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Παν άντίτντιον μη φέρον την υττογραφην τον συγγρα-
φέως και την σφραγΐδα των Καταστημάτων θεωρείται, ως
εκ τυποκλοπίας προερχόμενον.

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
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Ό Ήρόδοτος, κατήγετο εξ έπιφανοϋς οικογενείας της Αλι-
καρνασσού, πόλεως της Καρίας ανηκούσης τη δωρική Έξαπόλει,
άκμάσας μεταξύ τοΰ 484 καΐ 424 π. Χ. Ώς έκ των συγγραμμά-
των του καταφαίνεται, έπαιδεύθη έπιμελώς, πολύ τους "Ελληνας
ποιητάς άναγνώσας, καΐ κατόπιν έτράπη προς τούς λογογράφους.
Τά όλίγα, άπερ γινώσκομεν έκ τοΰ βίου του είνε τά έξής :"Ενεκα
του τυράννου Λυγδάμιδος φυγών έκ της πατρίδος του ηλθεν εις
Σάμον (460 ?), επανήλθε τω 460, διεπληκτίσθη ώς δημοκρατι-
κός προς τούς ισχύοντας αριστοκρατικούς και δια των 'Αθηνών
άπώκησαν είς Θουρίους, οϊτινες τω 444 άντί της καταστραφεί-
σης Συβάρεως ώκίσθησαν ύπό των 'Αθηναίων. Έν τη νέα ταύτη
πατρίδι του απέθανε μετά 20 ετη καΙ έτάφη έν τη άγορα.

Πρωίιιως διέγνω, ότι άνευ αύτοψίας δέν γράφεται ιστορία. Ό
ιστορικός πρέπει νά περιηγηθη, νά ίδη και νά άκούση. Τήν γνώ-
μην ταύτην, τήν προς τήν έρευναν σπουδήν καΐ προς τάς περιη-
γήσεις εφεσίν του ακολουθών, περιηγήθη έξάκις κατά γην και
κατά θάλασσαν είς τρία τοΰ κόσμου μέρη. 'Οποίους πόνους, στε-
ρήσεις και κινδύνους ύπέστη κατά τήν έποχήν έκείνην περιηγού-
μενος, είς πάντα εΐνε εύνόητον. Έγνώρισεν ακριβέστατα τήν έν
τη μικρά 'Ασία πατρίδα του, είσεχώρησε προς ανατολάς μέχρι
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των μεγάλων πόλεων Έκβατάνων και Βαβυλώνος, πρός μεσημ-
βρίαν έν τη παραδόξω χώρα των πυραμίδων, έπλευσε τον Νείλον
μέχρις Έλεφαντίνης, καΐ πρός δυσμάς διά της 'Ελλάδος τήν Σι-
κελίαν καΐ μεσημβρινήν Ίταλίαν. 'Ιδίοις όμμασιν είδε τήν αμμώδη
Σαχάραν, τάς παγετώδεις κορυφάς τοΰ Καυκάσου, τάς, ώς σμά-
ραγδος, χλοεράς Κυκλάδας, άλλ' ούχΐ κα'ι τήν μικράν 'Ρώμην,
καΐ τήν ίσχυραν Καρχηδόνα. Κατά τάς μικράς αυτού περιηγήσεις
συνέλεγε πολλάς ιστορικώς και γεωγραφικάς είδήσεις, ας κατόπιν
έπείειργάσθη είς εν όλον έν Θουρίοις. Τούτο κατόπιν διήρεσαν
είς έννέα βιβλία, εκαστον των όποιων έκλήθη διά τοΰ όνόματος
μιας των Μουσών (§ η, q). Κατά τινα παράδοσιν, λέγεται ότι
ο 'Ηρόδοτος ποτε έδεξιώθη φιλοφρόνως τάς Μούσας καΐ ένεκα
τούτου έκαστη αύτών έδωρήσατο αύτώ έν βιβλίον. Τεμάχια τοΰ
έργου του φαίνεται ότι τετράκις άνέγνω δημοσία κατά τάς πε-
ριηγήσεις του, καΐ μάλιστα έν Κορίνθω, έν Θήβαις, έν 'Ολυμπία,
κατά τους έκεί τελουμένους αγώνας καΐ έν 'Αθήναις. Ενταύθα,
ένθα το ύπερήφανον όνομα της Σαλαμίνος ήχησε λαμπρώς, άπέ-
νειμεν αύτω ή πόλις 10 τάλαντα ώς άμοιβήν έθνικήν. Κατά τό
αυτό έτος, 445· έγένετο φίλος του ό Σοφοκλής, καΐ ήκουσεν αύτοϋ
άναγινώσκοντος τήν ίστορίαν του ο νεαρός Θουκυδίδης. Ότε δέ
αύτός βαθύτατα συγκινηθείς . έδάκρυσεν, ό 'Ηρόδοτος είπεν είς
τόν πατέρα του ;  ώ Όλορε, ο σός παΐς όργωσαν έχει τήν φύ-
σιν πρός τά μαθήματα».

Ή ιστορία του. Τά βιβλία 1-4 περιέχουσι τά αϊτια της
μεταξύ 'Ελλήνων και βαρβάρων έχθρας, εξ ών προήλθεν ή κα—
τάκτησίς τίνων ελληνικών πόλεων υπό τοΰ βασιλέως της Λυδίας*
ή ιστορία της Λυδίας άπό Γύγου μέχρι Κροίσου καΐ ή έκπτωσις
αύτοϋ υπό τών Περσών· ή ιστορία τών Αίγυπτίων, Άσσυρίων,
Βαβυλωνίων καΐ Μήδων· ή ιστορία τών Περσών άπό Κύρου μέχρι
Δαρείου τοΰ "Υστάσπους, όστις διά της κατά Σκυθών έκστρατείας
του έστερεώθη έν Εύρώπη. Έν βιβλ. 5 διηγείται τήν στάσιν τών
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'Ιώνων, τήν ύποστηριχθείσαν ύπό 'Ιώνων και Έρετριέων, ήτις
οίκτρόν Ελαβε τέλος· έν βιβλ. 6 άμφοτέρας τάς έκστρατείας τοΰ
Δαρείου κατά της 'Ελλάδος, έξ ών ή πρώτη έματαιώθη συντρι-
βέντος τοΰ στόλου παρά τόν "Αθωνα, ή δε δευτέρα έν Μαρα-
θώνι· το η βιβλίον περιγράφει τάς προπαρασκευάς τοΰ Ξέρξου
διά τήν τρίτην έκστρατείαν, τά διάφορα έθνη, άτινα συνήλθον,
πρός αυτόν τον σκοπόν, τήν καταγωγήν των, τόν όπλισμόν των
τήν διά της μικρας 'Ασίας, Θράκης, Μακεδονίας καΐ Θεσσαλίας
πορείαν των, καΐ τήν έν Θερμοπύλαις μάχην έν τω 8 βιβλίω
περιγράφει τάς έν Άρτεμισίω καΐ Σαλαμίνι ναυμαχίας και τήν
φυγήν τοΰ Ξέρξου, τέλος δέ έν τω 11 τάς νίκας έν Πλαταιαίς
και Μυκάλη καΐ τάς έπιθέσεις των Ελλήνων μέχρι της καταλή-
ψεως της Σηστού. Περιλαμβάνουσι δε τά βιβλία τοΰ 'Ηροδότου
ίστορίαν 320 ετών. 'Ιδίως ένδιαφέροντα έπεισόδια εϊνε: περί Αι-
γύπτου (Βιβλ. 2) καΐ Σκυθίάς (βιβλ. IV)· ai ίστορίαι τών κυριω-
τέρων πολιτειών της 'Ελλάδος (βιβλ. ι, 5, 6), ή διήγησις τοΰ έπΐ
τοΰ Δελφίνος σωθέντος 'Αρίωνος, ή έπίσκεψις τοΰ Σόλωνος έν
τη αύλη τοΰ Κροίσου και ή περίφημος αμφοτέρων συνδιάλεξις,
ή πτώσις τού Κροίσου, ή νεανική ιστορία τοΰ Κύρου καΐ ή τρα-
γική αύτού καταστροφή έν τώ πολέμω κατά της βασιλίσσης τών
Μασσαγετών Τομύριδος (βιβλ. 1), ή διήγησις περί τοΰ θησαυρού
τοΰ Ψαμμινίτου, Περιάνδρου, Πολυκράτους, περί τοΰ ίατροΰ Δη-
μοκήδου (βιβλ. 3), ή παρέκβασις (βιβλ. 14), περί της ιστορίας τού
Κυρηναίου κα! (δ(ωα τό έπονείδιστον τέλος της έκδικητικής Φε-
ρετίμης. "Ετι δέ ή διήγησις περί τοΰ Γλαύκου (βιολ. 6) καΐ της
έπιορκίας, καΐ περί της συγκαλέσεως τών μνηστήρων έν τή αύλη
τοΰ τυράννου Κλεισθένους έν Σικυώνι.

Ή γλώσσα τοϋ Ηροδότου είνε ή βελτιωθεΤσα 'Ιωνική, όμοία
τη τών Λογογράφων, ή κατασκευή τών προτάσεων έπακολουθεχ
άπλη καΐ εύσύνοπτος. Τό κύριον προτέρημα τοΰ μεγάλου ιστο-
ριογράφου έγκειται έν τη διηγήσει, ήτις χαρίεσσα έχει πολλήν
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τήν ένάργειαν και τό πλαστικόν. Ή περιγραφή ρέει, ώς ήρεμος
ποταμός, και προδίδει ψυχικήν κίνησιν μόνον, ένθα διαπράττοντα'
ταραχώδη συμβεβηκότα. Μεταγενέστερος τις λέγει ότι ή έκφρα-
σίς του ήνε ήδεϊα ώς μέλει έτερος δέ ότι ήτο ήδεία καΐ έντα πω
ώραία, ένώ δια μεν τόν Θουκυδίδην αναγνωρίζει μόνον τό κα-
λόν, έν δέ τω Ξενοφώντι τό ήδύ. Ό 'Ηρόδοτος δεν πιστεύει πλέον
ευκόλως ό,τι τω παρουσιάζεται, άλλά τό υποβάλλει υπό τήν κρι—
τικήν (7, 152. 2, 128. 5, 49)' και'το· αϋτη είνε ακόμη ατελής και
περιωρισμένη. Ό πρός τήν άλήθειαν έρως του, ήνωμένος μετά
της πρός παν καλόν καΐ αγαθόν αγάπης, έκτός τίνων έν τω έργω
αντιφάσεων, εινε άδιαφιλονείκητος, κα'ι καθιστά αύτόν άμερόλη—
πτον ίστοριογράφον. Πολλά τών υπ' αύτοϋ λεγομένων βεβαιούνται
υπό νεωτέρω/ περιηγητών, έν πολλοίς δέ άλλοις ένυπάρχει ό
πυρήν της άληθείας.

Ai περί τοΰ κόσμου θεωρίαι του είσι :

Τό θείον είνε φθονερόν (ι, 32. 3, 40· 7» 46)· αυτόν ή

ιστορία ακολουθεί τούς νόμους, οϊτινες διέπουσι τήν τοΰ κόσμου
διάταξιν. Ό παραβαίνων τούτους, δικάζεται υπό της είς Νέμεσιν
μεταοαλλομένης θεότητας (5, η2. 6, ι 34. κ.λ.π.). Έν τη ταπεινή
ταύτη θεωρία μένει μόνος μεταξύ τών ελλήνων ιστορικών ό Η-
ρόδοτος. 'Ακολουθών τήν πίστιν τοΰ λαού, πιστεύει μαντεία,
χρησμούς, όνειρα, οίωνούς, θαύματα κλπ., και αφελώς τά αναγ-
γέλλει. Πραγματευόμενος δέ περί τών λαών τοΰ τότε γνωστού
κόσμου, και περιγράφων τήν φύσιν τών χωρών, θεωρεί ώς σκοπόν
και κέντρον τοΰ έργου τούς περί έλευθερίας αγώνας τοΰ έθνους
του κατά τών Περσών, καΐ τήν νίκην της άνθρωπότητος κατά
της βαρβαρότητος. Τό βιβλίον του λοιπόν κατ' είδος είνε τεχνι—
κόν έργον, κατά τό περιεχόμενον δέ πολύτιμος έθνική και αν-
θρωπιστική συγγραφή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Ή Έλληνικη γλώσσα δiεσπάσθη κατά την ποικίλην της
Έλληνικης χώρας ούσιν εις πλείστας διαλέκτους' ύπο το ο-
νομα Αιολική διάλεκτος συμπεριλαμβάνονται πάντα εις διά-
φορα μέρη (έν Θεσσαλία, Βοιωτία, Λέσβω, και ταΐς άκταΐς
της μικράς Ασίας) σωζόμενα λείψανα της άρχαιοτέρας Έλ-
ληνικης γλώσσης· χαρακτηριστικον τών λειψάνων τούτων
και κοινον προς την Λατινικήν ητο ή διατηρησις του δα-
σέος υ, (δίγαμμα αίολικόν) Έν τη, αίολική διαλεκτώ εποίη-
σαν ο 'Αλκαίος και η Σαπφώ έκ Λέσβου. Ή δωρική διάλε-
κτος ισχυρά, άλλα τραχεία συσταθείσα έν όρειναΐς χώραις
ητο η έπιχώριος γλώσσα τών Σπαρτιατών (τών κατοικούντων
άρχηθεν παρά τον "Ολυμπον, είτα μεταξύ του Παρνασσού
και της Οίτης) και έγένετο διά τών κατακτήσεων των ή
γλώσσα σχεδόν ολης της Πελοποννήσου. Δωριστί ώμίλουν
και έν ταΐς Δωρικαΐς άποικίαις έν Μικρά 'Ασία, έν τη κάτω
'Ιταλία και Σικελία. Αί σεμναί και μεγαλοπρεπείς ωδαί του
Πινδάρου και τά βουκολικά τοΰ Θεοκρίτου εϊνε ώς έπι το
μάλλον εις δωρικην γλώσσαν πεποιημ,ενα. Ή Ίωνικη διά-
λέκτος μαλακη και ποικίλη συνεστη έν ταϊς παραλίαις χώ-
ραις. "Οτε μετά την μετανάστευσιν τών Δωριέων μέγα μέρος της Ιωνικής Φυλής απεχώρησεν εκ των μεχρι τουδε οικη-
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σεών του και μετέβη είς την Μικράν Άσίαν, ή Ίωνικη διά-
λεκτος κατέστη ή γλώσσα τών ταχέως άκμασασών εμπορι-
κών πόλεων Μίλητου, Εφέσου, Σάμου κλπ. και, επειδή αύται
αι πόλεις ύπερέβαλον μετ' ολίγον κατά την μόρφωσιν την
μητρόπολιν, ενταύθα η Ίωνικη διάλεκτος ηρθη πρότερον
η εν Άττική εις γλώσσαν γραφής. Έν τη άρχαία Ίωνικη
(ή Έπική]) διαλέκτω εγράφησαν τά ποιήματα τοΰ Όμηρου
και Ησιόδου, έν τη νέα 'Ιωνική η ιστορία του 'Ηροδότου
(όστις την καταγωγήν ητο Δωριεϋς). "Οτε δε αί Άθηναι
μετά τούς Περσικούς πολέμους έφθασαν είς την υψίστην
περιωπην, έγένετο και η έν Άττικτι έπιχωριάζουσα διάλε-
κτος γλώσσα τών συγγραφέων και πάντων τών πεπαιδευ-
μένων, τοιαύτη διαμείνασα και μετά την παρακμην τών
Αθηνών. Οί σπουδαιότατοι συγγαφεΐς της 'Αττικής δια-
λέκτου είσίν οί τραγικοί Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, ο
κωμικός 'Αριστοφάνης, οί ιστορικοί Θουκυδίδης και Ξενοφών,
ο φιλόσοφος Πλάτων, οί ρήτορες Λυσίας, 'Ισοκράτης, Δημο-
σθένης. "Οσω δέ έπεξετείνετο η 'Αττική ίδίως διά της στρα—
τείας τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, τόσω μάλλον κατέπιπτε
της άρχικης αυτής καθαρότητος, και έμορφώθη η κοινή λε-
γομένη διάλεκτος προς διαστολην της γλώσσης, έν η οί κλα—
σικοί τών 'Αθηνών συνέγραψαν. Μεταξύ τών συγγραφέων,
οΐτινες δεν συνέγραψαν είς καθαράν Άττικην σπουδαιότε-
ροι είσιν ο Πολύβιος. Πλούταρχος, Άρριανος και ο ρήτωρ
Λουκιανός. (1)

(1) Περί του βίου 'Ηροδότου.

/
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Ηρόδοτος λεγει :

1*1 Κλίσις Κεφαλαέων, κεφαλησι· ήμέρη·

νεηνίης, νεηνίεω.
2« Κλίσις Λόγοισι.

3ι Κλίσις Τείχεος, τείχεϊ, τείχεα.

— Πόλιος,πόλι, πόλιες, πολίων,

πόλισι, πόλιας ή πόλις.

— Βασιλέος, βασιλέϊ, βασιλέες.

— Πελέκεος, πελέκεϊ, πελέκεες,

ττελεκέων, πελέκεας.

— Ίχθύας ή ίχθύο.

— Κέρεος, κέρεϊ, κέρεα, κερέων·

γήραοί, y/jpstï.

— Νηΰς, νεός, νηί, νέα, νέες νέ-

ων, νηυσί, νέας.
Έπίθιτα Αληθέος, άληθέϊ, αληθέα,ά-
ληθέεα (ούδ. άλη,θέα), άλη-
θέων,άληθέας,(ούθ.άληθέα)·
Επίθετα Ηδέα.

— Πολλός,πολλόν,πολλόν.Συγ.

κριτικόν. πλέων (ούδέτερον

àrrc :

Κεφαλών, κεΦαλαΤς* ήαέρα· νεανίας, νεανίου,
Λόγοις.

Τείχους, τείχει, τείχη.

Πόλεως, πόλει, πόλεις, πόλεων, πόλεσι, πόλεις.

Βασιλέως, βασιλεΐ, βασιλείς.

Πελέκεως, πελέκει, πελέκεις, πελέκεο^ν, πελέκεις.

Ιχθύς.

Κέρω*:, κέρα, κέρα, κερών γήρως, γήρα.
Ναϋς, κτλ.
'Αληθούς, κτλ.

'Ηδεία.

Πολύς, πολύ, πολύν.Συγκριτ.πλέων ή μάλ.πλείίον,
πλεΤον ή μάλλον πλέον, κτλ.



1 Πρόόοτοο, Λεγει :

πλέον y1) πλεϋν, πλεΰνος,
πλέονι, πλέονα ή πλέω ή
πλεΰνα, πλεϋνες ή π)έ-
cuc, πλεόνων ή πλεύνων,
πλέοσι, πλεΰνας.

'Ονόματα αριθμ. Δυών,δυοΪσι·τέσσερες·δυ-
ά)δεκα ή δύο καί δέκα.

Άντωνυμίαι Έμέο ή έμεϋ καί μευ· οίο ή
σεΰ καί σευ, σοί καί τοι·
εύ,μιν ήμέων,ήμέας- Ομέ-
ο.>ν,ύμέας·σ^έων καίσφες
ων, σφίσι καί σφι, σφέα
καί σφεαςσφέα καίσφεα.

— Τοισίοε, τησίδε· τεϋ, τέω,

τεων, τέοισι· τευ, τέω,
τέων, τέοισι.

— Τού, της, τω τ/j τόν, τήν,

τό, τά, τών, tcîc, τακ,
τούς, τάς, τά.

— Ότευ,οτεω, ότεων, δ τέοι-

σι, ασσα.

Ρήματ.βοηθιητ, Eic εΙμέν,£ω,έών. Έα,έατε.
ένεργ.γεν.Ήλελύκεα, έλελύκες.

α

Η

Ξ

Δυ· ϊν, δυοϊν· τέσσαρες, δώδεκα. ^

Χ

Έμου καί μου- σοϋ καί σου, σοί καί σοι· ού καί αύ- W
του, ε καί αύτόν· ήμών, ήμας, ύμών, ύμάς,σφών ίΟ
καί αύτών, σφίσι καί αύτοΤς, σψάς καί αύτούς, ~
έαυτά καί αύτά. g

Μ
>

>

ΤοΤσδε ταΤσδε· τίνος, τίνι, τίνων, τ(σι· tivoc, S

τ(vi, τίνων, τισι. Η

' Ο

Ου, fjç, ω, ijj, δν, ήν, δ, ά, ών, aie, aie, ους, ac, a

Ούτινος, ώτινι, ώντινων, οϊστισι, άτινα.'
Ει, έσμέν, ώ, ών. ΤΗν, ητε.
Έλελύκειν, έλελύκει



Συζυγ. παθ. καΐ
μέση.

Λύεαι, λύεο, έλύεο, λυθέο.»,

έλύσαο.
ΛυοΙατο, λυσαίατο.
Συ£.συνηρ.ρημ. Φιλέω,φΐλέεκτ,φίλεε,φιλέη.

— Ποιεΰσι,ποιεύμεν. έπείευν.

— Αΐτέο, ήγέο.

— Όρέω (παρατ. ώρων),<|>οί-

τέω, τολμέω.

— Πειρήσομαι, αίτιησάμενοο

— Χρασθαι.

— Έδικαίευ.
Ήγέαται, έκτέατο.
1 εθάφαται, κατεστράφατο,

έτετάχατο,άττίκατο, κεχω-
ρΐδαται.
Πύθευ, εΐλευ.
Βαλέω, βαλέει, βαλέομεν,

Κομιεύμεθα.
ΤιθεΤ,τιθεΐσι,έτίθεα,θέοιτο.
Ίστα, '(στο.
Διooïc, διδοϊ, διδοΰσι.
Δεικνϋσι.
"Ιει, Υ/], Ιέωσι.
Τιθέαται, έδεικνύατο, κα-

τέαται, έκέατο.
Θέω, στέ'χ), βέω.

'Ρήματα έχοντα
σύμφωνον πρ6
της καταλή£. ω.

'Ρήματα etc μι

Λύη, λύου, έλύου, λυθώ, έλύσω.

Λύοιντο, λύσαιντο.
Φιλώ, φιλεΐζ, φίλει, φίλη.
Ποιοΰσι, ποιούμενος, έποίουν.
Αίτοϋ ήγοΰ.

'Ορώ (παρατ. έώρων), φοιτώ, τολμώ, (προερ^. έκ

τοϋ όράω, φοιτάω, τολμάω).
ΙΙειράσομ,αι, αίτιασάμενος.
Χρήσθαι.

Έδικαίου (προερχ. έκ τοϋ έδικαίοε).
"Ηγηνται, έκτηντο (ή κέκτηντο, έκέκτηντο).
Τεθαμμένοι ε(σ(, κατεστραμμένοι ήσαν, τεταγμέ-
νοι ήσαν, άφίγμένοι ήσαν, κεχωρισμένοι, ε(σ(

Πυθοΰ, εϊλου.

Βαλώ, βαλεΤ,';; βαλοϋμεν. Κομιούμεθα (έκ τοϋ

κομ(£ω).
Τίθησι, τιθέασι, έτίθην, θεΐτο.
"Ιστησι, ϊστη.
Δβωΰ, δίδωσι, διδόασι.
Δεικνύασι.
"Ιησι, !ή, Ιώσι.

Τίθενται,^έδείκνυντο, κάθηνται, εκειντο.
Θώ, στώ, βώ.





Ο ΑΡΙΩΝ ΥΠΟ ΔΕΛΦΙΝΟΣ ΣΩΘΕΙΣ

(Βιβλ. Α', κεφ. 23-25.)

1. Περίανδρος δε ην Κυψέλου παις, ούτος 6 τώ Θρα-
συβουλω το χρηστήριον μηνΰσας. ετυράννευε δε ο Περί-
ανδρος Κορίνθου τω δη λεγουσί Κορίνθίοι (ομολογεουσί
δε σφι Λέσβιοι) έν τω βίω θωϋμα με'γιστον παραστηναι,1
'Αρίονα1, τόν Μηθυμναΐον έπϊ δελφίνος εξενειχθέντα2, επί
Ταίναρον, 4 εόντα . κιθαρωδον τών τότε εόντων ονδενος
δεύτερον, 5 καί διθύραμβοvG πρώτον άνθρώπων τών ημείς

(1) Παραστήναι=συμβήναι. Πρβ. θωΰμά. μοι παρίσταται Ήρ.
Ζ, 186.

Άρίονα" ποιητής καί μουσικος περίφημος εκ Μεθύμνης της
Λέσβου άκμάσας περί το 600 πρ. Χ.

(3) Έξενειχθέντα· (έξ=εκ θαλάσσης) είς τήν ξηράν ένεχθείς.

(*] Ταίναρον· το μεσημβρινοδυτικύν· άκρωτήριον της Πελοποννή-
σου, νϋν Καβοματαπας.

(5) Ούδενος δεύτερον ούδενος κατώτερος κατά τήν τέχνην.

(6) Διθύραμβον παθητικον χορικον καί μιμητικον άσμα,εκ τών
κυριωτέρων της λατρείας του Διονύσου, έκ τών μύθων τοΰ όποιου
εί"/ε καί τήν ύπόθεσ-.ν.
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ί'δαεν ποίήβαντά τε και οννομάΰαντα καΐ διδάξαντα { εν
Κορίνθω.

•2. Τοϋτον τον ' Αρίονα λέγουσι, τον πολλον τοϋ χρόνον
διατρίβοντα 1 παρά Περιάνδρω, έπίθυμήσαι, πλώσαι ες
Ίτνίίψ) τε xal Σικελίην, εργαβάμενον δε χρήματα με-
γάλα ϋ-ελψαι, οπίβω ες Koρινθον άπικέσθαι. ορμάσθαι -
μέν νυν εκ Τάραντος, πιστεύοντα δε ουδαμοίσι μάλλον
η Κορινθίοισι, μισθώσασθαι πλοίον ανδρών Κορινθίων
tovg δε εν τω πελάγεϊ έπιβουλευείν τον Αρίονα έκβαλόν-
τας'1 εχειν τά χρήματα- τον δε συνέντα τούτο λίσσεσθαι, 5
χρήματα μεν σφι· προϊεντα, ψυχήν δε παραιτεόμενον. ουκ 6
ων 7 δη πείθείν αυτόν τούτοl6l, άλλα κελεύειν τους
πορθμέας ή αυτον διαχράσθαί 8 μιν. 9 αν ταφής 10 εν γη

(!) Διδάξαντα- οι ποιηταί αυτοί έςήσκουν και εν τή απαγγελία
κ α Ι έν ταΓς ρυθμικαϊς όρχηστικαίς κινήσεσι τους ύποκριτας και τον
χορόν.

(2) Διατρίβοντα παρά Περιάνδρω' εν ταις αύλαίς των τυράννων,
ών αί τυραννία-, περί τ à 600 πρ. Χ. εις μέγα μέρος της Ελλάδος
συνέστησαν, άνεπτύχθη νέος τις πνευματικός βίος και παρά τοις
πλείστο ις τούτων [ώς παρά Περιάνδρω, Πολυκράτει, Πεισιστράτω)
έθεραπεύοντο αί τέχναι και αί έπιστημαι- όθεν και οί επισημότεροι
ποιηταί της εποχής εκείνης έποίουν ευχαρίστως παρ' αύτοΓς τα ς δια-
τριβάς.

(3) ΌρμάσΟαι* εξαρτάται εκ τοϋ νοουμένου λέγουσι, ώς και πολλά
των έπομένων ο δε ένεστώς αντί αορίστου.

(*) Έκβαλόντας· βραχυλογία αντί : έπιβουλεύειν τον Άρίονα εκοα-
λίΓν, εκβαλόντας δε εχειν.

(5) Λίσσεσθαι· ποιητ. λέξις=δέεσθαι ίπαρακαλεΓν.)

(6) Παραιτεόμενον ώς χάριν ζητών την ψυχή ν.

(7) Ουκ ιόν· κείται έν αρχή της προτάσεως ποος εμφασιν=ουκουν
(άττ.)καί σημαίνει αληθώς ουχί'ώστε το ιόν είνε ταύτοσημον τώ οντιυς.

(8) Διαχράσθαι'οονεύεινάλλαχοΰ επί της αυτής σημ. καταχ'ράσθαι.

(9) Μιν. εαυτόν.

(10) Ώς αν ταφής· εις τα τελικά : ώς, ό'φρα, όπως, προστίθεται το
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τνχη, η έκπηδάν ές τήν θάλασσαν τήν ταχίστην. απειλη-
θέντα 1 dè τον Άριova ες άπορίην παραιτήσασθαι, επειδή
σφι οντω δοκέοι, περιιδεΐν αυτόν εν τη σκευη 2 πάση
στάντα εν τοΐβι έδωλίοισι 3 άεΐβαϊ άείσας δε υπεδέκετο
έωντον κατεργάσεσθαι. 4 και τοίσι έσελθεΐν γαρ 3 ήδονήν
ει- μέλλοιεν άκοΰσεσθαι του άριστον ανθρώπων αοιδού,
άναχωρήσαι εκ της πρύμνης ές μέσην νέα. τον δε ένδύντα
τ ε πδ:βαν τήν βκενήν καϊ λαβόντα τήν κιθάρην, στάντα
έν τοΐ6ι έδωλίοισι διεξελθεΐν νόμον6 τον ορΌ-ιον, τελεν-
τώντος δε τον νόμου ρΐψαί μιν βς τήν θάλασσαν έωντον
ώς είχ^ε ' 6νν τη σκενΐ/ πάση. καϊ τους μεν άποπλέειν ές
Κόρινθον, τον δε8 δέλφινα λέγονσι νπολαβόντα έζενεΐκαι
έπϊ Ταίναρον. άποβάντα δε αυτόν χοορέειν ές Κόρινθον

αν. όταν ή κατόρθωσις τοΰ σκοπού συνδέηται προς έξωτερικας περι-
στάσεις.

(1) ΆπειληΘέντα (άπ-ειλέειν) διαφέρει του έτερου άπειλέω (φο-
βερίζω.)

(2) 'Εν τν) σκευή πάση έννοεΓ τήν στολήν του κιθαρωδού, ή ν συ-
νήθως εοερεν aocov συνίστατο δέ ιδίως έκ μακρού πορφυροΰ χιτώνος.

(3) Εδώλια- τά της νεώς ζυγά, έφ' ών οι έρέσσοντες καθέζονται·
λέγεται δέ καί το κατάστρωμα τό επί της πρύμνης του πλοίου" εν-
ταύθα νοητέον το δεύτερον, αφ' ού οί ερέτχι έκ της πρύμνης επορεύ-
θησαν είς μέσην νέα.

(4) Κατεργάσασθαΐ" φονεύειν οϋτιο καί οιεργάζεσθαι, έξεργάζεσθαι.

(») ΤοΓσι έσελθεΓν γάρ· είνε παρένθεσις, το δε τοΓσι εξαρτάται έκ

τοΰ εισελθείν,εν ώ κυρίως ή πλοκή τών λέξεων ώφειλε να ί,νε οΰτως:
καί τούς, έσελθεΓν γαρ αΰτοΓσι,— εί μέλλοιεν—άναχωρήσαι.

(6j Νόμον ώς ό διθύραμβος ανήκε ν είς τήν λατρείαν τοΰ Διονύσου,
ούτως ό νόμος είς τήν τοΰ 'Απόλλωνος- ή ν δέ ωδή προς αύλόν κατά
πρώτον άδομένη καί λέγεται ευρεθείσα ύπό τοΰ Πολυμνήστου τοΰ
Κολοφωνίου' Έκτος τοΰ Τερπάνδρου έποίησε νόμον καί ό 'Αρίων
όστις αντί προς αύλόν ήδε τοΰτον πρός κιθάραν

(7) Ώς είχε" ό έστι συν τη σκευή πάση.

Τόν δέ' εννοείται : Άρίονα.
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όνν ττ] 6κεν?] και άπικόμενον άπηγέεβ%-αι παν το γεγονός-
Περίανδρον δε υπο άπιβτίης Αρίονα μ,εν εν φνλακΤ] εχειν
ούδαμη μετιέντα, άνακώς δε εχειν 1 των πορθμέων ώς dh
άρα παρ είναι 2 αυτούς, κληθέντας ιστορέεσθαι εΐ τι λέ-
γοιεν περι ' Αρίονος. φαμένων <5f εκείνων ώς εί'η τε βώς
περί 'Ιταλίην 3 καί μιν εύ πρήββοντα λίποιεν εν Τάραντι,
επιφανήναί 6φι τον 'Αρίονα, ωβπερ έχων εζετνήδηβε' 4 και
τους εκπλαγέντας ουκ εχειν έτι ελεγχομένους άρνεεσθαι.
ταυτα μεν νυν Κορίνθιοί τε και Λέσβιοι λέγουσι, καί'
' Αρίονος έ<5τι άνάθημα χάλκεον ον μέγα επι Τάινάρω,0 επί
δελφίνος επεών άνθρωπος.

2.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΙΣΟΥ

(Βιβλ. Α", κεφ. 26—56.)
Τελευτήοαντος δε Αλυάττεω 6 έξεδέξατο την βαβιληίην

(1) Άνακώς εχειν, επιμελώς εχειν φυλακήν εχειν σπανία εκφρα-
σις συγγεν. τω άναξ, άνακος, άνάσσειν.

(2) 'Ως παρεί'ναι· εν πλαγίαις προτάσεσι τίθεται άπ.αρέμφατον ου
μόνον μετά àvacpορικα και χρονικά; ώς, οτε, έπείτε, επειδή, αλλά καί
μετα τό : ε'ι (ουχί άττικώς.)

(3) Περί Ίταλίην γενικώς χωρίς να δηλωθή ώρισμένως δ τόπος.

(*) Ούτως εχων ώσπερ είχεν έκπηδήσας.

($) 'Επί Ταινάρω' παρά τον ναον του Ποσειδώνος" το επίγραμμα
είχε : 'Αθανάτων πομπαΐσι 'Αρίονα, Κύ

κλονος υ ιόν,
Έκ Σικελού πελάγους σώσεν όχημα
τό δε:

(6) 'Αλυάττεω· Άλυάττης βασιλεύς της Λυδίας, ου ό υίος Κροίσος
εβασίλευσενάπο του 560-546.
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Κροΐσος ο Άλυάττεω, έτέων 1 εών ήλικίην * πέντε και τρι-
ήκοντα, ος δή Ελλήνων πρώτοισι έπεθήκατο Έφεσίοισι.
ένθα δη οί Έφέσιοι πολιορκενμενοι νπ' αν τον άνέθεσαν
τήν πόλιν τη Άρτέμιδι, έξάψαντες έκ τον νηον σχοινίον
ές τό τείχος, έ'στι δε μεταξύ της τε παλαιής πόλιος, η τότε
έπολιορκέετο, καϊ τον νηον επτά στάδιοι.^ πρώτοισι μεν
δή τούτοισι επεχείρησε 6 Κροίσος, μετά δε 4 έν μέρει έκα-
στοι σι. 'Ιώνων τεκαι Α ίο λέων, αλλοισι αλλας αιτίας έπιφέ-
ρων,τών 5 μεν έδύνατο μέξονας παρενρίσκειν, μέξονα 6 έ-
παιτιώμενος, τοΐσι δε αντών και φαϋλα έπιφέρων.

4 δε αρα οί έν τη Άσίη "Ελληνες κατεστράφατο 1
ές φόρον άπαγωγήν, τό ένθεύτεν έπενόεε νέας ποιησάμε-
νος έπιχειρέειν τοΐσι νησιώτησι.8 έόντων δε οί πάντων
ετοίμων ές τήν ναυπηγίην, οί μεν Βίαντα 9 λέγουσι τόν
Πριηνέα άπικόμενον ές Σάρδις, οί δε Πιττακόν τόν Μυ-
τιληναΐον, είρομένον Κροίσον είτι εϊη νεώτερον11 περί τήν

(1) Έτέων έξαρτ. έκ τοΰ έών.

(2) Ήλικίην αίτιατ. τοϋ κατά τ:.

(3) Έστί δε — επτά στάδιοι σχήμα πινδαρικόν.
(*) Μετά δέ" έπιρρηματικώς (ύστερον).

(5) Τών=ών αιτίας (γενικ. άντικειμ.).

(6) Μέζονα έπαιτιεύμενος· δ έστι, τούτους.

(7) Κατεστράφατο ές φόρου άπαγωγήν ο εστίν ύπεταγησαν εις
πληρωμήν φόρου.

(8) ΤοΓσι νησιώτοισι (δοτ. άντιπεριποιητ.) εννοεί" τους κατοίκους
τών νήσων του Αίγα ίου πελάγους.

(9) Οί μ. ε ν Βίαντα* κυρίως έ'πρεπε νά ήνε : ώς οί μεν λέγουσι
Βίας ό Πριηνευς άπίκετο, ώς δέ άλλοι, Πιττακος ό Μ.—Βίας εις τών
έπτά σοφών έκ Πριήνης πόλεως τής μικρας 'Ασίας, παρά το ακρω

τήριον Μυκάλη. ^ ^ >(

(10) Πιττακόν επίσης εις έκ τών έπτα σοφών λέγεται ότι εζησεν

ύπέρ τά εκατόν ετη. · λ '

(11) Νεώτερον ή σημασία τοΰ συγκριτικοΰ σχεδόν εξηφανισθη εν

τώ ονόματι τούτω.

9
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Ελλάδα, είπόντα τάδε καναπαϋΰαι την νανπηγίην. SI βα-
6ιλεν, νηΰιώται ϊππον * συνωνέονται μυρίην, ες Σάρδις
τε και επί σε εν νόω έχοντες στρατεύεσθαι. Κροΐσον δε έλο
πίσαντα λέγειν εκείνον άληθέα ειπείν Αϊ γαρ - τοϋτ-
θεοί ποιήσειαν επί νόον νησιώτησι, έλθείν επί Λυδών πα,ΐ-
δας 6νν ϊπποιΰι. τον δε υπολαβόντα φάναι' Ω βασιλευ,
προθυμως μοι φαίνεαι εύξασθαι νησιώτας ίππευομένους
λαβείν έν ήπείρω, οίκότα ελπίζω ν νησιώτας δε τί δοκέεις
ευχεσθαι άλλο η έπείτε τάχιΰτα έπν&οντό 6ε μέλλοντα έπ\
σφί6ι 3 ναυπηγέεβ&αι νέας, λαβείν άρεόμενοι 4 Λυδους έν
\Ταλά.66η, ίνα ύπερ των εν τη ήπείρω οικημένων f Ελλήνων
τίΰωνταί 6ε, τους 6ν δουλώΰας έχεις;3 κάρτα τε ήΰ&ήναι
Κροΐσον τω έπιλόγω καί οι, προΰφνέως γαρ δόζαι 6 λέγειν,
πει&όμενον παύσασθαι της νανπηγίης. καί οντω τοιθι τάς
νήσους οίκημένοιΰι "Ιωΰι ζεινίην συνεθήκατο.

δ. Κατεστραμμένων δε τούτων καί προσεπικτωμένου
Κροίσον Λυδοΐσι, άπικνέονται ές Σάρδις άκμαξονΰας
πλοντω άλλοι τε οι πάντες 7 έκ της c Ελλάδος 6οφι6ταί, οΐ

(1) "Ιππον- περιληπτικώς=ίππικόν.

(-) Αί" γάρ· ευκτικον=εί'θε.

(3) 'Επί σφίσι' ή επί μετά δοτ. Ιδίως επί προσώπ. σημαίνε». èyOpi-
κον σκοπόν.

(4) Άρεόμενοι· ενεκα της παρεμβληθείσης αίτιολογ. προτάσεως,το
ευχεσθαι επαναλαμβάνεται ένταΰθα δια τοϋ άρεόμενοι* εΐνε δε άνα-
κόλουθον. διότι 'έπρεπε να τεθή άρεομένους" ελκεται προς το ύποκείμ.
:οΰ επύθοντο.

(5) "Εχεις- μετά μετοχ. συχν. παρ' Ήροο. εκφράζει κατάστασιν
κατά διάρκειαν, ένταΰθα δε κατοχή ν.

(6) Καί ο;—οόξαι * προσέμενέ τις πλοκή ν τοιαύτη ν : καί τόν,προσ-
φυέως γαρ αυτω δόξαι λέγειν, παύσασθαι.

(7) "Αλλοι τε οι πάντες· 5 έστιν ήλθον καί άλλοι, δηλ. οι Έλληνες -
σοφισταί πάντες καί δ Σόλων αν δ Ήρόδ. ήθελε να. συγκαταριθμήση
εν τοις σοφίσταις καί τον Σόλωνα, επρεπε νά είπη : οι τε άλλοι
πάντες.
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τούτον τον χρόνον έτύγχανον έόντες, ώς έκαστος αυτών
άπικνέοιτο, 1 και δή καϊ Σόλων άνήρ Αθηναίος, δ§ Άθψ
vcclolGl νόμους κελενβαβι ποιήσας άπεδήμησε ετεα δέκα,
κατά θεωρίης πρόφασιν^ έκπλώσας, ίνα δή μή τίνα τών νό-
μων άναγκασθη 3 λϋσαι τών εθετο.*αντοι γαρ ουκ οιοίτε ή-
οαν αντο ποιήόαι Αθηναίοι'ορκίοισι γαρ μεγάλοισι κατείχον-
το δέκα ετεα χρήσεσθαι νόμοιβι, τούς αν σφίσι Σόλων θήται.

6. Λυτών δή ών τούτων καϊ της θεωρίης έκδημήσας ό
Σόλων εϊνεκεν ές Αί'γυπτον άπίκετο παρά 'Άμασιν /ι και δή
και ές Σάρδις παρά Κροΐσον. άπικόμενος δε έζεινίζετο έν
τ οι 61 βαβιληίοιόι υπό τού Κροίσου* μετά δέ, ήμερη τρίτη
ή τετάρτη, κελεύσαντος Κροίσου τον Σόλωνα θεράποντες
περιηγον κατά τους θησαυρούς5 και έπεδείκνυσαν πάντα
έόντα μεγάλα τε και όλβια 6 θεησάμενον δέ μιν τά πάντα
και σκεψαμενον, ' ως οι κατά καιρόν ήν, εΐρετο δ Κροίσος
τάδε' Βεΐνε Ηθηναΐε, παρ' ήμέας γαρ 8 περί σέο λόγος άπΐ-
κται πολλος και σοφίης [εϊνεκεν] της σης και πλάνης, ώς
φιλοσοφέων γ η ν πολλήν θεωρίης εϊνεκεν έπελήλυθας' 9 νυν
ών ίμερος έπειρέσθαι μοι επήλθε εί τινα ήδη πάντων εί-
δες ολβιώτατον. ο μεν έλπίζων είναι ανθρώπων όλβιώτατος
ταύτα έπειρώτα, Σόλων δε ούδεν ύποθωπεύσας,10 άλλα

(1, Ώς — άπικνέοιτο" κατ' εύκτ. επί διανεμητικής σημασ. (ό έστ:1
έ; οιωνδήποτε αίτιων καί καθ' 8ν χρόνον ήδύνατο έκαστος να ελθη-

(2) Κατά θεωρίης πρόφασιν=τής θεωρίης είνεκ^ν;

(3 "Ινα μή · . .άναγκασθη· δρα τήν ύποτακτ. αντί ευκτικής.

(4) "Αμασιν βασιλεύς Αιγύπτου καί φίλος τοϋ Πολυκράτους.

(5) Κατά τούς θησαυρούς· ή κατά σημαίνει τήν έν χώρω εκτασιν.

(6) "Ολβια- πλούσια.

(7) Θηησάμενον—σκεψαμενον' συνώνυμα, ά λ λ à δ ι ά φ ο ρ α.

,8: Παο'ήμέας—γάρ· το γαρ αιτιολογεί τδ έπόμ. έπήλθέ μοι.·
Ώς' έπελήλυθας· έπεξήγησις τοΰ σοφίης καί πλάνης.

(10, Ύποθωπεύσας· ό έστι προς χάριν λέξας.
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τω έόντι1 χρησάμενος λέγει' 'Si βασιλεϋ, Τέλλον Αθή-
ναιον. άποθωμάσας Κροίσος τό λεχθεν εί'ρετο έπιότρε-
φέως' Κοίη δή κρίνεις Τέλλον είναι ολβιώτατον.; ό δε είπε'
Τέλλω^ τούτο μεν 3 της πόλιος^ εν ήκούσης παίδες ήσαν
καλοί τ ε κάγαθοί, και σφι είδε απασι τέκνα έκγενόμενα καϊ
πάντα παραμείναν τα, τοϋτο δε τον βίον^ εν ήκοντι, ώς τά
παρ' ήμΐν,6 τελεντή τον βίον λαμπρότατη έπεγένετο' γε-
νομένης γαρ ' Αθηναίο ισ1 μάχης πρός τούς άστνγείτονας 7
έν ' Ελενσΐνι βοηθήσας και τροπήν ποιήσας τών πολεμίων
απέθανε κάλλιστα, καί μιν ' Αθηναίοι δημοσίη τε έθαψαν
αντον τη περ έπεσε και έτι μη σαν μεγάλως.

7/Sig δετά κατά τόν Τέλλον 8 προετρέψατο δ Σόλων τόν
Κροΐσον είπας πολλά τε και όλβια, έπειρώτα 9 τίνα δεύτερον
μετ εκείνον Ιδοι, δοκέ ων πάγχν10 δεντερήια 11 γών οίσεσθαι.
ό ό1^ είπε' Κλέοβίν 12 τε καϊ Βίτοονα. τοντοισι γαρ έούσι γένος
' Αργείοισι βίος τε άρκέων νπήν 13 και πρός τούτω ρώμη σώ-
ματος τοιήδε' άεθλοψόροι14 τε αμφότεροι δμοίως ήσαν, καϊ

(!) Το εόν αληθές"

(2] Τέλλω" συνδέετ. προς το ήσαν.

(3) Τοϋτο μεν—τοϋτο δέ" έπιρρηματικ. πρώτον μέν=επειτα δέ.

(*) Της πόλιος ευ ήκούσης=εύ εγούσης.

(5) Βίου = βιότου χρημάτων περιουσία.

(6) Ώς τα παρ' ήμΓν κατ' άναφοράν προ; τήν αντίθεσιν της ελλη-
νικής άπλότητος καί της λυδικής τρυφηλότητος.

(7) Άστυγείτονας" τους Μεγαρείς.

(8) Τα κατά τον Τέλλον σύνταςον : ώς δέ, είπας τα πολλά τε καί
ολβία (γενόμενα) κατά τον Τέλλον, à Σόλων προετρέψατο τον Κροΐ-
σον (ό εστι προς το έρωτάν).

(9) Έπειρώτα' (ενν. ύποκ. ό Κροίσος).

(1°) Πάγχυ" πάνυ.

(1Ί) Δευτεοήϊα· (οΰτως ειπείν το δεύτεοον άθλον),

(■12) Κλέοβιν ό έστι είδον.

(•13) 'Τπήν συνηθ. υπήρχε.

Ι1*) Άεθλοφόροι" νικηταί εις τούς αγώνας.
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όή καί λέγεται, δδε ό λόγος· έονσης δρτής τη "Ηρη 1 τοΐΰι
Α ργείοιβι εδεε πάντως την μητέρα2 αυτών ζεύγεϊ- κομι-
β&ηναι ές τό ιρόν, οι δε σφι βόες3 έκ τοϋ άγροϋ ον πα-
ρεγίνοντο έν ω ρ if έκκληιόμενοι4 δε τη ωρη οί νεηνίχι ύπο-
δνντες αυτοί νπό την ξενγλην είλκον την άμαζαν, επί της
άμάξης δέ (3φι ώχέετο ή μήτηρ, σταδίους δε πέντε καί τεβ-
βαράκοντα διακομίθαντες άπίκοντο ές τό ίρόν. ταντα δε
αφι ποιήΰαβι καί οφ&εΐ6ι υπό της πανηγύριος τελεντή τον
β ίο ν άρίβτη έπεγένετο, διέδεζέ τ ε έν τούτοιβι ο &εος ώς
αμεινον ε'ί'η άν&ρώπω τε&νάνάι μάλλον ή ξώειν. \4ργεΐοιν°
μεν γαρ περιοτάντες έμακάριξον τών νεηνιέων την ρώμην,
αί δε Άργεΐαι την μητέρα αυτών, οίων τέκνων έκνρηΰε.()
ή δε μήτηρ περιχαρής έοϋΰα τω τε έργω καί τη φήμη-,
6τά6α άντίον τοϋ αγάλματος ενχετο Κλεόβι τε καί Βίτωνι
τοΐβι έωνττίς τέκνοιαι, οΐ μιν έτίμηΰαν μεγάλως, την &εον
δοϋναι το άν&ρώπω τνγ^εΐν άριβτόν έβτι. μετά ταντην δε
την ενγνήν ώς ε&νβάν τε καί ενωχή&ηβαν, κατακοιμη&έντες
έν αν τω τω ίρω οι νεηνίαι ονκέτι άνέΰτηΰαν, άλλ' έν τέλεϊ
τοντω έαχοντο. 7 'Αργείοι δέ βφεων εικόνας ποιηόάμενοι
άνέ&ε6αν ές Δελφους ώς ανδρών άρίΰτων γενομένων.

(1) Ήρη* ό περίφημος να ος της θεάς απείχε 45 περίπου στάδια
άπο τοϋ "Αργούς.

(2) Μητέρα* έκαλείτο Κυδίππη και ήτο Ιέρεια της 'Ήρας.

(3) Οί oè σοι βόες· σφι είνε δοτ- καί σημαίνει κτήσιν.

(4| Έκκληιόμενοι* ό εστι (τοϋ έπισχεΐν) = μή έχοντες καιρόν νά
-περιμένωσι.

(δ) Άργείοι—ρώμην, αί δέ 'ΑργεΓαι—οΐων (ότι τοιούτων) τέκνων
έκύρησε-'οί άνδρες έμακάριζον την ρώμην. αί δέ γυναίκες το υίικον
αίσθημα τών νέων.

(6) Έκύρησε* ετυχεν. ; t , f

(7) Έσχοντο* ή ούδετ. σημ. τοϋ άορ. μέσ. τοϋ εχωδέν εινε ασυ-
νήθης. Ένταΰθα : εν τέλει βίου εσχοντο=τοΰ θανάτου ετυχον.
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8. Σόλων μεν δή ευδαιμονίας δεντερήϊα 1 ένεμε τυύτοιβι,
Κροίσος δε σπερχθείς^ είπε'' SI ζεΐν ε' Αθηναίε, ή 3 ήμε-
τέρη εύδαιμονίη ούτω τοι άπέρριπται ές το μηδέν, ωβτε
ονδε ίδιωτέων άνδρών άξιους ήμέας έπο ίη σας ; ό δε είπε'
Q Κροίσε, έπιστάμενόν*με το θείον παν έον φθονερόν τε
καϊ ταραχώδες επερωτάς άνθρωπηΐων πραγμάτων πέρι ; έν
γάρ τω μακρώ χρόνω5 πολλά μεν έστι6 ίδεΐν, τά μή τις
εθέλει, πολλά δε και παθεΐν. ές γαρ έβδομήκοντα ετεα ον-
ρον της ξόης άνθρώπω προτίθημι. ούτοι έόντες 7 ένιαντοι
έβδομήκοντα παρέχονται ημέρας διηκοσίας και πεντακισχι-
λίας και δισμυρίας, έμβολίμου μηνός s μή γινομένου' εί
δή έθελήσει 9 τοϋτερον τών έτέων μη ν ι μακρότερον γίνε-
σθαι, "ίνα δή αί ώραι συμβαίνωβι παραγινόμεναι ές το δέον,

(1) Δευτερήϊα ενεμε' οϋτως ε'ιπειν ώς άγωνοδίκης.

2) Σπερχθείς, όργισθείς, θυμωθείς.

13) Ή δέ" κατ' αντίθεσιν εις τήν ύπό Σόλωνος έν τοις προηγούμε-
νοι; περιγραφεΐσαν εΰδαιμονίαν τοΰ Τέλλου, ώς καί τοΰ Κλεόβιδος
καί Βίτωνος.

'Επισταμένον" πρβ Βιβλ. Ζ', 10 δρας τα υπερέχοντα ζώα ώς
κεραυνοί" ό θεός, ουδέ έα φαντάζεσθαι, τά δέ σμικρά ούδέν μιν κνίζει"
όρας δε ώς ες οικήματα τά μέγιστα αίεί καί δένδρεα τα τοιχΰτ' άπο-
σκήπτει βέλεα" φιλέει γαρ ό θεός τά υπερέχοντα πάντα κολούειν.

^5} 'Εν γαρ τω μακρώ χρόνω" όρα τήν σημασίαν τοΰ άρθρου" ό
μακρός χρόνος, έν ώ τόσα έπί της γης έγένοντο" τουναντίον, έν
μακρώ χρόνω=έν μακρα τινι χρονική περιόδω.

|6) Χρόνιρ-έστί" ένν. βίου" εστι=πάρεστι.

(7) Έόντες" συ\απτ. προς τό οβδομήκοντα=2 5,000 ήμέραι, εν ετος
=360 ήμέρας.

(8| Έμβολίμου μηνός" πρός έξίσωσιν τοΰ σεληνιακοΰ έτους (352
ήμέρ.) πρός το ήλιακόν δια τρίτου έτους παρενεβάλλετο εμβόλιμος
μήν (30 ήμέοαι).

(») Έθελήσει" δ Ήρόδ. συχν. τό ρήμα τούτο μετ' άπαρεμ. έν ύπο-
θέσεσι μεταχειρίζεται αντί τοΰ μέλλειν, έν δέ τω έπομ. ινα δή, τό δή
ΰποδηλοΓ τόν γνωστόν σκοπόν της παρεμβολής τοΰ μηνός.
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μήνες μεν παρά 1 τ à έβδομήκο ντα έτεα ο C εμβόλιμοι γίνον-
ται τριάκοντα πέντε, ήμέραι δε*1 έκ τών μηνών τούτων χί-
λιαι πεντήκοντα' τοντέων τών άπαΰέων ήμερέων τών ες τά
έβδομήκο ντα ετεα, έονΰέων 3 πεντήκοντα καί διηκοΰίων καί

ακιβχιλιέων καί διΰμνριέων, ή έτέρη αντέων 4 τη έτέρη ή-
μερη 0 το παράπαν 6 ονδεν ομοιον προΰάγει πρήγμα. οντω
ων, ώ Κροΐβε, πάν 7 έότι άν&ρωπος βνμφορή' 8 έμοί δε 6ν
καί πλοντέειν μέγα φαίνεαι 9 καί βαΰιλενς πολλών είναι άν-
&ρώπων εκείνο δε το ε'ί'ρεό ftf,10 ον κώ 6ε έγώ λέγω πριν
τελεντήΰαντα *2 καλώς τον αιώνα πύ&ωμαι. ον γάρ τοι ό

(I) ΓΙαρά· έκ της τοπικής σημασίας αναπτύσσεται ή χρονική =
κατά το διάστημα.

Ήμέραι δέ—χίλιαι πεντήκοντα- δ έστι 35X30.

(3) Έουσέων- κατά τον ύπολογισμδν του Ηροδότου, τά 70 ετη
φέρουσιν 26,250 ήμέρ.

επειδή 7 0 ετη άνευ έμβολίμου μηνός=:25,200 ήμ.

35 εμβόλιμοι ' = 1,050 ήμ.

δλον 26,250

Κατά. ταϋτα εκαστον ετος θά εί"/εν 375 ήμ. δθεν 0 3/4 ήμ. πλειους
τοϋ τροπικού έτους (=365 Ί/4 ήμ.) ό ύπολογισμδς εντεύθεν δεν θα
ήνε οοθός, διότι ε'ις ετος έκ 37 5 ήμ. μετά παρέλευσίν τίνων ετών δεν
θά παραγίνωνται αί ώραι τοϋ έτους εις το δέον πιθανόν δ Ήρόδ.
συγ/έει το σεληνιακόν ετος (354 ήμ.) προς το άστικδν (360 ήμ.)
όπερ έν 'Ασία ήτο έν ίσχύϊ. 'Αλλ'εις τδ έκ 360 ήμ. ετος δεν παρε-
νεβάλλετο εμβόλιμος μήν.

(*) Αΰτέων επαναλαμβάνεται τδ τούτων ήμερέων.

(5) Τη έτέρη ήμερη—όμοΓον- δρα τήν βραχυλογίαν.

|6) Το παράπαν επιτείνει το ουδέν.

(7) Πάν τό ούδέτ. έπιρρηματικώς=τό παράπαν, πάντως.

(S) Σύμφορη- έπ' αγαθής καί κακής τύχης· ένταΰθα είνε ώς συγ-
κεκριμ· το άντικείμενον της μεταβολής τής τύχης.

(9) Φαίνεται- επί οφθαλμοφανούς ε_ύτυχίας.

110) Τδ ει'ρεό με· δηλ. το ο), β ι ο ν είναι.

(II) Ο υ κ ω' σε εγώ λέγω' δ έστι, ολβιον είναι.

(12) Τελευτήσαντα· δηλ. σε.
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μέγα πλούσιος μάλλον τον έπ ήμέρην1 έχοντος όλβιώτε-
έστι, ει μή οι τύγ^η έπίσποιτο πάντα καλά έχοντα τε-
λεντησαι εν τον βίον. πολλοί μεν γαρ ζάπλοντοι 2 άνθρώπων
άνόλβιοί είσι, πολ?>ο\ δε μετρίως έχ^οντες 3 βίον εντνχ,έες.
ο μεν4 δή μέγα πλούσιος, άνόλβιος δε, δνοΐσι προέχει τον
εύτνχέος μοννον, ούτος δε τον πλονσίον και άνολβίον
πολλοΐσΐ' δ μεν έπιθνμίην έκτελέσαι και άτην μεγάλην
προσπεσοϋσαν ένεΐκαι 5 δννατώτερος, ό δε τοισίδε προέχει
έκείνον. άτην μεν και έπιθνμίην ούκ ομοίως δννατος έ-
κείνω ένεΐκαι, ταντα 6 δε ή εντνχίη οι άπερύκει, άπηρος δέ
έστι. άνονσος, απαθής κακών, ενπαις, ενειδής' εί δε προς
τοντοισι έτι τελεντήσει τον βίον εύ, ούτος έκεΐνος τον σύ
ζητείς, όλβιος κεκλήσθαι άζιός έστι' πριν δ' αν τελεντήση,
έπισχεΐν ' μηδέ καλέειν κω όλβιον, αλλ' εύτνχέα. τά πάντα
μέν νυν ταντα σνλλαβείν ανθρωπον έόντα αδύνατον έστι,
ώσπερ χώρη ονδεμία καταρκέει πάντα έωντη παρέχ,ονσα.
άλλα άλλο μεν έχει, έτέρον δε έπιδέεται, ή δε αν τα πλεί-
στα εχη, αντη άριστη' ώς 8 if και άνθρώπον σώμα9 εν ούδεν
ανταρκές έστι' τό μεν γάρ έχει, άλλον if ένδεές έστι. ος
δ ο:ν αντών πλείστα έχων διατελέη και έπειτα τελεντήση

(1) Επ' ήμέραν διά μίαν ήμέοαν.

(2) Ζάπλουτο-.· το ζα επιτείνει καί είνε αίολικ. προελθόν έκ της
προθέσ. διά. το δέ ο μετα του j -έγένετο ζ· οΰτω φράζω=©ραδ3ω.

(3) Μετρίως έχοντας Βίου- το βίου εξαρτάται έκ τοΰ μετρίως.

'*·) Ό μέν ένν. ό πλούσιος, ό δέ, ένν. ό μετρίως 'έχων βίου.

(S) Ένεΐκαι· μόνον εις τό άτην άποδοτέον κυριολεκτικώς, είς δέ τό

επ-θυμίαν ζευγματικώς- ατην ένεΐκαι καί έπιθυμίαν έκτελέσαι.
* (6) Ταΰτα δηλ. έπιθυμίαν καί άτην.

(7) Έπισχεΐν έχει την σημασ. μετρίας προστακτικές. Πρβ.«μήπω
μέγ είπης πριν τελευτησαντ'ίδης.» Εύριπ.

(8) 'Ως* συχν. παρ Ηροδ.=ουτως.

Άνθρωπου σώμα* περιγραφικώς=άνθρωπος.
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ευχαρίστως τον βι'ον. ούτος παρ εμοί1 το οννομα τοντο, ω
βασιλεϋ, δίκαιος εβτι φέρεσ&αι. βκοπέειν δε χρή παντός
χρήματος την τελεντήν 2 κη άποβήβεται' πολλοΐβι3 γαρ δή
νποδέξας ολβον δ &εος προρρίξους ανέτρεπε.

9. Ταϋτα λέγων τω Κροίΰω ον κως οντε έχαρίξετο, οντε
λόγο ν μιν 4 ποιηβάμενος ονδενος αποπέμπεται, 5 κάρτα όο-
ξας άμα&ής είναι, ος τά παρεόντα άγα&ά μετεϊς την τελεντήν
παντός γ^ρήματος δράν έκέλενε.

ιΟ. Μετά δε τον Σόλωνα οίχόμενον έλαβε έκ &εον νέ-
μεβις μεγάλη Κροϊβον, rag είκάβαι, 6 ότι ένόμιΰε εαυτόν
είναι άν&ρώπων απάντων δλβιώτατον. αντίκα δε οι εύδοντι
έπέΰτη ονειρος, ' δς οι την άλη&είην έφαινε τών μελλόν-
των γενέβ&αι κακών κατά τον παΐδα. ήσαν δε τω Κροίβω
δύο παίδες. τών οϋτερος μεν διέφ&αρτο, ην γάρ δή κωφός,s
ό δε έτερος τών ήλίκων μακρω τά πάντα πρώτος' οννομα
δε οί ήν'Άτνς. τοϋτον δή ών τον"Ατνν σημαίνει τω Κροίβω
δ όνειρος, ώς άπολέει μιν αιχμή σιδηρέη βλη&έντα. δ δΐ
έπεί τε έζηγέρ&η και έωντω λόγον έδωκε, 9 καταρρωδήΰας

(1) Παρ' εμοί' κατ' έμέ κριτή ν.

(2) Τελευτήν κατά πρόληψιν έν τ ή προηγουμ. ποοτάσει.

ί3) ΠολλοΓσι* χρησιμεύει και εις το ανέτρεψε ώς άντικείμενον
κατ' αιτιατικήν.

(*) Ουτε λόγου μιν ποιησάμ'ενος ούδενός=εν ούδενί λόγω μιν ποιη-
σάμενος* ή άρνησις: ου'τε, ανήκει ουχί εις τήν όλην πρότασιν αλλ' εις
την μετο/ήν (=λόγου τε μιν ποιησάμενος ούδενός). "Ορα ενταύθα
καί τήν αλλαγή ν τών. υποκειμένων έχαρίζετο (Σόλων) αποπέμπεται
(Κροίσος).

(8) 'Αποπέμπεται* υ.έσον* άντικ. Σόλωνα.

(6) Ώς είκάσαι" αναφέρεται εις το έπόμενον.

(7) '"Ονειρος* προσωπικώς ληπτ.

(8j Κωφός* ένταΰθα κωφάλαλος· δρα κεφ. 85 άφωνος. _

(9) Έωϋτω λόγον εδωκε* έσκέφθη καθ' έαυτόν, δηλ. περί τής
ό'ψεος.
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τον όνειρον, άγεται 1 μ^ι; τω παίδι γυναίκα, έωθότα δε
στρατηγέειν μιν τών 7ίυδών ούδαμή έτι έπϊτοιοϋτο πρήγμα
εξέπεμπε, ακόντια δε και δόρατα και τά τοιαύτα πάντα
τοΐσι χρέονται ές πόλεμον άνθρωποι, έκ τών ανδρεώνων έκ-
κομίσας ές τους θαλάμους συν ένησε, μη τί οί κρεμάμενον 2
τω παίδι έμπέση.

11 "Εγ^οντος δε οί έν χερσί τοϋ παιδος τον γάμον, άπι-
κνέεται ές τάς Σάρδις άνήρ σύμφορη 3 έχόμενος και ον κα-
θαρός χείρας4 έών Φρύξ μεν γενεί], γένεος δε τοϋ βαβι-
ληΐου. παρελθών δε ούτος ές τά Κροίσου οικία κατά νόμους
τούς έπιχωρίους καθαρσίου έδέετο επικνρήσαι Κροίσος δε
μιν έκάθηρε, έστι δε παραπλησίη 6 ή κάθαρσις τοΐσι Αυδοΐσι
και τοΐσι'Ελλησι. έπείτε δε τά νομιξόμενα έποίησε ο Κροίσος,
έπυνθάνετο, οκόθεν7 τε και τις εί'η, λέγων τάδε" 'Ω,νθρω^·

(1) "Αγεται- το μέσον άγεσθαι λέγεται καί έπί πατρός, όστις άγει
γυναίκα τω υίώ, καί έπί τοΰ δι' εαυτόν λαμβάνοντος σύζυγον.

(2) Οί κρεμάμενον οί δοτ. κτητική άντί έωυτοΰ τώ παιδί.

(3) Σύμφορη* έπί άκουσίου φόνου.

ί^) Καί ου καθαρός χείρας- ή αυτή έννοια άρνητικώς· είναι ή συνή-
θης εκφρασις έπί φονέων όντων έκτος τοΰ θείου και άνθρωπίνου δι-
καίου, καί δεομένων καθαομοΰ όπως πάλιν έπανέλθωσιν είς πρέπου-
σαν σχέσιν πρός τε θεούς καί άνθρώπους.

(5) Καθαρσίου* ενν. ίεροΰ' ό καθαρμοΰ δεόμενος φονεύς καθηται
άφωνος, έπί τοΰ βωμοΰ (έπίστιος)έμπήγει είς τό ε'οαφος το ξίφος καί
κρύπτει τό πρόσωπον είς τάς χείρας' ό κύριος τοΰ οίκου θύει χοιρί-
δων καί χέει τό αίμα καί άλλα χύτλα έπί τών χειρών τοΰ οονέως
επικαλούμενος τόν Δία καθάρσιον. Τέλος έκβάλλονται τά λύματα
καί διά θυσιών καί άλλων εξιλαστικών μέσων επικαλείται τήν χά-
ριν τών Έριννύων, τοΰ φονευθέντος καί τοΰ μειλιχίου Διός. Τότε πρώ-
τον ερωτάται περί τοΰ ονόματος του καί της πράξεως του ό φονεύς.

ί6) Παραπλησίη-καί'τό καί μετά τά, ό αυτός, ίσος, όμοιος, παρα-
πλήσιος, ωσαύτως, ισοδύναμος τώ : ώς.

(?) Όκόθεν καί τις' ευθεία καί πλαγία έρώτησις συνδέονται ώς
συ/ν. παρ' Ήοοδ.
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πε,^τίς τε έών καί κό&εν της Φρνγίης ήκων έπίστιος 2 εμοί
έγένεο ; τίνα τε ανδρών ή γνναικών έφόνενσας ;f Ο δε άμεί-
βετο' il βασιλεϋ, Γορδίεω μεν τοϋ Μίδεώ ειμί παις, οννο-
μάξομαι δε'Άδρηστος, φονεύσας <5ε άδελφεον έμεωντοϋ άέ-
κων πάρειμι έζεληλαμένος τε νπο τον πατρός καί έστερη-
μενος πάντων. Κροίσος δε μιν άμείβετο τοισίδε' Ανδρών τε
φίλων τυγχάνεις εκγονος εών καί έλήλν&ας ες φίλους, εν&α
άμηχα νήσεις χρήματος ονδενος μένων εν ήμετέρον. 3 σνμ-
φορήν δε ταύτη ν ώς κονφότατα φερεον κερδανέεις πλείστον.
cO μεν δή δίαιταν είχε εν Κροίσον,

12. 'Εν δε τω αντω χρόνω τούτω εν τω Μυσίω Ονλνμπω^
νος '° χρήμα γίνεται μέγα' ορμώμενος δε ούτος εκ τοϋ θυ-
ρεός τούτον τα. τών Μυσών έργα5 διαφ&είρεσκε,Ί πολλάκις
δε οί Μνσοί έπ αντον έζελ&όντες ποιέεσκον μεν κακόν ου-
δέν, έπασχον δε προς αντοϋ. τέλος δε άπικόμενοι παρά τον
Κροΐσον τών Μνσών άγγελοι έλεγον τάδε''£1 βασιλεϋ, νος
χρήμα μέγιστον άνεφάνη ήμΐν έν τη χώρη, ος τά έργα δια-
φθείρει. τοντον προ&νμεόμενοι έλεΐν ον δυνάμεθα, νϋν ών
προσδεόμε&ά σεν τον παΐδα καί λογάδας νεηνίας καί κύνας
σνμπέμ-φαι ήμΐν, ώς αν μιν έζέλωμεν εκ της χώρης. Οί μεν
δή τούτων έδέοντο. Κροίσος δε μνημονεύων τοϋ ονείρου
τά έπεα έλεγέ σφι τάδε' Παιδος μεν πέρι τοϋ έμοϋ μή μνη-
σ&ήτε έτι' ον γαρ άν νμΐν σνμπέμψαιμί' νεόγαμός τε γάρ

"Ωνθρωπε* ώ άνθρωπε.

(8) Έπίστιος άττ. έφέστιος=ό επί τη εστία ών, ο ικέτης.

(Ί) Έν ημετέρου' ασύνηθες αντί έν ήμών (οίκω).

(2) Έν τω Μυσίω Ούλ. ποος διάκρισιν τών άλλων ομωνύμων ορέων.

(3) Ύός χρήμα μέγα'=υς υπερμεγέθης· παρ' Άριστο©. καί Ήροδ.
συχνή εκφρασις δημοτική, δι' ής ή έν τω επιθέτω έμπεριεχομένη
έννοια τοϋ μεγέθους, ισχύος, πληθύος έναργώς παρίσταται.

(4) "Εργα* άγροί καλλιεργημένοι παντός εί'δους.

(5) Διαφθείρεσκε=ποιέεσκε· θαμιστικοί τύποι.
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έβτι και τ αϋτά οί νυν μέλει. Λνδών μέντοι λογάδας καϊ το
κννηγέβιον πάν ΰνμπέμψω, καϊ διακελεύβομαι 1 τοΐΰΐ ίονβι
είναι ώς προ&νμο τάτοιΰι βννεξελεΐν ν μιν το θηρίον έκ της
χώρης.

. 13. Ταϋτα άμείψατο. ό:ποχρεομένων δε τούτοιβι των Μν-
βών έπειβέρχεται 6 τοϋ Κροίβου παις. άκηκοώς τών έδέοντο
οί Μυβοί. ου φαμένου δε τοϋ Κροίβου τόν y ε παίδά 6φι
βνμπέμψειν, λέγει προς αύτον ό νεηνίης τάδε' fl πάτερ, τά
κάλλιβτα πρότερόν κοτε και γενναιότατα ήμΐν ήν ές τε πο-
λέμους και ές άγρας φοιτέοντας εύδοκιμέειν. νυν if αμφο-
τέρων με τούτων άποκληΐβας έχεις-, ούτε τινά όειλίην μοι
it αρίδων 3 ούτε ά&νμίην. νϋν τε τέοιβί4 με χρή όμμαβι ες
τε άγορήν καϊ εξ άγορής φοιτέοντα φαίνεβ&αι ; κοΐος μέν
τις τοΐβι πολιήτηβι δόξω είναι, κοΐος δέ τις τη νεογάμω
γυναικί; κοίω δε εκείνη δόξει άνδρ) βννοικέειν ; έμέ ών βύ
ή μέτες ίέναι έπί τήν θήρην, ή λόγω άνάπειβον, οκως 5 μοι
άμείνω έβτϊ ταντα ούτω ποιεύμενα.

14. Αμείβεται Κροΐβος τοιβίδε'*£1 παΐ, οντε δειλίην ούτε
άλλο ονδεν άχαρι παριδών rot ποιέω ταϋτα, αλλά μοι όψις
όνειρον έντω ύπνω έπιΰτάβα έφη 6ε όλιγοχρόνιον έβεβ&αι'
νπό γάρ αιχμής ΰιδηρέης άπολέεβθαι. προς ώ ν τήν όψιν G
ταύτην τόν τε γάμον τοι τούτον έβπενβα καϊ έπϊ τά παρα-
λαμβανόμενα ουκ άποπέμπω, φνλακήν έχων εί' κως δνναί-
μην έπϊ της έμής 6ε ζόης ' διακλέψαι. είς γάρ μοι μοϋνος

(1) Διακελεύσομαι" ή διά εχει έπιτατικήν δύναμιν.

(2) 'Α,ποκληίσας έχεις" ώς τό. δουλώσας εχεις.

(3) Παριδών—ένιδών.

(*) Τέοισι" δοτ. πληθ. έρωτημ. αντωνυμ.

"Οκως" κεΓται και παρ'Ήοοδ. ένίοτε αντί τοϋ, ώς, ότι.

(6) Πρός ών τήν όψιν ή προς άναφοράν ojç άλλαχου προς ταϋτα
=δια ταύτα.

Έπί της έμής ζόης" ή επί χρόνον.
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τυγχάνεις εών παις· τον γαρ δή έτερον διεφ&αρμένον [τήν
άκοήνJ ονκ είναι μοι λογίζομαι.

Ιδ. Αμείβεται 6 νεηνίης τοισίδε· Συγγνώμη μεν ώ πά-
τερ τοι, ίδόντι γε όψιν τοιαντην, περί ε με φνλακήν έχειν
το âh ον μαν&άνεις, αλλά λέληθέ 6ε το όνειρον, έμέ τοι δί-
καιον έστι φράζειν. φής τοι το όνειρον ύπο αιχμής 6ιδη-
ρέης φάναι έμε τελεντήσειν νος δε κοΐαι μεν είσι χείρες,
κοίη δε αιχμή βιδηρέη, ή ν 6ν φοβέαι ; ει μεν γαρ υπό οδόν-
τος 1 τοι είπε τελεντήσειν με ή άλλον τεν,2 ο τι τούτω οΐκε,
χρήν δή 6ε ποιέειν τά ποιέεις' νυν δε ύπο αιχμής. 3 έπείτε
ών ον προς άνδρας ήμΐν γίνεται ή μάχη, μέτες με.

16 Αμείβεται Κροΐ6ος' Ώ παΐ, έστι τη 4 με νικάς γνώ-
μην 3 άποφαίνων περί τον έννπνίον ώς ών νενικημένος νπο
σέο μεταγινώσκω, μετίημί τέ 6ε ίέναι επί τήν άγρην.

17. Εί'πας δε ταϋτα ο Κροί6ος μεταπέμπεται τόν Φρνγα
Άδρηστον, άπικομένω δε οι λέγει τάδε' Αδρηΰτε, εγώ 6ε
6νμψορΤ] πεπληγμένον άχαρι, τήν τοι ονκ δνειδίζω, εκά-
&ηρα καί οίκίοι6ι νποδεξάμενος έχω παρέχων πάσαν δα-
πάνην' νϋν ών οφείλεις γαρ, έμεϋ προποιήΰαντος χρηστά
ές 6ε ,χρηθτοΐσί με άμείβεσ&αι φύλακα παιδός 6ε τοϋ έμον
χρηίζω γενέσθαι ές άγρην ορμώμενου, μή τίνες κατ h δον
κλώπες κακούργοι έπί δηλήσι 6 φανέωσι ύμίν. προς δε τούτω

(1) Ύπο όδόντος-τελευτήσειν ουτω τίθεται συ/ν. έν άμεταβ. ρή-
αασιν, άτινα κατά τήν σημασίαν είναι ομοια παθητικοΓς.

(2· "Αλλου τευ" τό τις ώς έκφράζον άοριστίαν μετά τοϋ πας (τις)
πολλός (τις), ολίγοι (τίνες), άλλος (τις), εχει κολαστικήν ή περιορι-
στικών δύναμιν.

(3) Νϋν δέ υπό αιχμής, ό έστι : είπε (το όνειρον) τελευτήσειν με.

(4) Έστι τή· ώς εστίν οι=ενιοι, ούτω εστίν ού, εστι ή (τή) εστίν
οτε (=ένίοτε).

(5) Γνώμην συναπτ προς το άποφαίνων.

,6) Έπί δηλήσι· έχθρικον σκοπόν.
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καί 6ε τοι χρεών έστι ιεναι ένθα άπολαμπρννέαι1 τοισι
έργοισι' πατρώϊόν τε γάρ τοί έστι καί προσέτι ρώμη
υπάρχει.

18. Αμείβεται δ "Αδρηστος'Ώ βασιλεϋ, άλλως μεν έγωγε
άν ούκ ήΐα2 ές άεθ?>ον τοιόνδε' οντε γάρ σνμφορίτ οιΐ]δε
κεχρημένον οίκος έστι ές δμήλικας εί> πρήσσοντας ίέναι, οντε
το βούλεσθαι πάρα, 4 πολλαχήτε αν ί'σχον έμεωντόν. 5 νϋν
δε, έπείτε σν σπεύδεις και δει τοι χαρίξεσθαι, (οφείλω γάρ
σε άμείβεσθαι χρηστοίσι) ποιέειν ειμί έτοιμος ταϋτα, παΐδά
τε σόν,τον διακελενεαι φνλάσσειν, άπήμονα τοϋ φνλάσσον-
τος εϊνεκεν 6 προσδοκά τοι άπονοστήσειν.

19. Τοιούτοισι έπεί τε ούτος άμείψατο Κροΐσον, ίμσαν
μετά ταϋτα εζηρτνμένοι λογάσι τε νεηνίησι και κνσί. άπι-
κόμενοι δε ές τον Ονλνμιπον τό όρος έζήτεον τό θηρίον,
ενρόντες δε καί περιστάντες αυτό κύκλω έσηκόντιζον. ένθα
δή ο ζεινος, ούτος δή ' ό καθαρθείς τον φόνον, καλεόμε-
νος δε 'Αδρηστος, s άκοντίζων τον νν, τοϋ μεν άμαρτάνει,
τυγχάνει δε τοϋ Κροίσο ν παιδός. δ μεν δή βληθείς τι] αιχμή
έζέπλησε τοϋ όνειρο ν τήν φ ή μη ν, έθεε δέ τις άγγελέων τω
Κροίσω τό γεγονός, άπικόμενος δε ές τάς Σάρδις τήν τ ε
μάχην καί τον τοϋ παιδός μόρον έσήμηνέ οι.

(1) Άπολαμπρύνεαι· ό μετά άναφορ. συναπτόμενος μέλλων όριστ.
εκοράζει το δυνατόν, και αναλογεί* προς εύκτικήν μετά τοϋ άν.

(2) "Ηϊα· παρατ ίων. τοϋ είμι.

(3J Σύμφορη τοιήδε κεχρημένον· ένν. τινά.

(4) Ι1άρα=πάρεστι.

"Αν Γσχον άπόοοσις υποθέσεως εκ τοϋ προηγ. νοούμενης : ει
το βούλεσθαι παρήν.

(6) Φυλάσσοντος εϊνεκεν=οσον εξαρτάται άπό τοϋ ουλ. τοιαύτη
σημασία τοϋ ένεκα απαντά καί παρ' άλλοις συγγρα,οεΰσιν.

(?! Ούτος δή" το δή επαναλαμβάνεται αύθις ινα έξάρη τήν εννοιαν.

i8j "Αδρηστος· άττ. "Αδραστος· ή σημασία τοϋ ονόματος σύμφωνος
προς τήν τύχην τοϋ έχοντος (=ό μη διαφεύγων την μοΓοαν του)
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20. r Ο δε Κροί6ος, τώ θανάτω τοϋ παιδος βνντεταραγμ,έ-
νος, μάλλον τ ι έδεινολογέετο,1 ότι αιν άπέχτεινε τον αντος
φόνου έκά&ηρε. περιημεκτέων - δε τι] ΰνμφορη δεινώς έκάλεε
μεν Αία καθάρόιον, μαρτνρόμενος 3 τά ύπο τοϋ ξείνον πε-
πονθώς εί'η, εκάλεε δε έπίΰτιόν τ ε καϊ έταιρήϊον τον αντον
τοϋτον όνομάζων θεόν, τον μεν έπίβτιον 4 καλέων, διότι
δή οίκίοιβι νποδεζάμενος τον ξεΐνον φονέα τον παιδός >έ-
λάν&ανε βόβκων, τον δΐ εταιρηίον, ώς φύλακα ΰνμπέμψας
αντον ενρήκοι πολεμιώτατον.

21. Παρήβαν δε μετά τοϋτο οί ΛυδοΙ φέροντες τον νε-
κρόν όπιβθε δε εΐπετό οί ο φονεύς. βτάς ούτος προ τον
νεκρού παρεδίδον έωντον Κροίβω, προτείνων τάς χείρας.
έπικαταΰφάξαι -,μιν κελεύω ν τω νεκρω, λέγων την τε προ-
τέρηνίωντον βνμφορήν καϊ chg έπ εκείνη 5 τον κα&ήραντα 6
άπολωλεκώς είη, ούδε οί εί'η βιώβιμον. Κροιβος δε τούτων
άκούόας τόν τε "Αδρηβτον κατοικτείρει, καίπερ έών έν κακω
οίκηίω τοΰούτω,και λέγει προς αυτόν "Εχω, ώ ζεΐνε, παρά
αεν πάβαν τήν δίκη ν, έπειδή ΰεωντοϋ καταδικάζεις 7 θάνα-

(ί; Έδεινολογέετο- παρ' Ήροδ. τδ αυτό καί περιφραστ. άλλαχου :
δεινδν έποιέετο.

(2; Περ:ημεκτέων===δυσφορών.

(3) Μαρτυρόμενος· ένν. Δία.

(4) Έπίστιον ό Κροίσος καλεϊ τον Δία, καθάρσιον, έπίστιον, έται-
ρήϊον. δπως έπισύργ) τήν τριπλήν τιμωρίαν κατά τοΰ φονέως· Ζ.
ϊναθάοσιος, έπειδή ό "Αδοαστςς δεν έφάνη άξιος τής καθάρσεως. Ζ.
Έπίστιος, διότι δή οικίοισι ( =τή έστίη) ύποδεξάμενος τον ξείνον
φονέα τοΰ παιδδς έλάνθανε βάσκων. Ζ. Έταιρήϊοο, έπειδη ό "Αδρα-
στος παρεβίασε το καθήκον τής ευγνωμοσύνης τής φιλία:, καί πο-
λεμιώτατος έφάνη.

'(5, Έπ'εκείνη- ή έπί μετά δοτ. ένταΰθ. χρονικ.= μετ'εκείνη ν.

(6) Τον καθήραντα· ΚροΓσον.

(7) Καταδικάζω· μετά γενικ. ώς το καταφοονέω, κατηγοοέω,κατα-
γελάω, καταγινώσκω.
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τον. εις δε ού σύ μοι τοϋδε τοϋ κακού αίτιος, εί μή δσον
άέκων έζεργάσαο, άλλα θεών κον τις, δς μοι και πάλαι προε-
σήμαινε τά μέλλοντα έβεσθαι. Κροίσος μένννν έθαψε, cbg
οίκος ήν, 1 τον έωντοϋ παΐδα' "Αδρηστος δε ό Γορδίεω τον
Μίδεω, ούτος δή ο φονενς μεν- τοϋ έωντοϋ άδελφεοϋ γε-
νόμενος, φονενς δε τοϋ καθήραντος, έπεί τε ήσνχίη τών
ανθρώπων έγένετο περί το σήμα, σνγγινωσκόμενος^ αν-
θρώπων είναι τών αντός ηδεε βαρνσνμφορώτατος, 4 έπι-
κατασφάζει τω τύμβω εωντόν.

22. Κροίσος δε έπι δύο ετεα εν πενθεί μεγάλω κατήστο
τοϋ παιδός έστερημένος' μετά δε ή ' Αστνάγεος τον Κνα-
ξάρεω ήγεμονίη καταιρεθεΐσα5 νπό Κνρον τοϋ Καμβνσεω
και τά τών Περσέων πρήγματα ανζανόμεναβ πένθεος μεν
Κροΐσον άπεπανσε, ένέβησε' <Î£ ες φροτίδα, ει κως δνναιτο,
πριν μεγάλους γενέσθαι το^ς Πέρσας, καταλαβεΐν8 αντών
ανζανομένην τήν δύναμιν. μετά ών τήν διάνοιαν ταντην
αντίκα άπεπειρατο τών μαντηίων τών τε έν "Ελλησι και
τοϋ εν Αιβύη, διαπέμψας άλλους άλλη, τους μεν ές Δελ-
φους ίέναι,9 τους ές "Αβας 10 τάς Φωκέων, τους δε ές

(!) Ώς οίκος ήν ό~ως ήξιζεν εις υίόν βασιλέως.

(2) Φονευς μεν—©ονευς δέ" ή έπανάληψις ένταΰθα λέγεται ανα-
φορά δι' ής εξαίρεται ή συμφορά τοϋ 'Αδράστου.

(3) Συγγινωσκόμενος· παρ' Ήροδ. ουδέποτε έν τ ή έννοια τοϋ συγ-
γνώμη, αλλά σημαίνει πάντοτε συνειοώς, συναισθανόμενος έαυτόν.

Βαρυσυμ©ορώτατος=βα?υτάτη συμφοοή χρεόμενος.

(5( Ήγεμονίη καταιρεθεΓσα- συνέβη περί τδ ετος 559 πρ. Χ·

Ι6) Τά πρήγματα αύξανόμενα·=αύξανομένην τήν δύναμιν.

I7} Ένέβησε· έν μεταβ. σημασία.

(8) ΚαταλαβεΓν=κωλύειν, έμποόίζειν.

[9] Ίέναι· έπεξηγητ. άπαρέμφ. (τους μεν πέμψας ιέναι).

(■1°) "Αβας· πόλις Φωκική, ενθα υπήρχε περίφημον ιερόν καί μαν-
τεΓον του 'Απόλλωνος.
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Λωδώνην 1 of δε τίνες έπέμποντο παρά τε 'Αμφιάρεων2
καί παρά Τροφώνιον, of if rrçg Μιληβίης 3 f'ç Βραγχίδας.
ταϋτα μεν νυν τά * Ελληνικά μαντήια ες τά απέπεμψε μαν-
τενβόμενος Κροίσος' Λιβύης δε παρά 'Άμμωνα 4 άπέβτελλε
άλλους χρησομένους. δ ι έπεμψε δε πειρώμενος τών μαντη-
ίων ο τι φρονέοιεν, ώς εί φρονέοντα τήν άλη&είην ενρε-
&είη, έπείρηταί 6φεα δεύτερα πέμπων εί έπιχειρέοι έπι Περ-
6ας 6τρατεύεσθαι.

23. ' Εντειλάμενος δε τοΐβι Λνδοΐΰι τάδε 3 άπέπεμπε ές
τήν διάπειραν τών χρηβτηρίων, άπ ής 6 άν ήμέρης δρμη-
&έω<5ι έκ Σαρδίων, από ταύτης ήμερολογέοντας τόν λοιπόν
χρόνον έκατοβτγι ήμέρη χράϋθαι τοΐΰι χρηβτηρίοιβι, έπε ι-
ρωτώντας ο τι ποιέων τυγχ,άνοι ό Αυδών βαβιλεύς Κροΐ-
6ος 6 'Λλνάττεω' άββα δ' άν έκαβτα τών γ^ρηβτηρίων
πίθη, συγγραψαμένους 7 άναφέρειν παρ' έωυτόν. δ τι μέν
νυν τά λοιπά τών χρηβτηρίων έ&έβπιβε, ου λέγεται πρός
ούδαμώνέν δε Λελφοΐβι ώς έβήλ&ον τάχιβτα ές τό μεγαρον 8

(1) Δωδώνην έν Ήπείρω- ύπήρχεν ενταύθα καί πανάρχαιον μαν-
τεΓον τοϋ Διός.

(2) Άμφιάρεων έν Θήβαις ενθα ήτο μαντεΓον, τό δέ Τροφωνίου
έν Λεβαδεία.

(3) Τής Μιλησίης· έξαρτ. έκ τοΰ ές Βραγχίδας. Οί Βραγχίδαι ήσαν
οί ιερείς τοΰ ίεροΰ τοΰ Διδυμαίου 'Απόλλωνος, όπερ εκείτο παρα τήν
Μίλητον.

(4) "Αμμωνα- περί τοΰ μαντείου τοΰ Διός "Αμμωνος είς τας Λι-
βυκας έρήμους· ίδ. Βιβλ. Β', 42.

(3) Τάδε· ο έστιν ήμερολογέοντας—έκατοστή ήμέρη χράσθαι τοις
χρηστηρίοισι. ^ „ , ,

(6) 'Απ' ής=άπό ταύτης τής ήμερης, η.

(7) Συγγραψαμένους· κελεύσαντας συγγράψαι (ό προφήτης τάς
υπό τής Πυθίας έπί παρουσία τών ερωτώντων έκφερομένας φωνάς

εΰθυς συνέγοαφεν). ,

(8) Μεγαρον τό άδυτον ό αποκεχωρισμένος χώρος από τοΰ ναοΰ.

3
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οι Λυδοϊ χρησόμενοι τώ θεώ και έπειρώτων τό εντεταλ-
μένου, ή Πνθίη. έν έζαμέτρω τόνω λέγει τάδε.

Οίδα 1 δ' εγώ ψάμμου τ* άριθμόν και μέτρα θαλάσσης,
Καί κωφοϋ συνίημι καί ο ν φωνεΰντος άκούω.
Όδμή μ' ές φρένας ήλθε κραταιρινοιο χελώνης
Επομένης έν χαλκώ αμ' άρνείοισι κρέεϋχν,
Ήι χαλκός μέν υπέστρωται, χαλκόν δ ' έπιεσται 2

24. Ταϋτα οι Λυδοϊ θεσπισάσης της Πυθίης συγγραψά-
μενοι οίχοντο άπιόντες ές τάς Σάρδις. ώς δε και ώλλοι
οι περιπεμφθέντες παρήσαν φέροντες τους χρησμούς, έν-
θαϋτα ο Κροίσος έκαστα άναπτύσσων έπώρα τών συγγραμ-
μάτων. τών μεν δή ουδεν προσίετό μιν 3 ό δε ώς το έκ
Δελφών ήκουσε, αυτίκα προσεύχετό τε καί προσεδέξατο,
νομίσας μοϋνον είναι μαντήϊον 4 το έν Δελφοϊσι, ότι οι
έξευρήκεε τά αυτός έποίησε. έπείτε γαρ δή διέπεμψε παρά
τα χρηστήρια τους θεοπρόπους, φυλάξας τήν κυρίην τών
ήμερέων έμηχανατο τοιάδε' έπινοήσας τά ήν άμήχανον έξευ-
ρεΐν τε και έπιφράσασθαι, χελώνην και άρνα κατακόψας
όμοϋ ήψε αυτός έν λέβητι χαλκέω χάλκεον επίθημα έπι-
θείς. 5

(1) Οίδα δέ- το δέ δεικνύει ότι ό χρησμός ήτο εκτενέστερος και
μόνον ενταύθα τά κυριώτερα λέγονται, ή ότι προ τούτου καί άλλος
χρησμός εις άλλους έλέχθη, ώστε ή πυθία περίσταται ένταΰθα ώς
εξακολουθούσα άποκρινομένη* διότι καί ή ημέρα τοϋ χρησμοδοτείν
ητο ώρισμένη, ή έβδομη τοϋ μηνός Βυσίου.

(2) Χαλκον έπίεσται" δρα τήν μεταβολήν της συντάξεως· ύποκείμ.
του επίεσται εινε χελώνη' (είνε ύπο χαλκού κεκαλυμαένη).

(3) Ούδέν προσίετό μιν=προσάγεσθαι, έοέλκεσθαί (τινα) μεταο.
αρέσκειν τινί.

(4) Μαντήϊον είνε κατηγορ.= τό έν ΔελφοΓσι μαντήϊον μοϋνον εί-
ναι μαντήϊον.

(3) 'Επίθημα έπιθείς" σχήμα έτυμολογικόν.
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25 Τά μεν δή εκ δελφών ούτω τώ Κροίΰω έχρήΰ&η' κατά
ôl την Αμφιάρεω τον μαντηίον νπόκριύιν ουκ έχω ειπείν
ό τι τοΐΰι Λνδοΐβι έχρηόε ποιήβαβι περί το ιρον τα νομι-
ζόμενα 1 (ον γάρ ων 2 ονδε τοϋτο 3 λέγεται) άλλο γε ή ότι
και τούτον ένόμιβε μαντηίον άψενδες έκτήβ&αι.

26 Μετά δε ταϋτα θυβίηβι μεγάληβι τον έν δελφοΐθι
θεον ιλάδκετο" 4 κτήνεά τε γάρ τά θύβιμα πάντά τριβχίλια 5
έ&νβε, κλίνας τε έπιχρύσους και έπαργύρους φιάλας
χρνβέας καϊ εϊ μχτα πορφύρεα και κι&ώνας νήβας πυρήν
μεγάλην κατέκαιε, έλπίζων τον &εον μάλλον τι τοότοιβι
άνακτήβεβ&αΐ' Λυδοΐσί τε πάΰι προειπε θύειν6 πάντα τινά1
αυτών τοϋτο δ τι έχει έκαβτος. ώς δε έκ τής &υβίης έ-
γένετο, 8 καταχεάμενος χρνβον άπλετον 9 ήμιπλίν&ια 10
<εξ αντοϋ έζήλαννε, έπί μεν τά μακρύτερα ποιέωνέζα-

(1) Τα νομιζόμενα- περί τών νομιζομένων έν τώ μαντείω τοϋ Άμ-
■φιάρεω ί'δ. Παυσ. 1 : 34. « Κριόν θύσαντες αύτώ (Άμφιάρεω) και το
δέρμα ύποστοωσάμενοι κατεύδουσι αναμένοντες δήλωσιν όνείρατος.

(2) Où γάο ών αίτιολογ. τό ούκ εχω είπαι.

(3) Καί τοϋτον" Άμφιάραον, ουγι μόνον τόν 'Απόλλωνα.

(4) Ίλάσκετο* πρβ. καί [17] άνακτήσασθαι- έν άμφοτέροις τοις
ρήμασι εμπεριέχεται, ότι ό Κροίσος έφοβείτο, μή ό θεός όργισθή δια
τήν άπόπειραν, ήν έποίησεν.

(5) Πάντα τρισχίλια, πάντα=έκάστου γένεος· διάφορον Gà ήτο τά
πάντα.

(6) Θύειν βεβαίως έπί τής πυράς.

(7) Πάντα τινά· πάς τις, έκαστος· τό τις εκφράζει αόριστον τινα
ιδιότητα.

(8) Ώς έκ τής θυσίης έγένετο-—ώς ετεθύκει.

(9) Χρυσόν άπλετον χρυσός άπλετος συνελέγετο έκ τοϋ Πακτω-
λού ποταμοϋ καί τοϋ ό'ρους Τμώλου.

(10) Ήμιπλίνθια· οί πλίνθοι ειχον τετράγωνον σχήμα, τά δε ήμι-
πλίνθια -ήσαν μάλλον επιμήκη,και μάλιστα δις μακρύτερα τοϋ πλάτους.

(11) Έπί μέν τά μακρότερα=μήκος μέν έπί δέ τά βραχύτερα=
βραχύτ-ητα δέ.

3*
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πάλαιΰτα,1 έτά δε τά βραχντερα τριπάλοαβτα, νψος δε
%αλαι<5τιαϊα, αριθμόν δε έπτακαίδεκα καί εκατόν, καί
τοντων άπέφθον χρνΰον 2 τεύΰαρα, τρίτον ήμιτάλαντον 3
έκαθτον έλκοντα, τά δε άλλα ήμιπλίνθια λενκοϋ χρνθον,
δταθμον 4 διτάλαντα. 5 έποιέετο 6 de καϊ λέοντος 7 εικόνα
χρνβον άπέφθον, ελκονβαν ΰταθμον τάλαντα δέκα 8 οϋτος
ό λέων, έπείτε κατεκαίετο 9 ό έν Αελφοίβι νηός, κατέπεσε
άποτων ήμιπλινθίων (έπι γάρ τοντοιβι ΐδρντο)10 καϊ νϋν

(1) Έξαπάλαίστα* ή παλαιστή ήν 4 δακτ. 4 παλαισταί=1 πους»
6 παλαισταί=24 δακτυλ.=1 1/2 ποδ.= 1 πήχυς· διότι οί Λυδοί
μετεχειρίζοντο πιθανώς τον Βαβυλών. πήχυν. Κατά ταύτα, τά ήαι-
πλίνθια ήσαν \ πηχ. το μήκος, 1/2 πηχ. το πλάτος, 1/2 πηχ. το
ΰψος.

(2) Χρυσού άπέφθου' κατ' άντίθ. προς τό χρυσού λευκού (εμπεριέχ.
καί άργυρον). Το τελευταΓον έκαλεΓτο και ήλεκτρον, και συνίστατο
εξ επτά μερών χρυσοϋ καί 3 αργύρου.

(3) Τρίτον ήμιτάλαντον=2 1/2 ταλαντ., εβδομον ήμιτάλαντον =
6 1/2 ταλ., τέταρτον ήμιτάλ.=3 1/2 ταλ., εξάγεται δέ τούτο καί
έκ τοϋ έπομένου : έποιέετο.

(4) Σταθμόν έξαρτ. έκ τοϋ ελκοντα.

(5) Διτάλαντα· τά έκ λευκοΰ χρ. ήμιπλίνθια έζύγιζον 2 τάλαντα,
το έκ καθαροΰ (άπέφθου) 2 1/2 τάλ. διότι φυσικώς ήσαν βαρύτερα.

(6) Έποιέετο* όρα τήν σημασ. τοϋ μέσου.

(7) Λέοντος" ό λέων ήτο ιερός τοϋ ήλιου παρά τοις ΆσιανοΓς.

(8) Τάλαντα δέκα· τά τω Δελφικώ μαντείω δοθέντα δώρα ήξιζον
περίπου 94 κάλαντα' τά αύτά δώρα εδωκεν ό Κροίσος τώ Διδυμαίω
'Απόλλωνι, έξ ού καταφαίνεται ό μέγας τοϋ Κροίσου πλοϋτος.

(9) Κατεκαίετο' 548 ετος πρ. Χ. ό νέος ύπό τών Άλκμαιωνιδών
κτισθείς ναός ήτο ετι μεγαλοποεπέστερος τοϋ προτέρου.

(10) Έπί γάρ τούτοισι Γδρυτο· πιθανώς τά ήμιπλίνθ. άπετέλουν
τήν άνωτέραν βαθμίδα, έφ' ών ισταντο οί 4 πόδες του Λέοντος, οιτι-
νες ώς τα ήμιπλίνθια ήσαν έκ λευκοϋ χρυσοϋ.Τά λοιπά 113 (λευκοΰ
χρυσοϋ) διενέμοντο ούτως, ώστε ή δευτέρα βαθμίς συνίστατο άπό άνω-
θεν έκ (=5. 3), ή τρίτη έκ 35(=7. 5), ή τετάρτη έξ.63 (=9.
7) ήμιπλινθίων.
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κέεται έν τώ Κορινθίων αϊηβανρώ,1 έλκω ν βταθμον έβδο-
μον ήμιτάλαντον άπετάκη γάρ αντον τέταρτον ήμιτάλαν-
τον.

27 'Επιτελέβας δε ο Κροΐβος ταϋτα άπέπεμπε ές Δελφους
καϊ τάδε άλλα άμα τοΐ6ϊ 2 κρητήρας δύο μεγάθεϊ μεγάλους,
χρύσεον καϊ άργύρεον, τών δ μεν χρύσεος έκειτο έπϊ δε-
ξιά έβιόντι ές τον νηόν, ο <5f άργύρεος έπ άριΰτερά. με-
τεκινήθηβαν δε καϊ ούτοι ύπο τον νηον 3 κατακαέντα, καϊ
ο μεν χρύβεος κέεται έν τω Κλαζομενίων θηόανρώ, έλκων
ϋταθμον εί'νατον ήμιτάλαντον καϊ έτι δνώδεκα μνέας, δ
δε άργύρεος έπϊ τοϋ προνηΐον τής γωνίης, χωρέων αμφο-
ρέας έξακοσίους. έπικίρναται 4 γάρ νπο Λελφών Θεοφανί-
οΐ6ι. 5 φαβϊ δέ μιν Λελφοϊ Θεοδώρον6 τοϋ Σαμίον έργον
είναι, καϊ εγώ δοκέω" ον γάρ το βνντνχον 7 φαίνεται μοι
έργον είναι, καϊ πίθους τε άργυρέους τέββερας απέπεμψε,
οϊ έν τω Κορινθίων θηόανρω έΰτάΰι, καϊ περιρραντήρια

(1) Θησαυρώ' τά χρυσά ήμιπλίνθια διετηροϋντο μέχρι τών ιερών
πολέμων, δτε ύπδ τών ιερόσυλων Φωκέων έτάκησαν καί μετεποιή-
6ησαν εις νομίσματα χρυσά.

(2) "Αμα τοΓσι"=πρδς τούτοισι" δρα τήν άρχικήν δεικτικήν δύνα-
μιν τοϋ άρθρου.

(3) Ύπδ τον νηόν* ή ύπδ χρονικ.

(*) Έπικίρναται γάρ· αίτιολογ. το χωρέων.

(5) Θεοφανίοισι" έν όνόμασιν έορτών συνήθως τίθεται ή δοτικ.
ανευ τής έν. έκαλοΰντο δέ Θεοφάνια, ή προς τιμήν τοΰ έπιοανέντος
6εοϋ (ήλιου) έν ΔελφοΓς κατά τδ έ'αρ εορτή, καθ' ήν καί δ κρατήρ
ούτος -ήτο εν χρ-ήσει.

(6) Θεοδώρου" ύπήρχον δύο περίφημοι τεχνίται ομώνυμοι, αμφό-
τεροι έκ Σάμου. Ό ένταϋθα μνημονευόμενος είναι ό κατασκευασας
καί το δακτύλιον του Πολυκράτους, καί ήτο νεώτερος. (Όλυμπ. 40).

(7) Τδ συντυχόν "=τδ τυχδν (τυχαΐον)· ουχί δηλ. έργον συνήθους,
άλλα περίφημου τεχνίτου.
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δνο άνέθηκε, χρνβεόν τε και άργνρεον, τών τώ χρνβέω έπι-
γέγραπται Λακεδαιμονίων 1 φ α μένω ν είναι ανάθημα, ονκ
δρθώς λέγοντες' ~ έστι γάρ κάι τοϋτο Κροίβου, έπέγραψε
δε τών τις Λελφών Λακεδαιμονίοιβι βονλόμενος χαρίζε-
σθαι, τοϋ έπιστάμενος τό οννομα ουκ έπιμνήσομαι. αλλ' ο
μεν παις, δι' ον τής χειρός ρέει3 τό ί^ωρ, Λακεδαιμονίων
έστι, ου μέντοι τών γε περιρραντηρίων ούδέτερον. άλλα τε
αναθήματα ουκ έ π ίση μ α πολλά απέπεμψε άμα τοντοισι δ
Κροίσος και χεύματα άργύρεα κνκλοτερέα, και δή και γυ-
ναικός είδωλον χρνσεον τρίπηχν, τό Λελφοϊ τής άρτοκόπον4
τής Κροΐσον εικόνα λέγονσι είναι' πρός και της εωυ-
τοϋ γνναικός τά νπό τής δειρής 6 άνέθηκε δ Κροίσος καϊ
τάς ζώνας.

28 Ταϋτα μεν ές Δελφους απέπεμψε, τω δε 'Λμφιάρεω 1 y
πνθόμενος αντοϋ τήν τε άρετήν καϊ τήν πάθην, άνέθηκε

(1) Λακεδαιμονίων ήτο ή επιγραφή.

(2) Ουκ ορθώς λέγοντες" άναχολούθως αντί λεγόντων, ώς εί προη-
γεΓτο, οι φασι αντί φαμένων.

(3) 'Ρέει" έν τοΓς περιρραντηρίοις.

(*) Άρτοκόπου" κατά τήν παράδοσιν, αρτοποιός τις γυνή έμαρ-
τύρησεν είς τόν Κροΐσον, ότι δ άρτος, δν ή μητρυιά του ήθελε τω
δώσει, είνε δεδηλητηριασμένος.

(5) Προς δέ" έπιρρημ.

(6; Τά από τής δειρής" περιγραβικ. (περιδέραια).

(7) Άμαιάρεω" ό ανδρείος καί κατά τήν μαντικήν έξοχος ήρως
'Αμφιάραος κατ' αρχάς ήρνήθη νά συμμετάσχω τής τών 7 έπί
Θήβαις εκστρατείας, διότι προέβλεπε τό δυστυχές ταύτης τέλος" ούχ
ήττον συμμετέσχε τέλος πεισθείς ύπδ τής συζύγου του 'Εριφύλης, !
δελεασθείσης έκ πολυτίμου περιδεραίου δωρηθέντος αύτη ύπο τοϋ
Πολυνείκους. Μετά τήν δυστυχή εκβασιν φεύγων κατεπόθη μετά τοϋ j
άρματος του ύπο τής γης καί είτα γε όμενος θεός τής μαντικής έκ-
τήσατο έν Θήβαις καί κατ' έξοχήν εν Ώρωπώ μαντεΓον τών ονείρων
(όνειρόμαντις).
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σάκος τε χρύσεον πάν δμοίως 1 καϊ αιχμή ν στερεήν πάσαν
χρνσέην, τό ξνστόν 2 τήσι λόγχησι 3 έόν ομοίως χρύσεον
τ à έτι καϊ αμφότερα ες ε με 4 ήν κείμενα εν Θ ήβη σι καϊ
Θηβαίων εν τω νηω τον 'Ισμηνίον 5 Απόλλωνος.

29 Τοΐσι δε άγειν μέλλονσι τών Λυδών ταϋτα τά δώρα
ες τά ιρά ενετελλετο δ Κροίσος έπειρωτάν τα χρηστήρια
εί στρατεύεται έπϊ Πέρσας Κροίσος καϊ εί τινα στρατόν
ανδρών προσθέοιτο φίλον. ίος δε άπικόμενοι ές τά 6 άπε-
πέμφθησαν οι Λυδοι ανέθεσαν τά αναθήματα, έχρέοντο
τοίσι χρηστηρίοισι λέγοντες' Κροίσος ο Λυδών τε καϊ άλ-
λων εθνέων βασιλεύς, νομίσας τάδε μαντήια είναι μοϋνα 7
έν άνθρώποισι, ν μιν τε άζια δώρα έδωκε τών εζενρημά·
των, καϊ νϋν νμέας επειρωτα εί στρατ. εύηται έπι Πέρσας
και εί' τινα στρατόν ανδρών προσθέοιτο σύμμαχον. οί μεν
ταϋτα έπειρώτεον, τών δε μαντηίων αμφοτέρων ες τωντό
αί γνώμαι σννέδραμον, s προλέγονσαι Κροίσοο, ήν στρα-
τενηται έπι Πέρσας, μεγάλην αρχήν μιν καταλϋσαι' τους
δε 'Ελλήνων δυνατωτάτους συνεβούλευον οι εζενρόντα
φίλους προσθέσθαι.

(1) ΌΐΑοίως'δηλ.κατά πάντα αυτοϋ τά μέρη σύμμετρον (έκ χρυσού).

(2j Το ςυστόν* κατά τήν αυτήν πτώσιν τω αίχμήν* σχήμα καθ'
όλον καί μέρος.

(3) Λόγχησι" εκαστον σάκος είχε δυο α'ιχμάς, ή μεν προς προσβο-
λήν, ή δε ι να έμπήγεται τοϋτο είς τήν γήν.^

(4j Ές έμέ* μέχρι τών χρόνων μου" πρβ. επ εμεΰ.

(5J Ίσμηνίου. ό ναός τοϋ έν Θήβαις τιμωμένου Ίσμηνίου 'Απόλ-
λωνος εκείτο πλησίον τοϋ ποταμοΰ Ίσμηνίου.

(6| Ές τά* ενν. ίρά. _ 7

(7) Νομίσας τάδε μαντηϊα είναι μοΰνα*=νομίσας ταδε μουνα είναι
μαντήια.

i8j Ές τωύτό-συνέδραμον άλλαχοΰ : κατά τωυτό αί γνώμαι συνε-
ξέπιπτον.
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30 Έπείτε δε άνενείχ&έντα τα &εοπρόπια επύ&ετο ο
Κροΐβος, νπερήβ&η τε τοΐβι χρηβτηρίοοβί, πάγχυ 1 τε έλπί-
βας καταλύβειν 2 τήν Κνρον βαβίληίην πέμ-ψας αν τις ες
Πν&ώ 3 Δελφους δωρέεται, πν&όμενος αυτών το πλή&ος,
κατ άνδρα δύο4 βτατήρβt3 εκαβτον χρνβον. ζίελφοί δε άντϊ
τούτων έδοβαν Κροίβω (τε) καϊ Λνδοΐβι προμαντηίην και
άτελείην καϊ προεδρίην 6 καϊ έξεΐvat τω βονλομένω αντών
γενέβ&αι Αελφον ' ες τον αίεϊ χρόνΟν.

31. Αωρησάμενος δε τους Δελφους ο Κροΐβος έχρηβτη-
ριάζετο το τρίτον, έπείτε γάρ δή παρέλαβε τον μαντηίου
άλη&είην, ένεφορέετο 8 αντον. έπειρώτα δέ τάδε χρηβτη-
ριαζόμενος, εί οί πολνγ^ρόνιος έβται 9 ή μουναρχίη. ή δέ
Πυ&ίη οι χρα τάδε'

(1) Πάγχυ' άττικώς πώς ;

(2) Ιναταλύσειν. ό στίχος της Πυθίας είχε :

Κροίσος "Αλτυν διαβάς μεγάλην αρχήν καταλύσει.

(3) Πυθώ' καί όνομα τοϋ ένταΰθα ύπο τοϋ 'Απόλλωνος φονευθέντος
δράκοντος, καί τοΰ τόπου του ένταΰθα μαντείου.

(4) Δύο· άκλίτως ένταΰθα.

(5) Στατήρσι- άγνοοΰμεν, οποίαν άξίαν είχεν ό αρχαιότατος ούτος
πάντων των χρυσών στατήρων. Οί μεταγενέστεροι περσικοί στατή-
ρες, οίτινες καί έκ Δαρείου τοΰ Ύστάσπους δαρεικοί έκαλοΰντο,είχον
τήν αύτήν ταΓς 20 άττικαΐς δρα/μαις άξίαν.

(6) Προεδρίην έν τοΓς πυθικοϊς άγώσι" ή προμαντη'α' συνίσταται
είς τό νά προτιμάται είς τήν έρώτησιν τοΰ μαντείου, έν ω παρά
τοΓς άλλοις ώρίζετο διά κλήρου.

(7) Δελφόν άντί Δελφώ* απαντά συ/νάκις ή ανεξάρτητος αίτιατ.
μετ' άπαρεμφ. άντί τής δοτ. ή γενικ. μετ' απαρεμφάτου.

(8) Ένεφορέετο = κυρίως έπληροΰτο, ύπερενεπίμπλατο, ήρώτα
ύπερβαλλόντως συ/νά περί αύτοΰ.

(9) Εί...εσται· έτηρήθη εγκλισις τής ευθείας ερωτήσεως· ώς νά
ακούη τις ούτως ε'ιπεΓν τους αγγέλους τοϋ Κροίσου νά έρωτώσι.
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'Αλλ' όταν ήμχονος4 βαόχλενς Mrtooxtfx γένηται,
Καί τότε, Λνδέ ποδαβρέ,2 πο?ν/ιη{Γήφχδα αταρ'Έρμον1
Φενγεχν* μηδέ μένεχν, μηδ.' αχδεχόθαχ κακός είναχ.

Τοντοιΰι ελθοϋσι τοΐσι έπεσι ό Κροίσος πολλόν τι μάλιστα
πάντων ησ&η, ελπίζων ήμίονον ούδαμά άντ άνδρός βα-
<5ιλεν<5ειν Μήδων, ουδ' ών αυτός ούδε οι εξ αύτοϋ 5 παύ-
βεσ&αί κοτε τής άρχης.

3

ΤΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΟΙΣΟΥ

(Βχβλ. Α', κεφ. 71—).

32. Κροίσος δε άμαρτών τοϋ χρησμοϋ εποιεετο στρατηΐην
ες Καππαδοκίην, 6 ελπίσας καταιρήσειν Κϋρόν τε και τήν
Περσέων δυναμιν. παρασκευαζομένου δε Κροίσου στρατεύε-

(1) Ήμίονος· δηλοίτόν Κΰρον, ώς υίόν ευγενούς μητρός (θυγατρός
τοϋ 'Αστυάγους) καί ευτελούς πατρός (του Πέρσου Καμβύσου).

(2) Ποδαβρέ- κυρ. ό άβρος τούς πόδας, ενταύθα γενικώς ό άβροδίαι-
τος, έκτεθηλυμένος. Πρβ. κεφ. 1 5. «Κέλευε δέ σφέας (Αυδούς) κι-
θώνάς τε ύποδύσειν τοΓσι εί'μασι καί κοθόρνους ύποδέεσθαι—καί τα-
χέως σφέας γυναίκας άντ'ανδρών ό'ψεαι γεγονότας ».

(3) Έρμον. νϋν Σαραβάτ. ρέει έκ τών Φρυγίων ορέων επαυξανει
διερχόμενος τά πεδία τών Σάρδεων διά τοΰ Πακτωλοΰ καί χύνεται
ε'ις τόν κόλπον τής Σμύρνης.

(4) Φεύγειν μένειν, αίδείσθαι- άπαρεμφ. αντί προστακτ.

(5j Ούδ'ών αύτός ουδέ οι έξ αύτοΰ· ό Κροίσος ένταΰθα μ.ετά τών
απογόνων του νοείται ώς εις, έντεΰθεν καί ή επομένη ονομαστική οί*
"Αν ύπήρχεν άντίθεσις μεταξύ διαφόρων προσώπων, θά ετίθετο αί-
τιατ. τούς, ώστε έτέθη καθ' έλξιν πρός τό αύτός.

(6) Καππαδοκίην· κείται ΒΔ τής Φρυγίας.
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σθαι έπϊ Πέρσας, τών τις1 Λνδών νομιξόμενος 2 καϊ πρόσθεν
είναι σοφός, από δε ταύτης τής γνώμης καϊ τό κάρτα ού-
νομα έν Λυδοΐσι έχων, σννεβούλενσε Κροίσω τάδε' οννομα
οι3 ήν Σάνδανις' 'SI βασιλεϋ, έπ άνδρας τοιούτους στρα-
τεύεσθαι παρασκενάζεαι, οί σκντίνας μεν άναξνρίδας, σκν-
τίνην δε τήν άλλην έσθήτα φορέονσι, βιτέονται δε ονκ ο6α
έθέλονσι, άλΧ δσα έχονσι, χώρην έχοντες τρηχέην. πρός
δε ονκ ο 'ί'νω διαχρέονται, αλλά νδροποτέονσι, ον σϋκα δε
έχονσο τρώγειν,1" ονκ άλλο αγαθόν ονδέν. τοϋτο μεν δή5, εί
νικήσεις,6 τί σφεας άπαιρήσεαι, τοΐσι γε μή 7 έστι μηδέν;
τοϋτο δέ, ήν νικηθής, μάθε όσα άγαθά άποβαλέεις. γενσά-
μενοι γάρ τών ημετέρων αγαθών περιέχονται s ού$£ άπω-
στοί έσονται, έγώ μέν ννν θεοΐσι έχω γ^άριν, ο'ί ονκ έπϊ
νόον ποιέονσι Πέρσησι στρατεύεσθαι έπϊ Λυδούς. ταϋτα λέ-
γων ονκ έπειθε τόν Κροΐσον. Πέρσησι γάρ, 9 πριν Λυδους
καταστρέψασθαι, ήν οντε άβρόν οντε αγαθόν ονδέν.

33. Οί δε Καππαδόκαι νπό Ελλήνων Σύριοι 10 ονομά-

(1) Τών τις· ή θέσις αυτη τής άορ. άντωνυμ. μεταξύ άρθρου κα!
ουσιαστικ. είνε ή συνγ,θεστάτη παρ' Ήροδ.

(2.1 Νομιζόμενος· παρατατ. μετοχ.

(3ι Ουνομα or δρα τδ άσύνδετον.

Τρώγειν άντί άψειν.

Τοϋτο μέν...τοΰτο δέ' έπιρρημ. ιδ. σελ. 8 σημ. 2.

(6) Εί νικήσεις· έν τώ έπομ. ή ν νικηθής κατα διάφορον έκδοχήν

('] ΤοΓσί γε μή· τδ μή έν άναφορικ. προτασ. ής ή αίτιολογ. στ4μασ.
εμπεοιεχ. καί ύπόθεσιν· τοΐσι γε=είγέ σψι.

(8) Περιέξονται· περιέχεσθαι κυρ. τινός περιβάλλεσθαι, κρατεΓν
τι—μή άφιέναι.

(9/ ΙΙέρσησι γάρ" επεξηγεί" καί έπιβεβαιοΓ έκ μέρους τοϋ συγγρα-
φέως τδ κύριον μέρος τοϋ λόγου τοΰ Σανδάνιος. Έπί τών χρόνων τοΰ
'Ηροδότου οί Πέρσαι εφημίζοντο ώς τρυφηλοί καί ακόλαστοι.

Σύριοι- κατα Στράβωνα έκαλοΰντο Σύριοι πάντες οί μεταξύ
Βαβυλωνίας, Κιλικίας,Αίγύπτου και τής Μαύρης θαλάσσης οίκοΰντες·
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ξονται' ήσαν δέ οί Σύριοι οντοι το μεν πρότερον ή 1 Πέρ-
σας άρξαι Μήδων κν.τήκοοι, 2 τότε δε Κύρου. ό γάρ ούρος
■ην τής τε Μηδικής άρχής καϊ της Λυδικής ό "Αλνς ποτα-
μός, ος ρέει έξ ' Αρμενίου όρεος 3 διά Κιλίκων, μετά dè
Ματιηνους 4 μεν έν δεζιή έχει ρέων, έκ δέ τον έτέρον 5
Φρνγας, ιταραμειβόμενος δέ τούτους και ρέων άνω προς
βορέην άνεμον έν&εν μεν 6 Συρίους Καππαδόκας άπέργει,
ίξ ενωνύμον δέ Παφλαγόνας. οντω ό "Αλης ποταμός άπο-
τάμνει σχεδόν πάντα τής Άσίης τα κάτω 7 έκ θαλάσσης
της άντίον Κύπρον ές τον Εϋζεινον πόντον' έστι δε α,ν-
χήν 8 οντος 9 τής χώρης ταύτης άπάσης' μήκος όδον εν-

|Ί) Πρότερον ή' Ίων. — πριν μετ' άπαρεμο.

(2) Κατήκοοι" ένταΰθα γενική συντασ. άλλαχοΰ δοτική.

(3) Έξ 'Αρμενίου ουρεος· ενταύθα άναφεο. ουχί είς έν μόνον ό'ρος,
αλλ'είς τήν σειράν των ορέων, ήτις ύπο τών μεταγενεστέρων γεω-
γράφων καλείται Άντίταυρος. Έκ τών δύο ορέων τούτου τοΰ Πα-
ρυάδου καί 'Αργαίου πηγάζουσιν αί δύο πηγαί τοΰ "Αλυος.

Ματιηνούς· κατώκουν παρα τήν δεξιάν οχθην τοΰ "Αλυος, οθεν
έξετείνοντο προς άνατολ. (Έν ταύταις ταΓς χώραις οίκοΰσι νΰν οί
Κοΰρδοι νομάδες επίσης.)

(5) Έκ δέ τοϋ έτέρου- δηλ. εκ τοΰ εύωνύμου.

Ένθεν μέν άντί ενθεν δέ, έπεται το μάλλον ώρισμένον εξ
ευωνυμου δέ.

Πάντα τής Άσίης τά κάτω" το δυτ. άπο τοΰ "Αλυος προς την
έλληνικήν θάλασσαν (κάτω) μέρος τής μικράς 'Ασίας.

(8) Αύχήν ό Ήρόδ. ονομάζει αυχένα τής όλης χώρας τήν άνα-
τολ. έσ/ατιάν τής μικράς 'Λσίας μεταξύ τής τη Κύπρω άντικειμέ-
νης παραλίας καί τής Μαύρης θαλάσσης, έπειδη ένταΰθα ό μέγας
'ισθμός όστις άποτελεΓ τό προέχον τής 'Ασίας, είνε στενότατος' ούχ
ήττον ό Ήρόδ. νοεΓ αυτόν πολύ στενόν, καθ' όσον κατα τάς νεωτέρας
γεωγραφικάς έρεύνας, μεταξύ άμφοτέρων τών θαλαστών είνε 75
γεωγρ. μιλ. άπόστασις, ήν οΰτε ό ώκύτατος τους πόδας δύναται εν
5 ήμέραις νά διανύση.

(9j Ούτος' τό ύποκείμ. ούτος έλκεται κατα γένος προς τό κατη-
γορ. αύχήν" άντί ταϋτα.
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ζώνω άνδρϊ πέντε ήμέραι άναισιμοϋνται.1

34. Έστρατενετο δε à Κροίσος έπϊ τήν Καππαδοκίην
τώνδε εϊνεκα, καϊ γης ιμέρω προσκτήσασ&αι προς τήν έων-
τον μοιραν βονλόμενος, καϊ μάλιστα τω χρηστηρίω πίσννος
έών καϊ τίσασ&αι2 θέλων νπερ ' Λστνάγεος Κϋρον. 'Λβτυ-
άγεα γαρ τον Κναξάρεω, έόντα Κροΐσον μεν γαμβρον,
Μήδων δε βασιλέα, Κϋρος δ Καμβύσεω καταστρεμάμενος
είχε, 3 γενόμενον γαμβρον Κροίσω ώδε. Σκν&έων τών νο-
μάδων εί'λη ανδρών στασιάσασα νπεξήλ&ε ές γήν τήν Μη-
δικήν έτνράννενε δε τον χρόνον τοϋτον Μήδων Κναξάρης
δ Φραόρτεω τοϋ Αηΐόκεω, og τους Σκν&ας τοντους το
μεν πρώτον 4 περιεΐπε 5 εν ώς έόντας ικέτας' ώστε δε 6
περι πολλοϋ ποιεόμενος αντους, παιδάς σφι παρέδωκε τήν
γλώσσάν τε έκμα&εΐν καί τήν τέχνην 7 τών τόξων, χρόνον
δε γενομένον καϊ αίεϊ φοιτεόντων τών Σκν&έων έπ ' άγρην
καϊ αίεί τι φερόντων, καί κοτε σννήνεικε 8 έλεΐν σφέας μη-
δέν νοστήσαντας δε αντους κεινήσι 9 χερσϊ δ Κναξάρης

(Ί) Άναισιμοϋνται* Ίων. αναλίσκονται.

(2) Τίσασθαί τινα= τιμωρεΐσθαί τινα.

(3j Καταστρεψάμενος είχε περί τής σημασ. του εχειν μετά με-
το'/. ίδ. σελ. 6 σημ. 3.

(4) Τδ μεν πρώτον· είς τοϋτο ανταποκρίνεται τό, χρόνου δε εγγε—
νομένου.

(5) Περιεΐπε ευ* άντιθ. περιέπειν τρηχέως.

(6) "Ωστε δε=ατε δέ.

(7) Τήν τέχνην τών τόξων* οί Σκύθαι -ήσαν έπί φοβοι τοξόται" περί
τής δυσκόλου χρήσεως τοΰ σκυθικοϋ τόξου δρ. Πλατ. νομ. 795. «Των
σκυθών νόαος ουκ έν αριστερό. μέν τόξον άπάγων, έν δεξιά δέ οίστδν
προσαγόμενος μόνον, άλλ' ομοίως έκατέραις επ' αμφότερα χρώμε-
νος. » Πρβ. Ίερεμ. 5. 16.

(8) Συνήνεικε* «ττ.=συνέβη.

(9) Κεινήσι* άττ. κεναις.



ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΟΙΣΟΥ <45

(ήν γάρ ώς διέδεξε, 1 όργήν άκρος) 2 τρηχέως κάρτα πε-
ριέσπε άεικείη. 3 οί δε ταϋτα προς Κναζάρεω πα&όντες,
ώστε 4 ανάξια σφέων αντών πεπον&ότες, έβούλενσαν των
παρά σφίσι διδασκομένων παίδων ένα κατακόψαι, σκενά-
σαντες δέ αντον, ώσπερ έώ&εσαν καϊ τα &ηρία σκενάξειν,
Κναξάρει δοϋναι φέροντες ώς άγρην δή&εν, δόντες δέ τήν
ταχίστην δ κομίζεσ&αι παρά ' Αλνάττεα τον Σαδνάττεω ές
Σάρδις. ταϋτα καϊ έγένετο' καϊ γάρ Κναζάρης καϊ οC
παρέοντες δαιτνμόνες τών κρεών τούτων έπάσαντο, καϊ οί
Σκν&αι ταϋτα ποιήσαντες Άλνάττεω ίκέται έγένοντο.

35. Μετά δέ ταϋτα (ού γάρ δή ο'Αλνάττης έζεδίδον τους
Σκν&ας έζαιτέοντι Κναζάρη πόλεμος τοΐσι Λνδοίσι καϊ
τοΐσι Μήδησι έγεγόνεε έπ' ετεα πέντε, έν τοΐσι πολλάκις
μεν οί Μήδοι τους Λυδους ένίκησαν πολλάκις dè οί Λυδοϊ τους Μήδους' έν δέ και 6 ννκτομαχίην τινά 7 έποιή-
6αντο. Λιαφέρονσι δέ σφι έπ Ισης 8 τον πόλεμον, 9 τώ
εκτω ετεϊ σνμβολής γενομένης, σννήνεικε ώστε της μά-
χης σννεστεώσης τήν ήμέρην έζ, απίνης νύκτα γενέσθαι.

(1) Ώς διέδεξε* άπροσωπ. λειπτέον (διέδειξε).

(2) 'Οργήν άκρος*=άκράχολος* ή λέξις οργή εν τή πρώτη αυτής
σημασία, ευφυία, προτέρημα* άπαντα συχνά είς "Ιωνας συγγραοεΓς.

(3) Άεικείη· συνωνυμ. τω τρηχέως" χάριν δέ έμφάσεως συνά-
πτονται.

(4) Ώστε=άτε.

(5) Τήν ταχίστην. ένν. όδόν.

(6) Έν δέ καί* εκφρασις έπιρρ. όπως τό ; προς δέ, μετά δέ, συνήθως
ανταποκρίνεται προηγούμενον, «άλλος» ώστε τότε σημαίνει, ιδίως δέ.

(7) Νυκτομαχίην τινά* είδος νυκτομαχίας, ουχί αληθής* άν ή μάχη
έγένετο εντεύθεν ή εκείθεν τοΰ "Αλυος δεν είνε γνωστόν μάλλον έν-
τεΰθεν, διότι οί Μήδοι ήρςαντο τοϋ πολέμου.

(8) Έπ' ίσης* ένν. μοίρης.

(9) Διαφέρουσι. . . τον πόλεμον συνεχώς ή επι πολύν χρό^ον φέ-
ροντες τον πόλεμον.
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τήν δε μεταλλαγήν ταύτην τής ημέρης Θαλής 6 Μιλήσως
τοϊσι "Ιωσιπροηγόρευσε έσεσθαι, ονρον ^ προθέμενος ένι-
αυτόν τούτον, 2 εν τω δή καϊ έγενετό ή μεταβολή. οι iè
Λυδοί τε καϊ οι Μήδοι, έπεί τε είδον νύκτα άντϊ ήμερης
γενόμενη ν, τής μάχης τε έπαύσαντο καϊ μάλλον τι έσπευ-
<5αν καϊ αμφότεροι ειρήνη ν έωυτοΐσι γενέσθαι, οι δε σνμ-
βιβάσαντες αυτούς ήσαν οΐδε, Συέννεσίς 3 τε ό Κίλιζ καϊ
Ααβύνητος ο Βαβυλώνιος, ούτοι σφι καϊ τό όρκιον οι σπεύ-
σαντες γενέσθαι ήσαν καϊ γάμων έπαλλαγήν εποίησαν
Αλυάττεα γαρ έγνωσαν 4 δούναι τήν θυγατέρα 'Λρύηνιν
Άστνάγεϊ τω Κναξάρεω παιδί άνευ γάρ άναγκαίης ισχυ-
ρής συμβάσιες ίσχυραϊ ουκ έθέλουσι 0 συμμένειν. όρκια
δε ποιέεται ταϋτα τά έθνεα τάπέρ τε "Ελληνες, καϊ πρός
τοντοισι, έπεάν τούς βραχίονας έπιτάμωνται ές τήν 6μο-
χροίην, τό αίμα άναλείχονσι αλλήλων.

36. Τοντον δή ών τον Άστνάγεα Κϋρος έόντα έωυτοϋ
μητροπάτορα καταστρεψάμενος έσχε δι αιτίην τήν έγώ έν
τοΐσι οπίσω λόγοισι σημανέω- τά Κροίσος έπιμεμφόμενος
τω Κύρω ές τε τά χρηστήρια έπεμπε, εί στρατεύηται έπϊ

(1) Οϋρον' άττικώς πώς ;

Ένιαυτόν τούτον κατά τους νεωτέρους ύπολογισμούς ή σχεδόν
ολική τοϋ ήλιου εκλειψις αυτη συνέβη τή 30 Σεπτεμβρίου 610 π. Χ.
ό πόλεμος λοιπόν διήρκεσε από τοΰ 615 — 610* ό πρώτος σπουδαίος
αστρονόμος τών 'Ελλήνων ήτο Θαλής ό Μιλήσιος (περί τό 600 π. Χ.)
Ματά Πλούταρχον έδίδασκεν ότι : ή γή είναι τό κέντρον τοΰ κόσμου,
ή σελήνη φωτίζεται ύπο τοΰ ήλιου καί ή έκλειψις τοΰ ήλιου προέρ-
χεται ένεκα τής διαβάσεως τής σελήνης προ τοΰ ήλιου. Κατά τόν
Πλίνιον ό Θαλής είχε προείπει τό ετος τής έκλείψεως τοΰ ήλιου.

(3) Συέννεσις· ήτο βασιλικός τίτλος'· τών ήγεμόνων τών Κιλίκων,
καί ούχι κύριον δνομα.

(4) "Εγνωσαν άορ. τοΰ γινώσκω έν δικαστική έννοια.

(5) Έθέλουσι· συνήθως έμμένουσιν.
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Πέρσας, καϊ δή καί άπικομένον χρησμού κιβδήλον, 1 ελπί-
δας προς έωντοϋ τον χρησμόν είναι, 2 έστρατεύετο ές τήν
Περσέων μοΐραν. 3 cbg δέ άπίκετο έπϊ τον Γ'Αλνν ποτααόν ο
Κροίσος, τό έντεϋ&εν, ώς μεν εγώ λέγω, κατά τάς έού-
6ας γέφυρας διεβίβασε τον στρατόν, ώς δέ ο πολλός λόγος
* Ελλήνων, Θαλής or4 ό Μιλήσιος διεβίβ ασε. άπορέοντος γάρ
Κροίσου, δκως οί διαβήσεται τον ποταμον δ στρατός, (ον
γάρ δή είναι κω ° τούτον τον χρόνον τάς γεφνρας ταύτας)6
λέγεται 7 παρεόντα τον Θαλήν έν τω στρατοπέδω ποιήσαι
αύτω τον ποταμον έξ αριστερής χειρός ρέοντα τον στρατού
και εκ δεξιής ρέειν, ποινσαι δέ ώδε' άνω&ενs τοϋ στρατο-
πέδου άρξάμενον διώρνχα βα&έαν9 ορύσσειν, άγοντα μη-
νοειδέα, 10 δκως άν 11 τό ότρατόπεδον ίδνούμενος κατά νώ-
του λάβοι, ταύτη κατά τήν διώρνχα ίκτραπόμενος έκ τών

(1) Κιβδήλου' άμφιλόγου χρησμού.

(2) Προς έωυτοΰ. . . είναι4· ή προς μετά γενικ. έν τή σημασία
προς ώφέλειάν τίνος.

(3) Περσέων μοΓραν Καππαδοκίαν.

(*) Οί Κροίσω.

Ού γαρ δή είναι χω' άπαρεμφ. μετ' αίτιατ. έ'νεκα τοΰ έκ τών
επομένων νοουμένου λέγεται.

(6) Τάς γέφυρας ταύτας·=τάς γεφύρας,άς ως ύπαρχούσας εδήλωσα.

(7) Λέγεται· ,αετ' αίτιατ. καί άπαρεμο. αν ήτον όνομ. μετ' άπαρεμ.
τότε θά έξήρετο ουχί τό συμβεβηκός, αλλ' ό ποιήσας τοΰτο Θαλής.

(8) "Ανωθεν" προς τάς πηγάς.

(9| Βαθέαν· άττικ. βαθεΓαν.

(10) "Αγοντα μηνοειδέα... τήν διώρυγα" όπως άν (ό ποταμός)
ταύτη (άνωθεν τοϋ στρατοπέδου) κατα τήν διώρυχα εκτραπόμενος εχ
τών αρχαίων ρεέθρων, λάβη τό στρατόπεδον κατά νώτου, καί αύτις
έσβάλλει ές τά αρχαία, παραμειβόμενος τό στρατόπεδον.

(11) "Οκως άν τά τελικά : ώς, δκως, κατ' εύκτ. λαμβάνουσι καί
τον άν διότι αρχικώς ήσαν τροπικά· ή κατόρθωσις τοΰ σκοπού έξαρ-
ταται έξ εξωτερικών περιστάσεων ένταΰθα : εί ή διώρυξ μηνοει-
δης ειη.
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αρχαίων ρεέ&ρων, καϊ αϋτις παραμειβόμενος το βτρατόπε-
δον ές τα αρχαία έσβάλλοι, ωστε έπεί τε κα\ έσγ^ίύ^η 1 τά-
χιστα ό ποταμος, άμφοτέρη διαβατός έγένετο. οι δέ xal το
παράπαν 2 λέγονσικαιτο άρχαΐον3 ρέε&ρον άποξηραν&νναι.
έίλλά τοντο μεν ον προσίεμαι' κώς γάρ οπίσω πορενόμενοϋ
διέβησαν 4 αν αντόν ;

37. Κροίσος δέ, έπεί τε διαβάς σνν τω στρατω άπίκετο
της Καππαδοκίας ές τήν Πτερίην καλεομένην (ή δέ Τίτεριη
έστι τής χώρης ταύτης το ίσχνρότατον, κατά 5 Σινώπην&
πόλιν τήν έν Ενζείνω πόντω μάλιστά χη κειμένη), έν&αντα
έστρατοπεδεύετο, φ&είρων τών Σνρίων τους κλήρους.Ί καϊ
ε'ιλε μέν τών Πτερίων τήν πόλιν καϊ ήνδραποδίύατο, είλε 8

(1) Καί έσχίσθη" είς το και ώφειλε να άνταποκρίνηται δεύτερον
καί, προ τοϋ διαβατός.

(2) Καί τό παράπαν τό καί επιτείνει τό επίρρημα, ώς είς τό : καί
μάλα, καί τό κάρτα, καί πάνυ.

(3) Καί τό άρχαΐον. τό καί ανήκει είς τήν όλην πρότασιν,. ό έστιν
ού μόνον έσχίσθη, άλλά καί άποξηρανθήναι.

(4) Κώς. . . διέβησαν άν άν τό άρχαΐον ρεΓθρον όλως είχεν απο-
ξηρανθή καί τό υδωρ είς τήν διώρυχα διωχετεύθη, τότε ή διάβασις
τής διώρυχος ήθελε παράσχει αύτοΐς τήν αυτήν δυσκολίαν, ώς και
προ τής διοχετεύσεως τοϋ ρείθρου ή διάβασις τοϋ ποταμοϋ.Ή ενστα-
σις είναι ότι βεβαίως ή διώρυξ ή τό νέον ρεΓθρον πάλιν ήδύνατο νά
άποχωσθή, καί ό ποταμός πάλιν νά διοχετευθή είς τό άρχ α~ον αύτοϋ
ρεΓθρον.

(5) Κατά." περιορίζεται διά τοΰ : μαλιστά κη=σχεδον αντικρύ.

(6) Σινώπην" πλούσια καί περίφημος αποικία τής Μιλήτου παρά
τον Εύξεινον πόντον.

(7) Κλήρους" γενικώς ένταΰθα" αγρούς.

(8) Ειλε μέν. . . είλε δέ" ή έπαναληψις τοΰ αύτοϋ ρήματος καί
κατά τον αυτόν τύπον γίγνεται κατά τάς έξης περιστάσεις· α) όταν
έμφαντικώς προστίθηται δεύτερον άντικείμενον ώς ένταΰθα" β) οπως
έξάρη δευτερεύοντά τινα προσδιορισμόν ώς : αί'τεε "Αμασιν θυγατέρα,
αί'τεε δέ έκ συμβουλίης ανδρός Αιγυπτίου* γ) όταν έπεξηγημα-
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τάς περιοικίδας1 αντής Λάβας, Συρίους τε ονδεν έόν-
τας αιτίους άναστάτους έποίηβε. Κϋρος δε άγείρας τον έων-
τον βτρατον καϊ παραλαβών τούς μεταξύ οίκέοντας πάν-
τας, ήντιοϋτο Κροίβω. πριν δέ έξελαύνειν^ όρμήσαι τον
βτρατον, πέμ-φας κήρυκας ές τούς "Ιωνας. έπειρατό βφεας
από Κροίβου άπιβτάναι. " Ιων ες μέν ννν ονκ έπεί&οντο,
Κύρος δε ώς άπίκετο και άντεβτρατοπεδεύβατο Κροίσω έν-
θαντα έν τΐ] Πτερίη χώ'ρη έπειρώντο κατά το ίβχνρόν 3 άλ-
λήλων. μάχης δε καρτερής γενομένης καϊ πεβόντων αμφο-
τέρων 4 πολλών, τέλος ούδέτεροι νικήβαντες διέστησαν,
ννκτος έπελ&ονβης. καϊ τά μεν στρατόπεδα αμφότερα οντω
ήγωνίβατο.

38. Κροΐβος δε μεμφ&εις5 κατά τό πλήθος τό έωντον
βτράτενμα (ήν γάρ οι 6 ό βνμβαλών στρατός τΐολλόν έλάσ-
6ων ή 6 Κνρον), τούτο μεμφ&εις7, ώς τή νστεραίη ονκ έ-
πειράτο επιών 8 ό Κϋρος, άπήλαννε ές τάς Σάρδις, έν νόω
έχων,9 παρακαλέβας μεν Αίγυπτίους κατά τό όρκιον (έποι-

τικώς ποοστίθηται ή μετοχή τοΰ αύτοΰ ρήματος ώς : συνεβάλλετο
τον Όρέστην—τοΰτον είναι τήδε συμβαλλόμενος.—

(1) Περιοικίδας' όμορους πόλεις.

(2) Έξελαύνειν έξαρτ. εκ τοΰ όρμήσαι· ί'δε και 7, 150' πρότερον
-ή όρμήσαι στρατεύεσθαι.

(3) Κατά τδ ίσχυρόν μετά δυνάμεως ('ισχυρώς).

(4) 'Αμφοτέρων" έξαο. έκ τοΰ, πολλών.

(5) Μεμφθείς* άορ. 1 παθ. έν ένεργ. σημ. ώς πρός τό πλήθος (διά
τό ολιγάριθ'μον) ψέξας τό στράτ. (δηλ. κώίνας ότι ό στρατός του ήτο
ολιγάριθμος).

(6) Οί=Κροισω. ( ,

(7) Τοΰτο υ.εμ©θείς· λέγεται : μέμφομαι τινα τι και μέμφομαι
τινα κατά τι, (ώς άνωτ. κατά τό πλήθος) τοΰτο=™ κατά πλήθος.

' (8). Έπειοάτο επιών μετά μετοχ. τό πειρώμαι καί αλλαχου παρ

Ήοοδότ.

~ "y ι

(9) Έν νόω εχων ένεκα τών παρεμπεσουσων άλλων προτάσεων.
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ήβατο γάρ καϊ προς "Αμαβιν βαβιλενοντα Αιγύπτου ανμ-
μαχίην πρότερον ήπερ προς Αακεδαιμονίους), μεταπεμψά-
μενος δε καϊ Βαβυλωνίους (καϊ γαρ προς τούτους αύτω επε-
ποίητο όνμμαχίη, ετνράννενε δε τών Βαβνλωνίων τον χρό-
νον τοϋτον Λαβύνητος), έπαγγείλας δε καϊ Λακεδαιμονίοισι
παρειναι ες χρόνον ρητόν,1 άλίβας τε δή τοντους καϊ τήν
έωντοϋ βνλλέζας βτρατιήν, ένένωτο 2 τον χειμώνα παρεϊς
άμα τώ έαρι βτρατεύειν έπϊ τους Πέρσας. καϊ ό μέν ταϋτα
φρονέων, ώς άπίκετο ές τάς Σάρδις, έπεμπε κήρυκας κατά
τάς βνμμαχίας,3 προερέοντας ές πέμπτον μήνα βυλλέγεΰ&αι
ες Σάρδις' τον δε παρεόντα καϊ μαχεβάμενον ατρατόν Πέρ-
GrjGi, δς ήν αντοϋ ζεινικός, πάντα άπεις διεβκέδαβε, ούδαμά
έλπίβας μή 4 κοτε άραs άγωνιβάμενος οντω παραπληβίως^
Κϋρος ελάβη έπϊ Σάρδις.

39. Ταϋτα έπιλεγομένω1 Κροίβω τό προάβτειον παν ο-
φίων ένεπλήΰ&η' φανέντων δέ αντών οί ίπποι μετιέντες
τάςνομάς νέμεβ&αι, φοιτέοντες χατήβ&ιον. ίδόντι de τοϋτο
Κροίβω, ώβπερ καϊ ήν,8 έδοζε τέρας είναι, αντίκα δέ επεμπε
&εοπρόπονς ές τών έζηγητέων9 Τελμηββέων. άπικ,ομένοισι

παρακαλέσας, μεταπεμψάμενος, έπαγγείλας, άλίσας, συλλέξας, καί
τών παρενθέσεων, επαναλαμβάνεται διά τοΰ ένένωτο.

0) Xpôvov ρητόν ή ές ένταΰθα σημαίνει το τέρμα, μέχρις ου
πράςίς τις θά έκτελεσθή.

(2) Ένένωτο=ένενόητο.

(3) Κατά τας συμμαχ. η κατα εν διανεμητ. σημασία.

(*) Έλπίσας μή· το μή ένεκεν τής έν τω έλπίσας ένυπαρ/ούσης
έννοιας τοΰ οόβου.

(5) "Αρα* αληθώς· παρά προσδοκίαν συνάπτ. μετά τοϋ έλάση.

(6) Παραπλησίως·=έπΐ ίσης συναπτ. προ το άγωνισάμενος.

(7) Έπιλεγομένω=έν νόω ε/οντι.

(8) Ώσπερ καί ήν άποδοτ. είς το έπόα. εδοΕε τέοας είναι.

(9) Ές τών εξηγητέων φαίνεται διεφθαρμένον το χωοίον, ουχί
ένεκα τής γενικής άλλά μάλλον ενεκα του άρθρου, δπερ' ασύνηθες
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άε τοΐβι θεοπρόποιβι καϊ μαθοϋβι πρδς Τελμηββέων το &ε-
λε^ βημαίνειν το τέρας, ουκ έξεγένετο1 Κροίβω άπαγγεΐλαι'
πριν γάρ ψ οπίσω βφέας άναπλώβαι ες τάς Σάρδις, ήλω 6
Κροίσος. Τελμηββέες μέντοι τάδε έγνωβαν, βτρατον άλλό-
-d-ροον προβδόκιμον είναι Κροίβω έπϊ την χώρην, άπικό-
μενον df τοντον καταβτρέψεβ&αι τούς έπιχωρίονς, λέγον-
τες όψιν είναι γης παΐδα, ΐππον δε πολέμιόντε και έπηλνδα.
Τελμηββέες μέν ννν ταϋτα νπεκρίναντο3 Κροίβω ήδη ήλω-
κότι. ονδέν κω είδότες τών4 ήν περί Σάρδις τε καϊ αντον
Κροΐβον.

40. Κϋρος δε αντίκα άπελαύνοντος Κροίβον μετά τήν
μάχην τήν γενομένην έν τή Πτερίη, μαθών ώς άπελάβας
μέλλοι Κροΐβος διαβκεδάν τον βτρατον, βονλενόμενος εν-
ριβκε πρήγμα° οί είναι έλαύνειν ώς δύναιτο τάχιβτα έπϊ
τάς Σάρδις, πρϊ ή το δεύτερον άλιβ&ήναι τών Λυδών τήν
δύναμιν. ώς δε οι ταϋτα έδοζε, καϊ "έποίεε κατά τάχος' έλά-
βας γάρ τον βτρατον ές τήν Λυδίην αντος άγγελος Κροίβω
έληλύ&εε. έν&αντα Κροΐβος ές άπορίην πολλήν άπιγμένος,
ώς οί παρά δόζαν έβχε τά πρήγματα ή ώς αντος κατεδό-

είνε- ποβ. ές διδασκάλων πέμποντες, ές γαλόων ή είνατέρων έξοίχε-
ται. Τινές τών έκδοτών διορθοΰσιν : ές τους έξηγητάς Τελμησσέων-
άλλοι : ές Τελμησσέων τών έξηγητέων.Τίλμησσός ή Τελμισσος ύπήρ-
νεν έν Πισιδία, έν Καρία καί έν Λυκία- ή τελευταία είνε ένταϋθα,
ης άο/ηγέτης ην Τελμισσδς υίδς 'Απόλλωνος, ύφ' ού έλαβε καί τό
δώοον τής τερατοσκοπίας- Πρβ. 'Αρριαν. 'Αναβ. 2. «ΤρεΓς είνε (λέ-
γουσι) τους Τελμισσέας σοφούς τα θεία έξηγείσθαι καί ^ σφίσιν άπό
-/ένους δεδόσθαι αύτοΓς καί γυναιξί καί παισί τήν μαντείαν. »

(1) Έξεγένετο=εξήν j , , „ fi, Τ

(2j Πρίν ή' κατα τους αττικούς το η 0α ητο περιττον.

(3) 'Υπεκρίναντο" άττ. άπεκρίναντο.

(4) Τών=τούτων τά. > f

(5) Πρήγμα- έν τή σημ. τοΰ: τι σπουδαιον, ουσιωόες, ωφέλιμος
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κεε,^ όμως τονς Λυδους εξήγε ες μάχην. ήν δέ τοϋτον τον
χρόνον έ&νος ονδέν εν τή Ασίη οντε άνδρηιότερον οντε
άλκιμώτερον τοϋ Λυδίον. ή δέ μάχη σφέων ήν άπ ίππων,
δόρατα τε έφόρεον μεγάλα, καϊ αντοϊ ήσαν ίππενεσ&αι:
άγα&ο ί.

41. Ές το παιδίον δέ σννελ&όντων τοντο το προ τον
άθτεός έστι τοϋ Σαρδιηνοϋ, εόν μέγα τε καϊ -ψιλόν {διά δε
αύτοϋ ποταμοί ρέοντες καϊ άλλοι καϊ'Τλλος συρρηγνϋσι ες
τον μέγιστον, καλεόμενον δέ Έρμον, og εξ όρεος ίρον μη-
τρός2, Αινδνμήνης ρέων έκδιδοί ές θάλασσαν κατά Φώκαι-
αν3 πόλιν), έν&αϋτα ο Κϋρος ώς είδε τους Λυδονς ές μά-
χην τασσομένονς, καταρρωδήσας4 τήν ϊππον, εποίησε Α,ρ-
πάγον5 νπο&εμένον ανδρός Μήδον τοιόνδε' δσαι τω στρατω
τω έωντοϋ εϊποντο σιτοφόροί τε καϊ σκενοφόροι κάμηλοι,
ταντας πάσας αλίσας καϊ άπελών τά άχ&εα, άνδρας έπ αν τάς
άνέβησε^ ίππάδα στολήν \εν\ έσταλμένονς' σκενάσας δέ άνε-
τους προσέταξε τής άλλης στρατίήςΊ προϊέναιπρός τήν Κροί-
6ου Ϊππον, τή δέ καμήλω8 έπεσ&αι τον πεξόν στρατόν έκέ-
λενε, όπισ&ε <5θ τοϋ πεζοϋ έπέταξε τήν πάσαν ϊππον. ώς
δε οί πάντες διετετάχατο, παραίνεσε τών μέν άλλων Λν-

(1) Ή ώς αυτός κατεδόκεε- πλεονασμός έκβράσεως* ή αυτή έννοια
κείται έν τω : παρά δόξαν.

(2) Ίροΰ μητρός' Τής Κυβέλης (Φρυγίας θεότητος).

(3) Κατά Φώκαιαν πλησίον.

(*) Καταρρωδήσας· άττ. κατορρωδήσας.

(5) Άρπάγου· τοΰ αύτοΰ, ον προσέταξεν ό 'Αστυάγης νά φονεύση
τον Κΰρον.

(6) 'Ανέβησε- ένεργητ.

(7) Της άλλης στρατιής" έξαρτ. έκ τοϋ προϊέναι

, (8[ Τ'?1 καμήλω· περιληπτ. ώς καί κατωτ. τήν πάσαν ίππον
ε\τϊί^τελευταία βράσει _παρατηρητέα ή σημασία τοϋ άρθρου, προ
τοΰ πάς, ήτις διάφορος είνε τοΰ αμέσως έπομένου : πάντα τον έμπο-



ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΟΙΣΟΥ

<53

δών μή φειδομένονς κτείνειν πάντα τον έμποδών γινόμε-
νον, Κροΐβον δε αντον μή κτείνειν, μηδεήν βνλλαμβανό-
μενος άμννηται. ταϋτα μεν παραίνεσε· τάς δε καμήλους
έταζε άντ ία της ΐππον τώνδε εϊνεκεν κάμηλον ίππος φο·
βεετau καϊ ονκ ανέχεται οντε τήν ίδέην αντής ορέων οντε
τήν à δ μην οβφραινόμενος. αντον δή ών τοντον εϊνεκεν έβε-
βόφιβτο, ίνα τω Κροίβω άχρηβτον η το ίππικόν, τω δή τι
καϊ έπεΐχε1 έλλάμψεβ&αι ό Λνδός. ώς δε καϊ βννήιβαν ές
τήν μάχην, έν&αϋτα ώς όσφροντο τάχιβτα τών καμήλων
οί ίπποι καϊ είδον αντάς, οπίβω άνέβτρεφον, διέφ&αρτό τε
τω Κροίβω ή έλπίς. ον μέντοι οϊ γε Λυδοϊ το έν&εϋτεν
δειλοί ήβαν, άλΧ ώς έμα&ον τό γινόμενον, άπο&ορόντες
από τών ίππων πεζοϊ τοΐβι Πέρβηβι βννέβαλλον. χρόνω δε
πεβόντων αμφοτέρων πολλών έτράποντο οι Λυδοϊ, κατει-
λη&έντες δε ές τό τεΐγνος έπολιορκέοντο νπό τών Περ-
βέων.

42. Τοΐβι μεν δή κατεβτήκεε πολιορκίη, Κροΐβος δε δο-
κέων οί χρόνον έπϊ μακρόν έβεβ&αι τήν πολιορκίην, έπεμπε
έκ τοϋ τείχεος άλλονς άγγέλονς ές τάς βνμμαχίας} οί μεν
γάρ πρότερον διεπέμποντο ές πέμπτον μήνα προερέοντες
βνλλέγεβ&αι ές Σάρδις, τοντον ς δε εξέπεμπε τήν ταχίστη ν3
δέεβ&αι βοη&έειν, ώς πολίορκεομένον Κροίβον.

43. "Ες τε δή ών τάς άλλας έπεμπε βνμμαχίας καϊ δή καϊ
ές Λακεδαίμονα.τοΐβιδε καϊ αντοΐσιΚ[τοΐσι Σπαρτιήτησι]κατ

δών γενόμενον. Ενταύθα κείται ή έννοια, έκαστος, έν τή διά τοϋ άρ-
θρου ούσιαστικοποιουμέντ) μετοχή. ^ λ

' (1) Έπεΐχε=έπεΐ/ε τδν νοΰν διενοειτο' έλλάμψεσθαι=να διαπρε-
ψ-η· τί=ούχι ολίγον. > , r

' '(2) Ές τας συμμαχίας· άφηρτμ. αντί συγκεκριμ.==συμυ.αχους.
• (3» Τήν ταχίστην έννοεΓτ. όδόν.

(4j Τοΐσι δέ καί αυτοΐσ·ι=οίς καί αυτοΐς.



54 ΗΡΟΔΟΤΟΥ Β IB ΑΙ Ο Ν Α'.

αυτόν τοϋτον τον χρόνον* βννεπεπτώκεε2 έρις εοϋβα προς
Αργείο^ς περί χώρον καλεομένον Θνρέης'* τάς γάρ Θν-
ρέας ταντας εονόας της Αργολίδος μοίρης άποταμόιιενοι
έβχον οί Λακεδαιμόνιοι' ήν δε καϊ ή μέχρι Μαλεών4 ή προς
έόπέρην6 Αργείων, ή τε εν τή ήπείρω χώρη καϊ ή Κν&η-
ρίη5 νήσος και αί λοιπαι τών νήσων, βοη&ησάντων δε ΙΑρ-
γείων τή σφετέρη άποταμνομένη, έν&αϋτα σννέβηβαν ες λό-
γονς σννελ&όντες, ώστε1 τριηκοσίονς έκατέρων μαχέσασ&αι~
οκότεροι δ' αν περιγενωνται, τούτων είναι τον χώρον τό
δε πλή&ος τοϋ στρατοϋ άπαλλάσσεσ&αι έκάτερον ες τήν
έωντοϋ, μηδέ παραμένειν αγωνιζομένων, τώνδε εΐνεκεν,
ίνα μή παρεόντων τών στρατοπέδων ορώντες οί έτεροι
έσσονμένονς τονς σφετέρονς έπαμννοιεν. σνν&έμενοι ταϋ-
τα άπαλλάσσοντο, λογάδες δέ έκατέρων νπολειφ&έντες
σννέβαλον, μαχόμενων δέ σφεων καϊ γινομένων ίσοπαλέων

(1) Ινατ' αύτον τούτον τον χρόνον περί το 550.

(2) Συνεπεπτώκεε· μετά μετοχ. εκφράζει το κατά σύμπτωσιν μετ*
άπαρεμφ. = συμβαίνω.

(3) Θυρέης· Θυρέα ή Θύρεαι άνήκεν είς τήν Κυνουρίαν, κειμένην
μεταξύ Λακεδαίμονος καί "Αργούς· αμφότερα», έπολέμησαν περί αυ-
τής επί πολύν χρόνον, μέχρις ου οί 'ΑργεΓοι έγένοντο κύριοι τής τε
Κυνουρίας καί Θυρέας νικήσαντες έν Ύσιαΐς (μεταξύ Τεγέας καί
"Αργούς).

Ή μέχοι Μαλεών ένν. *χώρα· ό συνετός καί γενναΓος ΆογεΓος
Βασιλεύς Φείδων καθυπέταξε τήν μεσημβρινήν παραλίαν τής Πελο-
ποννήσου άπο Πρασιών μέχρι Μαλέα, ώς καί τήν νήσον Κύθηοα.

(5) Ή προς Έσπέρην άν άπο τοϋ 'Ιονίου ή καί άπο τής 'Αργολί-
δος ηθελέ τις νά ©θάση τον Μαλέαν, επρεπε νά στραφή προς δυσμάς-
Ένταΰθα νοεΓται το^ μεσημβρινοανατολικ'ον μέρος της νήσου, δπερ
προς δυσμάς εκείτο αντίκρυ τής 'Αργολικής χερσονήσου.

(6) Κυθηρίη· έπιθετ. είς το Κύθηρα* τά Κύθηρα καί ή Αίγινα ησαν
εμπορικοί σταθμοί τοΰ "Αργούς- έν Αίγίνη ό Φείδων έκοψε τά πρώτα,
νομίσματα.

(7) "Ωστε- ύπο τον οοον.
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νπελείποντο εξ ανδρών εζακοβίων τρεις, Λργείων μεν Λλ-
κηνωρ τε και Χρόμιος, Λακεδαιμονίων δε Ό&ρνάδης' νπε-
λείφ&ηβαν δε ούτοι νυκτός έπελ&ούβης. οί μεν δή όνο1
των ΙΑργείων, ως νενικηκότες, ε&εον ές το ''Αργός, ό δε των
Λακεδαιμονίων ' Ο&ρυάδης, βκνλεύβας τους Λργείων νε-
κρούς και προβφορήβας τα όπλα προς το έωντον βτρατό-
πεδον, εν τ η τάζι είχε έωντόν ήμέρτ] δε δεύτερη παρήγαν
πυν&ανόμενοι αμφότεροι, τέως μεν δή αντοι εκάτεροι εφα-
6αν νικαν,2 λέγοντες3 οι μεν, ως έωντών πλεννες περιγε-
γόναΰι, οι δε τονς μεν άποφαίνοντες πεφενγότας, τον δε
βφέτερον παραμείναντα και βκυλεύβαντα τονς εκείνων νε-
κρούς' τέλος δε εκ της έριδος4 βυμπεβόντες έμάχοντο' Λε-
βάντων δε και αμφοτέρων πολλών ένίκων Λακεδαιμόνιοι.
34ργεΐοι μέν ννν απο τούτον τοϋ χρόνον κατακειράμενοι
τάς κεφαλάς, πρότερον έπάναγκες κομώντες, εποιήβαντο
νόμον5 τε και κατάρην μή πρότερον &ρέψειν κόμην Λργείων
μηδένα, μηδέ τάς γυναικάς 6φι χρνβοφορήβειν, πριν Θν-
ρέας άναβώβωνται. Λακεδαιμόνιοι δε τα εναντία τούτων
ε&εντο νόμον ου γαρ κομώντες προ τούτου, άπο τούτου
κομάν.6 τον δε ένα λέγονβι τον περιλειφ&έντα τών τριη-
κοβίων,Ό&ρνάδην,' αίβχννόμενον άπονοβτέειν ες Σπάρτην

(1) ΟΙ υ.έν · . . δύο· επειδή το δλον είνε γνωστόν, και τα μέρη είνε
ώρισμένα.

(2) Νικαν νικώ ώς καί κρατώ σημ. γίνομαι νικητής και είμαι νι-
κητής' άμοοτέρων οί ένεστ. εχουσι σημ. παρακειμ.

(3) Λέγοντες ετέθη έν άρχή ώς νά μή ει'πετο άποφαίνοντες.

Έκ της έριδος· έν χρον. σημ. ήτις ένίοτε μεταπίπτει καί εις
α'ιτιολογ.

(5) Νόμον ώς κατηγορημ. α'ιτιατ. ληπτέα.

'6) Ινομαν δηλ. εθεντο νόμον.

(7J Όθουάδην* οί Σπαρτιαται έτίμων πολύ τήν μνήμην του Ό-
θουάοου καί τών εταίρων του. Έν τοΓς καονείοις ηδοντο ασματα
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των οί βνλλοχιτέων διεφθαρμένων, αντοϋ μυνγ εν τηβι-
Θνρέηβι καταχρήσασθαι2 εωντόν.

44. Τοιούτων δε τοΐόι Σπαρτιητηβι ένεβτεώτων πρηγ-
μάτων, Ϊγκε ο Σαρδιηνog κήρυξ, δεόμενος Κροίβω βοη&έειν
πολιορκεομένω· οC δε ομως,3 έπεί τε έπν&οντο τον κήρν-
κος, ώρμέατο βω&έειν. καί 6φι ηδη παρα6κενα6μένοι<5ικαι
νεών έονΰέων έτοιμων ήλ&ε αλλη άγγελίη, ώς ηλώκοΛ το
τείχος των Λνδών καί εχοιτο Κροΐόος ζωγρη&είς. οντω δη
οντοι μεν βνμφορήν ποιηΰάμενοι μεγάλην επέπανντο.

45. Σάρδιες <5θ ηλωβαν ώδε' επειδή τεββερεβκαιδεκάτη
εγένετο ήμερη πολιορκεομένω5 Κροίβω, Κνρος τΐ] ότρατιη
τη εωντον διαπέμψας ιππέας προεΐπε τω πρώτω6 επιβάντι
τον τείχεος δώρα δώαειν. μετά δε τοϋτο, πειρηβαμένης της
βτρατιής, ώ^ οΰ προεχώρεε, έν&αϋτα των άλλων πεπανμέ-
νων άνηρ Μάρδος1 έπειράτο προββαίνων, τω οννομα ην

Τροιάδης, κατά τοϋτο της άκροπόλιος, τη ονδεϊς ετέτακτο
φνλακοςb ου γάρ ην δεινον, κατά τοϋτο μη άλω κοτε. από-
τομος τε γάρ έβτι ταύτη ή ακρόπολις καϊ αμαχος' τη ονδε

επι τω ηρωϊκω αυτών θανάτω. Δύο μεγάλοι τύμβοι, έν οις εκάστη
πόλις εθηκε_ τους πεσόντας ήρωας της, έδήλουν την θέσιν της μάχης.

(1) μιν είνε έπανάληψις του ανωτέρω: ενα, /άριν σαφήνειας.

(2) Καταχρήσασθαι==διαχράσθαι η κατεργάζεσθαι.

Ομως· « καίπερ τοιούτων ένεστεώτων πραγμάτων » ομως.

Ήλώκοι· εχει παθ. σημ.

ΓΙολιορκουμένω* έν τη μετά του είναι η γίγνεσθαι δοτική της
μετοχής έκτος της δηλώσεως του χρόνου εκφράζεται καί στενοτέρα
τις αναφορά η σχέσις.

(®) Τω πρώτω επιβάντί'κατ' εννοιαν διάοορον του τώ πρώτον
επιβάντι.

(7) Μάρδος· οί Μάρδοι ήσαν νομαδικον έθνος' δπως τανϋν οί Βα-
σκιραι καί Καλμοϋκοι άκολουθουσι τον ρωσσικον στρατόν, ουτα>ς ή-
κολούθουν ποτέ οί Μάρδοι τον στρατον τοϋ Κύοου.

(8) Φύλακος· άττικ. ούλαξ.
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Μήλης δ πρότερον βασιλεύς1 Σαρδίων μούνη ον περιήνεικε
τον λέοντα2 τον ο ι ή παλλακή έτεκε, Τελμησσέων δικασάν-
των, ώς περιενει,χϋ-έντος τοϋ λέοντος το τείχος έσονται Σάρ-
διες άνάλωτοι. δ <Se Μήλης κατα το άλλο τείχος περιενείκας,
τή ήν έπίμαχ,ον [το χωρίον] τής άκροπόλως,3 κατηλόγησε
τοϋτο, ώς έόν άμαχόν τε καϊ άπότομον έστι δε προς τοϋ
Τμώλον4 τετραμμένον τής πόλιοςΡ δ ών δή Γ Τροιάδης οντος
δ Μάρδος, ίδών τή προτεραίη τών τίνα Λυδών κατά τοϋτο
τής άκροπόλιος καταβάντα έπϊ κννέην άνω&εν κατακνλι-
σ&εΐσαν καϊ άνελόμενον, έφράσ&η καϊ ες &νμον έβάλετο.6
τότε δε δή αυτός τε άνεβεβήκεε καϊ κατ' αντον7 άλλοι Περ-
ΰέων άνέβαινον τιροσβάντων δέ συχνών, ούτω δή Σάρδιές
τε ήλώκεσαν8 καϊ πάν το άστυ έπορ&έετο.

46. Κατ αύτον δε Κροΐσον τάδε έγίνετο. ήν οί παις, τον
καϊ πρότερον έπεμνήσ&ην, τά μεν άλλα έπιεικής, άφωνος δέ.
έντή ών παρελ&ούση εύεστοΐϋ δ Κροίσος το πάν^° ές αύτον
έπεποιήκεε άλλα τε έπιφραξόμενος, καϊ δή καϊ ές Αελφούς
περϊαντοϋ έπεπόμφεε11 χ^ρησομένονς.ή δε Πν&ίη οί είπε τάδε.

(1) Ό πρότερον βασιλεύς· διάφοο. τοΰ : ό πρότερος βασιλεύς.

(2) Λέοντα* ό λέων ήτο ιερός τω Άσιανώ θεώ τοΰ -ηλίου Σ α ν-
δ ά ν· πιθανόν δια τοΰ Μήλητος δηλοΰται ό Σανοάν αυτός καί δια τής
παλλακής ή ορυγία θεότης Μα (Κυβέλη).

(3) Τής άκροπόλιος· έξαρτ. έκ τοΰ τή.

(4) Πρός Τμώλου" σπανίως μετά γεν. αντί αίτιατ.

(δ) Τής πόλιος'=άκροπόλιος· έξαρτ. από τοΰ εκ του προηγουμ.
ευκόλως άναπληρουμένου τοϋτο" « είνε δέ τοϋτο τό πρός τό όρος
Τμώλου τετραμμένον μέρος τής πόλεως. »

(6) Ές θυμόν έβάλετο=τώ Όμηρ: έν θυμώ βάλλεσθαι.

(7) Κατ' αυτόν όπισθεν αύτοΰ.

(81 Ήλώκεσαν ή άλωσις τών Σάρδεων συνέβη τώ θέρει τοΰ 549.

(9) ΕύεστοΓ" έκ τής όνομ. εύεστώ, εύθηνία, ευδαιμονία. (Ήσυχ.)

(2) Τό πάν' πάν τό δυνατόν.

(3) ."Αλλα τε έπιφραζόμενος. ..καί έπεπόμίρεε· μετάβασ. άπό μετ.
είς παρεμοατ. εγκλ. αντί τοΰ πεπομοώς.
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Λυδέ γένος, πολλών §αόιλεϋ, μέγα νήτιιε Κροΐ<3ε,
μη βούλευ τιολύευκτον inv άνα δώτατ' άκούειν
τΰαχδός φθεγγομένον. τόδε (5οι ττολν λώϊον άμφϊς 1
έμμεναί" αύδτκ3ει γαρ έν ταμάχι στρώτον άνό2^βω.

άλισκομένον δε τοϋ τείχεος ήϊε γάρ2 τών τις Περσέων άλ-
λογνώσας^ Κροϊσον ώς άποκτενέων, Κροίσος μεν ννν ο-
ρέων έπιόντα υπό τής παρεούσης4 σύμφορης παρημελήκεε,
ουδέ τί οί διέφερε πληγέντι άπο&ανεΐν 6 δέ παις ούτος 6
άφωνος, ώς είδε έπιόντα τον Πέρσην, ύπο δέους τε καϊ κα-
κοϋ έρρηξε φωνήν,5 είπε δέ'"Ω>ν&ρωπε, μή κτεΐνε Κροϊσον.
ούτος μεν6 δή τοϋτο πρώτον έφ&έγξατο, μετά δέ 7 τοϋτο
ήδη έφώνεε τον πάντα χρόνον τής ζόης.

47. Οί δέ Πέρσαι τάς τε δή Σάρδις έσχον καϊ αύτον
Κροϊσον εζώγρησαν, άρζαντα8 ετεα τεσσερεσκαίδεκα και
τεσσερεσκαίδεκα ημέρας πολιορκη&έντα, κατά το χρηβτή-
ριόν τε καταπαύσαντα τήν έωυτοϋ μεγάλην αρχήν, λαβόντες
δέ αντον οί Πέρσαι ήγαγον παρά Κϋρον. δ δέ συννήβας
πνρήν μεγάλην άνεβίβασε έπ αυτήν τον Κροΐσόν τε εν πέ-
δησι δεδεμένον και δΙς επτά Λυδών παρ' αυτόν παΐδας, εν
νόω9 έχων είτε δή άκρο&ίνια10 ταϋτα καταγιεϊν &εών δτεω

(1) Άμφί' εκ τής σημασίας τοϋ (εν χώρω ή χρόνω) χωρισμοϋ άνε-
πτυχθη ευκόλως ή μετα©. σημασ. άπείναι.

(2) Ήϊε γάρ· τό γαρ αίτιολογ. τό έπομ: ΚροΓσος—παρημελήκεε.

(3) Άλλογνώσας· άγνοήσας (Ήσυχ.) άντ' άλλου έκλαβών.

(*) 'Υπό τής παρεούσης = ενεκα τής παρεούσης.

Έρρηξε ©ωνήν- πρβ. βιβλ. β'. ]· «έθέλων άκοΰσαι τών παιδιών
ήν τινα φωνήν ρήξουσι —ρώτην.

I6) Ούτος" μέν άνταποκρ. είς τό : οί δέ Πέρσαι.

(7) Μετά δέ" άνταποκριν. είς τό μετά το ποώτον νοουα. μέν.

(8) "Αρξαντα· 560 — 546.

(9) Έν νόω- δια τοΰ έπομ. έθέλων έπαναλααβάνεται τό: έν νόω
il ' '
εχων.

(1°) Άκροθίνια- κατηγοο. είς τό : ταϋτα. ανήκον.
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δή, εί'τε και ενχήν έπιτελέβαι &έλων, είτε καί πν&όμενος
τον Κροΐβον είναι, &εοβεβέα, τονδε εΐνεκεν1 άνεβίβαβε έπι
την πνρήν, βονλόμενος είδέναι, ε'ίτίς μιν δαιμόνων ρύσεται
τον μή ζώοντα κατακαυ&ήναι. τον μεν δή ποιέειν2 ταϋτα'
τω δε Κροίβω έβτεώτι επί της πυρής έόελ&ειν, καίπερ έν
κακω έόντι τοσούτω, το τον Σόλωνος, ως οι είη^ 6υν &εώ4
είρημένον, το μηδένα είναι τών ξωόντων όλβιον. ως δε άρα
μιν προβότηναι τοϋτο,0 άνενεικάμενόν6 τε και άναατενάζαντα
έκ πολλής ήβνχίης ες τρις ονομάβαι Σόλων. και τον Κν-
ρον άκονβαντα κελεϋβαι τους έρμηνέας έπειρέβ&αι τον Κροΐ-
6ον, τίνα τοντον7 έπικαλέοιτο και τονςs προΰελ&όντας
έπειρωτάν. Κροΐβον δε τέως μεν βιγήν έχειν είρωτώμενον
μετά δε, ώς ήναγκάξετο, ειπείν Τον αν εγώ πά.6ι τυράν-
νοιοι προετίμηβα9 μεγάλων χρημάτων10 ες λόγους ελ&εΐν.
Ώς δέ 6φι αβημα έφραζε, πάλιν έπειρώτων** τά λεγόμενα,
λιπαρεόντων δε αυτών και δχλον παρεχόντων έλεγε δή, ώς
ήλ&ε αρχήν 6 Σόλων. εών !Α&ηναϊος, και %·εηθάμενος πάντα

(I) Τούδε εΐνεκεν" άναφερ. εις το έπομ: βουλόμενος είδέναι ει τι

txtv δαιμόνων ρύσεται" μετά τάς πολλάς παοεμπ. προτάσεις επανα-
λαμβάνεται ενεκα σα©ηνείας το άνεβίβασε.

(3) Ποιέειν. παρατ. απαρ. μετάβασις απο της όρθ. είς πλαγίαν προτ.

(3) Ώς οί είή" οι=1νροίσω.

(4) Συν θεω" εκ θείας έπιπνοίας.

(3) Προστήναι τοϋτο* το τοϋτο είνε ύποκείμ.

Άνενεικάμε\ον έν τη αύτη σημ. το παθ άνενεχθείς" κυρίως
βαθέως άναπνεΓν* ούτω καί άνεστέναξε=έκ βάθους έστέναξεν.

(7) Τίνα τοϋτον=τίς ούτος είή, δν, τούτον είνε κατηγορ.

! 8j Καί τούς· το άρθρον εχει δεικτικήν στιμ.

(9) Προετίμησα αν ο έστιν : εί δυνατόν ην. ^

(10) Μεγάλων χρημάτων γενικ. ενεκα της έν τω : προετίμησαν,
έμπεοιεχομένης συγκριτ. εννοίας.

(II) Έπειρώτεον ό πλάγ. λόγος μεταβαίνει πάλιν είς ορθόν.
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τον έωυτοϋ ολβον άποφλανρίβειε^ οία δη είπας^· ώς τε αντώ
πάντα άπόβεβηκοι τηπερ έκεΐνος είπε,3 ουδέν τι μάλλον ές
έωντον4 λέγων, η (ούκ)ες άπαν το άν&ρώπινον και μάλιβτα
τους παρά 6φίδι αντοΐβι ολβίους δοκέοντας είναι, τον μεν
Κροϊβον ταϋτα άπηγέεό&αι, της πυρής ηδη αμμένης 4 καίε-
G&ai τα περιέόχατα. και τον Κϋρον ακονθαντα των έρμη-
νέων τα Κροΐβος είπε, μεταγνόντα τε και εννώβαντα 5 οτι
και αυτός άνθρωπος έών 'άλλον άν&ρωπον, γενόμενον έων-
τον ενδν.ιμονίη ονκ έλά<5(5ω, ζώντα πνρι διδοίη, πρός τε
τοντοιβι δείβαντα την τίβιν και επιλεξάμενον ώς ονδεν είη
των εν αν&ρώποιβι αΰφαλέως εχον, κελενειν ββενννναι
την ταχίβτην το καιόμενον πϋρ και καταβιβάζειν Κροΐβόν
τε και τονς μετά Κροίβον. καϊ τονς πειρωμένονς ον δν-
ναβ&αι έτι τον πνρος έπικρατηβαι.

48. Έν&αντα λέγεται νπο Λυδών Κροΐβον μα&όντα
την Κυρ ου μετάγνωβιν, ώς ώρα πάντα μεν άνδρα όβεν-
νΰντα το πϋρ, δυναμένους δε ούκέτι καταλαβεΐν, 6 επιβώ-
<5aσθai τον Άπόλ?Μνα έπικαλεόμενον, εΐ τί οί κεχαριβμέ-
νον εξ αντοϋ έδωρή&η, παραβτηναι και ρύβαβ&αί μΰν εκ
τοϋ παρεόντος κακόν, τον μεν δακρνοντα επικαλέεό&αι
τον θεόν, εκ <5ε αί&ρίης τε και νηνεμίης βννδραμεΐν έξα-
πίνης νέφεα και γ,ειμώνά τε κατα^ραγηναι και i)6ai νδατι

(1) Ώς ήλθε—καί—άποφλαυρίσειε" όριστ. προς τη ευκτική· δια
της όριστ. το γεγονός παρίσταται ώς τοιούτον αντικειμενικώς, δια δε
της ευκτικής παρίσταται τοϋτο ώς έν τω νώ τοϋ ύποκειμ. υπάρχον.

(2) οια δή εί'πας· τοιαΰτά τινα ειπών, δι' ών· πασαν εύτυχίαν ώς
οΰδενός άξίαν εκρινε καί έν ουδενί λόγω εθετε.

(3) είπε* ενν. άποβήσεσθαι.

(4) Έωυτόν=ΚροΓσον.

(5) Άμμένης· παρακ. παθ. τα άπτομαι.

Έννώσαντα" έννοήσαντα.

(?) ΚαταλαβεΓν δρα σελ. 20 σημ. 9.
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λαβροτάτω, καταββεβ&ήναί τε την πυρή ν οντω δή μα-
%-όντα τον Κϋρον, ώς εί'η 6 Κροΐβος καϊ θεοφιλής καϊ άνήρ
άγα&ός, καταβιβάβαντα αντον άπο τής πνρής είρέβ&αι τάδε'
Κροΐβε, τίς β ε άν&ρώπων άνέγνωβε 1 έπϊ γήν τήν εμήν
βτρατενβάμενον πολέμων άντϊ φίλον εμοϊ καταβτήναι ;f Ο
δε είπε'Ώ βαβιλεϋ, εγώ ταϋτα έπρηξα τή βή μεν ενδαι-
μονίγ], τΐ] έμεωντοϋ δε κακοδαιμονίη' αίτιος δε τ όντων
εγένετ ο ό f Ελλήνων &εός, έπαείρας ε με βτρατεύεβ&αι. ον-
δεϊς γάρ οντω ανόητος έβτι, όβτις πόλεμον προ ειρήνης
αίρέεται' εν μεν γαρ τή οί παίδες τούς πατέρας &άπτονβι,
εν δε τω οί πατέρες τονς παΐδας. αλλά ταϋτα δαίμοβί κον
φίλον 'ήν οντω γενέβ&αι.

49. γΟ μέν ταϋτα έλεγε' Κϋρος δε αντον λνβας κά.τιβέ
τε έγγνς έωντοϋ καϊ κάρτα 2 έν πολλή προμη&είη είχε,
απε&ώμαζέ τε ορέων καϊ αντος καϊ οί περϊ έκεΐνον έόντες
πάντες. 6 δέ βνννοίη έχόμενος ήβνχος ήν μετά δε έπι-
βτραφείς τε καϊ ίδόμενος τονς Πέρβας το τών Λυδών άβτν
κεραΐζοντας εΐπε' ' Q βαβιλεϋ, κότερον λέγειν προς 6ε τά
νοέων τνγχάνω, ή βιγάν έν τω παρεόντι χρή; Κϋρος δε
μιν &αρβέοντα έκέλενε λέγειν, δ, τι βούλοιτο. ο δέ αντον
είρώτα λέγων Ούτος ό πολλος όμιλος τί ταϋτα βπονδή
πολλή εργάζεται; Ό δέ εΐπε' Πάλιν τε τήν βήν διαρπάζει
%αϊ χρήματα τά βά διαφορέει. Κροΐβος δε άμείβετο' Οντε
πόλιν τήν εμήν οντε χρήματα τά έμά διαρπάζει' ονδέν
γάρ έμοϊ ετι τούτων μέτα' 3 αλλά φέρονβί τε καϊ αγονβι4
τά βά.

I f
\

(1) Άνέγνωσε· επεισε.

(2) Κάρτα' συναπτ. πρός τό : πολλή.

(3) Μέτα- Ίων. καί ποιητ.—μέτεστι.

(4) Φέρειν καί άγειν τό cpépetv έπί πραγμάτων, άτινα αποκομί-
ζονται, το δέ άγειν έπί εμψύχων όντων, άτινα απάγονται.
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ετίμηβα θεών μάλιβτα, έπειρέΰ&αι, 1 πέμψαντα τάβδε τάς
πέδας, εί εζαποίτάν τονς εν ποιεϋντας νόμος εβτί οί.2 Κϋ-
ρος δε είρετο, δ τι οι τοϋτο έπηγορέων 3 παραιτέοιτο.
ΚροΐΘος δε οί έπαλιλλόγηβε 4 πάβαν την έωντοϋ διάνοιαν
καϊτών χρηβτηρίων τάς νποκρίΰιας,και μάλιβτα τα αναθή-
ματα, καί ώ? επαερ&εις τω μαντηΐω εβτρατενβατο έπϊ
Πέρβας. λέγων δέ ταϋτα, κατέβαινε5 αντις παραιτεόμενος
έπεϊναι 6 οι τω θεώ τοϋτο όνειδίβαι. ' Κϋρος δέ γελάβας
είπε' Καϊ τούτον τεύζεαι παρ εμεϋ, Κροΐβε, καϊ άλλον
παντός, τοϋ αν έκάατοτε δέη. Ώς δέ ταϋτα ήκονβε ο Κροΐ-
6ος, πέμπων τών Λυδών ές Αελφονς, ένετέλλετο τιθέντας8
τάς πέδας επϊ τοϋ νηοϋ τον ονδον ειρωτάν, εί ον τι επαι-
βχννεται 9 τοϊβΐ μαντηΐοι6ι έπαείρας Κροΐΰον ΰτρατεύε-
βθαι έπι Πέρβας, ώς καταπαύβοντα τήν Κύρον δύναμιν,
απ ης οι άκροθίνια τοιαϋτα γενέσθαι, δεικνύοντας τάς

(!) Έπείρεθαι' έξαρτ. έκ τοϋ έάσας.

(2) Οί· τω θεώ.

(3) Έπηγορέων άττ. κατηγορέων έκ τοΰ άχρ. έπήγορος. έπη—
γοοία Δι. Κασσ. 55, 18. Παρ'Ήσυχ.επαγορίαν εχει—έπίμωμος έστι*
ώς συνωνυμ. είνε : όνειδίζειν, μέμφεσθαι.

(4) Έπαλιλλόγησε·=πάλιν άπηγήσατο" έκ μέρους τοΰ συγγρα-
φέως.

(5) Κατέβαινε- ό λόγος παραβάλλεται προς κατιοΰσαν όδόν έν τή
μεταφορικ. ταύτη σημασία τίθεται συνήθως καί μετο/ή : κατέβαινε
κελεύων. Β. α, 116.

(6) ΈπεΓναι* άττ. έφεΓναι.

(') Τούτο όνειδίσαι' νά άποτείνη είς τον θεον τήν ανωτέρω μνη-
μονευθεΐσαν όνειδιστικήν έρώτησιν.

(8) Τιθέντας* αναφερ. είς το τινάς, όπερ ύπονοείτα». εις τδ Λυδών
(τινάς Λυδών).

(9) Έπαισχύνεται· ό θεός· où, καί ουχί μή, διότι μιας μόνης
λέξεως άττοφάσκεται ή έννοια.

(ΊΟ) Δεικνύντας· γραμματικ. συνάπτεται προς τό : ένετέλλετο τι-
θέντας τάς πέδας—είοωτάν.
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50. Κύρω δε έπιμελες έγένετο 4 τά Κροΐβος είπε, με-
ταβτηβάμενος δε τους άλλους εί'ρετο Κροΐβον ο τι οί ένο-
ρφη εν τοΐβι ποιευμένοιβι. ο δε είπε' Έπεί τε με &εοϊ
έδωκαν δοΰλόν 6οι, δικαιώ, εί' τι εν ο ρέω πλέον, 2 βημαί-
νειν βοι. Πέρσαι φύβιν έόντες υβρισται ειβι άχρήματor
■ην ών 6ν τούτους περιίδης διαρπάόαντας καί καταβχόντας
χρήματα μεγάλα, τάδε τοι εξ αυτών έπίδοζα γενέβ&αι' 3
og αν αυτών πλεΐβτα κατάβχη, τούτον προύδέκεό&αί4 τοι
έπαναβτηβόμενον. νΰν ών ποίηβον ώδε, εί' τοι άρέβκει τα
εγώ λέγω. κάτιβον. τών δορυφόρων επί πάβηβι τηΰι πύ-
λτ]6ι φυλάκους, οι λεγόντων5 προς τους εκφέροντας τά
χρήματα άπαιρεόμενοι, ως <5φεα άναγκαίως έχει δεκατευ-
&ήναι τω Λιί. και βύ τέ 6φι ουκ άπεχ&ήβεαι βίη άπαιρε-
όμενος τα χρήματα, και εκείνοι βυγγνόντες ποιέειν 6ε
δίκαια έκόντες τζροήβουόι.

51. Ταϋτα άκούων δ Κύρος ύπερήδετο, ως οί έδόκεε ευ
νποτί&εΰ&αι' αίνέόας δε πολλά καϊ έντειλάμενος τοΐβι δο-
ρνφόροιβι τα Κροΐβος ύπε&ήκατο έπιτελέειν είπε προς
Κροΐόον τάδε' Κροΐβε, αναρτημένου 6 6εν ανδρός βαΰιλέος
χρηΰτα εργα και επεα ποιέειν, 7 αίτέο δόβιν, ήν τινα βού-
λεαί τοι γενέβ&αι παραυτίκα. 'Ο δε είπε· ii δέοποτα,
έά<5ας με χαριεΐ μάλιβτα τον &εον τών f Ελλήνων, τον εγώ

(') Επιμελές εγενετο" το λεχθέν ύπο του Κροίσου έγένετο τω Κύ-
οω άντικείμενον φροντίδας και σκέψεως.
Γ '(2) Πλέον δ έστι, σεϋ.^

(3j Τάδε... επίδοξα" (έστι) γενέσθαι τοι' έπίδοξος=προσδόκιμος.

(4) Προσδέκεσθαι" άπαρεμφ. άντι προστακτ.

(3) Λεγόντων γ' πληθ. προστ. ένεστ.

(6) 'Ανηρτημένου προθύμου.

(7) Ποιέειν άρμόζει μόνον είς το εργα, ουχί δέ καί είς το επεα,
ο ζευγματικώς θα ύπονοήσωμεν άνάλογον ρήμα.
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πέδας' ταϋτά τε έπειρωτάν, καί εί· * άχαρίβτοι6ι νόμος
είναι - τοΐβιf Ελληνικοΐβι θεοΐβι.

52. ' Απικομένοιΰ ι δε τοϊ6ι Λυδοιβι καί λέγονβι τά εν-
τεταλμένα την Πνθίην λέγεται ειπείν τάδε' Την πεπρω-
μένη ν μοΐραν άδννατά 3 έΰτι άποφνγέειν και θεφ} Κροΐβος
δε πέμπτον ° γονέος άμαρτάδα έζέπληβε,6 oç έών δορν-
φόρος Ήρακλειδέων, δόλω γνναικηΐω επιβπόμενος έφό-
νενβε τον δεβπότην, και έβχε την εκείνον τιμήν ονδεν οι
προβήκονβαν. προθνμεομένον de Αοζίεω,1 οκως άν8 κατά
τονς παΐδας τοϋ Κροίβον γένοιτο το Σαρδίων πάθος καί
μη κατ αντον Κροίβον, ονκ ο Ιός τε έγίνετο παραγαγειν9
μοίρας, οόον <5ε èv έδωκαν ανται, ηννβέ τε καί έχαρίβατο of.
τρία γάρ έτεα επανεβάλετο την Σαρδίων άλωβιν, καί τοϋτο

(1) Και ε'.· τό και συνδέει το την προηγουμένην έρώτησιν συγκε-
φαλαιοϋν : ταϋτα, μετα τοϋ: ε'ι νόμος (έστι).

(2) Είναι* ανήκει εις τό : άχαοίστοισι.

(3) 'Αδύνατα* ό παρά ποιηταΐς πληθυντικός των ουδετέρων επιθε-
των άπαντα συ^νάκις παρ' Ήροδ. συχν. άπαντώσιν : δήλα, αδύνατα,
οΐά τέ έστι* τό ρηματ. έπιθ. εις τέος, ώς: άκουστέα, ποιητέα.

(4) Καί θεω· Ούχί ληπτέον κατά γράμμα ώς θέσις άλλα καί ώς
ρητορική έπίτασις.

(5) Πέμπτου· τοϋ Γύγου' άπο τοϋ Κροίσου καί αύτοϋ συγκαταριθ-
μουμένου' (Κροίσος, Άλυάττης. Σαρδυάττης, "Αοδυς, Γύγης).

(6) Άμαρτάδα· κυρ. άμαρτάδος τίσιν.

(7) Λοξίεω" τό ονομα παράγουσιν αρχαίοι καί νεώτεροι έκ τοϋ λο-
ξός (άντιθ. ορθός)· ενεκα τοϋ άμαηλόγου χρησμού, άλλα κατ' άλλους
τό επίθετον τοϋτο θά ήτο άνάραοστον εις θεόν ώστε παράγουσιν εκ
της ριζ. λυκ. (Δωρ. λοκ, Αίολ. λουκ, Λατ. lucere, έξ ου λύκη, λυ-
καυγές) όθεν ό φωτίζων, καθ' όσον ό 'Απόλλων ήτο ό θεός τοϋ φωτός.
Κατά τους αρχαίους: Λοξίας: ό άναξ ου τό μαντεΤόν έστι τό εν Δελ-
φοΓς οΰτε λέγει οΰτε κρύπτει, αλλά σημαίνει. Λοξών δε καί πεοισκε-
λών όντων των χρησμών, ους δίδωσι, Λοξίας ώνόμασται.

(8) "Οκως άν τροπικ.

(9) ΠαραγαγεΓν από της ευθείας άλλαχή έκτρέπειν.
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έπιβτάσ&ω Κροίσος ώς 1 ύστερον τοΐσι έτεσι τούτοισι α-
λούς τής πεπρωμένηςδεύτερα δέ τούτων 3 καιομένω αντω
έπήρκεσε. κατά δέ τό μαντήϊον τό γενόμενον ονκ ορΰ-ώς
Κροίσος μέμφεται' προηγόρενε γαρ οί Λοξίης, ήν στρατεύ-
ηται έπί Πέρσας, μεγάλην αρχήν [αύτον] καταλύσειν. τον
δέ προς ταϋτα χρήν εύ μέλλοντα βονλεύεσ&αι έπείρεσ&αι
πέμψαντα, κότερα τήν έωντοϋ ή τήν Κύρον λέγει αρχήν,
ού συλλαβών 4 δέ τό ρη&έν ονδ' έπανειρόμενος έωντον
αίτιον άποφαινέτω. τω καί τό τελενταΐον 3 χρηστηριαξο-
μένω [ftîte] τα είπε Αοξίης περί ήμιόνον, ονδέ τοϋτο σννέ-
λαβε. ήν γαρ δή ο Κϋρος ούτος ήμίονος' έκ γαρ δνών ονκ
δμοε&νέων εγεγόνεε, μητρός άμείνονος,6 πατρός tfè νποδε-
εστέρον' ή μέν γάρ ήν Μη δις καϊ 'Αστνάγεος &νγάτηρ
τοϋ Μήδων βασιλέος, ό δέ Πέρσης τε ήν καϊ αρχόμενος7
νπ έκείνοισι καϊ ένερ&ε έών τοΐσι άπασι8 δεσποίνη τή
έωντον σννοίκεε. ■ Ταϋτα μέν ή Πν&ίη νπεκρίνατο τοΐσι

(1·) Τούτο ετπστάσθω ώς· έ'πρεπε να έπεται έάλω" δύναται να έξη-
γηθή ούτω. 1) τοϋτο έπιστάσθω ώς ή'λω, καί 2) έπιστάσθω αλούς.
Έπίστασθαι καί είδέναι μετά μετοχ.==γιγνώσκειν, μανθάνειν, μετ'
άπαρεμο.— εννοεΓν τι ποιεΓν.

(2) Τ-ής -πεπρωμένης (μοίρης)' έξαρτ. άπδ τοΰ ύστερον.

;3) Δευτέρα δέ τούτων ή γενικ διότι έν τω: δεύτερα,εμπεριέχεται
συγκοιτ. έννοια.

(*) Συλλαβών έννοήσας.

(5) Τω καί τδ τελευταΐον καί είς τούτον, τελευταΓον χρηστηρια-
ζόμενον εδωκεν ό Λοξίας τόν χρησμόν, (περί ήμιόνου), άλλ'ούτος δεν
τόν ενόησεν* (επομένως δέν δύνασαι καί ένεκα τοΰ χρησμοΰ τούτου
να ονειδίσης τόν θεόν).

ί6) Άμείνων έξ έπισημοτέρας καταγωγής" ύποδεέστεοος=αγενε-
στερος.

(7] Άρ/όμενον" μετά δοτικ. κατ' αναλογία ν πρός τό : είναι, γίγνε-
σθαι, εχεσθαι υπό τινι, όπως δηλωθή έναργέστερον καί ή καταστα-
σις τής ύποταγής.

(8) Τοΐσι άπασι' είς πάντα· ρητορική δείνωσις, ή υπερβολή.
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Λυδοΐσι. οι 0£ άνήνεικαν ές Σάρδις καϊ άπήγγειλαν
Κροίσω. ο δε άκουσας σννέγνω έωντοϋ είναι τήν άμαρτάδα
καί ού τοϋ θεού.

4.

Η ΕΞΕΎΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

(Βιβλ. Α', κεφ. 94).

53. Φασϊ δέ αυτοί Αυδοϊ και τάς παιγνίας τάς νϋν
σφίσι τε καϊ"Ελλησι κατεστεώσας έωντών έξενρημα γενέ-
σθαι. άμα ταύτας τε έζενρεθήναι παρά σφίσι λέγονβι
καϊ Τνρσηνίην άποικίσαι, περί αντών λέγοντες' έπϊ

"Ατνος 2 τοϋ Μάνεω βασιλέος σιτοδείην ίσχνρήν avec τήν
Λυδίην πάσαν γενέσθαι' καϊ τονς Λυδονς τέως μέν διά-
γειν λιπαρέοντας, μετά δέ, ώ? ον πανεσθαι, άκεα3 δίζη-

(1) Άποικίσαι· σφέας ύποκειμ.

(2) 'Επί "Ατυος· ή επί χρονικ. "Ατυς μνημονεύεται καί έν κεφ.7.
Ώς υιός τοϋ Μάνητος λέγεται παρ'Ήροδ. δ'. 45 καί ό Κότυς· Μά-
νης ήτο ό πρώτος βασιλεύς εν τή πρώτη (μυθική) πεοιόδω τής Λυ-
δικής ιστορίας. Εθεωρείτο ώς υιός τοΰ Διός καί τής Γής.'Ο υιός του
"Ατυς θεμελιοΓ τήν πρώτην δυναστείαν τών Λυδών βασιλέων (τών
Άτυαδών), μεθ' ην έπονται αί 0ύο δυναστεΓαι τών Ήρακλειδών καί
Μερμναδών δ Μάνης δηλοΓ το άνδρικόν τών θεών στοι/εΓον τό άντα-
ποκρινόμενον είς τήν μητέρα Μα.

Cs^ α^ν ___Μάνης____

ψ Κότυς "Ατυς

w?:-' Άσίης Τυρσηνός Λυδός

(3) "Ακεα' παρά Σοφ. άποσπ. 435 λέγεται Παλαμήδης ό εύρετής"
α ού λ'.μόν ούτος τών δ' άπώσε, συν θώ ειπείν, χρόνου τε διατριβάς
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<3<dm, άλλον δε άλλο έπιμηχανάβ&αι. αυτών έζευρε&ήναι
δη ών τότε καί των κύβων καϊ τών αβτραγάΛων καί της
δφαίρης^ καί τών άλλων παΰέων παιγνιέων τα εί'δεα πλην
πεβΰών τούτων γαρ ών την εζεύρεβιν ουκ οίκηιοϋνται Λυ-
δοί. ποιεειν δε ώδε προς τον λιμον εξευρόντας% την μεν
ετε'ρην τών ήμερέων παίζεlv πο:6αν, ϊνα δή μη ζητέοιεν αι-
τία, την δε έτερην <3ιτέεΰθαι παυομένους τών παιγνιέων.
τοιούτω τρόπω διάγειν επ ετεα δυών δέοντα εί'κοβι. επεί
τε δε ουκ άνιέναι το κακόν, αλΚ έτι επί μάλλον βιάξεβ&αι.
οϋτω δή τον βαΰιλέα αυτών δύο μοίρας διελόντα:3 Αυδών
πάντων κληρώβαι, την μεν επί μονή, την δε έπί έ'ξόδω* εκ
της χώρης, καί έπί μεν τη μένειν6 αύτοϋ λαγχανούβη τών
μοιρεων εωυτον βαβιλέα προβτάββειν, έπί δε τη άπαλλαβ-
<5 ο μένη τον έωυτοϋ παΐδα, τω ούνομα είναι Τυρ&ηνόν6' λα-
χόντας δε αυτών τους' ετέρους έξιέναι' έκ της χώρης, κα-

σοφωτάτας εφεύρε φλοίσβου μετά κοπή ν καθημένοις, πεσσούς κύβους
τε τερπνούς αργίας άκος ; »

(1) Κύβων, αστραγάλων καί σφαίοης· εςαρτ. εκ τών παιγνιέων.

(2) Έζευρόντας· τάς παιγνίας.

(3j Διελόντα* εν τοις ρήμασι διαιρέειν, δάσασθαι, τα μέρη ή τίθεν-
ται ώς τό όλον κατ'αίτιατ:'ώς «δυώδεκα μοίρας δυνάμενοι ΑΓγυπτον
πάσαν» ή τό όλον κατά γενικ. ή τέλος τά μέρη δύνανται νά έκφρα-
σθώσι κατ' αίτιατ μετά της ποοθ. κατά, ώς : αυτόν κατά μέλεα
διελών.

(4) Έπί έςόδω· ή έπί μετά οοτικ. σημαίνει τον σκοπόν,τήν ποό-
θεσιν.

(5) Μένειν- έξαρτ. έκ τοϋ λαγχανούση.

(6) Τυοσηνόν ήτο διαδεδομένη έν τη άρχαιότητι 'ιδέα, ότι οί 'Ιτα-
λοί Τυρρηνοί (Έτροΰσκοι) κατήγοντο έκ τών Λυδών. Εκτός τοϋ
Ήοοδ. την γνώμην αυτήν είχον ό Τίμαιος, Στράβων καί Πλούταρ-
χος. 'Αλλ' οί νεώτεροι άμφιβάλλουσι περί τούτου, καί μέχρι τοΰδε
τό πράγμα μένει σκοτεινόν.

(7) Έξιέναι- έξαρτ. έκ τοϋ λαχόντας.

5*
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ταβήναι ές Σμνρνην καϊ μηχανήβαβ&αι πλοία, ές τά έβ&ε-
μένονς τά πάντα, οβα 6φι ήν χρηστά έπιπλο α1, άποπλέειν
κατά βίον2 τε καϊ γης ζήτηΰιν, ές δ έ&νεα πολλά παραμει-
φαμένονς άπικέύ&αι ές ' Ομβρικονς, έν&α όφέας ένιδρνβα-
σθαι πόλιας και οίκέειν μέχρι τοϋάε. αντί δέ Λυδών
μετονομαβ&ήναι αντονς έπϊ τοϋ βαβιλέος τοϋ παιδος, ος
βφεας ανήγαγε' έπϊ τοντον τήν έπωννμίην ποιενμένονς
όνομαβ&ήναι Τνρόηνονς. Λυδοϊ μέν δή νπό Πέρ6η61 έδε-
δονλωντο.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΙΟΚΟΥ

(§ιβ?χ. Α', κεφ. 96—100;.

54. Ανήρ έν τοΐβι Μήδοιβι έγένετο βοφός, τω οννομα
ήν Αηιόκης, παις δ' ήν Φραόρτεω. οντος δ Ληιόκης, έρα-
σθεϊς τνραννίδος, εποίεε τοιάδε. κατοικημένων τών Μήδων
κατά κώμας,3 έν τη έωντοϋ έών καϊ πρότερον δόκιμος καϊ
μάλλον τι καϊ προ&νμότερον δικαιοβννην έπι&έμενος4 ήβκεε'
καϊ ταϋτα μέντοι έονβης άνομίης πολλής ανά πάβαν τήν
Μηδικήν εποίεε, έπιβτάμενος5 ότι τώ δικαίω 6 το άδικον

(1) Έπί πλόα.· εξαγώγιμα δια θαλάσσης.

(2) Βίου·=8ιότου.

(3) Κατά κώμας· άνευ πολιτικού συνδέσμου- ή κατά εν διανεμητ.
σημασία.

(4) Έπιθέμενος· δηλ. δικαιοσύνη.

(3) Έπιστάμενος· έναντιωμ.

(6) Τω δικαίω· τδ δίκαιον καί άδικον μετωνυμικώς, άντι ό δίκαιος
καί άδικος.



ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΙΟΚΟΤ

69

πολέμιόν εβτι1. οί δε εκ τής αυτής κώμης Μήδοι, 6ρέοντες
αντον τονς τρόπονς, δικαΰτήν μιν έωντών αίρέονται. ο δε
δή, οία μνώμενος αρχήν, ίθνς2 τε καϊ δίκαιος ήν. ποιέων
τε ταϋτα επαινον είχε ονκ οί ίγον προς τών πολιητέων οντω,
ώβτε πννθανόμενοι οί έν τήβι αλληΰι κώμηβι ώς Αηιόκης
είη άνήρ μοϋνος κατά το ορθόν δικάζων, πρότερον περι-
πίπτοντες άδίκοιβι γνώμηβι, τότε έπεί, τε ήκονβαν, άβμενοι
έφοίτεον παρά τον Αηιόκην καϊ αντοϊ δικαβόμενοι3 τέλος
δέ ονδενϊ άλλω έπετράποντο.

δδ. Πλεϋνος δέ αίεϊ γινομένον τοϋ έπιφοιτέοντος4, οία
πννθανομένων τάς δίκας άποβαίνειν κατά το έον, γνονς ο
Ληιόκης ές έωντον πάν άνακείμενον5, οντε κατίζειν έτι ή-
θελε. ενθαπερ πρότερον προκατίζων έδίκαζε, οντ έφη δι-
ocôcv® έτι' ον γάρ οί λνόιτελέειν τών έωντοϋ εζημεληκότα
τοίαι πέλας δι ήμερης' δικάζειν. έονόης ών αρπαγής καϊ
άνομίης ετι πολλω μάλλον ανά τάς κώμας8 ή πρότερον ήν,
Οννελέχθηόαν οί Μήδοι ές τωντό9 καϊ έδίδοααν βφίβι λό-
γον10, λέγοντες περϊ τών κατηκόντων8. ώς δ' εγώ δοκέω,

(1) Πολέαιον εστί- ότι δηλ. αυτός δια τούτου θα ύποστή δεινόν
αγώνα.

(2) Ίθύς· δ έστι δικαστής.

(3) Δικασόμενοι" δρα το μέσον,

(4) Τοΰ έπιφοιτέοντος" ούδέτερ. μετωνυμ. αντί τών επιφοιτεόντων.

(5) Άνακείμενον πρβ. γ' 31. Ούτοι δέ το~σι Πέρσησι δίκας όικά-
ζουσι καί έςηγηταί τών πατρίων θεσμών γίνονται καί πάντα ές τού-
τους άνακέεται.

(6) Δικάν μελ. αττ.

(7) Δι' ήαέρας·=κατά τήν διάοκειαν δλης τής ήμέρας.

(8) 'Ανά τάς κώμας " άνά—κατά.

(9) Ές τωύτό· είς τον αύτον τόπον.

(10) Έδίδοσαν σφίσι λόγον=πρός αλλήλους συνεσκέπτοντο.

(11) Περί τών κατηκόντων περί τής παρούσης καταστάσεως, περί
τών παθόντων πραγματων.
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μάλιβτα έλεγον οι τον ζίιηόκεω φίλοι' Ου γαρ1 δή τρόπω
τώ παρεόντι χρεωμένοι δυνατοί είμεν- οίκέειν την χώρην,
φέρε ΰτήβωαεν ήμέων αϊ)τών βαβιλέα' καϊ ούτω ή τε χ,ώρη
εννομήβεται 3, και αύτοι προς έργα4 τρεψόμε&α, ονδε υπ
άνομίης ανάστατοι έβόμε%·α. Ταϋτά λέγοντες πεί&ουβι
έωντονς 6 βαβιλεύεβ&αι.

56. :'Αντίκα δε προβαλλομένων1, όντινα ατήσονται βα-
ΰιλέα, ό Ληιόκης ήν πολλος ' νπο παντός άνδρος και προ-
βαλλόμενος και αίνεόμενος, έςΛό τούτον καταινέονβι βασι-
λέα βφίβι είναι' δ δ' εκέλευε αυτούς οικία τε έωυτώ άξια
της βαθιληΐης οίκοδομήΰαι και κρατϋναι αυτόν δορνφό-
ροιβι. ποιεϋβι δή ταϋτα οι Μήδοι' οίκοδομέουβί τε γάρ
αντώ οικία μεγάλα τε και ί&χυρά, ίνα 9 αύτος έφραβε της
χώρης, και δορυφόρους αύτώ επιτρέπον61 εκ πάντων Μή-
δων καταλέξαβ&αι. δ δε ώς έβχε τήν αρχήν, τους Μήδους
ήνάγκαβε έν πόλιβμα ποιήβαβ&αι, και τούτο περιβτέλλον-
τάς τών άλλων ήσσον έπιμέλεβ&αι. πει&ομένων 10 δε και
ταύτα τών Μήδ ων οίκοδομέει τείχεα μεγάλα τε και καρ-
τερά ταϋτα, τά νϋν 'Αγβάτανα 11 κένΛητcet, έτερον έτέρω

(I) Γάρ. α'ιτιολογ. τδ έπόμενον.

2} Ε'ιμεν=έσμέν.

(3) Ευνομήσεται" μέσ. μέλ. έν παθ. σηι/,ασ.

(4) "Εργα* ου/ι γεωργικά αλλ' έν γένει τάς συνήθεις ενασχολήσεις.

(3) Ταϋτά κ η" ταύτα σ/εοόν.

(6) Έωυτούς" συναπτ. προ το πεΐθουσι.

(7) Προβαλλομένων μέσον τουναντίον το κατωτέρω —ροβαλλόμε-
νο; ληπτέον παθητ.

8) Πολλός· έπιρρηματικ.

(9) "Ινα· τοπικ. όπου' της /ώρης ή γενικ. έξαετ. έκ του ι να.

(10) Πειθομένων· παθητ.

[II) Άγβάνατα· νυν Άμαοάν^ή αρχαιότατη πρωτεύουσα τών Μή-
δων βασιλέων, περί του πλούτου τών όποιων οί àcyaîoi συγγραφείς
μυθώδη διηγούνται.
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κύκλω ένεβτεώτα 1. μεμηχάνηται δε οντω τοϋτο το τείχος,
ώβτε ο έτερος τοϋ έτερον κύκλος τοΐβι προμαχεώβι μον-
νοιβί έβτι νφηλότερος. το μέν 2 κον 3 τι και το χωρίον βνμ-
μαχέει, κολωνος έόν, ώβτε τοιούτον είναι' τό δέ και μάλ-
λόν τι έπετηδεύ&η, κύκλον δέέόντων^ τών βνναπάντων
επτά, έν τω τελενταίω τά βαβιλήϊα ένεβτι και οί &ηβανροί.
τό 5 αντών 6 μέγιβτόν έβτι τείχος κατά τόν ' Λ&ηνέων
κύκλον μάλιβτά κ?] 7 τό μέγα&ος. τοϋ μέν δή πρώτον κύ-
κλον οί προμαχεώνές είβι λενκοι, τοϋ δέ δεντέρον μέλανες,
τρίτον δέ κύκλον φοινίκεοι, τέταρτον δέ κνάνεοι, πέμπτον
δέ βανδαράκινοι. οντω πάντων τών κύκλων οί προμαχεώνες
ήν&ιβμένοι είβι φαρμάκοιβι' δύο δέ οί τελενταϊοί είβι ό
μέν καταργνρωμένους, ο δέ 8 κατακεχρνβωμένονς έχων
τούς προμαχεώνας.

' 1) "Ετερον (ενν. κύκλον). · . ενεστεώτα" κατά πτώσιν άποδ. είς
τδ τείχεα, ώς προσδιορ. τοϋ μ,έρους προς τ ο δλον σχήμα καθ' δλον
καί μέρος.

2j Τδ μέν... τδ δέ· εις τδ πρώτον τδ μέν=τοΰτο μέν (έπρρη-
αατ'.κ.) αντιτίθεται" το δέ, άλλα τδ τελευταΤον τοϋτο ουχί επιρρημ.
άλλα ούσιαστικ.=άλλ' έτερον μέρος είνε έτι μάλλον τής τέχνης έργον.

(3) κου. είνε ισον ευκτική μετά τοΰ άν εκφράζεται γνώμη ή ει-
κασία.

(4) Κύκλων δ' έοντων ή γενικ. απολυτ. αίτιολογ. : το δέ καί μάλ-
λον τι έπετηδεύθη. 'Επειδή έν δλω 7 ήσαν κύκλοι, έξ ών δ μέν υψη-
λότερος ήτο τοΰ ετέρου, δέν έξήρκει πλέον διά τον τελευταΓον τδ
φυσικον υψος τοΰ λόφου, επομένως έπρεπε νά ύψωθή κατά τεχνικώ-
τερον τρόπον. Ό άριθμδς έπτά ήτον ιερός παρά τοΓς Ίρανίοις, οίς
ανήκον καί οί Μήδοι. Κατά τήν Άβέδια, ό κόσμος διαιρείται είς 7
αέρη, ές ών τό έξοχώτατον είναι ή γή.

(δ) Τό δέ- άναφορ. συναπτέον πρός τό τεΓχος.

.6) Αυτών" γεν. διαιοετ. μετά δέ το μέγαθος άναπληρωτ. έστι.

7) Μάλιστα κη· περιορίζει τά κατά τόν Άθ. κύκλον. ήτο λοιπόν
πεοίπου 60 στάδια.

(δι Ό μέν... ό δέ" τά μέρη όμοιοπτωτ. τώ δλω.
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57. Ταϋτα μεν δή δ Αηιόκης έωντώ τε έτείχεε καϊ περί
τά έωντοϋ οικία, τον 0£ άλλον δήμον πέριξ έκέλενε τό
τείχος οίκέειν. οίκοδομηθέντων 0£ πάντων κό<3μον 1 τόν δε
Αηιόκης πρώτος έβτι δ καταΰτηβάμενος, μήτε 2 έβιέναι παρά
βαόιλέα μηδένα, δι αγγέλων δέ πάντα 3 χράϋθαι^, δρα-
σθαί τε βαβιλέα νπό μηδενός, πρός τε τοντοιβι έτι γελάν
τε καϊ άντίον ° πτνειν καϊ 6 άπαβι είναι τοϋτό γε 7 αί<5-
χρόν. ταϋτα δέ περί έωντον έβέμνννε τών δε εϊνεκεν, όκως
άν μή δρώντες οί δμήλικες έόντες ΰύντροφοί τε έκείνω
καϊ οίκίης ον φλανροτέρης ουδέ ές άνδραγα&ίην λειπόμε-
νοι, λνπεοίατο καϊ έπιβονλενοιεν, άλλ' έταιροΐός οφι δο-
κέοι είναι μή δρώϋι.

58. Έπεί τε δε ταϋτα διεκόΰμηΰε καϊ έκράτννε έωντον
τή τνραννίδι, ήν τό δίκαιον φνλάββων χαλεπός' και τάς τε
δίκας γράφοντες εί'βω παρ' εκείνον έαπέμπεβκον ', καϊ
εκείνος διακρίνων τάς έΰφερομένας έκπέμπεβκε. ταϋτα μέν
κατά τάς δίκας έποίεε, τά δε δή άλλα έκεκοβμέατό οί εί τινα
πνν&άνοιτο -υβρίζοντα, τοϋτον όκως μεταπέμψαιτο8, κατ ά-

(1) Κόσμον ό Δηϊόκης κατέστησε ο ύσκολον τήν είσοδο ν είς το
ανακτορόν του, είσαγαγών αύστηοάν άνατολικήν έθιμοτυπίαν.

(2) Μήτε είς τοΰτο ανταποκρίνεται το έπόμ. τε, οΰτε εί'σοδον νά
εχη τις ήδύνατο, οΰτε τον βασιλέα να ίο η.

(3) Πάντα· ούδετερ. πλ. πρβ. «μή πάντα θυμώ /ρέο». Τά ουσια-
στικοπ. ουοετ. τών έπιθ. έν αίτιατ. συ/νάκις είνε άντί έπιρρημ.(πρβ.
δείνα ύβριζειν)- ουτω καί ούσιαστικ. ούδέτεο. τών έπιθετικ. αντωνυ-
μιών έν τή αίτιατ. άπαντώσιν άντί έπιρρημ. Πρβ. τάδε (=οΰτω;
χράται.

Άντίον τοΰ βασιλέος.

(5) Ιναί" έπιτείνει το άπασι.

(6ι Τοϋτό γε· εξαίρει έπαναληπτικώς τδ γελάν καί πτύειν.

(7) Έσεπέμπεσκον θαμιστ. τύπ.

(8) EC τινα··. όκως μετεπέμψαιτο* εί καί δκως έν θαμιστ. ση-
μασία
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ξίην εκάστου αδικήματος έδικαίου,1 και οί κατάσκοποι τε
και κατηκοοι ~ ήσαν ανά πάσαν την χώρην, της ήρχε. Αη-
ιόκης μεν3 νυν το Μηδικδν έθνος σννέστρεψε μοϋνον και
τούτον ηρξε.

6

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΡΟΥ

( Βιβλ. Α', κεφ. 108. 117. 120—1).

59. Μετεπέμψατο εκ τών Περσέων δ την θυγατέρα
έπίτεκα εοϋσαν, άπικομένην δε εψύλασσε βουλόμενος
το γεννεώμενον εξ αύτης διαφθεΐραι' έκ γάρ οι της
ο-ψιος τών μάγων οί ονειροπόλοι εσήμαινον, ότι μέλλοι ο
της θυγατρος αντοϋ γόνος βασιλεύσειν άντι εκείνου, ταϋτα
δη ών φυλασσόμενος δ ''Αστυάγης, ώς έγένετο ο Κϋρος,
καλέ σας " Αρπαγον, άνδρα οίκήϊον και πιστότατόν τε Μη-
δων και πάντων έπίτροπον τών έωυτοϋ, έλεγέ οί τάδε'
r/Αρπαγε, πρήγμα το άν τοι προσθέω, μηδαμώς παραχρήσι/,5
μη δ ε έμέ τε π αραβάλη 6 και άλλους έλόμενος εξ ύστέ-

(1) Έδικαίου· έτιμώρει■ (εδιδε δίκαιον).

(2) Κατήκοοι=ώτακουσταί' κατά Ξενοφ. λέγονται : τα ώτα βα-
σιλέως' οί δέ κατάσκοποι παρ' αϋτώ καί Ήροδ. οί οφθαλμοί'κατήκοος
εν άλλη σημ.===ύπήκοος. Κεφ. 72, 143.

(3'| Δηιόκης μέν έβασίλευσε άπο τοϋ 708 — 655.

(4) Συνέστρεψε" εξηγείται δια του κεφ. 98 «τους Μήδους ήνάγκά-
σε εν πόλισμα ποιήσασθαΐ'»

(5) Παρα'/ρήση· παραχράσθαι μετ' αίτιατ. σημ. θεωρώ τι ώς πά-
ρέργον πρβ. ή, 20 «οί γαρ Ευβοέες παραχρησάμενοι τον Βάκιοος χρη-
σμό ν ώς ούδέν λέγοντα.»

' (6) Έμέ τε παραβάλη' παραβαλέσθαι- κατά μέρος βάλλε ι ν άντι-
θετ : άλλους έλόμενος=άλλους έμοϋ προτιμήσας' ο έστι άλλων (της
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ρης* βεωντω περιπέσης.2 λάβε τον Μανάάνη έτεκε παΐδα, φέ-
ρων <5ε ές όεωντοϋ 3 αϊΐόκτεινον μετά tfè &άψον τρόπω οτεω
αυτός βονλεαι. 'Οδε αμείβεται' 'Ώ βαβιλεύ, ούτε άλλοτε4
κω παρεΐδες άνδρϊ τΐοδε5 άχαρι ούδεν, φυλασσόμενα^
δε1 ες 6ε καϊ ες τον μετέπειτα χρόνον μηδέν εξαμαρτείν,
αλΐ εί τοι φίλον τούτο ούτω γίνεσθαι, χρή δή τό γε έμον
νπηρετέεα&αι8 έπιτηδέως.

60. Τούτοιΰι άμειψάμενος ό "Αρπαγος, ως οι παρεδό&η
το παιδίον κεκοσμημένον 9 τήν έπι &ανάτω, ήιε κλαίων ες
τά οικία' παρελθών δε έφραζε τι] έωυτού γυναικι τον πάντα
Αστυάγεος ρη&έντα λόγον. ή δε προς αυτόν λέγει. Νύν ών
τί σοι εν νόω έστι ποιέειν, c Ο δε αμείβεται' Ου τι] ένετέλ-
λετο 10 Αΰτυάγης, ούδ' εί παραφρονήΰει τε και μανέε-
ται κάκιον ή νύν μαίνεται , οϋ οι 11 έγωγε προσ&ήσο-

Μανδάνης χαί του συζύγου της) τα συμφέροντα ύπηρετών.Καθ'Ήσυ/.
έξαπατάν.

(Ι) Έξ ύστέρης·=ΰστερον.

(2) Σεωυτω περιπέσης- αύτος γείνης ή αιτία της δυστυχίας σου.

(3) Ές σεωυτοΰ" ενν. οίκον. '

(*) "Αλλοτε' εις τούτο ανταποκρίνεται το έπου. : καί ές τον μετέ-
πειτα χρόνον.

(5) Άνδρί τώδε'=έαοί.

}' > \ » ι ι,

(6) Φυλασσόμεθα δε" το δε ανταποκρίνεται είς το προηγ. ουτε, θείς
αντί του συμπλεκτικού τδ έναντιωματικόν ή δε άρνησις του κυοίως
προσδοκωμένου μήτε, κείται έν τή έννοια του φυλάσσεσθαι.

(7) Φυλασσόμεθα' ό ενεστώς, επειδή ό "Αρπαγος θέλει να έκοοάση
ώς σκοπόν του, καί ήδη να ουλάσσηται.

(8) Ύπηρετέεσθαι· είνε παθ.

(9) Κεκοσμημένον τήν έπί θανάτω' ενν. κόσμησιν ή στολή ν έτυ-
μολογ- σχήμα.

(10) Ου τή ενετέ)λετο" είς τδ ού αναπληοωτέον εκ του προηγουμ. Ι
εστι μοι εν νόω ποιέειν ταύτη, τή.

(11) Οΰ οί' έπανάληψις του ούδε δια του άπλου ού' άνευ δε του εύ-
φωνικ. κ έπί τδ εαοαντικώτεοον. j|



ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΑΙΚΙΑ ΚΥΡΟΥ

75

ι — ' \

μα ι1 τη γνώμης ούδε ες φόνον τοιούτον υπηρετήσω, πολ-
λών δε εΐνεκα ού φονεύσω μιν, καϊ ότι αύτω μοι συγγενής
εστί ό παις, καϊ οτι Αστυάγης μεν εστί γέρων καϊ άπαις
ερσενος γόνου2· εί. δ' έ&ελήσει τούτου τελευτήσαντος ές
τήν θυγατέρα ταύτην άναβήναι ή τυραννϊς, τής νυν τόν
υ ιόν κτείνει δι έμεϋ, άλλο τι ή λείπεται* τό ένθεϋτεν έμοι
κινδύνων ο μέγιστος ; άλλά τοϋ μέν άσφαλέος4 εΐνεκα έμοι
δει τούτον τελευτάν τόν παΐδα, δει μέντοι τών τινά ΙΛστυ-
άγεος αύτοϋ φονέα γενέσθαι και μή τών έμών.

61. Ταϋτα είπε, και αντίκα άγγελον έπεμπε έπϊ τών βου-
κόλων τών Μστυάγεος τόν5 ήπίστατο νομάς τε έπιτηδεο-
τάτας4 νέμοντα και όρεα θηριωδέστατα, τώ ούνομα ήν
Μιτραδάτης. συνοίκεε δέ έωυτοϋ συνδούλη, ούνομα δέ τή
γυναικι ήν, τη συνοίκεε, Κννώ κατά τήν cΕλλήνων γλώσ-
σαν,κατα δέ τήν Μηδική ν Σπακώ6· τήν γάρ κύνα καλέονσι
σπάκα Μήδοι. αί δέ ύπώρεαί είσι τών ορέων, ένθα τάς
νομάς τών βοών είχε ούτος δή δ βουκόλος, πρός βορέω7
τε άνεμου τών ΙΛγβατάνων και πρός τοϋ πόντου τοϋ Ευ-
ξείνου· ταύτη μέν γάρ ή Μηδική χώρη πρός Σασπείρων

Υ) Ποοσθήσομαι* άρχικ. έννοείτο ώς άντικειμ. τήν ψήφο ν.

(2) "Απαις ερσενος γόνου- μεστότης εκφράσεως. Τοιούτον τι καί
άλλαχοϋ* γ' 66.

(3) "Αλλο τι ή λείπεται* ελλειπτική έ'κφρασις· άναπληροΰται διά
του γίγνεται' είναι δε τδ αλλο τι ή ώς ερωτηματ. μόριον δι' ού πε-
ριαένεται καταφατ. άπάντησις.

'(4) Τοϋ άσφαλέος'=τής ασφαλείας.

(3) Έπί. ·· τόν'=έπί—τοΰτον, τόν.

(6) Έπιτηδειοτάτας* διά τον σκοπόν τοΰ Άρπάγου ήσαν έπιτη-

δειόταται. _

(7) Σπακώ' έν τή Ζενδική σπα=κύων, τό κω είνε κατάληξις.

(8) Πρός βορέω' ή σπανιωτέρα γενική (άντί αίτιατ.) άπαντα καί
έν γ' 102 «προς άρκτον τε καί βορέω ανέμου». Ουτω καί εν τω έπο-
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ορεινή έστι κάρτα και υψηλή τε καϊ iôrjGi σννηρεφής,1 ή
δε άλλη Μηδική γ,ώρη εστί πάσα άπεδος. έπεί ών ο βον-
κόλος σπουδή πολλή2 καλεόμενος άπίκετο, έλεγε ο"Λρπαγος
τάδε' Κελεύει σε 14στυάγης το παιδίον τοϋτο λαβόντα θεΐ-
ναι ές το έρημότατον τών ορέων, οκως αν3 τάχιστα δια-
φθαρείη. καί τάδε τοι έκέλευσε ειπείν, ην μή άποκτείνης
αύτο, αλλά τεω τρόπω περιποίησης, ολέθρω τω κακίστω σε
διαγ^ρήσεσθαι'^ έποράν δε έκκείμενον τέταγμαι έγώ.

62. Ταϋτα άκούσας ο βουκόλος καί άναλαβών το παιδίον
ήϊε την αυτήν οπίσω δδόν, καί άπικνέεται ες την επαυλιν.
τω δ' άρα καί αύτώ ή γυνή έπίτεξ έοϋσα πάσαν ήμέρην,5
τότε κως κατά δαίμονα6 τίκτει, οιχομένον τοϋ βουκόλου ές
πόλιν. ήσαν δε έν φροντίδι αμφότεροι αλλήλων πέρι, ό μεν
τοϋ τόκου ' της γυναικός άρρωδέων, ή δε γυνή, ότι ουκ
έωθώς ο "Αρπαγος μεταπέμψαιτο αυτής 8τόν άνδρα, έπεί τε
δϊ άπονοστήσας επέστη, οία έξ άέλπτου ίδοϋσα ή γυνή ει-
ρετο προτέρη, ότι μιν ούτω προθύμως 'Αρπαγος μετεπέμ-
ψατο. ο δε είπε' Ώ γύναι, είόόν τε ές πόλιν έλθω ν καί ήκουσα

μένω: προς τοϋ Πόντου ό δόρεος άνεμος ό εις τά Άγβάτανα àpy ό-
μενος.

(1) "Ιδησι συνηρεφής==δ&σώδης.

(2) Σπουδή πολλή· συναπτ. προ τό άπίκετο.

(3) "Οκως άν έν τή αρχική τροπική σημασία.

(*) Διαχρήσεσθαι" σέ άντικεϊμ.

(5) Έπίτεξ... ήμέρην προσμένουσα τοκετόν έκάστην ήμέραν.

(6) Κατά δαίμονα" λέγεται έπί του ποιοΰντός τι οι>~/\ έξ ιδίας απο-
φάσεως, άλλ'ένστίκτως έκ θείας παρορμήσεως. Οΰτω καί: θεία πομ-
πή, θείη τύχη συν θεώ, κατά συντυ/ίαν θείαν.

(7) Τοϋ τόκου- έν φροντίδι ήσαν περί αλλήλων, (γενικώς), καί
(έγγυτέρως προσδιοριζόμ.) ό μέν (περί) τοϋ τόκου, όπερ ειδικεύεται
δια τοϋ αρρωδέων.

(8) Αυτής- ουχί έωυτής, έπειδή το έγγυτέρως προηγηθέν ύποκεί-
μενον, "Αρπαγος, έπισκοτίζει την αύτοπάθειαν.
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τοΊ μήτε ίδεΐν όφελον, μήτε κοτε γενέσθαι ες δέσποτας τονς
ημετέρους, οίκος μέν πάς Αρπάγον κλανθμω κατείχετο'
εγώ δέ εκπλαγείς ήϊα έσω. δέ τάχιστα έσηλθον, δρέω
παιδίον προκείμενο ν άσπαΐρόν τε και κραγγανώμενον, κεκο-
ΰμημένον χρυσω τε και έσθήτι* ποικίλη/Άρπαγος δε ώς εΐδέ
με, έκέλενε τήι> ταχίστην άναλαβόντα το παιδίον οί'χεσθαι
φέροντα, και θεΐναι ένθα θηριωδέστατον ειη τών ορέων,
φας Μστυάγεα είναι τον ταϋτα έπιθέμενόν μοι, πολλ' άπει-
λήσας εί μή σφεα ποιήσαιμι. και εγώ άναλαβών έφερον, δο-
κέων τών τίνος οίκετέων είναι' ον γάρ άν κοτε κατέδοξα,
ενθεν γε ήν. έθάμβεον δέ ορέων χρνσώ τε και εϊμασι κε-
κοσμημένον, προς δέ καϊ καλανθμον κατεστεώτα έμφανέα
έν f Αρπάγον. καϊ πρόκαϊ τε δή κατ δδον πννθάνομαι τον
πάντα λόγον θεράποντος, og έμε προπέμπων4 έξω πόλιος
ένεχείρισε το βρέφος, ώς άρα Μανδάνης τε ε'ίη παις τής
Άστνάγεος θνγατρος και Καμβύσεω τοϋ Κνρον, καί μιν
'Αστυάγης έντέλλεται άποκτεΐναι. νϋν τε εστί.

63. 'Αμα δέ ταϋτα έλεγε δ βονκόλος καϊ έκκαλνψας άπε-
δείκνυε,5 ή δέ ώς είδε το παιδίον μέγα τε και ενειδές4 έόν,
δακρύσασα και λαβομένη τών γοννάτων τοϋ ανδρός έχρή-
ιζε μηδεμιή τέχνη6 έκθεϊναί μιν. δ δε ονκ έφη οίός τ είναι

(1) Τό· είς τό ίδεΓν είνε άντικ. εις 3ε το γενέσθαι ύποκείμ. καί
συμπληρ. ό'α-ελε γενέσθαι.

(2) Χρυσω τε καί έσθήτι" εν δια δυοΓν.

(3) Πρόκα·=εύθύς, καί μετά τοΰ τε πρόκατε.

(4) Έμέ προπέμπων έκ τοΰ έμέ ληπτέα ή ανάλογος πτώσις είς
το ένεχείρισε.

(5) "Αμα. . . ελεγε. . . καί. . . άπεδείκνυε. Διά τής παρατάξεως
εκφράζεται άμεινον το σύγχρονον τοΰ λέγειν καί αποδεικνύναι.

(6) Μέγα καί εύειδές· ώς οί "Ελληνες το ηθικώς καλόν έξέφραζον
διά τοΰ κάλος καί αγαθός, ουτω τήν σωματικήν έντέλειαν διά τοΰ
καλός (ή εύειδής) καί μέγας. ^

(7) Μηδεμιή τέχνη· κατ' οΰοένα τρόπον.
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άλλως αυτά ποιέειν έπιφοιτήσειν γάρ κατασκόπους εξ Αρ-
πάγου έπο-φομένους, άπολέεσ&αί τ ε κάκιστα, ή ν μή σφεα
ποιήση. ώς δε ουκ έπει&ε άρα τον άνδρα, οευτερα λέγει
ή γυνή τάδε' 'Εκεί τοίνυν ού δύναμαί σε πεί&ειν μή έχ-
d είναι, βύ δε1 ώδε ποίηβον, εί δή πασά γε ανάγκη όφθ-fj-
ναι εκκείμενον τέτοκα γάρ και έγω, τέτοκα <5ε τε&νεός.
τούτο μεν φέρων πρόβες, τον δε της Άστυάγεος &υγατρος
παΐδα ώς ε'ξ ήμέων έόντα τρέφωμεν. και ούτω ούτε σν
άλώσεαι άδικέων τους δέσποτας, ούτε ήμΐν κακώς βεβον-
λευμένα έσται. δ τε γάρ τε&νεώς βασιληΐης ταφής κυρήσει,
καϊ δ περιεών ουκ άπολέει τήν ψυχήν.

64. Κάρτα τε ~ έδοξε τω βουκόλω προς τά παρεόντα ευ
λέγειν ή γυνή, και αύτίκα έποίεε ταϋτα. τον μεν έφερε
&ατατώσων παΐδα, τούτον μεν παραδιδοΐ τ fj εωυτοϋ γν—
ναικι, τον δε εωυτοϋ έόντα νεκρόν λαβών έ&ηκε ές το άγ-
γος, έν τω έφερε τον έτερον κοσμτ}σας δε τω κόσμω παντι
τοϋ ετέρου παιδός, φέρων ές τό έρημότατον τών ορέων
τι&εΐ. ώς δε τρίτη ήμέρη τω παιδίω έκκειμένω έγένετο, ήΐε
ές πόλιν ο βουκόλος, τών τινα προβοσκών3 φύλακον αυ-
τού καταλιπών, έλ&ών δε ές τοϋ Αρπάγου άποδεικνύναι
έφη έτοιμος είναι τοϋ παίδι'ου τον νέκυν. πέμψας ό
'Αρπαγος τών εωυτοϋ δορυφόρων τους πιστοτάτους, είδε
τε διά τούτων καϊ έ&αψε τοϋ βουκόλου το παιδίον. και
το μεν έτέ&απτο, τον δε ύστερον τούτων Κϋρον ονομα-

(1) Συ δε' το δε εν τή άποδόσει καθίστα τρόπον τινά άνακόλου—
θον τον λόγον, άλλ' ουχ ήττον εξαίρει άντιτιθείς τήν εννοιαν τής απο-
δόσεως. Ούτως 'ιδίως έν παρακελεύσεσι καί ποοτροπαΐς· «έπει τοίνυν
περιεχόμενόν σε όρέομεν τής έχεις γυναικός, συ δέ ταϋτα — οίεε.»

(2) Κάρτα- συναπτ. —ρδς τδ εύ λέγειν.

(3) Προβοσκοί- πιθανώς οί ύπδ τον άρχιποιμένα. οΐτινες ουλάτ-
τουσι βόσκοντα τα ποίμνια, ενώ έκεΓνος μένει έν τγ| ποίμνη.
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<5&έντα^ παραλαβοϋβα έτρεφε ή γννή τον βονκόλον, οννομα
αλ?»ο κού τι καϊ ον Κϋρον θεμένη.

65. Καϊ ότε δή ην δεκαετής ο παις, π ρήγμα ες αντον
τοιόνδε γενόμενον έξεφηνέ μιν έπαιζε εν τή κώμη ταύτη,
έν τΐ] ήσαν και αί βονκολίαι αύται, έπαιξε δε μετ άλλων
ήλίκων έν οδω. και οι παίδες παίζοντες εΐλοντο έωντών
βασιλέα είναι τοϋτον δή τον τοϋ βονκόλον έπίκλησιν2 παΐ-
êa. δ δε αντών διέταξε τονς μεν οικίας οίκοδομέειν, τονς
δε δορνφόρονς είναι, τον δε κού τινα αντών δφ&αλμον^
βασιλέως είναι, τω δέ τινι τας αγγελίας έσφέρειν έδίδον
γέρας,4 ώς έκάστω0 έργον προστάσσων. είς δή τούτων τών
παίδων σνμπαίζων, έών 'Λρτεμβάρεω παις,6 ανδρός δοκί-
μον έν Μήδοισι, ον γαρ δή έποίησε το προσταχ&εν έκ τοϋ
Κνρον, έκέλενε αντον τονς άλλονς παιδας διαλαβεΐν,7 πει-
-θομένων δε τών παίδων, δ Κϋρος τον παιδα τρηχέως8

(1) Όνοι/.ασθέντα* κατά Στράβωνα ό Κύρος εφεοε πρότερον το όνο-
μα Άγραδάτης, καί κατόπιν ώνομασθη Κΰρος.Κατα την γνώμην του
Ήροό. ό Κϋρος έν τή πατρική οικία ελαβε τό ό'νομα τοϋ πάππου του.

(2) Έπίκλησιν· έπιρρηματικ. αρχ. ανεπληοοΰτο διά τοϋ καλεό-
μενον.

(3) Όφθαλμόν οί οφθαλμοί βασιλέως καλοΰνται καί κατάσκοποι,
επίσκοποι- ώτα=ώτακουσταί, κατήκοοι, είδος μυστικής αστυνομίας.

(4) Έσοέρειν αγγελίας έδίδου γέρας· ούτοι καλοΰνται καί άγγελιη-
οόροι, έσαγγελέες, ών έργον ήτο νά έγχειοίζωσι τω ΒασιλεΓ τάς αι-
τήσεις τών υπηκόων, ή νά εισαγωσι πρός αυτόν τους ξένους.

(δ) Ώς έκάστω· τό ώς συχνάκ. προστίθεται όπως πλεΓον έξάρη την
οιανεμητικήν σημασίαν τοϋ έκαστος. Εις τό ώς έκάστω άναπληρ.
ποοσέταξε, έκ τοϋ ποοστάσσων λαμβανόμενον.

(6) Εις... παΓς ή πτώσις ένταϋθα καθ'ελξιν πρός τό ρήμα της
παρεμβληΟείσης αίτιολογ. προτάσεως έποίησεν ένω εττρεπε νά ήνε :
ένα συμπαίζοντα — έκέλευσε (Κΰρος).

(7) ΔιαλαβεΓν άρχ. γραμματικ. έξηγεΓ: τό έκατέρωθέν τίνος λα-
€έσθαι.

(8) Τρηχέως. · . περιέσπε* άντιθ. εύ πίριεΐπε.
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κάρτα περιέσπε μαστιγέ'ων. ο δέ έπεί τε μετείθη τάχιστα,1
ως γε δή ανάξια έωντοϋ παθών,- μάλλον τι περιημέκτεε,
κατελθών δέ ές πόλιν προς τον πατέρα άποικτίζετο3 τών
υπό Κνρον ήντησε,^ λέγων ον Κνρον3 (ού γάρ κω ήν
τοϋτο τοννομα), αλλά προς τον βονκόλον6 τοϋ r Αστνάγεος
παιδός. δ δε Άρτεμβάρης οργή ώς είχε έλθών παρά τον
'Αστνάγεα και άμα άγόμενος τον παΐδα άνάροια7 πρή-
γματα έφη πεπονθέναι, λέγων. ' il βαβιλεϋ, νπό τοϋ σον
δονλον, βονκόλον δέ παιδός, ώδε περίνβρίσμεθα, δεικννς
τοϋ παιδός, τονς ώμονς.

66. 'Λκούσας δή και ίδών δ Άστνάγης, θέλων τιμωρήσαι
τω παιδί τιμής τής ' Αρτεμβάρεος εΐνεκα, μετεπέμπετο τόν
τε βονκόλον καϊ τόν παΐδα, έπεί τε δέ παρήσαν άμφότεροι,
βλέψας πρός τόν Κϋρον ό ' Αστυάγης εφη' Σύ δή,8 έών
τοΰ<5ε τοιούτον έόντος παις έτόλμησας τον τοϋδε παΐδα
εόντος πρώτον παρ' έμοι άεικείη τοιήδε περισπεΐν ; Ο δέ
άμείβετο ώδε' ' Q δέσποτα, εγώ ταϋτα τοϋτον έποίησα σύν
δίκη' οί γάρ με έκ τής κώμης παίδες, τών καϊ δδε ήν, παί-
ζοντες σφέον αύτών έστήσαντο9 βασιλέα' έδόκεον γάρ σφι
είναι ές τοϋτο έπιτηδεότατος. οί μέν ννν άλλοι παίδες τά
έπιτασσόμενα έπετέλεον, ούτος δέ άνηκούστεέ τε και λόγοι>

Ρ) Έπεί τε... τάχιστα=ευθυς άφοΰ.

Ώς··. παθών· το ώς ύποκειμενικ. αίτιολογ. καί μετοχή ν.
(3) Κατοικτίζετο* θρήνων διηγεΓτο.

"Ηντησε- ποιητ.=έκύρησε, ετυχε.
[°\ Κύρου- ένν. ύπό.
(®) Προς τοΰ βουκδλου ·=πρδς παιδος τοΰ βουκόλου τοΰ Άστυάγ.

(7) Άνάρσια- άδικα, εχθρικά, άπρεπη· συνήθως μετά τοΰ πάσχειν.

(8) Συ δή· τδ δή ένεκα τής άγανάκτησιν έκιρραζούσης ερωτήσεως.

(9) Έστήσαντο- με, άντικειμ.
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είχε1 ονδένα, ές ο έλαβε τήν δίκ^ν.2 εί ών άή τοϋδε εϊνε-
κα άξιός τεν κακόν είμι, οδε τοι πάρειμι.

67. Ταϋτα λέγοντος τοϋ παιδος τον Άστνάγεα έσήϊε ά-
νάγνωσις αύτοϋ, καϊ οί δ τε χαρακτήρ τοϋ προσώπον προ-
σφέρεσθαι^ έδόκεε ές έωντον, καϊ ή νπόκρισις ελενθερω-
τέρη4 είναι, δ τε χρόνος της έκθέσιος6 τή ήλικίη τοϋ παιδος
έδόκεε σνμβαίνειν. έκπλαγεϊς δέ τούτοισι έπϊ χρόνον
άφθογγος ήν μόγις dè δή κοτεG άνενειχθεϊς1 είπε, θέλων
έκπέμ-ψαι τον Άρτεμβάρεα, ίνα τον βονκόλον μοϋνον λα-
βών βασανίση' ' Αρτέμβαρες, έγώ ταϋτα ποιήσω ώστε σέ
καϊ τον παιδα τον σον μηδέν έπιμέμφεσθαι. Τον μέν δή
Άρτεμβάρεα πέμπει,8 τον δέ Κϋρον ήγον έσω οί θεράπον-
τες, κελεύσαντος τοϋ ' Αστνάγεος. έπεϊ δέ νπελέλειπτο ο
βονκόλος μοϋνος, μοννωθέν,3 τάδε αντον εί'ρετο ο 'Αστυ-
άγης, κόθεν λάβοι τον παΐδα καϊ τις είη 6 παραδούς. ο δέ
£§ έωντοϋ τε εφη γεγονέναι καϊ τήν τεκοϋσαν αντον έτι
είναι παρ' έωντω. Άστνάγης δέ μιν ονκ εν βονλεύεσθαι
έφη, έπιθνμέοντα ές άνάγκας10 μεγάλας άπικνέεσθαι, άμα

(1) Λόγον εΐ/ε" ό έστι τών έπιτασσομένων.

(2) Έλαβε τήν δίκην=έτιμωρήθη.

(3) Ποσφέρεσθαΐ"=προσφερέα είναι, συμβαίνειν.

Έλευθ4ριωτέρη· ή κατά δούλου παιδα.

(5) Ό /ρόνος τής έκθέσιος" ό άπο τής έκθέσεως παρελθών χρόνος.

(6) Δήκοτε* τέλος.

(7) Άνενειχθείς" έλθών είς εαυτόν* ίο. άνενεικάμενον έν τοΓς εμ-
ποοσθεν ποβ. καί Θεόπομπον τον κωμικόν : άφωνος έγένετο, επειτα
αέντοι πάλιν άνηνέχθη· κυρίως 'έγκειται ή έννοια τοΰ καταδύντος,
όστις εκ τοΰ Βάθους πάλιν άναίρεται-

(8) Πέμπει· ουτω συ/ν. παο' Όμ. Όο. ο, 74" «χρή ςεΓνον παρεόν-
τα φιλεΓν, έθέλοντα δέ πέμπει ν.

(9) Μουνωθέντα' πρβ. ζ, 71' «ό δέ δεθείς τον φύλακον μουνωθέντα
ιδώ ν τών άλλων αί'τεε μάχαιραν.

(10) Άνάγκας* αναγκαστικά μέσα, βασάνους. Ουτω καί παρ' Αίσχ.
Ποοα. 108· «άνάγκαις' ταΓς δε ένέζευγμαι τάλας.

G
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τε λέγων ταϋτα έσήμαινε τοΐσι δορυφόροιβι λαμβάνειν αυ-
τόν. ό όθ αγόμενος ές τάς άνάγκας ούτω δή έφαινε τον
έόντα λόγον.ι αρχόμενος <?£ απ άρχ,ής διεζήιε τ η άλη&εί?]
χρεόμενος2 και κατέβαινε ές λιτάς τε και συγγνώμην εων-
τω κελεύων3 έχειν αυτόν.

68. Αστυάγης δε τοϋ μεν βουκόλου τήν άλη&είαν ίκφή-
ναντος λόγον ήδη και έλάσσω4 έποιέετο, Άρπάγω df και
μεγάλως μεμφόμενος καλέειν αυτόν τούς δορυφόρους έκέ-
λευε. ώς δε οι παρήν ο Άρπαγος, εί'ρετό μιν ο Αστυάγης'
Άρπαγε, τέω δή μόρω τον παΐδα κατεχρήσαο,5 τόν τοι πα-
ρέδωκα εκ d-νγατρός γεγονότα τής έμής; rO δε "Άρπαγος ώς
είδε τόν βουκόλον ένδον έόντα, ού τράπεται έπϊ ψευδέα
όδόν,ΰ ίνα μή έλεγχόμενος άλίσκηται, άλλα λέγει τάδε' 'ϋ
βασιλεϋ, έπεί τε παρέλαβον τό παιδίον., έβούλευον σκοπέων
οκως 6οί τε ποιήσω κατά νόον, και εγώ προς σε γινόμενος
άναμάρτητος μήτε &νγατρι τη σϊ] μήτε αύτω σοI ε'ί'ην7 αύ-
&έντης. ποιέω δή ώδε' καλέσας τόν βουκόλον τόνδε παρα-
δίδωμι τό παιδίον, φας σέ τδ8 είναι τον κελεύοντα άπο-

Τον έόντα λόγον"=τήν άληθεί-ην.

(2) Τή αληθεί-β χρεόμενος==άληθεύων.

(3) Κατέβαινε ές λιτάς τε καί ■ · . κελεύων σύνδεσις διαφόρων γε-
νών λόγου (μετοχ. καί ούσιαστ.) δια τοϋ τε καί· τδ πλήρες θα είχε
κατέβαινε ές λιτάς καί κατέβαινε κελεύων ή δέ φράσις κατέβαινε ές
λιτας, ισούται τω: κατέβαινε παραιτεόμενος.

(*) Καί έλάσσω· τδ καί έπιτείνει τήν εννοιαν του έλάσσω* ώς καί
έν τω έπομ. : καί μεγάλως.

(5) Κατεχρήσαο·=διαχράσθαι,κατεργάσασθαι (ένκεφ.24).)φονεύειν.

(6) Ψευδέα όδόν άντίθετ. τον ίθύν λόγον, τον έόντα λόγον (κεοαλ.
115, 116. βιβλ. α).

(?) Οκως· · . ποιήσω··, εί'ην μετά ίστορικ. χρόνον επρεπε καί
τδ πρώτον να ήνε εύκτικ. (ποιήσαιμι) πρβλ. έν τοϊς εμποοσθεν : εί
στρατεύηται, εί π;οσθέοιτο. (κεφ. 53).

(8) Φας σέ τε* ύπερβατδν τό σε ανήκει είς τδ φάς· ώς δεύτεοον
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κτείναι αυτό. και λέγων τοϋτό γε ονκ έψεν0όμην βν γαρ
ενετέλλεο οντω. παραδίδωμι μέντοι τόδε κατά τάδεέντει-
λάμενος θεΐναι μιν ές έρημον όρος και παραμένοντα φν-
λάσβειν, άχρι ού2 τελεντήβη, άπειλήβας παντοία τωδε, ήν
μή τάδε έπιτελέα ποιήβη. έπεί τε δέ, ποιήβαντος τοντον τά
κελενόμενα, έτελεντηβε το παιδίον, πέμψας τών εννονχων
τονς πΐ6τοτάτονς και είδον δί έκείνων και έθαψά μιν.5 όν-
τως εβχε, ώ βαβιλεϋ, περί τον πρήγματος τοντον, και τοι-
οντω μόρω έχρήβατο δ παις. 'Άρπαγος μέν δή τον ίθνν έ-
φαινε λόγον.

69. Άρπάγω μέν Μβτνάγης δίκην ταντην έπέθηκε. Κν-
ρον δέ περι βονλενων εκάλεε τονς αντονς τών μάγων, οι
τό έννπνιον οι ταντη έκριναν, άπικομένους δέ είρετο δ
Ιίβτνάγης, τ?] 4 έκριναν οί τήν όψιν. οί δέ κατά ταντά
είπαν, λέγοντες ώς βαβιλεϋβαι χρήν b τόν παΐδα, εί έπέ-
ξωβε6 καϊ μη απέθανε πρότερον."1 δ δέ άμείβετο αύτονς
τοιβίδε' Έβτι τε δ παις καϊ περίεβτι καί μιν έπ' άγροϋ δι-

μέρος κατά παραβολών τών προς τον ποιμένα λόγων τοΰ Άρπάγου
έπρεπε νά είχε : και σέ διαχρήσεσθαι είπεΓν αύτον όλέθοω τω κακίστίλ»
ήν μή άποκτείνγ) αυτό. Ό "Αρπαγος αναπολεί" εγκαίρους ότι ή απει-
λή, ώς ύπδ βασιλέως έςενεχθεισα, έψεύσθη, καί άφινει τήν πρότασιν
ατελή, άλλα καταποοδίδει τδ συμβάν έν τή ψυχή του διά τής δικαιο-
λογίας : και—ούτω* είτα επανέρχεται είς τήν διήγησίν του, διά τοΰ:
παραδίδωμι μέντοι.

,1) Κατά τάδε=ώδε.

(2) "Αχοί ου' ή ύποτακτ. άνευ τοΰ άν δέν είνε άττικ.

(3) "ΕθαΊιά μιν καί ένταΰθα ανήκει τό δι' έκείνων.

(4) Τή αντί κή* κατά ταύτά=ώσαύτως.

(5J Χρήν* έν τοΓς ίστορ. χρόνοις τής όριστ. τό άν έν τή άποδόσει
παο'αλείπεται, δταν ύπάρχωσι ρήματα σημαίνοντα τό άναγκαΓον, κα-
θήκον ώς ; χρήν, εδει, ώφελον.

(6) Έπέζωσε' άντί ζήν μεταχειοιζ. ζώειν καί έν τοΓς συνθετοις.

Πρότερον ή βασιλεΰσαι.

6*
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αιτεόμενον οί εκ της κώμης παίδες' έστήσαντο βασιλέα. ό
δε πάντα, όσαπερ οι άληθέΐ λόγω βασιλέες έτελέωσε
ποιήσας' καϊ γάρ δορυφόρους και θυρωρούς και άγγελιη-
φόρους και τά λοιπά πάντα διατάξας ήρχε. καϊ νυν ές τί
νμιν ταϋτα φαίνεται φέρειν ; Είπαν οι μάγοι' El μεν πε-
ρίεστί τε και έβασίλενσε ο παις μή έκ προνοίης 2 τινός,
θάρσει τε τούτου εΐνεκα3 και θνμον έχε αγαθόν ου γάρ
έτι τό δεύτερον άρζει. παρά σμικρά 4 γαρ καϊ τών λογίων
ήμΐν ένια κεχώρηκε, καϊ τά γε τών ονειράτων έχόμενα 5
τελέως ές άσθενες έρχεται, ο Αμείβεται Αστυάγης τοισίδε.
Και αυτός, ω μάγοι, ταύτη πλείστος τη γνώμη ειμί,6 βα-
σιλέος ονομασθέντος τον παιδός έξήκειν ' τε τον όνειρον
καί μοι τον παϊδα τούτον είναι δεινόν έτι ονδεν. όμως γε
μέν τοι σνμβονλεύσατέ μοι, εύ περισκεψάμενοι, τα μέλλει
ασφαλέστατα είναι οίκω τε τω εμώ και νμΐν. Είπαν προς
ταϋτα οί μάγοι' 'SI βασιλεϋ, καϊ αντοΐσι ήμΐν περί πολλοϋ
έστι 8 κατορθοϋσθαι αρχήν τήν σήν κείνως 9 μεν γάρ άλλο-

(1) Βασιλέες· ό έστι ποιεΰσι ληπτέον έκ του ποιήσας.

(2) Έκ προ/οίης'δηλαδή ουχί κατά τύχην,άλλά προμεμελετηαένως.

(3) Τούτου εινεκεν όσον άφορα εις τούτον το παιδα.

(4) Παρά σμικρά· εις τά ασήμαντα, σχεδόν ταύτόσηυ,ον τώ έποα. :
ές ασθενές ερ^εται.

(Sj Έχόμενα· περίφρασις άντί : τά όνείρατα- όπως γενικώς έκ©οα-
σθή τό πλάτος τής έννοιας.

(6) Τή γνώμη ειμί" πρός διασάφησιν τούτου χρησιμεύει τό έν κε3>.
109· οί προσθήσομαι τή, γνώμη (=τή γνώμη αύτου)· πλείστος εν
έπιρρημ. σημ. ώς πολλός έν ποοηγ. κεφ.ταύτη τή γνώμη ειμί=(ταΰτα
γιγνώσκων είμι)· ώστε πλείστος ταΰτα γινώσκων ειμί, είναι ώς ή
προηγηθείσα : Δηιόκης ή ν πολλός ύπό παντός ανδρός και προβαλλό-
μενος καί αίνεόμενος.

(7) Έςήκειν με σημ. παρακ. είναι πεπληρωμένον τό ό'νειοον.

(8) ΉμΓν περί πολλοϋ έστι· = ημείς περί πολλοϋ ποιεύμεθα.

(9) Έκείνως=μή κατορθουμένη· έκείνως, κατ' αντίθεσιν πρός τό
έπόμ. σέο δ' ένεστεώτος.
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τριονται ές τον παΐδα τοϋτον περιιοϋσα έόντα Πέρσην,
καϊ ήμεΐς εόντες Μήδοι δ ο υλούμεθά τ ε καί λόγου ονδενος
γινόμεθα προς Περσέων, εόντες ξεΐνοί' σέο δ' ένεστεώτος
βασιλέος, εόντες πολιήτεω, καϊ άρχομεν το μέρος * καϊ τι-
μάς προς σέο μεγάλας έχομεν. οντω ών πάντως ήμΐν σέο
τε καϊ της ΰής άρχής προοπτέον εστί. καϊ νϋν εί φοβερόν
τι ένωρώμεν, πάν άν σοι προεφράξομεν. νϋν δέ άποσκή-
ψαντος2 τοϋ ένυπίου ές φλαϋρον αυτοί τε θαρσέομεν καϊ
σοι έτερα τοιαϋτα παρακελευόμεθα. τον δέ παΐδα τοϋτον
εξ οφθαλμών άπόπεμψαι ές Πέρσας τε καϊ τονς γειναμέ-
νους.

70. Άκουσας ταϋτα δ Αστυάγης εχάρη τε καϊ καλέσας
τον Κϋρον έλεγε οί τάδε' Ώ παΐ, σέ γάρ εγώ δί όψιν ονεί-
ρου ού τελέην^ ήδίκεον^ τή σεωτοϋ δέ μοίρη περίεις' νϋν
ών ίθι χαίρων ές Πέρσας, πομπούς δέ εγώ άμα πέμψω,
έλθών δέ έκεΐ πατέρα τε καϊ μητέρα εύρήσεις ον κατά
Μιτραδάτην τε τον βονκόλον καϊ τήν γυναίκα αύτοϋ'
ταϋτα εΐπας δ ''Αστυάγης αποπέμπει τον Κϋρον.

Τ

ΗΘΗ ΠΕΡΣΩΝ

(Βιβλ. Α', κεφ. 131 — 138).

71. Πέρσας δέ οίδα νόμοισι τοιοισίδε χρωμένους' αγάλ-
ματα μέν καϊ νηούς καϊ βωμούς ονκ έν νόμωά ποιενμένονς

(1) Το μέρος' όσον ήμΐν ανήκει, τό καθ' ημάς

'Αποσκήψαντος* άμεταβ.

(3) "Οψις ονείρου ου τελέη· ο έστι όνειρον όπερ δεν εχει σημασίαν.

,4) Ήδίκεον" ήθελε νά πράττη άδικον, ό έστι νά φονεύη.

(5) Ουκ έν νόμον δηλ. έστι* ποιευμένους=ούκ εννομον ποιουντας,
ή άνομο ν.
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ίδρνεσθαι, άλλα και τοΐσι ποιεϋσι μωρίην έπιφέρουσι,1
tbg μεν έμοι δοκέειν,2 ότι ουκ άνθρωποφυέας3 ενόμ,ιβαν
τούς θεούς κατάπερ οι "Ελληνες είναι, οι δε4 νομίξουΰι
Αιι5 μεν έπι τα υψηλότατα τών ορέων άναβαίνοντες θυ-
σίας έρδειν, τον κύκλον πάντα τοϋ ουρανοϋ Αία καλέ ον-
τες' θνονΰι if ήλίωβ τε και σελήνη1 καν γή8 και πυρι9

(1) Έπιφέρουσι· άντί επιφέροντας (έκ παραλληλ. προς το ποιευμ,έ-
νους).

(2) Ώς μέν έμοι δοκέειν το άντίθετ. δια τοϋ δε αποσιιοπάται.

(3, 'Ανθρωποφυέας·=άνθρωποειδέας.

ΟΙ δέ' άνταποκρ. ε'ις το προηγ. αγάλματα μέν.

Διί· ύπό τον Δία νοεί Ήρ. την ύψίστην τοϋ φωτός θεότητα
'Λουραμάζα τον δημιουργόν τοϋ σύμπαντος, τον επί τών κορυφών τών
ορέων καθήμενον, έπί χρυσοϋ θρόνου, καί ένδεδυμένον λάμπον καί
άστοοις πεποικιλμένον ίμάτιον. Πεοί αύτοΰ λέγεται εν περσικω τινι
υμνώ" Τις εδημιούργησε τον ήλιον καί την σελήνην, τις κρατεί" την
γήν καί τα νέφη, τις τό υδωρ έπί τών αγρών, καί τά δένδρα, τις
εδωκε την ταχύτητα εις τους ανέμους καί τους ποταμούς, τις εδη-
μιούργησε την ήώ, την έσπέοαν, την νύκτα, την γήν, καί τόν μέγαν
ώκεανόν; Συ μόνος, ή καθαρότης, ό ύπό πάντων αίνούμενος, τό
πνεΰμα, σύ,-ή ζώσα πηγή.

(6) Ήλίω* ό ήλιος είνε ό καθαρός, αήττητος θεός Μίθρας, ον ό
Όραμάζης κατ' εικόνα έαυτοΰ επλασε- δια τών ακτινών του εισχω-
ρεί* παντοΰ, καί γιγνώσκει πάν, όθεν ήνε καί θεός της αληθείας."Ενε-
κα τούτου οί Πέρσαι θεωροΰσι την άλήθειαν μέγα τι, τό δέ ψεϋδος
ώς έπισκότισιν τοϋ καθαροΰ φωτός. Ό ϊππος ήτο αύτώ ιερός, πρός
τιμήν αύτοϋ προ τοϋ στρατοΰ ήγεΐτο άρμα κενόν ύπό ες λευκών 'ίπ-
πων συρόμενον, όπως ό αήττητος έπιβή αύτοΰ καί ό ίππος του έπε-
νέγκη την νίκην.

(7) Σελήνη· ή Οεότης (Μα) τοϋ φωτός ζιγε τάς αύτάς 'ιδιότητας,
εθεωρείτο μετά τών αστέρων ώς ή βρέχουσα καί γονιμοποιούσα την

TV.

(8) Γή· έν τή Ζενδαβέστα λέγεται ή ώραία θυγάτηρ τοϋ Όραμα -
ζου, ήτις παράγει _τοΓς άνθρώποις τους καρπούς.

(9) Πυρι· πυρ είνε ό υιό: τοϋ ανωτάτου τοϋ φωτός θεοϋ- έθεώρουν
οέ αυτό οί Πέρσαι ώς τόν προστάτην θεόν κατά 'των κακών πνευμά-
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καϊ ύδατί καϊ άνεμοι6ιΛ tovtolôl μεν δή μούνol6l &vov6l
άρχή&εν, έπιμεμα&ήκαβί δε καϊ τή Ούρανίη &ύευν, παρά
τε Άόβυρίων μα&όντες καϊ ' Λραβίων. καλέονβι δε 'Αβθύ-
ριοί την 'Αφροδ ίτην Μύλιττα* ΆράβίΟί δε ''Άλιλάτ, Περ-
6ac δε Μίτραν.3

72. Θυϋίη δε τοΐβί Πέρβηβί περϊ τονς είρημένους &ε-
ονς ήδε κατέβτηκε. ούτε βωμούς %οιεννται, ούτε τζνρ
άνακαίονΰίΑ μέλλοντες νύειν ού 6πονδή° χρέονται, ούκϊ
ανλω, ού 6τέμμα6ί, ούκϊ ούληβι. τών δΧε ως εκαΰτωb %-ύειν
νέλει.1 ές χώρον κα&αρόν άγαγών το κτήνος καλέει τον
&εον8 έβτεφανωμένος τον τι,ήρην μυρσίνη μάλίβτα. έωντώ
μεν δή τω &ύοντι9 ίδίη μου ν ω ον οί έγγίνεταί10 άραΰ&αι,
άγα&ά' 6 δε -χάβιτοϊβι Πέρβηβί κατεύχεται, εν γίνεβδαι καϊ
τω βαβιλέΐ' έν γάρ δή τοΐβι aitαβι Πέρβηβί καϊ αυτός11 γίνε-
ται. έπεάν <5ε διαμίβτνλας κατά μέρεα11 το ίρήϊον έψήβη τά

των, όθεν καί εν θυσίαις καί εν προσευχή κατά πρώτον το πυρ έπε-
καλοϋντο.

(1) "Υδατι, ανέμουσι* καί ταϋτα ήσαν ιερά, είς ρέον ύδωρ ήτο άπη-
γοοευμένον να πλύνωσι ή να λούωνται.

(2) Μύλ'.ττα· θήλεια θεότης ευεργετική είς τήν γεννητικήν δύνα-
μιν τής γής καί τήν εύοορϊαν τών δένδρων.

(3) Μίτραν φυσική θεότης διαφέρουσα τοϋ ανωτέρω μνημονευθέν-
τας-Μίθρα, προς δν ό Ηρόδοτος φαίνεται συγχέων αυτήν.

(*) Άνακαίουσι· έν βωμοισι.

(5) Ού σπονδή·· . ούλήσι* κατ' άντιθ. προς τους "Ελληνας.

(6) Τών δε ώς έκάστω" ώς δέ έκάστω τούτων (τών προειοημένων)
θεών, θύειν εθέλε'." δηλ. ω τινι θεώ βούλεται θύειν, τοΰτον καί καλέει.

(7) Έθέλει* μετά τδ χρέονται άπδ τοϋ πληθυντικοΰ είς ένικδν δια
τδ εναργέστερον.

(8) Τδν θεόν δηλ. τώ άν θύη.

(9) Τώ θύοντι- έπεξηγ. τοϋ εωυτώ.

(10) Έγγ ί νετα ι ·=εξεστ ι.

(11) Καί αύτός" ό θύσας.

(12) Διαμιστύλας κατά μέρεα* ώς ανωτέρω : κατά μέλεα οιελών.
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κρεα, νποπάθας ποίην ώς άπαλωτάτην, μάλιβτα δέ το τρί-
φυλλον, έπι ταύτης ε&ηκε ών1 πάντα τά κρεα. δια&έντος
δε αν τοϋ μάγος2 άνήρ παρεθτεώς έπαείδει θεογονίην,3
οϊην δη εκείνοι λέγονβι είναι τήν επαοιδήν άνεν γάρ δή
μάγον ού βφι νόμος έΰτι θνβίας ποιέεβ&αι' επιΰχών δε
ολίγον χρόνον, άποφερεται ο θύβας τά κρεα, και χράται4
δ τι μιν λόγος αίρέει. δ

73. Ήμερη ν δέ άπαβέων μάλιβτα έκείνην τιμάν νομί-
ξονβι τή έκαοτος έγένετο. έν ταύτη δέ πλέω δαϊτα τών
άλλων6 δικαιενβι προτί&εβ&αΐ' έν τή οι ενδαίμονες ' αύ-

(1) Έθηκε ών· ό Ήροδ. συνδέει συ/ν. τδν έμπειρικόν ή τοϋ συνή-
θους γιγνομένου αόριστον μετά τοΰ ών όταν θέλτ, να δηλώση τήν
ένέργειαν ώ; ταχέως έπακολουθοΰσαν.

(2) Μάγοι· οί "Ελληνες ώς καί οί Πέρσαι ώνόμαζον μάγους έκείνους
οίτινες ανήκον εις τήν τάξιν τών ιερέων, ' καίτοι τδ δ'νομα αΰτων
ίδιον ήτο μόνον είς φυλήν τινα Μηδικήν. Έκ τών τεσσάρων τάξεων,
αϊτινες απαντώσιν είς πάντας τους Ίοανίου; λαούς (ίερε~ς, πολεμι-
σταί, γεωργοί, τεχνίται,) οί ιερείς καθήκον είχον νά τηρώσιν έν τά-
ξει τόν νόμον. κατ' αυτόν νά κρίνωσι, καί τελώσι θυσίας, νά δει-
κνυωσι τοΓς ανθρώποις τήν πρός τόν ουρανόν άγουσα, ν και νά άπο-
τρεπωσιν αύτους άπό τής ές τήν κόλασιν άγούσης.

(3) Θεογονίην· ένταΰθα ευχή, δι' ής οί θεοί καί πάντα τά ιερά όντα
ΰμνοΰνται. Τοιαΰται εύχαί υπό τών ιερέων άποστηθιζόμεναι κα! με-
λωδικώς άπαγγελλόμεναι άπαντώσιν ε'ις τά ίεοά τών Περσών Βιβλία.

(*) Χράται δ τι μιν λόγος αίρέει- μεταχειρίζεται κατ' άρέσκεισ.ν.

(5) Λόγος αίρέει' μετά προσωπ. άντικειμ. ένταΰθα* άλλαχοΰ δε
μετ' άρθρου άνευ προσωπ. άντικειμ. λόγος αίρέει (ένν. χράσθαι)=
αυτόν πείθει* ένταΰθα=αύτώ άρέσκει. Ή θυσία των Περσών διέφερε
κατα ταϋτα τής τών Ελλήνων, οιτινες τά κρεα ή τά κάλλιστα τού-
του^ τεμάχια κατέλειπον τοΓς θεο~ς· ή θεότης, ένόμιζον οι Πέρσαι.
έδεϊτο μόνον τής ψυχής τοϋ θύματος καί oûy! έτέεου.

(6) Τών άλλων βραχυλογ. άντί ή έν τήσι άλλησι.

Οί εύδαίμονες- οί πλούσιοι κα! επίσημοι, αντιθ. οί πένητες (ή
ό δήμος).
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τών βοϋν καϊ ϊππον καϊ κάμηλον καϊ όνον προτιθέαταά
όλους όπτοϋς εν καμίνοι<5ι, οί δε πένητες αυτών τά λε-
πτοί τών προβάτων- προτι&έαται. βίτοιβι δ\ ολίγοιβι χρέ-
ονται. έπιφορήμαβι όέ πολλοΐΰι καϊ ουκ άλέβι'^ καϊ διά
τοϋτό φαβι ΙΤέρβαι τους Έλληνας βιτεομένους* πεινώντας
παύεβ&αι, ότι αφι άπο δείπνου παραφορέεται ουδέν λό-
γου άξιον, εί δέ τι παραφέροιτο, έβ&ίοντας αν ου παυεβθαι.
οίνω δέ κάρτα προβκέαται^ καί βφι ουκ έμέβαι έξεβτι,
ούκϊ ούρήβαι άντίον άλλου, ταϋτα μέν νυν ουτω φυλάβ-
βεται, με&υβκόμενοι δέ εώ&α&ι βονλεύεύ&αι τά βπουδαιέ-
6ταταβ τών πρηγμάτων. το δ' άν αδη αφι βουλευομένοιοι,
τοϋτο τη ύβτεραίη νήφουβι προτι&εί ό βτέγαρχος, εν τοϋ
άν έόντες βουλευωνται' καϊ ήν μέν α δη, καϊ νήφουβι, γ^ρέ-
ονται αύτω ήν δέ μή αδη μετιεϊΰι. τά δ' άν νήφοντες
προβου?*εύΰωνται, με&υσκόμενοι επιδιαγινώβκουβι.'

71. Έντυγχάνοντες ό' άλ?>ήλοΐ6ΐ εν τήβι οδοίβι, τωδε άν

(1) Προτιθέαται· μεσ. έαυτοΓς.

(2) Τα πρόβατα- (εκ. τοΰ πρόβατον ή πρόβατος, τά τετράποδα,άτ>.-
να προβαίνοντα βόσκουσι)· ιδίως παντός είδους μικρών ζώων, ώς πρό-
βατα, αίγες, κατ' άντίθ. προς τους βοΰς καί ίππους.

(3) Ούκ άλέσι* αί πλούσια.', όεύτεραι τράπεζαι (πλακούντες, καρ-
ποί καί άλλα παντός είδους τρ αγήματα) δεν ε ο αίνο ντο αθρόα ι, άλλά
κατ' ολίγον άλής Ίων.=άθρόος.

(*) Σιτεομένους πεινέοντας παύεσθαι" κατά τήν γνώμη ν τών Περ-
σών οί "Ελληνες μετά τό δεΓπνον εγείρονται νήστεις, επειδή μετ' αύ-
τό «ούδεν άξιον λόγου παραφορέεται-» αν παρετίθετο αύτοΓς καί δευ-
τέοα τράπεζα, δεν ήθελον παύει τοΰ τρώγειν ώστε οί Πέρσαι έθεώ-
οουν ένεκα τούτου ατελες τό δεΓπνον τών 'Ελλήνων.

(3) Προσκέαται" είνε παραδεδομένοι είς τόν οίνον.

(6) Τά σπουδαιέστατα* άνωμ. ύπερθετ. σπουοαιέστερα.

(7) Έπιοιαγινώσκουσι· ετι άπαξ διαγινώσκουσι κατ' άντίθ. πρός τό
προβουλεύσωνται.
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τις διαγνοίη εί όμοιοι 1 είβι οι σνντνγχάνοντες*2 άντι γάρ
τοϋ προσαγορεύειν άλλήλους φιλέουσι τοΐβι στόμασι, ήν δε
fj ουτερος υποδεέστερος όλίγω, τάς παρειάς ψιλέονται, ην
δε πολλω ή οντερος αγενέστερος, προσπίπτων προβκυνέεέ
τον έτερον, τιμώβι δε εκ πάντων τους άγχιστα έωυτών
οίκέοντας μετάγε έωυτονς, δεύτερα if τούς δευτέρους
μετά δε κατά λόγοι^ προβαίνοντες τιμώβι' ήκιστα δε τούς
έωυτών έκαβτάτω οικημένους5 έν τιμή άγονται, νομίξον-
τες έωυτονς είναι άν&ρώπων μακρω τά πάντα αρίστους,
τούς δε άλλους κατά λόγον τώ λεγομένω6 τής αρετής
άντέχεο&αι, τούς δε έκαβτάτω οίκέοντας από έωυτώι> κά-
κιστους είναι, έπϊ δε Μήδ ων άρχόντων και ήρχε1 τά έ&νεα
αλλήλων, ΰυναπάντων μεν Μήδ οι καϊ τών άγχιστα οίκε-
ύντων σφίβι, ούτοι δε και τών δμούρων, οι δε μάλα? τών
έχομένων.9 κατά τόν αυτόν δέ λόγον /.αϊ οι ΙΊέρβαι τιμώ-

(8) Όμοιοι άντιθ. ύποοεέστερος.

(3) Συντυγχάνοντες* πρόληψις.

(4) Προσκυνέω· πρό τοϋ ανωτέρου των ποοσέπιπτον καί" τήν γήν
εοίλουν.

(δ) Κατά λόγον αναλόγως (τής αποστάσεως).

(6) Οίκημένους=οίκέοντας.

(7) Κατά λόγον τόν λεγόμενον κατά τά ανωτέρω μνημονευθέντα
(δ έστιν αγαθούς είναι)· έν τή μετοχ. του ένεστ. έμπεριέχ. τδ παρω-
/ημένον.

(8) Καί ήρχε* παρά τοις Μήδοις τα καθ' έκαστα υποτελή εθνη ανα-
λόγως τής αποστάσεως ήσαν μάλλον ή ήττον έμμέσως πρδς άλληλα
υπόδουλα, δ έστιν εκείνοι μεν οί Μήδοι έμμέσως ήρχον πάντων,αμέ-
σως δε μόνον τών εγγυτάτων, τδ έγγύτε'ρον έθνος τ'οΰ μάλλον αφι-
σταμένου, τοΰτο δε πάλιν άλλου πλεϊον απέχοντος. Άλλα παρά τ'οίς
Πέρσα-.ς δεν είχεν ούτως ειμή μόνον κατά τήν έκτίμησιν-ώστε τδ έγ-
γύτερον έθνος πλεΓον έτιμάτο τοϋ μάλλον απέχοντος, δεν ήονε δμως
καί τούτου.

(1) Μάλα·=μάλα αύ· πάλιν.

(8) Έχομένων έχόμενοι=οί άγχιστα οίκέοντες=οί ομουμοι.
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σι' προέβαινε γαρ δή το έθνος Ί άρχο ν τε καί έπιτροπενον.

75. &εινικα δε νόμαια ΠέρσαΛπροσίενται ανδρών μάλι-
στα' και γάρ δή τήν Μη δική ν έσθήτα} νομίσαντες της
εωντών είναι καλλίω φορέονσι και ές τονς πολέμονς τονς
Αίγνπτίονς θώρηκας.

76. 'Λνδραγαθίη δε αύτη άποδέδεκται μετά το μάχε-
σθαι3 είναι αγαθόν, δς άν4 πολλούς5 άποδέξΐ] παΐδας. τώ
δε τονς πλείστους άποδεικνύντι δώρα έκπέμπει βασιλεύς
ανά παν έτος. το πολλόν6 δ' ήγέαται ίσχνρόν είναι' παι-
δενονσι δε τονς παΐδας, από πενταέτεος7 άρξάμενοι μέχρι
είκοσαέτεος* τρία μοϋνα, ίππεύειν και τοξεύειν και άληθί-
ζεσθαι. πριν δε ή πενταέτης γένηται, ουκ άπικνέεται ές
όψιν τω πατρϊ, αλλά παρά τησι γυναιξί δίαιταν έχει.

(1) Προέβαινε γάρ οή το έθνος* αί λέξεις αύται αναφέρονται είς.
τήν κυρίαν εννοιαν : Έπί Μήοων αρχόντων καί ήρχε τα εθνεα αλλή-
λων κατά τόν αυτόν λόγον καί οί Πέρσαι τιμέουσι. Πρός διασάφήσιν
πώς ό λόγος ούτος παρά τοΓς Μήδοις επίσης συνέβη έν τώ άοχειν ώς
παρά τοΓς Πέρσαις έν τω τιμάν, χρησιμεύει ή πρότασις : προέβαινε
γάο, έν ή το έθνος πεοιληπτ.=τά εθνεα έκληπτέον ή κυρία έννοια,
ώς συχνακις, εμπεριέχεται εν τή μετοχή, ό έστι ήρχε τε προβαίνοντα.
Άλλ* επειδή το άρ/ειν μόνον είς τους Μήοους κυρίως ανήκει, οί δε
λοιποί λαοί μόνον έποπτείαν καί έπιτροπείαν είχον έπ' ονόματι αυ-
τών τών Μήοων. τούτου ενεκα καί ό Ήρόδοτ. εθηκεν ώς άρμόζον
ρήμα τό επιτροπεύειν-

(2j Έσθήτα* κατά 3ενοφ. ό Κϋρος εισήγαγε τήν Μηδικήν στολήν
έκ τοΓς Πέρσαις.

(3) Μάχεσθαι* έξαρτ. έκ τοϋ : μετά τό είναι αγαθόν.

(4) Ός άν· άναϊίερ. είς τό αΰτη άνδραγαθίη* (=έάν τις), ώς ει προη-
γεΓτο : άνήρ αγαθός ούτος άποδέδεκται.

Πολλούς* έκουσία γάμου διάζευξις τιμωρείται αυστηρότατα έν
"Αδη κατά τήν Ζενδαβέστα.

(6J Τό πολλόν τήν ίσχυν στηρίζουσιν εν τώ αριθμητικώ ό'γκω.

Π) Πενταέτεος* ό έστι παιδός, εκ τοϋ παΓδας ληπτέον.
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τούδε δέ εΐνεκα τοϋτο οντω ποιέεται, ïvcc ήν άποθάνη
τρεφόμενος,1 μηδεμίαν άΦην2, τω πατρι προββάλλη.

77. Αίνέω μέν νυν τόνδε, τον νόμον, αίνέω δε και
τόνδε το μή μιής αίτίης εϊνεκεν μήτε αύτον τον βαβιλεα
μηδένα5 φονενειν, μήτε τών άλλων Περβέων μηδέν α τών
έωντον οίκετέων έπϊ μιή αίτίη άνήκεβτον πάθος ερδειν
άλλα λογιβάμενος ήν ενρίβκη πλέω τε και μέξω τά αδική-
ματα έόντα τών νπονργημάτων, ούτω τω θνμώ χράται.
άποκτεΐναι δε ονδένα κω λέγονβιτόν έωντον πατέρα ονδε
μητέρα, άλλα οκόβα ήδη τοιαύτα έγένετο, πάβαν ανάγκην4
φαβϊ άναζητεόμενα ταϋτα1 άν ενρεθήναι ήτοι υποβολι-
μαία έόντα ή μοιχίδια' ού γάρ δή φαβι οίκος είναι τόν γε
άληθέως τοκέα νπό τοϋ έωντού παιδός άποθ νήβκειν.

78. " Αββα δέ 6φι ποιέειν ονκ έξεβτι. ταντα ουδέ λέγειν
έζεβτι. αί'βχιβτον δέ αύτοΐβι τό ψεύδεβθαι νενόμιβται, δεύ-
τερα δε τό όφείλειν χ,ρέος, πολλών μεν και άλλων εΐνεκα,
μάλιβτα δε άναγκαίην φαβϊ είναι τόν οφείλοντα καί τι
ψεύδος λέγειν, ο? άν δέ τών άβτών λέπρην ή λεύκην
έχΐ], ές πόλιν ούτος ού κατέρχεται, ονδε βνμμίβγεται τοΐβι
άλλοιβι Πέρβηβι. φαβϊ δέ μιν ές τόν ήλιο ν άμαρτόντα
τι ταϋτα έχειν. ξεΐνον cfè πάντα τόν λαμβανόμενον ύπο
τούτων έξελαννονβι έκ τής χώρης, πολλοί καϊ τάς λενκάς
περιβτεράς, την αύτη ν αίτίην έπιφέροντες. ές ποταμον δέ
οντε ένονρέονβι οντε έμπτύονβι, ού χείρας έναπονίζονται,

(1) Τρεφόμενος- έν ώ χρόνω τρέφεται.

(2) "Ασην· κυρ. ναυτίασιν*' μεταφ. λύπη (ποιητ. λέξις.)

;3) Μηδένα* ανήκει εις άμφοτέρας τάς λέξεις, ε'ις τήν πρώτην ώς
ύποκείμ., είς τήν όευτέραν ώς άντικειμ. (μηδένα τών άλλων Περσ.
ερδειν μηδένα τών έωυτοΰ οίκετέojv).

(*) Πάσαν ανάγκην είναι.

(5) Ταύτα- ό έστι : τά τοιαύτα έργαζόμενα τέκνα.
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Κ II

ουδέ άλλον ούδένα περιορώβι, άλλά σέβονται ποταμούς
μάλιστα.

8

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΨΑΜΜΗΤΙΧΟΥ

(§αβλ. Β', κεφ. :?).

79. Οι δέ Αιγύπτιοι, πριν μέν ή Ψ'αμμήτιχον σφέων
βαβιλεϋβαι, ένόμιζον έωυτούς πρώτους γενέσθαι πάντων
ανθρώπων επειδή δέ Φαμμήτιχος1 βασιλεύσας ήθέλησε
είδέναι, οΐτινες γενοίατο πρώτοι, άπο τούτον2 νομίζονσι
Φρύγας προτέρονς γενέσθαι έωντών, τών δε άλλων έων-
τονς. Φαμμήτιχος δέ ώς ονκ έδύνατο πννθανόμενος πόρον
ονδένα τούτου άνευρεΐν, οΐ% γενοίατο πρώτοι ανθρώπων.
έπιτεχνάται τοιόνδε. παιδία δύο νεογνά 4 ανθρώπων τών
επιτυχόντων διδοί ποιμένι τρέφειν ές τά ποίμνια τροφήν
τινα τοιήνδε, έντειλάμενος μηδένα 5 άντίον αντών μηδέ-
μίαν φωνήν ίέναι, έν στέγη δέ ερήμη έπ' έωντών κεΐσθαι
αΧντά, και τήν ώρην6 έπαγινέειν1 σφι αίγας-, πλήσαντα δε

(1) Ψαμμήτιχος· (έβασίλευσε 670 — 616). Μετά τής βασιλείας αύ-
τοϋ αρχεται νέα περίοδος τής αναπτύξεως διά τήν Αίγυπτο ν ό Ψαμ-
μήτιχος φίλος τών Ελλήνων συνήψε σχέσεις προς τάς 'Αθήνας καί
τάς άλλας έλληνικάς πολιτείας, είς ας ήνοιξε τούς εμπορικούς τής
/ώρας του λιμένας. Σίαί'ς ήτο ή έ'δρα του.

(2) Άπο τούτου" δ εστί τοΰ /ρόνου.

(3) Οί· άναοορ. άντί ερωτημ.

(4) Νεογνά" νεογνός, άττικ. νεόγονος.

(5) Έντειλάμενος· δρα τήν άλλαγήν τών ύποκειμ. είς τά άπο τού-
του εξαρτώμενα άπαρέμφ. ίέναι, κέεσθαι, έπαγινέειν, διαπρήσσεσθαι.

(6) Τήν ώρην— (έν ώργ|)· είς τον κατάλληλον χρόνον.

(7j Έπαγινέειν Ίων.=έπάγειν.
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rot» γάλακτος τάλλα διαπρήσσεσθαι. ταύτα ό ' έποίεέ τε και
ένετέλλετο ο Ψαμμήτιχος θέλω ν άκοϋσαι τών παιδιών.
άπαλλαχθέντων τών άβήμων κννξημάτων, ή ν τινα φωνήν
ρήςουσι] πρώτην. τάπερ ών και έγένετο' ώς γάρ διετής
χρόνος έγεγόνεε ταντα τώ ποιμένι πρήσσοντι, άνοίγοντι
τήν θύρην και έσιόντι τά παιδία αμφότερα προσπίπτοντα
βεκός έφώνεον, ορέγοντα τας χείρας, τά μεν δ ή πρώτα
άκουσας ήσυχος ήν ό ποιμήν ώς δε πολλάκις φοιτέοντι και
έπιμελομένω- *πολλον ήν τοϋτο τό έπος, ούτω δή σημήνας
τω δεσπότη ήγαγε τά παιδία κελεύσαντος ές όψιν τήν έ-
κείνον. άκουσας δε καϊ αυτός ο Φαμμήτιχος έπννθάνετο.
οΐτινες ανθρώπων βεκός τι καλέονσι. πυνθανόμενος δε
εύρισκε Φρύγας καλέ'οντάς τον άρτον. ούτω συνεχώρησαν
Αιγύπτιοι και τοιούτω σταθμησάμενοι^ πρήγματι, τονς
Φρύγας πρεσβυτέρους είναι έωυτών.

Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΑΛΛΑ ΖΩΑ

(Βιβλ. Β', κεφ. 68-70).

80. Τών δε κροκοδείλων ή φύσις έστι τοιήδε' τους χει-
μεριωτάτονς μήνας τέσσερας έσθίει^ ουδέν, έόν δε τετρά-
Ttovv χερσαίο ν καϊ λιμναΐόν έστι· τίκτει μεν γάρ ωά έν γη

^ Ρ"^ου<7'·' ή α"τή εικονική εκφρασις εν ά, βιβλ. 65* 6 άφωνος
παις··. ερρηξε φωνήν.—"Αλλως καί ίέναι φωνήν.

(2) Έπιμελομένω· Ίων. έπιμέλεσθαι.

(3) Σταθμησάμενοι- συναπτ. προς τό συνεχώρησαν. Τό αυτό πεί-
ραμα έποιήσατο Φριδερίχος 2ος ό Χοενστάουοεν.

, ί4) Έσθίει- είς ένικόν τό ρήμα, καίτοι προηγείται Κροκοδείλων
ώστε ύποκειμ. νοείται ό Κροκόδειλος.
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καϊ εχλετνει,1 καϊ το πολλον τής ήμερης διατρίβει εν τώ
ξηρώ, τήν δε νύκτα Λαβαν εν τώ ποταμω' &ερμότερον γάρ
δή έβτι το ί><5ωρ τής τε aiQ-ρίης καϊ τής δρόβον. πάντων
δε τών ήμεΐς ί'δμεν Q-νητών τούτο εξ έλαχίβτου μέγιβτον
γίνεται," τα μεν γάρ ωά χηνέων- ον πολλω μεζονα τίκτει,
καϊ 6 νεοββος κατά λόγον τοϋ φοϋ γίνεται, αύζανόμενος
δε γίνεται και ες έπτακαίδεκα πήχεας,3 καϊ μέζων έτι. έχει
δε όφ&αλμονς μεν νός, οδόντας δε μεγάλους καϊ χανλιό-
δοντας [κατά λόγον τοϋ βώματος]. γλώββαν δε μοννον θη-
ρίων ονκ εφνβε.* ούδε κινέει\:ήν κάτω γνά&ον* άλ? à καϊ
τούτο μόνον5 &ηρίων τήν άνω γνά&ον προβάγει τή κάτω.
έχει δε και όνυχας καρτερονς καϊ δέρμα λεπιδωτόν άρρη-
κτον έπϊ τον νώτον. τνφλόν6 δε έν νδατι, έν δε τή αί&ρίη
οζνδερκέβτατον. άτε δή ών έν νδατι δίαιτα ν ποιεύ μενον,
το βτόμα ενδο&εν φορέει πάν μεβτόν βδελλέων? τά μεν
δή άλλα όρνεα καϊ &ηρία φεύγει μιν, ο δε τροχίλος είρη-

(1) Έκλέπει, τούτο πράττει κατά νέας παρατηρήσεις ό ήλιος.

Χηνέων* χήνεος άττ. χήνειος.

:3j Έπτακαίδεκα πήχεας* ο έστι περίπου 6 μέτρα.

'Έφυσε* ό αόριστος, διότι ή ενέργεια τοϋ παράγειν νοείται ώς
συμβαίνουσα εύθυς έν τή γεννήσει. Ούτως έπίστευον οί αρχαίοι, καί
αύτος ό 'Αριστοτέλης, άπατηθέντες" ή γλώσσα τοϋ Κροκοδείλου με-
ν οι τοϋ άκρου είνε συμπεουκυία τή κάτω γνάθω.

(5) Τοϋτο μόνον* ή απάτη τοϋ 'Ηροδότου καί πάντων τών αρ-
χαίων εξηγείται έντεϋθεν, ότι δταν ό Κροκόδειλος λάβη τήν λείαν
του, άναρρίπτει τήν κεοαλήν, τοΰθ' δπερ πιθανώς απατά τον οφθαλ-
μό ν, ώστε να νομίζωσιν οί άνθρωποι οτι κινεί τήν άνω σιαγόνα καί
ουχί τήν κάτω ώς τά άλλα ζώα.

(6) Τυφλόν* κατά τον 'Αριστοτέλη έν τώ ύδατι δεν βλέπει τόσον
οξυοερκώς : φλαύρως βλέπει.

(7) Βδελλέων* κατά νέας παρατηρήσεις δεν είνε βδέλλαι,άλλ'είοος
κωνώπων" Το δέ συμβεβηκδς αύτδ δεβαιοϋται ύπδ νέων περιηγητών.
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ναΐον1 οΐ έβτι, α τε ώφελεομενω προς αντοϋ' έπεάν γάρ ες
τήν γήν έκβή εκ τοϋ ύδατος δ κροκόδειλος καϊ έπειτα χάνη
(έωθε γάρ τοϋτο ώς έπίπαν ποιέειν προς τον ζέφυρον),
ένθαντα- δ τροχίλος έβδννων ές το βτόμα αντοϋ καταπίνει
τάς βδέλλας- δ δέ ώφελεν μένος ήδεται και ονδέν βίνεται
τον τροχίλον.

81. Τοΐβι μέν δή τών Αίγνπτίων ίροί είβι οί κροκόδει-
λοι, τοΐβι δέ ον, άλΧ άτε πολεμίονς περιέπονβι. οί δέ περί
τε Θήβας και τήν Μοίριος λίμνη ν οίκέοντες και κάρτα
ήγηνται αντονς είναι ίρον§? έκ πάντων δέ έ'να έκάτεροι
τρέφονβι κροκόδειλον, δεδιδαγμένον είναι χειροήθεα, άρ-
τήματά τε λίθινα %ντά!Λ καϊ χρνβεα ές τά ώτα έβθέντες και
άμφιδέας περί τονς έμπροβθίονς πόδας, καϊ βιτία άποτακτά
δίδοντες και ίρήϊα, και περιέποντες rag κάλλιβτα ζώντας·
άπο&ανόντας δέ ταριχενοντες θάπτονβι5 εν ίρήβι θήκηβΐ'
οί δε περί 'Ελεφαντίνην πόλιν οίκέοντες και έβθίονβι αν-
τονς, ονκ ήγεόμενοι ίρονς εΐναι. καλέονται δέ ον κροκό-
δειλοι άλλα χάμψαι. κροκοδείλονς δέ'Ίωνες ώνόμαβαν, εί-
κάζοντες αντών τά εϊδεα τοΐβι παρά βφίβι γινομένοιβι
κροκοδείλοιβι τοΐβι έν τήβι αίμαβιήβι.

82. Αγραι δέ βφεων πολλαι κατεβτάβι και παντοΐαι' ή δ'
ών έμοιγε δοκέει άζιωτάτη άπηγήβιος είναι, ταντην γράφω.

(*) ΕΙρηναΓον κατηγορ. εις τό τροχίλος.

Ένθαΰτα* εξαίρει, όπως τό : ούτω όή, μετά μακράς παρεμβλη-
θεισας προτάσεις, τήν άπόδοσιν.

(3) Είναι ίρούς· ίδίως εν "Ομβω κάτίυθεν τού καταρράκτου τής
Συηνης· ό τόπος ούτος ήτο ιερός τω θεώ του κροκοδείλου Σεβέκ.

Άρτήματά τε καί λίθινα χυτά· ύέλινα" οί Αιγύπτιοι φαίνονται
γινωσκοντες τήν παοασκευήν τής ύέλου πρότερον τών Φοινίκων.

(δ) Θάπ-:υσι· καλώς διατετηρημέναι καί επιμελώς τεταριχευμέ-
ναι κροκοδείλων μούμιαι άνευρέθησαν πολλαι νεωστί.
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έπεαν νώτον νος δελεάβη1 περι άγκιβτρον, μετίει ές μέβον
τον ποταμον, αντός δέ έπι τον χείλεος τον ποταμον έχων
δέλφακα ζωήν ταύτην τύπτει. έπακούβας δε τής φωνής
6 κροκόδειλος ϊεται κατά τήν φωνήν, έντνχών δέ τω νώτω
καταπίνει' οι δέ2 έλκονβι. έπεαν δέ έξελκνβθή ές γήν,
πρώτον απάντων ο θηρεντής πηλω κατ ών έπλασε3 αντον
τονς οφθαλμούς' τοϋτο δέ ποιήβας κάρτα ενπετέως τά
λοιπά χειροϋται, μή ποιήβας δε τοϋτο βνν πόνω.

83. Οι δέ ίπποι οι ποτάμιοι νομω μέν τω ΙΤαπρημίνη
ίροί είβι, τοΐβι δέ άλλοιβι Αίγνπτίοιβι ονκ [ροί. φύβιν δέ
παρέχονται ίδέης τοιήνδε' τετράπονν έβτί, δίχηλον, όπλα!
βοός, βιμόν, λοφιήν έχον ϊππον, χανλιόδοντας φαΐνον, ον-
ρήν ϊππον4 καϊ φωνήν, μέγαθος δβον τε β ους ο μέγιβτος.
το δέρμα δ' αύτοϋ οντω δή τι παχύ έβτι ώβτε ανον γενο-
μένου ξνβτά ποιέεβθαι [ό:κόντιαj έξ αύτοϋ.

84. Γίνονται δέ και ένύδριες έν τω ποταμω, τάς ίράς
ίίγηνται είναι' νομίζονβι δέ καϊ τών ιχθύων τον καλεν-
μενον λεπιδωτον ίρόν είναι και τήν έγχελνν. ίρονς δέ τού-
τονς τοϋ Νείλον φαβί είναι καϊ ~τώ·ν ορνίθων τονς χηνα-
λώπεκας.

85. "Εβτι δέ και άλλος όρνις ιρός, τω οννομα φοίνιξ,
εγώ μένά μιν ονκ είδον εί μή οβον γραφή' και γάρ δή και
βπάνιος έπιφοιτά βφι, δί έτέων ώς Ήλίον πολΐται λέγον-
βι} πεντακοβίων. 6 φοιτάν δέ τότε φαβί, έπεαν οί άπο-

(1) Έπεαν δελεάση· ό θηρευτής.

(2) Οί δέ- έννοεΓτ. θηρευτά'!.

(3) Κατ' ών επλασε' τμήσις=κατέπλασε.

(4) Ούρήν ?ππου· άπατάται ένταΰθα ό 'Ηρόδοτος, ό ποτάμιος ίπ-
πος ε/ε ι μάλλον μικράν ούράν.

(5) Έγώ μέν" ή άποσιωπωμένη άντίθεσις είνε- άλλοι δέ.

(6) Πεντακοσίων αί περί τοϋ πτηνοΰ Φοίνικος παραδόσεις είνε
διάοοροι. Κατά τινα τούτων τό θαυμάσιον πτηνόν έρχόμενον έξ ανα-

7
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θάνη δ πατήρ, έστι δε, ει τη γραφί] παρόμοιος, τοσόσδε καί
τοιόσδε' τά μεν αντοϋ χρνσόκομα τών πτερών, τά δε ερυ-
θρά' ες τα μάλιστα αίεζω περιήγησιν* δμοιότατος και το
μέγαθος. τοϋτον δε λέγονβι μηχανάσθαι τάδε, εμοϊ μεν ον
πιστά λέγοντες, εξ ' Αραβίης ορμώμενον ές το ιρον τον
Ήλίον κομιζειν τόν πατέρα έν σμνρνη έμπλάσσοντα, καϊ
θάπτειν έν τοϋ f Ηλίον τώ ίρώ. κομίζζιν δ'ε οντω' πρώτον
τής σμνρνης ωόν πλάσσειν, όσον τε δννατός έστι φέρειν,
μετά δε πειράσθαι2 αντό φορέοντα' έπεάν δε άποπειρηθη,
οντω δή κοιλήναντα τό ωόν τόν πατέρα ές αντό έντιθέναι^
σμνρνη δε άλλη έμπλάσσειν τοϋτο, κατ ότι τοϋ ώοϋ έκκοι-
λήνας ένέθηκε τόν πατέρα, έσκειμένον τον πατρός γί-
νεσθαι τωντό βάρος, έμπλάσαντα <ΐε κομίζειν μιν έπ Αί-
γνπτον ές τοϋ*Ηλίον^ τό ιρόν. ταντα μεν τοϋτον τον όρνιν
λέγονσι ποιέειν.

τολών επρεπε νά καή έν τω ίερώ τοϋ 'Ηλίου. Έκ τής τέ©ρας του γί-
γνεται νέος Φοίνιξ, όστις μετά τρία ετη επανακάμπτει είς Φοινίκην.
Οί αρχαίοι ήδη ανεγνώρισαν, ή περίοδος τής ζωής τοϋ πτηνού
εκφράζει άστρονομικόν τινα ύπο/ν^γισμον τοϋ κοσμικού έτους, συμβο-
λικόν τινα ύπαινιγμόν τής περιφοράς τοϋ ήλιου καθ ώρισμένας πάν-
τοτε επανερχομένας περιόδους· πιθανώς η περίοδος τοϋ Φοίνικος έσή-
μαινε τό χρονικόν σημεΐον, καθ' ο τό κινητόν άστικόν ετος μετά τών
τριών αύτοϋ διά τών πλημμυρών τοϋ Νείλου ώρισμένων έποχ ών
τοϋ έτους συνέπιπτε πρός τήν περιφοραν τοϋ ήλιου καί τό ήμερολό-
γιον διωρθοϋτο κατά τάς φυσικάς περιόδους τή; πλημμύρας· ό ΦοΓ
νιξ ητο ιερός τώ Όσίριδι καί έτιμάτο κυρίως έν Ήλιοπόλει. Έν τοΓς
μνημείοις παρίσταται ώς είδος έοωδιοϋ φέροντος έπί τής κεφαλής λό-
φον. "Ετι καί σήμερον κατά τάς αρχάς τοϋ αιγυπτιακού ετουο δ έστιν
έν τή εποχή τής πλημμύρας τοϋ Νείλου μεταναστεύει τό πτηνόν είς
Αίγυπτον.

(1) Περιήγησιν κατά τήν περιοχήν ή περίμετρον.

(*) Πειράσθαι* τό ρήμα τοϋτο παρ'Ήροδ. συχν. συντάσσ. μετοχή.

(3) Ήλιου" ή άφιξίς του έν τω ναώ τοϋ Ρα έν Ήλιοπόλει έπανη-
γυρίζβται δι' εορτών.
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ίο.

ΕΘΙΜΑ ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

(Βαβλ. Β', κεφ. 77-90. 95).

86. Αυτών δε δή Αιγυπτίων οί μεν1 περί τήν βπειρομε-
νην Λίγυπτον οίκέουβι, μνήμην2 ανθρώπων πάντων επα-
βκεοντες μάλιβτα3 λογιότατοι είβι μακρω5 τών εγώ ές
διάπειραν άπικόμην. τρόπω δε ζόης τοιωδε διαχρέονται'
βυρμαΐξουβι τρεις ημέρας έπεζής μηνός έκάβτου, έμέτοιβι
&ηρώμενοι τήν ύγίειαν και κλύβμαβι, νομίζοντες άπό τών
τρεφόντων βιτίων πάβας τάς νούβους τοΐβι άν&ρώποιβι
γίνεβ&αι. είβι μεν yàp και άλλως Αιγύπτιοι μετά Λίβυας
νγιηρέβτατοι πάντων άν&ρώπων, τών ώρε'ων δοκέειν έμοι
εϊνεκεν, ότι ού μεταλλάββουβι αι ώραι' εν γάρ τήβι μετα-
βολήβι τοΐβι άν&ρώποιβι αι νοϋβοι μάλιβτα γίνονται, τών
τε άλλων πάντων και δή καϊ τών ώρέων6 μάλιβτα. άρτο-
φαγεουβι εκ τών ολυρε'ων ποιεϋντες άρτους, τούς εκεΐ-

(1) Οί [Λεν' άνταττ&κρ. είς τό : οί δε έν τοΓσι έλεσι.

(2) Μνήμην τήν υνήμην τοϋ παρελθόντος καί μάλιστα δια τής
αναγραφής τών γεγονότων.

(3) Μάλιστα' συναπτ. πρδς τδ ανθρώπων πάντων.

(4) Λογιώτατοι* καθ'Ήσυχ. λόγιος: ό τής ιστορίας εμπειρος.

(5) Μακρω' έπιτείν. τό : λογιώτατοι

(6) Τών τε άλλων πάντων καί δή καί τών ώρέων' εςαρτάτ εκ
τοϋ : έν τήσι μεταβολήσι. Καί τοϋ 'Ηροδότου ό σύγχρονος και συμ-
πολίτης 'Ιπποκράτης έδίδασκε: αί μεταβο^αίτών ώρέων μαλιστα τί-
κτουσι νουσήματα, καί έν τήσι ώρησι αί μεγάλαι μεταλλαγαί η ψύ-
ξιος ή θάλψιος. (Άφορ. 3, 4). Τό : καί δή, μετά τό : άλλος, έζαίρει τι
τοΰ αύτοϋ είδους ή γένους κατ' αντίθεσιν πρδς ετερον.

(7) Άρτοφαγέουσι δέ' ό νοΰς : οί Αιγύπτιοι καί άλλως είνε πολυ
υγιείς, επειδή δεν μεταβάλλεται ή θερμοκρασία, άλλα καί ή δίαιτα
συντείνει είς τοϋτο.
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vol κνλλήστις ονομάζονσι. οίνω δέ εκ κριθέωνγ πεποιημένω
διαχρέονται' ον γάρ σφί είβι εν τή χώρη άμπελοι2 ιχθύων
δε τονς μεν προς ήλιον ανήναντες ώμονς σιτέονται, τονς δέ
έξ άλμης τεταριχενμένονς.3 ορνίθων δέ τονς τ ε δρτνγας
και τάς νήσσας καϊ τά σμικρά τών ορνιθίων ωμά σιτέονται
πρρταριχεύσαντες. τά δε άλλα όσα ή ορνίθων ή ιχθύων
σφί εστί έχόμενα^ χωρίς jjs δκόσοι6 σφι ίρο\ άποδεδέχαται,
τονς λοιπονςΊ οπτονς καϊ έφθονς σιτέονται.

87. Έν δε τήσι σννονσίησι τοΐσι ενδαίμοσis αντών, ε-
πεάν άπο δείπνο ν γένωνται, περιφέρει άνήρ νεκρον έν
σορώ ξύλινον πεποιημένον,9 μεμιμημένον ες 10τώ μάλιστα
καϊ γραφή καϊ έργω,1'1 μέγαθος δσοντε 12 π «χ-τ?/13 πηχνιαΐον

(Ί) Έκ κριθέων Διοδωρ. 1. 25, 34 : κατασκευάζουσι δε καί έκ τών
κριθών Αιγύπτιοι πόμα, λειπόμενον ού πολύ της πε:ί τον οίνον ευω-
διάς, ο καλοΰσι ζϋθον.

(2) Ού γάρ σφί. . . άμπελοι" άναοέοεται πιθανώς ε'ις τήν άνω Α'.'-
γυπτον μόνον, (ή σπειρομένη Αίγυπτος) καί τά μνημεία διδά.σκου-
σιν ότι οί Λίγύπτοι έγίνωσκον τήν αμπελουργίαν" βεβαίως καί ξένοι
εισήγοντο οίνοι.

(3) Τεταριχευμένους" ένταΰθα ανήκει καί τό : ώμους σιτέονται
(πρβ. κατωτέρω ωμά σιτέονται προταρινεύσαντες)'.

(4) "Οσα ή ορνίθων. . . έχόμενα" ουχί σπα,νία περίφρασις (—είνε
συναφή ή συνέχονται μετά τών ορνίθων).

(5) Χωρίς ή- άττικ. πλήν ή, είτε, όσον.

(6) Όκόσοί" άναφέρ. είς τήν γενικ. ορνίθων, ιχθύων, ουχί ε'ις τό
εχόμενα.

(7) Τους λοιπούς· επαναλαμβάνεται διά τούτου: τά άλλα.

(8) Εύδαίμοσι· τοΓς πλουσίοις.

(9) Νεκρόν... πεποιημένον κατ* ακριβεστέρας έρεύνας· ητο -ή ει-
κων τοΰ θεοΰ Όσίριδος.

(1°) Μεμιμημένον" παθητ.

(Π) Γραφή καί έργω" δ-.ά ζωγραφικής καί γλυπτικής.

"Οσον τε" σχεδόν έν τή άττ. έλλειπε» τό τε.

(13) Πάντή" δηλ. καθ' υψος καί πλάτος.
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η δίπηχνν' δεικννς δε έκάβτω τών βυμποτέων λέγει- 'Ες
τοντον ορέων πίνε τε καϊ τέρπεν έβεαι γάρ αποθανών
τοιούτος, ταϋτα μέν παρά τά βνμπόβια ποιενβι.

83. Πατρίοιβι δε χρεόμενοι νόμοιβι άλλον ούδένα επι-
κτώνταΓ τοΐβι άλλα τ ε επάξια1 έβτι νόμιμα. και δή καϊ
άειβμα έν έβτι,Αίν ος, δ g περ έν τε Φοινίκι/ άοίδιμός έβτι
και έν Κύπρω καϊ άλλη, κατά μέν τοι έθνεα ούνομα έχει"
βνμφέρεται δέ ωντός εΐναι,2 τον οι Έλληνες Αίνον3 ονο-
μάζοντες άείδονβι, ώβτε πολλά μέν καϊ άλλα άποθωμάζειν
με τών περί Αίγνπτον έόντων, έν δέ δι) καϊ τον Αίνον
οκόθεν έλαβον [το όνομα] φαίνονται δε αίεί κοτε τοντον
άείδοντες. έβτι δε ΑίγνπτιβτΙ ό Αίνος καλενμενος Μανε-
ρως. έφαβαν δέ μιν Αιγύπτιοι τοΰ πρώτον βο:βιλενβαντοςί
Αιγύπτου παΐδα μοννογενέα γενέσθαι, αποθανόντα δε αν-
τον άνωρον θρήνοιβι τούτοιβι νπο Αιγυπτίων τιμηθήναιy

'Επάξια' ό έστι μνήμης άξια.

Συμφέρεται δε ωύτΐς είναι' καί μόνον το ρήμα σημαίνει τήν
ομοιότητα, αλλά προσδιορίζεται άκριβέστερον δια του : ωύτος είναι.

(3) Ό Λίνος" τό άσμα του Λίνου εχει οοινικικήν καταγωγήν καί
ήτο θρήνος διά τόν αποθανόντα "Αδονιν, είτα δέ διεδόθη καί άλλαχοΰ
ώς καί ε'ις Λίγυπτον, μέ τήν διαφοράν ότι μόνον τό όνομα τοΰ νέου
ήτο διάφαρον είς τα ς διάφορο.ς '/ώρας. Έν Λυδία, καί Φρυγία ό "Αδο-
νις έκαλεΐτο 'Άτυς, έν Μυσία "Υλας, εν "Αργεί Λίνος.7Ητο Ορηνώδες
ασμα διά τήν παρελθουσαν τοΰ έαρος επο/ήν. ήτις κατεβλήθη ύπό τοΰ
καύσωνος τοΰ θέρους ή τοΰ ψύ/ους τοΰ /ειμώνος. Αίγυπτιστί καλεί-
ται Μανέρως : niâ âne ο!ΐΓα=έλθέ οίκαδε, έπάνελθε" οΰτω έλεγεν ό
έπωδός έν τώ θρήνω τής "Ισιδος καί Όσίριδος. Καί ό 'Όμηρος γινώ-
σκει τό άσμα τοΰ Λίνου. Ίλ. iç, : Τοΐσι δ' έν μέσσοισ'/ πάϊς φόρ-
μιγγι λιγείγ\ Ιμερόεν κιθάριζε, Λίνον δ' ύπό καλόν άειδεν λεπταλέη
φωνή" τοι δε ρήσσοντες άμαρτή μολπή τ' ίυγμώ τε ποσί σκαίροντες
έποντο.

(4) Τοΰ πρώτου βασιλεύσαντο;" τοΰ πρώτου τών ανωτάτων 8 θεών,
τους όποιους οί Αιγύπτιοι έθεώρουν ώς τους πρώτους άρχοντας τής
χώρας.
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καϊ άοιδήν* τε τ αύτη ν πρώτην και μοννην βφέβι γενέσθαι.

S9. Σνμφέρονται δε και τόδε άλλο Αιγύπτιοι ΤΕλλήνων
μούνοιβι Λακεδαιμονίοιβι' οι νεώτεροι αντών τοΐβι πρε-
ββντέροιβι ονντνγχάνοντες ε'ί'κον6ΐ της οδοϋ και έκτρά-
πονται και επιονβι εξ έδρης νπανιΰτέαται. τόδε μέντοι άλ-
λο 'Ελλήνων ονδαμοΐαι 6νμφέρονται' άντι τον προοαγο-
ρεύειν άλλήλονς εν τήύι όδοΐβι προακννέονβι κατιέντες
μέχρι τοϋ γούνατος τήν χείρα2.

90. 'Ενδεδύκασι* δε κιθώνας λινέονς περι τά σκέλεα
θνΰανωτονς, τονς καλέονβι καλαβίρις' επι τοντοιΰι δε εί-
ρίνεα εϊματα λενκά έπαναβληδόν φορέονΰι. ο ν μέντοι ές
γε τα ιρά έΰφέρεται είρίνεα, ονδε βνγκαταθάπτεταί βφι'
ού γάρ όβιον ομολογέονβι4 δε ταντα τοΐβι ' Ορφικοΐβι^.
καλεομένοιΰι και Βακχι-κοΐβι, έοϋοι δε Αίγνπτίοιβι και Πν-
θαγορείοιοι. ονδε γαρ τούτων τών οργίων μετέχοντα όΰιόν
ε Οτι έν είρινέοιβι εΧμαβι θαφθήναι. έ<5τι δε περι αντών
ίρός λόγος λεγόμενος.

91. Καϊ τάδε άλλα Λίγνπτίοιβί έβτι έξενρημένα, μ είς6

(') Άοιδήν μελωδία καθ' ήν καί άλλα θοηνητικά άσματα ηδοντο.

(2) Κατιέντες . . χείρα- ένταΰθα συνίστατο ή Αιγυπτιακή προσ-
κύνησις.

(3) Ένδεδύκασ·.=ένδύνουσι· ούτω πολλοί πα^ακειαενοι κατά ση-
μασίαν είνε σχεδόν συνώνυμοι τώ ένεστώτι- ούτω : μέμνημαι κέκτη-
ται, κέκλημαι, νενου,ίκασι

(4ί Όμολογέουσι· ό έστιν οί Αιγύπτιοι.

(5) Τοίσι Όρφικοίσι· ό έττιν όργίοισι, ώς έκ τών επομένων έξάγε-
ται. Ό Ήρόδ. παραγει έξ Αιγύπτου τά ορφικά ή Πυθαγόρεια μυστή-
ρια, άτινα συνίσταντο εις καθαρμούς, και άλλας μυστηριώδεις τελε-
τας. Τών βακχικών εισηγητής έν 'Ελλάδι ',το ό Μέλαμτος* τό δέ
κεντοον τών μυστηρίων τούτων ό Θρακικός Διόνυσος.

(6) Μείς* Αίολικ. τύπος του μήν. Παρ' Ήροδ. μόνον ένταΰθα. Αί
λοιπαί πτώσεις σχηματίζονται έκ τοΰ μήν.
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τ ε καϊ ήμερη εκάστη &εών οτευ1 έστι* καί τή έκαστος3 ή-
μερη γενόμενος δτέοισι έγκυρήσει καϊ όκως τελεντήσει, καϊ
δκοιός τις έσται. καϊ τούτοισι τών rΕλλήνων οι έν ποιήσι
γενόμενοι* έχρήσαντο. τέρατά τε πλέω βψι άνεύρηται ή
τοΐσι άλλοισι άπασι άν&ρώποισι' γενομένου γάρ τέρατος
φυλάσσουσι γραφόμενοι τώποβαΐνον, καϊ ην κοτε ύστερον
παραπλήσιον τούτω γένηται, κατά τωύτό νομίζονσι άπο-
βήσεσ&αι.

92. Μαντική δε αύτοίσι ώδε διακέεται. αν&ρώπων μεν
ούδενϊ προσκέεται ή τέχνη, τών δε &εών μετεζετέροιΰι5'
καϊ γάρ rΗρακλέος μαντήιον αύτό&ι έστι καί Απόλλωνος
καϊ Ά&ηναίης καϊ Αρτέμιδος και "Αρεος καϊ Λώς, καϊ τό
γε μάλιστα έν τιμή άγονται πάντων τών μάντη ίων, Λητούς
έν Βουτοΐ πόλι έστί. ού μέν τοι αϊ γε6 μαντηίαί σψι κατά
τωύτό έστάσι, διάφοροι είσι.

93. II Jè ίητρική κατά τάδε σφι δέδασται' μιής νούσον
έκαστος ίητρός1 έστι καϊ ού πλεόνων πάντα δ' ίητρών

(1) "Οτευ· αττικώς;

(2) "Οτευ εστί' εξαρτάται εκ τοΰ έξευρημένα έστί.

(3* Καί τή έκαστος. . . γενόμενος. . . έγκυρήσει- οί Αιγύπτιοι ιε-
ρείς ενεκα τών αστρονομικών των σπουδών, κατήντησαν κατα μικρόν
καί δεισιδαίμονες καί άνηοεύνων τήν έπίδρασιν τοΰ ουρανού και τής
6έσεως τών άστρων έπί τοΰ ανθρωπίνου βίου καί εξ αυτών -ητροελε-
γον τήν ανθρωπίνων τύχη ν (αστρολογία, ώροσκοπία). Εγκυρήσει
μέλ. τοΰ εγκυρέειν=έντυγχανειν.

(*) Οί εν ιτοιήσι γενόμενοι· οί περί τήν ποίησιν άσχοληθέντες. Ό
'Ησίοδος ένταΰθα ύπονοεΓται.

(5) Μετεξέτεροι Ίωνικ. αντί ενιοι.

(6) Ού μέντοι αΐγε ό τρόπος τής ανακοινώσεως τών χρησμών εν
τοΓς διαφόροις μ,αντείοις ήτο διάφορος.

(7) Ίτ,τρίς* δις νοητίον οί Αιγύπτιοι ιατροί καθ'δλην τήν αρ-
y αιότητα ήσαν περίφημοι, πριν ή οί "Ελληνες άναφανώσιν.'Αλλ ουχ
ήττον οί Αιγύπτιοι, ώ: έν παντί, ούτω καί έν τή ιατρική ήσαν έχθροί
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εστί πλέα' οί μεν γάρ οφθαλμών ίητροϊ 1 κατεστάσι, οι
δε κεφαλής, οι δέ οδόντων, οι <5£ τών κατά νηδνν, οι δέ
τών άφανέων νούσων.

94. Θρήνοι δέ και ταφαί σφεων είσϊ αΐδε. τοΐσι άν άπο-
γένηται2 έκ τών οίκίων άνθρωπος τον τις και λόγος ή,^
τό θήλν γένος πάν τό έκ τών οίκίων τούτων κατ' ών ε-
πλάβατο4 τήν κεφαλήν πηλώ ή και τό πρόσωπον, κάπειτα
έν τοΐσι οίκίοισι. λιποϋσαι5 τον νεκρόν αύται ανά τήν πό-
λιν στρωφώμεναι τύπτονται έπεζωμέναι και φαίνονσαι
τονς μαζονς σνν δέ σφι αί προσήκονσαι πάβαι. έτέρωθεν
δε οί άνδρες τνπτονται, επεζωσμένοι καί οντοι. έπεάν δέ
ταϋτα ποιήσωσι, οντω ές τήν ταρίχενσιν κομίξονσι.

95. Είσϊ δε οΐ έπ' αντω6 τούτω κατέαταιΊ καϊ τέχνην
έχονσι ταύτην,8 οντοι, έπεάν σφι κομισθή ΐ'εκρός, δεικνν-
σι τοΐσι κομίσασι παραδείγματα νεκρών ξύλινα, τή γραφη

παντός νεωτερισμού. Κατά Διόδωρον (ι, 82) επρεπεν ούτοι να τηρώ-
σιν ακριβώς διαγεγραμμένους τινάς κανόνας, ή δε ύπέρβασις αύτών·
ετιμωρεϊτο δια θανατου.

(Ί) 'Οφθαλμών ίτ,τροί' πρβ. Όμ. Όδ. δ, 231. Αίγυπτίη, τή πλεί-
στα φέρει Ζείδωρος άρουρα φάρμακα, πολλά μέν έσθλά μεμιγμένα,
πολλά δέ λυγρά- ίητρός δέ έκαστος έπιστάμενος περί πάντων άν-
θρώπων.

(2) Άπογένηται· άποθάνη, τελευτήση.

(3) Τοϋ καί λόγος ή' ή χρήσις τής άναφορ. άνευ τοϋ άν είνε σπα-
νία παρ' 'Αττικοίς. Επειδή το άν κεΓται εν τή πρώτη καί ή ύποθε-
τική έννοια εκφέρεται έπϊ.

(4) Κατ' ών έπλάσατο* τμήσις = κατεπλάσατο.

(5) Λιποϋσαι 6 έττι αί θηλέαι ληπτέον έκ τοϋ : θήλυ γένος

(6) Έπ' αυτω" ή επί σημαίνει τον σκοπόν.

(7) Κατέαται· κάθηνται- ό έστ-.ν έν οίκήμασι* καθήσθαι επί τινι,
λέγεται έπϊ χειρωνάκτων καθημένων έν τώ έργαστηρίω των. Πρβ.
Διοδ. κεφ. 1. 41. Οί μεν ούν τα σώματα θεραπεύοντες ε'.σί τεγνϊτα,ι
τήν έπιστήμην ταύτην έκ γένους παρειληφότες.

(8) Έχουσι ταύτην δηλ. τέχνην ταύτην ταρι/εύσιος.
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μεμιμημένα* και τήν μεν βπονδαιοτάτην2' αντεων φαβϊ
είναι του3 ονκ δαιον ποιενμαι το οννομα έπι τοιοντω πρή-
γματι ούνομάζειν, τήν δέ δεντερην4 δεικνΰονβι νποδεεβτέ-
ρην τε ταύτης καϊ εντελεβτέρην, τήν δε τρίτην εύτελε-
Θτάτην φράβαντες δε πνν&άνονται παρ αυτών, κατά
ήντινα βού?.ονταί 6φι βκευαα&ήναι τον νεκρόν. οί μέν δή3
εκποδών6 μιοθερ 6μολογήύαντες άπαλλάβονται, οί δϊΊ νπο-
λει?τόμενοι έν οικήμαβ>. ώδε τά βπονδαιότατα* ταριχεν-
ovGi. πρώτα μεν οκολιω βιδήρω^ διά τών μνζωτήρων ε'ξά-
γον6ι τον έγκέφαλον, τά μέν αντοϋ οντω ενάγοντες, τά
δέ εκχέοντες10 φάρμακα" μετά δέ λί&ω Αί&ιοπικω 11 όξε'Γ
παραδχίβαντες παρά τήν λαπάρην ε'ξ ών ε/λον12 τήν κοι-
λίην πάβαν, έκκα&ήραντες δε αυτήν καϊ διηθήβαντες οί'νω
φοινικηίω αύτις διη&έονΰι θνμιήμαβι^5 τετριμμένοιΰι' έ-
πειτα τήν νηδύν ΰμύρνης άκηράτον τετριμμένης και κα-

(I) Μεμ.ιμημένα" παθντικ.

(-) Σπουδαιοτάτην δ έστι τήν απαιτούσαν πλείστην εργασίαν και
κόπον έννοεΓτ. ταρίχευση.

(3) Τοΰ"=τούτου του Όσιριδος" τδ ξύλινον είδωλον τοϋ Ότίριδος,
εργασίαν καί ήτο παρεσκευασμένον κατ' είδος μούμιας.

(4) Τήν δέ δευτέρην" κατά Διοδωρ. 20 μνών αξίας.

(5; Οί μέν δή" 0 εστι κομίσαντες τον νεκρόν.

Εκποδών* έπιτείνει τήν έννοιαν τοΰ απαλλασσονιες.

(7) Οί δέ* δ έστι ταριχεύσαντες.

(8) Τα σπουδαιότατα=τήν σπουδαιοτάτην ταρίχευσιν.

(9, Σκολιώ σιδήρω" τοιοΰτον έκ γαλκοϋ ευρίσκεται έν τω Αιγυ-
πτιακώ μουσείω τοΰ Βερολίνου.

(10) 'Έγχέοντες· δηλ έξάγουσιν έγχέοντες : δια διαλυτικών ρευστών.

(II) Λίθω Αίθιοπικώ* έν τω μουσείω τοΰ Βερολίνου εύρίσκονται.
τοιούτοι λίθοι.

(12) Έξ ών ειλον* έξεϊλον.

(13) Θυμιάμασι* αρώματα, βάλσαμον, λαόδανον κλπ.
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ϋίης και τών άλλων &νωμάτων,1 πλην λιβανωτον, πλή-
6 αν τ ες ΰυρράπτουόι οπίβω. ταϋτα δε ποιήβαντες ταριχεύ-
ουν ι λίτρω,2 κρύψαντες ?)μερας εβδομήκοντα' πλεύνας3 δε
τούτων ουκ εζεβτι ταριχεύειν. επεάν δε παρελ&ω6ι αί
εβδομήκοντα, λούβαντες τον νεκρον κατειλίσβονΘί πάν
αυτού το ΰώμα ΰινδόνος βυβΰίνης 4 τε?.αμώ6ΐ κατατετμη-
μενοιόι, ύποχρίοντες τω κόμμι, τω δ ή άντι κόλλης τά
πολλά χρίονται Αιγύπτιοι, εν&εϋτεν δε παραδεζάμενοί μιν
οι προσήκοντες ποιεϋνται ξύλινον τύπον άν&ρωποειδέα,
ποιηβάμενοι δε εβεργνϋβι τόν νεκρον, καϊ κατακληΐΰαντες
ούτω 6ανρίζουβι0 εν οίκήματι &ηκαίω,6 ιβτάντες ορ-
&όν προς τοΐχον.

96. Ούτω μεν τούς το: πο?^ντελεβτατα ϋκενάζονβι νε-
κρούς. Τούς δε τά μέθα βουλομένους, τήν δε πολντελείην
φεύγοντας οκενάζονοι ώδε. επεάν τονς κ?-ν(5τήρας πλή-
ΰωνται τοϋ από κε'ρδον άλείφατος γινομένου, εν ών
επληααν τοϋ νεκρού τήν κοιλί-ην, ούτε άναταμόντες αύτον

(1) Θύωμα- τδ αύτδ τω ανωτέρω θυμίημα. Έκ της αναλύσεω^
τήτ έν Παρισίοις ιατρικής ακαδημίας εξήχθη ότι ήτο 1) Βαλσαμώδηί
τις ουσία όμοια τή στύρακι. όμοια τω κέδρω, 3) όμοια σμύρνα, 4)
•όμοια τω μοσ/οκαρύω.

(-) Λίτρω- άττικ. νίτρω* μεταλλικόν τι άλκαλικδν άλας, δι' ού
απορροφάται τδ ύγρόν, δπερ έντος δια τών θυμιημάτων δεν άποςη-
οαίνεται.

(3) Πλέονας- ύπήρχε φόβος μή τδ λίτρον κατατήξη τάς σάρκας.

(4) Σινδόνος βυσσινής* ενεκα τής λεπτότητος και διαρκείας αυτών
ησα\ περίφημοι έν τή άρχαιότητι* καί νυν τοΰτο δεικνύεται.

(5) Θησαυρίζουσι- δηλ. φυλάττουσι ώς τον πολυτιμότατον θ-^σαυρόν.

(6) Θηκαίω* έκ τοιούτων συνίσταται ή νεκρόπολις Θήβαι. Πρδς
τα β. δ. τών Θηβών ύψοΰται δρος τι αμμώδες έν τοις βράχ οις του
όποιου είνε έγγεγλυμμένοι άπειροι τάφοι- οί τοίχοι τών τάφων έμ-
περιέχουσι άλληγορικάς παραστάσεις έκ τοϋ Βίου τοϋ θανόντος, έπι-
γραφας μετά τοΰ ονόματος, τής τάξεως, τοΰ τίτλου, καί ιερά γνωμικά.
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ούτε έξελόντες τήν νηδύν, κατά δε τήν έδρην έση&ήσαντες
χαι έπιλαβόντες1 το κλύσμα της οπίσω οδού ταριχεύουΰι
τάς προκειμένας ημέρας, τη dè τελενταίη έξιεΐσι εκ της
χοιλίης τήν κεδρίην 2 τήν έσήκαν πρότερον. ή δε έχει το-
ϋαύτην δύναμιν ώστε άμα έωντή τήν νηδύν^ καϊ τά σπλάγ-
χνα κατατετηκότα εξάγει' τάς δε σάρκας το λίτρον κατα-
τήκει, καϊ δή λείπεται τον νεκροϋ το δέρμα μοϋνον καί τά
■οστεα' έπεάν ταύτα ποιήσωσι, άπ ών έδωκαν οντω τον
:νεκρον, ονδεν έτι πρηγματεν&έντες}

97. rΗ δε τρίτη ταρίχενσίς έστι ήδε, ή τους χρήμαΰι
■άσ&ενεστέρονς σκενάζει' σνρμαίη5 δ ιη&ήσαντες τήν κοι-
λίην ταριχενονσι τάς έβδομήκοντα ημέρας, καϊ έπειτα απ
ών έδωκαν άποφέρεσ&αι.

98. Τάς δε γνναΐκας τών έπιφανέων ανδρών, έπεάν τε
λεντήσωσι, ον πα^αντίκα διδοϋσι ταριχεύειν, ονδε όσαι
■άν έωσι ενειδέες κάρτα καϊ λόγον πλεννος γυναίκες' άλΧ
έπεάν τριταΐαι ή τεταρταΐοι γένωνται, οντω παραδιδούΰι
τοΐσιταριχενονσι.

99. ' Ος δ' άν ή αντών Αίγνπτίων ή ξείνων ομοίως vito
χροκοδείλον αρπαγβεις ή νπ αντοϋ τοϋ ποταμού φαί-
νηται τεθνεώς, κατ' ήν άν πόλιν έξενειχ&η, τούτους πάΰα
ανάγκη έστι ταριχεύσαντας αντον και περιστείλαντας ώς
κάλλιστα θάψαι έν ιρήσι θήκησι' ονδε ψαϋσαι έξεστι αν-
■τοϋ άλλον ούδένα ούτε τών προσηκόντων οντε τών φίλων,
αλλά μιν οί ίρέες αυτοί οι τοϋ Νείλου,G άτε πλέον τι ή
άν&ρώπου νεκρόν, χειραπτάξοντας θάπτονσι.

;(1) Έπιλαοόντες· κωλύε'.ν" μετά γενικ ώς και ανωτερ. καταλαβεΓν*
Κεδρίτ1ν·=το από κέδρου άλειφαρ γινόμενον.

(3j Νηδύν ένταΰθα τον στόμαχον άνωτερ. τήν κοιλίην.

(4) Πραγματευθέντες· παθ. άορ. έν μέση σημασ.

(5) Συοχαίτ,"πιθανώς έκ τής ραψανίδος παρεσ/.ευασμένον καθαρτικόν.

Τοΰ Νείλου : οί Α'ιγύπ-ιοι έλάτρευον τον ΝεΤλον ώς θεόν.
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100. Προς df τονς κώνωπας άφ&όνονς έόντας τάδε 6φί
έβτι μ εμηχανημ εν α. τονς μεν τά άνω τών ελεών1 οίκέοντας
οί πύργοι ώφελέονβι, ες τονς άναβαίνοντες κοιμώντat,'
οί γάρ κώνωπες νπο τών άνεμων ονκ οίοί τε είβι νψον
πετεΰίfat. τοΐΰι δε περί τά ε'λεα οίκέονβι τάδε άντί τών
πύργων άλλα μεμηχάνηται. πάς άνήρ αντών άμφί ββληςρον
κέκτηται, τω τής μεν ήμερης ίχ&νς άγρενει, τήν δέ ννκτα
τάδε αντώ χράται' έν τή άναπανεται κοίτη, περί ταντην
ΐότηαι το άμφίβλ.ηατρον, καϊ έπειτα έαδνς ντί αντω κα-
τενδει' οί δε κώνωπες, ήν μέν έν ίματίω ένειλιζάμενος εν δ η
ή ΰινδόνι, διά τοντοον δάκνονοι, διά δέ τον δικτνον ονδέ
πειρώνται αρχήν.

1 1.

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΑΠΩΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΥΩΝ

(Βιβλ. Β', κεφ. 141.)

101. Μετά "Αννβιν βα.βιλενΰαι τον ίρέα τον ΗφαίβτονΤ
Tcp οννομα είναι Σ ε & ώ ν'* τον έν άλογίησι εχειν3 παρα-
χρηβάμενον τών μαχίμων Αίγνπτίων ώς ονδέν δεησόμενον
αντών, άλλα τε δή άτιμα ποιενντα ές αντονς, καί αφεας-

(1) Τά άνω τών έλέων το μέρος τής Αιγύπτου το κείμενον ύψτ,—
λοτερα τών ωρών.

(2) Σεθών έν άλλαtς πηγαΐς ή κατά τών Άσσυρίων στρατεία άπο-
δίδετα'. ουχί τώ Σεθών, άλλά τώ τρίτω βασιλεΓ τής Αιθιοπίας Τιρ-
ράκα (7 13" π. Χ.).

(3) Έν άλογίησι εχειν" άλογεΓν ώς έν φροντίδι εχειν=ίρροντίζειν"
το δε παραχρησάμενον συμπληροΓτήν εννοιαν τοΰ : έν άλογίησι εχειν
ή δε γενικ. τών μαχίμων δυνάμει τής εμπεριεχόμενης εννοίας τοΰ-
αφροντιστεΓν.
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άπολέσΟαι τάς άρούρας,1 τοΐσι έπϊ τών προτέρων βασιλέων
δεδόσ&αι έξαιρέτους έκάστω δυώδεκα άρούρας. μετά δε
έπ' Αϊγνιίτον έλαύνειν στρατό ν* μέγαν Σαναχάριβον3 βα-
σιλέα Ά ρ αβίων τε καϊ Ασυρίων ουκ ων δή έ&έλειν τούς
μάχιμους τών Αιγυπτίων βοη&έειν. τον δε ιρέα ές άπορίην
άπειλημένον έσελ^όντα ές το μέγαρον προς τώγαλμα άπο-
δύρεσ&αι, οία κινδυνεύει πα&εΐν ολοφυρόμενον δ' άρα
μιν έπελ&εΐν ύπνον, 'καϊ οί δόξαι έν τή οψι έπιστάντα
τον Ό-εόν <9αρσύνειυ, ώς ούδεν πείσεται άχαρι άντιάζων4
τον Αραβίων στρατόν αύrôg5 γάρ οί πέμψειν τιμωρούς,
τούτοισι· δή μιν πίσυνον τοΐσι ένυπνίοισι^ παραλαβόντα
Αιγυπτίων τούς βουλομένους οι έπεσΰ-αι, στρατοπεδεύσα-
Ο&αι έν Πηλουσίω (ταύτη γάρ είσι αί έσβολαί)' έπεσΰ-αι
3ε οί τών μαχίμων μεν ούδένα ανδρών, καπήλους7 δε καϊ
χειρώνακτας καϊ αγοραίους ανθρώπους, έν&αϋτα άπικομέ-
νους, τοΐσι έναντίοισι [αύτοΐσι] έπιχυ&έντας νυκτός μυς
αρουραίους8 κατά μεν φαγεΐν9 τούς φαρετρεώνας αυτών,
κατά δε τά τόξα, προς δΐ τών άσπίδοον τά όχανα, ώστε

(1 ) Άοοΰοας· ενεκεν σαφήνειας επαναλαμβάνεται.

(2) Στρατόν ή αυτή εκστρατεία εκτίθεται διεξοδικώς ύπδ τοϋ προ-
φήτου Ήσαιου κεφ. 39, 37.

(3) Σαναχάρ· διάδοχος Σαλαανάσαρος.

(*) Άντιάζειν μετ' α'ιτιατ. καί έν ά. Βιβλ. 105.

(δ) Αύτός* επρεπε δυνάμει τοΰ απαρεμφ. μάλλον : αυτόν.

(β) Τοΐσι ένυπνίοισι" ό πληθυντ. έπειδή λαμβάνονται έν οψει τά
.καθ' εκαττα ©αινόμενα τοϋ ένυπνίου.

(7) Καπήλους· ή τάξις τών τεχνιτών.

(8) Μυς αρουραίους* ό 'Ησαΐας αποδίδει τήν ήτταν τών Άσσυρίων
εις λοιμόν. Έν τοις ιερογλυφικούς δμως παρίσταται ό μΰς ώς ή αι-
σθητική εΐκών τής καταστροφής, καί πιθανώς οί Ιερείς παρηρμήνευ-
σαν τοΰτο.

(9j Κατά μεν φαγείν τμήσις" ή κατά σημαίνει τδ έντελώς· (εν-
ταύθα άπο άνω μέχρι κάτω).
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τή ύστεραίη φευγόντων σφέων γνμνών [οπλών1] πεσειν
πολλούζ. καϊ ννν ούτος δ βασιλεύς έστηκε έν τώ ιρώ τον
'Ηφαίστου λίθινος, έχων έπϊ της χειρός μϋν, λέγων διά:
γραμμάτων τάδε' Ές έ μ έ τ ι ς δ ρ έ ω ν ε ν σ ε β ή ς ε <3 τ

12

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

(Βχβλ. Β', κεφ. 148). .

102. Πολλών μεν 'Ελληνικών έργων και μεγάλων άν-
ταξίη τών πυραμίδων εκάστη' δ δε δή λαβύρινθος 2 και.
τάς πυραμίδας υπερβάλλει, τοϋ γάρ3 δυώδεκα μέν είσι αυ-
κατάστεγοι,5 άντίπυλοι άλλήλησι, εξ ιιεν προς βορέω,.
'έξ δϊ προς νότον τετραμμέναι, συνεχέες' τοίχος δε έξωθεν
δ αυτός σφεας περιέργει. οικήματα6 δ' ένεστι διπλά, τώ
μεν ύπόγαια, τά δε μετέωρα έπ έκείνοιβι, τριβχίλια αρι-
θμόν, πεντακοσίων καϊ χιλίων έκάτερα. τα μέν ννν μετέ-

(1) "Οπλων έξαρτ. έκ τοϋ γυμνών.

(2) Λαβύρινθος έκτος τοϋ Ηροδότου διηγούνται ετι ό Στράβων καί
Διόδωρος.

(3) Τοϋ γάρ· εχει δεικτικήν δύναμιν.

(4) Δυώίεκα μέν είσι αύλαί· κατά Στράβωνα ό αριθμός τών αυλών
ητο μείζων. Τό οικοδόμημα εσχε τόσας συνεχείς αύλάς μετά περι-
στυλίων, όσοι ησαν οί νομοί* διότι εθος ήτο πάντες ρί νομοί να συνέρ-
χωνται ένταΰθα. Οί πληρεξούσιοι εκάστου νομοΰ συνηθροίζοντο έν-
ταΰθα καί εβουλεύοντο περί τών κοινών.

(5) Αύλαί κατάστεγοι* κατ' άντίθ. πρός τό αύλαί ύπαίθροιοι.

(6) Οικήματα* δια τών αυλών, ών εξ εκειντο προς Β. εξ δε πρός
Μ. είσήρχετό τις είς τά δωμάτια, ών ό αριθμός συνεποσοΰτο είς 3,000..
ών 1500 ύπέρ τήν γήν καί 4 500 υπό ταύτην.
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ωρα τών οικημάτων αυτοί τε ωρώμεν διεξιόντες καϊ αυτοί',
θεηβάμενοι λεγομεν, τά δέ αυτών ύπόγαια λόγοιβι έπυν-
θανόμεθα. οί γάρ έπεβτεώτες τών Αιγυπτίων δεικνύναι
αυτά ουδαμώς ήθελον, φάμενοι θήκας αυτόθι είναι τών
τε αρχήν τον λαβύρινθον τούτον οίκοδομηβαμένων βαβι--
λέων1 καϊ τών ίρών κροκοδείλων, οϋτω τών μέν κάτω'
περί οικημάτων ακοή παραλαβόντες λεγομεν, τά δέ άνω>
μέζονα άνθρωπηΐων έργων αυτοί ωρώμεν. αϊ τε γάρ έξο-
δοι2 διά τών βτεγέων3 καί οί είλιγμοϊ διά τών αύλέων
έόντες ποικιλότατου θώμα μυρίων παρείχοντο εξ αυλής
τε ές τά οικήματα διεξιοϋβι καί έκ τών οικημάτων ές πα-
βτάδας, ές βτέγας τε άλλας έκ τών παβτάδων4 καϊ ές αύ-
?.άς άλλας έκ τών οικημάτων, οροφή δέ πάντων τούτων-
λιθίνη5 κατάπερ οί τοίχοι, οί δέ τοίχοι τύπων έγγεγλνμ-
πλέοιt μένων αυλή δέ έκάβτη περίβτυλος λίθου λευκοϋ αρ-
μοσμένου τά μάλιβτα. τής δέ γωνίης τελευτώντος τοϋ λαβυ-
ρίνθου έχεται πυραμϊς6 τεββαρακοντόργυιος, έν τή ζωατ.
μεγάλα έγγέγλυπται' οδός δ' ές αυτήν υπό γήν πεποίηται..

(1) Βασιλέων το οικοδόμημα δέν εχει τήν γένεσίν του έκ τών δω-
δεκαρχων, αλλ'έκ τοϋ τρίτου Άμενεμά (Μοίριδος) ou τό ονομα έν·
πολλοίς τών λειψάνων εύοέθη (2,100 π. Χ.).

(2) νΕξοδοι=διέξοδοι.

(3) Στεγέων=οίκημάτων.

(4) Παστάδων είδος περιδρόμων διά στοών.

(3) Λίθινη* ιδ. Στράβ. αί στέγαι τών οίκων μονόλιθοι και τών
κρυπτών τά πλάτη μονολίθοις ωσαύτως έστέγασται πλαςίν ύπερβαλ-
λούσαις τό μέγεθος, ξύλων ούδαμοϋ μεταμεμιγμένων ούδ' άλλης ου-
δεμιάς.

Πυραμίς· πρβ. Στράβ : επί τέλει δέ τής οίκοδομίας ταύτης πλέον
ή στάδιον έπεχούσης ό τάφος έστί, πυραμίς τετράγωνος, εκάστην>
Τετράπλεθρόν πως έχουσα τήν πλευράν, καί τό ίσον ΰψος.
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οι Αιθίοπες μακροβιοι

(Βιβλ. Γ', κεφ. 20-23.25).

103. Έπεί τε δε τω Καμβύση εκ τής Έλεφαντίνης άπί-
y.0VT0 ou 'Ιχθυοφάγοι, έπεμπε αυτούς ες τονς Αιθίοπας
έντειλάμενός τε τα λέγειν χοή, καϊ δώρα φέροντας πορφύ-
ρεόν τε εϊμα καϊ χρύσεον στρεπτον περιανχένιον και
ψέλια και μύρου άλάβαστρον1 και φοινικηΐον οί'νον κάδον.
οι δε Αιθίοπες ούτοι, ές τονς άπέπεμπε ο Καμβύσης, λέ-
γονται εΐναι μέγιστοι- και κάλλιστοι άνθρώπων πάντων'
νόμοισι 8\ και άλλοισι χράσθαι αντούς φασι κεχωρισμε-
νοισι τών άλλων ανθρώπων^ και δή4 και κατά° τήν βασι-
ληΐην τοιωδε' τον άν τών άστών κρίνωσι μέγιστόν τε είναι
και κατά το μέγεθος εχειν τήν ίσχνν, τοϋτον άζιοϋσι βα-
•σιλεύειν.

ΐο4. Ές τούτους δή ών τονς άνδρας ώς άπίκοντο οι
'Ιχθυοφάγοι, δίδοντες τά δώρα τω βασιλέϊ αύτών έλεγον
τάδε· βασιλεύς ό Περσέων Καμβύσης, βονλόμενος φίλος
τοι και ζείνος γενέσθαι, ήμέας τε απέπεμψε ές λόγονς τοι
ελθεΐν κελεύων, και δώρα ταύτά τοι διδοΐ, τοΐσι καϊ αντός

(Ι) Μύρου άλάβαστρον. έν Εύαγγ. Ματθ. κεφ. 26, 57 άπαντα ή
αυτή εκφρασις.

(2) Μέγιστοι- πρβ. Ήσαίαν 45, 14.

(3) Κεχωρισμένοισι τών άλλω·» ανθρώπων δρα τήν Βραχυλογίαν
"ήτις ιδίως έν τοις ρήμασι τοΓς σημαίνουσιν ομοιότητα καί διαφοράν
άπαντα,

(4) Καί δή· συχνάκις μετά τό "ΰίλλος άπαντα, καί, έξαίρων περί-
στασιν τινά κατ' άντίθεσιν προς άλλην.

(5J Κατά· σημ. συμφωνίαν.
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μάλιστα ήδεται χρεώμενος. Ό δεΑίθί'οψ,1 μαθών ότι κα-
τόπται ήκοιεν, λέγει προς αυτούς τοιάδε' Οντε ο Περβέων
βασιλεύς δώρα ύμέας έπεμψε φέροντας προτιμών πολ-
λού- έμοϊ ξεΐνος γενέσθαι, ούτε ύμεΐς λέγεται άληθέα (η-
κετε γάρ κατόπται της έμής αρχής), ούτε έκεΐνος άνήρ έστι
δίκαιος' ει γαρ ήν δίκαιος, ούτ αν έπεθύμησε χώρης άλ-
λης ή της έωντού, οντ άν ές δονλοσύνην ανθρώπους ήγε
υπ' ών μηδέν3 ήδίκηται. ννν δεΚ αύτω τόξον τόδε δίδον-
τες τάδε\ έπεα λέγετε' βασιλεύς δ Αιθιόπων συμβουλεύει
τω Περσέων βασιλέΐ, έπεάν οντω εύπετέως5 έλκωσι τά
τόξα Πέρσαι έόντα μεγάθεϊ τοσαύτα, τότε έπ Αιθίοπας
τονς μακροβίονς πλήθεϊ6 ύπερβαλλόμενον στρατεύεσθαι
μέχρι δε τούτον θεοΐσι είδέναι χάριν, οΐ ουκ επι νόον τρά-
πονσι7 Αιθιόπων παισϊ γήν άλλην προσκτάσθαι τή έωντών.

1 Οδ. Ταύτα δε εί'πας καϊ άνεις8 το τόξον παρέδωκε τοΐ6ι

(1) Ό δε Αίθίοψ'=ό Αιθιόπων βασιλεύς.

(2) Προτιμέων πολλοϋ- γενικ. ενεκα τής εν τω ρήματι εμπεριεχό-
μενης συγκριτ. έννοιας.

(3) Μηδέν ούχι ουδέν, έπειόή αναφορική πρότασις ανήκει είς ύπο-
θετικήν.

(4) Νΰν δέ' αντιτίθεται πρός τήν ύποθ. εί ήν δίκαιος («ύ γάρ έστι
δίκαιος.]

(5) Ούτω εύπετέως- τό ουτω δεϊξιν σημ. ό βασιλεύς μετά τούτους
τους λόγους ετεινε τό τόξον. Περί τών αίθιοπικών τόξων πρβλ. βιβλ.
ζ, 69. Αιθίοπες δέ παοδαλέας τε καί λεοντέας έναμμένοι τόξα ειχον
έκ Φοίνικος σπάθης πεποιημένα μακρά, τετραπηχέων ούκ έλάσσω,επί
δέ καλαμίνους όϊστούς μικρούς" αντί δε σιδήρου έπήν λίθος όξυς πε-
ποιη μένος.

(6) Πλήθεϊ ύπερβαλλόμενον' έννοείτ. Αιθίοπας.

(7) Έπί νόον τράπουσι. άντί έπί νόον τοάπειν μεταχειρ. έν τή
αυτή σημ. ό Ήρόδ. έπί νόον ποιέειν ό Ήρόο. μεταχειρίζεται προοέ-
τι τράπειν καί τάμνειν, άντί τρέπειν καί τέμνειν.

(8) Άνείς τό τόξον /αλαρώσας τό τόξον.

8
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ήχονβι/ λαβών δέ τό είμα τό πορφύρεον είρώτα, δ τι είη
καϊ όκως πεποιημένον. είπόντων των 'Ιχθυοφάγων τήν
άληθείην περί της πορφυρής καί τής βαφής, δολερούς
μέν τούς άνθρώπους έφη είναι, δολερά- δέ αύτών τά ει-
ματα. δεύτερα δέ τόν χρύδεον είρώτα3 στρεπτόν τον πε-
ριαυχένιον καϊ τά ψέλία' έζηγεομένων* δέ τών Ιγ^θνοφάγων
τόν κόβμον αυτών γελάδας ο βαδιλεύς καϊ νομίδας είναί
δφεα πέδας είπε, ώς παρ έωυτοΐδί είβι- ρωμαλεώτεραι τού-
των πέδαι. τρίτον δέ είρώτα τό μύρον' είπόντων δέ τής
ποιήδιος πέρι και άλείψιος, τόν αύτον λόγον τον και περί
τοϋ εΐματος είπε. ώς δέ ές τόν οίνον άπίκετο και έπύθετο
αύτοϋ τήν ποίηδιν, νπερηδθεϊς τω πόματι έπείρετο, δ τι
τε διτέεται ό βαδίλεύς κα.1 χρόνον όκόδον μακρότατονΌ
άνήρ Πέρδης ζώει. οί δέ διτέεδθαι μέν τον άρτον είπαν,
έζηγηδάμενοι τών πυρών τήν φύδιν6 όγδώκοντα δ' ετεα
ζόης πλήρωμα άνδρί' μακρότατον8 προκέεδθαι. προς ταϋτα
ο Αίθίο-ψ έφη ούδέν θωυμάζειν, εί διτεόμενοι κόπρον ετεα
ολίγα ζώουδι' ούδέ γάρ άν τοδν-ϋτα δύναδθαι ξώειν δφέας, εί
μή τω πόματιτώδε άνέφερον,9 φράξων7,0 τοΐδί'Ιχθυοφάγοιδι

(1) Τοΐσι ήκουσι" εις τους πρεσβεις, αγγέλους.

(2) Δολερά· διότι τδ χρωμάτων δεν ήτο φυσικδν, άλλοι τεχνικό ν και
ούτως εί—εΐν άπατηλόν.

(3) Τον χρύσεον ε'ι,ώτα' συμπληρ. έκ τής συνεχείας αυτούς.

(*) Έξηγεομένων τδ ήγεΐσθαι κυρ. σημ. προηγεΤσθαι μεταφορ.
όδηγεΐν διά της συνθέσεως λαμβάνει τήν μεταφ. σημ. έξηγείν, δια-
σαφηνίζειν.

(5) Μακρότατον κατηγορ. επίθ. ε'ις τδ όκόσον.

(6) Τήν πυρών φύσιν οί μακρόβιοι δεν είργάζοντο τήν γήν.

(7) Ζόης πλήρωμα . . μακρότατον· ώς κατηγορ. εις τδ προκέεσθαι.

(8) Άνδρϊ'· ένταΰθα έν γενικωτέρα σημασία, θνητω, κατ' αντίθε-
σιν προς τούς θεούς.

(9) Άνέφερον* άναφέρειν=άναλαμβάνειν.

(10) Φράζων=δε<κνύς.
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τον ο Lvov' τοϋτο γάρ έωντονς νπο Περσέων έσσοϋσθαι·
106. Άντειρομένων δέ τον βασιλέα των 'Ιχθυοφάγων
της ξόης καϊ διαίτης περι, έτεα μέν ές είκοσι τε καϊ εκατόν
τονς πολλούς αντών άπικνίεσϋαι, νπερβάλλειν δέ τινας
καϊ ταϋτα, σίτησιν δε είναι κρέα έφθά καϊ πόμα γάλα.
θωϋμα δέ ποιενμένων τών κατασκόπων περϊ τών έτέων,
έπϊ κρήνη ν σφι ήγήσασθαι απ ής λουόμενοι λιπαρό-
τεροι έγίνοντο, κατάπερ εί έλαίον ειη' όξειν δε απ αύτης
ώς εί ίωνΛ ασθενές δε το ύδωρ τής κρήνης ταύτης ουτω
ô rj τι έλεγον είναι οι κατάσκοποι, ώστε μηδέν οΐόν τε είναι
έπ αύτοϋ έπιπλώειν, μήτε ξύλον μήτε τών όσα ξύλου ε-
στί ελαφρότερα, άλλά πάντα σφέα χωρέειν ες βνσσόν το
δέ ύδωρ τοϋτο εί σφί έστι άληθέως οιόν τι λέγεται, διά
τοϋτο άν είεν, τούτω τά πάντα χρεώμενοι, μακρόβιοι, άπο
τής κρήνης δέ απαλλασσομένων, άγαγεΐν σφέας ες δεσμω-
τήριον ανδρών, ένθα τονς πάντας έν πέδη σι χρνσέηβι δε-
δέσθαι' έστι δέ έν τούτοισι τοΐσι Αίθίοψι πάντων ο χαλκός
σπανιώτατον καϊ τιμιώτατον. θεησάμενοι δε καϊ το fc-
σμωτήριον, έθεήσαντο καϊ τήν τοϋ ηλίου λεγομένων τρά-
πεζαν.

107. Θεησάμενοι δε τά πάντα οί κατάσκοποι άπαλλάσ-
σοντο οπίσω' άπαγγειλάντων δε ταϋτα τούτων, αντίκα
ο Καμβύσης όργήν ποιησάμένος- εστρατεύετο έπϊ τονς
Αιθίοπας, οντε παρασκενήν σίτον ούδεμίαν παραγγείλας
οντε λόγον έωντώ δονς,3 otî ές τά έσχατα τής γης4 έμελλε
στρατεύεσθαι' οία δέ έμμανής τε εών καϊ ον φρενήρης,5

(1) Ίων. δηλ. οζοχ.

(2) Όργήν ποιησάυ.ενος^=όργισθείς.

{3} Λόγον έαυτω οούς· αναλογισθείς.

Ές τα έσχατα γης* κατ' άναφορ. προς τό κεφ. 17. Αιθίοπας
οικημένους Λιβύης επί τή νοτίη Οαλάσση.

ι5) Έυ.αανής τε εών και ού φρενήρης* 6 Ήροδ. ώς καί ο Σο«ρ,

Q *
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ώς ήκουε τών ' Ιχθυοφάγων, έστρατεύετο, * Ελλήνων^ μεν
τούς παρεόντας αυτού ταύτη τάξας ύπομένειν, τον dè πε-
ζόν πάντα άμα αγόμενος, έπεί τε δε στρατευόμενος έγένετο
εν Θήβησι, άπέκρινε τοϋ στρατού ώς πέντε μυριάδας, καϊ
τούτοισι μεν ένετέλλετο Άμμωνίονς έξανδραποδισαμένονς
τό χρηστήριον τό τοϋ Λιός έμπρήσαι, αυτός δε τόν λοιπόν
άγων στρατόν ήϊε έπϊ τούς Αιθίοπας, πριν δε της οδού τό
πέμπτον μέρος διεληλυθέναι τήν στρατιήν, αντίκα πάντα
αυτούς τά είχον2 σιτίων εχόμεναΡ έπελελοίπεεμετά δε
τά σιτία καϊ τά υποζύγια έπέλιπε κατεσθιόμενα. εί μεν νυν
μαθών ταϋτα ο Καμβύσης έγνωσιμάχεε5 καϊ άπηγε οπίσω
τόν στρατόν, έπϊ rf;6 άρχήθεν γενομένη άμαρτάδι ήν αν
άνήρ σοφός, νύν δε ούδένα λόγον ποιεύμενος7 ήϊε αίεϊ
ές. τό πρόσω, οί δε στρατιώται έως μέν τι είχον έκ τής
γης λαμβάνειν, ποιηφαγέοντες διέζωον, έπϊ δε ές τήν ψάμ-

αρέσκονται είς τήν παράταξιν θετικής καί αρνητικής έκοράσεως προς
δηλωσίν τινα τής αύτής έννοιας" ούτω : παραφρονέειν και ουκ είναι
νοήμονα" χωλός έών καί ουκ άρτίπους.

(1) 'Ελλήνων οί'τινες ύπηρέτουν ώς ναϋται στρατιώται.

(2) Τα είχον το ύποκείμ. τής κυρίας προτάσεως είνε ώς άντικείμ.
εν τή αναφορική.

(3) Σιτίων έχόμενα*==τά σιτία* όμοια περίφρασις, τά τών ονειρά-
των έχόμενα=τά ονείρατα.

(*) Έπελελοίπεε" μεταβ. οΰτω : ΰ8ωρ μιν έπέλιπε.

(δ) Έγνωσιμάχεε" γνωσιμαχέειν=τδ μεταγινώσκειν καί συνιέναι
τοΰ αμαρτήματος, οίον τή προτέρη γνώμη ήν εσχε μάχεσθαι. (Βεκ-
κέρου άνέκδ. 33)" κατ' άλλον γραμματικ. μεταβουλεύσασθαι καί τή
ηδη κεκυρωμένη γνώμη μάχεσθαι* ορθόν είνε τό : τή έωυτου γνώσι
(γνώμη) μάχεσθαι δ έστι μετανοεΓν, μεταγινώτκειν. 'Εντεύθεν άνε-
πτύχθη ή σημασ. συγχωρεΓν ή παραχωρείν.

(6) Έπί τή* ή έπί έν χρονικ. σημασ.=μετά.

(?) Ούδένα λόγον ποιεύμενος*=ούδενος (πράγματος) λόγον ποιού-
μενος.
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μον1 άπίκοντο, δεινόν έργον αυτών τίνες έργάσαντο· εκ
δεκάδος γαρ ένα σφέων αυτών άποκληρώσαντες κατέφαγον
πυθόμενος δε ταϋτα ο Καμβύσης, δείσας τήν άλληλοφα-
γίην, άπείς τον επ Αιθίοπας στόλον οπίσω έπορεύετο, καί
απικνέεται ές Θήβας πολλούς άπολέσας τοϋ στρατοϋ. εκ
Θηβέων δε καταβας ές Μέμφιν τούς "Ελληνας άπήκε άπο-
πλέειν. ο μεν έπ Αιθίοπας στόλος ούτω έπρηξε.

14

Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ

(Βιβλ Γ', κεφ. 39-43).

108. Καμβύσεω όε έπ' Αΐγυπτον στρατευομένου, έποι-
ήσαντο καϊ Αακεδαιμόνιοι στρατηΐην έπι Σάμον τε και
Πολυκράτεα2 τόν Αίάκεος, o'g έσχε Σάμον έπαναστάςκαϊ
τα μεν πρώτα τριχή4 δασάμενος τήν πόλιν τοϊσι άδελφε-
οΐσι Πανταγνώτω καϊ Συλοσώντι5 ένειμε, μετά δε τόν μεν

(1) Ψάμμον* ενν. τήν Λιβυκήν ερημον.

(2) Πολυκράτεα* ό Πολυκράτης άνήκεν είς τήν τάξιν τών πλουσίων
γαιοκτημόνων (γεωμορών) έν Σάμω. "Ενεκα τής ελευθεριότητός του
τής πανουργίας καί ισχύος κατώρθωσε να καταλάβη τήν ακρόπολιν
καί τή βοήθεια μισθοφόρων στρατιωτών -/αϊ τοϋ Άμάσιος βασιλέως
τής Αιγύπτου καί Λυγδάμιδος έκ Νάξου καθυπέταξεν άπασαν τήν
Σάμον. Έτυράννευσεν άπό τοϋ 532—522 π. Χ.

(3) Έπαναστάς* κατά τής κυριαρχίας τοϋ δήμου, ήτις πρό 30 έτών
εί'/εν έγκατασταθή.

(+) Τριχή'=κατά τρία μέρεα.

(5) Συλοσώντι* ό Συλοσών μ-ετέσχε τής στρατείας τοϋ Ιναμβύσου
κατά τής Αιγύπτου μετά τήν εξωσίν του.
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αύτόν άποκτείνας, τον δε νεώτερον Συλοσώντα έξελάσας
έσχε πάσαν Σάμο ν ϊσχων δε ξεινίην Αμάσι^ τω Αιγύπτου
βασιλέϊ συνε&ήκατ ο, πέμπων τ ε δώρα, καϊ δεκόμενος άλλα
παρ' εκείνου, έν χρόνω Γε ολίγω αΰτίκα τοϋ Πολνκράτεος
νά πρήγματα? ηύξετο καϊ ήν β ε βω μένα3 ανά τ ε τήν Ίω-
νίην καϊ τήν άλλην fΕλλάδα' δκου γάρ ί&ύσειε1* στρατεύ-
εσ&αι, πάντα οί έχώρεε εύτυχέως' έκτητο δέ πεντηκοντέρους
τε εκατόν και χιλίους τοζότας. έφερε δέ και ήγεό πάντας,
διακρίνων ούδένα' τω γάρ φίλω έφη χαριεΐσ&αι μάλλον6
άποδιδούς τά έλαβε, ή αρχήν μηδέν λαβών.' συχνάς μεν
δή τών νήσων αίρήκεε8 πολλά δε και τής ήπείρου άστεα.
έν δε δή και Λεσβίους, πανστρατιή βοη&έοντας Μιλησίοι-
(7ί,9 ναυμαχίη κρατήσας ειλε, ο'ί τήν τάφρον περι το τείχος
το έν Σάμω πάσαν δεδεμένοι*0 ώρυξαν.

109. Καί κως12 τόν Άμασιν εύτυχέων μεγάλως ό Πολν-

(1) 'Αμάστ "Αυ,ασις. ωιλέλλην βασιλεύς έβασίλευσεν άπο τοϋ 560
—526 π. Χ.

(2) Τα πρήγματα* ή δύναμις.

(3j Βεβωμένα· Ίων. αντί 3εβο"ημένα· περιβόητα.

I4) "Οκου. . . ίθύσειε· ή ευκτική ώς συ/ν. μετά το δκως έπί αορί-
στου επαναλήψεως· ίθύσειε=δρμήσειε.

(5) "Εφερε καί ήγε" ωέρειν έπί αντικειμένων, άτινα αποκομίζονται,
αγειν επί εμψύχων ο'ντων (κτηνών, δούλων κλπ.).

(6) Μάλλον συναπτ. πρδς τδ χαριέεσθαι.

ί?) 'Αρχήν μηδέν λαβών ή έν γένει μηδέν, όλως διόλου.

(8) Συχνάς δέ αίρήκεε* δια τής καθυποτάξεως τών πλείστων περι-
κειμένων νήσων ο Πολυκράτης κατέστησε τήν Σάμον σποδαίοτάτην
ναυτικήν δύναμιν έν τω Αίγαίω.

(9) Μιλησίοισι· δπως καταστρέν!>η τήν δύναμιν τής ναυτικής καί

εμπορικής πόλεως Μιλήτου, αλλά δεν τδ κατώρθωσε.

(ΊΟ) Δεδεμένοι ώς αιχμάλωτοι* άλλαχοϋ ή φράσις είνε: δεδεμένοι
έν πέδησι.

(Π) Κω;" ■ εκφράζει ό λέγων μάλλον ατομική ν γνώμη ν ή είκασίαν
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κράτης ονκ ε λάνθανε, άλλα ο ι τοϋτ ήν επιμελές, πολλω
δέ έτι πλεϋνός οι εντνχίης γινομένης, γράψας ές βιβλίόν
τάδε έπέστειλε ές Σάμον "Λμασις Πολνκράτεϊ ώδε λέγει,
ήδν μέν πννθάνεόθαι άνδρα φίλον και ξεϊνον εί> πρήσ-
σοντα' ε μοι δΐ αι σαι μεγάλαι εντνχίαι ονκ άρέσκονθι,
το θείον επισταμένω ώ? έστι φθονερόν καί κως βονλομαι
και αντος και τώνΊ άν κήδωμαι, το μέν2 τι εντνχέειν:·τών
πρηγμάτων,Ζ το δέ προσπταίειν, και οντω διαφέρειν τον
αιώνα εναλλάξ, πρήσσωνή εντνχέειν3 τά πάντα, ονδένα
γάρ κω λόγω6 οίάα άκονσας, όστις ές τέλος ον κακώς έτε-
λεντησε πρόρριζοςΊ, εντνχέων τά πάντα, σν ών νϋν εμοϊ
πειθόμενος ποίησον προς τάς^εύτνχίας τοιάδε' φροντίσας
το άν ενρης έόν τοι πλείστον άξιον, καϊ έπ' ω σν άπο-
λομένω μάλιστα τήν ψνχήν άλγήσεις, τοϋτο απόβαλε οντω
όκωςs μηκέτι ήξει ές άνθρώπονς. ήν τε μή' εναλλάξ ήδη
τώπο τοντον 9 αι εντνχίαι τοι τήσι πάθησι προσπίπτωβι,
τρόπω τω έξ έμεϋ νποκειμένω10 άκέοΛ1

άντί τούτου εκφράζεται τό αύτό δι' εύκτικ. μετά τοϋ άν : καί κως
βούλομαι=καί βουλοίμην άν.

(1) Τών=ούτοι τών (ών).

(2) Τό μέν.. τό δέ· έπιρρηματ.

(3) Τών πρηγμάτων έξαρτ. έκ του : τό μέν.

Λ) 'Εναλλάξ πρήσσων δ έστι τοτέ μέν εύτυχέων, τοτέ δέ προσ-
πταίων.

(5) "Η εύτυχέειν ώς εί προηγείτο : μάλλον βούλομαι.

(6) Λόγω·=άκοή.

(7) ΓΙρόρριζος· πρβ. εν Βιβλ. Α', 32: πολλοίσι γάρ ύποδέξας ολβον
ό θεός προρρίζους άνέτρεψε.

(8) "Οκως μετά μελλ. όριστ. έπί τροπικ. σημ.

(9) Τώπδ τούτου· χρονικ. πρός άκριβεστ. τοϋ ^ χρόνου προσδ^ιορι-
συ,όνείςτό ήδη'συχν. δ Ήροδ. άντί τούτου μεταχειρίζεται: τό ένθεϋτεν.

' (10) 'Υ·ποκειμένω=ύποτεθειμένω· (ύποτίθεσθαι=συμβουλεύειν).

(11) Άκέο· 5 έστιτάς ευτυχίας.''Εν τή αύτη σημ. κεφ. 16 άκεό-
μενος τά έπιφερόμενα, ό έστι. κακα.
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110. Ταντα έπιλεζάμενος* ο Πολνκράτης καί νόω λαβών
ώς οί εν νπετίθετο "Λμαβις, έδίζητο έπ ώ άν μάλιβτα
τήν ψνχήν άβηθείη- άπολομένω τών κειμηλίων, διξήμενος
ό' ενριβκε τόδε. r}v οί ΰφρηγϊς 3 τήν έφόρεε χρνύόδετος,
βμαράγδον4 μέν λίθον* έοϋύα, έργον δε ήν Θεοδώρου6 τον
Τηλεκλέος Σαμίου, έπεϊ ών ταύτην οί έδόκεε άποβαλεΐν,
έποίεε τοιάδε. πεντηκόντερον πληρώοας άνδρών έβέβη ές
αυτήν, μετά if άναγαγεΐν έκέλευε ές τό πέ?»αγος' ιώς (5ε
άπο τής νήβου έκάς έγένετο, περιελόμενος τήν βφρηγΐδα
πάντων όρεόντων τών βνμπλόων ρίπτει ές τό πέλαγος,
τοϋτο δε ποιήοας άπέπλεε, άπικόμενος δε ές τά οικία 6υμ-
φορή έχρατο.1

111. Πέμπτη δε ή έκτη ήμέρη από τούτων τάδε οί 6ν-
νήνεικε γενέβθαι. άνήρ άλιεύς λαβών ίχθνν μέγαν τε καϊ
καλόν ήξίου μιν Πολυκράτεϊ δώρον δοθήναι' φέρων δή
έπί τάς θύρας Πολνκρτάεϊ έφη έθέλειν έλθεϊν ές όψιν,
χωρήβαντος δε οί τούτον έλεγε διδονς τον ίγ^θϋν Q βα-

(1) Έπιλεξάμενος=:άναγνούς. Έν τή σημ. του σκέπτεσθαι, Βιβλ.
Α' κεφ. 78.

(2) Άσηθείη=άλγήσειε.

(8) Σφρηγίς· αττ. σφραγίς* ένταΰθα λίθος σφραγιστικός, όστις
ίεοεαένος ήτο είς δακτύλιον" ή του Πολυκράτους ήτο χρυσόδετος,
τήν δε αςίαν του είχε καί ένεκα τοϋ λίθου καί ενεκα τής τεχνικής
εργασίας τοϋ Θεοδώρου.

(4) Σμαράγδου" ένεκα τής σκληοότητός του είνε δυσκολώτερος να
έργασθή ή ό ό'νυξ.

(5) Αίθου" γενικ. τής ύλης.

(6) Θεοδώρου- ό ένταΰθα μνημονευόμενος Θεόδωρος (περί τήν 40

ολυμπ. είχε κατασκευάσει έκτός τής σφραγΓδος καί τόν κρατήρα, ον ό
Κροίσος έδωρήσατο τώ έν ΔελφοΓς μ,αντείω. Έκτος τής τοοευτικής
εγίνωσκε καί τήν σφραγιδογλυπτικήν, ήτις έπί τοϋ μεγ. 'Αλεξάνδρου
εφθασεν είς τήν άκμήν της.

(7) Συμφοφή χράσθαι·- άλλαχοϋ σύμφορη εχεσθαι.
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αιλεϋ, εγώ τόνδε ελών ουκ έδικαίωσα φέρειν ές άγορήν.
καίπερ γε εών άποχειροβίωτος, αλλά μοι έδόκεε σεϋ τε
εΐναι άξιος και της σης αρχής' σοι δή μιν φέρων δίδωμι.
Ο δέ ήσθεϊς τοΐσι έπεσι αμείβεται τοισίδε· Κάρτα τε εν
έποίησας, καϊ χάρις διπλόη τών τε λόγων και τοϋ δώρον
καί σε έπϊ δεΐπνον καλέομεν. ' Ο μέν δή άλιενς μέγα ποι-
ενμένος ταϋτα, ήϊε ές τά οικία, τον δέ ίχ,θνν τάμνοντες οι
θεράποντες ενρίσκονσι έν τή νηδνϊ αντοϋ ενεοϋσαν τήν
ΓΙολνκράτεος σφρηγίδα. cbg δέ είδόν τε καϊ έλαβον τάχιστα,
έφερον κεχαρηκότες παρά τον Πολνκράτεα, δίδοντες δε
οι τήν σφρηγΐδα έλεγον ότεω τρόπω ευρέθη, τον δε ώς
έσήλθε1 θείον είναι το πρήγμα, γράφει ές βιβλίον πάντα,
τά ποιήσαντά μιν οία καταλελάβηκεε, γράψας δε ες Αί'γν-
πτον έπέθηκε.2

112. Έπιλεξάμενος δέ ο Άμασις το βιβλίον το παρά
τοϋ Πολυκράτεος ήκον, έμαθε ότι ίκκομίσαι τε αδύνατον
ειη άνθρώπω άνθρωπον έκ τοϋ μέλλοντος γίνεσθαι πρά-
γματος, και ότι ονκ εν τελεντήσειν μέλλοι Πολυκράτης
εντνχέων τά πάντα, og και τά αποβάλλει ευρίσκει, πέμψας
δέ οί κήρνκα ές Σάμον διαλνεσθαι έφη τήν ξεινίην. τούδε
δέ εΐνεκεν ταϋτα έποίεε, ϊνα μή, σνντνχίης δεινής τε καί με-
γάλης Πολνκράτεα καταλαβούσης, αντός άλγήσειε τήν ψν-
χήν ώς περί ξείνον ανδρός.

(1) .Τον ok ώς έσήλθε* ένταΰθα συντάσσετ. αιτιατική άλλαχου δοτ.

(2) Ές Αίγυπτον έπέθηκε· ένν. το βιβλίον τήν σημασ. τοϋ επιτι-
θέναι έομηνεύει Άρποκρ.: λέγειν ήν είθισμένον έπέθηκεν επιστολην
άντί τοΰ παρέδωκε (άγγέλω).
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(Βιβλ. Γ', κεφ. 50-53).

113. 'Εκεί τε γάρ τήν εωυτοϋ γυναίκα Μέλιβσαν Περί-
ανδρος άτι έκτε IV ε,Ι συμφορήν τοιήνδε οί άλλην συνέβη
προς τή γεγοννίη γενέσθαι' ή σο: ν οί έκ Μελίσσης δύο
παίδες,2 ήλικίην 6 μεν έπτακαίδεκα, δ δε όκτωκαίδεκα έτεα
γεγονώς. τούτους ο μητροπάτωρ Προκλέης, έών 'Επιδαύρου
τύραννος, μεταπεμψάμενος παρ5 έωυτόν έφιλοφρονέετο, 3
ώς οίκος ην θυγατρός έόντας τής έοουτοϋ παΐδας. έπεΐ τ ε
δέ σφεας άπεπέμπετο, είπε προπέμπων αυτούς' Αρα ί'στε,
ώ παίδες, ος ύμέων τήν μητέρα άπέκτεινε ; Τούτο το έπος
δ μεν πρεσβύτερος αυτών έν ούδενι λόγω έποιήσατο' ο δε
νεώτερος, τω ούνομα ήν Αυκόφρων. ήλγησε άκούσας ούτω
ίόστε άπικόμενΰς ές τήν Κόρινθον άτε φονέα τής μητρός
τόν πατέρα ούτε προσεΐπε, διαλεγομένω τε ούτι προσδιε-
λέγετο ίστορέοντί* τε λόγον ούδένα έδίδου.3 τέλος δέ μιν
περι,θύμως έχων6 δ Περίανδρος έζελαύνει έκ τών οικιών.

114, ' Εξελάσας δέ τούτον ίστόρεε τόν πρεσβύτερον τά
σφι δ μητροποίτωρ διελέχθη. δ οί άπηγέετο ώς σφεας

(*} Άπέκτεινε- ό Περίανδρος είχε σύζυγον Μέλισσαν τήν θυγατέρα
τοΰ τυρανου Προκλέους ές 'Επιδαύρου, ήν καί άπέκεινε εγκυον ού-
ταν, κατά Διογ. τον Λαέρτιον.

(2) Δύο παΓδες- Κύψελος καί Αυκόφρων.

(3) Έφιλοφρονέετο* = φιλοφρόνως έοέςατο.

Ίστορέοντί' δηλ. έρωτώντι περί τοΰ αιτίου τής συμπεριφο-
ράς του.

(5) Λόγον... έδίδου* έν κυρ. σηυ.ασ. ουκ άπεκρίνετο.

Ι6) Περιθύμως ε/ων ύπ' οργής ύφαρπασθείς.
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φιλοφρόνως ε'δέξατο' εκείνον δε τον έπεος τό βφι δ Προ-
κ?.ης άποβτέλλων είπε, άτε ον νόω λαβών, ουκ έμέμνητο.
Περίανδρος δε ονδε μίαν μηχανήν έφη είναι μη ον* βφι
εκείνον νποθέΰθαι τι, έλιπάρεέ τε ιΰτορέων ό δε άναμνψ
σθ-είς είπε και τοϋτο. Περίανδρος δε νόω ?.αβών (και τοϋτο)
και μαλακόν ένδιδόναι βονλόμενος ονδεν, τη* δ έξελα&είς
νπ' αντοϋ παις δίαιταν^ έποιέετο, ες τούτους πέμπων άγ-
γελο ν άπηγόρενε μή μιν δέκεθθαι^ οίκίοισι. δ δε οκως άπέ-
λαννόμενος έλθοι ές άλλην οίκίην, απηλαύνετ άν5 και
από ταύτης, άπειλέοντός τε τοϋ Περιάνδρου τοϊβι δεζαμέ-
VO101 και έζέργειν κελενοντος. άπελαυνόμενος άν ήϊε
επ έτέρην τών εταίρων οι άτε Περιάνδρου εόντα παΐ-
δα, καίπερ δειμαίνοντες, όμως εδέκοντο.

115. Τέλος6 ό Περίανδρος κήρυγμα εποιήβατο, όζ άν
ή οίκίοιβι νποδέίηταί μιν ή προσδιαλεχθη, ιρήν ζημίην'
τοϋτον τω !Λπόλλωνι οφείλειν, 06ην όή8 είπας. πρός ών
δ ή τοϋτο τό κήρνγμα οντε τις οί διαλέγεόθαι οντε οίκί-
οισι δεκεό&αι ήθελε' πρός όε9 ονδε αντός εκείνος εδικού ον
πειράσθαι άπειρημένον,10 άλλα διακαρτερέων έν τή<5ι ΰτο-

(i) Μ ή ου" διπλή άρνησις μετ' άρνητικ- πρότασιν απαντά, πολλάκις.

Τή (=παρ'ο!ς). ^

(3) Δίαιταν έποιέετο·= εόιαιτάτο.

(*) Μή. . .δέκεσθαι" άπαρεμφ. μετά τοϋ μή μετά ρήμα, οϋ ή έν-
νοια περιέχει άρνησιν (άπηγόρευε).

(5) 'Απηλαύνετ' άν συναπτ. τό άν μετά παρατατ. ή άορ. σημ.
τήν επανάληψιν έν τω παρελθόντι.

(6) Τέλος· έπιρρημ. , , , , ,

(*7> Ίρήν ζημίην /ρηματικαι ζημιαι επεμποντο εις ιερά, διότι <
δημόσιος θησαυρός έτίθετο ύπό τήν προστασίαν^των.

(8) "Οσην δη' όιά τοϋ δή αναφορικά ώς τά : οίος, όσος, όστις λαμ
βάνουσιν έπιθετικήν τινα σημασίαν.

(9) Πρός δέ" έπιορηματ.

(10) 'Απειοημένου-γεν.είς τό πειράσθ.αύτοϋ άπειρ.==απηγορευμενου
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ήύι εκαλινδέετο. τετάρτη δ3 ήμερη ίδών μιν ό Περίανδρος
άλουβίν,σί τε1 και άσιτίησι συμπεπτωκότα 9 οίκτειρε· ύπείς
dè τής οργής ήϊε άσσον καϊ έλεγε' ~ £1 παΐ, κότερα τούτων
αίρετώτερά έστι, ταύτα τά νυν έχων πρήσβεις* ή τήν τυ-
ραννίδα καϊ τά αγαθά τά νυν εγώ έχω, ταϋτα4 έόντα5 τω
πατρι έπιτήδί ον παραλαμβάνει ; ός έών έμός τ ε παις και
Κορίνθου τής εύδαίμονος6 βασιλεύς άλήτην βίον εΐλευ, άν-
τιστατέων τε καϊ Οργή χρεόμενος ' ές τόν σε ήκισα χρήν.
εί γάρ τις συμφορή έν αύτοΐσis έγεγόνεε, εξ ής ύποψίην9
ές έμέ έχεις, έμοι τε αύτη γέγονε, και εγώ αυτής το πλεϋν
μέτοχος είμι,όσωί0 αύτός σφεα έξεργασάμην. σύ δέ μαθών,
όσω φρονέεσθαι κρέσσον έστι ή οίκτείρεσθαι,11 άμα τε δ-
κοϊόν τι ές τούς τοκέας και ές τούς κρέσσονας τεθνμώ-

(1) Άλουσίησί τε και άσιτίησι" ή χρήσις αύτη τοΰ πληθυντικ. έν
αφηρημ. εννοίαις άπαντά ιδίως έν ούσιαστικοΐς, άτινα σημαίνουσι
περιστασίν τινα συχνάκις έπανερχομένην ούτω άλογίησι παρ' Όμ.
ατασθαλίησι, ύπεροπλίησι, άναλκείησι, άτιμίησι, πολυκερδείησι.

(2) Συμπεπτωκότα. πρβλ. Σοφ. ΑΓ. 429· τοιοΐσοε κακοΓς συμπε-
πτωκότα· παρ' Ήροδ. άπαντα έν ταύτη τή σημασ. συνηθέστ. περι-
πίπτειν.

(3) Ταΰτα τά νΰν έχων πρήσσεις·=ούτω (ένν. πρήσσειν) ώσπερ
νυν εχων πρήσσεις· (ή κατάστασις, έν ή σύ ήδη είσαι)· ώστε το
πρησσειν ένταΰθα ούδέτερ. ώς τδ εύ ή κακώς πρήσσειν.

(4ΐ Ταΰτα* έμφαντικώτερον έπαναλαμβ. τήν τυραννίδα καί αγαθά.

(3) Έόντα* άναφέρ. είς νοούμ. σέ.

(β) Εύδαίμονος· πλούσιας.

(') Όργή χρεόμενος· περιφρ. άντί δργιζόμενος

^ (8) Έν αΰτοΓσι· ό έστι πρήγμασι· ό Περίανδρος φοβείται νά άνα-
φέρη τον θάνατον τής Μελίσσης, όπως μή προκαλέση τήν δργήν τοΰ
υίοΰ του" υπαινίσσεται λοιπόν τδ άτυχες συμβάν μό'νον γενικώς.

I9) Ύποψίην ώς εί έγώ ένσκόπως έφόνευσα.

"Οσω· ώς εί προηγείτο : τοσούτω πλέον.

ί11) Οίκτείρεσθαι. τό αύτδ γνωμικόν καί παρά Πινδ. Πυθ. 1,85.
Κρέσσων γάρ οίκτιρμοΰ φθόνος.
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βθαι, «π^ί ig τά οΐκέα. Περίανδρος μεν τούτοιαι αντον
κατελάμβανε· 6 δέ άλλος μεν ονδέν αμείβεται τον πατέρα.
εφη δε μιν ίρήν ζημίην οφείλειν τω θεώ εωντω ες λόγονς
άπικόμενον. μαθών δε δ Περίανδρος ώς άπορόν τι το
κακόν είη τον παιδός και άνίκητον, εξ όφθαλμών μιν άπο-
πε'μπεται στείλας πλοίον ες Κέρκνραν έπεκράτεε γάρ καϊ
ταύτης, άποστείλας δε τοϋτον δ Περίανδρος εβτρατενετο
επι τον πενθερόν Προκλέα, cbg τών παρεόντων οί πρα-
γμάτων εόντα αίτιώτατον και είλε μεν τήν Έπίδανρον,
εϊλε δε αντον Προκλέα και έζώγρη<3ε}

116. Έπει-βέ τοϋ %ρόνον προβαίνοντος ό τε Περίανδρος
παρηβήκεε και ΰννεγινώβκετο εωντω ονκέτι είναι δυνατός
τά πρήγματα έποράν τε και διέπειν, πέμφας ές τήν Κερκν-
ραν άπεκάλεε τον Ανκόφρονα έπι τήν τνραννίδα' έν γάρ
δή τώ πρεόβντέρω1 τών παίδων ονκ ένώρα? άλλά οί κα-
τεφαίνετο είναι νωθέβτερος. δ δε Υίνκόφρων ούδε άπο-
κρίβιος ήξίωσε τον φέροντα τήν άγγελίην. Περίανδρος δε
περιεχόμεος4 τον νεηνίεω δεύτερα απέστειλε έπ αύτον τήν
άδελφήν, έωντοϋ δε θυγατέρα, δοκέων μιν μάλιβτα ταύτη
αν πείθεβθαι. άπικομένης δέ ταύτης καϊ λεγούαης,s h,
παΐ, βούλεαι τήν τε τνραννίδα ές άλλονς πεβεΐν6 και τον

(1) Είλε. · .καί έζώγρησε· ελαβε ζώντα έν τή εξουσία του- ζώντα
γ,χμαλώτισε·=εΙλε ζωγρίη.
' (2) Πρεσβυτέρα)· Κυψέλω.

(3; Ένώρα* ο έστι τό είναι δυνατόν τα πράγματα έποράν τε καί
διέπειν. _

ν-

(5) Άπίκομένης δέ ταύτης καί λεγούσης· εί; ταΰτα ανήκει ώς λο-
γική άπόδοσις, ό δέ ύποκρινάμενος εφη. 'Επειδή δέ ηγουμένη καί
επομένη πρότασις άπεμακρύνθησαν,ή προηγουμένη έπαναλαμβάνεται
άνακολούθως (ή μέν—ελεγε προς αύτον).

(6) Πεσεΐν εκφρασις άλλη: πεοιέναι, περιερχεσθαι.
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οΙκον1 τοϋ πατρός διαφορηθέντα2 μάλλον ή αυτός βφέα3
άπελθών έχειν ; άπιθι ες τά οικία, παϋσαι σεωυτόν ζημιών,
φιλοτιμίη4 κτήμα βκαιόν μή τώ κακω τό κακόν ίώ.5 πολ-
λοί τών δικαίων6 τά επιεικέστερα προτιθέαβι. πολλοί δε
ηδη τ à μητρώϊα διζήμενοι τα πατρώϊα άπέβαλον. τνραννϊς
χρήμα βφαλερόν, πολλοί δε αυτής έραβταί είβι, ο δε' γέ-
ρων τε ήδη και παρηβηκώς' μή δως τά 6εωυτοϋ αγαθό',
αλλοιβι. * Η μεν δή τά έπαγωγότα τά διδαχθεΐσα υπό τοϋ
πατρός έλεγε προς αυτόν' ο δέ ύποκρινάμενος έφη ούδαμα8
ήζειν ές Κόρινθον, έοτ αν9 πυνθάνηται περειόντα τόν πα-
τέρα, άπαγγειλάβης δε ταύτης ταϋτα, τό τρίτον ο Περί-
ανδρος κήρυκα πέμπει βουλόμενος αυτός μεν ές Κέρκυραν
ηκειν, έκεΐνον δε ές Κόρινθον άπικόμενον διάδοχον γενέ-
σθαι τυραννίδος. καταινέόαντος δ'έπι τούτοι6ιί0 τοϋ παι-
δός, ο μεν Περίανδρος έότέλλετο ί]·ές τήν Κέρκυραν, ό δε
παις12 οί ές τήν Κόρινθον μαθόντες δε οί Κερκυραίοι τού-

(1) Οίκον περιουσία.

(2) Διαφορηθέντα·=διαρπασθέντα.

(3) Σφέα· = αύτά· ο έστι τήν τυραννίδα καί τον οίκον.

(*) Φιλοτιμίη· αίσθημα τιμής.

(5j Μή.,.ίώ· παροιμοιώδης εκοοασις· πρβ. Αίσ/ύλ. μή κακοΐς
ίώ κακά.

(6) Τών δικαίων έξαρτ. έκ τοϋ : προτιθεΓσι, δυνάμει τής έμπε-
ριεχ. συγκριτ. έννοιας. Τά έπιεικέστερα ώς άντιθ. τοΰ δικαίων (αυ-
στηρού δικαίου)- « εστίν έπιεικές τδ παρά τον γεγραμμένον νόμον
δίκαιου » Άριστ. ρητορ. 1, 10.

ΐη Ό δέ· ο πατήρ.

(8) Ούδαμά- ούδετ. πληθ. τοΰ ούδαμός- έπιρρηματικ. κατ'ούδένα
τρόπον, οΰποτε.

(9) "Εστ' αν έν όσω.

(10) Έπί τούτοισι· ύπδ τούτους τούς δοους.

(11) Έστελλετο' έποίε'.προετοιμασίας.

(Ί2) Ό δε παΓς or τδ οί κτητικ.
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των έκαστα, ίνα μή σφι Περίανδρος ες τήν χώρην άπί-
κητat, κτείνονσι τον νεηνίσκον.

17

Η ΖΩΗ ΑΔΕΛΦΟΥ
(Βιβλ. Γ', κεφ. 119).

|fk: 1 1 I 1 .......... .

117. Ο δε γννή τοϋ ' Τνταφέρνεος1 φοιτέονσα έπϊ τάς
θύρας τοϋ βασιλέος κλαίεβκε αν2 και όδυρέσκετο, ποιενσα
δε αίει τωντό τοϋτο τον Ααρεϊον έπεισε οίκτεΐραί μιν,
πέμ·ψας δέ άγγελον έλεγε τάδε'"SI γνναι, βασιλεύς τοι Λα-
ρειος διδοί ένα τών δεδεμένων οίκηΐων ρύσασ&αι, τόν
βούλεαι έκ πάντων. Ή δέ βονλευσαμένη νπεκρίνατο τάδε.
Εί μέν3 δη μοι διδοΐ βασιλεύς ενός τήν -φνχήν, αίρέομαι
έκ πάντων τόν άδελφεόν. Πνθόμενος δέ Ααρεΐος ταϋτα
και θωυμάσας τόν λόγον, πέμψας ήγόρενε' SÎ γύναι, εί-
ρώτα σε βασιλεύς, τίνα έχουσα γνώμην, τόν άνδρα τε καϊ
τά τέκνα έγκαταλιποϋσα, τόν άδελφεόν εΐλεο περιεΐναί τοι,
ός καϊ άλλοτριώτατός τοι τών παίδων και ήσσον κεχαρι-

(1) Ίντα©έρνεος' 6 Ίνταφέρνης ήτο εις τών έπτα Περσών τών
κατά τοϋ Ψευδοσμέρδιος έπαναστάντων. Ούτος μ ή αφιέμενος να
ίείσέλθη εις τον βασιλέα Δαοείον, άποκόψας τα ώτα τοΰ πυλωροΰ καί
άγγελιαοόρου, έρρίφθη ύπο τοΰ βασιλέως μετά τών παίδων αύτοϋ καί
οικείων είς ουλακάς, δπως θανατωθή.

(2) Κλαίεσκε άν τδ άν επιτείνει τήν σημασίαν τοΰ θαμιστικοΰ,
σημαίνοντος επανάληψιν έν τώ παρελθόντι.

(3j Et μέν αποσιωπάται ή άντίθεσις' ό νοΰς τής αντιθέσεως θα
ήτο: άλλ'άν ό βασιλεύς ήθελε νά χαρίση τήν ζωήν είς πλείονας τών
οικείων μου, έκτος τοΰ άδελοοΰ ήθίλον εκλέξει καί τδν σύζυγον.
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βμένος τον άνδρος έβτι. 'Η δ' άμείβετο τοιβίδε' SI βαΰι-
λεϋ, άνήρ μεν μοι αν άλλος γένοιτοι, εί δαίμων έθέλοι,
καί τά τέκνα άλλα, εί ταϋτα άποβάλοιμι' πατρός δέ καϊ
μητρός ονκ έτι μεν ζωόντων άδελφεός άν άλλος ονδενι
τρόπω γένοιτο. Ταύτη τη γνώμη χρεομένη έλεζε ταϋτα'
εν τε δή έδοξε τω Ααρείω ειπείν ή γννή, και οί άπήκε
τοντόν τε, τον παραιτέετο καϊ τών παίδων τον πρεσβύτα-
τον, ήΰθεις αύτη, τονς δε άλλονς άπέκτεινε πάντας. τών
μεν δή επτά είς αντίκα τρόπω τω είρημένω άπολώλεε.

18

Ο ΑΚΟΥΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

(Βτβλ. Γ', κεφ. 129-137).

118. Σννήνεικε2 βασιλέα Ααρεΐον έν άγρη θηρών άποθρώ-
σκοντα απ' ϊππον στραφήναι τον πόδα' καί κως ίσχνροτέ-
ρως^ εστράφη*" ό ^άρ οί αστράγαλος έξεχώρησε έκ τών άρ-
θρων. νομίζων4 if και πρότερον περι έωντον έχειν Αίγν-

(4) Γένοιτο' τήν αυτήν 'έννοιαν έκ©ράζει καί ή 'Αντιγόνη έν Σο-
φοκλ. 905. « Πόσις μέν άν μοι κατθανόντος

άλλος ήν,
καί παις άπ' άλλου φωτός, εί

τοΰδ' ήμπλακον-
μητρός δ' έν Αιδου καί πατρός

κεκευθότοιν
ουκ 'έστι αδελφός, όστις άν όλάστοι ποτέ »

(1) Συνήνεικε =συνέβη.

(2) Ίσχυροτέρως· άρκετά ισχυρώς.

(3) 'Εστράφη· ό Δαρείος.
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πτίων1 τούς δοκέοντας είναι πρώτον? τήν ιητρικήν* τούτοισι
έχράτο. οι Λε στρεβλοϋντες και βιώμενοι3 τον πόδα κακόν
μέζον έργάξοντο. έπ επτά μεν δή ημέρας και επτά νύκτας
νπό τοϋ παρεόντος κακού δ Λαρεΐος άγρνπνίησι εί'χετο, τη
δε δή όγδοη ήμερη έχοντι οι φλαύρως παρακούσας τις πρό-
τερονέν Σάρδισι'* τοϋ Κρότων ιήτεω Λημ οκήδεος τήν τέχνη ν
άγγέλλει τω Λαρείω'^ ό δε άγειν μιν τήν ταχίστην παρ'
έωντόν εκελενΰε. τόν δε ώς εξεϋρον εν τοΐσι Όροίτεω άν-
δραπόδοισι όκον δή άπημελημένον, παρήγον ες μέσον πέδας
τε έλκοντα και ράκεσι έβ&ημένον.

119. Στα&έντα δε ές μέύον είρώτα 6 Λαρεΐος τήν τέχνην
εί έπίσταιτο' ό δ' ουκ νπεδέκετο,6 άψρωδέων, μή έωντόν έκ-
φήνας τό παράπαν τής Ελλάδος ή άπεστερημένος. κατεφάνη
τε τω Λαρείω τεχνάξειν7 έπιστάμενος, και τούς άγαγόντας
αντον έκέλενσε μάστιγάς τε και κέντρα παραφέρειν ές< το
μέσον, ο δε έν&αϋτα δή ών έκφαίνει, φας άτρεκέως μεν ονκ
έπίστασθαι, δμιλήσας δε ίητρω φλαύρως έ'χειν τήν τέχνην'8
μετά δε, ώς οι' επέτρεψε,9 Έλληνικοΐσι ίήμασι χρεόμενος καϊ
ήπια10 μετά τα ίσχνρα11 προσάγων νπνον τέ μιν λαγχάνειν

(*) Νομίζων εν τή σημ. τοΰ εχειν έν χρήσει, συνειθίζειν.

(2) Πρώτους τήν ίητρικήν; ένν. τέχνην.

(3) Στρεβλουντες καί βιωμένοι* όπως αυτόν πάλιν επιδίορθώσωσι.
(*) Έν Σάρδισι" ενθα ό Δημοκήδης άμα μετά τοϋ Πολυκράτους

είχε γείνει υποχείριος τοΰ Όροίτου.

(5) Τώ Δαρείω* επαναλαμβάνεται διά τούτου το ποοηγ. οί.

(6) Ύπεδέκετο' τήν τέχνην έπίστασθαι (ήρνεΐτο).

(7) Τε/νάζειν'προιράσεσι χρήσθαι* δρα τήν παρονομασίαν τεχνά-
ζειν καί τέχνην, διότι εις τό : έπιστάμενος, έξυπακούετ. τέχνηνόρα
ρητορικ. Γαλάνη σελ. 31' ή δέ μετοχ. έναντιωματ.

(8) "Εχειν τήν τέχνην' συνώνυμ. τώ έπίστασθαι.

(9) Επέτρεψε' τό πρήγμα ή τήν ίήσιν.
(1°) "Ηπια* ένν. ίήματα.

(11) Μετά τά ισχυρά" άτινα οί Αιγύπτιοι ιατροί ειχον μεταχειρισθή"
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έποίεε και έν χρόνω όλίγω ύγιέα μιν έόντα άπέδεζε, ούδαμά
έτι έλπίζοντα άρτίπουν έβεβθαι. δωρέεται δή μιν μετά ταύτα
δ Λαρεΐος πεδέων χρυβέων δύο ζεύγεβϊ ό δέ μιν έπείρετο,
εί' οί διπλήβιον τό κακόν1 επίτηδες νέμει, ότι μιν ύγιέα έ-
ποίηβε. ήβ&εϊς δε τω έπεΐ ό Λαρείος αποπέμπει μιν παρά
τάς εωυτοϋ γυναίκας, παράγοντες δε οί ευνούχοι έλεγον
προς τάς γυναίκας, ώς βαβιλέϊ ούτος εί'η ός τήν ψυχήν απέ-
δωκε. νποτύπτουβα2 df αντέων έκάβτη φιάλη τοϋ χρυβοϋ
θήκην έδωρέετο ές Αημοκήδεα, ούτω δή τι δαψιλέϊ δωρεή
ώς τούς άποπίπτοντας από τών φιαλέων βτατήρας3 επόμενος
ο οίκέτης, τω ούνομα ήν Σκίτων, άνελέγετο, και οί χρήμα
πολλόν τι χρυβοϋ4 βυνελέχ&η.

120. (0 δε Αημοκήδης ούτος ώίε έκ Κρότωνος άπιγμέ-
νος Πολυκράτεΐ ώμίληβε' πατρι ΰυνείχετο5 έν τή Κρότωνι
όργήν χαλεπω' τούτον έπείτε ουκ έδύνατο φέρειν, άπολιπών
οί'χετο ές Αίγιναν. καταβτάς6 δε ές ταύτην τω πρώτω έτεϊ
υπερεβάλετο τούς άλλους ίητρούς, άβκευής περ έών και έ-
χων ουδέν τών οαα" περι τήν τέχνην έβτι έργαλήϊα. καί μιν
δευτέρω έτεϊ ταλάντου8 Αίγινήται δημοσίη μιΰθοϋνται,

(1) Το κακόν· δηλ. τδ δυστύχημα τής αιχμαλωσίας.

(2) Ύποτύπτουσα' μέχρις εδάφους τύπτουσα. Αί γυναΓκες μετε-
/ειρίζοντο άβαθες τι ποτηριον ώς άντλητήρα, δι* ού έκάστη έκ τής
θήκης της (θήκη χρυσού) εδιδε νομίσμτατα τω Δηαοκήοη.

(3) Στατήρας· ένταύθα νοούνται τά ύπδ τοΰ Δαρείου κατά πρώτον
κοπέντα νομίσματα καί άπ' αύτού όνομασθέντα Δαρεικοί, οιτινες
ίσοΰντο πρδς 20 δραχμάς άττικάς.

(4) Χρήμα... χρυσού· περίφρασις πρδς δήλωσιν τοΰ μεγάλου, πολλού.

(δ) Συνέχεσθαι. κυρ. έπί πάλης: συμπεπλέχθαι, συνεστάναι.Έν-

ταΰθα: έν εριδι ζήν.

(6) Καταστάς· άφοΰ έκεΤ κατέστη, (διαμονήν έποιήσατο).

(7) Τών δσα-=τούτων δσα.

(8) Ταλάντου' ένταύθα νοείται πιθανώς τδ άττικδν ουχί τδ αίγι-
νητικόν.
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τρίτω δέ ετεϊ Αθηναίοι εκατόν μνέων, τετάρτω δε ετεϊ
Πολυκράτης δυών ταλάντων, οντω μεν άπίκετο ες τήν Σά-
μον, καί από τούτου τοϋ ανδρός ονκ ήκιστα^ Κροτωνιήται
ίητροϊ ευδοκίμησαν.2

121. Τότε δε δ Αημοκήδης εν τοΐσι Σούβοιβι έξιησάμενος
Λαρεϊον οΐκόν τε μέγιστον εΐχε καϊ δμοτράπεζος3 βασιλέϊ
εγεγόνεε, πλην τε ενός τοϋ ές "Ελληνας άπιέναι πάντα τάλλα
οίπαρήν. καϊ τοϋτο μέν τούς Αίγνπτίονς ίητρούς, οΐ βασι-
λέα πρότερον ίώντο, μέλλοντας άνασκολοπιεΐσθαι4 ότι νπό
"Ελληνος ίητροϋ έσσώθησαν5, τοντονς βασιλέα παραιτησά-
μενος έρρύσατο, τοϋτο δέ μάντιν Ήλεϊον Πολνκράτεϊ έπι-
σπόμενον καϊ άπημελημένον έν τοΐσι άνδραπόδοισι έρρύ-
σατο. ήν δέ μέγιστον πρήγμα6 Αημοκήδης παρά βασιλέϊ.

122. Έν χρόνω δέ ολίγω μετά ταϋτα τάδε άλλα σννήνεικε
γενέσθαι' Άτόσση τή Κύρον μέν θνγατρι, Ααρείον δε γν-
ναικι έφν φϋμα,Ί μετά δέ έκραγέν ένέμετο8 πρόσω, όσον
μέν δ ή χρόνον ήν έλασσον, ή δέ κρύπτουσα καϊ αίσχννο-
μένη έφραξε ούδενί' έπεί τε δέ έν κακω ήν, μετεπέμψατο

(!) Ουκ ήκιστ. δθεν άλλά μάλιστα.

(2) Ευδοκίμησαν ενταύθα έν τοις χειρογράφοις είποντο καί τα
έξης : έγένετο γάο ών τοϋτο, δτε πρώτοι μέν Κροτωνιήται ιητροι
έλέγοντο άνά τήν Ελλάδα είναι, δεύτεροι δέ ΚυρηναΓοι. Κατα τον
αύτον δέ ypôvov και ΆργεΓοι ήκουον μουσικήν είναι 'Ελλήνων πρώ-
τοι, όπερ καί κατά τήν γλώσσαν καί κατά τδ πραγματικδν μέρος
μαίνεται μεταγενεστέρα προσθήκη.

(3) 'Ομοτράπεζο;· τοϋτο εθεωρείτο ώς μεγίστη τιμή παρά το~ς
Πέρσαις. Καί ό 'Ιστιαίας ητο σύσσιτος τώ βασιλεΓ.

(4) Άνασκολοπιεΐσθαι' άπαρέμφ. μέλ. μέσ. έν παθητ. σημ.

(5) Έσσώθησαν άττικ. ήττήθησαν.

(6) Πρήγμα* άφηρημ. άντί συγκεκριμ. δηλ. ό Δημοκήδης μεγίστην
είχεν ίσχύν, πολύ ίσχυε παρά τώ βασιλεΓ.

(7) Φϋμα- οίδημα, άπόστημα, έλκος.

(8ι 'Ενέαετο· ηυξανε* έπίδοσιν έλάμβανε.

10*
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τόν Αημοκήδεα καϊ οί έπέδεξε. ο δέ φας ύγιέα ποιήβειν,
έξορκοί μιν ή μεν1 οί άντυπονργήβειν εκείνη ν τοϋτο το άν
αυτής δεηθη, δεήβεβθαι δέ ονδενός τών όβα ές αίβχννειν
έβτι φέροντα.

123. tfè άρα2 μιν μετάΚ ταϋτα ίώμενος ύγιέα άπέδεξε,
ένθαϋτα δή δι δαχθεϊβα ύπο τοϋ Αημοκήδεος ή'Άτοββα προσ-
έφερε έν τή κοίτη Ααρείω λόγον τοιόνδε' Ώ βαβιλεϋ, έχων
δνναμιν τ οβ αν την κάτηθαι, οντε τι έθνος προβκτώμενος
οντε δνναμιν Πέρβηβι. εικός δέ έβτι άνδρα καϊ νέον3 καϊ
χρημάτων μεγάλων δεβπότην φαίνεβθαί τι άποδεικννμενον,
ίνα καϊΚ Πέρβαι έκμάθωβι ότι νπ ανδρός άρχονται, έπ
άμφότερα δέτοι φέρει5 ταϋτα ποιέειν, καϊ ίνα βφέων Πέρ-
βαι επιβτέωνται άνδρα είναι τόν προεβτεώτα, καϊ ίνα τρί-
βωνται πολεμώ μηδε βχολήν άγοντες έπιβονλεύωβί τοι. ννν
γάρ άν τι καϊ άποδέξαιο έργον, έως νέος είς ήλικίην' αύ-
ξομένω γάρ τω βώματι βνναύξονται καϊ αί φρένες, γηρά-
βκοντι δέ βνγγηράβκονβι καϊ ές τά πρήγματα πάντα άπαμβλύ-
νονται.6 Ή μέν δή ταντα έκ διδαχής έλεγε, ο δ' άμείβετο
τοιβίδε' Ώ γύναι, πάντα, όβα περ αντός έπινοέω ποιήβειν,
είρηκας' εγώ γάρ βεβονλενμαι, ζεύζας γέφνραν έκ τήβδε τής
ηπείρου ές τήν έτέρην ήπειρον έπϊ Σκνθας βτρατεύεβθαι·

(!) Ή μέν (=μήν) έπομοτικ. Βεβαιούν.

(2] "Αρα* εκφράζει ότι ή έννοια εινε φυσική συνέπεια έκ τών
προηγουμένων.

(3) Νέον ό Δαρείος ήτο 30 έτών τήν ήλικίαν.

(*) "Ινα καί- το και δεν ανήκει είς τδ Πέρσαι, άλλ' είς δλην τήν
πρότασιν.

(5) Φέρει· (=συμφέροι·) μοι έπ'άμφότερα· διπλήν φέρει ωφέλεια /.

(β) Άπαμβλύνειν ή γνώμη του Δημοκήδους καί τών αρχαίων
φυσικών ητο ή αυξησις ή μείωσις τής ψυχικής ζωής καί τής
πνευματικής ισχύος έξαρτάται έκ τής αυξήσεως καί έξασθενήσεως τοϋ
σώματος, διότι καί ή ψυχή είνε συνόεδεμ. πρός τά σωματικά όργανα.
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και ταντα ολίγον χρόνου έσται τελεύμενα. Λέγει "Ατοσσα
τάδε'"Ορα ννν. έπί Σκύθας μεν τήν πρώτη ν1 ίέναι έασον
ούτοι γάρ, έπεάν σύ βούλη έσονται2 τοί' σύ δέ μοι έπί τήν
'Ελλάδα στρατεύεσθαι? έπιθνμέω γάρ, λόγω πννθανομένηϊ
Αακαίνας τέ μοι γενέσθαι θεραπαίνας καϊ Αργείας κκϊ Ατ-
τικάς καϊ Κορινθίας, έχεις δε άνδρα έπιτηδεώτατον ανδρών
πάντων δέζαι τε έκαστα τής 'Ελλάδος καϊ κατηγήσασθαι5,
τούτον og σεν τόν πόδα έξιήσατο. Αμείβεται Ααρεΐος'' Si
γύναι, έπεϊ τοίννν τοι δοκέει τής 'Ελλάδος ήμέας πρώτα
άποπειράσθαι κατασκόπονς μοι δοκέει Περσέων πρώτον
άμεινον είναι όμοϋ6 τούτω τω7 σύ λέγεις πέμψαι ές αν-
roùg,8 οίΧ μαθόντες καϊ ίδόντες έζαγγελέονσι έκαστα αντών
ήμΐν και έπειτα έζεπιστάμενος έπ' αντούς τρέψομαι.

124. Ταντα είπε καϊ άμα έπος τε καϊ έργον έποΐεε.9 έπεί
τε γάρ τάχιστα ήμέρη έπέλαμψε, καλέσας Περσέων άνδρας
δοκίμονς πεντεκαίδεκα ένετέλλετό σφι έπομένονς Αημοκήδεϊ
δ ιεξελθείν τά παραθαλάσσια της 'Ελλάδος, οκως τ ε μή
διαδρήσεταΰ0 σψεας ο Αημοκήδης, άλλά μιν πάντως οπίσω
άπάζονσι. έντειλάμενος δε τούτοισι ταύτα, δεύτερα καλέσας
αντον Αημοκήδεα έδέετο αντοϋ, όκως έζηγησάμενος πάσαν
καϊ έπιδέξας τήν 'Ελλάδα τοΐσι Πέρβησι όπίσω ήξει' δώρα

(1) Τήν ποώτην ενν. όδόν έπιρρημ. κατά πρώτον.

(2) "Εσονται* θά σοι ήνε ασφαλείς.

(3) Στρατεύεσθαι· άπαρέιιφ· αντί προττακ.

(*) Πυνθανομένη· ένεττ. έν ση α. πα ρ α κει u.. τό ύποκεία. αναπληρ.
έκ τών έποαένων.

(5; Κατηγήσασθαι' ένν. τήν ό0όν=κατηγεαόνα είναι.

(6) Όιχοί3-=άμα.

(7) Τούτω τώ- έλξις.

(8, Έπ' αυτούς* Έλληνας ; ληπτέον έκ τοϋ : τής Ελλάδος.

(9 Έποςτε... έποΐεε- εις τό πρώτον νοεϊτ. είπ-r (ζεΰγαα).

jiOj "Οκως τε αή διαδρήσεται· έκ τοΰ ένετέλλετό έςαρτ. όπως καί
τό διεξελθεΓν
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δέ μιν τω πατρί και τοισι άδελφεοΐσι έκέλενε πάντα τά
εκείνον έπιπλα* λαβόντα άγειν, φάς άλλα οί πολλαπλά-
σια άντιδώσειν προς δέ2 ές τά δώρα3 ολκάδα οί έφη σν<μ-
βαλέεσθαι πλήρεις αγαθών παντοίων, τήν άμα οί πλεύσε-
σθαι. Λαρεΐος μεν δή, δοκέειν έμοϊ, απ ούδενος δολεροί>
νόον έπαγγέλλετο οί ταϋτα, Λημοκήδης δε δείσας μή εν
έκπειρωτο Ααρεΐος, ούτι έπιδραμών4 πάντα τά διδόμενα
έδέκετο, αλλά τά μεν εωυτοϋ5 κατά χώρην6 έφη καταλείψειν,
ίνα οπίβω σφέα άπελθών έχει, τήν μέντοι ολκάδα τήν οί
Λαρεΐος έπαγγέλλετο' ές τήν δωρεήν τοΐσι άδελφεοΐσι, δέ-
κεσθαι έφη. εντειλάμενος δέ και τούτω ταύτα8 6 ζίαρεΐος,
άποστέλλει αύτούς έπι θάλασσαν.

125. Καταβάντες δέ ούτοι ές Φοινίκην και Φοινίκης9 ές
Σιδώνα πόλιν, αύτίκα μεν τριήρεας δύο έπλήρωσανάμα
δε αύτήσι και γαϋλον'10 μέγαν παντοίων αγαθών*2' παρα-
σκενασμένοι δε πάντα έπλεον ές τήνr Ελλάδα,προσίσχοντες^

αύτής τά παραθαλάσσια έθηεϋντο καϊ άπεγράφοντο, ές

(I) Έπιπλοα' τα δυνάμενα νά ταξειδευθώσι, τά κινητά.

Πρδς δέ" έπιρρηματικ.

(3) Ές τά δώρα· ό βασιλεύς ήθελε πρδς τοις οώροις, α ο Δ ήθελε
λάβει,καί αύτδς νά πρόσθεση ετερον πλοΓον πλήοες αγαθών παντοίων.

(*) Έπιδ

ραμών κατά σπουδήν λαμβάνων, όρμητικώς έφορμών.

(5) Τά μεν έωυτοΰ- άνταποκρίν. είς τδ έπόμ.: τήν μέντοι ολκάδα.

(6) Κατά χώρην=αυτοϋ, ή αύτοϋ ταύτη' έν τή θέ^ει του.

(7) Έπηγγέλλετο' ένν. συμβαλέεσθαι.

(8) Ταύτά' τδ άνω μνημονευθ. διεςελθεΓν τά παραθαλάσσια.

(9) Καί Φοινίκης·=καί μάλιστ.

(10) Έπλήρωσαν' ναυτών.

(II) Γαυλόν κυρ. στρογγύλον άγγεΓον, έντεΰθ. παρ' Όμήρ. αγ-
γείο ν γαλακτοφόρον, ή άντλητήρ παρ' Ήροδ. Ειτα στρογγύλον πλοΓον
Φοινικικδν (φορτηγόν).

(12) Παντοίων αγαθών' έννοειτ. τδ ρήμ. έπλήρωσαν.

(13) Προσίσχοντες αρχ. άνεπληροϋτο δια του : τήν νέα.
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ο τά πολλά αντής και ονομαβτά θεηβάμενοι άπίκοντο τής'I-
ταλίης ες Τάραντα. ένθαϋτα δε εκ ρηβτώνης1 τής Αημοκή-
δεος ΙΑριβτοφιλίδης των Ταραντίνων2 ό βαβιλενς τοϋτο μεν
τά πηδάλια παρέλνβε τών Μηδικέων νεών, τοϋτο δέ αντονς
τονς Πέρβας είρζε cbg καταβκόπονς δήθεν έόντας. έν ώ3 όθ
οντοι ταϋτα έπαβχον, ό Αημοκήδης ές τήν Κρότωνα άπικνέ-
εται. άπιγμένον δέ ήδη τοντον ές τήν έωντοϋ ό Αριβτοφιλί-
δης έλνβε τονς Πέρβας, καϊ τά παρέλαβε τών νεών4 άπέ-
δωκέ 6φι.

126. Πλέοντες dè ένθεϋτεν οι Πέρβαι και διώκοντες Αη-
μοκήδεα άπικνέονται ές τήν Κρότωνα, ενρόντες δέ μιν αγο-
ράζοντα άπτοντο αντοϋ. τών ίθ Κροτωνιητέων οι μέν καταρ-
ρωδέοντες τά Περβικά πρήγματα5 προϊέναι έτοιμοι ήβαν,
οι δέ άντάπτοντό6 τε και τοΐβι βκντάλοιβι έπαιον τονς Πέρ-
βας προϊβχομένονς έπεα τάδε' "Ανδρες Κροτωνιήται, άρατε
τά ποιέετε' άνδρα βαβιλέος δρηπέτην γενόμενον έξαιρέεβθε'
κώς ταντα βαβιλέϊ Λαρείω έκχρήβει 7 περινβρίβθαι ; κώς
δέ νμΐν τά ποιενμενα έξει καλώς, ήν άπέληβθε ήμέας ; έπι
τίνα δέ τήβδε8 προτερην βτρατενβόμεθα πόλιν ; τίνα δέ
προτερην άνδραποδίζεβθαι πειρηβόμεθα; Ταϋτα λέγοντες

fû & Ε'.·-·;...;

(Ι) 'Ρηστώνης· ενεκα χάριτος προς τον Δημ. άττικ. ραστώνη εκ
τοΰ ράδιος. "Άλλοι διορθουσι τήν ©οάσιν : έκ Κρηστώνης και ετεροι :
εκ Κρότωνος, αρμόζουσα μάλλον είς τον νουν θά ήτο : εκ χρησμοσυ-
νης=ένεκα παρακλήσεως.

(2) Τών Μηδικεων νεών έξαοτ. έκ τοΰ παρέλυσε.

|3] Έν ώ· χρονικ.

(*) Τών νεών συνάπτ. j τά (ά) τών νεών (δηλ. πηδάλια).

(s) Τά περσικά πρήγματα'=τήν περσικήν δύναμιν.

(6) Άντάπτοντο* δηλ. αύτοΰ.

(7) Έκχρήσει· πώο θά άρκεσθή ό Βασιλ. πώς θά ευχαριστηθή,
πώς θά ύπομεινη '/ωρις νά έκδικηθή.

(8) Τήσδε'=ή έπ! τήνδε.
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τονς Κροτωνιήτας ονκ ών έπει&ον,* άλ)1 έξαιρε&έντες τε
τον Αημοκήδεα, και τον γαϋλον, τον άμα ήγοντο, άπαιρε-
θέντες άπέπλεον οπίσω ες την Άσίην.

19

Ο ΔΑΡΕΙΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΚΥΘΑΙΣ

(Βχβλ. Δ', κεφ. 126—136.)

127. Ώς εμβάλλοντας τονς Πέρσας οι Σκύ&αι ονκ νπέ-
μενον άλϊ! έφενγον εκάστοτε, πέμψας Λαρεϊος ιππέα παρά
τον Σκν&έων βασιλέα ' Ιδάν&νρσον έλεγε τάδε' δαιμόνιε
ανδρών, τί φεύγεις αίει, έξεόν- τοι τώνδε3 τά έτερα4 ποιέειν;
εί μεν γάρ άζιόχρεος δοκέεις είναι σεωντω τοΐσι έμοΐσι πρήγ-
μασι άντιω&ήναι, σύ δέ στάς τε καϊ πανσάμενος πλάνης μά-
χεσ&αι,5 εί δε σνγγινώσκεαι6 είναι ήσσων, σν δέ καϊ οντω
πανσάμενος τον δρόμον δεσπότη τω σώ δώρα φέρων γήν
τε καϊ νδωρΊ έλ&ε ές λόγονς.

128. Προς ταϋτα δ Σκν&έων βασιλεύς Ιδάν&νρσος ε-

(1) Ουκ ών επειθον* άλλ' όμως δεν επειθον. Ό 'Αθηναίος ποοσ
θέτει τά έξης : Έκδύσαντες τήν στολή ν τοϋ Πέοσου ένέδυσαν το
υ7:ηρετην τοΰ πρυτατεύοντος· έξ ου δή περσικήν εχων στολή ν περί"
έρχεται ταΓς έβδόμαις τους βωμούς μετά τοΰ Πρυτάνεως, ου τρο®ής
χάριν ούδ'ύβρεως, άλλ'επήρειας τής ε'ις τους Πέρσας τοϋτο πράτ-
τιοντες.

(2) Εξόν' αίτιατ. άπόλυτ.

(3) Τώνδε· ο εστι του αει οευγειν.

(4) Τα έτερα· τά εναντία.

(5) Μάχεσθαι· άπαρέμφ. άντί προστακτ.

(6) Συγγινώσκεσθαι' περί τούτου δρα έν τοΓς εμπροσθεν.

(7) Γήν τε καί ύδωρ· δρα Άριστοτ. ρητ. 2, 23 : τδ οιδόναι γήν
καί υδωρ δουλεύειν εστίν-
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λεγε τάδε. Ούτω τό έμόν1 έχει, ώ Πέρΰα' έγώ ούδένα κω
ανθρώπων δείΰας έφνγον οντε πρότερον, οντε νϋν 6ε φεύ-
γω' ούδέ τι νεώτερον2 εϊμι ποιήΰας νϋν ή καϊ εν ειρήνη έ-
ώθεα ποιέειν. δ τι3 δε ούκ αντίκα μάχομαι τοι, έγώ καϊ
τούτο βημανέω' ήμΐν οντε άΰτεα ούτε γη πεφντενμένη έβτι,
τών πέρι δείόαντες μή άλώη4 ή καρή, ταχύτερον 6υμμί6-
γοιμεν αν ές μάχην [■νμΐν] εί δε δέοι πάντως έζ τούτο5 κατά
τάχος ά.πικνέεβθαι, τνγχάνονΰι ήμΐν έόντες τάφοι πατρώϊοι.
φέρετε, τούτους άνενρόντες βνγχ,έειν πειράΰθε αν τούς, καϊ
γνώοεβθε τότε, εΐτε νμΐν μαχηΰόμεθα περί τών τάφων είτε
καϊ ού 6 μαχηβόμεθα' πρότερον δε, ήν μή ήμέας λόγος αί-
ρέη,Ί ον ΰνμμίζομέν τοι' άμφϊ μεν μάχη τοΰαϋτα είρήΰθω,
δεβπότας δε έμούς έγώ Aias τε νομίζω τόν έμόν πρόγονον
καϊ f Ιβτίην τήν Σκνθέων βαβίλειαν μούνονς είναι. 6οι δΐ
άντι μεν δώρων γης τε και ύδατος δώρα πέμψω τοιαύτα,
οίά 6οι πρέπει έλθεΐν, άντι δε τοϋ ότι δεΰπότης έφη6ας

(*) Τδ έμόν* δηλ. ή διαγωγή μου προέρχεται εκ τών επομένων
αιτίων.

(2) Νεώτερον* ασύνηθες.

(3) "Οτι*=διότι.

(*) Άλώη* άναφ. είς τδ άστεα, τδ δε καρή (κείρω) είς τό : γη
πεφυτευμένη.

(5) Ές τούτο* δηλ. είς τήν μάχην.

(6j Είτε... ού" ουχί μή, διότι μόνον ή έννοια μιάς λέξεως απο-
φάσκεται.

(7) 'Ήν μή ήμέας λόγος αίρέη* μετ' άντικειμ. πρόσωπικ- (αν
οέν άρέσκη* άν μή ή ψυχή τρέφη.

(8j Δία* καί Ίστίην. Πιθανώς οί Σκύθαι έλάτρευον τήν θεότητα
Ίστίην ώς τδ στοιχείον τοΰ πυρός, δπερ τά πλείστα τών ανατολικών
έθεώρουν ώς τδν ύψιστον προστάτην θεδν καί διά τούτο αύτην εν
πάση θυσία ή ευχή έπεκαλοΰντο. Ζευς καί Γή δηλοΰσι τήν φυσικήν
ύπηοεσίαν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, 'Απόλλων καί ούρανίη 'Αφροδίτη
είνε αί θεότητες τοΰ οωτδς (ήλιος καί σελήνη).



138 ηροδοτου βιβλιον δ.'·

εΐναι, έμός, κλαίειν λέγω} [τοϋτό έβτι ή άπο Σκυ&έων ρήΘις\.

129 Ο μέν δή κήρυξ οίχώκεε άγγελέων ταϋτα Λαρείω'
οί δέ Σκυ&έων βαβιλέες, άκούΰαντες τής δουλοβύνης το
όνομα οργής έπλή<5&η6αν. τήν μέν δή μετά Σαυροματέων
μοΐραν ταχ&εΐβαν, τής ήρχε Σκώπαβις, πέμπουόι "Ιωβι κε-
λενοντες ές λόγους άπικέβ&αι, τούτοιβι οΐ τον "Ιβτρον έ—
ζενγμένον έφρούρεον αυτών δέ το16ι νπολειπομένοιβι έδοξε
πλανάν μέν μηκέτι Πέρβας, ΰΐτα δέ έκάβτοτε αναιρεομένοιβι
ειΐίτί&εβ&αι. νωμώντες3 ών 6ΐτα άναιρεομένους τους Δα-
ρείου έποίευν τα βεβουλευμένα. ή μέν δή ίππος τήν ϊππον
αίεϊ τράπεΰκε ή τών Σκν^έων, οί δέ τών Περβέων ίππό-
ται φεύγοντες έβέπιπτον ές τον πεζόν ό δέ πεζός «ν4 έπε-
κούρεε' οί δε Σκύ%~αι έ<3αράξαντες τήν ϊππον ύπέβτρεφον,
τον πεζόν φοβεόμενοι. έποιέοντο δέ καϊ τάς νύκτας παρα-
πληγίας προσβολάς οί Σκύ&αί.

130. Τό δέ τοΐόι Πέρβηΰί τε ήν βύμμαχον καϊ τοΐ6ι Σκύ-
&ΐ]6ι άντίξοον5 έπιτι&εμένοιβι τω Ααρείου ότρατοπέδω,
θώμα μέγιβτον έρέω, τών τε όνων ή φωνή καί τών ήμιό-
νων τό είδος' οντε γάρ όνον ούτε ήμίονον γή ή Σκυ&ική
φέρει, ώ? καϊ πρότερον μοι δεδήλωταΓ ουδέ έ<5τι έν τή

(1) Κλαίειν λέγω' (σοι ή σέ)' ούτω καί : κλαίειν κελεύω· οίμώζειν
κελεύω ή μόνον, οίμωζε" είνε τύπος συνήθ. παοα κωμικοΓς αράς και
αποπέμψεως" άντιθ. είνε : χαίρειν σοι λέγω.

(2) 'Ρήσις- τούτο φαίνεται προσθήκη μεταγενεστέρα· κατέστη δέ
μεταγενεστέρως καί παροιμία πιθανώς έχουσα τήν άρχήν έκ τής διη-
γησεως τοΰ Ηροδότου : Τέτακται ή παροιμία έπϊ τών άποτόμως οΐ-
μώζειν τινά λεγόντων, παρ' όσον οί Σκύθαι. (Σουϊδ )."Ετι Διογ.Λαέοτ.
Παρέσχε δέ (Άνάχαρσις) καί άφορμήν παροιμίας διά το παορησια-
στής είναι, τήν άπο Σκυθών ρήσιν. δ έστι δταν τις φανερώς καί
απροκαλύπτως έκδηλοι" τήν γνώμην του.

(3) Νωμέοντες- τδ νωμάν ή τδ σκοπεΓν ταύτδν (Πλατ. Κοατ.).

(4) Πεζός

αν μεθ' όριστ. ίστορικ. ypov. προς δήλωσιν επαναλήψεως.

(®) Άντίξοον* άττικ. εναντίον.
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Σκνθική πάστ\ χώρη τό παράπαν οντε όνος οντε ήμίονος
δια τ à ψνχεα. νβρίζοντες1 ών οι ο vol έτάρασσον τήν ίπ-
πον τών Σκνθέων' πολλάκις έπελαννόντων2 επί τονς
Πέρσας μεταξύ οκως3 άκούσειαν οι ίπποι τών όνων τής
φωνής, έταράσσοντό τε νποστρεφόμενοι καϊ εν θώματι
εσκον, ορθά ιΰτάντες τά ώτα, άτε οντε άκούσαντες πρότε-
ρον φωνής τοιαύτης οντε ίδόντες τό είδος, ταντα μέν ννν
έπί σμικρόν τι έφέροντο4 τοϋ πολέμον.5

131. Οι δε Σκύθαι όκως6 τονς Πέρσας ϊδοιεν τεθορυ-
βημένους, ίνα παραμένοιέν τε έπί πλέω χρόνον έν τή Σκυ-
θική καϊ παραμένοντες άνιωατο τών πάντων έπιδεέες έόν-
τες, έποίενν τοιάδε' όκως τών προβάτων τών σφετέρων
αντών καταλίποιεν μετά τών νομέων, αύτοϊ άν ύπεξήλαυ-
ές άλλον χώρον οι δε άν Πέρσαι1 . έπελθόντες λάβεσκον
τά πρόβατα, καϊ λαβόντες έπηείροντο8 άν τω πεποιημένω.

132. Πολλάκις δε τοιούτου γινομένου, teAog9 Ζίαρεΐός
τε έν άπορίησι είχετο, καϊ οι Σκυθέων βασιλέες μαθόντες
τοϋτο έπεμπον κήρυκα δώρα Λαρείω φέροντα, όρνιθα τε
καϊ μϋν καϊ βάτραχον καϊ όϊστονς πέντε. Πέρσαι δε τόν
φέροντα τά δώρα έπειρώτεον τόν νόον τών διδομένων' ό
δέ ονδεν έφη οι έπεστ άλθαι άλλο ή δ όντα τήν ταχίσ την
άπαλλάσεσθαι" αντούς δε τούς Πέρσας έκέλενε, ει βοφοι

(1) 'Υβρίζοντες* δηλ. δια τών φωνών των.

(2) Άπελαυνόντων τών Σκυθέων.

(3) Μεταξύ" συναπτ. προς τήν μετοχήν.

(4) Έφέροντο· δηλ. οί ΓΙέρσαι.

Τοϋ πολέμου· έξαρτάτ. εκ τοϋ σμικρόν τι.

(6) "Οκως* θαμιστικόν.

(7) Οί δέ αν Πέοσαι· τό αν ανήκει καί είς τήν μετοχ.

(8) Έπηείροντο έπαίρεσθαι.

(9) Τέλος· έπιρρηματ.
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είαι, γνώναι το θέλει τά δώρα λεγειν.1 Ταϋτα άκονβαν τ ες
οι Πέρβαι έβονλεύοντο.

133. Ααρείον μέν ννν ή γνώμη ήν Σκύθας έωντω διδό-
ναι βφέας τ ε αντονς και γήν τε και νδωρ, εικάζω ν~ τγ]δε,
ώς μϋς μέν έν γι] γίνεται καρπον τον αντον άνθρωπω
βιτεόμενος, βάτραχος δε έν νδατι, όρνις δέ μάλβτα οίκε
ϊπτιω5 τονς δέ οϊβτονς ώς τήν έωντών άλκήν παραδιδοϋβι.
αντη μέν Ααρείω ή γνώμη άτιεδέδεκτο, ύννεβτήκεε^ δέ
ταντη τή γνώμη ή Γωβρνεω, τών ανδρών τών επτά ενός
τών τον μάγον κατελόντων, είκάζοντος τά δώρα λέγειν ην
μή όρνιθες γενόμενοι άναπτηβθε ές τον ονρανον, ώ Πέρ-
βαι, ή μνες γενόμενοι κατά τής γης καταδνητε, η βάτραχοι
γενόμενοι ές τάς λίμνας έβπηδήβητε, ονκ άπονοβτήβετε όττι-
βω ντιο τώνδε τών τοζενμάτων βαλλόμενοι.

134. Πέρβαι μέν δή οντω τά δώρα εί'καζον'3 ή δέ Σκν-

(1) Λέγειν ολίγον διαφόρως διηγείται τοΰ το δ Φερεκυδ.άποσπ. 1 1 3.
Δαρείω διαβάντι τδν "Ιστρον πόλεμον άπειλοΰντα πέμψαι (Ίδανθού-
ραν) σύμβολον άντί τών γραμμάτων, μΰν, βάτραχον, ό'ρνιθα, ο'ιστόν,
αροτρον απορίας δε ούσης οίας είκδς έπί τούτοις, Όροντοπάγας μέν
ό χιλίαρχος ελεγε παραδώσειν αύτούς τήν άρχήν, τεκμαιρόμενος άπδ
μεν τοΰ μυδς τάς οικήσεις, άπδ δέ τοΰ βατράχου τά ύδατα, τδν άέοα
τε απο τής ό'ρνιθος καί από τοΰ οίστοΰ τά δπλα, άπδ δέ τοΰ αρότρου
την χώραν. Ξιφόδρης δέ έμπαλιν ήομήνευσεν εφασκε γάρ εάν μη ώς
όρνιθες αναπτωμεν ή ώς μύες κατά τής γής ή ώς οί βάτραχοι καθ*
υ5ατος δύωμεν, ουκ άν φύγοιμεν τά έκείνων βέλη. Τής γάρ χώρας
ουκ εσμέν κύριοι. Διαερόρως διηγ. ό Κτησίας.

_ (2) Είκάζωνώς ύποκείμ.Δαρεϊος'διότι τδ προηγούμ-Δαρείου ή γνώμη
ή ν = ΔαρεΓος έγνω'είκάζων τήδε = συμβαλλόμενος τήδε.'Ηροδ. α, 68.

(3) "Ιππω δ έστι πάντων τών θνητών τώ ταχίστω. (α. 216). Έν
τώ συμβόλω τοΰ ίππου οί Σκύθαι έα>αίνοντο άποδιδόντες τδ κάλλιστον
καί αναγκαιότατον έαυτών κτήυ.α.

Συνεστήκεε· τδ ρήμα κυρίως τίθεται έπί των έ/θρικώς άντι-
παοατασσομένων έν τή μάχη, μεταφορικ. δέ έπί αντιθέτων γνωμών.

(5) Τα δώρα είκαζον κυρ. τών δώρων τδν νόον εί'καζον.
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θέων μία μοίρα ή ταχ&ειβα πρότερον μεν παρά τήν Μαι-
ήτιν λίμνην φρουρέειν, τότε δε επί τόν "Ιβτρον "Ιωβι ες
λόγους έλ&εΐν, ώς άπίκετο έπϊ τήν γέφυραν, έλεγε τάδε·
Άνδρες 'Ίωνες, ελευ&εοίην ήκομεν ύμΐν φέροντες, ήνπερ γε
έ&έλητε έβακούειν. πυνθανόμεθα γάρ Άαρείον έντείλα-
β&αι ύμίν έξήκοντα ημέρας μούνας φρουρήβαντας τήν
γέφυραν, αύτοϋ μή παραγενομένου έν τούτω τω χρόνω
άπαλλάβεβ&αι ές τήν ύμετέρην. νϋν ών ύμείς τάδε ποι-
εϋντες έκτος μεν έβεβ&ε προς εκείνου αίτίης, έκτος δε
προς ήμέων τάς προκειμένας ημέρας παραμείναντες τό από
τούτου άπαλλάβεβ%ε. Ούτοι μέν νυν ύποδεξαμένων 'Ιώνων
ποιήβειν ταϋτα όπίβω τήν ταχίβτην ήπείγοντο.

135. Πέρβηβί δέ μετά τά δώρα τά έλ&όντα Άαρείω άν-
τετάχ&ηβαν οί ύπολειφ&έντες Σκύϋαι πεζω καϊ ϊπποιβί tbç
βυμβαλέοντες. τεταγμένοιβι if τοίβι Σκύ&ηβι λαγός ές τό
μέβον* διήϊξε"2 τών δέ ώς έκαβτοί3 ώρων τόν λαγόν έδί-
ωκον. ταραχ&έντων δέ τών Σκυθέων καϊ βοή χρεωμένων4
εί'ρετο δ Άαρεΐος τών άντιπολέμων5 τόν &όρυβον πυ&ό-
μενος δέ βφεας τόν λαγόν διώκοντας, είπε άρα6 προς
τούς περ έώ&εε καϊ τά άλλα λέγειν Ούτοι ώνδρες ήμέων
πολλόν καταφρονέουβι,7 καί μοι νϋν φαίνεται Γωβρύης

il) Ές τδ μέσον ενν. τών στρατοπέδων=τδ μεταίχμιον.

(2) Διήιξε- βραχυλογ. άντι έσδραμών ές τδ μέσον διήιξε δια του
μέσου (τδ ρημ. διαίσσω).

(3) Ώς έκαστος* τδ συχνάκις μετά τοΰ έκαστος συναπτόμ. : ώς,
έξαίρει τήν διανεμητικήν σημασίαν τοΰ έκαστος άκοιβέστερον.

χρεομένων=βοώντων.

(3) Άντιπολέμων=:πολεμιων·

ι6) Είπε άρα· τδ άρα εκφράζε», συχνάκις τήν απάτη ν προειλημμέ-
νης γνώμης, ής τδ ψευδές είνε καταφανές έκ προκείμενου τίνος γε-
γονότος. Συχνάκις άπαντα άρα έν τή σημασία ταύτη μετα παρατα-
τικού ιδίως παο'Όμήρ. μετά τοΰ ήν (ήν άρα).

Ρ) Καταφοονέουσι· μόνον έν τώ χωρίω τούτω παρ'Ήροο. απαντα
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ειπείν περϊ τών Σκυθικών δώρων ορθώζ. ώς ώ ν οντω ήδη
δοκεόντων1 καϊ αντω μοι έχειν, βουλής αγαθής δει, οκως
άσφαλέως ή κομιδή ήμΐν έσται το οπίσω. Προς ταντα Γω-
βρύης εΐπαι' ' Q βασιλεϋ, εγώ σχεδόν μεν καϊ λόγω1 ήτζι-
στάμην τούτων τών ανδρών τήν άπορίην, ελθών δε μάλ-
λον έξέμαθον, ορέων αυτούς έμπέζοντας ήμΐν. ννν ών
μοι δοκέει, έπεάν τάχιστα νύξ έπέλθη, έκκαύσαντας τά
πνρά, ώς καϊ άλλοτε έώθαμεν ποιέειν, τών στρατιωτέων
τονς άσθενεστάτονς ές τ ας ταλαιπωρίας έξαπατήσαντας
καϊ τονς όνους πάντας καταδήσαντας άπαλλάσεσθαι, πρϊν
ή καϊ έπϊ τόν "Ιστρον ίθϋσαι Σκνθας λύσοντας τήν γέφν-
ραν, ή καί τι "Ιωσι δόζαι τό ήμέας ο ιόν τ ε έσται έξεργά-
σασθαι. Γωβρύης μήν ταντα σννεβονλενε.

136. Μετά δε νύξ τε έγένετο, καϊ z/αρεΐος έχρΰτο τη
γνώμη ταύτη' τους μεν καματηρούς τών ανδρών, καϊ τών
ήν ελάχιστος άπολλυμένων λόγος, καϊ τους όνονς πάντας
καταδήσας κατέλιπε αυτού ταύτϊ] έν τω στρατοπέδω' κατέ-
λιπε δε τούς τε όνους καϊ τονς άσθενέας της στρατιής
τώνδε εϊνεκεν, ινα οί μεν όνοι βοήν παρέχωνται, οί δε άν-
θρωποι άσθενείης μεν εϊνεκεν κατελείποντο, προψάσιος^
δετήσδε δηλαδή, (ως) αυτός μεν σνν τω καθαρω τον στρα-
τού έπιθήσεσθαι μέλλοι τοΐσι Σκνθ^σι, ούτοι δε τό στρα-
τόπεδον τοϋτον τον χρόνον ρνοίατο. ταντα τοΐσι νπολει-
πομένοισι νποθέμενος4 δ Λαρεΐος καϊ πνρά έκκαύσα,ς τήν
ταχίστην ήπείγετο έπϊ τόν "Ιστρον. οί df όνοι έρημω&έντες

το ρήμ. μετά γενικ. έν τή συνηθ. σημασ. καταφρονώ· έν άπασι τοις
άλλοις χωρίοις είνε 'ισοδ. τώ φρονείν, ή δέ κατά εγεt έπιτατικήν
σημασίαν.

(1) Ώς. . . ούτω. . . δοκεόντων ό έστι τούτων ή τών ποηγμάτων.

(2) Λόγω ήπιστάμην έκ φήμης έγίνωσκον.

(3) Προφάσιος' ένν. εϊνεκεν δηλ. ε'ιρωνικώς.

(4J Ύτϊοθέμενος- ό έστι ρύεσθαι τό στοατό—εοον.
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τοϋ ομίλου, ούτω δή μάλλον πολλω ϊεβαν της φωνήςΛ
άκονβαντες δε οί Σκύ&αι τών όνων πάγχυ κατά χώρην
ήλπιζον τοϋξ Πέρβας είναι.

137. Ημερης δε γενόμενης, γνόντες οί νπολειφ&έντες ώξ
προδεδομένοι είεν υπό Λαρείον, χεΐράς τε προετείνοντο
τοΐβι Σκύ&ηβι καϊ ελεγον τά κατήκοντα' οί δε ώ§ ήκονβαν
ταϋτα τήν ταχίβτην βνβτραφέντες, αϊ τε δυο μοΐραι τών
Σκν&έων καϊ ή μετά Σανροματέων και Βονδΐνοι και Γε-
λωνοϊ, εδίωκον τονς Πέρβας ί&ύ τοϋ "Ιβτρον.

20

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ

(Βιβλ Δ', κεφ. 196).

138. Λέγονβι <5è καί τάδε Καρχηδόνιοι, είναι τής Λιβύης
γώρόντε καϊ άν&ρώπονς έξω ' Ηρακληΐων βτνλέων κατοικη-
μένους, ~ ές τονς έπεάν άπίκωνται καϊ έξέλωνται τά φορτία,
τέντες αντά έπεξης παρά τήν κνματωγήν,^ έΰβάντες ές τα
πλοία τύφειν καπνόν τονς δ3 έπιχωρίονς ίδομένονς τον κα-
πνόν ίέναι έπϊ τήν ·θάλα66αν καϊ έπειτεν άντί τών φορτίων
χρνβόν τι&έναι καϊ έξαναχωρέειν πρόβω από τών φορτίων,
τονς δέ Καρχηδονίονς έκβάντας βκέπτεβ&αι, καϊ ήν μέν
φαίνηταί 6φι άξιος ο χρνβός τών φορτίων, άνελόμενοι άπαλ-
λάόΰονται, ήν δέ μή άξιος, έόβάντες οπίοω ές τά πλοία

(1) Τής φωνής- γενικ. μεριστ.

(2) Κατοίκημένους·=κατοικέοντας.

(3) Κυαατωγή- (κύματος άγή, κύμα—άγνυμι)· παραλία.
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κατέαται, οί δέ προβελθόντες άλλον προς ών έ'&ηκαν1 χρν-
βόν, ες δ άν πείθωβι. άδικέειν δέ ονδετέρονς' οντε γάρ
αντονς2 τον χρνΰοϋ άπτεΰ&αι πριν άν βφι άπιβωθιγ' τι]
άξίϊ] τών φορτίων, οντ έκείνονς τών φορτίων άπτεβ&αι
πρότερον r)4 αντοι το χρνβίον λάβωβι.

21

Η ΜΙΛΗΤΟΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΑΣΑ

(Βιβλ. Ε', κεφ. 29).

139. Έπϊ δνο γενεάς ανδρών ένονβηόεν5 ή Μίλητος
ές τά μάλιβτα <5τά<5ι, μέχρι ον μιν Πάριοι κατήρτιβαν*6
τοντονς γάρ καταρτιβτήρας εκ πάντων rΕλλήνων7 εϊ-
λοντο οί Μιλήβιοι. Κατήλλαζαν δέ θφεας ώδε οι Πάριοι'
ώς άπίκοντο αντών άνδρες οί άριβτοι ές τήν Μίλητο ν ω-
ρω ν γάρ δή βφεας δεινώς οίκοφ&ορημένονς, εφ αβαν
αντών βονλεβ&αι διεζελ&εΐν τήν χώρην. ποιενντες δέ

(1) Προς ών εθηκαν' δ Ήρόδ. συνάπτει συχν. τδν έμπειρ. αόριστον
μετά τοϋ ών έν τή περιγραφή ήθών και εθίμων, όταν θέλγι να παρα-
στήσγι τήν ένέργειαν ταχέως καί αμέσως επακολουθούσαν.

(2) Λυτούς* άντί αύτοί* έτέθη ενεκα τής αντιθέσεως προς τδ
εκείνους.

(3) Άπισωθή· δ χρυσός.

(*) Πρότερον ή*=πρίν ή.

(5) Ένούσησε. .. στάσι' έν χρήσει ή φράσις έπί πόλεων, αΐτινες
ενεκα εσωτερικών διχονοιών 'ισχυρώς κλονίζονται.

(6) Κατήρτισαν είς τάξιν εβαλον παρά τοΓς'Αττικ. ουχί έν χρήσει.

(') Πάντων 'Ελλήνων* γενικ. διαιοετ. ε'ις τό : τούτοις.
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ταντα και διεξιόντες πάσαν τήν Μιλησίην, οκως1 ζινά
ί'δοιεν εν άνεστηκνί^ τή χώρΐ] άγρόν εν εξεργαβμένον.. ά-
πεγράφοντο τό οννομα τον δεσπότεω τον άγρον. δι&ζελά-
σαντες3 δε πάσαν τήν χώρην καϊ σπανίους ενρόνχες τον-
τονς, ώς τάχιστα κατέβηκαν ές το άστν, άλίην^ ποΐ3]σά^ιε~
νοι άπέδεξαν5 τοντονς μεν τήν πόλιν νέμειν τών :ενρον
τονς άγρονς εν έξεργασμένονς' δοκέειν γάρ έαρασαν καϊ
τών δημοσίων οντω δή σφεας έπιμελήσεσ&αι ώθπερ τών
σφετέρων τονς δε άλλονς Μιλησίονς τονς πριν στασιά-
ζοντας τοντων έταξαν πεί&εσ&αι.6 Πάριοι μέν ννν Μιλη-
σίονς οντω κατήρτισαν.

22

ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ

(Βιβλ. Ε'- κεφ. 49-51).

140. ϊΑπικνεεται δ' ών ό Αρισταγόρης ο Μιλήτου τύραν-
νος ές τήν Σπάρτην Κλεομένεος έχοντος τήν αρχήν-, τώ δή
ές λόγονς ήΐ'ε, ώς Λακεδαιμόνιοι λέγονΰι, έχων ψάλκεον
πίνακα έν τω γης άπάσης περίοδος7 ένετέτμητο καίθώλαδβά

(1) "Οκως·=3τε, όκότε.

(2) Άνεστηκυίτ) =άναστάτω γενόμενη κυρίως: χώρη άνεσ(τηκυΓα==
χώρα ήτις ανέστη, είνε έν στάσει καί επομένως ήρημώβη.

(3) Διεξαλάσαντες* άντί τούτου ανωτέρω : διεςιόντες, «ιεξελβόντες.

(4) Άλίη* ό Ήρόδοτ. μεταχειρίζεται τήν λέξιν άντί τοϋ -εκκλησία.

(5) Άπέδεζαν ανωτέρω άντί τούτου μεταχειρίζεται έταξαν.

(6j Τούτων πείθεσθαι· μετά γενικ. καί άλλαχοΰ συντάσσει i Ήρόο.

το πείθομαι. , , , .α , * ...

(7) Γής άπάσης περίοδος· την εφευρεσιν γήινου -/ποτού απβΰΐοει

10
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τε π&.ΰα και ποταμοί πάντες, άπικνεόμενος <ΐε ες λόγους δ
Άριβταγόρης έλεγε προς αυτόν τάδε' Κλεόμενες, βπουδήν
μεν τήν ε μην μή θωμάβης τής ένθαϋτα άπίξιος' τά γάρ
χατήκοντά1 έβτι τοιαύτα.'Ιώνων παΐδας δούλους είναι άντ
ελεύθερων όνειδος και άλγος μέγιβτον μεν αύτοιβι ήμΐν,
έτι δε τών λοιπών, ύμΐν. όαω'2 προέβτατε τής Ελλάδος,
νϋν δον προς θεών τώνr Ε^λλνν ίω ν ρύβαβθε "Ιων ας έκ δον-
λοβννης, άνδρας δμαίμονας. εύπετέως δέ υμιν ταύτα οια
τε χωρέειν έβτί'3 ούτε γάρ οι βάρβαροι άλκιμοί ειόι, ύμεΐς
τε τά ές τόν πόλεμο ν ές τά μέγιΟτα άνήκετε4 αρετής πέρι.
ή τε μάχη αυτών έβτλ τοιήδε,3 τόξα6 και αιχμή βραχ^έα' ά-
ναξυρίδας δε έχοντες έρχονται ές τάς μάχας και κυρβαβίας
έπί τήΰι κεφα?.ή(3ΐ. ούτω εύπετέες χειρωθήναί ειβι. έΰτι δέ
και άγαθά τοΐύι τήν ήπειρον έκείνην νεμομένοιβι,' οθα
ούδε τοΐοι βυνάπαβι άλλοιύι, από χ^ρυΰοϋ άρξαμένοιβι, άρ-
γυρος και χα.λκός και έύ&ής ποικίλη και ύποξύγιά τε και άν-

δ Στράβων είς τδν Άναςίμανδρον (580 —. Χ.). Μετά τον 'Αναςίμαν-
δρον ό Μιλήσιος Εκαταίος έσ/εδίασε τοιούτον (549—iS6 —. Χ.).

(1) Τά κ ατή κοντά' τήν παροΰσαν κατάστασιν.

(2| "Οω" ώς εί προηγεϊτο τοσούτω.

(3j Χωρέειν ii-.i' — ταύτα οίά τε έστι ύμΓν χωρέειν εύπετέως* το
δέ χωρέειν=προχωρέειν.

(*) 'Ανήκετε- άνήλθετε είς- τήν ύψιστην βαθμίδα.

(5) "Η τε μάχη... τοιήδε" ό νους: ύμείς ευκόλως ήδύνασθε να
νικήσητε τους βαρβάρους Ιεύπετέως χωρέειν έστί) α) διότι οί βάρ-
βαροι είνε δειλοί, καί ύμεΐς έφθάσατε είς τδ ύψιστον σημεΐον τής
άνδρίας" β) ένεκα τοϋ ό—λισμοΰ των δεν είνε ήμΓν επικιδυνοι ίή τε
μάχη— κεοαλήσι) καί δύνανται ευκόλως να χειρωθώσιν (εύπετεως
χειρωθήνχί είσι)" μα/*η=ό τρόπος τοΰ μάχεσθαι.

(6) Τόξα* επρεπε νά τεθή : τόςοισι καί αιχμή σι βραχέσι χρέονται"
αλλά τίθενται τά όπλα ώς προσδιορ. κατηγορ. είς τό : ή μαχη.

[Τ) Άπδ χρυσοϋ άρςαμένοισι*=πρώτον μεν χρυσός, επειτα δέ άρ-
γυρος* ή δοτικ. άναφερεται είς τό : τούτοισι αλλοισι.
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δράποδα* τά θνμώ βονλόμενοι αντοϊ άν έχοιτε. κατοίκηνται1
δέ αλλήλων έχόμενοι ώς έγώ φράσω. 'Ιώνων2 μεν τώνδε
οϊδε Λυδοϊ, οίκέοντές τε χώρην άγαθήν καϊ πολναργνρώ-
xαχοι5 έόντες. δεικνύς δέ έλεγε ταϋτα ές τής γης τήν περίο-
δον, χήν έφέρεχο έν τω πίνακι έντετμημένην. ;1νδών δε,
έφη λέγων 6 Λριβταγόρης, οϊδε έχοντau Φρύγες οι προς
χήν ήώ, πολνπμοβατώτατοί τε έόντες πάντων τών έγώ οίδά
καϊ πολνκαρπότατοι. Φρνγών δέ έχονται Καππαδόκαι, τονς
ήμεΐς Σνρίονς καλέομεν' τοντοιβι δέ πρόΰονροι Κίλικες,
χατήκοντες έπϊ θάλασσαν τήνδε,4 έν τή ήδε5 Κύπρος νήσος
κέεται, οϊ πεντακόσια τάλαντα βασιλέϊ τον έπέτειον ψόρον
έπιτελέονσι. Κιλίκων δέ τώνδε έχονται Αρμένιοι οϊδε, καϊ
ούτοι έόντες πολνπρόβατοι, Αρμενίων δέ Ματ ιη vol6 χώρην
χήνδ'ε έχοντες, έχεται δέ τούτων γή ήδε Κισσίη,1 έν τή δή
παρά ποχαμόν τόνδε Χ,οάσπην κείμενά έβτι τά Σούσα ταντα,
ένθα βασιλεύς τε μέγας δίαιταν ποιέεται,δ καϊ τών χρημά-
χων οί θησανροι ένθαϋτά9 είβι' έλόντες δέ ταντην τήν πά-
λιν θαρσέοντες ήδη τω Αιϊ πλούτον πέρι ερίζετε, άλλα

(Ί) Κατοικέαται=οίκέουσιν.

(2) 'Ιώνων* έχόμενοι κατοικέαται.

(3) Πολυαργυρώτατοι* ού/ί πλούσιοι αργύρου, αλλα πλούσιοι χρη-
μάτων, πολυτίμων μετάλλων, χρυσού ίδιως* διότι ή Λυδία ητο κυ-
ρίως πλούσια είς χρυσόν.

(4) Θάλασσαν τήνδε* παρ' Ήροδ. συνήθης εκφρασις δηλοϋσα τήν
μεσόγειον θαλασσαν.

(5) "Η δε· ό Άρισταγόρας εδειςε άμα καί είς τόν χάρτην.

(6) Ματιηνοί* ούτοι κατωκουν παρά τήν δεξιάν ό'χθην του ''Αλυος,
καί εντεύθεν έςετείνοντο προς ανατολας.

("j Κισσίη* '/ώρα, ής πρωτεύουσα ήσαν τά Σοϋσα, χειμερινή πρω-
τεύουσα τών Περσών βασιλέων.

(8j Δίαιταν ποιέεται =διαιτάται.

(9) Ένθαυτα* δρα τήν μετάβασιν άπδ τής άναοορικής (ένθα ποιέε-
ται) είς δεικτικήν.

10*
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περί μεν χ,ώρης^ άρα?.ού πολλής ονδε οντω χρηθτής καϊ
ουρών3 βμικρών χρεόν έβτι νμέας μάχας άναβάλλεσ&αι.
πρός τε Μεόΰηνίονς, έόντας ίβοπαλέας καϊ Αρκάδας τε καϊ
Αργείονς, τοϊβι οντε χρνόοϋ εχόμενόν4 έβτι ονδε ν οντε άρ-
γνρον, τών περί καί τίνα ενάγει προ&νμίη μαχόμενον άπο-
&νή6κειν. παρέχον3 δε τής ΙΛβίης πάβης άρχειν ενπετεως,
άλλο τι αιρήβεβ&ε ; Αριβταγόρης μέν ταντα έ'λεξε, Κλεο-
μένης δέ άμείβετο τοιβίδε' ώ ζεΐνε Μιλήβιε, αναβάλλομαι
τοι ές τρίτην ή μέρη ν νπο κρινέεα&αι.β

141. Τότε μεν ές τοΰοντο ήλαόαν έπεί τε δέ η κνριη ?]-
μέρη έγένετο τής νποκρίόιος και ήλ&ον ές το βνγκείμενον,7
εί'ρετο 6 Κλεομένης τον ?Αρι6ταγόρην, οκόβων ήμερέων
άπο &αλά66ης τής 'Ιώνων οδος εϊη παρά βαβιλέα. ο δέ
ριβταγόρης τάλλα έών βοφος8 καϊ διαβάλλων εκείνον εν7
έν τούτω έβφάλη' χρεον9 γάρ μιν μή λέγειν το έον1Ό βον-
λόμενόν γε Σπαρτιήτας έζαγαγέιν ές τήν Αόίην, λέγει δ' ών
τριών μηνών φάς είναι τήν άνοδον, ο δέ νπαρπάΰας τον
επίλοιπου λόγον τον δ ΙΑριβταγόρης ώρμητο λέγειν περί
τής οδον, είπε' ώ ζεΐνε Μιλήβιε, άπαλλάοβεο έκ Σπάρτη g
προ δνντος ήλίον ονδένα γάρ λόγον ενεπέα11 λέγεις Λακε.

(1) 'Αλλά περί μέν χώρης* δια τοϋ άλλα. διακόπτει·τήν διεξαγωγής
καί μεταβαίνει είς παρακέλευσιν.

"Αρα* ορα έν προηγ.

(3) Οΰρων άττικ. όρων.

Χρυσοΰ έχόμενον* περιγραφικ. άντί χρυσός* ουτω τα τών όνει.-
οάτων έχόμενα=τα όνείρατα.

(5) Παρέχον* αίτιατικ. άπολυτος.

(6) Ύποκρίνεσθαι* άττζκ. άποκρίνεσθαι.

(7) Ές τό συγκείμενον ενν. χωρίον.

(8) Σοφός* πονηρός.

(9) Χρεών* αίτιατ. απόλυτος.

(10) Τό εόν* αληθές.

(11 j Ευεπέ*,* καλώς λελεγμένον, συνετόν.
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δαιμονίοιβι, έθέλων σφέας άπο θαλάσσης τριών μηνών ο-
δόν άγαγεΐν. ό μέν δή Κλεομένης ταϋτα είπας ήϊε ές τά
■οικία.

142.c Ο δέ 34ρισταγόρης λαβών ίκετηρίην ήϊε ές τον Κλεο-
μένεος, έσελθών 5ε έσω άτε ίκετεύων έπακοϋσαι έκέλευε
τον Κλεομένεα, άποπέμψαντα το παιδίον προσεστήκεε γίίρ
δή τω Κλεομένεϊ ή θνγάτηρ, τή οννομα ήν Γοργώ' τοϋτο
δέ οι καϊ μοϋνον τέκνον ετύγχανε έόν έτέων οκτώ ή εννέα
ήλικίην. Κλεομένης df λέγειν μιν έκέλενε τά βονλεται,
μηδέ έπισχεΐν τον παιδίον εΐνεκα. ένθαϋτα δή ο Λριστα-
γόρης ήρχετο έκ δέκα ταλάντων νπισχνεόμενος, ήν οί έπι-
τελέση τών έδέετο. άνανεύοντος δε τοϋ Κλεομένεος προέ-
βαινε τοΐσι χρήμασι υπερβάλλων δ Αρισταγόρης, ές δ πεν-
τήκοντα. τ ε τάλαντα νχεδέδεκτο καϊ το παιδίον ηνδάζατο'
Πάτερ, διαφθερέει σε δ ξεΐνος, ήν μή άποστάς ίης. δ τε δή
Κλεομένης ήσθεϊς τον παιδίον τή παραινέΰι, ήιε ές έτερον
οίκημα, καϊ δ ΐΛρισταγόρης άπαλλάσσετο το παράπαν έκ τής
Σπάρτης, ούδέ οί έξεγένετο έπϊ πλέον έτι σημήναι περϊ τής
άνόδον της παρά βασιλέα.

23

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΡΑΝΝΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ■

{Βχβ?.. Ε'. -κεφ. 91-93).

143. ώρων οί Λακεδαιμόνιοι τονς Αθηναίους αύξο-
μένονς καϊ ούδαμώς έτοίμονς έόντας πείθεσθαι σφίσι, νόω
λαβόντες, ώς ελεύθερον μέν έόν το γένος το Λττικον ίβορ-



150

ηροδοτου βιβλιον δ.'·

ροπον τώ έωντών άν γίνοιτο, κατεχόμενον δέ νπο τνραν-
νίδος άβθενές καϊ πειθαρχέεβθαι έτοιμο ν, μαθόντες,1 [<îè]
τοντων έκαβτα μετεπέμποντο c Ιππίην τον ΤΤειβιβτράτον άπο
Σιγείον τον εν Έλληβπόντω, [fg τό καταφενγο^βι Πειβι-
τρατίδαι]. έπεί τε δέ 6φιc Ιππίης καλεόμενος ήκε, μεταπέμ-
-φάμενοι καϊ τών άλλων βυμμάχων άγγέλους έλεγόν βφι
Σπαρτιήται τάδε' 'Ανδρες σύμμαχοι-, βυγγινώβκομεν αντοΐσι.
ήμΐν ον ποιήβαβι ορθώς' έπαερθέντες γάρ κιβδήλοιβι- μαν-
τηίοιβι άνδρας ξείνους έόντας ήμΐν τά μάλιβτα και άναδε-
κομένονς -υποχείριας παρέξειν τάς ΙΑΘήνας, τούτους έκ της
πατρίδος έξηλάβαμεν, και έπειτα ποιήβαντες ταντα δήμω
άχαρίβτω παρεδώκαμεν τήν πόλιν, ος έπεί τε δί ήμέας
ελευθερωθείς άνέκνφε,3 ήμέας μέν καϊ τον βαβιλέα ήμέων
περινβρίβας έξέβαλε, δόξαν δέ φνσας4 αυξάνεται, ώβτε έκ-
μεμαθήκαβι μάλιβτα μέν οί περίοικοι αυτών Βοιωτοί καϊ
Χαλκιδέες, τάχα δέ τις και άλλος5 έκμαθήβεται άμαρτών
έπεί τε δέ εκείνα ποιήβαντες Ύ)μάρτομεν, ννν πειρηβόμεθά
βφεα άμα νμΐν άκεόμενοι' αντον γάρ τοντον εϊνεκεν τόνδε
τ ε c Ιππίην μετεπεμψάμεθα καϊ ύμέας από τών πολιών, ινα
κοινω χε λόγω και κοινω βτόλω έβαγαγόντες αντον ές τάζ
Αθήνας άποδώμεν τά και6 άπειλόμεθα.

(1) Μαθόντες· επαναλαμβάνεται διά τούτου τό : νόω λαβόντες.

(2) Κιβδήλοισι* κυρ. έπί μή γνησίου χρυσού, ένταΰθα επί μαντείων
άμφιλόγων.

(3) 'Ανέκυψε' αντιθ. ύποκύπτειν.

Δόξαν ούσας- λέγεται κατά τό, γλώσσαν, οδόντας, πώγωνα
φύειν τίθεται δηλ. τδ ρήμα έπί τούτου, δ,τι έκ τών ενδοθεν (σω-
ματικοΰ ή πνευματικού] οργανικού τίνος οντος γεννάται* (μέγα φρο-
νεΓν, έπαίρεσθαι).

(5) Τις καί άλλος κατ'άναφοράν ιδίως-προς τούς Κορινθίους και
τούς Σπαρτιάτας αύτούς.

(6) Τά καί* τδ καί έν τή άναφορ. ενώ κυρίως άρμόζει μάλλον εις
τδ προηγούμενον ρήμα (=καί αποδώμεν)
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144. Οί μεν ταντα έλεγον, τών δε βνμμάχων το πλήθος
ονκ ένεδέκετο τονς λόγονς. οί μεν ννν άλλοι ήβνχίην ήγον,
Κορίνθιος δε Σωβικλέης έλεξ,ε τάδε· ιΗ δή ο τε ονρανός
ενερθε έσται τής γης και ή γν μετέωρος νπερ τον ονρανον,
και άνθρωποι νομόν1 έν θαλάσση έ|οvGi καϊ οί ίχθύες τον
πρότερο ν ά νθρωποι, ότε γε νμεΐς, ώ Λακεδαιμόνιοι, ίβο-
κρατίας'2 καταλνοντες τνραννίδας ές τάς πόλις κατάγειν πα-
ρ ασκενάζεσ θε, τοΰ3 οντε άδικώτερον εβτι ονδεν κατ άνθρώ-
πονξ οντε μιαιφονώτερον. εί γάρ δή τούτο γε δοκέει νμϊν
είναι γ^ρηβτον ώστε1* τνραννεύεβθαι τάς πόλις, αντοϊ πρώ-
τοι τνραννον καταστησάμενοι παρά σφιοι0 αύτοϊσι οντω
και τοΐσι άλλοιβι δίζησθαι κατιβτάναι' ννν δε5 αντοι τυ-
ράννων άπειροι έόντες και φνλάσσοντες τοϋτο δεινότατα
έν τή Σπάρτη μή γενέσθαι παραχράσθε' ές τονς βνμμά-
χονς. εί δε αντοι έμπειροι έατε,8 κατάπερ ημείς, είχετε άν
περι αντον γνώμας άμείνονας σνμβαλέσθαι ήπερ ννν. 2.
Κορινθίοισι γάρ ήν πόλιος κατάστασις τοιηδε' ήν όλιγαρ-
χίη, και ούτοι9 Βακχιάδαι10 καλεόμενοι ένεμον τήν πόλιν,

(Ι) Νομον κατοικίαν.

Ίσοκρατίη·=δημοκρατία.

;3) Τοϋ ενν. -ρήγματος.

(4j "Ωστε' έπεξηγ. τοΰ τοϋτο.

;51 Σφίσι αντί τοΰ οευτ. προσωπ.

Νυν οέ· άντιτίθησι τοϋτο, όπερ οί Λακεδ. αληθώς πράττουσι
Tcpcc έκεΓνο, όπερ ώφειλον νά πράξωσι, καί οιά τ:ΰ : άπειροι εοντες
—και φυλάττοντες, διασαφηνίζει. ^ . _

.7) Παραχράσθε· μετ' α]τιατ. σημ. θεωρεΓν τι ώς πάρεργον, ευτελές.

18j "Εατε· Ίων. τύπ. ήτε. , ν

9] Οδτοι· άναφερ. είς τήν έν τή λέξει όλιγαρχίη εμπεριεχ. εν-

νοιαν : ολίγαρχοι. , , _

(10j Βακχιάδαι- προ τής καθόδου των Δωριέων εκρατησαν της Κο-
ρίνθου οί Σισυοίδαι, μετά τήν έκπόρθησιν τής Κορίνθου δια τοΰ Ήρα-
κλείδου Άλήτου (1074 π. Χ ) έβασίλευσαν έκ τοΰ γένους του Βασι-
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έδίδοβ«ν1 δε καϊ ήγοντο έξ αλλήλων,'Αμφίονι δέ έόντι του-
των τών ανδρών γίνεται θυγάτηρ χωλή. ούνομα δέ οί ήν
Αάβδαταύτην Βακχιαδέων γάρ3 ουδείς ήθελε γήμαι, ίο χει**
Ήετιων & Εχεκράτεος, δήμου μένέών, έκ ΣΓέτρης5 ατά ρ τάά-
νέκαθ&ν^ Λαπίθης τε καϊ Καιν είδης.1 έκ <5e οί ταύτης της γυ-
ναικός ονδ' εξ άλλης παίδες έγίνοντο. έότάλη ών ές Λελ-
φούς περί γόνου' έοιόντα δέ αυτόν ίθέως8 ή Πνθίη προ-
βαγορ&νει. τοιοίδε τοΐβΐτ έπε61'

λείς: μέ-χρι τοΰ 955 rz. Χ. 7 δέ απόγονοι τοΰ Βάκχιδος ανήκοντος
είς τήν γενεά ν τοΰ Άλήτου εβασίλευσαν μέχρι τοΰ 748 επειτα κα-
τηργήόη ή βασιλεία καί κατέστη ολιγαρχία τών Βακχιδών, εξ ών
είς καό' εκαστον ετος εςελεγετο ώς πρύτανις· διήρκεσε δέ ή ολιγαρ-
χία, αύτη 90 ετη (74S—65S). δτε Κύψελος (έκ μητρός Βακχιάδης)
κατέλυσε τήν όλιγαρχίαν καί έγένετο τύραννος (658—628)· τούτον
διεδέχθη ô υίδς Περίανδοος (628 — 585)· έπί δέ τοϋ εγγονού του
Ψαμμιτίχου κατελύθη ή τυραννίς καί έγένετο δημοκρατία.

(1) Έδίδοσαν άλλήλοις, έκ τοΰ αλλήλους.

(2) Αάβδα* προ. έτυμ. μεγ. σελ. 190· βλαισός, παραλυτικός — ό
τούς πόδας έπί τά εςω διεστραμμένος καί τώ Λ στοιχεία» έεικώς'διά
τούτο καί Αάμοδα ' = Αάβδα) έκαλείτο ή γυνή μεν Ήετίωνος, μ*ή—
τηο δε Κυψέλου τοΰ τής Κορίνθου τυράννου.

(3) Γάρ. αίτιολογ. το Ήετίων

(4) "Ισχει· ένν. γυναίκα.

(5) Πέτρης· ό δήμος Πέτρα δεν είνε γνωστός.

(6) Τά άνέκαθεν=τά άνωθεν, κατ' αναφορ. είς τήν άρχαιοτέραν
αύτοΰ καταγωγήν έκ μέρους τών προγόνων του.

(7) Καινείδης- κατά ταϋτα δ "Ήετίων κατήγετο έκ. τοϋ περίφημου
Ααπίθου Καινέους, δστις κατά τον γάμον τοΰ Πειοιθόου εν τώ πολέμω
τών Κενταύρων πρδς τούς Λαπίθας κατεβυθίσθη ε'ις τήν γήν δια
πολλών επ' αύτοΰ ριφθέντων δένδρων. Ή γενεά αυτ-η μετηνάστευσεν
είς Πελοπόννησον έκ τής Θεσσαλίας.

ΊΟέως· άττικ. ευθέως, καί ίθύς=εύθύς.
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Ήετΐο^ν, οντχς (3ε τχεχ ατολύτχτον έόντα.
Λάβδα -κύεχ, τέξεχ δ* όλοοχτροχον1 έν δέ σιεΟεϊταχ
àvôpâdx Ί-ΐοννάρχοχύχ,4 δχ'καχώΰει® δέ Κόρχνθον.

-ταϋτα χρηβ&έντα τω ' Ηετίωνι εξάγγελλεταί κως τοΐβί
Βακ%ιάδτ]βι, τοΐβι το μεν πρότερον γενόμενον χρηβτήριον
ές Κόρτν&ον ήν αβημον,4 φέρον 5 τε ες τωύτό καϊ το τον
* Ηετίωνος, καϊ λέγον ώδε.

Αχετος4 έν χεέτρηκίχ κνεχ, τέξεχ δέ λέοντα
καρτερόν, ώμηΟτήν πολλών δ' ùjto γοΰνατα λύΟει.
ταύτα νυν εν φράζεϋθε,7 Κορχνθχοχ, ο'ί σιερι καλτιν
ΓΙεχρϊχντιν8 οικείτε καί όφρχ/όεντα' Κόρχνθον.

3. Τοϋτο μεν δή τοίβι Βακχιάδηβι πρότερον γενόμενον ήν
άτέκμαρτον, τότε δε τό ' Ηετ ίων ι γενόμενον ώς έπύ&οντο,
.:αντίκα καϊ το πρότερον όννήκαν έόν βννωδόν τω Ήετί-
ωνος. βννέντες δε καϊ τούτο είχον εν ήσνχίη, έ&έλοντες
τον μέλλοντα Ήετίωνι γίνεβθαι γόνον διαφ&εΐραί. ώς δ'

(1) Όλοοίτροχος. έν χρ
-πάντα συμπαρασύρει καί χ
•διά

ησει κυρ. έπϊ καταπίπτοντος βράχου, δστ:ς
ιαταθραύει. Ένταΰθα ή εκφρασις εξηγείται
ά τοϋ έπομ. : εν δε πεσεΓται άνδράσι μουνάρχοισι.

(2) Άνδράσι μουνάρχοισι' νοούνται οί Βακχιάδαι, ών τήν πτώσιν
•διά τοΰ Κυψέλου ύπαινίσσεται.

(3) Δικαιώσε··.·=κολάσει.

"Ασημον— άτέκμαρτον, άκατανόητον.

(5) Φέρον δηλοΰν, αποβλέπον ές τωύτό.

(6) Αίετός' υπαινιγμός είς το Ήετίων (δωρ. Άετίων' το δέ : έν Πέ-
-τοησι ύπαινίσσεται τό : δήμου εκ Πέτρης έών.

(7) Φράζεσθαι- σκέπτεσθαι.

[8j Πειρήνην* ούτως έκαλεΓτο ή ώραία κρήνη τής Κορίνθου, ένθα ό
Βελλεροοών έοάμασε τον Πήγασον το ύδωρ αύτής έθεωρεΓτο ώς το
■έλαωοότατον καί ύγιεινότατον εν πάση Ελλάδι.

^9) Όορυόεντα· πρβ. Στράβ. Κόρινθος χώραν εσχεν ουκ εύγεων
•σοόδρα, άλλα σκολιάν καί τραχείαν, άφ'ού πάντες όφρυόεντα Kç>-
ρι'νθον είρήκασι καί παρομοιάζονται.
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ετεκε ή γννή τάχιβτα, πέμπονβι βφέων αντών δέκα ες τον
δνμον, εν τώ κατοίκητο 'Ηετίων, άποκτενέοντας το παι-
δίον. απικόμενοι δέ οντοι ες τήν Πέτρην καί παρελθόντες
τήν ν-νλήν τήν'Ηετίωνος α'ί'τεον τό παιδίον ήδε Αάβδα εί-
δνΐάτε ονδέν τών εΐνεκα εκείνοι άπικοίατο, καϊ δοκέονβά
βφεας φιλοφροβννης τοϋ πατρός εΐνεκα αίτέειν, φέρονβα έ-
νεχείριβε αντών ένί. τοΐβι δε άρα1 έβεβονλεντο κατ οδοντον
πρώτον αντών λαβόντα το παιδίον προβονδΐβαι.~ έπει ών
εδωκε φέρονβα ή Αάβδα,τόν λαβόντα τών ανδρών θείτ] τνχ?γ
προβεγέλαβε τό παιδίον, και τόν3 φραβθέντα τοϋτο οίκτος
τις ίβχει άποκτε'ιναι, κατοικτείρας δέ παραδιδοΐ τω δεν-
τέρω, ό δε τ ώ τρίτω' οντω δή διεξήλθε διά πάντων τών
δέκα παραδιδόμενον, ονδενός βονλομένον διεργάβαβθαι-
άποδόντες ών όπίβω τή τεκονβη τό παιδίον καϊ έξελθόντες
έξω, έβτεώτες έπϊ τών θυρεών αλλήλων άπτοντο καταιτι-
ώμενοι, καϊ μάλιβτα τον πρώτον λαβόντος, ότι ονκ έποί-
ηβε κατά τά δεδογμένα, ές δ δή βφι χρόνον έγγινομένον
εδοξε αν τις παρελθόντας πάντας τον φόνον μετίβχειν. 4.'Ε-
δει δέ έκ τον*Ηετίωνος γόνον Κορίνθω κακά άναβλαβτεΐν. ή·
Αάβδα γάρ πάντα ταντα ήκονε έβτεώβα πρός αντήβι τήβι θν-
ρΐ]βι. δείβαβα μή βφι μεταδόξτ] καϊ τό δεντερον λαβόντε&
τό παιδίον άποκτείνωβι, φέρονβα κατακρνπτει ές τό4 άφρα-
βτότατον5 οί έφαινε το είναι, ές κνψέλην, έπιβταμέντ] cbg, εί Ό-
ποβτρέ-ψαντες ές ξήτηβιν άπικνεοίατο, πάντα έρεννήβειν μέλ-
λοιεν τά δή καϊ έγένετο. έλθονβι δέ καϊ διζημένοιβι αντοΐβι-

(1) "Αρα· χρησιμεύει πολλάκις προς εισαγωγή ν νέας εννοίας.

(2j Προσουδίσαι- δωρ. ποτουδίσαι (ούδας) είς τδ εδαοος όίπτειν.

(3) Καί τον (=τοϋτον).

(*) Ές τό·=ές τδ χωρίον, τδ [—ο).

(5) Άφραστότατον κρυπτότατον.



ιστορια των δτο τυραννων τησ κορινθου 155

ώς ουκ έφαίνετοεδόκεε άπαλλάββεβθαι καϊ λέγειν προς τούς^
άποπέμψαντας, ώς πάντα ποιήβειαν τά εκείνοι ένετεί-
λαντο. οι μεν δή απελθόντες έλεγον ταϋτα. δ. Ήετίων ι δε
μετά ταϋτα δ παις ηύξάνετο, και οί διαφυγόντι τούτον τόν
κίνδυνον από της κυψέλης έπωνυμίην* Κύψελος ούνομα ε-
τέθη άνδρωθέντι δε και μαντενομένω Κυψέλω έγένετο άμ-
φιδέξιον χρηβτήριον έν Αελφοΐβι^ τω πίβυνος γενόμενος-
έπεγ^είρηβέ3 τε και έβχε Κόρι νθον. ό δε χρηβμός υδε ήν

"Ολβχυς ούτος ά/ντιρ δς έ^ιόν δόμολ' έΟκαταβαΐνετ,
Κύψελος 'Ηετίδπς, φαόχλευς κ?,ειτοϊο Κορίνθου,
ατϊτός καΛ σιαχδες/ σταίδίον γε "μεν5 ούκέτχ αταχδες.

τό μεν δή χρηΰτήριον τοϋτο ήν τυραννεύβας6 δε υ Κύψε-
λος τοιοϋτος δή τις άνήρ έγένετο" πολλούς μεν Κορινθίων
έδιωξε, πολλούς δε χρημάτων άπεβτέρηβε, πολλΐο δέτι πλεί-
στους της ψυχρής. 6. Άρξαντος ίε τούτου έπϊ τριήκοντα7
έτεακαι διαπλέξαντοςs τόν βίον εύ, διάδοχος οί της τυραν-
νίδος δ παις Περίανδρος9 γίνεται, δ τοίνυν Περίανδρος κατ

(!) Ού/. έφαίνετο· το παιδίον. r

(2) Έπωνυμίην ή α'ιτιατ. εξηγείται κατά τό : καλέεταί τις ού-
νομα (ή) έπωνυμίην (ένεργ. καλέω τινά τι δηλ. ούνομα ή έπωνυ-
μίην)· ούνομα έτέθη=ούνομάσΟη ή εκληθη.

(3j Επεχείρησε- Κορίνθω έκ τοϋ έπομ. Κόρινθον.

(4) Και παίδες· νοείτ. ό Περίανδρος καί ό αδελφός Γόργος. όστις,
έπί τινα -/ρόνον συνεβασίλευσεν. Ό τοΰ Γοργού ανάξιος υιός Ψαμμί-
τι/ος μόνον ολίγον ήδυνή^η νά κρατήση τήν αρχήν.

(5) Γε μέν (=μήν).

^6) Τυραννεύσας* κατά Νικόλ. τδν Δαμασκηνδν ό Κύψελος κατέ-
λυσε τήν' αρχήν τών Βακχιαδών τή βοήθεια τοΰ δήμου, ού είχε κερ-
δίσει τήν εΰνοιαν.

(7) Έπί τριήκοντα· (658 — 628 π. Χ.).

(8) ΔιαπλέΕαντος· τελειώσαντος· ά)λως και τολυπεύω.

(9) Περίανδρος· (628=585 π. Χ.).
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ιχρχάς μεν ήν ήπιώτερος τοϋ πατρός, έπεί τε δε ώμίλησε δι
αγγέλων Θρασυβούλω τω Μιλήτου τνράννω, πολλω έτι έ-
γένετο Κυψέλου μιαιφονώτερος. πέμψας γαρ παρά Θρασύ-
βονλον κήρυκα έπυνθάνετο, όντινα αν τρόπον άϋψαλέστα-
τον καταστησάμενος τών πρηγμάτων1 κάλλιστα τήν πόλιν
έπιτροπεύει. Θρασύβουλος δε τόν έλθόντα παρά τοϋ Περιάν-
δρου εξήγε έξω τοϋ άστέος, έσβάς δε ές άρονραν έσπαρμέ-
νην άμα τε διεξήί'ε τό λήϊον έπειρωτέων τε και άναποδίζων2
τόν κήρυκα κατά τήν από Κορίνθου άπιξιν, και έκόλονε
■αίει, οκως τινά ίδοι τών άσταχύων^ υπερέχοντα, κολούων
δε έρριπτε, ές δ τον ληΐου τό κάλλιΰτόν τε και βα&ύτατον
διέφθειρε τρόπω τοιούτω' διεξελθών δε τό χωρίον και
νποθέμενος έπος ούδεν αποπέμπει τόν κήρυκα, νοστήσαν-
τος δε τοϋ κήρυκος ές τήν Κόρινθον ήν πρόθυμος πνν-
θάνεσθαι τήν ύποθήκην δ Περίανδρος, δ δε ούδεν οι έφη
Θρασύβουλον ύποθέσθαι, θωυμάζειν τε αυτόν παρ οϊόν
μιν άνδρα άποπέμψειε, ώς παραπλήγά τε και τών έωντοΰ
σινάμωρον,4 άπηγεόμενος τάπερ πρός Θρασυβούλου5 όπώ-
πεε. 7, Περίανδρος δε σννιεις τό ποιηθεν και νόω ί'σχων,
ώς οί νποτίθετο Θρασύβονλος τονς νπειρόχους τών άστών
<ρονεύειν, ένθαϋτα δή πάσαν κακότητα έξέφαινε ές τους
πολιήτας. όσα Κύψελος άπέλιπε κτείνων τε καϊ διώ-

κων, Περίανδρος σφεα άπετέλεε. Τοιοϋτο μεν νμϊν έστι

(1) Τών πρηγμάτων έςαρτ. έκ τοϋ τρόπον.

(2) Άναποδίζων' άντί τοϋ τα πρότερα ερωτών· Βεκ. άνέκδ. 83' ό
Άριστ. (πολ.) διηγείτο τό συμβάν αντιστρόφως' κατ* αυτόν ό Θρασύ-
βουλος απέτεινε τήν έρώτησιν ταύτ-ην είς τον Περίανδρον.

(3) Άστάχυς·=στάχυς.

(4) Σινάμωρον· (βλαπτικός καταστροφεύς)· σπανία Χές,ις, τδ ρήμα
συναμωρέειν=σίνεσβαι.

(5j Πρός Θρασυβούλου· εκ μέρους τοΰ Θρασ. (έξυπακ. ποιεύμενοι).
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ή τνραννϊς, ώ Λακεδαιμόνιοι., καϊ τοιούτων έργων.1 ήαέας
δέ τούς Κορινθίονς το τε αντίκα θώμα μέγα είχε ότε
νμέας είδομεν μεταπεμπομένονς' Ιππίην ννν τε δή καϊ μεξό-
νως θωμάζομεν λέγοντας ταντα, έπιμαρτνρόμεθά τε επικά-
λεόμενοι ν μιν θεούς τούς r Ελλην ίονς, μή κατιβτάναι τυ-
ραννίδας ές τάς πόλις. ονκ ών παύβεβθε, άλλα πειρήβεβθε
παρά το δίκαιον κατάγοντες* Ιππίην, Ιβτε* νμϊν Κορινθίους
γε ον βνναινέοντας.

145. Σωβικλέης μέν άπο Κορίνθον πρεσβεύων έλεζε τάδε,.
' Ιππίης de αντο ν άμείβετο τούς αντούς έπικαλέΰας θεούς
εκείνω, ή μέν~ Κορινθίονς μάλιβτα πάντων έπιποθήβειν
Πειβιβτρατίδας, όταν 6φι ήκωβι ήμέραι αι κύριαι άνιαβθαι.
■υπ 'Αθηναίων.f Ιππίης μέν τούτοιβι άμείψατο οίά τε τονς·
χρηβμούς άτρεκέβτατα ανδρών έξεπιβτάμενος' οί df λοιποί
τών βνμμάχων τέως μέν είχον έν ήβνχίη βφέας αντονς,
έπεί τε δέ Σωβικλέος ήκονβαν εί'παντος ελευθέρως, άπας-
τις αύτών φωνήν ρήξας^ αίρέετο τοϋ Κορινθίον τήν γνώ-
μην, Λακεδαιμονίοιβί τε έπεμαρτύροντο μή ποιέειν μηδέν
νεώτερον περι πόλιν Ελλάδα5.

(1) Τοιούτων έργων έστι ή τυραννίς=τοιαΰτα εργα εργάζεται.

(2) Ούκ ών παύσεσθε... ίστε' έν παρατάξει* άντί: ήν ών μή
παύσησθε — ίστε.

(3) m μέν (=μήν)% ,

(4) Φωνήν ρ'ήξας· ό εστι τήν πρότερον δεσμευμενην^ γλωσσαν ου~-
τως ειπείν ρήξας· ή φράσις ού μόνον έπί αλάλων άλλα καί επί νη--
πίων, άτινα άρχίζουσι νά όμιλώσιν.

(5) Ελλάδα* έπιθετικ.
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Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ

(Βιβ?.· ς', κεφ. 109-117. ).

146. Τοΐβι δε Αθηναίων βτρατηγοΐβι έγίνοντο δ ίχα1 α ι
γνώμαι, τών μέν ούκ έώντων βυμβαλεΐν, ολίγους γάρ είναι
Οτρατιή τη Μήδων ΰυμβάλλ.ειν), τών <5f και. Μιλτιάδεω
κελενόντων. ώς δε δ ίχα τε έγίνοντο και- ενίκατ" ή χειρών
τών γνωμέων, ένθαϋτα, ήν γάρ ενδέκατος φηφιδοφόρος^
ο τώ κνάμω λαχών1* Αθηναίων πολεμαργέειν, (το παλαιον
γαρ Αθηναίοι όμόψηφον τον πολέμαρχον0 έποιεϋντο τ old ι,
ϋτρατηγοΐ6ι, ήνδε τότε. πολέμαρχος Καλλίμαχος Αφιδναιος,6
πρός τοϋτον έλ.θών Μιλτιάδης ελεγε τάδε' Έν αοι νϋν,
Καλλίμαχε, έότϊή καταδονλώΰαι Αθήνας, ή ελευθέρας ποι-
ήβαντα μνημόΰννα λιπέβθαι ές τον άπαντα άνθρώπων βί-
ον,1 οία ονδε Αρμόδιος τε και Αρΐ6τογείτων\?.είπου6ΐ\. νϋν
γάρ δή, έζ ού έγένοντο Αθηναίοι, ές κίνδυνο ν ήκουβι8

(1) Δ ίχα έγίνοντο*=δ ιίσταντο, έχωρίζοντο.

Ένίκα* πέντε ψήφοι ήσαν δια τήν μέν, καί πέντε δια τήν έτέ-
ραν προτασιν* ή νίκη εκείτο εν τή ψήφω τοϋ Πολεμάρχου.

(3) Ψηφιδοφόρος*==ψηφοφόρος.

(«} Τω κυάμω λαχών· ή εκλογή τών αρχόντων καί τών πλείστων
άλλων υπαλλήλων διά λα/νοΰ (οί άπό κυάμου άρχοντες) εισήχθη
επί Κλεισθένους.

(5j Τον πολέμαρχον* πρότερον ό πολέμαρχος εις τών δέκα άρχόν-
των είχε δικαίωμα ψήφου, όπως καί οί δέκα στρατηγοί* διότι κατ'
άρχάς ό πολέμαρχρς είχε καί τήν άρχηγίαν έν πολέμω* μετά ταϋτα
όμως εμενε\ αύτω μόνον τό δικάζειν διαφοράς ξένων ή μετοίκων.

(6) ΆφιδναΓος* (Άφιδναί, δήμος ουχί μακράν τής Δεκελείας).

(?) Ές τόν άπαντα ανθρώπων βίον (=αίώνα).

(8j "Ηκουσι* οί ένεστ. ήκω καί οίχομαι εχουσι παρακειμ. σημασ.
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μέγιστου, καϊ ήυ μεν γε νποκύψωσι τοΐσι Μήδοισι, δέδε-
κται τά πείσοντα παραδεδομένοιΓ Ιππίη, ήν δε περιγένηται1
<ζντη ή πόλις, ο'ίη τε έστι πρώτη τών rΕλληνίδων πολίων
γενέσθαι, κώς ών δή ταντα οίά τέ έστι γενέσθαι-, καϊ κώς
ές σέ τι τούτων ανήκει·- τών πρηγμάτωυ3 τό κύρος έχειν.
ννν έρχομαι φράσων. ήμέων τών στρατηγών έόντων δέκα
δίχα γίνονται αί γνώμαι, τών μεν κελενόντων σνμβάλλειν,
τών δε ον' ήν μέν ννν μή σνμβάλωμεν, έλπομαί τινα
στάσιν μεγάλη ν διασείσειν εμπεσοϋσαν4 τά Αθηναίων
φρονήματα, ώστε μη δ ίσα ι' ήν δε συμβάλαμε ν πρίν τι
καϊ σαθρόν5 Αθηναίων μετεξετέροισι6 έγγενέσθαι, θεών
τά ίσα νεμόντων οίοί τέ είμεν περιγενέσθαι τή συμβολή,
ταντα ών πάντα ές σε νυν τείνει και έκ σέό ήρτηται' ήν
γάρ σύ γνώμη τή έμή προσθή, έστι τοι πατρίς τε έλενθέρη
και πόλις πρώτη τών έν τή fΕλλάδι, ην δε τήν τών άπο-
σπενδόντων' τήν σνμβο?.ήν έλη,8 υπάρξει τοι τών εγώ κα-
τέλεξα άγαθώ ν τά εναντία.

147. Ταντα λέγων 6 Μιλτιάδης προσκτάται τον Καλλί-
μαχου. προσγειΌμένης δε τοϋ πολεμάρχου τής γνώμης ε-
κεκύρωτο σνμβάλλειν. μετά δε οι στρατηγοί, τών ή γνώμη
έφερε σνμβάλλειν, ίος έκάστον αντών έγίνετο πρντα-

(1) Περιγένητα·." τή συμβολή.

(2) Κως ές σέ τοι ανήκει" άντί τοϋ ανήκει έπί τής αύτ.σημασίας
κείται άλλαχοΰ, τεί\ει.

(3j Τούτων τών πραγμάτων" έξαρτάτ. έκ τοϋ κΰρος.

(*) Εμπεσοϋσαν" ώς κΰμα έπί πλοίου.

(5) Σαθρόν ώς έν πλοίω" διχόνοια. Έν 'Αθήναις υπήρχε μερίς τις
τοΰ Ίππίου δυσηρεστηαένη.

(6) Μετεξετέροισΐ"=ένίοις.

(7J 'Αποσπευδόντων άποδοκιμαζόντων, άποτρεπόντων" άντιθ. επ;-
σπεύδειν.

(8j Έλη" ένν. τήν γνώμην.
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νηΐη1 της ήμερης, Μιλτιάδη παρεδίδοθαν δ δε δεχόμενος·
ούτι κω βνμβολήν εποιε'ετο, πρίν γε δή αντοϋ πρντανηΐη
εγ ενετό.

14S. Ώς δε ες εκείνον περιήλθε,2 ενθαντα δή ετάββοντο
ώδε οι Αθηναίοι ώς θνμβα?.έοντες' τοϋ μεν δεξιού κέρεος
ήγέετο δ πολέμαρχος Καλλίμαχος' ό γάρ νόμος τότε3 είχε
ούτω τοΐβι Αθηναίοιαι, τόν πολέμαρχον εχειν κέρας τό δε-
ξιόν. ήγεομένον δε τούτον4 έξεδέκοντο5 cbç άριθμέοντο6 αι
φνλαϊ, εχόμεναι αλλήλων τελενταΐοι δε ετάόβοντο. εγ^οντες
τό ενώννμον κέρας, Πλαταιεες' από ταύτης γάρ7 ΰφι8 τής
μάχης,Αθηναίων θνβίας άναγόντων9 ες τάς πανηγνριαςίοτάς
εν τήβι πεντετηρίσι γινομένας, κατεύχ,εται δ κήρνξ δ Άθη-

(1) Πρυτανηιη' σημ. παν μετά τακτικδν χρονικδν διάστημα άλ-
λάσον ύπούργημα, ούτω και ενταύθα την αρχηγίαν, ήτις έκάστην-
ήμέραν ήλλασσε

(?) Περιήλθε- επί αλλαγής τών ύπουργημάτων καί αξιωμάτων
συχν. παρ'Ήροδότω.

(3) Τότε' κατ' εκείνον τον χρόνον, καθ' ον εις τον πολέμαρχον ετι.
εκείτο το άρχαΓον βασιλικδν δικαίωμα τής αρχηγίας τοϋ δεξιοϋ κέρως.

(*) Τούτου' τοΰ Καλλιμάχου.

(5· Έξεδέκοντο δ-.εδέχοντο' οί 'Αθηναίοι κατά τήν δια κλήρου·
όρισθεϊσαν τάξιν έτάσσοντο άπδ δεξιών πρδς αριστερά.

(6) Ήοιθμέοντο' δ έστιν έν τή έπισήμω διατάξει τών ουλών, ήτις
κατ' ετο: διά κλήρου ώρίζετο. Κατά ταύτην διώκει εναλλάξ έκάστη.
τών 10 μερών τής βουλής, είς ά αύτη κατά τάς 10 ουλάς διηρεϊτο,.
κατά τδ δέκατον μέρος τοϋ έτους τά τής πόλεως πράγματα· ή χρο-
νική διάρκεια εκάστου διαμερίσματος έκαλεϊτο Πρυτανεία, τά δέ μέλη,
αυτής έκαλοΰντο Πρυτάνεις.

(7) Άπδ ταύτης γάρ* αιτιολογεί" τήν εννοιαν οί ΠλαταιεΓς πράγ-
ματι ελαβον μέρος έν τή μαχη καί ότι τοΰτο ούτως είχε, διέγνωσαν
οί 'Αθηναίοι ευθύς μετά τήν μάχην, διότι. . .

(8) Σφι· έξαρτ. έκ τοϋ κατεύχεται.

(9) 'Ανάγειν επειδή μετα τών έορτών συνεδέετο και επίσημος τις
πομπή πρδς τούς ύψηλότερον κειμένους ναούς.

. (10) Πανηγύρις. . γινομένας* νοεί τά μεγάλα Παναθήναια. ·
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ναΐος άμα τ ε 'Αθηναίοι λέγων γίνεσθαι1 τά άγαθά και Πλα-
ταιεϋσι. τότε <5ε τασσομένων τών Αθηναίων έν τώ Μαρα-
θώνι έγίνετο2 τοιόνδε τι' το στρατόπεδον έξισονμενον τώ
Μηδικω στρατοπέδω, τό μέν αντον μέσον έγίνετο έπι τά-
ξιας ολίγας, και ταύτη ήν άσθενέστατον το στρατόπεδον, το
δέ κέρας έκάτερον έρρωτο πλήθεϊ.

149. £Ζς δέ σφι διετέτακτο3 και τά σφάγια έγίνετο καλά,
ενθαϋτα ώς άπείθησαν5 οί Αθηναίοι, δρόμω ϊεντο4 ές τονς
βαρβάρονς. ήσαν6 δέ στάδιοι ονκ ελάσσονες το μεταίχμιον
αντών ή οκτώ.1 οί δε Πέρσαι δρέοτες δρόμω έπtόντας, παρε-
σκενάΧ^οντο tag δεζόμενοι, μανίη ν τε τοΐσι Αθηναίοισι έπέφε-
ρον και πάγχν ολεθρίην, ορέοντες αν τονς έόντας ολίγους,
καϊ τοντονς δρόμω έπειγομένονς,8 οντε ϊππον9 νπαρχούσης
έσφι οντε τοζενάμτων.[1) Ταϋτα μέν νυν οί βάρβαροι κατεί-
καξον^1 Αθηναίοι δέ έπεί τε αθρόοι προσέμιζαν τοΐσι βαρ-
βάροισι, έμάχοντο άξίως λόγον. πρώτοι μεν γάρ Ελλήνων
πάντων τών ημείς ίδμεν δρόμω ές πολεμίονς έχρήσαντο,

(1) Γίνεσθαι· εξαρτ. έκ τοΰ κατεύχεται.

(2) Έγίνετο τοιόνδε τι, ί'να μή κυκλωθή ύπο τών Περσών πολυα-
ριθμοτέρων όντων επρεπεν ό Μιλτ. νά έξισώση το στρατόπεδον του
τώ Μηδικω, όπερ ηδύνατο ουτω νά κατορθώση, ώστε το κεντρον, εν
ω ύπο την άρχηγίαν τοΰ Θεμιστοκλέους κα.ί 'Αριστείδου ησαν η Αν-
τιοχίς καί Λεοντις φυλή, μόνον^ επί τάξεις ολίγας εταξεν, ενώ τα
κέρεα ισχυρότερα καί βαθύτερα ήσαν, επειδή τήν κυρίαν προσβολην
ενταύθα ήθελε να κάμη.

ι'3] Διετέτακτο* άπροσώπ.

(4) Ώς άπείθησαν· αφέθησαν.

(5) "Ιεντο σπεύδειν, μέσ.

(6) ΤΗσαν* συμφωνεί" προς τό κατηγορούμ. άντί πρός το ύποκειμ.

(7) 'Οκτώ* πλέον τοΰ τετάρτου τής ώρας.

(8) Έπειγομένους* = ίεμένους.

"Ιππου* περιληπτ.

(10) Τοςευμάτων* μετωνυμ. άντί τοξοτών.

(11) Κατείκαζον ή κατά επιτείνει τήν εννοιαν τοΰ άπλου.
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πρώτο ι δε άνέσχοντο έσθήτά τε Μηδική ν όρώντες και αν-
δρας τονς ταύτην έσθημένους' τέως δε ήν τοΐσι Έλλησι και
το ούνομα το Μήδων 1 φόβος άκοϋσαι.

150. Μαχο μένων2 δε έν τω Μαραθώνι χρόνος έγίνετο
πολλός' καί τό μεν μέσον τον στρατοπέδου ένίκων οί βάρ-
βαροι, τη Πέρηαι τε αυτοί καί Σάκαι3 έτετάχατο' κατά
τοϋτο4 μεν δή ένίκων οί βάρβαροι, και ρήξαντες έδίωκον ές
τήν μεσόγαιαν τό δε κέρας έκάτερον ένίκων Αθηναίοι τε
καϊ Πλαταιέες. νικώντες δε τό μεν τετραμμένον τών βαρ-
βάρων φεύγειν έων. τοΐσι δε τό μέσον ρήξασι αυτών συνα-
γαγόντες τά κέρεα \αμφότερα] έμάχοντο, καϊ ένίκων Αθη-
ναίοι. φευγουσι δε τοίσι Περσησι ειποντο κοπτοντες, ες ο
έπί τήν θάλασσαν άπικόμενοι πυρ τ ε αϊτεον καϊ έπελαμβα-
νοντο τών νεών.

151. Καϊ τοϋτο μέν έν τούτω τω πόνω5 ό πολέμαρχος
[Καλλίμαχος] διαφθείρεται, άνήρ γενόμε νος αγαθός, άπό δ
έθανε® τών στρατηγών Στησίλεως 6 &ρασνλεω' τοϋτο

δέ

Κυνέγειρος' ό Εύφορίωνος ένθαϋτα έπιλαβόμενος τών αφ-
λάστων8 νεός, τήν χείρα αποκοπείς πελέκεϊ πίπτει, τοϋτο
δε άλλοι Αθηναίων πολλοί τε καϊ ονομαστοί.

(1) Μήδων ούτω καλεί ό Ήρόδοτ. τους Μήδους αντί Περσών ώς
τδ κρατούν έν 'Ασία έθνος.

Μαχόμενων* ύποκ. αμφοτέρων.

Σακαι. ούτοι ωκουν ΒΛ τής Βακτοιανής* ήσαν περίφημοι ιπ-
πείς, καί τοςόται.

Κατά τούτο- τδ μέσον ενθχ αρχηγοί ήσαν Θεμιστοκλής καί
'Αριστείδης.

Πόνω· τή μάχη- έ~ί τής εικόνος έν τή ποικίλη στοά έςειχον

αί

εικόνες του Καλλιμάχου καί Μιλτιάδου.

(6) Άπδ δ'εθανε· τμήσις.

(7) Κυναίγειρος* άοελφδς τού Αισχύλου.

Άφλαστων άφλαστα ή επίσημα ήσαν τά κοσμήματα ιδίως
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15-2. Επτά μέν δή τών νεών έπεχράτησαν τρόπω τοίΐάδε
Αθηναίοι' τήσι δέ λοιπήσι οί βάρβαροι, έξανακρουσάμενοι1
ν.αϊ άναλαβόντες έκ τής νήσου έν τή έλιπον τα εξ Έρετρίης
άνδράποδα, περιέπλωον Σούνιον, βονλόμενοι φθήναι τονς
Αθήναιον ς άπιχόμενοι ές τό άστν. αίτνη δέ έσχέ1 Αθη-
ναίοισι έξ Αλκμαιωνιδέων* μηχανής αντούς1* ταϋτα έπινοη-
-θήναι'5 τούτους γάρ σννθεμένονς τοΐσι Πέρσησι άναδέξαι3
ασπίδα έοϋσι ήδη έν τήσι νηνσί.

153. Ούτοι μέν δή περιέπλωον Σούνιο ν, Αθηναίοι df,
ώς ποδών είχον,6 [τάχιστα] έβοήθεον ές τό άστν, και έφθη-
σάν τε άπικόμενοι πριν ή τούς βαρβάρονς ήκειν, και έσ-
τρατοπεδεύσαντο άπιγμένοι έξ'ΙΙρακλείον τοϋ έν Μαραθώνι
έν άλλω Ήρακλείω τώ έν Κννοσάζγεϊ. οι δέ βάρβαροι τήσι
νηνσϊ ύπεραιωρηθέντες7 Φαλήρου (τοϋτο γάρ ήν έπίνειον
τότε τών Αθηναίων) ύπερ τούτου άνοκωχεύσαντες τάς νέας
άπ,έπλωον οπίσω ές τήν Ασίην.

154. 'Εν ταύτη τή έν Μαραθώνι μάχη άπέθανον τών
βαρβάρων κατά έξακισχιλίονς καί τετρακοσίονς άνδρας, Α-

6εών ή ήρώων εικόνες έπί τής πρύμνης τοΰ πλοίου. Συνήθως ταΰτα
εδιδον τδ ο νομ. α είς τδ πλοΓον ή έδήλουν καί την πατρίδα.

(1) Έξανακρουσάμενοί' έχει διττήν σημασίαν, ή έκ τής γής έκ-
κρούεσθαι, (=άνακρουσάμενοι καί έκπλώσαντες) η προς τα οπίσω
κωπηλατεϊν.

(2) Αίτίη εσχε· (=χατέ<τχε). ^ ,, (

(3) Έξ Άλκαιμαιωνιδέων έν αίτιολογ. σημασ. ή εκ' οι οε Αλκ-
μαιω'νίδαι ήσαν οπαδοί τοΰ Ίππίου.

(4) Αυτούς' τούς Πέρσας

(5) Έπινοηθήναι· έν ένεργ. σημ.

(6) Άναδέξαι- άναδεΓξαι.

(7j Ώς ποδών εί/ον ή γενικ. έξαρτ. εκ τοΰ ώς^

;8) 'Τπεραιωρηθέντες· μετά γενικ. αίωρεΐσθαι άνωθεν τίνος- εν τή
ναυτικ. γλώσση'. Έν τώ πελάγει αντίκρυ τόπου τίνος φαινεσθαι.Επί-
σης ναυτικ. εκ'φρασις εινε καί ή έπομ. : άνακωχεύειν.

ir



164

ηροδοτου βιβαιον a'

θηναίων δε εκατόν καϊ ένενήκοντα καϊ δύο* επεσον μεν
αμφοτέρων τοσούτοι' συνήνεικε1 δε αυτόθι θώμα γενεσθαι
τοιόνδε, Αθήναιον άνδρα 1 Επίζηλον τόν Κουφαγόρεω εν τι}
συστάσει μαχόμενόν τε καϊ άνδρα γινόμενον αγαθόν των
ομμάτων στερηθήναι, ούτε πληγέντα ούδεν τοϋ σώματος
ούτε βληθέντα, καϊ τό λοιπόν της ζόης διατελέειν από τού-
του τοϋ χρόνου έόντα τυφλόν. λέγειν δε αυτόν* περι τον
πάθεος ήκουσα τοιόνδε τινά λόγον, άνδρα οι δοκέειν δ-
πλίτην άντιστήναι μέγαν, τοϋ τό γένειον τήν ασπίδα πά-
σαν σκιάζειν το δε φάσμα τοϋτο έωυτόν μεν παρεζελθεlvy
τόν δε έωυτοϋ παραστάτην άποκτεΐναι. Ταϋτα με δή ' Επί-
ζηλον έπυθόμην λέγειν.

25

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΨΙΠΛΟΎΤΟΎ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

(Βχβλ. ς', -κεφ. 125—130.)

155. Οί δε Αλκμαιωνίδαι ήσαν μεν καϊ τά ανέκαθεν λαμ-
προί έν τήσι Αθήνησι, από δε Αλκμαίωνος3 καϊ αυτις Με-
γακλέος έγένοντο καϊ κάρτα λαμπροί, τοϋτο μενΚ γάρ Αλκ-
μαίων δ Μεγακλέog5 τοΐσι έκ Σαρδίων Αυδοΐσι παρά Κροί-

(1) Συνήνεικε=άττ. συνέβη.

(2) Λέγειν δέ αυτόν τί διβοέρει τοϋ : λέγοντος δέ αύτοΰ ;

(3) 'Αλκμαίωνος· ό αυτός όστις μνημονεύεται έν τω Κυρραικώ πο-
λέμω (595 — 586) ώς αρχηγός τών 'Αθηναίων. Ό πατήρ του Μεγα-
κλής ητο άρχων επι τής στάσεως τοϋ Κύλωνος ήν καί κατέπαυσεν
(612 πρ. Χ.).

(*) Τοϋτο μέν τό έπόμενον είνε, μετά δέ· Γδ. έν αρχή έπομ. κεφ*

(5ί Μεγακλέος" ό Μεγακλής ήτο υιός τοΰ Άλκμαίωνος καί αντί-
παλος τοΰ Πεισιστράτ., γαμβρός τοϋ Σικυωίου, τυράννου Κλεισθένους.
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σον άπικνεομένοίσ l έπϊ τό χρηατήριον τό εν Αελφοΐβι
σνμπρήκτωρ τε έγίνετο καϊ βννελάμβανε προ&νμως, καί
μι,ν Κροίσος πν&όμενος τών Λυδών τών ές τά. χρηβτήρια
φοιτεόντων1 έωντον εν ποιέειν, μεταπέμπεται ές Σάρδις,
άπικόμενον δέ δωρέεταυ χρνσώ, τον άν δννηταυ τώ έωντοϋ
σώματι έξενείκασθαι έσάπαζ. ό δέ Αλκμαίων προς τήν δω-
ρεήν έοϋβαν τοίαύτην, τοίάδε~ έππηδενΰας^ προβέφερε' έν-
δνς κιΌώνα μέγαν καϊ κόλπον βα&νν καταλιπόμενος τοϋ
κι&ώνος, κο&όρνονς4 τονς ενρισκε ενρντάτονς έόντας νπο-
δήσάμενος ήϊε ές τον &ησανρόν, ές τον οί κατηγέοντο. έ-
σπεσών δέ ές σωρόν ψήγματος, πρώτα μέν παρέβαζε παρά
τάς κνήμας τοϋ χρνβοϋ δοον έχώρεον οί κό&ορνοί, μετά δέ,
τον κόλπον πάντα πλησάμενος χρνβοϋ καϊ ές τάς τρίχας
τής κεφαλής διαπάσας τοϋ -ψήγματος ,καϊ άλλο λαβών ές
τό στόμα, έζήϊε έκ τοϋ &ησανροϋ, έλκων μέν μόγίς τονς
κο&όρνονς, παντϊ δέ τεω οίκώς μάλλον ή άν&ρώπω, τοϋ
τό τε στόμα εβέβνστο καϊ πάντα έξώγκωτο.5 ίδόντα δέ τον
Κροϊσον γέλως έσή?>&ε, καϊ οί πάντα τε έκεΐνα δίδοΐ καϊ
προς έτερα δωρέεταί ονκ έλάσσω εκείνων, οντω μεν έπλον-
τησε ή οίκίη αντη μεγάλως' καί δ Αλκμαίων οντος οντω
τε&ριπποτροφήσας Όλνμπι,άδα άναι,ρέεται.6

(1) Φοιτεόντων* τοϋτο ώς καί τό ποιέειν είνε παρατατ. κείμενον
άντί ύπερσυντελ.

(2) Τοιάδε" άνήκει είς τό προσέφερε.

(3) Έπιτηδεύσας' μετ' επιμελείας ποιεΓν.

(4) Κοθόρνους" κόθορνος είνε ένταΰθα τό ύψηλόν μέχρι τοΰ μέσου
τής κνήμης φθάνον πλατύ κυνηγετικόν ύπόδημα.

(5) Έξώγκωτο* ένταΰθα. έν τή πρώτη αύτοϋ σημασία έν μεταφο-
ρική δέ κατωτέρω.

(β. 'Αναιρέεται· άναιρέειν ή άναιρέεσθαι έλέγετο κατά πρώτον επί
τών εν αγώσι λαμβανομένων άθλων, είτα δέ καί επί τοΰ αγώνος αύ-
τοϋ* {κερδίζω νίκην, νικώ).



166 ηροδοτου βιβλιον δ.'·

156. Μετά δε, γενεί] δεύτερη ύστερον, Κλεισθένης μιν ό
Σικυώνος τύραννος έξήειρε ώστε πολλώ ονομαστοτέρην
γενεσθαι εν τοΐσι "Ελλησι, ή πρότερον ήν ΚλεισθένεV γάρ
τω Άριστωννμον τοϋ Μύρωνος τοϋ Ανδρέω1 γίνεται θυ-
γάτηρ, τή οννομα ήν Αγ αρίστη. ταύτην ηθέλησε, 'Ελλήνων
απάντων έξευρών τον άριστον,τούτω γυναίκα προσθεΐναι~
' Ολυμπίων ών εόντων και νικών εν αντοΐσι τεθρίππω ο
Κεισθένης κήρυγμα έποιήσατο, όστις ' Ελλήνων έωυτόν ά-
ξιοι Κλεισθένεος γαμβρόν γενέσθαι,ήκειν ές έξηκοστήν ή-
με'ρην ή και πρότερον ες Σικυώνα. κυρώσοντος Κλει-
σθενεος τόν γάμον έν ένιαυτω, από τής εξηκοστής άρξαμέ-
σον2 ήμέρης. 'Ενθαϋτα Έλλήνωι> όσοι σψίσι τε αύτοΐσι ή-
σαν και πάτρη έξωγκωμένοι.? έφοίτεον μνηστήρες' τοΐσι.
Κλεισθένης και δρόμον καϊ παλαίστρην ποιησάμενος έπ*
αντώ τούτω11 είχε.

157. ΙΑπό μεν δή ' Ιταλίης* ήλθε Σμινδυρίδης, ό ' Ιππο-
κράτεος Συβαρίτης, ός έπί πλείστον δή χλιδϊ/ς είς άνήρ&
άπίκετο (ή δε Σύβαρις ήκμαζε τοϋτον τόν χρόνον 7 μάλι-

(1) Τοϋ Άνδρέω" 'Ανδρέας ήτο υιός τοϋ Όοθαγόρου, τοϋ Θεμελιώ-
σαντος τήν εν Σικυώνι τυραννίδα. 'Ενώ δέ κατά τον Ήρόδοτ. ό
Κλεισθένης ώς τελευταίος τών Όρθαγοριδών ενεκα τοΰ δικαιώματος
τής διαδοχής ήλθεν είς τήν άρχήν, Νικόλαος ό Δαμασκηνός διηγεΓ-
ται, ότι ό Κλεισθένης (ουχί Όρθαγορίοης) δια τής βίας καί δόλου
αφήρεσε τήν τυραννίδα έκ τών τελευταίων Όρθαγοριδών Μύρωνος
καί Ίσοδήμου.

(2) Άρξαμένου· ό έστι : τόν ένιαυτόν άρξαμένου Κλεισθένεος.

(3) Έξωγκωμένοι' ύπερήοανοι οντες

(4) Έπ' αύτώ τούτω' δηλ. όπως γνωρίση τήν σωματική ν καί
πνευαατικήν ικανότητα τών μνηστήρων.

(5) Ίταλίης· τήν κάτω έννοεΓ 'ίταλίαν.

(6) 'Ός έπί πλείστον. . . είς άνήρ· τό είς χρησιμεύει πρός έπίτα-
σιν τοΰ ύπερθετικοΰ.

(7) Τοϋτον τόν χρόνον· περί τό 370 π. Χ. 60 ετη βραδύτερον,
510 π. Χ. κατεστράψη ή Σύβαρις ύπό τών Κροτωνιατών.
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στα), και Σίρίτης1 Αάμασος Αμνριος τον σοφού ?>εγομένον
παις. ούτοι μεν από ' Ιταλίης ή?>&ον, έκ τού κόλπου^ τοΰ
' Ιονίον Αμφίμνηστος ' Επιστρόφον 'Επιδάμνιος' ούτος
εκ τον 'Ιονίον κόλπον. Αιτωλός δέ ήλθε Τιτόρμον3 τοΰ
νπερφνντος τε 'Ελληνας ίσχνϊ και φνγόντος άνθρώπονς ες
τάς εσχατιάς τής Αίτωλίδος χώρης, τοΰτου τοΰ Τιτόρμον
άδελφεός Μά.λης. από δε Πελοποννήσον Φείδωνος4 τοΰ Αρ-
γείων τνράννον παις Αεωκήδης, Φείδωνος δέ τοϋ τά μέ-
έρα ποιήσαντος Πελοποννησίοισι κι α νβρίσαντος μέγιστα
δή Ελλήνων απάντων, ός έξαναστήσας τονς 'Ηλείων άγω-
νοθέτας3 αντος τον έν ' Ολνμπίή άγων α έθηκε,6 τοντον τε
δή παις, καϊ Αμίαντος Υίνκονργον Αρκάς έκ Τραπεξοϋν-
δος,7 και Αζήν* εκ Παίον yπόλιος Ααφάνης Ενφορίωνος
τοϋ δεζαμένον τε, ώς λόγος έν Αρκαδίι} λέγεται, τούς Αιο-

(11 Σιρίτη;· εκ Σίριδος εν Λουκανία παρά τον δμώνυμον ποταμόν.

(2: Τοΰ κόλπου- ούτως ώνόμαζονοί άρ/αίοι τήν 'Αδριατικ. θάλασ.

(3/ Τιτόρμου ό Αιτωλός Τίτορμος λέγεται νικήσας έν τοϊς άγώσι
τον περίοημον παλαιστήν Μίλωνα.

Φείδωνος· ό Φείδων ήτον δ θεμελιωτής τής 'Αργειας ομοσπον-
δία;· είσήγαγεν έπί πάσαν τήν Πελοπόννησον τα αυτά μέτρα καί
σταθμα, καί κοινόν νομισματικόν σύστημα (τδ Α'ιγινητικόν). Επειδή
δέ ούτος ό Φείδων εζη περί τδ 750 π. Χ- δεν είνε δυνατόν υιός τού-
του να ήτο μνηστή ρ τής Ουγατρός Κλεισθένους (596 — 505) Φαίνεται
λοιπόν συγχέων δ Ήρόδ. δεύτερον τινα νεώτερον Φείδωνα, τδν πατέ-
ρα τοΰ Λεωκήδου πρδς τδν πρεσβύτερον τούτον.

(8) Άγωνοθέται' οί διατάττοντες τα τοΰ αγώνος και άγωνοδίκαι"
ήτο δέ τοΰτο άνατεθειμένον τοΰ Ηλείοι:.

(β) "ΕΟηκε· διέταξε.

(7) Τραπεζοΰς· πόλις παρά τδν Άλφειδν εν μεσημβρ. 'Αρκαδία.

(8) Άζήν οί 'Αζήναι κατώκουν ΒΑ τής 'Αρκαδίας είς 47 κώμας,
αιτινες, κεχωρισμέναι τών άλλων 'Αρκαδικών πόλεων, άπετέλουν πο-
λιτικόν τινα σύνδεσμον.

ί9, ΠαΓος· πόλις τών Άζάνων· πιθανώς ή παρά Παυσανία (8, 23)
Πάος.



168 ηροδοτου βιβλιον δ.'·

βκούρους οίκί'οιβι και από τούτον ξεινοδοκέοντος πάντας
ανθρώπους, καϊ 'Ίίλεΐος ' Ονομαβτος Αγαίου. οντοι μεν δή
εζ αυτής Πελοποννήβου ήλθον' εκ δε Αθηνέων άπίκοντο
Μεγακλέης τε δ Αλκμαίωνος, τούτον τον παρά Κ ρ οίο ο ν α-
πικομένου, και άλλοςc Ιπποκλείδης Τιβάνδρου, πλούτω και
ειδεϊ προφέρων Αθηναίων, από δε ' Ερετ ρ ίης άνθεύβης τού-
τον τον χρόνον Αυβανίης' ούτος if έπ Εύβοίης μούνος' εκ
δε Θεββαλίης ή?.θε τών Σκοπαδέων* Λιακτορίδης Κραννώ-
νιος, εκ δε Μολοββών "Αλκών, τοσούτοι μεν εγενοντο οί
μνηστήρες.

158. Άπικο μένων δέ τούτων ές τήν προειρημένην ή μέ-
ρη ν. ό Κλειβθένης πρώτα μεν τάς πάτρας τε αυτών άνε-
πύθετο και γένος εκάστου, μετά δε κατέχων- ένιαντόν διε-
πειράτο αντών τήςτε άνδραγαθίης και τής όργής3 καί παι-
δεύσιός τε καϊ τρόπου, και ένι έκάστω ιών ές βυνουβίην
και σννάπασι' και ές γυμνάβιά τε έξαγινέων όβοι ήβαν αύ-
τών νεώτεροι, και τό γε μέγιβτον, έν τή βννιβτίη1 διεπει-
ράτο' όσον γάρ κατείχε χρόνοι> αυτούς, τούτον πάντα έποί-
εε και άμα έξείνιζε μεγολοπρεπέως. και δήκου μάλιβτα τών
μνηβτήρων ήρέβκοντο οί απ Αθηνέων άπιγμένοι, και τού-
των μάλλον 'Ιπποκλείδης ο Τιβάνδρον καϊ κατ άνδραγα-
θίην έκρίνετο, και ότι τό ανέκαθεν τοΐβι έν Κορίνθω Κν-
■ψελίόηβι ήν προβήκων.

159. δε ή κυρίη έγένετο τών ήμερέων τνς τε κατακλί-
βιος τον γάμου5 και έκφάβιος αυτού Κλειβθένεος, τόν κρί-

(1) Σκοπαδέων Σκοπάδαι ή γνωστή δυναστική γεννεά έν Κρα-
νώνι τής Θεσσαλίας, ώς οί Άλευάδαι έν Λαρίσση.

(2) Κατέχων' αυτούς.

(3) Τής οργής· έν τή πρώτγ, <jT,a. ένταύθα ευφυΐα.

(4) Συνιστίη. Ίων. αντί συνεστιάσει.

(a) Κατακλίσιος τοΰ γάμου· ένταύθα νοεί* τδ δια τον γάμον συαπό-
σιον.
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νοι έκ πάντων, θύσας βονς εκατόν δ Κλεσθένης εύώχεε αυ-
τό ύς τε τονς μνηστήρας καϊ τονς Σικνωνίονς πάντας. chg

άπο δείπνου έγένοντο, οί μνηστήρες έριν είχον άμφί τε
μουσική1 καϊ τω λεγομένω2 ες το μέσον, προϊούσης δέ τής
π όσιος, κατέχων πολλον τονς άλονς δ * Ιπ οκλείδης έκέλενσε
τον αύλητήν αύλήσαι έμμελείην,^ πειθομένον δέ τοϋ αν-
λητέω ώρχήσατο. και κως έωντω μεν άρεστώς ώρχέετο, δ
Κλεισθένης <Î£ ορέων ολον το πράγμα νπώπτενε. μετά δε
έπισχών δ f Ιπποκλείδης χρόνον έκέλενσε τινα τράπεζαν
έσενεΐκαι, έσελθούσης δέ τής τραπέζης πρώτα μέν έπ αντής
ώρχήσατο Λακωνικά σχημάτια,4 μετά. δέ άλλα ΙΑττικά. τό
τρίτον δέ τήν κεφαλήν έρείσας έπι τήν τράπεζαν τοΐσι σκέ-
λεσι εχειρονόμησε. Κλεισθένης δέ τά μέν πρώτα και τά δεύ-
τερα ορχεομένον, άποστνγέω ν γαμβρον οί έτι γενέσθαιf Ιπ-
ποκλ.είδην διά τήν τε όρχ,ησιν και τήν άναιδείην, κατείχε
έωντον, ού βονλ^όμενος έκραγήναι ές αύτόν ώς δέ είδε τοΐσι
σκέλ.εσι χειρονομήσαντα, ούκέτι κατέχειν δννάμενος, είπε'
ώ παΐ Τισάνδρον, άπωρχήσαό γε μήν τον γάμον. δ δέ 'Ιπ-
ποκλείδης νπολαβών είπε' Ού φροντις (Ιπποκλείδη. άπο
τούτον μέν τοϋτο ονομάζεται.

160. Κλεισθένης' δέ σιγήν ποιησάμενος έλεξε ές μέσον

(1) 'Αμφί.. μουσική =πεοί μουσικής.

(2) Τω λεγομένω ες τό μέσον κυρ. τό είς πάσαν τήν συναναστρο-
®ήν λεγόμενον, ό εστι λόγος απαγγελλόμενος πρός ευθυμίαν τών συν-
οαιτημόνων πρβ. Θεορχ. 493.

ΎμεΓς ο' εύ μυθεΐσθε παρά κρη-

τήρι μένοντες
—ες τό μέσον οωνεϋντες.

(3) Έμμέλειαν ένταΰθα καλείται γενικ. τρόπος γοοοΰ. 'Από τής
διαμορφώσεως τοϋ Ελληνικού δράματος σημαίνει ή λέςις τήν σπου-
δαίαν καί μεμετρημένην τοϋ /οροΰ ô'p/ησιν καί άσαα τής τραγωδίας.

(*) Λακωνικά σχημάτια- κατά τό : ορχησιν όρχέεσθαι· (έτυμολογ.
σχήμα).
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τάδε- "Ανδρες παιδός της ε μη ς μνηστήρες, εγώ και πάντας
ύμεας έπαινέω, καϊ πάσιν νμΐν, εί οίόν τε εί'η, χαριζοίμην
αν, μήτ ένα νμέων έζαίρετον άποκρίνων, μήτε τους ?.οιπονς
αποδοκιμάζω ν' αλλ'ου γάρ οίά τέ έστι μιής περι παρθένου
βουλεύοντα πάσι κατά νόον ποιέειν, τοΐσι μεν νμεων
άτιελαννομένοισι τοϋδε τοϋ γάμου τάλαντον άργνρίου
έκάστω δωρεήν δίδωμι τής άζιώσιος εϊνεκα τής έξ έμεϋ] γή-
μαι2 και τής εξ οίκου αποδημίης, τω df Αλκμαίωνος Με-
γακλέΐ έγγυέω παΐδα τήν έμήν Αγαρίστην νόμοισι τοΐσι
Αθηναίων, φ α μέν ου δε έγγυάσθαι Μεγακλέος έκεκύρωτο
ό γάμος Κλεισθένεϊ.

161. 'Αμφι μεν κρίσι τών μνηστήρων τοσαϋτα έγένετο,
και οϋτω Άλκμαιωνίδαι έβώσθησαν3 ανά τήν 'Ελλάδα.
τοντων δΐ σννοικησάντων γίνεται Κλεισθένης τε ο τάς
φνλάς και τήν δημοκρατίην Αθηναίοισι καταστήσας, έχ,ων
τό οννομα άπό τοϋ μητροπάτορος τον Σικνωνίον οντός
τε δή γίνεται Μεγ&κλέν και rΙπποκράτης, έκ δε c Ιπποκρά-
τεος Μεγακλέης τε άλλος και 'Αγαρίστη άλλη, άπό τής
Κλεισθένεος 'Αγαρίστης έχονσα τό οννομα' ή σννοικήσασά
τε Βανθίππω τω 'Αρίψρονος και έγκνος έοϋσα είδε όψιν
έν τω νπνω, έδόκεε δε λέοντα4 τεκεΐν' και μετ ολίγας
ημέρας τίκτει Περικλέα Εανθίππω.5

(') Έξ έμεΰ- εκ τή<- οικογενείας μου.

(2) Γήμαι έξαρτ. έκ του άξιώσιος..

(3) Έβωσθγ,σαν πρβ. η, 124. Θεμιστ^κλέης έβώσθη τε καί έοο-
ξώθη είναι άνήο_πολλόν Ελλήνων σο^ώτατος ανά πάσαν τήν Ελλάδα.

(*) Λέοντα" ήτο σύμβολον βασιλέως.

(δ) Μεγακλής I. (περί το 62α)· αντίπαλος Κύλωνος.

Άλκμαίων (περί το 590) Κλεισθένης έκ Σικυώνος
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23

ΜΑΧΗ ΕΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙΣ

(Βιβλ Ζ'. κεφ. 207-214.211-228).

162. Οί δέ έν Θερμοπνλησι "Ελληνες, επειδή πέλας έγέ-
νετο της έσβολής ο Πέρσης, καταρρω δέοντες εβονλενοντο
περι απαλλαγής, τοΐσι μέν ννν άλλοισι Πελοποννησίοισι
έδόκεε έλ&οϋσι ές Πελοπόννησον τόν ' Ισθμόν εχειν έν
φυλακή' Α εων ίδ ης δέ Φωκέων και Λ οκρών περισπερχ&έν-
των1 τή γνώμη ταντη αύτου1 τε μένειν έψηφίζετο, πέμπειν
τε αγγέλους ές τάς πόλεις κελεύοντας σφι έπιβοηθέειν ώ?
έόντων αυτών ολίγων στρατόν τών Μήδων άλέξασ&αι.

163. Ταϋτα βουλευομένων σφέων, έπεμπε Εέρζης κατά-
σκοπον ιππέα ίδέσ&αι, οκόσοι τέ είσι και ο τι ποιέοιεν. ά-
άκηκόεε δέ έτι εών έν Θεσσαλίη, ώς άλισμένη είη ταντη
στρατιή ολίγη, και τονς ηγεμόνας, ώς είήσαν Λακεδαιμό-
νιοι τε και Αεωνίδης έών γένος *Ηρακλείδης. ώς δε προ-
σήλασε ο ίππενς πρός τό στρατόπεδον, έ&ηεϊτό τε καϊ κα-

Μεγακλής II άντΐ-τταλ. Πεισιστο. _ Άγαρίστη

. — I — . "

Κλεισθενης Ίττποκοατης Αριφρων

,Γ , ι „

Μεγακλ. III. Άγαοίστη συζευχθ.Ξανθίππω

I , Ί

Κλεινιας συζευχθ. Δεινομαχη Περικλής

'Αλκιβιάδης

(1) Π ερισπερ7θέντων·=τιεριοργισθέντων

(2) Ταύτη αύτοΰ* συνήθως : αύτοΰ ταύτη.
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τώρα παν μέν ον το στρατόπεδον τονς γάρ έσω τεταγμέ-
νονς τοϋ τείχεος, το άνορθώσαντες είχον έν φνλακή, ονκ
οϊά τε ήν κατιδέσθαι' ό δέ τονς έξω έμάνθανε, τοΐσι προ
τοϋ τείχεος τα οπλα έκειτο. έτνχον δέ τοϋτον τον χρόνον
Λακεδαιμόνιοι έξω τεταγμένοι* τονς μέν δή ώρα γνμνα-
ζομένονς τών ανδρών, τονς δέ τάς κόμας κτενιξομένονς.
ταϋτα δή θεώμενος έθώμαζε και το πλήθος έμάνθανε.
μαθών δέ πάντα άτρεκέως, άπήλαννε οπίσω κατ ήσνχίην,
οντε γάρ τις έδίωκε, άλογίης τε έκνρησε πολλής' άπελθών
δέ έλεγε προς &έρξην τάπερ όπώπεε πάντα.

164. 'Λκονων δέ Βέρξης ονκ είχε σνμβαλέσθαι το εον,1
ότι παρασκενάξοντο ώ? άπολεόμενοί τε και άπολέοντες
κατά δνναμιν άλΧ αντώ2 γελοία γάρ έφαινοντο ποιέειν,
μετεπέμψατο Λημάρητον τόν Άρίστωνος έόντα έν τω στρα-
τοπέδω' άπικόμενον δέ μιν είρώτα Ξέρξης έκαστα τ όντων,
έθέλων μαθεΐν τό ποιενμενον πρός τών Λακεδαιμονίων, ό
δέ είπε' "Ηκονΰας μέν πρότερρν, μον καϊ εντε3 ώρμέομεν
επί τήν Ελλάδα, περι τών ανδρών τοντων' άκονσας δέ
γέλωτά με έθεν4 λέγοντα τήπερ ώρων έκβησόμεναΡ πρή-
γματα ταϋτα. έμοϊ γάρ τήν άληθείην άσκέειν άντία 6εν,
βαβιλεϋ, άγων μέγιστος έστι. άκονσον δέ και νϋν. οί
άνδρες ούτοι άπίκαται μαχησόμενοι ήμΐν περί τής έσόδον,
και ταϋτα παρασκενάζονται. νόμος γάρ σφι έχων οντω

(1) Το έόν τό ορρόν

(2) Αλλ' αυτω· τό αύτώ άποδοτ. είς τδ έφαινοντο" κυρίως επρεπε
να ν,νε : Άλλα Ξέρξης, γελοΓα γαρ έφαινοντο αύτώ ποιέειν, μ.ετε-
πέμψατο.

(3) Εύτε·=ότε.

(*) Γέλωτά με εθευ· τδ γέλωτα κατηγορημ.: μέ κατέστησας άντι-
κείμενον τοϋ γέλωτός σου.

(β) Έκβησόμενα· άλλαχοϋ πρβ.: είπε έκ τών ίρών τά μέλλοντα
σφι έκβαίνει.
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έβτί'1 έπεάν μέλλωϋι κινδυνεύειν τή ψυχή, τότε τάς κε-
φαλάς κοσμέονται. έπίβταβο δε, εί τούτους γε καϊ τό ύπο-
μένον* έν Σπάρτη καταβτρέψεαι, έβτι ούδεν άλλο έθνος
άνθρώπων τό 6ε, βαβιλεϋ, ύπομενέει χείρας άνταειρόμενον
νυν γάρ πρός βαόιληΐην τε καλλίβτην τών έν Ελληϋι
προβφέρεαι καϊ άνδρας άρίατους. Κάρτα τε δή άπιβτα
&έρΐ~7] έφαίνετο τά λεγόμενα είναι, καϊ δεύτερα έπειρώτα,
ον τινα τρόπον τοσούτοι? έόντες τή έωυτού βτρατιή μαχή-
σονται. ο δε ε~ιπε'~ £1 βαβιλεύ. έμοϊ χράβθαι1* ώς άνδρϊψεύ-
6τ\], ήν με ταϋτά τοι ταύτη έκβή, τή έγώ λέγω.

165. Ταύτα λέγων ουκ έπειθε τόν Βέρζην. τέθΰερας μεν
δή παρήκε ημέρας, έλπίζων αίεί όφεας άποδρήβεθθαι'
πέμπτη δε, tag ουκ άπαλλάόβοντο, άλλά οί έφαίνοντο άναι-
δείη τε καϊ άβουλίη διαχρεώμενοι5 μένειν, πέμπει έπ' αυ-
τούς Μήδους τε καί Κιόβίους θυμωθείς,έντειλάμενός ΰφεας
ξωγρήδαντας άγειν ές όψιν τήν έωυτού. ώς δ'έβέπεδον φε-
ρόμενοι ές τους "Ελληνας οί Μήδοι, έπιπτον πολλοί, άλ-
λοι δ'έπεβήΐβαν καϊ ουκ άπήλαυνον,6 καίπερ μεγάλως προβ-

(1) "Εχων εστί· δμοιαι περιφράσεις διά τοϋ εϊναι καί μετοχ. δεν
είνε σπάνιαι παρ' Ήροδ. πρβ. λέγουσά έστι.

(2) Ύπομένον το ουδέτ. τής μετοχ. μετωνυμ. είνε ένταΰθα άντί
τοΰ άρσενικοΰ· τό ύπομένον=Τους ύπομένοντας.

(3) Τοσοΰτο·.· τοσοΰτος καί τοσόσδε κύρ. τόσω μέγας, τόσω πολλός·
δύνανται καί έπί ολίγης πλ-ηθύος νά ήνε έν χρήσει = μόνον τόσω
πολλοί.

(*) Χράσθαι- άπαρέμ©. άντί προστακτ.

(5] Διαχρεόμενοι* διαχράσθαι διαφέρει τοΰ χράσθαι κατά τοΰτο ότι
έν τω διαχράσθαι έπικρατεΓ ή έννοια τοΰ εύσταθοΰς.

(6) Έπιπτον... έπεσήϊσαν... άπήλαυνον δρα τήν σημασιαν
τών παρατατικών. Πολλοί Πέρσαι επεσον, άλλά πάντοτε έκ τών όπι-
σθεν προσήρχοντο νέοι στρατιώται, καί ούτω διά τοΰ μεγάλου άριθ-
μοΰ τών στρατευμάτων των έκράτουν τήν μάχην οί Πέρσαι έπί πολύ,
χωρίς νά όπισθοχωρώσι, καίτοι πολλάς απώλειας ύφίσταντο.
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πταίοντες. δήλον δ'έποίευν π αντί τεω καϊ ουκ ήκιστα αντώ
βασιλέϊ, ότι πολλοί μεν άνθρωποι είεν, ολίγοι δε άνδρες,
έγένετο δε ή συμβολή δί ήμερης.

16G. 'Επεί τε δε οί Μήδοι τρηχέως περιείποντο,ι ένθαύτα
οντοι μεν νπεζήϊσαν, οί δε Πέρσαι έκδεζάμενοι έπήϊσαν,τούς
αθανάτους εκάλεε βασιλεύς, τών ήρχε ' Τδάρνης, ώς δή ού-
τοι γε εύπετέως κατεργασόμενοι.2 ώς δέ και ούτοι βυνε-
μιαγον τοιβιΈλλησι, ούδεν πλέον έφέροντο3 τής στρατιής
τής Μηδικής αλλά τά αυτά, άτε εν στεινοπόρω τε χώρω
μαγεμένοι καϊ δόρασι.βραχυτέροισι χρεώμενοι ηπερ οί Ελ-
ληνες, καϊ ουκ έχοντες πλήθεϊ χρήσασθαι. Υίακεδαιμόνιοι δέ
έμάχοντο άζίως λόγου, άλλα τε άποδεικνύμενοι έν ουκ έ-
πιβταμένοιβι μάχεσθαι έξεπιστάμενοι, καϊ όκως έντρέφειαν4
τά νώτα, αλέες φεύγεσκον δήθεν,6 οί δε βάρβαροι δρώντες
φεύγοντας βοή τε καί πατάγω έπήϊσαν, οί δ' αν6 καταλαμ-
βανόμενοι ν:τέστρεφον άντίοι είναι τοΐσι βαρβάροισι, μετα-
στρεφόμενοι δε κατέβαλλον1 πλήθεϊ αναρίθμητους τών Περ-
σεων έπιπτον δε καϊ αύτών τών Σπαρτιητέων ένθαύτα ό-
λίγοι. έπεϊ δε ουδέν έδυνέατο παραλαβεΐν οί Πέρσαι τής

(1) Τρηχέως περιείποντο- άντιθ. φρασ. εύ περιέπειν.

(2) Κατεργασόμενοι* κατεργάζεσθαι ενταύθα έν τή σημ. τοϋ ύπο-
τάττειν.

(3) Έφέροντο· πλέον φέρεσθαί τίνος κυρ. τυγγάνειν πλείονος η τις,
ό έστι πλεΐ'ον ή άλλος έπιτελεΓν, διαπράττειν.

(*) "Οκοχ έντρέψειαν είς το δκως μετ' εύκτ. (έπί άοριστ. επα-
ναλήψεως) ανταποκρίνεται έν τοΓς έπομ. ό θααιστικος τύπος φεύ-
γεσκον.

(5) Δήθεν κυρ.=λόγω· ένταύθα κατά τδ οαινόμενον.

(6) "Αν συναπτ. πρδς τδ ύπέστρεφον.

(7) Κατέβαλλον· πρβ. κ 61. Οί δέ άντείχον καί αμυνόμενοι κατέ-
βαλλον πολλούς τών Λακεδαιμονίων.
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éôôdov ' πειρώμενοι καϊ κατά τά τέλεα? καί παντοίως προσ-
βάλλοντες, άπήλαυνον οπίσω.

167. Έν ταύτησι τήσι προσόδοισι^ τής μάχης λέγεται
βασιλέα θηεύμενον4 τρις άναδραμεΐν εκ τοϋ θρόνου, δεί-
σαντα περί τη στρατιή. Τότε μέν ουτω ήγωνίσαντο, τή δ'
υστέραίη οί βάρβαροι ουδέν άμεινον άέθλεον5 άτε γάρ ολί-
γων έόντων,6 έλπίσαντές σφεας κατατετρωματίσθαι τε καϊ
ουκ οίους τε έσεσθαι έτι -χείρας άνταείρασθαι συνέβαλλον.
οί δε Έλληνες κατά τάξις τε καϊ κατά έθνεα κεκοσμημένοι
ήσαν καϊ έν μέρει έκαστοι έμάχοντο, πλήν Φωκέων οϋτοι
δέ ες τό όρος έτ άχθη σα ν, φνλάξοντες τήν άτραπόν. ώς δε
ουδέν ενρισκον άλλοιότερον οί Πέρσαι ή τή προτεραίη έ-
νώρων, άπήλαυνον.

168. Απορέοντος δέ βαβιλέος ο τι χρήσηται' τω παρέοντι
πρήγματι, Έπιάλτης 6 Ενρνδήμον, άνήρ Μηλιεύς ήλθε οί
ές λόγους ώς μέγα τι παρά βασιλέος δοκέων οίσεσθαι,8
έφρασέ τ ε τήν άτραπόν τήν δ ici τον όρεος φέρονσαν ές
Θερμοπνλας, καϊ διέφθειρε τονς ταύτη ύπομείναντας Ελ-
λήνων. ύστερον δέ δείσας Λακεδαιμονίους έφυγε ές Θεσ-
σαλίην, καϊ οί φνγόντι υπό τών Πνλαγόρων,9 τών Λμφι-

(1] Τής εσόδου- έςαρτ. έκ τοϋ ουδέν.

(2] Κατά τέλεα- ή κατά, διανεμητικ.

(3] Προσόδοισι·=προσβολήσι.

·,4) Θηεύμενος έθεώρει άττό υψηλής τίνος θέσεως τήν μάχη ν, ώς
εν ΣαλαμΓνι.

Άέθλεον" ήγωνίζοντο.

Έόντων τών 'Ελλήνων

"Ο,τι^χρήσηται" τό ό,τι έν επιρρηματ. σημ. = ώς· ουτω τά ού-
δέτερ. τών επιθετικών αντωνυμιών ούσιαστικοποιούμενα. « 'Εγώ τοι
παραδίδωμι χράσθαι παιδί τοϋτο (=ούτω).

Ώς. . . δοκέων οίσεσθαι* πλεονάζει τό ώς· άπλούστερον θά
ήτο μόνον : δοκέων οίσεσθαι ή ώς οίσόμενος.

Πυλαγόρων ΓΙυλαγόραι ή Πυλαγόροι έκαλοϋντο οί πρεσβευταί
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κτνόνων ές τήν Πνλαίην1 βνλλεγομένων αργύριο ν έπεκη-
ρύχθη. χρόνω δέ νβτερον, κατήλθε2 γαρ ες Αντικνρην, α-
πέθανε νπό Αθηνάδεω, ανδρός Τρηχινίον. 6 δέ Αθηνά-
δης ούτος άπέκτεινε μεν Έπιάλτην δι αλλην aiτίΐ]ν, τήν
έγώ έν τοΐβι όπιβθε λόγοιβι βημανέω, έτιμήθη μέντοι νπό
Λακεδαιμονίων ονδέν έββον. Έπιάλτης μέν οντω νβτερον
τούτων απέθανε.

169. "Εβτι δέ έτερος λεγόμενος λόγος, ώς ' Ονήτης τε ο
Φαναγόρεω, άνήρ Καρύβτιος, και Κορνδαλος Αντικνρεύζ
είβι οί εΐπαντες πρός βαβιλέα τούτονς τούς λόγονς και πε-
ριηγηβάμενοι τό ούρος τοΐβι Πέρβ7]βι, ούδαμώς έμοιγε πι-
βτός. τοϋτο μέν γάρ τωδε χρή βταθμώβαβθαι,3 οτι οί τών
Ελλήνων Πνλαγόραι έπεκήρνζαν ονκ έπι ' Ονήτη τε καί
Καρνδαλώ άργύριον άλΧ έπϊΈπιάλτy τω Τρτιχινίω, πάντως
κον τό άτρεκέβτατον πνθόμενοι' τοϋτο δέ φενγοντα τον
Έπιάλτην ταύτην τήν αίτίην οΐδαμεν. είδείη μέν γάρ άν

των 12 συμμαχικών πόλεων, αίτινες ανήκον ε'ις τήν Δελφική ν ή Πυ-
θική ν 'Αμφικτυονίαν. Το κοινόν ιερόν αυτών ήτο ό ναδς τοΰ Πυθίου
'Απόλλωνος έν Δελοοϊς. Είχον δέ καί ετεοον παρά τάς Πύλας ή Θερ-
μοπύλας, τδ τής Δημητρος, ήτις ένεκα τούτου καί Άμφικτυονίς έκα-
λεΐτο. Αί συνελεύσεις των έγένοντο τακτικώς δις τοϋ έτους, τδ φθι-
νόπωρον καί έαρ, έν Θερμοπύλαις καί έν ΔελφοΓς. Έκτος τών Πυλα-
γορών ώς ύπάλληλοι τών 'Αμφικτυονιών λέγονται καί οί Ίερομνή-
μονες, οί έπιμελούμενοι τών ιερών, καί εμενον πάντοτε έκεϊ. 7Hcav
δέ 24, άνά 2 έξ έκάστης τών 12 πόλεων. Κατά τάς δύο μεγάλας
συνελεύσεις τών 'Αμφικτυόνων παοήσαν καί πολλοί έξ όλων τών με-
ρών τής Ελλάδος, διότι καί άγοραί τότε έγίνοντο καί πανηγύρεις άλ-
λαι. Ένταΰθα αναφέρεται τό έπόμ : συλλεγομένων. Πρός δέ τούτοις
ό προϊστάμενος Ίερομνήμων έκάλει γενικήν συνέλευσΤν όλων τών
παρόντων, W άνακοινώτη αύτοΓς τάς άποωάσεις τής εκκλησίας τών
'Αμφικτυόνων.

(1) Ές τήν Πυλαίην· ένν. έκκλησίην-

(2) Κατήλθε* ή πατρίς του ήτο τά Θεσσαλικά 'Αντίκυρα.

Σταθμώσασθαι- συμπεραίνειν.
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καϊ εών μή Μηλιεύς ταύτην τήν άτραπον Όνήτης, εί τή
χώρη πολλά ώμιληκώς1 εΐη. άλΧ ' Επιάλτης γάρ έβτι ο πε-
ρι ηγηαάμενος το όρος κατά τήν άτραπον, τονιον αίτιον
γράφω.

170. Κατά ταντην δή τήν άτραπον και οντω έχονβαν οί
Πέρόαι, τον Αβωπόν διαβάντες, έπορεύοντο πάσαν τήν νύ-
κτα, εν δεξιη μεν έχοντες όρεα τά Οίταίων, έν άριβτερή
δε τά Τρηχινίων. ηώς τε δή διέφαινε, και οϊ έγένοντο έπ
άκρωτηρίω τον όρεος. κατά δε τοϋτο τοϋ ορεος* έφύλαβ-
6ον, καϊ πρότερόν μοι ειρηται, Φωκέων χίλιοι δπλΐ-
ται, ρνόμενοί τε τήν αφετέρην χώρην και φρονρέοντες τήν
άτραπόν. ή μεν γάρ κάτω έσβολή έφυλάσσετο νπ τών εί'-
ρηται,3 τήν δε διά τοϋ όρεος άτραπον έ&ελονταϊ Φωκέες
νποδεζάμενοι4 Λεωνίδι; έφύλαβΰον.

171. "Εμα&ον δέ βφεας οί Φωκέες ωδε άναβε βηκήτας'
άναβαίνοντες γάρ έλάν&ανον οί Πέρβαι το όρος παν εον
δρυών έπίπλεον. ήν μεν δή νηνεμίη, ψόφου δε γινομένου
πολλοϋ, ω£ οίκος ήν φύλλων νποκεχνμένων υπό τυΐβι ποϋ\.
ανά τε έδραμον5 οί Φωκέες και ένέδννον τά όπλα, και αν-
τίκα οί βάρβαροι παρήσαν. ώς δε είδον άνδρας ένδνομένους
όπλα, έν θώματι έγένοντο' έλπόμενοι γάρ ουδέν βφι φα-
νήθεβ&αι άντίξοον, ένεκύρηβαν βτρατώ. έν&αϋτα ' Τδάρνης
καταφρωδήβας μή οί Φωκέες έωβι Λακεδαιμόνιοι, είρετο
Έπιάλτην οποδαπός είη ο βτρατός' πν&όμενος δε άτρεκέως
διέταϋβε τονς Πέρβας ώς ές μάχην. οί δε Φωκέες ώς έβάλ-
λοντο τοΐβι τοζεύμαβι πολλοιβί τε και πυκνοίβι, οίχοντο

(1) Ώαιληχώ;· όμιλείν επί τόπων=διαμένειν, εύρίσκεσθαι.

(2j Κατά. · τοϋτο τοϋ ουρεος· ή χατά έν τοπικ. σημασία.

(3j Ύπ* ών ειρηται- ένν. αυτήν φυλάσσεσθαι.

(4; Ύποδεξάμενοι· ύποσχεθέντες.

(8j 'Ανά τε εδραμον- τμήσις : άνέδραμον.

12
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φεύγοντες έπϊ τοϋ όρεος τόν κόρυμβον, έπιστάμενοι1 ώς !
έπϊ σφεας ώρμήθησαν αρχήν,"2 καϊ παρεσκευάδατο ώξ άπο- i
λεόμενοι. Οντοι μεν δή ταϋτα έφρόνεον, οι δε3 άμφϊ Έπι- Ι
άλτην καϊ rΤδάρνεα Πέρσαι Φωκέων μεν ούδένα λόγον 1
έποιεϋντο, οι δε κατέβαινον τό όρος κατά τάχος.

172. Τοΐσι δε εν Θερμοπύλησι εονβι 'Ελλήνων πρώτον |
μεν δ μάντις Μεγιστίης, εβιδών ες τά ίρά,.έφρασε τόν μελ-
λοντα έσεσθαι άμα ήοΐ σφι θάνατον' έπϊ δε καϊ αυτόμολοι
ή6αν οι έζαγγείλαν τες. τών Περσέων τήν περίοδο ν, ούτοι
μεν έτι νυκτός έσήμηναν, τρίτοι δε οί ήμεροβκόποι καταδ'ρα-
μόντες από τών άκρων ήδη όιαφαινοόσης ήμερης, ένθαύτα
έβουλεύ· ντο οι "Ελληνες, καί σφεων έσχίζοντο αί γνώμαι'
οί μεν γάρ ούκ έων τήν τάξιν έκλιπεΐν, οί δε άντέτεινον'
μετά δε τοντο διακριθέντες οι μεν άπαλλάσοντο καϊ δια-
σκεδασθέντες κατάπόλις έκαστοι έτράποντο, οί δε αυτών
άμα Λεωνίδΐ] μένειν αύτοΰ παρεσκευάδατο.

173. Λέγεται ié καϊ, ώς αυτός σφεας απέπεμψε Λεωνί-
δης, μή άπόλωνται κηδόμενος' αύτώ δε και Σπαρτιητέων
τοΐσι παρεοϋβι ουκ έχειν εϋπρεπέως έκλιπεΐν τήν τάζιν ές
τ%ν ήλθον φυλάζοντες αρχήν ταύτη καϊ μάλλον* γνώ-
μην πλεΐβτός, είμι, Λεωνίδην, έπείτε ήσθετο τούς συμμά-
χους έόντας άπροθύμους καϊ ούκ έθε'λοντας συνδιακινδυ-
νενειν, κελεϋσαί σφεας άπαλλάσσεσ θαι, αύ τω δε άπιέναι ού
καλώς έχειν.5 μένοντι δε αύτοϋ κλέος μέγα έλείπετο, καϊ ή
Σπάρτης ενδαιμονίη ούκ έζηλείφετο. έκε'χρηστο γάρ υπό τής

(Ι) Έπιστάμενος- έπίστασθαι ~αρ' Ήροδ. συγν.=πιστεύειν.

(2) Άρ/ήν κατ' αρχάς, εν γένει.

I3) 01 δέ" οί Πέρσαι.

Και α άλλον ό νους : ου μόνον συμφωνώ τή ήδη έκφρασδείστ}
γνώμη αλλά και ετι μάλλον ότι κτλ.

{5ί ylv/îiv έςαρτάτ. εκ τοϋ φάναι, όπερ δυνάμεθα νά λάβωυ.εν έκ»
του κελεϋται.
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ΙΊνθίης τοΐ&ι, Σπαρτιήτησι χρεωμέν&κοί περί τον πολέμον
τοντον αντίκα κατ αρχάς έγειρομένον, η Λακεδαίμονα ά-
νάότατον γενέσθαι νπό τών βαρβάρων, ή τόν βασιλέα βφέων
άπολέσθαι.

Ταντά τε δή έπιλεγόμενον Λεωνίδην, και βονλόμενον
-χλεος καταθεσθαι μοννων Σπαρτιητεων. άποπέμφαι τονς
■ϋνμμάχονς μάλλον ή γνώμη διενειχθέντας οντω άκόσμως
οίχεσθαι τονς οίχομένονς.

174. Μαρτνριον δέ μοι καί τόδε ονκ ελάχιστον2 τοντον
πέρι γέγονε, ότι καϊ τόν μάντιν ός ε'ίπετο τι] στρατιή ταύ-
-τη, Μεγιστίην τόν Μκαρνήνα, λεγόμενο ν είναι τά άνέκα-
Φεν 3 από Μελάμποδος^ τοντον τόν είπαν τα έκ τών ίρών
πα μέλλοντα σφι έκβαίνειν, φανερός έστι Αεωνίδης άπο-
Λεμπων. ίνα μή σνναπόληταί σφι. ό - δέ άπόπεμπόμενος
<αντός μέν οϋκ άπέλιπε, τύν δέ παΐδα σνστρατενόμενον, έόν-
τα [ofJ μοννογενέα, απέπεμψε.

175. Οί μέν ννν σύμμαχοι οί άποπεμπόμενοι οίχοντό τε
-άπιόντες και επείθοντο Αεωνίδη' Θεσπιέες δέ και Θηβαίοι
αατέμειναν μοννοι παρά Λακεδαιμονίοισι. τούτων δέ Θη-
βαίοι μέν άέκοντες έμενον και ον βονλόμενον3 (κατείχε γάρ
•σφέας Αεωνίδης έν όμηρων λόγω ποιενμενος), Θεσπιέες δέ
εκόντες μάλιστα' οΐ ονκ έφασαν άπολιπόντες Λεωνίδην και
τονς μετ' αντον άπαλλάξεσθαι, αλλά καταμείναντες συνα-
πέθανόν, εστρατήγεε δέ αντών Αημόφιλος Αιαδρόμεω.

(1) Άνάστατον γενέσθαι επχ καταστροφής.

(2) Ουκ ελάχιστον λιτότης.

(3) Τά ανέκαθεν έν χρονικ. σημασ. κατ' άναφορ. προς τούς προ-
γόνους.

(*) Μελάρ.ποδος* ό Μελά άπους ήτο περίφημος μάντις έν τοις μυ-
θικού; χρόνο·.ς.

(5; 'Αέκοντες. - καί ου βουλόμενοι' οί παράθεσις θετικής καί άρ-
νητικής έκοοάσεως πρός έμφασιν.

12*
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176. ί^ερξης δε επεϊ ηλίου άνατείλαντος απονδάς εποιή-
αατο, επιϋχών χρόνον ές άγορης κον μάλιότα πλη&ώρην*
πρόΰοδον έποιέετο} καϊ ^άρ έπέΰταλτο εξ Έπιάλτεω οντω-
από γ «ρ τοΰ οΰρεο^ ή κατάβαθις^ βνντομωτέρη τε έότι καϊ
βραχντερος ο χώρος πολλόν, ή περ ή περίοδος τε καϊ άνά-
βαβις. οί' τε δή βάρβαροι οί άμφϊ &έρξην προήΐβαν, καϊ οι
άμφϊ Αεωνίδην "Ελληνες, ebç τήν έπϊ θανάτω ε'ξοδον ποι-
ενμενοι. ήδη πολλω μάλλον ή κατ αρχάς επεξήϊβαν ες τό
εύρΰτερον τοϋ αύχένog4. τό μεν γάρ έρυμα τον τείχεος0 ε-
φνλάββετο, οι 5ε ανά τάς προτέρας ημέρας νπεξιόντες ες
ta ΰτεινόπορα εμάχοντο. τότε δε βνμμίαγοντες έξω τών βτει-
νών6 έπιπτον πλή&εϊ πολλοί τών βαρβάρων' όπιό&ε γάρ ο Γ
ηγεμόνες τών τελέων7 έχοντες μάϋτιγας έρράπιζον πάντα:

(1) Ές άγορής· · πληθώρην 6 προ με-ημβρίας χρόνος.

(2) Πρόσοδον έποιέετο· έπι προσβολή; ώς και προηγ. = προσήϊε,.

ποοσέβαλλε.

' (3) Κατάβασις· οί Πέρσαι προς κατάβασιν έχρειάζοντο 5—6 ώρας
ένώ ούτοι δπως φθάσωσιν είς το ΰψος έπορεύθησαν άπο τής έσπέρας.

μέχρι πρωίας. ^ _ „ , , % , ,

Ές το ευρυτερον του αυχενος· δια τουτου νοείται μονον ή εν
κεφ. 201 περιγραφείσα δίοδος μεταξύ τών δύο στενών. Αύχήν είνε_
πάσα ή μακρά τών Θερμοπυλών δίοδος. '

{5) "Ερυμα τοϋ τείχεος· νοεί τά τείχη απο τοϋ άνατολ. στενοϋ-
Κατά τάς προτέρας ημέρας οί "Ελληνες μόνον πλησίον τών έρυμάτων·
τοϋ τείχους παρά τά στενά επολέμησαν, προσελκύσαντες τον έχθρον·

gtà προσπεπο^χένης φυγής.

(6j Τότε δέ συμμίσγοντες εξω τών στεινών γραμματικώς είνε πα-
ράλληλος προς τό : ύπεξιό·-τες είς τά στεινόπορα, προς δ άποτελεΓ
καί τήν αντίθεσιν. Δια τοϋ παραλληλισμού τούτου, δστις έκ τής εν-
νοίας φαίνεται έντελώς δεδικαιολογημένο:, έγένετο ανακολουθία τις,,
έπειδή εν τω έπομένω υπάρχει νέον ύποκείμενον (πολλοί τών βαρ-

οιον και το.

βάοων), ένώ το συμμισγοντες εχει το αυτο υποκειμενον,
έαανοντο (όί Έλληνες). ?

Τών τελέων· τελε* είνε μεγαλείτερα μέρη στρατού' αριθμός έ*.
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ανδρα, αίεϊ ές το πρόσω έποτούνοντες. πολλοί μεν δή έσέ-
ιπιπτον αντών ες τήν θάλασσαν καϊ διεφθείροντο, πολλώ
■δ' έτι πλεννες κατεπατέοντο ξωοϊ νπ αλλήλων ήν δε λό-
γος ουδείς τοϋ απολλνμένου.1 άτε γάρ έπιστάμενοι2 τόν
ιμέλλοντα σφίβι εβεσθαι θάνατον εκ τών περιιόντων τό όρος,
άπεδείχννντο ρώμης όσον είχον μέγιότον ες τονς βαρβά-
ρους παραχρεώμενοί3 τε καϊ άτέοντες*.

177. Αουρατα μέν ννν τοΐσι πλέοσι αντών τηνικαϋτα
■ήδη ετύγχανε κατεηγότα, οι δε τοΐσι ξίφεσι διεργάζοντο τους
Πέρσας. καϊ Αεωνίδης τε έν τούτω τω πόνω πίπτει άνήρ
γενόμενος άριστος, καϊ έτεροι μετ αύτοϋ ονομαστοί Σπαρ-
τιητέων, τών εγώ ώς ανδρών αξίων γενομένων5 έπνθόμην
τά οννόματα* έπνθόμην δε καϊ απάντων τών τριηκοσίων.
mai δή καϊ Περσέων πίπτουσι ενθαϋτα άλλοι τε πολλοί καϊ
οννομαστοϊ έν δε δή6 καϊ Ααρείου δύο παίδες, Αβροκόμης
-τε καϊ f Τπεράν&ης, έκ τής Αρτάνεω θυγατρός Φραταγον-
*νηςΊ γεγονότες Λαρείω.ό δε Αρτάνης Ααρείου μεν τοϋ βα-
<ίιλέος ήν άδελφεός, f Τστάσπεος δε τοϋ Αρσάμεος παΐς,ός
Π

ΊΟ,000 ανδρών ήδύνατο έν τώ πεζώ να αποτελέση τέλος- τοϋ τέλους
•προΐστατο εις σημάντωρ.

(1) Τοΰ άπολλυμένου=τών άπολλυμένων.

(2) "Α τε γαο έπιστάμενοι· το γαρ αιτιολογεί" τήν μεγάλην άπώ-
λειον τών εχθρών.

(3) Παραχρεόμενοι· παραχράσθαί τι, ώς πάρε'ργον ΟεωρεΓν, κατα-
φρονεΓν ή δλ-.γωρεΓν.

(*) Άτεοντες· άτέων = φρενοβλαβής. Ό Εύστάθ. έρμην. βεβλαμ-
; μένος είς φρόνησιν ώς άπό τής αττ,ς.

(*) 'Αξίων γενομένων συμπληρ. : πυθέσθαι τα ούνόματα αυτών.

(6) Έν δέ δή· έπιρρηματ. ή έν. όπως τό : προς δέ μετά δέ.

(7) Φραταγούνης. Περσικ. Fratagaunâ, παρά μεταγενεστ. 'PoSo-

γούνης (Περσ. viad=pôSov).

!
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καϊ έκδιδονς1 τήν θυγατέρα Άαρεία ιόν οΙκον± πάντα τόν
εωυτοϋ έπέδωκε, ώς μοννου ον έούσης ταύτης τέκνου-

178. Εέρξεώ τε δή όνο άδείφεοϊ ένθαϋτα πίπτον6ι μα-
χόμενοι (και) νπερ του νεκρον τον Λεωνίδε&, Περσέων τε και.
Λακεδαιμονίων ώθισμός έγίνετο πολλός, ές δ τοϋτόν τε α-
ρετή οί"Ελληνες νπεζείρνβαν και έτρέψαντο τονς έναντίονς-
τετράκις. τοϋτο δε σννεΰτήκεε3 μέχρι ού οι σύν Έπιάλτβ;
παρεγένοντο. ως δε τοντονς ήκειν έπύθοντο οί "Ελληνεςr
ένθεϋτεν ήδη ετεροιοντο το νεΐκος. ές τε γάρ το βτέινόν-
τής οδού άνεχώρεον 6πίβ&, και ηκραμενψάμενοι το τείχοςr
έλθόντες ϊζοντο έπϊ τόνκολωνόν πάντες άλέες οί άλλοι πλην
Θηβαίων. ό άδ κολωνόςΚ έστι έν τή έβόδω, βκον νϋν ό λί-
θινος λέων έβτηκε έπι Λεωνί&η.*· έν τούτω βφέας τω χώρο»
άλεξομένονς μαχαίρησι, τοΐσι αντών έτύγχανον έτι περιε-
ονβαι, και χερσί και βτόμασι κατέχωσαν οί βάρβαροι βάλ-
λοντες, οί μεν «ξ έναντίης έπιβπόμεννι και το έρνμα τοϋ
τείχεος σνγχώβαντες, οί δε περιελθόντες πάντοθεν περι-

βταδόν.

179. Λακεδαιμονίων δε καϊ Θεβπιέων τοιούτων γενομέ-
νων όμως λέγεται άριστος άνήρ, γενέσθαι Σπαρτιήτης Αιη-
νέκης, τόν τόδε φασϊ ειπείν τό έπος τύρϊν ή σνμμίξαί σφεας:
τοΐσι Μήδοισι, πνθόμενον πρός τεν τών Τρηχινίων, ώς ε-
πεάν οί βάρβαροι άπιέωαι τά ιοξεύματα, τόν ήλιον υπό·
τον πλήθεος τών οΐστών άποχρύπτονσν^ τοσούτο πλήθος-

(1) Έχδιΐούς· βχδιδάναι επί πατρός, çbftç ύπανδρεύει καί προικίζε&
τήν θυγατέρα του.

(2) Οίκον περιβυσίαν συχνακ.. ούτω καί παο' "Ομήοω.

(3. Τοϋτο δέ σανεστήχες· ή μ·ά/η αυτη διήρκεσε.

fi\ Ό δέ κολωνβς· πιθανόν νοείτο ι ο παρά τήν είσοδο ν προς. τδ.
άνατολ· στενδν Àôsa:, υψούμενος πρδς υεσημβρ. των θερμών πηγωΛ»
άοιστερόθεν τής- σημερινής δδου.

' (5) Έπί Λεω.νίδη· προς τιμήν του. Λεωνίδα,
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αντών είναι' τον δε ουκ έκπλαγέντα τούτοιβι ειπείν,^ εν
άλογίιf ποιεύμενον το τών Μήδων πλήθος, ώς πάντα βφι
αγαθά ο Τρηχίνιος ξεΐνος άγγέλλοι, εί άποκρυπτόντων τών
Μήδων τόν ηλιον νπό βκιή έβοιτο προς αντον ς ή μάχη καϊ
ονκ ήλίω. ταντα μεν καϊ άλλα τοιοντότροπα επεά φαβι
Αιηνέκεα τον Λακεδαιμόνιο ν λιπέβθαι μνημόβννα.

18ο. Μετά δε τοϋτον άριβτεύβαι λέγονται Λακεδαιμόνιοι
δύο άδελφεοί, 'Λλφεός τε καϊ Μάρων 7 Ορβιφάντον παί-
δες. Θεβπιέων δε ενδοκίμεε μάλιθτα τώ οννομα ήν Αι-
%-ύραμβος r Αρματίδεω.

181. θαφ&εΐβι δέ βφι αυτού ταύτη, τήπερ έπεβον, και
τοΐβι πρότερον τελεντήβαβι ή ύπό Αεωνίδεω άποπεμφθεν-
τας ο'ίχεβθαι, έπιγέγραπται γράμματα λέγοντα τάδε'

Mupxàdxv ποτέ τφδε τρχηκοϋίαις έμάχοντο
Έχ Πελοποννάόον χι2αάδες τέτορες*.

Ταντα μεν δή τοΐβι πάβι έπιγέγραπται' τοΐβι δε Σπαρ-
τιήτηβι ίδίη.

ΤΩ ξεχν', ά,γγέλλεχν Λα/κεδαχμονίοχς, δτχ τη,δε
Κείμεθα τοχς κείνων ρΛμαΟχ4 πειθόμενοχ.

(1) Τον δέ. · ειπείν έπανάληψις τοϋ : τόν τόδε φασί ειπείν το
επος.

(2) Έν άλογί"/) ποιέεσθαί τι- είνε ταύτόσημον τή συνήθει φράσει :
έν άλογίγι εχειν τι, ή άλογίην εχειν τινός.

(3 Χιλιάδες τέτορες· άκρι 5έστερον : 3,100

(*) 'Ρήμασι" ύποσημαίνει τας ρήτρας τοΰ Λυκούργου* έν μεταγε-
νεστέρ. σημειωσ. = πειθόμενοι νομίμοις. Πάντα δέ τά επιγράμματα
ταύτα έποίησεν ό Σιμωνίδης. Οί εν τω πρώτω επιγράμματι παραλει-
φθέντες ΘεσπιεΓς έςυμνοΰντο έν ίδιαιτέρω Πρέ Άνθολογ.Έλλ. Ί, 80.
"Ανδρες θ' οί ποτ' εναιον ύπό

κροτάφους 'Ελικώνος,
στήματι τών αύχεΓ Θεσπίας ευ-
ρύχωρος.

Ι; I
ί
i
ί
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Λακεδαιμονίου ι μεν δή τοϋτο' τώ δε μάντι τόδε'

Μνήμα τόδε κλεινοϊο Μεγχότία, δν ποτέ Mfiôox

Σπερχειό ν ποταμόν κτεϊναν άμεχι^άμενοι,1
Μάντιος, δς τότε Κηρας έπερχομένας Οάφα είδώς
Ούκ ετλη1 Σπάρτης ηγεμόνας προλχπεΐν

Έπιγράμμαϋι μεν ννν καϊ βτήληοι, έξω ή3 τό τον μάντιος
επίγραμμα, Λμφικτνόνές είβί βφεας οί έπικοβμήβαντες'
το δε τον μάντιος Μεγιΰτίεω Σιμωνίδης δ Λεωπρέπεός
εϋτι κατα ξεινίην δ έπιγράψας}

27
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ΐΒιβλ. Η', κεφ. 70-72. 74-96).

182. Έπει δε παρήγγελλον άναπλέειν, άνήγον τάς νέας
έπϊ τήν Σαλαμίνα, και παρεχρίθηβαν5 διαταχθέντες χατ
ήόνχίην. τότε μέν ννν ονχ έξέχρηΰέ6 6φι ή ήμερη νανμα-
χίην ποιήβαΰθai' ννζ γαρ επεγένετο' οί δε παρεβχενάζοντο
ες τήν νϋτεραίην. τονς δε Ελληνας είχε δέος τε και άρ-
ρωδίη ονχ ήχιβτα τονς από Πελοποννήβον' άρρώδεον δέ,
οχι αυτοί μεν έν Σαλαμΐνι χατήμενοι νπερ γης τής Αθη-
ναίων νανμαχέειν μέλλοιεν, νικηθέντες τε έν νήϋω άπο-

(1) Άμειψάμενοι- άμείβεσθαι, (αλλάσσειν) κατ' svvotav=TÔi δια-
βήναι.

(2) Ούκ ετλη· δεν ύπέμενε, δεν ηθέλησε.

(3) "Εξω ή*=πλήν.

(*) Ό έπιγράψας· ίδίαις δαπάναις" διότι και τα πρότερον Σιμωνί-
δης έποίησεν. ^

(5) Παρεκρίθησαν επί άραιώσεως του στόλου.

'Εξέχρησε· εκχράν ένταΰθα έν τή σπανία σημασ. τοϋ έξαρκέειν.
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Ι,αμφθέντες^ 7tολι,ορχήβονται* άπέντες έωντων άφνλακτον.

183. Των όέ βαρβάρων ο πεζός νπό την παρεοϋΰαν νύ-
χτα επορεύετο επί την ΤΙελοπόννηύον καίτοι τά δυνατό
-πάντα εμεμηχάνητο, δχως χατ ηπειρον μή έββάλοι,εν οί
βάρβαροι' ώς yàp έπύ&οντο τάχιΰτα Πελοποννήόιοι τονς
άμφϊ Λεωνίδην εν Θερμοπύλγ^ϋι τετελευτηκέναι. σννδρα-
μόντες εκ των πολίων ες τόν ' Ιο&μόν ίζοντο5 καί βφι
έπήν βτρατηγος Κλεόμβροτος δ Αναξανδρίδεω, Λεωνίδεω

άδελφεός. ίζόμενοι δε εν τω 'Ισ-θμω και όνγχώβαντες
την Σκιρωνίδα'* άδον, μετά τοϋτο ώς θφι έάοξε βονλενο-
μένοιόι, οίκοδόμεον δια τον 'Ιθθμον τείχος.0 άτε δέ εον-
<5εων μυριάδων πολλέων καϊ παντός άνδρός εργαζομένου,
ηνετο6 τό έργον' και γάρ λίθοι και ξύλα καί φορμοι ψάμ-
μου πληρεες έόεφορέοντο, και ελίνυον1 ούδένα χρόνον οί
βοηθήθαντες εργαζόμενοι, ούτε νυκτός ούτε ήμερης

184- Οί δέ βοηθήβαντες ές τόν ' Ιοθμόν πανδημεί οϊδε
-·Υ]ϋαν * Ελλήνων, Λακεδαιμόνιοι τε και Λρκάδες πάντες
χαϊ 'Ηλείοι καϊ Κορίνθιοι και Σικυώνιοι και 'Επιδανριοι,
xal Φλιάόιοι καϊ Τροιζήνιοι και fΕρμιονέες. ούτοι μέν

(1) Άπαλαμοθέντας" άποληφθένας.

(2) Πολιορκήσονται μέσ. μελ. εν παθητ. σημ.

(3) 'Ες τον Ίσθμδν ιζοντο" βραχυλογία.

(*) Τήν Σκιρωνίδα" ή δδδς αΰτη άπδ Σκίρωνος τοϋ ληστοϋ όνο-
μασθείσα εφερε εκ τής κυρίως "Ελλάδως εις τήν Πελοπόννησον (νϋν
κακή σκάλα)

(S) ΤεΓχος πρβ Διοδωρ- 41, 16. Οί δε σύνεδροι τών Ελλήνων
■ορώντες τήν τών όχλων ταραχήν καί τήν δλην εκπληξιν έψηφίσαντο
διατειχϊζειν τδν Ίσθμόν καί ταχύ τών έργων, συντελεσβέντων διά
-τήν προθυμίαν καί τδ πλήθος τών εργαζομένων οι μέν Πελοποννήσιοι
•ώχύρουν τδ τείχος διατεΓνον έπί σταδίους τεσσαράκοντα άπδ Λεχαίοι>
ΐμέχρι Κεγχρεών.

6) "Ηνετο τδ έργον είς τέλος ήγετο.
Τ) 'Ελίνυον έλινύειν ποιητ. λές. άττικ πχύεσθαι.
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ήσαν οί βοηθήσαντες καϊ νπεραφρωδέοντες τή Έλλάδε
κινδννενούση' τοΐσι δέ άλλοισι Πελοποννησίοισι εμελ&
ονδέν.

185. Οί μεν δή έν τω Ίσθμω τοιοντω πόνω θννέβτciôccv^
άτε περί τοϋ παντός ήδη (τον) δρόμον θέοντες καϊ τΐ]6ΐ~
νηνβϊ ονκ έλπίξοντες έλλάμψεσθαι' οί δέ έν Σαλαμίνα
όμως ταϋτα? πννθανόμενοι αφρώδεον, ονκ οντω περί σφίβί
αύτοΐβι δειμαίνοντες, ώς περί τή Πελοποννήβω. τέως μέν
δή αντών άνήρ άνδρϊ παραστάς σιγή λόγον έποιέετο
θώμα ποιενμενοι** τήν Εύρνβιάδεω άβονλίην5 τέλος δέ
εξερράγη6 ές τό μέσον σύλλογος τε δή έγίνετο, και πολλά
έλέγετο περί τών αντών,7 οί μέν tbg ές τήν Πελοπόννηβον
χρεών εΐη άποπλέειν και περϊ έχείνης κινδννεύειν, μηδέ
προ χώρης δοριαλώτον μένοντας μάχεσθαι, Αθηναίοι δε
και Αίγινήται και Μεγαρέες, αύτοϋ μένοντας άμνναόθαι.

186. Ένθαϋτα Θεμιστοκλέης ώς έσσοϋτο8 τή γνώμη νπο-
τών Πελοποννησίων, λαθών εξέρχεται έκ τοϋ βννεδρίον,
έξελθών 0έ πέμπει ές τό στρατόπεδον τό Μήδων ανδρκ
πλοίω, έντειλάμενος τα λέγειν χρεόν, τω οννομα μέν ήν
Σίκιννος, οίκέτης δέ και παιδαγωγός ήν τών Θεμιβτοκλέος

(*) Συνέστασαν αυνεστάναι επί έχθρικ. άντιπαρατάξεως έν τη,
Η·αΧΉ· Ενταΰθ. μεταφορ. ώς έν β, 89* περί τοιούτον έργον ένησχο-
λοΰντο.

Ταύτα* νοεί τον φόβον τών επί τοΰ Ίσθμοΰ συναθροισθέντων
Πελοποννησίων.

(3) Λόγον έποιέετο" ένταΰθα=διελέγετο.

(*) Θωΰμα ποιεύμενοι- έν πληθυντ. διότι έν τώ : άνήρ άνδρί, εμ-
περιέχεται ή έννοια τής πληθύος.

Τήν Εύουβιάδεω άβουλίην έξαοτ. έχ τοΰ : θωΰμα ποιεύμενοΓ.

I6) 'Εξερράγη· άπροσωπ

(7) Περί τών αυτών δηλ. αν επρεπε να πορευθώσιν ή νά μένωσί-

(8) Έσσοΰσθαι άττικ. ήττάσθαι.
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παίδων, τον δή ύστερον τούτων τών πρηγμάτων1 Θεμι*
στοκλέης Θεσπιέα τ ε έποίησε, ώς έπεδέκοντ ο οί Θεσπιεε
πολιήτας, και χρήμασι όλβιον. ός τότε πλοίω άπικόμενόfit
έλεγε πρός τονς στρατηγούς τών βαρβάρων τάδε' "Επεμψε
με στρατηγός 6 Αθηναίων λάθρη τών άλλων 'Ελλήνων
(τνγχάνει γάρ ψρονέων τά βασιλέος και βονλόμενος μάλ-
λον τά -υμέτερα κατύπερθε γίνεσθαι ή τά τών cΕλλήνων
πρήγματα) φράσοντα ότι οί "Ελληνες δρησμόν βονλεν-
ονται καταρρωδηκότες, και ννν παρέχει κάλλιστου ύμεας
έργον απάντων έξεργάσασθαι, ήν μή 'περιίδητε διαδράν
τας αντονς. οντε γάρ άλλήλοισι όμοφρονέονσι οντ έτι
άντιστήσονται νμΐν, πρός έωντούς τε σφέας όψεσθε ναν-
μαχέοντας τονς τά νμέτερα φρονέοντας και τονς μή.

187. τΟ μεν ταϋτά σφι σημήνας εκποδών άπαλλάσ σετ ο'
τοίσι δε ώς πιστά έγένετο τα άγγελθέντα, τοϋτο μεν ές τήν
νησίδα τήν [ Φνττάλειαν\*μεταζν Σαλαμίνος τε κειμένηυ και
ττ)ς ήπείρον, πολλούς τών Περσέων άπεβίβασαν, τοϋτο

δΚ

επειδή έγίνοντο μέσαι νύκτες, άυνγου με υ τό άπ έσπέρηξ·
κέρας3 κνκλούμενοι πρός τήν Σαλαμίνα, άνήγον δε οί άμφι
τήν Κέον* τε καί τήν Κννόσονραν τεταγμένοι, κατεΐχόν τε
μέχρι Μονννχίης5 πάντα τόν πορθμόν τήσι νηνσί' τώνδε

(1) "Υστερον τούτων τών πρηγμάτων δηλ μετά το τέλος τών Πεο""
σιχών πολέμων.

(2) Ψυττάλειαν νήσος αντίκρυ τοϋ Πειραιώς, πλησίον τής άνατολ..
άχρας τής Σαλαμίνος.

(3) Το άπ' έσπέρης χέρας· περίιρρασις συνήθως μετά κινήσεως ση-
μαντικών ρημάτων : Οί άπο Σικελίης. . επεμψαν.

(*) Κέον ουχί ή νήσος Κέως* ή σύνδεσις μετά τής λήξεως Κυνό-
σουραν δήλοι ότι Κέος ητο ονομα γής προς άνατολ. τής Σαλαμίνος,,
ούχί μακράν τοΰ ακρωτηρίου, δπερ ό Ήρόδοτ. καλεί" Κυνόσουραν,.
έφ' οι) ό Θεμιστοκλής εστησε τρόπαιον έπί τή ΣαλαμΓνι νίκη.

(5J Μουνυχίης- Μουνυχία έκαλεΐτο ή άντίον τής Κυνοσούρας καί:
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εινεχα άνήγον τάς νέας, ίνα δή τοΐσι "Ελληϋι μηδέ φυ-
γείν έξη, αλλ' άπο λ αμφθέντες εν τή Σαλαμΐνι δοΐεν τίσιν
των έπ Άρτεμισίω αγωνισμάτων, ές δέ τήν νησίδα τήν
Ψυττάλειαν χαλεομένην άπεβίβαζον τών Περϋέων τώνδε
εΐνεχα, ώς, επεάν γίνηται ναυμαχίή, ένθαϋτα μάλιβτα έξοι-
■σομένων1 τών τε ανδρών χαι τών νανηγίων (έν γάρ δή πόρω2
[r^ç] ναυμαχίης τής μελλούσης έσεσθαι εχειτο ή νήσος), ίνα
τούς μεν περιποιέωσι, τονς3 δέ διαφθείρωβι. έποίευν δέ
βιγή ταϋτα, ώς μή πυνθανοίατο οι ενάντιοι. Οι μεν δή ταϋτα
τής νυχτός ούδεν άποχοιμηθέντες παραρτέοντο

188. Τών δέ έν Σαλαμΐνι στρατηγών έγίνετο ώθισμος λό-
γων πολλός. ήδεσαν δε ούχω ότι σφέας περιεχνχλοϋντο τήσι
νηυσϊ οι βάρβαροι, αλλ' ώσπερ τής ήμερης ώρων αυτούς
τεταγμένους, έδόχεην κατά χώρην είναι.

189. Συνεστηχότων5 δέ τών στρατηγών έξ Αίγίνης διέβη
Αριστείδης ο Λυσιμάχου, άνήρ Αθηναίος μεν, έξωστραχι-
βμένος δε ύπό τοϋ δήμου' τόν έγώ νενόμιχα6, πυνθανό-
μενος αύτοΰ τόν τρόπον, άριστον άνδρα γενέσθαι έν Άθή-
νησι χαι διχαιότατον. ούτος ώνήρ στάς έπϊ' τό συνέδριον

Ψυτταλείας κειμένη χερσόνησος τής 'Αττικής. "Ελαβε το ονομα
τούτο έκ τής παρά τήν παραλίαν ταύτην ώς θεάς τής σελήνης τιμώ-
μενης 'Αρτέμιδος· μουνυχίας=(μυνονυχία).

(*) Έξοισομένων μέσ. μιέλ. έν παθ. σημ.

(2) Έν πόρω* πρβ Πλουτ. 'Αριστ. χεζ>. 9. «Τήν Ψυττάλειαν ή
προ τής Σαλαμίνος έν τω πόρω κείται.» Ούτος ό πόρος ήτο καί τδ
μέρος έν ω έγένετο ή ναυμαχία.

(3) Περιποιέωσι· περιποιέειν = σώζειν, κυρ. ποιεΓν ώστε τις νά
μένη έν τή ζωή.

(*) Παραρτέοντο·=παρεσκευάζοντο.

(&Ι Συνεστηκότων ίδ. περί τοΰ συνεστάναι προηγ. σημείωσιν.

(β) Νενόμικα* παρ* Ήροδ. συχνάκις μέ σημασ. ένεστώτος.

(7) Στας έπί" στήναι ή καταστήναι έπί, συνήθης ψρίσις έπί τών
iv εκκλησία τινί έρχομένων.
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έξεχαλέετο Θεμιστοκλέα, ε όντα μεν εωντω ον φίλον, έχ-
θρόν δε τά μάλιστα· νπό* δε μεγάθεος τών παρεόντων κακών
λήθη ν εκείνων ποιεύμενος έξεκαλέετο θέλων αύτω βνμ-
μΐξχι. προακηκόεε δε ότι σπεύδοιεν οί από Πελοποννήσον
άνάγειν τάς νέας πρός τόν ' Ισθμόν. ώς δε εξήλθε οί Θεμι-
στοχλέης, έλεγε Αριστείδης τάδε' Ημέας στασιάζειν χρεών
έστι έν τε τω άλλω καιρώ και δή και έν τωδε περί τον ό-
κότερος ήμέων πλέω αγαθά τήν πατριό α έργάβεται. λέγω
δέ τοι ότι ίσον έστι πολλά τε και ολίγα λέγειν περι άπο~
πλόον τοϋ ένθεϋτεν Πελοποννησίοισι. εγώ γάρ αντόπτης-
τοι λέγω γενόμενος, ότι νϋν ονδ' ήν Θέλωβι Κορίνθιοι τε
και αντός Ενρνβιάδης οίοί τε έσονται έκπλώσαι' περιεχό-
μεθαγάρ νπό τών πολεμίων κύκλω, άλλ' έσελθών σφι ταντα;
σήμηνον.

190. fO δ' άμείβετο τοισίδε' Κάρτα τ ε χρηότά διακελεύ-
εαι και εν ήγγειλας. τά γάρ εγώ έδεόμην γενέσθαι, αντός·
αντόπτης γενόμενος2 ήκεις. ίσθι γαρ εξ έμέοϊ τά ποιεύμενα
νπό Μήδων. εδεε γαρ, ότε ονκ έχοντες ήθελον ές μάχην
κατίστασθαι οι "Ελληνες, άέκοντας παραστήσασθαι,* σύ tfè
έπείπερ ήκεις χρηστά άπαγγέλλων, αντός σφι άγγειλον. ήν
γάρ εγώ αντά λέγω, δόξω πλάσας λέγειν και ον πείσω, ώς
ον ποιενντων τών βαρβάρων ταύτα5, άλλά σφι σήμηνον

(1) Ύπό" σημ. τό ενεργούν αίτιον=ενεκα.

(2) Αυτόπτης γενόμενος" ένταΰΟ. ύπονοείται ώς γενικ. ε'ις τό αυτό-
πτης, τούτων.

(3) Έξ έμέο" νοείται τα ποιεύμενα ύπό Μήδων, ώστε πλήρες ::
"Ισθι γάρ έξ έμέο ποιεύμενα τό ποιεύμενα ύπό Μήδων.

(*) Παραστήσασθαι παοίσταμαι (συχν. παρεστησάμην) εχει μέ-
ταβ. σημασ. και σημαίνει κυρίως : αναγκάζω τινά πρός ύποταγήν,
καθυποτάσσω" έν μεταφορ. σημ. φέρω τινά βίςι πρός τό μέρος μου,,
τόν αναγκάζω νά προσέλθη ε'ις τήν γνώμην μου.

(5j Ώς ού ποιεύντων. . ταύτα- (ώς) =έπειδή κατά τήν γνώμην-
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■κύτος παρελθών1 ώς έχει. έπεάν δε σημήνης, ήν μεν πεί-
■ θωνται, [ταΰτα δή τά κάλλιστα,] ήν δέ αντοΐσι μή πιστά γέ-
νηται, όμοιον ήμΐν έσται' ού γάρ έτι διαδρήσονται, ε'ίπερ
περιεχόμενα πανταχόθεν, cbç σύ λέγεις.

191. Ταντα έλεγε παρελθών ο Αριστείδης, φάμενος εξ
Αίγίνης τε ήκειν καϊ μόγις έκπλώσαι λαθών τονς έπορ-
μέοντας' περιέχεσθαι γάρ πάν τό στρατόπεδον τό Έλληνι-
κον ύπο τών νεών τών Ηέρζεω. παραρτέεσθαί τε σννεβού-
λενε ώς άλεζησομένονς. Και ό μέν ταϋτα είπας μετεστήκεε,
τών δε αύτις έγίνετο λόγων άμφισβασίη' οί γάρ πλεϋνες
τών στρατηγών ονκ επείθοντο τά έσαγγελθέντα.

192. Άπισ τεόντων δε τούτων ήκε τριήρης ανδρών Την ίων
αντομολέονσα, τής ήρχε άνήρ (Τήνιος) Παναίτιος ο Σωσι-
μένεος, ήπερ δή έφερε τήν άληθείην πάσαν. διά δέ τοϋτο
το έργον ενεγράφησαν Τήνιοι έν Αελφοισι ές τόν τρίποδα
εν τοΐσι τον βάρβαρον κατελοϋσι. σύν δε ών ταύτη τή νηΐ
τή αντομολησάση ές Σαλαμίνα και τή πρότερον έπ' Αρτε-
μίσιον τή Λημνίη έξεπληροντο τό ναντικόν τοΐσι "Ελλησι ές
τάς1 ογδώκοντα και τριηκοσίας νέας' δύο γάρ δή νεών τότε
κατέδεε ές τον αριθμόν.

193. Τοΐβι δ Ι 'Ελλησι ώ? πιστά δή τά λεγόμενα ή ν τών
Τηνίων ρήματα, παρεσκενάζοντο ώς νανμαχήσοντες, ηώς τε
δή διέφαινε, και ο'ί σύλλογον -τών έπιβατέων ποιησάμενοι,
προηγόρενε εν έχρντα-μεν εκ πάντων Θεμιστοκλέης.3 τά

των (τών λοιπών στρατηγών)· ό ρήτωο
αυτους ού δοκέοντας, τους βαρβάρους ποιή

θέλε; να εί'πη : ού πείσω
ησειν ταϋτα.

θείσας 378 νήας, αΐτ-.νες ήδη ί,σαν 38ft.

Οί'. . πο'.ησάαενο·. προηγόρευε. . Θευιστοκλέης·
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3έ επεα ήν πάντα τά κρέσσω τοΐΰι ήσσοσι αντιτιθέμενα. ο<5α
δή έν άνθρώπον φύβι και καταβτάβι έγγίνεται' παραινέβας
δή τούτων τά κρέσσω αίρέεσθαι, και καταπλέξας τήν ρήβιν,
εσβαίνειν έκέλενε ές τάς νέας. Και οντοι μεν δή έσέβαινον,
χαι ήκε ή απ' Αίγίνης τριήρης, ή κατά τονς Αίακίδαςχ ά-
ιπεδήμησε. ένθαϋτα άνήγον τάς νήας άπάβας οι "Ελληνες.

194. Αναγομένοισι δέ σφι αντίκα έπεκέατο οί βάρβαροι,
οί μεν δή άλλοι "Ελληνες πρύμνην άνεκρούοντο"2 και ώκελ-
λον τάς νέας, Αμεινίης δέ Παλληνενς άνήρ Αθηναίος έζα-
ναχθεϊς3 νηΐ έμβάλλει. ΰνμπλακείσης δέ τής νεός καϊ ον
δνναμένων άπαλλαγήναι, οντω δή οί άλλ.οι Αμεινίη βοηθέ-
■οντες βυνέμισγον. Αθηναίοι μεν οντω λέγονβι τής νανμα-
χίης γενέσθαι τήν αρχήν, Λίγινηται tfè τήν κατά τονς Αία-
χ,ίδας άποδημήσαοαν ές Αίγιναν, ταύτην είναι τήν άρζαβαν.
λέγεται δέ και τάδε, ώ? φάσμα αφι γνναικός έφάνη, φανεί-
σαν δέ διακελεύσαόθαι^ ώστε και άπαν άκοϋβαι το τών'Ελ-
λήνων στρατόπεδον, ονειδίβασαν πρότερον τάδε' Ώ δαιμό-
νιοι, μέχρι κόσον έτι πρνμνην άνακρούσεσθε ;

195. Κατά μέν δή Αθηναίονς έτετάχατο Φοίνικες' (ούτοι

πλοκή να ήνε : τών (Ελλήνων) σύλλογον τών έπιβ. ποιησαμένων>
προσηγόρευε Θεμιστοκλέης. Ετέθη πληθ. ύποκειμ. διότι -ττολλοί ΐ,σαν
•οί ρήτορες, πρός ους αντιτίθεται ό Θεμιστοκλής, ώστε ή φράσις θα
είχε : καί οί σύλλογοι τών έιτιβατέων ποιησάυενοι προηγόρευον άλ-
λοι τε πολλοί καί οή καί Θεμιστοτκλέης (δηλ. προηγόρευε'.'Ονομάζει
δέ ό Ήροδ. μόνον τον Θεμιστοκλέα, διότι τούς άλλους θεωρεΓ ώς μή
-πρός αύτόν παραβλητέους.

(1) Κατά τούς Αία/.ίδας· ή κατά αίτίαν σημ.

(2) Πρύμνην άνεκρούοντο* πρύμναν ανακρούεσθαί έστι τό κατ'ολί-
γον αναχωρείν μη στρέψαντα τό πλοίον ό γάρ ούτως αναχωρώ ν έπϊ
τήν πρύμναν κωπη/ατεί· τούτο δέ ποιοϋσιν ινα μή δόξωσι φανερώς
<ρεύγειν. Σχολ. Θουκ.

(3) Έξαναχθείς" πρό τών άλλων άνα/θείς.

(*) ΦανεΓσαν δέ διακελεύσασθαΐ" όρα τήν άλλαγήν τής συντάξεως.
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γάρ εΐχον το προς Έλενβΐνός τε καϊ εϋπέρης), κέρας κατά
δε Λακεδαιμονίους "Ιωνες' οντοι δ' είχον το προς τήν ήώ
τε καϊ τον Πειραιέα. έθελοχάχεον μεν τοι αντών κατά τάς
Θεμιβτοχλέος έντολάς 6λίγοι, οί δε πλεϋνες ον. έχω μεν ννν
ϋνχνώνοννόματα τριηράρχων καταλέξαι τών νέας ' Ελληνί-
δας έλόντων, χρίζομαι δε αντοιϋι ονδεν πλήν Θεομήβτο-
ρόί τε τοϋ Λνδροδάμαντος xal Φνλάκον τοϋ ' Ιβτιαίον,
Σαμίων αμφοτέρων τοϋδε δε εινεχα μέμνημαι τούτων μού-
νων, ότι Θεομήβτωρ μεν δια τοϋτο τό έργον Σάμον ετν-
ράννενβε, χαταβτηβάντων τών Περβέων, Φύλακος δε ενερ-
γέτης βαβιλέος άνεγράψη, και χώρη έδωρήθη πολλή, οί
δ' εύεργέται{ βαβιλέος οροΰάγγαι2 χαλέονται Περαιβτί. περί
μεν ννν τούτους οντω είχε.

196. Τό de πλήθος τών νεών έν τή ΣαλαμΙνι έκεραΐζετο,αί
μεν νπ 'Αθηναίων διαφθειρόμεναι, αί δε3 νπ Αίγινητεων.
άτε γάρ τών μεν Ελλήνων θύν κόΰμω νανμαχεόντων,
(και) κατά τάζιν τών de βαρβάρων οντε τεταγμένων έτι οντε
βύν νόω ποιεόντων ονδεν, έμελλε τοιούτο βφι 6ννοίδεβθαι,^
οίόνπερ απέβη, καίτοι ήβάν γε καϊ έγένοντο ταύτην τήν
ήμέρην μαχρω άμείνονες αυτοί εωντών ή προς Εύβοίη,

Έκ τοϋ λέγεται έξαρτάται π.ώτον ή δ tot τοϋ ώς εκφερομένη πρότα-
σις, είτα το άπαρέμφατον.

(!) Εΰεργέται- κατά περσικον εθος τα ονόματα εκείνων, οΐτινες
ευηργέτησαν κα^' οιονδήποτε τρόπον τον βασιλέα, ένεγράφοντο έν
καταλόγω, εν ω έχαρακτηρίζοντο ώς εΰεργέται του βασιλέως, καί
ήδύναντο νά εχωσι δια τοΰτο απαιτήσεις. Και Έλληνικαί πόλεις
εδιδον τον τίτλον τοΰτον είς πολίτας ξένων πόλεων.

(2) Όροσάγγαι· πιθανώς έκ τοϋ Περσ. Ewrengsib = κοσμήματα
τοΰ θρόνου.

(3| Αι μέν.,αί δέ- ώς μέρη κατά τήν αυτήν πτώσιν προς το όλον
^το πλήθος τών νεών=αί πολλαί νήες).

(4) ΣυνοίτεσΟαι- συμφέρεται άπροσωπ. αποβαίνει, αποκλίνει.
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πας τις1 προ&νμεόμενος και δειμένων &έρζην, έδόχεέ τε2
έκαστος έωντον Ό-εήσεσ&αι βασιλέα.

197. Κατά μέν δή τονς άλλονς ονκ έχω μετεξετέρονς3
ειπείν άτρεκέως ώς έκαστοι τών βαρβάρων ή τών eΕλλή-
νων ήγωνίζοντο, κατά δέ Αρτεμισίην τάδε έγένετο, απ ών
εύδον-ίμησε μάλλον έτι παρά βασιλέν επειδή γάρ ές θόρνβον
πολλον άπίκετο τα βασιλέος πρήγματα, έν τούτω τω καιρώ
ή νηνς rj Αρτεμισίης εδιώκετο ύπο νεός Αττικής' καϊ ή
ούκ εχονσα διαφνγεΐν, έμπροσ&ε γαρ αντής ήσαν άλλαι
νέες φίλιαι, ή δέ αντής προς τών πολεμίων* μάλιστα ετύγ-
χανε εοϋσα, εδοζέ* οι τόδε ποιήσαι, το και σννήνεικε* ποι-
7]<fàôy διωκόμενη γάρ νπό τής 'Αττικής φέρονβα6 ένέβαλε
νηΐ φιλίη ανδρών τε Καλννδέων καϊ αντον έπιπλέοντος τον
Καλννδέων7 βασιλέος Λαμασιθύμον. εί μέν καί8 τι νεικος
πρός αντον έγεγόνεε έτι περίr Ελλήβοτοντον έόντων, ού μέν-
τοι έχω γε ειπείν, οντε εί έκ προνοίης αντά εποίηβε,
οντε εί σννεκνρησε ή τών Κάλννδέων κατά τύχην παρα-

(1) Πάς τις- πας τις, πολλοί τίνες, ολίγοι τινές, τό τις εχει περιο-
ριστικήν δύναμιν.

(2) 'Εδόκεέ τε· μετάβασις άπδ μετοχ. (προθυμεόμενος καί δειμαί-
νων) ε'ις άπαρεμφατ. εγκλισιν. Έξελέξατο τήν τελευταίαν σύνταξιν,
ίνα άποφύφη τήν έπισώρευσιν τών μετοχών.

(3) Μετεξέτεροι" παρ'Ήροδ. = ενιοι, τινές· μετεξέτεροι σημ. κυρ.
τίνες έκ του μέσου.

Προς τών πολεμίων πλησίον τών πολεμ.

(5) "Εδοξε οι' ή συνέχεια άπήτει μετά τό : καί, ή ούκ έχουσα
έβουλεύσ ατο-

(6) Συνήνεικε- (=συνέβη).

(7) Φέρουσα' μεθ'ορμής.

(8) Καλυνδέων· ή πόλις Κάλυνδα εκείτο έν rp άνατολ. Καοία.

(9) ΕΙ μέν καί* δ νους: καίτοι αμφότεροι δτε ακόμη ήσαν έν Έλ-
λησπόντω, ήρισαν, δεν δύναμαι δμως να είπω, άν άπδ σκοπού επραξε
τοϋτο, ή ή σύγκρουσις συνέβη τυχαίως.

■13
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πεσοϋσα νηϋς. ώ? df ένέβαλέ τε καϊ κατέδυσε εύτυχίη χρη-
σαμένη, διπλά έωυτήν αγαθά έργάσατο' δ τε γαρ της Ατ-
τικής νηός τριήραρχος1 ώς ειδέ μιν έμβάλλουσαν νηΐ αν-
δρών βαρβάρων, νομίόας τήν νέα τήν Αρτεμισίης ή 'Ελ-
ληνίδα2 είναι ή αντομολέειυ εκ τών βαρβάρων και αύτοΐσι
άμννειν, άποστρέψας προς άλλας έτράπετο.

198. Τοϋτο μεν τοιούτο αυτή συνήνεικε γενέσθαι διαφυ-
γείν τε και μή άπολέσθαι, τοϋτο δε συνέβη ώστε κακόν
έργαΰαμένην άπό τούτων3 αυτήν μάλιστα εύδοκιμήσαι παρά
&έρξη. λέγεται γάρ βασιλέα θηεύμενον 4 μαθεΐν τήν νέα
έμβαλοϋσαν, καϊ δή τινα ειπεί τών παρεόντων' Αέσποτα, ό-
ρας Αρτεμιβίην, ώς εύ αγωνίζεται, καϊ νέα τών πολεμίων
κατέδυσε ; Καϊ τόν έπειρέσθαι εί άληθέως έστι Αρτεμισίης
τό έργον, καϊ τούς5 φάναι, σαφέως τό έπίσημον6 τής νεός
επισταμένους' τήν δε διαφθαρεϊσαν ήπιστέατο7 είναι πολε-
μίην. τά τ ε γάρ άλλα, ώς ειρηται, αυτή συιη]νεικε ές εύτυ-
χίην γενόμενα, καϊ τό τών έκ τής Καλυνδικής νεός μηδέν α
άποσωθέντα κατήγορου γενέσθαι. Βέρ^ν δε ειπείν λέγεται
πρός τά φραζόμενα' Οί μεν άνδρες γεγόνασί μοι γυναίκες,
αί δε γυναίκες άνδρες. Ταύτα μεν Βέρξην φασϊ ειπείν.

(1) Τριήραρχος· ήτο ό Παλληνευς Άμεινίας.

(2) Έλληνίς· θηλ. τοΰ ελληνικός, Έλληνίς ή 'Ελλάς εν χρήσει*
πρβ. ζ, 409, 14 5· κ, 160, 135.

(3) 'Από τούτων, ή γενικ. άναφερ. είς τό ένικ. κακόν.

(4) Θηεύμενο^ πρβ. κε®. 90. : όκως γάρ τινα Γδοι Ξέρξης τών
έωυτοΰ έργον τι αποδεικνύμενον έν τή ναυμαχίη, κατήμενος ύπό τω
ουρεί τω άντίον ΣαλαμΓνος, τό καλέεται Αίγαλεως, άπεπυνθάνετο
τόν ποιησαντα.

(5) Και τούς·=καί τούς παρεόντας.

(θ) Έπίση[Λθν·ϊ=:τημήιον, ή παράσημον· τοΰτο ήτον ήρώων ή Θεών
βίκων, ήτις έπί τοΰ καμπύλου μέρους τής πρύμνης εκείτο. Συνήθως
Ιδήλου τό ονομα ή τήν πατρίδα τοϋ πλοίου'.

(7) Ήπιιτέατο· έπίστασθαι=πιστεύειν.
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199. Έν δε τώ πόνω τούτω άπο μεν έ&ανε δ στρατηγός
Αριαβίγνης δ Ααρείον, &έρζεω εών άδελφεός, από δε άλ-
λοι πολλοί τε καϊ όνομαΰτοϊ Περσέων καϊ Μήδων και
τών άλλων συμμάχων' à λίγο ι δε τίνες καϊ Ελλήνων' άτε
γάρ νέειν έπιστάμενοι, τοιαι αί νέες διεφ&είροντο, οί μή
έν χειρών νόμω* άπολλνμενοι,2 ές τήν Σαλαμίνα διένεον.
τών δέ βαρβάρων οί πολλοί έν τή θαλάσση διεφ&άρησαν,
νέειν ουκ έπιστάμενοι. έπεί δε αί πρώται ές φνγήν έτρά-
ποντο, έν&αντα αί πλεΐσται διεφ&είροντο' οί γά$ όπιθ&ε
τεταγμένοι, ές το πρόσ&ε τήσι νηυσϊ παριέναι πειρώμενοι
ώς αποδεχόμενοι τε καϊ αύτοϊ έργον βασιλέϊ. τήσι ΰφετέ-
ρησι νηυσϊ φευγούσησι περιέπιπτον.

200. Έγένετο δέ καϊ τόδε έν τω θορυβώ τούτω' τών
τινές Φοινίκων, τών αί νέες, διεφ&άρατο , έλ&όντες παρά
βασιλέα διέβαλλον τούς "Ιωνας, ώς δί έκείνους άπο-
λοίατο, αί νέες, cog προδόντωνσυνήνεικε ών ούτω ώδτε
Ιώνων τε τούς στρατηγούς μή άπολέσ&αι, Φοινίκων τε
τονς διαβάλλοντας λαβείν τοιόνδε μιΰ&όν έτι τούτων
ταϋτα λεγόντων έν έβαλε νηί Αττική Σαμο&ρηικίη* νηϋς.
η τε δή Αττική κατεδύετο, καϊ έπιφερομένη Αίγιναίη νηϋς
χατέδνσε τών Σαμο&ρηίκων τήν νέα. άτε δή έόντες άκον-
τιβταϊ οί Σαμο&ρήικες τούς έπιβάτας από τής καταδνΰά-
6ης νεός βάλλοντες άπήραζαν καϊ έπέβησάν τε καϊ έβχον
αυτήν, ταϋτα γενόμενα τούς "Ιωνας έφρύσατο' ώς γάρ
εΐδέ σφεας &έρζης έργον μέγα έργαβαμένους, έτράπετο
προς τους Φοίνικας οία νπερλνπεόμενός τε καϊ πάντας

(!) Έν χειρών νόμω· ή φράσις παρά Θουκυδ. είνε : έν χερσί γί-
γνεσθαι.

(2) Οί μή άπολλύμενοι* μή, τίθεται διύτι ή μετοχ. είνε ύποθετ.

(3] Ώς προδόντων* δηλ. εκείνων.

Σαμοθρηί'κίη· ή Σαμοθράκη ήτο πρδς τδ μέρος τών Περσών.

13*
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aiτιώμενος, καί βφεων έκέλενϋε τάς κεφαλάς άποταμεΐν,
ίνα μή αύτοϊ κακοί γενόμενοι τονς άμείνονας διαβάλλωΰι.
όκως γάρ τινα ίδοι1 Ξέρξης τών έωντοϋ έργον τι2 άποδει-
κννμενον έν τή νανμαχίη, κατήμενος ύπο τω όρεϊ τω άν-
τίον Σαλαμίνος, τό καλέεται Αίγάλεως^ ανεπννθάνετο
τον ποιήόαντα, καϊ οί γραμματιθταϊ ανέγραψαν πατρόθεν4
τον τριήραχον καϊ τήν πόλιν. πρός δέ τι καϊ προβεβάλετο5
φίλος εών6 Αριαράμνης άνήρ ΊΊέρβης παρεών τούτον τοΰ
Φοινικηΐον πάθεος.

201. Οί μεν δή πρός τονς Φοίνικας έτράποντο' τών δέ
βαρβάρων ές φνγήν τραπομένων καϊ έκπλεόντων προς το
Φάληρον, Αίγινήται νποοτάντες1 έν τώ πορθμω έργα άπε-
δέξαντο λόγον άξια. οί μέν γάρ Αθηναίοι έν τω θορύβω
εκεράϊζον τάς τε άντιΰταμένας καϊ τάς φενγονϋας τών
νεών οί δε Αίγινήται τάς έκπλεούβας' όκως δέ τίνες τονς
Αθηναίονς διαφύγοιεν, φερόμενοι έόέπιπτον ές τονς
Αίγινήτας.

202. ' Ενθαϋτα αννεκύρεον νέες ή τ ε Θεμιότοκλέος διώ-
κονΰα νέα καϊ ή Πολνκρίτον τον Κριον, ανδρός Αίγή-
τεω, νηΐ έμβαλοϋΰα Σιδωνίη, ήπερ είλε τήν προφνλάό-
ΰονβαν έπϊ Σκιάθω τήνΑίγιναίην, έπ ής έπλεε Πνθέης
ό ' Ιαχενόον, τον οί Πέρβαι κατακοπέντα αρετής εΐνεκα
είχον έν τή νηΐ έκπαγλεόμενοι. τον δή περιάγονϋα άμα

(*) "Οκως.. ίδοι τδ δκως=δσάκκ.

(2) "Εργον τι* τό τι εχει έπιτατικήν δύναμιν (σπουδαΓον έργον).

(3) Αιγάλεω;· νϋν Σκαραμαγκάς μεταξύ 'Αθηνών καί Έλευσίνος.

(*) Πατρόθεν· τδ ονομα τοΰ πατρός προσετίθετο προς τιμήν.

(5) Προσεβάλετο· προσβάλλεσθαί τί τινος=συμφέρει εί'ς τι,συντεί-
νει, ώφελεΓ' άλλως ή φράσ. : « συμβάλλεται δε πολλά τούδε δείμα-
τος » Εύρυπ.

• (6) Φίλος εών 'Ιώνων. 1

(?) Ύποστάντε;· έν ένέδρςι στάντες.
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τοΐβι Πέρβηβι ήλω νηϋς ή Σιδωνίη, ώβτε Πνθέην οντω
ϋωθήναι ες Αΐγιναν, ώς δε έβεΐδε τήν νέα τήν Αττικήν
6 Πολνκριτος, έγνω το βημήϊον^ ίδών τής βτρατηγίδος,
καϊ βώβας2 τον Θεμιβτοκλέα, έπεκερτόμηβε ές τών Αίγινη-
τέων τον μηδιβμόν ονειδίξων. ταϋτα μέν ννν νηΐ έμβαλών
δ Πολνκριτος απέρριψε ές Θεμιβτοκλέα.

203. Οί δε βάρβαροι, τών αί νέες περιεγένοντο, φενγον-
τες άπίκοντο ές Φάληρον νπό τον πεξόν3 βτρατόν. 'Εν

τη νανμαχίη ταντη ήκονβαν cΕλλήνων άριβτα Αίγινή-
ται, έπϊ δε4 Αθηναίοι, ανδρών δε Πολνκριτός τε δ Αιγι-
νήτης καϊ Αθηναίοι Ενμένης τε ο Αναγνράβιος5 καϊ Α-
μεινίης Παλληνενς, ος και 'Αρτεμιβίην επεδίωξε, εί μέν
ννν έμαθε, ότι έν ταντη πλέοι Άρτεμιβίη, ονκ άν έπαν-
<5ατο πρότερον ή είλέ μιν ή καϊ αυτός ήλω. τοΐβι γαρ Αθη-
ναίων τριηράρχοιβι παρεκεκέλενβτο,6 πρός δε καϊ άεθλον
έκέετο7 μνριαι δραχμαϊ, δ? άν μιν ξωήν έλη' δεινον γάρ
τι έποιεϋντο γνναΐκα έπϊ τάς 'Αθήνας βτρατεύεβθαι. αϋτη
μεν δή, ώς πρότερον εί'ρηται, διέφνγε' ήβαν δε καϊ οί αλ-
λοι, τών αί νήες περιεγεγόνεβαν, έν τω Φαλήρω.

204, Άδείμαντον δε τόν Κορινθίων βτρατηγόν λέγονβι

( 1 ) Σημ. ή to ν *=έ π ί ση μο ν.

(2j Βώσας* εν τή διαλέκτω του Ήροδ. έκεΓνοι οί τύποι τοϋ βοάν
:καί νοεΓν. οιτινες εποεπε νά άναλυθώσι είς όη, συναιρούνται είς ω.
Πρβ. έπιβώσαιτο, βώσαι, Βώσασθαι, έβώσθην* έννώσας, έννένωντο,
νενωμένος* επίσης εν τω βοηθέω=βωθέω.

(3) Ύπό τον πεζόν* ή ύπό μετ' αίτιατ. σημαίνει τήν έν /ωρω εχτα-
σιν ύπό τι, ή τήν έν /ρόνω έπί τι ή διά τινο;, ώς ύπό ταύτην την
-νύκτα (=5ιαρκούσης τής νυκτός).

(4) Έπί δέ' έπίρρημα.

(5) Άναγυράσιος- έκ τοΰ άττικοΰ δήμου Άναγύρου. μεταξύ Πει-
ραιώς καί Σουνίου, πρός μεσημβρ. τοΰ Ύμηττοΰ.

(6) Παρεκεκέλευστο' νοεΓτ. έλεΓν Άρτεμισίην.

(7) Έκέετο* ύπερσυντ. παθ. τοΰ τιθέναι προτιθέναι).
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Αθηναίοι αντίκα κατ αρχάς,1 ώς βννέμιβγον αί νέες, έκ-
πλαγέντα τε καϊ νπερδείθαντα, τα ίβτία άειράμενον οί'χε-
ΰθαι φεύγοντα, ίδόντας δέ τονς Κορινθίονς τήν βτρατη-
γίδα φεύγονβαν ώβαύτως οί'χεβθαι. ώς δέ άρα φεύγοντας
γίνεβθαι* τής Σαλαμινίης κατά το ίρον Άθηναίης Σκιρά-
δος,3 περιπίπτειν βφι κέλητα θείη πομπή, τον ούτε πέμ-
■φαντα φανήναι ονδένα οντε τι, τών άπό της βτρατιής4
είδόβι5 προβφέρεβθαι τοΐβι Κορινθίοιβι. τήδε δέ βνμβάλ-
λονται είναι θείον το πρήγμα' ώς γάρ άγχοϋ γενέόθαι τών
νεών, τονς άπο τοϋ κέλητος6 λέγειν τάδε' Άδείμαντε, 6ν
μεν άποβτρέψας τάς νέας ές φνγήν ώρμηβαικαταπροδούς7
τονς"Ελληνας' οί δέ καϊ δή8 νικεώβι, οΰον αντοι ήρώντο

(1) Κατ' αρχάς' επιτείνει τήν σημασ. τοΰ αύτίκα.

(2) Ώς.. γίνεσθαι' τά χρονικά: ώς, δτε, έπείτε, επειδή, καθώς
καί αί άναφορικαί άντωνυμίαι έν παρεμπιπτ. προτάσεσι συνάπτοντ.
άπαρεμφάτω' παρ' Ήροδότω.

(3) Σκιράδος· έκτδς τοΰ ολίγον γνωστοΰ ίεροΰ τής Σκιράδος 'Αθή-
νας έν ΣαλαμΓνι ύπήρχον ετι καί δύο έτερα τής αύτής θεάς, ών τδ
'εν εν Φαλήρω, τδ δέ ετερον πλησίον τών 'Αθηνών ού μακράν τής
ΈλευσΓνος. Πρός τιμήν τής θεάς έτελοΰντο τά σκιροφόρια (μεταξύ
μαίου καί Ιουνίου). Οί ιερείς τής 'Αθηνάς τοΰ ήλίου καί Ποσειδώνος
κατα τδν θερμόν τοΰτον μήνα επορεύοντο ύπδ μεγάλην σκέπην (σκί-
ρον) εις τδ ίερδν τής Σκιράδος 'Αθηνάς δπως ζητήσωσι τήν προστα-
σίαν τής θεάς ύπερ τών σπαρτών.

(*) Τά άπδ τής στρατιής περιγραφ. τά έν τώ στρατώ συμβαίνοντα.

(δ) Ουτε τι., είδόσι έν τώ ουτε τι (^=ούδέν) έμπεριεχομένη άρ-
νησς δεν ανήκει είς τήν δλην πρότασιν, άλλά μόνον είς τήν μετοχ.
είδόσι (=καί προσφέρεσθαι τοΐσι Κορινθίοισι ουδέν τών άπδ τής στρα-
τιής είδόσι).

(6) Τους άπδ τοϋ κέλητος· βραχυλογ. = τούς έν τω κέλητι, άπδ
τοϋ κέλητος λέγειν.

(7) ΐ£αταπροδούς· άφείς.

(8) Καί δή'=*αί ήδη.
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έπικρατήσαι τών εχθρών. Ταϋτα λεγόντων άπιστέειν γάρ
τον Άδείμαντον, αύτις τάδε λέγειν, ώς αύτοϊ οίοι τε1 εϊεν
αγόμενοι όμηροι άποθνήσκειν, ήν μή νικώντες φαίνονται
οί "Ελληνες, ούτω δή άποστρέ-ψαντα τήν νέα αυτόν τε και
τονς άλλονς έπ έξεργασμένοισι2 έλθεΐν ές τό στρατόπε-
δον. Τούτους μεν τοιαύτη φάτις έχει3 υπό Αθηναίων, ον
μέντοι αύτοί γε Κορίνθιοι ομολογέονβι, αλλ' έν πρώτοιΰι
βφέας αυτούς τής νανμαχίης νομίζουσι γενέσθαι' μαρτν-
ρεΐ δέ σφι και ή άλλη Ελλάς.

204. 3Αριστείδης δέ ο Ανσιμάχον, άνήρ \'Αθηναίος, τον
και άλίγω τι πρότερον τούτων έπεμνήσθην ώς ανδρός άρι-
στου, ούτος έν τω θορύβω τούτω τω περϊ Σαλαμίνα γε-
νομένω τάδε έποίεε' παραλαβών πολλούς τών οπλιτέων,
οΐ παρατετάχατο παρά τήν άκτήν τής Σαλαμινίης χώρης,
γένος έόντες \Αθηναίοι, ές τήν Ψυττάλειαν νήσον απέβη σε
άγων, ο'ί τονς Πέρσας τούς έν τή νησΐδι ταύτη κατεφόνευ-
6αν πάντας.

206. fΩς δέ ή ναυμαχίη διελέλντο, κατειρύσαντες ές τήν
Σαλαμίνα οί "Ελληνες τών ναυηγίων όσα ταύτη έτύγχανε
έτι έόντα, έτοιμοι ήσαν ές άλλην ναυμαχίην, έλπίζοντες
τήσι περιεούσησι νηυσϊ έτι χρήσεσθαι βασιλέα, τών δε ναυη-
γίων πολλά ύπολαβών άνεμος ζέφυρος έφερε τής ''Αττικής
έπϊ τήν ήιόνα τήν καλεομένην Κωλιάδαώστε άποπλη-

(!) Οίος τε* οΐός τε είμι μετ' άπαρεμφ. δεν σημαίνει μόνον : εί-
μαι είς κατάστασιν να κάμω τι, άλλα καί είμαι πρόθυμος ή έτοιμος
ε»ς τι.

(!) Έξεργααμένοι· έπί μετά δοτ. έν χρονικ. σημασ. = μετά, μετ'
αιτιατικής.

(3) Τούτους. . φάτις εχει' περί αυτών λέγεται υπ' 'Αθ.

(4) Κωλιάδα* Κωλιάς ήτο ονομα άχρας γής καί ακτής άνατολ. τοΰ
Φαλήρου* ενταύθα ητο ιερόν τής Κωλιάδος 'Αφροδίτης καί τής Λή-
μητρος.
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βθήναι τόν χρηβμόν τόν τε άλλον πάντα, τον περί της ναυ-
μαχίας ταύτης είρημένον Βάκιδι καϊ Μονβαίω, καϊ δή και
κατά τά νανήγια τά ταύτη έζενειχ&έντα το είρημενον πόλ-
λοΐσι έτεΰι πρότερον τούτων εν χρηβμω Λυβιβτράτω* Μ&η-
ναίω άνδρϊ χρηβμολόγω, τό ελελή&εε πάντας τους "Ελληνας,

Κωλιάδες δέ γυναίκες έρετμούΐι φρύξουόι.
τοϋτο δέ έμελλε άπελάΟαντος βαδιλέος έόεΟθαχ.

ΞΕΡΞΗΣ ΥΠΟ ΠΕΡΣΟΥ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟ Σ

(9, 16)

'Εχόντων δε τόν πόνον τοϋτον βαρβάρων τών Άτταγΐ-
νος δ Φρύνωνος άνήρ Θηβαίος παραόκευαβάμενος μεγάλως
έκάλεε έπι ξείνια 2 αυτόν τε Μαρδόνιον και πεντήκονιον
Περβέων τονς λογιμωτάτονς, κλη&έντες δέ ούτοι εΐποντο. 3
ήν δε τό δεΐπνον ποιεύμενον έν Θήβηβι. τάδε δέ ήδη τά
έπίλοιπα ήκονον Θερ&άνδρον ανδρός μέν Όρχομενίον, λο-
γίμον δε ές τά πρώτα 4 έν' Ορχομενω. εφη δέ δ Θέρβανδρος
κλη&ήναι και αντός νπό Άτταγίνον έπι τό δεΐπνον τοϋτο,
κλη&ήναι και Θηβαίων άνδρας πεντήκοντα, καί βφεων
ού χωρίς έκατέρονς κλΐναι, άλλά Πέρβην τ ε και Θηβαΐον

(1) Λυσιστράτω- συναπτ. προς τό : είρημένον· ό Ήρόδοτ. καλεί
τον Λυσίστρατον χρησμολόγον, ώς où μόνον ποιοΰντα χρησμούς,άλλά
καί εξηγοϋτα άρχαιοτέρους.

(2ι Έπϊ Çeir ta· άπλώς : προσεκάλει είς δεΓπνον.

(3) Είτΐοντο" ήκολούθουν, έδέχοντο τήν πρόσκλησιν.

(*) Etc zà πρώτα· μέχρι τοϋ ανωτάτου βαθμοΰ. 'Επιτείνει τό
ελλογίμ.
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εν κλίνη εκάσττώς δέ από δείπνου ήσαν, * διαπινόντων 2
τον Πέρσην τον ομόκλινον Ελλάδα γλώσσαν ίέντα είρέ-
βθαι αύτον δποδαπός εστί, αυτός δέ νποκρίνασθαι ώς είή
Ορχομένιος. τόν δέ ειπείν Έπεϊ νυν δμοτράπεζός τέ μοι,
καϊ ομόσπονδος έγένετο, μνημόσυνα τοι, γνώμης τής έμής
καταλιπέσθαι θέλω, ίνα καϊ προειδώς αυτός περϊ σεωντοϋ
βονλεύεσθαι έχης τα συμφέροντα, οράς τούτους τους δαι-
ννμένονς Πέρσας καϊ τόν στρατόν τόν έλίπομεν έπϊ τώ
ποταμω 3 στρατοπεδευόμενον ; τούτων πάντων οψεαι ολίγου
τινός χρόνου διελθόντος ολίγους τ ίνας τούς περιγενομέ-
νους. ταϋτά τε άμα τόν Πέρσην λέγειν καϊ μετιέναι4 πολλά
τών δακρύων, αύτός δέ θωμάσας τόν λόγον ειπείν πρός
αυτόν. Ούκών Μαρδονίω τε ταντα χρεόν έστι λέγειν καϊ
τοΐσι μετ έκεΐνον έν αίνη έούσι Περσέων ; τόν δέ μετά
ταϋτα ειπείν Ε είνε, ότι δει γενέσθαι έκ τοϋ θεοϋ, άμήχα-
νον άποτρέψαι άνθρώπω' ουδέ γάρ πιστά λέγουσι έθέλει
πείθεσθαι ονδείς. ταϋτα if Περσέων σνχνοϊ έπιστάμενοι
έπόμεθα άναγκαίη ένδεδεμένοι, έχθίστη δέ οδύνη [έστι]
τών έν άνθρώποισι αύτη, πολλά φρονέοντα3 μηδενός κρα-
τέειν. ταϋτα μέν τοϋ ' Ορχομενίον Θερσάνδρον ήκονον, καϊ
τάδε πρός τούτοισι, ώς αύτός αντίκα λέγοι ταϋτα πρός αν-
θρώπους πρότερον ή γενέσθαι έν Πλαταιήσι τήν μάχην

(!) Ώς δ' άπο δείπνου ήσαν : έτελείωσαν τό δεϊπνον.

Διαπινόντων έ ω επινον.

3Ε~ι τω ποταμω- έπί τών βχθών του ποταμού (Άσωποϋ).

(*) Μετιέναι πολλά των δακρύων άφίνειν πολλά δάκρυα, άφινε
νά ρέωσιν.

(5) Φρονέοντα' όταν τις πολλά φρονή.
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ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ

(9, 78—79)

'Εν δε Πλαταιήΰι εν τω θτρατοπέδω τών Αίγινητεων
ήν Αάμπων ο Πνθέω, Αίγυνητέων* (εών) τά πρώτα, ός
άνοόιώτατον έχων λόγον2 ϊετο προς Πανβανίην, άπικόμενος
δε θπονδή έλεγε τάδε' παΐ Κλεομβρότον, έργον έργα-
βταί τοι νπερφνες μέγαθός τε καϊ κάλλος, καί του θεός
παρέδωκε ρνβάμενον τήν 'Ελλάδα κλέος καταθέβθαι μεγι-
βτον fΕλλήνων τών ήμεΐς ί'δμεν. 6ν δε καϊ τά λοιπά τα
έπϊ τοντοιΰι ποιηβον, όκως λόγος τέ βε έχη έτι μέζων3 και
τις νβτερον φνλάοϋηται τών βαρβάρων μή νπάρχειν έργα
ατάΰθαλα ποιέων ές τονς "Ελληνας. Αεωνίδεω γάρ άπο~
θανόντος έν Θερμοπνληύι Μαρδόνιος τε και Ξέρξης άπο-
ταμόντες τήν κεφαλήν άνεότανρωόαν τω <5ν τήν δμοίην
άποδιδονς έπαινον έξεις * πρώτα μεν νπό πάντων Σπαρτιη-
τέων, αντις δε και πρός τών άλλων ' Ελλήνων Μαρδόνιον
γάρ άναΰκολοπίβας τετιμωρήϋεαι ές πάτρων5 τόν 6ον Αεω-
νίδην. ο μεν δοκέων χαρίζεβθαι έλεγε τάδε, ό δ* άνταμεί-
βετο τοιόίδε' τ& ξεΐνε Αίγινήτα, τό μεν εννοέειν6 τε και
προοράν άγαμαί ΰεν, γνώμης μέντοι ήμάρτηκας χρηστής'
έξαείρας γάρ με νψοϋ και τήν πάτρην και τό έργον, ές τό

(1) Αίγινητεων—τον πρώτα : όστις κατείχε τήν πρώτην θεσιν
μεταξύ τών Αιγινητών.

(2) "Εχων Λόγον : Ιχων πρότασιν (να κάμη.)

(3) Λόγος., ετι μεζων : δπως μείζω λέγωσι, ή ύπόληψις ετι
μείζων η.

(4) »ΕπαινοΥ ϊξεις : επαινεθήσεαι.

(δ) Είς πατρων όσον αποβλέπει εΐς τον θεΓόν σου.

(6) Ta. a evroéeir και π poop: τον ζήλον καί τήν φροντίδα, προ-
νοιαν.
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μηδέν κατέβαλες1 παραινέων^ νεκρώψλυμαίνεΰ&αι, καϊ ήν
ταϋτα ποιέω, φάς άμεινόν με άκούβεϋθαι. τά πρέπει μάλ-
λον βαρβάροι6ι ποιέειν ή περ "Ελληΰι' καϊ έκείνοιβι <5s
έπιφ&ονέομεν*". εγώ δ ών τούτου εϊνεκεν μήτε Αίγινήτι]ΰι
άδοιμι μήτε τοΐΰι ταύτα αρέσκεται' άποχρα δέ μοι Σπαρ-
τιήτηβι άρεβκόμενον ο6ια μέν ποιέειν, όσια δέ και λέγειν.
Αεωνίδτ] δε, τω με κελεύεις τιμωρήΰαι, φημι μεγάλως τε-
τιμωρήοθαι, ψυχήύίτε τήϋι τώνδε3 άναρι&μήτοιβι τετίμηται
αυτός τε καϊ οι άλλοι οι έν Θερμοπύληόι τελευτήβαντες.
6ν μέντοι έτι έχων λόγον τοιόνδε μήτε προϋέλ&ης έμοιγε
μήτε ΰνμβουλεύΰης, χάριν τε ί'σ&ι εών απαθής.

(1) Είς το μηόετ χατέβα,Λες : εςεμηοένισας.

(2) ' Επιφθονεομετ : δηλ. το ποιέειν ταΰτα.

(3) Τ&νδε ; (τών Περσών)..
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IVia βιβλία προς χρήβεν τών Γομναβίων.

Κωνστα,ντινίδου 'Avéetiij Όμηρον Ίλιάδος μετάφρασις μετά

31 εικόνων................................... δρ.

— Όμηρον 'Οδύσσειας μετάφρασις μετά 31 εικόνων.... »

— Λυσίου Λόγος κατ' Άγοράτου, μετάφρασις ......... "imn.

— ΠΛίτωτος Απολογία Σωκράτους μετάφρασις........ »

— Ίσοχράτονς λόγοι μετά σχολίων:

Τόμ. Α'. Προς -Νικοκλέα, Νικοκλής 'Αρχίδαμος ... δρ.
• Β'.-Περι Ειρήνης, Ευαγόρας ΠλαταΓκός .. , . ■
» Γ'. Πανηγυρικός, Άρεοπαγιτιχός .......... »

— 'Ιουλίου Καίσαρος απομνημονεύματα περι τοϋ Γαλατι-

κοΰ πολέμου { Caesaris de bello Galfico ) μεταφρα-

σϋέντα μετά σημειώσεων ........................ >

Γαλάνη Έμ.μ. Λυσίου οί έν τοΓς Γυμνασίοις διδασκόμενοι

λόγοι μετά σχολίων ............................ *

— -> Κλεΐς είς τήν Όμηρου Ίλιάδα :

Τεύχος πρώτον ραψωδία Α .................... »

» δεύτερον » Β .............................·

— Φαιδρού μΰ6οι (Faedri fabulae) μετά σημειώσεων.. ■
Χχαλίδου *Αλ. Ίστορίαι 'Ηροδότου, μετάφρασις· τόμοι "2 έ-
καστος . ..................................... a

Σωτηρίου Γ. Ν. Λνχονργον λόγος κατ2 Λεωκοάτου; μετά σχο-
λίων ......................................... ■

Δουχάκη Χ. Λ. Δημοσθένους προς Λεπτίνην. μετάφρασις ... »

— Δημοσθένους Ό περί Στεφάνου, μετάφρασις....... »

Βερναρδάκη Γρ. Χ. Σχόλια εις τάς δημηγορίας θονχνδίδον

συνταχθέντα κατά τάς άρίστας έκδόσεις............ «

Παμ«ού«η. Χ. Ξενοφώντος Απομνημονεύματα μεταφρασθέντα

μετα σημειωσεών.......................,'....... »

AÉtpvcp, Λ&τινιχη μίθοδος κατα τον Γ ερ£ avov Ploetz, -16ον
εις μέρη τρία. Μέρος Α' προς χρησιν τής γ' τάξεως των

'Ελληνικών σχολείων............................

Μέρος Γ' (Συνταχτιχον) προς χρησιν τής ρ τάξεως τοϋ γυμνα-
σίου ............. ........... .................

Δέφνερ Μι χ.· Γαίρυ Σα.Ι.Ιουστίορ Κρίσπου Κατιλίνας μετά " .
μεταφράσεως ................. ν. .......

TtpMX-cxc δραχ.

*Ex το·7 Tuito^jais ίου τ5ν Ka-arr^'iizvi ANE—ΤΠ KQN-TAVnNIAOr 1889


	79946_0001
	79946_0002
	79946_0003
	79946_0004
	79946_0005
	79946_0006
	79946_0007
	79946_0008
	79946_0009
	79946_0010
	79946_0011
	79946_0012
	79946_0013
	79946_0014
	79946_0015
	79946_0016
	79946_0017
	79946_0018
	79946_0019
	79946_0020
	79946_0021
	79946_0022
	79946_0023
	79946_0024
	79946_0025
	79946_0026
	79946_0027
	79946_0028
	79946_0029
	79946_0030
	79946_0031
	79946_0032
	79946_0033
	79946_0034
	79946_0035
	79946_0036
	79946_0037
	79946_0038
	79946_0039
	79946_0040
	79946_0041
	79946_0042
	79946_0043
	79946_0046
	79946_0047
	79946_0048
	79946_0049
	79946_0050
	79946_0051
	79946_0052
	79946_0053
	79946_0054
	79946_0055
	79946_0056
	79946_0057
	79946_0058
	79946_0059
	79946_0060
	79946_0061
	79946_0062
	79946_0063
	79946_0064
	79946_0065
	79946_0066
	79946_0067
	79946_0068
	79946_0069
	79946_0070
	79946_0071
	79946_0072
	79946_0073
	79946_0074
	79946_0075
	79946_0076
	79946_0077
	79946_0078
	79946_0079
	79946_0080
	79946_0081
	79946_0082
	79946_0083
	79946_0084
	79946_0085
	79946_0086
	79946_0087
	79946_0088
	79946_0089
	79946_0090
	79946_0091
	79946_0092
	79946_0093
	79946_0094
	79946_0095
	79946_0096
	79946_0097
	79946_0098
	79946_0099
	79946_0100
	79946_0101
	79946_0102
	79946_0103
	79946_0104
	79946_0105
	79946_0106
	79946_0107
	79946_0108
	79946_0109
	79946_0110
	79946_0111
	79946_0112
	79946_0113
	79946_0114
	79946_0115
	79946_0116
	79946_0117
	79946_0118
	79946_0119
	79946_0120
	79946_0121
	79946_0122
	79946_0123
	79946_0124
	79946_0125
	79946_0126
	79946_0127
	79946_0128
	79946_0129
	79946_0130
	79946_0131
	79946_0132
	79946_0133
	79946_0134
	79946_0135
	79946_0136
	79946_0137
	79946_0138
	79946_0139
	79946_0140
	79946_0141
	79946_0142
	79946_0143
	79946_0144
	79946_0145
	79946_0146
	79946_0147
	79946_0148
	79946_0149
	79946_0150
	79946_0151
	79946_0152
	79946_0153
	79946_0154
	79946_0155
	79946_0156
	79946_0157
	79946_0158
	79946_0159
	79946_0160
	79946_0161
	79946_0162
	79946_0163
	79946_0164
	79946_0165
	79946_0166
	79946_0167
	79946_0168
	79946_0169
	79946_0170
	79946_0171
	79946_0172
	79946_0173
	79946_0174
	79946_0175
	79946_0176
	79946_0177
	79946_0178
	79946_0179
	79946_0180
	79946_0181
	79946_0182
	79946_0183
	79946_0184
	79946_0185
	79946_0186
	79946_0187
	79946_0188
	79946_0189
	79946_0190
	79946_0191
	79946_0192
	79946_0193
	79946_0194
	79946_0195
	79946_0196
	79946_0197
	79946_0198
	79946_0199
	79946_0200
	79946_0201
	79946_0202
	79946_0203
	79946_0204
	79946_0205
	79946_0206
	79946_0207
	79946_0208
	79946_0209
	79946_0210
	79946_0211
	79946_0212
	79946_0213
	79946_0214

