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egeft ab Aegyptiis sunt creati, qui labyrinthum acdificarunt, 
>pus tnaius qua».. ipsae py rami ties, sed minne adtnirabile quam 
VIocridii lacus c. 14» — 150. Ex hie duodccim unu* Psammi- 
tichue ceteris interfectis l >1ub regnavit: qui quum peregrinoe 
admitteret, inde ab eiue tempoip. resAegypti melius sunt cogni- 
tae c. 151 sqq. Succcseit ei Nccos, cuius iushu Phoenices Li-

f  · r,

byam sunt circumvccti (4, 42) c. 158, 169. lmic autem Psammis 
c. ICO, 161. cui qui proximus fuit Aprics c. 161. regno spoliatus 
e*t ab Amasi militum Aegyptiorum ope» a quibuB Iones et 
Cares, quos Apries contra ilium arm averat, proelio sunt vicli 
c. 162 aqq. Hac occasione de septem generibus seu classibus 
Aegyptiorum exponilur c. 104 sqq. undo ad Amasidem redit 
narratio a. IT2 sqq.

L I B E R  I I L
s

Caussis belli inter Cambysem et Aegyptios oxorti expo· 
sitis Persarum iter in Aegyptum describitur c. 1 — 9. tyuos 
opperieno ad Pclusium Nili ostium Psamraenitus, qui Amasidi 
patrl in regno succcsserat, proelio a Cambyse victus atquc ca- 
ptus est c. 10 sqq. Mcmpbi ab Aegyptiis tradita A fri, Cyro- 
naei, Barcaci ultro se dedunt, Psammcnitus autem, initio libe- 
raliter a Cambyse habitus, postea nova roolitus poto sanguino 
taurino moritur e. 14, 15. Subacta Acgypto, iniuriam sibi ab 
Amaside illatam cremato eius cadavere ultus c. 10. Cambyscs 
Cartbaginiensibus, Ammoniis et Acthiopibus, apud quos Solis 
est mcnsa, helium faccrc statuit c. 17, 18. At contra Carthagi* 
nienses, elves suos, Phoenices militaturos se esse ncgant c. 19. 
ad Aetldopes autem Icbtbyopbagos ab Elephantine nrbe arces- 
sitot legatos misit, qui minax a rege responsum retulcrunt 
c. 20 — 24. Quapropter Cambyses continuo cum exercitu 
contra eos proflciscitur, sed rei frumentariae inopia re- 
dire est coactus c. 25. ii autem, quos adversus Ammonios mi-



w ra t, Arena nbmti periem nt c. 26. Hinc Afcryptioi festn 
Apidi conspictio facto celebrantes de rebus male a ic gesti 
laetari ra tu s , praefectos urbix Memphis uccidi, lacerdntet fla 
gellari iuhet, ipsum Apidem vulrerat c. 27 — 29. Turn n 
suis quidem parcit: Smerdin fratrem , sororem eamdemqu 
uxorem multosque et Persarum et Aegyptiorum interimit alia- 
qne aperta insaniae signs prodit c. 31 — 39. — Quo tempor 
Cambyses in Aegjptum profectus e ra t, eodem Lacedaemonii 
contra Polycratem Satniomm tyrannum expeditinnem susee 
pcrant, a Samiis quos ille patria expulcrat excitati c. 39 sqq. 
Adiuti gnnt a Corinthiis, qui Corcyraeorum, quibnscum per
petual babuerunt inimicitias, treceatos pueros, a Periandro 
olim, quo iilii necem vindicaret, ad Alyattem ut castrarentur 
missus, a Samiis servatos esse aegre ferebant c. 48 sqq. La- 
eedaemonii Samn frustra oppngnata infecta re abieront neqtie 
Samios cxules restituere In patriam potuerunt c. 54sqq.— In- 
terea Smerdis magus a  Patfzfths fratre adintus P e n a  mm 
re gnu τη occupavit e t cadnceatore in Aegyptum misso exercitum 
a Cambyse abducere stadnit c. 61 — 63. Contra quem quum 
Cambyses profidsci p ara re t, ense nudo, dnm in equum inailit, 
in femore percussus moritur c. 64 sqq. A t magi fraude per 
Phaedymam, Otanis filiazn, detecta scptem Pcrsae adrersus 
earn conspirarerant e. 63 sqq. a  qnibns cum fratre  occisus est 
c. 78. Habita deinde a coniuratis de optima regni forma con- 
sultatione, Dari ns eqni hinnitn rex  est factns c. 80 sqq. Is 
imperium in viginti satrapies distribuit iisque tribute imposuit 
c. 89 — 86. In te r populos tributatrios Indi quoque erant, quo
rum mores et regio describuntur c. 98 — 106. turn Arabise bona 
recensentur e. 107 — 113. item Aethiopiae ct cxtremorum Eu- 
ropae tractuum c. 114 sqq. E scptem ill!* unus Intapberncs 
cum filiis cognatisqne Darii iussu est interfcctus e. 118 sq. 
pariterqaa Oroetes, Sardinm praefcctus e. 127, 128. qui Poly- 
onrtam pt t  perfidiam neearerat e. 120 — 125. et in turbis post 
migornm caedem exortis Mitrobatem Pcrsam elutque lllium 
nceiderat, ipsumque nuntium a Dario missum trucidandum cu-
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vrerat c. 126. In ter cius servos Democedes, medicus Croto- 
a ta , qui cam Polycrate olim Sardes venerat c. 125. Susa dc- 
ictus est: qui sanato rege ct Atossa regina magno apud Da- 
um et Ιιολ,„ ·'» et pretio esse coepit c. 129— 133. Sed in 
raeciam etltau*. ^leculatum  dimissus aufugitj Persas auteni, 
li cum eo missi erant, in Iapygia captos Gillus Tarentinus 
Mil redemit et ad regem rcduxft c. 134 — 138. Samum, quam 
olycrate intcremto Maeandrius tenuit, Persae capiunt Otane 
uce et Sylosonti tradunt, fratri Polycratis c. 139— 149. Ipso 
anus Babylonioi( qui defecerant, obsidet atque vicesimo 
ease Zopyri artibus capit c. 150 — 160.
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Ή ρ ο α ο τ ο υ  €Λ)4Χ(/(ηησσίος ιστοριης απόδεξις
5̂ 8* ως μηιε τά γενόμενα έξ (ίνθρώπων τω χρόνω έξί- 
ηλα γένηται, μψβ έργα μεγάλα τε χαι θαυμαστά, τά 
ιεν *Ε)Χησι, τα δε βαρβάροισι άηοδεχθενια, άχλεά γί- 
ΐψαι, τά τε αύ.α, χαι δι ην αΐτίψ in οΐέμησαν άλλη· 
4>ισι.

1. Π ΕΡΣΕΑΝ μεν ννν οι λόγιοι Φοίνιχας φασι 
'BviaOui της διάφορης αιτίους * τουτονς γαρ ten ο της 
Ερυθρής χαλεομέι^ς θαλάσσης άταχομενονς im τηνδε 
ψ  -θάλασσαν χαι οίχησετντας τούτον τον χώρον, τον
ιαι ννν οιχεσνσιν, αντίχα ναυτiXlrjoi μ ανρη σι ίπιθΐ- 

Hlrod. ι. Α 4
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HERODOTI

aOur άπαγινεοντας δε φορτία Αιγύπτια τε χαι *Ασ 
avqin τfj τε άλλη [χώργί] ίσαπιχνίεσ&αι χαι δη χαι ί  
’'Αργος. —  το δε ’’Αργος τοντον τον χρόνον προύχ 
άπασι ιών ίν rfj ννν Ελλαδι χαλεομίνη χώρη. —  απι- 
χομίνονς δε τονς Φοίνικας ές δη το *Αργος τοντο δια- 
τί&εσ&αι τον φόρτον, πέμπτη δε η ίχτη ημέρη ότι ης 
άπίχοντο, ΰςεμπολημένων σφι σχεδόν πάντων,' ύ.$έίν 
έπι την θάλασσαν γυναίκας άλλας τε πο)λας xat δη 
xat τον βασιλίος θυγατέρα * το δε οΐ οννομα είναι, 
χατά τωντό το xat "Ελληνες λέγονστν, ’ίονν την ’Ιναχον, 
ταντας στάσας χατά πρύμνην της νηός ώνέεσθαι των 
φορτίων, των σφι ην θυμός μάλιστα· χαι τον? Φοίνι- 
χας διαχελενσαμένους όρμησαι Ιπ αντάς. τάς μεν δη 
πλεννας των γυναικών αποφνγέειν, την δε *Ιονν συν 
αλλησι άρπασ&ηναι · έσβαλομένονς δε ές την via , οΓ- 
χεσ&αι άποπλέοντας in* Αίγνπτον.

2. Οντω μεν *Ιονν ig Αίγνπτον άπικίσθαι λί- 
γονσι Πέρσαι, ονχ ώς Φοίνιχες, χαι των άδικη - 
ματων τοντο αρξαι πρώτον* μετά δε ταντα 'Ελλη- 
νων τινας (ον γάρ εχονσι τ οννομα άπηγησασ&αι) 
φασί της Φοινίκης /ς Τίρον προσσχόντας, άρπά- 
σαι τον βασιλίος την θυγατέρα Ευρώπην. —  eiij- 
σαν δ αν οντοι Κρητες. —  ταντα μεν δη Χσα προς 
ϊσα σφι γενεσθαι* μετά δε ταντα "Ελληνας αιτίονς της 
δεύτερης αδιχίης γενέσθαι. χαταπ)χύσαντας γάρ uaxnrj 
ντμ ig Αίάν τε την ΚοΧχίδα χαι ini Φάσιν ποταμόν, «V- 
θεντεν, διαπρηξαμένονς χαι ταλλα των είνεχεν άπίχατο, 
άρπάσαι τον βασιλ έος την θυγατέρα Μηδείην. πέμψαν- 
ια δε τον ΚοΧχων βασιλέα ές την 'Ελλάδα χηρνχα at- 
litar τβ δίχας τη$ αρπαγής χαι απαττέειν την θνγατέ-
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α· τους δέ νποκρίνασ&αι, ως ουδέ έχεινοι'ΐονς της 
ίργείης εδοσάν σφι δίκας της αρπαγής, ουδέ ών αντο* 
ωσειν έκείνοισι.

3. Αεχπέρη δε λέγονσι γενετ} μετά ταντα *Αλε- 
ανδρον τον Πρίαμον, άκηκοό τα ταυτα, έχλελησαί 
ί, tv. της *Ελλάδος δι αρπαγής γενέσ-dai γυναίκα,

Ιπιστάμενον πάντως ότι ον δώσει δίκας· οντε γάρ 
fclκείνους διδόναι. οντω δη άρπάσαντος ανιόν *Ελένην, 
άψόισι "Ελλησι δόξαν πρώτον πέμψαντας αγγέλους άπαι- 

ι$νέειν τβ 'Ελένην και δίκας της αρπαγής αιτέειν. τους δε, 
ψροίσχομένοιν ταντα, προφέρειν σφι ΜηδεΙης την άρ - 

ιΐ'ψίαγην, ως ου δόντες αυτοί δίκας ονδε ίκδόντες έπαιτε· 
WivTiov βονλοίατό σφι παρ άλλων δίκας γίνεσϋαι.

4. Μέχρι μεν ών τούτον άρπαγάς μοννας είναι παρ 
'}■ &ιλληλων■ το δε από τούτον"Ελληνας δη μεγά?Μς αίτιους

ά/ενέσ&αι · προτίρους γάρ άρξαι στρατένεσ&αι ές την 
;« νάσίην η σφέας ές την Ευρώπην, το μεν ννν άρπαζαν 
,. &'ννα7κας ανδρών άδικων νομίζειν ϊργον είναι, το δέ άρ- 
,.ψπασχλεισέων σπονδήν ποιησασϋαι τιμωρέειν ανόητων,
) )’τό δε μηδεμίην ώρην εχειν άρπασϋεισέων σωφρόνων · 

ϊηλα γάρ δη ότι, ει μη ανται έβονλέατο, ονκ άν ηρπά- 
. ^οντο. σφέας μεν δη τους έκ της *Ασίης λέγονσι Τίέρσαι 

άρπαζομενέων των γυναικών λόγον ουδένα π οιησασϋαι, 
:Ε).ληνας δέ Αακεδαιμονίης e’tvexev γνναικός στόλον'μέ- 

: ^γαν σνναγείραι, και επειτα έλϋ όντας ές την 'Λσίην την 
^Πριάμου δνναμιν κατελείν. άπό τούτον αίει ηγησα- 
ΐ  σϋαι το 'Ελλ.ηνικόν σφίσι είναι πολέμιον, την γαρ Ασίην 

ιχαι τα ένοικέοντα εϋνεα βάρβαρα οικειευνται οι Πέρ- 
σαι, την δέ Ενριάπην και το *Ελληνικόν τ^ηνται κεχω- 
ρίσϋαι.
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5. Οντω μεν Περσαι λίγονσι γενίσΟαι, καί διά την 
DJov αλωσιν ενρίσκονσι σφίσι ίονσαν την αρχήν της 

της ίς τους "Ελληνας. περί δε της Ίοϊ>ς ον* 
ομολογεονσι ΙΙερσησι οντω Φοίνικες' ον γάρ αρπαγή 
σφίας χρησαμίνονς λίγονσι αγαγ&ν αυτήν ίς Λϊγνπτον, 
α)Χ ώς Ιν τω "Αργεί ίμίσγετο τω ναύκληροι της ιηός · 
(net δε ψαΰεν έγκυος ίονσα, αιδεομίνη τους τοκεας, ον- 
τω δη εθελοντήν αντην τόΐσι ΦοΙνιξι σννεχπλωσαι, ώς 
αν μη κατάδηλος γένηται. ταντα μίν ννν Πίρσαι Τ6 
και Φοίνικες Ηγονσι. εγώ δε περί μεν ιόντων ονκ έρ
χομαι ίρέων ώς οντω η άλλως χως ταντα ίγένετο* τον 
δε οίδα αίπος πρώτον υπάρξαντα αδίκων έργων ίς τονς 
ΕΜ.ηνας, τοντον σημήνας προβήσομαι ίς το πρόσω τον 
λογον, ομοίως σμικρά χα)· μεγάλα άστεα άν&ρωπων 
ίπεξιών. τα γάρ το πάλαι μεγάλα ην, τά πολλά ανιών 
σ μικρά γεγονε, τά δε ίπ  ίμεν ην μεγάλα, προτερον ην 
σ μικρά, την άν&ρωπηίην ών ίπιστάμένος ενδαιμονίην 
ονδαμα ίν τωντω μένονσαν ίπιμνησομαι άμφοτίρων 
ομοίως.
' 6. ΚΡΌΙΣΟΣ ην Λνδος μεν γένος, παίς δε *Αλν-
αττεω, τύραννος δε ί&νίων των ίντος °Αλνος ποταμού, 
ος φεων απο μεσαιιβοίης μεταξύ Σνρων καί Παφλαγό- 
νων ίξίει προς βορην άνεμον ίς τον Ενξεινον χαλεόμενον 
ποντον. ουτος ο Κρόίσος βαρβάρων πρώτος τών ημείς 
ΐδμεν τους μεν κατεστρεψατο 'Ελλήνων ίς φόρου απα
γωγήν, τονς δε φίλους προσεποιήσατο. χατεστρέψατο 
μεν "Ιωνάς τθ κα* Αλολέας χαΐ Αωριίας τονς ίν τη *Ασίη, 
φίλους δε προσεποιήσατο Λακεδαιμονίους, προ δε τί» 
Κροίσου αρχής πάντες "Ελληνες ήσαν {λεΰ&εροι * το γάρ 
^ψμερίων στράτευμα το ίπί ττγν ΛΙωνίην άπιχόμενο*,
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ϊΚροισον i'ov πρεσβντερον, ου καταστροφή Ιγένετο των 
ηο)1ων) άλ)' (ξ έπιδ ρύμης αρπαγή.

7. 7 / δε ηγεμονιη ουτω περιηλ&ε, έονσα 'ΐΐρακλει- 
εων, ές το γένος το Κροισον, κα)£ομένονς δε Μερμνά-

δας. ην Κανδανλης, τον οί ’’Ελληνες Μνρσίλον όνομά- 
ζονσι, τύραννος Σαρδίων, απόγονος δε Αλκαίον τον 
Ήρακλέος. "Αγρών μεν γάρ δ Νίνον τον Βηλον του 
Αλκαίον πρώτος *ΙΙρακ.)£ΐδέων βασιλεύς έγένετο Σαρ- 
δίων, Κανδανλης δε δ Μνρσον ύστατος, οί δε πρότε- 
ρον "Αγρώνος βασιλ^νσαντες ταυτης της χώρης ησαν 
απόγονοι. Ανδου τον*Ατνος, απ ότεν δ δήμος Ανδιος 
έκλη&η δ πας οντος, πρότερον Μηων καλ^όμενος.' πα
ρά τούτων <5β 'ΐΐρακλεώαι έπιτραφϋέντες εσχον την αρ
χήν έκ ΌεοπροπΙον, έκ δούλης τε της 3Ιαρδάνου γεγονό- 
τες και ‘ΐΙρακΜος, αρξαντες μεν έπι δυο τε και είκοσι 
γενεάς άνδρών ετεα πέντε τβ και πεντακόσια, παϊςπαρα 
πατρδς Ικδεκόμενος την αρχήν μέχρι Κανδανλεω του 
Μνρσον.

8. Οντος δη ων ο Κανδανλης ηράσΟη της έωντον 
γνναικάς· έρασ&εις δέ ένόμιζέ οί είναι γυναίκα πολλδν 
πασέων καλλίστην. ώστε δέ ταντα νομίζων —  ην γαρ

I- οι των αιχμοφόρων Γνγης δ Αασκνλον αρεσκόμενός 
! μα)Λστα% τοντο) τω Γνγη και τ« σπονδαιέστερα των 

πριγγματων νπερετιϋετο δ Κανδανλης, και δη καί το 
είδος της γνναικδς νπερεπαινέων. χρόνον δε ον πολ- 
λον διελϋόντος (χρην γαρ Κανδανλη γενέσ&αι κακώς) 
ε)^γε προς τον Γνγην τοιάδβ’ Τνγη, ού γάρ σε δοκέω 
πεί&εσ&αΐ μοι λέγοντι περί τον είδβος της γνναικός
ωτα γαρ τυγχάνει άν&ρώποατι (όντα άπιστότερα 
οφ&αλμών ποίεε όκως έκείνην χλβησεαι γνμνην. *0 δέ
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μ*γα αμβώσας είπε- δέσποτα, τίνα λέγεις λόγον ονχ 
νγιέα, χελενων με δέσποιναν την ίμην &εησασ&αι γν- 
μτψ; αμα δε χι&ώνι ίχδυομενω σννεχόνεται ναι την 
αιδώ γννη. παλαι δε τα χαλα αν&ρώποισι ίζενρηται, 
f* των μαν&ανειν δει* έν τοίσι εν τόδε ίστϊ, σχοπέειν 
τινα τα ίωντον. ίγω δε πεί&ομαι ίχείνην είναι πασίων 
γυναικών χαλλίστην, χαί σεο δέομαι μη δίεσ&αι ανόμων.

9. *0 μεν δη λίγων τοιαντα απεμάχετο, αό^ωδίων 
μη τι οι ίξ αυτών γενηται χαχόν. ο δε αμείβετο τοισ- 
δε’ Θαρσει, Γυγη, χαϊ μη ηοβευ μήτε ίμε, ώς σεο 
πειρωμενον )ώγον τόνδε, μήτε γυναίκα την ίμην, μη τΐ 
τοι (ξ αυτής γίνηται βλάβος · αργήν γαρ ίγώ μηχανη- 
σομαι ουτω, ώστε μηδε μα&εΤν μιν όφ&εΐσαν υπό σευ. 
εγώ γάρ σε ίς το οΐχημα, έν τω χοιμώμε&α, όπισ&ε της 
ανοιγομένης &νρης στήσω' μετά δ* ίμε ίσελ&οντα 
παρίσται χαϊ η γυνή η ίμη ίς χοίτον. χείται <3ί αγχον 
της ίσοδον χλρόνος· ίπ ΐ τούτον των ίματιων χατα εν 
έκαστον ίχδυνονσα ΰησεί' και χατ ησυχίην πολλην 
παρέξει τοι χλεησασ&αι. έτχεαν δε από τον θρόνον 
στειχη ίπι την εννην, χατα νώτου τε αυτής γένη, σοι 
μελετώ το ίν&εντεν όχως μη σε όψεται ιόντα δια #υ- 
ρίων,

10. Ο μεν δη, ώ$ ον* ηδυνατο διαφνγέειν, ην hoi- 
μος’ ό δε Κανδανλης, ίτχει ίδόχεε ώρη της κοίτης είναι, 
ηγαγε τον Γυγεα ίς το οΐχημα, χαϊ μετά ταυτα αντιχα 
παρην και η γυνή* ίσελ&ονσαν δε και τιϋεϊσαν τά 
είματα ί&ηεΊτο ο Γνγης. ώς δε χατα νώτου ίγίνετο, 
ιονσης της γνναιχός ίς την κοίτην, νπενδνς ίχώρεε ίξω. 
και η γννη ίπορα, μιν ίξιόντα. μα&ονσα δε το nonj- 
&iv ίκ του ανδρος ούτε άνίβωσεν αίσχννΟεισα, ούτε
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t<5o£e μα&έειν, iv νάω εχονσα τίσεσ&αι τδνΚανδαν)τ>α · 
τιαρά γάρ τοϊσι Λνδοΐσι, σχεδόν δε και παρά τοϊσι άλ- 
λοισι βαρβαροισι, και άνδρα δφϋηναι γνμνδν (ς αισχύ
νην μεγάλην φέρει.

11. Τότε μεν δη οντω ονδεν δη)Μσασα ησνχίην 
είχε · ώς δε ημέρη τάχιστα (γεγόνεε, των οικετέων τους 
μάλιστα ώρα πιστονς έόντας εωντη, ,έτοίμονς ηοιησα- 
μενη (κά)&ε τον Γνγεα. δ δε, ονδεν δ ο κεών αντην των 
7ΐρη·/χ/ίντων επίστασ&αι, ήλ&ε καγόμενος' έώ&εε γάρ 
και πρόσϋε, όκως η βασί)^ια κα)Αοι, φοιτάν, ώς δε δ 
Γνγης άπίκετο, ελεγε η γννη τάδε * Νυν τοι δνοίν 
δδοίν παρεονσίων, Γνγη, δίδωμι αιρεσιν, δκοτερην βον- 
λεαι τραπέσ&αΐ' η γάρ Κανδανλεα άηοκτεΐνας (με τε 
και την βασιληίην εχε την Ανδών, η ανιόν σε αντίκα 
οντω άτιοΟνησκειν δει, ώς αν μη ηάντα πετάμενος 
Κανδανλη τον λοιηον Ιδης τα μη σε del. ά)Χ ήτοι κεί
νον γε τον ταντα βονΪΑνσαντα δεί άπόλλνσ&αι, η σε 
τον (με γ\'μνην χληησάμενον καί ττοιησαντα ον νομιζδ- 
μένα. Ο δε Γνγης τέως μεν άπε&ώνμαζε τά λεγάμενα· 
μετά δέ ικετενε μη μιν αναγκαίη (νδείν διακρίναι τοιαν- 
την αίρεσιν. ονκων δη εηει&ε, ά)Χ ώρα άναγκαιην 
άληΟέως προκειμένην η τον δεσπότεα άπολλνναι, η αυ
τόν ντι άλλων αηάλλνσ&αι· α\ρέεται αυτό? περιείναι. 
Ιηειρώτα δη λίγων τάδε' 3Εηει με αναγκάζεις δεσπό- 
τεα τον (μδν κτείνειν ονκ (ΰέλοντα, φέρε άκονσω τέω 
και τρόηω (πιχειρησομεν αντω. *II δε νηολαβονσα εψη ·

τον αυτου μεν χωρίον η δρμη εσται, δ&ενπερ και 
i κείνος εμέ (ήεδέξατο γνμνίρ' νηνωμένω δέ η (πιχείρη- 
σις εσται.

12. Vi? <5e ηρτνσαν τψ  (πιβονλην, ννκτδς γινόμενης



(ον γάρ μετίετο 6 Γνγτ#, ονδέ οΐ ην απαλλαγή ούδευία, 
άλλα ϊδεε η ανιόν άπολωλέναι η Κανδαίλεα) εΐπετο ές 
ΊΟ* &ά)χτμσν τη γνναιχλ χαί μι* έχείνη έγχειρίδιον 
δονσα χαταχρύπτει νπό την crvrr/y -ξλνρην. χαί μετά 
τούτα, άναπανομέχον Κατδαυλεω, νπεισδύς τε και <ατο- 
χτείνας ανιόν, εσχε χαί την γνναίχα καί την βασιληιην 
λ'ύγης* τον καί 'Αρχίλοχος δ Παριος κότα τον αυτόν 
χρόνον γενόμενος Ιν ίάμβω τρίμετρο) έττεμνησ&η.

13. *Εσχ8 δε την βασιληιην χαϊ έχρατννθη έχ τον 
έν Αελφοϊσι χρηστηρίον. ώς γάρ δη οι Ανδοί δεινόν 
έποιενντο το Κανδαύλεω πά&ος χαί έν όπλοισι ησαν, 
σννέβησαν ές τωντό όΐ τε τον Γνγεω στασιώται χαί οι 
λοιποί Ανδοί, ην μ& δη το χρηστηρίον άνέλη μιν βασι
λέα είναι Ανδών, τόνδε βασιλείαν, ην δε μη, αποδονναι 
δπίσω ές 'ΗραχλεΙδας την αρχήν, άνεΐλέ τε δη τό χοη- 
στηριον χαί έβασΟενσεν οντω Γυγης. τοσόνδε μέντοι 
είπε η Πν&ίη, ώς ‘Ηραχλείδησι τίσις ηξει ές τον πέμ
πτο* απογονον Γνγεω. τούτον τού επεος Ανδοί τε χαί 
οί βασιλέες ανιών λόγον ονδένα έποιενηο, πριν δη έπε- 
τελέσ&η.

14- Την μεν δη τυραννίδα οντω εσχον οι Μερμνά- 
δαι, τους *1Ιραχ)είδας απελόμενοι. Γίγης δε τυρατνεν- 
σας άπεπεμψε άνα&ηματα ές Αελφους ονχ ολίγα, άλλ* 
όσα μεν άργυρον ανα&ηματά έστί οί πλεΐστα έν Αελ- 
(f-οίσι * πάρεξ δε τον άργυρον χρυσόν ατιλετον ανέΟηχεν 
άλλον τε χαί τον μάλιστα μνημην άξιον εχειν έστί, χρη- 
τηρές οι άρι&μον 2ξ χρνσεοι άναχέαται. έστάσι δε ον- 
το» έν τω Κοριν&ίων &ησανρώ στα&μόν Ϋχοντες τριη- 
χοττα τάλαντα* άλη&ΐί δε λόγω χρεωμένοι ον Κοριν- 

δημοσίου έστί* δ &ησανρός, αλλα Κυψέλον
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του *ΙίετΙωνος. οντος δέ δ Γνγης πρώτος βαρβάρων 
των ημείς Χδμεν ές Λε)χρονς ατ'έθηχε αναθήματα μετά 
Μίδην τον Γορδίεω, Φρνγιης βασιλέα, άνέθηχε γάρ δη 
ναι Μίδης τον βασιληίον θρόνον, ές τον προχατίζων 
έδίχαζε, έοντα άξιοθέητον χείται δέ δ θρόνος οντος 
ενθαπερ οι του Ρνγεω χρητηρες. δ δε χρυσός οντος 
χαϊ δ άργνρος, τον δ Γνγης άνέθηχε, νπδ Δελφών χα
λιέται Γνγάδας έπι του άναθέντος έπωινμίην, έσέ- 
βα)& μέν νυν στρατιψ χαι οντος, έπεί τε ήρξε, ες τβ 
Μίλητον χαϊ ές Σμύρνην, χαϊ Κολοψώνος το άστν β\)α. 
αλλ’ ονδίν γάρ μέγα ιργον an αν τον άλλο έγένετο βα- 
σύ^νσαντος δνών δέοντα τεσσεράχοντα trea, τούτον 
uiv παρησομεν, τοσαντα έπιμνησθέντες.

15. "Αρδνος δε τον Γνγεω μετά Γνγην βασύχνσαν- 
τος μνημψ ποιησομαι. οντος δέ ΙΙριψέας τβ εϊλε ές 
Μίλητόν τε έσέβα)£, έπι τούτον τε τνραννενοντος Σαρ- 
δίων Κιμμέοιοι έξ ηθέων νπδ Σχνθέων των Νομάδων 
έξαναστάντες απιχέατο ές τψ  *Λσίην, χαι Σάρδις πλην 
της άχροπόλιος βίλον.

16. Λρδνος δέ βασύ^νσαντος ενός δέοντα πεντη- 
: χο)τα ιτέα έξεδέξατο Σαδνάττης δ "Λρδνος, χαι έβασί- 
L ίΛ νσε ετεα δνωδεχα, Σαδναττεω δε 'Λλνάττης. οντος δέ

Κναξάρτ] τε τω Δηίόχεω άπογόνω έπολέμησε χαι Μη- 
δοισι, Κψμεριους τε έχ της 'ΛσΙης έξηλασε, Σμύρνην τε 

‘ την άπδ Κολοψωνος χτισθείσαν 6ΐλβ, ές Κλαζομενάς τε 
■ ίσέβαλε. από μέν VW τούτων ονχ ως ηθε)* απη)Ααξε, 

άλλα προστχταίσας μεγάλως · άλλα έργα απεδέξατο 
έών έν τη άρχη άξιαπηγητότατα τάδε.

17. JΕπο/έμησε Μιλησίοισι, παραδεξάμενος τον 
πόλεμον παρά του πατρός. έπελαννων γαρ έπολιόρχεε
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την Μΰ,ψον τρόπω τοιώδε- οχως μεν ε\η ίν τη γη χαρ- 
πδς αδρός, τηνιχαντα ίσίβαΏε την στρατιην· ίστρα- 
7Βν8Τ0 δε νπο σνρίγγων τβ  χαι πηχτίδων χαι ανλον γν- 
ναιχψον τβ χαι ανδρηιον. ώς δε ίς την ΜιλησΙην uni- 
χοιτο, οιχηματα μεν τα ini των αγρών οντβ χατίβαΌε 
οντβ ίνεπίμπρη οντβ &νρας άπεσπα, ια δε χαζά χώρην 
εσταμεναΐ' ο δε τα τβ δίνδρεα χαϊ τον χαρηδν τον ίν 
ttj γη οχως διαφ&είρειε, άηαλ).άσσετο δπίσω. της γάρ 
θαλασσής οι Μιλησιοι ίπεχράτεον, ώστε Ιηίδρης μη εί
ναι Χργον τη στρατί η. τας δε οιχίας ον χατεβαλλε δ 
Λνδος τώνδε ε'ίνεχα, οχως εχοιεν ίν&εντεν δρμεώμενοι 
την γην σπειρειν τε χαι ίργάζεσ&αι οι Μιλησιοι, αντδς 
δε, ίχείνων ίργαζομίνων, εχοι τι χαι σΐνεσ&αι ίσβά)1οπ.

18. Ταντα ποιίων ίπο)εμεε ετεα ενδεχα, ίν τοίσι 
τρώματα μεγάλα διφάσια Μιλησίων ίγενετο, εν ίθ Αι- 
μενηίο) χώρης της σγετερης μαχεσαμένων xai ίν Μαίαν
δρον πεδίο). τά μεν ννν εξ ετεα των ενδεχα Σαδνάττης 
ο Αρδνος ετι Ανδών ηοχε δ χαι ίσβάλλων τηνιχαυτα ίς 
την ΜιλησΙην ττρ στρατιην (Σαδνάττης γάρ οντος χαι 
ο τον ηολεμον τρ σννάψας’) τά δε πέντε των ίτεων τά 
επόμενα τόισι εξ *Αλνάττης δ Σαδνάττεω ίπολεμεε, ος 
παραδεξαμενος, ως χαϊ πρδτερον μοι δεδηλωται, παρά 
τον πατρος τον πο)εμον προσείχε ίντεταμένως. τόισι 
δε ΜιλησΙοισι ονδαμοϊ Ιωνων τον πόλεμον τ νότον σνν- 
επελαφρννον, οτι μη Χιοι μοννοι. οντοι δε το δμόίον 
άνταποδιδόντες ίτιμώρεον χαϊ γάρ δη πρδτερον οι 
Μιλησιοι τοίσι Χίοισι τον ηρδς 'Ερν&ραίονς πόλεμον 
σννδιηνειχ αν.
u.. 19. Τω δε δνωδεχατω ετεΐ, λιμόν ίμπιπραμενον 

faawfc στρατιης, σννηνεΐχχλη τι τοιόνδε γενέσΟαι πρη-

1

ι
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γμα * ως αφ&η τάχιστα το ληίον άνεμοι βιωμενον, άφα
το νηον 'Α&ηναίης έπίκλησιν 'Λσσησίης* άφ&εϊς δι 6 
νηος χατεχανΰη. και το παραντίχα μεν λόγος ονδεις 
έγένετο’ μετά δε, της στρατιης άπιχομενης ές Σάρδις, 
ένόσησε ό ’Αλνάττης. μαχροτέρης δέ οι γενομένης της 
νονσον, πέμπει ές Αε)χ$ονς χλεοπρόπονς, είτε δη cr\\u- 
βον)ενσαντος τεν, ει'τε χαϊ αντω εδοζε πέμψαντα τον 
&εόν έπείρεσ&αι περί της νονσον. τόίσι δέ η Πν&Ιη 
άπιχομένοισι ές Αελφονς ονχ εφί] χρησειν, πριν η τον 
%ηον της ’Αβτραιης άνορΟωσωσι, τον ένέπρησαν χωρης 
της ΜιλησΙης Ιν ’Λσσησω.

20 . *Αε)*ρων οιδα ιγω οντω αχονσας γενέσ&αΐ' 
Μιλησιοι δέ τάδε προστι&είσι τοντοισι, ΙΙερίανδρον 
τον Κνψΰ.ον, έόντα Θρασνβον/,οι τω τότε Μιλητου τν- 
ραννενοιτι ξείνον ές τά μά?4στα, πν&όμενον το χρη- 
στηριον το τω *Α).νότττ} γενόμενον, πέμψαντα άγγελον 
χατειπεΊν, οχως αν τι προειδώς προς το παρεόν βονλεν- 
ηται. Μιλησιοι μεν ννν οντω )ίγονσι γενέσ&αι.

21. Α).ναττης δε, ως οι ταντα έζηγγέλ&η , αντίχα 
επεμπε χηρνχα ές Μίλητον, βονλόμενος σπονδάς ποιή- 
σασ&αι Θρασνβονλοι τβ χαϊ Μιλησίοισι χρόνον οσον 
αν τον νηον οικοδομή. ό μεν δη απόστολος ές την Mi-

* λητον ην * Θρασνβονλος δέ σαφέως προπεπνσμένος 
: πάντα λόγον χαϊ είδώς τά *ΑΧνάττης μέλλοι ποιησειν, 
I μηχανάται τοιάδε · όσος ψ  έν τω άστεί σίτος χαϊ εων- 
*· τον χαϊ ιδιωτικός, τοντον 'πάντα σνγχομίσας ές τίρ 

αγορην προέίπε Μιλησίοισι, έπεάν αντός σημηνη, τότε 
πίνειν τε παντας χαϊ χωμω χρέεσ&αι ές ά)2ηλονς.

22. Ταντα δέ έποίεέ τε καί προηγόρενε Θρασνβον
λος τώνδε εϊνεχεν, όχως αν δη ό χηρνξ ο Σαρδιηνός,

LIB. I. CAP. 17 —  22. 11
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ϊδων τε σωρόν μέγαν σίτον χεχνμενσν xal τονς ανθρώ
πους b  evna&ei$σι Ιόντσς, αγγείλη *Λλνάττη. τα δη 
χαι έγήττο' ώς γάρ δη \δών τε Ιχύνα δ χησυξ χαϊ Η
ττας προς Θρασύβουλον τάς (ντο)χις τον Ανδον απηλθε 
Ις τας Σαρδις, ώς Ιγώ πντθ άνομα L, δι ονδεν άΏο Ιγί- 
τττο η δίαλλ τ̂γη. Gsutprv γάρ δ ’Αλνάττης σττοδηΐην τε 
είναι ισχυρήν b  τη Μιλητω χαι τον λέων τετρνσθαι Ις 
το έσχατον κακόν, ηχονε τον τεηρνχος νοστησαντος b  
της Μίλητον τονς Ιναντίονς )όγονς η ώς αυτός χατε- 
δοχεε. μετά δε η τε διαλλαγη σφτ έχένετο έττ ω τε ξεί- 
νονς aAXrt)sjun είναι χαι ζνμμάχονς" χαι δυο τε αντί 
bog νηονς τη ^Αθηναίη ωχοδδμψτε δ 'Αλυάττης b  τη 
Ασσησω, αντδς τε b  της νουσον άτίστη- χαϊ τα fuv 
χατά τον προς Μιλησίονς τε χολ Θρασύβουλον πόλεμον 
*Αλυάττη ωδε εσχε.

23. Περίανδρος δε ην Κύψελον παίς, οντος δ τω 
Θρασνβον)Μ τδ χρηστηριον μτρχσας. Ιτυράντενε δε δ 
Περίανδρος Κόρινθόν τω δη λέγονσι Κορίνθιοι (δμό- 
ίογίουσι δε σςρ* Αίσβιοι) b  τω βίω θώνμα μίγιστον 
παραστηναι· *Αρίονα τον δίηθνμναίον Ιπι δελφίνος 
ΰςενειχθέντα ίτά T a b  άρον, ιόντα χιθαρωδόν των τότε 
ιόντων ονδενδς δεντερον,χαι διθύραμβον πρώτον αν
θρώπων των ημείς Χδμεν ποιησαντά τε χαΐ δνομάσαντα 
xal δίδαξαττα b  Κορίνθιο.

24. Τούτον τον ’Λρίονα λΐγουσι τον ττοΧλδν του 
χρόνου διατρίβοντα παρά Περιάνδρω Ιπιθνμησαι ττλώ- 
σαι Ις ’ΐταίΐην τε χαί Σσάλίην · Ιργασάμενον δε χρή
ματα μεγάλα θελησαι όπίσω Ις Κόρινθον άπιχίσθαι. 
δρμάσθαι μ σ  νυν b  Ταραντος, πιστενοντα δε ονδα- 
μοίσι μάλλον η KoptvfHoun μισθώσασθαι πλοίον αν-
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ίρών Κορινθίων · τονς δέ έν τω πελάγεί έπιβονλενειν 
δν 3Αρίονα έχβαλόντας εχειν τά χρήματα" τον δε 
τννέντα το ντο Μσσεσθαι, χρήματα μέν σφι προΊέντα 
\μνχψ δε παραιτεόμενον. οϋχων δη πείθειν αντον 

οντοισι, άλλα ν.ε)&νειν τονς πορθμέας η αντον δια- 
χρασΟαί μιν, ώς αν ταφής έν γΐ) τνχη, η έχπηδάν 
ές τψ  θαλασσαν τψ  ταχίστην. άπειληθέιτα δέ τον 
Αρίονα (ς άπορίην πυραιτησασθαι, έπειδη σφι ου- 
τω όοxeoi, περιιδέειν αντον έν τη σχενη πάση στάντα 
έν τοίσι εδωλίοισι άείσαι· άείσας δέ νπεδέχετο εωντον 
χατεργάσασθαι. χαΧ τοίσι έσελθείν γάρ ηδονην, εΐ μέλ- 
λοιεν άχονσεσθαι τον άρίστον ανθρώπων άοιδου, άνα- 
χωρησαι έχ της πρύμνης ές μέσην νέα. τον δέ ένδίη>τα 
τε πάσαν την σχενηνχαΧ λαβόντα την χιθάρην, ρτάντα 
έν τοίσι έδωλίοισι διεξελθειν νόμον τον όρθιον τελευ- 
τώντος δέ τον νομον, ρίιμαί μιν ές τψ  θάλασσαν εων- 
τον, ως είχε, σνν τη σχενη πάση. χαΧ τονς μέν άπο- 
πΗειν ές Κόρινθον* τον δέ δε)χρ7να λέγονσι νπολαβόν
τα έξενεΐχαι έπι ΤαΙναρον. αποβάντα δέ αντον χωρέειν 
ές Κόρινθόν συν τη σχενη χαι άπιχόμενον· άπηγέεσθ αι 
παν το γεγονός. Περίανδρον δέ νπδ άπιστίης *ΑρΙονα 
μέν έν φνλαχη εχειν ονδαμη μετιέντα, άναχώς δέ ϊχειν 
των πορθμέων ώς δέ άρα παρείναι αντους, χληθέντας 
ίστορέεσθαι εΐ τι Ηγονεν περί ΐΛρίονος. φαμένων δέ 

• έχείνων ώς εΐη τε σώς περί *Ίταλίψ χαί μιν εν πρησ- 
σοντα Μποιεν έν Ταραντι, έπιφανηναί σφι τον *Αρίονα, 
ώσπερ ϊχων έξεπηδησε· xal τονς έχπλαγέντας ονχ εχειν 
Iτι έλεγχομένονς άρνέεσθαι. Ταυτα μέν νυν ΚορίνθιοΙ
τε χαι Αέσβιοι λέγονσι, xal 'Αρίονός έστι ανάθημα χάλ- 
χεον ου μέγα έπϊ Ταινάρω, έπΧ δελφα’ος έπεων άνθρωπος.

s
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25. ΐΑλνάττης δέ ο Λνδ'ος τδν προς Μιλησίονς πό
λεμον διενείχας μετ έπειτα τε)*ντπ, βασιλενσας ϊτεα έπτά 
χαι πεντηχοντα. άνέθηχε δέ, έχφνγων την νονσον, δεύ
τερος οίνος της οίκίης ταντης ές Αε)φονς χρητηρά τβ 
άργνρεον μύγαν και νποχρητηρίδιον σιδηρεον χοΏ.ητδν, 
θέης άξιον δια πάντων των έν Αελφόΐσι αναθημάτων, 
Γλαν/.ου τον Χίον ποίημα, δς μοννος δη πάντων αν
θρώπων σίδηρον χό)Χησιν έξενρε.

26. Τε)^ντησαντος δέ *Αλντζττεω έξεδέξατο την βα- 
σιΧψην ΚροΊσυς δ 'Λλνάττεω, έτίων έών ηλιχιην πέντε 
χαϊ τριηχοντα · δς δη 'Ελλήνων πρωτοισι έπεθηχατο 
*Εφεσίοισι. 'ένθα δη οι 'Εφέσιοι πολιορχεόμενοι νπ αυ
τόν ανέθεσαν τψ  πόλιν τη *Λρτέμιδι, έξάψαντες έχ του 
νηον σχοινίον ές τδ τείχος, ϊστι δέ μεταξύ της τβ πα- 
λαιης πόλιος, η τότε έπο)Λορχέετο, χαι τον νηον έπτά 
στάδιοι. πρωτοισι μεν δη τοντοισι έπεχείρησε δ Κροί- 
σος· μετά δέ έν μέρει έχάστοισι Ίώνων τε χαι Αίολεων, 
αλλοισι αλλας αιτίας έπκρέρων, των μεν έδννατο μέζονάς 
παρενρισχειν, μέζονα έπαιτιωμενος, τοίσι δέ ανιών χαι 
φανλα έπκρέρων.

27. Ιίΐς δέ άρα οί έν τη *Ασίη "Ελληνες χατεστρά- 
φατο ές φορον απαγωγήν, τδ ένθεντ&ν έπενόεε νέας 
ποιησαμενος έπιχειρέειν τοίσι νησιωτησι. έόντων δέ οι 
πάντων έτοιμων ές την νανπηγίην, οι μεν Βίαντα λέγον- 
σι τδν Πριψέα άπιχδμενον ές Σάρδις, οί δε Πιτταχδν 
τον Μντιλψαίον, ειρομένον ΚροΙσσν, εΧ τι εΐη νεωτερον 
περί τψ  *Ελλάδα, ειπόντα τάδε χαταπανσαι την νανπη
γίην · Τη βασιλεύ, νησιωται ίππον σννωνέονται μνρίην, 
ές Σάρδις τβ χα» ini σέ εχοντες έν νζ* στρατενεσθαι. 
Κρυΐσον δέ, έλπισαm e Χέγειν έχέίνον άληθέα, ε'ιπείν1



Λα γάρ τούτο ΰεοι ποιησειαν επί νόον νησιωιι(σι, έλ- 
&ttv ini Αιδών παϊδας συν Ίπποισι. Toy δε νπολο- 
βοπα φά>αιφ Si βασά·εν, προΟνμως μοι qairtai tv- 
ζασ&αι νησιιατας ιππενομένονς λο£ε7ν iv ηπείρω, οιχότα 
Ο̂ τίζων ■ νησιωτιις δε τι δυχέεις ενχεσ&αι άλλο, η in ti 
τβ τάχιστα έπυ&οπό σε μΟάοπα επι aqiai ναυπηγίε- 
σ&αι νέας, λοχβϋν αρωμενοι Ανδονς εν &αΐάσστ], ινα 
υπέρ των ε> τι] r/πειρω οιχημενων *Ε)1ηνων τισωπαΐ σε, 
του; συ δον)χόσας ιχεις; Κάρτα τ$ ησ&ψαι ΚροΊσον 

|  τω επϋΑγίΑ · xal οι, προσφνεως γάρ δάξαι λεγειν, πει· 
ι&ομενον πανσασδαι τίης νανπηγίης. χαι οντω τοΊσι 
τάς νήσον; οϊχημίνοισι *Ιωσι ξεινιην συνεύηχατο.

28. Χρονου δε έπιγινομένου χαι χατεστραμμίνων 
σχεδόν παπών των έπος Αίνος ποταμού οΐχημινων—  
πίην γάρ ΚιΙΙχων xal Ανχιων τον; άλλου? πάπα; υπ 
ίωντω είχε χαταστρεφάμετος ο ΚροΊσοζ' εισι δε όϊδβ 
[Ανδο'ι,] Φρχγες, ΜυσοΙ, Μαριανδννοι, Χάλυβες, Πα· 
qjjayivt;^ Θρηϊχες, οΐ Θννοί τβ χαι ΒιΟννοι, Κάρε;, 
*ίωνε;, Αωριίε;, AioUt;, πάμφνλοι. —

29. χατεστραμμένων δε τούτων χα\ προσεπιχτωμι- 
rου Κροίσον Λνδόϊσι, άπιχνέοπαι ί; Σάρδις άχμαζου· 
σας πλοντω allot τβ οι πάπες εχ της 'ΕΒάδος σολί
στα!} οΊ τούτον τον χρόνον Ηόγχανον (οπές, ώς εχα· 
στο; αυτών απιχνεοιτο, xal δη χαϊ ΣοΙίύν, άι·ηρ *Α&η·

ι νάϊος, ό; *A\frpuioiai νομούς χείενσασι ποιησας όπεδη- 
: μησε ιτέα δέχα, χατά ΰεωρίης πρόφασιν άπλωσα?, ηα  
’ δη μη τινα των νόμων άναγχασ&}} Ινσαι των ι&ετο. 

αυτοί γάρ owe oloi τβ ησαν αυτό ποιησαι *Α&ηνα7οι · 
ορχίοισι γάρ μεγάίοισι χατεΐχοπο δέχα Γτβα χρησεσ&αι 
νόμοισι, τον; αν στμσι ΣοΙων &ηται.

LIB. I. CAP. 25 —  29. 15
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30. Αντώτ δη ώτ τσντωτ χαί της Φτωχής έχδημη- 
σα; ο Σόλων εϊτεχεν (ς Λΐγντποτ αζιίζετο παρά *Λμα- 
<ην « τ ι δη χολ (ς Σάρδτς παρά Κροίοον. άπιχόμενος 
Si (ξ&νΐΖβτο έν τόΐσι βασιληίοισι νπό τον Κροίσον 
μετά Si ημερζ rprcy η τέταρτη, χελενσττντος Κροΰτον, 
τον Σόλων* χΗράττοττες ir&p ήγοτ vat* τονς &ησαν- 
fotv, χολ irreS&xrvcur πάντα (όντα μεγάλα τε χαί qj- 
βν*· &ηησάμενον Si μχτ τά πάπα χαί σχεψάμενοτ, ϋ,* 
οί χατά xainor ητ, είρετο ό Κροΐσος τάδε * S u n  *Α&τΓ 
TtuBf παρ ίμιας γάρ περ» σέο λόγος απέχτατ πολλός 
*α* σο^ίης ξίτεχετ τη; στς χαί πλάνης, ως qdoooefeat 
ΤΦ τχοϊλτρτ &&ωοίης εϊτεχεν (πεληΐν&ας* τντ ώτ Ίμερος 
ΟτΗφ&τ&αά μοι (πηλ&ε, εΓ τιτα ηδη πάντων είδος δλβαό- 
τerror; *0 μεν, (λπίζων ύναι άτ&ρωπωτ όλβαότατος, 
ταντα έπ&ρώτα · Σόλων Si ονδτν νποΟχαπενσας, άλλα 
τω ίόττι χρησάμενος, λέγε*· 1<1 βασιλεν, Τύλον *Α&τΓ 
reuor. ’Απο&ωνμάσας Si ΚροΊσος το λεj& ir πρετο 
(πΛοτρ&ςάως· Koirj δη χρίτπς Τύλον urea όλβιώτατοτ; 
Ο Si ε<πε* Τύλω τοντο μεν, της πολιος εν ηχονοης, 
παΤδες ησαν χαλοί τε χαγα&οί, χαί oxf* είδε άπασι 
τεχνα (χγττομενα χαί πάπα παραμείναντα, τοντο Si 
τον βιον εν ηχοντι, ώς χά παρ τμΰατ, τελεντη τον βίον 
λαμπρότατη (πεγίνειο' γενομενης γάρ Ι4&ηναίασι μά~ 
χης προς τονς άστνγΰτονας (ψ ’Ελειχα* ,  βοη&ησας χαί 
τροπήν ποίησα; των πολεμίων οπε&ανε χάλλτστα, χαί 
μεν *A\hpxuoi δτμασίν τε εδαψαν αντον Tyrap ιπιστ, 
so* (τίμησαν μεγάλως.

3L *&ς Si τά χατα τοτ Τ&λστ προετρέψατο ο Σό
λων τον Κρόίσσν, άπας πολλά τ* χαί ol$ur, (πετρωτά, 
τίνα δεντερον μετ (χάνον Τδο*, Soaduv πάγγο Sort μ*  ®

HEROD ΟΤΙ
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γών οϊσεσθαι. 6 δε είπε * Κλέοβίν τε χαι Bitrova. 
τοντοισί γάρ έονσι γένος 'Αργείοισι βίος τε άρχέων 
υπην χαι προς τουτω ρώμη σώματος τοιηδε’ αεθλο- 
φοροι τε άμφότεροι ομοίως εσαν, χαι δη χαΐ λέγεται 
οδε ο λόγος* έονσης ορτης τη "ΐίρη τοίσι ’Αργείοισι, 
ΐδεε πάντως την μητέρα αντών ζενγεΐ χομισθηναι ές το 
Ιρόν* οι δε σφι βοές έχ τον αγρόν ον παρεγίνοντο έν 
ώρτ] · έχχληίόμενοι δε τη ώρη οι νεηνίαι, νποδνντες αν- 
ιοί νπό την ζενγλην ειλχον την άμαξαν' επί της άμά- 
ξης δέ σφι όχέετο η μητηρ. σταδίονς δε πέντε χαι τεσ- 
τεριτλοντα διαχομισαντες άπίχοντο ές το ιρόν. ταντα 
δέ σφι ποιησασι χαι όφθεΐσι νπδ της πανηγνριος τε
λευτή τον βίον άρίστη έπεγένετο, διέδεξέ τε έν τοντοισί 
δ θεός, ώς άμεινον εΐη άνθρωπο) τεθνάναι μάλλον η 
ζώειν. 'Αργείοι μεν γάρ περιστάντες έμαχάριζον των 
νετμιέων την ρώμην, αι δε 'ΑργεΊαι την μητέρα αντών, 
οΐων τέχνων έχνρτ̂ σε. η δέ μητηρ, περιχαρής έονσα τώ 
re ερί'Ο) χαι τη <ρ)μη, στυσα (τντίον τον αγάλματος βν- 
γετο Κλέοβί τε χαι Βίτωνι, τοΊσι έωντης τίχναισι, οι μιν 
έτίμησαν μεγαλως, δούναι την θεόν το άνθρωπο) ~τνχεϊν 
αριστόν έστι. μετά ταντην δέ την εν/ην, ώς εθυσάν τε 
ιαι ενωχηθησαν, χαταχοιμηθέντες έν αντώ τώ ίρώ οϊ 
Μηνίαι ονχίτι άνέστησαν, all* έν τελεί τούτοι ισχοντο. 
Αργείοι δέ σφεων εικόνας ποιησάμενοι ανέθεσαν ές 
Αελφονς, ώς άνδρών άριστων γενομένων.

32. Σ0)·ων μεν δη ενδαιμονίης δεντερεϊα ϊνεμε τον· 
τοισι. ΚροΊσος δέ σπερχθεις είπε' *Sl ξέίνε*Αθηναίε, 
η δέ ημετέρη ενδαιμονίη οντω τον άπέρφιπται ές το μη
δέν, ώστε ουδέ ,Ιδιωτέων άνδρών άξίονς ημέας έποίησας ;
Ο δέ βΐπβ* Κροίσε, έπιστάμενόν με το θεϊον παν 

IIeroo. I. Β

X LIB. I. CAP. 30 —  32.
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fbv (fr&ovsqov Ί8 xai ταραχώδες έπειρωτάς άν&ρωπηίων 
π ρηγμάτων πέρι; έν γάρ τω μαχρω χρόνοι πολλά μέν 
έστι ιδέειν τα μη τις έ&έλει, πολλά δε xai πα&έειν. ές 
γαρ έβδο^ηχοντα ετεα ονρον της ζόης άν&ρωπο} προτί- 
&ημι. οντοι (οντες ένιαντοι έβδομηχοντα παρέχονται 
ημέρας διηχοσίας χαϊ πενταχισχιλίας xai δισμνρίας, έμ- 
βοϊίμον μηνάς μη γενομένον εΐ δε δη έ&ελησει τοντε- 
ρον των έτέων μηνί μαχρότερον γίνεσ&αι, ινα δη αΐ 
ωραι σνμβαίνωσι παραγινόμεναι ές το δέον, μήνες μ b  
ηαρα τα έβδομηχοντα ετεα οϊ έμβόλ^μοι γίνονται τριη- 
χοντα πέντε, ημέραι δε έχ των μηνών τοντων χίλιαι πεν- 
τιμοντα. τοντέων των άπασέων ημερέων των ές τά 
έβδομηχοντα ετεα έονσέων πεντηχοντα xai διηχοσιων χα ι. |ί 
έξαχισχιλιέων xai δισμνριέων, η έτέρη αντέων τη ετέρη 
ημέρτ] το παράπαν ονδΐν ομοϊον προσάγει πρτγμα. ου- 
τω ων, ω ΚροΊσε, παν έστι άν&ρωπος σνμφορη. (μοι 
δε συ χαι πλοντέειν μεν μέγα φαίνεαι xai βασιλεύς είναι 
πολλών αν&ρωπων · (χεϊνο δε το εϊρεό με, ονχω σε 
έγω λ&γω, πριν αν τελεντησαντα χαλως τον αιώνα πν- 
&ωμαι. ον γαρ τοι ο μέγα πλούσιος μάλλον τον έπ 
ημέρην εχοντος ολβιώτερός έστι, ει μη οι τύχη έπισποι- 
το πάντα χαλά εχοντα τελεντησαι εν τον βίον. rroUoii 
μεν γάρ ζάπλουτοι ανθρώπων αν όλβιοι εϊσι, πολλοί δε; 
μετρίως εχοντες βίον ευτυχίες, ό μεν δη μέγα πλούσιος, 
άνόλβιος δε, δνοίσι προέχει τον εντνχέος μουνοισι, οντος 
δε του πλουσίου xai άνολβίου πολλοΊσι * ό μεν έπιΰυ- 
μίην έχτελέσαι χαι άτην μεγάλην προσπεσοΰσαν ένέίχαι 
δννατώτερος, ο δε τοισίδε προέχει έχείτου, άτην μεν χαΐ 
έπιϋνμΐην.ονχ ομοίως δυνατός έχείνω ένειχαι, ταντα δΐί 
η εντνχίη οι άπερνχει, άπηρος δε έστι, ανονσος, unu-
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λης κακών, ενπαις, ευειδής■ εΐ δε προς τοντοισι ιη  τε- 
εντησει τον /̂ον ευ, οίτο? (κείνος τον συ ζψεΐς, όλβιός 
ιεκλησθαι άξιος ίση' 7ΐριν δ' αν τε)^υτησ η , έπισχεειν 
ιηδέ καλίειν κω όλβιόν, αλλ’ ευτυχία, τα πάντα μεν ννν 
•Γαυτα σνλλαβείν άνθρωπον ιόντα αδύνατόν έστι, ώσπερ 
*ωρη ο\δεμία καταρκέει πάντα έωντη παρέχουσα, αλλά 

J/λλυ μεν εχει, ετερον oe επιοεεται· η oe αν τα ττΑε/στα 
χη, άραττη αυτή. ο>ς δε ναι άνθρωπον σώμα εν ονδίν 
χυταρκές έστι’ το μεν γάρ εχει, άλλον δε ένδεές ίστι. 
)ς δ' αν αυτών π)£ίστα εχων διατεΜη ναι επειτα τε· 

ντησί} ευχαρίστως τον βίαν, ουτος παρ ίμοϊ τό οίΐνο- 
ια τούτο, ώ βασιλεύ, δίκαιός ίστι φέρεσ&αι. σκοπέειν 
ϊε χρη παντός χρήματος την τελετπην κη άποβησεται ■ 
σοΏ.όίσι γάρ δη νποδέξας όλβον δ θεός προρρίζονς 
τνέτρεψε.

33. Ταντα λίγων τω Κροίσω ονκως ούτε έχαρίζετο, 
)ντε λόγον μιν ποιησάμενος ονδενός αποπέμπειαι, κάρ
τα δόξας αμαθής είναι, ός τα παρεόισα τχγαθά μετεις 
την τελευτήν παντός χρήματος όράν έκέ)^νε.

34. Μετά δε Σάλωνα οιχόμενον ελαβε εκ θεόν νε- 
Μΐεσις μεγάλη Κροίσον, ώς είκάσαι, ότι (νόμισε ίων τον 
$ί?ναε ανθρώπων»απάντων όλβιώτατον. αντίκα δε οι 
Λμϋδοντ* έπέστη όνειρος, ός οι την άληθηιην ϊφαινε των
(«ελλόντων γενέσθαι κακών κατά τον παώα. ησαν δε 
J>τώ Κροίσω δυο παίδες, των ουτερος μεν διέφθαρτο* 
j-i^v γάρ δη κωφός’ ό δέ ετερος των ηλίκων μακρω τα 
■̂<nravra πρώτος' οννομα δέ οι ην ™Λτνς. τούτον δη ών 
Τιον Ατνν σημαίνει τω Κροίσω ό όνειρος, ώς άπολεβι μιν 
^γαϊχμη σιδηρέη βληθέντα. ό δε (πει τε (ξηγέρθη και 

ίωντω λόγον εδωκε, καταρρωδησας τον όνειρον, άγεται
Η 2
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uiv 7oi παιδί γχναίχα, (ω&ότα δε στραττή'ίειν μίνιών 
Ανδών ονδαμίι ετι (πί τοιόντο πρτή'μα (ξεπεμπε, αχόν· 
ιια δε και δυράτια καί τα τοιαντα πάντα τόΐσι χοίοτν- 
ται (ς πό)*μον άν&ρωποι, (κ των άνδρεώνων (κχομίσας 
(ς τους θαλάμους <η*νενησε, μη τι οι κρεμάμε* ον τω 
παιδί (μπεση.

35. Εχοντος δε οΐ Ιν χερσί τον παιδός τον γάμον, 
απιχνεεται (ς τας Σαρδις άνηρ σνμφορη (χόμενος καί 
ον κα&αρος χείρας ίων, Φρνξ μεν γενεμ, γένεος δε τον 
βασιληίον. παρελ&ων δε οντος (ς τά Κροισον οικία 
κότα νομονς τονς (πιχωρίονς κα&αρσίον (δίετο χνρησηr** 
Κροίσοζ δε μιν (χάΟηρε' εστι δε παραπλησιη η χά&αρ- 
οις τοίσι ΑνδοΊσι καί τοίσι Ελλησι. (πει τβ δε τα νο· 
μιζομενα (ποίησε ο Κρόΐσος, (πνν&άνετο οκό (λεν τβ καί 
τις ειη, λίγων τάδε’ JΩ,ν&ρωπε, τις τβ ίων καί κόχλεν 
της ΦρνγΙης ήχων έπίστιος (μοί (γίνεο; τίνα τε άν- 
δρών η γυναικών (φόνενσας; *0 δέ άμείβετο- ~Α βασι- 
λεΰ, Γορδίεω μεν τον Μίδεώ ειμι παίς, οννομάζομαι δε 
Αδρηστος * φόνενσας δε αδε)χρεον (μεωντον άεχων πάρει- 
μι (ζελη).αμένος τε νπο τον πατρός καί (στερημένος 
πάντων. Κροισος δε μιν άμείβετο τοίσδε * ^Ανδρών τβ 
φίλων τυγχάνεις εχγονος (ών καί (Χηλν&ας (ς φίλους, 
ΐν&α αμηχαι*ησεις χρήματος ονδενός μενών (ν ημετίρον. 
σνμφορην δε ταντην ώς κουφότατα φίρων κερδανίεις 
πλείστον. *0 μεν δη δίαιταν είχε (ν Κροισον. ]

36. ’Ey δε τω αντω χρόνοι τούτο* (ν τω 3/νσιω Ον-*· 
Χνμπο* σνος χρψ<* γίνεται μέγα · ηρμεωμενος δε οντο& 
(χ τον ονρεος τούτον τά των Μνσών έργα δια«ρ&είρεΛ 

■ ore, πολλάκι δε οι Μνσοί (π αχνόν (ξελ&όντες ποιεβ*ί 
Όκον μεν ονδεν κακόν, εηασχον δε πρός αυτόν. τίλος-
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ΜΗ. I. CAP. 3i 38.

ϊ άπικόμενοι παρά τον Κροίσον των Μνσών άγγελοι 
ίεγον Tubs' SI βασύ^ν, vbς χρήμα μεγισιον ανεφανη 
μίν iv τι] γωρη, οξ τα έργα διαφθ είρει, τούτον προ- 
Ινμεόμενοι ε)Χειν ον δχψάμε&α. νΰν ον προσδεόμε&ά 
*£υ το»· TUtibrt και λογάδας νεηνίας καί κννας στψπέμ- 
ιαι ημϊν, ως αν μιν εξέ).ωμεν fa της χώρης. Οϊ μίν 
η τοντων έδέοντο. Κροίσος δε μνημονίων τον ονεί- 
tov τα ϊπεα Ό^γε σφι τάδε' ΙΙαιδ'ος μεν περί τον έμον 
ιη μι^σ&ψε ιτι· ον γάρ αν νμίν σνμπέμψαιμι· νεό- 
αμός τβ γάρ Ιστι και ταντα οϊ ννν μέλει. Ανδών 

* ιέντοι λογάδας και το κνίΎγγέσιον παν σνμπέμψω, καί 
Ιιακε)*νσομαι τοίσι ιονσι είναι ως προθτψοτάτοισι 
ηνεξελείν νμ7ν το Οηρίυν έχ της χώρης.

37. Ταντα άμειψα το · ((τχο/ρεωμένων δε τοντοισι 
ιών Μνσών έπεισέρχεται 6 τον Κροίσον πα7ς, άκηκοώς 
rcov έδέοΐΎο οί ΜνσοΙ. ου φαμένον δί τον Κροίσον τον 
β παΊδά σφι σνμπέμψειν, λέγει προς αντον δ νεηνίης 
άδβ· V i  πάτερ, τά κάΏχστα πρότερόν κοτε χαι γεν- 

ιαιότατα ημίν ψ  ές τε πολέμονς και ές άγρας φοιτέον- 
τας ενδοχιμέειν. ννν δε άμφ,οτέρων με τοντων άποχλήί
σης εχεις, οντε τινα δεύίην μοι π αριδών οντε ά&νμίην. 
ννν τε τέοισί με χρη ομμασι ις τε (τγορην και έξ άγο- 
ρης φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοίος μεν τις τοίσι πολιητη- 
σ* δ όξω είναι; κοίος δε τις τη νεογάμω γνναιχί; xoloj 
ώ* (κείνη δόξει άιδρΐ σννοιχέειν; (με ών σν η μέ&ες ιέ- 
ιναι (m τψ· -θηρην, η λόγω άνάπεισον όχως μοι άμεΐ- 
ινω έστϊ ταντα οντω ποιεόμενα.

38. 'Αμείβεται Κροίσος τοίσδβ' *Sl πα% οντε δε/λιην 
ovra άλλο ονδεν άχαρι παριδών τοι ποιέω ταντα· ά)Χα 
ιιοι οι μις ονείρου έν τώ νπνορ έπιστάσα εφη σε ολίγο-

t
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χρονιον ισεσ&αι · vno γαρ αιχμής σιδηρίης απολίε- 
σ&αι. προς ών την όψιν ταντην τον τβ γάμον τοι τον- 
τον ισπενσα xai ini τα παραλαμβανομενα ονκ αποπέμ
πω, φνΪΛχην ϊχων εΓ χως δνναίμην έτχι της ίμης σε ζόης 
διακλίψαι. εις γάρ μοι μοννος τυγχάνεις ίών παϊς · τον 
γάρ δη έτερον διεφΰαρμενον την ακοήν ονκ είναι μοι 
λογίζομαι.

39. ’Αμείβεται δ νεηνίης τοΊσδε · Συγγνώμη μεν ώ
πατερ τ οι, ιδόντι γε οψιν τοιαντην, περϊ ίμε ηνλακην 
εχειν το δε ον μαν&άνεις, άλλα λ&λη&έ σε το δνειρον, 
ίμε τ οι δίκαιόν ίστι φράζειν. φης το* το όνειρον νπό 
αιχμής σιδηρίης ςράναι ίμε τελβυτησειν * ν'ος δε χοΐαι 
μεν είσι χέίρες, κοίη δε αιχμή σιδηρέη, ην σν ηοβίαι; εΐ 
μεν γάρ νπό όδόντος τοι είπε τελεντησων με η άλλου 
τεν, ο τι τοντω εοικε, χρην δη σε ποιίειν τα ποιίεις · νυν 
δε νπό αιχμής, (πει τβ ων ον προς άνδρας ημΐν γίνε- Η
ται η μάχη, μί&ες με. _ \

40. 3'Αμείβεται Κροίσος' ~Sl πάι, εστι τη με νιχάς 
γνώμην άποηαίνων περί του iwrtviov ώς ων νενιχη- 
μένος νπό σεο μετάγινώσχω, μετίημί τέ σε ίίναι έπί την 
άγρτ,ν.

41. ΕΤπας δε ταντα ο Κροίσος μεταπεμπεται τον 
Φρυγα "Αδρηστον, απιχομένω δε οι λέγει τάδε' "Αδρή· 
στε, ίγώ σε σνμφορη πεπλιγγμένον άχάριτι, την τοι ονκ 
ονειδίζω, ίκα&ηρα, και οίκίοισί’νποδεξάμενος εχω πάρε- 
χων πάσαν δαπανην’ ννν ων (όηείλεις γάρ, ίμεν προ· 
ποιησαντος χρηστά ίς σε, χρηστοισί με άμείβεσ&αι) 
φύλακα παιδός σβ του ίμοϋ χρηίζω γενεσ&αι ίς αγρην 
όρμεωμίνου, μη τξης ηατ οδόν κλωηες κακούργοι ίπί 
δηλησει ηανίωσι νμΤν. προς δε τοντω καί σε τοι χρεών
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VviL liven tvOa άπολαμπρννεαι τοίσι εργοισΐ' πατρώϊ- 
jjv τβ γαρ τοί έστι καί προσέτι ζώμη υπάρχει, 
i 421 'Αμείβεται 6 *Αδρηστος * *Jl βασι)£υ, άλλως μεν 
λγ,γωγ6 αν owe ηϊα ές αεϋλον τοιόνδε* ούτε γάρ σνμφο- 

] βϊί τοιηδε κεχρημένον οϊκός έστι ές ομήλικας ευ πρησ- 
]σ όντας ίέναι, οντε το βουλεσθαι πάρα· πολλαχη τβ άν 
|ϊσχον έμεωντόν. νυν δε, έπεί τβ συ σπεύδεις και δε! τοι 
\γαρίζεσθαι, ( οφείλω γάρ σε άμείβεσ&αι χρηστόϊσι)
“ποιέειν ειμι έτοιμος ταυτα, παιδά τε σόν, τον διακε)&ΰε- 
αι φνλάσσειν, άπημονα του φυλάσσοντος εϊνεκεν προσ
δόκα τοι άπονοστησειν.

43. Τοιουτοισι έπεί τε ουτος άμείψκτο Ήροίσον, 
ηίσαν μετά ταυτα έξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίησι και
υσί. άπικόμενοι δε ές τον Ονλυμπον το όρος έζητεον 

το Όηρίον ευρόντος δε και περισ τάντες αν ιό κύκλω 
έσηκόντιζον. 'ένθα δη ό ξεΐνος, ουτος δη δ καθαρέ)εις 
τον φόνον, κα)&όμβνος δέ *!Αδρηστος, άκοντίζων τον συν 
του μεν αμαρτάνει, τυγχάνει δέ του Κροίσου παιδός. 
ό μεν δη βληθείς τη αιχμή έξέπλησε του ονείρου την 
φημην. εϋεε δε τις αγγελιών τω Κροίσω το γεγονός* 

\άπικόμενος δε ές τάς Σάρδις τιρ τε μάχην και τον του 
παιδός μόρον έσημηνε οι.

44. *0 δε ΚροΊσος, τω θανάτω του παιδός συντε- 
ταραγμενος, μάλλον τι έδεινολογέετο, ότι μιν άπέκτεινε 
τον αυτός φόνου έκαθηρε. περιημεκτέων δε τη συμφορη 
'■δεινώς έκά^Β μέν /)ία καθάρσιον, μαρτνρόμενος τα υπο 
του ξείνου πεπονθώς είη, έκάλεβ δε έπίστιόν τε καί 
εταιρηϊον τον αυτόν τούτον ονομάζων θ εό ν , τον μ&

* ψ.έπίστιον καλεων, διότι δη οικίοισι fhτοδεξάμενος τον ξεϊ- 
ι< ηdqv φονιά του παιδός έλάνθανε βάσκων, τον δε έταί-
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ρηϊον, ώς φύλακα σνμπέμψας αντ'ον ενρψ.οι πολεμιώ- 
τντον.

45. Παρησαν δε μετά τούτο οι Ανδοι γέροντες τον 
νεκρόν ότασ&ε δε εϊηετο οΐ δ γονείς. στάς δε οιτος 
προ τον νεκρόν ηαρεδίδον έωντον Κροισω, τχροιεήων 
τάς γύρας, ίηιχατασγ αξαι μιν κύκνων τώ νεχρω, )£γων 
την τ6 προτέρην έοηττον σνμγορι^’, χαι ώς in εκείνη τον 
χα&ηηαντα άηοίχύλεχώς εϊη, ονδέ οι εϊη βιώσιμον. 
Κροϊσος δε ιόντων άχονσας τον τβ *Αδρ>ηστον χατοι- 
χιείρει, χαΐτιερ ίων iv χαχω οιχηί'φ τοσοντω, χαι λέγει 
ηρος αντον *Εχω, ώ ξεΐνε, παρά σεν πάσαν ττΐ/ν δίχην, 
inείδη σεωντον καταδικάζεις θάνατον. είς δί ον σν μοι 
τον δε τον χαχον αίτιος, ει μη οσον άέχων εξεργάσαο, 
α)Χα -θεών χον τις, ος μοι χαι πάλαι προεσημαινε τά 
μέλλοντα έσεσΟαι. Κροϊσος μέν νυν ε&αψε, ώς οιχδς 
ην, τον έωντον πάιδα · *Αδρηστος δε δ Γορδίεω του 
Μίδεω, σίτος δη δ γονείς μέν τον έωντον άδελγεον 
γινόμενος, γονείς δέ τον χα&ηραντος, έπεί τβ ησνχΐη 
των αιΰροϊτϊίαν έγένετο περ) το σήμα, σνγγινωσχόμενος 
ανχλρωπων είναι των αντος ίριδεε βαρνσνμγορώτεπος, 
έωντον έπιχατασγάζει τω τνμβο).

46. Κοοίσος δε ini δνο ετεα έν πένΟεϊ μεγάλω xrr- 
ϋηστο τον παιδδς έστερψένος* μετά δε η !'Λστνάγεω 
του Κναξάρεο  ηγεμονίη χαταιρεΟεϊσα νπδ Κυρον του 
Καμβνσεω χαι τά των Περσιών η  ρήγματα αχξατ όμενα 
πίν&εος μέν Κροϊσον άπέηανσε, ένέβησε δέ ές γροντί- 
δα, βΪ χως δνναιτο, πριν μεγάλονς γενέσ&αι τους Πέρ- 
σας, χαταλαβεΊν ανιών ανξανομένην την δέχναμιν. μετά 
ων την διάνοιαν ταντην αντίχα άπεπειράτιο των μαν- 
ττμων των τβ έν "Ελλησι χαι τον iv Αφΰτ], διαπέμγιας
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ίλλους οι)1τ], τονς μέν ές Αελφονς Uvea, τονς δε ές *Αβας 
ας Φωκίων, τονς δέ ίς Δωδώνην’ οί δέ τινες έπέμποντο 
χαρά τε *Αμφιάρεων και παρά Τροτμωνιον, οί δέ της 
Ιιλησίης ές Βραγχίδας. ταντα μεν vw  ice 'Ελληνικά 

f ιαντηϊα, ές τα έίπεπεμψε μαντενσόμενος ΚροΊσος * Λ ι
νής δέ παρά "Αμμωνα απίστe/λβ a)J.ovg χρησομένονς. 

Ιιέπβμπε δέ πειρεώμενος των μαντείων, ο τι γρονέοιεν, 
jg, εΐ ψρ ον ιόντα την. άληϋηίην ευρεθείη, έπείρηταί 
φεα δεύτερα πέμπων, εϊ έπιχειρέοι έπι Πέρσας στρα-
BVBG&Ul.

47. *Εντειλάμενος δέ τοισι ΑνδοΊσι τάδε άηέπεμπε 
ς την διάπειραν των χρηστηρίων * an ης uv ημέρης 
ρμηθέωσι έκ Σαρδ’ιων, άπό ταντης ημερολογεοντας τον 
οιπόν χρόνον εκατοστή η μέρη χρησΌαι τυϊσι χρηστη- 
ίοισι, έπειρωτέοντας ο τι ποιίων τυγχάνοι δ Λνδων 
ασιλενς ΚροΊσος ο 'Λλνάττεω · άσσα δ’ άν εχαστα 

ν χρηστηρίων -θέσπιση, σνγγραψαμένονς άναφέρειν 
αρ εωντόν. ο τι μεν νυν τά λοιπά των χρηστηρίων 
θέσπισε, ον )#γεται προς ονδαμών · έν δέ ΑελψοΊσι 
ις έσηλθον ταχιστα ές το μέγαρον οί Ανδοι χρησόμενοι 
μ -Οεω και έπειρωτεον το έντεταλμένον, η ΙΙνθίη έν 

αμετρώ τόνοι λέγει τάδε ·
Οιδαό' έγώ ψάμμον τ  αριθμόν καί μέτρα θαλάοοης» 
καί κωφού οννΐημι, καί ον φωνινντος άκονοι. 
δόμή μ ές φρένας ήλθε κραταιρίνοιο χιλώνης

I
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ιο ται.
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ι Ιψομίνης έν χαλκψ αμ άρνιίοιαι κρέεααιν,
! V Χαλκος μίν νπέοτρωται, χαλκόν <5’ έπίι

48. Ταντα οι Ανδοί θεσπισάσης της Πνθίης 
ψγγρα\ξάμενοι οιχοντο cmιόντες ές τάς Σαρδις. ως 
5 χβϊ ω)Χοι οί περιπβμφθέντες παρησαν φέροντες τονς
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χρησμόν;, (νΰαντα b ΚροΊσος εχαστα άναπτνσσων 
επώρα των συγγραμμάτων. των μέν δη ονδεν προσίετο 
μ ιν  ο δέ ώς το (χ Λελφών ήχον σε, αντίχα προσενχετό 
τε χ(Λ προσεδίξατο, νομίσας μοννον είναι μαντηίον το εν 
At)xfo~ai, οτι οι (ξενρηχεε τα αυτός (ποίησε, (πει τε 
γάρ δη διεπεμψε παρά τα χρηστηρια τους (λεοπρόπονςι 
φνλάξας την χνρίην των ημερέων (μηχανησατο τοιάδε' 
(πινστ^σας τα ήν άμηχανον (ξενρεϊν τε χαι (πιψράσα- 
σΟαι, χε)&νην χαι άρνα χαταχόψας ομον εψεε αντος (ν 
λέβητι χαλχέοι χάλχεον (πί&τμα έπι&είς.

49. Τα μεν δη (χ Αελ̂ φων οντω τω Κροίσεα (χρησΟ-η * 
χατα δε την ^Αμεμάρεω του μαντηίον άπόχρισιν ονχ ιχω 
ειπαι ο τι τόΐσι ΛνδοΊσι εχρησε ποιησασι περί το ιρσν τα 
νομιζδμενα- ου γάρ ων ουδέ τούτο λέγεται άλλο γε, η 
οτι και τούτο (νόμισε μαντηίον αψευδές (χτησ&αι*

50. Μετά δέ ταντα ■θ’νσίησι μεγάλη σι τον (ν Αελ~ 
(folai -&εον ΐλάσχετο* χτηνεά τε γάρ τα &νσιμα πάντα 
τρισχίλια εΟνσε, χ)1νας τε (πιχρνσονς χαί (παργυρονς 
χαι φιαλας χρνσέας χαι ειματα πορφνρεα χαι χι&ωνας, 
νηησας ττνρην μεγάλψ, xmixaie, Ο,πιζων τον ·&εον μάλ- 
λό* τι τουτοισι αναχτησεσ&αι· ΛνδοΊσι τε πάσι προ- 
είπε ΰνειν παντα τινά αυτών τούτοι δ τι εχοι εχαστος. 
ως δε (χ της χλνσίης (γένετο> χαταχεάμ&νος χρυσόν 
απλοτον ήμιπλιν&ια (ξ αυτόν (ξηλαννε, (ττΐ μεν τα μα- 
χρότερα ποιέων ίξαπάλαιστα, (πι δέ τα βραχύτερα τρι- 
πάλαιστα, νψος δέ παλαιστιαΊα, άρι&μον δέ (πταχαί- 
δεχα χαι (χατόν χαί τοντεων άπέφ&ου χρνσον τέσσα- 
ρα, τρία ημιτάλαντα ίχαστον ελχοντα, τα δέ άλλα ημι- 
πλίν$ια λενχον χρνσον στα&μον διτάλαντσ. (ποιέετο 
δέ χαι λίοντος είχόνα χρυσόν άπέφ&ον ελχονσαν στα-
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&μον ταΐαντα δέκα, οντος δ λέων, έτεί τβ κατεκα/βιο 
δ Ιν Λύηοϊσι νηος, χατέπεσβ άπδ των ημιπ)Λν&ίων 
im γαρ τοντοισι ‘ΐδρντο * καί νυν χείται ίν τω Κοριν- 
&ίων χΧησαυρω Ελκων σταθμόν έβδομον ημιτάΧαντον 
ι τσιεταχη γαρ αντον τέταρτον ημιτά)χιντον.

51. Επιτε)^σας δέ δ Κροίσος ταντα άπέπεμπε ές 
Λ είους , xal τάδε αλλα άμα τοίσι* χρητηρας δυο με· 
γαθεϊ μεγαλονς, χρυσεον καί άργνρεον, των δ μεν χρν- 
σεος έκέετο έπι δεξιά έσιδντι ίς τον νηδν, δ δέ άργνρεος 
in  αριστερά. μετεχινι)&ησαν δέ καί ουτο» νπδ τον

Ι
νι,δν χαταχαέντα, καί ό μεν χρνσεος χείται Ιν τω ΚΧα- 
ζομενίων θησανρω, Ελκων σταθμόν ένατον ημιτά)Μντον 
y.ul ϊτι δνώδεχα μνέας, δ δέ άργνρεος έπι τον προνηΐον 
: της γωνίης, χωρίων αμφορέας έξαχοσίονς· έπιχίρναται 

; γαρ νπδ Λε)ηων ΘεοφανΙοισι. φασι δέ μιν ΛεΧφοΙ 
Θεόδωρου του Σαμίον ϊργον ΐϊναι· καί έγώ δοχέω· ου 

; γάρ το σνντνχδν φαίνετat μοι ϊργον είναι, καί πίθους 
τβ άργνρέονς τέσσαρας άπέπεμψε, οι iv τω Κορινθίων 

■ θησανρω έστάσι, καί περιρραντήρια δυο άνέθηχε, χρυ-
I - σεόν τε καί άργνρεον, των τω χρνσέο) έπιγέγραπται Λα

κεδαιμονίων, φαμένων είναι άνάθημα, ονχ δρθώς Χέ- 
γοντες' ϊστι γάρ καί τοντο Κροίσον, ίπίγραψε δβ των 
τις ΛεΧψών, Λαχεδαιμονίοισι βον)*>μενος χαρίζεσθατ, 
του ίπισταμενος το ουνομα ονχ Ιπιμτησομαι. άλλ*ν ο 
μεν παίς, δι* ου της χειρδς φέει το ύδωρ, Λαχεδαιμο- 

■ νίων έσύ, ον μέντοι των γε περιρραντηρίων ουδέτερον. 
αλλά τβ άναθιιματα ουκ έπίσημα πολλά άπέπεμψε άμα 
τοντοισι δ Κροίσος καί γεύματα άργνρεα χνχΧοτερέα, 
καί δη καί γνναιχδς ε'ιδωΧον χρνσεον τρίπηχυ, τδ ΛεΧ· 
<foi της άρτοχδπου της Κροίσον εικόνα Χέγονσι είναι.
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π$ο<; δε 7vn της ίωντον γνπαχος τα από τΐ,ς δειρτ;̂  
vrt&ypG ο Κφοιοος χαι τβς Ζρηος.

52. Ταντα μίτ Ις Jdufovg άπέτΕα̂ «β* τ« δε'χίμ-
(jiaoey, πνχ>όμετο-ς αντον τητ τβ αρετήν χαι ,τά-
^ 1ί*Γ» «τί^7;3® σαχος rs χζνσεορ παν, ομοίως χαι αίχμψ
στίφζηψ πάσαν χφνσίτρτ, ίο ξυστόν Ί$σι λόγχη σι ίον
ομοίως̂  χφίυεον · τα m  χα* ακφότερα (ς {μ* τρτ χεάιετα
^  Οηβαίορ ip iw fjj<a τον ’ΐ&μτρτίον
ΛτιοΑλωτος.

Τοιοι δε αγνν μύλον<η των Λνδων ταντα τό 
δώ^α (ς τα ιρα &et&aa£to ό ΚςοΊσος έϊτεΐ(>ωτατ τά ^ρΐϊ- 
<ηι^<α, ετ στοατενττται 6τ* Πίεσης Κφπσος tuu εΓ τινα 
στρατόν ατδρών προσνΚοττο <£&ον. δε άπιχόμετο* 4' 
τα cottTffKf^ijffar ο» Ανδοι av&forav τα oaraOr^urta, 
(χρίωττο τόϊσι χςηστι$ίο*σι λέγοντες· Κςοίσος δ Λν- 
δών τβ χαι ojI op ixhrititr βαοιλεχςνομίοας  τάδε ματ- 
Τψα etrai uovra ip ut&qcjcc&oi, vjup τβ αξία δώρα 
«3«κε τόν {ξεχγημάτοιτ r χαι ρχρ νμίας επετρωτά, εΐ 
στρατεύεται /π* Πΐςσας χαι ε< τινα στρατόν άνδρΰν 
προοι/ώίτο σνμμαχον. Οί μερ τσντα ^τΕ/^οτίοτ ■ των 
δε ματττμων αμγοτερωρ ίς τωντό αί γτώμπι σνηδρα- 
μο*, πςοϋγονσαι Κρο/σω, στοατενετ** Ατι Πίρσας, 
μνγάλφ α^χψ μιρ χαταλνσαι - τον·? δε 'fjULrjvwx δινα- 
τωτάτσνς σισε^σνλβνσν οί ^ξβνρόντα φ&ονς προσ^ε- 
σ£σι.

54. Έτει τβ δε άpemx&irta τά #εοπρσπ*α /τη- 
ν>βτο ό Κροίσος, νπί^σδΐ} τβ το<σ* jf^orr^W i, 
πάγχν τε {χηίσας xoTaltxrav τφτ Χάρον βασιλτμητ, 
ζεεμψας αντις ές /& δ ά  Αελφονς δωράετσι, 
ανιών τό fli^o£j!L χατ ανδρα δνο στατερσ» ίχαστον
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ρνσου. Αεληοί δε αντί τούτων εδοσαν Κροίσω καί 
4νδοΊσι προμαντηίψ χαί άτε)*ίην χαί ηροεδρίην, χιά 
'ξέϊναι τω βονλομυπα αντών γενέσθαι Αεληον ές τον 

ϊ&ί χρόνον.
55. Αωρησάμενος δε τον? Aeixfovg δ ΚροΊσος (χρη- 

τηριάζετο τό τρίτον, ίπεί τβ γάρ δη παρελαβε τον 
orντηΐον άληϋτμην, ενεφορέβτο αντον. Σπειρωτά δε

τάδε χρηστηριαζόμενος, βΓ οι πολυχρόνιος εσται η μον- 
ναρχίη. η δε Πν&ίη οι χρα τάδε'

*yi/.).y όταν ημίονος βασιλεύς Μήδοιοι χίνηται, 
xcu τότε, Ανδι ποδαβρε, πολνψήςιδα παρ ‘Έρμον 
qivytw, μηδι μίνειν, μηδ* αίδείοθαι κακός είναι.

’Τοντοισι Ιλθονσι τόΐσι επεσι δ Κροϊσος ποΏ.όν τι μά
λιστα πάντων ησθη, έΧπίζων ημίονον ονδαμά άντ άν- 
δρος βασι)*νσειν Μηδων, ουό ων ctvro? ουόε οι έζ αν
του πανσεσθαί χοτβ της αρχής.

56. Μετά δε ταντα iφρόντιζε ιστορεο)ν, τονς άν 
'Ελλήνων δννατωτάτονς ί  όντας προσχτησαιτο φίλους, 
ιστοριών δε ενρισχε Ααχεδαιμονίονς χαί 'Αθηναίους 
προίχοντας, τονς μεν τον Αωρικού γενεος, του? δε του 
* Ιωνιχ ον. ταντα γάρ ην τά προχεχριμένα,ίόντα το άρ- 
χιχίον το μεν Πε).ασγιχ'ον, το δε *Ελληνικόν έθνος, χαί 
το μεν ονδαμΐ] χω εξεχώρησβ, το δε πονλνπλάνητον 
χάρτα. Ιπί μεν γάρ Αενχαλίωνος βασιλεος ο'ιχεε γην 
την Φθιώτιν, ini δε Αώρου τον'Είληνος την ύπο την 
Οσσαν τβ και τον Ονλνμπον χώρην, καλεομενην δε Ιστι-\ 
αιώτιν* ix δε της *Ιστιαιώτιδος ώς iξανέστη υπο Κα- * 
δμείων, οϊχεε έν Πίνδο), Μαχεδνον χαλεόμενον. (νθεχπετ '■ 
δε αντις ες τψ  Αρνοπίδα μετΐβη, χαί ix της Αρνοπίδος 
όντως Ις Πελοπόννησον ίλθον Αωριχον ένληθη.
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57. Ίίντινα δε γ)ώσσαν ίεσαν 61 Πελασγοί, orx 
εχω άτρεκεως eirtar el δε χρεών ίστι τεκμαιρόμενον )J- 
γειν το~σι νυν ϊτι ίονσι Πελασγών, των νπερ 7\ρσηνών 
Κρηστώνα ττόλχν οικεόντων, ο? όμονροί κοτε ^σαν το/σι 
ννν Αωριενσι καλ^ομενοισι —  οϊκεον δε τηνικαντα γην 
τrpr ννν Θεσσαλα,ώτιν καλ^ομένην · —  καί την Πλ.ακίην 
τβ και .Σκυλάκτ̂ ν Πελασγών οιχισάντων ίν *Ε).λ.ησπόντοη 
ο? σίνοιχοι ίγίνοντο *Λ&ηναίοισι, και οσα άλλα Πελα
σγικό. Ιόντα πολΧσματα το οννομα μετέβαλε, ει τοντοισι 
τεχμαιρόμενον>δεϊ λΧγειν, ησαν οϊ Πελασγοί βάρβαρον 
γλώσσαν ιέντες. ει τοιννν ην καί παν τοιοντο το Πε
λασγικόν, το 3Αττικόν ε&νος ιόν Πελασγικόν άμα τη 
μεταβολή τη ίς Ελληνας και τijv γλώσσαν μετίμα&ε. 
καί γάρ δη οντε οι Κρηστωνιηται ονδαμοΊσι τών ννν 
σφεας περιοικεόντων εισϊ ομόγλωσσοι, οντε οϊ Πλακιη- 
νοί, σφίσι δε ομόγλωσσοι, δηλονσΐ τε, ότι τον ηνείκαντο 
γλώσσης χαρακτήρα μεταβαΐνοντες ίς τούτα τά χωρία, 
τοντον εχονσι ίν φνλ.ακη.

58. Το δε 'Ελλ.ηνικόν γλωσση μεν, ίττεί τε έγενετό, 
αιεί κοτβ τη αντη διαχρέεται, ώς ίμοϊ καταφαίνεται εί
ναι* αποσχισχΗν μίντοι από τον Πελασγικόν, ίόν 
άσ&ενες, α π ο σμικροΰ τεο την αρχήν όρμεώμενον ανξη- 
ται ίς ιΐλη&ος τών έχλνεων πολλών, μάλιστα προσχεχω- 
ρηχό των αντω καί άλλων έϋτίων βαρβάρων σνχνών. 
προς δη ων εμοιγε δοκίει ονδέ το Πελασγικόν *&νος, 
ίόν βάρβαρον, ουδαμά μεγάλως ανξη&ηναι.

^ _

59. Τοντων δτ\ ων τών ίΟνίων το μεν ^Αττικόν κα- 
τεχόμενόν .τβ καί διεσπασμίνον ίπννΟάνετο ο Κροίσος 
νπό Πεισιστράτον του 'ίπποχράτεος, τοντον τον χρό-

ι
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vov τυραννενοντος 'Αθηναίων. 'ίπποκράιεϊ γόρ έόντι 
ιδιώτη καί θεωρέονη τα ’Ολνμπια τέρας έγένετο μέγα· 
θυσαντος γαρ αυτόν τα ιρά, οί λέβητες έπεστεώτες καί 
κρβών τβ έόντες τμητοί και νδατος άνεν πνρός Έζεσαν 
και υπεηέβαλον. Χίλων δε δ Λακεδαιμόνιος, παρατυ- 
χων καί θεησάμενος το τέρας, συνεβον)*νβ 'ίπποκράτεϊ 
πρώτα μίν γυναίκα τεκνοποιδν μη άγεσθαι ές τα οικία, 
el <3ε τυγχάνει ιχων, δεύτερα την γυναίκα έκπέμπειν, 
και ei' τις οι τυγχάνει έών πάίς, τοντον άπείπασθαι. 
ουκων, ταντα παραινέσαντος Χί)ωνος, πείθεσθαι θέ- 
Iειν τον *Ιπποκράτεα. γενεσθαι οι μετά ταντα τον 
ΙΙεισίστρατον τοντον, δς, στασιαζόντων των παράλων 
και των Ικ του πεδίου 'Αθηναίων, και των μέν προε- 
στεώτος Μεγακλέος του \Αλκμαίωνος, των δί έκ τον πε
δίου Λυκούργον 'ΑριστοΪΜΪδεω, καταφρονησας τψ  τυ
ραννίδα, ήγειρε τρίτψ στάσιν, σνλλ^ξας δε στασιωτας 
και τω λόγω των νπερακρίων προστάς μηχανάται τοιάδε * 
τρωματισας έωντόν τβ καί ημιόνονς ηλασε ές τψ  αγορην 
το ζεύγος, ως έχπεφευγώς τους έχθρους, οϊ μιν έλαν- 
rona ές αγρόν η Μίλησαν απολέσαι δήθεν, έδέετό τβ 
του δήμου φυλακής τίνος προς αντου κνρησαι, πρότε- 
ρον ενδοκιμησας έν τη προς Μεγαρέας γενομίνη στρα- 

1 Νίσαισν τβ έλων και α)Χα άποδεξάμενος μεγάλα
' Έργα. Ο δε δήμος ό των 'Αθηναίων έξαπατηθεις ιδωχέ 
οι των αστών κοταλέξας άνδρας, τοντονς, υϊ δορυφόροι 
μεν ονκ έγίνοντο Πεισιστράτον, κορυνηφόροι δέ' ξύλων 
γαρ κορννας εχοντες είποντό οι όπισθεν, σννεπανα- 
σταντες δε οντοι άμα Πεισιστράτω, ϊσχον τψ  άκρόττο- 
λιν. Χνθα δη δ Πεισίστρατος ηρχ8 'Αθηναίων, ουτβ 
τιμάς τας έονσας συνταράξας, ούτε θέσμια μβταλλάξας,
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ini τβ τοΊσι χατεστεώσι ϊνεμε την ηόλιν χοσμίον χαλος 
τε και εν.

60. Μετά δέ ον ηο)Χον χρόνον τοντό ηρονησαντες 
oV τβ τον ΜεγανΧΧονς στασιοται xal ol τον Ανκονργον 
(ξελαννονσΐ μιν. οντω μεν ΙΙεισΙστρατος εσχε το ππώ- 
τον Αθήνας, χαϊ την τυραννίδα ονχω χάρτα έρριζωμε- 
νην εχων άπεβα)&. οι δε έξεί^ισαντεζ Πεισίστρατον αν- 
τις ix νεης in άλΧηλοισι Ιστασίασαν. περιελαννόμενος 
δέ ττ) στασει δ Μεγαχλάης, Ιπεχηρνχενετο ΤΙεισιστρατοι, 
ει βονλοιτό οι την θιγατέρα ε/ειν γνναίχα ini τη τν- 
ραννίδι. ένδεξαμένον δέ τον λόγον χαΐ όμολογησαντος 
έηι τοντοισι Πεισίστρατον, μηχανώνται δη ini τη χα- 
τοδοι πρηγμα ενηθίστατον, ώς ίγώ ενρίσχο), μαχρω, 
inei γε άηεχρίθη ix ηαλαιτίρον τον βαρβάρου εθνσος 
το 'Ελληνικόν, (όν χαϊ δεξιωτερον χαΐ ενηθιης ηλχθίον 
άηηλλαγμίνον μάλλον, ει χαι τότε γε οντοι i v 3Αθηναί
ο ισι τοίσι πρωτοισι λχγομένοισι είναι 'Ελλήνων σοψίην 
ΐιηχανώνται τοιάδε. 3Εν τω δήμοι τω Παιανιεί ην γννη, 
τη οννομα ην Φνη, μεγαθος από τεσσέρων πηχίων 
απολείπονσα τρεις δαχτνλονς, χαϊ άλλος ευειδής. τού
την την γνναίχα σχευάσαντες πανοπλίη, Ις άρμα έσβι- 
βάσαντες χαϊ προδέξαντες σχήμα οιόν τι ψελλε ενπρε- 
πΐστατον φανεεσθαι εχονσα, ηλαννον (ς το άστν, προ
δρόμους κηρνκας προπίμψαντες, ο2 τα έντεταλμενα ηγό- 
ρευον ές το άστν απιχόμενοι, λίγοντες τοιάδε· Ίω, 1'Αθη
ναίοι, δεχεσθε άγαθω νόοι Πεισίστρατον, τον αντη η 
%Αθηναίη τιμησασα ανθρώπων μάλιστα κατάγει {ς την 
ίωντης ακρόπολιν. Οΐ μτν δη ταντα διαφοττιοντες ελε- 
γ ο ν  αντίχα δέ ϊς τβ toi$ δημονς φάτις άπίχετο, ώς 
'ΑθηναΙη Πεισίστρατον κατάγει, και iv τω άστει πει-
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'θόμεϊ οι την γννοΐίχα είναι αντψ την θεόν προσενχοντό 
β τψ  ατ’θρωπον και Ιδίκοντο τον Πεισίστρατον.

Cl. Απολαβών δε την τυραννίδα τρόπω τω είρημε- 
’ω ο ΠεισΙστρατος, καια τψ  όμολογίην την προς Με- 

γακΧΙα γενομένψ γαμΐει τον ΜεγανΜονς τψ  θνγα- 
ερα. ola δε παίδων τέ οι υπαρχόντων νεηνιεων καί λε

γομένων (ναγίων είναι τών’Αλχμαιωνιδέων, ον βονλό- 
νοζ οι γενεσ&αι ίκ της νεογάμον γυναικος τέκνα έμί- 

;σγετο οι ον κατά νόμον, τα μεν νυν πρώτα εκρνπτβ 
ταντα η γυνή, μετά δε, ειτβ ίστορενση, είτε και ον, 
φράζει τη εωυτης μητρί, η δε τω άνδρί. τον δε δεινόν 
τι εσχε άτιμάζεσ&αι προς Πεισίστρατον. όργη δε, ώς 
'είχε, καταλΧάσσετο την εχθρψ τοίσι στατιώτησι. μα- 

ϊ&ών δε ό ΠεισΙστρατος t4c ποιενμενα έπ ίιοντω άπαλ- 
ίλάσσετο έκ της χώρης το παράπαν, άπικόμενος δε ίς 

Ερέτριαν έβονλενετο άμα τοίσι παισί. 'ίππίεω δε γνώ- 
ην νικησαντος, ανακτασθαι οπισω τψ  τυραννίδα, έν- 

-θαντα ηγειρον δωτίνας εκ των πολέων, α'ΐτινές σφι 
προηδεατό κον τι. πο)Χών μεγάλα παρασχόντων 
χρήματα, Θηβαίοι νηερεβάλοντο τη δόσεί των χρημά
των. μετά δε, ον πο)Χω λόγω ειπειν, χρόνος διέφυ, κάϊ 
πάντα σφι έξηρτντο Ις τψ  κάτοδον* καί γάρ ’Αργείοι 
μισθωτοί άπίκοντο Ικ Πελοπόννησον, και Ν  άξιός σφι 
»άνηρ άπιγμίνος έθελοντης, τω οννομα ην Ανγδαμις, 
προΟνμίην π'υείστην παρείχετο, κομίσας καί χρήματα 
καί άνδρας.

62. ’Εξ ’Ερετρίης δε όρμηθέντες διά ενδεκάτου ετεος 
ΙσπΙκοντο οπισω. καί πρώτον της ’Αττικής ίσχονσι Μα
ραθώνα. έν δ& τοντω τω χώριρ σφι στρατοπεδενομέ 

■ νοισι οΤ τβ ίκ του αστεος στασιώται άπίκοντο, άλλο» τβ 
Herod. I. C
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iy. των δήμων προσέρρεον y οισι η τνραννις προ ΙΧενϋε- 
ρίης ην άσπαστότερον. οντοι μεν δη σνντβιζοντο' ’ΑθτΓ 
ναιων δε οι έχ τον αστεος, ΐως μίν Πεισίστρατος τά 
χρήματα ήγειρε, χαι μεταντις ως εσχε Μαραθώνα, λδ- 
γον ονδενα ειχον in ti τε δε έπν$οντο (χ τον Μαρα- 
θώνος αυτόν πορενεσθαι ini το αστν, οντω δη βοη- 
θέονσι in αυτόν. καί οντοι τε πανστρατιά ηΐσαν ini 
τον? χοαιοντας, καί οι άμφ\ Πεισίστρατον, ως όρμηθίν- 
τες iy. Μαραθώνας ηΐσαν in  * το άστν, ίς τωντδ σννιον- 
τες άπιχνέονται ini ΙΙα)1ηνίδος ’Αθψαίης ιρον, καί 
αντία εθεντο τα όπλα, ένθαυτα θείΐ] ηομπη χρεω
μένος ηαρισταται Πεισιστράτο) ’Λμιμλντος ο AxuQruv, 
χρησμο)#γος άνηρ, ός οι ηροσιων χρά iv εξάμετρο* τό
νοι τάδε Χέγων· *

'Έραπτα* δ '  δ βόλος, το δί δίχτυον im m ita c ta l·-
■θ-νννοι δ3 οιμησονΰ* σιληναίης δνά ννχτός.

63. *Ο μεν δη οι ένθεάζων χρα τάδε' Πεισΐστρα
τός δε, σνΧλαβων το χρηστηριον και φας δίχεσθαι τό 
χρησθίν, έττηγε τψ  στρατιην. ’Αθηναίοι δε οι ix τον 
άστεος προς άριστον τετραμμίνοι ησαν δη τψ'ίχαντα, 
χαι μετά το άριστον μετεξετεροι αυτών οι uiv προς χν- 
βονς, οι δε προς ύπνον, οι δε αμφί Πεισίστρατον έστε- 
σόντες τονς’Αθηναίους τρέπονσι. ηενγόντων δε τούτων, 
βουλήν ένθαντα σοψωτάτην Πεισίστρατος έπιτεχνάται, 
οκως μήτε άΧισθείεν ετι οι ’Αθηναίοι διεσχεδασμενοι τε 
είεν. άναβιβάσας τους παίδας ini ίππους προεπεμτε · οι 
δε χαταλαμβάνοντες τους φεύγοντας ελεγον τα έντεταλ- 
μένα υπό Πεισίστρατον, θαρσέειν τε χελενοντες καί 
άπιέναι εχαστον ini τά ίωυτοΰ.

64. Π ειθομίνΐφ δε των ’Αθηναίων^ οντω δη Πω-

34
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στρατός το τρίτον σχών 'Αϋηνας έρ ρίζωσε τψ  τνραν- 
δα έτηνουροισΐ τβ πολλοΊσι ναι χρημάτων σννόδοισι, 
ν μεν αυτόϋεν, των δε άπδ Στρυμόνος ποταμού συν- 

Ιντων, ομήρους τβ των παραμεινάντων^Αϋηναίων ναι 
η αντίνα φφόντων παιδας λαβών ναι ναταστήσας ές 
ίάξον (ναι γάρ ταυτην δ Πεισίστρατος νατεστρέψατο 
ολίμο) ναι έπέτρεψε Ανγδάμι), προς τβ ετι τουτοισι 
'/ν %<ησον Αήλον ναϋηρας έν των λογίων, ναϋηρας δε 
δε- in δσον εποψις του ίρον είχε, iv τούτον τον χώ- 
ου παντδς έξορυξας τους νενρονς μετεηόρεβ ές άλλον 
ώρον της Αήλον. vu\ Πεισίστρατος μίν έτνράννενε 
ΙϋηναΙων :Αθηναίων δε οί μεν έν τι} μάχη έπεπτώνε- 
αν , οί δε αυτών μετά 'Αλνμαιωνίδεων ϊψενγον έν της 

ηίης.
65. Τους μεν νυν 'Λϋηναίους τοιαυτα τον χρόνον 

ντον έπννϋ άνετο δ Κροΐσος νατεχοντα· τους δέ Αα- 
ίδαιμονίονς εν νάνων τβ μεγάλων πεφευγότας ναι έόν- 
ας ηδη τώ ηολεμω νατυηερτερονς Τεγεητέων. επί γάρ 
ίέονιος βασίΜυονιος vui *ΙΙγησιν)έος έν Σπάρτη τους 
/λ,ονς πολέμους εντνχέοντες οί Αανεδαιμόηοι προς Τε- 
εητας μοννους προσέπταιον. το δε ετι πρότερον τόν
ων ναι νανονομώτατοι ησαν σχεδόν πάντων 'Ελλήνων 
εχτά τε σψέας αυτονς να\ ξείνοισι άπρόσμιντοι. μετέ- 
αλον δε ώδε ές βντομίην Αννονργον των Σπαρτιητεων 
■ονίμον άνδρδς έλΌοντος ές Αελφους έπι το χρη^τηριον, 
>ς έσηϊε ές το μεγαρον, ενΟνς η Πυϋίη λέγει τάδε ·
uHvnqf ώ Αννόοργιί έμδν ποτι πίονα νηδν 
Ζτινϊ φίλος ναι πΰαιν 'Ολυμπία δώμαχ εχουοι. 
διί '.ώ, η- οε ϋ ιδν  μαντινοομαι, η άνθρωπον' 
άλλ* ϊτ ι  ναι μάλλον &εδν ϊλπομαι, ω Αυνόορ/t.

C 2
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αντωΟι μεν δη τινες προς τοντοισι λέγουσι χαι φράσαι 
t 'ijv Πυ&ίην τον ννν χατεστεώτα κόσμον Σπαρτιητησι, 
ως δ* αυτοί Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λνχονργον έπιτρο- 
rtevocojcc Αεωβωτεω, άδελφιδέον μεν έωντον, βασιλεύ
οντος δε Σπαρτιτμέοον, ίχ Κώμης αγαγέσ&αι ταντα. ως 
γαρ έπετρόπενσε τάχιστα, μετέστησε τά νόμιμα πάντα, 
χαι έφνλαξε ταντα μ,η παραβαίνειν. μετά δε τά Ις πό- 
)<εμον εχοντα, Ινωμοτίας xal τριηχάδας χαι συσσίτια, 
προς τε τοντοισι τους έφορους χαι γέροντας εστησε Λυ
κούργος. οντω μεν μεταβαλόντες ευνομή&ησαν.

66. Τω δε Λνχονργο) τελευτί,σαντι ίρον. έίσόμενοι 
σέβονται μεγάλως. οϊα δε εν τε χωρη άγα&η χαι ττλη- 
&εϊ ονχ ό)1γων άνδρων, άνά τε ϊδραμον αντίχα χαι εν- 
■Ο-ηνηθησαν. χαι δη σφι ονχετι άπέχρα ησνχίην αγειν, 
άϊΧά χατ'ηφρονησαντες 'Αρχάδων χρέσσονες είναι (χρη- 
στηριάζοντο έν Αε)^οΊσι ίπι πόση τη ’Αρχάδων χάρη, 
η δε ΠνΟίη σφι χρά τάδε ·

Άρχαδιην μ α ιτιΐς; μ ίγα  μ .α ιτε ίς* ον τ οι δωαω. 
πολλοί έν Άρχαδίη βαλανηφάγοι άνδρες ϊααι, 
οι ο αποχωλνοοναιν. έχώ δέ τ  οι οντι μεγαΐρω. 
δωοω τοι Τεγίην ποαοίχροτον όρχηαασ&αι, 
χαι χαλόν πεδίον σχοινω δκιμετρήσαο&αι.

Ταντα ως άπενειχ&έντα ηχούσαν οι Λακεδαιμόνιοι, 
*Αρ*αδων μίν των άλλεσν άπείχοιπο’ οι δε πέδας φερό- 
μενοι έπι Τεγετμας έστρατενοντο, χρησμω χιβδηλω πΙ· 
σννοι, ως δη έξανδραποδιουμενοι τους Τεγετμας. έσσω- 
Μέντες δε τη συμβολή, όσοι αντων έζωγρηΟ-ησαν, πέ
δας τε ϊχοντες τάς έφέροντο αυτοί χαι σχοινω διαμε- 
τρησάμενοι τό πεδίον τό Τεγεητέων έργάζοντο · οί Μ 
πέδαι αυτοί, έν τη σι έδεδέατο, ειι xal ές έμε ησαν σωαι

I
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Τεγέη, περί τον νηόν της ’Λλέης 'Λθηναίης κρεμά
evai.

67. Κόπα μεν δη τον πρότερον πό)£μον σννεχέως 
let χαχώς αέϋ)*εον προς τους Τεγεητας, κατά δε τον 
ατα Κροΐσον χρόνον χαί τιρ> Λναξανδρίδεώ ίβ χαί 
ίρίστωνος βασιληίψ tv Λαχεδαίμονι ηδη οί Σπαρτιηται 
ατνπίρτεροι τω πο).έμω έγεγόνεσαν, τρόποι τοιοιδε γε- 

*~όμενοι ■ έπειδη αιεί τω ποΗμοι έσσονντο υπο Τεγεη- 
εων, πέμψαντες θεοπρόπονς ές Λε)χρονς έπειρώτεον, 
Ινα άν θεών ί).ασάμενοι χατέπτερθε τω πο)£μω Τεγεη- 
!έων γενο'κχίο. η δε ΠνΟίη σφι ιχρησα, τ« 'Ορΐστεω 
(ον Λγαμέμνονος οστέα ίπαγαγομΐνονς. ώς δε άνενρεϊν 
*νκ οιοί τβ έγινέατο τψ  θηχην του ’Ορέστεω, ϊπεμπον 
ιντις ές θεόν ίπειρησομίνονς τον χώρον εν τω χέοιτο 
>9Ορίστης. είροιτώσι δε ταντα τοΐσι θεοπρόποισι λέ- 
ει η Πνθίη τάδε·
"Εοτί’ τις Λρ/.αόίης Τιγίη λίνρω ίνΐ χώρψ, 
tvfr* ανιμot> nvtlovatf δύο χ.ρατιρης νπ ανάγκης, 
y.dl τύπος αντίτνπος, xal πημ\ Ιπϊ πήματε χιΐταχ. 
tv0·* Λγαμι μνονιδην v.ariyiu φνοίζοος αία" 
τον ον χομιοοάμινος Τιγίης έπιτάρρο&ος ϊοοη.
ς δε χαϊ ταντα ηχονσαν οί Λακεδαιμόνιοι, απείχαν 

ης έξενρίσιος ονδεν ελασσον, πάντα διζημενοι, ές ον δη 
ίίχης των αγαθοεργών χα)^ομένων Σπαρτιητέων άνεν- 
ρΒ. οί δε αγαθοεργοί είσι των αστών έξιόντες έχ των 
'ππέων αιεϊ οί πρεσβντατοι πέντε ετεος έκαστον, τονς 
h7 τούτον τον ένιαντόν, τον άν ίξίωσι έχ τών ιππέων, 
Σπαρτιητέων τω χοινω διαπεμπομένονς μη ihvveiv άλ- 

ς άλλη.
68. Τοντων ών των άνδρών Λίχης άνευρε (ν Τεγίη

$
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ναι σνντνχίη χρησάμενος και σοφίη. έονσης γάρ τούτον 
τοκ χρόνον ίπιμιξίης προς τους Τεγεητας, ίλθων Ις χαλ- 
χηίον έθηέίτο σίδηρον έξελαννόμενον, xal iv θώνματι 
ην, ορίων το ποιεόμενον. μαθών δέ μιν ο χαλχεί·ς άπο- 
θο/νμαζοντα, sine πανσάμενος του ιογον' Ή  ν.ον αν, 
ώ ξεΐνε Λόχων, ειπερ είδες τό τιερ έγώ, χόρτα αν έ&ων- 
μαζρς, όχου νυν ουτω τυγχάνεις Όώνμα ποιούμενος την 
έργασίην τον σίδηρον, ίγω γάρ iv τηδε θΰ/αν τ,η αύλΐ, 
φρέαρ ποιησασθαι, όρνσσων ίπέτνχον σορω επταπηχεϊ' 
νπο δε απιστίης μη μεν γενέσ&αι μηδαμά μεζονας αν
θρώπους των νυν άνωξα αυτήν, χαι ειδον τον νεκρόν 
ιιηχεϊ Ίσον έόντα τη σορω. μετρησας δε συνέχωσα οπί- 
σω. β0  μίν δη οι έλεγε τόπερ όπώπεε" ό δέ, έννώσας 
τά λεγάμενα, σινεβόλλετο τον ’Ορέστεα χατά τό θεο- 
προπιον τοντον είναι, τη δε συμβαλλόμενος' τον χαλ- 
χέος δυο ορίων φυσάς τους ανέμους ενοισχε έόντας, τον 
δέ ακμονα χα\ την σφυράν τόν τε τύπον χαι τον αντί- 
τνπον, τον δέ έξελαννόμενον σίδηρον τό πημα ΙπΙ πη- 
μαιι κείμενον, χατά τοιόνδε τι ε'ιχόζων, ως έπϊ χακω άν
θρωπον σίδηρος ανενρηται. σνμβαλλόιιενος δέ ταύτα 
χαι απελθων Ις Σπάρτην ιφραζε Λαχεδαιμονίοισι παν 
τό πρηγμα. οι δέ έκ λόγον πλαστού έπενείκαντές οι αι- 
τίην έδιωξαν, ό δέ, άπιχόμενος Ις Τεγέην χαι φρά'ζοΥν 
την έωντυν σνμφοηην προς τόν χαλχέα, έμισθοντο παρ 
ονχ Ιχδιδόνιος την αυλήν, χρόνοι δέ ώς άνέγνωσε, ένοι- 
χίσθη · άνορνξας δέ τόν τάφον χαι τ« υστέα σν·λλέξας 
οΤχετο φέρων ές Σπάρτην, και από τοντον τού χρόνον, 
όκως πειρωατο άΧληλων, πολλω χατνπέρτεροι τω πολέ
μιο έγίνοντο οι Λακεδαιμόνιοι' ηδη δε σφι χαί η ττο/λη 
τηρ Πελοπόννησον ψ  κατεστραμμένη.
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Vf

G9. Ταυτα δη ων πάντα τνυνίλ αν ό μένος ο ΚροΊσος 
ί επεμπε ές Σπάρτην άγγέλονς δώρα τε φέροντας και δεη- 
ϊ σομίνονς σνμμαχίης, έντειλάμενός τε τα λέγειν χρην. οι 
Ιδέ έλ&οντες ϊ)αγον · "Επεμψε ημέας ΚροΊσος ο Ανδών 

τε καί άλλων έϋνέων βασιλεύς, Ηγων τάδε· J2 Aay.e- 
δαιμόνιοι, χρησαντος τον ·0εοΰ τον 'Ελληνα φίλον προσ- 
χλέσ&αι, —  νμέας γτιρ πνν&άνομσι προεστάναι της 
Ελλάδος —  νμέας ων κατά το χρηστηριον τΐζίοσκαλεο- 
μαι, φίλος τε -ODmv γενέσ&αι y.al σύμμαχος άνεν τε 

I δόλου καί άπατης. ΚροΊσος μεν δη ταντα δι αγγέ
λων έπεκηρνκενετο * Λακεδαιμόνιοι δβ , άκηκοότες καί 
αυτοί το &εο7χρόπιον το Κροίσο) γενόμενον, ησϋησάν 

ρ τε τη άφίξεϊ των Ανδών καί έποιησαντο όρνια ξειν/ης 
7χέρι και ξνμμαχίης · καί γάρ τινες αν τους ενεργεσίαι 
είχον ίν, Κροίσον πρότερον ϊτι γεγοννϊαι. πέμψαντες 
γάρ οι Λακεδαιμόνιοι ές Σάρδις χρυσόν ώνέοντο, ές 
άγαλμα βονλόμενοι χρησασΟαι τούτω, το νυν της Λα
κωνικής έν Θόρνακι Ίδρνται ^Απόλλωνος· ΚροΊσος δέ 
σφι ώνεομένοισι εδωκε δωτίνην.

70. Τούτων τε ων εΊνεκεν οι Λακεδαιμόνιοι την' 
σνμμαχίην ιδέξαντο, καί οτι έκ πάντων σφέας προκρί- 
νας ‘Ελλήνων αιρέετο φίλους, και τούτο μεν αυτοί ησαν 
έτοιμοι έπαγγείλαντι, τούτο δε ποίησάμενοι κοητηοα χάλ- 
κεον, ζοιδίων τε εξωΟεν πλησαντες περί το χείλος, και 
μεγάΟεί τριηκοσίονς αμφορέας χωρέοντα τγγον, δώρον 

U βονλόμενοι άντιδονναι ΚροΙσοι. οντος ο κρητηρ ονκ 
άπίκετο ές Σάρδις δι* αίτιας διφασίας λ^γομένας τασδε *

|. 6ί μεν Λακεδαιμόνιοι λ^γονσι, ώς έπεί τε αγόμενος ές 
. τάς Σάρδις ο κρητηρ έγίνετο κατά την Σαμίην, πνθό- 
μενοι Σάμιοι άπελοίατο αυτόν νηνσι μακρησι έπιπλά-

♦
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σαντες’ αντοϊ δέ Σάμιοι Χέγονσι, ώς έπεί τε υστέρησαν 
οι άγοντες των Λακεδαιμονίων τον τιρητηρα, έπνν&ά* 
νοντο δέ Σάρδις τε χαϊ Κροίσον ηΪΜχέναι, απέδοντο τον 
χρητηρα ίν Σαμω, ιδιώτας δε άνδοας πριαμένονς leva- 
■tϊύναί μιν ές το 'ΐΐραϊον * τά/u  δε αν χαϊ οι αποδομέ
νοι Χεγοιεν άπιχόμενοι ές Σπάρτην, ώς άπαιρε&είησαν 
νπο Σαμίων. χατά μεν νυν τον χρητηρα οντω εσχε.

71. Κροΐσος δε άμαρτών τον χρησμόν Ιποιίετο στρα- 
τήίην ές Καππαδοχίην, ϋ,πίσας χαταιρησειν Κνρόν τε χαϊ 
την Περσιών δνναμιν. παρασχευαζομένον δέ Κροίσον 
στρατενεσ&αι έπϊ Πίρσας, των τις Λνδών νομιζόμενός 
χαϊ προσ&εν είναι σοφος, άπο δε ταντης της γνώμης 
χαϊ το χάρτα οννομα Ιν Λνδοίσι εχων, σννεβονλενσε 
Κροίσοί τάδε (οννομά οι ην Σανδανις)' SI βασι)*ν, 
έπ άνδρας τοιοντονς στροπενεσ&αι παρασχενάζεαι, ot 
σχυτίνας μιν άναξνρίδας, σχντίνην δε την ά)1ην έσ&η- 
τα φορεονσι, σιτίονται δέ ονχ οσα έ&έλονσι, οΛλ* οσα 
εχονσι, χώρψ ϊχοντες τρηχείην. προς δέ ονχ οΓι ω δια- 
χρέωνται, άΧλά νδροποτέονσι, ον σνχα δέ εχονσι τρώ- 
γειν, ονχ άλλο άγα&'ον ονδέν. τούτο μέν δη, ει νικήσεις, 
τι σφεας άπαιρησεαι, τόίσί γε μη έστι μηδέν; τοντο δέ, 
ην νιχη&ης, μα&ε οσα άγα&ά άποβαλεεις. γενσάμενοι 
γάρ των ημετέρων αγα&ών περιέξονται ουδέ άπωστοϊ 
εσονταί. έγώ μεν νυν &εοίσι έχω χάριν, οϊ ονχ έπϊ νόον 
ποιέονσι Πέρσησι στρατευεσ&αι έπϊ Λνδονς. Ταντα 
ϊέγων ονχ ιπει&ε τον Κροίσον Πέρσησι γάρ, πρϊν 
Λνδονς χαταστρέψασ&αι, ην ουτθ αβρόν οντε άγα&δν 
ονδέν. %

72. Οι δέ Καππαδοχαι νπο βΕΧληνων. Σνριοι ονο-

|«
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άζονται- ησαν δέ oi Συριοι οΰτοι το μεν πρότερον η 
ΐέησας αρξαι, Μηδων καπέμιοοι, τότε δε Κνρου. δ γάρ 
υρος ψ  της τε Μηδικης αρχής και της Ανδικης δ Α).νς 
ιοταμος, δς ρέει έξ ’Αρμενίου ουρεος δια Κύΐκιων, υετά 
U Ματιηνους μίν έν δεξιή ’έχει ρέων, in δε του ετέρου 
ί>ρυγας, παραμειβόμενος δε τουτους και ρεών άνω προς 
ioqtijv άνεμον ’ένθεν μεν Συρίονς Καππαδόκας άπέργει,
¥ ενωνυμου δέ Παφλαγόνας. ουτω δ "Λλνς ποταμός 
τποτάμνει σχεδόν ηαντα της ’Ααίης τα κάτω in Χαλασ
τής της αντιον Κυπρου ες τον Ευξεινον πόντον ιστι 
3β ανχψ οντος της χώρης ταντης απάσης- μήκος δδοϊ 
ευζωνο) ανδρϊ πέντε ημέραι άναισιμοΰνται.

73. Εστρατευετο ύε ο Κροίσος ini την Καππαδο- 
ιην των δε εένεκα, και γης ίμέροι προσχτησασΟαι προς 

την εωυτοΰ μοίραν βουΐ,ομενος, και μάλιστα τώ χρηοτη- 
ρίω πισννος ίων και τίσασΟαι Χέ)Μν υπέρ ’Λστυάγεω 
Κυρον. ’Αστυάγεα γαρ τον Κναξάρεω, ίόντα Κροίσου 
μέν γαμβρόν, Μηδων δε βασιλέα, Κύρος δ Καμβυσεω 
καταστρεψάμενος είχε, γενδμενον γαμβρόν Κροίσω ωδε. 
ΣκνΧέων των νομάδων ει?.η άνδρών στασιάσασα υπεξ- 
ηλϋε ίς γην τψ  Μηδικην έτυράννευε δέ τον χρόνον 

’ τούτον Μηδων Κυαξάρης δ Φραόρτεω του Αηίόκεω, 
δς τους Σκυ&ας τουτους τδ μέν πρώτον περιείπε ευ ώς 

f έονιας ικετας· ώστε δε περί πολλου ποιεόμενος αυτους, 
ηαίδάς σφι παρέδωκε την γλώσσαν τβ ίκμαϋέειν καί 
ΊΤϊν τέχνην τών τόξων- χρονου δέ γενομένου και αιει 
φοιτεοντων τών ΣκυΧέων in άγρην και αίει τι ηεράν- 
των, και κοτβ συνηνεικε Ojtiv σφέας μηδέν· νοστησαν- 

■ τας δέ αυτους κείνη σι ^ερσι δ Κυαξάρης (ην γάρ, ώς 
' διέδεξε, δργί/ν άκρος) τρηχέως κάρτα περιέσπε άειχείη.
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ot δε Tcevra προς Κναξάρεω πα&όντες, ώστε ανάξια 
σψίαν αυτών πεπον&ότες, (βουλενσαντο των' παρα 
σφίσι διδασκόμενων παίδων ενα κατακόψαι, σκεύασαν- 
τες δε αυτόν, ώσπερ (ώ&εσαν καί τα &ηρία σχενάζειν, 
Κυαξάρεΐ δούναι φεροντες ώς άγρτγν δΐ^εν, δόντες 
Si την ταχιστψ κσμίζεσ&αι παρα *Αλ.νάττεα τον Σα- 
δνάττεω (ς Σαρδις. ταντα και δη (γίνειο’ και γάρ 
Κναξαρης ναι οι παρεδντες δαιτνμόνες των χρεών τού
των (πάσαντο, καί οι Σχν&αι ταντα ποιησαντεςχίλνάτ- 
τεω Ιχίται (γενοντο.

74. Μετα. δε ταντα (ου γαρ δη δ Ιιίλνάττης (ξεδι- 
δου τους Σχυ&ας (ξαιτίοντι Κυαξάρεΐ) πόλεμος τοΐσι 
Ανδοΐσι καί τοΐσι Μηδοισι (γεγόνεε (π ιτέα πέντε, (ν 
τοΐσι πολλάχις μεν οι Μηδοι τους Ανδους (νίκησαν, 
πολλάχις δε οί Αυδοί τους Μηδονς* (ν δε χαι ννκτομα- 
χιην τινά (ποιησαντο. διαφέοονσι δέ σγι (π) ίσης τον 
πόλειιον, τω εχτω ίτεΐ συμβολής γενομίνης, σννηνεικε 
ώστε της μάχης σννεστεώσης την ημίρην (ξαπίνης νύ
κτα γενέσ&αι. την δε μεταλλαγήν ταυτήν της ημίρης 
Θαλής ο Μιλησιος τοΐσι "ίωσι προηγόρευσε εσεσ&αι, 
ουρον προ&ίμενος (νιαντδν τούτον (ν τω δη και (γίνειο 
η μεταβολή, οι δε Αυδοί τε και οι Μηδοι, (πεί τε είδον 
νύκτα αντί ημίρης γινομίνην, της μάχης τε (παυσαντο 
και μάλλον τι ϊσπενσαν καί άμφότεροι ειρηνην ίωντοΐσι 
γενέσ$αι. οι δε συμβιβάσαντες αντους η σαν οΐδε, Σν- 
ίννεσίς τε ό Κίλιξ και Ααβυνητος δ Βαβυλώνιος, οντοΐ 
σφι καί το ορκιον οί σπενσαντες γενίσ&αι ησαν, καί 
γάμων (παλλαγην (ποίησαν * *Αλναττεα γαρ Τγνωσαν 
δούναι την θυγατέρα *Αρυηνιν *Αστναγεΐ τω Κναξαρεω 
παιδί' άνεν γαρ άναγκαΐης ισχυρής σνμβασιες ισχνραί
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ovx t&Dsjvai σνμμίνειν. ορχια δε ποιέεται ταντα τα 
■ ttHf α τ(οιερ Τ6 ΕΠ.ηνες, χαι προς τουτοισι, ίπεαν τονς 
βραχίονας έττιταμωιται (ς την όμοχροιίην, το αίμα ανα- 
hi/ονσι αΙ).η)χΰν.

75. Τόντον δη ών τον 'Λστναγεα Κύρος Ιόντα έων- 
τον μητροπατορα χαταστρεψάμενος ϊσχε δι* αϊτίην την 
έγώ έν τόϊσι οπίσω /ώγοισι σημανέω. τα Κροϊσος έπι- 
μεμφομενος τω Κυρω ϊς τε τα χρηστηρια ιπεμπε ει 
στρατενηται έτϊί Πέρσας, χαι δη χαι απιχομένου χρη
σμόν χιβδηλον, Ιλπίσας προς έωντον τον χρησμόν είναι, 
έστρατενετο ίζ την Περσιών μοίραν, ώς δε απίχετο έπι 
τόν"Α).νν ποταμόν ό Κροϊσος, τό ένΟεντεν, ώς μίν έγώ 
Μγω, χατα τ ας έονσας γέφυρας διεβίβασε τον στρατόν, 
ώς δε ό ποΏ,'ος λογος 'Ελίηνων, Θαλής οί ό Μιλησιος 
διεβίβασε. απορέοιτος γαρ Κροίσον όχως οι διαβήσε- 
ται τον ποταμόν ό στρατός, (ου γαρ δη είναι χω τούιον 
τον χρονον τας γέφυρας ταντας) άγεται παρεόντα τον 
Θαλην {ν τω στρατόπεδό) ποιησαι αντω τον ποταμόν 
έξ αριστερής χειρός ρέοντα του στρατού χαι Ιχ δεξιής 
ρΐειν, ποιησαι δε ώδε* ανω&εν τον στρατοπέδου αρ· 
ξάμενον διωρνχα βα&έην όρνσσειν, αγοντα μηνοειδέα, 
οχως αν τό στρατοπεδον ϊδρνμένον χατα νώτου λαβοι, 
τούτη χατα την διωρνχα έχτραπόμενος έχ των αρχαίων 
φεέ&ρων, χαι αντις παραμειβόμενος τό στρατόπεδον ές 
τό αρχαία Ισβά)λοι, ώστε έπεί τε χαι έσχίσΟη ταχιστα 
ό ποταμός, αμφοτέρη διαβατός έγένετο. οι δε χαι το 
παράπαν )Ιγονσι χαι τό αρχαίον (ιέεΟρον αποξηραν&η· 
ναι. α)Χα τούτο μέν ον προσίεμαι * χως γαρ οπίσω 
πορενόμενοι διέβησαν αυτόν;

76. Κροϊσος δε, έπεί τε διαβας συν τω στρατ ω
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άπίκετο της Καππαδοκίης (ς την Πτερίην κα)£ομένην *—  
η δε Πτερίη (στ\ της χωρης τ αυτής το Ισχνρότατον, κα
τά Σινωπην πόλιν την (ν Ευξείνω πόντο) μάλιστα κη 
χειμενη· —  έν&αυτα Ιστρατοπεδενετο, φ&είρων των 
Συρίων τους κλήρους. και ε'ιλε μεν των ΠτερΙων την πό
λιν και ηνδραποδίσατο, είλβ δε τάς περιοικίδας αυτής 
πασας, ΣνρΙονς τβ ονδεν έόντας αιτίους άναστάτους 
έποίησε. Κύρος δε άγείρας τον έωντον στρατόν καί 
παραλαβών τους μεταξύ οίχεοντας πάντας, ηντιοντο 
Κροίσω. πριν δε έξε)&ννειν όρμησαι τον στρατόν, πεμ- 
ψας κηρνκας ές τονς * Ιων ας (πείράτό σφεας από Κροί- 
σου αστιστάνια. *Ιωνες μεν νυν ονκ (πεί&οντο, Κνρος 
δε ώς άπίκετο και άντεστρατοπεδεύσαττο Κροίσιη (ν- 
Ο-αντα ίν τη Πτερίη χώρη (πείρωντο κατά τό ισχυρόν 
άλληλων. μάχης δε καρτερης γενομένης και πεσόντων 
άμφοτερων πολλών, τϋ.ος ουδέτεροι νικησαντες διίστrr  
σαν, νυκτός (πελ&οίσης. και τά μεν στρατόπεδα άμ̂  
φοτερα οντω ηγωνίσατο.

77. ΚροΊσος δε μεμφ&ειςκατά τό πλη&ος τό (ων- 
του στράτευμά (?;ν γαρ οι ό σνμβαλων στρατός 
πολλον (λασσων η ό Κνρου) ,  τούτο μεμφ&εϊς, ως τη 
υστεραΐη ονκ (πειράτο (πιών ό Κύρος, άπηλαννε (ς τάς 
Σαρδις, έν νοω εχων, παρακαλεσας μεν Αιγυπτίους κατά 
τό ορκιον ((ποιησατο γάρ και προς *Αμασιν βασιλεύον
τα Αίγυπτου σνμμαχίην πρότερον ηπερ προς Λακεδαι- 
μονίονς), μεταπεμχράμενος δε και Βαβυλωνίους (και γάρ 
ηρος τούτους αύτω (πεποίητο σνμμαχίη, (τνράννενε 
δε των Βαβυλωνίων tor χρόνον τούτον Ααβννητος), 
(παγγείλας δ( ναι 'Λακεδαιμονίους παρείναι (ς χρόνον 

. f w »  άλίσας τβ δη τούτους και την έωντον οτνλλί'ξητρ
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ρατιην, ένένωτο τον χειμώνα παρείς άμα 
ττρατενειν έπι τους Πέρσας. χαι 6 μέν ταντα φρονέων 
>ς απίκετο ές τάς Σάρδις, Έπεμπε χηρνχας χατά τάς 
τνμμαχίας, προερέοντας ές πέμτντον μψα σν).Μγεσ&αι 
ίς Σαρδις· τον δέ παρεόντα ναι μαχεσάμενον στρατόν 
Πέρσησι, ος ην αντον ξεινικος, πάντα άτιεις διεσκίδασε, 
ονδαμα έληίσας μη ν.οτε άρα άγωνισάμενος οντω πα- 
ραπλησίως Κνρος έλαση έπι Σαρδις.

78. Ταντα έπι^γομένω Κροίσω το προάστειον παν 
οφίων ένεπλ?ισ·&η' φανέντων δε αν των οι ίπποι με- 
τιέντες τάς νομάς νέμεσ&αι, φοιτέοντες χατησΌιον. 
ϊδόντι δε τούτο Κροίσω, ώσπερ χάϊ ην, ϊδοξε τέρας 
είναι, αντίχα δέ Έπεμπε Όεοπρόπονς ές των έζνίγητέων 
Τελμησσίων. άπιχομένοισι δέ τοισι Όεοπρόποισι ναι 
μαϋονσι προς Τελμησσίων το titleι σημαίνειν το τέρας, 
ουκ έξεγίνετο Κροίσω άπαγγείλαι * πριν γάρ η οπίσω 
σφέας άνσπλωσαι ές τάς Σαρδις, η?χο ο Κρυΐσος. Τελ- 
μησσέες μέντοι τάδε Έγνωσαν, στρατόν άλλόϋ ροον 
προσδονιμον είναι Κροίσοι έπι την χώρην, άπιχόμενον 
δέ τούτον χαταστρέψεσΌαι τονς έπιχωρίονς, λέγοντες- 
οφιν είναι γης πάιδα, 'ίππον δέ πολέμιόν τε χαι έπη· 
λνδα. Τελμησσέες μίν vw  ταντα νπεχρίναντο Κροίσω 
ηδη ηΪΜχότι, ονδέν χω είδότες των ην περί Σαρδις τβ 
χαι αντον Κροίσον.

79. Κνρος δέ, αντίχα άπελαννοντος Κροίσον μετά 
ττ\ν μάχην την γενομένην έν τη ΓΙτερίη , , μαϋων ώς 
απελασας μέλλοι Κροίσος διασχεδάν τον στρατόν, βόν· 
λενόμενος εμρισχε πρηγμά οι είναι έλαννειν ώς δνναιτο 
ταχιστα έπι τάς Σαρδις, πριν η το δεύτερον άλισϋηναι 
των Λνδών τιη> δνναμίν. ώς δέ οι ταντα Έδοζε, καί

ι
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έποίεε χατά τάχος* έλάσας γάρ τον στρατόν ές την 
Ανδίην αυτός άγγελος Κροίσο) έληλνθεε. ένθαντα 
Κροισος ές άπορίην πολΧην άπιγμενος, ως οί παρά δό
ξαν εσχε τα πρτητματα η ώς αντος χατεδόχεε, όμως 
τους Ανδους έξηγε ές μάχην, ην δε τούτον τον χρόνον 
έθνος ονδίν ίν τη *Λσίη ούτε άνδρειότερον ούτε αλκ/τοώ- 
τερον του Ανδίου. η δε μάχη σηέων ην an Ίππων, 
δονρατα τβ έί[όρεον μεγάλα, χαϊ αυτοί ησαν Ιππενεσ&αι 
αγαθοί.

80. Ες το πεδίον δί σννελ&όντων τοντο το προ 
του αστεος έστι του Σαρδιηνοϋ, έον μέτγα τβ χαϊ ψιλόν 
(δια δε αυτοΰ ποταμοί ρέοντες χαϊ αλλοί χαϊ Υλλος 
σνρρηγννσι ές τον μέγιστον, χαλεόμενον δέ *’Ερμον, ος 
έξ ονρεος ίρον μητρός Αινδνμηνης φέων έχδιδοι ές θά
λασσαν χατά Φωχαίην πό)χν), ένθαντα ο Κύρος ώς είδε 
τους Ανδονς ές μάχην τασσόμενους, χαταρόωδησας την 
ίππον, έποίησε Αρπάξ ου νποθεμίνου άνδρός Μηδου 
τοιονδβ· οσαι τω στρατω τω έωντον είποντο σιτοφόροι τβ 
χαϊ σχενοψοροι χαμηλοί, ταντας πάσας ιύΐσας χαϊ άπε- 
λων τα αχθεα, άνδρας έπ αυτάς άνέβησε ιππάδα στο- 
λην ένεσταλμένονς’ σχενάσας δε αντονς προσέταξε τ^ς 
άλλης στρατιης προϊεναι προς την Κροίσον ίππον, τη 
δε χαμηλω ίπεσθαι τον πεζόν στρατόν έχέλενε, όπισθε 
δε του πεζού έπέταξε ττ/ν πάσαν Ίππον, ώς δέ όί πάν- 
τες διετετάχατο, παραίνεσβ των μεν άλλων Ανδών μη 
ψειδομένονς xthvsiv πάντα τον έμποδών γινόμενον, 
Κροίσον δΐ αυτόν μη χτείνειν, μηδέ ην σνλλαμβανόμενος 
άμννψαι. τούτα μεν παραίνεση· τάς δε χαμηλούς έταξε 
άντία της Ίππου τώνδε εΊνεχεν· χαμηλόν Ίππος ψοβέε- 
τατ, χαϊ ονχ ανέχεται ούτε την νδέην αυτής ορίων ον*
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\v δδμην δσφραινόμενος. am ου δη ών τούτον εϊνεκεν 
εσόφιστο, 'ίνα τω Κροίσο) άχρηστον rj το ιππικόν, τω 
I τι και έπείχε έλλάμψεσϋαι δ Λυδός. ώς δέ και 

ΐννηεσαν ές την μάχην, έν&αντα ώς δσφραντο τάχιστα 
Wv καμίνων οι ‘ίπποι και είδον αυτάς, δπίσω άνέστρε- 
ον, διέφθαρτό τε τω Κροίσο) η έλπις. ου μίντοι ο'ί γε 
Ινδοί το ένϋευτεν δειλοί ησαν άλ)έ ώς ΐμαΌον τδ γι- 
)μεν ον, άποϋορόν τες άπδ των ‘ίππων πεζοί τοίσι Ιΐέρ- 
ησι σννέβαλον,. χρόνοι δε, πεσδντων άμφοτέριον πολ- 
νν, έτράποντο οι ΛνδοΙ, κατειληϋέντες δέ ές τδ τείχος 

ίτολιορκίοντο υπδ των ίίερσΰων.
81. Τοίσι μεν δη κατεστηκεε πολιορκίη · Κ ροίσος 

έ δοκέων οι χρόνον έπι μακρδν εσεσϋαι την πολιορκίην, 
πεμπε εκ τον τείχεος άλλους αγγέλους ές τάς σνμμα- 
ίας. οι μεν γάρ πρότερον διεπέμποντο ές πέμπτον 
ιηνα προερέοντες σνλΗγεσϋαι ές Σάρδις, τοντονς δέ

ξξέπεμπε την ταχιστην δέεσϋαι βοηΰέειν, ώ)ς πολιορ- 
ϊ :εομένον ΚροΙσον.

82. "Ες τε δη ων τάς άλ)ας 'έπεμπε σνμμαχίας κα\ δη 
1<αι ές Λακεδα/μονα. τοίσι δέ κα\ αντοίσι τοίσι Σπαρτιη-
ησι κατ αντδν τούτον τδν χρόνον σννεπεπτώκεε *έρις 

'ψονσα προς 'Λργείονς περί χώρου καλεομένον Θνρέης· 
εάς γάρ Ουρίας ταντας έονσας της 'Λργο)λδος μοίρης 
κποταμόμενοι εσχον ρι Λακεδαιμόνιοι* ην δε και η 

■χοι Μιάεών η πρδς εσπέρην'Λργειων,η τε εν τη ηπεί- 
οω χώρη και η ΚνΟηρίη νήσος και αι λοιπαί των νι]σων. 
%ηΰησ(χντων δέ 'Λργε'ιων τη σφετέρη άποταμνομένη, 
hOuvra σννέβησαν ές λόγους συνελΟ όντες, ωστβ τριη- 
οσίονς ίκατέρων μαχέσασΰοα· δκότεροι δ* αν περιγέ* 

νωνται, τούτων είναι τδν χώρον* το δέ πλήθος το*

4
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στρατόν άπαλλάσσεσθαι έχάτερσν Ις χτ? έωιπον, μηδε 
πηραμίτειτ σγωνίζομένων, τώνδε είτεχεν, o'α μη παρ- 
εόντων των στρατοπέδων όρώηες ο» Γτεροι έσσονμενονς 
τονς σ~ρετέρονς έπαμννοιεν. σννθέμενοι ών τούτα 
απαλλασσοηο, λογάδες δε έχατερων νπολειφθέιτες σίτ
εβαλον. μαχομένων δί σηεων xal γινομένων ισοπαλιών, 
νπελείποηο έξ άνδρων έξαχοσίων τρεις, ’Αργείον μεν 
Αλχηνωρ τε χαι Χρόμιος, Λαχεδαψοτίων 3ε ’Οθρνάδης * 
νπελείφ &ησαν δε οντοι τνταός έπελ&ονσης. οί μεν δη 
δυο των ’Αργείον, ώς τεντχτμστες, εθεον ίς το ’'Αργος, δ 
δε των Λακεδαιμονίων ’Οθρνάδης, (τχνλενσας τονς ’Αρ
γείον τεχρονς χαι προσγορησος τα όπλα προς το έων- 
τον στρατ.οπεδσν, έν τη τάξει είχε έοντσν. ημέρτ] δε 
δεντέρτ] παρησαν πννθανόμενοι άμφάτεροι. τέως u b  
δη αντοϊ έχάτεροι εφασαν ηχάν, λέγοντες ο» μεν, ώς 
έώντων πΧεννες περιγεγόνασι, οι δε τονς μεν άποφαι- 
νοντες πεγενγοτας, τον δε σφέτερον παραμειναηα χαι 
σκνλενσαντα τονς έχείνων νεχρονς· τέλος δε (% της Τρι- 
δος σνμπεσόντες έμάχοηο · πεσόηων δε χαι άμςροτί- 
ρων πολλών btxuv Λαχεδαιιιοηοι. - ’Αργείοι μίν η τ
> 4 f  m φ / ι . ιm o τοντου τον χροτον χοπετχειραμετοι τ ας χ&ςαΐας, 
προτερον έπαναγχες χομώντες, έποιησαντο νδμον τε χαι 
χατάρην μη προτερον θρεψειν χόμην ’Αργείωγ μηδ&α, 
μηδε τάς γνναίχας atfi χρνσοφορησειν, πριν αν θνρέας 
άνασώσωνται. Ααχεδαιμάνιοι δε τά b a n  Ια τούτων 
ε&εηο νόμον* ον γάρ χομώντες προ τούτον, από τού
τον χομάν. τον δε ενα λέγονσι τον περέλεσρ&έηα τών 
τρεηχοσίων, ’Οθρνάδην, αισχυνόμενον άπονοοϋετν ές 
2$λάρνην, τών 61 σνλλοχπέων διεφθαρμένων, αντον μιν 

θνρέ^σι χαταχρησασθαι έωντόν.
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83. Τοιουτων δε τοίσι Σπαρτιητησι ένεστεώτων πρη- 
ατων, ηχε ο Σαρδιηνός χηρνξ, δεόμενος Κροίσω βοη- 
ειν πολαορχεομένιο’ οι δέ όμως, ίπεί τε έπν&οντο τον 
'νχος, ορμέατο βοηχΗειν. χαί σφι ηδη παρεσχενασμε- 
σι χαι νέων ίονσεων έτοιμων ηλϋε άλλη αγγε)1η, ως 

ωχοι το τείχος των Λνδών χαι ϊχοιτο Κροίσος ζωγρη- 
\1ς. οντω δη οντοι μεν σνμφορην ποιησάμενοι μεγάλην 
Ιπανντο.

84. Σαρδιες δε ηλωσαν ώδε' ίπειδη τεσσερεσχαι- 
ατη ίγένετο ημίρη πο)Αορχεομενω Κροίσω, Κνρος τη 

ιρατιη τη έίύντον, διαπίμψας ιππίας, προϋπε τω 
>ώτω επιβάντι τον τείχεος δώρα δώσειν. μετά δε τούτο, 
ιρησαμίνης της στρατιης, ώς ον προεχώρεε, ίν&αντα 

ίν άλλων πεπανμενων ανηρ Μαρδος έπειρατο προσ
ηνών, τω οννομα ήν eΥροιάδης, κατά τοντο της άχρο
ν ο ς  τη ονδεϊς ίτέταχτο φνλαχος’ ον γαρ ην δεινόν, 

α τοντο μη άλω χοτέ. απότομός τε γαρ ίστι ταντη 
αχρόπολις χαι αμαχος· τη ονδί Μηλης ο πρότερον 

χσι)*νς ΣαρδΙων μοννη ον περιηνενχε τον λιόντα τον 
η παλλαχη ετεχε, Τελμησσίων διχασάντων, ώς περιε- 

ιχ(λ εντός τ ον λεοντος το τείχος εσονται Σαρδιες αν ά
τι οι. ο δε Μηλης κατά το αλλο τείχος περιενείχας, τη 
έπίμαχον το χωρίον της αχροπόλιος, χατηλόγησε τον- 

ώς ιόν άμαχόν τε χαί απότομον εστι δε προς 
ί>ΰ Τμώλον τετραμμενον της πόλιος. ό ων δη cΥροιαδης 
ντος ό Μαρδος, ίδών τη προτεραίη τών τινα Ανδών 
ατά τοντο της αχροπό)Αος χαταβάντα ίπί χννέην άνω
θεν χαταχνλισ&είσαν χα\ άνελόμενον, έψράσΟη χαί ίς 

ψόν ίβάλετο. τότε δε δη αντός τβ αναβεβηχεβ χαϊ 
\τ αυτόν άλλο* Πέρα ίων ανίβαινον * προσβάντων δε 
Herod. I. J>
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'τνχνών, οντω δ?} Σάρδΰζ τβ ηλωχισα*' καί παν το αστυ I 
έπορΟέετο. Κ

,  ̂ , .  I
85. Κατ αντον δε Κροΐσον τάδε ίγίνετο. ην οι £ 

παϊς, τον καί πρότερον έπεμνησ&ηχ, τά μεν αλλα trust- |  
χης, άφωνος δέ. Ιν τij ών παρελ.ΰονση ενεστοϊ δ Κρόί- 
σος το παν ίς αντον Ιπεποιηχεε ά)Χα τβ ίττιφραζόμενο;, 
καί δη χαι (ς Αείχμονς περί αντον έπεπόμφεβ % ρησομι- \ 
νονς. η δε Πν&ίη ol είπε τάδε'

Λνδέ γένος, πολλών βασιλιν, μίγα νηπιε Κροϊοι, 
μη βονλιν πολνινχτον ϊην άνά δώμαΫ άχοΰιιν 
παιδος q &ιγγομίνον. τάδε Got, πολύ λώΐον άμςις 
ϊμμινα*' ανόηαιι γάρ Ιν ηματι πρώτον άνδλβφ.

α)Λσχομενον δε τον τείχεος ηίβ γαρ των τις Πsοσίων) 
άλΧογνώσας Κροΐσον ώς άποχτενέων, Κροίσος μέν vw  
ορίων ίπιόντα νπδ της παρεονσης σνμφορης παρημελη- 
χββ, ονδέ τι οϊ διέφερε πληγίντι έιπο&ανίειν· δ δε παϊς) 
οντος δ άφωνος, ώς είδε έπιδντα τον ΙΙέοσην, vrxo δέον; 
τε καί κακοΰ ιρρηξβ φωνήν, είπε δέ' άνθρωπε, μη 
χτείνε Κροίσον. οντος μέν δη το ντο πρώιον έφ&έγξία ο, 
μετά δε τούτο ηδη ίφωνεε τον πάντα χρόνον της ζόης.

86. Οι δε Πιρσαι τάς τβ δη Σάρδις εσχον καί α ν-' 
τον Κροίσον ίζωγρΐ)σαν, άρζαντα έτεα τεσσερεσχαίδιχα 
καί τεσσερεσχαίδεχα ημέρας πολιορχηΟέντα, χατά τδ 
χρηστηριόν τβ χαταπανσαντα την έωντον μεγάλην αα- 
χην. λαβοντες δέ αντον οι Πίρσαι ηγαγον παρά Κνρον 
δ δε σνννησας πνρην μεγάλην άνεβίβασε έπ αντην τδ 
Κροίσον τβ b  πέδη σι δεδειιίνον χαϊ δις έπτά Ανδώ 
παρ αντον παίδας, Ιν νόω ϊχων βϊτβ δη άχρο&Ινια τ αν 
τα χαταγιεΊν χλεών δτβω δη, βϊτβ καί ενχην ίπιτελίσ
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Αων, είτε χαι πνθόμενος τον "Κροίσον είναι ϋεοσεβέα, 
?δε εϊνεχεν ανεβίβασε επϊ την πνρην, βονλόμενος ειδε
ι εΥ τις μιν δαιμονών ρνσεται τον μη ζώοντα χατα- 
νΟηναι. τον μεν δη' ποιέειν ταντα · τω δέ Κροίσω 
τεωτι ΐπι της πνρης έσελΰείν, χαίπερ έν χαχω έόντι 
τοντω, το τον Σολωνος, ως οί εΥη συν &εω εϊρημένον, 
μηδενα είναι, των ζωόντων όλβιόν, ως δε άρα μιν 

οστηναι τούτο, άνενειχάμενόν τε χαι αναστενάζαντα  ̂
Όλλης ησνχίης ές τρϊς ονομάσαι δόλωνα. χαι τον 

gov αχούσαντα xehvaai τους έρμηνεας (πείρεσθαι 
• Κροίσον τίνα τούτον έπιχαλέοιτο, χα\ τοΐ£ προσελ- 
ντας ίπειρωτάν. Κροίσον δέ τέως μίν σιγψ ϊχειν 
■πεωμενον · μετά δέ, ώς ψαγχάζετο, είπείν Τον αν 
J πάσι τνράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων ές 
Ό ΐ'ς  (λϋείν> ‘/Ις δε σψι άσημα εφραζε, πάλιν έπει- 
τεον τά )&γομενα, λιπαρεδντων δέ αυτών χάϊ όχλον 
ρεχόντων, Ό*γβ δη, ώς ηλϋε αρχήν δ Σόλων έών 
ληναίος, χα\ θεησάμενος πάντα τον έωυτον ολβον 
οφλανρίσειε οία δη εΥπας, ώς τε αντω πάντα άποβεβη- 
► τηπερ ιχεινος είπε, ονδέντι μάλλον ές εωντον )λγων, η 
άπαν το ανθρώπινον χαϊ μάλιστα τους παρά σφίσι 

τοίσι δοχέοντας ολβίους είναι, τον μέν Κροίσον ταντα 
(ηγέεσθαι, της δέ πνρης ηδη άμμε\*ης χαίεσθαι τά 
ηέσχατα. χαϊ τον Κυρ ον άχονσαντα των έρμηνέων 
είπε Κροίσος, μεταγνόντα τε χαι έιτώσαντα ότι χαϊ 

τος άνθρωπος ιών άλλον άνθρωπον, γενόμενον ίων· 
υ ενδαψονίη ονχ έλάσσω, ζώοντα πνρϊ διδοίη, προς δέ 
ντοισι δείσαντα την τίσιν, χαϊ έπιλ^ξάμενον ως ουδέν 
1 των έν άνθρώποισι άσφαλεως εχον, xeXsveiv σβεννν· 
ι την ταχίστην.το Χαιόμβνον πυρ, χαϊ χαταβιβάζειν

D2
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Κρόϊσόν τε xai τονς μετά K qoUjov. xai τονς πειρωμέ- ξ 
νους ου δύνασ&αι ΐτι τον πνοος έπιχρατησαι. |

87. *Εν&αντα λλγεται νπδ Ανδών Κρόΐσον μα & όντα |  
τψ  Κνρον μετάγνωσιν, ώς ώρα παντα μ'εν άνδρα σβεν- |  
ννντα το πνρ, δνναμένονς δε ονχετι χαταλαβέϊν, έπιβώ- |  
σασ&αι τον 'AnoDjuva έπιχαλεόμενον, εΧ τι οΐ χεχαρι- 
σμετ'ον έξ αντον έδωρη&η, παραστηναι xai ρνσασ&ΐά 
μιν 6c του παρεοντοξ xcrxov. τον μεν δαχρνοντα έπινα» |  
Ιεεσ&αι τον θ εό ν  έλ δε αΐ&ρίης τε xai νηνεμιης σνν- 
δραμέειν έξαπίνης νίφεα, χαιχειμώνα τε χαταρραγψαι 
xai νσαι νδατι )&βροτάτω, χατασβεσ&ηναί τε τψ  πν- J 
ρψ\ ουτω δη μα&δντα τον Κνρον, ώς εϊη δ Κροίαος > 
xal χλεοφιλης xai άνηρ άγα&δς, χαταβιβάσαντα αυτό*;,* 
άπδ της πνρης εϊρεσ&αι τάδε · Κρόισε, τις σε άνΰρώ- % 
πων άνέγνωσε έπϊ γην ττ,ν έμην στρατενσάμενον π oil- % 
μι ον αντί φίλον έμοϊ χαταστηναι; *0 δε είπε' 'JI βασιλεν,^ 
ίγώ ταυτα έπρηξα τη ση μεν ενδαιμονίη, τη έμεωντον *· 
δε χαχοδαιμονίη * αίτιος δε τούτων έγενετο δ * Ελλήνων 
-3εος, έπαρας έμέ στρατενεσ&αι. ου<5ι·ί$ γάρ οντω ανόη
τος 6 m , ο στις πόλεμόν προ είρητης αίρέεται * έν μΐν 
γαρ τη οί πάϊδες τ ονς πατέρας &άπτ ονσι,' έν δε τω οΐ 
πατέρες τ ονς ποΓιδας. άλλα ταυτα δαίμοσί χου φίλον ψ  
ουτω γενίσχλαι,

88. *0 μεν ταυτα Χλεγε* Κύρος δε αυτόν λνσας χά· 
τισέ τβ έγγνς (ωυτου χα2 χάρτα έν πολλή προμη&ίη 
είχε , άπε&ώνμαζέ τε δρέων xai αντδς xal οί περί έχει 
νον έοντες πάντες. ο δλ σνννοίη έχόμενος ησνχος ψ  
μετά δε, έπιστραφείς τε xai ιδόμενος τους Πΐρσας τ 
των Ανδών άστν χεραιζοντας, είπε· Λ  βασιλεύ, χότε 
λέγειν προς σι τά νοΙων τυγχάνω, η σιγάν έν τω παρ-
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vn [χρονι·ί\ χρη; Κνρος δε μιν χλαοσέοντα (χέλενε 
ιν ο τι βονλοιτο. ο δε αυτόν ειρώτα λίγων' Ουτος 

πολλος όμιλός τί ταντα σπονδή πολλ.η, (ργαζβται; *0 
είπε’ Πολιν τε την σην διαρπάζει χαι χφ\ματα τα 

t  διαφορεει. Κρόϊσος δε άμείβετο* Οντβ πά)χν τΐ{ν 
ψ  οντβ χρήματα τα (μα διαρπάζει' ονδεν γάρ (μοι 
ι τούτων μετά · άλλα φίρονσΐ τε χα) άγονσι τά σά.

89. Κνρω δε επιμελές (γ ενετό τά Κροίσος είπε, 
παστησάμενος δε τους άλλους εΐρετο Κροίσον ο τι οι 
ορωη (ν τοΊσι ποιενμένοισι. ο δΐ είπε * *Επεί τε με 
εοι δώχαν δούλάν σοι, διχαιώ, el τι (νορέω n)Jov, ση- 
αίνειν σοι. Πέρσαι, φνσιν (δντες νβριστα), είσι άχρη
στοι ' ην ών συ τούτους■ περιίδης διαρπάσαντας χαι 

ασχάντας χρήματα μεγάλα, τάδε τ οι (ξ αυτών (πί
ζα γενεσ&αΐ' ος αν αυτών πλλΊστα χατάσχη, τούτον 

ροσδίχεσ&αΐ τ οι (παναστησάμενον. νυν ών ποίησον 
δε, εϊ τ οι άρίσχει τά (γώ λέγω, χάτισον τών δορνιγό- 
'αν επι πάσησι τησι πύλη στ ψνλάχονς, οι )*γόντων 
ρος τους (χφεροντας τά χρήματα άπαιρεόμενοι, ώς 
<ρεα άναγχαίως εχει δεχατεν&ηναι τω Ju. χαι συ τά 

οιν άπεχ&ησεαι βίη άπαιοεόμενος τά χρήματα, χαι 
Ίνοι συγγνόντες ποιεειν σε δίκαια έχόηες προήσονσι.

90. Ταντα άχονων ο Κνρος νπερηδετο, ώς οι ίδό- 
β ου νποτίϋεσ&αΐ' αίνέσας δε πολλά χάΐ (ντειλάμε- 

ος τοΊσι δορν((6ρηισι τά Κροίσος νπε&ηχατο (ππε)ίειν, 
Ίπε προς Κροίσον τάδε' ΚροΊσε, άναρτημενον σεν άν· 
ρος βασιλέος χρηστά έργα χαι επεα ποιεειν, αϊτεο δόσιν, 
ντινα βονλεαί τοι γενεσ&αι παραυτίχα. *Ο δε είπε · 

δέσποτα, έάσας με χαριεί μάλιστα τον ΰεον τών 
1 ψων, τον (γώ έτίμησα &εών μάλιστα, (πείρεσ&αι,
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πέμψαντα τάσδε τάς πέδας, el εξαπατάν τονς ev ποι- 
ενντας νόμος ίστί οι. Κνρος δέ εϊ’ρετο ο τι οι τοντο 
έπηγορευων παραιτέοιτο. Κροίσος δε οι ίπαΧιΌάγησε 
πάσαν την ετούτον διάνοιαν και των χρηστηρίων τάς 
νποχρίσιας, και μά)Αστα τά αναθήματα, και ώς επαρ
κείς τω μαντηί'ω έστρατενσατο έπι Περσας. )£γων δε 
ταντα, κατέβαινε αντις παραιτεόμενος έπείναΐ οι τω 
&εω τούτων όνειδίσαι. Κνρος δε γελάσας είπε* Καί 
τοντον τενξεαι παρ έμεν t Κροίσε, καϊ άλλον παντό; 
του αν εκαστοτε δέη. eflg δε ταντα ηκονσε ο Κρο7σος, 
πέμπων των Ανδών ίς Α είδους, ένετϋΐετο τι&έντας τά; 
πεδας Ιπϊ τον νηον τον ονδον εϊρωτάν, εϊ ον τι έπαι- 
σχννεται το7σι μαντηΐοισι έπάρας Κροϊσον στράτευε- 
σ&αι έπι Περσας, ως καταπανσοντα την Κνρον δίναμιν, 
Ιατ ης οι άκροϋΐνια τοιαντα γενέσ&αι, δεικννντας τάς 
πεδας· ταντά τε έπειρωτάν, και ει αχαρίστοισι νόμο; 
είναι το7σι *Ε)ληνικο7σι -Οεόϊσι.

91. Λίπικομένοισι δε το7σι Ανδοίσι και λέγονσιτά 
έντεταλμένα την ΤΙνΟίην λέγεται είττεϊν τάδε· Την πε- 
πρωμένην μοίραν αδύνατά έστι άποφνγέειν και -ΰεω. 
Κροίσος δέ πέμπτου γονέος άμαρτάδα έξέπλησε, ος έών 
δορνφορος ΙΙρακ^ιδέων, δολο) γνναικηιω έπισπόμενος 
έφόνενσε τον δεσποτεα, καί ϊσχε την έκείνον τιμήν ον- 
δεν οι προσηκονσαν. προ&νμεομένον δέ Αοξίεω, οκως 
άν κατά τονς πάίδας τονς Κροϊσον γένοιτο το Σαρδίων 
πά&ος κάϊ μη κατ αυτόν Κροϊσον, ονκ οιός τε έγένετο 
παραγαγείν μοίρας, οσον δέ ένέδωκαν ανται, ηννσατο 
και έχαρίσατό or τρία γαρ ετεα έπανεβάίετο τψ  Σαρ- 
δίων άλωσιν, κάϊ τοντο ΙπιστασΟω Κροίσος, ώς ύστε
ρον τοΤσ* ϊτεσι τοντοισι άλού? της πετρωμένης, δεύτερα
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ι τούτων χαιομένε) αντω έπηρχεσε. κατά δέ το μαν- 
'ΐ'ίον το γενόμενον ονχ ορθώς Κροίνος μίμφετur  
ροηγυρενε γάρ οι Λοξίης, ην στρατεύεται έπί ΙΙέρσας, 
εγάλην αρχήν ανιόν χαταλυσειν. τον δε προς ταντα 
ρην ευ μέλλοντα βον)^νεσ0αι inείρεσθαι πέμ\\)σνταί 
οτερα την έωντον η τηνΚνρον λίγοι αρχήν, ου συλλαβών 
β το (>ηϋίν ούδ* έπανειρόμενος, έωντον αϊτιον άποφαι- 
έτω. τωχαί το τε)*νταΊον χρηστηριαζομένω είπε [τα είπε] 
ίοζίης περί ημιονον, ουδέ τούτο σννέλαββ. ην γάρ δη 
» Κύρος ουτος ημίονος * έχ γαρ δυοίν ονχ ομοεθνέων 
'γεγόνεβ, ̂ εητρδς άμεΐνονος, πατρος δέ υποδεεστέρου· η 
ιέν γαρ ην Μηδίς χα\ 'Λστυαγεω θνγάτηρ του Μηδων 
Ιασιλέος, ο δέ Πέρσης τβ ην χαί αρχόμένος υπ έχείνοισι, 
<αϊ ινερϋε έων τόϊσι άπασι δεσποίνη τη έωντον σννοΐ- 
68. Ταντα μεν η ΠνΟΙη νπεχρίνατο τοΊσι Λυδοίσι, 
}» δέ άνηνειχαν ές Σάρδις και απήγγειλαν τω ΚροΙσω. 
? δε αχονσας σννέγνω έωντον είναι την άμαρτάδα καί 
ν τον θεού.

92. Κατα μεν δη την ΚροΙσον τβ αρχήν καί *ΙωνΙης 
την πρωτην καταστροφήν ισχε οντω. ΚροΙσω δέ έσιι 
καί άλλ,α αναθήματα έν τη Ίΰ.λάδι πολλά καί ον τα εί- 
ρημένα μουνα· έν μεν γαρ Θηβησι τη σι Βοιωτών τρί- 
πονς χρνσεος, τον άνέθηκε τω Α̂π άλλωνι τω ’ΐσμηνίοι, 
έν δέ Ίϊφέσω αι τβ βυες at χρνσεαι καί των κιονών αί 
πολλαΐ, έν δέ Προνηίης της έν ΑελφοΊσι άσπίς χρνσέη 
μεγάλη, ταντα μεν καί ετι ές έμέ ην περιεόντα, τά δ* 
έξαπολωλε των αναθημάτων, τα 8* έν ΒραγχΙδησι τησι 
'Μιλησίων αναθήματα ΚροΙσω, ώς έγώ πννθ άνομαι, ίσα 
τβ σταθμόν καί ομοία τοίσι έν Αελφοίσι. τά μέν vw  IV 
τβ Aetyobg καί ές τον 3Αμφιάρεω άνέθηχβ οίκηϊά τβ

LIB. I. CAP. 90 —  92.
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lorxa xal των πατρωων χρημάτων απαρ^ν, τα δε α)1α 
άνα&ηματα ϋς άνδρδς (γενετο ονσίης (χ&ροϋ, δς οί 
πριν η βασιλενσαι άντιστασιώτης κατεστηχεε, σνσπενδων 
Πανταλεοντι γενεσ&αι την Ανδων άρχην. δ δε Παν- 
ταλεων ην *Αλνάττεω μίν ηαΐς, Κροίσον δε αδε)^εδς 
ονχ ομομήτριος* ΚροΊσος μεν γάρ έχ ΚαεΙρης ην γνναι- 
χδς 'ΑΧνάτττ], ΠανταΧεων δε έξ *ΐάδος. έχει τε δε, δον- 
τος τον πατρος, Ιχράτησε της άρχϊ,ς δ Κροίσος, τον αν- 
&ρωπσν τον άντιπρησσοντα ΙπΙ χναφον δίχων διέφ&ειρε, 
την δε ονσίην αντον έτι πρότερον χατιρωσας τότε τρό
πο) τω ειρημενω αή&ηχβ Ις τα εΤρηται. χαι περί μεν 
ανα&ηματων τοσαντα είρησ&ω.

93. Θώνμοττα δε γη ΑνδΙη Ις σνγγραφην ον μάλα 
εχει, οιά τε xal άλλη χωρη, ηαρεξ τον ix τον Τμώλον 
χεηαφερομέτον ψήγματος. εν δε εργον πολ).δν μεγιστον 
παρέχεται χωρίς των τε Αιγνπτίων έργων χαι των Βα- 
βν)Λ3νίων' ιστι αντό&ι 'Αλνόπτεω τον Κροίσον πατρος 
σήμα, τον η χρητχις μεν Ιστι λί&ων μεγάλων, τδ δε άλλο 
σήμα χώμα γΐ ς̂. ίξεργασαντο δέ μιν οι αγοραίοι άν&ρωποι 
χαί ο» χειρωναχτες χαι αι ένεργαζόμεναι παιδίσχαι. οΐ·ροι 
δε πέντε ίοντες έτι χαι Ις Ιμέ ησαν Ιττι τον σήματος άνω, 
xal crqpi γράμματα Ινεχεχόλαπτο τά εχαστοι ίξεργάσαντο, 
χαι έφαίνετο μετρεομενον τδ των παιδισχέων εργον Ιόν 
μέγιστον. του γαρ δί) Ανδων δι]μον αι Όνγατίρες πορ
νεύονται ηασαι, σνΧλέγονσαι σςτΑπ γερνάς, Ις δ αν σνν- 
οιχησωσι τοντο ποιέονσαι· ίχδιδοασι δε ανται έωντάς. 
η μεν δη περίοδος τον σίγματος είσΐ στάδιοι Γί χαι δνο 
πλε&ρα, τδ δε ενρός Ιστι πΧε&ρα τριαχαίδεχα · Uurη 
δέ έχεται τον σήματος μεγάλη 9 την λεγονσι Ανδοί αεί-

56

m



57LIB. I. CAP. 92 —  94.

ναόν είναι· καλ&ται δέ αυτή Γνγαίη. τούτο μέν δη 
rιοιοντό έστι.

94. Ανδοι δε νόμοισι μ tv παραπλησίοισι χρέωνται 
a t Ελληνες,χωρίς η ότι τα &η)&α τέκνα καταπορνενονσι * 

πρώτοι δέ ανθρώπων των ημείς ιδμεν, νόμισμα χρυσόν 
αϊ άργυρον κοιράμενοι έχρησαντο, πρώτοι δέ και κάπηλοι 

έγένοντο. φασϊ δέ αυτοί Ανδοι και τας παιγνιας τας νυν 
στμσι τβ και Ελλησι κατεστεώσας έωυτών έξενρημα γε- 
έσθαι. άμα δέ ταντας τβ έξενρεθηναι παρά σφίσι λέ- 

γουσι και Τνρσηνίην άποικίσαι, ώδε περί αυτών λέγον- 
ες · έπ ι!Αίνος του Μανεω βασιλέος σιτοδηίην ισχυρήν 

άνά την ΑυδΙην πάσαν γενέσθαι · και τους Ανδονς 
έως μέν διαγειν )Λπάρέοντας, μετά δέ, ώς ον πάνε- 

σθαι, άκεα δίζησθαι, άλλον δέ άλλο έπιμηχανάσθαι 
αυτών, έξενρεθηναι δη ων τότε και τών κύβων και τών 
αστραγάλων και της σφαίρης και τών άλλέων πασέων 

αιγνιέων τα ειδεα πλην πεσσών τούτων γάρ ων την 
ενρεσιν ονκ οικήίοΰνται ΑυδοΙ. ποιέειν δέ ώδε προς 

τον )αμόν έξενρόντας, την μέν έτέρην τών ημερέων παί- 
ζειν πάσαν, \να δη μη ζητέοιεν σιτια, την δέ έτέρην σι- 
τέεσθαι π αυομένονς τών π  αιγνιέων. τοιουτω τρόποι 
διάγειν έπ ίτεα δνών δέοντα είκοσι, έπεί τβ δβ ονκ 
irviivai το κακόν, άλλ' έπι μάλλον ιτι βιάζεσθαι, οντω 
δη τον βασι)*α αυτών δυο μοίρας διελόντα Αυδών πάν
των κληρώσαι, την μέν έπι μονή, την δέ έπι έξόδω έκ της 
χώρης, κα'ι έπι μέν τ/; μένειν αντου λαγχανονση τών 
μοιρέων έωυτόν βασιλέα προστάσσειν, έπι δέ τΐ/ απαλ
λασσόμενη τον έωυτου πάϊδα, τώ οννομα είναι Τυρση- 
νόν. λαχόντας δέ αυτών τους ετέρους έξιέναι έκ της 
χάρης, καταβσραι Λ  Σμύρνην κα\ μηχανήσασ&αι
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πλωία, ίς τά ίσ&εμένονς τα πάντα, οσα σ<μ έμ· χρηστά 
ίπίπλοα, ιαχοπλΧειν χατα βίου re χαι ζψησιν, A? ύ 
ε&νεα πολλά παραμενψαμένονς άπιχέσ&αι ίς ’Ομβρι- 
χούς, ένθα σφίας ίνιδρνσασΰαι πόλκας χαι οιχίειν το 
μέχρι τονδε. αντί δε Ανδών μετονομασ&ηναι αντονς 
ίπι τον βασιλέος του παιδός, ός σφεας όηη)γαγε% ίπι 
τούτου τιρ> ίπωννμίην ποιημένους όνομασ&ηναι Τυρ- 
σηνούς. Λνδοι μέν δη υπό Πέρσησι δεδονλωντο.

95. *ΕΠΙΑΙΖΙΙΤΑΙ δε δη το ένθετη εν ημίν ο λόχος 
τον τε Κνρον, όστις ίων την Κροίσον αρχιρ χατείλε, 
χα# τους ΙΤέρσας, ότεω τρόποι ηγησαντο της *Ασίης. 
Jig ών Περσέων μετεξετεροι λέγονσι οί μη βουλωμένοι 
σεμνονν τα περί Κνρον, αλλά tov ίόιτα λέγειν λόγον, 
χατα ταΰτα γρ(*ψω, ίπιστάμενος περί Κνρον ν.αι τρι- 
φασίας α)Χας λόγων όδον; φηναι. Ασσυριών αρχόν
των της άνω Ασίης ίπ ϊτεα εΤχοσι χαι πεντακόσια, 
πρώτοι απ αυτών Μηδοι ηρξαντο άπίστασθαι · χαι 
χως οντοι περί της ίλένΟερίης μαχεσαμενοι τοίσι *Ασσν- 
ρίοισι ίγένοντσ ατδρες αγαθοί, χαι άπωσάμετοι την 
δουλωσυΐ'ην ίβωυθερώθησαν. μετά δέ τούτους χαι τα 
αλλα εθνεα ίποίεε τωντό τοίσι Μηδοισι.

96. Εοντων δε αυτονόμων πάντων άνά την ήπει
ρον, ωδε αντις Ις τυραννίδας περιηλ&ον. ανηρ ίν τόΐβΐ 
Μηδοισι ίγένετο σοφός, τω οννομα ην Αηιόχης, παίς 
δ* ην Φραόρτεω, ουτος ο Αηιόχης, ίρασθεις τνραννί- 
δος, ίποίεε τοιαδε. χατοιχημένων των Μηδων χατα 
χώμας, ίν τη έωvrgjv ιών χαι πρότερον δόχιμος χαι 
μ άλλον τι χαι προθνμοτερον δικαιοσύνην ίπιΟέμενος 
ησχεε· χαι ταΰτα μέντοι ίούσης άνομίης πολλής άνά 
πάσαν την Μηδιχην ίποίεε, ίπιστάμενος ότι τα» διχαίω

53
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to άδικον πολέμιόν έστι. οι δε έκ της αν της κώμης Μη- 
δοι, ορώντες αυτόν τους τρόπους, δικαστήν μιν έωντών 
αίρέοντο. δ δε δη, οϊα ανεώμενος αρχήν, ιϋνς τε καί 
δίκαιος ην. ποιέων τβ ταντα έπαινον είχο ονκ ολίγον 
προς των πολχ τέων οντω, ώστε πνν&ανδμενοι οι έν τη σι 
αλλησι κώμη σι ως Αήίοχης εΐη άνηρ μοννος καπά το 
ορϋον δικαζων, πρότερον περιπίπτοντες άδίχοισι γνώ- 
μησι, τότε έπεί τε ήχον σαν, ασμενοι έφοίτ εον παρά τον 
Αηίόχεα και αυτοί διχασόμενοι· τέλος δε ονδενϊ άλΧω 
έπετ ράποντο.

97. Πλέννος δε αίει γινομένου τον έπιφοιτέοντος, 
οία πνν&ανομένων τας δίχας άποβαίνειν κατα το έδν, 
γνονς δ /ίη'ίοχης ές έωντδν παν αναχείμενον, ούτε κατί- 
ζειν ϊτι 7/&ελέ ενϋαπερ πρότερον προχατίζων έδίχαζε, 
ουτ εφηη διχάν ϊτι· ον γάρ οι λνσιτελέει’ν, των έωυτον 
έξημελ.ηχοτα τοΊσι πέλας δι* ημέρης διχάζειν. έονσης 
ων αρπαγής και ανομίης ϊτι πολλω μάλλον άνά τας κώ
μης η πρότερον ην, σννελέχϋησαν οι Μηδοι ές τωντδ 
και έδίδοσαν σφ,ίσι λόγον, Μγοντες περί των κατηχόντων. 
ως δ έγω δοχέω, αάλ,ιστα ϊλεγον οι του Αηιόχεω φίλοι· 
Ον γαρ δη τροπιη τω παρεόντι χρεωμένοι δυνατοί είμεν 
οικέειν την χώρην, φέρε στησωμεν ημέων αυτών βασι
λέα’ και οντω η τε χώρη ευνομησεται, και αυτοί προς 
ϊργα τρεφόμενα, ουδέ νπ ανομίης ανάστατοι έσόμε&α. 
Ταντέί κη λέγοντες πεί&'ονσι εωντονς βασιλενεσΟαι.

98. Λντίχα δε προβαλΧομενων οντινα στησονται 
βασιλέα, δ Αηΐόχης ην πολΧ,δς νπδ παντδς άνδρδς κα} 
προβαλλομενος και αίνεόμενος, ές δ τούτον χαταινέονσι

ι βασιλέα σφίσι είναι, δ 5* έχέλενε αντονς οικία τε ίων·
' τφ αξία της βασιληίης οΐχοδομησαι καί κρατνναι αντόν
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δορυψόρηισι. ποιενσι drj ταντα ol δίηδοί’ οίχοδομέοισι 
τβ γάρ ηντω otxla μεγάλα to xai ισχυρά, ίνα αντός 
tcfoaae της χώρης, xai δορυφόρους αντώ έτχιτρέπονσι ix 
πάντων Άίηδων χαταλεξασ&αι. ό δέ ώς εσ/8 την αρ
χήν , τους Μηδους ηνάγκασϋ εν πόλασμα ποιησασ&αι, 
χαΐ τοντο περιστέλλοντας των άλλων ήσσον έττιμέλεσ&αι. 
πει·&ομένων δε xai ταντα των Μηδων οιχοδομεει τείχεα 
μεγαλα τε xai καρτερά ταντα, τα ννν l/ίγβότανα χέχλ.η- 
ται, ΐτερον έτερο) χόχλω ένεστεώτα. μεμηχάνηται δε ον- 
τω τοντο το τείχος, ώστε ο ετερος τον έτερον χόχλος 
τοίσι προμαχεώσι μοόνοισΐ έστι υψηλότερος. %ό μέν 
χον τι χαι το χωρίον σνμμαχέει, χολωνός Iον, ώστε τοι- 
οντο είναι* το δε χαι μάλλον τι έπετηδεό&η, χόχλων 
Ιοντων των συν απάντων έπτά· έν δε τω τελευταίο) τά 
βασιλ.ηϊα ενεστι xai οι θησαυροί. το δε αυτών μεγιστόν 
έστι τείχος χατά τον *Αθηνέων χόχλον μάλιστα xtj το 
μέγαθος. τον μέν δη πρώτον χόχλον οι προμαχεώνές 
είσι λεν/.οί, τον δέ δεύτερον μελάνες, τρίτον δε χόχλον 
φοινιχεοι, τέταρτου δε χνάνέοι, πεμτττον δε σοτνδαράχι- 
νοι. οντω πάντων των χόχλων οι ττρομαχεώνες ην&ι- 
σμενοι εισι (ραρμαχοισι · δυο δέ ο* τελευταίοι εισι ο μεν 
χαιαργυρωμενους, ό δέ χαταχεχρνσωμένονς εχων τους 
προμαχεώνας.

99. Ταντα μέν δη ο Ληίόχης έωντω τβ έτείχεε xai 
περί τά έωντον olxla, τον δέ άλλον δήμον πέριξ ίχελενε 
το τείχος οιχεειν. οιχοδομη&έντων δέ πάντων χόσμον 
τονδβ Αηιόχης πρώτος έστι ο χοπαστησάμενος, μίμε 
έσιεναι παρά βασιλέα μηδένα, δι αγγέλων δέ πάντα 
χρεεσ&αι, όράσΟτ&η βασιλέα υπό μηδενός, προς τβ 
Τοντοισι ετι γελάν teW i τϊτνειν άντΙον χαϊ άπασι τοντό
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γε είναι αισχρόν. ταντα δε ηερϊ εωντδν έσεμνννε τώνδε 
βϊνεκβν, όκως αν μη ορεοντες οι ομήλικες ίόντες σύντρο
φοί τε έκείνω καϊ οϊκΐης ον φΧανροτέρης, ονδέ ές υνδρα- 
γαθίην λειπόμενοι, λνηεοίατο και επιβονλενοιεν, «λ/ ’ 
έτεροΊος σφι δοκέοι είναι μη ορεωσι.

100. 'Επεί τε δε ταντα διεκόσμησε και ίκράτννε 
έωντόν τη τνραννίδι, ην το δίκαιον φνλάσσων χαλεπός' 
καϊ τας τβ δίκας γράφοντες εϊ’σω παρ εκείνον έσεπεμ- 
πεσκον, καϊ (κείνος διακρίνων τας έσ((ερομενας έκπεμ- 
πεσκε. ταντα μεν κατά τας δίκας έποίεε, τα δε δη άλλα 
έκεκοσμεατό οί· eV τινα πννθάνοno νβρίζοντα, τούτον 
όκως μεταπεμψαιτο, κατ άξίην έκαστον αδικήματος (δι
καίου, καί οι κατάσκοποί τε καϊ κατηκοοι ησαν άνά 
πάσαν την χώρην της ηρχε.

101. Αηίόκης μέν ννν το Μηδικόν έθνος σννέστρεψε 
μουνον, καϊ τοντον ηρζε. εστι δε Μηδων τοσάδε γενεά, 
ΪΙονιίαϊ, Παρητακηνοϊ, Στρονχατες, *Λρίζαντοϊ, Βονδιοι, 
Μάγοι, γενεά μεν δη Μηδων έστϊ τοσάδε.

102. Αηίοκεω δε παίς γίνεται Φραόρτης} ος τελεν- 
τησαντος Αηίόκεω, βασι)&νσαντος τρία καϊ πεντηκοστά 
ετεα, παρεδεξατο την αρχήν· παραδεχόμενος δε ονκ 
άπε/ρητο μοννων άρχειν των Μηδων, άλλα στρατενσά- 
μενος έπϊ τονς Πέρσας πρώτοισί τε τούτοισι έπεθηκατο, 
καϊ πρώτονς Μηδων νπηκόονς iποίησε. μετά δέ εχων 
δνο ταντα ε&νεα και άμφ>ότερα ισχνρά, κατεστρεφετο 
τψ^ΑσΙην an άλλου In ά)Χο ιών έθνος, ές ο στρατεν- 
σάμενος έπι τονς Λσσνρίονς καϊ *Λσσνρίων τοντονς οΤ 
JVTvov είχον καϊ ηρχον πρότερον πάντων, τότε di ησαν 
μεμοννωμενοι μεν* σνμμάχων «τβ απεστεωτων, άλ)χος 
μέντοι έωντών εν ηκοντες, έπϊ τοντονς δη στρατενσάμε-
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νος 6 Φηηόητης αυτός re διεψΰ-άρη, άρξας δυο xai 
εϊχοσι freer, xai δ στρατός αντον δ πολΧος.

103. Φραορτεω δε τελ&πησαντος έξεδεξατο Κνα- 
ξάρης δ Φραόρτεω του Αηίοχεω πα7ς. οντος λεγεται 
πο/Χον ιτι γενεσ&αι άλχιμωτερος των προγόνων · και 
πρώτος re Ο.δχισε κατά τεΧεα τους έν rrj Ασίη, xal 
πρώτος διάταξε χωρίς έχάστονς είναι, τους τβ αιχμοφό- 
ρονς ν.αϊ τους τοξοφόρονς xai τονς Ιππίας· προ τον δε 
άναμιξ ip  πάντα ομοίως άναπεφυρμόνα. οντος δ το7σι 
Ανδοίσι ιστι μαχεσάμενος, οτθ ννξ η ημερη Ιγενετό σφι 
μαχομίνοισι, xai δ την 'Αίνος ποταμον άνω Ασίην πά
σαν σνστησας ίωντω. σνλΧάξας δί τους νπ ίωντω άρ- 
χομενονς πάντας έστρατενετο έπϊ την ΙΫϊνον, τιμωρεων 
τε τώ πατρΧ xai την πόλτν ταντην &ελων ίξελίϊν. xai 
οι, ώς σνμβαΧων ένίχησε τονς Ασσνρίονς, περιχατημάντρ 
την Νϊνον ίπηλϋε Σκν&εων στρατός μδγας, άγβ δί αν- 
τονς βασιλεύς δ ΣχυΟεων Μαδνης, ΠρώτοΟνεω πα7ς · 
ot έσεβαΧον μεν ig την Ασίην Κιμμερίονς ίχβαλόντες ix 
της Ευρώπης, τοντοισι δί ίπισπόμενοι φ&υγονσι οντω 
ές̂  την Μηδιχψ χώρην άπίχοντο.

m . /Ε σ η  δί από της λίμνης της Μαιητιδος έπι 
Φασιν ποταμον xai ig Κολ.χονς τριηχοντα ημερεων εύ- 
ζώνω οδός, ix δε της Κολχίδος ον πολλόν νπερβηναι 
ig την Μηδιχην, αλλά εν τδ διά μέσου ε&νος αυτών 
Αχτι, Σα σπείρες, τούτο δί παραμειβομενοισι είναι εν 
τη Μηδιχί}. ου μεντοι οι γβ Σχν&αι τούτη ίσεβαλον, 
αλλά τψ  χατνπερ&ε οδόν πολλοί μαχροτερην ίχτραπό- 
μίνΜ» iv δεξιή εχοντίς τό Κανχάσιον ορος. iv&avru ol 
μεν^ρΤηδοι σνρβ^Χσντες το7σι Σχν&ησι xai έσσω&ί*πες
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5 /ut///; της αρχής χατελυ&ησαν, οι δέ ΣχνΟαι την ' 
σίην πάσαν έηέσχον.

105. ’ΕνΟεντεν δέ ηίσαν (π Αίγυπτον ν.αϊ in ti τε 
ένοντο έν τη Παλαιστίνη Σνρίη, Ψαμμίτιχδς σφεας 

βγνπτου βασύένς άντιάσας δοίροισί τε και )ιτησι imo- 
ρέπει τδ ηροσωτέρω μη ηορευεσ&αι. οι δε έηεί τε άνα- 
αρέοντες οπίσω (γενοντο της ΣνρΙης (ν *Λσχα).ωνι πόλε, 
αν πΊχονων ΣχυΟέων παρεξελΟόντων άσινΐων, ολίγοι τι
ς αυτών νηο)£ΐφΟίντες (συλησαν της ουρανίης *Αφρο- 
της τδ ιρδν. ϊστι δε τούτο τδ ιρδν, ώς (γώ πννΟ ανόμενος 
ρίσκω, πάντων άρχαιδτατον ίρών δσα ταυτης της Όε- 
Ί’ χαϊ γάρ τδ ίν Κύπρια Ιρδν ενϋευτεν (γένετο, ώς αν- 
η Ηγουσι Κύπριος χαι τδ (ν ΚνΟηροισι Φοίνικες εισι 

ιδρνσάμενοι (χ ταυτής τηςΣνρίης (όντες. τόϊσι δέ των 
χν&έων σνλησασι τδ ιρδν τδ εν Ασχάλωνι χαι τοίσι του- 
ον αιεϊ εχγόνοισι ενεσχη'ψε η θεός ϋ η)&ιαν νονσον’ ώστε 
αα Ηγονσί τε οι ΣχυΟαι διά τουτό σφεας νοσεειν, χαι 
lay ηαρ εωντοΊσι τους άηιχνεομενους (ς την Σχυ&ιχην 
άρην ώς διαχέαται, τους χαλεουσι (ναρεας οι Σχυ&αι.

10G. 3Εηι μέν τυν οχτώ χαι εΧχοσι ϊτεα ηρχον της 
'.σίης οι Σχυΰαι, χαι τά ηάντα σφι υπό τε υβριος χαί 
' γωρίης ανάστατα η ν  χιορις μεν γάρ (ρδρον επρησ- 
ν ηαρ έκαστων τδ έχάστοισι (ntfiu)J.ov, χωρϊ? δέ 

ου φόρου ηρηαζον ηεριελαυνοντες τούτο ο τι εχοιεν 
«αστοί, χαί τούτων μέν τους nhxrvag Κναξάρης τε χαϊ 
ιϊΐβοι ζεινίσαντες χαι χαταμε&νσαντες χατεφόνενσαν, 
αι ουιω άνεσώσαντο την άρχίρ Μηδοι, χαϊ (ηεχρατεον 
ώνηερ χαϊ πρότερον^ χαι τίρ τε IV7νον ε7ι).ον, (ώς δέ 
AXovf έν έτέροισι λδγοισι δηϊχόσώ) χαϊ τους Άσσνρίονς 
τοχειρίονς ‘ έποιησαιπο ηλην της Εαβνέωνίης μοίρης.

►
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μετά δέ ταντα Κναξάρης μεν, βασιλενσας τεσσεράχοντα 
ετεα σνν τόίσι Σχνθαι ηρξαν, τε)ευτα.

107. *£χδίχεται δε *Αστνάγης δ Κναξάρεω παίς την 
βασιληΐην. χαί οι ίγ  ενετό θνγάτηρ τη οννομα εθειο 
Μανδονην. την ίδοχεε ’Αστναγης Ιν τώ ύπνο) ονρησαι ' 
τοσοντον, ώστε πλησαι μεν την έωυτον πόλιν, ίπιχοαα- j 
χλνσαι δε χαί την ’Λσίην πάσαν, νπερθέμενος δέ των ' 
μάγων τοίσι ονειροπόλοισι το Ινύπνιον, ίφοβ)]θη παρ ■ 
ανιών αυτά εχαστα μαθών. 'μετά δε την Μανδάνην | 
ταντην ίονσαν ηδη άνδρος ώραίην Μηδων μεν των. 
εωιπον αξίων ονδενϊ διδοϊ γυναίκα, δεδοιχώς την οψιν
ο δε Πίρση διδοί τώ οννομα ην Καμβνσης, τον ενρισχε J 
οιχίης μιν Ιόντα αγαθής, τρόπον δε ησνχίον, πολλω J 
ενερχ9ε άγων ανιόν μέσον άνδρος Μηδον.

108. Σννοιχεονσης δε τώ Καμβνση της Meηδονής 
ο Λστναγης τώ πρώτο) ετεϊ είδε άλλην οψιν ίδοχεε δί ο»' 
έχ των αιδοίων της θνγατρός ταντης φνναι άμπελον, 
την δε άμπελον έπισχειν την ^Λσίην πάσαν, ιδων δε ■ 
τοντο χαι νπερθεμενος τοίσι ονειροπόλοισι μειεπέμψατο 
ίχ των Περσιών την -θυγατέρα ίπίτεχα ίονσαν, άπιχο-  ̂
μενην δέ ίφνλασσε βονλόμενος το γεννώμενον ίξ αντης J 
διαφθέϊραι* ίχ γάρ οι της οψιος οι των μάγων όνειρο-  ̂
πόλοι έσημαινον, ότι μίλλοι ό της θνγατρός ανιόν γό- j 
νος βασιλενσειΥ αντί εκείνον. τα ντο δη ών φυλάσσομε- 
νος ό ’Λστναγης, ως έγενετό ό Κύρος, χαλέσας"Λρπαγον, .! 
άνδρα οΐχίμον χαι πιστότατόν τε Μηδων χαι πάιπων· 
ίπίτροπον των ίωυτον, ελεγέ οι τοιάδε· 'Λρπαγε, π ρή
γμα το άν τ οι προσθίω, μηδαμα παραχρι]στ], μηδέ ίμί ' 
τε παραβολή χαι άλλους έλόμενος ίξ ύστερης ίωντω πε- , 1 
ριπέσης. λάβε τον $ανθάνη ετεχε παίδα, φίρων δέ if  -
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o j v t o v  unoxieivov μετά δέ θάτμον τρόπω οτέω α υ τ ο ί  

svteui. *0 δέ αμείβεται· ΙίΙ βασιλεύ, ούτε άλλοτε κω 
■χρείδες αι δρΐ τωδε αχαρι ονδέν, φ/υλασσόμεθα δε ές 
i καί ές τον μετέπειτα χρόνον μηδέν έξαμαρτε7ν, αλ)? 
τοι φίλον τούτο οντω γίνεσθαι, χρη δη τό γβ έμδν 

τηρετέεσϋαι έπιτηδέως.
109. Τουτοισι όμειιpa μένος δ "Λρττα γος, ως 61 τια- 

δό&η το παιδίον κεκοσμημένον την έπι θανατψ, ηίε 
χχίων ές τό οικία · παρελϋων δε ϊφραζβ τη έωυτου

ij η’αικϊ τον παντα *Λστνάγεω ψηθέντα λόγον, η. δε 
ηος αυτόν λέγει· ISvv ων τΐ σοι έν νόω έστί ποϊέειν;

δε όμείβεται· Ου t f  ένετέλλετο*Λστυαγης, ονδ3 εΐ 
μραφρονησει τβ καί μανείται κάκιον η νυν μαίνεται,
; οι Χγωγε προσΟησομαι τη γνώμη, ουδέ ές φόνον τοι- 

1)τον υπηρετήσω, πολλχον δε ε'ένεκα ον φονευσω μιν, 
^Ιί ότι αυτοί μοι συγγενής έστιν δ πα7ς, και ότι *Λστνά- 

μέν έστι γέρων καί απαις ϊρσενος γόνον9 el δε θε-  
f,t\aei τούτου τύευτησαντος ές την θυγατέρα ταυτήν 
^ψαβηναι η τνραννϊς, τ~\ς νυν τον υίδν κτείνει δι έμεν, 
Ι̂,Ιλο τι η λείπεται το ένθεντεν έμόι κίνδυνων δ μέγιστος; 

Υ, yll« τού μέν ασφαλέος είνεκα έμοι δει τούτον τελευτάν 
ί  Ιιν παίδα, δει μέντοι των τινα ^Αστνάγεω αυτόν φονέα 

|χνέσθαι και μη των έμών.
110. Ταυτα είπε, και αυτίκα άγγελον ϊπεμπε έπ\ 

ύν βουκόλων των *Λστυάγεω τον ηπίστατο νομός τε 
τιτηδεωτάτας νέμοντα καί ονρεα θηριωδέστατα, τω ού- 
τμα ην Μιτραταδης. σννοίκεε δέ έωυτου συνδουλφ, 
yνομα δέ τη γνναικί ην, τη σννοίκεε, Κυνώ κατά την 
$Χηνων γλώσσαν, κατά δέ την Μηδιχην Σπαχω· την 
αρ χυνα χαΗουσι σπάχα $7ηδοι. αϊ δέ υτϊωρεαί εισι
Herod. 1. Κ
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των ουριών, tvd a  τάς νομάς των βοών είχε οντος δη 6 
βουκόλος, προς βορε'ω τβ άνεμον των *Αγβατόνων και 
προς τον πόντου τον Ενξείνου. ταντη μεν γόο η Μη
δική χώρη προς Σασπείρων ορεινή (στι κάρτα και νψηλη 
76 καί Ιδη σι σννηρεφης, η δέ ά)1η Μηδικη χώρη ion  
πάσα απεδος. inel ών ο βουκόλος σπονδή πο'ύ.η κα- 
Χεόμενος άπίχετο» ίλ-εγε δ 'Αρπαγος τάδε' Kehvei σε 
Αστυάγης το παιδίον το ντο Ιαβόντα deivai ες το ερη
μότοπον των ονςεων, όκως αν τάχιστα διαφ&αρείη. και 
τάδε τοι έκίλενσε είπείν, ην μη άποκτείνης αϊτό, άλ).ά 
τεοι τροπο) περιποίηση, b)Id ρω τω κάκιστοι σε διαχρη- 
σεσ&αΐ' Ιποράν δέ (κκείμενον διατίταγμαι Ιγώ.

111. Ταντα άκονσας δ βουκόλος και άναλκχβών το 
παιδίον ηϊε την αντην δπίσω οδόν, καί άπικνεεται {ς την 
επανλαν. τω δ* άρα και αν τω η γννη, έπίτεζ ίονσα πά
σαν ημερην, τότβ κως κατά δαίμονα τίκτει, οιχομενον 
τον βονκολον ές ποϊιν. ησαν δε εν (ρροντίδι άμηότεροι 
αλληλων περί, ο μεν τον τόκον tjj? γνναικδς άόψωδεων, 
η δε γννη , ο τι ονκ ίω&ώς δ "Αρπαγος μεταπεμφαιτο 
αυτής τον ανδρα. inel τβ δε άπονοστησας ίπέστη, οια 
ίξ αελπτον ιδονσα η γννη εΐρετο προτερη, ό τι μιν οντω 
προ&νμως Αρπαγος μεταπεμψαιτο. δ δε Bins' Ifl γν- 
ναΐ, είδον τβ Ις πόλιν ίΧΟών κα} ηχονσα τδ μήτε ΙδεΤν 
όφελον, μψ ε κοτϊ γενεσ&αι Ις δέσποτας τονς ημετερονς. 
οίκος μίν ττάς *Αρπάγον κλαν&μω κατείχετο ■ έγώ δέ 
ίκπλαγείς ηία εσω. ώς δέ τάχιστα Ισηλ&ον, δρεω παι- , 
δίον προκείμενον, άσπαΐρον τβ καί κρανγανόμενον, κε- j 
χοσμημίνον χρυσω τβ και Ισΰητι ποικίλη. "Αρπαγος t 
δέ ώς είδε με, ίκελενε την ταχίστην άναλαβόντα τδ παι
δίον οιχεσ&αι φεροντα, καί d  είναι Xvda θηριωδέστατο*

t
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/ των ουριών, φάς *Λστυάγεα είναι τον ταντα (πι&ε- 
νον μοι, πό)Χ άπειλησας εΐ μη σφεα ποιησαιμι. ναι 
ω αναλαβών εφερον, δοχέων των τίνος οϊχετέων είναι· 
ί γαρ αν χοτε χατέδοξα, Ι'νβεν γε ην.. έ&άμβεον δε 
ηων χρνσω τβ χαι εΐμασι χεχοσμημίνον, προς δέ χαι 
.άνεμον χατεστεώτα (μφανέα (ν ‘Λρπάγον. χαϊ πρόχα 
ι δη χατ δδδν πνν&άνομαι τον πάντα λόγον -βερά- 
οντος, ος (μέ προπέμπων ΐξω πό)*ιος (νεχείρισβ το βρέ- 
ος, ως άρα Μανδάνης τε ε\η παίς της 3Λ(Γτνάγεω Όυ~ 
ατρος χαϊ Καμβνσεω του Κνρου, χαϊ μιν °Λστνάγης 
πέ)Μται άποχτ είναι. νυν τε οδε Ιστί.

112. ηΑμα δε ταντα &Λγε δ βονχόλος χαϊ (χχαλνψας 
πεδείχννε. η δε ώς είδε τδ παιδίον μέγα τε χαϊ ευειδές 
ον, δαχρνσασα χαι λαβομένη των γουνάτων του άνδρδς 
χρηζε μηδεμιη τέχνη (χΟ είναι μιν. δ δέ ονχ ϊφη οιός 

είναι άλλως αυτά ποιέειν * (πιφοιτησειν γάρ χατα- 
ηόπονς (ξ ΤΑρπάγου (πο^ομενονς, άποΪΜσΰαΙ τε χάη· 

r/v μη σφεα ποίηση, ώς δέ ονχ ϊπει&ε άρα τον 
<νδρα, δεύτερα λέγει η γυνή τάδε· *ΕπεΙ τοίνυν ου δν- 
<·αμαί σε πειβειν μη (χΟείναι, συ δέ ώδε ποίησον, ει δη

{τάσα γε άνάγχη δφ&ηναι (χχείμενον τέτοχα γάρ χαϊ 
^ώ, τέτοχα δέ τεΟτεός· τούτο μένφέρων πρόβες, τον 

της Ι/Ιστνάγεω βνγατρος παίδα ώς (ϊ; ημέων (όντα 
τριφωμεί’. χαϊ οντω οντε σν άλωσεαι άδιχίων τους δέ
σποτας, ούτε ημίν χαχώς βεβονλευμένα ϊσται. ο τε γάρ 
τεβνεως βασιληίης ταφής χνρησει, καί δ περιεών ονχ 
απολύει την ψυχήν.

113. Καρτα τε εδοξε τω βονχόλω προς τά παρεόντα 
’§βυ λέγειν η γυνή, χαϊ αυτίχα (ποίεε ταντα. τον μέν

εφερε -βανατώσων παϊδα, τοΰίον μέν παραδιδοϊ τη ίων-
Ε 2
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τον γνναικϊ, τον δε έωντον t o n α νεκρόν λαβών i S i/s.b 
£ς το άγγος Ιν το) iffερε τον ίτερ ο ν  κοσμησας δε τω 
κόσμο) παντι τον ετέρου παιδος, φερων £ς ίο έρημόια- 
τον των ονρέων τι&έϊ. ως δε τρίτη ημέρη τω παιδίω έκ- 
χειμενο) έγένετο, ηϊβ £ς πολιν ο βουκόλος, των τινα προ- 
βοσκών φνλ&κον avtov κοααλχπών· ϋ.&ών δε £ς τον'Αρ- 
πά γον , άποδεικννναι εφη ίτόΐμος είναι τον παιδιού τον 
νίκνν. πέμψας δέ ό ‘Α ρπαγος των εωυτον δορυφόρων 
τονς πιστότατους, είδε τβ δια τούτων και ε&α·φε τον 
βουκόλον το παιδίον. κα\ το μεν ιτέ&ατπο  · τον δε 
ύστερον τούτων Κνρον σνομασ&έντα παραλαβονσα  
ετρεφε η γυνή του βουκόλον, ουνομα άλλο κου τ ι και ον 
Κνρον &εμ&η. * '

1 1 4 . Και οτθ δη ην δεκαετής ό  παίς, π  ρήγμα ίς 
αυτόν τοιόνδε γεν ό μεν ον έξεφηνέ μιν. ϊπαιζε iv τη κώ
μη  ταντη, £ν τη ησαν και αΐ βονκολίαι αχτι at, έπαιζε δε 
μετ άλλων ηλέκων iv όδω. και οι πάιδες παίζοντες' ε'ί- 
λοντο έωντών βασιλέα είναι τούτον δη τον  τον βουκόλον 
έπίκλησιν παίδα. ο δε αυτών διέταξε τονς μεν οικίας 
οικοδομέειν, τους δε δορυφόρους είναι, τον δε κου τινα 
αυτών οψ&αλμον βασιλέος είναι, τω δε τινι τ ας αγγελέας 
ίσφέρειν έδίδον γέρας, ώς έκαστο) εργον προστάσσων. εις 
δη τούτων των παίδων σνμπαίζω ν, Ιών 'Αρτεμβάρεω 
παίς, άνδρός δοκίμου iv  Μηδοισι, ου γαρ  δί) έποίησε τό ] 
προσταγήb  lx  του Κ νρον, έκελενε αυτόν τους άλλους ; 
πάίδας διαλαβε7ν· πειΟομένων δέ των παίδων, ό Κύρος}  
τον παίδα τρηχέως κάρτα περίεσπε μαστιγέων. ό δ· ■ 
ίπ ε ί τβ μετείχλη τάχιστα , ώς γε δη ανάξια έωντον πα· ] 
&ών, μάλλον τ ι  περιημέκτεε, κατελ&ών δέ £ς πόλιν πρό< '■ 
τον πατέρα αποικτίζετο των υπό Κνρον ψ ιη σ ε ,% λέγω)

os
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 ̂ ου Κυρου (ου γαρ χω ην τούτο τοννομα), αλλ'α προς 
w βονχολου του 'Λστυαγεω παιδος. b da 'Λρτεμβόρης 
ογη, ως είχε, (λϋών παρα τον ’Λστνάγεα χαϊ άμα αχό- 
ενος τον παϊδα, αναρσια πρτχχματα Ι'φη πεπον&έναι, 
ητών SI βασιλεύ, νπό τον σου δονλον, βονχόλον δε 
αιδος, ωδε περινβρίσμεΟα, δειχννς τον παιδος τους 

ψους. \
115. *Λχονσας δε ν,αΐ Ιδων ό'Λστναγης, χλέλων τι- 

ωρησαι τω παιδί τιμής της 'Λρτεμβάρεω είνεχα, μετε- 
'ίμπετο τον τε βονχόλον χαϊ τον παϊδα. ΙπεΙ τε δέ πα- 
>ησαν αμφότεροι, β)Χψας προς τον Κυρον δ *Λσνυαγης 
ψη· Συ δη, έων τοΰδε τοιοντον ιόντος παϊς, έτόλμησας 
fbv τονδε παϊδα (οντος πρώτου παρ (μ οι ueixlij τοιηδε 
ζεςισπεϊν; Ο δε αμείβει ο ωδε · Tfl δέσποτα, έγώ δε 

|:αυτα τούτον (ποίησα συν δίχη · οι γαρ με (χ της κώμης 
ταϊδες, των χα\ οδβ ην, παίζοντες σφέων αυτών έστη- 
ταντο βασιλέα* (δόχεον γαρ σφι είναι (ς τούτο (πιτη- 
δεώτατος. οΐ μέν νυν άλλοι παϊδες τα (πιτασσόμενα 
(τΐετέhov, ουτος δε ανηχουστεέ τε χαϊ λόγον είχε ουδέ- 
να, ές ο ιλαβε τψ  δίκην, εϊ ών δη τονδε είνεχα άξιός 
ευ χαχον είμι, οδε τοι παρειμι,

11G. Ταυ τα λέγοντ ος τον παιδος τον *Λστνάγεα 
έστμε αναγνωσις αυτόν, χαί οι ο τε χαραχτηρ τον προσ- 
ώπον προσφέρεσΟαι έδόχεε ές έωυτον, χαϊ η υπόχρισις 
ίλεν-ΰεριωτΐρη είναι, ό τε χρόνος της έχΌέσιος τη ηλιχίη 
τον παιδος έδόχεε σνζίβαίνειν. έχπλαγεϊς δε τοντοισι 
Ιπί χρόνον αφϋογγος η ν  μόγις δε δη χοτε ανενειχ&εϊς 
είπε, Όέλων (χπέμψαι τον *Λρτεμβαρέα, ϊνα τον βονχό
λον μοννον λαβών βασανίση ■ *Λρτέμβαρες, έγώ ταντα 
ποιήσω, ώστε σέ και τον παϊδα τον σον μηδέν (πιμέμ-
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φεσθαι. Τον μεν δη *Αρτεμβάρεα πέμπει, τον δε Κ ν \ 
qqv ηγον Χσω οι θεράποντες, χελευσαντος τον *Αστνά- 
γεω. Ιτιβι δε υπελίλειτττο δ βουκόλος μοννος, μουνω- 
θίντα τάδε αντδν εΤρετο δ ’Αστνάγης, χόθεν "Κάβοι το» 
παΓιδα χαι τις εΐη δ παραδονς; δ δε 8; ίωντον τε εςττ 
γεγον&αι ναι την τεχονσαν αντδν Χτι είναι παρ ίωντω. 
Αστνάγης δί μιν ονχ ευ βον)ενεσ&αι Χψη, ίπιθνμέοντα 
ίς ανάγκας μεγάλας άπιχνέεσθαι, άμα τε λίγων ταντα 
έσημαινε τοισι δορνφόροισι λαμβάνειν αντον. δ δε 
αγόμενος ίς τάς άνάγχας οντω δη Χφαίνε τον Ιόντα 
λογον. αρχόμενος δη άτι αρχής διεξηϊε τη άληθηιχ 
χρεωμένος, χαι χατέβαινε ίς λιτός τε χαι συγγνώμην 
έωντω χελενων Χχειν ανιόν.

117. ’Αστνάγης δε του μεν βουκόλον την άληθηΐψ 
ίχφηναντος λόγον ηδη χαι ίλάσσω ίποιίετο, ‘Αρπάγοι 
δε χαι μεγάλως μεμφόμενος χα)ίειν αντδν τους δορυφό
ρους έχίλενε. ως δί οι παρην δ "Αρπαγος, εΤρετό μιν δ 
Αστνάγης' Αρπαγε, τίω δη μόριο τον παιδα χατεχρη- 
σαο, τον τοι παρίδωχα έχ θνγατρδς γεγονότα της ίμης; * 
Ο δε Αρτι άγος ως είδε τον βουκόλον ένδον ιόντα, ον - 
τρέπεται ίπι ψενδέα δ δ ον, \να μη έλεγχόμενος άλίσκητ αι, 
άλλα )ίγει τάδε · JI βασιλεύ, ίπεί τε παρέλαβον το παι- . 
δίον, ίβονλενον σκοπών οκως σοΙ τε ποιήσω κατά νόον, ] 
χαι ίγω προς σε γινόμενος αναμάρτητος μίμε θνγατρ'ι ; 
τη ση μήτε αντω σόι εΧην αν&ότης. ποιεω δη ωδε' 
χαλέσας τον βουκόλον τόνδε παραδίδωμι το παιδιον, φας 
σέ τε είναι τον χελενοντα άποχτειναι αντο. χαι λίγων 
τούτο γε ονχ ίψευδόμψ' συ γαρ ίνετίλλεο οντω. παρα- 
δίδωμι μέντοι τωδε χατα τάδε, ίντειλάμενος θείναΐ μιν 
ίς έρημον ονρος χα\ παραμίνοντα ψνλάσσειν, άχρι οί·

i
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λεντησει, άηειλησας παντοία τώδε, tJv μη τάδε in  αε
ί* ποίηση, inti τε δέ, ποιησαντος τούτου τά κελευό- 
ε /u, έτελεντησε ίο ηαιδίον, ηέμψας των εννονχων τούς 
κτ.οτατονς καί ειδον δι έχείνων καί εθαψά μιν. ούτως 
σχε, ώ βασύεν, περί τού πρτγγματος τούτον, καί τοιον- 
ω μόρο) έχρησατο ο not7ς. *Αρηαγος μιν δη τον tdvv  
φαινε λόγον.

118. .’Λστνάγης δε χρντπων τον ol ivkr/ε  χόλον δια 
ιό γεγονες, πρώτα μίν, ν.ατάπερ τ/χονσε αυτός ηροζ τον 
δονχόλον το ηρΐ/γμα, nuhv άητγγέετο τω 'Αρη άγω · μετά 
δε, ώς οι έπαΜ-λόγητο, κατέβαινε )έγων, ώς ηερίεστί τε 
ό ηαΐς και ίο γεγονός ΐχει καλώς. Τω τε γάρ πεηοιη- 
μέτω, εφη λίγων, Ις τον ηαΊδα τούτον ϊκαμνον μεγάλως, 
και θνγαχρι τι] έμη διαβεβλημΐνος ούκ έν Ο.αφρώ έποι- 
ενμψ. ώς ών της τύχης εν μετεστεώσης, τούτο μεν τον 
σεωντον ηαίδα απόπεμψον παρά τον naUda τον νεηλνδα, 
τούτο δε (σώστρα γαρ τον ηαιδός μέλλω θνειν, τοϊσι 
θεών τιμή αντη προσκέεται) ηάρισϋί μοι ini δείτη'ον.

119. Αρηαγος μέν, ώς ηκονσε ταύτα, προσκχο*ησας 
και μεγάλα ηοιησάμενος, οτι τε η άμαρτάς οι ές δέον 
έγεγονεε καί ότι έπϊ τύχη σι χρηστησι έπι δείιζτον ixi- 
κλψο, ηϊε ίς τα οικία, έσελθών δέ την ταχίστψ, ψ  γάρ 
όί παις εις μοννος Ιτέα τρία και δέκα κον μάλαστα γε- 
γονως, τούτον έκπέμπει., ιίναι τε κελεύων ές *Αστνάγεω 
καί ηοιέειν ο τι αν έκείνος χελενη. αυτός δέ περιχαρής 
εων φράζει τη γνναιχΐ τα σνγκνρησαντα. ^Αστναγης 
δέ} ως οι άηίκετο ό 'Αρπάγον ήτας, σφάξας αντον καί 
κατά μΟχα διελών, τά μέν ώπτησε, τά δέ ϊψησε των 
κρεών, εντνκτα δέ ηοιησάμενος είχε έτΰϊμα. (net τβ δί, t 
της ωρης γινομένης τον δείπνου, παρησαν οϊ τε άλλοι
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δαιτνμόνες και 6 ηΛρπαγος, τόίσι μέν άλλ.οισι και avid 
’Αστνάγεϊ παρετιθίατο τραπεζαι (πιπ)έαι μη)Μων χρεώι, 
'Αρπάγι» δέ τον παιδος τον ίωντον, πλψ  κεφαλής τε xtl 
άκρων χειρών τε και ηοδών, τα ά)Χα πάντα · ταντα δέ 
χωρίς ϊκειτο ίπ ί κανίω κατακεκαλνμμίνα. ώς δέ τώ cdo- 
πάγω ίδόκεε uhg ϊχειν της βορης, ’Λστνάγης eloeif μιν, 
εI ησθδίη τι τη θοίνη * φαμενον δε !Δρπάγον και κάρτα 
ησθηναι, παρίφερον, τοϊσι προσίκειτο, τ ψ  κεφ^.ην τον 
παιδος χαταχεκαλχγιμίνην και τάς χείρας και τοις πόδας, 
Αρπαγον δε (χελώναν προσστάντες άποκαλντττειν τε και 
λχχβέίν το βούλεται αντών. πειθόμενος δέ ο ’Αρπαγος 
καί αποχαλνπτων δρα τον παιδος τα λείμματα · ιδών 
δέ οντε (ξεπλάγη, έντος τε ίωντον γίνεται. εΐρετο δέ 
αντδν δ Idaτνάγης, el γινώσκοι δτεν θηρίου κρέα βε- 
βρωκοι. δ δέ και γινώσκειν εφη, και αρεστόν είναι παν 
το αν βασιλεύς ερδη. τοντοισι δέ άμειψάμενος και ανα- 
λαβών τα λοιπά των χρεών, ηίε ίς τά οικία, ένθεντεν 
δέ ιμεΏ,ε, ώς ίγώ δοκεω, άΜσας θάψειν τά πάντα.

120. Λρπάγο) μεν *Αστνάγης δίκην ταντην (πίθηκε. 
Κνρον δέ περί βονλενων (χά)εε τονς αυτού? των μάγων 
οϊ το έννπνιον οι ταντη έκριναν, άπιχομίνονς δέ ει’ρετο 
δ ’Αστνιχγης, τη ϊκρινάν οι την δψιν. οι δέ κατά ταντά 
είπαν, λεγοντες ώς βασιλενσαι χρην τον παίδα, el (π ί· 
ζωσε και μη απίθανε πρότερον. δ δέ αμείβεται αυτού? 
τόΐσδε * "Εστι τε δ παίς καί περίεστι, καί μιν in  αγρόν 
διαιτώμενον οι ίκ της κώμης παίδες ίστησαντο βασιλέα, 
δ δέ πάντα, οσαπερ οι αληθϋ λόγοι βασιλέες., (τελίωσε 
ΐύΝησας· και γάρ δορνφορονς και θνρωρονς καί ογγε- 
Μηφόρονς και τά λοιπά πάντα διατάξας είχε, και vvV 
(ς τί νμιν ταϊπα φαίνεται φέρειν; Είπαν οί μάγοι· Ει
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dv περίεστί τβ xal (β*σί)#υσ& 6 παίς μη (x προνουjg 
irog, θάρσει τβ τούτον είνεχα xal θνμδν εχε αγαθόν· 
)v γάρ ετι το δεύτερον άρξει. παρά σμιχρά γάρ χαι των 
ογίων ημίν ινια χεχώρηχε , xal τά γε των όνειρά των 

ϊχόμενα τεΠως (ς ασθενές ερχεται. Αμείβεται, ’Λστυά- 
γης τοίσδε· Καί αυτός, ω μάγοι, ταυτμ π)Μϊστος γνώ- 
ηην είμι, βασιλέας όνομασθέντος του παιδος (ξηχειν το 
τον ονειρον xal μοι τον τχαίδα τούτον είναι δεινόν ονδέν 
1stt. όμως μεν γε τοι σνμβου)^νσάτέ μοι, ευ περισχεψά* 
ubvoi, τά μέλ?£ΐ άσφαΗστατα είναι οΐχο) τβ τω (μω χαι 
νμίν. Είπαν προς ταυτα οι μάγοι * Τίλ βασι)&ν, χαι 
αντοΐσι ημίν περί πολλον (στι χατορθονσθαι άργην την 
σην. χείνως μεν γάρ άλλοτριονται (ς τον παίδα τούτον 
περιιονσα (όντα Πέρσην, xal ημείς (όντες Μηδοι δου- 
λονμεΟά τβ χαι λόγον ουδενός γινόμεθα προς Περσιών, 
(όντες ξείνοι* σέο δ* (νεστεώτος βασιλέος, (όντος πο~ 
)εητεω, χα\ άρχομεν το μέρος χαι τιμάς προς σέο μεγά- 
λας ϊχομεν. οντω ών πάντως ημίν σέο τβ xal της σής 
αρχής προοπτέον (στί. χα\ <ννν εΐ φοβερόν τι έωρώμεν, 
παν αν σοι προεφράζομεν. νυν δε άποσχηψαντος του 
(νυπνίου (ς φλανρον, αυτοί τβ θαρσέομεν m l σοϊ ετερα 
τοιαντα παραχε)&νόμεθα. τον δε παίδα τούτον (ξ 
οφθαλμών άπόπεμψαι (ςΠέρσας τβ χαι τους γειναμένους.

121. *Λχονσας ταυτα δ \4στυάγης (χάρη τβ χαι χα- 
λέσας τον Κνρον ε?£γέ οϊ τάδε' Ιί2 παί, σέ γάρ (γώ δι 
οψιν ονείρου ον τεΐεην ηδιχεον, τμ σεωντον δε μοίρμ 
περίεις· νυν ων ϊθ ι χαίρων (ς Πέρσας, πομποίς δ* 
(γώ άμα πέμψω. ίλβών δέ έχει πατέρα τβ χαϊ μητέρα 
Βνοησεις ου χατά Μιτραδάτην τβ τον βονχολον χαι την 
γνναίχα αυτόν. ,



122. Ταντα είπας ο ’Λστνάγης αποπέμπει τον Κ ν
ρον. νοστησαντα δε μιν ές τον Καμβνσεω τα. obtice έδέ- 
ξαντο οι γεινάμενοι, καί δεξάμενοι ώς έπνθοντο, μεγό- 
Ιως υσπαζοντ ο οια δη έπ ιστό μεν οι αντίχα τότε τελπ.·- 
τησαι, ιστόρεόν τε ότεω τρόπο) περιγίνοιτο. ο δε σηι 
ΐ)-εγε, φας προ τον μεν ονχ είδεναι, αλλά ημαρτηχεναι 
πλεΐστον, και υδον δε πνθεσθαι πάσαν την εωντον 
παθην (πίστασθαι μεν γάρ ώς βονχό)&ν τον Ιίίστνά- 
γεω εΐη παις, από δε της χειΰεν όδον τον πάντα λόγον 
των πομπών ττνθεσθαι. τραφηναι δε Όεγε υπό της τον 
βονχολον γνναιχός, ηΐε τε ταντην αινίων διά παντός, ην 
τε ol Ιν t«J λάγτρ τά πάντα η Κντώ. οι δε τοχεες πα· 
ραλαβοντες το οννομα τούτο, ινα θειοτίρως δοχεη τοΤσι 
Ζίερσησι περιεΐναΐ σφι ο παΐς, κατεβαλον φάτιν ώς ix- 
χείμενον Κνρον χνων (ξεθρεψε. ΙνΟεντεν μιν η φάτις 
αντη χεχώαηχε.

123. Κνροι δε άνδρενμενω καί Ιοντι των ηλίχων άν· 
δρειοτατω καί προσφύεστάτο) προσεχειτο ο "Αρπαγος 
δώρα πεμπων, τισασθαι *Λστνότγεα Ιπιθνμεων * άπ 
ίωντοϋ γαρ έοντος ιδιωτεω ονχ ένεώρα τιμωρίην έσομε- 
νην (ς Αστναγεα, Κνρον δε ορίων έπιτρεφόμενον Ιποι- 
εετο σύμμαχον, τάς πάθας τάς Κνρον τ$σι εωντον 
όμοιονμενος. προ δ* ετι τούτου τάδε οι χατίργαστο - 
(όντος του Λστναγεω πικρού ίς τους δΐηδονς, σνμμί- 
σγων ίνι ίχαστοι ο 'Αρπάγος των πρώτων Μηδων ανε-

" πείθε, ώς χρη Κνρον προστησαμένους τον *Λστνάγεα 
π αν σ an της βασιλτμης. κατεργασμένου δε οί Τούτον καί 
Ιόντος έτοιμου, οϋτω δη τω Κυρω διαιτωμίνω ίν Περ- 
9$ρι βονλόμενος ο "Αρπαγος δηλώσαι την ίωυτου γνώ- 
μήν, άλλως μ& ονδαμώς είχε άτε των οδών φνλασσο-
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μινών, ο δε έπιτεχνάται τοιόνδε. λαγόν μηχανησάμενος, 
καϊ ανασχίσας τούτον την γαστέρα καϊ ονδεν άποτίλας, 
ως δε είχε, οντω έσέΟηκβ βιβΜον, γράψας τα οι έδόκ.εε · 
απορψαψας δε τον λαγόν την γαστέρα, καϊ δίκτνα δονς 
utb Όηρεντΐ} των οίκετέων τω πιστότατε), art έστειλε ές 
τονς Πέρσας, έντειλάμενδς οι αηδ γλώσσης, διδόντα 
τον λαγόν Κνρω έπειπείν αυτοχειρίμ μιν διελεϊν και μη- 
δένα οι ταντα ποιενντι τταρείναι.

124. Ταντά τβ δη ών έπιτελέα έγίνετο, και δ Κνρος 
παραλαβών τον λαγόν άνέσχισε. εδρών δε έν αντω το 
βιβϊΐον ένεδν λαβών έπελέγετο. τα δε γράμματα ελεγε 
τάδε* SI παί Καμβυσεω, σέ γάρ χλεοϊ έπορέωσι* ον 
γάρ άν κοτβ ές τοσουτον τνχης άπίκεν· σν ννν Ιάστυά- 
γεα τον σεωντον φονέα τισαι. κατά μέν γάρ την τούτον 
προΟνμΙην τέ&νηκας, το δε κατά Όεονς τβ και έμε πε- 
ρίεις. τα σε και πάλαι δοκέω πάντα έκμεμαϋηκέναι, σέο 
το αυτου πέρι, ως έπρηχϋη, και οια έγώ υπό 3Αστνάγεω 
πέπον&α, δτι σε ονκ άπέκτεινα, αλλά εδωκα τω βονκό- 
λω. σν vw , ην βουλή έμοι πείϋεσ&αι, τησπερ *Αστνά· 
γης άρχει χωρης, ταυτής άπάσης άρξεις. Πέρσας γάρ 
αναπείσας άπίστασ&αι στρατηλάτεε έπϊ Μηδονς· και 
ην τβ έγω νπο *Αστνάγεω άποδεχϋώ στρατηγός άντία 
σεν, ϊστι τ οι τά σν βονλεαι, ην τβ των τις δοκίμων άλλος 
Μηδων πρώτοι γάρ οντοι άποστάντες,άπ* έκείνον καϊ 
γενο^ιενοι προς σέο *Αστνάγεα καταιρέειν πειρησονται. 
ως ων έτοιμον τον γε ένΟάδε Ιόντος, ποίεε ταντα, καϊ 
ποίεε κατά τάχος.

125. *Λκυνσας ταντα δ Κνρος έφρόντιζε οτειμ τρό· 
Tto) σοφωτάτω Πέρσας άναπείσει άηΙστασΟαι, φρον- 
τίζων δέ ενρισκέ τβ ταντα καιριώτατα είναι,καϊ έποιεε δτ
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122. Tavta Birr a; b ’Αστνάγης αποπέμπει τον A f- 
ρον. νοστησαντα δέ μ tv ές του Καμβύσεω τα οιχία ιδέ- 
ξαντο οι γεινάμινοι, χαι δεξάμενοι ώς ίπύϋοντο, μεγιι- 
λως άσπάζοντο οια δη ιπιστάμενοι αντίκα τότε τε)*ν- 
τησαι, ιστόρεόν τε ότεο> τρόποι περιγίνοιτο. ο δε oqi 
ελιγε, φας προ τον μιν ονχ ειδέναι, αλ/,α ημαρτηχεναι 
πλείστον, χατ οδόν δε πν&έσ&αι πάσαν την έωντον 
παΟην έπίστασ&αι μεν γάρ ώς βουκόλον τού'Αστνά- 
γεω εϊη πάΐς, από δε της χώΟεν όδον τον πάντα λόγον 
juv πομπών ττνΟέσ&αι. τραφηναι δε Ό#γε υπό της τον 
βουκόλον γνναιχός, ηιό τε ταντην αίνεων δια παντός, ητ 
τε οί έν τω )άγω τα πάντα η Κντώ. οι δε τοχεες πα
ρόλα βόντες το οννομα τούτο, 7να έλειοτερως. δσχεη τοίσι 
ΙΙερσησι περιείναΐ σφι ό πάις, χατέβαλον φάτιν ώς έχ- 
κείμενον Κνρον χνων έξέ&ρεψε. έτ&εντεν μιν η φάτι; 
αντη χεχώρηκε.

123. Κύρο* δε άνδρενμένω και έόντι των ηλίχων άν- 
δρειοτατω χαι προσφύ^στάτω προσεχειτο ο νΑρπαγος 
δώρα πεμπων, τίσασ&αι *Λστνάγεα έπιΟνμεων · άπ 
έωντον γαρ ίοντος ιδιώτεω οι* ίνεώρα τψωρίην έσομε- 
νψ  ές Αστναγεα, Κνρον δε όρεων έπιτρεφόμενον έποι- 
μτο σύμμαχον, τας πά&ας τας Κνρον τ$σι έωντον 
όμοιούμενος. προ δ* ετι τούτου τάδε οί χατεργαστο* 
έόντος τον Αστνάγεω πικρόν ίς τους Μηδονς, σχμμί- 
σγων ένι έχάστοι ό “Αρπαγος των πρώτων Μηδων ανέ-

Νπείθε, ώς χρη Κνρον προστησαμενονς τον *Αοτυάγεα 
πανσαι της βασιληιης. κατεργασμένου δε οί τούτου χαι 
έόντος ίτοίμου, οντω δη τω Κυρω διαιτωμένω έν ΙΙε ρ - 

βονλόμενος ό **Αριταγός δηλώσαι την έωντον γνώ- 
φέήρ, άλλως μιν ονδαμώς είχε άτε των οδών φνλασσο-

■t
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μινών, ο δε έπιτεχναται τοιονδε. λαγόν μηχανησάμενος, 
ναι ονασχίσας τούτον την γαστέρα και ονδέν άποτίλας, 
ώ; bi είχε, οντω έσέθηχε βιβΜον, γριχψας τα οι έδόχεε * 
απορφαψας δε τον )χχγον την γαστέρα, καί δίκτυα δονς 
ντε θηρεντη των οϊκετέων τω πιστότατα), απιστείλβ ίς 
τους ΙΙέρσας, έντειλάμενός οι απδ γ/Μσσης, διδόντα 
τον hiyov Κύρω έπειπείν αντοχειρίη μιν διελεΐν καί μη- 
δίνα οί τούτα ποιενττι πάρειναι.

124. Ταντά τβ δη ών έπιτεΜα (γίνετο, καί 6 Κύρος 
παραλχιβων τον λαγόν ανίσχισε. ευρών δε έν αντω το 
βιβΜον ένεον λαβών έπελέγετο. τα δε γράμματα Ό^γε 
τάδε* SI παι Καμβύσεω, σί γάρ θεοί έπορέωσι* ον 
γάρ αν νότε έζ τοσοντον τύχης άπίχεν σύ νυν *Αστυα· 
γεα τον σεωντου φονέσ τίσαι. κατά μεν γάρ την τούτου 
προθνμίψ τέθνψ,ας, το δε κατά -θεούς τβ καί έμε πβ- 
ρίεις. τά σε καί πάλαι δοχέω πάντα έχμεμαΟηχέναι, σέο 
τβ αντον περί, ως έπρηχθη, και οια έγώ νπο ’Αστνάγεω 
πέπον&α, ότι σε ονκ άπέχτεινα, αλλά ϊδωχα τω βουκό- 
)λι. συ νυν, ην βουλή έμοι πείθεσθαι, τησπερ *Αστνά· 
γης άρχει χωρης, τούτης άπάσης άρξεις. ΙΙέρσας γάρ

. αΐ'απείσας απίστασθαι στρατηλάτεε έπϊ Μηδονς' καί 
ην τβ έγώ νπο ’ΑστυάγεχΛ αποδεχθώ στρατηγός άντία 
σεν, ιστι τοι τα σν βονλεαι, ην τβ των τις δοκίμων άλλος 
Μηδων πρώτοι γάρ οντοι αποστάντες·άτί Ικεΐνου καί 
γενόμενοι προς σέο *Αστνάγεα καταιρέειν πειρησονται. 
ώς ων έτοιμου τον γε Ινθάδε io n ος, ποίεε ταύτα, καί 
ποίεε κατά τάχος.

125. *Ακυύσας τούτα δ Κύρος έφρόντιζε δτεω τρό- 
πω σοφωτατο) ΙΙέρσας αναπείσει απίστασ&αι, ρρον- 
τίζων δε ενρισχέ τβ ταντα καιριωτατα είναι,καί έποίεε δι
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ι α χ ή  a .  γ ρ ά ψ α ς  έ ς  β ι β λ ί ο ν  T er έ β ο ν λ ε τ ο ,  ά λ ί η ν  τ ώ ν  Π ε ρ -  

ν έ α *  έ π ο ι τ / τ α τ ο ,  f i e r c e  δ ε  ά ν α π τ ν ξ α ς  τ ο  β ι β λ ί ο *  χ α ι  

έ π ι λ ε γ ό μ ε ν ο ς  t< fT t  ' Λ σ τ ν ά γ ε ά  μ ι *  σ τ ρ α τ η γ δ ν  Π ε ρ σ ί α ν  

σ π ο δ ε ι χ ν ί τ α ι .  Κ ν ν ,  ε γ η  τ ε  λ έ γ ω * ,  ω  Π έ ρ σ α ι ,  π ρ ο α γ ο -  

σ ε ν ω  ι ψ δ ν  π α ρ ε ί ν α ι  έ κ α σ τ ο ν  ϊ χ ο ν τ α  δ ρ ε π α ν ο ν .  Κ ν ρ ο ς  

u e *  τ α ν τ α  π ρ ο η γ ά ρ ε ν σ ε .  ε σ τ ι  δ ε  Π ε ρ σ ι ώ ν  σ ν χ ν ά  γ έ ν ε α ,  

χ α $  τ α  μ ε ν  α ν τ ώ ν  δ  Κ ν ρ ο ς  σ ν ν ά λ ι σ ε  χ α ι  α ν έ π ε ι σ ε  ά π ί -  

c r r a o & u i  c m  ο  Λ ΐ η δ ω ν .  ε σ τ ι  δ ε  τ ά δ ε ,  έ ξ  ώ ν  ώ λ λ ο ι  π ά ν -

τες αρτεαται Πέρσαι, Πασαργαδαι, Μαράφιοι, διά- 
<nriOi* toutqf Πασαργάδαι ξίσι αριστοι, έν τοισι χαϊ 
'Αχαψενίδαι εΐσί φρτ,τρη, εν&εν οι βασιλέες οι Περσειδαι 
γεγονασι. άλλοι δε Πέρσαι εισι όίδε, Παν^ιαλαιοι, 
δηρονσιαΊοι, Γερμανιοι. αίτιοι μέν πάπας άροτηρές 
tan, οί δε άλλοι νομάδες, Αάοι, Λίάρδοι, Αρσπιχο'ι, 
Σαγάρτιοι.

126. χΙ ίς  δε παοτραν απόντες ιχοντες το προειρη
μένο*, έν&αντα ο Κνρος (»,* γάρ τις χώρος της Περσικής 
αχαν&ωδης οσο* τε έπι δχτωχαιδεχα σταδίονς η είκοσι 
παντχ) τοίνον axfi τον χώρο* προείπε ίξημερώσαι έν 
ημερη. έπιτελεσαπων δε τών Περσιών τον προκείμενον 
αε&Ιον, δενχεοα o(fi προειπε ές τη* νστεραίην παρείναι 
Ιέλανμένονς. έν δε τουιω τ α  τε αιπδλια χαι τάς ποίμνας 
χ α ι  τ α  βονκολια ο Κνρος πάπα τον πατρδς σνναλίσας 
ές jtmtio t&vs χαι παρεσχεναζβ ώς δεξόμενος τών Περ
σία* τον στρατόν, προς δε οϊνω τε χαι σιτίοισι ώς έπι- 
τηδεωτάτοισι. απιχομένονς δε rij νστεραίη τονς Πέρσας 
χαταχλίνας ές λειμώνα ενωχεε. έπεί τε δε άπδ δείπνον 
ησαν, εΤρετο σφεας δ Κνρος, χστερα τ α  τΐ} προτεραίη 
ώ γ o r  η τ α  παρεόντα σψι είη αιρετώτερα. οί δε ίσασαν 
ήολλδν είναι ανιών τ ο  μέσον τη* μίν, γάρ προτίρν,ν
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ϊμέρην πάντα σφι κακά εγειν, την δέ τότβ παρεουσαν . 
παντα αγαθα. παραλαβών δε τούτο το έπος δ Κνρος 
παρεγυμνου τον πάντα λόγον, λίγων· *'Ανδρες Πέρσαι, 
ουτω νμϊν εγει. βονλομένοισι μεν έμέο πεΙΟεσϋαί έστι 
τάδε τε και άλλα μνρία αγαθά, ονδενα πόνον δούλο-' 
πρεπέα εχονσι' μη βονλομένοισι δε έμέο πείϋεσθαί εϊσι 
νμϊν πονοι τω χΟιζώ παραπλήσιοι αναρίθμητοι, νυν 
ων έμέο πειθόμενοι γίνεσ&ε έλευΟεοοι. αυτός τε γάρ 
δοχέω Όείτ} τνγΐ] γεγονώς τάδε ές γύρας άγεσθαι, καί 
νμέας ήγημσι ιχνδρας Μηδων είναι ον φαυλότερους οντε 
τά άλλα ούτε τα πολέμια, ώς ων έχόντων ώδε, άπιστα- 
σθε άπ *Λστυάγεω την ταχίστην.

127. Πέρσαι μεν νυν προστάτεω έπιλαβόμενοι 
ασμενοι έλενΟεροίττο, χάϊ πάλαι δεινόν ποιενμενοι νπο 
Μηδων άργεσϋ α ι' ’Λστνάγης δέ ώς έπνΟετο Κνρον 
πρησσοντα ταντα, πίμψας άγγελον Ixafoe αυτόν, ό δέ 
Κνρος έχέλενε τον άγγελον άπαγγέλλειν, ότι πρότερον 
ηξοι παρ έχέΐνον η αυτός 'Λστνάγης βονλησεται. άχου- 
σας δέ ταντα ό Id στ νάρ]ς Μηδονς τε ώπλισε πάντας, 
χαι στρατηγόν αυτών ώστε Οεοβλαβης έών άπέδεξε
*Αρπαγον, ληΟην ποιενμενος τά μιν έόργεε. ώς δ’ οι, 
Μηδοι στρατευσάμεΐ’οι τοϊσι Πέρσησι συνέμισγον, οι ' 
μεν τινες αυτών iμάγοντο, όσοι μη τον λόγον μετέσγον, 
οι δέ αυτομόλεον προς τους Πέρσας, οΐ δέ πλειστοι 
έ&ελοχάχεόν τε χαι εφευγον.

128. ΑιαλνΟίντος δέ του Μηδιχου στρατεύματος 
αίσγρώς, ώς έπνΟετο τάχιστα ό *Λστνάγΐ]ς, εφη άπει- 
λέων τώ Κνρο) · *Α)£ ονδ* ιας ό Κνρός γε χαιρησει. 
Τοσαντα εϊπας πρώτον μέν των μάγων τους όνειροπό- 
λονς, οΥ μιν άνέγνωσαν μετείναι τον Κνρον, τοντονς
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ανισχοίνηισε, μετά δε ώηλισε τους vrtoteiq'&ena; των 
Μηδων έν τω αστεί, νέους τβ χαι ηρεσβντας ανδρας. 
έξαγαγών δε τούτους χαι σνμβα)ων τοΊσι Πέρσησι 
έσσώ&η, χαι αυτός τβ 'Αστνάγης έζωγρη&η, χαϊ τους 
έξηγαγε των Μηδων cm έβαλε.

129. ’JSom δε αίχμαλωτω τω ίΑστνάγεϊ προ στ ας ό 
"Αρτιάγος χατέχαιρέ τβ και χαπεχερτόμεε, χαι αλλα λίγων 
Ις αυτόν &νμαλγέα εηεα, χαΐ δη χαι εΤρετό μιν προς το 
έωντον δείπνον, τό μιν ixitνος σαρξι τον τταιδος Ιχλοί- 
ντσε, ο τι εΤη η έχείνσν δονλοσυνη αντι της βασιληιης. 
ο δε μιν ττροσιδών αντείρετο εΐ εωντου ηοιέεται το Κ ό 
ρον ϊργον. “Αρπαγος δε έψη, αυτός γαρ γράψαι, τό 
πρηγμα δη εωντου διχαίως είναι. ’Αστυάγης δέ μιν 
an iff αίνε τω λόγοι σχαιότατόν τβ χαι αδιχώτατον Ιόντα 
ηαντων αν&ρώηων, σχαιότατόν μέν γε, εΐ ηαρεόν αντω 
βασιλέα γενέσ&αι, ει δη δι* έωντον γε έπρηχ&η τα ηα- 
ρεοντα, αλ)Μ περιέ&ηχε τό χράτος, αδιχώτατον δε, ότν 
τον δείηνον είνεχεν Μηδονς χατεδονλωσε* εϊ γαρ δη 
δείν πάντως ηερίχλείναι άλλοι τέω την βασιληΐην χαι μη 
αυτόν t/ε ιν , διχαιότερον είναι Μηδων τέω περιβαλεΐν 
τοντο το έτγα&ον η Περσέων νυν δέ Μηδονς μεν 
αναιτίονς τούτου έόντας δούλους αντι δεσηοτέων γεγο- 
νέναι, Πέρσας δέ δονλους έόντας τό πριν Μηδων νυν 
γεγονέναι δεσηοτας.

130. ’Αστυάγης μεν νυν βασιλενσας έπ ετεα πέντε 
χαι τοιτμοντα οντω της βασιληιης χατεπανσ&η, Μηδοι 
δε υηέχνψαν Πέρσησι δια την τούτον πιχρότητα, άρ
χοντες της ανω “Αίνος ποταμού *ΑσΙης έπ ετεα τριηχον- 
τα %al έχατόν δνων δέοντα, παριξ η όσον οι Σχυ&αι 
ηρχον. υστερώ μέντοι χρόνιρ μετεμέλησέ τβ' aqi ταντα
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τοιησασι καί απίστησαν από Aanelov' άποστόντες δε 
■ττΰσω κατεστράφ&ησαν μάχη νικη&έντες. τότε δε έπί 
Αστναγεω οι Πίρσαι τβ καί δ Κνρος έπαναστάντες 
τυΊσιΜηδοισι ηρχον το άπο τούτον της *Ασίης. 'Αστνά- 
γεα δε Κνρος κακόν ονδέν άλλο ποιησας, είχε παρ 
(οηπω, ίς ο έτελεύτησε. οντω δη Κνρος γενόμενός τβ 
καί· τραφείς ίβασΟ^νσε, καί Κροΐσον ύστερον τούτων 

ρξανια άδικίης κατεστρίψατο, ως εϊρηταί μοι το προ- 
ίτερον. τούτον δε καταστρεψάμενος οντω πόσης της 

σίης ηρξβ.
131. ΠΕΡΣΑΣ δε οίδα νόμοισι τοιοΊσδε χρεωμέ- 

Ό\'ς * αγάλματα μεν και νηούς και βωμούς ονκ ίν νόμω 
ηοιενμένονς ίδρνεσ&αι, αλλά καί τοισι ποιενσι μωρίψ 
{πκμρονσι, ως μεν ίμοϊ δοκίειν, οτι ονκ άν&ρωττοφνίας 
ένομισαν τούς χλεούς κατάπερ οι "Ελληνες είναι. οι de ·
Όμιζονσι Αιι μεν ίπι τα υψηλότατα των'ούριων ανα· 
βαίνοιτες Ονσίας ΐυδειν, τον κύκλον πάντα τον ούρα· 
ου Αία καλίοιτες ‘ Όνονσι δε ηλίω τβ καί σελήνή καί 

γη καί Λνρί καί νύατι καί άνέμοισι. τούτοισι μεν δη 
μούνοισι -Ονονσι άρχη(λεν, έπιμεμαΟηκασι δε και τη 
Ονρανίη χλνειν, παρα τβ *Ασσνρίων μα&όντες καί 'Αρα
βιών. καλίονσι δε 'Ασσύριοι την 'Aff ροδίτην Μνλιττα, 
ίΑράβιοι δε */λιττα, Πίρσαι δε Μίτραν.

132. Θνσίη δε τοίσι Πέρσησι περί τούς είρημένονς 
ψεονς ijie κατέστηκε.· οντβ βωμούς ποιεννται, ουτβ πυρ 
ανακάίονσι μέλλοντες χλύειν ον σπονδή χρέωιται, ουκί 
αύλω, ου στέμμα σι, ονκί ονλησι. των δε ώς ίκάστω &vetv

τλει, ές χώρον κα&αρον έτγαγών το κτήνος καλέει το> 
&εογ, Iστεφανωμένος τον τιάραν μνρσίνη μάλιστα, εων- 
~ω μεν δη τω &ύοντι ιδίη μούνω ον οι έγγίνεται άρα·
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g&cu άγα&ά' ο δε Λ«σ* τοΐσι Πίρσχσι χατενχειαι ει 
γτνεσ&αι χαι τψ βασϋΜ’ έν γαρ δη τοΐσι αηασι Πίρ~ 
σ$σι χαι αντί*; γίνεται, incur δε διαμιστνλας χατά 
μίρ€β το ίρηΐον εψηστ, τα χρία, νησπάσας ηοίην ώς 
άηαλωτστην, μάλιστα δε το τρίφνλλον, ini ταντης ϊ&τμε 
ών ηάττα τά χρία. δια Ο έπος δε ανταν μάγος άνη/ρ 
ηαρεστεώς έηαείδει Ο εογοήψ, οιην δη izsarot λέγονσι 
είναι την έηαοιδψ ■ άνευ γάρ δη μάγον ον σφι τόμος 
ίστί &νσίας ηοιεεσ&αι. έηισχών δε ολίγον χρόνον, άηο-  
γερεται ό &νσας τα xoia, χαι χρόται ο τι μιν ο λόγος 
αίρεει.

133. ‘Πμίρην δε άησσεων μάλιστα έχεΐνην τιμάν4 
νομίζονσι tjj εχαστος ίγίνειο. ir  Tortrry δε πλέω δαηα 
των άλλων διχαιενσι ηροτί&εσ&αι ■ ir  rjj οι ενδαίμοτ&ς , 
ανιών βονν χαι Ίηηον χαι χάμηλσν χαι στον ηροτι &ία- Ί 
τα* όλονς όητονς ir  zaurvowi, of δε ηάηςιες (ψτών τα 1 
λεητα των ηρο-βάτων προτι&ιατατ. σΐτοισι δε ολίγοι σι 
χρεωνται, iniqoqrpam δε ηολλοΐσι χαι ονχ άλέσι' χαι 
δια τοντο φασι Πίρσαι τανν Ελληνας σιτεομενονς πει- ; 
νωπός ηανεσ&αι, οτι σςι από δείηνον ηαραφορΐεται 
ονδΐν λόγον αξιον · εΐ δε τι ηαροφέροιτα, ίσΟίοντας αν ' 
οικηανεσ&αι. οϊνω δε χάρτα ηροσχεαται, χαι σφ* ονχ  ̂
ίμΐσαι εξεστι, ονχ* ονρησαι άντισν άλλον, ταντα μεν 
w r  orro φνλασσεται, με&νσχόμενοι δε ίώ&ασι βον- 
λενεσ&αι τα σηονόαιάττατα των η ρηγμάτων, το ί ’ άν 
άδη σφί βσνλενομένοισι, τοντο φ  νστεραίη νηςονσι 
ηροτι&ύ ο στεγσρχος, ir  τον άν έάντες βονλενωτται · 
χαι ην μεν άδ$ χαι ngyονσι, χρβαντοι ovrw, ην δί μη 
% , μετιεΐσι. τά δ  άν νης ιιπβς ηροβσνλεόσωνται, με- 
Φνσχομεναι έηιδαηαηίσχοφ ι.
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434. *Εντνγχάνοντες δ* αλληλοισι ίν τfiat όδόϊσι,τώδβ 
v τις διαγνοίη el δμόϊοί εισι οΐ συντνγχάνοντες* αντί 
uq του προσαγόρευαν άλληλ.ους γιλ,έονσι τοΊσι στο- 

:■ ασι, ην δέ y οντερος υποδεέστερος ολίγοι, τας παρειας 
ιλέονται * ην δε πολλώ y  οντερος αγενέστερος, προσ- 
Ιπτων προσχννέει τον Ετερον, τιμώσι δέ έν. πάντων 
ονς αγχιστα έ(ουτων οιχέοντας μετά γε ίωυτονς, δεν- 
ζρα δέ τους δευτέρους · μετά δέ νατά λόγον προβαί- 
ιντες τ ιμώσι' ήκιστα δέ τους ίωυτών ίχαστάτω οιχη- 

έν τιμ?} άγονται, νομίζοντες ίωυτονς είναι αν
θρώπων μαχρώ τα πάντα άριστονς, τους δέ άλλους χα- 

λόγον τον λεγόμενον της αρετής άντ έχεσ&αι, τ ονς δέ 
αστάτω οϊχέοντας από ίωυτών χαχίστονς είναι, έπϊ 
I Μηδων αρχόντων και ηρχε τά ΪΟνεα άλληλων, συνα- 
άντων μίν Μηδοι και των άγχιστα οιχεόντων σφίσι, 
υτοι δέ^χαι των όμονρων, οι δέ μάλα των έχομένων. 
ιτά τον αυτόν δέ λόγον χαι οϊ Πέρσαι τ ιμώσι · προέ- 
ινε γάρ δη ιό έθνος άργον τε χαι έπιτροπενον.

135. Εεινιχά δέ νόμαια Πέρσαι προσίενται άνδρών 
\άλιστα. χαι γάρ δη την Μηδιχην ισθητα νομίσαντες 
'5*,* ίωυτών είναι χαλλίω φορέονσι, χαι ές τους πολέμους 
)υς Αιγυπτίους θώρηχας* χαι ευπάθειάς τε παντοδα- 
άς πυνθανόμενοι έπιτηδενουσι, χαι δη χαΐ άπ * Ελλήνων 
αθόντες παισι μίσγονται, γαμέονσι δ* έκαστος αυτών 
ολλάς μέν χονριδίας '̂νναΤχας, πολλοί δ* ετι πλευνας 
αλλ.αχάς χτώνται.

136. *ΛνδραγαθΙη δ’ αϋτη άποδίδεχται μετά το 
άχεσΟαι είναι αγαθόν, ός αν πολλούς αποδέξη παΊδας. 
ϊ) δέ τους πλ&ίστους άποδειχννντι δώρα έχπέμπει ό βα- 
ιλ,ενς ανά παν έτος, το πολλ.όν 6* τγγέαται ισχυρόν
HKROD. 1. F
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είναι, παιδενονσι δέ τονς παίδας, από πενταίτεο; 
άρξάμεΐ’οι μέχρι ειχοσαέτεος, τρία μοννα, ιππενειν χαι 
τοξενειν χαι άλη&ίζεσΰαι. πριν δε η πενταετής γέντμαι, 
ονχ άπιχνέεται ές δψιν τω πατρι, αλλα παρά τησι γν- 
νιαξί δίαιταν έχει. τονδε δε ε'ίνεχα τούτο ον τω ποιέεται, 
ϊνα ην (cnoOui't] τρεφόμενος, μηδεμιαν acntv τω πατρι 
προσβαΧτ].

137. Λινέω μέν νυν τόνδε τον νόμον, αΐνέχο δε χάί 
τονδε, το μη μπ,ς αιτίης εϊνεχα μίμε αν τον τον βασιλέα 
μηδά’α φονενειν, μίμε των άλλων Περσιών μηδένα των f 
έωυτον οιχετέων ini μιη αιτίη ανηχεστον πάθος ί'ρδειν 
αλλα λογισάμενος ην ενρίσχτ] πλέω τε χαϊ μέζω τα άδι- j 
νήματα έόντα των νπονρ^'ημάτων, οντω τω Όνμω χρά- 
ται. αποχχείναι δέ ονδένα χω λέγονσι τον έωντον πα
τέρα ουδέ μητέρα, αλλά δχόσα ηδη τοιαντα έγένετο, 
πάσαν ανάγκην φασι άναζητεόμενα ταντα άνενρε&ηναι 
ήτοι υποβολιμαία Ιόντα η μοιχίδια ■ ον γάρ δη φασι 
οιχος είναι τον γβ άλη&έως τοχέα νπό τον έωντον παι- 
δδς άπο&νησχειν.

138. Ασσα δέ σφι ποιέειν ονχ ϊξεστι, ταντα οίδέ 
λεγειν έξεστι. αΐσχιστον δέ αντοίσι τό ψενδεσ&αι νενό- 
μισται, δεύτερα δέ τό όφείλειν χρέος, πολλών μέν χαι 
άλλων ε’ίνεχα, μάλιστα δέ άναγχαίην φασι είναι τον 
όφείλοντα χαί τι ψευδός λέγειν. ός αν δέ των,αστών 
λεπρήν η λενχην εχη, ές πόλιν οντος ον χατέρχεται, οίδέ 
σνμμίσγεται τοίσι άλλοισι Πέρσησι. φασι δέ μιν ές τον 
ήλιον άμαρτοντα τι ταντα ϊχειν. ξέινον δέ πάντα τον 
λαμβανόμενον νττο τοντων [πολλοί] έξελαννονσι έχ τι"$ 
χωρης χαί τάς λενχάς περιστεράς, την αν την αιιίην 
^ψέροντες. ές ποταμόν δέ ούτε ένονρέονσι οντε έμπτν»
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'σι, ου χείρας έναπονίζονται, ουδέ άλλον ονδένα περιο- 
έωσι, αλλα σέβονται ποταμούς μάλιστα.

139. Και τόδε άλλο σψι ώδε σνμπέπτωχε γίνεσθαι, 
ο Πέρσας μεν αντονς λέληθε, ημέας μέντοι ου· τα ον
όματα σψι Ιόντα όμοια τυΊσι σώμασι καί τι} με γάλο- 
rρεπείη τε?£ντώσι πάστα Ις τωντό γράμμα, το Αωριίες, 
ιεν σαν καλέονσι, ’’ίωνες δε σίγμα. Ις τούτο διζημενος 
νρησεις τεί^ντώντα των Περσιών’τα οχψόματα, ου τα 
:& τα δ* ον, άλλα πάντα ομοίως.

140. Ταυτα μεν ιαρεκέως εχω περί αυτών ειδώς ε*ι· 
εΐν  τάδε μεντοι ώς κρυπτόμενα λέγεται και ου σαψ/η- 
έως περί του άποϋ ανόντος, ώς ον πρότερόν -θάπτεται 
αδρός Πέρσεω ό νεκνς, πριν ίχν νπ όρνιϋος η κννός 
Ιχυσθηναι. μάη'ονς μίν γάρ άτρεκέως οίδα ταυτα ποιί- 
·>ντας· έμψανέως γάρ δη ποιενσι. κατακηρώσαντες δη 
\ν τον νέκυν Πέρσαι γμ κρνπτονσι. μάγοι δε κεχωρί- 
ΐατια πολλον των το άλλων ανθρώπων και των Ιν ΛΪ· 
'ντπιρ ίρίων οΐ μεν γάρ άγνεΰονσι ψψιχον μηδέν 
τείνιιν, ει μη οσα Όνονσΐ’ οι δέ δη μάγοι αντοχειρίη 
ιόντα πλην κννός και άνθρωπον κτεΐνονσι, καί άγώνι- 
τμα τούτο μέγα ποιούνται, κτεΐνοντες ομοίως μνρμηκάς 
8 καί όψεις καί ταλλα ερπετά καί πετεινό, καί άμφί 
tiv τώ νόμω τουτω Ιχέτω, ώς καί αρχήν ένομίσΰτ), 
τνειμι δέ Ιπί τον πρότερόν λόγον.

141. "ΙΙΙΝΕΣ δέ καί ΛιοΜες, ώς οι Αυδοί τάχιστα 
ατεστράφατο υπό Περσιών, επεμπον αγγέλους ές Σάρ- 

ίις παρα Κυρ ον, έθέλο^ς έπί τοίσι αυτοίσι είναι τοϊσί 
αί Κροίσο) ησαν κατηκοοι. ό δέ άκουσας αυτών τα 
ροΐσχοντο, Γλεξέ σψι λόγον, άνδρα φας ανλιμην ιδόντα

χθνς έν τη θαλάσση αυλέειν, δοκέοιτά σφεας έζελεν-
F 2
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σεσ&αι ές γιρ ' ως δε η^νσ&ηναι της έλπίδος, Χαβεΐν 
άμεμβληστρον χαι τζεριβαλύν τε πλη&ος πολλον ιών 
ιχθύων χαι {ξειρνσαι, ιδόντα δε παίΧεμένονς είπειν αοα 
αντ 'οψ προς τους Ιχ&ϋς’ Πανεσ&ί μοι όρχεομενοι, έηει 
ονδ ίμεο avXiorτος η&ελετε ixSrtivziv ορχεόμενοι. Κύ
ρος μεν τοντον tor λόγον τοίσι *1ωσι χαι τοίσι Αιολενσι 
τωτδε είνεχα ελεζε, ότι δη όί *Ιωνες πρότερον, ανιόν 
Κυρον δεηχΗττος δι* αγγέλων άπίστασ&αί σφεας από 

. Κροίσον, ovx ineiOorro, τότε δε, κατεργασμένων των 
τιρηγμητων, ήσαν έτοιμοι sιεΐ&εσ&αι Κυρω. ο μεν δη 
oQTJi ίχόμενος ελεγί oqi τάδε, *ίωτες δε ως ηχονσαν 
τούτων ατενειχ&ίχϊωτ ές τός πόλιας, τεΐχεά jre πεοιε- 
βαλλοντο ιχαστοι,χαι σννελεγοντο ες Πανιώνιον οι άλλοι 
n h p  Μιλησίων προς μοννονς γαρ τοντοτςρρχιον Κ ν-  · 
ρος έποιησατο in οισί ττερ ο Αυδάς. τοίσι δε Χοιπόίσι ί 
*1ωσι εδοξε χοητω λόγω πψηειν iq~t έλους ές Σπάρτην,
δεησομΐνονς *1ωσι τιμωρίειν.

142. Οι δε Ιώτες οντοι, των χαι το Παηάηόν έστι, 
τον μεν ονρανον χαι των ώρίων ΐν  τώ χαλλίστω έτνγχανον, 
ιδρνσαμενοι π ολιας πάντων όν&οωπων τών.ίΜεις id μ εν» « « * ) · 9 J « , 9 * j,οντε γαρ τα ανω αυτής χωρία τωντο ποιεει τ// Ιωη$ ουτβ 
το χατω, οντε τα προς τιρ ηώ ο ντε τά προς ττρ έσπέρην, 
τα μεν νπο του ηχχροΰ τε χαι ίγρον πιεζόμενα, τα δ» 
ναό τον χϊερμον τε χαι ανχμώδεος. γΧώσσιτν δε ου'την 
ανττρ αστοί νενομιχασι, άλλα τρόπους τέσσερας παρα»

' γωγεων. Μίλητος μεν αυτιών πρώτη χίεται πόλις προς με-  
σαμβρΚρ, μετά δε Μυονς τε χαΐ Πριτρη · ανται μεν iv τζ 
Καρίΐ] χοποίχτρίαι χατα τ ανία διαΧεγόμεναΙ engu, αιδο + 
δε έν τξ Ανδίη, *£<μσος, KoXoquv, Αέβεδος, Τέως, 
ΚΧαζρμεναϊ, Φωχαια. ανται δέ αι παλιές τχσι πρότερον

«*,
.**

 *&
■
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.εχΠιΙσησι όμολογεονσι κατά γλώσσαν ονδίν, σφίσι δέ 
ψοφωνεονσι. ιτι δέ τρεις vnoiroinov ’ΐάδες noheg, των 
A δύο μεν ιησονς οικέαται, Σάμον τβ κάϊ Χίον, η δέ 
Art h  τη ήπειροι ίδρνται, ΕρυΟραΙ, Χίον μεν ννν και 
Ερν&ριχίοι νατά τωύτό διαλέγονται, Σαμιοι δέ in εων- 
ιών μοννοι. οντοι χαρακτήρες γλχύσσης τεσσερες γί- 

ψονται.
145. Τον των δη ων των *ΐώνων οι Μιλησιοι μίν 

ησαν h  σκέπη τον φόβον, όρκων ποιησάμενοι, τοίσι 
ε αυτών ιησιώτησι ην δεινόν ονδέν ούτε γάρ Φοίνικες 
)σάν κω Περσιών κατηκοοι, ουτβ αντοϊ οί ΙΙερσαι ναν- 
S/rrai. άπεσχίσΟησαν δέ cm ο των άλλων *ΐώνων οντοι 
ατ άλλο μεν ονδέν, άσύενεος δε Ιόντος του παντός 

ωτε 'Ελληνικόν γενεος, πολλώ δέ ην άσΟενεστατον των 
ΙΟτεων τό *Ιωνικόν και λόγον ελάχιστου* on γάρ μη 
Λΰηναι, ην ονδέν άλλο πόλισμα λόγιμον. οί μεν ννν 
ϊλλοιΐωνες και οι Αθηναίοι ϊφνγον το οννομα, ου βον- 
Κόμενοι’Ίωνες κεκλησ&αι, αλλά και νυν φαίνονταί μοι 
Α πολλοί αυτών (παισχννεσϋαι τώ οννυματί’ αϊ δέ 
%ωδεκα πολιες ανται τώ τβ οχνυματι ηγάλλοντο καϊ 
Ιρόν ιδρνσαντο ini σφίων αυτών, τώ οννομα ϊ&εντο 
Πανιώνιον, ίβονλενσαντο δέ αντον μεταδονναι μηδα- 
ιιοίσι άλλοι σι ’ϊώνων (ονδ* έδεηΟησαν δέ ονδαμοι με- 
ζασχείν ότι μη Σμνρναίοι)*

144. κατάπερ οί ix της πενταπόλιος ννν 
Αωριεες, πρότερον δέ έξαπυλιος της αυτής ταντης κα~ 
λεομινης, φυλάσσονται ών μηδαμούς ίσδεζασθαι των 
§τροσοίκων Αωοιίων ig τό Τριοπικόν ίρόν, άλλα καί

I
σφέων αυτών τους περί τό ίρόν άνομησαντας έξεκληϊσαν 
της μετοχής, Ιν γάρ το» άγώνι τον Τριοπίον Απόλλω-
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νος έτίΟεσαν το πάλαι τρίποδας χαλχέονς τοίσι ηχώσι,
- Λ _  A . ^ #

χαϊ τοντονς χρην τους ϊχτμβάνοντας in τον ιροχ* μη in- £ 
----  Ζη* ?------ο:.... «λ λ - ·  α . β#ι. 5(fiQeiVj α)Χ αντον ανατίχλέναι τώ χλεοκ άνηρ ών V/JU- \ 

χαρνησσενς, τω οννόμα ψ  'Λγασιχλέης, νιχησας τον νδ- \ 
μον χατηλόγησε, φέρων δε προς τά έωυτον οικία προσ- ] 
trtUGau)jA.(je τον τρίποδα, διά ταντην την αϊτίην αί'\ 
πέντε πόλιες, Λίνδος και ’ΐηλνσός τε χαϊ Κάιιειρος χαϊ j 
Κώς το χαϊ Κνίδος έξεχληίσαν της μετοχής την ν/.τψ\ 
πολιν Αλκχαρνησσδν. τοντοισι μ& ννν ταντην την ζη-1 
μίην οντοι έπέχληχαν. |

145. Αοχέονσι δέ μοι δνωδεχα πδλιας ποιησασΟαι:* 
οι Ιωνες χαϊ ονχ ί-Οελησαι πλεννας έσδέξασ&αι τονδεί 
άνεχα, on χαϊ οτε έν ΙΙελοποννησο) ωχεον, δι·ω<5εκα| 
ην αυτών μέρεα, χατάπερ νυν 'Αχαιών τών έξελασάντωνί 
Ιωνάς δνώδεχά tern μέρεα, ΠελΧηνη μέν γε πρώτη προς] 
Σιχνώνος, μετά δε Αίγειρα χαϊ Αιγαϊ, έν τη Κρα&ις 
ηοταμος άένναος Iστι, άπ άτον δ έν *Ιταλίη ποταμος το* 
υυνομα ϊσχε, χαϊ JΌονρα χαϊ *Ε)Ιχη, ές την χατέφνγον] 
Ιωνες νπο 'Αχαιών μάχη έσσωΰέντες, χαι Αϊγιον xuij 
Ρνπες χαϊ ΙΙατρέες χαϊ Φαρέες χαϊ "Ιίλενος, έν τω Πει ·\ 
ρος ποταμος μέγας έστϊ, χαϊ Αυμη χαϊ Τριταιέες, ol· 
μοννοι τούτων μεσδγαιοι οΐχέονσι.

146. Ταντα δνωδεχα μέρεα νυν 'Αχαιών έστϊ xal 
τότε γε 'ΐώνων ην. τούτων δι) ε’ΐνεχα χαϊ οι Ιωνες £ι·ω- 
δεχα πολιας έποιησαντο, έπεϊ ώς γέ τι μάλλον οντοι 
'"Ισχνές εϊσι τών άλλων 'ίωνων η χάλλιόν τι γεγδτασι, 
μωρίη πολλή λέγειν, τών *Λβαντες μεν έξ Ενβοίης εισϊ 
ουχ έλαχίστη μοίρα, τοισι'ΐωνίης μέτα ονίβ.του οννο*- 
ιιατος ουδέν, Μινναι δε 'Ορχομένιοι άναμεμίχαται καί 
Καδμείοι χαϊ Αρνοπες χαϊ Φωχέες άποδάσμιοι χαι Λΐο·

ί
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λοασοι και 'Αρκάδες Πελασγοί και Αωηιεες 'ΐιπιδαυριοι 
υλλα τe tOrea πολλά ι/ναμεμίχαταί' οι δε αυτών από 
του ηρυιανήί’ου του 'Αθηναίων όρμηΌέντες, και νομί- 
ζοντες γενναιότατοι είναι 'ΐώνων, ουτοι δι ου γυναίκας 
ηγαγοντο έζ την άποικίψ, αλλά Καείρας ΐσχον, των 
έγονενσαν τους γονέας, δια τούτον δε τον φόνον αι 
γυναίκες αυται νόμον θίμεναι σφίσι αυτησι όρκους έπη- 
λασαν κα) παρέδοσαν τι]σι Ότγατράσι, μη κοτε όμοσι- 
τησαι τοΐίσι άνδράσι μηδε ουνόματι βώσαι τον έωυτης 
ανδρα, Toi*5e ε\νεκα ότι έφόνννσαν σψέων τους πατέρας 
και ανδρας και παιδας, καϊ Ιπειτεν ταυτα ποιησαντες 
αυχησι σννοΐκεον. ταυτα δε ην γινόμενα Ιν Μιλητω.

147. BaaiUaq δε έστησαντο οί μεν αυτών ΛυκΙους 
από Ι'λανκου του 'ίππολό/ου γεγονότας, οι δε Καυχω- 
νας ΙΙυΜους από Κόδρου του Μελάνθου, οι δε και 
σνναμφοτέρονς. αλλα γαρ περιέχονται του ουνόματος 
μάλλον τι των άλλων 'ΐώνων, Ζστωσαν δε και οι κα-θα- 
ρώς γεγονότες "ίωνες · εισι δε τχάντες "ίωνες, όσοι an 
5Αθηνών γεγονασι και'Απατονρια αγονσι όρτην. αγονσι 
δε πάντες ττλιμ1 'Ειμσίων κα\ Κολοφωνίων · ουτοι γαρ 
μουνοι 'ίωνων ονκ αγονσι'Απατούρια, και ουτοι κατά 
φόνου τινά σκηψιν.

148. Το δε Πανιώνιόν Ιστι της Μυκάλης χώρος 
Ιρος, προς άρκτον τετραμμένος, κοινή έξαραιρημένος υπό 
'Ιωνίαν Ποσειδέωνι 'ΕλικωνΙφ· η δε Μνχάλη έστι της 
ηπείρου άκρη προς ζέτρυρον άνεμον κατηχούσα Σάμο), ίς 
την σνλλεγόμενοι από τών πο)1ων "ίωνες αγεσκον όρτίμ» 
τι] εβ εν το οΰνομα Πανιώνια, πεπόνθασι δί ουτι μονναι 
αι ΐώνων όρται τούτο, άλλα xuYΕλλήνων πάντων ομοίως
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πάσαι ές τωντο γράμμα τελεντυσι, χατάπεη των Ι7ερ- 
σέων τα αυτόματα.

149. Ανται μεν αϊ ’ΐάδες πό)Ας ε\σι, aide δε at 
Αιολίδες, Κύμη η Φριχωνις χαλεομά η, Αηρισαι. Νέον 
τείχος, Τημνος, Κί)1α, Νότιον, Αϊγιρόεσσα, Πιτάνη, 
Αιγάιαμ Μνρινα, Γρννεια. ανται ένδεχα ΑιοΙεων πό
λιες αί αρχαίαr  μια γάρ τφεων παρελυΟη ντο *Ιωτων 
Σμύρνη' ήσαν γάρ χαί ανται δνωδεχα ai iv τη ηπειρω. 
αυτοί δε οί Αιο/Μς χώρην μεν ετνχον χπίσαντες άμείνω 
Ιωνων, ώρεων δε ηχονσαν ονχ ομοίως.

150. Σμνρντρ δε ωδβ άπέβαλον Αιολίες. Κολο- 
φωνίους άνδρας στάσι εσσωϋίντας χαί έχπεσόντας Ιχ 
της πατρίδας νπεδεξαντο. μετά δε οί φαγάδες των Κο
λοφωνίων φυλάξαντες τους Σμνρναίους όρτην εξω τείχεος 
ποιούμενους Αισνόσοι, τάς πυλας άποχληίσαντες ϊσχον 
την ττohv. βοη&ησάντων δε πάντων Αίολεων όμολογίη 
ίχρησαντο, τα έπιπλα άποδόντων των [ΐώνων έχλιτιέίν, 
Σμύρνην ΑιοΙεας. ποιησάντων δε ταντα Σμυρναίων, 
έπιδιείλοντο σφϊας αί ενδεχα πόλιες χαί έποιησαντο 
σφέων αυτιών πωλιητας.

151. Αυται μεν νυν αί ηπειρωτιδες Αιολίδες πόλιες, 
εξω των iv τη *1δη οΐχημά’ω ν χεχωρίδαται γάρ ανται. 
αί δε τας νήσους ιχονσαι πέντε μεν πόλιες την Αέσβον 
νίμονταί (την γάρ ΐχτην (ν τη Αέοβω οίχεομένην *Αρί- 
σβαν ιανδραπόδισαν ΜηΟνμναΊοι, έόντας όμαιμους), έν 
'Γενΐδω δε μία οίχίεται πόλις, χαί έν τησι 'Εχατόν νη- 
σοισι χαλεομένησι άλλη μία. Αεσβίοισι μέν w v  χαί 
Τητδίοισι, χατάπερ'ίωνων τοίσι τάς νήσους εχονσι, ην 
δεινόν ουδίν · τησι δε λοιπή σι πόλισι εαδε χοινη 7ωσ* 
επεσ&αι τη αν οντο* ίξηγέωνκμ.

88
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152. *fLg δέ άπικέατο ig την Στικτήν των *ΐώνων 
(χϊ Λίολέων οί άγγελοι {κατά γάρ δη τά^ος ην ταντα 
τρησσομενα), είλοντο προ πάντων λέγειν τον Φονκαέα, 
'ω ο όνομα ην ΠνΟερμος. δ δέ πορψόρεόν τβ είμα πε- 
.ηβαλομενος, ώς άν πννΟανόμενοι π)£Ϊστοι σννΟΛλοιεν

'παρτιητέων, καί χαταστάς Ώ^γε πολλά τιμο)ρέειν έ(ύν- 
οΊσι χρηζων, Λακεδαιμόνιοι δε ονκως ηχονον, άλλ' 
m iδοξέ σφι μη τιμωοέειν *Ιωσι. οί μεν δη άπαλλάσσον- 
Ό, Λακεδαιμόνιοι δέ άπωσάμενοι των *ΐώνων τους άγ- 
’έλονς όμως άπ έστειλαν πεντηχοντέρω άνδρας, ώς μεν 
Ιμοί δοκέει, κατασκόπους των τε Κόρον π ρηγμάτων και 
ϊωνίης. άπιχόμενοι δέ οντοι ές Φωχαιαν, ιπεμπον ές 
'άρδις σφέων αν των τον δοκιμώτατον, τω οννομα ην 

άαχρινης, άπερίοντα Κνρω Λακεδαιμονίων ρησιν, γης 
;ης 1 Ελλάδος μηδεμίαν πόλιν σιναμωρέειν, ώς αυτών ον 
ιιεριοψομένων.

153. Ταντα εϊπόντος του κηρνκος, λέγεται Κυρον 
ΐπείρεσΟ αι τους παρεόντας ο ί 'Ελλήνων, τίνες έόντες άν
θρωποι Λακεδαιμόνιοι και κόσοι πληίλος ταυτα έωντφ 
rροαγορενονσι. πννΟανόμενον δέ μιν εϊπείν προς τον 
ηρνκα τον Σπαρτιητην Ονκ ιδεισά κω άνδρας τοίου- 
ονς, τοίσΐ έστι χώρος έν μέση τη πόλει άποδεδεγμένος, 
ς τον σνλλεη'όμενοι άλληλυνς δμνυντες έξαπατώσι.
> οΐσι, ην έγώ υγιαίνω, ού τά 'ΐώνων πάϋεα εσται ΐλλε- 
ΐτχα, αλλά τά οιχηϊα. Ταντα ές τους πάντας "Ελληνας 
χπέρριψε δ Κύρος τά ιπειχ, δτι αγοράς κτησάμενοι ωνη 
ε και πρησει χρΐοηπαι · αυτοί γάρ οί Πέρσαι αγορησι 
\υδέν έώ&ασι χρησϋαι, ουδέ‘σφι ϊστι το παράπαν 
(χγορη. μετά ταντα έπιτρέψας τάς μέν Σαρδις Ταβάλτρ, 
άνδριΠέρση,τον δέ χρνρον τον τβ Κροίσον καί τον τών

S
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πΰσσι ίς τωντό γράμμα τελεντώσι, χατάπερ των Περ
σιών τά οννόματα.

149. Ανται μεν αί 'ΐάδες πο)τές είσι, άίδε δε at 
Αιολίδες, Κύμη η Φριχων'ις χαλεομένη, Ληρισαι. Νέον 
τείχος, Τημνος, 2\ίλλα, Νότιον, Αίγιρόεσσα, Πιτάνη, 
Αιγάίαι, Μνρινα, Γρντεια. ανται ενδεχα ΑιοΙέων πά
νες αί αρχαίαr  μια γάρ τφεων παρελνΟη ντο 'ΐώνων 
Σμνρνη · ησαν γάρ χαι ανται δνώδεχα αί έν τ.η ήπειροι, 
ονχοι δε οΐ Αιο)Μς γωρην μεν ετνχον χτίσαντες άμείνω 
Ιωνίαν, ώρεων δε ηχούσαν ονχ ομοίως.

150. Σμνρντέν δε ωδβ άπέβαλον Αιολίες. Κολο- 
φωνίονς ανδρας στάσι έσσω&ίπας και έχπεσ όντας ix 
της πατρίδος νπεδίξαντο. μετά δε οι φιγάδες των Κο
λοφωνίων φνλαξαντες τους Σμνρναίονς όρτην εξω τείχεος 
ποιενμένονς Αισννσοι, τάς πνλας άποχλψσαντες έσχον 
την nohv. βοηΰησάντων δε πάντων Αϊολέων όμολογίη 
ίχρη,σαντο, τά έπιπλα άποδάντων των ’ίωνων έχλιπείν. 
Σμύρνην Λίολεας. ποιησάντων δε ταντα Σμύρνα ίων, 
έπιδιείλοντο σφϊας at ενδεχα πόλιες χαι (ποίησαντο 
σφεων αίσιων πωλιητας.

151. Ανται μεν w v  at ηπειρωτιδες Αιολίδες πόλιες, 
εζω τών Ιν τη *ΐδη οιχημίνων* χεχωρίδαται γάρ ανται. 
αί δε τάς νήσους ιχονσαι πέντε μεν πόλιες την Αέσβον 
νψονται (την γάρ ιχτην έν τη Αεσβοι οιχεομένην *Αρί- 
σβαν ψδραποδισαν ΜηΟνμναΙοι, Iόντας όμαιμους), έν 
'Γενέδοι δε μία οΐχέεται πόλις, χαι έν τη σι 'Εχατόν νη- 
σοισι χαλεομένησι άλλη μία. Αεσβίοισι μίν νυν χαι 
Τένεδίοισι, χατάπερ *Ιωνον τοίσι τάς νήσους εχουσι, ην 
δεινόν ονδίν * τησι δε λοιπησι πόλισι ΐαδε χοινη 7ωσ» 
επεσ&αι τη άν οντοε έξιγέωνται.

V
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452. 'fig δέ άπικέατο ig την Σπάρτην των *ΐώνων 
αι Aiotitov οι άγγελοι (κατά γάρ δη τάιχος ην ταυτα 

Μτρησσομενα), είλοντο προ πάντων )Ιγειν τον Φονκαέα, 
:ω ουνομα ην Πυ&ερμος. δ δέ πορφνρεόν τβ είμα πέ
η βαλομεν ο ς , ώς αν πνν&ανόμενοι π)£ΐστοι συνέλΑθοισν 
'Σπαρτιητέων, και χαταστάς Ό^γε πολλά τιμωρέειν έων- 
' οΊσι χρηζο)ν. Λακεδαιμόνιοι δέ ουκως ηκουον, άλλ* 
τπέδοξέ σφι μη τιμωρέειν *Ιωσι. οι μέν δη άπαλλάσσον- 

ι ό ,  Λακεδαιμόνιοι δε άπωσάμενοι των 'ΐώνων τους άγ- 
έλονς όμως άτι έστειλαν πεντηκοντέρω άνδρας, ώς μέν 
μοϊ δοκέει, κατασκόπους των τβ Κνρου π ρηγμάτων και 
ΐωνίης. άπιν.όμενοι δε οντοι ig Φωκαιαν, ϊπεμπον ig 
νάρδις σφέων αυτών τον δοκιμώτατον, τώ ουνομα ην 
Μακρινής, άπερίοντα Κυρω Λακεδαιμονίων ρησιν, γης 
;ης Ελλάδος μηδεμίαν πόλιν σιναμωρέειν, ώς αυτών ον 
ιεριοψομίνων.

153. Ταυτα εϊπόντος του κηρνκος, λέγεται Κνρον 
πείρεσϋ αι τους παρεόντας οι 'Ελλήνων, τίνες έόντες άν
θρωποι Λακεδαιμόνιοι και κόσοι πληίθος ταυτα έωυτφ 
ιροαγορευουσι. πυνΟανόμενον δέ μιν είπειν προς τον 
■ηρυκα τον Σπαρτιητην Ονκ ϊδεισά κω άνδρας τοιου- 
ους, τοίσί έστι χώρος iv μέση τη πόλει άποδεδεγμένος, 
ς τον σνλλε '̂όμενοι άλαλους όμνυντες έξαπατώσι. 
όΤσι, ην έγώ χη'ΐαίνω, ου τά *ΐώνων πάΟεα ισται ελλε- 
χα, άλλα τά οικηϊα. Ταυτα ές τους πάντας *Ελληνας 
ιπέρριψε δ Κύρος τά ιπεα, δτι αγοράς κτησάμενυι ώνη 
ε και πρησει χρέωνται* αυτοί γάρ οι Πέρσαι αγορησι 
υδίν έω&ασι χρησϋαι, ουδέ'σφι ιστι το παράπαν 
τγορη. μετά ταυτα έπιτρέψας τάς μέν Σαρδις Ταβάλφ, 
τνδρϊ Πέρση, τον δέ χρυσόν τόν τβ Κροίσον και τον τών
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άλλων Ανδών Παχτνη, άνδρι Ανδω, χομίζειν, άττηλαννε 
οντδς ές ’Αγβάτανα, Κρόΐσόν τε άμα αγόμενος χαι τονς 
"Ιωνάς έν οιδενι )άγω ποιησά(ΐενος την πρώτην είναι, η 
τε γάρ Βαβνλων οί ην έμπόδιος χαι το Βάχχριον είΗος 
ναι Σάχαι τε χαί Αιγντττιοι, 4π ονς έπεϊχέ τε στρατη- 
λατεειν αυτός, έπι δε *Ιωνας άλλον πίμπειν στρατηγόν.

154. lifig δέ άπτβ χ̂σε ό Κνρος ix των Σαρδίων, τοίη 
Ανδονς απίστησε ό Παχτνης από τε Ταβάλου ναι Κ ν- 
ρον, χαταβας δε έπΐ θάλασσαν, ατε τον χρνσόν ιχων,ί 
πανχα τον έχ των Σαρδίων, έπιχονρονς τε έμισθοντα 
χαι τονς έπιθαλασσιονς ανθρώπους επειθε σνν ίωντω 
στραιενεσθαι. έλάσας δε έπι τας Σαρδις ίπολιόρχε* 
Τάβαλον απεργμίνον έν τη άχροπόλει.

155. Πνθόμενος δε va t οδόν ταντα ό Κνρος εα 
προς ΚροΊσον τάδε * ΚροΊσε, τι εσται το τέλος των γι
νομένων τοντων ίμοί; ού πανσονται Ανδοϊ, ως οΤχασ%, 
πρηγματα παρίχοιτες να] αντοι εχοιτες. φροντίζω μη̂  
αριστον η ίξανδραποδίσασθαΐ σφεας. ομοίως γόρ μοεί 
ννν γε φαίνομαι πεποιηχέΐ'αι, ώς εϊ τις πατέρα αποχτεί-\ 
νας των παίδων αντον φείσαιτο. ώς δε ναι έγώ Λυδών, 
τον μίν πλέον n  ij πατέρα έόηα σε λαβών άγω, αντοϊσε 
(U Ανδοΐσι την πολιν παρέδωχα, χαι Γπειτα θωνμάζω 
εΓ μοε απεστάσι; 'Ο μεν δη τάπερ ένόεε ελ&γε, ό δ* 
άμείβετο τοισδε, δείσας μη αναστάτονς ποίηση τάς Σάρ- 
δις’ Til βασιλεύ, το μεν οίχότα εϊρηχας, συ μίντοι μη 
πάντα &νμφ γρεω,: μηδε πόλιν άρχαιιρ έξαναστησης 
αναμάρτηταν έονσαν xui των πρότερον χαι ιών rin 
ίσηώτων. τά μεν γαρ πρότερον έγώ τε έπρηξα, χα 
έγώ  [έμη] χεφαλ/γ άναμάξας φέρω * τά δε ννν παρεόνη
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Πακτυης γάρ έστι 6 αδικέων, τώ συ έπέτρεψας Σαρδις, 
ουιος δοτω τοι δίκην. Ανδοίσι δε συγγνώμην ϊχων τάδε 
ανιοίσι έπίταξον, ώς μήτε σποστέωσε μήτε δεινοί το* 
ιωσι. απειπε μίν σφι πέμψας όπλα άρηία μη έκτησθαι, 
χέ)*υβ δέ σφεσς κιϋώνάς τε νποδυνειν τοίσι είμασι καί 
κοθορνονς νποδίεσθαι, προειπβ δ* αυτοίσι κιϋαρίζειν 
τε και yjalfaiv καί καπηί&υειν τους παίδας. καί ταχέως 

) σφέας, ώ βασι)*ενί γυναίκας άντ άνδρών όψεαι γεγονό· 
\τας> ώστε oi><5feV δεινοί τοι ϊσονται μη άποστέωσι.

15G. Κροίσος μεν δη ταυτα οι νπετί&ετο, αίρετώτερα 
ταυτα ευρίσκων Ανδοίσι η άνδραποδισΰέΐ'τας πρη&η- 
ναι σφέας, έπιστάμενος ότι, ί)ν μη αξιόχρειον πρόφασιν 
STροτείνη, ουκ άναπείσει μιν μεταβονλενσασϋαι, άρ$ω- 
δέων δε μη και ύστερον κοτε οι Ανδοϊ, ην ίο τταρεδν 
νπεκδράμωσι, άποσ τάντες an ο των Ιίερσέων απυλωντα*. 
Κύρος δε ησθεϊς τjj υποθήκη και νπείς της οργής, εψη 
οι πείθεσθαι. καΗσας δε Μσζάρεα, άνδρα Μηδον, 
ταυτα οι ένετείλατο προειπείν Ανδοίσι τα ο Κροίσος 
υπ ετίθετο, καί προς έξανδραηοδίσασΟ αι τους άλλους 
παντας όΐ μετά Ανδών επί Σάρδις έστρατενσαντο, αυ
τόν δε Πακτυην πάντως ζώοντα άγαγείν παρ εωυτόν.

157. *0 μεν δη ταυτα έκ της οδοΰ έντειλάμετ'ος 
άπίβλαυνε ές η&εα τα Περσιών, Πακτυης δε πυθόμε- 
νος άγχον είναι στρατόν in εωυτόν Ιόντα, δείσας ωχετυ 
φενγων ές Κυμην. Μαζάρης δε ο Μηδος έλασης in* 
τας Σαρδις τον Κνρου στρατού μοίραν όσην δηκοτε 
ϊχων, ώς ουκ ενρε in  έόντας τους άμφί Πακτυην έν 
Σάρδισι, πρώτα μεν τους Ανδονς ηνάγκασε τας Κνρου 
ένιολάς έπιτελίειν, έκ τούτον δέ κελενσμοσννης Ανδοϊ 
την πάσαν, δίαιταν της ζόης μετέβαλον. > Μαζάρης δέ
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μετά τοντο ϊπεμπε ές τψ  Κνμην άχγε)^>νς, (χδιδόναι 
χελενων Παχτνην. oi δέ Κνμαίοι εγνωσαν σνμβονλης 
πέρι Ις &εον ανώσαι τον tv ΒραγχΙδμσι* ην γάρ αν- I 
τδ&ι μαντιμον έχ παλαιού Ιδρνμέΐ'ον, το» "ίωνές τε παν- 1 
τες χαϊ Αιολίες εω&εσαν χρέεσ&αι. ο δε χώρος οντος 
ίστι της Μιλησίης νπερ Πανδρμον λιμενος.

158. .Πέμψαντες ών οι Κνμαίοι ές τονς Βραγχιδας 1 
·&·εο7τροπονς εΐρώτενν περί Παχτνην δχοιόν τι ποιΐοντες ] 
&εόΐσι μέλίχηεν χαριείσίλαι. έπειρωτώσι δε σφι ταντα' 
χρηστηριον έγίνετο έχδιδδναι Παχτνην Πέρσησι. ταντα ' 
δε ώς άπενειχ&έντα ηχούσαν οι ΚνμαΊοι, δρμεατο fadi- ‘ j 
δοναι. δρμεωμενον δε ταντμ τον πλη&εος, 'Αριστόδιχος : 
ο Ιίραχ)^ιδεω, ανηρ των αστών ιών δόκιμος, εσχΒ μη ' 
ποιησαι ταντα Κνμαίονς, απιστιών τβ  το» χρησμό» κητ* . 
δοχέων τονς &εοπρυπονς ον λέγειν άλη&έως, 4  ο το δεν- ;> 
τερον περί Παχτνεω έπειρησόμενοι ηισαν uV.oi -Οέο- ' 
προποι, τών χαι 'Αριστόδιχος ψ·. ' ‘

159. Απιχαμίνων δέ ες ΒραγχΙδας (χρηστηριάζετο ■ 
fa πάντων Αριστοδιχος, έπειρωτέων τάδε · 7J2ra$, I 
ηλ&8 παρ ημεας ίχετης Παχτνης δ Ανδδς, φΗγων &ά- I 
νατον βίαιον προς Περσιών * οι δέ μιν έξαιτεονται, I 
προύναι χελενοντες Κνμαίονς. ημείς δέ δειμαίνοντες ! 
τψ  Περσιών δνναμιν, τον ικέτην ές τάδε ού τετολμηχα- ' 
μεν {χδιδόναι, πριν uv το από σεν ημιν δη)χύ&τ} άτρε- 
χέως δχότερα ποιέωμεν. *Ο μεν ταντα έπειοώτα, δ δ* J 
αντις τον αυτόν σφι χρησμόν εφαινβ, χελενων έχδιδόναι 
Παχτνην Πέρσησι. προς ταντα δ 'Αριστοδιχος fa προ- < 
νοίης ΙποΙεε τάδε’ περί ιών τον νηδν χόχλο» έξαίρεβ τονς 1 
στρσν&ονς χαι αλλα δσα ψ  νενοσσενμένα ορνίθων γέ- |  
yea fa το» νηω. ποιέοντοξ δέ αυτόν ταντα λύεται <μο- *
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!jv έχ του άδυτον γενέσϋαι ψέρονσαν μίν προς τον 
ριστόδιχον, Ηγονσαν δέ τάδε*Λνοσιώτατε άνΐϊρώπων,
I τάδε τολμάς ποιέειν; - τονς ίχέτας μον έχ τον νηον 
εραί'ζεις; 3Λραηόδιχον δέ ονχ,απόρησαν τα προς ταυ τη 
Ιπείν Ιΐναξ, αντός μέν ο'ντω τοίσι ιχέτησι βοη&έεις, 
ίνμαίονς δέ κελεύεις τον ικέτην έχδιδόναι; Τον δέ αν- 
ις αμείψασ&αι τοίσδε · ]\αϊ κε)^υω, 'ένα γε άσεβησαν- 
!<? Ο άσσον άπάλησϋε, ώς μη τό λοιπόν περί ίχετέων 

μδοσιος ίλ-Οητε έπι χρηστηριον.
ICO. Turnα ·ώς απενειχΌέντα ηχούσαν 61 Ιΐνμαΐότ, 

ν βονλόμενοι ούτε έκδόντες άπολέσ&αι, ο ντε παρ έωυ- 
ίσι εχοντες πολΛορχέεσϋαι, ές Μντιληνην αυτόν έχ- 
έμπονσι. οϊ δέ Μντιληνι/ίυι, έπιπέμποντος τον Μα- 
άρεος αγγελίας έχδιδόναι τον Παχτνην, παοεσκενάζοντο 
τι μισθοί οσω δηφ ον γαρ ϊχω τονιό γε ειπεϊν «τρβ- 
έως * ου γαρ έτελεώΟη * Κνμαίοι γαρ ώς εμαΟον 
αντα πρησσυμένα έχ των Μυτιλψ'αίων, πέμψαντες 
,’Χοίον ές Λέσβον έχχομίζονσι Παχτνην ές Χίον, έν
ευε εν δέ έξ χρου ’ΛΌηναίης πολιούχον άποσπασ^εις 
πδ Χιών έξεδό&η. έξέδοσαν 6έ οι XIοι έπι τω *Λταρ- 
tti μισΰώ' τον δέ *Λταρνέος τούτον έστι χώρος ̂ .της 
'4νσίης, Λέσβον αντίοζ. Παχτνην μέν ννν παραδεξά- 
χνοι οί Πέρσαι εί/ον έν (pvlaxjj, Όέλοντες Κνρω άπο- 
κ'έξία· ην δέ χρόνος οντος ονχ ολίγος γενομενος, ότε 

ίων ονδεϊς έχ τον ^Λταρνέος τούτον o-ure ονλας χρι&ών 
[χροχνσιν έποιέετο -θεών ονδενϊ, οντε πέμματα έπέσσετο 
αρπον τον ένΟεντεν, υπείχετό τε των πάντων ιρών ta  
,άντα έχ της γωρης ταντης γινόμενα,

1 6 1 . Χΐοι μέν ννν Παχτνην έξέδοσαν, Μαζάρης 
i μετά ταντα έστρατενετό έπι τονς συμπολχορχησαντας
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7'άβαλον, χαι τούτο μεν Πριψεας ίξηιδραποδίσατο, 
τοντο cic Μαίανδρον πεδίον παν επιδράμε ληίην ποιεν- 
μενος τω στρατό», Μαγιτσίην δε ωσαύτως· μετά di 
τούτα αντίχα ν ο ν σ ο ϊ  τελεντΰ.ft I

162. 3Αποθανόντος δε τούτον "Αρπαγος χατεβη 
διάδοχος της στρατηγίης, γένος xal αντος ίων Μηδος, 
τον ο Μηδων βασύ-ενς 'Αστνάγης άνομο) τραπίζη εδαι- 
σε, ο τω Κνηω την βασιληίην σνγχατεργάσάμενος. ον- 

. τος ω>ηρ τότε νπ6 Κνρον στρατηγός αποδεχθείς, ως 
απίχετο ίς την '/ωνιην, αίρεβ τας πόλιας χώμασι * οχως 

• γαρ τειχηρεας ποιήσετε, το ίνθεύτεν χώματα χών προς 
τα τείχεα ίπόρθεε. πρώτη δε Φωχαιη *Ιωνίης ίπε- 
χείρησε.

, 163. Οι δε Φωναιεες οντοι ναντιλίησι μαχρησι 
πρώτοι 'Ελλήνων ίχρησαντο, χαι τον τε 'Αδρίην χαι την 
ΤνρσηνΙην χαι την ’ΐβηρίην χαι τον Ταρτησσόν οντοι 
εχσι οι χαταδεζαντες' ίναντΙ)Χοντο δε ον στρογγνλησι 
νηνσι, αλ).α πεντηχοντεροισι. άπιχόμενοι δε ίς τον Ταρ· 
τησσον προσψιλεες ίγενοντο τω βασιλει των Ταρτησσίων, 
τω οννομα μεν tjr ’Αργανθώνιος, ίτνράννενσβ δε Ταρ- 
τησσον ογδωχοντα ετεα, ίβίωσε δε τα πάντα ύχοσι χαι 
έχοττον. τοντω δη τω άνδρί προσγιλεες οι Φωκατεες οί·- 
τω δη τι ίγενοντο, ως τά μεν πρώτα σηεας ίχλιπόντας 
*ΙωνΙην ίχΐλενε της ίίύντον χώρης οΐχησαι όχον βούλον
ται, μετά δε, ώς τούτο γε ονχ επειθε τούς <1>ωχαιεας, δ 
δε πνθόμενος τον Μηδον παρ αντων ώς ανξοττο, ίδί- 
δον σφ* χρήματα τείχος περιβαλίσθαι την πόλιν. ίδίδον 
δε άφειδέως * κα* γάρ χαι η περίοδος τον τείχεος ονκ 
ολίγοι στάδιοί εισι, τούτο δί παν λίθων μεγάλων χα) 
εν σνναρμοσιιίνων·
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164. To μεν δη τείχος τοίσι Φωναιενσι τρόπον 
οιώδε έξεποιηθη· δ δε "Αρπαγος ως έπηλασε τψ  στρα- 
ιψ , έπολιόρνεβ αντονς, προϊσχομενος εηεα ώς οί χα- 
αχρΰ *i βούλονται Φωναιεες προμαχεώνα ενα μοννον

|"θΰ τείχεος έρειψαι ναι οϊνημα εν νατιρώσαι. οι δε Φω- 
•αιέες, πεοιημεχτεοιτες τη δον)χ>σννη, tffaaav θίλειν 
Ιονλενσασθαι ημερψ μιαν ναι επειτα νηονρινεεσθαι *
> Ο) δε βον)*νονται αντοί, άπαγαγείν ένέίνον ένε)£νο> 
rrjv σιρατιψ Ισιο τον τείχεος. δ 6* 'Λρτιαγος εφη ειδε- 
<άι μεν εν τα έχείνοι μεΜαιζν ποιέειν, όμως δε σηι πα- 
•Urai βονλενσασθαι. εν ω ων δ'Λρπαγος άπδ του τεί
χος ί/τιηγαγε -rip στρατιψ, οί Φωναιεες Ιν τοντω χα- 
ιασπάσαντες ιάς πεντηνοντίρονς, έσΟίμενοι τέχνα και 
/νναίνας ναι έπιπλα πάντα, προς δε ναι τά αγάλματα 
:ά έν των ιρων ναι τά άλλα αναθήματα, χωρίς δ τι 
•αλχδς η λίθος η γροηη ψ , τά δε άλλα πάντα Ισθεντες 

ι αντ οι έσβάιτες επλεον ini Χίου, την δε Φωναίην 
ρημωθεΐσαν άιδρων εσχον οι Πέρσαι.

165. Οι δε Φωναιεες, inti τβ u(fi Χ7οι τάς νήσους 
Οινονσσας ναλ^ομένας οι·ν ίβονλοντο ώνεομένοισι ττω- 
xetv, δειμαΐνοντες, μη αι μεν Ιμπδριον γίνωνται, η δε
υιών νήσος αποχλήίσθΐ] τούτον είνενα, προς ταντα οι 

Ρωναιέες έστελ).οντο ές Κνρνον έν γάρ τη Κνρνοι a«*- 
σι ετεσι προτερον τοντωχ έν θεοπροπίον ανεστησαντο . 
ohv, τη οννομα ψ  *Αλα)ίη. *Αργανθωνιος δε τηνι~ 
αντα ηδη τετελεντηνεε. στελλόμενοι δε επι τψ  Κνρνον, 
ρώτα ναταπλεί'σιχντες ές την Φωναίην νατεηόνενσαν 
ν Περσιών την ηνλανψ, η έηρονρεε παραδεξαμετη 

αρά *Αρπάγον τψ  πδλτν. μετά δε, ώς τουτά σητ ίξέρ· 
αστό, έποιησαντο ισχνράς νατάρας τόί υπολειπομενω
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εωντών τον οτοΛον. ίΐ(>ο; δε ταντησι χαϊ μνδρον (Τιδη- 
ρεον χατεπόντωσατ, χαι ώμοσαν, μη πριν Ις Φωχαιην 
ηξειν πριν η τον μύδρον Ίοντον άναψηναι. στελλομί- 
νων δι αντών έπι τήν Κνρνον, νπερ ημίσεας ιών αστών

ίβ χαι οιχτος της πόλιος χαι των τ,&ίων 1 
τ*Κ Z*hT09 ψεύδορκοι δε γενόμενοι "πέπλεor όπισω ες 
την Φωχαιην. οι δε αντών το όρχιον έφχλασσον, αεο- 
χϊέντες ίχ των Οινονσσίων επίεον.

166. Επει τε δβ ές την. Κνρνον cnixono , οΤχεον 
χοιτη utju των προτερον tenιχομένων iri έτεα πέντε, χαϊ 
ιρπ ίνιδρνσαντο. χαϊ ηγον γαρ δη χαι εφερον τονς πε~ 
ριοαιονς απαντας' στρατεύονται ών ιπ αντονς χοινω 
^°/ίΙ) χρησαμενοι ΤνρσηνοΙ χαϊ Καρχηδόνιοι, νηνσι εχά- 
τεροε έζηχοντα. οι δί Φωχαιέες πληρωσαττες χαι αϊτοί 
τά πλοία, Ιόντα αριθμόν εξηχοντα, αηίαζον Ις το Σαρ^ 
δονιον χαλεομενον πέλαγος, σνμμίξτγόντων δε τις ναν- 
ΙιαΧ{$ Καδμύη τις νΐχη τοίσι Φωχαιενσι Ιγένετο* - αί 
μεν γόο τεσσεραχοιττά σγι νηες διεηΰόοτ.σαν, αι δε εΓ-

^  ^  9  0̂ % *

χοοί αι πεοιεονσαι ησαν "χρηστοί' απεστρόφατο γαρ 
τονς Ιμβολονς. χατ απλωσαντες δε Ις τι,ν ’Λλαλέην ανΐ- 
λαβον τα τέχνά χαι τας γυναΤχας χαι την άλλην χτησιν 
όσην οιαί τε Ιγινονιο αΐ νέες σηι άγειν, χαι έπειτα 
άπίντες την Κνρνον. επλεον Ις *Ρηγιον.

167. Των δε διαη  &αρεισίων νεών το νς άτδρας οι το  
Καρχηδονιοι xu i οι Τ νρσηνο Ι.. .  ελαχόν τβ ανιώ ν πολλώ  
πίελονς, χαι τοντονς Ιξα γα γό ντες χστελενσαν. μ ετά  δέ 
Ιάγνλλαιοισι π ά ντα  τα  παριόντα  τον χώ ρον Ιν  τ γ  ο* 
Φωχαιέες χεηαΧενσ&εντες Ιχΐα το , fy iνέτο διάστροφα χα ι 
εμπηρα χα ι απόπληχτα , ομοίως πρόβατα  χαι νπ ο ζνγια  
xu l άνθρω ποι, ο ι δε ’Λ γν ίλα ίο ι Ις Χίεληονς ιπ εμη σ ν ,
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λόμενοι άκέσασθαι την άμαρτάδα. η δε Πνθιη 
■ας ί/.ϋ^νσβ ποιείιν τα και νυν οί *Αγν)Χαιοι ετι έτΐΐ- 
'ovar και γαρ έναγίζονσί σψι μεγα)χύς, και αγώνα 

Iινικον και ιππικόν έπιστασι. και οντοι μεν των Φω- 
έων τοιουτο) μορω διεχρησαντο , ο\ δε αυτών ές το 
γιον καταιμγόντες ένθεντεν δρμεώμενοι, έκτησαντο 
ιν γης της ΟϊνωτρΙης ταντην ητΐς νυν *Υέ).η καλέεται. 
σαν δε ταυτήν προς Άνδρος ΙΙοσειδωνιητεω μαθδν- 
, ώς τον Κυρνον σιρι η ΙΙυ θίη εχρησβ κτ/σαι ηρων 
τα, άλλ* ον την νήσον. Φωκαίης μεν νυν περί της έν 
//;/ ονιω εσχε.

1GS. Ιίαραπλησια δε τοντοισι και Τηιοι έποίησαν'
I τβ γαρ σιμών elAe χώμα τι το τείχος "Αρπαγος,
’άντες πάντες ές τα πλοία οιχοντο πλέοντες έπι της 
ήΐκίης, και ένθαν τα έκτισαν nokv "Αβδηρσ, την πρά
ος τούτων Κλαζομένιος Τιμησιος κτίσας ονκ απάιτ]- 
αλλ’ νπδ Θρηΐκων έξελασθετς τιμάς νυν νπο Τηιων 

\ > έν *Αβδ ηροισι ώς ηρως εχει.
1G9. Οντοι μεν νυν *ΐώνων μοννοί την δουλοσυνψ 

; ανεχόμενοι έξε)απΰν τας πατρίδας' οί δ’ άλλοι ί̂ω- 
β, πλην Μιλησίων, δια μάχης μεν άπικέατο *Αρπάγω 
:απερ οί ty.hnovieg, και ανδρες έγένοντο αγαθοί περί 
• έωυτου έκαστος μαχόμενοι, έσσωθέντες δε και 
ιντες εμενον κατά χώρην έκαστοι καί τά έπιτασσό- 
α έπετελεον. Μιλησιοι δε, ώς και πράτεράν μοι ει- 
αι, αχττω Κνρω ορκιον ποιησάμενοι ησνχιην άγον. 

:ω δη το δεύτερον ’ΙωνΙη έδεδονλωτο. ώς δε τους έν 
ηπείρύ) *ϊωνας έχειρώσατο λρπαγος, οί τάς νήσους 
*ντες *Ιωνες καταρφωδησαντες ταντα σφέας αντονς 
σαν Κυριρ.
iEitOD, I G '
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170. Κεκακωμένων δε ’ΐώνων κα» σνΏ^γομίνων ου 
δίν ησσον ές το Πανιώνιον, πννίλ άνομοι γνώμην Βίαν 
τα ανδρα Πριηνέα αποδέξασ&αι Ιωσι χρΐ)σιμωτάτηιΐ 
τη el έπεί&οντοι - παρείχε αν σφι ενδαιμονέειν Εύ.ηνω, 
μά?αστα * ος έκέλ ν̂ε κοινοί στόλοι "ίωνας άερ&έντα 
πλέειν ές Σαρδώ, και ϊπειτα nohv μιαν κτίζβίν ιΐάντ< 
Ιωνίαν, και ουτω άπαλλ.αχ&έντας σφέας δονλοσνν 
ενδαιμονησειν, νήσων τβ άπασέων μεγίστην νεμομέι 
καί άρχοντας άλλων μένονσι δέ σφι Ιν τη Ύωνιη 
ιφη ένοράν ί)^ν&ερίην ετι έσομένην. αντη μεν Βίαντ 
τον Πριηνέος γνώμη έπι διεφ&αρμένοισι *Ιωσι γενομέ 
χφηστη δε και πριν η διαφ&αρηναι ’ΐοτν/ην Θάλεω a 
δqos ΜιλησΙον έγενετό, το άνέκα&εν γένος Ιόντος Φ 
νικος, ος έκέλενε εν βονλεντηοιον "Ιωνάς έχτησ&αι, 
δε είναι iv Τέοι {Τίτον γάρ μέσον είναι *Ιωνίης), τας 
αλλας πόλιας οϊκεομενας μηδέν ησσον νομίζεσ&αι, χ 
ταπερ ει δήμοι ειεν. οντω μεν δη στρι γνώμας τοιά 
απεδέξαντο.

171. Αρπαγος δε, καταστρεψάμενος’ΐωνέην, έποώ 
στρατηιην έπι Καρας και Καννίονς και ΑνκΙονς, αι 
αγόμενος και Ιωνάς και Αϊολ,έας. εισι δε τον των Κα^ 
μ& απιγμενοι (ς την ήπειρον lx των νήσων, το γΆ  
παλαιόν Ιοντες Μίνω τβ καχηκοοι και καλεόμενοι ΛέΧΛ 
γβς ειχον τας νήσους, φόρον μεν ονδένα νποτβλέοιτ^ 
οσον χα» Ιγώ δυνατός εϊμι μαχρότατον ίξικεσ&αι axojj 
oi δε, οκως Μίνως δεοιτο, Iπληρούν οι τας νέας, ατε δε δ 
Μίνω κατεστραμμένου γην πολλην και εντνχέοντος 4 
πολέμοι, το Καρικόν ην ε&νος λογψώτατον των (Ον' 
απάντων κατά τούτον άμα τον χρόνον μακοω μάλι 
καί σφι τριξά έξενρηματα έγενετο, τοΊσι oi Ελλ
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ησαντο' καί γάρ im  τά χράνεα λόφους ίπιδέεσΟ ai 
f.Qtg εϊσι oi χαταδέξαντες, y.al im  τας ασπίδας τα ση- 
α ποιέεσθαι, χαι οχανα άσπίσι οντοί εϊσι οι ποιησά- 
όι πλωτοί · τέως δε άνευ όχάνων Ιφόρεον τάς ασπίδας 
πες, οϊπερ ίωΰεσαν ασπίσι χρέεσΟηι, τελαμώσι σκυ- 
οισι οΐψ.ίζοντες, περί τοΊσι ανχεσι τβ καί τοίσι άρι- 
ιροΊσι ωμοισι περικείμενοι, μετά δε τους Κάρας χρόνο) 
eg ον ποΏΜ) Αωριέες τβ χαι^Ιωνες έξανέστησαν ix των 
ων, χαι ουτω ig την ιρτειρον άπίχοντο, κατά μ& 
Κάρας οντω Κρητες λίγονσι γενέσθαι · ον μέντοι 
οI γε ομολογίονσι τοντοισι οι Κάρες, άλλα νομίζονσι 

γοι £ωυτοΰ$ είναι αντοχθονας ήπειρο)τας, καί τω ου- 
ιατι τω αντω αίει διαχρεωμένονς τφπερ νυν. άπο- 
ννσι δε ίν Μνλάσοισι Αιος Καρίου ίρόν αρχοΓιον,

5 ΜνσοΊσι μίν καί ΑνδοΊσι μετεστι ώς χασιγνητοισι 
ίσι τοίσι ΚαρσΙ· τον γάρ Ανδόν καί τον Μνσον λέ
σι είναι Κηρός άδε)^εονς' τοντοισι μεν δη μέτεστι, 
ι δε έόντες άλλου εϋνεος ομόγίχΰσσοι τοίσι Καρσϊ 

jj'rovro, τοντοισι δε ου μετά.
172. Οι δε Καννιοι αυτόχθονε; δοχέειν ίμοι εϊσι, 

τοϊ μέντοι ix Κρητης φασι είναι, προσχβχωρηχασι δε 
νσσαν μεν προς το Καριχόν έθνος, η οι Κάρες προς 
Καννιχόν * τούτο γάρ ονχ εχω^άτρεχέως διαχρίναι ’ 
οισι δέ χρέωνται χεχωρισμένοισι ποΌ.ον των τβ αλ- 

\ ν  άνθρωπων καί Κάρων, τοίσι γάρ χάλλ,ιστον έστι 
τ ηλιχίην τβ καί φιλότητα ίλαδόν σνγγίνεσθαΐ ίς πο- 
ν, χαι άνδράσι καί γυναιξι καί παισί. ίδρυΟέντων δέ 
u ίρών ξεινιχών, μετέπειτα, ως σφι άπέδοξε, εδοξβ δε 

ι πατρίοισι μοννον χράσ&αι θεοΊσι, ένδυντες τά 
Ο,α άπαντες Καννιοι ηβηδόν, τνπτοντες δονρασι τον

G 2
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ηίρα, μέχρι ονρων των Καλυϊδιχών εηοντο, χαι εφασι 
fxfftdJ&iv τους ξεινιχονς -θεούς.

173. Και οντοι μεν τρόποισι τοιουτοισι χρέωνται{ 
οι δε Λνχιοι ίχ Κρητης τώρχαΐον γεγόνασι " την γάί 
Κρητην είχον το παλαιόν πάσαν βάρβαροί" διενειχθεν* 
των δε εν Κρητη περί της βασιληίης των Ευρώπης π at* 
δων, Σαρπηδονος τβ χαι Μίνω, ως έπεχράτησε τη στα· 
σετ Μίνω^ έξηλασε αυτόν τε Σαρπηδόνα χαι τους στα· 
σ·**:Ύας αυτού, οι δε άπωσθεντες άπίχοντο της *Ασίης 
γην την Μιλνάδα" την γάρ νυν Λυν.ιοι νεμονται, 
το παλαιόν ην Μιλυάς, οι δε Μύ,ναι τότε Σόλυμοι έχι 
λεοντο, τέως μεν δη αυτών Σαρπηδών ηρχε, οϊ δε έχΦ. 
λεοντο τόπερ τε ηνείχαντο ουνομα χαι ννν ετι χαλ,εοντι 
νπο των περιοίχων οι Αυχιοι, Τερμιλαι* ώς δε ίξ *Λθ 1 
νέων Ανχος ο Πανδίονος, ίξελ.ασθεις χαι οντος νπο τι 
αδε)χρεου Αϊγεως, άπιχετο ές τους .Τερμιλας παρά Σα( 
πηδονα, οντω δη χατά του Ανχου την έπωννμίην Αυχιι 
υνά χρόνον έ/.ληθησαν. νόμοισι δε τά μεν ΚρητιχοΊσύ 
τα δε Καριχοίσι χρέωντ α ι. εν δε τόδβ ίδιον νενομίχα< 
xal ουδαμοΊσι άλλοισι σνμφερονται ανθρώπων * καί 
ονσι απο των μητέρων εωυτους χαι ονχι απο των πι 
τερών, είρομένου δέ έτερον τον πλησίον τις εϊη, χατι 
Χέξει έωυτόν μητρόθεν χα\ της μητρός τα·ανεμίεται τ«ί 
μητίρας. και ην μεν γε γυνή άστη δούλοι σννοιχψ 
γενναία, τάτέχνα νενομιοτα*· ην δε ανηρ αστός, χαι 
πρώτος αυτών, γυναϊχα ζεΐνην η παλλαχην ϊχη, άτψ 
τα τεχνα γίνεται.

ί74. Οι μέν νυν Κάρες ονδέν λαυπρόν ϊργον υπι 
δεζάμενοι έδονλώθηιταν νπο 'Αρπάγου, ούτε αυτοί 
Κάρες άποδεξάμενοι ονδίν, ούτε οσοι €£λληνων ταιι
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χώρην οιχέονσι. οΐκέονσι δε καί άλλοι και Αακεδαι- 
•ίων έχποικοι Κνίδιοι, οι της γώρης της σφετέρης τε- 
ιμμένης ές πόντον, το δη Τριόπιον ‘/.(Δέεται, άργμένης 
έν. της Χερσόνησόν της Βνβασσίης έουσης τε πάσης 
• ΚνώΙης πλην ολίγης περιρρόον (τά μεν γάρ αυτής 
ος βορην άνεμον δ Κεραμειχός κόλπος άπέργει, τα δε 
ος νότον η κατά Σνμην τε και *Ρυδον θάλασσα), 
(ον δη ολίγον τούτο, έον όσον τε έπι πέντε στάδια, 
νσσον οι Κνίδιοι έν όσοι \Αρπαγος την ’Ιωνίην κατε- 
\ιέφετο, βονλόμενοι νήσον την χώρην ποιησαι. έντός 
πασά σφι έγενετό ’ τι} γι\ρ η ΚνιδΙη χώρη ές την 
άρον τελευτά, ναύτη ο ισθμός έστι τον ώρνσσον.
. δη πολλή χειρι έργαζομένοιν των Κνιδίων, μάλλον 
ι τι και θειοτερον έφαίνοντο τιτρώσκεσΟαι οι έργα- 
ιενοι του οίκότος τα τε άλλα τον σώματος καί μάλι- 
t τά περί τους οφθαλμούς, θρανομένης της πέτρης, 

ιψμπον έβ Δελφονς θεοπρόπονς έπερησομένονς τό άν- 
joov. η δε ΠνΟίη σφι, ώς αυτοί Κνίδιοι λέγονσι, χρφ 
Λ τρίμετροι τόνορ τάδε· ·

Ίο&μόν δϊ μη πνργοντε μηδ' δρνόοετε*
Ζιυς γάρ x ϊθηκε νήσον, ι'ι /  έβούλετο. 1

'Ιδιοι μεν ταυτα της Πνθίης χρησάσης του τε ορό- 
ατος έπανσαντο και ‘Αρπάγοι έπιόντι συν τέρ στρατέρ 
\αχητI σφεας αντονς παρέδοσαν,

175. *ΙΙσαν δε Ι^ηδασέες οίκονντες νπερ'Αλικαρνησ- 
υ μεσόγαιαν, τόίσι όκως τι μελλοι άνεπιτηδεον εσβ- 

Ι^οα, αυτοίσί τε καί τόίσι περιοίκοισι, η Ιερείη της 
'ΊΚ^ηραίης πώγωνα μέγαν ΐσχει. τρις σφι τούτο έγένετο* 
' jT οι τών περί Καρίην άνδρών μουνοί τε άντέσχον χρό-
 ̂I έ
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rov 'Αρπάγω χαϊ κρηγματα καρέσχον κλειστά, 
τειχίσαηες τω οννομά έστι Αίδη.

176. Πηδασέες μέν τνν χρόνο» έξαιρέθησαν * Λ\ 
χιοι δε, ως ές το Ξατθιον κεδίον ηλασε δ ’Αρκαγος τι 
στρατόν, νκεξιοντες χαϊ μαχόμενοι ολίγοι προς πολλοί 
αρετας απεδείχννττο, έσσωθέηες δε χαϊ χατειληθέν 
ές το αστν σννίβασαν ές την άχρόκολιν τάς τε γνναηα 
χαι τα τέχνα χαϊ τα χρήματα καί τονς οϊχέτας, χαϊ ΐττι 
τα νκηψαν την άχρόκολιν κάσαν ταντην χαίεσθι 
ταντα δε ττοιησαντες χαϊ σννομόσαντες δρχονς δεινόν) 
νκεξελ,θοντες άπέθανον κάντες Ξανθιοι μαχομεν οι. τι 
δε νυν Ανχίων (ραμένων Ξανθίων είναι οι πολλοί, ηι 
ογδωχσντα ιστιέων, εισι έκηλνδες’ αϊ δε δγδώχον 
ιστίαι ανται ετνχον τηνιχαντα έχδημέονσαι, χαϊ οί 
κεριεγένοντο. την μεν δη Ξάνθον όντως ϊσχε δ Άρτα 
γος, καρακλησίως δε χαϊ τι\ν Καννον Ισ/8* χαί γΛ 
οι Καννιοι τονς Ανχίονς έμιμησαντο τά κλέω.

177· ΤΑ μέν rw  κάτω της *Ασίης 'Αρκαγος άνι 
στατα έκοίεε, τα δε άνω αντης αντός Κνρος, κι 
έθνος χαταστρεηομενος χαϊ ονδεν καριείς. τά μέν ν 
ανιών πλέω καρησομεν' τά δέ οι καρέσχε κόνον 
κλειστόν χαϊ αξιακηγητότατά έστη ιόντων έκιμντ,σ ομι

178. Κνρος έκεΐ τε τά κάντα ττ̂ ς ψιείρον νποχεί* 
ρια έκοιησατο, ΑσσνρΙοισι έκετίθετο. της ie \4σι 
ριης έστϊ μεν χον χαι αλλα κολίσματα μεγάλα κολλι 
το δε ονομασίμτατον χαϊ ισχνρότοαον, χαϊ ένθα < 
Νίνον g y g g iy ^  γενομένης τά βασιληϊα χατεατηι 
ην BABYASIK, έονσα τοιαντη δη τις πόλις, χέεται 
πεδίο» μζγάλω, μέγαθος έονσα μέτωκον Γχαστον έϊχοι 
χαϊ έχατδν σταδίων, έονσης τετράγωνον\  οντοι στάι
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περιόδου της πόλιος γίνονται σννάπαντες ογδώκοντα 
τετρακόσιοι, το μεν νυν μέγαθος τοσοντον έστι του 

ιεος τον Βαβυλωνίου, έχεχοσμητο δέ ως ονδεν άλλο 
λισμα των ημείς ίδμεν. τάφρος μεν πρώτα μιν βαθέα 
και ενρέα και πλέη νδατος περιχέει' μετά δε τείχος 
ντψ.οντσ μεν πηχέων βασιληίων ibv το εύρος, νψος δε 
Υ.οσίων πηχέων ο δε βασιληίας πηχνς τον μειρίον 
ιί πηχεος μέζων τρισϊ δακτνλοισι.

179. Jai δη με προς τοντοισι ετι φράσαι \να τε έχ 
; τάφρου η γη άναισιμωΟη, καί το τείχος οντινα τρό- 
ν εργαστο. όρνσσοντες άμα ττρ* τάφρον έπίίνθενον 
ν γην την έχ του ορύγματος εχφερομένην, έλκνσαντες 
n)JvOovg Ικανός ώπτησαν αντάς έν καμίνοισΐ' μετά 
τΰ.ματι χρεωμένοι άσφαλτοι θέρμη, χα\ διά τριηκοντα 
ων πλίνθον ταρσούς χαλιψων διαστοιβάζοντες, εδει-

ιν πρώτα μεν της τάφρον τά χείλια, δεύτερα δέ αυτά 
τείχος τον αν τον τρόπον. έπάνω δέ τον τείχεος πα- 

ι τά έσχατα οίκηματα μοννόκωλα εδειμαν, τετραμμένα 
άλληλα · το μέσον δε τών οικημάτων ελιπον τεθρίπ- 

j) περιέλασιν. πνλαι δέ ένεστάσι πέριξ τον τείχεος 
στον, χάίκεαι πάσαι, xul σταθμοί τε και υπέρθυρα 
σαντως. εστι δέ άλλη πόλις άπέχονσα οκτώ η μεριών 
δόν άτι ο Βαβυλώνος' >ΧΙς οννομα αυτή, ένθα έστι πο· 
μός ου μέγας· t%Iq και τώ ποταμώ το οννομα, έσβάλ- 

•jlj* δέ οντος ές τον Ενφρητην ποταμόν τό ψέεθρον. ου- 
,Μο? ων ό Λ/ς ποταμός άμα τώ νδατι θρόμβους άσφαλτον 
Μναδιδοί πολλού?, ενθεν η άσφαλτος ές τό έν Βαβυ- 
mvvi τείχος έκομίσθη.

180. Τετείχιστο μεν vw η Βφβνλων τρόπω τοιώδε · 
&στι δέ δυο φάρσεα της πόλιος. τό γάρ μέσον αντης
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ποταμδς διίργει, τώ οννομά {στι Evq ρητης ’ ρέει δε {ξ 
Αρμενίων, Ιών μίγας καί βα&νς και ταχνς * {ξίει δε ον- 
τος ίς την *Ερν&ρί(ν θάλασσαν, τδ ων δη τείχος έν.ά- 
τερον τους αγκώνας {ς τον ποταμδν έληλαται· τδ δ( 
από τοντον αΐ {πικαμπαί παρα χείλος έκάτερον τον πο·> 
ταμ ον αιμασιη πλίν&ων δπτίων παρατείνει, τδ δε άστυ 
αντο, Ιον πλήρες ο'ικιέων τρκορδφων τε και τετρωρδφων, 
κατατέτμηται τας δδονς ΐχλείας, τάς τε άλ)&ς και τα$

' ίπικαρσίας τας έπϊ τδν ποταμδν ίχονσας. κατά δη ώ\ 
έκαστην οδον {ν τη αιμασιη ττ} παρα τδν ποταμδν πν- 
Μδες έπησαν, οσαιπερ αί λανραι, τοσανται άρι&μδν 
ησαν δε και ανται χαλχεαι, φέρουσαι και ανταί {ς αυ
τόν τον ποταμδν.

181. Τάστο μεν δη τδ τείχος &ώρηξ ίστί, ετερ 
δε εσω&εν τείχος [περι&ε7], ον πολλω τεω άσ&ενέστεο 
τον ετερ ον τείχεος, στεινδτερον δε. {ν δέ φάρσε'ί έκατέρ 
της πδλιος τετείχιστο {ν μέσοι ίν τώ μεν τα βασιληδ 
περίβολοι μεγάλε·) τβ καί ισχνρώ, {ν δε τώ έτερο) A to 
Βηλον Ιρον χαλκοπνλον, και ίς {με τοντο ετι έδν, δν 
σταδίων παντη iov τετράγωνον, ίν μέσο) δέ τον ίο 
πνργος στερεός οικουομηται, σταδίου και το μήκος κα 
το εύρος, καί ini τοντο) τώ πνργο) αλλ.ος πνργος ίπι· 
βεβηχε, καί ετερος μάλα έπϊ τοντο), μέχρι ον οκτώ π να- , 
•γων. άνάβασις δέ {ς αντονς έξω&εν κύκλο» περί πάντας 
τους πνργονς εχονσα πεποίηται. μεσονντι δέ κον της 
άναβάσιδς ίστι καταγωγή τβ καί χλώχοι άμπτχνσιηριοι, 
ίν τοίσι κατίζοντες άμπανονται οΐ αναβαίνοντες. ίν δέ 
τώ τελευταίο) πνργο) νηδς έπεστι μέγας · {y δε τώ νη$ 
κλίνη μεγάλη κέεται βυ {στρωμένη, καί οι τράπεζα πα-< 
ρακεεται χρνσέη. άγαλμα δέ ονκ ενι ονδέν αντδ&ι Λ*ι-

*
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ηνμένον, ονδέ νύχτα ονδεις έντα'Μζεται ανθρώπων, ότι 
η γννη μοννη των έπιχωρίΐιη’, την αν ό θεός Ό.ηται έν. 
ασέων, ω; λίγου σι οί Χαλδαίοι έόντες ίρίες τούτον τον 
ι$ου.

, 182. Φασϊ 5ε οί αυτοί ovxou, έμόϊ μεν ον πιστά λέ
οντες, τον θεόν αυτόν φοιτάν τε ές τον νηδν και άμπαν- 
'θαι έπι της χ/άνης, χατάπερ έν φηβησι τμσι Αιγντττίησι 
’α τον αυτόν τρόπον, ώς Μγονσι οί Αιγύπτιοι · καί γάρ 

η έχείθι κοιμάται έν τω τον Αιός τον Θηβαιέος γννή, 
μφοτεραι δε ανται )£γονται άνδρών ονδαμών ές όμιΜην 
οιτάν και κατιατερ έν Πατάροισι της ΛνχΙης η πρό- 
ιαντις τον θεόν , έπεάν γέι*ηταν ου γάρ ων αιεί έστι 
ρηστηριον αυτόί>τ· έπεάν δέ γέι*ηται, τότε ων σνγκα- 
τιχληίεται τάς νύχτας ι'σω έν τω ντω.

183. *Εστι δε τον έν Βαβνλώνι ίοον καί ά)1ος κάτω 
ηός, ένθα αγαλμα μέγα του Αιός ενι χατημενον χρν- 
ον, xal οί τραπεζα μεγάλη παραχέεται χρνσέη, καί τό 

άΟρον οί καί ό θρόνος χρνσεος έστΓ καί ώςΤλεγον οί 
ίαλδαΊοι, τάλαντων οχτακοσιών χρνσίον πεποίηται ταυ- 
α. ϊξω δε τον νηον βωμός έστι χρνσεος. εστι δε καί 
•λλος βωμός μίγας, όπου θνεται τα τϋ&α των πρόβα

ν ’ έπι γάρ του χρνσίον βωμόν ονκ ιξεστι θνειν ότι 
\η γαλαθηνα μοννα. έπί δε του μέζονος βωμόν και κα- 
αγίζονσι λιβανωτού χίλια τάλαντα ετεος· έκαστον οί 
Καλδuloi τότε έπεάν την ορτέ/ν άγωσι τω θεω τοντω. 
ιν δε έν τω τεμένεϊ τουτω ετι τον χρόνον έχείνον και άν- 
ριάς δνώδεχα πηχεων, χρνσεος, στερεός* *έγιο μέν μιν 
wx ειδον, τά δε λέγεται υπό ΧαλδαΙων, ταυτα λέγω. 
Γ.οντο) τω άνδριάντι Ααρέίος μεν ό €Υστάσπεος έπιβον- 
,ενσας ονκ έιόλμησε λαβέίν, Ξίρξης δέ δ ΑαρεΙον είαβε

t /
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καί τον ίρέα απεκτεινε απηγορενοντα μη κινέειν τοι 
ανδριάντα. το μεν δη ϊρον τοντο οντω χεκόσμηται, ϊση\ 
δε και ίδια αναθήματα πολλά.

184. Της δε Βαβνλωνος ταντης πολλοί μεν κον κηΙ\ 
άλλοι έγένοντο βασιλέες, των έν τοίσι *Ασσνρίοισι λόγοι- 
σι μνημην ποιησομαι, οι τά τείχεά τβ έπεκόσμησαν και\ 
τα ίρά, έν δε δη και γυναίκες- δυο · η μεν πρότερον άρ- 
ξασα, της ύστερον γενεησι πέντε πρότερον γενομίτη, m  
οννομα ην Σεμίραμις, α’ντη μέν άπεδέξατο χώματα atm 
το πεδίον ιόντα αξιοθέψα* πρότερον δε έώθεβ ό πο
ταμός ανά τό πεδίον παν πελαγΓζειν.

185. / /  δε δη δεύτερον γενομέιη ταντης βασίλεια, τ}{ 
οννομα ην Ι\Ίτωκρις, αντη δέ σννετωτέρη γενομένη τΓ^Ι 
πρότερον άρξάσης, τοντο μεν μνημόσυνα έλίπετο τά 
έγώ άπηγησομαι, τοντο δε την ΛΙηδων όρώσα αρχή, 
μεγάλην τβ και ονκ άτρεμίζονσαν, άλλα τβ άραιρημέναΐ 
άστεα αντοίσι, έν δε δη χαι. την Νίνον, προεφνλάξατο 
οσα έδννατο μάλιστα, πρώτα μεν τον Εν^ρητην ποτα- 
μον φέοντα πρότερον ίθνν, ος σ$ι διά της πό?4ος μέσης 
φέει, τον τον άνωθεν διώρυγας όρνξασα οντω δη π |  
iποίησε σκολιον, ώστε δη τρις ές των τινά χωμίων των 
έν τη *Ασσνρίη άπιχνέεται ρεών, τη δε κώμη οννομα 
ίση, ές την άπιχνέβται ο Εΐηρητης, \·1ρδεριχκα. και νίί’νι 
οι άν κομίζωνται από τησδε της θαλάσσης ές Βαβυλώ
να, καταπλέοντες ές τον Εικρρίμην ποταμόν τρις τβ ές 
την αντην ταντην κώμην παραγίνονται και έν τρισι ημί- 
ρησι. τοντο μεν δη τοιοντο έτχοίησε, χώμα δε παρ- 
έχεεσε παρ έκάτερον τον ποταμού τό χείλος άξιον θών- 
μοπέος, μέγαθος και ύψος όσον τι έστί. κατνπερθε δε 
πολλώ Βαβνλωνος ώρνσσε ιλντρον λίμνη, ολίγον τι πα-
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ατείνουσα απο τού ποταμού, βάθος μεν ές το ύδωρ 
ορυσσουσα, εύρος δε το περίμετρον αυτού ποιεύσσ 

r/.οσί τβ και τετραχοσίων σταδίων τον δέ όρυσσόμενον 
'ονν έκ τούτου τού ορύγματος άναισίμου παρά τά χεότ 
Jta τού ποταμού παραχέονσα. inti τβ δά οι ώρυκτο, 
\Ιθους άγαγομενη κριγηίδα κύκλω περί αυτήν ηλασβ. 
*ποίεε δε άμφότερα ταύτα, τον τβ ποταμδν σχολών και 

mto όρυγμα πάν έλος, ώς δ τβ ποταμδς βραδύτερος εΐη 
καμπάς πολλάς άγνύμενος, καί οϊ πλ,όοι Ιώσι σκο- 

ί is την Βαβυλώνα, έκ τβ των πλ,όων έκδεχηται περίο- 
ος της λίμνης μάκρη, κατά τούτο δε εϊργάζετο της χώ- 

ι ψης τη αι τβ έσβολαϊ ησαν και τά σύντομα της έκ Μη· 
ίων οδοΰ, ινα μη έπιμισγόμενοι οϊ Μηδοι έκμανθάνοιζν 

τά πρηγματα.
ι |  186. Ταύτα μεν δη ix βάθεος περιεβάλετο , τοε- 

ρ’δε δε έξ αυτών παρενΟηκην έποιησατο. της πόλιος 
$ούσης δύο φαρσεων, τού δε ποταμού μέσον εχοντος, 
iyi'm των πρότερον βασιλέων, δκως τις έϋέλ.οι ix τού έιε- 
,πρου ψαρσεος ές τούτερον διαβηναι, χρην πλοίο) διαβαΐ- 
^3'βιν· καί ην, ώς έγώ δοκέω, ύχληρδν τούτο, αυτή δε 
Λιαι τούτο προεϊδε * επεί τβ γάρ (όρυσσε το ελυτρον τη 

μμνη, μνημόσυνον τάδε άλλο απο τού αυτού έργου έλΐ- 
ετο. έταμνετο λίθους περιμηκεας, ώς δε οι ησαν οι 

Ιι&οι έτοιμοι και το χωρίον δρώρυκτο, έκτρέψασα του 
οταμού το ζέεθρον πάν ές το ώρυσσε χωρίον, έν τω 

έπίμπλατο τούτο, έν τούτο) άπεξηρασμένου τού αρχαίου 
δεεθρου, τούτο μεν τά χείλεα τού ποταμού κατά την 
nohv και τάς καταβάσιας τάς ix των πνλίδων ές τον 
ποταμόν φερούσας ανοικοδόμησε πλίνθοισι οπτή σι κατα 
τον αύτον λόγον τψ τεΐχεί, τούτο δέ κατα μέσψ κου
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μάίαστa την πόΧιν τοίσι )έ&οισι, τονς ώρνξατο, οίκοδό- 
μεε γέφνραν, δέουσα τους λί&ονς σιδτ]ρρι τε και μόλυ
βδοι. έπιτείνεσχε δε in αντην, οχως μεν ημέρη γέτοιτο 
ξνλα τετράγωνα, in  ών την διάβαση? ίηοιενντο οί Βα
βυλώνιοι' τάς δε νύκτας τά ξνλα ταντα-άπαιρίεσχοτ 
τονδε είνεχα, *ινα μη διαφοιτέοντες τάς ννχτας χ)έπτοι& 
παρ άλΧη)χύν. ως δε τό τε δρνχ&έν λίμνη πληρης έγε- 
γσνεε νπο τον ποταμού χαι τά περί την γέφνραν έχε· 
χδσμητο, τον Ενφριμην ηοταμον ig τά αρχαία όέε&ρο 
ix της λίμνης (ξηγα-γε, καί οντω το δρνχΟτν Ώ.ος γενό- 

, μενσν ig δέον έδόχεε γεγονέναι, χαϊ τοίσι πολιητησι γ&* 
φνρα ην χατεσχενασμένη.

187. *11 δ' αντη αντη βασίλεια χαϊ απάτην τοιηνδι 
τινά έμηχανησατο. υπέρ των μάλιστα λεωφόρων πνλέωι 
τον άστεος τάφον έωντη χατεσχενασατο μετέωρον ini- 
πόλης αντέων των πνλέων, ίηχόλαψε δε ig τον τάφον 
γράμματα λέγοντα τάδε* Των τις iuev νστερον γινο
μένων Βαβνλώνος βασιλέων ην απότιση χρημάτων, άνοί- 

_ ξας τον τάφον )^βέτω δχόσα βούλεται χρέματα, μη 
μέντοι γε μη σπανίσας γε ά)1ως άνοιξη' ονγάρ άμεινον. 

Ν οντος ό τάφος ην ακίνητος μέχρι ον ig Ααρειον ηερι- 
ηλ&ε η βασιληιη. Ααρείοι δε xal δεινόν έδόχεε είναι 
τη σι πνλησι ταντησι μηδέν χρέεσ&αι, χαι χρημάτων 
χαμένων χαι αντών των χρημάτων έτπχαλεομένων, μη ον 
λαβείν ουτά. τη σι δε πύλη σι ταντησι ονδέν iχράτo 
τονδε έινεχα » στι in to  κεφαλές οι έγίνετο ό νεκρός 
διεξελαύνοντι. άνοίξας δε τον τάφον ενρε χρήματα 
μέν ον, τον δε νεκρ'ον xul γράμματα λέγοντα τάδε* 
Εί μη άπληστος τε έσς χρημάτων xal αισχροκερδή, otar:
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vmquv ϋηχας άνίονγες. ανιη μέν νυν η βασίλεια 
ιαντη τις λέγεται γενέσ&αι.

188. *Ο δε δη Κύρος έπι ταυτής της γυναιχδς τον 
Ίΐδα έστρατενετο, εχοντά τβ του πατρδς του έωυτου 
<ννομα Ααβννητ ου ναι την 'Ασσυριών άρχίρ. στ ρά
νει m δε δη βασιϊ^νς ο μεγας και σιτίοισι ευ έσκενα- 

& ιένος έξ οΐν.ον ναι προβατοισι, ναι δη και ύδωρ άπδ 
n *υ Χοάσπεω ποταμον άμα άγεται του παρά Σονσα 

ον το?, του μουνου πίνει βασι)£υς xut άλλου ονδενος 
rf )ταμον. τούτον δε τον Χοάσπεω του ϋδατος άπεψη- 

fvov πολλά» χάρτα άμαξαι τετράχνχλοι ημιδνειαι κομί- 
*νσαι ίν άγγείοισι άργνρέοισι επονται, οπη αν έλαννη 
άστοτε.

189. *Επεί τβ δε δ Κύρος πορενόμενος έπι την Βα- 
ιλωνα έγίνετο έπϊ Γάνδη ποταμω, τον at μεν πνγγαί έν 
ζατιηνοΊσι ονρεσι, ρέει δε διά Λαρδανεοιν, έχδιδοί δέ Ις 
ερον ποταμον Τίγριν, δ δέ παράΊίΙπιν nohv ρεών ες 
)ν 'Ερυθρήν χλαλασσαν έχδιδόϊ, τούτον δη τον Γνν- 
ψ  ποταμον ώς διαβαίνειν έπειράτο δ Κύρος Ιόντα 
·}νσιπίρητον, έν&αΰτα οι των τις τρων \ίππων των λευ- 
άν υπδ υβριος έσβάς ές τον ποταμον διαβαίνειν έπει- 
ατο, δ δέ μιν σνμψησας υποβρύχιον οί/ωχεε ψέρων. 
αρτα τβ δη έχαλέπαινε τω ποταμω δ Κύρος τούτο 
βρίσαντι, καί οι έπηπείλησε οντω δη μιν άσ&ενέα ποιη- 
τιν ώστε του λοιπού και γνναΊκάς μιν ευπετέως, το 
ονυ ον βρεχουσας, διαβησεσΟαι. μετά δέ την απειλήν 
ιετεις την έπι Βαβυλώνα στράτενσιν διαίρεβ την στρα- 
ίψ  δίχα, διελων δέ κατέτεινε σχοινοτενέας νποδέξας 
•ιύρνχας ογδώκοντα και άκατον παρ έχατερον το χείλος

t
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τον Γννδεω τετραμμενας πάντα τρόπον, διατάξας δε 
τόν στρατόν όρνσσειν (χώενε. οια δε όμιλον πολλον 
(ργαζομένον ηνετο μεν το ϊργον, όμως μέντοι την χλε- 
ρείην πάσαν αντον ταντη διέτριιραν (ργαζόμεΐ'οι.

190. *Sl; <5£ τόν Γννδην ποταμόν (τίσατο Κνηος (; 
τριηχοσίας y.cil έξηχοντα μιν διώρνχας διαλαβών, χαϊ το 
δεύτερον εαρ νπΟαιμπε, οντω δη ηλαννβ (πι την Βαβυ
λώνα. οΐ δε Βαβυλώνιοι (χστρατευσάμενοι ϊμενον αν
τον. (πει δε εγενετό (Χάννων άγχον της πόλιος, σννεβα- 
λον τε οι Βαβνλώνιοι χαϊ (σσω&ίντες τη μάχη χατεΰ,η- 
&ησαν (ς τό αστν. οια δε εξεπιστάμενοι ετι πρότερον 
τον Κνρον ονχ άτρεμιζοντα, eJJ? όρίοντες αυτόν παντι 
ε9νεΊ ομοίως (πιχειρεοντα, προεσάξαττο σιτία (τεων 
ν.αρτα πολλών. Ιν&αντα αστοί μεν λόγον είχον της πο- 
λιορχίης ονδενα, Κύρος δε άπορίησι (νείχετο are χρό
νον τβ (γγτνομένον σιχνον, ανωτέρω δε ονδίν των πλη
γμάτων προχοτττομινών.

191. Είτε δη ών άλλος οι άπορεοντι νπε&τριατο, 
έΐτε χαι αντός ψα&ε τό ποιητέον οι ην, (ποίεε δη τοι- 
ονδε. ταξας την στρατιην άπασαν ίξ (μβολης τον πο
ταμού, τη (ς την πόλιν (σβάλλει, χαϊ όπισΟε αντις τη; 
πόλιος ταξας έτερονς, τη εξίει (χ της πόλιος ό ποταμός, 
προέίπε τω στρατω, όταν διαβατόν τό ρίε&ρον ϊδωνται 
γινόμενον, (σιέναι ταντη (ς την πόλιν. οντω τε δη τά- 
ξας χαϊ χαια ταντα παραινέσας άπηλαννβ αντός συν 
τώ άχρηίω τον στρατόν, άπιχόμενος δε (πϊ την λίμνην, 
τάπερ η των Βαβυλωνίων βασίλεια (ποίησε χατά τε τόν 
πσεμμόν χαϊ χατά την λίμνην, (ποίεΒ χαϊ ό Κνρος ίτερα 
zoiH Au‘. τόν γάρ. ποταμόν διώρνχι (σαγαγών (ς Tiyv 
λίμνην (ονσαν ίλος, το άρχαίον φίε&ρον διαβατόν είναι
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ηοίι,σν, νπονοστησαντος τον ποταμού, γενομένον δέ 
ον του τοιοντον, oi Πέρσαι οίττερ έτετάχατο έπ αντω 
ουιοι κατά το ρέε&ρον του Ευφρητεω, ποταμού νπο- 
ε̂νοστηκοτος άνδρι ώς ές μέσον μηρόν μά/αστά Ktj, κατά 

:οντο έσηϊσαν ές την Βαβυλώνα, εΐ μεν rw  προεπν- 
Οοντο οι Βαβυλώνιοι η ιμα&ον τδ έκ του Κνρου ποιεν- 
ιενον, οι δ* αν περιιδοντες τους Πέρσας έσελ&έίν ές 
ην nohv διέφΤειραν κάκιστα· κατακληισαντες γάρ άν 
ασας τας ές τον'ποταμόν π\δάδας έχούσας και αυτοί 

ini τάς αιμασιας άναβαντες τάς παρά τά χείλεα τον 
τοταμου έληλαμένας, ελαβον άν σφεας ώς έν ννρτμ. νυν 
έ έξ άπροσδοχητου σφι παρέστησαν οι Πέρσαι. νττο δε 
εγάΤεος της nohog, ω? λέγεται υπό των ταιττη οιχημέ- 

νων, των περί τα έσχατα της nohog εαλωκόιτυν τους τδ 
ιιέσον οικέοντας των Βαβιδωνίων ον μανΟάνειν εαλωκό* 
jag, ά)Χά τυχείν γάρ σφι έοΰσαν όρτην, χορενειν τε 
τούτον τον χρόνον καί έν ενπαΟείησι είναι, ές δ δη καί 
το ν.αρτα έπν&οντο. καί Βαβνλών μέν οίττω τότε πρώ
τον άραιρητο.

192. Την δε δυναμιν των Βαβνίχονιων πολλοίσι μέν 
καί ά)1οισϊ δηλώσω οση τις έστι, έν δε δη καί τώδε. βα
σικέ τώ μεγάλοι ές τροπήν αντου τβ καί της στρατιης 
διαραίρηται, πάρεξ του φόρου, γη πάσα δσης άρχει, 
δνωδεχα ών μηνών έόντοιν ές τον ενιαυτόν τους τέσσερας 
μήνας τρέφει μιν η Βαβνλωνίη #ώρη, τους δε οχτώ των 
μηνών η λοιπή πάσα *Λσίη. οϋτω τριτιψοριη η 'ΛσσνρΙη 
χώρη τμ δυνάμει της άλλης *Λσίης. και η άρχη της χωρης 
τούτης, την οι ΙΙέρσαι.σατραπηιην χαλέουσι, ϊστι απαί
σιων τών άρχέων πο)Χόν τι κρατίστη> δχου ΤριτανεαΕ 
χμ}] τω *Αρταβάζου έχ βασιλέως εχοντι τον νομόν τούτον
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άργνρίον μιν προσί,ει ίκάστης ημερης άρταβη μεστή' η 
δε άρταβη μετράν ιόν Περσικόν, χωρεει μεδίμνου 'Αττι
κής Tihiov χοίηξι τρισι *Λττixjjor 'ίπποι δε οι αντον
ipuv ιδίη, πάρεξ των πολεμιστήριων, οι μεν άναβαίνοντες 
τάς θηλεας οκτακόσιοι, άί δε βαινομενάι εξαχισχίλιαι και 
μνριαι’ ανέβαινε γαρ έκαστος των Ιρσενων τοντων εί
κοσι ίππους, χυτών δε 3Ινδικών τοσοντο δη τι πλήθος
έτρίφετο, ώστε τεσσερες τών έν τώ πεδίοt χώμαι μεγάλοι, 
των u)Jmv έονσαι ατελΜς, τοίσι χνσι προσετετάχατο 
σιτία παρίγειν. τοιαντα μεν τώ αρχοντι της Βαβνλώνος 
νπηηχε Ιόντα.

193. *11 δε γη τών 'Ασσυριών νεται μεν ολιγω, xcu 
' το Ιχτρίφον την ρίζαν του σίτου έστι τοντο* αρδόμενον 
μεντοι ix του ποταμού άδρννεταί τε το ληίον και παρα
γίνεται ό σίτος, ου χαταπερ έν Ατγνπτοι αυτόν τον πο
ταμοί} άναβαίνοντος ές τάς άρουρας, άλλα χερσί τε και 
χηλωνηΐοισι αρδόμενος. η γαρ Βαβνλωνίη χώρη πάσα, 
χαταπερ η Αίγνπτίη, χατατέτμηται ές διώρυγας· και η 
μεγίστη τών διωρύγων έστι νηνσιπέρητος, προς ήλιον 
τετραμμένη τον χειμερινόν, έσίχει δε ές άλλον ποταμόν 
έκ τον Ενφρητεω, ές τον Τίγρτν, πάρ ον 2\'ίνος πόλις 
οϊχητο. εστι δε χωρίων αυτή άπασέων μαχρω αρίστη 
τών ημείς ίδμεν Αημητρος καρπόν έχφέρειν τά γαρ δη 
άλλα δένδρεα ουδέ πειραται αρχήν ψερειν, ούτε ανχεην 
ούτε άμπελον οντε έλ.αίην. τον δε της Αημητρος καρπόν 
ώδε αγαθή ίκηίρειν έστι, ώστε έπι διηχόσια μεν το πα- \ 
ραπ αν άποδιδοί^ ίπεσν δε ̂ άριστά αντη έωντης ivtixfa 
έπϊ ιριηχόσια τα δε φνλλα αυτόθι τών τβ πν- !
ρών χολ τών ττριθέων το πλάτος γίνεται τβσσέρων evm- 
τέως δάχτυλων, ix ΖΙ χέγχρου χαϊ σησάμου όσον η  δίν-

/
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.or μέγσθος γίνεται, έξεπιστάμενος μνημην ον τζοη'σα- 
ιι, εν είδώς on τοΐσι μη άπιγμένοισι ές την Βαβυλω- 
ην χωρην και τα είρημένα καρπών έχόμενα ές άπιστίην 
o)j.?jV άπίχται. χρέωνται δέ ουδέν Ο.αιω, u)X έκ των 
ησαμων ποιευνιαι. είσι δέ σφι φοίνικες πεφνκότες άνά 
αν το πεδίον, οι ηκευνες ανιών καρποφόροι, in των και 
ιτιά και οίνον και μεL· ποιεΰνται· τους σνκέων τροπον 
εραπενονσι τα τε ά)Χα, και φοινίκων τους ϊρσενας 
Χληνες καλέουσι, τούτων τον καρπόν περιδέονσι τησι 
αλανηφόροισι των φοινίκων, ινα πεπalvtj τε σφι ο ηη\ν 
ψ  βάλανον ίσδύνων καί μη άπορρέη δ καρπός τον 
οίνικος * ψηνας γάρ δη φέρουσι έν τω καρπώ οι ΐρσε-
2ζ, κατάπερ δη όί ολυνθοι.

194. Το δε απάντων θώνμα μίγιστόν μοί έστι των 
αυτή μετά γβ αυτήν την πάλιν, έρχομαι φράσων, τά 
■λοία αυτοΐσί έστι τά κατά τον ποταμόν πορευόμενα ig 
ην Βαβυλώνα Ιόντα κυκλοτερέα πάντα σκύτινα. έπεάν 
άρ έν τοΐσι 'Αρμενίοισι τοΐσι κατυπερθε 'Ασσυρίαν οί- 
ημένοισι νομέας ίτέης ταμόμενοι ποιησωνται, περιτεί- 
ονσι τουτοισι διφθέρας στεγαστρίδας έξωθεν έδάφεος 
ρόπον, ονΓΒ πρύμνην άποκρίνοντες ούτε πρώρψ σννά- 
οντες, ά)Χ άσπίδος τρόπον κυκλοτερέα ποίησαντες και 
αλάμης πλησαντες παν τό πλοΐον τούτο, άπιάσι κοπά 
όν ποταμόν φέρεσθαι, φορτίων πλησαντες· μάΪΛστα δε 
Ηκονς φοινικηίου κατ άγουσα οίνου πλέονς. ιθύνεται δέ 
πό τε δυο πλήκτρων και δυο άνδρών ορθών έστεώτων, 

ό μεν εσω tfo.ei τό πληκτρον, ό δέ έξω ώθέει. ποιώ- 
αι δέ και καρτα' μεγάλα ταΰτα τά πλοία καί έλ,ασσω · 
ά δέ μέγιστα αυτών και πεντακισχιλίων τάλαντων γόμαν 
■χεί. έν έκάστφ δέ πλοίω δνος ζωός ένεστι, έν δέ τοΐσι 
Herod. I. Η
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τμέζοσι πλεννες. έπεάν ων άπίχωηαι Titian#; ές rip  

/ϊσβνλώνα καί δια&έωνται τον ςτορίοτ, νομέας μεν τον 
πλοίον καί την χαλάμην πάσαν art ών έχηριξατ, τας 
δε διφ&έρας ίπισάξαντες έηί τονς ονονς άπελαΐΊτονσι 4ς 
τονς 'Αρμενίους. am  τον ποταμόν γάρ δη σι* οία τί 
έστι πλέειr ονδενϊ τρσταρ νπό ταχέος τον ποταμον' δια 
γαρ τσίπα καί ow έχ ξύλων ποιενηαι τα πλοία, αλΓ 
έχ διφ&ερέών. έπεάν δε τονς ότονς έλαννοηες απίχων- 
ται όπίσω ές τονς 'Αρμενίους, αλία τράτω τώ αντί» ποι- 
ενηαι πλοία, τα μεν δη πλοία αντοισί έστι τοιαντα.

195/*Εσ&ητι δε τοιηδε χρεώηαι, χι&ώνι ποδτρτχϋ 
hvito · καί επί τούτον άλλον είοίνεον χι&ώνα έπενδνηε 
καί χλαν ίδιον λευκόν περιβαλλόμενος, υποδήματα ιχων 
έπιχώρια, παραπλήσια rf;m Ιλοιωτίησι έμβάσι. κομών· 
τες δε τας χεμαλάς μίτρησι αναδέονται, μεμνρισμέτοι 
παν τό σώμα, σφρηγλδα δ3 εχαστος εχει καί σχητττρον 
χειροποιητοΥ' in  ίχάστω δε σχηπτρω επεστι πεποεη· 
μένον η μηλον η ρόδον η κρίνον η αιετός η άλλο τι · 
ακ®υ γαρ inunjiov ον σφι νόμος έστι έχειν σκηπτρον. 
αντη  μεν δη σηι άρτισις περί τό σώμα ion . I

196. ΙΥοικμ δε α ντό ισ ι ώδε χ σ τεσ τέα τα ι, δ 'μ ιν ί 
σοφ ότατος όδε χ α τά  γνώ μην ripr ημετέοην, τώ  καί Ιλλυ- 
ρεών'Ενετονς πνν& άνομαι χρήσ& αι. κατα xώμας ένα-ί 
στας άπαξ  τον ετεος έκαστον έποιέετο τάδε, ώς άν ah  
παρ&έτο* γτνοίαπο γά μ ο ν  α ρ ά ια ι, τα ν τα ς  όχως σ ν τα γά -  
γ τχ ε τ  π ά σ α ς , ές tv  /a p o r έσάγεσχον άλέας, πέρ ιξ δδ  
α ντά ς  ΐσ τα το  όμιλός ά νδρω ν α νισ τά ς δε κα τά  μ ιαν1 
έχάστην  χτ̂ ι<ξ tuatieoxo, πρώτα μεν την ενεεδεστάτην id  
παστών· μ ετά  δ ε , οχας αντη  ενρονσα  πολλόν χρυσία*  
πρη&Έΐη, άλλην ά π κ η ρ νσ σ ε, η  μ η  έκείντν ϊσ χε βχεεδο*

<
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τατη. ίηωϊέοντο δε έηι συνοικήσει, οσοι μεν δη εσχον 
δαίμονες τών Βαβν)χύνίων έηίγαμοι, ντιερβαίΐοντες 
ΐΧη/.ονς έξωνίοντο Ίας xa)JuaieiOvoag * οσοι δε του 
ψον ΐοχον έηίγαμοι, οντοι δε είδεος μεν ονδίν ίδιοντο 
Ίησιον, οι αν χρνματά τε χαι αισχίονας παρΟένονς 
\αμβανον. ως γαρ δη διεξϋ.Οοι ο χί^ρυξ πω)εων τας 
:ειδεσιατας τών τιαρΟάων, άνίστη αν την αμορφεστα- 
ην η ιί τις αυτιών ιμττηρος ην, και ταυτήν ανεχηρνσσε, 
στις Ου.οι Ο,αχιστον χρνσίον λαβών συνοικίαν avrjj, ές 
τω το Ο,αχιστον νπισταμενω προσεχέετο’ το δε αν 

ρνσίον έγίνετο αηο τών ενειδεων παρθένων, χαΐ ουτω 
ι εύμορφοι τας άμορφους χαι έμηηρονς έξεδίδοσαν. ίχ- 
ovrat δε την έωντον θυγατέρα οτεω βονλοιτο έκαστος 
νχ έξην, ονδε avtv έγγυητεω αηαγαγεσθαι την παρθέ- 
ον τιριάμενον, α?Χ* έγγυητάς γρην χαταστησαντα, η μην 
•υνοιχησειν avrjj, οι/τω αηαγεσ&αι· εΐ δέ μη σνμφε- 
olaτο, αηοφίρειν το χρνσίον έχίετο νόμος, έξην δε χαι

ιετυεσε
να μη αδικοίεν αυτός μηδ' ές έτΐρην ηόΐιν αγωνται 

„ πει τε γαρ αλάντες έχαχωΰησαν χαι οιχοφθορηθησαν, 
\ τας τις τον δήμου βίου στίανίζμν χαταπορνευει τα θη- 
p εα τέχνα.
\ 197. Λεύτερος δε σοφίη ode άλλο? σφι νόμος χατε-
fi ττηχεε. τους χάμνοντας ές την αγορην έχφορίανσι* ου 
f 'αρ δη χρέωνται Ιητροίσι. προσιάντες ών προς τον %&- 
h ινοπα σνμβονλενονσι περί της νονσον, «Γ τις χαϊ αυ- 
ψ τος τοιονιο επαθε, όχοίον εχει ο χαμνων, η άλλον είδε 
γ τα&οντα· ταιτα προσιάντες σνμβον)£νονσι χαι τταραι·

Η 2
*
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ytovm, άσσα αντος ποιησας έξέφνγε ομοίην νονσον η 
άλλον είδε έκφυγόντα. σιγή δε παρεξελΟείν τον χάμναν- 
τα ου Gift y&rrri. ττοίν uv έπείοτπαι τντινα vMmnv pvpi.

ν * ν »  · ν κ ν »  t r  ν / Μ  V/. v v u m )  v  u r  {*+ £  \ j  * j J  l f L U / * (  I  γ

έοηττοΰ ατ»}ρ Βαβυλώνιος, περί ΰνμίημα καταγιζόμενον
ιζει, ίτερωΰι δε η γυνή τωντό τοντο ποιέει. ορ&ρσν δέ
γενομένον λοννται και άμφότεροι· άγγεος γάρ ονδενός
άψονται πρϊν αν λονσωνται. ταυτά δέ ταντα και 'Λρά-
βιοι ποιενσι.»

199. *0 δέ δη αΧσχιστος των νόμων έστι τοίσι Βω 
βνλωνίοισι όδε. δει πάσαν γυναίκα έπιχωρίην ίζομένψ 
έζ ίρόν Αφροδίτης άπαξ έν τη ζόη μιχ&ηναι άνδρι ξείνω.  ̂
πολλαί δέ και ονχ άξιενμενοα άναμίσγεσ&αι τη σι άλλη σε J 
οϊα πλοντψ ντιερφοονέονσαι, έπί ζενγέων έν καμάρησι |  
έλασασαι προς το ίρόν έστάσι, ·&εραπηίη δέ σφι δπισ&εν ■ 
ίπεται πολλή, αί δέ πλεννες ποιενσι ωδε* εν τεμένεϊ 
Αφροδίτης κατέαται στέφανον περί τη σι κεφαλή σι ε/ου· 
σαι χλωμιγγος πολλαι γυναίκες* αί μεν γαρ προσέρχον
ται, αι δέ απέρχονται* σχοινοτενείς δέ διέξοδοι πάντα 
τροπον δι ών εχονσι διά των γυναικών, δι ων οί ξεϊνοι 
διεξιοντες έκλέγονται. εν&α Ιπεάν ϊζηται γινη , ον πρό· 
τερον απαλλασσεται ίς τά οικία, η τις οί ξείνων άργν· 
ριον έμβαλων ές τά γοννατα μιχ&η ΐξω τον ίρου. έμβα- 
λόντα δέ δεί ειπέΐν τοσόνδβ * 'Επικαλίω " τοι την χλεόν 
Μνλιττα. Μνλιττα δέ χαλέονσι την \'Αφροδίτη? *Λσσν- 
ριοι. τό δέ άργνριον μέγα&ος έστι οσονών · ον γάρ μ^ 
άπώσηται* ον γάρ οι χϊέμις έστ/·  γίνεται γάρ ίρόν 
τοντο τό άργνριον. τφ δέ πρώτο» έμβαλόνιι επειαι, 
ονδέ άποδοκψφ ονδένα. έπεάν δέ μ*χ&η, άποσιωσσμένη



! θεω άπαλλ,ασσεται ές τa οικία, και τώπό τούτου 
;κ οντω μέγα τ/ οί δώσεις ώς μιν λάμψεαι. οσαι μίν 
jv είδεος τε έπαμμέναι εισι και μεγάθεος, ταχν απαλ- 
ισσονται, οσαι δε άμορφοι αυτέων εισι, χρόνον πολ- 
>ν προσμένονσι, ον δννάμεναι τον νόμον έχπλησαί’ καί 
αρ τριίτεα και τετραίτεα μετεξετεραι χρόνον μένονσι. 
Ίαχΐ] δε και της Κνπρον Ιστι παραπλήσιος τόυτω νόμος.

200. Νόμοι μίν δη τοίσι Βαβνλωνίοισι οντοι κατε- 
τέασι · εισι δε αυτών πάτριάI τρεις αΐ ονδίν άλλο σι- 
ίονται εΐ μη ίχθνς μοννον, τους έπεί τβ αν θηρενσαν- 
βς ανηνωσι προς ήλιον, ποιενσι τάδε· ίσβ άλλον σι ές 
Χμον, καί )£ψαιτες νπίροισι σώσι δια σινδόνος· και ος 
εν αν βονληται αυτών, ατε μάζαν μαξάμενος ϊχει, ο δέ 
ρτον τρόπον όπτησας,

201. cJlg δε τω Κνρω ναι τούτο το έθνος κάτεργά- * 
το , έττεθνμησε Μασσαγέτας νπ ίωντώ ποιησασθτιι. 
ο δε έθνος τούτο και μέγα λέγεται είναι καί άλκιμον, 
ικημένον δί προς ηώ τβ καί ήλιου άνατολάς, πέρην τον 
ίράξεο) ποταμού, άντίον δε’ίσσηδόνων άνδρών, εισΙ δε 
Χτινες και Σκνθικον λίγου σι τοντο το έθνος ώναι.

202. *0 δε */ίραξης λέγεται καί μέζων κα\ έλάσσων 
ϊναι τον ™Ιστρον. νήσους <5* Ιν αντίο Αέσβω μεγάθεα 
ταραπλησίας σνχ}·άς φασι είναι, έν δε αντησι ανθρω- 
ιονς οΧ σιτίονται μεν ρίζας το θέρος ορνσσοντες π άν
οιάς , καρπονς δε * από δενδρέων έξενρημένονς σφι ές 
οορβην καΐατΙθεσθύι ωραίους, και τοντονς σιτέβσθαι 
αψ χειμερινήν* αλλα δε σφι έξενρησθαι δένδρεα καρ- 
χονς τοιονσδε τινάς φέροντα, τους έπεί τε αν ές τωυτο 
τννΰ.θωσι κατά, ι).ας και πνρ ανακανσωνται. κνκλω πε-

LIB. I. CAP. 107 —  2G2. 117
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ραζομένονς έπιβάυειν έηί το π νρ , οσφραινομένονς δε 
χαταγιζομένου τον καρπόν τον έπιβαλλομένον με&νσχε- 
σ&αι τη οδμη, χατάπερ °Ε)λ.ηνας τω οίνοι, πλεννος δε 
(ηιβαίλομένον τον χαρποΰ μά)λον με&νσχεσ&αι, ig ο 
ig ορχησίν τε άνίστασΘαι χαι ig άοιδην άπιχνέεσ&αι. 
τοντων με» αντη λέγεται δίαιτα είναι · δ δε Πράξης πο
ταμός φέει μεν ix Ματιψών, ό&ενπερ 6 Γννδης, τον ig 
τας διώρνχας τας ίξψ.οντά τε xal τριηχοσιας δtέλαβε δ 
Ενρος, στδμασι δε έξερενγεται τεσσαράκοντα, των τά 
παντα πλην ίν^ς ig θεά τε χαι τενάγεα έχδιδοί, iv τοι- 
σι αν&ρωπονς χατοιχείσ&αι )έγονσι ΙχΟνς ώμους σιτεο 
μενονς, ia  d ip i δε νομίζοντας χράσ&αι φωχέων δέρμα cru 
το δε εν των στομάτων τον *Λράξεω ρέει δια χα&αρον ig \ 
την Κασηίην θαΐασσαν. η δε Κασπιη &ά)Μσσά εστι \ 
in ίωντης, ον σνμμίσγονσα τ;η έτέρη χλαλάσστ]. την μέν 
γάρ Ελληνες ναντϋλονται πάσαν, χαι η εζω στηλέων 
χλαλασσα η \4τλανιις χαλεομτένη χαι η *Ερυ&ρη -μία 
τυγχάνει έονσα.

203. II  δε Κασπιη έστί έτέρη in εωντης, έονσα 
μηχος μεν πλοον είρεσιη χρεωμένοι πεντεχαίδεχα ν,μερέων, 
ενρος δε, τη ενρντατη έστι αντη εωντης, οχτώ ημερέων. 
xal τα μέν προς την έσπέρην φίροντα της χίαλάσσης 
ταντης ο Κανχασος παρατείνει, έών ονρέων χαι πλη&εΊ 
μέγιστόν χαι μεγα&εΊ νψηλοτατον. εΟνεα δε άν&ρωπων 
πολλά %α\ παντοία iv έωντω εχει ο Κανχασος, τα πολ- 
λα πάντα ατί νλης άγριης ζώοντα · iv τοίσι χαι δένδρεα 
φιλία  τοιησδε ιδεης παρεχόμενα είναι λέγεται, τά τρί- 
βοντάς τε χαι παραμισγοντας ζώα έωντοισι ig την 
έσΟητα έγγράφεινψ τά δε ζωα ονχ έχπλννεσ&αι, άλλα 
σνγχαταγηράσχετν τω άλλω ειρίω, χατάπερ έννφαν&έντα
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QXUV- μάςιν τβ τούτων - των ανθρώπων είναι έμφανέα 
αταπερ τοισι προβάτοισι.

204. Τα μεν δη προς εσπέρην της θαλάσσης'ταυτης 
ης Κασπίης χαλεομένης δ Ιίαυχασος άπέργει, τα δε 
■ρος ηω τβ χαΐ ήλιον άνατελΧοντα πεδίον ίχδΐχεται πλη- 
ϊος άπειρον ίς άποψιν. του cον δη πεδίον του μεγάλου 
>υκ έλαχίστην μοίρην μετέχόνσι οι Μασσαγέται, έπ ου*
' Κύρος εσχε προθυμίψ στρατενσασθαι. πο)Χά τβ γάρ 
uv xul μεγάλα τά έπαείροντα χάϊ έποτρννοντα ην, 
τρωτόν μεν η γένεσις, το δοχέειν πλέον τι είναι άνθρώ- 
του, δεύτερα δέ η εντνχίη η χατά τους πολέμους γενο- 
ιένη* οχη γάρ Ιθυσειε στρατευεσθαι Κύρος, άμήχα- 
>ον ην έχείνο το έθνος διαη/υγέειν.

205. ’//ν  δε του άνδρος άποθανόντος γυνή των 
Μασσαγετέων βασϋ^ια * Τυμυρίς οί ην ουνομα. ταυτήν 
πέμτΐων δ Κύρος έμνατο τω λόγω, θέλων γυναιχα ην 
ϊχειν. η δέ Τόμνρις σννιείσα ουχ αυτήν μιν μνώμενον 
αλλά την Μασσαγετέων βασιλη'ιην, (χπείπατο την πρόσο
δον. Κύρος δέ μετά τούτο, οίς οι δόλω ου προεχώρεε, 
Ο.ασας έπι τον Λράξεα έποιέετο έχ του έμφανέος έπι 
τους Μασσαγέτας στρατηίην, γέφυρας τε ζευγνυων έπι 
του ποταμού διαβασιν το) στρατω, χαϊ πυργους έπι 
πλοίων των διαπορθμευόντων τον ποταμόν οιχοδομεό- 
μενος.

*· 200. *Εχοντι δέ οι τούτον τον πόνον πέμψασα η 
Τυμυρις χηρυχα Ό&γε τάδε· */1 βασιλεύ Μηδων, πανσαι 
σπευδων τά σπεύδεις· ου γάρ άν ειδείης ει τοι ές χαι- 
ρόν εσται ταυτα τε)&υμενα · παυσάμενος δέ βασίλευε 
των σεωυτου, χάϊ ημέας άνέχευ ορίων άρχοντας τώνπερ 
αργουεν. ovxojv έθελήσεις νποθηχβσι τησίδε χρέεσθαι,
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rtXku nayτα μάλλον η δι ησνχίης είναι, σν δε ει μεγά- 
ΑΧω; προ&νμίαι Μασσαγετεων πειρη&ηναι, φέρε, μοχ&ον 
μεν τον εχεις ζενγννς τον ποταμόν, άφες, αν δε, ημεων. 
άναχωρησάντων από τον ηοταμον τριών ημερεων οδόν, 
διάβαινε 4ς τψ  ημετερην. εΐ δ* ημεας βον)εαι ίσδίξα- 
σ&αι μάλλον 4ς την υμετερην, σν τωντο ποίεε. Ταντα 
δί άχονσας ό Κύρος σννεχάλεσε Περσιών τονς πρώτονς, 
σνναγείρας δε τοντονς Ις μέσον σφι προετίΰ’εε το πρη- . 
γμα, σνμβονλενόμενος δχότερα nonrj. των δε κατά - 
τωντο ai γνώμαι σννεξεπ»τηον, χελενόντων έσδεχεσ&αι \ 
Τομνρίν τβ χαι τον στρατόν αντης ές την χώρην.

207. Παρεών δε και μεμφόμενος την γνώμην ταν- 
την Κροίσος ο Ανδος άπεδείχνντο έναντίψ τη προκει
μένη γνώμη λίγων τάδε · *& βασιλεύ, ειπον μεν χολ ■ 
πρότερον τοι, ότι inεΐ με Ζενς εδωχέ τοι, το άν δρω 
σφάλμα Ιον οΓχω τω σω, χατά δύναμιν άποτοέψειν. τά ■ 
δε μοι πα&ηματα, Ιόντα άχάριτα, μα&ηματα γεγόνεε. ει 
μεν α&ανατος δοκεεις είναι χαι στρατιάς τοιαντης άρχειν, 
ονδέν αν 8Γη πρηγμα γνώμας ίμέ σοι άττοφαίνεσ&αι * ει 
δε εγνωχας, οτι άνθρωπος χαι σν εΊς χαι ετεοων τοιώνδε 
άρχεις, ίχέίνο πρώτον μά&ε, ώς χνχλος των άν&ρωπηίων 
ίστι πρηγματων, περιφερόμενος δε ονχ (ά αιει τ ονς αυ
τούς εντνχεειν. ηδη ών 4γώ γνώμην εχω περί του προ- 
χειμίνον π ρήγματος τά εμπαλιν η οντοι. 8ΐ γάρ έίλελή- 
σομεν έσδεξασ&αι τους πολεμίους Ις την χώρην, όδε τοι 
iv αντω χίνδννος ενι. έσσωΟεις μεν προσαπολλνεις πά
σαν την αρχήν· δηλα γάρ δη, ότι νιχωντες Μασσαγίται 
ον το δπίσω φβυξονται, αλλ* in άρχάς τάς σάς ίλώσΐ' 
νιχών δΐ ου νικάς τοσοντον όσον βΙ διαβάς Ις την έχεί-ι 
νων, νιχών Μασσαγέτας, ϊποιο φενγονσΐ' τώντό γάρ *

1
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αντιθησω lY.kivb), ότι νικησας τους έναντιονμάνονς έ)Λς 
(,ι>υ της αρχής της Τομυριος. χωρίς τβ τού an ηχημένου 
αισχρόν καί ούκ ανασχετον, Κνρόν γε τον Καμβν- 
σεω γνναικί εϊξαντα νποχωρησαι της χώρης. νυν ων μυι 
δοκεει διαβάντας προελΟεϊν όσον αν (κείνοι διεξίωσι, 
εν&ευτεν δε τάδε ποιεύντας πειράσθαι (κείνων περιγε- 
νισ&αι. ως γάρ (γώ πννΰ άνομαι, Μασσαγάται εισΐ 
αγαθών τβ Περσικών άπειροι και καλών μεγάλων ana- 
&εες’ τοντοισι ων τοίσι άνδράσι των προβάτων άφει- 
δ έως πολλά κατακόψαντας και σκενάσαντας προθέίναι 
(ν τ οι στρατ απάδω τω ημετίρω δοΓιτα, προς δε καί κρη
τίδας αφειδάως οίνου άκρήτον και σιτία παντοία * ποη\- 
σαντας δε τούτα, vnohino^itvovg της στρατιης το φλαυ- 
ροτατον, τον? λοιπούς αντις (ξαναχωράειν (π) τον πο
ταμόν. ην γάρ (γώ γνώμης μη άμάρτω, κείνοι ϊδόμενοι 
άγα&ά πολλά τρέφονται τβ προς αυτά, και ημιίν το 
ένθεντεν Μπεται άπόδεξις έργων μεγάλων.

208. Ρνώμαι μέν αυται συνάστασαν. Κύρος δε 
ιμετεϊς την προτέρην γνώμην, την Κροίσου δε ελόμενος, 
'προηγόρενε Τομύρι (ξαναχα)ράειν ως αυτού διαβησομά-
νον (π έκεΐνην. η μέν δη (ξαναχώρεε κατά νπ άσχετο 
πρώτα · Κύρος δε Κροίσον (ς τάς χειρ ας έσθεις τώ 
εωυτού παιδί Καμβύση, τώπερ την. βασιλιμην έδίδον, 
καί πολλά έντειλάμενός οι τιμάν τβ αυτόν καί βν ποιίειν,

, ην η διάβασις η έπί Μασσαγέτας μη όρθωθη, ταύτα 
έντειλάμενός καί άποστείλας τούτους ές Πέρσας αυτός 

) διάβαινε τον ποταμόν και ό στρατός αυτού.
209. *Επεί το δέ (περαιώθη τον *Λράξεα, ι*νκτο? 

άπελ&ούσης είδε οψιν, ενδων έν τών Μασσαγετάων τη
» χώρη, τοιψδε. έδόκεε ο Κύρος έν τω ύπνω όράν τών
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*Υστάσπεος παίδων τον πρεσβντατον ϊχοντα έπί των ] 
ώμων πτέρυγας, xal τοντίων τη μέν τψ  *Ασίφ, τη δέ 1 
την Ευρώπην έπισχιάζειν. *Υστασπεί δε τω ’Αρσάμεος, I 
έοντι άνδρι ’Αχαιμενίδη, ην των παίδων Ααρείος πρεσβν- I 
τατος, έών τότε ηλιχίην ές ειχοσί χον μάλιστα έτεα, xal J 
οντος χαταλέλειπτο iv Πέρσησί' ον γάρ είχε χω ηλιχιην | 
στρατευεσΟαι. έπει ών δη έξεγέρ&η ό Κύρος, έδιδαν ' 
λώγον έωντω περί της οψιος. ώς δέ οι έδόχεε μεγάλη si- 
ναι η οψις, χαλέσας *Υστάσπεα χαι απολαβών μοννοτ ' 
είπε' Υστασπες, παίς σος έπιβονλενων έμοί τε χαι τη 
έμη αρχή έάλωχε. ώς δε άτρεχίως ταντα οΙδα, έγώ ση- \ 
μανέω. έμεν &εοι χηδέαται, χαί μοι πάντα προδειχνυουσι 
τα έπιψερόμενα' ηδη ών έν τη παροιχομένη νυχτι ενδων j 
είδον των σων παιδων τον πρεσβντατον έχονταέπι των 
ώμων πτέρυγας, xal τοντέων τη μέν την *Ασίην, τη δε 
την Ευρώπην έπισχιάζειν. ουχων έστ« μηχανη από της 
οψιος τούτης ονδεμία το μη χείνον έπιβονλενειν έμοί. πν  ' 
τοίννν Τ7/ν ταχίστην πορενεο (κτίσω ές Πέρσας, χαΐ 
ποίεε οχως, έπεαν έγώ τάδε χιπαστρεψάμενος ελχλω έχει, Λ 
ώς μοι χαταστησης τον παίδα ές ιλεγχον.

210. Κύρος μέν δοχέων Ααρΰόν οι έπιβονλενειν 
έλεγε τάδε· τω δε ό δαίμων προέψαινε ώς αυτός μέν 
τελεντησειν αυτόν ταντη μέλλοι, η δε βασιληιη αντου 
περιχωρέοι ές Ααρείον. αμείβεται οι δη ών ό €Υστάσπης 
τόϊσδβ ’ Λ  βασιλεύ, μη έϊη ανηρ Πέρσης γεγονώς 
όστις τοι έπιβονλενσει, ει δ* ιστι, άπόλοιτο ώς τάχιστα · 
ος αντί μέν δουλών έποίησας έλευ&έρονς Πέρσας είναι, 
/ότι δέ άρχεσ&αι υπ άλλων άρχειν απάντων, ε» δε τις 
τοι οψις απαγγέλλει παίδα τον έμον νεώτερα βονλενειν 
*9ρϊ σέο, έγώ τοι παραδίδωμι χρησ&αι αντω τούτο ο τ»
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συ βον/£at. *Υστασηης μεν τουτοισι ίψειψάμενος χαι 
δισβας τον \4ρόξεα ηϊε ές 
π αϊδu Aαρείον.

211. Κνρος δε προελ&ών anο του *Λράξεω ημερης 
ο δον ίτί οΐΒΒ τας Κροίσον νηοϋηχας. μετά, δε ταυτα, 
Κνρον re χαι Περσιών τον χ,αχλαρον στρατού απελα- 
σαντος οπίσω ini τόν*Αράξεα, )£ΐψ&έντος δε του αχρη- 
ϊον, έπεΙΟονσα των Μασσαγετεων τριτημορις τον στρα
τόν τους τβ ϊ&ιηΑΗντας της Κνρον στρατιης έφόνενε 
αλεξομέτονς xal την προχειμένην ιδόιτες δοΓιτα, ώ$ έχει- 
ρώσαντο τους εναντίους, χλιΟέντες δαίνυντο, πληρώ Μέν
τες δε φορβης χαι οίνον ένδον, οι δε Περσαι έηελΑλόν- 
τες πολλούς μεν σφεων έφόνενσαν, πολλω δ* ϊτι πλ^ννας 
ίζώγρησαν, χαι άλλους χαι τον της βασΜης Τομνριος 
τταΊδα, στρατηγέοντα Μασσαγειέων, τω ουνομα ην 
Σπαργαπίσης.

212. ' / /  δε πυ&ομένη τα τβ περί την στρατιην γε
γονότα χαΐ τα περί τον παίδα, πεμπονσα χηρνχα παρα 
Κνρον Ό.εγε τάδε· ^Απληστε αϊματος Κνρε, μηδέν έπαρ- 
•ίλης τω γεγονότι τωδε πρτ^γματι, εΐ αμηελίνω χαρηω, 
τωηερ αυτοί εμηιηλαμενοι μαΐνεσ&ε ουτω ώστε χατιόν
τος του οίνου ές το σώμα έηαναπλώειν υμίν ϊπεα χαχά, 
τοιοντω φαρμάχω δολχόσας ίχρατησας παιδός του έμον,

> / * % % / ~ τ t(ίλλ ου μάχη χατα το xaqiBQOV. νυν ων μου ον τταραι- 
νεονσης υπόλαβε τον λόγον, αποδονς μοι τον παϊδα 
unifh ix τησδε της χώρης αζημιος, Μασσαγετέων τρι- 
τημορίδι τον στρατού χατνβρίσας. εϊ δε μη ταντα συ 
ποιήσεις, ήλιον (πόμνυμί τοι τον Μασσαγετέων δεσπό
την, η μην σε ίγώ χαι απληστον iόντα αϊματος χορεσω.

213. Κνρος μεν νυν των in ίων ονδένα τούτων ανε-
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ΙΙιρσας, φυλάξω}' Κνρω τον
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νειχ&έντων (ποιεετο λόγον' ο δε της βασιλείης Τομνριο; 
τχάις Σπαργαπίσης, ως μιν ο τε οίνος ανήκε καί ψ αϋε  
ϊνα ην κακόν, δεη&Βΐς Κνρον (χ των δεσμών λν&ηναι 
έτνχε, ώς δέ (λν&η τε ταχιστα και των χειρών (κράτησε, 
διεργάζβται (ωντον. και δη οντος μεν τρόπο) τοιοντω 
τελευτά.

214. Τομνρις δε, ώς οι Κύρος ονκ (σψσυσε, συλ- 
λέξασα πάσαν την (ωντης δνναμιν, σννέβα)# Κνρω. 
ταυτην την μάχην, όσαι δη βαρβάρων άνδρών μάχαι (γε
νοντο, κρίνω ισχυρότατης γενΐσ&αι, και'δη και πνν&ά- 
νομαι οντω τούτο γενόμενον. πρώτα μεν γάρ λέγεται 
αντους διαστάντας (ς ά)Χηλους τοξενειν, μετά δε̂  ώς 
σφι τα βέ)£α (ξετετόξευτο, σνμπεσόντας τησι αιχμήσί τε 
και τοίσι (γχειοιδίοισι σννεχεσ&αι. χρόνον τε δη έπι 
πολλον σννεστάναι μαχομένονζ και ουδέτερους (&&£ΐν 
φευγειν τε).ος δε οι Μασσαγεται περιεγενεατο* η τε δη 
πολ).η της Περσικής στρατιης αντον ταντη διεφ&άρη, 
και δη και αυτός Κύρος τελευτά, βασιλ^νσας τά πάντα 
ένος δέοντα τριηκοντα Ιτέα, ασκόν δε πλησασα αίματος 
αν&ρωπηίου Τομνρις έδίζητο (ν τοίσι τε&νεώσι τώνΠεο- 
σεων τον Κνρον νεκυν, ώς δε ενρε, (πανήκε αντον την 
κεφαλήν (ς τον ασκόν· λνμαινομένη δε τώ νεκρώ (πελεγε 
τάδε* Συ μεν (με ζώονσάν τε και νικώσάν σε μάχη 
άπώλεσας, παίδα τον (μόν (λων δόλον σε δ' (γώ κατά* 
περ ηπείλησα, αίματος κορέσω. τά μεν δη κατά την 
Κνρον τελευτήν τον βίου, πολλών λόγων λεγομένων δδε 
μοι 6 πι&ανωτατος εϊρηται.

215. Μασσαγεται δε (σ&ητά τε όμοίην τη Σχν&ικη 
φορέονσι και δίαιταν εχονσι, ιπποται δε εϊσι και άνιπ- 
**· ( άμφοτίρων γάρ μετέχονσι) και τοξόται τε και .
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1 ηιχμοφόροι, σαγάρις νομίζοντες εχειν. χρνσω δέ και 
I χαλκοί τα παντα χρέωνται * οσα μεν γάρ tς , αιχμάς και 
I άρδις και σαγάρις, χαλκό) τα παντα χρέωνται, οσα δέ 
Β περί κεφαλήν και ζωστήρας και μασχαλαστηρας, χρνσφ 

κοσμέονται. ως δ αντως των ‘ίππων τα μέν περϊ τα 
στέρνα χα)χίονς ΰώρηκας περιβάλ).ονσι, τα δέ περί τους 

, χαλινούς καί στόμια και φάλαρα χρνσω. σιδηρω δε ουδ'
' αΡϊνρο) χρέωνται ονδέν· ουδέ γάρ ονδε σφί έστι έν τη 
χωρΐ}, ο δε χρνσός και δ χαλκός άπατος.

1
216. Νυμοισι δε χρέωνται τοιόίσδε* γυναίκα μεν 
γαμέει έκαστος, ταντρσι δε έπι κοινά χρέωνται. τό γάρ 
Σκν&ας φασι ΈέΧηνες ποιέειν, ον ΣκνΟαι εϊσι οι ποιέον- 
τες άλλα Μασσαγέται· της γάρ έπιΟνμι)σει γνναικος 
Μασσαγέτης άνηρ, τον φαρετρεώνα άποκρεμάσας προ 
της άμάξης μίσγεται άδεώς. ουρος δέ ηλικίης σφι προ- ' 

κέεται άλλος μεν ονδείς · έρεαν δέ γέρων γένηται κάρτα, 
οι προσηκοντές οί πάντες σννελΟόντες ΟυονσΙ μιν, και 
άλλα πρόβατα αμα αντω, έψησαντες δέ τά κρέα κατενω- 
χίονται. ταυτα μέν τά δλβιώτατά σφι νενδμισται, τον 
δέ νονσοι τε)&υτησαντα ον κατασιτέονται, αλλά γη κρν- 
πτονσι, σνμφοριρ ποιούμενοι οτι ονκ ‘έκετο ές το τυθη- 
ναι. σπείρονσι δέ ονδέν, άλλ* άπδ κτηνέων ζωονσι και 

13 χ&νων · οι δέ άφ&ονοί σφι Ικ τον Ι4ράξεω ποταμού 
παραγίνονται· γαλακτοπόται δέ είσι. &εών $ε μουνσν 
i\hov σέβονται, τω Όυονσι ίππους, νόμος δέ οντος της 

1 Ουσίης· των -θεών τω ταχίστω πάντων των Όνητων το 
τάχιστον δατέονται.
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ΑΑΙΚΑΡΝΗΣΣΕΟΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗ

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Ο Μ Ε Ν Η  Κ Λ Ε Ι Λ .

Τ ε λ ε υ τ π ς α ν τ ο ς  Si Κνρον παρελαβε την
βασιΧήιην Καμβνσης, K v q o v  ίων ττάίς και Κασσανδάνης 
της Φαρνασπεω ΌνγτΓτοος, της προαπο&ανονσης Κύ
ρος αυτός τβ μεγα πέν&ος έποίησατο και τοισι άΧΧ,Όΐσι . 
ttqosuxb πάσι τωΡ ηρχβ, πέν&ος ποιεεσ&αι. ταντης δέ ' 
της γνναιχος ίων πάϊς x a t  K v q o v  Καμβνσης **/ωτας μέν 
και ΑιοΧέας ως δονΧονς πατρωΐονς Ιόντας ίνόμιζβ, ini δ& 
Λ'ιγντηον ίποιεετο στρατηΧασΙην, άλΧονς τβ παραΧαβων 
των ηρχβ, xrii δη χαϊ <ΕΧΧηνων των έπεχράτεβ.

2. 01 δε Αϊγντττιοι, ngiv μεν η ΨαμμΙτιχον σψίων 
βασιΧβΰσατ, ίνδμιζον έωντονς πρώτους γενέσ&αι πάντων 
αν&ρώπων· έπειδη δε Ψαμμίτιχος βασιΧενσας η&ίΧησβ 
ειδέναι οίτινβς γενοίατο πρώτοι, άπδ τούτον νομίζονσι
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φρνγας ηροτέρονς γενέσϋαι Ιωνιών, των δε άλλων έων- 
ιονς. Ψαμμιτιχος δε ώς ονκ έδυνατο πυν&ανόμενος 
■χάρον ουδίνα τούτον άνευρων, οι γενοίατο πρώτοι άν- 

ρωηων, έπιτεχναται τοιάνδε. παιδία δνο νεογνά άν- 
ρωηων των έπιτνχόντων διδοί ποιμένι τρέφειν ές τά 

τοίμνια τροφήν τινα τοιηνδε, έντειλάμενος μηδένu αίτιον 
ιντών μηδεμίαν φωνήν ίέναι, έν στέγη δέ έρημη in ιων
ιών κέεσΟαι αν τα, και την ώρην έπαγινέειν σφι αίγας, 
λησαντα δέ τον γάλακτος τά)Χα διαπρησσεσΌμι. ταντα 

Γ έποίεέ τε και ένετΰ^το 6 Ψαμμιτιχος Ό έλων άκονσαι 
ών παιδιών, άπ αλλαχϋ έντων των άσημων κι^ζημάτων, 
■jvuva φωνήν ψηξονσι πρώτην. τάηερ ών και έγένετο* 
άς γάρ διέτης χρόνος έγεγάνεε ταντα τω ηοιμίνι ηρησ- 
οντι, άνοίγοντι την ϋνρτ{ν καί έσιόντι τά παιδία άμφ&~ 
ερα ποοσπίπτοντα βεκος έφώνεον, ορέγοντα τάς χειρας. 
ά μεν δη πρώτα άκουσας ήσυχος ην 6 ποιμην ώς δέ 
ίολλάκι φοιτέονη και έπιμελομένω πολλυν ην τοντο το 
τίος, ο'ντω δη σημηνας τω δεσπότη ηγαγε τά παιδία 
ε)*νσαντος ές όψιν την έκεΐνον. άκονσας δέ καί αυτός 

Ψαμμιτιχος έπνν&άνετο, οιτινες ανθρώπων βεκός τι 
αλέονσι, πνν&ανόμενος δέ ενρισκε Φρνγας καλέοντας 
όν άρτον, ουτω σννεχώρησαν Αιγύπτιοι καί τοιουτοι 
τ αχλμησάμενοι πρηγματι, τους Φρνγας πρεσβντέρονς 
Ιναι έωυτών.

3. ΤΙλδε μεν γενέσ&αι των ιρέων του *ΙΐφαΙστου έν 
Μέμφι ψ ονον "Ε).ληνες δέ λέγονσι άλλα τε μάταια πολ- 
ά καί ώς γυναικών τάς γλώσσας ο ΨαμμΙτιχος έκταμών 

δίαιταν ούτως έποιησατο τών παιδιών παρά ταντησι 
ησι γνναιξί. κατά μέν δη την τροφψ τών παιδιών το· 
amu t)^'ov · ψ,ονσα δέ καί αλλα έν Μέμφι, έλχλών ές

ϊ
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λόγους τοίσι ίρενσι του 'Ηφαιστον, καί δη καί ές Θίβας 
te καί ές 'Η)1ον πόΧιν αυτών τούτων εΥνεκεν έτραπόμην, 
έθέλων ειδέναι el σνμβησονται τοίσι. λόγοισι τοίσι έν 
Μέμφι' οι γά ρ *Ifiuov ποΧίται λέγονται ΑιγντττΙων είναι 
λογιώτατοι. τα μεν νυν θεία των άπηγημότων οια 

- ηκουον, ονκ ειμί πρόθυμος έξηγέεσθαι, ϊξω η τα οχηό- 
ματα αυτών μοννον, νομίζω* π όντας ανθρώπους ίσον 
περί αυτών έπίστασθαι * τά δ* αν έπιμνησθώ αυτών, 
\mo τον λογον έξαναγχρζόμεΐ'ος έπιμνησθησομαι.

4. ‘Οσα δε ανθρωπηία π niff ματ a , ώδε Όχγον ομο
λογιούχες σφίσι, πρώτους Αιγυπτίους ανθρώπων απάν
των {ξενρέειν τον ενιαυτόν, διώδεκα μ έρεα δασαμένονς 
τών ώρέων ές αυτόν, ταντα δε έξευρέειν έκ των άστρων 
ελ^γον. αγονσι δε τοσωδε σοφώτερον *£λ).ηνων, έμοί δο- 
κέειν, οσω 'ΈλΧηνες μεν δια τρίτον ετεος έμβόίαμον έπεμ- 
βάλλονσι τών ώρέων εΥνεκεν, Αιγύπτιοι δέ τριηχοντημέ- 
ρονς άγοντες τους διώδεκα μήνας, έπαγονσι ανά 'πάν 
έτος πέντε ημέρας πάρεξ του αριθμόν, καί σφι δ κύκλος 
τών ωρέων ές τωντό περιιών παραγίνεται, διώδεκα τετ 
θεών έπωννμίας ελεγον πρώτονς Αιγυπτίους νομίσαι xaif 
“Ελληνας παρά σφέων άναλαβέτν, βωμούς τε καί άγάλ-ί 
ματα και νηονς θεοίσι όπ ον είμαι σφέας πρώτονς καί foiail 
ίν Χίθοισι έγγλνψαι. καί τούτων μέν νυν τα πλέω εργοΛ 
έδηλουν ουτω γενόμενα * βασιλενσαι δέ πρώτον Αίγυπτον 
ανθρώπων ελεγον Μήνα, έπί τούτον, πλην του Θηβαϊ- 
κρυ νομού, πάσαν Αΐγντττον είναι έλος καί αυτής είναι i 
Ονδέν υπερέχον τών νυν ϊνερθε λίμνης της Μοίριος /όν- 
««b, ές τ ψ  ανάπλους από θαλάσσης έιττά ημερέων έστϊ 
άνά τον ποταμόν.

5. Καί ευ μοι iSoxeov λέγειν περί τής χώρης· δηλσ

I
1

*
ι
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j δη καί μη προαχουσαντι, ιδυντι δε, 6στις γε σννεσιν 
ι, on Αίγυπτος, ίς την "Ελληνες ναυιϋΐονται, εστι 
γνπτιοισι ίπιχτητός τβ γη καί δώρον τον ποταμού, 
ι τα χατνπερ&ε ετι της λίμνης ταυτής μέχρι τριών 
τρεων πλόου, της περί (κείνοι ονδέν ετι τοιδνδε ε)*γον, 
η δ* ΐτερον τοιοντον. Αίγυπτον γάρ φνσις της χάρης 
γ· τοιηδε. πρώτα μεν προσήλιων, ετι καί ημερης δρό- 
ν άπίχων άπο γης, χατείς χαταπειρητηριην πηλόν τβ 
οΙσεις καί ίν ενδεχα όργνΐησι εσεαι. τουτο μεν (πϊ 
τούτο δηλοί πρόχνσιν της γης Ιονσαν.

6. Αυτής δε της Αίγυπτου (στί μίμος το παρά &ά- 
τσακ εξηχοντα σχοΐνοι, κότα ημεβς διαιρέομεν είναι 
ί^τΓτον άπό τον ΠίΛν&ινψεω χόλπον μέχρι Εερβωνί- 
; )1μ\ης, παρ ην το Κάσιον ορος τείνει* ταυτης ων 
ϊο οι εξηχοντα σχοΐνοι είσι. ’όσοι μεν γαρ γεωπεΊναί

Ι*ι άν&ρωπων, όργνΐησι μεμετ ρηχά σι την χάρην, δσοι 
ησσον γεωπείναι, σταδιοισι, οι δε πολλην εχουσι, πα- 

§σάγγησι, οι δε άφ&ονον λΐην, σχοΙνοισι. δυναται δε 
tv παρασάγγης τριηχοιτα στάδια, 6 δε σχότνος ίκα- 

ος, μετρ ον έδν Αιγύπτιον, (ξτμοντα στάδια, ουτω αν 
ψαν Αίγυπτον στάδιοι εξακόσιοι καί τρισχίλιοι το 
ιρά θάλασσαν.

7. 'Εν&ευτεν μεν καί μέχρι *HXlov nohoq ές την μβ-
τγαιάν έστι ενρέα Αίγυπτος, ίονσα πάσα υπτίη τβ καί 
υδρο; καί ίλν$. εστι δε οδός ίς την *ΙΙλίου πόλιν άπό 
αλάσσης άνω ιόντι παραπλησίη το μίμος τη (ξ *A(hrr  
ων οδώ τη άπό των δνωδεχα &εών τον βωμόν φερον- 
1 ες τβ Ιΐίσαν καί ini τον νηόν τον Αιός του 'Ολυμ
πον. σμιχρόν τι το διάφορον ενροι τις αν Χογιζόμενος 
5κ οδών τοντίων, το μη Χσας μψος είναι,. ον nXior 
Herod. I. I
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πεντεχαίδεχα σταδίων- η μεν γάρ ές Πίσαν εξ \4&ψ' 
χαταδεΊ πεντεχαίδεχα σταδίων ως μη είναι πεντακόσια 
χαι χύΐων, η δε ές *Η)ιον πόλαν από χλαλάσσης πληροί 
ές τον άρι&μόν τοντον.

8. *Από δε 'WJov πολιος ανω ιόντι στάνη έστι Αι 
γνπτος. τη μεν γάρ της ’Αραβίης όρος παρατέταταιΙ 
φίρον orι υρχτον προς μεσαμβρίης τε χαι νότον, αίεΐ 
ανω τεΤνον ές την 'Ερυ&ρΐ}ν χα)εομετψ θάλασσαν, έέ 
τω αΐ λι&οτομίαι ενεισι αι ές τας ττνραμίδας χατατμηί 
χλείσαι τ ας έν Με’μφι. ταντη μεν ληγον ανακάμπτει Ά 
τά εϊρηται το όρος* τη δε αντό ίωντον έστ* μαχρότα\ 
τον, ως έγώ έπντ&ανόμην, δνο μηνών αντό είναι τη( 
οδον από ηονς προς έσπέρην, τα δε προς την rfi λιβα- 
νωτοφόρα αντον τα τέρματα είναι, τούτο μίν ννν τί 
όρος τοκοντο έστι, τό δε προς Αιβνης της Αίγυπτο^ 
όρος άλλο πέτρινον τείνει, έν τω αι ττιραμίδες ενεισι 
ψάμμοι νατειλνμένον, τεταμένον τον αντον τρόπον ιοί 
χαι τον Άραβίον τά προς μεσαμβρίην η,έροντα. το ω 
δη απο IΙλιον πόλιος ονχέτι πολλόν χωρίον ώς είναι Αι 
γντττον, αλλ όσον τε ημερέων τεσσίρων άιαπλόον στει 
νη έστι Αιγνπτος έονσα. των δε ονρέων των ειρημίνω 
το μεταξύ πεδιάς μεν γη, στάδιοι δε μάλιστα έδόχεό 
μοί είναι, τη στετνότατόν έστι, διηνοσιων ον πλειονς έ 
τον Άραβίον ονρεος ές τό Αιβννόν χαλενμενον. τό δ 
έν&εντεν σντις ενρέα ΑΤγνπτός έστι.

9. Πεφνχε μεν ννν η χώρη avnj οντω* από I 
*ΐύ!ον πόλιος ές Θτιβας έστι άνάπλοος εννέα ημερέωι 
στάδιοι δε της οδον έξηχοντα ναι όχτανόσιοι χαι τετ^α 
χισχίλιοι, σχοίνων ένός χαι όγδωχοντα Ιόντων. ovU 
κηττι&έμενοι στάδιοι Αιγνπτον τό μίν παρά θάλασσα
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11*2 μοι και πρότερον δεδη?Μτai on έξντ/.οσίων τέ tan  
1 ράδιων χαι τρισχύΐων, όσον δε η  από θαλασσής ες 

όγαιαν μέχρι, Θηβέων taxi, σημανίω * στάδιοι γάρ 
η είκοσι καί έχατόν καί έξακισχί?Λθΐ. το δέ από Θη- 

ν (ς Ελεφαντίνην καλεομίνψ πάλιν στάδιοι χί)Λοι xaί 
ρΜταχοσιοί είσι.
ί | ' 10. Ταντης ων της χώρης της εϊρημε'νης η πολλή, 

τσπερ ol ιρέες tte/ov, έδόχεε χάϊ αντω μοι είναι έπί- 
ητος Αιγυπτίοισι. των γάρ ονρεων των ειρημένων των 
έρ Μέμφιν πάλιν κειμένων το μεταξύ έφαινετό μοι 
>αί χοτβ κόλπος θ αλάσσης, ώσπερ γε τα περΥ'ίλιον χολ 

'ΛνθρανΙην χαϊ 'Εφεσόν τβ χαι Μαιάνδρου πεδίον, ώστβ 
Λ<·αι σμιχρά ταυτα μεγάλοισι σνμβιχλέειν * των γάρ 
ρΐιντα τα χωρία προσχιοσαντων ποταμών ενί των στο- 
ρψιτων τον Νείλου, ιόντος πενταστόμου) ονδεϊς αυτών 

IηΟεος περί άξιος σνμβληΟηναί έστι. είσι δέ και άλλοι 
οταμοι ον κατά τον Νείλον έόντες μεγάθεα, οίΐτινες 
γα άποδεξάμενοι μεγάλα ε)σί' τών έγώ φράσαι εχω 

/^νάματα καί άλλων και ονκ ήκιστα ’Α/ελωου, δς ρέων 
’ 'Ακαρνανίης και έξιεις ές -θάλασσαν τών 'Εχινάδων 
]σων τάς ημίσεας ηδη ήπειρον πεποίηκε.

11. *Εστι δε της 'Αραβίης χώρης, Αίγυπτου δέ ου 
ροσω, κόλπος θαλάσσης Ισέχων έχ της \Ερυθρής κ«- 
ιομένης θαλάσσης t μάκρος ουτω δη τι χα\ στενός ώς 
r/ομαι φράσων μήκος μέν πλόον, άρξαμένο) ίκ μνχου 
εκπλώσαι Ις την ενρεην θάλασσαν, ημέοαι άναΐσιμονν- 

y  αι τεσσεραχοντα ειρεσιη χρεωμένο)' ενρος δε, τη ενρν- 
$ ατός έστι 6 κόλπος, ημισυ ημέρης πλόον. φηχίη δ Ιν 

χα  ̂ άμπωτις leva πάσαν ημέρην γίνεται. ετερον 
4  οιοντον κόλπον καί την Αίγυπτον δοχεω γενέσθαι χον,

I 2
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τον μεν, ix της βορηιης θαλάσσης χό'/σιον ίσεχοντα in  
Αΐ&ιοπίης, τον δε Αράβιον, τον έρχομαι λεξων, ix 
νοτίης γέροντα ini Σνρίης, σχεδόν μεν άλληλοισι οτ>τε 
τραίνονιας τονς μνχονς, ολίγον δε τι παρα)λάσσοντα 
της χώρης. εϊ ών εϋελησει εχτρεψαι το ρ&ε&ρον δ Σει- 
λος ΐς τοντον τον *Αραβιον xohτον, τ/ μιν χωλνει ρίοντ 
τοντον έχχωσ&ηναι έντός γε δισμνρίων ίτίων; έγώ μ ί 

>γαρ ελπομαί γε xal μνρίων inog χωσΟηναι αν' χον 
δη έν τω προανακτιμώμενο) χρόνοι ηρδτερον η ίμε γενί 
ο βατ, ονχ αν χωσ&είη xo)siog χαί πολλοί μίζων ετι τού
τον V7ro τοσοντον τε ποταμού xal οντω εργοαιχον;

12. Τα περί Α'ήχπτον ων xal τοισ* Χέγρνσι αντί
πεί&ομοα, χαι αντός οντω χάρτα δοχίω είναι, Ιδων 
την Λϊρ/τττον προχειμένην της εχομά’ης γης, κογχν, 
τε φαινόμενα έπϊ τόΐσι ουρεσι'χαι άλμην έπανΟεονσ* 
ώστε χαϊ τάς πυραμίδας δηλεεσ&ατ, xal ψάμμον μονιο 
Λιγντττον ορος το ντο το νπερ Μέμψιος εχον, προς 
ΤΠ Ζ*0 !̂? οντε τη \4ραβιη προσονρω εονση την Αϊγν 
πτον προσειχίλην οντε τη Αιβνη, ον μην ονδε τη Σιρίιμ 
(της γάρ Αραβίης τα παρά θάλασσαν Σνριοι viuovται),* 
αλλα μελάγγαιον τε χαι χατερφηγννμίιην, ώστε έονσαΠ 
ιλνν τε χαι πρόχνσιν ίξ Αί&ιοπίης χατενηνειγμίνην νπδΐ 
τον ποταμόν. την δε Αιβνην Ιδμεν ερν&ροτέοην τε γηνί 
χαι νπαψαμμοτερην, την δε 'Αραβίτρ τε χαι Συρίην άρ·· 
γύωδεστερην τε χαι ώπόπετρον έονσαν. |

13. >£λεγον δ ί χα ι τάδε μ ο ι μ εγα  τεχμηριον περ ί τή ί̂ 
χώ ρης ταντης ο» ίρ ίες, ώς in i  Μ ο ίφ ος βασιλίος, όχως 
ελ&οι δ ποταμός in i οχτώ πηχεας το  ίλάχιστον, άρδεσχβί 
Α ίγυ π το ν  την ενερΟε Μ  έμβ ιος· χαι Μ οίρι ονχω ην «τ«α| 
είναχόσια τετελεντηχότι, ore των ιρεων τα ντα  έγτ* ι

ι
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Ivor, νυν δε, ην μη in έκχαίδεκα η πεντεχαίδεχα 
χεας άναβη το ελάχιστου δ ποταμδς, ονχ υπερβαίνει 
την χώρψ. δοχεονσί τέ μοι 'Αιγυπτίων οι Iνερ&ε της 
ινης της ΜοΙριος οιχεοντες τα τβ άλλα χωρία καί ίο  
■λεόμενον Αέλτα, ην οντω η χώρη αυτή κατά λόγον 
ιδιδω ig χήρος, και το δ μοι ον αποδίδω ig αυξησιν, μη 
ταχλνζοντος αυτήν τον Νείλον πείσεσ&αι τον πάντα 
όνον τον ίπίλοιπον Αιγύπτιοι, τό χοτβ αντοι 'Ελληνας 
ασαν πείσεσϋαι. πνϋόμενοι γάρ ώς νεται πάσα η 
ΐρη των *Ελλήνων, άλλ* ον ποταμοΊσι άρδεται, χατάπερ 
σφετέρη, ϊφασαν "ΕΏ.ηνσς ψευσ&ίντας κοτβ έλπίδοζ 
γάλης χαχώς πεινησειν. το δε έπος τούτο έ&ελει λεγειν 
·, ει μη ί&ελησει σφι νειν δ ϋεδς, άλλ* ανχμω διαχρά- 
ϊαι, λιμω οι Ελληνες αίρεΟησονται· ον γάρ δη σφι 
τι νδατος ονδεμία άλλη αποστροφή, δη μη in του 
δς μουνον.

14. Και ταυτα μεν ig "Ελληνας Αιγνπτίοισι ορΟώς 
οντα εϊρηται. φέρε δε νυν και αντοίσι Αιγνπτίοισι ώς 
ει ηράσω. εϊ σφι έΟελησει, ώς και πρότερον είπον, η 
όρη η ενερ&β Μεμφιος (αντη γάρ ίση η αυξανόμενη) 
«τά λόγον τον 'παροι/ομενον χρόνον ig νιμος ανξάνε- 

αι, άλλο τι η οι ταντη οϊκεοντες Αιγυπτίων πεινη- 
ονσι, εί μήτε γβ νσεταί σφι η χώρη, μήτε ό ποταμδς 
ίθ£ % εσται ig τάς άρουρας νπερβαίνειν; η γάρ δη 
*jv γε ουτοι άπονητότατα καρπδν κομίζονται in γης 
\ν τε άλλων άν&ρώπων απάντων και των λοιπών Αί

τιων' οι ουτβ άρότρω άναρφηγννντες αύλακας εχΰνσι 
όνους ουτβ σκάλλοντες ουτβ άλλο ίργαζόμενοι ουδεν 
ν ωλλοι άν&ρωποι περί ληίον πονεονσι, άλλ* ίπεάν 

\ψ  δ ποταμδς αυτόματος ίπελϋών άρση τάς άρουρας,
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άρσας δε απολίπ^ σπίσω, τότε σπείρας έκαστος τψ 
• εωυϊον άρουραν έσβάΏει ές αυτήν νς, έτιεάν δε κατα

πατήσω ijjai νσΐ τδ σπέρμα, αμητόν το άπδ τούτον μέ
νει, άποδινησας δε τΐ;σι νσί τον σίτον οντω κομίζεται.

15. El ών βονλόμε&α γνωμ^σι τησι *ΐώνων χρά- 
σ&αι τα περί Αίγυπτον, ο'ΐ φασι τδ Αέλτα μουνον είναι 
Αίγυπτον, απο Περσέος κα)£ομένης σκοπιάς λέγοντες το 
παρα θάλασσαν είναι αντης μέχρι Ταριχηίών των ΙΙη- 
λουσιακών, ττ; δη τεσσεράκοντά είσι σχοίνοτ, τδ δε απί 
θαλασσής λεγόντων ές μεσόγαιαν τεινειν αντην μέχρι 
Κ&ρκασώρου πόλιος, και ην σχίζεται δ Νείλος ές τ& 
Πηλονσιον ρέων και ές Κανωβον, τα δε άλλα Χεγόντων 
της Αίγυπτον τα μενΑιβνης, τα δε Αραβίης είναι, απο- 
δειχννοιμεν αν τούτοι τω λόγο) χρεωμένοι, Αίγυπτίοισι 
ονκ έονσαν πρότερον χάρην. ηδη γάρ σφι το γε Αέλταi 
ώς αυτοί λέγονσι Αιγύπτιοι και έμοί δοκέει, εσύ κατάρ- 
φντον τβ καί νεωστι ώς λόγω ειπετν άναπεη,ηνός. είποί- 
νυν σφι χώρη γε μηδεμία υπήρχε, τι περιεργόζοντο δο- 
κεοντες πρώτοι αν&ρώπων γεγονέναι; ουδέ ϊδει σφέα$ 
ές διαπειραν των παιδιών ϊέναι, τίνα γλώσσαν πρωτην  ̂
απησονσι. uXX ούτε Αιγυπτίους δοκέω άμα τω Αέλτα\ 
τω νπ Ιωνων κα)^ομένω γενέσβαι, αϊεί τβ είναι, έξ ον 
άν&ρωπων γένος έγένετο, προίονσης δε της χάρης πολ-; 
λους μεν τους νπολειπομένονς αυτών γενέσί>αι, πολλούς 
δε τους νποκαταβαίνοντας. το δ* ών πάλαι αΐ Θϊβαι

ζ Αίγυπτος έκαλέετο, της τδ περίμετρον στάδιοί εισι εί
κοσι και έκατδν και έξακισχίλιοι.

16. Εί ών ημείς δρ&ώς περί αυτών γινωσκομεν^ 
*Ιωνες ονκ βν φρονίουσι περί Α ίγυπτον εϊ δε δρ&η έστιλ 
η των *ΐάνων γνώμη, 'Ελληνας τβ καί uντους *Ιωνας

ι
I
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οδείκννμι ονχ ίπισταμένονς )^>γίζεσθαι, ο7 φασ* τρία 
ρ·α είναι γην πάσαν, Ευρώπην τε και ’Ασίην και 
βύην. τέταρτον γάρ σιρεας del προσλογίζεσθαι Αι- 

mτον το Αίλτα, ει μήτε γέ ίση  της Ασίης μήτε 
\ζ Αφυής, ου γάρ δη 6 Νείλος γέ ίση  κατά του- 
ιν τον λόγον ο την Α σ ίψ  ονρίζων της Αιβνης. τον 
έλτα δί τούτον κατά το όξυ περιρρηρνται ό Νε7- 
>ζ> ώστε ίν τω μεταξύ *Ασίης τε και Αιβνης γί-
\ιιτ αν.

17. Και την μίν'ΐώνών γνώμην άπίεμεν, ημείς δί 
δέ y.rj περί τούτων )Χγομεν, Αίγυπτον μέν πάσαν είναι 
αυτήν την νπ Αιγυπτίων οικεομένην, κατάπερ ΚιλικΙην 
ην υπό ΚύΧχων και Ασσνρίην την υπό Ασσυριών, συ- 
σμα δί Ασίΐ] καί Αιβνι/ οιδαμεν ονδίν έον ορθοί λόγοι, 

! μη τους Αιγυπτίων ονρους. el δέ τω νπ *Ελ).ψων 
κομισμένοι χρησομεθα , νομιονμεν Αίγυπτον πάσαν, 

ρξυμένην από Καταδονπων τε και *Ε)&(ραντίνης nohog, 
ίχα διαιρέεσθαι και αυγοτέρων των ίπίύννμιίων εχε- 
θ α ΐ’ τα μεν γαρ αυτής είναι της Αιβνης, τά δέ της 
σίης. ό γαρ δη Νείλος άρξάμενος ίκ των Καταδον- 
ων ξέει μέσην Αίγυπτον σχιζών ίς θάλασσαν. μέχρι 

αέν ιυν Κερχασώρον nohog φίει ε7ις ίων ό Νείλος, το 
'β από τούτης' της ηόλιος σχίζεται τριφασίας όδονς. 
αϊ η μίν  ̂προς ηώ τρέπεται, τό καλώ τα* Πηλονσιον 

στόμα, η δέ έτέρη των οδών ηρός εσηέρην εχει· τοντο 
i Κανωβιχόν στόμα κέχληται. η δέ δη ιθία  των οδών 

πω Νείλοι ίστϊ ηδε* άνωθεν ιρερόμενος ίς το όξυ του 
Αέλτα άπικνέεται, τδ δέ από τούτον σχιζών μέσον τό 

(ψΑέ).τα ίς -θάλασσαν ίξίει, οντε'ίλαχίστψ μοίρην του 
ΰδατος παρεχόμενος τανττ] οντβ ήκιστα οννομαστήν τό

m
ix
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χα'ΰεται Σεβεννντιχόν στόμα, ϊστι δε χαί ετερα διφκ- 
σια στόματα άηο τον Σεβεννντιχον άηοσχισθεντα> <ρ/- 
ροντα {ς θάλασσαν * τοίσι ονόματα χέειαι τάδε, τω 
μεν Σαϊτιών ανιών, τω δε Μενδησιον. το δε Βολίίτι- 
νον στόμα χαί το Βουκολικόν ούχ Ι&αγενεα στόματά 
ίση, α)Χ ορυκτά.

18. ΆΙαρτνρεει δε μοι τjj γνώμη, ότι τοσαύτη ϊστι : 
Αίγυπτος όσην τινά έγώ άποδείχννμι τω λόγω, χαί το 
Αμμωνος χρηστηριον γενόμενον, το ίγώ της εμεωντον \ 
γνώμης ύστερον περί Αίγυπτον Ιπν&όμην. οι γάρ δη 
έχ Μαρεης τβ ηόλιος xaV'Amog οίκίοντες Αίγυπτον τά 
προσονρα Αιβυη, αυτοί τβ δοκεοντες είναι Αίβνες και 
ονχ Αιγύπτιοι, καί άχθόμενοι τη ττερί τά ίρά θ-ρησΑη, 
βονλομενοι -θηλεων βοών μη εργεσ&αι, επεμψαν ες "Αμ
μων a φάμενοι ονδεν σφίσι τβ χάϊ Αιγνπτίοισι κοινόν 
είναι· οιχίειν τβ γάρ εξω του Αελτα χαι ονχ όμολογεειν \ 
αντόΐσι, βονλεσ&αί τβ πάντων σφίσι ίξείναι γενεσθαι.
ο δε &εος σφεας ονχ εα ποιέειν ταντα, φάς Αίγυπτον j 
είναι τ αυτήν την 6 Νείλος ίπιών άρδει, χαί Αιγυπτίους \ 
είναι το ντους οΐ ενερθβ 'Ελεφάντινης πόλιος οιχεοντες | 
απο τον ποταμού τούτον πίνουσι. ον τω σφι ταντα \

■ Ιχφ\β&Ί; t  ̂ ■ j
19. 3Επέρχεται δλ ο Νείλος, Ιπεάν πλη&νη, ον μό- j 

νον το Αελτα, αλλα χαί του Αιβνχον τβ λεγόμενόν χώ- | 
ρον είναι χαί του 'Αραβίαν ένιαχη χαί in i δυο ημερεων * 
έχατίρω&ι οδόν, καί πλενν ετι τούτου χαί ελασσον. τον ■ 
ποταμού δε φυσιος περί ου τβ τι τών ιρεων οντβ άλλου 
ονδενός παραλαβεϊν έδυνασθτγν, πρόθυμος δε Ια τάδε ] 
παρ αυτών πν&εσ&αι, δ τι κατέρχεται μεν δ Νείλος jj 
πλη&ύων άπό τροπίων τών Περινέων άρξάμενος in* β.

>
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:rxi<)V ημέρας, πελάσας δ’ Ις τον αριθμόν τοντΐων των 
’ιερέων υηίσω απέρχεται, άπολείπων το ρέεθρον, ώστε 
ραχνς τον χειμώνα άπαντα διατελώει έών μέχρι ου αν- 
ις τροπέων των Περινέων, τούτων ων πέρι ονδενός 
νδίν οιός τ έγενδμην παραλαβείν παρά των Λϊγυ- 
τιων, ιστορέων αυτούς ηντινα δνναμιν ϊχει ο Νε7?.ος 
α ιμπαλκν πεμ/νκέναι των άλλων ποταμίων, ταυτά τβ 
'ΐ τα λεγάμενα βουλ.όμενος είδέναι ιστόρεον, ναι ο τι 
'υρας αποπνεονσας μοννος πάντων ποταμών ου παρ- 
eiau

20. γίλλα 'Ελλήνων μέν τινες ίπίσημοι βονλ,δμενοι 
ενέσθαι σοφίην Ό&ξαν περί τού ύδατος τούτου τριφα- 
ηας οδούς, των τάς μέν δυο των οδών ούδ’ άξιώ μνη- 
τθηναι el μη όσον σημηναι βονλόμενος μουνον. των η 
τέρη μέν λέγει τους έτψτίας ανέμους είναι αιτίους πλη- 
ϊνειν τον ποταμόν, κωλύοντας ές θάλασσαν έκρέειν τον 
Νείλον, πολλ.άκις δέ έτησίαι μέν ονκ ων έπνευσαν, δ δέ 
Νείλος τωντό έργάζεται. προς δέ, εϊ έτησίαι αίτιοι 
ησαν, χρην και τους άλλους ποταμούς, όσοι τοισι έτη- 
jitjoi αντίοι φίουσι, ομοίως πασχειν και κατά τά αυτά 
τώ Νείλο), καί μάλλον ετι τοσούτοι οσο> έλάσσονες έόν- 
'Γ6ς ασθενέστερα τά ρεύματα παρέχονται, είσι δε πολ
λοί μέν έν τη Σνρίη ποταμοί, πολλοί δέ έν τη Λιβύη, οϊ 
ουδέν τοιοντο πασχονσι, οιόν τι xui δ Νείλος.

21. ΊI δ’ έτέρη άνεπιστημονεστέρη μέν έστι της λβ- 
(λεγμένης, λόγοι δέ είπειν θωυμασιωτέρη· η λέγει άπδ 
του Λκεανοΰ ρέοντα αυτόν τούτα μηχανάσθαι, τον δ’ 
1'Λκεανόν γην πέρι πάσαν ψέειν.

22. *// δέ τρίτη των οδών πολλών έπιεικεστάτη έου* 
σα, μάλιστα εψευσται. λέγει γάρ δη ούδ* αντί) ουδέν

-
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χαμίτη τον Νείλο* fa ir  από τηχομένης χιόνος, ος Qiti 
u b  έχ Λιβύης διά μέσων Λιθιόπων, έχδιδοΊ δε ές Λϊγν  - 
7ΓΓον. χώς ών δητα φέοι ον από χιόνος, από των θερ
μότατων ήίων ές τά ψυχρότερα; των τά πολλά έστι 
άνδρί γε )-ογίζεσ&αι τοιοντων περί όιω τε έόντι, ως ονδέ 
οίχός από χιόνος μιν φέειν. πρώτον μεν χοίί μέγιστο* 
μαρτνριον οi άνεμοι παρέχονται πνέοντες από των χω- 
ρέων τοντέων θερμοί* δεύτερον δε, ότι άνομβρος η 
χώρη και άχρνστάλλος διατελέει έονσα, έπί δε χιόνι πε- 
σονστ) πάσα άνάγχη έστι νσαι Ιν πέντε ημίρησι, ώστε 
ει έχιονιζε, νέτο αν ταντα τά χωρία· τρίτα δε οι άν
θρωποι νπο τον χανματος μέλανες έόντες· ίχτίνοι δε 
χαι χελιδόνες δι ϊτεος έόντες ονχ άπολειπονσι, γέρανοι 
δε φεύγονσαι τον χειμώνα τον έν τι} Σχνθιχβ χώρη γε- 
νομενον, φοιτέωσι ές χειμασίην ές τους τόπους τούτους, 
el τοίννν έχιόνιζε χαί όσονών τούτην την χώρην δι* ης 
τε $έει χαί έχ της άρχεται φέων 6 ΝεΤλος, ην άν τούτων 
ονδΐν, ώς η άνάγχη έλέγχει.

23. Ο δέ περί τον ’Jlxeavov λέξας, ές άφατες τον 
μνθον ανενειχας, ονχ έχει έλεγχον ον γάρ τινα έγωγε 
οΐδα ποταμον *ΙΙχεανόν έόντα, *'Ομηρον δε η τινα τών 
προτερον γενομένων ποιητέων δοχέω τοννομα ενρόντα ές 
την ποίησιν έσενείχασθαι.

24. Ει δέ δει μεμψάμενον γνώμας τάς προχειμάας 
αυτόν περί τών αφανέων γνώμην άποδέξασθαι, φράσω 
διότι μοι δοχέει πληΰνεσθαι ό Νείλος τον θέρεος. την 
χειμεριντρ ώρην απελαυνόμενος ό ήλιος έχ της άρχαίης 
διεξόδου νπο τών χειμώνων έρχεται της Λιβύης τά ανω. 
ώς μίν νυν έν έλαχίστω δηλώσαι, παν εΤρηταί’ της γάρ 
αν άγχοτάτω η χώρης σίτος ό θεός χαί και ϊ,ντινα,
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ταντην οιχοζ διψην τβ νδάτων μάλιστα και τά έγχώρια 
‘tvματα μαραίνεσθαι των ποταμών.

25. &ς δε iv n)J.ovi λόγοι δηλώσαι, ώδε εχεί' διεξ- 
ιων της Αιβνης τα άνω δ ijhog τάδε ποιέει' ατβ διά 
πανίος του χρονον αιθρίαν τβ ιόντος τον ηέρος του κα- 
τα τcrura τα χωρία ναι ορεινής της χώρης έονσης, ουκ 
ιόντων άνεμων ψυχρών, διεξιών ποιέει οιόνπερ ναι τό 
θέρος εωθε ποιέειν ιών τό μέσον του ονρανον* ΐλχει 
γαρ in έωντόν τό νδωρ, Οχυσας δε άπωθέει ές τα άνω 
χωρία, νπολαμβάνοντες δε οι άνεμοι ναι διασκιδνάντες 
τψ,ονσι· ναΐ είσι οίνότως οι από τούτης της χώρης 
πνέοντες, ό τβ νότος ναι ό λιψ, ανέμων πολλών των πάν
των υετώτατοι. δοκέει δέ μοι ονδε παν τό νδωρ τό έπέ- 
τειον έκάστοτε άποπέμπεσθαι του Νείλου ό ήλιος, αλλά 
ναι νπο)*ίπεσθαι περί έωντόν. πρφνομίνον δε τον χει- 
μώνος απέρχεται ό η)Λος ές μέσον τον ουρανόν όπίσω, 
ναι τό ένθεντεν ηδη ομοίως από πάντων Ιλκβι των πο
ταμών. τέως δε οί μεν όμβριου νδατος σνμμισγομένον 
ΛΌλλοΰ αντόισι, ατβ νομένης τβ της χώρης ναι κεχαρα- 
δρωμένης, ζίονσι μεγάλοι· του ίβ θέρεος, των τβ όμ
βρων έπιλειπόντων ανιονς ναι νπό τον η)1ου έλκόμενοί-, 
άσθενέες είσί. ό δε Νείλος ιών άνομβρος, έλχόμενος δί 
νπό του ήλιον, μοννος ποταμών τούτον τον χρόνον oU 
νότως αυτός έωντόν ζέει πολλω υποδεέστερος η του 
θέρεος* τότε μίν γάρ μετά πάντων των νδάτων ίσον 
ίλνεται, τον δβ χειμώνα μοννος πιέζεται, οντω τον ήλιον 
νενόμινα τούτων αίτιον είναι.

26. Αίτιος δέ ωντός οντος κατά γνώμην την έμψ  
καί τον ηέρα ξηρόν τον ταντη είναι, διακαίων την διέξο
δον αντω* οντω της Αιβνης τα άνω -θέρος αιει κατέχει.
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ει δε η στάσις ηλλακτο των ώρέων, καί τον ουρανου τη 
μεν ννν δ βορέης τε και δ χειμών έστάσι, ταντη μεν τον 
νότου ην η στάσις καί τΐ,ς μεσαμβρίης, τη δέ δ νότος 
ννν εοτηκε, ταντη δέ δ βορέης, si ταντα οντω είχε, δ 
ήλιος άν απελαυνόμενος ίκ μέσου τον ουρανου υπό τον 
χειμωνος και τον βορέω ψε άν τα άνω της Ευρώπης κα- 
τάπερ ννν της Αιβνης ϊρχεται, διεξιόντα άν μιν διά 
πάσης Ευρώπης Όπομαι ποιέειν άν τον *Ιστρον τάπερ 
νυν έργάζεται τον Νείλον. -

27. Της ανρης δέ πέοι, ότι ουκ αποπνέει τηνδε ϊχω 
γνώμην, ως κάρτα από θερμών χωρέων ουκ ονκός έστι 
ονδέν άποπνέειν, ανρη δέ από ψνχρου τίνος φιλέει 
πνέειν.

28. Ταντα μέν νυν έστω ώς ϊστι τε και ως αρχήν 
έγένετο * τον δέ Νείλου τάς πηγάς ούτε Αιγυπτίων 
ούτε Αιβυων ούτε *Ελλήνων των έμοϊ άπικομένων (ς λό
γους ονδεϊς υπέσχετο ειδέναι, el μη Ιν Αίγυπτο) ίν Σόι 
πολι δ γραμματιστης των ιρων χρημάτων της'Α&ηναίης. 
ουτος δ έμοίγε παίζειν έδόκεε φάμενος ειδέναι άιρεκέως. 
ελεγε δέ ωδε, είναι δυο ονρεα ές όξν τάς χορνφάς άπη- 
γμένα, μεταξύ Συτρης τε πόλιος κείμενα της Θηβαίδος 
και 'Ελεφάντινης, οννόματα δέ είναι τοισι ουρεσι τω μέν 
Κρώφι, τω δέ Μώφΐ’ τάς ών δη πηγάς τον Νείλον 
έονσας αβύσσους έχ του μέσου των ουρέων τούτων 
ρέειν και το μέν ημισν του υδατος in  Αίγυπτον ρέειν 
και προς βορέην άνεμον, τό δ’ έτερον ημισν ini Αιθιο- 
πιης τε και νότον, ώς δέ άβυσσοί εισι αι πηγαι, ές διά- 
πείραν εφη τούτον Ψαμμίτιχον Αίγυπτου βασιλέα am - 
κέσθαι· πολλέων γάρ αυτόν χιλιάδων δργνιέων πλεξά· 
μενον κάλον κατείναι τούτη και ουκ έξικέσ&αι ές βνσ-
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τδν. οντω μεν δη δ γραμματιστης, ει άρα ταντα γενδ- 
uva ύ*γε, απΐφαίνε, ώς έμί χατανοέειν, δίνας τινας 
ταντη έονσας ισχυρός xal παίιόροίην, οία δε έμβαλλον- 
'.ιος του νδατος τοΊσι ουρεσι, μη δύνασ&αι χατιεμένην 
χαταπειρψηρίην ές βνσσδν ιέναι.

29. */λλου δε ονδενός ονδεν έδυΐ'άμψ πν&έσ&αι, 
ttXXa τοσονδε μίν cello έπι μαχρδτατον έπυ&όμην, μέχρι 
μέν *Ελε<\ραντινης πδhog αντδπτης έΐ&ών, το δ* από 

ι·Τοντον αχοη ηδη ίστορεων. από 3Ε)£φαντινης nohog 
ήάνω Ιδντι ααττντές έστι χωρίον τούτη ων δέϊ τό πλοΊον 
ψδιοδησαντας αμφοτερω&εν χατάπερ βουν πορενεσΰαΓ 
,ην δε απορφαγη, τό τιΐοΐον οΥχεται φερδμενον νπό 
Ισχνός τον ψδον. τό δε χωρίον τοντδ έστι έπί ημέρας 
τίσσερας πΐόος, σχοΐιός δε ταντη, χαταπερ ό Μαίαν
δρος, εστι ό ΝεΊΙος' σχοΊνοι δε δνώδεχά είσι οντοι τους 
δε7 τ οντω τω τρδπω διεχπίώσαι. χαι επειτα έιπίξεαι ές 
πεδίον )£ιον, έν τω ιησον περιρζιέει ό ΝεΊΙος' Ταχομψώ 
οννομα αντη έστι. οιχέονσι δε τα από *ΕλεφαντΙΡης ανω 
At Ο tone: ηδη χαι τής νήσου τό ημισν,τό δέημισν Αιγύ
πτιοι. εχεται δε της νήσου λίμνη μεγάλη, τήν πέριξ νο
μάδες ΑιΟίοπες νψονται * την διεχπ?Μσας ές του Νεί
λου τό ρεΒιΙρον ηξεις, τό ές την λίμνην ταντψ ΙχδιδοΊ. 
και επειτα άποβας παρα τον ποτομόν όδοιπορίην ποιη- 
σεαι ημερέων τεσσεραχοντα · σχδπελοί τε γαρ έν τφ 
Νείλο) οξιές άνέχονσι xu) χοιράδες πολλά/ εισι, δι ων 
oirx οιά τέ έστι πλώιν. διεξελ&ων δε έν τησι τεσσερα
χοντα ημέρησι τούτο τό χωρίον, αντις ές ετερον πλοΊον 
έμβός, δνωδεχα ημέρας πλενσεαι, xal επειτα Ίξεαι ές 
πόλιν μεγάλην τη οννομα έστι Μερδη' Ηγεται αντη* 
η τιδλις είναι μητρότχολις των άλλων Αϊ&ιοπων, οί ί* έν
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ταύτη Αία θεών καί Αιωυσον μοννονς σέβονται, τού
τ ο ς  τε μεγάλως τιμώσι, καί σφι μοηπηιον Αιος ν.ατέ- 
στηκε. στρατεύονται δ* ίπεάν σφεας 6 θεός ουτος χε- 

δια θεσπισμάτων, και τη αν χελενη, ίχείσε.
30. Ι/ίτιο δε τούτης της πόλιος πλέων εν ι’σω χρόνιο 

ά)1ω ηξεις ίς τους αντομόλονς, ίν οσωπερ έξ ’Ελεφάν
τινης ήλθες ίς την μητρόπολαν την Αιθιόπων. τοίσι δε 
αντομόλοισι τοντοισι οννομά έστι *Ασμάχ, δυνατοί δέ 
τούτο το έπος κατά την *Ελ).ηνων γ)χύσσαν οι (ξ αρι
στερής χειρος παριστάμενοι βασι)£ά απίστησαν δε αν- 
τοα τίσσερες και είκοσι μυριάδες Αιγυπτίων των μαχί
μων ίς τους Αιθίοπας τούτους δι αϊτίην τοιηνδε· ίπί 
Ψαμμιτίχον βασιλέος φνλακαί κατίστασαν εν τβ ’Ελε
φάντινη πδλι προς Αιθιόπων και ίν Αάφνησι τη σι Πη
λόν σίη σι άλλ.η ■ [<5f] προς 5Αραβιών και Συρων, και ίν 
Μαρίη προς Αιβνης άλλη, ιτι δε ίπ  (μεν και Περσιών 
κατά ταυτά άί φνλακαί εχονσι ως καί ίπί Ψαμμιτίχον 
η σαν' καί γάρ ίν 3Ελεφάντινη Πέρσαι φρουρεονσι καί 
ίν Ααφνησι. τους ών δη Αιγυπτίους τρία ετεα φρου- 
ρησαντας απΰ.νε ονδείς της φρουρης’ οι δε βονλενσά- 
μενοί καί κοινω λόγω χρησάμενοι πάντες άπδ του Ψαμ- 
μιτίχου αποσταντες ηισαν ίς Αίθιοπίην. Ψαμμίτιχος 
δε πνθόμενος (δίωκε ■ ώς δέ κατέλαβε, ίδίετο πολλά λί
γων, καί σφεας θεούς πατρώους άπολιπείν ουκ εα και 
τέκνα καί γυναίκας, των δί τινα λέγεται δείξαντα το 
αίδοίον είπείν, ένθα αν τούτο η , εσεσθαι αντοίσι ίν- 
θαντα  καί τέκνα καί γυναίκας, ουτοι ίπεί τε ίς Αιθιο- 
πίην άπίκοντο, διδονσι σφεας αυτούς τω Αιθιόπων βα· 
σιλεΐ. 6 δέ σφεας τωδε άντιδωρίεταί' ησάν οι διάφοροί 
τινες γεγονότες των Αιθιόπων· '  τούτους (κέλευε ίξελόν-
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:?g την έχείνων γην οικέειν. τούτων δέ έσοικισΟέντων 
; τους ΛΐϋΙοπας ημερώτεροι γεγόνασι Λίϋίοπες, ηϋεα 
αΌυντες Αιγύπτια.

31. Μέχρι μέν νυν τεσσέρων μηνών πλόου καί δ δον 
ινωσκεται δ Νείλος πάρεξ του εν Αίγυπτο) γεύματος· 
οσουτοι γαρ συμβαλλόμενη μήνες ευρίσκονται άναισι» 
'.θυμένοι έξ 3Είεφαντίνης πορευομένο) ές τους αυτομό- 
ονς τουτους. φέει δέ άπο έσπέρης ίβ και η)1ου δυσμέων. 
δ δε απο τουδε ουδεις εχει σαφέως φράσαί' έρημος 
άρ έστι η χώρη αυτή υπό καύματος.

32. 9Αλλα τάδε μεν ηκουσανανδρών ΚνρηναΙων φα- 
ενων έλΰεΐν ίβ έπι το "Λμμωνος χρηστηριον και άπικέ- 
ϋαι Ις λόγους *Ετεάρχω τώ Αμμωνίων βασιλέί, καί κως * 
η λόγων άλλων άπικέσέλαι ές λέσχην περί του Νείλου, 
ις ουδεις αυτοΰ olds τ ας πηγας, καί τον 3Ετέαρχον φά- 
<αι έλ&έϊν κοτέ παρ αιπόν Νασαμώνας άνδρας. το δέ 
&νος τουτό έστι μέν Λιβυκον, νέμβται δέ την Συρτιν τβ 
tal τψ  προς ηώ χώρην της Σνρτιος ουκ έπι 7τολλον.
/πικομένους δέ τους Νασαμώνας και εϊρωτεωμένους εϊ 
ί  ϊχονσι π)&ον λέγειν περί τών έρημων της Λιβύης, 
ράναι παρά σφίσι γενέσΘαι άνδρών δυναστέων πα7δας 
βριστας, τους αλλα τβ μηχανάσ-Οαι ανδρωΟέντας πβ- 

Ιμσσα, καί δη καί αποκληρώσαι πέντε έωντών οιμομένόυς 
Ira έρημα της Λιβύης, καί ει τι πλέον ΐδοιεν τών τα μα- 
κρότατα ιδομένωΡ. της γαρ Λιβύης τα μέν κατά την 
ιβοριμην -Θάλασσαν απ Αίγυπτου άρξάμενοι μέχρι Σο- 
Ιόεντος άκρης, r  τε)£ντα τα της'Λιβύης, παρηκουσι πα- 
ιρα πάσαν Λίβυες και Λιβυων ΪΘνεα πολ).ά, πλην δσον 
Εί.ληνες καί Φοίνικες εχονσι' τα δέ υπέρ θαλάσσης τΒ 
καί τών έπΙ -Θ άλασσαν χατηκόντων ανθρώπων τά κατυ·

LIB. l h  CAP. 29 —  32. 143



HERODOTI

περΟε χληραοδης ίστί η Λιβύη · τά δέ χατύπερ&ε της 
Όηριωδεος ψάμμος τι ίστι καί άννδρος δεινώς καί ίοη- 

' μος πάντων, έπει ών τους νεηνίας άποπεμπομίνονς νπό 
των η)2χων, νδασί τε καί σιτίοισι εν ίξηοτνμ& ονς, \ivou 
τά πρώτα μέν δια της οιχεομέιης, ταντην δέ διεξε).&όν
τας ίς την χληριώδεα άπιχίσ&αι, ίχ δέ ταντης την ίρη- 1 
μον διεξιέναι την οδόν ποιενμενους προς ζέφυρον άνεμον, J 
διεξελ.&όιτας δέ χώρον πολλών ψαμμώδεα καί έν πολ- 
λχσι η μέρη σι ΙδεΤν δη χοτε δίνδρεα ίν πεδίο) πεφνχότ α,
ν.αί σφεας προσελ&όντας απτεσ&αι τον ίπεόντος ίπι 
τών δενδρέων χαρπον, άπτομίνοισι δέ σφι ίπελ&είν άν- 
δρας μικρούς, μέτριων ίλάσσονας άνδρών, κβάντας δέ 
αγειν σφίας· φωνής δε οντε τι της ίχείνων τονς Νασα- 
μώνας γινώσχειν, οντε τονς άγοντας τών Νασαμωνων. 
άγειν τε δη αντονς δι έλεων μεγίστων, καί διεξε).&όντας 
ταντα άπιχέσ&αι ίςχ πόλιν ίν τη πάντας είναι τοίσι 
αγονσι το μέγα&ος ισονς, χρώμα δέ μίλανας. παρά δέ 
την πόλιν $ίειν ποταμόν μίγαν, §ίειν δέ από (σπίρης 
αντον προς ήλιον άνατέλλοντα, φαίνεσ&αι δέ ίν αντώ, 
κροκοδείλους.

33. *0 μέν δη τον *Λμμωνίου *Ετεάρχον λόγος ίς 
τοντό μοι δεδη)Λ>σ&ω, πλην ότι άπονοστησαί τε εφασχε * 
τονς Νασαμώνας, ώς οι Κνρψαίοι ελεγον, καί ίς τονς | 
οντοι άπίχοντο άν&ρώπονς, γόητας είναι πάντας· τον -ί 
δέ δη ποταμόν τούτον τον παραφφέοντα χαΐ 'Ετεαρχος 
σννεβάλλετο είναι τον Νείλον, καί δη καί ο λόγο$ οντω 
αίρέει. φέει γαρ ίχ Λιβύης ό Νείλος, καί μίσψ  τάμνων 
Λιβύην · καί ώς ίγώ συμβάλλομαι, τοίσι ίμφανεσι τα j  
ιιη γτνωσχόμενα τεχμαιρόμενος, τω *Ιστρω ίχ τών ίσων 1 
άντρων όρμαται. *Ιοτρος τε γαρ ποταμός, άρξαμενος I



9
,ι

Κελιών χαί ΙΙνρηνης πό^ος, ρέει μέσην σχίζοη· την 
νρωπην. οι δε Κελτοί εισι εξω ‘ΐίραχλη'ΐων στ ήλιων, 

|ϋονρεονσί δε Κννησίηισι, οί έσχατοι προς δνσμέων οί- 
$’.ονσι των (ν τη Ευρώπη χατοιχημένων. τελευτά <5e 6 
&στρος ές &aL·χσσαν [ςί/ων] την του Ενξεινον πόντον 
5»5<α πασης Ευρώπης] τη 'ίστριην οι Μιλησίων οιχέοισι 
I ποιχοι.
Γ 34. Ο μίν δη *Ιστρος, ρέει γαρ δι οίχενμένης, προς 
|τολ/ών γινώσχεται, περί δε των τον Νείλον πηγέων ον- 
~>£$ς ι/ει ίχγειν* αοίχητός τβ γάρ έστι χαί έρημος η Αι- 
>υη δι* ης φέει. περί δε τον ρεύματος αντοΰ, in  οσον 

ψταχρότατον ίστορενντα ην έξιχέσΰαι, εΥρηταί' έχδιδοί 
ίε ές Αίγυπτον, η δε Αίγυπτος της ορεινής Κιλιχίης 
ιάλιστά χη αντίη χϊεται* ένΟεντεν δε ές Σινώπην την 
ν  τω Ενξείνω πόντο) πέντβ ημερέων ίΟεΥα οδός ενζώνω 
τνδρί' η δέ Σινώπη τω Ι̂ατροί έχδιδόντι ές χλόλασσαν 
ιντίον χέεται. οντω τον Νείλον δοχέω δια πόσης της 
Λιβύης διεξιοντα έξισονσ&αι τω *Ιστρω. Νείλον μίν
ννν πίρι τοσαντα ειρησΟω.

35. * ΕΡΧΟΜΑΙ δέ περί Αίγυπτον μηχννέων τον 
ψ.ογον, οτι πλείστα ΰωνμασια ϊχει η (ΐλλη πόσα χώρη 
sccri ιργα λόγον μέζω παρέχεται προς πόσην χώρην · 
τούτων ε'ίνεχα πλέω περί αντης εϊρησεται. Αιγύπτιοι 
αμα τω ονρανω τω κατά σφέας ιόπ ι έτεροίοι χαί τφ 
ποταμιό φύσιν αύ.οιην παρεχομένω η οι αλλ.οι ποταμοί, 
τα πολλά πάντα εμπαλιν τοίσι άλλοισι όνΟρωποισι 
έστησαντο ηΟεα τε καί νόμονς* έν τοίσι αί μεν γνναί- 
χες άγοράζονσι χαί χαπηλενονσι, οι δε άνδρες χατ οϊ- 
χονς έόντες νφαίνονσι. νφαίνονσι δε οι μίν άλλοι ανω
την χρόχην ώ&έοντες, Αιγύπτιοι δε κάτω, τά αχΟεα οι 

Heiiod. I. Κ
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μεν ανδρες έτη των κεφαλέοη· φοαίονσι, αι δε γννατκες 
in* των ώμων. ονρεονσι αι μεν γυναίκες όρ&αι, οι δί 
ανδρες χατήμενοι. εχμαρίη χρέωτται b  τόισι οϊχοισι, 
ίσ&ίονσι δε εξω b  τήσι όδοίσι, Ιπύ&γσντες, ώς τα μεν 
αϊσχρα, αναγκαία δε b  άποχούφω IστI ποιέειν χρεών, 
τα δε μη άότχρά αναφανδόν. ιράται γννί) μεν ονδεμία 
οντε ερσενος ΰεον οντε &ηλεης, ανδρες δί πάντων τβ 
και πασεων. τρεφειν τονς τοκεας τόισι μεν παισι ονδε- 
μία αν άγχη μη βονλομένοισι ,  τξσ* δε χλνγατράσι πάσα 
αν άγχη και μη βσι)Λμ&'$σι.

36. Οι ιρίες των &εών τ% μεν ailij κομεονσι, b  
Αϊγνπτο) δε ξνρενντat. τόισι άλλοισι άν&ρόκτοισι νόμος, 
άμα ν.ηδει χεχάρ&αι τάς κεφαλάς τονς μάλιστα ιχνεεται * 
Αιγύπτιοι δί ντο τονς Όανάτονς άνιείσι τάς τρίχας αν- 
ξεσ&αι τάς τε b  τμ κεφαλή και τ« γενείοι, τέως ίξνρη- 
μενοι. τόισι μεν άλλοισι αν&ρωποισι χωρίς θηρίων 
δίαιτα άποκεχριται, Αιγνπτίοισι δί όμον ζϊηρίοισι η 
δίαιτά Ιστι. art ο ηνρών και κρι&εων ώλλοι ζώοιπτι, Α ι
γυπτίων δε τω» ττοιεχ\ιιενι>) από τούτων την ζόην όνειδος 
μέγιστον Ιστι, άλλα από όλνρεων ποιεύνται σιτία, τάς 
ζειας μετεξίτεροι χαλεονσι. φνρώσι το μεν σταίς τόισι 
ΐΐοσϊ, τον δε πηλόν τβσι χερσι, και την κάπρον άναιρε- 
ονται. τα αΐδόΐα ώλλοι μεν ίώσι ώς ίγ&οντο, πλην οσοι 
από τοντων εμαίλον, Αιγύπτιοι δί περιτάμνονται. ii-  
ματα των μεν ιενδρών έκαστος εχει δύο, των δε γνναικών 
εν έκάστη. των ιστίων τονς κρίκονς και τονς κάλονς οΐ 
μεν άλλοι ϊξω&εν προσδεονσι, Αιγύπτιοι δί εσω&εν.1 
γράμματα γράφονσι και λογίζονται ψηφοισι "Ελληνες 
μεν από των αριστερών έπι τά δεξιά φεροντες τήνχείρα, 
Αιγύπτιοι δί από των δεξιών έπι τά αριστερά * και
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ύοιηντες ταντα αυτοί μέν ψασι έπ\ δεξιά ποιέειν, 'Κΐ- 
%ηνας δε In αριστερά. διψασίοισι δε γράμμασι γρέων- 
|  at, και τα μεν αυτών ίρά, τα δε δημοτικά χαλιέται.
;< 37. Θεοσεβίες δε περισσοί; έόντες μάλιστα πιστών
*/νθρωπων νόμοισι τοιοισιδε χρέωνται. έκ χα)χέων πο- 
ΐτηρίοη· πίτονσι, διασμέωντε; άνά πάσαν ημέρην, ονκ δ 
kiiv δ δ’ ου, αλλά π άιντε;. εΐματα δε λινεα ψορέοναι 
άει νεόπλντα, έπιτηδευοντε; τούτο μάλιστα, τά τε αι
δοία περιτάμροηαι κα&αριότψο; εινεκεν, προτιμώντες

ί* καθαροί είναι η ευπρεπέστεροι, οι δε ιρέες ξνρεννται 
παν το σώμα διά τρίτη; ημέρης, 'ϊνα μήτε ψθείρ μήτε 
άλλο μυσαρδν μηδέν έγγίνηταί σψι θεηαπενονσι τον; 
Οεονς. έσθητα δέ ι[ορέονσι οι ιρέες hvtyv μουη\ν κα\ 
υποδήματα βύβ)ανα· άλλην δέ σψι έσθητα ονκ εξεστι 

.λαβείν, ουδέ υποδήματα ά)Χα. λοννται δέ δίς τη; ημέ
ρης έκαστη; ψιχρώ, και δίς εκάστη; ινχτός. άλλα; τε 
Όρησχίας ίπιτελέονσι μνρίας, ώ; ειπείν λόγο). πάσχονσι 
δέ κάι άγα&ά ονκ δ)1γα· ούτε τι γάρ των οϊκηϊων τρί- 
βουσι οντβ δαπανέωνται· ΙάΧά και σιτία σφί έστι ιρά 
πεσσομενα, και χρεών βοέων και χηνέων πληθός τι έκα
στο) γίνεται ποΏ,'ον έκαστη; ημέρης, δίδοται δέ σψι και 

ι olro; άμπϋΛνος. ιχθύων δε ου σψι εξεστι πάσασΟαι.
) κυάμου; δέ οντε τι μ άλα σπείρονσι Αίγνπτιοι έν τι/ χώ- 

(?//, τους τβ γενομένονς ουτβ τρώγονσι, ούτε εψοντες 
πατέονταί' οι δε δη ιρέες ουδέ δοέοιπες ανέχονται, νο- 
μίζοντες ου καθαρόν μιν είναι δσπριον. ιράται δέ ονκ 
εις έκαστον των -θεών, ά)Χά πολλοί, των εις έστι άρχιέ- 
ρειο;· έπεάν δέ τις άποθάνμ, τούτου δ ποΓις ιιντικατί- 
σταται.

38. Τον; δέ βον; τον; ερσενας τον *Επάψον είναι
Κ 2

,

*
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μεν άνδρες επι των κεφαλιών φοοίονσι, αι δε γννα7κες 
in i των ώμων. ονρεονσι αι μεν γνναΤχες όρθαϊ, οί δε 
άνδρες κατημενοι. ενμαρίη χρίωνται iv τοϊσι οΧκοισι, 
ίσθίονσι δε ϊξω iv τη σι όδο7σι, ίπιλεγοντες, ως τα μίν 
αισχρα, αναγκαία δε iv άποκρνφοι ίση  ποιεειν χρεών, 
τα δε μη αατχρά αναφανδόν, ϊράται γννΐ) μεν οιδεμία | 
οντε ερσενος θεόν οντε θηλεης, άνδρες δί πάντων τε 
καί πασεων. τρίφειν τονς τοκεας το7σι μ& παισΐ ονδε- 
μ la αναγκιj μη βονλομενοισι, τη σι δε θ \  γατράσι πάσα 
άναγκη και μη βνυ)Αμενησι.

36. Οί ιοίες των θεών τη μεν ά)1η κομεουσι, iv 
Αίγυπτο) δε ξυρεννται. το7σι άλ).οισι άνθρώποισι νόμος, 
άμα κηδει κεκάρθαι τάς κεφαλάάς τονς μάλιστα ίκνίεταί' 
Αιγύπτιοι δε υπό τονς θανάτους άνιείσι τάς τρίχας αν- 
ξεσθαι τάς τε iv τη κεφαλή και τω γενείω, τέως ίξνρη- 
μΐνοι. τοίσι μεν άΏ.οισι άνθρωποι σι χωρίς θηρίων 
δίαιτα άποκεκριται, Αίγνπτίοισι δε ομοΰ θηρίοισι η 
δίαιτά ίση. από πυρών και κρι&εων ώλ).οι ζώονσι, Α ι
γυπτίων δε τώ- ποιενμίνο) από τούτων την ζόην όνειδος 
μεγιστον ίστι, ά).λά από όλνρεων ποιευνται σιτία, τάς j 

ζειας μετεξέτεροι καλίονσι. φνρωσι τό μεν στάίς το7σι · 
ποσι, τον δε πηλόν τη σι χερσι, και την κάπρον άναιρε- 
ονται* τά αϊδο7α ώ)λοι μεν Ιώσι ώς ίγενοντο, πλην όσοι 
από τοντων εμαθον, Αιγύπτιοι δε περιτάμνονται. t'i- 
ματα των μεν ανδρών έκαστος εχει δύο, τών δε γχναικών 
εν έκάστη. τών ιστίων τονς χρίχονς και τοις κάλους οί 4 
μεν άλλοι εξωθεν προσδεονσι, Αιγύπτιοι δε ΧσωΟεν.
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οιεχητες rnvrct αυτοί μέν φασι fm δεξιά ποιίειν, */ίλ- 
ηνας δε in αριστερά. δίψα σι οι σι δε γράμμασι χρέων
α!, χαι τu μ& αυτών ιρα, ία  δέ δημοτικά χαλιέται.

37. Θεοσεβέες δε περισσώς έόντες μάλιστα πιάτων 
ρνΰρωπιον νδμοισι τ οι οι σι δε χρέωνται. Ιχ χα)χέων πο- 
τηρίων πίτονσι, διασμίωντες άνά πάσαν ημέρην, ονχ δ 
[■fifV ο δ' ον, αλλά πάπες, ειματα δε Urea φορέονσι 
arafi νεοπλντα, έπιτηδενοττες τούτο μάλιστα, τα τβ αΐ- 
δοΊα περιτάμνοτιαι χαθαριότψος ε'ένεχεν, προτιμώντες 
«ιαΟαροι είναι η ευπρεπέστεροι, οι δέ ιρέες ξυρεΰνται 
παν το σώμα διά τρίτης ημέρης, Vra μήτε φθεΐρ μήτε 

λ).ο μυσαρον μηδέν έγγινηται σφι θεραπενονσι τους 
Οεονς. έσθητα δε ψορέοτ'σι οι ιρέες )ανέην μοΰντ)ν χαι 
υποδήματα βνβλινα· άλλην δέ σφι έσΟητα οί*χ ιξεστι 
λαβεΊν, ουδέ υποδήματα άλλα, λοχηται δέ δϊς της ήμε
ρης έχάστης ψνχρώ, χαί δις έχάστης ινχτός. ά)Χας τε 
4>ρησχίας Ιπιτελέο\'σι μυρίας, ώς ειπεϊν λόγω, πάσχονσι 
δε χαι άγα&ά ονχ οΏγα’ ούτε τι γάρ των οιχιμων τρί- 
βουσι ο ντε δαπανέωνται· άλλα χαι σιτία σφί έστι ίρά 
πεσσομενα, χαι χρεών βοεων χαι χηνέων πλήθος τι έκα
στοι γίνεται πολλόν έχάστης ημέρης, δίδοται δέ σφι χαι 
οίτος άμπOuvog. Ιχθύων δε ου σφι εξεση πάσασΟαί. 
κυάμους δέ ούτε τι μάλα σπειρουσι Αιγύπτιοι έν τη χώ- 
(fjh 7^νς τβ γενομένους ούτε τρώγουσι, ούτε ΐψοντες 
exατέονται· οι δε δη ιρέες ουδέ δρέοπες ανέχονται, νο- 
μιζοντες ον χα&αρόν μιν είναι οσπριον. ιοάται δε ονχ 
εις έχάστου τών ·&εών, αλλά ποΌ,όι, τών ε\ς έστι άρχιέ- 
ρεως· έπεάν δέ τις άποθάνη, τούτον δ παις αντιχατί- 
σταται.

38. Τους δέ βονς τους ϊρσενας τσϋΈπάφνν είναι
Κ 2
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νομίζονσι, χαι τοντον είνεχα δοχιμάζονσι αντονς ώδε. 
τρίχα ην καί μίαν ιδηται έπεονσαν μέλαιναν, ου xud ά
ρον είναι νομίζει, δίζηιαι δε ταντα έπι τοντω ιεταγμέ
νος των τις ίρέων, καί όρ&ον έστεώτος ταυ χτηνεος χαΐ 
υπτίου, χαι την γλώσσαν έξειρνσας, ει χα&αρη των ποο- 
χειμένων σημηΙων, τα ίγω tv άλλω λόγω {ρέω. χατοοα 
δέ χαι τάς τρίχας της ονρης, ει_ κατά φνσιν έχει πεφν- 
χνίας. ην δέ τούτων πάντων ι) χα&αρός, σημαίνειαι 
βνβλο) περί τά χέρεα εΌίσσων, καί έπειτα γην σημακ- 
τρίδα έπιπλάσας έπι βάλλει τον δακτύλιον * καί οντω 
απαγουσι. άστ,μαντον δε χλνσαντι θάνατος η ζημίη 
έπιχέεται. δοκιμάζεται μεν νυν το κτήνος τρόπω τοιωδε.

39. Θνσίη δέ σφι ηδε χατέστηχε * άγάγοντες το 
σεσημασμένον χτηνος προς τον βωμόν, ακον αν ίλνωσι, 
πνρην χαίονσι, έπειτα δέ in  αυτόν οίνον κατά του 
ίριμου έπισπείσαπες καί έπιχαλίσαντες τον χλε'ον σφά- 
ζονσι, σφάξαττες δέ άποτάμνονσι την κεφαλήν. σωιια 
μέν δη του χτι,νεος δείρονσι, κεφαλή δέ-κείνη πολλά χα- 
ταρησάμενοι φιοονσι, τοίσι μέν άν η άγορη καί "Ελληνές 
σφι έωσι έπιδημιοι έμποροι, οι δέ φέροντες ές rip άγο- 
ρην απ ών ίδοντο, τοίσι δέ άν μη παρέωσι "Ελληνες, οι 
$* έχθαλλονσι ές τον ποταμόν, χαταρέονται δέ τάδε λέ- 
γοντες τη σι κεφ αλή σι, ει τι μέλλοι η σφίσι τρΤσι θτχ>νσ* 
η Αιγυπτω τη σνναπάση χαχόν γενέσ&αι, ές κεφαλήν 
ταντψ τραπέσΟαι. κατά μέν νυν τάς χεφαλά; των 
θυόμενων χτηνέων χαι ττ/κ έπίσπεισιν τον οίνον πάπες 
Αη-νπτιοι νόμοισι τοίσι αντοίσι χρέωπαι ομοίως ές 
πάντα τά ίρά, καί αττο τοντον τον νόμου ουδέ άλλου 
ονδενός έμψυχου κεφαλής γενσεται Αιγυπτίων ονδείς.

40. *Η δέ δη έξαίρεσιζ των ίρων και η κανσις άλλη

♦



ηε/η άλλο ίρόν σφι κατέστηκε. την <5’ ων μεγίστην τβ 
δαίμονα ηγηνται είναι καί μεγίστων oi όρτην άνάγονσι, 
ζ αυτήν έρχομαι έρέων. έπεάν άποδείρωσι τον βονν, κα- 
τευξάμενοι κούχην μεν κείνην πάσαν ε'ξ ών είλοί', σπλά
γχνα δε αυτόν λειπονσι ίν τω σώματι και την πιμελην, 
ϊσκέλεα δε άποτάμνονσι και την δσφυν άκρην και τονς 
I ώμους τε 'καί τον τράχηλον, ταντα δέ ποιησαιπες ίο 
'ά)Χο σώμα τον βοος πιμπλασι άρτων καθαρών και μέ- 
Οχτος και άσταφίδος και σνκων καί λχβανωτον και σμνρ- 
νης καί των άλλων δωμάτων, πλησαντες δε τοντων κα- 
Ίαγίζονσι, Ό.αιον άφΟονον καταχέοντες. προνηστεν- 
σαντες δε θνονσι, καιομένων δέ τών'ιρών τύπτονται 
ιπάντες. έπεάν δέ άποτνψωνιαι, δαΤτα προτίθενται τά 
ϋχποντο των ίρών.

41. Τους μεν νυν καθαρόν; βονς τούς ερσενας καί 
τονς μόσχους οι πάντες Αιγύπτιοι ϋνονσι, τάς δέ θη-

■ λέας ον σφι εξεστι θνειν, ά)Χά ιραί εισι της "ίσιος* το 
γάρ της "ίσιος άγαλμα Ιον γνναικψον βουκερών έστι>

r κατάπερ Ελληνες την’ΐονν γράφονσι, και τάς βονς τάς 
Ρ θηλιάς Αιγύπτιοι πάντες ομοίως σέβονται προβάτων
■ πάντων μαλιστα μακρω. των ε\νεκα ονι άνηρ Αιγν-
■ πτιος οντε γνιη άνδρα "Ελληνα φιλήσειe uv τω στόματι, 
• ούδβ μαχαίριj άγδρδς "Ε)Χηνος χρησεται ου6* υβελοίσι 
4 ονδέ λχβητι, ουδέ κρέως καθαρόν βοος διστετμημένου

Ε)Χηνικη μαχαίρη γενσεται. θάπτονσι δέ τους άποθνή- 
σκοντας βονς τρόπον τόνδε. τάς μέν θη?χας ές τον πο
ταμόν απιάσι, τονς δέ ερσενας κατορύσσονσι έκαστοι (ν 
τοίσι προαστείοισΐ) το κεράς τδ ϊτερον η και άμφότερα 
νπερέχοιπα σημηΐον εηεκεν* έπεάν δέ σαπΐ) καί προσίΐ) 
ο τεταγμένος χρόνος, άπικνέεται ές έκάστην πόλιν βάρις
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i* της Προσογπίτιδος καλάμινης νήσον, η δ* εστι μ& 
ίν τώ Αέλτσ, περίμετρον δε αυτής εΐσί σχόινοι twin, iv 
ταντη ων τη Τΐροσωπίτιδι νήσοι έτεισι μεν καί ά)λαι 
πολιες σνχναί, έκ της δε αί βάρις παραγίνονται αναιρη- 
σομεναι τα οστέα των βοών, οννομα τη πoh *Ατάρβηχις, 
έν δ * αντη Idq ροδίτης ιρον άγιον ιδρυται. ix ταυτής 
της πόλιος πλανιόνται πολλοί άλλοι ές άλλας πόλις, 
ανορνξαντες δε τα οστεα άπάγονσι καί Ό-ατττονσι ές 
ενα χώρον πάντες. κατα ταυτα δε τοίσι βονσί καί τάλ- 
λα χτηνεα Οαπτονσι άπο&νησχοντα· καί γαρ περί 
τούτα οντοι σφι νενομοχλέτηται · κιείνονσι γαρ δη ονδε 
ταυτα.

42. “Οσοι μεν δη Αιός Θτβαιέος ιδρυνται ιρον η 
νομού τ ον Θηβαίου εϊσί, οντοι μεν νυν πάντες οΐων 
απεχομενοι αίγας χλνονστ. χλεονς γαρ δη ον τους αυ
τούς απόντες ομοίως Αιγύπτιοι σέβονται πλψ  *Ισιος τβ 
καί Οσίριος, τον δη Αιόνυσον είναι λέγονσι * τοντονς 
δε ομοίως απόντες σέβονται, όσοι δε τ ου Μένδητος 
ιχτηπαι ιρον η νομού του Μενδησίου είσι, οντοι δε αιγών 
απεχομενοι οΊς χλνονσι. Θηβαίοι μεν νυν, καί όσοι δια 
τοντονς οιων απέχονται, δια τάδε λίγονσι τον νόμον 
τονδε σφι τεΟτ,ναι- *1Ιραχλεα χλελησαι πάντως ιδέσ&αι 
τον Αία καί τον ονχ έ&έλειν ίχρΟηναι υπ αν τον, τέλος 
δε, έπεί τβ λιπαρέειν τον *ΙΙρακλέα, τον Αία ρηχανησα- 
σ&αι, κριόν έχδείραντα προέχεσ&αί τβ την κεφαλήν 
σποταμόντα του κριόν, καί ίνδυντα τό νάκος οντω οί 
έωντόν έπιδεξαι. από τούτον κριοπρόσωπον τώγαλμα 
τον Αιός ποιενσι Αιγύπτιοι, από δε Αιγυπτίων *Αμμώ- 
νιοι, έόντες Αιγυπτίων τβ καί Αι&ιόπων αποικοι καί 
φωνήν μεταξύ ομφοτέρων νομίζοντες. δοκέειν δ* έμοί,



Li το οντομα *ΑμμοWtoi ano τονδε στμ την επωννμή,ν 
&ιοιησαντο · Αμονν γάρ Αιγύπτιοι καλευνσι τον Αία. 
%ονς δε κριούς ου ϋνονσι Θηβαίοι, άλλ* tlai σφι ίροι 
j- ici τούτο, μιμ δε ημερη τον ενιαυτού, iv υητμ του Αι'ος, 
Ι'Ηυν ενα κατακόχραντες και άηοδείραντες, κατά τωύτδ 

νδυονσι τώγαλμα του Αιος, καί εηειτα ά)λο άγαλμα 
JqaxUog ηροσαγονσι π ηος αυτό, ταύτσ δ& ηοιησανιες 
νητονται οι περί το ifjbv άπαντες τον κριόν, ναι εηειτα. 
ν iQfj Όηχη -Οάπτουσι αυτόν.

43. ‘ΙΙραχΗος δε πίρι τόνδε τον λόγον ηχούσα, οη 
Τη των δνώδεκα -θεών, του έτερου δε πεζή €/Ιρακλεος, 
Ι’όν ΕΏ.ηνες οιδασι /  ούδαμΐ] Αίγυπτου εδννασΟτρ 
χχονσαι. και μην ότι γβ ου παρ *Ελλψων ελαβον του- 
Η)μα του 'ΐΐραχλεος Αιγύπτιοι, άλλα "Ελληνες μάλλον 
ταρ Αίγνπτίων, και *Ελλψων ουιοι οι Όίμενυι το» *Αμ- 
μτρύωνος γόνοι τοννομα 'ΐΐραχλία, πολλά μοι και άλλα 
τεκμήριά έστι τούτο οίΐτω Τχειν, ίν δε και τόδε, ότι τβ 
ού ιΙΙρακλίος τούτου οί γονίες άμ^ότεροι ησαν *Αμτμ- 
ρύων και *Αλχμψη γεγονότες το άνεκαϋεν άπ Αιγύ* 

πτου, και διότι ;ΐ!γύπτιοι ούτε Ποσειδίωνος ούτε Αιοσ- 
κονοων τα οννόματά φασι ειδεναι, ούδβ σιμ θεοί ουτοι 
iv τοΊσι αλλοισι Όεοϊσι άποδεδεχαται. και μην ει γ β  

παρ *Ιΰ).ηνων ελαβον οννομά τεν δαίμονος, τούτων ονκ 
ήκιστα άλλα μαλιστα Xμέλλον μνημην ί'ξει ν, ειπερ και ' 
τότε ναυτ ih’ijai ίχριων το και ησαν ‘ΕΌ.ηνων τ iris ναυτί
λοι, ως ΙλπομαΙ τβ και ιμη γνώμη αιρεει. ώστε τούτων 
αν και μάλλον των θεών τα ούνόματα έξεπιστίατο Αι
γύπτιοι η  τού *ΙΙραν.λΐος. αλλά τις άρχιαός έστι -θεός 
ΑιγνπιΙοισι*Ι/ρακλέης· ώς δε αυτοί λεγονσι, ετεά έστι 
όίΐταχισγΐλια καί μύρια Ις*Αμασιν βασιλενοαντα, inti
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τβ έχ των οχτώ &εών οι δντόδεχα ·&εοϊ έγένοντο, των 
'ΐίραχλέα fra νομίζονσι.

44. Καϊ &έ)<ων δέ τούτων πέρι σαφές τι εϊδέναι έξ 
ών οιόν τε ήν, ΐπλενσα χαϊ {ς Τνρον της Φοινίκης, πνν- 
&ανόμενος avtό&ι είναι ιρον 1 ΙΙραχλέος άγιον. χαϊ ΐδον 
πλονσίως χατεσχευασμένον άλλοισι τε πολλοισι άνα&η- 
μασι, χαϊ Ιν αντώ ήσαν στηλαι δύο, η μεν χρυσόν άπέ- 
ψ&ον, η δέ σμαράγδον λί&ον λάμποντος τας νύχτας 
μεγα&ος· ές λόγους δέ ελ&ών τοϊσι ίρενσι του ν>εου 
εψομην, όχόσος χρόνος εϊη, εξ ον σφι το ιρον \ϊδρισαι. 
ενρον δέ ουδέ τούτους τοισι “Ελλησι συμφερομένονς * 
ixfaaav γαρ a μα Τυρω οιχιζομέντ] χαϊ το ιρον τον &εον 
ιδρνθηναι, είναι δέ ετεα an ον Τνρον οιχέουσι, τριη- 
χοσια χαϊ δισχύχα. ιδον δέ έν τϊ} Τυροί χαϊ άλλ.ο ιρον 
ΙΙραχλέος έπωνν,μίην εχοττος Θα σι ον είναι, άπιχόμην 
δέ χαϊ ές Θάσον, έν ττ} ενρον ιρον 'ΙΙραχλέος νπδ Φοι- 
νιχων ιδρυμένου, ot χαι Ευρώπης ζητησιν έχπλώσαντες 
Θάσον έχτισαν· χαι ταντα χαϊ πεντε γενεησι ανδρών 
προτερα ιστι η τον Αμφιτρνωνος ΙΙραχλέα έν τιy 'Ελλάδι 
γενεσ&αι. τα μεν νυν ιστορημένα δηλόϊ σαφέως παλαιόν 
i/ecv τον ΙΙραχλέα έοντα. χαϊ δοχέουσι δέ μοι οντοι 
ορ&οτατα Ελλήνων ποιέειν, οΐ διξά 'ΐίράχλεια Ιδρυσα- 
μένοι εχτηνται, χαϊ τω μέν ώς ά&ανάτο), *Ολυμπίω δέ 
έτχωννμιην γνονσι, το» δέ έτέρω ώς ηρωϊ έναγίζωσι*

45. Αεγονσι δε πολλά χαϊ άλλα άνεπισχέπτως οι 
Ελληνες* ενη&ης δε αυτών χαϊ οδε ό μν&ός έστι τον 
περί τον ΙΙραχλέος λεγουσι, ως αυτόν άπιχόμενον ές 
Αίγυπτον στεψαντες οί Αιγύπτιοι ίπό πομπής έξηγον 
ως χλνσοντες τω Ad* τον δέ τέως μέν ησνχιην ϊχειν, 
έπεϊ δέ αντου προς τω βωμω χ<χτάρχοηο) ές άλχην τρα·
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%όμενον πάντας σφίας καταφονενσαι. έμοί μεν νυν δο- 
|:έουσι ταντα λλγοντες της Αιγυπτίων ψνσιος και των 
$*όμων πάμπαν άπείρως εχειν οι Ελληνες· τοϊσι γάρ 
ουδέ κτψεα οσίη -Ονειν έστί χωρίς όίων καί έρσένων 

ιών καί μόσχων, όσοι αν καθαροί εωσι, καί χηνών, 
κως αν οντοι ανθρώπους θνοιεν; ϊτι δέ ενα ιόντα τον 
Ι/ρακλέα, καί ετι άνθρωπον, ώς δη φασι, κώς φ/υσιν 
εχει πολλάς μυριάδας φονενσαι; καί περί μεν τούτων 

mrtCHjavTu ημιν ειπουσι καί παρά των θεών καί παρά 
ψιων ηρώων ενμένεια εΐη.

* 46. Τας δε δη αίγας καί τους τράγους τώνδε είνε- '
κα ου θνουσι Αιγυπτίων οι είρημένοι. τον Πάνα των 
οκτώ θεών λογίζονται είναι οί Μενδησιοί, τους δε οκτώ 
θεούς τουτονς προτερους των δνώδεκα θεών φασί γε- 
νέσθαι. γράφουσί τε δη καί γλ.υφονσι οί ζωγράφοι καί 
οί άγαλματοΛοιοί του ΙΙανος τώγαλμα κατάπερ "Ελλη
νες, αίγοπρόσοΜον καί τραγοσχελ,έα, οντι τοιοΰτον νο
μίζοντας είναι μιν, α)Χ ομοίον τοίσι άλλοι σι θεόϊσί' 
ότεν δε ε'ίνεκα τοιοντον γράφουσί αυτόν, ον μοι ηδιόν 
ίστι λ,έγειν. σέβονται δέ πάντας τους αίγας οί Μενδι'ί
σιοι, καί μάλλ,ον τους ϊρσενας των θηλ,έων, καί τούτων 
όί αιπολ.οι τιμάς μέζονας εχονσι · έκ δε τούτων είς μά
λιστα, οστις έπεάν άποθάνη, πένθος μέγα π α π ί τω 
Μενδησίω νομό) τίθεται, καλ,έεται δέ ο τε τράγος καί 
ο Παν Αιγυπτιστι Μένδης. έγένετο δ* έν τω νομω 
τούτο» in  έμόυ τοντο το τέρας ̂ γυναικί τράγος Ιμίσγετο 
αναφανδόν, τούτο ές έπίδεξιν ανθρώπων άπίκετο.

47. τΥν δέ Αιγύπτιοι μιαρόν ηγηνται θηρίον είναι* 
καί τοντο μεν, ψ  τις-ψαυσ*] αυτών παριών υόξ, αντοίσι

J
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ίματίοισι an ών Έβαψε εωντόν βάς ini τον ποταμόν 
τοντο δε οΐ σνβώται έόντες Αιγύπτιοι ίγγζνεες ig Ιρόν 
ονδιν των εν Αιγνπτοι ίσεηχονται μοννοι πάντων, ονδε 
σ<γι εχδιδοσ&αι χλνγατέρα ονδεις ε&έλει ονδ' άγεσ&αι 
έξ ανιών, αλλ* εχδιδόαταί τβ οί σνβώται χαι άγίαται εξ 
α)ληλων. τόισι μεν ννν ά)Χοισι χλεοίσι &νειν vg ον δι- 
χαιεώσι Αιγύπτιοι * Σελήνή δε χαϊ Αιονίσω μοννοι·τι 
τον αντον χοονον, τη αντη πανσέληνοι, τονς vg ·&νσαν- 
τες πατεονται των χρεών, διότι δε τον? vg iv μεν τΐ)σι 
αλλησι ορτησι άπεστιγηχασι, εν δε ταίπη ΰνονσι, Έστι 
μεν λόγος περί αντον νπ Αιγυπτίων λεγόμενος, εμοί 
μεντοι ίπισταμίνω ονχ ευπρεπέστερος έστι λεγεσ&αι. 
χλχσίη δε Jjtfe των νών τη Σελήνή ποιεεταί' επείν 3 ν -  
οη > ΊΨ ονρην αχρην καί τον σπλήνα χαι τον έπίπλοον 
σνν&ε'ς όμου χατ ών ίχάλνψε πάση του χτηνεος τη πι- 
μέλη τη περί την νηδνν γινόμενη, χαι Έπειτα χοτταγιζει 
πνρί · τα δε άλλα χρέα σιτεονται iv τη πανσέληνοι iv 
τη αν τα ίρα -θησωσι, iv άλλη δέ ημιρη ονχ άν Έτι γεν- 
σαίατο. οι δε πενητες ανιών νπ ασ&ενεΐης βίον σταιτί- 
νας πλασαντες is  χαι όπτησαντες τανίας χλνονσι.

48. Τοι δε Αιονίσω της ορτης τη δορπιη χοίρον 
προ των &νρίων σγάξας Έκαστος διδοι άποφερεσ&αι 
τον χοίρον αυτοί τώ αποδομένοι τών ονβοπίων. την δε 
ά)Χην άναγονσι όρτην τώ Αιοννσοι οι Αιγύπτιοι πλην 
χορών κατά ταντα σχεδόν πάντα 'Ελλησί’ αντί δε <ράλ
λων άλλα σψί io ii έξενρημένα όσον τβ πηχναία αγάλ
ματα νενρόσπαστα,τά  περιφορίονσι κατά χώμας γυναί
κες t νενον το αίδόΐον, ον πολλοί τεοι Έλασσον iov τον 
άλλου σώματος* προηγείται δε αυλός, αι δε Έπονται 
άείδονσαι τον Αιόννσον. διότι δε μεζον τβ Έχει τό αι-

!
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;)iov και κινίει μοννον του σώματος, ten  λίγος περϊ 
ντον ίηος λεγόμενος.

49. */Ιδη ων δοκέει μοι Μελ.άμπονς ο 'Αμνϋεωνος 
:ής Όνσίης ταντης ονκ είναι άδαης άλλ* έμπειρος. 'Ελ- 
\ησι γάρ δη Μελάμπονς ίστI δ έξηγησάμενος τον Αιο- 
ίυσου το τβ οννομα καϊ την θνσίην καϊ την πομπήν 
\oy (f(t)JrOV. άιρεκεως μεν ον πάντα συλλαβών τον λό- 
1*ov εφηνε, «λλ* οι ίπιγενόμενοι τοΰτω σοφισταί μεζίνως 
ίξίφηναν τον δ* ων ηαλλδν τον τώ Αιοννσω πεμπό- 
I*6νον Μελάμπονς ίστϊ ο κατηγησάμενος, και από τού
τον μαϋόντες ποιενσι τά ποιενσι'Ελληνες. ίγώ μεν νυν 
γ,ημι Μελάμποδα) γενόμενον άνδρα σοφόν, μαντικήν re 
ίωντω σνστησαι καϊ πνϋόμετον άπ Αίγυπτον άλλα τβ 
πολλά ίσηγησασΟαι "Ελλησι και τά περί τον Αιοννσον, 
ολίγα αυτών παραλλ,άξαντα, ον γάρ δη σνμπεσίειν γβ 
φι]σω τά τβ ίν Αιγνπτω ποιενμενα τω θεω και τά Ιν 
τοίσι ’Ελλησι · ομότροπα γάρ αν ην τοϊσι Ελλησι και 
ου νεωστι ίσαγμίνα, ον μην ουδέ (μι)σω, όκως Α ιγύ
πτιοι παο 1 Ελλήνων ελ.αβον η τούτο η άλλο κον τι. νό-

Ιμαιον. πνϋίσΰαι δε μοι δοκίει μάλιστα Μελάμπονς τά 
ϊπερι τον Αιοννσον παρά Κάδμον τβ του Τνριου καϊ των 
συν αντω ίν. Φοινίκης άπικομενων ίς την ννν Έοιωτίην 
καΪΛομενην χώρην.

50. Σχεδόν δέ καϊ πάντων των θεών τά ουνόματά/ξ 
Αίγυπτου ίληλυΟε ίς την€Ελλάδα · διότι μεν γάρ ίκ των

[βαρβαρών ηχεί, πννϋανόμενος οντω ευρίσκω ιόν * δοκεω 
δ' ών μάλιστα άπ Αίγυπτου (κπιχθαι. ότι γάρ δη μη 
* ΙΤοσειδεωνος και Αιοσκονρων, ώς καϊ πρότερόν μοι ταντα 
εϊρηται, καΐ'Πρης καΥίστίης καϊ Θίμιος καϊ Χαρίτων 
ΐΫηρήίδων, των άλλων θεών Αίγνπτίοισι αϊεί κοτε τά

LIR. Π. CAP. 47 —  50.
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οννοματά έστι iv τη χώρη. λέγω δη τά λίγονσι αϊτοί 
Αιγύπτιοι, των δέ ον (f-ασι &εών γινώσχειν τά οννομα- 
τα, οντοι δε μοι δοχίονσι νπο Πελασγών ονομασ&ήναι, 
πΐην Ποσειδεωτος * τούτον δε τον %/εον παρά Αιβνοτν 
έπν&οντο* ονδαμοί γάρ άπ αρχής ΙΙοσειδΐωνος οννομα 
Χχτηνται εί μη Αίβνες, καί τιμέωσι τον 3εον τοντον αίεί. 
νόμιζαν σι δ’ ων Αίγνπτιοι ονδ' ηρωσι ονδΐν.

51. Ταντα μίν rvrv ναι αλλα προς τοντοισι τά έγώ 
φρασω, .Ελληνες άπ Αίγνπτίων νενομίχασι * τον δε *Ερ- 
μέω τά αγάλματα ορ&ά ϊχειν τά αιδοία ποιενντες ονχ 
απ Αίγνπτίων μεμα-Οηχασι, αλί/ art ο ΠύΜσγών πρώ
τοι μεν *Ελλ.ηνων απάντων ’Α&ηνάίοι παραλατβόντες, πα- 
ρα δε τοντων ώ)1οι~ ’Αθηναίοισι γάρ ηδη τηνιχαντα 
ές Ελληνας τελλονσι Πελασγοί σννοιχοι έγίνοντο έν τη 
χάρη, οΰενπερ καί' Ελλ.ψτς ηρξαντο νομισ&ηναι. όστις 
δέ τά Κάβειρων οργιά μεμνηται, τα Σαμο&ρτμχες έπι- 
τελιονσι παραλαβόντες παρά Ιΐύχισγών, οντος ώνηρ 
οϊδε το λέγω * την γάρ Σομο&ρηϊχην οϊχεον πρότερον 
Πελασγοί οντοι ο'ιπερ ΑΟηναίοισι σννοιχοι (γέτοντο, 
καί παρα τοντων ΣαμοΟρηΐχες τά οργιά παραλαμβά- 
νονσι. ορΟα ών ιχειν τα αιδοία τάγάλματα τον Ερμέω 
Α&ηνάιοι πρώτοι 'Ελλήνων μαΟόηες παρά Πελασγών 
έποιησαντο. οι δζ Πελασγοί ίρόν τινα λόγον περί αϊτοί 
ΐλεξαν, τα έν τόΐσι έν Σαμο&ρτμχη μνσττ,ρίοισι δεδη- 
)junau

52. *E$vov δέ πάντων πρότερον ο» Πελασγοί ·&έο7- 
σι έπενχομενοι > ως έγώ έν Αωδώνη οίδα άχονσας, έπ(*~ 
τνμίην δ* ουδ* οννομα έποιενντο ονδετ ί αυτών* ον γάρ 
αχηχόεσάν μ», Ελέους δε προσωνόμασάν σψεας άπο 
τον τοιοντον, on χόσμω χλεντες τά πάντα πρίγματα
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l πάσας νομάς είχον. ϊπειτεν δέ, χρόνου πολλου διε- 
ίλϋόντος έπν&οντο ίκ της Αίγυπτου άπιγμένα τα. ον- 
ψατα των χΗών των άλλων, Αιονυσου δέ ύστερον 

\\'θλ).ω Ιπυ&οντο. και μετά χρόνον i/ρηστηριάζοντο 
,ερι των οννομάτων iv Αωδώνη · τό γάρ δη μαντηϊον 
ουτο νενόμισται άρχαιότατον των ίν "Ελλησι χφ)στη- 
Ιων είναι, και ην τον χρόνον τούτον μουνον. έπει ων 

%χρ*ΐ<ηηριάζοντο iv τ\η Αωδωνη όί Πελασγοί εϊ άνέλων- 
\$αι τα ουνόματα τα από των βαρβάρων ηκοντα, άνεί)# 
$0 μαντηϊον χράσΌαι. από μεν δη του του του χρόνου 
I\Ovov το7σι ουνόμασι των ϋεών χρεωμένοι- παρά δε 
^Ιελασγων 'Ελληνες έξεδέξαντο ύστερον.
|  53. "Ενθεν δέ ΙγΙνετο έκαστος των χλεών, bite δ'
nel ησαν πάντες, όκοίοί τέ τινες τα εϊδεα, ονκ ηπιστέα- 

,ο μέχρι ον πρώην τε και χθες ώς είπείν λόγιο, ‘ΐΐσίο- 
Ιον γάρ και 'Ομηρον ηλικίην τετρακοσίοισι ιτεσι δοκέω 

ευ πρεσβυτέρονς γενίσΟαι, καί ου πλέοσΐ’ ουτοι δέ 
ισι οι ποιησανίες θεογονίην “Ελλησι και τοίσι χλεοΐσι 
άς επωνυμίας δόντες και τιμάς τβ και τέχνας διελόντες, 
αϊ ειδεα αυτών σημηναντες. οί δέ πρότερον ποιηται 
.εγομενοι τούτων των ανδρών γενέσθαι ύστερον, εμοιγε 
οκέειν, έγένοντο. τούτων τά μέν πρώτα αί Αωδωνιδες 
ρηϊαι Ηγουσι, τ« δέ υστέρα τα Ις 'Ησίοδόν τε και 
Ομηρον ϊχοντα έγώ λέγω.

54. Χρηστηριων δέ πέρι του τε iv "ΕΏ.ησι και του 
Ην Αιβυτ/ τόνδε Αιγύπτιοι λόγον λέγουσι. Ι'φασαν οι 
ά̂ ρέες του Θηβαιέος Αιός δυο γυναίκας ιρηίας ix Θηβέων 

αχϋηναι υπό Φοινίκων, και την μέν αυτέων πυΟέσθαι 
Jfe Αιβυην πρηθεϊσαν, την δέ ές τους*'Ελλψας· τ ανίας 
δέ τας γυναίκας blvai τάς Ιδρυσαμένας τά μαντηϊα πρώ-
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τας iv τόϊσι ώρημίνοισι εΰνεσι. ειρομενον δε μεν υχό- 
&εν οντω ατρεκεως ίηιστάμενοι λίγοχ'σι, εφασατ προ; 
ταντα ζητησιν μεγάλων «π δ σφεων γενέσ&αι τώνγνναι- 
xcjv  τοντεων, και ανενρεΤν μεν σφεας ον δυνατοί γενέ- 
σίλαι, πνΰίσ&αι δε ύστερον ταντο περί αυτιών τάπερ 
δη *ύ&γον.

55. Τοντα μεν ννν 7ων ίν Θ ήβη σι ίρίοτν ηχονον 
τάδε δϊ Αωδωναίων φασι αι τιρομάττιε;, δυο πελειάδας, 
μέλωνα; ix Θηβίων των Αιγντττιεων αναπταμένας την 
μεν αντίων ίς Αιβνην, την δε παρα σφεας amχεσΟαι, 
ιζομίνην δε μιν ίττι φηγόν ανδαξασ&αι φωνή άΐ’&ρω- 
πηί'η, ω; χρεών εΤη μαντηίον αντό&ι Αιος γετεσ&αι, κ«2 
ctvroi·ς ντολαβείν χλέίον είναι το ίπαγγελλόμενον ου- 
τοισι, καί σφεας ix τούτον ποιήσαι. την δε Ις τον; Αί- 
βνας οιχομενην ττελειάδα )*γονσι *Αυμωμος χρηστήριον 
κελ^νσαι τον; Αίβνας ποιίειν ϊστι δε xal τούτο Αιό;. 
Αωδωναίων δε αι ίρηΐαι, των τί} πρεσβυτάτη οννομα-ήν 
ΙΙρομενεια, τη δε μετά αυτήν Τίμαρετη, ττ) δε νεωτάτη 
Τίικάνδοη, Ό*γον ταντα * σννωμολόγεον δε σφι και οί 
άλλοι Αωδωναίοι οι τιερ\ το ιρον.

56. Εγώ δ’ εχω ττερι αντίων γνώμην τητδε. εϊ 
άληίλίως οι Φοίνικες ίξήγαγον τάς ιρας γυναίκας και 
την μιν αντιιόν (ς Αιβνην, την δε (; την *Ε)Χάδα ατί- 
δονιο, δοκίει ίμοι η ^υνή αυτή της ννν 'Ελλάδος,' ηρό· 
τερον δε ΙΙελασγίης καλενμώης της αυτής τ αυτής, πρη- 
Οηναΐ Ις Θεσττρωτους, ϊτιειτα δον/^νονσα αυτόθι 
ιδρνσασ&αι ντο ψηΤζ* πεφνκνί/] Αιος ιρον, ώσπερ ην 
οίκος άμφιπολενονσαν iv Θ ήβη σι ιρον Α ιός, ιν&α απί- 
κετο, ivfravra μνημψ αυτόν εχειν. /κ δε τούτον χρη* 
στήριον χατηγήσατο, in ti τβ σντίλαβε τψ'ΕΧλάδα γλώσ· 1

..id
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Sruv ff a v a l  δέ ol αδελφοην iv A ιβυη πεπρησΰαι υπό 

αυτών Φοινίκων, νπ ων και αντί) έπρι]θη.
£ 57. J/eh.iadeg δε /ιοι δοκίονσι κληθηναι προς Αω-
îoivaUov in I τονδε αι γυναίκες, διό τι βάρβαροι ησαν, 

ψδοκεον δε σφι όμοιος ορνισι φθέγγεσΟαι. μετά δέ 
ψψρονον τψ  ηε? ι̂άδα άνΟ ρωπηίη <ρωνη αυδάξασϋαι λέ- 
| νουσι,ίπεί τε τα συνετά σφι ηυδα η γυνή' ίως δε ίβαρ- 
νβαριζε, υρνιϋος τρόπον Ιδόκεέ aqi (ρϋέγγεσΌαι, ίπεί 
*νεο) τροηω αν πελειάς γε ονϋρωπηιη φο)νη q θέγξαιτο, 
μέλαιναν δε Ηγοιπες είναι την πελειάδα, σημαίνονσι on 
ΐΑιγυπτίη η γυνή ψ .

5Β. / /  δέ μαντηίη η τε iv Θηβησι τη σι Λίγυπτίησι 
■/καί iv Αο>δωνη παραπλήσιοι άλληλησι τιγχάνονσι ίου- 
σαι. εστι δέ και των Ιρών η μαντική an Αίγυπτου άπι~ 
■γμένη. πανηγνρις δε άρα και πομπάς καί προσαγωγός 
πρώτοι ανϋρωπων Αιγύπτιοί είσι οι ποιησάμενοι, καί 
παρα τούτων Ελληνες μεμαϋηκα σι. τεκμηριον δε μ οι 
τουτου τοδε· αι μεν γάρ (ραίνονται ίκ πολλοί) τευ χρό
νου ποιευμεναι, αί δε 'Ελληνικαί νεωστι ίποιηθησαν.

50. Παννγγνρίζονσι δέ Αιγύπτιοι ουκ άτιαξ του 
ενιαυτοί·, πανηγνρις δέ συχνάς, μάλιστα μέν καί πρόθυ
μό (ατ a ίς Βουβαστιν πόλιν τη ’Αρτέμιδι, δεύτερα ίς 
Βονσιριν πολιν τη "ίσι' iv τούτη γάρ δη τη πόλι ίστί 
μεγιστον Ισιος ιρόν, Χδρυται δέ η πόλις αυτή της Αιγυ- 

|· π τον iv μισώ τω Αέλτα, *Ισις δε έστι κατά τ ην'Ελλήνων 
γλώσσαν Αημητηρ. τρίτα δ' ίς Σά’ιν πόλιν τη Ι/ΙΟηναίη 
rτανηγυρίζουσι, τέταρτα δέ ίς *ΙΙ),ίου 'πόλιν τω 7/A/w, 

|r πΐμ7ΐτα δε ίς Βουτουν πόλιν τη Αητοί, ΐκτα δέ ίς Πά- 
πρημιν πόλιν τω *Λρέί.

C0. Ες μέν νυν Βουβαστιν πόλιν in εάν κομίζονται,
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ποιενσι τοιάδε. πλέονσί τε γάρ δη άμα ανδρες γνναιξι, 
και πολλόν τι πληθος έχατερων έν έκαστη βάρι · αΐ μέν 
τινες των γυναικών κρόταλα έχονσαι κροταλίζσνσι, οι δε 
οιυλέονιη κατα τιαντα τον πλοον, etc <5έ λοιτται γυναίκες 
και ανδρες αείδονσι καϊ τάς ‘/είραζ κρυτέονσι. έπεάν δε 
τιλέοντες κατά τινα πό)*ν άλλην γένωνται, έγχρίμψαντες 
την βάριν τη γη ποιενσι τοιάδε * αΐ μεν τινες των γυναι
κών ποιενσι τάπερ εί'ρηκα, αί δε τω&άζσνσι βοώσαι τάς 
έν τη nohi ταντη γυναίκας, αί δ' όρχέονται, αΐ δ' άνα- 
συρονται άνιστάμεναι. ταντα παρά πάσαν πόϊχν παρα- 
ποταμιην ποιενσι. έπεάν <3έ άπίκωνται Ις την Βονβαατιν, 
ορταζονσι μεγάλες αν άγοντες θυσίας, και οίνος άμπέλι- 
νος αναισιμονται πλέων έν ίτ} όρτη τανττ) η έν τώ 
α π αντί ένιαυτφ τώ έπιλ,οίπω. σνμφοιτέωσι δε, ο τι άνηρ 
και γυνή έστι πλην παιδιών, και ις εβδομηκοστά μυριά
δας, ώς οι έπιχώριοι λεγονσι. ταντα μεν δη τούτη ποι- 
εεται.

61. *Εν δέ Βονσ’ιοι πάλι ώς άνάγονσι τη *Ισι την 
ορτην, ειρηται πρότερόν μοι. τύπτονται μεν γάρ δη μετά 
την χλυσιην τίαντες και πάσαι, μυριάδες κάρτα πολλαι 
ανθρώπων. τον δε τύπτονται, ον μοι όσιόν έστι λέγειν. 
οσοι δε Καρών εισι έν ΑίγίΆτφ οιχέοντες, ο ντο* τ ο-
σοντω ετι πλέω ποιενσι τονΨων, οσω και τά μέτωπα 
κόπτονται μαχαιρησι, και τοντω εισι £;;λθ* ότι εισι ζέι- 
νοι και ονκ Αιγύπτιοι.

- 62, *Ες Σάϊν δε πολιν έπεάν σνλλεχθέωσι τησι θ ν ·  
σίησι, ϊν τινι ννκτι λνχνα καίονσι πάντες πολλά υπαί
θρια περί τά δώματα κύκλω, τά δέ λνχνα έστϊ έμβάφια 
εμπλεα άλός και έλαίον * έπιπόλης δέ ϊπεστι αυτό το 
έλλνχνιον. καί τούτο καίεται πανννχιον, και τη όρτη

160
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uu χέεται λυχνοχα'ίη. οι 6* αν μη ελΌωσι των Αι~ 
^πτίων ίς την πανηγυριν τούτην, φυλάσσοντες την 
&χτα της χλυσίης χαίονοχαι αυτοί πάντες τα λύχνο, 

οντω ουχ ίν Σαί μούνη χαίεται, αλλά χαϊ άνά πά- 
(V Αίγυπτον, οτευ δε εΐνεκα φως ελαχε χαϊ τψην η 
ξ αυτή, ϊστι ίρος περί αυτού λόγος )&γόμενος.

63. Ες δε ‘jTilov πόλιν χαι Βοντονν Iίνσίας μον- 
ς έπιτελΐονσι φοιτέοντες. ίν δε Παπρημι ΰυσίας μίν 
ι ίρα χαταπερ χαί τ;η ά)Χη ποιενσΐ' ευτ αν δε γίνη-

[} χαταηερης ό ήλιος, οΜγοι μίν τινες,τών ίρέων περί 
νγαλμα πεπονέαται, οί δέ πολλοί αυτών ξύλων χορύνας 
οντες ίστάσι τού ίρον ίν τη ίσόδω · άλλοι δε ευχωλας 
ιτελΐοντες, π Αννες χι)1ων άνδρών, έκαστοι ϊχοντες 
Ο.α χαί οντοι ίπι τα ετερα άλέες εστάσι. το δε άγαλμα 
ν ίν νηω μιχρω ξυΑνο) χαταχεχρνσωμένω προεχχομί- 
υσι τη προτεραΐη ίς ά)1ο οίκημα ίρόν. οί μεν δη 
Ιγυι οί περί τώγαλμα Αλειμμένοι Ώχονσι τετράχνχλον 
ιαξαν άγουσαν τον νηόν τε ν.α\ το ίν τω νηφ ίνεον 
ύαλμα, οί δε ονχ ίώσι ίν τοίσι προπνλαίοισι έστεώτες 
■ηίναι. οί δε ενχωλιμιηοι τιμωρέονιες τω Οοώ παίουσι 
ντους αλεξομενοι. ίν&αντα μάχη ξυλοισι χαρτερη γί- 
ται, χεφαλάς τβ σνναράφϋΌντβΐ, χαϊ, ώς ίγώ δοχέω, 
λλοϊ xal άπο&νήσχονσι $  τ&ν τρωμάτων ον μέντοι 

ν γ*· Αίγυπτιοι ϊφασαν άηοχΕνησχειν ούδένα.
64. Την δέ πανηγυριν τούτην ίχ τονδβ νομίσαι 

ασι οί έπιχώριοι, οιχέειν ίν τφ ίρω τούτω του "Αρεος 
ψ  μητέρα, χαϊ τον "Αρεα υπότροφον γβνόμβνον ίλ~ 
>βΐν έξανδρωμένον ί&έλοντα τη μητρι σνμμΤξαι, χαι
I t  / «  00 \ 9  /  )  1tot* nqonohovg της μτμςος, οια ονχ οηωηοτας αυτόν 
ρότερον, ον περιοράν παριεναι αλλ* άπερνχειν, τον ί* 
Herod. 1. L -
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έξ αλίης rrohog άγαγόμενον ανθρώπονς τούς τε προ* « 
πόΧονς τρηχεως ττερισττέΐν χαι ίσύ.θέίν παρά την μήτε-, 
net. άπο τούτον τω *ΛοεΊ τούτην την πληγην iν ττ} όρτϊ} 
νενομιχέναι φασί. και το μη μίσγεσθαι γυναιξΐ εν Ιοοίσι 
μηδέ άλοντσνς art ο γυναικών ές ίρά έσιέναι οντοί εισι οΐ 
πρώτοι. θρησχεύσαντες. οί μεν γάο αΏαι σχεδόν πάν- 
τες άνθρωποι, πΧτρ ΑίγντττΙων χαι *ΕΧΧηνών, μ ίσγοπαι! 
έν ίροΐστ xal άπο γυναικών άνιστάμενοι αλοντοι έσέρ- 
χονται ές ίρόν, νομίζοντες ανθρώπους είναι χατάπερ τά 
αλΧα χτητεα' χαι γάρ τα άΧΧα χτηνεα όρον χαί ορνί 
θων γενεά οχενόμενα εν τε τοΊσι νηόϊσι των θεών χαλί 
tv τόίσι τεμένεσι’ εϊ ών είναι τω θεώ τούτο μη φίλον, 
ονχ αν ονδε τα χτηνεα ποιίειν. οντοι μέν νυν τοιαντα: 
έπιΧέγοντες ποιενσι εμοιγε ονχ αρεστά.

65. Αιγύπτιοι δέ θρησχενονσι περισσώς τά τε ά)λα 
περί τά ιρά χαι δη χαι τάδε, έονσα δε Αίγυπτος ομσν-  
ρος τη Αιβύη ον μάλα θηριώδης Ιστί' τά δε ιόντα σ<μ 
raxavxa ΐρα νενομισται, χαι τά μεν σύντροφα αντοισΐ 
τοισι ανθρωποισι, τα i f  ον. τών d{ έιΐΈχεν άνειται τα 
ιρά εχ Χεγοιμι, . χαταβαίην αν τω λόγω ές τά θεία πρη- 
γματα, τα έγω φεύγω μάλιστα άπηγέεσθαι· τά δε χαι 
εΤρηχα αυτών έπιψαίττας^αναγχαίη χαι αλαμβαγόμενος 
είπον. νόμος δί έστι περί των -θηρίων ώδε εχων. μελε- 
δωνοι άποδεδεχαται της τροφής χωρίς έχάστων, χαι ερ- 
σενες χαι θηΧεαι τών Αιγυπτίων, τών παίς παρά πα- 
τρος έχδ&εται rip  τιμήν, οί δε έν τησι πόλισι ΐχαστοε 
ενχάς τάςδε σφι άποτελέονσι · ευχόμενοι τώ θεώ τον 
αν η fo θηρίσν, ξνρονντες τών παιδιών η πάσαν ttJ  
χεφαΧην η το ψ ισν η το τρίτον μέρος της χεφαληα 
ίστάσι σταθμοί προς άργνριον τάς τρίχας· το 6* αν
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btvatjf τούτο τη μελέδωνω των Όηρίων διδοί, η ύ’ άντ 
ιυτον τάμνουσα ιχθύς παρέχει βορην τοΊσι Όηφίοισι. 
ροφη μίν δη αυτοΐσι τοιαυτη άποδέδεχταί' το ό’ άν 
:ις των ϋηρίο)ν τούτων άποχτείνη, ί]ν μεν έχών, Όάνιχτος 
} ζημίη, ψ  δε άέχων, αποτίνει ζημίην την αν οϊ Ιρέες 
Iιάξωνται. ος δ’ αν Ίβιν η Υρηκα ΙχποκτεΙνη, ?jv τε ίκών 
ψ τε άέκων, τεΦνάναι ανάγκη.

66. Πολλών δε ιόντων δμοτρόφων τοίσι αν&ρώ- 
τοισι θηρίων, ττολλω άν ϊτι πλέω έγίνετο, el μη κατε- 
ίάμβαν8 τονς αίελονρονς τοιάδβ. έπεαν τέκωσι α\ 
*ληί&αι> ουκέτι φοιτέουσι παρά τους ερσενας· οι δέ δι- 
ϊημενοι μίσγεσϋαι αυτησι ονκ Υχονσι. προς ών ταντα 
τοφίζονται τάδε · άρπάζοντες άπο των Φηλέων και 
πταιρεόμενοι τα τέκνα κτεΐνονσι, κτεΐναντες μεντοι ου 
τατέονται. αι δε στερισκόμεναι των τέκνων, άλλων δέ 
ίπιΌνμέουσαι, ουτώ δη άπικνέονται παρά τους ερσενας· 
φιλότεχνον δέ το ΦηρΙον. πνρχα'ίης δε γενομένης, Φεία 
πρηγματα καταλαμβάνει τους αϊελουρους· οι μεν γάρ 
Αιγύπτιοι διασταντες φύλακας ιχουσι των αιελουρων, 
ύμελησαντες σβεννυναι το καιόμενον, οι δβ αίέλουροι 
ίδιαδύοντες και υπερΟρώσκοντες τους άν&ρώπους έσάλ- 
[λονται ές το πυρ. ταντα δέ γινόμενα πένΦεα μεγάλα 
(τους Αιγυπτίους καταλαμβάνει, έν οτέοισι δ' άν οϊχί- 
ίιρισι αιέλονρος άποϋάνη άπο τον αυτομάτου, οι ένοί- 
λιόντες πάντες ξυρέονται τάς όφρυς μουνας, παρ οτέοισι 
|[ύ- άν'κυων, παν το σώμα και τψ  κεφαλήν.

| 67. *Λπαγέαται δέ οι’ αιέλ.ονροι άποΌ ανόντες ές ίράς
ϊοτέγας, ενΦα θ άπτονται ταριχενΦέντες, έν Βουβάστι 
ττολι· τάς δε κννας έν τη εωυτών έκαστοι πόλε Φα

ί* 2
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πτονσι έν ιρήσι θηχησι. ως δ' αντως τησι κνσί οι 
ίχνενταί θάπτονται. τας δέ μυγαλάς καί τους ιρηκας 
απόγονοι ές Βουτούν ηohv, tag δέ ϊβις ές Ερμέω πό- 
λιν. τας δέ άρκτους Ιον σας σπάνιάς χαι τους λύκους 
ου πολλοί τέω έόντας αλωπεκών μέζονας αυτόν θάπτ&νσι 
τη αν ενρεθέωσι κείμενοι.

68. Των δέ κροκοδείλων η φνσις έστι τοιηδε* τους 
χειμεριωτάτονς μήνας τέσσερας έσθίει ονδέν, Ιον δέ τε- 
τραπουν χερσαίον και λαμναΊόν έση  · τίκτει μεν γαρ ωα 
έν γη και έκΠπει, και το πο)1όν της ημερης διατρίβει έν 
τω ξηρω, την δέ νύκτα πάσαν έν τω ποταμιό· θερμότε
ρου γαρ δη έστι το ύδωρ της τβ αίθρίης και της δρόσον, 
πάντων δέ των ημείς ιδμεν θνητών τούτο έξ ίλαχίστον 
αεγιστον γίνεται · τα μέν γαρ ωά χιονιών ον πολλο> με- 
ζονα τίκτει, και δ νεοσσός κατά λόγον τον ωον γίνεται, 
αυξανόμενος δέ γίνεται και ές έπτακαίδεκα πηχεας, και 
μίζων ϊτι. ϊχει δέ οφθαλμούς μεν ύός, όδόντας δε με
γάλους και χαυλιόδοντας κατά λόγον τού σώματος* 
γ)ώσσαν δέ μούνον θηρίων ονκ ϊφυσε. ουδέ.την κάτω 
κινεει γνάθον, αλλά και τούτο μούνον θηρίων την ατω 
γνάθον προσάγει τη κάτω, ϊχει δέ και όνυχας καρτε- 
ρονς καί δέρμα λεπιδωτόν άρφηκτον έπϊ του νώτου, τυ
φλόν δέ έν νδατι, έν δέ τη αιθρίη οξυδερκέστατου, άτε 
δη ών έν νδατι δίαιταν ποιενμενον, το στόμα ένδοθεν ’ 
φορέει π&ν μεστόν βδελλεων. τά μέν δη άλλα όρνεα καί J 
θηρία φεύγει μιν, ό δέ τροχίλος εϊρψαίόν οι έστι άτε . 
ώφελεομένφ προς αυτού· έπεάν γάρ ές την γην έκβη έκ 
τον- νδατος ό κροκόδειλος καί ϊπειτα χάνη (εωθε γαρ 
τούτο ώς έπίπαν ποιεειν προς τον ζέφυρον), ένθαύτα ό 
τροχίλος έσδννων ές το στόμα ανίαν καταπίνει τάς

m
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δϋΐας· ο 0έ ώφεί^ίμενος ηδεται καί ονδεν σίνεται τον 
ροχϋ,ον.

69. Τόισι μεν δη των Αιγυπτίων tool εϊσι ol κρο- 
οδειλοι, τόισι <$7 ου, α-λλ* άτε πολέμιους περιεπονσι. 
ί περί τε Θήβας ναι την Μοίριος λίμνη*· οίκευντες 
'■ui καρτσ ηγηνται αυΓοΰ̂  είναι [ρους. ίκ πάντων δε 
να έκατεροι τρίφονσι κροκόδειλον, δεδιδαγμίνον ε ίν α ι  
■ΒίροηΟεα, άρτηματά τβ )J&iva χυτά καί χρνσεα ες τά 
Ttu ίν θύτες καϊ'άμφιδεας περί τους προσθίους πόδας,

αιτία απότακτα διδόντες και ιρηία, καί περιίποντες 
>ς χάλλχστα ζωοντας * άπο&ανόιπας δε ταριχενοντες 
ιάπτονσι Ιν ιρησι \Η]κησι, όί δε περί Έί*φαντινψ πό- 
χν οΐχίοντες καί ίσθίονσι αντονς, ουκ ηγεόμενοι ίρονς 
I[ναι. καλιονται δε ον κροκόδειλοι αλλά χάμψαι · κρο- 
οδειλονζ δε"ΐωνες (ονόμασαν, εικάζοντες avion· τά εΧδεα 
όίσι παρά σφίσι γινομένοιαι' κροκοδείλοισί τόισι ίν 
ησι αίμασιησι.

70. *Αγραι δε σφεων πολλαί κατ εστία σι καί παν- 
όίαΐ' η δ* ων ψοιγε δοκίει άζιωτάτη άπτή'ησιος είναι, 
αυτήν γράφω. ίπεάν νώτον νός δε)^άση περί άγκι- 
ττρον, μετίει ίς μέσον τον ποταμόν, αυτός δε Ιπί τον 
ηίλεος τον ποταμού ϊχων δέλφακα ζωήν ταντην τύπτει, 
πακουσας δε της φωνής 6 κροκόδειλος Υεται κατά ri)V 
φωνήν, ίντνχων δε τω νωτιρ καταπίνει' οι δε ίλκονσι. 
Jntav δε ίζείχυσΟμ ίς γην, πρώτον απάντων 6 θηρει·- 
:ης πηλω κατ ών ϊπλασε αυτόν τους οφθαλμούς' τούτο 
Μ ποιησας κάρτα ενπετίως τά λοιπά χειρονται, μη ποιη- 
"όας δί τοντο συν πάνω.

71. Ol δε Ίπποι οι ποτάμιοι νομό) μίν το» ίΤαπρη- 
ιιίττ] ΊροΙ ε\σι, τόίσι, di αίΧοισι ΑΪγνπτίοισι ονκ Ιροι\
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φνσιν δε παρέχονται Ιδεης τοιηνδε* τετράπονν έστί, δΐ- 
%η)*>ν, δπλαι βοος, σιμόν, )*>φιην ιχον ίππον, χανλιδ- 
δοντας φοάνον, ονρην ίππον και φωνήν, μέγα&ος οσον 
78 βονς δ μέγιστος* το δέρμα δ’ αντον οντω δη τι ΊΧαχχ 
έστι ώστε ανον γενομένον ξνστά ποιέεσ&αι [ακόντια] έξ 
αντον.

72. Γίνονται δε κα\ - έννδοιες έν τω ποταμιό, τας
ίράς ηγηνται είναι, νομίζουσι δε και πάντων ιχ&νων τον 
καλ^νμενον )&ιιδωτον ίρδν είναι και την ίγγελιν, ίρονς 
δε τοντονς του IVettov φασι iivui, και των όρνί&ων τον; 
χψαλώπεκας. ν

73. *Εοτι δε και άλλος ορνις ίρδς, τω οννομα φοΤνιξ.
έγω μέν μιν ονκ ειδον εϊ μη οσον γραφή’ και γάρ δη 
και σπάνιος έπιφοιτά σφι, δι έτέων, ώς ‘/Ιλιον ποΤιται 
λέγονσι, πενταχοσίων φοιτάν δε τότε φασί έπεάν οι 
απο&άνη δ πατήρ, ϊστι ,δε, ει τη γραφή παρόμοιος, 
τοσόσδε και τοιόσδε * τα μέν αντον χρνσόκομα τον 
πτερών, τά δε έρν&ρά· ές τά μάλιστα αίετω περιήγηση 
ομοιοτατος και το μέγα&ος. τοντον δε λέγονσι μηχα- 
νάσ&αι τάδε, έμοι μιν ον πιστά λέγοντες, έξ*Αραβίη; 
ορμεωμενον ές το ιρόν τον *Ι/λΙον κομίζειν τδν πατέρα 
Ιν σμνρνη έμπλάσσοντα, καί χλάσττειν έν τον *Ηλιον τώ 
ίρω. κομίζειν δε ον τω’ πρώτον της σμνρνης ωον πλάσ
σει V οσον τε δννατος έστι φέρειν, μετά δε πειράσ&αι αντο 
φορέοντον έπεάν δε άποπειρηΟη, οντω δη κοιλψαντα τδ 
ι[ιδν τδν .πατέρα ές αντδ έιτιΟέναι, σμνρνη δε άλλη έμ- 
πλάσσειν τοντο Φ τι τον ωον έγχοιλψας ένέ&ηχε τδν
πατέρα, έγχειμένον Si τον πατρός γίνεσΟαι τώντδ βάρος, 
έμπλασαντα Si κομίζειν μιν έπ Αιγντττον ές τον *ΙΙλίον 
w  ίρόν. ταντα μιν τοντον τον δρνιν λέγονσι ποιέετν. ·

ICO
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74. Εισι δέ περί Θήβας \qol όφιες, ανθρώπων ov- 
ημώς δηλημονες, οί μεγάθεϊ έόντες μικροί δνο κέρεα 
ορέονσι πεφνκότα έξ άκρης της κεφαλής, τους άποθα- 
οντας θαπτονσι έν τω ιρώ τον Αιός' τούτον γάρ 
ίφεας τον θεόν φασι είναι ιρονς.

75. Εστι δε χώρος της \4ραβίης κατά Ώοντονν πό~ 
Κιν μα)4στα v.r\ κείμενος, και ές τούτο το χωρίον ηλθον 
τννΐϊανομενος περί των πτερωτών οφίων. άπικόμενος 
δε είδον ο στ ία οφίων και ακάνθας πληθεί μεν αδύνατα 
\άπηγησασθαι, σωροί δε ησαν άκανθέων και μεγάλοι 
I'Mη υποδεέστεροι και έλάσσονες ϊτι τούτων, πο)Χοϊ δε 
ησαν οντοι. εστι δε δ χώρος οντος, έν τω αι άκανθοι
ιατακεχναται, τοιοσδε τις, έσβολη έξ ονρέων στεινών ές 

πεδιον μέγα · το δέ πεδίον τούτο συνάπτει τω Αιγνπτίω 
πεδίο), λόγος δέ έστι, αμα τω εαρι τηερωτονς δφις έκ 
της 3Αραβίης πέτεσθαι έπ Αίγυπτον, τός δ* Χβις τάς 
όρνιθας άπαντώσας ές την έσβολην ταντηςτης χώρης ου 
παριέναι τους όφις, αλλά κατακτείνειν. και tijv Ιβιν διά 
τοντο το εργον τετιμησΰαι )*γονσι *Αράβιοι μβγάλως 
προς Αιγυπτίων’ ομολογεονσι δέ και Αιγύπτιοι διά 
ταντα τιμάν τάς όρνιθας τσίπας. *·' ”

76. Είδος δέ της μεν ϊβιος τάδε’ μιλάινα δεινώς 
πάσα, σκέ)£α δέ φορίει γερανόν, πρόσωπον δέ ές'τά 
μάλιστα έπίγρυπον, μέγάθος ' όσον κρέξ. των μέν δη 
μελαινέων τών μαχομενέων προς τονς όφιςηδε ίδέη, των 
δ’ έν ποσί μά)Χον εΌ&ψένων τοίσι άνθρώποισΐ (διξαί 
γάρ δη εισι αι ιβιες),' ψιλή την κεφαλήν καί την δειρηΡ 
πάσαν, )^νκη πτερόϊσι πλην κεφαλής καί του αυχένος 
να) άκρων τών πτερύγων καί του πυγαίου άκρου, (ταιφα 
δέ ταμπόν πάντα μελαινά έστι δεινώς), σκι)Jin- ίί  καί
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πρόσωπο* έμφερης τιη έτέρη. του δε οφιος η μορφή 
οί’ηπερ των νδρων. τττϋα δε ον πτερωτά φορέει, άΧλά 
τοίσι της ννχτερίδος ίττεροίσι μήίχστά χη έμφερέστατα. 
τοσαντα μεν θηρίων περί ίρών ειρησθω.

77. Αυτών δε δη Αίγνπτίων οϊ μεν περί την σπειρο- 
ιιένην Αϊγντττον οιχέονσι, μνημην ανθρώπων πάντων 
έπασχέοντες μαΧιστα Χογιώτατοί εισι μαχρφ των εγώ ές 
διαπειραν άπιχόμην. τρόπο) δε ζόης τοιωδε διαχρεωνταί’ 
σνρμαιζουσι τρεις ημέρας έπεξης μηνάς έκαστον, έμέτοι- 
σι θηρωμενοι την νγιείην χαί χΧνσμασι, νομίζοντες άπο 
των τρεφοντων αιτίων πάσας τάς νονσονς τοίσι αν- 
θρωποισι γίνεσθαι. εισι μεν γάρ χαί άλλως Αιγύπτιοι 
μετά Αίβυας νγιηρέστατοι πάντων ανθρώπων των ώρί- 
ων ίμοϊ δοχέειν εΐνεχεν, οτι ον μεταΧΧ.άσσονσι αί ώραι * 
έν γαρ τη σι μεταβοΧησι τοίσι άνθρώπ οισι αί νονσοι 
μαλιστα γίνονται των τβ άΧλων πάντων χαί δη χαϊ των 
ωρίων μάΧιστα. άρτοφαγεονσι δέ έχ των ολνρέων ποι* 
ενντες άρτους, τους έχεινοι χνΧΧηστις ονοαάζονσι. οινω 
δ έχ χριθέων πεποιημένω διαχρεωνταί* ον γάρ σφί εισι 
έν τϋ Χω9ν σμπεΧοι. ιχθύων δε τους μεν προς ηΧιον 
αντμαντες ωμονς σιτέονται, τους δε έξ άΧμης τεταριχεν- 
ΐιένονς. ορνίθων δΐ τ<ην τβ ορτνγας χαί τάς νήσσας 
χαι τά σμιχρα των ορνιθίων ωμά σιτέονται προταριχεν- 
σαντες. τα δε αΧΧα οσα η ορνίθων η ιχθύων έστί σφι 
έχόμενα, χωρίς η οχόσοι σηι ίροι άποδεδέχαται, τους 
λοιπούς οπτούς xal έφθους σιτέονται.

78. 7Εν δέ τησι σννονσίησι τοίσι ενδαίμοσι αυτών 
έπεάν άπο δείπνου γένωνται, περιφέρει άνηρ νεχρον έν 
σορω ξνΧινον πεποιημένσν, μεμιμημένον ές τά μάΧιστα
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xu< YQttffj] x«t fyfVt μέγσ&ος όσον τε π/οπη πηχυαιον 
η δίπηχυν δειχνυς δε ixaarroj των συμποτίων ΙΑγει9 
*Ες τούτον ορίων πϊνέ τε xal τίοττεν · εσεαι γαρ απο- 
■Οαιων τοιονιος. ταντα μίν παρα τα συμπόσια ποιενσι.

79. Πατρίοισι δε χρεωμένοι νδμοισι άλλον ονδενα 
ίπιχτεωιται· τοΤσί άλλα τβ επάξια ίση νόμιμα, xat άή 
χαί αεισμα εν ίση. Αίνος, όσπερ εν τβ Φοινίζτ] αοίδιμος

1 Λτπ χαί f'v Κυπρω καί άλλι?, κατά μίντοι ε&νεα ουνο/ια 
; ί /« , σνμφίρεται δε ώντδς είναι τον οι Ε)<ληνες Αίνον 
* ονομαζοντες άειδονσι, ώστε πολλά μ«ν και άλλα άπο- 
&ωυμάζειν με των ηερι Αίγυπτον ιόντων, iv da d»j καί 
τον Αίνον οχόθεν Ό^βον. φαίνονται δε ahj κοτβ τού
τον άείίοντες. tort di Αιγχηττιστι δ Αίνος χαλενμενος 
Μανερως. ϊφασαν δέ μιν Αιγύπτιοι του πρώτου 0ασί- 

1 hvaavTog Αίγυπτον παιδα μουνογενία γενίσΰαι, απο- 
Ο αιόντα 6 αϊτόν ανωρον &ρηνοισι νπ Αιγυπτίων 
τιμηθηναι, καί αοιδήν τε ταντην πρώτην χαί μοννην 
σφΐσι γενεσθαι.

80. Σνμφεροιπαι da καί τόδβ άλλο Αιγύπτιοι *ΕΧΧη- 
νων μοννοισι Ααχεδαιμονίοισι * οι νεώτεροι αυτών τοΊσι 
πρεσβντεροισι σνντνγχανοντες βικονσι της δδοΰ χαϊ Ιχ· 
τραπονται χαί Ιπιονσι ίξ εδρης νπανκττίαται: %όδβ 
ιιεντοι α)Χοισι *Εύ.ηνων ονδαμοίσι συμφίρονται * άνιλ 
του προσαγόρευειν άίΧηλους ίν τησι δδοΐσι προσκυνβ- 
ονσι χατιίντες μέχρι του γοννατος την χειρα.

81. *Ενδεδνχασι δε χι&ώνας hviovg περί τα σκελέα 
■θυσανωτούς, τους χαΧεονσι χαΧασίρις' ίπι τοντοισι δί 
είρίνεα εΐματα Χενχα έπαναβΧ ηδον φ ορίου σι. ον μίντοι 
ες γβ τα ίρά ίσφίρεται είρίνεα, ουδέ σνγχατα&απτεταί 
σφι* ον γαρ οσιον. ομοΧογίονσι δε ταντα τόισι *Ορφι»
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χοίσι καλεομένοισι και ΒακχικοΊσι, έονσι δε Ανγνπτίοισι 
και Πν&αγορείοισι. ονδε γαρ τοντων των οργίων με- 
τέχοντα όσιόν ίστι ίν ειοινίοισι εΐμασι ·&αφ&ηναι. εστι 
δε περί αντών ίρός λόγος )*γόμενος.

82. Και τάδε ά)1α Αιγντττίοισί ίστι ίξενρημένα, 
μείς τε καί ημέρη ίχάστη ·&εών ότευ ίστι, καί ττ} έκαστος 
ημέρη γενόμένος οτίοισι έγκνρι)σει και όκως τελενη[σ«, 
καί οκοίός τις εσται. και τοντοισι των 'Ε)1ψων οι ίν 
ποιήσει γεν ό μεν οι έχρησαντο. τέρατα τε πλέω σφι άνεν- 
ρτμαι η τοΊσι άλλοισι απασι αν&ρωποισι* γενομένον 
γάρ τέρατος φνλασσονσι γραφόμενοι τωποβαΐνον, και 
ην κοτε ύστερον παραπλησιον τοντω γένηται, κατά 
τωντο νομίζονσι άποβησεσ&σι.

83. Μαντικί) δε αυτοί σι ωδε διακέεται. αν&ρώπων 
μεν ονδενι προσχέεται η τέχνη, των δε &εων μετεξετέ- 
ροισι* και γάρ *ΙΙρακλέος μαντηιον αντό&ι ίστι και 
Απόλλωνος και Ι/ί&ηναίης και *Λρτέμιδος και 'Λοεος και 
Αιος, και τό γε μάλιστα έν τιμή άγονται πάντων των 
μαντηΐων, Αητούς έν Βοντόϊ πόλι έστί. ον μέντοι αί γε 
μαντηϊαί σφι κατά τωντο έστάσι, άλ).ά διάφοροί εισι.

84. / /  δέ ιητρικη κατά τάδε σφι δέδασται * μιης 
νουσου έκαστος ιητρός ίστι και ον πλεόνων. πάντα $* 
ίητρων ίστι πλέα· οί μέν γάρ όφ&αλμών ιητροι κατβ- 
στεασι, όί δε κεφαλής, οι δε οδόντων, οί δε των κατά 
νηδυν, οί δε των αφανέων νονσων. s

85. Θρήνοι δε καί ταφαί σφεων εισι α\’δε. τόίσι 
άν άπογένηται ίκ των οίκτ/ίων αν&ρωπος τον τις καί 
λόγος η, το &ηλν γένος παν το ίκ των οικίων τοντων 
κατ ων ίπλάσατο την κεφαλήν' πηλω η κάϊ το πρόσω- 
πον, κάπειταΑντοίσι οικίοισι λιπονσαι τον νεκρόν αν-
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Tftl άνά την nohv στρωφώμεναι τύπτονται έπεζωσμέναι 
και φαίνονσαι του? μαζονς, συν δε σφι αί προσηκονσαι 
πάσαι. ετέρω&εν δε οί άνδρες τύπτονται, έπεζωσμέναι 
και ουτot. έπεάν δε ταυτα ποιησωσι, οντω ίς την τα- 
ρίχενσιν κομίζονσι.

86. Είσί δε οϊ έπ αντω τοντω κατέαται καί τέχνην 
εχονσι ταντψ. οντοι, έπεάν σφι κομισβη νεκρός, δει- 
κννασι τοΊσι κομίσασι παραδείγματα νεκρών ξύλινα, τί) 
fQtHpfi μεμιμημένα, και την μίν σπονδαιοτάτην αντέων 
φασι εινι/ι τον ονκ οσιον ποιενμαι. το οννομα έπϊ τοι· 
οντο) πρηγματι όνομάζειν, την δέ δεντέρην δεικννασι 
νποδεεστέρψ τβ ταντης καί εντεί^στέρην, την δέ τρίτην 
ευτεί^στάτην * φράσαντες δέ πννΰάνονταί πάρ αυτών 
κατά ηντινα βούλονται σφι σκενασΟηναι τον νεκρόν, οί 
μεν δη εκποδών μισΰώ ομολογησαντες απαλλάσσονται, 
οι δέ νπολ^ιπόμενοι έν οίκημα σι ώδε τά σπουδαιότατα 
ταριχενονσι. πρώτα μεν σκολιώ σίδηρο) δια των μνξω- 
τηρων έξάγονσι τον εγκέφαλον, τά μεν αντον οντω έξά- 
γοντες, τά δέ έγχέοντες φάρμακα· μετά δέ λίΟιρ Αί- 
•ίτιοπικω οξέϊ παρασ/ίσαντες παρά την ίαπάρην έξ ων 
είλον ττγν κοιλίην πάσαν, έκκα Ο τιράντες δέ αυτήν και 
διηΟησαντες οίνοι φοινικηιω αντις διηΰέονσι ·Θνμιημασι 
τετριμμένοισι* ϊπειτα την νηδνν σμνρνης άκηράτον τε
τριμμένης και κασίης καί των άλλων χλνωμάτων, πλην 
λιβανωτόν, πλησαντες σνρράπτονσι,οπίσω. ταντα δέ 
ποιησαντες ταριχενονσι λίτρο),t κρνψαντες ημέρας ίβδο- 
μψοντα · πλεννας δέ τοντέων ονκ εξεστι ταριχενειν. 
έπεαν δέ παρέλ-0ωσι αί έβδομι'ικοντα, λουσαντες τον νε
κρόν χατειλίσσονσι παν uvrov το σώμα σινδονος βνσ* 
σίνης τελαμώσι χατατετμημίνοισι, υποχρίοντες τώ, χόμμι,
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τώ δη nrti χόλλης τά πολλά χρεωνται Αιγύπτιοι. έν- I 
ΰεντεν δε πσραδεξαμενοί μιν οι προσηχοντες ποιεννται ! 
ξυλινον τόπον άν&ρωποειδέα, ποιησάμενοι δέ έσεργννσι 
τον νεχρον, χαι χαταχ).ηίσαντες οντω &ησανρίζσνσι έν 
οιχηματι χληχαίοι, ιστόντες ορ&ον προς τοίχον, οντω J 
μεν τονς τά πολντελέστατα σχενάζονσι νεχρονς.

87. Τονς δε τά μέσα βοιΟ^μενονς, την δε πολντε- - 
)Μην φεύγοντας σχενάζονσι ωδε. έπεάν τονς κλυστήρας 
ττλησωνται τον (mb τον χεδρον ά)Μφατος γινόμενόν, Ιν 
ων ϊπλησαν τον ιεχρον την χοιλίην, οντβ άναταμόντες ) 
αντον οντβ έξελόντες την νηδνν, χατά δε τψ  εδρην ίση* ' 
Θησαντες χαι inιλαβόντες το χλνσμα της οπίσω δδον 
ταριχενονσι τάς προχειμένας ημέρας, τη δε τελενταίη 
έξιείσι ίχ της χοιλίης την χεδρίην την έσηχαν πρότερον.
η δέ εχει τοσαντην δόναιιιν ώστε άμα έωυτβ την ιηδνν ' 
xal τά σπλάγχνα χατατετηχάτα έξαγει* τάς δέ σάρχας 
το λιτρον χατατηχει, χαι δη λείπεται τον νεχρον το δέρμα 
μοννον χαι τά όστέα. έπεάν δέ ταντα ποιησωσι, άτι 
ων ιδωχαν ονιω τον νεχρον, ονδεν ετι πρηγματεν&έντες.

88. II  δέ τρίτη ταρίχενσίς έστι η δε, η τονς χρημασι 
ασΰενεστΐροχ'ς σχενάζει · σνρμαίη διη&ησαντες την χοι
λίην ταριχενονσι τάς ίβδομίμοντα ημέρας, xal επειτα 
(tit ων εδωχαν άποφέρεσ&αι.

89. Τας δέ γνταΊχας των έπιφανέων άνδρών, έπεάν
τελεντησωσι, ον παραντίχα διδονσι ταριχενειν, ονδέ I 
οσαι άν ωσι ενειδέες χάρτα χαι λόγον πλεόνος γνναιχες* 
άλλ* έπεάν τριτάϊαι η τεταρταίοι γένωνται, οντω παρα- 
διδονσι τοίσι ταριχενονσι. ταντο δέ ποιέονσι οντω · 
τονδε είνεκα, ol ταριχευτοί μίσγωνται τξσι



Ι'νναιξί. λυμφή)ηναι γαρ τινα φασι μισγ υμέναν νεκρω 
τροσφάτο) γνναικός, xaxetnuj, δε τον ομότεχνον.

90. νΟ$ δ* όν η αυτών Αιγυπτίων η ξείνων ομοίως 
Into κροκοδείλου άρπαχϋείς ί) υπ αυτόν του ποταμού 
γαίνηται τεϋτεώς, κατ ην αν πόλιν έξενειχχλη, τουτονς 
πάσα άνάγκη έστϊ ταριχενσαντας αυτόν καί περιστεί- 
λαντας ώς xuXhatu Όάψαι έν ίο?}σι Όηκησί’ ουδέ ψαν- 
σαι ϊξεστι αυτόν άλλον ουδένα ου το των προσηκόντων 
ούτε των φίλων, αλλα μιν οί Ιρέες αυτοί οί τον Νείλον, 
άτε πλέον τι η αν&ρώπον νεκρόν, χβιραπτάζοντες -da· 
τηο υσι.

91. 'Ελλψικοίσι δε νομαίοισι φ>ενγονσι χρασ&αι, το 
Μ σνμπαν είπεϊν, μηδ* άλλων μηδαμό μηδαμών άνϋρώ- 
πων νομαίοισι. οί μεν νυν άλλοι Αιγύπτιοι οντω τούτο 
φυλάσσουσι' ιστι δε Χέμμις nohg μεγάλη νομού του 
Θηβαίκον εγγύς Νέης πόλιος' έν τανιΐ] τη πάλι έστϊ 
Περσίας τον Αανάης ίρόν τετράγωνον, πέριξ δε αυτό 
φοίνικες πεφνκασι. τα δε πρόπυλα τον ίρον Uxhvu 
ιστι, κάρτα μεγάλα* έπϊ δε αυτοί σι ανδριάντες δυο 
■ έστάσι Μχλινοι μεγάλοι, έν δε τώ περιβεβλημένω τούτοι 
νηός τε ϊνι και άγαλμα έν αυτω ένεστηκε ΙΙερσέος. ον- 
τοι οί Χεμμίται λέγονσι τον Περσέα πολλ,άκι μεν άνά 
την γην φΜνεσ&αί σφι, ποΏ,άκι δέ Χσω του ίρον, σαν- 

1 διχλιον τε αυτόν πεφορημένον ενρίσκεσϋαι, έόν το μέ- 
9 γαχλος δίπηχυ, το έπεαν φανη, ενΟηνέειν άπασαν Α ί

γυπτον. ταυτα μεν Ηγουσι, ποιενσι δε τάδε 'Εϊληννχίι 
[ το? Περσιί' αγώνα γυμνικον τιϋείσι δια πόσης άγωνίης 
I εχοντα, παρίχοντες άεΟλα κτψεα καί χλαίνας καί δέρ- 
> ματu. είρομένον δέ μεν ο τι σφι μοννοισι ιωϋε ό Περ- 

σευς έπιφαίνεσϋαι καί ο τι κεχωριδαται ΑϊγνπτΙών των
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αλλων αγώνα γνμνιχον τι&έντες, εφασαν τον ΙΙερσεα έχ 
της έωντών πόλιος γεγονεναι· τον γαο Λαναόν χαϊ τον 
Λνγχεα έόντας Χεμμίτας έχπλώσαι ές την ‘Ελλάδα, από 
δε τούτων γενεηλογεοντες χατέβαινον ές τον Περσία, 
άπιχομενον δε αντον ές Λϊγντπον χατ αιτίην την ν.άϊ 

-°£λληγες λάγονσι, οϊσοντα έχ αίφνης την Γοργούς κεφα
λήν, εφασαν έλ&έΐν ν,αϊ παρά σφέας ν.άϊ αναγνώναι τους 
σνγγενέας ττόντας· έχμεμαΰψ.ότα δε μιν άπιχέσ&αι ές 
Λϊγνπτον το της Χεμμιος οννομα, τιετΐνσμένον παπά 
της μητρός· αγώνα δέ οι γνιινιχσν αντον χελενσαντος 
έπιτελεειν.

92. Ταντα μεν πάντα οι χατνπερ&ε τών ελεών οί- 
χεοντες Λίγντπιοι νομιζονσι· οι δε δη έν τόίσι Όεσι 
χατοιχημενοι τόίσι μεν αντοίσι νόιιοισι χρέωνται τοΊσι 
xal οι άλλοι Λίγντπιοι, χαϊ τα αλλα χαι γνναιχϊ μη/ 
έκαστος ανιών σννοιχεει χατάπερ "Ελληνες, αταρ προς 
εντελεην τών σιτιών τάδε σφι άλλα έξενρηται. έπεάν 
τχληρης γένηται δ ποταμός χαϊ τα πεδία πελαγίση, φνε- 
ται ίν τώ νδατι χρίνεα πολλά, τα Λίγντπιοι χάλΑονσι 

- λχαιον. ταντ ίπεαν δρεψωσι, αναίνονσι προς ήλιον, χαι 
ϊπειτα το ίχ τον μέσον τον λωτον, τη μηχωνι Ιον έμφε· · 
ρις, τπίσαντες ποιούνται έξ αντον άρτους οπτούς πνρι. 
εστι δέ χαϊ η ρίζα τον λωτ ον τούτον έδωδιμη, χαϊ έγ- 
γλνσσει έπιειχέως, έον στρογγυλόν, μεγα&ος χατα μηλον. 
εστι δέ χαϊ αλλα χρίνεα ^όδοισι έμφερέα, έν τώ ποταμώ 
γινόμενα χαϊ ταντα, έξ ων ο καρπός έν άλλ.η χαλνχι πα- 
ραφνομένι/ έχ της φίζης γίνεται, χηρίιο σφηκών ίδεην 
ομοιότατον έν τοντω τρωχτα όσον τβ πνρην έλαίης 
έγγίνεται συχνά * τρώγεται δέ χαϊ απαλά ταντα χαϊ 
crier, την ,δέ βνβλον τψ  ίπέτΒίον γινομίνψ έπεάν άνα-



ί πάσωσι tx τών ελ£ων, τά μεν άνω αυτής άποτάμνοντες 
; u)j.o τι τραπονσι, το δε χάτω )&)£ΐμμένον όσον τβ 
πI πηχυν τρωγονσι και πω?*ονσι. οϊ δε αν χαι χάρτα 
■θύονται χρηστη τη βυβ?Μ χράσθαι, iv νΜβάνο) δια· 
ζανιί πνίξαιτες ουτω τρώγουσι. οί δε τινες αυτών 
ώονσι 07το των ιχθύων μουνων, τους έττεάν λάβωσι xui 
ξέλωσι τ'ψ χούΐψ , αυαίνουσι προς η)ιον y.ul επειτα 
tvovg (όντας σιτίοιται.

93. Οι δε ιχθύες οί αγελαίοι έν μεν τοΐσι ποτά· 
ΛοΊσι ον μάλα γίνονται, τρεφόμενοι δε (ν τησι λίμνησι 
τοιάδε ποιεΰσι. (πεάν σφεας (σΐη οίστρος χνίσχεσθαι, 
ίγεληδόν έχπ?Μονσι (ς την θάίΜσσον ίγγέονται δε οί 
■ρσενες άπορφαίνοντες τον θορον, αί δε επόμενοι άνα· 
<άπτονσι χαι (ξ αυτόν χυ'ίσχονται. (πεάν δε πληρεες 
γΐνωνται έν τη θαλάσση, αναπλώονσι οπίσω (ς ηθεα 
ιά εωντών εχαστοι. εγχέονται μέντοι γε ονχετι οί αυτοί, 
αλλά των θηλέων γίνεται η ί/γεμονίη * ηγενμεναι δε 
αγεληδόν ποιενσι οίόν περ (ποΙενν οί ερσενες· των γάρ 
ωών άπορραινονσι χατ ολίγους των χέγχρων, οί δέ ϊρ- 
σενες χαταπίνονσι επόμενοι, εισϊ δε οί χίγχροι ουτοι 
ιχθύες, (χ δέ των περιγινομένων χαϊ μη χαταπινομένων 
χέγχρων οί τρεφόμενοι ιχθύες γίνονται, οϊ 5* αν αυτών 
αλώσι έχπ)Μοντες ές θα)*χσσαν, φαίνονται τετριμμένοι 

ίτά (π αριστερά τών χεφαλέων, οϊ S* αν οπίσω άνα· 
ιηίτάοντες, τά (πϊ δεξιά τετρίφαται, πάσχουσι δέ ταντα 
βδιάτόδε· έχόμενοι της γης (π αριστερά χαταπ)Μονσι 
\1ς θαλασσαν, χαί άναπλωοντες οπίσω της αυτής άντε- 
i’ χονται, (γχριμτττόμενοι xui ψανοντες ώς μάλιστα, ΐνα 

δη μη άμάρτοιεν της οδού διά τον φόον. (πεάν δε πλη·
’ θνεσθαι άρχτμαι δ Ν&Ο.ος, τά τβ κοίλα της γης χαί τά
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τέλματα τα παρά τον ποταμόν πρώτα άρχεται πίμττλα-^- 
σ&αι, διη&έοντος τον νδατος έχ του ποταμού * χαι 1 ( 
αντίχα τε πύα  γίνεται ταντα, χαι παραχρημα ιχ&νοη 
σμιχρών πιμπλσται πάντα. χό&εν δΐ οτχος αντονς γίνε- 
σ&αι, έγώ μοι δοχέω χατανοείν τοντο. τον προτερον *** 
Γτεος έπεαν άπούπη δ Νείλος, οι ιχ&νες οι έιτεχόιτες 
ωά ές την ιλνν άμα τω έσχατοι νδατι άπαλλιίσσωται 
έπεαν δε περιελ&όντος τον χρόνον πάλιν έπέλ&η το 
νδωρ, έχ των ωών τούτων παραντίχα γίνονται οι ιχθύες, 
χαι περί μεν τονς ΐχ&νς ουτω εχ&.

94. *A)jd(fcm δε χρίωνται Λιγντπίων οι περί το 
ελεα οιχέοντες από των σιλλιχνπρίων τον χαρπον, το 
χαλενσι μεν Αιγύπτιοι χΐχι, ποιενσι δε ωδε. παρά τά ‘Κ 
χειλεα των τε ποταμών χαι των λιανέων σπείρονσι τα 
σιλλιχνπρια ταντα, τά έν Ελλησί αυτόματα άγρια φτε- 
ταΐ' ταντα έν τη Αιγντττω σπειρόμενα χαρπον φέρει 
πολλον μεν, δνσώδεα δί’ τούτον έπεαν σιλλεξωνται, οι 
μεν χόψαντες άπιπονσι, οι δέ χαι φρνξαντες άπεψονσι, 
χαι τό άπορρίον άπ αντον σνγχομίζονται. εστι δε πΊον 
χαι ονδέν ησσον τον έλαίον τω λύχνοι προσηνές, όδμην 
δε βαρέαν παρέχεται.

95. Προς δε τονς χώνωπας άψύλόνονς έόττας τάδε \ 
σφί έστι μεμηχανημένα. τονς μεν τά άνω των έλέων oU 
χέονιας οι πύργοι ώγεύονσι, ές οιν άναβαίνοντες χοι· 
μέονται * όί γάρ χώνωπες υπό των άνεμων ονχ οιοι ιέ  
είσι νψον πέτεσ&αι. τοίσι δλ περί τά ελεα οιχέονσι ■ 
τάδε άντι των πύργων άλλα μεμηχάνηται. πάς άνηρ ι 
αυτών άμφ/βληστρον εχτηται, τω της ημερης μεν ιχΰνς 
άγρεύει, την δε νύχτα τάδε αντω χρσταί' έν τη άνα- 
m tvnai χοίτη, ττβ̂ ι τούτην ιστησί το άμφιβληστρον, xn)

*% 
*ι 
* 
*>

%
V
It

\
*!
4

%
*
t;



LIB. II. CAP. 93 —  97.

'IS

rs
(0

•fr
'Ψ

'Si*ii9*
\. It 

A*

i
I*

iff

itf*

»*·
f

1*

(I

cblta ένδνς ντι αντώ χαθενδει, oi δέ χωνωπες, ην μεν 
ιματίοι Ινελιξάμενος tvdrj η σινδόνι, δια τούτων δά- 

•ονσι, δια δε τον δικτύου ουδέ πειρώνται άρχψ.
96. Τα δέ δη πλοία σφι, τοίσι φορτηγέονσι, ίστϊ έχ 

r/i αχανθης ποιεύμενα της η μοριρη μεν έστι ομοιοτάτη 
() Κνρηναίω λωτω, το δέ δάκρνον χόμμι έστί*. ix ταύ- 
ης ων της άχάνθης χοψάμενοι ξύλα οσον τε διπηχεα 
'λινθηδον σνντιθέίσι, ναυπηγεύμενοι τρόηον τοιόνδε ■ 
ερ\ γόμφους πνχνονς χαι μάκρους περιείρονσι τα δι- 
τ\χεα ξύλα, έπεάν δέ τρόποι τούτοι νανπηγησοη’ται,

. υγά έπιπολης τεΐνονσι αυτών, νομενσι δέ ονδέν χρέ- 
" ψται· ϊ'σωθεν δέ τάς αρμονίας ίν ων έπάχτωσαν τη 

νβλοι. πηδάϊαον δέ εν ποιεννται, χαι τούτο δια της 
ρόπιος διαβύνεται. ιστοί δέ άχανΌίνω χρεωνται, ιστί- 
ισι δέ βνβλίνοισι. ταντα τα πλοία ανα μεν τον ποτά- 
ών ον δύναται πέ.ΐειν, ην μη λαμπρός άνεμος ίπεχη, ίχ 
•ης δέ παρΟχεται. κατά (>όον δέ χομίζβται ωδε. εστι 
χ μνρίχης πεποιημένη θ  ύρη, χατερφαμμένη ζιίπεϊ χαλά- 
ιων, χ(Λ λίθος τετρημένος διτάλαντος μάλιστα xrj στα
θμόν. τούτων τέρ μεν θύρψ  δεδεμειην χάλοι εμπροσθε 
τού πλοίου anhi ίπιφίρεσθαι, τον δέ λίθον άλλοι χάλοι 

ππισθε. η μέν δη θύρη, τον φόον (μπίπτοντος, χωρεει 
$  ρα/ί'ως, χαι ίλκει την βάριν (τούτο γάρ δη οννομά έστι 
r τοίσι πλοίοισι τούτοισι), ο δέ λίθος όπισθε έπελχόμενος 

ΐ* *άΙ ιών έν βνσσω χατιθύνει τον πλόον. εστι δέ σφι τά 
πτλοΤα ταντα πληθεϊ πολλά, χαϊ άγει ϊνια πολλας χιλιά
δας ταλάντων.

• 97. * Επεαν δέ ίπέλθη ο Νείλος t ip  χωρην, αι πό- 
ί7· λιες μονναι (ραίνονται νπερεχονσαι, μάλιστά χη έμφερΐες 

τη σι έν τφ ΛΪγαίιρ πόντω νησοισι. τα μέν γαρ αλλα 
Hkrod. I. Μ

4

f·



178 H E R O D ΟΤΙ

I*

της Αίγυπτον πέλαγος γίνεται, αι δε πόλιες μονναι 
υπερέχονσι. πορ&μενονται ών, έπεάν τούτο γένηται, 
ουχέτι κατά τα φέε&ρα τον ποταμού, αλλά δια μέσου 
τον πεδίου, ίς μίν γε Μέμφιν (χ Νανχράτιος ακαττλω- 
οντι nag αντας τας πυραμίδας γίνεται δ πλόος' εσιι 
δε ονχ οντος, αλλά παρά τδ δξυ τον Αέλτα^χαϊ παρά 
Κερχασωρον πάλιν* ές δε Ναυχρατιν άπδ θαλάσσης 
χαΐ Κανώβον διά πεδίου πλέων ηξεις χατ *Αν&νλλάν τε 
πολιν χαϊ την Αρχάνδρου χάλενμενην.

98. Τόντέων δε η μεν *ΑνθνλΧα, έονσα λογίμη πό
λις (ς υποδήματα (ξ αιρετός δίδοται τον αιει βασιλενον- ) 
οντος Αίγυπτον τη γυναιχι· τούτο δε γίνεται> (ξ όσου 
νπο Πέρσησί έστι Αίγυπτος· η δ* έτέρη'πόλις δοχέει 
μοι το οννομα εχειν άπδ του Ααναον γαμβρόν, *Αρχάν- 
δρον τον Φ&ίου τον 'Αχαιόν · χαλέετάι γάρ δη *Αρχάν- 
δρου πόλις, εΐη δ* άν και άλλος τις "Αρχανδρος, ου fitv- 
τοι γε Αιγύπτιον τδ οννομα.

99. Μ ΕΧΡΙ μεν τούτον όψις τβ (μη και γνώμη χαϊ 
ιστορίη ταΰτα λέγονσά έστι, τα δε άπδ τονδε Αίγνπτί- 
οΰς έρχομαι λ.ογονς (ρεών, κατά ηχουον προσέσται Ι̂ > 
δε αντόΐσί τι και της (μης δψιος. Τον Μ ήνα τον πρώ- |ί> 
τον βασιλευσαντα Αίγυιττου οι ερέες ιλεγον tout ο μέν 
άπογεφνρώσαι την Μέμφιν. τον γάρ ποταμόν πάντα 
Qtetv παρά τδ όρος τδ χμάμμτνον πρδς Αιβύης, τον δε 
Μήνα άνωθεν, όσον τβ (χατδν σταδίονς άπδ Μέμφιος, 
τόν πρδς μεσαμβρίης αγκώνα προσχώσαντα τδ μίν άρ· 
χαίον ρέεθρον άποξηράναι, τδν δε ποταμόν δχετενσαι 
τδ μέσον των ονρέων ψέειν. ετι δε και ννν υπό Περσέων 
ο αγχών οντος του Νείλον, ός άπεργμένος (έει, ίν φυ- 
λαχρσι μεγάλωσε έχπαι, φρασσόμενος άνά παν hog· h L·
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άρ Ι&ελησει ρηξας vnερβηναι b ποταμός τούτη, χίνδυ- 
ς παση Μεμφι χαταχλνσΟψαί έστι. ώς δέ τω Μηνι 

ουτω τω πρώτο) γενομένοι βασιλεί χέρσον γεγονέναι το 
•7τεργμένον, τούτο μεν έν αν τω πόλιν χτίσαι τ αυτήν ητις 
'W Μέμφις χαλιέται (εστι γάρ και η Μέμφις έν τω 
Γτβινω της Αίγυπτου), εξω&βν δε αυτής πβριορυξαι λί- 
ινψ  έκ του ποταμού προς βορέην τβ καί προς έσπέρην 
•το γαρ προς την ηώ αυτός ο Νείλος άπέργει), τούτο 
•β του 7/φα/στου το ίρον ιδρνσασ&αι έν αυτjj, έόν μέγα 
8 χαι άξιαπηγητότατον. «

100. Μετά δε τούτον χατέλεγον οΐ ιρέες έχ βνβλου 
.4  ?λ).ων βασιλέων τριηχοσίων τβ χαϊ τρέχοντα, οννόματα.

ν τοσαυτησι δε γενεησι ανθρώπων οχτωχαΐδεχα μέν 
,. 4ΐ01οπες ησαν, μία δε γυνή έπιχωρίη, οϊ δε άλλοι αν- 

>ρες Αιγύπτιοι. τ;/ δε γυναιχϊ ουνομα ην ητις έβασί- 
ευσε, τόπερ τη Βαβνλωνίη, Ν ίτω χρ ις’ την ελεγον 
ιμωρίονσαν άδε)φεω, τον Αιγύπτιοι βασιλεύοντα σφέων 
ιπέχτεινανρ αποχτείναντες δε ουτω έκεινη απέδοσαν την 
■Ιασιλψην, τούτο) τιμωρέονσαν πολλούς Αιγυπτίων δια- 
ρΰωραι δο?.ω. ποιησαμίνην γαρ μιν οίκημα περίμηχες 

^ υπογαιον χαίνουν τω λόγω, νόο) δέ άλλα μηχανάσ&ςα’ 
'jf Ααλεσαααν δε μιν Αιγυπτίων τους μάλιστα μεταιτίονς 

του φόνου ηδεε, πολλούς εστίαν, δαιννμένοισι δέ έπέϊναι 
' # τον ποταμόν δι ανλώνος κρυπτόν μεγάλου. ταντης μιν 

 ̂ περί τοσαυτα ελεγον, πλην οτι αυτήν μιν, ώς τούτο 
ϊξέργαστο, ξίψαι Ις οίκημα σποδού πλέον, οχως άτιμω- 

■ A w os γ&ψαι.
y  101. Των i t  άλλων βανιλίων, ον γάφ Ό&γον ovte-

idav έργων άπόδεξιν, χατ ονδέν είναι λαμπρότητος,4
πλην ένος τον έσχατον αυτών Μ οΙριος. τούτον δέ

Μ 2
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άποδεξασθαι μνημόσυνα τον*Πταίστου τα προς βορέην 
άνεμον τετραμμένα προπύλαια, λίμνην τε ορνξαι, τη; η 
περίοδος όσων έστϊ σταδίων ύστερον δηλώσω, πυραμίδα; 
τε ίν αυτή οϊχοδομησαι, των τον με? άθεος περί 6μ ον 
αντί} τμ λίμνη έπιμτησομαι. τούτον μεν τοσαντα άπο- 
δέξαοθαι, των δε άλλων ονδένα ονδέν.

κ%
I

102. ΙΤαραμειψάμενος ών τοντονς τού έπϊ τοντοισι 
γενομένον βασιλέας, τω οννομα ην Σ έσω στρις, τούτον 
υη'ιμην ποιησομαι- τον ελεγον οί ίρεες πρώτον μεν πλοί- 
οισι μαχρόΐσι ορμηθέντα έχ τον ’Αραβίου κόλπον τον; 
παρά την ^Ερυθρήν θάλασσαν χατοιχημενονς χαταστρέ- Iji 
(ρεσθαι, ές ο πλέοντα μιν πρόσω άπιχίσθαι ές θάλασ- I»' 
σαν ονχέτι πλχοτην νπό βραχέων. ένθεντεν δέ ώς όπίσω 1 i  
άπίχετο ές Αίγυπτον, χατά των ϊρέων την ηάτιν στρα- I τ 
τιην πολλ.ην λαβών ηλσννε διά της ηπείρου, παν έθνος I * 
τό έμποδών χαταστρεηόμενος. ότέοισι μέν νυν αντών I t  
άλχίμοισι ένετνγχανε χαϊ δεινώ; γλιχοιιένοισι περί της I i 
έλενθεοίης, τοντοισι μεν στηλας ένίστη ές τάς χώρας, 
δια γραμμάτων λεγονσας τό τβ έωυτον οννομα χαϊ της 
πατρης, χαι ώς δννάμι τη εωντον χατεστρέψατό σηεας· 
ότίων δε αμαχητί χαϊ ενπετέως παρέλαβε τάς πόλις, 
τοντοισι δε ένεγραηε έν τη σι στηλησι χατά ταντά χαϊ 
to ld  άνδρηίοισι των έθνέων γενομένοισι, χαϊ δη χαϊ α«- 
δοΐα γνναιχος προσενέγραηε, δηλα βονλόμενος ποιέειν « 
ώς εΖησαν a va )xg jfe

103. Τούτα Λ  ποιέων διεξηΐε την ήπειρον, ές ο An| 
της *Ασίης ές την Ευρώπην διαβάς τους τε Σχν&ας χα- 
τεστρέψατο Χαι τους Θρηίχας, ές τ&ντους δε μοι δοχέει 
χαι ον προσώτατα άπ&έσθαι ο Ανγνπτιος στρατός· b
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ιίν γαρ τη τούτων χωρη φαίνονται σταΟείσαι αι στη- 
σι, το δε ττροσωτίρω τούτων ονκετι. (νΟεντεν δε έτα- 

στρέψας οπίσω ηϊε, και έπεί τβ έγ ενετό ini Φασι ποτα
μοί ονκ εχω το ένθεντεν ατρεκεως είπείν, είτε αυτός δ 
βασύ&νς Σέσωστρις άποδασάμενος της έωντου στρατιης 
μοριον οσονδη αυτόν κατέλιπβ της χωρης οικητορας, είτε 
των τινές στρατιωτεων, rjj πλάνη αυτόν άχθεσ&έντες, 
περϊ Φασιν ποταμδν κατέμειναν.

104. Φαίνονται μεν γαρ ιώτες οι Κολχοι Αιγύ
πτιοί' νοησας δε ιτρότερον αυτός η αχονσας άλλων λέ
γω. ως δε μοι εν φροντίδι έγένετο, ειρόμτγν άμφοτίρονς · 
χαϊ μάλλον οι Κολχοι (μεμνεατο των Αίγνπτίτον η οι 
Αιγύπτιοι των Κολχων. νομίζειν δ' εγασαν οι Αιγν- 
ιττιοι της Σεσώστριος στρατιης είναι τους Κολχονς. 
αυτός δε είκασα τη δε, και on μελάγχροες εισι και ον- 
λότριχες. κα\ τούτο μεν ίς ονδεν ανήκει* εισι γαρ και 
ϊτεροι τοιοντοι. άλλοι τοισίδε και μάλλον, on μοννοι 
ττάντων αν&ρώπων Κολχοι καϊ Αιγύπτιοι καί ΑίϋΙοπες 
περιταμνονται an αρχής τά αιδοία. Φοίνικες δί και 
Σνροι οι έν τη Παλαιστίνη και αυτοί δμολογεουσι παρ 
Αιγυπτίων μεμαθηκέναι, Συριοι δε οι περϊ Θερμώδοντα 
καί Παρ&ένιον ποταμδν, και Μακρωνες οι τούτοισι 
αστνγείτονες έόντες, an δ Κολχων φασι νεωστϊ μεμαΌη- 
κέναι· οντοι γαρ εισι οι περιταμνομεΐ’οι άν&ρώπων 
μοννοι, καϊ οντοι Αϊγνπτίοισι φαίνονται ποιενντες κατα 
ταντά. αυτών δβ Αιγυπτίων καϊ ΑϊΟιδπων ονκ εχω 
είπείν οκοτεροι παρά των ίτέρων έξίμαθον άρχοαον 
γάρ δί] τι φαίνεται έδν. ως δ* ίπιμισγόμ&νοι Αιγνπτφ 
έξίμαθον, μεγα μοι καϊ τδδβ τεχμηριον γίνεται* Φοινί
κων δκδσοιτη *Ελλάδι ίπιμίσγονχαι, ονκετι Αιγυπτίους
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μιμίονται χατά τά αιδοία, αλλά των Εττιγτνομένων ον 
ηεριτάμνονσι τα αιδοία.

105. Φίρε γνν χαι άλλο εΤπω περί των Κολχων, ως 
ΛιγνπτΙοισι προσφερεες εχσί. λινόν μοννοι οντοί τε χα» 
Αιγύπτιοι Εργάζονται χατά ταντά, xal η ζάη πάσα χαι 
η γλώσσα Εμμεσης Εοτι άλΧτ̂ λοισι. λινόν Si το μεν Κολ- 
χιχ 'ον νπο 'Ελλήνων Σαρδονιχον χεχληται, το μεντοι άπ 
Αιγύπτον άπιχνενμενον χαλιέται Αιγύπτιον.

106. Τας δε στηλας τάς 7στα χατά τάς χώρας ο Αι
γύπτιον βασιλεύς Σεσωστρις, άί μεν πλεννες ονχετι φαί
νονται περιευνσαι, Εν δε ττ} ΙΙαΧαιστίντ] Σνρίg αντδς 
ορεον Εονσας χαι τά γράμματα τά είρημΕνα Ενεόντα χαι 
γνναιχος α\δοία. είσι δε χαι περί ’ίωνίην δνο τύποι Εν 
ιχετρ^σι ΕγχεχοΧαμμίνοι τοντον του ανδρος, τ;η τε Εχ της 
Εφεσίης Ες Φώχαιαν έρχονται, χάϊ τί} Εχ Σαρδίων Ες 
Σμύρνην, εχατέρω&ι δε άνηρ Εγγεγλνπται, μέγα&ος 
πέμπτης σπιθαμής, τ? μεν δεξιή χέρι ϊχων αιχμήν, τζ  
δε αριστερή τόξα, χαι την άλλην σχειην ώσόντως’ χαΊ 
γαρ Αιγνπτιην χαι Αιθιοπίδα εχεί’ Εχ δε τον ώμον Ες 
τον ΐτερον ωμόν διά των στη θ ίων γράμματα ίρά Αιγύ
πτια διηχει Εγχεχολαμμενύι, λ^γοντα τάδε* *Εγώ την δε 
την χω ρην ώμοι σι το ισ ι Εμοίσι Επτησάμην. 
οστις δε χαι 6x6 θ  εν Εστι, Ενθαντα μεν ον δηλοι, ετίρω- 
θ ι δε δεδηλωχε. τά δη χαι μετεζετεροι των θεησαμίνων 
Μίμνσνος w ova  ύχάζονσί μεν είναι, πολν της άληθηιης 
άπολελειμμενοι.

107. Τούτον δη τον Αιγύπτιον Σΐσωστρσ άναχω- 
ρίοντα χαι άνάγοηα πολλούς αν&ρωπονς των Ε&νίων 
ιών τάς χώρας χατεστρέψατο, ϊλεγον οΐ ίρίες, End τε 
Εηφοιο άναχομιζόμενος Εν Αάψνησι τjjat Πηλονσίησι,
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or* odeixftor έωιπον τω επετρ&φε Σίσωατρις χψ Αί- 
νπιον , roxrror int ξείνια αντον χαλεσαντα χαί προς 
ντω τονς ποΰδας, περινηησαι εξω&εν την οιχίην νλη, 
ερινηησαντα $1 νποπρησαι. τον δί ώς μαΰείν τοντο, 

ιντίχα σνμβον)^ύεσ&αι τη γνναιχΐ* χαί γαρ δη χαί την 
γνναίχα αντον αμα αγεσ&αι. την δε ο» σνμβονλενσαι, 
ών παίδων ιόντων ΐξ τους δύο (πί την πνρην (χτείναν- 
α γεψνρώσαι το χαιόμενον, αντονς 5’ in (χάνων (m- 

Ηοντας (χσώζεσ&αι. ταντα ποιήσαι τον Σεσωστριν, 
ί δνο μεν των παίδων χαταχαηναι τρόπο) χοιοντω, 

ονς δί λοιπον; αποσω&ηναι αμα τω πατρί.
108. Νοστησας δί 6 Σίσωστρις (ς την Λΐγνπτον 

χαί τισάμ&'ος τον αδεληεόν, τω μεν ομίλφ τον (πηγά- 
γετο των τός χώρας χατεστρίψατο, τοντω μεν τάδε 
(χοησατο ’ τούς τί οί λί&ονς τονς (πί τούτον τον βασι- 
λέο; χομισ&εντας (ς τον 'ΐ/ηαίστον το ιρόν, (όντας με- 
γασει περιμηχεας, οντοι ησαν ο* ελχνσαντες, χαι τα; 
δεώανχας τα; m  (οναας (ν Αιγύπτω πάσας οντοι ανα- 
γχαζόμενοι ωρνσσον,' (ποίενν τε οί* εχόντες Αιγνπτον, 
το πριν (όνσαν ιππασίμην χαί αμαξενομενην πάσαν, 
(νδεα τούτων, από γαρ τούτον τον χρόνον Λιγνπτος 
(ονσα πεδία; π a ο a αν ίππος χαί err αμ άζεντος γεγονε * 
αϊτιαι δί τούτων αι διώρνχες γεγόνασι (ονσαι πολλαι 
tun παντοίονς τρόπον; εχονσατ. χατέταμνε δί τούδε εϊ- 
νεχα την χώρην 6 βασιλεύς* όσοι των ΑιγνΠτΙων μη 
ini τω ποταμό) ιχτηντο τας πόλις αλλ* αναμεσονς, ον- 
roij όχως τε απίοι 6 ποταμός, σπανίζοντες νδάτων 
πλατντεροισι (χρεωντο τοισι πόμασι, (χ ηρεότων χρεω
μένοι. τούτων μεν δη εΐνεχα χατετμη&η η ΑΤγνπτος,

109. Κατανωμαι δί την χώρην Ανγνπτίοισι απασι
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τούτον ελεγον τον βασιλέα, κληρον Ισον ίχάστω τετρά
γωνον διδόντα, καί από τούτου τάς προσόδους ποίησα- 
σ&αι, έπιτάξαντα άποφορην έπιτε)*ειν χ.ατ ένιαντόν. εΐ 
δέ τίνος τον κλήρου ο ποταμος τι παρελοιτο, (λθων αν 
προς αυτόν έσημαινε το γεγενημίνον · ο δέ έπεμπε τους 
έπισκεψομένονς και άναμετρησοντας όσω έλάσοων 6 
χώρος γέγονε, οκως του λοιπού κατά ϊύγον της τεταγμέ- 
νης αποφορης τελέοι. δοκέει δε μοι (νθεντεν γεωμετρίη 
ευρεθεισα ές την *0λάδα (πανε).θείν. πόλον μεν γάρ 
και γνώμονα και τά δυώδεχα μέρεα της η μ έρ η ς  παρά 
Βαβυλωνίων ϊμαθον οι'&λ-ηνες.

110. ΒασΟίνς μέν δη όντος μοννος Αιγύπτιος ΑΪ- 
■Οτοπίης ηοξε, μνημόσυνα δέ έλίπετο προ του 'Ηφαι
στείου ανδριάντας λίθινους, δυο μέν τριηκοντα πηχεων, 
έωντόν τε και τ?/ν γυναίκα, τους δέ παιδας (όντας τίσ- 
σερας εΐκοσι πηχεων έκαστον. των δη ο ιρενς τον 
ΙΙφαίστου χρόνω μετέπειτα πολλοί Ααρείον τον Πέρσην 
ου περιίδε ιστάντα έμπροσθεν άνδριαντα, φας ον οι 
πεποιησθαι έργα οιάπερ Σεσώστρι τω Αιγύπτιο) · Σέ- 
σωστριν μεν γάρ aMse τε καταστρέψασθαι έθνεα ονκ 
έλασσω (κείνου και δη καί Σκνθας, Ααρεϊον δέ ου δυ- 
νασθηναι Σκνθας έλειν ονκων δίκαιον είναι ιστόναι 
έμπροσθεν των (κείνον αναθημάτων, μη ονκ νπερβαλ- 
λόμενον τόισι έργοισι. Ααρεϊον μέν νυν λέγονσι προς 
τα ν τα  συγγνώμην ποιησασθαι.

11L Σεσώστριος δέ τελευτησαντος, (κδέξασθαι ελε- 
γον την βασιληιην τον παίδα αυτόν Φερών, τον άπο- 
δέξασθαι μέν ονδεμιαν στρατψην, σννενειχθηναι δέ οι 
τυφλόν γενέσθαι διά τοιόνδε πρηγμα. του ποταμού 
Ματρλθόντος μέγιστα δη τότβ έπ οκτώκαίδεκα πηχεας,
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, . |j? υπερέβαλε τα? άρουρας, πνενματος έμπεσόντος χυ- 
(χτίης ο ποταμός έγένετο. τον δέ βασιλέα λ^γουσι τ Ο ν 

ον ατσσθαλίη χρησάμενον, λαβάντα αιχμήν βαλ,έειν ές 
j  'ΐέσας τας δίνας του ποταμού, μετά δέ αντίκα κ.αμάντα 

ζντον τονς οφθαλμούς τυφλαοθηναι. δέκα μεν δη Ιτέα 
ίναί μιν τυφλόν, ένδεκάτω δε ετεϊ άπικέσθαι οι μαν·
•ηίον έχ Βουτους πδλιος ώς έξηκει τέ οι ο χράνος της 
‘ημίης xal αναβλέψει γυναικος ουρο) νιψάμενος τους 

 ̂ τφ&αλμονς, ίρις παρά τον έονυτης άνδρα μουνον πεφοί- 
π]κε, άλλων άνδρών έονσα άπειρος, χαϊ τον πρώτης της 
Ιων του γνναιχος πειράσθαι, μετά δέ, ώς ουχ άνέβλ,επε, 
πεζής πασέων πειράσθαι· άναβλ.έψαντα δε συναγαγείν 
:άς γνναΊχας των έπειρηθη, πλ,ην η της τω ουρώ νιψά- 
ιενος άνέβλεψε, ές μίαν πάλαν, η νυν χαλιέται ΊΕρυθρή 
?ώλθί* ές ταντην σνναλάσαντα νποπρησαι πάσας συν 
vvifj τη πάλι, της δέ νιψάμενος τω ονρο) άνέβλεψε, 
ταυτην δέ είχε αυτός γυναίκα, αναθήματα δέ, άποφυ- 
sliv την πάθην των οφθαλμών, άλ,λ.α τε άνά τα ίρά 
πάντα τΐχ λάγιμα άνέθηκε, και του γε λόγον μάλιστα 
άξιυν έστι i/ειν, ές τον *1 Ιλίου τδ ιρον άξιοθέητα άνέ- 

 ̂ \&Ψ* iQYa> οβελούς δυο λίθινους, έξ ένος έάιπα έκάτερον 
\Ιίθον, μήκος μιν έκάιιρον πηχέων άκατον, ενυος δέ οκτώ 

1 \ηι\χέων. s
112. Τούτον δέ έκδέζασθαι την βασιλη'ΐην ιλεγον 

ανδρα Μεμφίτην, τω κατά την των *Ελλ.ψων γλώσσαν 
jουνομα Πρωτέα είναι· τον νυν τέμενος έστι έν Μέμφι 
κάρτα καλάν τε καί ευ έσκενασμένον, του 1 ΙΙφαιστηίου 
προς νότον άνεμον κείμενον, περιοικέονσι δέ το τέμενος 
τονίο Φοίνικες Τυριοι, καλέεται δέ 6 χώρος ουτος δ 
συνάπας Τυριών στρατάπεδον. ιστι δέ έν τω τε μένει
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τον Πρωτεος ιρον, το  χαλιέτα ι ξείτης ’Α φροδίτης- σ ιμ -  
βάλλομαι δε τούτο  το  Igor elrai 'Ελέτης τϊ/ς ΊΡνιδάοεω, 
να ι τον λόγοτ άχηχοώς ως δ ια ιτη θ η  'Ελένη πα ρά  Ποω- 
τ ι ΐ ,  χαι δη χαι o n  ξείνης ’Α φ ροδίτης in ω νίγιόν ion*· 
οσα γα ρ  άλλα ’Α φ ροδίτης ίρά i o n ,  ονδαμως ξείτης in i-  
MtifVrm.

113. *Ελεγον δε μοι οι ίρεες larogiom  τά  περΥΕλε- 
τη τ  γεν εο θ α ι ωδε * Αλέξανδρον ά ρηά σα ντα  * Ελένην ix 
Σ π ά ρτης άησπλέειν ig τη ν  ίω ντοχτ να ι μ ιν , ως έγένετο  
i f  τω  Α ιγα ίο ), ίξώ οτα ι άνεμοι έχβάλλονσι ig το  Α ιγ ύ 
π τιο ν  π έλ α γο ς’ ir&etnev δε (ου γά ρ  άνίει τά  ιτν&νματα); 
απιχνέετα ι ig Α Τ γνπτον xai Α ίγυ π το ν  ig το w  Κ άνω - 
βιχόν χαλενμενον στόμα  τον Ν είλον xai ig Ταριχείας. 
%ν δε ini της ηιόνος, το  xai m  /στ*, 'ΐΐραχλέος ιρον, ig) 
*ο ην καταφυγώ ν οίχέτης οτεο) ανθρώ πω ν έπιβάληται 
σ τίγμ α τα  Ιρα, έωυτόν διδονς τω θεω , ονχ έξεστι τούτον 
ά ψ α σ θ α ι. 6 νόμος οντος διατελέει Ιών όμοιος μέχρι 
Λιον τω  art αρχής, το ν  ων δη ’Αλεξάνδρου άπ ιστεατα ι 
θ ερ ά π ο ντες  π νθό μ ενο ι τον π ερ ί το  ιρον εχοντα νόμον, 
ιχεται δε ίζόμενοι τον θ εό ν  χατηγόρεον τον ’Αλέξανδρον, 
βονλομενοι βλάπτειν  αυτόν, π ά ντα  λόγον έξηγείμενοι, 
ως είχε περ ί την 'Ελένην re xa i t i p  ig M ev iΙεων άδιχίην. 
χατηγορεον δέ icrvru πρός τβ τοίν ίρέας χα ι τον τον

9 9  ̂ yt ^ —
στόματός τοντου  φυλαχον, τω ουνομα ην Θωνις.

114. Αχονσας δβ τούτω ν ό θω νις π εμ π ει t i p  τα χ ί-  
στην ίς  Μ εμφίν πα ρα  ΤΙρωτέα αγγελίην λέγονοαν τά δ ε· 
°ΙΓχει ξέϊνος, γένος μεν Τενχρος, εργον δε άνόσιον iv  τ} 
'Ελλάδι έξεργασμενος · ξείνον γά ρ  τον έωντου έξαπα- 
τησας τ τρ  γννά ίχα , αυτήν τβ τα ντην άγω ν ηχεί xa i 
πολλά χάρτα  χρήμ α τα , υπό άνεμων ig γη ν  τα ντην  a n t-
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εχΟείς· κότερα δητα τούτον ίώμεν άσινέα ένπλέειν, η 
/φελτομεΟα τα εχων ήλθε; ’Αντιπίμπει προς ταυτα ο 

ρωτενς λλγοντα τάδε* "Ανδρα τούτον, ο στις νότε έστ ι 
άνοστα έργασμένος ξείνον τον έωντου, σνλλαβόντες 
απ άγετε παρ έμέ, ΐνα εϊδώ ο τι νότε ναι λεξει.

115. Ανουσας δε ταντα ό Θώνις συλλαμβάνει τον 
Αλέξανδρον ναι τας νέας αντου νατίσχει, μετά δέ αυτόν 
«τβ τούτον άνηγαγε ές Μέμφιν ναϊ την 'Ελένην τε ναι τα 
τρήματα, προς δε ναι τονς ΐνέτας. άνανομισΟέντων δε 
ηαντων, εϊρωτα τον 3Αλέξανδρον ό ΙΙρωτενς τις εϊη ναι 

p όνο Ο εν πλίοι. ο δέ οι ναϊ το γένος νατέ)&ξε ναϊ της 
ηάτρης είπε τουνομα, ναϊ δη ναϊ τον πλόον άπτγγησατο 
όνό-Οεν πλ,έοι. μετά δέ ό ΙΙρωτενς εϊρωτα αυτόν όνόχλεν 
την 'Ελένην λ.άβοι · πλανωμίνου δέ το υ ’Αλεξάνδρου ίν 
τω λόγω ναϊ ου λέγοντος την άληϋήΐην, ηλεγχον οι γε
ν ό μεν οι ινέται, έξτ/γενμενοι πάντα λόγον του αδικήματος, 
τέλος δέ δη σφι λόγον τόνδε ένφαίνει ό ΙΙρωτενς, λίγων 
οτι Εγω 8ι μη περϊ πολλου ηγενμην μηδένα ξείνων ντεί- 
νειν, όσοι νπ άνεμων η δ η άπολ.αμφΟ έντες ηλΟον ές χώ- 
ρην την Iμην, έγώ άν σε υπέρ του "Ελληνος (τισάμην, ός, 
ώ νανιστε ανδρών, ξεινίων τυχών ϊργον άνοσιώτατον 
έργασαο · παρά του σεωυτου ξείνον την γυναίκα ηλάλες* 

fJf ναϊ μαλα ταντα τοι ουν ηρνεσε, άλλ* άναπτερώσας αυ- 
τ  την οΐχεαι εχων έννλέψας. ναϊ ουδέ ταντα τοι μοννα 

,,j· |  ηρνεσε, αλλ.ά ναϊ τα οινία τον ξείνον νεραΐσας ηνεις. 
'VI w v ων έπειδη περί πολλου ηγημαι μη ξεινοντονέειν, γυ- 
, ή νάίνα μέν ταυτην ναϊ τά χρήματα ου τοι προησω άτΐά· 

γεσϋαι, άλλ’ αυτά έγώ τω'Ελληνι ξείνω φυλάξω, ές ο 
αν αυτός έλϋών ένείνος άπαγαγέσ&αι έϋέλη * αυτόν δέ 
σέ ναϊ τους σελυς σνμπλόονς τριών ημερέων προαγορενω

.*
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έχ της έμης γης ές ά)1ην τινά μετορμίζεσ&αι, el δε μ ■■ 
Ota πολεμίους περιέψεσ&αι.

116. €Ελένης μίν ταντην άπιξιν παρά Πρωτιά δι 
γον οι ϊρέες γενέσ&αι* δοκέει δε μοι xaVΟμηρος τι 
λόγον τούτον πν&έσ&αι· α)Χ ου γαρ ομοίως ές τι 
έποποάην ευπρεπής ip  τω έτέρεο τουπερ έχρησατο, [/* ι 
μετηχε Λυτόν, δηλχόσας ώς και τούτον έπίσταιτο τον It 
γον. δηλον δε, κατά πσυεποίησβ έν ’ίλαάδι (και ονδαμ 
άλ).η ονεπόδισβ έωυτόν) πλάνην την Αλεξάνδρου, 6 
απηνείχΟη άγων *Ε)ενψ τη τε δη άλλη πλαζόμενος, κι 
ώς ές Σιδωνα της Φοινίκης άτιίκετο. έπφέμνηται δε αί 
του έν Αιομηδεος άριστείη· λεγει δε τα επεα οντω’

Έ ν& ' ϊοαν οΐ πέπλοι παμποίχιλοι, Έργα γνναιχων 
Σιδονίων, τάς αυτός Αλέξανδρος &εοειδης 
ηγαγε ΣκΙονίη&εν, έπιπλώς ε νρέα πόντον, 
την  οδόν, ην * Ελένην περ άνήγαγεν ενπατέρειαν.

έπιμέμνηται δε και έν ’ΟδνσσεΙη έν τοισίδε τοίσι έπεσι 
ΤοΐαΑιός &νγάτηρ έχε φάρμαχα μητιόενχα, 
έα&λά, χά οί Πολ.νδάμνα πόρεν, Θοίνος παράχοιτις 
Αίγυπτίη, τη πλειατα ςέρει ζείδωρος άρουρα 
ςάρμαχα,πολλά, μεν έο&λά με μιγμένα, πολλά δέ λνγρα

χαϊ τάδε ιτερα προς Τηλέμαχον Μενέλεως λέγει*
Αίγυπτο» μ  ϊτ ι  δεύρο θεοί μεμαώτα νέεσ&αι 
ϊαχον, έπεί ον Οφιν ΐρεξα τεληίοοας ίχαίόμβας.

έν τουτοισι τοίσι νπεσι δηλοι ότι ηπίστατο ττρ ές Α ϊ \  $ 
γνπτον Αλεξάνδρου πλάνην· όμονρεει γαρ η Σνρί\ 
Αίγυπτο», οι δε Φοίνικες, των έστί η Σιδών, έν τη Σνρίε 
οικέονσι. ου

117. Κατά ταντα 89 τα area καί τάδε το χωρίοτ 
ουκ ήκιστα αλλά μάλιστα δηλοι ότι ονχ €Ομηρου τα K\h 
^  %ηεα έστι άλλ' άλλου τίνος, έν μεν γάρ τοίσι Κυ·>

183
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ρίοισι εϊρηται ως τριταΊος έχ Σπάρτης 'Αλέξανδρος 
πικέτο ές το *I)uov άγων την1 Ελένην, ευαέί τβ πνενματι 

§« ρησαμενος χαι χλαλάσση λείη * έν δε 'ίλιάδι λέγει ως 
.fJ πλαζετο άγων αυιψ. *Ομηρος μέν νυν y.al τά Κύπρια 

,·. fi πεα χαιρετώ.
'(.< 118. Είρομένον δέ μεν τους ιρέας, βί μάταιον λόγον
t i  Μ>(Αίσί °* τά περ\ "Ιλιον γενέσΰαι η ον, εφα-

ναν προς ταντα τάδε, ιστορίησι φάμενοι ειδέναι παρ 
αντον Μενέ)*ω · 0.3 εϊν μέν γάρ μετά την 'Ελένης άρπα- 

ft 'ην ές την Τενχρίδα γην 'ΕΜ.ψων στρατιην πολλην βοη- 
*λενσαν Μενέλεφ, έχβάσαν δε ές γην χαι ίδρνΟεΙσαν την 
ηρατιην πέμπειν ές το *7λιον αγγέλονς, συν δέ σφι ιέναι 
<ui ανιόν Μενϋεων τους δ* έπεί τε έσελχλέϊν ές το 
τείχος, άπαιτέειν'Ελένην τε χαι τά χρήματα τά οι οΥχετο 
κ).έφας ^Αλέξανδρος, των τβ αδικημάτων διχας αϊτέειν 
τονς δε Τενχρονς τον αυτόν λόγον λέγειν τότε χαϊ μετέ- 
πειτα, χαϊ ομνυνιας καί ανωμοτί, μη μέν ϊχειν 'Ελένην 
μηδέ τά έπιχα)ενμενα χρήματα, αλλ* είναι αυτά πάν
τα έν Αίγυπτο), καί ουχ άν δικαίως αυτοί δίχας νπέ- 
χειν των ΙΙρωτενς ό Αιγύπτιος βασίΜυς έχει. οι δέ 
'Ελληνες χαταγε),άσ3αι δοχέοντις νπ αυτών, ουτω ό»; 
έπολόρχεον, ές ο έξεΊΙ,ον έλονσι δέ το τείχος ώς ονχ 
έφαινετο η *Ελένη, αλλά τον αντον λόγον τφ προτέρφ 
έπυνίλάνοντο, ουτω δη πιστενσαντες τω λόγιρ τω πρω- 
τιρ οι νΕλλψες αυτόν Μενέλεων άποστέλλονσι παρά 
Πρωτέα.

119. Άπιχόμενος δέ ό Μενέλεως ές την Αιγυτττον 
χαι άναπ)ωσας ές την Μέμηιν,, εΐπας τψ> άλη Θ τμην των 
πρηγμάτων, χαι ξεινίων ψτησε μεγάλων χαι *Ελένην 
άπα&έα χάχων άπέλαβε, προς δέ χαι τά έωυτον χρήματα
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τιάηα. τυχών μέντσι τούτων έχένετο ΜενίΙεως avrto 
άδικος ές Αιγυπτίους * οπσπϊέειν γάρ ώρμημίνον αντον 
Τσχον απλοιαι* inείδη δε τούτο ini ττο)Χδν τοιούτο ην, 
ιπιτεχνάται πρήχμα ονχ όσιον * λαβών χάρ δνο παιδία 
ανδρων ^ιχωριων έντομά σφεα έηοΐησο’ μετά δε ώς 
ίπάίστος έγένετο τούτο ίργασμίνος, μισηθείς τβ χαι 
διωκόμενος οΐχετο φενγων τησι νηνσι in i Λιβύης, το 
ένθεντεν δε όχου irράηετο, ονχέτι είχον ειηεΤν Αιγύ
πτιοί’ τούτων δε τα μεν ίστορίησι Χίασαν έπίστασθαμ 
τα δέ 7ΐαρ έωντόίσι γινόμενα άτρεχεως έηιστάμενο* λε- 
γειν.

120. Τούτα μεν Αιγυπτίων οι ιρέες ελεγον’ έχω δε 
τω )χ>γω τω ττερί *Ελένης λεχθτντι χαι αντος προστίθε
μαι, τάδε έπιλεχόμενος’ εί ην * Ελένη έν'ΐλίω, άποδοθτΓ 
ναι αν αντην τοίσι ‘Ελλησι ήτοι έχόντος χε η αχοντος 
'Αλεξάνδρου. ον χάρ δη οντω χε φρενοβλαβής \ν  ο 
Πρίαμος, ουδέ οι άλλοι οι προσήκοντες αντω, ώστε τόΐσι 
σφετεροισι σώμα σι χα\ τόΐσι τεχνοισι χαι jjj πάλι χινδν- 
revetv έβονλσντο, οκως 'Αλέξανδρος * Ελένη συνοικεη. εί 
δε το* χαι iv τόΐσι πρωτοισι χρονοισι τούτα εχτνοσκον, 
inei πολλοί μεν των άλλων Τρώων, οχοτβ σνμμισχοιεν 
τόΐσι Ελλησι, απωλλνντο, αυτού δε Πριάμου ονχ εστι 
οτβ ου δνο η τρως η χαι ετι πλείονς των παίδων μάχης 
χινομΐνης απέθνησχον, εί χρη τι τόΐσι έποποιόίσι χρεώ- 
μενον λεγειν, τοντων δε το ιόντων σνμβαινόντων, έχω μεν 
ελπομαι, ει χαι αντος Πρίαμος συνοίχεε ‘Ελένη, άποδον- 
ναι αν αυτήν τόΐσι 'Αχαιόΐσι, μέλλοντα χε δη των τχα- 
ρεόττων χαχών άπαλλαχησεσθαι. ου μεν ουδέ η βασ*- 
ληΐη ίς 'Αλέξανδρον περιηΐε, ώστε χεροντος Πριάμου 
(οτΗς in  έχωνω τα ηρηγματτα είναι, άλλα’Εχτωρ, χαΐ
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^τεσβυτερος y.al άνηρ έκείνου μάλλον έών, ϊμελ)& αυτήν 
ριαμου (χποϋανόντος παραλάμψεσβαι’ τον ου προσ- 
•ε αδιχέοντι τοί άδείχρεω έπιτρέπειν, y.ul ταυτα μεγάλων 
<κων δι αυτόν συμβαινόντων Ιδη/ τε και αυτοί καί 
ησί αλλοισι π α σι Τρωσί. άλλ’ ου γάρ είχον ‘Ελένην 
σοδουναι, ουδέ λέγουσι αυτοίσι την άληβηίην έπίστενον 
·> Ελληνες, ώς μέν έγώ γνώμην anοφαίνομαι, του δαι- 
ονίου παρασκευάζοντος ΰκως πανωλεϋρίη απολυμένοι 
ηταφανες τούτο τόισι άνΟρώποισι ηοιησωσι, ως των 
ϊγά)ων αδικημάτων μεγάλοι εϊσι και αι τιμωρίαΐ παρά 
ών ϋεών. και ταυτα μέν τη έμοϊ δοκέει εΐρηται.

121. Πρωτέος δέ έχδέξασΟαι την βασιλήίην *.Ρα'μ- 
ίν ιτον  ελογον, ος μνημόσυνα έλΐηετο τα προπύλαια 
ά προς ίσηέρην τετραμμένα τον'ΐΐφαιστείου, άντίονς δε 
ών προπυλαίων ϊστησε ανδριάντας δυο, έόνιας το μέ- 
α&ος πέντε και εΧκοσι πηχέων, των Λίγύπτιοι τον μεν 
ρος βορέω ίστεωτα καλέουσι βέρος ̂  τον δέ προς νότον 
ειμώνα· κα\ τον μεν κα?,έουσι βέρος, τούτον μεν προσ- 

' I  ννέονσί τε καί ευ ποιέονσι, τον δέ χειμώνα κα)*ενμενον 
0 \ά εμπαλιν τούτων ερδουσι. 1. ΙΙλουτον δε τούτο) τφ 
' ^Ιασιλίΐ γενέσΟαι άργυρον μέγαν, τον ουδένα των 'νστε- 

ιον έπιτραφέντων βασιλέων δνναυϋαι υπερβαλέσΟαι

μέρος της οικιης εχειν, 
j t e  έργαζομενον έπιβουλ&υοντα τάδε μηχανάσΟ αι · των 
ιΐϋων παρασκενασασθαι εν α έζαίρετον είναι έκ του 
’οίχον ψηιδίως και υπό δυο άνδρών και νπ ενός. ώς δέ 
rVreτελέσβη το οίκημα, τον μέν βασιλέα βησαυρίσαι τά 
νρήματα ίν αυτφ, χρόνου δέ. πεςιιόντος, τον οικοδόμον

_____I ____
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περί τελευτήν τον βίου έόντα άναχαλέσασ&αι τους παί- 
δης (είναι χάρ αντω δυο), τοντοισι δε άπηγησασ&αι ώ;

* 4
' ' λ

{κείνων προορέων, οχως βίαν ay & ον ον ϊχωσι, τεχνάσαιτο 
οικοδομέων τον &ησανρον τον βασιλέος’ σατρεως δ* αν- 
τοΐσι πάντα έξηχησάμενον τα περί if jf  ίξαίρεσιν τον 
Χί&σν δονναι τά μέτρα αντον, Χέγοντα a^fUvra διαφν- 
Χασσοντες ταμιαι των βασΰεος χρημάτων εσονται. χάϊ 
τον μεν τελεντησαι τον βίον, τους δε παΐδας αντον ονχ 
Ις μακρην έργον Χχεσ&αι* έπε).0&ίϊας δε έπΐ τά βαστ-{ 
Χίμα τνχτδς χαΐ τον Χί&ΰν επί τώ^χοδομηματι άνενρον- 
τας, φηΐδιως μεταχειοίσασ&αι χάϊ των χρημάτων πολλά 
έξενείχασ&αι. 2. €Jlg δε τνχείν τον βασιλέα άνοίξαντα 
το οΥκημα, &ωνμάσαι ιδοντα των χρημάτων κάταδεά τα 
αγχηΐα, ονχ ϊχειν δε οντινα έπαιτιάται, των τε σημάν- 
τρων έόντων σώων καί τον οικήματος κεκλειμέτ&ν. - ώς δε 
αέπω χαΐ δις και τρις άτοίξαντι σίεΐ έΧάσσωΤραινεσ&αι 
τά χρήματα (τονς γάρ χλέτττας ονχ άνιέναι χε ραΐζοντας), 
ποιησαί μιν τάδε * πάγας προστάξαι έρχάσασ&αι, χαϊ 
ταντας περί τά αγγηΐα έν τόίσι τά χρίσματα έντρ στησαι. 
των δε τρωρών ώσπερ έν τφ προ του χρόνοι έΧ&όντον 
χα» ένδνντος του {τέρον τιντών, έπει προς το άγγος 
προσηλ&ε, ι&έως τη πάχη ένέχεσ&αι. ώς δε χνώναι αυ
τόν έν οίω καχω ην, 1&έως χαλέειν τον άδελτρεόν χαΐ 
δηΧονν αντω τά παρεόντα, χαϊ χεΧενειν τψ  ταχίστην 
/σδυ>τα αποτάμνειν αντον την χεφαλην, οχως μη αχ'τός 
όφ&ώς χαϊ χνωρισ&εϊς,νς εΐη, προσαπολέση χαϊ έχεΊνον. 
τω δε δόξαι εν Χέχειν Λ }  ποιησαί μιν πεισ&έντα ταντα, 

χαταρμόσαντα τον ΧΙ&ον άπιεναι έπ οΥχον, φέροντα 
Φ  χεφαλην του αδελφιού. 3. Ιίΐς δε ημέρη έγένετο, 
έ&δΧ&όντα τον βασιλέα ές το οϊχημα έχπεπληχ&αι
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, tor τα το σώμα του φωρός ίν τη πάγη ανεν της κεφα- 
rj/? ιόν, το δε οίκημα άσινες χαϊ οντε εσοδον οντε tx- 

σιν ονδεμιαν εχον. άπορενμενον δέ μιν τάδε ποιησαί’
S ou ηωοό; τον νέκνν κατά τον τειχεος κατακρεμάσαι, 
^νλάκους δε αντον καταστήσανε α ίντείλασθαί σφι, τον 

•V ϊδωνται άποκλανσαντα ?j χατοιχτισάμενον,συν,αβόν· 
ας αγειν προς έωντον. άνακρεμαμένον δε τον rίχνος 
ψ  μητέρα δεινώς φέρειν, λόγους δε προς τον περιέοντα 
€(ίίδα ποιενμενην προστάσσειν αντο), οτεω τρόπο) δυ- 
αται, μηχανάσθαι όχως το σώμα τον άδελφεον xcrta- 
νσας κομιεί· ει δε τούτων αμελήσει, διαπειλέειν αντην, 
ίς 0.0 ον σ α προς τον β α σι Μα μηνύσει αντον εχοντα τα

!ρήματα. 4. *Ιίς δε χαλεπώς ίλαμβάνετο η μίιτηρ τον
εριεόντος παιδός, και πο)Χά προς αντην λίγων ονκ 
πείθε, ίπιτεχνησασ&αι τοιάδε μ ιν  όνονς κατασκενα- 
άμενον και άσκονς πλησαντα οΤνον ίπιθείναι έπι των 
νων, και επειτα ίλαννειν αντονς· ως δε κατά τονς φν· 
άσσοντας ην τον κρεμάμενον νΐκνν, ίπισπάσαντα των 
ισκών δυο η τρεις ποδεώνας αντον λνειν άπαμμίνονς' 

fa? δε ΐρρεε ο οίνος, την κεφαλήν μιν κόπτεσ-Οαι μεγάλα 
Βοώντα, ως ονκ εχοντα προς όκοΊον των όνων πρώτον 
τράπηται. τονς δε φνλάκονς, ως ιδείν πολνν ρΐοντα τον 
οίνον, σνντρίχειν ίς την οδόν άγγηία έχοντας, και τον 
ίκκεχνμίνον οίνον σνγκομίζειν έν κερδεϊ ποι&νμένοε'ς' 

'4 συν δβ διαλοιδορεεσ&αι πάσι οργήν προσποιενμενον, 
ΐ* (παραμνθενμενων δε αντον των φυλάκων χρόνω πρην- 
ι»̂ ιι'εσθαι προσποιίεσθαι και νπιεσ&αι της οργής* τέλος 
'̂.*3β έξελασαι αντον τους όνονς έκ της όδον και κατα- 

ri1* \σχενάζειν. ως δε λόγους τβ πλεΐονς ίγγίνεσθαι, καί τινα
και σκώψαί μιν και ίς γέλωτα προαγαγέσθαι, ίπιδονναι 

Herod. I. Ν
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αντοίσι των αννών tva* τους δέ αντον ώσπερ εϊχον κα- 
τακλιθέντας τΐίνειν διανοέεσθαι, και (κείνον παραλαμ- 
βάνειν και κελενειν μετ έωντών μείναντα σνμπίνειν τον 
δε πεισΟτραί τε δη και χαταμείναι. ώς δέ μιν παρά τΐρ 
πδσιν φιλοφρονως ησπάζοντο, έπιδονναι αίποΊσι xul άλ
λον των ασκών δαψιλίι δέ τώ ποτω χρησαμένονς τονς 
φνλάκονς νπερμεθνσθηναι, και κρατηθέντας νπ'ο τον 
vrrvov αντον ενθαπερ tsuvov κατακοιμη θηναι * τον δέ, 
ως πρόσω rp της ννκτδς, το τε σώμα τον αδε?χρεον χα- 
ταλώσαι και των φυλάκων έπι λνμτ] πάντων ξνρησαι τάς 
δεξιάς παρη’ίΰας, έπιθέντα δέ τον νέκνν έπΐ τους ονονς 
απελαννειν (π οίκον, έπιτεΗσαιπα τη μητρι τα προσ- 
ταχθέντα. 5. Τον δε βασύΜχ, ώς αντφ απηγγέλ,θη
τον φωρδς δ νέχνς έκκεκλeuμένος, δείνα ποιέειν πάντως 
δέ βονλάιιενον εν ρε θηναι δ στις χοτε εϊη δ ταντα μηχα- 
νώμενος, ποιησαί μιν τάδε, έμοι μεν ον πιστά· την θ υ 
γατέρα την έωντον χατίσαι in  οικήματος, ένιειλάμενον 
παντας τβ ομοίως προσδέκεσ&αι, καί πρ\ν σνγγενέσθα/, 
αν αγκαζέ tv )^γειν αντη ο τι δη έν τώ βίο) εργασται αν- 
τω σοφωτατον και άνοσιώτατον δς ύ’ αν άπηγησηται j 
τα περί τον if ώρα γεγει ημένα, τοντον σνλλ αμβάνειν και * 
μη απιιναι εξω. ώς δέ την ποίΐδα ποιέειν τά έχ τον πα- 
τρος προσταχθέντα, τον φώρα πνΰόμενον των έΐνεκα 
ταντα έπρι^σσετο, βονλη θέντα πολντροπίη τον βασιλέος 
περιγενεσθαι, ποιέειν τάδε* νεκρόν προσφάτου άποτα- 
μονια έν τω ωμω την χώρα ιέναι αντον Χχοντα ανιην 
νπο τω ΙματΙο), έσελΟάντα δέ ώς τον βασιλέος την θυ
γατέρα, και είρωτώμενον τάπερ xal οΐ άλλοι,'άπηγησα· 
σ&αι ώς άνοσιώτατον μέν εϊη έργασμένος, οτε τον αδελ
φιού έν το) θησανρω τον βασιλέος νπο πάγης uλόνιος*

19ί
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jtoTttfwt την κεφαλήν, σοφώτατον δέ on τους φνλάκοι>ς 
νιταμεθνσας καταλυσειε του άδελφεου ν.ρεμάμενον τον 
Ιχυν. την δέ, ώς ηχούσε, άπτεσθ^αι αντον. τον δέ 
ώρα έν ίο) σχοτέί προτείνω avrfj τον νεκρόν την χεί- 
α* ΐί/ν δε έπιλαβομίνην εχειν, νομιζουσαν αντου έκεί- 

'θν της χειηος άντίχεσθαι * τον δε ψώρα προέμενον 
tmjj οϊχεσθαι δια &τρέων φευγοντσ. 6< *Jlg δέ ν.αΐ 
:αντα ές τον βασιλέα άνενε~χ&αι, έκπεπληχθαι μεν ΙηΙ 
fl πολνφροσννρ τε καί τόλμη ταν&ρώπου · τέλος δε 

έιαπέμποντα ίς πάσας τάς πόλις ΙπαγγΟ.λεσθαι άδειαν 
e διδόντα καί μεγάλα υποδεκόμενον έ).&άντι ές δψιν την 
ίωντου. τον δέ φωρα πιστευσαντα έλθεΤν προς αυτόν, 
Ραμψίνιτον δέ μεγάλως -θωνμάσαι, ν.αΐ οι την θυγατέρα 
αυτήν συνοιχίσαι, ώς πλείστα έπισταμένω αν 0 ρώπονν * 
ίιγντττίυνς μεν γάρ των uDjodv προκεκρίσχλαι, έκείνον 
έ Αιγυπτίων.

122. Μετά δβ ταντα Ό.εγον τούτον τον βασιΜα 
'ωον καταβηναι κάτω ές τον οϊ *'Ελληνες άΐδην νομΐ- 
Ιου σι είναι, χάχει&ι σ\γχνβε\’8ΐν τί) Αημητρι, ναι τ« 
uiv νικάν αυτήν, τά δέ έσσονσίλαι ντι αυτής, ν.αΐ μιν 
nahv οιτιχέσ-θαι δώρον εχοντα παρ αυτής χειρόμαντρον 
χρυσεον. απο δέ της 'Ρυμψινίτου ναταβάσιος, ώς πάλαν 
ηιπίχετο, ορτην δη άνάγειν ΛΪγνπτίονς εψασαν, την ναι 
έγω οιδ& ϊτι ναι ές έμέ έπιτελέόντας αυιονς' ον μέντοι 
είτε δι άν.ό τι είτε δια ταντα δρτάζονσι ϊχω λέγειν. 
ιφάρος δέ αντημβρόν έξνφηνα*τες οϊ ίρέες νατ ων ϊδησαν . 
ϊένος αυτών μίτρη τους οφ&αλμονς, αγ άγοντες δβ μιν 
ρχοντα το φάρος ές οδόν φέρονσαν ές ιρόν Αημητρος, 
tovrol άπαλλασσονται όπίσω· τον δέ ιρέα τούτον ν.ατα~

δ̂εδεμένον τους οφθαλμούς λέγονσι νπό δυο λννων αγε-
Ν 2
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1σθαι Ις το ιρόν τής Αημητρος άπέχον τής πόλιος είκοσι) 
σταδίονς, και αντις οπίσω ix τον ιροϋ άπάγειν μιν τονς -* Λ'4 
λύκους (ς τωυτό χωρίον. - ■τ:

123. Τοίσι u b  vw  νπ Αιγυπτίων )£γομένοισι χρά- 
σθω ότεω τη τοιαντα πιθανά έστι * 4μοι δέ παράί 
πάντα τον λόγον νποχειται, ότι τα λεγόμενο νπ έκα
στων ακοή γράφω, άρχηγετεύειν δέ των κάτω Αιγύπτιοι 
λχγουσι Αήμητρα και Αιόνυσον. πρώτοι δε και τον δε 
τον λόγον Αιγύπτιοί είσι οι ειπόντες, ώς ανθρώπου 
ψυχν αθανατός έστι, του σώματος δέ καταφθίνσντος 
ig άλλο ζίρον αϊεί γινόμενον έσδνεται * έπεαν δέ περιίλ- 
θη  παντα τα χερσαία καί τά θαλάσσια καί τά πετεινό, 
αντις ές ανθρώπου σώμα γινόμενον έσδννειν, την περιή- 
λνσιν δέ αυτί} γίνεσθαι ίν τρισχιλίοισι ιτεσι. τοντο> τω 
λογο) εϊσϊ ot * Ελλήνων έχρήσαντο, οι μέν πρότερον, οι δε 
ύστερον, ώς Ιδιο) έωυτών έοντι · των έγώ εϊδώς τά ον- 
νάματα ου γράφω.

124. Μέχρι μέν νυν *Ραμψνίτου βασιλέος είναι έν 
Αίγυπτο} πάσαν εννομίην ελ^γον καί ενθηνέειν Αϊγντηον 
μεγαλως' μετά δέ τούτον βασίλ^νσαντά σφεων Χ έο π α  
ig πασαν κακότητα έλασαι · καταχλτμσαντα γάρ μιν 
παντα τα ίρα πρώτα μέν σφεας θυσιέων άπέρξαι, μετά 
δέ ίργαζεσθαι έωντω κελενειν π  όντας Αιγυπτίους, τοίσι 
μέν δη αποδεδέχθαι ix τών λιθοτομΰων τών iv τω 
*Αραβίω ουρεί, ix τοντέων ίλχειν λίθους μέχρι του Νεί
λου’ διαπεραιωθέντας δέ τον ποταμόν πλοίοισι τους 
λίθους έτέροισι εταξε έκδέχεσθαι καί προς το Αιβυχόν 
καλενμενον όρος, προς τούτο ελκειν. έργάζοντο δέ κατά 
δέκα μυριάδας άνθρωπων αιεί την τρίμηνον έχάστην. χρό- 
νον δέ έγγενέσθαι τριβομένω τω λαω δέκα μέν tree τήςΉλ
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iffov κατ ην ειλκον τους ?ΰθους, την εδειμαν,εργον iov ον 
κολλοι Ttw ιλασσον της πυράμίδος, ώ; εμοι boxii.iv (της 

,Ι»(> μήκος μέν εισι πέντε στάδιοι, εύρος bi δέκα όργυιαί, 
•f bi, if] υψηλότατη ίστί αντη έωντης, οχτώ όργυιαί, 

r0ov τβ ζεστόν και ζώων ίγγεγλνμμενών), ταυτής τβ δη 
u δέκα ιτέα γενέσθαι και των ini τον λοφον in  ου 

βττασι αϊ πυραμίδες, των νπο γην οικημάτων, τάς Ιποι·
1 Jτο θηκας εωντώ Ιν νήσοι, διώρυγα του Νείλον Ισαγα~ 

ων. τη δί πυραμίδά αντη χρόνον γενέσθαι είκοσι ετεα 
Όΐευμένη, της ίστι πανταχη μέτωπον έκαστον οκτώ 
λέθρα έονσης τετραγώνου και ύψος ΐσον, Ηθου δε ξε- 
του τβ και αρμοσμένου τά μάλιστα · ονδεις των λίθων 

X. ριηχοντσ π οδών έΠίσσων.
125. 1Εποιηθη δέ ωδε αυτή η πνραμίς αναβαθμών 

ρόπον, τάς μετεξέτεροι κροσσας, οι δε βωμίδας όνομά- 
ονσι * τοιαντην τό πρώτον επεί τβ iποίησαν αντψ, 
ειρον τον? επίλοιπους Ηθους μηχανησι ξνλων βραχέων 
ιεποιημενησι, χαμάθεν μέν έπι τον πρώτον στοίχον τών 
ΊΥαβαθμών αείροντες' οκως δε άνίοι ό Ηθος in αυτόν, 
>*ς ίτιρην μηχαντρ έιίθετο έστεώσαν ini τον πρώτον 
ττοίχου, από τούτον bi ini τον δεύτερον Γ?κετο στοίχον 
λι α)1ης μηχαη,ς' όσοι γάρ δη στοίχοι ησαν τών ανα
βαθμών, τοσαντα» χα* αί μηχαναι ησαν, είτε και την 
αντην μι χ̂αίτρ· έονσαν μίαν τβ καί ευβάστακτον μετεψό- 
τεον έπι στοίχον έκαστον, οκως τόν Πθον έξέλοιεν λε- 
1*χθω γάρ ημίν in αμψότερα, κατάπερ λύεται. i$e- 
ΊΧΟίηθη δ ων τά ανώτατα αντης πρώτα, μετά δε τά 
Επόμενα τούτων ιξεποίενν, τελευταία δέ αντης τά επί- 
Ιτβιβ και τά κατωτάτω έξεποίησαν. σεσημανται δε διά 
/ ραμμάτων Αιγυπτίων iv τη πυραμίδι όσα ες τβ σ\*ρ-
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μαίην xal χρόμμνα xal σχόροδα αναισιμώ&η τόίσι έρ- 
γαζομίνοκτΓ xal ώς έμέ εν μεμνησ&αι, τά δ ερμτρτενςΜ̂  
μοι inιλεγόμενος τα γράμματα εηη, εξακόσια και χίλια* f 
τάλαντα αργυρίου τετελΐσίλαι. εΐ δ' εστι όντως ϊχο7τα§( 
ταντα, χοσα ειχος άλλα δεδαπατησ&αί εστι ες τε σίδη-1 1 
ρον τω ίργάζοντο, xal σιτία xal ίσϋΐμα τοίσι έργαζομέ- ■1 
νοισι; οκό τε χρόνον μεν οϊκοδόμεον τά έργα τον ειρη- 
μένον, άλ).ον δέ, ώς εγώ δοκεω, εν τω τους Μ&ονς Γγ« - |  ι 
μνον και άγον xal το νττο γ ψ  όρυγμα έργάζοντο, ον*1  ̂
ολίγον χρόνον. |ι>

126. *Ες τούτο δε έ).\λε7ν Xianα -κακότητος, ώστΰιί
χρημεαων δεόμενον την ΰνγατίρα την έωντον χατίσανΛτ. 
tu in οικήματος προστάξαι πρί\σσεσ&αι άργνρκ 
οχοσονδη τι * ου γάρ δη Torino γε ΐλογον την δέ τα τα f 
νηό τον ηατρός ταχ&ήπα πρησσεσ&αι, Ιδίμ δέ xal αν-Ι £ 
την διανοη&ηναι μνημηϊον χαταλιπέσ&αι, χαϊ τον εσιόν- t* 
τος προς αυτήν έχάστον δεεσ&αι όχως άν axnfj ενα U* 4 
Oov iv τοισι εργοισι δωρεοπο. ix τούτων δέ των λί&νη * 
εηασαν την πυραμίδα οΐχοδομη&ηναι την iv μέσοι των ( 
τριών ίστηχνιαν, εμπροσΟε της μεγάλης πνραμίδος, τή$) 
ίση  το χωλόν έκαστον ολον χαϊ ημίσεος πλέ&ρου. j

127. ϋασιλενσαι δέ τον Χέοττα τούτον Αιγύπτιοι ·, 
ελεγον πεντηκοντα ετεα * τελεντησαντος δέ τούτον 
δέξασΰαι την βασιληίην τον άδελφεόν αυτόν Χ εφ ρη-j 
ν α * και τούτον δέ τω αντω τρόποι διαχράσ&αι τ̂ ι 
έτεροι τά τβ άλλα xal πυραμίδα ποιησαι, ές μέν τά Λ 
νον μέτρα ονχ άντμονσαν · ταντα γάρ ών xal ημεΐύ 
έμετρησαμεν· ουτβ γάρ νπεστι οικήματα νηό γην, 
ix τον Νείλον διώρνξ ηχεί ές αυτήν ώσπερ ές την έτέρφ) 
δέουσα * οϊχοδομηιιΐνου δέ ανλωνος ϊσω νήσον πβ·

«*
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uQQtEi, iv rv αντον ϋγονσι κείσθαι Χέοπα. νποδεΐμας 
*fc τον πρώτον δομον lid  ον Αιθιοπικον ποικίλον, τεσ- 

 ̂ τερίΛίΟίτα ποόας νποβάς της έτέρης, τωντό μέγαθος 
'/ομινην της μεγάλης οικοδόμησε, έστΰσι δε έπ\ λόγου 
ΐοΰ αντον αμηοτεραι μάλιστα ές εκατόν πόδσς νψηΐ^ν* 
βασιλεΰσαι δέ Ό&γον Χεγρηνα εξ καί πεντηκοντα ετεα.

128. Ταντα ϊξ τε καί έχατόν λογίζονται ετεα, έν 
*οισι Αιγνπτίοισί τε nασαν είναι κακότητα καί τά ιρά
ρονον τοσοντου καταχληίσΟέντα ονκ άνοιχθηναι. τον- 
ον$ ντιό μίσεος ον κάρτα -θέλονσι Αιγύπτιοι όνομάζειν, 

u καί τάς πυραμίδας καλέονσι ττοιμίνος ΦιΜτιος, 0£ 
ον τον τον χρόνον ϊνεμε κτηνεα κατά ταντα τά χωρία.

129. Μετά δέ τούτον βασιΐ^νσαι Αίγυπτον Μ νκε
ρ ί ν ον ϊΐ^γον, Χίοπος παίδα, τώ τα μεν τον πατρός 
έργα άπαδέιν, τον δέ τά τε ίρά ανόϊξαι καί τον λέων τε- 
τρνμενον ές το έσχατον κακόν άνεΊναι προς έργα τε καί 
θνσίας, δίκας δέ σφι πάντων βασιΠων δικαιοτταας κρί
νει ν. κατά τούτο μεν vw  τό εργον απάντων, όσοι ηδη

ίβασιΐΛες έγένοντο Αιγυπτίων, αινεονσι μάλιστα τοντον 
φ  τα.τε α)Χα γαρ μιν κρίνειν εν, καί δη καί τώ έπιμεμγο- 

• ί μένω εκ της δίκης παρ έωχπον διδόντα άΙΧα αποπιμ- 
ιπλαναι αντον τον -θυμόν. έόντι δέ ϊρχίο) τώ Μνχεοίνω 

'̂  \ κατα τονς πολιητας καί ταντα έπιτηδενοντι πρώτον κα- 
ζ *·.'· κων αρξαι την θυγατέρα αποθανονσαν αντον, τό μον- 
ί& 1 νυν οι είναι Ιν τοίσι οίκίοισι τέχνον. τον δέ νπεραλγη- 
Α (Ταντα τε τώ περιεπεπτωκεε πρηγματι, καί βονλόμενον 

περισσότερόν τι των ά)Χων θάψαι τγν -θυγατέρα, ποιη- 
σασθαι βουν ξνλίνην κοίλην, καί επεττα χαταχρνσώ* 
σαντα μιν ταντην εσω εν αντμ -θάψαι ταχπην δη ττ/ν 
αποθαί'ονσαν θυγατέρα.
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130. Αυτή ών η βονς γϊ} ονκ εκρυφ&η, u)X ϊτι καί jlj. 
(ς ίμε ην φανερή, ίν Σάι μεν noh iovaa, κείμενη δε έν |  ̂
τοίσι βασύ.ηίοισι iv οιχηματι ησχημενω · Όνμιηματα δε ' η 
ττορ crvr? παντοΐα καταγίζονσι άνά πάσαν ημερην, · 
νύχτα δε έχάστην ηάηυχος λνχΐ’ος παραχαίεται. άγχον ; 
δε της βοος ταντης iv (ΐ/1ω οιχηματι εικόνες ιών τιαλ/.u- ‘ 
κεών των Μνχερινον έστάσι, ώς Όχγον οι iv Σάϊ π oh 
ίρέες’ εστάσι μεν γαρ ξύλινοι κολοσσοί, εονσαι άρι&μόν ' 
ώς είκοσι μάλιστα κτ\, γνμναί iργaσμ^vaι · αιτινες μεν- 
τοι εισι, ονκ ϊγω elntlv ττλην η τα λεγάμενα.

131. Οι δε τινες Χέγονσι περί της βο'ο; ταντης καί 
των κολοσσών τόνδε τον λσγον, ώς Μνκερίνος ηοάσ&η Γ 
της ίωυτον χλνγατρός καί επειτα iμiγη οι άεχονση * 
μετά δε λεγονσι ώς η πάΐς άπηγξατο νπό άχεος, ό δε 
(ΐιν ε&αψε iv τ,η βόι τανττ], η δε μητηρ αντης των άμ- 
φιπόλων των προδουσεων την θυγατέρα τω πατρί άπε- 
ταμε τας χεΤρας, και νυν τάς εικόνάς αντεων είναι jib- 
πον&νίας, ταττερ αι ζωαι επα&ον. ταντα δη λεγονσι 
φλνηρίοντες, ώς Ιγώ δοκεω, τά τε άλλα καί δη και τα 
περί τας χεΐρας των κολοσσών’ ταντα γαρ ών και ημείς 
ωρέομεν, ότι ίσιο χρόνου τάς χείρας άττοβεβληκασι, αι 
iv ποσί αντεων έφιιίνοΐ’το εονσαι ετι καί ές iμε.

132. II δε βονς τά μεν άλλα κατακίχρνπται φοινι- 
κεω είματι, τον αυχένα δε καί τψ  κεφαλήν φαινει κεχρν- 
σωμένα παχεί καρτα χρνσώ · μεταξύ δε των κεριών δ 
τον ήλιον κνκλος μεμιμημίνος επεστι χρνσεος. Χστι <3β 
η βονς ονκ όρ(Η) αλλ* εν γοννασι κείμενη, μεγα&ος δε
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jfiTB ών χαι την βονν έχφέρονσι ές το (ρώς* <ρασι γάρ 
Λη αντί/ν δεηθηναι τού πατρος Afiocto/rov ιιποθνη- 

χονσαν iv τω ίνιαντώ άπαξ μιν τον ήλιον χατιδεΐν.
133. Μετά δε της θνγατρος το πάθος δεύτερα 

οντω τω βασύ^ί τάδε γενέσθαι' ϋ,θέιν οϊ μαντηίον 
κ Βοντονς >τ6/χος ώς μέλ/.οι εξ ετεα μοννον βιονς τω 
<Μ0μ τελεντησειν' τον δε δεινόν ποι^σάμενον πέμχμαι 
ς το μαντηΐον τω Οεφ δνείδισμα, άντιμεμφόμενον οιι 
► μέν αντού πατήρ χαι πάτρως άποχληισαντες τα ίρα 
cu θεών ον μεμντ^μενοι, άλλα χαι τούς ανθρώπους 
*>0είροντες, έβιωσαν χρόνον έπι πο)λόν, αντο? δ1 iwa-
ης ιών μύλοι ταχέως οΰτω τελεντησειν. lx δέ τον· χρη- 
ηρίον αντφ δεύτερα ιλθέίν λΐγοντα τούτων ευεχα χαι 

^τνντυχύνειν αντω τον βιον  ον γαρ ποιησαί μιν το 
/ρεών ην ποιίειν * δεϊν γ'αρΑ\γνπτον χαχονσθαι έπ 
ίτεα πεντψοντά τε χαι έχατόν, χαι τονς μεν δύο τον«$ 

ym̂ Qo εχεινον γενομενονς βασιλέας μαθεΐν τούτο, χέινον δΐ 
/>bv. Ttttrra άχούσαντα τον Μνχερίνον, ώς χαταχεχριμε· 
,}\*ων ι,δη οι τούτων, λ\γ>'α ποιι,σάμενον πολλά, οχως 

’.γίνοιτο ννξ, ανάψαντα αντά πάτιν τβ χαι ενπαθέειν, 
άντε ημέοης ον τβ >*i*ktoj άνιέντα, ϊς τε τά ιΜα χαι τα 
αλσειχ πλανώ μεν ον, χαι ίνα πννθάνοιτο είναι ένηβητ ηρια 
ϊπιτηδεώτατα. ταντα δέ ίμνχανάτο, θύω ν το μαντηίον 
ψενδόμενον άποδΐξαι, ϊνα οι δνώδεχα ετεα αντί εξ ιτεών 
ητένηται, αι νύχτες ημεραι ποιεύμεναι.

134. Πυραμίδα δε χα\ οντος άπελίπετο πολλον 
Ήασσω τον πατρός, εΐχοσι π οδών χαταδέονσαν χωλόν 
Sea στ ον τριών πλέθρων, Ιούσης τετραγώνου, λίθον δβ 
>ίζ το ημισν Λιθιοπιχου. την δη μετεξέτεροί <ρασι *Ελλη-

&vtav ’Ροδώπιος έταίρης γνναιχ'ος είναι, ονχ ορθώς
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λίγσντες * ονδε ών ουδέ εϊΰδτες μ οι φαίνονται )4γειν 
οντοι ητις ην η *Ροδώπις· ου γάρ αν οι πυραμίδα άνί- 
χλεσαν ποιήσασ&αι τοιαντην, ές τψ  ταλάντων χιλάδες 
αναρίθμητοι ώς λογω είπεΐν άναισίμωνται* προς δί on 
κατά *Αμασιν βασι/^νοντα rjv άχμάζονσα €Ροδώπις, άλ).7 
ου χατα τούτον ιτεσι γάρ κάρτα πολλοίσι ύστερον 
τούτων των βασιλέων των τάς πυραμίδας ταντας ψ  L·- 
πομένων *Ροδώπις, γενεψ μεν άπδ Θρήιχης, δούλη δε ψ  
'ΐάδμονας του 'ΐ/φαιστοπόλος άνδρος Σαμιον, σννδονλος 
δε Αίσωπον τον λογοποίον. και γάρ οντος *ΐάδμονος 
ίγένετο, ως διέδεξε τη δε ονκ ήκιστα' ίπεί τε γάρ πολ- 
λάκις χηρνσσόντων Αελφών ίκ χλεοπροπίον δς βονλοιτο 
ποινήν της Αίσωπον ψν/ης άνελίσ&αι, άλλος μεν ονδείς 
ίφάνη, 'ΐάδμονος δί παιδδς πάΐς άλλος ’ΐάδμων άνείλετο · 
οντω καϊ Αίσωπος 7ΐάδμονος ίγένετο.

135. * Ροδώπις δε Ις Αίγυπτον άπίχετο Σάν&εω τον 
Σαμίον χομίσαντδς μιν· άπιχομίνη δε κατ εργασίην 
Άνθη χρημάτων μεγάλων νπδ άνδρος Μντιληναίον Χα
ράξου , του Σχαμανδρωί'ίψον παιδδς, άδελφεον 
Σαπφονς της μονσοποιοΰ. οντω δη η'Ροδώπις ίΜνθερώ- 
/hj, και κατίμεινί τε ίν Αίγυπτο) καί κάρτα ίπαφροδιτος 
γενομένη μεγαλα ίκτησατο χρίσματα ώς άν είναι ‘Ροδώ - 
πιος, σταρ ονκ ως γε ές πυραμίδα τοιαντην (ξικεσΟαι, 
της γάρ την δεκάτην των χρημάτων ιδίσθτΛ ίστί ετι καί 
ές τάδε παντί τω βονλομίνω, ονδέν δεί μεγάλα οι χρή
ματα άναθείναι. ίπεθνμησε γάρ €Ροδώπις μνημηιον 
έωντης ίν τη ‘Ελλάδι χαταλιπίσθαι, ποίημα ποιησαμίνη 
τούτο το μη τυγχάνει άλλοι ίξενρημένον καί άνακείμενον 
ίν  ιρω, τούτο, άναθ είναι ίς Αελφονς μνημόσννον έωντης. 
της ων δέκατης των χρημάτων ποιησαμίνη οβελούς βον-
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LIU. I I .  CAP., 134 —  136*

πόρον? πολλονς σιδηρέονς, δσον ένεχωρεε η δεν.άτη οί, 
άπ έπεμπε ές Αελφονς· ο ΐ χαί ννν ετι σνννενέαται οπι- 
σβε μέν τον βωμόν τον Χϊοι άνέ&εσαν, άντίον δέ αυ
τόν τον νηον. qikiovot, δε χως έν τη Νανχράτι έπα- 
φρόδιτοι γίνεσ&αι al έταΐραι· τοντο μέν γάρ αντη, της * 
πέοι λέγεται ο δε δ λόγος, ον τω δη τι κλεινή έγένετο, ώς 
χαι πάντες οί ‘Ελληνες ‘Ροδωπιοξ τοννομα έξέμα&ον 
τοντο δε ύστερον τούτης 9 τη οννομα ην 'Αρχιδίχη, αοί
διμος άνά την ‘ΕλΜίδα η'ενετό, ησσον δέ της έτέοης πε- 
ριλεσχτρεντος. Χαραξος δέ ως λνσάμενος €Ροδώπιν 
υπενόστησε ές Μυτιλήνην, έν μέλει Σσπφω πολλά χατε- 
χερτόμησέ μιν. ‘Ροδώπιος μεν ννν περί πέπανμαι.

• 136. Μετά δέ Μνχερίνον γεί’έσ-θαι Αίγυπτον βα
σιλέα ελεγον οι ίρέες*Λσνχιν, τον τα προς ήλιον ανί- 
σχοντα ποιησαι τω ‘Ηφαιστο) προπύλαια, ιόντα πολλω 
τβ χτχλλιστα χαί πολλοί μέγιστα, εχει μέν γάρ χαϊ τα 
πάντα προπύλαια τνπονς τβ έγγεγλνμμένονς χαι άλλην 
δψιν οικοδομημάτων μνρίην, έχείνα δε χαϊ μαχρω μάλίτ- 
στα. έπϊ τοντον βασιλεύοντος Ό^γον, άμιξιης έονσης 
ποΏ.ης χρημάτων, γενέσΰαι νόμον Αϊγντττιοισι, άποδει- 
χννντα ένέχνρον τον πατρος τον νέχνν οί/τω λαμβάνειν 
το χρέος * προστεΟηναι δέ ετι τούτοι τω νόμοι τόνδε, 
τον διδόντα το χρέος χαί άπάσης χρατέειν της του λαμ- 
βανοντος &ηχης, τω δέ νποτιΟέντι τοντο το ένέχνρον 
τηνδε έπείναι ζημίην μη βονλομένω άποδονναι το χρέος, 
μητ ουτω έχείνοι τελάντησαντι είναι ταφής χνρησαι μητ 
έν έχείνοι τω πατρώο) τάφοι μητ έν άλλοι μηδενί, μητ 
αλλ.ον μηδένα των έωντον άπογενόμενον &αψαι. νπερ- 
βα)Λσ\λαι δέ βονλόμενον τοντον τον βασιλέα τους πρό- 
τερον έωντον βασιλέας γενομένονς Αίγυπτον, μνημόσν-
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vov πυραμίδα λιπεσθαι ix πλίνθων ποιησαντα, iv τιη 
γράμματα iv λίθω εγχεχο)ιχμμενα τάδε λέγοντά έστι- 
ΛΙη με χ α τ ο ν ο σ θ f;ς προς τάς λ ιθ ίν α ς  π υ ρ α μ ί
δας* προέχω  γά ρ  αυτιώ ν το σ οΰτον  όσον ο Ζευς 
των άλλων ·& εώ ν χοντω γά ρ  υπ οτυπ τοντες ες 
λίμ νη ν , ο τι π ρ ό σ σ χ ο ιτο  του πηλού τω χοντω, 
τούτο σ νλλεγο ντες  πλίν& ους ε ιρ υσ α ν  χα ί με 
τροποι τ ο ιο ν ιω  έξεπ ο ίη σ α ν. Τούτον μεν τοσαντα 
άποδίξασθαι.

127. Μετά δε τούτον βασιλευσαι άτδρα τυφλόν εξ 
Λννσιος πόλιος, τω ουνομα *Ανυσιν είναι, έπί τούτον 
βασιλεύοντος ίλάσαι in  Αίγυπτον χειρι nolXjj. Αιθίο
πας τβ χαι Σαβαχών τον Αιθιόπων βασιλέα, τον μεν 
δη τυφλόν τούτον οιχεσ&αι φευγοντα ίς τά ελεα, τον δε 
Αιθίοπα βασιλενειν Αίγυπτον in  ϊτεα πεντηχοντα, iv  
τοίσι αυτόν τάδε άποδεξασθαι * όχως των τις Αιγυ
πτίων άμάρτοι τι, χτείνειν μίν αυτών ονόώ'α ίθελειν, τον 
δέ χατά μεγαθος του αδικήματος, εχάστω διχάζειν, im - 
τασσοντα -χώματα χονν προς τι] εωντών πάλι, οθεν έκα
στος ψ  τών άδιχεόντων. xtri οντω ετι αί πόλιες ίγε- 
νοντο υψηλότεροι * τ<> μίν γάρ πρώτον ίχώσθησαν υπό 
τών τάς διώρυγας όρυξάντων επι Σεσώστριος βασιλίος, 
δεύτερα δε επϊ τον Αιθίοπος χαϊ χάρτα υψηλαι ίγίνοντο. 
υψηλεων δέ χαι ετέρων τασσόμενων iv τ*} Αιγΰπτω πο- 
λίων, ώς ίμοϊ δοχέει, μάλιστα η iv Βουβάστι πόλις έξε- 
γώσθη, iv rij χαι ίρόν έστι Βοτβάστιος άξιαπ ηγητοτα- 
τον ’ μίζω μεν γάρ αλλα χα* πολνδαπανωτερά έστι ιρά, 
ηδονη δε Ιδεσθαι ονδέν τούτον μάλλον, η δε Βονβαστις 
χατ 'Ελλάδα γλώσσαν Ιστι "Αρτεμις.

138. Το δ* ίρόν αντης άδε Τχει· πλψ  της ίσόδυν
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to uU .o νησός dan: dx γαρ τον Νείλον διώρνχες 
έσέχονσι ον σνμμίσγονσαι αλληλησι, άλλ’ αχρι της εσο- 
ύου τον ίρον έκατέρη έσέχει, 7/ μεν τη περιυρέονσα, η δέ 
τ#}, έονσα έχατέρη εκατόν ποδών, δένδρεσι κατα-
αχιος. τα προπύλαια ύφος μεν δέκα όργνιέων dan, 
τνποισι δε έξαπηχεσι έσχενάδαται αξίοισι λόγου, dbv δ* 
ιν μέση τrj πόλε το ίρον χατοραται πάντo&ev περιιοντι* 
ατβ γαρ της πόλιοί μεν έχχεχωσμένης νψου, τ ον δ*- ίρου 
Ου χεχινημένον, ώς αρχηθεν έποιηθη, Χσ οπτόν dan. 
περιχέει ό* αυτό αίμασιη έγγεγλνμμένη τνποισι* Χστι 
δε έσωθεν άλσος δενδρέων μεγίστων πεφντενμένον περί 
νηόν μέγαν, dv τω δη τωγαλμα ενι· ενρος δε και μήκος 
τον ίρον παντη σταδίου dan. κατά μεν δη την εσοδον 
da ερωμένη εσύ οδος )m0 ov dm σταδίονς τρεΊς μάλιστα 
χη, διό της αγορης φέρονσα ές το προς ηώ, ενρος δε ώς 
τεσσέρων πλέθρων τη και τη της όδον δένδρεα ον- 
ρανομηχεα πέ((ΜΒ · φέρει δ' ές'Ερμέω ίρόν. το μεν δη 
ίρον τοντο ονιω Χχει.

130. Ύελ.ος δέ της απαλλαγής του Αί&ίοπος ώδε 
Χλεγον γενεσθαι, οψιν dv τω νπνο) τοιηνδε ίδόντα αυτόν 
οί'χεσ&αι φειιγοντα* έδοχεέ οι ανδρα έπιστάιτα σνμβον· 
)Λνειν τονς ιρέας τους dv Αϊγυπτω σνλλέξαντα πάντας 
μέσους διαταμέειν ιδόντα δέ την όψιν ταντην λέγειν 
αυτόν, ώς πρόφασίν οί δοχέοι τ αυτήν τους χλεονς προ· 
deixvwuiy \να ασεβ?ισας περί τα ίρα κακόν τι προς χλεών 
η προς αν&ρώπων λαβοι* οΰκων ποιησειν ταυτα, άλλα 
γαρ οί έξεληλυθέναι τον χρόνον όχόσον χεχρησθαι αρ- 
ξαντα Αίγυπτου έχχωρησειν. Ιν γαρ τι) Λί&ιοπίη (όντι 
αυτω τα μαντηϊα, τοίσι χρέωνται Αιθίοπες, στείλε ώς 
δέοι αυτόν Αίγυπτου βασύ&νσαι Χτεα πεντήχο)τη. ώς



ών ο χρόνος οντος έξηΪΒ xal ανιόν η οψις τον έννπνίου 
έπετάρασσε, έχών απα?Χασσεται έχ της Αίγυπτον ό 
Σαβαχως.

140* rfLg δ* αρα οιχεσ&αι τον ΛΪ&ίοπα (ξ Αίγυ
πτον) αντις τον τνφ)ών αρχειν (χ των ελεών απιχόμενον, 
tv & α πενιηχοντα ετ$α νήσον χώσας σποδω τε xtu γΐ\ 
οιχ£8* οχως γαρ οί φοιτάν σίτον άγοντας Αιγυπτίων ώς 
έχαστοισι προστετάχ&αι σιγή του Αΐ&ίοπος, £ς δωρεψ 
χε?£νειν σφεας καί σποδόν χομίζετν. τούτην την νΐ\σον 
ονδεϊς πρότερον έδυνάσ&η ’Αμυρταίον (ξονρείν, αϊλα 
erect £πι πλέω η έπτ αχόσια ουχ οιοί τε ησαν ανττρ> 
ανενρειν οι πρότεροι γενόμενοι βασάΐες Αμνρταίον 
οννομα δε ταντη τη νησω 3£λβώ, μέγα&ος δ έστι non τη 
δεχα σταδίων,

141. Μετά δε τούτον βασιλευσατ τον ίρέα τον 
4Ιίφαίστον, τω ovyoua είναι ΣεΌ 'ώ ν τον iv αλογίησι 
εχειν παραχρησάμενον των μαχίμων Αιγυπτίων ώς ον- 
δεν δεησόμενον αυτών, αλλά τε δη ατιμα ποιεΰντα (ς 
ανττονς, χαί σφεας απέλέσ&αι τας άρουρας, τοίσι έπι 
των προτέρων βασιλείαν δεδόσ&ατ έξαιρέτονς ίχάοτω 
δυωδεχα αρονρας. μετά δε £π Αίγυπτον έλαννειν στρα
τόν μέγαν Σσναχάριβον βασιλέα 'Αραβιών τε xal ’Ασσυ
ριών ονχων δη έ&έλειν τους μαχίμους των ΑΪγντττίων 
βοη&ίειν. τον δε ιρέα ές απορίην απειληιιένον έσελΟόν
τα ές το μέγαρον προς ττογαί+ια αποδνρεσ&αι οϊα χιν- 
δυνευει παχλέειν όλοφνρόμενον δ* αρα μιν ίπελ&ειν 
ύπνον, χαί οί δόξαι έν τη υψι έπιστάντα τον χλεόν &αρ- 
συνειν ώς ονδεν πείσεται- αχαρι αντιαζων τον 
στρατόν αυτός γαρ οϊ ηεμχμειν τιμωρονς, τουτοισι δη 
μιν πισινόν τοίσι ένχπνίοισι, παραλαβυντα Αιγυπτίων
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£ τονς βονλομένους οι επεσθαι, στρατοπεδεύσασθαι b  
ϊίηΐονσίω (ταύτγ) γάρ εισι αι ίσβολαί)· ιπεσθαι δέ οϊ 
τών μαχίμων μεν ονδίνα άνδρών, χαπηλονς δε xal χει- 

. ρώνσχτας καί αγοραίους ανθρώπους. ένθαύτα άπιχο- 
αίνους, τοίσι έναντίοισι uvτοίίσι ίπιχυθίντας νύχτας μυς 
άρονραίονς χατα μεν quγίειν τους φαρετρεώνας αυτών, 
χατα δε τα τόξα, προς δε των ασπίδων τα όχανα, ώστθ 
τι) νστ&ραη) φευγόντων σφέων γυμνών οπλών πεσίειν 
πολλούς, χαϊ νυν οΰτος δ βασιλεύς ϊστηχε b  τώ ίρώ 
τού 'llquίσιου )1 Οίνος, ιχων ίπι της χειρός μύν, λίγων 
due γραμμάτων τάδε·. *Ες έμέ τις ορίω ν ευσεβής
έστω.

142. *Ε2 Μ ΕΝ τοσόνδε του λόγου Αιγύπτιοί τε χαϊ 
οι ίρίες ιλεγον, άποδειχνύνιες από του πρώτου βασι)*ος 
Ις του €Ι1φαίστου τον ίρία τούτον τον τελενταιον βασι- 
λεύσαντα μίαν τβ χαϊ τεσσεράχοντα χαϊ τριψ.οσίας αν
θρώπων γενεάς γενομίνας, xul b  ταντί)σι άρχιρεας xal 
βασι)Χας έχατίρους τοσουτους γενομίνους. χαίτοι τριη- 
χόσκχι μεν ιχιδρών γενεαΐ δυνίαται μύρια ϊτβ«* γενεαι 

; γαρ τρεις ανδρών έχατόν ιτεά ίστι. μιης δε χάι τεσσε- 
ραχοντα ϊιι ιών έπιλοίπων γενείων, άΐ έπησαν τι/σι 
τριηχοσίτ)σι, ϊση τεσσεράχοντα χαϊ τριηχόσια χαι χίλια 
ετεα. ουτω b  μυρίοισί τβ ετεσι xul χιλίοισι xal προς 
τριηχοσίοισί τβ xal τεσσεράχοντα Ό#γον θεόν άνΟρω- 
ποειδία ουδ&α γενίσίϊαι* ου μίν ουδέ πρότερον, ουδέ 

* ύστερον b  τοίσι ύπολοίποισι· Αίγυπτου βασιλεύσι γενο- 
. ιιινοισι ύ&γον τοιούτον ούδίν. έν τοίνυν τούτοι τώ χρό- 
: νω τετράν.ις Ό^ον έξ ί)0 ίων τον ήλιον άνατεϊλαι ■ ενθά 

τβ νυν χαταδύεται, ένθεύτεν δίς ίπαντείλαι, χαϊ ενθεν 
νυν ω·ατέλλει, ένθαν τα δίς χαταδνναι' xal ovdb τών



HERODOTI

κατ Αχγνπτον νπό ταντα ετεροιω&τςναι, οντε τα έχ της 
γης οντε τα έχ του ποταμού σφι γινόμενα, οντε τα αμφί 
νονσονς οντε τα χατα τους χλανότονς.

143. Πρότερον δε *Εχατααο τω λογοποιω ίν Θηβησι 
γενεηλ.ογτισ αντί εωντ'ον χαι αναδησαιτι την πατριην ές 
έχχαιδέχατον θεόν έποέησαν οϊ ίρέες τον Αιός οιόν τι 
χαι έμοϊ ον γενεηλογησαντι έμεωνιόν · εσαγαγόντες ές 
το μέγαρον εσω έόν μέγα έξηρί&μεον δειχννντες κολοσ
σούς ξνλινονς τοσοντους οσονς περ ε ιπ ο ν  αρχιοευς 
γαρ εχαστος αντδ&ι ίσταται έπι της έωντον ζόης εικόνα 
έο/υτοΰ' αρίχλμέοντες ων χαΐ δειχτνντες όί Ιρέες έμοι 
απεδείχννσαν πάϊδα πατρός ίωντών έκαστον έόντα, ix 
τον αγχτστα catο&ανόντος της εϊχόνος διεξιόντες δια 
πασέων, Γως ον απεδεξαν από σας αυτός. *Εχαταιω δε 
γεν εηλογησαντί εωντόν χαι αναδησαντι ές έχχαιδέχατον 
χλεόν αντεγενεηλόγησαν έπι Trj αριθμήσει, ου δεχόμενοι 
παρ ανζον από χλεον γενίσ&αι αν&ρωπον αντεγενεη- 
Χόγησαν δε ωδε, q άμενοι έκαστον των κολοσσών πιρω- 
uiv ix πιρώμιος γεγονέναι, ές ο τοί·ς πέντε χαι τεσσε- 
ραχοντα χαι τριηχοσίονς απεδεξαν κολοσσούς, πίρωμιν 
έχ πιρώμιος γεν όμεν or, χαΐ οντε ές χλεόν οντε ές ηρώα 
ανέδησαν αυτούς, πίρωμις δε έστι χατ *Ελλάδα γλώσ
σαν καλός χαγα&ός.

144. *Β&η ών των αι εικόνες ησαν, τοιοντονς απε- 
δειχνυσόν σψεας πόντος έόντας, ύλεών δε πολλόν απαλ
λαγμένους· το δε πρότερον των σνδοων τούτων &εονς 
είναι τους έν Ανγνπτο) άρχοντας, οιχεοντας αμα τόισι 
αν&ρώποισι, ναι τούτων αίει ενα τον χρατιόντα  είναι· 
ύστατον δε αντης βασιλενσαι Λρον τον ’ΟσΙριος πάΐδα, 
το ν ,’Απόλλωνα ’Ελληνες ονομόζονσι· τούτον χα τα π α ν-
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ravia Τυφώνα βσσιλ^νσαι ύστατον Αίγυπτον. "Οσιρις 
)έ έστι Αιονυσος κατ 'Ελλάδu γλώσσαν.

145. Εν ΕΏ.ησι μέν νυν νεώτατοι των Όεών νομί- 
'ονται είναι Πρακλης τε και Αιονυσος καί I I άν, παρ 
άιγυπτίοισι δε Παν μεν αρχαιότατος ναι των οκτώ των 
τρωτων λεγομένων Όεών, ‘ΐΐρακλης δέ των δευτέρων των 
δνωδεκα ?£γομένων είναι, Αιονυσος δέ των τρίτων, οϊ έκ 
ιών δυώδεκα Όεών έγένοντο. 'Ηρακλέί μεν δη όσα αυ
τοί Αιγύπτιοί φασι είναι ετεα ές Αμασιν βασιλέα, δεδη- 
ΛύταΙ μοι πρόσΟε' Πανί δέ ετι τούτων πλέονα λέγεται 
Ίναι, Αιονυσω δ* ελάχιστα τούτων, καί τούτο) πεντα- 
ιισχίλια καί μύρια λογίζονται είναι ές "Αμασιν βασιλέα, 
ιαϊ ταντα Αιγύπτιοι άτρεκέως φασι έπίστασΌαι, ahl τε 
.ογιζόμενοι καί ahl άπογραφόμεί'οι τά ετεα. Αιονυσω 
ιέν ννν τω έκ Σεμέλης της Κάδμον Ι^γομένον γενίσΌαι 
ιατα έξηκόσια ετεα και χίλια μάλιστα έστι ές έμέ, *1Ιρα- 
ιλεί δέ τω *Α)#μηνης κατά είνακόσια ετεα, Πανί δέ τω 
h Πηνελόπης ( έκ ταυτής γάρ καί 'Ερμέω λέγεται γενέ- 
τΟαι υπό *Ελλήνων ο Παν) ίλάσσω ετεά έστι τών Τρωι
κών, κατά τά οκτακόσια μάλιστα ές έμέ.
’ 146. Τούτων ων άμφοτέρων πάρεστι χφάσΟαι τόίσί

ϊίς πείσεται λεγομένοισι μάλλον έμοϊ δ’ ων η περί αν- κ 
τών γνώμη άποδέδεκται. εϊ μεν γαρ φανεροί τθ έγένοντο 
και κατεγηρασαν και οντοι έν τη *Ελλάδι, κατάπερ'Πρα- 
κλέης ό έξ Ι/ίμφιτρνωνος γενόμενος, και δη καί Αιονυσος 
ό έκ Σεμέλης καί Παν υ έκ Πηνελόπης γενόμενος, ιφη 

’ /αν τις καί τούτους άλλους γενομένους άνδρας εχειν τά 
ίκείνων οννόματα τών προγεγονότων <&εών νυν δέ 

Ιί^ίόνυσόν τε λέγουσι οι Ελλψ'ες ώς αυτίκα γενομενον ές 
ντόν μηρόν ένερράψατο Ζευς καί ηνεικε ές Ννσαν την 
I Herod. I. Ο ·
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υπέρ Αίγυπτον έονσαν ip rjj Αίθιοτιίη · xai Havog γε 
ovx εχονσι είπέϊν oxjj έτράπετο γενόμενος. δήλα 

ώτ μοι γέγονε ότι ύστερον έπύθοντο οι Ελληνες τούτων 
ία  οννοματα η τα ιών άλλων θεών. άπ ον δέ έπν- 
θοντο χρονον, an ο τοντον γενεηλογέονσι ανιών την 
γένεσιν.

147. Ταντα μεν νυν αυτοί Αιγύπτιοι λέγονσι. όσα 
δέ οι ΤΒ άλλοι άνθρωποι ναι Αίγνητιοι λέγονσι όμολο- 
γέοντες τοίσι άλ)χ>ισι νατά τούτην την χώρην γενέσ&αι, 
ταντ ηδη φράσω’ προσέσται δέ τι αυτόϊσι και της έμης 
οψιος. ’Ελευθερωθέηες Αιγύπτιοι μετά τον ίοία τον 
Ηφαιστον βασιλενσαπα (ονδένα γάρ χρόνον οϊοί τε L 
ησαν arev βασιλέας διαιτάσθαι), έστησαντο δνώδεχα 1  ̂
βασιλέας, δνωδεχα μοίρας δασάμενοι Αίγυπτον πάσαν. |  *, 
οντοι inιγαμίας ποιησάμενοι έβασίλενον νόμοισι τοισίδεϊ^ 
χρεωμένοι, μήτε χαταιρέειν αΧληλονς μήτε πλέον τι <5/^-1̂ . 
σθαι εχειν τον ίτερον τον έτέρον, είναι τε φίλονς τα 
μάλιστα, τώνδε δε εινεχα τοιν νόμονς τόύτονς έποιεΐοτοι 
ισχυρός περιστέλλοντας· έχέχρητό σφι καύ αρχας αύτί- 
κα ένισταμένοισι ές τας τυραννίδας, τον χαλχέχ φιάλy\ 
σπείσαντα αυτών έν τω ίρω τον \Ηφαίστου, τοντον\ 
άπασης βασιλενσει* Αίγυπτον * ές γαρ δη τα πάντα 
ιρα σννελέγοντο.

148. Και δη σφι μνημόσυνα ϊδοξε λιπέσθαι κοινή, 
δόξαν δέ σφι έποιησαντο λαβύρινθον, ολίγον υπέρ τ ^ | 
λίμνης της Μοίριος κατά κροκοδείλων καλεομένην πόλ&ί 
μάλιστα κη κείμενον· τον έγώ ηδη ιδον λόγου μέζω. etj^  
γαρ τις τα 4ξ *Ελληνων τείχεά τε και έργων 
σνλλογίσαιτο, (λάσσονος πόνον τε αν και δαπανης 1 ̂  
n /η iovta του λαβυρίνθου τοντον. ^χαίτο* αξιόλογος
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ten o tv Εφεσο) έστί νηος καί o tv Σάμω. ησαν μέν vw  
καί ai πυραμίδες λογον μέζονες καί πολλών έκαστη αυ
τιών Ελληνικών έργων καί μεγάίων άνταξίη· 6 δε δη 
λαβύρινθος και τάς πυραμίδας υπερβάλλει, του γάρ 
δνωδεκα μέν είσι αυλοί κατάστεροι, άντίπυλοι άίΧηλησι, 
εξ μίν προς βορέην , εξ δέ προς νότον τετράμμέναι,

!συνεχώς· τοίχος δε εξωθεν 6 αυτός σφεας περιέργει. 
οικημ/πα δ’ ενεστι διπλά, τά μεν ύπόγαια, τά δέ μετέω
ρα έπ έκείνοισι, τρισχί)Λα άρι-θμόν, πεντακοσίων καϊ 
χιΜων έκάτερα. τά μέν vw  μετέωρα των οίκημάτων αυ- 

ΫίψτοΙ τε όρέομεν διεξιόντες καϊ αυτοί θεησάμενοι ίέγομεν, 
ί< τά δέ αυτών υπόγαια λόγοισι ίπυνθανόμεθα. οΧ γάρ 
■ji έπεστεώτες των Αιγυπτίων δεικνύναι αυτά ονδαμώς 

γθελον, φάμενοι θηκας αυτόθι είναι των τβ αρχήν τον 
λαβύρινθον τούτον οίκοδομησαμένων βασιλέων καί των 
£ρών κροχοδείΪΜν. οντω των μέν κάτω πέρι οίκημάτων 
axojj παραλαβόντες ίέγομεν, τά δε άνω μέζονα άνθρω- 
πηνων έργων αυτοί όρέομεν. αι τβ γάρ έξοδοι διά των 
στεγέων καί ο» έίτγμοί δια τών αύίέων έόντβς ποικιλω- 
τατοι θώνμα μυρίον παρέχοιτο έξ αυλής τε ές τά οική
ματα διεξιούσι καί έκ τών οίκημάτων ές παστάδας, ές 
στέγας τβ άλλας έκ τών παστάδων καί ές ανλάς άλλας 
έκ τών οικημάτων, οροφή δε πάντων τούτων ΜΊνη κα- 
τάπερ οι τοίχοι, οί δέ τοίχοι τύπων έγγεγλνμμένων 
πλεοί' αυλ.η δέ έκάστη περίστυλος λίθου λευκού άρμο- 
σμεν ου τβ μάλιστα, της δέ γωνίης τελευτώντας τού λβ- 
βνρίνθου ϊχεται πνραμίς τεσσερακοντόργυιος, έν τμ ζφα 
ψεγάλα έγγεγλνπτa r  οδός 0* ές αυτήν υπό pjV πε- 
στοίψαι.

149. Του δέ λαβυρίνθου τούτου Ιόντος τotovtov,
0  2
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ονδεμιης ποονυίης αϊτόν ποιησαντα, ές δε τά thee εδοξέ 
σφι διώξαι, ψιλτόσαντας τά n)jii<na της δνναμιος, έχ δε 
των έλέων όρμεώμενον μη έπιμισγεσ&αι rjj u)lrj Αίγυ
πτο).»

152. Τον δε Ψαμμίτιχον τοντον πρότερον φενγοντα 
τον Αι&ίοπα Σαβανών, ος οι τον πατέρα Νεχών άπέ- 
χίεινε, τοντον φενγωτα τότε ές Σνρίην, ώς άπαλλάχΰη 
έχ της όψιος τον ονείρου 6 Αίχλίοψ, χατηγαγον Αιγυ
πτίων οντοι οΐ έχ νομού Σαΐπεώ εισι. μετά δε βασιλεύ
οντα το δεύτερον προς των ΐνδεχα βασιίάων χαταλαμ- 
βανει μιν διά την χίνέην φενγειν ές τα Όεα. έτχιστάμέ
νος ών ώς περιυβρισμένος εΐη προς αυτών, έπενόεε τίσα- 
σ&αι τους διωξαντας. πέμψαντι δέ οι ές Βοντουν πολιν 
ές τδ χρηστηριον της Αητούς, εν&α δη Αιγνπτίοισί έσιι 
μαντέμον άψενδέστατον, ηλχλε ,χρησμός ώς τίσις ηζει 
άπδ χλαλάσσης χα)*έων άνδρών έπιφανέντων. χαι τω 
μεν δη άπιστίη μεγάλη νπεχέχντο χαλχέονς οι ανδρας 
ηξειν έπιχονρονς* χρόνου δε ον πολλ.ον διελ&όντος άνα- 
γχαίη χατέλαβε *Ιωνάς τε χαϊ Κάρας ανδρας, χατά ληίην 
έχπλωσαντας άπενειχ&ηναι ές Αΐγντττον, έχβάιτας δε ές 
γην χαι οπλισ&έντας χαλχω αγγέλλει των τις Αιγυπτίων 
ές τά ΐλεα άπιχόμενος τω Ψαμμιτίχω, ώς ονχ ίδών προ- 
τερον χαλχω ανδρας όπλισΟέντας, ώς χάλχεοι άνδρες 
άπιγμένοι άπο θαλάσσης λεηλατενσι το πεδίον. ό δέ 
μα&ών το χρηστηριον έπιτελενμενον φίλα τε τοΐσι *Ιωσι 
xui Καρσι ποιέεται, xal σφεας μεγάλα νπισχνενμενος 
πεί&ει μετ έωυτου γενέσ&αι. ώς δε επεισε, οϋτω άιια 
τοΐσι μετ έωυτου βονλομένοισι Αιγνπτίοισί χαί τοΐσι 
έπιχονροισι χαταιρέει τονς βασιλέας.

153. Κρατησας δέ Αίγυπτου πόσης ό Ψαμμίτιχος
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Lin. II. CAP. 15r — 154.

Μποίησε τω 'Ηφαιστο? προπύλαια iv Μέμφι τά προς νό- 
jjlrov άνεμον τετραμμένα, αυλήν τβ ιώ?*'Απι, iv τjj τρίφεται 
^γ.πείκν (γονή οΛπις,  οικοδόμησε, ivaviiov ιών προπν- 

αίων, πάσαν τβ περίστνλον εονσαν καί τύπων πλλην* 
nS \αντί δε κιόνων υπεστάσι κολοσσοί δχωδεκαπηχεες τη 
ή- \αυ 5̂· ο 6έ Ιίίπις κατά την 'Ελλήνων γλωσσάν ίση  
ft J Εηαφος.

154. Τοισι δε 'ίωσι καί τοίσι Καρσϊ τοίσι σνγκα-, 
τεργασαμένοισι ανιω δ Ψαμμίηχος δίδω σι χώρους iroi- 
κησαι άντίονς άλλ.ηλων, τον Νείλον το .μέσον εχοντος* 
οίσι οννόματα έτεΟη Στρατόπεδα, τονιονς, τβ δη σφι 

τους χώρονς δίδωσι, και ταλλα τά νπεσχετο πάντα άπέ- 
δωκβ’ καί δη και ποίίδας παρέβαλε αντοίσι Αιγυπτίους 
την ‘Ελλάδα γλώσσαν έκδιδάσκεσΰαι· από δε τοντων 
έκμα&όντων την γλώσσαν οι νυν έρμηνίες iv Αιγύπτιο 
γεγόνασι. οι δέ ”ΐωνές τβ και οι Κάρες το ντους τους 
χώρονς οΥκησαν χρόνον ini πολλών είσί δε οντοι οI 
χώροι προς ϋ  αλ.άσσης ολίγον ενερΟε Ιίονβάσιιος πόλιος, 
ίπϊ τώ ΙΙηλονσίω καλούμενο? στόματι τον Νείλον, τον- 
tois' μεν δη χρόνοι ύστερον βασιλεύς "Αμασις έξαναστη- 
σας ένίλεντεν κατοίκισε ig Μέμφιν, ιμνλακην ίωυτον 
ποιενμενος προς Αιγυπτίων ■ τοντων δε οίκισϋέντων iv 
Αιγύπτιο οί Ελληνες ον τω έπιμισγόμενοι τουτοισι τά 
περί Αίγυπτον γινόμενα από Ψαμμιτίχον βασιλέος άρ- 
ξαμενοι παντα vul τά ύστερον ίπιστάμεϋα άτρεκεως' 
πρώτοι γαρ οντοι iv Αίγυπτο? αλλόγλωσσοι κατοικίσΟη- 
σαν. it; ων δί ίξανέστησαν χώρων, iv τοντοισι δη οι τε 
ολκοί των νεών καί τά ίρείπια τών οικημάτων το μέχρι 
έμεν ησαν. ΨαμμΙτιχος μεν νυν οντω ϊσχε την Αί
γυπτον.
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155. Τον δε χρηστηρίον -τον έν ΑΪγνπτω ποϊΐα 
έπεμνησΘην ηδη, και δη λόγον περί αυτόν ώς άξιου 
Ιόντος ποιησομαι· το γάρ χρηστηρίον τούτο τό Ιν Αι- 
γνπτω ίστϊ μεν Λητονς ίρόν, έν πόλι δε μεγάλη ΐδρνμέ- 
νον κατά τό Χεβεννυτιχον χαλεόμενον στόμα τον Νείλον, 
άναπλέοντι από ‘Θαλάσσης άνω. οννομα δέ τη noh 
ταντη όχου τό χρηστηρίον έστι, Βουτώ, ώς καί ηρότερον 
ουνόμασταί μοι. ίρόν δέ Ιστι έν τη Βοντοί ταντη ’Απόλ
λωνος καί 'Αρτέμιδος. και ό γε νηός της Αητούς, έν τώ 
δη τό χρηστηρίον ενι, αυτός τβ τυγχάνει Ιων μέγας χαϊ 
τα προπύλαια εχει ές ύψος δέκα όργνιέων. τό δέ μοι 
των φανερών Θώνμα μέγιστο* παρεχόμενον φράσω. 
ϊστι έν τω τεμένεϊ τούτοι Αητούς νηός έζ ενός λίΘον πβ- 
ποιημένος ες τβ νψος καί ές μήκος, καί τοίχος έκαστος 
τοντοισι - ίσος * τβσσεράκοντα πηχέων τούτων έκαστον 
Ιστι* το δέ καταστέγασμα της οροφής άλλος έπικέεται 
λίΘος, εχων την παρωροφίδα τετράπηχνν.

456. Οντω μέν νυν ό νηός των φανερών μορτών 
• περί τούτο το Ιρόν έστι Θωνμάστότατον, τών δέ δευτέ

ρων νήσος η Χέμμις χαλενμένη. ιστι μεν έν λίμνη βα- 
‘Θέη χαί πλατέη κείμενη παρά τό έν Βοντοί ίρόν, λέγεται 
δε νπ Αιγυπτίων είναι αυτή η νήσος πλωτή, αυτός μεν 
εγωγε οντε πλέον σαν ούτε χινηΘεϊσαν ίδον, τέΘηπα δε 
ακούω* ei νήσος άληΘέως έστί πλωτή, έν δη ών ταντη 
νηός τβ ’Απόλλωνος μέγας ϊνι τίαί βωμοί τριφάσιοι ένι- 
δρναται, έμπεφυκατη δ’ έν αυτή φοίνικες συχνοί καί 
άλλα' δέΡδρεα καί η&ρ&οφόρα καί άφορα πολλά, λόγον 
δέ τόνδε έπάέγοντες1 ϋϊ Αιγντπιοί φασι είναι αντην 
πλωτήν, ώς έν τη νήσοι ταντη ονχ έονση πρότερον πλω
τή Ληιώ, έονσα τών οκτώ Θεών τών πρώτων γεν ο μίτων.
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\t\y.tovaa δε tv Bamoi τιόλι, ΐνα δη οι το χρηστηοιον 
τοντυ έστι, Απόλλωνα tiuqu *Ισιος παραχαταθήχην δε- 
ξαμίνη διέσωσε, χαταχρύψασα έν τη τΰν πλωτέ] λιεγομέ- 
νΐ] νησω, στβ το παν διζημενος δ Τύφων έπηλθε, ΘΟωι 
έξενρέίν τον 9Οσίριος τον παλδα. 'ΑπόΏωνα δε χαι 
Αζ τεμιν Αιονυσου χαι * Ισιος λέγονσι είναι παίδας, Αη- 
τουν δε TQOCfoy αντοϊσι χαι σώτειραν γενέσθαι. Αιγν- 
ητιστι δί \Απόλλων μεν Ύ/Ιρος, Αημητηρ δε11σις, * Αρτε μις 
δε Βονβαστις. έχ τούτου δε τον λόγον χαι ούδενός άλ
λον Αισχύλος ο Ενφορίωνος ηρπασβ το έγώ ηράσο), 
μοννος δη ποιητέων των προγενομένων * (ποίησε γάρ 
Αρτεμιν είναι θυγατέρα Αημητρος. την δε νήσον δια 
τούτο γενέσθαι πλωτήν. ταΰτα μεν οντω λίγονσι.

157. Ψαμμίττχος δέ έβασίλευσε Αίγυπτον τέσσερα 
χαι πενιτριοντα ϊτεα , των τα ενός δέοντα τριηχοντα 
*Αζωτον της Συρίης μεγαλην πόλ^ν, προσχατημενος έπο- 
λιόρχεε, ές ο έξε1?£ ’ αντη δε η *Αζωτος άπασέων πολίων 
ini πλωστον χρόνον ποΪΛορκενμένη αντέσχε των ημείς 
ΐδμεν.

* 158. Ψαμμιτίχον δε Ζ\Ύβχως παΊς (γένηο χαϊ έβα-
οίλενσε Αίγυπτον, ός τη διώρνχι (πεχείρησε πρώτος τη 
ές την Ερνθρην θάλασσαν φερονση, την Ααρειος ο 
Πέρσης δεύτερα διωρνξε * της μηχος μέν έστι πλόος 
ημέραι τέσσερες, εύρος δε ώρνχθη ώστε τριηρεας δύο 
πλέ&ιν όμον έλαστρειμένας. ηχται δε απο του Γΐείλον 
το ύδωρ ές αυτήν, τμτται δε χατνπερθε ολίγον Βουβά- 
στιος πολιος παρά Πατονμον την ’Αραβίην ηόλιν. έ&έ- 

, χει δί ές την 'Ερυθρήν θάλασσαν, ωρυκται δε πρώτον 
μέν τον πεδίου τού Αιγυπτίου τά προς 'Αραβίην εχοντα, 
εχεται δε κατνπερθβ τον πεδίου τδ χατά Μέμτμν τείνον
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υρος, έν τώ αι λι&οτομίαι ινεισι. τον ών δη ονρεος τον- 
τον πήρα την νπωρίην ηχται η διωρνξ cat έσπερης μα- 
χρη προς την ηώ, vat ιπεηατ τείνει ές διασψάγας, cpi- 
ρονσα από τον ουρεο? προς μεσαμβρίην τβ ναί νότον 
άνεμον ές τον νόλπον τον 3'Αράβιον. τη δέ ελάχιστόν 
ίστι ναι σνντομώτατον έχ της βορηΐης θαλάσσης νπερ- 
βηναι ές την νοτίην ναι ’Ερν&ρην την αντην ταντην χα- 
λεομένην, από τον Κασίον ονρεος τον ονρίζοντος Αί
γυπτον τε v.u\ Σνρίην, από τούτον είσι στάδιοι χίλιοι 
(ς τόν ’Αοάβιον νόλπον. τούτο μεν το σνντομώτατον, η 
δέ διώρνξ πολλω μαχροτέρη, όσω σχολιωτέρη έστί. την 
έπ$ Νεχω βασάεος όρνσσοντες Αιγυπτίων άπώλοντο 
δνώδεχα μυριάδες. Νεχώς μεν νυν μεταξύ όρνσσων 
έπανσατο μαντηΐου έμποδίον γενομενον τοιονδε, τω 
βαρβαρω αντόν προεργάιζεσ&αι * βαρβάρους δέ π  όντας 
οι Αιγύπτιοι χαλεονσι τους μη σφέσι ομόγλωσσους.

159. Πανσάμενος δέ της διώρνχος ό Νεχως έτρά- 
πετο προς στρατψας, χάί τριηρεες αι μεν έπι τη βοφμη 
χλαλάσση έποιη&ησαν, αι δ* έν τω ’Αραβίω χόλποι έπι

• τη Ερν&ρη &<χ\άσση, των Χτι οι όλχοι inίδηλοΐ. χ«ι 
ταντησί τε έχράτο έν τω δέοντι, χαϊ Σνρίοισι πεζή ό 
Σίεχως συμβολών iv Μαγδόλω ένίχησε, μετά δέ την μά
χην Καδντιν πόλιν της Σνρίης έθυσαν μεγάλην ειλε. έν 
τη δέ έσ&ήτι ετνχε ταντα χατεργασάμενος, άνέ&ηχε τω 
ΛΑπόλλωνι πεμψας ές Βραγχίδας τάς Μιλησίων. μετά 
δέ ίχχαίδεχα ετεα τά πάντα άρξας τελευτρ, τζ> παιδί 
ψάμμι παρόδους την αρχήν.

160. ’Επ\_τούτον δη τόν ψ άμμιν βασιλεύοντα Αί
γυπτον άπίχοντο ’//λείων άνδρες άγγελοι, αχχέοντες δι
καιότατα xul χάλλιστα τι&έναι τόν ί ν ’Ολνμπίη αγώνα

·*
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πάντων άν&ρώπων, καί δοχέοντες παρά ταντα ου$* άν 
τονι; σοφωτατονς άν&ρώπων Αιγυπτίους ουδέν ίπεξεν- 
ρειν. ως δε άπιχόμενοι ές την Αίγυπτον ol 'ifijetoi ελβ- 
γον των εϊνεχα άπίχοντο, ίν&αντα δ βασιλεύς οντος 
συγχαϊ^ετat Αιγυπτίων τους λεγομένους είναι σοφωτά - 
του?, σννελ.-ΰόντες δέ οι Αιγύπτιοι έπυν&άνοντο των 
ΙΙλείων φόντω ν άπαντα τα κατηχεί σφίας ποιέειν περί 
τον αγώνα· απηγησάμενοι δέ τα πάστα ϊφασαν ήχειν 
ίπιμα&ησόμενοι, ει τι ϊχοιεν Αιγύπτιοι τούτων δίκαιό· 

r τερον ίπεξευρέΐν. οι δέ βουλενσάμενοι έπειρώτων τους 
I'Ηλείονς, ει σφι όί πολιήται ίναγοτΑζονται. οί δέ ϊφασαν 
και σφίων και των άλλων ‘Ελλήνων ομοίως τω βονλομένω 
ίξέίναι αγωνΙζεσΟαι. οι δέ Αιγύπτιοι ϊφασαν σφεας 
οντω τιΌέντας παντός του δικαίου ήμαρτηχέναΐ' ουδέ- 
μίαν γάρ είναι μηχανήν όχως ου τω άστώ άγωνιζομένιρ 
προσ&ήσονται, αδιχέοντες τον ξείνον. αλλ3 el δή βού
λονται δικαίως τιΟέναι καί τούτον εινεχα άπιχοΐατο ίς 
Αίγυπτον, ξείνοισι αγωνιστή σι ίχέλενον τον αγώνα τι- 
Sivai, 3ΙΙ)*ίων δέ μηδενϊ είναι αγωνίζεσ&αι. ταντα μέν 
ΑΪγυπτιοι 3Jfljtioiai υπεΟηχαντο.

161. ψάμμιος δέ ιξ ϊτεα μουνον βασιλενσαντος Αί
γυπτον καί στρατευσαμένον Ις Α ΐϋιοπίψ  καί μεταντίχα 
τε)*ντήσαντος ίξεδέξατο 3ΑπρΙης ό Ψαμμιος, ος μετά 

1 ψαμμίτιχον τον έωντοΰ προπάτορα ίγένετο ενδαιμονέ- 
στατος τών πρότερον βάσιμων, ίπ ϊτεα πέντε και είκοσι 
αρζας, Ιν τόίσι ίπΐ τε Σιδώνα στρατόν ήλασε χαι {ναυ
μάχησε τα» ΤνρΙω. ίπεϊ δέ οι ϊδεε κακώς γενέσ&αι, Ιγί- 
νετο απο προφάσιος την ίγώ μεζόνως μέν ίν τοίσι Αι- 
βυκόίσι λόγοισι άπηγήσομαι, μετρίως δ* ίν τώπαρεόντι* 
αποπίμψας γαρ στράτευμα ό 3ΑπρΙης ίπι ΚνρηναΙους

ι I
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μεγαλωστί προσέπταισε, Αιγύπτιοι δε ταντα έπιμεμηό- 
μενοι απίστησαν άπ αυτον, δοχέοντες τον Αηρίην ίχ 
προνοίης αχπονς άποπέμψαι ές φαινόμενο? χαχον, ΐνα 
δη σφίων φ&ορη γίνηται, αυτός δε των λοιπών Αιγυ
πτίων άσφαΰστερον αρχή' ταντα δε δείνα ποιενμενοι 
οντοί τε οι άπονοστησαντες χαϊ οί των απολυμένων φί
λοι (τπ έστησαν ίν. της ι&είης.

162. Πνεόμενος δε ο ’Απρίης ταντα πέμπει in  
σίτους "Auaaiv χαταπαυσοντα λόγοισι. ό δε ίπ&ί τε 
ϊσιιν.όμετος χατελάμβανε τους Αιγυπτίους, ταντα μη 
ποιέειν λίγοντος αυτοί των τις Αιγυπτίων οπισίλε στας 
π ερ ιείχε  οι χννέην, χαι περιτι&εϊς εφη inι βασιληΐη 
περιτίχλίναι, χαι τω ονχως αεχουσιον ίγίνετο το ποιεν- 
μενον, ως διεδείχννε * (πει τε γάρ έστησαντο μιν βασι
λέα των Αιγντττίων οι απεστεώτες, παρεσχενάζετο ώς 
έ).ών έπι τον *Απρίην. πνεόμενος δε ταντα ο Απρίης 
έπεμπε in "Αμασιν ανδρα δόχιαον των περί έωντόν Α ι
γυπτίων, τω ουνομα ην Πατάρβημις, εντειλάμενος αντω 
ζωοντα *Αμασιν αγαγείν παρ έωυτόν. ώς δε απιχόμενος 
ο Παταρβημις τον "Αμασιν έχάλεε, ό *Αμασις (ετυχε γαρ 
in ίππου χατημενος) έπάρας απεματάίσε, χαι τουτό μιν 
έχέλενσε Απρίμ απάγειν. όμως δέ αυτόν αξιονν τον 
Παταρβημιν, βασιλέος μεταπεμιΐομένον ιέναι προς αυ
τόν* τον δε αντω νποχρίνεσ&αι, ώς ταντα πάλαι πα- 
ρασχευαζετσι ποιέειν, χαι αντω ον μέμψεσ&αι \ίπρί- 
ipr παρέσεσ&αι γάρ χαι αυτός χα\ άλλους άξειν. τον 
δε Πατάρβημιν (χ τε των λεγομένων ουχ άγνοεΐν την 
διάνοιαν, χαι παρασχευαζόμενον όρέοντα σπονδή άπιέ- 
ψαι, βονλόμενον την ταχίστην βασιλέί δηλωσαι τά πρησ- 
σόμενα. ώς δί άπιχίσ&αι ανιόν προς τον ’Λπρίην ουχ
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(άγοντα toy νΑμάσιν, ουδέ'να λόγον αύτώ δόνια αλλα 
περιϋύμως εχοντα περιταμείν προστά^αι αυτόν τα τβ 
> ωτα καί την ξίνα. ιδόμενοι δ* οΐ λοιποί των Αιγυπτίων, 
οί ιιι τα Ικείνον Ιφρόνεον, άνδρα τον δοκιμώτατον ίων- 
τών οντω αίσχρώς λύμη δί αχεί μεν ον, ουδενα δη χρόνον 

; έπισχοντες άπιστέατο προς τους ετέρους καί έδίδοσαν 
σφέας αυτούς *Λμάσι.

163. Πνεόμενος δε καί ταύτα ο *Λπρίης, ώπλιζβ 
t τους έπικονρους χαι ηλαυνβ Ιπί τους Αίγυτττίονς · είχε 
• δε περί έωντον Κάρας τβ και "ίωνας ίχνδρας έπιχονρονς 
; τρισμνρίονς, ην δέ οί τά βαύιληία έν Σαί πόλι> μεγάλα 

Ιόντα και άξιοϋέητα. και οι τβ πβρϊ τον *Λπρίψ Ιπι 
τους Αιγυπτίους ηϊσαν, και οί πβρί τον "Αμασιν Ιπί τους 
ξείνους. εν τβ δη Μωμέμτμ πόλι Ιγένοντο άμφότεροι, 
καί πειρησεσϋαι ϊμελλον άλληλων.

104. *Εστι δε Αιγυπτίων επτά γενεά, καί τούΐων οί 
, μεν Ιρέες, οί δέ μάχιμοι κεΟλίαται, οί δέ βουκόλοι, οί δέ 

σνβώται, οί δέ κάπηλοι, οί δέ έρμηνεες, οί δέ κυβερνηται. 
γενεά μεν Αιγυπτίων τοσαύτα ΙστΙ, ούνόματα δέ σ<μ 
κίεται απο των τεχνέων. οί δέ μάχιμοι αυτών καλέονται 
μεν Καλασίριες τβ και Ήρμοτύβιες, Ικ νομών δέ τώνδι 

ι βίσί* κατά γάρ δη νομούς Αίγυπτος άπασα διαραίρη- 
ται. \ * 

1G5. *Ερμοτυβίων μέν όιδβ εΐσί νομοί, Βουσιρίτης,
Σαίτης, Χεμμίτης, Παπρημίτης, νήσος η Προσωπίτις
καλεομένη > ΝαΌώ το ημισυ. Ικ μέν τούτων των νομών
<Ερμοτύβιές εισι, γενόμενοι, ότβ Ιπί πλείστους γβνοίτχτο,

• ύχκαίδβκα μυριάδες, και τούτων βάνανσίης ουδβις δε-
• δάηκβ ονδέν, άλλ* άνεωνται Ις το μάχιμον.

106. ΚαλασιρΙων δέ οίδβ αλ?.οι νομοί είσι, ΘηβαΊοξ}
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μεγαλωστι προσίπταισε, Αιγύπτιοι δέ ταντα ίπιμεμφο- 
μενοι απίστησαν απ αντον, δοχίοντες τον Απρίην ίχ 
προνοίης αυτονς αποτΐίμψαι ίς φαινόμενον χαχόν, ίνα 
δη σφίων φ&ορη γίνηται, αυτός δε των λοιπών Αιγυ
πτίων ασφα)έστερον αρχή · ταντα δε δείνα ποιενμονοι 
οντοί τε οι απονοστησαντες χαι οι των απολομίνων φί
λοι απίστησαν ix της Ι&είης.

162. Πυ&όμενος δε δ 'Απρίης ταντα πέμπει ίπ 
αυτονς "Αιιασιν χαταπανσοντα λόγοισι. δ δέ έπεί τε 
απιχόμενος χατελάμβανε τους Αιγυπτίους, ταντα μη 
ποιίειν λέγοντος αντοΰ των τις Αϊγντττίων οπισ&ε στ ας 
περιε&ηχέ οι χννίην, χαι περιτι&έϊς ϊψη έπι βασιληίη 
περιτίχΗναι* χαι τω ονχως αεχονσιον έγίνειο το ποιεν- 
μενον, ώς διεδείχννε* έπεί τε γαρ ίστησαντο μιν βασι
λέα των Αίγνπτίων οι απεστεώτες, παρεσχενάζβτο ώς 
ίλών ίπι τον *Απρίην. πν&όμενος δε ταντα δ Άπρίης 
έπεμπε in "Αμασιν ανδρα δόχιιιον των περί ίωντον Α ι
γυπτίων, τω οννομα ην Παταρβημις, εντειλάμενος αντω 
ζώοντα *Αμασιν αγαγείν παρ έωυτόν. ώς δέ απιχόμενος 
ο Παταρβημις τον Αμασιν έχαλεε, δ ^Αμασις (ετνγε γαρ 
in ίππον χατημενος) ίπάρας απεματαϊσε, χαι τοντό μιν 
έχέλενσε Απρίη απάγειν. όμως δέ αυτόν αξιουν τον 

- Παταρβημιν, βασιλίος μεταπεμπομίνου Ιέναι προς αυ
τόν* τον δέ αντω νποχρίνεσ&αι, ώς ταντα παλαι πα
ρασκευάζεται ποιίειν, χαϊ αντφ ον μίμψεσ&αι *Απρί- 
ψ · παρίσεσ&αι γαρ χαϊ αυτός χαϊ άλλους αξειν. τον 
δέ Παταρβημιν 4χ τε των λεγομένων ουχ αγνοειν την 
διάνοιαν, χαι παρασχευαζόμενον όρεοντα σπουδή άπιί- 
ναι, βουλόμενον τψ  ταχίστην βασιλέί δηλωσαι τα πρησ- 
σομενα. ώς δέ απιχίσ&αι αυτόν προς τον *Απρίην ουχ



άγοντα τον, *Αμύσιν, ούδΐνα λόγον αντω δόνια aλλα 
περιϋυμως εχοντα περιταμειν ηροστάξαι αυτόν τά τε 
ώτα καί την ξίνα. ιδόμενοι δ* οι λοιποί των Αιγυπτίων, 
οι ιτι τα (κείνου έφρόιτον, άνδρα τον δοχιμώτατον έωυ- 
τών οντω αισ/ρώς λυμη διακείμενον, ουδίνα δη χρόνον 
in ισχόντες άπιστεατο προς τους ετέρους και id ίδ ο σαν 
σφίας αυτούς *Λμάσι.

163. Πυ&όμενος δε καί ταύτα ο *Απρίης, ώπλιζβ 
τους inικονρους καί ηλαυνε ini τους Αιγυπτίους ’ είχε 
δε περί εωυτόν Κάρας τβ καί *Ιωνας άνδρας (πικούρον; 
τρισμυρίους, ijv δέ οι τά βαόιληϊα iv Σαί πάλι, μεγάλα 
ιόντα καί άξιο&έητα. καί οι τε περί τον *Απρίιιν (π) 
τους Αιγυπτίους ϊμσαν, καί οι περί τον "Αμασιν int τους 
ξεΐνο\’ς. εν τε δη Μωμΐμ^ι π oh (γένοντο άμφότεροι, 
και ττειρτ̂ σεσ&αι εμέλλον ά)Χηλων. 4

1C4. "Εστι δέ Αιγυτττίων επτά γενεά, καί τούτων οι 
μεν ιρίες, οι δε μάχιμοι χ&Χέαται, οί δέ βουκόλοι, οι δέ 
σνβώται, οι δέ κάπηλοι, όί δέ έρμψεες, οι δέ κυβερνιέμαι, 
γίνεα μέν Αιγυπτίων τοσαύτα ioτί, οννόματα δέ στμ 
κεεται απο των τεχνίων. οι μάχιμοι αυτών καλεονται 
μεν Καλασίριες τε και 'βρματύβιες, ix νομών δέ τώνδι 
eiar κατά γάρ δη νομούς Αίγυπτος απασα διαραίρή
τοι.

165. 'Ερμοτνβίων μέν οίδε εισι νομο)9 Βουσιρίνης, 
Σάϊτης, Χεμμίτης, ΠαπρημΙτης, νήσος η ΠροσωπΊτις

: ν.α)εομένη, Να&ώ το ημισυ. ix μέν τούτων τών νομών 
*Ερμοτύβιίς εισι, γενόμενοι, ο τε in) πλείστους γενοίατο, 
έχκαίδεκα μυριάδες, καί τούτων βάνανσίης ουδεις δε- 
δάηκε ουδέν, άλλ* ανεωνται ές το μάχιμον.

166. Καλασιριων δε οίδε άλλοι νομοί εισι, Θηβαίος,
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Βονβαστίτης, 9Αφ&ίτης, Τανίνης, Μενδησιος, Σεβεττύ- 
της, ^ΑΟριβίτης, Φαρβαι&ίτης, Θμονίτης, ^Ονοντςίτης, 
9Αννσιος, Μνεχφορίτης' οντος ο νομός έτ νησω οιχέει, 
άντίον Βουβάστιος πόλιος. οντοι δε οι νομοί Καλασι- 
ρίων είσι, γενόυενοι, οτε ini πλείστονς έγετίατο, πέντε 
χολ εΤχοσι μυριάδες άτδρων. ονδε τούτοισι εξεστι τέχνην 
ίηασχησαι ονδεμίαν, άλλα τα ές πόλεμον έηασχέουσι 
uovra, ηαίς παρά ηατρός ενδεχόμενος.

167. Έλ μέν νυν χαι τούτο παρ Αιγυπτίων μεμα· 
■ίληχασι οι Ελληνες, ονχ εχω άτρεχεως xgnrca, ορίων xal 
θρηΐχας χαί Σχν&ας χαι Πΐρσας χαι Αυδονς χαι σχε
δόν π όντας τοιγ βαρβάρους άποτιμοτέρους των άλλων 
ηγημένανς πολιτειών τους τάς τέχνας μαν&άνοντας xal 
τους ίχγονονς τούτων, τονς δ* απαλλαγμένους των χει- 
ρωναξιέων γενναίους νομιζομένους είναι, χαι μάλιστα 
ταίγ ές τον πόλεμον ανειμένους. μεμα&ηχασι δ* ών 
τοντο πάπες ο ι"Ελληνες, χαι μάλιστα Ααχεδαιμόηοι. 
ηχιστα δε Κορίν&ιοι όνοηαι τους χειροτίχνας.

168. Γερεα δε σφι ην τάδε ίξαραιρημένα μούνοισι 
Αιγυπτίων πάρεξ των ίρεων άρουραι εξαίρετοι δυω- 
ΰεχα εχαστω ατελέες. η δε αρουρα ίχατόν πηχέων tail 
Αιγυπτίων παντη, ο δε Αιγύπτιος πηχις τυγχάνει Τσος 
ίων TW Σαμίω. ταντα μεν δη τοΊσι άπασι ην έξαραι- 
ρημένα, τάδε δε εν περιτροπή έχαρπούπο χαι οχδαμά 
ώυτοί' Καϊασιρίων χίλιοι χαι <Ερμοτνβίων άλλοι ίδορν- 
φόρεον ύταντόν ΐχαστοι τον βασιλέα* τούτοισι δ* ων 
τάδε πάρεξ των άρουρίοτν άλλα Ιδίδοτο in ημερ  ̂ εχά- 
(TT7], οπίου σίτον στα&μο^ηέντε μνίαι έχάστοι, χρεών 
βοεων δύο μνίαι, οίνου τεσσερες άρυστηρος. ταντα 
Vficn οίεΐ δορυγορέουοι ιδίδοτο.
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1G9. *Επεί τε δέ σννιόντες ο τε 'Λπρίης άγων τους 
Ιηχονρονς v.fxl 6 "Λμασις π όντας τονς Αιγυπτίονς, uni- 
■οντοές Μωμεμφιν πό)τν, σννίβηλον καί έμαχέσαντο 
έν εν οί ξεΐνοι, πληθε'ί δε πολλφ Ο,ήσσονες έόντες κατά 

fiovTo ία σ ώθησαν. *Αηρίεω δε λέγεται, είναι ηδε η διά
νοια, μηδ' άν -θεόν μιν μηδένα δύνασθαι πανσαι της 
Ιίασιληίης · οντω ασφα)&ως έωυτφ ίδρνσθαι ίδόχαε. και 
νη τότε σνμβαλων έσσωθη, xui ζωγρηθείς άπηχθη ές 
νΣαιν ττυλιν, ές τα έωντον οικία πρότερον ιόντα, τότε δε 
ψμασιος ηδη βασιλίμα. ένθαντα δε τέως μεν έτρέφετο 
Vv τοίσι βασιληΐοισι, καί μιν*Λμασις εν περιείπε · τέλος 
Μ μεμφομένων Αιγυπτίων ώς ου ποιοι δίκαια, τρέφων 
τον σφίσι τε και έωυτφ εχθιστόν, οντω δη παραδιδοί 
•τον *Λπρίην τοίσι Λιγνπτίοισι. οί δέ μιν απέπνιξαν,
I και εηειτα έθαψαν έν τη σι πατρωησι ταφησί' αϊ δέ 
είσι έν τφ Ιρφ της *Λθηναίης,. άγχοτάτω τον μεγάρου, 
έσιόντι αριστερής χειρός. έθαψαν δε ΣαΙται πάντας 
τους έχ νομού τούτον γενομένονς βασιλέας εσω έν τω 
ιρν̂ . και γαρ το του Αμασιος σήμα ίχαστέρω μέν έστι 
του μεγάρου η το τον 5Λπρίεω καί των τούτον προπα
τόρων, εστι μέντοι ν,α\ τούτο έν τη αυλή τον ίρου, πα
στός λίθινη μεγάλη και ησ/.ημένη στνλοισί τε φοίνικας 
τα δένδρεα μεμιμημένοισι κμι τη άλλη δαπάνη. εσω δέ 
έν τη πασιάδι διξά θυρώματα εστηκε, έν δε τοίσι θ ν-  
ρώμασι η θηκη έστί.

170. Εισι δέ κα\ αϊ ταφαι τον ονκ οσιον ποιούμαι 
έπί τοιοντο) πρτγματι έξαγορενειν τουνομα έν Σαι, έν 
τφ ίρω της Ιίθηναίης, οπισθε τον νηον, παντός του της 
Αθηναίης έχόμεναι τοίχου, καϊ έν τφ τεμένεί οβελοί 
έστασι μεγάλοι Μ Οίνοι, λίμνη τέ έστι έχομένη λιθίνη

/
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χρηπίδι χεν.οσμημενη χαϊ έργασμένη εν χνχλίύ, χαϊ μύγα· 
θος, ως έμοϊ έδόχεε, όση περ η έν Αηλω η τροχοειδής 
χαλεομένη.

171. ’Εν δε τη λίμνη ταντη τα δείχηλα των πα&έων 
αντον ννχτος ποιενσι, τα χα)Αονσι μυστήρια Αιγύπτιοι, 
περϊ μεν νυν τούτων ειδότι μοι έπϊ πλέον ώς εχαστα αν- 
των εχει, ενστομα χείσθω. χαϊ της Αημητρος τελετή 
πιρ^ την οΐ ΕέΧηνες θεσμοφόρια χαλεονσι, χαϊ ταντης 
ειδοτι μοι ττέρι ενστομα χείσ&ω, πλιγν όσον αντης όσίη 
έστϊ λίγειν. αι Ααναον θυγατέρες η σαν αί την τελετήν 
ταντην ίζ Αίγυπτον έζαγαγονσαι χαϊ διδάξασαι τός 
Πελασγιώτιδας γνναιχας · μετά δε έξανιστάσης πόσης 
Πελοπόννησον νπό Αωριίων (ξαπώ)ετο η τελετή, οι δε 
νποϊχιφθεντες ΠελοποννησΙων χαϊ ονχ ίξαναστάντες 
Αρκάδες διέσωζον αντην μοννοι.

172. *Απρίεω δε ώδε χαταραιρημένον έβασΟετ*σε
"Λμασις, νομού μεν Σαιτεω έών, έχ ττ,ς δέ ην πόλιος,
ουνομά οι εστι Σιούφ. τα μεν δη πρώτα χατόνσντο'τόν
Αμασιν Αιγύπτιοι χαϊ Ιν ονδεμιη μοίρη μεγάλη ηγον,
one δη δημότην το πρϊν ιόντα χαϊ οιχιης ονχ έπιφανέος■
μετά δε σοφίη αυτούς ό *Δμασις, ονχ αγνωμοσύνη

JL. * * 1 1 _____ λ _____ λ Λ _____\

τούτον χατ ων χόψας άγαλμα δαιμονος έξ αντον ίποιη- 
σατο, χαϊ ίδρυσε της πόλιος οχου ην έπιτηδεώτατον· οι 
δέ Αιγντ τ τ μ η  φοιτεοντες προς τώγαλμα έσέβοντο μεγά
λως. μαθων δέ ο Αμασις τό έχ των αστών ποιεύμενον, 
σνγχαλέσας Αιγυπτίους έξέφηνε φας έχ τον ποδανιπτη- 
ρος τάφαλμα γεγονέναι, ές τον πρότερον μεν τούς ΑΪ·

Κ

Ή
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ήτίονς ένεμείν τβ χαι ένουρέειν xal πόδας ένεχπονίζε- 
θαι, τότε δε μεγάλως σέβεσ&αι. ηδη ών ϊφη Πγων 
ιοίως αυτός τω ποδανιτπηρι πεπρηγά’αι · el γαρ πρό- 
ρον είναι δημότης, αλλ’ έν τω παρεόντι είναι αυτών 
ισιλεύ;· χαϊ τιμάν τβ χαϊ προμη&έεσ&αι έωντον ίχέ- 
υβ. τοιρντω μίν τρόπο) προ στη'άγει ο τους Αίγυτΐτίονς 
ύτβ  διχαιούν δουλευειν.

173. 'Εχρατο δε χαταστάσει πρηγμάτων TOiffis' τό 
ί* ορ&ριον μέχρι οτου πλτμλώρης αγορης προ&ύμως

^ ίρησσε τα προσφερόμενσ π ρήγματα, τό δε από τούτον 
ινε τβ χαι χατέσχωπτε τούς σνμπότας χαι rp> ματαιος 
xu\ παιγνιημων. αχΟεσ&έντβς δε τούτοισι οί φίλοι 

ύτού ένου&έτεον αυτόν τοιάδβ λέγοντες · fiaoitev, 
sx ορ&ώ; σεωντον προέστηχας, ές το αγαν φαύλον 
ροόηων σεωντον* σε γαρ χρην Ιν %λρόνω σεμνω σε- 
νόν &αϊχέοντα δι ημέρης πρησσειν τα πρηγματα, xal 
ντω Αιγύπτιοί τ* αν ίπιστέατο ώς ύπ ανδρός μεγάλου 
ρχοντat, xal αμεινον συ αν ηχουες· νυν δε ποιέεις ον- 
αμώς βασιλιχά. *0 δ' άμειβετο τοισίδε αυτούς· Τα 
δξα οι χεχτημένοι, έπεαν μίν δίωνται χρασ&αι, έντα- 
υονσι, Ιπεαν δέ χρησωνται, έχλύονσΐ' el γαρ δη τον 
ΐαιτα χρόνον ίντεταμένα εΐη, έχραγείη αν, ώστβ ές τό 
4ον ουχ αν ϊχοιεν αύτοΊσι χράσ&αι. οντω δη xal αν
θρώπου χατάστάσις* ει ί&έ),οι χατεσπονδάσ&αι αιεί 
ΐηδε (ς παιγνίην τό μέρος έωντον ανιέναι, λα dot αν ήτοι 
ιανείς η όγε απόπληχτος γενόμενος. τα έγώ έπισταμε- 
Γος μέρος έχατέρω νέμω. Ταύτα μίν τους φίλους αμεΐ- 
ptxx ο.

174. Λέγεται δε ό*Αμασις, χαι οτβ rjv ιδιώτης, ώς 
φιλοπότης iov xal φιλοσχώμυων χαι ούδαμως χατεσπου-
Herod Τ. Ρ
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δοσμένος άνηρ' οχως δε μιν έπι)Μποι πίνοντά τε χαϊ 
ευπα&έονζα τα έπιτηδεα, χλέπτεσχε άν περιιών. οΐ δ9 
αν μιν φαμειρι εχειν τα σφέτερα χρήματα άρνε\μενον 
άγεσχον έπϊ μαντηίον οχον έχάστοισι εΐη. πολλ.α μΐν δη 
χαϊ άλίσχετο υπό των μαντηιων, πόέΧά δε χαϊ αποφεύ
γεστε. έπεί τε δε χαϊ έβασί)*νσε, έποίησε τοιάδε · όσοι 
μεν αντον των χλεών άπΰ.νσαν μη φώρα είναι, τοντων 
μεν των ίρών οντβ έπεμέλ^το οντε ές έπισχενψ έδίδον 
ονδίν, ονδέ φοιτεών ε&νε ώς ονδενός έονσι άξίοισι ψεν- 
δέα τε μαντηϊα χεχτημένοισι * όσοι δέ μιν χατίδησαν. 
φωρα είναι, τούτων δε ώς άλη&έως &εών ιόντων χαϊ 
αψενδία μαντηϊα παρεχόμενων τα μά)χ(Ττα έπεμέλετο. ΐ

175. Καϊ τοντο μεν έν Σάϊ τη ’Λ&ηναίη προπύλαια}^ 
χλωυμάσιά οι Ιξεποιησε, πολλόν πάντας υπερβαλλόμενος 
τω τε νψεϊ χαϊ τω μεγά&εϊ, όσων τε το μέγα&ος λίχλωιλ 
έστϊ χαϊ δχοίων τέων* τοντο δέ χολοσσονς μεγάλους χαϊ 
άνδρόσφνγγας περιμηχεας άνέ&ηχε, U&ovg τε άλλ,ονς ές 
έπισχενψ νπερψνέας το μέγα&ος έχόμισε. ηγάγετο δ 
τοντων τους μεν έχ των χατά Μέμφιν έονσεων λίχλοτο- 
μιέων, τονς δέ νπερμεγά&εας έξ 3ΕλεφαντΙνης πόλιό 
πλοον χαϊ έιχοσι ημερέων άπεχονσης από Σαίος. τό δ 
ουχ ηχιστα αυτών αλλά μάλιστα χλωνμάζω, έστι τόδε * 
οΥχημα μοννόλι&ον έχόμισε έξ 'Ελεφάντινης πόλιος, χα 
τοντο έχόμιζον μιν έπ ετεα τρία, δισχίλιοι δέ οι προσε- 
τετάχατο άνδρες άγωγέες, χαϊ οντοι απόντες ησαν χν- 
βερνψαι. της δε ·> στέγης τούτης τό μεν μηχος εξιοΰέν 
έστι είς τβ χαϊ βΥχοσΙ πηχεες, ενρος δέ τεσσερεσχαίδεχα 
νψος δέ οχτώ. ταντα μέν τα μέτρα εξω&εν της στί\ 
της μοννολί&ου έστI, άτάρ Χσω&εν τό μηχος όχτωχαίδβ- 
χα πηχέων χαϊ πνγόνος, τό δέ ενρος δνωδεχα πηχ'~~ά'
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δέ νψος nine πηχέων icni. αντη τον ιρον χεεται 
τψ  ϊσοδον. ϊσω γάρ μιν ές το ιρον φασι τώνδ* 

εχα ούχ ίσελχυσαι· τον αρχιτέκτονα αντης έ)χομέ- 
ς της στέγης άναστεναξαι, οια τβ χρόνου ίγγεγονοτος 
ύΧον χαϊ άχ&όμενον τω εργοη τον δε *Λμασιν ίν&νμι- 
Τόν' ποιησάμενον ονχ έαν ϊτι πρόσωτέρω έλχυσαι. ηδη 
τινες λέγονσι ώς αν&ρωπος διεφ&αρη νπ αντης των 

» αυτήν μοχλ&υόηων, xal από τούτον ονχ έσύχν- 
αι.

176. ?Ανέ&ηχβ δε xal έν τοισι άλλοισι ίρόισι 6 *Αμα- 
; π'άσι τοίσι έλλογίμοισι έργα το μέγα&ος άξιοχλέητα, 
δί χαϊ iv Μίμφι τον ύπτιον χείμενον κολοσσόν τον 

φαιστβιου εμπροσ&ε, τον πόδβς n in e  χαϊ ββδομηχοηά 
h η  τό μηχος. ini δε τω αντο) βά&ρω έστάσι ΛΪχΗοπι- 

ν ιόντες λί&ον δυο χολοσσοϊ, βϊχοσι πυδών τό μέγα- 
ος ίων ιχάτερος, ό μέν εν&εν ό δ’ εν&εν τον μεγάρου. 
?τι δε λί&ινος ετβρος τοσοντος χαϊ iv Σαϊ, κείμενος 
«τά τον αυτόν τρόπον τφ iv Μίμφι. τη *ϊσι τβ τό iv 
ϊίμφι ιρον *ΑμασΙς ίστι ό έξοιχοδομησας, έόν μέγα τβ 

άξιο&εητότατον.

&
Λ

177. *Επ *Αμάσιος δέ βασιλεος λέγεται Αίγυπτος 
τλιστα δη τότβ βυδαιμονησαί χαι τα από του ηοταμον 
/ χωρη γινόμενα χαϊ τα από της χώρτ\ς τοίσι αν&ρώ- 
ιισι,χαι πόλις iv αντη γενέσϋαι τας άπάσας τότε δισ- 
>ρίας τας οιχεομένας. νόμον δέ ΑιγνπτΙοισι τονδβ 

^ψμασις ioru ό χαταστησας, άποδειχννναι ετβ'ος έχαστον 
$ νομάρχη n a n α τινά ΑϊγνπτΙων ό&βν βιονται· μη 
8 ποιβνντα ταντα, μηδέ αποφαϊνοντα διχαΐην ζόην, 
ϊννεσ&αι &αν<χτω. Σόλων δέ ό ’Λ&ψαΊος λαβών ίξ

Ρ 2
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Αίγνπιον τονιον τον νόμον 'ΑΟψαιοισι ε&ετο · τώ 
ίχείνοι ές alii χρέωνιαι, torn άμώμω νόμο).

178. Φιλέλλ,ην δί γενομενος υ νΑμασις άλλα τε ές 
'Ελλήνων μετεξετέρονς άπεδέξατο, χαϊ δη χαϊ τοΊσι am- 
χνενμένοισι ές Αίγυπτον εδωκε Χανχρατιν πάλιν έ>οιχη- 
oat' τόϊσι δε μη βονλομένοισι αυτών οίχέειν, αντοΰ δε 
ναντιλλομέτοισι εδωχε χώρονς ένιδρνσασθαι βωμούς χαι 
τεμένεα θεόϊσι το μεν νυν μέγιστον ανιών τέμενος χαϊ 
οννομαστότατον έόν χαϊ χρησιμώίατον, χαλενμενον (3el^ 
'Ελλήνων, aide πάλας είσι al ιδρυμένα* xotvjj, 'ΐώνων μέν 
Χίος χαϊ Τέως χαϊ Φωχαια χαϊ Κλαζομεναϊ, Αωριέων δε 
*Ρόδος χαϊ Κνίδος χαϊ *Αλιχαρνησσός χαϊ Φασηλις, Λιο- 
λέων δε η Μντιληναΐων μοννη. τοντέων μέν ion  τοντο 
ίο τέμενος, χαϊ προστάτας τον έμπ ορίου ανται αι πο· 
λιές εισι αι παρέχονσαι * οσαι δε άλλαι πάλας μεταποι- 
εννται, ονδέν σφι μετεόν μεταποιεννται. χωρίς δί .ίι- 
γινηται έπ ιωνιών ίδρνσαντο τέμενος Αι 'ος, χαϊ άλλο 
Χαμιοι ΙΙρης χαϊ Άΐιλησιοι 'Απόλλωνος.

179. Ίΐν δε ιό παλαιόν μοννη η Χανχρατις ιμπά- *·»
ριον χαϊ άλλο ονδέν Αίγυπτον, ει δέ τις ές τών τι άλλο Γ  
στομάτων τον Χειλού απέχοιιο, χρην όμόσαι μη μέν 
έ»οντα έλθεΤν, άπομόσαντα δέ τι} νηι avijj πλέειν ές το·* 
Κανωβιχάν ’ η εί μη γε οιά τε εΧη προς ανέμους αντίονς 
πλέειν, τα φορτία εδεε περιάγειν tv βάρισι περί το Αέλ· ; 
τα, μέχρι ου απίχοιτο ές Νανχρατιν. οντω μέν δη Χαν·  ̂
χρατις έτετίμητο. 'Ε

180. *Αμ<ριχτνόνων δέ μισθωσ ανιών ιόν ένΑελφοισι > 1 
νυν ιόντα νηόν τριψοσίων ταλάντων έξεργάσασθαι (ό ά 
γαρ πρότερον ίων αυτόθι αυτομάτως χατεχαη), τους * 
Αελφοιν δέ έπέβαλλε τειαριημάοιον τον μισθώματα
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ήΐιρασχεΐν πλανώμενοι δε οι Αελφοϊ περί τάς πόλις 

ψύτίναζον, ποιενντες δε τούτο ουκ έλάχιστον έξ Αιγυ- 
ί> ου ένείκαντο· νΛμασις μεν γάρ σφι εδωχβ χίλια στυ- 
■>' ΐηρίης τάλαντα, οι δε έν Αίγνπτω οικέοντες "Ε).ληνες 
k -οσι μνέας.
Ί* 181. Κυρηναίοισι δε "Αμασις φιλότητά τε καί σνμ- 
■ji ιχΐψ σννε&ηχατο. έδικαίωσβ δε και γημαι αυτόΰεν,
$ ? έπι&υμησας‘ΕλληνΙδος γνναικδς, e’re καί άλλως φι- 
& πητος Κνρηναίων ε'ΐνεν.α. γαμέει δ' ών, οϊ μεν λέγονιη 
 ̂ άττεω, οι δ* 'Λρχεσ'ιλ̂ ω θυγατέρα, οι δε Κριτοβουλον, 

δρδς των αστών δοκίμου, τη ουνομα ην ΑαδΙκη. τη 
I τε σνγκλίνοιτο δ "/ίμασις, μίσγεσϋαι ονκ οίός τβ 

AmivBτο · τησι δε άλλησι γνναιξι έχράτο. έπεί τε δε 
ίΊλλον τούτο έγίνετο, είπε ο Άμασις προς την ΑαδΙκην 

ντην καλεομενην *£1 γυναι, κατά με έφάρμαξας, και 
fu τοι ονδεμία μηχανη μη ονκ άπολωλεναι κάκιστα 
ναικών πασέων. *II δε ΑαδΙκη, έπεί τβ οι άρνενμένη 
δεν έγίνετο πρηντβρος ο "Αμασις, βνχβται έν τω νόω 
• 'Αφροδίτη, ψ  οϊ νπ έκείνην την νύκτα μιχ&η δ *Λμα · 
ς (τούτο γαρ οι κακού είναι μηχος), άγαλμά οϊ άπο- 
ίμψΒίν Ις Κνρηνην. μετά δε την ευχήν αυτίχα οϊ έμι- 
9η δ Άμασις, και το ένΟεντβν ηδη, δκότβ ελ&οι προς 
πην, έμίσγετο, και κάρτα μιν εστερξβ μετά τούτο, η 
' Ααδίκη άπεδωχβ την ευχήν τη Όβώ · ποιησαμένη γάρ 
?αλμα άπέπεμψβ ές Κνρηνην, το ϊτι και ές έμέ ην σόον, 
ΐω ιδρνμενον του ΚυρηναΙων άστεος. ταυτην την Λα- 
■κην, ώς έπεχράτησε Καμβνσης Αίγυπτου και έπν&ετο 
νιης ητις ειη, άπέπεμψε άσινέα ές Κνρηνην.

182. *Ανέ&ηχε δε καί άνα&ηματα δ "Αμασίς ές την 
^ Ελλάδα τούτο μεν ίς Κνρηνην άγαλμα έπίχρνσον *Α&η·
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ναίης xat ειχονσ εωντοΰ ^aqrj είχασμενην, τοντο δε τη 
& Λίνδω *A\hpruiy δνο τε αγάλματα XiOtrct xal &ώ- 
ρηχα λίνεον άξιοίΗτττοτ, τοντο δ' ξς Σάμον rrj °Πρτ} ει- 
χστας ίωντον διαασίας ξνλίνας, άΐ iv τω νηω τώ μετάλω 
*όγινζτο εη %αι το μ*χ$ι /μ*ι*, οηισ&Β των &ν{μων. Ις 
μεν τνν Σάμον άτή&ηζε χατά ξεηη'ην την ξαντόν τε xai 
ΠοΙνχράηεος τον Λιάχεος, ξς δε Λίνδον ξεινίης μεν ον- 
δψιης εινεχεν, cm δε το ϊρον το iv Λίνδω το της 3Λ&τγ  
ναίης λέγεται τάς τον Λαναου &νγατίρας Ιδρνσασ&αι 
προσσχονσας, errs άττεδίδρησχον τους Αίγυπτον τταίδας. 
ταντα μχν ανί&τρα ο ’’Αμασις, εϊλε δε Κντιρσν ττρωτος 
άν&ρωπων χαι χατεστρεφατο ές φόρου ατταγαγψ .

HEROD ΟΤΙ LIB. IL CAP. 182.
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ΑΑΙΚΑΡΝΗΣΣΕΟΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ

ΕΠ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Μ Ε Ν Η  Θ Α Λ Ε ΙΑ .

E m  τούτον d?j τον *!/ίμασιν Καμβυσης δ Κνρου 
έστρατευδτο, άγων ναι α)1ονς τώνηρχο, ναι 'Ελλήνων 
Ιωνάς τβ νάϊ Αιολέας, δι αιτίην τοιψδο* πέμψας Καμ· 
βνσης ές Atfamov νηρννα octree "Αμασιν θυγατέρα, 
octree δε έχ σνμβουϊΐης άνδρδς Αιγυπτίου, δς μεμψδμβ- 
νος "Λμασιν ϊπρηξβ τούτα, ότι μιν έξ απάντων των έν 
Αίγυπτο) ιητρών αποσπάσας άπδ γυναινός re νάϊ τέ- 
ννων ινδοτον έποΙησΒ ές Πέρσας, ore Κύρος πίμψςς 
παρά *Αμασιν airee ιψρδν δφ&αλμων, δς εϊ'η άρκπος 
των έν Αιγυπτφ. τούτα δη έπιμεμφδμενος δ Αιγύπτιος 
ένηγβ ττ) σνμβουλίτ], vehvciv alrdeiv τον Καμβυσεα 
Αμασιν -θυγατέρα, Γνο η δονς άνιωτο η μη δους Καμ- 
βυσγι άπεχθοιτο. δ δε *Αμασις rjj δυνάμει των Περσιών
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όχθόμένος χαι αρρωδέων ονχ ti/ε  οντε δούναι οντε αρ- 
νησαοr&ai * bv γαρ ηπίστατο οτι ούν. ώς γυνανχά μιν 
ψελλε Καμβυσης εξειν αλλ* ώς παλίαχην. ταντα δη εχ- 
i-ογιζόμενος (ποίησε τάδε, ίρ Απρίεω τον προτέρον βα- 
σι)Χος θνγατηρ χαρτα μεγάλη τε χαι ευειδής μούνη τον 
οΤχον Αλειμμένη, oviouu δε οι ην Νίτητις. τούτην δη 
την παίδα δ *Αμασις χοσμησας ίσ&ητί τε χαι χρνσω 
αποπέμπει Ις Πέρσας ώς έωντου θυγατέρα. μετά δε 
χρόνον ως μιν ησπάζετο πατρόθεν οίτομάζων, )έγει 
προς ανιόν η παίς * 'SI βασϋ&ό, διαβεβλημένος νπό 
^Αμάσιος ον μανθάνεις, oj έμέ σοι χόσμω άσχησας άπέ- 
πεμψε, ώς έωντον θυγατέρα διδονς (ον σαν ττ} άληθηίη 
'Απρίεω, τον (κείνος (όντα (ωντον δεσπότεα μετ Αιγυ
πτίων (παναστας (φόνενσε. Τοντο δη το ϊπος χαι ατ- 
τη η αιτίη (γγενομένη ηγαγε Καμβνσεα τον Κνρον με- 
γά)χος θνμωθέντα (π Αίγυπτον. οντω μεν νυν Ηγονσι 
Πέρσας

2. Αιγύπτιοι δε οιχηιεννται Καμβνσεα, φάμενοί μιν 
(χ τούτης δη της 'Απρίεω θνγατρός γενεσθαι* Κνρον 
γαρ είναι τον πέμψαντα παρά Αμασιν (πι την θυγατέ
ρα, αλλ ον Καμβνσεα. λέγονιες δε ταντα ονχ όρθώς 
Χέγονσι. ον μην ουδέ λέληθε αντονς (ει γαρ τινες χαι 
άλλοι, τα Περσιών νόμιμα όρθώς (πιστεαται χαι Αιγύ
πτιοι), οτι πρώτα μεν νόθον ον σφι νόμος (στι βασι- 
λενσαι γνησίου παρεόντος, αντις δε ότι Κασσανδάνης 
της Φαρνάσπεω θνγατρός ην παίς Καμβνσης, άνδρός 
'Αχαιμενίδεω, αλλ* ονχ- (χ της Atγνπτίης. άλλα παρα- 
τρέπονσι τον λόγον προσποιούμενοι τμ Κνρον οιχίη 
συγγενείς είναι. και ταντα μεν ωδε εχει.

8. Λέγεται δε και οδε ο λόγος, (μοί μεν ον πιθαν 'ος,



*, ως- τών ΙΙερσιδων γυναικών έσελ&ονσά τις παρά τάς 
§ Κυρον γυναίκας, ώς είδε τη Κασσανδάνη παρεστεώτα 
• τέκνα ενειδέα τε και μεγάλα, πολλοί έχρατο τώ έπαινοι 
I νπερϋ ωνμαζονσα, η δε Κασσανδάνη έονσα του Κυρον 

γυνή είπε τάδε · Τοιώνδε μέντοι έμέ παίδων μητέρα έθυ
σαν Κύρος ίν άτιμη/ εχει, τψ  δ' an Αίγυπτον; έπικτη- 
τον έν τιμή τΐ&εται. Tijv μέν άχ&ομένην τη Νιτψι 
tineιν ταντα, των δέ οι παίδων τον πρεσβντερον ε\πείν 

ι Καμβυσεα · Τοιγάρ τοι ω μητερ, έπεάν έγώ γένωμαι 
ανηρ, Αίγυπτου τά μέν άνω κάτω Όησω, τά δέ κάτω 

ι ανω. Ταντα ειπεΊν αυτόν ετεα ώς δέκα κον γεγονότα,
: καί τάς γυναίκας έν Όώνματι γενέσ&αι* τον δέ διαμνη- 
, μονευοντα ουτω δη, έπεί τε άνδρώ&η και εσχε την βα- 

σιληί'ην, ποιησασΟαι την έπ Αίγυπτον στρατη'ιην.
4. Σννψεικε <5β και άλλο τι τοιόνδε π ρήγμα γενε- 

σ&αι ές την έπιστράτενσιν ταντην. ην τών έπικονρων 
των \Αμάσιος άνηρ γένος μέν ‘Αλικαρνησσενς, οννομα δέ 
οι Φανης, και γνώμην ικανός και τά πολεμικά άλκιμος. 
οντος δ Φάνης, μεμφόμενός κον τι *Αμάσι έκδιδρησκει 
πλοίω έξ Αίγυπτον, βονλόμεΐ'ος Καμβνση έλθεϊν ές 
λογονς. οί« δέ έοντα αυτόν έν τόίσι έπικοΰροισι λόγον 
ου σμικρον έπισταμενον τε τά περί Αίγυπτον άτρεκέ- 
στατα, μετά διώκει ό άΐμασις σπονδήν ποιενμενος έλε"ίν, 
μεταδιώκει δέ τών ενί’ονχων τον πιστότατον άποστε/λας 
τριηρε'ί κατ αυτόν, δς αιρέει uiv έν Ανκίη, έλών δέ ουκ 
ανιγγαγε ές Αίγυπτον σοφίη γάρ μιν περιηλχλε ό Φα
νης· καταμε&νσας γάρ τους φνλάκους άπαλλάσσετο ές 
Πέρσας. ώρμημένοι δέ-Καμβνση στρατενεσ&αι έπ Α ί
γυπτον και άπορέοντι τψ  ελασιν, δκως την άνυδρον 

, διεκπερφ, έπέλ&ών φράζει μέν και ταλλα τά 5'Αμάσιος
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πρτ/γματα, έξηγέεται δέ και την ελ,ασιν, ωδε παραινέων, 
πέμψαντα παρά τον ’Αραβιών βασιλέα δέεσ&αι την διέ
ξοδόν οΐ άσφαλέα παρασχείν.

5. Μοννη δέ τανττ) εισϊ φαιεραι εσβολαι ές Αίγυ
πτον. από γαρ Φοινίκης μέχρι ουρών των Καδυτιος 
πό?4ος γη έστι Συρων των Παλαιστίνιον καλεομένων 
από δέ Καδυτιος έονσης πohog, ώς έμοι δοχέει, Σαρ- 
δίων ου πολλω έλάσσονος, από ταντης τα έμπόρια τα 
έπι θαλασσής μέχρι ’ΐψνσον πόλιός έστι τον ’Αραβίαν, 
από δέ’Ιψυσσυ αντις Συρων μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, 
παρ ην δη το Κασιον όρος τείνει ές θάλασσαν · από 
δέ Σερβωνίδος λίμνης, έν τη δη λόγος τον Τνφω χεχρν- 
φ&αι, από ταντης ηδη Αίγυπτος, τό δη μεταξύ ’ΐηνν- 
σου πόλιος και Κασιον τε ονρεος και της Σερβωνίδος 
)ίμνης, έόν τούτο ονκ ολίγον χωρίον άλλ’ όσον τε έπι 
τρεις ημέρας οδόν, ανυδρόν έστι δεινώς.

6. Το δέ ολίγοι των ές Αίγυπτον ναντιλ).ομένων έν- 
νενώκασι, τούτο έρχομαι q ράσων. ές Αίγυπτον έκ της 
Ελλάδος πασης χα\ προς έχ Φοινίκης κέραμος έσάγεται 
πληρης οίνον δις τον ετεος έκαστους χαι εν χεράμιον οί- 
vrtQov αριθμώ κείμενον ονκ εστι ώς λόγω εϊπέιν, ϊδέσ&αι. 
κον δητα, είποι τις άν, τούτα άναισιμοννται; έγώ και 
τούτο $ράσω. δει τον μέν δήμαρχον έκαστον έκ τη? 
έωντον πόλιος σνλλέξαντα πάντα τον κέραμον άγειν ές 
Μέμφιν, τονς δέ έχ Μέμφιος ές τούτα δη τό αννδρα της 
Σνρίης χομίζβίν πλησαντας νδατος. οντω ο έπκροιτέων 
κέραμος και έξαιρεόμενος έν Αίγυπτω έπι τον παλαιόν 
κομίζεται ές Σνρίην.

7. Οντω μέν νυν Πέρσαι εισι όί την έσβολψ ταυτήν 
παρασχευάσαντες (π Αίγυπτον, κατά δη τα είρημένα
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σάξαττες νδατι, in ti ίβ τάχιστα παρέλαβον Αίγυπτον. 
τότε δε ονχ έοντος χω νδατος έτοιμον, Καμβνσης πνΰό- 
μενος τον *Α)ιχαρνησσέος ξείνον, πέμψας παρά τον 
Αραβιον αγγέλους χαι δεηθεϊς της άσφαλείης ϊτν/ e , πι
ο τις δονς ίβ Χαι δεζάμένος παρ αυτόν.

8. Σέβονται δε *Λράβιοι πίστις ανθρώπων ομοϊα 
τοίσι μάλιστα. ποίΒνιται δε αντάς τρόπο) τοιώδε" των 
βονλομένων τά πιστά ποιέεσθαι α)1ος άνηρ άμφοτέρων 
ανιών ίν μέσω έστεώς )ίθω όξεϊ το έσω τών χειρών 
παρά τους δαχτνλονς τονς μεγάλους έπιτάμνει τών ποιού
μενων τάς πίστις, χαι έπειτα λαβών έχ του ίματίου έχα- 
τέρον χροχνδιχ ά)είφει χζι άΐμαιι ίν μέσοι χειμένονς λί
θους έπτά, τοντο δε ποιέων έπιχαλέει τον τβ Αιόννσον 
χαι την Ονρανίην. έπιτελεσαντος δε τούτον ταντα, ο 
τάς πίστις ποιησαμενος τοίσι φίλοισι παρεγγυα τον ξβΤ- 
νον η χαι τον αστόν, ην προς αστόν ποιέηται· οι δε 
φίλοι χαι αυτοί τας πίστις διχαιενσι σέβεσθαι. Αιόνν
σον δε θεόν μοννον χαι την Ονρανίην ίγευνται είναι, 
χαι τών τριχών την χονρην χείρεσθαί φασι, χατάπερ 
αυτόν τον Αιονυσον^χεχάρθαr  χείρονται δε περιτρόχα- 
λα, περιζνρονντες τονς χροτάφονς. ουνομάζουσι δε τον 
μεν Αιόι·νσον ’Οροτάλ, την δε Ονρανίην *Λλιλάτ.

9. *Επεϊ ων την πίστιν τοίσι άγγέλοισι τοίσι 7Τοτ£α 
Καμβυσεω άπιγμένοισι ίποιι]σατο ό Αράβιος, έμηχανα
τό τοιάδε· άσχονς χαμηίων πλησας νδατος έπέσαξε ίπ\ 
τ ας ζωάς τών χαμηλών πάσας, τοντο δε ποιησας ηλασε 
ές την αινδφον χαϊ νπέμεινε ένθαντα τον Καμβνσεω 
στρατόν, οντος μεν ό π ιθ  ανώτερος τών λόγων εΐρηται' 
δει δε χαϊ τον ησσον πιθανόν, έπεί γει δη λέγεται, $η- 
θηναι. ποταμός έστι μέγας έν τη Λραβίη τφ όν)ομα
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Κορνς, έχδιδοϊ δε οντος ές την ’Ερν&ρην χαίχομίνην 
•ί.θάλασσαν. an ο ίονιον δΐ] ών jov ποταμού λέγεται τον 
βάσιμο τών Αραβιών, φαψαμενον των ινμοβοέων χαι 
τών a)jjov δερμάτων οχετον μηχει έπιχνενμεχον ές την 
αννδρον, άγαγείν δια δη τούτου το νδωρ, έν δε τ,η άνν- 
δρω μεγαλας δεξαμενής ορνξασ&αι, ίνα δεχόμενοι το 
νδωρ σωζωσι. οδοζ δ νττι δνώδεχα ημερέων αττό τον 
ποταμού Iς ταντψ τψ  αννδρον. ογΐιν δε μιν δια οχε
τών τριών ές τριξα χωρία.

10. Εν δε τώ Πηλονσίο) χαλεομένο) στόματι τού 
Τ ε̂ιλον έστρατοπεδενετο Ψα μμηνιχος ο *Αμάσιος 
ποίίς, νπομένων Καμβύσεα. "Αμασιν γάρ ον κατέλαβε 
ζώττα ΚάμΒνσης έλάσας in Αίγυπτον, αλλά βασίλευ
α ας ο Αμααις τέσσερα χαι τεσσεραχοντα ετεα απί&ανε, 
έν τοίσι ονδεν οι μέγα άνάρσιον πρτγγμα συνενείχ&η. 
άπο&ανών δε χαϊ ταριχεν&εις έτάφη έν τησι ταφησι 
τη σι έν τώ Ιρώ, τάς αυτός οίχοδομησατο. ini Ψαμμη- 
νίτον δέ τού ’Λμάσιος βασιλεύοντος Αίγύτττον φάσμα 
Αιγυπτίοισι μέγιστον δη έγ ενετό * νσ&ησαν γάρ Θηβαι 
αϊ Αιγύπτιοι, οντε προτερον ονδαμά νσ&εΐσαι οντε 
ύστερον το μέχρι έμεύ, ως Χέγσυσι αυτοί Θηβαίοι, ον 
γάρ δη νεται τα ανω της Αίγύτττον το παράπαν' άλλα 
χαι τότε νσ&ησαν αι Θηβαι φαχάδι.

11. Οι δε Πέρσαι έττεί τε διεξελάσαντες την αννδρον 
ΐζοντο ττέλας τών Αιγυπτίων ώς σνμβαλέοντες, έν&αύτα 
οι έπίχονροι οι τού Αιγυπτίου, έόντες άνδρες Ελληνες τε 
χαϊ Κάρες, μεμφόμενοι τώ Φανη on στρατόν ηγαγε έττ 
Αίγυπτον άλλό&ροον, μηχανώνται πρηγμα ές αυτόν 
τοιόνδε’ ησαν τώ Φανη παΊδες έν Ατγντττω χαταλελειμ- 
μίνσι· τούς άγαγόντες ές το στρατοίηδον χαι ές οψιν
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τον πατρ'ος χρητηρα tv μέσω έστησαν άμφοτέρων των 
στρατοπέδων, μετά δε άγινέοντες κατά ενα έκαστον των 
παίδων εσφαζον ίς τον χρητηρα. δια πάντων δε διεξελ- 
Οοντες των παίδων οίνον τε και ύδωρ έσεφόρεον Ις αυ
τόν, έμπιοντε; δε τον αίματος πάντες οι επίκουροι οντω 
δη συνέβαΧον. μάχης δέ γενομένης καρτερης καί πεσόν- 
των έξ άμφοτέρων των στρατοπέδων πΧη&εϊ πο)1ων 
έτραποντο οι Αιγύπτιοι.

12. Θώυμα δε μέγα Χδον πνΟόμένος παρά των im - 
χωρίων · των γάρ οστέων περικεχνμένων χωρίς έκατέρων 
των tv τι) μάχμ ταντη πεσόντων (χωρίς μεν γάρ των 
Ιίερσέων έκίεττο τά οστέα, ως έχωρίσ&η κατ άρχάς, έτέ- 
ρω&ι δε των Αιγυπτίων), at μεν των Ιίερσέων κεφαΧαί 
είσι ασϋενέες ουτω ώστε, εϊ Oiteig ψήφω μοΰνΐ) βιΰ*ειν, 
διατετρανέεις, άί δε των Αιγυπτίων ουτω δη τι ισχυροί, 
μόγις αν Μϋο) παίσας δίαρρηξειας. αΧτιον δε τούτον 
τάδε Ό#γον, καϊ έμέ γ* ενπετέως επει&ον, on Αιγύπτιοι 
μεν αχπίκα άπο παιδιών άρξάμενοι ξνρεννται τάς κεφά
λας και προς τον η?αον παχννεται το δστεον. τώντδ δε 
τούτο και τον μη φα)Μχρονσ(λαι αίτιον ίστι* Αιγυ
πτίων γαρ αν τις έλαχίστους ιδοιτο φαλακρούς πάντων 
αν&ρωπων. τοντοισι μεν δη τοντό έστι αίτιον ίσχνράς 
φορέειν τάς κεφαΧας · τοίσι δέ Ιΐέρσησι, οτι ua (λενέας 
φορέουσι τάς κεφαλάς, αίτιον τάδε · σκιψροφέουσι έξ

'· aQZVS πίλους τιάρας φορέοντες. ταντα μεν νυν τοιαντα 
toviu Χδον. Χδον δέ και άλλα νμοΊα τοντοισι έν Πα- 
πρημι ιών άμα *Αχαιμένεί τφ Ααρείου διαφ&αρέντων 
υπο 3Ινάρω τον Αίβνος.

13. Οι δε Αιγύπτιοι Ικ της μάχης ώς έτράποντο, 
ϊφετη'ον ονδενι κόσμω. κατειλη&έντων δέ ές Μέμφιν,
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'έπεμπε uvu ποταμόν Καμβνσης via ΜντιΧηνοηην χη- 
ρνχα άγουσαν άνδρα Πέρσην, ίς όμοΧογίην προχαΧεό- 
μενος Αιγυπτίους' οι δέ έπεί τe την via ΐδον έσελ&ον- 
σαν ές t ip  Μίμτριν, έχχν&έντες άλέες (χ τον ταχέος την 
76 via διεφ&είραν και τους άνδρας κρεονργηδόν δία-' 
σπάσαντες έφόρεον ig το τείχος, καί Αιγύπτιοι μεν 
μετά τούτο ποΧιορκενμενοι χρόνο) παρέστησαν, οι δΐ 
προσεχίες Λίβνες δείσαντες τα περί την Αίγυπτον γε
γονότα, παρεδοσαν σερεας αντονς αμαχητί χαϊ φόρον 
τβ έτάξαντο χάι δώρα ϊπεμπον. ώς δε Κνρψαϊοι χαϊ 
Βαρχαϊοτ, δείσαντες ομοίως χαϊ οι Αίβνες, ΐτερα τοιαν- 
τα Iποίησαν. Καμβνσης δε τα μεν παρά Αιβνων έλ-
χλόντα δώρα φιΧοφρόνως έδέξατο ’ τα δε παρά Κνρη- 
ναίων 07τιχόμενα μεμφ&εϊς, ώς ίμοϊ δοχέει, οτι Ijv ολίγα 
(επεμψαν γάρ δη πεντηχοσίας μνέας αργυρίου οί Κν- 
ρψαίοι), ταντας δρασσόμενος αντοχειρίη διεσπειρε τη 
στρατιη.

14. 'Ημερη δε δέκατη άπ ης παρελοβε το τείχος τό 
ίν Miutfi Καμβνσης, χατίσας ές το προάστειον έπϊ 
Χυμη τον βασιλέα τών Αιγυπτίων Ψαμμηνιτον, βασιΧεν- 
σαντα μήνας έξ, τούτον χατίσας συν άλλοισι Αίγνπτίοι- 
σι διεπειοατο αυτόν της ψυχής ποιέων τοιάδθ. στείΧας 
αυτόν την θυγατέρα έσ&ητι δονΧίη έξέπεμπε h i  νδωρ 
ϊχονσαν νδριμον · σννέπεμπβ δε χαϊ άλλος παρ&ενοΐ'ς 
άπολέξας άνδρών τών πρώτων, ομοίως ίσταΧμενας τη 
τον βασιΧίος. ώς δε βοη τβ χαϊ χΧαν&μώ παρηϊσον αί 
παρ&ένοι χατά τους πατέρας, οι μεν άλλοι πατέρες άνε- 
βόων τε χαϊ άνέχΧαιον όρέοντες τά τέχνα χεχαχωμένα, ο 
δε Ψαμμηνιτος προίδών χαϊ μα&ών εχυψε ίς την γην. 
παρεξεΧίλουσιών δέ ιών υδροφόρων, δεύτερό οι τόν
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Ttcuda ιτχεμηβ μετ άλλων Αιγυπτίων δισχιλίων την αν- 
ην ηλικίην έχόντων, τους δέ αυχένας χαλώ δεδεμένοτ'ξ 

χαΐ τα στόματα έγκεχαλινωμένους. άγοντο δέ ποινήν 
τίσοντες Μυτιληναίων τόϊσι έν Μέμφι άπολομένοισι συν 
τη νη'ι- ταυτα γάρ έδίκασαν οί βασιληίοι δικασταί, 
υπέρ ωδρος έκαστου δέκα Αιγυπτίων των πρώτων αν- 
ταποϊΐυσθαι. δ δέ ιδών παρεξιόντας και μαθών τσν 
παίδα ηγεόμενον έπι -θάνατον, των άλλων Αιγυπτίων 
των περικατημένων αυτόν κλαιόντων και δεινά ποιευν- 
των, τώυτό έποίησε το και έπι τη θνγατρί. παρελθόν
των δέ και τούτων, σννηνεικο ώστε των σνμποτέων οι 
άνδρα άπηλικέσιερον, έκπεπτωκότα έκ των ιόντων εχον- 
τά τε ουδέν ει μη οσα πτωχός, χαί προσαιτέοντα την 
στρητιψ, παριέναι Ψαμμηνιτόν τε τον *Αμάσιος καί 
τους έν τω προαστείω κατημένους των Αιγυπτίων. ο δέ 
Ψαμμηνιτος ώς ΐδεν, ανακλαυσας μέγα και καλέσας ου- 
νόματι τον έτάιρον έπληξατο την κεφαλήν, ησαν 6* άρα 
αυτόν φύλαχοι, οι το ποιενμενον παν έξ έκείνου έπ 
έκαστη έξοδο} Καμβυση έσημαινον. θωυμάσας δέ ό 
Καμβνσης τα ποιείψενα, πέμψας άγγελον εϊρώτα αυτόν 
λέγων τάδε· Αεσπότης σε Καμβνσης, Ψαμμηνιτε, εϊρω- 
τα, διότι δη την μέν θυγατέρα ορίων κεκακωμένην καί 
τον παίδα έπι θάνατον στειχοντα ούτε άνέβωσας ουτε 
άπέκλαυσας, τον δέ πτωχόν ουδέν σοι προσήκοντα,· ώς 
άλλων πυνθάνεται, έτίμησας; βΟ μέν δη ταυτα έπειρώ- 
τα, ο δ' άμείβετο τοίσδε · SI ποΓι Κνρον, τα μέν οίκηία 
ην μέζω κακά η ώστε άνακλαίειν, τό δέ του έταΐρου πέν
θος άξιον ην δακρύων, ος έκ πολλών τε καί ευδ at μόνων 

[ έκπεσών έξ πτωχή ίην άπΊκται έπι γηραος ουδώ. Καί 
ταυτα ώς άπενειχθέντα υπό τονρου ευ δοκέειν οι ειρη-
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σ&αι. ώς δε λέγεται νπ Αιγυπτίων, δαχρνειν μεν Κρόΐ- 1 
σαν (έτετενχεε γάρ χαι οντος (πισπόμενος Καμβνση in 
Αϊγνπτον), δαχρνειν δε Περσιών τους παρεόντας· αν- 
τω τε Καμβνση (σελχλείν οιχτόν τινα, χάί αίτίχα χε)*ν- 
ειν ιόν τέ οι ηαΐδα in ιών άηολλνμένων σώζειν χαι αυ
τόν in τον ηροαστείον αναστησαντας αγειν παρ εωντόν.

15. Τον μεν δη ποΓιδα ενρον οι μετιάντες ονχέτι 
περιεόντα άλλα ηρώτον χαταχοπέντα, αυτόν δε Ψαυμή
νη ον άναστησαντες ηγον παρά Καμβνσεα · ϊν&α τον 
λοιπον διαηάτο εχων ονδέν βίαιον. «I δέ χαι ψτισιη&η 
μη πολυπρηγμονειν, άτι έλαβε αν Αίγυπτον ώστε έπι- 
τροπενειν αυτής, (πει τιμάν έώ&ασι Πέοσαι των βασι
λέων τους ηαΐδας · των, εΐ χαΐ σηεων άποστέωσι, όμως 
χοισί γε παισι τιντών άποδιδονσι την άρχίρ'. πολλοΊσι Ι& 
μέν ννν χαι άλλοισι εστι στα&μώσασ&αι οτι τούτο ον- JJi 
τω νενομ/χασι ηοιέειν, έν δε δί\ χαι τωδε τω Λίβυος |»> 
3Ινάοω παιδί Θανννρα, ος απέλαβε την οι ο πατήρ είχε 
αρχήν, χαί τω 'Αμυρταίον ΠανσΙρι · χαι γάρ ουτος <απέ
λαβε την τον πατςός αρχήν· χαίτοι *Ινάρω τε χαι *Αμνρ- 
ταίον ονδαμοί χω Πέρσας χαχα πλέω (ργάσαντο. ννν 
δε μηχανωμενος xaxa ό Ψαμμηνιτος έλαβε τον μισ&όν 
άπιστος γαρ Αιγυπτίους ηλω,(πείτε δέ (πάίστος (γένετο 
νπο Καμβνσεω, αίμα τανρον πιών απέ&ανε παραχρημα. 
οντω δη ουτος (τελεύτησε.

16. Καμβνσης δε (χ Μέμφιος απίχετο (ς Σαίν πά
λιν, βονλόμενος ποιί,σαι τα δη χαι έποίησε, (πεί τε γαρ 
(σηλχλε (ς τα τον *Αμάσιος οιχία, αντίχα (χέλενε (χ της 
ταφής τον ’Αμάσιος νέχνν (χηέρετν εξω, ώς δέ ταυτά οι 
(ππελέα (γένετο, μαστιγονν (χέλενε χαϊ χ ας τρίχας άπο- 
τίλλειν xal χεντουνχε χαι rάλλα πάντα λνμαίνεσΰαι
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fcW τe δέ καί ταντα εχαμον ποιεύντες (o γάρ δη νεκρός 
(Τβ τεταριχενμένος άντείχέ τβ καί ούδεν όιεχεετο), h.i- 
\αυσέ μιν ο Καμβνσης κατακαύσαι, έντελλόμενος ονχ 
ίσια. Πέρσαι γάρ θεόν νομίζονσι είναι, το πυρ. το ών 
<αταχαίειν τους νεκρούς ουδαμώς έν νόμω ονδετέροισί 
tori', Πέρσησι μεν δι* οπερ εΐρηται, θεώ ον δίκαιον εί
ναι λέγοντες νέμειν νεκρόν ανθρώπου * Αί/γνπτΙοισι δε 
νενομισται το πυρ θηρίον είναι έμψυχον, πάντα δέ «ντο 
κατεσϋίειν τάηερ αν λάβη, ηλησϋέν δε αυτό της βορης 
Όνναποθνησκειν τω κατεσθιομένο). ονκων θηρίοισι νό
τιος ουδαμώς σφί έστι τον νέχυν διδόναι * κ«2 διά ταντα 
rαριχευονσι, ΐνα μη κείμενος υπό ενλίων καταβρωθη. 
ιή/τω δη ονδετέροισι νομιζόμενα ένετέλίητο ποιέειν ό 
Καμβνσης. ώς μέντοι Αιγύπτιοι λέγονσι, ονχ νΑμασις ην 
7 ταντα παθών, άλλα άλλος τών τις Αιγυπτίων, εχων 
rijv συτην ηλικίην *Αμασι, τω )Λψαινόμενοι Πέρσαι έδο- 
χεον "Αμασι λνμαίνεσΟαι. λέγονσι γάρ ώς πνεόμενος 
έχ μαντηΐον ο *Αμασις τά περί έονυτόν άπο&ανόντα μέλ- 
λοι γίνεσθαι,οντω δη άχεόμενος τά έπαρερόμενα τον μέγ 
άνθρωπον τούτον τον μαστιγωθέντα άποθανόντα ΪΟα- 
*ψε έπι τ μ σι θνρησι έντός της έωντού θηκης, ίωντόν δέ 
ένετείλατο τω παιδί έν μυχώ της θηκης ώς μάλιστα Θε7- 
•ναι. αι μεν νυν έχ τον 'Αμάσιος έντολαϊ αντμι αι ές την 
•Tctqr̂ v τβ καί τον άνθρωπον εχονσαι ον μοι δοχέονσι 
αρχήν γενέσθαι, ά)1ως ό’ αντα Αίγνπτιοι σεμνούν.

17. Μετά δε ταντα έβονλεύσατο ο Καμβνσης τριφα- 
σΐας στρατηίας, έπι τβ Καρχηδονίους και έπι!'ΑμμωνΙονς 
xal έπι τους μακρόβιους Αιθίοπας, οϊχημένονς δέ Λιβύι^ς 
έπι τη νοτίη ‘θαλάσση, βονί^νομένω δέ οι εδοξο έπιμέν
Καρχηδονίους τον ναυτικόν στρατόν άποστέλλειν, έπι δέ 
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\{μμωνίονς του πεζόν άποχρίναντα, επι δε τους ^Δ&ίο- 
πσς χηιόπτας πρώτον, οψομένονς ίβ την έν τοντοισι 
τόισι Αι&ίοφι 1*γομίτην είναι ij)Jov τράπεζαν, εϊ εστι 
άλη&ιως, χαι προ? τανττ] τα ά)Χα χατοψομένονς, δώρα 
δε τω λόγοι φίροιπας τω βασιλεΐ «ητών.

18. *Η δε τράπεζα τον η)έον τοιηδε τις λέγεται εί
ναι. λειμών /στ* ζν τω προαστείω έπίπλεος χρεών έφ&ων 
πάντων των τετραπόδων, ές τον τάς μέν νύχτας έπιτη- 
δενσηας τι&εται τα χρεα τους έν τΆεϊ έκαστους έόηας 
των αστών, *τάς δε ruin ας δαίννσ&αι προσιόντα τον 
βονλόμενον · (fa ναι δε τονς έπιχωριονς ταντα την γήψ 
αντην άναδιδόναι (χάστοτε. η μεν δη τράπεζα τον ήλιου 
χαλ^ομέτη )^γεται εΤναι τοιηδε.

19. Καμβνσυ δε ώς έδοξε πΐμπειν τονς χατασχο- 
πονς, αντίχα μετεπψπετο έξ ’Ελεφάντινης πόλιος των 
’ΐχ&νοφάγων άιδρών τους &ησταμε*ονς την Αι&ιοπΐδα 
γλώσσαν, έν ω δε τοντονς μεπψσαν, έν τούτοι έχίλενε 
έπλ την Καρχηδόνα π)εειν τον ναντιχ 'ον στρατόν. Φοί
νικες δε ονχ Ufa σαν ποίησαν ταντα · όρχίοισί τε γαρ 
μεγαλοισι ένδεδέσ&αι, χαι ονχ αν ποιίειν όσια ini τ ονς 
παϊδας τονς έωντών στρατενόμενοι. Φοινίκων δε ου 
βσνλομώων οι λοιποί ονχ αξιόμαχοι έγίνοντο. Καρχη- 
δότιοι μέν rw  οντω δονλοσννην διίφνγον προς Περσιών' 
Καμβνσης γάρ β ίψ  ονχ ίδιχαίον προσφέρει* Φοίνιξι, 
οτι σφεας τε αντονς έδεδώχεσαν Περσησι χαι πας ix 
Φοινίκων ηρτητο 6 ναντιχός στρατός, δόντες δε χαι Κύ
πριοί ττφεας αντονς Πίρσησι Ιστρατενοντο in  Αίγυπτον. L

20. ’ΕπεΙ τε δε τω Καμβνστ} ix της ’Ελεφάντινης 1 ̂  
άπίχοντο σί ’ϊχ&νοφάγοι, έπεμπε αντονς ές τονς Αιάίο-L ·  
πας ίντειλάμενος τά τε λέγετε χρη; χάϊ δώρα φέροντας1*
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ηορφύρεόν re ειμα και χρύσεον στρεπτόν περιανχένιον 
καί yjiXta καί μύρον ιΟ.άβαστρον και φοινικψου οίνου 
κάδον. οι δε ΑνθΙοπες ούτοι, ές τους ·άπέπεμπε ο Καμ- 
βνσης, λέγονται είναι μέγιστοι και κάλ?ΜΓΐοι ανθρώπων 
πάντων· νόμοισι δε και άλλοισι χράσ&αι αστούς φασι 
κεχωρισμένοισι των άλλων ανθρώπων, καί δη και κατα 
την βασιληιην τοιωδε · τον άν των αστών κρίνωσι μέγι
στόν τε είναι και κατά το μέγαθος εχειν την ισχύν, τού
τον άξιου σι βασύ&ύειν.

21. *Ες τούτους δη ών τους άνδρας ώς άπίκοντο οι 
Ιχθνοφάγον, διδοντες τά δώρα τοι βασΟ,εί αυτών ελεγον 
τάδε · Βασύ&ς ο Περσιών Καμβύσης, βονλόμενος φίλος 
τοι κα\ ξβΐνος γενέσθαι, ημέας τε άπέπεμψβ ές λόγους 
τοι έλθείν κελεύων, καί δώρα ταντά τοι διδοΊ τοΊσι και 
αυτός μά)χστα ηδεται χρεώμενος. *Ο δέ Αιθίοψ, μα- 
■&ών ότι κατόπται ηκοιεν, λέτγει προς αυτούς τοιάδε' 
Ούτε ό Περσέων βασάεύς δώρα ύμέας επεμψε φέροντας, 
προτιμών ίϊολλοΰ έμο\ ξέινος γενέσθαι, οντε υμείς λέγετε 
άληθέα (ηκετε γάρ κατόπται της έμης αρχής), οντε έκεί- 
νος άνηρ έστι δίκαιος · εϊ γάρ ην δίκαιος, ούτ άν έπε- 
θύμησε χώρης άλλης η της έωντού, οντ άν ές δονλοσν- 
νην ανθρώπους ιη'Β νπ' ών μηδέν ηδίκηται. νυν δέ αντω 
τόξον τάδε διδοντες τάδε ϊπεα λέγετε, βασιλεύς ο Αι-

^  &ιόπων σ\'μβον)Λ>ύει τώ Περσέων βασιλϋ, έπεάν ούτω 
' ιεύπετέως ελκωσι τά τόξα ΙΙέρσαι Ιόντα μεγάθε'ι τοσαν- 

τα, τότε in Αι θίοπας τούς μακροβίους πληθεϊ ύπερ- 
βαλΧόμενον στρατεύεσθαι· μέχρι δε τούτου θεοίσι ειδέ· 
<ναι χάριν, οι ουκ έπϊ νόον τρέπουσι Αιθιόπων παισι 
γην άλ)/ην προσκτάσθαι τη έωντών,

22. Ταυτα δέ εϊπας καί άνεις το τόξον παρέδωκε
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τοίσι ηκονσι. /Χίβο/ν δε τό ειμα ίο  πορφνρεον ειρώια 
ο τι εΐη καί οχως πεποιημό’ον. ειπάντων δε τών’ΐχ&νο- 
((6γων την αληΟηΐην ntnl της ποοψί'ρης και της βαψης, 
δολερούς μέν τονς άν&ρώπονς Tqrt είναι, δολερά δε αν- 
των τα ειματα. δεντερα δέ τον χρνσεον εΐοώτα στρεπτόν 
τον περκχνχίνιον καί τα yjDua · ίζη-γεομειων δε των 
Ιγ&νοτραγων τον κοσμον αντων, γελάσας δ βασι)ενς 
και νομίσας είναι σφεα πέδας είπε ώς παρ’ εωντόισί 
εισι ξμύμα)*ωτεραι τοντων πέδαι. τρίτον δε είρωτα το 
μύρον· ειπαιτων δε της ποιησιος περί και α)Μψιος, τον 
ανιόν λόγον τον και περί τον εΐματος είπε, ώς δέ ές τον 
οίνον απικέτο και έπν&ετο αυτόν την ποίησιν, νπερη-
σ&εϊς τώ πόμάτι έπείρετο, δ τι τε σιτέεται ο βασΰενς 
και χρονον δ/.οσον μακρότατον άνηρ Πέρσης ζώει. οι δέ 
υιτέεσ&αι μεν τον άρτον είπαν, έξηγησάμενοι των πνρών 
την φνσιν, όγδώκοντα δ* ετεα ζσης πλήρωμα ανδρι μα- 
κροτατον προκεεσ&αι. προς ταντα δ ΛίχΗοψ εψη ονδεν 
χλω νμαζεινεϊ σιιεόμενοι κάπρον ετεα ολίγα ζώονσι. 
ονδε γαρ αν τοσαντα δννασ&αι ζώειν σηέας, ει μη τω 
πομαιι τωδε άνέμερον, q ρόζων τόΐσι ’ΐχ&νοφάγοισι τον 
οίνον τοντο γαρ ίωντονς νπδ Περσιών ίσσονσ&αι.

23. Αντειρομένων δέ τον βασιλέατών *Ιχ&νοφάγων· 
της ζοης καί διαίτης περί, ετεα μεν ές είκοσι και ίκατον 
τους πολλονς αντών άπικνίεσ&αι, νπερβάλλεη\ δέ τινας 
και ταντα, σιτησιν δέ είναι κρέα δφ&ά και πόμα γάλα. 
ί/ώνμα δέ ποιενμένων των κατασκόπων περί των έτέων, 
έπΐ χρηντρ σφι ηγησασ&αι άπ ης λονάμενοι λιπαρότε
ροι έγίνοντο, χατάπερ εί ίλαίον ειη· οζειν δέ άπ* αντης 
ώσεϊ Των. άσ&ενες δέ τδ νδωρ της χρηνης τούτης οντω 
δη τι Τλογον είναι οι κατάσκοποι, ώστε μηδέν οΐον τε
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kivai έπ αυτού έπιπλΑειν, μητε ζνλον μήτε των οσα ξύ
λου έστί έλαφρότερα, aO.it πάντα σφέα χωρέειν ές βνσ- 
σόν. το δέ ύδωρ τούτο ει σφί Am άληΟέως οΐον τι λέ
γεται, διά τούτο άν εΐεν, τούπω τά πάντα χρεωμένοι, 
μακρόβιοι, από της κρηνης δε απαλλασσόμενων, άγαγείν 
σφεας ές δεσμωτηριον άνδρών, ένθα τους πάντας έν 
πέδη σι χρυσέησι δεδέσθαι· ton δέ Ιν τούτοισι τοίσι 
Αιθίυψι πάντων 6 χαλκός σπανιωτατον καί τιμιωτατον. 
θεησάμενοι δέ καί το δεσμωτήρια?, έθτγησαντο κα\ την 
τού ήλιον λεγομένην τράπεζαν.

24. Μετά δε ταύτην τελευταίας έθηησαντο τάς 
θηκας άντών, οι λέγονται σκενάζεσθαι έξ νέλου τροπω 
τοιωδε. (πεάν τον νεκρόν ίσχνψωσι, είτε δη κατάπερ 
Αιγύπτιοι είτε άλλως κως, γνψωσαντες άπαντα αυτόν 
γραφή κοσμέονσι, έξομοιεύντες το είδος ές το δυνατόν, 
υπειτα δέ οι περιιστάσι στηλ.ην έξ νέλου πεποιημέιην 
κοίλην η δέ σφι πολλή και ενεργός ορύσσεται· έν μίση 
δε τη στηλη ένεών διαφαίνεται ό νέκνς, ούτε όδμην ον- 
δεμίαν ά/αριν παρεχόμενος οντε άλλο άεικες ονδέν · και 
εχει παντα φανερά ομοίως αντίο τω νέκνϊ. ένιαντον μέν 
δη Ιχουσι την στηλην έν τοίσι οίκιοισι οι μάλιστα προσ
ήκοντες, πάντων, τε άπαρχόμενοι καϊ -Ουσίας οί προσ- 
άγοντες· μετά δέ ταύτα έκκομίσαντες Ιστάσι περ) την 
πόλιν.

25. Θεησάμενοι δέ τά πάντα οί κατάσκοποι άπαλ- 
λασσοντο όπίσω. άπαγγειλάντων δέ ταντα τούτων, αν- 
τίκα ο Καμβύσης όρ̂ 'ην ποιησάμενος έστρατεύετο έπ\ 
τους Αιθίοπας, ούτε παροισχευην σίτον ούδεμίαν παρ- 
’ αγγείλας οντε λόγον έωντω δονς, on ές τά έσχατα της

■ γης έμελλε στρατεύεσθαι· οΐα δέ έμματύ\ς τβ έων καί ου
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φρενήρης, ώς ηχοτε των ’/χΰνοφάγων, έστρατβνέτο, <Ε).- 
ληνων μεν τονς πα ρέοντας αυτόν ταντη τάξας νπομέ- 
νειν, τον δε πεζόν πάντα άμα αγόμενος, έπεί τε δε 
στρατενόμενος έγένετο έν Θηβησι, άπέχρινε τον στρατόν 
ώς πέντε μυριάδας, χαι τοντοισι μέν ίνετύλ^το *Αμμω- 
νιονς έξανδραποδισαμένονς το χρηστηριον το τον Αιρς 
έμπρησαι, αντος δέ τον λοιπόν άγων στρατόν ηίε έπι 
τονς Λι&Ιοπας. πριν δε της όδου τό πέμπτον μέρος διε- 
ληλν&έναι την στρατιην, αντίν.α πάντα αυτονς τά ειχον 
σιτίων έχόμενα έπελελοίπεε, μετά δέ τά σιτία χαι τά 
υποζύγια Iπέλιπε χατεσ&ιόμενα. εϊ μέν ννν μα$ών 
ταντα ο Καμβνσης έγνωσιμάχεε χαι άπηγε οπίσω τον 
στρατόν, έπ} τ/j άρχη&εν γενομέντ} άμαρτάδι ψ  αν αν?]ρ 
σοφος' ννν δε ονδένα λόγον ποιενμενος ηίε αίει ές το 
πρόσω, οί δε στρατιώται εως μέν τι ειχον ix της γης 
λαμβάνειν, ποιηφαγέοντες διέζωον, έπεϊ δε ές την ψάμ
μον άπίχοντο, δεινόν εργον αυτών τινες έργάσαντο · έχ 
δεχαδος γάρ ενα σφέων αυτών άποχληρώσαντες χατέφα- 
γον. 7τυ&όμενος δε ταντα ο Καμβνσης, δείσας την άλ- 

'ληλοφαγίην, άπέις τον έπ ΑΪχΚοπας στόλον οπίσω έπο- 
ρευετο, χαι άπιχνέεται ές Θήβας πολλούς άπολέσας του 
στρατόν, έχ Θηβέων δε χαταβάς ές Μέμφιν τους *!Ελλη
νας απηχε αποπλέειν. ό μεν έπ* Αι&ίοπας στόλος ουτω 
έπρηξε.

^  26. Οί δ’ αυτών έπ9 9Αμμωνίονς άποσταλέντες 
στρατενεσ&αι, έπεί τε όρμηϋέντες έχ τών Θηβέων έπο- 
ρενοντο ϊχοντες αγωγούς, άπιχόμενοι μέν φανεροί εισι ές 
Οασιν πohv, %ψ.$χβ>σι μεν Σάμιοι της Αισχριωνιης 
φαύλης λεγόμενοι είναι, yprτέχονσι δε έτττά ημερέων οδόν 
JU7TO Θηβέων διά ψάμμον, οννομάζεται δέ ό χώρος οντος
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y.uju Ε)·λ,ηνωv γλώσσαν Μαχάρων νήσος, ές μέν δη 
τούτον τον χοίρον λέγεται άπιχέσ&αι τον στρατόν· τό 
ένΌευτεν δε, οτι μη αυτοί *Αμμοινιοι καί οι τοντοαν άχον- 
σαντες, αλ)χ>ι ονδένες ονδεν εχουσι είπείν περί αυτών' 
ούτε γαρ Ις τους *ΑμμωνΙους άπίχοντο, ούτε όπίσο) ένό- 
στησαν. λέγεται δε τάδε νη αυτών Αμμωνίων επειδή 
έχ της Οασιος ταυ της ιέναι δια της ψάμμον ini σφεας, 
γενέσ&αι τε αντους μεταξύ χου μάλιστα αυτών τε χαι 
της Οασιος, άριστον αιρεομένοισι αντέοισι έπιπνευσαι 
νοτον μέγαν τε χαι εξαίσιον, φορέαντα δέ ΟΊνας της 
ψάμμου χαταχώσαί σφεας καί τρόποι τοιοντοι άφανι- 
σ&ηναι. *Αμμοινιοι μεν οντω λέγονσι γενέσΌαι περί της 
στρατιης.ταυτης.

27. 'Anιγμενού δε Καμβνσεω Ις Μέμφιν, έφάιη Α}- 
γνπτίοισι ο Απις, τον "Ελληνες "Επαφον χαλέονσι' έπι- 
φανίος δέ τούτον γενομένου αυτίχα οι Αιγύπτιοι εΐματά 
τε έφόρεον τά χάλλιστα χαι ησαν έν ΟαλΙησι. ιδών δε 
ταντα τους Αιγυπτίους ποιενντας ό Καμβνσης, πάγχυ 
σφεας χαιαδοξας, έοιυτου χαχώς πρηξαντος χαρμόσυνα 
ταντα ποιεειν, έχάλεε τους έπιτρόπονς της Μέμφιος * 
απιχομένονς δε ές οψιν ειρετο ό τι πρότερον μεν, ιόντος 
αυτόν έν Μέμφι, έποίενν τοιουτον ονδεν Αιγύπτιοι, τότε 
δε, έπεϊ αυτός πειρείη της στρατιης πλη&ός τι άποβα- 

 ̂ I λων. οι δέ εφραζον, ώς σφι θεός εϊη φανείς δια χρόνου 
' πο)Χου έωϋώς έπιφαίνεσ&αι, xal ώς έπεάν φανjj, τότε 

 ̂ t πάντες οί Αιγύπτιοι χεχαρηχότες όρτάζοι&ν. ταντα 
r άχονσας ό Καμβνσης εφη ψενδεσΌαΙ σιρεας χαϊ ώς 

1 ̂  ί ψευδό μένους Όανάτοι έζημίον.
f  ; j·. 28. 3ΑπϋχτεΙναςχδέ τοντονς δεύτερα τους ίρέας έχα-
Ρ ι λββ ές οψιν? λεγόντων δέ κατά τά αυτά τών ιρέων, ον
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λ.ήσειν ιφη αυτόν ει χλεός τις χειροή&ης άπιγμένος ειη 
Λιγνπτίοισι. τοσαντα δέ εΐπας έπάγειν έχέλενε τον ‘Αηιν 
τους ίρέας. οί μεν δη μετηίσαν άξοντες' ο δέ Άπις ον- 
το? ο "Επαφος γίνεται μόσχος lx βοός-ητις ονχέτι οιη τε 
γίιτται (ς γαστέρα άλλον βα)λσ&αι γόνον. Αιγύπτιοι 
δε λεγονσι σέλας ini την βουν ix τον ονοανον χατίσχειν, 
xal μιν ix τούτον τίχτειν τον Άηιν. εχει δέ δ μόσχος 
οντος ό Αττις παυόμενος σημήια τοιάδε ιών μιλάς, ini 
μεν τω μετώπιο λευκόν τετράγωνον, ini δέ τον νώτου 
αϊετον ειχασμένον, έν δέ τη ονρή τάς τρίχας διπλός, ini 

. TV yi-ώσση χάν&αρον.
29. *&ς δέ r/γαγσν τον Ζίηιν οί ιρέες, δ Καμβνσης, 

οία iojv νηομαργότερος, σηασάμενος το έγχειρίδιον, &ε- 
λων τνψαι την γαστέρα τον'Απιος παίει τον μηρόν γέ
λασα ς δέ είπε προς τους ίρέας · ~Sl xaxai χεφαλαι, τοι- 
ουτοι &εοΙ γίνονται, εναιμοί τε χαι σαρχώδεες xai inai- 
οντες σιδηρίων; άξιος μέν Αιγυπτίων οντός γε δ &εός· 
άτάρ τοι υμείς γε ου χαίροντες γέλωτα έμέ \>ησεσ&ε. 
Ταντα εΤπας ένετείλατο τοίσι ταντα πρησσονσι τους μέν 
ίρέας απομαστιγώσαι, Αιγυπτίων δέ των άλλων τον αν 
λαβωσι ορταζοντα χτείνειν. δρτη μέν δη διελλλυτο Αι- 
γνπτίοισι, οι δέ ιρέες έδιχαιενντο, δ δέ 7Απις πεσιλιγγμέ
νος τον μηρόν εφ&ινε iv τω ίρώ χαταχείμενος. χαι τον 
μέν τελεντησαντα ix του τρώματος ε&αψαν οί ιρέες λά- 
&ρη Καμβνσεω.

30. Καμβνσης δέ, ώς λεγονσι Αιγύπτιοι, αντίχα 
διά τούτο ΤΟ αδίκημα (μάνη, έών ουδέ πρδτερον φρενή
ρης. xal πρώτα μέν των χαχών (ξεργάσατο τον άδελ- 
φεον Σμέρδιν έοντα πατρδς xai μψρος τής αντής, ιόν 
άπέπεμψε ές Πέρσας φ&όνω έξ Αίγυπτον, ότι τό τόξογ

<
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fjovvog Περσιών όσον τε kii δυο δαχτνλονς εΥρνσε, το 
παρά του Αϊδίοηος ηνειχαν οι Ιχδνοφάγοι ’ των δε 
άλλων Περσέων ονδεϊς οιός τε ίγένετο. αηοιχομίνον ών 
ίς Πέησας τον Σμέρδιος δψιν είδε δ Καμβνσης ίν τω 
νπνω τοιήνδε * εδοξέ οι άγγελον ίλ&όντα έχ Περσέων 
ίχγγιύεχν ώς ίν τω δρόνο) τω βασιληιω ίζόμενος Σμίρδις 
τή κεφαλή του ονρανοΰ ψανσε/ε. προς ων ταντα δείσας 
περί έωντον, μή f u v  άττον.τείνας δ άδελφεδς άρχη, πέμπει 
Πρηξάσπεα ές Πέρσας, ός οι ην άνήρ Περσιών πιστό· 
τατος, άποχτενέοντά μιν. δ δε άναβάς ίς Σονσα απέχτεινε 
Σμΐρδιν οι μεν )Αγονσι επ' άγρην ίξαγαγόντα, οί δε ίς 
την *Ερν&ρψ θάλασσαν προσαγαγόντα χαταποντώσαι.

31. Πρώτον δη λεγουσι Καμβνση των χαχών αρξαι 
τούτο, δεύτερα δε ίξεργάσατο την άδελφεήν ίπισπομέ- 
νην οι ίς Αιγνπτον, τή χα» σννοίχεε χαι ήν oi tm άμ- 
φοτέρων άδελφεη. εγημε δε αυτήν ωδε · ουδαμώζ γάρ 
ίώδεσαν πρδτερον τήσι άδε)^φεήσι σννοιχίειν Πέρσαι. 
ήράσ&η μιής των άδελφεών Καμβνσης, χαι επειτα βον- 
λόμένος αυτήν γημαι, ότι ονχ ίωδότα ίπεί'όεε ποιήσειν, 
εΥρετο χαΗσας τους βασιλήιονς διχαστάς εϊ τις εστι χε· 
λενων νομος τον βουλόμενον άδελφεή σννοιχίειν. οί δε 
βασιλήίοι διχασται χεχριμένοι άνδρες γίνονται Περσιών, 
ές ον αποδανωσι η σφι παρ&νρεδή τι άδιχον, μέχρι τού
τον' ουτοι δε τοίσι Πίρσησι δίχας διχάζονσι χαI ίξηγη- 
ταϊ των πατρίων δεσμών γίνονται, χαι πάντα ίς τού
τους άνακέεται. ειρομένου ών τον Καμβυσεω, νπεχρίνοντο 
αντώ οντοι χαι δίχαια χαι άσφαλέα, φάμενοι νόμον θυ
μένα έξενρισχειν ος χελβνει άδελφεη σννοιχίειν άδβλφεον, 
άλλον μέντοι ίξενρηχέναι νόμον, τοί βασιλεύοντι Περσέοιν 
έξείναι ποιέειν τδ άν βονληται. οντω ούτε τον νόμον

i
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έλυσαν δείσαντες Καμβνσεα, ΐνα τε μη αυτοί (τπόλωνται 
τον νόμον ηεριστέ)Χοντες, ηαρεξενρον uMjw νόμον σύμ
μαχον τω χΚλοντι γαμέειν αδελφεάς. τότε μεν δη 
Καμβόσης εγημε τψ  Ιρωμένην, μετά μίντοι ον πολλοί· 
χρόνον εσχε άλλην σδείχμην τοντέων δητα την νεωτί- 
ρην έττισπομίιην οι in Αϊγνπτον χτείνει.

32. *Αμη\ δί τω χλανατο) αυτής δ ιξός, ώσπερ πεο I 
Σμέοδιος, λέγεται λόγος. "Ελληνες μεν γόρ λέγονσι Καμ- 
βνσεα σνμβαλέειν σχνμνον Μοντος σχνλαχι χυνός, χλεω- 
ρέειν δί χαι την γνναϊχα ταντψ  · νιχωμένου δε τον 
σχνλαχος όδελφεόν αντον άλλον σχνλαχα απορόηξαντα 
τον δεσμόν παραγενέσ&αι οι, δυο δί γενομένονς ον.τω 
δη τους σχυλαχας έπιχρατησαι τον σχνμνον. χαι τον μεν 
Καμβνσεα ηδεσ&αι χλεώμενον, τψ  δέ παρημένην δα- 
χρνειν. Καμβνσεα δί μα&όντα τοντο ΙπεΙρεσχλαι διότι 
δαχρΰοι, την δε είπέϊν ώς ιδονσα τον σχνλαχα τω αδελ- 
φεφ τιμωρησοντα δαχρνσειε, μνησΟεΐσα τε Σμέοδιος ν.α) 
ιια&ονσα ώς χεινω ονχ ειη ό τιμώ ρήσων. "Ελληνες μίν 
δη δια τοντο το έπος φασι αυτήν απολέσ&αι υπό Καμ- 
βνσεω’ Αιγύπτιοι δε, ώς τραηίζη ηεριχατημένων λα- 
βονσαν χλρίδαχα την γνναϊχα περιτιλαι χαι έπανείρε· 
σ&αι τον ανδρα, χότερον περιτετιλμένη η δασεία η 
χλρίδαξ έονσα ειη χαλλέων, χαι τον φάναι δασείαν, την 
δ1 είπειν Ταντην μίντοι χοτέ συ τψ  χλρίδαχα έμιμησαο, 
τον Κνρον οίχον αποψίλωσης. Toy δε χλνμω&έντα ίμ- 
πηδησαι αντί} ίχονση (ν γαστρι, xal μιν έχτρωσασαν 
uno&aveiv.

33. Ταντα μεν ές τους οιχηϊονς ό Καμβνσης ίξε- 
μανη, εΐτε δη δια rovpAjnv, είτε xal άλλως, out πολλά 
ιω&ε αν&ρώπονς χαχα χαταλαμβάνειν χαι γάρ τινα ix

*c
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γενεης νονσον μεγάλην λέγεται, ιχειν 6 Καμβνσης, την 
ιρην ονομαζονσΐ τινες. ου νυν τοι αείχες ονδέν ην, τον 
σοιματος νονσον μεγάλην νοσέοντος μηδέ tug φρένσς 
νγιαίνειν.

34. Τάδε ές τους άλλους Πέρσας έξεμάνη · λέγε
ται γαρ ειπειν αυτόν προς ΙΤρηξάσπεα, τον έτίμα τε 
μαΪΛστα, χαι οι τάς αγγελίας έφορεε οντος, τούτον τε δ 
ηαίς οινοχόος ην τω Καμβνση, τιμή δέ m l αντη ου 
σμιχρη· εϊπείν δέ λέγεται τάδε* Πρηξασπες, χοίόν μέ 
τινα νομίζονσι Πέρσαι είναι άνδρα τινας τε λόγους περί 
έμέο ποιούνται; Τον δέ εϊπείν rJl δέσποτα, τα μέν άλλα 
πάντα μεγάλως έπαινέαι, τη δέ φιλοινίη σέ (f,uat πλεό- 
νως προσχέεσϋαι. Τον μέν δη λέγειν ταντα 7τερι Περ- 
σέων, τον δέ Όνμύ)Οέντα τοιάδε άμείβεσ&αι· Νυν άρα 
μέ φασι Πέρσαι οΐνω προσχείμενον παραφρονέειν χαι 
ονχ είναι νοημονα · ονδ' άρα σφέων οι προτεροι λόγοι 
ησαν άλη&έες. Πρότερον γαρ δη άρα Περσέων οι συν
έδρων έόι*των m l ΚροΙσου, εΐρετο Καμβνσης χοΊός τις 
δοχίοι ανηρ είναι προς τον πατέρα τελέσαι Κνρον* οι 
δέ αμείβοντο ως εΐη αμείνων τον πατρός · τά τε γάρ 
έχείνου παντα εχειν αυτόν, χαι προσεχτησΌαι Λνγνπτόν 
τε χαι την -θάλασσαν. Πέρσαι μέν δη ταντα Ι'λεγον, 
Κροίσος δέ παρεών τε χαΐ ονχ άρεσχόμενος τy χρίσει 
είπε προς τον Καμβνσεα τάδε · ’Εμοι μέν νυν, ώ πάϊ 
Κνρον, οίι δοχέεις όμοιος είναι τι» πατέρι· ον γάρ χω 
τοί έστι νιος ο7ιόν σε έχείνος χατελίπετο. *!ΙΙσϋη το 
ταντα άχονσας ό Καμβνσης χαι έπαΐνεβ την ΚροΙσου 
χρίσιν.

Β5. Τούτων δη ών έπιμνησΌ-έντα όργη λέγειν προς 
τον Πρηξάσπεα · Σν ννν μάθε αυτός, εϊ λέγονσι Πέρσαι
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άληΰέα, είτε a mol λέοντες ταντα παραφρονέονσι- εϊ 
μεν γάρ τον παιδός τον σον τονδβ ίστεωτος (ν το"ίσι 
προΰνροισι βαλών τνχοιμι μέσης της καρδίης, Πέρσαι 
φανέονται λεχοντες ονδεν· ην δ’ άμάρτω, φάναι Πέρσας 
τβ λΛγειν ά?.η&εα και ίμε μη σωφρονέειν. Ταντα δε εί- 
τχόντα χαι διατείναντα το τόξον βαλ^ειν τον τταΐδα, ττε- 
σόντος δε τον παιδός άνασχίζειν ανιόν κε)#νειν και 
σκεψασ&αι το βλήμα · ώς δε iv τη καρδίη ενοε&ηναι 
ένεοντα τον οίστόν, εΐηειν προς τον πατέρα τον παιδός 
γελασαντα και περιχαρία γειά μεν ον · Πρτ/ςασπες, ώ; 
μεν Ιγω τβ ον μαίνομαι, Πέρσαι τβ παραφρονέονσι, 
δηλά τοι γέγονε * ννν δε μοι είπε, τίνα είδες ηδη πάν
των άν&ρωπων οντως'Ίηίσκοπα τοξενοντα; Πρηξάσπεα 
δε δρέοντα άνδρα ον φρενηρεα και περί έωντω δειμαί- 
νοντα, άπείν * δέσποτα, ονδ’ αν ανιόν εχωχε δοκεω τον 
·&εόν οντω αν χα)ώς βαΗειν. Τοτε μεν ταντα (ξεηγά-
σατο, έτέρω&ι δε Περσιών δμοΊα τοίσι πρώτοισι δνωδε- 
κα in ονδεμιη αίτίη άξιοχρεω ίλών ζωοντας ini κεφαλήν 
κατωρνξε.

36. Ταντα δε μιν ποιενντα (δικαίωσε Κροίσος ό Αν- 
δος νον&ετησαι τοισίδε τοίσι επεσι * yJl βασιλεν, μη 
πάντα ηλιχίη καί Όνμω (πίτρεπε, άλλ’ ϊσχε καί κατα
λάμβανε σεωντόν άγα&όν τι πρόνοον είναι, σοφόν δε 
η προμη&ίη * σν δε κτείνεις μεν άνδρας σεωντου πολιη- 
τας in ονδεμιη αίτίη αξιόχρεο) όλων, κτείνεις δε παίδας · 
ην δε πολλά τοιαντα ποιέης, όρα δκως μη σεν άποστη- 

’σονται Πέρσαι. (μοι δέ πατήρ ό σός Κνρος ίνετελλετο 
πολλά χελενων σε νον&ετέειν, καί νποτί&εσ&αι ο τι αν 
ενρίσχω άχα&όν. *Ο μεν δη έννοιαν φαίνων σννεβον- 
λεν$ οι ταντα, ό δ1 άμείβετο τόισδε · Σν καί (μοι τολμάς

ι %
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συμβουλεύει?, og χρηστώς μέν τ ψ  σεωντον πατρίδα (πε
ι ρυπενσας, εν δέ τώ πατρι τώ (μώ συνεβούλονσας, κε- 
λευων ανιόν 'Λράξεα ποταμόν διαβάντα Uvui ίπϊ Μασ- 
σαγέτας, βονλομίνων (κείνων διαβαίνειν (ς την ημετέρην, 
και αηο μεν σεωντον ωλεσας της σεωντον πατρίδος κα
κώς προστάς, άπό δε ωλεσας Κνρον πειθόμενόν σοι. 
ιά): ντι χαίρων, έπεί τοι και πάλαι ές σε ιτροφάσιός 
ΊΒυ (δεόμην (πιλαβέσθαι, Τανια δε εϊπας (λάμβανε 
ίο τόξον ως κατατυξευσων ανιόν. Κροϊσος δε αναδρομών 
ϊΟεε εξοι · ο δε έπεί τε τοξενσαι ονκ είχε, (νετείλατο 

' Ίοίσι θεράπονσι λαβόντας μιν άποκτείναι. όί δέ θερα
πόντες (πιστάμενοι τον τρόπον αν του χατακρύπτ ονσι 
τον ΚροΙσον, (πι τώδε τοι λόγιο ώστε, εϊ μεν μεταμελήσει 
τω Καμβύση χαϊ (πιζητησει τον Κροίσον, οϊ δε tρ η 
νανίες αυτόν δώρα λάμψονται ζιο άγρια Κροίσον ην δε 
μη μβταμεληται μηδέ noO fj μ ιν , τότε χαταχρησθαί. 
(πόθησε τε δη ο Καμβύσης ihv Κροίσον ον πολλοί με
τ έπειτα χρόνοι ύστερον, xal οι θεράποντες μαθόντες 
τούτο (πηγγελλοντο αντζι ως περιείη. Ιζαμβύσης δέ 
Κροίσοι μεν σννηδεσθαι εφη περιεόντι, (κείνους μέντοι 
τους περιποιησαντας ον καταπροϊξεσθαι «λλ* άποκτε- 
viciv * και (ποίησε ταντα.

/ ' 37. *0 μέν δη τοιαντα πολλά (ς Τ/έρσας τε κα\ t ονς
. ί ξυμμάχονς (ξεμαίνετο, μενών (ν Μέμφι και Όηκας τε 

παλαιός ανοίγων καί σκεπτόμενος τονς νεκρούς· (ς δέ 
δη καί τον ‘ΐΐφαιστον το ίρόν ήλθε και πολλά τώγάλμά
τι κατεγέλασε · ϊστί'γαρ τον *Ηφαιστον τώγαλμα τοΊσι 
Φοινικηιοισι Παταίκοίσι (μφερέστατον, τους οί·Φοίνικες 
(ν τη σι πρώρησι των τριηρέων περιάγονσι. ο ,̂ δε. τού
τους μη οπωπε, (γώ δέ οι σημανεω· πνγμαίΟν,άνδρυς.

4
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τοιάδε ■ ηοοντίσας το αν ενρης tor τοι πλείστον οξιον, 
και έπ ώ σν άπολομένο) μάλιστα ττρ ψνχψ άλγησεις, 
το ντο άποβαλε οντω οχως μηκέτι ηξει. ές άν&ρωπονς. 
ην ιέ μί} έναλλάξ ηδη τώπό τούτον άί εντνχίαι τοι τάϊσι 
πα&αισι προσπιπτωσι, τροπω τοι έξ έμ&ν υποκείμενοι 
άκέο.

41. Τούτα έπιλεξάμενος δ Πολυκράτης και νόοι λα
βών ως οϊ εν νπετί&ετο *Λμασις, έδίζητο έττ οι άν μα- 
λίστα την ψυχήν αση&είη απολομένω των κειμηλίων, 
διζημενος δ’ ενρισκε τάδε, ην οϊ σφρηγίς xijr έφόοεε 
χονσοδετος, σμαράγδου μεν λί&αν έονσα, έογον δε ψ  
Θεόδωρόν τον Τη)&ύΜ>ς ΣαμΙον. έπει ών τούτην οι 
έδοκεε αποβαλέειν, έπαιζε τοιάδε. πεντηκόντερον πληρώ- 
σας ανδρών έσέβη ές αντην, μετά δε άναγαγείν έχέλενζ 
ές το πέλαγος * ώς δε από της νήσον εχάς έγένετο, πε- 
ριελόμενος την σφρηγιδα πάντων δρεόντων των σνμ- 
πλόων ρίπτει ές το πέλαγος. τούτο δέ ποιησας άπέπλεε, 
άπιχυμενος δε ές τά οικία σνμφορη έχρητο.

42. Πέμπτή δέ η εκτΐ] ημέρη από τούτων τάδε οι 
σννηνειχε γενεσ&αι · άνηρ αλιεύς λαβών ιχ&ύν μέγαν τβ 
και καλόν ηξίον μιν Πολνκράτεϊ δώρον δο&ηναι* φερτόν 
δη έπϊ τ ας χλύρας Πολύκροτοι εψη έ&έλειν έλ&εϊν ές 
οψιν, χωρησαντος δέ οι τούτου ϊλεγε διδονς τον ιχ&νν· 
If2 βασιλεύ, έγώ τόνδε ελών owe έδικαίωσα φέρειν ές 
άγορην, καίπερ γε έών άποχειροβίωτος, αλλά μοι έδόχεε 
σεν τε είναι άξιος και της σης αρχής· σοι δη μτν φερων 
δίδωμι. *0 δέ ησ&είς τοισι επεσι αμείβεται τόίσδε · 
Κάρτα τβ εν έποίησας, κα* χάρις διπλέη των τε λόγων · 
και τού δώρου · καί σε έπι δειπνσν; καλέομεν. 'Ο μεν δη 
αλιεύς μέγα ποιούμενος τούτα, ηΐε'ές τά οικία, τόν δέ
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Itfvv ταμνοντες οι &ερσποντες ενρίσχονσι έν τη νηδνϊ 
, |ντου ένεονσαν την Πολνχράτεος σφρτηΊδα. ώς δε εΐ- 

ον τβ χαι ελαβον τάχιστα, εφεοον χεχαρηχότες παρά 
' ον Πολνχράτεα, διδόντες δέ οί την σφρηγίδα ϊλεγον 

τεω τρόπω ενρέϋη. τον δέ ώς έσήλχλε ·&ε~ον είναι το 
ρΐγγμα, γράφει ές βιβ)1ον πάντα, τά ποιήσατντά μιν οία 
αταλελαβήχεε, γράψας δέ ές Αίγυπτον έπέ&ηχε.

43. 'Επύεξάμενος δέ ο *'Αμασις τδ βιβλίον το παρά 
ου Πολνχράτεος ήχον, εμαϋε ότι έχχομίσαι τβ άδύνα- 
σν εϊη άν&ρώπω άν&ρωπον Ιχ του μέλλοντος γίνεσ&αι 
ρήγματος, χαι ότι ονχ εν τελευτήσειν μέΜ&ι Πολνχράτης

ί ντυχέοαν τά  πάντα, ος χαι τά αποβάλλει ευρίσκει. πέμψας 
έ οι χηρνχα ές Σάμον διαλνεσ&αι ϊφη την ξεινίην. τον 
β εϊνεχα ταυτα έποίεε, ΐνα μη, σνντνχΐης δεινής τβ χαι 
εγάλης ΠοίΛκράτεα χαταλαβονσης, αυτός άλγήσειε τ ψ  

Λνχην ώς περί ζείνον άνδρος.
44. 3Επ\ τοντον δη ών τον Πολνχράτεσ εντνχέοντα 

ά πάντα έστρατευοντο Ααχεδαιμόνιοι, έπιχαλεσαμένων 
ών μετά ταντα ΚνδωνΙην την ίν Κρήτη χτισάντων Σα· 
Ιων. Πολνχρατης δέ πέμψας παρά Καμβνσεα τον 
ζνρον, σν)Χέγοντα στρατόν (π Αίγυπτον, έδεή&η όχως 
tv xal παρ’ έωντόν πέμψας ές Σάμον δέοιτο στρατόν, 
ΐαμβνσης δέ άχονσας τούτων προ&νμως ϊπεμψε ές Σά- 
ιον, δεόμενος Πολνχράτεος στρατόν ναυτικόν άμα πέμ- 
Οαι έωντω in Αϊγντττον. ό δέ, έπιλέξας των αστών 
ονς νπώπτενε μάλιστα ές έπανάστασιν, άπέπεμπε τεσ- 
τεράχοντα τριήρεσι, ίντειλάμενος Καμβνση όπισω τον- 
Ρυς μή άποπέμπειν.

45. 01 μέν δη λέγονσι τους αποπεμφ&έντας ΣαμΙων 
υπό Πολνχράτεος ονχ άπιχέσ&αι ές Αίγυπτον, άλλ* έπεί
IIerod. I. Η
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a*
τε fyirorxo iv Καρπάϋω πλέοντες, δούναι σφι λόγον, 
m i σφι άδεΤν το πρόσωτέρω μηχίτι πλλειν * οι δε U- 
γονή  άπιχομένονς τε ές Λϊγνπτον xai φνλΜσσομένονς 
έν&εντεν αντονς άποδρηναι. τιαταπλέονσι δε ές την Σά
μον ΙΤολνχράτης νηνσί άττιάσας ές μάχην χατέστη · ή 
χησαντες δε οί χατιόντες άπέβησαν ές την ιτησον. πεζο- 
μαχησαντες δε έν αντη έσσώ&ησαν, ν.ηι οντω δη έπλεαν I* 
ές ΛαχεδαΙμοΥα. εισί δέ ο* λέγονσι τονς an Λιγνπτον I τ 
τιχησαι Πολνχράτεα, λλγοντες έμοι δοχέειν ονχ δρ&ως.Ι* 
ονδέν γάο έδεε σφεας Λαχεδαιμονιονς έπιχαλέεσ&αι, εϊ· I? 
περ αντοί ίχατοί ησαν Πολνχράτεα παραστησασ&αι. |*  
προ, δε τουτοισι ονδε λόγος αίρέει, τω έπίχσνροί τε μι» 
σ&ωτοί χάί τοξόται οιχηΐοι ησαν πλη&ει πολλοί, τούτον 
νπδ των χατιόντων Σαμιων Ιόντων ολίγων έσσω&ηιαιΑΖ 
των δε in 9 εωντω έόντων πολιητέων τα τέχνα χαι τα 
γνναίχας δ Πολνχράτης ές τονς νεωσοίχσνς σινεάησσι 
είχε ίτοιμονς, ην άρα προδιδωσι οντοι προς τονς χα· 
τιοντας, νποπρησαι αντοΊσι νεωσοίχοισι. ” I*

46. *Επεί τε δε οί έζελασ&ώτες ΣαάΙων νπδ ΠολνΛψ
χρντεος απίχοιτο ές την Σπάρτην, χαταστάντες έπί το tel* 
άρχοντας Όέγον πολλά ota χάρτα δεόμενοι, οί δε oqrJ* 
τη πρώτη χαταστάσει νπεχρίναττο, τα μεν π  ρότα 
χ&έντα έπιλελη&έναι, τά δε νοτερά ον σννιεναε, μετά &1ι 
ταντα δεύτερα χαταστάντες άλλο μεν είπαν ονδέν, 
λττχον δε (γέροντες έφασαν τον &νλιιχον αλφίτων δέ&Αι 
σ&αι. οί δε σφι νπεχρίναντο τω &νλαχω περίεργα σ&ax i i  
βοη&έειν δ9 ων εδοξε αντοΊσι. ' L

47. Καί έπειτα παρασχενασάμενο* έστρατενοντΛ χ 
Λαχεδαιμσνιοι έχλ Σάμον, ώς μέν Σάμιοι λέγονσι, 
γεσίας έχτίνοντες, ότι σφι ηρσηροι αϊτοί νηνσι έβοφφ]
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>ησαν ini Μεσσηνίονς · ως δε Αακεδαιμσνιοι )τγονσι, 
^.|νκ οντω τιμωρησαι δεομίνοισι Σαμίοισι έστρατενοντο, 

τίσασ&αι βονλόμενοι τού κρητηρος της αρπαγής τον 
\γον Ιίροίσω] και του ϋώρψ.ος τον αντοΊσι*'Αμασις ο 

 ̂ Ίιγνπτου βασιλεύς επεμηιε δώρον, και γάρ χλώρηκα 
> )·ψσαηο τω προτέρω ϊτεί η τον κρητηρα οΐ Σαμιοι, 
j) οντα μ tv λίνεον και ζωων ένυφασμίνων συχνών, κεκο- 
^ ψημενον δέ χρνσω και εΐρίοισι^τπο^ξνλον · των δέ et- 

 ̂ 'δκβ Όωνμάσαι άξιον, άρπεδόνη έκαστη του Όώρηκος 
t τοιεει· Ιουσα γαρ )^πτη ίίχει αρπεδάνας (ν ίωντη τριη- 

όσιας και έξηκοντα, πάσας φανβράς · τοιοντος ετερός 
σιι και τον έν Αίνδω άνέΟηκε τη *Α&ηναΙη "Λμασις.

? 48. Συνεπελάβοντο δε του στρατεύματος του ίπι
νόμον ώστε γενέσ&αι και ΚορΙν&ιοι προ&νμως · νβρι- 
ψα γάρ και Ις τούτους είχε Ικ των Σαμίων γενόμενον 

^ *ενεη πρότερον τού στρατεύματος τούτου, κατά δε τον 
? ιύτδν χρόνον τού κρητηρος τη αρπαγή γεγονός. Κερκν- 

 ̂ ιοΙων γάρ παίδας τριηκοσίονς άνδρών των πρώτων Πε
ρίανδρος ο Κυψέλου ές Σάρδις άπέπεμψε παρά ’Αλυάτ- 

^ «ο in έκτο μη · προσσχόντων δέ ές την Σάμον των 
|*γοντων τους παγίδας ΚορινΟ/ων, πυ&όμενοι οι Σαμιοι 

^tcov λογον in ο\σι αγοίατο ίς Σάρδις, πρώτα μεν τούς 
παιδας έδίδαζαν ιρού άψασ&αι *Αρτέμιδος, μετά δέ ού 
*te(?l0C£0VTE£ άπέλκειν τούς Ικετας (κ του ί^ου, αιτίων δέ 

^ *ούς παίδας Ιργοντων ΚορινΟΙων, Ιποιησαντο οι Σαμιοι

17ρτΐ(ν, τη και νυν ετι χρειανται κατά ταντά · νυκτος γάρ 
’πιγενομένης, . όσον χρόνον ικετευον οί πάιδες, 'ίσιασαν 
tορούς παρ&ενων τε και ηϊϋίων} Ιστόντες δέ τούς χο- 
νούς τρωκτά σησάμου τε καί μέλιτος Ιποιησαντο νόμον 
φέρεσ&αι, \να άρπάζοντες οΐ των Κ&ρκυραΙων παίδες

R 2
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t/oiev τροφήν * ές τοντο δε τόδε έγίνετο, ές ο οι Κορίν- 
\hoi των παίδων οι ψύλλοι οι'χοντο άπολιπόιτες' τονς 
δε πάϊδας άπηγαγον ές Κέρκυραν οι Σάμιοι.

49. &  μέν ννν Περίανδρον τε)£υτησαντος τόΐσι 
Κοριν&ίοκη φίλα ην προς τονς Κερκνραίονς, οι δε ονχ 
αν σννελάβοντο τον στρατεύματος τον έπι Σάμον ταν- 
της εηεκεν της αΐτίης. ννν δε αιεί έπεί τε έκτισαν την 
νήσον, είσι άλλι]λοισι διάφοροι έόντες έωντόισι. τούτων 
ων εινεκσν άπεμνησικάκεον τόϊσι Σαμίοισι οι Κορίν&ιοι. 
απέπεμπε δε ές Σάρδις ίπ έκτομη Περίανδρος των 
πρωτων Κερχνραίων έπιλέξας τονς πάϊδας τιμωρενμε- 
νος' πρότεροι γάρ οΐ Κερχνράίοι ηρξαν ές ανιόν πρη·ψ{ 
γμα άτάσ&αλον ποίησαντες.

50. *ΕπεΙ τε γάρ την έωντον γννάΐχα Μέλισσαν 
Περίανδρος άπέχτεινε, σνμφορην τοιηνδε οι άλλην σνν- It, 
έβη προς τί} γεγοννίη γενεσ&αι · η σαν οι έκ Μελίσσης 
δυο παίδες, ηλιχίην ο μεν έπταχαϊδεχα, δ δε οχτωχαίδε- 
κα ετεα γεγονώς. τοντονς δ μητροπάτωρ Προχλης-, έων 
Επίδαυρον τύραννος, μεταπεμχμάμενος παρ' έωντον έφι- 
λοφρονέετο, ως είχος ην -θνγατρδς έάντας της έωντον  ̂
πάϊδας. έπεί τε δέ σφεας άπεπέμπετο, είπε προπεμπων 
«ντους · Αρα Ιστέ, ω παίδες, δς νμέων την μητέρα 
απεχτεινε; Τοντο το έπος δ μεν πρεσβντερος ανιών έν 
ονδενι λογο) έποιησατο · ο δε νεώτερος, τω οννομα ην 
Ανχδφρων, ηλγησε άχονσας οντω ώστβ άπιχόμενος ές 
την Κοριν&ον ατε φονεα της μητρδς τον πατέρα οντε 
π ροσείπε, διαλεγομένω τε οντε προσ διαλέγει ο ισιορέον- 
τί τε λογον ουδένα έδίδον. τέλος δέ μιν πέαι -Ονμω έχό 
μένος δ Περίανδρος έζελαννει έχ των οιχϊων.

51. Εζελασας δέ τοντον ίστόρεε τον πρεσβντεροχ^
II



f
I

if*
I
4

f i

>

M
J

;<
1

«
J

a arft, ο μητροπατωρ διεΗχΟη. δ δέ οί απηγέετο ώς~ 
γεας γιλοφρόνως έδέξαrro* ί  κείνον δε του ϊττεος τδ oqt 
Προχλης anotniWxov είπε, ατβ ον root λαβών, ονχ 

ιιέμνητο. Περίανδρος δε ούδεμίαν μηχανην Uf i] είναι 
η ου οχμ έχείνον νπο&ίσϋαι τι, έΪΛτάρεέ τβ ιστορmv- 
δε όναμνησΟεϊς είπε και τοντο. Περίανδρος δε νδω 

αβών και τούτο, και μαλακόν ένδιδόναι βονλδμενος ον- 
έν, τf) ο έξε)τ*σ&ε)ς νη ουτου παΊς δίαιταν έποιέετο,
7 τοντονς πέμπων άγγελον άπηγόρενε μη μιν δέχεσ&αι 
νκίοισι. ο δέ δχως υπτελαχοόμενος ελ&οι Ις α)Χην οικίην, 
ft6).av)'eτ αν και an δ ταντης, απειΗοιτός τβ τρυ Πε- 
ιάνδρον τοΊσι δεξαμένοισι καϊ έξέργειν κελενοντος. 
ηελαννομενος δ' αν ηίε in έτίρην των εταίρων οι δε 
τβ Περίανδρον έόντα παϊδα, καίπερ δειμαίνοντες, δμως 
δέκοντο.

52. Τέλος δέ ο Περίανδρος κήρυγμα έποιησατο, δς 
ν η οίκίοισι ύποδέξηταί μιν η προσδια)*χ&η, ίρην ζη- 
Ιην τούτον τω 'Λπόλλωνι οφείϊ^ιν, όσην δη ειπας. προς 
ιν δη τοντο τδ κήρυγμα ούτε τις οι διαΗγεσ&αι ούτε 
τχίοισι δίχεσ&αι η&ε? ·̂ προς δέ οί>δέ αυτός (χείνος έδι- 

Jkakv πειρασ&αι απειρημενον, αλ).α διαχυρτ ερεών έν τη σι 
;^ποιτ}σι έκαλινδέετο. τέταρτη <5* ημέρη ιδών μιν δ Πε
ρίανδρος αλουσίησί τε και ασιτίησι συμπεπτωχδτα οΓ- 
|̂ρτ«ζ>8· νπείς δέ της οργίβ ηϊε άσσον και ελεγε· *Jl'rta~, 

^ιοτερα τούτων αιρετώτερα Ιστι, τούτα τα νυν εχων 
πρηστείς, η την τυραννίδα και τα αγα&α τα νυν έγω 

γ  έχω, ταύτα Ιόντα τω πατρί έπιτηδεον παραλαμβανειν; 
μ >>* ίων έμός τε πα7ς καί Κορίν&ον της εύδχ^ονος βασι- 

ί αλψην βίον εΤλεν, αντιστατέων τβ και ^ γη  χρεωμέ
νο ς  (ς τον σβ ήκιστα ίχρην β* γαρ τις σνμφορη b  αν-

MB.  III. CAP. 48 —  12. 261
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τόΐσι έγεγόνεε, έξ ης νττοψίην ig εμε εχεις, ίμοί τ& αυτή 
γέγονε, y.ai έγω αυτής το nhvv μέτοχός slut, όσοι αυτός 
*J(fB έζεργασαμην. ον δε μαΟών οσω φ&ονεεσ&αι χρέσ- 
ίτον έστι η οιχτειρεσ&αι, αμα τε όχοίόν τι ig τοί'ς το- 
χίας χαΐ ig τον? χρέσσονας τε&νμώσ&αι, unixh (ς τα 
οικία. Περίανδρος μεν τουτοισι αυτόν χατελάμβανε *
° δε άλλο μεν ονδιν αμείβεται τον πατέρα, iff η δί μιν 

ζημίην οφεί?£ΐν τ ω χλεω έωντοι ig λόγους άπιχόμε- 
νον. μα&ών δί ό Περίανδρος ώς άπορόν τι το χαχον εϊη 
τον παιδός χαϊ άνίχητον, έξ όφ&αλμών μιν άποπέμπε- 
ται στείλας ηλόϊον ig Κέρκυραν · έπεχράτεε γάρ χαι 
ταυτης. άποστείλας δε τούτον δ Περίανδρος Ιστρατενε· I*» 
το έπι τον πεν&ερον Προχλέα, ώς των παρεόντων ο*1& 
η ρηγμάτων Ιόντα αιτιώτατον * χαι είλβ μ& την *Επί- I *» 
δανρον, είλε δε αυτόν Προχλέα χαϊ έζώγρησβ.

53. *Επει δέ τον χρόνον προβαίνοντος ό τβ Περίαν- I * 
δρος παρηβηχεε χαϊ σννεγινώσχετο εωντω ονχέτι είναι 
δυνατός τα π  ρήγματα in ο ρ αν τβ χαι διέπειν, π εμψας 
ig την Κέρκυραν αττεχάλεβ τον Λνχόηρονα im  τφ> τν- 1* 
ραννίδα · έν γαρ δη τω ττρεσβντεροι των παίδων ονχ 
ένΈΐύρα, αλλά οϊ χατεφαίνετο είναι νω&έστερος. ό δε 
Λνχογρων ονδε άποχρίσιος ηξίωσε τον φέροντα την άγ- 
γελίην. Περίανδρος δε περιεχόμενος τον νεηνίεω δεν- 
τέρα άπέστειλε, έπ* αυτόν την άδελφεην, έωντον δε θυ
γατέρα, δοχέων μιν μά)αστα ταντη άν πείθεσθαι. άπι- 
χομένης δε ταντης χαι λεγονσης * rJl τταί, βονλεαι την τβ 
τυραννίδα ig άλλους πεσέειν χαϊ τον οίκον τον πατρός 
διαφορηθέντα μαλ^φν η αυτός σφε άπελθών εχειν; 
vrnixh ig τ&  οικία,s u fa a i σεωντόν ζημιών, φιλοτιμίη 
κτήμα σχαιόν* υη τφ καχοι τό χαχον ίώ. π  ο)Jot των
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ly.uluv τα έπιεικέστερα πρότιθέασι, πολλοί δέ ηδη τα 
ιητρωα διζημενοι τα, πατρώα άπέβαλον. τνραννις χρήμα 
φαΠρόν, πολλοί δε αυτής έρασταί εϊσί’ δ δε γέρων τε 
]δΐ) και παρηβηκώς* μη δως τα σεωυτον αγαθά άλλοισι. 
Π μεν δη τα έπαγωγότατα διδαχθεΊσα υπό τον πατρος 
Λάγβ προς αυτόν * δ δέ νποκρινάμενος ί'φη ουδαμα 
ηξειν ές Κόρινθον, ϊστ αν πννθάνηται περιεόντα τον 
πατέρα, άπαγγειλάσης δε ταυτής ταντα, το τρίτον δ 
Περίανδρος κηρνκα πέμπει βουλόμενος αυτός μέν ές Κέρ
κυραν ηχειν, έχείνον δέ ές Κόρινθον άπικόμενον διάδο
χον γίνεσθαι της τνραννίδος. καταινέσαντος δ* έπι του- 
τοιοι τον παιδδς, δ μεν Περίανδρος έστέλλετο ές την 
Κέρκυραν, ο δέ παίς οι ές την Κόρινθον* μαθόνιες δέ 
οι Κέρκυρα!οι τούτων ιχαστ«, *ίνα μη σφι Περίανδρος 
ές την χώρην άπίκηται, κτείνονσι τδν νεηνίσκον. άντι 
τούτων μέν Περίανδρος Κερκνραίονς έτιμωρέετο.

54. Λακεδαιμόνιοι δέ στόλοι μεγάλοι ώς άπίκοντο, 
έπολιόρχεον Σάμον προσβαλόντες δέ προς τό τείχος 
του μέν προς θαλάσση έστεώτος πύργον κατά το προ- 
άστειον της πολιος νπερέβησαν, μετά δέ αυτόν βοηθτ)- 
σαντος Πολυκρατεος χειρϊ πολλή άπηλάσθησαν. κατά 
δέ τον έπανω πύργον τδν έπϊ της ψάχιος τον ονρεος 
έπεοντα έπεξηλθον ο'ι τε έπίκουροι και αυτών Σαμίων 
συχνοί} δεξάμενοι δέ τους Λακεδαιμονίους έπ* ολίγον 
χρονον Ιφενγον οττ/σω* οι δέ έπισπόμενοι εχτεινον.

|  55. Ει μέν 7·υν οI παρεόντες Λακεδαιμονίων όμοιοι
' f l  έγένοντο ταντην την ημέρην *Λρχίη τε καϊ Λνχώπη, αι- 
ί " 1. ρέϋη άν Σάμος·. Λρχίης γάρ καί Λνκώπης μοννοι σνν- 
fJ’r  εσπεσοντες φενγονσι ές τό τείχος τοίσι Σαμίοισι, και 

άποκλη'ίσθέντες της δπίσω οδού, άπέθανον έν τη πόλι
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τη Σαμίων τρίτοι δε άπ* 'Λρχίεω τοντον γεγονότι άλ
λοι *Αρχίη τοι Σαμίου τον ’ΛρχΙβω αντός iv Πιτάνη σνν- 
εγενόμψ (δήμον γάρ τοντον ψ ), δς ξείνων πάντων μά- 
h<na έτίμα τβ Σαμίονς, καί οΐ τω πατρΧ ϊφη Σάμιον 
τοννομα τεθηναι, οτι οϊ 6 πατήρ 'Λρχίης iv Σάμοι άοι- 
στενσας έτε)£ντησε. τιμάν δε Σαμίονς εφη, διότι ταφη- 
vai οι τον πάππον δημοσίη νπό Σαμίων.

55. Λακεδαιμόνιοι δε, ως σφι τεσσεράκοντα έγεγό- 
νεσαν ημίραι πολιορκίονσι Σάμον, ές το πρόσω τβ ονδέν 
προεκόπτετο των πρηγμάτων,άπαλλάσσοντο ές Πελοπόν
νησον. ώς δε ο ματαιότερος λόγος ωρμψαι, λεγεται 
Πολνκράττεα έπιχωριον νόμισμα κόψαντα πολλόν μόλυ
βδον, καταχρνσωσαντα δονναί σφι · τους δε δ εξα μένους 
οντω δη άπαλλάσσεσθαι. ταντην πρώτην στρατηιην ές 
την *Λσίην Λακεδαιμόνιοι Λωριέες έποιησαντο.

57. Οι δ* έπι τον Πολνκράτεα στρατενσάμενοι Σα
μίων, έπεΧ οι Λακεδαιμόνιοι αντονς άπολείπειν ϊμελλον, 
και αντοΧ άπέπλεον (ς Σίφνον, χρημάτων γάρ έδέοντο, 
τα δε των Σιφνιών πρηγματα ηκμαζε τοντον τον χρόνον, 
και νησιωτέων μαλιστα έπλοντεον άτε ιόντων ανιοίσι έν 
τη νήσοι χρυσίων και αργυρίων μετάλλων, οντω ώστε 
απο της δέκατης των γινομένων αντόθεν χρημάτων θη
σαυρός έν Λελφοίσι άνακίεται όμοια τοίσι πλονσιωτά- 
τοισΐ’ αντοΧ δέ τα γινόμενα τω ένιαυτω έκάστφ χρήμα
τα διενέμοντο. δτε ων έποιενντο τον θησαυρόν, έχρέ- 
ωντο τω χρηοτηριω, ει αντοΤσι τά παρεόντα αγαθά 
οϊά τέ έστι πολνν χρόνον παραμενειν η δέ Πνθίη 
εχρησέ σφι τάδε·

'Λλλ' όταν έν ΣΙψψφ πρντανηϊα λινκά γίνητα*
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λευκό(f Qvq τ  άγορη, τότε δη δη φράδμονος άνδρός 
ψράαοαοθαι ξύλινόν rt λόχον χήρυκά τ’ έρνΟρόν.

τόίσι δέ ΣιφνΙοισι ην τότε η άγορη και το πρυτανίμον 
ΠαρΙω λ/#ω ησκημένα.

58. Τούτον τον χρησμόν ουκ οιοί τε ησαν γνώναι, 
ον re τότε ευ&υς ούτε των Σαμίων άπιγμένων. έπεί τε 
γαρ ταχιστα προς την Σίφνον προσέσχον οι Σάμιοι, 
επεμπον των νέων μίσν πρέσβεας άγουσαν ές την πόλιν. 
το δε παλαιόν άπασαι αι νψς ησαν μιλτηλιφέες' καί ην 
τούτο το η ΠυΟίη προηγόρευε τόϊσι ΣιφνΙοισι, φύλαξα- 
σθαι τον ξυλινον λόχον κελευουσα και κηρυκα έρυϋρόν. 
άπικόμενοι δ* ών οι άγγελοι έδεοντο των Σιφνιών δέκα 
τάλαντά σφι χρησαί’ ον φασκόντων δέ χρησειν των 
Σιφωνίων αυτοίσι, οι Σάμιοι τους χώρους αυτών έπόρ- 
θεον. πνεόμενοι δ’ ΙΟυς ηκον οι Σίφνιοι βοηϋϊοντες, 
καί συμβαλόντες αυτυΊσι έσσώΟησαν, και αυτών ττολλοί 
άπεχλήΐσθησαν του άστεος υπό των Σαμίων · καί αυ
τούς μετά ταυτα έκατόν τάλαντα έπρηξαν.

59. Παρά δέ *Ερμιονέων νήσον αντί χρημάτων 
παρέλαβον, €Υδρέην την έπϊ Πελοπόννησος καί αυτήν

, ΤροιζηνΙοιαι παραχατέΟεντο * αυτοί δε Κνδωνίην την έν 
Κρητη έκτισαν, ονκ έπϊ τούτο πλέοντες, αλλά Ζακνν- 
θίους έξελουντες έχ της νήσου, έμειναν S* έν ταυτη καν 
ευδαιμόνησαν (π* ετεα πέντε, ώστε τά Ιρά τά έν Κυδω- 
vljj έόντα νυν ουτοί εϊσι οι ποιησαντες, καί τον της Αι- 
χτννης νηόν. ίχτω δέ ετεϊ Αίγινηται αυτ ον ς ναυμαχίβ 

 ̂ νικι)σαντες ηνδραποδίσαντο μετά Κρητων. καί των νηών 
χαπρίους έχονσέων τάς πρώρας ηχρωτηρίασαν, καί ανέ
θεσαν ές το ιρόν της !ΛϋηναΙης έν ΑίγΙνη. ταυτα δέ 
έποίησαν εγχοτον εχοντες Σαμίοισι Αίγινηται · πρότεροι
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γαρ Σαμιοι in \4μτμχράτεος βασιλεύοντος iv Σαμω, 
στρατενσάμενοι in  Αίγιναν μεγάλη χαχά ίποίησαν ΛΪ- 
γιντμας χαί έπα&ον νπ* έχείνων. η μεν αϊτίη αντη.

60. *Εμηχιrva δε περί Σαμίων μάλλον, ότι a<fi τout 
icrtl μέγιστα άπαιτων 'Εϋ.ηνων έξεργασμένα, ονρεός τε 
νψηλον ές πεντηχοντα χαι έχατδν δργνιάς, τούτον δσν- 
γμα χάτω&εν άρξάμενον, άμφίστομον. τδ μεν μηχος του 
ορύγματος emu σιάδι οι εισι, τδ δε ύψος χαι εύρος οχτώ 
ίχατερον πόδες. διά παντός δε αυτού άλλο όρυγμα ει- 
χοσίπηχν βά&ος υυώρνχται, τριηονν δέ τδ εύρος, δι’ 
ου τδ ύδωρ οχετενόιίενον διά σωλψων ηαραγίνεται Ις 
την πόλιν αγόμενοι' από μεγάλης πηγης. άρχιτέχτων δε 
του ορύγματος τούτου έγέιετο Μεγαρευς Ευπαλίνος 
ΡΓαυστροφον. τούτο μεν δη εν των τριών έστι, δεύτερον 
δε περί λιμένα χώμα iv χλαλάσση, βά&ος χατά ειχοσι 
οργνιέων μηχος δε τον χώματος μέζον δύο σταδίων. 
τρίτον δέ acfi ίξέργασται νηδς μέγιστος πάντων νηών 
τών ημείς ϊδμεν * τον άρχιτεχτων πρώτος έγένετο ΛΡοίχος 
Φϋεω έπιχώριος. τούτων ε'ίνεχεν μάλλον η  περί Σαμίων 
έμηχννα.

61. Καμβύση δε τω Κνρον χρονίζοιτι περί Λιγντττην 
χαι παραη ρονησαντι έπανιατέαται άνδρες μάγοι δύο 
άδελφεοι, τών τον έτερον χτααλελοίπεε τών οιχίων μελε- 
δωνδν δ Καμβύσης. οντος δη ών οι έπανέστη, μα&ών 
τε τον Σμέοδιος χλανατον ώς χρύπτοιτο γενόμενος, χαί 
ως ολίγοι ησαν οι έπιστάμενοι αυτόν Περσέων, οι δε 
πολλοί ττεριεόντα μιν ειδείησαν. προς ταντα βονλενσας 
τάδε έπεχείρησδ τοΊσι βασιληιοισι* ην οι άδελψεος·, τον 
είπα οι συνεπαναστηναι, οιχως μάλιστα τδ είδος Σμέρδι 
τω Κνρον, τον δ Καμβύσης έόντα έωντον άδεληεδν j



άπΐχτεινε. ην τβ δη ομοίος είδος τω Σμερδι, και δη και 
ουνομα τωντο είχε Σμέρδιν. τούτον τον ανδρα άναγνω- 
σας ο μάγος Πατιζεί&ΐ/ς ως οι αυτός πάντα διαπρηξει, 
ε'ισε άγων ές τον βασιληίον χλρδνον. ποιησας δε τούτο 
κηρνκας τη τβ a lly  διέπεμπε και δη και ές Αίγυπτον, 
προερίοντα τω στρατω ως Σμέρδιος τον Κνρον ακουστώ 
ΒΪη του λοιπού, αλλ* ου Καμβυσεω.

02. 0? τβ δη ων άλλοι κηρυκες προηγόρευον ταΰτα, 
και δη και ο in* Αίγυπτον ταχ&είς, ενρισκε γάρ Καμ- 
βυσεα και τον στρατόν Ιόντα της Συριης έν *Αγβατά- 
νοισι, προηγόρενε στάς ές μέσον τά έντεταλμενα έκ του 
μάγου. Καμβυσης δε ακουσας ταυτα έκ του κηρυκος, 
και ίλπίσας μιν λίγειν άληΟέα αυτός τβ προδεδδσ&αι έκ 
ΙΙρηξάσπεος (πεμφΟέντα γάρ αυτόν ώς άποκτενέοντα 
Σμέρδιν ου ποιησαι ταυτα), β)*ψας ές τον ΠρηΤςάσπεα 
είπε · Πρηζασπες, ουτω μοι διεπρηξαο το τοι προσέ- 
Οηκα πρηγμα; *0 δε είπε · ΛΙΙ δέσποτα, ovx tan  ταυτα 
άλη&έα, οκως κοτέ σοι Σμέρδις άδελφεος ο σος έπανέ- 
στηκε, ουδέ οκως τι έξ εκείνου του άνδρος νείκός τ οι 
εσται η μεγα η σμιχρον έγω γάρ αυτός ποιησας τά συ 
με έκέλσυες ε&αψά μιν χερσι τΐ/σι έμεωυτον. εΐ μεν νυν 
οι τε&νεώτες ανεστέασι, προσδέχεό τ οι και ^Αστυάγεα 
τον Μηδον έπαναστησεσ&αι· ει δ’ ϊστι ώσπερ προ του, 
ου μη τι τ οι εκ γε έκείνου νεωτερον κακόν άναβλαση)σει. 
νυν ων μοι δοκέει μεταδιωξαντας τον κηρνκα έξετάζβίν 
ειρωτενντας, παρ οτεν ηκων προαγορενει τ\μίν Σμέρδιος 
βασιλέος άκουειν.

63. Ταυτα ενπαντος Πρηξάσπεος (ηρεσε γάρ Καμ- 
βυση) αυτίκα μεταδίωκτος γεί'όμενος ο κηρυξ ψ.ε' άπι- 
γμενον δέ μιν εϊρετο ο ΙΖρηξάσπης τάδε · 'ΪΩ.ν&ρωπε,
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φης γάρ τγ/.ειν παρά Σμίρδιος τον Κνρον άγγελος· ννν 
ών εΐπας την άλη&ηί'ην am&ι χο ίρον χότερα αυτός 
τοι Σμίρδις φ air ό μένος ίς όψιν ένετίλλετο ταντα, η των 
τις ίχεινου υπηρεσιών; ‘Ο δε, είπε · Ε̂γω Σμίρδιν μεν τον 
Κνρον, ίζ οτον βασιλεύς Καμβνσης ηλασε ίς Αίγυπτον, 
ονχω ηπωπα · ό  δε μοι μάγος τον Καμβνσης ίπιτροπον 
των οιχίων άπίδεξε, οντος ταντα ίνετειλατο, φας Σμίρ- 
διν τον Κνρον είναι τον ταντα έπίχϊίμενον είτται προς 
νμέας. *Ο μεν δη σφι Όεγε ονδεν ίπιχαπ^ευσμίνος, 
Καμβνσης δε είπε· Πρηξασπες, συ μεν, οϊα άνηρ αγα
θός, ποιησας το χελενόμενον αιτ/ην ίχπίφσυγας· ίμοι δε 
τις αν εϊη Περσιών δ έπανεστεώς ίπιβατενων τον Σμίρ- 
διος οννόματος; 'Ο δε είπε· *Εγώ μοι δοχεω σννιίναι το 
γεγονός τούτο, ώ βασιλεύ· οι μάγοι ψ&τοι οι ίπανε- 
στεώτες, τόν τβ ϊλιπες μελεδωνόν των οιχίων, Πατιζεί- 
$ης χαι 6 τοντον άδελφεός Σμίρδις.

64. *£ν&αντα άχονσαντα Καμβνσεα το Σμίρδιος 
οννομα ετνψε η άλη&ηίη των τε λόγων χαϊ τον ίννπνίου * 
ος ίδόχεε έν τω νπνω cm αγγείλαί τινα οί ώς Σμίρδις 
ίζόμενος ές τόν βασιληίον θρόνον ψανσειε τη κεφάλι} 
του ονρανον. μα&ων δε ως μάτφν άπολωλεχώς εϊη τόν 
άδελφεόν, απέχλαιε Σμίρδιν. άποχλανσας δε χαϊ περί η- 
μεχτησας τη άπάση σνμφορη, άνα&ρωσχει ίπι τόν ίπ
πον, Ιν νοω εχων την ταχίστην ίς Σονσα στρατενεσ&αι 
Ιτά τόν μάγον, xal οί άνα&ρώσχοντι ίπι τόν ίππον του 
χονλεον του ξίφεος ό μνχης άποπίπτει· γνμνω&εν δε τό 
ξίφος παίει τόν μηρόν τρωματισ&εις δέ χατά τούτο τη 
αντός πρότερον τόν των Λιγντττίων ·&εόν *Απιν ^πληξε, 
ως οι χαιρίη ιδοξε τετνφ&αι, ει'ρετο ό Καμβνσης ο τι 
τη πόλι οννομα 'εϊη. οί δε είπαν οτι*Λγβάτανα. τω δε

26S
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In ηρδτερον έχέχρηστο έχ Βοντοΰς nohog, έν ^Αγβατά- 
νοισι τε)οντησειν τον βίον. 6 μίν δη έν τοΊσι ΜηδιχοΊσι 
Αγβατανοισι έδοχεε τελεντησειν γηραιός, iv τοίσι οι ην 
ηαντα τα τιρηγματα * το δε χρηστηριον τόϊσι έν Σνριη 
Αγβατανοισι ε)εγε αρα. καί δη ως τότε έπειρεόμενος 
έην&ετο της nohog το οννομα, into της σνμφορης της 
τβ έχ τον μάγον έχηεπληγμένος χαι τον τρώματος έσω· 
Φρόνησε, σνλΧαβων δε το -&εοπρόπιον είπε’ *Εν&αντα 
Καμβυσεα τον Κνρον έστί πεπρωμένον τελούταν.

65. Τότε μεν τοσανια, ημέρησι δέ ύστερον ως βΪ- 
χοσι μεταπεμψάμενος Περσέων των ηαρεδντων τονς λο- 
γιμωτάτονς Όογέ σψι τάδβ * Ιίΐ Πέρσαι, χαταλελάβηχέ 
με, το ηάντων μά)Μπα εχρνητον ηρηγμάτων, τούτο ές 
νμέας έχρηναι. έγώ γάρ έών έν Λιγνήτω είδον οψιν έν 
τω νπνοη την μηδαμά δφελον ιδέϊν * έδόχεον δέ μοι άγ
γελον έλϋδντα έξ οιχον άγγελλειν ως Σμέρδις ιζυμενος ές 
τον βασιλ,ηϊον θρόνον ψανσειε τη χεφσλη τον ονρανον. 
δείσας δε μη άπαιρε&έω την αρχήν ηρος τον άδελχρεον, 
έηοίησα ταχύτερα η σοφωτέρα * έν τη γάρ άνϋρωηήϊη 
(f/νσει ονχ ένην άρα το μέλλον γίνεσχλαι άηοτρίπειν * 
έγω δέ ο ματαιος Πρηξάσπεα άποπέμηω ές Σονσα 
αηοχτενέοντα Σμέρδιν. Ιξεργασ&έντοζ δε xaxov τοσον- 
τον αδεώς διαιτώμην, ονδαμά έπύεξάμενος μη χοτέ τις 
μοι Σμέρδιος ντταραιρημένον άλλος έηανασταΐη άνθρω- 
ηων. ηαντος δε του μέλλ,οντος ισεσ&αι άμαρτων αδελ- 
φεοχτονος χβ ονδέν δέον γάγονα, χαι της βασιληιης ον
δέν ησσον έστέρημαι· Σμέρδις γάρ δη ην δ μάγος τον 
μοι ο δαίμων ηροέφαινε έν τη δψει έπαναστησεσ&αι. 
το μεν δη εργον έξίργασταί μοι, χάϊ Σμέρδιν τον Κνρον 
μψίτι νμιν έόι·τα λογίζεσ&β · οι δε νμίν μάγοι χρατέονσι
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τον Κνρον Σμέρδιν ιδέσ&αι ονδαμά, οντε οστις εΥη φτ 
συνοικιών αντη ειδεναι. ϊπεμπε δεύτερα δ'Οτάνης λε-ϊ^ 
γων' Ει μη αντη Σμέρδιν τον Κνρον γινωσχεις, σν δ, 
παρά 3Λτοσσης πύ&εν ότεο) τούτο) σννοιχέει αντη τ 
ένεΐνη χαϊ συ * πάντως γάρ> δη χον τον γε έωντης άδελ- 
τρεον γινωσχει. ^Λντιπέμπει προς ταντα η χϊνγάτηρ · 
Οντε *Λτόσση δύναμαι {ς λόγους έλ&εΐν οντε άλλην ον· 
δεμίαν ιδέσ&αι των σνγχατημένων γνναιχών · έπεί τε 
γάρ τάχιστα οντος ων&ρωπος, οστις χοτέ έστι, παοί- £? 
λαβε τ?/ν βασιληίην, διίσπειρε ημεας άλ),ψ άλλη τάξης.

69. 1'Αχονοντι δε ταντα τω *Οτάνη μάλλ,ον xcrrsqai- 
νετο το πρηγμα. τριτην δε άγγελίην έσπέμπιι παρ 
αχσην λέγονσαν ταντα * ΐΩ. χλνγατερ, δει σε γεγονυίαν 
εν χινδυνον άναλαβέσ&αι τον αν δ πατήρ νποδννειν χε- 
fevtj · el γάρ δη μη Ιστι δ Κνρον Σμέηδις, αλλά τον 
χαταδοχέω έγω, οντοι μιν σοΙ τε σνγχοιμώμενον χη) το 
Περσιών χράτος ϊχοντα δει χαΐροντα άπαλλάσσειν, άλ
λα δούναι δίχην. ννν ων ποίησον τάδε · έττεάν σοι ory- 
ενδη χαϊ μά&ηςαντον χατνπνωμένον, άτρασον αντον 
τά ωτα · χαϊ ην μεν φαίνψαι εχων ωτα, νόμιζε σεωντην 
Σμέοδι τω Κνρον σννοιχεειν, ην δε μη εχων, σν δε τω 
μάγοι Σμέρδι. *Αντιπίμπει προς ταντα η Φαιδνμη ηα- 
μένη χινδννΒνστιν μεγάλως, ην ποιη ταντα· ην γάρ δη 
μη τνγχάνη,'τά ώτα εχων, ίπίλαμτττος δΐ άφάσσονσα 
Υσται, εν ειδεναι ως άίστώσει μ ιν  όμως μεντοι ποιησειν 
ταντα. η μεν δη νπεδέξατο ταντα τω πατρϊ χατεργά· 
σεσ&αι. του δε μάγοι» τούτου τον Σμέρδιος Κύρος δ 
Καμβνσεω άρχων τά ωτα άπέτεμε in αΐτΐη δη τινι ον 
σμιχρη. η ων δη Φαίδύμη αντη, η τον *Οτάνεω ·&νγά· 
τηρ, πάντα έπττελέονσα τά νπεδέξατο τω πατρϊ, έπεί τε ·
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* αης μέρος έγίνετο της απίξιος παρά τον μάγον (Jv 
1 ριτροπτ] γαρ δη ai γυναίκες φοιτέουσι τοίσι ΠέρσγΓ 
), έλΰονσα nag αυτόν ηυδε, υπνωμένου δε χαρτεοώς 
ν ιιαγον ηφασε τα ωτυ. μα&οΰσα δε ον χαλεπώς 
•λ* ενπετέως ονχ εχοντα τον άνδρα ωτ«, ώς ημέρη τά
στα Ιγεγονεβ, πέμχμασα έσημηνε τω πατρι τά γενό-
τνα.
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70. *0 δε ’Οτάνης παραλαβών 'Λσπαΰίνην και Γω- 
wSfly, Περσέων τε πρώτους έόντας χα\ ζωντέρ έπιτη-

^ φτατονς ές πίστιν, άπηρ)σατο παν το πρηγμα · οί δβ 
£ αυτοί άρα νπο7ττενον ουιω τούτο εχειν, orveve/xav- 
ς δέ τον *Οτάνεω τους λόγους έδέξακτο. xui εδοξέ σφι 
αστόν άνδρα Περσιών προσεταιρίσασΟαι τούτον τω 
στενει μάλιστα. *Οτάνης μέν τνν είσάγεται ’/>ταφέρ-
β, Γωβρνης δε Μεγάβνζον, ’ΛσπαΟΙνης δέ *Υδ όρνεα, 
γονότων δέ τούτων ΐξ παραγίνεται ές τά Σοΰσα Ja-  
2ος ο 'Υστάσπεος έχ Περσιών ήχων τούτων γάρ δη 
• οί ο πστηρ ύπαρχος, έτιε\ ων οντος άπίχετο, τοϊσι 
: των Περσιών ε'δοξε και Λαρέϊον προσεταιρίσασ&αι.

71. Συνελ&όντες δέ οντοι έόντες ίπτά έδίδοσάν 
ψσι λόγους και πίστις. έπεί τε δέ ές /ίαρείον άπίχετο 
*ώμην άποφαίνεσΟαι, ελεγέ oqi τάδε* 3Εγώ ταντα 
ίόχεον μεν αυτός μοννος έπίστασ&αι, οτι τβ ο μάγος 
*η ό βασάνων χαι Σμερδις 6 Κυρον τετελεντηχε· χαι 
υτον τούτον bivbxbv ήχω σπονδή ώς συστησων έπι τω

4  | άγω &/ένατον, έπεί τε δέ συνηνειχε ώστε χαι νμέας ει- 
' ϊέναι χάϊ μη μοννον έμέ, ποιέειν αντίχα μοι δοχέει χαι 

η νπερβάν£σ&αι· ον γάρ άμβινον. Είπε προς τούτα 
*ΟτάΐΎ(ς ■ Vl παί 'Υστάσπβος,. εϊς τβ πατρος άγα&ου 
a) ixfpuiyeiv εοιχας σεωντον, Ιόντα τον πατρος ονδέν 
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. fησσω* Trtr  υεττοι επιχειρησιν τούτην μη οντω σντταχχ 

άβοχ-λως, άλV ίπι το σωγροτίστερον ανττρ λάμ 
δει γάρ πλέχτης γετομενονς οντω inιχειρεετν. Aet 
προς ταντα ΑαρεΊος’ *4νδρες οι παρεόντες, τρόποι 
ειρημενω ίξ *Οτάνεω εϊ χρησεσ&ε, έπίστασ&ε ότι 
λίεσ&ε χαχιστα· ίξοίσει γάρ τις προς τον μάγοι, S  
περιβαλλόμενος ίωχπω χίρδεα. μάλιστα μέν rw  ώγ 
in νμέων αντων βαλόμετοι ποιζειν ταντα* ίπεΐ τε 
Ifur άναςρερειν ίς πλεννας ίδόζεε χαι iuot νπερί&εσί 
η ποιέωμεν σήμερον, η Τστε νμΤν ότι rp νπερπέση η p 
ίμερη, ως ονχ άλλος φ&άς ίμεν χατηγορος ϊσται, αλ 
σγεα αντ'ος (γω χατερίω προς τον ιιάγσν.

' 72. Αεγει προς ταντα >Οτάτης, ίπειδη ωρα
χομενον Ααρειον *Επσι τε ηιιεας σννταχντειν άν 
ζεις xal νπερβάλλεσ&αι ονχ ίρς, Τ&ι ίξτςγίο αντός 
τρόποι πάριμεν ίς τά βασιληΐα χαι ίπιχειρησομεν 
τόΤσι. ρνλαχάς γαρ δη διεστεωσας οΊδάς χον χαί αχτ 
ει [*η ιδων, άλλ1 άχονσας ■ άς τέοι τραπώ περησoj 
Αμείβεται Ααρεΐος τοϊσδε * ’Οτάνη, η πολλά iau τά 
ττ,ι μεν ονχ οιά τε δηλόχ/αι, εργω δί~ άλλα δ* Ιστι 
χόγοι μεν οια τε, εργον δε ονδέν an αντών λαμπρόν 
m a t. νμείς δε Τστε φνλαχάς τάς χατεστεωσας ioCxn 
ονδεν χαλεπός παρελχfrier, τοντο ιιεν γάρ ημεων ίό 
τοιωνδε ονδεις οστις ον παρησα, τα μεν χον χαταιδε 
μένος τμίας, τά δΐ χον χαί δειιιαίνων· τοντο δε 
αντος σχηψιν ενπρεπεστάτην τη πάριμεν, <$άς άρτι 
ηχειν (χ Περσίαν χαι βονλεσ&αί τ γ  έπος παρά τον 
τρος σημτρσι τφ βασιλίΐ. εχ&α γάρ τι δει ψενδος 
σ&αι, λεγίσ&ω. τον γάρ αντον γλιχομεδ α οι τι 
δομετοι χαί οι τη άληδηΐη διαχρεωμενο*' οί μεν γη
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- ÎvTCfi τότε έπεάν τι μίΏχύσι τοϊσι ψενδεσ*. πείσαμε? 
ι4  ρδί,σεσ&αι, όί δ* άΧη&ίζονται, ινα τι ttj αληΟτμη επι- 
I* τασωνται χέρδος χαΐ, τι μάΏ.όν σφισι έπιτράπηται. 

πω ου τα via άσχέοντες τώντον περιεχόμε&α. ει δε 
rfiiv χερδησεσ&αι μί)λοιεν, ομοίως αν ο τβ άλη&ιζδ- 

ν  νος ψ&'δη; εϊη χαι δ ψενδδμ&’ος άΧηΟης. δς αν μεν 
,β  *ν των πν)Λνρών έχών τιαρίη, αντω οι άμεινον ές χρό- 
Ρ ir ?<τται · δς δ>* αν άντιβαίνειν πειράται, διαδειχνυσδω 
tfi xfatvm ιών πολέμιος, χαι ϊπειτα ώσάμενοι εσω έργου 
',φάμεΰα.

73. Λέγει Γωβρνης μετά ταντα· *Λνδρες φΙΧοι, ίμιν 
τβ ya)JjLov παρίξει άνασώσασ&αι τψ  αρχήν, η εϊ γε 
I όΤοί τβ ίσδμεθα αντψ' άναΧαβέειν, άπο&ανεειν, οτε 

αρχδιιε&α μέν έδντες Πίρσαι νττο Μη δ ου άνδρός 
\γον, χαί τούτον ώτα ονχ εχοντος. όσοι τβ νμίων 
μμβνση νοσέοιιι παρε)'ένοντο, πάντως χου μέμνησ&β 

(ffj: έπέσχηψε Πίρσησι τεΧεντών τον βίον μη πειρεωμί- 
.# ισι άναχιασΟ-αι την αρχήν τά τότε ονχ ένεδεχόμείΧα, 
,Λ U* έπί διαβοΧη έδοχέομεν ειπείν Καμβνσεα. ννν ών 
.-jli Οεμαι ψήφον πεί&εσ&αι Λαρείω χαι μη διαΧνεσ&αι 
i* ■ τον σνΧλόγον ά)Χ [*J] \όντας έτχι τον μάγον ί&ίως. 
'Λαντα είπε Γωβρνης, χαι πάιτες ταντα αινεον.
‘m 74. ’Εν 6» δε οντοι ταντα έβου)^νοντο, έγίνετο χατά 
^τντνχίψ τάδβ. τοϊσι μάγοισι εδοξβ βονΧβυομένοισι 
ji φ-ρηξάσττεα φίλον προσΟέσ&αι, οτι τβ έπεπόνΟεε προς 
Ι^ίαμβνσεω άνάρσια, δς όί τον παιδα τοξευσας άποΧω- 
’ #**εβ, xai διότι μόννος ϊγτίστατο τον Σμέρδιος τον Κνρον 
jfhorvcnov αντοχειρίη μιν άποΜσας, προς ετι ιόντα έν 

" rffvV μεγίσττ] τον Πρηξάσπεα έν Πίρσησι. τοντων δη 
’ εόεχεν χοάέσαντες φίλον προσεχτέωντο πίστι τβ Χα-

S 2
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βόντες καί δρχίοισι, ή μεν εξειν παρ' έωντώ μηδ' ίξοΰmv 
μηδενί άν&ρώπων την άπδ σφίων απάτην Ις Πίρσας 
γεγοννιαν, νπισχνεύμενοι τα πάντα οΐ μνρία δώσειν.

οδεχομενον δε του Πρηξασπεω ποιησειν τούτα, ώς 
άνίπεισάν μιν οϊ μάγοι, δεύτερα ττροσίφερον, αντοι μεν 
φάμενοι Πίρσας π όντας σνγκαλίσειν νπδ το βασιληίον 
τείχος, κείνον δ* έκίλενον άναβάττα ίτά πύργον άγορεν- 
σαι ώς νπδ τον Κύρον Σμίρδιος άρχονται και νπ ον- 
δενδς α)1ον. ταντα δί οντω ένετίλλοντο ώς πιστότατου 
δτι,&εν ίόντος αυτόν έν Πίρσησι, καί πολλάας αποδε- 
ξ α μίν ον γνώμην ώς περιείη δ Κνρον Σμίρδις, καί ίξαρ- 
νησαμένον τον φόνον αντ ον.

75. Φαμένου δε ταντα έτοιμον είναι ποιίειν τον 
Πρηξασπεω, σνγκαλίσαντες Πίρσας οι μάγοι άνεβιβα- 
σαν αυτόν έπι πύργον καί άγορενειν έκίλενον. δ δε, 
των μίντοι ίχείνοι προσεδίοντο αυτόν, τούτων μίν έκών 
ίπελη&ετο, αρξάμενος δε από 9Αχαιμενεος έγενεηλόγησε 
την πατριην τον Κνρον, μετά δε ώς ίς τούτον κατίβη, ·3 
τελευτών ελεγε οσα αγα&α Κύρος Πίρσας πεποιηχοι, 
διεξελ&ων δε ταντα ίξίφαινε την άλη&ηίην, φάμένος 
προτερον μίν κρνπτειν ( ου γάρ οι είναι ασφαλές )£γειν j  
τα γενομεν α), (ν δε τω παρεόντι άναγκοίην μιν xaiu- 1 
λαμβανειν φαίνειν καί δη ελεγε τον μεν Κνρον Σμίρδιν ■ 
ώς αντος νπδ Καμβυσεω αναγκαζόμενος άποχτειιτιε, - 
τονς μάγους δέ βασιλεύειν. Πίρσησι δέ πολλά έπαρη- 
σάμενος, fit μη άναχτησαιατο δπισω την αρχήν καί τοιν j 
μάγους τισαίατο, άπήκε έωντδν έπί κεφυλην φίρεσ&αι 
από τον πύργον κάτω. Πρηξάσπης μίν ννν έών τδν 
πάντα χρόνον art# δόκιμος οντω έτελεντησε.

76. Οι δί δ?ι έπτα των Περσίων ώς ιβονλεύσαντο
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\αντίχα έπιχειρίειν τοίσι μάγοισι χαι μη ύπερβάλλεσ&αι,
/ ηισαν ευξάμενοι τοίσι &εοΐσι, των περί Πρηξασπεσ 
j πρηχχλέντων ειδοτες ονδέν. έν τβ δη τη δδω μίση στεί- 
I χοντες έγίνοντο χαϊ τ<ι περί ΙΤρηξάσπεα γεγονότα έπυν- 
I Όανοντο. έν&ανχα έχστάντες της οδού έδίδοσαν αντις 

σφίσι λόγους, οι μεν άμφϊ τον 'Οτάνην πάγχυ κελβύον- 
τες νπερβάν^σ&αι μηδέ οϊδεόντων των πραμάτων έπι- 
τι&εσ&αι, οι δε αμφι τον ΛαρεΊον αυτίχα τβ Ιέναι χαι 
τα δεδογμένα ποιέειν μηδέ νπερβάλ)^σ&αι. ώϋιζομένων 
δ αυτών έφάνη ίρηχων επτά ζεύγεα δυο αϊγνπιών ζεύ- 
γεα διώχοντά τβ χαϊ τίλλοντα xal άμύσσοντα* ϊδόντβς 
δε ταντu οΐ έπτα την τβ /Ιαρείου πάντες αΐνεον γνώμην, 
χαϊ έπειτα ηισαν έπι τα βασιληϊα τεΟαρσηχότες τοίσι
>ι
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ορνισι.
77. ’Επιστάσι δέ in ι τας πύλας έγίνετο οίιόν τι 

Ααρείο) η γνώμη εφερε' χαταιδεόμενοι γάρ οι φύλ.αχοι 
ανδρας τους Περσέων πρώτους, xal ονδεν τοιούτον ύπο- 
πτεύοντες ιξ αυτών εσεσ&αι, παρίεσαν &εΙη πομπή 
χρεωμένους, ονδ' έπειρώια ουδείς. έπεί τβ δε χαι παρ- 
ηλχλον Ις την αυλήν, ένέχυρσαν τοίσι τάς αγγελίας έσ- 
(ρέρουσι βννουχοισι, οι σφεας ιστόρεον ό τι χλέλοντες 
ηχοιβν χαι αμα ίστορέοντες τούτους τοίσι πνλουροΐσι 
απείλεον ότι σφεας παρηχόν, Ι'σχον τβ βουλομένους τους 
έπτα ές το πρόσω παριέναι. οι δέ διαχε)*υσάμβνοι χαϊ 
σπασόμβνοι τα έγχειρίδια, τούτους μεν τούς Χσχονιας 
αυτόν τούτη σνγχβντέουσι, αυτοί δε ηισαν δρόμο) ές τον 
ανδρεώνα.

78. Οι δε μάγοι ετυχον άμφότεροι τηνιχαύτα έόντες 
τβ ϊσω χαι τά από ΙΤρηξασπεος γενόμενα έν βουλή 
εχοντες. έπει ών el δον τους ευνούχους τε&ορυβημένονς



re χαι βοώηυς, άνά τε εδραμον πάίιν άμφότεροι, xol 
ώς εμα&σν το ποιεύμενον, προς αλχτρτ έτράποντο. 6 μεν* 
δη αντών φ&ανει τα τόξα χαπεΧόμενος, ο δε προς την 
αιχμψ ίτράττετο. έν&αντα δη σννέμισγον άλληλοισι. τω 
μεν δη τα τόξα άναΧαβόντι ανιών, ιόντων τε άγχον των 
πολεμίων και προσκειμένων, ην χρηστά ονδέν δ δ* έτε
ρος τη αιχμή ημννετο, και τούτο μεν ίΑσπα&ινην παίει 
ές τον μηρ'ον, τοντο δε ’ίνταφέρτεα ές τον δφ&αΧμόν 
και έστερη&η μεν τον σφ’&αΧμον ix τον τρωματος ο 
'ivTucfiqrrtf, ον μέντοι απέ&αιε γε. των μέν δη μάγων 
οντερος τρωματίζβΐ τοντονς, δ δε έτερος, έπεί τε οί τα 
τόξα ονδίν χρηστά έγένετο, ην γάρ δη &αλαμος έσέχων 
Ις τον άνδρεωνα, ές τούτον χαταφενγει, \HXav ανιόν 
προσ&ϋναι τάς -Ονρας. χαί οί σννεσπιπτονσι των επτά 
δύο, Ααρεϊός τε χαί Γωβρνης. σνμπΙαχεπος δε Γω- 
βρνεω τω μάγοι, δ Ααρείος ίπεστεως ηπορει, out εν 
σχότεϊ, προμη&εόμενος μη πληξη τον Γωβρνηγ. ορίων 
δέ μιν αργόν έπεστεώτα δ Γωβρνης εϊρετο ο τι ον χρά· 
τ at τη χέρι· δ δε είπε* ~ Πρόμη&εόμενος σέο μη πληξω. 
Γωβρνης δε άμείβετο* *Ι10~ει χαι δι' άμφοτέρων το ξί
φος. Ααρείος δε πει&όμενος ωσέ τε τδ έγχειρίδιον χαί
έτνχί χως τον μάγον.

79. Αποχτείναντες δε τονς μάγονς χαι άποταμόν- 
τες ανιών τάς χεφαλάς, τονς μεν τρωματιας έωντών 
uvrov Ιεάτονσι χαί άδννασίης εινεχεν χαί φνλαχής τί;ς 
αχροπδΧίος, οί δε πέντε ανιών εχοντες των μάγων τάς * 
χεφαλάς ί&εον ιξω, βοη τε χαί πατάγω χρεωμένοι, χαί 
υέρσας τονς άλλονς έπβχαλέοντο, έξηγεόμενοί τε τδ 
πρήγμα χαί δειχννοντες τάς χεφαλάς* χαί άμα ιχτεινον 
πάντα τινά των μάγων τον (ν ποσί γινόμενον, οί δε
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Ιΐέρσαι μαθόντες το γε γεγονός έχ των επτά χαϊ των 
%μάγων την υπάτην, έδιχαίενν xul αυτοί ετερα τοιαυτα 
ποιέειν, σπασάμενοι δε τα εγχειρίδια, txreirov οχου lira 
μάγον εΰρισχον' ει δε μη νυξ έπελθοΰσα εσχε, ελιπον 
αν ουδένα μάγον. ταυτην την ημέρην θβραπευονσι 
ΪΙέρσαι xotvjj μάλιστα των ημερέων, xul ίν αυτί] όρτην 
μεγάλψ άνάγονσι, η χέχληται υπό Περσιών μαγοφόνια · 
εν τι/ μάγον ονδενυ εξεστι r/ανηναι ές το φως, αλλά 
χατ οΐχονς εωυτους οι μάγοι έχουσι την ημέρην ταυτην.

80. Ίέπεί τβ δέ κατέστη ο θόρυβος και έκτος πέντε 
ημερέων έγένετο, έβουλευοντο οί επαναστάντες τοϊσι μά- 
γοισι περί των πρτγγμάτων πάντων, και έλεχθησαν λόγοι 
άπιστοι μεν ένίοισι ‘Εϊΐηνων, έλεχθησαν δ' ων. ’Οτά- 
νης μεν txihvB ές μέσον ΙΙέρσησι χαταθείνσι τα πρη- 

[ γματα, λέγων τάδε · *Εμοι δοχέει Γνα μεν ημέων μουναρ- 
χον μουνον μηχέτιγενέσθαι* οιίτο γάρ ηδυουτε αγαθόν, 
ει'δετε μεν γάρ την Καμβνσεω νβριν in  όσον έξηλθε, 
μετεσχηχατε δί χαϊ της του μάγου νβριος· χώς δ* άν 
εϊη χρήμα χατηρτημένον μουναργίη, τη ϊξεστι άνευθυνοι 
ποιέειν τα βούλεται; χαϊ γάρ up τον άριστον άνδρων 
πάντων στάντα ές ταυτην την αρχήν έχτός των έωθότων 
νοημάτων στησειε. έγγίνεται μεν γάρ οί νβρις υπό των 
παρεόντων αγαθών, φθονος δε άρχηθεν έμφάεται άν
θρωπο). δυο δ* εχων ταΰτα εχει πάσαν χαχότητα * τα 
μ& γάρ νβρει χεχορημένος ερδει πολλά χαϊ άτάσθαλα, 
τά δέ φθόνομ χαΐτοι άνδρα γε τύραννον αφθονον εδεί 
είναι, εχοντά γε πάντα τά άγαθά. το δ7 υπεναντΙον 
τουτου ές τους πολιητας πέφ/νχβ' φθονέει γαρ τοϊσι 
άρίστοισι περιεονσί τε χαϊ ζώονσι, χαίρει δε τοϊσι χαχί- 
στοισι των αστών, δϊαβολάς δε άριστος ένδέχεσθαι·
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άναρμοστοτατον δε πάντων · ην re γάρ αντον μετρίως 
θωνμαζης, άχθεται οτ* ου χάρτα θεραττενεται, ψ  τε 
θεραπευτή τις χάρτα, άχθεται are τα <5β <5$
μέγιστα έρχομαι έρέων * νόμαιά τε κινεί πάτρια χαϊ 
βιάται γυναίκας χτείνει τβ άχρίτονς. πλήθος δε άρχον 
πρώτα μεν οννομα πάντων xa)3u<riov έχει, ισονο*Μ rk ν, 
δεύτερα δε τούτων τών ο μονναρχος ποιεει ονδέν * 
πάλο) μεν άρχάς άρχει, (πτενθινον δε άρχιρ ιχει, 
βουλενματα δε πάντα ές το χοινον αναφέρει, τίθεμαι 
ών γνώμην μετέντας ημέας μονναρχίψ το πλήθος άέ- 
ξειν Ιν γαρ τω ττολλω Γη τά πάντα. *Οτάνης μεν δη 
ταντην την γνώμην έσέφερε.

81. Μεγάβνζρς δε ολιγαρχία έχέλενε έπιτράπειν, 
ϊέγων τάδε' Τά μεν ’Οτάνης είπε τυραννίδα πανών, 
λ^λέχθω χαμοί ταντα, τά δ' ές το πλήθος άνωγε φέρειν 
το χρατος, γνώμης της άρίστης ημάρτηχε. ομίλου γαρ 
αχρτμου ονδέν έστι άξννετώτερον ουδέ νβρκττότερον. 
Χαίτοι τυράννου νβριν φεχητ όντας άνδρας ές δήμου ακό
λαστόν νβριν πεσέειν έστι ονδαμώς άνασχετον. 6 μεν 
γαρ ει τι ποιεει, γινωσχων ποιέει, τω δέ ούδε γινώσχειν 
ενί' χώς γαρ αν γινωσχοι, δς οντ έδιδάχθη άντε οίδβ 
χαλον ονδέν ονδ3 οιχηϊον, ώθέει τβ έμπεσών τά πρη· 
γματα ανεν νοον, χείμαρροι ποταμω ιχελος; δήμοι μέν 
νυν, οι Πέρσησι χαχ'ον νοέονσι, οντοι χράσθων, ημείς 
δε άνδρών τών αρίστων έπιλέξαντες ομιλίην, τοντοισι 
περιθίωμεχ το κράτος · έν γάρ δη τοντοισι χαι αυτοί 
ένεσόμεθα, άριστων δέ άνδρών οιχος άριστά βουλεύματα 
γίνεσθαι. Μεγάβνζος μέν δη ταντην γνώμην έσέφερε 

• 82. Τρίτος δβ Ααρέίος άπεδείχνυτο γνώμην, λίγων 
Βμοι δέ τά μέν είπε Μεγάβνζος ές το πλη&ος ϊχαντα,

%. %
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δοχέει όρ&ώς λέξαι, "τά δ' ές όλιγαρχίην ονχ ορΟώς. 
τριών γάρ προχειμένων, χαϊ πάντων των Πγω άρίστον 
ιόντων, δήμου τβ άρίστον χαϊ ολιγαρχίης xae μοννάρχον, 
πολλζι τοντο προεχειν λέγω, ανδρός γαρ ενός του αρί- 
στου ονδεν αμεινον άν φανεί η · γνώμη γάρ τοιαντη 
χρεωμένος έπιτροπενοι αν άμωμητως του πληΰεος, σι- 
γωτό τε άν βονί^νματα έπι δυσμενέας ανδρας ουτω μά
λιστα. Ιν δε ολιγαρχία πολλόΐσι αρετήν έπασχέονσι ές 
το χοινόν εχϋεα Ιδια Ισχυρά φιλεει έγγίνεσΟαΐ’ αυτός 
γαρ ϊχαστος βονλόμενος χορυφαΊος είναι γνώμησί τε νι- 
xavj ές εχ&εα μεγάλα άλληλοισι άηιχνέονται, έξ ων 
στάσιες έγγίνονται, έχ δε ιών στασίων φόνος· έχ δε του 
φόνου άπίβη ές μονναρχίην, xal έν τούτο) διέδεξε όσιο 
Ιστϊ τοντο άριστον. δήμου τε αν άρχοντος αδύνατα μη 
ου χαχότητα έγγίνεσΟαι · χαχότητος τοίννν έγγινομένης 
ές τά χοινά Ιχ-Οεα μεν ονχ έγγίνεται τόισι χαχοΊσι, φι- 
Uai δε ισχνραί· οι γάρ χαχονντες τά χοινά σνγχνψαν- 
τες ποιενσι· τοντο δε τοιοντο γίνεται, ές ο άν προστάς 
τις τον δίψου τους τοιοντονς παύση, έχ δε αυτών -Οων- 
μάζεται οντος δη υπό του δήμον, χλωιψαζόμενος δε αν* 
ων έφάνη μονναρχος έών xal έν τούτοι δηλοϊ χαϊ οντος 
ώς η μουναρχίη χράτιστον. ένι δε Ϊπβϊ πάντα σνλλα- 
βόντα ειπειν, χόϋεν ημίν η έλευ&ερίη έγενετό χαϊ τευ 
δόντος; χότερα παρά δήμον η ολιγαρχίης η μοννάρχον; 
ιχω τοίννν γνώμην ημεας έλενΟερωΟέντας διά ϊνη άν· 
δρα το τοιοντο περιστελλειν, χωρίς τε τούτον πατρίους 
νόμους μη λνειν έχοντας &υ* ον γάρ αμεινον.

83. Γνώμαι μεν δη τρεΊς ανται προεχέατο, ο» ίβ 
τέσσερες των έπτά άνδρών προσέθεντο ταντη. ώς δε 
έσσώϋη τη γνώμη δ *Οτάνης Πίρσησι ισονομίην σπευ-

Lin.  III. CAP. 80 —  S3.
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δων ποιησαι, Ότξε ές μέσον αντοίσι τάδε * *Λνδρες στα· 
σιώται, δηλα γάρ δη on δει ένα γέ  τι να ημέων βασιλέα 
γενέσ&αι, ήτοι χληρω γε έτιχόντα, η έπιτρεψάιτων τώ 
Περσέων πλη&εΐ τον αν έχείνο εληται, η uVjj τινι μη- 
Xotvjj * έγώ μέν νυν νμίν ονχ έναγωνιενμαι * οντε γάρ
άρχειν οντε άρχεσ&αι έ&έ)Μ’ έττϊ τοντω δε νπεξίαταμαι 
της αρχής, έττ ω τε νπ ονδενδς νμέων άρξομαι, οντε 
αντος έγώ οντε οι an έμεν αιει γινόμενοι. Τούτον εϊ· 
παντός τ αίτια ώς σννεχώρεον οί ΐξ έπι τ ούτοισι, οντος 
μέν δη σφι ονχ ένηγωνέΟετο, α)Χ έχ ταυ μέσον χα&ηστο, 
καί νυν αντη η οίκίη διατελεει μούνη έλεν&έρη έονσα 
Περσέων, και άρχεται τοσαντα όσα αύιη χλέλει, νόμους 
ονχ νπερβαίνονσα τους Περσέων. ·

84. Οι δε λοιποί των έπτα έβονλεύοντο ώς βασιλέα 
δικαιότατα στησονται * χαΐ σφι εδοξε 3'Oiavtj μέν καί
τοίσι από ’Οτάνεω αιεϊ γινομένοισι, τ,ν ές άλλον τινά των 
έπτα ιλ&η η βασιλψη, έξαιρετα δίδοσ&αι έσ&ητά τε 
Μηδιχην έτεος έκαστον χαι τψ  πάσαν δωρεψ η γίνεται 
έν Πέοσησι τιμιωτάτη. τονδε δε εϊνεχεν έβονλεύσαιτό 
οί διδοσ&αι ταντα, ότι έβονλενσέ τε πρώτος το π ρήγμα 
χαι σννέστησε αυτούς, ταντα μεν δι) 30τάνη έξαιρετα, 
τάδε δε ές το χοινον έβού)τνσαν, παριέναι ές τά βασι·  
ληία τταντα τον βονλόαενον των έπτα άνεν έσαγγελέος, 
ην μη τνγχάνη ενδων μετά γνναιχός βασιλεύς, γαμέειν 
δε μη έξεΐναι α)1οχλεν τώ βασιλέΐ η έχ των σννεπανα- 
στάντων. περί δέ της βασιληίης έβονλεύσαντο τοιόνδε · 
ότεν αν ο 'ίππος ήλιου έπανατέλλοντος πρώτος φ-&έγξη· 
ται έν τώ προαστείω αυτών έπιβεβηχάτων, τούτον εχειν 
την βασιλψψ.

85. Λαρείω δέ ψ  ιπποκόμος άνηρ σοφός, τώ ου·



LIB. I lf .  CAP. 83 —  87. 283

νομοί ηρ Οιβάρης· προς τούτον τον ανδρα, έπει re die- 
λνΟησαν, Ό ξ̂ε Λαρέϊος τάδε' ΟΧβαρες, ημίν δίδονται 
περ'ι της βασύ,ηιης ποιέειν κατά τάδε' οτεν αν δ ίππος 
πρώτος φ&έγζ?μαι άμα τω η)ίο) άνιόντι αντών ίπανα- 
βεβηκότων, τοντον ϊχειν την βασιληιην. νυν ών ει τινα 
εχεις σοφίην, μηχανώ ώς αν ημείς σχώμεν τούτο το γέ
ρας και μη ά)λος τις. 'Αμείβεται Οιβάρης τοίσδε * Ει 
μιν δη, ω δέσποτα, (ν τοντω το/ έστι η βασι)Αα είναι η 
μη, θάρσεε τοντον είνεκεν και 3νμ'ον ϊχβ αγαθόν, ώς 
βασύένς ονδεις άλλος προ σεν εσται · τοιαντα εχω φάρ
μακα. Λέγει Λαρειος· Ει τοίννν τι τοιοντον Χχεις σό
φισμα, ώρη μηχανάσθαι και μη άναβάΜ^σθαι, ώς της 
(πιονσης ημέρης ό άγων ημίν έστι. 'Ακονσας ταντα ο 
Οιβάρης ποιέει τοιόνδε' ώς έγινετο η ννξ, των θηλέων 
ίππων μίαν, την ο ΛαρεΙον ίππος ιστεργε μά)4στα, ταν- 
την αγαγών ές το προάστειον κατέδησε και έπηγαγε τον 
ΛαρεΙον ίππον, και τά μεν πολλά περηγε άγχον rjj 7π- 
πω, έγχρίμπτων rjj θη)Αη, τέλος δε έπηκε οχενσαι τον 
'ίππον.

86. Αμ ημέρη δί διαφωσκονση οι ϊξ , καια σννε- 
θηραντο, παρησαν έπι τών ίππων διεξελαννόηοιν δε 
κατά το προάστειον, ώς κατά τούτο το χωρίον έγίνοντο 
«νά της παροιχομένης ννκτός κατεδέδετο η θηΧεα ίππος,

- (νθαντα δ ΛαρεΙον ίίππος προσδραμών (χρεμέτισε· άμα 
δε τω ιππω τοντο ποιησαντι αστραπή (ξ αιθρίης καί 
βροντή (γένετο. έπιγενόμενα δε ταντα τω Λαρείω έτε- 
λέωσέ μιν, ώσπερ έκ συνθέτου τεν γενόμενα · οι δε κα- 
ταθοροντες από τών 'ίππων προσεκυνεον τον ΛαρεΙον.

87. Οι μεν δη φασι τδν Οιβάρεα ταντα μηχανη- 
σασθαι, όί δε τοιάδς (και γάρ (π αμφότερα λέγεται
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(no Περσιών), ως της ΐππον τακτής των άρθρων ίπ ι· 
ψανσης τjj χειρϊ ϊχοι αν την χρυψας & τη at άναξνρίσι · 
ώς δέ άμα τω η/α'ω ανιόνu  artiεσθαι μΟλειν τοις ίπ
πους, τον Οιβάοεα τοντον (ξεΐραντα την χειρα προς 
του Ααρείον ίππον τονς μνχτήρας προσενεναα, τον δε 
αίσθομενον φοιμάξασθαί τε χαϊ χρεμετίσαι.

88. Ααούός τε δη δ €Υστάσπεος βασιλεύς άπεδέδε- 
χτο, χαί οΐ ήσαν ίν τη’Ασίη πάγιες xairpcooi πλάςν’Αρα- 
βίων, Κνρου τε χαταστρεψαμένου χαϊ ύστερον αΰτις 
Καμβυσεω. ’Αράβιοι δε ονδαμά χατηχονσαγ έπϊ δον- 
λοσΰνη Πέρσησι, άλλα ξείνοι έγένοντο παρέντες Καμ- 
βνσεα ίπ  Αίγυπτον * άεχοντων γάρ ’Αραβιών ονχ αν 
Ισβάλοιεν Πέρσαι Ις Αίγυπτον, γόμους τε τον? πρώ
τους ίγάμεε Πέρσησι ο Ααρειος, Κνρου μεν δνο θυγα
τέρας *Ατοσσάν τε χαϊ ’Αρτνστωνην, την μ&*Ατοσσαν 
προσννοιχησασαν Καμβνση τε τω άδελφεω χαϊ αντις 
τω μάγο), την δε *Αρτυστώνην παρθένον, έτίρην δε 
Σμέρδιο; του Κνρου θυγατέρα εγημε, τη οννομα rfl 
Ιΐάρμνς- ϊσχε δε χαϊ τψ  τον’Οτάνεω θυγατέρα, η τον 
μάγον χατόδηλον έποίησε. δυνόμιός τε πάντα οϊ ίπι- 
πλέαπο. πρώτον μέν νυν τύπον ποιησάμενος Χίθτνον 
έστησε' ζωον δέ οι ένην, άνηρ ΐππενς, έπέγραψε δε 
γράμματα λέγοντα τάδε · Ααρειος δ 'Υστάσπεος συν τε 
του ΐππον τη άρετη (το οννομα λίγων) χαϊ Οιβάρεος 
του ίπποχδμου ίχτησατο την Περσιών βασιληιην.

80· Ποιησας δέ τούτα ίν Πέρσησι άρχάς χατεατη- 
σατο εΥχοσι, τ ας αντ οϊ χαλίονσι σατραπηΐας· χαταστη- 
σας δέ τάς άρχάς xal άρχοντας ίπιστησας, έτάξατο 
φόρους οι προσιέναι χατά ιθνεά τε χαϊ προς τοισι 
ιθνεσι τονς πλησιόχωρους προοτ άσσωνt xal υπερβαίνω*
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τους προσεχέας, τα εκαστέρω άλλοισι άλλα i'Oveu νέμων. 
άρχσς δέ και φόρων πρόσοδον την έπέτεον κατά τάδε 
διεϊλβ. τοϊσι μέν αυτών άργύριον άπαγινέονσι εϊρητο 
Liuβνϊωνιον σταθμόν τάλαντον άπαγινέειν, τοϊσι δέ 
χρνσίον απαγινέονσι Ευβοιχόν τό δέ Βαβυλώνιον τά
λαντον δνναται Ενβοίδας έβδομηκοντα μνέας. έπϊ γάρ 
Ιίνρον αρχοντος και αντις Καμβύσεω ην χατεστηχός 
ονδέν φορου πέρι, άλλα δώρα άγίνεον διά δέ ταντην 
την έπίταξιν τον φόρον και παραπλήσια ταντη άλλα 
λέγονσι ΙΙέρσαι, ώς Ασρεϊος μέν ην χάπηλος, Καμβυσης 
δέ δεσπότης, Κύρος δέ πατήρ, ο μέν ότι έχαπηΪΛνε πάν
τα τά πρίσματα, ό δέ ότι χα)^πός τε ην χάϊ όλίγωρος, 
ο δέ ότι ήπιός τε καί άγα&ά σφι πάντα έμηχανησατο.

90. *Από μέν δέ} *Ιωνων καί Μαγνητών των έν τη 
\ΑσΙη καί Αιολέων χαϊ Καρών καί ΛνχΙων καί Μιλνέων 
καί Παμφνϊων (εις γάρ ην οί τεταγμένος φόρος ούτος) 
προσηϊε τετρακόσια τάλαντα αργυρίου. ό μέν δη πρώ
τος οντος οί νομός χατεστηχεε* από δε Μνσών χάϊ Αυ- 
δών και Ασσον Ιων χαϊ Καβσλίων χαϊ Υγεννέων πεντα
κόσια ταλαντα· νομός δεύτερος οντος. άπόδε'ΕΏ/ησ- 
ποντίων τών έπϊ δεξιά έσπλέοντι χαϊ Φρνγών χαϊ Θρη'ΐ- 
κων τών έν τη *Ασίη χαϊ Παφλαγόνων χαϊ Μαρκχνδν- 
νων χαϊ Σνρίων εξήκοντα χαϊ τριηχόσια ην τάλαντα 
φορος · νομός τρίτος οντος. από δέ ΚιλΙχων ίίπποι τε 
λενχοι έξηχοντα χαϊ'τριηχόσιοι, έχάστης ημέρης εϊς γι
νόμενός , χάϊ τάλαντα αργυρίου πεντακόσια · τούτων δέ 
τεσσεραχοντα μέν χαϊ έχατόν ές την φρονρέουσαν ίππον 
την Κιλιχίην χάρην άναισιμοντο, τά δέ τριηχόσια καί 
έξηχοντα Ααρείο) (φοίτα · νομός τέταρτος οντος.

91. 'Από δέ ΙΙοσειδτί'ϊον πόλιος, την *Αμφίλοχος υ
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\ίμφιάρεω οϊκισε έπ ονροισι τόΐσι Κύΐκων τε καί Σ\ - 
ρωτ, άρξάμενον άπο τ αν της μέχρι Αιγντττον, πλψ μοί- 
ρης της 'Αραβιών (ταντα γαρ ην άτελέα) , πεντηκοντα 
καί τριηκόσια ταλ,αντα ηοοος ην * ϊστι δε ίν τω νομοί 
τοντω Φοινίκη τε πάσα και Σνρίη η Παλαιστίνη καλεο- 
υίνη καί Κύπρος* νομός πέμτττος οντος. άπ Αιγνητον 
δε και Αιβίων των προσεχέων Αιγνπτω και Κνρηνης 
τε και Βάρκης (ές γαρ τον Αιγύπτιον νομδν ανται έκε- 
κοσμέατο) επτακόσια τΐροσηίε τάλαντα, ττάρεξ τον έκ 
της Μοίριος λίμνης γινομένου αργυρίου, το έγίνετο έκ 
των Ιχ&νων τούτον τε δη χωρίς τον αργυρίου και τον 
έπιμετρονμένον σίτον προσηίε έτττακόσια τάλαντα’ σίτον 
γαρ δυοκαίδεκα μυριάδας Περσιών τε τόΐσι έν τω Λεΐ'-„ 
κω τείχεϊ τω έν Μέμφι κατοικημένοισι καταμετρέονσι 
και τόΐσι τούτων έπικονροισι * νομός έκτος οντος. Σατ- 
ταγνδαι δε και Γανδάριοι και Ααδίκαι τε και 'Απαρνται 
ές τωντδ τεταγμένοι έβδομηκοντα καί εκατόν τάλαντα 
προσέφερον νομος οντος έβδομος, άπο Σονσων δέ 
και της άλλης Κισσίων χωρης τριηκόσια * νομος όγδοος 
οντος.

92. Art ο Βαβνλωνος δε καί της λοιπής *Ασσνρίης 
χίλια οι προσηίε τάλαντα αργυρίου καί παίδες έκτομίαι 
πεντακόσιοι' νομος έινατος οντος. άπο δέ 'Αγβατάνων 
καί της λοιπής Μηδικης καί Παρικανίων καί *Ορ&οχο- 
ρνβαντίων πεντηχοντά τε καί τετρακόσια τάλαντα· νο
μος δέκατος οντος. Κάσπιοι δέ καί Παυσοί καί Π απί- 
μα-ίλοί τε κοέί Ααρείται ές τωυτο συμφέροντος διηχόσια 
ταλανια άπαγίνεον · νομός ίνδέκατος οντος. από Βαχ- 
τριανων δέ μέχρι Αιγλων έξηκοντα καί τριηκόσια τάλαν- 
m  φόρος ψ ·  νομός δνωδέκατος οντος.
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93. 'Από Πακτυικης δε καί 'Αρμενίων και των ττροσ- 
s· εχέων μέχρι του πόντου του Ευξείνου τετρακόσια τά

λαντα’ νομός τρίτος και δέκατος ουτος. άηό δε Σαγαρ
τίων και Σαραγγε\ων καί Θαμαναίων καί Ουτίων καί

’ Μνκων καί των έν τ^σι νησοισι οίκεόντων των έν τη 
ι 'Ερυ&ρη ϋαλάσση, έν τησι τους άνασπάστονς καλεομέ- 

νονς κατοικίζει βασιλεύς, άηό τούτων πάντων εξακόσια 
τάλαντα έγίνετο φόρος· νομός τέταρτος καί δέκατος ου- 
τος. Σάκαι δε καί Κάσηιοι πεντηκοντα καί διηκόσια 
άγίνεον τάλαντα· νομός πέμπτος και δέκατος ουτος. 
ΠάρΟοι δε καί Χοράσμιοι καί Σογδοι τε καί ™Αρειοι 
τριηκόσια τάλαντα · νομός έκτος καί δέκατος ουτος.

94. Παρικάνιοι δέ καί ΑίϋΙοπες οϊ έκ της 3Λσίης 
ι τετρακόσια τάλαντα άπαγίνεον* νομος έβδομος καί δέ- 
; κατος ουτος. Ματιηνοίσι και Σασπειρσι καί Αλαρο-
ι δίοισι διηκόσια έπετέτακτο τάλαντα* νομός όγδοος καί 
' δέκατος ουτος. Μόσχοισι δε καί Τιβαρψ·6ΐσι καί Μά- 

κρωσι καί Μοσσυνοίκοισι καί Μαρσί τριηκόσια τάλαντα 
προείρητο · νομός εϊνατος καί δέκατος ουτος. 'Ινδών δέ 
πλη&ός τε πολλω nhloτόν έστι πάντων των ημείς ϊδμεν

• άν&ρωπων, καί φόρον άπαγίνεον προς πάντας τους άλ
λους, εξήκοντα καί τριηκόσια τάλαντα ψήγματος * νομός

• εικοστός ουτος.
^  95. Το μέν δη άργύριον το Βαβυλώνιον προς το
Ευβοϊκόν συμβαλλόμενον τάλαντον γίνεται τεσσεράκον- 
τα καί πεντακόσια καί είνακισχίλια τάλαντα, τό δε χρυ- 
σίον τρισκαιδεκαστόσιον )Λ>γιζόμενον} τό ψήγμα εύρί- 
σκεται έόν Ευβο'ίκών ταλάντων όγδώκοντα καί εξακοσίων 
καί τετρακισχιλίων. τούτων ών πάντων συντι&εμένων τό 
πλη&ος, Ενβοίκά τάλαντα συνεΜγετο ές τόν in iτεονφί-
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ρον Jur>eio) μύρια χαι τετραχισχίΐαα χαι πεντακόσια xal 
έξηχοντα· το δ* h i τούτων ελασσον άπιε'ις ον λέγω.

96. Οντος Ααρείω προσηϊε φόρος Ισιο τβ της *Ασίης 
xal της Αιβνης ολιγαχοθεν. προϊόντος μέντοι τον χρό
νου χαϊ όσιο νήσων ποοστ,ϊε άλλος φόρος xal των έν τη 
Ευρώπη μέχρι Θεσσαλίης όοαμένων. τοντσν τον φόρον 
θησαυρίζει ο βασιλενς τρόπο) τοιωδε * 4ς τιίθους χέρα- 
μίνονς τί£ας χαταχέει’ πλησας δε το άγγος περιαιρέει 
τον χερομον’ έπεόν δε δεηθη χρημάτων, χαταχόπτει το- 
σοντο οσον ον (χάσιστε δέητοα.

97. Αυτοί μέν ννν όρχοι τβ ησαν χαι φόρων έπι- 
τοξιές, η Περσϊς δε χωρη μοννη μοι ονχ εχρηται δασμό- 
φορος’ οτελέα γαρ Πέρσαι νίμονται χωρην. οΊδε δε φό
ρον μεν ονδένα ίτάχθησαν φερ&ν, δώρο δε αγίνεσν, Αλ- 
θίοπες οι προσονροι Αίγντττω, τους Καμβνσης ίλαννων 
έπι τους μαχροβίονς Αιθίοπας χατεστρέφατο * οϊ περί 
τε ΙΥνσην την Ιρην χατοίχηνται χαι τω Αισννσω ανά- 
γονσι τός όρτάς. σίτοι οι Αιθίοπες χαι οι πλησιόχώροι 
τοντασι σπέρματι μέν χριωνται tw οχτώ τώ χαι οι Κα- 
λαντιαι Ινδοί, οιχημοτα i t  εχτηνται χατογαια. οντοι 
σνναμφοτεροι δια τρίτου ετεος αγίνεονt όγτνέονσι δε χαι 
70 ρίΖΦ όμεν, δυο χοίτιχας απόρου χρυσίου χαι dirpeo- 
σίας φολαγγας ίβένου χαι πέντε πάϊδας Αιθίοπας χαι 
ίλέφαντος όδόντας μεγάλους εαοσu Κόλχοι δ* έτά- 
ζαντο ές την δωρεην, χαι οι προσεχέες μέχρι τον 
Κανχασιος ουρεος· ίς τούτο γαρ το ονρος νπο Ώερσησχ 
αρχεται, τα δε προς βορην άνεμον τον Κανχασιος Περ
σίαν ουδεν ετι φροντίζει * ονο< ων δώρα τα έτ άξαντο 
ετι χαι ές έμε Αβ πεντετηρίδος αγίνεον, έχατόν παίδας 
χαι έχατον παρθένους. *Αρφ£ιοι δε χίΐια τάλαντα όγί-
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j,!ΐνεον λιβανωτού ova παν έτος, ταντα μεν ουτοι δώρα 
πάρεξ του φόρου βασιλεί έχόμιζον.

98. Τον δε χρυσόν τούτον τον πολλόν οι Ινδοί) an 
ου το ψιγγμα τώ βασιλίί το είρημένον χομίζονσι, τρόπος 
τοιώδε χτέωνται. ϊστι της ’Ινδικής χώρης τό προς ήλιον 
ανίσχοντα ψάμμος' των γάρ ημείς ΐδμεν, των χαι περί 
ατρεχές τι λέγεται, πρώτοι προς ηώ χαι ήλιου άνατολάς 
οιχέουσι ανθρώπων των έν τη ΑσΙη 3Ινδοί' * Ινδών γαρ 
τό προς τΐ/ν ηώ έρημίη έστι δια την ψάμμον. ϊστι δέ 
πολλά ϊϋνεα 3Ινδών χαι ονχ ομόφωνα σφισΐ' καί οι μεν 
θυτών νομάδες εισι,οι δέ ου, οι δε έν τοίσι Όλοι οιχέουσι 
του ποταμού χαι ιχθύας σιτέονται ώμους, τους αίρέουσι 

\ in πλοίων χαλαμίνων όρμεώμενοί' χαλάμου δέ ΐν γόνυ 
", πλοΐον εχαστον ποιέεται. ουτοι μεν δη των *Ινδών 

φορέουσι έσθητα φλοΐνην · έπεάν (χ του ποταμού 
φλουν άμησωνται χαι χόψωσι, τό ένθεύτεν φορμον τρό
πον χαταπ)Λξαντες ως θώρηχα ίνδυνέονσι. 

j 99. *Αλλοι δε τών 'Ινδών προς ηώ οιχέο)Ύβς τούτων 
νομάδες είσϊ, χρεών έδεσται ώμων χαλιόνται δέ Πα- 
δοΓιοι. νομαίοισι δε τοιοισιδε λέγονται χράσθαΐ' ός άν 

 ̂ <χάμη τών αστών, ην τε γυνή ην τε άνηρ, τον μ&> άνδρα 
άνδρες οι μάλιστα οι όμιλέοντες χτείνονσι, φάμβνοι αύ- 
τον τηχόμενον τη νούσω τά χρέα σφίσι διαφθείρεσθαΐ' 

** ό δέ άπαρνός έστι μη μέν νοσέειν οι δέ ου σνγγινω- 
σχόμενοι άποχτείναντες χατενωχέονται. ην δέ γυνή χά- 
μη, ωσαύτως at έπιχρεώμεναι μάλιστα γυναίκες ταντα 
τοίσι ανδρασι ποιεύσι' τον γάρ δη ές γήρας άπιχόμενον 
θνσαντες χατενωχέονται. ές δέ τούτου λόγον ου πολλοί 
τινες αυτών άπιχνέονται* προ γάρ τον τον ές νονσον 
πίπτοντα πάντα χτείνονσι. ^ . <

Herod. 1. Τ
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100. ‘Ετέρων δε (στι'Ινδών όδβ άλλος τρόπος, οντε 
χτείνονσι ονδεν έμψυχον, οντε τι σπείρονσι, οντε οιχίας 
νομίζονσι (χτησ&αι, ποιηγαγέονσι δε, χαι αντοΐσί Ιση 
όσον νέγχηοζ το μεγα&ος iv χάλνχι, αντόματον (χ της 
γης γινόμενον, το σνϊλέγοντες cevrrj χάλνχι εψονσί τε ? 
χαι σιτεονται. υς'δ* αν 4ς νουσον αντών πεσμ, 4λ&ών 
4ζ την έρημον χεεται* φροντίζει δε ονδεις οντ άπο&α- ·'/ Μ fνοντος οντε χαμτοντος.

101. ΙΥΠξις δε τούτων των *Ινδών των χεπελεξα 
η ακτών {μφαντ$ Ιστι χατάπερ των προβάτων, χαϊ το i 
χρώμα φορίονσι ομοίον πάντες χαι παραπλήσιου Αι- . Γ 
&ίοψι. η γονή δε ανιών, την άπίενται 4ς τ ας γυναίκας, . | % 
ον χατατιερ των άλλων άν&ρωπων Ιστϊ λενχη, αλλά μέ
λωνα κατάπερ το χρώμα* τοιαντην δε χαι Λί&ίοπες 
άπίενται χλορην. οντοι μεν των *Ινδών έκαστερω των 
Περσιών οϊκΐονσι χαϊ προς νότου άνεμον, χαι Παρειού 
βασιλέος ονδαμά νπηχονσαν.

102. *Αλλοι δε των ̂ Ινδών Κασπατνρω τε πόλι'χαϊ } 
τη Παχτνίχη χωρη έισϊ προσονοοι, προς άρκτου τε χαϊ \ 
βοριω ανέμον χατοιχημενοι των άλλων3Ινδών, οι Ώαχτρί- ! 
οι<γι παραπλησίην εχονσι δίαιταν* οντοι χάϊ μαχιμώτa- j| j 
το/ εισι Ινδών, χάί ίπϊ τον χρυσόν στελλόμενοι είσΐ ου- J f 
τοι* xorta γαρ τούτο έστι ίρημίη διά τψ  ψάμμον.· iv δη 
ων τ.7 tyipty ταντη χαι τη ψάμμω γίνονται μνρμηχες :· 
μεγά&εα εχοντες χυνών μεν έλασσονα, άλωπεχων δε 
μέζονα* βϊσι γάρ αυτών χαϊ πα^ά βασιλει των Περσιών, 
(vChAnzv &ηρεν&0ης, οντοι ων οι μνρμηχες ποιενμε- 
νοι όΐχησιν υπό γην Ρναηορέονσι την ψάμμον, κατάπερ 
Τ)ί iv τοΐσι “Ελλησι μνρμηχες χαϊ τον αυτόν τρόπον, εισ! 
δέ χάϊ το είδος ομοιότατοι· η δε ψάμμος η άναηερομένη
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έστί χρνσίτις. έπι δη ταντην την 'ψάμμον στέλλονται ές 
τψ  έρημον οι Ινδοί, ζ&νξάμενος έκαστος χαμηλούς τρεις, 
σειρηφορόν μεν έκατέρωΟεν Ι'ρσενα παρύ.κειν, -θησέαν δε 
ές μέσον* έπι ταντην δη αυτός ανασαίνει, έπιτηδενσας 
οκως an ο τέκνων ως νεωτάτων απόσπασης ζεύξη· αί 
γαρ σηι χαμηλοί ‘ίππων ονκ ησσονες ές ταχύτητά εισι, 
χο)ρ}ς δε άχΟεα δννατωτεραι πολλον φέρειν.

103. Το μ& δη είδος δκοίόν τι εχει η χαμηλός, 
inισταμένοισι τόΐσι Ε).λησι ον συγγράφω· το δε μη έπι- 
στέαται αντης, τοντο φράσω. χαμηλός έν τοίσι δπι- 
σθίοισι σχέλεσι εχει τέσσερας μηρούς χάϊ γούνατα τέσ
σερα, τά δε αιδοία διά των οπισθίων σκελέων,προς 
την ονρην τετραμμένα.

104. Οι δε δη *Ινδοι τρόπω τοιοντω χαι ζενξει τοι- 
αντη χρεωμένοι ίλαννσνσι έπΙ τον χρυσόν λ^λογισμένως 
οκως [«ν] καυμάτων των θερμότατων Ιόντων εσονται 
έν τη αρπαγή · νπδ γάρ τον καύματος οίμνρμηχες αφα- 
νέες γίνονται νπδ γην. · θερμότατος δέ έστι δ ηλτος τού- 
τοισι τοίσι άνθρωποι σι το εωθινόν, ον χατάπερ τοίσι 
άλλοισι μεσαμβρίης, αλλ' νπερτείλας μέχρι ου άγορης 
διαλνσιος. τούτον δέ τον χρόνον καίει πολλω μάλλον η 
τη μεσαμβρίη την ‘Ελλάδα, όντως ωστ έν νδατι λόγος 
αυτούς έστι βρεχεσθαι τψικαντα. μεσονσα δε η η μέρη 
σχεδόν παραπλησίως καίει τούς τε άλλους ανθρώπους 
και τους5Ινδούς. άποκλιναμένης δε της μεσαμβρίης γί- 
νεταί σφι δ ηλΛος χατάπερ τοίσι άλλ,οισι δ έωθινος* και 
το Into τούτον άπιών ετι μάλλ,ον ψύχει, ές ο έπι δνσμη- 
σι έών και το κάρτα ψύχει.

105. 3Ειπεάν δε ελ.θωσι ές τον χώρον οι *Ινδοϊ εχον-
τες θυλάκια, έμπλησαντες ταντα της ψάμμον την ταχί-

Τ 2
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στην έΧαννονσι δπίσω * αντίκα γάρ οι μνρμηκες όδμη, ώς 
δη λέγεται νπο Περσιών, μα&όντες διώκονσι. είναι δέ 
ταχύτητα ονδενι ετίρο) δμοισν, οντω ώστε, εϊ μη προ- 
?Λμβάνειν τους *Ινδονς της δδον (ν φ τονς μνρμηκας 
σνλλέγεσ&αι, ονδένα αν σφεων άποσώζεσ&αι. τονς μεν 
νυν ερσενας των καμηλών (είναι γάρ ησσονας -&eb> των 
■&ηλέων και παραλνεσ&αι) ίπελχομένονς [ονκ] ο μ ον άμφο- 
τέρονς, τας δε ΰηλέας αναμιμνησκομενας των ελιπον τε
χνών ένδιδόναι μαλακόν ονδέν. τον μεν δη πλέω του 
χρυσόν οντω οι ’Ινδοί κτώνται, ώς ΙΙέρσαι φασί- άλλος 
δέ σπανιωτερός έστι (ν τη χώρη ορνσσόμενος.

106. jfi δ* έσχατιαί κως της οικουμένης τα κάλλι- 
στα Ό.αχον, κατάπερ η ‘Ελλάς τας ώρας πολλόν τι κάλ- 
Αιστα κεχραμένας ελαχε. τοντο μέν γαρ προς την ηώ 
έσχατη των οικεομένων η ’Ινδική έστι, ώσπερ δλίγω πρό- 
τερον εΤρηκα · b  ταντη τοντο μεν τα έμψυχα τετράποδά 
τε και τα πετηνά πολλω μέζω η έν τοίσι ά)1οισι χωρίοι- 
σί έστι, πάρεξ των Ίππων (οντοι δε έσσοννται νπο 7ων
Μηδικών, ΙΧισαιων δε κα)ενμώων Ίππων), τοντο δέ χρυ
σός άπλετος αντο&ι έστι, δ μεν ορνσσόμενος, δ δέ κατα- 
ijορενμενος νπο ποταμών, δ δέ ώσπερ έσημηνα άρπα- 
ζομένος, τα δέ δένδρεα τα άγρια αντδ&ι φέρει καρπόν 
εϊρια καλλονή τε προφέροντα και αρετή των από των 
οίων* καί έσ&ητι οι *Ινδοι αηό τοντων των δενδρέων 
χρέωνται,

107. Προς δ* αν μεσαμβρίης έσχατη 'ΛραβΙη των 
οικεομένων χωρίων έστι, έν δε ταντη'λιβανωτός τέ έστι 
ΐιουνη χωρίων πασέων φυόμενος καί σμυρνη και κασίη 
και κιννάμωμον και ληδανον. τούτα πάντα πλην της 
σμνρνης δνσπετέως κτέωνται όί 'Λράβιοι. τον p b  γε λι-
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βανωτον σνλλέγονσι, την στυρακα Ουμιώνιε?, την (ς Ελ
ληνας Φοίνικες ίξάγουσι* τ αυτήν (λυμιώντεςλαμβάνονσι' 
τα γαρ δίνδρεα ταντα τα λιβανωτός όρο. οψιες ύπόπτε- 
ροι, μικροί τα μεγάχλεα, ποικίλοι τα ειδεα, ηυλάσσουσι 
πλη&εϊ πολλοί περί δίνδρον έκαστον, ούτοι οίπερ (π 
Αίγυπτον (πιστρατενονται. ονδενί δε αλ),φ απελαύνον
ται απο την δενδρέων η της στύρακος τω καπνοί.

108. Αέγονσι δε καί τόδε Ιίράβιοι, ώς πάσα uV γη 
έπίμπλατο των οφίων"τούτων, εϊ μη γίνεσ&αι κατ αυ
τούς οιόν τι κατα τας (χίδνας ηπιστάμην γίνεσ&αι. καί κως 
τον (λείου η προνοίη, ώσπερ καί οίκος ίστι, έούσα σοφέ], 
οσα μεν \γάρ\ ψυχήν τβ δειλά καί (δώδιμα, ταντα μεν 
πάντα πολύγονα πεποίηκεν, ινα μη ίπιλίπη κατεσΟιο- 
μενα, οσα δε σχέτλια καί άνιηρά, ολιγόγονα. τούτο μεν, 
on δ λαγός ύπδ παντός (ληρευεται (ληρίου καί δρνιίλος 
καί άν&ρώπου, οντω δη τι πολύγονόν Am* (πικνΐσκεται 
μούνον πάντων θηρίων, καί το μεν δασύ των τέκνων έν 
τ}} γαστρί, το δε ψιλόν, το δε άρτι εν τησι μητρησι πλάσ- 
σεται, το δέ αναιρέεται. τούτο μεν δη τοιούτό έστι* η δε 
δη λέαινα (ον ίσχνρότατον καί Ορασντατον άπαξ (ν τω 
βίο) τίκτει ε ν  τίκτονσα γάρ συνεκβάλλει τω τέκνω τάς 
μήτρας. το δε αίτιον τούτου τόδε έστί' Ιπεάν δ σκύμνος 
(ν τη μψρη ίων άρχηται διακινεόμενος, δ δε ί'χων οι*υ- 
χας θηρίων πολ).όν πάντων δξντάτονς άμύσσει τάς μή
τρας. αυξανόμενος τβ δη πολλω μάλλον (πικνεειαι κα- 
ταρ’άφων πέλας τβ δη δ τόκος (στί, καί το παραπαν 
λείπεται αύτέων υγιές ουδέ εν,

109. €'ΐίς δέ καί αι εχιδναί τβ καί οι (ν ’Αραβίοισι 
νπότττεροι δφιες εί (γίνοντο ώς η φυσις αυτοίσι υπάρχει, 
ονχ αν ?(ν βιώσιμα άνθρώποισΐ’ νυν δ (πεάν θορννων-

i
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ται χατα ζείγεα χάϊ iv avxrj i) 6 ερσην τη έχποιησει, 
άπιεμενον αντον τψ  γονψ η -θά^α άπτεται της δει/της, 
χάϊ έμφυσα ονχ άνίει πριν αν διαταγή. ο μίν δη ερσην 
απο&νησχει τροποι τω ειρημένω, η δε τίσιν τοιψ-

άΐλοι ο$ιες έόντες άν&ρωπων ον δηλημονες τίχτονσί τε 
ώ«, χάϊ έχλεπονσι πολλόν τι χρήμα των τεχνών, αΐ μεν 
δη vw  εχιδναι χατα πάσαν τψ  γην εισΐ, οι δε νπόπτε- 
ροι έοντες α&οόοι είσϊ έν τjj ’Λραβίη χαϊ ονδαμϊ} άλλη · 
χατα τοντο δοχεουσι πολλοί είναι.

110. Τον μεν δη h^avanov τοντον οντω χτώνται 
Λραβιοι, την δε χασίην ωδε. έπεάν χαταδησωνται βύρ- 
αρσι χάϊ δερμασι αλλοισι παν τδ σώμα χαϊ το πρόσω- 
πον, πλην αντών των οφ&αλμών, έρχονται ini τϊρ χα
σίην' ή δε iv λίμνη φνεται ον βα&εη, περϊ δε αντην χαϊ 
iv avrrj ανλίζεταί'χον &ηρία πτερωτά, τη σι ννχτερίσι 
προσείχελα μάλιστα, χαι τέτριγε δεινόν, χάϊ ές αλχψ άλ- 
χιμα' τά δη άπαμννομένονς υπό των όφ&αλμων οντω 
δρέπειν την χασίην.

l i t .  To (5s δη χιννάμωμον ετι τοντεσν &ωνμαστότε- 
ρον σνλλέγονσι. όχου μεν γάρ γίνεται χάϊ ητις μιν γη η 
τρέφονσα έστι, ονχ εχσνσι εϊπεΤν, πλην οτι λόγω οϊχότι 
χρεωμένοι έν τοισίδε χωρίοισί ηασί τινες αϊτό φνεσ&αι 
έν τοίσι ο Λιόννσος έτράγη* όρνι&ας δε λέγονσι μεγά
λος (ρορέειν ταντα τά χάρ<$εα, τά ημείς από Φοινίχων 
μα&όντες χιννάμωμον χαλεομαν ψορΐειν δε τάς δρνι&ας 
ές^ρσσίάς προσπεπλασμενας έχ πηλόν προς άποχρη- 
μνομη ουρεσι, ϊά&α πρόσβασιν άν&ρωπο) ονδεμίαν είναι.

τ
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%προς ών δη ταντα τους ^ΑραβΙονς σοφίζεσ&αι τάδε, βοών 
Τ6 χα\ όνων των άπογινομένων χαι των άλλων υποζυγίων 
τα fitha δίαταμόντας ώς μέγιστα χομίζβίν Iς ταντα τα 
χωρία, καί σφεα Όέγτας άγχον των νεοσσιέων αηα)Χάσ~ 
σεσ&αι έχας αντέων τάς δε όρνιθας χαταπετομένας τα 
μέΧεα των υποζυγίων άναφορέειν έπϊ τας νεοσσιάζ' τας 
δε ον δυναμίνας ι'σχειν χαταρρηγνυσ&αι έπι γην * τονς δέ 
έπιοντας σνλΧέγειν οντω το χιννάμωμον, σν)Χ#γόμΒνον δέ 
έχ τούτων άπιχνέεσΰαι Iς τας αλλας χώρας.

• 112. Το δέ δη ληδανον, το *Αράβιοι χαΧέονσι λάδα- 
'vov, zn τούτον χλωνμασιώτερον γίνεται, έν γάρ δνσ- 
οδμοτάτω γινόμενον εχχοδίστατόν έστι· τώνγάρ αιγών των 
τράγων Ιν τοισι πώγωσι ενρίσχεται έγγινόμενον οϊον 
γλοιος άπδ της ύλης. χρήσιμον θ’ ές πολλά των μνρων 
έστι, χλνμιώσί ίβ μάΧιστα τούτο Ι/ίράβιοι.

113. Τοσαντα μέν ινωμάτων πέρι ειρήσϋω, από- 
ζβΐ δέ της γωρης της *Αραβιης "Όεσπέσιον ώς ηδν. δυο δέ 
γένεα ρίων σφί έστι χλώνματος άξια, τά ονδαμό&ι έτέ- 
ρωΟΙ έστι* το μέν αντέων έτερον έχει τάς ουράς μαχράς, 
τριών πηχεων ονχ έλασσονας, τάς β? τις έπείη σφι έπέλ- 
χειν, (Χχεα άν εχοιβν άνατριβομενέων προς τη γη των ον- 
ρέων νυν δ* άπας τις των ποιμένων έπίσταται ξνλονρ-

I γέειν ές τοσοντο· άμαξίδας γάρ ποιουντες νποδέονσι αν
ίας Ίησι ονρησι, έτος έκαστου χτηνεος την ονρην έπϊ 
άμαξίδα έχάστην χαταδέοντες. το δέ ϊτερον γένος των 

! όνων τάς ουράς πλατέας φορίονσι, χαΐ έπι πηχνν πλάτος.
114. *Αποχλιναμένης δέ μεσαμβρίης παρηχει προς 

δυνοντα ηλιον η Αϊ&ιοπίη χώρη έσχάτη των οιχεομένων
- αντη δέ χρυσόν το φέρει ποΧΧον χάϊ έλέφαντας άμφιλα-
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φέας χαί δΐνδρεα πόστα άγρια χαί ϊβενον χαί εαδρας 
μεγίστους χαϊ χαλλίστονς χαί μαχροβιωτστονς.

115. Ανται μέν w v tv τε τ,η Ασιτ] έσχατιαί εισι χαϊ 
(ν ttj Αίβυη· περί δε των έν rfj Ευρώπη των προς έσπέ- 
ρψ έσχατιέων Χχω μεν ονχ ατρεχεως λέγειν οντε γάρ 
ιγωγε (νδέχομαι3Ηριδανόν τινα χαλέεσ&αι προς βαρβά
ρων ποταμδν έχδιδόντα (ς θάλασσαν την προς βορην 
άνεμον, άπ οτεν το ηλεχτρον φοιτάν λόγος (στί, οντε 
νήσους οίδα Κασσιτερίδας έονσας, έχ των ο χασσίτερος 
ημιν φοιτά, τούτο μεν γάρ ο ’ΙΙριδαν'ος αυτό χατηγορέει 
το οννομα ώς εστι *Ελληνικόν χαϊ ον βάρβαρον, υπό ποιη- 
τεω δέ τίνος ποιη&έν- τοντο δε ονδενός αντότττεω γενο
μενου ον δύναμαι άχονσαι, τοντο μελετών όχως θάλασ
σα έστι τά έπέχεινα της Ενρώττης. ίξ έσχατης δ3 ων ο τε 
χασσίτερος ημιν φοιτά χαϊ τό ηλεχτρον.

116. Προς δε άρχτου της Ευρώπης πολλω τι πλεί- 
στος χρυσός φαίνεται ίω ν οχως μέν γινόμενος, ονχ εχω 
ουδέ τοντο ατρεχεως έΐπαι, λέγεται δε νπίχ των γρυπών 
άρπάζειν Ιίριμασπονς άΐ'δρας μοννοφ^ όλμους- πεί&ο- 
μαι δε ουδέ τοντο, οχως μσν>'όφ9αλμοι άνδρες φύονται, 
φνσιν ιχοντες την αϊλην όμοίην τόισι άλλοισι άν&ρώ- 
ποισι. αΐ δε ών έσχατιαί οϊχασι περιχλψονσαι την άλ
λην χωρην χαί έντός άπέργουσαι τά καλλιστα δοχέοντα 
ημΐν είναι χαϊ σπανιότατα εχειν αυτά.

117. Εστι δε πεδίον έν τη *Ασίη περιχεχληιμένον 
ουρεί παντο&εν, διασφάγες δέ του θυρεός εισι πέντε- 
τοντο τό πεδίον ην μέν χοτε Χορασμίων, έν ονροισι (ον 
των Χορασμίων τε αυτών χαί *Υρχανίων χαί Ιΐάρ&ων 
χαί Σαραγγίων χαί Θαμαναίων, έπεί τε δέ Πέρσαι εχονσι 
τό χράτος, εστι τον βασιλέος. έχ δη ών τον περιχληιον-



τος ουρεος τούτον (Jew ποταμός μίγας, οννομα δέ oV έστι 
^1χης· οντος πρότεηον μίν άρδεσχβ διαλελαμμένος πεΐ'τα
χόν ιών ειρημένοτν τούτων χας χώρας, δια διασφάγος 
αγόμενος έχαστης έχαστοισι, έπεί τβ δε νπό τω ΙΙέρση 
εισι, πεπον&ασι τοιονδε · τας διασφάγας των ονρέων 
ένδείμας ο βασιλενς ττνλας έη έκάστη διασφάγι ιστησε, 
αηοχεκλψμένον δε του νδατος της διέξοδον το ττεδίον το 
έντος των ονρέων ττύ,αγος γίνεται, ένδιδόντος μίν του 
ησίαμον, ιχοντος δε ονδαμη έξηλνσιν. οντοι ων o*itcbq 
εμττροσ&εν έώ&εσαν χρασ&αι τω νδατι, ονχ ϊχοντΒς αύ- 
τω χράσ&αι σνμφορη μεγάλη διαχρέωνται. τον μεν γάρ 
χειμώνα νει σφι ο χλεος ώσττερ ναι τοίσι άλλοισι άν&ρώ- 
ττοισι, του δί χλέρεος σπβίροντβς μελίνην χαϊ σησαμον 
χρήισχοττο τω νδατι. έττεάν ων μηδέν σφι παραδίδωται 
τον νδατος, έλΟόντες ές τονς Ιϊέρσας αντοί τβ ναι γν · 
να7ν£$, στάντες νατά τάς χλνρας του βασιλέος βοώσι 
ώρνόμεί’οι, 6 δέ βασιλεύς τοίσι δεομένοισι αυτών μάλιστα 
έντίλλ^ται άνοίγειν τάς πύλο? τάς ές τούτο φερονσας. 
έττεάν δβ διαχορος η γη σφέων γένηται πίνονσα το νδωρ, 
ανται μεν α\ πνλαι άτϊοχληίωσαι, άλλας δ* έντέλλεται 
άνοίγειν α)Χοισι τοίσι δεομένοισι- μάλιστα των λοιπών, 
ώς δέ έγώ οίδα άχουσας, χρίσματα μεγάλα πρησσδμενος 
ανοίγει, ττάρεξ τον φόρου, ταντα μεν δη ϊχει οντω.

118. Τών δέ τω μάγο) έτταναστάτπων έτττά άνδρών, 
' tv a αυτών */νταφέρνεα κατέλαβε υβρίσαντα τάδε άπο- 
1 &ανέίν αντίχα μετά την έττανάστασιν · η&ελε ές τά βα· 
σιληϊα έσελϋών χρηματίσασ&αι τιο βασιλίί' και γάρ δη 

ι καί ό νομος ουτω είχε, τοίσι έτιαναστάσι τω μαγω Ισο- 
ί δον είναι παρά βασιλέα άνεν αγγέλου, ην μη γνναικί 
τνγχάνη μισγόμενος δ βασιλεύς, ονκων δη *Ινταφέρνης
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έδιχαίεν ονδένα οι έσαγγείλαι, άλλ ότι ην τών έτττά, ίσιε- 
vat η&ελε. δ δ£ πνλονρος χαι ο άγγελιηφόρος ον περιω- 
ρεον, φάμενοι τον βασιλέα γνναιχΧ μίσγεσ&αι. δ δε ’ΐν- 
τσφερτής δοχίων σφέας ψενδεα λ^γειν ποιέει τοιαδε - 
σπασάμενος τον άχινάχεα άποτάμνει ανιών τα τε ώτα 
ναι τας (μνας, χαϊ ανείρας περί τον χαλινοί τον Ίππον 
περί ϊοί*ς αυχένας σφέων εδησε, χαι άπηχε.

119. Οι δε τώ βασιλεέ δειχννασι εωντονς, χαι την 
αιτιην einov δι ην πεπον&ότες ειησαν. βαρείας δε αρ-, 
ρωδησας μη χοινω λόγω οι εξ πεποιηχότες έωσι ταντα, 
μετατιεμπόμενος ενα ϊχαστον άπεπειράτο γνώμης, ει σνν~. 
έπαινοί είσι τώ πεποιημένοι. έπεί τβ δε έξέμαΟε, ώς ον 
σνν έχείνοιαί εΤη ταντα πειτοιηχως, ελαβε αυτόν τε τον 
’ίνταφερνέα χαϊ τους παϊδας αυτόν χαϊ τους οιχηίονς 
π όντας, {λπίδας πολλάς έχων μετά των σνγγενέων μιν 
έπιβονλενειν οι έπανάστασιν, συλλαβών δε σφεας έδησε 
την (ττΐ &ανάτω. η δε γυνή του 'ίνταφίρνεος φοιτεονσα 
έπΐ τας &νρας τον βασιλέος χλαίεσχε αν χαι δδνρέσχετο · 
ποιενσα δε αιεί τώυτο τοντο τον Ααρειον έπεισε θιχτώ- 
ραί μιν, πέμψας δε άγγελον έλεγε τάδε · ~SL γνναι, βασι
λεύς τοι ΑαρεΊος διδοϊ ένα των <δεδεμενων οιχηίων φν· 
σασ&αι, τον βονλεαι έχ πάντων. *// δε βονλευσσμένη
νπεχρίνατο τάδε · Ει μεν δη μοι διδοϊ βασιλεύς ενός την 
ψνχην, αίρίομαι ίχ πάντων τον άδελφεόν. Πν&δμενος 
δε Ααρείος ταντα χαι &ωνμάσας τον λόγον, πέμψας 
ηγόρενε' SI γνναι, ειρωτά σε βασιλεύς, τίνα. εχονσα 
γνώμην, τον άνδρά τε χαι τά τέχνα έγχαταλιπονσα, τον 
άδελφεόν ώλεν περιέιναΐ τοι, ος χαι άλλοτριώτατός τ οι 
τών παιδων χαϊ ησσον χεχαρισμένος τον άνδρός {στι, 
' l l  δ' αμείβετο τοίσδε · 7λ  βασιλεύ, άνηρ μέν μοι αν άλ-

*
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ios γένοιτο, el δαίμων έΌέλοι, και τέκνα άλλα, el τα via  
άποβάλοιμΐ' πατρος δε και μητρός ουκ ϊτι μεν ζωόντων 
άδε/^εος αν άλλος ουδενϊ τρόπο) γένοιτο. Ταυτη τη
γνώμη χρεωμένη Ό^ξε ταυταφ ευ τβ δη ίδοξε τω 4αρείω 
είπείν η γυνή, καί οΐ άπηκε τούτον τε τον παραιτέετο 
και των παίδων τον πρεσβυτατον, ησΟεις αυτή, τους δέ 
αΏ.ονς άπέκτεινε πάντας. των μεν δη επτά εϊς αντίκα 
τρόπο) τω εϊρημένω άπολωλεε.

120. Κατά δέ κου μάλιστα τψ> Καμβυσεω νουσον 
έγένετο τάδε, υπό Κυρου καταστα&εϊς ην ΣαρδΙων 
ύπαρχος 'Οροίτης άνηρ Πέρσης. ουτος έπε&νμησε πρηγ- 
ιιατος ουκ οσίου · ούτε γάρ τι πα&ών ούτε άκουσας μά- 
ΐαιον ϊπος προς Πολυκράτεος του Σαμίου ούτε Ιδών 
πρότερον, έπεΌυμησε λαβών αυτόν απολέσαι, ώς μεν οι 
πλεΰνες λέγονσι, διά τοιηνδε τινά αΐτίην έπι των βασι- 
λέος Όνρέων κατημενον τον τε *Οροίτην καϊ άλλον Πέρ- 
σην, τζ) ουνομα είναι Μιτροβάτεα, νομού αρχοντα, του 
έν Λασκνλείω, τουτους Ικ λόγων ές νείκΒα συμπεσίεΐν 
κρινομένων δε περί αρετής είπείν τον Μιτροβάτεα τω 
■ Οροίτη προψέροντα’ Συ γάρ έν άνδρών λόγο), ός βασι- 
λίί νήσον Σάμον προς τω σω νομο) προσκειμένων ου 
προσεκτησαο, ωδε δή τι ίουσαν ευπετέα χειρονΟηναι, * 
<την των τις έπιχωρίων πεντεκαίδεκα δπλίτησι έπαναστάς 
τσχε, καί νυν αυτής τνραννευει; 01 μεν δη μίν φασι 
τούτο άκουσαντα καί άλγήσαντα τω όνείδεϊ, έπι&νμήσαι 
ουκ ουτω τον εΐπαντα ταυτα τίσασΟ-αι, ώρ Πολυκράτεα 
πάντως άπολέσαι, δι ovtiva κακώς ηκουσε.

12*. Οι δέ έλάσσονες λέγουσι, πέμψαι 'Οροίτεα ές 
Σάμον κηρνκα οτευ δη χρήματος δεησόμενον (ου γάρ ών 
δη τούτο γε λέγεται) · και τον Ποίνκράτεα τυχέίν κατα·
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κείμενον (ν άνδρεώνι, παρεϊναι δε ο» χαι *Λναχρίοντα τον 
Ττμον· και χως είι (χ προνοίης αυτόν χατηλογίοντα τα 
*Οροίτεω πρηγμιηα,εΓτβ χαι σνντνχίη τις τοιαυτη έπεγενε- 
το * τδν τε γάρ χηρνχα τον *Οροίτεω παρελθόντα διαλέ- 
γεσθατ, χαι τον Πολνχράτεα (τνχεΊν γαρ έπεστραμμώον 
προς τον τοίχον) ούτε τι μεταστραφηναι οντε νποχρί- 
νασθαι.

122. Αιτίαι μεν δη ανται διφάσιαι λέγονται του 
θανατον τον Πολνχράτζος γενίσθαι, πάρεστι δε πεί- 
χλεσ&αι δχοτέρΐ) τις βούλεται αυτεων. ο δε ών 'Οροίτης 
ιζομενος έν Μαγνησίη ττ} υπέρ Μαιάνδρου ηοταμον οι- 
χημίντ) επεμπε Μνρσσν τον Γχγεω, άνδρα Αυδον, (ς Σά
μον άγγελίην φεροιτα, μαθών τ ον Πολνχράτεος τον νόον. 
Πολυκράτης γάρ (στι πρώτος των ημείς ιδμεν 'Ελλήνων, 
ος θαλασσοχρατεειν (πενοηθη, πάρεξ Μίνω τε του 
Κνωσσίον, χαι ει δη τις άλλος πρότερος τούτον ηρξε της 
θαλάσσης· της δε άνθρωπηϊης λεγομενης γενεϊ\ς Πολυ
κράτης ίστϊ πρώτος, Οβίδας πολλάς εχων Ιωνίης τβ-χαI 
νήσων σρξειν. μαθων ων ταυτά μιν διανοευμενον ο 
Όροίτης πψψας άγγελιην ελεγε τάδε · 'Οροιτης Πολνχρά- 
τει ωδε Ιεγει. πυνθανομαι (πιβονλενειν σε πρηγμασι 
μεγάλο ισι και χρήματά τ οι ονχ είναι xctta τά φρονήμα
τα. συ νυν ωδε ποιησας ορθώσεις μεν σεωυτον, σώσεις 
δε και (με' (μοί γάρ βασιλεύς Καμβνσης (πιβουλενει .̂ 
θανατον, xai μοι τούτο (ζ αγγέλλεται σαφηνίως. συ tvv 
(μλ (χχομίσας αυτόν χαϊ χρήματα, τά μεν αυτών αυτός 
εχε, τά δε (με εα εχειν εινεχεν τε χρημάτων άρξεις άπά- 
σης της 'Ελλάδος, ει δε μοι άπιστίεις τά περί των χρη
μάτων, πίμψον δστις τ οι πιστότατος τυγχάνει (ών, τω 
(γώ άποδέξω.
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123. Ταντα άχονσας ό Πο?Λ)χρ/ίτης ησϋη τε και 
ίβον)*8το' καί χως, ιμείρετο γάρ χρημάτων μεγαλως, απο
πέμπει πρώτα κατοΊμόμενον Μαιάνδρων Μαιανδρίον, 
άνδρα των αστών, ος οι ην γραμματιστης’ 6ς χ.ρόνω ον 
ποΧΧώ ύστερον ιόντων τον κόσμον τον έκ τον άνδρΒώνος 
τον Πολνκράτεος ιόντα άξιοϋέητον άνέχληκε πάντα ές 
το ΙΙραίον. ό δέ 5ΟροΙτης μα&ών τον κατάσκοπον ιόντα 
προσδόκιμον έποΐεε τοαχδβ · λάρνακας οκτώ πΧηρώσας 
Μ&ων πΧην κάρτα βραχέος τον περί αντα τά χείλεα, 

ϊέπιποΧης τών λΐϋων χρνσόν έπέβα)&, καταδησας δε τάς 
Χάρνακας είχε έτοίμας. έ)Α)ών δε ο Μαιάνδριος καί \λεη- 
σάμένος απήγγειλα το> ΠοΧνχράτεί.

124. ‘Ο δε πολλά μίν τών μαντίων άπαγορενόντων, 
ποΧΧά δε τών φίλων έστέλ,λάτο αυτός άπιέναι, προς δέ 
και ιδονσης της Όνγατρ'ος οψιν έννπνίου τοιηνδε· έδόχεέ 
οι τον πατέρα έν τώ ψρι μετέωρον Ιόντα Χονσϋαι μεν 
νπο του Λιός,χρίεσϋαι δέ νπο τον ηλίον. ταντην Ιδονσα 
την οηην παντοΐη έγένετο μη αποδήμησαν τον ΤΙοΧνκρά-

11 rea παρά τον *Οροίτεα, και δη και ιόντος αυτόν έπϊ την 
πεντηκόντερον έπειμημίζετο. ό δέ οι τριείλησε, ην σώς 
απονοστηστ], πολλον μιν χρόνον παρΟενενεσ&αι. η δέ 
ηρησαιο έπιτεΧέα ταντα γσνέσ&αΓ βονΧεσ&αι γάρπαρ- 
Όεν&υεσϋαι πλέω χρόνογ η τον πατρός Ιστερησ&αι.

125. Πολ/νχράτης δέ πάσης σνμβονλίης άΧογησας 
* επλχε παρά τον ’Οροίιεα, άμα αγόμενος άλλους τβ πολ
λούς τών έιαΙρων1 έν δέ δη καί Λημοχηδεα τον Καλλι-

\φώντος Κροτωνιητην άνδρα, Ιητρόν τβ Ιόντα καί την 
Γ τέχνην άσκέοντα άριστα τών κα τ έο/ντόν. απικομενος δέ 
I ές την ΜαγνησΙην ό Πολ/υκράτης διεφθάρη κακώς, οντε 
f έ(ύντον άξίως οντε τών έωντον ιρρονηματων4 on γάρ μη
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οί Σνρηχονσίων γενόμενοι τύραννοι, ουδέ εις των o)Jmv ] 
'Ελληνικών τυράννων άξιός Ιση Πολνχράτεϊ μεγαλοποε- 
ηεΐηγ σνμβλη&ηναι. άποχτείνας δε μιν ονκ αξίως άπηγη- 
σιοζ3Οροιτης άνεστανρωσε * των δέ οι έπομένων όσοι μεν 
ησαν Σαμιοι, άπηχε, χελωνών σςέας εωντω χάριν ειδενπι 
{όντας έλεν&έρονς, όσοι δε ησαν ξεΤνοί τε χαί δονλοι 
των (τίομένων, {ν ανδραπόδων λόγο* ποιενμενος είχε. 
Πολνχράτης δε αναχρεμάμενος έπετϋεε πάσαν την σφιν 
της -Θνγατρός' {Χοντο μεν γαρ νπό τον Αιός όχως νοι,. 
έχρίετο δέ νπό τον ήλιον ανιεις αυτός (% τον σώματος 
ιχμαδα. Πολνχράτεος μεν δη αΐ πολΧαι εντνχιαι (ς τον- 
το έτελ^ντησαν τη όί *Αμασις ό Αίγυπτον βασιλεύς προ- 
εμαντενσατο.

126. Χρόνο) δε ον πολλω ύστερον χαι 'ΟροΙτεα Πο
λνχράτεος τίσιες μετηλ&ον. μετά γαρ τον Καμβυσεω 
χλάνατον χαι των μάγων την βασιληΐην μενών ίν τησι 
Σαρδισι *ΟροΙτης ωφελεί μεν οίΑέν Πίρσας νπό Μηδων 
απαραιρημ&'ονς την άρχτρ· ό δε tv ταντη τη ταραχή 
χατα μεν εχτεινε Μιτροβάτεα τον {χ Αασχνλείον νπαο-

* %ον, ός οί ωνείδισε τα {ς Πολνχράτεα εχοντα, κατά δέ 
τον Μττροβατεω τον παίδα Κρανάσπην, ανδρας ίν Πίρ- 
σησι δοχίμονς, άλλα τε {ξυβρισε παντοΐα, χαί τινα άγ- 
γαρηιον ΑαρεΙον έλ&όντα παρ' αυτόν, ώς ον προς ηδο
νήν οί ην τα αγγελλόμενα, χτεΐνει μιν οπίσω χομιζόμενον, 
άνδρας οι νπείσας χατ οδόν, άποχτείνας δε μινΦ ηφάνισε
αντω Ίπποι.» ·

127. Ααρείος δε ως Τσχε την αρχήν, έπε&νμεε τον 
ΟροΙτεα τίσασ&αι πάντων τε των άδιχηιιάτων εΊνεχεν 
χα\ μάλιστα Μττροβάτεω χαι τον παιδός. ix μεν δη της 
ί&είης στρατόν iff* αστόν ονχ {δόχεε πψπειν are οί οΐ-
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δεόντων ετι των πρηγμάτων και νεωστι ϊχων την αρχήν, 
και τον 'Οροίτεα μεγάλην την ισχΰν πυν&ανόμενος εχειν, 
τον χίλιοι μεν Περσιών έβορνφόρεον, είχε δε νομόν τον 
τβ Φρύγιον και Λνδιον και ’Ιωνικόν. προς τανία δη ων 
ό Ααρείος τάδε έμηχανησατο. συγκαλέσας Περσιών 
τους δοκιμωτάτονς ιλεγί σφι τάδε· Ifl Περσαι, τις άν 
μοι τούτο υμεων νποστάς έπιτεΗσειε σοςμη και μη βίτ] 
τβ και όμιλοι; ϊν&α γάρ σοφίης δέει, βίης εργον ουδέν. 
υμέων δη ων τΙς μοι'Οροίτεα η ζώοιπσ άγάγοι η άπο- 
κτεΐνειε; ός ωφέλησε μέν κω Πέρσας ουδέν, κακά δέ με~

ίγάλα ϊοργε. τούτο μέν δνο ημίων ηίστωσε, Μιτροβά- 
,τεά τε και τον παίδα αντον, τούτο δε τους άνακαλέον- 
τας αντόν κάϊ πεμπομένονς ί>7τ* έμεηι κτείνει, υβριν ουκ 
αν άσχετόν φ αίνων, πρίν τι ων μέζον έξεργάσασ&αΐ uiv 
ΙΙέρσας κακόν καταλαμητέος έστϊ ημίν Όανάτιο.

128. Ααρείος μέν ταυτα επειρωτα, τω δέ άνδρες 
τριηκοντα υπέστησαν, αυτός έκαστος έϋέλων ηοιέειν 
ταυια. έρίζο%·τας δέ Ααρείος κατελάμβανε κελενων πάλ- 
λ^σΟαι · παλλομένων δέ λαγχανει έκ πάντων Ώαγοΐίος ό 
%Αρ τόντεω. λ αχών δέ ό Βαγαιος ποιέει τοιάδβ' βιβλία 
γραψαμενος πολλά κσ\ περί πολλών ιχοντα πραμάτων 
σφρηγΐδά σφι έπέβαλβ την Ααρείου, μετά δέ ηϊβ ϊχων 

παντα ές τάς Σαρδις. άπικόμενος δέ και *Οροίτεω ές 
οψιν έλΟών των βιβλίων εν έκαστον περιαιρεόμενος έδί- 
δον τω γραμματιστη τω βασιλ,ηίω έπιλέγεσΌαΐ’ γραμ- 
ματιστός δέ βασιληί’ονς οι πάντες ύπαρχοι ϊχονσι. 
άποπειρεωμενος δέ των δορυφόρων έδίδου τά βιβλία ο 
Βαγαιος, ει ένδεξαίατο άπδστασιν από 'Οροίτεω. ορίων 
-δέ σφβας τά τβ βιβλία σεβόμενους μεγάλως καί τά λεγά
μενα έκ των βιβλίων ϊτι μεζδνως, διδοι άλλο (ν τω ενην
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Ιττεα τάδε · ϊβ  ΙΙέρσαι, βασιλενς Χορείος απαγορεύει s,n 
ijfirr μή δορνηορέειν ’Οροίτεα. Οι <Σ« άχονσαντες τού
των μεττμάν οι τάς αιχμής, ιδων δε τούτο σφεας δ 
Βαγάιος πει&ομένονς τω βιβϊl/ω, έν&αντα δη ■θ’αρσησας 
το τελενταιον των βιβλίων διδοι τω γραμματιστη, εν τω 
έγέγραπτο· Βασιλεύς ΑαρεΊος Πέρσησι τοίσι έν Σάρδι- 
σι έντέλλεται κτείνειν ’Οροίτεα. Οι δε δορνφόροι ώς 
ηχσνσαν ταντα, σπασαμενοι τονς άχινάχας χτείνονσι 
ηαραντίχα. μιν. οντω δη 3Οροίτεα τον Πέρσην Πολν- 
χρατεος τον Σαμίσν τίσιες μετηλ&ον.

129. 3Λπιχομένων δε χαι άναχομισ&έντων τών 3Οροί- 
τεω χρημάτων ές τά Σονσα, σννην&χε χρόνω ον πολλά» 
νστερον βασιλέα Ααρείον έν άγρη &ηρών άποχλρώσχον- 
τα an ίππον στραφηναι τον πόδα. xai χως ισχνοοτέ- |ι> 
ρως έστράφη ·„ δ γήρ οί αστράγαλος έξεχώρησε έχ τών 
άρ&ρων. νομίζων δέ χάϊ πρότερον περί ίωντδν ϊχειν 
Λνγνητίων τονς δοχέοντας είναι πρώτονς την ιητριχην, k  
τοντοισι έχρητο. οί δε στρεβλονντες χαϊ βιώμενοι' τον | * 
πόδα χαχδν μ όζον έργάζοντο. έπ* έτττά μεν δη ημέρας 
χαι έπτά νύχτας νπδ τον παρεόντος χαχον δ ΑαρεΊος 1 ̂  
άγρνπνίησι εϊχετο, τjj δε δη δγδότ] ήμερε] ϊχοντί οι 
φλανρως παραχονσας τις πρότερον %τι έν Σαρδισι τον 
Κρστωνιψεω Αημοχηδεος την τέχνην αγγέλλει τω 4α- 
ρείωψ δ δε αγειν μιν την ταχίστην παρ ίωντδν έχέλενσε. 
τον δέ ώς έξενρον έν τοίσι ’Οροίτεω άνδραπόδοισι οχον 
δη άπημελημένον, .παρηγον (ς μέσον πέδας τε ίλχοντα 
χαι φαχεσι έσ&ημέν<0ί\

130. Σταΰέντα' δέ^ές μέσον ειρωτα δ ΑαρεΊος την 
τέχνην η έπέσταιτο * δ δ’ ονχ νπεδέχετο, αφωδέων μη 
4ωντηρ έχηηνας το ιταράπαν της βΒλλαδος η άπηηερη- , | »
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.Ylitvo*. κατεψάνη, Ί6 τώ Ααρείω τεχναζειν ιπισταμενος, 
^|ί«ί τους άγαγ όντας αυτόν έκεΧευσε μάστιγάς τε και 

ίντρα παραφέρειν ές το μέσον. 6 δέ ένΌαντα δη έκ- 
.Λ^αΙνει, ,φάς άτρεχεως μεν ονκ έπίστασϋαι, ομιλησας δε 
ρ Ιητρω φΧαυρως ϊχειν την τέχνην, μετά δε, ως οι έπέ- 

τρεψε, *Ε).Χηνικοίσι ιημαύι χρεωμένος και ήπια μετά τά 
σχυρα προσάγων ύπνον τέ μιν λαγχάνειν έηοίεε και έν 
(ρονω όλίγω νγιέα μιν έόντα άπέδεξε, ονδαμά ετι έΧπί- 
',οντα άρτίπονν εσεσ&αΐ. δωρέεται δη μιν μετά ταντα 
» dΙαρείος ηεδέων χρυσίων δυο ζευγεσι* ο δέ μιν έπεί- 
mo εΓ οι διπϊησιον το κακόν έπίτηδες νέμει, on μιν 
Yjflia έποίησε. ησϋεϊς δε τω tnei ο Ααρείοςάποπέμπει 
ιιν παρά τάς έαυτον γυναίκας, παράγοντες δε οι εν* 
•ονχοι Ό^γον προς τάς γυναίκας ως βασιΧέί οντος ε\η 
!ς την ψυχήν άπβωκε. υποτυπτονσα δέ αυτιών έκάστη 
ριάΧη ές τον χρυσοΰ την ϋηκην έδωρέετο τον Αημοκη- 
ίεα, οντω δη τι δαψιΧεί δωρεη ώς τους άποπίπτοντας 
χπδ των φιαΧέων στατήρας επόμενος δ οικέτης, τφ οδ- 
Όμα ην ΣκΙτων, άνελέγετο, και οι χρήμα ποΧΧόν τι 
χρυσόν συνε?^χ&η.

131. *0 δε Αημοκηδης ουτος ωδε έκ Κρότωνος am- 
Υμένος ΠοΧνκράιτεί ωμιΧησε· πατρί συνεΐχετο ένΚρότωνι 
οργήν χα)#πω. τούτον έπεί τε ούκ έδυνατο φέρειν, άπο- 
•Χιπων οιχετο ές Αίγιναν, καταστάς δέ ές ταντην τφ 
πρώτο) ετεϊ υπερεβάΧετο τους άΧΧονς ϊητρονς, άσκευης 
περ έών καί εχων ουδέν των οσα περί την τέχνην έστϊ 
ίργαΧηία · καί μιν δεύτεροι ετεϊ ταΧάντου Αιγινηται δη- 
υοσίτ] μισΟεννται, τρίτω δέ ετεϊ ̂ Α&ιγναιοι ένατον μνέων, 

ϊ̂πετάρτο  ̂ δέ ετεϊ ΠοΧυχράτης δυών ταλάντων. ουτω'μέν 
"’Ιΐστίκετο ές την Σάμον, καί άπό τούτον τον άνδρος ονκ 
ρ;Ί| Herod. 1. U
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ί χ̂ιστα Κροτωνιηται ϊητροϊ ευδοκίμησαν έγένετο γαρ ^  
ων τοντο, 0 Ί8  πρώτοι μεν Κροτωνιηται ίητροι έλέγοντο 
άνά την 'Ελλάδα είναι, δεύτεροι δε ΚνρηναΊοι. κατά τον 
αντον δε χρόνον xal 'Αργέίοι ηχονον μονσιχην είναι *£λ- 
ληνών πρώτοι.

132. Τότε δε δ Αημοκηδης έν τοίσι Σονσοισι έςιη· 
σαμενος Ααρΐιον οίκον τε μεγιστον είχε και ομοτράπεζος 
βασιλϋ έγεγόνεε, πλην τε έν'ος τον ές Ελληνας anUvui 
ηαντα τα)λα οι τταρην. καϊ τούτο μεν τους Λίγνπτίονς 
ίητρονς, οι βασιλέα πρότερον ιώντο, μέλλοντας ανασκο- 
λοηιείσ&αι διότι νηόΕλλψος ιητρον έσσώ&ησαν, τον- 
τους βασιλέα παραιτησάμενος έρόνσατο, τοντο δε μάντιν 
'ΐΰείον Πολνχράτέί έηισττόμενον και απημελημένον έν 
τόϊσι άνδραπόδοισι έρόνσατο. ην δέ μεγιστον ιτρηγμα 
Αημοχτ{δης παρά βασιλιά

133. *Εν χρόνοι δέ ολίγο) μετά ταντα τάδε άλ).α 
σννηνεικε γενέσ&αι· *Ατόσση τη Κνρον μεν χλιγατρι, 
Ααρείου δέ γυναιχι ίπϊ του μαστόν εφν φνμα, μετά δέ 
έχραγέν ένέμετο πρόσω. όσον μεν δη χρόνον ην ελασ- 
σον, η δέ κρντττονσα και αισχννομένη Iφράζε ονδενί’ 
έπεέ τε δέ έν κακοί ην, μετεπεμιράτο τον Αημοχηδεα καί 
οι έπέδεξε. ό δέ γάς νγιέα ποιησειν, έξορκοΐ μιν η μέν 
οι άντνπονργησειν έχεινην τοντο το άν αντης δεηΰη- 
δεησεσ&αι δέ ονδενος των όσα αισχύνην έστί γέροντα.

134. 'Ας δέ αρα μιν μετά ταντα ίωμενος νγιέα 
άπέδεξε, έν&αντα δη διδαχ&είσα ντο τον Αημοκηδεος 
η "Λτοσσα προσέφερε έν τη χοίτη Ααρείοι λόγον τοιόνδε'
%Λ  βασιλεύ, δνναμιν τοσαντην χάτησαι, οντε η
ε&νος προσχτώμενος ούτε δνναμιν Πέρσησι. οίκος 
Ιστι ανδρα καί view καί χρημάτων μεγάλων δεσπότ
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ΛραΙνεσ&αι τι άποδεικνυμενον, \va καί Πέρσαι έν.μά&ωσι 
% Ιίτί vn ανδρος αρχονται. έπ άμφότερα δέ τοι φέρει 
f \tx\nu ποιέειν, και ινα σφέων Πέρσαι έπιστέωνται αΐ'δρα 

Ιναι τον προεστεώτα, και ινα τρίβωνται ηολέμο) μη δε 
τχολψ άγοντες έπιβον)£νωσί τοι. νυν γάρ αν τι και 
χποδεξαιο εργον, εως νέος εΊς η)Λκίην· αυξανόμενο) γάρ 
τω σωματι σνναύξονται και αι φρένες, γηράσκοντι δέ 
τνγγηράσκουσι και ές τα τιρτγγμοττα ηάντα άπαμβλυ- 
'ονται. ' ΐ ΐ  μεν δη ταντα έκ διδαχής Ό^γβ, δ δ* αμεί
βεται τοΤσδβ· 'SI γνναι, ηάντα όσα περ uvrog έπινοέω 

L Χοιησειν, εΥρηκας· έγώ γάρ βεβουλευμαι, ζεύξας γέφυ- 
αν έκ τησδε της ηπείρου ές την έτέρην ήπειρον έπι 
$κυθας στρατευεσθαι· και ταυτα όΜγου χρόνου εσται 
ε)£νμενα. Λέγει *Λτοσσα τάδε · *Ορα 7νν, έπι Σκύ
λας μεν την πρώτην Ιέναι εασον οντοι γάρ , έπεάν συ 
ουλή, ϊσονταί τοι· συ δέ μοι έπι την ‘Ελλάδα στρατευ- 
7&αι. έπι&νμέω γάρ , λόγο) πννθανομένη, ΛακαΙνας 
ί  μοι γενέσ&αι θεραπαίνα; και 'ΛργεΙας και ’Αττικάς 
αι Κορινθίας, ιχεις δέ άνδρα έπιτηδεώτατον άνδρών 
(ζΐ’των δέξαι τε εκαστα της'ΐΰλάδος καί χατηγήσασθαι, 
οντον δς σευ τον πόδα έξιησατο. ’Αμείβεται Ααρεΐος * 
Ί γνναι, έπεϊ τοίνυν τοι δοκέει της 'Ελλάδος ημέας ηρώ
α άποπειράσϋαι, κατασκόπους μοι δοκέει Περσέων 

 ̂ κρωτον άμεινον είναι όμον τουτω το) συ λέγεις ηέμψαι 
; αντους, οι μα&όντες καί ίδόντες εκαστα αυτών έξαγ· 
ελέονσι ημίν · καί επειτα έξεπιστάμενος έπ7 αντους 
έψομαι.

135. Ταυτα είπε και άμα έπος τε και εργον έποιεε. 
τε γάρ τάχιστα ημέρη έπέλαμψε, καλέσας Περσιών 

νδρας δοκίμους ττβΐ'τεκαίδεκα ένετέλλετο σφι έπομένους
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Αημοχήδεϊ διεξελθεϊν τά παραθαλάσσια τής ‘Ελλάδος, 
οχως τβ μη διαδρήσεταί σφεας δ Αημοχήδης, αλλά μι* 
πάντως οπισω απαξσυσι. έιτειλάμενος δε τοντοισι 
ταντα, δεντερα xateaug αυτόν Αημοχήδεα έδέετο αντον, 
οχως έξηγησαμενος πάσαν χαί έπιδεξας τήν *Ελλ.άδα 
τοίσι Περσησι οπισω ήξει- δώρα δέ μιν τω πατρί χαί 
τοίσι άδελφεοΐσι έχελενε πάντα τά έχείνον έπιπλα λα- 
βόντα. άγειν, φας άλλα οί πολλαπλήσια άντιδώσειν * 
προς δε ές τά δώρα δλχάδα οι εφη σνμβαλέεσθαι πλή- 
σας αγαθών παντοίων, τήν άμα οι πλενσεσθαι. J a -  
ρείος μεν δή, δοχεειν έμοί, άπ ονδετος δολερού νόον 
έπαγγελλετό οί ταντα· Αημοχήδης δε, δείσας μή ev ιχ- 
πειρώτο Αάρειος, οντι επιδρομών παντα τά διδόμενα 
έδίχετο, αλλά τά μεν ίωντον χατά χώρψ εφη χαταλεί-4 
ψειν, ίνα οπισω σφεα άπελθών ϊχοι, την μέντοι δλχάδα, 
τήν οί Ααρείος in αγγέλλει ο ές τήν δωρεήν τοίσι α&λ- 
φεοΊσι, δέχεσθαι εφη. έντειλάμενος δε και τουτω ταντα 
ο Ααρείοςαποστέλλει οντονς έπί θαλασσαν.

136. Καταβάντες <3* οντοι ές Φοινίχην χαί Φοινίκης 
ές Σιδώνα nohv αντιχα μεν τριήρεας δνο έπλήρωσαν, 
άμα δε αυτή σι χαί γανλόν μέγαν παντοίων αγαθών · 
παρεσχενασμένοι δε πάντα επλεον ές τήν *Ελλάδα, προσ- 
ίσχονκς δε αυτής τά παραθαλάσσια έθηενντο χαί άπε- 
γράφοντο, ές δ τά πολλά αυτής χαί οννομαστότατα 
θεησάμενοι άπιχοντο τής */ταλίης ές Τάραντα. ένθαν-^ 
τα δε έχ φηστώνης τής Αημοχήδεος ^Αριστοφιλιδης των 
Ταραντίνων δ βασιλείς τούτο μεν τά πηδάλια παρέλνσ* 
τών Μηδιχίων νεών, tmrto δε αυτονς τους Πέρσας ερξ» 
ώς χατασχοπους δήθεν έόντας · έν ω δλ οντοι ταντα 
επασχον, ο Αημοχήδης ές τί]ν Κρότωνα άπιχνένται»
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*πιγμίτον δέ ηδη τούτον ίς τψ  ίωντον ό ^ΑριστοηΟέδης 
λνσε τονς Πέρσας, και τα παρέ).αββ των νεών άηίδωχέ 
ι φ ι .

137. Πλέοντες δέ έν&εντεν οί Πέρσαι χαϊ διωχοντες 
άημοχηδεu απιχνέοντοα ίς την Κρότωνα, ενρόντες δέ μιν 
<γοραζοντα αητοντο αυτόν. των δέ Κροτωνημέων οI 
ttv χαταρφωδέοντες τα Περσικά πρίσματα ηρο’ίέναι 
τοίμοι ησαν, οί δέ αντάτττοντό τβ xui τοΊσι σχντάίοιστ 
ηαιον τονς Πέρσας προίσχομένονς ί’πεα τάδε" Άνδρες 
ίροτωνιηται, δράτε τά ποιίετβ· άνδρα βασιλέος δρνμιέ- 
jv γενόμετον ίξαιρέεσθε· χαϊ χώς ταντα βασι)Μ Αα- 
Ιω έχχρησει πβρινβρίσΟαι; χώς δέ νμιν τά ποτενμενα 
u χα)ώς, ΐ)ν άπέ).ησϋε τ,μίας; ίπϊ τινα δέ τησδε προ- 

ίρψ στρατενσόμεϋα no)uv; τίνα δε προτίρψ άνδρα- 
οδίζεσθαι πειρησόμεϋα; Ταντα άγοντες τονς Κρο- 
’ύνιέμας ονχ ων επειθον, ά)Χ ίξαιρεϋέντες τε τον Αη- 
οχηδεα, xui τον γανλόν τον άμα τγγοντο άπαιρεθέντες, 
πέπλον οηΐσω ίς την ^Ασαμ, ονδ,ετι έζίμησαν το 

 ̂I ροσωτίρω της'ΕΟΑδος άπιχόμενοι έχμαθέιν, ίστερη- 
:Λίν°>> τού νγγεμονος. τοσόνδε μίντοι έτετειλατό σφι Αη- 
J Iοχιβης άηιγομΐνοιστ, xkhvuv ειπεϊν σφέας Ααρειο), 

άρμοσται τψ  ΜΌλανος -θυγατέρα Αημοχηδης γννσί- 
τον γαρ δη ηαλαιστέω Μϋ&νος ην οννομα πολλδν 

Λαρα βασι)Μ. χατά δη τοΰτό μοι δοχέει σπενσαι τον 
.japov τούτον τε)έσας χρήματα μεγάλα Αημοχηδης} ίνα 

avjj προς ΑαρεΙον ίων χαί έν τν ίωντον δόκιμος.

|Λ  ,138. ^Αναχθέντες δέ ίχ της Κρότωνος οί Πέρσαι 
,ΡΈίπΙπτονσι jijiot νηνσϊ Ις*ΙηηνγΙην> χαϊ σφεας δονλεν- 

ας ένθαντα Γΐλλος,'άνηρ Τάρανέϊνος q/νγάς, φυσά-
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Jμένος άπηγαγε ηαρά βασιλέα Jagslov. o δέ Icvti τον 
των έτοψος ην διδοναι τούτο) ο τι βονλοιτο αντος. 
ri)Jj>g δε αίοέεται χάτοδόν οΐ ές Τάραντα γενέσ&αι, 
προαηηγησάμενος τψ  σνμφορην ΐνα δε μη σνιταράξη 
την 'ΕΜ.άδα, ην δι* ανιόν στύλος μεγας πλ-έη έττί rijv 
*Ιταλίψ, ΚνιδΙονς μοννονς άττοχράν οι ϊψη τούς κατά
γοντας γίνεσ&αι, δοχέων άτι ο τούτων ιόντων τόΐσι Τα- 
ραντίνοισι ql)jav μά)4στα δη την χάτοδόν οι εσεσ&αι. 
ΛαρεΊος δε νττοδεξάμένος έηετύ.εε * πεμψας γύρ άγγελον 
ές Κνίδον χατάγειν σφεας έχϋενε Τίλίον ές Τάραντα· 
τιειΰόμενοι δε 4αρεϊω ΚνΙδιοϊ Ταραντίνονς ονχ ών επει~ 
·&ον, βΐην δϊ αδύνατοι ησαν 7ΐροσφερειν. ταντα μέν νυν ρ  
οντω έπρη/Οη. οντοι δε τίρώτοι. lx της Ιάσιης ές τψ§*] 
'Ελλάδα άηίχοντο Περσαι, χαι οντοι διά τοιόνδε 7ΐρήγμα i  t  
χατάσχοποι έγένοντο. I *

139. Μετά δι ταντα Σάμον βασιλεύς Λαοεΐος αί- -1̂  
ρέει, τιο)Ιων ηασεων τχρώτψ *Ε)1ηνΙδων χαι βαρβάρων, Κ 
διά τοιηνδε τινά αιτϊην Καμβνσεω τον Κνρον στρα- I i  
τενομένον In Λϊγντττον άλλοι τε σνχνοι ές την Λ η \'- \  <ί 
ητον αηιχοιτο *&Χηνων, οι μεν, ως οιχός, χατ Ιμηορίην, I ΐ 
οί δε στρατενόμενοι, οι δε τινες χαι αντης της χώρι\ς*\ι 
χλεηται- των ην χαι Σνλοσων 6 Λιάχεος, Πολνχρόαεός\ * 
τβ Ιων άδελχρεος χαι ρούγων έχ Σάμον, τούτον τον Σν- J » 
λοσωντα χατελαβε εντνχίη τις τοιηδε * λαβών χλανίδα I ( 
χαι ηεριβαλομενος ττνρόην ηγόραζε έν τη Μεμφι. ιδώ νΐ» 
δε αντον Λαρείος, δορυφόρος τε έών Καμβνσεω ra il ρ 
λογον ονδενος χω μεγάλοι», έπε&νμ^σε της χλατΊδος χαΙΙ & 
«ντην προσελ&ώϊβτνΰτο. δ δε Σνλοσων ορίων τον J a - \ \  
ρέΐον μεγάλος έτηΟνμέοντα τζν χλανίδος, χλεΐη τ ν /β ΐΐ  
χρεωμένος λέγει- *Κγώ τούτην ηώλεω μέν ονδενος χρη~\ »

I
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ι/m os, δίδωμι δε άλλως, βΓ περ οντω δεϊ γενέσχλαι. 
ΙΙαντως τοι αινέσας ταντα ό Λαρέιος παραλαμβάνει το 
ειμα.

140. Ο μεν δ;/ ,Συλοσών ιρχίστατό οΐ τούτο άπολω- 
? λεναι it* ε )ηΟΊην · ώ? δέ του χρόνον προβαίνοντόζ 

Καμβνσης τε απέχϊανε και τω μάγο) έπ αν έστησαν οι 
επτά και έκ των έτττά ΛαρεΊος την βασιλη'ιην εσχε, 7WV- 
■ίλανεται δ Σνλοσών ώς η βασιληίη περιελη)/υΟοι ές τού
τον τον άνδρα, τω χοτε αντος ιδωκε b  Λιγυπττρ δεη- 
\Ηντι το άμα. άναβάς δε ές τά Σουσα ίζετο ές τά 
πρόθυρα των βασιλέος οικιών και ιφη βορείου ευερ^- 
της είναι. άγγέλ?£ΐ ταντα αχούσα? ό 7τνλουρο? τω βα- 
σιλεϊ· δ δε θωυμάσας λέγει προς αυτόν· Και τις έστι 
•Ελ).ψων ευεργέτης, τω έγώ προαιδενμαι νεωστι μεν τψ  
αρχήν ί'χων; άναβέβηκε δ* η τις η ουδείς χω παρ ημέας 
αυτών, ϊχω δε χρέος ε\πείν ονδεν άνδρδς ”Ελληνος. δμως 
δε αντ'ον παράγετε έσω, ί'ΐ'α είδέω τι χλέλων λέγει ταντα 
Παρηγε ο πυλονρο? τον Σνλοσώντα, στάντα δε ές μέσον 
εϊρωτευν οι έρμηνέες, τις is εΐη καί τ/ ποιησας ευεργέτης 
([ησί είναι βασιλέος. είπε ων δ Σνλοσών πάντα τά περί 
την χλανίδα γενόμενα, χα) ώς αντος εΧη κείνος δ δονς. 

ή»αμείβεται προς ταντα Λαρείος' ΊίΙ γενναιότατε άΐ’δρών, 
συ κείνος εί δς έμοι ουδεμιαν ϊχοντί χω δυναμιν εδωχας; 
βί και σμικρά, άλλ* ωχ ίση γε η χάρις δμοίως, ώς ει νυν 
κοθέν τι μέγα λάβοιμι. άνι ών τοι χρυσόν χαί άργυ- 
ρον an)jBTOV δίδωμι, ώς μη κοτέ τοι μεταμελησί) Λαρειον 
τον €Υστάσπεος ευ ποιησαντι. Λέγει προς ταντα .5 
Σνλοσών *Εμο) μήτε χρυσόν, ω βασιλεύ, μηιε άργυρον 
δίδου, ά)Χ άνασωσάμενός μοι δδς την πατρίδα Σάμον, 
την νυν άδελφεοΰ του έμοΰ Πολυκράτεος artο&αν&ντος

*
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vno *ΟροΙτεω έχει δονλος ημέτερος, ταντην μοι δ'ος άνεν 
re φονον χαι ίξανδραποδίσιος.

141. Ταντα άχονσας Λαρεΐος άπέστειλε στρατιην 
•τβ χαι στρατηγόν Οτανεα ανδρών τών επτά γενδμενον, 
έντειλαμενος, όσων έδεΐ]&η δ Σνλοσών, ταντα οι ποιέειν 
έπιτελέσ. χαταβας δε έπι την ■θ'άλασσαν δ *Οτάνης 
έστελλε την στρατιην.

142. Της δε Σάμον Μαιάνδριος δ Μαιανδρίον είχε 
το χρατος, έππροπαίην παρά Πολνχράτεος λαβών την 
η9ΖΨ ’ τΦ διχαιοτάτω ανδρών βοψομενω γενέσ&αι ονχ 
έξεγένετο. inείδη γάρ οι ίξαγγέλ&η δ Πολνχράτεος 
■ϊλανατος, inolee τοιάδε · ηρώτα μεν 4ιδς >Ελεν&εοίον 
βωμόν ίδρνσατο, χαι τέμενος περί αντδν ονρισβ το ντο 
το ννν Ιν τω προαστείω /στ/· μετά δε, ώς οι έπεηοίητο, * 
έχχλησίην συναγείρας πάντων των αστών ελεξε τάδε * 
ΕμοΙ, ώς ΐστε χαι νμεις, σχφττρον χαι δνναμις πάσα η 
Πολνχράτεος έπιτέτραπται, χαι μοι παρέχει ινν νμέων 
άρχβιν: έγώ Si τά τω πέλας έπιπλησσω, αντδς κατά 
δυναμιν ον ποιήσω * οντε γάρ μοι Πολυκράτης ηρεσχε 
δεσπόζων ανδρών δμοιων έωντω, οντε άλλος δστις τοι- 
αντα ποιέει. Πολνχράιης μέν rw  έξέπλησε μοίραν την 
έωντον, Ιγώ δέ ές μέσον την αρχήν τίλλεις Ισονομίην 
νμίν προαγορενω. τοσάδε μέντοι διχαιώ γέρεα έμεωντώ 
γενεσ&αι, έχ μεν γβ τών Πολνχράτεος χρημάτων εξαίρε
τα 3* τάλαντά μοι γενέσ&αι, ίρωσννην δε προς τοντοισι 
αίρενμαι αντώ τέ μοι xai τοίσι an έμεν αιει γινομένοι-, 
σι τον 4ιδς τον 'Ελεν&ερίον, τώ αντος τβ ιρδν ιδρισα
μήν χάϊ την έλεν&ερίην νμίν περιτί&ημι. *Ο μέν δη 
ταντα τοίσι ΣαμΙοισι έπαγγέλλετο · τών δέ τις έξαναστάς 
tine· *Αλλ* ουδ* άξιης el· σν γε ημέων άρχειν, γεγονως'
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re κακός καί ίων δ)*\λρος' αλλά μάλλον όχως λόγον δώ
σεις των μετεχείρισας χρημάτων.

143. Ταντα είπε ίων ίν τοίσι άστοΤσι δόκιμος, τώ
οννομα ην Τελέσαρχος. -Μαιανδριος δε νοω λαβών, ώς 
ει μετησει την αρχήν, άλλος τις art* αυτόν τύραννος 
καταστήσειαι, ονδ' ϊτι ίν νόω είχε μετιένat αντην, άλλ* 
ως^ατεχωρησε ίς την άκρόπολιν, μεταπεμπόμενος Ινα 
ΐκαστον ως δη λόγον των χρημάτων δώσων, σννΰ.αβέ 
σφεας καί χατέδησε. oi μ& δη ίδεδίατο, Μαιάνδρων 
δε μετά ταντα κατέλαβε νονσος. ίλπίζων δέ μιν άπο- 
χλανέεσ&αι ο αδελφεός, τω οννομα εην Λνκάρητος,. ινα 
ενπετΒστέρως κατάσχη τά ίν τη Σάμω πρίσματα, χα- 
τακτε/m  τους δεσμώτας πάπας· όν γάρ δη, ώς οΓχασι, 
ίβονλίατο είναι έλενΰεροτ. ’ '

144. 3Επειδή ών αττίχοντο ίς την Σάμον οι Πέρσαι 
κατάγοπες Σνλοσώπα, οντε τίς σψι χείρας άπαει'ρεται, 
υπόσπονδοι τβ ϊφασαν είναι ίτοΊμοι οι τον ΜαιανδρΙου 
στασιώται και αυτός Μαμτνδριος ίκχωρησαι ίκ της νη- 
σον. καταινίσαπος δ' Μ^χοντοισι *0τάνεω και σπεισα- 
£̂»όι·, των Περσιών οί ττλίΐστου άξιοι χλρόνονς &έμενοι 

κατεναπίον της άκροπόλιος ίκατεατο.
145. Μαιανδριοί δε τώ τνραννψ ip* αδελφεός ν/Το- 

μαργότερος, τω οννομα ην Χαρίλεως. οντος δ τι δη 
ίξαμαρτών ίν γοργνρη ίδέδετο* και δη τότεψίπατχονσας 
τε τα πρησσομενσ καί διακνψας διά της γοργνρης, ώς 
είδε τους Περσας ειρηναίως κατημίνονς, ίβόα τε χσϊ ιφη 
λίγων ΜαιανδρΙω χλέλειν ίλ&ειν ίς λόγους, ίπακονσας 
δε ο ΜαιαΊ'δριος λυσαντας αυτόν ίκίλενε άγειν παρ' 
ίωυτόν. ώς δέ άχ&η τάχιστα, λοιδοριών τε καί καχίζ/ων 
μιν άνέπει&ε ίπιίΗσ&σι τοίσι ΙΙίρσησι λίγων τοιάδε·
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Εμε μεν, ώ χάχιστε άνδρών, έόηα σεωντον άδελφείν 
χα* άδιχησσντα ονδεν αξίαν δεσμόν δησας γοργνρης 
Τ/ξΙωσυς * ορίων δε τονς Πέρσας έχβάλλοττάς τι σε χαι 
urotxov τχοιενπας ον τολμας τίσασθαι, οντω δη τι (όν
τας ενπετέας χειρωθηται; αλλ’ εΧ τι σν σφεας χαταρ- 
ρωδηχας, έμόι δός τονς έπιχονροι-ς, *cu σφεας έγώ τι/ιω- 
ρησομαι της ενθάδε άπέξιος- cevrov δε σε έχπέμψαι έχ 
τζί νήσον έτοιμός ειμι,

146* Ταντα (2ι | β ό Χαρίλεως * Μαιάνδριος δε νττέ- 
λαβε τον λόγον, ώς μεν εγώ δοχέω, ονχ ίς τοντο αφρο
σύνης (αχ ιχ ο μένος ώς δόξαι την ίωντον δύναμη πεοιέ- 
σεσθαι Τ7{ς βασιλέος, άλλα ψθοτησας μάλλον Σνλοσώττι, 
ει άπονητί Χαελλε άπολάμψεσθαι άχέραιαν τψ  πάλιν, 
έρεθίσας ων τονς Πέρσας εθελε ώς ασθενέστατα ττοιη- 
σαι τα Σάμια π ρήγματα χαι οντω παραδιδόναι, εν 
έξεπισταμενος ώς παθόντες οι Πέρσαι χαχώς προσεμ- 
πιχρανέεσθαι έμελλαν τοΤσι Σαμίοισι, ειδως τε έωντω 
ασφαλέα έχδνσιν έονσαν έχ της νήσον τότε έττεάν αντός 
βονληται * έπεποίητο γάρ όί χφχπτη δκαρνξ ix της άχρο- 
πολιος φέρονσα έπϊ θάλασσαν, αντός μεν δη ο Mai- | 
uνδριος έχπλέει έχ της Σάμον, τονς δε έπιχονρονς πάν- 
τ ας όπλίσας ό Χαρίλεως χαι άναπετάσας τάς πόλης 
έξηχε ini τονς Πέρσας, οντε ηροσδεχομεΥΟνς τοιοντο 
ονδεν δοχέοντάς τε δη πάντα σνμβεβαναι. έμπεσόντες j 
δε οι έπίχονροι των Περσιών τοίη δίφροφορενμένσνς τε 
χαι λόγον πλείστον έόντας ίχτεινον. χαι ονται μεν ται - 
τα έποί&νν * η δε άλληφτρατιη η Περσαη  ̂ έπεβοηθεεΎ ·| 
πιεζβνμενοι δε oi (nhtoifOi όπισω χατειληθησαν ές την 
άχρόπολχν. ?■ ?'
ς, 147. *Οτάνης δέ 6 στρατηγός ίδών πάθος μέγα fj
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Περσας πεπον&ότας, έντολάς τε τάς Λαρείος άπο στελ
λών ένετέλλετο, μήτε χτείνειν μηδένα Σαμίων μήτε άν- 
δραττοδίζβσ&οα άπα&έα τβ χαχών άποδονναι την νήσον 
Συλοσώντι, τουτέων μεν των έντολέων μεμνημέΐ’ος έπε- 
htVxhirsTo, ό δε παρηγγει)£ τη στρατιη πάντα τον αν 
)Μβωσι, χαϊ άιδρα χαϊ πσϊδα ομοίως χτείνειν. έν&αντα 
νηζ στρατιης οι μίν την άχρόπολιν έπολιόρχεον, οΐ δε 
έχτεινον παντα τον έμποδών γινόμενον, ομοίως εν τε ιρω

ιξω iqov*

148. Μαιάνδριος δ' άποδράς έχ της Σάμου έχπλεει 
ές Λαχεδαΐμονα * άπιχόμενος δ* ές αντην, χαϊ άνενει- 
χάμβνος τα ιχων έξεχώρησβ, έποίεε τοιάδβ· οχως ποτή
ρι u άργνρεά το χαϊ χρνσεα προΟείτο, οι μίν ·&βράποντες 
αυτόν έξέσμων αυτά * δ ό’ άν τον χρόνον τούτον τώ 
Κώομίνεϊ τω *Λναξανδρίδεω έν λόγοισι έων, βασιλενοντι 
Σπάρτης, προΐγγέ μιν ές τά οΐχία * όχως δέ Χδοιτο Κλεο- 
ιιένης τά ποτήρια, (κπεϋώυμαζέ τε χαϊ έξεπλησσετο* ό 
δε αν έχίλενε αυτόν αποφερεσ&αι αυτών όσα βονλοιτο. 
τούτο χαϊ δϊς χαι τρϊς εϊπαντος Μαιανδρίον, ό Κλεομέ
νης διχαιοτατος άνδρών γίνεται, ος λαβών μίν διδόμενα 
ουχ έδιχαίευ, μα-Οών <5a ώς ιΐλλοισι διδονς των αστών 
ενρησεται τιμωρίην, βας έπι τους έφορους άμεινον είναι 

. ιφη τη Σπάρτη τον ξέΐνον τον Σάμιον άπαλλάσσεσΰαι
έχ της Πελοπόννησου, Vru μη άναπείση η αυτόν η άλλον 
τινά Σπαρτιητίων χαχόν γενέσ&αι. οι δ* υπαχουσαντες 
έξεχηρνξαν Μαιάνδρων.

149. Tijv δί Σάμον σαγηί'ευσαντες οΐ Πέρσαι ηαρ- 
έδοσαν Σνλοσώιτι, έρημον Jovaav άνδρών. υστερώ μέν- 
τοι χρόνοι χα) συγχατοίχισε αυτήν ό στρατηγός 'Οτάνης
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£x re σψιοζ' ονείρου καί νοέσου, η μιν κατέλαβε νοσϊ\σαι 
τα αιδοία. *

150. ° Επί δε Σάμον στρατεύματος ναυτικόν οίχομέ- 
νου Βαβυλώνιοι απίστησαν, κάρτα Βν παρεσκενασμένοι· 
ίν οσω γαρ ο τβ μάγος ηρχε και οι επτά έπανίστησαν, 
ίν τοντω παντί τώ χρονω καί τϊ} ταραχή ίς την πολιορ- 
κίην παρεσκενάδατο. καί κως ταντα ποιενντες έλάν&α- 
νον. ίπεί τβ δε ίχ του έμφανέος απίστησαν, έποΐησαν 
τοιονδε* τας μητέρας έξελόντες, γυναίκα έκαστος μίαν 
προσεξαιρέετο την ίβονλετο έκ των ίωντον οικιών, τάς 
δε λοιπάς, απάσας σννμγαγόντες άπέπνιξαν · την δέ 
μίαν, έκαστος, σποποιδν έξαιρίετο. άπέπνιξαν δέ αυτάς, 
ένα μη υφεων τον σίτον άναισιμωσωσι.

451. Πνεόμενος δέ ταντα δ Λαρεϊος καί σνλλέξας 
πάσαν τίρ> ίωντον δνναμιν έστρατενετο (π αίπονς, 
έπελάσας δε ίπί την Βαβυλώνα ίπολιόρκεε φροντίζοντας 
ουδέν της πολιορκίης*' άναβαίνοντες γάρ ίπί τους προ- 
μαχεώνας' τον τείχεος οι Βαβυλώνιοι κατωρχίοντο καί 
κατέσκωπτον κίαρείον καί την οτρατιην αυτόν, καί τις 
αυτών είπε τούτο το έπος · Τί κάτησάε ίν&αντα, ώ 
Πέρσαι, άλλ* ονχ απαλλάσσεστε; τότε γάρ αιρησετε 
ημέας, έπεαν ημίονοι τίχωσι. Tomo είπε των τις Βα
βυλωνίων, ονδαμά ίλπίζων αν ημίονον τεχ&ν.

15$. *£τπά δέ μηνών καί ίνιαντον διεληλν&δτος ηδη 
δ Ααρείδς τβ ησχαέλε καί η στρατιη πάσα, ον δυνατή 
ίονσα ίλεΐν'τους Βαβυλωνίους, καί τ οι πάντα σοφίσμα
τα καί πάσας μηχανάς έπεποιηκεε ίς αντόνς Λαρειος ■ 
ά)Χ ονδ' ώς ίδυνατο ίλΰν σφέας, αΧΧοισί τε,σοηίσμασι 
πειρησάμενος, και δη καί τφ Κύρος είλί σφεας, καί τοντω
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έπειρτ^ύη. (iU,u γάρ δεινώς ησαν_ έν φυΧακησι οι Βα
βυλώνιοι, ουδέ σφεας οϊός τε ην ί)Μν.

153. Ενϋαντα εικαστώ μηνι Ζωπυροι τω Μεγαβν- 
ζου τούτον, ος των επτά ανδρών έγένετο των τον μάγον 
κατελοντων, τοντω τω Μεγαβυζου παιδί Ζώπυρο) έγένε- 
το τέρας τοδε* των οί σιτοφόρων ημιόνων μία ετεκε. ώς 
δε οι έξαγγέΐΟη καί υπό άπιστίης αυτός δ Ζωπυρος είδε 
το βρέφος, απείπας τοισι δουΧοισι μηδενι φράζειν το 
γεγονδς έβονΧενετο. καί οι πρδς τά τον Βαβυλωνίου 
φηματα, δς κατ άρχάς εψησε, έπεάν περ ημιονοι τέκωσι, 
τότε το τείχος άλωσεσ&αι, προς ταυτην την φημην Ζω- 
ηνρια έδόκεε άλωσιμος είναι η Βαβνλων' συν γάρ &εζι 
έκείνόν τε είπείν και έωντω τεκεΊν την ημίονον.

154. CJ2? δε οι έδόκεε μόρσιμον είναι ηδη τη Βαβυ- 
)ωνι άΧΙσκεσϋαι, προσεχών Λαρείο) άπεπνν&άνετο ει 
περ« ποΧΧου κάρτα ποιέεται την Βαβυλώνα έλέΐν. πν
εόμενος δε ώς ποΧΧου τιμωτο, αΧλο έβονΧενετο, δχως 
αυτός'τε εσται ο ελών αυτήν και εαυτόν το εργονεστar 
κάρτα γάρ έν τοισι Περσησι αϊ άγα&οεργίαι ές το 
πρόσω μεγαΌεος τιμιόνται* άΧΧω μέν νυν ουκ έφράζετο 
έργα δυνατός είναί μιν υποχειρίην ποιησαι, εΐ 8* έωυτόν 
Χωβτισάμενος αυτομοΧησειε ές αυτους. έν&αυτα έν έΧα· 
φρω ποιησάμενος έωυτόν λωβάται Χωβην άνηκεστον · 
άποταμων γάρ έωντον την ζίνα και τά ώτα καί την κό- 
ιιην κακώς περικείρας καί μαστνγώσας ηΧ&ε παρά Αα~ 
ρείον.

155. Λαρεϊος δέ κάρτα βαρέως ηνεικε ϊδών ανδρα 
δοκιμώτατον ΧεΧωβημένον, ' εκ τε του χλρόνου αΐ'απηδη- 
σας ανέβωσέ τε κα\ εΐρετό μιν οστις εΐη ό λώ^ησάμενος

• καί ο τι ποιησαντα* ό δέ βΤττβ* Ουκ έστι οντος ώνηρ

*



ότι μη συ, τω εστι δνναμις τοσαντη ίμε δ?ι ώδε δια&εί- 
ναι' οντε τις άίλοτρίων, ω βασι)*ν, τάδε εργασται, άλλ 
αυτός Εγώ Εμεωντόν, δεινόν τι ποιενμενος *Ασσνρίονς 
Πίρσησι καταγελάν. *Ο δ' άμείβετο* *Λ σχετλιώτατε 
όνδρων, εργω τω αισχίστο) οννομα το xakhmov ε&εν, 
φας διά τους πολιορκεχψένονς σεωντόν άνηχεστως δια- 
&είναι · τΐ δ , ώ μάταιε, λε)χύβημένον ο εν ■& άσσον οι 
ποΗμιοι παραστησονται; κως ονχ Εξέπλωσας των φρέ
νων σεωντόν διαφ&είοας; *Ο δέ είπε* Ει μεν τοι ύπερε- 
τί&εα τά εμελλον ποιησειν, ονχ άν με περιείδες · νυν δ’ 
in Εμεωντόν βαλμένος έπρηξα, ηδη ών ην μη των σών 
δέηση, αίρεομεν Βαβυλώνα. Εγώ μεν γάρ, ως εχω, αν- 
τομολησω ές το τείχος, και φησω προς αυτονς ώς υπό 
σεν τάδε πέπον&α · και δοχεω, πείσας σφίας ταντα 
εχειν οντω, τενξεσ&αι στρατιης. συ δε, άπ ης άν ήμε
ρης ίγώ ΕσϋΛλω Ες το τείχος, από ταυτής Ες δεκάτην 
ημερην της σεωντόν στρατιης, της ονδεμία εσται ώρη 
άπολλ,νμενης, ταντης χιλίους τάξον κατά τάς Σεμιράμ'ιος 
χαλεομενας πνλας · μετά δε αντις από της δέκατης ic 
εβδόμην α)2ονς μοι τάξον δισχιλίονς χεττά τάς ΝινΙων 
χαλεομενας πνλας· από δε της έβδομης διαλιπών είκοσι 
ημέρας, και ϊπειτα άλ)τ>νς χάτισον άγαγών κατά τάς 
ΧαλδαΙων χαλεομενας πνλας, τετράκισχιλίους. Εχόντων 
δε μήτε οι προτεροι μηδέν των άμννονντων μήτε οντοι, 
ττλί/ν Εγχειριδίων* τούτο δε Εάν εχειν. μετά δε την ει
κοστήν ημερην ι&εως την μεν άλλην στρατιψ κελενειν 
πέριξ προσβάλλειν προς το τείχος, Περσας δε μοι τά|ον 
κατά τε τάς Βηλίδας χαλεομενας πνλας και Κισσίας · 
ώς γάρ Εγώ δοχεω, Εμίο μεγάλα έργα άποδεξα μενον τά 
τε άλλα Επιτράψονται Εμοι Βαβυλώνιοι κα\ δη χα) των
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ττνλιων rug βαλαναγρας · το <5’ irOtxnev ιμοί τε xal 
Περσησι μελησει τα del ποιΐειν.

·λ 15G. Ταντα έντειλάμενος ψε ini τας πνλας, ini- 
στρεφομενος ώς δη αληϋίως αντόμολος. δέοντες δε 
((7ΐο των πνιγών οι κατα το ντο τεταγμενοι χατέτρεχον 
κάτω, και ο)1γον τι παρανΜναντες την ετερην πόλην ει-

ίροηεον, τις τε εί'η και δτευ δεόμενος ψοι. δ δε σηι 
ηγόρενε, ώς εί'η τε Ζωπνρος και αντομολεοι ές ixetvovc. 
ηγον δη μιν οί πυλωροί, ταντα ώς ηχούσαν, ini τα κοινά 
«των Βαβν?Μνίύ)ν * καταστας δέ in αντα χατοιχτίζετο, 
γας νπό Λ άρει αν πεπονϋέναι τα ΙπεπόνΟεε vri ίωντον, 
ηαΟίειν δε ταντα, διότι σνμβονλενσαι οι όπανιστάναι 
:ψ στρατιψ, ίηεΐ τε ονδείς ηόρος έφαίνετο της αΧώσιος. 
tViv τε, εφη λίγων, ίγώ νμΊν, ώ Βαβυλώνιοι, ηκω μεγι- 
ττον αγαθόν, Ααρείορ δε και στρατιη καί Πέρσησι με- 
ιστόν κακόν* ον γαρ δη iμί γε ωδε λωβησάμενος χα* 
απροΐξεταί' έηίσταμαι δ' «υιόν πάσας τας διέξοδον? 
ών βον)Μ'μαιων. Τοιαντα Ό*γε.

157. Οι δε Βαβνλωηοι δρεοντες ανδρα των iv Περ- 
τησι δοκιμωτατον ρίνός τε καί ώτων έστερημένον μάστι- 
\ί τε καί αιματι αναηεφνρμένον, ηαγχυ Ο.ηΙσαντες 
μγειν μιν αληΟία καί σφι ηκειν σύμμαχον, inn  ραπ ί- 
ι&αι έτοψοι ησαν των έδΐετο σφεων ίδέετο δε στρα- 
;ιης. ό δέ inel τε αυτών τούτο παρΟαβε, inolte τάηερ 
»ω Αυρείτρ σννεθηκαιο’ ίξαγαγών γαρ τη δέκατη ημέ- 
η την στρατιψ των Βαβυλωνίων και κνκΧωσάμενος 
ονς χιλίονς, τους πρώτους ένετείλατο ΑαρεUp ταξαι, 
(ούτονς κατεφόνευσε. μα&όντες δέ μιν οί Βαβυλώνιοι 
ιοίσι ατεσι τα έργα ηαρεχόμενον όμοια , ηαγχν ηεριχα- ·  
?.(ες iovteg nay δη δτοίμοι ησαν νπηρετέειν. ο δβ διαλα-
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rtcir ημέρας τας σνγχειμένας, αντις έπύέξάμενο; iwjL* 
Βαβυλωνίων ίξτγγαγε χαι χατεφόνενσε των ΛαρειονΙπ 
ιττρατιωτέων τονς διςχιλίονς. ιδδντες δε χαϊ τοντο τοΙ^ 
ϊργον οι Βαβυλώνιοι πάιντες Ζωπνρον είχον Ιν στόμασιΜ  ̂
αινεοντες. ο δε αντις διαλαπών τας σνγχειμένας ημέρας* 
έξηγαγε ές το προειοημένον, χαϊ χνχλχύ&άμενος χατεφό-mt 
νενσε τονς τετραν.ισχιλίονς. ώς δε χαϊ τοντο χατέργα-m̂  
στο, πάντα δη ην τοίσι Βαβνλωνίοισι Ζωηρός, καΛι 
στρατάρχης τε οντός σφι χαϊ τειχοφνλαξ άπεδεδεκτο. |η

158. Προσβολήν δε Λαρείου χατα τα σνγχείμεναΐ^ 
ποιεχψένον πέοιξ το τείχος, έν&αντα δη πάντα τον δό 
λον 6 Ζωπνρος ίξέφαινε. οΐ μεν γάρ Βαβυλώνιοι ara-L· 
βάντες έπϊ· τδ τείχος ημννοντο την Παρειού στρίτπήνΐ* 
προσβάλλουσαν, δ δέ Ζωπνρος τάς τε Κισσιας χαι Β^-Ιτγ 
λΐδας χαλεομίνας πνλας άναπετάσας, έσηχε τονς Ί /ί’ρ-9^ 
σας ές το τείχος, των δε Βαβυλωνίων οι μεν ειδον rota 
ποιη&έν, οντοι ιφενγον ίς του Αιδς τον Βηλον τδ ίηόν'|$ 
ο? δε ovx είδον, εμενον (ν τη έωντον τάξι εχαστοςΐ ές οΙ», 
δη χαϊ οντοι ψα&ον προδεδομενοι. Βαβνλών μεν 
οντω τδ 'δεύτερον αίρε&η.

159. Λαρεϊος δε έπεί τε {κράτησε των Βαβυλωνίων 
τοντο μεν σφεων τδ τείχος περιείλε χαϊ τάς πνλας πά-

ν σας άπέσπασε * τδ γάρ ποότερον ελών Κύρος την Βα
βυλώνα Iποίησε τούτων ουδέτερον· τοντο δέ ο Λαρείος 
των άνδρών τονς κορυφαίους μαλιστα ές τρισχιλίους 
άνέσχολάπισε, τώίοτ δέ λοιποΊσι ΒαβυλωνΙοισι άπεδωχι 
την πόλιν οΐχίειν. ώς δ' ϊξουσι γνναΤχας οι Βαβυλώνιοι 
ϊνα σφι γενεη νπογίνψαι, τάδε /ίαρειος προ'ίδών έποίησι

* (τάς γάρ έωντών, ώς και χατ άρχάς δεδηλωται, άπέπνι* 
ξαν οι Βαβυλώνιοι, του σίτου προορέωντες) · έπέταξι
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ο7σι περιοίχοισι ε&νεσι γυναίκας Ις Βαβυΐωνα κατι- 
τάναι, οσας δη έκάστοισι έπιτάσσων, ώστε πέντε μυ- 
ιάδων το κεφαλαίωμα των γυναικών σννϊβΰβ. έκ τον
έων δε των γυναικών οί νυν Βαβυλώνιοι γεγονασι.

160. Ζώπυρου δε ονδείς άγα&οεργίην Περσιών 
>περεβα)̂ το παρά Ααρείω κριτή, ούτε των ύστερον γε
ρμένων ούτε των πρδτερον, δτι μη Κύρος μοΰνος* του- 
ο) γαρ ονδείς Περσέων ηξίωσέ κω έωυτον ,συμβαλέειν. 
ίολλακις δε Ααρείον λέγεται γνώμην τψδε άποδέξασ&αι, 
>ς βουλοιτο αν Ζωπυρον είναι άηα&έα της αεικίης 
ιάλλον, η Βαβυλώνας οί είκοσι προς τη Ιουση προσγε- 
ιέσ&αι. έτίμησε δέ μιν μεγάλως' καί γαρ δώρα οί άνά 
tav έτος έδίδου ταντα τα ΠέρσησΙ έστι τιμιότατα, και 
ην Βαβυλώνα οί εδωκε άτελέα νέμεσϋαι μέχρι της ίκεί- 
>ον ζόης, και αλλα πολλά έπεδωκε. Ζωπύρου δέ τούτου 
Ίνεται Μεγάβυζος, ος ίν Αιγύ7Γτω αντίο. *Λ&ψαίων καί 
:ών συμμάχων έστρατύγγησε' Μεγαβύζου δέ τούτου γί
νεται Ζωπνρος, δς ές *Α&ηνας αυτομολησε έκ Περσέων.
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L I B E R  IT.

Dabylone capta Darius Scythia bellum in tu lit, qui olJm 
•iara occupaveraut (cf. I» 103 sqq.) et vigint! octo anno· te· 

nucrant c l — 4. Sequuntur et ipsorum Scytharum de origine 
>k aetalo sua c. 5 — 7. ct Qraecorum c. 8 — 12. atquo Ariste nc 
’roconnesii iiadem de robus narrationeg e. 13 —» 15. Deinde 
egio septentrionalis dcscribihir populiquo earn inhab itan ts  
inumerantur c. 16 — 31. quorum ultimi Hyperborel e§»e di- 
untur, de quibus dubitat Herodotug; omnino longe aberrare a 

hero plerosque tabularum geographicarum auctoree, qut terram 
forma globosem ct clnctam Oeeano pingero coneueverint c.31 — 
7. Ipse igitur quae forma sit quique ambitus trinm terrae 

[larlium, Asiac, Libyae, Eurnpae, breviter exponit c. 87 —- 45. 
line ad Scythas reversus eos insignes esse d»cit sollcrtissimo 
uvento, ut sint Invicti, quum neque urbes habeant ncc murog, 
k si nolint, ne inTeniri quidem ab.bostibus possintc. 46. Qua 
t re adiumento iis esse e t terram et fluminai quae deinceps 
lescribuntur c. 47 — 57. Exin de Scytharum numinibug c.59— 
,2. de belUcis institutis c. 63 66. de divinatione et vatibus
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c. 67 — 60. ile ritibus in faciendo foedere c.70. de regum cetero- 
rumqae sepulture agitur c. 71 — 73· Sed u t cuprum morum 
cunt tenadssim i, ita maxi me alien! ab externis, quod Ana· 
rhariii et Sc/lis regis exempla docent c. 76 — 80. Multitudo 
autem Scytharum quanta sit incertum est c- 81· Hie igitur Da
rius bellum illaturus Bosporum Thracium ponte transit c·
83 — 88. ac per Tbradam  profectus populos plerosque in de- 
ditionem red p it, Getas autem, qui immortales se putant et 
Zalmoxin deum colunt, vi subigit c. 89 — 06- Istrum , quem 
Jones ponte iunxerant e. 89. transgressor custodes pontis eos- 
dem Jones reliquit, ipse iter inScythiam fecit e«97,98. de cuius 
situ et dimensione c. 93 — 101. exponitur. Scythae a regibus 
finitimorum populorum, quorum mores e tinstitu ta  c. 103 — 117. 
cnarraatur, auxilium petiernnt c. 102, 118. quod quum alii 
prom itterent, negarent plerique, proelium committcre cum . 
Persis noluerunt, sed in tree partes divisi simulata fuga Persas ^1  ̂
eludunt atque in solitudincs abducunt c. 119 — 134- Tandem, I i 
raultos per dies frustra Scythae persecutor, rex  ad Istrum re- ' 
versus pontem, quem dirui iusserant Scythae assentiente T he- : 
m iitode Athenians!, Histiaei Milesii consilio servatum et inte- j 
gram invenit, atque inde in Asiam rediit, Megabaxo in Eoropa ‘ 
cum excrcitu relictoc. 133— 144.— In idem tempus alia incidit '■ 
Persarum expeditio ; Aryandes enim, Aegjpti praefectus, Phe- ; 
retimae Arcesilai filii, regia Cyrenaeorum, necem ulcisci cu- ] 
pienti auxilium ferens exercitum contra Barcaeos misit c. j 
165— 167. qua occasione Cyrenes historiam Herodotus inseruit.
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facto narrandi initio ab eo tempore, quo Minyae coloniam in 
Theram insulam deduxerunt, undo postea in IAbyam Batto 
duce colon) sunt missi c. 145 — 164. Sed quum ei Aryandes non j |  } 
(am in Pherctimae gratiam misisse exercitum videatur, quam ]l * 
)it L ibyan siibigeret, eius terrae naturam et incolas accuratius II |  
dcscribit e. 168 — 199. Barcaeis a Persis dolo et periidia captis j |  *· 
J’heretima filii caedem crudeliter nlta est, Peraaa autem, Cyrene I J 
frustra ten ta ta , in Aegyptum redeuntes pec- Libyes magnum I k 
detrimcutum accepcrunt c. 201 sqq, 1 | *
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M e g a b a z u s  a  D a r i o  cu m  c o p i i s  i n E u r o p a  r e l i c t u s ,  u t T h r a -  

c iam  in d c d i t io n e m  re g ie  r c d i g c r e t ,  p r im u m  P e r i n t h i o s  s u b c g i t ,  
dc inde  r e l i q u o s  T h r a c c s  a d o r t u s  e s t  c. 1 ,2 . cu iu s  g c n t i s  n u m e -  
ros iss im ao  p o s t l n d o s ,  s c d  in  p l u r c s  d iv i s a c  p o p u l o s  l e g e s  in -  
s t i tu la q u e  c. 3 —  11. e n a r r a n t u r · ,  P a e o n e s  D a r i i  i u s s u  v i  in  
Asiam  t r a n s d u x i t  c. 12 — 1G. M a c e d o n c s ,  q u o r u m  r c g c s  G r a e c a  
fine o r ig iu e  c. 22. d o c c t u r ,  p e r  l e g a t o s  in  d c d i t i o n e m  r c c e p i l  

jj c. Π  —  21. D a r i u s  o u t c m ,  A r t a p h c r n e  S a r d i b u s  p r a e f c c t o ,  
S u s a  r e d i i t  e t  U i s t i a c u m ,  cui M y rc in u m  ob p o n te m  I s t r i  s c r -  
v a t u m  (c f .  4, 137) d o n o  d e d c r a t  c. 11. u rb c  e a  m un ien d o .  o ccu -  
p a l u m  M c g a b a z o  a u c to r e  a d  so a r c c s s i r i t  s e c u m q u c  S u s a  a b -  
d u x i t ,  no  m u n i to  loco  n o v a s  r e s  i n o l i r c t u r  v e r i t u s  c. 23 — 25. 
M c g n b a z o  i n  c o p in ru m  m n r i t im n r u m  im p e r io  O ta n c s  success ' l l ,  
qu i  u r b ib u s  a d  H e l l e e p o n t u m  s u b a c t i s  L c m n u in  a t q u c  I m b ru in  
o c c u p a v i t  c. 25 — 27. E o  t e m p o r e  N a x i o r u m  o p t i m a t e s  p a t r i a  
p u ls» ,  u t  M i l e s io r u m  o p e r a ,  q u o ru m  i lo r c n t i s s im u s  t u n c  s t a t u s  
e r a t ,  r c d i l u m  sib i  in  p a t r i a m  p a r a r c n t ,  A r i s t a g o r a m ,  M i le t i  
p r o c u r a t o r e m ,  a u x i l i a  r o g a r u n t  c. 28 —  30. I s  su is  so l iu s  v i-  
r i b u s  p a r u m  f id en s  A r t a p b e r n i  p c r s u a s i t ,  u t  h o c  o cc a s io n e  u s u s  
J v a x u m  c e t e r a s q u e  C y c l a d a s  P c r s a r u m  d i t io n i  a d i u n g c r e  s tu -  
d c r e t  c. 31. A r t a p b c r n e s  r e  a  D a r i o  p r o b a t a  c c  n a v e s  n d  A r i s t a 
g o ra m  M e g a lm te  duco  m is i t  c. 31, 32. qui cu m  M ilc s io  r i x a t u s  
r e m  o m n e m  i p s e  N a x i i s  p r o d i d i t ;  quo  f a c t u m  c s t ,  u t  P o r s a o  
q u u m N a x u m  q u a t t u o r  m e n s e s  o b s e d i s s e n t ,  o m n i  a p p a r a t u  c o n 
s u l a t e  i n f e c t a q u e  r e  c o n t i u c n t c m  r e p e t e r e  c o g c r c n t u r  c. 33, 34. 
l ^ a q u o  A r i s i a g o r a s  a  P e r s i a  s ib i  m e t u e n s  c t  a b  I l i s t i a e o  a d  
r e b e l l a n d u m  in s t ig a tu s  d c f e c t io n e m  I o n i a o  p a r a v i t  c .  8 5 ,3G. 
E x a c t i s  i g i t u r  t y r a n n i s  S p a r t a m  so c o n tu l i t ,  L a c c d a c i n o n i o r u m  
a u x i l iu m  i m p l o r a t u r u s  c. 37 ,38 . S p n r t a o  i l lo  t e m p o r e  C leo -  
m e n c s  r e g n a b a t ,  A n a x a n d r i d a c  f i l m s ,  cu iu s  f r a t e r  D o r io u s  in
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.Sicilia inlerierat c. 39 — 4T. Sed quoin nec Cleomeni nec re- 
liquis Spartanis, auxilia ut m itterent, Aristagoras persuaders 
posset c. 49 — 54. Athenas se contulit, paullo ante in liber- 
tatem vindicates a  Lacedaemoniis, qui facere id iassi erant a 
Pythia, cui ut hoc i l l i i  Im peraret, Alcmaeonidae expulsi a Pi- 
sistratidis persuaserant c. 56 — 65. Sed Athenienses, qui Cli- 
sthenem, pnpularis factionis principem, ab Isagora adrersario 
Lacedaemoniomm ope expulsum revocaverant, quum Chalci- 
densibns et Thebanis victis c. 66 — 81. Aeginetas etiam , qui 
ob vetus Atheniensium odium cum Thebanis so conranxerant* 
aggredi para rent, Spartanorum machinis impediti sunt c. 81 —. 
90. Hi enim ne Atbenae libertate florentes sibi perniciera affer- 
fent veriti Hippiam, Pisistrati (ilium, Sigeo arcessitum in ty- 
rannidem restituere cogitabant: cui consilio Sosieles Corintbius 
se opposuit, assentientibus reliquis sociis c. 91 — 93. Hippias 
Igitur Sigcum rerersus c. 9 4 ,9 5 . Persarum ambiit anxilium. 
Quo atidito Athenienses legatos Sardes miserunt, per quos 
quum Artapbem es eos Hippiam restituere iuberet, iam P er
sarum ini mid esse videbantur c. 96. Quare Aristagoraa populo 
facile persuasit, ut dassem viginti navium Ionibus auxilio 
m ittcrent, cui quinque triremes adiunxerunt Eretrienses c. 9T, 
98· Quibus auxiliis inncti Iones Sardes praeter arcem capiunt 
incendioqne delent ; sed Persaeaccedentes,eosdomumredeuntes 
prope Ephesnm adorti, victoriam insignem reportarnnt e. 99 — 
102. Inde Iones, etsi Athenienses domum redierant, nihilo ee- 
cius in bello persevcrantes Byzantium ceterasque Hellespont! 
urbes expugnant, et magnam etiam Cariae partem Cyprumque 
sibi adiungunt c. 103, 104. quo tempore de defectione nuntius 
ad Darium eat allatus, qui Iliitiaeum ad sedandas Ioniae turbas 
dimisit c. 105 — 107. Persarum autem duces, Cypro, Carta et 
Hellespont! urbibus receptis, Ioniam et Aeolidem inraserunt c. 
108 — 123. unde Aristagoraa de rebus suis desperansMyretnum 
se contulit, unde cum exerd tu  egretsus a Thradbus ocdsus est 
c. 124 — 126.
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Histiacus Sardes delates quum Arlnphcrni suspcctum sc 
•brc intclligcret, Citium aufugit: undo quum IWilctum rcdiro 
rustra tentansct, nnvibus LcBbiis Ilyzantium pctiit nnvcsqtic c 
*onto venientcs vcxavit c. 1 — 5. Ioncs autcm quum Pcrsnrum 
luces Milclum terra mariquo aggredcrentur, magnani cogunl 
ilaseem ad Ladam insulam: sod ea dcvicta caplnquc Mileln 
mines auliiguntur practcr Samios, quorum magna pare palrio 
d ic ta  Zanclen, Siciliac urbcm, occupant c. 6 — 25. IlisliaouH 
«litem audita Mileli dado Chios eultigit Thnsumquc adoritur; 
ted quum nuntio do Pcrsicao classis adventu nllalo copine in 
:ontincntcm frumentatum trfticcissct, cum Persia cougrcssus 
:opilur et Artaphernis iussu nccatur c. 2C — 30. Anno poet 
nsulas, Chium, Lesbum, Tonedum et Hellespont! partem Eu- 
ropacam Pcrsao dehcllarunt c. 31 — 33. quo loco historiaChor· 
.onesi Thraciao, in quam olim Miltiadce, Cypsoli Alius, Atlio* 
liensie, a Doloncis dcductus orat, interponitur c. 84 — 40. Cui 
region! qui tunc praocrat Miltiadce, Cimonis Alius, quum a 
l*crsis ob consilium do ponte Istri rcscindendo datum (cf. 4, 
137) si!·! mctucrct, Athcnns aufugit c. 41. Pacata Ionia Mar- 
tonius Kuropnin cum ingentibus copiis pc tiit, Erctriao Atlie- 
aisque bellum illaturus; soil vehement! (empestato coortn pie- 
racquo naves adAtbon promontoriumpcricrunt,pedcstrisautem 
•xcrcitus Thracibus Maccdonibueque subioclis a Ilrygis T hra- 
cibus magna clado cst aflcctus; quibus tandem devictis Mar* 
ilonlus exercltum satis iam fractum in Asiam reduxit c. 42 — 
15. Altcro anno post Darius legatos, qui aquam terrnmquc 
poscerent, in Oraeciam misit c. 40 — 48 dictoquo audiontes 
fuerunt Graecorum turn alii satis multi, turn inter insulanos 
Aoginetae c. 40· Quos quum eo nomine Athenienscs apud Spar· 
tauos postulavisflcnt, Cleomones rex  missus cat, qui deditionis

t
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anctores compTebenderet: seel Demarati alierins Yegis artibns 
factum est, u t infecta re abire cogeretur c. 50, 51. Iam ubi 
copicse de Sparianoram regibus est expositam c. 52 — 60. quo 
modo Cleomenes Demaratnm regia potestate privaverit, nar- 
ratur. Qui quum a Leotychide, in eius locum suffecto, con· 
tumeliose habitus e ise t, in Asiam ad rqgem transfngit c. 61 — 
70. Cleomenes antem qunm nna cum nnro collega Aeginam 
rerersn* proceres Aeginetarum enmprebensos Atbeniensibus in 
eustodiam tradidisset, frande qua Demaratnm circnmrenerat 
detecta primum in Thessaliam, turn in Arcadiam ennfugit; post 
Spartam rerocatus in insaniam incidit, cuius caussae c. 76 — 
84. enarrantur, seque ipse foede trucid&rit c. 73 — 75. Aegi· 
netae autem quum cives suos Atbenas abductos frustra repe- 
tirissent, Atbeniensibus helium intulerunt c. 85 — 93. Interca 
Datis et Artapbernes in Mardonii locum sufiecti, cum magnis 
copiis in Graeciam traiccerunt, Naxnm ceterasqne insulas sub· 
eperunt, classe ad Euboe&m appulsa Eretriam per prodi· 
tionem ceperunt c. 94 — 101. Victis Eretriis Persae Hippia 
duce in Atticam sunt transgress!, sed ad Marathonem ab Athe- 
niensibus et Platacensibus Miltiade duce victi in Asiam redie· 
runt,qnosqueEretrienriura ccpcrant, secum abduxeruntc. 102 — 
120. Illo tempore Alcmaeonidae proditionis sunt accusati: quo 
crimlne liberatum s eos Herodotus eius familiae historiam sub- 
iicit c. 121 — 131. Post pugnam Marathoniam M iltiades, iam 
plunmum Athenis pollens, accepts l x x  naviura classe Pam m  
insulam adortus est, sedPariis fortissime resistentibus, vulnere 
etiam aceepto, Atbenas infecta re rererti coactus capitis est 
.tceusatas, sed propter Maratboniae pugnao etLem ni occupatae 
m erits peennia tantum multatus c. 132 — 136. Quo loco pin· 
ribus disseritnr de Lemno insula eiusque incolis Pelasgls c. 
137 — 140.
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Ε Τ Π Γ Ρ Α Φ Ο Μ Ε Ν Η  Μ ΕΛΠΟΜ ΕΝΗ.

l'I*

M e t a  δε τψ  Βαβυλώνος αιρεσιν έγενβτο επί 
(ν&ας αντον ΛαρεΙον εί,ασις. άνΌβννης γάρ της °Λ(τΙης 
'δράσι και χρημάτων μεγάλων σννιόντων, έπεϋνμησβ 
Λαρείος τΐσασΰαι Σκνθας, on έκείνοι πρότεροι έσβα· 
ντες ές τψ  Μηδικψ καί νικησαντες μάχη τους άντνον- 
Όνς υπήρξαν άδικίης. της γάρ άνω *ΛσΙης ηρξαν, ως 
Ιπρότερόν μοι εΐρηται, ΣκνΟαι ϊτεα δυών δέοντα 
[ρηκοντα · Κιμμερίονς γάρ έπιδιώκοντβς έσέβαλον  ̂ ές 
ν *Λσίην, καταπανσαντες της αρχής Μηδονς ’ οντοι 
ρ πρ\ν η Σκν&ας άπικέσΰαι ηρχον της ^Λσίης. τους 
Σκνθας άποδημησαντας οκτώ καί βίκο σι· ντεα καί 

r χρόνον τοσοντον κατιόντας ές την σφβτέρην έξεδέξα- 
ονκ Ο.άσσων πόνος τον Μηδικόν* ενρον γάρ άντιον- 

IIIerod. II. A



μένην σφι στρατιην ονκ ο)ΰγην · αί γαρ των Σκοίλίων 
γυναίκες, ως σφι οι άνδρες άπησαν χρόνον πολλόν, έφοί- 
τεον παρά τους δονλονς.

2. Τονς δε δονλονς οΐ Σχν&αι nayτας τνφλονσι 
τον γάλακτος ε'ίνεκεν τον πινονσι ποιευντες ωδβ * in εάν 
φνσψηρας λαβωσι οστέινους ανλοίσι προσεμφερεστά- 
τονς, τοντονς εσ&έντες (ς των &ηλέων ίππων τά άρ&πα 
φνσώσι τοίσι στόμασι, αΌ.οι δε άλλων φυσεόντων άμελ- 
γονσι. φασι δε τονδε εινεκα τοντο ηοιέειν τας φ)*βας 
τε ηίμηλασ&αι φ.νσεωμένας της inn ου και το ον&αρ 
κατίεσ&αι. έπεάν δε άμϋξωσι το γά).α, Ισχίαντες (ς 
ξνλινα άγγηΐα κοίλα και περιστίξαντες κατά τά άγγίμ 
τονς τνφλονς δονέονσι το γάλα, και το μεν αντον ini- 
στάμενον άηα^νσαντες ίιγεννται είναι τιμιώτερον, το δ* 
υηισταμενον ησσον τον έτερον, τούτων μεν εΐνεχ 
άπαντα τον αν λάβωσι οί Σκν&αι έκτνφλονσι' ον γά 
άρόται είσι, αλλά νομάδες.

3» *Ε* τούτων δη ων σφι των δον)ων και των γν 
ναικων έπετράφη νεότης, οι έπεί τε εμα&ον την άγετε 
ρην γένεσιν, τρτιονντο αντοίσι κατιονσι 1% των Μηδωη 
και πρώτα μεν την χώρψ άπετάμοντο, τάφρον όρΐ'ξά 
μενοι ενρέαν, κατατείνονσαν (κ των Τσνρικών ονρέων 
την Μαιώτιν λίμνην, ηπερ (στι μεγίστη· μετά δε πει 
ρεωμενοισι έσβάλλειν τοίσι Σκν&ησι άντικατιζόμέι 
έμάχοντΟ. γινόμενης δε μάχης πολλάκις και ον δνναι 
νων ovδb πλέον εχειν των Σκν&έων τη μάχη, εις αντό 
ελεξε τάδε * Οια ηοιενμεν, άνδρες Σκν&αι; δοίλοι 
τοίσι ημετέροισι μαχόμενοι αυτοί τε Ιλάσσονες κιεινό 
μενοι γινόμε&α, καί (κείνους χτείνοντες (λασσόνων 
λοιπόν άρξομεν, νυν ων μοι δοκέει αϊχμάς μέν και τά
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LIB. IV. CAP. 1 —  5. 3!
εετείναι, λαβόντα δε έκαστον τον \’ππον την μάστιγα 
'bra άσσον ανιών, μέχρι μεν γάρ ώρεον ημέας όπλα 
ίχοντυς, οι δε ένόμιζον υμοϊοί τβ και έξ όμοιων ημιν εί- 
αι · έηεαν δε ιδωνται μάστιγας αντί οπλών έχοντας, 
ιαΟοντες ως εισι ημέτεροι δούλοι, και σνγγνόντες τοντο 
>νν. νπομενέονσι.

4. Ταυ τα ακονσαντες οί Σκνθαι έποιβνν επιτελεα' 
ή δ1 Ικπλαγέντες τω γινόμενοι της μάχης τβ έπελά&οντο 
αί ϊηενγον. οντω οι Σχυ&αι της τβ  *Ασίης ηρξαν, και 

;ΙΚβλασνλ£ντ6$ αντίς υπό Μηδων κατηλθον τρόποι τοιον- 
^| ω ίς την σφετερην. των δε εινεκα δ Ααρειος τΙσασ&αι 

•ονίόμένος σννηγειρβ Ι ιΐ  αϊπονς στράτευμα.

ν Ε 5. Ίΐς δε Σκνθαι λέγσυσι, νεωιατον απάντων έθνέ- 
Λμν είναι το σφέτερον, τοντο δε γενίσ&αι ωδβ * άνδρα 
'rJβνέσθαι πρώτον εν τη γη ταυτη έονση έρημοι, τζι ον· 

μα είναι Ταργιταον τον δέ Ταργιτάου τοντον τον? 
fmvxiug λίγου σι είναι, ίμοι μεν ου πιστά λέγοντες, λίγονσι 

ων, Αία τβ καί Βορνσθενεος τον ποταμού -θυγατέρα. 
< jiVeo? μεν τοιοντον δη τίνος γβνεσθαι τον Ταργιταον, 
φ υ τ ο ν  δε γενισθαι πάιδας τρβίς, Αειποζαϊν και Αρπό~ 

ιν και νεωτατον Κολάξαιν. έπι τούτων αρχόντων in 
ονρανοΰ φερόμενα χρνσεα ποιήματα, άροτραν τβ και 

Ληγον και σάγαριν και φιάλην, πεσίειν Ις την Σκν&ικην.
των ιδόντα πρώτον τον πρεσβντατον άσσον ΐεναι, 

ίη'Λ'λομενον αυτά λαβών, τον δε χρυσόν έπιόντος καΐβ- 
fw&ai. απαλλαχ&έντος δε τοντον προσιέναι τον δεύτερον, 

τον αντις ταντά ποιεειν. τον? μεν δη καιόμσνον τον 
ΐίουσό? άπωσασθαι, τρίτφ δε τω νεωτάτφ έπελθσντι
Λιτασβψαι, καί μτν ίκείνον κομίσαι ές εβντον* καί τονς
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πρεσβντέρους αδελφεονς προς ταντα σνγγνόντας την Ί 
βασιληίην πάσαν παραδονναι τω νεωτάτω.

6. Απο μίν δη Αειηοξάϊος γεγονέναι τούτους των 
Σχν&εων οι Ανχαται γένος χαλιόνται, άπο δέ τον μισόν 
’Αρττοξαϊος οι Κατίαροί τε χαι Τράστπες χαλιόνται, απο 
δέ τον νεωτοττον ανιών τονς βασιλέας οϊ χαλιόνται Ha- 

•ραλάταΓ σνμπασι δέ shut οννομα Σχολότους, τον βα· |Ιί 
σιλέος έπωνυμίην' Σχν&ας δέ ηΕ).λψες οννόμασαν.

Ί. Γεγονέναι μεν νυν σηεας ώδε λίγου σι οί Σ/.ν- 
&αι, Χτεα δΐ σηι, έπεί τε γεγόνασι, τά συμπαντα /«- 
γονσι είναι άπο του πρώτον βασιλέος Ταργιτάον ές 
Ααρειου διάβασιν την έπϊ σηέας χύέων ον πλέω α)ΐά 
τοσαντα. τον δέ χρυσόν τούτον τον ιρον ηνλάσσονσι 
οί βασιλέες ίς τά μάλιστα, χαι χλνσίησι μεγάί.ησι ίλα· 4 
σχόμενοι μετέρχονται άνά παν έτος. ος δ* άν έχων τον 
χ^νσδν τον ιρον έν τβ δρτβ υπαίθριος χαταχοψηθβ, 
οντος λέγεται νπδ ΣχνΟέων ον διενιαυτιζειν δίδοσ&αι 
δέ οί διά τούτο οσα αν ίπττω (ν ημέρη μιη περιελάση 
αυτός, της δέ χώρης έονσης μεγάλης χρκρασίας τάς βα- 
σιληίας τοισι παισί τόϊσι έωντον χαταστησασ&αι Κο- 
λάξαϊν, χαι τοντέων μίαν μεγίστην ποιησαι, έν τβ το 
χρυσόν φνλασσεσθαι. τά δέ χατνπερθε προς βορην λέ· 
γονσι άνεμον των νπεροίχων της χώρης ονχ οιά τε είναι 
ϊτι προσωτέρω ούτε όρον ούτε διεξιέναι νπδ πτερών χε~ 
χυμένων πτερών γάρ xal rljv γην χαι τον ψρα είνα 
πλέον, χαι ταντα είναι τά άποχλτμοντα την οψιν.

8 . Σχνθαι μέν ωδε υπέρ σψέων τε αυτών χαι τ»' 
χώρης της χατψιερ&β λέγουσι, *£λληνων δέ οι τον IIόν* 
τον oixs&Ptf&wdt * Ιΐραχλέα έλαυνοντα τάς Γηρνόνχ 
βονς άπιχέάΟW  ές γ ψ  ταυτην έθυσαν έρημην, ηντιι
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)v ΣκύΟαι νέμονται. Γηρνόνεά δέ ohtteiv 1?ω του
I'oj'tov, κατοικημένον την oi "Ελληνες λεγουσι 'ΕρνΟειαν 
ίσον, την προς Γηδείροισι τοΊσι εξω '/Γρακλήνων στη- 
&>ν έπϊ τω Ιίλκεανο). τον δε 7Slxeavov λόγοι μίν λεγουσι 
το ijUov άνατολέων άρξάμεΐ’ον γην περί πάσαν ρεενν, 

οι δέ ονχ άποδειχνύσι. ένΟευτεν τον €Ιίρακλέα άπι~ 
σϋαι ίς την νυν Σχυϋίην χάρην χαλεομένην' καταλα- 
*ίν γαρ αυτόν χειμώνα τβ ν.αϊ κρνμόν' ίπειρυσάμενον 
! την λεοντην χατυπνωσαι, τάς δέ οι ίππους τάς «7to 
»υ άρματος νεμομένας Ιν τούτο) τω χρόνφ άφανισΟηναι
ftnw xn· .

9. *Jlg δ7 έγερϋηναι τον ‘ΐΤρακλ.έor, δίζησΟαι· παν
ί δέ τα της χάρης ίπεξελϋόντα τέλος άπιχέσΟ αι ές την 
ίλαίην χαλεομένην γην · ένϋαντα δέ αυτόν βνρε7ν έν 
προ) μιξοπάρΟενόν τινα "Εχιδναν δκγυέα, της τα μίν 
•ω από των γλουτέων είναι γνναιχός, τα δέ ΙνερΟβν 
οιος. Ιδόντα δε καί Όωνμάσαντα έπεϊρεσΟαΙ μιν bV 
Λ) Ιδοι 7ππονς πλανώ μίνας · την δέ ηάναι ειοντην εχειν, 
u ονχ αποδωσειν ίχεινω πριν η όί μιχΟηναι · τον δέ 
'ραχλέα μιχΟηναι ίπ\ τω μισθοί τούτοι. χείνην τβ δη 
τβρβαλέσθαι την απόδοσιν των ίππων, βονλομέηρ ώς 
ΙβΤστον χρόνον σννείναι τω ‘Πραχλέί, χα) τον χομισά- ν 
\tvov iOihiv άπαλλάσσεσΟαι · τέλος δέ άποδιδονσαν 
πην εϊπεΧν 'ίππους μέν δη ταύτας άπιχομένας έ)·Οαδβ 
ωσά τοι έγω, σωστρα δέ σν παρεσχες · Ι'χω γάρ έκ 
ο παίδας τρεΤς. τούτους, έπεάν γένωνται τρόφιες'ϊ ο 
χοη ποιέειν, έξηγέο σν, είτε αυτού κατοικίζω (χωρης 

χρ τησδε ιχω τό κράτος αύτη), είτε αποπέμπω παρά 
7ήν μέν δη ταύτα έπειρωτάν* τον δέ λεγουσι προς 

νύτα είπεΐν ■ * Επεάν άνδρωΟέντας Ιδηαι τούς παίδας,

ί
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τάδε 7toiSV(TU owe αν άμαρτάνοις · τον μεν αν δράς αν 
των τοδε το τοξον ώδβ διατεινδμενον ναι τω ζωστηρι 
Τίοδβ χατα ζαδβ ζωνννμενον, τούτον μεν τησδε της χώ~ 
ρηζ οικτμορα ποιεν · δς δ' αν τούτων των έργων των 
έντελ).ομαι λίπτμαι, εκπεμπε έκ της χώρης. και ταντα 
ποιενσα αντη τε ενφρανεαι και τα έντεταΧμένα ποιήσεις.

10. 7 bv μεν δη εϊρνσαντα των τόξων το ετερον
(δυο γαρ δη φορεειν τέως 'Πρακλεα), χαϊ τον ζωστήρα { 
ηροδέξαντα, ιχαραδονναι το τόξον τε και τον ζωστήρα > 
εχοντα in ακοής της συμβολής φιάλην χρνσέην, δάντα- 
δε αηαλλασσεσ&αι. την δ \  in d  οι γενομένους τους 
ηαιδας ατδρον&ηνοι, τούτο μέν σφι ουνόματα \Ha&ui, 
τφ μεν Αγά&υρσον αυτών, τω δ' έπομένω Γελωνδν, 
Σχν&ην δέ τω νεωτάτω’ τούτο δε της im στολής μεμνη· 
μενην αυτήν ηοιησαι τα έντεταλμένα. και δη δνο μεν οί 
των ηαΐδων, τον τε ’Αγά&νρσον και τον Γελωνδν, ονκ 
ο'ίονς τε γενομενονς έξικέσ&αι προς τον ποοχείμενον 
αεΟλον, οιχεσ&αι ix της χωρης έκβλη&έντας in  δ της 
γειναμενης, τον δε νεώτατον αυτών Σκν&ην έπιτελέσαν- 
τα καταμέίναι έν τ.η χωρη. και άπδ μεν Σκν&εω τον 
ΙΙρακλέος γενέσϋ-αι τονς αϊει βασιλέας γινομένους Σκυ· 
&έων, απο δε της φιάλης ετι και ές τάδε φιάλας έκ των 
ζωστήρων φορέειν Σκυ&ας, το δη μοΰνον μηχανησα- 
σ&αι την μητέρα Σκυ&η. ταντα δέ ‘Ελλήνων οι τοΡτ 
Πόντον οϊκέοντες λέγονσι. -)

11. "Εστι δέ και άλλος λόγος εχων ώδβ, τω μάλιστα 
λεγομένω αυτός πρόσκειμαι· Σκυ&ας τονς νομάδας οι 
κέοντας έν τη 'Ασίη, πολεμώ πιεσβέντας υπό Μασσα*' 
γετέων οϊχεσ&αι διαβάντας ποταμόν ’Αράξει* ini γη 
την ΚιμμερΙψ * τψ  γάρ νυν νέμονται Σχν&αι, αν
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[εγβται το παλαιόν elvai Κψμεριών · τους δέ Κψμερίονς 
■πιόντων ΣχυΟέων βονλενβσ&αι, ώς στρατόν έπιόντος 
βγάλον * χαϊ δη τάς γνώμης σφέων χεχωρισμένας, έν

τονους μέν άμφοτέρας, άμείνω δέ την των βασιλέων* 
την μέν γάρ δη τον δήμου φέρβιν γνώμην ώς άπαλλασ- 
σεσΟαι πφγγμα ειη μηδέ προς πολλούς δβόμενον χινδν- 

JjvbveiVy την δέ των βάσιμων διαμάχεσ&αι περί της χώ- 
ρης τοίσι έπιονσι. ονχων δη έ&έλειν πβί&βσ&αι οντβ 
τοίσι βασιλβυσι τον δήμον οντβ τφ δημτρ τους βασιλέας. 

Jrovj μίν δη άπα)λΛσσεσΟαι βονλβνΒσΟσι αμαχητί, την 
,^ώρην παραδόντας τοίσι έπιονσι· τοίσι δέ βασιλευσι δό- 
ίξαι έν τη έωντών χέεσΟαι άποΟανόντας, μηδέ σνμφβν- 

’Ιγβιν rot δημω, λογισαμένους όσα τβ άγα&ά πβπόνΟασι 
' και οσα φεύγοντας έχ της πατρίδος xaxa επίδοξα χα- 

ταλαμβάνβι. ώς δέ δόξαι σφι ταντα, διαστάντας και 
ΒαριΟμόν ίσους γενομένονς μάχεσΌαι προς αλληλονς* 
β*αι τονς μέν άποΟανόντας πάντας νπ* έωντών, Οάψαι 
,|τον δήμον των ΚιμμβρΙων παρά ποταμόν Τνρην (xal 
■ σί/εων ετι δηλδς έστι ο τάφος), Οάψαντας δέ οϋτω την 

ιεξοδον ίχ της χώρης ποιέβσΟαι, ΣχνΟας δέ έπολϋ όντας 
λαβών (ρίψην την χώρην.

12. Και νυν έστι μέν έν τη ΣχνΟιχη Κιμμέρια τεΐ- 
ιχεα, εστι δέ πορΟμίμα Κιμμέρια, εστι δέ xal χώρη ου- 
ινομα Κιμμερίη, εστι δέ Βόσπορος Κιμμεριος χαλβόμβνος, 
φαίνονται δέ οι Κιμμέριοι φενγοντβς ές την 3'Λσίην τους 

I ΣχνΟας χαϊ την χερσόνησον χτίσανιβς έν τη νυν Σινώπη 
,ϊ'.πολις Ελλάς οιχισται, φανβροϊ δέ βίσι xal οι ΣχνΟαι 

αντονς χαϊ έσβαλόντβς ές γην την Μηδιχην, 
■ψμαριόνιες της οδού · οί μέν γάρ Κιμμέριοι αίβ2 την 
:παρά θάλασσαν ϊφβνγον, οί δέ ΣχνΟαι έν δεξιή τον
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Κανχασον ΐχσντες έδίωκσν, ές ο έσεβαλεν την Μηδι
κήν γην, ές μεσόγαιαν της όδον τραη&έντες. σίτος δέ 
άλλος ξντος Ελλήνων τ® χαί βαρβάραν λεγόμενος λόγος 
εϊρηταε.

IX Εφη δέ Αριστεης ο Κανστροβίον άτηρ Προχαν- 
νησιος, ποιΐων επεα, απιχέσ&αι ές ’ΐσσηδότας ηοι.βό- 
λαμπτος γενόμενος, ’ΐσσηδάνων δέ νπεροιχίειν ^Λριμα- 
σηονς ατδρας μοννογ$όλμσνς, νπερ δέ τοντον τούς 
χρνσοφνλαχας γρύπας, τούτων δέ τονς *Υπερβορίσνς 
χαη,χοντας έπί &άλασσαν. τοντονς ών πάντας ηλην 
Υπερβορέων, άρξάηων ΐΑριμασπών, αίεί τοισι πλησιο- 

χωροισι έπιτί&εσ&αι, χαί νπ'ο μεν ’Αριμασπών έξω&έε- 
σ&αι έχ της χώρης ’ΐσσηδόνας, ντο δε ’ΐσσηδόνων Σχν- 
Οας * Κψμερίονς δέ οίχέσντας έπί ττ} νοτίη θαλάσση 
ντο Σχν&έων πιεζρμέτονς έχλεέπειν την χωρην. οντ»  
δη ονδέ οντος σνμγΐρεταε περί της χώρης τούτης Σχύ- 
&$σι.

14. Καί ό&εν μεν ην *Αριστέης ο ταντα ποτησας, 
εϊρητατ τον δέ περί αϊτόν ηχονον λόγον Ιν Προχοννη- 
σω χαί Κνζίχω, λεξω. *Αριστέην γαρ λέγονσι, Ιόντα των 
αστών ονδενός γένος νποδεε’στερον, έσελ&άντα ές χνα- 
φηισν έν Προχοννησω απο&ανΰν, χαϊ τον χναηέα χα- 
τσχληΐσιτντα το έργαστηρισν οίχεσ&αι άγγελίοντα Τοισι 
προσηχονσι τ« νεχρω. έσχεδασμίνον δέ ηδη τον λόγον 
ova rrpr ηολχν ώς τεΟνεώς εΐη ο ’Αριστέης, ές αμηισβα- 
σίας τοισι λεγσνσι άπιχνέεσ&αι ανδρα Κνζιχηνοτ ηχοντα 
έξ *Αρτάχης ηόλιος, η όντα σνντνχείν τέ οι ιόντι έπί Κν- 
£αον χαί ές λόγους άπυάσ&αι. χαί τούτον μέν έντετα- 
μενως άμηισβητέετν, τούς δέ προσέχοντας τω νεχρω έπί 
το χναφηισν παρεέναι έχοντας τα πρόσφορα ώς χχαιρη-
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σομένους. άνοιχ&ίντος δί τον οικήματος οντβ τεθνεωτα 
οντβ ζώντα φαίνεσϋαι ^Αριστίην. μετά δί έβδομοι* ετεϊ 
φ.ανίντα αυτόν ές Προχυννησον ποιησαι τα επεα rum a 
τα νυν νπ 'Ελλήνων *Αριμάσπεα χαλιέται, ποίησαντα 
δε αφανισθηναι το δεύτερον. ταυτα μεν al noheq αν- 
ται λίγονσι.

15. Τάδε δί οιδα Μεταποντίνοισι τοΊσι, ί̂ν IjtaUij 
συγκνρησαντα μετά την άφάνισιν την δεντίρην'Αριστέω 
έτεσι τεσσεράχονια χαϊ τριηχοσίοισι, ως έγώ σνμβα)λό- 
μενος ίν Προχονιησω τε %α\ Μεταπόντίω ενρισχον**Με-
αποντίνοί φασι αυτόν *Αριστέην φανίντα σφι ές την 

χάρην χύ&νσαι βωμόν *Από)λωνι ίδρυσα σθαι καί *Λρι- 
στίω του Τίροχοννησίον έπωνυμίην εχοντα ανδριάντα 
παρ' αυτόν στησαι* φάναι γάρ σφι τον ’Λπόλί,ωνα'ΐτα- 

τίων μοννοισι δη άπικίοΌαι ές την χάρην, καϊ αυτός 
οί επεσθαι ο νυν έων Ι/ίριστέης' τότε δί, οτε είπετο τω 

βω, είναι κόραξ. και τον εϊπαντα ταυτα άφανισϋηναι, 
σφ>ίυς δί Μεταποντίνοι λίγου σι ές Αελφονς πέμψαντας 
τον -θεόν έπειρωτάν ό τι το φάσμα του άνθρωπον εϊη. 
.την δε ΙΤυΟιην σφεας χεί-ενειν πειθεσ-θαι τω φάσματι, 
πειθομενοισι δε αμεινον συνοίσεσθαι. και σφέας δεζα- 
μένους ταυτα ποιησαι έπιτεΗα. και νυν ί'στψ.ε άνδριάς 
έπωνυμίην εχων ΐΑριστεω παρ’ αυτω τω άγάλματι του 
ιΑπόλλωνός, πέριξ δε αυτόν δάφναι έστάσι* το δε άγαλ· 
μα ίν τη αγορη ϊδρυται. 'Αριστίω μεν νυν περί τοσαντά 
είρησθω.

16. 7% δε γης της περί όδε ό )άγος ωρμηται λέγε- 
σθαι, ονδεις οΊδε άτρεκίς ο τι τό κατυπερθέ έστι · ου- 
δενός γάρ δη αίπόπτεο^ είδίναι φαμενον δύναμαι πν&έ- 
σθαι· ουδέ γάρ ουδέ Αριστέης, τονπερ ολίγια πρότερον

LIB. IV. CAP. 12 —  1C.
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τούτων μνήμην έποιενμψ, ουδέ οντος προσωτέρω *Ισση- 
δονών ίν αντοίσι τοϊσι επεσι ποιέων έψησε απιχΐσ&αι. 
α)Χα τα χατνπερ&ε έλεγε axojj, φας ’ΐσσηδόνας είναι 
τους ταντα λέγοιπας. αλλ' όσον μεν ημείς ατοεχΐως έπ} 
ααχρότατον οίοί τ έγενόμε&α axotj έξιχέσ&αι, παν el- 
ρήσεται.

17. >Α λο  τον Βορνσ&ενεΐτέων έμπορίου (τοντο γαρ 
των παρα&αλασσίων μεσαίτατόν Ιστι πόσης τής Σν.ν- 
&1ης), από τούτον πρώτοι KaVunidai νέμονται έόντες 
ΕΌ.ηνες Σχν&αι, νπεο δε τούτων άλλο έ&τος οϊ 'Α).α- 
ζώνες χαλιόνται, ουτοι δε χαι οι KaXXmidui τα μεν 
αλλα χατα ταντα Σχν&ησι 4πασχεονσι, σίτον δε χαι 
σπείρονσι χαι σπέονται, χαι χρόμμνα χαι σχόροδα χαι 
φαχονς χαι χέγ/ρονς. νπέρ δέ 'Αλαζόνων οιχέονσι Σχν- 
&αι αρστήρες, οϊ ονχ έπϊ αιτήσει σπείρονσι τον σίτον 
αλλ3 έπι πρήσει. τοντων δε χατνπερ&ε οιχέονσι Νενροί. 
Νενρών δε τ6 προς βορην άνεμον έρημος αν&ρώπων, 
οσον ημείς Χδμεν. ταντα μεν παρα τον Υπανιν ποταμόν 
έστι ί'&νεα προς έσπέρης τον Βορνσ&ένεος.

18. Αταρ διαβάντι τον Βορνσ&ένεα απο &αλόσσης 
πρώτον μεν η Υλαίη, από δέ ταντης ανω οιχέονσι Σχν- 
&αι γεωργοί, τονς "Ελληνες οί οίχέοντες έπϊ τω *Υπανι 
ποταμό χαλέονσι Βορνσ&ενεπας, σφέας δέ α ντους Ολ* 
βιοπολίτας. ουτοι ων οι γεωργοί Σχν&αι νέμονται τό 
μεν προς την ηω έπι τρεις ημέρας όδον, χατήχοντες έπϊ 
ποταμον τω οννομα χεϊται ΤΙαντιχαπης, τό δέ προς βο
ρην άνεμον πλοον ανα τον Βορνσ&ένεα ήμερεων ενδεχα. 
ή δέ χατνπερ&ε τοντων έρημός έστι έπι πολλσν. μετά δέ 
τήν έρημον ’Ανδροφόγοι οιχέονσι, ε&νος Ιόν ίδιον χαι 
ονδαμώς Σχυ&ιχόν. τό δέ τοντων χατνπερ&ε έρημος
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ηδη άληθέως χαι έθνος ανθρώπων ονδέν y όσον ημείς 
ιδμεν.

19. Το δε προς τψ  ηώ ιών γεωργών τούτων Σχν- 
&έων, διαβάντι τον Παντιχάπην ποταμόν νομάδες ηδη 
Σχνθαι νιμονται, οντ ιτι σπείροντες ονδέν οντε άρονν- 
τες' ψιλή δε δενδρέων πάσα αντη γη πλην της *ΥλαΙης. 
οι δε νομάδες οντ οι τό προς την ηώ ημερέων τεσσέρων 
χαι δέχα οδόν νέμονται χώρην χατατεΐνονσαν ίπϊ ποτα
μόν Γέρρον.

20. Περψ δί τον Γέρφον ταντα δη τά χαλενμενα 
βασύ.ηΐά ίση χοϊϊ Σχνθαι οι άριστοί τε χαι ηΧείστοι 
χαι τονς άλλον? νομίζοντες Σχόθας δονλονς σφετέρονς 
είναι * χατηχονσι δε οντοι το μεν προς μεσαμβρίην ίς 
την Τανριχην, τό δε προς ηώ Ιπί τε τάφρον, την δη οι 
έχ των τυφλών γενόμενοι ώρνξαν, χαι ίπϊ της Μμνης της 
Μαιητιδος τό ίμποριον το χαλιέται Κρημνοί* τά δε αυ
τών χατίριονσι ίπι ποταμόν Τάναϊν. τά δε ν.ατνπερΟε 
προς βορην άνεμον των βασιληΐων Σχνθέων οιχέονσι 
Μελαγχλαινοι t άλλο έθνος χαι ον Σχνθιχόν. Μελχχγ- 
χίχάνων δε το ν.ατνπερθε λίμναι χαι έρημός ίστι άνθρώ- 
πων, χατ’ όσον ημείς Ιδμεν.

21. Τάναίν δε ποταμόν διαβάντι ονχέτι Σχνθιχη, 
άλλ' η μίν πρώτη των λαξιων Σανροματέων ίστι, οϊ ίχ 
τον μνχον άρξάμενόι της Μαιητιδος Μμνης νέμονται.το 
προς βορην άνεμον, ημερεων πεντεχαιδεχα οδόν, πάσαν 
ίονσαν ψιλήν χαι άγριων χαι ημέρων δενδρέων νπεροι- 
χίονσι δέ τούτων δεντέρην λάξιν εχοντες ΒονδΊνοι, γην 
νεμόμενοι πάσαν δασέην νλη παντοίη.

22. Βονδινων δε χοανπερθ ε προς βορην ίστι πρώ
τη μεν έρημος έπ ημερέων έπτά οδόν, μετά δε τψ  ίρη.

LIB. IV. CAP. 16 —  22. 11
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μ ον άποκλίνοντι μά)λον προς άπηλιώτην άνεμον νέμον- 
τοι Θνσσαγέται, έ&νος ποΏ.όν κα) Ιδιον ζώονσι δε 
απο &ηρης. σννεχέες δέ τοντοισι έν τοίσι τ όποιοι κα- 
τοικημένοι εισι τοΐσι οννομα κεϊται 3Ινρκαι, και οίποι 
απο χΗιρης ζωοντες τρόποι τοιώδβ * )*οχά έπί δώδρεον 
αναβας, τα δι έστι πνχνά leva πάσαν την χώρην Ιππος 
δε ίχαστορ δεδιδαγμένος έπι γαστέρα χείσ&αι ταπεινό- 
τητος εϊνεχα έτοφός έστι και κνων έττεάν δε απιδη το 
ΰηρίον απο τον δενδρέου, τοξενσας και έπιβάς έπι τον 
Ιππον διώκει, καί ο κνων εχεται. νπέρ δε τούτων το 
προς την τ,ώ άποκλίνοντι οικέονσι Σχν&αι άλλοι από 
των βασιλείων ΣχνΟίων οαϊοστάντες καί οντω άπιχόμε- 
νοι ές τοντον τον χώρον

23. Μέχρι μεν δη της τοντων των Σηυ&έων χώρης 
ε'στι η καταλεχΟέίσα πάσα πεδιάς τε γη και βα&νγεως, 
το δ* από τοντον )α&ώδης τ έστι καί τρηχέη. διεξελ- 
χλοντι δε καί της τρηχέης χώρον πολλών οικέονσι νπώ- 
ρεαν ονρεων υψηλών άν&ρωποι λεγόμενοι είναι πάντες 
φαλακροί έκ γενεης γινόμενοι, και ϊ'ρσενες και ΰηλεαι 
ομοίως, και σιμό) και γένεια ν/οντες μεγάλα, φωνήν δε 
ίδιην ίέντες, έσ&ητι δε χρεωμένοι Σκν&ιχη, ζώντες δε 
απο δενδρίων. ποντικόν μεν οννομα τώ δενδρέω άπ ον 
ζώσι, μεγα&ος δέ κατά σνκέην μάλιστα xrj' καρπόν δέ 
φορίει κύαμοι ίσον, πνοήνα δε έχει, τούτο έπεάν γένη- 
τα» πέπον, σακκέονσι ίματΙοισι, απορρέει <5’ άπ αντου 
παχύ και μέλαν· οννομα δε τώ απορρέοντί έστι άσχν' 
τούτο καί λείχονσι και γάλαχτι σνμμίσγοντες πίνονσι, 
καί από της παχντψος αντου της τρνγός · παλά&ας 
σνντι&έασι, καί ταντας σιτέονται, πρόβατα γάρ σφι 
ον πολλά έστι · ον γάρ τ< σπουδαίοι νομαι αντό&ι εισί

0
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νπο δί)'δρέ(ο δε έκαστος κατοίκηται, τον μεν χειμώνα, 
έπεαν το δένδρεον περικαλυηΐη πίλοι στεγνοί λενκώ, ίο 
δε θέρος ανευ πίλον, τούτους ονδείς αδικέει ανθρώπων · 
ίροϊ γαρ λέγονται είναι* ουδέ τι αρηϊον όπλον έκτεαται. 
και τούτο μεν τοίσι περιοικέουσι οντοί είσι οί τας δια
φοράς διαιρέοντες, τούτο δε, δς αν φενγων καταφυγή ές 
Ίουτονς, νπ ούδενος αδικέβται. ovvojua δε σφί έστι 
/Ιγριππαϊοι.

24. Μέχρι μέν νυν των φαλακρών τούτων πολλή 
περιφάνεια της χ.ώρης έστι και τών έμπροσθεν έθνέων 
καί γαρ Σκυθεων τινές amκνέονται ές αύτονς, τών ού

; χα/Μπόν έστι πυθέσθαι, καί ‘Ελλήνων τών έκ Βορνσθέ- 
νεδς τε έμπορίου καί τών α)λ.ων IΙοντικών έμπορίων. 
Σκνθέων δε οί αν ε)/θωσι ές αντους, δώ επτά έρμηνέων 
καί δι έπτα γλωσσίων διαπρησσοιπαι.

25. Μέχρι μεν δη τούτων γινώσκβται* το δε τών 
φαλακρών κατυπερθε ονδείς άτρεκέως οιδε φρασαι· οί- 
ρεα γαρ υψηλά αποταμνει α^ατα, καί ονδείς σφεα 
ντιερβαίνει· .οί δέ φαλακροί οντοι λέγονσι, έμοί μεν ον 
πίστα λέγοντες, οίκέειν τα ονρεα αίγίποδας ανδρας, 
νπερβαντι δέ τουτονς αΜ,ονς ανθρώπους, οί την έξαμη- 
νον% καθενδονσι · τούτο δέ ονκ ένδέκομαι την αρχψ. 
αλλα το μεν προς ηώ τών φαλακρών γινώσκεται ατρε- 
κέως νπο ’ΐσσηδόνων οικεομενον, το μέντοι κατνπερθε

’’ προς βορην άνεμον ου γινώσκεται, οντε τών φαλακρών 
< οντε τών ^Ισσηδόνων, εϊ μη όσα αυτών τούτων λεγόντων.

26. Νομοισι δε 'ΐσσηδόνες τοιοισίδε λέγονται χρα- 
• σ θ α ι’ έπεαν ανδρί αποθάνη πατήρ, οι προσιριοντες 
: παντες προσαγονσι πρόβατα, καί ϊπειτα ταντα θνσαν- 
' τες και ·κατβταμόντες τα κρέα καταταμνονσι και τον
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τον δεχόμενου τε&νεώτα γονέα, αναμίξαντες δέ πάντα 
τά χρέα δαίτα προτι&έαται. την δέ χεφαλην αντον ψι- 
ΐιόσαντες χαι έχχα·&ηραττες χαταχρνσονσι χαι επειτα 
are άγαλματι χρέωτταε, &νσίας μεγάλος έπετέονς έπιτε- 
Χέοντες. παις δέ πατρι τοντο ποιέει, χατάπερ οΐ "Ελληνες 
τά γενέσια. άλέχος δέ δίχαιοι και οντοι λέγονται είναι, 
ισοχρατέες δέ ομοίως αι γνναΰχες τοΐσι άτδράσι. γινώ- 
σχονται μεν δη χαι οντοι.

27. Το δέ άπδ τοντων το χατνπερ&ε 'ΐσσηδόνες 
εισι οι λέγοντες μοννοφ&άλμονς ανθρώπους χαι χρνσο- 
φν)χιχας γρνπας είναι · παρά δέ τοντων Σχν&αι παρα- 
βχιβοντες )εγονσι, παρά δέ Σχν&ίων ημείς οι άλλοι νε- 
νομίχαμεν, χαι οννομάζομεν αντονς Σχυ&ιστι ’Λριμίί- 
σπους- άριμα γάρ εν χαλέοισι Σχν&αι, οπού δέ τον 
όφ&αλμόν.

28. Ανσχείμερος δέ αντη η χαταλεχ&εισα πάσα 
χωρη ουτω δη τί έστι, εν&α τονς μέν οχτώ των μηνών 
άφόρητος οιος γίνεται χρνμος, έν τοΐσι νδωρ έχχέας 
πηλόν ον ποιήσεις, πνρ δέ άναχαίων ποιήσεις πηλόν* η 
δέ &αλασσα πηγννται χαι ο Βόσπορος πάς ό Κιμμέριος, 
χαι έπι τον χρνσταλλον οι έντος τάφρον Σχν&αι χατοι- 
χημένοι στρατεύονται, χαι τάς άμαξας έπελαννονσι πέρην 
ές τονς Σινδονς. οντω μέν δη τονς οχτώ μήνας διατε- 
λέει χεψων ίων, τονς δ* έπιλοίπονς τέσσερας ψνχεα αν- 
τό&ι έστί. χεχωρισται δέ οντος ό χεψων τους τρόποι^ 
πάσι τοΐσι έν άλλησι χώρησι γινομένοισι χειμωσι, εν τώ 
την μέν ώραίην ovx vu λάζον άξιον ονδέν, το δέ &ΐρος 
νων ονχ άνέεχ,βρονταί τε ημος 137 άλλη γίνονται, τηνι- 
χαντα μέν ον γίνονται, &ΐρεος δέ άμφιλαφέες* ην δέ 
χεψανος βροντή γτνηται, ώς τέρας &ωνμά$εται · ας δέ

t/
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!χαί ην σεισμός γένηται ην τβ θέρεος ην τβ χειμώνος έν 
u*li Σχυϋιχη, τέρας νενόμισται. 'ίπποι δε ανεχόμενοι φέ- 
ρουσι τον χειμώνα τούτον, ημιονοι δε χαί ονοι ονχ ανέ
χονται αρχήν τη δε άλλη ίπποι μεν έν χρνμώ έστεώτες 
αποσφαχελιζονσι, ονοι δε xul ημιονοι ανέχονται.

29. Λοχέει δε μοι χαί το γένος τών βοών το χόλον 
δια ταντα ου φνειν χέρεα αυτόθι’ μαρτυρέει δέ μοι τη 
γνώμη χαί 'Ομηρον έπος έν ’ΟδνσσεΙη εχον ώδε *

χαί Αιβνην, όθι τ αρνις αφαρ χιραοί τιλίθονοι, 
ορ&ώς ειρημένον, έν τοίσι θερμόϊσι ταχύ παραγίνεσϋαι 
τα χέρεα * έν δέ τοίσι ίσχνροΊσι ψνχεσι η ον φνει χέρεα 
τα χτι]νεα αρχήν, η φνοντα φύει μόγις ’ ένθαντα μέν 
ΐ·υν δια τα ψύχεα γίνεται ταΰτα.

SO. Θωνμαζω δέ (προσϋηχας γαρ δη μοι ό λόγος 
έξ αρχής έδίζητο), ότι έν τη ’ΐΐλεΐη πάση χωρη ον δν- 
νέαται γίνεσϋαι ημιονοι, οντε ΐ}>νχρον τον χώρου έόντος, 
ον re άλλον φανερού αίτιον ονδενος. φασί δέ αυτοί 
1Wjtioi έχ χατάρης τεν ον γίνεσϋαι σφι ημιόνονς. aW  
έπεαν προσίη η ώρη χνίσχεσθat τας ίππους, έζείΑχννον- 
σι ές τους πλησιόχωρους αχπας, χαί ϊπειτά σφι έν τη 
τών πέλας έπιείσι τους όνους, ές ον αν σχώσι αι ίπποι 
έν γαστρί’ ϊπειτα δέ οπίσω απελαννουσι.

31. Περί δέ τών πτερών τών Σχυϋαι λέγονσι uvu- 
πλεων είναι τον ηέρα, χαί τούτων είνεχα ονχ οϊά τβ είναι 
οντε ίδέίν το πρόσω της ηπείρου ούτε διεξιέναΐ, τψδε 
\χω περί αυτών την γνώμην’ τα χατυπερθο ταντης της 
Υωρης αίεί νίφ&ται, έλάσσονι δέ του ϋέρεος η τον χειμώ- 

ψος, ώσπερ χαί οίχός · ηδη ών όστις αγχόϋεν χιόru 
αδριρ πίπτονσαν είδε, οίδε το λέγω · ϊοιχε γαρ η χιών 
πτεροίσι’ χαί δια τον χειμώνα τούτον έοντα τοιοντον

M B. IV. CAP. 26 —  34.



άνοίχητα τά προς βορην έστι τής ητχείρον τούτης. τά ών 
πτερά ωχαζοντας την χιόνα τους Σχν&ας τε χαι τοί'ς 
περιοιχονς δοχά) λέγειν. ταντα. μεν νυν τα λέγεται μα· 
χρότατα, είρτμαι.

32. Υπερβορεων δέ περί άν&ρωπων οντε τι Σχν&αι 
λεγουσι οντε τινις άλλοι τών ταντ*] οίχημένων, εΐ μη ana 
Ισσηδονες. ως δ έγω δοχέω, ονδ* οντοι λεγοίΌΊ ονδίν 
Χλεγον γαρ αν χαΐ Σχυ&αι, ως περί τών μοννο<$ &ά/μων 
λέγονσι. uXX* Ιίσιοδω μέν Iστι περί€ Υπέρ βορίων ειρη- 
μένα, Χούι δε χαι 'Ομηροι Ιν ^Επιγδνοισι, d  δη τω έόντι 
γε Ομηρος ταντα τα Χπεα έποιησε.

33. /7οΑλώ δέ τι πλεΐστα περί αυτών 4 ήλιοι λεγονσι, 
tf αμεν οι ίρα ένδεδεμίνα έν χαλάμη πνρών έξ *Υπερβο- 
ρέων ςερόμενα άπιχνίεσ&αι ές Σχύ&ας, απδ δε Σχν- · 
χλίων ήδη δεχόμενους αίεϊ τους πλησιόχωρους έχάστονς j 
χομίζειν αυτά το προς έσπίρης έχαστάτω έπι τδν\4δοΙην, ,  
ιν&εντεν δε προς' μεσαμβρίην προπεμπόμενα πρώτονς 
Αωδωναίονς ‘Ελλήνων δίχεσ&αι, απδ δε τούτων χατα- · 
βαινετν έπι τον Μηλιέα χόλπον χαι διαπορεύεσ&αι ές j 
Εύβοιαν, πο)αν δ' ές πδλιν πέμπειν μέχρι Κάρυστον, το · 
δ* αττο ταντης έχλιπέίν *Λνδρον ΚαρνστΙονς γαρ είναι! 
ίονς νομίζοντας ές Τήνον, Τηνιους δέ ές Αήλον, άπι- j 
χνέεσ&αι μέν r w  ταντα τα ίρά οντω λέγονσι ές Αηκον. j 
πρώτον δε τους *Υπερβορέους πέιιψαι φερούσας τα ioa j 
δύο χορας, τας οννομαζονσι Α ήλιοι είναι * Υπεροχήν τε j 
χαι ΑαοδΙχτρτ αμα δε αντχσι ασφαλείης έΐνεχεν πέμψαι 
τους <Υπερβορέους τών αστών ανδρας πέντε πομπούς, 
τούτους οι νυν περφερέες χαλιόνται, τιμάς μεγάλος έν 
Αηλω Χχοντες. έπύ δε τόισι ‘Υπερβορέοισι τους άπο- 
πεμφ&έντας δπέσω ονχ 'άπονοστέειν, δεινά ποιενμένονς

16 HEJRODOTI
• i

ί

V
Ρ

II*
ίι



LIB. IV. CAP. 31 —  35. 17
V
C σφβας oclel χαταλάμψεται άποστέλλοντας μη άποδέχε- 
rOaif ουτω δη φέροντας ές τους ονρονς τά ίρά ένδεδε- 
ιένα έν πυρών χα)Αμη τοις πλησιοχώροις έπισκηπτειν 
ε)*ν όντας προπέμπειν σφέα από έωντών ές άλλο έθνος. 
α$ ταντα μεν ουτω προπεμπόμενα άπικνέεσθαι λέγονσι 
ς Αηλον, οίδα δε αυτός τουτοισι τοίσι ΙροΊσι τόδβ ποι- 
νμενον προσφερές· τάς Θρηϊκίας και τάς Παιονίδuq 
vvur/rjtg, έπεάν Ονωσι τ7) 'Αρτίμιδι τη βασιληίη, ον* 
ν&υ πυρών χαλάμης θυουσας τα ίρά. και ταντα μεν 
η οίδα ταυτας ποιενσας.

34. Τησι δε παρθένοισι ταυτησι τη σι έξ *Υπερβο- 
ν τε)&υτησάσησι έν Αηλοι κείρονται χαί αί χόραι χαι 

παίδες οΐ Αηλίων αί μεν προ γάμον πλόκαμον άπο- 
μνόμεναι χαι περί άτρακτον εί)Μ-ασαι έπι το σήμα 
Otiσι (to δε σημά έστι εσω ές το 'ΑρτεμΙσιον έσιόντι 
ιστερης χειρδς, έπιπέφνχβ δε οι έλαΐη)· οι δε παίδες 
ιν Αη)Ιων περί χλόην τινά ειλίξαντες των τριχών προ- 
θείσι xal ουτοι έπι το σήμα, αΰται μεν δη ταυτψ 

Λα' τιμήν ίχονσι προς των Αηλον οιχητόρων.
’Λ  35. Φασι δε οί αυτοί χαι την "Αργήν τβ xal τψ  

πιν έονσας παρθένους έξ <Υπερβορέων χατά τους αυ- 
jq το ντους ανθρώπους πορευομένας απιχέσθαι ές 
ήλον ϊτι πρότερονcΥπέροχης τβ και ΑαοδΙχης. ταυτας 
ν νυν τη ElhiOvfy άποφβρονσας αντί του ώκντόχον 
ν έτάξαντο φόρον απιχέσθαι, την δε "Αργήν τβ χα\ 
ν Jlmv άμα αντοίσι τοϊσι θεοίϊσι απιχέσθαι Μγονσι 
ί σφι τιμάς άλλας δεδόσθαι προς σφέων χαι γαρ 

ειν σφι τάς γυναίκας, έπονομαζονσας τά οννόματα 
τω νμνω τον σφι*ΙΙλην άνηρ Αυχιος έποίησβ, παρά

σφέων μαθόντας νησιώτας τβ χαι Ιωνάς νμνέβιν 
iEKOD. If .  Β
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~ftruv tb χάϊ *Αργην ονομάζοντας ίβ χαι «γείροντας (ον- 
τος δη δ ’/Ιλην χαϊ τους ά)2ονς τους 7tcdaiovg νμνονς 
έποίησβ έχ Λνχίης ίλθών τ ονς άειδομένονς έν Αηλοή, 
χαι των μηριών χαταγιζομένων έπι τω βωμώ την σποδόν 
τούτην ini την θηχην της *Slmός τε χαϊ "Αργής άναισι- 
μονσθαι ίπιβαλλομίνην. η δε θηχη αυτίων έστι δπισΐϊε 
τον Αρτεμισίου προς ηώ τετραμμένη άγχοτάτω τον 
Κηίων ιστιψορίου.

36. Και ταντα μεν €Υηερβορέων πέρι εισησ&ω ■ τον 
γαρ περί *Αβάριος λόγον τον λεγομένου είναι 'Υπερβο- 
ρέω ον λέγω, λέγων ώς τον δϊστδν περιέφερε κατά πάσαν 
την γην ονδέν σιτεόμενος. εΐ δέ εϊσί τινες νπερβόρεοι 
άνθρωποι, εϊσί xal νπερνότιοι άλλοι, γελώ δε ορίων γης 
περιόδους γράψαντας πολλονς ηδη, χαι ονδένα νόον 
έχόντως έξηγησάμενον* o t’Jlxsavov τε ρίοντα γράφονσι 
7χέριξ την γην, ίονσαν χνχλοτερέα ώς από τόρνον, χαι 
την !'Ασίην τ// Ευρώπη ποιευντων ϊσην. iv όλίγοισι γαρ 
έγώ δηλώσω μέγαθός τβ εχά&της αυτιών, χαι οση τις 
ίο τι ίς γραφήν έχάστη.

37. Πέρσαι οιχέουσι χατηχοντες έπι την νοτίην θ ά 
λασσαν την 3Ερυθρήν χαλεομένην * τούτων δ3 νπεροιχέ 
ονσι προς βορίω ανέμου Μήδοι, Μηδων δε Σάσπειρες 
ΣασπεΙρων δέ Κόλχοι χατηχοντες έπϊ τψ  βορηίην θά  
λασσαν, ίς την Φάσις ποταμός έχδιδοΐ. ταντα τέσσερ 
έθνεα otxiet ίχ θαλάσσης ίς θάλασσαν.

38. ’Ενθεντεν δέ το προς ίσπέρης άχται δκράσι 
άπ* αυτής χατατείνουσι ίς θάλασσαν, τάς έγώ απηνή^Ι.^ 
σομαι. ένθεν μέν η άχτη η έτέρη τα προς βορην 
φάσιος άρξαμίνη 'παρατέταται ίς θάλασσαν παρά l i f t
τ ον Πόντον χαι τον 'Ελλήσποντον μέχρι Σι γειαν το4 |ί 
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£ Τρωικού' τα δέ προς νότου η αυτή αϋτη ακτή απυ του 
ι Μαριανδικοϋ κόλπου του προς Φοινίκη κειμένου τείνει, 
Ε τα ές θάλασσαν μέχρι, Τριοπίου άκρης, οίκέει δ’ iv τη 
Γ· ακτή ταυτη εθνεα ανθρώπων τριηκοντα. αϋτη μέν νυν 
ρ η έτέρη των ακτέων.

5' 39. 7 /  δε δη έτέρη από Περσέων άρξαμένη παρατέ-
f' ταται ές την’Ερυθρήν θάλασσαν, η τε Περσική και η 

απο ταυτης έκ.δεκομενη ’Λσσνρίη και από 'Λσσνρίης η 
1 1 Λραβΐη' λήγει δε αυτή, ου λήγουσα εϊ μη νόμω, ές τον 
.^κόλπον τόν’Λράβιον, ές τον Λαρβίος έκ του Νείλου διώ- 
j & ρυ/α έσηγαγβ. μέχρι, μέν νυν Φοινίκης απ 'ο Περσέων 
i πλατύς και πολλός έστι · το Β' από Φοινίκης πα-
. ίρίριει δια τησδε της θαλάσσης η ακτή αυτή παρά τβ 
I Η,Συρΐην την Παλαιστίνην καί Αίγυπτον, ές την τβλοντα* 
^ \iv  τη εθνεά έστf τρία μοΰνα. ταυτα μέν από ΙΙερσέτον 
1$τά προς βσπέρτης της ’Ασίης εχοντά έστι.

40. Τα δέ κατυπερθβ Περσέων καί Μηδων και 
Σα σπειρών καί Κ  ολγών, τά προς ηώ τβ καί ήλιον άνα- 

» ι̂ε).λοντα9 ενθβν μέν η ’Ερυθρή παρηχει θάλασσα, προς 
ορεω δε η Κασπίη τβ θάλασσα και ό ’Λράζης ποταμός 

ίβερεων προς ήλιον ανίσχοντα. μέχρι δέ της’Ινδικής οΐκέβ- 
+ Λσίη ■ το δέ από ταυτης έρημος ηδη το προς την 
< %ηώ, ot*T εχει ουδεϊς φράσαι olov δη τί έστι· τοιαντη 
4ψβ*έν Υί*1 τοσαυτη η ’Λσίη έστι.

4 |

' ji 41. 7 /  δέ Λιβύη έν τη axrjj τη έτέρη έστι' από γάρ
\ ψΐίγνπτου Λιβύη ηδη έχδέχεται. κατά μέν νυν Λϊγυπτον 
■ άχτι] αϋτη στεινη έστι· .από γάρ τησδε της θαλάσσης 
* $kj*jv ’Ερυθρήν θάλασσαν δέκα μυριάδες εισί όργνιέων, 
1 χίλιοι στάδιοί' τό δέ από τον στεινοϋ

* Β 2
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τοντου χάρτα πλατέα τυγχάνει έονσα η άχτη φ ις Λιβί-η 
χέκλτμαι.

42. Θωνμαζω ων των διονρισάντων χαι διε).όντων 
Λιβύην τε χαι Λσίην χαι Ευρώπην· ον γάρ σμιχρά τά 
διαφέροντα αντέιαν έστί · μηχεϊ μέν γάρ παρ* άμφοτΐ- 
ρας παρηχει η Ευρώπη, ενρεος δέ πέρι ουδέ σνμβα'ΰειν 
άξιη φαίνεται μοι είναι. Λιβύη μεν γάρ δηλοΊ έωντι,ν 
έονσα 7ΐ£ρίρρυτος, πλην οσον αυτής προς την Λσίην ον- 
ρίζβΐ, Νεχω τον Λιγνπτίων βασιλέος πρώτον των ημείς 
iduev χαταδέξαντος, ος έπεί τε την διώρυγα έπανσατο 
ορνσσων την έχ τον Νείλου διέχονσαν ές τον *Αράβιον 
χόλπον, άπέπεμψε Φοίνικας αν δρ ας πλοίοισι, IvibOmμέ
νος ές το οπίσω δι ‘Ηραχληίων στηλέων διεχπλέειν εως 
ές την βορηιην χλάΧασσαν χαι οντω ές Αίγυπτον άπι- 
χνεεσ&αι. δ ρμη & έκτες ών οι Φοίνικες έχ της *Ερν&οης 
•θαλάσσης ϊπ)εον την νοτίην χλάλασσαν οχιάς δέ γε
ν ο ιτ ο φ&ινοπωρον, προσίσχοντες αν σπείρεσχον την 
γην, ινα έκάστοτε της Λιβύης πλεοντες γινοίατο, -και 
μένεσχον τον αμητόν χλεοίσαντες (5’ άν τον σίτον έπ)ε^ 
ον, ώστε δυο έτέων διεξελ&δντων τρίτοι ετέί χάμψαντες 
Ήραχλήιας στηλας άπίχοντο ές Λΐγντττον. και ελεγον 
έμοι μέν ον ταστά, άλλοθι δε δη τεω, ώς περιπλώοντες 
τ'ψ Λιβύην τον rthov ΐσχον ές τά δεξιά, οντω μέν αί·- 
τη έγνώσ&η το πρώτον.

43. Μετά δέ Καρχηδδνιοί εισι οι λέγονιες, έπεϊ Ι ρ  
Σατάσπης γε ο Τεασπιος άν'ηρ Λχαιμενίδης ου περιέ- ί|^ 
πλωσε Λιβύην, έπ αντδ τούτο πεμφΟείς, αλλά δείσας 
τά τε μήκος του πλοον χαι την έρημίην άπηλ&ε οπίσω, 
ονδ* έπετέλεσε τον έπέταξέ οΐ η μητηρ άε&λον. χλνγατέρα 
γάρ Ζώπυρου τον Μογαβυζον παρθένον έβιησοττο * έπειτα
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\λοντος αντου δια ταντην τψ  αιτίην άνασκολοπιείσθαι 
υπό Σέρξεω βασιΗος, η μψηρ τον Σατάσπεος Ιονσα 
Παρειού άδελφεη παραπησατο, φάσα οι αντη μέζο) ζη- 
μΐψ έπιϋησειν ϊριερ έκέίνον. Λιβύην γάρ οι ανάγκην 
εσεσθαι περιπλώειν, ές ο άν άπίχηται περιπλέοίν αυτήν 
ές τόν'Αράβιον κόλπον, σνγχωρησαντος δέ Σίηξεω έπι 
τονιοισι, ό Σατάσπης άπικόμενος ές ΛΪγνπτον και λα
βών νέα ίβ και ναντας παρά τούτων artee παρα Ηρα- 

’ ι̂ληιας στηλας· διεκπλώσας δε και κάμψης το ακρωτή- 
μον της Λιβύης τζ> οννομα Σολόεις έστϊ, ϊπλεε προς μβ- 
αμβρίην * περησης δέ Ό άλασσαν πολλην Ιν πολλοϊσι 

ιηνεσι, ΙπεΙ τβ τον π?^ννος αϊεϊ ε'δεε, άποστρέψας οπίσω 
s Ιί7Τ67τλβ8 Ις ΛΪγνπτον. έκ δέ ταυτης άπικόμενος παρά 
' |? α σ ίλ ί«  Σέρξεα ελεγε ( fag τά προσωτάτω ανθρώπους 
;'Ί (μικρούς παραπλέειν) έσΟητι φοινικηύ/ διαχρεωμένους, 
'' οκως σφεις καταγοίατο τμ νηϊ φενγβσκον προς τη 

hinovreg τάς πόλιας· αυτοί δέ άδικέειν ονδέν 
^ψσιόντΒς, πρόβατα δέ μοννα έξ αντέοίν λαμβάνειν. του 

μη περιπλώσαι Λιβύην παντελώς αϊτιον τόδβ ϊλεγε, 
^ wo πλοίον το πρόσω ον δυνατόν ϊτι προβαίνειν «λλ* 
 ̂Λνίσχεσ&αι. Σέρξης δέ ον οι σνγγινώσκων λέγειν αλη- 

^ψλέα, ονκ έπιτελέσαντά τβ τον προκείμενον άβ&λον άνε- 
ι1' ψτκολόπισε, την άρχαΐην δίκην έπιτιμών. τούτον δέ τον 

ψΣατάσπεος ευνούχος άπέδρη ές Σάμον, έπεί τβ έπνθετο 
'^ψάχιστα τον δεσπότεα τετελβντηκότα, ϊχων χρήματα 
ιί' Ιιεγαλα, τά Σάμιος άνηρ κατέσχε, τον έπιστάμενος τρ 

ννομα έκων (πιληθομαι.
> | 44. 7% δέ ΐΛσίης τά πολλά νπό Λαρείον έξευρέθη,
:/§)? βονλόμενος * Ινδόν ποταμόν, ος κροκοδείλους δεύτερος 
<*Πΰ>ντος ποταμών πάντων παρέχεται, τούτον τον ποταμόν

-ό
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είδέναι τι] ές &αλασσαν έχδιδοί, πέμτϊει πλοίοισι άλλους 
τε τοίσι έπίστενε την ιύ.η&ήϊην έρέειν, χαί δη χαί Σχν· 
λαχα ανδρα Καρνανδέα. όί δε όρμη&έντες έχ Κασπα- 
τύρον τε πόλιος ,χαι της Παχτνϊχής γης επ?£ον χατα 
ποταμόν προς ήώ τβ και ήλιου άνατολας ές &άλασσαν, 
δια &αλασσης δε προς έσπέρην π λέοντες τριηχοστω μ\ν\ 
άπιχνέονται ές τοντον τον χώρον ο&εν δ Αιγυπτίων βα- 
σ/λβι’ν τονς Φοίνικας, τονς πρότερον είπα, απέστειλε 
περιπλώειν Λιβύην, μετά δε τούτους περιπλώσαντας 
Ινδούς τε κατεστρέψατο Λαρειος χαί τι} &αλασση ταντη 
έχρατο. οντω χαί της ’Λσίης, πλην τα προς ήλιον ανί- 
(Τχοντα, τα a lia  Ιαενρψαι όμοια παρεχόμενη τη Λιβύη.

45. *11 δε Ευρώπη προς ονδαμών φανερή έστι γι- 
νωσχομένη, ούτε τα προς ήλιον ανατέλλοντα οντε τα 
προς βορήν, ύ  περίρρντός έστι · μήχεϊ δε γινώσχεται 
παρ αμφοτέρας παρηχονσα. ονδ* ϊχω σνμ βαλέσ&αι9 
έπ* ότεν μη} έονση γη οννοματα τριφάσια χέεται έπω- 
ννμίας εχοντα γυναικών, χαί ονρίσματα αυτή Νείλος τε 
ό Αιγύπτιος ποταμός έτέ&τ] χαί Φασις ό Κόλχος (οί δε 
Τάναιν ποταμόν τον Μαιήτην και Πορ&μίμα. τα Κιμ- 
μέρια λέγονσι), ουδέ τών διονρισάντων τα οννοματα πν- 
&έσ&αι, και ό&εν ϊ&εντο τας έπωννμίας. ήδη γαο Λι
βύη μεν έπϊ Λιβύης λέγεται νπό τών πολλών 'Ελλήνων 
εχειν τό οννομα γννάιχος αύτόχ&ονος, ή δε *Ασίη έπί της 
ΙΙρομη&έος γνταιχός την έπωννμιην. χαί τούτον μέν με- 
ταλαμβάνονται τον οννόματος Λνδοί, ραμένοι έπΥΑσίετο 
τον Κοτυος τον Μάνεω χεχλήσ&αι την *Λσιην, αλλ% 
ονχ έπί της Προμη&έος 'Δσίης, απ ότεν χαί την έν 
Σαρδισι φυλήν χεχλήσ&αι *Ασιαδα. ή δε δή Ευρώπη 
οντε εΐ περίρρντός έπη γινώσχεται προς ονδαμών αν-

22
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Ορώπων, οντβ όχόΟεν ίο ουνομα ελαββ τούτο, οντβ 
οστ<ί ο« ην ο Τέμενος φαίνεται, εϊ μη από της Τνρίης 
φησομεν Ευρώπης λαβειν το ουνομα την χώρην' πρό- 
τερον ύέ ην uqu ανώνυμος ώσπερ αϊ ϊτεραι. άλλ5 αν τη 
γε ΐχ τη ς  *Ασίης τε φαίνεται έονσα καί ονχ άτιιχομίνη ές 
την γην τσυτην ϊμις νυν υπό 'Ελλήνων Ευρώπη χαλιέται, 

ϊ utt όσον, έχ Φοινίκης ές Ιίρηιην, έχ Κρητης δε ές Α ν- 
χίην. ταντα μεν νυν έπί τοσοΰτον είρησθω’ τόΐσι γαρ 
νομιζομίνοισι αυτών χρησόμεθα.

4G. fΟ δε πόντος ό Ενζεινος, Ιπ ον έστρατενετο 
Ααρειος, χωρίων πασέων παρέχεται εξω τον ΣχυΙϊιχον 
ϊθνεσ αμαθέστατα · ουτβ γαρ έθνος των έντός τον 
Πόντου ουδεν εχομεν προβαλάσθαι σοφίης περί, ούτε 
ανδρα λόγιαν οιύαμεν γενόμενον παρεξ τον Σχυθιχου 
εθνευζ χα\ *Αναχάρσιος. τώ δε Σχυθιχώ γένεϊ εν μεν τό 

t αεγιστον των άνθρωπηίων πρι/γμάτων σοφώτατα πάν
των έξενριμαι των ημείς ΐδμ&ν, τα μέντοι άλλα ονχ άγα- 

{ μαι. το δέ μεγιστον οντω σφι άνενρηται ώστε άποφν- 
γέειν τε μηδένα έπελθόντα έπί σφεας, μη βονλομένονς 
τε έξευρεθηνσι χαταλΜβείν μη ο\όν τε είναι· τοίσι γαρ 
μήτε αστεα μίμε τ είχε a rj έχτισμένα, αλλά φερέοικοι ιόν- 
τες πάντες εωσι ίπποτοξόται, ζώοντες μη άπ άρότον 
άλλ5 από χτηνέων, οιχηματά τέ σφι η έπι ζβνγέων, χώς 
ονχ αν εΐησαν οντοι άμαχοί τε καί άποροι προσμίσγειν;

47. ’Εξενρηται δέ σφι ταντα της τβ γης έουσης ini- 
τηδέης καί των ποταμών έόντων σφι συμμάχων η τβ 
γάρ γη έονσα πεδιάς αυτή ποιώδης τβ χαι ένυδρος έστι, 
ποταμοί τβ δι αυτής ρίονσι ον πολλφ τέφ αριθμόν 
έλάσσονες των έν Λιγνπτω δμαρυχων. οσοι δέ ουνομα- 
στοI τέ εισι αυτών καί προσπλωτοι απο θαλάσσης,

\
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τοντονς οννομανέω. "ίστρος μεν πεντάστομος, μετά δε 
Τνρης τβ χαί''Υπανις χαί Βορνσ&ένης και Παντιχάπης 
χαί *Υπάχνρις χαί Γέρρος χάί Ταναϊς· φεονσι δε οντοι 
κατά τάδε.

48. "ίστρος μέν ιών μέγιστος ποταμών πάντων των 
ημείς ιδμεν, Ισος αϊεϊ αντός έωντω ήέει χαί χλέρεος καί 
χειμωνος, πρώτος δε το άπ έσπέρης των ίν ττ} ΣκνΟικη 
φέων κατά τοιάνδε μέγιστος γεγονε, ποταμών καί άλλων 
ίς αντον έχδιδόντων. εισϊ δέ οϊδβ οι μέγαν αντον ποι- 
ενντες, διά μέν γβ της Σχν&ικης χώρης πέντε μέν οΐ 
φέοντες, τον τβ Σχν&αι Ιΐδρατα χαλέονσι 'Ελληνες δέ 
ΐΙνρετον> και άλλος Τϊαραντος χαί 3Λραράς τβ χαι Νά- 
παρις χαι 3Ορδησσός. ό μέν πρώτος λεχ&είς τών ποτα
μών μέγας χαι προς ηώ ψέων άναχοινονται τώ "ίστρω 
το νδωρ, ο δέ δεύτερος λ^χ&είς Τϊαραντος προς έσπέρης 
τβ μάλλον χαί έλάσσων · δ δέ δη 3Λραρος τβ χαί δ Νά· 
παρις χαι δ 3Ορδησσός διά μέσον τούτων ιδντες έσβάλ- 
λονσι ές τον "ίστρον. οντοι μέν αντιγενέες ποταμοί 
Σχν&ικοί σνμπληέλνονσι ανιόν, έχ δέ *Αγα{λνρσων Μά- 
ρις ποταμός $εων σνμμισγεται τώ "ίστροκ

49. 3Εκ δέ τον Λιμόν τών χορνφέων τρεις άλλοι με
γάλοι φέοντες προς βορην άνεμον έσβάλλονσι ές αντον, 
"Ατλας χαι Λνρας και Τίβισις * διά δέ Θρηιχης και Θρήΐκων 
τών Κροβνζων ζέοντες "Λ&ρνς χαί Νοης χαι ’Λρτάνης έχ- 
διδονσι ές τδν3Ιστρον έχ δέ Παιάνων χαί ονρεος‘Ροδό
πης ΣχΙος ποταμός μέσον σχίζων τον Λιμόν έσδιδοί ές 
αντον. έξ 3Ιλλυριών δέ ήεων προς βορην άνεμον "Αγγρος 
ποταμός έσβάλλει ές πεδίον τό Τριβαλλιχόν χαί ές πο
ταμόν Βρδγγον, ό δέ Βράγγος ές τον "Ιατρόν* οντω 
άμφοτερους έοντας μεγάλονς ό "ίστρος δέχεται, έχ δέ

%
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ιης χατνπερϋε χώρης *Ομβρίχων Κάρπις 'ποταμός χαι 
χλλο$ Α).πις ποταμός προς βορτ{ν άνεμον jxui οντοι ρέ
ντες, έχδιδονσι ές αντον. ρέει, γαρ δη δια πάσης της 

νρωπης οίστρος, άρξάμένος έχ Κελτών, οϊ έ σ χ α τ ο ί  

τρος 7βίου δνσμέων μετά Κννητας οίχέονσι των έν τμ 
Ενρωπτ}’ ζέων δε δια πάσης της Ευρώπης ές τα π)Λγια 
ης Σχυθίης έσβά'ύχι.

50. Τούτων ών των χατα)£χθέντων ν.αι άλλων πολ- 
ν σνμβα)1ομένων το σφέτερον νδωρ γίνεται δ 'ίστρος

οταμών μέγιστος, ίπεϊ νδωρ γε εν προς εν σνμβάλ)&ιν 
» Νεύ.ος πλί/ϋεϊ άποχρατέει * ές γαρ δη τούτον οντε 
ϊοταμος οντε χρψ·η ονδεμία έσδιδονσα ές πλήθος οι 

μβάν^ται. ίσος δε αίεΐ ζέει εν τε θίρεί χαι χειμώνι 
» *Ιστρος χατά τοιονδε τι, ως έμοι δοχέει· τον μεν χει- 
ώνός έστι όσοσπέρ έστι, οΜγοι τε μέζων της έωντον 
όσιος γίνεται * νεται γαρ η γη αντη τον χειμώνας 
άμπαν δ)έγω, νιφετώ δε πάντα χρέεται· τον δε θέρεος 
χιών η εν τω χειμώνι πεσονσα, έονσα άμφιλαηης, τη- 

ομενη παντοθεν έσδιδοί ές τον Ιατρόν, αντη τε δη η 
ιών έσδιδονσα ές αντον σνμπληΟνει, χαι όμβροι πολ).οί 
ε χαι λάβροι σνν αντί/ · νει γαρ δη το θέρος, όσοι δέ 
λέον έπ έωντον νδωρ ο ήλιος έπέλχεται έν τω θέρεϊ η 
ν τω χειμώνι, τοσοντω τά σνμμισγόμενα τω "ίστρω 
οΧλαπίάσιά έστι τον θέρεος ηπερ τον χειμώνος * άν- 
ιτνθέμενα δέ ταντα άντισηχωσις γίνεται? ώστε ίσον μιν 
έι φαίνεσθαι έοντα.

51. Εις μεν δη τών ποταμών τοίσι Σχνθησί έστι δ 
Iστρος, μετά δέ τοντον Τνρης, δς από βορέω μεν άνέ- 
WO δρμάιαι, άρχεταί δε ζέων έχ λίμνης μεγάλης η ονρί- 
ει την τε Σκν&ιχην. χαι την Νενρίδα γτ/ν. έπϊ δέ τφ
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. στόματι αντον χατοίχηνται “Ελληνες, ot TvQncu χαλεον'
τ ca.

♦ J*

52. Τρίτος δέ Υπανις ποταμος ορμαται μεν έχ της 
Σχν&ιχτ,ς, (>έει δε έχ λίμνης μεγάλης την πίριξ νέμονται 
ϊπποι άγριοι λενχοί. χαλιέται δ' η λίμνη αντη ορΰώς 
αητηρ 'Υπάνιος. in ταντης ων άνατέλλων δ 'Ύττανις no- 
ταμδς ρέει ίπΐ μεν πέντε ημερέων πλέον βρα/νς χαι 
γλνχνς έτι, άπδ δέ τοντσν προς θαλάσσης τεσσέρων 
ηιιερίων πλέον πιχρος αΐνώς. έκδιδόϊ γάρ ές αντον χρη- 
νη πικρή, οντω δη τι έονσα πιχρη, η μεγά&εϊ σμικρή', 
έονσα χιρνρ τον Υπαντν Ιέντα ποτά μ ον έν ο λίγοι σι) 
μέγαν. ιστι δε η χρηνη αντη έν ονροισι χωρης της το 
αροτηρων Σχν&έων χαι ’Αλαζώνων' οννομα δε τη χρηνη ί 
και ο&εν φέει τω χώρω Σχν&ιστι μέν 'ΕξαμπαΊος, χατά 
δέ την ‘Ελ/.ηνων γλώσσαν */ραι οδοί, σννάγονσι δε τά 
τέρματα ο τε Τνρης χαι ο “Υπανις χατά ’Αλάζωνας · τ 
δέ άπο τον τον άποστρέφας έχατερος ρέει ενρννων τ 
μέσον.

53. Τέταρτος δε Εορνσίλένης ποτάμος, ος έστι με 
γιστος τε μετά Ιστρον τοντων χαι πολναρχέστατος χατ 
γνωμας τ ας ημετίρας οντι μοννον τών Σχν&ιχών ποτά« 
μων, αλλα χαι τών άλλων απάντων πλην Νείλου τον Αϊ 
γντττίον' τοντω γάρ ονχ ο ία τι έστι σνμβαλέειν άλλο 
ποταμον· τών δέ λοιπών Βορνσ&ΐνης έστι πολναρχέ· 
στατος, ος νομας τε χαλλίστας χαι ενχομιδεστάτας χτη 
νεσι παρέχεται ιχ&νας τε άρίστονς διαχριδον χαι πλεί» 
στονς, πίνεσ&αΐ τε ήδιστές έστι, φέει τε χα&αρος παρα 
■&ολερο7σι̂  σπορος τε παρ’ αντον άριστος γίνεται, ποί: 
τε, τη ον σπείρεται η χώρη, βα%λντάτη, άλες τε έπι τ 
στο μάτι αντον αντέματοι πηγνννται άπλετοι · χητεά ι
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ΐ'Ι^ αλα  uvuxav&a, roe uviaxulovg χαλέονσι, παρέχεται 
■ς ταρίχενσιν, αλλά τβ πολλά &οημασαι αξία, μέχρι μέν 

0? ·υν Γέρρον χώρον, ές τον τεσσερεσχαίδεχα ημεριών 
& τιλόος έστί, γινώσχεται ψέων άπδ βορέω άνεμον ̂  ίο δέ 
*Ρ5 *ατνπερ&β δι ών ρέει άνϋρώπων, ονδεϊς εχει q ράσαι,
■y φαίνεται δε ρεών δι έρι)μον ές των γεωργών Σχνϋέων 

Ίψ χάρην* οντοί γάρ οΐ Σχν&αι παρ* ανιόν έη\ δέχα 
ημερέων πλόον νεμονται. μοννον δε τοντον τον ποταμού 
ία) Νείλον ονχ εχω q ράσαι τάς πΤ(γάς· δοχέω δε, ονδέ 

ονδεις 'Ελλήνων, άγχον τβ δί) Όαλάσσης ο Βορνσϋένης 
ίΚάτων γίνεται, χαί οι <τνμμίσγβται δ 'Υπανις ές τώυτό 
fffe.0? έχδιδους. το δε μεταξύ των ποταμών τούτων έδν 
ι&ψβολον της χάρης '/ππόλβω άχρη χαλιέται, έν δε αντω 
ti|i()0v Λημητρος ένίδρνται· πέφ\ν δε του ίρον έπϊ τω 
timYnuri ΒορνσΟενε’ΐται χατοίχηνται. τούτα μεν τα απο 
*|ητούτων ιών ποταμών. ν
(I 54. Μετά δέ τοντονς πέμπτος ποταμδς άλλος τω 

οννομα Παντιχάπης · φέει δέ χαί οντος απο βορεω τβ χαί 
Ά έκ  λίμνης, χαί το μεταξν τοντον τβ χαί τον ΒορνσΟένεος 
.Λνέμονται οι γεωργοί ΣχνΟαι, έχδιδοΊ δέ ές τψ  'Υλαίψ, 
,Λπαραμειψαιιενος δέ ταντην τω Βορνσχλένεί σνμμίσγεται.
},I  55. "Εχτος δέ *Υπάχνρις ποταμδς, δς δρμαται μέν έχ 
■Λ-λίμνης, δια μέσων δέ των νομάδων ΣχνΟέων φέων έχδι- 

δοϊ χατά Καρχινίτιν πόλιν, ές δεξιήν απεργών την τβ 
Υλαίψ χαί τον 'ΛχιΌ.ηϊον χαλεδμενον δρόμον.

^1 56. "Εβδομος δέ Γέφρος ποταμδς άπέσχισται μέν
.Λάπδ  του Βορνσ&ένεος χατά τούτο της χώρης ές δ γι- 
Ιψνώσχεται δ Βορνσ&ένης· άπέσχισται μέν ννν έχ τοντον 1 
jjjr του χώρον, οννομα δέ εχει τόπερ δ χώρος αυτός, Γέρ- 

$έων δ' ές θάλασσαν ονρίζβΐ την τβ των νοιιάδων
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γώρην χαι την των βασιληίων Σχνθέων, έχδιδόί δε ες το* 
'Υπάχνρτν.

57. "Ογδοος δε δη Τάναΐς ποταμός, δς (5άι τα ανέ
καθεν ix λίμνης μεγάλης όρμεωμενος, έχδιδοί δε ές μεζω 
ίτι λίμνην χαλεομένην Μαιητιν, η ονρίζει Σχνθας τε 
τονς βασιληίονς χαι Σανροματας. ές δε Γάναϊν τοντον 
άλλος ποταμός έσβάλλει τω οννομά (στι °Υργις.

58. Τόϊσι μεν δη οννομαστοίσι ποταμοίσι ο ντο δη 
τι οι Σχνθαι ίσχει άδαται, τόισι δε χττμεσι η ποίη άνα- 
φνομένη iv Ttj Σχνθιχη έστι έπιχολωτάτη πασέων ποιε- 
ων των ημείς ιδμεν άνοιγομένοισι δε τοίσι χτψεσί έστι 
σταθμώσασθατ, στι τούτο ουτω εχει.

59. Τα μεν δη μέγιστα οντω σςτι ενπορά Ιστί' τα 
(5έ λοιπά νόμαια κατά τάδε σςτι διαχέεται. θεονς μεν 
μοννονς τονσδε ίλάσχονται, €Ιστίην μεν μάλιστα, έπί δέ 
Αία τε χαί Γην, νομίζοντες την Γτμ τον Αιός είναι γν- 
ratxa, μετά δε τοντονς ’Απόλλωνά τε ναι ονρατίην 
Αεροδίνην χαί 'ΐΐραχλία xat *Λρεα. τοντονς μεν πάπες 
οι Σχνθαι νετομίχασι, οι δε βασιληιοι Σχίθαι χαι τω 
Ποσζιδέωνι θνονσι. οννομαζεται δε Σχνθιοτι lent η 
μεν Ταβιτί, Ζενς δε ορθότατα χατά γνώμην γε την 
{μη* χαλεομενος Π  οπαίος, Γη δε’Απία, ’Απόλλων δε 
Οίτοσνρος, ονρανίη δε ’Αφροδίτη ’Αρτίμπασα, Ποσειδέων 
δε Θαμιμασαδας. αγάλματα 3β χαι βωμονς χαι νηονς 
ον νομιζονσι ποιέειν πλην *Αρηί· τοντω & νομιζονσι.

60. θνσιη δε η αντη τιάσι χατεστηχε περί πάντα 
τά ίρά ομοίως, ίρδομένη ώδε· το μεν \ρι\Ίον αντό έμπε- 
ποδισμένον τονς έμπροσθίονς πόδας εστηχε · ό δε θνω* 
οπισΰε τον χτηηος ίστεώς σπάσας την αρχήν τον 
στρόφον καταβάλλει μιν, πίπτοντος δε τον ίρηΐον im-
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τον ίλεον τώ αν &νη, καί επειτα βρόχοι περί ων. 
uL· τον αυχένα, σκντα)Ιδα δε έμβαλών περιάγει και 

Φοπνίγει, οντε πνρ άνακανσας οντε καταρξάμενος οντ 
τισπείσας· αποπνίξας δε καί άποδείρας τραηεται προς 
ψησιν.

61. Της δέ γης της Σκν&ικης αϊνώς αξνλον έονσης 
‘δέ σφι ές την ιψησιν των κρεών έξενρηται. έπεάν απο-

Ιρωσι τα ίρηϊα, γνμνονσι τα οστέα των κρεών επειτα 
τβώΧονσι, ην μέν τνχωσι εχοντες, ές Ηβητας im/ωρί* 
νς, μαλιστα Αεσβίοισι κρητηρσι προσεικϋ.ονς, χωρίς η 
τι πολ)ώ μέζονας· ές τοντονς έσβάλλοντες εψονσι νπο- 

ίοντες τα οστέα των ίρηίων. ην δε μη σφι παρη λε
ς, οι δε ές τάς γαστέρας των ίριμων (σβυ)Χονιες τα 
έα πάντα καί παραμιξαντες ύδωρ νποκαίονσι τά 

στέα. τα δε αΐ&εται κά)Χιστα, αί δέ γαστέρες χωρέ- 
σι ενπετέως τα κρεα έχριλωμένα των οστέων καί οντω 

ονς τε ίωυτον έξέψει, καί τάλ).α ίρηϊα έωντδ έκαστον, 
σεαν δε εψη&η τά κρεα, ο Όνσας των κρεών καί τών 
πλάγχνων άπαρξάμενος ρίπτει ές το εμπροσΌε. Όνον- 
τ δέ και τα)Χα πρόβατα καί ίππους μ ah στu.

62. Τοϊσι μέν δη άΧ).οισι τών Όεών οντω -Ονονσι· 
αί ταντα τών κτηνέων, τώ δέ δη*Αρηϊ ώδε" κατά νο

υς έκαστοισι τών άρχτμων έσίδρνταί σφι "Αρηος ίρδν
οτονδε · φρύγανων φάκελοι σνννενέαται όσον τ έπί 

αδίονς τρεις μήκος καί εύρος, νψος δέ ελασσον άνω 
ίέ τοντον τετράγωνον άπεδον πεποίηται, καί τα μεν 
ρΐα τών κώλων έστί απότομα, κατά δέ το εν έπιβατόν. 
εος δέ έκάστον* άμαξας πεντηκοντα καί έκατον έπινε- 

υσι φρύγανων νπονοστέει γάρ δη αϊεϊ νπο των χει· 
ίνων, έπί τοντον δη τον ογκον άκινάκι# σιδηρεος
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ίδρνται αρχαίος έχάστοισι, χαϊ τοντ tern του *Λρηος τό 
άγαλμα. τοντω da τω αχινάχεί Ουσίας έπετείονς προσ- 
άγονσι προβάτων χαϊ ίππων’ χαϊ δη χαϊ τοίσδ* tu  
πλέω &νονσι η τοίσι α/λοισι χλεοίσι. οσονς αν των πο
λεμίων ζωγρησωσι, άπο των ixcctbv ανδρών ανδρα ενα 
χλνουσι, τροπο) ον τω αντώ χαϊ τα πρόβατα, ά)Χ έτε- 
ροίον ίπεαν γάρ οίνον έτπσπείσωσι χατά των κεφαλιών, 
αποσφάζονσι τονς αν&ρωπονς ίς άγγος χαϊ έπειτα ανε- 
νείχαντες άνω ίπι τον όγχον των φρύγανων χαταχέονσι 
το αίμα τ ον άχινάχεος. ανω μίν δη φορέουσι τοντ ο, 
χατω δε παρα το ίρον ποιζνσι τάδε’ των αποσφαγέν- 
των ανδρών τονς δεξιούς ώμους πάπας άποτάμνοντες 
σνν τησι χερσϊ ίς τδν ηέρα Ιείσι, χολ επειτα χαϊ τά αλλα- 
απΐοζαντες ίρηϊα απαλλάσσονται, χειρ δε τμ αν πίση 
χέετατ, χαϊ χωρίς δ νεχρός.

63. Θνσίαι μέν νυν αυτοί σφι χατεστέασι, νσϊ δε 
οντοι ονδέν νομίζονσι, ουδέ τρέφει* ίν rjj χώρη το πα· 
ράπαν ·&έλονσι.

64» 7α δ* ίς πόλεμον εχοντα ώδέ σφι διαχίεται’ 
ίπεαν τον πρώτον ανδρα χαταβάλ,μ ανηρ Σχν&ης, τον 
αίματος ίμπίνει · όσονς δ’ άν φονενστ] ίν rjj μάχη, 
τούτων τ ας χεφαλας άποφέρει τω βασιλώ’ άπενείχας μι* 
γάρ χεφαλψ τι# ληίης μεταλαμβάνω την άν λάβωσι, μη 
ίνείχας δε ον. άποδείρει δε αυτήν τρόπω τοιωδε’ περί- 
ταμών χνχλω περί τά ώτα χαι λαβόμενος τϊ,ς κεφαλή; 
ίχσείετ, μετά δε σαρχίσας βοος πλενρη δέηmi τξσ* χερσ\, 
όργησας δε αντο άτθ χειρόμαχτρον ϊχττμαι, ίχ δε των 
χαλινών τον ίππου τον αυτός έλαυνει, ίχ τούτον ίξάπτει 
χαϊ άγάλλεταί’ ος γαρ άν πλ&στα δέρματα χειρόμαχτρη 
εχη, ανηρ άριστος ονίος χέχριται. πολλοί δε αυτών έχ
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ifCiv άποδερμάτων και χλαίνας έπείννσϋαι ποιενσι, σνρ- 
ψάάπτοντες κατάπερ ftuhug. πολλοί δέ άνδρών έχϋρών 
*άς δεξιής χέρας νεκρών έόντων άποδείραντες αντοίσι 
Ιννξι καλύτττρας των φαρετρέων ποιενιναι* δέρμα δέ 
χνΌρώπον και παχύ και λαμπρόν ην άρα σχεδόν δερ
μάτων πάντων λαμπρότατον λενκότητι. πολλοί δέ και 
ύους άνδρας έκδειραντες καί διατείναντες έπι ξύλων in 
•ππων περιφέρονσι. ταντα μεν δη οντω σφι νενόμισται.

05. Λντάς δε τάς κεφαλάς, οντι πάντων αλλά των 
(χϋιστών, ποιενσι τάδε· άποπρίσας έκαστος παν τδ 
-ίνερΌε των δφρύων έκκαΌ αίρει · χάϊ ην μεν η πένης, δ 

JF εξωϋεν ώμοβοεην μούνην περιτείνας ούτω χράται, ην 
it η πλούσιος, την μέν ώμοβοεην περιτϊίνει, εσωϋεν δέ 
τεριχρνσώσας οντω χράται ποτηρίω. ποιενσι δέ τοντο 
4αι εκ των οικψων, ην σφι διάφοροι γένωνται και ην 
Ιπικρατηση αντον παρά τω βασιλέϊ. ξείνων δέ οι έλΟόν- 
ων των άν λδγον ποιέηται, τάς χεφαλάς ταντας παρα- 

φέρει, και έπιΠγει ώς οι έόντες οίκηίοι πόλεμον προσε- 
Οηχαντο καί σφεων αντδς έπεκράτησε, ταύτην άνδρα-· 
αΟΙην λέγοντες.

00. Απαξ δε τον ένιαντον έκαστον δ νομάρχης 
έκαστος έν τω έωντον νομω κιρνφ κρητηρα οίνον, an 
ν πίνονσι ιών ΣκνΟέων τοίσι άν άνδρες πολέμιοι άραι- 
μένοι ιωσι * τοίσι <5' άν μη κατεργασμένον η τοντο, 

ν γεύονται τον ο\νον τούτον, άλλ' έμιμωμένοι άποκα- 
τέαταί' όνειδος δέ σφί Ιστι μέγιστον τοντο. όσοι δέ άν 
αντών και κάρτα πολλούς άνδρας άναιρηκότες ϊωσι, ον- 
οι δέ σννδνο κύλικας ιχοντες πίνονσι δμον.

67. JΜάντιες δέ ΣκνΟέων είσΐ πολλοί, οι μαντεύον
ται φάβδοισι Ιτέίνησι πολλή σι ώδε · έπεάν φακέλους



32 HEKODOTI

ράβδων μεγάλους ένείχωνται, χλέντες χαμαί διεξελίσσονσι 
αντονς, χα ιέη ι μίαν εχάστην ράβδον τι&έντες ·&εσπί- 
ζσνσι, αμα τε Χέγοντες ταντα σννειλέονσι τ ας ράβδους 
όηίσω χαι αντις χατα μίαν σνντιΰεϊσι. αντη μεν σηι η 
μαντιχη ηατρωίη /στ/· οι δέ *Ενάρεες οϊ άνδρόγννοι την 
*Δφροδίτην σφι λέγονσι μανηχην δονναι · ψιλύρης ών 
φλοιω μαντεύονται * έηεαν την φιλνρην τρίχα σχίση, 
διαηλέχων έν τόϊσι δαχτύλοισι τοΊσι έωντον χαι διαλύων
m -

68. *Επεαν δέ βασιλεύς δ Σχν&έων ν-άμη, μεταπίμ- 
ηεται των μαντίων ανδρας τρέίς τους ενδοχιμέοντας μά
λιστα, οϊ τρόηο) τω εϊρημένω μαντεύονται· χαι λέγονσι 
οντοι ώς το έηίηαν μάλιστα τάδε, ώς τάς βασιληίάς 
Ιστίας έηιόρχηχε δς χαι δς, λέγοντες των αστών τον άν 
δη ?έγωσι. τάς δε βασιληίας ιστίας νόμος Σχύ&ησι τά 
μάλιστά έστι όμννναι τότε έηεαν τον μέγιστον όρχον 
έ&έλωσι όμννναι. αντίχα δέ διαλελαμμίνος άγεται οντος 
τον αν δη φώσι έηιορχησαι, αηιγμένον δε έλέγχονσι~οί 
μάντιες'ώς έηιορχησας φαίνεται έν τη μαντιχη τάς βα- 
σιλη'ίας ιστίας χαι διά ταντα άλγέει ό βασιλεύς · δ δέ 
αρνέεται, ου φάμένος έηιορχησαι, χαι δεινολογίεται. 
άρνεομενον δέ τούτον δ βασιλεύς μεταηέμηεται άλλους 
διηλησίους μάντιας· χαι ην μέν χαι οντοι έσορεωντες ές 
την μαντιχψ χαταδησωσι έηιορχησαι, τον δέ ι&έως την 
χεφαλην άηοτάμνονσι χαι τά χρήματα αντον διαλαγχά- 
νονσι bI ηρώτοι των μαντίων ην δέ οι έηελθόντες μάν- 
τιες άηολύσωσι, άλλ,οι ηάρεισι μάντιες χαι μάλα άλλοι * 
ην ών οι ηλεννες τον άν&ρωηον άηολύσωσι, δέδοχται 
τόϊσι ηρώτοισι των μαντίων αντόϊσι άηόλλνσ&αι.

69. ’Ληολλνσι δητα αντονς τρόηω τοιωδο · ίηεάν
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\μμαξαν φρνγάνων πλησωσι xul νποζενξωσι βονς, έμπο- 
ιδίσαντες τονς μάντιας xul χέρας οπίσω δησαντες και 
|ηομώσαντες χατειργννστ Ις μέσα τα φρύγανα, νποπρη- 
σαντες δέ αν τα άπιείσι, φοβησαντες τους βονς. πολλοί 
μιν δη σνγχαταχαίονται τοίσι μάντιστ βοές, πολλοί 

β περιχεχαυμένοι άποφενγουσι, έπεάν αυτών δ ψνμδς 
tuiaxav&fl. χαταχαίονστ δέ τρόποι τω ώρημένοι χαϊ δι 
άλας αιτίας τονς μάντιας, ψενδομάντιας χαλέοντες. 
fονς δ* αν άποχτείντ] βασι?^νς, τούτων ονδέ τονς παι- 
ίας htnei, αλλά πάντα τά ϊρσενα χτείνει, τά δε Όηλεα 
)νχ άδιχίει

70. ‘Όρχια δέ ποιούνται Σχν&αι ώδε προς τονς άν 
ίοιέωνται· ές χνλτχα μεγάλψ χέραμίνψ οίνον έγχέαντες
Ίμα σνμμίσγονσι των τά δρχια ταμνομένων, τύψαντες 

έατι η έπιταμόντες μαχαίρη σμιχρον του σώματος χαϊ 
ειτα άποβάψαντες ές την χνλιχα άχιναχεα χαϊ όϊστονς 

toil σάγαριν χαϊ άχόντιον έπεάν δέ ταντα ποιησωσι, 
ητενχονται πολλά xul ϊπειτα άποπίνουσι αυτοί τε οί 
ο όρχιον ποιούμενοι χαϊ των έπομένων οί πλβίστον 
foot.

71. ΤαφαΙ δέ των βάσιμων ίν ΓέόφοισΙ είσι, ές δ 
. βορνσ&ένης έστί προ απλωτός · ένΰαντα, έπεάν σφι 
ποϋάνη δ βασιλεύς, όρυγμα γης μέγα όρνσσονσι τε
τράγωνον , έτόϊμον δέ τοντο ποιησαντες άναλαμβάνονσι 
άν νεχρον χαταχεχηρωμένον μεν το σώμα, την δέ νηδνν 
νασχισ&είσαν χα\ χαχλαρϋεΐσαν, πλέην χνπέρον χεχομ· 
ίνον χάι ϋνμιι'ιμάτος χαι σελίνον σπέρματος χαι άνη- 

tov, σννερφαμμένην οπίσω, χαϊ χομίζονσι έν άμαξρ ές
ο ε&νος. οί δ’ αν παραδέξωνται χομισ&έντα τον

τχρδν, ποιενσι τάπερ οί βασιλψοι Σχν&αΐ' τον ώτος 
][£ROD. II. . . .  - · C
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άποτάμνονται, τρίχας περιχείρονται, βραχίονας περιτά- 
μνονται, μίτωπον χαί φίνα χαταμνσσονται, δια της αρι
στερής χερδς όίστονς διαβννίονται. Ηθεντεν δέ χομί- 
ζονσι Ιν αμάξψ) τον νέχνν τον βασιλέος Ις άλλο 1'θνος 
των αρχονσι * οι δέ σφι επονται ές τονς πρότερον ήλθον. 
ίπεαν δε η όντας περιέλθωσι τον νέχυν χομίζοντες , έν 
Γίρ^οισι έσχατα χατοιχημένοισί εισι των ίθτεων των 
αρχονσι xal ίν τησι ταφησι. xal εττειτα, έηεαν θέωσι 
τον vixw (ν τη σι θηχησι έπι στιβάδος, παραπηξαντες 
αιχμής ινθεν και ινθεν τον νεκρόν ξνλα νπερτείνονσι, 
χαι επειτα φιψϊ καταστεγάζονσι, ίν δε τη λοιπή ενρν- 
χωρίη της θηχης των παλλαχεων τβ μίαν άποπνίξαντες 
θάπτονσι και τον οίνοχόον χα) μάγειρον xal ιπποκόμον 
χαι διηχονον χαι άγγελιηφόρον χαι ίππονς χαι των άλ
λων απάντων απαρχας xal φιάλας χρνσεας · άργυρο) δε 
ονδεν ονδέ χαλχω χρέωνται · ταντα δε ποιησαντες χονσι 
πάντες χώμα μΐγα άμιλλεωμενοι xal προθ\μεόιιενοι ως 
μεγιστον ποιησαι.

72. *Ενιαυτόν δε περιφερόμενου αντις ποιενσι τοι- 
ονδε’ λαβοντες των λοιπών θεραπόντων τονς έπιτηδεω- 
τατονς (οι δέ εισι Σχνθαι έγγενίες · οντοι γάρ 
θεραπενονσι τονς άν αϊτός ό βασιλεύς χελενση, άργν 
ρώνητοι δε ονχ εισι σφι θεράποντες) τούτων ων τι 
διψόνων ίπεαν άποπνίξωσι πεντίμοντα, χαι ϊππονς τον 
χαλλιστενοντας πεντιμοντα, ίξελόντες αΐπών την χοιλίη 
χαι χαθηραντες (μπιπλάσι άχυρων χαί σνψφατττονσι 
άψδος 'δε ημισν έπι ξνλα δνο στησαντες νπτιον χαι το 
ΐτερον ημισν της άψίδος ιπ  ϊτερα δνο, χαταπηξαντες’ 
τρόποι τοιοντφ πολλά ταντα, επειτα των ίππων κατά 
τά μηχεα ξνλα τίαχέα διελάσανιες μέχρι των τράχηλων

h
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άναβιβάζονσι αχπονς im  τάς αψίδας. των δε αί μεν 
ποότεραι αψίδες νπέχονσι τονς ώμονς των 'ίππων, αϊ δέ 
οπισΟε παρά τονς μηρονς τας γαστέρας υπολ.αμβανον- 
σι ■ σκέλεα δε άμφότερα κατακρέμαται μετέωρα * χαλι
νόν; δε και στόμια έμβαλόντες ές τονς ΐπιτονς χατατεί- 
νονσι ές τό πρόσ&εν αϊτών, και επειτα έκ πασσάλων 
δέονσι. των δέ δη νεηνίσχων των άποπεπνιγμένων των 
πεντηκοντα ενα έκαστον άναβιβάζονσι έπί τον 'ίππον ωδβ 
αναβιβάζοντες* έπεαν νεκρόν έκαστον παρα την axaV- 
&αν ξνλον όρ&όν διελάσωσι μέχρι τον τραχηλ,ον, κάτω- 
χλεν δε υπερέχει τον ξνλον τούτον το ές τόρμον πηγνν- 
ουσι τον έτερον ξνλον τον διά τον ίππον, έπισιησαντες 
δε κύκλω τό σήμα ιππέας τοιοντονς άπελαννονσι.

73. Οντω .μεν τονς βασιλέας χλάτττονσι · τονς δέ 
άλ,λονς Σκν&ας, έπεαν άπο&άνωσι, περιάγονσι οι ογχο- 
τάτω προσήκοντες κατά τονς φίλους έν άμάξησι κειμέ
νους, των δε έκαστος υποδεχόμενος βνωχέει τονς έποιιε-
νον καί τώ νεκρω πάντων παρατίχλεΊ των καί τοίσι 
αλλ.οισι. ημέρας δέ τεσσεράκοντα ονιω οΐ ίδιώται πε- 
ριάγονται, επειτα θάπτονται, χλάψαντες δέ οι Σκν- 
%λαι καέλαΐρονται τρόπο) τοιωδβ" σμησάμενοι τάς κεφα- 

,λας καί έκπλννάμενοι ποιενσι περί το σώμα τάδε' έπεάν 
ξνλα στήσω σι τρία ές άλληλα κεκλιμένα, περί ταντα πί
λους ειρινέονς περιτεινονσι, σνμφράξαντες δέ ώς μάλιστα 
λίγους έκ 7ΐνρός διαφανέας έσβάλλ.ονσι ές &κάφην κειμέ- 
νψ  έν μέσο) των ξνλων τε χαί των πίλων.

74. Εστι δέ σφι χάνναβις φυόμενη έν τη χωρη πλην 
παχντητος καί μεγά&εος τω Χίνο) έμφερεστάτη' ταυτη 
δέ πολλώ νπερφέρει η χάνναβις αυτή * καί αυτόματη καί
σπειρομένη φύεται, καί έξ αυτής Θφμκες μεν καί έΐματα

C 2



H E R O D O T I

ποιεννται τόΐσι λινέοισι ομοιότατα' ονδ' αν, όστις μ'η 
χάρτα τριβών εΐη αντης, διαγνοίη λινόν η χαννάβιός 
έστι * ος δε 
street το ειμα.

75- Ταντης ών οι Σχν&αι της χαννάβιός το σπέρ
μα ins αν λαβωσι, νποδννονσι νπό τους πίλονς, χαι 
ιπειτα inιβαλλονσι το σπέρμα έπϊ τονς διαγανέας λί- 
&ονς τω πνρί' το δε &νμιψαι έπιβαλλάμενον, χαϊ άτμί
δα παρέχεται τοσαντην ώστε 'Είληνιχη ονδεμία αν μιν 
πνρίη άποχρατησειε. οι δέ Σχν&αι αγόμενοι τη πνρίη 
ωρνονταί' τοντο σφι αντί λουτρον έστι* ον γάρ δη 
λοννται νδατι τό παραπαν το σώμα* αί δε γνναίχε,* 
αυτών ύδωρ παραχέονσαι χατασώχονσι περί λί&ον τρη- 
χνν της χνπαρίσσον χαι κέδρον χαι λιβάνου ξνλον, χαϊ 
ιπειτα το χατασωχάμενον τοντο παχύ έόν χαταπλάσ- 
σονται παν τό σώμα χαι το προσωπον * χαι αμα μεν 
ενωδίη σφέας από τούτον Τσχει, αμα δε απαιρεονσαι r jj 
δεύτερη ημέρη την χαταπλαστυν γίνονται χα&αραι χαι 
λαμπροί.

76. ΞεινιχοΊσι δε νομαίοισι χάϊ οντοι αινώς χρά- 
σ&αι φενγονσι, μη τοι γβ ων άλλων, *Ελληνιχόΐσι δε χαϊ 
ήκιστα, ώς διέδεξαν *Λναχάρσι τε xal devτέρα αντις 
Σχόλη, τοντο μιν γάρ *Λνάχαρσις (πεί τε γην πολλψ 
&εωρησας χαι άποδεξάμενος χατ* αντην σοψίην πολλψ 
έχομίζετο Ις η&εα τά Σχν&έων, πλέων δε δι9 €Ελλησπόν- 
τον προσίσχει ές Κνζικον\ χαϊ ενρε γάρ τη μητρϊ των 
&εών ανάγοντας τονς Κνζβχψονς όρτην χάρτα μεγαλο- 
πρεπέως, ενξατο τη μητρϊ ό *Ανάχαρσις, ην σώς χαϊ 
νγιης άπονοστηση ές έωντον, &νσειν τε χατά ταντά 
χατά ορα τους Κνζιχηνοόζ ποιενντας χαϊ παννυχίδα

36

μη είδε χω την χανναβίδα, λίνεον δοχήσει
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στησειν. ώς δε άπίκετο ίς την Σκνθικήν, χαταδυς ίς 
την κάλεομίνην 'Υλαίην (η δ' ιστι μεν παρά τον Αχιλ- 
ληϊον δρόμον, τυγχάνει δε πάσα ίονσα δενδρίων παν- 
τοίων πΗη) ίς ταυτήν δη χαταδυς δ ^Ανάχαρσις την 

J όρτην πάσαν (πετύχε τη &εω, τνμπανόν τε εχων καί ίκ- 
δησάμενος αγάλματα, και των τις ΣκνΟίων καταφρα- 
σ&εις αυτόν ταντα ποιεΰντα ίσημηνε τω βασιλίί Σαν)Μ«· 
ο δε καί αυτός άπικόμενος ώς είδε τον 'Λνάχαρσιν ποι- 
ενντα ταΰτα, τοξευσας αυιόν άπίκτεινε. και νυν ην τις 
εϊρηται περί *Λναχαρσιος, ου φασί μεν ΣκυΟαι γινώ- 
σχειν, διά τούτο ότι ίξεδημησέ τε ίς την 'Ε)1αδα και 
ξεινικοΊσι ε&εσι διεχρησατο. ώς δ3 εγώ ηχούσα Τ/μνεω 
του \ΑριαπεΙ&εος ίπιτρόπου, είναι αυτόν *Ιδανϋυρσου 
του Σκνΰέων βασιλίος πάτρων, παίδα δε είναι Γνουρου 
του Λυκου του Σπαργαπεί&εος. εϊ ων ταυτης ην της 
οικίης ό 'Ανάχαρσις, ΐστω υπό του άδελγεου άπο&ανών 
*ΙδάνΟ-υρσυς γάρ τμ> παίς Σαυλίον, Σανλιος δε ην ό άπο· 
κτείνας Ανάχαρσιν.

77. ΚαΙτοι τινα η δη ηχούσα λόγον άλλον υπό Πε- 
ΧοποννησΙων λχγόμενον, ώς υπό του ΣκνΟίων βασιλίος 
■Ανάχαρσις άποπεμφΟεις της *Ελλάδος μαθητής γένοιτο, 
οπίσω τε άπονοστησας φαίη προς τον άποπίμψαντα, 
Ελληνας πάντας άσχόλονς είναι ίς πάσαν σοφίην πλην 
Λακεδαιμονίων, τουτοισι δε είναι μουνοισι σωγρόνως 
δούναι τε και δίξασΟαι λόγον, άλλ' οντος μίν ό λόγος 
αλλχύς πίπαισται νπ* αυτών *Ελλήνων · ό δ* ων άνηρ, 
ώσπερ πρότερον ειρίϋη, διεφΟάρη. οντος μίν νυν ουτω 
δη επρηξε διά ξεινικά τε νόμαια καί 'Ελληνικός ομιλίας.

78. ΙΙολλόίσι δε κάρτα ετεσι ύστερον Σχόλης 6 
3ΑριαπεΙΟεος επαϋε παραπλήσια τούτοι. 'ΑριαπεΙ&εΐ

ί ί ί * Λ · ν .
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γάρ τώ Σχν&έων βασιλέϊ γίνεται jiat άλλων παίδων 
Σχνλης· (ξ*Ιστριηνης δε γνναιχός οντος γίνεται και ον- 
δαμώς (γχωρίης * τον η μίμηρ αντη γ)ωσσάν τε *E)JUxda 
και γράμματα (δίδαξε, μετά δέ χρόνο) νστερον *Λρια- 
πεί&ης μεν τε)εντά δόλω υπό Σπαργαπεί&εος τον Ιάγα- 
όνρσων βασιλέος, Σχνλης δε την τe βασιληίην παρέλαβε 
καί την γυναίκα τον πατρός, ττ} οννομα (μ-Οποίη. ην 

αντη η'Οποίη άστη, Ιξ ης ην *Οριχος ΐΑριαπεί&εϊ παίς. 
βασύενων δε Σχν&έων ο Σχνλης διαίτη μεν ονδαμώς 
ηρέσχετο Σχν&ιχτ], άλλα πολλ.όν προς τά *ΕΧληνιχά μάλ
λον τετραμμένος ην από παιδενσιος της ίπεπαίδεντο, 
(ποιεί τε τοιοντο* βντβ άγαγοι την στρατιην ττμ Σχν- 
&έων (ς το Βορνσ&ενέΐτέων άστν (οι δέ Βορνσ&ειειται 
οντοι λέγονσι σφέας αντονς είναι Μιλησίονς), (ς τον- 
τους όκως ελχλοι ό Σχνλης, την μεν στρατιίμ καταλείπε- 
σχε (ν τω προαστείω, αυτός δέ οκως ελ&οι (ς το τείχος 
και τάς πνλας (γχληΐσειε, τίμ στολιμ απο&εμενος την 
Σχν&ιχην, λάβεσχε αν ‘Ελλ.ηνίδά (σ&ητα, εχων δ' αν 
ταντην ηγοραζε οντε δορνφόρων επομένων οντε άλλον 
ονδενος (τας δέ πνλας (φνλασσον, μη τις μιν Σκν&έων 
ιδοι εχοντα ταντην την στολήν), και τάλλα (χράτο διαί- 
τη Ελληνικέ}, και χλεοίσι ίρά (ποίεε κατά νόμονς τονς 
‘Ελλίμων. οτε δέ διατρίψειε μήνα η πλέον τούτον, άπαλ- 
λάσσετο, (νδνς την Σχν&ιχην στολήν, ταντα ποιέεσκε 
πολλάχις, και οικία τε (δείματο (ν Βορνσ&ένεϊ και γυ
ναίκα εγημε (ς αντά (πιχωρίην.

79. Επεί τε δέ εδεέ οι κακώς γενέσΟ αι, ίγένετο από 
προφάσιος τοιησδε· (πε&νμησε Jiovvaoi Βακχείφ τελε- 
σ&ηναι'μέλλοντι δέ οί (ς χείρας άγεσ&αι την τελετήν (γέ- 
) ετο φάσμα μέγιστόν, ην οί (ν Βορνσ&ενείτέων νη πόλι
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οιχίης μεγάλης και πολντε).έος περιβολη, της καί ό)1γω τι 
πρότερον τούτων μνημην είχον, την πέριξ λί-νχοϋ Μ&ου 
σφίγγε; τε καί γρυπές έσπασαν ές ταυτήν ο Όεος ένε- 
σ*ΐ]ψΒ βΟτ>ς. καί η μεν χατεχάη πάσα, Σχόλης δέ ονδέν 
τούτον εΐνεχα ησσον έπεττέ^σε την τελετήν. Σχν&αι δε 
του βαχχενειν περί Ε).λησι δνειδίζονσι * ου γάρ ηασι 
οιχδς είναι -θεόν (ξενρίσχειν τούτον 6στις μαίνεσ&υι 
ενάγει άιΰρώπονς. in ti τε δε έτεΜσΰη τω Βαχχείω ο 
Σκνλης, διεπρηστενσε των τις Βορυσϋενεϊτίων προς 
ΣχνΟας )*γων 'ΐΐμίν γάρ καταγελάτε, ω Σχυΰαι, ότι 
βαχχενομεν καί ημίας ο -Οεος λαμβάνει * υυκ ο ντο; ο 
δαίμων καί τον νμέτερον βασιλέα λελάβτριε, καί βαχχενει 
καί υπό του Όεον μαίνεται, ει δέ μοι άπίστεβτε, ίπεσ&ε, 
καί νμϊν έγω δείξω. Ειποντο των Σχν-θίων οι προε- 
στεώτες, καί αντους άναγαγών ο Βορνσ&ενεϊτης λά&ρη 
έπι πύργον κάτισε. έπεί τε δε παρηίε συν τω ϋιάσω ο 
Σχν).\\ καί ειδόν μιν βαχχενοντα οί Σχν&αι, χάρτα σνμ· 
ηορψ μεγάλην έποιησαντο y έξελϋοντες δε iσημαίνον 
πόση τη στρατιη τα ιδοιεν.

80. Λς bi μετά, ταντα έξηλαχπε 6 Σχνλης ές ηΌευ 
τα έωντον, οί Σχνϋαι προστησάμενοι τον uSt)xftov αυ- 
του *Οχταμασάδην, γεγονότα έχ της ΤΗ'ιρεω ϋνγατρος, 
έπανιστίατο τω Σχόλη. δ δε μα&ών το γινόμενον in' 
ίωντω χαι την αιτίην δι ην έποιίετο, χαταψενγει ές την 
Θρΐ)ΐχτ(ν. πνεόμενος δε ό *Οχταμασάδης ταντα έστρα- 
τευετο έπι την Θρηιχην έπεί τε δέ έπί τω "ΐστρω έγέ- 
νετο, ηντίασάν μιν οι Θρτ/ίχες, με)Χόντων δέ αυτών σνν- 

. άψειν επεμψε Σιτάλχης παρά τον *Οχταμασάδην λίγων 
τοιάδε’ Τι δει ημίας άλέ.ηλων πειρη&ηναι; εις μεν μεν· 
της άδελςρω}; ηαίς, έχεις Si μεν άδελφεόν. συ τ έμοί

LIB. IV. CAP. 78 —  80.
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άποδος τοντον, χαι έγω σοΙ ί ο * Σχόλην παραδίδωμι - 
στρατί^ Si μήτε σν χινδιτενσης μνμ έγω. Ταντά οί 
πέμψας δ Σιτάλχης έπεχηρνχενετο · ιfr γάρ παρά τώ 
’Οχταμασάδτ] άδελφεό; Σιτάλχεω πεφενγχός τοντοτ. ο δι 
'Οχταμασαδτς χαταητέει ιόντα, έχδονς δε τον έωντον 
μητρώα Σιτάΐ^η ελαβε τον άδελφεόν Σχόλη* · χαι Σι- 
ταλχης μεν παραλαβών τον άδελφεόν άπν$ετο, Σχνλεω 
δε Οχταμασαδης αντον ταντη άπέταμε την χεφαλητ. 
οντο μεν περιστέλλονσι τα σφέτερα νόμαια Σχν&αι, 
τοίσι δε παραχτωμέπΗσι ξετνινονς νόμονς τοιαντα επι
τίμια διδονσι.

81. Πλη-$ος δε το Σχυ&έων ονχ οιός τε έγενόμην 
άτρεχέως πν&έσ&αι, άλλα διαφόρους λόγους περί τον 
αρι&μον ηχονον * χαι γάρ χάρτα πολλούς είναι σφεας 
χαι ολίγονς ως Σχν&ας είναι, τοσόνδε μέττοι άπέφαινόν 
μ οι ές όψιν tan  μετάξι' Πορνσ&ένεός τε ποταμού χαι 
Υπάηος χώρος, οννομα δί οί Ιστι *Εξαμπα7ος, τον χαι 

όλέγω τι πρότερον τούτων μνημην εΊχον, φάμένος ίν αντω 
χρτ,ντν νδοτος πτχροό είναι, άπ ης το νδωρ άπορόέον 
τον ι  π αν nr αποτον ποιιειν. εν τοντω τω χωρω χέεται 
χαλχηϊον, μεγαΟεϊ χαι ίξαπλησιον τον έπι τω στόματι 
τον Πόντον χρητηρος, τον ΙΙανσανίης ο Κλεομβρότον 
artdiprt* Ες δε μη είδε χω τοντοτ, ωδε δηλασω' £ξα- 
χοσισυς αμφορέας ενπετίως χωρέει το έν Σχό&τ,σι χαλ- 
χηιον, πάχος δε το £κν&τχόν τοντο χαλχτ^όν έστι δα- 
χτνλων Τξ. τοΐτο &ιρ Οεγον οί έπιχωριοι από αρδίων 
γετέσ&αι- βονίομενον γαρ τον σφέτερον Βασιλέα, τά 
οννομα είναι Αριτχηαν, τοντον ειδέναι το πλή&ος των 
Σχν&έων, χελείων ματ πάντας Σχό&ας άρδιν εχαστα* 
μίαν από τον οέστον χομίσαι · ος δ' άν μη χομΙσγη



I

%ϊάνατον antOjEB. χομισ&ηναί ίβ δη χρήμα πο)Χόν αρ
τίων, xai οί δοξαι έξ αντέων μνημόσννον ποιησαντι λι- 
ιέσΟαΐ' έχ τοντέων δη μιν το χαλχηίον ποιησαι τοντο 
ιαί αν α&είναι ές τον 3Εξαμπαίον τούτον, ταντα δη περί 
rov πλη&Βος τον ΣχνΟέων ipovov.

82. Θωνμάσια δε η χώρη αντη ονχ t/ει, χωρίς η 
•τι ποταμούς τβ πολλω μεγίστους xal άρι&μόν nL·!-

ονς. το δε άπο&ωνμάσαι άξιον χαι πάρεξ των ποτά- 
ιων χαι τον μεγά&εος τον πεδίον παρέχεται, είρν,σεται · 
(νος *ΙΙραχλέος φαίνουσι έν πέτρη ένεον, το οίκε μεν 
'ηματι άνδρδς, torn δε το μέγα&ος δίπηχν, παρά τον 
Ρνρην ποταμόν, τοντο μίν ννν τοιουτό έστι. άναβησο- 
αι δε ές τον χατ άρχάς ηία λέξων λόγον. ^

83. Παρασκευαζόμενου Λαρείον έπι του? Σχν&ας 
αί έπιπέμποντος αγγέλους έπιτάξοντας τόίσι μίν πεζόν 
τρατόν, τοίσι δέ νέας παρέχειν, τόϊσι δε ζενγννσ&αι 
όν Θρηόαον Βόσπορον, *Λρτάβανος 6 *Υστάσπεος, 
'δελγεος έών Λαρείον, ίχρηζβ μηδαμώς αυτόν στρατηιην 
πΐ Σκν&ας ποιέεσ&αι, χαταλέγων των Σχν&έων την 
κπορίην. α)Χ ον γάρ ΐπει&β συμβον)£νων οί χρηστά, 
" μεν ίπέπαντο, ο δέ, έπειδη οί τά πάντα παρεσκεναστο, 
'ξηλαννε τον στρατόν έχ Σουσων.

>- 84. 'βν&αντα των Περσίων Οΐόβαζος έδεηϊλη Λα
χείου τριών Ιόντων οί παίδων xal πάντων στρατΒνομέ- 
νων tva αυτοί χαταλειψϋηναι. ο δε οί εφη ως φίλο̂  
ίοντι χάϊ μέτριων δεομένο) πάντας τους παιδας χαταλεί- 
ψειν. ο μίν δη Οΐόβαζος περιχαρής ην, έλπίζων τούς 
μίέας στρατήΐηςι άπολελνσ&αι * 6 δε έχέλενσε τούς Μ  
Όντων έπεστεώτας άποχτειναι πάντας τους Οϊοβάζον

f- LIB. IV. CAP. 80 —  84. 4!

*



HERODOTI42

ηάίδας. χαϊ οίποι μεν άηοσχμτγεηες αυτού ταντη ίλί-
ΠΟΡΤΟ·

1C 
7*

rt

85. ^αρείος δε ίηεί τβ πορενόμενος ix Σουσων απί- 
χετο της Καλχηδονίης ίπι τον Βόσπορον, ΐνα έζενχτο η 
γέφυρα, έν&εντεν ίσβας ίς via bliss ini τας Κυανέ ας 
χαλενμενας, τ ας πρότερον πλαγχταςcΕλληνες φασι είναι, 
έζομένος δε ini τψ ιρω ί&ηειτο τον Πόντον, ιόντα άξιο- 
&έητον. πελάγιων γαρ απάντων πέφνχε &0Λ'μασιωτα- 
τος, του το μεν μηχος στάδιοι είσι ένατόν χαϊ χίλιοι xal 
μνριοι, τό δε εύρος, τη ευρύτατος ανιος έωντου, στάδιοιj 
τριακόσιοι και τρισχίλιοι. τούτον του πελάγεος το στό-} 
μα έστι εύρος τίσσερες στάδιοι, μηχος δε του στόματος, '  ̂
ο ανχην, τό δη Βόσπορος χέχληται, χατ ό δη ϊζβυχτο η J 
γέφυρα, ini σταδίονς είκοσι χαί εκατόν ίστι · τείνει δ* 
ίς την Προποντίδα ο Βόσπορος, η δε Προποντίς έονσ 
εύρος μεν σταδίων πενταχοσίων, μηχος δε τετραχοσίω 
χαί χιλίων, χαταδιδοι ig τον €Ελλησποντον, ιόντα στενό
τητα μεν επτά σταδίονς, μηχος δε τετράχοσίονς. ίχδιδοι 
δέ ό * Ελλήσποντος ές χάσμα πελάγεος, τό δη Αιγαίον 
χαλιέται.

86. Μεμέτρηται δε ταντα ωδβ’ νηνς ίπίπαν μάλι
στα xrj χαταννει έν μαχρημερίη όργνιάς έττταχισμυρίας, 
ννχτός δε (ξαχισμνρίας. ηδη ων ίς μεν Φάσιν από τον 
στόματος (τούτο γάρ Ιστι τού Πόντου μαχρότατον) 
ημερίων ίννία πλοος ίστι χαϊ νυχτών οχτώ * αυται «Vie 
χα μυριάδες χαϊ έχατόν όργνιέων γίνονται, ίχ δε τώ 
όργνιεων τοντέων στάδιοι έχατόν χίλιοι και μνριοι εϊσι 
ές δέ θεμισχνρην ttjv ini Θβρμώδοντι ποταμοί ίχ τ 
Σινδιχης (κατά τούτο γάρ ίστι τον Πόντον ενρντατον 
τριών τβ ημερίων χαϊ δυο νυχτών πλόος · αυται δέ τρεί.
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picr<5e$ xcn τριψοντα οργνιεων γίνονται, στάδιοι δε 
ριηχόσιοι χαϊ τρισχίλιοι. δ μεν ννν Πόντος οντος χαϊ 
οσπορος τβ χαι 'Ελλήσποντος ο'ντω τέ μοι μεμετρίαται 
ι χατα τα εϊρημένα πεφυχασι, παρέχεται δε χαϊ U- 

νην ό Πόντος οντος έχδιδοΰσαν ές έωντόν ου πολλοί 
*§«*> έλασσω έωντον, η Μαιητίς τβ χαλιέται χαι μητηρ 
>Εον Ποντον.

1  87. *0 δε Ααρέίος ως έΰεησατο τον Πόντον, επλεε
^ψπίσω έπϊ τψ  γέφυραν, της άρχιτεχτων έγ ενετό Μαν- 

οχλεης Σαμιος · εησαμει ος δε χαϊ τον Βόσπορον 
$Λΐς εστησβ δυο έπ αυτοί· Μ&ον ίενχον, εντομών 

ράμματα ές μεν την'Ασσνρια ές δέ την'Ε)λψ·ιχά,ε\Η·Βα 
όντα όσοπερ ηγβ' ι,γβ δέ πάντα τών^ηρχε' τούτωνμυ* 
αδες έξηρι&μηΟησαν,χωρϊς του ναυτικοϋ, έβδομίμοντα 
νν ιππενσι, νέες δέ έξακόσιαι σ\’νελέχ&ησαν. τησι μέν 

στηλησι ταυτησι Βυζάντιοι, χομίσαντες ές την πάλιν, 
στερον τούτων έχρησαντο προς τον βωμόν της Ορ&ω- 
ίης Αρτέμιδος, χωρϊς ένός U dov’ οντος δέ χατε)είφ&ΐ) 

^.αρ(ί του Αιοννσον τον νηυν έν Βυζάντιο) γραμμάτων 
σσυρίων πλέος. τον δέ Βοσπόρου ό χώρος τον εζενξε 

'ασιλενς Ααρέίος, ώς έμοϊ δοχέειν σνμβαλλομενω, μέσον 
,* m l Βυζαντίου τε χαϊ τον έπϊ στόματι ιρον.

88. Ααρέίος δέ μετά ταυτα, ησ&εϊς τη αχεδίη, τον 
ΐρχιτίχτονα αυτής Μανδροχλέα τον Σαμιον έδωρησατο 

j ίάσι δέκα, απ' ων δη Μανδροχλέης άπαρχτμ, ζώα γρα* 
ιάμενος πάσαν t ip  ζενζιν τον Βοσπόρου χαι βασιλέα 

 ̂ 8 Αάρει ον έν προεδρίη χατημενον χαϊ τον στρατόν ου- 
ου διαβαίνοντα, ταυτα γραψάμενος ανέΟηχε ές το 

*αϊίραιον, έπιγράψας τά3β*

.j
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Β ό σ π ο ρ ο ν  ιχ& νόίΓΤα. γ ιψ ιρ ιδ ο α ς  ά ν ίθ η χ ε  
Jtferjf<M U< ης μ  r r u o c i 'r o r  Οχ* d i r  ς,

α ί τ γ  μ έ τ  a r iq a r o v  π ιρ ι& ι ις ,  Σ α α ιο κ κ  δε  * Γ ίο ;, 
Α α ρ ε ιο ν  β α ο ιλ ίο ς  ιχ τ ε λ ίο α ς  π α τ ά  rovr.

ταντά μέτ ιττ τον ζενξαντος την γέφνραν μτημοσιτα 
εχέτετο .

89. 4 κρύος δε δωρησάμετος Ματδροχλέα διέ^αιη
ές τψ  Εκρωπην, τοισι Ιωσι ηαραηηεχλας πλέει r ές τor 
Jlorror μέχρι *Ιστρον ποταμοί', briar δε άπιχωιται ές 
τ ον "ίστροτ, έτ&αντα orτον περιμίτειτ, ζενγΐΎττ ας τον 
ποταμον. το γάρ δη ιπνταιδν ήχον *Ιωιές τε χαι ΛιοΧέες 
χαι £λλησπόττιοι. δ μετ δη ταντιχδς στρατός τάς Κνα- 
rtας διεχπίωσας επλεε ι&ν τον *Ιστρον, άταπϊώσας δε 
am  τον ποταμον δυω* ημερέων πλόον σπο θαλάσσης 
του ποταμόν τον ανχένα, έχ τον σχίζεται ta  mount 
του *Ιστρον, έζείητχο. Ααρύος δε ως δα3η τον Βόσπο
ρον κατά την ττχεδίην, έπορηοτο διά της Θρηίχης, άπι- 
χόμενος δε ίπι Τσάρον ποταμον τάς πηχάς έστρατΌττε-' 
δενσατο ημέρας τρως. j

90. *0 δε Τίαρος λέγεται νπδ των π&ριοίχων ura
ποταμών αριστος τα η  άλλα ές axsctr φέροηα, χαι δη 
χολ ανδρασι χαι ιττποισι ψωρην άχέσασθαι. εισι δι c 
του αι πήγα< δνών δέονοαι τεσσερηχοντα ΐχ πέτρης της 
αντξ$ φέονσαι · χαι αι μέν αντέων είσι ηκχραι αι δέ 
θερμοί οδος δ* έπ' αντάς ίση  Τση έξ *ΙΙραίον τε πο- 
Jco> \Της παρα χαι έξ 'Αποΐλωη’ης της έν
Ενξεένω rron^’fR fr  ηαερέαν έχατέρη. έχδιδοι δε 
Τίαρος οντος ές τον Κονταδοσδον ποταμον, δ δε Κον 
Ταδεσδος ές τον 'Αγριάνητ, δ δε 'Αγριάνης ές τον Ε$ροψ 
Β'δε ές θάλασσαν την παρ' Αινώ πάλε.
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91. *Erd τοντον ών τον ποταμόν άπιχόμενος ο Αα~ 
ίίος ως έστρατοπεδευσατο, ησ&εις τώ ποταμώ στηλην 
ττησε χαι ίν&αντα, γράμματα έγγράψας λίγοντα rude * 
'Βαρου ποταμού χεφαλαϊ ύδωρ (χριστόν τε χαι χάΗαστσν 
•ορέγονται πάντων ποταμών και έπ αντάς άπίχειο, 
ίαυνων Ιπι Σχν&ας στρατόν, άνηρ άριστός τε χαϊ χάλ- 
~ιστος πάντων άν&ρώπων, Ααρείος ό *Υστάσπεος, Περ- 
'άαν τβ χαι πόσης της ηπείρου βασιλεύς, ταντα δη ΐν-
αντα έγράφη.

92. Ααρείος δε έν&εντεν όρμη&εις άπίχετο ές άλλον 
οταμόν, το} οννομα *Λρτισχός έστι, ός δ ιά ’Οδρνσέων 
*ει. in'} τοντον δη τον ποταμόν άπιχόμενος Ιποίησε 
οιόνδε· άποδιξας χωρίον τη στρατιη, ίχε)*νε πάντα 
•νδρα λίχλον ενα παρεξιόντα τιΰέναι ές τό άποδεδεγμέ- 
ον τοντο χωρίον. ώς δέ ταντα η στρατιη έπετέ).εσΒ, έν- 
ϊαντα χο)χονονς μεγάλους των λί&ων χαταλιπών ιστέ- 
awe την στρατιψ.

93. Πριν δε άπιχέσ&αι έπι τον *Ιστρον πρώτους 
*άρίει Γειας τους ά&ανατίζοντας. οι μεν γάρ δη τον

'|«2,αλ ΐ̂’(5Γ/(7σον εγοντες Θρηίχες χαι νπιρ *ΛπολλωνΙης τε 
■αι Μεσαμβρίης πόλιος οίχημένοι, χαλενμενοι δέ Σχνρ* 
«ιαδαι χα\ Νιηηχίοι, αμαχητί σφέας αντους παρέδοσαν 
Ααρείω' οί δε Γέται προς αγνωμοσύνην τραπόμενοι 
χυτίχα έδον)ώ&ησαν, Θρηίχων έόντες άνδρειότατοι χαι 
ιχαιότατοι.

94. *Λ&ανατΙζσυσι δέ τόνδε τον τρόπονΦ οντε άπο- 
*ησχειν έοηπονς νομίζονσι) Ιέναι τε τον , αηολλνμενον 
αρά Ζαλμοξιν δαίμονα* όί δέ αυτών τον αυτόν τοντον 
ομίζουσι Γεβελίΐζιν. διά πβντετηρίδος δέ τον πόλω
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λαχόντα αίει σφεων αυτών άποπέμπονσι άγγελον παρ 
τον Ζαλμοξιν, έντελλόμετοι των αν έκάστοτε δέωνται, 
πίμηονσι δέ ωδε * οι μεν αντων ταχ&εντες ακόντια τρία 
ϊχονσι, άλλοι δε Stakeβο ντες τον αποπεμπομένον παρά 
τον Ζαλμοξιν τας χέίρας και τονς πόδας, άνακινησαντες 
αυτόν μετέωρον ριπτενσι ές τας λόγχας. ην μεν δη άπ ο
θόνη άναπαρεις, τοισι δέ ΐλεως ό θεός δοχέει είναι· ψ  j 
δε μη αποθάνη, αιτιώνται αυτόν τον άγγελον, φάμενοί j 
μιν άιδρα κακόν είναι, αΐτιησάμενοι δε τούτον α)1ον\ 
άποπέμπονσι· έντέλλ^νται δέ ετι ζώοντι. οντοι οι αν- * 
τοι Θρηίκες και τιρός βροντήν τε και αστραπήν τοξενον- 
τες άνω προς τον ουρανόν άπειλενσι τω θεώ, ονδίνα 
aMjov θεόν νομίζοντες είναι εϊ μη τον σφέτερον.

95. ‘/Ις δέ έγώ πννθάνομαι των τον *Ελλήσποντον 
οικεόντων ‘Ελίψων και Πόντον, τον Ζαλμοξιν τούτον, 
ιόντα άνθρωπον δουλένσαι tv Σαμω, δουλενσαι δέ Ιϊν-  
θαγόρη τω Μνησαρχον ένθευτεν δέ αυτόν γενόμενον 
ύ^ν θέρον χρήματα κτησασθαι συχνά, κτησάμενον δε 
απελ&ειν (ς την εωντου* ατβ δέ κακοβιων τε ιόντων των 
Θρηϊκων και υπαφρονεστέρων, τον Ζαλμοξιν τούτον tπί
στα μ εν ον δίαιτάν τε ’ΐάδα και ηθεα βαθύτερα η κατά 
Ορηΐκας, οϊα °ΕλλησΙ τε όμιλησαντα καί *Ελληνων ον τοί 
άσθενεστάτω σοφιστή Πνθαγόρη, κατασκευάσασθαι 
άνδρεώνα, tg τον πανδοκενοντα των αστών τονς πρώ
τους καί ευωχέσντα άναδιδάσκειν, ως ούτε αυτός ον τε υι 
σνμπόται αντον ον τε oi ix τούτων αίεϊ γινόμενοι απο- 
θανίονται, άλΧ ηξοησι ές χώρον τούτον, ινα αίει περιε- 
όντες ΐξονσι τά n an *  αγαθά, έν ω δέ έποίεε τά κα- 
ιαλ&χθέντα καί έλεγε τούτα, tv τουτω κατάγαιον οίκημα 
έπο&το. ώς δέ oi παντελέως είχε τό οίκημα, ίκ μέν τώ»

t
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LIB. IV. CAP. 94 —  97.
Φ

&Θρήϊχων ηφανίσ&η, καταβάς δε κάτω ές το κατάγαιον 
’ Μοι’κημα διαιτάτο Ιπ ετεα τρία · οι δε μιν Ιπόϋεόν τθ 
ίβκ«« επενΟεον ως τε&νεώτα · τέταρτοι δε ετεϊ έφανη τοί- 
\$σι Θρήίξι, και οϋτω πι&ανά σφι έγενετο τα Ό#γε δ 

Ζαλμοζις. ταντα φασί μιν ποιησαι.
96. *Εγω δε ηερϊ μεν τοντον και του καταγαίον 

jfjοικήματος οντβ άπιστέω οντβ ων πιστεύω τι Μην, δοκέω 
i/|<5e πολλοισι ετεσι πρότερον τον Ζαλμοξιν τοντον γενε- 
*| σ&αι Πνΰαγόρεω. βίτβ ie ίγένετό τις Ζαλμοξις άν&ρω·

ηος, βιΫ έστί δαίμων τις Γετησι οντος ίπιχώριος, χαι- 
ίτω. οντοι μεν δη τρόπο) τοιοντο* χρεωμένοι, ώς 

•χειηώΟησαν υπό Ιίερσίων, ε'ίποντο τω άλλω στρατω.

97. Λαρέίος δε ως άπίκβτο και ο πεζός άμ* αντφ 
στρατός έπι τον *Ιστρον, ένϋαιπα διαβόητων πόστων

αρείος ίχίλευσε τους Ιωνάς την σχεδίην λνσαντας επε· 
σ&σι κατ ήπειρον έωντζ) και τον έκ των νέων στρατόν* 
μελλόντων δε των 'ίωνων λνειν και ποιέειν τα κβλενόμενα, 
■Κωης ο >Ερξανδρου, στρατηγός ίων Μντιληναίων, ελεξβ 
JaQe/oj τάδε, πνΟόμενος πρότερον εΐ οι φί)κ>ν εΧη γνώ· 
μην (χποδιχεσ d ca παρα τον βονλομένον όχποδείχννσχλαι · 
SL βασιλεύ, έπι γην γαρ μελΜις στρατευεσ&αι, της οντε 

•liftφ\ρομίνον φανησεται ουδόν οντβ πόΜς οίκεομενη * orv 
***ννν γέφυραν ταντην εα κατά χώρην έστάναι, φυλάχονς 

αντης Μπών τοντονς ο'ίπερ μιν εζ/ενξαν και ην τε κατ a 
νοον πρηζωμεν ενρόντες Σκνϋας, εστι άποδος ημΧν, ην 
τβ κα\ μη σφεας ενρείν δννεώμε&α, η γβ άποδος ημίν 
ασφαλής· ον γάρ εδεισά κω μη έσσω&έωμεν νπό Σκν- 
&έων μάχη, αλλά μάλλον μη ον δυνάμενοί σφεας ενρει> 
πάΰωιιεν τι άλωμενοι. καί τάδε λεγβιν φαίη τις &ν με

r



48 H ER O D  ΟΤΙ

έμεωντον εινεχεν, ώς καταμίνω ■ εγώ δί γνώμην μίν τήν 
ενρισκον άρίστην σοι, βασιλεύ, ές μέσον φέρω, αυτός 
μέντοι εψομαί τοι και owe αν λειφμείψ. Κάρτα τε 
ησ&η τη γνώμη Ααρέΐος, καί μιν̂  ημειψατο τόϊσδε · Salve 
Αίσβιε, σωχΗντος έμεΰ όπίσω ές οίκον τον έμόν έπιφά- 
νη&i μοι πάντως, 'ίνα σε άνύ χρηστης σνμβονλιης χρτΓ 
στοΊσι ιργοισι άμείψωμαι.

98. Ταντα εϊπας και απάψας αμματα εξήκοντα ίν 
Ιμάντι, καλέσας ές λόγους τους */ώνων τυράννους ϊλεγε 
τάδε * *Λνδρες *Ιωνες, η μεν προτερον γνώμη άποδεχ&ει- 
σα ές τψ  γέφυραν μετεΐσ&ω μοι, εχοντες δε τον ιμάντα 
τον δε ποιέετε τάδε· έπεάν με Ι'δητε τάχιστα πορενάμε- 
νον έπι Σκυ&ας, από τούτον άρξάμενοι τον χρόνον λύε
τε άμμα εν έκάστης ημέρης * ην δε έν τουτω τω χρόνια 
υη παρέω άλλα διεξέ).&ωσι νμίν αι ημέραι των άμμά- 
των, omon)Jaτε ές την νμετέρψ αυτών, μέχρι δε τούτον, 
έπεί τε οντω μετέδοξε, φυλάσσετε την σχεδιην, πάσαν 
προ&νμίην σωτηρίης τε και φυλακής παρεχόμενοι, ταν
τα δε ποιενντες έμοι μεγάλως χαριέίσ&ε. Ααρέίος μεν 
ταντα εΐπας ές το πρόσω έπείγετο.

99. Της δε Σκυ&ικης γης η Θρηικη τό ές μάλασ
σαν πρόκειται, κόλπον δε άγομένου της γης ταντης, η 
Σκυ&ικη τε έχδέκεται καί ο *Ιστρος έχδιδοϊ ές αυτήν, 
προς ευρον άνεμον τό στόμα τετραμμένος, τό δε από 
*Ιστρον έρχομαι σημανέων, τό προς μάλασσαν αντης της 
Σκνμικης χώρης ές μέτρησιν. από *Ιστρον αυτή ηδη 
άρχαίη 2xv&ixi} έστι, προς μεσαμβρίην τε και νότον 
άνεμον κείμενη, μάχρι πόλιος καλεομένης ΚαρκινΙτιδος. 
τό δε από ταντης την μεν έπι μάλασσαν τψ  αντην φέ- 
ρονσαν, έονσαν ορεινήν τε χώρην και προκειμένην jo  ές
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f iIonov, νέμεται το Τανριχόν έθνος μέχρι χερσονήσου 
ης τρηχέης κα)£ομένης' αυτή δε Ις -θάλασσαν την προς 

1Irrr̂ LwT7yV άνεμον κατηχεί. ϊστι γάρ της Σχυθιχης τα 
l{fVvo μέρεα των ουρών Ις θάλασσαν φέροντα, την τε 

μεσαμβρίην xal ττ(ν προς την ηώ, κατάπερ της 
ίττικης χώρης· κα) παραπλήσια ταντη xal οι Ταύροι 
έμονται της ΣχνΟιχης, ώς ε-ί της'Λττνχης αλ).ο έθνος 

}ψαϊ μη ’Αθηναίοι νεμοίατο τον γοννόν τον Σοννιακόν, 
§_-άλλον Ις τον πόντον την άκρην άνεχοντα, τον από 
iiogixov μέχρι *Λναφλνστον δήμου, λέγω δέ ώς είναι 

ιψαυτα σμιχρά μεγάλοι&ι σνμβαλέειν. τοιοΰτον η Ταυ- 
’&χη Ιστι. ος δέ της 5Λττιχης ταντα μη παραπέπλωχε, 
ψ,'ώ δε άλ)χΰς δηλώσω' ώς εΐ της'ΐηπνγίης ά).λο έθνος 

fy u  μη "ΐηπνγες άρξάμενοι Ιχ ΒρεντεσΙον λψένος άπο· 
}'§υμοίατο μέχρι Τάραντος xal νεμοίατο την άκρην, δυο 
Φ  λίγων ταντα πολλά )£γω παρόμοια, τοΊσι αλλοισι 

η Ταυριχη.
ί*Ρ 100. Το δ* από της Τανριχης ηδη Σχυθαι το κα- 

των Ταύρων χαϊ τα προς θαλάσσης της ηοίης 
ψμονται, του τε Βοσπόρον τον ΚψμερΙον τά προς 

"Υτΐέρης χαϊ της )1μνης της Μαιητιδος μέχρι Τανά'ώος 
Λοταμου, ος ΙχδιδοΊ Ις μυχόν της Μμνης ταντης. ηδη ων 
^ilrro μεν *Ιστρον τά χατνπερθε Ις την μεσόγαιαν φέ· 

αποχληιεται η Σχνθιχη νπό πρώτων *Λγαθνρσων, 
' Γ α Νευρών, ϊπειτα δε 'Λνδροφάγων, τελευταίων δε
^(ελαγχλαίνων. "

101. "Εστι ών της Σχυθιχης ώς Ιονσης τετράγωνον, 
Afi'JV δυο μερέων χατψ.όντων Ις θάλασσαν, πάντμ ίσον 
ρ'Β* τβ Ις την μεσόγαιαν φέρον χαϊ τό παρά την θάλασ- 
fltry. από γάρ "Ιατρού Ιπϊ Βορνσθένεα δέκα ημερέων
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οδός, από Βορυσθενεός x ini την λίμνην την Μαιητιν 
έτέρων δεχα · και το από θαλάσσης ές μεσόγαιαν ί  
τους ΜελαγχλΜίνονς τους χατνηερθε Σκνθίων οιχημέ
νους είκοσι ημερίων οδός, η δε οδός η ημερησίη ανα 
διηκοσια στάδια σνμβίβληταί μοι. οντω άν εϊη τη 
Σκνθιχης τά έπιχάρσια τετραχισχιλίων σταδίων καί τα 
όρθια τά ίς την μεσόγαιαν φεροντα έτερων τοσοντωι 
σταδίων, η μέν νυν γη αντη i<rri μεγαθος τοσαντη.

102. Οι δε Σκνθαι δόνΐες σφίσι λόγον ως ονκ οιο
τε  εισι τον Ααρείου στρατόν Ιθνμαχίη διώσασθαι μονΛ j 
νοι, επεμπον ές τους πλησιόχωρους άγγελ.ονς * των 
xui δη οι βασιλέες σννεΧθόντες έβονλ^νοντο ως στρατοίΜ > 
Απελαύνοντας μεγάλου, ησαν δε οι σννελθόντες βασιλέες ί 
Ταύρων και ^Αγα θύρσων και Νεύρων χαι'Ανδροφάγωΐ < 
και ΜελαγχλαΙνων χαι Γελωνών χαι Βονδίνων χαι Σαν· t 
ροματίων. f

103. Τούτων Ταύροι μεν νόμοισι τοιοισίδε χρίωνται * 
θνονσι μεν τη παρθένοι τους τε νανηγονς και τονς αέ I 
λαβωσιcΕλλήνων έπαναχθίντας, τρόποι τοιώδε * χαταρ 
ξαμενοι βοηαλω παίονσι την κεφαλήν, οΣ μεν δη λίγου 
ως το σώμα από τον κρημνόν ώθεονσι κάτω (ini γά 
κρημνού ΐδρνται το ίρόν), την δε κεφαλίμ άναστ 
ρονσι * οι δε κατά μεν την κεφαλήν όμολογέονσι, τ 
μέντοι σώμα ονκ ώ&εεσ&αι από του κρημνού λίγου 
αλλά γη κρυπτεσθαι. την δε δαίμονα τούτην τη 
ουσι, λεγουσι αυτοί Ταύροι3Ιφιγένειαν την 'Αγαμέμνον 
είναι, πολεμίους δε άνδρας τους αν χειρώσωιπαι noif 
ρνσι τάδε· άποταμων έκαστος κεφαλήν άποφερεται * 
χμ  ohda, επειτα έπι ξνλον μεγάλου άναττείρας toπρ ί  
της οικίης υπερεχονσαν πολλόν, μάλιστα δε υπέρ
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καπνοδόχτβ· φασϊ δέ τοντονς φνλάχονς τη; οικίη; πά· 
σης νπεραιωρέεσθαι, ζωονσι δέ από ληί'ης τε και πο- 
Ημον.

104. \4γάθνρσοι δέ άβρότατοι άνδρες εισΐ καί χρί'- 
σοφοροι τα μάέαστα, έπίκοινον δέ των γνναικων την μϊ- 
ζιν ποιευνται, ινα χασέγνητοί τε αλλ^λωτ εωσι και οϊκτμοι 
έοντες παντες μίμε ηθόνοι μητ εχθεϊ χρέωντοα ές άλ- 
ληλονς. τα δ* άΏ,α νόμαια Θρηϊξι προσκεχωρηκασι.

105. ΙΥενρο) δέ νόμοισι μέν χρΐωνται Σκνθιχοίσι, 
γενε// δέ μη/ πρότερόν σφεας της Ααρείον στρατηλασίης

’ j κατέλαβε txhntlv την χωρψ πάσαν νπ'ο υφίων. δφιας 
 ̂ γάρ σφι πο)λονς μέν η χωρη uvtquive, οί δέ πλεννες 
 ̂ άνιοθέν σφι έχ των έρημων έπέπεσον, ές ο πιεζόμεΐ'οι 

^ ι οϊκησαν μετά ΒονδΙνων την έωντών έκλιπόντες. κινδυ· 
! νενονσι δέ οί άνθρωποι οντοι γόητες είναι· λέγονται 

γάρ νπό Σχνθέίύν και ‘Ελλήνων των έν τι/ ΣκνΟικτ/ κάτ
ι οικημένων ως ϊτεος έκαστον απαξ των ΙΥενρών έκαστος 
λνχος γίνεται ημέρας όλίγας και αντις όπισω ές τωντό 
κατ/σΓατat. έμε μέν t w  ταντα λέγοιτες ον πείθονσι,

'· Ηγονσι δέ ονδέν ησσον, καί ομννονσι δέ λέγοντες.
106. Ανδροφαγοι δέ άγριωτατα πάντων ανθρώπων 

\ εχονσι ηθεα, οντε δίκην νομίζοντες ο ντε νόμοι ονδενι 
; χρεωμένοι * νομάδες δέ είσι, έσθτμα δέ φορέονσι rf/ 
t Σκυθικί/ ομοίην, γλώσσαν δέ ίδίψ εχονσι, άνθριοποφα- 
’ γέσυσι δέ μοννοι τοντοτν.

107. Μελάγχλαινοι δέ εψατα μέν μϋ,ανα φορέονσι 
ι παντες, έπ ων και τάς έπωννμίας εχονσι, νόμοισι δέ 
! Σκνθικοΐσι χρέωνται.

108. Βονδϊνοι δέ, έθνος έόν μέγα και πολλόν, γλαν- 
κον re παν ϊσχνρως έστΥ καϊ πνρ^όν. πόλις δέ έν αν-
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τοϊσι πεπάλισται ξύλινη, οννομα δέ τη πολχ (στι Γύω- 
νόζ’ τον δέ τεΐχεος μεγαδος χωλόν εχαστον τριηχοιτα 
σταδίων (στι, υψηλόν δε καί παν ξνλινον, καί οιχίαι 
αντών ξιλινοί καί τά ιρά. εστι γάρ δη αντό&ι *£uip i- 
χων &εών ίρά ‘Ελληνιχως χατεσχενασμένα άγάλμασί re 
καί βωμοϊσι καινηΰϊσι ξνλίνοισι, χαι τω Αισννσο) rote- 
τηρίδας αν άγονοι χαι βαχχενονσι. εισι γάρ ο» Γελωνοι 
το αρχαίον “Ελλ.ηνες, εχ δε των Εμπορίων ίξαναοτάπες 
οΐχησαν (ν τοϊσι Βονδίνοισι · χαι γλωσση τά μεν Σχν- 
&ιχϊ] τά δε ‘Ελλην&η χρεωπαι.

109. Βονδϊνοι δέ ου τjj αντfj γΐώσση χρίωνται καί 
Γελωνοί* qU* ονδέ δίαιτα η αντη ίση Γύωνοΐσι χαι 
Βονδίνοισι · οι μ b  γάρ Βονδϊνοι ίόηες αντόχ&ονες νο
μάδες τε είσι καί φ&ειροτραγεονσι μοννοι των ταντη, Γε- 
λωνοι δε γης τε ίργάται καί σττογάγοι καί χηπονς (χτη- 
μίνοι, ονδεν την Ιδέην ομοίοι ονδέ το χρώμα. νπο μεντοι 
* Ελλήνων χαλιόνται χαι οι Βονδϊνοι Γελωνοι, ονχ όρΰώς 
χαλεομενοι. η δε χώρη σφέων πάσα (στι δασέη Ιδη σι παν- 
τοίησι * b  δε τη ϊδη τη πλείστη (στι λίμνη μεγάλη τε καί ■ 
πολλή καί έλος καί χάλαμος περί αντην εν δε Tarn? έτν- 
δριες αλίσχονται καί χάστορες χαι άλλα &ηρία τετραγ^> ο- 
προσωπα, των τά δέρματα περί τάς σισνρας παραρψάτττε-
τaif χαι οι σρχιες αντοϊσί εισι χρήσιμοι (ς νστ ερίων άχεστν.

110. Σανροματιων δέ περί ωδε λέγεται, οτε °ΕλλτΓ 
νες Αμαζοσι (μαχεσαντο (τάς δέ Αμαζόνας χαλεονσι 
Σχν&αΐ Οιορπατα, δυνατοί δέ το οννομα τοντο κατ* ι 
Ελλαδα γλώσσαν άνδροχτόνοί’ οιορ γάρ χαλεονσι τον 
ανδρα, το δέ πατά xnbsw ), τότε λόγος τους “Ελληνας ; 
ήχησαντας rjj έπι Θερμώδοντι μάχη άποπλεειν άγοντας ? 
τρισι πλοίοισι των 'Αμαζόνων οαΐ»ί ηδυνεατο ζωγρτ,σαι, ;
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ας δί iv τώ ηύ.άγεί inι-Οεμένας έχκυψαι τους ανδρας.
'*■ τλοΤα δε ου γινώσχειν αυτας, ουδέ ητβαΧοισι χρησΰαι 

ονδε ιστίοισι ονδε ειρεσίη’ ά)Χ (ηει (ξέκοψαν τους αν- 
δρας, (ψέροττο χατα κύμα και άνεμον, καί άηιχνέονται 
της λίμνης της Μαιίμιδος έπι Κρημνούς, οί δΐ Κρημνοί 
Έΐσϊ γης της ΣχχΌεων των (λευ&έρων. έν&αντα άπο- 
βάσαι αηο των πλοίων αΐ Αμαζόνες ώδοιπόρεον (ς την 
ουεΒομένην. (ντυχονσαι δε πρώτο) ιπποφορβίο) τούτο 
διηρτχασαν, xal (sii τούτων Ιηπαζόμεναι ϋ.ηίζοντο τα 

>'* {των Σχν&έων.
111. 01 δε ΣχυΟαι ονχ εϊχον σνμβαΜσΟαι το ττρζ- 

μα ’ ούτε γαρ ηωνην οντβ έσΟητα οντε το ΪΟνος (γΙ· 
,β νωσχον, α)Χ έν Όώνματι ησαν οκό Ο εν ελΰοιεν, έδόκεον 
·'*■■ 3’ αυτ ας είναι ανδρας την αυτήν ηλτχίην ε/οττας, μάχιμ 
y  18  δη προς αυτ ας iποιενντο. (χ δε της μάχης των νε· 

τρων (χρταησαν οι Σχν&αι, καί οντω εγιωσαν (ονσας 
'* γυναίκας, βονλενομένοισι on· αντοϊσι ϊδοξε χτεΐνειν μεν 
y  ονδενϊ τρόηω ϊτι αυτ ας, εωντών δε τους νεωτάτονς άπο- 
+ πέμψαι (ς αντας, πλη&ος ετχάσαντας όσαιπερ ΙχεΊναι 
* ησαν το ντους δε στρατοπεδευεσ&αι πλησίον έχεινέων 

*αί ποιέειν, τάπερ αν καί ΙχεΊναι ποιέωσι * ην δε αυτους 
διώχωσι, μαχεσ&αι μεν μη, νποψενγειν δέ· (πεάν δε 
τηανσωνται, ελ&όντας αυτοί»? πλησίον στρατοπέδευε- 

) *7&αιβ ταντα έβον)ευσα)το ol Σκυ&αι βονλόμενοι έξ αν·  
αεων παιδας (γγενησεσ&αι.

112.'Αποηεμφ&έντες δΐ οι νεηνίσχοι (nolevv τά (ν- 
τεταλμένα. (πει δε εμα&ον αντους αι 'Αμαζόνες (π ου- 
‘δ&μιτ} δηλησει άπιγμόονς εων χαίρειν προσεχώρεον δε 
πλησιαιτέρω το στρατόπεδον τω στρατόπεδότ (π ημερη 

><\?χάστΎ). εϊχον δε ουδέν ουδ* οι νβψίσχοι, ώσπερ ουΛβ
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ni 'Αμαζόνες, εί μη τα όπλα καί τονς ίππους' αλλά 
ζάην εζωον την αντην έκείνησι, &ηρενοντίξ τε και ληϊ- 
ζόμενοι.

113. 'Εποίβνν δε- αΐ 'Αμαζόνες ές την μεσαμβοίτρ 
τοιονδε * έγίνοντο σποράδες κατα μιαν τε καί δυο, πρό
σω δη tat αΧΧηΧεων ές ενμαρίην άποσκιδνάμεναι. μα- 
χϊόντες δε και οί Σχν&αι (ποίενν τωντό τούτο · καί τις 
μοννονΰεισέων τινι αντίων ένε/ρίμπτετο, και η 'Αμαζών 
ουκ απωϋίετο αλλά περιείδε χρησασ&αι. καϊ^ρωνησαι 
μεν ονκ είχε (ον γάρ σννίεσαν αΧΧηΧων), τη δε χειοί 
ϊφραζε (ς την νστεραίην έΧ&εϊν ές τωντδ χωρίον και έτε
ρον αγειν, σημαίνονσα δυο γενέσ&αι, και αντη έτέρτρ 
αξειν. δ δέ νεψίσκος, έπεί απηλΰε, εΧεξε τανια προς 
τους λοιπούς’ τη δε δεντεραΐη ηΧ-ίλε ές τδ χωρίον αυτός 
τε οντος καί ιτερον ηγε, και την 'Αμαζόνα ενρε δεντέρην 
αντην νπομένονσαν. οί δε λοιποί νεψίσκοι ώς έπν&ον- 
το ταντα, καί αυτοί έκτιλωσαντο τας λοιπός των 'Αμα
ζόνων.

114. Μετά δε σιμμίξαντες τα στρατόπεδα οϊκεον 
ομον} γυναίκα ίχων έκαστος τ αντην τη τό πρώτον σννε- 
μίχ&η. την δε φωνήν την μεν των γυναικών οί ανδοες 
ουκ έδννεατο μα&έϊν, την δε των ανδρών αί γυναίκες 
σννίλαβον. έπεί δε σννηκαν αλληλων, ελεξαν προς τ ας 
'Αμαζόνας τάδε οί άνδρες- *ΙΙμϊν εΐσί μεν τοκεες, εισι δέ 
καί κτήσεις. νυν ών μηκέτι π)*ννα χρόνον ζόην τοιηνδε 
εχωμεν9 αλλ απελχΧοντες ές το πλη&ος διαιτώμείΧαΧ 
γυναίκας^ δε εξομεν \μέ*ς και ονδαμάς άλλας. Α ί δί 
προς ταυτα ελεξαν τάδε* *&μείς ονκ αν δυναίμε&α οι 
κίειν μετά των νμετέρων γυναικών ον γαρ τα αντα 
Μμαια ημίν τε καί κείνησί έστι. ημείς μεν τοξενομέν τε |
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Ixtti αχοντίζομεν χάϊ ιππαζομεΰα, έργα δέ γνναιχηια ονκ 
ψαΰοιιιεν αι δε νμέτεραι γνναϊχες τονιων μεν ονδέν 
Ίων τομείς χατε)έξαμεν ποιενσι, Ι'ργ(χ δε γνναιχίμα ι σ ά 
ζονται μένονσαι εν τησι άμάξησι, οντ Iπι &TiQr(v <ονσαι 
οντβ u)Xr) ουδαμί). ονκ αν ων δνναίμε&α εκείνη σι σνμ- 
φέρεσ&αι. α)1* ει βοχΟ^σΰβ γννάίχας εχειν ημέας καί 
δοχέειν είναι διχαιότατοι, Ο,Οοντες παρά τους τοχέας 
απολαχετε των χτημάτων το μέρος· χάϊ ϊτχειτα Ο.&όντες 
οιχέωμεν έπ ημέων αυτών.

115. Επεί&οντο χάϊ έποίησαν ταντα οι νεψίσχοι. 
έπεί ίβ δέ άηοΐαχδτ'τες ιών χτημάτων το έηιβά)Χον ηλ- 

.&ον όπίσω παρά, τάς Αμαζόνας, Όάξαν αι γνναϊχες 
προς αντους τάδε· *///ιιέας εγει φόβος ίβ χαϊ δέος, οχως 
χρη οϊχέειν εν τωδε τω χώρω τούτο μεν νμέας άποστε- 
ρησάσας πατέρων, τοντο δέ την γην τψ  νμετέρψ δηλη- 
συμένας πολλά, αλλ* έπεί ίβ άξιουτβ ημέας γιταίχας 
εχειν, τάδε ποιέετβ άμα ημίν φέρετε} έξαναστέωμεν 
ix της γης τησδβ, καί περησαντες Τάνάίν ποταμόν οι- 
χέωμεν.

•

116. ΕπείΟοντο χάϊ ταντα οι νεψίσχοι. διαβάτες 
) δε τον Τανάιν ωδοιπορεον προς η?4 ον άνίσχοντα τριών
μεν ημερέων από του Τανάϊδος οδόν, τριών δέ από της 
Μμιης της Μαιητιδος προς βορην άνεμον, άπιχόμενοι 

1 ές τοντον τον χώρον έν τώ ννν χατοίχψπαι, οϊχησαν 
• τοντον. καί διαίτη από τοντον χρέωνται τμ παΧαιϊ) των 
! Σανροματέων αι γνναϊχες, καί έπϊ <Θηρην έπϊ ίππων έχ- 
) φοιτώσαι άμα τοίσι άνδράσι καί χωρίς τών άνδρών, καί 
 ̂ές πόλεμον φοιτώσαι, καί στολήν την αυτήν τοίσι άν- 
! δράσι φορέονσαι. ✓
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117. Φωνή δε οι Σαυρομάται νομιζονσι Σχν&ιχή 
σοΧοιχίζοντες alnjj από τον αρχαίου, inti ου χριστώ 
έξέμα&ον αντην αί ’Αμαζόνες, τα περί γόμων δέ ώδ 
σ<μ δισχέεται * ον γαμέεται παρ&ένος ονδεμέα, πριν αν 
των πολεμίων ατδρα anoxttivjj. αί δέ τινες αντέων και 
τελευτά σι γηραιαι πριν γημασ&αι, ον δννάμεναι τον 
νόμον ίχπλήσαι.

118. *Επι τοντων ών των χαταλεχ&έντων έ&νεων 
τους βασΰίας aha μένους Ιστιχομενοι των Σχν&ίων οι 
άγγελοι ιλεγον ίχδιδάσχοντες, ως ο Πέρσης, επειδή οι 
τα έν ττ} ήπειροι τ§ έτερη πάντα χατέστραττται, γειμυραν 
ζευξας έπι τω ανχενι τον Boon όρον διαβεβηχε ές τήνδε 
την ψιειρον, διαβάς δέ ναι χαταστρεψόμενος Θρίμχας 
γεφνροΊ ποταμόν *Ιστρον, βονλόμενος χαι τάδε πάντα 
νπ* έωντοι ποιήσασ&αι. cΥμείς ων μηδενι τρόπω έκ του 
μέσον χατήμενοι περιίδητβ ημέας διαφ&αρέντας, ά)λά 
τωντό νόησαντες άντιάζωμεν τον έπιόντα. ονχων ποιή
σετε ταντα; ημείς μεν πιεζόμενοι η έχλείψομεν τήν χά
ρην ή μίναντες ομολογίη χρησόμε&α' τί γάρ πό&ωυεν 
μη βονλομένων νμέων τιμωρέειν; νιΓιν δε ονδεν έπι τούτοι 
ϊσται έλαφρότερον. ήχει γάρ ο Πέρσης ονδέν τι μάλλον in 
ημέας η ον xal in* νμέας, ουδέ οι χαταχρησει ημέας χα- 
ταστρεψαμενο) νμέων άπέχεσ&αι. μέγα δε νμίν λόγων 
τωνδε μαρτυρίαν ίρίομεν · ει γάρ in ημέας μοννονς έστρα- 
τηλάτεε ο Πέρσης τίσασ&αι τής ρροσΰε δουλοσύντ,ς βου- 
Χόμενος, χρην αυτόν πάντων τωνμΧΧων άηεχόμενον οντω 
ιέναι ini την ήμετέρηβ  ̂ χαι αν Ιδήλον πάσι ως ini 
Σχύ&ας έΧαύνει χαι ονχ in i τους άλλους, ννν δε in ti τε 
τάχιστα διέβη τήνδε την ήπειρον, τους am έμποδων γι
νομένους ήμερουται πόντας' τούς τε δή άϊλονς ϊχει νπ*
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ουτω Θρηΐχας, xul δη καί τους ημίν έοντας πλησιοχω- 
ονς Γειας.

119. Ταυτα Σκυ&εων in αγγελλόμενων έβονλευοντο 
ϊ βασιλείς οι από των έ&νέων ηκοντες, χ«/ σγεων έσχί- 
‘&ησαν αί γνωμαr  δ μεν Γείωνός καί δ Βουδινος και

Σαυρομάτης κατα τωυτο γενόμενοι νπεδίκοντο Σκυ- 
ν$σι τιμωρησειν, δ δε ’Αγάϋυρσος και Νενρδς και *jtv- 
ροφαγος και οι των Μελαγχλαινων και Ταύρων τάδε 

{ί ϊκν&ησι υπεκρίναντο ■ Ει μεν μη υμείς ΐατε οι πρότε- 
ζί \ον αδικησαντες Περσας και αρξαντες πολέμου, τούτων 
$ ψομενοι των νυν δέεστε Ηγειν τε αν έφαίνεσϋε ημίν 

Φ&α, και ημείς υπακουσαντες τώυτδ αν νμίν έπρησσο- 
νυν δε νμείς τε ές την εκείνων Ισβαλδντες γην ανεν

η__ ν ίπεκρατέετε Περσιών, όσον χρόνον νμίν δ &εός
αρεδιδου · καί iκείνοι, ίπεί σφεας ώυτδς Όεδς έγεΐρει, 

ψ> δμοίην νμίν αποδιδοΰσι. ημείς δέ ούτε τι τότε ηδι- 
ησαμεν τους ανδρας τούτους ονδεν, ούτε νυν πρότεροι 
£Βΐρησόμε&α αδικέειν. ην μέντοι inijj και ini την ημε- 
Ιρψ  αρξη τε αδικιών, και ημείς ου πεισόμε&α. μέχρι 
i τούτο ίδωμεν, μενέομεν παρ ημίν αντοίσι * ηκειν γιχρ 
>οκιομεκ ουκ in ημεσς Περσας, α)£ ini τους αίτιους 
ης αδικιης γενομένους.

120. Ταυ τα ως αηενειχ&έντα inv&oino οϊ Σκύ&αι, 
βουλευοντο ΙϋνμαχΙην μεν μηδεμίαν ποιέεσ&αι έκ τον 
μφανέος, ότι δη σφι ουτοί γε σύμμαχοι ου προσεγένον-

Ε»ο9 νπεξιόντες δε καί νηεξελαυνοντες τα ψρέατα, τα 
\ |  :αρε£Ιοιεν αυτοί, καί τας κρψας συγχουν, την ποίην τβ 
' I κ της γης έχτρίβειν, διχου σφεας διελόντες. καί προς 

τψ  μιαν των μοιρέων, της ίβασιλευε Σκωπασις, 
(ροσχωρεειν Σαυρομάτας· τοντους μεν δη υπαγειν, ην

✓
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tsi\ τοντο τραπητα* ο Πίησης, l$ v  Tavuido; ποταμον 
παρα την ΜαιτΙμιν λίμνην νποηενγοντας, απελαννοντός 
τβ τον Περσεω, ίπιοντας διώχειν. αντη μεν σφι μία ην 
μοίρα της βασϋ.ηιης, τεταγμένη ταντην την οδόν ήπερ 
ειρηται. τα; δε δνο των βασιληέων, την τε μεγάλην τη; 
ηρχε 'ΐδάν&νρσος, ναι την τρίτην της ίβασίλενε Τάξανις, 
σντελ&ονσας ές τώντό, ναι Γελωνών τε ναι Βοϊδινών 
προσγενομίνωνί ημίρης ναι τούτον; οδω ποοίχοντας των 
Περσιών νπεξαγειν, νπιόνtag τε ναι ποιενντας τα 
βον'/^νμένσ. πρώτα μεν rw  νπαγειν acfia; i&v Tc3rJ* 
χωρίων των απειπαμίνων την σηετίρην σνμμαχίην, <τα 
ναι τοντονς ίχπολεμώσωσι · εΐ δε μη εχόντε; γε νπίδν-9* 
σαν τον πόλεμον τον προς Πίρσας, α)Χ αχ όντας ίχττο- |5ξ 
ίεμώσαι · μετά δέ τοντο νποστρεηειν ες την σηετίρτ 
vui ίτηχειρίειν, ην δη βονλενομενοισι δοχίη.

121. Ταχτα οι Σχν&αι βονΧενσάμενοϊ νπηηίαζο 
την jlίαρύον στρατιην, προδρόμονς άποστείλαντες τ 
ιππέων τονς αρίστονς. τα; δε· αμάξας, (ν τϊ}σί σψΐ δ> 
αιτατο τα τεχνα τε ναι αί γννοΓιχε; πασαι, ναι τα προ 
βατ α πλην οσα σηι ίς ηορβην ιχανα ην, το σαΐτα ντο 
λιπομενοι τα α)Χα αμα τ,ησι αμαζησι προέπεμψαν, έν 
τειλάμενοι αίει το προς βορεω έλαννειν.

122. Ταντα μεν δη προεχομίζετο, των δε Σχχ'&ί 
οι πρόδρομοι ώς ενρον τονς Πίρσας οσσν τε τριά 
ηαερεων οδόν απέχοντας από τον "ίστρον, οντοι μει 
τοντονς ενρόντες, τμίρης οδω προίχοντες, έστρατοπ 
δενοντο τα lx της γης φυόμενα λεαίνοντες. οι δε Πε\ 
σαι ώς είδον επιφανεισαν των Σχν&εων την σχπον  ̂
έπηίσαν χατά στίβον cut* νπαγόντων' ναι επεπα (πρόφ 
γαρ την μίαν των μοιρίων Χ&νσαν) οι Πίρσαι ίδίωχ&ί
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ρος r,0) re xa\ τον Ταναίδος. διαβάντων δέ τοντων τον 
?1 Γανσίν ποταμόν οΐ Πέρσαι έτηδιαβάντες έδίωχον, ές ο 
νΐ ών Σανροαατέων την χώρην διεξελΰόντες άπίχοντο ές

1ψ  των Βονδίνων.
123. Οσον μεν δη χρόνον οι Πέρσαι ηίσαν δια της 

Σχνϋιχης ν.αΐ της Σανρομάτιδος χωρης, οι δέ είχον ον- 
Ην υίνεσ&ίη άτε της χωρης έονσης χέρσου' έπεί τβ δε 
’? την των Βονδίνων χώρην έσέβαλον, έν&αντα δη έντν- 

Ύ̂ οντες τω ξνλίνιρ τείχεί, έχ)&λοΜ0των των Βονδίνων και 
ιεχενωμένον τον τείχεος πάντων, ένέπρησαν αυτό, τουιο 

ψέ ποιησαντες ε'ίποντο αιεΊ το πρόσω κατά στίβον, ές ο 
^ιεξελ&όντες ταντην ές τψ  έρημον άπίχοντο. η δε έρη- 

"νίΛος (χντη νπό ονδαμών νέμεται άνδρών, χέεται δέ νπεο 
^αής Βονδίνων χωρης, έονσα πλήθος έπτά ημερέων υδοΰ.

■miQ δέ της έρημον Θνσσαγέται οίχέονσι, ποταμοί δέ έξ 
*§κύτών τέσσερες μεγάλοι (Μοντες διά Μαιητέων έχδιδονσι 
Μ\ς την λίμνην χα)&ομένην Μαιητιν, τοίσι οννόματα xte- 

τάδε, Λνχος, "Οαρος, Τάνα’ις, Σνργις.
124. Επει ων ο Ααρείος ηλϋβ ές την έρημον πανσά- 

tWnevog του δρομον ϊδρνσε την στρατιην έπι ποταμιό 
ΗψΟαρο). τοντο δέ ποιησας, οχτώ τείχεα έτείχεβ μεγάλα 

ioov απ αλληλων απέχοντα σταδίονς ως έζηχοντα μά - 
;|Αιστ« χη, των ϊτι ές έμέ τά έρείπια σώα ην. έν ω δέ 

■Οντος προς ταντα έτράπετο, οι διωχόμενοι ΣχνΟαΐ πε· 
ριελϋόντες τά χατνπερϋβ νπέστρεφον ές την Σχνϋιχην. 
ιαφαίΊσ^έντων δέ τοντων το παράπαν, ώ? ουχέτι έφαν- 

ϋ&ιταζονγο στμ, οντω δη ό Ααρείος τείχεα μέν έχωνα 
*ιημίεργα μετηχβ, αυτός δέ νποστρέψας ηίβ προς έσπέρτ,ν, 

i ψίδοχέων τοντονς τε πάντας τους Σχν&ας είναι χαΐ προς 
I ψ.έσπέοην σφέας ιρενγειν.

5
k LIB. IV. CAP. 120 —  124.
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125. 'Ελαννων δετήν τάχιστη? τον στρατόν, ώς ίς 
την Σχν&ιχην απίχετο, ίνίχνρσβ αμφοτέρησι τη σι μοι- 
ρησι των Σχν&ίων ίντνχών δε, έδίωχε νπεχφέροντας 
rifιερής οδω. χαϊ ον γαρ ανίεε ίπιών δ Ααρειος, οι 
Σχν&αι χατα τα βεβονλενμένα νπέφειγον ίς των απει- 
παμενων την σφετίρην σνμμαχίην, πρώτηtv δε ίς των 
Μελαγχλαχίνων την γην. ώς δε ίσβαλόντες τοντονς ίτά
ραξαν όϊ τβ Σχν&αι χαι οι Πίρσαι, χατηγίοντο οι Σχν- 
•Ο’αι ίς των Ανδροφαγων τονς χώρους. ταραχχΗντων δε 
χαί τούτων νπηγον ini την Νενρίδα. ταρασσομένων δε , 
χαι τούτων ηίσαν νποφενγοντες οϊ Σχν&αι ίς τονς 
Λγα&νρσονς. ΐΑγά&υρσοι δε ορίοντες χαι τονς δμου- 
ρονς φεύγοντας νπδ Σχν&έων χαί τεταραγμένους, πριν 
η σφι έμβαΧέειν τονς Σχν&ας, πέμψαντες χηρνχα απη-Α 
γορευον Σχν&ησι μη ίπιβαινειν των σφετερων ονοων, 
προλ^γοντες ώς εΐ ττειρησονται ίσβαλόντες, σφισι πρώταJ 
δια μ αχησονται. *Αγά&νρσοι μεν προείπαντες ταντα 
ίβοη&εον ίπι τους ονρονς, ίρνχειν ίν νω ϊχοντες τονς 
ίπιοντας * Μελάγχλαινοι δε χαι ^Ανδροφάγοι χαι ΙΥεν- 
ροι ίσβαλοντων των Περσιών αμα Σχν&ησι οντε προς 
αλχην ίτραποντο, ίπιλα&όμενοι τε της απειλής ϊφενγον 
αιεί το προς βορέω ίς τη? έρημον τετ αραγμένοι, οι δε 
Σχν&αι ίς μεν τονς *Αγα&νρσους~ ονχετι απείπαντας' 
απιχνέοντο * οι δε ίχ της Νευρίδος χώρης ίς την σφετε- 
ρην χατηγίοντο τοΊσι Πίρσησι.

126. Α ς δε πολλόν τούτο ίγίνειο και ουχ ίπανετο, 
πίμψας Ααρειος ιππία παρα τον Σχν&έων βασιλέα 
Ιδάν&νρσον ελεγε τάδε · Ααψόνιε ανδρών, τI φεύγεις 
αιει, ιξόν τ οι τώνδε τα ΐτερα ποιίειν; ει μεν γαρ αξιδ- 
χρ^ος δοχέεις είναι σεωυτω τοΊσι ίμοισι πρηγμασι αν·
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ύΟηναι, συ δέ στάς τβ χαϊ πανσάμενος πλάνης μάχε- 
*tui‘ hi δε σνγγινώσκεαι είναι ησσων, σν δέ και οντω 
■ινσαμενος τον δρόμον δεσπότη τω σω δώρα φέρων 
)ν τε καί νδωρ έλ&έ (ς λόγονς. ·

127. Προς ταντα ο Σχνϋέων βασι)&νς 7δάν&νρσος 
εγε τάδε· Οντω το έμόνεχει, ω ΙΙέρσα- έγώ ονδένα 
t) αν&ρώπων δείσας εφτγον οντε πρότερον, οντε ννν 
3 φεύγω· ουδέ τι νεώτερόν ειμι ποιησας ννν η xal tv 
ηνη έώΟεα ποιέειν. ο τι δέ ovx σντίχα μάχομαι τοι, 

:ω χαι τοντο σημανέω' ημιν οντε άστεα οντε γη πε- 
ενμΐνη ΙστΙ, των περί δείσαντες μη αλωη η χάρη, 

χυτερον σνμμίσγοιμεν άν tg μάχην νμΊν · εϊ δέ δέοι 
ίντως ές τοντο χατά τάχος άπιχνέεσϋαι, τνγχάνονσι 
Γιν έόντες τάφοι πατρώϊοι. φέρετε, τοντονς άνενρόντες 
ηχέειν πειράσ&ε αντονς, χαι γνώσεσΟβ τότβ, είτε 
'Civ μαχησόμε&α περί των τάφων είτε χαι ον μαχησό- 

^m-tOa. πρότερον δέ, ην μη ημέας λόγος αιρη, ον σνμμί- 
«Έυμέν τοι. αμφι μίν μάχη τοσαντα ειρησ&ω, δέσποτας 
**11 ίμον; Αία τε έγώ νομίζω τον έμόν πρόγονον χαι 
Λπιιιίην την Σχν&έων βασί)*ιαν μοννονς είναι. σοι δέ 
ijvrt μέν δώρων γης τε χαι νδατος δώρα πέμψω roiavju 
^Κά σοι πρέπει ΟΛλιΓιν, αντί δέ τον ότι δεσπότης ϊφησας 
: \ ναι ίμοξ} χλαίειν λέγω, τοντο έστι η από Σχνϋέων 

ησις.
I 128. *0 μέν δη χηρνξ οιχώχεε αγγελιών ταντα 4  α- 

ί>1 €/φ· οι δβ Σχν&έων βασιΜες, άχονσαντες της δονλο- 
ίΛιννης τό οννομα οργής έπλησϋησαν. τιρ> μέν δη μετά 
ΐΛιαυροματέων μοίραν ταχϋείσαν, της ηρχε Σχωπασις, 
ί-Ηέμηονσι *1ωσι χελενοντες (ς λόγονς άπιχέσϋαι τοντοισι, 

■'( τον *!Ιατρόν ίζενγυένον έφρονρεον * αντών δέ τοϊσι
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οίειπομένοισι ϊδοξε πλανάν μέν μηχέτι Περσας, σΐτα 
δε έχάστστε άναιρεομένοισι έπττί&εσ&αι. νωμωντες ών 
σΐτα άναιρεομώ'ονς τονς Παρειού έποίενν τα βεβουί^υ- 
μίνα, η μεν δη 'ίππος αίει τρέπεστε η των Σχν&έων, οι 
δε των Περσίαν Ιππσται επείγοντες έσέπιπτον Ις τον 
πεζόν· δ δε πεζός αν έπεχονρεε· οι δε Σχύ&αι έσαρά· 
ξάντες την Ιππον νπέστρεφον, τον πεζόν φοβεόμενοι. 
έποιεχντο δε χα\ τας νύχτας παραπλήσιας προσβο)άς 
ο* Σχυθαι.

129. Το δε τοίσι Πίρσησι τε rp σύμμαχον xal τ οι- 
σι Σχύ&βσι άντίξοον έπιτιθεμένοισι τω Λαρείσν στρα
τοπέδου, θώνμα μέγιστον Ιρίω, των τε όνων η φωνή χαι 
των ημιόνων τό είδος, οντε γαρ όνον οντε ημίονον 
η Σχνθιχη φέρει, ώς χαι πρότερόν μοι δεδηλωται· οι· 
εστι iv τη Σχιθιχη παση χώρη τό παραπαν οντε ον 
οντε ήμίονος δια τα ψνχεα. νβρίζοντες ών οι ονοι ίτα 
ρασσον την ίππον των Σχνθέων, ποΏ^αας δε έπειτα 
νόντων έπϊ τούς Περσας μεταξύ όχως άχονσεισν οι ϊπ 
ποι των όνων της φωνής, έταράσσοντό τε νποστρεφόμετ 
χαι ίν θώνματι εσχον, ορθά ιστάντες τα ώτα, ατε οντ, 
σχονσαντες προτερον φωνής τοιαντης οντε ιδόντες τ 
είδος, τούτα μίν νυν έπϊ σμιχρόν τι έφέροντο τον π 
)έμον.

130. Οί δε Σχύθαι όχως τούς Περσας Τδοιεν τε 
θορυβημένους, rva παραμένουν τε έπί πλέω χρόνον έ 
τη Σχνθιχη ναι παρεψΑφντες ανιωατο των πάντ 
έπιδεέες Ιόντες, έποίενν τ φ ί* '  όχως των προβάτων ιω>I* 
σψειίρων αυτών χαταλίπόΦ μετά των τομέων, aviai 
άν νπεξηλαννον ές άλλον χώραν' όί δε αν Πέρσαι έπ,
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όντες έλάβεσκον τά πρόβατα, καί λαβόνιες έπηροντο 
'ν τω πεποιημένω.

131. ΙΙολλΑκις δε τοιοντον γινόμενόν, τέ).ος Ααρείος 
Β ίν άπορίησι ει/ετο, και οί Σκν&έων βασιλέες μαθόν- 
:ες τοντο επεμπον κηρνκα δώρα Ααρείοι γέροντα, δρνι·

τβ κάϊ μνν κσί βάτραχον και οίστονς πέντε. ΙΙέρσαι 
έ τον γέροιπα τά δώρα έπειρώτεον τον νόον τών διδο- ' 
ϊένων δ δε ονδέν Ιφη οί έτιεστάλϋαι α?1ο η δόντα την 
[αχίστην άπαλλάσσεσθαι, αντονς δέ τονς Πέρσας ικέ· 
ϊενε, ει σοφοί εισι, γνώναι το έΟέ)*ι τά δώρα λ^γειν. 
αυτα ακόυσαντες οί Πέρσαι έβον)ι>νοιτο.

132. Ααρείον μέν νυν η γνώμη ην ΣκνΟας έωντφ 
'ιδόναι σφέας τβ αντονς και γην τε καϊ νδωρ, εικάζων τί}-

(Ιε, ώς μνς μεν έν γη γίνεται καρπ 'ον τον αυτόν άνθρωποι 
ιτεόμενος, βάτραχος δε εν υδατι, ορνις δε μάλιστα ϊοικε 
ττπο), τονς δέ οίστονς ώς την έωντών αλκήν παραδιδονσι. 
κντη μέν Ααρείοι η γνώμη άπεδέδεκτο * σννεστηκεβ δέ 
αντη τη γνώμη η Γωβρνεω, τών άνδρών τών επτά ένας 
>ών τον μόιγον κατελόντων, ε'ικάζοντος τά δώρα ΙΑγειν 
,V μη όρνιθες γενόμενοι άναπτησϋε ές τον ονρανον, ώ 
Πέρυσι, η μνες γενόμενοι κατά της γης καταδνητβ, η 
βάτραχοι γενόμενοι ές τάς )ΰμνας έσπηδησητΒ, ουκ άπο- 
(οστησετε οπίσω υπό τώνδε τών τορευμάτων βαλλόμενοι.

133. ΤΙέρσαι μέν δη οντω τά δώρα εΐκαζον · η δέ 
SxvQiiov μία μοίρα η ταχθείσα πρότερον μέν παρά τ?μ> 
Λϊαιητιν λίμνην φρονρέειν, τότε δέ έπι τον "ίστρον ”ΐωσι 
ς λογονς έλθεΐν, ώς άπικετο έπί την γέφυραν, έλεγε 
Γβδβ* Ανδρες *Ιωνες, έλ^νθερίην νμίν ηκομεν γέροντες, 
ίνπΒρ γε έ&έλ.ητε Ισακονειν. πννϋανόμεθα γάρ Αα· 
‘εΊον έντείλασϋαι νμίν έξηκοντα τ̂ μέρας μοννας φιρον-

LIB. IV. CAP. 12S —  133.
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ρησαντας την γίφνραν, αντον μη παραγενομένον ^ 1* 
τοντω τω χρόνω άπαλλάσσεσ&αι 4ς τψ  νμετέρην. 
ων υμείς τάδε ποιενντες έχτός μεν ισεσ&ε προς έχείνου\ 
απίης, ίχτος δέ προς ημέων * τάς προχειμένας ημέρας1 
παραμεΐναντες το από τούτον άπαλλάσσεσ&Β. Οντοι 
μεν ννν νποδεξ it μενών ’ίωνων ποιησειν ταντα onion τη 
ταχίστην έπείγοντο.

134. Περσησι δε μετά τα δώρα τα έλ&όντα 4 α ί  
ρείο) άντετάχ&ησαν οϊ νπολεκρ&έντες Σχν&αι πεζω χαΑ 
ίπποι σι ώς σνμβαλέοντες. τεταγμένοισι δέ τοίσι Σχν 
&ησι λαγός ές το μέσον δυ,ξε * των δέ ως εχαστοι αίρει 
τον λαγόν έδίωχον. ταραχ&έντων δέ των Σχν&έων χ< 
βοτ} χρεωμένων, ειρετο δ Λαρέϊος των άντιπολεμίων το\ 
·&ορνβον πν&όμενος δέ σηεας τον λαγόν διωχοιται 
είπε άρα προς τονοπερ ίω&εε χαι τα άλλα λέγει ν  θί| 
τοι ωνδρες ημέων πολλδν χαταηρονέονσι, χαί μοι 
(ραίνεται Γω^ρνης είπαι περί των Σχν&ιχών ~δω̂  
ορ&ώς. ως ων οντω ηδη δοχεόντων ναι αντο> μοι ιχΐ 
βονλης αγα&ης δεΊ, οχως άσηαλέως η χομιδη ημίν εστ\ 
δπίσω. Προς ταντα Γωβρνης είπε · Ί/Ζ βασιλεύ, 
σχεδόν μεν χαι λόγο) ηπιστάμηγ τούτων των άνδρών 
απορίην, έλ&ών δέ μάλλον έξέμα&ον, ορίων αύτονς έΑ 
παίζοντας ημΐν. ννν ων μοι δοχέει, έπην τάχιστα ν\ 
έπέλ&τ], έχχανσαντας τά πνρά ως χαι άλλοτε έώ&α̂  
ποιέειν, των στρατιωτέων τσνς όσ&ενεστάτονς ές t, 
ταλαιπωρίας ίζαπατησαντας χαι τόνς ονονς πάντας xj 
ταδησαντας άπαλλάσσεσ&αι, πριν η χαι έπι τον *ϊστ\ 
ι&νσαί Σχυ&ας λνσοντας την γέφυραν, η χαί τι *lc 
δοξαι το ημέας oJ6v τβ Γοττβ* έξεργάσασ&αι. Γωβ\ 
μέν ταντα σννεβονλενε.
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135. Μετά δΐ ννξ τε έγενβτο, χαι Λαρεϊος ΐχράτο 
χνωμη ταντί) * ταΰ? μεν χαματηρονς των οσδρών, καί 

ίν ψ  ίλάχιστος άπολλνμάων λόχος, καί τονς οιονς 
τντας χαταδησας χατελιπβ αυτού ταίτη iv τω στρα· 

jfynidor χατΟιπε δΐ τον; τε όνους καί τους άσθενίας 
·$ στρατιης τώνδε είνεχεν, ivu οί μεν όνοι βοήν ηαρ- 

cu, οι δΐ άνθρωποι άσθενεΐτ,ς μΐν έϊνεχεν χατελΰ- 
ο, προφασιος δΐ τησδε δηλαδή, ώς αυτός μεν a ir  

ttj# χαθαρω τον στρατού έπιθησεσθαι μΟΧοι τόισι 
9&fnfi, ουτοι δΐ το στρατόηεδον τούτον τον χρόνον 
ατο. ταντα το7σ» νπολ-ειπομάΌΐσι νποθίμενος ό 

,ί^ηρεΐος καί πνρά txxuvoug την ταχίστην Iπείγετο άτι 
λ ν  "λήρον. οι δΐ όνοι, ΐρημωθέηες του ομίλου οντω 
fi  r δη μάλλον πολλά uouv της φωνής· άχονσαηες δΐ 
Ά. Σχνθαι,τών όνων ττάχχυ κατά χώρην ηληιζον τ ονς 
I* ΐρσας είναι,
ft 136. ‘ΐίμίρης δΐ χενομένης, χνόντες οι νπολειφθεν- 

c,i ς ώ; προδεδομίνοι εΐεν υπό 4αρε1ον, χειρας τβ προε- 
•4 ίνοντο τοισι Σχνθη σι καί Όεγον τά χατψοντα· οι δΐ 
φ : rptovauv ταντα, την ταχίστην σνστραφίντες, αί τν 
{ >ο μοίρα ι των Σχνθίων καί η μετά Σαυροματ ίων καί

στρατόν, χαι τας οδονς ονχ ίπισταμενσυ ώστε ου 
y  τμημένων των οδών, τον δΐ Σχνθιχου ίππότεω χαι τά 
:Ι έντομα της οδόν άτισταμ&ον, άμορφοχτες άλληλων, 
4  θησαν πολλά οι ΣχνθαΙ fpig Πέρσας άιι την γέφν- 
4$ ν  uπιχόμειοι. μαθόντες δΐ τ ονς Πίρσας ον χω ίσιι- 
'ψ ιένονς Τλνγον προς τους "ίωνας io n  ας (ν τη σι τηνσι * 
Jf ώρες "ίωνες, αι τβ ήμεροι νμίν του αριθμόν διοίχηνται,

tULKOb. II. Ε
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χαι ov nodere διχαια ϊτι παραμενοντες. ail? inel πρό
τερον δεψαίνοντες (μενετβ, νυν λνσαντες τον πόρον την 
ταχίστην chine χαΐρονιες Ο^ν&εροι, ·&εοΊσί τε ν.αι Σχν- 
IhjOi είδότες χάριν. τον δε πρότερον (cviu νμεων δε
σπότην ημείς παραστησομε&α οντω ώστβ έπϊ μηδαμονς 
ετι αν&ρώπονς ανιόν <ηρατενσασ&αι.

137. Προς ταντα οΐ *Ιωνες (βουλενοιτο. Μύ.τιάδεω 
μεν τον 'Λ&τραιον, στρατηγεοντος χαι τνραννενοντο; 
Χερσονησιτίων των έν *Έ)Χησπόντω, ην γνώμη πεί$ε- 
σ&αι Σχν&ησι χαι έλεν&ερονν Ιωνίην, 'ίστιαίον δε τον 
Μιλησίον έναντίη τούτη, Ιεγοντοξ ως γύν μ& δια J a -  
ρείον ϊχαστος αντών τνραννενει πόλιος, της ΑαρεΙον δε 
δννάμιος χαταιρε&είσης οντε αντός Μίλησαον οιός τε 
εσεσ&αι αρχετν, οντβ άλλον ονδίνα ονδαμων * βονλησε- 
σ&αι γάρ έχάστην των πολίων δημοχρατεεσ&αι μΐόΐον 
η τνραννενεσ&αι. * Ιστία!ον δε γνώμην ταντην άποδει- 
χννμίνον σνχίχα πάπες η σαν τετραμμένοι προς ταντην 
την γνώμην, πρότερον την Μιλτιάδεω αιρεόμενοι.

138. Ήσαν δ'ν οντοι οΐ διαηίροιτίς τβ την ψη^ον 
χαϊ (οντες λογον προς βασιλίος, ^ΕΧλησποντίων μεν τύ
ραννοι Ααφνις τβ 'Αβνδηνός χαι Ιπποχλος Ααμχρηχηνός 
χαϊ ΙΙρόφαντος Παριηνός χαι Μητρόδωρος Προχοννη- 
σιος χαϊ Αρισταγόρης Κνζιχηνός χαι 'Αρίστων Βυζάν
τιος* οντοι μεν ησαν οI (ξ <ΕΧλησπόντον * άη 'ίωνίης 
Je Στραττις τε Χ7ος χαϊ Αιάχης Σαμιος χαϊ Ααοδάμας 
Φωχαι&νς χαϊ Ιστιάιος Μιλι]σιος, τον ην γ νώμη η προ· 
χειμένη έναντίη τη Μιλτιάδεω. Αιολεων δε παρην λό- 
γιμος μοννος 'Αρισταγόρης Κνμαίος.

139. Οντοι ων (πει τβ την <Ισιια!ον αίρεοντο γνώ· 
μψ , ϊδοξε σφι προς ταντη τάδε έργα τβ χαϊ επεα προσ-
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•Qt"ναι, της μεν γεφνρης ).\mv τu κατά τονς Σκνθας 
ιόντα, λνειν δε οσον τόξενμα έξικνέεται, 'ίνα και ποιέειν 
τι δοκέωσι, ποιευντες μηδέν και οι ΣκνΟαι μη πειροιατο 
βιωμενοι και βονλόμενοι διαβηναι τον *Ιστρον κατά την 
γάρραν, Βιπέΐν τε λύοντας της γεφνρης το ές την Σκ/ν- 
&ικην ϊχον, ώς πάντα ποιησουσι τά Σκνχθησί έστι tv 
ηδονη. ταντα μεν προσέχθηκαν τΐ] γνώμη' μετά δέ εκ 
πάντων νπεκρίνατο *Ιστιαίος τάδε Ηγων ™Λνδρες Σκν- 
4ϊαι, χρηστά ηκετε φέροντες κσι ές καιρόν έπείγεσέθε'

Ικαι τά τε άπ νμέων νμίν χρηστώς όδονται, και τά άπ 
ημέων ές νμέας έπιτηδέως νπηρετέεται · ώς γάρ ορατέ, 
και λνομεν τον πόρον και προϋνμίην πάσαν εξομεν, 
■ΟιΚοντές είναι Ο^ν (θέροι. έν ω δε.ημέες τάδε λνομεν, 
νμέας καιρός έστι δίζησΟαι έκείνονς, ενρόντας δε ίντέρ 
τε ηιιέων και νμέων ανιών τΙσασ&αι οντω ώς κείνονς 
πρέπει.

140. Σκόχθαι μεν το δεντερον "ίωσι πιστενσανιες 
λέγειν άληϋέα νπέστρεφαν έπι ζητησιν των ΙΙερσέων, 
και ημάρτανον πάσης της έκείνων διέξοδον, αίτιοι δέ 
τοντον αντοι οι Σκνχθαι έγένοντο, τας νομάς των ίππων 
τάς ταντη διαψχθείραντες καϊ τά νδατα σνγχώσαπες. 
el γάρ ταντα μη έποίησαν, παρείχε άν σφι, εϊ έβονλοντο, 
ενπετέως έξενρέειν τους Πέρσας · ννν <5e τά σφι έδόκεε 
άριστα βεβον)£νσ(θαι, κατά ταντα έσφάλησαν. ΣκνΟαι 
μέν ννν της σφετέρης χώρης rjj χιλός τε τοισι 'ιπποαη 
χαι νδατα ην, ταντη διεξιόντες έδίζψπο τονς άντιπολε- 
μίονς, δοκέοντες και έκείνονς διά τοιοντων την άπόδρη- 
σιν ποιέεσίθαι* οϊ δϊ δη Πέρσαι τον πρότερον έοτυτών 
γενόμενον στίβον, τοντον φυλάσσονιες ηϊσαν, και οντω

f  Τ % r τ  * ■> /μογις ενρον τον πορον. οι a οβ ννκτος τε απικομενοι
11 2
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χλι ιης χεφτρης ίιτνχόιτες ές πάσαν άρφωδίην
άπίχατο, μη σφεας οί *Ιωνες εωσι άπολελοιπότες.

141. Ην δε περί Ααρείον άνηρ Αιχνπιιος ψώνιών 
μεγισιον αν&ρωπων τοίχον δη τον ανδρα χαταστάντα 
ini τον χείλεος του *Ιστρον ixilevs ΑαοεΊος χα)εειν 
*Ιστιάίον Μύ.ήσιον. ο μεν δη ίποιεε τ«ντ«, *Ιστιάίος δε 
έπαχονσας τω πρωτω χελεύσμαιι τάς τβ νέας άπάσαςί ι 
παρείχε διαπορ&μενειν την στρατιην και την χεφνρανίγ
εζενξε.

142. Περσαι μ& ων οντω έχφεύχονσΐ' Σχν&ι 
διζημ&οι χαι το δεύτερον ημαρτον των Περσιών, χα 
τούτο μεν, ώς Ιόνιας *Ιωνας έλεν&ίρονς, χαχίστονς τ 
χαί άνανδροτάτονς χοίνονσι είναι απονιών αν&ρώπων.

• τοντο δέ, ώς δούλων *ΐώνων τον λόχον ποιενμ&νοι, αν
δράποδα τμλοδέσποιά ηασι είναι χαι άδρηστα μάλιστα* I 
τούτα μεν δη Χχν&ησι ές *Ιωνας απίρ^πται. |  ̂

143. Ααρεΐος δε διά της Θρηίκης πορενδμενος άπί· 
κετο έςΧηστδν της Χερσόνησόν· έν&εντεν δε αντος

"διεβη τησι νηυσΐ ές ττ{ν*Ασίην, λείπει δε στρατηγόν i i  ϊ 
τϊ Ευρώπη Μεχαβαζον, ανδρα Πίρσην, τω Ααρεϊ&βι 

. χοιε εδωχε χέρας, τοιονδε εΧπας έν Περσησι έπος' ώρ§ j 
μημενου ΑαρεΙον ροιάς τρώχειν, ώς άνοιξε τάχιστα τη 
πρωτην των φοιεων, εΐρετο ανιόν δ άδελφεος 9Λριάβανο<* τ 
ο τι βονλοιτ αν οί τοσοντο πλη&ος χενεσ&αι, όσοι ι |  ί 
τη φοιη χσχχοι * Ααρεΐος δε είπε Μεχαβάζονς άν οί το 
σονιους άρι&μον γενέσ&αι βονλεσ&αι μάλλον η τε 
Ελλαδα νπηχοον. (ν μεν δη Περσησι ταύτά μιν είπε 
iilua\ tow δε ανιόν νπελιπε στρατηχδν εχονια τί 
σιρατιης της έωντον οχτώ μυριάδας. '

144. Ουιος δε ο Μεχάβαζος εϊπας τάδε το επ

0*
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^ BliiVΐίτο α#ά>ατοΐ' μνημην προς <Ε)Χησποντίων γενό- 
τενος γαρ iv Βυζάντιοι έπυΟετο έπταχαίδεχα ετεσι προ- 

j  ιερόν Καλχηδονίους χτισαντας την χώρην Βυζαντίων, 
^ πυ&ομενος δέ ΐφη Καλχηδονίονς τούτον τον χρόνον 
,jj ιυγχανειν έόντυς τυφλούς· ον γαρ αν τού χαλλίονος 

παρεοντο; χτίζειν χώρου τον αισχίονα ελεσ&αι, εϊ μη 
Ϋ *ησαν τυφλοί, ουτος δη ων τότε ο Μερ'άβαζος στρατη- 
 ̂ γος λειφ&είς iv τη χώρη 'Ελλησποιτίων τούς μη μηδί
ζοντας χατεστρέφετ ο,

 ̂ 145. Ουτος μέν νυν ταύτα επρησσε, τον αυτόν δε
^ τούτον χρόνον έγίνετο ini Λιβύην άλλος στρατιης μεγας 

 ̂στόλος, δια πρόφασιν την ί.γώ άπηγτ)σομαι, προδιηγη-
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σάμενος πρότερον τάδε. Των ix της 'Αργούς έπιβατέων 
αταιδων παΊδες, έξελασ&έντες υπό Πελασγών των Ιχ 
ΐΒρανρώνος ληίσαμενών τάς *Λ Μηναίων γυναίκας, υπό 
τούτων δέ ίξελασϋεντες iy. Λήμνου οΥχοντο π λιόντες {ς 

, j Λαχεδαίμονα · Ιζόμενοι δέ iv τω Τιμιγίτω πυρ άνεχαιον. 
% Λακεδαιμόνιοι δέ Ιδύντες άγγελον ιπεμπον, πευσόμενοι 
w τίνες το χαί όχόϋεν ώσί · οί δέ τω άγγέλ.ω είρωτέοντι 
^ ϊλεγον ώς εϊησαν μέν Μινύαι, παΊδες δέ εΐεν των iv τη 
,1*ΛργοΊ πλεόντων ηρώων· προσσχόιτας δε τούτους ΐς 
Ί ΐΛήμνον φυτενσαί σφεας. οί δέ Λακεδαιμόνιοι αχηχοό- 

τες τον λόγον της γενεης των Μινυέων, πέμψαντες τό 
 ̂ δεύτερον ειρώτεον τί ϋέλοντες ηχοιέν τβ ig την χώρην 
καί πυρ αίχλοιεν. οί δέ εφασαν υπό Πελασγών έχβλη- 

t4*! χλέντες 'ηχειν ίς τούς πατέρας· διχαιότατον γάρ είναι 
1 >ουτω τούτο γίνεσ&αι· δεεσ&αί τβ οιχέειν άμα τουτοισι 

μοΊράν τβ τιμεων μετέχοντες χαι της γης άπολαχόντες. 
Λαχεδαιμονίοισι δέ ϊαδε δέχεσ&αι τούς Μινυας in' οϊσ* 
ΰέλογσι αυτοί* μάλιστα δέ ένηγέ ση&χς ώστε ποιιειν

ί /
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ταντa των Τννδαριδέων η ναντιΜη Ιν τη 'Αργοί. δεξό- 
μενοι δέ τους Μινυας γης τε μετέδοσαν και ές φυλάς 
διεδάσαντο. οι δε αυτίχα μεν γάμους εγημαν, τας δε έχ 
Λήμνον ηγοντο έξέδοσαν άΧΧ,οισι.

146. Χρόνον δε ον πολλον διεξελθόντος, αντίχα οι 
Μινναι έξνβρισαν, της τε βασιΧψης μεταιτέοιτες και 
a lia  ποιενντες ονχ όσια, τοίσι ών Ααχεδαιμονίοισι 
εδοξε αντονς cm οχτ είναι · σνΧλαβόιτες δέ σφεας χατε- 
βαλον ές ίρχτψ. κτείνονσι δε, τονς αν χτείνωσι Λακε
δαιμόνιοι, ννχτός, μετ' ημέρην δέ ονδένα. έπέι ων ΙμεΧ- 
λον σφεας. χαταχρησεσθαι, τιαραιτησαντο αί γυναίκες 
των Μινυέων, έονσαι άσταί τβ χαϊ των πρωτων Σταρ- 
τιψέων -θυγατέρες, έσεΧθείν ές τψ  ίρχτην χα) ές Χόγονς 
έΧθείν έκαστη τω ίωντης άνδρί. οί δε' σφεας τταρηχαν. 
ονδένα δοΧον δοχέοντες έξ αντέων εσεσθαι. αί δε έπει 
τβ έσηΧθον, ποιενσι τοιάδε· πασαν την είχον έσθψα 
ηαραδονσαι τοίσι άνδράσι ανται τψ  των ανδρών εΧα 
βον. ο» δέ Μινναι, ένδυντες την γΐ'ναιχηίψ έσθτ(τα, err, 
γυναίκες, έξηϊσαν εξω · έχφνγόντες δέ τρόπο) τοιοντω 
Χζοντο αντις ές το Ταΰγετον.

147. Τον δέ αυτόν τοντον χρόνον Θήρας ό Λντεσίωνο 
τον Τϊσαμενον του Θερσάνδρον του ΠοΧυνείχεος εστεΧλ 
ές αποιχίην έχ Λαχεδαίμονος. ψ  δέ ό Θήρας οντος 
γένος έων Καδμείος, της μητρός άδεΧφεός τοίσι 'Αριστο
δήμου 7ϊαισι, Ενρυσθένεί χαι ΠροχΧει * έόντων δ' ετ< 
των ηαίδων τούτων νητάων έτχιτροτίαΐψ είχε ό &ηρα{ 
τψ  έν Σπάρτη βασιληιψ. ανξηθέντων δέ των 
δέων ν,αϊ ααραΧαβόντων την άρχίμ·, οντω δη ό Θηρανλ 
δεινόν ηοιενμενος άρχεσθαι νη άλλων, έηεί τβ έγενσα* 
το άρχεις, ονχ ϊψη μίνειν έν τf/ Ααχεδαίμονι αλλ’ μηο
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n'/jtvatadui ίς τους σνγγενεας. ησαν Si tv τη vw  
Θΐβη κα)*ομένη νησω, πρότιρον Si KdfMtni] τη avrjj 
ταντη, απόγονοι Μεμβίαάρεω του ΠοιχΟ^ω, ανδρος 
Φοίνικος. Καδμος-γάρ 6 Λγηνορος Ευρώπην διζημενος 
προσίσχε ig την νυν Θηρην καί^ομένην · προσσχοντι δε 
εΐτε δη ο'ι η χώρη ηρεσε, είτε και άλλως η&ελησε ποιη· 
σαι τούτο, κατα)&ίπει γαρ ίν τη νησω ταντη άλλους τβ 
ίων Φοινίκων xul δη και των έωντοϋ συγγενικόν Μεμ- 
βΐΐαρον. οντοι ίνίμοντο την ΚαΏΙστην ν.α)·εομίνην ίπι 
γενεάς, πριν η Θήραν 0.3 είν (κ Λακεδαίμονος, οκτώ 
άΐ’δρών.

148. yEni τούτους δη ων ο Θήρας λαόν ιχων από 
των φυλεων εστελλβ, συνοίκησών τοντοισι v.ui ουδαμώς 
ίξε).ών αντονς, ά)Χα κάρτα οτχηΐ&ί’μένος. 0 tel τε δε και 
οι Μινύαι ίκδράντες ίκ της ίρκτης ‘ιζοντο Ις το Ττ{υγε- 
Ίον, των Λακεδαιμονίων βουΧευομίνων σφέυς άποίΧυναι, 
παραιτέεται ο Θήρας, όκιος μήτε φόνος γένηται, αυτός 
τε νπεδέκετό σηεσς έξάξειν εκ της χώρης. συγχώρησαν- 
των δέ τη ρώμη των Λακεδαιμονίων, τρισϊ τριηκοντέ- 
ρυισι ίς τους ΜεμβΙιαρεω απογόνους επλωσε, ούπ πάν- 
τας άγιον τούς Μιννας άλλ* οΜγους τινάς. οί γαρ 
ττλβυτες ανιών ίτραποντο ίς τούς Ηαρωρεατας και Καν- 
Jιωνάς, τοντονς δ* έξελάσαντες ίχ της χώρης σφίας αν
τους ΐξ μοίρας διέΟ&ν, και ιπειτα έκτισαν πόλιας τάσδε 
ίν αυτοίσι, Λέπρεον, Μακιστον, Φριξας, Πύργον, *Επιον, 
JVουδιον τοντέων δε τάς πλεύτας ίπ ίμίο *ffl&ioi 
ίπορ3ησαν. τη δε νησω ίπι του οικιστέω Θήρα η έπω- 
ννμίη ίγένετο.

149. *0 δε παίς ον γάρ ιψη οι σνμπ)κούσβσ&αι, 
τ οιγαρών ιψη αυτόν χατα)&ιη>ειν οΐν ίν Χνκοισι· ίπι του

LIB. IV. CAP. 145 —  149.
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Ζττεος τούτον οννομα τώ νετμίσκω τούτω Οιόλνκος έγέ- 
νΒτο, καί κωςΤο οννομα τοντο έπεκράτησε. Οίολύκον 
δέ γίνεται Λιγενς an ον Λιγειδαι ^καλούνται, φνλη 
μεγάλη (ν Σπάρτη. τοίσι δε έν τη φυλή ταντη άνδράσι 
ον γάρ νπέμειναν τά τέκνα, ίδρνσαντο έχ χλεοπροπίον 
’Ερινννων των Λοαον τε καί Οίδιπόδεω ιρόν καί μετά 
τούτο νπέμεινε τωντό τοντο καί έν Οηρη τοίσι από των 
άνδρών τούτων γεγονόσι.

150. Μέχρι μέν νυν τοντον τον λόγον Λακεδαιμό
νιοι Θηραιοισι κατά ταντα λέγονσι, το δέ από τοντον 
μοννοι Θηραίοι ώδβ γενέσ&αι λέγονσι. ΓρΊνος ό Λι- 
σανίον, έων Θήρα τοντον απόγονοί καί βασιλεύων Θη- 
ρης της νήσον, άπίχετο ές Λελφονς, άγων από τής 
πολιος έκατόμβην * εϊποντο δέ οι καί άλλοι των πολιη- 
τέων καί δη καί Βαττος ό Πολνμνηστον, ίων γένος Εν- 
φημίδης των Μιννέων. χρεωμένο> δέ τω ΓρΙνω τω βασι- 
λεί των Θηραίων περί άλλων χρά η Πν&ίη χτίζει ν-έν 
Λιβύη πόλιν, ό δε άμείβετο λέγων · ’Εγώ μέν, ώναξ, 
πρεσβντερος το ηδφειμί καί βαρνς άείρεσέλαΐ’ σν δέ 
τινα τωνδε των νεωτέρων κέλευε ταντα ποιέειν. άμα τε 
ελεγε ταντα καί έδείχννε ές τον Βέατον, τότε μέν τοσαν- 
τα * μετά δέ απελ&όντες άλογίην είχον τον χρηστηρίον, 
οντε Λιβνην ειδοτες οχον γης ε\η, ούτε τολμώντες ές 
αφανές χρψ α άποστέλλειν άποικίην.

151. 'Επτά δε έτέων μετά ταντα ονχ νε την Θηρην, 
έν τοίσι τα δένδρεα παντα σφι τά έν τη νησω πλην ένός 
έξανάν&η. χρεωμένοισι δέ τοίσι Θηραιοισι προέφερε η 
ΙΙν&Ιη την ές Λιβύην άποικίην. έπεί τε δέ κακού ονδέν 
ην σφι μηχος, πέμπονσι ές Κρητην αγγέλους, διζημένονς 
6ΐ τις Κρητών η μειοίκων άπιγμένος εί’η ές Λιβύην, πε

ι



ριπλανωμβνυι δέ αυτήν ον τον άπίχοντο χαι ές "ΐτανον 
πολιν Ιν ταντrj δε ουμμίσγουσι άνδρϊ πορφνρέϊ, τώ 
οννομα ην Κορωβιος, ός εφη νπ5 άνεμων άπενειχϋεις 
απιχέσ&αι ές Λιβύην χαι Αιβ\η\ς ές ΖΙλατέαν νήσον, 
ΐιισ&ω δε τούτον πείσαντες ηγον ές Θηρτρ, έχ δε Θηρης 
επλεον χατάσχοποι άνδρες τα πρώτα ον πολ).οΙ’ χατη- 
γησαμένον <5fi τον Κορωβιον ές τήν νήσον ταντην δη την 
ΠΧατέαν, τον μεν Κορωβιον λείπσνσι, σιτία χαταλιπόν- 
τες όσων δη μηνών, αντοι δε Γπλβον την ταχίστην 
απαγγε)έονιες Θηραίοισι περί της νήσον.

152. ’Αποδημεόντων δέ τούτων πλέω χρόνον του 
συγκειμένου, τον Κορωβιον έπέίαπβ τα πάντα. μετά δέ 
νηνς Σαμίη, της ναύκληρος ην Κωλαίος, πλέονσα έπ 
Αίγυπτον άπψείχΟη ές την Ιΐλατεαν ταντην * ττν&όμε- 
νοι δέ οι Σαμιοι παρά τον ΚορωβΙου τον πάντα λσγον, 
σιτία οί ένιαντον χατα)&ίπονσι, αυτοί δέ άναχΟέντες (χ 
της νήσου χαι γ)αχόμενοι Αιγντττου ϊπhov, άποφερό- 
μενοι απηλιωτη άνεμον χαι ον γάρ uviei το πνεύμα, 
'ίΐραχλέας στηλας διεχπερησα*πες άπίχοντο ές Ταρτησ- 
σον, &είη πομπή χρεωμένοι, το δέ έμπόριον τούτο ην 
αχηρατον τούτον τον χρονον, ώστε άπονοστησαντες 
ουτοι οπισω μέγιστα δη ‘.Ελλήνων πάντων, των ημείς 
ιχτρεχίψ ϊδμεν, έχ φορτίων έχέρδησαν, μετά γε Σωστρα- 
τον τον Ααοδάμαντος Αιγινητην * τούτω γάρ ονχ οΐά 
Τί έστι έρίσαι άλλον, όί δέ Σαμιοι την δεχάτιρ των 
έπιχερδίων έξελόντες εξ τάλαντα έποιησαντο χαλχηίον 
χρητηρος Αργολιχου τρόπον * πέριξ δέ αυτόν γρυπών 
χεφαλαΐ πρόχροσσοί εισι * χαι άνέΟηχαν ές το 'ΐΐραιον, 
νποστησαντες αντψ τρεις χαλχεονς χολοσσονς έπταπη* 
γεας, τοίσι γοννσσι ίρηρεισμένους. * ΚνρηναΙοισΐ δέ χα\
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Θήραίοισι ές Σαμίους άπο τοντον του έργου πρώτα 
(f ilial μεγάλοι σννεχρηθησαν.

153. Οι δε Θηοαίοι έτιεί τε τον Κορωβιον λαπόντες 
(y τη νήσοι άπίχονιο ές την Θηρτμ, άπηγγελον ως σγι 
είη νήσος έπι Αιβνη έχτισμένη· Θηραίοισι δέ εαδε 
άδελφεον τε ten άδελυφεοΰ πέμττειν ττόλω. λαχόντα, καί 
άηο των χώρων απάντων επτά έοντων άνδρας, είναι δε 
σφεων καί νγγεμάνα καί βασιλέα Βαττον. οντω δη στελ- 
λονσι δνο πεντηχοντέρονς ig την Πλατέαν.

154. 7 αντα δε Θηράϊοι λχγονσι, τά δ3 έπίλοιπα 
τον λόγον σνμφέρονται ηδη Θηράϊοι Κνρψαίοισι. Κ ν- 
ρψαϊοι γάρ τά περί Βαττον ουδαμώς όμολογέονσι Θη- 
ραίοισι. λΛγσνσι γάρ οντω · εστι της Κρητης *Αξος πά
λας, iy τη έγένετο *Ετέαρχος βασιλεύς, ος ini θνγατρι 
αμητορι τη οννομα ην Φρόνιμη, έπι ταντη εγημε άλλ.ην 
γνναίχα. η δε ίπεσελ.θονσα έδιχαίεν είναι καί τω ίργω 
μητρυιη τη Φρόνιμη, παρέχονσά τε κακα καί παν in 3 
αντη μηχαιωμίνη · καί τϋ.ος μαχλοσννην έπενείχασά οι 
πείθει τον άνδρα ταντα εχειν οντω. ο δε άναγνωσθεϊς 
νπο της γυναιχος ϊργον ονχ όσιον έμηχανάτο έπι τη 
θνγστρί. ην γαρ δη Θεμισών άνηρ Θηραϊος έμπορος 
έν τη Αζω · τούτον ο *Ετέαρχος παραλαβών έπι ξείνια 
έξορχοΐ η μέν οι διηχονησειν ό τι αν δεη&η. έπεί τε δε 
έξόρχωσε, αγαγών οι παραδιδοι την ίωντον θυγατέρα, 
καί τσντην έχέλενβ χαταποντώσαι άπαγαγόντα. ο δέ 
Θεμίσων περιημεχτησας τη απάτη τον ορχου καί διαλν- 
σαμενος την ξβινίην έποΐεε τοιάδβ* παραλαβών την πάϊ· 
δα άπέπλεε, ώς δέ έγένετο έν τω πελάγεϊ, άποσιενμενος ' 
την έξόρχωσιν τον *Ετεάρχον σχοινίοισι αντην διαδησας



κατηκε ές το πέλαγος, άνασπάσας δέ άπίκετο ές την 
Θηρην.

155. ’Ενθεντεν δε την ΦρονΙμψ παραλαβών ΊΙο- 
λνμνηστος, έών των ΘηραΙων άνηρ δόκιμος, έπαλλακενε- 
το· χρόνον δε περιιόντες έξεχένετό οί παίς ισχνάφωνος 
καί τραυλός, τω οννομα έτέθη Βάττος, ώς ΘηραιοΙ τε' 
καί Κυρηναίοι λέγονσι, ώς μέντοι έχω δοκέω, άλλο τι· 
Βάττος δε μετωνομάσθη, έπεί τε ές Αιβνην έκπίκστο, 
από το τον χρηστηρίον τον χενομένου έν Αε)η>ο~σι αν- 
τω και από της τιμής την εσχε, την έπωννμΐην ποιενμε- 
νος· Αΐβνες χάρ βασιλέα Βάττον καλέονσι, και τούτου 
είνεκα δοκέω θεσπίζονσαν την ΠνϋΙην καλέσαι μιν A t-  
βνκη γλωσση, είδυΐαν ώς βασιλεύς εσται έν Αιβντ). έτιεί 
τε χάρ ψδρώΟη οντος, ήλθε ές Αελφονς περί της φω
νής· έπειρωτέονη δέ όίχρα η ΠυϋΙη τάδε*

Βάττϊ, ΙπΙ φωνήν ήλθες’ aval ιΗ at ΦαΊβος Απόλλων 
4ς Αιβνην ηίμπίΐ μηλοτρόφον οϊκιοτηρα,

ώσπερ ο! βίποι ‘Ε)1άδι χλώσση χρεωμένη* rSl βασιλεύ, 
έπί φωνήν ήλθες. *Ο δ* υμείβετο τοΊσδε * ^Ιλνα\, έχω 
μέν ηλθον τιαρά σέ χρησόμενος περί της φωνής, συ δ& 
μοι άλλα άδννατα χρας, κείνων Α ιβνψ  άποικίζειν· 
τέφ δυνάμει, κοίβ χειρί; Ταντα λίγων ονκί Ι'πειϋε άλλα 
οί χραν · ώς δέ κατά ταντα έθέσπιζέ οι και πρότερον, 
οίχετο μεταξν άπολιπών δ Βάττος ές την Θηρην.

156. Μετά δέ αντω τε τοντω καί τοίσι άλλοισι Θη- 
ραloan συνεφέρνω παλιχκότως. άχνοενντες δέ τάς συμ
φοράς οί Θηραΐοι επεμπον ές Αελφονς περί των παρεόν-, 
των κακών. η 'δέ ΠνθΙη σφι εχρησε σνχκτίζονσι Βάττω 
Κνρηνην της Αιβνης άμεινον ττρηξειν. απέστελλον μετά 
ταντα τον Βάττον οί Θηραΐοι δυο πεντηκοντέροισι»
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ηλώσαντες δε Ις την Λιβύην οντοι, ου γαρ είχον ο τι 
ποιέωσι άλλο, δττίσω απαλλΛσσοντο (ς την Θηρην. οι 

. δ& Θηραίοι καταγόμενους εβα)Χον και ονκ ϊων jjj γη 
τχροσίσχειν, αλλ οπίσω π)Λιειν έκελενον. οί δε αναγκα
ζόμενοι οπίσω απέπλωον, καί έκτισαν νήσον 4πί Λιβύη 
κειμένην, τη οχνομα, ώς και πρότερον εϊρέ&η, έστί 
Πλατέα, λέγεται δε ίση είναι η νήσος τη νυν Πυρηναίων 
πόλι.

157. Ταυτην οΐχέοντες δυο ετεα, ονδέν γαρ σφι 
χρηστόν συνεφερετο, ενα ανιών καταλιπόντες οι λοιποί 
τχάνεες απέπλεον (ς Λελφους, απικόμενοι δε ini το χρη- 
στηριον έχρέωντο, φάμενοι οϊκεειν τβ την Λιβύην και 
ονδέν αμεινον πρησσειν οίκενντες. η δε ΙΙυ&ιη σφι 
προς ταντα χρα τάδβ*

ΛΙ τν έμεΰ Λιβύην μηλοτρόφον οίδας αμεινον, *
μη ίλ&ών Ιλ&όντος, άγαν άγαμοι οοφίην οιν.

ακόυσαντες δε τούτων οι άμφι τον Βαττον απέπλωον. 
οπίσω·■ ον γάρ δη σφεας άηίει δ &εός της αποικίης, 
πρϊν δη άπίκωνται Iς αυτήν την Λιβύην, απικόμενοι δέ 
ές την νήσον και άναλαβόντες τον ’έλιπον, έχτισαν αυτής 
της Λιβύης χώρον άντίον της νήσου ται ουνομα ην *Λζι- 
ρις, τον ναπαι τβ καλλισται in* αμφοτερα σνγκληΐονσι 
και ποταμος τα ini ·&άτερα παραρφεει.

158. Τούτον οί'κεον τον χώρον εξ ετεα· έβδομοι δέ 
σφεας ετει παραιτησ αμεν οι οι Λίβνες ως ές άμείνονα 
χώρον αξουσι, άνέγνωσαν έκλιπείν. ηγον δέ σφεας έν- 
Όβυτεν οι Λιβνες αναστησαντες προς έσπέρην * και τον 
καλλιστον τών χώρων, ϊνα διεξιόντες οι 'Ελληνες μ?ι 
ΐδοιεν, συμμετρησαμενοι την ώρην τής ήμερης νυχτδς 
παρηγον. εστι δέ τω χώρω τούτοι ουνομα *1ρασα. άγα-
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γόντες δε σφβας έπι κρηνην )&γομέγψ th en Απόλλωνος 
είπαν Ανδρες “Ελληνες, έν&αντα νμίν έπιτηδεον οικέβιν 
έν&αντα γαρ ο ουραίος τέτρηται.

159. *Επί μέν νυν Βαττεώ τa τον οίχιστεω της ζόης, 
αρξαντος έπι τεσσεράκοντα ιτέα, καί του παιδδς αυτού 
*Αρκεσ/λβω αρξαντος έκκαίδεκα ϊτεα, οΐκεον οι ΚνρηναΊοι 
έοντες τοσοντοι όσοι αρχήν Ις την αποικίην έσταλησαν‘ 
έπί δε τον τρίτον, Βαττεω του ενδαίμονος καλεομένον, 
"Ελληνας πάντας ώρμησε χρησασα η ΙΙνΟίη πλέειν σνν- 
οιχησοντας Κνρηναίοισι Αιβνην * έπεκαλεοντο γάρ οι 
ΚνρηναΊοι έπι γης αναδασμό>. εχρησε δε ωδε εχοντα ·

βΟς δί νιν ΙςΛϊβύην πολνήρατον νοτιρον έλ&η
γάς άναδαιομίνας, μετά οϊ ποχά φαμ* μεληοην.

σνλλεχ&εντος δέ ομίλου πολλον ές την Κνρψην, περιτα- 
μνόμενοι γ ψ  πολλην οι περίοικοι Αίβνες καί ο βασιλεύς 
αν των τω ούνομα ην *Αδικράν, οϊα της τε χάρης στερι- 

„σκόμενοι καί περινβριζόμονοι νπό των ΚνφραΙων, πεμ- 
ψαντες ές Αίγυπτον εό ο σαν σφέας αυτούς *Απρίη τω 
Αίγυπτον βασι)Λί. ο δε, σνλλεξας στρατόν ΑίγνΊττίων 
πολλών tribune έπΙ την Κνρψ ψ . οΐ δε ΚνρηναΊοι ικ- 
σιρατενσαμενοι ές Ιρασα χώρον και έπϊ κρηνην Θεατήν 
σννέβαλόν τε τοΊσι Αίγνπτίοισι καί ένίκησαν τη συμβο
λή. άτε γάρ ον πεπειρημένοι πρότερον όί Αιγύπτιοι 
1 Ελλήνων καί παραχρεώμενοι διεφ&άρησαν οντω ώστε 
ολίγοι τινες αυτών άπενόστησαν ές Αίγυπτον, αντί τού
των Αιγύπτιοι κόπα ταντα έπιμεμφόμενοι ’Απρίη απί
στησαν απ αντον.

160. Τούτον δε τον Βαττεω γίνεται παΊς >Αρκεσί- 
λεως, ός βασιλενσας πρώτα τοΊσι έωντον άδελφευΊσι 
έστασίασε, ές ο μιν οντοι άπολιποντες οΥχοντο ές άλλον
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χώρον της Λιβύης t χαι in (ωνιών βαλλόμενοι έχτισαν 
πόλιν τούτην, η τότε χαι ννν Βαρχη χαλεεταί’ χτίζοπες 
δ* άμα αντίμ αηιστάσι ύno των Κνρηναίων τονς Λί- 
βνας. μετά δε *Λρχεσίλεως (ς τονς νποδεξαμενονς τε 
των Αιβνοτν χαι οποστ όντας τονς αντονς τούτους έστρα- 
τενετο * οι δέ Αίβνες, δείσαντες αντον οΤχοντο ηενγον- 
τες προς τονς ηοίονς των Αιβνων. ό δε 3Λρχεσίλεως 
ειττετο ηενγονσι, (ς ον (ν Αενχωνί τε της Λιβύης (γίνετο 
ϋτιδιώχων χαΐ ϊδοξε τοίσι Αίβνσι (πι&έσ&αι oL σνμ- 
βαλόντες δε (νίκησαν τονς Κνρηναίονς τοσοντο ώστε 
έπταχισχιλίονς όπλίτας Κνρηναίων έν&αύτα πεσεειν. 
μετά δέ το τρώμα τούτο 'Λρκεσίλεων μεν χάμνοντά τε 
scal φάρμαχον ττεπωχότα ο άδελφεός Αέαρχος ύττοηνί- 
γει, Αέαρχον δέ η γυνή η Ιάρχεσίλεω δόλω ντύνει, τη 
οννομα ήν ’Ερνξώ.

161. Αιεδέξατο δέ την βασιλψην του ’Λρτεσίλεω ό 
τίαίς Βαττος χωλός (ών χαι ονχ άρτίπονς. οι δέ Κνρη- 
ναιοι προς την χαταλαβονσαν σνμφορην επεμπσν (ς 
Αελφονς έπειρησομίνονς όντινα τρόπον χτααστησάμεΡοι 
χαλλιστα αν ο ιχΐοιεν. η δε ΙΙν&ίη έχελενε (χ Μαντινίης 
της Αρχαδων χαταρτιστηρα άγαγίσ&αι. αϊτεοΥ ών οι 
ΚνρηναΊοι, χαι οι Μαντινέες εδοσαν ανδρα των αστών 
δοχιμωτατον, τω οννομα ην Αημώναξ. ~ οντος ών ώνηρ 
απιχομενος (ς την Κνρηνην χαι μα&ών ιχαστα τούτο 
μεν τριφνλσνς (ποίησε σ<ρεας, τη δε δια Ο εις· θηραίων 
μεν γάρ χαι των ηεριοίχων μίαν μοίραν (ποίησε, άλλην 
δέ Πελοποννησίων χαι Κρητών, τρίτην δέ νησιωτέων 
πάντων · τούτο δέ τω βασιλίΐ Βσττφ τεμένεα (ξελων xai 
ίρωσύνας τα άλλα πάντα τα πρότερον eϊχον οι βασιλέες 
(ς μΐσον τω δήμοι ε&ηχε.



162. 'Eru μέν δη τούτον τον Βαττεω οντω διετέλεβ 
έοντα, ίπι δέ τον τούτον παιδος Ιάρχεσϋ^ω πολλή ταρα
χή περί των τίμιων έγενετο. 3ΑρχεσΙ)&ως γάρ δ Βάττον 
τβ τον χωλόν xul ΦερετΙμης ονκ tq/η άνέξεσϋαι κατά ο 
Μαντινενς Αημώναξ εταξε, ά)1.ά άπαίτεε τα των προ
γονών γέρεα. έν&εντεν στασιάζων έσσώ&η χαι εγνγβ 
ίς Σάμον, η δε μητηρ οι ίς Σαλαμίνα της Κύπρον εφνγρ. 
της δέ Σαλαμίνος τοντον τον χρόνον έπεκρατεε Ενέλ- 
·&ων, ος το iv Αε)χρόΐσι Όνμιητηριον έδν άξιο&έητον 
ανέϋηχε, το iv τώ ΚορινϋΙων Όησανρφ χέεται. άπιχο- 
μένη δέ παρα τοντον η ΦερετΙμη έδίετο στρατιης η xu- 
τάξει σφέας ές την Κνρηνην. δ δέ γβ Ενέλ-Οων παν 
μάλλον η στρατίην οι έδιδον· η δέ λαμβάνονσα το δι- 
δόμενον χαλόν μεν εφη xul τοντο είναι, κάλλιον δέ έχεί- 
νο, το δονναΐ οι δεόμενη στρατίην τοντο γάρ ini παν· 
τ* τω διδόμενα) ελεγε. τελβντα7όν οϊ έξεπεμψε δώρον ο 
Ενϋ.&ων άτραχτον χρνσεον χαι ηλαχάτην, προσψ δέ χαι 
ειριον είπάσης δέ αντις της Φερετίμης τωντο έπος, δ 
Ενΐλ&ων εψη τοιοντοισι γυναίκας δωρίεσ-Qui α)Χ ον 
στρατιη.

163. Ο δε Αρχβσί)&ως τοντον τον χρόνον έών iv 
Σάμω σννηγειρε πάντα άνδρα in ϊ γης αναδασμό), σνλ- 
λεγομΐνον δέ στρατόν πολλον, έστάλη ίς Αελφονς *Αρ- 
χεσί)*ως χρησόμενος τφ χρηστηρίω περί χατόδον. η δέ 
Πνχλίη οι χρα τάδε· *Επι μεν τεσσερας Βάττονς χαι 
Αρχεσϋ^ως τεσσερας, οχτώ άνδρών γενεάς, διδοϊ νμίν 
Αοξίης βασιλενειν Κνρψης · πλέον μεντοι τοντον ουδέ 
πειράσχλαι παραινέει. σν μεντοι ήσυχος είναι χατελΌών 
i i  την σεωντου. ην δέ την κάμινον ενρης πλεην αμφο
ρέων, μη έξοπτησης τούς αμφορέας, άλλ* άπόπεμπε χατ
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ονρον el δέ έξ οπτή σεις την κάμινον, μη έσΟΟης ές τιρ 
άμφίρφυτον β* δε μη, άπο&ανέαι χαϊ αυτός χαΐ ταύρος 
δ χαΧλιστενων.

164. Teona η Πν&ίη *Αρχεσίλεω χρα. δ δε παρα
λαβών τους ix της Σάμου νατηλ&ε Ις την Κνρψην, καί 
έπιχρατησας των πρηγμάτων τον μαντηίου ονχ έμέμνητο, 
αλλα δίχας τους άντιστασιώτας αι'τεε της έωντού φυγής» 
των δε οι μεν το παραπαν ix της χώρης αττα)Χάσσοντο, 
τους δε τινας χειρωσάμενος δ ’Λρχεσίλεως ές Κύπρον 
απέστειλβ ini διαφ&ορη. τοντονς μεν νυν ΚνΙδιοι άπε- 
νειχ(λέντας προς την σφετέρην έόόνσαντο καί ές Θησην 
απέστειλαν. ετέρους δέ τινας των Κνρηναίων ές πύργον 
μέγαν 'Αγλωμάχον χαταφυγόντας ιδιωτικόν ύλην περινη- 
σας δ *Αρν.εσί)εως ένέπρησβ. μα&ών δέ in έξεργασμέ- 
νοισι το μαντηίον έδν τοντο, ότι μιν η ΙΙυ&ίη ονχ εα 
ενρόντα έν τη χαμίνω τους αμφορέας έξοπτησαι, ϊργετο 
ενών της των ΚνρψαΙων πόλιος, δειμαίνων τβ τον χεχρη- 
μένον χλάνατον καί δοχέων αμφίρδντον την Κνρηνην εί
ναι. είχε δέ γνναΊχα σνγγενέα έωντοΰ, χλνγατέρα δε του 
των JB αρχαίων βάσιμος, τω οννομα ?]ν ’Αλαζΐρ* παρα 
τούτον αττικνέεται. χαί μιν Βαρχαίοί τβ άνδρες χαί των 
ix Κνρηνης φυγάδων τινες χαταμα&όντες άγοράζοντα 
χτείνονσι, πρδς δέ καί τον πβν&ερδν αυτού 'Αλαζίρα. 
*Αρχεσίλεως μέν νυν είτε έχών εϊτβ αχών αμαρτών τον 
χρησμόν, έξέπλησβ μοίραν την ίωυτον.

' 165. *Η δέ μητηρ ΦερετΙμη, τέως μεν δ *Αρχεσίλεως 
έν τη Βαρχη διαιτάτο έξεργασμένος έωυτω χαχδν, η δέ 
είχε αντη τον παιδος τα γέρεα iv Κνρηνη, καί τάλλα 
νεμομένη χαϊ iv βουλή παρίζονσα. έπεί τβ δέ ψα&ε έν 
τη Βαρχη απο&ανόντα οί τον πάϊδα, φβνγονσα οΐχώχεε
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Ις Αίγυπτον. ησαν γάρ οι ία του 'Αρχεσϋ^ω ενεργεσίαι 
ίς Καμβυσεα τον Κνρον πεποιημέναι' οντος γάρ ην ο 
'Αρχεσϋ^ως, δς Κ νρψ ψ  Καμβνση εδωχε και if όρον 
ίτάξατο. a7ΐΐχομενη δέ ίς Αίγυπτον η ΦερετΙμη *Αρυαν- 
δεω ιαέτις εζετο, τιμωρησαι έωυτf/ χε)£νονσα, προισχο- 
μένη πρόφασιν ως διά τον μηδισμόν δ παίς οί τέθνηκε.

1C6. *Ο δέ *Λρνάνδΐ)ς ην οντος της Αίγυπτον ύπαρ
χος νπο Καμβνσεω κατεστεώς, δ? υστερώ χρόνιο τούτων 
παρισενμενος Ααρείο) διεφϋάρη. πνεόμενος γάρ και 
ιδων Ααρείον έπιϋνμΐοντα μνημωσννον έωντον λιπέ- 
σ&ιχι το ντο το μη αλλω εϊη βασιΧεί κατεργασμένον, ίμι- 
μέετο τούτον, ίς δ ιλαβε τον μισθόν. Ααρέίος μέν γάρ 
χρυσίον χιχθαρώτατον άπεψησας ίς το δυνατωτατον 
νόμισμα ίχόψατο, ^Αρνάνδης δέ άρχων Αίγυπτον άργν- 
ριον τώντδ τούτο ίποΐεε’ κα\ νυν ίστι άργνριον καθα
ρότατο ν το *Αρνανδιαόν. μαθών δε Ααρειός ψιν ταντα 
ποιενντα, αιτίην οί άλλην έπενείχας, ως οί ίπανιστέατο, 
απέατεινε.

1G7. Τότε δέ οντος δ *Αρνάνδης κατοιαχείρας Φερε- 
< τιμήν διδο7 αυτή στρατόν τον ίξ Αϊγνπτσν άπεπτα, και 
τον πεΐδν καί τον ναυτικόν στραττγγδν δέ τον μέν πε- 

• ζου *Λμασιν άπίδεξε άνδρα Μαράφιον, τον δέ ναυτικόν 
Βαδρην Ιόντα Πασαργάδψ γένος, πρίν δέ η άποστέί- 
λαι τψ  στρατιψ, δ *Αρυάνδης πέμψας ίς την Βαρχην 
κηρνκα ίπυνθάνετο τίς εϊη δ *Αρκεσΐλεων άποκτεΐνας. οι 
δέ Βαρχάιοι αυτοί νποδεκέατο πάντες* ηολλά τβ γάρ 
και κακά πάσχειν υπ αυτόν. πνθόμένος δέ ταντα δ 
*Αρνάιδης ουτω δη την στρατιψ άπέστειλε αμα τη Φε- 
ρετίμη. αυτή μέν νυν αιτίη πρόσχημα τ ον λογου έγΐ- 
νετο, απεπέμπετο δέ η στρατιη, ως ίμοί δοχέειν, in) Αι- 

Herod. II. F .
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βνων καταστροφή. Αιβνων γαρ δη ε&νεα πολλά χαί 
παντόΐα Λγπ, καί τα μεν αντών ολίγα βασιλεος ήν vttjJ-L. 
xoaf τα.δε πλέω (φρόντιζε Ααρείον ονδέν. ■ «■

168· Οιχεονσι δε κατα τάδε Αΐβνες 7 art Αϋγνπτ 
αρζαμενοι. πρώτοι Α δ ν ρ μ α χ ίδ α ι Αιβνων χατοίκην-Ει 
Totf οι νομοισι μεν τα πλέω ΑιγνπτΙοισι χρέωιταιΛχ 
έσ&ητα δέ φορέονσι οΐηνπερ οι ά)1οι Αίβνες. αΐ δΐ γ ν Λ '? 
νάϊκες αντών ψίλιον περί έχατέρη των χνημέων φορέονσ* 
χαλχεον τας χεφαλάς δε χομώσαι, τονς φ&είρας έπει 
λαβωσι τους έωντης έκαστη αντιδάχνει καί οντω ρίπτει 
οντοι δε μοννοι Αιβνων τοντο (ργόζονται, καί τω βασ 
λεΐ μοννοι τας παρ&ένονς μελλούσας σννοιχέειν έτ\ 
κννονσι · η δε αν τω βασιλέι αρεστή γένηται, νπό του-Κ 
τον διαπαρ&ενενεται. παρηχονσι δε οντοι οι *ΑδνρμαΛϊ 
χίδαι απ ΑεγντττΟυ μέχρι λψένος τω οννομα Π  
έστι.

169. Τούτων δε εχονται Γ ιλ ιγ ά μ μ α ι, νεμόμενο^ 
την προς ίσπέρτρ> χώρην μέχρι *Αφροδισιαδος νήσον.
ίβ τω μεταξύ τούτον χώρω η τε Πλατέα νήσος (πιχέεΜί 
ται, την έχτισαν ΚνρηναΊοτ, χαι (ν τη ηπείρω Μενελάΐο\{ 
λιμην (στι καί ’Αζιρις, την οι Κνρηναίοι οΐχεον' χαί τ 
σιλφιον αρχεται από τούτον, παρηχει δε από Πλατέ, 
*η\σοο μέχρι τον στόματος της Σνρτιος το σιλφιον. νόΐ * 
μοισι δε χρέωνται οντοι παραπλησίοισι τοισι έτέροισι

170. Γιλι^αμμέων δε εχονται το προς έσπί{
*Λσβντατ οντοι το υπέρ Κνρηνης οιχέονσι’ (πι \> 
λασσαν δϊ ον χατηκονσι 'Ασβνται * το γαρ παρα 
λασσαν Κνρηναίοι νέμονται. τε&ριπποβάται δε ον& \ 
ήκιστα αλλά μάλιστα Αιβνων είσί, νόμους δε τους πλεν§ ΐ 
νσς μψέεσ&αι έπιτηδονονσι τονς Κνρηναίων. 11

«
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171. ^Ασβυτίων δέ εχονται το προς ίσπίρης Λ ν -  
τχ ίσ α ι· ουτοι υπέρ Βαρχης οίκίονσι, κατηκοντες έηϊ 
0 alcxσσαν κατ Ενεσπερίδας. Λνσ/ισίων δέ κατά μί
τον της χώρης οιχέονσι Κ α βάλες, οΜγον έθνος, χατη- 
ιοντες ίπϊ <θά).ασσαν κατά Ταυχειρα πόλιν της Βαρ- 
<αίης · νόμοισι δέ τοΊσι αντοίσι χρίωνται τοίσι xa\ οΐ 
Μερ Κνρηνης.

172, Ανσχισίων δέ τούτων το προς έσπίρης εχονται 
Νασαμώνες, έθνος ίδν πολλον, οϊτό (λίρος χαταλεί-

^  ποντες ίπϊ τη θαλάσση τα πρόβατα αναβαίνονσι ές 
Φ Αυγιλα χώρον όπωριενντες τους φοίνικας· οι δέ πολλοϊ 
«jj, και άμφιλαφέες πεφηχασι, παντες έοντες καρποφόροι. 
Ρ  τούς δέ άττελέβονς έπεαν -θηρενσοισι, ανηναντες προς 
p  fον ηhov χαταλίουσι και επειτα έπι γάλα έπιπάσσοντες 
Λ  •ονσι. γυναίκας δέ νομίζοντες πολλάς εχειν έκαστος 

fatxoivov αντίων τψ  μ\ξιν ποιεΰνται, τρόποι παραπλη- 
^  τίοι τω καί Μασσαγίται * έπεαν σχίπωνα προστησων- 
φΐαι, μίσγονται. πρώτον δέ γαμίοντος Νασαμώνος άν- 

5ρος νομος έστι την νύμφην ννκτι τη πρώτη διά πάντων 
διεζελ&ε7ν των δαιτνμονων μισγομίνην των δέ ώς,εχα- 

^ ιστός οι μιχχλη, διδοΧ δώρον το άν Ι'χη φερόμενος έζ ot- 
^ κον. ‘Ορκίοισι δέ και μαντική χρίωνται γοιηδβ’ όμνυ- 

' ^ ονσι μέν τους παρά σφίσι άνδρας δικαιοτάτονς χα\ άρΐ- 
• στους )#γομίνονς γενίσθαι τούτους, των τύμβων απτό·

' ν  μεν οι, μαντεύονται δέ έπι των προγόνων φοιτίοντες τα ,
f * > ~  t . r · * > «.σήματα, και χατευξαμενοι έπιχαταχοιμεωνταί' το Ο αν 

' \t οψει ivimviov, τούτοι χράται. πίστισι δέ
,^τοιησίδε χρίωνται· έκτης χειρος διδοί πιείν και αντος 
1 * έκ της τον έτερον πίνει * ην δέ μη ϊχωσί υγρόν μηδέν, οι

δί της χαμάθεν σποδού λαβόντες λείχονσι.
F 2
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173. IS'ucχμώσι δί προσόμονροί εισι ψ ύ λλο ι’ οί ~ 

το* (ξαηο)χύ)Μσι τροπω τοιωδε · δ νότος σφι πνίων 
άνεμος τα ελντρα των νδάτων έξηύηνε, η δέ χώρη σ(μ 
πάσα Ιντος έονσα της Σνρτιος ην άτνδρος* οι δέ βσν- 
λενσαμενοι ν.οινω λόγω έστρατενοντο ini τον νότον 
()*γω δε ταντα τά λΐγονσι Λίβνες), χαι im i re έγινοντο 
έν ίτ] ψάμμοι, πνεύσας ο νότος ν.ατίχωσέ σφεας. ίξπ- 
πολομένων δέ ιόντων ϊχονσι την χώρην οι Νασαμώνες.

174. Τοντων δε κατύπερθε προς νότον άνεμον (ν 
τη θηριώδε'ί οιχεονσι Γ αράμαντες, οϊηάντα άνθρω- 
ηον φενγονσι καί παντός όμιλίην, και οντε όπλ,ον έκτέα- 
ται άρηϊον ονδΐν οντε άμννεσθαι έπιστΐαται.

175. Οντοι μεν δη κατύπερ&ε οικέονσι Νασαμώ- 
νταν* το δέ παρά την θάλασσαν εχονται το ττρός έσπέηης 
Μ α κα ι, οι λόφονς κείρονται, το μεν μέσον των τριχών 
άνιέντες ανξεσθαι, τά δέ ενθεν και ενθεν κείροντες έν 
χρο'ί * ές δέ τον πόλεμον στρονθών καταγαΐων δοράς 
φορέονσι προβλήματα, δια δέ ανιών ΚΊννψ ποταμός 
φέων έν. λόφον χαλχνμένον ΧαρΙτων ές -θάλασσαν έχδι- 
δόϊ. ο δέ λόφο? οντος δ ΧαρΙτων δασύς ϊδμσί 
έούσης της άλλης της ηροχαταλεχθείσης Λιβύης ψύ.ής*I, 
από θαλάσσης δέ ές αντον στάδιοι διηχόσιοί εισι. L

176. Μαχέων δέ τούτων έχόμενοι Γ ίνδα νές  είσί,Ι  ̂
των αΐ γνναΊχες περισφύρια δερμάτων πολλά έχάσττΑ  ̂
φορέει κατά τοιόνδε τι, ως λέγεται* κατ άνδρα εχαστο*§ 
μιχθίντα περισφύριον περιδέετάι * η δ* αν πλεΊστα εχη§, 
αυτή άριστη δέδφΚίαςι είναι ώς νπό πλεΐστων ατόρωι|ι 
φιληθεΐσα. Λ\ΐ*γ·

j j  177. *Λχτην δέψροέχονσαν ές τον πόντον τοντοηΙ 
των Γινδάνων νέμονται Λ ω τοφ ά γο ι, όΐ τον χαρποψ

Li
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ovvov του )miov τ’ρωγοντες ζωονσι * 6 δέ του λωτου 
ηρτϊος ion μέγαθος όσον re της σχίνου, γλνκντητα da 
ου φοίνικος τω καρπω προσείκελος. ποιεννται δέ in 
ου καρπού τούτον οί Λωτοφάγοι και οίνον.

178. Λωτοφάγων δέ το παρά -θάλασσαν εχονται 
βαχλνβς, τω λωτω μέν καί οντοι χρεωμένοι, άτάρ 
σσον γε των πρότερον λεχθέντων. κατηκονσι δέ έπι 
'οταμον μέγαν τοι οννομα Τρίτων έστί' έκδιδοί ύβ ον· 
ος ές Μμνψ μεγάλην Τριτωνίδα· έν δέ ηνττ} νήσος ϊνι 
η οννομα Φλά. ταντην δέ την νήσον ΛακεδαιμονΙοισΙ 
οασι λόγιον είναι κτίσαι.

179. "Εστι δέ καί όδε λόγος λεγόμενος, 9Ιησονα, έπεί 
έ οι έξεργάσ&η υπό τω Πηλίω η Λργώ, έσθέμενον ές

)ι τντψ άλλην τβ εκατόμβην και δη και τρίποδα χάλκεον 
ϊεριπλωειν Πελοπόννησον, βονλόμονον ές Αελφονς άπι- 
έσθαι. καί μιν, ως πλέοντα γενέσΐϊαι κατά Μαλεην, 
ιπολαβεΐν άνεμον βορην και άποφέρειν προς την Λιβύην’ 
ιριν δέ κατιδέσθαι γην, έν τοΊσι βράχεσι γενέσθαι 
Λμνης της Τριτωνίδος. καί οί άπορέοντι την έξαγωγην 
,ογος έστϊ φανηναι Τρίτωνα, και κελενειν τον *Ιησονα 
'ωυτω δούναι τον τρίποδα, φάμενόν σφι και τον πόρον 
•Ιέξειν καί άπημονας άποστελέειν. πειθομένου δέ τον 
ΐησονος, οντω δη τόν τβ διέκπλοον των βραχέων δει- 
ινυναι τον Τρίτωνα σφι, και τον τρίποδα &είναι έν τω 
Ηΐοντου ίρω έπιέλεσπίσαντά τβ τω τρίποδι και τόισι.σνν 
ίίησονι σ?)μηναντα τόν πάντα λόγον, ως έπεάν τόν τρί
ποδα κομίσηται των έκγόνων τις των έν τη ^Αργοί σνμ- 
πλεόντων, τότε εκατόν πόλιας οίκησαι περί την Τριτωνί- 

Λ\δα λί}ινην ‘Ελληνίδας πάσαν είναι ιινάγκην. . ταντα
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ηχονσαντας τους έπιχωρίονς των Αιβύών χρνψαι τον Κ  
τρίποδα.

180. Τούτων δε εχονται των Μαχλύων Α νσέες. 
οντοι δε xal οΐ Άϊάχλνες πίριξ την Τριχωνίδα λίμνην 
οιχέονσι, το μέσον δέ σηι ονριζει δ Τρίτων. χάι οι μέν 
Μαχλνες τά οπίσω χομέονσι της χεηαλης, ο» δε Αινέες 
τα εμπροσθε. ορτη δε inavoir] ^Αθηναίης αι παρθένοι 
αυτών δί/α διαστάσαι μάχονται προς άλληλας )άθοισί 
τε χαι ξύλοισι, τξ ανθιγένει θεω Ηγονσαι τά πάτρια 
αποτε)*£ΐν, την ΐΑθηναίην χαλέομεν. τάς δέ άποθνη- 
σχούσας των παρθένων ix των χρωμάτων ‘ψενδοπαοθί- 
νσνς χαλέονσι. πριν δ’ άνέΐναι όντας μάχεσθαι τάδε 
ποιενσΐ’ xoivjj παρθένον τψ  χαλλιστεύονσαν εχάστοτε 
χοσμησετντες χwfj τε Κορινθίμ χαϊ πανοτιλίη <E/J.T̂ vujj 
xcu έπ άρμα άναβιβάσαντες περιάγονσι την λψνην 
χνχ)*κ δτέοισι δέ το πάλαι έχόσμεον τάς παρθένονς 
πριν η σηι "Ελληνας παροιχισθηναι, ονχ έχω εϊπαι, δο- 
χέω δ ων Αιγντττίοισι οπλοισι χοσμέεσθαι αντάς’ άπο\ 
γαρ Αιχντττον χαι την ασπίδα χαϊ το χρόνος ψημ* άπ7- 
χθαι ές τους Ελλ,ηνας. την δε *Αθηναίην ηασι Ποσει· 
δέωνος είναι θυγατέρα χαι της Τριτωνίδος λίμνης, χαί\ 
μιν μεμφθεΊσάν τι τω πατρι δούναι έωντην τω Αιί' τον 
<3e Ala έωντού μιν ποιησασθαι θυγατέρα. ταντα μέν\ 
λέγονσι. μιξιν δέ έπίχοινον των γνναιχων ποιέονται, 
ούτε σννοιχέοπες χτηνηδόν τε μισγομενοι. έπεάν δε γ ν ·  
νααά το παιδιον αδρόν γένηται, σνμφοιτέονσι ές τώντδ 
οι άνδρες τρίτου μηνάς, fftrifφ αν οϊχη των άνδρών το 
παιδιον, τούτου πάίς νομίζ/η ψ̂.'

181. Οντοι μέν οι παρωθΗτλάσσιοι των νομάδων < 
Αιβυων ειρέσται, υπέρ δέ τούτων ές μεσογαιαν η θτ^

86
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ριωδης ίστι Λιβύη, νπέρ & της θηριώδεος όφρύη ψάμ- 
μης κατηχεί, παρατείνονσα από Οηβέων των Λιγντττιίων ' 
ίπ\ Ίΐρακ).ηΐας στηλας. ίν δε τϊ) όφρυτ\ ταντη μάλιστα 
διά δέκα ημερίων δδον άλός ίστι τρυφεα κατά χόνδρους 
μεγάλους ίν κολωνο?σι, και έν κορυφή σι έκαστου του 
κολωνοΰ άνακοντίζβΐ ίκ μέσου του αλος νδωρ ψυχρόν και 
γλνκν, περί δέ αυτό άνθρωποι οικεονσι έσχατοι προς 
τηζ ίρημου και νπέρ της θηριώδεος, πρώτοι μεν από 
Οηβέων διά δέκα ημερίων όδου 'Λμμώνιοι, εχοντες το 
ίρον από τον Θήβαιίος Αιός * και γάρ το ίν Θηβ^σι,. 
ως και πρότερον εΐρηταί μοι, κριοπρόσωπον του Λ ιός 
τωγαλμά ίστι. τυγχάνει δε και άλλο σφι νδωρ κρηνάιον 
ίόν, τό τον μεν όρθρον γίνεται χ)χαρόν, αγορης δέ πλη- 
θνονσης ψυχρότερον · μεσαμβρίη τέ ίστι και τό κάρτα 
γίνεται ψυχρόν * τηνικαντα δε άρδονσι τους κήπους * 
άποκέανομίνης δέ της ημίρης νπίεται του ψυχρόν, ίς ου 
δύεται τβ ο ήλιος και τό νδωρ γίνεται χλιαρόν* ίπι δε 
μά)Χον ιόν ίς τό θερμόν ίς μίσος νυκτυς πελάζει·'τψι- 
καυτα δέ ζεει αμβολαδην· παρέρχονταί τε μίσαι νύκτες 
και ψύχεται μέχρι ίς ηώ. έπίκληυιν δέ σντη η κοηνη

·. * C , ,  , » 'χαλιέται ήλιον.
182. Μετά δε Αμμωνίονς, δια της όφρυης της ψάμ

μου δι άλλίων δέκα ημεράίν όδου, κολωνός τε άλός ίστι 
δμοίος τώ Λαμωνίω και νδωρ, και άνθρωποι περί αυτόν 
οικέουσι· τω δέ χώρια τούτοι ουνομα Λ ν γ ιλ ά  ίστι. ίς 
τούτον τον χώρον οι Νασαμώνες όπωριενντες τους φοί
νικας φοιτέονσι.

183. *Από δέ Λνγίλων διά δέκα ημερίων άλλίων 
όδου ετερος άλός κολωνός κάι νδωρ και φοίνικες καρπο
φόροι πολ).ο\, κατάπεο κάϊ ίν τοΤσι έτίροισι· και αν-

9
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θρωποι οίχΐονσι iv αντώ τοίσι οννομα Γαράμαντες  
ίστι, ε&νος μεγα ισχνρώς, οι ΐπί τον άλα γην (πιφο- 
ρΐοντες οντω σπείραν σι. σνντ ομωτατον δ' (στί ίς το\ς 
Λωτοφάγους, ix των τριψοντα ημερεων ΐς αντους οδός 
έστι. iv τοίσι χαί οί σπισ&ονόμοι βόες γίνονται, οπι- 
σ&ονομοι δέ δια τάδε εισί- τά χΐρεα εχονσι χεχνφότα ίς 
το εμπροσ&ε. διά τούτο οπίσω άναχωρέοντες νίμονται- 
ίς γαρ το εμπροσ&Β owe οίοί τέ εισι προψβαλλόντων 4ς 
την γην των χερεων. άλλο δε ονδεν διαφΐρονσι των άλ
λων βοών on μη τούτο, και το δέρμα ίς παχύτητα τε 
xcu τρίψιν. οί Γαράμαντες δε σίτοι τονς τρωγλοδύτης 
Αιθίοπας θηρενουσι τοίσι τε&ρίπποισΐ' οι γάρ τρω- 
γλοδνται Λι&ίοπες πόδας τάχιστοι άν&ρωπων πάντων 
είσι, των ημείς περί λόγους άποφερομένονς άχονομεν. 
σιτεονται δε οί τρωγλοδνται οφις χαί σαύρας χαί τα 
τοιαΰτα των ερπετών · γλώσσαν δε ονδεμιη άλλη παρο- 
ιίοίην νενομίχασι, άλλα τετρίγασι χατάπερ αί νυχτερίδες.

184. *Λπό δε Γαραμάντων δι άλλΐων δεχα ημερεων 
οδού άλλος άλός τs χολωνός και ίκ5ωρ, xcu άν&ρωποι 
περί αυτόν οιχεονσι τοίσι οννομά ίσ ιι Α τά ρα ντες, οί 
ανώνυμοί εισι μοννοι άν&ρωπων των ημείς ϊδμεν άλΐσι 
ιάν γαρ σφί έστι 'Ατά ράντες οννομα, in  δε έχάστω αυ
τών οννομα ονδεν χεεται. έκτοι τώ ηλίω νπερβάλλοντι 
χαταρέωνται χαί προς τοχτοισι πάντα τα αισχρά λοι- 
δορέονται, στι σφεας χαίων έπιτρίβει, α ντους τε τους 
άν&ρώπους χαί την χώρην αϊτών, μετά δε δι άλλΐων 
δεχα ημερεων όδον άλλος χολωνός άλας χαί νδωρ, χαί 
άνθρωποι περί αϊτόν οίχΐονσι. ϊχεται δε του άλός τού
τον ονρος, τώ οννομά ΐστι Άτλας. εστι δε στβίκον χαί 
χτ'χλστερες πάντη, υψηλόν δε οντω δη τι λέγεται ώς τας



φ
$

φ
.1
1['
V

i' '̂
I
0Ί

LIU. IV. CAP. 183 —  137. 89

κορνφάς αντον ovx οιά τβ είναι ίδέσθαι’ ουδέκοτβ γάρ 
αντας απολείπειν νέφεα οντβ θέρεος οντβ χειμώνος · 
τούτο τον κίονα τον ονρανον )^γονσι οι επιχώριοι είναι, 
έηι τούτον τον ονρεος οί άνθρωποι οντοι έπώννμοι έγέ- 
νοντο· κάθονται γάρ δη ^Ατλαντβς. λέγονται δέ οντβ 
ψψνχον ον δεν σιτέεσθαι οντβ έννπνια όράν.

185. Μέχρι μεν δη των ’Ατλάντων τοντων εχω τα 
οννοματα των έν τη οψρνι; κατοικημένων καταλέξαι, το 
δ uno τοντων ονκέτι. διηκει δ* ών η δηρνη μέχρι 
Ηρακληύων στηλέων και το εξω τοντέων. εστι δέ άλός 
τβ μέταΏ.ον έν αντί] δια δέκα ημερέων δδον καϊ άνθρω
ποι οίκέοντες. τα δε oixlu τοντοισι πασι έκ των αΜνων 
χόνδρων οίκοδομέαται. ταντα γάρ η δη της Λιβν)}ς άνομ
βρα έστι * ον γαρ αν ηδννέατο μένειν οι τοίχοι έόντες 
άλινοι, εϊ νε. 6 δε άλς αυτόθι καϊ ?£νκός και πορφν- 
ρεος το είδος ορύσσεται, υπέρ δέ της όφρυης ταύτης, 
το προς νότον κσϊ μεσόγαιαν της Λιβύης, έρημος καί 
αννδρος καϊ αϋηρος και άνομβρος καϊ άξνλός έστι η 
χωρη, και ικμάδος έστϊ έν αυτή ουδέν.

186. Οντω μεν μέχρι της Τριτωνίδος λίμνης άπ 
Αίγυπτον νομάδες εϊσϊ κρεοφάγοι τβ καϊ γαλακτοπόται 
Αίβνες, καϊ θηλέων τβ βοών οντι γενόμενοι, διότιπερ 
ουδέ Αιγύπτιοι, καϊ νς ον τρέφοντβς. βοών μέν τ·νν θ η 
λιών ονδ’ αϊ Κνρηναίων γυναίκες δίκαιον σι πατέεσθαι 
διά την έν Αίγυπτο) ~Ισιν, αλλά καϊ νηστείας αίττη καϊ 
ορτάς έπιτελέονσι * at δέ τών Βαρκαίων γυναίκες ουδέ 
νών προς τη σι βονσι γεύονται, ταντα μέν δη οντω εχει.

187. Το δέ προς έσπέρης της Τριτωνίδος λίμνης ονκ
έτι νομάδες εϊσϊ Αίβνες, ουδέ νόμοισι τοίσι αντόϊσι 
χρεωμένοι, ουδέ κατά τά παιδία ποιενντες, οϊόν τι και



90 HERODOTI \

οί νομάδες έώθασι ποιέειν. ol γάρ δη τω) Λιβνων νο
μάδες, βΙ  μεν n c a r te g , ονχ εχ ω  άτρεχέως τοντο ειπαι, 
τίοιενσι δε τιντών σνχνοι τοιαδε * των παιδιών Ί ω ν  ε
τέρων, ίπεαν τετράετεα γένηται, οι'σπτ] προβάτων χαί- 
ονσι τας tv τ;ησι κορυφή σι φλέβας, μετεξέτεροι δε ανιών 
τας Ιν τοΊσι χροταφοισι, τονδε είνεχα ώς μη σψεας ίς 
τον παντα χρόνον χιααρρέον .φΠχμα έχ της κεφαλή; 
δηληται. και δια τοντο σφεας Πγονσι είναι νγιηροτά- 
ταυς. ύσι γυρ ως άληθέως οι Λίβνες ανθρώπων πάν
των νγιηρότατοι, τών ημείς ίδμεν εί μεν διά τοντο, ονχ 
εχω άτρεχέως είπαι, νγιηρότατοι δό ών εισί. ην δε χαί- 
ονσι τά παιδία σπασμός έπιγένηται, έζεύ ρητοί σφι αχός· 
τράγον γάρ ονρον σπείσαντες φύονται σψεας. λέγω δε 
χά λέγονσι αντοί Λίβνες.

488. Θνσίαι δε τοΊσι νοαάσι έίσι άΐδε· έπεάν τον 
ωτός άπάρξωνται τον χτηνεος, φιπτέονσι νπερ τον δό
μον , τοντο δε ποτησαντες άποστρέφονσι τον αυχένα 
αντον. θνονσι δε ηλίω χαι σελήνή μοννοισι. τούτοίσι 
μεν ννν παντες Λίβνες 3  ν ον σι, άτάρ οι περί την Τρττω- 
νίδα λίμνην νέμοντες τί} *Λ$ψαίτι μάλιστα, μετά δε τφ 
Τρίτωνι χαι τω Ποσειδέωνι.

189. Ττ,ν δε άρα έσθητα χαι τάς αιγίδας των 
αγαλμάτων της Λθηναιης έχ τών Λιβνσσέων έποιησαντο 
ο ιuΕλληνες’ πλην γάρ η ότι σκύτινη η έσθης τών Λι- 
βνσσέων έστϊ χαι οι -θύσανοι οί έχ τών αιγιδών αντϊ}σι 
ονχ όφιές εισι a lia  ίμάντινοι, τά δε άλλα πάντα χατά 
τώντό ϊσταλται. χαί δη χαι τούνομα χατηγορέει ότι έχ 
Λιβύης ηχεί η στολή τών Παλλαδίων· αιγέας γάρ περι
βάλλονται ψιλάς περί wif^MmOr^a θνσανωτάς αί Λίβνιτ
σάι, χεχριμένας έρενθβ§ΛΗψ% έχ δε τών αιγέων τσντέων



(Αιγίδας οι ”Ε)1ψ’ες μετωνόμασαν. δοκέει δ’ ψ οί γε και 
η ολολνγη έν Ιοοϊσι έν&αντα πρώτον γενέσ&αι* χάρτα 
γάρ ταντμ χρίωνται cti Λίβνσσαι, και χρίωνται καλώς, 
και τέσσερας ίππους σνζενγννναι παρά Λιβνων oV'Kλ- 
λψες μεμαϋηκασι.

' 190. Θάτττουσι δί τους άπο&νησκοντάς οι νομάδες 
κατάπβρ οί"Ε)3.ηνες, πλψ  Νασαμώνων οντοι δε κατη- 
μένονς Ράπτου σι, ψυλάσσοντες, έπεάν anlrj την ψνχτρ', 
οχως μιν κατίσονσι μηδέ ύπτιος άποϋανέεται. οικήμα
τα δε σνμπηκτα έξ άν&ερίχων ένερμένωνπερϊ σχοίνονς 
έστϊ, και ταυτα περνφορψά. νόμοισι μεν τοιοντοισι ον- 
τοι χρίωνται,

191. Το δε προς έσπέρης του Τριτωνος ποταμού 
Λνσέων εχονται άροτηρες ηδη Λίβ\*ης χαϊ οικίας νομΐ- 
ζοντες έχτησ&αι, τοίσι οννομα χέεται Μ αξνες* οιτά  
έπϊ δεξιά των κεφαλιών χομόωσι,τά δ* έπ αριστερά κεί- 
ρουσι, το δε σώμα μίλτω χρίοντat. φασι δε οντοι είναι 
των έκ ΤροΙης άνδρών. η δε χώρη αϋτη τε και η λοιπή 
της Λιβύης η προς ίσπέρην ποΏ,ώ -ίληριωδεστέρη τε και 
δασντερη έστϊ της των νομάδων χώρας, η μεν γάρ δη 
προς την ηώ της Λιβύης, την οί νομάδες νέμονσι, εστι 
ταπεινή τε κα\ ψαμμώδης μέχρι τον Τριτωνος ποταμού, 
η δε Ιοτο τούτον το προς έσπέρης, η των άροτηρων, 
ορεινή τε κάρτα καϊ δασέα καϊ &ηριώδης. καϊ γάρ οί 
οφιες οι νπερμεγά&εες καί οι λέοντες κατά τοντονς εισϊ 
και οι έ)^φαντές τε καϊ άρκτοι καί ασπίδες τε χαϊ ονοι οι 
τά χΐρεα εχοντες καϊ οι κυνοκέφαλοι και οι ακέφαλοι οί 
έν τοίσι στιφεσι τους οφ&αλμονς εχοντες, ώς δη λέγον- 
ταί γε νπο Λιβνων, καί οι άγριοι άνδρες και γυναίκες 
αγριαι κάϊ άλλ,α πλη&βί ποΊΧά χληρία καταιρενσΐα.
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192. Κατά τους νομάδας δέ έστι τούτων ονδέν, 
r/λλ* άλλα τοιάδε, η\/γοργοί χαϊ ζορχάδες χαϊ βονβάλιες 
χαϊ όνοι, owe oi τα χέρεα εχοντες, άλλα άλλοι άποτοι 
(ον γάρ δη πίνουσι), χαϊ ορνες, των τα χέρεα τοίσι qot- 
νιξι οΐ πηχεες ποιεννται (μέγα&ος δε το &ηρίον τούτο 
χατα βονν έστί), χαϊ βασσαρια χαϊναιναι χαϊ νστριχες 
χαϊ χριοϊ άγριοι χαϊ δίχτυες χαϊ χλώες χαϊ πάν&ηρες χαϊ 
βορνες, χαϊ χροχόδεύαι όσον τε τριπηχεες χερσαίοι, τησι 
σανρησι έμφερέστατοι, χαϊ στρον&οϊ χατάγαιοι χαϊ 
ό<μες σμικροί χέρας εν έκαστος εχοντες. ταντά τε δη 
αντο&ι έστί &ηρία, χαϊ τάπερ τη άλλ,η, πλην έλάφον τε 
χαϊ νος άγριον ελαφος δε χαϊ νς άγριος έν Λιβύη πάμ- 
παν ονχ εστι. μυων δε γενεά τριξά αντόχλι έστί' οί μεν 
δίποδες χαλιόνται, οι δέ ζεγεριες (το δέ οννομα τούτο 
εστι μέν Λιβνχόν, δύναται δέ χατ 'Ελλάδα γλώσσαν 
βονν οι), οι δέ έχινέες. εισϊ δέ χαϊ γαλαί Ιν τω σιλφίο) γι
νόμενοι τη σι Ταρτησσίησι ομοιόταται. τοσαντα μέν νυν 
χληρια η των νομάδων Λιβνων γη έχει, οσον ημείς ιστό- ' 
ρέοντες έπϊ υαχρότατον οιοί τε έγενόμε&α έξιχέσ&αι.

193. Μαζνων δέ Λιβνων Ζ ανήκες εχονται, τοίσι 
αί γυναίκες ηνιοχεύσι τά άρματα ές τον πόλεμον.

194. Τούτων δέ Γ νζα ντες  εχονται, έν τοίσι μέλι 
μέν πολλόν μέλισσαι κατεργάζονται, πολλω έτι τιλέον 
λέγεται δημιουργούς άνδρας ποιέειν. μιλτοννται δ' ων 
πάντες ουτοι χαϊ πιΰηχοφαγέονσ* · οί δε σφι άψ&ονοι 
οσοι έν τοίσι ονρεσι γίνο'νται.

195. Κατά τούτους δέ* λέγουσι Καρχηδόνιοι χέε- 
σ&αι νήσον, τη οννομα είναι Κνραυνιν, μήκος μεν διη- 
νοσίων σταδίων, πλάτος δέ στάνην, διαβατόν έχ της 
ηπείρου, έλαιέων τε μεστήν χαϊ αμπέλων, λίμνην δέ έν
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uvrrj είναι, έχ της al παρθένοι των Επιχωρίων πτερο7σι 
ορνίθων χεχριμένοισι πίσση ίχ της ίλνος χρίσμα άνα- 
φίρονσι χρνσοΰ. ταντα ti μ tv ίστι άληθέως ονχ οϊδα, 
τα δε έ^γετυΐ γράφω· si η δ* άν παν, οκού χαι έν Ζα- 
χννθο) ίχ λίμνης και νδατος πίσσαν άναφβρομένην αυτός 
εγώ ώρεον. είσι μεν χαι πλ^νχες al λίμναι αυτόθι, η δ* 
ών μεγίστη αυτέων εβδομηχοντα ποδών παχτη, βάθος 
δε διόργνιδς ίσ η * ίς τούτην χοχτον χατιείσι, ίπ  άχριο 
μυρσίνην προσδησαντες, χαι ϊπειτα άναφέρονσι τιγ μυρ
σίνη πίσσαν, ο δ μην μίν εχονσαν άσφαλτον, τά δ' άλλα 
της Πιεριχης πίσσης άμείνω' ίσχίονσι δε ίς λάχχον όρω- 
ρνγμένον άγχον της λίμνης· ίπεάν fle αθροίσωσι συ
χνήν, ονιω ίς του? αμφορέας 4χ τον λάχχον χαταχίονσι. 
ο τι δ' άν ίσπέση ίς την λίμνην, υπό γην ιόν αναφαί
νεται ίν τη θαλάσση · η δέ απέχει ώς τέσσερα στάδια 
άπδ της Μμχης. οντω ων χαι τά άπδ της νήσου της έπι 
Λιβύη χειμένης οίχότα ίστι άληθείη.

196. Λέγονσι δέ χαι τάδε Καρχηδόνιοι, είναι της 
Λιβύης χώρον τε χαι ανθρώπους ϊξω ‘ΐΐραχλήίων στηλέων 
χατοιχημίνονς, ίς τους ίπεάν άπίχωνται χαΐ ίξέλωντ αι 
τά φορτία, θέντες αυτά ίπεξης παρά την χνματωγψ’, 
έσβάντες ίς τα πλοία τνφειν χαπνον · του? δ* ίπιχωρίους 
ιδομένονς τον χαπνον Ιέναι ίπϊ την θάλασσαν χαι έπει
τα άντι των φορτίων ^υσόν τιθέναι χαι ίξανιχχωρέειν 
πρόσω από των φορτίων, τον? δέ Καρχηδονίονς ίχβόν
τας σχέπτεσθαι, χαϊ ην μέν φαίχηταί σφι άξιος ό χρυ
σός των φορτίων, άπελόμενοι άπαΜ.άσσοχται, ην δέ μη 
άξιος, ίσβάντες όπίσω ίς τά πλοία χατέαται, οι δέ 
προσε)<θόντες άλλον προς ών εθηχαν χρυσόν, ίς ον άν 
πείθωσι. άδιχέειν δέ ουδετέρους· ουτβ γάρ αυτονς τον
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χρυσόν άπτεσθαι πριν αν σφι άπισωθη τη άξιη των 
<( αρτίων, οντ (χείνονς των φορτίων άπτεσθαι πρότεροι 
η αντ61 το χ^υσίον λάβωσι.

197. Οντοι μεν εισι τους ημείς εχομεν Αιβνων ονο- 
μασαι* ναι τοντων οΐ ποΏ.οϊ βασιΜος τον Μηδων οντε 
τι ννν οντβ τότε ίφροντιζον ονδέν. τόσον δε έτι έχω 
ειπειν περί της χωρης ταντης, οτι τέσσερα εθνεα νέμε- 
ται αντην και ον π)Αω τοίπων, όσον ημείς Χδμεν’ και 
τα μεν δυο αντόχθονα των έ&νέων, τα δε δνο ον* ΑΙ- 
βνες μεν και Αιθίοπες αντόχ&ονες, οΐ μεν τα προς βο- 
ρίω, οι δε τα προς νότον της Αιβνης οΐχέοντες * Φοίνικες 
δε και Ε/άηνες έπηλνδες.

198. Αοκέει δέ μοι ον$* αρετήν είναι τις η Αιβνη 
σπονδαίη ώστε η *Ασίη η Ευρώπη παραβλη&ηναι, πλην 
Κΐινπος μοννης· το γάρ δη αντό οννομα η γη τω πο
ταμιό έχει, αντη δέ ομοίη τη άρίστη γεων Αημψρος 
καρπόν έχφέρειν, ονδέ οίκε ονδέν τη άλλη Αιβνη · με- 
λάγγαιος τβ γάρ έστι και επνδρος πίδιιξι, καί οντε αν- 
χμον φροντίζανσα ονδέν, οντε όμβρον πλέω πιονσα 

'δεδηληταί’ νεται γαρ δη ταντα της Αιβνης · των δέ 
έκφορίων τον καρπόν ταντα μέτρα τη Βαβυλωνίων γη 
κατίσταται. άγαθη δέ γη και την Ενεσπερίται  ̂νέμον- 
ταΐ’ in έχατοστα γαρ, έπεάν αντη έωντης άριστά ένεί- 
χη, έχφέρει, η δέ έν τη Κίννπι έπι τριψόσια.

199. *Εχεΐ δέ ναι η Κνρηναίη χώρη, έονσα νψηλο- 
τύτη ταντης της Αιβνης την οι νομάδες νέμονται, τρείς 
ώρας έν £ωντη αξίας θωνματος. πρώτα μεν γάρ τά 
παραθαλάσσια των καρπών όργα άμάσθαί τβ και τρν- 
γάσθαΐ' τούτων τβ δη^φογχεκομισμένων, τά ντιίρ των 
θαλασσιδίων χώρων τά μέσα οργή σνγχομίζεσθαι, τά
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βοίνους καΜονσι · συγκεκόμισται τβ οντος ό μέσος 
καρπός, καί ο έν τι} κατυπερτάτη της γης πεπαίνεταί τβ 
καί οργα, ώστε έκπέποταί τε καϊ καταβέβρωται ο ττφω
τός καρπός και ο τε)^ντάϊος σνμπαραγίνεται. οντω in 
οκτώ μψας Κνρηναίονς οπώρη έπέχει. ταυτα μέν νυν 
έπι τοσοΰτον ειρησΟω.

200. Οι δε Φερετιμής τψωρόι Πίρσαι έπεί τβ ix 
της ΛίγνπΤον σταλέντες υπό τον Αρνάνδεω άπίχατο ές 
τψ Βάρχην, έπολιόρχεον την πόλιν έηαγγεΏ.όμενοι έχδι- 
δοναι τους αϊτίονς τον φονου του 9ΑρκεσΙ)^ω* των δε 
παν γάρ ην το πλήθος μεταίτιον, ονκ έδέκοντο τονς λό
γους. ένΌαντα δη έπολιορκεον την Βάρχην έπϊ μήνας 
έννέα, ορυσσοντές τε ορύγματα νπόγαια φέροντα ές το 
τείχος καί προσβολας καρτεράς ποιενμενοι. τα μέν ννν 
ορύγματα άνηρ χαλκεύς άνευρε έπιχάλκω άσπίδι, ώδε 
έιτιφρασ&εις * περιφερών αυτήν έντδς του τείχεος προσ- 
Ισχε προς το δαπεδον της πόλιος * τα μέν δη άλλα εσκε 
κωφά προς τα προσίσχε,κατα δε τά όρνσσδμενα ηχεσκε 
ό χα)Μος της ασπίδας, αντορυσσοττες δ* αν ταυτη oi 
Βαρκαιοι εκτεινον των Περσέων τους γεωρνχέοντας. 
τούτο μέν δη οντω έξενρέΟη, τας δε προσβολας άπε- 
κρονοντο οι Βαρκαιοι.

201. Χρόνον δέ δη πολλόν τριβομένων καί πιπτόν- 
των αμφοτέρων πολλών καί ονκ ησσον των Περσέων, 
*Αμασις ό στραττγγός του πεζόν μηχανάται τοιάδε * μα- 
&ών τους ΒαρκαΙους ώς κατά μέν το; Ισχυρόν ονκ αιρε
τοί είεν, δόλο) δε αιρετοί, ποιέει τοιάδε· ννκτός τάφρον 
ορνξας ενρέην έπέτεινε ξυλά άσϋενέα υπέρ αυτής* κα- 
τνπερ&ε δέ έπιπολης των ξύλων χονν γης έπεφόρησε, 
ποιέων τη  άλ).η γη  Ισόπεδον. άμα ημέρη δέ ές λόγους
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προσεχα'/Μπο τονς Βαρκαίονς: οι δε άσπαστων νπη- 
χσνσαν, ές δ σφι fade δμολογίη χρησασ&αι. την δε 
ομοΐογίψ έποιενντο τοιηνδε τινά, έπι της κρντηης τά
φρου τάμνοντες ορχια, ές τ αν η γη αντη οντω Χχη, 
μένειν το όρκιον χατα χωρην, και Βαρκαίονς re νποτελέειν 
φάναι άξίην βασιλει και ΙΙέρσας μηδέν ά)1ο νεοχμονν 
κατά ΒαρκαΙονς. μετά δε τα όρκιον Βαρκάίοι μεν ττι- 
στενσαντες τοντοισι αυτοί τε έξηΐσαν έχ τον άστεος και 
των τι οσμίων Χων παριέναι ές τδ τείχος τον βανλόμενον, 
τας πνλας πασας ανοίξαττες. οι δε Περσαι χαταρρη- 

. ξάντες την κρυπτήν γέφυραν ϊ&εον Χσω ές το τείχος, 
κατίρόηξαν δέ τονδε ε'ίνεχα τέρ έποίησαν γέφυραν, ΐνα 
έμπεδορχεοιεν, ταμδντες τόΐσι ΒαρκαΙοισι χρόνον μένετε 
aiel τδ όρκιον όσον αν η γη μένη κατά τά τότε είχε' 
χαταρψηξασι δε ονχέτι εμενε τδ όρκιον κατά χώρψ.

202. Τονς μέν νυν αιτιωτάτονς τώνΒαρχαιωνη Φε- 
ρετίμη, έπεί τέ οι έκ των Περσιών 7ταρεδό&ησαν t άνε- 
σκοΧόπισε κνχλω τον τεέχεος} των δε σφι γυναικών τονς 
μαζονς άποταμονσα περιέστιξε καί τοντοισι τδ τείχος, 
τονς δε λοιπούς των Βαρκαίων ληιην έχελενσε \Ησ&αι 
τονς Πέρσας, πλην coot αυτών ή σαν Βαττιάδαι τε και 
τον φονον ον μεταίτιοι’ τοντοισι δε την nohv έτιέτρεψε 
η Φερετίμη.

203.. Τονς ων δη λοιπούς των Βαρκαίων όί Πίοσάι 
άνδραποδισάμενοι άπηισαν δττίσω · και επεί τε έπι τη 
Κνρψαίων πδλι έπεστησαν, οι Κνρηναίοι λόγιάν τι άπο- 
σιενμενοι διεξηχαν αντονς διά τον αστεος. διεξΐονσης 
δε της οτρατιης Βαρης μέν δ τον ναυτικόν στρατόν 
στρατηγός ixileve αίρέετν την πόλιν, Ζίμασις δέ δ τον 
πεζόν ονχ Χα · έπι Βαρκην γάρ άποσταλήναι novvriv
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'bJ-ληνίδα πολιν * (ς ο διεξελχλονσι χαι ΐζομένοισι ini 
4ιος Ανχαιον οχ&ον μετεμέλησέ σφι ον σχονσι την Κ ν- 
Q*}νψ, ναι (πειρώντο το δεύτερον παριέναι (ς αντην οΙ 
ύβ Κνφψαίοι ον περιωρεον. τοισι δέ Πέρσησι ονδενός 
μαχομένον φόβος ίν έπεσε* άποδραμόντες δε όσον εξή
κοντα στάδιά 'ιζοντο. ίδρν&ίντι δε τω στρατοπέδω 
τούτη η)Λε παρα3Αρνάνδεω άγγελος άποχαΗων αντονς. 
ο\ δε Πέρσαι Κνρψαίων δεη-θέντες (ποδιά σφι δούναι 
ετυχον, λαβόντες δε τάντα απα)Χάσσοντο (ς την Αϊγν- 
mov. παραλαβόντες δέ τό (ν&εντεν αντονς Αΐβνες της 
τβ ίσ&ϊμος εΐνεχα καί της σκευής τους νπολειπομένονς 
αυτών χαι (πε?Μομενονς (φόνενον, (ς δ (ς τητ Αίγυπτον 
άπιχεατο.

204. Ουτος ο .Περσιών στραιος της Αιβυης έχα- 
στατω (ς Ενεσπερίδας ηλ&ε. τους δέ ηνδραποδίσαντο 
των Βαρχαίων, τοντονς δέ Ιχ της Αίγυπτον ανασπα
στούς ίποίησαν παρά βασιλέα, βασιλεύς δε σφι Ααρείος 
εδωχε της ΒαχτρΙης χώρης χωμην (γχατοιχησαι. of δέ 
τη χωμη ταντη οννομα ϊ&εντο Βάρχην, ηπερ ετι χαί (ς 
(με ην οιχενμίνη (ν γη τη ΒαχτρΙη.

205. Ον μεν ουδέ η ΦερετΙμη εν την ζόηνχατέπλεξε 
ώς γάρ δη τάχιστα Iχ της Αιβυτ ς̂ τισαμένη τονς Βαρ- 
χαίονς άπενόστησε (ς τijv Αίγυπτον, άπε&ανε κακώς*

: ζωονσα γάρ ενλέων (ξέζεσε. ως' άρα άν&ρώποισι αϊ λίην 
ισχυροί τιμωρίαι προς (λέων (πίφ&ονοι γίνονται, η μεν 

ι δη ΦερετΙμης της Βαττεω τοιαντη τε xal τοσαντη τιμώ· 
ρίη (γενετό (ς Βαρ^εάονς.
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ΑΑΙΚΑΡΝΕΣΣΕΟΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΕ

Ε Π Ι Γ Ρ Ά Φ Ο Μ Ε  Λ'Η ΤΕ ΡΨ ΙΧΟ ΡΗ .

Ο ι  J B  ir  r j  Evgucrrj των Πεοστατ χοταΐαφ&τν- 
τβ£ tn o  Jagecot?, τώτ 6 Μεγάβαζος τρχε, rrgurov; μεν 
JTegtr&tov? E llrcm orjiur ον βονίομετονς χττηχόονς 
****** Jagtlov χατ&TTgirparro, rigortoo*
Mai ντο Ucuorar rgrjpag. oc fag ών asio JZrgvuoro; 
Παίοτες χγη<ταηπος τον %faow <rr^rmW^(w irr* U e· 
gcrfHovg, xai rtv μεν ονηχατιζόμετοι fmxaliaarrrat
σφεας οί Hegbxho* οτομαστί βωσαηες, τονς δε *τι/«- 
goeur, qr δε μη έη λ ία β η β ι, μη im fUgietr, irtoipvr οί 
ϋαίονες retro, αντιχατιζαμετων δε των Ι ί tgtv&lvv εν 
τ»» ngoaimt*», iv&avra μοννομαχχη tgupaorq ix rroo- 
*li|Cio£ σψε fy tvn o ’ xai j itg avδga ardg* xai tnrnor 
Τιαεη» σννεβαλον «βί xvra marL nxurnxv δε τά δνο ιών
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ΙΙεηινθΙων, ώς έπαιωνιζον κεχαρηχότες, σννεβάλοντο οι 
Παΐονες το χρηστηριον αντό τούτο είναι xal είπαν χου 
παρα σφίσι αντόϊσι' Ννν αν εϊη ο χρησμός ίπιτύ^ό- 
ΐιενος ημΐν, ννν ημΐτερον το εργον. Οντω τοισι Περιν-
θΐοισι παιωνίσασι έπιχειρεονσι οι Παΐονες, και πολλόν 
τβ (κράτησαν xal Οαπόν σφεων οΜγονς.

2. Τα μΐν δη από Παιάνων πρότερον γενόμενα ώδβ 
(γενετο* τότε δε άνδρών αγαθών περί της (λενθερίης 
γενομένων των Περινθίων οι Πίρσαι τβ και ο Μεγάβα- 
ζος (πεκράτησαν πληθει. ώς δε (χειρώθη η Περινθος, 
ηλαννβ τον στρατόν δ Μεγάβαζος δια της Θρηίχης, πά
σαν πόλεν και παν έθνος των ταντη οικημένων ήμερον- 
μένος βασιλίί' ταύτα γάρ οι (ντέταλτο in ΛαρεΙσν, 
Θρηίχην χαταστρέηεσθαι.

3. Θ ΡΠ ΙΚΛΝ δε έθνος μεγιστόν (στι μετά γε 
* Ινδόν; πάντων ανθρώπων· ει δε fm ένός αρχοιτο η 
ηρονίοι κατά τώντδ, άμαχόν τ αν εΓη καί πολλω χρά- 
τιστόν πάντων έθνεων κατά γνώμην την (μψ. ά)Χά γάρ 
τούτο άπορον σψι καί άμίβανον μη χοτε έγγειτμαι· εισι 
δη χαια τούτο άσθενίες. οννόματα δε πολλά εχονσι 
κατά χώρας έκαστοι, νόμοισι δε οντοι παραπλησίοισι 
πάντες χρεωνται κατά πάντα, πλην Γετέων καί Τρανσών 
καί των χατνπερθε ΚρηστοναΙων οιχεόντον.

4. Τοντων δε τα μεν Γεται όί άθανατίζοντες ποι- 
ενσι, ειρηταί μοί’ Τρανσοι δε τά μεν αλλα πάντα χατα 
ταντά τοισι άλλοισι Θρηϊξι (πιτελεονσι, κατά δε τον γ ι
νόμενόν σφι χαι άπογινόμενον ποιενσι τοιάδβ* τον μεν 
γινόμενόν περιιζόμενοι οι προ<η)χοντες ολοφύρονται, οσα 
μιν δει έπεί τβ Ιγένετο άναπλησαι κακά, άπηγεόμενοι
Ία άνθρωπηϊα πάπα  ηάθεα  * τον 6* αηογινόμενσν
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παίζοντίς te χαϊ ηδόμενοι γη χρνπτονσι, έπιλέγοντες 
οσυν χάχων έξαπαΏ.αχΰείς έστι tv πάση ενδαιμονίη.

5. Οί δέ χατνπερ&ε Κίστωνοαων ποιενσι τοιάδε · 
εχει γυναίκας έκαστος πολλάς · ίπεάν ών τις αντών 
άτιο&ανη, χρίσις γίνεται μεγάλη των γυναικών χαί φίλων
σπονδαι ίσχνραϊ περί τονδε, η τις αντέων έφιλέετο μάλι
στα νπο τον άνδρός’ η δ’ αν χρι&η χαϊ τιμη&η, ίγχω- 
μιασ&εΊσα νπό τβ άνδρών χαϊ γνναιχών σφάζεται ές τον 
τάφον νπο τον οΐχηϊοτάπον έωντης, σφαχ&εΊσα δέ σνν- 
χλάτττεται τώ άνδρί * at δέ άλ).αι σνμφοριρ μεγάλην
ποιεννται· όνειδος γάρ σφι τούτο μέγιστον γίνεται.

6. Των δέ δη άλλων Θρηιχων έστϊ όδε δ νόμος·
πω)ενσι τά τέκνα in '  ίξαγωγη. τάς δέ παρ&ένονς ον 
φιλάσσονσι, ά)Χ έώσι τοΐσι ανταϊ βονλονται άνδράσι 
μίσγεσ&αι· τάς δέ γνναίχας ϊσχνρώς φνλάσσονσι, και 
ώνέοντάι τάς γνναίχας παρά των γονέων χρημάτων με- 
γά)χύν. χαϊ το μεν έστίχ&αι ενγενές χέχριται, το δ' 
άστιχτον αγενές, αργόν είναι χα)Μστον, γης δε έργάίην 
άτιμότατον. το ζην από ποΗμον χαϊ ληιστνος χάλλι- 
στον. Οντοι μέν σφεων οί επιφανέστατοι νόμοι εϊσί.

7. Θεονς δέ σέβονται μοννονς τονσδε, *Αρεα χαϊ 
Αιόννσον χαϊ Αρτεμιν οί δέ βασιλέες αυτών, παρίξ των 
ά)λων πολιψέων, σέβονται 'Ερμην μάλιστα &εών, χαϊ 
όμννονσι μοννον τούτον, χαϊ λέγονσι γεγονέναι άπό 
€Ερμέω έωυτους.

8. Ταφαϊ δέ τοίσι ενδαίμοσι αυτών εϊσϊ αΐδε * τρεις 
μεν ημέρας προτ&έασι τον νεκρόν, χαϊ παντόϊα σφά- 
ξαττες ίρηϊα ενωχέονται, προκλανσαντες πρώτον ϊπειτα 
δέ έλάπτονσι χαταχανσαντες η άλλως γη χρυφαντες, 
χώμα δέ γιάντες αγώνα τι&είσι nanoiov, έν τώ τά μέ
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γιστα αεί?λα τίθεται κατά λόγον μοννομαχίης. ταφαι 
μεν δη Θρτ$χων εισι αΊδε.

9. Το δε προς βορίω Γτι της χώρης τούτης οιδεις 
έχει φρυσαι το άτρεχίς οιτινίς είσι άνθρωπων ol οιχέον- 
τες αυτήν, άλλα τά πίρην ηδη τον "ίστρου ίρί(μος χώρη 
φαίνεται εονσα χαι άπειρος. μουνονς δε δύναμαι πν- 
θίσθαι οιχίοντας πίρην τον *Ιστρον ανθρώπους, τοίσι 
οννομα είναι Σιγνιτας, Ισθητι δε χρεωμένους Μηδικτ}. 
τους δε Ίππους αυτών είναι ίσ ιο υς  άπαν το σώμα, ίπι 
πέντε δαχτνλονί το βυθός τών τριχών, μιχρους δε χαι 
σψους χαι αδυνάτους άνδρας φέρειν · ζευγνυμένους δε 
υπ* άρματα είναι όξντάτονς, υρματηλατίειν δε προς 
ταντα τους έπιχωρίονς. χατηχειν δε τούτων τους ουρονς 
άγχοΰ3Ενετών τών έν τω *Λδρίη. είναι δέ Μηδων σφέας 
άποίχονς λέγονσι · οχως δε οντοι Μηδων άποιχοι γεγό- 
νασι, εγώ μεν ουχ έχω ίπιφράσασθαι, γένοιτο δ* αν 
παν Ιν τώ μαχρώ χρόνω. σιγνττας δ* ών χαλίουσι ΛΙ- 
γνες οί άνω υπέρ ΜασσαΊΙης οιχίοντες τους χαπηλονς, 
Κύπριοι δέ τά δόρατα.

10. Τις δέ Θρηΐχες λέγουνε, μ&ισσαι χατέχονσαι 
τα πίρην του Ιστρου εισι, xat %mo τουτίων ουχ είναι 
διελθεΊν τό προσωτίρω, έμοί μέν νυν ταντα λίγοιτες 
δοχΐονσι \£γειν ουχ οιχδτα* τα γάρ ζώα ταντα φαίνε
ται είναι δνσριγα* άλλα μοι τά νπο την άρκτον άοιχιμα 
δοχέει είναι διά τά ψυχεα. ταντα μέν νυν της χώρης 
ταντης πίρι λέγεται · τά παραθαλάσσια δ* ων αυτής 
Μεγαβαζος Περσιών χατηχοα ίποΐεε.

11. Ααρειος δέ ώς διαβάς τάχιστα τον Ελλήσπον
τον άπίχετο ές Σαρδις, ίμνησθη της ίζ *ΙστιαΙον τβ του 
ΜιΧησΙου ευεργεσίης χαι της παραινίσιος του Μντιλη-
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faiov Κωεω, μεταπεμψάμενος δε σφεας ές Σάρδις έδι
δαν αντόΐσι άΐρεσιν. δ μεν δη 'ίστιάΐος, ατβ τνραννενων 
της Μίλητον, τνραννίδος μεν ονδεμιης προσέχρηζβ, αιτΐει 
δε Μνρχινον την >Ηδωνίδα βονλόμενος έν αντη riohv 
χτέσαι. οντος μεν δη ταντην αιοέεται, δ δε Κωης, οιά 
τε ον τύραννος δημότης τε ίων, αιτέει Μχηύ,ψ^ς τνραν- 
νενσαι. τελεω&έντων δε αμφοτέροισι οντοι μεν χατα 
εΊλοντο έτράποντυ.

12. ΑαρεΊον δέ σννηνειχε πρηγμα τοιδνδβ Ιδδμενον 
έπιθνμησαι έηείλασ&αι Μεγαβάζω, Παιονας ίλδ\τα 
ανασπαστονς ποιήσαι έχ της Ενρωπης ές την Ασίην ην 
Πίγρης χαι Μαντνης, ανδρες Παίονες, οι έπεί τε Αα- 
ρείος δάβη ές την *Ασίην, αντοί έθέλοντες Παιάνων τν- 
ραννενειν άπιχνέονται ές Σαοδις, αμα αγόμενοι αδεληε- 
ην μεγαλην τε ναι είειδε'α. φ\Χάροντες δε ΑαρεΙον προ- 
χατιζόμενον ές τδ προάστειον τδ των Ανδών έποιησαν 
τοιόνδε · σχενάσαντες την αδελφεηΎ ώς είχον άριστά, 
έπ νδωρ εττεμπον αγγος έπι τη χεφαλη εχονσαν χαι έχ 
τον βραχίσνος ίππον έπέλχονσαν χάϊ χλωθονσαν λινόν, 
ως δε παρεξηϊε η γννη, έπιμεΗς τω ΑαρεΙοι έγένετο · 
ούτε γαρ Περσιχα ην ο ντε Λάδια τα ποιενμενα έχ της 
γνναιχος, οντε προς των έχ της ’Λσίης ονδαμων. ίπιμε- 
λίς δε ως οι έγένετο, των δορυφόρων τινας πέμπει, χε· 
λενων φνλαξαι ο τι χρησεται τω Ίπποι η γννη. οι μέν 
δη όπισθεν εΊποντο * ή δε έπεί τε άπίχετο έπι τδν ποτα
μόνι ηρσε τδν Ίππον, αρσασα δε χάϊ τδ αγγος τον νδα- 
τος έμπλησαμένη, την αντην οδόν παρεξηϊε, φέρονσα τδ 
νδωρ έπι της χεφαλης χάι έπέλχονσα έχ τον βραχίονος 
τδν Ίππον χαι στρέφονσα τδν αιραχτοΡ.

13. Θωυμάζων δε δ ΑαρεΊος τά τε ηχονσε έχ των



κατασκόπων και τα αυτός ώρα, άγειν αυτήν ε'κίλευβ 
ίωνπω ές οψιν. ώς δέ άχθη, παρησαν και οΐ άδελφεοϊ 
αυτής ονκη πρόσω σκοπιην ϊχοντες τούτων, είρωτέων- 
τος δε τον Λαρείον οποδαπη εϊη, ϊφασαν οι νεηνίσκοι 
είναι ΠαΙονες και έκείνην είναι σφεων άδελ̂ ρεην. ο δ* 
αμείβετο, τίνες δε οι ΠαΙονες άν&ρωηοί είσι και κον γης 
οικημένοι, κα\ τι γήινοι έ&ϋ,οντες Ό.χλοιεν ές Σαρδις. οι 
δε οι εφραζον, ώς ϊλϋοιεν μεν έκείνω δώσοντες σφεας 
αντονς, εϊη δε η ΠαιονΙη έπϊ τω Στρνμδνι ποταμιό πε- 
ηολισμένη, ο δε Στ ρυμών ον πρόσω τον ‘Ελλησπόντου, 
εΐησαν δε Τενκρών των έκ Τροίης αποικοι. οί μέν δη 
αυτά ικαστα Ό&γον, ο δε ειρώτα ει και naaui εΐησαν 
άντόχλι ai γυναίκες ουτω έργάτιδες. οί δε και τούτο 
ϊφασαν προϋνμως οντω ϊχειν αυτόν γαρ ών τούτον 
εΐνεχα και έποιεετο.

14. *Εν&αντα Ααρείος γράφει γράμματα προς Με- 
γάβαζον, τον Ό.ιπε Ιν τ;η ΘρηΙκη στρατηγόν, έντελλόμε- 
νος έξαναστησαι έξ η&έων Παίονας και παρ* έωυτόν 
αγαγείν καί αντονς και τέκνα τβ και γυναίκας αυτών, αυ- 
τίκα δέ Ιπηενς ΪΟεε φΐρων την άγγελίην ini τον ‘Ελλή
σποντον, περαιώνεις δέ διδοΐί το βιβλίον τφ Μεγαβάζφ. 
δ δέ imh^a μένος και λαβών ηγεμόνας έκ της Θρήΐκης 
Ιστρατενετο έπϊ την ΠαιονΙην.

15. ΠνΟομενοι δέ οι ΠαΙονες τους Πίρσας in) 
σφεας ϊέναι, αλισ&έντες έξεστρατενσαντο προς χλαλασ- 
σηςι δοκέοντες τούτη έπιχειρησειν τους Πέρσας έμβαλ- 
λοντας. ο» μέν δη ΠαΙονες ησαν έτοιμοι τον Μεγαβαζον 
στρατόν έπιόντα έρνκειν οι δέ Πέρσαι πν&ομενοι OW- 
αλίσέλαι τους Παίονας και την προς (λαλασσης έσ βολήν 
φυλάσσοντας, ϊχοντες ηγεμόνας την ανω οδον τράπον-
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ifUj ia&orτες δί τονς Ποιον ας έσηίητονσι Ις τ ας ηόλιας4’ 
αντών ίονσας ανδρών έρημονς * οια δί χεχνησι ίπιηε- 
σσττες ενηετίως χατίσχον. οΐ δί Παίονες ώς inv&otro 
έχομίνας τας ηοΧιας, αντίχα διασχεδασΘτντες χαι εων- 
τονς εχαστοι έτρm ono χαι n a p δίδοσαν σφίας αντονς 
τοισι Πιρτησι. οντω δη Παιανών Σιροπαίονίς τε χαι 
Παιοηίπι χαι οί μ ίχρ της Πρχσιάδος ϊίμντ/ς (ξ η&ίων 
έξαναστάπες ηγοντο ές την *Ασιητ.

16. Οι δί n ip  το Πάγγαιον ονρος χαι Αοβηρις 
χαι Αγρόνας χαι *Οδομάπονς χαι αντητ tjjtt Ιίμτητ την 
Πφασιαδα ονχ έχυρά&ησαν άςχην νηο Αίεγαβάζον. 
έηεμγη&η δί χαί τονς έν ijj ΙΙμτη χατοιχημίνονς έξαιρ- 
hv ωδβ’ ιχρία in i στανιών νψηλων {ζενγμενα έν μίση 
Ιστχρα τη Ιίμνη, υιοδον ίχ της τ/η&ψσν στεινην ιχοηα  
μιή γ&ςνςη. τ ονς δί στανφονς τονς νηεστεωτας τοίσι 
ιχροισι το μεν χον άρχάΐον έστησαν x o tr j j  πάπες οι 
ηοΐιητατ, μετά δί νομω χρωμενο* ίστάσι τοιώδε· χομί- 
ζοπες ίξ ονρος τ<£ οντομά ion  Ορβηλος, χατά γννιόχα 
έζάστην δ γαμέων τρις ατανρτνς νηίστησί' άγεται δί 
ΐχαστος σνχνάς γνναιχας. οιχίονσι δί τοιοντον τgonov, 
χρχτίων ΐχαστος in i των τχρίων χαΐνβης τε έν τη διαι- 
τσται χαι &νφης χαταηαχτης διά των άμμων χάτα <ςε- 
ρνσης ές την ϊΐμτην. τά δί ντρηα παιδία δίονσι τον 
ποδός σηαρω, μη χαταχνίισ&η δεψαίνοπες. τοίσι δί 
ctnoiai χαι τοίσι νηοζνγίοισι ηαρχονσι χάρον ιχ&νς. 
των δί ηΐη&άς ίση  τοσοντον ώστε, όταν την &νγην τγτ 
χαταπαχτψ άναχΠνη, χατίει σχοίνψ σπνρδα χετνην έ; 
τψτ λίμνην, χαί ον ποΧλάν ττνα χρόνον έηατχών άνασηΰ 
ηΧηρα ιχ&νων- τον δί φ&νων έστί γένια δύο, τονς 
χαλίονσι ηάπρχχάς Χ9βφ ΉΧωνας.
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17. Παιόνων μέν δη οί χειρωϋέντες ηγοντο ές την 
!'Ασιην · Μεγάβαζος δε ως Ιχειρώσατο τονς II αίor ας, 
πέμπει, άγγέλονς ές Μαχεδονίην avdgug επτά Ιίέρσας, 
οΐ μετ' αντον κείνον ησαν δοχιμώτατοι έν τοί στρατοπέ- 
δω, έπέμποιτο δέ οντοι παρ* 'Λμνιτην αϊτησοντες γην 
%8 χα) νδωρ Ααρείο) βασιλεί. εστι <5ε εκ της Πρασιάδος 
λίμνης σύντομος χάρτα ές την Μαχεδονίην πρώτα μέν 
γάρ ΐχεται της λίμνης το μέτα)Χον έξ ον ύστερον τούτων 
τάλαντον άργνρίον *Λ)εξάνδριο ημέρης έχάστης έφοίτα, 
μετά δε το μέτ άλλον Ανσωρον χα)^δμενον ονρος νπερ- 
βάντα είναι ίν ΜαχεδονΙη.

18. Οι ών Πέρσαι οί πεμφ&εηες οντοι παρά τον 
’Αμνντην ώς άπίχοντο, αϊτεον έλΟόντες ές οψιν την 
\ίμνντεω ΑαρεΙω βασι)Μ γην τε χαι νδωρ. ο δε ταντά 
τε έδίδον χαΐ σφεας έπι ξεΐνισ καλεει, παρασχενασάμενος 
δε δεϊττνον μεγαλοπρεπές έδέχετο τονς Πέρσας ςμλοφρό- 
νως. ώς δέ από δείπνον έγένοντο, διαπίνοντες είπαν οι 
Πέρσαι τάδε · Sfilre Μαχεδών, ημίν νόμος έστι τοΊσι 
Πέρσησι, έπεάν δείπνον προτι&ώμε&α μέγα} τότε χαι 
τας π αλί αχ ας χαι τάς χονριδίας γυναίχας έσάγεσ&αι 
παρεδρονς · συ wv, έπείπερ προθνμως μέν έδέξαο, με
γάλος δε ξενίζεις, διδοίς τε βασιλεί ΑαρεΙω γην τε χαι 
νδωρ, ί̂πεο νομοί τω ημετέρω. Είπε προς ταντα ίΑμνν- 
της' JI Πέρσαι, νομος μέν ημίν γέ έστι ονχ οντος, άλλα 
χεχωρίσ&αι ανδρας γνναιχων · έπεί τε δέ νμείς έόντες 
δεσποται προσχρηζετε τούτων, παρέσται νμ~ν χαι ταΰτα. 
ειπας τοσαντα ο Λμνντης μετεπέμψοη ο τάς γνναίχας· 
αί δ έπεί τε χαλεόμεναι ηλ&ον, ^reSic άιτίαι Χζοντο 
το<σε Περσμσι. έν&αντα οί Πέρσαι Ιδόμενοι γνναίχας 
ενμορφονς έλεγον προς 'Αμνντην φάμενοι το ποιη&έν

t
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τοντο ονδέν είναι σοφόν * κρέσσον γαρ είναι αρχΐβεΎ 
υη ίλ&εΐν τας γυναίκας η ίλ&ονσας χαι μη παριζομένας 
αντίας ΐζεσ&αι αλγηδόνας σφι όφ&αλμών. αναγκαζόμε
νος δε υ*Αμνντης ίχίλ^νε παρίζειν πει&ομε>’έων δε των 
γνναιχων αντίχα οι Πίοσαι μαστών τε αητοντο, ciu 
πλεννως οινωμίνοι, χαΐ κον τις χαι φιλίειν ίηειράτο.

19. Αμνντης μεν δη ταντα ορίων ατρίμας είχε, χαί- 
περ δυσφοριών, οία νπερδεψαΐνων τοίς Πίρσας· stte- 
ξανδρος δε ο 'Λμνντεω παρεών τε χαϊ ορίων ταντα, ατε 
νέος τε ίων χαι κακών απα&ης, ονδαμώς ετι χατίχειν 
οιος τε ην, ώστε δε βαρίως φίρων, είηε ηρός *Αμνντεα 
τάδε' Σν μεν, ώ ηάτερ, είχε τη ηλιχιη, απιών τε ανα- 
πανεο, μηδε hnugee τη πόσεί' ίγώ δε ηροσμένων αντον 
τη δε παντα τα ίηιτηδεα π α ρίξω τοΐσι ξείνοισι. Προς 
ταντα σννιείς ο ^Αμνντης ότι νεότερα πρηγματα πρηξειν 
μελλοι ^Αλέξανδρος, ΪΑγεί' ώ not, σχεδόν γ&ρ σευ ανα- 
χαιομένον σννίημι τους λόγους, ότι ί&έλεις ίμε εχπίμψας 
ηοιέειν τι νεώτερον ίγώ ών σευ χρηίζω μηδέν νεοχμώ- 
σαι χατ ανδρας τοντονς, ινα μη ίξεργάση ημίας, αλλα 
ανίχεν ορίων τα ποιενμενα· αμφι δε αποδώ τη έμη πει- 
σομαί τ οι.

20. Πς δε ο !'Αμνντης χρησας τούτων οιχώχεε, λέγει 
ό Αλέξανδρος προς τονς Πίρσας· γνναιχων τοντίων, ώ 
ξείνοι, πολλή ίστι νμίν ενπετειη, χαι ει πάσησι βονλε- 
σ&ε μίσγεσ&αι, χαι οκό ση σι ών αντέων * τούτον μεν 
περί αντόι αποσημανίετε· ννν δε, σχεδόν γαρ ηδη της 
χοΗης ώρη προσέρχεται νμίν χαι καλώς έχοντας ίμιας 
ορίω μέ&ης, γττναΰχας ταντας, *Χ νμίν φίλον ίστ), αφετε 
λονσασ&αι, λονσαμένας δε όπίσω προσδέχεσ&ε. Εϊπας 
ταντα, σννίπαινοι γαρ ησαν οι Περσαι, γνναΤχας μεν
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έξελΟουσας άπ έπεμπε ές την γυναιχψην, αυτός δέ ο 
’Λ).έξαιδρος Ισους τη σι γνναιξι αριθμόν άνδρας λειογε- 
νείονς τη ιών γυναικών έσθητι σχευάσας χαι ίγχειρίδια 
δους παρι^γε ϊσω} παράγων δε τοντονς ελεγε τοΊσι ΙΙέρ- 
σησι τάδε* ω Πΐρσαι, οΐκατε πανδαισίη τε)£η είστιη- 
σ&αι· τα τε γάρ άλ).α όσα ειχομεν, χαι προς τά οϊά ίβ 
ην έξευροντας παρέχει πάντα νμΐν πάρεστι, χαι δη χαι 
τοδε το πάντων μέγιστον, τάς τβ έωυτών μητέρας xui 
τας (ΐδε)χρεας έπιδαψιλενόμεθα νμΐν, ώς παντελέως μά- 
θητε τιμεώμενοι προς ημέων τώνπέρ έστβ άξιοι, προς δέ 
χαι βασικέ τώ πέμψαντι ιαχαγγεϋ,ητε ώς άνηρ Έλλην 
Μαχεδδνων ύπαρχος ευ νμέας έδέξατο xui τραπέζη χαι 
χοίτη. ταντα εΐπας * Αλέξανδρος πορίζει ΙΙέρση άνδρι 
άνδρα Μαχεδόνα ώς γνναϊχα τώ λόγοι· οι δε, έπεί τέ 
σφεων οί Πέρσαι ψαύειν έπειρώντο, διεργάζοντο αντους.

21. Και οντοι μεν τούτοι τώ μόρω διεφϋάρησαν, 
χαι αυτοί χαι η θεραπηιη αυτών · εϊπετο γάρ δη σφι 
χάϊ οχήματα καί -θεράποντες και η πάσα πολλή παρα
σκευή· παντα δη ταντα άμα πάσι χείνοισι ηφάνιστο. 
μετά δε χρονοι ου πολ).οι ύστερον ζητησις τών άνδρών 
τούτων μεγάλη (χ τών Περσέων έγίνετο, καί σφεας ’Αλέ
ξανδρος κατέλαβε σοφίη, χρήματά τε δους πολλά καί 
τψ  έωντοΰ άδελφεην, τη ουνομα ην ΓνγαΙη · δους δε 
ταντα κατέλαβε ο ’Αλέξανδρος Βονβάρη t άνδρϊ Πέρση, 
τών διζημένων τους άπολομένους τώ στρατηγοί, ο μέν 
νυν τών Περσέων τούτων θάνατος οντω χαταλαμφθεις 
έσιρ)θη.’

22. 'Ελληνας δέ είναι τοντονς από ΙϊερδΙχχεω γεγο
νότος, χατάπερ αυτοί λέγουσι, αυτός τε οντω τυγχάνω 
έπιστάμενος, χαϊ δη χα\ έν τοίσι οπισθε λόγοισι άποδέ-
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ξω, ως εισι "Ελληνες. προς δέ χαι οι τον iv ^Ολνμηΐη διέ- 
ποντες αγώνα 'ΕλΧηιων οντω ’άγχωσαν Είναι. Αλεξάν
δρου γάρ αε&λενειν έλομένον χαι χαταβάττος in αντο 
τοντο, οι άντίχλεχσόμειοι 'Ελλήνων ίξέΐργόν μιν, ςράμενοι 
ον βαρβάρων άγωνιστιων είναι τον αγώνα, άλλα ‘Ελλή
νων · ’Αλέξανδρος δε έηειδή άπέδεξε ώς εΧη Αργείος, 
ίχρί&η τε tirui 'Έλλην, χαϊ άγωνιζάμενος στάδιον σνν- 
εξέπιπΊβ τω ηρωτω. ταντα μεν vw  οντω χη έγενετο.

23. Μεγάβαζος δέ άγων τονς ΠαΙονας απίχετο ini
τον 'Ελλήσποντον, iv&evτζν δέ διαπεραιω&εις άατιχετο 
ές Σάρδις. ατε δέ τειχίοντος ήδη *Ιστιαίον τον Μιλησίον 
την παρά Ααρείον ατιήσας ζτνχε μισ&ον δωρεην φνλο- 
χήϊ .της σχεδιης, iotaος δέ τον χώρον τοντον παρά 
Στρνμονα ποταμον, τω οννομά ion  Μνρχινος, μα&ών 
ο Μεγάβαζος το ποιενμενον ix τον *Ιστιαίον, ώς ήλ&ε 
τάχιστα ές τάς Σάρδις άγων τονς ΠαΙονας, έλεγε Αα- 
ρείιρ τάδε* βασιλεν, χοίόν τι χρήμα έποιησας, άνδρι
"Ελληνι δεινώ τε χαι σοψω δονς έγχτήσασ&αι πόλιν iv 
Θ<Ρν*ΪΙ'> *y<* *δη τε ναυπηγήσιμος ion  άφ&ονος χαι 
πολλοί χωπεες χαι .μέταλλα αργνρεα, ομιλάς τε πολλος 
μεν Ελλην περιοιχέεu, ποίλος ύβ βάρβαρος, οϊ προστάτεω 
έπιλαβομενοι ποιησονσι τούτο το αν κείνος έξηγέηται 
χαι ημέρης χαι ννχτος. σν rw  τοντον τον άνδρα παν·  
σαν ταντα ποιενντα, Γνα μη οιχη'αρ πολεμώ σνηχηαι. 
τροπή) δέ ψιίω μεταπεμψάμενος πανσον · έπεάν δέ αν- 
τον περιλάβ$ς, ποιέειν οχως μημέτι χεΐνος ίς "Ελληνας 
άπίξετρι.

24. Ταντα λίγων ο Μεγάβαζος ενπετέως επει&ε 
Ααρειον, ώς εν προορίων το μύλον γίνεσ&αι. μετά δέ 
άγγελον πίμψας ο Ααρείος ίς την Μνρχινον ελεγε τάδε ·
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ϊσηαϋε, βασιλεύς Λαρέίος τάδε λέγει, εγώ φροιτιζων 
ενρίσχω έμοι τε χα* τοΊ,σι έμοΊσι πρηγμασι, ονδίνα είναι 
σευ ανδρα έννοιατερον τούτο δε ον λογοισι ά).λ ερ- 
γοισι οιδα μαθών. νυν ών, έπινοέω γάρ η ράμματα με
γάλα χατεργάσασθαι, άπιχνέο μοι πάντως, ΐνα τοι αυτά 
νηερ&έωμαι. τοντοισι τοίσι ϊπεσι πιστενσας 6 *Ιστιαιος, 
και άμα μέγα ποιενμενος βασιλέας σνμβονλος γενέσ&αι, 
απίχετο ές τάς Σάρδις. άπιχομένω δέ οι Ώ&γε /ίαρείος 
τάδε · ‘/στιαΐβ, έγώ σε μετεπεμψάμψ τώνδε εϊνεχεν * 
έπεί τε τάχιστα ένέστησα από Σχν&έων χαι συ μοι έγέ· 
reo ίξ οφθαλμών, ονδέν χω άλλο χρήμα οντω έν βραχεί 
έπεζητησα, ώς σε ιδίειν τε χαι ές λόγους μοι απιχέσθαι, 
έγνωχώς οτι χτημάτων πάντων έστί τιμιώτατον άνηρ' 
([έλος συνετός τε χαι εννοος* τά τοι έγώ χαι άμφότε^α 
σχαειδώς ϊχω μαρτνρέειν ές π ρήγματα τά έμά. νυν ων, 
εν γάρ έποίησας άπιχόμενος, τάδε τοι έγώ πρυτείνομαι* 
Μίλητον μεν ϊα xui την νεόχτιστον έν Θρηϊχτ] πάλιν, συ 
δ* έμοϊ έπόμενος ές Σονσα ϊχε τάπερ άν έγώ ϊχω, έμός 
τε σνσσιτος έών χαι σνμβονλος.

25. Ταντα Λαρεϊος εϊπας, χαι χαταστησας *Λρτα- 
φέρνεα αδελ^εόν έωντον όμοπάτριον ύπαρχον είναι 
ΣαρδΙων, άπηλαννε ές Σονσα άμα αγόμενος‘ίστιαΊον, 
*Οτάνεα δέ άποδέξας στρατηγόν είναι των παραθαλασ
σίων άνδρών · του τον πατέρα Σισάμνην βασιλεύς Καμ· 
βνσης, γενόμενον των βασιληίων διχαστέων, οτι έπι χρη- 
μασι δίχην άδικον έδίχασε, σφάξας άπ έδειρε πάσαν την 
άνθρωπψην, σπαδίξας δέ αυτόν τό δέρμα ιμαντας έξ 
αυτόν εταμε χαϊ ένέτεινε τον θρόνον, ές τον 'ιζων (δί
χαζε· ένταννσας δέ ο Καμβνσης άπέδεξε διχαστήν είναι 
αντί τον Σισάμνεω, τον άποχτεΐνάς anέδειρε, τον πάΐδα
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τον Σισάμνεω, έντειλάμενός οι μεμνησ&αι έν τώ κατίζοτν 
Φρότοι δοιάζει.

26. Οντος ών 6 *Οτάνης, 6 έγχατιζόμενος ές τοντον 
τον <&ρονον, τότε διάδοχος γινόμενος Μεγαβάζω της 
στρατηγίης Βνζανιίονς τε βΙ)μ και Καλχηδονίονς, εϊλε 
δε Αντανδρον την tv τη Τρωάδι γη, elZe δε Ααμττώνιον, 
)αβων δε τΐαρα Αεσβίων νέας εϊλε Λήμνον τε καί *Ιμ- 
βρον, αμηατέρας ετι τότε υπό Πελασγών οιχεομένας.

27. 01 μίν δη Αημνιοι χαι έμαχέσαντο εν καί αμυ
νόμενοι ανά χρόνον έχαχω&ησαν. τοίσι δε περιεουσι 
αυτών ol Πέρσαι ύπαρχον έπιστάσι Ανχάρητον, τον 
ΜαιανδρΙον τον βασιλενσαντος Σάμον άδελφεόν. οντος 
ο Ανκαρητος αρχών Ιν Αημνω τελευτά, αιτίη δε τοντον 
ηδεφ η  όντας ηνδραποδίζετο και κατεστρέηετο, τονς μεν 
λειποστρατίης έπι Σκν&ας αρτιωμένος, τονς δε σίνεσ&αι 
τον Λαρείου στρατόν τον οστό Σκυ&ίων όπίσω αττοχο- 
μιζόμενον.

28. Οντος μεν νυν τοσαυτα έξεογάσατο στρατηγη- 
σας, μετά δέ ου ττολ).όν χρόνον άνεσις κακών ην· και 
ηρχετο το δεύτερον tx Νάξου τε και Μίλητον *Ιωσι γΙ~ 
νεσ&αι κακα. τούτο ukv γάρ η Νάξος ενδαιμονίη των 
νήσων προέφερε, τούτο δε κατά τον αυτόν χρόνον η 
Μίλητος αυτή τε έωντης μάλιστα δη τότε ακμάσασα, 
και δη καί της *Ιωνίης ην πρόσχημα, χατυττερχλε δέ τού
των tsii δυο γενεάς άνδρών νοσησασα (ς τά μάλιστα 
σχάσει, μέχρι ου μιν Πάριοι κατηρτισαν· τουτονς γάρ 
καταρτιστηρας πάντων των 'Ελίψων εϊλοντο οι Μιλησιω.

29. Κατηϊλαξαν δέ σφεας ωδε οι Πάριοι· ώς anl- 
χοντο αυτών άνδρες οι άριστοι ές την Μίλητον (ώρεον 
γάρ 0η σφεας δεινώς οιχοφ&ορημένονς), εηασσν αυτών
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βουλεσ&αι διεξελ&είν την χωρην. ποιεννιες δε ταντα και 
διεξιοντες πάσαν την Μιλησίην, ον.ως τινα ΐδοιεν ίν 
άνεστηκνίη τη χωρη αγρόν ευ ίξεργασμίνον, άπεγρα- 
φίατο το οννομα τον δεσπδτεω τον αγρόν, διεξελάσαν- 

’■ τες δε πασαν την χωρην και σπανίους ενρόντες τοντονς,
» ταχιστα κατίβησαν ίς το αστν, ά)1ην ποιήσαμε- 
ι νοι άπέδεξαν τοντονς μεν την πό)χν νέμειν των ευ- 
; ρον τους αγρούς ευ ίξεργασμίνονς (δοκίειν γάρ ϊφα- 

σαν και των δημοσίων οντω δη σφεας ίπιμελησεσ&αι 
fe ώσπερ των σφετίρων), τους δε άλλον? Μιλησίους τους 
: πριν στασιάζοντας τούτων έταξαν πείϋεσΟαι. Πά- 
ριοι μίν νυν οντω Μιλησίους κατηρτισαν.

30. Τότε δβ Ικ τοντέων των πολίων ωδε ηρχετο κα
ι κά γίνεσ&αι τη *Ιωνίη. ίχ Νάξον ϊηυγον άνδρες των 
παγίων υπό τον δήμου, φνγόιτες δε άπίκοντο ίς Μίλη
τον. της δε Μίλητον ίτνγχανε ίπίτροπος ίων *Λριστα- 

; γδρης ο Μολπαγόρεω, γαμβρός τε ίων και ανεψιός 
Ιστιαίον τον Λυσαγόρεω, τον ό Ααρείος ίν Σουσοισι 

1 νατείγε. ο γαρ Ισταίίος τύραννος ην Μίλητον, και ίτυγ- 
, χάνε τούτον τον χρόνον ίων ίν Σουσοισι, οτβ ol Νάξιοι 
ι ηλΟον ξεινοι πριν ίοντες τω *Ιστιαίο). άπικόμενοι δε οι 
•Ναξιοι ίς την Μίλητον ίδίοντο τον 'Λοισταγόοεω. ε ϊ χως) « f */ 0 . ' , »> αυτοισι παρασχοι ουναμίν τινα και κατέλϋοιεν ίς την 
έωυτων. ό δέ ίπιλεξάμενος ως ην δι* έωυτον κατέλ&ωσι 

ι ίς την πολιν, άρξει της Νάξον, σκηψιν δε ποιενμενος 
' τψ  ξεινίην την *Ιστιαίον, τόνδε σφι λόγον προσίφερε · 

Αντος μεν νμίν ου φερίγγνός είμι δνναμιν τοσαντην 
' παρασχείν ώστε κατάγειν άεκόντων των τ?/ν πόλιν ίχόν- 
' των Ναξίων · πυνΰάνομαι γαρ όκτακισχιλίην ασπίδα 

Ναξίοισι είναι και πλοία μακρά πολλά’ μηχανεύομαι
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δε πάσα* σπονδή* notevuerog* έτπνοέω δέ rjj<V. 3Αρτα- η 
φέρχτ,ς μο* τνγχατη ίων φίλος, δ δε 3Αρταφέρτης *Υστά - 
σπεω μέχ ίση  πάΐς, Ααρείον δε τον βασιλέος άδελφεδς, 
τον* δ ίπίχλαλασσίω* των (* rjf *Ασϊΐ] άρχει narrow, 
t /v r  στραηην re πολλή* xat πολλσς νέας. τοντο* ών 
δοχεα τον ανδρα ποιτγτετν τώ* αν χρηΐζωμεν. Ταντα 
αχονσαηες* οΐ Ναξιοι προσέθεσαν τω ^ c r o j  oflif 
πρτ^σενν τ$ δνναηο άριστα, xat νπίσχεσθαι δώρα f'xt- 
Xevor xat δαπάνη* jjj trTQaujj ώς αϊτοί δπάνσσντες, 
έληίδας πολλας ϊχοντες, οτατ (πιφανίωσι Ις τψ  Νάξον, I τ 
η a n  α ποτησετ* τονς Ναξίονς τα αν αττοί χελενωσι, ο^Ιι 
δε xat τονς άλλονς νησιώτας * ιών γάρ νήσων τοντέων In 
τώτ Κνχλάδων ονδεμία χω ην νηδ Ααρείω, |  >

31. ’Λπίχόμενος δε δ Idauττσγδρης ές τας Σάρδ*ςΜ 
λέγει προς τον 'Αρταφέρτεα ας Νάξος Ατη νήσος μεγά- η  
del μέ* ον μέγάλη, άλλως δε χαλη re ναι αγαθή xat 
άγχον ’ίωντης, χρήματα δε Τη πολλά χα* ανδράποδα* Λ] 
-5ν ω* ini ταντη* τή* χωρην στραττ^Ιάτεε, χατάγων ίς 
αντη* τονς φνγάδας ίξ αντης. xal τ οι ταντα ποεησαντι\ί 
τοντο με* i<ru έτοιμα παρ3 Ιμοϊ χ  ρίματα μεγάλα παρίξ 
τώ* άναι σι μ ωμ ατών τjj στρατί!} (ταντα με* γάρ δίχαια 
ίμ ιας τονς άγοντος παρέχει*), τοντο δε νησονς προσ· 
χτησεαι βασιλέΐ ανττρ τε Νάξο* xat τάς ix ταντης ro- 
τημένας, Παρο* χαί "Ανδρον χολ αλλας τας Κντλάδας 
χαλενμένας. ένθεάτπ* δε δρμεοψενος εάπετέως έτηθίΓ 
creot Ενβοίτ;, χτίσω μεγάλη τε χαί ενδαίμοη, ονχ έλάσ· 

,σ οη  Κνπρον xal χάρτα ενηετΰ αίροθητα^ άηοχρώηι 
δε έχατά* νέες τσάπας πάσας χεμμάσασθαε, *0 Si autt~ 
βετο αντδν τόϊσδβ’ Σν ές οέχαχ το* βασιλέος έξηγητνς 
γ ’α ν η  ηρνςγμάτν* αγαθών, χα) ταντα ι ί  παραεηας
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ftl τον έστιγμίνον την κεφαλήν απίχϋαι έκ Σονσίων 
tuQu ‘ίστιαίου, σημαίνοντα απίστασ&αι 'Αρισταγόρα 
\πυ βασιλίος. 6 γαρ *ΙστιαΙος βονλόμενος τώ 3Αριστα- 
όρη σημηναι όποστηναι αλ?Μς μεν ονδαμώς είχε ασφα- 
έως σημηναι ώστε φΛ)λασσομενέων των οδών> ό δε των 
)ουλων τον πιστότατον αποξνρτ)σας την κεφαλήν εστιξε 
<αι ανίμεινε αναφώναι τας τρίχας, ώς δέ ανέφνσατ τα- 
μστα, αηέπεμηε ές Μίλητον έντειλόμενος αυτοί άλλο 
αεν ονδεν, έπεαν δε απίκηται ές Μίλητον, κελ^νειν 'Αρϊ- 
τταγόρην ξνρησαντό μιν τας τρίχας κατιδέσϋαι ές την 
ιεφαλην · τα δε στίγματα έσημαινε, ώς και πρότερόν 
μη ειρηται, an ό στάσιν, ταντα δε δ *ΙστιαΊος έποίεε 
τνμφορην ηοιενμενος μεγόλην την εωντον κατοχήν την 
\ν Σονσοισι * όποστ όσιος ών γινόμενης πολλας είχε 
Χπίδας μετησεσ&αι έπϊ ϋόλασσαν, μη δε νεώτερόν τι 
τοιενσης της Μίλητον ονδαμα ές αντην ηξειν ϊτι έλο- 
Υίζβτο.

36. Ισταχϊος μεν νυν ταντα διανοενμενος αηέηεμτίΒ 
τον άγγελον, 'Αρισταγόρα δε σννέηιπτε τον αντον χρό
νον ηάντα ταντα σννελϋόντα · έβον)*νετο ών μετά των 

\  Ήασιωτίων, έκφ/ηνας την τε εωντον γνώμην και τα ηαρα 
f> Ιστιαίον anιγμίνα. 61 μεν δη άλλοι ηαντες γνώμην 

υ'·τα τώντό έξεφέροντο, κελενοντες απίστασϋαι· *Εκα- 
W λ ^  ® λογοηοιός η ρώτα μεν ονκ ία πόλεμον βασι- 

4 , L Περσιών αναιρίεσΌαι, καταλόγων τα τε εΌνεα
Ί * ηρχε Ααρείος και την δνναμιν αυτόν, έπεί τε

,χυλαΕ. τον» · / Λ /, 1 , */, * , *» δεντερα σννεβονλενε ποιεειν οκως ναν-
ατα τοντο, *£ω μ εσονται. άλλως μέν ννν ονδαμώς

# Ιβ εντός  ̂ τον .,ΒΥον Ί0ν ι0 (έπίστασΌαι γαρ την 
U οτι τον ξεινον οι τυ.ν 

4  H e r o d . I I .
αν ασΌενέα)ί εϊ δε τα χρη- 
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ματu χαταιρε&είη τα έχ τού Ιρον τον έν Βραγχίδησι, 
τα Κροίσος ο Ανδος άνε&ηχε, πολλάς είχε έλπίδας έττι- 
χρατησειν της θαλασσής, χαι οντω αυτούς τβ εξειν χρη· 
μασι χράσ&αι χαι τονς πολεμίους ον σνλησειν αντά 
τα δε χρήματα τ\ν τούτα μεγάλα, ως δεδηλωταί μοι Υ 
τω πρώτω των λόγων. αυτή μέν δη ovx ένίχα η γνώμη 
έδονεε δε όμως άπίστασ&αι, ίνα τβ αυτών πλωσαντα έ* 
Μνονντα ές το στρατόπεδον το από της Νάξον άπελ- 
&ον, έόν M a x τα, σνλλαμβάνειν πειράσ&αι τονς Υτΐ( 
των νεών έπιπλίοντας στραττ γ̂ούς. Γ

37. *Αποπεμφ&έντος δε 3Ιητραγόρεω χατ ανταΓ 
τούτο χαι σνλλαβόντος δόλω 'Ολίατον *ΐβανωλιος Μνλα-f1 
σέα χαι <1στιαιον Τνμνεω Τερμερεα χαι Κωην'Ερξάνψ 
δρεω, τω Ααρειος Μυτιλήνην έδωρησατο, χαι ’Αριστα·!*! 
γόρην *ΙΙραχΧείδεω Κνμαίον χαϊ άλλους συχνούς, οντΛ 
δη έχ τού έμφανεος ο *Αρισταγόρης άπεστηχεε, παν έη* 
Ααρείω μηχανώμενος. Και πρώτα μεν λόγω μετεις τη 
τυραννίδα ίσονομίην έποίεε τ;η Μιλητω, ώς αν ίχόντε 
αύιω οι Μιλησιοι σνναπισταίατο, μετά δε χαι έν τη αλλ. 
Ιωνίη τωυτο τούτο έποίεε, τονς μεν έξελαύνων των η  
ραννων, τονς 3 ιλαβε τυράννους από των νεών τώ 
σνμπλενσασέων έπι Νάξον, τούτους δε φίλα βονλόμενο 
ηοιεεσ&αι τ̂ οτί nohai έξεδίδου, άλλον ές άλλην πάλι 
παραδιδούς, ο&βν είη ίχαστος.

38. Κωην μεν νυν Μυτιληναίοι έπεί τε τάχιστ 
παρελαβον, (ξαγαγόντες χατέλενσαν, Κυμαϊοι δε το 
σφετερον αυτών άπηχαν·,*τ& δε χαι άλλοι οι πλεχνεφ 
άπίεσαν. τυράννων μεν νυΡΚΛίάπονσις έγένετο άνά 
πόλιαρτ %Αρισταγόρης δε ο Μάησιος ώς τονς τυράιτον^^ 
χατέπαυσε, στρατηγούς tv έχάστη των πολίων χελενσο
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ίάστονς χατασχησαι, δεύτερα αυτός ίς Ααχεδαίμονα 
yir'tQH αποστολος έγίνετo* έδεε γάρ δη σνμμαχίης τινός 
ί μεγάλης έξενρεΟηναι.

39. Της δέ Σπάρτης ΑναξανδρΙδης μέν δ Αέοντος 
\υχέτι περιεών {βασίλευε αλλά ίτετελευτηχεε, Κλεομένης 
έ δ Αναξανδρίδεω είχε την βασιληίην, ου νατά άνδρα· 
αθίην σχων αλλα νατά γένος. ΑναξανδρΙδη γάρ εχοντι 
*Wuixu άδελφεης έωυτου -θυγατέρα, χαι ίουσης τ αυτής 
» χαταθυμίης πα7δες ουχ ίγίνοντο. τούτον δε τοιουτον 
\οντος οί έφοροι είπαν, έπιχαλ^σάμενοι αυτόν· el' τοι σύ 

^  ε σεωυτον μη προορας, άλλ’ ημιν τούτο έστι ον περιο- 
πέον, γένος το Ενρυσθένεος γενέσθαι ίξίτηλον. συ νυν 

:«*' ην μέν 1/6ις γνναΤχα, έπεί τέ τοι ουτίχτει, εξεο, άλλην 
V  ifc γημον· χαϊ ποιέων ταντα Σπαρτιψησι άδησεις. *0 
^ ·* άμείβετο φας τούτων ουδέτερα ποιησειν, έχείνονς τβ 

»ύ χαλώ? σνμβονλάνειν παραινέοντας, την έχει γυνάϊχα 
W οΰσαν άναμάρτψ ον έωυτω, τ αυτήν απέντα άλλην ίσα- 
'Φ ̂ ηγίσθαι * ουδέ σφι πείσεσθαι.
Μ 40. Προς ταντα οι έφοροι χαι οι γέροιπες βονλεν- 
φ ταμένοι προσέφερον ΑναξανδρΙδη τάδε · έπεί τοίννν πε- 
^ ριεχδμενδν σε δρέομεν της έχεις γνναιχδς, συ δί ταυτα 

ποίεε, χαϊ μη άντίβαινε τοντοισι, ένα μη τι άλλοΊον περί 
σευ οι Σπαρτιηται βονλενσωνται. γνναιχδς μεν της 
Iέχεις ον προσδεόμεθά σευ της έξέσιος· συ 6ε ταυτη τε 

Α1 πάντα όσα νυν παρέχεις πάρεχε, χαϊ άλλην προς ταντη 
** Λ.σαγαγε γνναίχα τεχνοποιδν. ταυτα χη λ^γόντων συν- 

ίί»[ ιχωρησε δ Αναζανδρίδης, μετά δέ γννάιχας έχων δυο 
}& διξάς ίστίας οϊχεε, ποιέων ονδαμώς Σπαρτιητνχά.

41. Χρόνου δέ ον πολλον διελθόντος η ίσνστερον 
$  ίπελθονσα γυνή τΐχτει τον δη Κλεομένεα τούτον, χαϊ
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α'ντη τβ έφεδρον βασθέα Στταρτιητησι άπέφαινε, xal η 
προτίρη γυνή τον πρότερον χρόνον άτονος έονσα τόι 
χως έχνησε, σνντνχΐη ταντη χρησαμένη. έχονσαν δε αν 
την άλη&ίί λόγοι οι της έπελ·&ΰνσης γνναιχός οικηϊο 
πνθομενοι ωχλεον, φάμενοι αντιρ κομπεειν άλλως βον- 
λομένην νποβαλέσ&αι. δεινά δε ποιενντων αυτών, τ 
χρονον συντέμνοντος, νπ άπιστας οΐ έφοροι τιντονσ 
την γυναΤχα περιιζομενοι έφνλαξαν. η δε ώς ετεκε Αω- 
ριεα, Ι&ίως Τσχει Αεωνΐδην, και μετά τούτον ι&ίως ϊσχε 
Κλεομβροτον * οι δε ναι δίδυμους λίγονσι Κ)εόμβροτό 
τβ ναι ΑεωνΙδην γενίσ&αι. η δε Κλεομένεα τεκονσα ναι 
το δεύτερον έπέλ&ονσα γυνή, έονσα ΰυγάτηρ Πρινηιά- 
δεω τον Αημαρμένου, ονχΐτι hone τό δεύτερον.

62. *Ο μεν δη Κλεομένης, ώς λέγεται, ην τβ ον φρβ 
νηρης ανρομαΐ’ης τβ, 6 δε Αωριενς ην των ηλίχων ττάν-ΐΜ 
των πρώτος, εν τβ έπίστατο νατ άνδραγα&ίην αυτές ' 
σχησων την βασιλψην. ώστε ών οντω φρονέων, έτιειδη 
ο χβ 'ΑναξανδρΙδης άπε&ανε ναϊ οι Ααχεδαιμόνιοι χρεω
μένοι τώ νομ<ρ έστησαντο βατ θέα τον πρεσβντατον 
Κλεομινεα, ο Αωριενς δεινόν τβ ποιενμενος ναι ονν άζιών^ j 
υπο Κλεοιιενεος βασιλενεσ&αι, αιτησας λαόν Σπάρτη)- 
τας αγβ ές άποινιην, οντβ τώ Ιν Αελφοίσι χρηστηρίω: 
χρησάμβνος ές ηντινα γην χτίσων Τη, οντε ποιησας ον- 
δέν των νομιζομενων. οϊα δε βαρέως φέρων, άπιει ές την 
Αιβυην τά πλοία· νατηγέοντο δέ οι άνδρες ΘηραΊοι, 
άπινόμένος δ ές JCh>vπα οΤνισβ χώρον νάλλιστον τώνι 
Αιβνων παρα ποταμον. έξβλασ&βις δε έν&βντεν τριτφξ ι 
ετεΐ ντο Μαχεων τβ [χαί] Αιβνων xal Καρχηδονίων\ 
άπίχετο ές Πελοπόννησον.

43. Εν&σντα δε ο$ Αντιχάρης άνηο ’Ελεώνιος συνβ>
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ovAeuae & ιών Au'iov χρησμών, 'jlgor/hir^ την tv Σι- 
b)djj ν·τίζειν, φας την *'Ερνκος χάρην πάσαν είναι /Ιρα- 
ιλεώέων αυτόν ‘ΐΐραχλέος ν.τησαμίνον. ο δε αχόν σας 
ιαυτα ές Αελφονς οι'χετο χρησόμενος τω χρηστηρ/ω, el 
Αρέει in ην σηλλβτοα χάρην · η δέ ΙΙνΟΊη οι χρα αι- 
ιησειν. παραλαβών δε δ Αωριευς τον στόλον τον και 
k Αιβνην ηγε, ίχομίζετο παρά την 3Ιτα)Χην.

44. Τον χρόνον δε τούτον, ώς λίγου σι Σνβαρΐτ ut, 
τφέας τε α ντους και Τηλυν τον ίων των βασιλέα ini 

 ̂Κρότωνα μϋ,λειν στρατευεσ&αι, τους δέ Κροτωνιητας 
j τεριδεέας γενομένονς δεηΌηναι Αωριίος σφίσι τιμωρησαι 
/ ιαι τνχειν δεηϋέντας* σνστρατευεσϋαί τε δη ini Συ- 

3αριν Αωριέα χαι σννελειν την Συβαριν. τούτα μέν νυν 
Σνβαρΐτui λίγουσι ποιησαι Αωριέα τε xul τους μετ3 αν- 

ϊ rot), Κροτωνιψαι δέ ουδένα σφίσι φασι ξεΐνον προσεπι- 
ΙσβίσΙλαι του προς Σνβαρΐτ ας ττολέμου el μη ΚαΏΧην 

j· των ’Ιαμιδέων μάντιν 3ΙΙλεΐον μουνον, χαι τούτον τρόποι 
\τοιωδβ’ παρα Τηλνος του Σνβαριτέων τυράννου άπο- 
δραντα απιχέσϋαι παρά σφέας, έπεί τέ οί τά ιρά ον> --------  ***»^«~ ν  γ-νν. ̂ » υ  ι/p » I» V  4/

 ̂ προεχάρεε χρηστά Ονομένοι ini Κρότωνα, ταντα <$£ αν 
ovrot λίγουσι,

45. Μαρτυρία δέ τούτων εχάτεροι άποδειχνυονσι 
τάδε, Σνβαρΐται μέν τέμενος τε χαι νηδν ιόντα παρά 
τον ξηρόν Κράϋιν, τον ιδρνσασ&αι συνελόντα την πό- 
λιν Αωριέα λίγουσι Αϋηναίη ίπωννμω Κραϋίη’ τούτο 

ί it  αντου Αωριέος τον ϋάνατον μαρτυριον μίγιστον ποι- 
: ευνται, ότι παρά τά μεμαντευμένα ποιίων διεφ&άρη · ει 
γάρ δη μη παρέπρηξε μηδέν, Jn ό δέ έστάλη έποίεε, εϊλε 
αν την ^Ερνχινην χάρην xal ελών χατέσχε, ουδ* άν αυτός 
τε xal η στρατιη διεφΟάρη: οι δ* αν Κροτωνιψαι απο-
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δειχννσι Καλλιτ] μεν τώ *ΗΧείω (ξαιρετα έν γη τη Κρο- 
τωνιητιδι πολλά δο&έπα, τά χαι Ις ίμε ετι ένέμοηο οι 
Καλλίθω απόγονοι, Αωριίί δε χαι τοΊσι Αωριίος άπογό- 
νοισι ονδέν. χαιτοι ει σντετχελάβετό γε τον Σνβαρηιχον 
πόλεμόν Αωριενς, δο&ηναι αν οι πολλαπλάσια η Καλ- 
Xitj. ταΐηα με* ννν έχατεροι αντών μαρτνρια crrtoqai- 
vonui · χαι παρεστι, όχοτίροισί τις πείθεται αντών, 
τοντοισι προσχωρ&χν.

46. Σντεπλεον δε Αωριϋ χαι άλλοι σνγχιίσιαι 
Σπαριιητέων, θεσσαλος χαι Παραιβάτης χαι Κελεης χαι 
Ενρνλάαν, οι inn ίβ άπιχοντο παντι στόλοι ίς την Σιχε- 
λίην, απέ&ανον μάχη έσσω&έντες νπό τβ Φοινίχων χαΐ 
*Εγισταιων· μοννος δε γε Ενρνλεων των σνγχτιστίων 
περιεγίνετο τοντον τον πά&εος. σνλλαβων δε οντος της 
στρατιης τονς περιγενομενονς εσχε Μινώην την Σέλα· 
νονσίων άποιχίην, χαι σντελεν&ίρον Σέλινονσίοχς του 
μοννάρχον Πει&αγόρεω. μετά δε, ώς τοντον χατειλε, 
αίτιός τνραννίδι ίπεχείρησε Σελινονντος, χαι ίμοννάρχησε 
χρόνον in  ολίγον οί γαρ μιν Σελινονσιοι ίπαναστάν- 
τες άπεχιειναν χατατρνγόντα έπι Αιός άγοραίον βωμόν.

47. Σννίσπετο δε Αωριϋ χαι σνναπίίλανε Φίλιππος 
Ο Βσνταχίδεω Κροτωνιηιης άνηρ, ός άρμοσάμενος Τη- 
λχος τον Σνβαρίτεω &νγατερα εφνγε (χ Κρότωνος, tpev- 
σ&εις δε τον γάμον οιχετο πλεων 4ς Κνρί^νην, έχ ταντης 
δε ορμεωμενος σννίσπετο oacrfy τε τριηρει χαι oarrfy άν- 
δρων δαπάνη, ίων τε ΟΧνμπιονΐχης χαι χάλλιστος 'Ελλή
νων των χαι έωντσν. διά δε τό*δ$Ητον χάλλος ενείχατο 
παρά ’Εγεσταίαν τα ονδελς 'aJddt&ku γάρ τον τάφρον 
ανιόν ηρωιον ίδρνσαμενοι -&νσίη<η ανιόν ίλασχοπαι.

48. Αωριενς μεν w v  τρόπω ιοιοντω έτελενιτ,σε * &
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δε ηνέσχετο βασιλευόμενος υπό Κλεομένεος καί κατέμενβ 
έν Σπάρτη, έβασί/^νε αν Αακεδαίμονος· ον γάρ τινα 
πο)1ον χρόνον ηρξε ό Κίεομένης, άϊΧ άπέϋανε άπαις, 
&νγατέρα μουνην λιπών τη οννομα ην Γοργώ.

49. ’Απικνέεται δ’ ων ό *Αριστηγόρης ό Άϊιλψου 
τύραννος ές την Σπάρτην Κλεομέι εος εχοντος την αρχήν- 
τω δη ές λόγους ηιε, ώς Λακεδαιμόνιοι λέγονσι, εχων 
χα)χεον πίνακα έν τω γης απάσης περίοδος ένετέτμητο 
και θάλασσα τε πάσα καί ποταμοί πάντες. απιχνεάμέ
νος δε ές λόγους ό ’Αρισταγόρης Ό^γε προς αυτόν τάδε* 
Κλεόμενες, σπονδήν μεν τΐ)ν έμην μη ·&ωνμάσης της έν- 
&αντα άπίξιος· τά γάρ κατηκοντά έστι τοιαυτα. ’ΐώ- 
νων παϊδας δουλονς είναι άντ έ)&υ&έρων όνειδος καί 
άλγος μεγιστον μεν αυτοΊσι ημιν, ετι δε των λοιπών νμίν, 
όσο) προέστατβ της 1 Ελλάδος, νυν ων προς χλεών των 
‘Ελάψίων φνσασ&ε Ιωνάς ίκ δονλοσυη^ς, άνδρας όμαί- 
μονας. βνπβτέως δε υμίν ταΰτα οίά τε χωρέειν έστί’ 
ούτε γάρ οι βάρβαροι αλκιμοί είσι} υμείς τε τά ές τον 
πόλεμόν ές τα μέγιστα ανήκετε αρετής περί, η τε μάχη 
αυτών έστί τοιηδε, τόζα καί αιχμή βραχέα· άναξνρί- 
δας δέ εχοντες έρχονται ές τάς μαχας καί κυρβασίας έπί 
τη σι κεφαλή σι ’ οΰτω ενπετέες χειρω&ηναί εϊσι. εστι δε 
καί αγα&ά τοΊσι την ήπειρον έκείνην νεμομένοισι οσα 
ουδέ τοίσι σννάπασι αλλοισι, από χρυσόν άρζαμένοισι> 
άργυρος καί χαλκός καί έσ&ης ποικίλη καί υποζύγια τβ 
καί ανδράποδα’ τά χλνμω βουλόμενοι αυτοί αν εχοιτε. 
κατοίκηνται δέ άλληλων έχόμενοι ώς έγώ φρασω. Ιωνων 
μεν τώνδε όιδε Αυδοί, οικέοντές τε χωρην αγαΌην καί 
πολυαργυρώτατοι έόντες. Αεικνυς δέ ελεγε ταυτα ές της 
γης την περίοδον, την έφέρετο έν τω πίνακι έντετμημένην.
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Ανδών δέ, ϊφη λίγων ό 'Αρισταγόρας, οϊδε ϊχοντοα Φρν- 
γες οι προς την ηώ, πολνπροβατώτατοί τε ίοντες απάν
των των έγώ οιδα και πολυχαρπότατοι. Φρύγω? δε 
Χχονται Καππαδόχαι, τους ημείς Σνρίονς καλέομεν * τού- 
τοισι δέ πρόσονροι Κίλιχες, κατηχοντες επί θάλασσαν 
τψδε, iv jj η δε Κύπρος νήσος χέεται, οϊ πενταχόσια τά
λαντα βασιλέΐ τον έπέτειον φόρον έπιτελενσι. Κιλίχων 
δέ τώνδε εχονται ’Αρμένιοι ο'ιδε, χαι οντοι έόντες πολν- 
προβατοι, ’Αρμενίων δέ Ματιψοί χώρψ τηνδε εχοντες. 
εχεται δε τούτων γ?ι ηδε Κισσίη, iv τη δη παρά ποτα
μόν τόνδε Χοάσπην κείμενά ίστι τά Σονσα ταντα, εν&α 
βασιλεύς τε μέγας δίαιταν ποιέεται, καί των χρημάτων οι 
-θησαυροί έν&αντά είσΐ' έλώντες δέ ταύτην zip' πόλιν 
θαρσέοντες ηδη τω Αίί πλούτον περί ίρίζετε. αλλά περί 
μέν χώρης αρα ου πολλής ουδέ οντω χρηστης και ούρων 
σμικρων χρεών ίστι νμέας μάχας άναβάλλεσ&αι πρός τε 
Μεσσηνίονς, ίόντας ισοπαλίας καί ’Αρχαδας τε καί ίάρ- 
γείονς, τοίσι ούτε χρνσον ίχόμενόν ίστι ονδέν ούτε άρ
γυρον, των περί καί τινα ίναγει προθνμίη μαχόμενον 
αποΟνησχειν * παρίχον δέ της ’Ασίης πόσης άρχειν εύ- 
πετίως, άλλο τι αίρησεσ&ε; ’Αρισταγόρας μέν ταντα 
Χλεξε, Κλεομένης δέ άμείβειο τοίσδε · ώ ξεα·ε Μιλήστε, 
άναβαλλομαί τοι ίς τρίτην ημέρην άποχρίνέεσθαι.

50. Τότε μέν ίς τοσοΰτον ηλασαν έπεί τε δέ η χν- 
ρίη ημίρη έγένετο της άποκρίσιος χαί ηλθον ές το συγ
κείμενον, εΧρετο ο Κλεομένης τον ’Αρτσταγόρψ, όχοσέων 
ημερέων άπο θαλασΟβς τ^ς 'ίωνων οδός ειη παρά βασι
λέα. ο δέ Αριστσγορη&ταλλα έών σοφός καί διαβάλλων 
εκείνον, εν iv τρντω ίσφάλη · χρεών γάρ μτν μη λεγειν 
τό ίόν, βουλόμενόν γε Χηαρτιητας έξαγαγειν έ> την.
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}Ασίψ , )Jf£t δ* ώv τριών μηνών <ράς είναι την άνοδον. 
δ δέ νπαρπάσας τον έπίλοιπον λόγον τον ο \4ρισταγό- 
ρης ώρμητο λίγειν περί της όδον, tine' ώ ξέινβ Μιλησιε, 
(χτΐ(χ)Ι(χσσεο έχ Σπάρτης προ δνντος ήλιον' ονδένα γάρ 
λόγον exmertu λέγεις Ααχεδαιμονίοισι, έ&έ)Αον σφέυς 
από χλαλόσσης τριών μηνών οδόν άγαγεϊν. ο μεν δη 
ΐΟεομένης ταντα elnag ηϊβ ές τα οίχία.

51. ‘Ο ίβ *Αρισταγόρης λαβών ιχβτηρίην ηϊβ ές τον 
Κίεομένεος, έσελΰών δε εσω are ίχετενων έπαχονσαι 
έχΰενβ τον ΐΟεομίνta, άποπέμψαντα το παιδίον προσ- 
εστηχεε γάρ δη τω ΐΟεομένεί η ΰνγάτηρ, τη οννομα ιγν 
Γοργώ · τούτο δέ οι χαι μοννον τέχνον έτνγχανΒ ιόν 
έτέων οχτώ η έννέα ηλιχίην. /θυόμενης δέ λέγβιν μιν 
έχέλει'Β τα βούλεται, μηδ* έπισχείν τον παιδιού εΐνεχα. 
έν&αντα δη ό·*Αρισταγόρης αρχείο έχ δέχα ταλάντοτν 
νπισχνεόμενος, ην οι έπιτελεση τών έδέετο. άνανενοντος 
δέ του Κ)εομένεος προέβαινβ τοισι χρήμα σι νπερβα)λω> 
ο 'Λρισταγόρης, ές ο πεντηχοντά τβ τάλαντα νπεδίδεχτο 
χαι το παιδίον ηνδάξατο’ πάτερ, διηφ&ερεει σβ ο ζέί- 
νος, ην μη άποστάς Ιης. δ τβ δη Κλεομένης ησ&εϊς του 
παιδίον τη παραινέσει ηϊβ ές ίτερον οΐχημα, χαί 6 */ίρι- 
σταγόρης άπαλλάσσβτο το παράπαν έχ της> Σπάρτης, 
ουδέ οι έξεγένειο έπι πλέον ετι σημηναι περί της cn o- 
δον της παρά βασιλέα.

52. *jfiχει γάρ άμφϊ τη όδώ ταυτη ώδε* στα&μοί τβ 
παντα/fj είσι βασιληίοι καί χαταλνσιες χάλλισται, δια 
ύίχβομένης τβ η οδός άπασα καί άσφαλέος. δια μεν γε 
Ανδίης χαι Φρνγίης στμ&μοϊ τείνοντες εΧχοσί είσι, πα- 
ρασάγγαι δέ τέσσερες και ένειηχοντα χαϊ ημισυ. έχδέ- 
κβται δ* 4χ της Φρνγίης ό "Αλνς ποταμός, in ιο πνλαι
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τε ίπεισι, tag διεξελάσαι πάσα άνάγνη xal οντω διεν- 
πέραν τον ποταμόν, ναι φνΧαντηριον μέγα in αντω. 
διαβάτη δέ ές την Καππαδοχιην ναι ταντη πορενομένω 
μέχρι ονρων των Κιλικίων στα&μοι δνών δέοντες Βίοι 
τριηνοντα, παρασάγγαι δέ τέσσερες ναι ένατόν · έπι δέ 
τοίσι τοντων ονροισι διξας τε πάλας διεξεΧάς ναι διξά 
φνλαχτηρια ηαραμείψεαι · ταντα δέ διεξελάσανη ναι 
δια της ΚιΧινιης οδόν ποιενμένω τρεις εισι στα&μοϊ, πα- 
ρασαγγαι δέ πεντεναιδενα ναι ημισν. ονρος δέ Κύ-ιχίης 
ναι της Λρμενίης ίστι ποταμός τηνσιπέρητος, τω οννομα 
Εν^ρητης. έν δέ τjj ’Λρμενΐη στα&μοϊ μέν εϊσι χαταγω- 
γέων πεντεναιδενα, παρασάγγαι δέ ΐξ ναι πεντηνοντα 
ναι ημισν, ναι φνΧαντηριον έν αντοίσι. ποταμοί δέ νην- 
σιπέρητοι τέσσερες διά ταντης φέονσι, τονς πάσα άνά- 
γνη διαπορ&μενσαί ίστι, πρώτος μεν Τίγρις, μετά δέ 
δεντερος τε ναι τρίτος ώντδς οννομαζόμενος, ονν ωντος 
έων ποταμος ονδε έν τον αντον φέων δ μέν γάρ πρό- 
τερος αντών ναταΧεχ&εις έξ 3Αρμενίων ρέει, ο δέ ύστε
ρον έν Ματιηνών δ δέ τέταρτος- των ποταμών οννομα 
εχει Γννδης, τον Κνρος διελαβέ νότε ές διώρυγας έξη- 
νοντα χαί τρπμοσίας. έν δέ ταντης της 'Αρμενίης έσβάΧ- 
Χοντι ές την Ματιηνην γην στα&μοί εισι τέσσερες. έν 
δέ ταντης ές την Κισσίην χώρην μεταβαίνοντι ενδενα 
στα&μοϊ, παρασάγγαι δέ δυο ναι τεσσεράνοντα ναι 
ημισν έστι έπι ποταμον Χοάσπην, έδντα ναι τούτον 
τηνσιπέρητον, έπ ω Σονσα πόλις πεπόΧιστα». οντοι οι 
παντες στα&μοί εισι ϊνδενα ναι ένατόν. ναταγωγαι μέϊ 
vw  στα&μών τοσανταί εισι έν Σαρδίων ές Σονσα άνα- 
βαίνοντι.

53. Ει δέ δρ&ύς μεμέτρηται η δδδς η βασιληιη
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τοϊσι παρασάγγη σι y.a l b παρασάγγης δνναιαι τριηκον- 
τα στάδια, ώσπερ οντός γε δνναται ταυτα, έχ ΣαρδΙων 
στάδιά έστι ίς τά βασιλψα τά Μεμνόνια καλεόμενα 
πεντακόσια καί τρισχίλια και μνρια παρασαγγέων Ιόν
των πεντηκοντα και τετρακοσίων. πεντηκοντα δε και 
έχατον στάδια in ημέρα έκαστη διεξιοΰσι άναισιμονν- 
ται ημέραι άπαρτι Ινενηκοντα.

54. Οντω τώ Μιλησίω Αριαταγόρη εϊπαντι προς 
ΐΟ^ομένεα τον Λακεδαιμόνιον είναι τριών μηνών την 
άνοδον την παρά βασιλέα όρΟώς εΐρητο. εΐ δε τις το 
ατρεκέστερον τούτων ετι δίζηται, έγώ καί τούτο σημιχνέω · 
την γάρ έξ *Εφέσου Ις Σαρδις οδόν δει προσλογίσασθαι 
ταντη. και δη Ηγω σταδίους είναι τους πάντας από 
■θαλάσσης της 'Ελληνικής μέχρι Σονσων (τούτο γάρ 
Μεμνόνιον άστυ καλέεται) τεσσεράκοντα και τετρακισ- 
χιΜονς και μνρίονς' οι γάρ έξ 3Εφέσου ίς Σαρδις είσϊ 
τ εσσερακοντα και πεντακόσιοι στάδιοι, και οί/τω τρισϊ 
ημέρησι μηκύνεται η τρίμηνος οδός,

55. Απελαύνομενος δέ οΑρισταγόρης ίκ της Σπάρ- 
£ της ηιε ές τάς 5Αθήνας γενομένσς τυράννων ωδβ ίλενΟέ- 
| ρας. Επει Ιππαρχον τον ΙΙεισιστράτου, *Ιππίεω δέ

του τυράννου άδελφεόν, ιδόντα οψιν ίννπνίου τω ίων- 
του πάθεϊ Ιναργεστάτην κτείνουσι Αριστογείτων και 
Αρμόδιος, γένος έόντες τά ανέκαθεν Γεφνραίοι, μετά 

I ταυτα έτνραννενοντο Αθηναίοι in ϊτεα τέσσερα ονδέν 
ησσον αλλά και μάλλον η προ τον.

56. *// μέν νυν όψις τον1 Ιππάρχου έννπνίου ην ηδε. 
έν τη προτέρη ννκτί τών Παναθηναίων έδόκεε ο "ίππαρ
χος ανδρα οι έπιστάντα μέγαν και ενειδέα αινίσσεσθαι 
τάδε τά επεα*
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ΎληίΗ λίαν ατλητα. rra&t*r ητίηότ» &νμω' 
οχ-διίς άτ&ράπ&ν ad»z£? m if  or* άποτιοιι.

T«rtrta δε, ως ημίρη ίγίνετο τάχιστα, φανερός ην νπερ- 
τιΤέμενος σνειροπόίοισι * μετά ίε απεωιάμενος την οφτν 
Έπεμπε την πομπήν, tv  τβ δη τελεντα.

57. Οί ί ΐ  Γεφνράίοι, των ν/ταν οί ηονίες οί *ίτ- 
πάρχον, ά ; μεν αϊτοί Ιίγσνσι, ίγεγόνεσσν εξ 'Ερετρίη: 
την αρχήν, ώς δε ίγω άναπνν&ατόμενος ευρίσκω, ησαν 
Φοίηζες των σνν Κάδμο* σπασμένων Φοατχων {ς γηι 
την νχτ Βοιωτίην χαλεομενην, οΐχεον δε της χάρης τού
της αποΐαχσντες την Ταναγριζηκ μοίραν. ενΒεντεν δε 
Καδμείων πρότερον ίξαναστάντων νπ* *Αργΰων, οί Γέ
φυραίο* οντο* δεύτερα υπό Βοτωτων εξαναστόντες έτρά- 
nono in  Idxhprtev. *Α&ηνάίοι δέ σφεας ίπ ΐ φητόϊσι 
ίδ {ξαντό όψεων ακτών είναι πολιητας, πολλών τεων xat 
ονχ αξμχπτγγητων ίπιτάξαντες ίργεσ&αι.

S i  Οι δε Φοίνικες οΰτοι οί σνν Κάδμω άταχόμενω, 
των ησαν οί Γεψυράίοι, άλλα τε πολλά οιχησαντες ταχ- 
τψ  την χάρην Ισηγαγσν διδασχάλια ες τους Ελληνας 
ναι δη χαί γράμματα, ονχ ιόντα πρα'Ελλησι, ως ίμοι 
δοχεειν* πρώτα μεν τοιοι χαί απόντες χρεωνται Φοίνι
κες’ μετά δε, χρόνον προβαίνοντος, άμα i j  ψωνβ μετί- 
βαλον χαί τον ρν&μσν των γραμμάτων, περιοίκεον δε 
σψεας τά πολλά των χάρταν τούτον τον χρόνον jQ iijn»  
Ιωνες, ο? παραλαβοντες διδαχή παρά των Φοινίκων τα 
γράμματα, μεταρφν&μίσαντίς όψεων όΐίγα {χρεωντο, 
χρεωμένο* 6ε Αγάπισαν ώσπερ χαί τό δίκαιον Έφερε, ίσα- 
γαγόντων Φοινίκων ίς την * Ελλάδα Φοιηχηία χεχλησ&ατ 
ναι τάς βίβλους διψ&ίρας χαλίουσι από τον παλαιόν ο· 
"ίωνες, ότι χστε (ν σπάη βίβλων ίχρόωηο δχψβίρησι
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ίί'ιγύ/σί τε και οιέησί’ en δε και τδ και έμί πο)1οϊ των 
βαρβαρών ές τοιαύτας διφΰ έρας γράφονσι.

59. *Ιδον δέ καϊ αυτός Καδμηία γράμματα ίν τφ 
ίρώ τον ’Απόλλωνος του ’ΐσμηνίου έν Θέβησι τησι Βοιω- 
των, έπι τρίπο σι τρισι έγχεχολαμμένα t τά πολλά όμοΊα 
(όντα τοίσι ’ίωνιχοίσι. δ μεν δη εϊς των τριπόδων Επί
γραμμα εχει

'Λμφιτρνων μ* άνί&ηχεν Ιων άπδ Τηλεβοάων. 
ταντα ηλικίην άν εΐη κατά Λάιον τον Λαβδάκου τού 
Πολυδώρου τον Κάδμου.

60. "Ετερος δε ΐρίπονς έν εξάμετρο) τόνοι λέγει 
ΣχαΤος πυγμαχιών μι εχηβόλφ'Λπόλλωνι 
νίκησα*; avUhfXf τΐιν περικαλλ.Ις άγαλμα.

ΣκαΊος ο άν εΐη ο'ίπποκόωντος· ει δη οντός γ° έστι δ 
αναΰεϊς και μη άλλος τώυτδ ουνομα εχων τω ‘ίπποκόων- 
τος, ηλικίην κατά ΟΪδίπονν τον Λάιον.
, 61. Τρίτος δε τρίπους λέγει και οντος έν έξαμέτρφ

Λαοόάμας τρίπαό' αυτός Ινοκόπω!Λπόλλων· 
μονναρχίων άνί&ηκε την περικαλλές άγαλμα, 

inϊ τούτον δη τον Λαοδάμαντος του Ετεοκλέος μονναρ- 
χέοντος έξανιστεαται Καδμείοι ύπ* Λργείων καϊ τρέπον
ται ές τους 'Εγχελεας., οι δε Γεφιψάοι νπολειφϋέντες 
ύστερον υπό Β ο ιωτών ά ναχωρέονσι ές ’Λύτρας· καί σ<γι 
ίρά έστι έν ’ΛΟηνησι ιδρυμένα, των ονδέν μετά τοίσι 
λχοιποίσι 'ΛΌτρ*αίοισι, ά?λα τε κεχωρισμένα των άλλων 
Ιρών και 6η καϊ’ΛχαιΙης Λημητρος ιρόν τε καϊ οργιά.

62. *// μεν δη όψις τού'Ιππάρχου έΐ'νπνίον, καϊ οι 
Γεφυράίοι ο&εν έγεγόνεσαν, των ησαν οι *Ιππάρχου 
ψονέες, άπηγηταί μοι· δεί δε προς τουτοισι ϊτι άναλα- 
βείν τον κατ άρχάς ηία λέξων λόγον, ώς τυράννων έλεν- 
&ερώϋησαν ’Λύηνάϊοι. €Ιππίε(ύ τνραννυνοντος καϊ έμ-
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3Αλχιιataridot γττος dome *A&ipra*oi *ai (^ετ^οπες 
Πασιστφττίδας, έιβι π  άιια τοίσι αλλοισι Α&η- 
ναχωτ ψνγάοι τχε^ωμεηχσι xarta το Ισχνφοτ ον ττοοβ- 

χάτοδος, (άλα ηροσίτττοηστ μεγάλως ττΗ^ώμετο* 
xaniirat τε χα* ύεν&ΈγονΎ χας *Α&τρητς, ΑΗφνδροτ το 
Itrig Παχσηης τειχισαττες · έζ&αντα d* *ΑΛχμαίβηδαι 
near έι< τοίσι Π&σιστφχηδησι μηχατάμετχΗ tuxq Vfu- 
yen rorey τότ η^ότ μισ&ονπΜ  τor /r  AeXqolm, rot 
rvr (an a  τότε & ctn>, τοντοτ έ^ΟίχοΛφατσαι. οία 
χγτματτοτ εν τροηες χα» (οηες ατδ^ες δόχψο* αΗχα&ετ 
Γη, τότ τε ηίότ (ξ&ογάσαττο τον ηαζαδεΐγμαχός χάΐλιοχ, 
τα τε άλλα χα» σνγχεψήσν exft nu^crw ο^ ον ποιΛτ 
τοτ rrtort Παςίσν τα ιμττροσ&Έχ ανχον (ξεηοτηοατ.

63. Λ ς ωτ δη ο* *A&rrwot λ(γτνσι, οντο* ο* ατδ^ες 
(r  Adujdicn χατημετοι axirtti&or τητ Uv&irpr χοημα*τιΎ 
οχ&; ϋ.deter Σπαφτ»ητ*ωχ άτδξες, είτε «Λ» στόλω ητε 
δημοσία χφησόμεχο*, riQoqiqux ay* τάς *Λ&ηνας (λεν- 
‘Οτ^αντ. Ααχεδαψδχιο* δε, ως «πρ α»ε* τωντο rrpoqar- 
jpw ijixrxo, m uxoim  'Αγχιμολιοχ τ ο ύ  'Αστίρος, (ana  
tot σατωτ αατδφι έοχψοτ, σντ σταχτώ (ξελωτχα U nm - 
στφπιδας (ξ ΑΟχτεω^ομω; χα] ξεστονς σψ* (οηας τα 
μαλιστα* τα γάς τον Λ ο ί ττξεαβνηφχ irtouvno η τα 
τώτ άτδρωτ. niunovoi ft τοντονς χατά δαλασσαν 
nloiousu ο μ η  δη πςασσχωτ ις Φμ # ου τη* στρπχτ* 
άπςϊησε, οί Λ  ΠΗσιστςαπίδαΛ, πρκην&ατάμεχχΗ ταντα

(μ θεαοαωης έηχονρβρ* r̂rcnroflpro γόο  
'τ -  ' -π — αντονς, - βεσσαίοί 3* <ψι δεομέ· 
Toun an tm ^ oT  mmij Τ^Ψ ί Χ^ηψητπ /ϋ ι< τ is  Serna» 
W  τό# βα*ύ*α τά» oxfhtqor K trv p , άτδρ» Katunor*
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τους inti τt  ισχον συμμάχους οι Πεισκηρατίδαι, έμη~ 
χ ανίατο τοιαδε * κείραντες των Φαληρίων το πεδιον χαΐ 
ίππασιμον ποιησαντες τούτον τον χώρον έττηκαν τώ 
στρατόπεδα) την ‘ίππον ίμπεσουσα δί διίφΰειρε άλλους 
re πολλούς των Λακεδαιμονίων xul δη χα} τον *Αγχιμό- 
kov, τους δί περιγενομίνους αυτών ίς τας νιας χατίρ- 
ξαν. ο μίν δη πρώτος στόλος έχ ΛαχεδσΙμονος σΰιω 

tonηλλαξβ, καί 'ΑγχιμολΧσυ εισΐ τάφοι της 'Αττικής 'Αλω
πεκή σι άγχου του *ΠρακληΙου του Ιν Κννοσάργει.

64. Μετά, <3t Λακεδαιμόνιοι μεζω στόλον σιείλαντες
απίπεμψαν έπι τας 'Αθήνας t στρατηγόν της στρατιης 
άποδίξαντβς βασιλέα Κλεομένεα τον 'Λναξανδριδεω, ονκ- 
έτι κατά χλαλασσαν στείλαντες αλλα κατ' ήπειρον* 
τοΊσι δί ίσβαλονσι ίς την 'Αττικήν χώρψ η των Θεσσα- 
λών ‘ίππος πρώτη προσίμιξε, και ου μετά πολύ ίτρα- 
πέτο, καί σφεων επεσον υπέρ τεσσεράκοντα άνδρας· οί 
δί περιγενόμενοι άπαλλ,άσσοντο ως είχαν ι&νς inI Θεσ- 
σαλίης. Κλεομένης δί απικόμενος ές το άστυ αμα
'Α&ψαίων τόΐσι βονλομένοισι είναι Ιλεν&ίροισι ίπο- 
hoQx&e τους τυράννους άπεργμένους Ιν τφ Πελασγικά 
τείχεί.

65. Καί ουδίν τι πάντως αν ίξεΤλον τους Πεισι- 
στρατίδας οι Λακεδαιμόνιοί' ονιβ γάρ Ιπέδρην ίπενόεον 
ποιησασ&αι, όϊ τε Πεισιστρατίδαι σιτοισι και ποτοίσι 
ευ παρεσκευάδατο’ πολιορκτ]σαντις τε αν ημέρας όλλγας 
άπαλλάσσοντο Ις την Σπάρτην, νυν δί σντπνχίη τοϊσι 
μίν κακή έπεγένετο, τοΊσι δί η αυτή αυτή σνμμυχος* 
νπεκτίχλέμβνοι γάρ ϊξω της χώρης ο\ παιδες των Πετσί- 
στρατίδίων ηλωσαν. τούτο δί ώς έγένετο, παντα ανιών
τα πρηγματα συνετετάραχτο, παρέστησαν δί Μ  μισ&ώ 
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0

ουτος τον έωντου μητροπάτορα ΚλεισΟένεα τον Σιχνώ- 
νος τύραννον. Κλεισθένης γάρ *Αργείοισι πολεμησας 
τοντο μέν ραχρωδονς έπανσβ έν Σιχνώνι άγωνίζεσΟαι 
των ‘Ομηρείων έπέων ε'ι'νεχα, ότι ΑργεΊοί τε και *Αργος 
τα πο)λά πάντα νμνέαται, τοντο δε, ηρωον γάρ ήν και 
εστι έν αυτί} τί} άγορμ των Σιχνωνίων Αδρηστον τον 
Ταλαον, τούτον έπεθυμησβ δ Κλεισθένης έόντα Αργείον 
έχβαΜν έχ της χωρης. έλθών δε ές Αελφονς έχρηστη- 
ριαζετο ει έχβάλοι τον \Αδρηστον η δε ΙΙνθίη οι χρα 
φάσα Αδρηστον μίν είναι Σιχνωνίων βασιλέα, έχείνον δε 
)*νστήρα. έπεί δέ ο θεός τούτο γε ον παρεδίδον, άπελ- 
θών δπίσω έφρόντιζβ μηχανήν τη αυτός δ "Λδρηστος 
άπαλλάξεται. ώς δέ οι έξενρησΟαι έδόχβε, πέμψας ές 
Θήβας τάς Βοιωτίας εηνη θέλειν έπαγαγέσθαι Μελά- 
νιππον τον *Λ στ αχόν' οι δε Θηβαίοι ιδοσαν. έπαγαγδ- 
μένος δε ο Κλεισθένης τον Μελάνιππον, τέμενος οι άπέ- 
δεξε έν αντω τω πρντανηιω χαί μιν έδρχ̂ σε ένθαυτα έν 
τω Ισχυρότάτω. έπτ^γάγετο δέ τον Μελάνιππον ο Κλει
σθένης (χαι γάρ τοντο δει απηγήσασΟαι) ω£ εχθιστον 
έοντα Λδρηστω, ός τον τε άδελφεόν οι Μηχ ιστία άπο- 
χτονεε χαι τον γαμβρόν Τνδέα. έπεί τε δί οι το τέμενος 
απέδεξε, θυσίας τε * χαι ορτάς 'Αδρηστον άπελόμενος 
εδωχε τω Μελανίππω. οι δέ Σιχνωνιοι έώθεσαν μεγα
λώσει χάρτα τιμάν τον Αδρηστον* η γάρ χωρη ην αντη 
Πολνβου, δ δέ *'Αδρηστος' ην ϊίολνβου θνγατριδέος, 
(ίηαις δέ Ιΐόλνβος τε)&ντων διδοΊ *Λδρήστω την αρχήν, 
τα τε δ ή άλλα οι Σιχνωνιοι έτιμων τον *'Αδρηστον, χαι 
δη προς τά πάθεα αυτόν τραγιχοίσι χορόίσι έγέραιρον, 
τον μεν Αιοννσον ον τιμέωντες, τον δέ Αδρηστον. Κλει- 
τθένης δέ χορούς μίν τ<ρ Αιοννσιο άπέδωχε, την δί άλλην

I 2
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θνσίην τώ ΛΙελανίππω. ταϋτα μίν ές *Αδρηστόν ol nt- 
ποίητο.

68. Φνλας δε τας Αωριέων, iya δη μη άί αντυϊ 
εωσι τοίσι Σιχυωνίοισι χαι τοίσι ’Αργείοισι, μετέβαίε ές 
ίίλλα οννόματα. ένθα χαί πΐΐΐστον χατεγέλασε των Σι- 
χνωνίων · έπι γαρ νος τβ χαι ον ου τάς ίπωννμίας μετα- 
τιθεις αντά τά τελευταία έττέθηχε, πλην της έωντον 
ψνλης * ταντη δε το ουνομα ααιο της έωντον αρχής 
εθετο. οντοι μεν δη !Αρχέλαοι ίχάλεοντο, ετεροι δέ *Υα- 
ται, a llo t δε ’Ονεάται, ετεροι δε Χοιρεΰται. τοντοισι 
τοίσι οννόμασι των φνλεων εχρέωντο οι Σιχνώνιοι χαι 
έπι Κλεισθένεος άρχοντος χαι έχείνον τεθνεωτος ιτι έπ 
ετεα έξηχοντα * μετέπειτα μέντοι λόγον σφίσι δόντες, 
μετέβαλον ές τονς €Υλλεας χαι Παμφνλονς χαι Ανμανά- 
τας, τετάρτους δε αντοίσι ηροσίθεντο ini τον *Αδρη- 
στον ηαιδός Αιγιαλέος τ 'ψ έπωννμίην ποιενμενοι χεχλη- 
σθαι Αίγιαλΐας.

69. Ταϋτα μέν νυν ό Σιχνωνιος Κλεισθένης ine- 
ποιηχεε · ό δέ δη ’Αθηναίος Κλεισθένης Ιων τον Σιχνος- 
νίον τούτον θνγατριδέος χαι το ουνομα ini τούτον έχων, 
δοχέειν έμοι χαι οντος ϋπεριδών νΙωνάς, ίνα μη σφισι 
άί ανταί εωσι φυλάί χαι ”ΐωσι, τον ομώνυμον Κλεισθέ- 
νεα (μιμησατο. ως γάρ δη τον ’Αθηναίων δήμον προ- 
τερον άηωσμένον τότε ηάντα προς την έωντον μοίραν 
προσεθηχατο, τας φνλας μετωνόμασε χαι έποίησε πλεν- 
νας έξ έλασσόνων δέχα τβ δη φυλάρχους αντί τεσσέρων 
έποίησε, δέχα δέ χαι τονς δήμους χοαένεμε ές τάς φυλάς* 
ϊρ  τβ τον δήμον ηροσθέμενος ηολλω χατνπερθε των 
άνηστασιωτέων.

70. 3Εν τώ μέρεϊ δέ έσσονμενος δ ’ίσαγόρης αντιιέ-
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yruxui τάδε0 έπιχα)έεται Κΐεομένεα τον Λακεδαιμόνιον, 
γεν ο μ εν or έοηπω ξεινον από τής Πεισιστρατιδέων πο- 
λιορχίης. τον δε Κβ£ομένεα είχε αιτίη φοιτάν παρά του 
ίσαγορεω την γυναίκα. τα μεν δη πρώτα πέμπων ο 
Κλεομένης ές τας 'Αθήνας χηρνχα δ;έ3αΧ)& Κλεισθένεσ 
tal μετ αυτόν άλλον? πο)Χους Αθηναίων, τονς Ιναγέας 
έπιλέγων. ταντα δε 'πέμπων ΰεγε (% διδαχής του 'ίσα- 
γορεω * οι μεν γάρ 'Αλχμαιωνίδαι καί οί σνστασιώται 
ανιών ύχον αιτίην του φόνου τούτον, αυτός δε ον με
τείχε, ονδ οί φίλοι αυτόν.

71. Οι δ* έναγέες 'Αθηναίων ωδβ ώνομάσθησαν* 
τρ Κν)ων των 'Αθηναίων άνήρ 'Ολνμπιονίχης. οντος ini 
τυραννίδι έχόμησε, προσποιησάμενος δε έταιρηιην των 
ήλιχιωτιων χαταίχιβέΐν την άχρόπολιν έπειρηθη, ον δυ- 
νάμενος δε έπιχρατήσαι ιχίτης Τζετ ο προς τώγαλμα. 
το ντους αιιστέασι μεν οι πρυτανις των ναυχράρων, όι- 
περ ινεμον τότε τάς 'Αθήνας, υπέγγυους πλήν χιονάτου· 
φονενσαι δε αντονς αιτίη ϊχπ *Αλχμαιωνίδας. ταντα 
προ τής Πεισιστράτου ή)ακίης έγένετο.

72. Κλεομένης δε ως πέμπων έξέβαλ)^ Κλεισθένεα 
και τ ονς έναγέας, Κλεισθένης μεν αυτός υπεξέσχε- μετά 
δε ovdb ησσον παρήν ές τας3Αθήνας ό Κλεομένης, ου 
συν μεγάλη χειρί. άπιχόμενος δε άγηϊατέει έπταχοσια 
in ιστία 'Αθηναίων, τά οί νπίθετο ό 'ίσαγόρης. ταντα 
δε πούρας δεύτερα την βουλήν χαταλυειν έπειράτο, 
τριηχοσιοισι δε τοισι 3Ισαγορεω στασιώτησι τός άρχάς 
ένεχείριζε. άντισταθείσης δε τής βουλής χαι ον βονλο- 
μένης πείθεσθαι ό τβ Κλεομένης ναι ο 'ίσαγόρης not 
οι στασιώται αντον χαταλαμβανονσι την άχρόπολιν.
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Αθηναίων δε οι λοιποί τα αντα φρονησαντες έπο)αόρ- 
κεον uvtovf ημέρας δνο' τη δε τρίνη υπόσπονδοι ίξέρ- 
χονται ix της χάρης όσοι τ,σαν ανιών Λακεδαιμόνιοι, 
έπειελίετο δε τω ΚΧεομενεΊ η γη μη * ώς γαρ ανέβη 
4  την uxqortohv μύλων δη . αντην χατασχησετν, ηΐε 
4  το άδυτον της ‘θεόν ως προσερίων η δε ίρείη 
ίξαναστασα ix τον θρόνον, πριν η τας -θνρας Λυ
τόν αμεημαι, είπε' *Jl ξεΤνε Λακεδαιμόνιε, πά)χν χώ~ 
ρει μηδ’ ϊσιθι ίς το ίρόν * ου γόο θεμιτόν Λωριενσι 
παριίναι ένθαντα. ο δε είπε· ώ γνναι, αλλ’ ου Λω- 
ριεν; ξι μι, αλλ’ ’Αχαιό;, ό μεν δη rjj κλεηδονι ονδεν 
χρεωμένος Ιπεχείρησε τε χαι τότε nahv (ξεπιτπε μετά 
των Λακεδαιμονίων · τονς δε αϊΧονς Αθηναίοι χατεδη- 
σαν την επί θανατο), εν δε αντοΊσι και ΊΊμησίθεον τον 
AutyoVy τον εηγα χ&οων τβ χαι Αημ<χτο$ *χοψ αν μ ι- 
γιοτα χαταΧεξαι. οντοι μεν ννν δεδεμενοι έτεΧεντησαν.

73. ’Αθηναίοι δε μετά ταντα Κλεισθένεα και τα 
επτακόσια Ιπίστια τα διωχθίντα νπό Κ/εομώεοςμετα- 
πεμψαμενοι πεμπονσι αγγέλους ις Σαρδις, σνμμαχίην 
βονλομενοι ποιησασθαι προς Πέρσας* ηπιστέατο γαρ 
σ<μ προς Λακεδαιμονίους τε και Κλεομένεα έχπεποΧε- 
μωσθαι. απικομενων δέ των αγγείων (ς τας Σαρδις 
και λεόντων τα ύπεταλμένα, ’Λρταφέρνης ό €Υστάσπεος 
Σαρδίων ύπαρχος Ιπειρώτα, τίνες έόντες 3νθρωποι χαι 
πτ) γης οιχημένοι δεοίατο Περσιών σύμμαχοι γενέσθαι, 
πνθομενος δε προς των αγγύων αττεχορνφον σψι τάδε’ 
ει μεν διδονσι βασιλει Λαρείω ’Αθηναίοι γην τε χαι 
νδωρ, ό δε σνμμαχίην σφι σννετίθετο, εί δε μη διδοΰσι, 
απαΧΧασσεσθαι αντους ίχίΧενε. οί δε άγγελοι έπί 
σφεων αυτών βαΧόμενοι διδοναι εφασαν, βονΧόμενοι τ*,~ν
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σνμμαχίην ποιησασΰαι. οντοι μεν δη άπελθόνιες ές 
την εωντών αιτίας μεγάλος εΊχυν.

74. ΐΟέομίνης δε έταστά μένος περννβρίσϋ αι επεσι 
καί εργοισι νη ’Αθηναίων σννέΐχγε έν. πόσης Πελοπόν
νησον στρατόν, ου ((ρόζων ές το σνλΗγει, τΐσασθαί τβ 
ίθΰω ν τον δήμον των ’Αθηναίων καί ’ίσαγόρεα βοιΟ.ό- 
μενος τύραννον καταστησαι· σ\η·εξηλθε γάρ οι οντος 
έν. της ακροπόλιος. ΐΟ^ομένης τβ δη στόλο) μεγάλοι 
έσίβα)Ά ές ’E)jvo1vu, καί οι Βοιωτοί από συνθήματος 
Οινόην αιρέονσι και €Υσιάς, δήμους τους έσχατους της 
3Αττικής, Χαλκιδέες τβ επί τα ιτερα έσίνοντο έπιόντες 
χώρους της3Αττικής. ’Αθηναίοι δί, καίπερ αμψιβοΜη 
έχόμενοι, Βοιωτών μεν καί Χυλκιδέων έσυστερον εμελ- 
λον μνημην ποιησεσΟαι, ΠελοποννησΙοισι δε έονσι έν 
*Ε)*υσίνι άντία tO m o τα όπλα.

75. ΜεΏ,όντων δε συναψειν τα στρατόπεδα ές μά
χην, Κορίνθιοι μεν πρώτοι σφίσι αυτόϊσι δόντες λόχον 
ώς ου ποιοϊεν τά δίκαια, μετεβάλλοντό τβ και άπαλλάσ- 
σοντο, μετά δΐ Αημάρητος ο 3Αοίστωνος, έών και οΰτος 
βασιλεύς Σπαρτιψίων καί συνεξαγαγών τβ τψ  στρατιην 
έκ ΑακεδαΙμονος κα\ ουκ έών διάφορος έν τφ πρόσθtv 
χρόνος 10# ο μένει. από δε ταντης της διχοστασίης έτέθη 
νόμος έν Σπάρτη, μη έξεΐναι επεσθαι άμφοτέρους τους 
βασιλέας έξιουσης της στρατιης * τέως γάρ άμφότεροι 
είποντο* παραλυομένου δε τούτων του έτέρυυ καταλεί- 
πεσθαι καί των Τυνδαριδέων τον ϊτερον* προ τον γάρ 
δη vat οντ οι άμφότεροι έπίκλητοί σφι έόντες είποντο. 
τότε δη έν τη ’Ελενσίνι ορίωντες οι λοιποί των συμμά
χων τους τβ βασιλέας των Λακεδαιμονίων ουκ όμολο-
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γέοντας χαι Κορτνθίονς έχλιπόντας την τάξιν, οϊχονχο 
χαι αϊτοί απαλλασσόμενοι.

76. Τέταρτον δη τοντο έπι την 'Αττικήν άπιχόμενοι 
Αωριέες, δις τζ έπι πολέμο) έσβαλάντζς χαί δις έπ άγα- 
Οω τον πληθεος του 'Αθηγαΐων, πρώτον μεν ότε χαί 
Μέγαρα κατοίκισαν (οντος ο στόλος έπϊ Κοδρον βασι
λεύοντος 'Αθηναίων όρθώ; αν χα)έοιτο), δεύτερον δε 
χ ο λ  τρίτον ότε έπι Πεισιστρατιδίων εξέλχισιν όρμη&έντες 
έχ Σπάρτης απίχσντο, τέταρτον δε τότε ότε ές 'Ελευσίνα 
Κλεομένης άγων Πελοποννησίους έσέβαλε’ οντω τέταρ
τον τότε Αωριέες έσέβαλον ές 'Αθήνας.

77. Αιαλνθέντος ών τον στόλον τούτον άχλεέος, έν- 
θαντα 'Aθηγαίοι τίνυσθαι βονλόμενοι πρώτα στρατηιην 
ποιούνται έπϊ Χαλχιδέας. Βοιωτοί δε τοίσι Χαλχιδευσι 
βοηθέονσι έπϊ τον Ενριπον. 'ΑθηγαΙοισι δε ιδονσι τους 
βοηθούς ΐδοζε πρότερον τοίσι ΒοιωτοΊστ η τοίσι Χαλ- 
χιδευσι (πιχειρέειν. σνμβάλλονσί τε δη τοίσι Βοιωτοίσι 
οι 'Αθηναίοι χαι πολλώ έχράτησάν, χάρτα δε πολλονς 
ψονενσαντες έπταχοσίονς αϊτών έζώγρησαν. της δε αυ
τής ταντης ημέρης οΙ'Αθτςναίοι διαβάντες ές τηγ Εύβοιαν 
σνμβάλλονσί χαι τοίσι Χαλχιδευσι, νιχησαντες δϊ χαι 
τουτονς τετραχισχιλίονς χληρονχονς έπί των πτποβοτέων 
τη χάρη λείπονσι' οι δ' ιπποβόται έχαλέοντο οί παχέες 
των Χαλχιδέων. οσονς δε χαι τοντων έζωγρησαν, άμα 
τοίσι Βοιωτιών έζαγρημένοισι έίχον έν qvlaxrj, έν πέδαις 
δησαντες * χρόνω δε ελνσάν σ$εας δψνέως άποτιμησά- 
μενοι. τάς δε πέδας αυτιών, έν τησι έδεδέατο, άνεχρέμα- 
σαν ές την άχρόπολατ αέπερ Ττι χαι ές έμι ησαν περιε- 
ονσαι, χρεμάμεναι έχ τειχέων περιπεγ λουσμένων π ιγ ί 
να ο τον Μηδαν, άντίον δε του μεγάρου του προς έσπέ-

*
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ρην τετραμμένου, και των λυτρών την δεκάτην άνέθη- 
καν, ποιησάμενοι τέθριππον χά?·χεον · το δέ αριστερΐις 
χερος εστηκε πρώτον έσιόντι ές τα προπώλαισ τα έν τη 
άκροπόλι · έπιγέγραπται δέ οι τάδε·

*!Έθνεα Βοιωτών καί Χαλκιδέο>ν δαμάααντες 
παϊδες Αθηναίων ϊργμα<ην Ιν πολέμου,

δεομω έν άχλυόεντι αιδ^ρίφ ϊοβιοαν νβριν' 
των ίππους δικάτην ΙΙαλλάδι τάοδ* ϊϋτοαν.

78 'Αθηναίοι μέν νυν ηνξηντο · δηλοΐ δέ ον κατ' εν 
μοννον άλλα πανταχη η Ισηγορίη ώς εστι χρήμα σπου- 
δαϊον, εϊ καί 'Αθηναίοι τνραννενδμενοι μέν ονδαμών των 
σφέας περιοικεόντων ησαν τά πολέμια άμεΐνους, άπαλ- 
λαχθέντες δέ τυράννων μακρώ πρώτοι έγένοντο. δηλοι 
ών ταυτα, ότι κατεχόμενόι μέν έθελοκάκεον ώς δεσπότη 
(ργαζυμενοι, έλενθερωΰέντων δέ αυτός έκαστος έωυτζ) 
προεθυμέετο κατεργάζεσθαι. οντοι μέν νυν ταυτα
επρησσον.

79. Θηβαίοι δέ μετά ταυτα ές θεόν επεμπον, βου· 
λόμενοι τΙσασθαι ’Αθηναίους. η δέ ΠυθΙη από σφέων 
μέν .αυτών ονκ εφη αυτόίσι είναι τΐσιν, ές πολύφημον 
δέ έζενείκαντας έκρενε των άγχιστα δέεσθαι. άπελ- 
θόντων ων των θεοπρόπων (ξέφερον το χρηστηριον 
άλιην ποιησάμενοι' ώς έπννθάνοντο δέ λεγόντων αυτών 
τών άγχιστα δέεσθαι, είπαν οι Θηβαίοι άκονσαντες 
τούτων· ονκών άγχιστα ημέων οίκέονσι ΤαναγραΙοΙ τε 
κάϊ Κορών[ίίοι καί Θεσπιέες, καί οντοι γε άμα ημ7ν αιει 
μαχομενοι προθνμως σννδιαφέρουσι τον πόλεμον · τΐ 
δεί τούτων γε δέεσθαι; βλλά μάλλον μη ου τούτο η τά 
χρηστηριον. .

80. Τοιαντα έπιλεγομένων είπε δη κοτε μα0ών τις9
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έγώ μοι δοκίω σννιίναι το έθί)£ΐ λΑγειν ημίν το μαν- 
τηιον. ^Ασωπού άγονται γενέσθαι θνγατίρες Θηβη τε 
και Αίγινα * τοντέων άδελφεών έονσέων, δοκίω ημίν Αΐ~ 
γινητίων δίεσ&αι τον θεόν χρησαι τιμωρητηοων γενέ~ 
σ&αι. και ον γάρ τις ταντης αμύνων γνώμη έδόκεε φαί- 
νεσ&αι, αντίχα πίμψαντες έδίοντο Αιγιιητίων, έπικαύό- 
μενοι κατά το χρηστηριόν σφι βοηθίειν, ώς Ιόντων άγχι- 
στέων' οι δέ σφι αίτίονσι έπικονρίην τους Αιακίδας 
σνμπίμπειν εφασαν.

81. Πειρησαμίνων δε των Θηβαίων κατά την σνμ- 
μαχίην των Αίακιδίων και τρηχίως περιεφ&έντων νπό 
των ^Αθηναίων, αντις οι Θηβαίοι πίμψαντες τονς μεν 
Αιακίδας σφι άπεδίδοσαν, των δέ ανδρών έδίοντο. Α ι- 
γινηται δέ είδαιμονιη τε μεγάλη έπαρ&ίντες καί εχ&ρης 
παλαιης άναμνησθίντες έχονσης ές [Αθηναίους, τότε 
Θηβαίων δεηθέντων πόλεμον άκηρνκτον [Αθηναίοισι 
έπίφερον · έπικειμίνων γάρ αυτών Βοιωτόίσι, ίπιπλώ- 
σαντες μάκρη σι νηυσϊ ές την [Αττικήν κατά μεν έσυραν 
Φαληρον, κατά δέ της άλλης παραλίης πολλούς δήμους, 
ποιευντες δέ ταντα μεγάλως 'Αθηναίους έσινίοντο.

82. *Η δέ Ιχ&ρη η προοφειλομένη ές [Αθηναίους έ* 
των Αιγινητέων έγενετό έξ αργής τοιησδε. *Επιδανρίοισι 
η γη καρπόν ονδίνα ανεδίδον. περί ταντης ων τζ$ σνμ- 
φορης οι'Επιδανριοι έχρίωντο έν Αελφοίσι· η δέ Πνθίη 
σφέας έχέλενε Ααμίης τε και Ανξησίης άγαλματα ίδρν- 
σασθαι καί σφι ίδρνσαμίνοισι αμεινον σννοίσεσθαι. 
έπειρώτεον ών οι 'Επιδαυριοι κότερα χαλκόν ποιέωνται 
τά αγάλματα η λίθον' η δέ Πνθίη ουδέτερα τούτων Γα, 
άλλα ξνλου ημέρης έλαίης. έδίοντο ών οι 'Εηιδανριοι 
’Αθηναίων έλαίην σφι δούναι ταμίσθαι, ίροτάτας δη



πείνας νομίζοντας είναι * /άγεται δέ και ως έλαίαι ησαν 
άλλοθι γης ονδαμον κατ' έπαινον τον χρόνον η Λθηνη- 
σι. οι δέ έπΐ το7σδε δώσειν ϊφασαν έπ ω άπαξουσι 
ετεος έκαστον τι/ 'Αθηναιη τη πολυάδι ίρα και τω Ερβ- 
χθϊί. καταινέσαντΒζ δ' έπι τοντοισι οί 'Επιδανριοι των 
ΐ θ  έδέοντο ντνχον, και αγάλματα έκ των έ).αιέων τουτέων 
ποιησάμενοι ίδρυσαντο· και η τβ γη σφι ϊφερβ, και 
lixhjvaloun έπβτέλβον τά σννέΟεντο.

83. Τούτον δ' ϊτι τον χρόνον καί προ τον Αϊγινη- 
ται*ΕπιδανρΙίύν ηχονον, τα τβ ά)λα καί δίκας διαβαί
νοντας ές 'Επίδαυρον έδίδοσάν τε και έλάμβανον nag 
άλληλων οι Αιγινηται. το δέ άπδ τονδε vr/άς ίβ πηξά- 
μονοί και αγνωμοσύνη χρησάμενοι απίστησαν άπο των 
3ΕπιδυνρΙων. άτε δέ έόντες διάφοροι, έδηλέοντο αντονς 
ώστε δη θαλασσοκράτορες έόντβς, και δη και τά αγάλ
ματα ταντα της τβ ΑαμΙης και της ΑνξησΙης νπαιρέον- 
ται αυτών, καί σφεα έκόμισάν τβ και ιδρνσαντο της 
σφετίρης χώρης ές την μβσόγαιαν, τη Οΐη μέν έστι ου- 
νομα, στάδιά δέ μά)αστά κη άπο της πόλιος ως είκοσι 
απέχει, ίδρνσάμενοι δέ έν τοντω τω χώρω θνσίησί τί 
σφεα και χοροΊσι γνναικη'ίοισι κερτόμοισι ιλάσκοντο, 
χορι/γών αποδεικννμένων έκατέρη των δαιμόνων δέκα 

. άτ'δρών κακώς δέ ηγόρενον οι χοροί άνδρα μέν ονδίνα, 
τάς δέ έπιχωρίας γυναίκας, ησαν δέ καί τοισι 'Επιδαυ- 
ρίοισι αΐ τοιανται ΙρονργΙαι · εϊσϊ δέ σφι και ά(ί§ητοι 
ίρονργίαι.
' 84. Κλεφθέντων δέ τώνδβ τών αγαλμάτων οι 'Επι-
δαυριοι τοίσι'ΑΟηναΙοισι τά σννέΟεντο ονκέτι έπετέλεον. 
πέμψαντες δέ οι'Αθηναίοι έμηνιον τοίσι 'Επιδανρίοισΐ' 
οι δέ άπέφαινον λόγοι ως ονκ άδικοιεν οσον μέν γάρ
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χρόνον είχαν τά αγάλματα έν τη χώρη, έπιτελεειν τα 
συνέθεντο, έπει Si έστερτ,σθαι αυτών, ον Sixaioi είναι 
απόμερεtv ετι, αλλα τονς ιχοντας crura Ατγινητας πρησ- 
σεσθαι έχέλευον. προς ταντα Id&rprcuoi ές Αίγιναν 
πίμφαττες^ άπαίτεον τα αγάλματα * oi Si Αιγινηται 
Βίασαν σηίσι re χαι ’Αθηναίοισι είναι σνδετ πρηγμα.

85. Αθηναίοι μέν νυν λέγσνσι μετά την άπαίτη- 
<τι* αποσταίηναι τριηρεΐ μιη των αστών τούτους, οι 
αποπεμφθέντες cm ο τον χοινον χαι άπιχόμενοι ές ΑΤγι- 
ναν τα αγάλματα ταντα ώς σχρετίρων ξύλων ιόντα έπει- 
ρώττο έχ των βάθρων έξανασπάν, ινα σηέα άναχομί- 
σωπαι. ον δνναμενονς S i τοντω τω τρόπω αντων χρα- 
τησαι, περίβολοντας σχοινιά ελχετν τα αγάλματα, χαί 
σ<ρι ίΐχονσι βροντήν τβ χαι άμα τη βροντή σεισμό* έπι- 
γενέσθαι· τονς S i τριηρίτας τονς Ώχοντας ντο τοντεων 
αλλοςρονησαι, παθόντας S i τοντο χτείνει* άλληλονς άτε 
πολεμίους, ές ό έχ πάντων ενα λειφθέντα άναχομισθη- 
ναι αυτόν ές Φάληρο*.

86. ’Αθηναίοι μεν νυν οντω λέγονσι γενέσθαι, Αι- 
γινηται S i ον fug rr'C άπιχίσθαι * Αθηναίους (μία* μεν 
γάρ χαι όλίγω πλεννας μιης, χαι η  σψι μ η  ετνχον έον- 
σαι νέες, απαμννασθαι ά* ενπετέως'), άλλα πολληοί 
νηνσι έπκιλίειν στρι έπι την χάρην, αντοι S i σ<ρι εΊξαι 
χαι ον διανόνμαχησαι. ονχ εχονσι Si τοντο διασημηναι 
άτρεχέως, οντε εί ησσονες σνγγινωσχόμενοι είναι tjj ναν- 
μαχίη χατά τοντο ειξαν, οντε ύ  βουλόμετοι ποιησαι 
οιό* τι χαι έποίησαν. ’Αθηναίους μεν νυν, έπεί τέ σχρι 
υνδεις ές μάχην χατίστατο, άποβάντας από των νεών 
τραπέσθαι προς τά αγάλματα, ον Suva μένους Si άτα· 
σπάθης έχ των βάθρων αντά οντω δη περιβαλλουένονς



ayoivla i'Xxtiv, ές ον έΧκόμενα τα αγάλματα άμ^ότερα 
τώυτο ποιήσω, έμοί μέν ον πίστα Χέγοντες, άΧΧω δέ 
τευν ές γοννατα γάρ σφι αυτά πεσέειν, καί τον από 
τοντον χρονον διατεΧέειν οντω Ιχοντα. 'Αθηναίους μεν 
δη ταντα ποιέζιν σφέας δέ Αιγινηται Χέγονσι τινθομέ- 
νονς τονς Αθηναίους ως μέΧΧοιεν έπί σφέας στράτευε- 
σθαι, ετοίμους 3'Λργείους ποιέεσθαι. τονς τε δη ^Αθη
ναίους αποβεβάναι ές την Ανγιναίην, ν.α\ παρέίναι βοη- 
θέοντάς σφι τονς 'Αργείονς, καί Χσθεΐν τε έξ 3Επίδαυ
ρου διαβαντας 'ές την νήσον και ου προακηκοδσι τοίσι 
*Αθηναίοισι έπιπεσέειν νποταμομένονς τδ από των νέων, 
άμα τβ έν τοντω την βροντήν τε γενεσθαι καί τον σει- 
σιιδν αυτοίσι.

87. Αέγεται μέν ννν νπ' \'Αργείων τε και Αίγινητέων 
τάδε, δμοΧογέεται δέ καί νπ' 'Αθηναίων tva μοννον τον 
άποσωθέντα αυτών ές την 'Αττικήν γενέσθαι * πΧην 
'Αργείοι μέν Μγονσι αυτών τδ 'Αττικόν στρατδπεδον 
διαφθειραντων τον tva τούτον περίγενέσθαι, 'Αθηναίοι 
δέ του δαιμόνιου · περίγενέσθαι μέντοι ουδέ τούτον τον 
tva, αλλ αποΧίσθαι τρόπω τοιώδε’ κομισθείς γέχρ ές 
τας Αθήνας απήγγειλε τδ πάθος · πνϋομένας δέ τάς 
γυνοΐίκας των έπ Αίγιναν στρατενσαμένων άνδρών, δει
νόν τι ποιησαμένας κείνον μοννον έξ απάντων σωθηναι, 
πέριξ τον άνθρωπον τοντον Χαβονσας και. κεντενσας 
τη σι περόνην ι των ιματίων είρωτάν εκάστην αυτέων όκη 
ειη ο έωυτης άνηρ. καί τούτον μέν ον τω διαφθαρηναι, 
Αθηναίοισι δέ ϊτι του πάθεος δεινότερόν τι δόξαι είναι 
το των γυναικών ϊργον. άΧΧω μέν δη ονχ ιχειν ότβω 
ζημιώσονσι τάς γυναίκας, την δέ έσθητα μετέβαΧον αυ
τιών ές την 'ΐάδα · έφόρεον γάρ δη πρδ τον αΐ τών
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*Α&ηναίων γυναίκες έσ&ητα Λωρίδα, τη Κοριν&ίτ) πα- 
ραπλ.ησιωτάτην· μετέβαλ,ον ών ές τον λίνεον χι&ώνα, 
ΐνα δη περόνχσι μη χρέωνται.

88. *Εστι δε άλ.η&εί λόγοι χρεωμένο ισι ονχ *ΐάς αντη 
η έσΟτγ; τό παλαιόν ούλα Κάειρα, έπεί η γε 'Ελλ.ηνιχη 
έσ&ης πάσα η άρχαίη των γυναικών η αντί) ην την νυν 
Λωρίδα y.aUoiiev. τοίσι δε Αργείοισι καί τοίσι Αιγινη- 
τ$σι και προς ταντα ετι τόδε ποιησαι νόμον είναι πά
ρει σφίσι εχατέροισι, τας περόνας ημιολίας ποιέεσ&αι 
τον τότε κατεστεώτος μέτρου, και ές τό Ιρον των χλεών 
τσντέων περόνας μάλιστα άνατι&έναι τάς γυναίκας,
5'Αττικόν δε μήτε τι άλίο προσφέρειν προς τό ιρόν μήτε 
κέραμον, ά)Χ Ικ χντρίδων έπιχωριέων νόμον τό λοιπόν 
αντό&ι είναι πίνειν. \'Αρχείων μέν νυν και Αιχινητέων 
αι γυναίκες εκ τε τόσου κατ ϊριν των *Α&ηναίων περό
νας ετι και ές έμέ έφορε ον μέζονας η προ τον.

89. Της δε ϊχΟρης της προς Αιγινητας!Λ&ψαίοισι 
γενομένης άρχη κατά ειρηται έγένετο. τότε δη Θηβαίων 
έπικαλ^ομένων, προ&νμως των περί τά αγάλματα γινο
μένων άναμιμντρκόμενοι οι Αιγινψαι έβοη&εον τοίσι 
Βοιωτοίσι. Αϊγινηται τε δη έδηενν της ^Αττικής τά πα
ραθαλάσσια, καί *Λθηναίοισι όρμεωιιένοισι έπ Αίγινη- 
τας στρατενεσ&αι ηλΑλε μαντηίον έκ Λελφων, έπισχόντας 
από του Αίγιντμέων άδικίου τριψοντα ιτέα, τω ενί καί 
τριηκοστω Αιακω τέμενος άποδέξαντας άρχεσθαι τον 
προς Λτγινψας πολέμου καί σφι χωρησειν τά βούλονται · 
ην δε αυτίκα έπιστρατευωνται, πολλά μέν σφεας έν τω 
μεταξύ του χρόνου πείσεσ&αι, πολλά δε καί ποιησειν, 
τέλος μικτοί καταστρέψεσθαι. ταντα ως άπενειχΟέντα 
ηκουσαν οί ’Αθηναίοι, τω μέν Αιακω τέμενος άπέδεξαν



τούτο to νυν έπι της άγορης ιδρυται, τριηχοντα St Ιτέα · 
ουχ ανέσχοντο ακουσαντες όκως χρεών εΥη έπισχείν πε- 
πονθοτας προς Αιγινητέων άνάρσια.

90. *Ες τιμωρίην δε παρασκεναζομένοισι αυτοΊσι (χ 
Λακεδαιμονίων πρηγμα ίγειρόμενον (μπόδιον {γίνειο. 
πυθομενοι γαρ οι Λακεδαιμόνιοι τα (κ τών'Αλκμαιωνι- 
δίων ίς την ΠυΟίην μεμηχανημένα και τα έκ της Ι7ν- 
θίης ίπι σφέας τβ και τους Ηεισιστρατιδας σνμφορην 
Ιποιάσντο διπλήν, ότι τε άνδρας ξείνους σφι ίόντας 
(ζεληλαχεσαν (χ της ΙχεΙνων, χαι ότι ταυτα ποιησασι 
χσρις ουδεμία έφαίνετο προς των *ΑΘ ηναίων. ιτι τε 
προς τουτοισι Ιισγγόν σφεας οϊ χρησμό) λέγοντες πολ
λά τε χάϊ άνάρσια ϊσεσθαι αυτοΊσι ίξ 'Αθηναίων, των 
πρότερον μεν ησαν άδαίες, τότε δε Κλομένεος χομί- 
σαντος ίς Σπάρτην (ξίμα&ον. (χτησατο δέ ό Κλαμέ
νης έχ της 'Αθηναίων άχροπόλος τους χρησμούς, τους 
εχτηντσ μεν πρότερον οι Πεισιστρατίδαι, έξελαυνόμενοι 
δέ ελιπον Ιν τω ΐρω · χαταλειφθ έντας δέ ό Κλεομένης 
ανέλαββ.

91. Τότε δέ ώς άι·έλαβον οι Λακεδαιμόνιοι τους 
χρησμούς χαι τους 'Αθηναίους έώρεον αυξομίνονς χαϊ 
ονδαμώς έτοιμους (όντας πείθεσθαΐ σφι, νόω λαβόντες 
ως (λνθέρον μεν έόν το γένος το !'Αττικόν ισόρφοπον 
τω έωυτών άν γίνοιτο, χατεχόμενον δέ υπό τνραννίδος 
ασθενές xal πειθαρχέεσθαι έτοιμον * μαθ όντες δέ τού
των ιχαστα μετεπέμποντο 'ίππίην τον Πεισιστράτου 
απδ Σιγείου του έν 'Ελλήσποντο), (ς το χαταφενγονσι οι 
Πεισιστρατιδαι. (πει τε δέ σφι 'ίππίης χαλόμενος ηχε, 
μεταπεμψάμενοι χάϊ των άλλων τηψμάχων αγγέλους ιλε- 
γον σφι Σπαρτιηται τάδε ■ "Ανδρες σύμμαχοι, σνγγινώ-'

MB. V. CAP. 87 —  91. 143



144 HEKODOTI

σχομεν αντοίσι ημτν ον ποιητΑισι όρθιας * έπαρθέηες 
χάρ χιβδηλοισι μαντηιοισι άιδρας ξείνονς Iόντας ημιν 
τα μάλιστα χαι αναδεχομένονς υποχείριας παρέξειν τάς 
*Α&ητας, τοντονς έχ της πατρίδος έξηλάσαμεν, χαι επει- 
Ία ποιησαντες ταντα δήμοι αχάριστοι παρεδωχαμεν την 
τιόϊιν · oj έπεί τε δι ταμίας έλεν&ερωθεις άτεχνες, 
ημέας μεν χαι ίον βασιλέα ημέων περινβρίσας έξίβαλε, 
δόξαν δί φυσάς αυξάνεται, ώστε έχμεμαθηχασι aeth
er a μεν οι περίοπτοι ανιών Βοιωτοι χαι Χαλχιδέες, τάχα 
δέ τις και άλλος έχμαθησεται αμαριών, έπεί τβ δε έχεΊ- 
να ποιησαντες ημ άρτομεν, rvr πειρησομεθα σφεας άμα 
νμχν άχεόμετοι τίσασθαι * αντον γάρ τοντον είνεχεν 
τονδε τε τόν<Ιππίην μετεπεμψάμεθα χαι νμέας από των 
πολίων, ινα χοινω τε λόχοι χαι χοίνω στόλω έσαχαχόν- 
ζες1 αυτόν ές τάς *Α&ηνας άποδωμεν τα χαι σπελόμε&α.

92. Οι μέν ταντα ελεγον, των δε συμμάχων το rrlfj- 
θος ονχ ένεδέχετο τους λόχους, οι μέν νυν άλλο*0%σνχίηγ 
τχχον, ΚορΙν&ιος δε Σωσιχλέης ελεξε τάδε · 1* ~Η δι) ο 

* τε ουρανός Χσται ενεοΰε της χης χαι η χη μετέωρος υπέρ 
τον ονρανον, χαι οι άνθρωποι νομόν έν θαλάσση εξόν- 
σι χαι οι ιχθνες τον πρότεοον άνθρωποι, ότε χε υμείς, 
ώ Ααχεδαψόνιοι, ισοχρατιας χαταλνοντες τυραννίδας ές 
τάς πόλις χατάχειν παρασχενάζεσθε, τον ούτε άδιχωτε- 
ρον ονδέν Ιστι χαι ανθρώπους ούτε μιαιφονωτερον. ει 
χάρ δη τούτο χε δοχέει νμίν είναι χρηστόν ώστε τνραν- 
νενεσθαι τάς πohg, αϊτοί πρώτοι τύραννον χαταστησά- 
μενοι' παρά σφίσι αντοίσι οντω χαι τοισι άλλοι σι δί- 
ζησθε χατισταναι * νυν δε αϊτοί άπειροι έόντες τυράν
νων, χαϊ φυλάσσοντες δεινότατα τούτο iv ijj Σπάρτη 
μη γ&έσθαι, παραχρασ&ε ές τους συμμάχους, ει δέ
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αυτοί ψηειροι torts χατάηερ ημείς, εϊχετε αν ηερί αυ- 
τον γνώμας αμεΐνονας σνμβά)1εσθαι ηπερ νυν. 2. Κο- 
ρινΟίοισι γαρ ην nohog κατάστασή τοιηδε. ην ό?4 γαρ- 
χίη, και ovm  Βαχχιάδαι χα)^όμετ·οι ϊνεμον την nohv, 
έόίδοσαν δε και ηγοντο έξ α Μηλών. ’Λμφίονι δε ion* 
τοντων Ίων οοδρών γίνεται Όυγάτηρ χωλή· οννομα δε 
οί ιjV Ααβδα. ταντψ  ( Bux/ιαδίων γαρ ονδείς jj&eL· 
γιμαι) ισχει *ίίετίων δ *Εχεχράτεος, δήμον μίν ίχ Π ί· 
τρης ιών, αταρ τα άνέχα&εν Λαπίΰτ,ς re καί Καινίδης. 
έκ δέ οί ταντης της γυνσιχος ούδ* ίξ ά)1ης πάίδες (γΙ~ 
νοηο. ίστάλη ων ίς Αελέους ηερί γόνον. ίσιόντα δε 
αυτόν ΙΟ έως η ίΙυΟίη προσαγορεύει τοισίδε τοίσι ϊπεσι*

*Ηιτίων, ουτις οι τΐιι πολύτιμον ιόντα.
Αάβδα χύη, τί\ιι δΛ όλοοίτροχον Ιν δί moilχολ
άνόράοι μοννάρχοιοι, διχαιοion δί Κόρινθον.

%

xuviu χρησ&έντα ιω *Πετϊωνι ίξ αγγέλλεται χως τοίσι 
Βαχχιάδησι, τοίσι τδ μίν ηρότερον γενόμενον χρηστη· 
ριον ίς Κόρινθον ην uσημον,' φέρον τβ ίς τώυτδ καί το 
του 'ΐίετίωνος, καί λέγον ώδε·

ΑΙιτός ίν πίτρηοι xvn, τέξιι δί λιόντα 
χαρτιρον, ιο^ηοτην πολλών ά* νπδ yovvaxa λνοιι. 
ταντά νυν ιν φράξια θι, Κορίνθιοι, οι πιρι χαλην 
ΓΙιιρήνην οιχιΐτι καί όφρνόιντα Κόρινθον.

»

't

13. Τοντο μεν δη τοίσι Βαχχιάδησι ηρότερον γενόμενον 
, ην άτίχμαρτον τότε δε τό Υ/βτιωκ* γενόμενον ώς 6ιυ- 
• 0 ονιο, αυτίχα καί το ηρότερον σννηχαν ίον συνωδόν 
τω 7 /e ιίωνος. σννέντες δε καί τούτο είχον ίν ησυχίτμ 
■ί&ελονιες τον μίλλ,οντα *//βτίωνι γενίσ&αι γονον δια-

Ιφθέίρια. ώς δε ετεχε ή γυνή τάχιστα, ηεμηουσι σφίων
αυτών δίχα ίς τον δΐμον, ίν τώ χατοίχητο ο Ίίειιων. 

Jiuiou. II. Κ
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άποκτενέοντας τό παιδϊον. «τηκόμενοι δε οίτrot ές την 
ΙΊεχρτ,ν και παρελθόντος {ς την ανλην την ’ΐίετίωνος αϊ
τέ ον το παιδί ο ν  η δέ Ααβδα είδνίά τδ ονδέν των εϊνεχα 
έκεΤνοι άπιχοίατο, και δοχέονσά σφεας φιλοηροσιτης 
τον πατρος ti'nxev αίτεειν, ψεοονσα ένεχείρισε- αυτών 
hi. τοϊσι άρα ίβεβονλεντο χατ3 οδόν τον πρώτον 
αντων λαβόντα το παιδϊον προσ&νδίσαι. in ti τε ών 
ϊδοίχβ ψερονσα η Ααβδα, τον λαβοντα τών «ι δρών θβΐη 

. τύχη προσεγΟ.ασε τό τταιδίον, χαϊ τον (fQaa&irzu τονιο 
οίκτος τις ϊσχει άποκτεΤναι, κατοικτείρας δέ παραδιδοί 
τω δεντεργ, ό δέ τω τρίτε), οντω δέ διεξηλθε δια πάν
των τών δέκα παραδιδόμενον, ονδετ ός βονλομένον διεο- 
γάσασθαι. anοδόιπες ών όττίσω τη τεν.ονση τό παι- 
δίον και έξελθόντες Ι$ω, έστεώτες επι τών θνρίων άλλη· 
Ιων απτοντο καταιτιώμενοι, και μαλίστα τον πρώτον 
λαβοντος, on ονχ έποίησε κατά τά δεδογμένα, /ς ό δη 
στμ χρόνου έγγινομένον ϊδοξε αντις παρελθόντος πόν
τος τον if όνον μετίσχειν. 4. Ε̂δει δέ ix του 'ΐίετίωνος 
γονον Κορίνθω κακά αναβλαστείν. η Ααβδα γάρ πάν
τα ταντα ηκονε έστεώσα προς αντί} σι τη σι θνρησι * 
δείσασα δέ, μη σφι μεταδόξη και τό δεύτερον λαβόντες 
το παιδϊον άποχιείνωσι, ψερονσα χαταχρνπτει ig τό 
αφραστοτατον οι έφαίνετο είναι, ig κυψέλην, imaπαμίνη 
ώς, ει υποστρέψαντες ig ζίμησιν απικοίατο, πάντα ίρεν- 
νησειν μΐλλοιεν τά δη και έγ ενετό. έλθονσι δέ και δι- 
ζημένοισι αντοΊσι ώς ονχ έφαίνετο, ίδόχεε άπαΏΑσσε- 
σθαι και λΐγειν ττρός τους άποπίμψαντας, ώς πάντα 
ποιησειαν τά ixsivoi ένετείλαντο. οι μέν δη άπελθόνιες 
ελεγον ταντα» 5. 'ίίετίωνι δέ μετά ταντα ό παϊς αν- 
ξάνετο, καί οι διαψΛ,γόνη τονχον τον χίνδννον από της



νιψέλης έπωινμίην Κύψελος ούνομα έτέ-0 ανδρωΟtvu 
ύΐ καί μαντενομένοι Κνψέλω (γίνειο άμιμδέξιον χρησιη- 
ριον έν Αεληοισι, τω πίβννος γενόμενος έπεχείρησε τβ 
και εσχβ Κόρινθον. ο δε χρησμός οδε η ν

Ολβιος οντος άνηρ ος έμον δόμον ίοκαταβαινει,
ΚνφελοςΉετιδης, βαοιλ,ινς κλ.ηνοΐο Κοριν&ον, 
αϊτός ναι παΐόις, παίόων γι μίν ον/.ίτι παϊδις.

τδ μεν δη χρηστηριον τούτο ην. τνραννενσας δε ο Κ ύ
ψελος τοιοντος δη τις άνηρ έγίνετο · πολλ.ούς μεν Κο- 
ρινϋΐων έδιωξε, ποϋ.ονς δέ χρημάτων άπεστέρησε, πολ
λοί δ3 tn  πλ&στονς της ψν/ης. 6. *Λρξαντος δε τούτον 
έπί τριηκοντα ετεα χαι διαπλέξαντος τον βίον εν, διάδο
χός οι της τνραννίδος δ παλς Περίανδρος γίνεται.* ο 
τοίννν Περίανδρος κατ άρχάς μεν ην ηπιώτερος του 
πατρδς, έπεί τβ δε ώμίλησε δι3 αγγέλων Θρασνβούλο) τω 
Μίλητον τνράννω, πολλά ϊτι έγένετο Κυψμλον μιαιφο- 
νωτερος. πίμψας γάρ παρά Θρασύβουλον κιίρνκα έπνν- 
(λιχνετο, ovuvajitv τρόπον άσψαλέστατον ναταστησά- 
(ιενος των πρισμάτων κάλλιατα την πόλχν έπιτροπεύοι. 
Θρασνβονλος δε τον έλθόντα παρά τον Περιάνδρου 
έξηγε έξω τού αστεος, έσβας δε ές άρουραν ίσπαρμέτην 
άμα τβ διεξηίε το λ.ηίον έπειρωτων τβ χαι άναποδίζων 
τον κηρνχα κατά τψ  άπό Κόρινθόν άπιξιν, καί έχόλονε 
αίεϊ οχως τινά Ιδοι των άσταχύων νπερίχοντα, κολ,ούων 
δε ερζ/ίπτε, ές δ τον ληί'ον το κάλλιστόν τβ χ«ϊ βαθύτα- _ 
Tor διέφθειρε τρόπω τοιούτω · διεξελ,θών δε τδ χωρίον 
κ.αί νποθεμενος έπος ονδεν αποπέμπει τδν κηρνχα. νο- 
στησαντος δέ του χηρνχος ές την Κόρινθον ην πρόθυ
μος πννθάνεσθαι την υποθήκην δ Περίανδρος, δ δέ 
ονδέν οί εψη Θρασύβουλον νποθεσθαι, θωνμάζβίν τβ

Κ 2

LIB. V. CAP. 92, 3 —  0. 147



1 4 8 H K K O D O T I
«ντον παρ' οίόν μιν ανδρα άποπέμψειε, ώς παραπληγά 
τε χαί των έωντυΰ σιναμωρον, άπηγευμενος τάπερ προς 
Θρασνβονλον οπωπεε. 7. Ιίερίανδρος δε σννιείς τό 
ποιη&έν χαί νόω ΐσχων ως οί νπετί&ετο Θρασνβονλος 
τονς νπειροχονς των αστών φονενειν, έν&ανια δι, πά
σαν χαχοτητα έξ&φαινε ές τονς πολιψας. οσα γάρ Κ ύ
ψελος απϋαπε χτείνων τε χαϊ διώχων, ΙΙερίανδρός σηεα 
απειϋέσε, μίΐ] δε ημέρ$ άπίδνσε πάσας τάς Κοριν&ίων 
γννάϊχας διά την έωντον γνναΐχα Μέλισσαν, πεμψαντι 
γαρ οι ές Θεσπρωτονς Ιπ Αχέροντα ποταμόν άγγέ).ονς 
έπί το νεχνομαντηίον παφαχατα&ηχης πίρι ξεινιχης, ούτε 
σημανέειν εφη η Μέλισσα έπιφανεΐσα οντβ χατερέειν έν 
ίο) χέεται χώροι η παραχαταϋτ,χη* .ριγούν τε γάρ χαι 
είναι γνμνη · των γάρ οι σνγχατέ&αψε είμάτων όφελος 
είναι ονδέν ον χαταχαν&έντων· μαρτνριον δε οί είναι 
ως αλι^έα ταντα λέγει, υτι έπί ψνχρόν τον Ιπνόν Πε
ρίανδρος τοι>£ άρτονς inέβαλε, ταντα δέ ώς όπίσω 
απηγγέλκΗ) τω Περίανδρο) (πιστόν γάρ οι ην το σνμ- 
βόλαιον, ος νεχρω έονστ] Μελίσσι, έμίγη), ι&έως δη μετά 
τψ  άγγελιην χηρνγμα έποιησατο, ές το 7 Ιραίον έξιέναι 
πασας τας Κοριν&Ιων γνναΤχας. αϊ μεν δη ώς ές ορτην 
ηΐσαν χοσμω τω xuXlimo) χρεώμεναι, ο δ* νποστησας 
τονς δορυφόρους άπέδυσέ σφεας πάσας ομοίως, τάς τ* 
έλευ&έρας καί τας άμφ>ιπ όλους, σνμφορησας δέ ές όρυ
γμα Μελίσσι] έπενχόμενος χατέχαιε. ταντα δέ οί ποιη- 
σαντι χαί το δεύτερον πεμψαντι ϊφρασε το είδωλον τυ 
Μελίσσης ές τ ον χατέχληχε χώρον τον ξείνον την παρα- 
xuiuih'ixrjv. Τυιοντο μέν έστι νμίν η τνραννίς, ώ Λα- 
χεδαιμόνιοι, χαί το ιόντων έργων, ημέας δέ τονς Κυριν- 
‘ΰίονς τό τε αντίχα &ώνμα μέγα είχε ότε υμέας είδαμε >



Mfl. V. CAP. 92, C —  94. 149

μεταπεμπομένους *Ιππίην* jvv τβ 5  ̂ καί μεζίνως θιαυ- 
μάζομεν λέγοντας ταύτα, έπιμαρτυρόμεθά τβ έπιχαλεό- 
μενοι νμίν θεούς τούς 'Ε)1ψίονς μη κατιστάναι τυραν
νίδας ίς τάς πό)χς. ούκ ών παύσεσθε, άλλα πειρι'ισεσθε 
ηαρα το δίκαιον κατάγοντες 'Ιππίην; ιστέ υμΊν Κοριν- 
θίονς γβ ον συναινέοπας.

93. Σωσιχ)Ιης μεν άπδ Κόρινθόν πρεσβενων ελ̂ ξε 
τάδε, *Ιππίης δε αυτόν άμείβετο τους αντους έπιχαλέσας 
■θεούς κείνοι, η μεν Κορινθίους μάλιστα πάντων Iπιπο- 
θησειν Πεισιστρατίδας, όταν vqi ηχωσι ήμεραι αί κύ
ριοι άί'ίάσθαι νη 'Αθηναίων. 'Ιππίης μεν τοντοισι 
άμείψατο οιά τβ τους χρησμούς άτρεκέστατα άνδρών 
έξεπιστάμενος' οί δε λοιποί των συμμάχων τέως μεν 
είχον ίν ησυχίμ σφέας αυτούς, έπεί τβ δε Σωσικλέος 
ηχούσαν εϊπαντος Ο^νθέρως, άπας τις αυτών φωντγν (>η- 
ζας αιρέετο τού Κορινθίαν την γνώμην, Λακεδαφονί- 
οισί τβ έπεμαρτυρέοντο ιιη ποιίειν μηδέν νεώτερον περί 
πόλιν *£λλάδα.

94. Ουτω μεν ταντα έπαύσθη, *hτπίμ δέ ένθεντεν 
απελαυνομένια έδιδαν μεν *Λμύντης δ Μακεδών 9Ανθε- 
μούντα, έδίδοσαν δε Θεσσαλοϊ Υωλκον. ό δε τούτων μεν 
ουδέτερα αίρ/ετο, άνεχώρεε δέ δπίσω ές Σίγειον, το βΤλβ 
Πεισίστρατος αιχμή παρά Μυτιληναίων, κρατησας δε 
αυτού κατέστησε τύραννον είναι ποΓιδα τον ίιαυτού νό- 
θον 'Πγησίστρατον, γεγονότα έξ 'Αργείης γυναικός, δς 
ονκ αμαχητί είχε τά · παρέλαβε παρά Πει σι στράταν * 
Ιπολέμεον γάρ εκ τβ 5ΑχιλΧηΐου πόλιος δρμεωμενοι καί 
ΣιγεΙου χρόνον έπι συχνόν Μυτιληναίοί τβ καί 'Αθηναί
οι , οι μ& άπαιτέοντες την χώρην, \Αθηναίοι δε ούτε 
σνγγινωσκόμενοι, άποδεικνύντες τβ λόγια ούδέν μάλλον
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Αίολενσι μειεον της J/ααδος χάρης η ον χαί σφίσι καί 
τυισι άλ/Μίσι, οσοι Ελλ.ηνων σνί’επρί/ξαντο ΜενΕλεω τάς 
'ΕλΕνης άρπαγάς.

95. Πο)£μεόντων δΕ σφεων παττοϊα χαί α)1α Εγί- 
νειο Εν 7$σι μαχτ^σι, Εν δε δη χαί IdJjcalog 6 ποιητης, 
συμβολής γει ομίτης χαί ήχωντων * Αθηναίων αυτός μεν 
φενγων Εχφενγεε, τα δΕ οι όπλα ϊσχονσι 'Αθηναίοι, καί 
σφεα ανεχρΕμασαν προς το *Αθψαιον το Ιν Σιγείω. 
ταντα δε 'Αλκαίος έν μίλ-εϊ ποιησας έπιτιθεί ές ΛΙντιλη- 
vijy, Εξαγγελλόμενος ιό εωντον πάθος Μελανίππω άνδρί 
εταίροι. Μντιληναίονς δε χαι 'Αθηναίους χατίβίαξε 
Περίανδρος ο Κύψελον * τοντω γαρ διαιτητή Επετρα- 
ποντο' ν.ατηλλαξε δε ωδε, νΕμεσθαι ίκατερονς ττγν εχον- 
σι. Σίγειον μεν rw  οντω ΕγΕνετο νπ 'Αθτραίοισι.

96. 'Ιππίας δε εττεί τβ απίχετο ix της Ααχεδαίμονος 
Ες την \4σίην, πάν χρήμα ixiree διαβαλλων τονς τβ*Αθη- 
ναίονς προς τον *Αρταφίρνεα, χαι ποιΕων άπαντα όχως 
αι 'Αθηναι γενοίατο νπ' έωντω τε χαι Ααρείω. *1:τπίης 
76 δη ταντα ϊπρησσε, χαι οϊ'ΑθηναΧοι πνεόμενοι ταντα 
πΕμπουσι Ες Σαοδις αγγΰ.ονς, ονχ Εώντες τονς Πίρσας 
πείθεσθαι Αθηναίων τοίσι φνγάσι. 6 δε 'Αρταφερνης 
Εχελενε σφεας, ει βονλοίατο σοοι είναι, καταδεχεσθαι 
οπίσια Ιππίην. ονχων δη Ετεδίχοντο τονς λόγους άπο· 
φερομΕϊονς Αθηναίοι· ονχ Ενδεχομίνοισι δέ σφι δίδοχτο 
Εχ του φανερόν τοίσι Πέρσησι πολεμίους είναι.

97. ΤΈομίζονσι δη ταντα χαι δκίβεβλημενοισι Ες 
τονς Πίρσας, Εν τοντω δη τω χαίρω 6 Μιλησιος \ίρ ι· 
σταγόρης νπό ΚλεομΕνεος του Λακεδαιμονίου Εξελα· 
σΰείςψχ της Σπάρτης απίχετο Ες 'Αθήνας- αντη γάρ η 
πόλπ&ων λοιπέ·ων· Εδντάστευε μέγιστα. Επελθών δε Επί
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ιόν δήμον ο ΐΑρισταγούς juvxu ε)#γε τ« καί iv ,τ//-
XXQQTI] 71BQI TO)V ά γ α θ ώ ν  Tb)V i v  Tfj *ΛσΙ}) X(M Τθύ 7tO-
It μου τον Περσικόν > ώς ονre ασπίδα οντε δόρν νομέ- 
ζονσι, ενπετέες τε χειροιθηναι ει'ησαν. ταντά τε δη 
Ό&γε καί πρ'ος τόίσι τάδε} ώς οι Μιλησιοι των * Α θη
ναίων εϊσι άποικοι κ<Λ οικός σηεας εΐη ρνεσθαι δννα- 
μενονς μέγα ■ και ονδίν ο τι ονκ νπίσχετο, οία χάρτη 
δεόμενος, ές ο άνέπεισέ σφεας. 7τολλονς γάρ οΤκβ είναι 
ενπετέστερον διαβάλλειν η εν α , ει ΐΟ^ομένεα μεν τον 
Λακεδαιμόνιον μοννον ονχ ο\ός τε (γένετο διαβαλέειν, 
τρεις δε μνριάδας ’Αθηναίων (ποίησε τούτο. 3Αθηναίοι 
μεν δη άνσπεισθ έντες (ψηφίσυντο είκοσι νέας αποστεί- 
λαι βοηθούς *'/ωσι, στρατηγόν άτΐοδεξάντες ανιών είναι 
Μελάνθιον, άνδρα τών αστών Ιόντα τά πάντα δόκιμον, 
ανται δέ αι νέες άρχη κακών (γενοντο "ΕΙΧησί τε και 
βαρβάροισι.

98. ’Αρισταγόρης δε προπλώσας καί άπιχόμενος (ς 
την Μίλητον, έξ&ΐ'ρών βονλενμα άπ ον ”ΐωσι μεν ονδε- 
μία \μελ)Λ ωηεΜη εσεσθαι (ονδ’ ών ονδε τούτου ε'ΐνενα 
έποίεε, α)Χ οχως βασιλέα Λαρείον λνηησειε)} επεμψε (ς 
την Φρνγίην άνδρα έττϊ τονς ΙΙαΙονας τους από Στρν- 
μόνος ποταμον α}χμα)λότονς γενομένονς νπό-Μεγαβά- 
ζον, οίκέοντας δε της ΦρνγΙης χώρον τε και κώμην (π 
έωντών, ος ΙπεΙ Ηε άπίκετο (ς τονς ΙΙαΙονας, ε)^γε τάδε * 
"Ανδρες Iluloveg, εττεμψε με ’Αρισταγόρης δ Μίλητον 
τύραννος σωτηρΙν(ν νμιν, νποθησόμενον, ηνπερ βόνλη- 
σθβ πείθεσθαι. ννν γάρ 3ΙωνΙη πάσα απέστηκε άπο 
βάσιμος, καί νμιν παρέχει σώζεσθαι Ιπι την νμετέρην 
αντών μέχρι μεν θαλάσσης αντόίσι νμΊν} το δε από 
τούτου ημιν ηδημε^σεϋ ταντα δέ άκονσαντες οι ΠαΙ-
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ονες χαρτα τε ασπασίαν έποιησαντο, χαι αναλαβοιτε; 
παίδάς τε χαι γνναίχας άπεδίδρησχαν έπι θάλασσαν * 
οι δέ τινες αντών χαι xm έμειναν άρρωδησαντες αντον. 
έπεί τe δέ οι Παίσνες άπιχίατο inι θάλασσαν, έν&εντεν 
ίς Χίον διέβησαν. ιόντων δέ ηδη ίν Χίω, χατα πόδας 
έληλν&εε Περσιών 'ίππος πολλή, διώχονσα τους Παίο- 
rag· ώς δέ ον χατέλαβον, έπηγγέλλοντο Ιζ την Χίον 
τόίσι Παίοσι όχως αν όπίσω άπέλ&οιεν. οι δέ Παίονες 
τους λογονς ονχ ένεδέχοντο, αλλ’ ix Χίον μεν Χίοί 
σφεας ές Λέσβον ηγαγον, Λέσβιοι δέ ές Αορίσχον έχό- 
μισαν · iy&sviav δέ 7ΐεζτ} χομιζόμενοι απιχίατο ές Παιο- 

* νίψ.
99. 3Λρισταγόρης δέ, έπειδη όΐ τe *Α&ηνα7οι άπι- 

χέατο εΤχοσι νηυσϊ, άμα αγόμενοι ’Ερετριέων πέντε τριη- 
ρεας, οϊ ου την *Λ&ηγαίων χάριν έστρατενοντο, άλλα την 
αντών Μιλησίων, οφειλώμενα σφί άποδιδόντες (οι γαρ 
δη Μιλησιοι πρότερον τόίσι *Ερετριενσι τον προς Χαλ- 
χιδέας πόλεμον σννδιηνειχαν, ότε περ χαι Χαλχιδενσι 
ocvtia Ερετριίων χαι Μιλησίων Σαμιοι έβοη-δεον), οντοι 
τον Ιπεί τέ σφί απιχέατο χαι οι άλλοι σύμμαχοι παρη- 
σαν, έποιεετο στρατηιην ό *Αρισταγόρης ές Σαρδις. αν- 
τος μεν δη ονχ έστρατενετο, άλλ3 ϊμενε έν Μιλητω, 
στρατηγούς δέ άλλους άπέδεξε Μιλησίων είναι τον ίων- 
τον τβ αδελφεον Χαροπίνον χαι των άλλων αστών *Ερ- 
μόψαντον.

100. ’Λπιχόμενοι ^ τω στόλο) τουτω *1ωνες ές %Εφε- 
σον πλοία.μέν χστέλιπον έν Κορησσω της *Εφεσίης, αυ
τοί δέ ανέβαιναν χειρϊ πολλή, ποιούμενοι3Εφεσίονς ηγε
μόνας. πορενόμενοι δέ παρά ποταμόν Κανστριον, έν- 
•δεντεν έπεί τε νσερβάντες τον Τμώλον άπίχοντο, αιρέ-

*
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ονσι Σαρδις ονδενός σφι αντιωϋέντος, αίρέονσι fit χάρις 
της rty.Qonohog τάλλα πάντα * την δί άκρόπολιν ίρρνετο 
αντος Αρταφέρνης, εχων δνναμιν άνδρών ονκ ολίγην.

101. Το δε μη )&ηλατησαι έλόντας σφέας την πόλιν 
ισ/Β rode, ησαν έν τη σι Σάρδισι olvuai αι μίν Trhvvec 
καλαμιναι, όσαι 8* αντιιόν και πΜνϋινοιι ησαν} καλάμου 
el/ov τάς οροφάς. τοντέων δη μίαν των τις στρατιωτέων 
ως ένέπρησε} αντίκα άπ οικίης ig οϊκίην Ιον ίο πνρ 
έπ εν εμετό το άστν η  αν. καιομένου δε τον άστεος, οι
Λυδοί τε καί όσοι Περσιών ένησαν έν rjj πόλι, άπολαμ- 
φ ϋέντες πάντοϋεν ώστε τά περιέσχατα νεμομένου τον 
πνρδς, και ονκ ϊχοντες έξηλνσιν έκ του άστεος, σννέψρεον 
ες τε την άγορην και έπι τον Πακτωλόν ποταμόν) ός 
σφι ψήγμα χρυσού καταφοριών έκ τον Τμώλου διά μέ
ση? της άγορης ρέει και επειτα ές τον 'Ερμον ποταμόν 
ίν.διδοΊ, ο δε ές θάλασσαν έπι τούτον δη τον Πακτω
λόν και ές την άγορην αθροιζόμενοι οι τε Ανδοϊ και οI 
Πέρσαι ηναγκάζοντο άμννεσΟαι. οί δέ *Ιωνες όρέωιτες 
τους μεν άμννομένονς, τους δε συν πληϋεϊ πολλώ προσ- 
φερομένους, ίζανεχώρησαν δείσαντες προς το ονρος τον 
Τμώλον καλεόμενον ίνϋεντεν δε υπό νύκτα άπαλλάσ- 
σοντο έπι τάς νέας.

102. Κάϊ Σαρδις μίν ένεπρησθτ]σαν, έν δέ avrf/σι 
και ίρδν Ιπιχωρίης θεόν Κνβηβης, το σκηπτόμενοι οι 
Πέρσαι ύστερον άντενεπίμπρασαν τά έν "Ελλησι ίρα. 
τότε δέ οι Πέρσαι ρι έηος Άλνος ποταμού νομούς εχον- 
τες, προπννθανόμενοι ταντα, σννηΠζοντο και έβοηΟεον 
τόϊσι ΛνδοΊσι. και κως έν μέν Σαρ8ισι ουκέτι έοντας 
τους *ίωνας εύιρίσκονσι, έπόμενοι δέ κατ α στίβον αίρέ- 
ονσι αυτούς έν7Εφέσιρ. καί άντεταχθησαν μίν οί Μ/ωνβς,

»
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σνμβαλόντες δε πολ/.όν εσσώθηοαν. χαι πολλούς Λιτών 
οι Πίρσαι φσνενονσι, άλλονς τβ όνομαστονς, ίν δε δν 
χαι Εναλχίδεα στρατηγίοντα Εοετοιεων, στεφανηφόρονς 
τε αγώνας αναραιρτριότα ναι υπό Σιμωνίδεω του Κηίον 
πολλ.α αϊνε&ίντα. όΐ δε αυτών άπέφνγον την μάχην, 
ίσχεδάσθησαν άνά τάς πόλιας.

403. Τότε μεν δη οντω ηγωνίσαντο· μετά δε ^Αθη
ναίοι μεν το παράπαν άπολιπόντες τους *ίωνας, ίπικα- 
λ^ομένον σφίας πολλά δι αγγέλων 'Αρισταγόρες ονχ 
εηuσαν τιμωρησειν σψ,σμ *Ιωνες δε της 'Αθηναίων σνμ- 
ΐιαχίης στερηθεντες (οντω γάρ σφι υπήρχε πεποιημεια 
ίς Ααρείον) ονδίν δη ησσον τον προς βασι)έα. πόλεμον 
ίσχενάζοντο. πλώσαΐτες δε ίς τον 'Ελλήσποντον Βυζάν
τιόν τβ χαΐ τάς άλλος πόλις απάσας τας ταντη νπ’ 
ίωντοΐσι ίποιησαντο, έχπλωσαντές τβ εζω τον *£λλησπον· 
τον Καρίης την πολλην προσεχτησαντο σφίσι σύμμαχον 
είναι· χαι γάρ την Καΰνον πράτερον ον βουλομίνΐ',ν 
σχψμαχέειν, ώς ίνέπρησαν τάς Σάρδις, τότε σφι χαι 
αντη προσεΐ'ίνετο.

104. Κύπριοι δε ίθελονταί σφι πάντες π()οσεγί- 
νοντο πλην Αμαθονσίων· απίστησαν γάρ χαι ο υιοί ωδε 
άπο Μηδων. ην 'θη]σιλος, Γοργού μεν του Σα λα μίνιων 
βασιλέος αδε)*φεός νεότερος, Χερσιος δέ τον Σιρώμον 
του Ενέλθοντος παΐς. οντος ώνηρ πολλαχις μεν xui 
πρότερον τον Γΰργον παρηγορίετο άπίστασθαι από 
βασιλέος· τότε δ \  ώς χαι τους "Ιωνάς ίπνθετο άπεστά- ' 
ναι, πάγχν ίπιχείμενος ενΐγγε. ώς δε ονχ Έπειθε τον 
Γοργον, ένθαντά μιν φνλάξας ίξελθόντα το άστν τό 
Σαλαμινίων ο 'Ονησιλος άμα τόϊσι έωντοΰ στασιώτησι 
άπεχληϊσε των πνλίων. Γοργος μεν δη στεριωθείς της



f

LIU. V. CAP. 102 ICC 155

rtohog, ϊφενγε ές Mrfiovg, 'Οιησιλος δε ηρχε Σαλαμίrog, 
xal urέπειθε π όντας Κνπρίονς σνναπίστασθαι. τον; 
μεν δη αλλονς ανέπεισε, *Αμαθονσίονς δί ου βονλο μένους 
οι πείθεσθαι έπο)*όρχεε προσχατημενος.

105. *Ονησιλος μέν *νν έπο)Λ0ρχεε 'Αμαθονντα * 
βασύΜ δε J uqbwi ώς έξαγγέλθη Σάρδις όλονσας (μπε- 
πρησθαι νπό τέ 'Αθηναίων χαϊ 'ΐώνων, τον δε ηγεμόνα 
γενέσθαι τζς σνϊΐογης, ώστε ιόντα τητνη.ανθψαι, τον 
Μιλησιον 'Αρισταγόρην, πρώτα μεν ) έ^τται αυτόν, ώς 
έπνθετο ταντα, 'ΐώνων ονδένα λόγον ποιησάμενον, ευ 
ειδότα ώ; οντοί γε ον χαταπροίξονταί αποστάντες, εϊ- 
ρεσθαι οϊτινες εΐεν οΐ 'Αθηναίοι, μετά δε πνθόμενον αί- 
τησαι τό τοξον, λαβόντα δε χαϊ έπι θέττα οέστσν ανω ig 
ίου ουρανόν απείναι, χαίμιν ές τον ηέρα βάΜ^ντα ειπεϊν· 
~J1 Zev, έχγενέσθαι μοι 'Αθηναίους τίσασθαι· εΐπαντα 
δε ταντα προσταξαι ένΐ των θεραπόντων δείπνου προ- 
χειμένου αντζ) ές τρ)ς Ιχάστοτε ειπεϊν Αέσποτα, μέμνεο 
των 'Αθηναίων.

106. Προστάξας δε ταντα είπε, χαλέσας Iς όψιν 
Ιατιαίον τον ΜιΧησιον, τον ο Ααρείος χατέΐχε χρόνον 
ηδη ττολλον Πννθανομαι, *Ιστια1ε, έπίτροπον τον σόν, 
τω συ ΜΟ,ψον έπέτρεψας, νεωτερα ές έμε πιποιηχέναι 
π ρήγματα· ανδρας γάρ μοι έχ της έτέρης ηπείρου έπσ- 
γαγών, *άΙ*Ιωνας σνν αντοΐα* τονς δώσοντας έμοϊ δΐ- 
χψ· των έποίησαν, τοντονς ανογνώσας αμα έχείνοισι 
ΐπεσθαι, ΣαρδΙων με σπεστέρηχε. νυν ών χώς τοι φαί
νεται ταντα ιχειν χαΧώς; χώς δ* αιεν των σών βουλευ
μάτων τοιοντό τι έπρηχΟη; όρα μη έξ ύστερης σεωντδν 
ίν αιτίη σχης. Βιπε προς ταντα ό €Ιστια7ος· Βασιλεύ, 
xolov έηθέγξαο έπος, έμε βονλενσαι π  ρήγμα έχ τον σοΙ

»*·*
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τι η μέγα η σμιχοον Xub)j£ λνπηρόν ατασχησειν: τ/ 
δ' αν ίπιδιζημενος ποιίοιμι ταντα, τεν Si ίνδετ̂ ς ίων; 
τοι πήρα μίν παντα οσαπερ σοι, πάντων S i προc σίο 
βονλενματων ίπαχονειν αζιενμαι. αλλ* εϋπερ τι τοιοντον 
οιor σν εΤρηχας, πρησσει ο ίμός ίπίτροπος, ϊσ&ι cnrrov 
ίπ εωντον βαλόμενσν πεπρηχίναι. αρχήν S i εγωγε ovSi 
ίySίxoμaι τον λόγον, σχως τι Μιλησιοι χαι ό ίμός ίπΐ- 
τροπος νεώτερον πρησσονσι περί πρηγματα τα σά" εϊ 
δ* αρα τι τοιοντο ποιενσι χαϊ σν το ιόν άχηχοας, ω βα- 
(τύεν, μά&ε οϊον π  ρήγμα ίργάσαο ίμε από -θαλάσσης 
άνασπαστον ποιησας. *Ιωνες γόο οϊχασι ίμεν ίξ όφ&αλ- 
μών σηι γινομένου ποιησαι των πάλαι ίμερον έίχον 
ίμίο δ* άν ιόντος ίν 'ίωνίη ονδεμία πόλις νπεχίνησε. ννν 
ών ως τάχος με άπες πορεν&ηναι ίς 1Ιωνιην, tra τοι 
χεϊνά τ8 πάντα καταρτίσω ίς τωντό, χαι τον Μίλητον 
ίπίτροπον τοντον τον ταντα μηχσνησάμενον ίγχειρί&ε- 
τον παραδω. ταντα Si κατα νόον τον σόν ποιησας,. 
Οεονς ίπόμννμι τονς βασιλψονς, μη μεν πρότερον ίχ- 
δνσασ&αι τον ιχων χι&ώνα χαταβησομαι ίς *Ιωνίην, 
πριν άν τοι Σαρδώ νήσον τψ  μεγίστη? δασμοψόρον 
ποιήσω.

107. "ΙστιαΊος μεν δη λίγων ταντα διίβαλλε, Αα~ 
ρεΊος Si ίπεί&ετο χαι μιν άπίει, (ντειλάμενος, ίπεαν τα 
νπίσχετό οι ίπιτελία ποίηση, παραγίνεσ&αί οϊ όπίσω 
ίς τα Σονσα.

108. 'Εν ω δε η άγγελίη τβ περί των Σαρδίων παρό 
βασιλέα άντμε, xal AαρεΊος τα περί τό τόξον ποίησης 
'ίσηαίιη ίς λόγονς ηλ&ε χαι ΙστιαΊος μεμετφίνος νπό 
Αηρείσυ' ίχομίζετο ΙπΙ θάλασσαν, ίν τοντω παντί τω 
χρόνοι ίγίνετο τάδε, πολιορχεοντι τφ Σαλαμινίω *Ovrr
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σι)A) ^ίμαΟυνσιονς έξαγγϋίΛται vr/υσΐ σιρατιην πολλών 
αγοντα ΙΙερσιχην ’Αρτνβιον, άνδρα ΙΙερστ^, π(ίοσδόκι
μον ές την Κνπρον είναι. πν&όμενος δε τανκ* 6 ’Ονη- 
σιλος χηρνχας διίπεμπε ές την *ΙωνΙψ, έπιχαΜνμενός 
σφεας. *Ιωνες δε ονχ ές μαχρην βονλευσάμενοι ήχον 
πολλω (Γτολο). Ιωνές τβ δη παρησαν ές την Κνπρον, 
και οι ΙΙίρσαι νηνσι διαβάντες έχ της Κιλικίης ηϊσαν 
έπι την Σαλαμίνα πεζή· τ:ησι δε νηνσι οI Φοίνικες ne- 
ριίπλωον την άκρην at καλούνται Κ).ηίδες της Κνπρον.

100; Τούτον δε τοιοντου γινόμενόν Ό,εξαν 61 τύ
ραννοι της Κνπρον, σνγχαλίσαντες των 3ΐώνων τούς 
στρατηγούς· "/ίνδρες *Ιωνες, α'ίρεσιν νμιν δίδομεν ημείς 
οι Κύπριοι όχοτίροισι βον)*σϋε προσίξ ίρεσ&αι, η ΙΙερ- 
σησι η Φοίνιξι. el μεν γαρ πεζή fiovhoOe ταχΟέντες 
ΙΙερσέων διαπειρύσ&αι, ώρη αν ει'η νμίν έχβαντας (κ 
τύν νεών τ άσσεσ&αι πεζή, η μίας δε ές τ ας νέας έμβαί- 
νειν τάς ύμετέρας Φοίνιξι άνταγωνιεπμίνονς· ει δε Φοι
νίκων μάλλον βονλεσΟε διαπειρασ&αι, ποιίειν χρεών 
ίση νμίας, όκότερα αν δη τούτων ελησΟε, όκως το κατ 
νμίας ϊσται η τε *Ιωνίη και η Κύπρος έ)4υ&ίρη. Κιπαν 
οι *1ωνες προς ταύια · ημίας απίπεμψε το κοινόν των 
5/ώνων ψνλάξοντας την ύλίιλασσαν, άλλ* ονχ ϊνα Κνπρί- 
οισι τάς νέας παραδόντες αντοι Πίρσησι πεζή προσφε- 
ρώμεχλα. ημείς μεν νυν in ον έτάχΟημεν, ταντη πει- 
ρησυμε&α είναι χρηστοί* νμίας δε χρεών έστι αναμνη- 
σ&έντας, du* ίπάσχετε δουλεύοντας προς των Μηδων, 
γίνεσ&αι ανδρας άγα&ούς. *Ιωνες μέν τυντοισι άμει
ψαν ι ο• ·

110. Μετά δε ψσντων ές το πεδίαν το Σαλαμινίων 
ιών ΙΙερσέων διέιαοσον οΐ βασιλέες των Κυπρίων τους
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μεν άΠονς Κυπρίους χατά τους άλλους στρατιωτας άν- , 
m άσσοντες, Σαλαμίνιων δε χαι Σολίων άπολέξαντες ίο 
ηριστον άντέτασσον Περσησι. *Αρτνβίοι δε τω στρα
τηγό) των Περσιών έ&ελοντης αντετάσσετο Ονησιλος.

141. ^Πλαννε δε Ίππον δ Λρτνβιος δεδιδαγμένον προς 
οπλίτην Ίστασ&αι ορθόν. πνεόμενος ών ταντα δ *ΟνίΓ 
σιλος (ην γάρ οί υπασπιστής γένος μεν Καρ, τα δε πο
λέμια χάρτα δόκιμος και υ)1ως λημαπος πλεος), είπε 
προς τούτον * πυνθλάνομαι τον 'Αρτνβίου Ίππον 'ιπτά
μενον όρ&δν και ποσι και στόματι κατεργάζβσ&αι προς 
τον αν προστνεχθη. σύ ών βονλενσάμενος αντίκα είπί 
δκότερον βονλεαι ηνλάξας πληξαι, βίτβ τον 'ίππον είτε 
αυτόν \Αρτυβιον. ίππε προς ταντα δ δπάων αυτόν * ώ 
βασι)*ν, έτοΊμος μεν έγώ είμι ποιέειν και άμφοτερα χαι 
το ετερον αυτών, χαι πάντως τδ αν έπιτάσσης συ’ ώς 
μεντοι εμοιγε δοχεει είναι τοΊσι σοΊσι πρηγμασι προσ- 
(^ερεστερον, ηράσω. βασιλέα μεν χαι στρατηγόν χρεών 
είναι φημι βασιλεί τε και στρατηγοί προσφίρεσθαΐ’ ην 
τβ γάρ χατϋ.ης άνδρα στρατηγόν, μέγα τοι γίνεται, χαι 

α, ην σε έχεινος, τδ μη γένοηο, νπ άξιόχρεω και 
άπο&ανέιν ημίσεα σνμφορη * ημέας δέ τους υπηρέτης 
έτίροισί τε νπηρέτ,ησι προσφέρεσ&αι και προς Ίππον, 
του συ τάς μηχανάς μηδέν φοβη&ης · έγώ γάρ δη τοι 
υποδέχομαι μη μεν ανδρδς ϊτι γε μηδενδς στησεσ&αι 
έναντίον.

112. Ταντα είπε, και μεταντίχα σννεμισγε τα στρα
τόπεδα πεζή χαι νηνσί. νηνσΐ μεν νυν *Ιωνες άχροι γ ι 
νόμενοι τούτην την ημίρην νπερεβάλοντο τους Φοίνικας, 
χαι τούτων Σάμιοι ηρίστευσαν■ 'πεζή δέ, ώς συνήλθε 
τα στρατόττεδα, σνμπεσόνια έμάχοντο, κατά δε τοίν
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στρατηγούς, άμφοτέρονς τάδε ίγίνετο' ώς προσεφέρετο 
προς Toy Ονησι/αν 6 'Λρτνβιος ini τον ίππον κατημε- 
νος, ο Ονησιλος κατά σννεΟ ηκατο τω υπασπιστή, πα(ει 
προσφερόμενον αυτόν τον ’Αρτύβιον * έπιβαλόντος δε 
τον ίππου τους πόδας ini την ’ΟνησΙλον ασπίδα, iv- 
θαύτα ο Καρ δρεπάνι» πληξας άπαράσσει τον ίππον 
τους ποδας. , ’Αρτνβιος μεν δη δ στρατηγός των Περ
σιών ομού τω ίππο) πίπτει αυτού ταύττ\.

113. Μαχομέτων δε και των u).)m v  Στησηνωρ, τύ
ραννος ίων Κουρίον, προδιδοί εχων δνναμιν άνδρών περί 
έωντον ου σμικρήν. οι δε Κουριέες οντοι λέγονται είναι 
’Λργείων ίίποικοι. προδόντων δε ίων Κονριέων, αύτίκα 
και τά Σαλα μίνιων πολεμιστήρια άρματα τώντο τοίσι 
Κονριεύσι έποίεε. γινομένων δε τούτων κατνπέρτεροι 
ησαν οι Πέρσαι των Κυπρίων, τετραμμένου δε τού 
στρατοπέδου άλλοι τε επεσον πολλοί και δη και ’Ονησι- 
λδς τε ο Χέρσιος, δσπερ την Κυπρίων άπόστασιν έπρη
ξε, καί δ Σόλων βασιλύς ’Αριστόκυπρος ο Φιλοκύπρον, 
Φιλοκνπρον δε τούτου τον Σόλων ο ’Αθηναίος άπικό- 
μενος ές Κύπρον iv επεσι αΧνεσε τυράννων μάλστα.

114. Οιησίλου μέν ινν ’ΑμαΟούσιοι, οτι σφέας 
Iπολιόρκησε, άποταμότπες την κεφαλήν έκόματαν ές 
Αμαθουντα καί μιν ανεκρέμασαν υπέρ των πυλέοτν. 
κρεμαμένης δε της κεφαλής και ούσης ηδη κοίλης, έσμος 
μελισσέων ίσδνς ές αυτήν κηρίων μιν ένέπλησε. τούτον 
δέ γενομένου τοιούτον (έχρέωντο γάρ περί αυτής οι 
’ΑμαΟουσιοι) έμαντεύ&η σφι την μεν κεφαλίρ> κατελόν- 
τας θάψαι, ’θνησί)Μ δε θύειν ώς ηρωί άνά παν έτος, 
καί σφι ποιεύσι ταύτα άμεινον συνοίσεσθαι. *Αμα- 
χλούισιοι μέν νυν έποίευν ταύτα καί το μέχρι έμευ.

$

/
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115. ”ΐωνες δε οι iv Κχπρορ νανμαχησαντες έπει τβ 
ιμαθον τα πρηγματα τα ’Ονησίλον διεφθαρμένα καί 
τας πολιας των ΚνποΙων π oho ρχενμίνας τας άλλ,ας 
πλην Σαλα[Γένος, ταντην δε Γοργοί τω προτέροι βασιλίί 
τονς Σαλαμινίονς παραδόντας, αντίχα μαθόντες οι 
*Ιωνες ταντα αηέπλωον Ις τψ  ’ίωνίην. των δε iv Κν- 
7τρο) πολίων άντέσχε χρόνον έπι πλεΤστον ποΧιορχενμένη 
Σόλοι, την πίριξ νττορνσσοντες το τείχος πεμ-πτορ μτν\ 
είλον οι Περσαι.

116. Κύπριοι μεν δη ivuxmov έλενθεροι γεν 6μεν οι 
αντις έχ νέης χατεδεδονλωντο' A ανρίσης δεϊχων Japeiov 
θνγατέρα xal *Υμέης τβ χαΐ ’Οτάνης χαι άλλοι Περσαι 
στρατηγοί, εχοντες χαι οντοι Ααρειον θνγατέρας, im- 
διωξαντες τ ονς iv Σαρδισι στρατενσαμένονς *ΐώνων χαι 
ίσαράξαντές σγεας (ς τας νέας, τ// μάχη ώς έπεχράτη- 
σαν, το ένθεντεν έπιδιελόμενοι τ ας nohg έπόρθεον.

117. Αανρίσης μεν τραηόμενος προς τας iv cΕλλήσ
ποντο» πόλις ειλε μεν Αάρδανον, εϊλε δε *Λβνδόν τβ καί 
ΙΙερχωτην χαϊ Λάμψαχον χαι Παισόν* ταντας μεν in' 
Til·1*?7}? όχάστης αίρεε, από δε Τίαισου έλαννοντί οι έπI 
Παριον Tiohv ήλθε άγγελίη, τ ονς Κάρας τώντό *Ιωσι* > / > t 9 J 9φροΥησαντας επιεσταναι uno Περσιών. αποσΊρεψας 
ων ίχ τον Ελληστιόντου ηλαννε τον στρατόν έπι την 
Καρίην.

118. Καί χως ταντα τόίσι Καρσι έξαγγΟ,θη πρό- 
τερον πριν η τον Αανρίσην άπιχέσθαι. πνθόμενοι δε 
οι Κάρες σννελέγοντο ini Αενχάς τβ στηλας χαλεομίνας 
χαι ποταμόν Μ αρσνφϊ ος Qίων ix της *1δριάδος
ές τον Μαίανδρον ίχδΜϊ^σνλλεχθέντων δέ των Καρών 
ίνθανια έγίνοντο {ΙουΧαι οΧΧαι τβ πολλαι χαι άρ/σιη γε
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doy.tovau είναι έμοϊ Πιξωδάρον του Μανσώλον, ανδρδς 
Κινδυέος, ος τ ον ΚΟΙχων βασιλέας Σνενν ίσιος είχε θ υ 
γατέρα. τούτου τού ανδρδς η γνώμη εφερε, διαβάντας 
ιτον Μαίανδρον τούς Καρας, χαϊ χατα νώτου έχοντας 
\τον ηοταμον οντω σνμβά)Μιν, ΐνα μη Υχοντες σιτίσω 
apevyeιν οι Κάρες αυτού τβ μένειν αναγκαζόμενοι γβ- 
νοίατο έτι αμείνονες της φυσιος, αύτη μέν νυν ούχ ένίχα 
η γνώμη, αλλα τοίσι Πέρσησι χατα νώτου γίνεσθαι τον

(Μαίανδρον η σφίσι, δηλαδη ην φνγη των Περσέων γέ- 
νηται χαϊ έσσωθέωσι τη συμβολή, ώς ούχ αηονοστησωσι 
ές τον ηοταμον ίσπίτηοντες.

119. Μετά δε ηαρεόντων χαϊ διαβαντων τον Μαί
ανδρον των ΙΙερσέύ)ν, ένθαύτα έπϊ τω Μαρσνη ηοταμφ 
συνέβαλον τβ τοίσι Πέρσησι οι Κάρες χαϊ μάχην έμα- 
χίσαντο ισχυρήν χαϊ έπϊ χρόνον πολλόν, τέλος δέ εσσώ- 

ΐθησαν δια πλήθος. Περσέων μέν δη ϊπεσον ανδρες ές 
δισχιδούς, Καρών δε ές μνρίονς. ένθεντεν δέ οι δια- 
φνγόντες αυτών χατειληθησαν ές Λαβρανδα, ές Αιδς 
στρατιού ίρον, μέγα τβ χαϊ άγιον αλσος-πλατανίστων. 
μοννοι δέ των ημείς Υδμεν Καρές είσι, οϊ Αιϊ στρατίω 
θυσίας αναγονσι. χατειληθέντες δέ ών οντοι ένθαντα 
ΐέβου?#νοντο περί σωιηρίης, όχότερα η παραδόντες σφέας 
Ιτ αυτούς Πέρσησι η έχλιπόντες το παράπαν την ’Ασίψ  
\αμεινον πρηξουσι.

120. Βονλενομένοισι δέ σφι ταύτα παραγίνονται βοη- 
θέοντες Μιλησιοί τβ χαϊ οι σύμμαχοι αυτών, ένθαντα 
δέ τα μέν πρέτερον οι Κάρες έβουλενοττο, μετηχαν, οι 
δέ αντις πόλεμέ~ιν έξ αρχής αρτέοντο. χαϊ έπιονσί το 
τοίσι Πέρσησι σνμβάλλονσι, χαϊ μαχεσάμενοι έπι πλευν 

IIerod. II. L
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η πρότερον έσσώ&ησαν - πεσόντων δε των πάντων nok- 
λών Μιλησιοι μάλιστα έπληγησαν.

121. Μετα δε τούτο το τρώμα άνέλαβάν τε καί are- 
μαχέσαηο οί Κάρες, πν&όμενοι γάρ ως στρατεύεσ&αι 
όρμίαται οί Πέρσαι έπι τας πόλις σφέων, έλόχησαν την 
έν Πηδάσω οδόν, ές την έμπεσάντες 61 Πέρσαι ννταός 
διεη-&αρησαν χαί αϊτοί χαί οί στρατηγοί αϊτών, Ααν- 
ρίσης χαι 'Αμόργης χαι Σισψάχης * σνν δε σηι άπέ&ατε 
χαι Μνρσος ό Γνγεοι. τον δε Χοχον τούτον ηγεμών ην 
'Πραχλείδης 3Ιβανώλιος, άνηρ ΜνΧασενς. οντοι μεν ν 
των Περσιών οντω διεη&άρησαν.

122. €Υμέης δε χαι cernog έών των έπιδιωξάνττον 
τονς έν Σάρδισι στρατενσαμίνονς 3ΐώ>ων, τραπόμενος 
ές την Προποντίδα euU Κϊον την Μνσίην. ταντην δε 
έξελων, ώς έπν&ετο τον 'Ελλήσποντον έχλελοιπέναι Ααν- 
ρίσην χαι στρατενεσ&αι έπι Καρίης, χαταΐτπών τηνι 
Προποντίδα έπι τον ‘Ελλήσποντον ηγε τον στρατόν, χαί1 
είΖβ μεν Αιολέας πάντας, όσοι την 3Ιλιάδα νϊμονται-, εϊλε 
δέΓέργι&ας τονς νπολειφ&έντας των αρχαίων Τενχρών’ 
αϊτός τε*Υμέης αίρέων τούτα τα ϊ&ηανονσω τελεντη 
έν τη Τρωάδι. οντος μίν δη οντω έτεΧεντησε.

123. Λρταςρίρνης δε ό Σαρδίων ύπαρχος χαι 30τά- 
νηζ ο τρίτος στρατηγός έτάχ&ησαν έπι την3Ιωνίην χαί 
την προσεχέα Αιολίδα στρατενεσ&ηι. 3Ιωνίης μεν ννν 
Κλαζομενας αίρέονσι, Αιυλίων δε Κνμην.

124. ‘ΑΧισχομενέων δε των πολίων, Ijv γάρ, ώς διέ- 
δ*ξε, 3Αριοταγόρης ό Μάησιος ψνχην ονχ άχρος, ός τα- 
ράξας την 3Ιωνίην χαί έγχερασάμενος π ρήγματα μεγάλα 
δρησμόν έβοϊΊενε, όρέων τατντα* προς δε οί χαι αδύ
νατα έφαίνετο βασιλέα Ααρείον νπερβαλέσ&αι. προ
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τα vice δη ών σνγχαλέσας τους σνστασιώτας ίβονλευετο, 
λίγων ως άμεινόν σφι εϊη χρησψνγετόν τι νπάρχον εί
ναι, ην άρα έξωθεωνται έκ της Μίλητον, είτε δη ων ίς 
Σαρδώ 1% του τόπου τούτον άγοι ίς άποικίην, εΐτβ ίς 
Μνρχινον την *Ιΐδωνών, την 'ίστιαίος έτείχεε παρά Αα- 
ρείου δώρεην λαβών, ταΰτα έπειρώτα ό *Αρισταγόρης.

125. <Εχαταίον μέν νυν του 'ΐίγησάνδρου, άνδρός 
λογοποιον, τουτέων μέν ίς ονδετέρην στέλλαν εφερε η 
γνώμη, έν Αίρω δέ τη νησω τείχος οικοδομησάμενον 
ησνχΐην άγειν, ην ίχπέση ίκ της Μιλήτου* επειτα δε ίκ 
ταντης όρμεώμενον κατελενσεσΟαι ίς την Μίλητον, 
ταυτα μέν δη ‘ΕχαταΊος οννεβούλενε.

126. Αυτω δέ Αρισταγόρη η πλείστη γνώμη ην ίς 
την Μνρχινον άπάγειν. την μέν δη Μίλητον έππρέπει 
Πυ&αγόρτ), άι δρί των αστών δοχίμω, αυτός δέ παρα
λαβών πάντα τον βονλόμενον επλεε ίς την Θρηικην, χαΐ 
εσχε την χώρην ίπ ην ίστάλη. έχ δέ ταντης ορμεώμε- 
νος άπόλλνται υπό Θρηίκων, αυτός τε ο Αρισταγορης 
χα} δ στρατός αυτόν, πόλιν περιχατημενος καί βονλομέ- 
νων των Θρηίκων υπόσπονδων έξιέναι.

LIB. V. CAP. 120 —  126. ' 163
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ΑΛΙΚΛΡΝΗΣΣΕΟ^Τ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΕΚΤΕ*'

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Ο Μ Ε Ν Η  Ε Ρ Α Τ Λ .

Λ ρ ΙΣΓΑΓΟΡΠΣμέν η ν 'ΐα ν ίψ  ατιοστήταςοΊ- 
το τελεντρ, Ιατιαιος δε ο Μίλητον τνραννος μεμ&τιμέ- 
>ος νπο Ααρειον παρΐρ ίς Σαρδις. αζιιγμΐνον δε αυτόν 
«X τον Σονσων ειρετο Αρταφέρνης 6 ΣαρδΙων νπαρχος, 
χατα χοιον u  δοχεοι, *Ιωνας ατιεστανα*· ο δε ovre εΙδί~ 
rai εφη, έ&ατνμαζί jg τό γεγονος ώς οίδεν δτβεν των 
ιιαφοπον πρηγματων ίτηστάμενος. δ δε *Αρτα$ερ*τ,ς 
ορΐαν ανιόν ηχνάζοντα eLrs, ειδως την «ιοεχίην της 
σποοτασιος* Ουτο τοι} *1<ττια78, ϊχει χατα ταντα τα 
*1 ρήγματα’ τοντο ίο  νποδημα ϊφφαψοις μεν αν, νπεδη- 
σατο δε Αρκπαγδρης.

2.' Λρταφίρνης μεν ταντα (ς την απδστασ** ΐχοντα 
Λ τ8* ΙσηαΊος δε δείσαζ ώς σννιέντα *Αρταφερηα, νπο
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την πρώτψ έπελθούσαν νύχτα άπίδρη (πι θάλασσαν, 
βασιλέα ΑαρεΊον (ξηπατηχως · ος Σαρδώ νήσον την 
μεγίστην νποδεξάμενος χατεργάσασ&αι, νπέδνΐ'Β των 
*Ιωνων την ηγεμονίην του ττρδ? ΑαρεΙον πο)έμον. διά
βας δε (ς Χίον ibid η υπό Χΐων, χαταγνωσ&είς προς 
αυτών νεώτερα πρησσειν πρνγγματα ig έωντους in 4α -  
ρείον. μα&όντες μέντοι οί Χιοι τον πάντα λόγον, ώς 
ποΗμιος εΐη βασιλε'ί, έλυσαν αυτόν.

3. *Ενταν&α δη είρωτεώμενος ύπο ιών *ΐώνων δ 
ι*Ιστια~ος, χατ ο τι προθύμως ουτω ίπίστεύο τώ Ι/ίρι-
: σταγόρη άπίστασ&αι όσιο βασιλέος καί κακόν τοσουτον 
> ειη *Ιωνας έξεργασμενος, τψ  μεν γω'ομόνην αύτοίσι αΐ- 
τίην ου μάλα έξέφαινε, ό δε Όεγέ σφι ώς βασιλεύς 4  α- 
ρε7ος έβον)ενσοπο Φοίνικας μεν έξαναστησας iv τη */ω- 
νίη χατοιχίσαι, *Ιωνας δε iv τη Φοινίκη, καί τούτων 
eo’exot {πιστείέειε. ουδόν τι πάντως τούτα βασύεος βον- 
λενσα μόνον έδειμάτου τους *Ιωνας.

4. Μετά δε ό * Ιστία!ος δι άγγϋ.ου ποιούμενος *Ερ-

ίμίππου, όνδρος *Αταρνέϊτεω, τοίσι iv Σαρδισι (ούσι 
Περσιών εττεμπε βιβ)1α ως προ)ε)εσχηνευμενων αυτοί 
άποστασιος περί, ο δε Ερμιππος, προς τούς μεν άπε- 
πέμφ&η, ου διδοΊ, φόρων δέ ένεχείρισε τά βιβ)ία *Αρτα- 

» (̂ ίρτ'εϊ. ό δέ μύθων άτίαν το γινόμενον, (κέλευε τον 
Ερμιππον τα μεν παρά τον 'ίστιαίου δούναι φέροττα 
τόΐσί περ εφερε, τά δέ αμοιβαία τά παρά των Περσιών 

ί αντιπεμπόμενα 'Τστιαίο) ίωντώ δούναι, τούτων δέ γενο· 
'μενών φανερών άπέχτεινβ έν&αύτα ποΏ&ύς Περσιών ο 
*Αρταφόρνης.

5. Περ\ Σαρδις μεν δη έγένετο ταραχή · *Ιστιαίον 
δέ τούτης άποσφαΗντα της (λχιίδος Χιοι χατηγον (ς
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Μίλητον, αίνου ‘ίστιαίον δει,&έιτος. οϊ δε Μιλησιοι| 
άσμενοι άπαλλ,αχ&έντες ναι ^Αρισταγορεω, ονδαμώς ' 
πρό&υμοί ησαν άλλον τύραννον δέκεσ&αι ές την χώρην 
οιά τε έλεν&ερίης γευσάμενοι. καί δη (νυχτός γαρ έοΰ- 
στ,ς fiij] έπειράτο νοτιών δ 'ίστιαίος ές την Μίλητον) 
τιτρώσκεται τον μηρόν υπό τευ των Μιλησίων. ο μεν. 
δη ώς απωστός της έωντον γίνεται, άπικνέεται όπίσω ές 
τψ  Χ ίο ν  έν&εντεν δε, ου γαρ επει&ε τους Χίονς ώστε 
έωντω δούναι νέας, διέβη ές Μυτιλήνη? καί ϊπεισε Αε- 
σβίονς δονναΐ οΐ νέας, οι δέ πληρώσαντε; οχτώ τριηρεας 
επ)£ον αμα 'ίστιαίω ές Βυζάντιον, έν&αντα δέ ιζυμενοι 
τας έχ τον Πόντου έχπλωουσας των νεών Οώμβανον, 
πλψ  η όσοι αυτών 'ίστιαίω εφασαν έτοιμοι είναι πείσε- 
σ&αι.

6. * Ιστιαίος μέν νυν ναι Μυτιλψαίοι έποίενν ταντα · 
έπι δε Μίλητον αντην ναυτικός’πολλ,ός καί πεζός ήν 
στρατός προσδόκιμος* σνστραφέντες γαρ οι στρατηγοί 
των Περσιών ναι εν ποιησανίες στρατόπεδον ηλαννον 
έπί την Μίλητον, τα άλλ,α ποΜσματα περί έλασσονος 
ποιησαμενοι. του δε ναυτικόν Φοίνικες μέν %σαν προ- 
Φυμοτατοι, συνεστρατευοντο δέ καί Κύπριοι νεωστί κα
τεστραμμένοι καί Κίλικές τε καί Αιγύπτιοι.

7. Οι μέν δη έπί την Μίλητον καί trip άλλην *Ιωνίην 
έστρατενον Ιωνες δέ, πνν&ανόμενοι ταντα επεμπον 
προβονλονς σφέων αυτών ές Πανιώνιον, άπικομένοισι 
δέ τοντοισι (ς τούτον τον χώρον καί βονλευομάοισι 
εδοξε πεζόν μέν στρατόν μη σνλλέγειν άντίξοον Πίρσησι,

' άλλα τά τείχεα (/νεσ&αΐ α ντους Μιλησίονς, το δέ ναυ
τικόν πληρούν νπολειπομένονς μηδεμίαν των νεών, πλη
ρώ σαντας δέ σνλλέγεσ&αι την ταχίστψ ές Λαδην, προ-
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ναυμαχησοντας Μίλητον, η δέ Αάδη έστ] νήσος σμιχρη 
ini τη π oh τη Μιλησίων κείμενη.

8. Μετά δε τ αντα πεπληρωμΐι 'η σι τη σι νηνσι παο- 
ησαν οι *Ιωνες, συν δε σφι και Αιολίων οι Αέσβον νί· 
μονται. έτασσοντο δέωδε· τό μιν προς την ηω είχον 
χέρας αντοϊ Μΰ.ησιοι, νέας παρεχόμενοι όγδώκοντα· 
&χο\ηο & τούτων Πριψίες δνωδεχα νημσι και Μνονσιοι 
τρισι vr/νσί * ΜυονσΙων δε Τηώι εΐχοντο έπταχαίδεκα 
Yijval· Τηΐων δε εΐχοντο ΧΊοι έκατόν ντμσΐ* προς ύΐ 
χούτοισι *Ερν&ραιοί τβ i t  άσσοντο καί Φωχαίις, *Ερυ· 
&ραΐοι μιν οκτώ νέας παρεχόμενοι, Φωκαίες δέ τρεις · 
Φωκαέων δε εΐχοντο Αέσβιοι rtjvoi ίβδομηκοντα · τιλεν- 
χιέίοι δέ έτάσσυντο ΐχοιτες το προς έσπέρην χέρας Σα- 
μιοί έξίριοντα νηυσί. πασέων δέ τοντέων δ σνμπας αρι
θμός έγένετο τρεις κα\ πεντηχοντα χάϊ τριηχόσιαι τριη- 
ρεες. ανται μιν >ΐώνων ησαν.

9. Των δε βαρβάρων το πλη&ος των νέων ησαν 
έξακοσιαι. ως δε και ανται άπίκατο προς την Μιλησίην 
και ό πβ£ος σφι άπας παρην, έν&αντα οι Περσιών 
στρατηγοί πνεόμενοι τό πλη&ος των *ΐάδων νέων χα· 
ταρρωδησαν μη ού δυνατοί γενωνται νπερβαλέσ&αι, καί 
οντω οντε την Μίλητον olοί τβ ϊωσι έξελείν μ η  ονχ ίον- 
τες νανχρατορες, πρός τβ ΑαρεΙου χινδννενσωσι κακόν 
τι Ιαβείν. χαντα έπύ^γόμενοι, σνλλέξαντες τών’ΐώνων 
τονς τυράννους, ο? ύπ* *Αρισταγόρεω μεν τον ΜιλησΙον 
χαταλν&ΐντες των άρχέων ΐφειγον (ς Μηδονς, έτνγχά
νον δέ τότβ επιστρατευόμενοι έπϊ την Μίλητον, τοντων 
τών άνδρών τους παρεόντας σνγχαλέσανιες Τλεγον σηι 
τάδε· *Ανδρες *Ιωνες, νυν τις ύμιων εν ποιησας φανίμω 
τον βασιλέας οίκον · τονς γάρ έωντον ΐχαστος νμέων
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π our μας πειράσΟω άποσχίζων άπδ τον λοιπού σιμμ α
χινόν. πρόΐσχόμενοι δε επαγγεί)κισ&8 τάδε, ώς πείσον- 
Ί€χΙ τ8 άχαρι ονδεν διά την άπόστασιν, ονδί σφι ούτε 
τα ίρα οντε τα ϊδια ίμπεπρησετat, -ουδέ βιαιότεροι* 
εξονσι ονδεν η προτερον είχον el δε ταντα μεν ον ποι- 
ησονσι, oi δε πάντως διά μάχης έλενσονται, τάδε σφι 
λεγετε ίπηρεαζοντες, τάπερ σφεας νοτίζει, ώς ίσσω Τίν
τες τη μάχη έξανδραποδιεννται, ναι ώς σφεων τονς παι-  
δας ίκτομίας ποιησομεν, τάς δε παρ&ενονς άνασττά- 
στονς ές Βάκτρα, ναι ώς τ ψ  χώρην άλλοισι παραδώ- 
σομεν.

10. ΟΙ μεν δη ελεγον ταντα · των δε *ΐώνων οι τύ
ραννοι διίηεμπον ννντδς έκαστος ίς τονς ίωντον Ιζαγ- 
γελλ.όμενος. οι δε *Ιωνες, ίς τονς ναι άπιχοντο ανται αι 
αγγελίαι, άγνωμοσννη τε διεχρεωντο ναι ον προσίεντο 
την προδοσίην, ίωντοίσί τε έκαστοι ίδάχεον μοννοισι 
ταντα τονς Πεοσας ίζαγγίλλεσ&αι. ταντα μέν νυν 
ι&ίως άηινομενων ίς την Μίλητον των Περσιών ίγίνέτο.

1 i. Μετά δε των 9ΐώνων σνλλ^χ&έντων ίς τιμ Αα- 
δην ίγίνοντο άγοραί. ναι δη νον σφι ναι άλλοι ηγορό- 
ωντο, ίν δε δη ναι δ Φωναενς στρατηγός Αιοννσιος 
λτγων τάδε· *Επι ξνρον γάρ ακμής εχεται ημίν τά π ρή
γματα, άνδρες *Ιωνες, η είναι ίλεν&ίρρεσι η δονλοισι, 
καί τοντοισι ώς δρψίίτησί’ ννν ών νμίοξ, ην μεν βον- 
λησ&ε ταλαιπωρίας Μίνεσ&αι, το παραχρημα μεν πό
νος νμΤν εσται, οΤο/ τε δε εσεσ&ε νπερβαλόμενοι τονς 
ίναντίονς είναι ίλευ&εροι * εϊ δε μαλανίη τε ναι άταξί η 
διαχρησεσ&ε, ονδεμίαν νμίων εχω (λπίδα μη ον δωσειν 
ίρφες δίνην τω βασιλει της άποστάσιος. άλλ* ίμοί τε 
1&Ι&εσ&β ναι ίμοι νμίας αντονς έπιτ ρέψατε· ναι νμϊν
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έγα1, \λεών τα Ισα νεμόντων, υποδέχομαι η ου σνμμίξειν 
τους πολέμιους η σνμμίσγοντας πολλόν έλασσωσεσ&αι.

12. Ταυτα άχουσαντες οΐ *Ιωνες έπιτρέπονσι σφέας 
αυτους τω Αιονυσΐω. ο δε ανάγων έχάστοτε έπι χέρας 
τας νέας, οχως τοισι έρέτησι χρησαιτο διέχπλοον ποιευ- 
μενος τησι ιηυσι δι9 α)Χη)£ων χαι τους έπιβάτας υπ)α- 
σειε, το λοιπόν της ημέρης τας νέας ϊχεσχε έπ αγχνρέων, 
παρείχε τε τοΊσι *Ιωσι πόνον δι* ημίρης. μέχρι μέν m  
ημερέων έπτα έπεί&ονχό τε χαι έποΐευν τό χελ^υόμενον · 
τ,η δέ ίπΐ τ αυτή σι οι *Ιωνες, οΐα απαΟέες έόντες πόνων 
τοιουτων τετριμμένοι τε ταλ,αιπωρίησί τε χαι ηλίοη έληξαν 
προς έωντους τάδε · τ/να δαιμόνων παραβαιτες τάδε 
αναπίμπλαμεν; ο'ΐτινες παραφρονησαντες χαι ίχπλωσαν- 
τες (χ τον νόου ανδρι Φωχαεΐ αλαζόνι, παρεχομένω νέας 
τρεις, έπιτρέψαντες ημέας αντονς εχομεν ό δε παρα
λαβών ημέας λυμαίνεται λ,υμησι ανηχίστοισι, χαι δη 
πολλοι μεν ημέων ές νουσονς πεπτώχασι, πολλοί δε ίπΐ- 
δοξοι τωυτο τοΰτο πείσεσ&αΐ εισι · προ τε τούτων των 
χάχων ημίν γε χρέσσον χαι 07ιών άλλο πα&έειν ιστι χαι 
την μέλλονσαν δονληίην νπομείναι, ητις εσται, μάλλον η 
τη παρεονση σννέχεσ&αι. φέρετε, τον λοιπού μη πει- 
έλωμε&α αυτόν. Ταυτα ελεξαν, χαι μετά ταυτα αυτίχα 
πεί&εσ&αι ουδεις η&ελ£, αλλ* οΤα στρατιη, σχηνας τβ 
πηξαμ&'οι έν τη νήσοι, έσχιητροφέοιτο χάϊ έσβαινειν ουχ 
έ&έλεσχον Ις τας νέας ουδ' αναπειρασ&αι.

13. Μα&όντες δε ταυτα γινόμενα (χ των *ΐώνων οΐ 
- στρατηγοί των Σαμίων, ίν&αΰτα δη παρ Αΐάχεος του

Συλοσώντος χείνονς τους πρότερον επεμπε λόγους ό 
Λιάχης, χελευόντων των Περσιών, δεομενός σφεων fxh-
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πεϊν την 'ΐώνων σνμμαχίην * οί Σαμιοι ών ορέωντες άμα 
μίν έονσαν άταξίην no)JJtv έχ των ’ΐώνων έδέχοντο τον; 
λόγους, άμα δε χάτεφαίνετό σιμ eivat, άδννατα τά βα- 
σιΗος ττ ρήγματα υπεοβαλέσΟ αι, εν τε έταστάμενοι ώς ει 
χαί το τιαρέόν ναυτικόν ίτιερβαΧοίατο τον Λαρεΐον, άΧ- 
Χο σφι ηαρέσται τίενταπΧησιον. προφάσιος ών im)xt- 
βόμενοι, έπεί τε τάχιστα είδον τους *Ιωνας αρνενμενσνς 
είναι χρηστούς, Ιν χίρδει ιττοιενντο περιποιησαι τά τε 
ίρα τά σφέ τέρα και τά Ιδια, ο δέ Λιακής, παρ οτεν 
τους λόγους έδέχοντο, ηαίς μεν rp> ΣνΧοσώϊτος του Λίά- 
χεος, τύραννος δί ίων Σάμον νττό τον ΜιΧησίον *Λρι- 
σταγόρεω άηεστέρητο τψ  άρχτρ κατάπερ οι άλλοι της 
9Ιωνίης τύραννοι.

14. Τότε ων έτίεΐ έπίπΧωον οι Φοίνικες, οι *Ιωνες 
άντανηγον χάϊ αυτοί τάς νέας έτϊί χέρας, ώς δε χαϊ 
άγχον Ιγένοντο χαι σννέμισγον άΧληΧοισι, το έν&εντεν 
ονχ έχω άτρεχέως σνγγράψαι, οϊτινες τών’Ιώνων έγένον- 
το άνδρες χαχοϊ η άγα&ο· έν τη νανμαχίη ταντη · άλ- 
ΧηΧονς γάρ χαταιτιώνται. λέγονται δε Σάμιοι έν&αντα, 
χατα τα συγκείμενα προς τονΛιάχεα, άειράμενοι τά ιστία 
άποπΧωσαι έχ της τάξιος ές την Σάμον, πλην ενδεχα 
νέων, τσυτέων δε οί τριήραρχοι παρέμενον και ένανμά- 
χεον,*' ανηχονοτησαντες τόίσι στρατηγόίσΐ' χαί σφι το 
χοινόν των Σαμίων εδωχε διά τούτο το πριγγμα έν στη- 
Χη άναγραφηναι ηατρόΟεν ώς άνδράσι άγα&οΊσι γενο- 
μένοισι * χαι Χστι αυτή η στηλη έν τη άγορη. ίδδυενοι 
δέ χαί Λέσβιοι τους προσεχέας φεύγοντας τώντό έποί- 
ew  τοίσι Σαμίοισι * ώς δε χαι οί πΧεννες τω ν  *ΐώνων 
έηοίενν τά αντά τούτα.

15. Των δί ηαραμεΐνάντων έν τη-νανμαχίη· ηεριί-
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φθησαν τρηχυτατα Χιοι ώς άποδειχννμενοί τβ έργα, 
λαμπρά και ovx ίθελοχαχέοντες. παρείχοντο μεν χάρ, 
ώσπερ χαι πρότερον είρέθη, νιας έχατόν, χαι in έχά- 
στης αυτέων άνδρας τεσσεράχοντα των αστών λογάδας 
ίπιβατενοντας· ορίωντες δε τους πολλούς των συμμά
χων προδιδόντας ουχ έδιχαίευν γενέσθαι τοίσι χαχοίσι 
ανιών ομοΊοι, αλλα μετ ο)1γων συμμάχων μεμοννωμένοι 
δΐΒΧ7ΐ)χύοντες ίναυμάχεον, ίς ο τών πολεμίων έλόντες 
νιας συχνάς άπίβαλον τών σφετίρων νεών τάς π)*ννας. ~ 
Χιοι μεν δη τησι λοιπησι τών νεών άποφενγονσι ίς την 
εωυτών.

16. “Οσοισι δε τών Χΐων αδύνατοι ησαν αΐ νέες 
υπό τρωμάτων, ουτοι δέ ώς ίδιώχοντο χαταφνγγάνονσι 
προς την Μυχάλην. νέας μεν δη αυτόν ταντη ίποχεί- 
λαντες χατέλιπον, οϊ δε πεζή ίχομίζοντο διά της ηπείρου, 
ίπει δέ ίσέβαλον ίς την ’Εφεσίην χομιζόμενοι οI Χιοι, 
νυχτός τβ άπιχεατο ίς αυιην χαϊ ιόντων τη σι χνναιξι 
αυτόθι θεσμοφορίων, ένθαυτα δη οι *Εφέσιοι t οντβ 
προαχηχοότες ώς είχβ περί τών Χίων, ιδόντες τβ στρα
τόν ίς την χωρην ίσβεβληχοτα, πάγχυ σφίας χαταδό- 
ξαιτες είναι χλώπας χαι ιέναι ίπι τάς γυναϊχας ίξεβοη- 
θεον πάνδημε} χαι ϊχτεινον τους Χίονς. οντοι μέν νυν 
τοιαυτησι περιέπιπτον τυχησι.

17. Διονύσιος δέ δ Φωχαενς, ίπεί τβ εμα&β τών 
*1ωνων τά πρηγματα διεφθαρμένα, νέας έλων τρείίς τών 
πολεμίων άπέπλωε ίς μέν Φωχαιαν ονχέτι, «ί εϊδώς ώς 
άνδραποδιείται συν τη ά)Χη *1ωνίη * ο δε Ιθέως ώς είχβ 
επλωε ίς Φοινίχην, γαυλονς δέ ένθαυτα χαταδυσας χαϊ 
χρήματα λαβών πολλά ϊπλωε ίς Σιχβλίψ, ορμεωμενος δέ

ι
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tvxhxrrsv Χτίστης χατεστηχεε 'Ελλήνων μίν ονδετός, Καρ- 
χηδονίων δε χαι Τνρσηνών.

4

18. Oi δε Πίρσαι irtd τε τζ ναυμαχώ ίνίχων τονς 
Ιώτας, την Μίλητον πολιορχεοντες ά  γης χαι θαλάσσης 
χαι νχορνσσοντες τα τείχεα χαι ησντοίας μηχανας 
ηροσγίροντες αΐρίονσι χατ αχρης δαω γγεΙ από της 
αποστασιος της ’Λρισταγόρεω9 χολ ηνδραττοδίσαντο την 
πολχν ώστε σνμπεσίειν το πα&ος τω χρηστηρίω τω ίς 
Μίλητον γενομέτοι,

19. Χρεωμενοισι γαρ *Λργείοισι b  Αελγο7σι mo) 
σατηρίης της τχόλιος της σγετέρης ίχρησ&η ιηίχοτνον 
γρηστηριον, το μεν ίς αντονς τον? ΐΑργείους φίρον, την 
δε παρεν&ηχην εχρησε (ς Μιλησίονς. το μ b  r w  ίς τονς 
Αργείονς εχον, έπεαν χατ α τοντο γενωμαι του λόγον, 
τότε μνησχλτρομαι · τα δε τοίσι Μάησίοισι ον ηαρεον- 
σι εχρησε, εχει ώδε·

Καί τότε δη, Μιλητε, χάχων Ιπιμηχανε ίργντ, 
ττολλοΐο*τ διΐπνον n  xai άγλαα δώρα χινηοη, 
oai δ* αλοχο t no/J.oTm πόδας νις-οι σ» χομητα*ς, 
τηον δ* ημετέρον Αιδνμοις α/./οκτ» μιληθεί,

τότε δη ταντα τονς Μιλησίονς χατελαμβανε, ότε γε άν- 
δρες μ& όί πλενιες ίχτείνοντο νττό των Περονών Ιόντων 
χομητεων, γνναιχες δε χα) τίχνα b  ανδραπόδων λόγοι 
έγίνοντο, ίρόν δε τό b  Αιδίμοιοτ, ό <£ΒΚ τε χαι το χρη- 
στηριον, σνλη&ίντα ίνεπίμπρατο. τον δ* b  τω ιρω 
τοντω χρημάτων ηολλανις μτημην διίρω&ι τον λόγον 
ίποιησόμην.

20. ’Εν& εντεν ο* ζογρη& ίντες τω ν Μ ιλησίω ν ηγοντο  
ές Σ ονσα . βασιλεύς δε στρεας Α αρεΐος χαχόν ονδεν άλλο 
n o tφ α ς  χατοίχισε Μ  r j  9Ερν&ρ%} χαλεομίνη θ α λά σ σ η ,

ν
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lv νΑμπη πόλι, naq ην Τίγρης ποταμός παραρ^έων ίς 
•θαλασσαν έξίει. της δε Μιλησίης χο'*ρης αυτοί μεν οΐ 
ΙΙέρσαι είχον τα περί την nohv καί το πεδίον, τα δε 
νπεράχρια ιδοσαν Καρσί ΙΙτβασενσι ίχτησ&αι.

21. ΓΙα&ονσι δε ταυτα Μιλησίοισι προς Περσιών 
ονχ απ&δοσαν την δμοίην Σνβαριται, οι Λαόν τβ καί 
Σχίδρον οΥχεον της πό)αος άπεστερημένοι. Σνβάριος 
γάρ άλονσης υπό Κροτωνιητίων Μιλησιοι πάντες ηβη- 
δον απεχείραντο τας χεφαλάς χαί πένθος μέγα προε- 
•θηχαντο* nohbg γάρ αυται μάλιστα δη των ημείς ΐδμεν 
ά)Χηλησι ίξεινωθησαν * ονδέν ομοίως χαί *Λ0ψαϊοΓ 
^Αθηναίοι μίν γάρ δ ήλον έποίησαν ΰπερα/θ εσ&έντες τη 
Μιλήτου ahoaei τjj τβ άλλη πολλαχη, χαί δη χαί ποιη·  
σαΐΊΐ ΦρυνΙχοι δράμα Μιλήτου άλωσιν χιχί διδάξαντι ίς 
δαχρυά τβ επεσβ το ϋέψρον χαί ίζημίωσάν μιν ως άνα- 
μνησαντα οΐχηία χαχά χιΜησι δρ αχ μ η σι, χαί ίπέταξαν 
μηχέτι μηδένu χράσθαι τούτη* το* δράματι.

22. Μίλητος μίν νυν Μιλησίων ίρημωτο· Σαμίων 
δε τοίσί τι Υχονσι το μίν ές τους Μηδους έχ των στρα
τηγών των aifετέρων ποιηθίν ουδαμώς ηρβσχε, ίδόχεε 
δΐ μετά την νανμαχίην αυτίχα βου)&νομένοισι, πριν η 
σφι ίς την χώρην άπιχέσθαι τον τύραννον Λιάχεα, ές 

'  άποιχίην ίχπλέειν μηδε μένοντας ΜηδοισΙ τε χαί Λιάχεϊ 
δονί^νειν, Ζαγχλαιυι γάρ οϊ άπδ Σιχελίης τον αυτόν 
χρόνον τούτον πέμπονιες ίς την *Ιωνίην αγγέλους ίπβ- 
χαΗοντο τονς*Ιωνας ίς Καλήν ’Αχτην, βονλόμενοι αυ
τόθι πόλιν χτίσαι ’/αίνων η δε Καλή *Λχτη αυτή χα- 
λεομένη ίστϊ μεν Σιχελων, προς δε Τυρσηνίην τβτραμ
μένη της Σιχελίης * τούτων ών έπιχαλεομένων οί Σαμιυι



μοννοι ’ΐώνων έστάλησαν, σ ίν  δέ σφι Μ&ησίων ol b -  
πεςρενγοτες. !& ω τοιονδε δη τι σννηνειχε γενέσ&αι.

23. Σαμιοι γαρ χομι ζόμενοι ές Σιχελίην έγίνοντο b  
Αοκροϊσι τόϊσι Επιζε^νρίοισι, χαϊ ΖαγκλαΊοι, αντοί τβ 
ζαι δ βασιλεύς ανιών, τώ οννομα ην Σζν&ης, περιεχα- 
&ίατο τχολιν ιών Σιχελων έζελεϊν βονλόμενοι. μα&ών δέ 
ταντα ο Ρηγίον τνραννος ’Αταξάεως, τότε έων διάφορος 
τοϊσι ZttposxiouTi, σνμμίξας τόϊσι Σαμίοισι άναπεί&ει 
ως χρεών ειη Καλψ  ματ 'Axvrp, έη ην ϊπλεον, lav χαί- 
ρειν, την δε Ζάγχλην σχεϊν έονσαν έρημον ανδρών. πει- 
& ο μενών δέ των Σαμίων χαι σχόπων τψ  Ζάγχλην, &- 
&αντα οι Ζαγχλοάοι, ώς έπν&οπο έχομένην ττρτ πόλιν 
ιωνιών, εβοηΰεον avrjj χαι έττεχαλέοντο 'ίπποκράτεα 
τον Γελης τύραννον * φ  γαρ δη σφι οντος σύμμαχος, 
έπεί τε δέ αντόϊσι ζαι δ 'Ιπποκράτης σνν τιη στρατί*} 
ηκε βση&ίων, Σκν&ην μεν τον μονναρχον των Ζαγκλαί- 
ων ώς άποβαλόντα την πόλιν δ 'Ιπποκράτης πέδη σας 
και τον αδελφεδν αντον Πν&ογίτεα, ές *Jyvxov πόλιν 
άπέπεμψε, τους δέ λοιπούς Ζαγκλαίονς χοινολογησάμέ
νος τόϊσι Σαμίοισι και δρχονς δονς και δεξάμενος τιροέ- 
δωχε. μισ&δς δέ οι ην ειρημενος όδε νπδ των Σαμίων, 
πάντων των 6τίπλων κάϊ ανδραπόδων τα ημίσεα λαβεϊν 
των Ιν τι} πολι, τα δ' έπι των αγρών πάντα 'ίπποχρά- 
τεα ίαγγόνειν. τους μέν δη πλνΰνας τών Ζαγτάαίων 
αντδς b  ανδραπόδων λόγω είχε δησας, τονς δέ κορν- 
φαίονς τιντών τριιριοσίονς εδωχε τόϊσι Σαμίοισι και a- 
σφάξαι. ον μέηοι ο? γε Σάμιοι (ποίησαν ταντα.

24. Σχν&ης δέ δ τών Ζαγκλαίαν μοίν αργός ίκ 
*Irvzcv ίχδιδρτγτκει ές 'ΐμίρην, έκ δέ τσντης παρην ές την 
’ΛσΙην, και ανέβη παρά βασιλέα Ααράον. καί μ*ν ένό-

%
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mas Jap slog πάντων άνδρών διχαιότατον είναι f οσοι έx 
της *Ε).Ιάδος παρ* έωντον άνεβησαν*· χαι γάρ παροατη- 
σά μένος βασύΐα ές Σιχελίην άπίχετο χαί αντις in της 

1 ΣιχεΗης όπίσω παρά βασιλέα, ές ο γηραϊ μέγα όλβιός 
1 ίων έτ shy τη σε έν Πέρσησι.

25. Σάμιοι δε άπαλ).αχΟέντες Μηδων άπονητι πό- 
* 'i λιν χάύΐστψ Ζάγχλ.ην περιεβεβληατο. μετά δε την ναν- 
’ μ(ίχίψ  την υπέρ Μιλήτου γβνομενψ Φοίνικες χε)^νσάν-

των Περσιών χατηγον ές Σάμον Αϊάχεα τον Συλοσώντοςί 
ώς πολλον τβ άξιον γενόμενόν σιρισι χαϊ μεγάλα χατερ- 
γασάμενον * χαϊ Σαμίοισι μουνοισι των άποστάντων 
από Ααρείον διά την ιχλειψιν των νέων των έν τη ναν- 

' ' μαχίη ουτβ η πόλις ουτβ τα ιρά ένεπρησΌη. Μιλήτου
δε άλονσης αυχίχα Καρίην εσχον οϊ 7/ε/;σα*, τάς μεν 
έ&ελοντην των πολίων νποχνψάσας, τάς δί ανάγκη 
προσηγάγοντο. ταντα μεν δη οντω έγίνετο.

26. 7στια/ω δε τω Μιλησίο) έοντι περί Βυζάντιον 
\ και σνλλαμβάνονη τάς ’ΐώνων ν).κάδας έχπλωονσας έχ 
’ του Πόντου έξαγγέΒ^ται τά περί Μίλητον γενόμενα,

τα μεν δη περί‘Ελλήσποντον ϊχονια πρίσματα έπιτρά- 
πει Βισαλτη Απολλοφάνεος παιδί *Αβνδηνφ9 αίτιός δε 

1 εχων Αεσβίους ές Χίον ux)jsb, xal Χίων φρονρη ού/
1 προσιεμένη μιν σννέβαλβ έν Κοίλοισι χαλεομένοισι της

^Χίης Χωρηζ· τούτων τβ δη έφόνενσε σνχνους, χαι των 
λοιπών Χίων, οΤα δ'η χεχαχωμίνων έχ της ναυμαχίης, 6 
'ίστιαιος εχων τους Λεσβίονς έπεχρ άχησε, έχ Πολίχνης 
της Χιών όρμεωμενος.

27. ΦιΗβι δέ χως προσημαίνειν, ευτ αν μΰΧχ με
γάλα χαχά η πό)4 η t&vei εσεσ&αι * χαι γάρ Χίοισι 
προ τούτων σημηϊα μεγάλα έγένετο. τούτο μεν σφι

LIB. VL CAP. 2 2 —  27. 175
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πέμψασι ές Δελφούς χορόν νεηνιέων ίχοα'ον δυο fιοννοι 
τούτων άπενόστησαν, τους δε οκτώ τβ και έννενηκοντα 
αντών λοιμός νπολαβων άπηνειχε, τούτο δέ εν τί} π oh 
τον αντον τούτον χρονον, ο)1γω προ της νανμαχίης, 
π α ιοί γραμματα διδασκομένοισι εν έπεσε η στέγη, ώστε 
ατι ivcnov και είκοσι παίδων εις μοννος άπέφνγε. ταν- 
τα μεν σφι σημίμα δ ·&εδς προέδεξε, μετά δε ταντα η 
νανμαχίη νπολαβονσα ές γόνυ την πόλιν εβα)ε · έπί δέ 
τρ νανμαχίη έπεγένετο 'ίστιαίος Αεσβίονς άγων * κεκα- 
κωμένων δέ των Χίων, καταστροφήν ενπετέως αντών 
έποιησατο.

28. * Εν δεντενΗλέ δ- 'ίστιαίος έστρατενετο έπί Θά
σον, άγων ’ΐώνων και Αϊολέων σνχνονς. περιχατημένο) 
δέ οί Θάσον ήλθε άγγεΧίη ώς οι Φοίνικες άναπλώονσι 
έχ της Μίλητον έπί την άλλην 3Ιωνίψ. πν&δμενος δέ 
ταντα Θάσον μέν απόρρητον λείπει, αυτός δέ_ές την 
Αέσβον ηπείγετο άγων πάσαν την στρατιην. έχ Αέσβον 
δέ λιμαινονσης οί της στρατιης πέρην διαβαίνει, έχ τον 
Αταρνέος ώς άμησων τον σίτον, τον τε έν&εντεν και 
τον έχ Καίχον πεδίον, τον των ΆΙνσων. έν δε τοντοισ» 
τόίσι χωρίοισι έτνγχανε έών °Αρπαγος άνηρ ΙΙέρσης, 
στρατηγός στρατιης ονκ ολίγης, ο<,* οί άποβάντι συμ
βολών αντον τε 'ίστιάΐον ζωγρίη ελαβε και τον στρατόν 
αντον τδν πλέω διέφ&ειρε.

29. ’Εζωγρη ίλη δε δ 'ίστιαίος ώδβ’ ώς έμάχοντο οί 
"Ελληνες τόίσι ΙΙέρσησι έν τη Μαληνη της Ι/Ιταρνείηδος 
χώρης, οί μέν σννέστασαν χρόνον έπϊ πολλδν, η δέ ίπ
πος νστερον δρμη&εΐσα έπιπίπτει τόίσι Ελλησι· τό τε 
δη ϊργον της ίππον τούτο έγένετο, και τετραμμένων των 
'Ελλήνων δ 'Ιστιαίος έλαίζων ονκ άπολέεσ&αι νπδ βασι-
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ίος διά την παρεονσαν άμαρτόδα φύ.οψνχίην τοιψδε 
ivu αναιρέειαΐ' ώς φενγων τε χατελαμβάνετο νη άν- 
ρος Πέρσεω xal ως χαταιρεομενος νη αυτόν ΐμελ)& 
νγχεντηθησβσ&αι, Περσίδα γλώσσαν μετεις χαταμη- 
νει έωντδν ώς eh] ‘ίστιαΊος ο Μιλήσιος.

30. El μέν νυν, ώς έζιογρηϋη, άχθη αγόμενος πα
ν βασύΐίΐ Ααρείον, ο δ* οντ άν επαθε xaxov ονδέν 
οχέειν έμοϊ, άπηχέ τ αν αντω την αϊτίην νυν δέ j αν 
1ηών τ8 τούτων εΐνεχα, χαϊ \να μη διαφυγών αντις 
έγας παρα βασιλεί γένηται, *Λρταφέρνης τβ δ ΧαρδΙων 
τταρχος χαι δ λαβών "Ayπάγος, ώς άπίχετο άγόμενος ές 
ζόρδις, ίο  μίν αχηον σώμα αυτόν ταντη ανεστανρωσαν, 
i]V δέ χβφαλην ταριχενσανιβς άνηνειχαν παρά βασιλέα 
ίαρείον ές Σοΰσα. Ααρείος δέ πνΰόμενος ταυια Χαι 
ησιτιησόμενος τους τανια ποιησαντας οτι μιν ού ζώ- 
•νια άνηγαγον ές οιμιν ι ψ  έωντον, την χεφαλην την 
Ιστιαίου λονσανιός τβ χαϊ περιστείλαντας βυ ένειείλατο 
δάιραι ώς όνδρδς μεγάλως έωντω τβ xal Πέρσησι ενερ- 
|ί̂ τβω. τά μίν περί ‘Janiulov οντω εσχε. 
ι| 31. 0  ϋβ vuvuxog στρατός δ Περσιών χειμερίσσς 
ptyi Μίλητον, τω δεντέρω έτβι ώς άΐ’έπλωσε, αιρέει βύ- 
ίμΐίτέως τας νήσους τάς προς τη ηπβίρω χειμένσς, Χίον 
\*α\ Λέσβον χαι Τένεδον, όχως δέ λάβοι τινά τών νήσων, 
ως ίχαστην αίρέοντες οι βάρβαροι έσαγηνβνον τους άν~ 
ίλρωπονς. σαγηνενονσι δέ τόνδε τον τρρπον* άνηρ άν· 
ίδρος αιρόμενος της χειρδς έχ θαλάσσης της βορηΐης έπϊ 
την νοτίην διηχονσι, χάϊ έπειτα διά πόσης της νήσον 
διέρχονται έχ&ηρενοντες τους ανθρώπους, άΐρεον δέ χαϊ 
τ̂ας έν τη ηπείρω πόλιας τάς’ΐόδας χατα τά αντα* πλην
ονκ έσαγηνευον τους ανθρώπους* ον γάρ οΐα τ* ην. 

Herod. II." Μ
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32. *Ev&awu Περσιών οί στρατηγοί ονχ έψενααν - 
το τάς σπειλάς τας έπηηείλησαν τοϊσι *Ιωσι στρατοπε- 
δευομένοισι ίναντία σφίσι. ως γάρ δη έπεχράτησαν τω 
ηολίων, ηοΐίδάς τε τους ενειδεστάτονς έχλεγόμενοι έζέ- 
ταμνον xal ΙποΙανν αντί [τον] είναι Ανορχίας ευνονχονς 
ν.α\ παρ&ένονς τας χαλλιστενονσας άνασηαστονς ηαρ 
βασιλέα' ταυχά τε δΐ) inolsw , νάϊ τας π ohag ένεηίμ- 
ηρασαν αντόϊσι ιροϊσι. οντω δη το το/τον ’ϊωνες χατε· 
δονλώ&τ^σαν, πρώτον μεν υπό Ανδών, δϊς δε έπεξης τό
τε υπό Περσιών.

*

/
33. *Από δε ’Ιωνίης απαλλασσόμενος ό ναντιχό\ 

στρατός τά in  αριστερά ίσπλέοντι τον *Ελλησπόντ< 
άϊρεε πάντα * τά γάρ ini δεξιά αντοισι τοϊσι Πίρσησι 
υποχείρια ην γεγονότα χατ ήπειρον. Εισι δε έν τ?\ 
Ευρώπη αϊδε τον *Ελλησπόντου, Χερσόνησός τε, ir τη\ 
7χόλιες συχνά), ενεισι, χα) Περιν&ος χαι τά τειχεα τάΐ 
ini Θρη'ίχης χαι ΣηλνβρΙη τε ναι Βυζάντιον. Βυζάντιοι' 
μεν rvv xat οι πέρη&εν Χαλχηδόνιοι οίδ' νπέμειναν επι
πλέοντος τους Φοίνιχας, ά)£ οϊχοντο άπολιπόντες τη>\ 
σφετέρην εσω 4ς τον Ενξεινον πόντον, xal έν&αντα πό 
λιν Μεσαμβριην οιχισαν' οι δέ Φοίνικες χαταχανσαντι 
ταντας τάς χώρας τάς χαταλεχ&εΐσας τράπονται ini 
Πρ'οχοννησον χαϊ Αρτάχην, πνρι δε χαι ταντας νείμαν- 
τες επλωον αντις 4ς την Χερσόνησον, έξαιρησοντες τάι 
έπιλοιπονς των πολίτον, όσας πρότερον προσσχόντες οι 
χατέσνραν. ini δέ Κνζιχον ονδε επλωσαν άρχψ' nvro 
γάρ Κνζιχηνώ ϊτι πρότερον τον Φοινίκων εσπλον έγε 
γόνεσαν υπό βασιλίί, ΟιβάρεΊ τω Λίεγαβάζον όμολογη 
σαντες, τω iv ΑασχυλεΙοι υπάρχω, της δε Χερσονησ
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p b)v Καρδίης πόλιος, τάς αλλας πάσας έχειροισαντο οί 
■it Ο ο ί νίκες.
& 34. 'Ετνράννενε δε αυτιών μέχρι τότε Μιλτιάδης ο
ψ 'ίίμωνος του Στησαγόρεω, χτησαμένον την αρχήν ταυ- 
tfi ψ  πρότερον Μιλτιάδεω τον Kxnpilov τρόποι τοιωδε· 
•f 'hov Αόλογκοι Θρηίκες την Χερσόνησον τ αυτήν, οντοι 

& οί Αόλογκοι πιεσβέντες πολίμω νπο ’Αψινθίων ές 
fit' άλφους επβμψαν τους βασι)£ας περί τον πολέμου χρη- 
ά toμένους. η δε ΠυΟΙη σφι uvbOs  οικιστήν έπάγεσ&αι 

&7jr2 την χώρην τούτον ος αν σφεας άπιόντας έκ του Ιρου 
τρωτός ini ξείνια κα)άση. ιόντες δε οί Αόλογκοι την 
ρην όδον διά Φοιχίων τβ κ α ι  Τίοιωτών ηϊσαν,  xal σφεας 
*ς ουδεις έκάλεέ, ίχτράπονται in ’Λϋηνέων.

35. 9Εν δε τησι *Λθηνησί τηνικαντα είχε μεν το παν 
ιράτος ΙΊεισίστρατος, άτάρ ίδυνάστενε και Μιλτιάδης 
> Κύψελον ίων υΙ'/.Ιης τεΟριπποτρόφον, τά μεν ανέκα
θεν άπ Λιακόν τβ και Αίγίνης γεγονώς, τά δε νεώτερα 
Αθηναίος, Φιλαιου του Λϊαντος παιδός γενομένου πρώ
του της οικίης ταντης \* Αθηναίου, οντος 6 Μιλτιάδης 
κατημενος iv τοίσι προϋνροισι τοίσι έωντον, ορίων τους 

^ΆΔολόγκονς παριόντας έσθητα ονκ ίγχωρίην έχοντας και 
^Λνάχμάς προσεβώσατο, xal σφι προσελθονσι έπηγγείλα- 

ίο καταγωγήν xal ξείνια. οι δε δεχόμενοι χαϊ Ιςεινι- 
Ρ σθίντες υπ αυτου έξέφαινον παν οί το μαντηίον, ίκφη- 

ναντες δε έδέοντο αυτόν το» Όεω μ tv πείϋεσθαι. Μιλ- 
τιάδεα δε αχούσαντα παραυτίχα έπεισε ο λ ό γ ο ς ota 
άχθόμονόν τε τη Πεισιστράτον άρχη και βονλομενον 
έχποδών είναι, αυτίχα δε ίστάλη ίς Αελφονς ίπειρησο- 
μένος τό χρΐ}στηριον, εϊ ποιοΐη τάπερ αυτόν οι Αολογχοι 
προσεδίοντο.

' ' * M 2
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36. Κελενονσης δε χαϊ της Πν&ίης, οντω δη 
Μιλτιάδης δ Κνψϋ,ον, *Ολνμπια άναιρηχώς πρότερον f- 
τοντων τε&ρίπποι, τότε παραλχιβών *Α&ηναίων πάντα 
τον βονλόμενον μετέχειν τον στόλον, επλεε άμα τοΤσί|τ, 
Αολσγχοισι χαι εσχε την χώρην · xal μιν οι έπαγαγόμε-Β^ 
νοι τύραννον χατεστησαντο. 6 δε πρώτον μεν άπετείχισεΛ  ̂
τον Ισ&μόν της Χερσονησον ίχ Καρδίης πόλιος ές 11α ■ 
χτνην, ϊνα μη εχοιέν σφεας οι 'Αψίνΰιοι δηλέεσ&αι 
έσβάλλοντες ές την χώρην. είσί δέ οντοι στάδιοι εξ τβ 
χαί τρ'ιηχοντα τον ισ&μοχτ' από δε τον Ισ&μον τοντον 
η Χερσόνησος εϊσω πασά έστι σταδίων ειχοσι χαι τβ- 
τραχοσίων τό μίμος.

37. *Αποτειχίσας ων τον ανχινα της Χερσόνησόν ό 
Μιλτιάδης χαι τους *Λψιν&ίονς τρόττφ τοιοντω ώσάμε-ψι 
νος, των λοιπών πρώτοισι (πολέμησε Ααμψαχτμόίσι · 
καί μιν οι Ααμψαχηνοι λοχησαντες αίρεονσι ζωγρίη. ηΥτ4 
δε ό Μιλτιάδης Κροίσοι τω Ανδω έν γνώμη γεγονώςΛη 
πν&όμενος ών ό Κροισος ταντα πίμπων προηγόρενβη 
τόίσι Ααμψαχηνόισι μετιέναι Μιλτιάδεα · εί δε μη, 
πίτνος τροπον απείλεε έχτρίψειν. πλανωμένοχν δε τώ* 

-Λυμ\ραχψών έν τοίσι λόγοισι τι χΗλει τό έπος είναι, τά|$ 
σφι απείλησε ο Κροισος, πίτνος τρόπον έχτρίψειν, μόγιςΜ 
χοτέ μα&ων των τις πρεσβυτέρων είπε τό έόν, ότι πίτνς 
μούνη δενδρέων πάντων έχχοπείσα βλαστόν ονδένα /le-j^ 
τίει, αλλ,α πανωλε&ρος έξαπόΧΧνιαι. δεισαντες ων oil * 
Ααμψαχηνοι Κροίσον, λυσαντες μετηχαν Μιλτιάδεα. 111

38. Οντος μεν δη διά Κροίσον έχηενγει, μετά 
τελευτά άπαις, Τ ν̂ αρχήν τβ χα* τό χρήματα παραδονς I ** 
Χιησαγόρη τω'^Κίμωνος άδελφεον παιδί ομομήτριου. I  ̂
xui οί τελεντησανίι Χερσονησιιαι &νονσι ως νόμος οι· I

HO
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στ»;, χοί αγώνα hrmxor τέ χαι γνμηχοτ faιστΰ-it, b  
Ααμφαζητών ονδενϊ {γγίϊΈται άγΐνηζεσ&αι. πόλε· 

ον δε ιόντος προς Ααμφσχηνονς χαι Στησαγόρεα χα· 
'*· ελαβε asio&ctrvv άπαιδα, πΐηγεντα τητ χε^αλην πειU- 
)r m b  τω πρνταττ ι̂ω προς άνδρός αντομόί-ον μεν τώ 

w, πολέμιον δε χαι νπο&ερμοτϊοον τψ Γ^ω.

39. Τελεχττ/τοπττος δε χαι Στησαγόρεω τρόπω τα -  
b&crvxa Μιλτιάδεα τον Κιμωνος, Στησαγόρεω δε 

,ι ν  τίλριττ’σαττο? άδελ^εόν, χαταλαμψόμενον τα πρη· 
fun a (ηι Χερσόνησόν άηοστιλλονσι τριηρεΤ οΧ Πεισι- 
τρατιδαι, οι μ<7 χοί *Α&ηττ{σι faoitvr εν ώς ον σντ- 
!ιδότες δη&εν τον ποπρός Κίμωνος ανιόν τον θάνατον, 
ον Ιγώ b  αλλω λόγω σηματίω ώς fy im o . Μιλτιάδης 
i  άπιχόμηος ίς την Χερσόνησον είχε χατ οϊχονς* το* 
Wfcigeor Στησαγόρεα δηϊαδη όπηψεων. οι δε Χέρσο· 

-  ifonai rcvT\tεπόμενοι τοντα σντελΐχ&ησαν από πασεων 
, Λν πολιων οί δνταστενοηες πάττο&ζν, χοιτώ δε στόλε» 
. rruxoueroi ως σ\11νπη9ησόμενοι (δε&τραν \·π ανιόν. 
f Μιλτιάδη; τε δη ισχει την Χερσόνησον, πενταχοσισνς 

3όσχων (πιχονρονς, χαι γαμιει *Ολάρσν τον Θριμχων 
. Ιασύίος ΰνγατιρα 'ΐίγησιπνλην.

<■ 40. Ο ντο; δε ό Κιμωνος Μ ιλτιάδης νεωστι μεν Ά η ·  
it 5U*0ee ίς  την Χ ερσόνησον, χαπτλάμβανε δε μ ιν  (λ ιό ν τ α  
0mUa τών χαιεχόντω ν πρηγμάτω ν χσλεπώ τερα. τρπω  

εάν γά ρ  m i τοίτω ν Σχν& ας ιη ενγε  * Σ χχ'άαι γά ρ  οί 
\  νομάδες ίρε&ισ&εντες νπ ό  βασιλίος Α αρείον σννεστρα- 
f  τςησαν χαι ηλχσαν μέχρι της Χερσόνησόν τα χτη ς. τ ο ν · 
^  τονς im όντας οί* νπομεννας ο 3ΓιΖτι<̂ *?> αςονγε imo 
^[Χ ερσσνη σσν , ίς  ο οι τε  2 k v $ a i άπσλλάχ& ησαν χολ μ ιν

t
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oi Αόλχνγχοι χατίηταγον όπίσω. ταντa μεν δη τρίτοι tra s; 
πρότερον (γεγονεε των τότε μιν χατεχόντων.

41. Τότε δε πννΟ ανομενος είναι τονς Φοίνικας έν 
Τενέδο), πληρωσας τριηρεας πέντε χρημάτων των παρε- 
οντων, απέπλεε (ς τας *ΛΌηνάς. καί ώσπερ ώρμηθη εκ 
Κηρδίης πολιος, επλεε δια του Μελανός κόλπον naou- 
ιιείβετο τε την Χερσόνησόν, και οί Φοίνικες οί πεοιπί- 
πτονσι τησι νηνσί. αυτός μιν δη Μιλτιάδης συν τη σι 
τεσσαρσι των νεών χαταφείγει ές *Ιμβρον, την δέ οί 
πέμπτην των νεών χατε7).ον διώκωπες οί Φοίνικες, της 
δε νεός ταυτής ϊτνχε των Μιλτιάδεω παίδων 6 πρεσβυ- 
τατος αρχών Μητίοχος, ovx (χ της 'Ολόρσυ του Θρηίχος 
έών θνγατρός, άλλ* (ξ άλλ.ης· χαι τούτον άμα τη νηι 
ειλον οί Φοίνικες, χαί μιν πνεόμενοι ώς εΐη Μιλτιάδεω 
παίς, άντγγαγσν παρά βασιλέα, δοχεοντες χάριτα με~' 
γάλην καταθησεσθαι, ότι δη Μιλτιάδης γνώμην one- 
δεξατο έν τόίσι *Ιωσι πείθεσθαι χελευων τόίσι Σχνθησι, 
οτε οί Σχνθαι προσεδεοντο λνσαντας την σχεδίην άπο- 
π)4ειν (ς την έωντών. Ααρείος δί, ώς οι Φοίνικες Μη- 
τίοχον τον Μιλτιάδεω άνηγαγον, (ποίησε κακόν μεν ον- 
δεν Μητίοχον, αγαθά δε συχνά’ καί γάρ οίκον και 
κτησιν εδωκε και Περσίδα γυναίκα, (χ της οί τέκνα (γ(~ 
νετο, τα (ς Πέρσας χεχοσμέαται. Μιλτιάδης δε (ξ *Ιμ- 
βρου άπιχνίεται (ς τάς * Αθήνας. »

42. Καί κατά τό έτος τούτο (χ των Περσιών οίδΐν 
ιτι πλέον (γενετο τούτων (ς ιείκος ηέρον *Ιωσι, ιυλά 
τάδε μεν χρήσιμα κυρία τόίσι *Ιωσι (γενετο τούτον τον : 
ίλεος' *Αρταη(ρνης ό Σαρδίων ύπαρχος μετταπεμψάμε- 
τος αγγέλους (κ των πολίων σννθτριας σψίσι ανιοΐσι 
τονς * Ιων ας ψάγχασε 7ΐοιέεσθαι,ϊνα δωσίδιχο ι είεν και *

τ*
?
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/η αλληλονς φέροιέν τβ καί αγοιεν. ταντό ίβ  ηναγχασε 
τυαειν, χαί τας χωράς σφίων μέτρησης νατό παρασόγ- 
γας, τους χαλέαοσι οι ΙΙέρσαι τα τριηχοντα στάδιά, χα- 
τ« δη τοντονς μέτρησης φόρους ειαξε έχόστοισι, οϊ xa- 
[τα χωρην διατελίονσι εχοντες έχ τοντον τον χρόνου αιεί 
ϊη  χαί ές ϊμε, ώς ίτάχΟησαν έζ *Αρταφέρνεος· έτόχ&η 
σαν δε σχεδόν χατ η τη, αν τα τα xai ηρότερον βΐχον. 
καί σφι ταντα μεν Βίρηναϊα ην.

43. Αμη δβ τω ϊαρι, των άλλων -λαταΧεΧνμίτων 
στρατηγών έχ βα σιλίος, Μαρδόνιος ό Γωβρυεω χατ έ
βαινε έπί χϊηλασσαν, στρατόν πολ).όν μεν χόρτα πεζόν 
αμα αγόμενος, πολλόν δε ναυτικόν, ηλιχίην τβ νέος Ιών 
χαι νεωστι γεγαμηχώς βα σιλίος Ααρείον χλνγατέρα *Αρ· 
τοζώστρην. άγων δί τον στρατόν τοντον ο Μαρδόνιος 
έπει τβ έγίτβτο έν τη Kihxliγ, αυτός μεν έπιβας έπϊνεός 
έχομίζετο αμα τη σι άλλη σι νηνσί, στρατιην δί την πεζήν 
άλλοι, ηγεμόνες ηγον έπί τον *Ελλήσποντον. ώς <5β πα- 
ραπλέων την *ΛοΙην απίχετο ό Μαρδόνιος ές την 'ίωνϊην, 
ένΰαντα μίγιστον Όώνμα έρέω τοϊσι μη αποδεχομένοισι 
Ε)Χηνων Ιίερσέων τοϊσι επτά *Οτάνεα γνώμην αποδίζα- 
σΟαι, ως χρεών εΐη δημοχρατέεσίλαι Πέρα ας · τους γαρ 
τνρίατονς των 'ΐώνων χαταπανσας παντας ό Μαρδόνιος 
δημοχρατίας χστίστα ές τας ηόλιας. ταντα δε ποιησας 
ηπείγετο ές τον 'Ελλήσποντον. ώς δε σννελέχ&η μέν 
χρήμα πολλόν νεών, σννελέχΟη δε κα ι πεζός στρατός 
πολλός, διαβόντες τη σι νηνσί τον 1Ελλήσποντον έπορευ- 
ον το δια της Ευρώπης, έπορεν οντο δε έπί τβ *Ερέτριαν 
χαί *Λϋψοις.

44. Ανται μεν ων σφι πρόσχημα ησαν τον στολον* 
αταρ έν νοιρ Ι'χοντες όσας~ 8ν πλείστας δνναιντο χατα-
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στρίηεσ&αι των 'Είΐψίδων πολίων, τον to μεν δη τησι 
νηνσί Θασίονς ονδέ χειρ ας άνταειρ αμένους χατεστρέ- 
ψαντο, τούτο δέ τω πεζω Μαχεδόνας προς τόίσι νπάρ- 
χονσι δονλονς προσεχτησαντο* τα γάρ ivtog Μακεδο
νίαν ε&νεα πάντα σφι ηδη ?ρ> υποχείρια γεγονότα, έχ 
μεν δη Θάσον διάβολόντες πίρην υπό την ήπειρον έχο- 
μίζοντο μέχρι *Αχάν&ου, ίχ δε ’Αχάν&ου δρμεωμενοι τον 
Αίλων περιέβαλλον. Ιπιπεσών δε σφι περιπ)έονσι βορης 
άνεμος μέγας τβ χαι άπορος χάρτα τρηχέως περιέσπε 
πλψλεϊ πολλάς των νέων ίχβάλλων προς τον Ά&οτν. )έ- 
γεται γαρ χατά τριηχοσίας μεν των νέων τας διαηΟα- 
ρείσας είναι, υπέρ δε δυο μνριάδας άν&ρωπων ώστε 
γάρ θηριωδέστατης Ιουσης της θαλάσσης ταντης της 
περί τον *Λ&ων, οι μέν νπο των θηρίων διεφ&είροντο 
άρπαζόμενοι, οι δε προς τάς πέτρας άρασσόμενοι, οι δέ 
αυτών νέειν ονχ έπιστέατο, χαι χατά τοντο διεφθείρον- 
το, οί δέ φίγεϊ. δ μεν δη ναντιχδς στρατός οντω έπρησσε.

45. Μαρδονίω δέ χαι τω πεζω στρτηοπεδενομένο) 
έν Μακεδονίτη ννχτός Ώρνγοι Θρηίχες ίπεχεΐρησαν, και 
σφεων πολλούς φονενονσι οί Ώρυγοι, Μαρδσνιον δέ αυ
τόν τρωματΙζονσι. ον μέντοι ονδέ αυτοί δονλοσννην 
διέφνγον προς Περσιών · ον γάρ δη πρότερον tmανί
ατη in των χωρίων τοντέων Μαρδόνιός, πρίν η σηεαζ 
υποχειρίους έποιησατο. τοντονς μέντοι χαταστρεψάμε- 
νος άπηγε την στρατιην όπίσω, άτε τω πεζω τβ προσ- 
πταΐσας προς τους Βρνγους καί τω ναντιχω μεγάλως 
περί τον *Λθων. ουτος μεν νυν ο στόλος αισχρώς άγω- 
νισάμενος απαΙλάχΟη ίς την *Λσ!ην.

46. Αεντέρω δέ Γτβϊ τούτων δ Ααρέιος πρώτα μεν 
Θασίονς διαβληθίντας·>ΰηό ιών άστυγεαόνων ώς από- *

*
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στάσιν μηχανοίατο, πέμψας άγγελον ίχϋ^νέ σφεας το 
τείχος περιαιρέειν καί της νέας ίς *Λβδηρα χομίζειν. οι 
γάρ δη Θάσιοι, οια \mo 'ίστιαίον τβ ίον Μιλησιον πο- 
λΛορχη&έντες χαι προσόδων ίονσέων μεγαλέων, {χρέωντο 
τοϊσι χρήμα σι νανς τβ νανπηγενμενοι μαχράς καί τείχος 
ισχυρότερον περιβαλλόμενοι, η δέ πρόσοδός σφι {γίνειο 
εχ τβ της ψιείρον xui άπο των μετάλλων, ίχ μεν γε των 
{χ Σχαπτης "Υλης των χρυσίων μετάλλων το {πίπαν 
ογδωχοντα τάλαντα προσηίε, {χ δε των ίν αυτή Θάσω , 
{λασσω μεν τούτων, συχνά δε οντω ώστε το έπίπην Θα- 
σίοισι έονσι χαρπών άτελ^σι προσηίε από τβ της ηπεί
ρου χαι των μετάλλων ϊτεος εχάστου διηχόσια τάλαντα, 
οτβ δε το πλβΤστον προσηλ.Οε, τριηχόσια.

47. Είδον δε χαϊ αυτός τά μέταλλα ταυ?α, καί μα- 
κρω ην αυτών -Οίουμασιώτατα τά οι Φοίνιχες άνενρον 
οί μετά Θάσον χτίσαντβς την νήσον ταυτψ , ητις νυν 
έπΐ τον Θάσον τούτον τον Φοίνιχος το οννομα εσχε. 
τα δε μέταλλα τα Φοινιχιχά ταντά {στι της Θάσου με- 
ταζν Αιννρων τβ χώρον χαλεομένον χαι Κοιννρων, άν- 
τιον δε Σαμο&ρηΙχης, ορος μέγα άνεστραμμένον ίν τη 
ζηρησει. τούτο μεν νυν ίστι τοιοντο.

48. Οι δε Θάαιοι τω βασιλεί χελενσαντι καί το τεί
χος το ση έτερον χατείλον χαι τάς νέας τάς πάσας ίχό- 
μισόν ίς Αβδηρα. Μετά δέ τούτο απεπειράτο ο 4 α -  
ρέίος των *Ελλήνων ο τι ίν νόω εχοιεν, χότερα πολεμέειν 
έωντζ) η παραδιδόναι σφέας αυτούς. διέπεμπε ών χη- 
ρνχας αλλονς άλλη τάξας άνά την 'Ελλάδα, χελενων αι- 
τέειν βασιλεί γην τβ καί ύδωρ, τούτους μεν δη ίς την 'Ελ
λάδα επεμπε · άλλους δε χηρνχας διέπεμπε ίς τάς έωντυύ
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δασμοη,όρονς πόλιας tag παρα&αλασσίονς, χελενων νέας 
τε μαχράς χαϊ ιππαγωγά πλοία ποιέεσ&αι.

49. ΟντοΙ τβ δη παρεσχευάζοντο ταίπα, και τοΊσι 
ηχονσι (ς την Ελλάδα χηρνξι πολλοί μέν ηπειρωτέων 
ϊδοσαν τα προ'ίσχετο αιτίων δ ΓΙέρσης, ηάντες δέ η)- 
σιώται ές τονς άπιχοίατο αίτησοντες. οι τβ δη άλλοι 
νησιώται διδονσι γην τβ χαι νδωρ Ααρείω, χαϊ δη χαϊ 
Αιγινηται. ποιησασι δέ σηι ταντα ι&έως 'Α&ηναΊοι 
έπεχέατο, δοχέοντες έπϊ σφισι έχοντας τους Αιγιντ,τας 
δεδωχέναι, ώς άμα τω Πέρση έπι σφέας στρατενωνται. 
χαϊ ασμενοι προφάσιος έπελάβοντο, φοιτέοντές τβ ές την 
Σπάρτην χατηγόρεον των Αϊγινητέων τα πεποιηχοιεν 
προδόντες την 'Ελλάδα.

50. Προς ταντην δε την χατηγορίην Κλεομένης υ 
ΑναξανδρΙδεω βασιί^υς έών Σπαρτιητεων διέβη ές Αίγι
ναν, βονλόμενος σν)λαβείν Αϊγινητέων τονς αίτιωτ ατούς, 
ως δέ έπειράτο σνλλαμβάνων, άλλοι τβ δη αντω έγίνρντυ 
αντίξοοι των Αϊγινητέων, έν δε δη xtu Κριός ο Πολυ- 
χρίτου μάλστα, ος ονχ εφη αντον ονδένα άξειν χαίρον- 
τα Αϊγινητέων· άνευ γάρ μιν Σπαρτιητέων τον κοινού 
ποιέειν ταντα, νπ Αχληναίων αναγνωο&έντα χρημασι · 
αμα γαρ αν μιν τω έτεροι βασι)Μ έλ&όντα σνλλαμβά- 
νειν. ελεγε δέ ταντα έξ επιστολής της Αημαρητον. 
Κλεομένης δέ απελαυνόμενος έχ της Αιγίνης εΐρετο τον 
Κριόν ο τι οι εΐη το ουνομα · ο δέ το έον εφρασέ οι. δ 
δέ Κλεομένης προς αυτόν ίηη * *Ηδη νυν χαταχάλχον 
ω Κρίε τα χέρεα, ώς σννοισόμενος μεγάλοι χαχω.

51. *Εν δέ τι} Σπάρτη τούτον τδν χρόνον νπομένων 
Αημάρητος δ * Αρίστων ος διέβαλλε τδν Κλεομένεα, έών 
βαάΛένς χαι οντος Σπαρτιητέων, οιχίης δέ της υποδεε-

% #
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στέρης, κατ άλλο μέν ονδέν νποδεεστέρης (Into γορ τον 
αντον γεγόνασι), κατά πρεσβυ)'ενείην δέ κως ιετίμηται 
μάλλον ή Ενρνσ&ένεος.

52. Λακεδαιμόνιοι γάρ ομολογεοντες ονδενί ποιητη 
λίγονσι (ivjov JΑριστόδημον τον *Λριστομάχου του Χλεο- 
δαίον τον Υλλον βασιλεύοντα άγαγείν σφέας ές ταντψ  
την χωρψ την νυν έκτέαται, αλλ’ ον τους Αριστόδημόν 
παίδας. μετά δέ χρόνον ου ποΌ.ον 'Αρκττοδημω τεκειν 
τψ  γυναίκα, τη οννομα είναι 'Λργείην · -θυγατέρα δε 
αντην λέγονσι είναι Αντεσίωνος του Τισαμενον τον 
Θερσάνδρου τον Πολυνείχεος · ταντην δέ τεκείν δίδυ
μα , έηιδόντα δέ τον3Αριστόδημον τά τέκνα νονσω τε- 
λουταν. Λακεδαιμονίους δέ τους τότε έόντας βουλεν- 
σαι κατά νόμον βασιλέα των / ταίδων τον πρεσβυτερον. 
ποιησασθαι · ονκων δη σφεας εχειν όκότερον ελωνται, 
ώστε και όμοιων και ίσων έόντων · ον δνναμένονς Si 
γνωναι, η καί προ τούτον, έπειρωτάν την τεκονσαν. τψ  
δέ ουδέ αυτήν φάναι διαγινωσκειν, είδνιαν μέν και το 
καρτα λέγειν ταντα, βονλομένην δέ εϊ κως άμφότεροι 
γενοίατο βασιλέες, τους ων δη Λακεδαιμονίους άπορέειν, 
απορεοντας δε πεμπειν ές Λελφονς έπειρησομένονς ό τι 
χρησονται τω πρηγματι. την δέ Ιΐυθίην κελενειν σφέας 

' άμφότερα τά παιδία ί]γι)σασθαι βασιλέας, τιμάν δε 
μάΐΐον τον γεραίτερον. τψ  μέν δη Γίνϋίην ταντα σφι 
ά%·ε)&ίν, τοίσι δέ Λακεδαιμονίοισι άπορέονσι ονδέν ησσον 
όκως έξευρωσι αχπών τον πρεσβυτερον, νιτοθέσθαι άν- 
δρα Μεσσψιον τω οννομα είναι Πανίτην νποθέσθαι 
δε τούτον τον Πανίτην τάδε τοίσι Λακεδαψονίοισι, φν- 
λαξαι τψ  γειναμένιρ όκότερον των παίδων πρότερον 
λούει καί σιτίζει· καί ψ  μέν κατά ταντα φαίνηται αιεί
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ποιενσα, τους δε παν ιξειν όσον τι και διζηνται και &ί- 
t-aim ίξενρεΐν· ην δε πλανάται χαΐ ίχείνη έναλλαξ not- 
ενσα, δηλα σφι εσεσ&αι ώς ονδέ ixeirrj πλέον ονδεν 
οίδε, ire άλλην τέ σφεας τραπέσ&αι οδόν, ίνβαντα δη 
τονς Σπαρτιητας χατα τας τον δΐεσσηνίον νπο&ηχας 
φνλειξαντας την μητέρα των*Αριστόδημόν παίδων λαβετν 
χατα ταντα τιυώσαν τον πρότερον χαΐ σίτοισι καί λον- 
τροισι, ονχ ειδνίαιν των εΤνεχεν ίφνλάσσετο. Χάβοντας 
δε το παιδίον το τιμώμενον ιερός της γειναμέττς ως iof 
ττροτερον, τρέφειν iv τω δημοσίω· και οι οννομα τε&η- 
ναι Ενρνσ&έιτα, τω δε νεωτίροι Προκλέα. τοντονς αν- 
δρω&ίντας αντονς τβ αδελφεονς {όντας λέγονσι διαφό
ρους είναι τον πάντα χρόνον της ζόης άλληλοισι, και 
τονς από τοντων γενομένονς ωσαύτως διατελεειν.

53. Ταντα μεν Αακεδαιμόνιοι λέγονσι μοννοι jEU 
Ιηνων, τάδε δε χατα ταντα λεγάμενα νπ* ‘Ελλήνων έγώ 
γράφω· τοντονς γαρ δη τονς Αοριέων βασιλέας μέχρι 
μεν Περσίας τον Αανάης, του &εον άπεόντος, χαταλε- 
γομένονς ορ&ώς νττ ‘Ελλήνων και αποδειχννμένονς ως 
είσι'Ελληνες· ηδη γαρ τηνικάνεα ίς "Ελληνας οντοι ίτΐ- 
λεον. ελεξα δε μέχρι Περσίος τοίδε εΐτεχα, αλί* ονχ 
ανέχα&εν ειι ελαβον, ότι ονχ έπεστι έπωννμΐη Περσίϊ 
ονδεμια πατρος &νητον, ώσπερ ‘Πραχλέι 'Αμφιτρνων · 
ηδη ων όρ&ω λόγω χρεωμένοι μέχρι τον Περσίος ορ&ως 
ειρηταί μοΓ από δε Αανάης της*Αχρισιον χαταλέγσντι 
τονς άνω αιει πατέρας ανιών φαινοΐατο αν ίόντες οι 
των Αωριέων ηγεμόνες Αιγύπτιοι Ι&αγενέες.

54. Ταντα μέν ννν κατά Ελληνες λέγονσι γεγενεη- 
λόγητατ, ώς δε ο Περσιών λόγος λέγεται, αντός ό Περ- 
σενς Imv ’Ασσνριος έγίνατο *Έλλην, άλλ* ονχ οί Περσίος
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πρόγονοι’ τούς δε ’Αχρισίον γβ πατέρας όμολογέοντας 
χατ οιχηϊάτητα Περσεί ονδιν, τούτους δε είναι, χατάπερ 
Ελληνες λέγουσι, Αιγυπτίους.

55. Και ταυτα μεν νυν περί τούτων εϊρησθω* ο τι 
δε Ιοντες Αίγνπτιοι, χαϊ ο τι άποδεξάμενοι ελατόν τας 
Αωριέων βασιλτμάς, άλλοισι γάρ περί αυτών ει'ρηται, 
έασομεν αυτά · τά δε άλλοι ου χατελάβοντο, τούτων 
μνημψ ποιησομαι.

56. Γίρεα δε δη τάδε τοΊσι βασύ&ύσι Σπαρτημαι 
δεδωχασί' ιρωσυνας δύο, Αιός τβ Ααχεδαίμονος χαϊ 
Αιός ουρανίου, χαϊ πόλεμόν γε ίχτρερειν ίπ ην άν βού- 
λωνται χώρην, τούτου δέ μηδένα είναι Σπαρτιτμέων δια- 
χωλυτην, ει δε μη, αυτόν Ιν τω άγει ένέχεσθαι· στρα- 
τενομενων δε πρώτους ιεναι τους βασιλέας, ύστατους δέ 
άπιέναι * έχατον δε άνδρας λογάδας έπϊ στρατιης φύ
λασσαν αυτούς ‘ προβατοισι δέ χράσ&αι ίν τη σι έξοδίτΓ 
σι όχόσοισι άν ων εθέλωσι, των δέ θυόμενων απάντων 
τά δέρματά τε χαϊ τά νώτα λαμβάνειν σφέας. ταυτα μεν 
τά έμπολέμια.

57. Τά δέ άλλα τα εϊρηναΐα χατά τάδε σφι δέδο- 
ταΐ' ην θυσίην τις δημοτελ η ποιέιμαι, πρώτους ini το 
δείπνον \Qbiv τους βασιλέας χαι από τούτων πρώτον 
αρχεσθαι, διπλησια νέμοντας έχοτέρω τά πάντα η τοΊσι 
άλλοισι δαιτνμονεσι · χαϊ σπονδαρχίας είναι τούτων χαϊ 
τών τνθέντων προβάτων τά δέρματα, νεομηνίας δέ άνά 
πασας χαϊ έβδομος ίσταμένου του μηνός δίδοσθαι Ιχ 
τού δημοσίου ιρηίον τέλειον έχατέρω ές ’Απόλλωνος χαϊ 
μέδιμνον αλφίτων χαϊ οίνου τετάρτην Ααχωνιχην χαϊ (ν 
τοΊσι άγώσι πάαι προεδρίας έξαιρέτους, χαϊ προξείνονς 
άποδειχνύναι τούτοισι προσχείσθαι τούς αν έΟέλωσι
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των αστώνt και ΠνΘίονς αίρέεσΘαι δνο εκήτερον' οι 
δε ΠνΘιοι εισι Θεοπρόποι ές Λελκρους, σιτεομενοι μετά 
των βασιλέων τα δημόσια, μη έλΘονσι δε τόισι βασι- 
λενσε έπϊ το δεϊπνον. άποπίμπεσΘαί σφι £ς τα οικία 
αλφίτων τε δυο χοίνικας έκατέρω και οίνον κοτύλην, πα- 
ρεονσι δε διπλήσια πότντα δίδοσΘαι * τωντό δέ τοντο 
και προς Ιδιωτέων κλη&έηας έπι δεϊπνον τιμασ&αι. τας 
δε μαντήίας τάς γινόμενός τοντονς φνλασσειν, σννειδί- 
ναι δε και τονς ΠνΘίονς. δικάζειν δε μοννονς τονς βα
σιλέας τοσάδε μοννα, πατρον/ον τθ παρΘένον περί, ές 
τον ΐκνίεται εχειν, ην μψιερ δ πατήρ αντψ έγγνήση, 
και οδών δημοσιέων περί, και ην τις -Θετόν παίδα ποι- 
ίεσΘαι έΘίλη, βασιλέων έναντίον ποιεεσΘαι. και πορί
ζει* βονλενο\'σι τόισι γέρονσι, έονσι δνων δίονσι τριή- 
κοντα, ην δε μη Ό.Θωσι, τονς μάλιστα σφι των γερόντων 
προσήκοντος εχειν τά των βασιλέων γίρεα, δνο ψήφους 
τιΘευίνονς, τρίτην δε την έωντών.

Ν 58. Ταντα μεν ζώσι τόισι βοσιλενσι δέδοται έκ 
τον κοινού των Σπαρτιητεων, άποΘανονσι δε τάδε· Ιπ
πίες περιαγγέλλονσι. το γεγονός κατά πάσαν τήν Λα
κωνικήν, κότα δέ την πολιν γυναίκες περιιονσαι λέβητα 
κροτέονσι. έπεαν ων τοντο γένηται τοιοντο, 1 ανάγκη £ξ 
οικίης έκαστης έλενΘέοονς δνο καταμιαίνεσΘαι, άνδρα 
τε και γυναίκα· μή ποιήσασι δέ τοντο ζημίαι μεγιίλαι 
ίπικίαται. νόμος δέ τόισι Λακεδαιμονίοισι κατά των 
βασιλέων τονς Θανάτους έστι ώντός και τόισι βαρβά- 
ροισι τοίσι έν τη *Λσίη· των γάρ ών βαρβάρων oi πλεν- 
νες τώντώ νόμω χρέωνται κατά τονς Θανάτονς των βα
σιλέων. έπεαν γάρ άποΘάνη βασιλενς Λακεδαιμονίων, 
έκ πασης $έϊ ΛακεδαΙμονος, χωρίς Σπαρτιητεων, άρι-
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Sfto) των περίοικων άναγχαστούς ές το χηδος ίέναι. 
τούτων ων xui των ειλωτέων χαι αυτών Σπαρτιητέων 
έπεάν σνλ)εχ&έωσι ές τώντό ποΏ.α'ι χύ^άδες, σνμμιγα 
τησι γνναιξι χότττονταί τβ προβνμως xui οίίμωγη δια- 
χρέωνται άπλετο), φάμενοι τον ύστατον αιεϊ άπογενό- 
μ εν ον των βασιλέων, τούτον δη γενέσ&αι άριστον. υς 
ό* αν έν πολεμώ των βασύ^ων άποχλάνη, τοντιρ δέ 
εΐΰωλον σχενασαντες έν κλίνη ευ έστρωμένη έχφέρονσι. 
έπεάν δε -&άψωσι, άγορη δέχα ημερέων ονχ ισταταί 
σφι ουδ' άρχαιρεσίη σννίζει, άλλα πεν&έουσι ταντας 
τάς ημέρας.

59. Συμφέρονται δε άλλο τάδε τοίσι Πέρσησί’ έπε- 
αν άπο&ανόντος τον βασιλέος άλλος ένίστηται βασιλεύς, 
οντος δ έσιών έλάν&εροί 6στις τι Σπαρτιητέων τω βα· 
σιλ,ιί η τω δημοσίω ώψειλβ' έν δ* αυ Πέρσησι ο καττ- 
στάμενος βασύ^υς τον προοφειλομενον φόρον μβτίει τη- 
σι πόλισι πάσησι.

60. Σνμφέρονται δί και τάδε Λιγνπτίοισι Λακεδαι
μόνιοι' οί κηρυχες αυτών και αυλ^ται και μάγειροι έχ- 
δέχονιαι τας πατρώας τέχνας, καί ανλητης τε αύλτ̂ τεω 
γίνεται χα\ μάγειρος μαγείρου χαι χηρνξ χηρνχος' ου 
χατά λαμπροφωνίψ έπιτι&έμενοι άλλοι σφέας παρα- 
χληΐονσι, ά)1ά χατά τά Φ πάτρια έπιτελέονσι. *ταντα μίν 

'δη ουτω γίνεται.
61. Τότε δε τον Κλεομένεα έόντα έν τη Αιγίνη ναι 

χοινά τη *Ελλάδι άγα&ά προσεργαζόμενον δ Λημαρητος 
διέβαλε, ονχ Λίγινητέίύν οντω χηδόμενος, ως φ&ονιρ χαι 
άγη χρεωμένος. Κλεομένης δε νοστησας απ ΑιγΙι·ης 
έβου)ενε τον Λημάρητον παυσαι <της βασιληϊης, διά 
πρίσμα τοιόνδε έπίβασιν ές αντον ποιούμενος · Λρίστω-
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νι βασιλενοντι έν Σπάρτη χαι γήμαντι γυναίκας δνο 
παΤδες ονχ έγίνοηο. χαι, ον γάρ σννεγινώσχετο αυτός 
τοντων είναι-αίτιος, γαμέει τρίτην γνναΐχα’ ώδβ δε γα
μέει. ήν οι φίλος των Σπαρτιητέων άνηρ, τώ προσεχτεί ο 
ιών αστών μάλιστα ο ’Αριστων. τοχπω τω άνδρι έτνγ- 
χανε έονσα γννη χαλλίστη μαχρω των έν Σπάρτη γνναι- 
χων, χαι ταντα μάηοι χαλλίστη ίξ αισχίστης γενομέτη. 
έονσαν γάρ μιν το είδος φλανρην η τροφός αυτής, οια 
αν&ρωτιων τβ __ιολβίων -θυγατέρα χαι δυσωδία έονσαν, 
προς δε χαι όρίονσα τους γονέας σνμφορην το είδος 
αυτής ποιενμένονς, ταντα ΐχαστα μα&ονσα έπιφράζεται 
τοιάδε * έφόρεε αίπήν άνά πάσαν ήμερην ές το τής ‘Ελέ
νης ιρον το δ* έστϊ έν τή Θεράπνη χαλενμένη, νπερχλβ 
του Φοιβηίου ιρον’ όχως δέ ένείχειε η τροφός, προς τβ 
τωγαλμα ϊστα χαϊ έλίσσετο την -θεόν άπαλλάξαι τής 
δνσμορφίης το παιδίον. χαι δή χοτε άπιονση έχ τον 
ιρον τfj τροφω γνναΐχα λέγεται έπιφανψαι, έπιφανεΊσαν 
δέ έπειρεσ&αί μιν ο τι φέρει έν τή αγκάλη, χαι την φρά- 
σαι ώς παιδίον φορέει, την δέ χελενσαί οι δεΤξαι, την δέ 
ον φαναι · απειρήσ&αι γαρ οί έχ των γειναμένων μηδενϊ 
έπιδειχννναι * την δέ πάντως ίωντΐ} χελενειν έπιδεΐξαι · 
ορώσαν δέ την γνναΐχα περί πολλον ποιενμένην Ιδί- 
σ&αι, οντω δη την τροφόν δέΐξαι το παιδίον’ την δέ 
χαταψωσαν τον παιδίον την κεφαλήν είπαι ώς χαλλι- 
στενσει πασέων των έν Σπάρτη γυναικών, άπδ μέν δή 
ταντης της ήμερης μεταττεσέειν το είδος, γαμέει δέ δή 
μιν ές γάμου ώρψ άπικομέντρτΑγψος ό’Αλκείδεω, οντος 
δη δ τον ’Αρίστωνος φίλος.

62. Τον δέ ’Αρίστωνα έκνιζε άρα τής γυναιχός ταν
της δ έρως’ μηχανάται δη τοιάδε* αυτός τβ τω era/V>$>,



τ

LIB. VI. CAP. 61 —  64. m

ον ην η γυνή αντη, νποδέχεται δωτινην δωσειν των 
ωνιον πάκων tv, το civ αντος έχείνος Ό,ηται, χαί τον 
iiiifiov έωντέμ έχέλενβ ωσαύτως την δμοίην διδόναι. δ 

ονδεν φοβη&είς άμφί τη γυναιχί, ορίων έονσαν χαί 
4ρίστωνι γννοΐίχα, χαταινίει ταντα ■ έπί τούτοισι δε ορ- 
•,ους έπηλασαν. μετά δε αντος τε δ :'Αρίστων ϊδωχε 
‘οντof ο τι δη ην, το eiXero των κειμηλίων των ’Αρίστω- 
ος δ Αγητος, χαϊ αντος την δμοίην ζητέων φέρεσ&αι 
ιαρ έχείνον, έν&αντα δη τον εταίρου την γνναϊχα έπει- 
>άτο άπάγεσϋαι. δ δε πλην τούτον μούνου τά άλλα 
ψη χαταινέσαι * αναγκαζόμενος μεστοί τω τε δρχο) χαϊ 
ης απάτης τι; παραγωγή απίει άπάγεσΟαι.

63. Οντω μιν δη την ιρίτην έσηγάγετο γνναϊχα δ 
\ίρίστων,' την δεντέρην άποπεμψάμενος. έν δέ οI χρόνφ 
\λάσσονι χαϊ ον πληρωσασα τούς δέχα μήνας η γν%·η 
ρύτη τίχτει τούτον δη τον Αημάρητον. χαϊ τις οί των 
\άχετέων έν Όωχο) χατημίνω μετά των έφορων έξαγγέλΣει 

ς οί παίς γέγονε. δ δε έπιστάμενός τβ τον χρόνον τω 
γγάγετο την γνναϊχα, χαί έπϊ δαχτύλων συμβαλλόμενος 
■ονς μήνας, είπε άπομόσας· Ονχ άν έμδς εΐη. τούτο 
\χονσσν μεν οι έφοροι, πρί/γμα μέντοι ονδεν εττοιησαν- 
ο το παραντίχα. δ δε παίς ανξετο, χαί τω ’Αρίστωνι 
'ό εϊρημένον μετίμελΑ- πάϊδα γάρ τον Αημάρητον Ις τά 
ια)·ΐστά οί ένόμισε είναι. Αημάρητον δέ αντω οϋνομα 
&Β7ο διά τόδε · πρότερον τούτων πανδημεί Σπαςτιηται 
(ίρίστωνι, ώς άνδρί ενδοχιμέοντι διά πάντων δη των βα- 
κλέ'ων των έν τη Σπάρτη γενομένων, αρην έποιησαντο 
ιαίδα γενεσχλαι. διά τοντο μέν οί το οννομα Αημάρητος 
k ith ,.“ I

64. Χρόνου δέ προϊόντος, ^Αρίστων μεν άπέξλανε  ̂
IlEUOD. II. Ν
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Αημάρητος δε εσχε την βασύ,ηιην. εδεε δε, ώς tot 
άνάπνστα γενόμενα χαντα χαχαπανσαι Αημαρητον τη 
β α σ ιλ η ΐη ς , δι* ά ΚλεομένεΊ διεβΧη&η μεγάλος πρόχερόΛ^ 
τε δ Αημάρήχος άπαγοητών χην σχραχιψ (ζ *ΕλενσΗοΛ 
χαί δη χαι xoxe έτι Αιγινητίων χονς μηδίσανχας <5ία-Ι| 
βανχος Κλεομένεος. I

65. 'Ορμη&εις ων άποχίνννσ&αι δ Κλεομένης σνν " 
χί&εται Λενχνχιδτ} χω Μενάςεος χ ον *Αγιος, έόντι οΐχίη 
χης αντης Αημαρηχο), in ω χε, ην ανχδν χαχασχη 
βασιλέα αντί Αημαρίμον, ΐψεταί ol in3 Αιγινίμας. δ δ 
Αενχνχίδης ην έχ&ρδς χω Αημαρηχω μάλιστα γεγονι 
διά πρήγμα χοιόνδε* άρμοσαμίνον Αεντνγίδεω Πέρχα 
Χον την XDovog χ ον Αημαρμένον χλνγατέρα, δ Αημά 
ρηχός έπιβον)ενσας αποστερεί Αεντνχίδεα τον γάμ 
<ρ&άσας αντδς την ΠίρχαΧον άρπάσας χαι σχων γν 
ναϊχα* χαχά τονχο μεν χω Αεντνχ/δ# η εχ&ρη η Ις το 
Αημάρηχον έγεγόνεε, τότε δε ίχ χης Κλεομίνεος προ&ν 
μΐης δ ΑεντνχΙδης χατόμννται Αημαριμον, <ράς -αντ 
ow. ινσενμένως βασιλενειν Σπαρτιητέων ονχ Ιόντα π 61 
δα 'Αρίστωνος. μετά δε την χατωμοσίην έδίωχε άνασώ 
ζων (χείνο το Χπος, χδ είπε 'Αριστων τότε ore 61 έξηγ 
γειΧε ο οιχετης παιδα γεγονέναι, δ δε συμβαλλόμενο 
χονς μψας an ώμο σε, (fag ονχ έωντον μιν είναι, τοντ 
δη έπιβατενων τον βήματος δ ΑεντνχΙδης άπέφαινε το 
Αημάρηχον οντε έξ *Αρίστωνος γεγονότα ονχε ίχνεχμέ 
βασιλεύοντα Σπάρτης, χονς i(fόρονς μάρτυρας παρεχό 
μένος χείνονς οϊ τότε ΐχνχον παρεδροί re έόντες 
άχονσανχες ταντα *Αρίσχωνος.

66. Τέλος δε ^νιω ν περί αυτών νειχέων, 
Σοαρπιψησι έπείρεο&αι χδ Χξη^χηριον χδ iv AeXqol
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l 'Αριστωνος εϊ'η ηαΐς 6 Αημάρτμος. άνώΐσιυν δε γε- 
ομένον έχ ηρονοίης της Κ)^ομένεος ές την Πνϋίην, έν· 
ϊαυτα η ροση θύεται Κλεομένης Κύβων α τον *Λριστο- 

i&xeyrov, ανδρα iv Αε)/ροίσι δνναστενοντα μίγιστον’ δ 
^13 Κοβων ΠερίαΏ,αν την ηρόμαντιν αναηεί&ει, τα 

Κλεομένης έβον)ετο λέγεσΟαι, λέγειν, οντω δη η Πν&ίη 
1’ ηειρωτωντων των S εοτχρόηων έκρινε μη *Λρίστωνος εί· 
& αι Αημάρητον noίίδα. νστέρο) μέντοι χρόνο>ι άνάηνστα 
1*1 γίνει ο ταντα, και Κοβων τε ιηνγε έχ Αελφων χαι Πε- 
ir iaV.cz η ηρύμαντις έηανσΟη της τιμής.
^ 67. Κατά μεν δη την Αημαρητον χατάηανσιν της
?\ ασιΐηιης ουτω έγένετο ’ έφευγε δε Αημάρητος (χ Σηάρ- 
ι* ηζ ές Μηδονς έχ τοιονδε όνεΐδεος * μετά της βασιληιης 

pjv χατάηανσιν ο Αημαρητός ηρχε αιρε&εις αρχήν. 
,* σαν μέν δη γνμνοηαιδίαι, &εωμένον δε τον Αημαρτμον 

ΑεντνχΙδης γεγονώς η δη αντός βασύενς άντ έχεένον, 
ψψας τον ΰεράηοντα, έηι γέ)ΜτI τε xal λάσ&ΐ) εΐρώτα 

<*Ίρν Αημάρψον όχόίόν τι εΐη τό άρχειν μετά το βασι- 
tfpveiv. ο δε άλγησας τω έηειρωτηματι είπε φάς αντός 
P \b  άμφοτέρων ηδη ηεηειρησ&αι, κείνον δε ου* την μέν- 
ΐΥψι έτιειρωτησιν ταντην άρξειν Αακεδαιμονίοισι η μνρίης 

ότητος η μνρίης ενδαιμονίης. ταντα δε εϊπας και χα- 
χαλνψάμενος ηϊε έχ τον ΰετμρον ές τά ίωντον οικία, 

ντίχα δε ηαρασχενασάμένος εΟνε τω Αιϊ βονν, &νσας 
.<^5 την μψέρα έχά)εσε.

68. \4ηιχομίνμ δε ττ} μητρϊ έσ&ε'ις ές τάς χειρ ας οί
ων σπλάγχνων, κατιχέτενε λίγων τοιάδε · *SL μητερ, &ε-
ν σε των τε άλλων χαταητόμενος ικετεύω και τον ίρ-
eiov Αιός τονδε, φράσαι μοι την άλη&η'ίην, τις μεν έστι
ατηρ όρΟώ λόγω. ΑεντνχΙδης μέν γαρ εφη έν τοΊσι

Ν 2
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νείχεσι it) ων χυεονσάν σε ix του πρστίρον άνδρος οντω 
ϋθέίν  παρά 'Αρίστωνα * ο» δε χαϊ τον ματαιότερον λό
γον Ιεγοντες φασι σε ίλθείν παρά των ουατέών τστ|ΐ 
ονοφορβον, χαι εμε είναι έτειναν πάιδα. εγώ ων σε 
μετέρχομαι των θεών είπείν το αληθές' ούτε γάρ, εΤ.τερ 
πεποίηχας τι των λεγομάων, μάντη δη πεποίηχας. μετά 
πολλέων δε* ο τε λόγος πολλός iv Σπάρτη ώς ΊΑριστων 
στ ίο μα παιδοποιον ονχ ίνζν' τεχείν γάρ αν οι χαι 
προτέρας γννοάχας.

69. *0 μεν δη τοιαντα έλεγε' η δε αμειβετο ιόΐσδε 
J1 παι, (πεί τε με iirjjoi μετέρχεαι είπέϊν την αλ?4 θηίην. 
ταν  6ις <τε τιτπειρησεται τώληθές. ώς με ηγάγετο ΐΑρί- 
στων (ς έωντον, ννχτΐ τρίτ$ ατό της πρώτης ηλθέ μ 
φάσμα εϊδόμενον 'Αρίστωνι, σι*r tw r f tb  δε τονς στεφά 
νονς τονς είχε (μοι περιετίθει. χαι τό μεν οιχώχεε, η 
δε μετά ταχηα 'Αριστων. ώς δε με είδε Τχονσαν στεφά 
νονς, ειρώτα τις εΤη ο μοι δονς* έχω δε ίφάμψ (κείνον 
ο δε ονχ νποδεχετο. εγώ δε χατωμννμην, φαμάη αν τό 
ον χαλως ποιίειν άπαρνενμειον · ολίγον γάρ τι τρότε 

■ ρον έλθόντα χα\ σννεννϊ,θέντα δονναί μοι τονς στεφά 
νονς. ορίων δε με χατομννμότ,ν ο 'Αρίστων ψαθε 
θειον εϊη τό πρηγμα. χαι τοντο μίν Οι στέφανοι έφά 
νησαν έόντες ix του ηρώου τον παρά τχσι θνρτ,σι τjjo 
ανλείησι ιδρυμένου, τό χαλέονσι 'Αστραβάχον *- xovro δ 
οί μσντιες τον αυτόν τούτον ηρώα άναίρεον είναι, 
τω δη, ώ παϊ, έχεις παν, οσον τι χαι βουΧεαι π\*θίσθα. 
η γάρ ix του ηρωος τοντον γεγονας, χαι τοι πατήρ (  
'Αστράβαχος ό ηρως, η 'Αριστων* iv  γάρ σε ττ; >*ι 
ταντί) άναιρέομμε* τ;; δε σευ μάλιστα χατάπτοιται ι 
(χθροι, ΧέγοντΟς ως αυτός ό ’Αρίστων, ότε αντώ σν η
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•λθης γεγεννημένος, πο)Χών άκονόντων ου φησειέ σβ 
>υτοϋ είναι (τον χρόνον γάρ, τον? δέκα μήνας, ουδέχω 
■ηχειν), άϊδρείη νών τοιούτων κείνος τούτο άπέρριψε το 
ίο?, τίκτουσι γάρ γυναίκες και έιτβάμηνα καί έπτά- 

$ ηνα, και ου πάσαι δεχα μήνας έχτελέσασαί' έγώ δε σε, 
ta τταΤ, έπτάμηνον ετεκον. εγνω δέ και αυτός δ ’Αρίστων 
u ί μετά πολλον χρόνον ώς άνοίη το έπος έκβάλοι τούτο, 
ΐ» κγονς δε άλλου? περ) γενέσιος της σεωυτοΰ μη δέκεο· 

r γάρ αληθέστατα πάντα άκηκοας. έκ δε όνοφορβών 
t *jtm τβ Αευτνχίδη και τοΊσι τούτα λέγο\*σι τίκτοιεν α\
& τναΐκες πάίδας. η μεν δη ταντα ε)^γε. 
y 70. Ό  δβ πυθόμενός τβ τα έβου)#το κα) έπόδια λα- 
* ον έπορευετο ίς ^ΙΙλιν, τω λόγο) φας ώς ές Αβλφους 
r ψησόμενος τω χρηστηρίω πορεύεται. Λακεδαιμόνιοι 

νποτοπηθέντες Αημάρητόν δρησμω έπιχειρέειν έδίω- 
»ν. καί κως εφθη ές Ζάκυνθον διαβάς δ Αημάρητος 
της"ΐΓλίδος' ίπιδιαβάντες ίβ οι Λακεδαιμόνιοι αυτόν 
απτοντο και τους θεράποντας αυτόν άπαιρέονται. 

ΐτά δε, ου γάρ έξεδίδοσαν αυτόν oV Ζακυνθιοι, ένθεήί'- 
διαβαίνει ές την ’Ασίην παρά βασιλέα Ααρείον. δ Μ 
έξιττο τβ αυτόν μεγαλωστ) και γην τβ και πόλις 

οί/τω άπίκετο ές την ΛσΙην Αημάρητος κα) τοι- 
ίφττη χρησάμένος τύχη, άλλα τβ Λακεδαιμονίοισι σν/να 
ιψγοισί τβ και γνώμησι άπολαμπρννθεϊς, έν δε δη κα) 
ήϊΪΛίμπιάδα σφι άνελόμενος τεθρίπποι προσέβα)ε, ^ου- 

yb? τούτο πάντων δη των γενομένων βασιλέων έν Σπαρ- 
.4} 7 ποιησας.

71. Λευτνχίδης δε δ Μενάρεος Λημαρητου κατα~ 
ΐ„ανσθέντος διεδέξατο rijv βασιληίην, καί οι γίνεται 
^γαίς ΖευξΙδημος, τον δη Κννίσκον μετεξέτεροι Σπαρτιη-

\
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τέων έχάλεον. ουτος 6 Ζενξίδημος ονχ έβασϋενσε Σπάρ
της' προ Αεντνχίδεω γαρ τελευτά, λιπών παϊδα *Λοχί· 
δήμον, Αεντνχίδης δε στερηθείς Ζενξιδημον γαμέε 
δεντέρην γυναίκα. Ενρνδάμην, έονσαν Μενίον μεν α<5?λ-| | 
φεην, Αιαχτορίδεω δε -θυγατέρα · έχ της οι έρσεν μεΜ \ 
γίνεται ονδέν, θνγάτηρ δέ Ααμπττώ, τψ'Αρχίδημος Λ[ 
Ζενξιδημον γαμέει δόντος αυτω Αεντνχίδεω. Ijj

72. Ου μεν ουδέ Αεντνχίδης κατεγτ'ιρα έν Σπάρτη^
α)1α τίσιν τοιηνδε τινά Αημαρητω έξέτισε * έστρατηγησα^ 
Αοκεδαιμσνίοισι ές Θεσσαλίην, παρεδν δέ οι νπο/είριΛί 
πάντα ποιησασθαι (δωροδόκησε άργνριον πολύ. έπΙ% 
αντοφώρω δέ άλονς αντοΰ έν τω στρατοπέδω, έπιχατη-i ̂  
μένος χειρίδι πλέη αργυρίου εφνγε έκ Σπάρτης νπό δι*Ι 
χαστηριον υπαχθείς, xal τα οικία οϊ κατεσκάφη · ϊφνγΑτ 
δε ές Τεγέψ και έτελεντησε έν ταντμ. τοντα μέν 
έγένετο χρόνο) ύστερον. . - I ,

73. Τότε δέ ώς τω Κλεομένεϊ ευωδώθη το ές τοιι^ 
Αημάρητον π  ρήγμα, αντίκα παραλαβών Αεντνχίδεα
έπι τους Αιγινητας, δεινόν τινά σφι εγκοτον διά τοι|$ 
προΐΐηλακισμον Ι’χων. οντω δη ούτε οι Αιγινηται, 
φοτέρων των βασιλέων ηκόντων έπ αντοΰς, έδιχαΙενΑ  ̂
ιτι άντιβαίνειν, έκέίνοί τε έπιλεξάμενοι άνδρας 6ixu Αΐ-Μχ 
γινητέων τους πλείστου άξιους και πλούτο) και γίνε* , 
ηγον και άλλους και δη καί Κριόν τε τον ΠολυχρίτοΛ j 
καί Κάσαμβον τον Άριστοκράτεος, ο\περ ειχον μέγιστοι j 
κράτος' άγαγόντες δέ σφεας ές γην την'Αττικήν παρα*  ̂
θηχην παρατίθενται ές τους έχθΙστούς Λιγινι,τιμ 1 
'Αθηναίους.

74. Μετά δέ ταντα Κλεομένεα έπάΐστον γενόμενοι 
Χαχοτεχν)]σαντα ές Αημάρητον δεϊμα ελαβε Σπαρτιητέων

198
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v.oti νπεξέσχε ές ΘεσσαΜψ. ένθεΐηrev δέ uruxoμένος ές 
τΐ(ν Αρχαδίην νεότερα επρησσε π (riffμάτι*, σννιστάς 

2  τους Αρχαδας έπι τη Σπαρτή, άλλους τε ορχονς προσ- 
& σγων σφι, η μεν ΐψεσθαί σφεας αντω τι} αν έξηγηται, 
£ χαι δη χαϊ ές Νωναχριν πόλιν πρόθυμος ην των ’Αρκά

δων τονς προεστεώτας άγινέων έξορχονν το Στυγος 
νδωρ. έν δε ταντη τη π oh Μγεται είναι υπ 'Αρκάδων 
το Στυγος νδωρ, xal δη χάι ιστι τοιδνδε τι· νδωρ oU- 

* γον φαινόμενον ίχ πέτρης στάζει ές άγχος, το δέ άγχος 
·# αψασιης τις περιθέει χόχλος. η δέ Νωναχρις, έν τη η 
]i nrffh <*ντη τυγχάνει έονσα, πόλις έστι της 'ΑρχαδΙης 
Λπρος Φενεω.
(«Ι 75. Μαθόντες δέ Ααχεδαιμόνιοι KL· ο μένε α τούτα
ίπρησσοντα, χατηγον αυτόν δείσαντες έπι τοίσι αντοΐσι 
φές Σπάρτην τοίσι χαϊ πρότερον ηρχε. χατελθόντα δέ 
'< αϊτόν αυτίχα νπέλαβε μανίη νονσος, έόντα χαϊ πρότο
ν ο ν  νπομαργότερον όχως γάρ τεω έντυχοι Σπαρτιη- 
'ργτέων, ένέχρανε ές τό'πρόσωπον το σχηπτρον. ποιενντα 

avtov ταΰτα χαι παραφρονησαντα εδησαν οί προσ- 
ΐμψοντες έν ξνλω ■ ο δέ δεθείς τον φυλαχον μουνωθέντα 
■ ι̂δων των άλλων αιτεε μάχαιραν ον βονλομίνον δέ τά 
βπρώτα τον φυλάχον διδόναι άπείλεε τά μιν λνθεϊς ποιη- 
φ σει} ές ό δείσας τάς άπειλάς ό ηυλαχος (ην γάρ των τις 

1 Λείλωτέων) διδοΊ οι μάχαιραν. Κϊ,εομενης δέ παραλα-
Αβων τον σίδηρον άρχετο έχ των χιημέων έωντόν λωβω- 

*■ μένος * έπιτάμνων γάρ χατά μηχος τάς σάρχας προν- 
βαίνε έχ των χνημέων ές τ ονς μηρούς, έχ δέ των μηρών 
ifj? τε τά ισχία χαι τάς λαπάρας, ές ο ές την γαστέρα 

j  άπίχετο χαϊ ταντην χαταχορδενων απίθανε τρύπιο τοι-
* « {  __I r u n . im  'V J J i r t 'M K  ή1* ·  *Μ .<  η . .
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οντιρ, ως μέν οί πολλοί λέγονσι ‘Ελλψ ων, οτι την Πν

ί



ryirp άνεγνωσε τα περί Αημάρητον γενομενα λέγειν, ώς 
δέ 'Α&ηναΊοι μοννοι λεγονσι, διότι ές 'ΕλενσΊνα έοβα)εόν 
εχειρε το τέμενος των &εών, ώς δε 'Αργέίοι, οτι έξ ίρον 
αυτών τον "Αργόν 'Αργείον τους χαταφνγοντας έχ της 
μάχης χαταγινεων χατέχοτηε xat or ντο το άλσος tv r/λο- 
γ}η εχων ένέπρησε.

76. Κλεομένεΐ γάρ μαντενομένω έν ΑελφοΊσι έχρη- 
σ&η "Αργος αίρησειν. (ττεί τβ δε Σπαρτιητας άγων 
απίχετο έπι ποταμόν 'ΕρασΤνον, ός λέγεται ξέειν έχ της 
ΣτνμφηλΙδος λίμνης (την γάρ δη λίμνην τούτην ές χά
σμα αφανές έχδιδονσαν άναφαίνεσ&αι έν "Αργεί, το έν- 
ίϊεντεν δε τό νδωρ η δη τοντο νπ* 'Αργείεον *Ερασ7νον 
χαλέεσ&αι), άπιχόμενος δ* ών ό Κλεομένης έπι τον πο
ταμόν τούτον έσφαγιάζετο αυτω* χαι ον γάρ ονδαμώς 
έχαλλιέρεε διαβαίνειν μιν, αγασΟαι μέν εφη τον *ΕρασΙ- 
νον ον προδιδόντος τονς πολιητας, 'Αργείονζ μέντοι ουδ' 
ώς χαιρησειν. μετά δε ταντα 'έξαναχωρησας την <Ττρα- 
τιην χατηγαγβ ές Θυρέην, σφαγιασάμενος δε ττ} $αλάσ- 
ση ταύρον πλοίοισί σφεας ηγαγβ ϊς τ8 την Τιρνν&ΐην 
χώρτρ χάϊ ΝανπΧίην.

77. 'Αργέΐοι 6* έβοη&βον πνν&ανόμβνοι ταντα έπι 
&άλασσαν ώς δέ άγχου μέν έγίνοντο της Τίρίσ'&ος. 
χωρω δε έν τουτω τοί χέεται η Σηπεια οντομα, μεταίχμιον 
ον μέγα απολιποντες ΐζοντο άντίοι τόίσι ΑαχεδαψονΙ- 
οισι. έν&αντα δη οι 3Αργε7οι την μέν έχ τον φανεροί' 
μάχην ονχ έφοβέοντο, αλλά μη δόλω αίρε&έωσι. xat 
γάρ δη σφι ές τοντο πρηγμα είχε τό χρηστηριον το 
έπίχοινα έχρησε η Πν&Ιη τοντοισί τβ xai Μιλησίοισι,ί 
λέγον ώδβ'

200 HERODOTI
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*ΛΧΧ* όταν 4j &ήληα τον άρσενα νιχήσαοα 
ίξελάση xai χνόος Ιν 'Λργείοιόιν uqijrai, 
ποΧΧας'Λργιιυιν άμφιδρνφίας τότε &ήσει. 
ω ς  71οτΙ τις Ιρίει xai έπεσσομίνων ανθρώπων^
Ληνός δφις τριέλιχτος άπώλετο όονρι όαμασ&είς. 

Ταντα δη πάντα σννελ&όντα τοίσι ΛργεΙοισι φόβον 
παρείχε. ναι δη σφι προς ταντα εδοξε τώ χηρνχι των 
πο)*μ1ων χρασΟαι, δόξαν δέ σφι έποίενν τοιονδε · όχως 
ο Σπαρτιητης χηρνξ προσημαίνοι τι ΛαχεδαιμονΙοισιΛ 
ΙποΙβυν xai οι 'Αργείοι τώντό τούτο.

/4 78. Μα&ών δε ο Κλεομένης ποιώντας τους *Λρ-
γείονς όχοίόν τι ο σφέτερος χηρνξ σημηνειβ, παραγγέλ- 
)£ΐ σφι, όταν σημηνη ό χηρνξ ποιέεσ&αι άριστον, τότβ 
άναλαβόντας τά όπλα χωρέειν ίς τους Λργείονς. ταντα 
xai έγένετο έπιτελέα ix των Λάχεδαιμονίων * άριστον 
γάρ ποιενμένοισι τοίσι 'ΛργεΙοισι ίχ τον χηρνγματος 
έπενεατο} xai ποΏ.ονς μεν έφόνενσαν αντών, πολλοί δ* 
ετι πλεννας &* το άλσος τον "Αργόν χαταφνγόντας πε- 
ριιζόμενοι ίφνλασσον.

79. Εντεν&εν δε ό Κλεομένΐ)ς έποΐεε τοιονδε · εχων 
αντομολονς άνδρας καί πνν&ανόμενος τούτων έξεχάλεβ 
πέμπων χηρνχα, ονομαστϊ λίγων των Λργειων τονς Ιν τω 
ίρω απβργμένονς * έξεχάλεβ δέ φάς αντών εχβιν τά άποι- 

' να’ άποινα δε ίστιΠελοποιψησίοισι δνο μνέαι τβταγμέναι 
χατ άνδρα αιχμάλωτον ίχτίνειν. κατά πεντηχοντα δη 
ων των 'ΛργεΙων ως Ιχάστονς έχχαλενμενος ό Κλεομένης 
εχτεινε. ταντα δέ χως γινόμενα έλβληΟ-εο τονς λοιπούς 
τονς Ιν τω τεμένεϊ' άτε γάρ ττνχνον ιόντος τον αλσεος, 
ονχ ώρων οί έντός τονς έχτός ό τι επρησσον, πριν γε δη 
αντών τις άναβάς ini δένδρος χατείδε το ποιενιιενον. 
ονκων δη ετι χαλεόμενοι έξηίσαν.

L l l f .  VI. CAT: 75 —  79.
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80. ’Εν&σντα δη δ ΚΜομίνης έχίλενε πάντα τινα 
των είλωτίων περτνίειν νλη τδ άλσος, των δε πει&ομί- 
νων ένίπρησε τδ άλσος. χαιομίτον δι ηδη έπείρετο των 
τινα αυτομόλων τίνος tfy χλεών τδ άλσος· δ δε εφη *Α<ο- 
γου είναι- ο δε, ώς ηχούσε άναστενάξας μεγα είπε' Si 
"ΛποΚλαν χρηστηριε, η μεγάλ&ς με ηπάτηχας. φάμενος 
"Αργος αΐρησειν συμβάλλομαι δ* έξηχειν μοι τδ χρη- 
στηριον.

81. Μετά δε ταντα δ Κλεομένης την μεν πλέω 
στρατιην άπηχε άπιίναι ίς Σπάρτην, χιλίονς δε αντδς 
λαβών τους άριστέας ηϊε ές τδ *Ι1ράίον χλνσων. βονλό- 
μενον δε αντδν Όνειν έπί τον βωμόν δ ιρενς άττηγδρενε, 
φας ονχ δσιον είναι ξύνω αυτόθι χλνειν. δ δε Κλεομί- 
νης τον ίρέα ίχίλενε τονς είλωτας άπδ τον βωμόν άπα- 
γαγοντας μαστιγώσαι, χάϊ αντδς εθνσε * ποιησας δε 
ταντα άπηίε ές την Σπάρτην.

82. Τίοστησαντα δε μιν νπηγον όί έ/θροί υπδ τονς 
έφορους, φάμενοί μιν δωροδοχησαντα ονχ έλίειν τδ "Αρ
γος, παρεδν ενπετίως μιν &&ίν. δ δε σφι ιλεξε, οντε εί 
ψζνδόμενος, ου τε εί αλη&ία λίγων, Χχω σαφηνίως είπαι, 
Ιλεξε δ* ων φάμενος, έπεί τε δη τδ τον *Αργόν ίρδν είλε, 
δοχέειν όί (ξεληλνθίναι τον χρησμόν τον %λεον · προς 
ων ταντα ον διχαιονν πείράν της πδλιος, πριν γε δη 
ίροίσι χρησηται χαί μάθη εΧτε οι δ -θεός παραδιδοί, 
είτε οι έμποδων ϊστηχε· χαϊΐιερενμίνω δε έν τω €/ίραίω 
έχ τον αγάλματος των στ η & ίων φλόγα πνρδς έχλάμψαι, 
μα&έτν δε αντδς οντω την άτρεχηίην, ότι ονχ αίρίει το 
*Αργος * εί μεν γάρ έχ Λ ψ $φαλης τον αγάλματος έξΐ- 
λαμψε, αιρίειν αν χα τΛ φ η ς την πάλιν έχ των στη- 
&ίων δε λάμψαντος παν ο\ πεποιησ&αι, όσον δ θεός



έβονΧετο γενέσ&αι. ταντα δέ )*γων πιστά τβ καί οϊχό- 
τα idoxee Σπαρτιητησι Χέγειν, καί άπέφνγε πολλόν τους 
διώχοηας.

83. *Αργος δί ανδρων έχηρώ&η ουτω ώστε οΐ $ον- 
).οι ανιών ϊσχον πάντα τά πρηγματα άρχοντες τβ και 
διίποντες, ές ο έπηβησαν οι ιών άπολομένων ποΓιδες. 
ϊπειτα σφεας ουτοι ανακτώμενοι οτάσω ές έωντους το 
Αργος έξέβαΧον έξωΰενμβνοι δέ οί δονΧοι μάχη ϊσχον 
Τίρντ'&α. τέως μίν δη σφι ην άρ&μια ές αΧΧηλονς, έπει
τα δε ές τούς δούλους η).0ε άνίιρ μάντις ΚΧεανδρος, γέ
νος έών Φιγαλενς άπ* *ΛρκαδΙης * οντος τους δούλους 
άνέγνωσε έπι&έσϋαι τοΐσι δεσπότησι. έκ τούτον δε πδ· 
)^μός σφι ην έπϊ χρόνον συχνόν, ές ο δη μόγις οί *Λρ- 
γείοι έπεκράτησαν.

84. [ΑργεΊοι μίν νυν διά ταΰτα Κλεομένεά φασι 
μανέντα άπολέσ&αι κακώς, αυτοί δέ ΣπαρτιηταΙ φασι 
έκ δαιμονίου μίν ούδενός μανηναι ΐΟ&ομίνεα, Σκύ&ησι 
δί ομιλησαντά μιν ακρητοπότην γενέσ&αι καί έκ τούτου 
μανηναι. Σκύ&ας γάρ τους νομάδας, έπει τέ σφι Αα- 
ρεΊον έσβαί&ν ές την χώρην, μετά ταντα μεμονέναι μιν 
τΙσασέΧαι · πέμψαντας δί ές Σηάρτψ συμμάχων τβ 
ποιέεσ&αι, καί σνντί&εσϋαι ώς χρεών εϊη αυτούς μίν 
τονς Σκύ&ας παρά Φασιν ποταμόν πείράν ές την Μη
δικήν έσβα)Αΐν, σφεας δέ τους Σπαρτιητας κεΧεύειν έξ 
3Εφέσου όρμεωμενονς άναβαΐνειν καί ϊπειτα ές τώντό 
απαντάν. ΚΧεομένεα δέ λέγουσι ηκόντων τών Σκυ&έων 
έπί ταντα όμιλέειν σφι μεζόνως, όμιΧέοντα δί μάΧΧον 
του ίχνευμένον μα&είν την άκρητοποσίην παρ ανιών*

' έκ τούτου δέ ϋανηναΐ μιν νομίζονσι -Σπαρτιηται. ϊκ τβ 
τον, ώς αυτοί λεγονσι, έπεάν ζωροτερον βονλωνται πιε-

LIB. VI. CAP. 80 —  84. 203



204 H E R O D O T I

eiv, 'Επισχν&ισον )έγονσι. οντω δη Σπαρτιηται τα περί 
Κλεομενεα λέγονσι * ίμοί δε δοχέει τίσιν ταντην δ Κλεο
μένης Αημαρίμω εχτισαι.

85. Τϊλεντησαντος δε jΚλ^ομένεος, ως (πν&οντο Αί- 
γιντμαι, έπεμπον ig Σπάρτη? άγγέλους χαταβωσομίνονς 
Αεντνχίδεω περί των iv *Α\Η'?ησι ομήρων έχομένων. 
Λακεδαιμόνιοι δε διχαστηριον σνναγαγόντες εγνωσαν 
περινβρίσ&αι Αϊγινητας νπό Αεντνχίδεω, χαί μιν χατέ- 
χριναν έκδοτον άγεσ&αι ig Αίγιναν αντί των iv 'Α&ηνη- 
σ* ί/ομένων άνδρων. μελλόντων δε άγειν των Αιγινη- 
τέωνπον Αεντνχίδεα, είπε σφι Θεασίδης δ Αεωπρέπεος, 
ίων iv τη Σπάρτη δόχιμος άνηρ· Τι βονλεσ&ε ποιίειν, 
ανδρες Αίγιντμαι; τον βασιλέα των Σπαρτιητίων έκδο
τον γενομενον νπό των πολιητίων αγειν; ει νυν οργή 
χρεωμένοι εγνωσαν οντω Σπαρτιηται, δχως έξ νστέρης 
μη τι νμιν, ην ταΰτα πρησσητε, πανώλε&ρον xcrvov i; 
την χώρην έσβάλωσι. ταντα άχουσαντες οι Αίγιντμαι 
ισχοντο της αγωγής, δμολογίη δε έχρησαντο τοίηδε, 
έπισπόμενον Αεντνχίδεα ig *Λ&ηνας αποδονναι Αίγινη- 
τησι τους ανδρας.

86. eJlg δε άπιχδμενος Αεντνχίδης ig τας *Α&ψ’ας 
άπαίτεε την παοα&ηχην, οι 14&ηνα7οι προφάσιας εϊλχον 
ον βονλδμενοι αποδονναι, φάντες δυο σφεας ιόντος βα
σιλέας παρα&εσ&αι χαί ου διχαιονν τφ ίτίρω άνευ τον 
έτερον άποδιδόναι. 1 .Ον φαμένων δε άποδωσειν τών’Α&η- 
ναίων ελεξε σφι Λεντνχίδης τάδε · In ’ΑχληναΊοι, ποιέετε 
μεν δχότερα βονλεσ&ε αντοι * χαί γαρ αποδιδοντες ποι
έετε όσια, χαί μη άποδιδόντες τά έναντία τούτων * δχοιον 
μέντοι τι έν τη Σπάρτη σννηψείχ&η γενέσ&αι περί πα- 
ρα&ηχης, βούλομαι νμιν β2τΤ<0. λέγομεν ημείς οι Σπαρ-
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τιηται γενίσϋαι iv τη Αακεδαίμονι κατά τ^ιτην γενεάν 
την απ* έμέο Γλαύκον *Επικυδεος πα7δα. τοντον τον 
άνδρα φαμεν τά τε αλλα πάντα περιηκειν τά πρώτα, 
καί δη και άκονειν άριστα δικαιοσύνης περί πάντων 
οσοι την ΛακεδαΙμονα τούτον τον χρόνον οίκεον. σννε- 
νειχϋψαι δέ ol iv χρόνο) Ικνζνμίνο) τά<5ε λίγο μεν* άν- 
δρα Μιλησιον άηικόμενον ίς Σπάρτην βουλ^σ&αί οι 
ίλϋεϊν ές λόγους, προ'ίσχόμενον τοιάδε· Ειμι μεν Μι- 
λησιος, ηκω δε της σης, Γλαυκέ, δικαιοσύνης βονλόμενος 
απολανσαι. ώς γαρ δη άνά πάσαν μεν την άλλην *£λ- 
λάδα, iv δε καί περί *Ιωνίην τής σης δικαιοσύνης ψ  λό
γος πολλοί, ίμεωντώ λόγους έδίδονν καϊ ότι έπικίνδυνός 
έστι αιεί κοτβ η *Ιωνίη, η δε Πελοπόννησος άσφαλΐως 
Ιδρυμένη, καί διότι χρήματα ουδαμά τους αυτους εστι 
οράν έχοντας, ταυτά τε ων έπιλ&γομίνον και βουλ^υομε- 
νω ϊδοζε μοι τά ημισεα πόσης της ονσίν̂ ς έξαργυρώ* 
σαντα ΟέσΟαι παρα σι, βυ έξοπισταμενον, ώί μοι κείμε
να ισται παρα σοι σοα. συ δη μοι και τά χρήματα 
δεξαι καί τάδε τά σύμβολα σώζε λαβών ο$ δ’ άν εχων 
tuxna ωιαιτεη, τουτια αποδουναι. 2. *0 μίν δη άπο 
Μιλήτου ηκων ξεΐνος τοσαυτα Οεξε · Γλαύκος δε ihi- 
ξατο τ ψ  παρα'&ηκψ ini τω είρνψΐνω λόγοι, χρόνον δε 
πολλον διελχλοντος ηλ-0ον ές τψ  Σπάρτην τούτον τον 
παρα&εμένου τά χρήματα οι παίδες, έλ&όντες δε ες λό
γους τον Γλαυκω και αποδεικννντες τά σύμβολα άπαι- 
τεον τά χρίσματα, ό δε διω&έετο άντνποκρινόμενος τοι
άδε * οντε μεμνημαι το πρνγγμα, ο ντε με περιφέρει ονδεν 
ειδεναι τούτων τών υμείς λέγετε'1 βονλομαί τε άναμντμ 
σ&εις ποιέειν παν το δίκαιον και γάρ el ιλαβον, όρϋώς 
αποδουναι, και ειγε άρχψ μη Ιλαβον, νόμοισι τοίοι
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Ε)1τ,νων χρησομαι ig ίμιας, ταντα ών vuiv άναβάΏ,ο- 
μαι κνρώσειν ig τέταρτον μήνα από τονδε. 3. ΟΙ μεν 
δη Μιλησιοι σνμηορην ποιούμενοι απα)Χάσσοντο ώς 
απεστερημένοι των χρημάτων, Γλανκος δε άτορενετο ig 
Αελ/ρονς χρησομενος τω χρηστηρίω. έπειρωτώντα δε 
αντον το χρηστηριον ei ορκοι τά χρήματα λψσηται, η 
ΠνθΙη μετέρχεται τοΊσδε τοίσι επεσι ·

Γλανκ* Έπικνδείδη, το μεν αυτίκα κίρδιον όντως, 
ορν.ω νιχηοαι και χρήματα ληίοσαοθat. 
ομνν , έπε'ι θάνατός γι xai ένορκόν μένη άνδρα. 
αλλ Οφχον ηάϊς Ιατιν ανώνυμος, ονδ* ϊπ ι χεΐρες, 
ονδε ποδες· χραιπνος δί μετίρχεται, εϊοόχε ηάοαν 
αν μ μάργας όλεοει γενεάν και οίκον άπαντα, 
ανδρός δ* ενόρκου γενεη μετόπισθεν άμείνων.

ταντα άκούσας 6 Γλανκος συγγνώμην τον θεόν παραι- 
τέετο αντω σχείν των φτμΗντων. η δε Πνθίη εφη το 
πειρηθϊρΌΐ του θεόν και το ποιησαι Ίσον δυνασ&ηι. 
4. Γλανκος μεν δη μεταπεμψαμενος τονς Μιλησίρνς 
ξεΐνονς άποδιδόΐ σφι τά χρήματα* του δε ε'ΐνεχα 6 λό
γος οδε, ω ’Αθηναίοι, ώρμηθη λεγεσθαι ig νμέας, ειρη- 
σεγαΐ' Γλαύκον ννν άντε τι απόγονόν Ιστι ονδίν ούτ* 
ιστίη ονδεμία νομιζομένη είναι Γλαύκον, έκτέτριπταί τθ 
πρόρζιζος έκ Σπάρτης, οντω αγαθόν μηδέ διανοέεσθαι 
περι παραθηχης ά)Χο γβ η άπαιτεόντων άποδιδόναι. 
ΑεντνχΙδης μέν ειπας ταντα, ώς οι ονδε οντω ίσηκονον 
οι ’Αθηναίοι, απαλλάσσετο.

87, Οι δέ Αίγινηται, πρ)ν των πρότερον αδικημά
των δούναι δίκας, των ές ’Αθηναίους ύβρισαν Θηβαίοισι 
χαριζόμενοι, έποίησαν τοιόνδε * μεμηόμενοι τοίσι ’Αθη- ~ 
ναίοισι καϊ άξιονντες άδικίεσθαι, ώς τψωρησόμενοι 
%Λ§ 9ΑθψαΙονς παρεσχενάζοντο. καϊ ψ  γάρ δη τοίσι

*



*A(hp>rtioi(n πεντηρης έπι Σοννίο), λοχησαίπες ων την 
&εωρίδα νηα ει).ον πληρεα άνδρών των πρωτων *ΑΌτΓ 
ναίων, λαβόντες δε τονς άνδρας ϊδησαν.

88. 9Α&ηνα7οι δε πα&όντες ταυτα προς Λίγινητέων, 
ονχέτι άνεβαλλοντο μη ον το παν μηχανησασ&αι in  
Ανγινητησι. χαι ην γάρ Νιχόδρομος ΚνοΙ&ον χαλεόμε- 
νος έν τη Αίγινη, άνι\ρ δόκιμος, οντος μεμφόμενος μεν 
τόϊσι Αϊγινητησι προτέρψ έωντου έξέλασιν ix της νή
σον > μαϋων δε τότε τονς ζ.Αθηναίους άναρτημένονς 
δειν Αϊγινίμας κακώς, σνντίϋεται 9Α0ηναίοισι προδο- 
σΐην ΑιγΙνης, φράσας έν τη τε ημέρη έπιχειρησει, και 
έχείνους ές την ηχειν δεησει βοηΟίοντας. μετά ταυτα 
καταλαμβάνει μεν κατά σννεϋηχατο ο Νιχόδρομος 
*Α\)ιρ>αΙοισι την παλαιψ χα)^ομένην nohv.

89. 'ΑΰψοΓιοι δε ου παραγίνονται ές δέον ον γαρ 
Ι'τνχον έονσαι νέες σφι αξιόμαχοι τησι Αιγινψέων συμ- 
βα)*ειν. έν ω ων Κοριν&Ιων έδέοντο χρησαί σφι νέας, 
έν τοντο) διεφϋάρη τά πρτγγματα. οϊ δέ Κορίν&ιοι 
(ησαν γάρ σφι τούτον τον χρόνον φίλοι ές τά μάλιστα) 
*ΑΌψαίοισι διδονσι δεομένοισι ειχοσι νέας, διδονσι δε 
πενταδράχμονς αποδομένοι · δωτίνην γάρ έν τω νόμω 
ονχ έξην δούναι, ταντας ύβ δη λαβόισες οι 9Αθηναίοι 
και τάς σφετερας, πληρωσαντες έβδομηχοντα νέας τάς 
απασας, επλεον έπΐ τψ  Αίγιναν χαι υστ έρισαν ημέρη 
μιη της σνγχειμένης.

90. Νιχόδρομος δέ, ώς οι 'Α&ηναϊοι ές τον καιρόν 
ον παρεγίνοντο, ές πλοιον έσβάς έχδιδρησχει έχ της ΑΪ- 
γίνης, συν δε οι καϊ άλλοι έχ των Αχγινητέων εσποντο, 
το7σι 9A\h]V(Cioi Σουνιον οιχησαι ϊδοσαν. ένΰβντβν δε



οντοι όρμεώμενοι εφερόν τε χαι ηγον τονς έν τη ντ,σω 
Λίγινητσς. ταντα μεν δη νστερον έγίνετο.

91. Αιγινητέων δε οι παχέες έπαναστάηος τον δή
μον σφι αμα Νικοδρόμω έηεχράτησαν, χαι ϊττειτά σφεας 
χειρωσάμενοι έξϊγον αποΜοντες. από τούτον δε χαι 
άγος σφι έγίνετο, το έχ&νσασ&αι ονχ οίϊοι τβ έγίνοντο 
έηιμηχανωμενοι, αΧΧ* ΐφ&ησαν έκηεσόντες ηρότερον έχ 
της ιησον η σφι ΊΧεων γενέσ&αι την χΧεόν. έττταχοσίονς 1̂  
γΰρ δη τον δήμον ζωγρησαντες έξηγον ώς ατχολεοντες. L' 
εις δε τις τούτων έχφνγών τα δεσμά χαταφενγει ηοδς Ι» 
ηοόΟνρα Αημψρος χΧεσμοφόρον, έπιλαμβανόμεΐ'ος δε 
των έηιστταστηρων εΤχετο · οι δε ίπεί τε μιν άηοσηάσαι · η 
ονχ οιοί τβ άηέΧχοντες έγίνοντο, άηοχόψαντες ανιόν τας 
χέιρας ηγον οντω, χεΐρες δε χετναι έμηεφνχνίαι ησαν I i 
τοΤσι έηισηαστηοσι, 1̂

92. Ταντα μεν ννν σφέας αντονς οί Αίγινηται έρ- λ j 
γάσαντο· *Α&ηναιοισι δε ηχουσι ένανμάχησαν >ηνσί |  ( 
έβδομηχοντα, έσσω&έντε? Si τη νανμαχίη έπεχαλέοντο 
τοντονς αντονς, τονς χαι προτερον, *Αργειονς. χαι δη 
σφι οντοι μεν ονχέτι βοη&έονσι, μεμφδμενοι ότι Λ\γι- 
νάΐαι νέες αν άγχη Χαμφΰ είσαι νπο ΚΧεομένεος εσχον τε 
ές την Αργολίδα χωρην χαι σνναηέβησαν Λαχεδαιμο- 
violin· σνναηέβησαν δε χαι από ΣιχνωνΙων νεών άνδρες 
τη avrjj ταντη έσβολη. χαΐ σφι ντε* *Αργειων έηεβΧη&η 
ζημίη, χΙΧια ταΧαντα έχτίσαι, πεντακόσια έχατέρο\\ς. 
Σιχνωνιοι μέν ννν σνγγνόντες αδιχησαι, ώμοΧόγησαν 
εκατόν τάΧαντα έχτισαι τες άζημιοι είναι, Αίγινηται 
οντβ σννεγινωσχοντο ησαν τβ αν&αδέστβροι. διά δη ων|{ 
σφι ταντα δεόμενοι σι άηό μεν του δημόσιόν ον&ις *Αρ~1, 
γβιωκ *u έβοηθεε, έ&ελοπαι δε ές χιΧίονς · ir« to αν·
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τους στρατηγός Ενρνβάτης, πεντάεθλον επασκησας. 
τούτων οί πλεννες ονχ άπενόστησαν οπίσω, «/λ* ί’τβ- 
λβντ^σατ vrr’ 'Αθηναίων έν Αιγίνη ■ αυτός δέ δ στρα
τηγός Ενρνβάτης μυννομαχίψ in (ισχίων τρεις μεν άν- 
δρας τρόπω τοιοντω κτείνει, νπό δε τον τετάρτου Σω- 
φανεος τον Αεκελέος αποθνήσκει.

93. Ανγινηται δε έονσι άτάκτοισι 'Αθηναίοισι σνμ- 
βαλοντες τησι νηνσί (νίκησαν, καί σφεων νέας τέσσερας 
αυτοίσι άνδράσι είλον. ^Αθηναίοισι μεν δη πόλεμος 
σννηπτο προς Αιγινητας.

94. Ο δε Περσης τό ίωντον έηοίεε ώστε αναμιμνη · 
αχοντός τβ αίεί τον θεράποντος μεμνησθαί μιν των 
Αθηναίων, καί Πεισιστρατιδέων προσχατημένων και 
διαβατόντων Αθηναίους, άμα δε βονλόμενος 6 Ααρειος, 
ταντης (χόμενος της προφασιος, καταστρέφεσθαι της 
!ΕΜ.άδος τους μη δόντας αντω γην τε καί νδωρ. Μαρ- 
δυνιον μεν δη φλανρως πρηξαντα τφ στόλιρ παραλύει 
της στρατηγίης, άλλους δε στρατηγούς άποδίξας απέ- 
στελ)  ̂ ini τε 3Ερέτριαν καί 'Αθήνας, Αάτίν τε ιόντα 
Μηδον γένος καί 'Αρταφερνεα τον *Αρταφέρνεος παίδα, 
άδελψιδέον έωυτοΰ’ έντειλάμενος δε άπίπεμπε, (ζανδρα- 
ηοδίσαντας 3Αθήνας καί ’Ερέτριαν αγαγείν έωντω (ς 
οψιν τά ανδράποδα.

95. ΐΩ,ς δέ οί στρατηγοί οντοι οί αποδεχθεντες πο- 
ρενόμενοι παρα βασιλεος άπίκοντο της Κιλιχίης έζ το 
\Αληίον πεδίον, άμα αγόμενοι .πεζόν στρατόν πολλον τε 
καί εν έσχενασμένον , ένθαντα „ στρατοπεδενομενοισι 
,έπηλθε μεν ό ναυτικός πας στρατός ο έπιταχθείς έκά- 
στοισι, παρεγένοντο δε και αϊ ίππαγωγοί νέες, τάς τω
προτέρω ϊτεϊ προειπε τοΊσι ίωντον δασμοψόροισι Αα- 
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ρέίος έτοιμάζειν. έσβαλόμενοι δέ τονς ίππους ές ταντας 
χαι τον πεζόν στρατόν έσβιβάσαντες ές τας νέας, Χτύπον 
έξαχοσιησι τριηρεσι ές την 'ίωνίην. έν&εντεν δε ον πα
ρά την ήπειρον είχον τας νέας Ι&ν τον τε * Ελλήσποντον 
και της Θρηίχης, (άλ* έχ Σάμον οργωμένοι παρά τε 
5Ιχάριον χαι διά νήσων τον πλδον έποιενντο> ως μεν έμο* 
δοχέειν, δείσαντες μά)Λστα τον περίπλοον τον *Λ&ω, οτι 
τώ προτέρο) ετεϊ ποιενμενοι ταντη την χομιδψ μεγάλχος 
προσέπταισαν προς δε χαϊ η Νάξος σφέας ψάγχαζε, 
προτερον ονχ άλονσα.

\

96. *Επει δε έχ τον 3Ιχαριον πελάγεος προσφερόμε- 
νοι προσέμίξαν τη Νάξω (έπΙ ταντην γάρ δη ττρωτην 
έπείχον στρατενεσ&αι οΐ Ήερσαι), μεμνημένοι των προ
τερον ol Νάξιοι προς τά ονρεα οίχοντο φενχοντες ονδέ 
νπέμειναν. οι δε Πέρσαι άνδραποδισάμενοι τονς χατε- 
λαβον αυτών, ένέπρησαν χαI τά ίρά χαϊ την πολιν ταν- 
τα δέ ποιησαντες έπι τάς άλλας νησονς αναγοντο.

97. 'Εν ω'δε οντοι ταντα έποίενν, οί 4  ήλιοι έχλι-11
πόντες χαι αντοϊ την 4  ήλον οΥχοντο φενγοντες ές Τήνον, 
της δέ στρατιης χαταπλεονσης δ Αάτις προπλωσας ον*1  ̂
εα τας νέας προς την νήσον προσορμίζεσ&αι, αλλά τιε-|»  
ρην έν τη Ρ ψ ίη , α νιος δε πνεόμενος ίνα ησαν οι 4η- 
λιοί, πέμπων χηρνχα ίιγορενέ σφι τάδε * νΑνδρες ιρόι, τ/ 
φενγοντες οΥχεσ&ε, ονχ έπιτηδεα χαταγνόντες χατ έμεν; 
έγώ γάρ χαϊ αντος έπι τοσοντο γε φρονέω, χαϊ μοι & |! 
βασιλέος ωδε έπεσταλται, έν η χωρη οί δνο &εοι έγένον- 
το, ταντην μηδέν σινββφ&ρ μίμε αντψ τψ  χωρην μήτε 
τονς οιχψορας χαι άπιτε έπι τά ν/ιετ£ραΐ|
αυτών χαι την νήσον νίμΑΦε. Ταντα μεν έπεχηρνχεν ̂
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σατο τοίσι ΑτβΧοισι, μετά δε λιβανωτόν τριηχόσια τά
λαντα χατανήσας ini τον βωμόν έΟνμΙησε.

98.' Αάτις μέν δη ταντα ηοιησας επλεε άμα τω στρα
τοί έπι την Ερέτριαν πρώτα, άμα αγόμενος χαϊ "ίωνας 
χαΐ Αιολέας. μετά δε τούτον ένΟεντεν έξαναχϋέντ* Αήλος 
έχινήΟη, ώς ϊλεγον oi Αήλιοι, χαϊ πρώτα χαϊ ύστατα μέχρι 
έμευ σεισΌείσα. χαι τούτο μέν χου τέρας άνϋρώποισι 
τών μελλόντων ισεσΌ αι χαχών ϊ'φηνε δ Όεός. Ιπϊ γάρ 
Ααρείον τον *Υστάσπεος χαϊ Είρξεω τον ΑαρεΙον χαϊ 
Αρτοξερξεω τον Ξέρξεω, τριών τοντέων έπεξης γενεέων 
ίγίνετο πλέω χαχά τμ ‘Ελλάδι η έπι οΥχοσι άλλας γενεάς 
τάς προ ΑαρεΙον γενομένας, τά μέν άπδ τών Περσέων 
αντμ γενομενα, τα δε άπ* αντών τών χορνφαίων περί 
της αρχής πολεμεόντων. οντω ονδέν ήν άειχές χινηϋηναι 
Αήλον, τδ πρίν έονσαν ακίνητον. [χ«* έν χρησμζ) ην 

ί·| γεγραμμένον περί αν της ώδε·
Κινήσω xal Α ήλον, ά χΐνητόν πιρ έονααν.

> δέ χατα Ελλαδα γλωοααν ταντα τά οννόματα,
ΛΑαρείος έρξε/ης, £ερξης άρηϊος, *Αρτοξέρξης μέγας 

τοντονς μέν δη τους βασιλέας ώδε άν ορ&ώς 
jUaxa γλώσσαν την σφετέρην "Ελληνες χαλέοιεν].

\ΐ' ί 99. Οι δέ βάρβαροι ώς άπήραν έχ της Αηλον, 
ti ατροσίσχον πρδς τάς νήσους · ένΟεντεν δε στρατιήν τε 
άι,ηαρελάμβανον και ομήρους τών νησιωτέων παίίδας έλάμ- 
,((\3ανον. ως δέ περιπλέοντες τάς νήσους προσέσχον χαι 

'ς Κάρυστον, (ον γάρ δή σφι οι Καρνστιοι ον τε δμή- 
ιονς έδίδοσαν, ούτε ιφασαν έπϊ πόλις άστνγείτονας 
ττρατενεσ&αι, λέγοντες 3Ερέτριαν τε χαι *Α&ήνας) έν-
favta τοντονς έπολιδρχεόν τε χαι την γην σφέων εχει-
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ρον, ίς δ και οι Καρνστιοι παρεχηησαν ίς τών Περσιών 
την γνώμην.

100. *Ερετριίες δε πνν&ανόμενοι την στρατιψ την 
Περσικήν ίπι σφεας ίπιπλέονσαν ’Α&ηναίων ίδετ^ησάν 
σ<μσι βοη&οΰς γενέσ&αι. 'Αθηναίοι δε ονχ άπείπαιτο 
την ίπιχονρίην, ojJJt τονς τετραχισχιλίονς χληρονχέόν
τας των ιπποβοτίων Χαλχιδεων την χώρην, τούτους σφι 
διδονσι τιμωρονς. των δε *Ερετριεων ψ  άρα ούδεν υγιές 
βούλευμα, οΐ μετεπέμποντο μεν ’Αθηναίους, ίφρόνεον δε 
διφασίας ιδίας, οι μεν γάρ αυτών ίβονλενοντο ίχλιπεΐν 
τijv πόλιν ίς τα άχρα της Ενβοίης, άλλοι δε αυτών Ιδια 
χερδεα προσδεχόμενοι nagα του Πέρσεω οϊσεσ&αι προ- 
δοσίην ίσχενάζοντο. μα&ών δέ τούτων ίχάτερα ώς είχε 
Αισχίτης ο 1\Ύό&ωνος, ίων τών *Ερετριίων τα πρώτα, 
φράζει τοΐσι ηχουσι τών ΐΑ&ηναίων πάντα τά παρεόντα 
σφι πράγματα, προσεδεετο τε άηαΧΧάσσεσ&αί σφεας ίς 
την σφετέρην, ινα μη προσαπόλωνιαι. οι δε ΐΑ&ηναΊοι 
ταντα Αισχίνη συμβουλέυσαντι πεί&ονται. χαι οντοι 
μεν διαβάντες ίς */Ιρωπον ϊσωζόν σφεας αυτούς.

101. Οι δε Περσαι πλεοιτες χατεσχον τάς νέας της 
Έρετριχης χώρης χατά Ταμύνας χαι Χοιρεας χαι Αιγί- 
Ιια, χατασχόντες δε ίς ταντα τα χωρία αντίχα 'ίππους 
ίβ ίξεβαλλοντο χαι παρεσχενάζοντο ώς προσοατόμενοι· 
τοΐσι ίχ&ροίσι. οι δε 'Ερετριίες ίπεξελ&είν μεν χαι μά- 
χεσ&αι ονχ έποιενντα βουλήν, εϊ χως δέ διαφνλάξαιεν 
τά τείχεα, τούτου σφι εμελε πίρι, ίπεί τε ίνίχα μη ίχλι-1 ‘ 

είν τψ  πόλιν. προσβολής δέ γινόμενης χαρτερης n̂ cs'i 
ο τείχος Χπιπτον μεν ίπΐ εξ ίιμίρας πολλοί άμφοτίρων  ̂

τη δέ έβδομη Ευφορβός τβ ο Ι'Ιλχψάχον xal Φίλαρχο* 
δ Κννίον, άνδρες τών αστών δόκιμοι, ηροδιδονσι τοπχ*

Γ
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Πέρσησι. oi δέ έσελθόντες ές την nohv τον το μεν τι* 
ιρά σνλησαντες ένέπρησαν, άποτινννμενοι των έν Σάρ- 
δισι κατακαυθέντων ιρων, τοντο δε τους ανθρώπους 
ιψδρηποδίσαντο κατά τάς Ααρείον έντολάς.

102. Χειρωσάμενοι δε τψ  5Ερέτριαν καί Ιπισχόντες 
ολίγος ημέρας, tnhov ίς την 3Αττικήν κατίργοντές τβ 
ηολλδν και δοχέοντες ταντα τονς ’Αθηναίους ποιησειν 
τα και τονς ’Ερετριέας έποίησαν. και ην γάρ δ Μάρα
θων έπιτηδεώιατον γωρίον της ’Αττικής ένιππενσαι καί 
ηγχοτάτω της ’Ερετρίης, ές τοντο σφι κατηγίετο *ΙηπΙης 
ο Πεισιστράτεω.

Υ Ε 103. 'Αθηναίοι δε ώς έπνθοντο ταντα , έβοηθεον 
ί* putt αυτοί ίς τον Μαραθώνα. τγγον δε σφεας στρατηγοί 
J> ίδέκα, των δ δέκατος ην Μιλτιάδης, του τον πατέρα Κΐ- 
 ̂ϊμωνα τον Στησαγόρεω κατέλαβε ηΛηγείν έξ ’Αθηνέων 

k ΪΠεισίστρατον τον *Ιπηοκράτεος. και αντω ηενγοντι 
V {'Ολυμπιάδα άνελέσθαι τέθριππο) συνέβη, και ταντην 
:{*Ιμ«ν την νιχην ανεί,ομενον μιν τωντο ίξειwxaafrcu τη 

\ υμομητρίω άδεληεώ Μιλτιάδη. μετά δέ τη νστέρη’Ολνμ- 
ri Ιπιάδι τη σι αντί} σι Χπποισι νικών παραδιδοί Πεισιστρά- 
\γ | τω άναχηρνχθήναι, και την νίκην πάρεις τοντω κατηλθβ 
* lim  τά έωυτον υπόσπονδος. καί μιν άνελομενον τη σι 
Α ιαντησι Χπποισι α)Χην ’Ολυμπιάδα κατέλαβε άποθανείν- 
jr νπ'ο των Πεισιστράτου παίδων, ονχέτι περιεόντος αντοΰ 

Πεισιστράτου · κτείνουσι δέ οντοί μιν κατά το πρντα- 
jr νηίον ννκτδς νπείσαντες άνδοας. τέθαπται δέ Κίμων 
, ό ' προ του άστεος, πίρην της διά Κοίλ,ης καλεομένης 
/ 1 δ δον · καταντίον δ* αυτου ai ίπποι τεθάφαται ανται 

ι αι τρεις *Ολυμπιάδας άνελδμεναι. έποίησαν δε και άλλοι 
Χπποι ηδη τώντδ τοντο Εναγορεω Αακωνος, πλέω δέ
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τοντέων ονδαμαί. *Ο μέν δη πρεσβυτερος των παίΰωι 
τω Κίμωνι Στησαγορης ην τψιχαντα παρά τω πάτρο 
Μιλτιάδη τρεφόμενος έν τη Χερσόνησός ό δέ νεωτεροι 
παρ αντω Κίμωνι έν *Α&ηνησι, τουνομα εχων από τοί 
οινΜττέω της Χερσόνησόν Μιλτιάδεω Μιλτιάδης. 1

104. Οντος δη ών τότε ό Μιλτιάδης ψ.ων έχ τη<
Χερσοντ\σον χαί έχπεφενγώς διπλόον θάνατον έστρα· 
τηγεε 'Α&ψαίων. άμα μεν γάρ οί Φοίνικες ανιόν οι 
έπιδιωξαντες μεχρι*Ιμβρον περί πολλοΰ inoievvio λάβει* 
τε χαί αναγαγετν παρά βασιλέα, αμα δέ έχφνγόντα τε 
τοντους χαι άπιχόμενον ές την έωντον δοχέοντά τε είναι 
έν σωτηρίη ηδη, το έν&εντέν μιν οι έχ&ροϊ νποδεξάμε- 
*οι χαι υπό διχαστηριον αστόν αγαγόντες έδιωξαν τυ- 
ραννίδος της έν Χερσόνησό), αποφυγών δέ χαι τοντονς, 
στρατηγός οντω ’Αθηναίων άπεδέχ&η, αίρεθείς υπό τον 
δήμον. ^

105. Ktxl πρώτα μέν έόντες ετι έν τω αστεϊ οι 
στρατηγοί άποπέμπονσι ές Σπάρτην κηρνχα Φειδιππι- 
δην, ’Αθηνοίίον μεν άνδρα, α)Μος δε ημεροδρόμον τε χαι 
τούτο μελετώντα. τω δη, ώς αυτός τε ελεγε Φειδιππίδης 
xou Αθηναίοισι άπηγγελλε, περί το Ιίαρθένιον ονρος 
το νπέρ Τεγεης ο Παν περιπίπτει, βωσαντα δέ τοννο- 
μα τον Φειδιππίδεω τον Πάνα ’Αθηναίοισι χελενσαι 
άπαγγέίλαι, διότι έωντον ονδεμίαν έπιμέλειαν π οι εν ντ at 
έόντος evyov ’Α&ηναίοισι χαί πολλαχη γενομένον ηδη 
σφίσι χρησίμου, τά δ’ ετι χαί έσο ι̂ενον. χαι ταντα μέν 
’Αθηναίοι, χατασταιτων σφίσι εν ηδη των πρηγμάτων, 
πκηενσαντες είναι άληθέα ίδρυσα*το νπό τη άχροπόλι 
Πανός ίρόν, χαί ανιόν από ταυτής της άγγελιης θ υ ·  
σίησι έπετείησι χαί λαμπαδι ιλάσχονται.
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106. Τότε δε πεμφθεϊς νπο των στρατηγών b Φει
διππίδης οντος, oTBntQ oi ϊφη xai τον Tlava (ρσνηναι, 
δευτεραίος έχ τον 3Αθηναίων άστεος ην έν Σπάρτη, 
άπιχόμενος δε έπι τονς άρχοντας Ώ̂ εγε" *Sl Ααχεδαιμό- 
νιοι, ’Αθηναίοι νμέων δέονται σφίσι βοηθησαι χαϊ μη 
περιιδύν πόλιν άρχαιοτάτην έν τοίσι 'Ελλησι δονλοσννη 
περιπισονσαν προς άνδρών βαρβάρων χαι γάρ * Ερέ
τρια Τ6 ννν ηνδραπόδισται χαϊ π oh λογίμω η 'Ελλάς γέ· 
γόνε άσθενεστέρη. *0 μίν δη σψι τά έντβταλμένα άπίγγ- 
γελλε, τοΊσι δε εαδε μεν βοηθέειν *Αθηναίοισι, αδύνατα 
δέ σφι ην το παραντίχα ποιίειν ταντα, ον βονλομένοισι 
λνειν τον νόμον ην γάρ Ισταμένον τον μηνος εϊνάτη, 
εινάτη δε ονκ έξελενσεσθαι ΐφασαν μη ον πληρεος Ιόν
τος τον χόχλον, οντοι ιιέν ννν την πανσέληνον εμενον.

107. ΤοΊσι δέ βαρβάροισι χατηγέετο 'ίππίης ό ΙΖει- 
σαττράτον ές τον Μαραθώνα, της παροιχομένης ινχτός 
οψν Ιδων έν τώ νπνοι τοιηνδε · έδόχεε ο 'ίππίης τη μη · 
τρι τη εωντον σννενιηθηναι. σννεβαλετο ων έχ τον 
ονείρου χατελθων ές τσς 3Αθτρ>ας χαϊ άνασωσάμενος την 
αρχήν τελευτησειν έν τη εωντον γηραιός. έχ μίν δη της 
οψιος σννεβα)^το ταντα, τότε δέ χατιιγεόμενος τούτο 
μεν τα ανδραποδα τα έζ ΕρετρΙης άπέβησε ές την νήσον 
την Στνρέων, χαλεομένην δέ ΑϊγΙλειαν, τοντο δέ χατα- 
γομενας ές τον Μαραθώνα τάς νέας ώρμιζβ οντοςί έχ- 
βαντας τε ές την γην τ ονς βαρβάρονς διέτασσβ. χαϊ οι 
ταντα διέποντι έπηλθε πταρεΊν τβ χαϊ βηζαι μεζόνως η 
ως έωθεε * οϊα δέ οι πρεσβυτέριο έόντι των οδόντων οι 
π)#όνες έσείοντο. τούτων ων ενα των οδόντων έχβάλλει 
νπο βΐης βηξας · έχπεσόντος δέ ές την ψάμμον αντον 
έποιέετο πο)Χψ σπονδήν έξενρεΊν. ώς δέ ονχ έψαΐνετό

LIB. VI. CAP. 103 —  107.
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οί ο οδών, άναστενάξας είπε προς τους παραστάτας’ η 
γη ηδε owe ημετέρη έστι, ουδέ μιν δνιησόμε&α νπιχει- 
ρίην ποιησασ&αι · όκόσον δε τι υοι μέρος μετην, δ οδών 
μετέχει.

108. 'ίππίης μεν δη ταντί] την όψιν συνεβάλετο 
έξεληλυ&έναι · *Α&ηναίοισι δέ τεταγμένοισι έν τεμένεί 
‘ΐΙρανΜος έπηλ&ον βοη&έοντες Ιϊλοπαιέες ncηδημεί' 
καί γάρ και έδεδωκεσάν σφεας αντονς τοίσι *Λ&ηναίοισι 
οί Πλαταιέες, καί πόνους υπέρ αυτών οί 'Λ&ηναίοι συ
χνούς ηδη αναιρέατο * εδοσαν δε ώδε. πιεζενμενοι νπό 
Θηβαίων οί Πλαταιέες έδίδοσαν πρώτα παρατνχονσι 
Κλε,ομένεί τε τω *Λναξανδρίδεω και Λακεδαιμονίοισί 
σφεας αντονς, οί δέ ου δεχόμενοι ελεγόν σφι τάδε* 
ημείς μεν έκαστίρω τε οίχέομεν, καί νμίν τοιηδε τις γί- 
νοη άν έπιχονρίη ψυχρή- φ&αίητε γάρ αν πολλάχις 
έξανδραποδισ&έντες, η τινα πν&έσ&αι ημέων. σνμβον- 
έενομεν δέ νμιν δούναι νμέας αντονς Λ&ηναίοισι, πλη- 
σιοχώροισί τε άνδράσι καί τφωρέειν έονσι ον καχοΤσ». 
Τοντα σννεβονλενον οί Λακεδαιμόνιοι ον κατά εννοίην 
οντω των Πλαταιέων, ως βονλόμενοι τους *Α$ηναίονς 
ϊχειν πονονς σννεστεώτας Βοιωτοΐσι. Λακεδαιμόνιοι 
μέν νυν Πλαταιενσι ταντα σννεβουΧενον · οί δε ονχ 
ηπίστησαν, αϊΧ Λ&ηναίων ίρά ποιενντων τοίσι.δώδεκα 
χλεόισι ίχέται ίζόμενοι έπι τον βωμόν έδίδοφαν σφεας 
αντονς. Θηβαίοι δέ πνεόμενοι ταντα έρτρατενοντο 
έπι τους Πλαταιέας, *Λ&ηνα7οι δέ σφι έβοη&εον. μελ
λόντων δέ σντάτττειν μάχην Κορίν&ιοι ον περιϋδον · 
παρατνχόντες δέ και καταλλάξαντες έπιτρεψάντων άμ- 
φοτέρων ονρισαν την χύρψ  έπι τόίσδε, έάν Θηβαίους 
Βοιωτών τους μη βουλομένονς ές Βοιωτονς τελέειν. Κο *
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ρίνθιοι μεν δη ταντα γνόντες άπαλί.άσσοντο* 'Αθηναί- 

Η' οισι δε άπιονσι έπεθηκαντο Β  οιωτο), έπιθέμενοι δέ έσ- 
% Ισώθησαν τη μάχη, νπερβάντες δε οι 'Αθηναίοι τους e01

Κορινθιοι εθηκαν Τίλαταιεΰσι είναι ονρονς, τουτονς 
J( νπερβάντες τον 'Ασωπόν αυτόν έποιησαντο ονρον Θη- 
Η βαίοισι προς Πλαταιέας είναι xal 'Υσιάς. ϊδοσαν μίν
«. δη οι JD.rxTatieg σφέας αϊτούς 'Αθηναίοισι τρόπο) τώ 

*Ηρημένω, ήχον δέ τότε ές Μαραθώνα βοηθέοντες.
109. ΤοΊσι δέ'Αθηναίων στρατηγοίσι έγίνοντο δίχα 

αι γνώμαι, των μίν ουκ έώντων σιψβαλέειν (ολίγους γάρ 
ίϊναι στρατιη τη Μηδων σνμβαλέειν), των δέ και Μιλ- 
ηάδεω κελευόντων. ώς δέ δίχα τε έγίνοντο χαι ivlxa η 

ι |γείρων των γνωμίων, ίνθαυτα, ην γάρ ενδέκατος ψηφι- 
ροφόρος ό τώ χυάμω λαχών 'Αθηναίων πολεμαρχέειν* 
χο παλαιόν γάρ 'Αθηναίοι ομόψηφον τον πολέμαρχον 
έποιευττο τοίσι στ ρατηγοίσι, ην τε τότε 7ίολέμαρχος 
ιΚαλλίμαχος'Αφιδναίος· προς τούτον έλθών Μιλτιάδης 

1 Ι̂ λεγε τάδε' *Εν σοι νυν, Καλλίμαχε, ϊστι η καταδονλώ- 
Λ^αι Α θψ ας , η έ)<ενθέρας ποιησαντα μνημόσυνα )απέ- 
' \τθαι ές τον άπαντα ανθρώπων βίον, οία οϊδέ *Αρμό- 
* τε χαι'Αριστογείτων λείπονσι. νυν γάρ δη, έξ ον 

έγίνοντο 3Αθηναίοι, ές κίνδυνον ηχονσι μέγιστον, χαι ην 
βό* γε νποχυψωσι τοίσι Μηδοισι, δέδοχται τά πείσονται 

‘ ψαραδεδομένοι *hτπίη, ην δέ περιγένηται αυτή η πόλις, 
Λ |)ίη τβ έστι πρώτη των ‘Ελληνίδων πολίων γενέσθαι. χώς 
'* £ν δίι ταντα οϊά τέ έστι γενέσθαι, χαι χώς ές σέ τι 

τούτων ανήκει των πρηγμάτων το κύρος 'έχειν, νυν ιρχο- 
Wl φράσων. ημέων τών στρατηγών έόντων δέκα δίχα 
Ηνονται άί γνώμαι, τών μίν χελ&υόΐΎων σνμβαλέειν, τών 
ίέ ον σνμβαλέειν. ην μεν νυν μη σνμβάλωμβν} ελπομαί

__
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τινα στάσιν μεγάλην έμπεσονσαν διασείσειν τά 'Αθη
ναίων φρονήματα ώστε μηδίσαι * ην δε σνμβάλωμει 
ηρίν τι χαϊ σαθρδν'Αθηναίων μετεξετέροισι έγγενίσθαιΐ 
θεών τα Ισα νεμόντων οϊοί τέ εϊμεν περιγενέσθαι ττ{ 
συμβολή. ταντα ών πάντα ές σε νυν τείνει και έκ σέ< 
άρτητάΐ' ην γάρ σύ γνώμη τη έμη προσθη, ϊστι τι 
πατρίς τε έλ&νθέρη χαϊ πό)Λς πρώτη των έν τη *Ε).λάδι 
ην δέ των άποσπενδόντων την συμβολήν Ό.η, νπάρξε 
τοι των έγώ χατέλ^ξα α^α^ών τά έναντία.

110. Ταντα Ηγων ο Μιλτιάδης προσχτάται toj 
Καλλίμαχον, προσγενομένης δέ τον πολεμάρχου τψ\ 
γνώμης έχεκυρωτο σνμβάλλειν. μετά δέ οι στρατηγοΛ 
των η γνώμη εηερε σνμβάλλβίν, ώς έχάστον αυτών έγί-J 
νέτο πρντανηΐη της ημέρης>* Μιλτιάδη παρεδίδοσαν c\ 
δέ δεχόμενος οντι χω συμβολήν έποιέετο, πριν γε δη αυ
τόν πρντανηίη έγίνετο.

111. 1/2 £ δε ές έχείνον περιηλθε, ένθαντα δί) 4τάσ
σοντο ωδε 'Αθηναίοι ώς σνμβαλίοντες* του μέν δεξιοί 
χερεος ιιγέετο δ ποΗμαρχος Καλλίμαχος· δ γάρ νόμοί] 
τότε είχε ουτω τοίσι 'Αθψαίοισι, τον πολέμαρχον εχει\ 
χέρας το δεξιόν. ηγεομένου δέ τούτον έξεδέχοντο ωι 
άριθμέοντο αΐ φνλαϊ, έχόμεναι αλληλέων τελευταίοι δι 
έτάσσοντο, ϊχοντες το ενώννμον χέρας, Πλαταιέες · απ^ 
τούτης γάρ 'σφι της μάχης, θυσίας 'Αθηναίων lev αγόν
των χαϊ πανηγνριας τάς έν τη σι πεντετηρίσι γινομένας 
χατευχεται δ χηρνξ δ 3Αθηναίος άμα τε 'Αθψαίοισι λί
γων γίνεσθαι άγαϋά και Πλαταιενσι. τότε δέ τασσόμε
νων των 'Αθηναίων έν τω Μαραθώνι έγίνετο τοιόνδε τι 
το στρατόπεδον έξισόνμενον τζι Μηδιχφ στρατοπίδι 
το μέν ανιόν μέσον έγίνετο έη ) τάξιας ολίγος, χαϊ τα/τβ
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ην άσΟενέστατον τό στρατότιεδον, το δί χέρας ίχάτερυν 
ερρωτο πλη&εί

112. €Jlg δέ σφι διετέταχτο χαι τα σφάγια έγίΐΈτο 
καλά, έν&σντα ώ; άπείΟησαν οι *Α&τρ’αίοτ, δρόμοι 'ιενιο

> ίς τους βαρβάρους. ησαν δί στάδιοι οί* Ο,άσσονες το 
μεται/uiov αυτών η οχτώ, οι δε Πέρσαι όρεωντες δρό
μοι έτιι όντας παρεσχενάζοιτο ώς δεξόμενοι, μαιίψ  is 
ιοϊσι Irlxhjralciai έπέφερον καί πάγχυ όλε&ρίην, όρέων- ' 
if ;  uντους ολίγους} καί τοντονς δρόμοι έπειγομένοις, 
οντε Ιππον νπαρχουσης σφι οντβ τοξενμάτων. τοτντα 
μέν w v οι βάρβαροι κατείχαζον * *Λ&ηΐ'α1οι δε έπεί τβ 
αΟρόοι προσέμιξαν τοίσι βαρβάροισι, {μάγοιτο άξίως 
λόγον, πρώτοι μίν γάρ *Ελ).ψ·ων πάντων τών ημείς ϊ<5- 
μει· δρόμοι ές πολέμιους ίχρησαντο, πρώτοι δί άιέσχοντο 
ίσ&ητά τβ Μηδιχην όρεωντες καί τους σιόρας ταντιγ 
έσΟημένους · τίως δί ην τοΊσι “ΕΧΙησι καί το οννομα το 
Μηδων φόβος άχοΰσαι.

113. Μα γονάτων δί ir τω ΜυραΟώιι χρόνος Ργί- 
Λ* κετο ττολλο?- καί το μεν μέσον του στρατοπέδου έντχων

οι βάρβαροι f iji Πίρσαι τβ αίνοι καί Σάχαι έτετάγατο · 
κατά τούτο μίν δη έιτχων οι βάρβαροι, καί φήξαντες 
έδίωχον ές την μεσόγαιαν το δί χέρας έχάτερον ένίχων 
*Αϋηνα1οΙ τβ και Πλαταιέες. νιχώντες δί τό μίν ιετραμ- 
μέι ον ιών βαρβάρων φείφτιν εων, ιοϊσι δί τό μέσον $η- 
ξασι αυτών σνναγαγόιτες τά χέρεα άμφότερα ίμάχοντο, 
καί ένίχων *Λ9ψα!οι. φενγουσι δί ιοϊσι Πέρσχφι βϊ- 
ηοντο χόπτοττες, ές ο έπι την θάλασσα* anιχόμενοι 
πυρ τβ άΐτεον χαΐ έπελαμβάνοντο των νεών.

114. Και τοντο μεν έν τοντω τω πάνω ϋ noli· 
μαργος Κα)1ίμάγος διαφ>Θε!ρεται, άνηρ γινόμενος σγα·
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&ός, από δ' ε&ατε τώτ στρατηγών Στησίλεως δ Θρα-
(Τνλεω ’ τοντο δε Κντεγειρος δ Ενηορίωνος ir&avta
κχιλαβόμετος των άηλά*.ττων νεός, την χωρά α:τοχοπεις
πελεχεΐ πίπτει, τοντο δε άλλοι 'Αθηναίων πολλοί τβ χαι
σγοιιαστοί.»

115. 'Em a μεν δη των νέων έπεχράτησαν τρόπο* 
τοιοντο) *Α&ηνα7οι · τησι δε λοιπχσι οϊ βάρβαροι εξα- 
νσχρονσαμενοι χαι άναλαβόηες (χ της νήσον if  τη ίλι- 
πον τα (ξ 'Ερετρίης άνδραποδα περιέπλωον Σοννιον, 
βονλόμενοι q&rtvai τονς 'Λ&ηναίονς άπιχόμετοι ίς το 
αστν. αιτίη δε εσχ8 iv 'Α&ηναίοισι ίζ ΐΑλχμαιωηδίων 
μηχανής αντονς ταντα έπινοη&ψαι· τοντονς γάρ σνν- 
χΗμέτονς τοίσι Περσησι άναδεξαι ασπίδα ίονσι ηδη έν 
τήσι νηνσί.

116. Οντοι μεν δη περιεπλωον Σοννιον, *Α&ηνα7οι 
δε, ως π  οδών εΊχον, τάχιστα (βοη&εον ίς το αστν, χαι 
νφ&ησάν τβ άπιχόμενοι πριν η τονς βαοβαρονς rtxerr,
χαι ίστρατοπεδενσαντο άπιγμένοι εξ ' / /ραχληιον τον (ν 
Μαρα&ωη b  αλλω *ΙΊοοηάηίω τω εν Κχηοσάργεΐ. οί 
δε βάρβαροι τη σι νηνσι νπερακαρη&έντες Φαλι]ρον (τον- 
το γάρ ψ  έπίνειον τότε των *Α&ψααων) (πτερ τοντον 
αναχοχενσανκς τάς νηας άπέπλωον οπίσω ίς την'Ασίην.

117. 3Εν τούτη τη b  Μαρα&ωνι μάχη άπί&ανον 
των βαρβάρων χατά έξαχισχιλίονς χαί τετραχοαίσνς αν- 
δρας, 3Α&ηναίων δε ίχατδν έννετηχοντα χαι δνο · επεσον 
μεν άμφοτέρων τοσοντοί' σννηνειχβ δε αχσόχλι &ώνμα 
γενεσ&α» τοιόνδε" *Α&ηνάΐον ανδρα 'Επίζηλον τον Κον- 
φογόρεω iv τη σνστάσει μαχόμενόν τβ χαι ανδρα γινό
μενον άγα&όν των όμμάιων στερη&ηναι οντβ πληγεντα 
ονδεν τον σώματος οντβ βλη&εντα, χαι το λοιπόν της
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)ης διατελ^ειν άπυ τούτον τον χρόνον iovxa TvqXov. 
έγειν δε αντ'ον ηχονσα περί τον πάθεος τοιόνδε τινά 
όγον, άνδρα οί δοχέειν οπλίτην άντιστηναι μέγαν, τον 
*0 γένειον την ασπίδα πάσαν σχιάζβίν · το δε φάσμα 
*οντο έωντον μεν παρεξελθείν, τον δε έωντον παραστά- 

άποχτ είναι. ταντα μεν δη 'Επίζηλον έπνΟόμην λε
ν.

118. d a  τις δβ πορενόμενος άμα τω στρατό) ές την 
4σίην, έπεί τε έγένετο εν Μνχσνω, είδε οψιν έν τω 

ω. καί ητις μέν ην η οψις, ον λέγεται* ο δε, ώς ημέ- 
τάχιστα έπέλ,αμψε, ζηιησιν έποιέετο των νέων· ευρών 

έ έν Φοινίσση νηί άγιό μα 'Απόλλωνος χεχρνσωμένον, 
έπννΟ άνετο δχόΟεν σεσνλημενον εϊη * πνθόμενος δε εξ 
ον ην ϊρον, tnha τη έωντον νηι ές Αηλον · καί (άηι- 
•κατο γάρ τηνιχαντα οι Αηλιοι οπίσω ές την νήσον) κα
τατίθεται τε ές το ιρον το άγαλμα, και έντέλλεται τοίσι 

%ΑηΑοισι άπαγαγείν το άγαλμα ές Αήλιον το Θηβαίων 
; το δ έστι έπι θαλασσή Χαλχίδος χαταντΙον. Αάτις μεν 
I δη ταντα έντειλάμενος άπέπλ^ε, τον δε ανδριάντα τούτον 
| Αήλιοι ονχ άπίγγαγον, άλ).ά μιν δι' έτέων εϊχοσι Οη- 
; βαίοι αυτοί έν. θεοπροπίον έχομίσαντο έπι Αηλιον.
' 119. Τυνς δε των Ερετριέων ανδραποδισμένους Αά-

τις τε καί *Αρτσφέρνης, ώς προσέσχον ές την 'Ασίην 
πΠοτπες, άνίηαγον ές Σονσα. βασιλεύς δέ Ααρείος, 
πριν μέν αιχμαλώτους γενέσθαι τούς 1Ερετριέας, ενείχε 
σφι δεινόν χόλον οία άρξάντων άδικίης προτέρων των 
'Ερετριέων * έπεί τε δε είδε σφεας άπαχθέντας παρ' 
έωντον καί υποχειρίους έωντέα έόντας, έποίησε χαχόν 
άλλο ονδέν, αλλά σφεας της Κισσίης χώρης κατοίκισε έν 
σταθμώ έωντον τω οννομά έστι 'Αρδέρικκα, από μέν

LIB. VI. CAP. 114 —  119. 221 71
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Σονσων δέχα χαϊ διηχοσίονς σταδίονς απέχοντι, τεσσε- 
ράχοντα δί από τον κρέατος, τδ παρέχεται τριφασίας 
ιδέας · χαϊ γαρ άσφαλτον χαϊ αλας χαϊ έλαιον ορύσσον
ται ίξ αντον τρόπο) τοιώδε· αντλέεται μεν χηλόνηίω, 
αντί δε γανλον ημισν ασχοΰ οι προσδίδεται· νποτνψα 
δε τοντω αντϊεει χαϊ επειτα έγχέει ές δεξαμενήν έχ δ 
ταντης Ις α)1ο διαχεόμενον τρέπεται τριφασίας οδούς· 
χαι η μεν άσφαλτος χαι οι άλες πηγνννται παραντίχα, 
το δε Ό.αιον σνναγονσι ίν αγγείοις, το οι Πέρσαι χαΗ- 
συσι ^αδιναχην έστι δε μέλαν χαι όδμην παρεχόμενον 
βαρέαν. ’Ενθαντα τονς >Ερετριέας χατοίχισε βασιλεύς 
Λαρώίος, ο? χαϊ μέχρι έμέο έΐχον την χωρην ταντην, φν- 
?Λσσοντες την αρχαίην γλώσσαν, τα μεν δη περί ’Ερε- 
τριένς ϊσχε ο ντο.

120. Λακεδαιμονίων δε ήχον ές τας ’Αθήνας δισχί- 
λιοι μετά την πανσέληνον, εχοντες σπονδήν πολλην χα- 
ταλυβύν, ονιω ώστε τρίτα!οι έχ Σπάρτης έγένοντο έν 
τη Λττιχη. νοτεροί δε απιχομενοι της συμβολής ίμεί- 
ροιτο όμως θεησασθαι τονς 3/ηδονς· έλθόντες δε ές 
τον Μαραθώνα έθεησαντο. μετά δε αΐνέοντες ’Αθη
ναίους χαϊ το ϊργον ανιών απαλλάσσοντο όπίσω.

121. Θωυμα δε μοι, χαϊ ονχ ένδέχομαι τον λόγον, 
\4λχμαιωνίδας αν χοτε αναδέξαι Πέρσησι έχ συνθήματος 
ασπίδα, βονλομένονς υπό βαρβαροισί τε είναι 'Αθηναί
ους χαϊ νπο ‘ΐττπίη * όϊτινες μάλλον η ομοίως KaWrj 
τω Φαινίππον, ‘Ιππονίχον δέ πατρϊ, φαίνονται μισοτν- 
ραννοι έσντες. Καλλίης τε γαρ μοννος ’Αθηναίων απάν
των (τόλμα, όχως Πεισίστρατος έχπέσοι έχ των ’Λθη- 
νέων, τα χρήματα Μ έΑ  χηρνσσόμενα νπο τον δήμο·
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iov ώνίεσθαι, χαι τά άλλα τα εχθιστα (ς αυτόν πάντα 
μηχανατ ο.

[122. ΚαλλΙεω δέ τούτον άξιον πολλαχοΰ μνημην 
στ* πάντα τινά εχειν. τούτο μεν γάρ τα προλελεγμένα, 
iff άνηρ άχρος (λενθερων την πατρίδα, τούτο δέ (ν 
ν,υμπίτ] (ποίησε, ίππο) νιχησας, τέθριππο) δε δεύτερος 
‘βνομενος, Πυθία δε πρότερον ανελόμένος, (φανερωθη 
; τους *!Ελληνας πάντας μεγίσιησι δαπάνησε, τούτο δέ

< « f λ * » J* * ν * 7' 3 1aroc τας βωυτου 'συγατιρας ιονσας rqeig οιος τις ανηρ 
(νέτο, (πειδη γάρ (γενοντο γάμον ώραΐαι, ιδωχβ σφι 

ωρεην μεγαλοπρεπέστατων (χείνησί τβ (χαρίσατο · (χ 
άρ πάντων των 5Αθηναίων τον έχάστη (θίλοι άνδρα 
ωντη (χλέξασθαι, εδωχε τοντω τω άνδρί.]

123. Και οι *ΑλχμαιωνΙδαι ομοίως η ονδέν ησσον 
οντον ησαν μισοτνραννοι. θώυμα ων μοι, χαι ον 
',ροσίεμαι την διαβολην, τοντονς γε άναδεξαι ασπίδα, 
Ιίτινες εηενγόν τβ τον πάντα χρόνον τονς τυράννους, (χ 
ηχανης τβ της τούτων (ξέ).ιπον οι ΠεισιστρατΙδαι την 
νριτννίδα. χαι οΰτω τάς Αθήνας οντοι ησαν οι (λεν- 
ερωσαντες πολλω μάλλον ηπερ*Αρμόδιός τβ χαϊ*Λρι- 

πογείτων, ως (γω χρίνω'. οϊ μεν γάρ (ξηγρίωσαν τονς 
πολοιπονς Πεισιστρατιδέων Ιππαρχον άποχτεΐναντες. 
νδέ τι μάλλον έπαυσαν τονς λοιπονς τνραννευοντας,

%* ίλχμαιωνίδαι δέ (μφανέως Ο^νθερωσαν, ει δη ουχοΐ γε 
I ληθεως ησαν οί την Π νθίψ  άναπείσαντες προσημαΐ- 

ειν ΛαχεδαιμονΙοισι (λενθερονν τάς *Λθηνας, ως μοι 
ιρότερον δεδηλωται.

124. *Λλλά γάρ Ισως τι (πιμεμφόμενοι των *Λθη- 
αΐων τω δήμο) προεδίδοσαν ττ/ν πατρίδα, ον μεν ων
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«& 'πλοντησε ή οΐχίη αυτή μεγάίχος * και 6 *Αλκμαίων οντος 
αντω τεΟ ριπποτροφησας ^Ολυμπιάδα άναιρίεται.

!>! 126. Μετά δε, γενεί] δεύτερη ύστερον, Κλεισθένης
i wv ο Σιχνώνος τύραννος έξηειρε, ώστε πολλοί δνομα- 
Ift χττοτίρψ γενεσθαι Ιν τοίσι "Ελλησι, η πρότερον ΐ\ν.

'Κλεισθένεϊ γάρ τω *Αριστωννμου του Μνρωνος τον Αν- 
Ρ δρεω γίνεται θνγάτηρ τη οννομα ην *Αγαρίστη. τσυτην 
& ηθέλ.ησε, ‘Ελλήνων πάντων έξενρών τον άριστον, τονιω 
ί’ο γυναίκα προσθέίναι. * Ολυμπίων ών ιόντων και νικών 
jr* (ν αντοΐσι τεθρίπποτ ο Κλεισθένης κηρχγμα έποιησατο, 

στις *Ελ).ηνων εωντόν άξιο! ΐΟεισΟενεος γαμβρόν γενέ* 
θαι, ηχειν ές έξηχοστην ημέρην η και πρότερον ίς Σι- 
ώνα, ώς κυρώσοντος Κ).εισΟένεος τον γάμον iv ένιαυ- 

τω από της ίξηχοστης άρξαμένον ημέρης. *Ενθαντα 
ΰ,ηνων όσοι σφίσι τε αντοΊσι ησαν και πατρη έξωγχω- 

ένοι, έφοίτεον μνηστήρες· τοίσι Κλεισθένης και δρόιιον 
αι παλαίστρην ποιησάμενός in* αντω τοντω είχε.

127. *Από μεν δη *Ιτα)1ης ήλθε Σμινδνρίδης ο *Ιπ- 
'Λποχράτεος Σνβαρίτης, ος ini ηλείστον δη χλιδής εις άνηρ 
Λάπίχετο (η δέ Σνβαρις ψμαζε τούτον τον χρόνον μάλι- 
ν^στί/), και Σιρ!της Αάμασος *Αμνριος του σοφον λεγομέ- 

ον πάίς. οντοι μεν από *Ιταλίης ηλθον ix δε του 
όλπου τον 3Ιυνίου *Αμφίμνηστος *Επιστρόφον *Εηιδά- 

μνιος· οντος δέ ix τον *.Joviov κόλπον. Αΐτωλός δέ 
Τιτόρμου του νπερφνντος τε "Ελληνας ισχνί χιλ 

j,v| ψογόντος ανθρώπους ίς τάς έσχατιάς της Αιτωλίδος 
χώρης, τούτον του Τιτόρμου αδελφός Μάλης. απο δέ 

έλοποννησον Φείδωνος. τον *Αργείων τνροονον πάίς 
χηδης, Φείδωνος δέ τον τά μέτρα ποηραντος Πε~ 

u λοποννησίοισι χαι νβρίσαντος μέγιστα δη Ελλήνων άπάν* 
ΙΙεηοΐ). Ι1· ' Ρ
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τα*, ος (ξαταστησας τονς 'ΐΐλείων άγονοί/ΐτ α; αντί; 
το* b  *Olvped$ αγώνα ί&τχε- τοντον re δη πάϊς, χα\ 
yAuiawxoq Ανχονργον *Ασχα; ά  Τρατπθζονντος, χαι *Αζην 
b  Ποιον πολιος Αατρανης ΕντρορΙωνος τον δεζουέτον re, 
ας λογος b  'ΑρχαδΙη λέγεται, τονς Αιοσχόρονς οαάοισι 
m  απο τοντον ξεινοδοχέσττος ττάττας άτ&ράπσνς, χαι 
'Πλέίος * Or ο μαστός 'Αγαισν. οντοι μεν δη ίξ αντης Πε- 
λοττονττρον ri& or' lx δε*Α&ητέαν amxorro Μεγαχλί\ς 
te o ΑλχμαΙανυς, τοντον τον παρά Κροΐσσν aruxoubm\ 
xa\ άλλος 'ίπττοχλείδης Τίσάνδοον, ϊτΙογτμ χαι εΤδεί 
προκγέρω* *A\hprcuar. asio δε *Ερετριης άν&ενσης τ σ ί
το* τον χρόνο* Ατσαήης' οντος δε ιπ ΐ Ενβοίης μον- 
χο;. b  δε θεσσαλίης ηλ&ε τώτ Σχσπαδέω* Αιαχτορίδες 
Κρατώπος, b  Si Μολοσσΰν *Αλχων. τοσοντοι μ ίτ Μ - 
rorro ο% μνηστήρες.

12S. 3Ατιζομέτων δε τοντω* Ις τη* προειρημέηρ 
ημέρητ, δ Κλεισ&έτης πρώτα p b  τας πατρας τε αυτών 
άτεπν&ετο χαι γάτος'έκαστον, μετά δε κατέχω* biavto* 
δ*επε*ράτο αντων της re σνδραγα&ίης χαι της οργής not 
παιδεχσισς τε χαι τροπον, χαι {*} baur** tar ές ovrov- 
αΐην καί σννάπασί' και Ις γνμνάοιά τι ΙξαγινΙων Boot, 
ησσν αυτόν νεότερο*, χαι τδ γε μέγιστο*, b  rjj συνε- 
στηρ δτετειράτο' οσον γάρ κατείχε χρόνο* αντσνς, τον- 
το* πάντα έποίε» χαϊ άμα ίξειπζε μεγάλοπρεζτέως* xul 
δη χον μάλιστα των μνηστήρα* ηρέσκαντο ο» cci* *Α&η- 
*ιω* άπιγμσο*, χαϊ τοντω* μάλλον ‘ΐτπτσχλείδτ^ δ 71- 
σάτδρον auri run ά*δραγα&την Ιχρίνετο, χαί on το ά>ΐ- 
χα&ε τοΓσι b  Κ ορΜ ψ Κνψελλδτσι η* προσήκων.

129. *&ς Η  η κνρέη έγέντιο  τό ν 'η μ ερ ία ν  της τε κα- 
τα χϋσ ιο ς το ν  γά μ ο ν  sari ύαράοιος α ττο ν  JS2»σ&τνεος
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τor x̂ rfXM «  πάντων, dvcu; βον; εκατόν δ ΚίασΟίντ^ 
tiy^a αχτού-ς ic τοίν μττ*πΐβας καί τον; Σιχχωτίον; 
vtcnna;. ως δί άπδ δείπνου ίγίνοηο, ο» μχηοτί^,' Γ(*ίχ 
ίίχοκ άμτςί Τί μονσαα; καί τώ λεγομίτω ίς τό μίσοτ. 
προιοναη; δί φ  ηόσιος, κατίχων πώλον τονς άλλον; δ 
Ίηηονλείδης «αίρτσε τον otiijTr/ αχλΐραί οΐ (μμί- 
iuerVy ηε»&ομίνον δί τον o v itjiu  ορχτρατο. καί χως
Η*χτώ μ ίν  άρεστώς δρχίηο, δ δί Κλεισάότ^ ορίων δίον 
το πρν,γμα νπόπτεχε. μηα δί in ιαχών δ ^ π ο χ ίΗ ^  
χρονον ίχελενσί οι τινα τράπεζαν ίσιηώχαι, ίατΧ&ονατ# 
δί της τράπεζας πρώτα μίν in οίτης δρχρσατο Λακω
νικά σχτμάιια, μετά δί άλλα Λττιχά, τδ τρίτον δί τιςν 
xnfalrpt ίρείσα; ini rrpr τράπεζαν τοισι σχίλεσι ίχειρο- 
νομν/.7f. Κλασ&ίπ# δί τά μίν πρώτα καί τα δεύτερα
δρχεομίνον, άποστχγίων γαμβρόν οί Γτι γενίσ&αι *hi- 
ηοκλείδεα διά ρ ,τ  ΐ ί  δρχτγην και τιjr αναιδείτρτ} κατείχε 
μλτοτ, οί' Βονλόμενος ίχραγΐ^αι έ;  αυτόν · ώς δί ώδβ 
τ«<π σκΛεαι χειρονομίααττα, ονχίτι κατίχετν δυνάμε- 
νοζί £«ϊβ' «  Λαι Τίσάοδρον, άπορχησαό γε μ ψ  τον 
γάμον, δ δί Ιπποχλείδν^ νπολαβών είπε, Ον qporri; 
Ιτνποχλείδη. απο τοχτον μίν τούτο οννομάζπαι.

130. Κλασ&ένη; δί σιγτρτ ποιν,σάμενος τλεξε i;  μ ι
κτόν τάδε* Ανδρε; παιδο; τής ^  μτησττχμ; t Ιγώ καί 
πάντα; ύμία; έπαινίω, καί πάστ» νμίν, α  οϊόν τ’ «2$,
χαρέζοίμην αν, μνμ tva vyiuv ίξαιρετον άπσχρίνων,

0 I»
io n  μϊ?/; n ip t ηαρ& ίνον β ο χ ίεύ ο η α  π ά σ ι κα τά  τοον 
««ώ τ, ΤΜ0) μ ίν  νμίω ν οατελαυνομίνοισι τονδε το ν  γ ά 
με* τάλααηον άργνρίον ίκάα τψ  δωρεάν δίδωμι τψ ; άξίώ - 
<ηος ώ α α  rfe ίξ  /μ εν  γήρα* κα ί ττρ; ίξ  οίκον ά ποδ^- '

μίμε tots λοιπού; άποδαχιαάζων - ά ϋ ’ ον γάρ 7 »out

Ρ 2
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μίης, τστ δε *Α)χμαίωνος Μεγαχλέϊ Ιγγνώ παιδα την iui,r 
^Αγαρίατην νόμοισι τοΊσι 'Αθηναίων, φαμενον δε ίγγυ- 
άσ&αι Μεγαχλέος ίχίχνρωτο δ γόμος Κ)£ΐσ$&ύ.

13L. *Αμφ) μα? χρίσιος των μνηστήρων τοσαντα 
ίγέτετο, xou οντω 9Α)χμαιοτνιδαι έβωσ&ησαν leva την 
'Ελλαδα. τοντων δε σννοιχησόττων γίνεται Κλεισ&όης 
τε ο τας φυλάς χαι την δημοχρατίην ’Α&ηναίοισι χατα- 
οτησας, εχων το οννομα άπο τον μητροπάτορος τον Σι- 
χνωνίου ■ οντός τε δη γίνεται Μεγαχλεί xal 'ίπποχρότης, 
ix δε €Ιπποχράτεος ΜεγαχΧεης τε αλίος χαι *Αγαρίστη 
αλ).η, άπο της Κλεισ&ίνεος *Αγαρίστης ιχονσα το ον
νομα · η σννοιχησασά τε Ξαν&ιππω τω *Λρίφρονος χαι 
Τγχνος ίονσα είδε σψιν ίν τω νηνω, εδόχεε δε λέοντα 
τεχ&ν * χα\ μχτ ολίγος ήμερος τΐχτει Περιχλέα Ξαν- 
χλίππω.» ·

132. Μετά δε το b  Μαρα&ωνι τρωμα γενδμενον
Μιλτιάδης, χαι πρότερον ενδοχιμίαν παρά *Α&ηναίοισι, 
τότε μάλλον ανξετο, αιτησας δε νέας εβδομηχοντα χαϊ 
στρατιψ τε χαι χρήματα τονς 9Αθηναίους, ον φράσας 
σφ* in ην Ιπιστρατενεται χωρην, άλλα φας αίπονς 
χαταπλοντιείν, ην οι ΐηωνται * in) γάρ χωρην τοιαντην 
δη τινα άξειτ ο&εν χρυσόν ενηετεως αφ&ονον οΐσονται · 
λίγων τοιαντα αίτεε τας νέας. *Λ&ηναΊοι δε τοντοισι 
ίπαρ&εντες παρεδοσαν.

133. Παραλαβών δί ο Μιλτιάδης την στρατιην 
εηλεε in) Πάρον, προφασιν εχων, ώς οι Παριοι υπήρ
ξαν ηράτεροι στρατενομβνοι τριηρεΐ (ς Μαραθώνα άμα 
τω Πέρσι], τοντο μεν δη πρόσχημα λόγου ην, άταρ 
τινα χα) εγχοτον είχε τοΊσι ΠαρΙοισι διά Αυσαγόοεα 
τδν Τισίεω, &/πα γτνος Πάριον, διαβαλόντα μιν προς
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*Υδάρνεα τον Πέρσην. άπικόμένος δε ές την ϊπλεε δ 
Μιλτιάδης τη στρατιη (nohoQxee Παρίονς κατειλημένονς 
έντός τείχεος, καί έσπέμπων κηρνκα αΐτεε εκατόν τάλαν· 
τα, φας, ην μη οΐ δώσι, ονκ άπαναστησειν την στρατιην 
πριν η έξέλη σφέας. οι δέ Ιΐάριοι οκως μέν τι δώσοχ'σι 
Μιλτιάδη άργνριον, ουδέ διενοενντο, οί δέ όκως διαφν- 
λάξονσι τψ  rcohv, το ντο έμηχανωντο, άλλα τε ίπιφρα- 
ζομενοι, καί τη μάλιστα εσκε εκάστοτε έπίμαχον τον τεί
χεος, τούτο άμα ννκτί έξηρετο διπλησιον τον αρχαίου.

134. *Ες μέν δη τοσοντο τον λόχον όί πάντες'Ελλη- 
νες λίγονσι, το ένϋεντεν δέ αυτοί Τΐάριοι γενέσ&αι ώδβ 
ίίγονσι' Μιλτιάδη άπορέοντι ίλϋειν ές λόγους αίχμά-
λωτον γυναίκα, έονσαν μέν Παρίην γένος, οννομα δέ οί 
είναι Τιμονν είναι δέ νποζάκορον των χ&ονίων χλεων. 
ταντψ ϋ.&ονσαν (ς οψιν Μιλτιάδεω σνμβονλενσαί οι, 
εϊ περί πολ),ον ποιέεται Πάρον ih lv , τ« άν αυτή νηο- 
rHjTcrt, ταυτα ποιέβιν. μετά δέ την μέν νπο&έσ&αι, τον 
δέ άπικόμενον έπί τον κολωνόν τον προ της ηόλιος ιόν
τα το ερκος χλεσμοφόρον Λημητρος νπερϋορέειν, ον δν- 
νάμενον τάς -Ουράς άΐ’οΊξαι, νπερΟορόντα δέ ιεναι έπι 
το μέγαρον ό τι δη ποιησοντα ένϊός, είτε κινησοντά τι 

.των ακίνητων βίτβ ο τι δί\ποτε πρηξοντα * προς■ τη σι 
ΟυρησΙ τβ γενέσΟαι, καί πρόκα τβ φρίκης αυτόν νπελ- 
Οουσης δπίσω τψ  αυτήν οδόν ϊεσΟαι, καταΟρώσκοντα 
δέ την άιμασιην τον μηρόν σπασΟψαι· οί δέ*αυτόν το 
γόνυ προστττοίίσαι λέγουσι: ' · ' “ ·»

135. Μιλτιάδης μέν νυν φλανρως ϊχων άπίπλεε όπΐ- 
σω, ούτε χρήματα *ΛΟψαίοισι άγων οντβ ΙΤάρον προσ- 
κτησάμβνος, άλλα · πολιορκήσω ς τβ εξ καί είκοσι ημέρας 
καί δηωσας τψ. νήσον. Πάριοι δέ πνεόμενοι, ώς η

r
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νποζαχορος των ΰεών Τιμώ Μιλτιάδη χατι,γησατο, 
βουλόμενοί μιν coni τούτων τιμωρι'ισασ&αι ΰεοπρόπονς 
πέμπονσι ές Λελφονς, ώς σφεας ησνχίη της πολιορχίης 
ίσχε. ιπεμπον δε έπειρησομένονς εϊ χαταχρησονται την 
νποζαχορον των χλεών, ώς έζηγησαμίνην τοίσι έχ&οοΊσι 
της πατριδος αλωσιν και τα ές ερσενα γόνον άρρητα 
ιρά έχφΐ}γασαν Μιλτιάδη, η δε Πν&ίη ονχ ϊα , φάσα 
ον Τιμονν είναι την αιτίην τουτων, άλ?.ά δειν γάρ Μιλ- 
τιαδεα τελεντάν μη εν , φανψαί ο» των χαχών χατηγε- 
μονα. Παριοισι μεν δη ταντα η Πνΰίη ϊχρησε.

136. ’Λ&ηναΊοι δε ix Πάρου Μιλτιάδεα άπονοστη- 
σανΤα εσχον έν στόματι, ο*ί τε άλλοι Χαι μάλιστα Σάν- 
ΰιτχπος ό 'Αρίηρονος, ος &ανάτον νπαγαγών υπό τον 
δήμον Μιλτιάδεα Ιδιωχε της 3Α&ηναίων απάτης έΐνεχεν. 
Μιλτιάδης δέ αυτός μεν παρεών ονχ άπελογέετο (ην γάρ 
αδύνατος ώστε σηπομενον τον μηρόν'), προχεψενον δέ 
αντον έν χλίνη νπεραπελογεοντο οι φίλοι, της μάχης re 
της έν Μαραχλώνι πολλά έπιμεμνημένοι, χαι την Λήμνον 
αΧρεσιν, ώς ίλών Λήμνον τε χαι τισάμενος τονς Πελα
σγούς παρίδωχε ^Λ&ηναίοισι. προσγενομενον δέ τον

. δημου αίττω χαχά την άπ όλνσιν τ ου $■ ανάτον, ζημιώ- 
σαντος δέ χατα την άδιχίην πεντηχοντα ταλάντοισι, 
Μιλτιάδης μεν μετά ταντα σφαχελίσαντός τε τον μηρόν 
χαι σαπέντος τελευτά, τα δέ πεντηχοντα τάλαντα έξίτισε 
ό παίς αντον Κίμων.

137. Λήμνον δέ Μιλτιάδης ο Κίμωνος ωδε ϊσχε· 
Πελασγοί έπεί τε έχ της *Λττιχης υπό *Λ&ηναίων έξεβλη- 
χλησαν, είτε ών δη διχαίως εΧτε άδιχως · τοντο γάρ ονχ 
εχω φράσαι, πλην τά λεγάμενα, on *Εχαταίος μέν ό 
‘Ηγησάνδρον ϊφησε έν τοίσι λόγοισι λίγων άδιχως · έπεί
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i t  γαρ ιδείν τονς 3Αθ ηναίονς την χώρην, την σηισι νπυ 
τον Υμησσον έονσαν εδοσσν οίκησαι μισθόν τον τεί- 
χεος τον περί την ακρόπο)Χν κοτε Ιληλαμένον, ταυτήν 
ώς Ιδέϊν τονς ’Αθηναίους έξεργασμένην εν, τψ  ττρυτερον 
είναι, κακήν τβ και τον μηδενος αξίην, λαβειν φθόνον τε 
καί 'ίμερον της γης και οντω έξελαννειν αντους ονδεμίαν 
άλλην ηρόφασιν τχροίσχομένους τονς ’Αθηναίους ■ ώς δέ 
u v j o I Αθηναίοι λέγονσι, δικαίως έξελάσαι. κατοικημέ
τους γαρ τονς Πελασγονς υπό τω *Υμησσω ένθεντεν 
ορμεωμένονς αδικέειν τάδε · φοιτάν γαρ αίεί τας σφβτε- 
ρας θυγατέρας [τε καί τονς παΐδας] in ύδωρ in\ την 
*Εννεάκροννον (ον γαρ είναι τούτον τον χρόνον σφίσι 
κω ονδε τοΐσι αλλοισι "Ελλησι οίκέτας), δκως δε ίλθοιεν 
ανται, τονς Πελασγονς υπό νβριός τε και ολιγωρίης 
βιασθαί σφεας. και ταντα μέντοι σφίσι ονκ αποχραν 
τιοιέειν, αλλα τέλος και έπιβονλενοντας έπιχειρησειν in 
αυτόφωρό) φανηναι. έωντονς δε γενέσθαι τοσοντω έχει* 
νων ανδρας αμεΐνονσς, όσοι παρευν αντοΐσι αποχτέιναι 
τονς Πελασγονς, inti σφεας ελαβον έηιβονλενοντας, ονκ 
έθελησαι, αλλα σφι προειπείν έκ της γης έζιέναι. τονς 
δε οντω δη έκχωρησαντας αλλα τε σχείν χωρία κα\ δη 
και Λήμνον. ’.Εκεΰ'α uev δη *Εκαταίος ελεξβ, ταντα δε 
\Αθηναίοι λέγονσι.

. 138. ΟΙ δε Πελασγοί οντοι Λήμνον-τότε νεμόμενοι 
και βονλόμ&νοι τονς 3Αθψ'αίονς τιμωρησασθαι, εν τε 
έξεπιστάμενοι τας’Αθηναίων όρτας, ηεντηκοντέρονς στη- 
σάμενοι έλόχησαν *Λρτέμιδι έν Βρανρώνι αγονσας όρτην 
τας των 3Αθηναίων γυναίκας, ένθεντεν δέ αρηάσαντες 
νοντέων πολλας οϊχοντο anon λέοντες, καί σφεας ές 
Λήμνον αγαγόντες ηαίΧακας είχον. ώς δέ τέκνων ανται
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αι γυναίκες νπεπλησ&ησαν, γλώσσαν τε την * Αττικήν 
και τρόπονς των 'Λ&ηταίων (δίδασχον τονς παίδας. οι 
δε ο ντε σνμμίσγεσ&αι τοίσι (χ των Πελασγίδων γν*'αί
νων παισι ηΰελον, εΐ τβ τνπτοιτό τις αντών νπ (κείνων 
τινδς, έβοη&εόν τβ παντες καί (τψώρεον ά)ληλ.οισι ■ καί 
δη καί αρχειν τε των παίδων οι παίδες (δικαίενν, καί 
πολλδν έπεκράτεον. μα&όντες δε ταντα ο» Πελασγοί 
έωντοίσι λδγονς (δίδοσαν· καί σφίσι βον)ενομίνοισι 
δεινόν τι έσέδυνε, εΐ δη διαγινώσκοιεν σφίσι τε βοη&ίειν 
οι παίδες προς των κονριδιέων γνναιχών τονς παΐδας 
και τοντων αντίκα αρχειν πειροίατο, τί δη ανδρω$ίντες 
δηΰεν ποιησονσι. έν&αντα εδοξε σφι κιείνειν τονς παί- 
δας τονς (κ των *Αττικέων γνναιχών. ποιενσι δη ταντα, 
προσαπολλνόνσι δε σφεων καί τ ας μητέρας. *Από τον- 
τον δέ τον έργου καί τον προτέρον τοντων, το (ργά- 
σαντο αι γυναίκες τονς άμα Θοαντι άνδρας σφετέρονς 
άποχτείνασαι, νενόμισται άνά τιρ Ελλαδα τά σχέτλαα 
έργα πάντα Αημνια καλέεσ&αι.

439. *Αποχτείνασι δε τοίσι Πελασγοίσι τονς σφετέ
ρους παίδας τε καί γυναίκας ο ντε γη καρπόν έφερε οντε 
γυναίκες τε και ποίμναι ομοίως ετικτον και προ τον. 
πιεζόμενοι δέ λιμω τε καί νπαιδίη ές Αελφονς επεμπον, 
λνσιν τινά αΐτησόμενοι τών παρεόντων κακών, η δε 
ΙΙυ&ίη σφέας (χέλενε ^ΛΟηναίοισι δίχας διδόναι ταντας,, 
τάς άν αντοι Αθηναίοι διχάσωσι. ηλχλόν τε δη ές τάς\ 
’Α&ηνας οι Πελασγοί, χαϊ δίχας έπαγγέλλοντο βονλόμε- 
νοι διδόναι παντός του αδικήματος. *Α&ηναίοι δε (ν\ 
τώ πρυτανηϊω κλίνην στρώσαντες ως είχον κάλλιστα, χα) 
τράπεζαν έπιπλέψ άγα&ών πάντων παραϋέντες, ίκέ- 
Ijbvqv τους Πελασγούς την χώρην σφίσι παραδιδόναι
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ούχω e/owcrv. οί δβ Πελασγοί υπολαβυντες είπαν * 
6recrV (?ορή7 άνέμω αύτημερον νηνς έξανύση έχ της νμε- 
τέρης ές την ημετέρην, τότε παραδωσομεν. Τούτο είπαν% 
έπιστάμενοι τούτο είναι αδύνατον γενέσ&αι· η γάρ*Λτ- 
τιχη πρ'ος̂  νότον χέεται πο)Χον της Λήμνον.

140. Τοτβ μεν τοιαντα· ϊτεσι δε χάρτα πολλοΤσ* 
• ύστερον τούτων, ώς η Χερσόνησός η έν ^Ελλήσποντο» 

έγένβτο νπ* *ΛθηναΙοισι, Μιλτιάδης δ Κίμωνος, ’ έτησι- 
έων ανέμων χατεστηχυτων νηΐ χατανύσας έξ ’Ελαιονντος 
τού έν Χερσόνησό» ές Λήμνον προηγόρευβ έξιέναι έχ τνς 

«*· νήσον τόισι Πελασγοϊσι, άναμιμνησχων σφέας το χρη- 
στηριον, το ονδαμα ηλπισαν σφίσι οι Πελασγοί έπιτε- 
λέεσ&αι. €ΙΙφαιστιέες μέν ννν έπείχλοηο, Μνρινάίοι 
δί ον σνγγινωσχόμενοι είναι την Χερσόνησον *Λττιχψ 
έπολιορχέοντο, ές δ χα) οντοι παρέστησαν. Οντω δη
την Λήμνονίσχον \'Α&ηναϊοΙ τβ χαϊ Μιλτιάδης.
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fe D a riu s , Marathoniae cladis ulciseendae studio Incensut, 
novas copies dum p ara t, Acgyptii defecerunt; sed quum iam 
iu eo esset, ut cum exercitu contra Graecos i t  Aegyptum pro* 
ficisceretur, X erxe successore designato mortuus cst c. 1 — 4.

, X erxes iregnum adeptus quum initio a lello  Graecis infcrendo 
• abhorreret, pacataAegypto c. 7. et ab A lenadisl’isistratidisque 
1 r t  a Mardonio incitatus c. 5, Gr 8, 9. quanquam dissuadente Ar* 

tabano Graeriae bellum inferre constituit c. 10—- 19. Itaquo 
ingenti belli apparatu per quadriennium instructo Susis pro* 
fectus estj naves ad Cbersonesum congregari iussit, ipse cum 
pedestri exercitu, quern, in Cappadocia ad Critala oppidum 

£ coegerat, itinere per Pbrygiam, ubi a PythioLydo una cum toto 
^exercitu  magniSce estexceptus,et per Lydiam facto Sardes per* 
>venit c. 20 — 32. flinc proximo vere, Ilellesponto pontibus 

iuncto, lustratas ad ALydum copies in Europam transduxU 
t .  33 — 57. Ad Doriscum quum perventura esset, naves subduci 
iassit totumqne lustravit exercitam c. 58 — 00 et 101 — 104. 
qao loco singulae nationes, quibus eonstilit exercitus,earumque 
ornatus, anna , dncet accurate recensentur c. 61 — 99· Delude 

i ubi Mascamen Dorisco p raefecit, fidelitatia laude Doge, Eionis

& ĜL.·



p ra e fe c to ,  hand in ferio rem  c. 105 —  107. i te r  in G raeciam  
fa  ce re  p e r r e x i t ;  p o p u li e t  re g io n e s , p e r  qnas p ro fec tu s  est, 
d esc rib u n tu r c. 108— 120. C lass is  qnum  in te re a  a d T h e rm a ic n m  
sinum  p e r re n is s e t ,  eodem  p e d e s tre s  eo p iae  p e r  m ediam  con ti- 
nen tem  aunt p ro fec tae  c. 1ϋ2 —  125. Ib i dum  P e rs a e  in cas tris  
sed en t, le g a ti, qu i S ard ib u s  in  G raec iam  m is t!  e ra n t (c. 32.), ad 
regem  rev e rs i a u n t; q u ib u i qni G raeco m m  p o p u li aquam  te r-  
ram que ried e ran t, p o e n a  iis  a  c e te ris  G raec is  e s t  ir ro g a ta  c. 131, 
132. Ad A ttien ienses an tem  e t S p a r ta n n s  X e r x e s  non m ise ra t, 
quod D a rii le g a to i olim n ecav e ran t c. 133 cf. 6, 48. E a  caede 
L aced aem o n ii T a lth y b ii h e ro is  iram  e x c i ta v e ra n t : ad  quam  
p la can d am  quiim  p o s tea  S p e r th ia s  e t  B ulis S usa ad  X e rx e m  
e ssc n t m iss i,q u i suo c a p ite  ic e lu s  e x p ia re a t ,  r e x  eos inco lum es 
d im is it c. 134 —  135. —  D e in d e  H ero d o tu s  ad  G raec iae  
c o n tra  P e r s a s  a p p a ra tu m  tra n s i t .  N u n tiu s  de X e rx is  ad v en tu  
qmim in G raec iam  p e r la tu s  e s s e t ,  p ra e  c e te ris  A th en ien ses  
im m in en te  peric iilo  non p e r te r r i t i  c- 139. su ad en te  etiam  o ra- 
cuio  c. 140 —  143. urbem  re lin q u e re  e t  in  n a re s ,  quas p a r tim  
T b em is to c ie s  ad  im m inens cum  A eginetis beilum  iam  a n te a  
aed ificau d as  c u ra v e ra t , se co n fe rrc  s ta tu e ru n t c. 144. G race! 
con si] i is  ad  h n stes  p ro p o lsan d o s  in itis  sp e c u la to re s  S a rd e s  mi- 
s e n in t ,  quos X e rx e s  c o m p re h en so r inco lnm es rem is it c. 145, 
148. A rg ir is  f ru s tra  ad  soc ie ta tem  in v ita tis  c. 148 —  152. G e- 
lo n is , S y racu sam m  ty ra n n i ,  cu ius genus e t r e s  g estae  c. 153 — 
156. e x p o n u n tu r, au x iliu m  im p lo ra v e ru n t; qu i qnum  i ta ta n tu m  
a u x ilia  se m issu ru m ^esse  o s te n d e re t , si sum m ae re ru m  a u t  
*oIus a u t cum S p a r ta n is  p ra e f ic e re tu r , re s  in te r  eo s non con- 
v en it c. 158 —  162. tam en  ty ra n n u s , quo sib» a  P e n i s  c a te r c t ,  
in G raeciam  m isit qui b e lli eventum  sp e c u la re n tu r  c. 163 sq . 
A lia  causaa n eg a ti G racc is  a u x ili i  a  S ic ilicn stbus e s t  a l la ta , 
im m inens a C arth ag in io n sib n s S ic iliae  p e ric u lu m , qui pau llo  
p o s t a  G el on* e t T h e ro n e  A grigen tino  ad  H im eram  Ouvium 
eodem  d ie  s u n t v ic ti , quo G raee i P e n a s  ad  S alam inem  piofli*  
g a m n t c. 165 —  167. Nec a  C o rcy rae is  e t  C re tensibus a u x ilia  
in ip e tra ta  c. 168 sqq. T h e ssa li  ab  in itio  G raecom m  rebus fa-



$
6 U M  Μ A R I A . HI

t
t
s
·/

il
•v
'I·
Λ
k
j

fl
it
.»
s

veranl, sed quum se ab illis destitutes ceraerent, coacti bar- 
barot sunt secuti c. 172— 175· Graeci cnim ad £xcipiendtim 
hostinm impetum Thermopylae et Artemieiuin delegerant, atque 
in ea Inca, nuntio allato Pereas ad sinum Thermaicum enstra 
posuisse, e t pedestres copies et navalcs miserunt c. 170, 177. 
Ad Artemisium classe barbarorum gravi tempest ate afflicta 

vGraeci non infelieiter rem gesserunt c. 177 — 195. X erxes 
*?autem per Thessaliam ad Thermopylae accessitj regionum illa- 
• rum nature et situs describunturc. 190 — 200. Delecta Graecorum 

manus Leonida'ducc per plures dies barbarns transitu arcet, 
donee semita, quae per monies ducchat, prodita Graeci circum- 
venti omnes eo loco perierunt praeter Thebanos c. 201 —- 233. 
Sum in a Sparlanoruin fortitudine perculsus X erxes Demaratum, 
a quo 4 ·  Pcrsarum  bellico contra Gracciam apparatu Spartani 
primi certiores fact! sunt c. 239. de belli rationc ennsulit, sed 

■ consilium eius prudentissimum repudiat c. 234 —- 237»
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Otraeconim classis, cui Euryhindcs Spnrtanus pracerat,
, triltus procliis ad Artemisium cum barharis conflixit, ancipiti 

fortune; itaqoe ipsi iam de reditu cogitantes, audita Spartano- 
rum ad Thermopylae clade Graeci in interiores Graeciae partes

* sunt reversi c. 1 — 21. In quo itinere Themistocles, Athc- 
niensium dux , Iones apud barbaros militantes astu ad suae

» -

f partes traducere studuit c. 22. lnsecuta barbarorum classis 
Histiaeam aliosque Euhoeae locos maritimos occupavit c. 23.’ 

.Ipse autem X erxes post pugnom ad Thermopylae in Phocidem 
a Thessalis deductus cam regionem ferro atqne igni vastavit 

·' c. 28 — 33. mox vero hipartito exercitu cum maioro eius parte 
Doeotiam slid aniicam est ingressus e. 34. alteram Delphos 

) misit; sed Deus prodigiis barbaros a templo arcuit c. 35 ■—
• 38. — Artemisio relicto classis Graecortim Salaminem petiit,

i

«
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copii* nAralibos undique coactis lmiltum ailaucta e. 40 — 42. . 
Populi, qui ad Salamincm naves miserant, recensenhir: qua'j 
opportunitate nsas Herodotus eornm origines et antiquitates 
bres iter exponit c. 43 — 48. Ibi Graecorum dacibus de loco 
pugnae eljgendo ddiberantibus nuntius all a to s est, Atticam. 
totam ferro ignique vastari c- 49 ,50 . X erxes enim com altera 
exercitns parte perBocoliam profectus quum vacoasoccupasset 
Atlienas arcetnque, quanquam panels qniremanserantfortissime 
resistentibus, ccpisset, orbem diruit et evertit c. 51'— 55. Iam 
audita Athenaeum cversione Graecae classis duces pferique 
Isthnium petere constituerunt: quod quoin Atheniensibus to- 
tique Graeciae perniciosissimum fore intellexisset Themt- 
stocles, convocato iterum imperatorum consilio argumentis et 
minis a fuga capessenda eos rerocat c. 56 — G3. In ter haec 
Persarum classis inPhalerum appellit: quo facto quumXerxes 
de proelio naval! deliberaturus suos convocasset, pugna ceteris’ 
suadentibus a sola Artemisia (7, 99) dissuadetur c. 65 — 68. 
Nibilo minus sequiore consilio X erxi probato Persica classis j 
Graecani aggressura Salaminem versus provecta est, terrestris 
exercitus in Istbmucn movit, a Peloponnesiie (qui recensentur) 
diligentor ciistoilituni c. G9 — 73. Quo audito Graeci ad Sa
laminem collect! dentto fugae consilium inierunt; at Persae, a 
Themistoclc certlores fecti Graecos fugam moliri, classem 
eorum undique cinxerunt c. 74 — 76. Quod quum Aristides iis 
nnntiassct, ad pugnam sc paraverunt c. 77 — 83. proelioque 
commisso Persae victi sunt c. 84 — 96. X erxes do felici belli 
exitu desperans probato Mardonii consilio filios cum Artemisia 
addito custode Ilcrmotimo (c. 104 — 106) praem isit, classem 
in Ilcllcspontum redire iussit c. 97 — 107. quam Graeci ad 
Andrum usque persecuti ab Eurybiade et Thcm istode retenti 
sunt, ne ulterius progredcrentur, atqno ab insulanis pecunias 
exegerunt c. 108 — 112. Ipse X erxes, relictis cum Mardcnio 
ccc millibus Iectissimorum militnm, quibuscum Hie rere pro
ximo Peloponnesum invaderet, cum reliquis copiis terreatri 
itincre Hellespontum petiit et maiore exercitus parte fame

I
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morhisqu'e ahsumta,quum pontes per tempestatem m ptiessent, ' 
cunt suisAbydum navi Inis transvcctus indeque Sardes profectut 
est c, 113 — 120. Graccorum autem classis omissa Amiri ob- 
sidionc (cf. c. I l l )  atlSalaminem rediit; dona diis data,praeda 
di\isa c. 121. Themistocli autem quum propter cctcroruni 
diicum livorem ob res bene gestas printac non darentur, Spar- 
tao insignia honor est habitus c. 122 — 125. Artahazus, qui 
cum parte copiantm Mardonii regem ad Ilcllcspoutun/ prose- 
cutus cra t, in reditu Olyntluos oppress!!, soil a Potidacalis 
magna clado nftectus in Thessaliam reversus est c. 126 — 129. 
Intereh Pcrsarum classis ail Santum convencrat, lones no do· 
iiccrcnt observatura; Gracci autem ah lonibus u t ipsos libe
ra root excitati, ad Uclum usque X.eotycbido ct Xantliippo 
ducibus provccli barbnrorum nictu ullcrius progredi non sunt 
ausi c. 130 — 132. Mnrdonius consullis per liicmcm do belli 
cxitu Graccorum oraculis Alexandrum Macedoncm cuin pneie 
conditionibus Atbcnas misit c. 133 — 13G. (quo loco do Macc- 
doniae regibus comm quo genero exponitur c. 137 — 139.) Sed 
Atbenienses eas repudiarunt Spartanosquo hurtati sunt· ut 
propero ouxilio eibi venirent c. 140 — 144.

*

L I B E R  I X ,

V o r e  in e u n to  M a r d o n i u s  in  A t t i c a m  m o v i t  A t b c n a s q u o  
v o cu as  i t e r u m  c e p i t  c. 1 — 3. F r u s t r a  d e iu d e  A t b e n i e n s e s  , 
i t e r u m  ad p a c e m  cu m  r e g e  f a c i e n d a m  c o l i o r t a t u s  c. 4 , 5..q u u m  * 
i l l i s  S p a r t a n o s  d tu  t e r g i v e r s a t o s  t a n d e m  P a u s a n i a  d u c c  a u x i l i a  
m is is se  c, 6 — 11. p e r  A rg iv o s  P c r s a r u m  p a r t i b u s  f a v e n t e s  
c o m p c r i s s c t ,  B o c o t i a m  v e r s u s  r e g rc sB u s  e s t  c. 1 2 ,  ID. Quo in 
i t i u c r e  q tm m  a u d i r c t , '  S p a r t a n o r u m  i n a n u m  M c g a r a  ven iese ,  
eo  d c i l c x i t ;  s e d  m o *  c e r t i o r  f o e t u s  t o t u n i  P c l o p o n n c s i o r u m  
e x e r c i t u m  i a m . a d  I s t i im u m  c o n n u x i s s e ,  in  l i o c o t i a m  r e v e r s u s  
c a s t r a  i n  a g r o  T l i c b a n o  a d  A s o p u m  lo t to v i t  c. 14 , 15. S e c u t i
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•ant Graeei et propter Erytbras e x a d re m i barbaros eonse- 
iterant c- 19. postea Tero, seeunda purna cum barbaris facta 
eonfirmati, hi Plataeensera agrunt, quod Erjthraeus ad rem 
gerendam pirtun eommodus videretnr, transierunt c. 20 — 23. 
Ibi contentio est exorta inter T ereatas e t Athenienses de loco 
bonorario in acie obtinendo; Tincunt Spartanorom arbitrio 
Atbenienses, quorum dux Aristide· fuit c. 26 —  23· quo loco 
quot fuerint milites et quo modo arm at ί exponitur c. 2 9 ,30 . 
Mardonius autem Graecos insecutus aliquot diebus in instruendo 
exerd tu  consumtis,invitis extis, quae et Graecos proeliohostes 
laeetsere prohibuerunt, quum interea Graecorum exercitus 
multum ere vis set, purnam committere pararit c. 26 —  42. quod 
consilium proxima node Alexander Macedo Graecis euuntiaiit 
c. 4 4 ,4 5 . Graeei a Mardonio aqua et commeatu exdusi quum 
castra mb noctem mu tare xellent et pars iam discessisset, a 
barbaris inradtm tur; fit atrox pugna, in qua ipso Mardonio 
caeto Persae in furam eompelluntur; solus Artabaxus cum 
quadra gin ta millibus militnm in Phocidem aufugit — c. 63. 
Turn ubi media Graecorum ad es , quae node ad P lataeas pro. 
fecta erat, rediit, castra quoquePenarum expugnata, ipsi prope 
ad internecionem deleti sunt c. TO. Praeda di\isa sepultisqiie 
mortuis paucis post pugnam diebus Graeei Thebas Tersus mo· 
veront et defectionis Tbebanomm auctores tupplicio afleee- 
runt — e. 83. E Persis unus Artabazus cum reliqniis exercitus 
in Asiam pervenit c. 89. — Interea Graecorum narales copia.·, 
ad Ionian! liberandam a Samiis excitatae, foedus cum iis fe- 
eerant atque statione adDelnm relictaSamom Tersus provectae 
erant e. 90 ,91· sacris etiam addicentibus, quae Deiphonus 
instituerat, filial Eueni, de quo e- 93 , 94. exponitur. Audit» 
bottes appropinqutre X erxis classiarii Samo relicta ad Mi - 
calen, ubi copiae regis pedestres castra habebant, se eontu- 
lerunt, ibique nares snbduxemnt et snlle raoniTenmt e. 96 ,97 . 
Secuti Graeei in terrain egrediuntur, atque qnum omen iis 
d iriaites accidisset, Maalenium eodem tempore in Roeotia 
r in d ,  animit mirum in mod tun confirmatis Persas acerrimo
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proe lio  su p e r a n t ,  c aa tra  c a p ta  e t  d ire p ta  in c c n d u n t c. 98 —  
107. E o  tem p o re  n efando  X e rx ia  in M aaistae  coniugem  am ore 
tu rbac  a p u d  P e ra a s  aun t e x o r ta e ,  ip so  X e rx ia  reg n o  g ravea 
fu tu ra e , niai M aaiatae eiuaque filiorum  nece  com poaitae  e saen t 
c. 108 —  113. G raeci in  H clleapon lum  ad  p o n tea  resc in d en d o a  
p rn fe c ti ,  qnum  eoe Jam aolutoa d e p re h e n d isa e n t, P e lo p o n n ea ii 
s ta t im , A then ienaea S ea to , quo ingena P e re a ru m  num eriia e 
ce te ria  C hcraoneai opp id ia  co n flu x e ra t, e x p u g n a ta  in G ra e c ia m  
aun t revera i c. 114 —  121.
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Ε Π ΙΓ Ρ Λ Φ Ο Μ Β Ν Η  Π Ο Λ Υ Μ Ν ΙΑ .

Ε π ε ι  4 Ε  η άγγελέη άπΙχετο περί της μάχης της 
b  Μαραΰώη γενομένης παρά βασιλέα ΑαρεΊον τον 
*ΥστάσπΒος χαι ηρ)ν μεγάλως χεχαραγμένον τοίσι ’Λ & η- 

I ναΐοΐσι δια τψ  ές Σαρδις έσβολην, χαι δη χαΐ τότε ττολ- 
Χω τ8 δεινότερα έποιεε χαι μά)λον ωρμηιο στράτευε- 
σ&αι έτιι την Ε)Χαδα. χαι αντίχα μεν έπτ^γγίλλετο 
πέμπων αγγΰ.ονς χατα πόλις έτοιμάζβίν στρατιψ, nob· 
λω πλέω έπιτασσων έχάστοισι η προ ιερόν παρειχον, χαϊ 

, νέας τε χαι Ίππους χαι σίτον χαι πλοία, τονιων δε πβ- 
ριαγγελλόμενων η *ΛσΙη ίδονέετο ίπϊ τρία free, χαταλβ- 

" γ  ο μινών τε των άριστων ώς έπι την * Ελλάδα στρατσυσο- 
μίνων χαι παρασκευαζόμενων, τετάρτω δε ετεϊ Α ντό-
πτιοι νπο Καμβυσεω δουΧω&έττες απίστησαν από 

Ylenon. III. A
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Περαίοτν. ivO αντα δη και μάλλον ώρμητο και in άμ- 
φοτίρονς στρατενεσ&αι*

2. Στε)2ομένον δε Λ  άρει ον in Αίγυπτον και *Α\λη- 
νας, των παίδων ανιόν στάσις (γένετο μεγάλη περί της

. ι'ιγψονίης, ως δει μιν άποδέξαντα βασιλέα κατά τον 
Περσιών νομον οντω στρατενεσ&αι. η σαν γάρ Ααρείω 
και τχροτερον η βασύχνσαι γεγονότες τρεϊς παΧδες (κ 
της προτέοης γνναικδς, Γωβρνεω &νγατρδς, και βασι- 
)&νσαντι έξ 'Ατόσσης της Κνρον ετεροι τέσσερες. των 
ιιεν δη ττροτέρων (πρέσβευε 'Αρτοβαζάνης, των δε εηιγε- 
νομένων Σέρξης. (όντες δε μητρδς ου της αυτής (στα- 
σίαζον, δ μεν !Αρτοβαζάνης χατότι πρεσβντατός τε εϊη 
παντός τον γόνον καί ότι νομιζόμενα εΧη προς πάντων 
ετν&ρώπων τον πρεσβντατον την αργήν εχειν, Σέρξης δε 
ώς ’Ατοσσης τε παίς εί'η της Κνρον χλνγατρος και ότι 
Κνρος εΧη δ χτησάμένος το~σι Περσησι την (λενχλεοίψ.

3. ΑαρεΙον δε ονχ άποδειχινμενον κω γνώμην, (τύγ
χανε κατά τώντδ τοντοισι και Αημαρψος δ Αρίστων ος 
άναβεβηχώς (ς Σονσα, Iστερημένος τε της ίν Σπάρτη 
βασιληΐης και φχγην (πιβαλων ίωντω (χ Ααχεδαίμονος. 
οντος ωνηρ πνίλομενος των Ααρείον παίδων την διαφο-

1 ρην, (λΌών, ώς ή φάτις μιν εχει, Σέρζη σννεβονλενε λε- 
γειν προς τοίσι ε)*εγε επεσι, ώς οντος μεν γένοιτο Αα- 
ρείο) ηδη βασιλενοντι και εχοντι το Περσιών κράτος, 
Αρτοβαζάνης δε ετι Ιδιώτη (οντι Ααρείον ονκων ουτ 
οικδς εΧη ούτε δίκαιον άλλον τινά το γέρας εχειν προ 
έωντον, (πεί γε και Ιν Σπάρτη, εγη δ Αημάρητος 
νΠοτίχΗμενος, οντώ νομίζεσ&αι, ην οι μεν προ^'εγονότες 
ΐωσι πρΙν η τον πάϊέρα σφέων βασιλενσαι, δ δε βασι- 
λενοντι δψίγονος (πιγενηται, τον (πιγενομένον την εκ-

Η κ κ ο υ ο τ ι
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δεξιν της βασιληιης γίνεσθαι. χρησαμένον δε Ξέρξεω τξ 
Αημαριμου υποθηκη, γνους ό Ααρείος ως )Χγοι δίκαια, 
βασιΗα μιν απέδεξε. δοκέειν δ' ιμοι, και ανεν ταντης 
της υποθήκης έβασί/άνσεν αν Ξέρζηζ' η γ αρ Ατοσσα 
είχε το παν κράτος.

- 4. 'Αποδέξας δε βασιλέα Πέρσησι Ααρείος Εέρξεα
ωρμητο στρατενεσθ αι. αλλά γάρ μετά ταιμά τε και 
Αίγυπτον άποστασιν τω υστέρα) ετεϊ παρασκευάζομε· 
νον συνηνεικε αυτόν Ααρέϊον, βασιλευσαντα τα πάντα 

/ιτέα ΐξ τε και τριηκοντα, άποθανείν, ουδέ οι ίξεγένετο 
ούτε τους άπεστεώτας Αιγυπτίους ον τε 'Αθηναίους τι- 
μωρησασθαι.

5 'Αποθανόντος δε Ααρείου η βασιληίη άνεχώρησε 
■ ές τον παίδα τον έκείνον Ξέρξεα. ο τοίνυν Αίρξης έπϊ 

μεν την ‘Ελλάδα ονδαμώς πρόθυμος ην κατ άρχας 
στρατενεσθ αι, Ιπ\ δε Αίγυπτον έποιέετο στρατιης άγερ- 
σιν. παρεών δε και δννάμενος παρ' αυτω μέγιστον 
ΙΙερσέων Μαρδόνιος ο Γωβρνετο, δς ην Σέρζη μιν ανε
ψιός, Ααρείου δε αδε)^εης πα7ς, τοιούτον λόγον ει’χετο, 
λίγων Αέσποτα, ονκ οίκος έστι'Αθηναίους έργασαμε- 
νονς ποΌ.α ηδη κακα Πέρσας μη ου δούναι δΐκας των 
ίποίησαν. α)Χα το μιν νυν ταντα πρησσοις τάπερ έν 

. ΧΜ>σί εΧΗ$ ’ ημερώσας δε Αϊγυπτον τψ  έξνβρίσασαν 
στρατηλάτεε ίπϊ τάς ]'Αθήνας, ένα λόγος τέ σε ϊχη προς 
ανθρώπων αγαθός, καί τις ύστερον φ\')Μσσηται έπι 
γην την σψ  στρατενεσθαι. Οντος μεν οί ό λόγος ψ
τιμωρός, τονδε δέ τον λόγον παρενθίμην ποιεέσκετο 
τηνδε, ώς η Ευρώπη περικαλλής χώρη καί δένδρεα 
πακτοία φέρει τά ήμερα, άρετην τε άκρη, βασιλέϊ τβ 
μοννιρ θνητών άξιη ίκτησθαι.

Ά  2
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6. Ταντα δε ελεγε oia νεωτέρων έργων έπι&νμητης 

έών χαι &έλων αντος της Έλλαδας νπαρχος είναι, χρό
νοι δε χατεργάσατό τε και ανέπεισε Εέρξεα ώστε ποιέειν 
ταντα* σννέλαβε γάρ χαι αλλα cl σνμμαχα γενόμενα ές 
το πεί&εσ&αι Είοξεα. τοντο μεν από της Θεσσαλίης 
παρά των *Αλεναδεων άπιγμένοι άγγελοι έπεχαλέοντο 
βασιλέα πάσαν προΰνμίην παρεχόμενοι επί την ‘Ελλάδα 
(οί δε 'Λλενάδαι ουτοι η σαν Θεσσαλαης βασιλέες) t τοντο 
δε ΠεισιστραΊΐδίων οι άναβεβηχότες ές Σοχ σα, των τβ 
οηττών λόγων έχόμενοι των χαί οι ’Λλενάδαι, χαι δη τι 
προς τοντόισι ετι πλέον προσορέγοντό ο*, εχοντες *Ονο- 
μάχριτον, άνδρα ’Λβηνάιον, χρησμολόγον τβ χαι δια&έ- 
τψ  χρησμών των Μουσαίον, άναβεβηχεσαν γάρ την 
εχ&ρην προχαταλνσάμενοί' έξηλάσ&η γάρ νπο 'Ιππάρ
χου τον Πεισιστράτον ο *Ονομάχριτος έξ*Λ&ηνέων, επ 
αντοφώροι άλονς νπο Λάσου τον 'Ερμιοιέος έμποιέων ές 

m τα ΜονσαΙον χρησμόν ώς αϊ έπι Λήμνον έπιχείμεναι 
νήσοι άφανιζοίατο χατά της χλαλασσης. διό έξηλασέ μιν 
ό '’Ιππαρχος, πρότερον χρεωμένος τά μάλιστα. τότε δε 
σνναναβάς όχως άπίχοιτο ές όψιν την βασιλέος, λεγόν- 
των ιών Πεισκπρατιδίων περί αντον σεμνονς λόγους, 
χατελεγβ των χρησμών · ει μέν τ* ένέοι σφάλμα φέρον 
τω βαρβαρω, των μέν ελεγε ονδέν, δ δε τά ευτυχέστατα 
έχλεγόμενος Όεγε τον τε *Ελλήσποντον ώς ζενχ&ηναι 
χρεών εΤη νπ* ανδρός Πέρσεω, την τε έλασιν έξηγεόμε
νός. οντός τε δη χρησμοί δέων προσεφέρετο, xch οι τβ 
Πεισιστρατιδαι χαι οί Λλενάδαι γνωμας άποδειχννμενοι.

7. '& ς δ$ άνεγνώσ&η Ζέρξης στρατενεσ& αι έπί την  \ 
'Ελλάδα, Ιν& αντα δευτέρω μεν ετέΐ μ ετά  τον θ ά να το ν  

, τον ΛαρεΙου πρώ τα στρατηιην ποιέετα ι έπ ι τονς άπ»-

■:ν;'f
V
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στεώτας. τούτους μέν νυν χαταστρειγύμένος ναι Αίγυ
πτον πάσαν πο'ύ.όν δονλοτέρην ποιησας η επί Ααρείον 
»/ν, επιτρέπει Αχαιμίνει, άδεληεω μεν έοηττον, Ααρείον 
δε παιδί, Αχαιμένεα μέν νυν έπιτροπενοντα Αίγυπτου 
Χρονι») μετέπειτα έφόνενσβ 'ΐνάρως δ Ψαμμιτίχον, άνηρ 
Αΐβνς.

8. Ζέρξης δε μετά Αίγυπτον άλωσιν ως εμε)λε ές 
χείρας άξεσ&αι το στράτευμα το Ατι τάς ΑΟψυς, σύλ
λογον έπιχλητον Περσιών των αρίστων έποιίετο, ινα 
γνωμας τβ πύ&ηται σφέων χαί αυτός έν’πάσι έΐπη τά 
&ϋει. 1. */Ις δε σννε).έχ&ησαν, ελβξβ Ζέρξης τάδε* 
Ανδρες Περσαι, ουτ αυτός χατηγι]σομαι νόμον τόνδβ 
εν υμΐν τιΟείς, παραδεξαμενός τβ αντω χρησοματ. ως 
γάρ εγώ πννΟανομαι των πρεσβυτέρων, ονδαμά χω 
ψρεμησαμεν, έπεί τβ παρε).άβομεν την ηγεμονίην τηνδε 
παρά Μηδων, Κυρον χατελόντος Αστυάγεα · αλλά ϋεός 
τβ αντω άγει, χαί αντοϊσι ηιέιν πο)1ά έπέπονσι σνμφέ- 
ρεται επί το άμεινον. Τα μέν νυν Κνρός τβ χαί Καμ- 
βνσης παπηρ τβ ό έμος Ααρεϊος χατε^γάσαντο χαί πρόσ
εχε ησαντ ο εΟνεα, ίπιστυμένοισι εν oiw άν τις )£γοΐ· 
έγώ δε έπεί τβ παρϋ,αβον τον χλρόνον, τοντο έφρόντιζον 
οχως μη λείψομαι των πρότερον γενομέιχύν έν τιμή τηδε, 
μηδε έλάσσω προσχτησομαι δνναμιν Πέρσησί' <γροΐτί· 
ζμν δε ευρίσκω άμα μεν χνδος ημίν προσγινόμενον χώ- 
ρην τβ της νΰν έχτημεΟα ονχ έίάσσονα οόδέ φλανρο- 
τέρην, παμηαρωτέρην δε, άμα δε τιμωρίην τβ χαί τίσιν 
γινομένψ. διο νμέας νυν έγω συιέλεξα, 7να το νοέω 
πρησσειν νπερ&έωμαι ίψίν. 2. Μέλλω, ζβνξας τον 'Ελ
λήσποντον, έλάν στρατόν διά της Ευρώπης έπΐ την‘Ελ
λάδα, έναΑΟηναίονς τψωρησωμαι, οσα δη πεποιτ,χασι

L I B .  V. CAP.  6 —  8, 2.
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ίΐέρσας τε χαϊ πατέρα τον έμόν. ώράπε μεν wu χαϊ 
Α άρει ον ιθνοντα στρατέευεσ&αι ίτά τους άνδρας τοντονς. 
αλλ* ο μεν τετελευτηχε, χαϊ ουχ έξεγένετό οι τιμώρησα 
σ&αι- έγώ δε υπέρ τε έχείνον χαϊ των άλλων Περσιών 
ον ηροτερον πανσομαι, πριν η Όμ> τε χαϊ πυρώσω τας 
Αθήνας, οϊ γε έμέ χαϊ πατέρα τον έμόν υπήρξαν άδιχα 
ποιενντες * πρώτα μεν ές Σάρδις έλθόντες άμα 'Αριστα- 
Τ°Μ Ίζ} Μιλησιω, δον)ω δε ημετέρο), άπιχόμενοι ένε· 
πρησαν τα. τε άλσεα χαϊ τα ιρά · δεύτερα δε ημέας οϊα 
ε'ρξαν ές την σφετέρην άποβάπας, οτε Αάτΐς τε χαϊ *Αρ- 
ταρερνης έστρατηγεον, τα έπίστασθε χον πάπες. 3. 
Τούτων μέντοι εϊνεχα άνάρτημαι in αυτούς στράτευε- 
σθαι* αγαθά δε Ιν αντοίσι τοσάδε άνενρίσχω λογιζό- 
μενος * ει τοντονς τε χαϊ τονς τούτοισι πλησιόχωρους 
χαταστρεψόμεθα, οϊ Πΰ,οπος τον Φρνγός νίμοπαι χώ- 
ρψ, γην την Περσίδα άποδίξομεν τω Αιός αίθέρι όμον· 
ρεονσαν. ον γάρ δη χώρην γε ονδεμίαν χατόψεται δ 
ήλιος ομονρέονσαν τι} ημετέρτ), αλλά σφεας πάσας έγώ 
άμα νμϊν μίαν χώρην θησω, διά πάσης διεξελθών της 
Ευρώπης, πννθανομαι γάρ ωδβ εχειν, οντε τινά πάλιν 
άνδρών ονδεμίαν, οντε έθνος ονδεν ανθρώπων νπολΑ- 
πεσθα ι, το ημίν ο ιόν τε εσται έλθείν ές μάχην, τούτων 
των χατέλεξα νπεξαραιρημένων. οντω οι τε ημίν αίτιοι 
ιξονσι δονλιον ζυγόν οϊ τε αναίτιοι. 4. 1 Υμείς δ* αν 
μοι τάδε ποιεοντες χαρίζοισθε · έπεάν νμίν σημηνω τον 
χρόνον ές τον ηχειν δεί, προθνμως πάπα  τινά νμεων ' 
χρησει παρείναι * ος άν δε εχων ηχη παρεσχεναόμίνον 
στρατόν χάλλιστα, δώσω οί δώρα τά τιμιότατα νόμιζε- ■ 
ται είναι εν ημετέρσυ. ποιψέα μεν νυν ταντά Ιστι ον- 
τω· ϊνα δε μη Ιδιοβονλευειν νμίν δοχέω, τίθημι τό πρη-
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γμα ές μέσον, γνώμψ κελενων νμίων τον βονλόμενον 
αποφαίνεσ Οαι. Ταντα tinug έπανετο.

9. Μετ αντδν δε Μαρδδνιος ελεγε· ’SI δεσπότη, ον 
μονον είς των γενομίτων Περσιών (χριστός, άλλα και των 
ίσομένων, δς τα τε άλλα λίγων έπίκεο άριστά και αλη
θέστατα , ν.αι *Ιωνας τονς έν τη Ενρώπη κατοικημέ- 
νονς ovy. ίιχσεις ν.αταγελάσαι ημίν ίόντας αναξίονς. και 
γάρ δεινόν αν εϊη πρηγμα, el Σάκας μίν καI ’Ινδονς και 
Αιθίοπας και 'Λσσνρίονς, άλλα τε εθνεα πολλ.ά και με
γάλη αδίκησαν τα Πίρσας ον δ tv, αλλά δνναμιν προσ- 
κτάσθαι βονλδμενοι, καταστρεψάμενοι δονλονς ϊ/ομεν, 
"Ελληνας δε νπάρξαντας άδικίης ον τιμωρησδμζθα. τI 
δείσαντες, κοίην πληθεος σνστροφήν; κοίην δε χρημά
των δνναμιν; 1. των έπιστάμεθα μίν την μάχην, έπι
στάμεθα δί την δνναμιν Ιον σαν άσθενέα · ϊχομεν δε αν
ιών παιδας καταστρεψάμενοι, τοντονς οι έν τη ημετίρη 
κατοικημένοι ‘ίωνίς τε και Αιολίες και Αωριίες καλίον- 
ται. έπειρήθην δε και αντδς ηδη έπελαννων έπι τους 
ανδρας τοντονς νπδ πατρδς τον σον κελενσθείς · καί 
μοι μέχρι ΜακεδονΙης έλάσαντι και ολίγον άπολιπόνιι ές 
αντάς *Λθψας άπικίσθαι ονδείς αντιω&η ές μάχην, 
2. Καιτοι γε έώθασι'Ελλψες, ως πννθάνομαι, άβον- 
λοτατα πολίμονς 'ΐστασθαι νπδ τε άγνωμοσννης καί 
σκαιδτητος. έπεάν γάρ άλληλοισι πόλεμον προείπωσι, 
έξενρόντες το κάλλιστον χωρίον καί λειδτατον, ές τούτο 
κατιοντες μάχονται, ύστβ σνν κακω μεγάλοι οι νικωντες 
απαλλάσσονται· περί δε των έσσωμίνων ονδε λέγω αρ
χήν, έξωλεες γάρ δη γίνονται, τονςχρψ, έδντας δμο- 
γλωσσονς, κηρνξΐ τε διαχρεωμένονς και αγγίλοισι κατα- 
λαμβάνειν τάς διαφοράς και παντι μάλλον η μάχησι* ει

LIB.  VII .  CAP.  8, 2 —  9, 2.
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δε πάντως εδεβ πολ^μέειν προς αΏ.ηλονς, (ξενρίσκειν χρην 
τη έκάτεροί εϊσι δνσχειρωτότατοι, και τούτη πείρά*·, 
τρόποι τοίννν ου χρηστω "Ελληνες διαχρεώμενοι, (μέο 
(λάσαντος μέχρι, Μακεδονίης ονκ ήλ&ον ές τούτον λό
γον ώστε μαχεσ&αι. 3. ΣοΙ δε δη μέ'λλει τις, ώ βασι
λεύ, αντιωσεσχλαι πόλεμον προσφέρω*’, άγοντι και πλή
θος το in της 'Λσίης και νέας τάς άπάσας: ως μ& εγώ 
δοκέω, ονκ ές τούτο θρασέος ανήκει τά 'Ελλήνων π ρή
γματα. εΐ δε άρα (γώ γε ψενσ&εΐην γνώμη και (κείνοι 
(παρ{Ηντες αβονίΐη Ό.&οιεν ημιν (ς μάχην, μά&οιεν άν 
ως ειμεν ανθρώπων άριστοι τά πολεμηϊα'. έστω δ' ών 
μηδέν απείρητόν · αυτόματον γάρ ονδέν, άλλ' από πει- 
ρης παντα άν&ρώποισι φιλέει γίνεσ&αι. Μαρδόνιος 
μέν τοσαντα Ιπύχψας την Ξέρξεω γνώμην (πέπαντο.

10. Σιωπώντων δε των άλλων Περσιών και ον τολ- 
μωντων γνώμην άποδείκννσ&αι άντίην τη προκειμένη, 
Αρταβανος 6 'Υστασπεος, πάτρως (ών Ξέρζη, τω δη και 
πίσννος (ών Ό&γε τάδε" 1. ^2 βασιλεύ, μη λεχ&εισίων 
μεν γνωμιων αντιιών αλληλησι ονκ ιστι την άμείνω αι- 
ρεομενον έλεσ&αι, άλλα δέΐ τη ειρημένη χρησ&αι, λε·

Α  ^ ) ί  w  % % % } f > 1χχ/εισεων οε εστι, ώσπερ τον χρυσόν τον ακηρατον αντον 
μεν (π έωντον ον διαγινώσκομεν, (πεάν δε παρατρίψω- 
μεν αλλω χρνσω, διαγινώσκομεν τον υμεΐνω. (γώ δε και 
πατρι τω σω, αδελφεοι δε (μω ΑαρεΙω ηγόρενον μη 
στρατενεσ&αι (πι Σκν&ας, άνδρας ονδαμό&ι γης άστν 
νεμοντας· ο tJi (ΧπΙζων Σκν&ας τους νομάδας κατα- 
στρέψεσ&αι (μοί τβ ονκ (πεί&ετο, στρατευσάμενος τβ 
πολλούς τβ και αγα&ονς της στρατιης αποβολών άπηλ- 
χλε. σύ δέ, ω βασιλεύ, μέλλεις (π ανδρας στρατενεσ&αι 
noUov ετι άμεΐνονας η Σκν&ας, ot κατά θάλασσαν τβ



LIB. VII. CAP. 9 , 2  —  10 ,5 .  9

<\

f
»

PΦ

άριστοι καί κατά γην λέγονται tlvai. to αντοΊσι ϊνε- 
ση δεινόν, έμέ σοι δίκαιον έστι φράζειν. 2. Ζενξας 
<f iji τον Ε)Χησποντον έλάν στρατόν δια της Ευρώπης ές 
την Ελλαδα. και δη καϊ σννηνεικε ήτοι κατά γην η κατά 
έλαλασσαν ίσσωΟηναι, η και κατ* άμφότερα, * οι γάρ 
ανδρες λέγονται είναι ά)ταμοι, παρεστι δέ και στα&μώ- 
σασ&αι, εί στρατιην γβ τοσαντην συν J a n  καί 'Λρτ«- 
φέρνει έλ&ονσαν ές την Αττικήν χώρην μυννοι *Λ&ψαϊοι 
διέψ&ειραγ. ονκων άμφοτέρη σφι ίχώρησε · άλλ* ην 
τη σι νηνσί έμβαίωσι καί νικησαντες νανμαχίη π)έωσι ές 
τον Ελλήσποντον καί ϊπειτα λνσωσι την γέφυραν, τοντο 
δη, βασιλεύ, γίνεται δεινόν. 3. *Εγώ δε ονδεμιη aotflrj 
οίκη’ίη αυτός ταντα σνμβά/ίομαι, άλλ* οιόν κοτε η μίας 
ολίγον έδέησε καταλαβεϊν πά&ος, ότε πατήρ ό σός ζεν
ξας Βόσπορον τον Θριμκιον, γεφυρώσας δε ποταμόν 
Ιστρον διέβη επί ΣκνΟας. τότε παντοίοι έγένοντο Σκν- 
&σι δεόμενοι 'ΐώνων λνσαι τον πόρον, τοΊσι έπιτέτρατττο 
η φυλακή των γεφνρίων τον 'ίστρον. καί τότε γε *Ιστι- 
άιος ο Μιλήτου τύραννος εί έπέσπετο των άλλων τυράν
νων τη γνώμη μηδέ άντιώΟη, διεργαστο αν τά Περσιών 
π ρήγματα, καίτοι καί λόγω άκονσαι δεινόν, in  άνδρΐ 
γε ένϊ τταντα τα βασιλέος πρηγματα γεγενησ&αι. 4. 
Συ ων μη βονλεν (ς κίνδυνον μηδενα τοιοντον αττικέ- 
σϋαι μηδεμιης ανάγκηζ έονσης, άλλ3 έμοί πείΟεν. νυν 
μεν τον σνλ).ογον τόνδε διάλνσον, αυτις δε, όταν τοι 
δοκεη, προσκεψάμενος ini σεωντον προαγόρενε τα τοι 
δοκέει είναι άριστα, το γάρ ευ βονλενεσΟαι κέρδος μέ~ 
γιστον ευρίσκω έόν εί γάρ καί ίναντιω&ηναΐ τι &έλει, 
βεβονλενται μεν ονδεν ησσον εν, ϊσσωται δε υπό της 
τύχης το βούλευμα· ό δε βονλενσάμενος αισχρώς, ε ϊ οί

»
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η τνχη έπίσποπο, ενρημα ενρηχε, ήσσον τε ονδεν oi χα- 
χως βεβονΙενΊαι. 5. Οράς τά νπερέχοπα ζώα ώς κε
ραυνοί ο &εός ονδε in φαντάζεσ&αί, τα δέ σμιχρά ονδέν 
μιτ χτίζει * όράς δέ ώς (ς οικήματα τα μέγιστα aUt χαι 
δένδρεα τα τοιαντα άποσχψττει τά βέλεα * qiteei γάρ ο 
&εός τα νπερέχοπα πάπα χολονειν. οντω δ?ι χαι στρα
τός πολλός νπο ολίγον διαφ&είρεται χατά τοιόνδε * 
έπεάν aqt δ &εός φ&ονησας φόβον έμβάλ$ ή βροπήν, 
δι ων έφ&άρησαν αναξίως έωντών. ου γαρ έά φρονέειν 
μέγα ο &εός άλλον ή έκαστον. 6. *Επειχ&ψαι μέν νν> 
παν π ρήγμα τίχτει σφάλματα, έχ των ζημίαι μεγάλοι 
φίλέονσι γίνεσ&άι· έν δέ τω έπισχε& ενεστι άγα&α, el 
μη παροντικά δοχίοπα είναι, άλλ* άνά χρόνον έξενροι 
τις αν. 7. Σοι μεν δή ταντα, ώ βασιλεύ, σχμβονλενω. 
συ δέ, ώ παι Γωβρνεω Μαρδόνιε, πανσαι λέγων λόγους 
ματαίονς περί 'Ελλ.ήνων, ονχ έόπων άξιων φλανρως 
άχονειν. 'Ελληνας γάρ διαβάλλων έπαίρεις αντόν βα
σιλέα στρατενεσ&αι· αντον δέ τοντον εΐνεχα δοχέεις 
μοι πάσαν προ&νμίην έχτειηιν. μή τνν οντω γένηται. 
διαβολή γάρ έστι δεινότατον έν τή δυο μεν εισι οι άδι- 
χέοττες, εις δέ 6 άδιχεόμενος. ο μέν γαρ διαβάλλων άδι- 
χέει ον παρεοντος χατηγορέων, ό δέ άδιχέει άναπει&ό- 
μενος πριν η ατρεχέως έχμά&η * ό δέ δή άπεών τον λόγου 
τάδε έν αντοίσι αδιχέεται, διαβλή&είς τε νπό τον έτερον 
χαι νομισ&εις προς τον έτερον χαχός είναι. 8. \4λλ* εΐ 
δή .δει γε παπως έπι τον? άνδρας τοντονς στράτευε- 
σ&αι, ψέρε, βασιλεύς μέν αυτός έν η&εσι τόισι Περσιών 
μενέτω, ήμεων δέ άμψοτέρων παραβαλλόμενων τά τέχνα, 
στρατηλάτεε αυτός, συ έπιλεξάμενός τε άνδρας τονς έθέ
λεις, χαι λαβών σιρατιψ όχόσην τινά βουλεαι. χαι ην
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fdv τη σν λέγεις άναβαίνη βασιλέϊ τά πρι]γ/ίΐάτα, κτει- 
νίσθων οι (μοι πάιδες, προς δε αντόίσι και έγώ · ην δε 
τη προλέγώ, οί,σοι ταντα πασχόντων, συν δέ σφι 
ναι σν, ην απονοστησης. εϊ δε ταντα μεν νποδννειν 
ονκ (θελήσεις, ου δέ πάντως στράτευμα άνάξεις (πί την 
'Ελλάδα, άκονσεσθαί τινά φημι των αυτόν τηδε νπολει- 
πομένων,Μαρδόνιον, μέγα τι κακόν έξεργασμένον Ιΐέρ- 
σας, νπο κννών τε και ορνίθων διαφορενμενον, η κον έν 
γη ifj * Αθηναίων η σε γε έν τη Λακεδαιμονίων, εϊ μη 
άρα και πρότερον κατ' δδδν, γνόντα in ο\ονς άνδρας 
άναγινωσκεις στρατευεσθαι βασιΜα.

11. 'Αρτάβανος μεν ταντα ελεξε. ΟΖερξης δέ θυμω- 
θέϊς άμείβεται το/σύβ* 'Αρτάβανε, πατρος είς τον (μον 
άδελφεός’ τούτο σε ρυσεται μηδενα άξιον μισθόν λα- 
βέΐν έπέων ματαίων. καί τ οι ταντην την άτιμίην προσ- 
τίθημι έόντι κακω τε και άθνμω, μήτε σν στράτευε- 
σθαι ϊμοιγε έπι την *Ελλάδα αντου τε μένειν άμα τη σι 
γυναιξί · εγώ δέ και άνεν σέο, υσαπερ είπα, έπιτελέα 
ποιήσω, μη γαρ ε\ην έκ Ααρείον τον *Υστάσπεος τον 
'Λρσαμεος του 'Αριαράμνεω τον Τείσπεος τον Κνρου 
του Καμβνσεω τον Τείσπεος τον 'Λχαιμένεος γεγονως, 
μη τιμωρησάμενος 'Αθηναίους, εν έπιστάμενος on, εϊ 
ημείς ησνχίην άξομεν, άλ)' ονκ (κείνοι, άλλα και μάλα 
στρατενσονται έπϊ την ημετέρην, el χρη σταθμώσασ&αι 
τοίσι νπαργμένοισι έξ έκείνων, οι Σάρδις τε ένέπρησαν 
και ηλασαν ές την'Ασίην. ονκων (ξαναχωρίειν ονδετέ· 
ροισι δν}'ατώς ϊχει, άλΪΜ ποιέειν η παθέειν προκέεται 
άγων, ϊνα η τάδε -πάντα νπο "ΕλΧησι η (κείνα πάντα 
νπο Πέρσησι γένηταί’ το γάρ μέσον ουδέν της εχθρης 
Ιστί. Καλόν ων προπεπονθότας ημέας τιμωρέειν ηδη
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γίνεται, \να χαι το δεινόν το πείσομαι τούτο μά&ω, ελά- 
σας in  ανδρα ς τουτονς, τους γε χαι ΙΙέλοψ δ Φρνξ, 
έών πατέρων των έμών δούλος, χατεστρέψατο οντω ώς 
y.ul ές τόδε αυτοί τε ων&ρωηοι χαι η γη αυτών επώνυ
μοι τον χαταστρεψαμένου χαλιόνται.

12. Ταντα μεν έηι τοσοντο ΰέγετο · μετά δέ εν- 
φρονη τε έγίνετο χαι Σέρξεα εχνιζε η \4ρταβάνον ρώμη · 
ννχτΐ δέ βοχλην διδονς πάγχν ενρισχέ οι ον π ρήγμα εί
ναι στρατενεσ&αι έηι την 'Ελλάδα, δεδογμένων δέ οι 
αντις τούτων χατνπνωσε · χαι δη χου Ιν τη ινκτϊ είδε 
otfnv τοιηνδε, ώς λέγεται νπδ Περσιών έδόχεε δ Σέρξης 
ανδρα οι έπιστάντα μέγαν τε χαι ενειδέα είπειν μετά 
δη βονλ^νεαι, ώ Πέρσα, στράτευμα μη άγειν έπϊ την 
'Ελλ.άδα, προείπας αλίζειν Πέρσας στρατόν; ούτε ών 
μετάβονλ#υόμενος ποιέεις εν, ούτε δ σνγγνωσόμενός τοι 
πάρα · άλλ* ώσπερ της ημέρης έβονλενσαο ποιέειν, τού
την V\h τών δδών. τον μέν ταντα είπαντα έδόχεε δ Σέρ- 
ξης άποτττάσ&αι.

13. Ι/μέρης δέ έπιλαμψασης ονείρου μέν τούτον λό
γον ουδένα έποιέετο, δ δε Περσέων σνναλίσας τους χαι 
πρότερον συνέλ^ξε, ελ^γέ σφι τάδε * *Λνδρες Πέρσαι, 
συγγνώμην μοι έχετε ότι άγχίστροψα βονλενομαι · φρε- 
νών τε γάρ ές τα έμεωντον πρώτα ονχω άνηχω, χαι οι 
παρηγορευμενοι χε7να ποιέειν ουδένα χρόνον μεν άπέχον- 
ται. άχονσαντί μέντοι μοι της *Αρταβάνον ρώμης πα
ροντικά μέν η νεότης έπέζεσε, ώστε άειχέστερα άπορξί- 
ψαι επεα ές ανδρα πρεσβντερον η χρεών · νυν μέντοι 
σνγγνονς χρτ]σομαι τη έχείνον γνώμη, ώς ών μεταδε- 
δογμένον μοι μη στρατννεσ&αι έπι τψ  'Ελλάδα, ησνχοί
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ιστέ. Πέρσαι μεν ώς ηχούσαν ταντα , κε/σρηκοτες 
προσεκυνεον.

14. Ννχτος δε γινόμενης, αντις τώντδ όνειρον εΤεξβ 
τω £έρξη ν.ατνηνωμίνο) έπιστάν ω πάι Λαρεΐον, καί 
δη φαινεαι tv Πέρσησί re άττειπαμενος τψ  στρατηλα- 
σιψ καί τα ίμά ϊπεα tv ονδενί ποιενμενος λόγο) ώ$ 
παρ’ ονδενος άκουσύις. εν νυν, τόδ’ ΐσΰι, ηνττερ μη αν- 
τίκα στρατηλατέης, τάδε τοι έξ αντων ανυσχησβΓ ώς 
και μέγας και ποΏ.δς έγένεο tv ολίγο) χρόνος ο'ΰτω καί 
ταπεινός οπίσω κατά τάχος εσεαι.

45. Ξέρξης μεν περιδεής γινόμενος τη οψει ανά re 
ϊδραμε ίκ της κοίτης καί πέμπει άγγελον έπί ’Λρτάβα- 
νον καλεοντα. άπικομένω δε όί Ό&γε Ξερξης τάδε· *Αρ- 
ταβανε, έγώ το παροντικά μεν ονκ έσωγρόνεον εΐπας ές 
σέ μάταια treeα χρτ,στης ε'ίνεκα σνμβονλίης’ μετά μέντοι 
ον πο)Χον χρόνον μετέγνων, ιγνων δέ ταντα μοι ποιη- 
via tovra τα ον νπεΟηκαο', ονκων δυνατός τοί εϊμι 
ταντα ποιέειν βονλόμενος· τετραμμένο) γάρ δη καί με· 
τεγνωχοτι έπι γοπών όνειρον φαντάζεται μοι ονδαμώς 
σννέπαινον έόν ποιέειν με ταντα· ννν δε και διαπειλη- 
σαν οϊχεται· εϊ ων -θεός έστι ό έπιπέμπων καί οι πάν
τως tv rflorfi tori γενίσϋαι στ^ατηλασίην &τί την ‘Ελ
λάδα, έπιπτησεται καί σοί ιώντο τούτο ονειρον, ομοίως 
ως καί έμόϊ έντΜόμενον. ευρίσκω δε ωδ* άν γινόμενα 
ταντα, a  λάβοις τι\ν έμην σκευήν πάσαν, καί ένδνς μετά 
τούτο ϊζοιο ές τον έμόν χλρόνον, καί επειτα έν κοίτη τη 
έμη κατνπνώσειας*

16. Ξέρξης μεν ταντα οί Ό&γε · Άρτάβανος δέ ου 
τφ π ρω το) οί κελευσμεπι πει&όμενος, οϊατ ονκ α ξιενμενος 
h  τον βασιλψον &ρόνον ϊζεσ&αι, τέλος, ώς ηναγκάζετο,



εϊπας τάδε ίποίεε το χελενόμενον. 1. *Ισον ίχείνο, ώ 
βασι)εν, παρ ίμοι χέχριται, φοονίετν τε εν χαι τω λέ- 
γονη χρηστά ί&έλειν πεί&εσ&αι- τά σέ χαι άμφότερα 
περιέμοντα άν&ρώπων χαχών όμιλιαι σφάλλονσι, χατα- 
περ την πάντων χρησιμωτάτην άν&ρώποισι χλάί.ασσαν 
ττνενματα φασι άνεμων ίμπίπτοντα ου περιοράν φνσει 
τη έωντης χράσ&αι, ίμε δε άχονσαντα προς σεν χαχώς 
ου τοσοντον εδαχε λύπη, δσον γνωμίων δυο προχειμε- 
νίων Πίρσησι, της μίν νβριν ανξανονσης, της δε χατα- 
πανονσης χαι λεγονσης ώς χαχδν εϊη διδάσχειν την ψνχην 
πλέον τι δίζησ&αι αιει εχειν τον παρεοντος, τοιοντέων 
προχειμειτων γνωμίων ότι την σφαλερωτίρην σεωντω 
τε χαι Πίρσησι άναίρεο. 2. Νυν ών, επειδή τετραψαι 
έπί την σμείνω, φης τοι μετιίντι τον in "Ελληνας στό
λον έπιφοιτάν όνειρον χλεον τίνος πομπή, ονχ ίώντά σε 
χαταλνειν τον στόλον, άλλ* ουδέ ταΰτά έστι, ώ πάΐ, 
χλεΐα * ίνυττνια γάρ τά ίς άν&ρώπονς πεπλανημένα τοι- 
αυτά έστι οια σέ ίγώ διδάξω, έτεσι σευ πολ).οισι πρε- 
σβντερος ιώ ν πεπλανησ&αι ανται μάλαστα ίώ&ασι αι 
οψιες των όνειράτων, τά τις ημίρης φροντίζει' ημείς δε 
τάς προ του ημέρας ταντιρ' την στρατηλασίην χαι το 
χάρτα εϊχομεν μετά χείρας. 3. Ει δέ άρα μη έστι τον- 
το τοιοντο ο'ιον ίγώ διαιρέω, αλλά τι τον &εου μετεχον, 
συ παν αυτό σν)Χαβών εϊρηχας * φανητω γάρ δη χαι 
ίμοι, ώς χαι σοϊ, διαχελενόμενον, φανηναι δέ ονδέν 
μάλλον μοι οφείλει εχοντι την σην έσ&ητα η ον χαι την 
ίμην, ουδέ τι μάλλον iv χοίτη τη ση άναπανομένο) η ου 
χαι ίν τη ίμη, ενπερ γε χαϊ άλλως ε&ίλει φανηναι. ου 
γάρ δη ίς τοσοντό γε ευηέλειης άνηχει τούτο, ο τι δη 
κοτί έστι το ίπιφαινόμενον τοι i f  τφ νπνω, ώστε δόξει

14 HEKODOTI
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ψε ορών σε είναι, τη at} έσθητι τεκμαιρόμενον. el δε 
εμέ μεν ίν ovdevl λόγοι ποιησεται ονδε άξκόσει (mcpuvrj- 
ναι, οντΒ tjV την (μην έσθητα εχω ούτε ην την σην, σε 
δε έπιφοιτησει, τούτο ηδη μαθητέον έστί · el γάρ δη 
έπιφοιτησειε γε σννεχίως, φαίην αν και αυτός -ΟεΙον εΊ- 
ναι. ει δε Τοι ουτω δεδόκηται γίνεσΟαι και ουκ οιά τβ 
αυτό παρατρέψαι, ά)Χ ?} δει έμε έν κοίτη τη ση κατυ- 
πνώσαι, φέρε, τούτων έξ έμευ έπιτε)£νμένων φανητω και 
έμοί. μέχρι δε τουτου τη παρεουση γνώμη χρησομαι.

17. Τοσαυτα είττας 'Λρτάβανος, έλπίζων Ξερξεα 
anοδέξειν Ηγοντα ουδεν, Ιιχοίεε το κε)^υόμενον · ένδυς 
δε. την Ξέρξεω έσΰητα και ΐζόμενος ές τον βασιληίον 
έλρόνον ώς μετά ταυτα κοίτον έποιέετο, ηλί}έ οικατυ- 
ηνωμένο) τώντδ δνειρον το και Ηαρα Ξέρξεα (φοίτα, 
υπερστάν δέ του *Λρταβάνου είπε τάδε · Σν δη κείνος 
είς δ άποσπευδων Εερξεα στρατενεσθαι (ηι την *Ε)ΐάδα 
ως δίι κηδδμενος αυτου; α)Χ ου τβ ές το μετέττειτα, ούτε 
ές το ηαραυτίκα νυν καταπρο'ίξεαι άποτρέπων το χρεών 
γενίσΟαι. Ξέρξεα δε τα δει άνηκονστέοντα παθέειν, 
αντω εκείνο) δεδίβωται.

18. Ταυτα τβ δη έδδκεε *Λρτάβανος το ονειρον 
uneiJJeiv και θερμοί σι σιδηρίοισι έκκαίειν αυτόν μέλλειν 
τους οφ&αλμους. και ος άμβώσας μέγα άναθρώσκει, 
καI παριζόμενος Αερξη, ώς την δψιν οι του ένυπνίου 
διεξηλθε άπηγεόμένος, δεύτερα οι λέγει τάδε* *Εγω μεν, 
ω βασύεν, οια άνθρωπος ιδών ηδη πολλά τε και μεγα- 
λα πεσόντα πρηγματα υπό ησσονων, ουκ ιων σε τα 
πάντα τη η)Λκίη εϊκειν, έπιστάμ&'ος ως κακόν εΐη το 
πολλών έπιϋυμέειν, μεμνημένος μίν τον (πι Μασσαγέ- 
τας Κυρ ου στόλον ώς επρηξε, μεμνημινος δε και τον έπ

LIB. VII. CAP. 1G, 1 —  18.
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Αιθίοπας τον Καμβνσεω, σνστρατενόμενος δέ yuu Αα- 
geioi έπι Σχνθας. έπιστάμενος ών ταντα γνώμην εϊχον 
άτρεμίζοντα σε μακαριστόν είναι προς πάντων ανθρώ
πων. (πel δέ δαιμονίη τις γίνεται δρμη, not *Ελληνας, 
ώς εοικε, φθορη τις καταλαμβάνει θεηλατος, έγώ μεν 
και αντος τραπομαι και την γνώμην μετατίθεμαι · συ 
δε σημηνον μεν Τΐίρσησι τά έχ του θεόν πεμπομενα, 
χφ^σθαι δε κέ)ενε τοίσι έχ σεν πρώτοισι προειρημένοισι 
Ις την παρασκευήν * ποίεε δε ουτω δκως του θεού πα· 
ραδιδοντος των σών ένδεησει μηδέν. Τοντων δέ λεχθέν- 
των, ένταυθα έπαρθέντες τη οψει, ώς ημέρη ίγενετό 
ταχιστα, Ζέρξης τε νπερετίθετο ταντα Περσησι, και 
Αρταβανος, δς πρδτερον άποσπευδων μοννος έφαίνετο, 
τότε έπισπευδων φανερός ην.

19. ^Ω,ρμημένω δέ Ζέρζη στρατηλατέειν μετά ταντα 
.τρίτη οψις έν τω νπνω έγενετό, την οι μάγοι έκριναν 
άκονσαντες φέρειν τε ini πάσαν γην, δονλενσειν τε οι 
π  όντας ανθρώπους. η δε οψις ην ηδε’ έδόκεε δ Ζέρξης 
έστεφάνώσθαι ίλαίης θάλλω, από δέ της έλαίης τους 
κλάδους γην πάσαν έπισχείν, μετά δέ άφανισθψαι περί 
τη κεφαλή κείμενον τον στέφανον. Κριναντων δέ ταντη 
των μάγων, Περσιών τε των σν)λεχθέντων αυιίκα πάς 
άνηρ ίς την αρχήν την ίωντοΰ άπελάσας είχε προθν- 
μίην πάσαν έπϊ τοίσι είρημένοισι, θελων αυτός έκαστος 
τά προκείμενα δώρα λαβείν, και Ζίρξης του στρατού 
ουτω έπάγερσιν ποιέεται, χώρον πάντα έρεννών της 
ηπείρου.

20. \4πο γάρ Αιγν7ττου άλώσιος έπΙ μεν τέσσερα 
ετεα πληρεα παραρτέετο στρατιην τε και τά προσφορά 
τη στραηη9 πΐμπτω δέ etei άνομενω έστρατηλάτεε χ ι ιρί
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μεγάλη πληϋεος. στόλων γαρ των ημε7ς ιδμεν ττολλω 
δη μέγιστος οντος έγένετο, ώστβ μι;τε τον 4αρείυυ τον 
έπι Σχνθας παρά τούτον μηδέν φαίνεσ&αι, μίμε τον 
Σχνθιν'ον, ότ8 Σχνθαι Κιμμερίονς διώχοιτες ές την Μη- 
ό/κί;ν χωρην έμβαλόντες, σ/εόόν πόντα τα ανω τ^? 
3/ίσιης χατ α στρεφόμενοι ένέμοντο, των είνεκεν ύστερον 
Ααρείος έτιμωρέετο, μ^τβ νατό τά λεγάμενα τόν*Ατρει- 
δέων ^  Ιλιον, μήτε τον Μνσών τε ναι Τενχρών, τον 
προ των Τρωικών γενόμενον, οι διαβόντες ές τί/ν Ενρω- 
πην χατα Βόσπορον τους τε Ορη ένας χατ εστρέφαντο 
πόντος ναι έπϊ τον ’ΐόνιον πόντον χατέβησαν μέχρι τε 
Πηνειόν ποταμού το προς μεσαμβρίης ηλασαν.

21. Ανται αϊ πάσαι ούό* ϊτεραι προς ταντησι γε- 
νόμεναι στρατηλασίαι μιης τηςδε ονχ όΐξιαι. τι γάρ ουχ 
■ηγαγε έχ της'Λσίης έθνος έπ) την 'Ελλάδα Ξέρξης; κο/ο» 
δε πινόμενόν μιν νδωρ ονχ έπέλαπε, πλψ  των μεγάλων 
ποταμών.,· οί μέν γαρ νέας παρείχοντο, οι δε ές πεζόν 
Ιτετόχατο, τοίσι δέ 'ίππος προσετέταχτο, τοϊσι δε \ππα- 
γωγα πλοία ̂  άμα’ στρατενομένοισι, τοίσι δέ ές τάς fs-  
φνρας μαχράς νέας παρέχειν, τοϊσι δέ σιτό τε καί νέας. 
Καί' τούτο μέν, ως προσπταισάντων των πρώτων περί- 

**·πλεόντων περί τον Αθων, προετοιμαζετο έχ τριών έτέοπ 
χον μαλιστα ές τον ΑΟων · έν γαρ ^Ελαιονντι 1ης Χερ
σόνησόν ωρμεον τριηρεες, ένΟεντεν δε όρμεώμενοι ώρνσ- 
σον νπο μαστίγων παντοδαπο) της στρατιης, διάδοχοι 

ι δ έφοίτων ωρυσσον δέ χαι οί περί τον *Αθων χατ οι- 
: χημίνοι. Βονβαρης δέ ο Μεγαβαζον χα) 'Αρταχαίης ο 

Αρταίον, ανδρες Πέρσαι, έηεστάτεον του έργου.
t 22. Ο γαρ *Α&ως έστι ορος μέγα τε χα) ουνομα- 

• στον, ές θ  αλασσαν χατηχον, οιχημένον νπό ανθρώπων
IIEHOD. Ifr. Β τ
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* Ίjj Si τελεντρ ές την ήπειρον το ορος, χερσονησοειδές τέ 
έστι και hr&μος ως δωδεχα σταδίων * πεδίον δέ τοντο 
και χολωνοι ον μεγάλοι έχ θαλάσσης της *Αχαν&ίων επί 
έλαλασσαν την αίτιον Τορωνης. έν δέ τω ισ&μω tovtco, 
ές τον τελευτά. δ *Α\λως, Σάιτ{ πόλις ‘Ελλάς οϊχηται. αί ; 
δέ έκτος Σανης, εσω δέ του *Α\λω οίχημέναι, τάς τότε ο 
Πέρσης νησιωτιδος άντι ηπειρωτιδων ωρμητο ποιέειν, [ 
εισϊ αϊδε, Αϊον, ’Ολόφνξος, ΙΑχρό&ωον, Θνσσος, Κλεω· 
vaL πόλις μεν αυται, αΐ τον *Α&ων νέμονται.

23. ’ΙίΙρνσσον δέ ώδε’ δασάμενοι τον χώρον οι β«9- ί 
βαροι κατά ε&νεα, κοιτά Σάνην πόλχν σχοινοτενές ποιη- j 
σαμενοι, έπειδη έγίνετο βα&εΐα η διωρνξ, οι μεν κατ<ό- 
τατα εστεώτες ωρνσσον, ετεροι δέ παρεδίδοσαν τον αιει c 
(ξορνσσόμενον χονν αλλοισι κατνπερ&θ έσιεωσι έπι βά· f 
&ροχν, οι δ* αν έχδεκόμενοι έτίροισι, ΐως άπίχοκτο ές* 
τονς άνωτάτω* οντοι δέ έξεφόρεόκ τε και έξι Bailor. \ 
Τοίσι μέν w v  αλλοισι πλην Φοινίκων χαΊαρρηγννμενοι*' 
οι κρημνοί τον ορύγματος πονον διπλησιον πάρε7/ον  
am γαρ τον τε άνω στόματός και του κάτω τά αντά\ 
μέτρα ποιούμενων, εμελλε σφι τοίοντο άποβησεσ&αι. οι* 
δε Φοινιχες σοψιην εν τβ τόϊσι αλλοισι εργοισι άποδεί~J 
χνννται και δη χα) έν έχείνω. άπολοιχόντες γάρ μόριονί 
οσον αυτόίσι έπέβαλ)^, όρνσσον το μέν άνω στόμα τϊ^ 
διωρνχος ποιενντες διπλησιον η όσον εδει αντην την: 
διωρυχα γενίσ&εα, προβαίνοντος δέ τον έργου, αννηγον. 
αιεί' κάτω τβ δη έγινετο και έξισουτο τοισι αλλοισι τό* 
ϊργον. έν&αυτα δη λειμών έστι, ινα σηι άγορη τε έγί- 
νέτο και πρητηριον * σίτος δέ σψισι πολλός έψοίτα έχ 

•της *Ασίης άληλεσμένος.
24. *&ς μεν έμε σνμβαλλόμενον ενρίσχε«ν, ιιεγαλο-
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φροσυνης εΥνεκα αυτό £ερίης ορνσσειν έκέλενε, έθελων 
ίβ δνναμιν άποδείκννσθαι καί μνημόσυνα λιπέσ&αι · 
παρέαν γάρ μηδίνα πόνον λυβόντας τον Ισθμόν τάς 
νέας διειρνσαι, ορυσσειν έκΟ ν̂ε διώρνχα τ,η θαλάσση 
εύρος ως δυο τριηρεας πλέειν ο μ ον έλαστρευμίνας, τοίσι 
δε αντοίσι τοντοισι, τοίσΐ περ καί το όρυγμα, προσετέ- 
τακτο καί τον Στρχμόνα ποταμόν ζευξαντας γεφ/νρώσαι.

25. Ταυτα μεν νυν οντω έποίεε. παρεσκενάζετο δέ 
καί όπλα ές τας γέφυρας βυβλινά τε και λενχολίνου, έπι- 
ταξας ΦοΙνιξΙ τε καί ΑίγνπτΙοισι, καί σιτία τη στρατιη 
>;αταβά)λειν, Υνα μη λιμηνειε η στρατιη μηδέ τα υποζύ
για έλ,αυνόμενα έπί την * Ελλάδα, άναπυθόμενος δέ τους 
χώρους καταβάλλειν έκέλενε Υνα έπιτηδεώτατον ε\η, άλλον 
άλλη άγινέοντας όλκάσι ίβ καί πορΟμηίοισι έκ της'Ασίης 
πανταχόϋεν. τον δε ών πλεΐστον ές Αευκην!Ακτήν κα- 
λεομίνην της Θρηίκης άγινεον, οι δέ ές Τνρόδιζαν την 
Περινθίων, οί δέ ές ΑορΙσκον, οϊ δέ ές *Ιίϊόνα την έπί 
Στρυμόνι, οί δέ ές Μακεδονιην διατεταγμένοι.

26. Εν τω δέ ουτοι τον προχείμενον πόνον έργά- 
ζοντο, έν τούτοι ό πεζός άπας σν)ίελεγμένος άμα Ξέρξη 
έπορενετο ές Σάρδις, έκ Κριτάλλων ορμηθείς των έν 
Καππαδοχίη * ένθαντα γάρ εΐρητο σνλΜγεσϋαι πάντα 
τον κατ* τριειρον μέλλ.οντα άμα αυτω Εΐρζη πορενεσΟαι 
στρατόν, ός μέν νυν των υπάρχων στρατόν καλλιστα 
έσταλμένον άγαγών τα προκείμενα παρά βασιλέος έλαβε 
δώρα, ουκ Ιχω φράσαι· ουδέ γάρ αρχήν ές κρισιν τού
τον πέρι έ),0όντας οίδα. οι δέ έπεί τβ διαβαντες τον 
‘Αλνν ποταμόν ώμιλησαν τη Φρ\ηΊη) 8* αυτής πορενό- 
μενοι παρεγένοντο ές Κελαινάς, Υνα πηγαί αναδιδονσι
Μαιάνδρου ποταμού καί έτερον ουκ έλασσονος η Μαι-

Β 2
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or όρου, τώ οννομα τυγχάνω (όν Καταρφηχτης, ος (ξ 
αυτής της αγορης της Κελαινίων άνατέλλων (ς ror M ai· 
αοδρον (χδιδοι * (ν τη χαϊ δ τον Μίλητον Μαρσνεω 
άσχος έν τη πολι αναχρέμαται, νόν υπό Φρνγών λόγος 
ίχει νπο Απόλλωνός (χδαρέττα άναχρεμασ&ηναι.

27. Εν ταντη τη πολι νποχατημενος Πυ&ιος ο 
"Αίνος, ανηρ Ανδός, (ξεινισε την βασιλέος στρατιψ πά
σαν ξεινίοισι μέγιστοι σι χα\ αυτόν Ξέρξεα, χρήματά τε 
έπαγγΐΧΧετο βουλόμετος (ς τον πόλεμον παρέχειν. (παγ- 
γεΧλομάον δε χρήματα Πν&ίον, εΤρετο Ζέρξης Περσιών 
τους παρεόντας, τΙς τβ ιών άνδρων Ιΐύ&ιος ναι χόσα 
χρήματα χεχτημένος έπαγγελίοπο ταντα. οι δε είπαν· 
ω βασιλεύ, αστός ίση  ος τοι τον πατέρα Ααρείον (δω- 
ρησατο τη πλστανίστο) τη χρνσέη χαι τη άμπέλω · ος 
χαι νυν (στι πρώτος άν&ρωπων πλσντω των ημείς ιδμεν, 
μετά σί.

28. Θωνμάσας δε των έπέων το τελενταΊον Ζέρζης 
αυτός δεύτερα εΤρετο Πό&ιον όχόσα οι εϊη χρήματα. 6 
δέ είπε* ω βασιλεύ, οντβ σε άποχρίτμω ούτε σχηψομαι 
το μη ειδεναι την (μεωυτού ονσίην, αλί* (πιοτάμενός 
τοι ατρεχέως χαταλέξω. (πεί τβ γάρ τάχιστα σε (πν&ό- 
μην έπι χλαλασσαν χαταβαίνοντα την 'Ελληνιδα, βονλό- 
μενός τοι δούναι (ς τον πόλεμον χρήματα (ξψα&ον, χαι 
ενρον Χογιζόμενος άρητρίον μεν όνο χιλιάδας (ονσας 
μοι ταλάντων, χρυσίου δε τετραχοσιας μυριάδας στατή
ρων Ααρειχών, (πιδεονσας (πια χιλιάδων, χαι τούτοισί 
σε (γώ δωρεομαι· αντω δ* (μοϊ από ανδραπόδων τβ χαΐ 
γεωπεδιων άρχέων ίοτι βίος. "Ο μίν ταντα Τλεγε.

29. Ζέρξης δε ησ&εϊς τοι σι ειρημένοισι είπε * ΖεΤνε 
Ανδε, ίγω (πει τβ (ξηλ&ον την ΠερσΙδα χωρην, ονδενΐ
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άνδρι σννίμιξα ig τόδβ οστις η&ίλησε ξείνια προ&ειναι 
στρατω τώ iμώ, ουδέ οστις ig σψιν την έμιρ χαταστός 
αντεπάγγελτος ig τον πόλεμον ίμοι η&ίλησε σνμβαλέ· 
σ&αι χρήματα εξω σεΰ. σν δε xai ιξείνισας μεγάλως 
στρατόν τον iμόv χαι χρήματα μεγάλα έπαγγέλλεαι. σοΙ 

„ ων έγω αντί αυτών γίρεα τοιάδβ δίδωμι * ξεΤνόν τέ σε 
ποιενμαι iμόv, xal τάς τετραχοσίας μυριάδας τοι των 
στατήρων άποπλησω παρ* ίμεωυτοϋ δονς τάς έπτά χι
λιάδας, ϊνα μη τοι έπιδεέες ιωσι αϊ τετρακόσιοι μυριά
δες έπτά χιλιάδων, αλλ* μ τοι απαρτιλογιη ντι ίμεο 
πεπληρωμένη. χίχτησό τβ αίτιοί τάπερ αυτός ίχτησαο, 
έπίστασό τβ είναι αίει τοιοΰτος· ου γάρ τοι τούτα ποι- 
ευντι ούτε ig το ηαρεόν ουτβ ig χρόνον μεταμελησει.

30. Ταυτα δε εΐπας xai ίπιτελέα ποιησας έπορενετο 
alei το πρόσω. "Ανανα δε χα)*ομένην Φρνγών πόλιν 
παραμειβόμενος, χαι ?Jurr{v ix της άλες γίνονται, άπΐ- 
χβτο ig Κολοσσός, πόλιν μεγάλην Φρνγίης, iv τι) Αυχος 
ποταμός ig χάσμα γης ίσβά)1ων αφανίζεται * επειτα διά 
σταδίων ως μά)αστά κη nitre άναφαινόμενος ixSiSol χαι 
ουτος ig τον Μαίανδρον. ix δε Κολοσσίων όομεώμενος

>* € ( . \  « Jf «· ^  «  .  .  * .  w'■· ο στρατός ίπι τονς ονρσνς των Φρνγων χαι των Αυδων 
άπίχετο ig Κυδραρα πόλιν, tv&u στηλη χαταπεπηγυΐα, 
στα&εΐσα δε υπό Κροίσον, καταμηνύει διά γραμμάτων 

_ τους ουρους.
31. cJ2g Si ix της Φρυγίης iσέβaX8 ig την Αυδίην, 

σχιζόμενης της όδοϋ και της μεν ig άριστερτ,ν ini Κ α · 
ρίης φερονσης, της δε ig δεξιψ ig Σάρδις, τη xai πο- 
ρενομένω διαβηναι τον Μαίανδρον ποταμον πάσα ανά
γκη γίνεται xai ίεναι παρά Καλλάτηβον πολιν, iv τη 
άνδρες δημιοεργοι μέλι ix μνρίκης τβ χαι πυροϋ ποιβυση ·
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ταντην w v  6 Ζέρξης την οδόν ενρβ ηλατάνιστον, την 
χάλλεος εΐνεκα δωρησάμενος κόσμο) χρνσέω καί μελεδωνώ 
αθανάτω σνδρί έππρέψας δεύτερη ημέρη απίχετο ές των 
Ανδών τό αστν.

32. 'Απιχόμενος δε ές Σαρδις πρώτα μεν απέπεμπε 
χηρνχας ές την 'ΕλλΑδα αίτησαντας γην τβ και νδωρ και 
προερέοντας δείπνα βασιλέϊ παρασχενάζειν’ πλην ονT9 
ες Α  θηνας οντβ ές Λαχεδαιμονα απέπεμπε έπί γης αΐτη- 
σιν, τη δε α)Χη πάντη. τώνδε δε εΐνεκα το δεύτερον 
απέπεμπε έπί γην τβ teal νδωρ · όσοι- πρότερον ονχ ϊδΟ
σον Ααρείο» πεμψαντι, τουτονς πάγχν έδόχεε τότε δεί- 
σαντας δωσειν · βονλόμενος ων αυτό τοντο έχμα&εΊν 
ακριβώς έπεμπε.

33. Μετά δε ταΰτα παρεσχενάζετο ώς έλών ές*Αβν- 
δον. οι δε έν τουτω τον'Ελλήσποντον έζενγννσαν ίχ της 
Ασίης ίς τψ  Ευρώπην. ϊστι δέ της Χερσονήσου της έν 
Ελλήσποντο), Σηστον τβ πόλιος μεταξύ και Μ άδυτον, 
ακτή τραχέα ές θάλασσαν κατηχούσα'Αβνδο) καταντίον 
ένθα μετά ταντα, χρόνο) ύστερον ον πολλω, έπϊ Σαν- 
θ  ίππον τον 'Αρίηρονος στρατηγόν 'Αθηναίων 'Αρταν- 
κτην ανδρα Πέρσην λαβοντες Σηστον ύπαρχον ζώντα 
προς σανίδα διεπασσάλενσαν, όγκαϊ ές τον ΙΙρωτεσίλεω 
τό ίρον ές Ελαιονντα αγινεόμενος γυναίκας αθέμιτα 
έργα ιρδεσκε.

34. 'Ες τούτην ων -njv axrijv ίξ 'Αβνδον όρμεώμενοι 
έγεφνρονν τοίσι προσεκέετο, την μεν λενκολίνον Φοίνι
κες, την δ' έτέρην την βνβλίνην Αιγύπτιοι, ϊστι δε έπτα 
στάδιά έξ 'Αβνδου ές την απαντίον. και δη έζενγμένον 
του πορου έπιγενόμενος χεψών μέγας σννέκοφέ τβ έκείνα 
^ανξρ^καί διέλυσα, ; ,
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35. *Πς δ* έπνθετο £έρξης, δείνα ποιούμενος τον 
Είλησποντον έκέί^νσε τριηχοσίας έπιχέσ&αι μάστιγι 
πληγας καί κατεΊ,ναι ές το πέλαγος πεδέων ζεύγος. ηδη 
δε ψονσα ώς καί στιγέας αμα τοντοισι απέπεμπε στί
ζοντας τον Ελλήσποντον, ένετέλλετο δη ών ραπίζοντας 
λέγειν βαρβαρά τ θ  καί ατάσθαλα* ώ πιχρον νδωρ, δε
σπότης τ οι δίκην έπιτιθεί τηνδε, ότι μιν ηδίχησας ονδέν 
προς έχείνον άδικον παθόν. καί βασιλέες μεν £έρζης 
διαβησεταί σε) ην τε σύ γε βονλΐ] ην τε μη· σοί δέ κα- 
τά δίκην υρα ονδείς ανθρώπων θνει, ώς έόντι δολερω 
τε καί αλμνρω ποταμω. Τι)ν τε δη θάλασσαν ένετίλ- 
λβτο τοντοισι ζημιονν, καί των έπεστεώτων ττ} ζενζι τον 
'Ελλήσποντον αποχαμειν τας κεφαλάς.

36. Καί οι μεν ταντα έποίεον τοίσι προσεκέετο 
- αντη η αχαρις τιμή, τας δέ άλλοι αρχιτέκτονες έζευγνν- 

σαν έζενγννσαν δέ ωδε· πεντηκοντέρονς καί τριηρεας 
συνθένιες, νπδ μέν την προς τον Ενξείνον Πόντου έξη- 
κοντά τε καί τριηκοσίας, νπδ δέ την ετέρην τεσσερεσκαί- 
δεκα καί τ ριηκοσίας τον μέν Πόντον έπιχαρσίας, τ ον δέ 
Ελλήσποντον κατα ροον, \να ανακωχεvtj τον τόνον των 
οπλών, σννθεντες δε άγκυράς κατηκαν περιμηκεας, τας 
μέν προς του Πόντον της έτέρης των ανέμων ε'ΐνεχεν των 
ϊσωθεν έκπνεόντων, της δέ έτέρης της προς έσπέρης τβ 
καί του Αιγαίου ενρον τε καί ΐ'ότου ε'ίνεχα.f διέχπλοον 
δέ νποφανσιν χατέλιπον των πεννηκοντέρων καί τριηρέων 
τριχου, ινα καί ές τον Πόντον ϊχη ό βονλόμενος πλέειν 
πλοίοισι λεπτοΊσι καί έκ τ ον Πόντον εζω. ταντα δέ
ποίησαντες κατέτεινον έκ γης στρεβλονντες όνοισι ζνλί- 
νοισι τα όπλα, ονχέτι χωρίς έκατερα τάζαντες, αλλά 3υο 
ιιέν Ι^νχολίνον δασαμενοι ές έχατέρην, τέσσερα δε των
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βνβλίνων. παχντης μεν ψ  η αντη χαϊ χαλλονη, χατά 
λόγον δε ψ  έμβρι&ίστερα τα λίνεα, τον τάλαντον 6 πη- 
χνς ειλχε. inείδη δέ έγεφνρώ&η 6 πόρος, χορμονς ξν)χαν ' 
χαταπρίσαντες χαϊ ποιησαντες ίσον; της σχεδίης τω j 
ενρεί, χοσμο) ίπετί&εσαν χατίπερ&ε των οπ)ων τον 
τόνον, Μέντες δε έπεξης ίν&αντα αντις έπεζβηρνον. χ  

ποιησαντες δε ταντα νλψ Ιπεφόρησαν, χόσμω δε χλεπες $ 
χαϊ τψ  νλψ  γην έπεφόρησαν, χατανάξαντες δε χαϊ την f 
γην φραγμόν παρείρνσαν εν&εν χαϊ ΐν&εν, ϊνα μη φο- -I 
βέηται τα νποζνγια τψ  θάλασσαν νπερορώντα χαϊ οί |  
Ίπποι. ΐ

37. *&ς δε τά τβ των γεφνρίων χατεσχεναστο χαϊ |  
τα περί τον Ζί&ων, οι το χντοϊ περί τα στόματα της 1 
διωρνχος, οι της (ηχιης εΐνεχεν ίποιη&ησαν, ΐνα μη π!μ- | 
πληται τα στόματα τον ορύγματος, χαϊ αντη η διωρνξ f 
παντελεως 7τεποιημένη αγγελλετο, έν&αντα χειμεοισας, § 
άμα τω εαρι παρεσχενασμένος ό στρατός ix των Σαρ- 
διών ώρματο Ιλών ig Ζίβνδον. ωρμημένω δέ οί ό ήλιος j* 
έχλιπών την έχ τον ονρανον εδρην άφατης ην οντ im - |1 
νεφελών ιόντων αι&ρίης τβ τα μά)Λ<ττα, άντϊ ημίρης τε (ί 
ννξ έγένετο. Ιδοντι δε χαϊ μα&όντι τοντο τω ίΐ
έπιμύ&ς ίγένετο, χαϊ εΥρετο τονς μάγονς τό χλελοι προ- * \ 
φαίνειν τό φάσμα. οί δε εφραζον ώς "Ελ).ησι προδει- ? 
χννει ο &ε 'ος Ύχλειψιν των πολίων, λίγοντες η)αον είναι Η 
'Ελλήνων προδεχτορα, σελήνήν δε σφεων. πνεόμενος δε t 
ταντα ό Ξερξης περιχαρής ιών έποιέετο τψ  Ό,ασιν.

χ
38. €/Ις δ' έξηλαννε την στρατιψ, ΙΖν&ιος ό Λνδός 

ωδησας τό ix τον ονρανον φάσμα inαρ&είς τε 
ρημασι, (λ&ών παρά Χέρξεα ελεγε τάδε · ω δί·



σποτα, χρησας άν τευ βονλοίμην τυχείν, το σοϊ μεν 
έλαφρον τυγχάνει έδν υπουργήσω, έμοί δέ μέγα γενδ- 
μενον. Εέρξης δε παν μάλλον δοκέων μιν χρησειν η το 
έδεηθη, εφη τε νπουργησειν και δη άγορενειν έχΟ^υε 
οτεν δίοιτο. J> δέ έπεί τβ ταυτα ηχούσε, Ό&γβ θαρση- 
σας τσδε* ώ δέσποτα, τυγχανονσΐ μοι παίδες έόντβς 
πέντε, ttal σφεας καταλαμβάνει πάντας άμα σοι στρα- 
τενεσθαι έπι την 'Ελλάδα. συ δέ, ω βασιλεύ, έμέ ές τάδε 
ηλχκΐης ηκοντα οίκτείρας των· μοι παίδων ϊνα παράλυσον 
της στρατηίης τδν πρεσβντατον, 'ένα αυτου τβ έμευ και 
των χρημάτων η με)*δωνδς, τους δέ τέσσερας άγε άμα 
σεωυτοι· καί πρηξας τά νοέεις νοστησειας οπίσω.

39. Κάρτα τβ έθυμώΟη ο Ξέρξης, και αμείβεται 
τοΊσδε · ω κακέ άνθρωπε, σι» έΐδλμησας έμευ στρατευο- 
μένου αυτου Ιπ) την 'Ε)λ·άδα, και άγοντος παίδας έμονς 
χαϊ άδελχμονς καί φχηΐους και φίλους, μνησασθαι περί 
σέο παιδδς, ίων έμδς δούλος, τδν χρην πανοικίη αυτή 
γυναικϊ συνέπεσθαι; ευ νυν τδδ' έξεπίστασο, ως έν 
τοισι ωσϊ των ανθρώπων οιχέει δ θτψδς, ος χρηστά μέν 
ακουσας τερψιος έμπιπλλει το σώμα, υπεναντία <5ε του- 
τοισι ακουσας ανοιδεει. οτβ μέν νυν χρηστά ποιησας 
ετερα τοιαυτα ίπηγγέλΜο, ευεργεσίησι βασιλέα ου καυ- 
χησεαι υπΒρβαλέσθαι · έπεί τε 6β ές τδ αναιδέστερου 
έτράπευ, την μέν άξίην ου λάμψεαι, έλάσσω δέ της 
άξιης, σέ μέν γάρ και τους τέσσερας των παίδων φύε
ται τά ξείνια, του δέ ένδς, του περιέχεαι μάλιστα, τη 
ψυχή ζημιώσεαι. *&ς δέ ταυτα υπεκρίνατο, αντίχα (κέ
λευε τοισι προσετέταχτο ταυτα πρησσειν, των Πυθίου 
παίδων έξευρδντας τδν πρεσβντατ ον ψ ίσον διαταμείν, 
διαταμδντας δέ τά ημίτομα διαθείναι, το μέν έπι δεξιά

LIB. VII. CAP. 36 —  39. 25
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- της όδον το ti* έπ αριστερά, καί ravtrj διεξιέναι τον 
στρατόν.

40. Ποιησάντων δέ τοντων τοντο, μετά ταντα διε- 
ξτ)ϊΒ ο στρατός, ηγέοντο δε πρώτοι μιν οι οκενός όροι 
τβ καί τα νποζνγια, μετά δέ τοντονς στρατός παντοίων 
έθνέων άναμίξ, ον διακεκριμένοι * rtj δέ νπερημίσεες 
ησαν, ένθαΰτα διε)Μ*ιπτο, καί ον σννέμιαγον οντοι βα- 
σιλέϊ. προηγούντο μέν δη Ιππόται χθαοι, έχ Περσιών 
πάντων αποδεγμένοι· με€α δέ αίχμοςόροι χίλιοι, καί 
οντοι έκ πάντων αποδεγμένοι, τάς λόγχας κάτω ές την 
γην τρέψαντες· μετά δε ιροι Πισαίοι χαλενμενοι ίπποι 
δέκα, χεχοσμημένοι ώς χάλλιστα. ΤϊισαΊοι δε καλέονται 
ίπποι έπι τονδε · ιστι πεδίον μέγα της Μηδιχης τω ον- 
νομά έστι Νίσαιον. το\$ ων δη ΐππονς τους μεγάλονς 
φέρει το πεδίον τοντο. οπισθε δέ τοντων των δέκα ίπ
πων άρμα Αιός Ιρόν έπετέταχτο, 66 ίπποι μέν ειλκον 
λευκοί οχτώ, οπισθε δέ των ίππων ειπετο πεζτ^ηνίοχος 
έχόμενος των χαλινών ονδείς γαρ δη έπι τούτον τον 
θρόνον ανθρώπων άναβαίνει, τούτον δέ οπισθε αντος 
Ξέρξης in άρματος ίππων Νισαίων παραβεβψεε δέ 
οι ψίοχος τω οννομα ην Πατιράμφης, *Οτάνεω πάις, 
άνδρός Περσέω.

41. ^Εξηλασε μέν δη οντω έκ Σαρδίων Βέρζης, με- 
τεχβαΐνεσχε δέ, οχως μιν λόγος αιρέοι, έχ τον άρματος 
ές άρμάμαζαν. αντον δέ όπισθεν αίχμοφόροι Περσέων 
οι άριστοί τΒ καί γενναιότατοι χίλιοι, κατά νόμον τάς 
λόγχας εχοηες, μετά δέ \'ηπος άλλη χιλίη ix Περσέων 
αποδεγμένη, μετά δέ ττ/ν ‘ιππ&ν έχ των λοιπών Περσέων 
απολελεγμένοι μχΙριοι. ουτος πεζός η ν  και τοντων χί
λιοι* μέν έπΙ τόϊσι δόρασι αντί των σανρωτηρων φοιάς



ειχον χρνσέας y.al πέριξ σννενληΐον τους ίλλονς, οι δέ 
ειναχισχίλιοι έπος τούτων έόντες άργνρέας ψοιας είχον. 
ειχον δέ χρνσέας φοιάς ναι οι εις την γην τρέποντες τάς 
λόγχας, χαι μήλα οι άγχιστα επόμενοι Σέρξη. τοίσι δέ 
μνρίοισι έπιτέταντο 'ίππος Περσιών μνρίη. μετά δέ την 
ίππον διέ)£ΐπε να} δνο σταδίονς, και επειτα δ λοιπός 
όμιλος ηϊε άναμίξ.

42. 5Εποιέετο δέ την οδόν έν της Ανδίης ο στρατός 
έπί τε ποταμόν Καινόν ναϊ γην την Μνσίην, από δέ Και
νόν όρμεώμενος, Κάιης όρος ιχων % αριστερή, δια τον 
\'Αταρνέος ές Καρίνην πόλιν. από δέ ταντης δια Θηβης 
πεδίον έπορενετο, 'Λτραμνττειόν τε πόλιν να} *Λντανδρον . 
την Πελασγίδα παραμειβόμενος. την "ίδην δέ λαβών ές 
αριστεφιν χέρα ηϊε ές την Αλιάδα γην. να} πρώτα μίν 
οι υπό τη "ίδη-ννχτα αναμείναντι βρονταί τε ναι πρή
στηκες έπεισπίπτονσι, ναι τινα αυτόν ταντη σνχνόν 
όιιιλον διέψΌειραν.

43. *Λπινομένου δέ τον στρατού έπϊ τον Σνάμαν- 
δρον, ός πρώτος ποταμών, έπεί τε έν Σαρδίων όρμη&έν- 
τες έπεχείρησαν τη οδοί, ίπέλιπε το ρέε&ρον ουδ' απέ- 
χρησε τη στρατιη τε να} τοίσι ντψεσι πινδμενος, έπι 
τούτον δη τον ποταμόν ώς άπίνετο Ξέρξης, ές το Πρία
μον Πέργαμον άνέβη ίμερον ιχων ΰειμασ&αι. &εησά- 
μρνος δέ ναι πνεόμενος νείνων ϊχαστα τη *Α&ηναίη τη 
*1λιάδι εΟνσεβονς χιλίας, χοάς δέ οι μάγοι τοίσι ηρωσι 
έχέαντο. ταντα δέ ποιησαμένοισι ννκτός φόβος ές το 
στρατοπεδον έν έπεσε, άμα ημέρη δέ έπορενετο έν&εν- 
τεν, έν αριστερή μέν άπέργων 'Ροίτειον πόλιν ναι 'Οφρν- 
νειον ναι Αάρδάνον, τρτερ δη ΙΑβνδω όμονρός έστι, έν 
δεξιή δέ Γέργι&ας Τσυνρονς.

LIB. VII. CAP. 39 — 43. 27
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44. *Επελ 8* ίγενοντο έν *Αβυδω, ηθελησβ Σερξης 
Ιδέσθαι πάετα τον στρατόν. καί προεπεποίητο γάρ έττί 
χο λών ον έπίτηδες αντω ταντη προεξέδρη λίθον λευκού 
(έποίησαν δε ΑβνδηνοΙ ίπειίαμένον πρότερον βασιΗος), 
ένθαντα ως ϊζετο, χατορών έπΐ της ηίόνος ίθηεΐτο καί 
τον πεζόν καί τας νιας. θηενμβνος δε ίμίρθη των νέων 
αμιΜ τ̂ν γινομίτην Ιδέσθαι. έπεί δ* ίγενετό τβ καί ενι
κών Φοίνικες Σιδώνιοι, ησθη τβ τη οψίλλ.η χαι τη 
στρατιη.

45. *£1ς δε ωφχ πάντα μεν τον Ελλήσποντον νπό 
των νέων άποχβχρνμμένον, πάσας δε τάς άχτάς χαϊ τά 
*Αβνδηνών πεδία ininha άνθρωπον, ένθαντα Σίρζηζ 
έωντον I'μακάρισε, μετά δε τούτο έδάχρνσε.

46. Μαθών δε μιν *Αρτάβανος 6 πάτρως, ος το 
πρώτον γνώμην άπεδέξατο ίλενθερως ον σνμβονλείων 
Σίρξη στρατενεσθαι in i  την ‘Ελλάδα, ουτος ωνηρ ( foa -  
σθεϊς Σίρξεα δαχρνσαντα εΤρετο τάδε· ω βασιλεύ, ώς 
πολν άλληλων χεχωρισμίνα έργασαο ννν τβ και δλίγω

.προτερον· μαχαρίσας γάρ σβωντον δαχρνετς. δ δε Bine* 
έσηλθβ γάρ μβ λογισάμβνον χατοιχτείραι ώς βραχύς εΤη 
ο πας ανθρώπινος βίος, ει τούτων γβ Ιόντων τοσοντων 
ονδεις Ις εκατοστόν έτος περιεστατ. *0 δε άμβίβετο λί
γων' Ετερα τούτον παρά την ζόην πβπόνθαμεν οιχτρό- 
τερα. έν γαρ οντω βραχεί βίω ονδεις οντω άνθρωπος 
έών βνδαίμων πίψνχβ, οντβ τούτων οντβ των άλλων, τω 
ον παραστησεται πολλάχις xal ovxi άπαξ τεθνάναι 
βονλεσθαι μάλλον η ζωειν. αϊ τβ γάρ σχμφοραι προσ- 
πίπτονσαι καί αι νονσοι σνπαράσσονσι xal βραχνν 
Ιόντα μαχρον δοχέειν βίναι ποιβνσι τον βίον. οντω ο 
μεν θάνατος μοχθηρής έονσης της ζόης χαταφνγη αί-
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ρΕΤ&ΤΓσττ; τώ άν&ρωπω γεγονε, 6 δί θεδς γλνχνν γενσας 
τ'οτ αιώνα φθονερός ir αντω ενρίσχεται έών.

47. Ζερξης δε αμείβει ο λίγων' *Αρτ άβατε, βιοτης 
μίτ in* ανθρωπητης ττέρι, ίονσης τοιαντης όΐτρπερ σν 

t διαιρίαι είναι, πανσώμεθα, μηδε χαχών μεμνεώμεθα 
f  ZW01*1 ζ?οττε£ π ρήγματα ir χερσί’ φρασονδί μοι 
,·■· τάδε * εΤ τοι η δψις τον irvm tov μη ίταργης οιτω έφά- 
|j' νη, είχες αν τψ  αρχαίψ ρώμην, ονκ ίων με στραιeve- 
 ̂ σθαι hrt npf *£λλαδα, η μετέστης αν; φέρε μοι τούτο 

£ ατρ&ΰως είπε. *Ο δι αμείβει ο )εγων * ω βασιλεύ, δψις 
X μεν η έηιφανείσα τ<μί ονείρου, ώς βονλδμε&α άμφδτε- 

ροι, τελεντησειε’ έγω δ' Γη χα) τόδ* δείματδς εψι 
? νπδπ)εος ουδ' έντδς //αωιτον, άλλα τε'πολλά ίπι)^γό- 
ν μένος, χαι δη καί opeW τοι ίνο τά μέγιστα παιτωτ 

tforra πολεμιώτοηα. 1
ί . 48. Sf’̂ ?  προ; ταντα αμείβει ο τοίσδε · ^/αι- 
V //one ανδρών, χοία ταντα λέγεις μοι είναι δύο ττολεμιώ- 

τατα; χότερα τοι δ ττε̂ δς μεμπτός κατά το πλξ#ό? 
ί  Λττι, *αί το 'ΕΧληηχον στράτεχμα (ξαίνεται πολλαπλο
ί oior Γσίσθ̂ αι τον ημετέρον; η το ταντιχότ το ημέτερον 
I  λείψεσθαι τον έχείνων, η χαϊ σνναμφότερα ταντα; εϊ 
f γάρ τοι τούτη ίτδεέστερα φαίτεται eh at τα ημέτερα 
|  πρηγματα, στρατόν αν α)1ον τις την ταχίστψ αγερσιν 
*: ποιοπτο.

49. *0 δί αμείβειο λέγεον· ώ βασιλεύ, οντβ στρατόν 
τούτον, οστις γε σννεσιν εχοι, μέμφοιτ άν» οντε τών 
νέων το πλήθος. 1. *ΙΙν δέ πΧεΐτνας σνΧλέξης, τα δνο 
τοι τα Χχγω πολλω ετι ττοίεμιώτερα γίνεται, τα δε δυο 
ταντα έστι γη τβ χαι θάλασσα, οντε γάρ τής θαλασ
σής ίστι λμτ/ν τοσοντος ονδαμοθι, ώς έγώ είχάζω, οστις
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έγειρομένον χειμώνος δεξάμενός σευ τοντο το ναντιχον 
φερέγγυος Τσται διασώσαι τάς νέας, xahoi ονχί ϊνα 
αντόν δά είναι τον λιμένα, αλλά παρά πάσαν την ήπει
ρον παρ ην δ*) χομίεαι. ονχ ών ΰη ιόντων τοι λιμένων 
νποδεζίων, μά&ε άτι αι συμφορά} των άν&ρι'κιων άρ~ 
χονσι χαι ovxt ων&ρωποι των σνμφορεων. 2. Και δη 
των δνο τοι τον έτερον ειρημένον το ϊτερον έρχομαι 
έρέων. γη δε πολεμιη τηδέ τ οι χατίσταται · ει ί&έλει τοι 
μηδέν αντίξοον χαταστφναι, τοσοντω τοι γίνεται πολ&-
μιωτίρη οσω αν προβαίνεις έχαστέρω, τδ πρόσω m ti 
χλεπτόμενος· ενπρηξίης γάρ ονχ εστι άν$ρώποισι ον- 
δεμια πλη&ωση. χαι δη τοι, ώς ονδενός έναττιενμένον, 
λέγω τίμ χωρην πλεννα έν πλενπ χρόνοι γινομενψ λιμόν 
τέξεσ&αι. άνηρ δε ουτω άν εϊη άριστος, ει βονλενομενος 
μεν άρφωδέοι, παν έπιλεγόμενος πείσεσ&αι χρήμα, έν 
τφ εργοι θρασύς εϊη.

50. ^Αμείβεται Ξερξης τοίσδε * *Αρταβανε, οιχότως 
μέν συ γε τούτων ϊχάστα διαιρεαι * άτάρ μήτε πάντα 
φοβέο μήτε πάν ομοίως έπιλεγεο. 1. 2u γάρ δη βον lot ο 
im  τω αιει έπεσφερομίνοι πρηγματι τό πάν ομοίως έπι- 
λέγεσΟαι, ποαγτειας αχ ονδαμά ονδέν χρίσσον δε πάν· 
τα &αρσέοντα ημισυ των δεινών πάσχειν μάλλον η πάν 
χρήμα προδεψαίνοντα μηδαμά μηδέν πα&ύν. εί δε έρί- 
ζων προς τίάν τό λεγόμενον μη τό βέβαιον άποδέξεις, 
σφάλλεσ&αι οφείλεις εν αντοϊσι ομοίως χαι ο νπεναντία 
τοντοισι λέξας. τούτο μεν νυν έπίσης εχει * ειδίναι δε 
άνθρωπον έάηα χως χρη τό βέβαιον; δοχέω μέν ονδα- 
μώς. τοίσι τοίννν βονλομένοισι ποιέειν ώς τό ininav 
φιλέει γίνεσ&αι τά χέρδεα, τοϊσι & έπιλεγομένοισί η  
πάντα χαι όχηνσι ον μάλα έ&έλει.* 2. *Ορφς τα Περ»
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σέων πρηγματα ίς ο δννάμιος προχεχώρηχε. el τοίννν 
έχείνοι οι προ ίμεν γινόμενοι βασιλέες γνώμησι Ίχρέων- 
το ομοί^σι ν.αι συ, η μη χρεωμένοι γνώμ^οι τοιαύτησι 
α)1ονς σνμβουλονς είχον τοιονιονς} ονχ αν χοτε είδες 
αυτά ές τούτο προελϋδντα · νυν δε χινδυνονς άναρρι- 
πτίοντες ίς τούτο σηεα προηγάγοντο. μεγάλα γάρ πρη- 
γματα μεγάλοισι χινδννοισι έθέ)*ι χαταιρέεσθαι. 'ΐίμείς 
τοίννν ομοιενμενοι χείνοισι ώρην τε τον ετεος χαλλίστην 
πορενομεθα, χαι χαταστρεψάμενοι πάσαν την Ευρώπην 
νοστ ησομεν οπίσω) ο lire )αμώ ίντνχόντες ουδαμόθι ούτ6 
άλλο άχαρι πα&όντες ονδίν. τούτο μεν γάρ αντοι πολ- 
λην φοοβην ρόμενοι πορενόμε&α, τούτο δε των άν 
χον ίπιβίωμεν γην χαί έθνος, τούτων τον σίτον ΐξομεν 
έπ άροτηρας δε χαι ον νομάδας στρατενόμεθα άνδρας.

51. Λέγει Λρτάβανος μετά ταντοτ ω βασιλεύ, έπel 
τε αρψωδίειν ουδεν έάζ πρηγμα, σν δε μεν σνμβονλίψ 
Ι'νδεξοΓ άναγχαίως γάρ ίχει περί πολλών πραμάτων 
πλευνα λόγον έχτείναι. Κνρος ο Καμβυσεω^Ιωνίην πά
σαν πλην *Λ\ληναΙων χατεστρέψστο δασμοφόρον είναι 
ΙΙερσησι. τοντονς ων τους άνδρας σνμβονλενω τοι μη- 
δεμιΐ] μηχανί} αγειν έπΐ τους πατέρας· χαι γάρ άνεν 
τούτων οιοί τέ ειμεν των εχθρών χατνπέρτεροι γίνεσ&αι. 
•η γάρ σφεας, ην επωνται, δεί άδιχωτάτονς γίνεσ&αι κα-< 
ταδονλονμένονς την μητρόπολιν, η διχαιοτάτονς σννε- 
)&νθερονντας. άδιχώτατοι μέν νυν γινόμενοι ονδέν χέρ- 
δος μέγα ημίν προσβαΌ.ονσι, δικαιότατοι δε γινομετΌι 
οΤο/ τβ δηλησασθαι μεγά?Μς την σην στρατιην γίνονται, 
ίς θνμον ων βαλεν χαί το παλαιόν επος9 ως ευ εΐρηταt, 
το μη άμα άρχΐ} πάν τέ).ος χαταψαίνεσ θαι.

52. ' Λμείβεται προς ταντα Ξέρζης * *Λρτάβανε} των

* -____
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ΙττχΒψηναο γνωμεων, σφάλ)£αι κατά ταντην δη μάλιστα, 
ος 'Ιωνάς φοβέαι μη μεεαβαλωσι * τών εχομεν γνώμα 
μέγιστον, τών σν re μάρτνς γίνεαι καί οι συστρατενσά- 
μειοι Jaosurt ά)1οι ini Σχν&ας, on ini τοντοισι η πά- 
σα Περσινή στρατιη βένετο διαφΟεΙραι καί περιποιη- 
σαι· οί δε δικαιοσύνην xal πιστότητα ένεδωχαν, άχσρι 
δε ονδέν. ηάρεξ δε τούτον, iv τη ημετέρη xaxahnoviag 
τέχνη τε χαι γυναίκας χαι χρήματα ονδ* έηιλέγεσ&αι 
χρη νεώτερόν τι ποιησειν. οντω μηδε τούτο φοβέο, αλλά 
&νμον εχων άγα&όν σώζε οίνον τε τον iμδv xal τυραν
νίδα τψ  (μην σόϊ γάρ έγώ μοννω ix πάντων σκήπτρα 
τα έμα έπιτράπω.

53. Ταντα εϊπας χαι ΐ4ρτάβανον άποστειλας ig 
Σουσα, δεύτερα μετεπεμψατο Σερξης Περσιών τους δο- 
χιμωτατονς' έπει δέ οί παρήσον, Ό.εγέ σφι τάδε* ~SL 
Πέοσαι, τώνδ* έγώ νμέων χρηζων σννεΧεξα, ανδρας τε 
γίνεσ&αι άγα&ονς χαι μη χαταισχννειν τα ηρόσ&εν 
έργασμένα Πίρσησι, ιόντα μεγάλα τε καί ηολλοΰ αξία, 
άλλ* εις τε εχαστος χαι οι σνμηαντες ηρο&νμΐην Ι'χω- 
μεν ξννον γαρ τοντο πάσι άγα&ον σηενδεται. τώνδε 
δε είνεχα ηροαγορενω άντεχεσ&αι του πολέμου έντεια- 
μένως * ώς γαρ έγώ ηυν&άνομαι, in* ανδρας στρατθχ ό- 
με&α αγα&ονς, τών ην χρατησωμεν, ον μη τις ημΊν 
ά)1ος στρατός άχτιστη χοτε άν&ρώηων. ννν δε διαβαί- 
νωμεν έτϊ&νξάμενοι τόίσι &εοίσι, όΐ Περσίδα γην λε- 
λόγχασι.

54. Ταυτην μέν την ημερην παρασχενάζοντο ές τψ  
διάβασιν. τη δέ υστέρα Ιη άνέμενον τον ήλιον έ&έλοντες 
ιδέσ&αι άνίσχοντα, &νμιηματά τε παντοΊα int τών γε- 
φυρέων χάταγίζοντες καί [ΐυρσίνησί στορνυντες την οδόν.

i
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ως 3* έπανέτελ)^ ο ήλιος, σπενδων έχ χρυσεης φιάλης 
Ξίφξης Ις την ^αλασσαν ενχετο προς τον ήλιον μηδε- 
μίαν οι σνντυχίην τοιαυτην γενέσΟαι, η μιν παυσει χα~ 
ταστρΐψασ&αι την Ευρώπην πρότερον η ίπϊ τέρμα σι 
τοίσι ίχείνης γίνηται. ευξάμενος δε ίσεβαλε την φιάλην 
ίς τόν Ελλήσποντον χαϊ χρυσεον χρητηρα χαϊ ΙΙερσιχόν 
ξίφος, τον αχιναχην χαλέουσι. ταΰτα ονχ εχω άτρεχίως 
δισχρίναι, οντβ εΐ τφ η)1ω άνατιΟεις χατηχε ίς το πέ
λαγος, ούτε ύ  μετεμέλησέ οι τον 'Ε)1ησποντον μαστιγώ- 
σαντι χαϊ αντί τούτων την θάλασσαν έδωρέετο.

5 5 . ‘Λς^δέ ταυτά οι έπεποίητο, διίβαινον χατά μεν 
τψ  έτερην των γεφυρέων την προς τον Ιΐόντον ο πεζός 
τβ χαϊ η 'ίππος άπασα, χατά δε τ ψ  προς το Αίγάΐον τά 
υποζύγια χαι η ΰεραπη'ΐη. ηγέοντο δέ πρώτα μεν οι 
μυριοι ΤΙίρσοα, έστεφανωμένοι πάντες, μετά δε τουτονς 
δ σνμμιχτος στρατός παντοίων ΙΟνέων. ταυτψ μίν τψ  
ημερην ουτοι, τjj δε υστεραΐη πρώτοι μεν οι τβ ίππόται 
χαϊ οι τάς λόγχας χάτω τρέποντες* ίστεφάνωντο δέ χαϊ 
ουτοι. μετά δε οϊ τβ 'ίπποι οί ιροϊ χαϊ το αρμα τό ίρόν, 
ίπϊ δε αυτός τβ Αίρξης χαι οί αίχμοφόροι χαϊ οί Ιππό- 
ται οι χίλιοι, ίττϊ δε τοντοισι δ άλλος στρατός, χαϊ άί 
νηες άμα ανηγοντο ίς τ ψ  άπεναντίον. ηδη δε ηχούσα 
χαϊ ύστατον διαβψαι βασιλέα πάντων.

5 6 .  Αερξης δέ έπεί τβ  διέβη ίς τ ψ  Ευρώπην, ί&η- 
' είτο τον στρατόν υπό μαστίγων διαβαίνοντα. διέβη δέ

ο στρατός αυτόν ίν άπτά ημέρησι χαϊ εν έπτα ευφρο- 
νησι, ίλιννσας ουδένα χρόνον, ίν&αυτα λέγεται Ξέρξειμ 
ηδη διαβεβηχότος τον *Ελλήσποντον άνδρα ειπείν Ελλη- 
σπόντιον ΊΙ ί  Ζεν, τI δη άνδρϊ ειδόμενος Περση χαϊ 

* ουνομα άντϊ Αιός Εέρξεα Τέμενος άναστατον τί/ν *£λ- 
Huhod. III. C
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λάδα ε&έλεις-ποιήσαι, άγων πάντας αν&ρώπονς; χαϊ 
γαρ ανεν τούτων έξην τοι ποιίειν ταντα.

57. *Λς δε διίβησαν πάπες, ές οδόν ώρμημίνοισι 
τέρας σφι έφανη μέγα, το Ξέρξης iv ονδενι λόγω έποιη- 
σατο, χαίπερ ευσνμβλψον Ιό ν  'ίππος γαρ ετεχε λαγόν, 
ευσνμβλψον ων τήδε τούτο έγ ενετό, ότι έμελλε μεν έλαν 
στρατιην ίπί την *Ελλάδα Ξέρξης αγανρότατα χαι μεγα
λοπρεπέστατα, δπίσω δε περί έωντον τρέχων ηξειν Ις 
τον αυτόν χώρον. έγένετο δέ χαι έτερον αυτω τέρας 
έοντι Ιν Σάρδισΐ’ ήμιονος γαρ ετεχε ηιιίονον διξά εχον- 
σαν αιδοία, τα μεν έρσενος, τα δέ &η)*ης· χατυπερ&ε 
δέ ήν τα τον ερσενος.

58. Των αμφοτέρων λόγον ονδένα ποιησόμενος το 
πρόσω έπορενετο, συν δέ οϊ ό πεζός στρατός, ο δε ναυ
τικός εξω τον ‘Ελλήσποντον πλέων παρα γην έχομίζετο, 
τα εμπahv πρήσσων τον πεζόν’ ό μεν γαρ προς έσπέ- 
ρην έπλεε, im  Σαρπηδονιης αχρης ποιενμενος την am - 
ξιν, ές την αντω ποοείρητο απιχομίνω ττεριμίνειν ό δε 
χατ ήπειρον στρατός προς ηω τε χαι ήλιον ανατολας 
έποιέετο την οδόν δια τής Χερσονήσου, iv δεξιή μεν 
εχων τόν”Ελ).ης τάφον τήζ’Λ&άμαντος, iv αριστερή δέ 
Καρδιην πο)τν, δια μέσης δέ πορευόμενος πόλιος, τη 
οννομα τυγχάνει έόν ’/Ιγορή. έν&εντεν δέ χαμπτων τον 
κόλπον τον Μελανα χαλ^όμενον, χαι Μιλάνα ποταμόν, 
ουχ αντισχόντα τότε τη στρατιη το ήεε&ρον, αΏ? έπιλι- 
πόντα, τούτον τον ποταμόν διαβας, in  ου χαι ό κόλπος 
ουτος την έπωννμίην έχει, ηϊε προς έσπερην, Λινόν τβ 
πολιν Λίολίδα χα\ ΣτεντορΙδα λίμνην παρεξιών, 4ς ο 
απίχετο4χ ΛορΙσχον.

δέ ΛορΙσχος έστϊ της Θρητχης σιγιαλός τβ
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χαι πεδίον μέγα, διά δε ainov ρέει ποταμός μέγας 
Εβρος ■ έν τω τείχος τε έδέδμψο βασιληϊον, τούτο το δη 
Λοφίσκος χέχληται, y.al Περσέων φρονρη έν αντω χατε- 
σιηχεε υπό Λαρείου έξ έχείνον τον χρόνου, έπεί τε έπϊ 
Σχυίλας έστρατενετό, εδοξε ών τω Ξέρξη ο χώρος είναι 
έπιτηδεος ένδιατάξαι τε xal έξσριΟμησαι τον στρατόν, 
y.al έποίεε ταυτα. τάς μεν δη νέας τάς πάσας άπιχομέ- 
νας ές ΛορΙσχον οί ναύαρχοι χελενσαντος Ξέρζεω ές τον 
αιγιαλον τον προσεχέα Λορισχω έχόμισαν, έν τω Σαλη 
τε Σαμο&ρηιχιη πεπό)Λ<ηαι πόλις χαϊ Ζώνη, τελευταία 
δε ανιόν Σέάρειον άχρη όνομα στη. ό δε χώρος οντος 
τό παλαιόν ήν Κιχόνων. ές τούτον τον αιγιαλον χατα- 
σχόνιες τάς νέας άνέψυχον άναίχυσαντες. ό δε έν τω 
Λορίσχοι τούτον τον χρόνον της στρατιης άρι&μόν 
έποιέετο.

60. "Οσον μέν νυν ϊχαστοι παρείχον πλη&ος ές αρι
θμόν, ονχ ϊχω είπαι τό άτρεχές * ου γάρ λέγεται προς 
ονδαμών άν&ρώπων · σνμπαντος δε του στροττου του πε
ζόν τό πλήθος έφάνη εβδομηχοντα χαι έχατόν μυριάδες, 
έξηρίϋμησαν δε τόνδε τον τρόπον σνναγάγοντες ές ενα 
χώρον μνριαδα ανΟρωπων, xal σννναζαντες ταντην ώς 
μάλιστα είχον, περιέγραιμαν εξωϋεν χνχλον περιγρά- 
ηιαντες δε χαι άπέντες τους μνρίονς αιμασιην περιέβα- 
λον χατά τον χνχλον, νψος ((νψ.ονσαν άνδρι ές τον όμ- 
φαλόν ταντην δε ποιησαντες α)Χονς έσεβίβαζον ές τό 
π εριοιχοδομημένον, μέχρι ον πάντας του τω τω τρόποι 
έξηρί&μησαν. άρι&μήσαντες δε χατά ϊΟνεα διέτρισσον.

61. Οι δε στρατθυόμενοι όιδε η σ α ν Πέρσαι μέν 
ώδε έσχενασμένοι* περί μέν τη σι χεψαλησι είχον τιάρας
χαλεομενονς, πίλους άπαγέσς, περί δε το σώμα χνβώνας

C 2
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χειριδωτονς ποιχΰονς, λεπίδος σιδηρίης οφιν Ιχ&νοει- 
δίο;, περί Si τά σχΰ^α άταξνρίδας, άττι δε άσπίδων 
γίήρα· υπό Si φαρετρεωνες ίχρίμαντο' αίχμάς Si βρα· 
χίος είχον, τόξα Si μεγάλα, όϊστονς S i χαλαμίνονς, 
προς Si Εγχειρίδια παρά τον δεξιόν μηρόν παραιωρεν· 
μένα Εχ της ζώνης, χαί άρχοντα παρείχοττο ’Οτάνεα 
τον Αμηστριος πατέρα της Ζερξεω γχναιχός. ΙχαΧίοντο 
Si παλαι νπό μενrΕλλήνων Κηφηης, νπο μίηοι σφίων 
ανιών χαι των περιοιχων *Αρταίοι. Επύ δε Περσενς 6 
Αανάης τε χαι Αιος άπίχετο παρά Κηφία τον Erfijon 
χαι εσχε αντον την χλνγατίρα *Ατδρομίδιjr, γονται αν- 
τώ παίς τω οννομα ε&ετο ΙΙίρσην, τοντον δε αντον χα- 
ταλείπεί’ Ετνγχατε γάρ άπαις ίων ό Κηφενς ερσενος 
γονον. Επί τοντον δε την Επωννμίην Τσχον.

62. Μηδοι Si την αντην ταντην (σταλμένοι Εστρα- 
τενοντο · Μηδιχη γάρ αντη η σχενη Εστι χαι ον Πέρσι· 
*η. 01 δε δίηδοι άρχοντα μεν πσρείχοντο Τιγράνην, 
ατδρα *Αχαιμενίδητ, Εχαλεοντο δε πάλαι προ; πάντων 
"Αριοι, άπιχομενης Si Μηδείης της Κολχίδος Εξ *Α0η- 
νεων Ες τοτη Αρίονς τοντονς μίτίβαλ,ον χαι οντοι το ον
νομα. αντοι δε περί σφίων ώδε λίγονσι Μηδοι. Κίσ- 
σιοι δε στρατενόμενοι τά μεν άλλα χατάπερ Πίρσαι 
Εσχεναδατο, αντί δε των πίλων μιτρηφόροι ησαν. Κισ- 
σίων S i ηρχε Αταφης ο 'Οτάνεω. *Υρχάηοι δε χατάπερ 
Πίρσαι ίσεσαχατο, ηγεμόνα παρεχόμενοι Μεγάπανον, 
τον Εαβνλώνος νστερον τοντων Επττροπενσαντα.

63. *Ασσνριοι δε στρατενόμενοι περί μεν τη σι χεφα- 
λησι είχον χάλχεά τβ χράνεα χαι πεπλεγμενα τρόπον 
τινα βάρβαρον Ονχ εναπηχψον, ασπίδας Si χαι αιχμας 
χ**ί Εγχειρίδιο παραπλήσια τ/πσι ΑιγνπτΙοισι είχον,



προς δε ρόπαλα ξνίχύν τετνλωμενα σιδηρω και λινέονς 
Όθ)ρηκάς. οντοι δε νπδ μεν 'Ε).1ηνων Εκαλ ο̂ντο Σνριοι, 
νπο δε Ίων βαρβαρών Ιάσσνριοι ΕκληΟησαν. ιόντων δβ 
μεταξύ Χαλδαωι. ηρχε δε σφεων °Οτάσπης δ *Λρ- , 
ταχαίον,

64. Βάκτριοι δε περί μεν τησι κεφάλι}σι άγχόταια 
των Μηδικών εχοντες Εστρατενοντο, τόξα δε καλάμινα 
ίπιχώρια και αϊχμάς βραχίας. Σάκαι δΐ οί Σκν&αι 
περί'μεν τ;ησι κεφαλησι κνρβασίας Ες οξν άπηγμενας 
ορθάς είχον πεπηγνίας, άναξνρίδας δε Ενδεδνκεσαν, τό
ξα δε Επιχώρια και Εγχειρίδια, προς δε καί άξίνας σα- 
γάρις είχον. το ντους δε ίόντας Σκνϋας 'Αμυργίονς 
Σάκας Exuhov * οι γάρ Πίρσαι πάντας τους Σκυ&ας 
καλίονσι Σάκας. Βακτρίων δε και Σακιών ηρχβ 'Υστά- 
σπης ο Ααρειον τε και ’Ατόσσης της Κνρον.

65. *Ινδοί δε είματα μεν ένδεδνκότες από ξνλων πε- 
ποιημίνα, τόξα δέ καλάμινα είχον και οίστους καλάμι
νους· Επι δε σίδηρος ην. Εσταλμενοι μεν δη ησαν οντω 
'Ινδοί, προσετετάχατο δε ανστρατενόμενοι Φαρναζά&ργι 
τω \Λρταβάιεω.

66. Αριοι δί τοξοισι μεν Ισκενασμίνοι ησαν Μηδι- 
κοϊσι, τά δε άλλα κατάπερ Βάκτριοι. 'Αριών δε ηρχε 
Σισάμνης ο Ύδάρνεος. ΠάρΟοι £β και Χοράσμιοι και 
Σογδοί τε καΧ Γανδάριοι και Ααδίκαι την αυτήν σκευήν 
εχοντες την καΧ Βάκτριοι ιστρατενοντο. τούτων δέ ηρ- 
χον ο'ιδε, πάρΟων ρεν και Χοροσμίων !Αρτάβαζος ο 
Φαρνάκεω, Σογδων δέ'Αζάνης δ Αρτα Ιον, Γανδ αριών 
δέ κα\ Α αδικιών *Αρτνφιος δ *Αρταβάνον.

67. Κάσπιοι δέ σισνρνας τε Ενδεδνκότες και τόξα 
Επιχώρια καλάμινα εχοντες και άκινακεας Εστρατενοντο.
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οντοι μέν οντο έσχενάδατο, ηγεμόνα παρεχόμενοι *Αριό- 
μαρδον τον ’Αρπ'φίσυ άδελχρεόν. Σαράγγαι δε είμαι a 
μεν βεβαμμένα ένέπρεπον ϊχοντες, πέδιλα δέ Ις γένν 
άναιείνοντα είχον, τόξα δε χαϊ αιχμας Μηδιχάς. Σα- 
ραγγέων δέ ηρχε Φερενδατης ο Μεγαβάζον. Πάνινες 
δε σισνρν ο^οροι τβ η σαν ναι τόξα έπιχώρια είχον ναι 
έγχειρίδια. Πάντνες δέ άρχοντα παρεΐχοντο *Λρτνντην 
ίον ’ΐ&αμάτρεω.

68. Οντιοι δέ ναι Μυχοί τε ναι Παρικάνιοι έσνενα 
σμέν οι ή σαν χατάπερ Παχτνες. τούτων δέ ηρχον οϊδε· 
Οντίων μεν χαϊ Μυχών *άρσαμένης ο Ααρειον, Παρινα- 
νίων δέ Σιρομίτρης ο Οιοβάζον.

69. *Αράβιοι δέ ζειράς νπεζωσμενοι ησαν, τόξα δέ 
παλίντονα είχον προς δεξιά μαχρά. Αϊ&ίοπες δέ παρ- 
δαλέας τε χαϊ λεοντέας έναμμένοι, τόξα δέ είχον ix φοί- 
νιχος σπάθης πεποιημένα, μαχρα, τετραπηχέων ονχ 
έλάσσω, έπι δέ χαλαμίνονς οίστονς μιχρονς · αντί δέ σί
δηρου ίπην λίθος οξύς πεποιημένος, τω καί τάς σφρη- 
γίδας γλνφουσι · προς δέ αιχμας είχον, έπϊ δέ χέρας 
δορχαδος έπην οξν πεποιημένον τρόπον λόγχης· είχον 
δβ καί φοπαλα τνλωτά. τον δέ σώματος τό μέν ημισ\' 
έξηλείφοντο γύψοι ιόντες ές μάχην, το δ' ΐτερον ημισν 
μίλτοι. Αραβιών δέ καί Αι&ιόπων των υπέρ Αίγυπτον 
οιχημένων ηρχε ’Αρσάμης ό Ααρειον καί *Αρτνστωνης 
της Κνρου θνγατρος, την μάλιστα στέρξας των γυναι
κών Ααρεΐος είχω χρνσέην σφνρηλατον έποιησατο. των 
μέν δη υπέρ Αίγυπτου Αι&ιόπων καί "Αραβιών ηρχε 
’Αρσάμης.

70. Οι δέ άπ* ηλΙον άνατολέων Αι&ίοπες (διξο\ 
γάρ δη έστρατενοντο) προσετετάχατο τοίσι *Ινδο7σι,
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διαίίάσσοντες είδος μίν ονδεν τόϊσι έτέροισι, φωνψ· δε 
χαί τρίχωμα μοννον · οί μεν γάρ απ’ η)Ιον Λϊ&ίοπες 
ι&ντριχές εισι, οί δε ίκ της Λιβύης ονλότατον τρίχωμα 
εχονσι πανιών άν&ρώπων. οντοι δέ oi ίχ της ’Ασίης 
Αι&ίοπες τα μεν πλέω χατάπερ * Ινδοί ίσεσάχατο, προ- 
μετωπίδια δε ίππων είχον ίπί τη σι κεφαλή σι σύν τε τόί- 
σι ωσί έκδεδαρμένα χαί τjj λοφιί}. xul αντί μεν λόφον 
η λοφιη χατέχρα, τα δε ωτα των ίππων δρ&ά πεπηγότα 
είχον ■ προβλήματα δε άντ* ασπίδων ίποιενντο γερανών 
δοράς.

71. Λίβνες δε σχενην μίν σχντΙνην ηϊσαν εχοντες, 
άκ.οντίοισι δε ίπικαντοισι χρεωμένοι, άρχοντα δε παρ- 
είχοντο Μασσάγην τον ’ΟσρΙζον.

72. ΙΙαφλαγονες δέ ίστρατενοντο ίπί μεν τησι κε· 
φαλησι εχοντες κράνεα πεπλεγμένα, ασπίδας δέ σμιχράς, 
αιχμάς δέ ον μεγάλος, προς δε ακόντια χαί ίγχειρίδιυ, 
περί δέ τονς ποδας πέδύ,α ίπιχωρια ίς μίσην χνημην 
ανατείνοντα. Λιγνές δέ χαί Ματιηνοί χαί Μαριανδννοί 
τε χαι Σνροι την αντην ιχοιπες Παφλαγόσι έστρατεν
ο ντο. οί δέ Σνροι οντοι νπό Περσιών Καππαδόκαι χα
λιόνται. Παφλαγόνων μίν ννν χαί Ματιψών Αώτος 
ο Μεγασίδρον ΐβ /ε , Μαριανδννών δέ χαί Λιγνών χαί 
Σνρων Γωβρνης ο Λαρείον τε καί ’Αρτνστωνης.

73. Φρνγες δέ άγχοτάτω της Παφλαγονιχηζ σκευές 
είχον, οίίγον παρα)λάσσοντες. οϊ δέ Φρίγες, ώς Μα- 
κεδόνες λέγονσι, ίχαλίοντο Βρίγες χρόνον όσον Ενρω- 
πηίοι ίόντες σύνοικοι ησαν Μαχεδόσι, μεταβάντες δέ ίς 
την ’Ασίην άμα τη χωρη χαί το οννομα μετέβαλαν ίς 
Φρνγσς. ’Αρμένιοι δέ χατάπερ Φρνγες έσεσάχατο, ιόν-
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τες Φρνγών άπονχοι. τούτων σνναμφοτερων ηρχε */Ιρ- 
τοχμης Ααρείον εχων ^νγοαέρα.

74. Ανδοϊ δε άγχοτάτω των *Ελληνικών είχον. όπλα, 
οΐ δε Ανδοϊ Μηίονες έχαλενντο το πάλαι, έπϊ δε Ανδον 
τον Άινος εσχον την έπωννμίην, μεταβαλόντες το οννο- 
μα. Μνσοϊ δε επί μεν ττ\σι χεφαλησι είχον χράνεα έπι- 
χωρια, ασπίδας δέ μιχράς· άχοντίοισι δε έχρίωντο έπι- 
χαντοισι. οντοι δέ εϊσι Ανδών άποιχοι, άπ3 Ονλνμπου 
δέ ονρεος χαλιόνται ΟνλνμπιηνοΙ. Ανδων δέ χαι Μν- 
σών ηρχε 'Αρταφερνής ο 'Αρταφερνεος ος ές Μαρα&ώνα 
έσέβαλε άμα Αάτι.

75. Θρηίχες δέ έπϊ μεν τη σι χεφαλησι άλωπεχέας 
εχονιες έστρατενοντο, περί δέ το σώμα χιτώνας, έπϊ δέ 
ζειρας περιβεβλημένοι ποικίλας, περί δέ τους πόδας τβ 
χαι τάς χνημας πέδιλα νεβρών,προς δέ ακόντιά τβ χαι 
πέλτας χαι Εγχειρίδια μικρά, οντοι δέ διαβάντες μεν ές την 
*Ασίην έκλη&ησαν Βι&ννοϊ, το δέ πρότερον έχαλέοντο, 
ώς αυτοί λεγονσι, Στρνμόνιοι, οιχέοντες έπϊ Στρνμονί’ 
(ξαναστηναι δέ.φασι έξ η&έων υπό Τενχρών τβ καί Μν- 
σών. Θρη'ίχων δέ τών Ιν ττ} 'Ασίη .ηρχε Βασ σάχης ο 
'Αρταβάνον...........

76. ασπίδας δέ ώμοβο’ΐνας είχον σμικράς, χαί προ
βόλους δυο λνχιοεργέας ίχαστος είχε, έπϊ δέ τη σι χεφα- 
λησι χρανεα χαλκέα· προς δέ τόϊσι χράτ'εσι ωτά τβ χαί 
χέρεα προσην βοος χάλχεα, έπησαν δέ καί λόφοι· τάς δέ 
χνημας §άχεσι φοινιχέοισι κατειλίχατο. έν τοντοισι τοίσι 
άνδράσι "Αρεός έστι χρηστηριον.

77. Καβηλέες δέ οι Μηίονες, Αασόνιοι δέ χαλενμε- 
νοι, την αυτήν Κ/λιξι είχον σκευήν, την έγώ, έπεάν χα-

Κιλίχων τάξιν διεξιύν γένωμαι, τότε σημανέω.

*
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Μιλναι δέ αιχμής τβ βραχέος είχον χαί εφατα ίνεπε- 
πορπίατο· είχον δε αυτών τόξα μετεξέτεροιΛυχια, περί 
δε τιησι χεφαλησι Ικ διφ Ο ερίων πεποιημένυς χυνίας. 
τούτων πάντων ηρχβ Βήδρης δ €Υστάνε>ος.

78. Μίσχοι δε περί μεν τησι χεφαλησι χυνίας ξυ·
, λίνας εϊχον, ασπίδας δε χαί αίχμας σμιχρής* λόγχαι δε 

έπησαν μεγήλαι. Τιβαρηνοί δε xal Μήχρωνες χαι Μο- 
σννοιχοι χατάπερ Μόσχοι Εσχενασμένοι εστρατευοντο. 
τοντονς δε σννετάσσον άρχοντες οιδε' Μόσχους μεν χαί 
Τιβαρτ{νους Ιάριόμαρδος ό Ααρειου τβ παϊς χαι Πήρ- 
μνος της Σμερδιος του Κυρου, Μαχρωνας δε χαι Μο- 
σννοίχονς 'Λρταυκτης δ Χεράσμιος, δς Σηστδν την Εν 

, 'Ε)1ησ7τόντο) Επετρόπενε.
, 79. Μαρες δε ίπι μεν τησι ,χεφαλησι χρανεα Επι

χώρια πλεχτά είχον, ασπίδας δε δερμάτινος σμιχρας χαι 
ι αχόντια. Κόλχοι δέ περί μεν τΐ,σι χεφαλησι χρήνεα 
t ξύλινα, ασπίδας δε ώμοβο’ίνας σμιχρας αιχμής τβ βρα- 

: χίας, προς δε xal μαχαίρας είχον. Μορών δε χαί Κολ- 
χων ηρχβ Φαρανδατης δ Τεήσπιος. *Λλαρόδιοι δε χαί 

J . Σασπειρες χαταπερ Κολχοι ώπίασμίνοι Εστρατευοντο. 
\ τούτων δέ Μασίστιος δ Σιρομέτρεω ηρχβ.

80. Τα δβ νησιωτιχα εθνεα τα έχ της ^Ερυθρής 
, θαλασσής Επόμενα, νήσων δε Ιν τησι τους ανασπα-

] ( στους χαλεομένους χατοιχίζει βασιλεύς, αγχοτήτω τών
 ̂ ' Μηδιχών είχον Εσθητή τβ χαί δπλα. τούτων δε τών νη- 

σιωτίων ηρχβ Μαρδόντης δ Βαγαίου, δς Εν Μυχήλη 
στρατηγιών δευτερω ϊτε'ί τούτων Ετελεντησβ Εν τ η  μάχη.

81. Ταΰτα ην τα χατ* ιιπειοον στρατενόμενα τβ 
ίσνεα χαι τεταγμετ·α Ες το πεζόν. τούτον ων του στρα
τού ηρχον ουτοι οΐπερ ειρεατσι, χαί οι δίαταξαντες xal
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(ξαρι&μησαντες οντοι ησαν, xal χύαάρχας re xal μν- 
ριάρχας άποδεξαττες, έχατοντάρχας δε χαι δεχάρχας οι 
μνριάρχαι. τε)άων δε χαϊ (ϋνεων ησαν άλλοι σημάντο- 
ρες. ησαν μεν δη οντοι οσχερ ειρεαται άρχοντες.

82- *Εστρατηγεον δε τοντων re xat τον σνμπάντο; 
στρατόν τον πεζόν Μαρδόηός re δ Γωβρνεω xal Τρι- 
τατταίχμης δ ’Λρταβάνον τον γνώμην &εμίνον μη στρα· 
τενεσ&αι επι rip? ‘Ελλάδα xat Σμερδομίτης δ *Οτάνεω, 
Λαρείον άμηότεροι οντοι άδελφεων παϊδες, Σερξη δε 
Ιγινοντο ανεψιοί * xal Μασίστης δ Παρειού re xat 
*Λτδσσης πάϊς xal Γεργις δ Ιάρίζου xal Λίεγάβνζος δ 
Ζωπνρον.

83. Οντοι ησαν στρατηγοί του σνμπαντος πεζόν 
χωρίς των μνρίων,. των δε μνρίων τούτων Περσιών των 
άποϊελεγμωων (στρατί/γεε μεν ‘Υδαονης δ ‘Υδαρτεος, 
(χσλεοντο δε ά&άνατοι οί Περσαι ουτοι (πι τονδε' εΧ 
τις (ηττών (ξελιπε τον άρι&μδν η χλανατω βιηΰεις η 
νονσω, άλλος άνηρ άραϊρητο ’ χάι Ιγινοντο ονδαμα οντβ 
πλεντες μνρίων, οντβ (λάσσονες, χδσμον δε πλειστον 
παρείχοντο διά πάντων Περσαι, χαι αυτοί άριστοι ησαν. 
σχενην μεν τοιαντην είχον ηπερ ειρηται, χωρίς δε χρνσόν 
τβ πολλον χαι αφ&ονον εχοντες (νέπρεπον. άρμαμάξας 
τβ άμα ηγοντο, (ν δε παλλαχας χαι χλεραπηϊην πολλην 
τβ χαι εν (σχενασμένην. σίτα δε σςι, χωρίς των άλλων 
στρατιωτεων, χαμηλοί τβ χαι υποζύγια ηγον.

84. *Χππβνει δε ταντα τά i&vta’ πλην ον πάντα 
παρείχβτο ίππον, αλλά τοσάδβ μοννα. Περσαι μεν την 
αντην (σκευασμένοι χαι δ πεζός αυτών’ πλίμ (π2 τΐσι 
χβψαλ^σι είχον μβτεξετεροι α υ τ ώ ν  Χαι χάλχεα χαι σιδη- 
ρβα (ξάήλαμενα ποιήματα.

42 HEROD ΟΤΙ



LIB.  VI I .  CAP.  81 —  87. 43

I

('

J
S

1

(
P

Ί*
*
1Φ

&
at
h
[rf
r.*
,ri·

J

ns

•Ί
l t

85. Είσ\ δέ τινες νομάδες άν&ρωποι Σαγ άρτιοι κα- 
Ιεομενοι, ε&νος μεν Περσικόν καί (ξωνη, σκευήν tfg με·

. ταξυ ϊχονσι πεποιημενην της τε Περσικής και της Πα- 
κτυϊκης· οι παρείχοντο μίν ίππον δκτακισχιλίην, όπλα 
δε ου νομίζονσι εχειν οντβ χάλκεα ούτε σιδηρεα εξω 
Εγχειριδίων, χρέωνται δε σειρησι πεπλεγμίνησι Εξ φ όν
των. ταυτησι πίσννοι έρχονται Ις πόλεμον· η δε μάχη 
τούτων των άνδρών η δε · Επεάν σνμμίσγωσι τοίσι πο- 
λεμίοισι, βάλλονσι τάς σειράς Επ άκρω βρόχους Εχου- 
σας · ότεν δ* αν τύχη, ην τε 'ίππον ην τε άν&ρώπου, 
Επ έωυτόν ελκει· οι δε Εν ερκεσι Εμπαλασσόμενοι δια- 
φ&είρονται. τούτων μεν αυτή η μάχη, και Επετετάχατο 
Ες τους Πέρσας.

86. Μηδοι δε τηνπερ Εν τω πεζω εϊχον σκευήν, και 
Κίσσιοι ωσαύτως. 3Ινδοί δέ σκευή μεν Εσεσάχατο τη 
αυτή και Εν τω πεζω, ηλαννον δε κίλητας και άρματα · 
υπό δε τοίσι άρμασι νπησαν 'ίπποι και όνοι άγριοι, 
βάκτριοι δε Εσκενάδατο ωσαύτως καί Εν τοί πεζω, και 
Κασπιοι ομοίως. Αίβνες δε και αυτοί κατάπερ Εν τω 
πεζω * ηλαννον δέ καί ουτοι πάντες άρματα. ως δ3 αν- 
τως Κασπειροι καϊ Παρικάνιοι Εσεσάχατο ομοίως και Εν 
τω πεζω. 3Αράβιοι δε σκευήν μεν εϊχον την αυτήν και 
Εν τω πεζω, ηλαννον δέ πάντες κμμήλονς ταχύτητα ον 
λειπομένας 'ίππων.

87. Ταντα τά ε&νεα μουνα ιππευεν, άρι&μός δε 
της 'ίππον Εγένετο οκτώ μυριάδες, πάρεξ των καμηλών 
και των αρμάτων. Οι μεν νυν άλλοι ιππίες Ετεταχατο 
κατά τέλεα, 3Αράβιοι δέ έσχατοι Επετετάχατο * «τβ γάρ 
των 'ίππων ουτι ανεχόμενων τάς καμηλονς, ύστεροι Ετβ- 
τάχατο, 'ίνα μη φοβέοιτο το ιππικόν.
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88. "ίππαρχοι δέ ησαν 'Λρμαμίθρης τβ χαι Τίθαιος 
Λατιος πόϋδες. ο δε τρίτος σφι σννίππαρχος Φαρνον- 
χης καταλϋειπτο (ν Σαρδισι νοσέων. ώς γάρ όρμεωντο ί 
έκ Σαρδίων, ίπί σνμφορην ένέπεσε άνεθέλητον έλαν- 
νοντι γαρ οι νπο τονς ποδας τον ίππον υπ έδρα με χυων, 
και δ ίππος ον προϊδών (φοβηθη τβ και στ ας ορθός 
απεσείσατο τον Φαρνονχεα, πεσών δε αιμά τβ ημεε καί 
ές φθίσιν περιηλθβ η νονσος. τον δε ίππον αντίκα κατ 
αρχας (ποίησαν οι οϊχέται ώς έχέλενε * ές τον χώρον (ν 
τωπερ κατέβαλα τον δεσπότεα άπαγαγόντες, (ν τόϊσι 
γοννασι απιταμόν τα σκέλεα. Φαρνουχης μεν οντω

* παρελυθη της ηγεμονίης.
89. Των δα τριηρεων αριθμός μέν (γένετο έτττά και 

διηχοσιαι χαι χίλιαί, παρείχοντο δε αυτάς ο'ΐδε, Φοίνικες 
μεν συν Σνρίοισι τοίσι (ν τη Παλαιστίνη τριηχοσίας, 
ώδε Iσκευασμένοι* περί μέν τησι κεφαλή σι κννέας είχον 
άγχοτάτω πεποιημένας τρόπον τον 'Ελληνικόν, ένδεδχκό- 
τες δα θώρηκας λινέονς, ασπίδας δε ΐτυς ουχ ίχουσας 
είχον και ακόντια, οντοι δέ οϊ Φοίνικες το παλαιόν όΐ- 
χεον, ώς αυτοί λέγονσι, έπί τη ^Ερυθρή θαλάσση, έν- 
θεντεν δε νπερβαντες της ΣνρΙης οιχέονσι τά παρά θ ά 
λασσαν' της δέ Σνρίης τούτο το χωρίον και το μέχρι Αί
γυπτον παν Παλαιστίνη χαλιέται. ■ Αιγύπτιοι δέ νέας 
παρείχοντο διηκοσίας. οντοι δέ είχον περί μέν τη σι κε
φαλή σι κράνεα χηλεντά, ασπίδας δέ κοίλας, τάς ιτνς 
μεγάλος έχονσας, και δόρατά τβ νανμαχα και τνκους 
μεγάλους, τό δέ πλήθος αν των θωρηχοφόροι ησαν, ! 
μαχαίρας δέ μεγάλος είχον. οντοι μέν ουτω (σταλάδατο.

90. Κύπριοι δέ παρείχοντο νέας πεντηκοντα χαι 
εκατόν, (σκευασμένοι ωδε · τάς μέν χεφαλάς είλίχατο (

U E R O D O T I
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iilrpfftn οι βασιλέες αυτών, ol δέ a).Xot είχον κι&ώνας, 
τα δέ ά)Χα χατάπερ ΕλλψΈζ. τούτων δέ τοσάδε ί'&νεά 
ίστι, οι μεν απδ Σαλαμίνας xal *Αΰφ'έων,' ol δε an 
*Αρκαδίης, οί δε απδ Κύθνον, οί δε απδ Φοινίκης, οι δε
απδ Αϊ&ιοπίης, ώς αυτοί Κύπριοι Χέγονσι.

91. Κίλικες ίχατδν παρείχοντο νέας, αυτοί δ* 
αν περί μεν τ;ησι κεφαλτ^σι χράνεα έιτι χώρια Χαισίμά τβ 
είχον αντ ασπίδων, ώμοβοέης πεποιημίνα, καί χι&ώνας 
ειρινέονς ένδεδνχότες· δυο δέ ακόντια έκαστος ,χαί ξίφος 
είχον, άγχοτάτω τησι Αιγυπιίησι μαχαίρησι πεποιημέ- 
να. Ουτοι μεν το παλαιόν *Υπαχαιο\ έκαλέοντο, έπι δε 
ΚΟακος τ ον 'Αγψορος ανδρδς Φοίνιχος εσχον την έπω- 
νυμίην. Ιΐάμφυλοι δε τριψ.οντα παρείχοντ ο νεφς *Ε),- 
λψιχοίσι δπλοισι ίσκευασμένοι· οί δέ Παμφυλοι ουτοι 
εισί των Ιχ Τροίης άποσκεδασ&έντων αμα *ΑμφιΧόχω 
και ΚαΧχαντι.

92. Λνχιοι δέ παρείχοιηο νέας ηεντηχοντα χλωρή· 
χοφοροι ίβ έόντες και χτ'ημιδοηόροι' είχον δέ τόξα κρα- 
νέίνα καί οί στους καλάμινους απτέρονς καί ακόντια, in) 
δέ αίγδς δέρματα περί τους ώμους αίωρενμενα, περί δέ 
τησι κεφάλι}σι πίλους πτεροΊσι περιεστεφανωμένους’ έχ· 
χειρίδια δέ κα) δρέπανα είχον. Αυκιοί δε Τερμίλαι έκα- 
Χέοντο Ικ Κρήτης γεγονότες, έπι δέ Αυχον τον ΤΙανδίο- 
νος ανδρδς *Α&ηναίου εσχον την έπωνυμίην.

93. Αωριέες δέ οι έκ της *Ασίης τριήχοντα παρεί- 
χοντο νέας, ϊχοντές ίβ *Ε)1ηνιχά όπλα καί γεγονοτες απδ 
ίίελοποννήσσυ. Κάρες δέ έβδομήκοντα παρείχοντο 
νέας, τα μέν αλλα χατάπερ "Εί.ληνες έσταλμένοι, είχον δέ 
καί δρέπανα καί έχχειρίδια. Ουτοι δέ οϊτινες πρότερον 
έκαλέοντο, έν τοίσι πρώτοισι των λόχων είρηται. ·
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94. *Ιωνες δε ίχατόν νέας παρείχοντο (σκευασμένοι 
ώς "Ελληνες. *Ιωνες δέ όσον μεν χρόνον (ν Πελοποννη- 
σω οϊχεον την νυν χα?£ομένην 'Λχαιϊην, χαι πρ\ν η 4α- 
ναόν Τ8 και £ον&ον άπικέσ&αι (ς Πελοπόνιησον, ώς 
"Ελληνες λέγονσι, (χαλέοντο Πελασγοί Λίγιαλέες, (πι δε 
Ιωνος τον Ζονΰου Ιοτνες.

95. ΙΧησιώται δε έπταχαίδεκα τταρείχοντο νέας 
οπλισμένοι ώ; "Ελληνες, ναι τούτο Πελασγικόν ε&νος, 
ύστερον δε 3Ιωνικόν έκληΟτ] κατά τον αυτόν λόγον και 
οι δνωδεχαττόλεες *Ιωνες οι απ *Α&ψεων. Λιολέες δε 
έξηκοντα νέας τταρείχοντο, (σκευασμένοι τβ ώς 'Ελλ.ηνες 
και το πάλαι καλεόμενοι Πελασγοί, ώς 'Ελλήνων λόγος. 
'Ελλησπόντιοι δε πλην ̂ Αβυδηνών (1/ίβνδηνοΊσι γαρ προσ- 
ετέτακτο (χ βασιλέας κατά χώρην μένονσι ηνλακας είναι 
των γεψυρεων), οι δε λοιποί οι (χ του Πόντου στοά- 
τευ ο μεν οι πα ρείχσντο μέν εκατόν νέας, (σκευασμένοι δε 
ησαν ώς Ελληνες, ουτοι δε 3ΐώνων και Δωριέων άποιχοι.

96. ’Επεβάτενον δέ ύτλ πασέων των νεών Πέρσαι 
και Μηδοι και Σακαι. τούτων δέ άριστά ϊτλεουσας 
τταρείχοντο νέας Φοίνικες, και Φοινίκων Σιδώνιοι. του- 
τοισι πασι και τοίσι ίς τον πεζόν τεταγμένοισι αυτών 
έπησαν έχαστοισι Επιχώριοι ηγεμόνες, των έγώ, ου γάρ 
άναγκαίη έξέργομαι (ς ΐστορίης λόγον, ου παραμε'μνη- 
μαΐ' οντβ γαρ ι&νεος έκαστον (πάξιοι ησαν οι ηγεμό
νες, tv τ ε&νεϊ έκάστω όσαιπερ πόλιες τοσοντοι xal 
ηγεμόνες ησαν, είποντο δέ ώς ου στρατηγοί άλλ3 ώσπερ 
οι άλλοι στρατενόμενοι δούλοι, έπει στρατηγοί τβ οι τό 
ττάν εχοντες κράτος και άρχοντες των (&νέων έχάστων, 
όσοι αυτών ησαν Πέρσαι, είρέαταί μοι.

97. Τον δέ ναυτικόν (στρατηγεον οιδε- Ιάριαβίγνης
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τε o Ααρείον και J/ρηξάσπης b ^Ασπαθίνεω και Me- 
γυβαζος ο Μεγαβάτεω και 3Αχαιμέιτ{ς 6 Angelov, της 
μεν ’ίάδος τβ και Καρικης στρατιης 'Λριαβίγνης b An
gelov τβ παίς και της Γωβρνεω Όνγατρός' Αιγυπτίων 
δε έστρατηγεε ^Αχσιμένης Ξέρξεω ιών an άμφοτέρων 
άδελφεός, της δε άλ).ης στρατιης έστρατηγεον οι δυο. 
ύριηκοντεροι δε και πεντηκόντεροι και κέρκονροι και ιπ· 
παγωγά πλοία μακρά σννελ&όντά ίς τον αριθμόν έφάνη 
τρισ/βχα,

98. Των δε έιτιπ)^όντων μετά γε τονς στρστηγονς 
ο’ΐδβ ησαν οι όνομαστότατοι, Σιδωνιος Τβτράμνηστος 
34νυσον, και Τνριος Μάπην Σιρώμον, και Άράδιος 
Μέρβαλος ^Αγ βόλου, και Κίλιξ Σνέννεσις'ΤΙρομεδοντος, 
και Λνκιος ΚνβερνΙσκος Σίκα, και Κύπριοι Γόργος τβ 
ο Χέρσιος και Τιμάν αξ ο Τιμαγόρεω, και Καρών *Ιστι- 
αίος τβ b Τυμνεω καί Πίγρης ο Σελδωμον και ΑαμασΙ- 
θυμός ο Κανδαυλεω.

99. Των μεν ιυν άλλων ον παραμέμνημαι ταξιαρ
χιών ώς ονκ αναγκαζόμενος, 'Αρτεμισίης δε, της μάλιστα 
θώνμα ποιενμαι, έπι την‘Ελλάδα στρατενσαμένης γν- 
ναικος, τμις αποθανοντος τον όνδρός αντη τβ εχονσα 
την τνραννίδα και παιδος νπάρχοντος νεηνίεω υπό λη- 
ματος τβ και άνδρηίης (στρατεύειο, ονδεμιης έονσης οι 
άναγκαιης. οννομα μεν δη ψ  αντί} *Αρτεμισίη, θυγά- 
τηρ δε ψ  Ανγδάμιος, γένος δε έξ ‘Αλικαρνησσον τά 
προς πατρος, τά μητρόθεν δε Κρησσα. τγγεμονενε δε 
*Α)Λκαρνησσεων τβ και Κωων και ΝισνρΙων τβ και Κα- 
λνδνίων, πέντε νέας παρεχομέτ*η. κα\ σνναπασης της 
στρατιης, μετά γε τάς ΣιδωνΙων, νέας βνδοξοτάτας πα- 
νείχετο, πάντων δε των συμμάχων γνωμας αρίστας βα-
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σιλέϊ άπεδέξατο. των δε χατέλεξα πολίων ά/γεμονενεο' 
cevtijv, το έθνος άποφαίνω πΰν Ιον Αωριχόν, ‘Αλιχαρ- 
ντρσιας μέν Τροιζηνίονς, τους δε άλλους3Επιδανρίονς. 
ές μεν τοσόνδε δ ναντιχός στρατός εΐρηται.

100. Σέρξης δε έπει ηρίθμησέ ίβ χάϊ διετάχθη δ 
στρατός, έπεθνμησε αϊτός σφεας διεξε).άσας θεησα- 
σθαι. μετά δε έποίεε ταυτα, χαϊ διεξε^ννων έπ άρ
ματος παρ έθνος εν ΐχαστον έπννθάνετο, χαϊ απέγρα- 
φον οι γραμματισταϊ, εως έξ εσχάτων ές έσχατα άπίχετο 
χαι της ίππου χαι του πεζόν, ως δε ταντά οι έπεποίη- 
το, των >τών χατελχυσθεισέων ές θάλασσαν, ένθαχαα 
ο 5Ζέρξης μετεχβάς έχ τον άρμαπος ές νέα Σιδωνίην ΐζετο 
υπο σχηνη χρνσέη, χάϊ παρέπΧεε παρά τάς πρώρας των 
νεών, έπειρωτών τβ έχάστας ομοίως χαι τον πεζόν χαι 
απογραφόμενος. τάς δε νέας οί ναύαρχοι αναγάγοντες 
οσον το τέσσερα πλέθρα άπδ τον αϊγιαλ.ον άνεχώχενον, 
τάς πρώρας ές γην τρέψανιες πάντες μετωπηδόν, χαι 
έξοπλίσαντες τους έπιβάτας ώς ές πόλεμον, δ δ9 εντός 
των πρωρέων πλάιων έθηείτο χάϊ του αιγιαΧον.

. 101. €/Ις δε χαι ταντας διεξέπλωσβ χαι έξέβη έχ της 
νέος, μετεπέμψατο Αημάρητον τον 'Λρίστωνος σνστρα- 
τενόμενον αντω έπϊ την 'Ελλ,άδα, χαλέσας δ* αυτόν, εΤ- 
ρετο τάδε * Αημάρητβ, νυν μοί σε ηδν έστι έπείρεσθαι 
τά θέλω, συ εις Ελλην τε, χαι ώς έγώ πννθάνομαι σεν 
τε χάϊ των άλλων Ελλήνων των έμοϊ ές λόγους άπιχομέ- 
νων, πόλος οντ* έλαχίστης οντ ασθενέστατης, νυν ών 
μοι τάδε φράσον, ει "Ελληνες νπομενέονσι χείρας έμοϊ 
άνταειρόμενοι. ου γαρ, ώς έγώ δοχέω, ονδ* ει πάπες 
"Ελληνες χαϊ οι λοιποϊ οί προς έσπέρης οιχεοπες άνθρω
ποι σνλλεχθείησαν, ουχ αξιόμαχοι βισι έμε έπιόντα υπο-
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μείναι μη Ιόντες άρϋμιοι. έχλέλω' μέντοι και τό από 
aevt όκοϊόν τι λέγεις περί αυτών, πνθεσ&αι. *Ο μεν 
ταυ να ειρώτα' ο δε υπολαβών εφη · Ώασιλ^ν, κότερα 
αληΟηιη χρησωμαι προς σε η ηδονη; *Ο δε’ μιν αλη&ήΐτ/ 

,χρησασΌαι (xOjbvb, φας ονδέν οι αηδέστερου ισεσθαι η 
πρότερον ην.

102. ‘/Ις δε ταντα ηχούσε Λημάοητος, ρ^γε τάδε · 
βασιλεύ, έπείδη άληΟτμη χρησασθαι πάντως με κελεύεις 
ταντα λέγοντα τα μη-ψενδόμενός τις ύστερον υπό σεν 
άλωσεται, τη *Ελλάδι πενίη μεν αιεί κοτε σύντροφός έστι, 
αρετή δε επακτός έστι, από τε σοφίης κατεργασμένη και 
νόμον ισχυρόν · τη διαχρεωμένη η 1 Ελλάς την τε πενίην 
απαμννεται και την δεσποσύνην, αινέω μεν νυν πάντας 
τους*Ελληνας τους περί κείνους τους δωρικούς .χώρους 
οίκημένονς, έρχομαι δε λέξων ου περί πάντων τονσδε 
τους λόγους, άλλα περί Λακεδαιμονίων μονιών πρώτα 
μεν ότι ονκ εστι όκως κοτε σονς δέξονται λόγους δούλο- 
συνην φέροντας τη *Ε),λάδι, αντις δέ ώς άντιώσονταί τοι 
ές μάχην xul ην οι άλλοι 'Ελληνες πάντες τά σά φρονίω- 
σι. αριθμού δε πέρι, μη πυθη όσοι τινές έόντες ταντα1 
ποιέειν οτιοί τέ εισι ’ ην τε γάρ τυχωσι έζεστρατενμένοι 
χίλιοι, ουτοι μάχησονταί τoit ην τε έλάσσονες τούτων, 
ην τε κα\ πλεννες.

103. Ταντα άκονσας Έερξης γελάσας ΐφη* Λημά- 
τ̂/ΐβ, οιον Ιφϋέγξαο έπος, άνδρας χιλίονς στρατφ τό

ση δε μαχησασθαι. άγε, είπε μοι, συ φης τούτων των 
άνδρών αυτός βασιλεύς γενέσθαΐ' συ ών (θελήσεις αν- 
τίκα μάλα προς άνδρας δέκα μάχεσθαι; καΐτοι ει τό 
πολιτικόν νμΊν παν έστι τοιοντον οιον συ διαιρέεις, σέ
7* τον κείνων βασιλέα πρέπει προς το διπλησιον άντι- 
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τάσσε σ&αι χατά νόμους τον; νμετέρονς. el γάρ χείνων 
ϊχαστος δέχα άνδρων της στρατιης της ίμης αντάξιός 
io n , σε δε γε δίζημαι εΤχοσι είναι αντάξιον χαι orτω 
μεν ορ&οπ* άν δ λόγος δ παρά σεν αφημένος· ει δε 
τοιοντοί τε Ιόντες χαι μεγά&εα τ οσοντοι, οίος σν 
τε χαι οι ηαρ ίμε φοιτώσι 'Ελλήνων ές λόγονς, ανχείχε 
τοσοντον, 4 δρα μη μόνην χόμττος δ λόγος οντος δ 
ειρη μένος ετη. ίτιύ τρέρε ίδω παττί τω ουιότι * χώς 
αν δνναίατο χίλιοι η χολ μνριοι η χαι πενταχισμνριοι, 
έόντες γε έλενΟεροι πάντες ομοίως χαί μη νπ ενός ερ
χόμενοι y στρατω τοσωδβ αντιστηνσι; έπεί τ οι πλε ντες 
περί ίνα εχαστον γινόριε&α η χίλιοι, Ιόντων έχείνων 
πέντε χιλιαδέων. νπό μεν γαρ ένδς αρχόμενοι χατά 
τρόπον τον ημέτερον γενοΐατ αν, δειμαίνοντες τούτον, 
χαι παρά την έωντών ερνσιν άμείνονες, χαί Τοιεν άναγχα- 
ζόιιενοι μάστιγι Ις π)εννας {λάσσονες Ιόντες * αίτιαένοι 
δε ίς το Ιλεν&ερον ονχ αν ποιέοιεν τοντων ουδέτερα, 
δοχέω δε εγωγε χαί άνισω&ίντας πλη&εϊ χαλεπών άν 
“Ελληνας Πίοσησι μοννοισι μάχεσ&αι. αλλά παρ* η;ι7ν 
τούτο έστι το σν λέγεις, έστι γε μέντοι ον πολλόν άλλα 
σπάνιον, εισι γαρ Περσιών των έμών αίχμοψόρων οι 
έΟτλησονστ Ελλήνων άτδοάσι τρισι δμον μάχεσ&αΐ’ 
των σν Ιων άπειρος πολλά (ρλνηρέεις.

104. Προς ταντα /ίημάρητος λέγειΛ jfl βασιλεύ, 
άρχη&εν ηπισταμην on άληΟηιη χρεωμένος ου <ρίλα τ οι 
(ρέω. σν δε έπεϊ ψάγχασας λέγειν των λόγων τονς άλη- 
&εστάτους, ελεγον τά χατηχοντα Σπαοτιητησι. χαίτοι 
ως ίγώ τνγχάνω τα ννν τάδε έστοργως έχείνονς, αϊτός 
μάλιστα έξεπάπεαι, οι με τιμήν τε χαϊ γέρεα άπελόμενο« 
πατρωία tmolLv τε χαί ψνγάδα πεποιηχασι, πατηο δι δ

% (
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σος vjτοδεξάμενος βίον τέ μοι και οίκον δεδωκε. ονκων 
οίκός έστι άνδρα τον σώηρονα ευνοίψ φαινομενην διω- 
ΌέεσΌαι, άλλα στέργειν μάλιστα. έγώ δε οντε δέκα άν- 
δράσι χητίσχομαι οιός τε είναι μάχεσθαι ο ντε δνοΊσι, 
έχών τε είναι ονδ* αν μοννομαχέοιμι. ει δε άναγκαίη 
ώη η μέγας τις ο έποτρννων άγων, μαχοίμην αν πάν
των ηδιστα ένι τούτων των άνδρών οι ‘Ελλήνων έκαστος 
ψησι τριών άξιος είναι. ως δε καί Λακεδαιμόνιοι κατά 
μεν ενα μαχεόμενοι ονδαμών είσι κακίονες άνδρών, άλέες 
δε άριστοι άνδρών απάντων, έλ^υθεροι γάρ εόντες ον 
πάντα Ο&νϋεροι είσι* ιπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος, 
τον νποδειμαίνονσι ττολλω ετι μάλλον η οί σοϊ σε. ποι
ούσε γών τά αν ίκεϊνος άνώγμ * άνώγει δε τώντό αίεί, 
ονκ Ιών φενγειν ονδεν πλήθος ανθρώπων έκ μάχης, αλ
λά μένοντας Ιν ττ/ τάξει έπικρατέειν η άπόλλ.νσΟαι. σόι 
δε ει φαίνομαι ταντα )1γων φλνηρεειν, τάλλα σιγάν 
έθέλω το λοιπόν * νυν δε άναγκασθείς Ό^ξα. γενοιτο 
μέντοι κατά νόον τοι} βασι)*ΰ.

105. *0 μέν δη ταντα άμείψατο, Ξΐρξης δε Ις γέλω
τα τε έτριψε, και ονκ έποιησατο οργήν ονδεμίαν, άλλ* 
ίμη'ως αυτόν άπεπέμψατο. τοντφ δέ ές λόγονς έλθών 
Εέρξης, και ύπαρχον εν τώ Λορίσκω τόντω καταστησας 
Μασκάμην τον Μεγαδόστεω, τον δε υπό Λαρείον στα- 
θίντα καταπανσας, έξ?]λαννβ τον στρατόν διά της Θρηί- 
κης έπι τψ  *Ελλάδα.

106. ΚατΟαπε δε άνδρα τοιόνδε Μασκάμην γενό- 
μενον, τώ μοΰνφ Ζζέρξης δώρα πέμπεσκβ ώς άριστενοντι 
πάντων όσους κατέστησε αυτός η Λαρείος υπάρχους, 
πέμπεσκε δε άνά παν έτος · ώς δε και Λρτοξέρξης 6 3έρ- 
ξεω τόισι Μασκαμείοισι έκγόνοισι. χατέστασαν γάρ Ι'τι
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πρότερον ταντης της ίλάσιος ύπαρχοι b> τη Θρηίχη χ«\ 
τον ‘Ελλήσποντον πανταχη. οντοι ών πάντες, όι τε ίχ 
Θρηιχης χαι τον *Ελλήσποντον, πλην τον Ιν Αορίσχω 
νπο 'Ελλήνων ύστερον ταντης της στρατηλασίης ίξηρέ- 
θησαν τον δε ίν Λ οριακοί Μασχάμην ονδαμοί χω έδν- 
νασθησαν ίξεΧείν, πολλών πειρησαμένων. δια τοντο δε 
οι τα δώρα πίμπεται παρά τον βασιλεύοντος αίεϊ εν 
Πέρσησι.

107. Των δε ίξαιρεθέντων νπο *Ε).ληνων ονδένα 
βασιλεύς Ξέρξης ίνόμισε είναι άνδρα αγαθόν, ει μη 
Βογην μοΰνον τον (ξ *ΙΙιόνος. τούτον δέ αινέων ονχ 
έπανετο, χαι τονς περιεδντας ανιόν Ιν Πέρσησι παιδας 
ΙτΙμα μάλιστα , ίπέϊ χαι άξιος αίνον με γάλον Ιγενετό 
Βογης, δς ίπειδη ίπολιορχέετο νπο ^Αθηναίων χάι Κι- 
μωνος τον ΜιΧτιάδεω, τταρεον αντώ νπδσπονδον ίξελ~ 
θείν χαι νοστησαι ίς την*Ασίην ονχ i θέλησε, μη δειλίη 
δόξειε περιείναι βασιλεϊ, α)1α διεχαρτέοεε ίς το έσχατον, 
ώς δ* ονδεν έτι φορβης ίνην ίν τώ τείχεϊ, σνννησας πν~ 
ρην μεγάλην, έσφαξε τα τίχνα χαι τψ  γννάίχα χαι τάς 
π αλλαχά ς χαι τονς οιχέτας χαι έπειτα ίσέβαλε ίς το 
πνρ, μετά δε τοντα τον χρνσδν άπαντα τον ίχ τον 
αστεος χαι τον αργνρον έσπειρε από τον τείχεος ίς τον 
Στρνμόνα, ποιησας δε ταντα χαι ίωντόν ίσέβαλε ίς το 
πνρ. οντω μεν οντος διχαίως αϊνέεται έτι χαϊ ίς τάδε 
νπο Περσιών.

108. Σέρξης δε ίχ του ΑορΙσχου ίπορενετο ίπι την 
*Ελλάδα, τονς δε αιεί γινομένους ίμποδών σνστρατενε- 
σθαι ηναγχαζε · ίδεδονλωτογάρ, ώς χαι πρότερον μοι 
δεδηλωται, η μέχρι ΘεσσαλΙης πάσα, χαι ιρ> νπο βασιλέα - 
δασμοφόρος, Μεγσβάζον τε χαταστρεψαμένον χαι νστε-
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gov Μαρδονιον. παραμείβετο δέ, πορενόμενος in Ao- 
ρίσκον, πρώτα μέν τά ΣαμοΟ ηηίκια τείχεα, των έσχατη 
πεπόλισται προς εσπέρην πόλις τη ουνομά έστι Μεσαμ- 
βρίη- ϊχεται δέ ταντης Θασίων nu)ug Στρήμη. διά δέ 
σφεων τον μέσου Αίσσος ποταμός διαρρέει, ός τότε ονχ 
αντέσ/8 το ύδωρ παρίχων τω Εέρξεο) στρατοί, ά)Χ 
έπέλιπε. η δέ χώρη αυτή πάλαι μέν έχαλέετο Γαλλα'ικη, 
νυν δε Βριαντιχί)· t στι μέντοι τω δικαιότατοι των λόγων 
και αυτή Κικόνων.

109. Αιαβάς δε του Αίσσου ποταμού το ήέεθρον 
άπεξηρασμένον πόλις *Ε)1ηνΐδας τάσδε παραμείβετο, 
Μαρώνειαν, ΑΙχαιαν, *Λβδηρα. τ ανίας τβ δη παρεξηίε, 
χα'ι κατά ταυτας λ!μνας ονομασίας τάσδε, Λίαρωνειης 
μέν μεταξύ και Στρνμης κειμένην 'ΐσμαρίδα, κατά δέ 
ΑΙχαιαν Βιστονίδα, ές την ποταμοί δυο έσιεισι το νδωρ, 
Τρανός τβ και Κομψατος. κατά δέ \Αβδηρα λίμνην μέν 
ουδεμίαν έονσαν οννομασιην παραμείψατο Αερξης, πο
ταμόν δέ Νέστον ζέοντα ές -θάλασσαν. μετά δέ ταυτας 
τας χωράς ιων τάς ηπειρώτιδας πόλις παρηϊε, των iv 
μιη Μμνη έονσα τυγχάνει ώσει τριηκοντα σταδίων μά- 
λιστά κμ την περίοδον, ιχΟ νωδής τε και κάρτα αλμυρή · 
ταντην τά υποζύγια μοννα άρδόμενα άνεξηρηνε. τη δέ 
πολι ταντη ουνομα Ιστι Πίστνρος. ταυτας μέν δη τας 
πόλις τάς παραθαλασσίας τε και *Ε)Χηνίδας ίξ ενωνν- 
μον χειρός απεργών παρεξηίε.

110. *Εθνεα δέ Θρηίκων δι ων της χωρης οδόν 
έποιέετο, τοσάδε · Παίτοι, Κΐκονες, Βίστονες, Σατίαίοι, 
Αερσάϊοι, *ΙΙδωνο\, Σατραι. τούτων οί /ttiv παρα θ ά 
λασσαν κατοιχημένοι iv τησι νηνσι βίποιτο * οι δέ αυ
τών την'μεσόγαιαν οίκέοντες καταλεχθέντες τε υπ έμεν,
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πλην Σατρέων οι άλ).οι πάντες πεζτ} αναγκαζόμενοι εΐ-
TtQYtO.

111. Σάτραι $έ ονδενός κω άν&ρωπων υπήκοοι 
ίγίνοντο, οσυν ημείς ιδμεν, αλλά διατε/^νσι τό μέχρι 
έμεν αιει ιοντες έλενΟεροι μοννοι Θριμχων’ οιχέονσί τβ 
γάρ ονρεα υψηλά, Ιδησί τε παντοί^σι και χιόνι σννηρε- 
<fia, και είσι τα πολέμια άκροι, οντοι οι τον zίιοννσον 
τό μανττμόν εϊσι έχτημένοι. το δε μαντηϊον τούτο έοτι 
μίν έπι των ονρέων των υψηλότατων, Βησσοϊ δε των 
Σατρέων είσΐ οι προφψενοντες τον ίρον, πρόμαντις δε 
V χρέονσα κατάπερ Ιν Λελφοϊσι, και ονδ& ποικιλώτερον.

112. Παραμειψάμενος δε ο Σέρξης την ειρημένην, 
δεντεοα τοντων παραμείβετο τεΐχεα τα Πιερων, των <5« 
£νι Φαγρης έστι οννομα και έτέρω Πέργαμος, ταντη 
μεν δη παρ* αυτά τά τείχεα την οδόν έποιέετο, έκ δεξιής 
γερός τό Παγγαιον ονρος απεργών, ιόν μεγα τε και 
υψηλόν, (ν τω γρνσεά τε καί αργνρεα ενι μέταλλα, τα 
νέμονται Πίερές τβ και 'Οδόμαντοι και μάλιστα Σάτραι.

113. *Υπεροικέοντας δέ τό Παγγαιον προς βορέω 
άνεμον ΠαΙονας Λοβηρας τε και Παιόηλας ηαρεξιών 
ηίε προς ίσπέρην, (ς ό άπίκετο έπι ποταμόν τε Στρν
μόνα και πολιν ΙΓίόνα, της ετι ζωός ίων ηρχε Βόγης 
τονπερ ολίγοι προτερον τοντων λόγον έποιενμην. η δε 
γη αυτή η περί τό Παγγαιον όρος χαλιέται Φνλλις, χα- 
τατεΐνονσα τά μεν προς ίσπέρην έπι ποταμόν 'Λγγίτην, 
έχδιδόντα ές τον Στρνμόνα, τά δέ προς μεσαμβριην τει- 
νονσα ές αυτόν τον Στρνμόνα, ές τον οι μάγοι έκαλλι- 
ρέοντο σφάζοντες 'ίππους λενκονς.

114. Φαρμακενσαντες δέ ταντα ές τον ποταμόν κα\ 
αΧλα ποΧλά προς τοντοισι, έν3Εννέα όδοισι ijjai Ίίδω-
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νών έηοοΒνοντο κατά τας γεη/υρας, τον Στρνμόνα εν- 
' ρονιές έζευγμένον. 3Εννιά δε οδούς ’ πυνθανόμενοι τον 
χώρον τούτον καλέεσ·&αι} τοσούτους tv αυτω nuΊ,δάς τβ 
ναι παρθένους όνδρών των έπιχωρίων ζωοντο? νατώ- 
ρνσσον. Περσινόν όί το ζώοντας κατορυσσειν, έπει 
και Λμηστριν την Ξέρξεω γυναίκα πννθάνομαι γήρα- 
σασαν δις έπτα Περσιών παϊδας Ιόντων έπιφανίων αν- 
δρών υπέρ έωυτης τω νπδ γην λεγόμενό) είναι ϋεω αν- 
τιχαρίζεσθαι νατορνσσουσαν.

115. 'Πςδέ από του Στρνμόνος έπορενετο ό 07ρα- 
τος, ένθαΰτα προς ήλιου δνσμέων Ιστι αιγιαλός tv τα» 
οΙνημένην*!/ϊργιλον πυΐιν ‘Ελλάδα παρεξίμβ·' αντη δε ναι 
η νατυπερθε τούτης ναλέεται Βισαλτίη. έν&ευτβν δέ 
κόλπον τον έπι Ποσιδηίου έξ αριστερής χερός,εχων ηίε 
δια Συλέος πεδίου ναλεομένον, Σιάγειρον πόλιν ‘ΕλΧ.άδα 
παραμειβόμενος, ναι απίνετο ές 'όίναν&ον, αμα αγόμενος 
τούτων έκαστον των έθνεων vui των περί τό Παγγαιον 
ορος οιχεόντων, ομοίως ναι των πρότερον vaitle^Uy τους 
μεν παρα Φύλασσαν εχων οίνημίνους έν νιγοσϊ στρα- 
τενομενονς> τους δ υπέρ θαλασσής πεζι/ έπ ο μένους, 
την δε οδον ταυτην, τ// βασιΧ^υς Εέρξης τον στρατόν 
ηλασε, οΰτε σνγχέουσι Θρήίκες ουτ έπισπείρουσι, σέ
βονται τβ μεγάλως τό μέχρι (μευ.

116. %Πς δέ αρα ές την "Ακανθον απίνετο, ξεινίην 
τβ ό Εέρξης τοΐσι *Ακανθίοισι ττροβΤττβ, ναι έδωρησατό 
σφεας έσΟητι Μηδική έπαίνεέ τβ, ορίων αυτους προθύ
μους έόντας ές τον πό)&μον και τό όρυγμα ακονφν.

117. 3Εν 3Avar d in δέ ιόντος Εΐρ&ω, συνψεινε υπό 
νουσου αποθανείν τον έπεστεώτα της διωρυχος *Λρτα- 
χαίην, δόκιμον Ιόντα παρα Εέρξμ ναι γένος ’ΛχαιμενΙ-
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δην, μεγά&εΐ τε μέγιστόν (όντα Περσιών (άπό γάρ 
πέντε πηχτών βασιληίών απ έλειπε τίσσερας δαχτνλονς) 
y-otviarza τε μέγιστον άν&ρώπων, ώστε Ξερξεα συμφο
ράν ποιησάμενον μεγάλην ίξενείχαί τε αυτόν χάλλιστα 
x«i ·&άψαΐ' έτνμβο/υεε δε πάσα η στρατιη. τοντω Ji 
τω ’Αρταχαίη ΰνονσι ’Αχάν&ιοι ix χλεοπροπίον ως ηρωί, 
inονομάζοντες το ουνομα. βασιλεύς μεν δη Σίρξης απο- 
ϊομενον ’Αρταχαίεω έποιέετο σνμφορην.

118. Οί δε υποδεχόμενοι 'Ελλτρων την στρατιην χαι 
δειπνίζοντες Σερξεα (ς παν xcr/.οΰ άπιχέατο, οντω ώστε 
ανάστατοι ix των οίτχίων (γινοντο * όχου γε Θασίοισι 
υπέρ των iv τη ψτείρο) πολίων των σφετέρων δεξαμέ- 
νοισι την Σέρξεω στρατιην χαϊ δεατνίσασι ’Αντίπατρος 
ο *Οργίος άραιρημένος, των αστών άνηρ δόχιμος όμοια 
τω μάλιστα, άπΐδεξε ές το δέατνον τετραχόσια τάλαντα 
αργυρίου τετελεσμένα.

119. *ΐΩ.ς δε παραπλησίως χαί iv τη σι άλλη σι πολισι 
οι ίπεστεώτες άττεδείχννσσν τον Χογον. το γαρ δειπνον 
τοιονδε τι εγένετο, οϊα ix πολλον χρονου προειρημέναν 
χαι περί πολλον ποιενμενον τούτο μεν, ώς έπν&οντο 
ταχιστα των χηρνχοιν των περίαγγελλόντων, δασάμενοι 
σίτον iv τησι πόλισι οι αστοί άλευρά τε χαι άλφιτα- 
ίποίενν παντες ini μήνας σνχνους, τούτο δε χτηνεα σι- 
τενεσχον ίξενρίσχσντες τιμής τά χάλλιστα, ετρεφόν τβ 
όρνι&ας χερσαίους χαί λιμναίους εν τε οιχημασι χαί 
λάχχοισι, ig νποδοχάς του στρατόν, τούτο <3« χρνσεά τε 
χαί άργνρεα ποτήρια τε xal χρητηρας inoιενντο, χαι 
ταλλα όσα έπι τράπεζαν τι&έαται πάντα. τούτα μεν 
δη αντώ τβ βασιλέϊ χαι τόϊσι όμοσιτοισι μ ετ’ ixtirov 
ίπεποίψο , τη δε άλλη στρατιη τά ig φορβην μοννα
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τασσόμενα, όκως δε άπίχοιτο η στρατιη , σκηνη μίν 
ίσχε πεπηγνία έτοιμη, ίς την αυτός σταθμόν ποιείσχετο 
Σέρξης, η δέ άλλη στρατιη εσκε υπαίθριος, ως δε δεί
πνου γίνοιτο ώρη, οί μίν dexofievoi εχεσκον πόνον, οί- 
δί, όκως πλησθέντες νύκτα αυτόν άγότγοιεν, ίν τη νστε- 
ραίη την τε σχψην άνασπάσαντες χαι τα έπιπλα πάντα 
λαβοντες οντω άπελαύνεσχον, λείποντες ουδέν αλλά φε- 
ρόμενοι.

120. *Ενθα δη Μεγακρέοντος άνδρός 'Αβδηρίτεω 
έπος εν ειρημένον ιγένετο, ός συνεβουλευσε 'Αβδηρίτησι 
πάνδημε), αυτονς καί γυναίκας, ίλθ όντας ίς τα σφέτερα 
ίρά ίζεσθαι ιχέτας των θεών παραιτεομένονς καί τό 
λοιπόν σφι απαμννειν των (πιόντων χαχών τα ημίσεα, 
των τε παροιχομίνων εχειν σφι μεγάλην χάριν, ότι βα
σιλεύς Σερξης ου δις έχαστης ημέρης ίνόμισε σίτον αί- 
ρέεσθαι · παρίχειν γ'αρ Ιίν 'Αβδηρίτησι, εί χαι άριστον 
προείρητο όμοια τω δείπνο) παρασκεύαζειν, η μη υπομέ- 
νειν Σέρξεα έπιόντα η χαταμείναντας κάκιστα πάντων 
ανθρώπων διατριβηναι.

121. Οι μίν δη πιεζομενοι όμως τό έπιτασσόμενον 
έπετΐλεον · Σέρξης δε Ιχ της \Ακανθον, έντειλάμένος τοι- 
σι στρατηγοίσι τον ναυτικόν στρατόν νπομένειν ίν Θέρ 
μη, άπηχε απ' έωντου τάς νέας πορενεσθαι, Θέρμη δε 
τη ίν τω Θερμαίω κόλποι ο'ιχημίνη, απ' ης και ό κόλπος 
οντος την ίπωννμίην εχει· ταντη γαρ ίπννθάνετο συν- 
τομώτατον είναι, μέχρι μεν γάρ 'Ακάνθου ώδε τεταγμέ- 
νος ο στρατός ίκ Αορίσχου τί(ν οδόν ίποιέετο. τρεις 
ΐιοίρας ό Σέρξης δασάμένος πάντα τον πεζόν στρατόν, 
μίαν αυτέων εταξε παρά θάλασσαν ϋναι όμον τω ναυ
τικέ}· ταντης μέν δη έστρατηγεον Μαρδόνιός τβ καί
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Μ  ασιανής, έτέρη δε τετ αγμένη ψβ τον στρατόν τρίτη- 
μορις τψ  μεσόγαιαν, της έστρατηγεον Τριταπαίχμης τε 
καί Γέργις. η δε τρίτη των μοιρέων, μετ ης έπορενετο 
αυτός ο Ζέρξης, ψε μεν το μέσον αντέων, στρατηγόνc 
δε παρείχετο Σμεοδομένεά τε και Μεγάβνζον.

122. Ο μεν ννν ναυτικός στρατός, ως άπεί&η vnb 
Ξέρξεω καί διεξίττλωσε την διωρνχα την Ιν τω *Λ&0) γε- 
νομενην, διεχονσαν δε ές κόλπον έν τω ^Ασσα τε πό)ας , 
καί Πϋχύρο; καί Σίγγος και Σάρτη οΐχηνται, έν&εντετ, 
ως καί έχ τοντέων των ττολίων στρανιψ παρέλ.αβε, I'nha · 
απιεμενος ές τον Θερμάϊον κόλπον. κάμπτων δε *Λμπε- 
)-ον την Τορωναίην άκρην παραμείβετο €£λληνίδας τάσδε 
πόλις, έκ των νέας τε καί στρατιψ παρελάμβανε, Το- 
ρωνηγ, Γαληψδν, Σερμυλην, Μηχνβερναν, *Όλυκ&ον. η 
μέν νυν γωρη αυτή Σι&ωνίη καΗεται.

123. Ο δε ναυτικός στρατός ο Ζερξεω, σννταμνων 
απ *Λμπέ).ον άκρης έπί Καναστραίον άκρην, το δη πά- 
σης της Παλληνης άνέχει μάλιστα,έν&εντεν νέας τε καί 
σιρατιην παρελάμβανε έκ Ποτιδαίης καί ’Λφντιος καί 
ΤΥέης πόλιος καί Αιγης και Θεράμβω καί Σκιωνης καί 
Μένδης καί Σανης. ανται γάο είσι αί την νυν Παλλ,η- 
νην, προτερον δε ΦΧεγρην καλεομέ*ην νεμόμεναι. παρα- 
πλέων δί καί τ αυτήν την χωρην επλεε ές το προειρημέ
ναν, παραλαμβανων στρατιην καί έκ των προσεχέων 
πολιων τη ΙΊαλληνη, ομονρεονσέων δε τω Θερμαίω κόλ- 
πω, τη σι οννόματα έστι τάδε, Αίπαξος, Κωμβρεια, 
Αίσαι, Γίγωνος, Καμψα, Σμίλα, Αινεία, η δε τοντέων 
χωρη Κροσσαίη ιτι καί ές τάδε χαλιέται* άπδ δί Α\- 
νείης, ές την έτελεντων καταλέγων τάς ετόλΐφ, άπδ τού
της ηδη ές αυτόν τε τον ΘΒρμαΙον rAUrrir έγίνετο τω
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ναντιχω στρατω ο πλόος xul γην την Μνγδονίην, πλέων 
δε απίχετο ες τε την προειρημέναν Θέρμην χαι Σινδόν τε 
πόλιν y.ccl ΧαΜστρην έπι τον ’Αξιόν ποταμόν, ος ονρίζει 
%ώρην την Μνγδονίην τε χαϊ Βοττιαιίδα, της ϊχονσι το 
παρα θάλασσαν στεινόν χωρίον πόλις *Ιχναι τβ y.ul 
Πΰΐα.

Φ

124. 'Ο μεν δη ναντιχός στρατός αυτόν περί *Αξιόν 
ποταμον χαι πό)χν Θέρμην xal τας μεταξύ πό)χς τον- 
τέων περιμένων βασιλ,έα ίστρατοπεδευετο, Αέρξης δε 
χαι ο πεζός στρατός ίπορενετο ix της 'Αχαν&ον την 
ιιεσογαιαν τάμνων της όδοΰ,~ βονλόμενος (ς την Θέρμηρ 
(χπιχέσ&αι. έπορενετο δε δια της Παιονιχης χαι Κρη- 
στωνιχης έπι ποταμόν 'Εχείδωρον, ος έχ Κρηστωναίων 
αρξάμενος ξέει δια Μνγδονίης χάρης χαι έξίει παρα το 
ΐ).ος το in  ’Αξιά ποταμέ».

125. ΙΙορευομένοι δέ ταντη λέο>τές οι έπε&ηχαντο 
τησι σιτοφόροισι χαμηλοισι * χαταφοιτέοντες γαρ οι 
λέοντες τας νύχτας χαι λείποντες τα σφέτερα η&εα cl·).- - 
λον μεν ουδενός άπτοντο ον το νποζνγίον οντε αν&ρω- 
πον, οι δέ τας χαμηλούς ίχεραιζον μοννας. Όωνμάζω

: δέ τό αίτιον, ο τι χοτέ ην, των άλλων το αναγχάζον 
απεχομένονς τους Uov τας τη σι χαμηλοισι έππίθεσ&αι, 
τό μήτε πρότερον οπωπεσαν χληρίον μητ Ιπεπειρέατο 
αίτον.

126. Ετσι δέ χατα ταντα τα χωρία χα) λέοντες πολ
λοί xal βόες άγριοι, των τα χέρεα νπερμεγό&εα έστι τα 
ές “Ελληνας φοιτέοντα. ονρος δε τοισι λέονσί Ιστι ο τβ 
δι ’Αβδηρων ξέων ποταμός Νέστος χαι ο δι* ’Αχαρνα- 
νίης ξέων3Αχελώος. οντε γαρ τό προς την ηώ τον Νέ
στον ονδαμόχλι πόσης της εμπροσ&ε Ευρώπης ιδοι τις
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αν λιόντα, ονre προς εσπέρης τόΰΐάχελώον Ιν τη ύπο- 
Ιοιπω ήπειρο), cJX ίν τη μεταξύ τούτων των ποταμώΑ ϊ 
γίνονται. I r

127. Jig δε Ις την Θέρμην άπίχετο δ Σίρξης, ί^ΐ'σβΐ I 
αυτόν την οτρατιην. ίπεσχε δε δ στρατός αυτού οτοα-Ι t 
τοπεδενομενος την παρά θάλασσαν χώρην τοσ^νίε··* 
αρξαμενος αττο Θέρμης πό)Λος χαί της Μνγδονίης μέχρΛ^ 
Ανδιεω τε ποταμού χαι *Α)χαχμονος, οϊ ονριζονσι ^νΐ^. 
την Βοττιαιίδα τε χαι Μακεδονίδα, ίς τώντδ όεε&οον 1  ̂
το ύδωρ σνμμίσγοντες. ίστρατοπεδενοντο μεν δη ίν 
τουτοισι τόισι χωρίοισι οϊ βάρβαροι, των δε χατα)^χ&ίν· 
των τούτων ποταμών ix Κρηστωναίης ρεών *Εχείδωρος 
ιιούνος ουχ άντέχρησε τη στρατιη πινόμενος, άλλ* έπί- 
λιπε.

128. Σίρξης δε ορίων ίχ της Θέρμης ονρεα τά Θεσ- 
σαλιχά, τον τε *Ολυμπον χαι την *Οσσαν, μεγα&εϊ νπερ- 
μηχεα Ιόντα, διά μέσον τε αυτών αυλώνα στεινόν πνν- 
&ανόμενος είναι δι* ου §ίει ό Πηνειός, αχουων τε είναι 
ταντη οδόν ίς Θεσσαλίην φίρονσαν, ίπε&νμησε πλώσας 
Οεησασ&αι την ίχβολην τού Πηνειού, ότι την άνω οδόν 
ϊμελλε ίλάν διά ΆΤαχεδονων των χατνπερ&ε οίχημενων 
ίς Πεφραιβους παρά Γοινον πόλιν ταντη γάρ άσηα- 
λίστατον ίπυν&άνετο είναι, ώς δε ίπε&νμησε, χαι 
έποίεε ταΰτα* ίσβάς ίς Σιδωνίην via, ίς τηνπερ ίσέβαινε 
αίεϊ όχως τι ί&ίλοι τοιούτο ποιησαι, άνεδεξε σημηίον 
χαι τοίσι αλλοισι άνάγεσ&αι, χαταλιπών αυτού τον πε
ζόν στρατόν, ίπει δε άπίχετο χαι ίχλεησατο Σίρξης την 
ίχβολην τού Πηνειού, ίν χλώνματι μεγάλο) ίνίσχετο, χα- 
λέσας δε τους χατηγεμόνας της οδού εΐρετο εΐ τον πο
ταμόν ίιττι παρατρεψσηα^ίρη ίς θάλασσαν ίξαγαγέίν.
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129. Την δε Θεσσαλίην λόγος (στί το παλαιόν είναι 

λίμνην, ώστε γε σνγκεκλη 'ίσμ έιην π cm ο Ο εν νπερμηχεσι 
ονρεσι. τα μεν γαρ αντης προς την ηώ εχοντα το τε 
Πηλιον ονρος καί η *Οσσα άπονλμει σνμμίσγοντα τάς 
υπώρειας ά)Χηλοισι, τα δε προς βόρέω άνεμον ’Ολυμπος, 
ta  δε προς έσπέρην Πίνδος, τα δε προς μεσαμβρίην τε 
καί άνεμον νότον η *Οθρυς· το μέσον δε τούτων των 
λεχϋέντων ονρέων η Θεσσαλίη (στί (ούσα κοίλη, ώστε 
ων ποταμών ίς αντην καί αλλων συχνών (σβαλλόνκον, 
ηέντε δε των δοκίμων μάλιστα τώνδε, Πηνειού καί *Λπι- 
δοτνον καί Ονοχώνον καί ^Ενιπέος καί Πάμισον, οί μεν 
w v ές το πεδίον τούτο σχΟ^γόμενΰι ίκ των ού ί̂’ων'τών 
περικληίοντων την Θεσσαλίην οννομαζόμενοι δι* ένός 
συλώνος καί τούτον στεινού εκροον ι/ουσι ές -θάλασ
σαν, προσνμμίσγοντες το ύδωρ πάντες Ις τώντό. έπεάν 
δέ σνμμιχθέωσι τάχιστα, (νθεντεν ηδη ό Πηνειός τφ 
οννόματι κατακρατέων ανωνύμους τούς ά)1ονς ποιέει 
είναι, το δε παλαιόν λέγεται, ονκ Ιόντος κω τον ανλώ- 
νος καί διεκρόον τούτον, τούς ποταμούς τοντσυς, καί 
προς τοίσι ποταμόϊσι τοντοισι την Ποιβιμδα Πμνην ο ντε 
οννομάζεσθαι κατάπερ ννν, (>έειν τε ονδεν ησσον η νυν, 
ρέοντας δε ποιέειν την Θεσσαλίην πάσαν πέλαγος. Αυ
τοί μέν ννν Θεσσαλοί φασι Ποσειδέωνα ποιησαι τον

, ανλωνα, δι* ον ρέει ο Πηνειός, οιχότα λέγοντες' όστις 
γαρ νομίζει Ποσειδέωνα την γην σείειν καί τά διεστεώτα 
νπό σεισμού τον θεού τούτον έργα είναι, καί αν (κείνο 
ίδών ψαίη Ποσειδέωνα ποιγσαι· εστι γάρ σεισμού ιρ- 
γον, ως (μοί (φαίνέτο είναι, η διάστασις των ονρέων.

130. Οί δέ κατηγεόμενοι, ειρομένον Ζέρξεω εΐ εστι 
άλλη εξοδρς (ς θάλασσαν τφ Πηνειω, έξοπιστάμενοι
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ατρεχεως tfcxov' Βασιλεύ, ποταμώ τουτω ovx εστι GriJlijI t 
έζηΧνσις (ς χΧαλασσαν χατηχονσα, alX* ηδε αντη · oi> 
ρεσι γάρ περιεστεφάνωται πάσα Θεσσαλίη. Ξερξεα δε 
Χεγεται ειπειν προς τανταφ Σογοι άνδρες εισι Θεσσα- 
λο/. ταντ αρα προ ποίλον έγνΧάξαττο γνωσιμαχίοrregI j 
χαιταΧΧα χαι οτι χωρην αρα ειχον εναίρετόν τε χαι τα-Ι| 
χναΧωτον * τον γάρ ποταμόν π ρήγμα άν ην μ οίνον* [ 
έπειναι σφεων έ τ ι  την χωρην, χωματι ix  τον ετινί& ίνο^ΐ * 
έχβιβασαττα xcu παρατρέψαντα δι ών >tV ρέει ^££#£ay,| ( 
ώστε ΘεσσαΧΙην πάσαν ϊξω των ονρέων νπόβρνχα γε~ 
νέσ&αι. Ταντα δε ΐχοντα ελεγε ές τον; Ιΐίλενεω παΊ- 
δας, οτι πρώτοι 'Ελλήνων έοντες Θεσσαλοι ϊδοσαν έων- 
τονς βασιλίί, δοχέων δ Σερξης από παντός σγεας τον 
ϊ&νεος ιπαγγέΧλεσ&αι γιλίην. έϊπας δε ταντα χαι \Χεη- I* 
σαμένος άπέπλεε (ς την Θέρμην.

131. 'Ο μ& δη περί Πιερ/ην διετριββ ημέρας σιχιάς. 
το γάρ δη ονρος το Μαχεδοηχόν αιειρβ της στρατί ης 
τριτημορίς, tra ταντη διεξίη άπασα η στρατιη (ς Περ- 
φαιβονς* Οι δε δη χηρνχες οι άποττεμγ^έντες ες τηγ 
ΕΧΧαδα (πι γης αΤτησιν άπιχέατο, οι μεν χει>Όΐ, οι 
γέροντες γην τβ χαι νδωρ.

132. Των δε δόντων ταντα (γενοντο οιδε, Θεσσα- 
λοί, ΑοΧαπες, Λινιηνες, Περ^αιβοι, Αοχροι, διαιτητές, 
Μηλιέες, Αχαιοί οι Φ&ιώται χαι Θηβαίοι χαι οι αΧΧο* 
Βοιωτοι πλην Θεστηέων τβ χαι Πλαταιέων. Iπΐ τον- 
τοισι οι ΕλΧητες εταμον όρχον οι τω βαρβάρω πόλεμον 
άειράμενοι· το δε ορχιον^ωδβ είχε' Οσοι τω Πέρση 
ϊδοσαν σγέας αντονς 'Ελληνες (όντες, μη αναγχασχΧίν- 
χος, ααταστάντων σγι εν των ττρηγματων, τούτον; δεχα
^  Κ ’Μ  &  χ/ t  W -  ·
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τ^νσαι τω iv Αε)*φοίσι -Οεω. το μεν δη υρχιον ώδβ είχε 
τοίσι Εϋ,ησι.

133. *Ες δέ 'Α&ηνας χαι Σηάρτην ονχ απέπεμψε ο 
ΪΙίρσης in i  γης αϊτησιν χηρυχας τώνδε είνεχα * προτε- 
ρον Ααρειον ηέμψαντος i n  αυτό τούτο, οι μέν avtOJVm 
τους αϊτέοντας Ις το βάραϋρον, οι <$’ ίς φρέαρ έσβα- 
λοντες έχϋ^υον γην τε χαι ϋ<5ωζ> in τούτων φέρειν παρά 
βασιλέα, τούτων μεν είνεχα ονχ ϊηεμψε Ξέρξης τους 
αιτησοντας· ο τι δε τοίσι*ΛϋηναΙοισι ταυτα ποιησασι 
τους χηρυχας συνηνειχε άνεϋέλητον γενέσ&αι, ονχ ϊχω 
είπαι, ηλην οτι σφϊων η χωρη κ<*ϊ V ηόλις έδήιώΟη. 
αλλά τούτο ον δια ταύτην την αιτίην δοχέω γενέσΟαι.

134. Τόίσι δέ ων Λαχεδαιμονίοισι μήνις χατέσχηψε 
Ά Τάλϋνβίον του 'Λγαμέμνονος χηρνχος. iv γάρ Σηάρτη

έστΊ Ταλϋυβίου ιρον, είσι δέ χαϊ άηόγονοι ΤαλΌνβΙον 
ΤαλΟνβιάδαι χαλεόμενοι, τοΤσί' αΐ χηρνχήίαι αι έχ 
Σηάρτης ηάσαι γέρας δίδονται, μετά δέ ταυτα τοΊσι 
Σπαρτιητησι χαλλιερησαι ϋνομένοισι ονχ έδυνατο * 
τούτο 0’ έηϊ χρόνον συχνόν ψ  σφι. άχϋομένων δέ χαι 
σνμφορί] χρεωμένων Ααχεδαιμονιων, ά)άης τε ηολλάχις 
συλλεγομένης χαι χηρνγμα τοιόνδε ηοιενμένων, εϊ τις 
βονλοιτο Ααχεδαιμονιων προ της Σηάρτης άποΟνησχειν, 
ΣπερΟΙης τε ό ’Ανηρίστου χαι Ιίούλις ό Νιχόλεω, άνδρες 
Σηαρτιηται, φύσει τε γεγονότες εν χαϊ χρημασι άνψον- 
τες ές τά ηρώτα, έϋελονταϊ νπέδνσαν ποινήν τΙσειν 
Σέρξη των ΑαρεΙου χηρύχων των iv Σπάρτη άηολομέ- 
νων. οΰτω Σηαρτιηται τούτους ώς άποϋανενμένονς ig 
Μηδονς άπίπεμψαν.

135. Αυτή τε η τόλμα τούτων των άνδρων Όωνμα- 
τος άξιη, χαι τάδε προς τούτοισι τα ϊπεα. πορενόμενοι
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γαρ Ις Σονσα άπιχνέοΠαι πήρα 'Υδάρνεα. ό δε 'Υδάρ- 
νης ην μεν γένος Περσης, στρατηγός δε των παραθα
λασσίων ανθρώπων των iv τη *Ασίη· ος σφεας ξείνια 
προθψενος Ιστία, ξεινίζων δε εί’ρετο )εγων τάδε· *Αν- 
δρες Λακεδαιμόνιοι, τι δη φεύγετε βασιΗϊ φίλοι γενί- 
σθαι; ορατέ γαρ ως ίπίσταται βασιλεύς άνδρας αγα
θούς τιμάν, Ις (με τβ χαί τα έμά π ρήγματα άπ ο βλέ
ποντας. ovTOt δη ναι υμείς ει δοίητε Ιμιας αντους 
βασιλέι, δεδόξωσθε γαρ προς αυτόν άνδρες είναι αγα
θοί, έκαστος άν νμεων άρχοι γης 'Ελ^δος δόντος βασι- 
λίος. Προς ταντα νπεκρίναντο τάδε* *Υδαρνες, ονκ έξ 
ίσου γίνεται η σνμβονΜη η ές ημΐας τείνονσα. τον μεν 
γαρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, τον δέ άπειρος Ιων το 
ΐιεν γαρ δούλος είναι έξεπίστεαι, Οενθερίης δέ ονχω 
in  ειρηθης, οντ εί ϊστι γλνκν οντ ει μη. ει γαρ αν της 
πειρησαιο, ονχ άν δόρασι σνμβουλεύοις ημιν περί αυτής 
μάχεσθαι, αλλά καί πελεχεσι. ταντα μεν cΥδάρνεα 
άμείψαντο.

136. Ένθεντ&ν δε ως άνεβησαν Ις Σονσα, χαί βα- 
σιλϊί i ς οψιν ηλθον, πρώτα μεν των δορυφόρων χελευ- 
οντων χαί ανάγκην σφι προσφερόντων προσχννέειν 
βασιλέα προσπίπτόντας ονχ εφασαν ώθεόμενοι προς 
αυτών ini κεφαλήν ποιησειν ταντα ονδαμά. οντε γάρ 
σφι iv νομω είναι άνθρωπον προσχυνέειν οντε χατά 
ταντα ηχειν. ως δέ άπεμαχεσαττο τούτο, δεύτερα σφι 
λέγουσι τάδε χαί λόγου τοιονδε {χόμενα · rSl βασιλεύ 
Μηδων, επεμψαν ημεας Λακεδαιμόνιοι αντί των iv 
Σπάρτη άπολομενών χηρνχων, ποινψ έχείνων τΐσοντας* 
λέγουσι δέ αντοΤσι ταντα Σέρξης υπό μεγαλοφροσννης 
ονχ εφη όμοιος εσεσθαι Λαχεδαιιιονίοισι* 'κείνους μέν
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γάρ σνγχεαι τά πάντων ανθρώπων νόμιμα, άποκτείναν- ·  
"tag χηρυκας, αυτός δε^ιά κείνοισι ίπιπλησσει, ταντα ου ** 
ποιησειν, ουδ* άνταποκτείνας ίκείνονς απολνσειν Λακε
δαιμονίους της αιτίης.

137. Ουτω η Ταλθνβίου μήνις και ταντα ποιησάν- 
ίων Σπαρτιητεων ίπανσατο ί ο  παραντίκα, καιπερ άπο-

■ νοστησάντων ίς Σπάρτην ΣπερΟίεώ ίβ v.al 1Ιούλιος, 
χρόνοι δέ μετίπειτα πολλοί ίπηγέρθη κατά τον Πελο- 
π ον νησιών και ’Αθηναίων πόλεμον, ώς λέγονσι Λακεδαι
μόνιοι. τοντό μοι ίν τοίσι θειότατον φαίνεται γενέ- 
σθαι. ότι μεν γάρ κατέσκηψΒ ίς αγγέλους η Ταλθνβίου 
μήνις ουδέ ίπανσατο πρ\ν η ίξηλθΒ, το δίκαιον ουτω 
εφερβ · το δέ σνμπεσείν ίς τους ποΓιδας των άνδρων 
τούτων των άναβάντων προς βασιλίκι διά την μηνιν, ίς 
Νιχόλαν Τ8 τον Βονλιος και ίς ’Λνηριστον τον Σπερ- 

' θίεω, ος ειλε ‘Λλιίσς τους (κ Τίρννθος όλκάδι χαταπλώ- 
σας πληρεϊ άνδρων, δηλον ων μοι οτι θειον ίγενετο τό 

-πρηγμα ίχ της μηνιος. οι γάρ πεμφθέντες νπο Λακε
δαιμονίων άγγελοι ίς την *Λσίην, προδοθεντες δέ νπο 
Σιτά?χεω του Τηρεω Θρηίκων βασιλέος και Τίυμφοδώ- 
ρου του ΠυΟεω άνδρός *Αβδηρίτεω, ηλωσαν κατά Βι- 
σάνθην την ίν 'Ελλησπόντω, και άπαχθεντΒς ίς την 
*Αττιχην απίθανοι1 νπο Αθηναίων, μετά δέ αυτών χαί 
*Λριστεας ό *Αδει μαντού Κορίνθιος άνηρ. ταντα μεν νυν 
ποΌ.οϊσι ετεσι ύστερον ίγίνετο του βασιλέος στολου.

138. 3Επάνειμι δέ ίπ) τον πρότερον λόγον. η δέ 
στρατηλασίη η βασιλέος οννομα μεν εϊχΒ ως ίπ Α θή
νας ελαύνει, χατίετο δέ ίς πάσαν την 'Ελλάδα, πυνθα- 
νόμενοι δέ ταντα προ πολλου οϊ Ελληνες ονχ ίν δμοΐω 
π^ντες ίποιβνντο, οί μέν-γάρ αυτών δοηβς γην τβ χαΐ
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νδωρ τω I Ιεροί} όΐχον θάρσος ώς ονδεν πεισόμενοι άχαρι 
* προς τον βαρβάρου * ο» δε ου δοϊτες εν δε!μάτι μεγάλ,ω 
χατίστασαν, ατε οντε νέων Ιουνίων iv rfj €&1άδι άρι~ I 
θμ'ον αξιόμαχων δίχεσθαι τον έπιόντα, οντε βσνλομε
νών των πολλών άντάπτεσθαι τον πόλεμόν, μηδιζόττων 
δε προθνμως.

139. *Ενθαντα άναγχαίη ίξεργομαι γνώμην σποδέ- 
ξσσθαι ίπίφθονον μεν προς των πλ^όνων ανθρώπων., 
όμως δε, τι} γ  ίμοϊ φαίνεται είναι αληθές, ονχ ίπισχνΓ 
σω. el 'Αθηναίοι χαταρρωδησαντες τον ίπιόντα χινδντον 
ίξελιπον τιςν σφετίρην, η χαι μη ίχλιπόντες αύχι μείταν- 
τες ϊδοσαν σφίας αντονς Είρξη, χατά την θάλασσαν 
ονδαμοι άν έπειρωντο άντιενμενοι βασιλίΖ εί To/rur 
χατά την &άλασσαν μη δεις ηντιοντο Είρξη, χατά γε άν 
την ήπειρον τοιάδε ίγίνετο * εί χαι πολλοί τειχίων χιθώ- 
νες ησαν ίληλαμίνοι διά τον 'Ισθμόν ΙΤελοποντησιοισι, 
προδοθίντες άν Λακεδαιμόνιοι υπό των συμμάχων ονχ 
ίχόντων, άλλ* νπ άναγχαχης, χατα πόίχς άλισχομίνων 
υπό τον rcnruxov στρατόν τον βαρβάρου ίμοννώθησαν, 
μουνωθέντες δε άν χαι άποδεξάμενοι έργα μεγάλα cnti— 
θανον γενναίας, η ταντα άν επαθον, η προ τον όρί- 
ωντες άν χαι τον; αίλονς 'Ελληνας μηδίζοντας όμολογΐη 
άν ίχρησαντο προς Ξίρξεα. χαι οντω άν ίπ  άμφότερα 
η 9£λλας ίγινετο νπό Πίρσησι. την γάρ ώφελίην την 
των τειχίων των διά τον ’Ισθμού ίληλημενών ου δύνα
μαι πυθίσθαι ητις άν ην, βασιλίος ίπιχρατίοντος της 
θαλασσής, νυν δε Αθηναίους άν τις λίγων σωτηρας 
γενίσθαι τή$ *Ελλάδος ονχ άν άμαρτάνοι τάληθίος * 
οντοι γαρ ίπι οχότερα των πρηγμάτων έτράττοντο, την· 
τα ^έψετν ίμελλε. ίλόμενοι δε την 'Ελλάδα περιείναι



Ο^νθέρην, τούτο τό 'Ελληνικόν παν το λοιπόν, όσον μη 
ίμηδισβ, αντοϊ οντοι ησαν οι έπεγείράντες και βασιλέα 
μετά γε θεούς άνωσάμενοι. ουδέ σφεας χρηστηρια φο
βερά έλθόντα έ'Λ Αελφων και ές δει μα βαλόντα έπεισε 
Ικλιπείν την "Ελλάδα, άλλα καταμείναντες άνέσχοντο τον 
έπιόντα έπι την χωρην δέξασθαι.

140. Πέμψαντες γάρ οι 'Αθηναίοι ές Αελχρονς θεο- 
ηρδπονς χρηστηριάζεσθαι ησαν ετοΊμοι· χαί σφι non]- 
σασί περί το Ιρδν τά νομιζόμενα, ως ές το μέγαρον 
έσελθόντες ‘ΐζοντο, χρα η ΠνΟίη, τη οννομα ην 'Αριστο- 
νίκη, τάδε *

Vi μίλιοι, τ I κάθηα&ε; λιπών g>tuy' έσχατα γαιης 
δώματα Υ.αϊ πόλιος τροχοιι^δίος άκρα κάρηνα. 
οντι γάρ η κιφαλη μ ινη  έμπιδον, ovtf τό σώμα, 
οντι πόδις v l a r m  οι’τ  ων χίρες, οντι τ ι  μίσαης 
Xtintratf άλλ* άζηλα πίλτι. κατά γάρ μιν ΙριΙπι* 
πυρ τ ι  και όξνς'Άρης, Χνριηγινίς άρμα διωκο>ν. 
πολλά δέ καλλ* άπολιΐπνργώ ματα , κου το αόν οιον* 
πολλούς δ* αθανάτων νηονς μαλιρόί πνρί δώοίι, 
οϊ που νυν Ιδρώτι ριονμινοι ίοτήχασι, 
διίματι παλλόμινοι, κατά άκροτάτοις όρόφοιοι 
αιμα μιλάν κίχυται, προϊδδν κακότητος άνάγκας. 
αλλ ϊτον έξ αδυτοιο, κακοΐς ό* έπικίδνατι θυμόν.

141. Ταντα άκονσαντες οι των 'Αθηναίων θεοπρό- 
ποι σνμφορϊ] τι] μεγίστη έχρέωντο. προβάλλονσι δε 
σφεας αυτούς υπό τον κακού τον χεχρησμένον Τιμών δ 
*Ανδροβονλον, των Αελφων άνηρ δόκιμος όμοια τω μά
λιστα, σννεβονλενέ σφι ικετηρίας λαβονσι δεύτερα αντις 
Ο.θόντας χράσθαι τφ χρηστηρίιρ ώς ίκέτας. πειθομέ- 
νοισι δέ ταντα τοίσι 'ΑΟηναΙοισι και λέγονσΐ’ 'ΪΩ,ναζ, 
χρησον ημίν άμεινόν τι περί της πατρίδος, αϊδεσθεις 
τάς ικετηρίας τάσδε τάς τοι ηκομεν φίροντες· η ον τοι
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Ου δννατα* Παλ./.ας At Όλνμπιον ιίελάοαοθα», 
ΧκΜομίτη πολλοΐσι λόγονς xai μητιδι πνχντ}. 
αοί δϊ τόδ* αΐ'τκ Γ/ίος ΙρΙω, άδάμαντι πίλάσοας· 
των άλλων γάρ άλιϋχομϊνων οσα Κίχροπος ονροζ 
Ιντδς ϊχι* ν.εν&μών τι Κι&αιρωνος ζα&ίοιο, 
τιΐχος ΤριτογενιΤ<$νλινον διδοΐ ινρνοπα Ζινς 
μοννον άπόρ&ητον τιλίθαν, τδ οι τίχνα τ δτηοι,. 
μηδι ον γ* Ιπποσύνην τι μίνιιν χαι Tilto r  ιόντα 
πολλδν άπ ήπειρον στρατόν ηνν/ος, άλλ* νποχωριΐφ 
ψωτον ΙπιστρΙφαξ * ϊτι τ οι ν.οτι ζάντιος ioorj. 
ω &ιίη Σαλαμίς, άπολεϊς δι ού τίχνα γνναιχων, 
η π ον σχιδναμίνης Αημήτιρος η σννιονσης.

142. Ταχτά σγι, ίριιωτέρα γάρ των προτέρων xai 
ην χαι έδοχεε είναι, ο~νγγραιρόμενοι άπαλλάσσοντο ές 
tag Αθήνας, ώς δε άπελθόντες οί θεοπρόποι απάγγελ
λαν Ις τον δήμον, γνωμαι xai άλλαι πολλαϊ έγίνοντο δι~ 
ζημένων το μαντηιον, xai άϊδε σννεστηχνίαι μάλιστα, 
των πρεσβυτερών ϊλεγον μετεξέτεροι δοχίειν σςτι τον 
θεόν τ ψ  άχρόπολιν χρησαι περιέσεσθαι· */ γάρ άχρο~ 
πόλις το παλαι των Αθηνίων $ηχω έπέφραχτο. οι μίν 
δη xata τον φραγμόν σννεβάλλοντο τοντο τδ ζνλινον 
τείχος είναι, οι «5 αν Ό*γον τάς νέας σημαίνειν τον 
&εδν, xai ταντας παραρτέεσθαι ίχέλευον τά άλλα Ιαιίν-

*Λ θείη Σαλαμις, άπολιΐς δι συ τίχνα γνναιχων, 
#/ που σχιδναμέντς Αημιίτιρος £ owiovarc.



rav τας νέας το ζνλανον τείχος είναι, οι γάρ χρησμό· * 
λογοι τανττ] ταντα έλάμ flavor, ώς άμγι Σαλαμίνα δέϊ 
σφέας εσσω&ηναι νανμαχίην παρασκευασμένους.

143. Ί ΐν  δε των τις 3Α&ηναίων άιηρ ές πρώτους 
νεωστι παριών, τω ovvofiu μεν ϊην Θεμιστοχλεης, πα~ς 
δε Νεοχλέος έχαλέετο. ουτος ώνηρ owe εφη παν ορΟώς 
τους χρησμολ,όγους σνμβάλλεσ&αι, λέγων τοιάδε, εΐ ές 
Αθηναίους είχε το έπος είρημένον έόντως, ουχ αν οντω 
μιν δοχέειν ηπίως χρησϋηναι, αλλά ώδε, ϋ5 σχετλίη Σα- 
λαμίς, άνη του ώ θείη Σαλ.αμίς, εΐπερ γε εμελΧον οϊ οι- 
χητορες άμφ αύτ/; τελεντι']σειν αλλά γάρ ές τους πο
λεμίους τω Οεω είρησΰαι το χρηατηριον συλΧαμβάνοντι 
χατά το ορθόν, ά)Χ ουχ ές 'Αθηναίους. παρασχευά- 
ζεσθαι ών αντους ώς νανμαχησοντας σννεβονλενε, ώς 
τουτου έόντος του ξυλα'νον τείχεος. ταυτη Θεμιστοχλέος 
άποφαινομένου 3'Αθηναίοι ταντά σψι εγνωσαν αϊρετώ- 
τερα είναι μάλλ,ον η τα των χρησμολόχων, οι ουχ Ιων 
ναχψαχίψ άρτέεσθαι, το δέ σνμπαν είναι ουδέ χωράς 
ανταείρεσθαι, αλλά έχλιπ όντας χώρην την 'Αττικήν άλ
λην τινά οϊχίζειν.

144. 'Ετέρη τε Θεμιστοχλέι γνώμη ϊμπροσθε ταυ· 
της ές καιρόν ηρίστευσε, οτβ 'Αθηναίοισι γενομένων 
χρημάτων μεγάλων έν τω χοινω, τά έχ των μετάλλων σηι 
προσηλθε των από Λαυρείον, ϊμελλον λάξεσθαι όρχη- 
δόν εχαστος δέκα δραχμάς, τότε Θεμιστοχλέης όνέγνωσε 
^Αθηναίους της διαιρίσιος ταυτης παυσαμένους νέας 
τούτων των χρημάτων ποιησασθαι διηχοσίας ές τον 
πόλεμον, τον προς Αιγινιμας λέγων. ουτος γάρ ο πό
λεμος σνατάς εσωσε τότε την €£λλαδα, αναγχάσας θ α 
λασσίους γενέσθαι 'Αθηναίους. αΐ δε ές το μεν έποιη·
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&ησαν, ovx ίχγησ&ησαν, ig δέον δε οντω τη €Ελλάδι 
(γίνοπο. ανταί τβ δη αϊ νέες τοισι ’Λ&ηναίοισι προ- 
ποιη&έΐσαι νπηρχον, ετέρας τβ εδεε προττνανπηγεεσχλαι. 
εδοξε 76 σφι μετά ίο χρηστηριον βονλενομενοισι επιόντα 
tru την Ελλαδα ιον βάρβαρον ’ δίχεσ&αι τησι νηνσι 
πάνδημε}, τω &εφ πει&ομίνονς, αμα *Ε)λη}'ων τοισι 
βονλομένοισι. τα μεν δη χρηστηρια ταντα τοισι *Λ&η· 
ναίοισι έγεγονεε.

145. Σν)1εγομενων δε ig τώντό των περί ττ/ν 72U 
λαδα [ Ελλήνων των] τα άμείνω φ-ρονεόπων χαι δίδον
ταν σφίσι λόχον χαι πίστιν, εν&αντα έδόχεε βονλενομε- 
νοισι αντόισι πρώτον μεν χρημάτων πάντων χαταλλάσ- 
σεσ&αι τας τβ εχ&ρας χαι τους xocx άλληλονς Iόντας 
πο)Ιμονς. ησαν δε πρός τivag χαι άλλ.ονς ίγχεχρημενοι, 
ο δε ων μέγιστος ΙιίΰηναιοισΙ τβ χαι Αίγινητησι. μετά 
δε ττνν&ανόμενοι Ξίρξεα συν τω στρατω είναι έν Σάρ- 
δισι, έβονλενσαντο χατασχόπονς πέμπειν ig την 'ΑσΙην 
των βασιλεο; πρηγμάτων, ig *Αργος τβ αγγέλους ομαι- 
χμΐψ σνν&ησομενονς πρός τον ΙΙίρσην, χαι ig Σιχελίψ 
άλλους πεμπειν παρά Γΐλωνα τον Αεινομένεος, ες τβ 
Κίρχνραν χελενσοντας βοη&ίειν τ// 'Ελλάδι, χαι ig Κρή
την άλλους, ηρονησαντες εΓ χως εν τβ γένοιτο το *Ελλη- 
νιχόν χαϊ e* συγχνψαπες τώντό πρησσοιεν πάπες} ως 
δεινών έπιόντων ομοίως πάσι "Ελλησι. τά δε Γελωνος 
π ρήγματα μεγάλα (λεγάτο είναι, ονδαμών €Ελληνιχών 
των ον πολλόν μ£ζμ.

146. *&ς δε ταντα σφι εδοξβ, χαταλνσαμενοι τάς 
εχ&ρας πρώτα μεν χατασχόπονς πεμπονσι ig την *Ασιην 
άνδρας τρως, οι δε αρρχόμενοί τβ ig Σάρδις χαι χατα- 
uαχλόντες τί,ν βασιλέας σχρατιην, ώς ίπάιστοι ίγενοπο,
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βασανισ&έντες υπό των στρατηγών τον πεζόν στρατόν 
απτ(γοντο ως άπολενμενοι. χαι τόϊσι μεν χαταχέχριτο 
ΰανατος, Ζέρξης δε ώς έπν&ετο ταντα, μεμφ&εις των 
στρατηγών τιρ γνώμην, πέμπει τών τινας δορνφόρων 
Ιντ κλαμένος, ην χατα)άβωσι τοί*ς χατασχόπονς ζώοιτας, 
αγειν παρ έωντόν. ώς δε Γπ περιεόντας αντονς χατέ· 
)αιβον χαι ηγον ές δψτν την βασύΧος, το ένίλεντεν πν
εόμενος έπ οισι rp.dov, ίχΟενσέ σφεας τους δορυφό
ρους περιαγοντας έπιδείχτνσΟαι πάντα το τον πεζόν 
αραιόν χαι την Ίππον, Ιπεάν δε ταντα έληενμενοι εωσι 
πληρεες, αποπέμπετε ές την άν αίποι έ&έλωσι χώρην 
άσινέας.

147. *Επι)Χγων δε τον λόγον τόνδο ταντα iytJtXXeio, 
ώς εί μεν άπώλοντο οι χατάσχοποι, ουτ* άν τά Ιωντον 
πρηγματα προεπνίλοντο όί 'Ε/Ιηνες Iόντα λόγου μέζμ, 
οντ αν τι τους πολεμίους μέγα έσινέατο, άνδρας τρείς 
άπολέσαντες · νοστησάντων δε τοντων ές την €Ελλάδα

- δοχέκν ίφη αχονσαντας τους Ελλ,ηνας τά έωντοΰ πρη
γματα προ τον στόλου του γινομένου παραδώσειν 
σφίας την Ιδιην ΟενΟερίψ, χαι ουτω ουδέ δεησκν έπ* 
αντονς στρατη)Λπέοντας πρτγγματα εγειν. olxe δε αυτόν 
αυτή η γνώμη τη γε άλλη· έών γάρ ένΐίβΰδω ο Ζέρξης

 ̂ είδε πλοία έχ τοΰ Ιΐόντον σιταγωγό διεχπλώοντα τον 
<Ελλησποντον, ις το Αίγιναν χαι Πελοπόννησον χομιζο-

- μένα. οι μέν δη πάρεδφοι αυτόν ώς invdovxo πολέμια 
είναι τά πλοία, έτοιμοι ησαν αιρέειν αυτά, έσβΠποντες ές 
τον βασιλέα όχότε παραγγελέει. ο δε Ξέρζης εΤρετο αν
τονς oxrj πλέοιεν οι δε είπαν, ές τους σους πολεμίους, 
ώ δέσποτα, σίτο> άγοντες, ο δε νττολα^ω  ̂ εφη" Ουχών 
χαι ημείς έχει πλέομεν εν&απερ χαι ουτοι τοίσί τι αλ-
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λοισ* ίζηρτνμένοι χαϊ σίτοι. τΐ δητα άδιχέονσι οντοι 
- τ,μϊν σιτία παραχομίζοντες; Οί μέν νυν κατάσκοποι ον- 

τω &ετισαμενοί τβ καί αποπεμφ&έτπες Ενόστησαν ές τψ  
Ευρώπην.

148. Οί δε σννωμόται ‘Ελλι'μων Επί τω ΙΙέρση μετά 
την άποπεμψιν των κατασκόπων δεύτερα επεμπον ές 
"Αργος άγγϋ.ονς. 'ΛργεΊοι δέ )*γονσι τά κατ' εωντονς 
γενέσ&αι ώδε * πν&έσ&αι γάρ αντίκα κατ' άρχάς τά εκ 
του βαρβάρου Εγειρόμενα Επί την *Ε)Χάδα, πν&όμενοι δε 
χαϊ μ απόντες ως σφεας οί Ελίψες πειρησονται παρα- 
λαμβάνοντες Επί τον Περσην, πέμψαι χλεοπροπονς Ες 
Αελφονς, τον &εόν Επειρησομένονς ως σ<ρι μέλλει άρι- 
στον ποιευσι γενέσ&αι * νεωστϊ γάρ σφέων τε&νάναι 
έξακισχιλίονς υπό Λακεδαιμονίων καί Ιίλεομένεος τον 
'Αναξανδρίδεω* τώνδε δη είνεκα πέμπειν. την δέ ΙΙν&ίην 
Επειρωτώσι αντοίσι άνελείν τάδε*

*Εχ(λρϊ περικτιόνεοοι, φίλ* άΰανάτοισι &εοΧσι, 
εϊσω τον προβόλαιον ϊχων πεφνλαγμίνος ήσο 
και κεφαλήν πεφνλαζο’ χάρη δι τό σώμα σαώσει.

Ταυτα μεν την ΠνΌίην χρήσαι πρότερον, μετά δε ώς
έλΰείν τους αγγέλους Ες δη τό 'άίργος, ΕπεΧ&εΙν Επί τό
βονλευτήριον καί λέγειν τά Εντεταλμένα, τους δέ προς
τά λεγάμενα νποχρίνασ&αι ώς έτοιμοί είσι 'Αργείοι ποι-
έειν ταντα, χριήκοντα ιτέα ειρήνην σπεισάμενοι Αακε-
δαψονίοισι καί ζεόμενοι κατά τό ήμισν πάσης της
σνμμαχίης* καίτοι κατά γε τό δίκαιον γίνεσ&αι τήν
ηγεμονίην έωντών , άΧλ' όμως σφι άποχράν κατά τό
ήμισν ήγεομένοισι.

149. Ταντα μεν Χέγονσι την βουλήν άποκρίνασ&αι, 
καίπερ άπαγορευοντός σφι τον χρηστηρίον μή ποιέε·
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σ&αι την προς τους "Ελληνας σνμμαχίην. σπονδήν δε 
ϊχειν σπονδας γένια O ca τριηκονταέτιδας, ναιπερ το χρη- 
στηριον φοβεομένοισι, Χνα δη σφι οι παίδες άνδρω&έωσι 
iv τουτοισι τοίσι h ear μη δε σπονδέων έονσέων έπιλέγΒ- 
σ&αι, ην αρα σφέας καταλάβη προς τω γεγονότι κακοί 

• άλλο πταίσμα προς τον Πέρ&ην, μη το λοιπον εωσι των 
Λακεδαιμονίων υπήκοοι, των δε αγγείων τους από της 
Σπάρτης προς τά φη&έντα έκ της βουλής άμείψασϋαι 
τοίσδε, περί μεν σπονδέων άνοίσειν ές τους πλευνας, 
περί δε ιγεμονίης ανεοίΐσι έντετάλ&αι υποχρίνασϋαι, 
κιΛ δη λέγειν, σφι μεν είναι δυο βασιλέας, Άργείοισι δε 
ενα* ονχ ών δυνατόν είναι των έκ Σπάρτης ουδέτερον 
παυσαι της ηγεμονίης, μετά δε δυο των σφετέρων ομό
ψηφον τον Αργείον είναι κωλυειν ουδέν. οντω δη oi 
ΆργεωΙ φασι ονκ άνασχέσ&αι των Σπαρτιητέων την 
πί^ονεξίην, άλλ* έλέσΟαι μά)).ον υπό των βαρβάρων 
άρχεσ&αι η τι νπεϊξαι Λακεδαιμονίοισι, προειπεϊν τβ 
τοίσι άγγέλοισι προ δνντος ήλιου απαλλάσσεσ&αι έκ 
τηςΆργείων χώρης> εΐ δε μη, περιέψεσϋαι ώς πολεμίους.

150. Λυτοί μέν Λργέΐοι τοσαντα τούτων πέρι λε- 
γουσι* εστι δέ άλλος λόγος λεγόμενος άνά την*Ελλάδα, 
ώς Ζέρξης επεμψε κηρνκα ές Άργος πρότερον ηπερ όρ- 
μησαι στρατευεσ&αι έπϊ την 'Ελλάδα, έλ&όντα δέ τού
τον λέγεται ειπείν * Άνδρες Αργείο ι, βασιλεύς Ξέρξης 
τάδε υμίν λέγει · ημείς νομίζομεν ΙΙέρσην είναι, άπ ου 
ημείς γενοναμεν, παΧδα Περσέος του Λανάης, γεγονότα 

' έκ της Κηφέος Όνγατρός Άνδρομέδης. οντω άν ων ειη- 
μεν νμέτεροι απόγονοι, ούτε ών ημέας οίκος έπϊ τους 

■ ημετέρονς προγόνους έκστρατευεσ&αι, ουτβ υμέας άλ- 
λοισι τιμωρέοντας ημΧν άντιζόονς γενέσ&αι, αλλά παρ'
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νμίν αντοϊσι ησνχίην έχοντας χατησ&αι. ην γάρ έμοϊ 
γένηται κατά νόον, ονδαμον; μέζονας νμέων άξω. Ταν- 
τα αχονσ όντας Αργείον*; λέγεται πρηγμα ποιησασθαι, 
χαϊ παραχρημα μ& ονδίν έπαγγε)!ομένον; μεταιτίειν 
έπεϊ δέ σφεα; παραλαμβάνειν τονς *Ελληνας, οντω δη 
έπισχαμένον; οτι ον μεταδώσονσι της αρχή; Λακεδαι
μονίου, μεταιτίειν, \να Ιπϊ προφάσιο; ησνχίην αγωσι.

151. Σνμπεσέίν δε χοντοισι χαϊ τόνδε τον λόγον 
λέγονσί τινες 'Ελί.ηνωτ, πολλόϊσι ετεσι ύστερον γενόμενον 
χοντων· χνχέίν iv Σονσοισι χόϊσι Μεμνονίοισι ιόντα; 
έτερον πρηγματος εΐνεχα άγγελον; ’Αθηναίων, Καλλίην 
τε τον Ιπτιονίχον χαϊ χον; μετά τσντσν άναβάντας, ’Αρ
γείον; δε χον αντόν χοντον χρόνον πέμψαντα; χαι τον- 
xov; έ; Σονσα άγγελον; εϊρωτάν ’Λρτοξέρξεα χον Ξερ- 
ξεω, εϊ σφι ετι εμμένει χην προ; Ξέρξεα φιλίην σντεκβ- 
ρασαντο, η νομιζοίατο προς αντοΰ είναι πολέμιοι* 
βασιλέα δε ’Λρτοξέρξεα μάλιστα έμμένειν φάναι, χολ 
ονδεμίαν νομίζειν πάλιν "Λργεο; (fihaxέρην.

152. Εί μέτ νυν Ξέρξη; τε άπέπεμψε χαντα λέγοντα 
χηρνχα έ; "Αργος, χαϊ ’Λργείων άγγελοι άναβα ντε; έ; 
Σονσα έπειρώτων ’Αρτοξέρξεα περί φιλίη;, ονχ ιχω 
άτρεχέω; ειπείν, ονδε τινα γνώμην περϊ αντών άποφαί- 
νομαι άλλην γε η χηνπερ αντοϊ ’Αργείοι λέγονσι. έπί- 
σταμαι δί χοσοντο, ότι εί π άντε; άνθρωποι τά οιχηϊα 
χαχά (ς μέσον σννενείχαιεν άλλάξασθαι βονλόμενοι τοίσι 
πλησίοισι, έγχνψαντε; άν έ; τά των π έλα; χαχά άσπα- 
σιως ιχαστοι αντών αποφεοοίατο όπίσω τά έσενείχαντο. 
οντω δη ονχ ’Αργείοισι αϊσχιστα πεποίηται. έγώ δε 
οφείλω λέγειν τά λεγάμενα, πείΟεσθαί γε μ εν  ον παν- 
χαπασι οφείλω, χαι μοι χοντο τό έπος έχέτω έ; πάντα



τον λόγον, έηέι m l ταντα λέγεται, ώς άρα *ΛργεΊοι 
ησαν οι έηικαλεσάμενοι τον Πέρσην ini την 'Ελλάδα, 
inείδη σφι προς τονς Λακεδαιμονίους κακώς η αιχμή 
έστηκεβ, ηάν δη βουλόμενοί σγ-ι είναι προ της παρεου- 
σης λύπης, τα μέν περί Λρ '̂είων εΐρηται.

153. Ες δε την Σικελίψ άλλοι τε άπίχατο άγγελ.οι 
αηο των συμμάχων σνμμίξοντες Γέλωνι, και δη και άπυ 
των Λακεδαιμονίων Σναγρος. τον δε Γέλωνος τούτον 
προγονος, οΐχητωρ δ ίν Τέλη, ην εκ νήσον Τήλου ττ{ς 
ini Τριοπίω κείμενης* δς κτιζόμενης Γίλης υπό Λινδίων 
τε των ix *Ρόδον και *Λντιφημον ονκ έλείφΟη. άνά χρό
νον δε αυτόν οι απόγονοι γενόμενοι ιροφάνται των 
χθονίων -θεών διετελεον ιώτες, 7\)ΰνεω ενός τεν των 
προγόνων κτησαμένου τρόπω τοιωδε * ig Μακτώριον 
nohv την νπίρ Γέλης οίκημένην εψυγον άνδρες Γελωων 
έσσωθέντες στ άσι. το ντους ων δ Τΐ}λΐνης κατηγαγε ές 
ΓίΧην, εχων ονδεμίαν άνδρών δνναμιν, ά)Χ ιρά τούτων 
των θεών. οθεν δε αν τα Ό.αβε η αυτός έκτησατο, τοντο 
ονκ εχω ειπειν. τούτοι σι ό’ ών πίσντος ιών κατηγαγε, 
in ω τε οι υπογονοι αντον ιροφάτται των θεών εσον- 
ται. θώνμα μοι ων καί τοντο γέγονε προς τά πννθά- 
νομαι, κατεργάσασθαι 7\λίνην ϊργον τοσοντον*  τά 
τοιαντα γάρ έργα ον προς τον απαντος άνδρός νενόμι- 
κα γίνεσθαι, άλλα προς ψυχής τε αγαθής και ψώμης 
άνδρήιης· ό δί λέγεται προς της Σικελίης των οικτμόρων 
τά υπεναντία τούτων πεφνκέναι θηλνδρΙης τε και μα- 
λακωτερος άνηρ. οντω μεν νυν έχτησατο τοντο το 
γέρας.

154. Κλεανδρον δέ τον ΤΤαντάρεος τελεντησαντος 
τον βίον, δς έτνράννευσε μεν Γέλης έπτά ετεα/ απίθανε
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δε νπό Σαβνλλου ανδρός Γελοίου, ίν&αντα άναλαμβά· 
vu την μουναρχίην ‘Ιπποκράτης, Κλεάνδρου ίων α£ελ- 
φεός. ΐχοντος δε ‘Ιπποχρατεος την τυραννίδα, ό Γέ).ων 
ιών Ττμίνεω τον ιροφάντεω απόγονος, πολλών μετ ul~ 
λτον χαι Αινησιδημον τον ΙΙαταϊχον, [ο^] ην δορυφόρος 
Ιπποχρατεος, μετά δε ον πολλόν χρόνον δι* αρετήν 
απεδεχ&η πόσης της ίππου είναι ίππαρχος· πολιοοχέ- 
οντος γάρ *Ιπποχρατεος ΚαΏιποΜτας τβ χαϊ ΙΥαξίους 
χαι Ζαγχλαίονς τε χαί ΑεοντΙνονς χαι προς Σνρηχοσίονς 
το χαι των βαρβάρων σνχνονς, άνηρ ίφαίνετο έν του- 
τοισι τοίσι πολέμοισι ίων ο Γέλων λαμπρότατος, των 
δε ειπον πολίων, τοντεων πλην Σνρηχονσεων ουδεμία πέ- 
φεύγε δονλοσννην προς 'Ιπποχρατεος' Σνρηχοσίονς δε 
Κορίν&ιοί τε χαι Κερχνραϊοι ίρρνσαντο μάχη έσσω&έν- 
τας ίπι ποταμιό *ΕΧωρω. ίρψνσαντο δε οντοι ini τοίσδε 
χαταλλαξαντες, ίπ  ωτδ ‘ίπποχράτβΓ Καμαρίναν Σνρη- 
χοσίονς παραδονναι · Σνρηχοσίων δε ην Καμαρίνα τό 
άρχαιον.

155. *&ς δε xai 'ίπποχράτεα. τνραννενσαντα ΐσα 
ετεα τω αδελφεω Κλεάνδρο) κατέλαβε άπο&ανέίν προς 
πόλε Υβλη, στρατενσαμενον ίπι τους Σιχελονς, οντω δη 
ο Τέλων τω λογω τιμωριών τοίσι \Ιπποχρατεος παισι 
Ευκλείδη τε χαι Κλεάνδρω, ον βονλομένων των πολιη- 
τίων χατηχοων ετι είναι, τω εςγω, ώς ίπεχράτησε μάχη 
των Γελωων, ηρχε αυτός άποστερησας τους ‘ίπποχρά- 
τεος πάιδας. μετά δε τούτο τό εύρημα τους γαμορονς 
χαλεομίνονς των Σνρηχοσίων ίχπεσόντας υπό τε του 
δήμον χαϊ των σφετίρων δουλών, χαλεομίνων δε Κολλυ
ρίων, ο Τίλων χαταγαγών τουτονς ίχ Κασμίνης πόλιος 
ίς τάς τΒορηχονσας ΐσχε χαϊ τα νιας' ό γάρ δήμος ό των
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Σνρηχοσίων ίπιόντι Τίλωνι παραδιδοΊ την πόλιν και 
έωντόν.

156. *Ο δε [πεί ίβ παρίλαββ της Σνρηχονσας, Γίλης 
μίν [πικρατεων λόγον ίλάσσω [ποιεετο, ίπιτρtying αντην 
Ιέρωνι αδελφεω εωντον· ο δε τάς Σνρηκονσας [κράτυνε, 
και ησάν οϊ πάντα, αϊ Συρηκονσαι. ai δε παραντίκα 
άνά τ ιδραμον κα\ άνεβλαστον τοντο μεν γάρ Καμα- 
ριναίονς άπαιτας [ς τάς Σνρηκονσας ηγαγών πολιητας 
ΙποΙησβ, Καμαρίνης δε το άστν κστέσκαψε, τοντο δε 
Γελοίων υπερημίσεας των αστών τώντο το7σι Καμαρο- 
ναίοισι [ποίησε. Μεγαρεας τβ τονς iv ΣιχεΕη, ώς πο- 
faορχεόμενοι ίς όμολογίψ προσεχώρησαν, τονς μίν αυ
τών παχεας, άειραμενονς τβ πό)*μον αντω και προσδο- 
κέοντας άπολΐεσΟοα δια τοντο, ηγαγών [ς τάς Σνρη- 
κουσας πολΛψας [ποίησε, τον δε δήμον των Μεγαρέων 
owe [όντα μετάΙτιον τον πολέμου τούτον ουδέ προσδβ- 
κόμενον κακόν ονδίν πείσεσϋαι, ηγαγών καί τοντονς [ς 
τάς Σνρηκονσας απέδοτο [π [ξαγωγμ [κ Σικελίης. 
τώντο δε τοντο καϊ Ενβοεας τονς Ιν Σικέ)Jμ [ποίησε 
διακρϊνας. [ποίεε δί τ«ΰτ« τοντονς άμφοτερονς, νομί- 
σας δήμον είναι, σννοίν,ημα άχαριτοιτατον. Τοιοΰτο) 
μίν τρόποι τνρωτος [γεγόνεε μεγας ό Γίλων.

157. Τοτβ δ* ώς οϊ άγγελοι των *Ε)1ηνων άπίκστο 
[ς τάς Σνρηκονσας, [Χθόντες αυτοί [ς λόγους ε'λεγον 
τάδε* *Επεμ\\ιαν ημεας Λακεδαιμόνιοί τβ κα\ *Λ&ηναΊοι 
κάϊ οι τούτων σίμμαχοι παραλαμηιομενονς σβ προς 
τον βάρβαρον * τον γάρ [πιόντα [π\ την1 Ελλάδα πάν
τως κον πννΟάνεαι, οτι Πέρσης ανηρ μΟλει, ζευζας 
τον 'Ελλήσποντον κα\ [πάγων πάντα τον ηιυον στρα
τόν [κ της *Ασίης, στρατηλατησειν [πι την *Ελλάδα,,
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πρόσχημα μ& ηοιενμενος ώς in 'Ad ήτας (λαύνει, & 
νόω δε εχων πάσαν την *Ελίάδα vn ίωντώ ηοιησασ&αι. 
σν δε δντάμιός τε ηχείς μεγάλης, χαι μοίρα τοι της *Ε).- 
λάδος ονχ ΟχζχΙστη μετά άρχοντί γζ Σιχελίης · βοη-dei 
τε τόϊσι ίλεν&ερονσι την ‘Ελλάδα, χαι συνεΐεν&έρον. 
όλης μεν γάρ γινόμενη πάσα η ‘Ελλάς χειρ μεγάλη σνν- 
αγεται χαϊ αξιόμαχοι γινόμε&α τόϊσι imovoi * ην δε 
ημέων οι μεν χαταηροδιδώσι, οι δε μη \Η)ωσι τψωρίειν, 
το δε νγιαϊνον της ‘Ελλάδος ή ολίγον, τούτο δε ηδη δει
νόν γίνεται μη ηίση πάσα η ‘Ελλάς, μη γάρ ίληίσης, 
ην ημέας χαταστρεψηται ο Πίρσης μάχη χρατησας, ώς 
ονχι ηξει παρά σε γε, άλλίι προ τούτον φύλαξαι. βοη- 
χλεων γάρ ημϊν σεωντω τιμωρίεις' τω δε εν βονλεν&έντι 
πρηγματι τελευτή ώς το έπίπαν χρηστη έΰελει έηιγί- 
νεσ&αι.

158. ΟΙ μεν τούτα ελεγον, Τελών δΐ πολλ.ός ίνίχειτο 
λίγων τοιάδε * *Λνδρες ‘Ελληνες, λόγον εχοιτες πλζονεχτψ 
έτολμησατε έμε σύμμαχον ini τον βάρβαρον παραχα· 
λέοντες ίλΟέϊν. αυτοί δε έμεν πρότερον δεη&εντος $ας· 
ραριχον στρατού σννεπαψασ&αι, οτε μοι προς Καρχη- 
δονιονς νεϊχος συνητττο, ίπισχηπτοντός τε τον Δωριέας 
τοΰ Αναξανδρϊδεω προς Εγεσταίων φόνον ίχηρι^ασ&αι, 
υποτείνοντος τε τά ίμπόρια σννελενΰερονν an ών νμϊν 
μεγάλοι ωφελίαι τε χαι έηανρίσιες γεγόνασι, οντε έμεν 
ειτεχα ηλ&ετε βοη&ησοπες οντε τον Αωριίος φόνον ιχ- 
Πφηζομενοι, το τε χατ* νμΐας τάδε άηαιτα υπό βαρβά- 
ροισι ν ψ ετα ι. ολλ εν γάρ ημϊν χαι ini το άμεινον 
χατεστη.' νυν δε ίηειδη ηεριεληλυ&Β ο πόλεμος χαι άπϊ- 
χ τα ι νμεας, οντω δη Γελωνος μνηστις γεγονε. άτιμιης 
δί προς νμίω ν χνρησας ονχ όμοιω σομαι ν μ ϊν , άλλ*
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έτοιμος ειμι βοη&έειν παρεχόμενος δημοσίας τβ τριη- 
ρεας χαί δισμυρίους όπ)ΰτας χαί δισχιΜψ ίππον χαί 
δισχιδούς τοξότας χαί δισχΜονς σηενδονητας χαί δισ- 

' χιΜους ιπποδρόμους ψάονς * σίτον τβ όατάση τη *Ε)Χη- 
νων στρατί η } ϊστ αν διαπολεμησωμεν, υποδέχομαι πα- 
ρέξειν. ίπι δε λογω τοιωδβ τάδε υπίσχομαι in* ω 
στρατηγός τβ χαϊ ηγεμών των ‘Ελλήνων ισομαι προς τον 
βάρβαρον, in α)Χω δί λόγω ονι* αν α\πός ελ&οιμι 
οντ* αν άλλ,ονς πέμχμαιμι.

459. Ταντα αχονσας οντβ ηνέσχετο ό Σναγρος 
ειπέ τβ τάδε* II χβ μέγ* οίμώξειε ο Πελοπίδης * Αγαμέ
μνων πνΟόμενος Σπαρτιητας την τγγεμονίην απαραιρη- 
σ&αιt υπό ΓΟωνός τβ χαί «ΣΥ'ζ̂ κοσ/ωχ. αλλά τοντου μεν 
τον λόγον μηχέτι μιησ&ης, οχως την ηγεμονίην τοι πα- 
ραδωσομεν. άλλ* ει μιν βον)*αι βοηϋίειν τη 'ΕΧλάδι, 
\σ&ι άρξόμενος υπό Λακεδαιμονίων ει δ* αρα μη δι- 
χαιόϊς αρχεσ&αι, συ δε μη βοη&εειν.

160. Προς ταντα ό ri)Mvf in είδη ωρα άπεσγραμ
μένους τους λόγους τον Συάγρον, τον τελβυταιόν- σφι 
τόνδε ίξίηηνε λόγον If2 ξε~νβ Σπαρτιητα, όνείδεα χα- 
τιοντα (τν&ρωπω φι)&ει inανάγειν τον Όυμόν. συ μέντοι 

• άποδεξάμενος νβρίσματα ίν τω λόγω ον με πείσεις 
. ασχψονα ίν τη αμοιβή γενέσΟαι. όχον δέ υμείς ουτω 

περιέχεσ&θ της ηγεμονίης, οιχός καί ίμέ μάΏ.ον υμέων 
περιέχεσΰαι, στρατιης τβ ίόιπα παλλαπλασίης ηγεμόνα 
χαί νηών πολύ πλεννων. ά)Χ* ίττεί τβ νμίν ο λόγος ον τω 
προσάντης χατίσταται, ημείς τι υπείξομεν του αρχαίου 
λόγου, εΐ τον μεν πεζόν υμείς ηγέοισ^ε, του δε ναυτικόν 
ίγω· ει δέ υμίν ηδονη του χατά χλάλασσαν ηγψονευειν, 
του πεζόν έγω χλέλω. χαί η τοντοισι υμέας χρεών έστι
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άρχίεσ&αι, η άπιεναι συμμάχων τοιωνδε έρημους. Γέλων 
μεν δη ταντα προετείνετο.

161. Φ&άσας δέ ο Λ&ηναίων άγγελος τον. Acrx&- 
δαιμόνιων άμείβετό μιν τόΐσδε· βασι)*ν Σνρηκοσίων,
ονχ ηγεμονος δεόμενη η *Ελ).άς άπίπεμψεν ημεας προς 
σέ, άλλα στρατιης. συ δε οκως μεν στρατιην πέμψεις μη 
ηγενμενος της€Ελλαδος9 ον προβαίνεις* ώζ δέ στρατη- 
γησεις αυτής, γλίχεαι. όσον μέν νυν παντός του *0λη
νών στρατόν έδέσυ ηγέεσ&αι, έξηρκει ημΐν τοΊσι *Αϋη- 
ναίοισι ησνχίην άγειν, έπισταμένοισι ώ; 6 Αάκων ‘ικανός 
τοι ϊμε)λ& εσεσ&αι ναι υπέρ άμφοτέςων απολογενμειος · 
(πει τε δέ άπάσης απελαυνόμενος δεεαι της ναυτικής 
αρχειν, οντω ϊχει τοι* ονδ' ην 6 Αάκων έπιμ τοι αρχειν 
αττης, ημείς έπησομεν. ημετίρη γάρ έστι αυτή γε μη 
αυτών βονλομέιων Λακεδαιμονίων, τουτοισι μέν ών 
ηγέεσ&αι βονλομένοισι ονκ άντιτείνομεν, άλλοι δέ παρη- 
σομεν ονδενι ναναρχεειν. μάτην γάρ αν ωδε πάραλον 
*Ελ).ηνων στρατόν πλεΊστον εϊημεν (κτημένοι, εϊ Σνρηκο- 
σίοισι έόντες Λ&ηνα7οι σνγχωρησομεν της ίγγεμονίης, 
άρχαιότατον μέν ε&νος παρεχόμενοι, μοννοι δέ έόντες 
ον μετανάσται ‘Ελλήνων, των καί "Ομηρος ο έπ οποιός 
άνδρα αριστον ϊψησε ές *lhov άπικέσ&αι τάξαι τε και 
διαχοσμησαι στρατόν, οντω ονχ jόνειδος ημίν έστι ονδέν 
Πγειν ταντα.

162. *Αμείβετο Γίλων τοΐσδε* £είνε'Λ&ιρχάε, υμείς 
οΤκατε τους μέν άρχοντας ιχειν, τους δέ άρξομίνονς ονχ 
ΐξειν. έπεϊ τοίννν ονδέν νπιεντες ϊχειν το πάν έ&έλετε, 
ονκ άν ψχλάνοιτε την ταχίστην όπίσω απαλλασσόμενοι 
καί άγγέλλοντες τη ‘Ελλ,άδι ότι έκ τον ενιαυτόν τό ϊσρ 
αντη έξαραίρηται. [οντοί δέ ό νόος τοΰδε τον (ηματος,
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to έόέλει λέγειν · δζλοί γάρ ως iv τώ Μαντώ (στι το 
tag δοχιμωτατον, της δε των 'ΕΧληνων στρατιης την 
έωντον στρατιην. στ ε ρίσκο μεντών ών την 'Ελλάδα της 
έοηπον σνμμαχίης εΥκαζε ώς εΐ το tag έκ τον (νιαντον 
(ξαραιρημένον εΥη."]

1C3. Οι μεν δη των 'Εϊΐηνων άγγελοι το’σαντα τώ 
ΓΟμπ  χρηματισάμενοι απέπλεον Γελων δέ προς ταντα 
δείσας μεν περί τοίσι *'Ελλησι μη ον δννεωνται τον βάρ
βαρον νπερβαλεσ&αι, δεινόν δε χα) ονχ άνασχετόν not- 
ησάμενος έλϋών (ς Πελοπόννησον άρχεσϋαι νπό Λα
κεδαιμονίων ίων Σικελίης τύραννος, ταύτην μεν την οδόν 
ημέλησε, ό δέ άλλης εΥχετο * (πει τε γάρ τάχιστα ετιν- 
&ετο τον Περσην διαβεβηκοτα τον *Ελλήσποντον, πέμπει 
πεπηχοντίροισι τρισι Κάδμον τον ΣχύΟεω άνδρα Κώον 
(ς Λελφονς, εχοντα-χρήματα πολλά και φιΠονς λό^ονς, 
καραδοκησοντα την μάχην τΐ/ πεσέεται, xal ην μεν ο 

1 βάρβαρος vixif, τά τε χρήματα αντω διδόναι και γην τε 
> χαι νδωρ των άρχει ό Γϋ.ων, ην δέ ο ΐ 'Ελληνες, όπίσω 
άπ άγειν.

1C4. *0 δέ Κάδμος οντος πρότερον τούτων παρα- 
■ δεξάμενος παρά πατρός την τυραννίδα Κωων εν βεβη-

ίχνίαν, έκων τε είναι χαι δεινόν (πιόντος ονδενός, άλλ* 
από δικαιοσύνης, (ς μέσον Κωοισι χαταύείς την άρχψ 
(ϋχετο Iς Σικείΐην, εν&α μετά Σαμίων ϊσχε τβ χαϊ κα
τοίκησε πόλιν Ζάγχλην την (ς Μεσσψην μεταβαλονσαν 
το οννομα. τοντον δη ών ό Γελων τον Κάδμον xal 
τοιούτω τρόπω άπιχόμενον διά διχαιοσύίην, την οι αυ
τός άλλην σννηδεε (ονσαν, ιπεμπε· ος έπί τοίσι αλλοισι 
,διχαίοισι τοίσι έζ έωντον έργασμένοισι καί τοδε ονχ
'ίλάχιστον τούτων έλείπετο · κρατησας γαρ μεγάλων 
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χρημάτων των ol Γέλων έπετράπετο f παρεόν χατασχέ- 
σ&αι ον* (θέλησε, α)Χ (ηεϊ ol "Ελληνες έπεχράτησαν 
τη νανμαχίη χαϊ Εέρξης οϊχώχεε άπελαυνων, χαϊ δη χαϊ 
έχείνος άπίχετο (ς την Σιχελίην άπαντα τα χρήματα 
άγων.

165. Λέγεται δε χαϊ τάδε υπό των εν Σιχεέΐη οίχη- 
μένοκν, ώς όμως χαϊ μέλλων άρχεσθαι νηο Λακεδαιμο
νίων ό Γέλων έβοηθησβ αν τοίσι "Ελλ,ησι, εϊ μη νηο 
Θηρωνος του Λϊνησιδημου 'Αχραγαντίνων μοννάρχου 
έξελασθεϊς έξ 'Ιμέρης ΤηρΟΧος ο Κρινίππου, τύραννος 
Ιων Ιμέρης (πήγε νπ αυτόν τον χρόνον τούτον Φοινί- 
χών χαϊ Λιβνων χαϊ 'ΐβηρων χαϊ Λιγνών χαϊ ‘Ehovxoiv 
χαϊ Σαρδόνιων χαϊ Κνρνίων τριηχοντα μυριάδας χαι 
στρατηγόν αυτών 'Λμίλχαν τον *Λννωνος, Καρχηδονίών 
Ιόντα βασιλέα, χατά ξεινίην τε την έωντον ό Τι]ριλ).ος 
αναγνώσας, χαϊ μάλιστα διά την Λναξίλεω τον Κρητίνεω 
προθνμιην, ος *Ρηγίου ίων τύραννος τα έωντον τέκνα 
δονς όμηρους Λμίλχα, έπηγέ μιν έηϊ την Σιχελίην τιμώ- 
ρέων τώ πενθερώ. ΤηρϋΧου γαρ είχε θυγατέρα *Λνα- 
ξιλεως, τη οννομα ην Κνδίππη. οντω δη ον* οιόν τε 
γενόμενον βοηθέειν τον Γέλωνα τοίσι "Ελλησι αποπέμ
π ε ι  ίς Λελφονς τα χρήματα.

166. Προς δΐ χαϊ τάδε λέγονσι, ώς συνέβη της αυ
τής ημέρης εν τε τη Σιχελίη Γέλωνα χαϊ Θηρωνα νιχι 
!ΑμίΧχαν τον Καρχηδόνιον χαϊ ίν ΣαΧαμίνι τους υΕΧΧ.ψηι 
τον Πέρσψ, τον δε 'ΑμίΧχαν Καρχηδόνιον ιόντα προς, 
ιιατρός, μητρόθεν δε Συρηχόσιον, βασιΧενσαντά τε χατ\ 
άνδραγαθιην Καρχηδονίών, ώς η συμβολή τε έγινε π 
χαϊ ώς έσσοΰτο τη μάχη, αφανισθηναι πυνθάνομαι
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ούτε γάρ ζώοντα ούτε άπο&ανοντα φανηναι ουδαμον 
γης’ τδ παν γάρ έπεξελ-ΰέϊν διζημενον Γέλωνα.

167. *Εστι δέ υπ* αυτών Καρχηδονίων όδε δ λόγος 
Ιχγομενος, οίχότι χρεωμένων y ώς οΐ μίν βάρβαροι ιοίσι 
m  ησι έν jjj S ixbUjj έμάχοντο έξ ηοΰς άρξάμενοι μέχρι 
δειλής οψΐης (έπι τοσοΰτο γάρ λέγεται έλχυσαι την συ- 
στάσιν) , δ δε Λμίλχας έν τούτοι τω χρόνω μένων έν τω 
στρατοηέδο) έ&υετο xal έχαλλιρέετο έηι πυρης μεγάλης
σώματα δλα χαταγίζων, ιδών δέ τροπήν των έο)υτου γι- 
νομένην, ώς ιτνχε έπισπένδων τοίσι ιροΐσι, ωσβ έωντδν 
ές το πυρ’ ουτω δη χαταχαυΟ έντα αφανισϋηναι. άφα- 
νισ&έντι δέ ^Λμίλχα τρόπω είτε τοιουτω, ώς Φοίνικες λέ- 
γονσι, έί'τε έτέρο), ώς Σνρηχόσιοι, Καρχηδόνιοι τούτο 
μέν οι Όυουσι, τούτο δέ μνήματα έποίησαν έν πάσησι 
τησι πόλισι των άποιχίδων, έν αυτη τβ μέγιστον Κιχρ- 
χηδόνι. τά μέν άπδ Σιχε)Ιης τοσαυτα.

168. Κερχνραϊοι δέ τάδε νποχρινάμενοι τοίσι άγ- 
γέλοισι τοιάδε έποίησαν· χαι γάρ τουτονς παρελάμβα- 
νον οι αυτοί ο'ίπερ xul ές Σιχελίην άπίχατο, λέγοντες 
τους αυτους λόγους, τους χαι προς Γέλωνα ϊλεγον. οι 
δέ παραυτίχα μέν υπίσχοντο πέμψειν τβ xal άμυνέειν, 
φράζοντες ώς ου σφι πβριοπτέη έσύ η *Ελλάς άπολλνμέ- 
νη· ην γάρ σφαλη, σφεΊς γε ονδέν άλλο η δονλενσονσιτη 
πρώτη των ημερέων · άλλά τιμωρητέον ε\η ές τδ δννατω- 
τατον · υπεχρίναντο μέν ουτω ευπρόσωπα) έπει δέ εδει βοη- 
χλΐειν, ά)Χα νοευντες έπληρωσαν νέας εξέιχοντα, μόγις δέ 
άναχϋέντες προσέμιξαν τη Πελοποννησω, xal περί ΙΙυλον 
χαΐ Ταίναρον γης της Λακεδαιμονίων άνεχώχευον τάς 
νέας, καραδοκέοντες χαϊ ουτοι τδν πόλεμόν τη πεσέεται, 
άελπτέοντες μέν τους "Ελληνας νπερβοάέεσϋαι, δοχέοντες
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δε τόν Πέρσψ χαταχρατησαττα πολλον άρξειν πόσης 
της 'Ελ).όδος. έποίενν ων έπίτηδες, ίνα εχωσι προς τον 
Πέρσην τοιόδε · */1 βασι)*ν, έμείς παραλαμβα-
νόντων των ΈΌ,ψων τίμιας ές τον πόλεμον τούτον Χγον- 
τες δνναμχν οι* ύ.αχίστψ ουδέ νιας έλαχίστας ηαοα- 
σχοντες αν, άλλα πλείστας μετά γε Ιά&ηναιονς, οι* 

- έ&ελησαμέν τ οι αντιονσ&αι, ουδέ τι άπο&νμιον ποιησαι. 
Τοιαντα λέγοντες ηλπιζον πλέον τι των άλλων οΤσεσ&αι * 
ταττερ αν χαι έγένετο, ως ίμοι δοχέει. προς δε τους "Ελ
ληνας σφι σχηψις έπεποίητο, ττριερ δη χαι έχρησαντο * 
αιτιωμίνων γάρ των 'Ελλήνων ότι ονχ έβοη&εον, Γφασα* 
ηληρωσαι μεν ίξηχσντα τριηρεας, υπό δε έτησιέων ανέ
μων νπερβαλίειν Μαλέην ovx οιοί τε γενέσ&αι· οντω 
ονχ απιχεσ&αι ές Σαλαμίνα, χαι ονδεμιΐ} χαχότητι λει- 
φ&ηναι της νανμαχίης. σίτοι μεν οντω διεχρονσαντο 
χους^Ελληνας.

169. Κρψες δε, Ιπεί τέ σφεας παρελάμβανον οί 
έπλ τοντοισι ταχ&έντες 'Ελλήνων, έποίησαν τόιόνδε * 
πέμψαντες xoivjj &εοπρόπονς ές Λελφονς τον ΰεον 
έπειρωτων εΧ σφι αμετνον γίνεται τιμωρέονσι τΐ} 'Εχλαδι. 
η δε Πν&ίη νπεχρίνατο * *J2 νηπιοι, έπιμέμηεσ&ε όσα 
vfuy lx των Μεν ελεώ τιμωρημάτων Μίνως ϊπεμψε μη- 
νίων δαχρνματα, ότι οι μεν ου σννεξεπρηξαντο αντφ 
τον έν Καμίχω θάνατον γινόμενον, υμείς δε χείνοισι την 
έχ Σπάρτης άρπαχ&είσαν νπ άνδρος βαρβάρου γνναι- 
χα, Ταντα οί Κρψες ως άπενειχ&έντα ηχούσαν, ϊσχον- 
τ ο της τιμωρίης.

170. Λέγεται γάρ Μινών χατά ζητησιν Λαιδάλου 
απτχομενον ές Σιχανίην, την ννν ΣιχελΙην χαλευμενην, 
άπο&ανείν βιαίω χλανάτω. ανά δί χρόνον Κρέμας &εον



σφε έποτρνναντος, πάντας πλ.ην Πολιχητίων τβ καί 
Πραισίων, άπικομένονς στό/ω μεγάλ.οι ίς Σικανίην πο
λιορκίαν in Ιτέα πεντβ πάλιν Καμιχον, την καχ έμέ 
*Αχραγαντίνοι Ινέμοντο · τέλος δέ ου δνναμίνονς ον τβ 
Οαν οντε παραμένειν λ.ψω σννεστεώτας, άπολ.ιπ όντας 
οίχεσθαι. ώς δέ κατά 'ΐηπνγίην γενέσθαι πλωοιτας, 
νπολαβόντα σφέας χειμώνα μέγαν έχβαλίειν ές την γην. 
σνναραχΰέντων δέ των πλοίων (ονδεμίαν γάρ σφι ετι 
κομιδην ές Κρητην φαίνεσ&αι) έν&αντα *Υρίην πόλιν 
κτίσαντας χαταμέίναΐ τβ καί μεταβαλ.όντας αντί μέν 
Τ(ρητών γενέσθαι 5Ιηπνγας Μεσσαπιονς , αντί δέ τον 
είναι νησιώτας ηπειρωτας. από δέ *Υρίης 7ϊόλαος τας 
άλλας οικίσαι, τας δη Ταραντίνοι χρόνοι ύστερον πολλω 
έξανιστάντες προσέπταισαν μεγάλος ώστε φόνος 'Ελλη
νικός μέγιστος οντος δη έγένετο πάντων των ημείς Ιδμεν, 
αυτών τβ Τυροίπίνων καί 'Ρτγγίνων, οι υπό Μικν&ον 
τον Χοίρου αναγκαζόμενοι των αστών καί άπικόμενοι 
τιμωροί Ταραντίνοισι άπέθανον τρισχίλιοι ούτω* αυτών 
δέ Ταραντίνων ονκ έπέην αριθμός, ό δέ Μίκνθος, οι- 
κέτης Ιων Αναξίλεω, έπίτροπος *Ρηγίον καταλ^λειπτο, 
οντος όσττερ έκπεσών lx \Ρηγίον καί Τεγέην την *Λρχά- 
δων οιχησας άνίθηχε έν ’Ολ.νμπίη τούς πολλούς αν
δριάντας.

171. "Αλλά τά μέν κατά *Ρηγίνονς τβ καί Τα ρ αντί - 
νους του λόγον μοι παρενΰηκη γέγονε * ές δέ την Κρή
την έρημωθεισαν, ως λέγονσι Πραίσιοι, έσοικίζεσ&αι 
άλλους τβ ανθρώπους καί μάλ,ιστα "Ελληνας, τρίτη δέ 
γενεη μετά Μινών τελβντησαντα γενέσθαι τά Τρωικά, έν 
τοίσι ού φλανροτάτονς φαίνεσθαι ^οντας Κρητας τι μω
ρούς Μενέλεω. αντί τούτων δέ σφι άπονοστησασι έχ
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Τροίης λψσν τe χαι λοιμόν γενεσ&αι xal αντοΊσι χαι 
τοίσι προβάτοισι, «*τε *ό δεύτερον έρημω&είσης Κρητης 
μετά των υπολοίπων τρίτους αυτήν νυν νέμεσ&αι Κρη- 
τας. η μέν δη Πυϋίη ύπομντρασα τούτα τσχε βονλο- 
μέτους τψωρίειν τοίσι °Ελλησι.

. 172. ΘεσσαΧοϊ δε υπό άναγχαίης το πρώτον έμη- 
δισαν, ως διέδεξαν, ότι ον σςι ηνδανε τα οι 3Αλενάδαι 
έμηχοπτωντο. ίπ ύ  τε γάρ έπν&έατο τάχιστα μέλλοντα 
διαβαίνειν τον Πέρσην ές την Ευρώπην, πίμπουσι ές 
τον 'ΐσ&μόν αγγέλους * έν δε τω 'ΐσ&μω ησαν άλισμένοι 
πρόβονλοι, της \Ελλάδος άραιρημενοι άπο των ποΧίων 
των τά άμείνω φρονεουσέων περί τψ  ‘Ελλάδα. άπιχό- 
μενοι δέ έπι τούτους των ΘεσσαΧων οι άγγελοι ίΧεγον 
*Ανδρες *Ελληνες, δει φνλάσσεσ&αι την έσβολην την 
'ΟΧνμπιχτγ, ΐνα ΘεσσαΧιη τε χαι η σνμπασα rj ‘Ελλάς έν 
σχέπη τον πολέμου, ημείς μέν νυν έτοιμοί είμεν σνμφν- 
Χάσσειν' πέμπειν δε χρη χαϊ νμεας στρατιην πολλην, ως 
ει μη πέμψετε, έπίστασ&ε ημεας δμοΧογησειν τω Πέρση · 
ου γάρ τοι προχατημενονς τοσοντο προ της άλλης *Ελ- 
Χάδος μουνους προ νμεων δει άπολέσ&αι. βοη&έειν δε 
ον βονΧομενοι αναγχαίην ημίν ουδεμίαν oJoi τε έστβ 
προσφερειν ονδαμα γάρ άδυνασίης άνάγχη χρεσσων 
εφν. ημείς δε πειρησομε&α αυτοί τινα σωτηρίην μηχα· 
νεώμετοι. ταυτα ελεγον οι ΘεσσαΧοϊ.

173. Οι δε Ελληνες προς ταυτα έβονλεύσαντο ές 
Θεσσαλίην πέμπειν χατα -θάλασσαν πεζόν στρατόν qv- 
Χαξοντα την έσβολην. ιός δε σννελέχχΗ) ο στρατός, έπλεε 
δι* Ευρίπον* άπιχόμενος δέ τηςίάχαιίης ές *Αλον, άπο· 
βας έπορενετο ές Θεσσαλίην, τ ας νέας αυτόν χατ αλιπών, 
teat άπίχετο Ις τ ά  Τέμπεα ές την έσβολην ψχερ άπο

S6 -
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Μαχεδονίης της κάτω ές Θεσσαλΰην φέρει παρα Πηνειόν 
* ποταμόν, μεταξύ δέ Ονλυμπου τβ ονρεος Ιόντα χαί της 

"Οσσης. έν&αντα έστρατοπεδενοντο των ‘Ελλήνων χατα 
μυρίονς δηΧίται σνΌ^γέντες, χαί σφι προσην η των 
Θεσσαλών *ίππος. (στρατηγέ* δε Λακεδαιμονίων μεν 
Εναίνετος δ Καρηνον έχ των πολεμάρχων άραιρημένος, 
γένεος μέντοι Ιων ον τον βασιληιον, ’Αθηναίων δέ Θε- 
μιστοχλέης δ 'ΝεοχΗος. 5Εμειναν δε δλίγας ημέρας έν- 
&αντα · an ιχόμενοι γάρ άγγελοι παρά * Αλέξανδρον τον 
Λμνντεω ανδρδς Μαχεδόνος συνεβονλάυόν σφι' άπαλ- 
λάσεσ&αι μηδέ μένοντας έν τ\] έσβολΐ} χαταπατη&ηναι 
νπό τον στρατόν του έπιόντος, σημαίνοντες το 7ΐλη&ος 
της στρατιης χαι τας νέας, ώς δέ οντοί σφι ταντα σνν- 
ββονλβυον, (χρηστά γαρ έδόχεον σνμβονλενειν, χαί σφι 
εννοος έφαίνετο έων δ Μαχεδών) έπεί&οντο. δοχέειν δέ 

' μοι, άρρωδίη ην το ηεΊΟον, ώς έπν&οντο χαί άλλην 
έονσαν έσβολην ές Θεσσαλονς χατα την άνω Μαχεδο- 
νίην δια ΙΙεβραιβών χατα Γοννον ηόλιν, τηηερ δη χαι 
έσέβα)Λ η στρατιη η Ξέρξεω. χαταβάπες δέ οί Ελληνες 
έηι τας νέας δπίσω έπορενοντο ές τον'ΐσΟμόν.

174. Αντη έγενετό η ές Οεσσα)1ην στρατηιη βασι~
λέος τ8 μέλλοντος διαβαίνειν ές την Ευρώπην έχ της 
*Λσίης χαί έόντος ηδη έν !Αβνδω. Θεσσαλοϊ δέ έρημω-
χλέντες συμμάχων οντω δη έμηδισαν προΟνμως ονδ' 
ετι ένδοιασ τώς, ώστε έν τοΐσι η ρήγμα σι έφαίνονιο βα- 
σιλέί άνδρες έόντες χρησιμότατοι.

175. Οι δέ'Ελληνες έηεί τβ άηίχατο ές τον Ισ&μον, 
έβονλ&υοντο προς τα λεχΟέιπα έξ *Λ)·εξάνδρον τη τβ 
στησονται τον πόλεμον χαί έν ο'ίοισι χώροισι. η νιχώσα 
δέ γνώμη έγένετο την έν Θερμοπνλησι έσβολην φνλάξαι ·

%
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στεινοτέρη γάρ έφαίνετο έονσα της Ιζ  Θεσσαλχην χαι 
μια άγχοτερη τβ της ίωντών. την δε άτραηόν, δι ην 
ηλχοσαν οί άλόντες Ελλήνων ίν Θερμοπνλησι, ουδέ jjδέ
σην Ιονσαν ηρστερον ηπερ άπιχόμενοι ές Θερμοπίλας 
έπυ&οντο ΤρηχηΊων. τούτην ων έβονλενσοντο φνλάσ- 
σοντες ττρ> έσβολην μη ηαριέναι ές την'Ελλάδα τον βάρ
βαρον, τον δε ναυτικόν στρατόν πλεειν γης της 'ίστιαιώ- 
τιδος έπι *Αρτεμισιον. τούτα γάρ άγχου τβ άλληλύτν 
Ιστι ώστε πνν&άνεσ&αι τά χοτ έχατέρους Ιόντα, οΐ τβ 
χώροι όντως εχονσι.

176. Τούτο μεν, το *Αρτεμίσιον, ix τον πελάγεος
τον Θρηοαου έξ ενρεος συνάγεται ές στετνσν πόρον τον
μεταξύ ιόντα νήσον τβ Σχιά&ον χαΐ ηπείρου Μάγχη
σΐης· (χ δε του στεινοΰ της ΕνβοΙης ηδη το *Αρτεμίσιον
δέχεται αιγιαλός, έν δε *Αρτέμιδος ίρόν. η δε αν διά
Τρηχινος ισοδος ές την 'Ελλάδα ίστι, τη στεινοτάτη,
ημιπλε&ρον. ου μέντοι χατά τοντό γ* έστϊ το στεινό-
τατον της χώρης της άλλης, άλλ εμπροσ&έ τβ Θερμο-
ηνλιων χαϊ όπισ&θ, χατά τβ Αλτην ον ς όηισ&Β Ιόντος
έθυσα αμαξιτός μουνη, χαι εμπροσ&ε χατά Φοίνικα
ποταμόν άγχου *Αν&ηλης nohog αμαξιτός άλλη μοννη.
των δε Θερμοπνλεων το μίν προς έστεφες όρος άβατόν
τβ xal anόχρημνον, υψηλόν, άνατεΐνον ές τι'ρ Οίτην το
δε προς την ηώ της όδον χλάλασσα υποδέχεται χαϊ τε-
νάγεα. εστι δε έν τη έσόδω τούτη χλερμά λουτρά, τά
Χυτρους χαλεονσι οί έπιχώριοι,χαι βωμός ΐδρνται ‘ΐίρα-
χλέος in* αντοΐσι. έδέδμητο δέ τείχος χατά ταυτας τάς
έσβολάς, χαϊ τό γ9 παλαιόν πίλοι έπησαν. εδειμαν δε
*ϊ*ωχέες τό τείχος δείσαντες, έπεί ΘεσσαλοΙ ηλ&ον έχ
Θεσπρωτών οϊχησοχτες γην την Αιολίδα,τηνηερ νυν έχτε- 
<*
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αται. άτε δη πετρωμένων των Θεσσαλών χαταστρέ- 
φεσέλαι σφεας τούτο προεφνλάξανιο οι Φωχέες} και τό 
ύδωρ τό θερμόν τότε έπηχαν ini την ισοδον, ως αν 
χαραδρωΟειη δ χώρος, παν μηχανεώμενοι όχως μη σφι 
έςβάλοιεν οι ΘεσσαλοΙ ini την χωρην. το μέν rw  τεί
χος το άρχάίον ix na)xuov τε ίδέδμψο, και το πλέον 
αυτοΰ ηδη υπό χρόνον εχειτο* το7σι δε αντις όρ&ώσασι 
εδοξε ταντη άηαμννειν άηό της * Ελλάδος τον βάρβαρον. 
χωμη δε ion  άγχοτάτω της οδού, *ΛλπηνοΙ οννομα * ix 
ταντης δέ έηισιτιεισ&αι ϋ.ογίζοντο οι "Ελληνες.

177. Οι μέν νυν χώροι οντοι τοίσι *Ελλησι είναι
έφαίνοντο έπαηδεοι * άηαντα γαρ ηροσχεψάμενοι και 
έπιλογισ&έντες ότι ούτε ηλη&εϊ ϊξονσι χράσ&αι οι βάρ
βαροι ον τε "ππω, ταντη σφι Ιδοξε δέχεσΰαι τον έπιόντα 
ini την €£λλάδα. ως δε έπν&οντο τον Πέρσην ιόντα iv 
Πιερίτ], διαλν&έντες ix του *Ισ&μοϊ> έστρατενοντο ανιών 
οι μεν Ις Θερμοπυλας άλλοι δε χατά θάλασσαν
in Αρτεμίσιον.

178. Οι μέν δη"'Ελληνες χατά τάχος έβοη&εον δια- 
ταχ&ένιες, Δελφοί δ’ iv τοντω τώ χρόνο) έχρηστηριά- 
ζοντο το) ·&εώ υπέρ ιωνιών χαι της *Ελλ.άδος χαταρξω- 
δηχότες, χαι σφι έχρησ&η άνέμοισι ενχεσ&αι· μεγάλους 
γάρ τούτους ϊσεσ&αι τη *Ελλάδι συμμάχους. Δελφοί δε 
δεξάμενοι τό μαντηίον η  ρώτα μέν * Ελλήνων τοίσι βου- 
λομένοισι είναι έλ^ν&έροισι έξηγγειλαν τά χρησ&έντα 
αυτοΐσι, και σφι δεινώς χαταρφωδέονσι τον βάρβαρον 
έξαγγείΧαντες χάριν ά&άνατον χατέΟεντο * μετά δέ 
ταντα οι Αελχφοι τοίσι άνέμοισι βωμόν τε άαέδεξαν iy 
Ovirj, τηηερ της Κηφισόν ϋυγατρος ΘνΙης τό τέμενος 
ιστι, in  ης και ο χώρος ουιος την ΙηωνυμΙψ εχει, και
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'σιχσί σφεσς μετηΐσαν. Αελφοι μεν ννν χατά το χρη- 
φηριον h i xal ννν τονς άνέμονς Μάχονται.

179. *0 δε ναντιχος Ξέρξεω στρατός δρμεώμενος έχ 
Θέρμης πολιος παρέλαβε νηνσι τη σι άριστά πλεονσησι 
δέκα ί&ν JExia&ov, εν&α η σαν προφνλάσσονσαι νέε; 
τρεις ‘Ελληνίδες, Τροιζηνίη τe χαι Αιγιναιη χαι 'Αττιχη. 
ττρο'ίδοντες δέ οντοι τάς νέας των βαρβάρων ές φ νρ ?  
ωρμησαν.

180. Την μιν δη Τροιζηνίην, της ηρχε Πρηξίνος, 
ανιιχα αιρέονσι έπισπδμενοι οι βάρβαροι * χαι επειτα 
των έπιβατίων αυτής τον χαλλιστενοντα άγαγοντες έττι 
την πρωρην της νηος έσφαξαν διαδέξιον ποιενμενοι τον 
ειλον των *£Ιληνων πρώτον χαι χάλλιστον. τω δε σφα- 
γιασ&έντι τοντω οννομα ην Αέτάν· τάχα δ* αν τι χαι 
τον οννόματος έπανροιτο.

181. *// δε Αιγιναιη, της έτριηραρχεε *Ασανίδης,
xal τινά σφι θόρυβον παρέσχε Πν&εω τον 'ίσχενόον 

%έπιβατενοντος, άνδρος άρίστον γενομένον ταντην την 
ημέρην, ος, έπείδη η νανς ηλίσχετο, ές τούτο άντειχε 
μαχδμενος ές δ χατεχρενυργη&η άπας, ώς δε πεσών 
ονχ άπέ&ανε, άλλ ην εμπνοος, οι Πέρσαι, οατερ έπε· 
βάτενον έπϊ των νεών, δι αρετήν την έχείνον περιποιη- 
σαΐ μιν περ'ι πΧεΙστου έποιησαντο, σμνρνησι χβ Χωμένοι 
τα ελχεα χαι σινδδνος βνσσινης τελαμώσι χατειλΐσσοντες. 
χαι μιν, σπίσω απίχοντο ές το εωντών στρατόπεδον,
έπεδειχννσαν έχπαγίεόμενοι πάση τη στρατιη, περιέ· 
ποντες βί* ,τονς δε άΧλονς τονς ελαβον έν τη νηι ταντη, 
περιεαχον ώς ανδράποδα. I

182. A t μεν δέ} δυο ιών νεών οντω έχειρώ&ησαν, I  
η ~δέ τρίτη, της έτριηράρχεβ Φόρμος άνηρ *Α&ηναιος, J



(f-Bvjrovaa έξοκέλ)& ές τάς έμβολά ς τον Πηνειόν · χα\ 
τον μεν σχάφεος Κράτησαν οι βάρβαροί, των δε άνδρών 
ον. ώς γάρ δη τάχιστα έπώχειλαν την via οι ’Αϋηνοϋοι, 
αποΟορόντες νατά Θεσσαλίην ιτορενόμενοι έκομίσθησαν 
ές’Αχληνας. To via οι'Ελληνες οι Ιπ ’Αρτεμίσιο) στρα- 
τοπεδενυμενοι πνν&άνονται παρά πυρσών έχ Σχιά&ου. 
πνΟομενοι δε χαι χατσ.ρφωδη σαΐτες άπδ το ν’Αρτεμισίου 
μετωρμίζοντο ig Χαλκίδα, ψιΊάξοντες μεν τον Ενριπον, 
λ&ίποντες δε ημεροσκόπους περϊ τα υψηλά της Ενβοίης.

183. Των δε δέκα νέων των βαρβάρων τρεις έπηλα- 
σαν περί το έρμα το μεταξύ έόν Σχιά&ου τε χαϊ Μα- 
γνν^σίης, χαλεόμενον δέ Μνρμηχα. έν&αντα οι βάρβαροι 
(πείδη στηΧην λί&ον έπέΰηχαν χομίσαντες έπι το έρμα, 
όρμη&έντες αυιοι ίχ Θέρμης, ώ$ σφι τδ έμποδών έγε·

|  γόνεε χα&αρόν, έπέπΧεον̂  πάσησι τησι ντμισϊ, ίνδεχα 
1 ημέρας παρέντες μετά την βασιλέος έξϋ,ασιν έχ Θέρμης. 

τδ δε έρμα σψι χατηγησατο έόν έν πόροι μάλιστα Ιΐάμ- 
μων Σχνριος. πανημερόν δε πλώοιτες οι βάρβαροι 
έξαννονσι της Μαγιησίης χώρης έπι Σηπιάδα τε και 

\ τον αιγιαλόν τον μεταξύ Κασ&αναίης τε πόλιος Ιόντα 
i  χα\ Σηπιάδος αχτης.

184. Μέχρι μέν ννν τοντου τον χώρον'χαλ Θερμο- 
πνλέων άπα&ης τε χαχών ην ό στρατός, χαι πΧη&ος ην 
τηνιχαντα ετι, ώς έχω συμβαλλόμενος ευρίσκω, τοσον 
τών μ& lx τών γεών τών έχ της *Ασίης» έονσεων ίτιτα 
χαι διηχοσιέων χα) χιΧιέων, τον μεν άρχαίον εχαστων

. τών έ&νέων έόντα όμιλόν τέσσερας χαι είκοσι μυριάδας 
χαι προς χιλαάδα τε χαϊ τετραχοσίονς, ως ανα διηχοσίονς > 
άνδρας λογιζομένοισι έν έκαστη νηι. έπεβατενον δε έπ\ 
τοντέων τών νεών, χωρίς έκαστων τών έτϊιχωρίων έπιβα-
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τϊων, U ε^σίων τε xai Μήδων χαι Σαχέων τριήχοντα 
άνδρες. οντος άλλος όμιλος γίνεται τρισμόριο ι χαι εξα- 
χισχϋαοι xai προς διηχόσιοί τβ χαι δΐχα. προσ&ησω δ* 
ετι ζοντω xai τω προτέρω άρι&μω τονς (χ των πενττΓ 
χοντέρων, ποιησας ο τι πλέον ήν αντων ή ελασσον αν* 
όγδωχοντα άτδρας ( r u r a l .  σχτελέχ&η δε τούτα τα 
πλοία, ώς χαι πρότερόν μοι εϊρέ&η, τρισχΐλια. ήδιj ών 
ατδρες αν ειεν Ιν αυτοΊσι τεσσερες μυριάδες χαϊ ειχοσι. 
τούτο μέν νυν το έχ της *Ασίης ναυτιχόν ην, σνμπαν (ον 
πεντηχοντα μυριάδες xai μία, χιλιάδες Τ8 επεισι ini ταν- 
τ$σι επτά χαι προς έχατοντάδες εξ χαι δεχάς. τον δε 
πεζόν έβδομηχοντα χαι ίχατδν μυριάδες iγίνοντο, των δε 
ιππέων οχτώ μυριάδες, προσ&ησω δ* ετι τοντοισι τάς 
χαμηλούς τονς (λαννοντας *Αραβίους χαι τονς τα άρμα- 
τα Αίβνας, πλη&ος ποιήσας δισμυρίονς άνδρας. χαι δη 
το τε (χ των νέων χαι τον πεζόν πλη&ος σνντι&έμενον 
γίνεται διηχόσιοί τε μυριάδες χαι τριήχοντα χαι μία, χαι 
προς χιλιάδες επτά xai έχατοντάδες εξ χαι δεχάς, τούτο 
μέν το (ξ αυτής της *Ασίης στράτευμα (ξαναχ&εν ωρη- 
ται, ανεν τβ της χλεραπηϊης της επομένης χαι των σιτα
γωγών πλοίων χαι οσοι ένέπλεον τοντοισι.

185. Το δε δη (χ τής Ευρώπης άγομενον στράτευμα 
ετι προσλογιστέα τοντοι παντι τώ έξηρι&μημένω * <5ό- 
χησιν δε δΰ λέγειν. νέας μέν νυν οι από Θρηαιης "Ελλη
νες χαι έχ των νήσων των έπιχειμένων τΐ} Θρηϊχη παρ- 
είχοντο είκοσι χαι iχατόν · έχ μέν νυν τοντέων των νεωχ 
ανδρες τετραχισχΟαοι xai δισμύριοι γίνονται, πεζόν δε 
τον Θρήϊχες παρείχοντο χαϊ Παιονος χαι *Εορδο* χαι 
Βοττιαιοι χαι ηρ Χαλχιδιχόν γένος χαι Βρνγοι χαι Πίε- 
ρες χάλ Μαχεδάνος χαι Περραιβοι χαι Αιπήνες xai
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Joloneg καί Μαγνήτες καί \ΐχαιοί καί οσοι της Θρηίχης 
την παραΜην νεμονται, τούτων των (ΰνέων τριηχοντα 
μυριάδας δοκέω γενεσ&αι. ανται ών αι μυριάδες κείνη σι 
προστε&εΐσαι τη σι (κ της *Λσίης γίνονται αι πάσαι αν- 
δρών αι μάχιμοι μυριάδες διηκόσιαι καί εξήκοντα και 
τεσσερες, επεισι δέ τούτη σι εκατοντάδες έκκαίδεκα και 
δεκάς.

186. Τον μάχιμον δε τούτον Ιόντος άρι&μον τοσού- 
τον, τψ  ΰεραπηιην την έττομενην τούτοισι και τους i t  
τοΐσι σιταγωγοίσι άκάτοισι (όντας και μάΧα (ν τοίσι 
αΧΧοισι πίοιοισι τοΐσι άμα πλίονσι τη στρατιη, τούτους 
των μαχίμων άνδρών ου δοκέω είναι (Χάσσονας αλλά 
τχΧεννας. χαι δη σφεας ποιέω ίσον? (κείνοισι είναι, χα\ 
ο ντε πΧεννας ον τε ίλασσονας ονδέν · (ξισούμενοι δε 
ουτοι τω μαχίμω (κπΧηρονσι τάς Χσας μυριάδας (κείνησι. 
ovrw π&τηχοσίας τε μυριάδας και είκοσι και·οκτώ και 
χύαάδας τρεις και ίκατοντάδας δύο και δεκάδας δύο
άνδρών ί'γγογε Εέρξης ό Λαρείον μέχρι Σηταάδος και 
ΘερμοττνΧεων.

187. Ουτος μέν δη τον σισάπαντος -του Σέρξεω 
στρατεύματος αρι&μος. γυναικών δε σιτοποιιων και 
πα)Χακέων και εχσοιγων ουδείς αν εϊποι άτρεχέα αρι
θμόν * ονδ' αν υποζυγίων τε καί των άλλων κτηνεων 
των άχ&οηόρων καί κννών5Ινδικών τών έπομΐνων, ονδ*
αν τούτων νττό πΧη&εος ουδείς αν εΥττοι άρι&μόν. ώστε 
ονδέν μοι &ώνμα παρίσταται προδονναι τα φέε&ρα τών 
ποταμών ϊστι τών, άΧΧά μάΧΧ,ον όκως τά σιτία άντίχρησε 
&ώνμά μοι μνριάσι τοσαντησι. ευρίσκω γαρ σνμβαΧ- 
Χομ&’ος, ει χοίνικα πυρών ϊκαστος τι\ς ημέρης (Χάμβανε 
καί μηδέν πΧέον, ενδεκα μυριάδας μεδίμνων τεΧεομένας
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in  ημερη έχασττ], χαί προς τριηχοσίους τβ άλλονς μεδί
μνους χαί τεσσεραχοηα. γνναιξί δε χαί εννονχοισι χαί 
νηοζνγίοισι χαί χνσϊ ον λογίζομαι. Ανδρών δ* ίονσίων ‘ 
τοσοντίων μυριάδων, χόλλεός τβ εϊνεχα χαί μεγάχλεος t 
ονδεις ανιών αζιονιχοτερος ην αχηον Σέρξεω εχειν τοντο I 
τό χράποζ. ί

188. 'Ο δε δη ναντιχδς στρατός in ti τβ δρμη&εις I
εηλεβ χαί χατίσχβ της Μαγνησίης χωρης ές τον αιγιαλον I 
τον μεταξν Κασ&αναίης τβ ηόλιος Ιόντα χαί Σηηιάδος I 
όηαης, αι μεν δη ηρωται των νέων ώρμεον ηρός r.v, & - I 
λαι δ? in ixtivtjoi in * αγχνρεων’ ατβ γάρ του αιγιαλον I 
ίοντος ον μεγάλου, ηρόχροσσαι όρμίοντο iq ηόντον χαί I 
i?ii oxτω νέας. τούτην μεν την ενφρόνην οντω, άμα δε I 
ορ&ρω ίξ αί&ρίης τβ χαί νηνεμίης της χλαλόσσης ζεσάσης I 
in in to i σφι χειμων τβ μεγας χαί ηολλος άνεμος άηη- I  
λιώτης, τον δη 'Ελλησηοντίην χαλίονσι οί ηερι ταντα τά I  
χωρία οιχημενοι, όσοι μεν νυν ανιών ανξόμενον ϊμα&ον I 
τον άνεμον, χαί τοίσι οντω είχε όρμον, οΣ ί ’ ιφ&ησαν I 
τον χειμώνα άνασηάσαντες τάς νέας, χάί αυτοί τβ ηε- I 
ριησαν χαί αι νεβς αυτών όσας δέ τών νέων μεταρσίας I 
ελαββ, τας μεν ίζέφεοε ηρος Ιηνονς χαλβομένονς τονς iv I 
ΠηΚω, τ ας δε iq τον αιγιαλον· α! δε ηερι αντην την I 
Σηηιαδα περιεηιητον, αΐ δε iq ΜεΧίβοιαν ηόλιν, αί δε I 
iq Κασ&αναίην (ξεβρασσοντο. ην δε του χειμώνος χρη- |  
μα αφόρηταν. I

189. Αεγβται δε λογος ώς Α&ψάιοι τον Βορην ix I 
deongonlov ίηεχαλεσαντο, iX&ovroq σφι άλλου χρηοτη- I 
ρίον τον γαμβρόν ίπιχονρον χαλίσασ&αι. Βορης δε I 
χατά τον 'Ελλήνων λόγον εχει γννάϊχα Αττιχ'φ, Άρει- I 
&νίην την ’Ερεχ&ίος. χατα δη τό χηδος τοντο οί Αχ9η~ I
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vouch, ώς φάτις ώρμηται, σνμβαΏ.όμενοί σφι τον Βορην 
γαμβρ'ον είναι, χαϊ νανλοχέοιπες της Ενβοίης tv Χα)κιδι 
ώς εμα&ον αΐ'ξομενον τον χειμώνα, η και προ τούτον, 
ί&νόν ίβ ναι έπεχαλΐοντο τον τε Βορψ καί την Ιίρει- 
&νΙην τιμωρησαί σφι και διαφΰείραι των βαρβαρών τας 
νέας, ώς και πρότερον περί *Α&ων. εϊ μεν νυν δια ταντα 
τοϊσι βαρβαροισι όρμέονσι δ Βορης έπέπεσε, ονκ εχω 
ξίπ ύν οι 0* ων *Α&ηναϊοί σφι λέγονσι βοη&ι)σαντα τον 
Βορην πρότερον και τότε έκεΊνα κατεργάσασ&αι, και 
ίρόν απελ&όντες Βορέω ιδρνσοτντο παρά ποταμόν 
'ίλισσόν,

190. "Εν τούτω τω πόνοι νέας οι έλαχίστας λέγονσι 
διαφ&αρηναι, τβτραν.οσιέων ονκ έλάσσονας, άνδρας τβ
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κολλά μεν χρνσεα ποτήρια νστέρο) χρόνιο έκβρασσόμενα 
ανεϋ^το, πολλά δε άργνρεα, ΰησανρονς τε των Περσιών 
ενρε, άλλα τε [χρνσεα] άφατα χρήματα περιεβάλλ^το. 
αλλ ο μεν ταλλα ονκ εντνχέων ενρημασι μέγα πλούσιος 
έγένετο* yv γαρ τις καί τοντον άχαρις σνμφορη λνπενσα 
παιδοφονος.

191. Σιταγωγών δε όλκάδων και των άλλων πλοίων 
διαφ&ειρομένων ονκ έπην αρι&μός' ώστε δείσαντες οι 
στρατηγοί τον ναντικον στρατόν μη σφι κεκακωμένοισι 
έπιΰέωνται οι Θεσσαλοί, ίρκος νψηλόν έκ των νανηγιων 
περιεβάλοντο. ημέρας γαρ δη έχειμαζε τρεις· τέ).ος δε 
έντομα τε ποιενντες καί καταείδοντες γόησι τω ανιμο) οί 
μάγοι, προς τε τοντοισι καί τη Θέτι καί τη σι Κηρήισι 
ΰνοντες επανσαν τέταρτη ημέρη, η άλλως κως αντός

4 \
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ίχΧΟχύν έχόπασε. rrj δε Θίτι ε&νον πν&όμενοι τταρα 
των ’ΐώνων τον λόγον, ώς έχ τον χώρον τοντον αρπα- 
σΌεΙη ν7ϊο Πήλιος, ε2η re απασα η αχτη η Σψηαζ έχει- 

* νης τ β χ ά ί  των άλλων ΊΤηρηιδων. *Ο μ &  δη τέταρτη 
ημέρτ] έπέπαντο.

192. Τάσι δε °Ελλησι οΐ ημεροσκόποι από των

δεωνι σωτηρι ενξάμενοι χάϊ σπονδας προχέαντες, την 
ταχίστην όπισω ηπείγοντο έπι το ΙάρτεμΙσιον, έλπίσαν- 
τες oU/ας τινάς σηι αντίξοους ϊσεσ&αι νέας, οι μεν δη 
το δεύτερον έλ&όντες περί το *Λρτεμίσιον ένανλόχεον, 
Ποσειδίωνος σωτηρος έπωννμΐην από τοντον ετι χάϊ ές 
rods νομίζο*τες.

193. ΟΙ δε βάρβαροι, ως έπανσατό τβ ό άνεμος χα) 
το χνμα ιστρωτο, χατασπάσαιτες τ ας νηας ϊπλεον παρα 
τψ  ήπειρον, χαμψαντες δε την αχρην της Μαγνησίης 
ι&εΐαν επλεον ές τον χόλπον τον έπι Παγασίων φέροντα. 
εστι δε χώρος Ιν τω χόλπω τοντω της Μαγνησίης, εν&α 
λέγεται τον ΙΙραχλεα χαταλειφ&ηναι νπό *Ιησονός τβ 
χαι των συνεταίρων έχ της*Αργους έπ ύδωρ πεμφ&έντα, 
εντ έπι το χώας επλεον ές jitav την ΚολχΙδα · έν&εν- 
τεν γαρ ϊμεΌ.ον νδρενσαμενοι ές το πέλαγος αφησειν · 
έπϊ τοντον δε τω χώροι ουνομα γέγονε *Λφέται. έν τον
τω ων όρμον οι Ξέρξεω έποιενντο.

194. Πεντεχαιδεχα δε των νηών τοντέων ετνχον τβ 
νσταται ποΧλόν έξαναχ&είσαι, xal χως χατεΊδον τας έπ 
ΛρτεμισΙω των *ΕΧληνων νηας. εδοξάν τβ δι/ τας σφε- 
τέρας είναι οι βάρβαροι, χαι πλέοντες ισέπεσον ές τους

$
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πολεμίους * των έστρατύγγεε ό άηο Κύμης της ΑιοΜδυς „ 
ύπαρχος Σανδώχης ό Θαμασίον, τον δη προτερον ιόν
των βασι)^νς Ααρείος in ahitj τοιηδε )&βων ανεσταυ- 
ρωσε, Ιόντα των βασιληιων διχαστέων ό Σανδο'ίχης έπι 
χρημασι άδικον δίχην έδίχασε. άναχρεμασ Ξένιος ων 
αυτού, λογιζόμενος ό Ααρεϊος, ενρέ οι πλέω άγαΟα των 
αμαρτημάτων πεηοιημένα ές οΐχον τον βασιληίον ευρών 
δε τούτο ό Ααρέίος, χαι γνους ως ταχύτερα αυτός η σο- 
φώτερα έργασμένος εΐη, Ό.υσε. βασι/έα μίν δη Ααρείον 
ούτω διαφυγών μη απολέσΟαι περιην, τότε δε ές rotv 
"Ελληνας χατσηλώσας έμελλε ου το δεύτερον διαφ/νγών 
ϊσεσ&αι· ώς γάρ σφεας είδον προσπλέοντας οι Ελληνες, 
μαΟόντες αυτών την γινομένην άμαρτάδα, έπιχναχχΗν- 
τες ενπετέως σφέας ειλον.

195. 'Εν τοντέων μιμ 'Λριδωλις ήλιων ηλω, τύραν
νος \Ό.αβάνδων των ίν Καρίτ], εν έιερτ] δ$ ό Πάφιος 
στρατηγός Πενϋύλος ό Αημονοου, υς ηγε μεν δνώδεχιτ 
νηας έχ Πάφου, άηοβαλών δε σφεων τάς ένδεκα τω χει- 
μώνι τώ γενομενιο κατά Σηπιάδα, μιμ ττ/ περιγενομένrj 
χαταπλεων in 'Αρτεμίσιον η/Λο. τούτους οΥ "ΕΏ.ηνες 
έξιστορησάνιες τά εβονί^ντο πυ&έσ&αι από της Ξέρξεω 
στρατιης, an on ίμη ον σι δεδεμένονς ές τον ΚορινΌΙων 
'ΐσ&μόν.

196. *Ο μεν δη ναυτικός ό των βαρβάρων στρατός, 
ηάρεξ των πεντεχαίδεχα νεών των εΐη ον Σανδώχεα 
στρατν(γέειν, άηίχετο ές *Αφέτας. Σίρξης δε χαι ό πεζός 
πορενΟεϊς διά ΘεσσαλΧης χαΥ*Αχαιίης έσβεβληχώς ην 
χα\ δη τριτσίος ές ΜηΙιεας, ίν Θεσσυλιρ μεν άμιλλαν 
ποιηοάμένος ίππων των έωυτον, αποπειρώμενος χαϊ της 
ΘεσσαλΧης !ίππου, πν&όμενος ώς άριστη εΐη των ίν ν£λ·

ΙΙεκοο. 111. G ·
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λησι * ενΤλα δη al 'ΕΜ.ψ ίδες Ίπποι ίλίποντο ποΌ.όν. των 
μίν νυν ίν Οεσσαλίτ] ποταμών *Ονόχωνος μοννοζ ον* 
απίχρησε τη στρατιμ το ρίεΟρον πινόμενος' των δε ίν 
Ayailrj ποταμών ρεόντων ονδε όσπερ μέγιστος ανιών ’ 
ίστι Ιϊπιδανός, ονδε οντος αντίσχε ει μη φλανρως.

197. *Ες *Αλον δε της *Αχαιίης απικομίνω Ξίοξη ο» 
κστηγεμονες της οδον βονλόμενοι το παν ίξηγΐεσ&αι 
tteyov ol έπιχώριον λόγον, τα περί το ίρόν τον Ααφν- 
στιον Αιος, ώς *Λ&όμας ό Αιόλου ίμηχαιησατο Φρίξο) 
μορον συν ’ΐνόΐ βονλενσας, μετεπεπα δε ώς ίχ χλεοπρο- 
πίου Αχαιοί πρστι&έΐσι τοΐσι ixeivov απογόνοισι αε· 
&λονς τοιονσδε' ος αν ή του γίνεος τοντου ποεσβντα- 
τος, τοντω ίπιταξαντες εογεσ&αι του πρντανηΐον, αντοι 
φύλακας εχονσι (ληϊτον δε xa)Jovoi τό πρντανηΐον οι 
Αχαιοί), ην δε ίσελ&η, ονχ εστι όχως εξεισι πριν η χλν- 
σεσ&αι μελλη · ώς τ ετι προς τοντοισι πολλοί ηδη των 
μελλόντων τούτων χλόσεσ&αι δείσαντες οΥχοντο απο- 
δράντες ίς αλλ.ην χώρην, χρόνου δε προϊόντος όπίσω~χα· 
τελ&οντες ην αλίσχωνται ίσελ&οιπες ίς τό πρντανηΐον, 
ως χλνεταί τε ίξηγέοντο, στίμμασι πας πνχασ&έις και 
ώς συν πομπή ίξαχ&είς. ταντα δε πάσχονσι οι Κντισ- 
σωρου του Φρίξον παιδός απόγονοι, διότι χα&αομόν 
ri/ς χώρης ποιούμενων \Αχαιών έχ χλεοπροπίον*Λ\λάμαν- 
τα τον Αίολου καί μεΐΐόιτων μιν χλνειν, απιχόμενος 
οντος ο Κντίσσωρος ίξ Αϊης της Κολχίδος ίρδνσατο, 
ποιησας δε τούτο τοΐσι ίπιγενομενοισι ίξ ίωντον μηνιν 
τον #βοΰ ίνίβαλε. είρξης δέ ταντα αχονσα; ώς χατα 
το άλσος ίγενετο, αυτός τε ιργετο αυτόν χαι τη στρα· 
τιη παση παρηγγειλε, των τε ’Α&άμαντος απογόνων την 
οϊχιψ ομοίως χαι τό τέμενος ίσέβετο.



198. Ταυτα μεν τά έν Οεσσαλίη ναι τά έν 'ΑχαιΙη · 
ύτΐο δε τούτων των χώρων ηίε ές την Μηλιδα παρά νόλ- 
τχον θαλασσής, {γ τω άμπωτίς τε να) ρηχίη ανα πάσαν 
fi^Qrtv γίνεται, περ) δε τον νόλπον τοντόν ίστι χώρος 
πεδινός, τη μεν ενρνς, τη δε να) χάρτα στεινός' περ) δε 
τον χώρον τούτον ονρεα υψηλά να) άβατα περίνληιει 
πάσαν την ΜηλΙδα γην, Τρηχίνιαι πέτραι ναλεδμεναι. 
πρώτη μεν νυν πόλις ίστ) tv τω νδλπο) ίόντι άπ 'ΑχαιΙης 
Αντιννρη, παρ* ην ποταμός Σπερχειός φέων £ξ Αίνιηνων 
ίς θαλασσαν έχδιδοΐ. άπό δε τούτον διά είνοσΐ νον 
σταδίων α)1ος ποταμός τω οιψομα νεΊται Ανρας,· τον 
βοηθεοντα τω ΙΙρανλεϊ ναιομένω λόγος ίστ) ccvαφαίΊ]- 
ναι. απο δε τούτον δι άλλων εϊχοσι σταδίων ά)Χος πο
ταμός ίστι ός χαλιέται Μϋ.ας.

199. Τρηχις δε πο)ας άπό τον Μελανός τούτον πο
ταμού πέντε στάδια -απέχει. τούτη δε ναι ενρντατόν 
ίστι πασης της χώρης ταντης έν των ονρέων ές θάλασ
σαν, νατ α Τρηχ)ς πεπόλισται * δισχϋαά τε γάρ χαί 
δισμνρϊα πΗθρα του πεδίου έστί. του δε ονρεος τό 
περιν.ληϊει την γην την Τρηχινίην, ϊστι διασψάξ προς 
μεσαμβρίην ΤρηχΊνος, διά δε της διασφάγος \Ασωπός 
ποταμός ρέει παρά την υπωριην τον ονρεος.

200. Εστι δε α)λος Φοινιξ ποταμός ον μέγας πρός 
μεσαμβρίην τον ^Ασωπόν, ός έν των ονρέων τούτων ψεων 
ές τον Ασωπόν έχδιδοϊ. νατά δε τον Φοίνινα ποταμόν 
στεινοτατον έσΐι· αμαξιτός γάρ μια μουνη δέδμητat* 
από δε τον Φοίνινος ποταμού πεντεχαίδεχα στάδιά έστι

- ές Θερμοπνλας. έν δε τω μεταξύ Φοίνινος ποταμού να} 
Θερμοπνλέων νώμη τε έστι τη οννομα *Ανΰηλη νείται, 
παρ ην δη παραρφέων 6 *Ασωπος ές θάλασσαν ένδιδοί,
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xal χώρος περί αυτήν ενρνς, έν τω Αημψρός τε ίρδν 
'.ίμηιχτνονίδος 'ίδρνται, καϊ εδραι εισ) Αμφικτνοσι καί 
αντον του *Λμφικτνονος Ιρόν.

201. Βασιλεύς μεν δη Ξερξης έστρατοπεδενετο τής
ΜηΙίδος iv τή Τρηχινίη, οϊ δέ δή "Ελληνες έν τη διόδω- 
χαλιέται δε δ χώρος οντος νπο μεν τών πλεόνων 'Ε).λή- 
νων Θερμοπνλαι, νπο δε τών έπιχωρίων και περίοικων 
Πνλαι. έστρατ οπεδενοντο μεν νυν έκάτεροι έν τοντοισι 
τοϊσι χωρίοισι, έπεκράτεε δε δ μεν τών προς βορήν άνε
μον έχόντων πάντων μέχρι Τρηχίνος, οι δε τών προς 
νοτον και μεσαμβρίην φερόντων το έπι ταντης τής 
ήπειρον. ι

202. ΎΙΙσαν δε οϊδε *Ελλήνων οι νπομένοντες τον 
Πίρσην έν τουτω τω χώροι Σπαρτιητέων τβ τριηκδσιοι 
δπΧίται καί Τεγεητίων και Μαντινέων χίλιοι, ήμίσεες 
έκατέρων, έξ 'Ορχομενου τβ τής Άρκαδίης είκοσι καϊ εκα
τόν και έκ τής λοιπής Ιίρχαδίης χίλιοι* τοσοντοι μεν 
!Αρκάδων' άπδ δε Κορίν&ου τετρακόσιοι και (mo Φλι- 
ονντος διηκόσιοι καϊ Μνκηναίων δγδώκοντα · οντοι μεν 
άπδ ΙΙελοποντήσον παρήσαν άπδ δε Βοιωτών Θεσπι- 
έων τε δπτακοσιοι και Θηβαίων τετρακόσιοι.

203. Προς τοντοισι έπίκλητοι έγένοντο Αοκροί τε 
οι ’Οπονντιοι πανστρατιή και Φωκίων χίλιοι. αυτοί γάρ 
σφεας οί "Ελληνες έπεκαλεσαντο, λέγοντες δι αγγέλων 
ώς αντοι μεν ιριοιεν πρόδρομοι τών άλλων, οί δε λοιποί 
τών συμμάχων προσδόκιμοι πάσαν είεν ήμέρην, ή θ ά 
λασσα τέ σφι εϊη έν φυλακή νπ Αθηναίων τε φρονρεο- 
μενη,καϊ Αιγινψίων καί τών ές τον ναντικδν στρατόν 
ταχ&έντων, καί σ<μ εϊη δεινόν ονδέν· ον γάρ &εδν είναι ij 
τον έπιόντα έπι τήν 'Ελλάδα, άλλ* αν&ρωπον είναι δί

ιοο
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χλνητόν ουδένα ουδέ ϊσεσ&αι τώ κακόν εξ άρχης γινο- 
μίνω ου συνεμίχ&η, τόΐσν δέ μεγίστοισι αχνών μέγιστα' 
()<{Βΐ)*ιν ών και τον έπελαυνοντα, ώς ιόντα θνητόν, άπδ 
τής δόξης ίΤεσέειν αν. οι δέ ταντα πυνχ) ανόμενοι έβοη- 
χϊεοτ ές την Τρηχίνα.

204. Τουτοισι ησαν μεν νυν χαΐ άλλοι στρατιγγοι 
κατά πόλιας έκαστων, δ δέ &ωιψαζόμεΐ'ος μά)4 <ττί* χ<η 
πύντος του στρατεύματος ηγεόμενος Λακεδαιμόνιος ην 
Λέων Ιδης ο 'Λναξανδρίδεω του Λέοντος του Ενρνχρατί- 
δεω του *Λναξάνδρον του Ενρνχράτεος του Πολυδώρου 
του *Λλκαμένεος του Τηλέκλου του 'Λρχίλεω του ’ΐίγησί- 
Αβω τοΰ Λορυσσον του Λεωβότεω του 'Εχεστράτου του 
"ΐίγιος του ΕνρνσΟένεος του Λριστοδημου του ’Λριστο-, 
μάχου του Κ)εοδαΙου του "νλλου του 1Ιίραχλίος, χτησά- 
μένος την βασιληιην έν Σπάρτη έξ απροσδόκητου.

205. Λιξών γάρ οΐ ιόντων πρεσβυτέρων άδεληεών, 
Κλεομένεός τβ καϊ Λωριέος, άπεληλατο της φροντίδας 
περί της βασιληί'ης. αποΟανόντος δε Κλεομένεος άπαι- 
δος ϊρσενος γόνου, Λωριέως τε ουκέτι έόντος, αλλά τβ- 
λεντησαντος και τούτον έν Σικέ)Jη, οντω δη ές Λεωνίδην

Θερμοίτυλας έπιλεξαμενος σιόρας τβ τους χατεστεωτας 
τριηκοσίονς, και τοίσι έτυγχανον παίδες έόντες. παρα
λαβών δέ άπίκετο χαϊ Θηβαίων τους ές τον άριΌ-μον λο
γιασμένος είπον, των έστρατι^γεε Λεοντιάδης δ Ενρν- * 
μάχου. τ ουδέ δέ e*tvexa τοντονς σπονδήν έποιησατο 
Λεωνίδης μουνους *Ε)1ήνων παραλαβείν, δη σφέων με- 
γά)ως χατηγόρψο μηδίζειν παρεχάλεε ων ές τον πόλεμον
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κλέΧων ειδέναι, εΤτβ σνμπέμψονσι είτε χαι άπερέονσι έχ 
τον έμφοτνίος την 'Ελλήνων σιψμαχίην * οι δέ άλλοηρο- 
νεοντες επεμπον.

206. Τοντους μεν τους αμφι ΑεωνΙδην πρώτους 
απέπεμψαν Σπαρτιηται, ϊνα τοντονς ορώντες όί αΟ.οι. 
σύμμαχοι στρατενωνται, μηδέ χαι οντοι μηδίσωσι, ην 
αντονς πνν&άνωνται νπερβ άλλο μένους · μετά δέ, Πορ
νεία γάρσφ ι ην έμποδών, ϊμεΏ.ον όρτ άσαντες καί φν- 
λχκχας λιπαντές Ιν τη Σπάρτη νατά τάχος βοη&ίρειν 
ηανδημεί. ως δέ χαί οι λοιποί των συμμάχων ένένωττο 
χαί αυτοί ετερα τοιαντα ποιησειν ην γάρ χατά τώντδ 
’Ολυμπίάς τοντοισι τοΊσι πρηγμασι σνμπεσονσα · ονχων 
δοχέοντες χατά τάχος οντω διαχρι&ησεσ&αι τον έν Θερ- 
μοπνλησι πόλεμον επεμπον τους προδρόμους, οντοι μεν 
δη οντω διενένωντο ποιησειν.

207. Οι δε Ιν Θερμοπυλησι "Ελληνες, έπειδη π Ο. ας 
έγένετο της έσβολης 6 Πέρσης, χαταρρωδέοντες έβονλεν- 
οντο περί άπαλλ.αγης. τοΊσι μέν νυν άλλ.οισι Πελοπον- 
νησίοισι έδόχεε (λχλονσι Ις Πελοπόννησον τον ’ΐσ&μόν 
εχειν Ιν ψυλαχη · Αεωνίδης δέ Φωχέων χαι Αοχρών πε-  ̂
ρισπερχεοντων τη γνώμη ταντη αντον τε μένει ν έψηφί- 
ζετο, πέμπειν τε αγγέλους ές τάς πόλιας χελενοντάς σφι 
έπιβοη&έειν ως έόντων αυτών ολίγων στρατόν των Μη- 
δων άλέξασ&αι.

208. Ταντα βονλενομένων σφέων, ϊπε ι̂ιπε Ξέρξης 
χατάσχοπον ιππία ιδεσ&αι όχόσοι τέ εισι χαι ο τι ποι- 
έοιεν. άχηχόεε δέ ϊτι ιών Ιν ΘεσσαλΙη, ως άλισμένη εΐη 
ταντη στρατιη ολίγη, χάϊ τους ηγεμόνας, ώς εϊησαν Αα~ 
χεδαψόνιοί τε χαι Αεωνίδης ιών γένος 'j/ραχλεΐδης. ώς 
δέ προσέλασε ο ίππους προς το στρατόπεδον, έΟψΊιό
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70 και κατωρα παν μεν ον ίο  στρατόπεδον τους γϊ*ρ 
εσω τ£ταγμένονς τον τείχεος, το ανόρθωσαντες έίχον έν 
φνλακη, ονκ οΐά τβ ην κατιδίσθαι" ο δετούς ϊξω έμάν- 
tiure, τοΊ,σι προ τον τείχεος τα όπλα εκειτο. ιτνχον δε 
τοντον τον χρόνον Λακεδαιμόνιοι εξω τεταγμενοι. τονς 
μεν δη ωρα γνμναζομένονς των άνδρών, τονς δέ τάς κό- 
μας κτενιζομένονς. ταντα δη θεώμενος έθώνμαζε καί 
το πλήθος έμάνθανε. μαθων δέ πάντα άτρεχεως, άπη- 
λαννε όπίσω κατ ησνχΐην οντε γάρ τις έδίωκε, άλογίης 
τε ένεκνρησε ποΏ.ης ■ άπελθων δέ Ό,εγε προς Εέρξεα 
τάπερ όπώπεε πάντα.

209. *Λχονων δέ Ξίρξης ονκ είχε σνμβαλέσθαι το 
έόν, ότι παρασκενάζοιντο ώς άποί&νμενοί τε και άπολέ- 
οντες κατα δνναμιν * αλλ’ αντω γελοία γάρ έφαίνοντο 
ποιέειν, μεταπεμψατο Λημάρητον τον 9Λρίστωνος Ιόντα 
ίν τφ στρατόπεδό), άπικόμενον δέ μιν είρωτα Ξέρξης 
εκαστα τον των, έθέλων μαθέειν το ποιενμενον προς των 
Λακεδαιμονίων, ο δέ είπε · ’/Ικονσας μεν μεν και πρό- 
τερον, εντε ορμώμεν έπί την 'Ελλάδα, περί των άνδρών 
τούτων άχονσας δέ γϋ,ωτα με εθεν λέγοντα τηπερ 
ωρων έκβησόμενα πρηγματα ταντα · έμοϊ γάρ την άλη- 
θηίην ασκεειν σντία σεν, ω βασι)&ν, άγων μέγιστος 
έστι. άκονσον δέ καί ννν. οι άνδρες οντοι άπίκαται 
μαχεσόμενοι ημίν περί της έσόδον, και ταντα παρα
σκευάζονται. νόμος γάρ σφι οντω εχων έστ 1· έπεάν 
μίΐλωσι κινδννενειν τη ψνχη, τότε τάς κεφαλάς κοσμεον- 
ται. έπίστασο δέ, ει τοντονς τε καί τό νπομένον έν 
Σπάρτη καταστρέψεαι, ϊστι ονδέν ςίλλο έθνος ανθρώ
πων τό σε, βασιλεν, νπομενέει χεΊρας άνταειρόμενον 
ννν γάρ προς βασιλήιψ τε καλλίστψ των έν “Ελλησι

LIB.  VI I .  CAP.  205 —  209.
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ηροσφέρεαι και άνδρας άρίστονς. Κάρτα τ8 δτ/ άπιστα 
Λίρζ$ έφαίνετο τά λεγάμενα είναι, και δεύτερα έπειρωτα 
άντινα τρόπον τοσ οντοι Κοντές τΐ} εωντον στρατίfj μα- 
χέσονται. ο δε είπε" SL βασιλεν, έμοι χράσθαι ώς άν- 
δρι ψενσττ], ψ· μη ταντά τοι ταντη ένβτ} ijj εγώ λέγω.

210. Ταυτα )Jf(av ονκ ιπειθε τον Ξέρξεα. τέσσέ
ρας μεν δη παρεξηκε ημέρας, (Χπίζων αϊεί σφεας απο- 
δρησεσθαι· πέμπτη δε, ώς ονκ άπαλλΛσσοντο, αλλά οι 
έφαινοντο αναιδείη τβ και αβονλίτ} διαχρεώμενοι μένειν, 
πέμπει έπ αντονς Μηδονς τβ και Κισσίονς θνμωΌ ε)ς, 
έντειλάμενός σφεας ζωγρησαντας άγειν ές όψιν την εαυ
τόν. ως δ* έπέπεσον qrεράμενοι ές τονς'Ελλψας οι Μηδοι, 
επιτπον πολλοί, άλίοι δ* έπεσηΐσαν και ονκ άπηλαννον, 
καίπερ μεγάλως προσπταίοντες. δηλον δ* ίποιβνν παντί 
τεω και ονκ ήκιστα αντω βασιλέϊ, ότι πολλοί μέν άν
θρωποι ειεν, ολίγοι δε άνδρες. έγίνετο δε η συμβολή δι 
ημέρης.  ̂ -

211. *Επεί τβ δε οι Μηδοι τρηχέως περιείποντο, έν- 
θαντα οντοι μεν νπεξηίσαν, οι δε ΓΙέρσαι έκδεξάμενοι 
έπηϊσαν, τονς αθανάτους έκάλεε βασιλεύς, των ηρχε 
*Υδάρνης, ως δη οντοί γε ενπετέως κατεργασόμενοι. ώς 
de και οντοι σννίμισγον τοισι "Ελλησι, ονδέν πλέον έφέ- 
ροντο της στρατιης της ΛΤηδικης άλλα τά αντά, άτε έν 
στεινοπόρω τβ χορη* μαχόμενοι και δόρασι βραχντέροισι 
χρεωμένοι ηπερ οί Ελλ.ηνες, και ονκ εχοντες πληθεϊ χρη- 
σασθαι. Λακεδαιμόνιοι δε έμάχοντο άξίως λόγον, άλλα 
τβ άποδεικννμενοι έν ονκ έπισταμένοισι μάχεσΟαι έξε- 
πιστάμενοι, και οκως ίντρέψειαν τα νώτα, άλέες φενγε- 
σκον δήθεν, οι δε βάρβαροι όρέωντες φεύγοντας βοη τβ 
και πατάγω έπηϊσαν· οί δ* αν καταλαμβανόμενοι νπέ-
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στρεφον άντίοι είναι, τοίσι βαρβάροισι, μεταστρεφόμενοι 
δέ νατέβαλλον ηληϋέί αναρίθμητους των ΙΙερσέων i'm- 
πτον δε ναι αυτών των Σπαρτιητέθ)ν ένθαντα ολίγοι, 
έττει δε ουδέν έδυνέατο παραλαβείν οι Πέοσαι της έσοδου 
ηειρεώμενοι ν.αϊ νατά τέλεα ναϊ ηαντοιως προσβάλλον· 
τες, άηηλαυνον οπίσω.

212. *Εν ταυτησι τησι ηροσόδοισι της μάχης λίγε- 
ται βασιλέα θηευμενον τρϊς άναδραμεΐν έν του -θρόνου, 
δείσαντα περί τη στρατί η. Τότε μεν ου τω ηγωνίσαντο, 
τη δ* υστεραίη οί βάρβαροι ουδέν άμεινον άέθλεον · 
άτε γάρ όΜγων ιόντων, έλπίσαντές σφεας νατατετρωμα· 
τίσθαι τε ν-al ουκ ο'ίους τε ϊσεσθαι ετι χείρας άνταεί- 
ρασθαι σννέβα)1ον. οί δέ "Ελληνες νατά τάξις τε ναι 
νατα εθνεα νενοσμημένοι ησαν ναί έν μέρεί Έκαστοι 
έμάχοντο, πλην Φωκίων · ουτοι δέ ίς το ουρος έτάχθη- 
σαν, φ/υλάξοντες την ατραπόν, ώς δέ ουδέν ενρισνον 
άλλοιότερον οί ΙΙέρσαι η τη προτεραίη ένώρων, άτρη· 
λαυνον.

213. ^Απορίοντος <5β βασιλέος ο τι χρησεται τώ πα- 
ηεοντι πρηγματι, 'Επιάλτης δ Ευρυδημου, άνηρ Μηλιενς, 
ήλθε οι ές ίαγους ως μέγα τι παρά βασιλέος δονέων οΥ- 
σεσθαι, εφρασε τε την ατραπόν την διά του ον(>εο£ 
φέρουσαν ές Θερμοπυλας, ναι διέφθειρε τους τ αυτή 
υπομείναντας 'Ελλήνων. ύστερον δέ δείσας Λακεδαιμο
νίους Έφυγε ές Θεσσαλίην, ναI οί φυγόντι υπό ιών IIν- 
λαγόρων, τών*Λμφιντνότων ές την ΙΙνλαίην σνλλεγομέ- 
νων, άργυριον έπενηρνχθη. χρόνο) δε ύστερον, νατηλθε 
γαρ ές 'Αντινυρην, απίθανε υπό *Λθηνάδεω, άνδρός 
Τρηχινίου. ό δε *ΛΘηνάδης ουτος άπέντεινε μέν 'Επιαλ- 
τεα δι* άλλην αΐτίην, την έγώ έν τοίσι οπισθε λόγοισι
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σημανέω, έτιμτρλη μέντοι νπό Λακεδαιμονίων ονδεν ησ- 
σον. ’Επί άλτης μεν οντω ύστερον τούτων άπέ&ανε.

214. *Εστι δε ετερος λεγάμενος λόγος, ως *Ονητης τβ 
6 Φαναγορεω, άντ,ρ Καρνστιος, και ΚορνδαΌ.ός Λντι- 
κνρευς είσΐ οί εϊπαΐ’τες προς βασιλέα τοντονς τονς λό
γους και περιηγησάμενοι το ονρος τοίσι Πέρσησι, 
ονδαμώς ΐμοιγε πιστός, τούτο μεν γάρ τωδε χρη στα- 
■&μωσασ&αι, on οι των *Ε)1ψων ΤΙνλαγόροι έπεκηον- 
ξαν ονκ έπι *Ονητη τβ και ΚορνδσΏ.ω άργνριον ά)Χ 
έπι Επιαλτη τω Τρηχπίο), πάντως κον το άτρεκέστατον 
πν&ομενοι · τούτο δε φενγοντα τον *Επιάλτην τούτην 
την αιτίην οϊδαμεν. είδείη μεν γάρ αν και ίων μη Μη- 
λανς ταντην την ατραπόν 3 Ονητης, ει τη χωρη ποΧλά 
ωμιληκως εϊη’ αλλ 3Em άλτης γάρ έστι ό π εριηγησάμέ
νος το ονρος κατά την ατραπόν, τούτον αίτιον γράφω.

215. Ξέρξης δε, έπεί ο» ηρεσε τά νπεσχετο ό 3Επι-» 
άλτης κατεργάσεσ&αι, αύτίκα περιχαρής γ  εν ό μένος} 
επεμπε Υδάρνεα και των έστρατηγεβ <Υδάρνης. ώρμεα- ' 
το δε περί λύχνων άφάς έχ τον στρατοπέδου, την δε 
ατραπόν ταντην έξενρον μεν οί έπιχωριοι Μηλιέες, έξεν- 
ροντες δε Θεσσαλοισι κατηγησαντο έπι Φωκέας, τότε 
οτβ οι Φωκέες φρ άξαντες τείχεί την έσβολήν ησαν Ιν 
σκέπη τού πολέμου· εκ τβ τοσούδβ κατεδέδεκτο έούσα 
ονδεν χρηστη Μηλιεύσι.

216. "Εχει δε ωδβ η ατραπός αυτή * άρχεται μ εκ 
απο τον Ασωπόν ποταμού τού διά της διασψάγος ζέ
οντος, οννομα δε τω ονρεϊ τοντω και τη άτραπω τώντό 
κείται, Ανοπαια · τείνει δε η Ι4νόπαια αντη κατά ράχιν 
τον ονρεος, λήγει δέ κατά τβ Αλπηνόν πόλιν, πρωτην 
έ ον σαν των Λοκρίδων^ προς των Μηλιέων, και κατά
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Μελάμπνγόν τβ καδόμενον )ί&ον ναι hut a Κερκώπων 
έδρας, τη vat το στεινοτατόν icrtL

217. Κατά ταντην δη την ατραπόν vat οντω εχον- 
σαν οι Πίρσαι, τον * Ασωπόν διαβάντες, έπορενοντο πά
σαν την ννντα, iv δεξιή μέν Υχοντες ονρεα τά ΟιταΙων, 
έν αριστερή δε τά Τρηχινίων. ηως τβ δη διίφαινε, ναι 
οι έγίνοπο in άκρωτηριω τον ονρεος. νατά δέ τοντο 
τον ονρεος έφνλασσον, ώς ναι πρότερόν μοι δεδηλωται, 
Φωκίων χίλιοι όπ)Χται, ρνόμενοί τβ την σφετίρην χώρην 
ναι ηρονρίοντες την ατραπόν. η μεν γάρ κάτω έσβολη 
έφν)άσσετο νπο των εΥρηται, την δε διά τον ονρεος 
άτραπον έϋελονκΑ Φώκιες νποδεξαμενοι Αεωνίδη έηώ- 
λασσον.

'ί

218. *Εμα&ον δέ σηεας. οι Φώκιες ωδε άναβεβηκό- 
τας· άναβαίνοντες γάρ έλάνβανον οι Πίρσαι το ονρος 
παν έόν δρνων έπίπδον. ην μεν δη νηνεμίη, ψόηον δε 
γινόμενόν πολ).ον, ώς οίνος ην φνλλων νπονεχνμενων 
νπο τόϊσι ποσι, ανά τβ ιδραμον οι Φώκιες ναι ένίδννον 
τα όπλα, ναι αντίκα οι βάρβαροι παρησαν. ώς δέ είδον 
άνδρας ίνδνομίνονς όπλα, έν -Οώνματι έγίνοντο* Iλπό- 
μενοι γάρ ονδίν σφι φιχνησεσ&αι άντίξοον, ένεκνρησαν 
στρατω. έν&αντα cΥδάρνης ναταρρωδησας μη οι Φώ
κιες ϊωσι Αακεδαιμόνιοι, εΥρετο τον *Επιάλτεα ποδαπος 
εΥη δ στρατός · πν&όμενος δέ άτρενίως διίτάσσε τονς 
Πίρσας ώς Ις μάχην, οι δέ Φωκίες ώς ίβ άλλο ντο τοίσι 
τοξενμασι ποΏΑϊσΙ τβ ναι πνκνοΊσι, οΥχοντο φενγοντες 
έπι τον ονρεος τον κόρνμβον, έπκτισμένοι ως έπι σφίας 
ώρμη&ΐ]σαν αρχήν, ναι παρεσνεναδατο ως αποδομένοι. 
Ουτοι μέν δη ταντα έφρόνεον, οι δέ αμφι 'Επιάλτεα vat

ι
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*y5ft̂ reor ΤΤέρσαι Φωκίων μεν ονδένα λόγον ίποιενπο, 
οι δε και ίβ mvov ro ονρος κατά τάχος.

219. Τοίσι δε έν Θερμοπνλ.ησι ίονσι'ΕΧλφ'ων πρω
ί  ον μεν ό μόνης Μεγιστίης, ίσιδών ίς τα ίρά, εφρασε 
τον μϋΧοντα εσεσ&αι άμα ηοί σφι θάνατον ’ επί δε και 
αντόμολοι ϊσαν οι ίξαγγείλανιες των Περσιών την πε
ρίοδον. οντοι μεν ετι ννκιος ίσημηνσν, τρίτοι δε οι ημε
ροσκόποι καταδραμόντες άπο των άκρων ηδη διαφαι- 
νονσης ημέρης. έν&αντα ίβονλενονιο οι Ελληνες, καί

' σφεων ίσχίζοντο αί γνώμαι · οι μεν γάρ ονκ εων την 
τόξιν ίκλιπέίν, οι δε άιτετεινον. μετά δε τοντο διακρι- 
\Κντες οι μεν άπα)Χόσσοντο καί διασκεδασ&έπες κατά 
πόλις έκαστοι έιρόποντο, οι δε ανιών άμα Λεωνίδη μέ- 
νειν ανιόν παρασκενόδατο.

220. Λέγεται δε καί, ως αυτός σφεας άπέπεμψε 
Λεωνίδης, μη άπόλωνται κηδόμενος’ αντω δε καί Σπαρ- 
τιψέων τοίσι παρεονσι ονκ εχειν ενπρεπέως ίκλιπέίν την 
τόξιν ίς την ήλ&ον φνλόξοντες αρχήν, ταντη καί μάλ
λον τη γνώμη πλεΐσιός είμι, Λεωνίδην, Ιτιεί τa ησ&ετο 
τους σνμμόχονς ίόντας απρο&υμονς καί ονκ ί&έλοιτας 
σννδιακινδννενειν, κελενσαί σφεας άπαλλόσσεσ&αι, αν
τω δε άπιέναι ον καλώς εχειν. μένοντι δε ανιόν κλέος 
μέγα (λείπειο, καί η Σπάρτης ευδαιμονίη ονκ ίξηλείφετο. 
έκέχρηιο γάρ νπο της Πν&ίης τοίσι Σπαριιψησι χρεω- 
μένοισι περί τον πολέμου τούτον ανιίκα κατ' άρχάς 
ίγειρομένου, η Λακεδαίμονα άνόστατον γενέσ&αι νπο 
των βαρβάρων, η τον βασιλέα σφέων άπολέσ&αι. τανια 
δε σφι Ιν επεσι έξαμέτροισι χρα λέγόντα ώδε·

Ύ μΐν δ*, ώ Σπάρτης οϊέητορες ενρνχόροιο,
ξ  μίγα αοτν Ιρικυδίς νπ άνΰράαι Πιροείδτρ*

H E R O D O T I
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πέρθιχαι, η τό μίν ουχί, άφ 'Ηραχλίος όί γ<νΙθλης 
πινθήοη βαοιλη φθίμινον Ααχιόαίμονος ονρος. 
ού γάρ τον ταύρων οχηοη μένος ονόί λιόντων 
άντιβιην' Ζηνός γάρ ΐχιι> μένος' ονόέ & ςημϊ 
οχηοιοθαι, πριν τώνό* ϊτιρον όιά'πάντα όάοηται,

Ταντά τε δη έπύ&γόμενον Αεωνίδην, και βονλόμενον 
-χλεο; καταθέσθαι μοννων Σπαρτιητέων, αποπέμψυι 
τους συμμάχους μάΏ.ον η γνώμη διενεχθένιας ο'ΰτω 
άκόσμως οϊχεσθαι τους οιχομένονς.

221. Μαρτνριον δέ μοι καί τόδε ονκ έλάχιστον τού
τον πέρι γέγονε· ον γάρ μοννον τους άλλους, αλλά και

, τον μόνην ος ειπετο τι} στρατιί) ταντrj, Μεγιστιην τον 
*Ακαρνηνα, λεγόμενον είναι τα ανέκαθεν από Μελάμπο- 
δος, τούτον τον εΥπαντα έκ των ίρών τα μΰΐοντά σφι 
έκβαίνειν, φανερός ίστι ΑεωνΙδης αποπέμπων, ινα μη 
σνναπόληταί σφ,ι. δ δε άποπεμπόμενος αυτός μεν ονκ 
απελίπετο, τον δε πάΐδα σνστρατενόμενον, ιόντα οι 
μοννογενέα, άπέπεμψε.

222. Οι μέν νυν σύμμαχοι οϊ άποπεμπόμενοι οΥ- 
χοντό τβ άπιόντες και έπείθοπο ΑεωνΙδϊ] · Θεσπιέες δε 
%αι Θηβαίοι κατέμειναν μουνοι παρά Αακεδαιμονίοισι. 
τούτων δέ Θηβαίοι μέν άέκοντες Υμενον καί ου βονλόμε- 
νοι (κατείχε γάρ σφ>εας ΑεωνΙδης έν όμηρων λόγιο ποι
ούμενος), Θεσπιέες δέ έκόντες μάλιστα · οΥ ονκ Υφασαν 
απο)Λπό*'τες Αεωνίδην και τους μετ αυτόν άπαλλαξε- 
σθαι, αλλά καταμείναντες σνναπέθανρν. έστρατηγεε δέ 
αυτών Αημόφιλος Αιαδρόμεω.

223. Λίρξης δέ έπει ήλιον άνατείλαντος σπονδάς 
έποιησατο, έπισχών χρόνον Ις άγορης κον μάλιστα πλη- 
θώρην πρόσοδον έποιέετο' καί γάρ έπέσταλτο έξ ’Em-
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άλτεω οντω* από χάρ του ονρεος η χατάβασις σνντο- 
μωτέρη τε icm χαι βραχύτερος ο χώρος πολλόν, ηττερ η 
περίοδός τε χαϊ άναβα σις. οΐ τε δη βάρβαροι ol άμηι 
Ζίρξεα προστμσαγ, χαϊ ol άμηλ Αεωνίδην ώς
την ini χλανάποι έξοδον ποιενμενοι, ηδη πολλώ μάλλον η 
χατ άρχάς ίπεξηίσαν Ις το ενρντερον του αχχενος. το 
μεν γαρ ϊρνμα του τείχεος (φυλασσετο, οι δε άνά τάς 
προτίρας ημέρας νπεξιόντες ig τα στεινοπορα ίμάχοντο. 
τότε δη σνμ μίσχοντες ϊξω των στεινών ϊπιπτον πλη&εί 
πολλοί των βαρβάρων · όπισ&ε χάρ οι ηγεμόνες των τε- 
λιων ϊχοντες μάστιγας ερράπιζον πάντα άνδρα, αιεί ές 
το πρόσω Ιποτρννοντες. ποΏλ ϊ μεν δη ίσέπιπτον αυ
τών ίς την &άλασσαν χαι διε<ρ&είροντο, πολλω δ* ιτι 
πλεννες χατεπατεοντο ζωοι νπ άλληλων · ην δε λόχος 
ονδείς του άπολλνμένον. άτε γάρ έπιστάμενοι τον μέλ
λοντα σφ« εσεά&αι Όάνατον ix των περαόντων το ον- 
ρος, άττεδείχνυντο ρώμης όσον είχον μεγιστον ig τους 
βάρβαρους παραχρεώμενοί τε χαι άτίοντες.

224. Αόρατα μεν νυν τοίσι πλεόνεσι αυτών τηνιχαντα 
έτνχχανε χατεηγότα ηδη, οι δε τοίσι ξίφεσι διεργάζοντο 
τους Περσας. χαι Αεωνίδης τβ ίν τοντοι τώ πόνοι πίπτει 
άνηρ γεν ο μένος αρκττος, χαι ετεροι μετ αυτόν όνομα- 
στ οι Σπαρτιητίων, τών εχώ ώς άνδρών άξιων γενομένων 
ίπυΟόμην τά ουνόματα * invOojnjv δε χαι απάντων τών 
τριηχοσίων. χαι δη χαϊ Περσιών πίπτουσι έν&αντα 
άλλοι τε πολλοί χαι όνομαστο», Ιν δε δη χαι Ααρείον 
δυο παίδες, *Αβροχόμης τε χαι 'Υπερόν Οης, ix της *Αρ- 
τανεω Ονχατρός Φραταγοννης χεχονότες Ααρείω. . ό δε 
Αρτανης Ααρείον μεν τον βασιλεος ην άδελγεός, <Υστά- 
σπεος δε τον Αρσάμεω πάίς’ ος χα* ίχδιδονς τίμ Ον-

■ -Μ-



I l lLIB. VII. CAP. 223 22G.

γατίρα Λαρείοι τον οίκον πάντα τον εωντον έπέδωχε, 
ως μοννου οί έονσης ταντης τέκνου.

225. Σίρξεώ τβ δη δύο άδείηεοι ένθαντα πίπτονσι 
μαχεομεΐ'οι υπέρ τον νεκρόν τον Λεωνίδεω, Περσέων τβ 
ναι Λακεδαιμονίων ώΰισμος έγενετό ποΜ.δς, ές ο τούτον 
τε αρετμ οί "Ελληνες νπεξείρνσαν και έτρέψαντο τους 
έναντίονς τετράκις, τοντο δέ σνϊεστηκεε μέχρι ον οί 
συν 'Επιάλτη παρεγενοντο. ώς δέ τοντονς ηκειν έπνϋ ον- 
το οί'Είληνες, ένθεντεν ηδη έτεροιοντο το νείκος. ες τβ 
γάρ το στεινδν της οδού άνεχώρεον δπίσω, καϊπαρα- 
μενψάμενοι το τείχος, έλθόντες ί'ζοντο έπι τον κολωνον 
πάντες άλίες οί άλλοι πλην Θηβαίων, ο δέ κολών ός έστι 
ίν τ;/ έσάδω, άκου νυν δ λίθινος λέων εστηκε έπϊ Λεω- 
νιδμ. έν τοντω σφεας τω χώροι άλεξομένονς μαχαίρΐ]σι, 
ΐοΊσι ανιών έτνγχανον ειι περιεονσαι, και χερσι καί 
στδμασι κατέχωσαν οί βάρβαροι βάλλοντες> οι μεν έξ 
(ναντίης έπισπόμενοι και το ερχμα τον τείχεος σνγχώ- 
σαντες, οί δέ περιελϋ όντες πάντοθε περισταδόν.

22G. Λακεδαιμονίων δέ κα) Θεσπιέων τοιούτων γε
ν ο μενών , όμως λέγεται άριστος άνηρ γενεσθαι Σπαρ- 
τιητης Λιηνέκηςί τον τοδε φασί είπείν το έπος πρίν η 
σνμμϊξαί σφεας τοΊσι Μηδοισι, πνθόμενον προς τεν 
των Τρηχινίων, ώς Ιπεάν οί βάρβαροι άπιέωσι τά το
ρεύματα, τον ήλιον νπο τον πληθεος των ο ιστών άπο- 
κρνπτονσΐ’ τοσοντό τι πλήθος αυτών είναι· τον δέ ονκ 
έκπλαγέντα τοντοισι είπείν, έν άλογίΐ] ποιενμενον το 
των Μηδων πλήθος, ώς πάντα σφι αγαθά  ο Τρηχίνιος 
£ε~ινος άγγέΏ.οι, el άποκρνπτυντων των Μηδων τον ήλιον 
νπο σχιη ϊσοιτο προς αυτούς η μάχη και ονκ έν ηλίφ.

0
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ταντα μεν χαι ά)Χα τοιουχότροπα υτεά φασι Λιηνέχεα 
τον Λακεδαιμόνιον hnea&ai μνημόσυνα.

227. Μετά δέ τούτον αρίστευα at, λέγονται, Λακε
δαιμόνιοι δυο αδελ^εοϊ, Αλφεός τε και Μόρων, *Ορσι- 
ψόντου πάιδες. Θεσττιέων δε ενδοχίμεε μά)αστα τω ον- 
νομα ην Λι&υραμβος Αρματίδεω.

228. Θαφ&εΊσι δέ σφι αντου τανττ) τχπερ ϊηεσον, 
και τοίσι πρότερον τε)£υτησασι η υπό Λεωνίδεω an ο- 
πεμφ&έντας οΧχεσ&αι, έπιγέγραπται γράμματα λέγονια 
τάδε *

Μνριάανν ποτό τηδι τριηχοΰίαις έμάχοντο 
Ιχ Πελοποννάσου χιλιάδες τίτορες.

Ταντα μεν δη τοίσι πασι έπιγέγραπται* τοίσι δέΣπαρ- 
τιητησι ιδίη.

’Λ  ζεΧιί, άγγίλλειν ΛαχεδαιμονΙοις, ότι τηδε 
χιιμι&α χοΐς χεινων (ιήμαοι πει&όμενοι.

Λαχεδαιμονίοισι μέν δη τούτο* τω δε μάντι τάδε'
Μ νήμα χόδι χλεινοϊο Mtyafxiar όν ποτέ Μ  ή δ οι . 

Σπερχειόν ποταμόν χτεΐναν άμειψάμενοι,
μάνχιος, ος τότε Κηρας ΙπερχομΙνας οάφα ειδώς 

ονχ ϊτλη  Σ πάρτης ηγεμόνας προλιπεΧν.
*Επιγραμμασι μέν νυν και στηλησι, εξω η το τον μάνχιος 
έπίγραμμα, Αμφιχτυόνες εΐσί σφεας οι έπικοσμησαιτες · 
το δε του μάνχιος Μεγιστίεω Σιμωνίδης ο Λεωπρέπεός 
έστι χατα ξεινίην ό έ~χιγράχμας.

229. Λυο δε τούτων των τριηχοσίων λέγεται Ενρυ- 
τον τε χαι Αριστόδημόν, παρεόν αντοΐσι αμφοιίροισι 
χοινο/ λογω χρησαμένοισι η αποσω&ηναι όμον ές Σπάρ
την, ώς μεμετιμένοι τβ ησαν έχ τον στρατοπέδου υπό 
Λεωνίδεω χαί χατεχέατο έν *ΛλπηνοΧσι οψ^αλμιώνχες ές 
το έσχατον, η εΧγε μη έβονλοηο νοστησαι, απο&ανέει*
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άμα τοισι άλλοισι, παρεόν σφι τούτων τά ετερα ποιέειν 
ονκ έθελησαι όμοφρονέειν, άλλα γνώμη διενειχϋέντας 
Ενρντον μεν πυϋόμενον την των ΙΙερσέων περίοδον, αι
τήσανε ά τβ τά όπλα και ένδυντα, άγειν αυτόν κε)^νσαι 
τον είλοπα ές τους μαχομένονς' οκως δε αν τον ηγαγε, 
7ον μεν άγαγόντα οΥχεσϋαι φΒνγοντα, τον δέ έσπεσυντα 
ές τον όμιλόν διαφϋαρψαι, Αριστόδημον δέ λειποιρν- 
χέοντα λβιφΟψαι. βι μεν νυν ην μουνον^Αριστόδημον 
άλγησαντα άπονοστησαι ίς Σπάρτην, η και ,όμον σφέων 
άμφοτέρων την κομιδην γενίσ&αι, δοκέειν έμόι ονκ αν 
σφι Σπαρτιητας μηνιν ονδεμίαν προσϋέσΟαΐ' νννι δι 
του μέν αυτών άπυλομένου, τον δε της μεν αυτής έχομέ- 
νου προφάσιος, ονκ έθέλησαντος δέ άποΌνησκειν, άναγ* 
καίως σφι εχειν μηνίσαι μεγάλως Αριστόδημό),

230. ()1 μέν νυν ο υ τ ω  σωθηναι λέγονσι,Αριστόδη- 
uov ές Σπάρτην και διά πρόφασιν τοιηνδε· οί 5β άγγε
λον πεμφϋέντα έκ του στρατοπέδου, έξεόν αντίο κατα- 
)apeTv την μάχην γινομένην ονκ έθείησαι, άλλ* νπομεί- 
ναντα Ιν τη όδω περιγενέσΟαι· τον δέ σννάγγελον αν- 
του απικομενον ές την μάχην άποθανεΐν.

231. Λπονοστησας δέ ές Λακεδαίμονα ο Αριστό
δημος όνειδος ίβ είχε και άτιμίην πασχών δέ τοιάδε 
ψιμωτο, ουτβ οι πυρ ονδεις εν am Σπαρτιητέων, ούτε 
διελέγετο, ονειδός τβ είχε ο τρέσας*Αριστόδημος καλεό- 
μένος. άλλ* ό μέν έν τη έν Πλαταιησι μάχη ,άνέλαβε 
πασαν τ?/ν έπενεχΟ εισάν οι αιτίην.

232. Λέγεται δέ καί άλλον άποπεμφϋέντα άγγελον 
ές ΘεσσαΜην των τριηκοσίων τοντων περιγενέσθαΐ, τω 
ουνομα είναι ΠαντΙτην νοστησαντα δένονταν ές Σπάρ-
ιΤψ, ώς ψΙμωτο, άπάγξασ&αι.

Ηκαοη. ΙΓΪ. II
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233. Ο» δε Θτ[βαίοι, των ο Λεοντιάδηc έστρατήγεε,
τίως μέν μετά των 'Ελλ.ι'νων έόπες έμάχοντο, νπ άναγ-
χαίης έχομενοι, προς την βασιλέας στρατιην* ώς δε είδον
χατπιέρτερα των Περσιών γινόμενα τα π ρήγματα, ον-
τω δη των σνν Λεωνίδη *ΕΧ).ψ'ων έπειγομένων έπ* τον
χολωνόν, άηοσχισ&έντες τοντων χεΤράς τε προέτεηον χαϊ
ηίσαν άσσον των βαρβάρων, λεγοντες τον άλη&έστατον
των λόγων, ώς ναι μηδίζονσι χαι γην τε χαι νδωρ έν
πρώτοισι ίδοσαν βασιλέΐ, υπο δε άναγχαίης έχόμενοι ές
Θερμοηνλας οπιχοίατο, ναι άναέτιοιείεν τον τρωματος
τον γεγονότος βασιλέΐ * ώστε ταντα λεγοντες περιεγί-
νοντο · ειχον γαρ χαϊ Θεσσαλονς των λόγων τοντων
μαρτνρας. Ον μέττοι τά γε πάντα εντνχησαν· ως γαρ
αντονς ϊλαβον οι βάρβαροι έλ\λόντας, τονς μεν τινας
χαϊ σπέχτειναν προσιόντας, τους δε πλεννας αϊτών χε~
λενσαντος Ζέρξεω ϊσηζον στίγματα βασιληΐά, άρζάμενοι
άπο του στρατηγόν Λεσντιάδεω, τον τον παίδα Ενρν-
μαχον χρόνοι μετέπειτα έφόνενσαν Πλαπαιέες, στρατη-
γησαντα ά%δρων Θηβαίων τετπανοσίων χαί σχόντα το
άστν το ΙΙλαταιέων.»

234. ΟΙ μέν δη περί Θερμοηνλας "Ελληνες orτω 
ηγωνίσαντο * Ζερξης δε χαλεσας Λημάρητον, είρώτα άρ- 
ξάμενός έν&ετδβ * Λημάρητε,* άνηρ έϊς άγα&ός. τεχμαί- 
ρομαι δε τη αληΟηΐη * οσα γαρ eJnrrg, άπαντα ιπέβΊ 
οντω. νυν δέμοι είπε, χόσοι ττνές είσι οι λοιποί Λάχε 
δαιμόνιοι, χαι τοντων όχόσοι τοιοντοι τά πολέμια, ίΓι 
χαι άπαντες. *Ο είπε * Tf2 βασχλεν, πλη&ος μέν παν*
των των Λακεδαιμονίων πολλόν χαι πόλις πολλοί' τό ί»* ,  ^ * *

ίχμα&ίειν, ειδήσεις. Τστι έν τη Λοχεδαίμι 
Σπάρτη πόλις ωδρων όχταχισχιλέων μάλιστα, χαϊ ον



π ανίες εϊσί όμοιοι τοϊσι ενθάδε μαχεσαμένοισι· οι γε 
μεν άλλοι Λακεδαιμόνιοι τουτοισι μεν ονκ ομοίοι, αγα
θοί δέ. Είπε προς ταντα Σέρξης * Λημάρητε, τεω 
τρόπο) άπονητότατα των ανδρών τούτων έπικραττ^σομεν; 
ϊθ ι ιξΐ]γέο. συ γάρ εχεις αυτών τας διεξόδους των βον- 
)^νμάτων ola βασι^νς γενόμενος.

235. *Ο δ> αμείβετο* Ifl βασιλεύ, εΐ μεν δη σνμ- 
βον)&υεαΙ μοι προθυμως, δίκαιον με σοΙ έστι φράζειν τό 
άριστον· εί της ναυτικής στρατιης νέας τριηκοσίας άπο- 
στεΰειας έπι τψ  Λάκα ιν αν χώριμ>. εστι δε έπ αυτή 
νήσος έπικειμένη τη οννομά έστι Κύθηρα, την Χίλων, 
ανηρ παρ’ ημίν σοφωτατος γενομενος, κέρδος μέζον ϊφη 
gIvui Σπαρτιητησι κατά της θαλάσσης καταδεδνκίναι 
μάλέ.ον η υπερέχειν, αιεί τι προσδοκών απ’ αυτής τοι- 
οντο εσεσθαι οιόν τι εγώ έξηγέομαι, ουτι τον σόν στό
λον προειδώς, αλλά πάντα οιιοιως φοβεόμενος ανδρών 
στόλον, έκ ταύτης ων της νήσον ορμεώμενοι φοβεόντων 
τους Λακεδαιμονίους, παροίκου δέ πολέμου σφι ιόντος 
οικήίου ουδεν δεινοί εσονται τοι, μη της ά)>λης *0ΐάδος 
αλισκομένης υπό του πεζού βοηθέωσι ταυτη. καταδου- 
?Λ)θεΙσης δέ της ά)Χης *Ε)1άδος ασθενές ηδη τό Λακω
νικόν μοννον λείπεται. ην δέ ταντα μη ποιης, τάδε τοι 
προσδόκα εσεσθαι· εστι της Πελοποιτησον Ισθμός· 
στεινός* έν τουτω τω χώροι πάντων ΠελοποννησΙων 
συνομοσάντων έπι σοι μάχας ισχνροτέρας αλλας των . 
γενομένων προσδέκεο εσεσθαι τοι. (κείνο δέ ποιησαντι 
αμαχητί ό τβ ισθμός οντος καί αϊ πόλις προσχωρησουσι.

236. Λεγει μετά τούτον *Αχαιμένης άδελφεός τβ
έών £έρξεω καί τον ναυτικόν στρατόν στρατηγός, πα- 
ρατυχών τβ τω λόγω καί δείσας μη αναγνωσθ η ίΖέρξης 
·' H 2
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ηοιίειν Jenna' *Jl βασιλεν, όρέω σε άνδρός ένδεκόμενογ 
λόγους, ος φ&ονΰι τοι εν πρησσοντι η χαι προδιδοί 
πήγματα τα σά. και γόο δη και τρόποισι τοιοντοισι 
χρεωμένοι οι “Ελληνες χαίρουσι· τον τε ευτνχίειν φ&ο- 
νίονσι και το χρίσσον στνγίονσι. ε! δ' επι τι;σι παρ&- 
ονσησι τχχησι, των νέες νενανηγηκασι τετρακόσιοι, 
αλλ.ας (κ τον στρατοπέδου τριηχοσίας άποπέμχμεις πε- 
ριτύ,ώειν ΙΙεΧοπόη'ησον, αξιόμαχοι τοι γίνονται οι 
αντίπαλοι* όλης δε ίων ό ναυτικός στρατός δνσμεταχεί- 
ριστός τε αντοΤσ* γίνεται, και αρχήν ονχ αξιόμαχοι τοι 
ϊσονται, και πας ό ναυτικός τω πεζω αρηξει και ό πε· 
ζός τω ταντικω, όμου πορενόμενος* εί δε διασπάσεις, 
άντε συ εσεαι κείνοισι χρήσιμος οντε κείνοι σοί. τα 
σεωντον δε τι&εμενος εν γνώμην ΐχε τα των αντιποΧΐ· 
μων μη (πιλέγεσ&αι πράγματα, τη τε στησονται τον 
πόλεμον, τά τε ποιησονσι, όσοι τε πλη&ός είσι. ικανοί 
γαρ (κείνο! γε αντοι ίωντών περί ηροντίζβίν εισϊ, ημείς 
δέ ημίων ωσαύτως. Λακεδαιμόνιοι δε ην ϊωσι αντί a 
Πίρσησι (ς μάχην, ονδεν το παρεον τρώμα ανιενιται.

237. 'Αμείβεται Ζίρξης τοίσδε * 'Λχαίμενες, εν τε 
μοι δοκεεις Χεγειν χαι ποιήσω ταντα. Αημάρητος δε 
λέγει μεν τα άριστά ελπεται είναι (μοί, γνώμη μίντοι 
εσσονται νπο σεν. ον γαρ δη (κείνο γε (νδεξομαι, οχως 
ονχ εννοίει τοίσι (μοίσι πρηγμασι, τοίσί τε Χεγομενοισι 
προτερον (χ τούτον στα&μώμενος και τω (όντι, ότι πο- 
Χιητης μεν ποΧιητη εν πρησσοντι φ&ονεει και εστι δυσ
μενής τη σιγή, ουδ* αν σνμβσυλενομενου τον αστόν 
ποΧιητης ανηρ τα άριστά οι δοκεοντα είναι νπο&ίοιτο, 
εί μη πρόσω αρετής ανηκοι* σπάνιοι δ* είσϊ οι τοιοντοι * 
ξείνος δε ξείνω εν πρησσοντί (στι ευμενίστατον πάντων,
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σνμβουλ^νομένον τβ uv <ημβον)*νσειβ τα άπιστα. οντω 
ίύν χακολογίης πίρι της ές Λημάρητον, έόιπος έμοί ξεί- 
νου, εχεσθαί τινα τον λοιπού χβλβνω.

238. Ταντη ει'πας Σέρξης διεζτμβ δια των νεκρών, 
καί Λεωνίδεω, άκηχοώς on βασικός τβ ην καί στρατη
γός Λακεδαιμονίων, έχΟχυσε άποταμόντας την κεφαλήν 
ανασταυρώσαι. δηλά μοι πολ).όισι μεν καί άλλοισι τεχ- 
μηρίοισι, έν δε δη και τωδε ονκ ήκιστα γεγονε, ότι βιχ- 
σιλενς Σέρξης πάντων δη μάλιστα άνδρών έθνμώθη 
ζώοντι Λεωνίδη * ου γάρ άν κοτε ές τον νεκρόν ταντα 
παρενομησε, Iπει τιμάν μάλιστα νομίζονσι των εγώ οίδα 
ανθρώπων Πέρσαι άνδρας αγαθούς τά ποΠμια. Οί 
μεν δη ταντα έποίενκ, τοΊσι έπετέτακτο ποιεειν.

239. Ανειμι δε έχέϊσε του λόγου τjj μοι πρότερον 
έξέλιπβ. 'Επνθοντο Λακεδαιμόνιοι ότι βασιλεύς στιλ· 
λοιτο έπί την *Ελλάδα πρώτοι, και οντω δη ές το χρη- 
στηριον το ές Λελχρονς απέπεμψαν' ένθα δη σφι έχρη- 
σθη τά ολίγοι πρότερον είπον· έπυθοντο δε τρόποι 
χλωνμασίοι. Λημάρητος γάρ ο *Λρίστωνος φνγών ές 
Άίηδονς, ως μεν έγώ δοκέω, καί το οίκος έμοί σνμμάχε- 
ται, ουκ ην εννοος Λακεδαιμονίοισι · πάρεστι δε είκάζβίν, 
βίτδ εννοίι7 ταντα {ποίησε βίτβ καί καταχαίρων έπεί τβ 
γάρ Σέρξη εδοξε στρατιβατέειν έπί ϊ ψ  ‘Ελλάιδα, έών έν 
Σονσοισι 6 Λημάρητος καί πνθόμενος ταντα ηθέλησε 
Λακεδαιμονίοισι έξαγγείλαι. άλλω; μεν δη ονκ είχε ση-

: μηναι" έπικίνδννον γάρ ην, μη λαμφθείη * ο δε μηχα- 
νάται τοιάδδ · δελτίον δίπτνχοϊ λαβών τον κηρόν αυτόν 
(ξέκνησε, καί επειτα έν τώ ξνλω τον δελτίον έγραψε την 
βασύίος γνώμψ· ποιησας δε ταντα οπίσω έπέτηξε τον 
κηρόν έπί τά γράμματα, ΐνα φερόμενον κείνον το δελτίον
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Ο I  ΑΕ'ΕΧλψων ές τον ναντιχον στρατόν ταχϋέν· 
τες ησαν ο'ιδβ ■ 3Αϋψα1οι μέν'νέας .παρεχόμενοι έιττη 
m i εϊχοσι και έχατόν υπό δέ αρετής τβ χαι ηροΟνμιης 
ΙίΧαταιιες, άπειροι τής ναυτικής έόντες, σννεπλήρονν 
τοίσι ^ΑΟψαΙοισι τας νέας. ΚορίνΟιοι δε τεσσεράχοντα 
νέας παρείχοντο, Μεγαρέες δε ειχοσι · xal Χαλχιδέες 
έπΧήρόυν ειχοσι, 3Α0ψαιων σφι παρεχόντων τάς νέας, 
Αιγινήται δε οχτωχαιδεχα, Σιχνώνιοι δε δυοχαΐδεχα, Αα - 
χεδαιμόνιοί δέ δέχα, ’Επίδανριοι δε οχτώ, ’Ερετριέες δε 
επτά, Τροιζήνιοι δε πέντε, Σιυρέες δε δυο xui Κέίοι δυο 
τβ νέας χαϊ πεντηχοντέρονς δυο * , Λοχροι δέ σςτι οί 
3Οπουντιοι inεβώ&εον πεντηχοντέρονς ϊχοντες έτττά.

2. ΎΙΙσαν μίν'ων οντοι οί στρατθυόμενοι in* 'Αρτε-

%
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δήθεν ίχφενξεσθαι, εδει δε μηδέ πνρφόρον τώ ίχείνων 
λογο) έχψνγόντα περιγενέσθαι.

7. Προς ταντα cay τάδε ίμηχανέοντο * των νέων 
cm οσίων άποχρίναντες δημοσίας περιέπεμπον ϊξωθεν 
Σκιάθον, ώς αν μη όψθέωσι υπό των πολεμίων περι- 
πΧωονσαι Εννοιαν νατά τε Καψηρία χαί Γέρα ιστοί’ (ς 
τον Ενριπον, ΐνα δ>] πεοάάβοιεν οι μεν ταντρ άπιχόμε- 
νοι χαί ψράξαντες αυτών τψ  οπισω ψίοονσαν οδόν, 
όψεις δε έπισπόμενοι εξ Ιναντίης. ταντα βσνλ^νσάμενοι 
απεπεμπον των νέων τάς ταχθείσας, αυτοί ονχ iv root 
εχοντες ταντης της ημέρης τοίσι "Ελλησι έπιθησεσθαι^ 
ονδί πρότερον η το σύνθημά σψι εμελλε ψανησεσθαι 
παρά των περιττλωδντων ώς ηχόντων. ταντας 'μεν δη 
περιέπεμπον, των δε λοιπέων νεών iv τβσι *Αψέτρσι 
εποιείνντο αριθμόν,

8. 'Εν δε τοντω τώ χρόνω, iv  τω οντοι αριθμόν 
irxoievrjo των νέων, ( ην γάρ iv τω στρατοπέδω τοντω 
Σχνλλίης Σχιωνάίος, δύτης των τότε ανθρώπων άριστος, 
δς χαί iv τρ ναιηγίρ τβ χατά το Πηλαον γενομεν?; πολ
λά μέν ίσωσε των χρημάτων τοίσι Πίρσησι, πολλά δε 
χαί αυτός περιεβάλετο) οντος δ Σχνλλίης iv root μίν 
είχε άρα χαί προτερον αυτομολησειν ές τους "Ελληνας, 
άλλ* ον γαρ οI παρίσχε ώς τότε, οτεω [ΐεν δη τρότχω τα 
ΐνθεντεν ετι απίχετο ές τους "Έλληνας, ονχ εχω είπείν 
άτρεχέως * θωνμάζω δε εΐ τά λεγόμενό /στ* άληθέα, 
λέγεται γαρ ώς έξ Αψετέων δνς ές την θάλασσαν ον 
πρότερον άνίσχε πριν η απίχετο ini τό 'Λρτεμίσιον, 
σταδίονς μάλιστα χρ τουτονς ές δγδωχοντα διά της θα 
λάσσης διεξελθών, λέγεται μέν νυν χαί άλλα φενδέσι 
είχελα περί τον άνδρός τούτον, τά δε μετεξετερα άλη-
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LIB. VIII.  CAP. 6 —  11.

•Ota. περί μέντοι τούτον γνώμη μοι anοδεδέχΟω, πλο!ν> 
μιν άπιχέσ&αι ini το *Αρτεμισιον. ως δε απίκετο, αυτί- 
να ίσημηνε τοϊσι στρατηγοίσι την ίβ νανηγίψ, ως γέ- 
νοιτο, καί τας περιπεμφΰείσας των νέων περί Εύβοιαν.

9. Τούτο δε ακόυσαντες οι “ΕίΧηνες λόγον σφίσι 
αντοΐσι ίδίδοσαν. ηολλών δέ h /Οίντων, Iνίκα την ημέ- 
ρην (κείνην αυτόν μείναντάς τβ καί ανλισ&έντας μετέ- 
ηειτα νύκτα μίσην ηαρίντας πορενεσϋαι και απαντάν 
τμσι περιπλωουσησι των νηών. μετά δε τούτο, ως ου- 
δεις σφι ίπίπλωε, δειλήν όψίην γινομίνην της ημίρης φν- 
λάξ ανίες αυτοί inavin)Mov ini τους βαρβάρους, από
πειραν αυτών ποιησασ&αι βονλόμενοι της τβ μάχης και 
του διεκπλόον,

10. *Ορέωντες δέ σφεας οι τβ άλλοι στρατιώται οι 
Ζίρξεω καί οι στρατηγοί Ιπιπλώοντας νηνσΐ ολίγησι, 
ηάγ/ν σφι μανίην έπενείχαντες άνηγον καί αυτοί τας

' νιας, έλπίσαντές σφεας ευπετίως αΐρήσειν, οΐκότα κάρτα 
ίλπίσαντες. τάς μίν γε των βΕλλήνων δρίωνιες όλίγας 
νέας, τάς δέ έωντών πληΟϋϊ τβ πολλαπλησίας καί άμει- 
νον ηλωονσας, καταφρονησαντες ταυτα έκυκλουντο αυ
τούς ές μέσον, όσοι μέν νυν των ’Ιωνων ησαν εννοοι 
τοϊσι *!Ελλησι αίκοντες τβ ίστρατενοντο, σνμφορην τβ 
έποιευντο μεγάλην, δρίιοντες περιεχομένους αυτού? και 
έηιστάμενοι ώς ονδείς αυτών άπονοστησει· ούτω άσ&ε- 
νέα σφι έφαίνετο είναι τά τών *Ελλήνων π ρήγματα.
όσοισι δβ καί ηδομένοισι ην το γινόμενον, αμιλλαν inot- 
ενντο όκως αυτός έκαστος ηρώτος νέα Αττικήν ίλών 
δώρα παρά ̂ ασΟΑος λάμψεται. *Α·9ηνάΙων γάρ αυ- 
τοϊσι λόγος ην ηλεΐστος άνά τα στρατόπεδα.

11. Τοϊσι δε “Ελί.ησι ώς έσημψε, πρώτα μέν αντί-
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πρωροι τοίσι βαρβάροισι γινόμενοι ές το μέσον τάς 
πρνμνας σννηγαγον, δεύτερα δε σημηναντος εργον εϊ- 
χοττο, έν ολίγοι περ άηολημφθέντες, χαϊ χαηά στόμα. 
ένθαντα τριψοντα νέας αιρέονσι των βαρβάρων χαϊ τον 
Γόργον του Σα λα μίνιων βασιλέος άδελφεόν Φιλά ον a 
τον Χέρσιος, λόγιμον ιόντα έν τω στρατοηέδο) άνδρα. 
πρώτος δε 'Ελληνταν νέα των πολεμίων εϊλε άνηρ ’Αθη
ναίος Λνχομηδης Αισχρέου, ναι το άριστψον ελαβε ον- 
τος. τους δ* έν τη νανμαχίη ταντη έτεραλχέως άγωνι- 
ζομένονς ννξ έπελθονσα διέλυσε, οΐ μεν δη "Ελληνες inϊ 
το ’Αρτεμίσιαν άπέπλωον, οι δε βάρβαροι ές τας ’Αφέτης, 
πολλον παρά δόξαν αγωνισάμενοι. έν ταντη τη νανμα
χίη ’Αντίδωρος Αημνιος μοννος των συν βασιλέϊ <Ελληνων 
ιόντων αντομολέει {ς τους *Ελληνας χαϊ οΐ ’Αθηναίοι διά 
τούτο το εργον ιδοσαν αντω χώρον if Σαλαμίνα

12. cfLg δε ενφρόνη έγεγόνεε, ην μέν της ώρης μέσον 
■θέρος, έγίνετο δε ύδωρ τε άπλετον διά ηασης της ννχτός 
χαϊ σχληραϊ βροντάϊ από του ΙΓηλίον * οι δε νεχροί χαϊ 
τά νανηγια έξεφορέΰντο ές τας ’Αφέτης, χαϊ ηερί τε τάς 
πρώρας των νεών είλέοντο χαϊ έτάρασσον τους ταρσονς 
των χωπέων. οι δε στρατιώται οι ταντη αχονοντες 
ταντα ές φόβον χατιστέατο, έλπίζοπες πάγχυ άπολέε- 
σθαι ές οία χαχά ήχον πριν γάρ η χαϊ άναπνενσαί 
σφεας εχ τε της νανηγίης χαϊ του χειμώνος του γενομέ- 
νον χατά Πήλιον, νπέλ.αβε νανμαχίη χρατερη, έχ δε της 
ναυμαχίης ομβρος τε λάβρος χαϊ (ενματα ισχυρά έ; 
■θάλασσαν ώρμημένα βρονταί τε σκληροί, χαϊ τουτοισι 
μέν τοιαντη ννξ.έγίνετο.

13. Τοίσι δέ ταχθείσι αυτών περιπλώειν Εύβοιαν 
η αντη περ έουσα ννξ πολλον ην ετι άγριωτέρη, τοσοντω

h

h
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οσω iv πύ,άγύ φερομένοισι in έπιπτε, και το τε).ος σφι 
fyirero άχαρι · ώς γάρ δη πλώονσι αντοισι χειμών τβ 
ναι ίο  νδωρ έπεγίνετο io νσι κατά τα Κόϊλα της ΕνβοΙης, 
φερομενοι το» πνεν μάτι και ονκ ειδότες τί} έφέροντο, 
έξέπιπ τον προς τ ας πέτρας, ίποιέετδ τβ παν νπδ του 
θεόν, οχως αν εξισωθεί η τω 'Ελληνικοί τδ Περσικόν, 
μηδέ πο)λω πλέον εϊη. οντοι μεν νυν περί τα Κοίλα της 
Ενβοίης διεφ&είροντο.
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14. Ol δε έν*Λφέτησι βάρβαροι, ως σφι άσμένοισι 
ψέρη έπέλαμψε, άτρέμας τβ είχον τάς νέας, ν.αί σφι άπε- 
χρέετο κακώς πρησσονσι ησνχίψ άγειν iv τω παρεδντι. 
τοΐσι δε Ελλη σι έπεβωθεον νέες τρεΊς και πεντηκοντα 
ΛττικαΙ. ανταί τβ δη σφ̂ εας έπέρφωσαν άπικδμεναι, και 
αμα αγγελίη Ο.ϋοΰσα ως των βαρβάρων οι περιπλώον- 

:«$ τ ψ  Εύβοιαν πάπες εϊησαν διεφθαρμένοι νπδ του 
γενομόον χειμώνος. φνλάξαντες δη την αυτήν ώρψ, 
π)Μοντες έπεπεσον νηνσϊ Κιλίσσησι * ταντας δε δια- 
φθεΐραντες, ώς ενφρδνη έγένετο, άπεπλωον δπίσω έπϊ τδ 
^Αρτεμίσιαν»

15. Τρίτμ δε ημέρη δεινόν τι ποίησα μεν οι οι στρα· 
νηγοι των βαρβάρων νέας οντω σφι ολίγης λνμαίνεσ&αι, 
rxa* το άπδ £έρξεω δειμαίνοντες, ονκ άνέμειναν in  τους 
ί£λ).ψας μάχης άρξαι, άλ).ά παραχελσνσάμενοι κατά 
• μίτον ημέρης άντ/γον τάς νέας. σν>ίπΐ7χτε δε ώστβ ταίς 
ιανταις ημέραις τάς ναυμαχίας γίνεσΟαΐ ταντας και τάς 
\ πεζό μύχιας τάς iv Θερμοπνλησι. ην δε πας δ άγων
τοΊσι κατα θαλασσαν περ\ του Ενρίπον, ώσπερ τοΤσ* 

ί αμφ) Λεωνίδεα τψ  ίσβολήν φνλάσσειν. οι μεν δη παρ- 
9νΛ)£νοντο, οχως μη παρησουσι ές την Ελλάδα τον?

ML
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βαρβάρονς, oi δ' οχως τό 'Ελληηχόν στράτειμα &α- 
(ρ&είραντες τον πόρον χρατησοτχη,

16. *Λς Si ταξάμετοι οΐ Έέρξεω έπέπλ&σν, ol ''Ελλη
νες άτρέμας είχαν προ; τω ’Αρτεμισίω. όί Si βάρβαροι 
μηνοειδές παησαντες των νέων έχνχλέσντο, ω; περΰά- 
βοιεν αντονς. έν&εντεν 61 Ελληνες Ειανέπλωόν τε χαι 
σννψισγοτ. b  ταντη rjj νανμαχζη παραπλτ^σια άλλη- 
λασι έγ&οντο. ο γάρ Ζίρξεω στρατός νπο μεγά&εάς\ 
τε χβ» πΐί,&εος αντός νπ έωντον επτπτε, ταρασσομε- 
νέων τε των νέων χολ περιπιπτονσέαν περί άλλνλας *] 
όμως μέντα απείχε χαι ονχ eaz‘ Savor γάρ χο?μι 
έποιενντο ντίο νέων ολίγων {; ψνγην τρασιέσ&αι. πο/ΰαι 
μΐν δη των 1 Ελλήνων viz; δι&γ&εέρσντο, πολλοί Si αν-' 
δρες, πολλά S* ετι πίεννες νέες τε των βαρβάρων χαι 
ανδρες. Ονίο Si άγωνιζομενοι διέστησαν χωρίς bar?cot.

17. *£ν TflrvTJy tj νανμαχΐ^ Αιγύπτια μ b  των Eit. 
ξεω στρατιατέαν ηρίστενσατ, ο ΐ άλλα τε έργα μεγά' 
άπε&έξαντο χαι νέας αντάσι άνδράσι ειλον 'Ελίττίκ. 
a im . των Si *Ελληνων χατά ταντηγ rrpr ημέοην r̂ c-j 
στενσαν *Α&ηγάϊα, χαι * Αθηναίων Κλεινίης ό \·ίλχιβιά· 
Seta, ος δαπάνην οιχηίην παρεχόμενος έστρατενετο άν 
δράσι τε διηχοσίασι χαι οιχηϊη ντ£.

-18. έΐς Si διέσχισαν, άσμενα έχάτεροι, ές όρι 
ίμηιγοντο. οί i t  Έλληνες ώς διαχριθέπες έχ της νι 
μ α χ ιη ς  άπηλλαχ&ησαν, των μεν νεχρων χαι των νανψ 
γιων έπεχράτεοΤ) ιρηχέως Si περαηθίπες χαι 
τραατα 'Αθηναίοι, των αι ημίσεαι των νέων τ*τ( 
ησανί δρησμόν δη έβονλενοντο ίσω ές την 'Ελλάδα.

19. Λ ομ Si ΙαβώΡ^^βεμιστοχλέης, ώς ε* άπορ  ̂
φ έ η  ίσιο τον βαρβαρακνη to  τβ 'ίωναων ηχλον χαι rj
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Καριχόν, oιοί τε είησαν των λοιπών χατνπερΌε γενέ- 
σ&αι, Ο.αννόντων των Ενβοέων πρόβατα επί την θά- 
λασσαν, ταντη σν)λ^ξας τους στρατηγούς·, ί'λεγέ σφι ώς 
δοχίοι εχειν τινα παλάμην, τμ έλπίζοι των βασιλέος συμ
μάχων άποστησειν τους άρίστονς. ταυτα μεν w v  ig το- 
σοντο παρεγυμνου. Iπϊ δέ τοίσι χατηχουσι πρηγμασι 
τάδε ποιιγιέα σφι είναι Ό̂ εγε · των τβ προβάτων των 
Ευβοϊχών όσα τις ίθέλοι χαταθυειν (χρίσσον γάρ είναι 
την στρατιην εχειν η τους πολεμίους) , παραίνεέ τε προ- 
ειπείν τοίσι έωντών έχά στους πυρ άναχαίειν * χο μ Ι
δης δε πέρι την ώρην αυτω μελησειν, ώστε άσινέας άπι- 
χέσθαι ές την tβίλα δα. ταυτα ηρεσέ σφι ποιέειν ’ χαί 
αυτίχα πυρ αναχαυσαμενοι έτράποντο προς τά πρόβατα,

20. Οι γαρ Ενβοέες παραχρησάμενοι τον Βαχιδος 
χρησμόν ως ονδεν λιγοντα, ο ντε τι έξεχομίσα ντο ονδεν 
ούτε προεσάξαντο, ώς παρεσομένου σφι πολέμου, περι- 
πετέα τε έποιησαντο σφίσι αυτοίσι τά πρηγμαια. Βα- 
χιδι γάρ ωδε εχει περί τούτων ό χρησμός,

Φράζε ο, βαρβαοόφωνος όταν ζυγόν εις άλα βάλλη
βνβλινον, ΕνβοΙης άπίχιιν πολνμηχάδας αίγας,

τουιοισι δε ονδεν τοισι επεσι χρησαμένοισι ίν τοίσι τότε 
παρεονσί τε χαι προσδοχίμοισι χαχοΊσι παρψ σφι συμ
φορά χρησϋαι προς τά μέγιστα.

21. Οι μεν δη ταυτα επρΐ]σσον, παρην δε ο “ίκ 
Τρηχϊνος χατάσχοπος. ην μέν γάρ in 'Αρτεμισιω χα- 
τάσχοπος Πολνας, γένος 'Λντιχνρενς, τ<Γ> προσετέταχτο, 
χαί είχε πλοίρν χατηρες έτοίμον, ει παλησειε ό ναυτιχός 
στρατός, σημαίνειν τοίσι έν Οερμοπΰλησι έονσι· ώς δ* 
αντω? ην 'Λβρώννχος ό Λυσιχλέος 'Αθηναίος xui παρά 
Λεωνιδη έτοιμος τοίσι in ΑρτεμισΙω έουσι αγγέλλει*

LIB. VIII. CAP. 15 —  21.



τριηχοντίροι, ην τι χαταΪΜμβανη νεώτερον τόν' πεζόν, 
οντος ών 6  'Αβρώννχος άτηχόμενός σφι ίσιμαινε τά γε
γονότα περί Αεωνίδεα χαϊ τον στρατόν αντον. οι δε 
ώς έπνθοντο ταντα, ονχίτι Ις άναβολάς έποιενντο την 
άποχώρησιν, έχομίζοντο δε ώς εχαστοι ίτάχθησαν, Κο- 
ρΙνΟιοι πρώτοι, ύστατοι δε 'Αθηναίοι.

22. 'Αθηναίων δε νιας τας άριστά πλχοονσας Inite- 
ξαμενος Θεμιστοκλής έπορενετο τιερι τα πότιμα νδατα, 
ίντ αμνών ίν τοίσι λίθοι σι γράμματα, τα *Ιωνες ίπελθόν- 
τες τι} νστεραίη ημίρη επϊ το *Αρτεμίσιον έπελεξαντο. 
τα δε γράμματα τάδε ελεγε · *Ανδρες *1ωνες, ον ποιίετε 
δίχαια επϊ τους πατέρας στρατενόμενοτ vat την ‘Ελλάδα 
χαταδονλονμενοι. άλλα μάλιστα μεν προς η μ ίων γίνε- 
σθε · εϊ δέ νμΤν έστϊ τούτο μη δυνατόν ποιησαι, ίμιες 
δε ετι χαϊ ννν ίχ του υίσου ημίν εζεσθε χαί αυτοί, καί 
των Καρών δίεσθε τα αυτά ί·μίν ποιίειν· εϊ δε μηδίτε- 
ρον τούτων οιόν τβ γίνεσθαι, άλλ' νπ' άναγχαίης μίζο- 
νος χατέζενχθβ η ώστε άπίστασθαι, ίμιες γε (ν τω 
είργω, ίπεάν σνμμίσγωμεν, έθελοχαχίετβ, μεμνημένοι ότι 
απ' ημίων γεγόνατε χαϊ ότι αρχή θ  εν η ιχθρη προς τον 
βάρβαρον απ' νμίων ημίν γέγονε. Θεμιστοχλίης δε 
ταντα εγραψε, δοχίειν έμοϊ, in' άμφότερα νοΐων, ίνα η 
λα θ  όντα τα γραμματα βασιλέα *Ιωνας ποίηση μεταβα- 
Χίειν χαί γενίσθαι προς εωντών, ij inεϊ τβ άνενειχθη 
χαϊ διαβληθη προς Σίρξεα, άπιστους ποίηση τους '“Ιω
νάς χαϊ των νανμαχιίων αυτονς άπόσχη.

23. ΘεμιστοχΧίης μεν ταντα έν έγραψε, τοίσι δε 
βαρβάροισι ανχίχα μετά ταντα πλοίω ήλθε άνι\ρ ‘Ιστί
α ιενς, άγγίλλων τον δρησμον τόν απ' 'Αρτεμισίου των 
‘Ελλήνων, οϊ δ' νπ* άπιστίης τόν μεν άγγίλλοντα είχον
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LIB. VIII. CAP. 25 —  29.

Τελ)αην τον 'ilXetov, ένθαυτα ο ΤελΧΙης οντος σοφίζεται 
αυτοί σι τοιόνδε. γυφώσας άνδρας έξακοσίους των Φω
κίων τους άρίστονς, αντους τβ τουτονς καί τα όπλα αυ
τών, νυκτδς έπεθηχατο τοίσι Θεσσαλόισι, προείπας 
αυτόίσι, τον αν μη )^νκανθ ίζοντα ϊδωνται, τούτον κτεί~ 
veiv. τουτους ων at τε φνλακαί των Θεσσαλών πρώται 
ιδουσαι έφοβη θησαν, δόξασαι άϊΧο τι είναι τέρας, καί 
μετά τας φύλακας αυτή η στρατιη οντω ώστε τετρακι- 
σχιλίων κρατησαι νεκρών καί ασπίδων Φώκιας, των τάς 
μεν ημισέας ές "Αβάς ανέθεσαν, τας δε ές Δελφούς* η 
δε δέκατη έγένετο των χρημάτων έκ ταύτης της μάχης οί 
μεγάλοι ανδριάντες oi περί τον τρίποδα συνεστεώτες 
Χμπροσθε του νηον του έν Αελφόίσι, καί Χτεροι τοιοΰ- 
τοι έν "Λβησι ανακέαται.

. 28. Ταυτα μέν νυν τον πεζόν έργάσαντο των Θεσ- 
σαλών οι Φώκιες, πολιορκέοντας εωντους· έσβαλουσαν 
δε ές την χώρην την ίππον αυτών έλυμηναντο άνηκέστως. 
έν γάρ τη έσβολη η έστι κατά *Υαμπολιν, έν ταυτη τά
φρον μεγάλην δρυξαντες αμφορέας κείνους ές αυτήν κα- 
τέθηκαν, χουν δε έπιφορησαντες καί δμοιώσαντες τφ 
άλ).ο) χωρω έδέκοιτο τους Θεσσαλους έσβάλλοντας. οι 
δε, ως αναρπασομενοι τους Φώκιας, φερόμενοι έσέπεσον 
ίς τους αμφορέας. έν&αντα οι ίπποι τά σκέλεα διε- 
φθάρησαν.

29. Τούτων δη σφι άμφοτέρων Χχ Οίτες ϊγκο- 
τον οι Θεσσα?.οί πέμφαιτες χηρυκα ίγγόρευον τάδε · 
JI Φωκέες, ηδη τι μάλλον γνωσιμαχέϋΤΒ μη tlvui όμοΊρι 
ημίν. πρδσθε τε γάρ έν τοίσι *ΕΧΧησι, όσον χρόνος 
έκεΐνα ημιν ψδανε, πλέον αιεί κοτε νμέων έφερόμεθα' 
νυν τε παρά τώ βαρβάρφ τοσουτον δυνάμεθα ώστε έπ
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ηυΤν Λτη της γηξ τε ίστερησ&αι και πρός ηνδραποδί- 
σ&αι νμίας. ημέες μέιποι το παν ιχοντες ον μνησικα- 
κέομεν, άλλ’ ημίν γενίσ&ω άντ αυτών πειτηχοντα τά
λαντα άργνρίον, και νμίν νποδεκόμΒ&α τά ίπιόντα ίπϊ 
την χώρην άποτρέψιιν.

80. Ταντά σηι ίπαγγελλοηο 61 Θεσσαλοί. οΐ γάρ 
Φωχέες μοννοι των ταντrj άν&ρώπων ονχ ίμηδιζον, χατ 
αλλ.ο μιν ονδιν, ώς ίγώ συμβαλλόμενος ευρίσκω, κατά δε 
το ιχ&ος το Θεσσαλών εί δε Θεσσαλοί τά *Ε)Χηνων 
ηνξον, ώς ίμοι δοκέειν, Ιμηδιζον αν οι Φώκιες, ταντ a 
ΙπαγγεϊΧομίνων Θεσσαλών οντε δώσειν ϊφασαν χρήμα
τα, παρεχειν τέ σφι Θεσσαλοίσι ομοίως μηδίζειν, el άλ
λως βονλοίατο· άλλ* owe εσεσ&αι έχόντες είναι προδό- 
ται της €Ελ).άδος.

81. ° Επειδή δε άνηνείχ&ησαν οντοι οί λόγοι, οϊττο 
δη οϊ Θεσσαλοί κεχολωμίνοι τοΊσι Φωχενσι ίγΐνοντο 
ηγεμόνες τω βαρβάρω της όδον. (κ μεν δη της Τρηχινίης 
ίς την Λωρίδα ίσεβαλον. της γάρ Λωρίδος χώρηςπο- 
δεών στεηός ταντ$ κατατείνει, ώς τριηκοντα σταδίων 
μάλιστα κη εύρος, κείμενος μεταξύ της τε ΜηΜδος καί 
της Φωκίδος χώρης, ηπερ ην το παλαιόν Λρνοπίς · η δε 
χώρη αυτή ίοτί μητρόπολις Λωοιεων των ίν Πελοπόν
νησο). ταυτήν ων την Λωρίδα γην ονχ εσίναιτο ίσβα- 
λόντες οι βάρβαροι* ίμηδιζον τβ γάρ, και ονχ ίδόκιε 
Θεσσαλοίσι.

82. *ΪΙς δί ix της Λωρίδος ίς την Φωκίδα ίσεβαλον, 
αντονς μεν τους Φώκιας ονχ αίρεονσι. οι μιν γάρ των 
Φωκίων ίς τά άκρα του Παρνησσον άνιβησαν· ϊσιι δί 
και έπιτηδίη δέξασ&αι όμιλον τον Παριησσοΰ η κορν- 
ψ}}, κατά Νίωνα πόλιν κείμενη ίπ  ίωντης · Τιΰοοζσ*



οννομα airiy ig την δη άνηνείχαντο χαϊ αντοϊ άνεβη- 
σαν · οΐ δέ rthvveg αυτών ig τους Οζολα ς Αοχρονς έξε- 
χομίσαντο, ΐζ "Αμφισσαν πόλιν την υπέρ του ΚρισσαΙον 
πεδίου οίχεομέιην. οϊ δε βάρβαροι την χωρην πάσαν 
i πέδραμον την Φωκίδα· Οεσσαλοι γαρ οντω ηγον τον 
στρατόν όχόσα iπίσχον, πάντα ίπέφί^γον χ.αϊ ΐνει-
ρον χαϊ ig τάς nohg ένιέντες πυρ χαι ig τά ΐρά.

33. Πορευόμενοι γάρ ταντη παρά τον Κηφισσον 
ποταμόν ίδηίουν πάντα, και χατα μεν εχανσαν Αρνμον 
nohv, κατά δε Χαράδρτρ χαϊ "Ερωχον χαι Τεθρχονιυν 
καί *Αμφίχαιαν χαι Νέωνα χαι Πεδιέας χαι Τριτεας χαι 
*Ε).άτειαν xul * Yu μ nohv χα} Παραποτάμιους χαι *Αβας, 
tv θα ην \ρόν Απόλλωνος πλούσιον, Οησαυροΐσί τβ χαι 
άναθήμασι ποΜΑΐσι χατεσχε/νασμένον ην <5& χαϊ τότε 
χαι νυν έστι χρηστηριον αυτόθι· χαι τούτο το ιρόν σν- 
λησαντες ίνεπρησαν. χαϊ τινας διώχοντες εΐλον των Φω·

* \ χέων προς τοίσι ουρεσι· χαϊ γυναίχάς τινας διέφΟειραν 
ΚΙ μισγόμενοι υπό πληθεος.

34. Παραποτάμιους 61 παραμειβόμενοι οι βάρβαροι 
άπιχοντο (ς Πανοπέας. ένΰεντεν δε ηδη διαχρινομενη η 
στρατιη ανιών έσχίζβτο. το μεν πλείσχον χαι δννατώ- 
τατον του στρατού άμα αντφ Εέρξη πορευόμενον in

>1; *Αθψας έσεβα)# ig Βοιωτους, ig γην των Όρχομενίων. 
φ\ Βοιωτών δε παν το πλήθος ίμηδιζε· τάς δε πόλις αυ- 

τών άνδρες Μαχεδόνες διατεταγμένοι Ισωζον, νπο Αλε
ξάνδρου άποπεμφθέντες. ισωζον δε τηδβ, βουλομενοι 
δηλον ποιέειν Ζΐρξη ότι τά Μηδων Βοιωτοι φρονέοιεν. 
οντοι μεν δη τών βαρβάρων ταντη έτράποντο.

35. *Λ)1 οι δε αυτών ηγεμόνας ϊχοντες δρμεατο ini
το ιρόν το (ν Αελφοίσι, Ιν δεξιή τον Παρνησσόν απερ-
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γόπες. όσα δε χαι οντοι έπεσχον της ΦωκΙδος, πάντα 
ίσιναμώρεον χαι γάρ των Πανοπέων την πάλιν iv in ρή
σον xat ΑαυλΙων xat Αϊολαδέων. έπορενοπο δε ταντη 
άποσχισ&επες της άλλης στρατιης τώνδβ εινεχοt, ον.ως 
σνλησαντες το ίρδν το Ιν Αε)χρο7σι βασιλέι Λερξμ άπο- 
δΐξαιεν τά χρήματα, πάντα δ* inίστατο τά ίν τω ίρω 
όσα )χ>γον ψ  άξια Ζίοξης, ώς έγώ πνν&άνομαι, άμεινον 
η τα iv τοΐσι οιχίοισι Ό.ιπε, πολλών αιεί λεγόντων, χαί 
μαλαστα τά Κροίσον τον *Αλνάττεω άνα&ηματα.

36. Οι δε Αελφοϊ ττνν&ανάμενοι ταντα ές πάσαν 
αρφωδίην άπίχατο* iv δείματι δε μεγάλω χατεστεώτες 
έμαπενοντο περί των ίρων χρημάτων, είτε σφεα ν.απά 
γης χατορνξωσι εϊτε έχχομισωσι ές άλλην χώρψ. ό δε 
\λεος σφεας ονχ ϊα χινέειν, φας αυτός ιχανός είναι των 
ίωντον προχατησ&αι. Αελφοί δε ταντα αχούσαντες 
σφέων αυτών πέρι Ιφρόντιζον. τέχνα μεν vw  χαι γννάι- 
χας περην Ις την ’ΑχαιΙφν διεπεμψαν αυτών δε οι μεν 
πλΑΐστοι άνεβησαν ές του Παριησσοΰ τάς χορνφας χαι 
ές τό Κωρνχιον άντρον άνηνείχαντο, οϊ δε ές ^Αμφισσαν 
την Αοχρίδα νπεξηλχλον. πάντες δε ών οι Js)jfot έξε- 
λιπον την πάλιν, πλψ  έξηχοντα άνδρων χαι του προ- 
φητεω.

37. *ΕπεΙ δε άγχοΰ τβ ησαν οι βάρβαροι έπιοντες 
χαι άπώρεον το ίρον, έν τούτοι δ προφήτης, τω οννομα 
ην *Αχηρατος, ορά προ του νηον όπλα προνείμενα ισω- 
Οεν έχ τον μεγάρου έξενηνειγμίνα ίρά, των ονχ όσιον 
ην άπτεσ&αι άν&ρωπων ονδενι. ο μεν δη ηίβ Αελφών 
τοίσι παρεονσι σημανέων τό τέρας· οι δλ βάρβαροι 
έπειδη έγινοντο έπειγομενοι χατά τό ίρον της Προντμης 
*Λ&ψαίης, ΙπιγινεταΙ σφι τίρεα ϊτι μέζονα τον πριν
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γινομένου τέρεος. θώνμα μεν γάρ'καϊ τούτο κάρτα έστϊ, 
όπλα άρηία αυτόματα φα^ηναι ε'ξω προκείμενα του ’ 
νηο\Γ τα δε δη έπϊ τούτοι δεύτερα έπιγενόμενα καϊ δια 
πάντων φασμάτων άξια θωνμάσαι μάλιστα, in el γάρ 
δη ησαν λιόντες οι βάρβαροι κατά το Ιρόν της ΙΙρο- 
νήΐης !Λθηναίης, Ιν τούτοι (κ μεν του ουρανου κεραυνοί 
αντοΐσι ένέπιπτον, από δε του ΙΙαρνησσου άπορψαγεΊ- 
σαι δυο κορυφαϊ έφέροντο πολλω πατάγω ές αυτους 
και κατέλαβαν σνχνους σφεων, έκ δέ του ίρον της ΙΙρο- 
νψης βοη τε καϊ αλαλαγμός ίγ'ινετο.

38. Σνμμιγέντων δε τούτων πάντων φόβος τοΊσι 
βαρβάροισι ένεπεπτωκεε. μαθόντες δε οι Αελφ>οί φευ- 
γοντάς σφεας, επικάταβάντες άπέκτειναν πλη&ός τι αυ
τών. οι δέ περιεοντες ιθυ Βοιωτών εφενγον. ελεγον δέ 
οι απονοστησαντες ουτοι των βαρβαρών, ως έγω πυν- 
•θάνομαι, ως προς τοντοισι καϊ άλλα ώρων -θεία· δυο ' 
γάρ οπίΐτας μέζονας η κατά ανθρώπων φνσιν iόντας 
ϊπεσθαί σφι κτεΐνοντας καϊ διώκοντας.

39. Τουτους δέ τους δυο Αε)λροι λέγονσι είναι έπι- 
χωρίους ηρωας, Φνλακόν τε καί Λυτ όνοον, των τα τβ- 
μένεα έστι περί το ιρόν, ύ»υλάκου μέν παρ* αυτήν την 
οδόν κατυπέρ Οβ του ίρον της ΙΙρονηιης, Αντονόον δέ 
πέλας της Κασταλίης υπό τη €Υαμπείη κορυφή. οι δέ 
πεσόντες από του ΙΙαρνησσου λίθοι ετι καϊ ές ημέας 
ησαν σόοι, έν τοί τε μένει της ΙΙρονηιης 7Λθηναίης κείμε-  ̂
νυι, ές το ένέσκηψαν διά των βαρβάρων η>ερυμενυι. 
Τούτων μέν νυν των 
Χάγη γίνεται.

40. *Ο δέ *Ελλήνων ναυτικός στρατός από του * Αρ
τεμισίου °Λθψαίων δεηθεντων ίς Σαλαμίνα κατίσχει

Lilt.  VIII.  CAP. 35 —  40.
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τας νηας. τώνδε δε είνεχα προσεδεηθησαν ανιών σχείν 
προς Σαλαμίνα ’Αθηναίοι, ϊνα αυτοί παίδάς τε χαϊ γυ
ναίκας νπεξαγάγωνται έχ της’Αττικής, προς δε χάϊ βον- 
Ίχνσωνται το ποιψέον αντοίσι εσται. ini γάρ τοίσι 
χατηχονσι πρηγμασι βονλην ψελλ,ον ποιησεσθαι ώ; 
έψενσμένοι γνώμης· δοχέοντες γάρ ενρησειν Πελοπον- 
νησίονς πάνδημεI ίν τη ΒοιωιΙη νποχατημένονς τον βάρ
βαρον, των μεν ενρον ον δεν έον, ο I δε έπννθάνοντο τον 
Ισθμόν αντονς τειχέοντας, τψ  Πελοπόννησον περί πλα
στόν τε ποιενμίνονς περιείναι xal ταντψ ϊ/όντας εν 
φυλακή, τα δε άλλα άπιέναι. ταντα πννθανόμενοι οντω 
δη προσεδεηθησάν σηεων σχείν προς την Σαλαμίνα.

41. Οι μεν δη άλλοι χατέσχον {ς τ ψ  Σαλαμίνα, 
Αθηναίοι δε ές την ιωνιών, μετά δε την άπιξιν χηρνγμα 
έποιησαντο, Αθηναίων τη τις δνναται σώζειν τά τέκνα 
τε και τονς οίχέτας. ένθαντα οι μεν πλαστοί ές Τροι- 
ζηνα άπέστειλαν, οι δε ές Αίγιναν, οι δέ ές Σαλαμίνα, 
εσπενσαν δε ταντα νπεχθεσθαι τω χρηστηρίω τε βον- 
λομενοι νπηρετέειν, χαι δη χαι τονδε είνεχα ονχ ηχιστα' 
λεγονσι οι Αθηναίοι oqiv μέγαν (ρνλαχα της άχροπολιος 
ένδιαιτεεσθαι έν τοι,ϊρω. λέγονσί τε ταντα, χαι δη χαι 
ως έοντι έπιμηνια έπιτe)Jovai προτιΟέντες· τά <3* έπι- 
μηνια μελτιοεσσα έστι. αντη δ* η μελιτοεσσα, έν τώ 
προσθεν aisi χρονω άναισιμσνμένη, τότε ην άφανστος. 
σημηνάσης δε ταντα της ίρείης, μάλλον τι οι ’Αθηναίοι 
χαι προθνμοτερον έξέλιπον την πάλιν ώς χαι της θεόν 
άπολελοιπνίης τ ψ  άχρόπολιν. ώς δέ σφι πάντα ιπεξέ- 
χειτοι επλωον ές το στρατόπεδον.

42. ’Emi δε οι άπ*£έρτεμι<τ(ον ές Σαλαμπ’α χατέ
σχον τας νέας, σννέφψεε χαι ο λοιπός πννθαγόμενος υ



των ‘ΕέΧηνων vct\my.bg στρατός έκ Τροιζηνος · ές γάρ 
Πωγωνα τον Τροιζψίων haiva προείρητο σνλΜγεσ&αι. 
σννε)£χβησάν τβ δη πολλω π ενίες  νέες η έπ Αρτεμί
σιο) ένανμσχεον, και από πολίων π?£ννων. ναύαρχος 
μέν νυν έπην ώντδς όσπερ έπ 'Αρτεμίσιο), Ενρυβιάδης 
ο Ενρνκλείδεω, άνηρ Σπαρτιητης, ον μέντοι γένεός ·ζβ του 
βασιληιον Ιών. νέας δε πο)Χω nhitnag τβ  και άριστά 
πλωουσας παρείχοντο Αθηναίοι.

43. *Εστρατενοντο δε ο\δβ · έκ μεν Πελοπόννησου 
Λακεδαιμόνιοι έκκαίδεκα νηας παρεχόμενοι, Κορίν&ιοι 
δε το αυτό πλήρωμα παρεχόμενοι τό και έπ Αρτεμισίο), 
Σικνώνιοι δε πεντεκαΐδεκα παρείχοντο νηας, 'Επιδαυριοι 
δε δέκα, Τροιζηνιοι δέ πέντε, *Ερμιονέες δέ τρε7ς, έοπες 
οντοι πλην Ερμιονέων Λωρικόν τβ καί Μακεδνόν ε&νος, 
έξ 3Ερινεοΰ τε και Πίνδου και της Λρνοπίδος νστοπα 
ορμηθέντες. οι δέ *Ερμιονέες βισϊ Αρνοπες, υπό ‘Πρα- 
κλέος τε και Μηλιέων έκ της νυν Λωρίδος καλεομένης 
χωρης έξαναστάντες. οντοι μέν νυν Πελοποννησίων 
έστρατενοντο' οι δέ έκ της ϊξω ηπείρου.

44. A\h)V(uoi μεν προς πάπας τους άλλους πα
ρεχόμενοι νηας όγδώκοντα καί εκατόν, μοΰνοι. έν Σαλα
μίνα γάρ ου σννενανμάχησαν Πλαταιέες Αϋψαίοισι διά 
τοιονδε i t  π ρήγμα' απαλλασσόμενων των‘Ελλήνων από 
του Αρτεμισίου, ώς έγίνοντο κατά Χαλκίδα, οί Πλαται
έες αποβαντες ές την περαίην της Βοιωτίης χωρης προς 
έκκομιδην έτράποντο των οίκετέων. Ουτοι μέν νυν τον- 
τους σωζοντες έλείφ&ησαν. Α&ηναίοι δέ έπί μέν Πελα
σγών έχόντων την νυν 'Εί.λάδα καλεομένην ησαν Πελα
σγοί, οννομαζόμενοι Κραναοί, έπί δέ Κέχροπος βασιλέος 
(πεκληθησαν Κεκροπίδαι, έκδεξαμένου δέ*Ερεχβέος την
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αρχ^ν^Α&ηνα7οι μετωνομάσ&ησαν, 30Ισχνός δέ τον Soύ- 
&ον στρατάρχεω γενομένον *Α&ψαίοισι έχλι'ι&ησαν άττό 
τούτον *Ιωνες.· '

45. Μεγ α ρέες δε τώντο πλήρωμα παρείχοντο χαι
ίη Αρτεμίσιο). Αμπραχιώται δε έπτά νέας ιχοντες έπε- 
βω&ησαν, Αενχάδιοι δε τρεις, ε’&νος έόντες αίτιοι Αωρι- 
xov άπο Κορίν&ου. ' '

46. Νησιωτέων δέ Αιγινηται τριηχοντα παρείχοντο. 
ησαν μεν σφι xal άλλαι πεπληρωμέναι νέες· αλλά τη σι 
μεν την ξωντών έφνλασσον, τριηχοντα δε τη σι άριστά 
π)χοονσησι έν Σαλαμίνι {ναυμάχησαν. Αιγινηται δέ 
εισι Αωριέες άπο *Επίδαυρου· τη δέ νήσο* πρότερον ον- 
νομα ην Οίνώνη. μετά δέ Αίγινητας Χαλχιδέες τας in  
Αρτεμίσιο* εΤχοσι παρεχόμενοι χαι*Ερετριέες τ ας έπτά· 
αυτοί δέ Ιωνές ειστ. μετά δέ Κείοι τάς αντάς παρεχό- 
μενοι t ε&νος έον 3.Ιωνικόν άπο *Α&ηνέων. ΙΥαξιοι δέ 
παρείχοντο τέσσερας· άποπεμφ&έντες μέν ές τους Μη- 
δους νπο των πολιητέων, χατάπερ ωλλοι νησιώται, άλο- 
γησαντες των έντοΜων άπίχατο ές τους *!Ελληνας Αη· 
μοχρίτου σπενσαντος, άνδρος των αστών δοκίμου χαι 
τότε τριηραρχέοντος· Ναξιοι δέ εισι *Ιωνες an *Α&η- 
νέων γεγονοτες. Στνρέες δέ τάς αντάς παρείχοντο νηας 
τάς xal in* 3Αρτεμίσιο*, Κυ&νιοι δέ μίαν χαι πεντηχόν· 
τερον,* έόντες σνναμφότεροι οντοι Αρνοπες. χαι Σερί- 
φιοί τε χαι Σίφνιοι χαιΜηλιοι (στρατενοντο* οντοι γάρ

> owe ϊδοσαν μουνοι νησιωτέων το* βαρβάρο* γην τβ χαι 
υδωο.

47. Οντοι μέν απόντες έντος οίχημένοι Θεσπροπών 
χαι \Ίχέροντος ποταμού έστρατενοντο · Θεσπρωτοι γάρ 
εισι οι ομονρέοντες ’Αμπραχιώτησι χαι Αειυχαδίοισι, οι
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ίξ έσχατέων χωρίων ίστρατευοντο. Ίων δέ ίχτός τούτων 
οΙχημενων Κροτωνιηται μοννοι ησαν οι ίβώ&ησαν τη 
*/£λλα<5ι χινδυνευουση irfi μι jj, της ηρχε ανηρ τρ\ς πυθιο
νίκης Φ(ΐν)1ος" Κροτωνιηται δε γίνος εισι 'Αχαιοί.

48. Οι μίν νυν άλλοι τριηρεας παρεχόμενοι ίστρα- 
τευοντο, ΜηΧιοι δε και Σίηνιοι χαϊ Σερίψιοι πεντηχον- 
τίρους. Μη)αοι μεν γίνος ίόντ&ς από Ααχεδαΐμονος 
δυο παρειχοντο, Xiqvioi δέ και Σερίφιοι *7ω> ες ίόντες 
άπ 3Δθ ηνίων μίαν έχατεροι. αριθμός δέ ίγενετο ο πας 
των νεών, πάρεξ των πεντηχοντίρων, οχτώ χαϊ έβδομη- 
χοντα χαϊ τριηχόσιαι.

49. Slg δέ ίς την Σαλαμίνα συνηΧθον οι στρατηγοί 
από των ειοημίνων ποΜων, ίβου)&υοντο, προθίντος Ευ- 
ρνβιάδεω γνώμην αποφαίνεσ&αι τον βουλόμενον, όχου 
δοχίοι ίπιτηδεωτατον είναι νανμαχίην ποιίεσθαι των 
αυτοί χωρίων έγχρατίες etal· η γάρ >Αττιχη αφεΐτο ηδη, 
των δέ Χοιπίων πίρι προετίΟεε. at γνώμαι δε των λδ- 
γοντων at π)&ίσται σννεξίπιπτον, προς τόν'ίσθμόν πΧώ- 
σαντας νανμαχίειν προ της Πελοποιτησου, ίπιΧέγοντες 
τον Χογον τονδε, ώς ην νιχηθίωσι τι; νανμαχίη, ίν Σα- 
λαμίνι μεν ίόντες ποΧιορχήσονται ίν νήσοι, Χνα σψι τι- 
μωρίη ονδεμ{α ίπιφαιησεται, προς δέ τω 'ίσθμώ ίς τους 
εαυτών ίξοίσονται.

50. Ταΰτα των από Πελοπόννησου στρατηγών 
επιλεγόμενων, ίληλυθεε ανηρ 3Δθηνα7ος άγγΰ.λων ηχειν 
τον βάρβαρον ίς την *Λττιχην και πάσαν αυτψ πυρπο- 
Χιεσθαι. ό γάρ διά Ώοιωτών τραπόμενος στρατός άμα 
Σίρξηί ίμπρησας Θεσπιέων την πάλιν αυτών /κλβλοιπό- 
των ίς 1 Ιελοπόνντ{σον, και την ΤίΧαταιεων'ωσαύτως, ηχε 
τε ίς τάς 3Α θ ψ ’ας χαϊ πάντα έχέίνα έδηιον. ίνίπρησε
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δε Θίσπειάν τβ xei ΙΙλαταίαν, ττν&ομενος Θηβαίον οτι 
ονχ έμηδιζον.'

51. *Από δε της διαβάσιος τον‘Ελλήσποντον, εν&εν 
πορενεσ&αι ηρξαπο οι βάρβαροι, ενα ανιόν διατρίψαν- 
τες μήνα έν τω διέβαινον ές την Ευρώπην, έν τρισι ετε- 
ροισι μηνεσι έγενοπο tv ττ} ^Αττιχη, Καλλιάδεω άρχοντος 
*Α&ηναιοισι. χαϊ αίρεονσι έρημον το άστν, χαί τινας 
ολίγονς ενρίσχονσι των *Α&ηναίων εν τω Ιρω έόιτας, 
ταμίας τβ τον ίρον χαϊ πένητας αν&ρωπονς, όϊ βραζό
μενοι την αχροπολιν χλνρησί τβ χαι ζνλοισι ημννοηο 
τονς έπιόπας, άμα μεν νπ* ασ&ενίης βίον ονχ έχχωρη- 
σαντες Ις Σαλαμα'α, προς δε αυτοί δοχεοντες έξευρηχε- 
ναι το μαντηΐον το η ΙΙν&ίη σφι εχρησε, το ξνλινον 
τείχος άνάλωτον εσεσ&αι, χαι αυτό δη τούτο είναι το 
τρησφχγετον χατά το μαντηΐον, χαι ον τάς νηας.

52. Οι δε Πέρσαι ίζόμενοι (πί τον χαταντίον τζί 
αχρσπόλιος όχ&ον, τον 'Α&ηναΐοι χαλεονσι 'Αρίμον πά
γον, έπολιόρχεον τρόπον τοιόνδβ * οχως στνπειον περί 
τους οΐστονς περι&έντες αψειαν, έτόξευον ές τό φράγμα, 
έν&αντα Α&ηναίων οι πολιορχεόμενοι όμως ημννοντο, 
χαίπερ ές το έσχατον χάνον άπιγμενοι χαι τον φράγμα
τος προδεδωχοτος · ονδε λόγους τών ϋβισΜΓτρατιδεων 
προσφεροπων περί ομολογίης τνεδεχοπο, αμυνόμενοι δε 
άλλα τβ άιπεμηχανίοντο χαι δη'χαι προσώπων των 
βαρβαρών προς τας πνλας όλοιτρόχονς άπίεσαν, ώστε 
Σερξεα ίπι χρονον συχνόν άπορί^σι ένεχεσ&αι, ον δυ· 
νάμενόν σφεας έλεϊν.

53. Χρονφ δ* {χ ·%ών σπόρων Ιφάνη δη τις εσοδος 
τοισι βαρβαροισΐ’ εδεβ γάρ χατά τό χλεοπρόπιον πάσαν 
την Αττικήν τψ  b  rjj ηπείρω γεησ&αι υπό Περσχστ,
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'έμπροσθε ών προ της αχροποΜος, οπισθε δε των πυ- 
)-έων καί της ανόδου, τη δη οντε τις έφνλασσε οντ' ay 
ι(λπισε, μη χοτέ τις χατα ταντα αναβαιη ανθρώπων, 
τούτη ανέβησάν τινες χατα το ιρόν της Κέχροπος θ ν-  
γατρδς Αγλανρον9 χαιτοιπερ απόκρημνου ιόντος τον 
χώρον, ως di ειδον αντονς άναβεβηχότας οί 'Αθηναίο* 
έπι την αχροπολιν, οί μεν έρρίπτεον έωντονς χατα τον 
7είχεος χατω xat διεφθείρο)ύ ο , οί δε ές το μέγαρον χα- 
τέφεχγον. των δε Περσιών οί άναβεβηχύιες πρώτον μεν 
έτράποντο προς τας πνλας, τανίας δε άνοίξαντες τους 
ίχέτας έφόνενον έπει δέ σφι πόστες χατέστρωντο, τό 
Ιρόν σνλησαντες ένέπρησαν πάσαν την αχροπολιν.

5$· ~Χων δε πα%τε)Λως τας 'Αθήνας Σέρξης οπέ- 
πεμψε ές Σονσα άγγελον ιππέα 'Αρταβάνοι άγγεΜοντα 
την παρεονσάν σφι ειπρηξ/ηψ. από δε της πέμχμιος τον 
χηρνχος δεντέρη ημέρη σνγχαλεσας 'Αθηναίων τους φν~ 
γάδος, έωντω δε έπομένονς, έχέλενε τρόπο) τώ σφετέροι 
θνσαι τα ίρά άναβάντας έ; την άχρόποϊ^ν, the δη ών 
όψιν τινά Ιδών έννττνίον ένετΰ^το ταντα, εΧτε και έν- 
θνμιον οί έγέτετο έμπρησαντι τό ιρόν. οί δε φνγάδες 
των 'Αθηναίων Iποίησαν τα έντεταλμένα.

55. Τον δε εινεχεν τοντων έπεμνησθην, φρόστο, 
εστι ίν τη άχροπόία ταντη 'Ερεχθέος τον γηγενέος λβ- 
γομένον είναι νηός, έν τώ έλαΙη τε χαΐ θάλασσα ενι, τά 
λόγο; παρ' 'Αθηναίων Ποσειδέωνά τε καί 'Αθηναίψ 
έρισα*τσς περί της χώρης μαρτυρία θέσθαι. ταντην 
ων την έλαιην άμα τω υλλω ίρώ κατέλαβε έμπρησθηναι 
ίτπό των βαρβάρων δεύτερη δε ημέρη από της έμπρη- 
σιο; 'Αθηναίοι οι θνειν νπό βασιλέας χε)&νόμενοι ώς 
άνέβησαν ές τό ιρόν, ώρων βλαστόν έχ τον στελέχεος
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wroF Tf n^pxtlor άταδεδραμηχοτα. οντο* p£r m  rn r- 
τa eypagcr.

56. Oi ir  ΣαλαμΚι ^Ελίττος, e f t  (ζαγγΐλδΓτ. 
t*c w^e το αε^ί τ^τ Axhpri&r αζοφτοίιτ, f j  τοοοντοτ 
χλορνβοτ απίχοττο, i&rxz vnot τώτ στραττηχώτ onii « ·. 
(κ»^ται εμετοτ to rr x̂weaWoT πρϊχγα , a i l ’ Ις rs raj 
τζβ; (cirumor xau ιστία αείροηο ώς άπο&ενσομετοι, 
τοϊσί τε (ποί&ποαετοιβτ a£rc5r ίχνρτά&η προ too 
Ισ&μον raxuajitt*. τνξ τε ήττετο, χαί οι &αλν$έττες 
έχ τον cvrεδρίον ίσί/αιτκ,ν ες τάς νηας.

57. 'Ετ&αντα δη θεμιστοχλία άπαόμετοτ επί τψ  
rija εΤρετο Λ/rrcfψιλός arro &ητα7ος, ο τι σψ* τΐίς
^fc^xeruiVxjr. * πν&όμετος δΐ προς σίτον, ώ>* sTjj £εΛ>- 
γμ&τοτ άτάγειν τας r r t a ;  προς τ ο τ  ’ΐσ&μοτ χ σ ί  προ της 
U(hrxonrri σον τατμαχκατ, eLts * Ον τ«  ό^α ηχ αττχ:- 
ροστ τας τήας απο ΣαλαμΤτος, οίδλ περ* μ»?ς Γπ πα~ 
τρίδο; τανμαχησης. χαττα γάρ πάλες ίχαστοι τρεχTorrxty 
χαι <ήτ8  σψεας Ειρνβιάδης χατίχΗτ cVir’cn o i ονκ τις 
αχ&ρωπa r  άλλος άλση μη ον &σ<τχεδασ&ηχατ ττν 
στραττιητ, άποΐΐετα» τ* η *Εϋλας άβονϋ^χη. αλί’ εΤης 
fowl μτχατη, ϊ&» *οι γτϊιοο διαχίαι τα β(£οτλειμίτα, . rr 
χας δντχ ατοχτωσα* j Ενρι^άΰεα μεταβονλεήτασ & m 
ωση  σίτον μετΐεατ.

58. Κάρτα δη τμ Θεμτστοχλίΐ r^scs ς  ίττο ^ β { , 
« η  ο τ ίά  .ipi* τσντα άμηψάμετος η*ε ini τ η *  rra r\r  

carmwEns' i t  $usar οί xotror τι π ^ -  
7 /ια σ ι ^ η .  ο  8* error ίς τητ τηα Ααίλενο ίσ^άττα 
Ζήτττ, «Γτι ^ ΰ α . /τθοττο ό d^i«rrozin^ 
roi οί arra ii^ i «ώ «  i t  πάπα  τα ηχσνστ δίτησιψίλον, 
EwnoC ποανμ&ος, ta i a lia  αοϋά a^o<mdfr>, A* ο
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ηνεγνωσε χρηιςων tx τε της njος εκρηναι συ/Χιξαι re 
τονς στρατηγούς Ις το συνέδριου.

59. *Jlg δε άρα σννέλίχΟησαν, πριν η τον Ενρνβιά-
δεα προΟέίναι τον λόγον των ε'ίνεχα σννηγαγε τους 
στρατηγούς, πολύς ην ό Θεμιστ/)κ)*ης iv τοΊσι λόγοισι, 
ο ια κυρτά δεόμενος. Χέγοντοζ δε αυτου ό Κορίν&ιος 
στρατηγός Ι/ίδεΙμαντος ό 'ΕΙχντον είπε' 1*2 Θεμιστοχί^ες, 
iv τοΊσι άγω σι οι προεξανιστάμενοι ραπίζονται, ο δε 
απολυόμενος εφη · Οι δέ γβ έγχατα)*ιπόμενοι συ στβ- 
φανεΰντοι. /

60. Τότε μεν ηπίως προς τον ΚορΙνΟιον άμείψατο. 
προς δε τον Ευρυβιάδεα Ό*γύ (κείνων μεν ονχέτι ονδεν 
των προτερον )εχΟητων9 ώς ίπεάν άπαιρωσι από Σα
λαμίνας, διαδρησονταί' παρεόντων γάρ των συμμάχων 
ονχ εφερέ οι χόσμον ουδίνα χατηγορέειν ό δε άλλου 
λόγου εΧχετο, λίγων τάδε* 1 .*Εν σοι νυν έστι σώσαι την 
*Ελλάδα, ην (μοι πείϋη ναυμαχίην αντον μενών ποιέε- 
σ&αι, μηδί πειΟομενος τούτων τοΙσι λίγσνσι άναζευξης 
προς τον 3Ισ&μόν τάς νηας. άντιΟες γάρ έχάτερον 
άχονσας. προς μεν τω Ίσΰμω σ\μβάλλ(ύν iv πελαγεϊ 
αναπεπταμένοι ναυμαχήσεις, ίς ο ήκιστα ημίν συμφοράν 
ίστι νηας ϊχονσι βαρντιρας ν.αϊ άρι&μόν ϋ.άσσονας· 

jfoi/το δε άπολίεις Σαλαμίνα τε και Μέγαρα και Αΐγι- 
fpav, ηνπερ Χαι τα άλλα ευτνχι]οο)μεν. άμα γάρ τω ναυ- 
Φ&κω στρατοί αυτών εφεται xal ό πεζός στρατός, και 
Λχξτω σφέας αυτός άξείς Μ  τι{ν Πελοπόννησον, χινδν- 
tag j εις τε άπάση τη *0 Χάδι. 2 . Ύ/ν δε τά έγώ λέγω 
έύωτσης, τοσάδε iv αντοΤσι χρηστά ευρησεις· πρώτα 
ffc τα στεινω σνμβαλλοντες νηνσι όΜγησι πρός πολλάς,
*πρ δη 'κότα ix του πολέμου έκβαίνη, πολλόν χρατησο· 
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μ εν  το γάρ iv στεινω νανμαχεειν προς ημέων έσι'ι, iv 
Βνρνχωρίμ δί προς έκεινων. αντις δε Σαλαμις περιγίνε- 
ται, ig την ημίν νπέκκειται τέκνα τε και γΐΎαΤκες. καί 
μ ψ  και τάδε iv αντοΐσι ϊνεστι, τον καί περιεχεσ&β μά
λιστα' ομοίως αντον τε μενών προνανμαχησεις Πελο
πόννησον και προς τω *]σθμω, ονδέ σφεας, εϊπερ βν 
ηρονεεις, άξεις έπι την Πελοπόννησον. 3. */Ιν δε γε 
και τα ίγώ (Ιπίζω γένηται και νικησωμεν τησι νηνσϊ, 
οντε νμίν (ς τον ισθμόν παρέσονται οι βάρβαροι όσιε 
προβησονται έκαστερώ της ^Αττικής, άπιασι τε ονδενϊ 
κοσμο), Μεγάροισί τε κερδανεομεν περιεονσι καϊ Αιγίνη 
και Σαλαμίνι, iv ττ} ημίν και λόγιάν έστι των ίχθρών 
κατνπερθε γενέσθαι. οικότα μεν w v βονλενομένοισι 
άν&ρώποισι ώς το ininav Ιθϋ^ι γίνεσθαι · μη δε οΐ- 
κοτα βονί^νομένοισι ονχ Ιΰέλει ονδέ'ό θεός προσχωρέ- 
ειν προς τας ανθρωπηΐας γνώμας.

61. Ταντα λέγοντος Θεμιστοκλέους αντις ο Κορίν- 
θιος’Λδείμαντος έπεφέρετ ο, σιγάν τε κελενων τω μηεση  
πατρις και Ενρνβιάδεα ονχ Ιών έπιψηεμζειν άπολι αν- 
δρί* πολιν γαρ τον Θεμιστονλεα παρεχάμενον όντω ixi- 
hve γνώμας σνμβάλλεσθαι. ταντα δε οι προεφερε, on 
ηλωχεσαν τε και κατείχοντο αι *Αθηναι. τότε δη 6  Θε- 
μιστοκλεης κείνον τε και τονς Κοριν&ίους ποΏ,ά τε και 
χαχά Ό^γε, ίωντοΊσΙ τε έδηλον λόγο) ώς ειη και πόλις 
και γη μεζων ηπερ κείνοι σι, εστ αν διηκόσιαι νηές σφι 
ϊωσι πεπληρωμίναι · ονδαμονς γαρ *Ελληνων αντονς 
im όντας άποκρονσεσθαι. *
, C2. Σημαινων δε ταντα τω λόγοι διέβαινε ές Ενρν-

βΐυδεα, λέγων μάλλον έπεστραμμένα · Συ ει μενέεις αυ
τόν, και μενών εσεαι ανηρ αγαθός · ει δι μη, ανατρέ-
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την ΕΜ.άδα. το παν γάρ ημΊν τον πολέμου φέρονσι 
αί τηες. ά)1 ' ίμοι πεί-θεο. εΐ δε ταντα μη ποιήσεις, 
ημείς μεν, ως εχομεν, ,άναλαβόι7 ες τους οικείας κομιεύ- 
μεΟα ίς Σι’ριν την lv 'haUjj, ηπερ ημετέρη τέ ίση (κ 
παλαιόν ετι, καί τα λόγια λέγει υπ* ημέων αυτήν δέειν 
κτισϋηναι · υμείς δε, συμμάχων τοιώνδε μουνωΰ ΐντες 
μεμνησεσΟε ιών έμών λόγων.

63. Ταντα δε Θεμιστοκλέος λεγο\Ύος άνεδιδάσκετο 
Ενρυβιάδης. δοκέειν δέ μ οι άρφωδήσας μάλιστα τους 
'Αθηναίους άνεδιδάσκετο, μη σψεας άπο)1πωσι, ψ ’ προς 
τ ον'Ισθμόν αν άγη τας νηας · anohnovrov γάρ 'Αθη
ναίων, ονκέτι έγίνονιο αξιόμαχοι οί λοιποί, ταυτην δε 
α ι ρέεται την γνώμην, αυτόν μένοντας διαναυμαχέειν.

64. Οντω μεν οι περί Σαλαμίνα επεσι άκροβολισά- 
μενοι, Ιπεί τε Ευρυβιάδη εδοξε, αυτόν παρεσκευάζοντο 
ως νανμαχησοντες. ημέρη τε έγίνετο, και άμα τω ηλίω 
ανιόν τι σεισμός έγ ενετό εν τε τη γη κα\ τη θαλάσση, 
εδοξε δέ oqi ενξασΰαι τοίσι θεοί σι και έπικαλέσαοθαι 
του? Αίακιδας συμμάχους, ως δέ σφι εδοξε, καί έποίευν 
ταντα· ενξάμενοι γάρ πάσι τοίσι θεοίσι, αντόΟεν μεν 
Ικ Σαλαμίνος Αι'αντά τε και Τελαμωνα έπεκαλέοντο, έπ\ 
δε Αιακόν και τους άλλους ΑιακΙδας νηα άπέστελλον ίς 
A'lpvuv.

65. *Εηη δε Αικαίος 6  Θεοκυδεος, άνηρ 'Λθψαίος, 
ψιχάς τε καί παρά Άϊηδοισι λόγιμος γενόμενος,τοΐπον 
τον χρόνον, ίπεί τε εκείρετο η 'Αττική χ<όρη υπό του 
πεζόν στρατόν τον Ξέρξεω έονσα έρημος!Αθηναίων, τι·- 
χείν τότε Ιων άμα Αημαρητω τω Αακεδαιμονίω έν τω 
ΘριασΙω πεδίω, ιδεΊν δέ κονιορτον χωρέοντα από 'Ε).ευ- 
σΊνος, ώς άνδρων μάλιστα κη τρισμνρίοαν* (χπο0 ω\μά-

Ηκιιο». HI. Κ
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ζειν τε σφεας τον χονιορτόν, οτεών χοτε εϊη άν&ρώηων, 
xai ηροχα τε φωνής άχονειν, χαί οι φαίνεσ&αι την φω
νήν είναι τον μυστικόν ΐαχχον. είναι δ* άδαημονα των 
ίρών των έν’Ελενσιη γινομένων τον Αημάρτμον, εΤοε- 
σ&αί τε τχυτον ο τι το φ&εγγόμενον εϊη τοντο · αυτός 
δε εϊττεΐν * Αημάρητε, ονχ εστι οχως ου μίγα τι σίτος 
ϊσται τη βασιΗος στρατιη. τάδε γάρ άρίδηλα ίρί,μου 
έονσης της 'Αττικής, on ·&εϊον το φ&εγγόμενον, άηό 
Ελενσϊτος Ιον (ς τψωριην 'Λϋηναίοισί τε xai τοίσι σνμ- 
μαχοισι. χαι ην μεν γε χατασχηψη (ς την Πελοπόννη
σον, κίνδυνος αντω τε βασιλεϊ χαι τη στρατιη τη έν τη 
ψιείρω εσται* ην δε ini τάς νηας τράηηται τάς ιν Σα- 
λαμίη, τον ναντιχον στρατόν κινδυνεύσει βασιλεύς άπο- 
βαλΛΖίν. την δέ όρτην ταυτήν αγονσι ld&r(valoi άνά 
παντα ϊτεα τη Μητρι χαι τη Κονρη, χαι αυτών τε ο 
βουλόμειος χαι των άλλων 'Ελλήνων μνειται * χαι την 
φωνήν της ακούεις, iv ταντη τη όρτη ίαχχάζουσι. Προς 
τούτα είπείν Αημάρητον· Σιγά τε xai μηδενι άλλοι τον 
λόγον τούτον εϊττης. ην γάρ τοι Ις βασιλέα άνενειχ&η 
τά εηεα ταντα, αποβαίνεις την χεφαλην, χαί σε ούτε 
έγω δυνησομαί φυσασΟαι οντ' άλλος ανθρώπων ονδε 
εις. άλλ ϊχ ήσυχος, περί δε στρατιης τησδε χλεόίσι 
μελησει. Τον μεν δη ταντα παραινεειν' ix δε του χο- 
νιορτοϋ χαι της φωνής γενεσ&αι νέφος χαι μεταρσιωΟίν 
φέρεσ&αι ini Σαλαμινος ini το στρατόπεδον το των 
* Ελλήνων, οντω δε (κυτονς μαΰειν, on το ναυτικόν το 
ΣΟρξεω άπολίεσ&αι μύλοι. Ταντα μεν ΑιχαΊος ό Θεο- 
χνδέος ϊλεγε, Αημαρηχον τε χαι άλλων μαρτύρων χατα- 
ητόμενος.

66. OtW ές τον Ξέρξεω ναντιχον στρατόν ταχ&ίν-
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τες, έπειδη έκ Τρηχίνος χλεησσμενοι το τρώμα το Λακω
νικόν διέβησαν ές την ‘ίστιαίην, έπισ/όντες ημέρας τρεις 
ιπλωον δι Ενρίπον, και έν έιέηησι τρισϊ η μέρη σι έγένοντο 
(ν Φάληρο). ώς μέν έμοί δοκέειν, ονκ έλάσσονες έοντες αρι
θμόν έσέβαλον ές τάς'Λθψας κατά τβ ήπειρον και τι]σι 
νηνσϊ άπικόμενοι, η επί τβ Σηπιάδα απίκοντο και ές 
Θερμοπνλας. άνηθησω γάρ τοίσΐ τβ νπδ τον χειμώνας 
ανιών άπολομένοισι και τοϊσι έν Θερμοπνλησι και τιμή 
in ΛρτεμισΙω νανμαχίησι τονσδε τονς τότε ονκω έπο- 
ιιένονς βασιλέϊ, Μηλιέας τβ και Λωριέας καί Λοκρονς 
και Βοιωτονς πανστρατιη έπομένονς, πλ?/ν Θεσπιέων τβ 
Χαι Πλαιαιέων, και μαλα ΚαρνστΙονς τβ καϊ 'Λνδριονς 
<ort Τηνίονς τβ και τονς λοιπούς νησιώτας πάντας, πλην 
ιών πέντε πολίων, τών έπεμνησΟψ πρότερον τά οννό- 
iir/Ttt. οσω γάρ δη προέβαινε έσωτέρω της 1 Ελλάδος δ 

t  ΤΙέρσης, τοσοντο) πλέω εθνεά οί είπετο.
67. *Εηεί ών άπίκαιο ές τ ας 3Λθηνας πάντες οντοι 

ίλην ΠαρΙων (Παριοι δε νπο)^ιφΟέντες iv Κνθτω έκα- 
ιαδοκεον τον πόλεμον κη άποβησεται), οί δε λοιποί ώς 
ιπίκοντο ές το Φάληρον, ένθαν τα κατέβη αντός Ξ,ίρζης 
ίηι ς νηας, έ&έλων σ<μ σνμμϋξαΐ τβ και πνϋέσϋαι 
ιών έπιπλωόντων τάς γνώμας. έπεί δε άπικόμένος προ'ι- 

# bro, παρήσαν μεταπεμπτοι οί τών έΌνέων τών σφβτε- 
ΐΐνων τνραννοι καί ταξίαρχοι* από τών νηών, καί ΐζοντο
|ϊ *
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ς σφι βασιλενς έκαστο) τιμήν έδεδώκεε, πρώτος μεν 6 
Σίδώνιος βασιλενς, μετά δέ δ Τνριος, έπί δε ωλλοι. έ)ς 
ϊ  κόσμο) έπεξης ϊζοντο, πέμψας Ξέρξης Μαρδόνιον εί- 
Wrof, αποπειρώμενος έκαστον, ει νανμαχίην ποιέοιτο.

68. 3Επεί δε περιιών εΐρώτα 6  ΛΤαρδόνιος άρξάμε- 
W από τον Σιδωνίον, οί μέν δη άλλοι κατά τώιηό γνο\-

Κ 2
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μην έξεφέροντο, χελενοντες νανμαχίψ ποιέεσ&αι, 'Αρτε- 
μισίη δε jade έψη' 1. Είπεϊν μοι προς βασιλέα, 1\Ιαρ- 
δοιιε, ως Ιγω jade λέγω' οντε χαχιστψ γενομάτην έν^  
jjjci νανμαχίησι τησι προς Ευβοίη ούτε έλάχιστα άπο-\ 
δεξαμενήν, δέσποτα, την έονσαν γιώμην με δίκαιον έστι§ί 
αποδείχνχσ&αϊ, τά τιγχάνω φρονέσνσα άριστά ές πρη-Ιι 
γμστα τα σα. χαί τ οι τάδε λέγω, φείδεο των νηών, μηδα, 
νανμαχίην ποιέο. οι γαρ άνδρες των σών ανδρων χρέσΑ% 
σονες τοσοντο εισι χατα θάλασσαν όσον άνδρες γιναι-Ιτ 
χων, τ/ δε πάντως δέει σε νανμαχίησι άνοηανδννενεινMi 
ovx έχεις μεν τάς 'Α&ηνας, τώιπερ εοεχα ωρμι'&ηΑ, 
στρατενεσ&αι, έχεις δε την άλλην 'Ελλάδα; έμποδών 
το* icrjarai ονδείς * οι δέ τ οι άντέστησαν, έηη)λαξωΜ, 
οντω ως χείνονς έπρεπε. 2. Τη δε έγώ δοχέω άποβη-1( 
σεσ&αι τα των άντιπο)Μιων πρηγματα, τούτο ηράσωΜ\ 
ην μεν μη (πειχ&ης νανμαχίην ποιενμενος, άλλα τά\ 
νηας αντον ιχης'πρδς γη μινών, η χάϊ προβαίηύν ές τη 
Πελοπόννησον, ενπετέως τ οι, δέσποτα, χωρησει τα νοέ\ 
ων εληλυ&ας. ον γαρ οΐοί τε πολλδν χρόνον εισι τπ 
άίπέχειν οϊ ’’Ελληνες, ά)1ά σηεας διασχεδας, χατά πόΐΛ, 
δε έκαστοι ςρενξοιται. ο ντε γάρ σίτος πάρα ση,ίσι έν τΙ« 
νήσοι ταντη, ως έγω πνν&άνομαι, ούτε αντοίς οιχός, t | ,  
σν έπι την Πελοπόννησον έϊαυνης τον πεζόν στρατστ 
ατρεμιέΐν 1 ους έχε!Ο εν αυτών ηχοντας, ουδέ σηι μελησ\ 
προ των *Αϋ ηναίων νανμαχέειν. 3. 7/> δε αυτίχα έπ*\ 
χΟης ναχμαχησαι, δειμαίνω, μη 6  vcrvnxoc στρατός χι 
χω&εϊς τον πεζόν προσδηλησηται. προς δε, .ω βασιΧί 
χαι τοδε ές Όνμον βάλει», ώς τόϊσι μεν χρηστόισι τι 
αι&ρωπων xaxoi δούλοι ψιλέονσι γίνεσ&αι, τόϊσι 
χαχόϊσι χρηστοί, σοί δέ έόντι άρίστγ ανδρων πάνα
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xotxoi δονλοί εϊσι, οι iv συμμάχου λόγω λέγονται είναι, 
έόντες Λνγνπτιοί τε χαί Κύπριοι χαι Κιλιχες χαι Πάμ- 
φνλοι, ιών οφελός ίστι ονδεν.

69. Ταντα λεγονσης π ροζ Μαρδόνιον, οσοι μεν 
ησαν εννοοι τη 'Λρτεμισ'ιη, σνμφορην έποιευντο τονς λο- 
γονς ώς χαχόν τι πειοομενης προς βασιλεος, οτι ονχ iit

J  νανμαχίην ποιεεσ&αι, οι δε άγαιόμενοί ίβ χαι φ&ονέον- 
Λ τες αυτή, άτε έν πρώτοισι τετιμημένης δια πάντων των 
Λ  συμμάχων, έτερποντο τη άναχρίσι ώς άπολεομένης αυτής. 
Λ έπ ει δε άνηνείχΟησαν αι γνώμαι ίς Ξέρξεα, χάρτα τε 
^Λησθη τη γνώμη της *Λρτεμισίης, χαι νομίζων ετι προτε- 
t Jil Qov σπονδαίην είναι τότε πολλοί μάλλον αινεε. όμως δέ 

1 χοΊσι πλέοσι πείϋεσ&αι έχελενε, τάδε χαταδοξας, προς 
μεν Ενβοίη σφεας έ&ελοχαχεειν ώς ον παρεόντος αυτόν, 

^Ατοτβ δε αυτός παρεσχεναστο Όεησασ&αι νανμαχέοντκς.
70. *Επειδή δέ παρτγγγελλον άναπλώειν, άνηγον τας 

νηας έπι την Σαλαμίνα, χαι παρεχρΙΟησαν διαταχΟέντες 
χατ ησνχίην. τότε μεν νυν ονχ έξεχρησέ σφι η ημερη

,0  νανμαχίψ ποιέεσ&αι· ννξ γάρ έπεγενετο· οι δέ παρε- 
' :j, σχευαζοντο ές την νστεραΐην τους δέ ’Ελ).ηνας είχε δέος 
'  ̂ τε χαι άρφωδιη, ονχ ηχιστα δέ τους από Πελοπόννησον. 

 ̂ιάρρώδεον δέ, ότι αυτοί μέν iv ΣαλαμΊνι χατημενοι υπέρ 
Φΐς Ί ς̂ Αθηναίων νανμαχεειν μέλλοιεν, νιχΐ]Οέντες τε έν 

.  ̂ νηοο) άπολαμφ&εντες πολιορχησοιπαι άπένης τψ  έι>η<- 
^ ίων αφύλακτον.
' 0 71. Των δέ βαρβάρων ό πεζός υπο την παρεονσαν
'μ νύχτα έπορευετο έπι την Πελοπόννησον χαιτοι τα δν· 
6 J Ρατά πάντα έμεμηχάνητο, όχως χατ ήπειρον μη έσβά- 

λοιεν οϊ βάρβαροι, ώς γαρ έπυ&οντο τάχιστα Πελο 
^  ηοννησιοι τους άμφϊ Λεωνίδεα iv Όερμοπνλησι τβτβλβν-
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τηχεναι, trvrfycψόντες ίχ των πολίων ίς τον 1Ισ&μσ 
ίζοντο, χαι σφι (πην στρατηγός Κ/έόμβροτος ο 'Αναξαν- 
δρίδεω, Αεονίδεω δε άδε)^εός. ίζόμενοι δε ίν τω 3Ισ&μΆ\ 
χαι σνγχωσαντες τιρ> Σχιρωνίδα οδόν, μετά τοντο ώι 
σφι ιδοξβ βονλενομένοισι, οΐχοδόμεον δια τον 3Ισδμο\χ\ 
τείχος, ατε δε (ονσέων μυριάδων πο)λέων και παιtoJ i 
άνδρός εργαζομένου, ψετο το εργον · χαι γάρ λί&οι κοτΙ * 
πλ/ν&οι χαι ξνλα χαι φορμοι ψάμμον πληρεες έσεφο-1( 
ρεοντο, χαι έλιννον ονδενα χρόνον οϊ βοηδησαντες έργαΛ ( 
ζομενοι, ούτε ννχιος οντε ημερης. L

72. 01 δέ βω&ησαιτες ές τον 'ΐσδμόν πανδημεΜχ 
όϊδε η σαν 'Ελλήνων, Λακεδαιμόνιοι τβ και 'Αρκάδες πάνΛχ 
τες χαι 'ΐΓιέίοι xal Κορίνδιοι χαι Σιχυώνιοι xal 'Em* 
δανριοι χαι Φλιάσιοι χαι Τροιζηνιοι χαι 'ΕρμιονέεςΜ̂  
οντοι μίν ήσαν οι βοη&ησαντες χαι νπεραρρωδίοπες 
Ελλαδι χινδννενονση * τοϊσι δέ άλλοισι ΠελοποννηαίοισΛ  ̂
εμελε ονδεν. 3Ολυμπία δε χαι Κάρνεια παοοιχώχεε ηδηι

73. Οιχεει δέ την Πελοπόννησον. εδνεα επτά. τον-\{ 
των δέ τά μεν δυο αυτόχ&ονα εόιτα κατά χωρην ί(5(η.'-|) 
τ«ι νυν τ// χαι το πάλαι οι’χεον, 'Αρκάδες τβ χα* /νννοή-Γ 
ριοι* ίν δε ε&νος το Αχαϊχόν ix μεν Πελοποννι)σον owl· 
ιξεχώρησε, έχ μέντοι της (ωνιών, οιχεει δέ την «λλοτοπ^'Ι, 
τά δέ λοιπά ε&νεα των έτττά τέσσερα έπηλνδά i’ortl· 
Λωριεες τβ χαι Αΐτωλοι χα} Αρνοπες χαι Αημνιοι. Αω-l· 
ριίων μεν πολλαί τβ χα* δόκιμοι πόλις, Αιτωλων δέ Ίΐλΐιl·  
μουνη, Λρνόπων δέ ‘Εαμιόη] τε χαι 'Ασίνη η προς Καρ 
δαμνλη rtf Λαχωνιχμ, Λημνίων δέ Παρωρεηται π ανίες 
οι δέ Κννονριοι, αντόχ δόνες (όιτες, δοχέονσι μοννο* 
είναι "ίωνες, έχδεδωρίεννται δέ νπό τε 'Αργειων άρχόμε- 
νοι χαι τον χρόνον, (όντες βΡρνεήναι χα} περίοικοι*

4  ·
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7ϊ>ντων ών των έπττά έθνέων αί λοιπαι πόλις y πάρεξ 
των χατέλεξα, έχ, του μέσον Ιχατέατο * εΐ <5e έλέυ^έφω; 
εξεστι είπεϊν, lx τον μέσον χατημεΐ’οι έμηδιζον.

74. Οΐ μίν δη έν τψ ’ΐσ&μω τοιουτω πονώ σννέ- 
στάσην, are πβζπ τον παντός ηδη δρόμον δέοντες χαι 
τη σι νηυσι ονχ έλπίζοντες έλλάμψεσ&αΐ' οί δέ έν Σαλα~ 
μίνι όμως ταντα πννΟανόμενοι άρρώδεον, ονχ οντω περί 
σφίσι αντοΊσι δειμ(χίνοντες ώς περί τη Πέλοποννησοι. 
ΐως μίν δη αυτών ανηρ ανδρΐ παραστάς σιγή λόγον 
έποιέειο, Όώνμα ποιούμενοι τψ  Ενρνβιάδεω άβονλίην· 
τέλος δε έξερβάγη ές το μέσον, σύλλογός τε δη έγινετο, 

,χαί πολλά έλέγετο περί των αυτών, οί μίν ώς ές τψ
Πελοπόννησον χρεών ει'η άποπλώειν ν,αϊ περί έχείνης 
χινδννενειν, μηδί προ χώρης δοριάλωτου μένοντας μα- 
χεσΟαι, ^Αθηναίοι δε xal Αίγινηται χαϊ Μεγαρέες, αν
ιόν μένοντας υμννασ&οα.

75. *Ενθαντα Θεμιστοχλέης ώς έσσοντο τη γνώμη 
υπό των Πελοποινησίων, λαθών έξίρχεται έχ τ<Λ συνε
δρίου, έξελΌών δε πέμπει ές τό στρατόπεδον το Μηδων 
ανδρα πλοίο), έντειλά μένος τό λέγειν χρεών, τφ οννομα 

.μίν ην Σιχιννος, οίχέτης δε χαι παιδαγωγός ην των Θε- 
μιστοχλέος παιδων. τον δη ύστερον τούτων των πρη- 
γμάιων Θεμιστοχλέης Θεσπιέα τε έποίησε, ώς έπεδέχοντο 
οί Οεσπιέες πολιητας, χαϊ χρημασι όλβιόν, δς τότε 
πλοίο) απιχόμενος ελεγε προς τους στρατιρονς των 
βαρβάρων τάδε * "Επεμψέ με στρατηγός ο Αθηναίων 
lit Ορη των άλλων 'Ελλήνων (τυγχάνει γάρ q ρονέων τα 
βασιλέος χαι βονλόμενος μάλλον τα νμέτερα χατνπερ&ε 
ιγίνεσθηι η τά των *Ελλήνων π ρήγματα), φράσοντα ότι 
Ιοί "Ελληνες δρησμόν βονλενονται χαταρψωδηχότες. χαι
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νυν παρέχει χάλλιστον νμέας εργον απάντων έξεργάσα- 
σ&αι, ην μη τκριίδητβ διαδράντας αντονς. οντβ γάρ 
άλληλοισι όμοφρονέονσι οντ ετι άντιστησονται νμίν, 
προς έωντονς τβ σφέας οψεσ&ε νανμαχέοντας τους το 
νμέτερα φρονέοντας χα\ τονς μη.

76. 'Ο μεν ταντα σηι σημηνας έχποδών άπαλλ,άσ- 
σετο * τοίσι δε ως πιστά εγένετο τα άγγελ&έντα, τοντο 
μεν ές την νησίδα την Ψνττάλειαν, μεταξύ Σαλαμίνας 
τε χειμένην και της ηπείρου, πολλούς των Περσιών απο
βίβασαν, τοντο δε, επειδή έγίνοντο μέσοι ννχτες, άνηγον 
μεν το άπ έσπέρης χέρας χνχλονμενοι προς την Σαλα
μίνα, ονηγόν δε οι άμφι την Κέον τε χαϊ την Κννόσον- 
ραν τεταγμένοι, χάτεχόν τε μέχρι Μονινχίης πάντα τον 
πορ&μον τη σι νηνσί. τωνδε δε εΐνεχεν άνΐγγον τάς νηας, 
ίνα δτι τοΤσ» **Ελλησι μηδέ ψνγέειν έξη, άλλ* άπολαμ- 
φχλίντες εν τη Σαλαμίνι δοΐεν τίσιν των έπ *Αρτεμισίοι 
αγωνισμάτων, ές δε την νησίδα την Ψνττάλειαν χαλεο- 
μένην απεβίβαζον των Περσιών τωνδε είνεχεν, ώς, έπεάν 
γένηται νανμαχίη, έν&αντα μάλιστα έξοισομένων των τε 
άνδρών xal των νανηγίων (έν γάρ δη πάρω της νανμα- 
χίης της μελλονσης εσεσ&αι ϊχειτο η νήσος), ϊνα τονς 
μεν περιποιωσι, τους δέ διαφίλείρωσι. έποίενν δε σιγή 
ταντα, ώς μη πνν&ανοίατο οί έναντίοι. Οι μεν δη 
ταντα της ιλνχτος ουδεν άποχοιμη&έντες παραρτέοντο.

77. Χρησμοίσι δέ ονχ εχω άντιλέγειν ώς ουχ εισι 
άλη&εες, ον βονλομενος έναργέως λέγοντας πειρασ Οαι 
χαταβάλλειν, ές τοιάδε π ρήγματα έσβλέψας.

*Αλλ* όταν Άρτίμιδος χρνοαόρον ιερόν ακτήν 
νηναι γεφνρο)οωοι και (ΙναλΙην Κιηόαονραν, 
έλπίδι μαινομίνη λιπαράς πίροαντες Ά&ήνας,
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όΐα Αίκη οβίοση χρατερον Κόρον,” Υβριος νϊον, 
δηνον μαιμώοντα, δοχενντ* άνά πάντα  πι&ία&α*. 
χαΐχός γάρ χα?.χώ ονμμί\*ται, α ίματι ό '”Λρης  
πόντον gom $«. τό τ’ έλεύ&ερον'Ελλάδος ημαρ 
ενρύοπαΚρονίδης ίπ ά γη  χαϊ πότνκχ Νίν.η.

ίς τοιαυτα μίν χαι οντω ίναργεως )£γοντι Bcc/.ιδι άνιι- 
λογίης χρησμών περί ούτε αυτός λίγειν τολμίω ο ντε παρ 
άλλων ίν δέχομαι. '

78. Των δε ίν ΣαΪΛίμΊη  στρατηγών ίγίνετο ώϋι- 
σμδς λόγων πολλός. ηδεσαν δε ουχω οτι σφέας περιε- 
χνχλΐοντο τησι νηνσϊ οι βάρβαροι, ά)Χ ώσπερ της ημέ- 
ρης ωρων αντους τεταγμενους, ίδόχεον νατά χώρψ είναι.

79. Συνεστηχοτων δε των στρατηγών ίξ Λιγινης 
διεβη 5Αριστείδης δ Λυσιμάχου, άνί]ρ ^Αθηναίος μεν, 
ίξωστραχισμενος δε υπο του δήμου* τον ίγώ νενόμιχα, 
πυν&ανόμενος αυτόν τον τρόπον, άριστον άνδρα γενέ- 
σ&αι ίν *Λϋηνησι ναι δίκαιότατον. ουτος ώίηρ στάς 
ίπϊ το συνεδρίαν ίξεχαλεετο Θεμιστοχλεα, ίοντα 'μίν 
έωυτώ ον φίλον, ίχΟρον δε τά μάλιστα· υπο δε μεγά- 
\λεος των παρεοντων χαχών ληΟην (κείνων ποιενμενος 
ίξεχαΠβτο, ΌΌ.ων αυτώ συμμίξαι. προαχηχόεε δε οτι 
σπευδοιεν οί οπό Πελοπόννησου άνάγειν τάς %>ηας προς 
τόν'ΐσ&μόν. ώς δε ίξηλΌέ οι Θεμισιοχλεης, ϊλεγε *Λρι · 
στείδης τάδε* *Iίμιας στασιάζειν χρεών ίστι εν τβ τώ 
άλλοι χαίρω χαϊ δη χαι ίν τωδε περί του δχοτερος η μ ίων 
πλέω άγα&ά την πατρίδα ίργάσεται. λίγω δε τοι δη 
Ισον ίστί πολλά τβ χαι ολίγα λίγειν περί αποπλοου τον 
έν&βυτεν ΠελοποννησΙοισι. ίγώ γάρ αυιοπτης τοι λίγω 
γενόμενος, οτι νυν ούί* η* χλίλωσι ΚορΙν&ιοΙ τβ χαι 
αυτός Ενρυβιάδης οϊοί τβ ϊσονται ίχπλώσαι · περιεχδ-

LIB.  VI I I .  CAP. 75 —  79.
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με & ct γαρ νπό των π οσμίων xvxJm . u)X έσε)Μών σφι 
ταντα σημηνον. *

80. *0 δε αμείβει ο τοϊσδε * Κάρτα, τβ χρηστά δια- 
κελενεαι και εν ηγγειλας. τα γάρ ίγώ ίδεόμην γενέσ&αι, 
αντός αντοπτης γενόμενος ηχείς. ίσΟι γάρ έξ έμεο τά 
ποιενμενα νπό Μηδων. έδεε γάρ, οτβ ονκ έκόνχες εΟελον 
{ς μάχην χατίστασ&αι οι 'Ε)1ψες, άέχοντας παροστη- 
σασίλαι. σν δε ίπείπερ ηχείς χρηστά άπαγγέλ)<ων, αϊτός 
σφι αγγειλον. ψ  γάρ Ιγώ αντά λέγω, δόξω πλάσας 
)*γειν και ον ττείσω, ώς ον ποιενντων των βαρβάρων . 
ταχτα. αλλά σφι σημηνον αϊτός παρελ&ών ώς έχει, 
επεάν δε σημηνης, ην μεν πείΰωνται, τα $ α  δη τά κάλ- 
λιστα· ην δε αντοΐσι μη πιστά γένηται, όμοίον ημίν 
εσταΓ ον γάρ έτι διαδρησονται, εϊπερ περιεχόμενα * 
πανταχόΟεν, ώς σν λέγεις.

81. Ταντα ελεγε παρεΧθών ό 'Αριστείδης, φά μένος 
έξ Λιγινης τβ ηχειν και μόγις ίχπλώσαι λα&ών τους 
έπορμεοντας* περιέχεσ&αί γαρ παν το στρατόπεδοντό 
*Ελληνιχόν νπό των νεών των Ξέρξεω * παραρτεεσ&αί τβ 
σννεβονλενε ώς άλεξησοιιενονς. Καί ό μεν ταντα bin ας 
μετεστηχεε, των δε αντις εγίνετο λόγων άμφισβασίη · οι 
γάρ πλεννες των στρατηγών ονχ έπεί&οντο τά £ξαγ· 
γελνίντα.

82. 3'Λπιστεόντων δέ τούτων ηχε τριηρης άνδρών 
Τηνίων αντομολέονσα, της ηρχε άνηρ Παν αίτιος ό Σω- 
σψένεος, ηπερ δη έφερε την άλη&ήΐην πάσαν, διά δε 
τοντο το εργον ένεγραφησαν Τηνιοι Ιν Αελφοίσι ίς τον 
τρίποδα Ιν τοίσι τον βάρβαρον χατελονσι. συν δε ών 
χαίτη τη νηι τη αντομολησάση ές Σαλαμίνα χα\ τη 
πρότερον in  'Αρτεμίσιαν τη ΑημνΙη ίξεπληροντο τό
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ναυτιχόν-τοϊσι "Ελλησι (ς τάς όγδώχοντα χαι τριηχοσίας 
νηας· δυο γάρ δη νηών τότε χατέδεε ές τον αριθμόν.

83. Τοίσι δέ Ε)Χησι ώς πιστά δη τα /αγόμενα ην 
των Τηνίων ρήματα, παρεσχενάζοντο ώς νανμαχησοντες. 
ηώς ίε δη διέφαινε, χαι οι σύλλογον των έπιβατέων ποιη- 
σάψενοε, προηγόρενε ευ ϊχοντα μεν ix πάντων Θεμιστο- 
χλέης, τά δε ϊπεα ην πάντα χρέσσω τοίσε ησσοσι άντε· 
τιθέμενα, οσα δε έν ανθρώπου φύσε χαι χαταστασε 
έγγίνεται, παραινέσας δη τούτων τά χρέσσω αιρέεσθαι, 
xul χαταπΜξας την ρησιν, έσβαίνειν έχέλευε ές τάς νηας. 
Και ουτοε μεν δη έσέβαινον, χαι ηχε η άπ Αίγίνης 
τριηρης, η χατα τους Αιαχίδας άπεδημησε. ένθαυτα 
άνιγγον τάς νηας άπάσας οί ''Ελί,ηνες.

84. Αναγομένοισε δε σγε αυτίχα ίπεχίατο οί βάρ- 
βαροι. οι μεν δη άλλοι *'Ελληνες [ι-m] πρύμνην άνεχρου- 
οντο χαι ώχελλον τας νηας, ^μεινίης δέ IIάλληνενς άνηρ 
!Αθηναίος έξαναχθείς νηΐ εμβάλλει, ιημπλαχείσης δε 
της νηος xul ου δνναμσνων άπ αλλαγήν αι, οντω δη οί 
άλλοι 3ΑμεινΙη βοηθέοντες σννέμισγον. :Αθηναίοι μεν 
οντω λίγουσε της νανμαχίης γενέσθαε την αργήν, ΑΪγε- 
νηται δέ την χατα τους Αιαχίδας άποδημι'}σασαν Ις Α ί
γιναν, ταυτήν είναι την άρξασαν. λέγεται δέ χαι τάδε, 
ώς φάσμα σφε γυναιχός έφάνη, φανείσαν δέ διαχελευ- 
σασθαι ώστε χαι άπαν άχονσαι το τών'Ελληνων στρα- 
τόπεδον, όνειδίσασαν πρότερον τάδε' Ί/λ δαιμόνιοι, μέχρι 
χοσου ετε πρύμνην άναχρονεσθ ε ;

85. Κατά μεν δη 'Αθηναίους έτεταχατο Φοίνιχες· 
ουτοε γάρ είχον το προς 5Ελενσΐνός τε χαΐ έστϊίρης χέ
ρας* χατά δέ Ααχεδαιμονίους*Ιωνες' ουτοι δ είχον το
ηρός την ηώ τε χαί τον ΙΙειραιέα. ίθέλοχαχεον μέντοι

«
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αντών χατά τάς Θεμιστοχλίος έηο).ας ολίγοι, οι δε I 
πλεννες ον. εχω μεν m  συχνών οννόματα τριηράρχων ] 
χατα)±ξαι τώτ νηας *&).ηνίδας Οάντων, χσησομαι δε 
αντόΐσι ονδεν πληγ Θεομηστορος τε τον 3Ανδροδάματτος 
ναι Φνκαχον τον ^ΙστιαΙον, Σαμίων άμ^οιίρων. τονδε 
δε ύτεχα μίμτημαι τοντων μοννων, on Θεομηστωρ μεν 
δια το ντο το Χργον Σάμον έτνράτνενσε, χαταστησάντων 
των Περσιών y Φνλαχος δε ευεργέτης βασιλέος άτεγράψη, 
χαΐ χώρη οι έδωρη&η πολλή, of δ* ενεργέται τον βάσι
μος οροσάγγαι χαλίοτται Περσκπί. περί μεν rvr τον- 
τον; οντω είχε.

86. Το δε πλη&ος των τηων έν Trj Σαλαμσι έχε- I 
ραιΖ/ετο, αί μίν νπ ’Αθηναίων διαψχλειρόμεναι, αι δε 
υπο Αιγιτητέων. άτε γάρ των μεν 'Ελλήνων σνν χοσμω . 
νανμαχεοντων χατά τάξιν, των δε βαρβάρων ον τετα-
γμίτων ετι οντε σνν νόω ποιεοττων οίδεν, εμελλε τοιοντο 
σ^ι σχνοίσεσ&αι οιονπερ άπίβη. χαίτοι ησάν γε χαϊ 
έγένοπο ταίσην την ημέρην μαχρω άμείνονες αντοι έων- 
τών η προς Ενβοίχ, πάς τις προ&νμεόμετος χαι δειμαίτων 
Σερξτ,ν, έδόχεέ τε ΐχαστος εωιτίν ΰεησεσ&αι βασιλέα.'

87. Kara μεν δη τονς άλλοι*? ονχ εχω μετεξετέρονς 
ειπεΤν άτρεχέως ώς εχαστοι των βαρβάρων η των 'Εϋη- 
των ηγωνίζοντο, χατά δε ’Αρτεμισίην τάδε έγίτετο, απ 
ων ενδοχίμησε μάλλον ετι παρά βασιλεϊ* έπειδη γάρ ές 
χλόρνβον πολλον απιχετο τά βασιλέος πρηγματα, έν 
τοντω τω χαίρω η νηνς η *Αρτεμισιης έδιωχετο νπο νηος 
Αττιχης- χαι η ονχ εχονσα διαψυγίειν, Τμπροσ&ε γάρ < 
αντης ησαν άλλαι νηες φΰιαι, η δε αντης προς των π  ο- { 
λεμίων μάλιστα έτνγχατε έονσα, εδοξί οί τάδε ποίησα«, 
το xal σννηνειχβ ποιησάσΐ] * διωχομένη γάρ νπο της
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'Αττικής ηέηονσα ένέβαλε νηι άνδρών τβ Καλνν-
δέων καί αντον ίπιπΗοντος τον Καλυνδΐων βασιλέος 
Λαμασι&νμον. ει μεν ναΐ τι νείχος ηρδς αυτόν έγεγόνεε 
h i περί 'Ελλ.ησποντον Ιο*των, ον μέντοι Ιγωγε εχω ει- 
πεϊν, ο ντε ει έχ προνοίης ulna έποίησε, οντε ει σννεχν- 
ρησε η των Καλυνδΐων χατά τύχην παραπεσονσα νηνς. 
ως δε ένέβαλέ τβ καί χατ έδυσε εντνχΐί] χρησυμένη, διπλά 
ετούτην άγα&ά έργάσατο * 6  τβ γάρ τΐβ \Αττικής νηος 
τριήραρχος ώς ειδέ μιν έμβαλλονσαν νηΐ άνδρών βαρβά
ρων, νομισας την νηα την °Αρτεμισιης η ‘Ελληνίδα είναι 
η αντομολέειν Ιχ των βαρβαρών χαι αυτόΐσι άπννειν, 
άτιοστρέψας προς αλλας Ιτραπετο.

88. ’Γοντο μεν τοιοντο ainjj σννηνειχε γενέσ&αι 
διαηυγίέιν τβ καί μη άπολέσ&αι, τούτο δ$ συνέβη ώστε 
χαχον έργασαμένην άπο τοντων αυτήν μάλιστα ενδοχι- 
μησαι παρά £έρξ*]. λέγεται γάρ βασιλέα -βηενμενον 
μαΌείν τί/ν νηα έμβαλονσαν, χαι δη τινα είπαι των πα- 
ρεόντων δέσποτα, ορρς 'Λρτεμισίην, ώς εν αγωνίζεται, 
καί νηα των π οσμίων χατέδνσε; Και τον έπείρεσ&αι ει 
αλη&έως έστι Α ρτ εμισιης το ιργον, χαι τους φάναι, σα- 
φεως το έπίσημον της νηος έπισταμένονς* την δ$ δια- 
φΰαρεΐσαν ηπκττιατο είναι πο)εμίην. τά τβ γάρ άλλα, 
ως ειρηται, αντί} σννηνειχε ές εντνχίην γενομενα, καί το 
των έχ της Καλννδιχης νηος μηδένα άποσω&έντα κατή
γορον γενέσΟαι. Σέρξην δε είπαι λέγεται προς τά βρα
ζόμενα · Οι μεν άνδρες γεγόνασι μοι γυναίκες, αι δι γν- 
ναιχες άνδρες. Ταντα μέν Ξέρξην φασί είπαι.

89. Εν δε tot πονώ τον rot άπο μέν \θανε οόίρα- 
ττί7ος 'Λριαβίγνης ο Παρειού, Σέρξεω έών άδεληεος, άπο 
δέ άλλοι πολλοί τβ. καί ονομαστοί Περσιών καί Μηδων
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χαϊ τών άλλχσν συμμάχων' ολίγοι δέ τινες χαϊ *.Ελλήνων · 
άτε γάρ νεειν έπιστάμενοι, τόϊσι αι νηες διεφ&είροντο, 
χαϊ μη ίν χειρών νδμω άποΏ.νμενοι,' ές την Σαλαμίνα 
διένεον. των δε βαρβάρων ot πολλοί iv τη δαλάσση 
διεφ&άρησαν, vmv ovx έπιστάμενοι. άί ποώται
ές φνγην έτράποντο, έν&αντα αΐ ηϊ&ΐσται διεψ&είροντο · 
οι γάρ δπισ&ε τεταγμένοι, £ς το πρόσΟε τησι νηνσϊ 
πηριίναι πειρώμενοι ώς άποδεζόμενοί τε χαϊ αντοϊ έρ
γο ν βασιλείς τησι σφετέρησι νηνσι ηενγονσησι περιί-
7U71TOV.

90. ’Εγένετο δε χαϊ τάδε iv τω &ορνβω τούτο) · τών 
τινες Φοινίχων, τών αί νηες διεφ&άρατο, έλ&όντες παρά 
βασιλέα διεβάλλον τους "ιωνάς, ώς δι έχείνονς άπολοία- 
το αϊ νηες, ως προδόντων. σννηνειχε ών οντω ώστε 
’ΐώνων τε τους στρατηγούς μη άπολέσ&αι, Φοινίχων τε 
τονς διαβάλλοντας λαβείν τοιόνδε μισ&όν ετι τοντων 
ταντα λεγόντων ένέβαλε νηϊ'Λττιχη Σαμο&ρηίχίη vrtΓ*,\ 
η τε δη 'Λττιχη χατεδνετο, χαϊ έπιψερομένη Αιγιναίη νΐμίς 
χατέδνσε τών Σαμο&ρήίχων την νηα. άτε δη έόντες 
αχοντισταϊ οϊ Σαμο&ρηΐχες τους έπιβάτας άπδ της κα- 
ταδνσάσης νηδς βάλλοντες άπηοαξαν χαϊ έπέβησάν τε 
χαϊ ϊσχον ανιην. ταντα γεν όμ εν α τ ονς "Ιωνάς έόόνσατο' 
ώς γάρ είδε σφεας Ξέρξης εργον μέγα έργασαμενονς, 
έτράπετο προς τ ονς ΦοΙνιχας οϊα νπερλνπεόμενός τε χαϊ 
πάντας αίτιώμένος, χαί σφεων έχελενσε τάς χεφαλάς 
άποταμεϊν, ϊνα μη αντοϊ χαχοϊ γενόμενοι τους άμείνο- 
νας διαβάλλωσι» οχ ως γαρ τινα ϊδοι Ξέρξης τών έωντού 
εργον τι άποδειχννμενον iv τη ΦανμαχΙη, χατημενος νπδ 
τω ονρεϊ τω άντίον Σαλαμίνος, το χαλιέται Αιγάλεως, 
άνεπνν&άνετο τον ποιησαντα, χαϊ οί γραμματισταϊ



ν'
ανεγρηφον πατρό&εν τον τριήραρχον ναι την πόλιν. 
προς δέ τι και προσεβάλετο ηιλος έών 'Αριαράμνης ανηρ 

y ΙΙέοσης παρεών τοντον τον Φοινικηιον πά&εος.
91. 01 μέν δη προς του; Φοίνικας ετράποντο * των 

^δε βαρβαρών ές ψιχην τςαπομενων και έκπλεόιτων προς
το Φαληρον, Αιγινηται νποστάντες έν τω πορ&μω έργα 

f απεδέξαντο λόχον αξία, οι μεν γαρ 'Λ&ηναΊοι έν τω 
ϊ ‘Θορνβο) έκεράΐζον τας τβ αιτισταμένας και τας ψενγον- 
*σας των νηών, οι δε Αιγινηται τας έκπλωονσας- οκως 

δέ τινες τονς'Α&ηναίονς διαφνγοιεν, φερδμενοι έσέπι- 
πτον ές τους Αιγινητας.

92. 'Εν&αντα σννεκνρεον νηες η τβ Θεμιστοκλέος 
Λ If διωκονσα νηα και η ΙΙολνκρΙτον τον Κριόν, ανδρδς Αι- 
'■ \% Τα’ΨΒω> νήϊ έμβαλονσα ΣιδωνΙη, ηπερ είλε την προφν- 
Γί λάσσουσαν έπι Σκιά&Ο) την ΑιγιναΙην, in' ης επλεε

( ΙΙνΟέης δ 'ίσχενόον, τον όί Πέρσαι κατακοπέντα αρετής 
είνεκα είχον έν τη ιη ΐ έκπαγλεόμ^νοι. τον δη περιάγον- 
σα αμα τοΊσι Περσησι ηλω 7η νς η Σιδοη’ίη, ώστε Πν- 
έλεην ον τω σω&ηναι ές Αίγιναν, ώς δέ έσείδε την νηα 
την Αττικήν ο ΙΙοΧνχριτος, εγνω το σημηϊον ιδών της 
στρατηγίδος, και βώσας τον Θεμιστοκλία έπεκερτόμησε 
ές των Αίγινητεων τον μηδισμόν ονειδίζων. ταντα μ(ν 

Iw v νηι έμβα)Μν δ ΙΙολνκριτος απέρφιψε ές ΘεμιστοκΗα.^ 
L— 93. Οι δέ βάρβαροι, των al yfjss περιεγένοντο, qiv- 
ΐγοντες απίκοντο ές Φαληρον νπδ τδν πεζόν στρατόν. 
* "Εν δέ τη νανμαχίη ταντη ηκονσαν fΕλλήνων άριστά Αΐ- 

γινηται, έπι δέ 'A\h)vdioi · ανδρών δέ Πολνκριτός τβ ο 
Αίγινητης και 'Α&ηναίοι Ευμενής τε δ 'Αναγνράσιος και 
%Αμεινίης Παλληνενς, δ? καί 'Αρτεμιαίην έπεδίωζε. ει μεν 
vw  εμαΌε, δτι έν ταντη πλώοι η 'Αρτεμισίη, ονκ αν
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έπανσατο πρότερον η ειλέ μιν η χαι αντος ηλω. τοΊσι 
γ α ρ ’Αθηναίων' τριηράρχοισι παραχεχελενστο, προς δε 
χαι άεθλον ίχεπο μνριαι δραχμαϊ, ός αν μιν ζωήν ελη· 
δεινόν γάρ τι έποιενντο γννα&α έπι τας ’Αθήνας στρα· 

,τενεσθαι. αντη μεν δη, ως πρότερον ε&ρψαι, διεφνγε- 
ησαν δε χαι οι άλλοι, ιών αί νηες περιογεγονεσαν, ίν τω 
Φαληρω.

94. !Αδείμαντον δε τον Κορινθιον στρατηγόν λε· 
γονσι ’Αθηναίοι οντίχα κατ’ άρχας, ώς σννεμισγον αι 
νήες, ίχπλαγέντα τε χαι νπερδείσαντα, τα ιστία αειρά- 
μενον οΤχεσθαι φείγοντα, ιδόντας δε τους Κορινθίονς 
την στρατηγίδα φενγονσαν ώσαντως οΐχεσθαι. ώς δε 
αρα φεύγοντας γίνεσθαι της ΣαΧαμινίης χατά το ίρόν 
’Αθηναίης Σχιράδος, περιπίπτειν σφι χίλητα θείτ) πομ· 
π τ}, τον οντε πέμψαντα φανηναι ονδένα, οντε τι των 
από της στρατιης ειδόσι προσφέρεσθαι τοίσι Κοοιν- 
‘ΘΙοισι. τηδε δε συμβάλλονται είναι θειον το πρΐ/γμα* 
ώς γάρ αγχον γενεσ&αι των νηών, τονς απο τον χελητος 
λέγειν τάδε· ’Αδείμαντε, σν μεν αποστρεψας τ ας ναΰς ίς 
φυγήν ώρμησαι χαταπροδονς τονς 'Ελληνας· οι δε χαι 
δη νιχώσι, οσον αυτοί ηοώντο ίπιχρατησαι των ίχθρων. 
Ταντα }&γο%των, απιστίειν γαρ τον ’Αδείμαιτον, αντις 
τάδε Χεγειν, ώς αντοι ο\οί τε εϊεν αγόμενοι όμηροι απο· 
&νησχειν9 ην μη νιχώντες φαίνονται οι Ελληνες» ο 
δη άποστρέψαιτα την νηα αυτόν τε χαι τονς αλλονς in ’ 
έξεργασμενοισι ίλθεΐν ίς το στρατόπεδον. Τοντονς μ 
τοιαντη φάτις εχει υπό ’Αθηναίων, ον μεντοι αυτοί 
Κορίνθιοι δμολογεονσι, αΧλ’ b  πρώτοι σι σφεας αντονςί 
της ναυμαχίης νομίζουσι γενίσθαι · ιισρτνρείί δε σφι xabι 
η άλλη * Ελλάς. t  f
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LIB. V I I I .  CAP. 93 —  97. 101

95. ’Αρχήειδής δε ο Λυσιμάχου, άνήρ 'Αθηναίος, 
τον χαί ολίγοι τι πρότερον τούτων έπεμνησΟην ώς αν- 
δρος άρίστον, οντος έν τω θορυβώ τούτοι τοι περί Σα
λαμίνα γενομένοι τάδε έποίεε* παραλαβών πο)1ονς των 
οπλιτέων οι παρατεταχατο παρά την ακτήν τής-Σαλα- 
μινίης χώρης, γένος έόντες 'Αθηναίοι, ές την Ψνττuhiav 
νήσον άπέβησε άγων, οΥ τους Πέρσας τους έν τ;/ νησίδι 
ταύτη χατεφόνευσαν π όντας.

96. δε η ναυμαχίη διελέλντο, χατειρνσαπες ές 
την Σαλαμίνα οι *'Ελληνες των νανηγίων όσα ταύτη 
(τύγχανε in  έόντα, έτοιμοι ησαν ές άλλψ νανμαχίην, 
έλπίζοντες τ;ήσι περιεούσησι νηυσΐ ετι χρήσεσθαι βασι
λέα. των δέ νανηγίων πολλά νπολαβών άνεμος ζέφυρος 
'έφερε της 'Αττικής έπι την ήϊόνα την χαλεομένην Ιίωλιά- 
δα, ώστε άττοπλήσαι τον χρησμόν τον τε ά)Χον πάντα 
τον περί τής νανμαχίης ταύτης ε'ιρημένον Βάχιδι χαι 
Μουσαίο), χαι δη χαι χατα τα νανιηπα τά ταύτη έξενει- 
χθέντα το ε'ιρημένον πολλοίσι ετεσι πρότερον τούτων έν 
χρησμω Ανσιστράτω 'Αθηναίο) άνδρι χρΐ)σμολόγω, τό 
έ).ελήθεε πάπας τονς"Ε)Χηνας,

: Κωλιάδις δί γυΐ’αϊχις έριτμοΐαι φρυξονοι*
■ τούτο δε εμελλ.ε απελάσαντος βασιλέος εσεσθαι.
£ 97. ΖέρΙης δε ώς 'έμαθε το γεγονός πάθος, δείσας
y μή τις τών'ΐώνων νποθήται τοίσι"Ε)Χησι ή αντοϊ νοη- 

σωσι πλώειν ές τον ‘Ελλήσποντον λνσοντες τάς γεηνρας, 
χαι άπολαμφθεις έν τη Ευρώπη άπολέσθαι χινδιτνενση, 
δρησμον έβονλ^νε' θέ)Μν δε μή έπίδηλος είναι μίμε τοίσι 
"Ελλ,ησι μήτε τοίσι έωντού, ές την Σαλαμίνα χώμα έπει· 
ράτο διαχονν* γαυλούς τε Φοινιχηΐονς σννέδεε, \να αντί 
τε σχεδίης εωσι χαϊ τείχεος, αρτέετο τε ές πόλεμον ώς 
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νανμαχίην άλλην ποιησόμενος. όρέοντες δέ μιν πάντεζ οι fj 
άλλοι ταντα πρησσοντα εν έπιστέατο ώς έχ nocrtbq γόον * 
παρεσχενασται μενών ηολεμησειν Μαρδόνιον ονδεν κ ; ί 
τοντων έλάν&ανβ ως μάλιστα έμπειρον ιόντα της έχεένσν 
διανοίης. ταύτά τβ άμα Ξέρξης έποΐεβ, χαι επεμπβ ές 
Πίρσας αγγελέοντα την παρεονσάν σφι σνμφορην.

98. Τοντων δε των αγγέλων εστι ονδεν ο τι & άσ
σον παραγίνεται χΗητόν έόν οντω τοίσι Πέρσησι έξβν- 
ρηται τοντο. λεγονσι γάρ ως όσων αν lj ημερέων η 
πάσα οδος, τοσοντοι ίπποι τβ  χαι άνδρες διεστάσι> κατά 
ημερησίην οδόν έχάστην ίπποι τβ  χαι άνηρ τεταγμένος, 
τους οντβ νιφετός, ονχ όμβρος, ον χανμα, ον ννξ εργει 
μη ον χαταννσαι τον προχείμενον εωντω δρόμον την τα- 
χΐστην. δ μεν δη πρώτος δραμών παραδιδοΊ τά έντε- 
ταΧμενα τω δ&ντέρω, ό δε δεύτερος τω τρίτω · το δέ έν- 
&εντεν ηδη χατ άλλον διεξέρχεται παραδιδόμενα, 
χατάπερ “Ελλησι η λαμπαδηγορίη την τω *Ηφαιστω έπι- 
τελέονσι. Τοντο το δράμημα των ίππων χαλέονσι
Ιίέρσαι άγγαρηϊον.

99. 7 /  μεν δη πρώτη ές Σονσα άγγελιη άπιχομ&η,
ώς εχοι *Α\ληνας Ξέρξης, ετερψβ ον τω δη τι Περσιών 
τους νπολειφ&έντας ως τάς τβ οδούς μνρσένησι πάσας 
έστόρεσαν χαι ΙχλνμΙων χλνμιηματα χαι αντοι η σαν έν 
έλνσίησί τβ χαϊ βνπα&ίησι · η δέ δεντέρη σφι άγγελιη 
έπεξελ&ονσα σννέχεβ οντω ώστε τούς χιΰώνας χατερ- 
ψήξαντο πάντες, βοη τβ χαι οίμωγη έχρεωντο απλέτω, 
Μαρδόνιον έν αιτίη τΟ&έντες. ονχ ουτω περί των 
νηών άχ&όμενοι ταντα οι Πέρσαι έποΐβνν, ώς περί αύ- I 
τοι Ξέρξη δειμαΐνοντβς. * |

,100· Καί περί Πέρσας μιν ην ταντα τον πάντα 4
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μεταξύ χρόνον γενόμενον, μέχρι ον Ξέρξης αυτός σφεας 
άπικό μένος Ι'πανσε · Μαρδόνιος δέ ορίων μεν Ξέρξην 
σνμφορην μεγάλην Ικ της νανμαχίης ποιενμενον, υπο- 
πτενων δε αυτόν δρησμον ftovhvEiv έκ των ^Αθ ηνίων, 
φροντίσας προς ετούτον ώς δώσει δίκην άναγνώσας βα
σιλέα στρατενεσθαι έπί την Ελ)χίδα, καί οι κρίσσον εΐη 
άνακινδυνενσαι η κατεργάσσσθαι την ‘Ελλάδα η αυτόν 
κα)χΰς τε)&ντησαι τον βίον υπέρ μεγάλων αϊωρη&έντα' 

ι πλέον μέντοι εφερέ οί η γνώμη κατεργάσασθαι την ‘Ελ
λάδα- λογισάμενος ων ταυτα προσέφερε τον λόγον 
τόνδε- Αέσποτα, μήτε λνπέο μήτε σνμφορην μηδεμίαν 
μεγάλην ποιεΰ τονδε του γεγονότος εϊνεκα πρηγματος. 
ου γάρ ξνλΜν άγων ό τό παν φέρων έστI ημίν, ά)Χ άν- 
δρών τε καί ίππων, σοι δε ούτε τις τούτων των τό πάν 
σφι ηδη δοκεόντων κατεργάσ&αι άποβάς από των νεών 
πειρησεται άντιω&ηναι, ουτ (ν. της ηπείρου τησδττ oV 
τε ημίν ηντιώθησαν, εδοσαν δίκας. εϊ μέν νυν δοκέει, 
αντικα πειρώμε&α της Πελοπόννησου- el δέ και δοκέει 

! έπισχέίν, παρέχει ποιέειν ταυτα. μη δέ δνσθνμει' ου 
ί γάρ έστι Εθ,λησι ουδεμία ϊκδυσις μη ου δόντας λόγον 
\τών έποίησαν νυν τε και πρότερον είναι σους δουλους.

μάλιστα μέν νυν ταυτα ποίεε* ει δ* άρα τοι βεβονλβν- 
' ται αυτόν άπελαυνοντα άπάγειν την στρατιην, άλλην 

εχω και έκ τώνδε βονλην. συ Πέρσας, βασιλεύ, μη ποι- 
: ησης καταγέλαστους γενέσθαι'Ελλησι. ουδέν γαρ έν τοίσι 

Πέρσησι δεδηληται των π ρηγμάτων, ουδέ έρείς οκού έγε- 
νόμεθα άνδρες κακοί, ει δέ Φοίνικές τε καί Αιγύπτιοι 
καί Κύπριοί τε και Κίλικες κακοί έγένοντο, ονδέν προς 
Πέρσας τούτο προσηκει τό πάθος, ηδη ων έπειδη ου 

ι Πέρσαι τοι αίτιοί είσι, έμοι πείθε ο* εϊ τ οι δέδοκται μη
h  a
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παραμέτειν, σν μ& ίς η&εα τά στωντου απέλαυνε, της 
στρατιής άπάγων το πολλσν έμε δέ σοι χρη την 'Ελλά
δα παρασχεΤν δεδονλωμενην, τριηχοντα μυριάδας του 
στρατού artολεξαμενον.

10L Τούτα άχονσας &έρξης ώς (χ χάχων Ιχάρη τβ 
χαι ησ&η, προ; Μαρδονιον τβ βονλενσάμενος ιηη άπο- 
χρηπΓισ&αι όχότερον ποιήσει τούτων, ώς δε ΐβονλενετο 
άμα Περσιών τοίσι Ιπιχλητοισι, ΐδοξε οι χαι 'Λριεμχσιην 
ές συμβουλήν μεταπέμψασ&αι, οτι πρότερον έηαάετο 
μούνη νοιονσα τά ποιητία ην. ώς δε άπίχετο η *Αρτε- 
υισίη, μεταστησάμενος τους άλλους, τους τβ συμβούλους 
Περσιών χαι τους δορυφόρους, Όεξε Ξέρξης τάδε * Κε
λεύει με Μαρδόνιος μένοντα αυτού πειράσ&αι της Πε
λοπόννησον, λίγων ώς μοι Περσαι τβ χαι 6 πεζός στρα- 

> τος ονδενος μετ αίτιοι πά&εός εισι, άλλα βονλομένοισι 
σηι γ&οντ άν άπόδεξις. ίμε ών η ταντα χελεύει π οι 
έειν, η (χυτός έ&έλει τριηχοντα μυριάδας (πολεζάμενι 
τον στρατού παρασχείν μοι την 'Ελλάδα δεδονλωαενην 

. αυτόν δ’ έμε-χελεύει άπελαννειν συν τω λοιπω στρατά 
4ς η&εα τα έμα. σν ων έμοϊ, χαι γάρ περί της νανμα 
χιης εν σννεβουλενσας της γειομίνης ονχ ίώσα ποιέε 
σ&ατ, νυν τβ σνμβονλευσον, όχότερα ποιεων ίπιτνχω 
βονλενσάμενος. *0 μεν ταντα σννεβονλενετο.

102. *Π δε λέγει τάδε* Βασιλεύ, χαλεπόν μεν Λ 
σνμβουλευομένω τνχεΤν τά άριστα ειπασαν. ini μέντο 
τοίσι χατηχουσι πρηγμασι δοχέει μοι αυτόν μεν σε amist 
λαύνειν οπίσω, Μαρδόνισν δέ, ει έ θέλει τβ χαι νπο<5ίχβ^ 
ται τούτα ποιησετν, αυτού χαταλιπεΐν συν τοίσι έ&έλε* 
τούτο μεν γάρ , ην χαταστρέιμηται τά φησι έ&έλειν xm 
οι προχωρηση τά νοίων λέγει, σόν το ιργον, ώ δέσποΐόί
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γίνεται' οι γάρ σοι δούλοι κάτεργάσαντο* τούτο <5ε, ην 
τα έναντία της Μαρδονίον γνώμης γένηται, ονδεμία 
σνμφορη μεγάλη εσται σέο τβ περιεδντος καί εκείνων 
των πρηγμάτων περί οίκον τον σόν. ην γάρ συ τε πε- 
ριης καί οίκος 6 σός, πολλούς πολλάκις αγώνας δράμι- 
ονται περί σφέων αυτών οι Ελληνες. Μαρδονίον δε, ην 
τι πάθη , λόγος ονδείς γίνεται' ουδέ τι νικώντες οι'Ελ
ληνες νικώσι, δονλον σόν απολέσαντες· συ δε, τών ε’ινε- 
κα τον στόλον έποιησω, πνρώσας τάς *Λθηνας άπελάς.

103. 'ΐίσθη το δη τη συμβουλίη Σέρζης' λέγονσα 
γάρ έπετύγχανε ταπερ αντος ένόεε. οί><5ε γάρ εϊ πάντες 
καί πάσαι συνεβου)*νον αντώ μενειν, ψενε άν δοκέειν 
ίμοί' ουτω καταρξωδψεε. inαινέσας δε την *Λρτεμισίην 
ταύτην μεν ano<nt).hi άγουσαν αυτόν τους παίδας ές 
^Εφεσον·' νόθοι γάρ τινες παίίδές οι σννείποντο.

104. Σννεπεμπε δε τοίσι παισί ψυλακον'Ερμότιμον, 
γένος μέν ιόντα Πηδασέα, φερόμενον δε ον τά δεύτερα 
τών ευνούχων παρά βασιλίϊ. οι δέ ΙΙηδασέες οίκεονσι 
υπέρ Λ).ικαρνησσον. Ιν δέ τοίσι ΙΙηδάσοισι τοντοισι 
τοιόνδε φέρεται η ρήγμα γίνεσΰαι· in εάν τοίσι αμφι- 
κτίοσι πάσι τοίσι αμφί ταύτης οίκεονσι της πόλιος μέλλη 
τι έντός χρόνου ϊσεσθαι χαλεπόν, τότε η ιρείη αυτόθι 
της *Αθψαίης φύει πώγωνα μέγαν. τούτο δέ σφι δίς 
ηδη έγένετο.

105. *Εκ τούτων δη τών Πηδασέων ό 'Ερμότιμος ην, 
τω μεγίστη τίσις ηδη άδικηθέντι έγένετο πάντων ιών 
ημείς ΐδμεν. άλόντα γάρ αυτόν υπό πολεμίων καί πω- 
λεόμενον ώνέεται Πανιώνιος, άνηρ Χίος, ος την ζόην 
χατεστησατο an έργων άνοσιωτατων. οκως γάρ χτη- 
σαιτο παιδας εϊΰέος έπαμμένονς, έκτάμνων άγινέων έπώ-
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λεε ές Σάρδις τε και *βφεσον χρημάτων μεγάλων· παρά 
γηρ τόϊσι βαρβάροισι τψιώτεροί εισι οϊ ευνούχοι πίστιος 
ε'ίνεχα της τίάσης των ένορχίων. άλλους τε δη δ Πανιώ· ( 
νιος έξέταμε πολί.ους, άτε ποιευμενος (κ τούτου την i 
ζόην, και δη και τοντον. και ου γάρ τά πάντα έδνστν- f 
χεε δ *Ερμότιμος, άπικνέεται (χ των Σαρδίων παρά βα- $ 
σιλέα μετ* αλλο)ν δώρων, χρδνον δε προϊόντος πάντων 
των ευνούχων ίτιμηύη μάλιστα παρά Ξέρξη.

106. *Jlg δε το στράτευμα το Περσικόν ώρμα βασι- 
)sv; έπι τάς 'Λύτρ ας ιών έν Σάρδισι, ένύαντα καταβάς 
κατά δη τι πφγγμα δ 'Ερμότιμος (ξ' γην την Μνσίην, 
την Χ7οι μίννέμονται, 'Αταρνενς δε καΠεται, ευρίσκει 
τον Πανιώνιον έν&αντα. (πιγνούς δέ ελεγε προς αν τον 
πολλούς και φιλίους λόγους, πρώτα μέν οι καταλίγων 
Ζσα αυτός δι (κείνον ϊχοι άγαύά, δεύτερα δέ οι νπι- 
σχνεύμενος αντί τούτων οσα μιν άγαύά ποιήσει, ην κο- 
μισάμενος τους οικέτας oixirj (χείνη, ώστε νποδεξάμενον 
σσμενον τους λόγους τον Πανιώνιον κομίσαι τά τέκνα 
και την γυναίκα. ώς δε άρα πανοικίτ} μιν περιέλαβε, 
ελεγε δ *Ερμότιμος τάδε* JI πάντων άνδρών ηδη μάλι· 
στα απ' έργων ανοσιωτάτων τον βίον κτησάμενε, τΐ σε 
έγώ κακόν η αυτός η των έμών τις έργάσατο, η σε η των 
σών τινα, ότι με άντ άνδρός Iποίησας τό μηδέν είναι; 
(δόκεές τε ύεονς λησειν οια ίμηχανώ τότε· όΐ σε ποιη- 
σαντα ανόσια, νόμοι δίκαιοι χρεωμένοι, υπηγαγον ίς χέ- 4 1 
ρας τάς (μάς, ώστε σε μη μεμψασ&αι την απ' (μέο τοι m ] 
(σομένην δίκην, ώς δέ οι ταντα ώνείδισε, άχύέντων των * * 1 
παίδων (ς δψιν, ηναγκάζετο δ Πανιώνιος των (ωυτονί |' 
παίδων τεσσέρων (όντων τά αιδοία άιτοτάμνειν, άναγ· 
καζόμενος δέ (ποίεε ταντα· αυτου τβ, ώς ταντα (ργά* ·ρ<
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σατο, ol παγίδες άναγχαζόμενοι άπέταμνον. Πανιώνιον 
μίν νυν ουτω περιηλϋε η τε τΙσις και ό ‘Ερμοτιμος.

107. Ζεύξης δέ ώς τον; παίδας 'Αρτεμισίη έπέτρεψε 
άπάγειν ές*Εφεσον, χαλίσας Μαρδόνιον έχέ)&νσέ μιν της 
στρατιάς δια)^ειν τους βον)&ται, και ποιέειν τοίσι λο- 
γοισι τα έργα ηειρώμενον όμοια. τούτην μεν την ημέ-, 
ρην ές τοσοντο έγίνετο, της δε ννν.τδς χελενσοιντος βα- 
σιλέος τάς νηας οι στρατηγοί Ιχ τον Φάληρου άπηγον 
όπίσω ές τον ‘Ελλήσποντον, ώς τάχεος είχε έκαστος, 
διαφνλαξουσας τ ας σχεδίας πορενϋηναι βασύ.εί. έπει 
δε αγχοΰ ησαν Ζωστηρος πλώοντες οί βάρβαροι, ανα- 
τείνονσι γάρ άχραι )*πτάι της ίητείρον, ταντας εδοξάν 
Ί8 νηας είναι και εφενγον έπι πο)Χόν. χρόνο) δέ μαΟόν- 
τες οτι ον νηες ειεν, άλλ* άχραι, σνλλεχΌέντες έκομί- 
ζοντο.

108. rf l ;  δέ η μέρη έγένετο, όρέοντες οι'Ε)Χηνες κατά 
χώρην μέτοντα τον στρατόν ιόν πεζόν ηλπιζον και τάς 
νηας είναι περί Φαληρον, έδόχεόν τε νανμαχησειν σφέας, 
παραρτέοιτό τε ώς άϊχξησόμενοι. έπει δε έπν&οντο τάς 
νηας οιχωχνίας, αντίχα μετά ταντα έδόχεε έπιδιώχειν. 
τον μεν ννν ναυτικόν τον Ξέρξεω στρατόν ονκ Ιπείδον 
διώξαντες μέχρι !'Ανδρον, ές δέ την *Λνδρον άπικόμενοι 
tfovhvovτο, Θεμιστοχλέης μίν νυν γνώμην άπεδείκνυτο 
διά νήσων τραπομένους και επιδιώκοντας τάς νηας 
πλώειν id  έως έπι τον 'Ελλήσποντον λνσοντας τάς γέφυ
ρας· Ενρνβιάδης δέκτην έναντίην τούτη γνώμην έτΐϋετο, 
λίγων, ώς ει λνσουσι τάς σχεδίας, τυντ' άν μέγιστοτ, 
πάντων σφείς κακόν την 'Ελλάδα έρ '̂ασαιντο. εΐ γάρ 
αναγκασχλείη άπολαμφϋείς ό Περσης μένειν έν rtj Ευ
ρώπη, πειρωτο αν ησνχίην μη άγειν, ώς άγονη μεν ol
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ησνχίην οντβ τι προχωριειν οιον τε ισται των η ρηγμάτων j 
οντβ τις κομιδη το όπίσω φανησεται, Χιμώ τέ οι η στρα- ft, 
τιη διαφΰ αρίεπαι y ίπιχειρεοντι δε αντω και έργου ίχο- r{ 
μένω πάντα τά κατά την Ευρώπην οϊά τε εσται προσ- ρ 
χωρησαι κατά πολιας τβ και κατά ε&νεα, ήτοι άλισχο· £ 
μένων γβ η προ τούτου ομολογεόντων* τροφήν τβ εξειν f 
σφέας τον ίπετειον αιει των cΕλλήνων καρπόν, αλλά 
δοκίειν γάρ νικη&έντα τη νανμαχίη ον μενίειν εν τη 
Ευρώπη τον Πέρσεα * έατέον ων είναι φευγειν, ίς ο 
ελ&η φεύγων ίς την ίωυτον. το έν&εντεν δε περί της 
ίκείνου ποιίεσ&αι η δη τον άγων a ίκέλενε. ταύτης δε 
ειχοντο της γνώμης και Πελοποννησίων των.άλλων οι 
στρατηγοί.

109. */Ις δε εμα&ε ότι ον πείσει τους γβ πολλούς 
πλώειν ίς τον *Ελλήσποντον 6 Θεμιστοκλέης, μετά βαλών 
προς τονς'Λ&ηναίονς (οντοι γάρ μάλιστα έχπεφενγότων 
περιημεχτεον, δρμέατό τβ ίς τον *Ελλήσποντον πλωειν 
και ini σφέων αυτών βαλλόμενοι, εϊ ώλλοι μη βονλοίατο) 
ελεγέ σφι τάδε· Και αυτός ηδη πολλοΊσι παρεγενόμην, 
και πολλω πλέω άχηχοα τοιάδε γενίσ&αι, άνδρας ίς 
άναγκαίην άπειλη&έντας νενικημένονς άναμάχειτ&αί τβ 
και άναλαμβανειν την προτέρην καχότητα. ημείς δε , 
{εύρημα γάρ εύρτμαμεν ημέας τβ αυτούς και την ‘Ελλάδα, |  
νέφος τοσοντον άν&ρώπων άνω σάμεν οι) μη διώκω μεν Φ 
άνδρας φεύγοντας, τάδε γάρ ουκ ημείς κατεργασάμε&α,^ 
άλλα -θεοί τβ καί ήρωες, οϊ ίφ&όνησαν άνδρα ϊνα της ίΐ 
τβ'Ασίης καί της Ευρώπης βασιλενσαι ιόντα άνόσιόν τοι ' 
καί ατάσ&αλον ός τά ίρά και τά ίδια ίν όμοίφ έποιέβ·λ 
το, ίμπιπράς τβ ηαΐ καταβάλλων των χλεών τά άγαλμα- * 
τα * ος καί την θάλασσαν άπεμαστίγωσε πέδας τβ χβ- -f
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τηχε. «λλ* ev γάρ Ι'χει (ς τό παρεόν ημϊν, νυν μεν ίν τη 
'Ελλάδι χαταμ&ίναντας ημέων τε αυτών (πιμεληθηναι καί 
των οίκεσέων ν.αI τις οίκΐην τε άναπλασασΟω και σπό
ρον άναχώς έχέτω, παντελέως άπελάσας τον βάρβαρον 
α μα δε τω ϊαρι καταπλέω μεν ini ‘Εϊ,λησπόντον καί Ιω- 
νίης. Ταντα εί^γε άποθηχην μέλλων ποιησεσ&αι ig 
τον Πέρσεα, \να ην άρα τι μιν χαταλαμβάνη ηρ 'ος 
^Αθηναίων πάθος, εχη άποστροφτ'ιν · τάηερ ων χαϊ 
έγ ενετό.

110. Θεμιστοχλέης μεν ταντα λέγων διέβαλλε, ’Α θη
ναίοι δε έπείθοντο * επειδή γάρ χαϊ ηρότερον δεδογμέ- 
νος είναι σοφος έφανη ιών άληθεως σοφός τβ και ειί- 
βουλος, πάντως ετοΊμοι η σαν λέγοντι πείθεσθαι. ώς δε 
οντοί οι άνεγνωσμένοι ησαν, αυτίχα μετά ταντα ο Θε- 
μιστοχλέης άνδρας άπέπεμπε έχοντας πλοΊον, τόϊσι (πί
στευε σιγάν ές πάσαν βασανον άπιχνεομένοισι,τά αυτός 
ένετείλατο βασιλεί φράσαι* των χαϊ Σίχιννος ό οίχέτης 
αντις iγένετο. οι (πει τε άπίχοντο προς την *Αττιχην, οι 
μεν χατέμενον inι τω πλοίο), Σίχιννος δέ άναβάς jjαρά 
Σέρξεα ελεγε τάδε * *Επεμψέ με Θεμιστοχλέης ο Νεο- 
χλος, στρατηγός μεν Αθηναίων, άνηρ δέ των συμμάχων 
πάντων άριστος καί σοφώτατος, φράσοτπά τοι ότι Θε
μιστοκλής ό * Αθηναίος, σοι βονλόμενος νπονργέειν, εσχε 
τους *!Ελληνας τάς νηας βονλομένονς διώκειν χαϊ τάς (ν 
‘Ελλήσποντο) γέφυρας λνειν. καί νυν χατ* ησνχίην πολ- 
λην χομίζεο. ΟΙ μεν ταντα σημηναντες άπέπλωον όπίσω.

111. Οι υΕλληνες, (πel τε σφι άπέδοξε μητ έπι- 
διώχειν ετι προσωτέρω των βαρβάρων τάς νηας μητβ 

» πλωειν ές τον *Ελλήσποντον λνσοντας τον πόρον, την

LIB.  VI I I .  CAP. 108 — l i t .
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"Ανδρον περιχατεατο ίξελΜιν έϋϋ.οντες. πρώτοι γάρ 
Ανδριοι νησιωτεων αϊτη&εντες προς Θεμιστοχλεος χρίσ
ματα ονχ εδοσαν, ά)Χά προ’ίσχομένον Θεμιστοχλίος λό
χον τόνδε, ως ηχοιεν *Λ&ηναΊοι περί εωυτονς εχοντες 
δυο ι&εονς μεγάλους, Πει&ώ τε χαϊ 'Αναγχαίην, οντω τε 
σφι χαρτα δοτέα είναι χρήματα, νπεχρίναντο προς ταντα 
λεγοντες ως χατά λόγον ησαν άρα αι Ι/ί&ηναι μεγάλ.αι 
τε χαϊ ενδαίμονες χαϊ θεών χρηστών ηχοιεν εν, έπεϊ 
Λνδριονς γε είναι γεωπείνας ίς τα μέγιστα ανήκοντας, 
χαϊ ϋεονς δυο άχρηστους ονκ ίχλείπειν σφεων την νή
σον, α)Χ αιεϊ φιλοχωρεειν, Πενίψ τε χάΐ*Αμηχανίην, χαϊ 
τούτων των θεών (πηβόλονς Ιόντας *Ανδρίονς ον δώσειν 
χρήματα · ουδίκοτε γάρ της έωντών άδνναμίης την 
*Λ ίλην α ίων δνναμιν είναι χρίσσω. ουτοι μεν δί) ταντα 
νποχοινάμενοι χαϊ ον δόντες χρημοπα έπολιορχίοντο.

112. Θεμιστοχλεης δε, ον γάρ ίπανετο πλεονεχτεων, 
έσπίμπων ίς τάς άλ).ας νήσους άπειλητηρίονς λόγους 
αϊ'τεβ χρήματα διά των αυτών άγγϋων, χρεωμένος λό- 
γοισι τοίσι χαϊ προς 'Λνδρίονς ίχρησατο, λίγων ώς ει 
μη δώσονσι το αϊτεόμενον, ίπάζει την στρατιην των 
rΕλλήνων χαϊ πολιορχίων ίξαιρησει. λίγων ων ταντα 
σννίλεγε χρήματα μεγάλα παρά Καρυστίων τε χαϊ Πα- 
ρίων, οΐ πνν&ανομενοι την τε "Ανδρον ώς πολιορχεοιτο, 
διότι ίμήδισε, χαϊ ΘεμιστοχΧία ώς εΧη (ν αΧνη μεγίστη 
τών στρατηγών, δείσαντες ταντα επεμπον χρήματα, ει 
δε δη τινες χαϊ allot εδοσαν νησιωτεων, ονχ Χχω είπαν 
δοχίω δέ τινας χαϊ άλλους δούναι χαϊ ου τοντονς μον- 
νους, χαίτοι ΚαρυστίοισΙ γε ονδεν τούτον εΧνεχα τον 
καχον υπερβολή ίγίνετο * Παριοι δε ΘεμιστοχΧία χρή
μα σι ίλασάμενοι διίψυγον το στράτευμα. Θεμιστοχλεης
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μΐν νυν έξ*Ανδρον ορμεώμένος χρήματα παρά νησιωτέων 
έχτέετο λάθρη των άλλων στρατηγών.

113. 01 δε άμφί Ζέρξεα έπισχόντες ο)ΰγας ημέρας 
μετά την ναυμαχίην έξέλαννον ές Βοιωτουζ την αυτήν 
οδόν, εδοξε γάρ Μαρδονιω άμα μεν προπέμψαι βασι
λέα, άμα δε άνωρίην είναι τον ετεος πο)*μέειν χειμερί- 
σαι δε άμεινον είναι έν ΘεσσαΒη, xul επειτα άμα τω 
ϊαρι πειράσ·θαι της ΙΙελοποννησον. ώς δε άηίχατο ές 
την ΘεσσαΜην, ένθαντα Μαρδόνιος έξελέγετο πρώτους 
μεν Περσας πάϊΊας τονς αθανάτους χαλεομένονς, ηλην 
'Υδάρνεος τον στρατηγόν * οντος γάρ ονχ ϊφη λείψε- 
σ&αι βασιλέος · μετά δε των άλλων Περσιών τονς &ω- 

I ρψοφόρονς χαΐ την ίππον την χιλίην, xul ΆΙηδονς τε 
,· χαι Σαχας xul ΒαχτρΙονς τε xul *Ινδονς, χαΐ τον πεζόν
, χαΐ την ϊππον. ταντα μεν ϊθνεα όλα εΥλβτο, έχ δέ των

• άλλων συμμάχων έξελέγετο χστ ολίγους, τοίσι εΐδεά τε 
υπήρχε δια λίγων, χαι ει τέοισί τι χρηστόν σννηδεε πε- 
ποιημένον. έν δε πλέίστον έθνος Πέρσας αιρέετο, άν- 
δρας στρεπτοφόρους τε xul ψεΒοφόρονς, έπι δε Μηδονς· 

, ονιοι δε πλήθος μεν ονχ έλάσσονες ησαν των Περσέων, 
ρώμη δε ησσονες· ώστε σνμπαντας τριηχοπα μυριάδας 
γενέσθαι συν ιππενσι.

1 114. *Εν δε τοντω τω χρσνω, έν το) Μαρδόνιος τβ
j την στρατιψ διέχρινε χαι Ζέρξης ην περί ΘεσσαΜην, 
* χρηστηριον έληλνθεε έχ Αε)ηών Λαχεδαιμονιοισι, Ζίρζεα 

αιτέειν δίχας του ΛεωνΙδεω φόνον χαΐ το διδόμενου έξ 
έχείνον δέχεσ&αι. πέμπονσι δη χηρνχα την ταχιστην 
Σπαρτιηται, ος έπειδη χατέλαβε έονσαν ετι πάσαν την 
στρατιψ έν Θεσσαλίη, έλθών ές σψιν την Ζίρξεω ελεγε 
τάδε · %Sl βασιλεύ Μηδων, Λακεδαιμόνιοι τέ σε και

LIB. VIII.  CAP. 112 — 114.
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Ιίραχλεώαι οι απο Σπάρτης αίτιον σι φονον δίχας, οτι 
σφέων τον βασιλέα άπέκτεινας φνόμενον την <Ε)λάδα. 
Ο δέ γελάσας τβ καί κατασχών πολλόν χρόνον, ως οι 
i t νγχανε ηαρεστεώς Μαρδόνιος, δεικννς ές τούτον είπε' 
Τοιγάρ σφι Μαρδόνιος οδε δίχας δώσει τοιαντας οίας 
έκείνοισι πρέπει. 'Ο μεν δη δεξάμενος το ρη&έν απαλ
λά σσετο.

115. Αέρξης δε Μαρδόνιον ίν Θεσσαλιη καταλιττών 
αντος έπορενετο κατά τάχος ές τον <£λ).ησποντον, καί 
απιχνέεται ές τον πόρον της διαβάσιος έν πέντε καί τεσ- 
σεραχοντα ημέρησι, άπάγων της στρατιης ονδέν μέρος 
ως ειπεΐν. όχου δέ πορευόμενοι γινοΐατο και κατ ονσ- 
τινας ανθρώπους, τον τούτων καρπόν άρπάζοντες έσι- 
τέοντο' ει δε καρπόν μηδένα ενροιεν, οι δε την ποίην 
την έν της γης άναφνομένψ και των δενδρέων τον φλοιόν 
περιλέποντες και τά φν)λα καταδρέποντες χατησ&ιον, 
ομοίως των τβ ημέρων και των αγρίων, και ελειπον ον
δέν· ταντα δ' έποίενν νπό λιμόν, έπιλαβών δέ λοιμός 
τβ τον στρατόν και δνσεντερίη κατ* οδόν διέφ&ειρε. 
τονς δέ καί νοσέοντας αυτών κατέλιπε, έπιτάσσων τη σι 
πολιστ, Χνα έκαστοτε γίνοιτο έ).αννών, μελεδαίνειν τβ καί 
τρέφειν, έν Θεσσαλίη τέ τινας καί έν Σίρι της Παιονίης 
καί έν Μακεδονίτη. tvd α καί το Ιρόν άρμα καταλιπών 
τον 4ιος, οτβ έπί τιρ> ,Ελ).άδα ηλαννε, άπιών ονκ από
λαβε, αλλα δοντες οι Παίονες τοίσι Θρηίζι άπαιτέοντος 
Ξέρξεω εφασαν νεμομίνας άρπαχ&ηναι νπό των άνω 
Θρηίκων των περί τάς πηγάς τον Στ ρνμ όνος οίκημένων.

116. *Εν&α καί ο των Βισαλτέων βασιλείς γης τβ 
της Κρηστωνιχης, Θρηΐξ, ϊργον υπερφυές έργάσατο · ος 
οντβ αντός ϊφη τφ Σέρξ^^ρμύν είναι δονλένσΒίν, 'άλλ*
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oi'/ejo άνω ig το ονρος την ‘Ροδόπην, τοίσί τβ παισι 
άηηγόρενε μη στρατενεσθαι im  την Ελλάδα. οι δ& 
άλογησαντες, η άλλχος σφι -Θνμός Ιγίνετο &εησασ&αι 
τον πόλεμον, ίστρατενοντο άμα τω Πέρσ,η. ins\ δε ανε- 
χώρησαν άσινεες ηάντες εξ έόντες, έξώρνξε ανιών ό ηα· 
τηρ τους οψχλαλμονς δια την αιτίην ταντην. ναι οντοι 
μεν τούτον τον μισθόν ελαβον.

H7. Οι δε Πίρσαι ώς ix της Θρψχης πορενόμεΐ'οι 
άπίχοντο ini τον πόρον, έπειγόμενοι τον 'Ελλήσποντον 
τησι νηνσι διΐβησαν ig Λβνδον τάς γάρ σχεδίας ονχ 
ευρον ετι ίντεταμενας, αλλ* νπό χειμώνος διαλυμένος, 
ένθαντα δη χατεχόμενοι σιτία τβ πλέω η.κατ* οδόν 
έλάγχανον, ονδίνα τβ κόσμον (μπιπλ,άμενοι και νδατα 
μεταβαλλοντες απέθνησχον τον στρατόν τού περιεόντος 
πολλοί. οι δε λοιποί άμα Σέρξη άπικνέονται ig Σαρδις.

118. *Εστι δε και άλλος οδε λεγόμενος λόγος, ώς 
έπειδη Ξέρξης άπελαννων ίξ ’Λθηνέων άπίκετο in* 
*ΐΓίόνα την έπι Στρνμόνι, ένΟεντεν ονκίτι όδοιπορίησι 

έετο, αλλά την μεν στρατι'ψ 'Υδάρνεϊ inn ρέπει 
απαγειν iς τον ‘Ελλησποιπον, αυτός δ' ini νη'ος Φοι- 
νίσσης ίπιβάς ίχομίζετο ig την \4σίην. πλωοντα δί μιν 
άνεμον Σιριμονίην νπολαβείν μεγαν καί κνματίψ. και 
δη, μάλλ.ον γάρ τι χειμαίνεσθαι γεμονσιχ της νηός, 
ώστε ini τον καταστρώματος ίηεόντων συχνών Περσίαν 
τών σνν Σέρξη χομιζομένων, ivOavia ig δείμα ηεσόντα 
τον βασιλέα εΐρεσθαι βώσαντα τον χυβεριητεα βΓ τις 
έστί σφι σωτηρίη, και τον εΐηαι· Αέσηοτα, οι*χ ψτιν 
ονδεμία, ην μη τούτων απαλλαγή τις γή'ηται τών πολ
λών έηιβατεων. και Σέρζεσ λέγεται άχονσαντα ταντα 
elnar *Ανδρες Πέρσαι, ννν τις διαδεξάτω ύμέων βασι»



λέος κηδόμένος' έν νμ7ν γάρ οϊκε έμοι είναι η σωτηρίη. 
Τον μέν ταντα λέγειν τονς δε προσκννέοντας έχπηδίειν 
ές την θάλασσαν, και την νηα έπιν.οΐ'φισ&εΊσαν οντω 
δη άποσω&ηναι ές την 'Λσίην. ώς δε έχβηναι τάχιστα 
ές γην τον Σέρξεα, ποιησαι τοιόνδε - ότι μεν ίσωσε βα· 
σιλέος την ψνχην, δωρησασ&αι χρυσέ/? στεφάνη τον κν· 
βερνητεα, οτι δέ Περσιών πολλούς άπώλεσε, άποταμείν 
την κεφαλήν αυτόν.

119. Οντος δί άλλος λέγεται λόγος περί τον Σερ· 
ξεω νοστον, ονδαμώς ϊμοιγε πιστός, οντε άλλως ο ντε το 
Περσιών τοντο πά&ος. ει γάρ δη ταντα ουτω ε\ρέϋη 
(χ τον χνβερνητεω προς Σέρξεα, έν μνρίησι γνώμη σι 
μιαν ονχ εχω άντιξοον, μη owe αν ποιησαι βασιλέα τοι· 
ονδε, τονς μεν έχ τον καταστρώματος καταβιβάσαι ές 
κοίλην νηα έόντας Πέρσας καί Περσιών τονς πρώτους, 
των δ έρετέων ιόντων Φοινίκων, όκως ονχ άν ίσον πλή
θος τοίσι Περσησι έξέβαλε ές την θάλασσαν, άλλ* ο 
μεν, ώς και τιρότερόν μοι εϊρηται, όδώ χρεωμένος αμα 
τω αλλω στρατω άπενόστησε ές την *Ασίην.

120. Μέγα δε καί τότε μαρτνριον · φαίνεται γάρ 
Σέρξης έν τη οπίσω κομιδη άπικόμενος ές "Αβδηρα και 
ξεινίην τέ σφι σνν&έμενος και δωρησάμενος αντους άκι· 
νάκη τε χρνσέο) και τριηοη χρνσοπάστω. και ώς αϊτό* 
λέγουσι ’Λβδηρίται, λέγοντες ίμοιγε ονδαμώς πιστά, 
πρώτον έλνσατο την ζώνην φενγων έξ ΐΑ&ηνέων οπίσω, 
ώς έν άδείη έών. τα δε "Αβδηρα ΐδρνται προς τον 'Ελ
λησπόντου μάλλον η τον Στρυμόνος καί της *ΙΓίόνος,
6 (λεν δη μιν φασι έπιβηναι έπϊ την νηα.

121. Οι δ ε’Ελληνες έπεί τε ονκ οίοί τε έγένονίο έξε- 
Ubiv την "Ανδρον, τραπόμενοι ές Κάρυστον και δηίω·
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σαντες αιτιών την χωρην άπα}1,άσσοντο ές Σαλαμίνα, 
ποώτα μέν νυν τοίσι θεοίσι έξεΊλον άχροθίνια αλλα τβ 
χαι τριηρεας τρεις Φοινίσσας, την μεν ές 'Ισθμόν άνα- 
$  είναι, ηττερ ϊτι χαι ές έμε ήν, την δε ini Σουνιον, την 
δε τώ Αιαντι αυτόν ές Σαλαμίνα, μετά δε τούτο διε- 
δάσαντο την ληίην χαι τα άχροθίνια άττέηεμψαν ές Δελ
φούς, έχ των έγένετο ανδριάς Ιχων ίν τη χέρι άχρωτη- 
ριον νηδς, έών μέγαθος δυωχαίδεχα πήχεων εστηχε δε 
οντος τηττερ δ Μαχεδών 'Αλέξανδρος δ χρυσέ ο ς.

122. ΙΙέμψαντες δε άχροθίνια οι “Ελληνες ές Δελ
φούς inειρώτεον τον -θεόν xoivfj, el λελάβηχβ πληρεα χαι 
αρεστά τα αχροθινια. ο δε παρ <Ελ.λ.ηνων μεν των άλ
λων εφησβ iγειν, ηαρ" Αίγινητέων δε ου· άλλα άπαίτεε 
αντους τα άριστηία της ίν Σαλαμίνι ναυμαχίης. Αι- 
γινηται δε πνθόμενοι ανέθεσαν αστέρας χρυσέονς, οι 
έπι ιστόν χαλχέον έστάσι τρεις έπι της γωνίης, άγχοτά- 
τω τον Κρο{σεω χρητηρος.

123. Μετά δε την διαιρεσιν της ληίης επλ.ωον οι 
ηΕ)Χηνες ές τον 'Ισθμόν αριστηϊα δώσοντες τω άξιωτάτο» 
γεν ο μένω 'Ελλήνων άνά τον πόλεμον τούτον, ώς δε άπι-

: χομενοι οι στρατηγοί διενεμοντο τας ψήφους έηϊ τον 
Ποσειδέωνος τω βωμώ, τον πρώτον χαι τον δεύτερον 
χρίνοντες έχ πάντων, ένθαντα πας τις αυτών έωντώ 
Ηίθετο την ψήφον, αυτός ϊχαστος δοχέων άριστος γενέ· 
σθαι, δεύτερα δε οι πολλοί σννεξέττιπτον Θεμιστοχλέα 
χρίνοντες. οι μεν δη έμοχνουντο, Θεμιστοχλέης δε δεν- 

Λεριίοισι νπερεβάλλέτο πολλόν.
- 124. Ον βονλομένων δε ταντα χρίνειν των rΕλλήνων
φθονώ, άλλ’ άποπλωόντων έχάστων ές την έωυτών άκρι
των, δμως Θεμιστοχλέης έβώσθη τβ χα* έδοξώθη είναι

„ LIB. VIII.  CAP. 118 — 124.
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arrt$ nolle* ‘Ελλήνων σας άτοπος ora πάσαν τψ  *Ε21ά- ,( 
δα. οτι ΛΙ ννααν ovar (τιμη&η προς των εν Σαλαμχη \ 
*ανμαχησάττωτ, αντίχα μετά ταντα (ς Ααχεδαίμννα ψ 
απΐχετο ΰϋ&ψ τιμη&ηταχ* «τι μιν Ααχεδαιμοηοι χαλως ι  
μέ* νπεδίξαττο, μεγάλος δε (τίμησαν. άρεσττμα υέν rvr ft 
ΐδοσπτ Ειρνβιάδχ (μ*ίης στίςανον, σογίης δε χαι δε- * 
ξ/οττξτος θεμισισχλίϊ. χαι τοντω στέφανον (λαίης. (δω- 
ρησαντο δ ί μεν ζχω τ»  (ν X to^i j  x o iL u rn 'o rn . al- 
νίσαντες δε πολλά, προίπεμψαν απχοντα τραράσιο» 
Στορτιητίων λογόδες, οντο* οσπρ Ιππίες τνιλέονται, 
μεχξ* ονρων τΰν Τεγετμιζων. μοννον δτ, τοντον πόντον 
ατ&ρωπαν, των τομείς ϊδμετ, Σπασπςται προίπεμψαν.

125. Λ ς δε έχ της Αανεδαίμοτος απχχετο (ς τάς 
Α$τρτας, έν&αντα Τψοδημος *Α<ςιδνάϊος τον ίχ&ρων 
μ\ν τον θεμιστοχλέος ίων, άλλως δε ον των (π^ςανεων 
uvvqor, tf&Qru χαπαμαργτ&ν ίηζχεε τον θεμιστοχ/ία, 
την (ς Ααχεδαίμονα όπιξιν προφέρω*, ως διά το; \4&η- 
νας ι/ο» τα γερεα τα παρα Ααχεδαιμονίων t άλλ* ον δε* 
ίοντον. δ δε, έ ΐΒ  τ ι ονχ έπαχετο τέντα  Xdjov δ Τι~ 
μόδημος, ώ » *  Οχπω Τ/u  τοι* οντ* αν εγώ ίων Βελ3τ- 
νττης (τίμησην οντο προς Σπαρτιητέων, ονι αν ον, 
ονΰροπε, (ον Λ&τραΰος. Ταντα μεν w v (ς τοσοντο 
(γίνει ο.

126. %Α φ ο $ * ζρ ς δε δ Φ αονάχεος, ότηρ ίν  7Τέρστ<η 
Ιό γιμ ο ς χ α \ πρόσ& ε ίω ν, (χ  δε το ν  U la ra u x o v  χαι 
μάλλον ίτι γινόμενος, εχα ν εξ  μνρεόδας σ τρα τόν το ν  
Μ α ρδόηος (ξελ ίξα το , π ρ ο επ ψ π ε βασιλέα μίχρ* το  
πόρον, ως δε ό μέν ςν  (ν rjj *Aoi5, ό δε όπέσο πορ*νό-$  
μένος χαττα τ ψ  Π α λλνμ ψ  έγ ίν ττο , α τε  J ^ o n o i’ 
χη ια ρ ίζο ντο ς π ερ ί Θ εσσαλίςν η  χα ί Μ αααδονπν n o tr

I
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ουδέν χω χατεπεί/οντος ηκειν ές το άλλο στρατόπεδυν, 
ονχ έδικαίεν έντνχών άπεστεώσι Ποτιδαιητησι μη ονκ 
εξανδραπόδισασ&αί σφεας. οι γάρ ΙΙοτιδαιηται, ώς ^ 
βασιλεύς παρεξεληλάκεε και δ ναυτικός τοίσι ΙΙέρσησι 
οιχώκεε φενγων Ιχ της Σαλ.αμίνος, έχ τον φανερόν άπέ- 
στασαν από των βαρβάρων· ως δε xul ώλλ,οι οΐ την 
JJu)ίληνην εχοντες.

127. 'Εν&αυτα δη δ 'Αρτάβαζος έπολ,ιόρκεε την 77ο- 
τιδαίην. νποπτευσας δε καί τονς 'Ολννόίονς άπιστα- 
σθαι άπδ βασιλέος, και ταντην έπολιόρκεε- είχον δε 
αυτήν Βοττιοαοι οΐ έχ τον ΘερμαΙου κόλπου έξαναστάν- 
τες νπδ Μακεδόνων, έπεϊ δε σφεας βίλβ πο)Λορχέωι\ 
κατέσφαξε έξαγαγών ές λίμνην > την δε πόλιν πσραδιδυ7 
Κριτοβονλω Τορωναίφ έπιτροπενειν χαι τω Χαλχιδιχω 
γίνει, χαι ον τω *Ολ.νν&ον Χαλχιδέες εσχον.

128. *Εξελών δέ ταντην δ *Αρτάβαζος τη ΙΙοτιδαίη 
έντεταμένως προσεϊχε, προσίχοντι δέ οι προ&νμως σνν- 
τί&εται προδοσίην Τιμόξεινος ο των Σχιωναίων στρα
τηγός- δντινα μεν τρόπον αρχήν, ϊγωγε ονχ εχω είπέϊν 
(ον γάρ ων λέγεται) , τέλος μέντοι τοιάδε έγίνετο - δχως 
βνβΜον γράψειε η Τιμόξεινος έ&έλ,ων παρά 'Αρτάβάζο 
πέμψαι η Αρταβαζος παρα Τιμοξεινον, τοξευματος πα
ρά τάς γλυφίδας πεοιειλαξαντες χα\ πτερωσαντες το βν- 
βλίον έτόξενον ές συγκείμενον χωρίον. Ιπάίστος δε έγέ- 
νετο δ Τιμόξεινος προδιδονς την ΙΊοτίδαιαν · τοξενωρ 
γάρ δ *Αρτάβαζος ές τδ συγκείμενον, άμαρτων του χω
ρίου τούτον βάλλει άιδρδς Ποτιδαιητεω τον ωμόν, τσν ■ 
δε βλη&έντα περιέδραμε όμιλος, οϊα φιλάει γίνεσ&αι έν 
πολέμια, οΤ αντίχα τδ τόξενμα λαβοντες, ώς ίμα&ον τδ ' 
βυβλίον, εφερον έπϊ τονς στρατηγούς- παρην δε χα) τών

Herod. III. Μ
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άλλων Π άλλην αιών σνμμαχίη. τόισι δε στρατηγοΊσι έπι- 
λεξαμένοισι τ6 βνβλίον χαι μα&ονσι τον αΤτιον της ηρο- 
δοσίης ϊυοξε μη χαταπληξαι Τιμόξεινον τχροδοσίη της 
Σχιωναίων πόλιος έΐνεχα, μη νομιζοίπτο είναι ΣχιωναΊοι 
ές τον μετέπειτα χρόνον αιεί προδόται. ό μεν τοιον- 
τω τρόποι έπαϊστος έγεγόνεε.

129. *Αρταβάζω δε επειδή πολιορχεοντι έγεγόνεσαν 
τρεις μήνες, γίνεται άμπωτις της $α).άσσης μεγάλη xaι 
χρονον ini πολλον. Ιδόντες δε οι βάρβαροι τέναγος γ ι 
νόμενόν παρηΊσαν ig την Παλληνην. ως δε τάς δνο μεν 
μοίρας διοδοιπορηχεσαν, ετι δε τρεις υπόλοιποι ησπν, 
ϊάς διελθ όντας χρην ισω είναι έν τη Παλληνη, έπη).&ο 
πλημνρις της θαλάσσης μεγάλη, όση ονδαμά χω, ώς ο* 
Ιπιχώριοι λεγονσι, πολλάχις γενομενη. οι μεν δη νέειν 
αντών ονχ έπιστάμενοι διεφθ είροντο, τους δε ίπιστα- 
μένους Ποτιδαιηται έπιπλωσεχντες πλοίοισί^άπωλεσαν. 
αίτιον δε λεγονσι τη Ποτιδαιηται της τε ρηχίης χαι της 
πλημνρίδος ν.α) τον Περσιχον πάΟεος γενίσ&αι τόδε, 
ότι τ ον Ποσειδίωνος ές τον νηον χαι το άγαλμα το έν 
τω προαστείοι ησέβησαν οντοι των Περσιών οιπερ χαι 
διεφθ άρησ αν νπό της -θαλάσσης, αίτιον δε τούτο λέ- 
γοντες ευ λέγειν εμοιγε δοχέονσι. τους δε περιγενομένσνς 
tariffε *Αρτάβαζος ές Θεσσαλτην παρά Μαρδόνιον. αυ
τό* μεν ο* προπέμψαντες βασιλέα οντω επρι,ξαν.

130. *0 δε ναντιχός ό Σέρξεω περιγ εν ό μένος, ως
προσέμιξε τη *Ασίη φείγων έχ Σαλαμίνας χαι βασιλέα 
τε και την στρατιην έχ Χερσονήσου διεπόρθμενσε ές*Αβν- 
δον, έχειμέρισε έν Κύμη, ιαρος δε έπιλάμψαντος πρωϊος 
σννελέγβτο ές Σάμον νηών χαι έχειμέρισαρ
αντου* Περσιών δε χαι πλεννες έπεβάτενον.
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στρατηγοί δέ σφι έπηλϋον Μαρδόντης τβ δ Βαγαίον 
«αΐ Αρτανντης δ Άρταχαίον * σννηρχε δε τοϊσι και άδελ- 
ψιδέος αυτοϋ Αρτανντεω προσελομένον *10 αμίτρης. ατβ 
δε μεγαλως πληγέντες, ον προηϊσαν ανωτέρω το προς* 
έσπέρης, ονδ' έπηνάγχυζε ονδέ εις, άλλ' εν τι( Σαμω 
χατημενοι έφύλασσον την 'ΙωνΙην μη anocrrjj, νηας i'/of - 
τες σνν if]σι *ΐάσι τριηχοσίαςκ ον μεν ονδέ προσεδέκοντο 
τονς "Ελληνας ΙλενσεσΟαι ές την *Ιωνίην βλλ* άποχρη- 
σειν σφι την έωντών φνλάσσειν, σταϋμενμενοι δη  
σφέας ονχ in έδιωξαν* φεύγοντας ix Σαλαμίνας άλλ* 
άσμενοι αηαΏχισσοντοι κατά μεν ννν τψ  θάλασσαν 
έσσωμίνοι ησαν τω θνμω, πεζή δέ έδόχεον πολλον κ.ρα- 
τησειν τον Μαρδόνιον. ίδντες δέ (ν Σιίμω αμα μεν 
ipovhvovio el τι δνναΐατο χαχδν τονς πολ^μϊονς noimrt 
αμα δέ χαι ώταχούστεον, oxjj πεσέεται τά Μαρδονίυν
ηρηγματα.

131. Τονς δε Ελληνας το τε εαρ γινόμενόν ήγειρε 
και Μαρδόνιος iv Θεσσαλί;] ίων. δ μεν δη πεζός ονκω 
αννελέγετο, δ δέ ναντικδς άπίκετο iς Αίγιναν, νηες αρι
θμόν δέχα και εκατόν, στρατηγός δε χαϊ ναύαρχος ψ  
Αεντνχίδης δ Μενάρεος τον *Πρ\σΙλεω του ‘ίπποκρατί- 
δεω τον Αεντνχίδεω τον Αναξίλεω τον Αρχιδήμον τον 
3Αναξανδ'ρΙδεω τον Θεοπομπον του Νικάνδρον τον Χα- 
.̂ρίλλον τον Εννόμον τον ΙΙολνδέχτεος τον Πρντάνιος 
τον Ενρνφωντος τον Προκλέος του Αριστόδημόν του 
Αριστομάχον τον ΐΟ^οδαΙον τόυ "Υλλον τον 'ΐΐρακλέος, 
ίων της έτέρης οιχίης των βασιλέων, οντοι παντες, πλην 
των δνών των μετά Αεντνχίδεα πρώτων χαταλεχθέντων, 
οι άλλοι βασιλέες {γένοντο Σπάρτης. ΑθηναΙίον δέ 
ίστρατηγεε ΖάνΟίππος δ ΑρΙψ^ονος.
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132. Ιίς  δε παςεγζτοττο ίς την Αίγιναν πάσαι οι } 

Υφς, απίχοντο *Ιωτων άγγελοι ίς το στραττόπεδον των $ 
'Ελλήνων, (Η χαι {ς την Σπάρτην όλίγω πρότερον τοντων 
άπιχόμενοι / δίοπο Ααχεδαψονίων όεν&ερόνν την ’ΐω- 
Χίψ' των χαι Ηροδοτος δ ΒασιΧηιδεω ήν. οΤ οταοιω- 
ται σψίσι γενόμενοι έπεβονλενον θάνατον Στράττι τω 
Χίον τν^αττω, εο*τες άρχην έττο * ίπιβονλενοντες δε 
ως φανεροί ίγίνοπο ίξενείχαντος την ίπιχείρησιν έτος 
των μετεχοπωτ, οντω δη ol λοιποί εξ ιώτες νπεξε’σχον 
«  τής Χίον , χαι ίς Σπάρτη* τβ άπίχοντο χαι δη χαι 
τότε ίς ττ,τ ΑΤγιναν, των 'Ελλήνων δεόμενοι χαταπλωσαι 
ίς τητ Ιωνίηγ· ο? προήγαγσν αντονς μάγις μέχρι ΑτΓ 
λ·ου* το γάρ προσωτίρω π  αχ δεινόν ήν τοίσι *Ελλη<η 
οντε των χωρων ίονσι ίμπείροκη, στρατιής τε πάντα 
ηλία ίδοχεε είναι· την δε Σάμον έπιστεατο δόξη χαι 
ΙΙραχλίας στηλας Χσον άπεχειν. σννίπιπτε δε τοιοντο 
ω<ντε τους f ib  βαρβάρους τδ προς εσπερης ανωτέρω Σά
μον μη τολμάν χαταπλωσαι χιχταρρωδηχότας, τοτν δε 
Ελληνας, χρηΤζόντωτ Χίαν τδ προς την ήώ κατωτέρω 
Α ήλον, οντω δέος το με<τοτ i<f\vUtOfTi οχγεων,

133. Οι μ b  δη Ελληνες επλωον ίς την Αήλον, Μαρ- 
δόηος δϊ περί τ>]ν Θεσσαλ/ην ίχείμαζε. ίν&εντεν 
Ιρμεωμενος επεμπε χατα τά χρηστηρια άνδρα Ενρωπίι 
Τ^ος, τω ovvouu ην Μυς, έπειλάμετος π αντοχή μη 
Ζρησομενον ίλ&έϊν, των οϊά τβ ήν σηι άπσπειρησασχλαε, 
ο τι μ b  βονλόμενος ίχμα&ίετ* προς των χρηστηρίωτ- ,  
ταντα ίνετελλετο, ονχ ιχω φράσαι* ον γάρ ων λέγεται' 
δοχίω δ ιγωγε περί των παρεδντων πραγμάτων χαι 
άλλων περί πεμψαε,

134. Οντος δ Μνς ες T9  Λεβάδ&ατ qahtrai άτι-
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χόμένος χαι μισ&ώ πείσας των έπι χωρίων άνδρα χατα- 
βηναι παρά Τροφώνιον, χαι ές "Αβάς τάς Φωκίων άπι- 
ν,όμενοζ έπί το χρηστηριον. xui δη χαι ές Θήβας πρώτα 
ώς άπίχετο, τούτο μεν τώ’ΐσμηνίφ’Απόλλωνι έ/ρησατο· 
εστι δε, χατάπερ έν 'ΟλνμπΙη, ίροΐσι αυτόθι χρηστηριά- 
ζεσθαΐ' τούτο δέ ξείνόν τινα χαι ου Θηβαίον χρημασι 
πείσας χατεχοίμισε ές ’Αμφιάρεω. Θηβαίων δε ονδενι 
εξεστι μαντενεσίϊαι αυτόθι δια τάδε' έχέλευσέ σηεας δ 
'Αμηιάρεως δια χρηστηρίων ποιενμενος δχότερα βούλον
ται ελέσθαι τούτων, ίωντώ η άτε μάντι χρέεσ&αι η άτε 
σιψμάχω, του έτερον απεχομένονς’ ο\ δέ σύμμαχόν μιν 
βί’λοίτο elvut. διά τούτο μεν ουχ ϊξεση Θηβαίων ονδενι 
αυτόθι έγχαταχοιμηθηναι.

135. Τοδε δέ θώνμά μοι μέγιστον γενέσθαι λύεται 
(mo Θηβαίων, έλθείΨ αρα τον Ενρωπεα Jtfvv, περί- 
στρωφωμενον πάντα τα χρηστηρια, χαι ές του ΙΤτώου 
*Από)·λωνος το τέμενος, τούτο δέ το Ιρον χαλιέται μέν 
Πτώον, εστι δέ Θηβαίων, χέετε*ι δέ υπέρ της Κωπαΐδος 
λίμνης προς ονρεϊ άγχοτάτω 3Λχρακρίης πόλιος. ές το ντο 
τό ίρ'ον έπεί τβ παρελθείν τον χαλεόμενον τούτον Μνν, 
ίπεσ&αί οι των αστών αιρετούς άνδρας τρείς από του 
χοινοΰ ώς άπογραψομένονς τά -θεσπιέειν ιμελλε. χαΐ 
πρόχα τβ τον προμαντιν βαρβάρα) γλτόσση χρ%ν· ναΐ 
τους μέν έπομένονς τών Θηβαίων έν θώνματι ιχεσθαι 
άχονοντας βαρβάρου γλώσσης am 1*Ελλάδος, ουδέ εχειν 
ο τι χρησωνται τώ παρεόντι πρίγγματί' τον <5ε Ενρωπεα 
Μνν έξαρπάσαντα παρ' αυτών την έψέροντο δέλτον τά 
λεγάμενα (mo του προφητεω γραφειν ές αυτήν, φάναι 
δέ Καρίη μιν γλώσσμ χράν σνγγραψάμενον δέ οΥχε- 
σθαι άπιόντα ές Θεσααλίην-

LIB. VIII.  .CAP. 132 —  135.
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136. Μαρδοπος δε ίπιλεξσμετος ο τι δ η ήτ lijo rja  
** Ζρψττηαια, μετά ταττα επεμψε αγγείον (ς'Αθίρ ας 
Αλεξαπ-δρον roy ’ΑμτττΒω ατδρα Μαχεδότα, άμα μέτ ο τι 
οί προ<τχηδεες ο* Πέρσαι ησαν (’Αλέξανδρον γάρ άδελ- 
?εητ Γνγαχητ, 'Λμνττεω δε θιγατιρα, Ι$ο\'βάρτς σίτο 
Περσης ισχε, ήτ της οι (γνγό τεε *Αμνττης δ εν τjj Ασΐη, 
Τχον το ovroua τον μητροπάτορος, τω δη ήτ βσσιλεος της 
Φρίγίηζ (δόθη ’Αλάβστδα πόλις μεγάλη Ημεσθαι), άμα 
δε ο Μαρδόπος πνθόμενος on πρόξενός τ β  εΐη χαι e v -  

εργετης ό ^Αλέξανδρος ΒτεμττΒ- τονς γάρ ^Αθηταίοτς 
οντω (δόχεε μάλιστα προσχτησεσθαε, λεωτ τε πώλον 
αρα άχονων είναι xal άλχιμον, τό τε κατα ττρτ ^όΖασ* 
σαν σνττνγόντα σφι παθήματα χατεργασαμετονς μάλι
στα *Αθηναισ%'ς ίπίστατο. τοντωτ δε προσγενομενων 
χατηλπιζε εγρετέως της θαλάσσης χρατησεσ, ταπερ άν 
χαι η ν  πεζή τβ ίδάχεε rroiior είναι χρεσσυν* οντω τβ 
έλογίζετο χατνπερθi  οι τα πρτρ/ματα εσεσθαι των ‘£2- 
ληηχΰν. τάχα δ’ άν χαι τα χρηστηαια ταντά οί Λξ>ο~ 
λεγοι, σνμβσνλετνντα σνμμαγυν τον *Αθηνοαον πούε- 
σθαΐ' τώοτ δη πειθόμενος ΐττεμπε.

137. Τον δε ’Αλέξανδρον τοντου ΐβδομος γενέταρ 
Πβρδΐχχης έστί ό χτησάμει ος των Μαχεδόνων την τν- 
ρατηδα τροηω τοαγδε. εξ *Αργεος εφνγον ες Όλνριονς 
των 7\μενον άπογόιωτ τρεις Γανάτης τε χαι
*Αεροπος χαι Περδίχχης, έχ δε ’ΐλλχριων νπερβαλόντες ές 
τ ip  άνω Μαχεδονιην απίχοντο ες ΑεβαΙην πάλιν, ά*  
θαντα δε Ιθητενον έα* μισθω παρά τω βασιλει, ό μεν 
αατονς τέμων, ό δε βονς, 4  δε νεωτατος αντωτ βερδα- 
χης τα Ιβηα  των προβάτων ησαν δε το πάλαι χαι <η |  
τνρατοόδος των ανθρώπων ωνθενέος χρημοαι, ον ftovnov|
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ό δήμος, η δε γννη τον βασύ-ίος ιιντη τα σπία σφι 
ύττσσε. οχω; i t  άπτωτο ό άρτος τον παιδ'ο; τον θητός, 
τον Περδιχχεω, διπλάσιος έγίνετο αντός έυντοϊ·. έπύ δε 
αιύ τώντό τούτο έγήττο, είπε προς τον άνδρα ίωντης. 

_r τον di άχονσαντα έσηλθε αντιχα ως εΧη τέρας xal ίμε
ροι ές μέγα. τι. χα)ίσας δΐ τονς Οτμας προηγόρενέ σ<μ 
άπαλλΜσσεσθαι έχ γης τη; έωντον. οι di ίου μισθόν 
ίσασαν δΐχαιοι είναι άπολαβόντες οντω έξιέναι» (νθαυ- 
τα ό βασιλεύς τον μισθόν περί άχονσας, ην γάρ χαιό 
την καπνοδόχε? (ς τον οίνον έσίχων ό ήλιος, είπε θεο- 
βλαβης γενόμενος * Μισθόν δί νμίν ίγω νμέων αξιον 
τάτδε άποδίδωμι, δειξας τον ήλιον. ο μεν δη Γανάνης 

[ τέ χαι ο 'Λιροπος οι πρεσβντεροι ίσιασαν έχπεπληγμί- 
ϊ  νοι, ως ηχονσαν τούτα· b di ποιο, έχυγχανε γάρ εχων 

μάχαιρατ, εΐπας τάδε, Λεχόμεθα, ω βασιλεν, τα διδοΐς, 
περιγράφει τ.η μοχαίρη ές τό ιδαιμος τον όΤχσυ ibv, 
tjuov, περιγράψυς di, ές τον χολπον τρις άρνσάμενος 
τον ήλιον, άπαίλάσσετο αν ιός τε χαι οι μετ' έχείνον. 
Οι μεν δη άπηϊσαν.

|  138. Τω δε βασιλέϊ σημαίνει τις των παρέδρων
- οιόν τι χρτ.μα ποίησειε δ πάις *α\ ως συν νόω κείνων δ 

νεωτατος λαβοι τα διδόμενα. ό δε τούτα άχονσας χαι 
οξννθεις πέμπει in  αντοίν ιππέας άπολέοντας. ποτα
μός δέ έστι έν τη χωρη ταντη, τω θνονσι οι τούτων των 
άνδρων an ~Λογεος απόγονοι σωτηρι. σίτο;, έπεί το 

,διέβησαν οί Τημενίδαι, μέγας οντω έρρνη ώστε τονς 
ιππέας μη οιονς τε γενέσθαι διαβήναι. οι δε άπιζόμενο* 
(ς άλλην γην της Μαχεδονίης οΤχησαν ηέλας των κήπων 
των λεγομένων είναι Μέδεω τού Γορδίεω, έντοίσι φνο- 
ται αυτόματα φόδα, ϊν έκαστον εχον {ξη χο η α  φνλλα.

j :  3» .w*--2
%/
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orΙει περί νμίων αυτών, alia  καταλνσασΟε. παρέχει δε 
νμίν κάλί.ιστα καταλνσασΰαι βασιλέας ταντη ώρμημέ- 
rov. tore έ)£ν&εροι, ημίν ομαιχμίην σννΟ ίμενοι aνεν τβ 
δόλον καί απάτης. 2. Μαρδόνιος μέν ταντα, ώ ’Αθη
ναίοι, ένετείλατό μοι είπείν προς νμίας · έγώ δε περί μεν 
ευνοίης της προς νμίας Ιονσης ίξ Ιμευ ονδεν λίξω (ον 
γάρ άν νυν πρώτον ίκμάθοιτε), προσχρηιζω δε νμίων 
πείθεσθαι Μαρδονΐω. ένορίω γάρ νμίν ουκ οϊοισι τβ 
ίσομένοισι τον πάντα χρόνον πο)£μίειν !£ερξτ] · el γάρ 
ένώρων τούτο ίν νμίν, ουκ άν κοτε ίς νμίας ηλ&ον εχων 
λόγους τονσδε · και γαρ δυναμις νπερ άν&ρωπον η βα- 
σιΗος ίστι και χειρ υπερμηκης. ψ  ών μη αυτικα δμο- 
λογησητε, μεγαλα προιεινόντων in οισι ομολογίειν 
έθί).ουσι, δειμαίνω νπερ νμίων iv τρίβω τβ μάλιστα 
οίκημίνων ιών συμμάχων πάντων, αίεί τβ φθειρομέι'ων 
μονιών, ίξαίρετόν τι μεταίχμιον την γην ίκτημίνων. 
αλλά πείθεσθβ· noUov γάρ νμίν άξια ταντα, el βασι
λεύς γΒ ο μίγας μοννοισι νμίν *Ελλήνων τάς άμαρτάδας 
απιεις έθέ)£ΐ φίλος γεί'ίσθαι. ’Αλέξανδρος μ& ταντα
Χ)φ.

141. Λακεδαιμόνιοι δε, πυ θυμένοι ηκειν *Αλεξαν· 
f: δρον ίς’Αθηνας ές ομολογίην άξοντα τζ) βαρβάρο/Λθη- 
*:ναίονς, άναμνησθέιτες τών λογιών ως σφεας χρεών ίστι 
f- άμα το~ισι άλλοισι Αωριευσι ίκπίπτειν ίκ Πελοπόννησον 

νπο Μηδων τβ και ’Αθηναίων, κάρτα τβ ιδεισαν μη δμο· 
λογησωσι τώ Πέρσι] ’Αθηναίοι, αυτικα τέ σφι εδοξβ 
πίμπειν αγγέλους, καί δη συνέπιπτβ ώστβ όμον σφίων 
γίνεσθαι τψ  κατά στάσιν, έπανίμειναν γάρ οΐ ’Αθηναίοι 
διατρίβοντες, ευ έπιστάμενοι ότι \μέλλον Λακεδαιμόνιοι 
πενσεσθαι ηκοντα παρά του βαρβάρου άγγελλον in



ομολαγχτ], ην&όμετοί re πτμψειν χατά τάχος αγγέλους, 
επίτηδες ών εποίενν ίνδειχτί-μενοι τοίσι Aaztdauiovioun 
την έωντών γνώμην.

142. ‘Λς δε ίπανσατο λίγων 'Αλέξανδρος, διαδεξά- 
μενοι ελεγον οι από Σπάρτης άγγελοι· ‘/ίμιας δε επεμ- 
ψαν Ααχεδαιμόηοι δεησομενονς νμίων μτ,τε τεώτερο> 
ττοιίειν μτδεν χατά την ‘Ελλάδα μίβε λόγους (νδίχεσ&οι 
πσρα τον βαρβάρον. οίτβ γάρ δίχαιον ονδαμώς, οντε 
χοσμον γέρον οντε γε άλλοισι ‘Ελλέ,των ονδαμοίσι, υμίν 
δε δτ( χαί διά πάντων τραστ α πολλών etnztr ίγείοατε 
γαρ τονδε τον πόλεμον υμείς ονδεν ημέων βονλο μίτων t 
χαί περί της υμετέρης άρχτ-ν ο άγων έγινετο * τνν 0λ 
φόρα xai ές πάσαν τίβ ‘Ελλάδα, άλλως τβ τούτων 
mπαπών αιτίους γτνίσ&αι δονλοσννης τοίσι "Ελλη*.η 
Α&ηταίονς ονδαμώς άνασχετον, ο πίτες alei χαί το πά
λαι γαίπσ&ε πολλούς έλενΒβρώσαττες αν&ρώπων. n it-  
ζενμένοισι μέττο* νμιν σνναχΒόμε&α, χαί οτι χαρτιών 
έστερτ,&ηη διξων ηδη, χαί οτι οίχογ^όρησ^Β χρόνον 
ηδη ποιλον. αντί τοντων δε νμ7ν Ααχεδαιιιότιοί τε χαί 
ot σύμμαχοι έπαγγulorrat γνναιχάς re χαί τά ίς πόλε
μον άχρηστα οιχετέων έχομίΤα πάντα έπι&ρέψείτ, ισι* 
αν ό πόλεμός οδε συνεοτηχη. μη δε νμέας ’Αλέξανδρος 
ό ΛΙαχεδών αναγτωση, λεηνας τον Μαρδονίον λόχον, 
τοντω μίν γάρ ταντα ποιητία /στ/* τύραννος γάρ (ών 
τνράτνο» σχγχατεργαζεται · νμΐν δε γε ον ποιηιία, εΐπιρ 
εν τυγχάνετε γρονεοττις, έπιοταμένασι ώς βαρβάροισ! 
ίση οντε πιστόν οντε άλη&ες ονδέν. Tavta ελεξαν ο* 
άγγελοι.

143. ’Αθηναίοι δε προριψεν 'Αλέξανδρον νπεχρί- 
ναπο τάδε· Καί αυτοί τovt^fk έττιστάμε&α, on πόλ-
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λαπλησίή έστϊ τώ Μηδορ δυναμις ηπερ ημ~ν, ώστε ονδίν 
δέει τούτο γε όνειδίζειν. αλλ’ όμως έλενΟερίης γλιχόμε- 
νοι άμννενμε&α οντω όκως αν ναι δυνοϊμε&α. όμολο- 
γησαι δε τω βαρβάρω μίμε συ ημέας πειρώ άναπεί&ειν, 
ούτε ημέες πεισόμεΟα. νυν δε απάγγελλε Μαρδονιω ως 
Λ&ηναιοι λέγονσι, ιστ αν ο ηΜος την ανιην ουον </; 
τ// και νυν ερχεται, μψ.οτε δμολογησεΐν ημέας Ξέρξη' 
άλ)Α Όεοΐσί τε ιηψμάχοισι πίσννοί μιν -έπ έξι μεν αμυνό
μενοι και τοίσι ηρωσι, των έκείνος ουδεμίαν δπιν εχων 
ένέπρησε τους τε οίκους και τά αγάλματα, συ τε του 
λοιπού λόγους εχων τοιουσδε μη έπιφαίνεο 'Λ\ληναίοισι> 
μηδε δοκέων χρηστά νπουργέειν άΰέμιστα Ι'ρδειν πα- 
ραΐνεε· ου γάρ σε βουλόμε&α ουδεν άχαρι πρός*Λ&η- 
ναίων 7τα&ίειν έόντα πρόξεινόν τε και φίλον.

144. Προς μεν Αλέξανδρον ταυτα νπεκρΐναντο * 
προς δε τους από Σπάρτης αγγέλους τάδε· Το μεν 
δ είσαι Λακεδαιμονίους μη όμολογησωμεν τω βαρβάρω, 
κάρτα άνΟρωπηίον ην. άτάρ αισχρώς γε οΧκατε έξεπε- 
στάμενοι τό ’Λ&ηναίων φρόνημα άρρωδησαι, οτι ούτε 
χρυσός έστι γης ονδαμοΌι τοσουτος ούτε χώρη κάλ,λεϊ 
κσΐ αρετή μέγα νπερφέρονσα, τά ημείς δ εξ ά μεν οι έϋέ- 
λοιμεν άν μηδίσαντες καταδουλώσαι την ‘Ελλάδα, πολλά 
τε γαρ και μεγαλα έστϊ τά διακωλνοντα ταυτα μη ποι- 
έειν, μηδ' ην έϋ έλωμεν · πρώτα μεν και μέγιστα των 
•θεών τα αγαλματα και τά οικήματα έμπεπρησμένα το 
και συγχεχωσμένα, τοίσι ημέας άναγκαίως Ι'χει τιμωρέειν 
ές τα μέγιστα μάλίον ηπερ όμολογέειν τω ταυτα έργα- 
σαμένω· αυτις δέ τό ‘Ελληνικόν έόν όμαιμόν τε καί όμό- 
γλ,ωσσον, καί &εών ιδρύματα τε κοινά και Όνσίαι η&εά 
τε ομότροπα, των προδότας γενέσ&αι 3'Λ&ηναίους ουκ
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av ev εχοι. έττίστασ&ί τe οντω, el μη προτερον έτνγχά· 
νετε έπισταμενοι, εστ αν xal εις περιτ} ΐΛ&ηναίων, μη· 
δ αμα δμοΧογησοντας η μίας Ξίρξη. νμίων μίντοι άγά~ 
με&α την προνοΐην την Ις ημίας εχονσαν, οτι προείδετε 
ημίων οιχοφ&ορημένων οντω ώστε έττι&ρεψαι έΰέλειν 
ημίων τους οϊχετας. xal ίψ"ίν μεν η χάρις έχπεττληρωται, 
ημίες μίντοι λιτταρησομεν οντω οχως αν εχωμεν, ονδεν 
Ινττίοντες νμέας. νυν δε, ώς οντω ίχόντων, στρατιην ως 
τάχιστα έχπίμζτετε. ώς γάρ ημίες ειχάζομεν, ονχ ίχάς 
χρόνον παρίσται ό βάρβαρος έσβαΧων ές τψ  ημετίρψ, 
άΧΧ’ έττειδάν τάχιστα πν&ηται την αχγελίψ οτι ουδέ» 
ηοιησομεν των έχείνος ημίων ηροσεδίετο. πρ)ν ων ττα- 
ρεΤναι έχεζνσν ές τ ψ  'Λττιχην, ημίας καιρός ίστι προβω- 
ΰησαι ές την ΒοιωτΙψ. Οι μεν ταντα ντζοχριναμένω* 
*Λ&ψαΙων άπαΧλάσσοντο ές Σηάρτψ. !
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f ΑΑΙΚΑΡΝΗΣΣΕΟΣ .  ΙΣΤΟΡΙΩΝ
'  ΕΝNATH

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Ο Μ Ε Ν Η  Κ Α Λ Λ ΙΟ Π Η .

Μ α ρ α ο ν ι ο ς  δε, ως οι απονοστησας 'Λ).ιξαν- 
|  δρος τά παρα *Α&ψαΙων ίσημψΒ, δρμη·Θε)ς ix Θεσ- 

σαλίης ιγγε την στραιιψ σπονδμ έπϊ τας *Α&ηνας* 
όχου δί έχάστοτΒ γίνοιτο, Ίοντονς παρεΧαμβανε. τοΤσ* 
δε ΘεσσαλΙης ηγεομένοισι οντε τά προ τον πεπριγμενα 

a  μετΐμε)£ ονδίν, π ο Αλω ίβ μα),Ιον inrftov τον ΙΙίρσην, 
Ι^χαί σιμπροέπεμψέ ίβ Θωρηξ δ Αηρισαίος Ξέρξεοι φεν- 
3L γοντα, χαϊ τότε έχ τον φανερόν παρηχε Μαρδδνιον ini
%Ίψ €Εύ.άδα.
^  2. *Επύ δί 7ΐορενόμενος γίνεται δ στρατός ίν 23οιω-
*Ίο7σι, οι Θηβαίοι χατελάμβανον τον Μαρδδνιον χαι 

οννεβονλενον αντω, λέγοντες ώς ονχ εϊη χώρος (πιτη- 
δεώτερος ίνστρατοπεδενεσ-Ο^αι ίχείνον, ονδί ιων Urui
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iva στερώ, άλΧ αυτόν ίζόμενον ποιίειν οχως αμαχητί ττ-χ{| i 
πάσαν 'Ελλάδα ταχταστρέφτηται. χατά μεν γάρ το ισχυ
ρόν "Ελληνας ομοφρονώντας, όιπερ χα* πόρος ταΐτα 
Ιγίνωσχον, χαλεπά είναι περιγίνεσθαι χάι άπασι άν- 
θρωποισι· ε* δε ποιήσεις τά ημείς παραινεομεν, εφασανί ί 
λέγοντες, ΐξεις άπονως άπαντα τά κείνων βουλεύματα. I » 
πέμπε χρήματα ίς τονς δυναστεύοντας ανδρας (ν τη σι 
πόλισι, πέμπων δε την'Ελλάδα διαστησεις· ένθεντεν <3if j 
τονς μη τα σά φρονεοντας ρηϊδίως μετά των στασια- 
τΐων χαταστρέφεαι.

3. Οί μίν ταντα σνηβουλενον, ο δε ονχ ίπείθετο, 
αλλα οι δεινός τις Ινίσταχτο ίμερος τάς *Α&ήνας δεύτε - 
ρα ίλεειν, άμα μεν νπ* αγνωμοσύνης, άμα δε πνρσοισι 
δια νήσων ίδόχεε βασιϋϊ δηλώσεων* έόντι iv Σάρδισι on 
εχοι Αθήνας, ος ουδέ τότε άπιχομενος ίς τψ  Vrnxqrl ( 
ενρβ τονς 'Αθηναίους, αλί* εν τε Σαλαμίνι τονς ττλεί-*  ̂
στους Ιπννθ άνετο είναι ε ν  τε τη σι νηνσΐ, αιοίει τε ίρη-1{ 
uov το αστν. η δε βασιλεος άΐρεσις ίς την υστίρηχ τήτ§ I 
Μαρδονίου έπιστρατηιην δεκάμηνος Ιγενετο.

4. *ΕπεΙ δε ίν ’Α&ηνησι έγενετό Μαρδόνιος, πίμπ 
(ς Σαλαμίνα Μονρνχίδην, α>(5οα *Ελλησπόΐτιον, φέροντ 
τους crvroiv λόχους τους χαι 'Αλέξανδρος ο Μαχεδ 
τοίσι *Αθτμαίοισι διεπόρθμευφε. ταντα δε το δεύτερο 
άπίστελλε προεχων μεν των 'Αθηναίων ου φιλίας 
μας, ίλπίσας δε σφεας υπησειν της άρωμοσνιης 
δοριάλωτου ίονσης πόσης της'Αττικής χωρης χα * ίου 
ήδη νπ έωντω. τούτων μεν εϊνεχα άπέπεμψε Μουρυχι 
δην ίς Σαλαμίνα·

5. V> & άπιχομενος im  την βουλήν Χλεγ* τά παρο 
Μαρδονίσυ. των δε βονλφαίαν Αυχιδης ειτη γνω
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ω; οί lS6y.es Speirov etrui, δίξαμίνονς τον λόγον τόν

i t

σφι Μουρνχίδης προφέρει, ^ξενείκαι ες τον δήμον, 
μίν δη ταντην την γνώμην άπεφαίνετο, εϊτε δη/δεδεγμΐ* 
νος χρήματα παρά Μαρδονίον,. ει'τε καί tuvju oi εάν* 
dare· Αθηναίοι δε αΐτίκα δεινόν ποιησάμενοι, oV τβ & 
Κης βουλής και οί εξωθεν, ώς έπνΰοντο, περιστάντεξ 
Ανκίδεu κατΟ&νσαν βάλλοντες, τον δε *Ελλησποντιον 
δΤονρνχιδεα άπέπεμψαν άσινεα. γενομίνου δε θόρυβόν 
Ιν ΐ]\ Σαλαμανι περί τον Ανκιδεα, πυνθανονται τό γινό
μενον αί γυναίκες των Αθηναίων, διακε)^νσαμενη δα 
γυνή γνναικι και παραλαβονσα ini την Αυκίδεω οικίην 
ηίσαν αυτοκεΠες, καί κατα μίν Ό^νσαν αυτόν την γν- 

■ vuixa, κατά δε τa τέκνα,
 ̂ 0. *Ες δε την Σαλαμίνα διεβησαν οί ’Αθηναίοι ώδε·
ίως μεν προσεδεκοντο έκ της Πελοπόννησον στρατόν 
ηξειν τιμωρησοντά σφι, οί δε ι μ εν ον έν τη ’Αττική· (πει 
δε οί μεν μακρότερά τε και σχολαίτερα έποίεον, δ tfa 
Ιπιών και δη έν τη Ποιωτίη ελέγετο είναι, ο'ΰτω δη υπεξ- 
εκομίσαντό τε πάπα καί αυτοί διεβησαν ig Σαλαμίνα, 
Ις Αακεδαίμονά τε επεμφαν αγγέλους άμα μεν μεμψο- 
μενονς τόίσι Αακεδαιμονίοισι, οτι περιεΊδον έμβαλόντα 
Χον βάρβαρον ες την Αττικήν, αλλ* ον μετά σφεων ην- 

’ Χίασαν ig tj/v Ποιωτιην, αμα δε υπομνησοντας όσα σφι 
f Ιπεσχετο 6 Περσης μεταβαλονσι δώσειν, προείπαί τε on 

ex μη άμυνενσι ’Αθψαίοισι, ώς καί αυτοί τινα άΜωρην 
ώρησονται.

7. Οί γάρ δη Αακεδαψόνιοι ορταζόν τε τούτον τον 
! Χρονον, καί σφι τ,ν €Yaxfv0inr, περί πλείστου δ’ ηγον τά 

Xον θεόν πορσνί'ειν. άμα δε το τείχος σφι, το iv τω 
Ισθμω έτ είχε ον, καί δη itιάλξεις ίλάμβανε. ώς δε άπί-
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xono ίς την Ααχεδαίμονα οι άγγελοι οι an *A\hpraim. I 
άμα αγόμενοι εχ 78 Μεγάρεαν άγγέλ,ονς ναι ix Ιΰ.αταΛ- 
έων, Όεγον τάδε ίπελ&όηες inι τονς εφόρους ' 1. *Επεμ- 
φαν ημίας *Α&ηνα~οι λεγοντες ότι ημίν βασιλενς ό Μη- 
δων τοντο μεν την χωρην αποδιδοΊ, τοντο δε συμμάχους 
ί&ΐλει in  ϊσμ τε καί όμοίη ποιησασ&αι, άνευ τε δόλοχ : 
καί ana της, ίχΧΐλει δε καί άλλην χάρην προς τη ημετερφ * 
διδόναι, την αν αντοι ϋ.ωμε&α- ημείς δέ J ia  τε'Ελλη- ; 
νιον αίδεσ&έντες καί την ‘Ελλάδα δεινόν ποιενμενοι προ- ί. 
δονται ον ναταινίσαμεν, άλλα άπειπάμε&α, χαίπεη άδι- : 
χεόμενοι νπ 1 Ελλήνων καί χσταπροδιδόμετοι, ίπιστάμενο 
jb on χερδαλεωτερόν ίση ομολογίαν τω Πΐοση μάλλοι - 
ψτερ πολεμάιν· ου μεν ουδέ όμολογι[σομεν ίχόντες είναι 
καί τό μεν άη ημίων οντω άχίβδηλον ιόν νίμεται ίηι τ ου 
“Ελληνας. 2. 1 Υμείς δέ ίς πάσαν άόρωδίην τότε άπιχό- « 
μενοι μη δμοΐο^σωαεκ τω Πΐοση, inεΐ τε ίξεμά&ετε τΛ ■ 
ημέτερον φρόνημα σαφΐως, ότι ονδαμά προδωσομεν τήτ| \ 
'Ελλάδα, καί διότι τείχος νμΐν δια τον Ισ όλμου ίλαννό 
μενον ίν τελεί ιστι, ναι δη λόγον ονδΐνα των Α&ηνα/α^ > 
ποιεεσ&ε, σννόλίμενοί τε ημιν τον Ιΐΐρσην άντιώσεσ&α 
ίς την Βοιωτίην προδεδωχατε, περιείδετε τε ίσβαλόντ 
ίς την jirτΐχην τον βάρβαρον, ίς μεν νυν τό παρεόΛ \ 
*Α\ληνα7οι νμΐν μψίουσι* ον χαροποιήσατε ίπιτηδΐ 
ννν δε ότι τάχος στρατιην άμα ημΤν ίχΰευσαν νμε 
ίχπΐμπειν, ως αν τον βάρβαρον δεχωμεόλα ίν τί} *Λττιχτ 
ίπειδη γάρ ηιιάρτομεν της Βοιωτίης, τζ; γε ηιιετΐ\ 
ίπιτηδεώτατόν ίση  ίμμαχΐσασ&αι τό Θριάσιον πεδί

8 . *SLg δέ άρα ηχούσαν οι έφοροι ταντα, άτεβαλ 
Χοντο ίς την νστεραίην νποχρίνασ&αι, τξ δέ ύστερή 
ίς τψέτΐρην. τοντο δέ καί int δΐχα ημέρας ίποίεον, $
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ημέρης ές ημέρψ αναβαλλόμενοι, tv δε τουτω τω χρόνω 
τον *Ισθμόν έτεΐχεον σπουδήν εχοντες π  άλλην πάντες 
ΙΙελοποννησιοι, v.al σφι ην προς τελεί, ονδ* εχω ειπαι 
το αίτιον, διότι άπιχομένον μεν ’Α)^ξάνδρον τον jlfctxe- 
δόνος ές Λ ίλην ας σπουδήν μεγάλην ιποιησαντο μη μηδί- 
σαι5Αθηναίους, τότε δε ωρην Ιποιησαντο ονδεμΐαν, άλλο 
γεη ότι ο Ισθμός σφι έτετεΐχιστο ναι ίδόχεον’ΑθήναΙων 
ιιι δέεσθαι ονδέν ότε δε 6 ’Αλέξανδρος απίχετο ές την 
’Λττινην, ονχω άπετετείχιστο, έργάζοντο δε μεγάλως χα~ 
ταρρωδηκότες τους Πέρσας.

9. Τέλος δε της τε νποχρίσιος και έξοδον των Σπαρ- 
τιητεων έγίνετο τροπος τοιοσδε · τη προτεραίη της 
ύστατης χαταστασιος μελλουσης εσεσθαι Χΐλεος ανηρ 
Τεγεητης, δυνάμενος έν Ααχεδαΐμονι μέγιστα ξεΐνων, 
Ίων έφορων έπυθετο πάντα λόγον τον δη οι ’Αθηναίοι 
ελ^γον. άχονσας δέ ο Χΐλεος ’έλεγε άρα σφι τάδε· Ου τω 
t/ει, ανδρες έφοροι' 'Αθηναίων ημίν έόντων μη άρθμίων, 
τω δε βαρβάροτ συμμάχων, χαιπερ τεΐχεος διά του'Ισθ
μόν έληλαμένου χαρτερον, μεγάλαι κλισιάδες άναπβ- 
πτέαται ές την Πελοπόννησον τω ΙΙέρση. άλλ’ έσαχου- 
σατε, πριν τι άλλο ’Αθηναίοισι'δόξαι σφάλμα τη <Ελλάδι 
φέρον.

10. *0 μεν σφι ταυτα σννεβονλεγε, οι δε φρενϊ λα- 
βόντες τον λόγον αυτιχα, φράσαντες ονδέν τοίσι αγγέ- 
λοισι τοίσι άπιγμένοισι από των πολΐων, νυχτος ετι 
έχπέμπονσι πενταχισχιλίους Σηαρτιητέων [κα· έπια περί 
ϊχαστον τάξαντες των ειλώτων] 9 /Ιαυσανΐη τω Κλεομ- 
βρότον έπιτρέψαντες έξάγειν. έγίνετο μεν νυν η ηγεμονίη 
Πλειστάρχου του ΑεωνΙδεω * αλλ ο μεν ην ετι πάϊς, ο 
δ ε  τούτον έπΐτροπός τε χαι ανεψιός· Κλεομβροτος γαρ

IlEHOD. III. Ν
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ο Πανσανίεω μεν πατήρ, ^Λναξανδρίδεω δε παίς ovxin 
περιην, αλλά απαγαγών έκ τον ’ΐσ&μον την στρατιην 
την το τείχος δείμασαν μετά ταντα ον ποίλόν χρόνον 
τινά βιονς άπί&ανε. άττηγε δε την στ ρατιην ο ΐΟέόμ- 
βροτος έκ τον *Ισ&μον διά τάδε * Όνομενοι οι Ιττϊ τω 
Πίρση δ η)Λος αμανρωϋη έν τω ον ράνω, προσαιρέεται 
δί έωντω Πανσανίης Ενρνάνακτα τον Λωριέος, άνδρα 
οίκίης Ιόντα της αντϊ]ς. Οί μεν δη σνν ΙΙανσανίη έξε- 
Χη).υ&εσσν ϊξω Σπάρτης.

11 . Οϊ δε άγγελοι, ως ημέρη έγεγόνεε, ονδεν εϊδότες 
περί της έξοδον, έπηλ&ον έπ) τονς έφόρονς, έν νόω δη 
εχοΛτες απαΌΛσσεσΟαι και αντοι έπϊ την εωντον έκα
στος' έπελ&όντες δε Ώ^γον τάδε* *Υμείς μεν, ω Λακε
δαιμόνιοι, σίτου τη δε μίνοντες *Υαχίν&ιά τε άγετε και 
παίζετε, χαταπροδόντες τονς σνμμαχονς · *Λ&ηνα7οι δε 
ως αδικεομενοι νπό νμέων, χ ψ ι τε συμμάχων, καταλν- 
σονται τω Πέρση οντω οκως άν δννωνται. καταλνσά- 
μενοι δε, δηλα γάρ δη ότι σύμμαχοι βάσιμος γινόμενα, 
σνστρατενσόμε&α έπI την άν έκέΐνοι έξηγέωνται. υμείς 
δε το ένΰεντεν μαΟησεσ&ε, οκοιον άν τι νμΐν έξ αίτον 
έκβαίνη. Ταντα )*γόντων των άγγϋ,ων οί έφοροι είπαν 
έπ* όρκον και δη δοκεειν είναι έν Ορεατείο) στείχοντα^ 
έπι τονς ξείνονς * ξείι ονς γάρ έχάλεον ' τονς βαρβάρονς, 
oi δε, ως ονχ είδοτες, έπειρωτεον το λεγόμενον, έπειρό- 
μενοι δε έξψα&ον παν το έόν, ώστε έν χλώνματι γενό- 
μενοι έπορενοντο την ταχίστην διωκοντες· σνν δέ σφ 
των περίοικων Λακεδαιμονίων λογάδες πεντακισχίλοι 
οπλίται τώντο τούτο έποίεον.

12. Οί μεν δηές τον ’ΐσ&μόν ψτείγοντο, *Λργε7οι δ&\
έπεί τε τάχιστα έπνθοντο ίάνς μετά ΙΙανσανίεω έξελη·^:

• I,

ι



10?

¥

S
*

LID.  IX, CAP.  10 14. 195

I

r-

λν#οτο?£ & Σπάρτης, πέμπουσι κηρυκα των ημεροδρό
μων ανενροντες τον άριστον ές την ’Αττικήν, πρότερον 
αυτοί ΜαρδονΙοι υποδεξάμενοι σχησειν τον Σπαρτιτμην 
μη έξιέναι. δ? (πει τβ άπίκετο Iς τάς ’Αθήνας, ελεγε 
τάδε· ΜαρδόνιΒ, επεμψάν με ’Αργέίοι φράσοντά TOf, 
ότι ίκ ΑακεδαΙμονος (ξε).ηλνθε η νεότης, και ώς ου δυ
νατοί αυτήν ΐσχειν εισι ’Αργέίοι μη ουκ έξιέναι. τιρός 
ταυτα τύγχανε εΰ βου)^νόμενος. *0 μεν δη εϊπας ταυτα 
άπαλλ,άσσετο όπίσω.

13. Μαρδόνιος δε ουδαμως ετι πρόθυμος ην μένειν 
έν τη 3'Αττική, ως ηχούσε ταυτα. πρ\ν μεν νυν η πυθέ- 
σθαι, άνεκώχευε θέλ,ων εϊδέναι το παρ’ ’Αθηναίων, 
οκοίόν τι ποιησουσι, και ουτβ έπημαινε ούτε έσίνετο γην 
την Αττικήν, έλπίζων δια παντός του χρόνου ο μολογ η-

ί σειν σφέας· έπει δε ουκ ’έπειθε, πυθόμενος τον πάντα 
λόγον, πριν η τους μ3τά ΠαυσανΙεω ές τον ’Ισθμόν (μ- 
βα)£ίν υπεξεχωρεε έμπρησας τβ τάς ’Αθήνας, κα\ εΐ κον 
τι όρθον ην των τειχέων η των οικημάτων η των ιρών, 
πάντα καταβολών και σνγχώσας. έςηλαυνε δε τώνδε 
εινεκεν, οτι οντβ ίππασίμη η χώρη ην η ’Αττική, εΐ τβ 
νικωτο συμβολών, άπάλλαξις ουκ ην ότι μη κατά στει- 
νόν, ώστε και ολίγους σφέας ανθρώπους ΐσχειν. έβου- 
λευετο ων έπαναχωρησας ές τάς Θήβας συμβαλ&ίν προς 
πόλι τβ φ>01η και χωρη ιππασίμω.

14. Μαρδόνιος μεν δη υπεξεχώρεε. ηδη δε έν τη 
^  όδω έόντι αντω ήλθε άγγε)Χη πρόδρομον άλλην στρα- 
^ τιην ηκειν ές Μέγαρα, Λακεδαιμονίων χιλίονς. πυθόμε- 
$  νος δε ταυτα έβουλ^υετο, ΘΟ.ων, εΐκως τούτους πρώτον 

ΐλοι. υποστρέψας δε την στρατιην ιγγε έπι τά Μέγαρα· 
η δε ΐππος προελθουσα κατιππάσατο χώρην την Με-

Ν 2



γαρίδα. ές ταντην δη εχαστάτω της Ευρώπης το προς 
ήλιον δννοντος η Περσική αυτή στρατιη άπίχετο.'

15. Μετά δε ταντα Μαρδονίο) ηλ&ε άγγελίη ώί 
αλιες ειησαν οι ΕλΧηνες iv iw Ισίλμω. οντω δη οτιίσο 
έπορενετο δια ΑεχελΧης· οι γάρ βοιωτάρχαι μετεπίμ- 
ψαντο τους προσχώρονς των Ιιίσώπίων, οντοι δέ αντώ 
την οδόν ηγέοντο ές Σφενδαλέας, έν&εντεν δε Ις Τανά- 
γρψ* έν Ταναγρη δε νύκτα ένανλισάμενος χαι τραπδ- 
μενος rjj νσιεραίτ) ές Σχώλον, iv 77/ *7 Θηβαίων ην. 
iv&uvra δε των Θηβαίων χαίπερ μηδιζόνηον εχειρε τους 
χώρους, οντι χατά εχ&ος ανιών, άλλ* νπ άναγχαίης 
μεγάλης έχόμένος, βονλόμένος ερνμά τε τω στρατοπέδω 
ποιησασ&αι, και ην σνμβαλδντι οι μη έχβαίνη δχοίόν τι 
έχΗλοι, χρησφνγετον τούτο έποιέετο. παρηχέ δέ αυτόν 
το στρατόπεδον άρξάμενον άπδ *Ερν&ρέων παρά'Υσιάς, 
χατέτεινε δε ές την Πλαταιίδα γην, παρά τον Ασωπόν 
ποταμδν τεταγμένον. ον μέντοι τό γε τείχος τοσοντον 
έποιέετο, άλλ* ώς έπι δέχα σταδίους μαλιστα χη μέτωπον 
ΐχαστον. *Εχοντων δέ τον πόνον τούτον των βαρβάρων, 
'ΑτταγΊνος δ Φρννωνος, άνηρ Θηβαίος, παρασχενασάμε- 
νος μεγάλως έχάλεε έπι ξείνια αυτόν τε Μαρδόνιον χα$ 
πεντηχοντα Πε^σέων τους λογιμωτάτους, χλη&έντες δέ 
οντοι ίποντο. ην δέ το δείπνον ποιενμενον έν Θηβησι. 
Τάδε δέ ηδη τα έπίλοιπα ηχουον Θερσάνδρον, άνδρδς 
μέν ’Ορχομενίον, Χογίμον δέ ές τά πρώτα έν ’Ορχομενώ.

16. *Εφη δέ δ Θέρσανδρος χληχλϊ,ναι χαι αυτός υπό 
'Ατταγίνον έπι τδ δείπνον τούτο, χΧηΰηναι δέ xal Θη
βαίων ανδρας πεντηχοντα, xal σψεων ου χωρίς ίχατέρονς 
xXlvafi, αλλά Πίρσην τε χα\ Θηβαίον έν xXlvij ίχαστη. 
ώς δέ άπδ δείπνου ησαν, διαπινόντων τον Πίρσην τσν
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όμόχλινονrΕλλάδα γλώσσαν Ιέντα εϊρεσΟαι αυτοί', όπο- 
δαπος ίσ η , αυτός δε υποχρίνασ&αι ώς ωη *Ορχομένιος. 
τον δε είπβΐν’ *Επεί νυν ομοτράπεζος τέ μοι και ομό
σπονδος έγένεο, μνημόσυνά τοι γνώμης της έμης χατα- 
λιπέσΟαι χλέλ,ω, ίνα και προειδώς αυτός περί σεωυτοϊ 
βουλχυεσΟαι ϊχης τά συμφέροντα, ορας τουτονς τους δαι- 
νιψίνους Πέρσας xal ιόν στρατόν τον ίλίπομεν ίπϊ τω πο
ταμοί στρατοπεδευόμενον; τούτων πάντων όψεαι ολίγου 
τίνος χρόνου διελϋόντος ολίγους τινάς τους περιγενομέ- 
νους. Ταυ τά τβ άμα τον Πίρσην λέγει ν xal μετιέναι
πολλά των δαχρυων. αυτός δε χλωυμάσας τόν λόγον 
εϊπαι προς αυτόν * Ουχών Μαρδονίοι τε ταυτα χρεών 
ίστι λέγειν xal τοΊσι μετ ίχέινον έν at’vjj ίουσι Τίερσέων, 
Τον δε μετά ταυτα είπαι· ξεινε, ο τι δει γενέσίλαι έχ 
του χ)εον, άμηχανον άποτρέψαι άνίλρώπω · ουδέ γάρ 
πιστά λέγουσι έ&έλει πείΟεσΟαι ουδείς. ταυτα δέ Περ
σιών συχνοί έπιστάμενοι έπόμεϋα άναγχαίη ένδεδεμένοι. 
έχϋίστη δε οδύνη έστϊ των έν άνΟρω7ΐοισι αυτή, πολλά 
φρονεοντα μηδενός χρατέειν. Ταυτα μιν του *Ορχομενίον 
Θερσανδρου ηχουον, και ra<5e προς τουτοισι, ώς αυτός 
αύτικα λε^οι ταυτα προς άν&ρώπονς πρότερον η γενί- 
σ&αι έν Πλαταιησι την μάχην,

17. Μαρδονίου δε έν τ;/ Βοιωτίη στρατοηρδευομέ- 
νου οι μεν άλλοι ηαρείχοντο άπαντες στρατιην xal συν- 
εσέβαλον Ις *Λ&ηνας, όσοιπερ ίμηδιζον 'Ελλήνων των 
ταυτη οϊχημένων, μουνοι δε Φωχέες ου συνεσέβαλον · 
ίμηδιζον γάρ δη σφόδρα και ουτοι ονχ ίχόντες αλλ* ύ?Γ 
άναγχαίης, ημέρησι δέ ου πολλή σι μετά την άπιζιν την 
ίς Θήβας ύστερον ηλ&ον αυτών όπλ,ΐται χίλΑοί" ηγε δε 
αυτους 'Λρμοχυδης άνηρ των αστών δοχιμώτατος. έπεί
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δε άπικίατο καί οντοι ίς Θήβας, πίμψας 6 Μαρδόνιος 
ιππίας (χίλζνσΐ σςεας ίπ έωντών ίν τω πεδίο) ϊζεσθαν 
ίπεί δί ίποίησαν χανχα, αντίκα παριςν η ίππος άπασα, 
μετά δί χανχα διεζηλθε μεν δια τον στρατοπέδου τον 
'Ελληνικόν τον μετά Μηδων ιόντος φημη ώς χατακο)τιεϊ 
a<f ία ς, διεξήλθε δε δι ανιών Φωκίων τώντό το ντο» 
ένθα δη σφι ο στρατηγός €Αρμοκνδης παραίνεε λίγων 
τοιαδε * Si Φώκιες, πρόδηλα γάρ όχι ημίας οντοι οι άν
θρωποι μίλλονσι προόπτο) θανάτω δώσειν, διαβεβλημέ- 
νονς νττο Θεσσαλίαν, ως ίγώ εικάζω · ννν άνδρα πάντα 
τινά νμίων χρεών ίση  γενίσθαι αγαθόν, κοίσσον γάρ 
ποιενντας χι και άμννομένους τελεντησαι τον αιώνα 
ψτερ παρέχοντας διαφθαρηναι αισχίστω μόρω. άλλα 
μαθέιω τις ανιών οτι ίόντες βάρβαροι in  *Ελλησι άι- 
δράσι φόνον Ιρφαψαν.

18. 'Ο μίν ών τσόχα παραίνεε · οϊ δί ιππίες ίπει 
χί σφεας ίχνκλωσαντο, ίπηλαννον ώς άπολίοντες, και δη 
διετείνοντο τά βίλεα ώς άπησοντες, καί χον τις και 
άπηκε. και οι άντίοι έσχασαν, πάντη σνστρέψαιτες 
έωντονς και πνχνώσαντες ώς μάλιστα, ένθαντα οι ίπ- 
πόται νπίστρεφον και άπηλαννον οπίσω. ουκ έχω <5’ 
άτρεχίως άπέίν οντε ει ηλθον μίν άπολίοντες τονς Φω- 
κίας δεηθίνχων Θεσσαλών, ίπει δί ώρων προς άλέξτ,σιν 
χραπομένους, δείσαπες μη και σ<γίσι γίνηται χρώματα, 
οντω δη άπηλαννον οπίσω * ώς γάρ aqi ίνεηϋ,ατο 
Μαρδόνιος · οντ εί ανιών πειρηθηναι η θέλησε εϊ τι 
αλκής μετίχονσι. ώς δί οπίσω απήλασαν οι ιππόται, 
πίμψας Μαρδόνιος κηρνκα έλεγε τάδε* Θαρσίετε, ω ’ΐ 
Φωκίες * άνδρες γάρ έψάνητε ίόντες αγαθοί, ονκ ώς § 
ίγώ ίπννθανόμην. και ννν προθνμως φέρετε ιόν πόλε- k
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μον τούτον ευεργεσιησι γάρ ου ηχήσετε ούτε ων έμέ 
ο ντε βασιλέα. Τα περί Φωκίων μεν ές τοσουτο έγ ενετό.

19. Λακεδαιμόνιοι δε ώς ές τον *Ισ&μον ηλ&ον, έν 
ξ τούτο) έστρατοπεδενοντο. πνν&ανόμενοι δέ ταντα οί 
! λοιποί Πελοποννησιοι το7σι τα άμείνω έάνδανβ, οί δε 

καί ορέοντες ίξιόντας Σπαρτιητας, ονκ έδικαίενν λείπε- 
σΟαι της έξοδον Λακεδαιμονίων, έκ δη ων του *Ισ&μον 

; χαΏτερησάντων των ίρών έπορενοντο πάντες, και άπι- 
·' κνέονται ές 30.ενσϊνα' ποιησαντες δε καί έν&αντα ιρά, 

ως σφι έκα)1ιέρεε, το πρόσω έπορενοντο} *Λ&ηνα7οι δέ 
αμα αυτοίσι, διαβαντες μεν έκ Σαλαμΐινος, σνμμιγέντες 

ί δε έν 3E)jbvo7vi. ώς δο αρα άπίκοντο της ΒοιωτΙης ές 
{ 3Ερυ&ράς, ψα&όν τβ δη τους βαρβάρους έπι τω *Λσωπψ 
ί; στρατοπεδευομένους , ψρασ&έντες δέ τονιο αντετάσ- 
ι σοντο έπι της νπωρειης του Κι&αιρώνος.

20. Μαρδόνιος δέ, ώς ου χατέβαινον οΐ "Ελληνες ές 
: . το πεδιον, πέμπει ές αυτονς πάσαν την ίππον, της ίπ- 
ί παρχεε Μασιστιος ευδοχιμέων παρά ΙΙέρσησι, τόν'Ελ- 
■ ληνες Μαχιστιον χαλέουσι, ’ίππον ι/ων 2Υισα7ον χρυσό- 
f  χαλινόν τβ και άλλως κεκοσμημένον καλώς, iv&uvτα ώς 
ί προσηλασαν οί ιπποται προς τους "Ε).ληνας, προσέβαλον 
ί κατά τελεα, προσβαλόντες δέ κακά μεγάλα έργάζοντο 
%; καί γυναίκας σφεας άπεκά^ον.
> p

? 21. Κατά σνντνχιην δέ Μεγαρέες ετνχον ταχΟέκτες,
V τη Τβ το έπιμαχώτατον ην τον χωρίου παντός, και η 
\  πρόσοδος μάλιστα ταυτη έγίνετο τ// 'ΐππω. προσβαλου- 

σης ών της ίππου οί Μεγαρέ&ς πιεζόμενοι επεμπον έπι 
τους στρατηγούς των *Ελλήνων κηρυκα, άπικόμενος δέ ο 
κηρνξ rtpoc αυτούς ελ*γε τάδε * Μεγαρέες λέγουσι,

«
*
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ΙίμεΊς, άνδρες σύμμαχοι, ον δυνατοί ειμεν την Περσιών 
Ίππον δίχεσθαι μοννοι, εχοντες στάσιν ταντην ές την 
ιστημεν αρχήν' άλλα χαι ές τάδε Χιπαρίη τβ χαι άρετΐ) 
αντεχομεν χαίπερ πιεζενμενοι. νυν τβ εϊ μη τινας ά)λονς 
πίμψετβ διάδοχους της τάξιος, ιστέ ηυίας έχλείψοντας 
την τάξιν. *0 μεν δη σφι ταντα απήγγειλε, Παυσανίας 
δέ άπεπειράτο των *Ελ).ηνων εΐ τινες έθίλοιεν α)1οι ιΟε- 
λονται Ιεναι τβ ές τον χώρον τούτον χαι τάσσεσθαι διά
δοχοι Μεγαρενσι. ον βονλομενων δε των άλλων *Αθη- 
ναΐοι νπεδέξαντο, χάί * Αθηναίων οι τριηχ όσιοι λογάδες, 
των έλοχηγεε ’Ολνμπιόδωρος ό Αάμπωνος.

22. Οντοι ησαν οϊ τβ νποδεξάμενοι χαι οΐ προ των 
άλλων των παρεόντων *Ελ).ηνων ές ’Ερνθρας ταχθίττες, 
τους τοξότας προσελόμενοι. μαχομίνων δε σφεων έπι 
χρόνον τέλος τοιόνδε έγένετο της μάχης· προσβαλονσης 
της ΐππον χατά τέλεα, ό Μασιστίου προέχων των ά)λων 
'ίππος βάλλεται τοξενματι τά πλευρά, άλγησας δέ 7στα- 
ταί τβ ορθός χα\ άποσείεται τον Μασίστιον. πεσόντι 
δέ αντω οι 'Αθηναίοι αντίχα έπεχίατο, τόν τε δη 'ίππον 
αντου λαμβανονσι χαι αυτόν αμυνόμενου χτείνονσι, χκτ 
άρχάς ον δνναμενοι. ένεσχεναστο γάρ οϋτω · έντός 
θώρηνα είχε χρυσεον λεπιδωτόν, χατνπερθε δε τον 
θώρηχος χιθώνα φοινίχεον ένδεδνχεε. τνπτοντες δε ις 
τόν θώρηχα Ιγιοίευν ονδέν, πριν γε δη μαθών τις τα 
ποιενμενον παίει μιν ές τόν οφθαλμόν, ουτω δη Χπεσέ 
τε χαι απίθανε, Ταντα δέ χως γινόμενα έλεληθεε τους 
άλλους ιππίας · οντε γάρ ηεσόντα μιν είδαν από τον »» 
Ίππου ο ντε άπ οθνησχοντα, αναχωρησιός τε γινομένης 
χαι υποστροφής ονχ ϊμαθον το γινόμενον, ίπεί τε δέ & 
ΐστησαν, αντίχα έπόθεσαν, ώς σφεας ουδεις ην ό τάσ
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σων. μαΟοντες δέ τδ γεγονός, διακελευσάμενοι ηλαυνον 
τους 'ίππους πάντες, ώς άν τδν γε νεκρδν άνελοίατο.

23. *Ιδδντες δε οί 'Λ&ηνοΓιοι ουκέτι κατά τέλεα 
προσελαυνοντας τού$ Ιππέας άλλ* άμα πάντας, την άλ
λην στρατιην έπεβώσαντο. έν ω δε δ πεζός άπας έβώ- 
Όββ, έν τουτω μάχη οξεία περί rev νεκρού γίνεται, ΐως 
μέν νυν μοΰνοι ησαν οί τριηκδσιοι, έσσονντό τε πολλδν καί 
τδν νεκρόν anitetnov ώς δέ σφι το πληϋος έπεβοηϋη- 
σαν, οντω δη ουκέτι όί Ιππυται υπέμενον, ουδέ σφι έξε- 
γένετο τδν νεκρδν άνελέσϋαι,'άλλά προς έκείνω άλλους 
προσαπώλεσαν των ιππέων, άποστησαντες ών δσον τε 
δυο στάδια έβουλευοντο δ τι χρεών εϊη ποιέειν έδδκεε 
δέ σφι άναρχίης έούσης άπελαυνειν παρά Μαρδδνιον.

24. 3Απικομένης δε της ίππου ές τδ στρατδπεδον 
πένΰος έποιησαντο Μασιστίου πάσα τε η στρατιη καί 
Μαρδδνιος μέγισΊον, σφέας τβ αυτονς κείροντες καί 
τους ίππους καί τά νποζνγια , οίμωγη τε χρεωμένοι 
άπλετο)· άπασαν γάρ την Βοιωχίην κατείχε ηχώ ώς άν· 
δρος απολυμένου μετά γε Μαρδδνιον λογιμωτάτου παρά 
τβ Πέρσι]σι καί βασιλέϊ. Οι μέν νυν βάρβαροι τρόπο)

|τω σφετέρο) (ατοΟανόντα έτίμων Μασίστιον.
25. Οί δέ "Ελληνες ώς την 'ίππον έδέξαντο προσ- 

^βά?.?.ουσαν καί δεξάμενοι ώσαντο, έΟάρσησαν πολλω
μάλλ,ον. καί πρώτα μέν ές άμαξαν έσΟέντες τδν νεκρδν 
παρά τάς τάξις έκδμιζον δ δέ νεκρός ην &ίης άξιος 
μεγάϋεος ε'ίνεκα και κάλλεος. των δέ εΐνεκα καί ταυτα 
(nolew · έκλείποντες τάς τάξις έφοίτεον Όεησόμενοι 
Μασίστιον. μετά δέ εδοξέ σφι έπικαταβηναι ές ΤΙλα- 
ταιάς * δ γάρ χώρος έφαίνετο πολλώ έών έπιτηδεώτερδς 

.σφι Iνστρατοπεδευεσ&αι ο ΠλαταΊχδς το υ’Ερυ&ραίου,

l>IB. IX .  CAP. 21-



202 H E R O D O T I Iτά re άλλα χαι εννδρότερος. ές τούτον δη τον χώρον 
να) έπι την χρηνην την Γαογαφίην την έν τω χώροι του- 
τω έονσαν ιδοξε σηι χρεών είναι άπιχέσ&ιχι χαι διατα- 
χ&ιντας στρατοπεδε νεσΟαι. αναλαβόντες δε τα όπλα 
ηϊσαν δια της νπωρείης τον Κι&αιρώνος παρά βΥσιάς ές 
την Πλαταιιδα γην, άπιχόμ&οι δε έτάσσοντο χατα ΐ&νεαί 
πλησίον της τε χρηνης της Γαργαφιης χαι τον τεμενεος  ̂
τον *Λνδροχράτεος τον ηρωος, δια οχ&ων τε ονχ υψηλών ■■ 
χαι άπέδον χωρίου.

26. *Εν&αντα.έν τη διατάξι έγένετο λόγων πο)Χός Γ. 
ω&ισμός Τεγεητέων τε χαϊ *Λ\ληναίων έδιχαΐενν γάρ* 
αντοι έχατεροι εχειν τό ΐτερον χέρας, χαι χαινά χαι πα- 
λαια παραφέροντες έργα, τούτο μεν οι Τεγεηται ελεγον 
τάδε · *ΙΙμύς a id  χοτβ άξιενμε&α ταυτης της τάξιος έχ 
των συμμάχων απάντων, οσαι ηδη έξοδοι χοιναι έγένον- 
το Πελοποιτησίοισι χαι τό παλαιόν χαι τό νέον, έξι 
έχεινου τον χρόνον έπεί τε €Ιίραχλειδαι έπειρώντο μετά 
τον Ενρνσ&έος χλάνατον χατιόντες ές Πελοπόιτήσον. 
τότε ευρόμε&α τούτο διά π ρήγμα τοιόνδε* έπει μεταί^ 
* Αχαιών χαι *ΐώνων των τότε ιόντων έν ΠελοποΐΊησω11 
έχβοη&ησαντες ές τον *Ισ&μόν ιζόμε&α αντίοι τόισι χα- 
τιονσι, τότε ων λογος ’Υλλ,ον άγορενσασ&αι ώς χρεών ειη 
τον μεν στρατόν τω στρατοί μη άναχινδννενειν σνμβάλ- 
λοντα, έχ δε τον Πελοποννησίον στρατοπέδου τον αν σφέ- 
ων αυτών χρινωσι είναι άριστον, τοντόν οι μοννομαχησα 
έπι διαχειμενοισι. ϊδοξε τε τοΊσι Πέλοπονιησίοισι ταντ 
είναι ποιητέα, χαι ιταμόν ορχια έπι λόγοι τοιώδε, ην με?Ρ> 
*Υλλος νιχηση τον Πελοποννησίων ηγεμόνα, χατιέναι? 
*ΙΙραχλειδας έπι τά πατρωΐα, ην δε νιχη&ιη, τά ψπαλινί 
€ΙΙραχλείδας άπαλλάσσεσ&αι χαι άπάγειν την στρατιηνΑ

i
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έχατόν T8 έτέων μη ζητησαι χάτοδον ές Πελοπόννησον, 
προεχρίθη Ί6 δΐ] έχ πάντων σνμμάχων έΟελοντης *Εχε- 
μος ό 3ΙΙεροπου τον Φηγέος, στρατηγός τε ιών χαι βα- 
uthvg ημίτερος, καί έμοννομάχησέ τε χαϊ άπέχτεινβ 
Υλ).ον. έχ τοντον τον ΐργον ενρόμεθα (ν τοίσι Πελο- 
ποννησίοισι τοίσι τότε χαϊ άλλα γέρεα μεγάλα, τά 
δ ιατ εΠομεν i'/οντες, καί τον χέρεος τον έτερον αιε\ τγγε- 
μονενειν χοινης έξοδον γενομενης. νμιν μίν w v , ώ Λα
κεδαιμόνιοι, ονχ άντιενμεθα, αλλά διδόντες αίρεσιν 
όχοτέρον βονλεσθε χέρεος άρχειν, παρίεμεν · τον δε 
έτερον φαμίν ημέας ιχνέεσθαι ιγγεμονενειν χατάπερ έν 
τω προσθβ χρονοι. χωρίς τε τοντον τον απηγημένου 
εργον αξιονιχοτεροί ειμεν Αθηναίων ταντην την τάξιν 
•εχειν πολλοί μεν γαρ εν εχοντες προς νμέας ημίν, άν- 
δρες Σπαρτιηται, αγώνες άγωνίδαται, πολλοί δε καί 
προς αλλονς. οντω ων ημέας δίχαιον εχειν το ετερον 
χέρας ιγτερ ’Αθηναίους· ον γάρ σφί έστι έργα οιάπερ 
ημ7ν κατεργασμένα, οντ ών χαινά οντε παλαιό. Οί μίν 

. ταντα Ιλεγον.
‘

27. Αθηναίοι δε προς ταντα νπεχρίναντο τάδε * 
Επισταμεθα μεν σννοδον τηνδε μάχης εΐνεχα σνλλεγη- 
ναι προς τον βάρβαρον, άλλ* ον λόγων* έπεϊ δε ο Τε- 

}γ&ϊτης προέθηχε παλαιά καί χαινά Ηγειν τά έχατέροισι 
έν τω παντι χρόνοι χατέργασται χρηστάy άναγχαίως ημίν 
εχει δηλώσαι προς νμέας οΟεν ημϊν πατρώων έστι, 
έονσι χρηστοΐσι, αϊεΐ πρώτοισι είναι μά)1ον η ’Λρχάσι. 
Ηραχλείδας, των φασί οντοι άποχτεΐναι τον ηγεμόνα έν 
Ισθμω, τοντονς πρότερον έξελαννομέτ ονς νπό πάντων 
των ‘Ελληναν, ές τους άπιχοίατο ηενγοντες δονλοσννην 

■ προς Μνχηναίων, μοννοι νποδεξάμενοι τψ  Ενρνσθέος

Λ
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υβριν χατείλομεν, σνν χείνοισι μάχη ηχησακτε; rot 
τότβ Έχοντας Πελοπόννησον. - τούτο δβ 'Λργείους τ 
μετά Πολννείχεος έπι Θήβας έλασαντας, τελεντησαντα 
τον αιώνα χαί ατόκους κείμενους, στρατενσάμενοι (π 
τους Καδμείους άνελέσ&αι τβ τους νεκρούς <ραμεν xaitfr. 
&άφαι της ημετέρης έν *Ελενσΐνι. εστι δε ημίν ΐργον η ( ,  
εχον και ές ’Αμαζοήδας τας από Θερμωδοντος ποταμ 
έσβαλονσας χοτε ές γ ΐρ  την ’Αττικήν, καί εν τοΐσι Τρωι 
χοίσι πόνοισι ονδαμών έλειπόμε&α. αλλ* αν γάρ τ 
προέχει τούτων έπιμεμνησ&αι* και γάρ ον χρηστοί τότ 
ιόντος ώντοι νυν αν ειεν ψλανρότεροί, και τότε έόντε 
φλανροι νυν αν ειεν cφείνονες. παλαιών μεν vw  εργ 
αλις έστω, ημίν δε εί μηδέν άλλο Ιστι αποδεδεγρένον 
ώσπερ έστί πολλά τβ χαί εν εχοντα εί τέοισι χαί αλλοισ 
Ελλήνων, aV.ce χαι από τον έν Μαρα&ώνι έργου άξιο 
είμεν τούτο το γέρας εχειν χαϊ άλλα προς τοντω, οιτιν, 
μοννοι 'Ελλήνων δη μοννομαχησαντες τω Πέρστ] χα 
εργω τοσοντοι έπιχ&ρησαντες περιεγενόμε&α χαι ένιχη 
σαμεν ε&νεα εξ τβ χαι τεσσεράχοντα. άρ’ ον δίχαι 
είμεν εχειν ταυτην την τάξιν από τούτον μ οίνον τοί 
έργου; αλλ ον γάρ έν τω τοιωδε τ άξιος έϊνεχα στασιά 
ζειν πρέπει, άρτιοί είμεν πείΰεσ&αι νμιν, ω Λαχεδα 
μόνιοι, ινα δοχέει έπιτηδεωτατον ημέας είναι έστάν 
καί χατ ονστινας * τιάντη γάρ τεταγμενοι πειρησόμε& 
είναι χρηστοί, έξηγέεσ&ε δε ώς πεισομένων.

28. Οι μεν ταντα αμείβσντο. Λακεδαιμονίων δε 
ανέβασε άπαν το στρατόπεδον ’Α&ηναίσυς άξιονιχοτέ*  
ρους είναι εχειν το χέρας ηπερ *Αρχάδας. οντω δη ΐσχοη, 
οι Α&ηναίοι και νπερεβάλοντο τονς Τεγεητας.

Μετά Si ταντα έτάσσοντο ωδβ οι έπιρατώντες rimti

I
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ot ο-ζ>/?/ν έλθόντες 'Ελλψων. το //«ν δεξιόν κεράς ειχον 
Λακεδαιμονίων μνριοι* τούτων τονς πεντακισχιλίονς
έοντας Σπαρτημας έφυλασσον ψιλοί Ίων ειλωτεων πεν- 
%ακισχ}λιοι και τρισμνριοι, περί άνδρα έκαστον επτά 
τεταγμενοι. προσεχέας δέ σηισι εΐλοντο έστάναι οί 
Σπαρτιηται τους Τεγεψας και τιμας ε'ίνεκα καϊ αρετής, 
τοντων δ ησαν οπλίται χίλιοι καϊ πεντακόσιοι, μετά δε 
τοντονς 'ίσταντο ΚορινΌίων πεντακισχίλιοι, παρά δε σψι 
ενροντο παρά Πανσανίεω έστάναι Ποτιδαιτμεων των (κ 
ΙΙαλλψ·ης τους παρέοντας τριηκοσίονς. τούτων δε (χό- 
μενοι \ίσταντο 1 Αρκάδες ’Ορχομένιοι έξακόσιοι, τούτων δέ 
ϊΣικνώνιοι τρισχϋαοι. τούτων δέ ειχοντο *Επιδαυρίων 
οκτακόσιοι. παρα δέ τοντονς Τροιζηνίων έτάσσοντο χί
λιοι, Τροιζηνίων δέ έχόμενοι Αεπρεητέων διακόσιοι, τον* 
τωνδέ Μνν.αναίων καϊ ΤιρννΟ Ιων τετρακόσιοι} τοντων 
δέ (χομενοι Φλιασιοι χίλιοι* παρά δέ τοντονς εστασαν 
%Ερμιονέες τριακόσιοι. ‘Ερμιονεων δέ (χομενοι 'ίσταντο 
*Ερετριίων τε καϊ Στνρίων εξακόσιοι, τοντων δέ Χαλκι- 
δέες τετρακόσιοι, τοντων δέ !'Λμπρακιατίων πεντακόσιοι. 

ιμετα δέ τοντονς Αενκαδίων καϊ 'Λνακτορίων οκτακόσιοι 
,ιϊ'ϊστασαν, τοντων δέ έχόμενοι Παλιές οι έκ Κεφαλλα- 

'νιας διακόσιοι, μετά δέ τοντονς Λίγινητέων πεντακόσιοι 
\ϊ\έτάχ&α(Ταν· παρά δέ τοντονς Ιτάσσοντο Μεγαρέων 

τρισχίλιοι. ειχοντο δέ τοντων Πλαταιίες έξακόσιοι. τε
λευταίοι δέ καϊ πρώτοι *Λ Οτμαίοι έτ άσσοντο, κεράς ϊχον- 
τες το ενωννμον, οκτακισχίλιοι* έστραταχΜ δ αυτών 
Αριστείδας ό Λυσιμάχου.

2D. Οντοί, πλην των έτττά περί έκαστον τεταγμένων 
ΐΣπαρτιάτ^σι, ασαν όπλΊται, σννάπαντες Ιόντες αριθμόν 
τρεις τε μυριάδες καϊ οκτώ χιλιάδες και εκατοντάδες

&

y ·
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έπτά. orcUxm μεν oi πάντες συλλεγέντες έπι τον βάρ- I f 
βαοον ησαν τοσοντοι, ψιλών δε πλη&ος ην τόδε. της* \ 
μεν Σπαρτιητικης τάξιος πεντακισχίλιοι και τρισμιοιοι I > 
άνδρες ώς ιόντων έπτά περί έκαστον άνδρα, ναι τούτων i f  
πας τις πσρηοτψο ώς Ις πόλεμον. οι δε των λοιπών Λα-1 [ 
κε δαιμόνιων xal <Ε)1ηνων ψιλοί, ώς είς περί ΐχαστον ιών 
ανδρα, πεντακόσιοι και τετρακισχίλιοι και τρισμνριοι 
ησαν. ψιλών μεν δη των απάντων μαχίμων ην το πλη&ος 
εξ τβ μυριάδες και irvia χιλιάδες και εκατοντάδες πέντε,

30. Τον δε σνμπαντος 'Ελληνικόν τον σννελ&ογτο 
ίς Πλαταιάς συν τε όπλίτησι και ψύ.οίσι τοίσι μαχί· 
μοισι ΐνδεκα μυριάδες ησαν, μιης χύαάδος, προς &] 
οχτακοσιών άνδρών καταδεονσαι. συν δε Θεσπιεων τοί 
σι παρεονσι ίξεπληρονντο αΐ ΐνδεκα μυριάδες* παρΐ,σ 
γαο και Θεσπιεων Ιν τω στρατόπεδό} οϊ περιεόντες§* 
αρίχλμον ές όχτακοσίονς και χιλίους· όπλα δε ονδ* ον·1£ 
τ οι είχον. Οντοι μεν νυν ταχέλεκτες έπι τω ^ΑσωπόIg. 
έστρατοπεδενοντο.

31. Οι δ* άμφί Μαρδόνιον βάρβαροι ώς άπεκηδ
σαν Μασίσηόν, παρησαν, πν&όμενοι τους *Ελληνας ell 
ναι iv Πλαταιμσι, και avrot &rt τον Ασωπόν τον ταντ 
ήεοντα. -άπικομενοι δε άντετάσσοντο ώδε υπό Μαρδο 
νίου* κατά μεν Λακεδαιμονίους ΐστησβ Πίρσας. και δ 
πολλ.όν γάρ περιησαν ττλη&εϊ οι Περσαι, έπΐ τβ τάξ 
πλεννας έκεκοσμέατο και ίπείχον τους Τεγεητας. ετα 
δε ουτω · ο τι μλν ψ  αυτόν δυνατώτατον παν άπολεξα 
ΐστησβ άντίον Λακεδαιμονίων, το δε άσ&ενέστερον π 
έταξε κατά τους Τεγεητας. ταύτα δ9 έποίεβ ςραζόντα 
τ β  και διδασκόντων Θηβαίων. Περσιών άβ
ΐταξε Μηδους· οντοι δε Ίπίσχον ΚορινΟίους τβ μ | |

>
'Τ·1>
ιι·
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Ποτιδαιητας χαι Ορχομενίονς τε χαι Σιχνωνίονς. Μη- 
3ων δέ έχομένονς εταξε Βαχτρίονς ’ οντοι δε έπέσχον' 
ΕπιδανρΙονς τε χαι ΤροιζψΊονς καί Αεπρεητας τε καί 
ΎιρννχΠονς καί ΜνχηναΙονς τε xal Φλιαοιονζ, μετά δε 

, Βακτρίονς ιστησε ’Ινδούς* οντοι δέ έπέσχον 'Ερμιονέας 
τβ καίJΕρετριέας καί Στνρέας τε καί Χα)Μΐδέας. ’Ινδών 
δε (χομίνονς Σαχας εταξε, οι έπέσχον *Αμπραχιητας τε 
καί Αναχτορίονς χαι Αενχαδίονς καί Παλέας χαι Α ιγι- 
νψας. Σαχέων,δέ ίχομένονς εταξε άντία *Α\ληναιων τε 
καί Πλαταιέων καί Μεγαρίων Βοιωτονς τε xal Αοχρονς 
καί Mijhiug τε χαι Θεσσαλονς χαι Φωκίων τονς χιλίονς. 
ον γάρ ων άπαντες οι Φώκιες ίμηδισαν, αλλά τινες αν- 
των καί τα Εύ.ηνων r/νξον περί τον Παρνησσον κατει* 
Ιημένοι, καί ένΟεντεν ορμεωμενοι ϊ<γερδν τε χαι ήχον, 
την τε ΜαρδονΙον στρατιψ καί τον? μετ’ αντον έόντας 
*Ελ).ηνων. εταξε δε καί Μαχεδόνας τε καί τον? περί 
ΟεσσαλΙην οιχημένονς κατά τονς Αθηναίους. ,

32. Ταντα μεν των έΟνέων τα μέγιστα δνομασται 
των νπο ΜαρδονΙον ταχΟέντων, τάπερ έπιγανέστατά τβ 
ην καί λογον π)Αστόν, ένησαν δέ χαι άλλων ί  Ο νέων 

1 ανδρες αναμεμιγμενοι, Φρνγών τε χαι Θρηιχων καί Μ ν- 
£  ι σών τε χαι Παιάνων καί των άλλων, Ιν δε καί ΑιΟιάπων 
\ J τε χαι Αιγυπτίων ο'ί τε *Ερμοτνβιες καί οι ΚαλασΙριες 

* χα)£ομενοι μαχαιροηόροι * ο'ΐπερ. εισι Αίγνπτίων μοννοι
μάχιμοι, τούτους δέ ετι ίων έν Φαληριο άπο των νηών 
άπεβιβάσατο έόντας έπιβάτας* ου γάρ έτάχθησαν ές 
τον πεζόν τον άμα Σίρξη άπιχόμενον ές τάς Α ϋ ψ α ς  
Αιγύπτιοι. των μίν δη βαρβάρων ησαν τριηχοντα μν* 

^  ριάδες, ως χαι πράτερον δεδηλωται, των δέ €Ελληνων των 
j  ΜαρδονΙον συμμάχων οίδε μεν ουδεις αριθμόν (ον γάρ -



nERODOTI208

ών ηρι&μη&ησαν), ώς δε έπεικάσαι, ές πέντε μυριάδα^ 
σνλλεγηναι εικάζω, οντοι οι παραταχ&έηες πεζοϊ ησαν? 
η δε ίππος χωρίς έτίτακτο, |

33. *Λς αρα π άντε ς οί έτετάχατο κατά τβ ε&νεοι
και κατά τίλεα, έν&αντα τι} δεύτερη ημερη έ&υοντο ν.άϊ 
άμηότεροι. Ελλησι μεν Τισαμενός ’Λντιόχου ψ  δ #νό-| 
μένος * ο ντο? γάρ δη εΐπετο, τω στρατενματι τούτα 
μάντις * τον ίόπα  ’υλεϊον κα\ γένεος τον ’ίαμιδίωι 
Κλντιαδην Λακεδαιμόνιοι ίποιησαντο λεωσφέτερον. Τι 
σαμενω γαρ μαντενομένω iv Λελφόΐσι περί γόνου άνέ 
η ΙΙν&ίη αγώνας τους μεγίστονς αναιρησεσ&αι πίνΧ 
δ μεν δη άμαρτών τον χρηστηρίον προσέίχβ τοίσι γν  
μνασίοισι ώς άναιρησόμενος γνμνικονς αγώνας, άσκέωί 
δε 7ΐενιαε&λσν παρά εν πάλαισμα εδραμε νικάν όλνμ 
πιαδα, 'ΐερωννβω τω *ΛνδρΙω έλ&ών ές έριν. Λακεδαι 
μονιοι δέ μα&όντες ονκ ές γνμνικονς άλλ* ές άρηϊι 
αγώνας φέρον το Τισαμενοΰ μαντηϊον, μισ&ώ έπειρ 
πείσαντες Τισαμενόν ποιέεσ&αι άμα 'ΐΐραχλειδίων τοΙσ Ι  
βασιλενσι ηγεμόνα των πολέμων, ό δε ορίων περί πολ 
λ ου π οιενμένονς Σπαρτιψας ηίλον αυτόν προσ&ίσ&α 
μαϋών τούτο άνετίμα, σημαίνων σηι ώς ην μιν πολιητη 
σφέτερον ποιησωνται τών πάντων μεταδιδόντες, ποιησειι 
ταντα, in άλλοι μισ&ώ δ’ ον. Σπαρτιηται δε πρώχ 
μεν ακόυσαντες δείνα έποιεΰντο και μετίεσαν της χρη 
σμοσυνης το παραπαν, τέλος δε δείματος μεγάλου έπι-Μ 
κρέμαμίνον τον Περσικόν τούτον στρατεύματος *«<  
ταΐνεον μετιόντες. ο δε γνονς τετραμμένους σφέας ονδ'ι 
οντω ετι εφη αρκέεσ&αι τοντοισι μοννοεσι, άλλα δέον 
ιτι και τον άδελφεόν έωντον ΙΙγέην γίνεσ&αι Σπαρτιη-j 
την έπΐ τοίσι αντοίσι λόγοισι τοίσι καί αυτός γίνεται.
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34. Ταντα <3έ λίγων οντος έμιμέειο Μελάμποδα, 
ώς εΐκάσαι, βασιληΐην τε και πολιτηιην αίτεόμενον. και 
γάρ δη και Μελάμπονς των ίν^Λργεί γυναικών μανει- 
σέων, ως μιν οι *Λργείοι εμισθοΰντο έκ ΤΙυλον πανσαι 
τυς σφετέρας γυναίκας της νονσον, μισθόν προετεινετο 
της βασιλη’ίης το ημισν. ονχ άνασχομένων δέ των *Λρ- 
γείων ά)Χ lot ιόντων, ως ίμαΐνοντο πολλ,ώ πλεννες των 
γυναικών, ουτω δη νποστάντες τα ο Μελάμπονς προε- 
τεΐνετο ηϊσαν δώσοντίς οι ταντα. ό δέ ένθαυτα δη έπο- 
ρέγεται ορίων αντους τετραμμένους, φας, ην μη και τώ 
άδελφεω JJ/am μεταδώσι το τριτημόριον της βασιλη’ίης, 
ον ποιησειν τα βούλονται, οι δέ ]'Λργείοι άπειληθέντες 
ίς στεινόν καταινέονσι και ταντα.

35. Jig δε και Σπαρτιηται, ίδίοντο γάρ δεινώς του 
Τισαμενον, παντα σννεχώρεόν οι. συγχώρησαντων δέ 
και ταντα των Σπαρτιητέων, ουτω δη πέντε σφι μαν- 
τενόμενος αγώνας τους μεγίστους Τισαμενός ό 'ΐΐλεϊος, 
γενόμενος Σπαρτιητης, σνγκαταιρέει. μοννοι δέ δη πάν
των ανθρώπων έγίνοντο οντοι Σπαρτιητησι πολιηται. 
οι̂  δέ πέντε αγώνες ο\δε έγένοντο, εις μιν και πρώτος 
οντος ο ίν Πλαταιησι, έπϊ δέ ό έν Τεγέη προς Τεγεητας

jtfA re και 'ΛργεΙονς γενόμενος, μετά δέ ό έν Αιπαίευσι προς 
*Αρκάδας πάντας πλην Μαντινέων, έπ\ δέ ό Μεσσηνίων 

'fi r © κρός ’ΐθώμη,^ ύστατος δέ ο έν Ταναγρη πρός'Λθη- 
■' ναίονς τε και ΑργεΙονς γενόμενος. οντος δέ ύστατος 

κατεργασθη των πέντε αγώνων.
30. Ουτος δη τότε τοΊσι "Ελλησι g Τισαμενός, 

αγόντων των Σπαρτιητέων, έμαντενετό έν τη ΠλαταιΙδι. 
Τοίσι μέν νυν "Ελλησι καλά έγίνετο τα ιρά άμννομένοισι, 
διαβάσι δέ τον ^Ασωπόν και μάχης άρχονσι ον.

IIkhod. III. Ο s

LIB.  IX.  CAP. 32 —  30.
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37. ΜαρδονΙω δε προ&νομένψ μάχης άρχειν oir*f ι 
έτπτηδεα έγινετο τά ιρά, αμυνόμενοι δε καί τούτοι καλά. ♦ ‘. 
κ«* γάρ οντος <£λληνικο7σι ίρόΐσι έ/ρέετο, μάντιν t/coviL 
*ΙΙγησίστρατον, άνδρα *ΙΙ)Χίόν τε y.at των Τελλ^αδέων I. 
έόντα λογιμώτατον, τον δη προτερον τοντων Σπαρπηται· .L 
λαβόντες εδησαν έπι ·&ανάτοι ώς πεπον&ότες πολλά τβ 
καϊ άνάρσια νπ ανιόν, δ δε tv τοντω τω κακοί ί/όμέ
νος, ώστε τριχών περί της ψνχης προ τβ τον &ανάτον 
πεισόμενος πολλά τβ καϊ λνγρά, εργον έργάσατο μΐζον 
λόγον, ώς γάρ δη έδέδετο έν ξνλφ σιδηροδέτοη έσενει- 
χ&έντος κως σιδηρίον έκράτησε, αντίκα δε έμηχανάτ 
ανδρείοιατον εργον πάντων των ημείς Χδμεν. στα&μη- 
σαμενος γάρ όν.ως έζελ^νσεταί οι το λοιπόν τον ποδός 
απέταμε τον ταρσόν εωντον. ταντα δε ποιησας, ώστ 
φυλασσόμενος νπό φυλάκων, διορνξας τον τοίχον άπέ 
δρη ές Τεγέην, τάς μεν νύκτας πορενόμενος, τάς δε ημέ 
ρας καταδννων ές νλην και ανλιζόμενος, ον τω ώστε Λα 
κεδαιμονίων πανδημει διζημενών τρίτη ενφοόνη γενέσΟ 
έν Τεγή], τονς δε έν ΰώνματι μεγάλω ένέ/εσ&αι της τ 
τόλμης, όρέοντας το ημίτομον τον ποδός κείμενον, κά 
κείνον ον δνναμένονς ενρέιν. τότε μεν οντω διαφνγώ 
Λακεδαιμονίους καταφεύγει ές Τεγεην έονσαν ονκ άρ^^ 
τλμίην ΛακεδαιμονΙοισι τούτον τον χρόνον νγιης δε 
νόμενος καί προσποιησάμενος ξνλινον πόδα κατεστηκεψ 
έκ της Ι&εΙης ΛακεδαιμονΙοισι πολέμιος, ον μέττοι 
ές τέλος οι συνηνειχε το εχ&ος το ές ΛακεδαιμόνιότΛ. 
σνγκεκυρημένον' ηλω γάρ μαντενόμενος έν Ζακνν&ω ν : |  
αυτών καϊ απέ&ανε. . } j
λ 38. β0  μεν νυν θάνατος ο <Πγησιστράτον t'trrfpoMj 
έγ&Μο των Πλαταιικών, τότε 3’ έπ\ τώ *Λσωπω TW
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LIB. IX. CAP. 37 —  40. 211*

Μαρδονκα μεμισ&ωμένος ονκ ολίγον εΟυετό τε και 
: προεθνμεετο κατα τβ το i/#og το Λακεδαιμονίων και 

καια ίο κέρδος, ως δέ ονκ έκαλ)Λίρεε wore μάχεσθαι 
οντε αντοισι Πέρσησι ovre το7σι μει εκείνων έονσι Ε).- 

I ληνών ( είχον γαρ και οντοι in ιωνιών μάντιν ‘ίππο- 
'■ μαχον Λενκαδιον ανδρα) , έπιρρεόντων δέ των‘Ελλήνων 
f καί γινομένων πλάυνων Τιμηγενίδης δ ''Εζπνος, άνηρ Θη- 
’· βαΊος, σννεβον)^νσΒ Μαρδονίω rag έκβολάς του Κ ιθαι- 
1 ρώνος φνλάξαι, λέγων ώς έπιρρέονσι οι "Ελληνες άϊεϊάνά
■ πάσαν ημέρην και ώς αηολάμψοιτο σνχνονς.

39. *Πμέραι δέ σφι άντικατημένοισι ηδη έγεγόνβσαν
- οκτώ, ο τβ ταντα ίκείνος σννεβονλενσε Μαρδονίω. δ δέ 
; μαθων την παραίνεσιν εν ϊχονσαν, ώς ενφρονη έγένετο, 
 ̂ πέμπει την 'ίππον ίς τας έκβολάς τάς Κιθαιρωνίδας, at 
; · έπϊ Πλαταιέων φέρονσι, τας Βοιωτοϊ μέν Τρε7ς Κεφαλας
■ καλέονσι, ’Αθηναίοι δέ Λρυος Κεφαλάς. πεμφθέντες δέ
* οι ίππδται ου μάτψ άπίκοντο. έσβάλλοντα γαρ ές τδ 

.πεδίον λαμβάνονσι νποζνγιά τε πεντακόσια, σιτία άγον
τ α  τα απο Πελοπόννησον ές τδ στρατόπεδον, και αν&ρώ·

I πονς ο'ί είποντο τοίσι ζενγεσι. έλόντες δέ ταντην την 
,Ίί |.άγρην οι ΙΙέρσαι άφε ιδίως έφονενον, ον ηειδόμενοι οντε 
' ^  f/νποζνγίον ονδενδς οντε ανθρώπου. ώς δέ άδην είχον 

jf Ρκτείνοντες, τα λοιπά ανιών ηλαννον περιβαλλόμενοι πα- 
^ρά τε Μαρδόνιον καί ές το στρατόπεδον.
* 40. Μετά δέ τοντο τδ εργον έτέρας δνο ημέρας 

" · 4   ̂διέτριψαν, ουδέτεροι βονλόμενοι μάχης αρξαι· μέχρι μέν 
. λ1 του!Ασωπόν έπηίσαν οι βάρβαροι πειρωμενοι των

Χ '&1ψων, διέβαινον δέ ουδέτεροι, η μέντοι ‘ίππος η
^ Μαρδονίον αίεί προσέκειτό τε και έλνπεε τονς Ελληνας ·

%  .01 γάρ Οηβαΐοι, άτε μηδίζοντες μεγάλως, προθνμως 
ι Μ  0  2
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εφεοον τον ποΑεμον χαι αιει χατηγισντο μέχρι μαχης, το 
δι rrrto τούτου παραδεχόμενοι Πίρσαι τβ χαι ΜήδοιΙ] 
μήλη εσχον οι άττεδειχτνηο άρετάς.

41. Μέχρι μεν rvr των δέχα ημερίων ονδεν fa r  
rjlevv fylrero τούτων' ώς δε ίνδεχάτη ίγεγόνεε ϊμίρη * 
άντιχατν^ιίχοισι iv Πλχηαιησι, οί τβ δη ^Ελληνες πολ)ώ 
πλεννες έγεγάνίσαν χαι Μαρδόνιος περιημίχτεε τ$ ιδρ$. 
έν&αντα ίς λόγονς ηλ&ον Μαρδόνιος τε ο Γωβρνεω χαι 
*Αρεάβ αζος 6 Φαρνάχεος, ος iv ολίγοισι Περσιών ην 
άτηρ δόχιμος παρά Ξίρζμ. βονλενομένων δε άιδε ησαν 
αΐ γνώμαι, η μεν'Αρταβάζον ώς χρεών εΤη σναζενξαντας 
την ταχΐστην πάντα τον στρατόν ιέναι ίς το τείχος το 
Θηβαίων, ϊν&α σίτον τε σφι έσενηνείχ&αι ποϊλόν χαί 
χάρταν τοίσι νποζνγίοισι, χατ ησνχίην τε ίζομενσι 
διαπρησσεσ&αι ποιενντας τάδε· εχειν γάρ χρυσόν πολ- 
λον μίν faίσημον, πολλόν δε χαί ασημον, πολλάν δε χαί 
αργυρόν τε χαί ίχπώματα· τοντων φειδομίνονς μηδενό 
διαπίμπεχν ίς τονς “Ελληνας, *Ελληνων δε μάλιστα (ι 
τανς προεστεώτας iv τ£σι πόλισι * χαί ταχέως σφίας 
παραδωσειν την ύεν&ερίην, μηδε εχναχχνδννεύειν σ\μ- 
βάλλοντας. τούτον μίν >ττ η αντη ίγίνετο χαι Θηβαίω 
γνώμη, ώς προειδάτος'πλενν τι χαι τούτον· ΜαρδονΙ 
δε ίσχνροτέρη τε χαί άγνωμονεστίρη χαι ονδαμως σνγ- 
γινωσχομένη* δοχίειν τε γάρ πολλώ χρίσσονα είναι 
σφετέρην στρατιψ της 'Ελληνιχης, ανμβάλΧεχν τε τη 
ταχΐστην μηδε περιοράν σνλλεγομίνονς Γτι πλεννας τω 
σνλλελεγμενων, τά τβ σφάγια τά *Πγησιστράτον I 
χαίρειν μηδε βιάζεσ&αι, αλλά νόμω τω Περσιών χρεω 
ιχενονς σνμβάλλειν.

42- Τ ούτον δε οντω διχαιεύντΟ ξ α ντίλεγε ονδεϊς

t·
·
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ώστε έχράτεε τη γνώμη· τό γάρ κράτος είχε της στρα- 
τιης ουτος ix βασιλεος, ulV ουχ ^Αρτάβαζος. μεταπεμ- 
ίμάμενος ων τους ταξιάρχους των τελιών και των μετ 
έωντον έόντων'Ελλήνων τους στρατηγούς, ειρώτ« εΐ τι 
είδείεν λόγων περί Περσιών ώς δ ιαφθιχ ρέονται έν τη 
*Ελλάδι. σιγώντων δέ των έπικλητων, των μεν ουχ είδα
τών τους χρησμούς, των δέ εϊδότων μεν, έν άδείη δε ον 
ποιευμένων τό λέγειν, αυτός Μαρδόνιος ί'λεγε· ’ΕπεΙ 
τοίνυν υμείς η ιστέ ουδεν η ου τολμάτε λέγειν, άλ)ά έγώ 
έρέω ώς ευ έπ ιστό μένος, εστι λόγιον ώς χρεών έστι 
ίΐέρσας άπιχομένους ίς την 'Ελλάδα διαρττάσαι τό ίρόν 
τό έν ΑελιροΙσι, μετά δέ την διαρπαγην άπολέσϋαι πάν· 
τας. ημείς τοίνυν αυτό τούτο έτίισιάμενοι ούτε Χμεν έπϊ 
τό ίρον τούτο, ούτε έπιχειρησομεν διαρπάζειν, ταυτης 
τε ε'ινεχα της αΐτίης ουχ άπολεόμεΟα. ώστε υμέων όσοι 
τυγχάνουσι ευνοοι έόντες Ι/έρσησι, ηδεσϋε τ ουδέ ε'ίνεχα 
ώς περιεσομένους ημέας 'Ελλήνων. ' Ταυτά σφι εΐπας 
δβυτβ^α έσημηνε παραρτέεσΟαι τε πάντα χαι ενχρινέα 
η οιίεσ&αι ώς άμα η μέρη τη έπιουση συμβολής έσομένης.

43. Τούτον δ* εγωγε τον χρησμόν τον Μαρδόνιος 
είπε ές Πέρσας εχειν, ές ’Ιλλνριους τε χα» τον 'Εγχέλεων 
στρατόν οίδα πεποιημένον, αλλ* ουχ ές Πέρσας. άλλα 
τά μεν Ιίάχιδι ές ταυτην την μάχην πεηοιημένα,

την δ* έπί Θερμώόοντι xaVj4ait)nif> λεχιποίη  
Ελλήνων ούνοδον ν.αϊ βαρβαρόφωνον Ινγην, 
rfj πολλοί πτοέονται ίιπίρ Λάχιοίν τε μόρον τ* 
τοξοφόρων Μήδων, όταν αΐοιμον ημαρ έπέλΟη,

ταυτα μέν χαϊ παραπλήσια τουτοισι αλλα ΜουσαΙω 
*έχοντα οίδα ές Πέρσας. ό δέ Θερμώδων ποταμός ρέει 
βετα£υ Τανάγρης τε χαϊ ΤΗσαντος.

I Μ
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44. Μετά δε την ίπειρωτησιν των χρησμών χάι 
παραίνεσιν την ix Μαρδονίον ννξ τε έγινετο xai ίς φν- 
)χτχάς έτάσσοντο, ώς δε πρόσω της ννχτός προεληλατο, 
χαι ησνχΐη {δοχεε είναι άνά τα στρατόπεδα και μάλιστα 
οι άνθρωποι είναι Ιν ύπνοι, τηνιχαντα προσελάσας 'ίπ
ποι προς τας φνλαχάς τάς *Α&ηναίων [Αλέξανδρος ό 
*Αμνντεω, στρατηγός τβ Ιων χαι βασιλεύς Μαχεδόνων, 
ίδιζψο τόίσι στρατηγοίσι Ις λόγονς Ιλ&έϊν. των δε φν· 
λαχων οι μεν πλευνες παρεμενον, όί δ' ε&εον ini τονς 
στρατηγούς, έλ&άντες δε Ό^γον ώς άνθρωπος ίϊμοι in  
'innov ix τον στρατοπέδου τον Μηδων, δς άλλο μεν ον- 
δεν παραγνμνοί έπος, στρατηγούς δε όνομάζων έ&ελειν 
φησι iq λόγονς iX&tlv. *

45. Οι δε Ιπει ταντα ηχούσαν, αυτίχα εΐποντο ίς 
τας φνλαχάς. απιχομενοισι δε ελεγε * Αλέξανδρος τάδε· 
Ανδρες *Λ&ηνα~οι, παρα&ηχψ νμιν τα επεα τάδε τί&ε- 
μαι, απόρρητα ποιενμενος προς μηδένα λεγειν {μίας 
άλλον η Πανσανίην, μη με χάϊ διαφ&είρητβ' ον γάρ άν 
Υ)εγον, el μη μεγάλως ίχηδόμην σνναηάσης της'£λλάδος: 
αυτός τε γάρ "ΕΧλψ γένος ειμϊ τώρχαίον, χα\ άντ iXsv- 
#ερης δεδονλωμίνην ονχ άν ί&ίλοιμι όρον την 'Ελλάδα, 
λέγω δε ων on Μαρδονίοι τε χαι τ/; στρατί$ τά σκάγια 
ον δύναται χατα&νμια γενεσ&αι· πάλαι γάρ άν ίμά- 
χεσ&ε. νυν δί οι δεδοχται τά μεν σφάγια iάν χαίρειν, 
άμα ημίρΐ) δε διαφαυσχονση συμβολήν ποιεεσ&αι · χα- 
ταφφώδηχε γάρ μη πλεντες σνλλεχΟητε, ώς εγώ εικάζω, 
προς ταντα ετοιμάζεστε, ην δε άρα νπερβάληται τψ  
συμβολήν Μφρδόνιος κάϊ μη ποιηται, λιπαρ/ετε μίνον- 
τες · ολίγων γάρ σφι ημερεων λείπεται σιτία. ην δε 
νμίν ό πόλεμος δδε κατά νόον τελεντηση, μνησ&ηναΙ

214
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T/ra καί έμεν έί^νΟερώσιος πέρι, δς 'Ε/Χψ’ων είνεχα 
οντω ιργον παράβολον εργασμαι νπδ προϋνμίης, έΟέ- 
)mv νμίν δηλώσαι την διάνοιαν την Μαρδονίον, 'ένα μη 
έπιπέσωσι νμίν οι βάρβαροι μη προσδεκομένοισί χω. 
ειμι δε Αλέξανδρος δ Μαχεδών. *Ο μεν ταντα είπας 
απηλαννε οπίσω ές ίο στρατδηεδον χαί την εωντον 
ταξιν.

46. Οι δε στρατηγοί των Α&ηναίων έλϋόνιες έπί
το δεξιόν χέρας Όεγον Πανσανίη τάπερ ηχούσαν Αλέ
ξανδρον. δ δε τούτοι τοι λόγοι καταρρίύδησας τους Πέρ- 
σας Ό̂ ιγε τάδε· 'Επεί τοίνυν ές ηώ η σνμβολη γίνεται, 
νμέας μεν χρεών έστι τον; ΑΌηναίονς στηναι χατά τονς 
Πέρσας, ημέας δε χατά τονς Βοιωτονς τε χαϊ τονς χατ 
νμέας τεταγμένονς *Ε)Χηνων, τώνδε εΐνεχεν υμείς έπί- 
στασΟε τονς Μηδους χαϊ την μάχην αυτών έν Μαρα
κών* μαχεσάμενοι, ημείς δέ άπειροί τε είμεν χαϊ άδαέες 
τούτων των άνδρώνψ Σπαρτιητιων γάρ ονδείς πεπείρη- 
ται Μηδων · ημείς δέ Βοιωτών χαι Θεσσαλών έμπειροί 
είμεν. αλλ* άναλαβόντας τα όπλα χρεών έστι ιέναι νμέας 
ιιέν ές τοδε το χέρας, ημέας δέ ές το 6νώννμον. Προς
δε ταντα είπαν οι Αθηναίοι τάδε* Και αντοίσι 7/μιν 
πάλαι an αρχής, έπεί τε εΐδομεν χατ νμέας τασσομέ- 
αονς τονς Πέρσας, έν vooj έγένετο είπείν ταντα τάπερ 
υμείς φΟάντες προφέρετε · ά)Χά γάρ άρρωδέομεν μη 
νμίν ονχ ηδέες γένωνται οι λόγοι, έπεί δ* ων αντοι 
έμνησΟητε, χαί ηδομένοισι ημίν οι λόγοι γεγόνασι χαι 
έτοίμοί είμεν ποιέειν ταντα.

47. *Β.ς δ* ηρεσχε άμφοτέροισι ταντα, ηώς τε διέ- 
φαινε χαϊ διαλλάσσοντο τάς τάξις. γνόντες δέ οι Βοιω- 
τοί το ποιενμενον, έξαγορενονσι Μαρδονίω. δ δ’ έπεί
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44. Μετά δε τ η ν  έπειρωτησιν τωτ χρησμών χαι 
παραίτ&ητ τητ (% ΜαρδσνΙον τνξ τε (γιτετο χαι ες φν- 
λαχάς Ιτάσσοττο. ώς δε πρόσω της τνχτός προεληλατο, 
χη\ ησνχιη έδόχεε εΊται ατά τά στρατόπεδα scat μάϊιστα 
οί άτ&ρωποι είται (τ νπτω, τητιχαντα προσελΑσας ΐπ- 
πο* προ; τας φνλαζάς τέτς *Α&ηταίωτ 3Αλεξοσδρο; ό 
’Αμνττεα, στρατηγός τε Ιώτ χο» βασιλενς Μαχεδονωτ, 
ίδίζητο τόισι στρατηγοίσι ίς λόγονς Cl&ur. τωτ δε qpv- 
btxar οί μετ πίενπς παρεμετοτ, οι δ> ε&εοτ έπι τονς 
στρατηγονς, &&όττες δε έλεγοτ ώς άτ&ρωπος ήχοι επ 
ίππον έχ τον στρατοπεδον τον Μηδωτ, ος άλλο μετ ον- 
δεν παραγνμτοί έπος, στρατηγονς δε ότομάζωτ IfHXur 
φησί ές λόγονς έλ&εΐτ. '

45. Οί δε επύ ταντα ηχονσατ, αντίχα είποττο ές 
τας φνλαχας. άπιχομέτοισι δε ελεγο ’Αλέξανδρος τάδε· 
"Ανδρος ld\hpra~oc, παρα&ηχητ vmv τά επεα τάδε ίι&έ- 
μαι, απόρρητα ποιενμετος προς μηδετα λέγειν νμέας 
aH o t  η Πανσατίητ, μη με seat διαφ&είρητε' ον γάρ 
ΙΙεγοτ, ει μη μεγάλος ίχηδόμητ σνταπάσης tt, ; €Ελλάδος 
αντός ΐϊ  γάρ *Ελλητ γένος είμι τωρχαίοτ, χαι άτι* έλεν- 
&ιρης δεδονϊαμέτητ ονχ ατ έ&έλοιυι οράτ την jEUίάδα. 
λέγω δε οιν ou Μαρδοτίω τε suit rjj στρατί^ τά σφάγια 
ον διπαται χατα&νμια γετεσ&αΓ πάλαι γάρ άτ έμά- 
χεσ&ε. m  δί οι δέδοχται τα μετ σφάγια Ιάτ χαΐρατ, 
αμα ημεριη δε διαφανσχονση σνμβολε,τ ποαεσ&αι· χα- 
χαρρωδηχε γάρ μη πλεντες σχλίτχ&ήιε, ώς εγώ είχά ζί*. 
προς ταντα ίταμ άςεσ^  ην δε άρα νπερβαλητοι rrtT 
σννβολητ δίφρδόηος χαά μη ποεηται, h a αρέετε μέεον- 
τες · όλίγωτ γάρ σγι ημερέοτ λεέπετα» ania. ητ ^  
νιΰτ ό πόλεμος όδε νατά τόοτ τελεντηση, μττσ&η

j 
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LIB. IX. CAP. 44 —  47.
*

, τινα χρη καί έμεν έλεν&ερώσιος πιρι, δς'ΐυ.λψων ευεχα 
, οντω ιργον παρα)3ο).ον εργασμαι νπ6 προΰνμΐης, id i-  

λων νμίν δηλώσαι την διάνοιαν την Μαρδονίον, ινα μη
3 ίπιπέσωσι ίψΊν οι βάρβαροι μη προσδεχομέτοισί χω. 
jr εψϊ δε Λ)ΐξανδρος δ Μαχεδών. eΟ μεν ταντα εί’πας

απηλαννε οπίσω £ς τδ στρατόηεδον και την έωιτον 
I τάξιν.f

46. Οι δε στρατηγό» των Ιά&ηναίων έλΰόντες έπί
4 τδ δεξιόν χέρας Ό*γον Πανσανιη τάπερ ηχούσαν *Λ)ε- 
' ξανδρον. ο δε τοντω τω λογω χαταρψωδησας τονς Πέρ-

σας Ό*γε τάδε· >Επει τοίννν ές ηώ η συμβολή γίνεται, 
* νμέας μέν χρεών (στι τονς'ΛΟηναίονς στηναι χατά τονς 
[ Πέρσας, ημέας δε χατα τονς Βοιωτονς τε χαι τονς χατ* 
*. νμέας τεταγμένους 'ΕΠηνων, τώνδε ε'ΐνεχεν υμείς ini- 
fe στασ&ε τονς Μηδονς χαι την μάχην αυτών £ν Μαρα· 
I' ϋώνι μαχεσάμενοι, ημείς δε άπειροί τέ είμεν καί άδαέες 
ϊ, τούτων των ανδρών Σπαριιητέων γάρ ονδείς πεπείρη-Β̂ηται Μηδων · ημείς δε Βοιωτών χαι ΘεσσαΙών έμπειροί

παλαι απ αρχής, έπεί τε εϊδομεν χατ νμέας τάσσομε- 
» ιιονς τους Πέρσας, Ιν νδω έγένετο ειπείν ταντα τάπερ 
V νμέΐς φ&άντες προφέρετε · άλλα γάρ άρφωδέομεν μη 
|  νμίν ονχ ηδέες γένωνται οι λόγοι, έπεϊ δ* ων αντο) 
ί έμνησ&ητε, χαι ηδομένοισι ημίν οι λόγοι γεγόνασι καί 
ψ έτοίμοί είμεν ποιέειν ταντα.
\ 47. *Πς <3’ ηρεσχε άμφοτέροισι ταντα, ηως τε διέ-

φαινε χαι διαλλάσσοντο τάς τάξις. γνόντες δε οι Βοιω- 
ΐ τοί το ποιευμενον, ίξαγορενονσι Μαρδονίφ. ο δ* έπεί

ι  · t
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76 ηχούσε·> αντίχα μετιστάναι χαι αυτό? έπειράτο, πα
ράγων τους Πέρσας κατά τους Λακεδαιμονίους, ως da 
έμα&ε τούτο τοιοντο γινόμενον δ ΙΙαυσανίης, γνους δτι 
ον λαν&άνει, δπίσω ιγγε τους Σπορτιτμας έπί το δεξιόν 
χέρας ’ ώς δ* αντως χαι δ Λίαρδόηος έπί τον ευωνυμον.

48. ’Επει δε κατέστησαν ές τας αρχαίας τάξις, 
πέμψας δ Μαρδόνιος χηρνχα ές τονς Σπορτιητος 
έλεγε τάδε· 'SI Λακεδαιμόνιοι, υμείς δη λέγεσ&β είναι 
άνδρες άριστοι νπδ των τηδε άν&ρωπων, έχπαγλ^ο- 
μένων ώς οντε φεύγετε έχ πολέμου ούτε τάξιν έχ)Μ- 
πετε, μένοντές τβ η άπόλλντε τον? έναντίονς η αυτοί 
απόλλνσ&ε. των δ' άρ* ην ονδεν άλη&ές' πριν γάρ η 
συμμίξαι ημέας ές χειρών τβ νόμον άπιχέσ&αι, χαι δη 
φεύγοντας καί τάξιν έχλείποντας νμέας είδομεν, έν’Λ&η- 
ναίοισί τβ την πράπειρον ποιενμένονς αντους τβ αντίο 
δουλών των η μ ετέρων τασσομένονς. τούτα ονδαμώς άν- 
δρών άγα&ών έργα, άλλα πλείστον δη έν υμίν έφενσ&η- 
μ εν  προσδεχόμενοι γάρ κατά κλέος ως δη πέμψετε ές 
ημέας χηρνχα προχαλενμενοι χαι βονλομενοι μοννοισι 
Πέρσησι μάχεσ&αι, άρτιοι έοντες ποιέειν τούτα, ονδεν 
τοιοντο λέγοντας νμέας ενρομεν, άλλα πτώσσοντας 
μάλλον. νυν ών έπείδη ονχ υμείς ηρξατε τούτον τον λό
γον, άλλ* ημείς άρχομεν. τί δη ον προ μέν των 'Ελλή
νων υμείς, έπεί τε δεδόξωσ&ε είναι άριστοι, προ δε των 
βαρβάρων ημείς, ϊσοι προς ίσους άρι&μόν μαχεσόμεΰο; 
και ην μεν δοχέη χαι τους άλλου? μαχεσχλαι, οι δ' ών 
μετέπειτα μαχέσχλων ύστεροι· ει δε χαι μη δοχέοι, αλλ* 
ημέας μοννους άποχράν,, ημείς δε διαμαχεσομε&α' δχό-

> Μ « CIτεροι δ civ ήμέων νιχησ&σι, τοντονς τω απαντι στρατό
πεδό) νικάν.
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49. 'Ο μεν ταυτα εΥπας τε καί έπισ/ών χρόνον, ώς 
οί ονδείς ονδέν νπεκρίνετο, άπαλλάσσετο όπίσω, «πβλ- 
\λων ύδ έσήμαινε Μαρδονιω τά καταλαβόντα. 6 δέ πε
ριχαρής γ  εν ό μένος και έπαρθεϊς ψνχρή νίκη έπηκε την 
ίππον έπί τους "Ελληνας, ώς δε έπήλασαν oi ίττπόται, 
έσίνοντο πάσαν την στρατιήν την 1Ελληνικήν έσακοντί- 
ζοντές τβ και έστοξευοντες ώστβ ίπποτοξόται τε έόντες 
καϊ προσφέρεσέλαι άποροι· την τε κρήνην την Γαργα- 
ψίην, άπ ής νδρενετο παν το στράτευμα το ‘Ελληνι
κόν, σννετ άραξαν καί συνέχωσαν, η σαν μεν ων κατά 
την κρηνην Λακεδαιμόνιοι μοννοι τεταγμένοι * τοι- 

- σι δέ άλλοισι Ε)Χησι η μεν κρήνη πρόσω έγίνετο, ως 
έκαστοι ετνχον τεταγμένοι, ο δέ 'Ασωπός άγχοΰ· έρυ- 
κομενοι δέ απ ο τον Λσωπον ουτω δη έπί την κρηνην 
έχροίτεον * από τον ποταμού γάρ σφι ονκ έξην ύδωρ 
φορέεσ&αι υπό τβ των ϊππίων καί τοξενμάτων.

50. Τούτον δέ τοιοντον γινομένου οί των <Ελληνων 
στρατηγοί, άτβ του τβ νδατος στερηΟεΙσης της στρατιής 
καί νπό της ίππον ταρασσομένης, συνελέχΰησαν περί 
αυτών τβ τοντων καί άλλων, έλ&όντες παρά ΠαυσανΙην 
έπί τό δεξιόν κέρας. αλλ« γάρ τοντων τοιοντων ιόντων

• μάλλον σφεας έλνπεε * ουτβ γάρ σιτία βΐχον ϊτι, οί τε
• σφεων όπέωνες άποπεμφϋέντες ές Πελοπόννησον ώς 

έπισιτιβνμενοι άποκεκλέατο υπό της ίππον, ου δυνάμενοι
■ άπικέσ&αΐ ές τό στρατόπεδον.

51. Βονλενομένοισι δέ τόΐσι στρατηγοίσι ί'δοξβ, ήν
• νπερβάλωνται κείνην την ημέρην οί Πέρσαι συμβολήν 
ι μη ποιούμενοι, ές την νήσον ιέναι· η δέ έστι από του 
.'Λσωπον καί της κρήνης της Γαργαφίης, έπ η έστρα- 
ι τοπεδενοντο τότε, δέκα σταδίονς άπέχουσα, προ τής
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U lrn n u a r πόλιος. νήσος δέ οντω αν εΤη Ιν ηπείρω ' 
σχιζόμενος ο ποταμός ανω&εν ίχ τον Κι&αΐρώνο; ρέει 
κάτω ές το πεδίον, διίχων άπ άλληλων τα ρίε&ρα όσον- 
περ τρία στάδια, χαι έπειτα σνμμίσγει ές τώντό. οντομα 
δέ οι 'άίερόη' -Θνγατέρα $έ ταντην Πγονσι είναι’Ασω
πόν οί ίπιχωριοι. ές τοντον δη τον χώρον ίβονλενσαντο 
μεταναστηναι, ένα χάϊ νδατι εχωσι χράσ&αι άη&ονω 
χαι οι ιππίες σφέας μη σινοίατο, ώσπερ χατι&ν ιόντων, 
μετάχινίεσ&αί τβ ίδόχεε τότε, ίπεάν της ννχτός μ δεύτε
ρη (ρνΧαχη, ώς αν μι] Ιδοιατο οί Πΐρσαι ίξορμεωμίνονς 
xal σφεας έπόιιενοι ταράσσοιεν οι ίππόται. άπιχομίνων 
δε ές τον χώρον τοντον, τον δη η ’Ασωπις ’ΐίεροη περί*' 
σχίζεται, φέονσα ix του Κι&αιρώνος, νπό την νύκτα 
ταντην ίδόχεε τονς ημίσεας άποστίλλειν τον στρατοτχέ- 
δον προς τον Κι&αιρώνα, ώς αααλαβοιεν τονς όπίωνας 
τονς ίπί τά σιτία οιχομένονς* ησαν γάρ έν τώ Κι&αι~ 
ρώνι άπολελαμμίνοι.

52. Ταντα βονλίνσάμενοι χείνην μέν τψ  ημίρην 
πάσαν προσχωμένης της ίππον εχον πόνον άτρντον. ώς 
δε η τε ημίρη έληγε χάϊ οι ιππίες ίπίπανντο, ννχτός δη 
γινόμενης χαι ίονσης της ώρης ίς την δη σννίχειτό σηι 
άπαλλασσεσ&αι, ίν&αντα άερ&ίντες οί πολλοί άπαλ- 
λάσσοντο, ές μεν τ ον χώρον ίς τον σννίχειτό ονχ εν νόω 
ιχοντες, οι δε ώς έχινη&ησαν έηενγον άσμενοι την 'ίπ
πον προς την Πλαταιίων πόλιν, ηενγοντε; δέ απιχνέον- 
ται ίπι το 'Ηραίον* το δέ προ της πόλιός ίστι της 
Πλαταιίων, εϊχοσι σταδίονς από της χρηνης της Γαρ- 
γαηίης άπίχον. άπιχόμενοι δέ ε&εντο προ τον ιρον τά 
όπλα.

53. Καί οΐ μεν περί to €ffg<uov ίστρατοπεδενοηο,



ΙΙανσανίης δέ δρέων στρέας απαλλασσόμενους έκ τον 
στρατοπέδου παρηγγελλε καΧ τοισι Λακεδαιμονίοισι 
άναλαβόντας τα όπλα ί&αι κατά τους α)Χονς τους 
προ'ίόντας, νομίσας αυτονς ές τον χώρον ιέναι, ές τον 
σννε&ηκαντο. ίνϋαντα οΐ μεν άλλοι άρτιοι ησαν των 
ταξιαρχιών πεί&εσ&αι Πανσανίη, *Λμομφάρετος δέ δ 
Πολιάδεω, Χοχηγέων του ]Τιττ*νητέω λόχον, ονκ εφη τους 
ξείνονς φενξεσ&αι ουδέ έκών είναι αϊσχννέειν την Σπάρ
την, έχλώνμαζέ τη ορίων το ποιενμενον άτβ ον παραγε- 
νόμενος τω προτέρω λόγο), δ δέ Πανσανίης τβ και δ 
Ενονάναξ δεινόν μεν έποιενντο το μη πείϋεσ&αι έχει-

/ C ' Μ »rov σφισι, υεινοτερον oe ετι κείνου ταυτα νενωμενου 
άπολιπειν τον λοχον τον Πιτανψην, μη ην άποΜπωσι 
ποιεΰ)Ίες τα σννεϋψ.αντο τοΊσι άλλοισι "Ελλησι, άπόλη- 
ται νπολειφϋεϊς αντος τε /Ιμομφάρετος και οί μετ* αν- 
του. Ταυτα λογιζόμενοι άτρέμας είχον το στρατόπεδον 
το Λακωνικόν, και έπειρώντο πείΟοντίς μιν ώς ου χρεών 
εϊη ταυτα ποιέειν. Καί οι μεν παρηγόρεον *Λμομφάρε- 
τον μοννον Λακεδαιμονίων τβ και Τεγεητέων Χελειμμε- 
νον  *Α&ηνα\οι δβ ίποίενν τοιάδε.

54. Είχον ατριμας σφ.έας αυτονς Ένα έτάχΌησαν^ 
έπιστάμενοι τα Λακεδαιμονίων φρονήματα ώς αλλα 
φρονεόντων καί άλλα λεγόντων. ώς δέ έκινηΟη το στρα
τόπεδον, επεμπόν σφεων Ιππέα δψόμβνόν τβ εϊ πορενε- 
σΟαι έπιχειρέοτεν οι Σπαρτιηται, είτε και το παράπαν 
μη διανοεννται άπαλλάσσεσΟαι, έπείρεσχλαί τβ Πανσα- 
νίην τό χρεών εϊη ποιέειν.

55. *\ίΙς δε άπίκετο δ κηρνξ ές τους Λακεδαιμονίους, 
ώρα τβ σφβας κατά χώρην τεταγμένονς και ές νείκεα 
άπιγμένονς αυτών τους πρώτους. ώς γάρ δη παρηγο-
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ρέοντο τδν 'Λμομφάρετον ο τβ Εν ρν άναξ χαι 6 Πανσα- 
νίης μη χινδννενειν μένοντας μοννονς Λακεδαιμονίων, 
ονχως νπει&ον, ές δ ές νείχεα τβ σνμπεσόντες άπιχέατο 
xal ο χηρνξ των ’Λ&ηναίων παρίσταιό σφι άηιγμένος. 
νειχέων δε δ *Λμομφάρετος λαμβαοει ττέτρον άμφοτΐρησι 
τήσι χερσι, χαι τι&έις προ π οδών των Πανσανιεω ταντη 
τη ψηφω ψηφίζεσ&αι εφη μη φενγειν τούς ξείνονς, ξεί- 
νονς )*γων τονς βαρβάρους, δ δε μαινδμενον χαι ου 
ηοενηοεα χαλιών έχεΐνον, πρδς τβ τόν'Λ&ηναίων χηρνχα 
έπειρωτώνεα τά έντεταλμένα )*γειν δ Πανσανιης έχέλενβ 
τά παρεόντα σφι πρίσματα, ϊχρηζέ τβ τών*Λ\ληναίων 
προσχωρησαί τβ πρδς έωντονς χαϊ ποιέβιν περί της από- 
δον ταπερ αν χαι σειείς.

56. Και δ μεν άπαλλάσσετο ές τονς ΐΑ&ηναίονς * 
τονς δε έπει άναχρινο μένους πρδς ίωντούς ηώς χοαε- 
λαμβανβ, έν τούτοι τω χρόνο) χατημβνος δ Πανσανιης, 
ον δοχέων τον ’Λμομφάρετον λείψεσ&αι των άλλων Λ α
κεδαιμονίων άποστειχόντων, τά δη χαι έγένετο, ση- 
μήνας άπηγβ δια των χολωνών τονς λοιπούς πάντας * 
εϊπονιο δε χαι Τεγεΐμαι. *Λ&ηνα7οι δε ταχ&έντες ηίσαν 
τά εμπαλιν η Λακεδαιμόνιοι, οι μεν γάρ των τβ όχΰων 
άντείχοντο xal της νπωρείης τον Κι&αιρωνος, η,οβεό- 
μενοι την ίππον, *Λ&ηνα7οι δε καίω τραφΟέντες ές το 
πεδίον.

57. *Λμομφάρετος δε αρχήν τβ ούδαμά δοχέων Παν- 
σανίην τοΧμησειν σφέας απολιπέΐν, περιείχε!ο αυτόν μέ
νοντας μη έχλιπείν την ταξιν προτερεόντων δε των*συν 
ΠανσανΙη, χαταδόξας αντους ι&είη τέχνη άπολιπειν 
ανιόν, άναλαβόντα τον λόχον τά όπλα ηγε βάδην πρδς 
ίο άλλο στίφος» το δβ άπελ&όν όσον τβ δέχα στάδια
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άνέμενε τον'Αμομφαρέτου λόχον, περί ποταμόν Μολό- 
εντα Ιδρνμένον 'Αργιόπιόν τε χώρον καλεόμενον, τη και 
Λημψρος 'Ελενσινίης ιρόν ησταί’ αν έμενε δε τουδε ε'ΐ- 
νεκα, \να ην μη απολίπη τον χώρον tv τώ έτετάχατο δ 

■ JΑμομφαρετος τε και ο λόχος, άλλ* αΐτου μένωσι, βοη- 
\Ηοι οπίσω παρ' έκείνους. και ο'ι τε άμφι τον *Λμομ- 
φάρετον παρεγινοντό σφι, και η ,ίππος η τών βαρβάρων 
προσέκειτο πάσα, οι γάρ ιππόται έποιευν, οιον και 
έώ&εσαν ποιέειν α\εΙ· ιδόντες δε τον χώρον κείνον έν τφ 
έτετάχατο οι Ελληνες τη σι προτέρησι, ηλαυνον τους ίπ
πους αίεί το πρόσω και άμα καταλαβόντες προσεκίατό 
σφι.

58. Μαρδόνιος δε ώς έπυ&ετο τους'Έλλψας άποι- 
χ ο μένους υπό νύκτα εϊδέ τε τον χώρον έρημον, καλέσας 
τον Αηρισαίον Θωρηκα καί τους άδελφεοΰς αυτου Ευ- 
ρυπυλον και Θρασυδηίον, ιλεγε' rJ l παιδες 'Αλεύεω, ετι 
τΐ λέξετε τάδε όρέοντες έρημα; υμείς γάρ οΐ πλησιόχω
ροι έλέγετε \Λακεδαιμονίους ου φείγειν έκ μάχης, άλλα 
άνδρας είναι τά ποΗμια πρώτους, τους πρότερόν τε με- 

; τισταμένους έκ της τάξιος εϊδετε, νυν τε υπό την παροι- 
χομένην νύκτα %iul ol πάντες όρέομεν διαδράντας’ διέ- 

j δεξάν τε, έπεί σφεας ties προς τους άψευδέως (χριστούς 
; άν&ρώπων μάχη διακρνΟψαι, ότι ουδένες άρα έόντες έν 
►' ουδαμοΐσι έουσι Ελλησι έναπεδεικνυατο. καϊ υμΊν μεν 
, έουσι Περσέων άπείροισι πολλή *ικ γε έμευ έγίνετο συγ- 
ι γνώμη, έπαινεόντων τουτονς τοίσΐ τι και συν η δέατε · 

*Λρταβάζου δε Όώνμα καϊ μάλλον έποιενμην το και κα- 
Χ ταρφωδησαι Λακεδαιμονίους, καταή(>ωδησατ>τά τε άπο- 

δέξασ&αι γνώμην δειλοτάτην, ώς χρεών εΐη άναζενξαντας 
. τό στρατόπεδον ιέναι ές το Θηβαίον αστυ πολιορκησο-

LIB. IX. CAP. 55 —  58.
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μένους · ir/v tit βασικός ,πενσεται. Καϊ
τούτων μεν έτέρωθι εσται )Αγος· νυν δε εκείνοισι ταντα 
ποιενσι ονχ έπιτρεπτέα έστι, a?JA διωχτέοι είσϊ, ες ο 
χαταλαμφθέντες δώσονσι ήμίν ιών δη έποίησαν Πέρσας 
πάντων δίχας.

59. Ταντα εϊπας ηγε τους Πένσας δρόμοι διαβάν- j 
τας τον Ασωπόν κατά στίβον των *Ελ).ήνων ώς δη άπο- 
διδρησχοντων, έπείχέ τε έπϊ Λακεδαιμονίους τε καί Τε· 
γεητας μούτ'ονς- Αθηναίους γάρ τρ«Λϋμενονς ές τό 
πεδίον νπο των οχθών ον χατώρα. Πέρσας δε όοέον- 
τες' ωρμημένονς διωχειν τονς "Ελληνας οι λοιποί των 
βαρβαριχών τύΑων άρχοντες αντίκα πάντες ήραν τά 
σημήϊα, χαϊ έδίωχον ώς ποδών ΐχαστος είχον, ον τε 
χόσμω ονδενϊ χοσμηθέντες οντε τάξι. χαϊ οντοι μεν Bojj 
τε χαϊ ομίλο) έπηίσαν ώς άναρπασόμενοι τονς "Ελληνας.

60. Πανσανίης δε, ώς προσέκειτο ή ίππος, πέμψας 
προς τονς Αθηναίους ιππέα, λέγει τάδε * Ανδρες Α θ η 
ναίοι, άγώνος μεγίστου προχειμένον, έλενθέρην είναι ή 
ΰεδονλωμένην την €£λλάδα, προδεδομεθα νπο των συμ
μάχων ημείς τε οι Λακεδαιμόνιοι χαϊ υμείς οι 'Αθηναίοι 
νπο την παροιχομίνην νύχτα διαδράιτων. νυν ών δίδο
νται τό ένθεντεν τό ποιητέον ήμίν · αμυνόμενους γάρ 
τ\] δννάμεθα άριστα περιστελίειν άλλήλονς. ει μέν ννι 
ές νμέας ώρμησε αρχήν ή ίππος, χρην δή ήμέας τε και 
τονς μετ' ήμέων την τΕλλάδα ον προδιδοντας Τεγεήτα 
βοηθέειν νμίν* νυν δε, ές ήμέας γάρ άπασα κεχώρηχε 
δίκαιοί έστε υμείς προς την πιεζομένψ μάλιστα τώ 
μοιρέων άμννέοντες aval. εί δ'^ίρα αντους νμέας χα 
ταλελάβηχε αδύνατόν τι -β01ί&&9> υμείς δ* ήμίν τ 
τοξότας άποπέμψαντες χάριρΤνέσθε. σννοίδαμεν δ
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ν/ιίν νπό τον παρεόντa τόν<5ε πόλεμόν έονσι πολλον 
προθνμοτάτοισι, ώστε τοντα έσαχονειν.

' 61. Ταντα οι *ΛΌηναϊοι ώς έπνθοντο, ώρμίατο
βοη&ίειν και τμ μάλιστα έπαμννειν. καί σφι ΐ/δη στεί- 
χονσι έπιτίθενται οι άντιταχϋ ίντες 'ΕΏ.ηνων των μετά 
βασιλίος γενομίνων, ώστε μψέτι δύνασθαι βοηθησαι- 
το γάρ προσκείμενόν σφεας έλνπεε. ουτω δη μοννω- 
Πίττες Λακεδαιμόνιοι xul Τεγεηται, έόντες συν ψιλο7σι 
αριθμόν οι μεν πεντακισμνριοι, Τεγεηται δε τρισχίλιοι 
( οντοι γάρ ονδαμά άπεσχίζοντο από Λακεδαιμονίων), 
έσφαγιάζοντο ως σνμβσλίοντες ΜαρδονΙο) και τη στρα- 
τιη τιJ παρεονση. και, ου γάρ σφι έγίνετο τά σφάγια 
χρηστά, έπιπταν τε αυτών εν τούτοι τώ χρόνος πολλοί 
και πολλοί πλεΰνες έτρωματίζοντο · φ>ράξαντες γάρ τά 

ί- γερφσ οι Περσαι άπιεσαν των τοξενμάτων πολλά άφει- 
δ έως, ουτω ώστε, πιεζομίνων των Σπαρτιητίων καί των 
σφαγίων ου γινομένων άποβλίψαντα τον ΠανσανΙψ 
προς το *ΙΙρα~ιον το Πλαταιίων έπικαλίσασ-Οαι την Όεόν, 
χρηΐζοντα μηδσμώς σφεας ψενσθηναι της έλπίδος.

62. Ταυ τα δ* ετι τούτου έπικαλενμίνου προεξανα- 
■; σταντες προτεροι οι Τεγεηται έχώρεον ίς τούς βαρβά- 
 ̂ ρους, και τοίσι Λακεδαιμονίοισι αύτίκα μετά την ευχήν 
‘ την ΠαυσανΙεω έγίνετο •θνομίνοισι τά σφάγια χρηστά. 

ώς δε χρόνοι κοτέ έγίνετο, έχώρεον και οντοι Μ  τους 
’ ΙΙέρσας, καϊ οι Περσαι άντίοι τά τόξα μετ ίντες. έγίνετο ' 
& δέ πρώτον περί τά γίρρα μάχη, ώς δε ταντα έπεπτώκεε/  
??ΐδη έγίνετο μάχη ισχυρή παρ αυτό Λημητριον και 
. χρόνον έπϊ πολλον, ίς ο άπίκοντο ές ώίΗσμόν τά γάρ 
δόρατα έπιλαμβανρμενοι κατίκλων οι βάρβαροι, ληματι 

ίμίν νυν και ρώμη ονκ εσσονες ησαν οι Περσαι, ανοπλοι
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δε έόηες και προς άνεπιστημονες ησαν και ονχ όμοίοι 
τοίσι (ναντίοισι σοφίην. προεξα'ίσσοντες δε χατ ίνα , 
χαϊ δίχη, χαι πλεννίς τβ χαι ελασσόνες συστρεφόμενοι,i . 
(σεπιπτον (ς τους Σπαρτιψας χαι διεφ&είροντο.

63. Trj δε (τύγχανε αίτιός Ιων Μαρδόνιος, αττ’ΐ 
ίππον τβ μαχόμενος )~ενχον εχων τε περί έωντόν λογάδας\ 
Περσιών τον; άρίστονς χιΧΙσνς, ταύτη δη χαι μάλιστα 
τονς έναντίονς (πίεσαν, οσον μεν νυν χρόνον Μαρδό
νιος περιψ, οι δέ άντείχον χα) αμυνόμενοι κατεβατόν 
πολλοί·; των Λακεδαιμονίων ως δε Μαρδόνιος αττί&αν, 
χαι τό περί (κείνον τεταγμένον (ον ισχυρότατον επεσε 
οντω δη χαι οι άλλοι (τράποντο χαι εΐξαν τοίσι Λακε- 
δαιμονίοισι. πλείστον γάρ σφεας (δηλέετό η (σΟης (ρη 
μος (ονσα οπλών * προς γάρ όπλίτας (όντες γυμνήν 
αγώνα (ποιευντο.

64. Εν&αντα η τε δίκη τον φόνον του Λεωνίδε 
κατά τό χρηστηριον τοίσι Σπαρτιψησι (κ Μαρδονιοΐή ; 
(πετελεετο, χαι νίκην άναιρεεται χαλλίστην άπασεων των 
ημείς Χδμεν Παυσανίης ό Κλεομβρότον τ ον 'Αναξαιδρί- 
δεω. των δε χατνπερ&ε οι προγόνων τά οννόματα 
εϊρηται (ς Λεωνίδην ωντοϊ γάρ σφι τνγχάνονσι (όντες* 
άπο&νησχει δε Μαρδονιος νπό ^Αείμνηστον, άνδρό; (>ί 
Σπάρτη λογίμον, ός χρόνο) ύστερον μετά τά Μηδικό 
εχων άνδρας τριηκοσίονς σννίβαΧε (ν Στεννχληρω, πο 
λιμόν Ιόντος, Μεσσηνίοισι πάσι, καί αντός τβ άπεΰ 
χαι οι τριηχόσιοι.

65. 3Εν δε Πλαταιησι οι Πίρσαι ώς (τράποντο υπό 
των Λακεδαιμονίων, εφενγον ονδενα κόσμον (ς τό στρα- 
τοπεδον το (ωντων καί (ς τό τείχος τό ζνλινον τό (ποι- 
ησαντο (ν μοίρη τη θηβαίδι. χλώνμα δε μοι οχως παρά

224
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της Αημιμρος το άλσος μαχομάων ουδέ είς έφάνη,τών 
Περσίαν οντβ έσελθών ές τό τέμενος ο ντε έναποθατών, 
περί τβ"τ& ιρόν οι πλαστοί έν τώ βέβηλοι ϊηεσον. δο- 
ν.έω δε, ε ϊ τι ηερι των -θείων π ρηγμάτων δοχέειν δεί, η 

 ̂ θεός αυτή σφεας ονχ έδέχετο έμπρησαηας το ιρόν'τό έν 
Ελενσίνι άνάχτορον. Αυτή μέν νυν η μάχη ini τοσοντο 

j έγένετο.
66. 9Aqτάβαζος δε δ Φαρνάχεος αυτίχα τβ ουχ άρέ- 

σχετο χατ άρχάς λειπομένον Μαρδονίου άτι δ βασιλέας, 
ναι τότε πολλά άπαγορενων ονδεν ηπ'θ, σνμβάλ)*ιν ονχ

^ΐΛ 'έών έτίο’ιησί ίβ ανιος τοιάδε ως ονχ άρεσχόμενος τόισι 
,Γ#| πρηγμασι τοίσι έχ Μαρδονίου ποιευμένοισι. των έστρα- 

τηγεε ο Αρταβαζος (είχε δε δύναμιν ονχ όΜγην, άλλά 
xal ές τεσσερας μυριάδας ανθρώπων περί εωντον), του- 
τοις, όχώς η συμβολή έγινετο, εν έξεπιστάμενος τά 
ίαελλβ αποβησεσθαι an ο της μάχης, ηΐε χατηρτισμένος, 
παραγγείλας χατά τώντδ ιίναι πάπας ijj άν αυτός έξη- 
γέηται, οχως αν αυτόν όρέωσι σπουδής εχοπα. ταντα 
παραγγείλας ώς ές μάχην ηγε δήθεν τον στρατόν. προ- 
τερεών δε της οδού ώρα xai δη ψενγοπας τους Πέρσας. 

ί̂ Ι οντω δη ονχέτι τον αυτόν χόσμον χατηγέειο, αλλά την 
Λ ταχίστην έτρόχαζε ψενγων ούτε ές το ξυλινον τείχος 

W  ον τβ ές το Θηβαίων τείχος, άλλ* ές Φωχέας, έθελων ώς 
τάχιστα έπί τον ‘Ελλησποπον άπιχέσθαι. xai δη οντοι 

'.μ μεν τανττ} έτράποντο.
67. Των δε άλλων *Ε)1ηνων των μετά βασιλέος 

έθελοχαχεσπων Βοιωτοι 3Αθηναίοισι έμαχέσαπο χρόνον 
έπι συχνόν, οί γάρ μηδίζοπες των Θηβαίων, οντοι είχον 
τίροθνμίην ονχ ολίγην μαχόμσνοί τβ xai ονχ έθελοχα-

1 δέοντες, οντω ώστε τριηχόσιοι ανιών οί πρώτοι χαι άρι- 
HtivoD. UI. Ρ
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τοί iv/λαντα επεσον υπό *Λ&ηναίων * <}ε έτράποιπο
χλτι οντοι, εφώγον (ς τάς Θήβας, ου τγγπερ οι Πΐοσμι. 
χαι τών άλλων συμμάχων ο πας όμιλός οντε διαμαχεσά^ 
μένος ουδενι ονre w άποδεξάμενος εφενγύν.

68. Ληλοι τε μοι οτι πάντα τά πρίσματα των βαρ
βαρών ηρτηντο ix Περσιών, εΐ xal τότε οντοι πριν η χαι 
σνμμίξαι τοίσι πολεμίοισι ιφενγον, ότι χαϊ τους Περσας 
ωρων. οντω τε πάντες εφενγον πλην της ίππον της τβ 
αλ).ης χαι Βοιωτίης· <$ντη δε τοσαντα προσωφελεε τονς 
φεύγοντας, a id  τβ προς των πολεμίων άγχιστα έονσα 
απείργονσα τβ τονς φιλίσνς φεύγοντας από των Ε̂λλή
νων. οϊ μεν δη νιχώντες ειποντο, τονς Εερξεω διώχοντές 
τε χαι φονενοντβς.

69. Εν δε τουτω τω γινομενω φόβοι αγγέλλεται 
τοίσι αλλοισι Ελλ.ησι τοίσι τεταγμενοισι περί το *ΙΙραίον 
χαι απογενομενοισι της μάχης ότι μάχη τε γίγονε xal 
νιχώεν ol μετά Πανσανίεω. οϊ δε αχούσαντες ταντα, j 
ονδένα χόσμον ταχΰίντες, οι μεν άμφί Κορινΰίονς έτρά- 
ποντοδια της ύπωρέης xal των χυλωνών την φερονσαν 
άνω ιΟυ τού ιρον της Αημητρος, οϊ δε άμφι Μεγαρεας 
τε χαι Φλιασίονς δια τον πεδίου την λειοτάτην των 
οδών. Ιπεί τε δε αγχον των πολεμίων Ιγίνοντο οι Με- 
γαρέες χαι Φλιάσιοι, απιδοντες σφεας οι των Θηβαίων 
ιππόται έπειγομενονς ονδένα χόσμον ηλαννον in αυ
τόν ς τονς ϊππονς, των ιππάρχεε *Λσωπόδωρος ο Τιμάν 
δρον. έσπεσόντες δΓ'χατεστόρεσαν αυτών εξαχοσΐονς 
τους δε λοιπούς χατηραξαν διώχοντες ίς τον Κι&αιρώνα 
Οντοι μεν δη iv ονδενΐ Ιόγει άπώλοντο.

70. Οι δε Περσαι χαι 6 άλλος όμιλος, ώς χατέφιγο) 
d£pfj%yp.vov τείχος, εψχλησαν ini τονς πύργους «να<
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πριν η τους Λακεδαψονίονς άπικεσθαι, άναβάντες δε 
έφραξα)ύο  ώς ηδυνέατο άριστα το τείχος. προσελθόν- 
των δε των Λακεδαιμονίων κατεστηκεέ σφι .τειχομαχίη 
έρξωμενεστίρη. εως μεν γάρ έστησαν οί 'Αθηναίοι, οί δ' 

I f  * ημυνοντο ναι πολλοί πλέον είχον των Λακεδαιμονίων 
ώστε ουκ έπισταμενων τειχομαχέειν ώς δέ σφι οί 'Αθη
ναίοι προσηλθον, οντω δη ισχυρή έγίνετο τ ειχομαχίη 
και χρόνον ini πολλόν. τέλος δε αρετή τε καί λιπαρίη 
έπεβησαν 'Αθηναίοι του τείχεος καί ηριπον, τη δη Ισε· 
χέοντο οί "Ελληνες, πρώτοι δέ έσηλθον Τεγεηται ές το 
τείχος, καί την σκηνην του Μαρδονίου ουτοι ησαν οί 
διαρπάσαντες, τα τε άλλα έξ αυτής καί την φάτνην των 
ίππων έθυσαν χαλκέην πάσαν καί θέης άξίην, την μίν 
νυν φάτνην ταυτην την Μαρδονίου ανέθεσαν ές τον νηδν 
της 'Λλεης \'Λθηναίης Τεγεηται, τα δέ άλλα ές τώυτό, 
ΰσαπερ ελαβον, έσηνεικαν τοίσι υΕλλησι. οί δέ βάρβαροι 
ουδέν ετι στίφος έποιησαντο πεσοντος του τείχεος, ούτε 
τις αυτών αλκής έμέμνητο, άλνκταζον τε οϊα έν όλίγω 
χώρο) πεφοβημένοι τε καί πολλαί μυριάδες κατειλημεναι 
άνθρωπων. παρην τε τοίσι "Ελλησι φονενειν ουτω ώστε 
τριηκοντα μυριάδων σΤρατον, κατσδεουσεων τεσσέρων, 
τάς εχων 'Αρτάβάζος εφευγε, τών λοιπών μηδε τρεις χι- 

^ΒριχενέσθΌΛ. Λακεδαιμονίων δέ τών έκ Σπάρ- 
’ (^ifr Τ11ζ άπέθανον οί π ανίες έν τη συμβολή εις καί ένενη- 

*οντ(Χ> Τεγεητέων δέ έκκαίδεκα, Αθηναίων δέ δυο καί 
πεντηκοντα.

•̂ ίΙ  71. 'Ηρίστευσε δέ τών βαρβάρων πεζός μέν ο Περ
σιών, ίππος δέ η Σακιών, άνηρ δέ λέγεται Μαρδόνιος, 

Λ ?  ‘Ελλήνων δέ, αγαθών γενομένων καί Τεγεητέων καί 
'(̂ 1% Αθηναίων, νπερεβάλοντο αρετή Λακεδαιμόνιοι, αλί
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μίν ονδενι Χχω άποσημηνασθαι (απόντες γαρ οντοι 
τους χαι έωυτους ίνίχων), οτι δε xcnu to  ισχχρότατον 
προσηγείχθησαν χαι τοντων έχρατησαν. χαι άριστος 
έγινε το μαχρώ Αριστόδημός χατά γνώμας τας ημετίρας, 
ός Ιχ Θερμοπνλεων μοννος των τοιηχοσίων σωθείς είχε 
οπιδος χαΊ άτιμίην. μετά δί τούτον ηρίστευσαν Ποσει- 
δώηός τβ χαι Φύχ>χνων χαιΑμομφάρετος Σπαητιητης. 
χα/rot γενομίνης λέσχης ος γένοιτο αυτών άριστος, Χγνω- 
σαν οι παραγενόμενοι Σπαρτιητεων Αριστόδημον μεν 
βονλ^μενον φανερώς άποθανείν (χ της παρεονσης ο» 
αττιης, λνσσώντά τβ xcu έχλιπόντα την τάξιν έργα uno- 
δίξασθαι μεγάλα, Ποσειδωνιον δε ον βονλόμενον αττο- 
θτησχειν ανδρα γενέσθαι αγαθόν* τοσοντω τοντον 
είναι άμείνω. αλλά τούτα μεν χαί φθόνοι αν εΧποιεν* 
οντοι δε τους χατϋεξα ττάντες, πλην Αριστοδήμου, των 
άποθανοντων Ιν ταντη τjj μάχη,τίμιοι έγένοντο, Αρι
στόδημος δε βονλόμενος αχοθαν&ν δια'την προειρημε- 
νψ  αιτίην ονχ έτιμηθη.

72. Οντοι μεν των iv Πλαταιησι όνομαστότατοι 
έγένοντο. Καλλιχράτης γάρ ϊξω τι,ς μάχης απίθανο, 
έλθών άνηρ χάλλιστος ές τό στρατόπεδον των τότε 'Ελ
λήνων, ου μόνον βατών Ααχεδαιμονίων, a lia  χαί των 
άλλων 'Ελλήνων · ός, έπείδη έσφαγιάζετο Πανσανίης, 
/.στημένος έν τη τάξι έτρωματίσθη τοξενματι τά πλενρά. 
χαι δη οι μεν έμάχοντο, ο δ9 έξενηνεγμένος έδνσθανάτεε 
τβ χαί ελεγε προς Αρίμνηστον, άνδρα ΖΙλαταιεά, ου 
μελειν οι ότι προ της 'Ελλάδος αποθνησχει, άλλ* ότι ονχ 
έ/ρησατο tjj χέρι χαλ οτι ονδέν ΙστΙ οι άποδεδεγμενον 
εργον έωντον άξιον προθνμενμενον άποδεξασθαι.

73. Αθηναίων δε λέγεται ενδοχιμησαι Σώφάνης ο
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ΕντυχΙδεω, έκ δήμου Αεκε^ηθεν, Αεκελ&ον δέ των ποιβ 
έργασαμένων ϊργον χρήσιμον ές tbv παντα χρόνον, ώ,' 
αυτοί ’Αθηναίοι λέγουσι, ως γάρ δη το πάλαι κατά 'Ελέ
νης κομιδην ΤννδαρΙδαι έσέβαλον ές γην την ’Αττικήν συν 
στρατόν πληθεϊ και άνίστασαν τους δημονς, ονκ είδότες 
u'u νπεξέκειτο η 'Ελένη, τότε λέγονσι τους Αεκελίας, οι δε 
αυτόν Αέκελον άχθόμενόν τβ if) Θησέος νβρι καί δει - 
μαΐνοντα περί πάση τη ’Αθηναίων χώρη, έξηγησάμενυν 
σγι το παν πρτγγμα κατηγησασθαι επί τάς ’Αφιδνας, 
τάξ δη Τιτακός έών αυιόχθων καταπροδιδοΊ Τννδαρί- 
δησι. τοισι δε Αεκε)&νσι ίν Σπάρτη από τούτον τον 
έργου άτελεΐη τβ καί προεδρίη διατελέει ές τόδε (Αεί in  
έονσα, οντω ωστβ καί ές τον πόλεμον τον ύστερον πολ- 
λοίσι ϊτεσι ιόντων γινόμενον ’ΑθηναίοισΙ τβ καί ΙΙελο- 
ποννησίοισι, σινομένων την άλλην ’Αττικήν Αακεδαιμο- 
νέων, Αεκελέης άποσχέσθαι,

74. Τούτον τον δήμου έών ό Σωφάνης, καί άρι- 
στενσας τότε ’Αθηναίων, διξονς λόγους λεγομένους εχει} 
τον μεν ώς έκ τον ζωστηρος τον θωρηκος έφόρεβ χαλκεη 
αλνσι δεδεμένην άγκυραν σιδηρέην, την όκως πελάσειβ 
απικνεομενος τοΊσι πολεμίοισι βαλλέσκετο, ινα δη μινΌΪ 
πολέμιοι έκπίπτοντες έκ της τάξιος μετακινησαι μη δν- 
vuiuxo' γινόμενης δε φυγής των έναντίων δέδοκτο την 
άγκυράν άναλαβόντα ουτω διώκειν. οντος μέν ουτω 
λέγεται, ό δ’ ετερος των λόγων τω πρότερον λ^χθένη 
άμγισβατέων λέγεται, ώς in άσπίδος α’ιεί περιθεονσης 
καί ονδαμά άτρεμιζουσης έφόρεβ έπίσημον άγκυραν, καί 
ονκ έκ τον θωρηκος δεδεμένην σιδηρέην.

75. Εστι δε καί ετερον Σωφάνε'ί λαμπρόν ιργον 
έξεργασμένον, ότι περικατημένων ’Αθηναίων Αίγιναν

ι
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Ενρνβάτην τον 'Αργείον, ανδρα πεντάεθλον, έχ προχ).η- 
σιος έψόνενσε. αντόν δέ Σοχράνεα χρόνια ύστερον τού
των χατελαβε ανδρα γεί’όμενον αγαθόν , 'Αθηναίων 
στρΓηηγεοντα άμα Αεάγρω τω Γλαυκών ος, άποθανείν 
νπό 'ΐΐδωιών iv Αατοι περί των μετάλλων των χρυσίων 
μαχεόμενον.

76. *Jlg δέ τόίσι “Ελλη σι iv Πλαταιησι χατεστρωιτο 
υι βαοβαροι, ένθαντά σψι inήλθε γυνή αντόμολος* η 
έπειδη εμαθε απολωλότος τους Πέρσας χαι ηχώντας 
τονς 'ΕΧΧ,ηνας, έονσα παλλαχη Φαρανδάτεος τον Τεό- 
σπιος, άνδρός Περσεω, χοσμησαμενη χρυσώ ηολ).ώ και 
αντη .χαι αι άμηίηολοι χαι έσθήτι τη χα)Μστη των 
παρεουσίων, χαταβάσα ix της άρμαμάξης έχώρεε ig τονς 
Λακεδαιμονίους ετι iv τ;ησι q ον η σι έόντας * όρώσα δέ 
παντα εκείνα διεποντα ΙΤανσανίην, πρότερόν τε το ον- 
νομα έξεπισταμένη χαι την πάτρην ώστε ποΧΧάχις άχον- 
σοσα, εγνω τε τον ΙΤανσανίην χαι Χαβομέιη των γου- 
νατων ϊλεγε τάδε’ ΊΓ2 βασιλεύ Σπάρτης, ρνσαί με την 
ίχετιν αιχμαλώτου δονλοσννης. σν γάρ χαι ές τάδε 
ώιησας, τονσδε άπολεσας τονς οντβ δαιμόνων οντε θεών 
οπιν έχοντας. είμι δε γένος μεν Κω η, θνγάτηρ δέ ΊΤγη- 
τορίδεω τον ’Λπαγόοεω. βίη δε με λαβών iv Κω είχε ό 
Περσης. *0 δε αμείβεται τοίσδε · Γνναι, θάρσει χαι 
ως ιχετις, χαι εϊ δη προς τούτοι 'τυγχάνεις αληθία Χί· 
γονσα χαι είς^θνγάτηρ *ΙΙγητορίδεω του Κω ον, ος ίμοϊ 
ξείνος μαλιστα τυγχάνει ιών τών περί χείνονς τονς χοί
ρους οΐχημίνων. Ταντα εΧπας τότε μεν in έτρεψε τών 
έφορων τόίσι παρεονσι, ύστερον δέ άπέπεμψε ές Αίγι
ναν, ές rity αυτί} ήθελε άπ/χέσθαι.

77. Μετά δέ την άπιξιν τη£ γυναιχός αντίχα μετά
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ταυτα άπίκοντο Μαντινέες t i i  έξεργασμένοισΐ' μαΟόν- 
ιες δε οτι ύστεροι ήκουσι της συμβολής, συμηορην έποι- 
ενντο μεγαλην, άξιοι τε εφασαν είναι σφ,εας ζημιωσαι. 
πυνϋανομενοι δε τους Μηδους τους μετά *Λρταβάζου 
φεύγοντας, τοντονς έδίωκον μέχρι Θεσσαλίης· Λακεδαι
μόνιοι δε ονκ εων φεχγοντας διωκεΐν. οΐ δε άναγωρη- 
σαντες ές την έωυτών τρυς τγγεμόνας της στρατιάς έδιω
ξαν εκ της γης. μετά δε Μαντινεας ηκον *Πλεϊοι. και 
ωσαύτως οι Τ/λίΤοι τοϊσι Μαντινευσι συμφορην ποίη
σα μενοι άπαλλάσσοντο* άπελϋόντες δε καί ουτοι τους 
ιγγεμόνας έδιωξαν, τα κατά Μαντινεας μεν και 7 1).εΙονς 
τοσαΰτα.

78. Εν δέ Πλαταιησι ίν τω σίρατοπέδω των Λιγι- 
νητέων ην Λαμπών δ J/υϋέω, Λιγινητέων τά πρώτα, oV 
ανοσιωτατον εχων λόγον *ίετο προς ΙΙαυσανΙην. άπι- 
κόμενος δέ σπουδί/ ΐλεγβ τάδε* %SL παί Κλεομβρότου, 
εργον ιργασταί τοι νπερψιΊς μέγα&ός τε και κάλλος, 
καί τοι Όεός παρέδωκε φυσάμε νον την * Ελλάδα κλέος 
καταϋέσϋαι μέγιστον ‘Ελλήνων των ημείς ϊδμεν. συ δε 
και τα λοιπά τά έπι τουτοισι ποίησον, οκως λόγος τέ 
σε εχΐ} ετι μέζων καί τις ύστερον φυλάσσηται των βαρ
βάρων μη νπάρχειν έργα ατάσθαλα ποιέων ές τους 
Ε)Χψας. Λεωνίδεω γάρ άπο&ανόντος έν Θερμοπυλτ/σι 
Μαρδόνιός τε και Ξέρξης άποτάμόντες την κεφαλήν 
άνεσταυρωσαν. τω συ την ομοίην άποδιδους έπαινον 
εξεις πρώτα μεν υπό πάντων Σπαρτιητέων, αυτις δέ και 
προς των ά)1ων‘Ελλήνων. Μαρδόνιον γάρ άνασκολό
πισα ς τετιμωρησεαι ές πάτρων τον σον Λεωνίδην. €0  
μέν δοκέων χαρίζεσϋαι ελεγε τάδε.

79. *0 <5* άνταμείβετο τοίσδε· yJ l ξείνε Λί/γινητα.
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το μ*τ evroeir τε xal προορατ άγαμοί σεν, γηόμης
u tr ia  ημάρττμας χρησττς. (ζάρας τόρ με ίχχ>ΰ ζαΐ 

. ' ' ' *· , • την πατρην χη* το εργοτ, (ς το μηδετ χατέβαλες παραι
τίων ττχρό itt/w ar^ oi, *βί ιςτ ταντα notes, φας aua- 
τστ με αχονσεσΡαι. τα πρεπ& μάλλον βαρβάρασι noti&v 
ηπερ Ελχησι * %at (χε*το*σι δε tniq Ροτίομετ. (γώ δ* 
ών τοντον ειτεχα μηη Μγττητχσι αδοψ* μήτε τοΓκτ* 
ταντα αρ&τχεταΓ οστοχρά δε μ α  Σπσρπηττοτ αρεστό- 
usror όσια ματ ποαειτ, όσια δε ται λεγεσ. M oriδ$ δε7 
τ« με πλενεις α μ α ρ τία , ψτμ* μεγάλος τεημωοησΡα*, 
φνχ^σί τε tjffi τωνδε στάριΡμητο*σ* τετίμφα* αντος 
τε gal οϊ άλλο* a  i r  Θερμσττνλτσι τελετήίσαηες. σν 
μότο* γγ* εχατ Ιόγοτ το*όνδε μήτε ηροστλΡςς ψο*γε 
μτμε σνμβονλενστςς, χόρ*ν τε tod* (or άπαΡάς.

80. Ο ματ ταντα άχονσας απαλλάσσετο* Παχσα- 
rtr/ς δε χηρτγμα πο*ησάμετος μτβετα άτηεσ&α* ττς λτϊης, 
σνγχομίζειτ (χζλενσε τονς είλωτας ία  χρτματα. οί δε 
στα το στρατόπεδοτ σχιδτάμετά ενρατχοτ σχητάς χτπε- 
στενά σμετσς χρνσω τα* άργνρω, χλίτας τε (ήίχρνσονς 
τα* (παργτρονς, χρτςττ̂ ρός τε χρνσίσνς χα* γ*άλας τε 
90* άλλα (χπόματα· σάχχονς τε (τι άμαζεων εηρ*σχοτ, 
ir  τοίσι λέβητες (<ςαίτοττο (τεόντες χρνσεο* τε χαϊ άρ~ 
γνρεο*’ οστό τε τωτ χεψέτων νεχρωτ (σχνλενοτ ςτέλιά τε 
τα* στρεπτονς το* τονς άχιτάχας (όντας χρνσεονς, (πελ 
(σΡητός γε ποαάλης λόγος (γηετο ονδε εις. (τΡαντα 
πολλά μεν χλεπτοντες (πωλεον προς τονς Μγττητας οί 
είλωτες, πολλά δε «τι άπεδείχτνσατ, οσα αντώτ ον* ο*α 
τε τρτ χρχηρα* · ώστε J^jtrrj^m οί μεγάλο* πλοντο* 
αρχήν (τΡεντετ (γίτοντο, οί Tor χρνσοτ άτε iorra χαλ- 
*ον δηΡετ παρά w r  a i i y y  ωντοντο.

i

232 HERODOTI



r

L I  H .  I X .  C A P .  7 9 82. 2 3 3

i

i

I

81. Σνμφορησαντες δε τά χρήματα και δεκάτην 
έξελοντες τω Ιν Λε)^ο7σι θεω, an ης δ τρίηονς δ χρυ- 
σεος ανετέ&η ο έπϊ του τρικαρηνου δφιος του χαλκέου 
έπεστεως αγχιστα του βωμού, y.ul τω tv ’Ολνμπίη θεω 
έξελοντες, απ ης δεκάπηχνν χάλκεον Λ ία άνέθηκαν, και 
τω έν Ισθμω θεω, an ης έπτάπηχυς χάλκεος Ποσε ιδέων 
έξεγένετο, ταυτα έξελδντες τα λοιπά διαιρέοντο και ϊλα- 
βον ικαστοι των άξιοι ησαν, και τάς'παλλακάς των Περ
σιών και τον χρυσόν και τον άργυρον και άλλα χρήματά 
τ8 και υποζύγια. uΟσα μίν νυν έξαίρετα τοίσι αρίστευ
σα σι αυτών έν Πλαταιησι έδό&η, ου λέγεται ηρδς ουδα- 
μών, δοκέω ύ’ ϊγωγε και τουτοισι δοϋηναι· ΓΙανσανίτ] 
δε ηανια δέκα έξαιρέΟη τε και έδόΰη, γυναίκες, 'ίπποι, 
ταλανια, καμηλοι, ως δε αϋτως και τά άλλα χρήματα.

82. Λέγεται δε και τάδε γενέσθαι, ώς Ξέρξης φευ- 
γων έκ της Ελλάδος Μαρδονίοι την κατασκευήν κατα- 
λίηοι την έωντου * ΙΙαυσανίην ών δρίοντα την Μαρδονίου 
κατασκευήν χρυσοί τε και άργυροι και παραπετάσμασι 
ποικίλοισι κατεσκενασμένην, κελεΰσαι τους τε άρτοκόηονς 
και τους οψοποιονς κατά ταυτά καθώς Μαρδονίοι δείπνον 
ηαρασκεναζειν. ώς δε κε)&υδμενοι ουτοι έποίευν ταυτα, 
ένΰαυτα τον Παυσανίην Ιδόντα κλίνας τβ χρυσέας κα\ 
άργυρέας ευ έστρωμένας και τραπέζας τβ χρυσέας καί άρ- 
γνρέα' και παρασκβυην μεγαλοπρεηέα του δείπνου, έκ* 
τΐλαγίντα τά προκείμενα άγαϋ ά κελεΰσαι έπϊγέλωτι τους 
έωυτου διηκδνονς παρασκευάσαι Λακωνικόν δείπνον. 
εις δε της -Οοίνης ποιηθείσης ην πολλον το μέσον, τον 
ΙΖαυσανίηρ γέλασαν τα μεταπέμψασΟαι των 'Ελλήνων 
του£ στρατηγούς, συνελ&όντων δέ τούτων ειπείν τον 
Παυσανίην, δεικνυντα ές έκατέρην του δείπνου την ηα-
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ρασκενην * Λνδρες ΙΟΧτγνες, των δε έΐνεχά ίγώ νμεας 
σχΎΐιγαγον, βονΧόμενος υμίν τον Μη δον την άφροσννην 
δεϊξαι, ος τοιηνδε δίαιταν εχων ηλ&ε ίς ημέας οντω 
δΐζνρην έχοντας αηαιρησόμενος. Ταντα μεν Παυσανίην 
άγεται είηειν προς τονς στρατηγούς των ‘ΕΧληνων.

83. Υστερο) μίντοι χρονω μετά ταντα καί των 
Πλαταιεων ενρον συχνοί χϊτριας χρυσόν χαϊ άργυρον 
ναι των -άλλων χρημάτων, έφάνη δε χαί τάδε ύστερον 
ιτι τούτων · των νεχφών τιεριψιΧω&εντων τ ας σάρκας 
( σννεφορεον γαρ τά οστεα οι ΠΧαταιέες ίς ενα χώρον) 
ενρε&η κεφαλή ονχ εχονσα ψαφην ονδεμίαν, άΧΧά ίξ  
ένος έονσα οστέον’ ίφάνη δε χαι γνά&ος, χαι το άνω 
της γνα&ου, εχονσα οδόντας μουνοψυεας, εξ ένος δ στ ίου 
τι όντας, τους τε οδάντας καί τους γομφίους* χαι τΐεντα· 
ττηχεος άνδρος οστεα ίφάνη.

84. ΕτιεΙ τε δε Μαρδονίον δεντερτ} ημέρρ ο νεκρός 
ηφανιστο, νη οτεν μεν άν&ρωηων, το άτρεχες ονχ ϊχω 
ειηέίνj ηοΧΧονς δέ τινας ηδη χαι τταντοδαπονς ηχούσα 
&άψαι Μαρδονίον, χαι δώρα μεγαΧα οιδα Χάβοντας 
ττοΧΧους παρά *Λρτοντεω του Μαρδονίον ηαιδος διά 
τούτο το εργον* οστις μίντοι ην αυτών 6 νηεΧομενάς τθ 
χαΐ ίΧαψας τον νεκρόν τον Μαρδονίον, ου δύναμαι 
ατρεχίως ττνΰίσ&αι. έχει δέ τινα φάτιν χαι Λιονυσο- * 
φάνης, άνηρ ’Εφέσιος, &άφαι Μαρδονίον. αΧλ* ο μεν 
τροηω τοιοντο) ίτάφη.

85. Οι δέ 'ΕΧληνες ώς ίν ΙΐΧαταιησι την Χηίην διεί- 
λοντο, Χ\Χαητόν τους έωντών χωρίς έκαστοι. Λακεδαι
μόνιοι μεν τριξάς ίηοιησαντο Οηχας* εν&α μεν γονς 
ιρίνας έ&αψαν, των χαι ΙΙοσειδωνιος καί ’Λμομφάρετος 
η σαν χαι Φιλοχυων τε χαί ΚαΧΧικράτης. ίν μέν δη ειί
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τών τάφων ησαν οι ίρένες, έν δέ τώ έτεροι οί άλλοι 
Σπαρτιηται, έν δέ τω τρίτοι οί εΌχοτες. Οντοι μεν οντω 
Id απτόν, Τεγεηται δέ χωρίς πάντας άλίας, και ^Αθη
ναίοι τους έωυτών δμον, και Μεγαρέες τε και Φλιασιοι 
τους υπό της ίππου διαφθαρέντας. Τούτων μέν δη 
πάντων πληρεες έχένοντο οί τάφοι· των δέ άλλων όσοι 
χαι φαίνονται έν Πλατ α ιμ σι έοντες τάφοι, τούτους δέ, 
ώς έχω πυνθάνομαι, έπαισχννομένονς τμ άπεστο7 της 
μάχης έχάστονς χώματα χώσαι χεινα των έπιγινομένων 
ε'ίνεχεν ανθρώπων, έπει και Αιγινητίων έστι αυτόθι χα- 
)&όμενος τάφος, τον έχω ακούω και δίχα ετεσι ύστερον 
μετά, ταύτα δεηθέντων των Αιγινητέων χώσαι Κλεάδην 
τον Αυτοδίκου άνδρα ΙΙλαταιέα, πρόξεινον έόντα αυτών.

80. \Ω.ς δ' άρα έθαψαν τους νεκρούς έν ΙΙλαταιμσι 
οί'Ελληνες, αύτίκα βου)^υομένοισί σφι έδόχεε στρατεύ- 
εσθαι έπι τάς Θήβας χαϊ έξαιτέειν αυτών τούς μηδί- 
σαντας, έν πρώτοισι δέ αυτών Τιμηγενίδην χαι *Ατταχι
νόν, οϊ άρχηγέται άνά πρώτους ησαν ην δέ μη έκδιδώσι, 
μη άπαν'ιστασθαι από της πόλιος πρότερον η έξέλοισι.

. ώς δέ σφι ταΰτα ΐδοξε, οντω δη ένδεχάτμ η μέρη από 
της συμβολής άπιχόμενοι έπολιόρχεον Θηβαίους, κελεν- 
οντες έχδιδόναι τους άνδρας· ού βουλομένων δέ των 

| Θηβαίων έχδιδόναι, την τε γ ψ  αυτών εταμνον χαι 
|· προσέβαλλον προς το τείχος.
!; 87. Και ού χάρ έπαύοντο σινόμενοι, είκοσι μ ημέρμ
* ελεξε τοίσι Θηβαίοισι Τίμηγενίδης τάδε· "Ανδρες Θη

βαίοι, έπειδη ούτω δέδοχται τοίσι"Ελλησι, μη προτερον 
άπαναστηναι πολιορχέοντας η έξέλωσι Θήβας η ημέας 
αύτοϊσι παραδώτβ, νυν ών ημέων εΐνεχα γη η Βοιωτίη 

. πλέω μη άΐ’απλησμ, αλλ’ ει μεν χρημάτων χρη'ίζοντες
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πρόσχημα ήμεας εξαιτίονται, χρήματά σφι δώμεν ix τον 
κοινού’ συν γάρ τω χοινω και έμηδίσαμεν, ουδέ μούνοε 
ήμίες * el δε ήμεων άλη&ίως δεόμενοι πολιοοκΐονσι, f 
ημείς ημεας αντονς ig άντιλογίην παρίξομεν. Κάρταί^ 
τβ ιδοξε bv λέγειν χαι Ις καιρόν, αντίχα τε ίπεκηρνκεν-Α  ̂
οντο προς Πανσανίην οί Θηβαίοι χΗλοντες εκδιδόναι 
τονς ανδρας.

88. fig δε ώμολόγησαν έπί τοντοισι, 'Λτταγϊνος
μεν έχδιδρησχει ix τον άστεος, παϊδας δε αίσον άπα- 
χ&έντας ΤΙανσανίης άπιλνσε της αΐτίης, φας τού μηδι
σμόν ίιαϊδας ονδεν είναι μεταιτίονς. τοι*? δε ά)./.ονς 
ανδρας τονς έξέδοσαν οι Θηβαίοι, οί μεν {δόχεον αντι- 
λογίης τε κνρήσειν χαι δη χρήμα σι έπεποί&εσαν διω- 
\Ηεσ&αΐ' ο δε ώς παρ&αβε, αυτά ταντα υπονοιών την 
στρατιήν την των συμμάχων αττασαν άττηκε χαι έχείνονς·) ί  
άγαγών Ις Κόριν&ον διέφ&ειρε. Ταντα μεν τα 
Πλαταιμσι χαι Θηβησι γινόμενα. If

89. 'Λρτάβαζος δέ ό Φαρνάχεος φενγων ίχ ΠΧα- J'' 
ταιεων χαι δη πρόσω ίγενετό. άπιχόμενον δε μιν otJ,1 
Θεσσαλοι παρά σφεας ini τε ξεινια έχάλεον χαι
τενν περί τής σσρατιής τής άλλης, ονδεν /πιστάμενοιψ' 
των Ιν Πλαταιήσι γινομένων. ό δε *Αρτάβαζος, 
ότι εϊ έ&έλει σφι π α σαν την αλη&ηιην των αγώνων ει- 
πείν, αυτός τε κινδυνεύσει άπολίσ&αι χαι ό μετ’ αυτούς 
στρατός ( Ιπι&ησεσ&αι γάρ οί πάντα τινά οιετο πυν-δ* 
χλανόμενον τα γεγονότα), ταντα ίχλογιζόμενος ovril·  
προς τονς Φώκιας έξηγόρενε ονδεν, προς τβ τονς Θεσ- 1* 
σαλονς ΐλεγε τάδε· ’Εγώ μιν, ώάνδρες Θεσσαλοι, ώςΜ* 
ορατέ, ίπείγομαί τε χατά την ταχίσιην ίλών ές Θρηίχην§* 
χαι σπονδήν ϊχω, πεμφδίις χατά τι π ρήγμα ix τον.Λ (

r
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j tf  στρατοπέδου μετά τώνδε * ,αντος δε νμϊν Μαρδόνιος και 
_ό στρατός αυτόν οντος κατά πόδας έμευ έλαννων προσ- 
δόκιμός έστι. τούτον κα\ ξεινίζετε και ευ ποιενντες 
φαίνεσβε· ον γάρ νμϊν ές χρόνον ταντα ποιενσι μετα
μελήσει. Ταυτα δε ειπας απέλαυνε σπονδή την στρα-
τιην διά Θεσσαλίης τε και Μακεδονιης ιΟυ της Θρήΐκης, 
ώ? άληϋέως έπειγόμενος και την μεσόγαιαν τάμνων της 
όδον. και άπικνέεται ές Βυζάντιον, καταλιπών του 
στρατού τον εωυτου σνχνονς υπό Θρηικων τε κατακο- 
πέντας κατ οδόν κάϊ λιμώ σνστάντας και καματον έκ 
Βυζάντιον δε διέβη ιiXoloicu Οντος μεν οντω άπενό- 
στησε ές την *Λσίην.

90. Τΐ]ς δέ αυτής ημέρης τησπερ έν Πλ.αταιησι το 
τρώμα έγένετο, συνεκνρησε γενέσ&αι καί έν Μυχό).μ της 
9ΙωνΊης. έπει γάρ δη έν τη ΛηΧω κατέατο oV'EX).ηνες οι έν 
τη σι νηνσι άμα ΛεντνχΙδη τω Λακεδαιμόνιε) ά πικόμενοι, 
ηλιλόν σφι άγγελοι άπο Σάμον Λάμπων τε ΘρασνκΧέος 

fl'r και ’Λϋψαγόρης ’Λρχεστρατιδεω και 'ΐίγησίστρατος 
Λρισίαγορεω, πεμφθέιπες νπο ΣαμΙων λά(λρη των τε 
Ιίερσέων και τον τυράννου Θεομηστορος του °Λνδροδά- 

' μοτντος, τον. κατέστησαν Σάμον τυραιψον οι ΙΊέρσαι. 
έπεΧχλοιπων δε σφεων έπΊ τους στρατηγούς ιΧεγε ΙΙγη~ 
σίστρατος πολλά καί ποητοΤα, ώς ην μοννον ιδωνται 

* αντονς οι "ίωνες, άποστησονται άπο Ιίερσέων, και ώς 
οι βάρβαροι ουκ νπομενέονσΐ’ ην δέ και άρα νπομεΐ- 
νωσι, ουκ έτέρην άγρην τοιαντην ευρείν αν αντονς. 
&εονς τε κοινούς άνακαλέων προέτρεπε αντονς ρύσασίλαι 
άνδρας Ελληνας έκ δονλοσννης και άπαμυναι τον βάρ
βαρον. ενπετές τε αντοΐσι ίφη ταντα γίνεσ&αΐ' τάς τε 
γάρ νέας αυτών κακώς πλέειν και ουκ αξιόμαχους κεί-
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νοισι είναι- αντοί τε, ε ϊ τι νηοτηενονσι μη δολοι ανν 

' προαγοιετ, έτοιμοι είναι iv τη σι νηνσι τη σι ίχείνων άγό 
αετοί ομηροι είναι. ' %

91. *flg δε πο)λός ην λισσόμενος δ ξένος δ Σαμιος 
€/οετο Αεντνχίδη; , είτε τύ,ηδόνος εΊνεχεν θελων ττνθί- 
σ&αΐρ εΐτε και κότα σνττνχιην θεόν ποιενττος · 1fl ξεΐι 
Σαμιε, τI τοι το οννομα; δ δε είπε, '//γησίστρατός, ci 
δε νπαρπασας τον /πιλοιπον λόγον, ε ϊ τινα ορμητο λε 
γεν  ο /Ιγησιστρατος, είπε * Αίχομαι τον οιωνόν τόι 
/ίγησιστρατον, ώ ξεϊνε Σόι«β* σν £ε ημίν notes δχω 
οηττος τε δονς πίσττν άποπλενσεαι χα* οί σνχ σο*
τες όϊδε, η μην Σαμίονς ημίν προ&νμονς ϊσεσ&αι συμ
μάχους'.

92. Ταντό τε άμα ηγόρενε ναι το ϊογον προσηγε 
αντίχα γόο οι Σαμιοι πίστιν τε χα* όρνια inouvrji 
ογμμαχιη; ηεηι πρός τους Ελληνας. Ταντα δε ποιη- 
σαντες οΐ μίν απέπίεον μετά αχρεων γαρ έχελενε πλίε* 
τον'ϊ/γησίστρατσν, οιωνόν ίό  οννομα ποιείμενος- οι 
*Ελληνες ίπισχόντες ταντην την ημεαην τη νστεοαιι 
έναλλιερεοντο, μαντενομένον στρι Αηίίρόνου τον Ενηνίι 
ανδρός ’ΛπολλωΤιητεω, \4πολ).ωιίης δε της iv *Ιοτίω χόλ- 
πω, τ ου τον Πατίρα χατιΧαβε Ενηηον πρηγμα το/όπ

93. *Εθτι iv τη 'Λπολλωνίη ταντν ίρό ήλιον πρό
βατα, τατ ας μεν ημέρας β άγχεται παρά ποταμόν ος 
Λάχμωνος ονρεος φάι δια της Ιίπολλωνιης χωρης 4 
θάλασσαν παρ *Slρτχον λιμίνα, τα£ δε ννχτας αραιρη 
μίνοι άνδρες οι πλοντω τε χαι γίνεϊ δοχιμωτατοι ιώ\ 
άστων, οντοι φνίάσσοινι ενιαυτόν ϊχαστος’ περί ττολ·. 
Ιου γαρ δη ποιενπαι *ΑιΐθΧλωνχηται τα πρόβατα ταντι 
in θεοπροπίον τίνος. tv δί αντρω οπλίζονται από τ



7ΐολιος έκάς. ένθα δη τότε δ Ευηνιος ουτος αραιρημίνος 
έηώλασσε. καί κ.οτε αντου καταχοιμι]σαντος την φυλα
κήν παρελθόντες λύκοι ές το άντρον διέφθειραν των 
προβάτων ώς έξηκοντα. δ δε ώς έπηίσε, είχε σιγή και 
εφραζε ονδενί, έν νόω Ι'χων ηντικαταστησειν άλλα πρια- 
μένος, καί ου γάρ ελαθε τους :"Απόλλωνιητας ταυτα 
γενόμενα, αλλ* ώς έπυΰοντο, υπαγαγόντες μιν υπό δι- 
καστηριον κατέκρη’αν, ώς την φυλακήν καταχοιμησαντα, 
της δψιος στερηθηναι. έπεί τε δε τον Ευηνιον έξετό- 
φλωσαν, αυτίκα μετά ταυτα ούτε πρόβατά σφι ϊτικτε 
ούτε γη εφερε δμοίως καρπόν, πρόφαντα δε σφι εν τε 
Αοιδώνμ και έν Αεί^ροΐσι έγενετό, έπεί τε έπΐιρώτενν 
τους προφητας τδ αίτιον του παρεόντος κακού. οϊ δε 
τχυτόϊσι εφραζον ότι αδίκως τον φόλακον των Ιρών προ
βάτων Ευηνιον της διμιος έστέρησαν· αυτοί γάρ έπορ- 
μησαι τους λόχους, ου πρότερόν τε παυσεσθαι τιμώ- 
ρέοντες έκείνοι πριν η δίκας δώσι των έποίησαν ταυτας, 
τάς αν αυτός Ώ.ηται και δίκαιοι* τούτων δέ τελεομενών 
αυτοί δώσειν Ευηνίοι δόσιν τοίαυτην, την πολλούς μιν 
μακαριειν ανθρώπων ϊχοντα.

94. Τα μέν γρηστηρια ταυτα σφι έχρήσθη, οϊ δε 
*Απολλωνιηται απόρρητα ποιησάμενοι προέΰεσαν των 

! αστών άνδράσι διαπρηξαι. οι δέ σφι διέπρηζαν ώδε.
. κατημένου Ευηνίου εν θώκοι έλθόντες οι παρίζοντο καί 

λόγους α)Χονς έποιενντο, ές δ κατεβαινον συλλυπεόμενοι 
τώ πάθεϊ. ταότη δέ υπ άγοντες εϊρώτεον τίνα δίκην αν 
ε)λ)ΐτο, εί έθέλοιεν’Λπολλωνιηται δίκας υποστηναι δώσειν 

' των έποίησαν. δ δέ ουκ άκηκοως το θεοπρόπιον εΐλετο 
εϊπας, εϊ τίς οι δοίη αγρούς, των αστών όνομάσας τοΐσι 

. ΙπΙστατο είναι καλλίστους δυο κλήρους των έν τ?}’Απολ-
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ΪΜτίη, χί/ί οϊχησιν προς τοντοισι την rfitz ν.αϋ1στην 
έονσαν των Ιν xjj πόλι· τούζων de apq ίπήβολος γκ  ό
μενος τον λοιπόν αμήνηος είναι, και δίκην οι ταντην 
όποχρΰν γενομένην. Και ό μεν ταντα ελεγε, οι δε πάρ- 
εδροι είπαν νπολαβόντες· Ενηνιε, ταντην δίκην 'ΛτχοΧ- 
λωνιήται της έχτυφλώσιος έχτίνονσί τ οι χατα τα θεο- 
πρόπια τα γενόμενα. €Ο μεν δη προς ταντα δείνα 
έποιέετο, ένθεντεν πυθόμενος τον πάπα λόγον, ώς 
έξαποτηθείς * οι δε πριόμενοι παρα των έχτημένων 
διδονσι οι τα εΐλετο. καϊ μετά ταντα αντΙχα εμηντον 
μαντικήν είχε, ώστε και οννομαστός γενίσθαι.

95. Τοντον δη ο κΐηΐφονος ίων παίς τ ον Ενητίον 
αγόντων Κορινθίων, έμαντενετο rjj στρατί jj. ηδη δε xcu 
τάδε ηχονσα, ώς ό 4ηΐφονος έπιβατενών του Ενηνίσυ 
οννόματος έξελάμβαν,e in ι την 'Ελλάδα έργα, ονχ εών 
Ενηνίον παίς.

96. Τόίσι δε Έλίησι ώς έχά&ιέρησε, ανήγον τός
νέας έχ τής J ήλου προς την Σάμον. έπει δε εγένοντο
της Σαμίης προς Καλάμοισι, οι μεν αντον όοιιισάαενοι 
__ ' * <ΤΤ__-_ ' _ '_________  , * ,

Φοινίκων απήκαν'αποπλέειν. βονλενομένοισι γάρ σφι 
έδοκεε νανμαχίψ μη ποιέεσθαι * ον γαρ ών έδοχεσν 
όμοιοι είναι, ές δε την ήπειρον απεπλεον, οκως εωσι ίπό  
τον πεζόν στρατόν τον σφέτερον ιόντα έν τή Μνχαλ^, 
ός κύανσαντος Ζέρξεω καταλελειμμενος τον άλλον στρα
τόν 5Ιωνίην έηνλασσε* τον πλήθος μεν ήν εξ τριάδες, 
έστρατηγεε δε αντον Τήτράνης κάλΐέΐ re χλ) μεγάθύ  
υπερφέροψ Περσιών. υπό τοντον μεν δή χόν στρατόν



έβουλενσαντο χαταψυγόντες οι τον ναντιχον στρατηγοί 
ανειρνσαι τας νέας ν.αι περιραλεσϋαι ερχος, ερνμα των 
νέων ναι σφέων αυτών χρησφνγετον.

97. Ταντα βον)^νσάμενοι άνηγοντο. άπιχόμενοι δε 
παρά το των Ποτνιέων ιρόν της Μνχάλης έζ Γαίσωνά 
τε χαι Σχολοποεντα, τη Αημητρος ’Ελενσινίης έστι Ιρυν, 
το Φίλιστος 6 Πασιχλέος ιδρνσατο Νείλεω τω Κάδρου 
έπισπόμενος ini Μίλητον χτιστνν, έν&αυτα τάς τε νέας 
'άνείρνσαν χαι περιεβάλοντο ερχος χαι λίθων χαι ξύλων, 
δένδρεα έχχόψαντες ήμερα, χαι σχόλοπας περί το ερχος 
χατέπηξαν. χαι παρεσχεναδατο ως πολιορχησόμενοι χαι 
ώς νιχησυντες* in άμφότερα ίπιλεγόμενοι γάρ πάρε- 
σχβνάδατ ο.

98. Οι δε ’Ελληνες ώς έπυθοντο οΐχωχότης τους 
βαρβάρους ες την ήπειρον, ηχθοντο ώς έχπεφευγότων, 
έν άπορίη τε εϊχοντο ο τι ποιέωσι, είτε άπαλλάσσωνται 
οπίσω είτε χαταπλέωσι in  'Ελλησπόντου. τέλος δ1 ίδοζε 
τούτων μεν μηδίτερα ποιέειν, έπιπλέειν δέ ini τηΡ ήπει
ρον. παρασχενασάμενοι ων ες νανμαχϊην χαι αποβά
θρας χαι τά άλλα όσων εδεε, επλεον επι της Μνχάλης. 
inει δέ αγγου ιε έγίνοντο του στρατοπέδου χαι ουδεις 
έψαίνετ6 σφι έπαναγάμενος, άΜά ώρων νέας άνελχνσμέτ 
νας εσω του τειχεος, πολλόν δέ πεζόν παραχεχριμένον 
παρά τον αιγιαλόν, ivduvτα πρώτον μέν iv τη νήΐ πα- 
ραπλίων, έγχριμψας τω αιγιαλω τά μάλιστα, ΑεντνχΙδης

' υπο χηρνχος προηγόρενε τοϊσι *Ιωσι λίγων · Ανδρες 
νΙωνες, όσοι υμίων τυγχάνονσι inaxovovτες, μάθετε τά 
.λέγω' πάντως γάρ ουδέν συνησονσι ΙΙέρσαι τών εγώ 
υμιν έντέλλομαι, in εάν σνμμίσγωμεν, μεμνησθαί τινα 
χρη έλενΰερίης μέν πάντων πρώτον, μετά δέ τον σνν- 

Ηκιιοη. III. Ο '
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βήματος °Ιίβης. χαι τάδε ιστω χαι δ άχονσας νμίων 
προς τον inαχονσαντος. Jlvzog δέ οντος ιών τυγχάνει 
νόος τον πρηγματος χαι ο Θεμιστοχλέος δ in ’Αρτεμί
σια) · ή γάρ δη λα&οντα τα φτιματα τους βαρβάρους 
ψεΧλε τους *Ιωνας ηεΐσειν, η επειτα άνενειχ&έντα (ς 
τονς βαρβάρους ποιησειν άηίστονς τοίσι "ΕΧΧησι.

99. Λεντνχίδεω δε ταντα υπο&εμένον δεύτερα δη
τάδε inolew οί "Ελληνας· προσσχδντες τάς νέας άπέβη- 
σαν {ς τον αιγιαλόν. Και οντοι μεν (τάοσοντο, οι ίβ 
ΙΙίρσαι ως ειδον τους ”Ελληνας παρασκευαζόμενους Ις 
μάχην χαι τοίσι *Ιωσι παραινεσαντας, τούτο μεν νπο- 
νοησαντες τονς ΣαμΙονς τα *Ελλήνων φρονέειν άπαιρε- 
ονται τα όπλα. οι γάρ ων Σαμιοι άπιχομένων ’Αθηναίων 
αιχμάλωτων iv τη σι νηυσι των βαρβάρων, τονς ελαβον 
άνά την Αττικήν Αλειμμένους οι Σέρξεω, τοντονς Ιυσά- 
μενοι τιαντας άηοηίμηονσι Ιηοδιάσαντες ίς τάς *Α&η- 
νας* των εϊνεχεν ονχ ήχιστα νποψίην εχον, πενταχόσιας 
χεφαλάς των Σέρξεω ηολεμίων λνσάμενοι. τούτο δε-τάς 
δίοδον? τάς ές τάς χορνφάς της Μνχάλης φερονσας 
προστασσονσι τοίσι ΜιλησΙοισι φνλάσσειν ως έπιστα- 
μένοισι δϊι&εν μάλιστα την χωρην · inolew  δε τούτον 
εϊνεχεν, \να έκτος τον στρατοπέδου εωσι. τοντονς μεν 
Ιωνων, τοίσι χαϊ χατεδάχεον νεοχμδν άν τι ποιέειν δν- 
ναμιος ίπιλαβομενοισι, τρδηοισι τοιουτοισι ηροειγνλάσ- 
σοντο οι Πέρσαι, αυτοί δε σννεφδρησαν τα γέρρα ίρχος 
εΙναΙ σφι. %

100 . *J2g δε αρα ηαρεσχενάδατο τοίσι "ΕλΧησι, 
ηροστμσαν προς τους βαρβάρους. Ιονσι δέ σφι φημη τβ 
έσίητατο ίς τδ στριπάντεδον ηάν χαι χηρνχψον ίφάνη 
in i τής χνματωγης XBtfOvOV ή δέ φημη διηΧ&ε σφι ωδε,

If*
r

‘ ft 
tr

V

χ

ati

r

i



243

S
•φ
$

$

I;

ί
1
ί
*$
r

i

<■

LIB. IX. CAP. 98 102.

ώς oi "Blrpeq τψ  Μαρδονίον στρατιην νικώεν iv Βοιω- 
τοίσι μάγο μεν οι. δηλα δη πολλοΊσι τεκμηρίοισί ίστι τα 
&ε~α των πρηγμάτων, el και τότε της αυτής ημίρης 
σνμπιπτονσης του τβ tv ϋλαταησι και τον iv Μυκάλη 
μέλλοντος ϊσεσ&αι τρώματος φτ\μη τοίσι “Ελλησι τοίσι 
ταυτη ίσαπίκετο, ώστβ χλαρσησαί τβ την στρατιην πολ
λά) μάλλον καί (&ϋ*ιν προ&νμόιερον κινδυνενειν.

101. Και τδδβ Ετερον συνίπεσβ γενόμενον, Λημη- 
τρος τεμίνεα ’Ελενσινίης παρά άμφοτέρας τάς σνμβολάς 
είναι· και γάρ δη iv rjy Πλαταάδι παρ αυτό το Λημη- 
τριον ίγίνετο, ώς vat πρδτερόν μοι ειρηται, η μάχη, καί 
iv Μνκάλη e/ιβλλβ ώσαντως εσεσ&αι. γεγονίναι δε νίκην 
τον μετά ϋανσανίεω Ελλ.ηνων όρΟώς σφι η ψ*ΐμη σνν- 
ίβαινβ ίλ&ονσα · το μίν γάρ iv Πλαταιησι πρώι ιτι της 
ημίρης ίγίνετο, το δε iv Μνκάλη περί δειλήν, ότι δε της 
αντης ημίρης σννίβαινΒ γίνεσ&αι μηνάς τβ τον αυτόν, 
χρδνω ον πολλώ σφι ύστερον δηλα άναμαν&άνουσι 
ίγίνετο. ην δε άρρωδίη σφι πρ'ιν την φημην ίσαπικέ- - 
α&αι, οντι περ\ σφίων αυτών οντω, ώ? των ‘Ελλήνων, 
μη περί ΜαρδονΙο) πταίση η Ε̂Ό.άς. ώς μ ήτοι η κληδών 
αντη σφι ίσίπτατο, μά)λόν τι και ταχυτερον την πρό
σοδον ίποιευντο. οι μίν δη ‘‘ΒΧψες και οι βάρβαροι 
εσπένδον ίς την μάχην, ώς σφι και αι νήσοι και δ *£λ- 
λ^σποντος άε&λα προίκειτο.

102. Τοίσι μίν νυν *Α&ηναίοισι και τοίσι προσεχίσι 
τούτοισι τεταγμενοισι, μίχρι κου των ημίσεων, η όδος 
ίγίνετο κατ αιγιαλόν τβ καί άπεδον χώρον, τοίσι & 
ΛακεδαιμονΙοισι καί τοίσι ίπεξης τοντοισι τεταγμενοισι 
κατά τβ χαράδρην καί ονρεα. iv oj δε oi Λακεδαιμόνιοι 
ηεριηισαν, οντοι οι έπι τω έτεροι κίρεϊ [Ιτι] καί δη
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/μαχοντο. to ,' μεν νυν τοΊσι Πΐρσησι ορ&ισ rtr  τai 
γόρρα, ημυνοντό re wri otdtr ελασσον ύχον rjj μάχη* 
irte» δε T6tv Α&ηναΙων χαί των προσεχεων ο στρατός  ̂ χ> 
οχως ιωνιών γετηται ro εργον χαι μη Ααχεδαιμονίων/ ψ- 
παραχελενσαμενοι έργου εΤχοπο πρόθυμότερον, ένθεν-* 
rev ηδη έτεροι οντ ο το πρΐγμα. διωσάμενοι γάρ τόι » 
γέρρα οντοί μερομετοι έσέπεσον άλίες (ς τονς Πίς,σ 1 
oi δε δεξσμενοι χαι χρόνον συχνόν αμυνόμενοι τί 
εεμνγον ές τό τείχος. ’Αθηναίοι δε χαι Κορίνθιοι xaJf 
Σιχνωηοι χαι Τροιζηηοι (οντ οι γάρ ησαν (πεζής τετα-Ι$. 
γμόνοι) αχτεπυτη όμ εν οι συνεσέπκττον (ς το τείχος. ώιΚ 
Si χαι το τείχος άραίρητο1 οντ ετι προς άλχτγ 
ποντο oi βάρβαροι» προς φνχrtv re όρμέατο οι άλλο 
ηϊην Περσιών, οντ οι δε wort ολίγους γινόμενοι (μάχ 
το τοίσι αιει (ς τό τείχος (σπίπτονσι 'Ελλήνων, χαι τώ 
στρατηγών των Περσινών διο μεν άποφενγουσι, δυο 
τελβντώσΐ' ’Αρταν/της μεν χα ι’ίθαμίτρης τ ον ravrixt 
στρατηγίοντες άπογευγονσι, Μαρδίνι^ς δε χαι ο τ 
πεζόν στρατηγός Τιγράνης μαχόμενοι τελεντώσι.

103. Ϊ η  δε μαχομενων των Περσιών άπίχοχτ* 
Ααχεδαψόνιοι χαι οι μετ’ αυτών χαι τά λοιπά συνδα 
χείριζον. ιπεσον δε χαι αυτών των 'Ελλήνων συχνοί (τ 
χλαΰτα» άλλοι re χαϊ Σιχνωηοι χαι στρατηγός Περίλε 
των δε Σαμίων οί στρατευόμενοι (όντας te iv τω στρα 
τοπίδιο το» β/ηδιχώ ναι απαραιρημότοι τα οπλαΎ ώ 
etdor αντίχα χατ άρχάς γινομενην όιεραλχεα την μά4 
ερδον όσον (διαεατο προσωςελεειν (θόλοντες τόίσι'Ελ 
λησι. Σαμίους δε ίδόντες οί άλλο^Ιωνος άρζνντ 
οντω δημαι αυτοί άποστάηες από Περσιών (πόθεττ 
τοίσι βαρβάροισι.
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104. Μιλησίοισι δέ προσετέταχτο μέν των Περσιών 
τάς διόδους τηρείν, σωτηρίης εΐνεχά σφι, ώ? ην άρα 
σφέας χαταλοχμβάνη out περ χατέλαβε, ί'χοντες ηγεμόνας 
σώζωνται ές τας χορνφάς της Μνχάλης. έτάχ-Οησαν μεν 
νυν έτιϊ τούτο τό πρηγμα οι Μιλησιοι τούτου τβ εϊνεχεν,

: καί ίνα μη τΐαρεόντες έν τω στρατοπέδω τι νεοχμόν 
ποιέοιεν · όί δε παν το Εναντίον του προστεταγμένου 
έποίεον, άλλας τβ χατηγεόμενοί σφι οδούς φευγονσι, αί 

I δη εφερον Ις τους πο^μίονς, χαί τέλος αντοΐ σφι έγί- 
νοντο χτεΐνοντες πολεμιοηστοι. ου τω δη τό δεύτερον 
*ΙωνΙη από Περσιών άπέστη.

' 105. jΕν δε ταύτη τη μάχη 'Ελλήνων ηρίστευσαν
!,* Αθηναίοι, χαί 1 Αθηναίων ‘Ερμόλνχος ό ΕύΟύνον, άνηρ 

; παγχράτιον έπασχησας. τούτον δέ τον 'Ερμόλνχον χα-
• τέλαβε ύστερον τούτων, πολέμου έόντος *ΛθηναΙοισΙ τβ
• καί ΚαρυστΙοισι, έν Κύρνω της ΚαρνστΙης ,χώρης άπο- 
. Ό αν όντα έν μάχη χεϊσ&αι έπί Γεραιστω. μετά δέ *Λ&η- 
j ναΐονς ΚορΙν&ιοι χαι Τροιζηνιοι χαι Σιχυώνιοι ηρί- 
| στενσαν.
ί 106. ΕπεΙ τε δε χατεργάσαντο οί "Ελληνες τους 

ποΜονς , τους μέν μαχομένους, τους δ έ χαί φεύγοντας, 
^  I των βαρβαρών, τας νέας ένέπρησαν χαί τό τείχος άπαν, 

'rffih/ιψ  ληιην προεξαγαγόντες ές τον αϊγιαλόν, χαϊ &ησαν- 
·, ρους τινας χρημάτων ευρον, έμπρησαντες δέ τό τείχος 
i  χαί τάς νέας άπέπλεον. άπιχόμενοι δέ ές Σάμον οί "Ελ- 
J ληνες έβονλεύοντο περί άναστάσιος της *ΙωνΙης, χαί όχη 
I χρεών εϊη της *Ελλάδος χατοιχίσαι της αυτοί έγχρατέες 
ί- ησαν, την δέ *Ιωνίην άπείναι τοίσι βαρβάροισΐ' άδννα~ 
I τον γαρ έφαίνεχό σφι είναι έωυτονς τε *ΐώνων προχατη-
•  σ&αι φρονρέοντας τον πάντα χρόνον, χαί έωντών μη

Ια,
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προχατημενων *Ιωνας ονδεμίαν ίλπίδα είχον χαιρονταςι 
προς των Περσιών άπαλλάζειν. προς ταντα Πελοπον-· 
νησιών μεν τοΊσι ίν τΟμ  ίονσι ίδόχεε ιών μηδισάντωνϊ 
ίΦνίων των 'Ελληνιχών τα ίμπόρια ίξατ'αστησαντας ι 
δούναι την χώρην "ίωσι ίνοιχησαι, 'ΛΦηναίοισι δε ονχ 
ίδόχεε αρχήν 'ίωνίην γενεσΦαι άνάστατον, ονδε Πελο- 
ποννησίοισι περί των σφετερών αποιχιεων fiovhieiv. 
αντιτεινοντων δέ τούτων προΦνμως εΐξαν οί Πελοπον- 
νησιοι. χαι ούσω δη Σαμίονς τε χαι Χίονς χαι Αεσβίονς 
χαϊ τους άλλους νησιώτας ο* ετνχον σνστρατευόμενοι. 
τοΊσι 'Έλίησι, ίς το σνμμαχιχδν ίποιησαντο, πίστι ΧΜΙ 
χαταλαβοντες χαϊ δρχίοισι, ίμμενειν τε χαι μη άποστη- 
σεσ&αι. τοντονς δε χαταλαβοντες δρχίοισι επλεον τας ■ 
γέφυρας λύσοντες* ετι γαρ ίδόχεον έντεταμενας ενρησειν. 
οντοι μεν δη in' ‘Ελλήσποντον επλεον. ϊ

107. Των δε αποφνγδντων βαρβάρων ίς τα άχρα τε I  
της Μνχάλης χατειληΦεντων, ιόντων ον πολλών, ίγίνετο *1 
χομιδη ίς Σαρδις. πορενομενων δέ χατ* δδδν Μασίστης 
ο ΑαρεΙον παρατυχών τώ πά&εΐ τω γεγονότι τον στρα
τηγόν *Αρτανντην ελεγε πολλά τε χαϊ χαχά, άλλα τε χαϊ 
γνναιχος χαχίω φας αυτόν είναι τοιαντα στρατηγησαν- 
τα, χαι άξιον είναι παντός χαχον τον βασιλεος οΊχον 
χαχωσαντα. παρα δέ τόίσι Πίρσησι γνναιχος χαχίω 
άχονσαι δεινός μέγιστος ίστι. δ δέ, ίπει πολλά ηχούσε, 
δεινά ποιενμενος σπάται ίπι τον Μασίστην τον άχινά- 
χεα άποχτέϊναι Φίλων, χαϊ μιν ίπιΦέοντα φρασχλεις 
Σειναγόρης δ Πρηζίλεω, άνηρ ‘Λλιχαρνησσενς, οπισΦε ; 
έστεώς αυτού *Λρτανν\εω, αρπάζει μέσον χαι ίξάρας παίει \ 
ίς τη'ν γην* χαι ίν τοντω οι δορυφόροι οί Μφσίστεω 
προεστησαν. δ δέ Σειναγόρης ταντα ίργάσατο χάριτα
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αντω τε Μασίστη τι&ίμενος χαι £έρξη , έχσώζων τον 
άδελφεόν τον έχείνον* καί διά τούτο το εργον Σειναγό- 
ρης Κιλιχίης πάσης ηρξε δόντος βασιλέος. των δε κατ’ 
δδδν πορενομένων ονδέν ετι πλέον Ιγένετο τοντων, άλλ* 
άπιχνέονται ές Σαρδις. έν δέ τησι Σάρδισι έτνγχανε έων 
βασι)&νς έξ έχείνον τον χρόνον, έπεί τε έξ ηνίων 
προσπταίσας τη νανμαχίη φυγών άπίχετο.

108. Τότε δη έν τησι Σάρδισι έων άρα ηρα της 
Μασίστεω γνναιχος, έονσης καί ταντης έν&αντα. ώς δέ 
6ί προσπέμποντι ονχ έδννατο χατεργασ&ηναι, ουδέ 
§!ψ προσέφερε προμηΰεόμενος τον άδελφεόν Μασί- 
στψ. τωντό δε τοντο είχε καί την γνναϊκα· ου γάρ 
έπίστατο βίης ον τενξομένη. έν&αντα δη Εΐρξης έργο· 
μένος των άλλων πρησσει τον γάμον τούτον ται παιδί 
τοί εωντον Ααρείω &νγατέρα της γνναιχος ταντης και 
Μασίστεω, δοχέων αντην μάΜ,ον λάμψεσ&αι, ην ταντα 
ποίηση, άρμόσας δέ χαι τά νομιζόμενα ποιησας άπη- 
λαννε ές Σονσα. έπει δέ έχεϊσε άπιχετο χαι ηγάγετο ές 
έωντον Ααρείω την γνναϊχα, οντω δη της Μασίστεω μεν 
γνναιχος έπέπαντο, ο δέ διαμειψάμενος ηρα τε καί έτν- 
γχανε της ΑαρεΙον μεν γνναιχος, Μασίστεω δέ &νγα- 
τρος * οννομα δε τη γνναιχι ταντη ην *Αρτανντη.

109. Χρονον δέ προϊόντος άνάπνστα γίνεται τρόπω 
τοιωδε. έξνφηνασα *Λμηστρις η ΙΞέρξεω γννη φάρος 
μιγα τε χαι ποιχίλον χαι &έης άξιον διδοΧ £έρζη. 6 δβ 
ησ&εις περιβάλ)#ταΙ τε καί ϊρχεται παρά την *Αρτανν- 
την. ησ&εις δέ καί ταντη, έχέλ^νσε αντην αϊτησαι ο τι 
βονλεταί οί γενέσ&αι άντι των αντω νπονργημένων 
παντα γαρ τενξεσ&αι αίτησα σαν. τη δέ χαχώς γάρ 
εδεε πανοιχίη γενέσ&αι, προς ταντα είπε Εέρζη * Αωσεις
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μοι τ ο άν σε αίτησα; 6 δέ παν μάλλον δοχίων κείνην 
αιτησαι νπισχνίετο χαϊ ώμο σε. η δέ, ώς ώμοσε, α<ϊβώ$1 
αίτΰι το φάρος. Σερξης δε παντόιος ίγίνετο ον βσνλό-1 . 
μένος δούναι, χατ άλλο μεν ονδέν, φοβεόμενος δε *ΛμτΓ * 
στριν, μη χαϊ πρϊν χατειχαζονση τά γινόμενα οντω 
ίπενρε&η πρησσων * αλλά πόλις τβ έδίδον χαϊ χρυσόν 
άπλετον χαϊ στρατόν τον εμελλε ονδεϊς άρξειν άλλ’ ip]' 
ίχείνη * Περσικόν δε χάρτα ό στρατός δώρον. άλλ* ον 
γαρ ϊπει&ε, διδοί τό φάρος, η δε περιχαρής έονσα τφ 
δώρα έφόρεε τβ χαϊ άγάλλετο.

110. Και η *Λμηστρις πνν& άνεταI μιν εχονσαν/ ‘ 
μα&ονσα δέ τό ποιενμενον τη μεν γυναιχι ταντη ονχι 
είχε εγχοτον, η δέ (λπίζονσα τψ  μητέρα αντης είναι aU - Τ 
τίην χαϊ ταντα ίχείνην πρησσειν, τη Μασίστεω γνναιχλ 4 
(βονλενε όλε&ρον. φνλάξασα δέ τον άνδρα τον έωντης ij" 
Σίρξην βασιλψον δειπνον προη&ψενον (τούτο δέ τό 
δέΐπνον παρασκευάζεται άπαξ τον ένιαντον, ίν ημερη 
τη ίγενετό βασιλεύς* οννομα δέ τω δειπνώ τοντω IIερ- 
σιστϊ μ& τνχτά, κατά δέ την 'Ελ).ψων γλώσσαν τέλειον 
τότε χαϊ την κεφαλήν σμάται μοννον βασιλεύς χαϊ Πίρ· 
σας δωρεεται), ταυτην δη την ημέρην φύλαξασαη*Αμη- 
στρις χρηζει τον Σερξεω δο&ηναΐ οι την Μασίστεω γυ
ναίκα. ό δέ δεινόν τβ χαϊ άνάρσιον έποιίετο τάστο μεν 
άδελφεον γννάίχα παραδονναι, τούτο δέ άναιτίην έονσαν 
τον πρι'ιγματος τούτον* σννηχε γάρ τον εϊνεχεν έδεετο.

111. Τίλος μίντοι έχείνης τβ λιπαρεονσης χαϊ νπό 
τον νόμου (ξεργόμενος, οτ4 ατνχησαι τον χρηζοντα ον 
σφι δυνατόν Ιστι βασιληΐου δείπνου προχειμενου, χάρτα 
δη άέχων κατανεύει, χαϊ παραδονς ποιίει ώδε* την μεν 
χελθνει noiietv τά βούλεται, ό δέ μεταπεμψάμενος τον
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άδε)/ρεόν λέγει τάδε · Μασίστα, συ εΊς Ααρείου τε ποΓις 
καί (μός άδελφεός' προς δ* ετι τοντοισι καί εις άνηρ 
άγαθος. γνναιχι δέ ταντη τη νυν σννοικέεις μη συν οι- 

,κεε, άλλα τοι αντ αυτής έγώ δίδωμι θυγατέρα την (μην. 
τανττ] σννοίκεβ * την δέ νυν έχεις, ον γάρ δοκέει (μόί, 
μη έχε γυναίκα, ο δέ ΜασΙστης άποθωνμάσας τά λε- 
γομενα λέγει τάδε* SL δέσποτα, τίνα μοι λόγον λέγεις 
άχρηστον, χελωνών με γυναίκα, έκ της μοι παιδες νεηνίαι 
τέ εϊσι καί θυγατέρες, των καί συ μίαν τω παιδί τω 
σεωντου ηγάγεο γυναίκα, αυτί] τέ μοι κοιτά νόον τυγχά
νει κάρτα έονσα, ταντην με κελεύεις μετέντα -θυγατέρα 
την σεωντον γημαι; έγώ δέ, βασιλεύ, μέγα μέν ποιεΰμαι 
άξι εν μένος θνγατρός της σης, ποιήσω μέντοι τούτων 
ουδέτερα, συ δέ μηδαμώς βιώ πρηγματος τοιουδε δεό- 
ιιενος’ άλλα τη τε ση θνγατρί άνηρ άλλος φανησεται 
έμεν ονδέν ησσων, έμέ τε ία γνναιχι τη (μη σννοικέειν. 
Ο μέν δη τοιοντοισι αμείβεται, Ξέρξης δέ θνμωθείς 
λέγει τάδε’ Ον τω τοι, Μασίσ τα, πέπρηκται* οιίτβ γάρ 
αν τοι δοΐην θυγατέρα την έμην γημαι, ο ντε (κείνη 
πλευνα χρονον συνοικήσεις, ώς μάθης τά διδόμενα δέ- 
κεσθαι. Ο δε ως ταντα ηχούσε, εέπας τοσόνδε έχώρεε 

f έξω· Θέσποτα, ου δέ) κώ με άπώλεσας.
112. 'Εν δέ τούτοι τω διά μέσου χρόνω, έν τω Ξέρ- 

. ξης τω αδελφεζ) διελέγετο, η "Αμηστρις μεταπεμψαμένη 
, τους δορυφόρους του Ξέρξεω διαλυμαίνεται την γυναίκα 
y την Μασίστεω * τους τε μαστούς άποταμονσα κνσϊ 
§προέβα)£, καί ξίνα καί ωτα καί χείλεα καί γλώσσαν (κ· 
ρ τάμουσο. ές οίκον μιν αποπέμπει δια)&λυμασμέ\*ην.
|  113. *0 δέ ΜασΙστης ονδέν κω άκηκοώς τούτων,
ίΐϋ.πόμενος δέ τΐ οι κακόν είναι, (σπίπτει δρομω ές τά
I
■ίί Λ . *
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οικία, ίδών δε διεφ&αρμένψ τψ  γννανχα, αντίκα μετά 
ταντα σνμβονλενσάμενος τόΐσι παισι έπορενετο ές Βάκ- 
τ ga συν τβ τοίσι ίωντον νίόΐσι και δη κον τι σι καί άλ- 
λοισι ώς άποστησων νομόν τον Βαχτριον καί ποίησών 
τα μέγιστα κακών βασιλλα. τάπερ αν καί έγένετο, ώ$ 
έμοί δοκέειν, εΐπερ εφ$η άναβάς ές τονς ΒακτρΙονς καί 
τους Σάκας- καί γάρ ϊστεργόν τέ μιν και ην ύπαρχος 
των Βακτρίων. αλλά γάρ Σερξης πνεόμενος ταντα 
(κώνον πρησσοντα, πίμψας (η αντον στρατιην έν τ;η 
οδω κατέκτεινε ανιόν τβ {κείνον καί τονς παίδας αντον 
καί την στρατιην την έκείνον. κατά μεν τον έρωτα τον 
Ξέρξεω καί τον Μασίστεω θάνατον τοσαντα έγένετο.

114. Οι <5β έκ Μνκάλης όρμη&έντες Ελληνες έπ 
'Ελλησπόντου πρώτον μεν περί Αεκτόν ώρμεον, υπό ανέ
μων άπολαμφ&έντες, ένϋευτεν δε άπίχοντο ές *Αβνδον, 
καί τάς γέφυρας ενρον διαλελνμένας, τάς έδόκεον ενρη- 
σειν ετι έντεταμένας, καί τούτων ονκ ήκιστα είνεκεν ές 
τον *Ελλήσποντον άπίχοντο. τοίσι μέν νυν άμφί ΛΡυτν- 
χΐδεα Πελοποννησίοισι εδοξβ άποπλέειν ές την 'Ελλάδα, 
'Α&ηναίοϊσι δε καί Αονέλίππω τω στρατηγώ αντον νπο- 
μείναντας πειράσ&αι της Χερσόνησόν. Οι μιν δη άπέ- 
πλέον, ]Α&ηνα7οι δε έκ της Αβνδον διαβάντες ές την 
Χερσόνησον Σηστον έπολιόρκεον.

115. %Ες δε την Σηστον ταντην, ώς έόντος ίσχί'ρο- 
τάτον τείχεος των ταντιμ σνντ̂ ,λ&ον, ώς ηχούσαν παρέί- 
ναι τονς *Ελληνας ές τον *Ελλήσποντον, εκ τβ τών άλλων 
τών περιοικίδων, καί δη καί έκ Καρδίης πόλιος Οίόβαζος 
άνηρ Πέρσης, ος τά έκ τών γεφνρέων όπλα ένΰαντα ην 
κεκομιχώς. είχαν δε.ταντην έπιχώριοι Αίολιες, σννησαν 
δε Πέρσαι τβ καί τών άλλων συμμάχων συχνός όμιλος.
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116. 3Εινράννενβ δέ τοντον τον νομον Σέρξεω 
νπαρχος *Λρτανχτης, άνηρ μέν Πέρσης, δεινός δε χαι 
άτάσ&αλος, ο$ xal βασιλέα ίλαννοντα in  *Λ&ηνας ίξη- 
πάτησο, τα Πρωτεσίλεω τον ’ΐφίχλου χρήματα έξ 3&.αι- 
ονντος νηελόμενος. ίν γάρ 'Ελαιονντι της Χερσόνησόν 
έστι Πρωτεσίλεω τάφος τε xal τέμενος περί αν τον, tv da  
ην χρήματα ηολ).ά xal φιάλαι χρνσεαι χαι άργνρεαι χαι 
χαλχδς χαϊ έσ9ης χαι άλλα άνα&ηματα, τά 'Λρτανχτης 
έσνλησβ βασιλέος δόντος. λέγων δε τοιάδε Εερξεα διε- 
βά?£το* Αέσποτα, εστι οΐχος άνδρος "Ελληνος ίν&αντα, 
ος ini γην την σην στρατενσαμενος δίχης χνρησας άηέ- 
&ανε. τοντον μοι δός τον οίκον, ΐνα xal τις μά&η ini 
γην την σην μη στρατενεσ&αι. Ταντα λέγων ενπετέως 
ϊμε)1ε άναηείσειν Αίρξεα δονναι άνδρος οϊχον, ονδεν 
νποτοηηϋέντα των εκείνος ίφρόνεε. ini γην δέ τψ  βα- 
σιλέος στρατενεσ&αι Πρωτεσίλεων ε)&γβ νοέων τοιάδε * 
την *Λσίην πάσαν νομίζονσι έωντών ΪΙέρσαι είναι χαι 
τον a lei βασιλεύοντος, inet δέ ίδοΟη τά χρήματα, ίξ 
*Ελαιονντος ίς Σηστδν ίξεφόρησε, χα) το τέμενος 
εσπειρε χαι ένέμετο, αντός τε οχως άπίχοιτο ίς *Ελαι- 
ονντα, ίν τω άδυτο) γνναιξΐ ίμίσγετο. τότε δέ ίπολιορ- 
χέετο νπο ^Α&ηναίων οντε παρεσχσνασμένος ίς πολιορ- 
χίην οντε προσδεχόμενος τονς "Ελληνας · αφύλακτοι δέ 
χως αντω ίπέπεσον.

117. *Enel δε πολιορχεομένοισί σφι φ&ινοπωρον
ίπεγένετο, ησχαλλον οι *Λ&ηναΊοι, από το της έωντών 
άποδημέοντες xal ον δννάμενοι ίζελεΐν το τείχος, έδέοντο 
τε των στρατηγών οχως άπάγοιέν σφεας οηίσω* οι δέ 
ονχ ϊφασαν πριν η έξέλωσι η τό *Λ&ηναιών χοινόν 
σφεας μεταπέμψηται. Ον τω δη εστοργον τά παρεόντα.

·* *
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eκατδν τάλαντα καταθείναι τω θεω, αντί δ’ έμεωντου 
και του παιδδς αποδώσω τάλαντα διηχόσια 'Λ-ΰηναίοισι 
περιγενόμενος. Ταντα νπισχόμενος τον στρατηγόν Ξάν- 
$  ίππον ονκ επειθε■ οϊ γάρ :Ελαιονσιοι τω ΙΙρωτεσΙλεω 
τιμωρέοντες έδίοντο μιν χαταχρησϋηναι, και αντον τον 
στρατηγοί) ταυτή δ νόος εγερε. άπαγαγόντες δε αντον ές 
την ακτήν ές την Ξέρξης ϊζενξε τον πόρον, οι δέ λέγονσι 
έπΐ τον κωλωνδν τον νπέρ Μαδυτον πόλιος, σανίδα 
προστΐασσαλενσαντες άνεκρέμασαν * τον δε παΊδα έν 
οφΌαλμοίσι του *Λρταυκτεω κατέλενσαν.

121. Ταντα δε ποίησαντες άπίπλεον ές τηνrΕλλά
δα, τά τε άλλα χρήματα άγοντες και δη και τά όπλα 
των γεψυρέων ως avaOjjOovτες Ις τά Ιρά. χαϊ κατά το 
έτος το ντο ονδεν ετι πλέον τούτων ίγενετό.

122. Τούτον δέ του Ιίρτανκτεω τον άνακρεμασ-Οέν- 
τος προπάτωρ !'Λρτεμβάρης έστι δ Πέρσησι έξηγησάμέ
νος λόγον, τον εκείνοι νπολαβόντες Κνρω προσηνειχαν 
λίγοντα τάδε-' 'Επει Ζευς Πέρσησι ηγεμονίην διδοΊ, άν- 
δρών $6 σοί, Κνρε, χατελων'Λστνάγεα, φέρε, γην γάρ 
έκτημε^α ολίγην και ταντην τρηγέην, μεταναστάντες έκ 
ταντης άλλην εγωμεν άμείνω, εϊσι δέ πο)Χα\ μεν άστν- 
γείτονες, πολλαι δέ καί έκαστέρω, των μίαν σχόντες 
πλέοσι έσόμεΟα Όωνμαστότεροι. οίκος δέ άρχοντας 
ανδρας τοιαντα ποιέειν· κότε γάρ δη και παρέχει κάλ
λιαν η οτε γε ανθρώπων τε πολλών άρχομβν πάσης τβ 
της ΛσΙης; Κύρος δε ταντα άκονσας, και ον ϋωνμάσας 
τον λογον, (κέλευε ποιέειν ταντα, οντω δέ αντοίσι πα- 
ρηνεε κελενων παρασκεναζεσθαι ώς ονκέτι άρξοντας, 
άλ)' άρξομένονς · φιλέειν γάρ έκ των μαλακών χώρων

LIB. IX. CAP. 118 —  122,
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μαλαχονς άνδρης γίνεσ&αι* ον γάρ τοι της αντης γης 
είναι χαρπόν τβ ΰωνμαστον ψνειν χαϊ άνδρας αγσ&ονς 
τα πολέμια, ώστε σνγγνοντες Πέρσαι οΐχοντο ctno- 
(πάντες, ίσσω&εντες rjj γνώμη προς Κνρον, άρχειν δε 
εΐλοντο Χνπρην οιχεοντες μάλλον η πεδιάδα απείροηες 
άλλοισι δονΧενειν.

HEROD. LIB. IX. CAP. 122.

î n a m ss
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Μητ̂ ΟΓνοΜτη 
ΐ Ύ  Λ Ο Γ Ι Ο  Τ' Κ Ο Ϊ Ρ Ι Λ Α
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Τ Ο Ύ Α Λ Ι Κ  A P N  Η Σ Σ Ε Ο Σ
‘ΕΖΗΓΙ1Σ1Σ J lE P l ΤΙΙΣ TO Y 'ΟΜΗΡΟΥ  

ΓΕΝΕΣΙΟΣ ΚΛ1 ΒΙΟ ΤΗΣ.

Ή ρ ο α ο τ ο ς  ο ‘Αί^καρνασσονς πβρι 'Ομίλου γβ- 
νίσιος χάϊ ηλιχίης και βιοτης τάδβ ίαττόρηχθ ζητησας 
έπεξελθΒΪν Βις το άτρεχίστατον. 3Επβϊ γάρ η πάλαι 
Αίολιάτις Κύμη έχτίζβτο, σννηλθον έν ταυτω παντοδα- 
πά ϊθνεα ‘Ελληνικά, και δη και ίκ Μαγνησίας άλλ,οι τ ί 
χινες και Μελανωπός δ *Ιθαγενέος τον ΚρΙΌωνος, ον 
πολνφορτος, αλλά βραχέα τον βίου εχων. οντος δέ δ 
Μελανωπός εγημβν έν τη Κνμη την θυγατέρα ’Ομυρη· 
Χος, και αυτώ γίνεται έκ κοίτης θήλυ τέκνον ω ουνομα 
τίθεται Κριθήΐς. και αυτός μεν δ Μελανωπός και η 
ψννη αυτόν (τελεύτησαν τον βίον, την δε θυγατέρα έπι- 
X ρέπει άνδρι ω έχρητο μάλιστα, Κλεανακτι τω *Αργείω.

2. Χρόνον δε προϊόντος συνέβη την παϊδα μιγείσαν 
μνδρ) λαθραίως έν γαστρι σχείν, τά μεν' ονν πρώτα
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•  a

έλανθετνεν irxe) δε ησθετο b Κλ^άναξ, ηχθέτο %$ σνμ 
(fogij χαι χσλεσάμενος την Κριθηίδα χωρίς πάντων 
αίτιε] μεγάλη ειχεν, έπι)#γόμετος την αισχύνην τίρ> προ 
τούς πολιητας. προβονλενεται ονν περί αντης τάδε 
Χτνχον οί ΚνμαΤοι χτίζαντες τον ‘Ερμείον κόλπον τόι 
μν/ον, χτιζομίνοισι δι την πόλιν Σμύρναν Χθετο Tcj 
δνομα Θησενς, μνημεϊον έθέλχιΐν χαταστησαι της έίοντοη 
γνναιχος ίπώννμον ην γάρ αντη τοννομα Σμύρνη, ο 
Θησενς ην των την Κνμην χτισάντων έν τόις πλωτοί 
Θεσσαλών f από Ενμηλσν τον \Αδμητον, χάρτα εν Χχωτΐ 
τον βίον. ένθαντα νπεχτίθεται ο Κλεάναξ την Κρι θητ\ 
δα προς *Ισμψίην τον Βοιωτιον των άποιχων λελογχότο\ 
ος ετνχεν αντω ίων Ιταΐρος τά μάλιστα. 3. Χροη 
δε προϊοντος έξελθονσα η Κριθηϊς μετ άλλων γνναιχώ 
προς εορτήν τινα έπι τον ποταμόν τον χαλονμενον Με 
λητα ηδη ίπίτοχος ούσα, τίχτει τον'Ομηρον, ον τυφλό 
αλλα δεδορχοτα, χαΐ τίθεται άνομα τω παιδί Μελησι\ 
γενεά, από τον ποταμού την έπωννμίαν λαβονσα- τέι 
μεν ονν η Κριθηϊς ψ  παρά τω 11σμηνία· προϊόντος £ 
τον χρονον έζηλθο χάί απο ίργασιης χειρών ώρμημίνΐ 
Χτρεφε το παιδίον και έωντην, άλλοτε παρ' άλλων εργ 
λαμβάνονσα, χαι έπαίδενσε τον παιδα αφ* ων έδίναττ
4. ΙΙν δε τις Ιν Σμύρνή τούτον τον χρόνον Φημιος τονΙ 
νομα, παϊδας γραμματα xai την αλλιρ' μονσιχην διδό* 
σχων πάσαν, οντος μισθονται τψ  Κριθηίδα ων μο 
νοτροπος, έριονργησαι αντω ιριά τινα ά παρά τι 
πσ/δων εις μισθούς ίλάμβανεν. η δε παρ' αντω ε)ργά\ 
ζετο πολλζι χοσμίφ χαι σωφροσύνη πολλ/j χρωμενη » 
τφ ΦημΟρ χαρτα ηρίσχετο. 'τέλος δε προσψέγχατο αντ 
λογονς πειθων ίωντω σννοιχειν, άλλα το πολλά λέγι
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οις μιν ώετο προσάξεσθαι, χαϊ ετι περϊ τον παιδός υιόν 
ποιούμενος, χαϊ ότι τραφείς χαι παιδευτείς υπ αντοΰ 
άξιος λόγου εσται· έώρα γάρ τον παιδα όνια συνετόν 
και χάρτα ενφ/υέα · ες τ* άνέπεισεν αυτήν ποιεΊν ταντα. 
5. ‘Ο παις δε ην τβ φνσιν ϊχων αγαθήν, επιμελής τι 
xal παιδενσιος προσγινομένης αντίκα πολλόν των πάν
των υπερείχε, χρόνον δε έπιγενομένου άνδρουαενος ον- 
δεν του ΦημΙου υποδεέστερος ην έν τη διδασκαλία, καϊ 
ούτως ό Φημιος ίτε)&υ\ησε τον βίον κατα)Λπών πάντα 
τω παιδί, ον πάλλω δε ύστερον χαι η Κρνθήις (τελευτή - 
σεν. ο δε Μελησιγενης έπϊ τη διδασχαΜα χαθειστηχει· 
καθ' έωυτόν δε γεν ό μένος μΰ)Χον υπό των ανθρώπων 
έιοράτο, χαϊ αυτου θωνμασται χαθειστηχεισαν οι τι 
εγχώριοι xal των ξένων οι έσαπιχνεόμενοι. έμπόριον γάρ 
ην η Σμύρνη χαϊ σίτος έξηγετο πολύς αντόθεν ix της 
έπιχειμένης χώρας δα\ρι)±ως χάρτα έσαγόμενος ές αυτήν, 
οι ονν ξένοι δχότε παυσοιντο των έργων, άπεσχόλαζον 
παρά τω Μελησιγενεϊ έγχατίζοντες.

C. Ήν δε έν αντοίς τότε χαϊ Μέντης ναύκληρος, 
απο των περίΛ&νκαδα τόπων καταπεπλευχώς έπϊ σίτον, 
εχων ναυν, πεπαιδευμένος τε άνηρ ώς έν έκείνω τω χρό - 
νω και πολυίστωρ · ός μιν επεισε, τον Μελησιγενη, μεθ* 
έωντου πλείν χαταλυσαντα την διδασχa)iav μισθόν τε 
λαμβάνοντα χαι τά δέοντα πάντα, χαϊ οτι το χώρας 
χαϊ πόλιας θεησασθαι άξιον εϊη ανιω εως νέος ίστί. 
και μιν οιομαι μάλιστα τουτοισι προαχθτμ'αι· Ισως γάρ 
χαϊ τη ποιήσει τότε έπενόει έπιθησεσθαι. χαταλνσας 
δε την διδασκαλίαν έναυτίλ)&το μετά του Μέντεω. χυι 
όπου έχάστοτε αφίχοιτο, παντα τα έπιχώρια διεωράτο 
χαϊ ιστοριών έπυνθάνετο * εϊχός δέ μιν ην χαϊ μνημό- 

Hekoi). HI. R
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σντα πάγιων γράφεσ&αι. 7. 'Λναχομιζόμενοι δέ έχ 
Τυρσψίής χαϊ της ’ΐβηρίης άπιχνέονται εις *1&άχην χαϊ 
τω Μελ,ησιγενε7 συνέβη νοσησαντι τους οφθαλμούς 
κάρτα δεινός εχειν, χαϊ αυτόν ΰεραπζίης εϊνεχα π)£ίν 
μέΌταν εις την Λευχάδα κατϋαπεν δ Μέιπης παρά άν- 
δρι φίλω ίωντον ές τά μά)αστα, Μέιπορι τω 'Λλχίμον 
'ΐ&αχησίω, ηοΏμ δεη&εϊς έπψελείην ιχειν · έπαναπλώ- 
σας δε άναληψεσ&αι αντον. ο δε Μέντωρ ύ'οσηλενσεν 
αντον έχτενέως. ν.άϊ γάρ τον βίου άρχεόντως είχε χαϊ 
ηχονεν εν Ις διχαιοσντην τε χάϊ φίλοξενίην μαχρω μά/4 - 
στα των έν *1&άχη άνδρών. ένταν&α συνέβη τω ΛΓε- 
λησιγζνει τά περί ’Οδνσσέως έξιστοράγται χαϊ πν&έσ&αι. 
οι μέν δη *1&αχησιοι λέγονσι τότε μιν παρ έωυτοϊς τν- 
ψλω&ηναι· ώς δε έγώ ψημι τότε μέν νγιη γενέσ&αι, 
ύστερον δε έν Κολοφώνι τνφλω&ηναι. σννομολογοϋσι 
δέ μοι xal Κολοφώνιοι τοντοις. 8. *0 Si Μέντης άνα- 
n)Jav έχ της Λενχάδος προσέσχεν εις την ’ΐ&άχην χαϊ 
ανέλαβε τον Μελησιγενέα, χρόνον τε έπι συχνόν σνμπε- 
ριέπλει αντω. όατιχομένω δε ές Κολο<{ώνα συνέβη πάλιν 
νοσησαντα τους οφ&αλμονς μη δννασ&αι διαψυγεϊν 
την νόσον, αλλά τνφλω&ηναι ένταν&α · έχ δέ της Κο- 
λοφωνος τυφλός έών άπιχνέεται εις ,την Σμύρναν χαϊ 
ούτως έπεχείρει τη ποιήσει.

9. Χρόνον δέ προϊόντος έν τη Σμύρνη άπορος έών 
τού βίαν διενοη&η απιχέσΟαι ές Κύμην πορενόμενος 
δέ δια τον *’Ερμου πεδίου απιχνέεται ές Νέον τείχος, 
άποιχίην Κνμαίων ωχίύ τούτο το χωρίον ύστερον 
Κύμης ιτεσιν οχτώ. ένϋβψα λέγεται τχυτόν έπιστάντα 
έπΙ σχντεϊόν τι είπεϊν πρώτα τά υπεα τάδε·

Αιδέισ&ε ξενίων χεχρημόον ηδέ δ όμοιο,
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oi no).iv αίπεινην, Κύμης έριώπιδα χονρην, 
rate re, Σαρδηνης πδδα νείατον νψιχδμοιο, 
αμβρδσιον πίνοντες ύδωρ -Θείου ποταμοίο 
*Ερμου δινηεντος, δν α&άνατος τέχετο Ζευς.

JI δε Σαρδηνη δρος έστϊν νπερχείμενον τον τβ "Ερμου 
ποταμού καί τον Νεον τείχους, τω σχντεί ονομα ην 
Τνχιος· αχοίισαντί δε των έπεων εδοξβν αντω δέξασΘαι 
τον αν&ρωπον. ηλέησε γαρ αϊτέοντα τυφλόν καί έχέ- 
λ^νσεν έσιέναι τε αυτόν εϊς το έργαστηριον, καί μετέξειν 
Ι'φη των παρεδντων. ο δε έσηλΌε, κατημενος δε έν τω 
σχυτείω παρεδντων καί άλλων, την τβ ποίησιν αντοις 
(’τιεδείχ)ντο, ’Αμφιάρεω τε την έξέλασιν την ές Θήβας καί 
τους νμνονς τους ές -Θεούς πεποιημένους αντω * καί περί 
των λεγομένων υπό των παρεδντων ές το μέσον γνώμας 
αποφαινδμενος -Θωνματος άξιος έφαίνετο είναι τόΐς «κοΰ-

• ουσι. 10. Τέως μεν ονν χατείχεν δ Μελησιγενης περί το 
Νέον τείχος, από της ποιησιδς γε του βίου την μηχανην 
εχων. έδείχνυον δε οι Νεοτειχεϊς μέχρις έπ έμον τον χώ
ρον έν ω χατίζων των έπεων την έπίδειξιν έποιέετο. καί

; χαρτα έσεβοντο τον τδπον έν ω καί αϊγειρος έπεφνχει, 
ην έχείνοι εφασαν αφ ον δ Μελησιγενης ηλΟεν αυτούς 
πεφνχέναι. 11. Χρόνον δ& προϊδντος, απδρως χείμενο^— 

: καί μδλις την τροφήν εχων, έπενοηϋη ές την Κνμην 
« απιχέσΘαι ει τι βΟ,τιον πρήξει, μέλλων δέ πορενεσ-Θαι 
τάδε τα επεα λέγει'

Αίψα πδδες με φέροιεν ές αιδοίων πδλιν ανδρών · 
των γαρ καί -Θυμός πρδφρων καί μητις αρίστη.

| Από δέ του Νέον τείχεος πορευδμενος απίχετο εις την
* Κνμην, δια Λαρίσσης την πορείαν ποιησαμενος' ην γαρ 
\ ούτως αντω ενπορωτατον, καί ως Κνμαΐοι λέγονσι τω

R 2
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Φ^/ίης βασιΧι,Ί Μίδη τώ Γορδίεω, δεη&ίντων πενθερώι|  ̂  
αντον, ποιεί το έτιγραμμα τάδε το ετι xai ννν ίπι της 
στηλης τον μνήματος [Μΐδεω\ τον Γορδίεώ έπιγέγραπται 

Χαλχεη παρθένος εψϊ, Μίδεω δ* ίπι σηματι κείμαι.
Χστ αν νδωρ τε φέη και δένδρεα μαχρα τεθηλη} 
ηΟχός τ’ ανιών λάμπη λαμπρά τε σελήνή, 
χαι ττοταμοι γε φέωσιν, αναχλνζη δε θάλασσα, 
ανιόν τηδε μίνουσα πολνχλαντον ίπι τνμβου 
αγγελέω παριονσι, ΜΙδης οτι τη δε τέθαπται.

12. Κατίζων δί b  τάΐς λίσχαις των γερόντων (ν ττ 
Κνμη ο Μελησιγενης τα επεα τα πεποιημ&α αυιω έπε 
δείχνντο xai b  τοίς λόγοις ετερπε τονς ακούοντας, χά. 
αντον θωυμασται χαθειστηχεισαν. γνονς δε ότι αττο 
δίνονται αντον την ποιησιν οι Κνμάΐοι χαι εις συνή
θειαν Όνων τονς ακούοντας, Χόγονς προς αντονς τοι 
ονσδε προσηνεγχε λίγων, ώς εϊ θέλοιεν αντον δημοση 
τρίφειν, ίπιχλεεστάτην αυτών την πόλιν ποιήσει, τοΐ 
δί αχουονσι βσνλομίνοις τε ην ταντα, χαι carrot παρη- 
νεον ίλθόντά ίπι την βουλήν δεηθηναι των βονλευτίων 
χαι αντοι εφασαν σνμπρηξειν. ο (5i ίπειθετο αυτόΐι 
χαι βουλής σνλλεγομίνης ί).θών ίπι το βουλειον ίδεΐτ 
τον ίπι ττ} τιμή ταντη καθεστώτος αήαγαγεΐν αυτό 
ίπι την βουλήν. ο δί νπεδίξατό τε xai ίπει χαιρός ifi 
άπηγαγε. χατασίας δί ο Μελησιγενης ελεξε περί τη 
τροπής τον λόγον ον χαι Ιν τάΐς λίσχαις Τλεγεν. ώς 
εΤπεν, ίξελθών bafhpo. 13. Οι δί ίβονλενοντο ο 
χρεών εΧη αποχρίνασθαι ανχώ. προθνμονμ&ον δί τοί 
άπ άγοντος αντον χαι άλλων οσοι τών βσνλευτίων 
τάΐς λίσχαις έπηχοοι fybovio, τών βονλεντίων ενα λέ
γεται bam a& rpai τη χρημη αντον, αλλα τε πολλά
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λέγοντα και ως εϊ τούς όμηρους δόξει τρέφειν αυτόΐς, 
όμιλον ποίλδν τe και άχρείον ΐξουσιν. εντεύθεν δέ καί 
τούνομα "Ομηρος έπεχράτησε τω Μελησιγενεϊ από της 
συμφορής ’ οι γάρ ΚυμαΊοι τους τυφλούς όμηρους  
λέγουσιν, ώστε πρότερον όνομαζομένου αυτόν Μελησι- 
γενέος τούτο γενέσθαι τούνομα *Ομηρος · χαι οί ξένοι, 
διήνεγχαν, ότβ μνήμην αυτού έηοιούντο. 14. ’Ετελεντα 
δ ονν ό λόγος τω αρχοντι μη τ ρέφειν τόν"θμηρόν, εδοξβ 
δε πως και rjj άλλη βουλή. έπελθών δέ ο έπιστάτης'χαι 
παρεζόμενος αύτω διηγήσατο τους έναντιωθέντας λό
γους τη χρημη αυτού και τά δόξαντα τη βουλή. *Ο δε 
ώς ήκουσεν, έσυμφόρηνέ τβ καί λέγει τα επεα τάδε ·

Ο'ϊη μ* αΐση δώκε πατήρ Ζευς κύρμα γενέσθαι, 
νήπιον αΐδοίης έπϊ γούνασι μητρός ατάλλων, 
ήν ποτ έπύργωσαν βουλή Αιός αίγιόχοιο 
λαοί ΦρΙκωνος, μάργων έπιβήτορες \ίππων, 
όπλότεροι, μαλεροω πυρόζ κρίνοντες *Αρηα,
ΛιολΙδα Σμύρνην αλιγείτονα ποτνιανακτον, 
ην τε δι7 αγλαόν εϊσιν ύδωρ ιεροίο Μίλητος, 
ενθεν απορννμεναι κούροι Αιός, αγλαά τέκνα, 
ηϋεΠτην κλήσαι δίαν χθόνα και πόλιν άνδρών 
οι δ άπανησασθην ιερήν όπα, φήμιν άοιδής, 
άψραδίη· των μέν τε παθών τις φράσσεται ανθις, 
ος σφιν ονειδείησιν έμόν διεμήσατο πότμον. 
χήρα δ7 Ιγώ, την μοι θεός ώπασε γεινομένω περ, 
τλήσομαι άκράαντα φέρων τετληότι θυμέρ· 
ουδέ τι μοι φίλα γυΐα μένειν ίεραΐς έν άγυιαϊς 
Κύμης όρμαΐνουσι, μέγας δέ με θυμός έπείγει 

\ δήμον ές αλλοδαπών Ιέναι, ολίγον περ έόνια. '
I  15. Μετά τούτο απαλλάσσεται ,έκ τής Κύμης ές

Ο Ε  V I Τ Λ  H O M E R I. 201
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Φωκαιην, Κνμηίοις ίπαρησάμενος μηδένα ποιητήν δ όχι· 
uov ίν τη χώρα γβνέσ&αι ός τις Κνμαίονς ίπαγλαίεΐ. 
*Λπιχόμενος δε ίς Φωχαίην τω αντω τρόπω ίβιότενσεν, 
ιπεα ένδειχννμενος ίν ταΐίς λέσχαις χατίζων. ίν δε τη 
Φωκά!η τούτον τον χρόνον ΘεστορΙδης τις ην γράμματα 
διδάσκων τονς ηάιδας ανηρ ον χρηγνος· κατανόησης δε 
του *Ομηρον την ποίησιν, λόγους τοιονσδβ αντω προσή· 
νεγχε, φας έτοιμος είναι θεραπενειν και τρέφειν αυτόν 
αναλαβων, el ( θέλει α γε πεποιημένα Β*ίη αντω των 
ίπέων αναγράψασ&αι χαι άλλα ποιων προς έωντόν 
αναφίρειν αιεί. 16. Τω δε *Ομηρο) αχονσαντι Ιδοξβ 
ποιητέα είναι ταΰτα· ίνδεής γαρ ην των αναγκαίων χαι 
θεραπείης. διατριβών δε παρά τω Θεστορίδη ποιεί 
7Ιλιάδα την ίλάσσω, ης η άρχη*

* Ιλιον άειδω χαι ΛαρδανΙην ίυπωλον,
ης πέρι πολλά πάθον Java ο), θεράποντες *Αρηος%

χαϊ την χαλονμένψ Φωχαϊδα, ην φασιν οι Φωχαεϊς 
Ομηρον π α £  αντοΊσι ποιήσαι. *Επε\ δε την τε Φω- 
χαϊδα χαι ταλ).α πάντα παρά του *Ομηρου ό ΘεστορΙδης 
ίγράψατο, διενοήθη ίχ τής Φωχαίης άπαλλάσσεσθαι 
τήν ποίησιν θέλων τον Όμηρου ίξιδιώ&ασθαι* χαι ονχ 
ετι ομοίως ίν έπιμελεία είχε τον Όμηρον. ό δε λέγει αν
τω επεα τάδε ·

Θεστορίδη, θνητοΐσιν άνώιστων πόλεων περ
ονδεν άφραστότερον πέλεται νόον άνθρώποισιν.

Ό  μεν δη ΘεστορΙδης ίχ της Φωχαίης άπηΧλάγη ίς τήν 
Χίον χαι διδασχαλίην χατεσχενάσατο t χαι τά επεα ίπι- 
δειχννμενος ώς Ιωντον (όντα έπαινόν τε πολλόν είχε και 
ωφελείτο' ο δε Ομηρος πάλιν τον αυτόν τρόπον δήμο το
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έν Tjj Φωκαίη ano της ποιησιος την βιοτην εχων. 17. 
Χρονω δε ου πυλλω μετ έπειτα (ΐη'δρες X I o l  έμποροι 
άπίκοντο ές την Φωκαιην ακόυσανιες δε των έπέων 
του Ομηρον α πρότερον άκηκόεσαν πολλάκις έν τμ Χΐω 
τον Θεστορΐδεω, έξηγγελλον ότι έν τγι Xioj τις έπιδεικνν- 
υενος τα επεα ταΰτα γραμμάτων διδάσκα?.ος καρτα 
πολλον έπαινον εχει. ο δε'Ομηρος κατενόησεν ότι Θε~ 
στορίδης άν εΧη και π αντί -Ονμώ έσπονδαζεν εις την 
Χίον άπικέσϋαι. καταβάς δε έπι τον λιμένα ές μεν την 
Χίον ον καταλαμβάνει ον δ tv πλόϊον πλέον, ές δέ την 
3ΕρυΟραΙην τινές έπι ξυλου παρεσκενάζοντο πλείν. καλώς 
<5e είχε τω rΟμη ρω δι *ΕρνΟραίης τον πλονν ποίησα- 
σ(λαι. και προσελΌών εχρΐ)ζε παρά των ναυτιών δέξα- 
σ&αι ανιόν σνμπλονν, πολλά τε και προσαγωγά Ηγων 
οίς σφέας εμελ)& πείσειν. τόϊς δέ ε'δοξε δέξασ&αι αυτόν 
και έχέ)&νον έσβαΐνειν εις το πλοΐον. ο δέ'Ομηρος πολ
λά έπαινέσας αντονς έσέβη, και έπει εζβτο, λέγει τά 
επεα τάδε ·

ΚλνΟι Ποσειδάων μεγαλοσϋενές έννοσίγαιε, 
ενρνχορου μεδέων ηδέ ξαν-Οον Ελιχώνος, 
δος δ ονρον καλόν κάϊ άπημονα νόστον ιδέσϋαι 
νανταις, οι νηος πομποί ηδ* άρχοι εασι. 
δος ό’ ές νπωρειην νψιχρημιοιο Μίμαντος 
αιδοίων μ έλΟόντα βροτών οσίων τε κνρησαι. 
φωτά τε τισαίμην, ός έμον νόον ηπεροπενσας 
ώδνσατο Ζην α ξένιον ξενίην τε τραπέζην.

18. *Βπει δέ απίκοντο ενπλοησ ανίες ές την *ΕρνΟραίην, 
τότε "Ομηρός την αυλιν έπι τα) πλοία) έποιησατο * δί 
νστεραίη εχρι/ζε των ναντέων τινά ηγησασϋαι αντφ ές 
την πόλιν οι δέ σννέπεμψαν ϊνα αυτών, πορενόμενος

I
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Ομηρος inει Ττνχε της *Ερν&ραίης τραχείης χαί δρει· 
νης ίονσης, φθέγγεται τάδε τα επεα·

Ποτνια γη, πάνδωρε, δοτειρα μελιφρόνος ολβον, 
ώς άρα δη τόΐς μεν φωτών ενοχ&ος έτνχ&ης, 
τοίσι δέ δνσβωλος χαι τρηχέι, οϊς ίχολω&ης. 

Απιχόμειος δε ig την πόλιν των ’Ερν&ραίων ίπηρωτησε 
περί τον ίς την Χίον πλον, xal τίνος προσελ&όιτος αν- 
τω των εωρανότων Ιν τη Φωχαίη, χαί άσπασαμένον 
εχρηζεν αυτού σννεξενρείν αντω πλοΐον, όπως αν εις την 
Χίον διαβαίη. 19. *Εχ μεν δη τον λιμίτος ονδεν ην 
αποστολον, άγει δε αντδν εν&α των άλιεων τα πλοία 
ορμίζεται, χαί πως ίντνγχάνει μίλλονσί τισι διαπΧεϊν 
ίς την Χίον, ών ίδίετο προσελ&ών δ άγων αντδν ανα- 
λαβεΐν τον "Ομηρον· οι δε ουδένα λόγον ποίησα μεν οι 
uvi(γοντο' δ δε Ομηρος φθέγγεται τάδε τα επεα’ 

Τίανται ποντοπόροι, στνγορη ίναλίγχιοι άτη, 
πτωχάσιν αιΟνίησι βίον δνσζηλον εχοντες, 
αιδέίσ&ε ξενίοιο Αι'ος σέβας νψιμέδοντος · 
δεινή γάρ μέτοπις ξένιον Αι'ος, δς κ* άλίτηται. 

*Αναχ&ε7σι δε αντοΐς σννεβη ίναντίον άνεμον γενομένον 
παλινδρομησαι χαί ίς το χωρίον άναδραμείν δ&εν άνη- 
γάγοντο, χαι τον Ομηρον άναλαβείν χα&ημενον ίπί της 
χνματωγης. μα&ων δε αντονς πεπαλινδρομηχότας 
τάδε · Υμάς, ω ξένοι, ϊλαβεν δ άνεμος άντίος γενόμενος* 
αλλ* ετι χαι ννν με δίξασ&ε χαι δ πλονς νμίν εστat. 
Οι δ' άλιείς ίν μετ αμελεί η γενόμενοι ότι cv πρότερον 
ίδέξαντο, ειπόντες ότι ον χαταλιμπάνονσιν ην ί&έλοι 
σνμπλεΤν, ίχέλενον ίσβαίνειν · χαι όντως άναλαβόντες 
αντδν άνηχ&ησαν χαι ΐσχονσιν ίπ  ακτής. 20. Οι μεν 
δη άλιείς προς εργον ίτράπησαν' δ δε 'Ομηρος W/ν νύκτα
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f

ini τον αίγιαλοΰ κατ έμεινε, την δέ ημέραν πορενόμενος 
ναι πλανώμενος άπίκετο εϊς το χωρίον ο Πίτνς καλείται, 
κάντανθα αυτω άναπανομένο) την νύκτα έπιπίπτει 
καρπός της πίτνος, ον δη μετεξέτεροι στρόβιλον, οι δέ 
κώνον καλέονσιν. ο δε 'Ομηρος φθέγγεται τά ϊηεα τάδε' 

*“Λλλη τις σου πενκη άμείνονα καρπόν ιησιν 
*Ιδης έν κορνφησι πολύπτυχον ηνεμοέσσης, 
ένθα σίδηρος "Λρηος έπιχθονίοισι βροτοίσιν 
εσσεται, εντ αν μιν Κεβρηνιοι άνδρες εχωσι. 

τα δέ Κεβρηνια τούτον τον χρόνον κτίζειν οι Κνμαίοι 
παρεσκενάζοντο προς rrj ΐδτ] και γίγνεται αυτόθι σίδη
ρος. 21. 'Ειπευθεν άναστας *'Ομηρος έπορευετο κατά 
φωνήν τινα αιγών νεμομένων ώς δέ νλάκτεον αν τον οι 
κυνες, άνέκραγεν. ο δέ Γλαύκος ώς ηκονσε της φωνής, 
ην γαρ το ντο όνομα τω νέμοντι τ ας αίγας, έπέδραμεν 
ότραλέως, τας τε κννας ανεκαλέίτο και άπεσόβησεν από 
του {Ομηρου. ini πολυν δέ χρόνον έν θώυματι ην, όκω; 
τυφλός ών μόνος απίκοιτο ές τοιοντους χώρους και ό τι 
θέλων, προσελθών τε μιν ιστόρεεν όστις τε ην και τίνι 
τροτίοι απίκοιτο ές τόπους άοικητους και άστιβέα χωρία 
και τίνος κεχρημένος ειη. *Ο δέ 'Ομηρος, αντίο πάσαν 
την έωυτον πάθην καταλεγόμενος εϊς οίκτον προηγάγε- 
το. ην γαρ, ώς ϊοικεν, ουδ* αγνώμων ό Γλαύκος* ανα- 
λ.αβών δέ αυτόν ανηγαγεν έπι τον σταθμόν, πυρ τε 
άνακαυσας δέίπνον παρασκευάζει και παραθεις δειπνέιν 
έκέλενεν ό Γλαύκος. 22. Των δέ κυνών μη έσθιόντων 
και υλακτουντων δειπνονντα, καθάπερ ειώθεσαν, λέγει 
προς τον Γλαύκον “Ομηρος τα επεα τάδε·

Γλαυκέ πέπων, έπιών τι Ιπος τ οι ένι φρεσι θτ]σω· 
πρώτον μέν κνσι δείπνον έπ ανλείησι θνρησι
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λισσώ* ώστε χα* έν τη πotei περιβόητος ηδη έγ ενετό έν 
τη ποιήσει. Και ο μεν Θεστορίδης ώς τάχιστα έπν&ετο 
ανιόν παρεόντα, ωχετο έχπλίων (x της Χίου.

25. Χρόνον δε προϊόντος δεήσεις τον Χίου πορεν- 
σαι ανιόν εις την Χίον απίχειο εις την πόλιν, χαι δι- 
δασχαίέίον χατασχενασόμενος έδίδασχε πάίδας τα επεα. 
χαι χόρτα δεξιός έδόχεεν είναι τοίς Χίοις χαί πολλοί 
ΰωνμασται ανιόν χα&ειστηχεσαν. σνλ)εξάμενος δε βίον 

, ιχανόν γνιοΓιχα εγημεν έξ ης αντω ΰιγατερες δυο & -  
νονιο· χαι η μεν ανιών αγαμος έιελεντησε, τ ψ  δε σνν- 
φχισεν άνδρι Χίο). 26. *£πιχειρησας δε τ;η ποιήσει 
απεδωχε χόριν ην είχε, πρώιον μέν Μειτορι τω αχη- 
σίο) έν tjj 'Οδνσσεία, όιι μιν χόμνονια τονς o<f£alfiονς 
εν 'l&axrj ένοσηλενεν έχιενώς, ιοχνομα αντου (ναρμόσας 
ές την ποίησιν *Οδνσσιώς τβ έχαΐρον φας είναι, ποιησας 
’Οδνσσέα, ώς ές Τροίην επ)εε, Μειτορι έπιτρέψαι ιόν 
οΐχον, έόντι ’ΐ&αχησίων αρίσιω χαι διχαιοτότω. πολ).αχΐ} 
δε χαι α λ) η της ποιησεως τιμών αντόν την *Α&ηναν, 
οποτε ίς λόγον τινι χαΟίσταται, τώ Μεντορι ειχυίαν 
ποιεί, απεδωχε δε χαι Φηιιίω τώ catπου διδασχάλω 
τροφεία χαι διδασχαλεΐα iv τη *Οδυσσείη9 μάλιστα έν 
τόϊσδε τοίς επεσι*

χηρνξ δ9 έν χερσιν χί&αριν περιχαλλε ε&ηχε 
Φημίω, ος δη πολλόν έχαίνντο πόντος άείδων. 

χαι πάλιν
αντάρ ο ψορμίζων άνεβόΧλετο χαλόν άείδειν.

Μέμνηταε δε χαϊ τον νανχληρον, με&* ον έχπεριέπλενσε 
χαι είδε πόλιός τε πολλάς χαι χώρας, ω όνομα ην Μέν
της, έν τοίς επεσι τόϊσδε · I
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Μ έντης Α γχιάλχηο δα'ίήρονος εύχομαι είναι 
νιος, ά τάρ  Ταφίοισι γιληρ ίτμο ισ ιν  άνάσσω.

ΑπίδωΚε δί χάριν καί Τνχίω τω σχντεί, ος ίδέξατο αν~ 
τον ίν τω Τ?£φ τεΐχει προσελθόντα προς το σχντείor, 
έν τοίς ϊπεσι χαταζενξας iv ijj 'Όιάδι τόίσδβ *

ΑΤας δ* ίγγνθεν ήλθε, φίρων σάκος ηντβ πύργον, 
χάλχεον, επταβοειον* ο οί Τνχιος χάμε τειχών, 
σχντοτομων οχ άριστος, °Υλη ϊνι οικία ναίων.

27. Α π ό  δε της ποιησεω ς τα ντη ς ευδοκιμεί °Ομηρος 
π ερ ί τβ την 3Ιω νίαν και ίς  την 'Ελλάδα ηδη περί αντου  
λόγος άναφέρεται. και οικιών δε έν τη  Χ ίω  και ενδοχι- 
μίω ν π ερ ί την  π ο ίησ ιν , άπιχνεομένων πολλώ ν, συνεβου- 
λενον οι ιντνγχά νοντες αντω  ίς  την 'Ελλάδα άπικίσ& αι · 
ο δε προσεδέξατο τον λόγον και κάρτα ίπε& υμει ά π ο- 
δημήσαι. 28. Κ ατανοησας δ ί ό τι ίς  μεν "Αργος πολλιά  
και μ εγά λα ι είεν ενλογία ι πεπο ιημένα ι, ίς  δε τ σ ς 3Α θ ή 
νας ον, ίμπονεί ίς  την  ποίησιν, ίς  μ ε ν 3Ιλιαδα τη ν  μ ε γ ά · 
λην *Ερεχ&έα μεγαλννω ν έν Τΐεών καταλόγοι τβ επεα  
τά δ ε ·

δήμον ’Ερεχ&ηος μεγαλητορος, ον π ο τ  Α θ η ν η  
θ ρ έψ ε Α ιός θ ν γά τη ρ , τ ίχ ε  δε ζείδωρος άρουρα.

και τον  στρατηγόν αυτώ ν Μ ενεσ& ία , ώς πάντω ν εΐη 
άριστος τά ξα ι πεζόν σ τρατόν και ίπ π ό τα ς , ίν  τοίσδά  
το ίς επεσιν είπε ·

τω ν αν&* ηγεμόνευ ΐ’Ιος Π ετεώ ο Μ ενεσθευς*  
τω  δ’ ονπω  τις  όμοιος ίπιχ&Β*ιος γ ίν ε ι  άνηρ 
κοσμησαι ίππους τε  και άψέρας ασπιδιω τας.

ΑΤαντα δε το ν  Τελαμώνος και Χαλαμινίονς ίν  Νεών 
κ α τα λο γή  έταξε προς Α θ ηνα ίο υς λίγω ν τάδε *
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I

Αϊας δ’ έχ Σαλαμίνος άγεν δνοχαίδεχa νηας, 
στήσε δ’ άγων, <«* ’Αθηναίων Χσταντο φάλαγγες, 

ίζ δε την ’Οδυσσείην τάδε έηοίησεν, ώς ’Αθήνα ές λό· 
γονς έλθουσα τω ’Οδυσσε7 ές την ’Αθηναίων ηόλιν ani· 
*eto τιμώσα ταυτην των ά)Λων ηολλώ μάλιστα * 

ιχετο δ ίς Μαραθώνα χαΐ ευρυχόρους ές ’Αθήνας, 
δννε δ ’Ερεχθηος πυχινόν δόμον —

29. Εμποιησας δε ές την ηοίησιν ταυτα χάϊ 7ΐαρασχεν- 
ασαμένος, ές *Ελλάδα βουλόμενος ηοιείσθαι τον ηλονν 
προσίσχει rjj Σαμοι. ετυχον δε οι έχείσε τον τότε χαι· 
ρον άγοντες εορτήν ’Αηατουρια · χαί τις των Σαμίων 
ιδων τον Ομηρον άπιγμένον, ηρότερον αυτόν έπιστάμέ
νος έν Χίοι, έλθών ές τους φράτορας διηγησατο έν 
έηαΐνοι μεγάλοι ηοιευμενος αυτόν, οι δέ φράτορες έχε· 
λεν ον άγειν αυτόν · ο δε έντυχών τω * Ο μηροί ελεξεν · 
,Ω, ξένε, Αηατουρια άγουσης της ηόλιος χαλουσΐ σε oi 
φράτορες οι ημέτερόί σννεορτάσοντα. 6 δέ **Ομηρος 
ϊφη ταΰτα ηοιησειν xul ηει μετά του χαλέσαντος. 30. 
ΙΙορευομενος δέ έγχρίμητεται γυναιξϊ Κουροτρόφοι θ υ · 
ουσαις έν τη τρίοδοι, η δέ ιέρεια είπε τΐρός αυτόν δνσ· 
χερανασα τη οψει· *Ανερ, uno των ιερών, ό δέ*'θμη- 
ρος ίς 'θυμόν τε ιβαλε το φηθέν xal ηρετο τον άγοντα 
τις τε εϊη ό φθεγξάμενος καί τίνι θεών ιερά θύεται, ό 
δέ αυτω διηγησατο ότι γυνή εϊη Κουροτρόφοι θνονσα. 
ό δέ άχουσας λέγει τάδε τα επεα·

Κλνθι μοι ευχομένοι, Κονροτρόφε, δός δέ γυναίχα 
τηνδε νέων μεν άνηνασθαι φιλότητα καί ευνην· 
η δ’ έηιτερπέσθω ηολιοχροτάφοισι γέρουσιν, 
ων ώρη μεν άπάμβλννται, θυμός δέμενοινφ.

31. ’Εηει δέ ηλθεν εϊς την φρητρην, [καί] του οΧχον ένθα
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δη (δαινυντο fa l τον ονδόν ϊστη, οί μεν λέγονσι χαιο- 
μίνον πνρος Ιν τω οίκοι, oi δέ φασι τότε (χκανσαι σφάς, 
ίπειδη ’Ομηρος τα εττεα είπεν*

'Ανδρος μίν στέφανος παίδες, πύργοι δε πόληος, 
ίπποι δ* ίν πεδίο} χόσμος, νηες δε θαλάσσης· 
χρήματα δ* οίκον άέξει* ατάρ γεραροι βασιληες 
ημενοι ειν άγορη, χόσμος τ άλλοισιν ορασ&αι· 
αΐ&ομένον δε πνρός γεραρωτερος οΊχος ιδεσ&αι. 

εισελΟων δε χαι χαταχλι&εις (δαίνντο μετά των φρατό- 
nrjv’ χαι αυτόν (τιμών χαι έν <&ώνματι εΊχον χαι τότε 
μίν την χοίτην αντοΰ Iποιησατο ’Όμηρος. 32. Τη δε
εισανριον αποπορενόμενον ιδόντες χεραμέες τινες χαμι- 
νον (γχαίοντες χεράμον λήπτου, προσεχαλέσαντο αυτόν, 
πεπνσμενοι ότι σοφός εϊη, χαι (χελενόν σφιν άεΐσαι, 
φάμενοι δώσειν αυτοί τον χεράμον χαι ο τι αν άλλο 
εχωσιν. ο δε ’Όμηρος άειδει αντοΊς τά επεα τάδε, ά χα- 
)είται Κάμινος·

El μίν δώσετε μισθόν, άεισω, ω χεραμηες· 
δενρ* άγ* Ι/ί&ηναιη, χαι νπείρεχε χειρα χαμίνον· 
ευ δε μελαν&ειεν χότνλοι χαι πάντα μαλ' ιρά, 
φρνχ&ηναι τε καλώς χαι τιμής ώνον άρεσ&αι, 
πολλ,ά μίν ειν άγορη πωλενμενα, πολλά δ* άγνιαΊς, 
πολλά δε χερδηναι · ημϊν δε δη, ώς σφι νοησαι. 
ην δ' (π άναιδείην τρεφ&ίντες χμενδε' άρησ&ε, 
σνγχαλίω δη ϊπειτα χαμίνω δηλητηρας,
Σνντριβ’ όμως Σμαρογόν τε χαι "Ασβετον ηδέ γ*

ί^βαχτον,
'Λμόδαμόν &*, ος τη δε τ χαχα πολλά πορίζει, 
πίρΟε πνραίχλονσαν χαι δώματα’ συν δε κάμινος 
πάσα^χνχηχλεΐη κεραμεών μ(γα χωκνσάντων.

'<  ο .
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ως γνά&ος ίππείη βρνκει, βρόχοι δε κάμινος, 
πάντ ϊντοσΟ* αυτής χεραμηϊα tenru ποιούσα. 
δεύρο και ’iltUov ·&νγατερ, πολυφάρμακε Κίρκη, 
άγρια φάρμακα βάλ).ε, κάκον δ' αυτους τβ και έργα. 
δεύρο δέ καϊ Χείρων άγέτω πολέας Κένταυρους, 
όϊ '/ΙρακΜίους γύρας ψόγον, οι τ άπόλοντο *
τυπτοιεν τάδε έργα κακώς, τύπτοι δε κάμινον, 
αυτοί δ* οίμώζοντες δρωατο έργα πονηρά, 
γηϋησω δ’ δρόων αυτών κακοδαίμονα τέχνην, 
δς δέ χ  νπερκόψει, περί τούτου παν το πρδσωπον 
φ)£χ&είη, ώς πάντες έπίσταιντ αϊσιμα ήέζειν.

33. Παραχειμάζων δε ίν τη Χάμω ταΐς νουμηνίαις 
προσπορευομενος προς τας οικίας τάς ευδαιμονεστάτας 
έλάμβαί’έ τι, άείδων τά επεα τάδε α καλείται Ειρεσιώνη, 
ώδηγονν δέ αυτόν και συμπαρησαν άει των παίδων τι* 
νες των εγχωρίων'

4ώμα προσετραπόμεσϋ·* άνδρδς μέγα δυναμένοιο, 
ος μέγα μεν δόναται, μέγα δέ πρέπει όλβιός αϊεΐ. 
αυτοί άνακλανεσϋε Οιραι* πλούτος γάρ εσεισιν. 
ποΏ,ος, συν πλούτο) δέ και ενφροσννη τε&αλυΤα 
ειρηνη % αγαϋη · οσα 6* άγγεα, μεστά μέν εϊη, 
κυρβαιη δ αιεϊ κατα καρδδπον ερποι μάζα, 
του παιδος δέ γυνή κατά διφράκα βησεται \mviiv. . 
ημίονοι δ* άξονσι κραταίποδες Ις τάδε δώμα* 
αυτή 6* ίστδν υφαινοι hi ηλέκτρω βεβαυία. 
νεΰμαί τοι, νευμαι ύταυσιος, ώστε χελιδών. 
εστηκ έν προθόροις* —
\
εϊ μεν τι δώσεις* βί δέ μη, ονχ ίστηξομεν· 
ου γάρ σννοικησοντες έν&άδ' ηλ&ομεν.
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JJtdeto di Tee δ8 έν ττ) Σάμω έπι πολνν χρόνον νπό των 
παίδων, ore άχείροιεν έν rjy εορτή τον *ΛπόλΧωνος.

34. Ερχόμενόν δε τον εαρος έπεχείρησε πλείν 
"Ομηρος εις τάς *Α&ηνας έχ της Σάμον, χαι αναχ&εις 
μετά uvojv έγχωρίων άπηνέχ&η εις την *Ιογ, χαι ωραί
α &η σαν ον χατά πόΧιν, ώU’ hi άχτης. σννέβη δε τώ 
'Ομη ρω χατά πολύ τι άρξασ&αι μάΧαχως έχειν έχβάς 
3* ίχτον πλοίον έχοιμάτο έπι της χνματωχης άδντάτως 
εχων. τιίείον; δι ημέρας όρμονντων ανιών δι άπΧο'ϊην 
χαταβαίνοντες αιεί τινες των έχ της πόΐιος άπεσχόΧαζον 
παρά τώ 'Ομηροι, χαι Ιν χΧώνματι Ηχον ανιόν άχονοπες 
αντον. 35. Των δε ναντέων χαι των έχ της τίόΧιος τι- 
νών ημένων παρά τώ *Ομηρω χαιέπϊωσαν ηαίδες άΧιηες 
τον τόπον, χαι έχβάντες Ιχ τον άχατίον προσεΧ&όντες 
αντοίς τάδε είπον *Αχετε, ω ξένοι, έπαχονσατε τίμιων, 
άν άρα δίο^σ&ε διαγνωναι άσσ αν νμίν εΐπωμεν. χαI 
τις των παρεόντων έχΐλειν Xεγειν. οι δε είπαν· *Ημείς 
άσσα εΊλομεν, χατελίπομεν α δε μη είΧομεν, φέρομεν. 
οι δε (faσι μετρώ είττειν αιπονς*

*Ασσ* ϊίομεν, Χιπόμεσ&α · α δ οιχ εΧομεν, φερομε-
σ&α.

ον δνναμένων δε των παρεόντων γνώναι τά ρη&έντα 
διηγησαντο οι ηαίδες, οτ* άλιενοντες ονδεν έδνναντο 
έΧείν, χα&ημενοι δε (ν γη έφ&ειρίζοηο. χαι οσονς μέν 
ΪΧαβον των φθειρών, χατΐλιπον οσονς δε μη έδνναντο, 
ές οΧχονς άπεφέροντο. ο δε Ομηρος άχονσας ταντα
&.εξε τά επεα τάδε·

Τοίων γάρ πατέρων έξ αίματος έχγεγάατε, 
οντε βαΰνχΧηρων οντ* άσπετα μήλα νεμόντων.

$6. *Εχ δε της άσ&ενεΐας ταντης σννίβη τόν*Ομη-
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ρον τε?£ντησαι iv 3'ΐω, o v  παρα to μη γνώναι το παρα 
ιών παίδων φη&εν, ώς οι'ονταί τινες, αλλα τζ μαλακίη. 
Τελεντησας δε iv τjj "lot αυτόν in 7 ακτής &άφη υπό τβ 
των σνμηλεόντων καϊ των πολιητέων όσοι iv διαλογή ' 
ίγεγένηιτο αντώ. καί το έλεγείον τάδε Ξέγραψαν ’ΐηται 
ύστερον χρόνο) ηολλώ, ώς ηδη η τβ ποίησις ΰςεπεπτώκββ 
καί έΟανμόζετο υπό πόντων ουδέ * Ο μηρόν iariv 

ένΰόδε την ιερήν κεφαλήν να τα γαια κόλνψεν, 
ανδρών ηρώων κοσμήτορα, Όεϊον "Ομηρον.

37. Οτι δε ην Αιολενς Ομηρος καί οντε *1ων οντβ 
Αωριενς, τόϊς τβ είρημένοις δεδηλωταί μοι καί δη καί 
τόϊσδε τεκμαίρεσϋ αι παρέχει· ανδρα ποιητην τηλικον- 
τον εΐκός im t των νομίμων των παρα τοίς ανϋρώποις 
ποιουντα iς την ποίησιν, ήτοι τα καλλιστα έξενρόντα 
noiieiVf η τα ίωντου πάτριά ό̂ντοτ. ηδη τοίνυν το iv- 
Όινδε αντοί των ίπεων ακονοντες κρίνει τε. ιεροπόίην 
γαρ η την κρατίστην έξευρών έποίησεν η την εωντον 
πατριδι προσηκονσαν. λέγει γαρ ώίβ*

ανίρνσαν μεν πρώτα καί έσφαξαν καί εδειραν, 
μηρούς τ έξέταμον, κατά τε ννίσσμ ένόλνψαν, 
δίπτνχα ποίησαντες, in αυτών δ’ ώμοϋέτησαν.

Εν τοντοις υπέρ οσφνος ονδέν εΥρηται, Jj ές τα ιερά 
χρέονται · μονώτατον γαρ των ΊΏΙψω? το Αιολικόν 
ε&νος ον καίει οσφνν. δηλ,όϊ δε καί iv τοϊσδε τόϊς Ιπβ- 
σιν ότι Αίολευς ών τοίς νόμοις τόϊς τούτων έχρητο · 

καϊε δ* ini σχίζας ό γέρων, έπίδ' αΐϋοπα οίνον 
λείβε · νέοι δε παρ αυτόν εχον πεμπώβολα χερσίν. 

Αιολέες γαρ μόνοι τα σπλάγχνα ini πέντε οβελών οπτώ- 
σιν, οι δέ α)1οι Ελληνες ini τριών, καί γαρ δνομόζου- 
σιν οι Αίολεις τα πέντε πέμπε.

Heiiod. III. S ·,
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38. Τα μεν ovv νπερ της γενίσιος και τελευτής καί 
βίου δεδη)χοταΙ μοι. Περί δε ηλικίης της *Ομηρον έχ 
τώνδ' αν τις έπισκεπτόμενος ακριβώς και όρ&ώς λογί- 
ζοιτο. Into γάρ της εις *Ιλιον στρατειας, ην ’Αγαμέμνων 
και Μενέλαος ήγειραν, ϊτεσιν ύστερον ίχατ'ον και τριά
κοντα Λέσβος ωχίσ&η κατά πόλεις, πρότερον έονσα 
άπολις. μετά δε Λέσβον ονχισ&είσαν ϊτεσιν ύστερον 
είκοσι Κύμη η Λίολιώτις και Φρικωτις χα)&ομένη ωχί- 
σ&η. μετά δέ Κνμην όχτωχαΐδεχα ϊτεσιν ύστερον 
Σμύρνα υπό Κνραίων χατωχισ&η · και ίν τούτοι γίνεται 
"Ομηρος. άφ* ον δε *Ομηρος έγένετο, ϊτεά έστιν εξακό
σια εϊχοσιδυο μέχρι της Βέρξεω διαβάσεως, ην στρατεν- 
σάμένος έτχι τους '‘Ελληνας καί ζενξας τον 'Ελλήσποντέ»? 
διέβη έχ της ’Λσίας ές την Ευρώπην, από δέ τούτον 
φηιδίως έστιν άρο&μησαι τον χρόνον τω έ&έλοντι ζητείν 
έκ τών αρχόντων ’Axh'jvrjai. των δΐ Τρωικών ύστερον 
γέγονεν °Ομηρος ϊτεσιν έκατόν έξηκονταοκτώ.

I
4
4
\

«
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»ae urbt Phoccnsium 1, 46. 
8,27 et 134. Apollinis oracu- 
lum 8, 33.

Abantcs 1, 146.
Abaris 4, 30.
Abdera Teiorum colonia 1,168.
6, 40. 7, 109 et 120. 8, 120. 

•AbrocomeRXerxis fratcr7,224. 
AbronyclitiH Atlien. 8, 21. 
Abydus, Abydeni 5, 117. 7, 33, 

34,43, 44, 174.
Acanthus, Acaotbii 6,44.7, 110. 
Acarnania 2, 10. 
nccipiter a pud Aegyptios sn

eer 2, 05 et 07. omen Persia 
3, 76.

Acephali in Africa 4, 191. 
Aceratus proplieta in tcmpln 

Delpl.. 8, 37.
Aces fluv. 3, 117.
Acliaei 1, 145. 8, 73.
Acliaei Pbtliiotac 7, 132et 197. 
Achpeia Ceres 5, 01. 
Achaemenes Cyri p roavus7 ,ll. 
Achaemenes X erxis frater 3, 

12. 7, 7, 97, *236. 
Acliaemenidae 1, 125. 3, 05. 
Acliaia8,36.Thessaliae(Pbtliio- 
tis) 7, 173.

Achelmis fluv. 2, 10. 7, 126. 
Acheron fluv. 5, 92. 8, 47. 
Acbilleius curs us 4, 55 et 76. 
Acliilleum opp. 5, 94. 
acinaces Marti· apud Scythas 

4, 62. acinacos in fuedere in- 
eundo 4, 70. nbiectus in Hel- 
lespontum a Xerxo 7, 54. 

Acraepliia opp. 8, 135.
Acrisius Dances pater 6, 53. 
Acrothoon opp. 7, 22.
Adicran Afrorum rex 4, 159. 
Adimantus Aristcacpater 7,137. 
Adimantus Corinthius 8, 5, 59, 
01, 94.

Adrastus Gordii Γιΐ. 1, 35 — 45. 
Adrastus Talai fil· 5, 07 ct 08. 
Adria 1, 163. 1, 33. 5, 9. 
Advrmachidae Libyes 4, 168. 
Aea Colchis 1, 2. 7, 193 ct 197. 
Aeaccs l ’olycratis pater 3, 39 
Ct 139. 6, 13.

Aenccs Sylosontis fil. 4, 188. 0, 
13 ct 25.

Aencidae Thebnnis missi 5, 80. 
ad Salaminetn invocati 8, 64. 

Aeacus Miltiadis progenitor G, 
35. templum hnbet Athenis 
5, 89.

Aega urbs 7, 123. ►
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A egae l, 145.
Aegacae cWitas Aeolum 1, 149. 
Acgaenm mare 4, 85.
A e ra le u x  n o n e  8, 90.
A e im  O enljd fil/4, 149. 
A e p e i ' i  Pandionisfil. 1, 173. 
Aegialerje* Pelasgi 7f 94. Si- 

cyonii 5, 6S.
Aegicorcs Ionis fil. 5, 66. 
Aegidae tribus Spartae 4, 140. 
Aegila > Augila apudXasamo- 
nes 4, 172 ct 182.

Aegil<*a ins. 6, 107.
A erilia circa Eretriam 6, 101. 
Aegina Asopi HI. 5, 80.
Aegina ins. d im  Oenone 8, 46. 
Aeginetae Epidawo nriundi 8, 

46. Epidaoriis subditi 5, 83. 
Samiis infensi 3, 59. Atheni- 
enstbns 5, 82 sqq. 6, 49 et 87 
sqq. ab Alheniensibtis victi 6, 
92. ad Solaminem forties! mi 
8, 93. ad Plafaoas 9,28,79,85. 

Action urbs I, 145.
Aegira tirb* 1, 145.
Aogtrnessa urh9 1, 149 
Aegli pop. 3, 92.
Acgos Potami 9, 119.
Aegyptus, Acpyplii 2, 2 sqq. 
Aeimnestns Spart. 9, 69.
Ae nca urbs 7, 123.
Aenosidemus Theronis pat. 7, 

154 et 165.
Aenianes 7, ]32.
Aenyra Tliraciae 6, 47.
Aenus urbs 4, 90. 7, 58.
Aeoles a* Croeao subacti 1, 6, 

26,28. Cym se dedunt 1, 111. 
tributarii Dario 2, 90. circa 
oram Iliadem 5, 122. in Xer- 
xia class· 7, 95. olim Pelasgi 
7, 95. Sestum tenant 9, 115. 

Aenlicac civitates nndecim I, 
14V et 151.

Aeolidarum oppidum 8, 35. 
Acolis 5, 123. 7, 176.
Aeolus Athamantis pat. 7, 197. 
Aeropus Argirus 8, 137. 
Aeropus Macedo 8, 139. 
Aeropus Tcgeata 9, 26. 
Acsanias Grini pat. 4, 150. 
Aeschines Eretricnsis 6, 100. 
Acschreas Ath. 8, 11. 
Aeschrionia Samiorum tribui' 
3, 26.

AcscbylnsEupborionisfiI.2,156. 
Acsopus fabaUrum scriptor 2, 

134.
Aethiopes 2, 30 et 104. 3, 17 — 
25. 3, 97. nomades 2, 29. tro- 
glodytae 4, 183. enm X erxe 
militant 7, 69 ct 70.

Aetbiopia 3, 114. politus ea 
Sesostris 2, 110.

Aelhiopicns lapis 2, 134. 
Aetnlia, Actolus 6, 127.
Africa 4, 17et41— 44. deserta 
2, 32. circumnavigata 4, 42. 

Africus Tentus 2, 25.
Agaeus Eleus 6,127. 
Agamemnon 1, 67. 7, 159. 
A gariita Clistbenis fil. 6,126 — 

131.
Agarista Periclia mater 6, 131. 
Agasides Mali earn. 1, 144. 
agathnergi 1, 67.
Agathjrsi 4, 49, 102, 103, 125. 
Agathyrsus Ilercitlis fil. 4, 10. 
Atrbaltis Arcadius 7, 98. 
Agbatana Mediae I, 98 et 153. 
3, 64 et 92.

Agbatana Syria·* 3, 62.
Agenor Phoenix 7, 91.
A m t i t t s  Doryssi fil. 7, 201. 
AfraillUl Hippocratidac til. ?, 

131.
Agetuf Spartanus 6, 61 et 62. 
Agfa M tnaris pat. 6, 65.
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Aglauri Cecropis filiae fanum 
8, 53.

Aglomaclii tu rns 4, 164.
Agora opp. 7, 58 cf. 23 et 25. 
Agrianeft Πιιν. 4, 90.
Agrianes pop. 5, 16.
Agrigentini 7, 165 et 170.
Agron .Sardiuni rex 1, 7. 
Agyllaei 1, 167.
Aiax Telamonis ill. 5, 66. 6, 35. 

- 8, 04 et 121.
Aimnestus cf. Aeimn.
Alabanda nrln Phryginc 8,136. 
Alahnndi in Caria 7, 195· 
AlaliaCorsicac urbs I,l65etl66. 
Alaroilii 3, 94. 7, 79.
Alazir Barcaeorum rex 4, 161. 
Alazones Scythae 4, 17 et 52. 
Alcaeus Hercttlis ill. 1, 7. 
Alcaeus poeta 5, 95.
Alcamenes Spart. 7, 204. 
Alcenor Argivus I, 82.

'Alcetes Maccilo 8, 39. 
Alciliiades Cliniae pat. 8, 17. 
Alcides Spart. 6, 61. 
Alcimachus Eretriensis 6, 101. 
Alcitnus, Mentoris pat. //. 7. 
Alcmaeon Megaclis pat. 1, 59. 
AicmaconMegaclis niniorisfi!., 
ininoris pat. 6, 125 et 127. 

Alcmaeonidae I, 61 et 64. 5, 63 
sqq. 6, 125 sqq.

Alcmena Hcrculis mater 2, 43 
et 145.

Alcon Molnssiis 6/127.
Atca Minerva 1, 66. 9, 70.
alcae ludus 1, 94. 2, 122.
Aleius campus 6,95.
Aleuadne 7, 6 et 172 cf. 9, 58.
Aleuas 9, 58. r
Alexander Macedo 5, 19 — 22.

7, 173. 8, 136— 140.9, 44. .
Alexander Priam i fii. 1, 3. 2,

113 — 117.✓

Alilat dca 3, 8.
A litta I, 131.
Alopccae pagim 5, 63.
Alpcni prope Thcrmopylns 7, 

170 et 229.
Alplicus Lac. 7, 227.
Alpis Πιιν. 4, 49.
Alus urbs Acliaiae Thessalicae 
7, 173 et 197.

Alyattcs 1, 10 — 25, 73. s q .  93. 
Amasis Persarum dux 4, 167, 
201,203.

Amasis rex 1, 77. 2, 154, 161, 
172,181.3 ,1 ,10 , 40, 47. · 

Amuthus, Anintbusii 5, 104sqq. 
Amazones 4, 110 — 117. 
Amazonides 9, 27.
Ambracia vid. Ampr.
AmcBtris Xerxis uxor 7,61 et 

114. 9, 108 et 111. '
Aminntus Areas 6, 127.
Aminias Atli. 8, 84 et 93. 
Aminocles Magnet 7, 190. 
Ammonii 2 ,32et 42.3,25.4,181. 
Ammonia oraculum 1, 46. 2, 32 
et 55.

AmomplinrctusLac.9,53,71,85. 
Amorges Persa 5, 121.
Ampa urbs 6, 20.
Ampelos promont. 7, 122. 
Anipliiaraus 3, 91. eitis oracu- 
lum I, 46, 49, 52. 8, 134. 

Ampliicaea urbs 8, 33. 
Ampliicratcs Samiue 3, 59. 
Anipliictyones 2, 180. 5, 62. 7, 

200, 213, 228.
Amphictyonis templum 7, 200. 
Ampkictyonidis Cererit tem
plum 7, 200.

Amphilnchus Amphiarai fils 3, 
91. 7, 91.

Amphilytui Arcanan I, 62. 
Amphimncstus F.pidamuius 6, 

127.
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Ampliion Bacchiadea 5, 92. 
Amphiasa urba 8,-32. 
Amphitryn 2, 43. 5, 59. 6, 53. 
Ampracia, Atnpradotae 8,47. 
9, 28 et 31.

Amynlaa Alcetae f. 5, 17 et 94.
7, 173. 8, 136.

A m yntaa B nbaria  f . 8, 136. 
Amyrgi* Scytbac 7, 64.
Arayria Sirita 6, 127. 
Amyrtaeua Aegyptiua 2, 140.3, 

15.
Amythann Melampodia p.2,49. 
Anacharais 4, 46, 76, 77. 
Anacreon 3, 122.
Anactorii 9, 28.
Anaphos dux Ciisiornm 7, 62. 
Anaphlyatua pagua 4, 99. 
Anana Phrygiae opp. 7, 30. 
Anaxamler Spart. 7, 204. 
Anaxandridea Leontia f. 1, 67.

5, 39. 7, 204.
A n a x a n d r i d e a  T h e n p n m p i  f.
8, 131.

AnaxilauaRheginna 6,23.8,1 G5. 
Anaxilans Spart. 8, 131. 
Anchimoliiia Spart. 5, 63. 
Andreaa Siryoniua*7, 126. 
Andrii 8, 66 et I II .
Andrnbulua Delphi·· 7, 141. 
Androcratea lieroa 9, 25. 
Androdamaa Samiiia 8,85.9,90. 
Andromeda Cephei fil. 7, 61 et 

150.
Androphagi 4, 106, 119, 125. 
Androapbtngea 2, 175.
Andrua ina. 4, 33. 5, 31. 8, 111· 
Aneristua Sperthiae p .7 ,134. 
Aneriatna Sperlbiae f. 7, 137. 
angareion 8, 98.
Angitea fluv. 7, 113.
Angnia flur. 4, 49.
•nguia arcia Atli. custoa 8, 41. 
angutlla aacra 2, 72.

animaa migrare Acgyptii di- 
cunt 2, 123.

anni ratio apnd Aegyptins 2, 4. 
a pud Graecoa 1,32. apud Per- 
aaa 3, 90. anni hnmanae vitae 
Lxx I, 32.

annuli aignatorii 1,195cf. 3.41. 
Anopaea 7, 216. 
antacaei cete 4, 53.
Antagoraa Coua 9, 76. 
Antandma 5, 26. 7, 42.
Antbela opp. 7, 176 et 200. 
Anthemua opp. 5, 94.
Anthylla opp. 2, 98.
Anticharea Eleoniua 5, 43. 
Anticyra 7, 198 et 213. 
Antidnrua Lemniua 8, 11. 
Antiochua Eleua 9, 33» 
Antipater Thaaiua 7, 118. 
Antiphcmna Lindiua 7, 153. 
Anyaia rex 2, 137 et 140.
Anyaia urba 2, 137. Anyaia 
praefertnra 2, 166.

Anyatia Sidontua 7, 98.
A parjtae pop. 3, 91.
Apaturia I, 147. H. 29. 
aper in Africa militia 4, 192. 
apea loca trans latrum obti- 

nere 5, 10.
A p h e t a e  7, 193. 8, 4 et 6. 
A p h i d n a e  9, 73.
Apbrndisiaa ina. 4, 169. 
Iphtbitana praefectura 2, 166. 
Apbytia opp. 7, 123.
Apia dea 4, 59.
Apidanua flnv. 7, 129 et 196. 
Apia deua 2, 153. 3, 27 — 29. 
Apia urba 2, 118.
Apollo 4, 15. 7,26. Abie cultua 
8,33. S p a r t a e  7,57. T h o r n a c e  
1, 69. D e l p b i e u a  1, 50, 87, 9 0 . 
8, 37. Jameniua 1, 52 et 92. 5, 
59. 8, 134. L o x i a a  1,91. 4, II,J. 
Orui 2, 156. Oetoayrua 4, 59
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Ptoue 8, 135. Triopius i, 144. 

6, 80.
Λροΐΐοηία in lonio sinu9,92. in 

Ponlo 4, 90 et 93. 
Apollophance Abydcntis 6, 20. 
Aprics rex 2, 161 et 169. 4,159. 
Apsinthii TJiraces 6, 34. 9,119. 
Arabes 1, 198.3, 8, 9,88,91,97.

7, 69 ct 97.
Arabia 2, 12. 3 ,l0 7 e tll2 . 4,39. 
Arabictig einuH 2, 11.4, 39. 
Arams fluv. 4, 48.
Araxcs fluv. 1, 126, 202, 205. 3, 

36. 4, 11 cl 40.
Arcades 1, 66 ct 146. 2, iJ l ·  5, 

49. 6, 74. 7, 202. ^
ArcceilnuB I. 4, 159.
Arcesilaue II. 4, 160 
ArcesilaiiB III. 4, 162 — 165. 
Arclianiler Dnnai gener 2, 98. 
Archandri urbe 2, 97.
Arrlielai tribue Sicyonin 5, 68. 
ArcliclauB Spart. 7, 204. 
ArciiestralidaB Samius 9, 90. 
Arcliiac duo Spart. 3, 55. 
Archidamue Anaxondridae f.
8, 131 Zeuxidami Γ. 6, 71. 

Arcliidico meretrix 2, 135. 
Archilochus ParjuB I, 12. 
Andericca vicusAssyriue 1,185.

C i s s i n c  6 ,  1 1 9 .
Ardys Lydiis 1, 15.
Areopagus 8, 52.
Argadas Ionis f. 5, 66.
Argacus Mucedo 8, 139. 
Arganlhonius Tarteeeiue 1, 163 

et 165.
Arge Hyperborea 4, 35, 
argenti metalla in Laurio 7, 

144. ad paludem Prasiadem 
5, 17. in Pangaeo 7, 112. ar- 
genti ad aiirnm ratio 3, 95. 
argentum Ai'yandicum 4,166. 

Argia Aristodemi uxor 6, 52.

Argilns opp. 7, 115.
Argiopium 9, 57.
Argippnci 4, 23.
Argivi I, 61 et 82. 3, 131. 5.,86.
6, 78, 83, 92.7, 148—152. 9,12, 
27, 34. Argivae I, 1. 9, 34.

Argo navis 4, 179. 7, 193. 
Argolie 1, 82.
Argonaulae 4, 145 sq.
Argos olim potcnliesimum I, I. 
ab llomero celebrafnni //. 28. 

ArguB lieros 6, 80.
Ariabignes Xerxie fralor 7, 97. 
8, 89.

Ananias Scytlia 4, 81. 
Arinpilhcs Scytlia 4, 76 et 78. 
Ariaramnes Perea 8, 90. 
Aridolie AlabanileueiB 7, 195. 
arietcB eacri 2, 42.
Arii pop. 3, 93. 7, 62 et 66. 
arirna Scytharmn vox 4, 27. 
Arimaspeo enrmina 4, 14. 
Arimanpi 3, 116. 4, 13 et 27. 
Arimnostue PlataccnsiH 0, 72. 
Ariomardus Artypbii finter 7, 
67. Xerxis frnter 7, 78.

Arion Metliymnaciis 1,23 cl 24. 
Aripbron Alh. 6, 131 et 136. 7, 
33. 8, 131.

Arisbu opp. 1, 151.
Aristagoras Cyniaeue 4, 138. 5, 
37 ct 38.

Arietagoras Cyzicenus 4, 138. 
Aristagorns Milesian 5, 30—38, 
49 — 51, 97 — 100, 124 — 126.
7, 8.

Aristagorns Semiiie 9, 90. 
Aristene CorinthiiiB 7, 137.
A rist eaePrnconncsiue4,13—15. 
Aristides Lysimachi f. 8, 79— 
82 et 95. 9, 28.

AristocratcB Aegincta 6, 73. 
ariatoerntiae commode et in- 

commoda 3, 81 ot 82.
%

4
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61 —

126.

Aristncyprus Solias 5, 119. 
Ariatodemnj Earystbenit et 

Procli p. 4, 147. 7, 204. 9,131. 
Aristodemaa 3τ£*σβς 7, 229 et 
231. 9, J l .

Aristodicus Cymaens 1, 158 et 
159.

Aristoriton 5, 55. 7, 123 
Aristnlaidei Ath. 1, 59. 
Aristomacbtis HyUi nepos 6,52.

7, 204. 8, 131.
Ariston Byzantias 4, 133. 
Ariston Demarati p. 6 ,

63 et 69.
Ariatonice P jtb ia  7, 140. 
driitoo jD D i S irjonins 6, 
Aristophantna Delphns 6, 66. 
Aristophilidas T arentinui 3,

136.
Arizanti Medoram fens 1, 101 

,Arizu* Persa 7, 82.
Armenii 1, 194. 5, 94. 7, 73. 
Armenia» mens 1, 72.
Arpoxais Scytba 4, 5 et 6. 
Araamenes X erxis frater 7, 63- 
Arsamea Darii arm  1, 209. 7,

11 et 224.
Arsame* Darii f. 7, 69. 
artaba mensara Persiea 1,192. 
Artabanus Darii /ra te r 4, S3.

7, 10, 11, 17, 46—52,66,67,75. 
Artabates Peraa 7, 65. 
Artabazanes X erxis /ra ter 7, 2 

et 3.
Artabazas 7, 66. 8,126 — 129 
9, 41, 66, 89.

Artaee orb* 4, 14. 6, 33. 
Artaehaeea Artaei f. 7 , 22 et 
117. A rtajnU e p. 8, 130. Ota* 
api« p. 7, 63.

Artaei olim Peraae 7, 61. 
Artaeua Artaebaei p. 7 , 22.

Azania p^L 66.
Artaoea I j g ^ r a t e r  7, 224.

.*e*̂  *

Artanes flor. ♦, 49. 
Artaphernea Darii frater 5, 25, 
30 aqq. 73, 100, 123. 6, I et 4. 

Artaphernea Artaphernis fil. 6, 
94 et 116. 7, 10 et 74. 

A rtajctes 7,33 et 78.9,116— I ‘29. 
A rtarntaX erxis minis 9, lOSsqq. 
Artayntes 8, 130 9, 102 et 107. 
Artazostra Darii f. 6, 43. 
Artembares Medns I, III— 116. 
Artembares Persa 9, 122. 
Artemisia 7,99.8,6S,S7,93,101. 
Artemisinin 4, 35. 7, 175 et 195.

8, 9— 11 et 14 — 17. 
Artimmasa Venus 4, 59.
Arti^nis flov. 4,92.
Artocbmes Darii gener 7, 73. 
Artontes Baggaei p. 3, 128. 
Mardonii f. 9, 84.

Artoxerxes 7, 106 et 151. quae 
ait eius no minis vis 6, 98. 

A rtjbius 5,108 sqq.
Artyntes 7, 67.
Artjphina 7, 66 et 67.
Artyitona C jri f. 1» 89. 7,69. 
Aryandes 4, 166 et 200.
Aryenis A itjagi nubit 1, 74. 
Aabyatae Afri 4, 170.
Aaealon urbs 1, 105. 
aseby 4, 23.
Asia I, 4, 72, 95, 104, 130, 142. 
2, 17. 4, 37 — 40,44, 45. 5, 49. 
7, 61. 9, 1J6.

Asia Prnmethei ox or 4, 45. 
Asias tribna 4, 45.
Aaiaa Cotyis f. 4, 45.
Asine orbs 8, 73. 
asini in naribas Armenioram 

1, 194. in Scythia oulli 4, 28 
et 129. in Lybia eomnti 4, 
191. nee hibentea 4, 192. 

aamach «QSK Aogypt. 2, 30.
anidep Aagipeta 7 IS).

Aaopii 9, 15.
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Aanporioms Tbcbanus 9, 69. 
Aeopus fluv. 0, 108. 7, 200 ct 
21G. 9, 15 ct 19. Asopi-filiae 
5, 80. Asopis Ocroc 9, 51. 

Aspatliines 3, 70 ct 78. 7, 97. 
aeplialtus 1, 179. G, 119.
Aasa opp. 7, 122.
Abrcbiib propc Miletum 1, 19. 
Assyria 1,178,192, 193.2,17.4,39. 
Asayrii 1, 95, 102,103, 106, 117. 

7, 62 ct 63.
.Astacua Mclanippi p. 5, 67. 
Aster Spart. 5, 63.
Aatrabacua licros 6, 69. 
A&tyagca 1, 46, 73, 74,φ ,  197, 

123, 127, 139.
Agychis Acgyptiue 2, 136. 
AturantCH Afri 4, 181. 
Atarhccbia urba 2, 41.
A t a r n c B  f l u v .  4 ,  4 9 .
Atarncue I, 160. 6, 28 ct 29. 7, 

42. 8, 106.
Atliamns Acoli f. 7, 197. 
AthenadcB Trachiniua 7, 213. 
Atbcnngnrna Snmius 9, 90. 
Atbcnac tyrannide lilicratac 5, 

55. tyrannide npprrssac 1,59, 
60. captne a Xerxe 8, 151. 
a Mnrdonio 9, 3 ct 13. arx no· 
cupata u Clcnmenc 5, 2. in- 
censa a Persia 8, S3. 

Atlienienscs Antiquiasimi 7,161. 
8,44. supientiaaimi 1,60. Pe- 
lasgicac stirpis J , 56. Inncs 

·*" vocari nohint I ,  143. comm 
clftBRig 7, 144 ct 8, 61. leges 1, 
59 et 2, 177. nominn 8,44. nu- 
merits 5,97. reditus ex mctal- 
lie 7, 144. tribus 5, 69.

Atbos 6, 44 et 95. 7, 2laqq.'122. 
Atbribitana pracfcctura 2, 166. 
Atbrys fluv. 4, 49.
Atlanticum marc I, 200.
Atlas fluv. 4, 49.

Atlas mens 4, 184.
Atnssa Cyri f. 3, 08, 88, 133, 

134. 7, 3.
Atramyttium opp. 7, 42.
Atridarum classis 7, 20.
Attaginus Tbebnnus9,15,86,88.
attclabi 4, 172.
Attica non cquitabilie 9 , 13. 

olearum ferax 5, 82. quatcr 
invasa a lloribtia 5, 76. vesta- 
la a Pcrsis 6, 102. 8, 51. 9, 13.

Atticac mulicrcs 5, 87. 6, 138: 
9, 5.

Atye Croesi f. 1, 34 — 43.
Atye Mania f. Lydi p. 1, 7 et 

9 4  7  7 4
Atya Pytiiii p. 7, 27.
Aucbalac Scytbac 4, 6.
Augila palmctia clara 4, 172 et 

182.
Auraa fluv. 4, 49.
mires oculia mngia increilulae 

I, 8. aurca praecisao 2, 102. 3, 
69, 118, 154.

auri inetalla G, 46 et 47. 7, 112. 
9, 76. ramenta 1, 93. 3, 102 et 
106. 4, 195. 5, 101.

Auscbiaao Afri 4, 171.
Auticusca Afri 4, 180 ct 191.
auster 2, 25. 4, 173.
Autcaion Tbcrae p .4,147. G,52.
Autodicua Plntaconaia 9, 85/
Automoli 2, 30.
Autonoua lieroa 8, 39.
Auxeaia ilea 5, 82 ct 83.
Axiua fluv. 7, 123 ct 124.
A xub opp. 4, 154.
Azanca Persa 7, 66.
Azen 0, 127.
A z i r i B  A f r i c a e  l o c u s  4 , 1 5 7  e t  1 6 9 .
Azotoa Syriac urba 2, 157.
Babylon 1, 178, 179 — 183, 191 
et 192. 3, 158.

Babyloniac fcracltaa 1, 193.
/
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Babylonicmn talentnm 3, 89. 
Babylonii poll et gnomonis in- 
rentores 2, 109. eomm mores 
et institute I, 194 sqq. foedus 
cum Croeso 1, 77. bellnm cum 
Cyro 1, 190. rebellio sub Da
rio 3* ISO.

Bacchus Osiris 2,29,42,48,144, 
156. 3, 97. Orolal 3, 8. Baccbi 
oraculum 7, 111. templum4,87. 

Bacchanalia 4, 79 et 108. 
bacchantiom vox 8, 65. 
Baccliica et Orphica institnta 

eadem Aegyptiacis e t Pytba- 
goricis 2, 81.

Bacchiadae 5, 92.
Bacis 8, 20, 77, 96. 9, 43. 
Bactra urbs 6, 9. 9, J 13. 
B actria3,92. 4,204. gens 1,153. 
Bactriani 3, 92.
Bactrii 7, 64 et 86.
Badres Ilystanis Γ. 7, 77. 
Badres s. Bares Patargades 4, 

167 et 203.
Bagaeus Artontis Γ.3,128. Mar- 
dontis p. 7, 80.

Bagasaces Artaboni f. 7, 76. 
Barce urbs 3, 91. 4, 160 et 200. 
Barce vicus 4, 204.
Barcaei 3 ,13.4,164,167,201 - 204. 
Bares vid. Badres. 
baris t o x  Aepvpt. 2, 96. 
Basilides Inn 8, 132.
Lassaria 4, 192. 
Batrachomyomachia H. 24. 
Battiadae 4, 202. 
battus Libyce rex 4, 155.
Battus I. 4, 150, 155, 159.
Battus II. 4, 159.
Battus i l l .  4, 161. 
beatus ante obitum nemo J, 32 
cfr. 86.

bcatorum insula 3, 26. 
becos Pliryeibns pania 2, 2.

Belides portae 3, 155 et 158. 
Belus Cephei p.7,61. Ninip.1,7. 
Bermius mons 8, 138.
Bessi prophetae 7, 111.
Bias >lelampodis frater 9, 34. 
Bias Prienensis 1, 27 et 170. 
Risaltes Ahydenus 6, 26. 
Bisaltanim rex 8, 116.
Bisaltia 7, 115.
Bisanthe urbs 7, 137.
Bistones Thraces 7, 110. 
Bistonis lacus 7, 109.
Bithyni I, 28. 7, 75.
Biton 1, 31.
Boebm| palus 7, 129.
ΒοβοΠΧ 2, 49. 5, 57.
Boeoti 5, 74 et 77. 7, 202. 8,34 
9, 68.

Boeoticac ί/ιβάΛις 1, 195.
Hopes P en a  7, 107 et 113. 
Bolbitinum Nili ostium 2, 17. 
Rolissus loci nomen / / .  23. 24. 
Boreas Atheniensium affinis 7, 

189.
boryes 4, 192.
BorysthenesflnY.4,18,45,47,53. 
Borystbenes urbs 4, 78. 
Borysthenitae 4, IS, 53, 74. 
boves 2, 38 et 41. 4, 29, 61,126, 

182, 186.
Bosporus Cimmerius 4, 12, 28,

100. Tbracius 4, 83, 85, 8$. 
Bottiaea 7, 123 et 127.
Bottiaei 7, 185. 8, 127. 
Branchidae 1,46,92,157. 2, 159. 
5, 36.

Brauron 4, 145. 6, 138.
Briantica regio 7, 108.
Briges qui postca Phryges7,73. 
Brongus fluv. 4, 49.
Brundusium urbs 4, 99.
Bryas Darii f. 7, 72.
Brygi Thraces 6, 45. 7, 185. 
>uhali in Libya 4, 192.
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Bubares Persa 5,21.7,22.8,136. 
Bubastiana praefeetura 2, JGG. 
BuLastis dea 2, 137 et 156. 
Bubastis urbs 2,59,137,156,166. 
Bucolicum ostium Nili 2, 17. 
Budii Medorum geos 1, 101. 
Btidini 4, 21 et 109.
Bulis Spart. 7, 134 — 137.
Bura urbs 1, 145.
Busae Medorum gens 1, 101. 
Butins urbs 2, 59 et 61. 
Busiritana praefectura 2, IG5. 
Butacides Crotoniata 5, 47. 
Buto urbs 2, 59, 63, 155. 
Bybassia peninsula 1, 174. 
byblos % 5, 58. 7, 25.
byssus 7, 181.
Byzantium 4, 144. 5, 26 et 103. 
Γabates Afri 4, 171.
Cabalii 3, 9U.
Cabelenses Maeooes 7, 77. 
Cabin 2, 51. 3, 37.
Cadmea victoria 1, 166. Ca- 

dmeae Iitterae 5, 59.
Cadmei I, 56 et 146. 5, 57 et 
61. 9, 27.

Cadmus Agenoris f. 2, 45 et 49. 
4, 147. 5, 58 et 59.

Cadmus Cons 7, 163 et 164. 
Cadytis urbs % 159. 3, 5. 
Caenides 5, 92-
Caicns fluv.7,42. Caici campus
6, 28.

Calami 9, 96.
Calantiae a. Calatiae Indi 3, 38 
et 97.

Calasires 2,164— 168.7,89.9,32. 
calasiris veitje2, 81.
Calehas 7, 91. 
calculorum ludus I, 94.
Cale Acte 6, 22.
Callatebus urbs 7, 31.
Calliades archon 8, 51.
Catlias Eleus 5, 44 et 45.

Tallias Hipponici f. 7, 151. 
Callias Phaenippi f.6,121 et!22. 
Callicrates Spart. 9, 72 et 85. 
Callimachus polemarchus 6, 

109 et 114.
Callipidae pop. 4, 17. 
Callipolitae 7, 154.
Callista ins. 4, 147.
Calydnii pop. 7, 99. 
Calyndenses 8, 87.
Caljrndici monies 1, 172. 
Camarina urbs 7, 154 et 156. 
Cambyses'Cyri p. I ,  46, 107, 

112, 207. 7, 11.
Cambyses Cyri f. I, 208. 2, Γ. 
3, I sqq. — 66, 89. 

cameti 1, 80. 3,103. 7,86 et 125. 
Camicus urbs 7, 169 et 170. 
Caminus poema Iiomeri //. 32. 
Camirus urbs 1, 144. *
Campsa urbs 7, 123.
Canae mons 7, 42.
Canastraeum promont. 7,123. 
Candaules Car 7, 98.
Candaules Lydus 1, 7 — 12. 
canes Indici 1, 192. 7, 187. 
cannabis 4, 74.
Canobicum Nili ostium 2, 15, 

17, 113, 179.
Canobus urbs 2, 97.
Capbareum promont. 8, 7. 
Cappadociae fertilitas I, 73. 
Cappadoces 1,71—73.5,49.7,72. 
caprae, caprarii 2, 42 et 46. 
eapripedes homines 4, 25. 
captirorum immolatio ap. Scy- 
tbas 4, 62. apudT aurns4 ,103. 

Car I.ydi et Mysi frater I, 171. 
Carcinitis urbs 4, 55 et 99. 
C&rdamyle 8, 73.
Cardia urbs 6, 33. 7, 58. 9, 115 
Carenus Lacedacmonius 7, 173. 
Cares 1, 28, 171, 174. 2,61,152, 
154. 3, II. 5, 117— 120. 7, 93.
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Cftricae mulieres I, 146. Ca- 
rica rcstis 5, 88.

Cana 1, 142. 6, 25.
Carine opp. 7, 42.
Carina Juppiter I, 171. 5, 66. 
Carnca 7, 206. 8, 72.
CarpafTnis ins. 3, 45.

Cecrops 8, 44.
Celacnae urhs 7, 26.
Celeas Spart. 5, 46.
Celtae pop. 2, 33. 4, 49.
Centum insulae, ixaibv yrjoot 1, 
151.

Ceus ins., Cei 4, 35. 5,102. 8 ,1, 
46, 76.Carpia fluv. 4, 49.

Carthagir.ienses I, 166. % 32. 3,1 Cephallcnia ins. 9, 28. 
17 ct 19. 4, 197. 7, 1G5 et 167. Cephenes Persae 7, 61.

Carthago 3, 19.
Caryatus, Carystii 4, 33. 6, 99. 
8, 112 et 121. 9, 105. 

Casambus Acgineta 6, 73. 
caaia 3, 110.
Cnsius mnn* 2, 6 et 158. 3, 5. 
Casmcna opp. 7, 155. 
Caapntyrus urhs 3, 102. 4, 44. 
Caapii 3, 92 et 93. 7, 67 et 86. 
Caspium mare 1,202et 203.4,40. 
Cassandanc Cyri uxor 2,1.3,2. 
Cassitorides ins. 3, 115. 
Caatalius fans 8, 39.
Casthanea opp. 7, 183 et 188. 
Castor et Pollux 2, 43. 6, 127 
castorea 4, 109.
Caatra Iotiibus ct Caribus in 
Aegyptn data 2, 154.

Cephcus Bcli f. Androtncdae 
p. 7, 61 et 150.

Cephisstis fluv. 7, 178. 8, 33. 
Ceramicus sinus 1, 174. 
Cercaaorum urhs 2, 15, 17, 97. 
Cercopcs Homeri // .  24. 
Cercopum eedes 7, 2)6.
Ceres Achaia5,61. Amphictyo- 
nis 7, 200. Elensinia 9, 62,65, 
97, 101. Isis 2, 59, 122, 156. 
mater 4, 53. Testnophoros 2, 
171. 6, 16. Cereris er Proscr- 
pinae sollennia 8, 15. 

cervi in Africa null! 4, 192. 
Chalcedonii 4, 144 5, 26 6, 33. 
Chalcidenses 5, 74, 77, 99. 8, 
27. 9, 28.

Chafcidicum genus 7,185.8, 127.
Castra Tyriorum in Aegypto I Chaldaci pop. 7,63. sacerdotes
2, 112. 1, 181 ct 183.

Catadupa 2, 17. iChalestra opp. 7, 123.
Catarrhactes fluv. 7, 26. I Chnlybcs pop. 1, 28. 7, 76.
CatSari Scytliae 4, 6. Ichampsa crocodilua 2, 69.
Cava Euliocae, τ* χοϊλα tifc £i>-\ Charadra opp. 8, 33.
βοήχ 8, 13. I Cfiaraxus Sapphos frater2,135.

Caucasa Chir portus 5, 33. I Charilaua Samius 3, 145. 
Caucasus mons 1,104, 203, 204. ICharilltis Lac. rex 8, 131.
3, 97. 4, 12. ICIiarnpinns Miles!us 5, 99.

Caucones I, 147. 4, 148. I Chemmis ins. 2, 156.
Caunus, Caunii 1, 172 et 176.1 Chemmis opp. 2, 91.
5, 103. '  °.|Chcm m itana regio 2, 165.

Caystrius fluv. 5, 100. <41 Cheops rex 2, <124.
Caystrobius Procounesiui4, iffJChephrcn rex 2, 127 et 128. 
Cebrodfortini origo II. 20, f  Cherasmis Persa 7, 78.
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Chers'ie Cyprius 5,104.7,98.8,11. 
ChersnnesuB, Chcrsoncsitac 6, 
33 s<j<|. 6, 140. 9, 118. 

Cliersoiicsus ospera 4, 99. in 
H ellespont 7, 33.

Chilcus Tegcata 9, 9.
Cliilo Lac. 1, 59. G, G5. 7, 235. 
Chins, Cliii 1, 18, 142, 1G0. 2, 

178. G, 15, IG, 2G, 31.8, 132. 
Choaspes fluv. J, 188. 5,49ct52. 
chocnix mciiBiira 6, 57. 7, 187. 
Choercae opp. G, 101. 
Choereataelrihiis Sicyonia5,C8. 
Cliocrus Micythi p. 7, 170. 
ChoraBmii pop. 3,93 ct 117.7,00. 
chori mulichrci 5 , 83. tragic! 

5, 07. centum adolcscentium 
G, 27.

ChromiiiB Argivus I, 82.
Cliylri in TJtermopylis 7, 176. 
cici 2, 94.
Ciconcs 7, 59, 108, 110.
Cilices 1, 28 et 72. 3, 90. 5, 49 
et 52. 7, 91. 8, 14.

Cilicia 2, 17 et 34. 3, 90. 5, 52. 
9, 107.

Cilix Agcnoris f. 7, 91.
Cilia opp. I, 149.
Cimmeria 4, 12. Cimmcrii 1, G.

1 5 ,  IG. 4 ,  1, I I ,  1 2 .
C i m m c r i u B  l l o s p o r u i  4 ,  1 2 , 2 8 ,

100, ηονΰμιμα Κ ιμμίνια  ] 2
e t  4 5 .  i t i x t «  4 ,  1 2 .

Cimon Miltiadis p. 6,34,38,39, 
103.

Cimon Milliailis f.G, 13G.7,107. 
Cineas ThessaliiB 5, G3* · 
cinnamomunt 3, 111.
Cinype fluv. 4, 175. 5, 42, 
Cinyps regio 4, 198.
Cion opp. 5, 122. 
circumcisio 2, 36 et 104.
Ciseia terra 5, 29 et 52. 6, 119. 
Cissu 3, 91. 7, 62, 86, 210.

Cissiae portae 3, 155 et 158. 
Cithaeron 9, 19 et 39.
Claves Cypri promont. 5, 108. 
Clnzomcnac 1, 16, 51, 142. 2, 
178. 5, 123.

Cleades Plataecnsis 9, 85. 
Clcnnax Argivus //. I. 2. 
Cleanlier Pliigalensis 6, 83. 
Clcamlri duoG cloi7,154 cl 155. 
C I c o Imh  Argivus 1, 31. 
Cleodacus Hylli f.6, 52. 7, 204.
8, 131.

C l e o m b r o t u B  4 ,  8 1 .  5 ,  4 1 .  8 ,  7 1 .
9, 10.

Cleomencs Lac. rex 3, 148. 5, 
41,49, 64, 70, 76, 82.

Clconae opp. 7, 22.
Clinias Atb. 8, 17.
Clistlicnes Atb. 5, 6G, 69, 70,73. 
G, 131.

Cliethcnes Sicyonius G,G7 ot 126· 
Clyliadae 9, 33.
Cnidus, Cnidii 1, 144 et 174. 2, 

178. 3, 138. 4, 1G4.
Cnnclhus Acgincla G, 88.
Cobon Help bus G, GO.
Codrus 1, 147. 5, 65 et 7G. 9,97. 
Kuih) via G, 103.
ΚυϊΙα Cliii G, 2G. EubneaeS, 13. 
Cocnyra Tbasiorum 6, 47.
Coes IMytilenaeus 4, 97. 5, 11, 
37, 38.

Colaeue Samios 4, 152. 
Coluxais Scytbh 4, 5 ct 7. 
Colchis, Colchi 1, 104. 2, 104. 
3, 97. 4, 37 ct40. 7,79. lignum 
Colchicum 2, 105.

Colias ora 8, 96.
Colophon, Colopbonii I ,  14, 

142, 147, 150.//. 8. ^
Coloisae opp. 7, 30. 
colossi 2,130,143,153; 175,176. 
columbac alhan J, 138. nigrao 
2, 55.
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e n a t a  tlo a t Babyloaii 1, 95. 

U c e d a e a o iii  I, 82- P m i e  ( , 
19. pecteat ao rito riL ieedae· 
monii 7, 209 e t 209 cf. 2, 9- 4, 
175 et 191.

C onbraei i rb t  7* 123. 
Com pute* flwr. 7, 109. 
coackylia ia moatikus 2, 12. 
ro a n b ito t  ia templis I, 199. 2, 
94. ia politico I, 203. 3, 101. 
p roaSfons 1, 216. 4, (04, 172, 
179, ISO.

con i ire ciortno* 2, 84—90- 3, 24 
Coniaens Cineas 5, 9X 
CoaU desdsi Out. 4, 99.
Copals pates 8, 135.
Corcyra, Corrjrmei 3, 42, 49, 
49, 53. 7, 199.

C « r m u  opp. 5, 100. 
Corinthas, Corintliii I, 14. 50. 
51. 2, 197. X 49 — 53. 4, 192. 
5, 75, 87, 52. 6, 89. 7, 202. 8, 
94. 9, 102.

Corobias Creteasis 4, 151. 
Coroiuei 5, 79.
Corsica 1 ,185. Conicaai 7,195- 
Cerjciam  antm si 9, 39. 
Corydalles Anticvraeoj 7, 214. 
Conrs flnr. 3, 9.
Cos, Coi 1, 144. 7, 194.
Cot j t  Aiiae p. 4, 45.
Cranaspes Pcrsa 3, 129.
Craaaj Atkeaieases 8, 44. 
eraaiaai cetera careas 9 , S3 

crania pro pocalis 4,95. inan- 
rata 4, 29.

rrateres a Croeso M ic a t i  I, 
51. a Pantania 4,81. a S a s lis  
1  152. Lesbii 4, 91.

Crathis fl«t. I, |45. 5, 45. Cra- 
tkia M iaerra 5, 45.

Cratiaos M aceet 7, |90l Rke- 
f ia a t  7, I9X*

Cream* « fg i^p tO  et 110.

ICreston I, 57. Crestoniea 7,
124. 8, 119. Crestoaaea 7,127. 
Crestoaaei 5, 3 et 5. 7, 124. 
Crestoaiatae I, 57.

Creta. Cret eases I, 173- 4, (51. 
7, 199 — 171. 

crex arts 2, 79.
Crinippu* Hiaierensts 7, 195. 
Crisaevs caaipas 8, 32. 
cristas ralearnm inrenereat Ca
res I, 171.

Critalia opp. 7, 26.
Critkeis M elnopi /. P b en ii 
uxor Η. I — 5.

Critkoa Itbareai* p. B. 1. 
Critobulas CyreaensU 2, lS t. 
Toroeaeas 8, 127.

Cries A epaeta  9,50e t73.8,92. 
CrakTxi Tkraces 4, 49. 
crocoiili 2, 99 — 70 e t 149. 4, 
44 et 192.

Croesus I, 7 sqq. X 14, Η  39. 
5, 39- 6, 37 et 125. 8, 35.

Cropbi moas X 29.
Crossaea rerio  7, I2X 
Croton, Crotoaiatae X 131,'134,

137. 5, 44. % 47. 
cubitus2, N9- A eryptiasX  198. 
rerin* l, 179.

«lice*  X 95.
raaieoli aere 4eprebensi4, 200. 
Capharoras Atk. 9, 117.
Cerium, Cuncases X 113. 
Curotropkus ap. Saaiios H. jo . 
enrros kellici 5,113. carm s sa
fe r ia X erxis exercita 7, 55. 
9, IIX 

Cjraneae ias 4, 95.
Cyaxare* l, 19, 73, I OX 109. 
Cjkafc# X  102.
Cjrkeraiscas L jc is i 7, 98. 
Cyciaie· ias. X 30,
C jiip p a  Aaaxilai uxor T, 195. 
Cyiomia arks X 44 et 59-
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Cydrara opp. 7,30. 
cyllestis panis Aegypt. 2, 77. 
Cyllyrii Syraeusanonim servi 
7, 155.

Cylon Atli. 5, 71.
Cyma, Cymaei 1,149, 157, 165. 
5,38 et 123.7,194. //. 1.2.12sqq. 

Cynaegirus Atli. 6, ΪΙ4.
Cyneas Erctriensis G, 101. 
Cynosii 2, 23. Cynctes 4, 49. 
Cyniscuu Zcuxidnmus 6, 71. 
Cyno s. Spaco I, 110 Bqq. 
Cynocephali 4, 191.
CynosargeB 5, 63. 6, 116. 
Cynosure ins. 8, 76.
Cynurii pop. 8, 73.
Cypria carmine 2, 118. - 
Cyprus, Cyprii 1,199. 2, 182.3, 

19 ct 91. 5, 104— 116. 7, 90. 
Cypri claves promnnt. 5, 108. 
Cypselus Miltiadis p. G, 35. 
Cypselus Pcriandri p. 1, 20 et 

114. 5, 92. 6, 128.
Cyraunis ins. 4, 195.
Cyrcne, Cyrenaica, Cyrenaei 
2, 32. 3,13,131,161. 4 ,154sqq. 

Cyrnus heros 1, 167.
CyrnuB opp. 9, 105.
Cyrus Cyri avus 1, 111.
Cyrus 1 passim, 3, 69, 89, 160. 
7, II. 9, 122.

Cythera ins. I,82et 105. 7, 235. 
Cythnus,Cythnii 7,90.8,46 et 67. 
Cytissorns Plirixi f. 7, 197. 
Cyzicus, Cyziceni 4, 14 ct 76. 
6, 33.

Dadicae pop. 3, 91. 7, 66. 
Daedalus 7, 170. ,
Dai l'ersac I, 125. 
Damasithyinus Car 7, 98. Ca- 
lyndensis 8, 87.

Damasus Sirita G, 127.
Damia dca 5, 82 et 83.
Danae 1, 91. 6, 53. 7, 60 et 150.

Danaus 2, 91 et 98. 7, 94. Da- 
nai (iliac 2, 71 ct 182.

Daplmac Pelusiae 2, 30 et 107. 
Daplinis Abydenus 4, 138. 
Dardanus orbs 5, 117. 7, 43. 
Dardancnees 1, 189.
Daritae pop. 3, 92.
Darius Ilystaspie f. 1, 183, 187, 
209. 3, 39 et 70 sqq. 7, 3 et 4. 

Darius Xerxis f. 9, 108. 
Dascylcum opp. 3, 120 et 126. 
6, 33.

Dascylus Gygis p. 1, 8.
Datis Modus 6,94,97,118.7,88. 
Datum opp. 9, 75.
Daulii pop. 8, 35 
Daurises Persa 5, 116 ct 121. 
Decelea, Decclcnses 9, I5et73. 
Dccclus Atb. 9, 73. 
dccima diis sacra 5, 77. 9, 81. 
Dcioces I, 16, 73, 9G — 102. 
Deipbonus Apolloninta 9, 92. 
Delium 6, 118.
Delphi I, 14, 46, 48, 50 — 54, 
92. 2, 180. 5, 62. 7, 178. 8, 36. 

Delta Aegyptioruin 2,13,15,179. 
Delus, Dclii 1, 64. 2, 170. 4, 33 
—35. 6, 97 ct 98. 8, 132. 9, 90. 

Demaratiis Laced, rex 5, 75. 6, 
61 sqq. 7, 3, 101, 209, 234,239. 

Dcmarmenus Lac. 5, 41. 6, 65. 
Democcdcs Crotoniatn 3, 125, 

129, 131 sqq.
democratise commoda ct in
commode 3, 80 — 82 cf. 6, 43. 

Democritus Naxius 8, 40. 
Dcmonax Mantinensis 4, 161. 
Dcmoiious Paphius 7, 195. 
Dcmophiliie Tbcspicnsis7,222. 
DersAei Tbraces 7, 110. 
Derusiaei Pcrsao 1, 125. 
Deucalion 1, 56.
Diactoridas Lac. 6, 71. Crano- 
nine 6, 127.
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Diadromes Thespiensi* 7, 222. 
Diana t, 26. 3, 48. 6, 138. Bn- 
hastis 2, 59, 83, 137, 153. Or- 
ihnsia 4, 87. fff in a  4, 33. 

Dicaea nrlit 7, 109.
Dicaens Ath. 6, 65.
Dictynna 3, 59. 
dirty» animal 4, 192.
Didymis oracnlum 6, 19. 
Dieneces Spart. 7, 226, 
dies anni fid . annus; diei par
ies t. horae 2, 10D cf. 8,9, 14. 

Pindvmena mater I, 80. 
Dinomencs Gelnnis p. 7, 145. 
Diomedis a^tartiu 2, 116. 
DionysiusPhocaecniis6,l lct!7. 
Dionysophanes Ephesius 9, 84. 
Dioscuri 2, 43 et 50. 6, 127. 
Dipacenses 9, 35.
Dithy rarnbus Tbespiensis7,227. 
dithyramb os quis inrencrit 1,23. 
Ditim opp. 7, 22.
Dnberes Paeones5, 16. 7, 113. 
Dodnna 1, 46.2,52,55,57.9,93. 
Dolonci Tbraccs 6, 34 et 35. 
Dolopes pop. 7, 132 et 185. 
Dores I, 6, 28, 56,141,144,146, 

171. 3, 56. 5, 76. 6,53. 7, 93. 8, 
31, 43, 73.

Dorica veslis5,87. Dortcae tri
ban 5, 68.

Dorieus Anaxandridae Γ. 5, 41 
sqq. 7, 158 et 205. 9, 10.

/D o rii dim  Dryopif 8, 31. 
Doriscns 5, 98. 7, 25, 59, 105. 
Dorus Hellenis f. f, 56. 
Doryssus Lae. rex 7, 204.
Dotu· Persa 7, 72.
Dropiei Persae 1, 12^.
Drymiis opp. 8, 33.
Drynpis 1, 56. 8, 31. Dryopes 

1, 146. 8, 73.
Dyma u r b i l ,  145. 
Dymanata^lHbua Sicyoni/i5,6S.

Dyras flor. 7, 198. 
dysenteriaS, 115.
Dysorum mons 5,17.
Ebenos 3, 114 cf. 97.
Ecbatana v. Agbat 
Echecrates Corinthius 5, 92. 
Echedorus flnr. 7, 124 ct 127. 
Echemns Tegeata 9,26. 
Echcstratus Lac. re& 7» 204. 
echidna semivirgo 4, 9. eclii- 

dnae Arabicae 3,108. 
Echinades ins. 2, 10. 
echines muijga in Libya 4, 192. 
eclipsis sollaal, 74. 7, 37. 9, 10. 
Edoni Thraces 5, II, 23, 124. 
7, 110 et 114. 9, 75.

Eetion Ecberratis f. 5, 92. 
Egestani 5, 46.
Eion opp. 7, 25 et 113. 8, 118. 
Elaeus, Elaenntii 6, HO. 7, 22 
et 33. 9, 116 et 120.

Elatea urbs 8, 33.
Elbe ins. 2, 140. 
electrmn 3, 115.
Eleonius Antichares 5, 43. 
clephantes 4, 191.
Elephantine urbs 2, 9, 17, 23 
sqq. 69, 175. 3, 19, 2M),

Eleusis I, 130. 5, 7*276. 6, 75.' 
S, 65. 9, 57 et 101.

Elis, Elei 2, 160. 4, 30et 138.6, 
127. 8, 73. 9, 77,

Eliopia 8, 23.
Elorus flur. 7, 154.
Enarees Seythae I, 105.4, 67. 
Encbelees lllyrici 5, 61. 9, 43. 
Eneti pop. I, 196. 5, 9.
Enianet 7, 132, 185, 198. 
Enipeus flur. 7, 129. 
Enneacmnni fons G, 137. 
Enneahodi 7, 114.
Eordi pop. 7, 185.
Epaphus Apis 2, 153. 3, 27 et 
28. et sacri bores mares 2, 38.
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Ephesus, Ephesii 1, 20, 142, 
147. 2, 10, 148, 158. 5, 54. 

Ephialtes 7, 213 sqq. 
ophori 1, 05. 3, 148. 5,39. 0,03, 

65, 82. 9, 9 ct 70.
Epicichlides Homeri II. 24. 
Epirydcs Lac. 0, 80.
KpidaniiB fluv. 7, 190. 
Epidaurus, Epidaurii 1, 146.

3, 52. 5, 82 sqq. 8, 40.
Epigoni Homeri 4, 32. 
imoHv&ioov C, 84.
Epistrophus EpidamniusO, 127. 
Epium npp. 4, 148.
E p i z e l u s  A t h .  G, 1 1 7 .  
E p i z e p h y r i i  Locri 0 ,  2 3 .  
c q u a  l e p o r e m  c n i x a 7 , 5 7 .  c q u a c  

t e r  v i c l r i c c e  0 ,  1 0 3 .  
c q u i  B a b y l o n i i  1, 1 9 2 .  c a n d i d !  

B a c r i  1,  1 6 9  c l  7 ,  5 5 .  C i l i c i i  3 ,  
9 0 .  f l u r i a l e B  2 ,  7 1 .  I n d i c i  c l  
N i s a c i  3 ,  10G. P a e o u m n  5 , 1 0 .  
q u a d r i i u g i  4 ,  1 8 9 .  S i p y n n n -  
r u n i 5 , 9 .  B i l v c e t r c B 4 , 5 2 .  Thes- 
s a l i c i  7 ,  1 9 6 .  v e n a t i c i  4 ,  2 2 .  

c q u i t e B  S p a r t a n i  8 ,  1 2 4 .  
E r a s m u s  f l u v .  0 ,  7 0 .
Erechtlieua 5, 82. 7, 189. 8, 44 

e t 55.
Eresione Homeri //. 33. 
E retria , Erctricnses 1, 61. 5, 
'  99.0,43,94,101,119.8,40.9,28. 
EridanuB fluv. 3, 115.
Erinyes Laii 4, 149,
Eroclius opp. 8, 33.
Erxandcr Mytilenensis 4 , 97. 
5, 37.

Erycina regio 5, 43 ct 45. 
Erythea ins. 4, 8.
Erythra bolus opp. 2, 111.
Erythree Boeoticae 1, 25. 9, 15 
et 19.

Erytlirae Inniae, Erytbraci 1, 
18 et 142. 0, 8.

Herod. III.

E r y x o  A r c e s i l a i  v i d n a  4 ,  ICO. 
E t e a r c h u s  A m m o n i u s  2 ,  52 ·  

C r c t e n B i s  4 ,  1 5 4 .
Eteocles 5, 01. ,
Euaenctus I.ac. 7, 173.
Euagoras Lac. 0, 103.
Eunlcidns Eretriensis 5, 102. 
Euhnca, Euboeenses 4, 33. 5, 
31. 8, 4 ct 20. Eubocae 
0, 100. xoJ).a 8, J3.

Euhocenscs in Sicilia 7, 156. 
Euhoicum talentum 3, 89 et 95. 
EuclidcR Gelops 7, 155. 
Euelthon C y p r i u B  4, 102.5,104. 
cuergotac P e r s a r u m  3, 154. 5, 

l l . o ,  29.8,85, L acedaem onio- 
r u m  1 , 07.

EuhenitiK Apolloniata 9,92eqq. 
Eulicsperidcs ins. 4, 1-71. Eu- 
hesperitae 4, 198.

Eunielus Admcti f. II. 2. 
Eumcncs Atli. 8, 93.
Eumenides 4, 149. 9, 97. 
Eunonuis Lac. rex 8, 131. 
eunuclii 8, 105.
EupalintiB Mcgarensis 3, 60. 
EujiliorhuB Eretrienkis 0, 101. 
Euplioiion Ath. 2, 150 etO, 114. 
Areas 6, 127.

Euphrates flur. 1, 185 e t  19J.
5, 52.

Euripus5,77.7,173ct 182. 8,15. 
Europe 3, 115. 4, 42 et 45. 7, 5. 
Europa T y ria  1, 2 ct 173. 4,45. 
Euryanax Lac. 9, 10, 53, 55. 
Euryhatcs Argivus 6, 92. 9» 75. 
Euryhiadcs Lac. 8,2,42,74,124. 
Eurvclidcs Lac. 8, 2. 
Eurycrates Loc. 7, 204. 
Eurycratides Lac. 7, 204. 
Eurydanie Leotychidis tutor 0, 

71.
E u ry d em u s M alionsi· 7 , 213. 
E u ry leo n  L ac . 5, 40.

T



290 I N D E X
F.urjmachi duo Thebani 7, 203 
et 233.

Euryphon Lae. 8, 131. 
Eurypylus Larisaens 9, 59. 
Eurysthene* Profile frater 4, 

147. 5, 40. 6. 51 et 52. 7, 204. 
Eurysthene 9, 29 et 27»
Enrytus Lae. 7, 229.
Euthynus Ath. 9, 105. 
F.ulychides Ath. 9, 73.
Euxinns pontus 1, 6 e t 72. 4, 
37, 46, 85, 86.

Exam patns foils 4, 52 et 81. 
expiatio 1, 35 e t 64. 
exsccratio 3, 65. 
fabac 2, 37. 6, 109. 
fames 1, 94. 2,25.8,115.9,118. 
feles 2, 66 sq. 
ferniminatio 1, 25. 
fibulae 5, 87. 
flamma e simnlaero 6, 82. 
fluvii colnntur I, 134. 7, 113· 8,

138. deiiciunt 7, 42, I0S, 196. 
focdcra 1, 74. 3, 8, 39. 4, 70, 

201. 6, 23. 7, 116, 132, 150. 8, 
120, 140. formulae foederis 4, 
201. 8, M3.

formicae Indieae 3, 102. 
forum P e n is  nullum 1, 153.

Gandarii pop. 3, 91. 7, 66. 
Garamantes pop. 4, 174 et 183. 
Garaphius fons 9, 25, 49, 56. 
Gauanes Perdiccae fra te r8.137. 
Gebcleiris deus Getamm 4, 94. 
Gela, Geloi 6,23.7,153,154,156. 
Geleon lonis f. 5, 66.
Gelo 7, 153 sqq.
Gelonus Hereulis f. 4, 10. 
Gelonns, Geloni 4,<108 et 123. 
genealoeia Hecataei 2, 143. 
geometria 2, 109.
Gephyraei 5, 57 et 62. 
Geraestns urbs 8, 7. 9, 105. 
Gergis Persa 7, 82.
Gergithae Teucri 5, 122. 7, 43. 
Germanii Persae I, 125. 
Gerrhus, Gerrhi 4, 53 e t 71. 
Gerrhus Ou t . 4, 19, 47, 56. 
Geryones 4, 8.
Getae 4, 93 sqq.
Gignnus urbs 7, 123. 
Gilirammae Afri 4, 169.
Gillus Tarentinus 3, 138. 
Gindanes Afri 4, 176.
Glaneo Ath. 9, 75.
Glaucus Clnus I, 25. Lac. 6*86. 
Lvciiis 1, 147.

Glaucus Chius caprarius H. 
21 sq.fossa e Nilo in sinum Arab!· 

cum 2, 158 et 4, 42. per Atlmn 1 Glisas opp. 9, 43, 
7, 22sq. fossis secta Aegyptus'gnomon 2, 109.
2, 108. Babylonia 1, 193. 

funns Aepyptiorum 2, 85 sqq.
Babyloniorum l , l ‘j8.Perearum 
6, 5fr et 7, 117. Scythanim 4,
71 e t 72. Spartanorum 6» 58. 

furiae r . Eumenides.
Gades 4, 8.
Gaeson Ou t . 9, 97. 
galea 4, 186.
Galepsns urbs 7, 122.
Gallaiga regio 7, 108. 
gamori Syracusan! 7,156.

Gourus Scytha 4, 76.
Gol»ryai P e n a  3, 70, 73, 78. 4.

132 et 134 . 7, 2, 5, 82.
Gnnmis urbs 7, 128 et IT3. 
Gordius Midae p. 1, 14, 35, 55. 
8, 138.

Gorgo Leonidae uxor 5, 48 e t 
51. 7, 239.

Gorgnnia caput 2, 91.
Gorgua Cy print 5, 104 c t 115. 
7, 98. 8, 2 et 11.

Graecia temperie saloberrlma

*
* W ’
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3, IOC. paupertatie alumna, 
hospes virtutis 7, 102.

Gracci karkaris sollertiores 1, 
CO. all Aegyptiis arm a 4, 160. 
deorum nomina 2, 49. ct gen- 
metriam 2, 109. acccperunl, a 
Dakyloniis gnomnncm ct x n  
diei partes 2, 109. a Lihyssis 
vestem ct aegidem Alinervac
4, 189. a Pliocnicikus lillcras 
5 58.

Graeci Scytkae 4,17· Tyritae 
4, 51.

Gratiarum collie in Africa 4,175. 
Grinue Thcraeus 4, 150. 
grues 2, 22.
Grynea opp. 1, 149. 
grypes ap. Arimaspos 3,110. 4, 

13 et 27.
Γνγάόας χρυσός J, 14.
Gygaea Alexandra aoror 5, 21. 
8, 130.

Gygaea pains I, 93.
Gygcs rex 1,8 — 15, 91.
Gygcs Myrsi p. 3, 122. 5, 121. 
gyninnpaediae 0. 07.
Gyndea fluv. 1, 189 et 202.5,52· 
G yianlei Afri 4, 194.
Ilaemus mom 4, 49.
Haliacmon fluv. 1, 127. 
Halicarnassus, Halicarnassen- 
ses 1, 144. 2, 178. 7, 99. 8,104. 

Ilalienscs 7, 137.
Ilalys fluv. 1, C, 28, ,72, 75. 5, 
52. 7, 20.

Ilamilcar Carthag. 7, 1C5. 
Hannon Cartli. 7, 1G5. 
Harmamitlires Pcrsa 7, 88. 
HarmatidcsTkespiensis 8, 227. 
Harmocydes Pboccnsis 9, 17. 
Harmodius Atkcn. 5, 55. G, 
et 123.

Harpagus Mcdus 1,80,108,118, 
123, 129, 1G2, 17J, 17G.

Harpagus Persa G, 28 et 30. 
Ilekae tessera 9, 98.
Ilehrus fluv. 4, 90. 7, 59. 
Ilecatacus rcnimscriptor2,143.
5, 30 ct 125. 6, 137. 

Iiecalonnehi 1, 151.
Ilcrtor 3, 120.
Ilcgesander Ilccataei p .5 , 125.
6, 137.

Hcgesicles Lac. rex 1, 05. 
llegesipylaMiJtiadis uxor C,39. 
liegesistratus Liens 9, 37. Sa- 
mius9,90et 91. Sigecnsis5,94. 

Ilegcloridas Coiib 9, 76.
H e g ia s  E le n s  9 , 33.
Helena 2 ,112. 5,94. G, Gl. 9,73. 
flelicc nrks I, 145.
Heliconins Kcptuntis 1, 148, 
Heliopolis, Ueliopolitac 2, 3,
7, 8, 9, 59, 63.

Ilelisyci s. Volsci 7, 105. 
Hellen, Don p. I, 50.
Ilellcninm tcmplnm 2, 178. 
Helles scpnlcrnm 7, 58. 
Hellcspontias ventns 7,,188. 
Hellcspnntii 7, 95* 
llellespontns 4, 38 ct 65. 5, 1).
7, 33 sipp el 54.

Ilelntac 0, 58, 75, 80, 81. 7,229, 
9, 10, II, 28, 80. 

Hepliaestienses 0, 140. 
Ilcraclca in Sicilia 5* 43. 
Hcraclidae 1, 7, 13, 91. 5, 43, 
9, 20.

Heraclides Car 5, 121. Gyroac- 
iis I, 158 et 5, 37.

Heraoum opp. 4, 90.
Hercules I, 7. 2, 42 — 45, 83, 

113, 145. 4 ,8 , 10,59,82.0,108 
et 116. 7, 17G, 193, 198, 204. 8, 
131. llerculis columnae 2, 33. 
4, 8, 42, 43, 181, 185.

Hermcus sinus It. 2.
Herinion Lasi p. 7, G.

T  2 ·
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Uermione, Hermionenses 3, 59.|H ippolai promonL 4, 53.
8, 43 et 73. 9, 23. iHippolorhus Gland p. 1, 147.

Herm ippui Atarnita 6, 4. I Hippnmacbus Lcueadius 9, 3S. 
Hermolycus Athen. 9, 105. I Hipponicus Calliae p .7 ,1 5 1 . 
Hermophantus Milesius 5, 99. I eiusnem f. 6, 121.
Hermotimus Pedasensis 8, 1041 hippopotamus 2, 71. 
sqq. Ihircus 2, 46. 3, 112. 4, 1ST.

Hermotyoes 2,164—168. 9, 42.1 (listiaea, Iiistiaeotis Euboo- 
Ilerroua fluT. 1, 55 etSO. 5, 101.1 ae 7, 175 et 8. 24.
If. 9. I Histiaeotis Thessaliae 1, 56.

Herodotus Cahirie initiatus 2 ,1 (listiaeus Milesius 4 , 137 sqq. 
51. res ditinas verecunde at-1 5, l i ,  23, 30, 105.6, I, 26—30. 
tingit 2, 3, 46, 65, 171. oracii-l Ilistiaeus Sam jus 8, 85. 
lis fidem hahct 8,77. qnae Ira-1 Histiaeus Tennerensis 5 , 37. 
duntur trad it 7, 152. digTes-l 7, 98.
•iones affectat 4,30. aetas eiusl Honiems 2, 23, 53, 116, 117. 4, 
2, 13, 53, 145. helium Pclo- 29 et 32. 5, 67. 7,161. P raete- 
ponnesiacttm v id it7 ,137.9,73.1 re a v. ritam Horn.

Herodotus lonum Iegatus8,l32.| Hoples Ionis f. 5, 66. 
heroes Ae&ryptiis igmoti 2, 50. I bordei folia quattuor digitos 
Ileropbantns Parienus 4, 138. I lata 1, 193.
Herpys Thebautis 9, 38. I bnmaoae ritae ajrni 1, 32. 3, 22,
Hesiodus 2, 53. 4, 32. 23.
Ilexapolis antes Pen tap oils 1,1 Hyacintbia 9, 6 et 11.
144. I bjaenae 4, 192.

Iliero Gelonls Crater 7, 156. I H jam pe«sPam assivertex8139. 
Iiieronjtnus Andrius 9, 33. I Hyempolis urbs 8, 28 et 33. 
Ilim era urbs 6, 24. 7, 165. I llja tae  tribiw Sicyonia 5, 68. 
hippagogae nares 6, 48. 7, 97. I flybla urbs 7, 155.
Hipparcbus P isistrati / . 5, 551 Ilydarnos P e n s  3, 70. 6, 133. 
et 56. G, 123. 7, 6. I 7, 135. Hydarnls f.7,83et211.

Ilippias P isistratif. 1, 61* 5,91,1 Sicamnis p. 7, 65.
93, 96. 6, 107. I Ilydrea ins. 3, 59.

hippobotae Chalcidenses 5, 77.1 Ilyela s. Velia 1, 167. 
Hippoclides Ath. 6, 128 et 1 3 0 .1  Hygennae opp. 3, 90. r  
H ippodus Lampsacenus4,138.1 Hyiaea trans Borysthenem 4, 
ilippocoon Scaei p. 5, 60. I 18, 54, 55, 76.
Hippocrates Gelae tyraonus 6,1 Iljllenses tribus Siyyonia 5,68. 
23. 7, 154 et l55. Hyllus flur. 1, 80.

Hippocrates Megaclis f. 6, 131.1 Hyllus flerculis f. 6, 52. 7, 204. 
Hippocrates P isistrati p. 1, 59.1 8, 131. 9, 26.
6, 65. I H ym easD ariigener5,ll6etl22,

Hippocrates Sybarita 6, 127. I llywettue mons 6, 137. 
Hippocratides Lac. 8, 131. ibynn i H om eriIf.9. 0)enis4,33.
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Hypachaci Cilice· 7, 91. 
Hypacyris fluv. 4, 47 et 55. 
Hypanis fluv. 4, 17, 18, 47, 52. 
Ilypcr&ntlics J)nrii f. 7, 224. 
Hyperhorei 4, 1.7, 32 — 30. 
Ilypernntii 4, 30.
Ilyperochc Ilyperhorca 4, 33 
— 35.

I l y r e A n i i  3 ,  1 1 7 .  7 ,  0 2 .
Ilyrgie fluv. 4, 57. ,
I l y r i a  u r b *  7 ,  1 7 0 .
Ilyrncadcs Martin· 1, 84. 
llysino urltB 0, 108. 9, 15 et 25. 
Atticac pague 5, 74.

MyntancH Persa 7, 77. 
Ilystaspes Dnrii p. 1, 209. 3, 

70. 5, 83. 7, 224. Darii f. 7, 04. 
liyHtricee 4, 192. 
lacclius myiticiiH 8, 05.
Inilmnn Samiue 2, 134.
Ialysus url>e 1, 144.
Iamiilao 5, 44. 9, 33.
Iapygia 3, 138. 4, 99. lapyges 
7, 170.

Iartlnnu· Lyrius 1, 7.
Jason 4, 179. 7, 193. 
latragura· Ion 5, 37.
Ibnnolis M y l a s B c i i s i s  5, 37 et

122·
Uteri, Iltcria 1, 103. 7, 105. 
ibis 2, 05 et 75.
Icarium pclngus 0, 95.
Jclinne opp. 7, 123. 
iciineiitnoncB 2, 07. 
Iclilliyopliagi 2, 19, 20, 23.
Ida mone 1, 151. 7, 42. 
IdanlliyreusScytlia4,70,120,127. 
Idrine regio 5, 118. 
lenysus opp. 3, 5. 
ignis Aegyptii· Itellnn, PcreS* 

dcui 3, 10. infamia notalo a 
Lacedaemoniie non pracltetur 
7, 231.

il ia  non c rcm an t A eolee II, 37.

Ilins minor Homer» //. 10. 
l l i e s i i B  f l u v .  7,  1 8 9 . ·
I l i u m  I ,  5 .  2 ,  1 0  c t , 1 1 8 .  l l i a c a  

t e r r a  5, 9 4  c t  1 2 2 .  7 ,  4 1 .  
l l l y r i i  I ,  1 9 0 .  4 ,  4 9 .  9 ,  4 3 .  
I m l t r u H  itiH. 5, 2 0 .  0 ,  4 1 .  
i m m n r t u l c B  G r t a e  4 , 9 3  Bq.  P e r *  

s n e  7,  3 1 ,  8 3 ,  2 1 1 .  
i m m o r t a l i t a s  a u i m n e  2 ,  1 2 3 .  
I i i a r i i B  Λ  f o r  3 ,  12  c t  15.  7 ,  7 .  
I n d i n ,  I n d i  3 ,  3 8 ,  9 9  s q q .  4 ,  4 0  

c t  4 4 .  5 ,  3.  7 ,  0 5 .
I n d i c i  c a n e s  1,  1 9 2  e t  7 ,  1 8 7 .  

c q u i  3 ,  1 0 0 .
I n d u s  f l u v .  4 ,  4 4 ,
I n o  A t l i a m a n t i e  u x o r  1* 19 7 .  
i n s t i t o r  D a r i u s  3 ,  8 9 .  i q B t i t n r c s  

p r i n t !  I . y d i  1,  9 4 .
Intaplicrncs Perea 3, 70, 78, 

118, 119. ciiiB uxor 3, 119. 
intercalariR mensis I, 32. 2, 4. 
interpretes Aegyptiorum2,154. 
Scytlinrum 4 , 24. Ichthyn- 
plingi 3, 19.

I n y c u s  o p p .  0 ,  2 3  c t  2 1 .  
t o  l u n c l t i  Γ. I ,  1 e t  5 .  2 ,  4 1 .  
I o I c u h  o p p .  5 ,  9 4 .
Ion Xut lii f. 7, 94. 8, 44. 
lonce, Ionin 1, 0, 28, 50, 70,141 
— 148, 109. 2, 154. 3, 90. 4,98 
et 133. 5, 28 eqq. 0, 8, 31, 42. 
7, 94. 8, 22 ct 90. 9, 90 ct 104. 
lonuin lingua ct terra  1, 142. 
Ionicne littcrae 5, 59.

I n n i i i B  sinuB 0 ,  1 2 7 ,
Ion insula uhi Ilomcrus mor- 
tuus II. 34. 30.

I p h i c I i i H  Protestin'! p. 9, 110. 
I|tltigenin npud Taitros 4, 103. 
Ipni in Pclio monte 7, 188. 
irnsa in Africa 4, 158. 
irenes Spartanorntn 9, 85.
I s  i t r I t s  e t  f l u v ,  l l a h y l o n i a e  1, 

1 7 9 .
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Isacwras Ath. 5, 66, 69 — 73. I Graeciae praextdes dent 5,92. 
Iachenou* Aegineta 7, 181.8,92.1 6, 68. 9, 90. per Merctirium 5, 
I t i t  2, 40, 41, 59,61, 156. 4,186.1 7. per regios deos apud Per* 
famaris lama 7, 109. I aaa 3, 65. 4, 68. 5, 106. per an·
lamcniaa Boentus //. 2. I 1cm f, 212. per rirns iustoa
iemeniiisApollol,52.5,59.ft,134.1 4, 172. per Stygem 6, 74. 
Issedoncs pop. 1» 201. 4, 13,15,! lyrcae Scythne 4, 22.

26, 27. iLabda Amphionir-f. 5, 92.
later flur. 2, 33. 4, 47 — 50. I Labdacus Laii p. 5, 59. 
iathtnue Clieraonesi 6, 36. Cni-1 Labranria tirbt 5, 119. 
dim  1, 174. Corintliiacua8,40. iLabynetus Bahylonins 1,188.
9, 7 ct 10. (Labyrinthus 2, 148.

Istria Milegiqnim colonia 2 ,33 .1 Laeedaemnnioruin leges et in· 
latrinna 4, 78. I stituta 1, 65. 6, 59. 7, 102. 9,7.

Italintae 4, 15. I equites 8, 124. irenea 9» 85.
Itaniia ψτΐ.χ 4, 151. I regum lionoret et munera 6,
iter diumtim stadiomm CC 4,1 56 sqq. senatores 6, 57.

IOI.CT.5,53. ite rd . et noctur-lLacmon mons 9, 93. 
nnm navigio confectum 4, 86. Il.acrinee Lac. 1, 152.

Ithaca ins. //. 7. I Lada ins. 6, 7.
Ithagenes Critonis Γ. JI. 1. Iladaniim 3, 112.
Itham atres Persa 7, 67. ILadire uxor Amasidis 2, 181.
Itliam itres Persa 8,130. 9, 102.1 Laii Erinyes4,149. genus 5,59. 
Ithomus mons 9, 35. I oracula 5, 43.
iudices regii apud P en as  3, ΙΙΙΙαμπηδηφονίη 8, 98. 
et 31. 5, 25. 7, 94. I Lampito uxor Arcliidami 6, 71.

Iuno2,50. Argiva 1,31, 81,82.1 Lampon Aegineta 9,78. Ath. 9, 
Plataeensis 9, 52 et 61. Samial 21. Samitu 9, 90.
2, 182. iLnmponium opp. 5, 26.

lupp ite r 1, 89 et 131. 7, 40. 8 ,1 Lampiaeus, Lampsaceni 5,117. 
115. ayopaiot 5, 46. Ammon 6,37 et 38.
I, 182. 2 , 29, 4 2 ,5 4  sq q ., 83. 3 , 1 lana nrborea 3 , 106. 7, 65.
25, Belus 1, 181 sqq. 3, 158. j Laodamas Aegineta 4, 152. 
Conus 1,171. 5, 66. Dodonac- Laodamas Eteodis f. 5, 61. 
ut 2, 55 sqq. iiivdif/tot 3, 142. Lnodnmas Phocaeensia 4, 138. 
ΊΣίληνιοξ 9,7. fatvuoq 1, 44.1 LaodiceHyperborca4, 33 et 35.

6 , 68. 1, 44. Lapbanes Azen 6, 127.
Lacedaemon 6, 56. Lapliy- laquci in pugnn 7, 85· *
stin t 7, 197. Lycaeus 4, 203. Lnaonii 3, 90. 7, 77.
Olympiua 2, 7. 9, 81. oi<finot I Laaus Ilcrmionensis 7, 6.
6, 56. Pnpacus 4, 59. οπ>άη0; Latona 2, 155 et 156.
5, 119. TJieaprotiu· 2, 56. ζι-JL aurius mons l, 144.
*·*'< W· I Laid opp. 6, 21.

iurare per Bacchiim 3, 7. per I Ledger Ath. 9, 75.
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Lcarchus Cyren. 4,160.
Lcbadia opp. 8, 134.
Lclmea opp. 8, 137.
Lebedus opp. 1, 142.
Lcctus promont. 9, 114. 
Leipsydrion vid. Lips. 
l t ; l t o v  7. 197.
Lemniie, Lemnii 4, 145. 5,26. 

6, 138 ct 140. 8, 73. 
leones in Eurnpa 7, 125 ct 126. 
Leo Laced, rex I, 65, 7, 204.

Troc7.cniiiB 7, 180.
Lcoliotes Lac. r e x  1, 65. 7,204. 
L e n c e d e i A rg ivus 6, 127. 
L eo n id as  5, 41. 7, 204 — 206, 
219 sqq. 8, 114.

Lcontiades Tbcbanus 7 , 205 et 
233.

Lcontini 7, 154.
Lenprepcs Lac. 6, 85. 
Leoprcpcs ijinionidia p. 7, 228. 
Lcotycliidcs vid. Lent. 
hmdoixoi piscium genus 2, 72. 
Lepreum, Lcpreatae 4,148.9,28. 
leprosi 1, 138.
lepus ex cqna natus 7, 57. Ic- 

poris fecunditas 3, 108.
Lcros ins. 5, 125.
Lesbos, Lesbii 1, 151 ct ICO.

3, 39. 6, 31. II. 38.
Lcucadii 8, 45 et 47. 9, 28. 
Leucas II. 6. 7.
L ciicc Acte 7, 25.
Leucon opp. 4, JGO. 
Leutycliides Anaxilai f. 8, 131. 

Menaris f. 6, 65,73, 85. 8, 131. 
9, 90 — 92, 96, 98.

Libya 2, 16, 17, 32, 158. 4, 42, 
45, 181,

I.ibyctis mans 2, 8.
Libyes 2, 50 et 161. 3, 13 et 91.

4, 159, 168 sqq., 186 sqq . 7,71, 
86, 165, 184.

Liciics Lac. I, 67 et 68.

Lida mons 1, 175. '
Ligures 5, 9. 7, 165.
LipycB 7, 72. 
lilia 2, 92.
Linicncum I, 18.
LmhIos urbs 1, 144. 2,182.7,153. 
linuni Colchicum 2, 105.
Linus 2, 79.
Lipaxus opp. 7, 123.
Lipoxais Scytlia 4, 5. 
iipsydriuni opp. 5, 62.
.isue opp.-7, 123.

Lissus iluv. 7, 108 ct 109. 
itterac a Plioenicibus invcctac 
5, 58. Assyriacae 4, 87.

Locri7, 132. Epizcphyrii 6, 23. 
Opuntit 7, 203. 8 , 1. Ozolac 
8, 32.

lotos 2, 92 ct 96. 4, 177. 
Lotopbagi pop. 4, 177.
Lncina 4, 35 cf. 34. 
hictus Acgyptiorum 2, 85. La* 

cedoenionioruni 6, 58. Pcrsn- 
rtim 9, 24.

Indus tessernrum ct taloruni 1, 
94. ludi gymnici in Aegyplo 
2, 91. Olympici 7, 206. 8, 26. 1 

lima Persaium pracses 7, 37. 
sacris colit ur 1, 131. 4, 138. 
observatur a Laccdacniouiis 5, 
106.

lupi 6un tN euri4 ,105. luporimi 
sepulture, 2, 07. 

lutrne 2, 72. 4, 109.
Lycarctus Samius 3, 143. 5, 27. 
Lycia, Lycii 1, 28, 173, 176. 3, 
90. 7,92. Lycii arcus 7,77. L v - 
cia venabuia 7, 76. '

Lycidas A lit. 9, 5.
Lycomedas Alb. 8, 11.
Lycopas 3, 55.
LycophronCorintlitus3, 50sqq. 
Lyciirgus Areas 6„ 127. Ath. 1, 

59. Lac. 1, 65 ct 66.

✓
Δ .
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Lyra* flnr. Phrygiae 7,30. S ej- 
thiae 4, 123.

Lycus Ath. 1 ,173. 7,92. Seytha
4, 76.

Lydias flnr. 7, 127.
Lydia, Lydi I, 7, 23, 35, 54f 74, 
79,80, 93, 94, 103, 154, 171. 3, 
90. 5, 49 et 101. 7, 74.

Lydus Atyis f. I, 7 ct 171. 7,74. 
Lygdamit Halicarnassensis 7, 

99. Kaxine 1, 61 et 64. 
Lyacens Chemmita 2, 91. 
Lysatroras Milesius 5, 30. P a- 

rins 6, 133. *
Lysanias Erctriensis 6, 127. 
Lysimachug Ath. 8, 79 et 95. 
Lysistratus Ath. 8, 96.
Macae Afri 4, 175. 5, 42. 
Macedni pop. 1, 56. 8, 43. 
Macedonia 7, 127. Macedones
5, 22- 6, 44. 8, I37— H0. . 

Machlyes Afri 4, 178.
Maeistius s. Masiitinfl 9, 20. 
Macistus opp. 4, 143.

IMacrohii Aethiopes 3, 17. 
Macrones 2, 104. 3, 94. 7, 73. 
Mactorium opp. 7, 153.
Madyes Seytha 1, 103. 
hladytui urhs 7, 33. 9, 120. 
Macander fl.2,29. 3,122. 5,118. 

7, 26. Maeandri campus 1, IS 
et 161. 2, 10.

Maeandrius Samins 3, 123 et 
*142 sqq. 5, 27.

MaeonesCabelcnses7,77. Lydi 
1, 7. 7, 74.

Maeotae 4, 123.
Maeotis pains I, 104. 4, 3, 57, 

101, 120. mater Ponti 4, 86. 
ποταμέ Λ/αιήιι,ς Tanai>4, 45. 

Magdolns opp. 2, 159.
Magi I, 101, 107, 120, 128,132, 

140. 7 , 19, 37, 43, 113, 191. 
μ α γ ο φ ο * ΰ ι  3, 79,

Magnesia Maced. 7, 176, 183, 
193. ad Maeandram 1, 161. 
3, 122. H. 1.

Magnetes in Asia 3, 90. in Eu
rope 7, 132.

Malea promont. 1, 82. 4, 179. 
Malena opp. 6, 29.
Males Aetolns 6, 127.
Maliaca, Malienses 7, 132, 196, 

198.8,31. Maliacnssinus 4,33. 
Mandane Cyri mater f, 107. 
M androdes Samins 4 , 87 ct 83. 
Maneros Linns I, 79.
Manes Lydus 1, 94. 4, 45. 
Mantinea, Mantinenses 4 , 161. 

7, 202. 9. 77.
M antjas Paeon 5, 12.
Mapen Tyrins 7, 98.
Maraphii Persae 1, 125. 4, 167. 
Marathon 1, 62. 6, 107 et 111. 
Mardi pop. 1, 84 et 125, 
Mardonius 6, 43— 45 et 94» 7, 
5 et 82. 8, 100, 113, 133. 9, 
1 — 4, 12— 15, 38, 49, 59, 63. 

Mardontes Persa 7, 80. 8,130. 
9, 102.

man's imperinm 3, 122. mari 
taurus immolatus 6,76.

Marea nrl>* 2, 18 et 30.
Mares pop. 3, 94. 7, 79. 
Mariandyai pop. 1, 28. 3, 90. 
7 7 0

Maris flnv. 4, 49.
Maron Lac. 7, 227.
Maronea urhs 7, 109.
Mars 2, 63, 64, 83. 4, 59 — 62. 
7, 76.

Mariyas flnr. 5, 119.
Marayat S ilinus 7, 26. 
Mascames Persa 7, 105 et 106. 
Masistes X erxis frater 7,82. 9, 

107 et 113.
M ulattos Persa 9, 20 et 24. Si* 
Tomitrae f. 7, 79.
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Maspii F e m e  1, 125.
M anages Libys 7, 71.
Massagetae 1, 201, 212 — 216. 

4, 11 ct 172.
Matiani montes 1, 189 et 202. 

pop. 1, 72. 3, 94. 5, 49 et 52. 
7, 72.

mater deorum 4, 76. Dindyme- 
na 1, 80. Hypania 4, 52. Fonti 
4, 86.

Mausolus Car 5, 118.
M axjes Afri 4, 191.
Mazarcs Medus I, 156 et 161.
Mecistes Adrasti frater 5, G7.
Mecyberna urbs 7, 122.
Medea 1,2. 7» 62.
Media, Mcdi 1, 72 sqq., 95 sqq., 

110, 130. 4, 37 et 40. 6, 112. 7, 
62 et 210. M rM  1, 91.

medici Aegyptii 2, 84. 3, I ct 
129 sqq. tnedicamcnta Graccn 
lcniora 3,130.

medimnus Atticus 1, 192.
Megabates Persa 5, 32.
Megabazus Persa 7, 97.
Megabyzus Persa 3, 70 et 81. 4, 

143 et 144. 5, 1, 13, 14. alius 
3, 160. 7, 82.

Megaclcs Athen. I. 1, 59 — 61 
6, 125. 11.6,127 sqq. 111.6,131.

Megacreon Abderita 7, 120.
Megadostes Persa 7, 105.
Megapantis 7, 62.
Megara, Megarica terra, Mega· 

tenses 1, 59. 9, 14 et 21.
Megarenses Sicil. 7, 156.
Megasidras Persa 7, 72.
Megistiai baruspex 7, 219, 221, 

228.
mel e palma 1,193. e myrira 7, 

31. snellis magna copia apud 
Gyzantes 4, 194.

Melampua Amytbaoni» f. 2, 49. 
9, 34.

Melampygus lapis 7, 2lG. 
Mclanchlaeni pop. 4,20,102,107. 
Melaoippus Astaci f. 5, 67. 
Mclanopus Itbagcnis f. //. 1. 
Melantbitis Atli. 5, 97. 
Melantbus Codri p. 1,147. 5,65. 
Melos fluv. Tliessoliae 7, 198.

Thraciae 7, 58.
Mel as sinus 6, 41,
Meles fluv. II. 3.
Mcles Sardianus 1, 84. 
Melesigenes llnmenis II. 3 sqq. 
Mclibnea urbs 7, 188,
Mclii 8, 46 et 48.
Melissa Periandri uxor 3, 50. 

5, 92.
Membliarus Cadmi socius 4, 

147.
Memnonia 5, 53 et 54. 7, 151. 
Mem plus urbs 2, 3, 10, 99. 
Menarcs Lcutycbidis p. 6,65 et 
71. 8, 131.

Mcnda opp. 7, 123.
Mcndes Pan ap. Acgypt. 2 , 42 
et 46.

Mendcsium Nili ostium 2, 17. 
Mcndesia praefectura2,42,46, 
166. Mendesii 2, 42 et 46· 

Mcnclaus 2, 119.
Menelaitis portius 4, 169. 
Menes Acgypt. 2, 4 et 99* 
Menestlieus Ath. II. 28.
Menius Lac. 6, 7 1, 
mensa soli» 3, 18 et 23. 
mensis intercalaris 1, 32· 2, 4. 
Mcntes //. 6. 7. 26.
Mentor Itbacen*.//. 7. 26. 
Merbaltis Aradius 7, 98. 
Mercurius 2, 51 et 138. apud 
Tbraces 5, 7.

meretriees Naucraticae 2* 135. 
nobiles ib.

Mermnadae 1, 7 ct 14.
Meroe urbs 2, 29.
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Meaairibria opp. 4, 93. 6, 33. 7, 

108.
Metsana olim Zancle opp.7,164. 
Alessapii pop. 7, 170.
Alessenii 6, 35 et 64. 
Aletapontini 4, 15.
Alethymna opp. I, 151. 
Aletiochus Ath. 6, 41. 
Aletrodoros Prnconnetius 4,138. 
Alieytbm Anaxilai aervus 7,170. 
Alirfai P hryx  I , I4 e t3 5 . Mi- 
dae horti 8, 138. //. 11. 

Alilctux, Milcsii I, 14 — 27,142, 
169. 2, 33. 5f 28, 30, 120. 6, 5 
»qq. 9, 67.

Milo Crotoniata 3, 137. 
M iltiadc· Cypseli f. 6 , 34— 38 

et 103..
M iltiadci M iltiadii f. 4 , 137.

0, 39, 109, 132, 137.
Alilyaa in  A sia , A lilyae 1^173. 3,

90. 7, 77.
Alimas mom If. 17. 
niinae duae pretium cap tm  5, 
78. 6, 79.

Minerva Tritonidia f. 4, ISO. 
cum Neptnno contend it 8, 55. 
Alca I, 66. 9,70. Aasesia 1, 19 
ct 22. Craatia 5, 45. Cyrenaica 
2, 182. Iliac 7, 43. Lindia 2, 
182. Pallcnis 1, 62. Pedaaen- 
sia I, 175. 8, 104. Polia· 5, 82. 
Poliiiclioa I, 160. Pronaea 1, 
92. 8, 37 et 39. Saitica 2, 175. 
Sciraa 8,94, Sigea5,95. apiid 
Ausenaes 4, 180, apuil Niimi- 
das 4, 189.

MinnaSelinuntiorum colonia'5, 
46.

Minna C re t 1, 173. 3, 122. 7, 
169 et 170.

Minyae f^ /4 5  e t 146*
Mitra Venus 1, 131. 
M itradateaAlcduil, 110 et 111,

AlitrnhatesPersa 3,120,126,127. 
Mitylene, Mitylenaei 2, 178. 5, 
94.

Mncsarchus Samius 4, 95. 
Mneaiphilns Ath. 8, 57.
Moerie Aepypt. 2 ,13 et 101. Moe- 
ridis lacus 2, 4, 69, 148 sq* 

Mnloeis flur. 9, 57.
Moloasi 1, 146. 6, 127. 
Mnlpagoras Milesius 5, 30. 
Momempliia 2, 163. 
monarcliiaecommoda et incom- 
moda 3, 80 et 82. 

monnlitha 2, 155 et 175.
Mop hi mnna 2, 28. 
morbus feminem 1, 105. aacer 
3,33. morborum praeeipna can· 
aa % 77.

mortuos eomedunt Indi 3 , 38. 
et lasedonea 4, 20. terra eon- 
dunt Getae 5, 4 et Scythac 4, 
73. mclle Rabylonii I, 198. 
aedentes sepeliuntNaaamnnea 
4, 190. mortnorum aimulncra 
in conviviia Aegyptiomm2,78. 

Moacbi pop. 3, 94. 7, 78. 
Mogynoeci 3, 94. 7, 78. 
mula parit 3,153. 7, 57. 
muli in Elide nulli 4 , 30* Scy
thia liorrendi 4, 129.

Munycliia 8, 76.
mures bipedea 4, 192. mures 
auxilio vcniunf Sethoni 2,141. 

Murichidea Helleapontius 9, 4. 
murr lignei 4, 108 et 123. 7,142 
et 143. 8, 51. 9, 65 et 70. 

Musaeiia 7, 6. 8, 96. 9, 43. 
jnuaici Argivi 3, 131. 
muatclac I.ibycae 4, 192.
Alycal* prnmnnt. I, 148. 6, 1 6 .

7, 80. 0, 90, 96, 98, 104, 107. 
Alycenaei 7, 2 0 l  9, 27. 
Alycerinna 2, 129— 134.
Alyci pop. 3, 93. 7, 68.
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AIyconus ins. 0, 118. 
Myccplioritana praefcctura 2, 
ICG.

Alygdonia 7, 123 cf. 127.
Alylnsa, Mylasenscs 1, 171. 5, 
37 et 121.

Alylilta Venus 1, 131 et 199. 
Alyndia navis 5, 33.
Myrcinus opp. Γ>, II, 23, 124. 
Myriandrictis sinus 4, 38. 
Alyrina opp. 1, 149. Alyrinaei 6, 

140.
Myrnicx scopuliis 7, 183.
Myron Sicyonius G, 12G. 
myrrliu 7,181.
Myrsilus Candonlcs 1, 7. 
Myrsus Candaulis p. 1, 7. Gy- 

gis f. 3, 122. 5, 121.'
Mys Kuropocus 8, 133 — 135, 
Mysia, AJysi 1, 28, IGO, 171. 

3 ,9 0 . 5, 122. 7, 20, 42, 74. 
inysleria Acgyptiorum 2, 171. 

Cahirornm 2, 5 l e t 3,87. lilcu- 
siniu 8, G5.

•Alytilcne opp. 1, IGO. 2, 178. 5, 
94.

Myus, Mynsii l, 142. 5, 3G. 0,8. 
Nap avis flu v. 4, 48.
Nasuinoncs pop. 2, 32. 4,172 et 

190.
Natlio ins. 2, 105. 
naucrari 5, 71.
Naucratis2, 97, 178, 179. Nnu> 

craticac merctrices 2, 135. 
Nauplius ager 0, 70. 
Nauslroplms Alegarensis 3, GO. 
Naxus, Nnxii 1, 04. 5, 28 ct 30 

eijq. G, 90. 7, 154. 8, 40. 
Ncapolis Aegypti 2, 91. Palle- 

nac 7, 123.
Nccos Psnmmiticlii p. 2, 152. 

J'sammiticlu f. 2, 158 et 159. 
4, 42.

νίχνομυντηϊορ 5, 92.

Nolens Codri f. 9, 97. Ncliilae 
5, 05.

Ncoclcs Tliemisloclis p.7, 173. 
Noon opp. 8, 32 et 33.
JVfov t ιΐχος I, 149. //. 9. 10. 
Neptunus 2, 50. 4, 188. 7, Γ29 

et 192. 8, 55, 123, 129. Meli- 
coniiis l, 148. Tljaminiasadns 
ap. Scytlias 4, 59.

Nereides 7, 191.
Nestor 5, 05.
Nestos (lnv. 7, 109 ct 120.
Neuri Scylliac 4, 17, 5l, 105. 
Nicander Lac. rex 8, 131. 
Nicnndra Dodonnca 2, 55. 
Nicodronius Acgineta 0, 88. 
Nicolaus Lac. 7, 137.
Nilus fluv, 2, 19 — 34. 4, 45, 

50, 53.
Ninus urlis 1, 103,100,185,193.

2, 150. Ninia portu 3, 155. 
Nipsaei Tlirarcs 4, 93.
Nisaea opp. 1, 59.
Nisaoi e<jui, Nisacus campus
3, 100. 7, 40.

Nisyrii 7, 99.
Nitelis Apriao f. 3, 1.
Nitorris Acgyplin 2, 100. Ua-

Itylonia I, 185 ct 187. 
nitruni 2, 80.
Noils fluv. 4, 49*
Nomades Liliyes 4,187. Sagar- 

tii 7, 85. Scylliac 1, 15. 
Nonncris opp. 0, 74.
Nntlinn Kiel liensis 0, 100. 
Noliuni opp. I, 149. 
Novein-foutcs 0, 137. 
Novoin-vmo 7, 114.
Nudiuni opp. 4, 148., 
nmniiii primum a Lydie'cnsi 1, 
94. numnii c plnmlio 3, 50. 

Nymphodorus Alidcrila 7, 137. 
Nysn opp. 2, 140. 3, 97.
Oarizus Mcssngis pi 7, 71. ,
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O am sflnr. 4, 123.
Oasis opp. 3, 26.
Obelisci 2, 111 et 170.
Oceanus 2, 23. 4, 3 et 36. 
Oetamasaries S cjlha  4, 80. 
Ocytus Corinthius 8, 5 et 59. 
Oriomanti pop. 5, IG~7, 112. 
Odrysae pop. 4t 92.
Oea locos Aeginac 5, 83. 
Oebares Pcrsa  3, 85. alius 6, 
33.

Oedipus Laii f. 4, 149. 5, 60. 
Oenoe perns 5, 74.
Oenone Aegina 8, 46.
Oenotria 1, 167.
Oennssae ins. 1, 165.
Oeobazi Peraae tres 4, 84. 7, 
68. 9, 115 et 119.

Oeoljcus 1, 149. 
oeor, oeorpata 4, 110.
Oeroe ins. 9, 51.
Oetaci monies 7, 217.
Oetosjriis Apollo 4, 59. 
Olbiopolitae 4, 18. 
oleae Athenis propriae 5, 83. 
olea cremate revirescit 8, 55. 
olcagineaOlympionicorum co
rona 8, 26.

Olen L jcius 4, 35.
Olenns opp. I, 145.
Oliaius Mylasensis 5, 37. 
Olopbyxus opp. 7, 22.
Olorus T hrax  6, 39 et 41. 
Olympia 2, 160. 5, 22. 8, 26. 
Olympias 7, 206.
Oljtnpiodortis Ath. 9, 21. 
Olympieni 7, 74.
Olympus M jsiae mons 1, 36 et 
43. Thessaltae 1, 56. 7, 128, 
129, 172.

OlynthtuMipp. 7, 122. 8, 127. 
OmyrelMHlia U. I. 
OneataeiEffbus Sicyonia 5, 68. 
Onesiluf C forius 5,104—114.

Onetas Carystins 7, 214. 
Onochonus 11 ur. 7, 129 e t 196. 
Onomacritus Ath. 7, 6. 
Onomastos Eleus 6, 127. 
Onuphitana praefectura 2, 166. 
Ophrjncum opp. 7, 43.
Opis Hyperborea 4, 35.
Opis opp. 1, 189.
Opoea Scylae uxor 4, 78. 
Opuntii 7, 203.
oraculum Abis 8, 33. Ammonts 

1, 46. 2, 18 et 55. Ampliiarai
1, 46. 8, 134. Apollonis Isme- 
nii 1, 52. Ptoi 8, 135. Bacchi 
7, 111. Branchidamm I , 46, 
92, 157. 2, 159. 5, 36. Delpbi- 
cnm 1, 46. 5, 63. 6, 66. Didy· 
mis 6, 19. Dianae 2, 83. Do- 
donaeum 1, 46. 2 , 52 et 54. 
Herculis 2, 83. Latonae2,155. 
M artis 2, 83. 7, 76. Minerrae
2, 83. Pataris 1, 182. Thebis 
Aegyptiis 2, 56, Tropbonii 1, 
56. 8, 134.

Orbelus mons 5, 16.
Orchonienii Arcades 9, 28.' Mi· 
nyae I , 146. Boeotii 8, 34. 

Ordessus fltiv. 4, 43.
Orestes 1, 67 sq.
Oresteum 9, 11#
Orpcus Thasius 7, 118. 
orgia Cereris 5, 61. 
orgyia mensura 2, 5 et 149. 
Oricus portus 9, 93.
Ortcus Scytba 4, 78.
Orithyia 7, 189.
Orneatae pop. 8, 73.
Oroetes Perta 3, 120 tqq. 
Oromedon Cilix 7, 98.
Oropus opp. 6, 100. 
orosangae 3, 154. 5, I I .  6, 29. 
8, 85.

Orpldea institute 2, 81. 
Oraipbantns L ae 7, 227.
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ϋ(}διθ% νόμο% I, 24. 
Ortliocorybantes pop. 3) 92. 
Orus Apollo 2, 144. 
oryes 4, 192.
Osiris v. IJacchus.
Ossa mons 1, 56. 7, 128 ct 129. 
ostracisnuis 8 , 79.
Otanes l’harnaspis f. 3, G7 sqq. 
80, 83, 141 sqq. X erxis soccr 
7, 40 et 61.

Otanes Sisamnis f. 5, 25 sqq., 
110,123.

Otaspes Artachaci f. 7, G3. 
Othryades Lac. 1, 82.
Ollirys mons 7, 129. 
oves Arabicae 3, 113. soli sa- 
crao 9, 93.

Ozolae Locri 8, 52.
Pactolus flnv. 5, 101.
Pactya opp. G, 36.
Pactyes Lydus 1, 153,154, 157
—  1G0.

Pactyes, Pactyica 8, 93 et 102. 
4, 44. 7, 07 ct 85.

Padaei lndi 3, 99.
PaeaniensiB pagus 1, 60. 
Pqeonia, Pocones 5, 1, 13, 98.
7, 113, 124, 185.

Paeoplae 5, 15 et 113.
Pacsus opp. 5, 117.
Pact! Tliraces 7, 110.
Paeum opp. G, 127.
Pagasae opp. 7, 198. 
Palacslina, Syri Palaestini I,

105. 2, 104 ct 10G. 3, 5. 7, 89. 
Palenses Cepliallencs 9, 28. 
Pallena olim Phlegra 7, 123.
8, 12G.

palmae 4, 172 et 182.7,69. pal- 
roeum \inum 1, 194.

Pamisus fluv. 7, 129.
Pammon Scyrius 7, 183. 
Pamphyli 1, 28. 3, 90. 7, 9l« 
Painphyli Sicyonii 5, 68.

Pan 2, 4G, 145, 146. 6, 106. 
Panalhcnaen 5, 5G.
Panactius Teniue 8, 82. 
Pandion 1, 173.
panie e loto 2, 92.e palmae fm- 
ctu I, 193. e zea 2, 77. 

Pangaeus mons 5, 1G. 7, 112. 
Panionia 1, 148.
Panionium 1, 143 ct 148. G, 7. 
Panionins Chius 8, 105.
Panitcs Messenius 6, 52. 
Pannpenscs 8, 34 et 35. 
PanormuB p o r l u s  M i l c B i o n u n

1, 157.
PantngnotuB Polycratis frutev 
3, 39.

Pantaleon Croesi frater 1, 92. 
Pantarcs Gelous 7, J54. 
pantherno 4, 192.
Panthialaci Pcrsae 1, 125. 
Panlicapes fluv. 4, 18, 47, 54. 
Panlimuthi pop. 3, 92.
Pantitcs Lac. 7, 232.
P n p a e u B  l u p p i t c r  4, 5 9 .  
P a p h l n g o n c B  1 ,  G, 2 8 ,  7 2 .  3 ,  9 0 .  
7, 72.

papracee piscee 5, ]G.
Papremis opp. 2, 59, 03, 71. 3, 

12. Papremitana pracfcctura
2, 1G5.

Puraeliatcs Lac. 5, 46. 
Paralntae Scythao 4, G. 
Parapotamii pop. 8, 33. 
paraeanga 2, 0. 5, 53. G, 42. 
Pavctuconi INIedi 1, 101. 
Paricanii Modi 3, 92. 7, 8G. alii
3, 94.

Paris v. Alexander.
Pari mu opp. 5, 117.
Pnrniye Cyri neptis 3,88. 7,78. 
Parnassus mons 8, 27 et 32. 
Parnreatao 4, 148. 8, 73. 
Parthcnius fluv. 2, 104. 
Partbenius mons 0, 105.
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Partlii pop. 3, 93 117. 7, 6 6 . IPerramnm Priam! 7, 43.
P an is, Pflrii 5, 28 e t3 I . 6 , 133 
et 13ό. 8 , 67 et 112. 

Pasarradae I, 125. 4, 167. 
Pa»i(l«i PH lieti p. 9, 97. 
Pataici dii 3, 37- 
P iU itm  Acafiiiiemi p< 154. 
Patara οpp. I, 182.
Patarbemis A egjptins 2, 162. 
Patiramphe* Perea 7, 40- 
Patizeithes matnis 3, 61 sqq. 
P itre n ie i I, 145.
Patwnns cj»p. 2 , 15S.
Pan«an>.is Cleombrott f. 4, 81. 
5, 32. 8 , 3. 9, 1 0 , 21, 46, 63, 60, 
79, 82.

Fausieae pop. 3, 92.
Pausiris A m jsU ei £9$, 15. 
Pedasn*, Pedaseaset T, 175. 5, 

121. 6 , 20. 8 , 104. 
pedicnli 4, 109 et 169.
Petit ease» opp. S, 33. 
Peithagoras v. Pitbag.
Pelasfi I, 56, 57, 146. 2, 51. 5,

Pervamus Pje'rum 7, 1 1 2 . 
Perialla 6 , 6 6 .#
Periander Corintbins 1 , 2 0  et 
23. 3, 48 et 50 sq. 5, 92. 

Pericles 6 , 131.
Perifaus Siryonius 9, ΤΠ3. 
Perinthus, Perintbii 4, 90. 5, 1  

et 2. 6 , 33. 7, 25. 
perioeei 6 , 59. 9, 11. 
perpherees 4, 33.
Perrbaeki 7, 129, 132, 173. 
Persae I, 71, 89, 125, 133 sqq, 

171. 5, 1 8 , 33 et 49. 6 , 19. 7, 
61, 81, 84, 114, 150, 223. 
9, 1 6 , 24, 80, 107, 122. immor- 
tales 7, S3 et 211. *

Perses Persei f. 7, 61 et 150. 
Perseus 2,91. 6,54. 7;'61etl50. 
Persei specula 2 , 15.

Peraidae I, 123. 3, 65.
Petra  pages Corintbiomm 5, 
92.

Petrae Trachiniae 7, 198.
26 et 61.6,137. 7,42e t94.8,44. Phaedyma Otanis f. 3, 69 et 69.

I’baenippna Ath. 6 , 121. 
Pbarres caetelium 7, 112.- 
Phalerus portus 5, 85. 6 , 116. 

8 , 6 6  et 91. 9, 32. Pbalerensea 
5, 63.

Pbanagoras Carystius 7, 211. 
Pbanes Halicarnassensis 3 ,4  
e t II.

Pbarandates Persa 7, 79. 9, 76.

Peleus 7, 191.
Pelius mons 4, 179. 7,129.
Pella  opp. 7, 123.
PeUeoa regio l, 145.
Peloponnesus, Peloponnesii I,
56 et 63.7, 137 e t 233. 8 , 31 et 
73. 9, 73.

Pelops 7, 8  e t II.
Pelusinm Nil! ostium 2 , J7 et 

154.3, 10.
Penelope Pants mater 2,145 et 
146.

Peneas flu r.7 ,20 ,128,129, 173,
192-

Pentapolia Doriensium 1 , 144.
Pentbytns Paphius 7, 195. j 3, 69.
Percmlos Demarali uxor 6 , 65. jPbarnaaatbrea P e n a  7, 65. 
Percote opp. 5, 117. Ipharnuchei Persa 7, 58.
Perdiccas 5, 2 2 . 8 , IJ7 sqq. , |P b i> c I it opp. 2 . 178

Pbarbaethitana praefecturJ 2,
166.

Pbarentes 1 , 145.
Pbarnacea Pema 7, 6 6 . 9, 41. 
Pharnespes V) ri socer Achae- 
menides 2, 1. 3, 2 . Otaais p.

V t

4
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Pliasi· iluv. 1 , 2  et 104. 2 , 103,|Phraortcs Dejocie p. 1 , 90. f . l ,

4, 37 , 38, 45, 80. 0, 84. 
P h a y l lu s  C ro lo n ia ta  8, 47. 
P h c g e u g  T e g c a t a  9 , 20. 
P h c tn in s  .S m yrnensig  / / .  5 , 20. 
P h c n c u s  of·]». 0 , 74. 
P h c r e n d a te s  P e r s a  7 , 67.

73 c t 102.
Pliratagim a Dnrii uxor 7, 224. 
PlirironiH Cyma 1, 149. //· 1. 
P lirixae opp. 4, 148.
P lirixus 7, 197.
Phrnnim a Crcssa 4, 154.

P h e rc tim a C y rc n .4 ,1 6 2 ,2 0 2 ,2 0 5 . Phrygcs 1 , 2 3  e t  72. 2 , 2 . 3 , 90. 
Plieron rex 2 , 1 1 1 . I 7 , 7 3 .
pliiula ία hallc is Scylharum  I Phvyniclms trngicns C, 21.

4 ,  10 .
Phidippidcs Atli. 6 , 105»
Phidon Argivus 6 , 127.
Phigalensis Arens 6 , 83,
Philitciis Aiacis f. G, 35.
Philngrus Eretricnsie 6 , 101,
Pliilaon Cy prins 8 , 1 1 .
Philes SnmiiiH 3, 0 0 .
P h ilippas Crotoniala 5, 4 7 .

Mnccdn 8 , 139. “
Philistus Atli. 9, 97.
Phililts  Acgyplius 2 , 128.
Philncyon L hc. 9, 72 et 85.
Philoeyprus Suleusis 5, 113.
P I i I a  i n s .  4 ,  1 7 8 .
Phlcgra 7, 123.

\

Plirynon TJiehanns 9, 15. 
P lith io tis , l ’hthiotnc 1, 50.7 ,

132.
Pliya 1, 59, ( '
Pliylncus hcros 8, 39.
PliyIncus .Samius 8, 85,
Pliyllis regio 7, 113,
Picrin , P iercs 7, 112, 131, 177, 

185. P ic ria  p ix  4, 195.
P ipres Car 7, 98. P aeon  5, 12. 
P ilorus opp. 7, 122. 
pincerna 3, 34.
PSndnrus 3, 38.
Pindtis nions 1, 56. 7, 129. 
pinns 6, 37. loci noineii / / .  20. 
Pireno ions 5, 92,

P lilin s , P h liasii 7, 202. 9, 28. Ipirom i* 2, 143.
P h o cu ca , Pliocneeiiscs 1, 8 0 ,1 P irns Otiv. 1, 145.

142, 152, 163 sipj. 2, 106, 177, Pisa opp. 2, 7.
178. 6, 8, II , 17. P isistratidue 5, 63 c t9 0 .

P liocais Ilom cri carmen // . |6 . P isislratiis Ilippocralie  f. I, 59 
Pliocensee 1, 146. 7, Π6, 212, — 64. 5, 65. 6, 35 e t 103.

217. 8, 27 sqq. 9, 17 et 31. I P is is tra tu s  N esto ris f. 5, 65. 
Phoehenni tcmpluin 6, 61. I p is trix  Croesi 1, 51.
P iioeniccs I, 1 ct 105.2,44,104, P isty rus opp. 7, 109.

. 112. 3, 19 e t 107. 4, 42.5, 58ct P itona opp. Acol. 1, 149. Lac.
89. 6, 47. 7, 23, 34, 44, 89. 8, 3, 55. P itunntes λιί/ος 9, 53,
90. Carthaginienses 2, 32. 4, Pithagorns Scliniintins 5, 46.
197.7, 165. P iltacus M ytilcnaeus 1, 127,

Plioenicia 2, 44 e t 116. 3, 136. p ix  4, 195,
4, 139. P ixndarns Cindyonsis 5, 118.,

phoenix avis 2, 73. P lncia opp. 1, 57.
Phoenix Iluv· 7,176 e t 200. 1 Platacac, Plulaccnses 6,108. 8 ,
Phnrnuis Atli. 7, 182. | 1 , 44, 50. 9, 25, 28, 53 sqq.

I l
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platanus aurea 7, 27 e t3 l .  pla- 
tanetnm 5, 119.

PJatea in·. 4, 151 103, 156,
163.

PUnthinefes sinus 2 , 6 . 
P iistarrhus Leonidae f. 9, 10. 
Plistoros dens 9, 119- 
ΡΙτητιβ pnrtns 4, 168.
Poecilej Pornns 4, 147.
Pocni r. Cart hag.
Pogon port ns 8 , 42.
Poliades Lac. 9, 53. 
Polichnitae Crete· 7, 170. 
polus 2  109.

Praxilaus Halicarnassensia 9, 
L-107.

Praxinus Troezenius 7, 180. t 
pretium captiri daae minar 

78. 6 , 79. -si
Prexaspes 3, 30, 33, 34, 62, 6 6 T 
71. aliti· 7, 79.

Priamus 1,4. 2 , 1 2 0 . 7, 43. 
Priene urbs 1 , 15,142 1 6 1 . 6 , P 
Prinetadas Lac. 5, 4!.
Procles F.pidaurius 3, 50 et 52 
Procles Eurysthenis ira ter 4 . 

117. 6 , 51 et 52. 8 , 131. 
Proconnesns in·. 4, 14. 6 , 
Proconnesius Aristeai 4, 15 

Prometheus 4, 45.
Polya· Antirjrrensis 8 , 21.
Polybus Adrasli av\«> 5, 67.
Polycrates Samius 3 , 3 9 , 44,54,1 Propontis 4, 85.

1 2 0  s<jq. I Proserpina 8, 65.
Polycriti duo Aecinetae 6 , 50.1 Prosopiti· ins. 2 , 41 et 165.

8 , 92 et 93. I Protesilaos 7, 33. 9, 116.
Polydectes Lac. rex 9, 131. I P rotein  Aegyptitts 2113—11#
Polydorus Lac. rex 7, 204. jProtothyes Scytha 1 , 103. 
Polydom s Laii ecus 5, 59. Ip rjtanes nancrarorom 5, 71 
Polymnestus Tlieraeus 4 , 150] prytanenm 1 , 146. 6,139.7, 197 

et 155. jP rytanis Lac. rex 8 , 131.
Polynices 4, 147. 6 , 52. 9, 27. I PtammeniUis 3, 1 0 , 13, 15. 
ponte iunctui Bosporus 4, 83 et|Psam m is 2  160.
87. Euphrates J , 1 S6 . Hel-1 Psammiticbua 1 , 105. 2 , 2 jqr 
Iespontus 7,36. la te r4,89—97.1 151 sqq. alius 7, 7. 
pontia arm amenta 7, 25. 9 , 115| Paylli pop. 4, 173. 
et 1 2 1 . I Psyttalea ins. 8 , 76 et 95.

ponticnm arbor 4, 21. IP te r ia a p p . 1 , 76.
Porata a. Pyretu i flur. 4, 48. I P to u io ^  135.
porinue lapis 5, 62.
Porthmea Cimmeria 4 , 12 et 
45.

Posideum opp. 3, 91. 
Posidoniata I, 167 
Posidonius Lac. 9, 71 et 85.

pudenda «rircumcidunt Aegypt 
aliique 2  3G, 37, 104. 

puerornm amores 1, 135. 
purpurarini 4, 151. 
l*ylae ▼. Thermop.
Pylagori 7, 213 sq.

Potidaca urb· 7, 123.8, 126 — Pylii 1 , 147. 5, 65.
129. JPyliit Eltdis opp. 9 ,34 . Lat

fraesepe Mardnnii 9,70. I 7, 168. .  v  ■
raesiiC retes 7, 170 et 171. pyramidea 2 , 8 , 1J4, 125, 127 

Prasias lacue 5, 16. I 128, 134,136, 148. i


