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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

θ ί ’σιι: χα ΐ χάτοιχυι της ΈΛΑά^ος.

ΙίΛΛΑΣ χχτΛ (λέν τού; άρχαιοτάτους χρόνου; ώνομάζετο μικρά 
τ ι ;  έιταρχ[α της Θεσταλία;» άπο τη ; λαμπρότατη; έποχης τνί; 
έλληνιχη; Ιστορίας ΙκληΟη ούτως ίλη ή μεσημβρινή Χερσόνησος 
τής Ευρώπης, ή έκτεινομένη από τής 3 6 — 40 μοίρας βορείου πλά
τους, και από 1β— 22^ άνατολικοΟ μήκους. ΪΙ  γη δε αυτή περιρ- 
ρεομένη έκατέρωθεν άπό τό Αίγοίϊον, τό Ιώνιον καΐ τό Κρητικόν 
πέλαγος, διαιρείται εΐ; δύω μέν ηπείρους, είς διαφόρου; δέ νήσους 
καΐ νήσων συστήαατα, και άπετέλει τό ιΐάλαι πολλά; ιδιορρύθμους 
καί άπ’ άλλήλων ανεξαρτήτου; πολιτείας, αί όποΐαι άλλοτε μίν συν- 
εμάχουν, άλλοτε δε οιέκειντο έχθρικω; προς άλλήλας.

Η δέ μεσημβρινωτέρα τών δύωήτπίρων, ή Πελοπόννησος, παρι- 
στώσα διά τών βαθέων κόλποιν καί τών μακρών της άκρωτηρίο>ν 
σχήμα φύλλου πλατάνου, καί περιέχουσαάνατολικώς μόν τήν Αρ
γολίδα καί Λακωνίαν, Μεσημβρινώς δέ τηνΜεσσ-ηνίαν, δυτικώςτήν 
Τριφυλλίαν καί Ηλιδα, άρκτικώς τήν Αχαΐαν, Αΐγιαλείαν, Σικυω- 
νίαν καί Κορινθίαν, καί κατά τό μέσον τήν Αρκαδίαν, πολιτείας 
Οποδιαιρουμέναςκατά τάς άρχαιοτάτας έποχάς προ πάντων εί; πολ
λά ; άλλα; ελάσσονας, συνέχεται διά του Κορινθιακού Ισθμού, έχον
τας δύω μόνον ωρών πλάτος, μετά τη ; άρκτνκωτέρας ηπείρου, ή- 
τις έξ ανατολών πρό; δυσμά; περιείχε τήν Αττικήν, τήν Μεγαρίδα, 
τήν Βοιωτίαν, τήν Φωκίδα, τήν όξολαίαν Λοκρίδα (Ναυπακτίαν), 
καί τήν Αιτωλίαν καί Ακαρνανίαν, {αί όττοϊαι πολλάκις δεν κατη- 
ριθμοΰντο μέ τ·ήν έλλάδα). Ανατολικώ; δετή ; Φωκίδος τήν όπουν- 
τίαν Λοκρίδα (Αταλάντην), καί άρχτικώτερον τήν Επικνημιδίαν 
Λοκρίδα (Μώλον, Καινούριον), δυτνκώς αυτής τήν Λωρίδα, καί άρ- 
κτικώ; το'ΰτων τήν Θεσσαλίαν, έπαρχίαν μεγάλην, πολλά; περι- 
λαμβάνουσαν πολιτείας, αΐτινες όμως δεν έθεωροΰντο πάντοτε  ̂ολαι 
ώς πολιτεϊαι Ελληνικάί. Λυτικώς δέ της Θεσσαλίας ωκουν τα Ηπει
ρωτικά έθνη, πρός δ’ άρκτον καί άνατολάς αυτή; έξετείνετο ή Μα
κεδονία μέ τήν Χαλκιδικήν Χερσόνησον καί τό όρο; Αθω, πρός



άνατολάς ττ,ς Μακεδονία; ·/] Θργκνι, σχτ.ΐΑατίζονί* διά δυω 'ττ,ζ 
Χερ-ϊον-ήσων τον; δύω πορθρ-ού;, ο’ίτινες ττ,ν χωρίζουσιν άττο ττ,ν 
Μικράν Ασίαν, -:τρδς δνσ[ΐ.άς [λεν τον Ελλησττοντον, άνατολκώτε- 

ο̂ν δέ τον Βόσπορον, ?ι τον πορΟΐΑον τού Βνζαντιοο, ^εετα,ύ τών 
όποιων ζεριλαρ-βανεται ή θάλασσα ή καλουρ.έν/ι Προποντίς. Και οΐ 
τρεΐ; ουτοι τόποι, ·ίι Ηπειρο;, '/ι Μακεδονία καΐ ^ Θράκ·/ι, δέν άπε- 
τέλουν ρ,έρο; τής κυρίω; Ελλάδος,“̂ άλλΗ έπιαιξία, τό έρ,πόριον, 
αΐ αποικία-., αΐ κατακτήσει; πολλάς σ-ννέδεσαν σχέσεις ίΛεταξο τών 
κατά ρ.έρος έλλ'Λνικών τούτων λαών και τών κυρίως Ελλήνων, και 
ώςέκ τούτου πολλάκι; ταυτοϋταιή Ιστορία των ρετήντής Ελλάδος.

Εκ δέ τών Ελλνινικών νήσων ή Εύβοια παρατείνεται άνατολικώς 
τής Ελλ·/ιν'Λ·?ις ήπείρου από ττ,ς Θεσσαλίας ρέχρι τή ; Αττικής, ή 
Κρήττι ρεστ,ρβρινώ; τού Αιγαίου πέλαγους άπό ττ,ς ΙΙελοποννήσνυ 
μέχρι τή ; Μικρά; Ασίας, αΐ Κυκλάδες συσπείροϋνται περιφεοώς 
κατ ανατολάς ρέν τής Πελοποννήσου, κατ άρκτον δέ τής Κρτ.ττις, 
αί Σποράδες εκτείνονται παρά τάς άκτάς ττ,ς Μικρά; Ασίας, ^ ι  α'. 
ϊό>νιοι κατά τό ΐώνιον πέλαγος, δυτικά·; τής Αχβίίας κα>. τής Ακαρ
νανίας. Δ'.’ αλλεπαλλήλων δέ αποικιών κατ(;>κήθτ;_σαν άπό Ελληνας 
καί τά παράλια τής Μικρά; Ασίας, καί ιδίως ή Ιωνία, ώς χειρενη 
εις ρικράν'άπόστασιν απέναντι τής Ελλάδος άνατολικώς, καί άφ 
έτερου δυτικο>ς πολλά τή ; Σικελίας καί Ιταλίας διά τον ίδιον λό
γον, καί Ελληνες ωκησαν όροίως διαφόρους πόλεις εντός^τοϋΕυςει- 
νου πόντου, εις τά παράλια τής Γαλλίας, είς τα νής Λιβυας^η Αφρι
κής, καί ένγένει πανταχοϋπέριξ τής Μεσογείου την όποιαν όιεπλεον 
και έγνό>ριζον. _ ^

Περί δέ τών άρχαιοτάτων τή ; Ελλαόος κατοίκων πολλά και 
σκοτεινά λέγονται, διότι είς διάφορα αύτή; ρέρη άπαντώνται πολλά 
διαφόρων εθνών δνόρατα, τά όποια ρετά ταΰτα συνεχωνεύΟησαν είς 
την κοινήν τω τ Έ .ΙΙψ -ω ν  έπωνυρίαν. Οϋτω κατα τους παναρ- 
ναίους γρόνους άναφέοονται είς ρέν την Θεσσαλίαν οί ΠερραΛοι, οί 
Δόλοπες, οί λΟααάνε;^ οί ΛαπίΟαι. Είς δέ την Ηπειρον, οί Ελλοί, 
οί ΣελλοΙ οί Γραικοί, οί Χάονες. Είς τήν Αιτωλίαν καί Ακαρνανίαν, 
οί Ταοιανοι ή Ττ,λεβόαι, οί Κουρήται. Είς Βοιωτίαν οί_ Αονες, οί 
Εκνήνάι, οί Τέρρενες, οί Ταντε; καί οί «ρακες. Είς τήν Αττικήν οί 
Κραναοί, ρετονοιεασθέντες επε-.τα Κεκροπίόαι κατά τόν βασιλέα 
των Κεχροπα, Αθηναίοι ύπό τόν βασιλέα των ΕρεχΟέα, καί Ιωνε; 
κατ' ϊωνα τόν υιόν του στρατηγού των Ξούθου. Εις δ̂ε -την Αχαιαν, 
οί Λίγιάλιοι, η κάτοικοι τού Λίγιαλού, εις Μεσσηνίαν καί Ηλείαν, 
οί Καύκο-,ες, είς την Λακεδαίρονα, τήν Μεγαρίδα, τήν Βοιωτίαν, 
τήν Ακαρνανίαν, τάς νήσους καί τήν ρ.ικράν Ασίαν, οί Λελεγε; και 
είς ό/.ην σρεδόν τήν επιφάνειαν τής Ελλάδος, είς την Ηπειρον και 
ρέχρι τής Μακεδονίας οί Πελασγοί, φυλή ρεγάλτ, περιλαρβάνουσα
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κΛανώ; δττο το γενιχίιν τοΰτο δνοΐΑα τά πλεϊστα των εθνών τά 
διτοΐα ά·ττ,ριΟ[Α·ή'7χαεν, χαΐ τά όττοΐκ τον κοινού τοότου κοριιοΰ 
[/.ερικαί οντα διακλαδεύτεις, έ^ά(Αβανον κατά τίπονς έηκλιίτεις 
ιδιαιτέρας. ϋΟεν δτ,ττοτε δέ καί άν ίλΟον οί Πελασγοί ούτοι. κατά 
τάς άρ^αιοτάτα; των εθνών ρ.εταναστευσεις, άποδεδειγριένον φαί
νεται τουλά_ζΐστον οτι ίσαν οί παλαι6τατοι γνωστοί τίί; Ελλάδος 
κάτοικο;, οίτινες καΟυττοτάζαντες έπί της είσδρο[Α·?ίς των τάς έντο- 
ττίους βαρίοάρους φυλάς, ελαβον πρώτοι σ-νστασιν έθνους καί ηρχι- 
σαν άναττεόσσοντες καί καλλιεργοΰντες τάς τέχνας, των όποιων άπο 
τί,ς έποχτ,ς εκείνης διεσώΟησαν [Αέχρι τοΰόε βάναυσα {λέν, άλλ ε
ξαίσια διά την [/.εγαλουργίαν δείγ|Αατα εις διάφορα τής Ελλάδος, 
τής Ιταλίας καί τής Μικράς Ασίας ρ,έρη τά κυκλώπια καλουριενα 
οϊκοδοαήαατα.

Επ’ αυτής δέ ταύτης τής σκοτεινής εποχής, τής όποιας ριόλι; 
τινές άβέβαιοι καί ϋπδ τής [ΑυΟολογίας ττεποικιλριέναι διεσώθησαν 
παραδόσεις, λέγονται κοινώς άφιχΟείσαι εις την Ελλάδα καί διά
φοροι ές Αφρικής καί Ασίας άποικίαι, η τουλάχιστον άνδρες ρ.ε(Α0-  
νω;Αενοι, ώς ό Δαναός εις Αργος καί 6 Κέχρωψ εις Αθήνας έκ τής 
Αίγυπτου, δ Κάδν.ος εις Βοκντίαν, καί πιθανώς οί έυ.πειροτέχναι 
ϊελχίνες εις Ρόδον, Κύπρον Κρήτην, καί Εικυωνίαν έκ τής Φοινί
κης, ό Πέλωψ εις την Πελοπόννησον έκ τής ριικρας Ασίας, καί οΐ 
Κουρήται καί οί λεγόρ.ενοι ΐόαιοι Δάκτυλοι εις Κρήτην καί άκόρ.·/! 
καίείς αυτήν την Πελοπόννησον έκ τή ; Φρυγίας, καί (αεταδουσαι εις 
τούς έτι άγροίκους λαούς του τόπου τούτου τάς τέχνας καί τάς 
γνώσεις τών κατά σύγκρισιν ρ.άλλον πεπολισ^ν.ένων έθνών άπό τά 
δποία κατήγοντο. Αλλ άν τινες τών αποικιών τούτων, ώς ή τοϋ 
ΚάδίΑου π. χ , ή τών Τελχίνων, ή τών Κουρητών, στηριξόρ.εναι εϊς 
ιστορικής άποδείζεις δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς άνα|Αφισβήττ,τοι, 
άλλαι έ ; εναντίας, ώς ή του Κάδμου, ή του Δαναού, είναι άνυπό- 
τατοι καί αναπόδεικτοι, καί πρέπει νά ταχθούν μάλλον μεταςύ τών 
επιχωρίων μύθων, δι’ όιν έκά^η πόλις άσμένως καθωράΐζε τον πρώ
τον τη; οίκισαυν. Λλλ’ όπως δήποτε, οί ξένοι ουτοι, όσον δραςη- 
ρίως καί αν σ·ννετέλεσαν εϊς τον έξευγενισμ.όν τών πρώτων Ελληνι
κών φυλών, ήταν όμως όλίγιστο; τον άριΟμόν, καί δέν δύνανται 
νά θεωρηΟώσιν ώς Ιδιαίτερον ς-οιχεΐον πληθυσμού συναναμιγέν με
τά  τών αρχαίων κατοίκων.

Αλλά κατά την μεσημβρίαν τής ΪΙπείρου, περί τό ΔωδωναΤον 
καλούμενου υ-αντεΐον τού Διός, κατώκουν ώς προανεφέραμεν φυλαί 
τινες Πελασγικαί, Ελλοί, Σελλοί, ίΐλλοπες, καλούμεναι, α'ίτινες η - 
σαν έπιτετραμ.υ.έναι τήν Ιδιαιτέραν τού μαντείου επιτήρησιν. 0  
θρησκευτικός δ ίσως ουτος χαρακτήρ τον όποιον περιεβάλλ.οντο, 
τοΐς εδοσε κατ’ ολίγον ΰττεροχήν επί τών λοιπών παρακειμένων

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Α. 5



Πελασγιχών ί  ιιαί άρχαιοτέρων βαρβάρων αυτοχθόνων φυλών, χαΐ 
ολίγον κατ’ ολίγον τό δνορια αυτών έξενίκνισεν έπΙ των λοιπών. 
Αποικία δ’ αυτών [ .̂εταβάσα κατά τά (ΐετηροβρινά ττ,; Θεσσαλίας 
χαρά τό ίρος δθριν εις ττν ΦΟίαν (ττ,ν ση;Λερινί;ν Φθιώτιδα), έγε- 
νετο γνωστή όπο τό ονο|Αα Ελλτϊνες, και διά τ?,ς πολερί.ικ·7ίς [Α0ν καΐ 
ΫιΟικης υπεροχής της άφ ένός, διά τών [;.εταναστεύσειον, κατακτή- 
σεων και άττοικιών της άφ έτερου έςέτεινεν αυτό και εις δλας τάς 
λοιπάς συγγενείς αύτ^ Πελασγικάς φυλάς όσαι κατιρκουν τήν γην 
ήτις παρεδέχίΗ τό κοινόν δνορια Ελλάς.

Αλλ’ ή έπιρροή αυτή τών Θεσσαλών Ελλήνιαν δεν ήσκηθη ούτε 
ταυτοχρόνως, ούτε έ| ίσου, ούτε ά[ΐέσως έφ’ ολων τών πελασγικών 
φυλών της λοιττής ίλλάδος, αλλά κατά διαφόρους καιρούς διάφοροι 
έγιναν [Λεταναστεΰσεις ή Φ9ιο>τών Ελλήνων ή άλλων Θεσσαλών, οί 
όποιοι πρό πολλοϋ μακρυνΟέντε; άπό την φθιωτικήν πηγήν, είχον 
ήδη ριεταβάλει τόν καθαρόν αότης χαρακτήρα, οΐ δ’ άποικοι, κατά 
τό [Λάλλον ή ήττον ρ/.ιγνύμενοι ριετά τών λοιπών Πελασγών προς 
τους όποιους ΐΑετανάστευον, άλλοι ριενκαΟυποτάσσοντες αΰτους, άλ
λοι δέ εις αυτούς ύπείκοντες όπου τούς ευρισκον ισχυρούς, άττε- 
τέλεσαν διά τής έπιαιξίας ταότης νέους κλάδους τοΰ Ελληνικού έθ
νους, οί όποιοι έπρεπε φυσικώ τώ λόγ·ω νά διχφέρωσιν άπ άλλή- 
λων κατά διάλεκτον, ήθη καΐ χαρακτήρα.

ΑΙ κυριώτερα; δέ και γενικώτεραι φυλαΐ εις τάς όποίας τοιουτο
τρόπως διηρέθη τό Ελληνικόν έθνος ήσαν ή Αιολική, ή Λιορική, ή 
Αχαϊκή κα'ι ή Ιωνική. Και ή ριέν πριότη, ή Αιολική, κατώκησε (χέ- 
ρος τής Θεσσαλίας, ό”τΓου ιχετά ταΰτα δι’ έπιρχιζίαςοί Λΐολεϊς |χετω- 
νο|χάσθησαν Αχαιοί, τήν ΙΙοκυτίαν, τήν Κόρινθον, ήτις τότε ώνο- 
|χάζετο Εφυρα, τήν ίίλιδα, τήν Φωκίδα, τήν Αιτωλίαν και τήν Λο- 
κρίδα, τινές δέ φρονούν και τήν Μακεδονίαν. ΟΙ δέ Δωριεϊς έλθόν- 
τες άπό τήν Αρκτον εις Θεσσαλίαν, ρ.ετώκησαν έκεΐΟεν εις τήν γην 
ήτις έπειτα εκλήθη Δωρις, τούς ρ.έν ύποδουλώσαντες, τούς δέ έξε- 
λάσαντες τών παλαιών της κατοίκων Λρυόπων, και έκεϊθεν πάλιν 
ριετέβησαν εις τήν Πελοπόννησον, τής όποίας κατωκησαν τάς πλεί- 
στας επαρχίας, καί ιδίως τήν Λακοινίαν και Αργολίδα. Οί δ’ ές 
Αίολέων Αχαιοί, καταβάντες άπό τήν «ΐΌίαν τής Ηεσ-κλίας, όπου 
κατέλιπον ίχνη καί τό άνοιχά τιον, συνειυ.ίγησαν ρ.έ τους Πελασγ'ούς 
τής Αργολίοος καί Λακεδαίριονος, δθεν διωχθέντες άπό τούς [χετά 
ταΰτα έλθόντας Δωριείς, [χετέβησαν εις τήν Λίγιάλειαν, και έκάλε- 
σαν αυτήν ιδίως Αχαΐαν. Η δέ τέταρτη φυλή, ήτις κατώκησε τήν 
Αττικήν, τήν Τροιζηνίαν εντός τής Λργολίδος καί τινα άλλα [χέρη 
τής Πελοπόννησου, και ελαβε τό ίνο;χα Ιώνων ιχετά τήν [χετανά- 
στευσιντης {χόνον ώς φαίνεται, διέφερεν οΰσιωδόίς διά τό ευφωνον 
τής γλώσσης της καί τό άνετον και γλυκύ τών ηθών της άπό τά ;
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δλ>ας χαΐ Ιδίως άπΙ» τγιν «γροιχον χαΐ τραχεΤκ'* Δωριχ^ίν. Ανα- 
ττΓτυχθίίΕσα δε μετά ταΰτα, κατεχάλιιψε πολλά των τ6τε γνως·ών τοϋ 
χόσμου μερών μέ άττοικίας ττις, καί πληροί μετά τ ις  Δωρικές σχε
δόν Ολόκληρον την λαμπράν έ7τοχ·ίιν της Ελληνικής Ιστορίας.

ΚΕΦΑΛΑ.ΙΟΝ Β'.
θγ τ ισχ ΐ(α .

Η δέ θρνισχεία των αρχαίων έλληνων, κατά μέρος μέν παραδο- 
θεΐσα είς αΟτούς άπίι τάς πελασγιχάς φυλάς των δποίων αύτοί ησαν 
άπδγονοι, καΐ αϊτινες τάν ήρύσΟησαν άπο την Θεωρίαν τής φύσεως 
καΐ τήν έμφυτον είς τδν άνθρωπον έπίγνωσιν τής θεότητος, κατά 
μέρος δ’ είσαχθεϊσα χαί μετασχηματισθεΐσα διά τής έττεμιξίας με
τά  ξένων έθνών, μετείχε τής πολυθείας έντα-υτφ καΐ τής μονοθεΐας, 
διότι άφ’ ένός μέν άνεγνώριζε την υπαρξιν ένός ύπερτάτου χαΐ παν
τοδυνάμου δντος, πατρός χαΐ πλάστου των δντων, άφ’ έτέρου δ’ έ- 
Θεοποίει δλας τάς δυνάμεις τής φύσεως καί 2λα αύτής τ  άντιχείμε- 
να, καί ουτω παρεδέχετο πλήθος άπειρον κατωτέρων θεών άπλών 
έκτελετών τής θελήσεως τού μεγάλου Διός. Αλλ’ ή ζωηρά καί χ α - 
ρίεσσα φαντασία τών Ελλήνων, ταυτοΰσα την ιδέαν τού καλού μέ 
την τής θεότητας, έδοσεν είς τούς Θεούς τής έλλάδος μορφήν δχς 
τεράτων ώ ; αΐ μυθολογίαι τής Ασίας καί Αφρικής, άλλ ανθρώπων, 
καί μετά τής μορφής καί όλα τά πάθη καί τάς όρέξεις τής ανθρώ
πινης φύσεως. Η δέ ποίησις και οί ξένοι μύθοι Ιποίκιλλον τόσον την 
Ελληνικήν μυθολογίαν, ώστε άπεδόθησαν πολλάκις είς τούς θεούς 
πράξεις άνάξιαι καί αυτών τών άνΟρώπινν.

Κα; πρώτη μεν κατά τούς αρχαίους μυθολδγους προήχθη ή Γή 
έκ τού Χάους, έγέννησε δέ αυτή τον Ούρανύν, καί έξ αύτοΟ τούς 
Τιτάνας, τάς Τιτανίόας, τούς Κύκλωπας, θεούς έχοντας ένα μόνον 
δφθαλμύν εις τού μετώπου το μέσον, τούς Εκατόγχειρας καί τους 
Γίγαντας, τερατομόρφους θεούς μέ εκατόν χείρας καί μέ μεγάλην 
σώματος δύναμιν, έμφαίνοντας άλληγο^ικώς, ώς φαίνεται, τα  στοι
χεία καί τήνδύναμιν αυτών. Φοβηθείς δ 6 ουρανός τούς Τιτάνας τούς 
εκλεισεν εΐ; τον Τάρταρον, άλλ αύτοί έπανέστησαν, καί δ νεωτατος 
Κρόνος άκρωτηριάσας τόν πατέρα του, Ιλαβεν αυτός τάς ήνίας τού 
κόσμου, καί ένυμφεύθη τήν Τιτανίδα ί*έαν. ΑΙνΙττεται δέ ίσως και 
δ μύθος ούτος τήν έττοχήν τής πρώιης συγκρούσεο); τών άλληλομα- 
χων δυνάμεων, καί τήν σύς·ασιν τέλος τού παντός, άφ βτου ήρχί~ 
σεν δπάρχων καί μετρούμενος δ Χρόνος ή Κρόνος. 0  δέ Κρόνος φο
βούμενος μή πάθγ; άπό τούς υΙούς του δ ,τι αυτός έπραξεν είς τόν 
πατέρα του, τούς χατέπινεν άμα έγεννώντο* μόνον δέ Ινα, τόν Δία 
ύπέχλεψεν ή ί*έα, άντικαταστησασα άντ’ αυτού λίθον έσπαργανω-
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μένον, και 6 Ζεί>ς άνατραφεις εις Κρητ/ιν άπί» τούς Κορόβαντας χαΐ 
τούς ΐδαίους Δακτύλους, άφ ού τύξιίθη, ήνώθ·/! ριε τούς αδελφούς 
του Πλούτωνα και Ποτειδώνα καί τάς άδελφχς του Εττίχν, Δή- 
ρ.νιτραν και Ηραν,τάς όποιας 6 Κρόνος τναγκάτΟτι νά έςεριέτι',κ’ έκ- 
Ορονίσχς τόν πατέρα του, άνέλαβεν αύτος τήν βασιλείαν των ουρα
νών και ττ,ςγνίς ρ.ετά τ ίς  Ηρα; ττ,ν όποιαν ένυαφεύδτ;, παρεχώρ^σε 
δέ το  μέν κράτος τοϋ "Α,δου εις τον Πλούτωνα, τό των θαλασσών 
εις τον ΙΙοσειδώνα καΐ τίιν εφορείαν των αγρών καί τ ί ;  Γεωργίας 

'είς τάν Δήμητραν. Καί 6 μεν Πλο’ύτων άρπάσας τήν Περσεφόνην, 
θυγατέρα τής Δήμητρος, ΐβασίλευε μετ’ αυτής έπί τών νεκρών τούς 
όποιους δ Χάρων ύιεπόρΟμευεν έπί τοϋ ύπογείου ποταμού ττις Στυ- 
γός εις τον ^δην, φρουρούμενον άπο τον τρικέφαλον σκύλον, τον 
Κέρβερον έκεΐΟεν δ’ οΐ αγαθοί μετέβαινον εις τα Πλύσια πεδία, 
τον παράδεισον τών Ελλήνων, οΐ δε κακοί είς τον Τάρταρον, όπου 
τούς παρελάμβανον καί τούς έτιμώρουν αί τρεις Ευμενίδες ή ’Εριν- 
νύες, §ν είδος γυναικείων διαβόλων. 0  δέ Ποσειδών νυμφευθεις τήν 
Αμφιτρίτην, θυγατέρα ένός τών Τιτάνων, τοϋ ίίκεανοΰ, τ.ρχεν 
είς το βάθος τών θαλασσών, έχων υφ εαυτόν τούς Τρίτωνας, τάς 
Νηρηίόας, τάς ήκεανίδας, τάς ΚαλοφώνουςΣειρήνας, κατά το ήμισυ 
οϋσας γυναίκας καί κατά το ήαισυ ΐ}^θθς, καί άλλας πολλάς θαλασσίους 
θεότητας. Λΐε’τά τών θεών δέτούτοιν (τούΔιος, τήςίΐρας,τής Δήμη
τρας, τού Πλούτωνος καί τοϋ Ποσειδώνος) έπτά άλλοι άμφοτέρο>ν 
τών γενών, όλοι δώδεκα, ήρχον έπί τοϋ όλύμπου, τοϋ κοινού τών 
θεών κατοικητηρίου, καί εκαλούντο μεγάλοι θεοί, όλοι υιοί καί θυ · 
γατέρες τοϋ Διος ζκ τής Ηρας ή ές άλλων θεών ή καί γυναικών. 
Πσαν δέ ουτοι' I .  0  Αρης, υίύς τοϋ Διός Χϊί τής Πρας, θεός τού 
πολέμου. 2. 0  Απόλλων, ό αυτός μέ τον Ηλιον, υιός τού Διός καί 
τήςΛητοϋς, θεός τοϋ φωτός καί τής αρμονίας. 3 . Π Λρτεμις, αδελ
φή τοϋ Απόλλωνος, ή αυτή μέ τήν Σελ.ήνην, θεά τού κυνηγεσίου. 
4 . υ  Ηφαιστος, υιός τού Διός καί τής Ηρας, θεός τού ττυρός, 6 κα- 
τασκευά,ων διά τών Κυκλ.ώπων εις τά σπλ.άγγνα τών όρέων τάς 
πανοπλίας τών θεών καί ήριόων. 5. Γΐ Αφροδίτη, θεά τού κάλλους, 
έςελΟούσα από τον άφρόν τής θαλάσσης, σύζυγος τοϋ Ηφαί^ου καί 
μήτηρ τοϋ πτερωτού καί τοςοφόρου βρέφους, τούΕρωτος. 6 . ΙΪ Αθή
να, θεά τής φρονήσεως καί τών τε/νών, γεννηθεΐσα άπό τήν κεφα
λήν τοϋ Διός, καί 7 . ό ϋάκγος ή Διόνυσος, υιός τούΛιός κα), τής γυ- 
ναικός Σεμέλης, θεός τού οίνου καί τών αμπέλων. Εκτός δέ τών δώ
δεκα τούτων 6 Ερμής, υίός τού Διός καί τής Μαίας, φορών πτε
ρωτά πέδιλα καί κρατών κηρύκιον, ητον άγγελος τών θεών, θεός 
του εμπορίου, προστάτης τών δημοσίων ύδών, καί ακόμη καί τών 
κλεπτών. Η ίρις, πτερωτή ογγε/.ος τών θεών, ή Πώς, πρόδρομος 
τού Ηλιου, ό Αίολος, θεός τό;ν άνέμινν, ό τραγόπους ΙΙάν μέ τήν
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σίριγγα εί; τί;ν χε'φα, ί:εριστοιχιζό(Λενο? άτιο δ[Λθίουί ττ;ν μοιφ/ν 
^ατΰρο'^?, θεδ; τών δα-τών καί των :τ)ΐμνίων, δ Ασαλν^ττίδ;, Οεος 
ττ,ς ίατρίχ?,?, αί τζν.ς Μο'ιραί, ΚλωΟώ, Λάχετι;, και Λτρο—ο;, αΐ 
νήθο'^^αι και τέμνουται τήν ζωήν των άνθρώττων, αί δώδεκα Μου- 
σαι, τ:ροί7*;-'·ε^*ί "̂ ών τεχνών και έτιττ'Λμων, και σ'̂ νοδ£νο<̂ σαι τον 
Απόλλωνα έπι τοΰ Ελικώνος,αΙ τρεΤς Χάριτε;, Εύφροσ-όντ], Αγλαΐα, 
θαλ(α, 9$αΙ τή ; ίλαρότ'/ιτος, των άρετών·.#αι έν γένει τοΟ καλοϋ, δ 
.Μορφενς, θεός τοϋ ΰττνου, δ Μώμο;, θεδ^'τίί; ειρωνείας, ή Ερις, θεά 
της διχονοίας. ’Λλλ’ έκτδς ακόμη τούτων δ οόρανδ^-ή γη, και ή θά
λασσα ησαν πλήρεις θεών καί ήμιθέων, ώς έκαλοϋντο'οί θνητοί ό
σοι μετέσχον θείων τιμών. Καί εκατόν μέν δένδρονείχε τήνΑρνάδα 
τον, έκαστος δε ποταμός τήν Ναϊάδα τον, έκαστη πόλις τον ημί
θεον η τον ήρο)ά της, τον δποΤον ή ή εν·|·νωμοσννη των κοινοινιών 
άπεθέον διά τάς έπισήμονς πρός αντάς υπηρεσία; των, ή ή κενο
δοξία των έπλαττε διά ν’ άναφέρ·/; τήν άρχήν των εις Οείαν κατα
γωγήν.

ΑΙ δέ δημόσιαι Ιεραί τελεταί έγίνοντο δι’ ίερέων επίτηδες δ ω 
ρισμένων, εις ναούς ή έπί βωμών ύπαίθρων, ό’που προσεφέροντο θυ- 
σίαι άλλοτε μέν αίματη,ραί ζ&ιων καί πτηνών, άλλοτε δέ αναί
μακτοι καρπών, ελαίου καί μέλιτος. Πολλάκις δέ ήγοντο πρός αΰ- 
τονς καί πομπαΐ μεγαλοπρεπείς καΐ περί αΰτοός έψάλλοντο ύμνοι 
καί έτελοΰντο χοροί" εΐ; πολλούς δέ σών Ναών η βωμών τούτων 
ύπηρχον χρησμοί, οπού ό θεός ΰπετίθετο προλόγων διά των ίερέων 
του τα μέλλοντα* άλλ οί περιφημότεροι των χρησμών τούτων 
ησαν δ τοΰ Διός εις τήν Αθ)δ(όνην ττ,ς Ηπείρου, καί έ ;ι  μάλλον ό 
τοΰ ΙΙ’.ΰίου Απόλλωνος εις τους Δελφούς της Φωκίδος (Καστρί). 
ΙΙςίουν δέ καί έκτος τοΰτοιν ότι μαντεύουν τά μέλλοντα οΐ ιερείς έκ 
ττ,ς παρατηρήσεως της πτήσεως των πτηνών, έκ τών σπλάγχνων 
τών θυμάτο)ν καί ές άλλοΜ σηαείοιν, καί ώς τοιοϋτο: εκαλούντο 
μάντει;, οϊωνοσκόποι κτλ.

Κ.Γ.Φ\\.\ΙΟΛ· Γ’.
ΊΙρω ϊκοΙ ^ιγολ·θ(.

Είναι όέ τη ; Ελληνικής Ιστορίας ο' πρώτοι χρόνοι σκοτεινοί κα' 
άζέβαιοι. Καί πολλά μέν έψαλον περί αυτών οΐ μεταγενέστεροι 
ποιητχ, πολλά δ’ έπίστευσαν καί διη'ρ'ιθη,σαν κατ’ αύτους οΐ ιστο
ρικοί, χλλ αί μέν πράςει; τής εποχής εκείνη; άνή,κουσι μάλλον εϊς 
τάς μυθώδεις καί πολλάκις άλληγορικάς παραδόσεις, τά δέ Ιστορικά 
πρόσοιτα εις τους ήρωας οίτινε; ή ποτέ δεν ΰπη,ρξαν, ή δεν επρα- 
ζαν όλα τά θαυμάσια 0σα τοΐ; άπέδιδεν ή τών λαών εΰπιστία. 
ίίστ» έν σ^ντόμω διεξερχομενοι τά ποιότιστα τών περί της μύθοι-
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έχείντ; έποχτ,; λεγθ[Αένων, χρεωστοΰΐΑεν νά μί] κρύψωμεν δτ. 
όλίγα αυτών στηρίζονται είς άσφαλεί; Ιστορ;κάς βάσεις.

Και διηρεΐτο μίν, ώς είτο;/.εν, κα^ ολην την περίοδον ταύτην ή 
Ε>λάς εϊς πολιτείας ϊι μάλλον πόλεις άπ άλλήλων άνεςαρτήτους· 
αί μεταζΰ δε γειτόνων Ιριδες η τ ’ άλτιθη ?) πλαστά κατορθώματα 
τινών ριψοκίνδυνων ήρώων περιφερομ.ένων καθ’όλην ττ)ν έπιφάνειαν 
τής Ελλάδος πρός ζ^τησιν δόξης και πρδς έξολόθρ&υσιν θηρίων, λη
στών καΐ τυράννων, πληροϋσιν δλων των αιώνων τούτων τίιν Ιςτιρίαν.

Αλλά τό πρώτον σπουδαιότερον συμβάν, όπου πολλαι έλληνι- 
χα'ι πόλεις φαίνονται ένωθεΐσαι πρδς τον αυτόν σκοπόν, είναι δ λε
γόμενος πόλεμος τών επτά επί Θήβας, των όποιων, ώς είπομεν 
ανωτέρω, ώς πρώτος οικιστής θεωρείται δ Κάδμος, έλΟών έκ Φοι
νίκης π*ί εισαγαγόίν κατα την κοινήν δόξαν τούς πρώτους γραφι
κούς χαρακτήρας είς τήν £λλάδα (τον αριθμόν 4 6 ) .  Τοΰ Κάδμου 
δέ τούτου δ τέταρτος απόγονος Λάϊος ένυπνιασθείς κατά τά Ιστο
ρούμενα ότι ήθελε φονευθη άπό τόν υίόντου, άμα έγεννήθη τό πρώ
τον παιδίοντου, έξεθεσεν αυτό είς τό όρος τοΰ Κιθαιρώνος είς τά 
θηρία. Αλλά τό παιδίον σωθέν καί αΰξηθέν χωρίς νά γνοιρίζη τόν 
πατέρα του, έφόνευσε τφ  όντι αυτόν, καί μετά ταΰτα ότε ή 2φίγξ, 
τέρας τι τών φοινικικών μύθων, καθήσαν παρά τάς Θήβας παρηνό- 
χλει αύτάς, προτείνουσα, κατά τά μυθολογούμενα, αίνιγμα είς τούς 
κατοίκους, τούς όποιους έφόνευεν άν δέν τό έλυον, δ υΙός τοΰ Λαίου 
Οίδίπους έλΟών έλυσε τό αίνιγμα καί έξολοθρεύσας τήν Σφίγ
γα, δ,τι δήποτε καί άν ητον αληθώς τό μ.υθικόν τούτο τέρας, είτε 
ληστών συμμορία, είτε ξένη έπιδοομή, είτε ένσκήψασα ασθένεια, 
ένυμφεύΟη τήν γυναίκα τοΰ Λαΐου Ιοκάστην, άγνοών δτι είναι υιός 
της· Αλλά μετά έτ/ι πολλά μαθών δσα άκουσίως άθεμ.ιτούργησεν, 
έτύφλωσεν αυτός έαυτόν καί έφυγεν άπό τάς Θήβας, έγκαταλιπών 
τόν θρόνον είς τούς δύω υΙούς του, όπως άρχωσιν έπ αύτοϋ άνα 5ν 
έτος άλληλοδιαδόχως. Αλλ’ δ πρωτότοκος Ετεοκλής, θελων ν’ ά- 
ποκλείση τόν Πολυνείκην τοΰ δικαιώματος τούτου αναγκάζει αυτόν 
νά καταφυγή είς Αργος, όπου νυμφευθείς ούτος τή̂  ̂ θυγατέρα τοΰ 
βασιλέως Αδράοτου, απογόνου τοΰ Δαναού, δστις λέγεται έλθών 
ές Αίγυτττου είς Αργος (1 ο αιώνας προ Χριστού), καί βοηΟούμε- 
νος ύπ’ αυτού καί άλλων βασιλέων, έκίνησε κατά τού άδελφοΰτου 
τόν λεγόμενον πόλεμον τών έτττά Ιπί Θήβας, έπΙ τού όποιου δμως 
οΐ δύω αδελφοί άπαντηθέντες έφονεύθησαν άμοιβαίως.

Μετά δε τό συμβάν τούτο κατά τήν Ελλάδα δλην άντήχει τό 
όνομα ένός μόνου ήρωος τού Ηρακλέους, υιού τοΟ Αμφιτρύονος Α
χαιού βασιλέως τών Μυκηνών, διωχθέντος άπό τον θρόνον του, ή 
κατά τήν μυθολογίαν, υίοΰ τοΰ Διό; καί τής Αλκμήνης, γυναικός 
τοΰ Αμφιτρύονος, άνατραφέντος εϊς Θήβας, καί άναδειχθέντος τοΰ
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ΐσ^υροτέρου των ήρώων ττ.ς άρχακ5ττιτος. Και αΐ ρ.εν Ελλγ;νικαΙ 
τ:*ραδόσει? θεωροΰσιν αύτον ώς τον τύττον τϊίί οωμ«τ«τ,ς ρώ|Λϊ]ς· 
ώί άίΐλα δ’ αΰτοΰ άναφέρονται εί; τ^ς αρχαία; εκείνα; περιίοου τά; 
διηγησει; ολαι αΐ ριεγάλα  ̂ ριεταβολαΐ δσας έπέφερε τότε ό προο- 
δεόων χαΐ κατά τής βαρβαρόττιτος ύπερίδχόων πολιτισρ.6; εί; τήν 
ίίλλάδα. ό  δέ ριΰθος διν;γεΐται ττερί αύτοϋ οτι ό έζάδελφόςτου Εύ- 
ρυσθείις, δβτις κατεχράτει τον θρόνον τών Μυκηνών, τώ έττέβαλε 
τά δώδεχα λεγό{εενα άθλα, έξολοθρεύσεο; τεράτων, χατατροττώσει; 
άγριων λαών, καί τοιαϋτα* οτι δε άφ’ ου και εί; τον ^δην αύτόν 
χατέβη ν’ άρπάβη τόν Κέρβερον, καΐ εις τ  άτώτατα ριέρη τοΰ τότε 
γνωστού η υποτιθεμένου κόσμου περιέιρερε την ριψοκίνδυνόν του 
ανδρείαν, ή γυνή του Δηϊάνειρα τέλος, ζηλοτυττήσατά ποτέ, τον έ
στειλε· χιτώνα έμβεβαμμένον εί; τό αιμα τοΰ Κενταύρου Νέσσου 
(τέρατος συνισταμένου κατά τδ ημισυ έζ ίππου και κατά τδ ήμισυ 
ΐξ  ανθρώπου), τδν όποιον εΤχεν άλλοτε φονεύσει δ Ηρακλής. Χμα 
δ’ ένεδύθη τδν χιτώνα, ήσθάνθη δλον τδ σώμάτου φλογιζόμενον, 
και μή ύποφέρων του; δριμεΈ; πόνους, ήναψεν εις την κορυφήν τη ; 
Οίτη; πυράν και έκάη έπ’ αΰτης, θΙ δέ θεοί τδν κατέταξαν εις τδν 
δλυμτεον μετά τών αθανάτων.

Συγχρόνως δέ εφάμιλλος καί συνεργδς ττολλάκι; τοΰ Ιΐρακλέου; 
ύποτίθετα: 6 Αθηναίο; Ηρω; €)ησευ;. Καί κατ’ άρχάς μέν μυθολο
γείται έλθών άποικο; έξ Αίγυπτου εί; Αττικήν, βασιλευσας, συνοί
κισα; τδν λαδν καί διαιρέσας αΰτδν εί; φυλάς ό Κέκρωψ. Μετ’αΰτδν 
δ’ άναφέρονταί τινα βασιλικά ονόματα, ρ.υθικά ή πλαστά δλα, καί 
μόνον Ιστορικδν συμβάν μνημονεύεται πόλεμόςτις μεταξύ τών Α
θηναίων καί τών Εύβοέων, κατά τδν όποϊον δ Θεσσαλδ; ΐοΰθο; διώ
κει τής Αττική; τά στρατεύματα, καί μ ετ ολίγον άλλος πόλεμος 
τών Αθηναίων έπί τοΰ βασιλέω; καί ημιθέου Ερεχθέοι;, κατά τοΰ 
Θρακδς βασιλέω; Εύμόλπου, κατακτησαντος την Ελευσίνα. Έίς δέ 
τδν πόλεμον τούτον οΐ Αθηναίοι είχον στρατηγόν Ιωνά τδν υΐδν τοΰ 
Εούθου, καί εξ αΰτοΰ λέγονται λαβόντε; τδ έθνικδν άνομα Ιωνες. 
Μετά δέ τδν ΕρεχΟέα άναφέρεται βασιλεύ; άλλο; δεύτερος Κέκρωψ, 
αΰτοΰ δ’ υΐδς δ Πανδίων καί τούτου δ Αίγευς, πατήρ τοΰ Θησέως, 
γεννηΟέντο; εις Τροιξήνα άπδ Λίθραν την θυγατέρα τοΰ εκεί βασι- 
λέως. Αναφέρεται δ’ ώ ; εκ τών ποωτίστων κατορθωμάτων τοΰ 
Θησέως, ότι ήθέλησε ν άπαλλάξη τήν πατρίδα του άπδ τδν αισχρόν 
φόρον νεανίσκων καί παρθένων τους όποιου; καθ εννέα ετη έτκμ- 
πον αί Αθήναι εις τδν βασιλέα τή ; Κρήτης, τδν τότε θαλασσοκρά
τορα καί ώ ; σοφδν νομοθέτην φημιξόμενον Μίνωα, διά νά σπαρα- 
χθώσιν άπδ τδ τέρα; τδ καλουαενον Μινώταυρον, τδ όποιον έζη 
έντδ; τοΰ Λαβυρίνθου, ΰπογείου σπηλαίου με τοσαύτας άδιεξόδους 
στροφάς, όίστε όστι; άπαξ είσηρχετο εί; αύτδ δεν έδυνατο νά έξέλ-
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Ο'Λ -λέ-ϊν. ϋΐννεκ—).ε·ίσας έ"07.ενως [λέ <7εΑλο;/.ένου; ν:αν(·7κο' '̂, 
και ελίΐών εις Κρτ.ττ,ν, έκέρ^ί'τε τ/,ν φιλίαν Λριάίντ;; ττ,ς Ουγατρίι; 
τον Μίνωο;, και λαβών ’ αντ/ν κλω<7τί;ν τ « ;  οποία; τα,ν ρ.ίαν 
«κραν εόετεν εϊ; του Λαβυρίνθου τ/;ν εϊτοόον, εΐοϊίλΟε κρατών ττ,ν 
αλ>·<ν, εφόνευτε τον Μινώταυρον, κ έπανίλΟε τροπαιοΰχο; |λέ τους 
νεανίσκου; του; όποιους Ιτωσεν. Λλλ νι επάνοδός του Ιγινεν αιτία 
τοΰ Θανάτου τοϋ πατρόςτου, όστις βλέποιν το πλοΐον τό ρ.εταφέ- 
ρον τά Ουρ.ατα έχον ρ.αϋρον το Ιστίον ώς δταν ε̂ ^ον άτπ)ΐϊλευσει, 
έν&ρ.ισε τον υιόν του άπολεσΟέντα, καί ριφΟεις από τ/ιν άκρόπολιν 
έφονεΰΘ·/;, και, κατά ττ,ν γν(άαν;ν των αρχαίων, ές αΰτοϋ Ιλαβε τάν 
έποινυρ.ίαν τό Αΐγαϊον πέλα·(τις. Αποδίδεται δε εις τον Θϊΐσέα και 
ό συνοιχισρ.ός των χωρίων της Αττικής εις την πόλιν τών Αθηνών, 
αΐ δέ λοιπαι δλαι πράςειςτου οσας κατιόρθωσεν είτε ρ,όνος είτε 
ρ.ετά τοΰ ΐϊρακλέους φέρουν χαρακτήρα ρ-υΟώδη, ώς και αυτός δ 
?όιος είναι ίσως πρόσωπον έ-ί<τ/ις ριυΟώόες.

Και δ ΐ'ΐρακλής δέ καί 6 Θησευ; λέγονται συνεκπλεΰσαντες εις 
άλλην κοινήν εκστρατείαν πολλών Ελλήνων ηρώων, τήν τών Αρ- 
γ'οναυτών, τήν όποιαν δ Θεσσαλός ίάσο>ν έπεχειρίσΘη έπιβάς εις 
πλοΐον Λργόυ καλούρενον, διά ν’ άρπάσνι άπό τήν Κολχίδα, εις τά 
βάθη κειαένην τοΰ Εύζείνου Πόντου, τό χρυσοΰν δέρας τοΰ κριοΰ 
έκείνου, δστις όιαπλεόσας τήν θάλασσαν είχε [μεταφέρει έκεΐ τόν 
Φρίςον, άρχαιότερόν τινα Θεσσαλόν ήοωα. Ιστορείται δ οτι οΐ τυ- 
χοδιώκται τής Μεσσαλίας χατώρΘωσαν τόν σκοπόν των βοηθείατής 
Μήδειας, Θυγατρός τοΰ βασιλέως τής Κολχίδος τήν όποιαν ελαβε 
αεΘ’ έαυτοΰ ό ίάσων. Αλλ’ ό ρ.ΰΟος οΰτος φαίνεται έχων Ιστορικόν 
ένδόσι;Λον εκστρατείαν τινά γενοαένην άπό τους Θεσσαλους Πελασ
γούς προς άνατολάς είς έποχήν καί όπό περιστάσεις τάς όποιας 
δεν γνωρίζει ή Ιστορία.

Τό δέ τρίτον ριέγα συριβάν τό όποιον φέρει χαρακτήράτινα ι^ο- 
ρικόν ριεταςυ τών ριόΟιον τής έποχής εκείνης, είναι ό Τρωικός πό- 
λεριος, κινηθεί;ές αιτίας .Μενελάου, τοΰέςαόέλφου τοΰ ΕύρυσΟένους, 
δστις βασιλεύων τών Αχαιών εις τήν Λακεόαίαονα, ένυυ.φεόΘη τήν 
ώραίαν Ελένην, θυγατέρα τοΰ βασιλέως τή ; πόλεως ταυτης, οτε Α- 
λέςανόρος ό Πάιις, υιός τοΰ Πριάρ.ου βασιλέως τ-ής είς τήν Ασιατι
κήν όχθην τοΰ Ελλησπόντου κειυένη; πόλεως τής Τρωάόος, ηλΟεν 
είς Αακεδαίαονα. Καί ό [λέν Μενέλαος τόν ΰπεδέχθη '^λοφρόνως, 
άλλ ό Πάρις άγνοι̂ υ.ονών, ήρπασε τήν ϊίλένην καί άνεχώρησε. Τότε 
δή πολλοί "τής Ελλάδος βασιλείς συνηνώΟησαν, καί υπό τήν όδηγί- 
αν τοϋ Αγααέανονος, αδελφού τοΰ Μενελάου καί βασιλέως τοΰ .Αρ
γού;, εςεστράτευσαν κατά τή; Τροιάόο;, καί τήν έκυρίευσαν [χετά 
δεκαετή πολιορκίαν (*}. Τόν πόλεν,ον δέ'τούτον, τήν ανδρείαν τοΰ 
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ΛχΛ>.έ«κ, βασιλέως της βεισαλικης Φθία; κκ'ι τοϋ Εκτορος, υΙο>> 
τοϋΐΐριάι/,ου,την φρόνησήν τοΰ0δυσ'ϊέ«ος, βασιλέως τής ί^άκης,και 
τάς αάχας των Ελλήνων κχί Τρώων Ιψχλεν ό ϋαηρος εις το άΟά- 
νατοντονηΐΛατοο ττ,ν ϊλ.ιάδα, εις δέ τήν Οιλντ^εικν, τας ταλαιπωρί
ας τοΰ όδυτοέως έπιβτρέφοντος εις ΐΟάκτ,ν ;/.ετα τήν αλωοιν τής 
Τρωάδος. '

' Πεντήχοντα δ’2ως έζήκοντα έτη μετά τήν αλωσιν τής Τρωάδος, 
Θετταλική φυλή καταβατα εις τήν Βοιωτίαν έδιωςεν έκεΐΟεν τους 
Λίολεΐς ο'ίτινες τήν κατώκουν, και αΰτοί άποικήσαντες εις τήν ρ.ι- 
κοάν Αυίαν, έΟεαελίωσαν διαφόρους Ικεΐ Λιολικας πολιτείας.

Η αυτή δ’ είσδρομή ιτως, ή άλλ.η τις αίτια άνεστατωσε τους 
δμοίως άλλοτε έκ «εσταλίας καταβάντα; Λωριείς εις τήν Λωρίδα, 
και έπι προφάσει ότι φέρουτιν οπίοω εις τόν νόμιμον (Ιρόνοντων 
τους Λρακλείδας ή απογόνους τοΰ Ηρακλέους οιτινες είχον παρ’ αΰ- 
τοΐς καταφΰγει, εΐαέβαλον εις τήν Πελοπόννησον και κατωκησαν 
διαφόρους αύτής επαρχίας, Ιδίως δε τ/,ν Αργολίδα, την Λακεδαι- 
μονα, τήν λΙεοσηνίαν καί τήν Κορινθίαν, άποβαλόντες.άπό τήνπρώ- 
την τους λχαιο'υς, οΤτινες μετέβησαν εις τήν Αρκτον τής Πελοπον- 
νήϊου, και διώςαντες έκεΐΟεν τούς Ιωνάς, τους ήνάγκασαν ν άποι- 
κισθωσιν εις τήν μικράν Ασίαν. Από τήν Αργολιόα δε πάλιν και 
τήν Λακωνίαν οί Δωριείς επεμψαν άποικίαςεΐς τήν Κρήτην, έπώκι- 
σαν δέ καί. τήν Μακεδονίαν, όπου πρώτος λέγεται βασιλευσας ό 
Πρακλείδης Κάρανος. Εκτός δε τοΰ ΐσΟμοϋ έκυρίευσαν τά Μέγαρα 
κ’ έςεστράτευσαν κατά τών Αθηνών. Αλλ ό χρησμός είχε κηρυςει 
ότι οϊ Αθηναίοι ήΟελον νικηΟή αν δεν έφονεύετο ό βασιλ.εύςτων, και 
Κόδοος 6 βασιλεύς τών Αθηνών, άφοσιούμενος ένεδό6η πενιχρόν 
φόρεμα, καί είσεχώρησεν εις τό εχθρικόν στρατόπεδον' προκαλέσας 
δ’ ενα τών στρατιωτών, έφονεύΟη ύπ αΰτοϋ διά νά πληρωθή ό 
χοησμός. ΜαΟόντες δε τοΰτο οί Ηρακλ.ε'ιδαι άπηλπισίίησαν περί 
τής επιτυχίας ττ,ς έκστρατείαςτων, καί διαλύσαντες τήν πολιορ
κίαν, έπέστρεψαν είς τήν Κόρινθον δθεν ειχον έλθη. Οί δε Αθηναίοι, 
μ.ή κρίνοντες οΰδένα άςιον ν’ άναίή επί τοΰ θρόνου τόν όττοϊον κατ- 
εϊχεν 6 Κόδρος, κατέλυσαν τ-ήν βασιλείαν (*) καί αντικατέστησαν 
άντ’ αυτής κατ’ άρχάς μέν ισοβίους, μετά ταΰτα δε δεκαετείς, και 
τέλος ετησίους άρχοντας, τούς όποιους ώνόυ.αζον επώνυμους.

Τοιαΰτη λοιπόν ήτον ή όψις τής Ελλάδος όταν τα σκότη τών 
μύθων ήρχισαν νά διασκεδάζωνται, καί ή ιστορία νά διακρίνγ, τ '  
αντικείμενα εύκρινέστερον. Καί άντί μεν τοΰ όνόρ.ατος τών Πελασ
γών είχεν ήδη έκνικήσει τό τών Ελλήνων, οί δε Αΐολείς, οί ίωνες, 
οί Αχαιοί καί οί Δωριείς τ,σαν αί τεσσαρες μεγάλαι φυλαι είς τάς



όποια; διτ5ρεΙτο δλον τ6 Ιιλληνικδν Ι9νος, καΐ αΐ όποΐαι διά των ά- 
ποίΛΐώντοϊν χατώχτσαν χαΐ τάς πέριξ νήσου; χαι τά παράλια τη ; 
Ασίας. ΚατεκερίΛατίζετο δ’ ή Ελλάς εις ριικρά χαι άνεζάρττιτα χρά- 
-τη βασιλευδ;Λενα δλα £ως δτου ή άριστοχρατική ίι δγιρ.οκρατιχ'ί' 
δίαιτα έζενίχησε κατ’ ολίγον πανταχοΰ τ ις  Ελλάδος. Αλλά πολι
τική τις διάταζις, τής όποία; πρωτουργοί, φαίνεται, ήσαν οΐ Αθη
ναίοι, διδτι αποδίδεται είς τδν βασιλέατων Αμφικτύονα, ό Αριφι- 
κτυονικδς δεσαδς συνείχε κ  Ιστερέου την ίΟνιχήν [αεταζύ των δια
φόρων τούτων λαών ένότητα, ουγκείριενος άπδ δώδεκα λαούς, τούς 
Θετταλούς,τούς Βοιωτούς, τούς Δωριείς, τούς Φωκεϊς, τούςΟίταίους 
(ή ΑΙνιάνας), τούς ΦΘιώτας (ή Αχαιούς τής Φθίας), τούς Μαλιείς, 
τούς Δόλοπας, τούς Περραιβούς  ̂ τούς Μάγνητας (τούς τούτους 
λαούς Θετταλικούς) , τούς Λοκρούς καί τους Ιωνάς, στέλλοντας ό
λους άνά δύο) παραστάτας είς Θεριχοττυλας καί είς Δελφούς, δπου 
έγίνετο σύσχεψις περί των κοινών συ|Λφερόντων και ιδίως περί των 
κοινών ίερών. Εκ των δύο» δε παραστατών δ ριεν εκαλείτο ίερορή- 
[Λων καί ητον έπιτετραριρ.ένος τά τής ΟρΤισκείας, δ δε Πυλαγόρας, 
καί έκήδετο περί των πολιτικών συριφερόντων τών έντολέωντου. 
Ούτοι δε Θύσαντες είς τύν Απόλλωνα, την Αρτε[Λΐν, την Λητώ καί 
την Αθήναν, ώρκίζοντο δτι ποτ£ δεν θέλουσι καταστρέψει πόλιν 
τινά τών έν τώ  δεσριφ, ποτέ δεν θέλουσι συνταράξει τον ροϋν τών 
ύδάτων, Ιν ειρήνη ή έν πολέριω, καί δτι θέλουσιν άντιστή προς πά
σαν απόπειραν προσβάλλουσαν τύ σέβας καί την εύλάβειαν προς 
τούς θεούς εις τούς όποιους ηύχήθησαν.

Διάφοροι δέ κοινοί αγώνες τελούριενοι προς τιριήν τών θεών είς 
διάφορα ριέρη, καί ιδίως είς την όλυριπίαν τής Πελοποννήσου προς 
τιριήν του Διος, κοιναί έκστρατεΐαι καί συρ.ρ.αχίαι (τυνήνωσαν έπί 
αάλλον το Ελληνικόν έθνος εις £ν, καί το κατέστησαν ικανόν νά 
διαρφισβητήση τοΰ κόσρου την κυριαρχίαν κατά τών ισχυρότατων 
βασιλέων, καί άντιπαραταχθέν κατά τοΰ κολοσσού τής Περσίας νά 
τον χατατροπώση. Μεταξύ δετώ ν διαφόρων ρικρών πολιτειών δύο 
τέλος αντίπαλοι καί έφάριλλοι άνεφάνησαν, αί Αθήναι καί ή Σπάρ
τη , όψωθεΐσαι έφ’ δλων τών άλλων, καί άναχεφαλαιοϋσαι την ίτο- 
ρίαν δλης της Ελλάδος είς την Ιστορίαν των.

Κ Ε Φ Α λ λ ΙΟ Ν  Δ'.

Π ερ ϊ τής ^ιοικήσεως τής Σ π άρτη ς κ α ΐ τ&τ γόμων 
Γοίί Α νχονργον.

Μεταβαίνοντες δέ ήδη είς την άναΟεώρησιν έκάστης τών πολι
τειών, άρχόρεΟα άπύ τής Λακεδαίρονος, ήτις, ώς προερρέΟη, έκυ- 
βερνάτο κατ’ άρ/άς άπο βασιλείς. Καί πρώτος ρέν αυτών έλέγετο
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6 Λίλεξ, ίιότι Λίλεγδς Πελασγοί ηβαν οί πρώτβί γνωστοί τοΰ 
τότΓου κάτοίκοι. Τοΰ δεκάτου δ’ έξ αύιών Τννδάρεω λέγεται δτι 
ένυ(*φεύθτ) ττ,ν θογατέρα Ελένην ό Μενέλαος, αδελφός τοΰ Αγαμέ- 
ρ.νονος. ΕπτΙ δέ Τισα^εενοΰ τοΰ τρίτοο καΐ δεκάιον βασιλέως τής 
γενεάς τοΰ Πέλοτιος ( διδτι 6 Αγαριέρινων και ό Μενέλαος τ,σαν τοΰ 
{/.υΟολογουριένου οίκιστοΰ τής Πελοπόννησον Πελοπος τοΰ Ικ  Φρυ
γίας δισέγγονοι), είσέβαλον οΐ Δωριείς μετά τών Ηρακλειδών, άαΐ 
ή Λακεδαίμων έδέχΘη τά Δωρικά ήθη καί νόαιμα, καΐ άνΟ’ ένδς 
δόω βασιλείς, έχοντας ίσην Ισχυν. Εγένετο δζ ώς λέγεται, ή με
ταβολή αίίττ) έπι τοΰ Θανάτου τοΰ πρώτου ΐίρακλείδου βασιλέως 
Αριστοδήμου, οστις κατέλιπε δΰω διδυμνυς υίούς τον ΕΰρυσΘέντ,ν 
καί Προκλήν, τοσοΰτον άμοίους πρδς άλλήλους, ώστε ή μήττρ των 
άγαπώσα καί τους δυω επίσης, καί μή Θέλαυσα ν’ άποκλείση ουδέ
τερον τοΰ θρόνου, έλεγεν δτι δεν δυναται να διακριν:  ̂ τών δυω 
είναι πρωτότοκος, καί ό λαδς έκτοτε άπεφάσισε νά δεχθή άμφοτέ- 
ρους ώς-βασιλεΐςτου* τδ δέ είδος τοΰτο τής κυβερνήσεο>ς, άν καέ 
παράδοξον, διήρκεσε διά πολλών εκατονταετηρίδων.

Και οί μέν Διοριείςκαθυττοτάξαντες τούς παλαιούς κατοίκους τής 
Λακωνίας Αχαιούς, τοις παρεχώρησαν δμως Ισονομίαν καί πολιτικά 
δικαιώματα, έκτος μόνο>ν, ώς φαίνεται, τών άνηστάντων, τούς ό
ποιους καΟ'υπεδουλωσαν, ώς Αγις, ό δεύτερος ΐίρακλείδης βασιλεύς 
λεγεται καταδικασας εις αΐωνίαν δουλείαν τούς αρχαίους κατοίκους 
τής πολεως Ελους, ώστε το όνομα Εκλωςκατέςη έκτοτε περιφρονή
σεων όνομα εις δλους έν γένει τούς δούλους άποδιδόμενον.

Αλλά ταραχαΙ καί άνωμαλίαι, στάσεις καί έμφ’Λιοι Ιριδες ήσαν 
εις Λακεδαίμονα αί φυσικαί συνέπειαι δυναστείας συστηθείσης δι’ 
επιδρομής καί δια κατακτησεως. 0  πρώτος δ’ είς ςηθερούς Θεσμούς 
ρυθμισας την πολιτείαν και είς τά Δωρικά νόμιμα δούς νόμου ίσχύν 
ητο κατα τσυς πλειστους τών αρχαίων Ιστορικών ό Λυκούργος, 
τοΰ δποίου άλλοι άλλην Θέλουν τήν έττοχήν, δστις δμως καθ’ δλα 
τά  διδόμενα ήκμασε κατά τήν έννάτην Π. X . έκατονταετηρίδα (*). 
Κατα μίαν δε τών παραδόσεων ό Λυκούργος διεδέχΟη είς τον θρό - 
νονΠολυδέκτηντον άδελφόντου άποθανόντα άτεκνον. Εν δέτούτοις 
ή χήρα τοΰ Πολυδέκτου φανεϊσα έγκυος, έττρότεινεν είς τον Λυκούρ
γον νά Οανατώσνι τό βρέφος, άν δέχεται νά τήν νυμφευθή καί νά 
τήν καταστηογ τοΰ θρόνου συμμέτοχον. Αποστραφ»ς δ’ ό Λυκούρ
γος το ήθος τής γυναίκας, ύπεκρίθη δμως δτι συγκατανεύει, καί φο
βούμενος μη προλαβοΰσα διαφθείρ·  ̂ το βρέφος, ύποσχέθη άμα γεν- 
νηθέν νά φροντίσιί,αύτδς πώς νά τύ μαχρύν»ι. Αλλ’ δτε μετ’ ού πολύ 
ή χήρα έγεννησεν υΐύν, ό Λ'υκιΛργος λαβών α·ύτδν, τδν παρουσίασευ
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5Ϊς τον λα^ν ύττίι το δνον.α Χαριλάου, ώς νόιαιρ>.ον βασιλέα των, ααΐ 
φοβηθεί; τη ; βασιλίσση; τάς συκοφαντία; άνεχώρησεν άπο την Αα- 
κε5αί|Λονα κ’ έπλανή^η εί; ξένα ριέρη, δτ:ου λέγεται οτι ήρυσθη 
δλην προ; καταρτισριδν τή ; νοριθΟεσία;τ?,; πατρίου;του. Και πρώ
τον ρ.έν νοίλίζεται δτι ήλΟεν εί; Κρήτην, έκεΐ^εν 5 ’ εί; Μικράν Α
σίαν, δπου λέγεται δτι πρώτο; ευρε τά ποιήαατα του όρ».ήρου. Πά
λιν δ’ έκεΐΟεν άπεδήμ.ησεν εί; Αίγυπτον, και γνώρισα; ουτω του; 
νόριου; και τά  εΟιαα δλων των λαών δσου; έπεσκέφΟη, έπέστρεψεν 
οίκαδε καί άνεριδρφωσε την πολιτείαν τή ; Σπάρτη; βοήθεια τινών 
των πρωτίστων πολιτών «ύτή;. Αν δέ καί κοινώ; 6ε&)ρεΐται ώ ; ό 
πατήρ τή ; Σπαρτιατική; νοαοΟεσία;, φαίνεται δ}/.ω; Θετικόν δτι 
7) [Λεν νοαοθεσία αυτή ητο πολύ προγενεστέρα αύτου, οΰχι δ’ ένδ; 
[χόνον άνδρδ; εργον, άλλ’ ανέκαθεν οικεία εί; δλα; τά ; δωρικά; φυ
λά ;, ό δε Λυκοΰργο; δτι υ̂Θ[̂ .ίσα; του; πατρίου; του νόιΑου;, άπε- 
κατέστησεν εί; τήν Λακεδαί|χονα την ησυχίαν καί τάξιν τή ; όποία; 
έστερεΐτο άπδ τή ; έποχή; τή ; δωρική; κατα_κτήσεο>;. Ητιςδήποτε 
δ[Λω; καί αν ηναι ή αρχή τή ; νο[χο0εσία; ταύτη;, τήν όποιαν οΐ 
ιστορικοί άποδίδουσιν εί; τον Λυκούργον, καί ήτι; άνέδειξε τού; 
Σπαρτιάτα; διά τή ; σωαατική; ^ώ;Λη; καΐτή; στρατιωκή; αγωγή; 
νικητά; δλη; τή ; Ελλάδο;, θί πρώτιστοι αυτή; χαρακτήρε;, ώ ; 
φαίνονται εί; τά ; ιν.εταγενεστέρα; έποχά;, είναι οι ακόλουθοι. Οί 
αέν βασιλεΐ; ησαν δύω καί διαδοχικοί, εχοντε; εξουσίαν περιορι- 
ζοιχένην ύπδ γερουσία; έξ οκτώ καί είκοσι συγκειριένη; ριελών, έκ- 
λεγοίΐένων [χεταξύ τών έπιση[χοτάτων πολιτών, των εχόντων ήλι- 
κίαν άνωτέραν τού έξηκοστοΰ έτου;. Μάλλον δέ τιρ,ώΐΛενοι ?ι 
δυνάρενοι οΐ βασιλεΤ; είχον τήν προεδρίαν εί; τά ; κοινά; συ- 
νελεύσει;, είσήγον προτάσει;, άπεδέχοντο πρέσβεις καί ξένου; 
έπισήαου;, καί έν καιρώ πολέυ.ου διώκουν τον στρατόν ώ; 
στρατηγοί άνυπεύθυνοι. Αλλ’ έξουσίαν δεν εΤχον νά χηρύττωσι 
πόλερον.

ο ι δέ γερουσιασταί κατείχον έπίση; Οέσιν υψηλήν, άντισταθιχί- 
^οντες τήν τε τών βασιλέων καί τήν τού λαού δύναρ,ιν. Είχον δ’ 
ύτηρεσίαν ισόβιον καί άνεύθυνον, καί ού αόνον ρετείχον τή ; έκτε- 
λ.εβτική; έξουίία;, άλλ’ είχον καί δλην τήν δικαστικήν, κξεπλήρουν 
δέ τά τού δικζστοϋ ρ.ετά τοσαύτη; ευθυδικία; καί ακρίβεια;, ώστε 
άν καί ό νό|Λο; Ιδιδε τδ διχαίωρα τής έκχλήσεω; εί; τδν λαδν, 
σπανίω; δρω; αΐ άποφάσειςτων άνετράπησαν. Αλλά ρ.ετά ρ ία ν έ- 
κατονταετηρίδα ή ίσχύςτων έαετριάσθη, διότι συνέβη ή «ρχή τών 
ΐ^όρω>·, ώς αντιπρόσωπος τή ; εκκλησίας, συγκειρένη έκ πέντε 
ρελών έκλεγορένωνέτησίω; έκτου λαού, καί δυναρένων και αυτού; 
τούς βασιλείς νά είσ,αγάγωσιν εί; δίκην, όσάκι; ουτοι δέν έπολι- 
τεύοντο κατά τά καθήκοντα των.
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Διά νχ χερ^ί-τη ο ό Λυχουργος ΰζέρ τον πολιτεΰαχτο; τούτον 
ττν εύνοιαν τον >αοΰ, χαι νά έγείρ-ζ πάσαν άφορίΑήν δι^ονοίας |ν.ε- 
ταςίι των καταχτν,τών και των χαταχτηίΐέντων, χατεφυγεν εΐ; δνω 
Ι^έσα, άΐΑφότερα τολρ.ιιρά «'-χΙ τελεσιονργά, τ 6ν άναι^ασν.ον των 
*|·αιών χαι ττ,ν ■Λχζάργγ,'Τίν τοΰ νοαίσματο;"  όΟεν διαίρεσα; ττ;ν |Αέν 
Λαχιονιχτ^ν χωράν εΐ; τριάκοντα χιλιάδα; ίσου; κλάροο;, ττ:ν δέ 
ττίς πόλεω; Σπάρττς εΐ; έννέα χιλιάδα;, διένειιχε τά ; (Αεν εις ολους 
τον; κατοίκου; τϋ ; Λακωνίας, τά ; δέ εΐ; τον; Δωριείς Σπαρτιάτας. 
Διά νά καταργ·Λσ'ρ δέ τ·έν τον νοριίσ[Αατο; χρίσιν, ήκύρωσε ρ.έν τά 
χρυσά και τ ’ άρ-ρυρά νο[Αίσ|Αατα, έπέτρεψε δέ ριόνα τά-σιδηρά, άλ
λα και ταΰτα κατέστησε τόσον |Αεγάλα καΐ βαρέα, και τόσον κα- 
τεβίβασετην τιυ.ηντων, ώστε έχρειάζετο ζεΰγο; βοών διά νά σόρ·ρ 
δέκα {Ανά; ίι χιλία; περίπου δραχαά;. Τό δέ νόυ.ισαα τοντο (Αη 
έχον πέρασιν εΐ; τον; άλλον; ελληνικόν; λαούς, έιν.άκρννε τό έΐΑπό- 
ριον χαΐ παν εΤδος πολυτελείας, και παρτ'τηΟη εντός ολίγον και από 
αύτον; τοός Σπαρτιάχ*;, οΤτινες τοσοντον τό άπεστράιρησαν, ώ<7ε 
ή χρησί; τον έζέλιπεν έντό; όλίγον παντάπασι υ,εταζν αυτών, και 
ολίγοι έφρόντιζον νά έχωσι χρηρ.ατα περισσότερα των χρησίρ.ων 
διά τά ; καΟη|Αερινάςτων άνάγκας.

Διά νά του; καταστησ·^ δ’ εγκρατείς και ολιγαρκείς ό Λυκούρ
γος ένο’ΑοίΙέττ,σεν άκόριη ?; μάλλον άνενέωσε τό άρχαίον έΟιμον τοΰ 
νά γενο>νται όλοι οΐ άνδρε; δμον εις συσσίτια, εϊς τά όποια Ιφερεν 
έ’καστος κατά μήνα ενα μέδιμνον άλευρου, οίνου χόα; οκτώ, τυροΟ 
πέντε μνας, και δύω κχΐ ήμίσειαν μνας σιυκων. Η διάταζι; δ' αυτή 
έτηρεΐτο μετά τοσαύτης αΰστηρότητος, ώστε εϊς χρόνους μετα'ρε- 
νεστέρους, 6 Λγις έπιστρέψας άπό εκστρατείαν νικη-ρόρος, έ^ημιώ- 
Οη διότι έδείπνησε κατ’ οίκον μετά της *,'νναικό;του. ΙΙροσφιλε^ά- 
τη δέ τρορη τών Σπαρτιατών ητον ό μέλα; ζωυ.ό;, τοΰ όποίου ή 
μέν κατασκευή μάς είναι άγνωστος, ή ^έ γεϋσι; ^έν φαίνεται νά η
τον ευάρεστος εις τους μή παιδιόΟεν συνειΟισυένους εΙ; αύτήν και 
εις τούς μη άρτύοντας αύτήν μέ τραχε'ιαν δίαιταν ώ ; οΐ Σπαρτιά- 
ται. όΟεν ότε βασιλ.εύςτις τοΰ Πόντου εΟρε τήν γεϋσιν τοΰ ζωμού 
τούτου άηδή, δ Σπαρτιάτης μάγειρόςτου τώ ε'πεν ότι τον ζωμόν 
τούτον πρέπει νά φάγ-̂  άφοΰ λ.ουσΟή εΐ; τόν Εΰρώταν.

Διά νά έΟίση δέ νηπιόθεν τήν νεολ.αίαν εις ύπακοήν καί πειθαρ
χίαν, δ Λυκούργος ένεπιστεύΟη τήν άνατροφήντ/·,; όχι εις τού; γο
νείς, άλλ’ είς ιδιαιτέρους άρχοντας. Τοσοϋτον δ’ έσπούδαζε νά κα- 
ταστήσιρ αυτού; εΰρώτΌυςχαί άνδρείους, όίσεήρχιζε τήν ανατροφήν 
πρό τή ; γεννησειος τοΰ παιδιού ακόμη, καήυποοάλ.λιχν τα ; μητέ
ρα; εϊ; δίαιταν καί διαπονών διά σω;'.; '...' ' τά διά
νά γενοΰν ύγι^ καί ευτραφή τέκνα. Λν δέ τι_πα '··ο ■ έγεννάτο α- 
μορφον, δέν άνετρέφετο, άλλ' έρρίπτετο εΐ; τάς ά.τ< θίτα<:, βαρα-
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θίίον κεί[Αενον κατά τ6 Τ κόγ&τον οτα μετ αύβττ,ιάν έττ -̂
σκεψιν εύρίσκοντο ΰγειϊί, έκε'ινα υΙο6ετο5ντο τν;ς πολιτείας, καΐ 
άπεδίδο·/το εΐ; τούς γονείς διά ν άνατραφώσι [λε πολλτ,ν αύστν;ρο- 
τττα . Λπο νςπιοτττος δ’ ΙΟίζοντο νά τρώγο’̂ ν πχοαν τ 2οφ·ί;ν ά- 
δ’.αφόρως, νά |Λνι φοβωνται εις τά  σκοτεινά, νά |ΛΤ,ν είναι δειλά και 
γίδυπαθί, νά βαδίζωσιν άνοπόδτιτα, νά κοιρ.ωνται είς σληραν κλί
νην, νά φέρουν τά αΰτά φορέρατα το θέρος καί τον χειαώνα, καί 
νά ένκαρτεροϋν είς τούς πόνους. Κατά δε το έβδορον έτος τ/ίς η
λικίας των έπαυεν ή οικιακή καί ηργρζεν ή δηροσία των παίδων α
νατροφή, έτι τραγυτέρα καί αύς-ζιροτέρα τής πρώτης· διότι περιε- 
πάτουν άνυπόδυτοι, εχειρον τάς κεφαλάςτ&)ν καί έπαιζαν γυρνοί.

Τοσοΰτον δ’ έΟίζοντο ν’ άντέχιοοιν είς τούς πόνους, ώστε είς τήν 
έορτήν τής ΟρΟρίας Αρτέριδος, οτε έραστίζοντο κατ’ έτος παρά 
τον βο>ρόν αυτής, καί 6 ύπορ.είνα; ρετά περισσοτέρας καρτερίας 
έστεφανοΰτο, πολλάκις παΐδες άπέΟανον επί τής άπανΟρώπου ταυ- 
της τελετής, καί άναφέρεται παΐς, οστις κλέψας άλώπεκα καί κρύ- 
ψαςαΰτήν ύπο τήν ρασχάληντου, ύπέφερε νά τον σπαράζτ,τό ζώον, 
γοίοίς νά διαστρέψτ, καν το πρόσωττον, διά νά ν.ή φωραΟή ή κλοπτ,' 
διότι διά νά γείνιοσιν Ικανοί εις τά οτρατ/,γήρατα, εΐχον ρέν τήν 
άδειαν νά κλέπτωσιν, άλλ έτιρωροΰντο ώς ανεπιτήδειοι αν συνε- 
λααβάνοντο κλέπτοντες. Κατά το δωδέκατον δ έτος τής ήλικίας 
των προεβιοάζοντο είς άνωτέραν τάςιν, καί οΐ άνώνέςτιονηύςανον 
άναλόγως' διότι διηρηρένοι είς άγέλας συνεκρότουν πλάνους άκρο- 
βολισρούς καί ρά/ας, α'ίτινε; άπέβαινον θανατηφόροι πολλάκις. Μ 
δ’ αΰστΛοάαΰτη άγω-'ήτων διήρκει ρ.έγρι τοϋτριακοστοϋ έτους τής 
ήλικίας των, προ τοϋ όποιου ούτε νά νυρφευΟώσιν ούτε νά λάβο)σι 
ρέρος είςτά τής πολιτεία; δέν τοις ητον έπιτετραρ|κενοΛ

Η δέ των παρθένων άγωγή ητον επίσης αύστ/·;ρα 
άρρένων, και συνανετρέφοντο καί αύταί κατ’ άγέλας ρέχρι 

' ο δέν ταίς η

(ί)ς καί ή των

κοστοΰ τής ήλικίας τω 
γωρηρένον νά νυρφευθώσι. Διά νά κρ5 
ησκοΰντο είς όρόρον, πάλην, βολήν όίσ 
διότι είς τήν άγνό-τητα των ή^ων εκείνο

ιίσι οέ τα σωρατα των 
καί ταΰτα ήρίγυρνοι, 

)ΰτο δέν έφαίνετο άσε- 
ρνον. Τοιαύτη άρα ανδρική άγωγή ητον έπόρενον να προικιζη τας 
ϊπαρτιάτιδας γυναίκας ρε δυναριν ψυγής καί σιόρατος, καί νά τάς 
καΟις·α εύτόλρους, άτρορητους, φιλοπάτριδας, Οηρευούσας εύκλειαν 
καί ΐ7ρΧ"Κ'>“ΐ'̂ ήν δόςαν. Διά τούτο είπούσης ζένης τίνος ένιόπιοντής 
ρητρος τού Λεωνίδου οτι αί Σπαοτιάτιδες ρόναι κυβερνωσι τούς 
άνδραςτων, αναι, άπεκρίΟη εκείνη, διότι ρόναι γεννωρεν άνδρας.» 
δ τ ε  δ’ ή ρήτηρ έδιδε τήν άσπίδα είς τόν υιόν της άπερχόρενον είς 
τύν πόλερον, α η τά^, η ίπ ί  τάκ» τον έλεγεν. ή αυτήν φέρε, ή έπ 
αύτής νά σέ φέρουν* εννοούσα ότι προτιρ.ά νά τον ΐδγ νεκρόν έπ
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::αρά ρίψασττιν χαΐ όραττέτην. Στταρτίχτίί ύ άκούσχσα δτι 
ό υΙόί-Γ/ις άπέθανε υ.χ/_όαενος ύττεο τή ; ττατρίίος, β διά τούτο τον 
έ'^ένντσα» είττε. Μετά δέ τάν έν Λεόχτροι; (Αάχτ;ν α ΐ  ριητέρες των 
•τεσδντων έν τω τολε[Λίι>, 'Λοχαρίτττίαν εις τούς ναούς τούς θεούς 
των, δτι οΐ υΙοίτων έξεζληρωταν άξίως το χρέοςτων, ένω χΐ ριν;- 
τερες των έτιζ/οάντων-χατά τήν φονικήν έχείν/,ν ήριέραν κατεκο- 
ρ·.εύθν;σαν άζδ Ο̂ ίψιν.

Εκτος δέ των γενικών τούτων νόριων, γνωστά είναι των Στ:χρ~ 
τιατώ» καί άλλα διάφορα ·ίΟνι καί ΪΘι[α« , ϊσχύν έχοντα νδριου, οίον 
δτι οί Σ—αρτιαται δεν κατεγίνοντο εις ούδεικίαν βιοριν;χ«νικ·ί·,ν α
σχολίαν, δ ττόλερ,ος δέ ίτον ή ρ,όνη βιοριηχανία των, έ::ί δέ της 
είρηνν,ς ήσχολοΰντο ριόνον εις Θήραν καί σωμασκίαν. Τούς δ’ αγρούς 
καλλιεργούν οί Είλωτες, καί όιετρέοοντο άτο αύτούς, χωρίς δμως 
νά έττιτρέΐΓςται ή ·τώλησίςτων εις ξένους. Οτε δ’ ηύξανεν ό αριθμός 
των έ -ί  τοσοΰτον ώστε νά καθίστανται εις τούς δεστόταςτων υστο- 
ττοι, τότε άλλοτε μέν τούς άττελευθέρουν, άλλοτε δέ τούς έίτεαπον 
εις μεμακρυσμένας έκστρατείας, καί τούς ετετηρουν ττάντοτε διά 
των νέο>ν οίτινες έξηρχοντο εις μυστικάς τιεριοδίας, τάς λεγομένας 
α ΐ̂'.ΎΤί'ας. Διηγείται δ’ δ Θουκυδίδης δτι δισχίλιοι Είλωτες έγιναν 
διά μιας αφανείς καί οΰδέ ήκούσθη τι πλέον ποτέ περί αϋτών, αί- 
ν.ττόμενος δτι κρυφίως έθανατώθησαν. Λυτούς δέ τούτους τούς Εί
λωτας μεθύοντας έπρότεινον οί Σπαρτιαται ώ ; παράδειγμαείς τούς 
νέους διά νά τούς άποτρέπωσιν άπο την άκρασίαν.

Ούτω λ.οιπδν μί] εχοντες οί Σπαρτιαται νά φροντίξωσι περί οι
κιακών υποθέσεων, διότι δούλοι διεζλγον αύτάς, συνήρχοντο σχε
δόν άδιακόπ&)ς είς τάς άγοράςτων καί συνωμίλουν. Τό κυριώτερον 
αισθημάτων δέ ητον δ πατριωτισμός, καί πάσα ιδιοτέλεια έσίγα 
ενώπιον τού κοινού συυ.ιφέροντος. Οΰτω και ό Παιύάρετος, μή εκλε
χθείς είς τών τριακοσίων έν τελεί, άντί νά λυπηΟΐδιά τούτο, έχάρη 
ότι ύπηρχον τριακόσιοι άζιώτεροίτου εΐς^ΐπάρτην.

Δέν τ,το δ’ έπιτετραμμένον εις τούς Σπαρτιάτας νά εχωσι μα- 
κρούς πολέυ-ου; μέ τούς ίδιους λαούς, διά νά μή μάΟωσι τήν πολε- 
ΐΑΐχήντων και άλλοι. Οσάκις δ’ ένίκων καί έτρεπον είς φυγήν τούς 
εχθρούς, ποτέ δέν τούς έδίωκον περισσότερον άφ ό,τι ητον άναγ- 
καίον διά τήν νίκην, καί διά τούτο οί εχθροί γνωρίζοντες δτι οί 
αένοντες έΟανατόνοντο χωρίς σωτηρίας έλπίδα, οί δέ φεύγοντες 
έσώζοντο πάντοτε, πολλάκις έπροτίμων την φυγήν, καί οί Σπαρ- 
τιαται ένίκων. Αλλά τό άνάπαλιν συνέβαινεν ώς πρός τούς Σπαρ- 
τιατας, διότι τό πρώτιστον καί Ιερώτατον άςίωμά των ητο ποτέ 
νά μή στρέφωσι τά νώτα είς τούς εχθρούς, οσον άνιότε^ος καί άν 
ή-ην εκείνων δ αριθμός, καί ποτέ ζώντε; νά μή παραόίδωσι τά 
όπλα* έτιμώρουν δέ τον τολμώντα νά προτείνη τήν εναντίαν ιδέαν,



χαΐ έξώρισαν τίιν ττοινιτνιν Αρχίλοχον, 8<ττις έλΟών εις Σ-άρτην', 
έγραφεν εις 8ν των ποιηιχάτων του οτι εΐναι προτί[;.ότε^ον νά ττκ- 
ραύώση τις τά  δπλατου παροί τ·»;ν ζωτ,ντου. όριοίως δ δ νοαοΟέ- 
τ ΐς  δεν '/ιΟέλησε νά τειχίσωσι ττν πδλιν των, διότι, ελεγε, τείχτι 
τ·/ιςεΤναι ·ίι ανδρεία αύτών, και έφρόνει οτι τείχος άνδρών είναι ττρο- 
τιριτϊτέον του λι6ίνου τείχους, καΐ ή δπό φρβύριον κρυτττουιένη αν
δρεία δτι ομοιάζει δειλίαν.

Το'.οϋτο λοιπόν γενικώς 8ν τό πνεΰμα των θετμοΟεσιών τ ις  Λα- 
κεδαίμονος, έφείλκυσε τόν θαυμασμόν των λαών ττ,ς Ελλάδος καί 
άνέδειζε τους Σπαρτιάτας μεγάλους καί ίσχυρους. Λέγεται δ’ δτι 
δ ΛυκοΟργος διά νά ΐξασφαλίση τάν διάρκειαν τκς άμιμάτου ταύ- 
ττς  νομοθεσίας του, έπροφασίοθγι δτι έχειτινάς ελλείψεις, τάς όποιας 
•ςΟελε ν’ αναπληρώσω συμβουλευθείς τόν χρησμόν των Δελφών, καί 
ύπεχρέωσε τους συμπολίταςτου νά όρκισΟώσιν δτι θέλουσιν έαικεί- 
νει είς τού; νόμους του μέχρι της επιστροφής του. Τότε δ’ άπ-?ίλΟε, 
στερεάν άπόφασιν εχων ποτέ πλέον νά μην ΐδφ την πατρίδατου, 
καί έλΟών είς Δελφούς, ήρώτησε τόν θεόν άν οΐ νόμοι του ησαν κα
τάλληλοι όίστε νά καταστησο)σι τήν πατρίδατου ευτυχή, λαβών 
δ’ άπόκρισιν καταφατικήν, την έπεμψεν είς Σπάρτην, καί έκουσίοις 
άπέΟανεν άπό ασιτίαν. Αλλοι δέ λέγουσιν οτι άπέΟανεν εις Κρήτην, 
διατάξας νά καή τό σώμάτου, καί ή κόνιςτου νά ριφΟή είς τήν 
θάλασσαν. Καθ έκάτερον όμως τώντρόπων τούτων ύπεχρέωσε τούς 
συμπατριώταςτου διά τοΰ δρκου με τόν όποιον εΐχον δεΟή, νά τη - 
ρήσωσι τούς νόμους του είς αιωνιότητα, ώς τούτο ήθελον καί οί ί 
διοι, διότι οΐ νόμοι ούτοι ησαν αύτά τά προπατορικά έθιμά των.

ί ί  πρόιτη δέ περί^ασι; καθ’ ίν ο'. Σπαρτιάται έδειξαν τήν ύπε- 
ροχήν τής δυνάμεώςτων επί τών γειτόνων των, ητον δ πόλεμος 
κατά τών Μεσσηνίων (* ) ,  δστις διήρκεσεν είκοσιν έτη, καί τού ό
ποιου δυο) συμβάντα είναι κυρίως σημειώσεινςάςια. Τό μέν δτι ολοι 
οΐ αρρενες Σπαρτιάται άτ^,θόντες είς τόν πόλεμον όμοϋ, ειχον ό- 
μόσει νά μην έπιστρέψωσι πριν ή κατατροπώσωτι τόν εχθρόν. Αλ
λά μετά τινων ετών παρέλευσιν, σκεφθέντες οτι άν ή απουσία των 
παρετείνετο περαιτέρω, ήθελονμείνει χωρίς απογόνους, καί ή Σπάρ- 
" ’ί Ζ*·'ρί? “ ολίτας, έπεμψαν όπίσο) ττεντήκοντα τών άνδρειοτέρων 
νεανίσκων των, διά νά λάβωσιν εις γυνα'.κάςτων τάς παρθένου; δ- 
σας ήθελον αρέσει. Οί δέ γεννηθέντες άπό τάς παρθένους ταύτας 
ώνομάσΟτσαν ΙΙαρΟενίαι. ΙΙεριφρονηθέντες δμως οΰτοι μετά ταΰτα 
άπο τού; Σπαρτιάτας, ώ ; προελθόντες έκ γάμων ανόμων, συναπε-

( ) όλ. 9 , 2 . Π. X, 753. Ι^ί Πυσα*ίίϊν, .Μ.σστνιαΛά. (Αν 
οαν <77_ ΕΤτ Π. X. χϊ'ι ί^ϊτρωνΤί »»τά Τ!τρ»ιτίαν, ωυτϊ Όλ. 9 , 2  (ττιιαίνίΐ τίς 
ίχνάτΐ; ίτίς ίιιίτίρον. Κατά το πρδτον 5ΐ ίτο; ίχάβττς Όλυμιιιάίοί
«τιλοίντο οί μίγάλίι ’Ολιιρ,τΓίακιί ά·|δν5{ ιίς τήν Όλκ|Λΐτί*ν τίς ϊίλιίος).
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ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Λ.

ίττά-τησαν \ιχτί τινα Ι-η; [Αετά των ΕΙλώτων, άλλα κα0ν^οτα;^0έν- 
τ ε ;  χ.αΐ έκττετόντε; ττ,ς πολιτεία;, άπίλΟον εϊ; Ιταλίαν ΰπο τήν 6- 
^ν;γίαν τον Φαλάντου, καί «^κίταν τ·};ν Τάραντον.

Το δ’ άλλο περίεργον (Τνριβάν είναι τ6  ακόλουθον, οτι δ Απόλ
λων έχρτιορ/.οδότΐτεν εις τού; ίΐεσσηνίου; νά θυσιάσωσιν εις τούς 
θεούς ρ/.ίαν παρθένον έκ τής οίκογενείας των Αίπυτι^ών. ΙναΙ ό μεν 
λαχνός επεοεν έπΙ ττ,ν θυγατέρα τοΰ Λυκίσκου. Αλλ έπι τ^ ύποψία 
ότι αυτ·/; ίτο  θυγά·π;ρ ούχί γντ;σία άλλα θετή, Αριστόδημος δ 
βασιλεύς προσές>ερε τήν έόικήντου θυγατέρα, τήν ύφ όλων ώς γν·/)- 
σίαν δμολογουμένγ;ν, 0  εραστής όμως τής νέας ταύτης παραστάς, 
έκήρυξε διά νά την σώσγ ότι αύτη είναι έγκυος. Αλλά θυμόν ττνέων 
6 πατόρτης πρός την τοιαυτην καττ,γορίαν, ίλαβε τό έγχειρίδιον 
καί έσχισε τά σπλά'^γ^νατης μόνοςτου έπι παρουσία του λαοΰ, είς 
άπόδειξιν τής άθωότητόςτης. Καί έπί τινα μεν καιρόν άνέδειξεν 6 
ενθουσιασμός τον δποΐον ή περίστασις αυτή ένέπνευσε, τούς -Μεσ- 
(Γηνίους ύπερισχΰοντας. Αλλά νικτ,θέντες τέλος καί πολιορκηθέντες είς 
τήν ίθώμην, ήναγκάσθησαν νά ύποτα^^Οώσιν είς τούς Σπαρτιάτας, 
καί δ Αριστόδημος έφονεόθη επί τού τάφου της θυγατρόςτου.

Αλλά μ ετ αυστηρ / δουλεία· ιάκοντα εννέα έτών, οΐ Μεσσή-
νιοι έπανέστησαν πάλιν καί ένίκησαν τρις τά Σπαρτιατικά στρα- 
τε·υματα, οδηγούμενοι 'ΰπό τοΰ Αρις-ομένους, δς·ις καί είς τάς τρεις 
μάχας έθυσε τά έκατομφόνια, θυσίαν προσφερομένην ύπό των ^ο- 
νευσάντων είς μάχην έκατόν εχθρούς διά τη ; χειρόςτων. Αλλ οΐ 
Σπαρτιάται δδηγούμενοι καί Ιμψυχούμενοι άπο τά άσματα καί τάς 
δημηγορίας τοΰ Αθηναίου ποιητοΰ καί διδασκάλου Τ'υρταίου, κατε- 
τρόπωσαν τέλος τούς Μεστηνίους, καί τού; ·ήνάγκασαν νά φύγωσιν 
άπό την πατρίδα των. Η δέ Λακεδαίμων προσέλαβεν έκτοτε καί 
την Μεσσγ,νίαν, καί ταπεινώσασα καί τού; Ιθαγενείς Αρκάδας οίτι- 
νες ποτέ δεν ε^^ον 'υποτα-ρ, εις τούς Δωριείς, κατέστη οδτω μία 
των ίσ^υροτέρων πολιτειών της Ελλάδος (*).

Αλλ έτι μάλλον ΐσχυσαν οί Λακεδαιμόνιοι άναλαβόντες νά κα- 
ταστρέψωσι τούς τυράννους, οΤτινες ώς δημαγωγοί άνιστάμενοι εΐ- 
χον ανατρέψει είς πολλά μέρη τής Ελλάδος τάς αριστοκρατίας, και 
(τυνδέσαντες σχέσεις μετά των σατραπών τής Ασίας, είσηγαγον είς 
τήν Ελλάδα δίαιταν καί πολυτέλειαν Ασιατικήν (“*).

Καί είς μέν τήν Κόρινθον λέγεται άρζας πρώτος Σίσυφος δ υιός 
τοΰ Αιόλου, ού το'ύς απογόνο-υς έςεθρόνισεν δ ΙΙρακλείδης Βάκχις, 
εΐσαγαγών πολιτείαν αριστοκρατικήν, ύπό ετήσιον άρχοντα καλο'ύ- 
μενον Π ρ ΰ τα η ν .  Αλλά τούς Βακχιάδας νικήσας δ Κύψελος, είς των 
ιθαγενών, άνεδείχθη τύραννος, καί μετ’ αυτόν ίρζεν δ υΙόςτου Πε-

'·) Οϊ„ 23. π. X. 685. ( " )  Όλ. 28— 80. 11. X. 677— 577.
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ρίανδρο:, ί ΐ ;  των έτττά τ ι ;  Ελλάδος σοφών. Ε·τι δέ τοΰ σογγενοΰ; 
αύτοΰ ^αμ^ιτίχοο κχτέλυσχν τ̂ν;ν τυραννίαν οΐ. ^τναρτιάται, καΐ

Ε ί; δε ττ,ν Σικυωνίαν έτυράνν/;σε κατ’ αυτόν τον τρόατον πρώτο; 
ό όρΟαγόρος καΐ ;;.ετ’ αύτον τέσσαρε; άπόγονοίτου μέχρι τού οι- 
λοπολέ,αου καΐ έρ/.φρονος Κλεισίΐένους, τον όποΙον 3»Λω; άπέβαλον 
έπ ί^ ς  οΐ Σπαρτ,άτα. ( - ) .

Οαοίως δέ συνετέλεσαν εΐ; τ ΐν  άποδίω':ν τών τυράννων κα
είς άλλα διάφορα τ ί ;  Ελλάδος ρ.έρν, καί εις τα ; νήσους, καΐ προσ- 
εκτήσαντο ο3τω [χεγίσττ,ν έπί τών Ελλτ,νων επιρροήν, ώς προστά- 
ται τής κοινής έλευθερίας.

ΚΕΦΑΛ\ΙΟΝ Ε'.
ί / ΐρ ί  ζΓ/ζ· Α'ν^εμκ/'/σίωι: τ

ΣόΛ(ύ}·ν<:. Ι σ τ ο ρ ία  τ&ν ^Ίθφ-αίων σ.τό του Σό.ίοιγος  
μί'χρι 7/]̂  άρχ ϋζ  του Π ιρ

ί'ϊ; δ’ ή Σπάρτ·/:, ουτω καΐ αΐ ΛΟν,ναι [Αετά π 
αι εσωτερικά; άνο>|Ααλίας έλαβον τέλος νό|Αους -,-, . . ,

ι; πολιτεία;· διότι μετά τού; -ήρωΐκού;

.1 είςτάν ίστορίαντύ δνομα τοΰ Βησέως, 
οΐ εύπζτρίδαι η προύχοντες της Αττική;, φΟονοϋντες την βασιλικήν 
έςουσίαν, ηρχισαν ν’ άντιπράττωσι κατ’ αϋτ-?,;, καί την κατάργησαν 
τέλος πάντων. Λλλ’ εί; τού; χρόνου; έκείνου; τ ί ;  αγροικίας καί 
άπαιδευσίας, ή δυνααι; την όποιαν διενεμηΟησαν μεταξύτων, εγει- 
νεν όπλον άταςία; καί διχονοίων εις τά ; χεΐράς των, καί ή κοινή . 
φωνή προσεκάλεσε τον Λράκοντα νά ρύθμιση διά γραπτών νόμων

' / κλυδωνιζομένην πολιτείαν (*·■*}. Ο ί ......................................
,- εί; τού; συμπατριώτας τι

Ερωτ-ηΟεις δέ διατί εί; τά  ελάχιστα εγκλήματα >
υ ποινήν, άπεκρίΟη ότι τά μέν μικρά ε’ ναι τή ; ποινής ταύ-της 

άςια, διά δέ τά μεγάλα δεν εύρίσκει μεγαλητέεαν αύτη;. Ομως διά 
τήν αϋστηρότητά των αυτήν οΐ νόμοι του μή δυνάμενοι νά έκτελε- 
σΟώσιν, άπέτυχον καί μετέπεσαν εις παντελή άχρηστίαν, 0  δέ 
λαύς, παραμέλησα; καί περιορονήσα; αυτού;, άπέπτυσε πάντα χα
λινόν, καί έγένετο δυσαγω.γότερος καί Ορατότερο;, καί ή δυσαρέ
σκεια είχε κορυφωΟή. Λπο τά; περιστάσεις επομένως ταότας ώφε- 
ληΟει;, βοηΟουμενος δέ καί άπο τον τόρ

Π  Όλ. ίίΙ. 3. I!. X. 382. (··) ’ϋλ. 50. Ε 
Γ ' )  0?,. 35), 1, υ. X. 025.



>Αέ«, εΐ; τών φιλϋδόςων ΑΟ-ηναίων, κ φ ω ν  καλούμενο;, έ^ρίευίε 
τήν άκρότΓολιν έτ:ι σκοτ:ω νά βκσιλεύστ εί; τ « ;  λΟτ,να;. Λλ# 6 *? -  
χων ΛΙεγαζλτ,ς, ττολνορ/.τ.ιας τούς το>μ.ϊ;τίκς, ίτυνέλαβεν δχι [/.ε'< 
άύτύν τον Κύλωνα, διότι εΤχ_ε διαφύγει, άλλα τούς ό-αδούς τοο 
χαι τούς έΟ»νάτωσε,καίτο·.ύ“ β(ΐχ,ε ε̂'.ς ττ̂ ν ζωτ,νεϊς αύτοοςςότε χατ- 
έφογον εις τούς άσόλοος βω;Αθύς των θεών, ό  δε λαός παρξννΟει,ς 
διά τάν έ-ιορχίαν ταύττ,ν, άΟέλγτε νά τιι -̂ωρΐΟΥί τον Μεγακλή χαΐ 
τούς ότταδούς του, διά [ .̂εοιτείας δετού Εόλωνος 4νύς τών έμ.φρονε- 
<ττέ;ων ττολιτών, τούς καΟυττέβαλεν εις δικαοττ,ριον τριακοοίων άν- 
δρώ'ν, το δτΓοΤον τούς [εεν ζώντας έξ αύτών έξ6^ριοε, τ03ν δέ άτ:ο- 
Οανόντων διέταξε νά ριφΟώοι τά όττα έκτος τών όρίων, διά νά κα- 
Οαρισθ  ̂ ούτως 6 τόπος. Ττν περίοταοιν δέ ταύτην καλοϋσιν οί ά,ξ- 
'/!Λο·. το Κ υ .Ιώ ταον  άγος.

• ' Προς θεραπείαν λοιπον όλων τών έ[^9·/λίων (ΐυι̂ .φορών τούτων, οί
λθτναίοι εττρεψαν τά βλέαρί.ατάτων προς τον συαπολιτην το»ν δό
λωνα ("), ττ.ς ίκανότνιτος η επιδεξιότατος τοΰ όποίοο είχον ηύα λά
βει δείγριατα εις τούς υ.ετά τών Μεγαρέων πολέρ.οος των, και οσ- 
τις λέγεται συλλέξας θαταορον γνιόσεων εις όόοιπορίας και είς δια
φόρους συνεντεύξεις αετά τών έπτά σοφών τας Ελλάδος, τών όποί- 
ο»ν τ,τον είς καί αυτός Οί δέ άλλοι έξ τ,σαν Θαλτ,ς δ Μιλτ,σιος, Χ ι-  
λων δ Λακεδαιΐλόνιος, Πιττακδς δ λΐιτυλτ,ναΐος, Περίανδρος ό Κο- 
ρίνθιος, και ό Βίας καί ό Κλεόβουλος ών κατά τινας δ ρ.έν έγενντ,θ·/ι 
είς Πριτ,νϊΐν τ ίς  Μικράς Ασίας, δ δέ είς Λίνδον τ ις  Ρόδου. Λέγεται 
δέ περί αύτών ότι είς τά,ν αϋλ-ςν τοΰ Περιάνδρου δντος  ̂ συγχρόνως 
καί τυράννου τι βασιλέΐι)ς τών Κορινθιων, τοΐς επροολτ,Οτι ποτέ το 
ζ-ότκαα, ποία είναι ή άρίστνι πολιτεία. Καί δ ρ.έν Βίας άπ^ρίΟη· 
« ή πολιτεία είς ίίν ούδείς είναι τών νό;αων ανώτερος. » 0  δε Θα
λής, « ή πολιτεία τής δποία; οί πολϊται δεν είναι ούτε ύπερ|αέτρως 
πλούσιοι, ούτε ύπεραέτρως πτωχοί, β 0  δέ ΣκύΟ·«; Λνάχαρσις, 
!ί όπου τΐ|Αάται ή αρετή καί ή κακία υ.ισεϊται. » ό  δέ^Ιιττακός, 
ιΐ ·/] είςίήντά άξιό)υ.ατα δίδονται είς τούς έναρετους, και οχι εις τους 
πονςρούς.« 6  δέ Κλεόβουλος είπεν, « ή πολιτεία ττ,; όποιας οί π ο- 
λΐται φοβούνται τήν αοαφήν ιιαλλον τ, τήν ποινήν, β Καί δΧίλων, 
« ή πολιτεία όπου οί νόριοι ακούονται αάλλον παρά οί ρήτορες, η 
Λλλ’ όρΟοτέρα έφάνη ή γνό>ρ.ϊΐ τού ϊόλωνος είπόντος <■ ότι άρί- 
στη πολ.ιτείχ είναι εκείνη, είς '̂ ν προσβολή γενορ.ενη κατά τού ελά
χιστου πολίτου, θεωρε'ίται ώς προσβολή όλης τής πολιτείας. »  ̂

Δεν πρέπει δέ νά παραλείψωρ.εν καί ζτ,'» περιφηρ·ο  ̂ συνεντευςιν 
τού άνδρός το'ύτου [λετά τού Κροίσου βασιλε<>)ς τής Λυδίας, όστις 
θεωρούριενος ώς 6 πλουσιώτατος τήςέποχήςτου, καί έπιδεικνύων εις
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τον Σ ό ^να  του; του, τίιν -ίρωτητίν άν έγνώριζεν αύτοϋ
εύτυχίΡτερόν τίνα άν&ρωτον. 0  δέ σο·ρ4; άτεκρίΟνι οτι έγνώρι^εν 
ε^ύτυχέοτερίν του εΐ; τά ; ΛΟηνα; τ:ολίτν;ν τινχ, Τέλλον καλούιΛενον, 
ανορα χρ·/;στ6ν, ούδενο; ένίεϊί, άριττεύταντΛ δ’ ·ΰ::ερ τ?,; πατρί
δα; του, λΆ  άϊΓοΟανδντα ένδόξω; άφ’ ου «θησ$ χρ-/;ίτίιυ.ου; υίοό;. 
—  Αλλά μετά τοΰτον; ήρώττσεν ό Κροΐοο;. — Γνωρίζω, ά~ι·Λ̂ ί̂ )τ, 
ό Σύλ(·>ν, τον Κ-λέοβιν κτί Βίτωνχ, οΐτινε; ά—δ ά\άτ:τ,'/ :τρδ; την 
μητέρϊτων, όταν^έβράδυνάν ποτέ _οΙ β όε;τη ;, έάδχίίηταν αΰτοί 
ΛΛΐ την ετυραν προ; τδ ίερδν τή ; Ηρα;, μακαριζομένην άπδ του; 
■^ρίεττώτα;· άττοκοιαηΟέντε; δέ εί; τον ναδν έτελευτηταν θάνατον 
αλυπον χχι «πονον. ί ΐ ;  δε όργιτΟεϊς δ ΚροΤσο;, εμέ δέ, εκραςε, δέν 
με νομ^ζίΐ; ευτυχή; π ΐ  άπεκριΟη ό Σόλων, α  -τ^ό τοΓ' τ^.Ιονς 
^(ακύριζί. II σοφία δέ των λόγων τοΰ Σόλωνο; έφανη μετέττειτα, 
■νΤί. τδ βασίλειον τη ; Λυδίας έζυριευΟη καΐ κατεττράφη ύπδ του 
Κυρου, καΐ α!χμαλωτ^σΟεί; αΰτδ; ό Κροΐσος, ηγετο «ατά τά βάρ- 
.-αρα των καιρών κα; των τόπων εκείνων ηΟη, εΐ; θάνατον. Τότε δη 

ενΟυμηΟε·.; τυϋ Σόλωνο; του; λόγους, καί έπί τη ; ττυρά; δεδεμένο;, 
άνέκρα;ε τρ ;;, ω Σόλων, Σόλων! 6  δέ Κΰρο; Οαυμάσας, ήΟέλησε 
νά μάΟη ποίον Οεον η άνΟρίοτον έπικαλεϊται ούτως εις την δυστυ- 
χιαντου. Λκουσα; δέ τοϋ φιλοσόφου τά ; παρατηρήσεις, έ^επλάγη, 
καί ού ^όνον άφήχε τον Κροΐσον, αλλά και έςηκολοΰΟησε νά τον 
Τ'.μμ δι δληςτου τή ; ζωής. Καί ουτω; ό Σόλων έσχε τήν δόξαν ό
τι μ ένατου λογον ένα μέν έσωσεν, ενα δ’ έδίδαξε βασιλέα.

Τοιουτον λοιπόν ανδρα οίΑΟηναΐοι έξελέξαντο ώς διορθωτήν και 
νομοίίέτην τή ; τ^λιτείχ;των. ΙΙριν δμω; άρχίση τδ έργοντου 6 Σό
λων, ηθελησε νά δώση εί; αύτο και θρησκευτικόν κΰρο;· διά τοΰτο 
μετεκάλεσεν άπδ τήν Κρήτην τον Επιμενίδην, άνδρα σοφδν, οστις 
έ^εωρεΐτο ώ ; ΰπο τοΰ ί)εοϋ εμπνευσμένο;, και περί τοϋ όποιου έαυ- 
Οολογεϊτο δ'τι έκοιμήΟηήμισ-υν αιώνα, καιπαρέλαοεν α'ΰτδν συνεργον 
: ·; τήν νομοθεσίαν του. Γνωρίμων δέ ό Σόλων ότι όπήρχον έλλεί- 
-5.1, ει; την πολιτείαν ανίατοι, τά ; όποια; άνωφελώς ήΟελεν έγγί- 
σει, ελεγεν ό ίδιος οτι δέν έδοσεν είς τους συμπατρκόταςτου τους 
άρίστου; τινν νόμων, αλλά τους άρίστους των όσων τ,σαν επιδε
κτικοί. Καί πρωτην ρ.έν πρόνοιαν έλα^εν υπέρ των πτωχών, εΐσα- 
ναγων την χληΟεισαν <τ^ιιηΐ^·/1ί/α)·, δηλαδή αποκοπήν των χρεών, 
τά όποια κατέΟλιβον αΰτους ^ ' -  - · · .
τουν οί πλούσιοι. Αλλα διά ν 
όλιγό:

α  1Ί1ΙΤ0.Μ1Ι ΕΛΑ. Ι Π υ ΐ ’.

των ϋπερογκινν τόκων, οσου; άπη 
ι βλάόη άφ’ ετέρου όσον τδ δυνατό 

•υς όανειστας, υύωσε τήν τιαήν τοΰ νοσ.ί-υ.ατος ίτή 
μνάν είς 100 δραχ. ά ν τίτ/ )), καί η-ύξητεν ουτω κατά τι τδ 
πλοϋτόν των. Μετά δέ ταυτ:

ς φονεί 
πηοεσίαν, ■

ιτ-ηργηοβν Ολους του; νόμους τοΰ 
άφορώντων. Λιέταζε 6 έπειτα τά 
ί άςιώμκτα, τά ; άρχά;, άναΟεί;



αύτά; ολας εί; το· ς̂ ττλου^ίου;, τού; 6^οίου; εις τρΛ; τά 
ξει; άναλογουτας τρος τά ; Τ7ίθ';ό8ου;το)ν. Λιότι άρχαι·ίτ*τα -/.εν 6 
λαοςτΤίςΑττικ/,; διγηίτο εί; τέτίτχρα;γ·/λά;, εί; ό.τ.?ί'Γαο, ε!ς (^γά- 
^ϊίί^,είς Γί^ί'ο>τ«^ 9; ;·ί(Vο^Γα^ καί εί; « 0 7 Α·ο/ιε<ο Κττί δέ θ/,σεΜ; 
διηρέΟη καίεί; τρεις τά ξει;,τού; ίΐ·.ταΓ/>Λ)α;,τού; γεω^ι^ψον ,̂το'^^ 
δψ ιοιψ γο'νς, έκαστη δέ φυλήεΐ;τρεις συγκει-κένα;
άτο τριάκοντα γέη\ % τριακάδα;, τών ότοίων έκαστη -τ

Κ1ΪΦΛΛΛ10Ν Ε. 2 5

τριάκοντα γενά,τας οίκογενειάρχα;. Χωρίς ν’ άκνρώση δέ τά ; αρ
χαία; διαιρέτες έπρόσΟεσεν εί; αύτά; ύ ϊόλων ' '
τάττουσαν κατα τ|/.η;/.ατα την τειιουσίαν των τ:ο

ΐαεν τάξιν ωρισε τήν των :^ε_>χαχοσωμε<'ίψνο»·, %
■/ (/.εδίανων σίτου καί Ογρών. 0 ί  τη ; 
, ησαν οί εχοντε; :δευτέρας δέ κληΟέντες ί.τ.τίΓ;, ν

ρ.νων ζρδσοδον ·?ι -δυνάαενοι να τρίφωσιν ϊτττον οί δέ ι 
ρόνον εχον-.ε; ;/.εδί;/.νων είσόδηρ.α, ^6ιη■?ται καλούμενοι, έτάχΟη- 
σαν εις την τρίτην τάξιν, καί οί λοιζοί δλοι δσοι εΤχον στ' ' '*

ς τεριελη^Οησαν εί; τετάρτην καί .......
τάξιν, Λ/Γί; κληΟέντες, καί ησαν ττάση; δημοσίου ύτηρεσία; άττο- 
κεκλεισμένοι. Λλλ’ άφ’ ετέρου έδύθη εί; έκαστον πολίτην τύ δι
καίωμα τού συνεκκλησιάξειν καί δικάζειν εί; την γενικήν τοΰ λαού 
συνέλευσιν, δικαίιομα μέγα, διότι κα τά τού; νόμου; εί; την σ-υνέλευσιν 
ταύτην έξεκαλοΰντοδλαι των αρχόντων αίάποοάσεις, καίδλαι έττο- 
;/.ένως αΐ όπωσοΰν σπουδαΐαι ύποΟέσει; ΰπ’ αυτή; έξεδικάζοντο.

Αλλά κρίνων άναγκαϊον ν’ άντισταΟμίσ-η την επιρροήν τή ; δη
μοτική; ταύτη; εκκλησία;, δ ϊόλων ένίσχυσε την βουλήντοΰ Λρείου 
πάγου, τάξας αΰτην των νόμων φύλακα καί επίσκοπον, καί έσύ- 
στησε καί έτέραν βουλήν έκ τετρακοσίων μελών άνά έκατον άφ’ 

:η; φυλής συγκειμένην. Καί άλλοτε μέν ό Λρειο; πάγο; συνέ- 
έκ πολιτών διακρινομένων διά τ-ή; φρονήσεω; καί τοΰ άδια-

διορισΟή μέλος αύτοΰ, αν δεν ύπήρξε πρότερον αρχών, δι’ αΰτοϋ 
τοΰ τρόπου αϋςάνων τήν αξιοπρέπειαν καί έπομένω; καί τήν ίσχύν 

άπελάμέανε το '

τά ; όποια; δεν έδυναντο νά δ
ρ,'Λή ™ ν τε-ρ = ·..ο ,ί„  „ « - Ι ν  μ ,  Λχ. ,4  ι,ορ ρο^  

τή ; δημοτική; εκκλησία;, εργον δέ νά δικάζη τά ; έκ τοΰ Αιείου 
πάγου εί; αυτήν έκκαλουμένα; υποθέσει;, καί Οά προεξετάξγ ώρίμως 
παν ζήτημα πρί.ν καΟυποβληΟή εί; τήν γενικήντοΰ λαοΰ έκκλησίαν.

Καί τοιαΰται μέν τ,ίαν αί περί το γενικόν τή ; χυβερνήσεως σχέ- 
διον μεταρ^υΟμί σει; του. ΙΙολυπληΟεϊ; δέ καί οΰχ ήττον περιεσκεμ-
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|Λένο’̂ « νό;Λ0·>; έςέό 
ςίων. Οϋτω διά νά τί,ν ζατρ.ωτ-.'-αδν, καΙ νά ΕίΛΓοδίσ·/)
-Α.ί φίλχν-τον ά-άΟίΐ*ν ζρδ; τ ’ ά^^ ι̂ώντα τ^ν ιτ -̂̂ λιτείαν, ένοαοΟέ- 
τ/,-ΤΕν ό εΐ; δ-ί;χο«ίου; δϊ/.'^νοίχ; ύ-έρ ούδενΙ; κτουττόαενΰ; μρου; 
νά ·ί·/*ί άτι;Λθ;, νά εξορίζγ-αι διά βίου, και νά δ·/;;/ε0Υ,ται ή ζερι- 
ου-Είατου. Λιά τον αότδν δε λόγον έτ:έτρεψεν εΐ; έκαστον νά κ·/ίρότ- 
ΤΛται ύ—έρ τταντδ; άδικουν.ένου ΐ  έςυβριζοαένου. Κχτέλυσε δε τν;ν 
συν-ίΟειαν τοΰ νά δίδι^σιν οΐ γονε'ι; ττροϊκας εί; τά ; θυγατέρας των, 
έκτο: ρ-όνον όταν αυται ίσαν (Αονογενείς,ττροσπαΟώννκ κατασττ,σγ 
τον γάαον δεσρ.όν έντΐ[Λον, καί οϋχΐ ώ ; ητο ττρότερ 
ρον καί (όνιον. Κ-έτρεψε δέ εΐ; πάντα άτεκνον νά ι 
περιουσίας του κατ’ αρέσκειαν, χωρίς νά -ρναι ϋπόχρεω; νά την κα- 
ταλείπ·/! εις τον πλησιέστερον συγγενή, διά τοΰ τρόπου τούτου έν- 
ισχύσας την όφειλορ.ένην άπό τού; νέου; εις τούς γέροντας υποτα
γήν. Κλατττώσα: όέ τάς χορηγουρ.ένας ά;Α0ΐβάς εις τού; 0 λυρ.- 
πιονίκας καί ϊσΟαιονίκας, τού; όποιους έΟεώρει ιό; πολίτας άχρης-ους 
καί έπιζηαίου; πολλάκι;, διέταξε νά δίδηται το άργύριον τούτο εΐ; 
τά ; χήρα; καί τά όργανά των ύπέρ πατρίδο; πεσόντων.

ίπ ί  δε τώ σκοπώ του νά έαψυχιόσ·/! την βιου.ηχανίαν, έπεβαλεν 
εις τον Αρειον πάγον το καΟίκον νά έρευνα περί των πόρων τ ί ;  
ζωη; έκαστου, καί νά τιαωρ-? τούς αη έχοντας ουδέ 
καί διά τον αυτόν σκοπόν ένο;/.οΟέτησεν ότι ό υιός οεν είναι υπο- 
χρεως νά γηροκοαη τόν πατέρατου, όταν άποδείξ·/) δτι δ πατήρ, 
ήυ,έλησε νά τόν διδάξη τέχνην τινά η έπιτηδευ;Αα. Καί τά παρά- 
νου,α δέ τέκνα ησαν επίσης άττη λ̂αγρ/.ένα τοΰ χρέους τούτου, ώς τα 
στίγυ.α τής γεννήσεώςτων χρεωστοϋντα ρι.όνον εις τούς πατέρας 
των. Εις ούδένα δ’ έπετρέπετό νά υβρίσγ άλλον δη|Αοσίως. Των δ 
αρχόντων ή διαγω^^η έπρεπε νά γναι άυ.εαπτος, καί θάνατος κατε- 
ψηφίξετο κατά τοΰ άρχοντος όστις ήΟελεν εύρεΟή υ.εΟύων. Αλλα δεν

τοιοΰτο κακούργηαα δέν δύναται νά συαβή εις τήν κοινωνίαν. 1 -  
περασπιξόαενος δέ τοΰ γάρ.ου την Ιερότητα, έπέτεεψεν εί; ένα έκα
στον νά φονεύν; τόν ιυ.οιχόν τόν καταληφΟέντα Ιπ  αύτοφώρΐ;). Τούς 
δέ φοιτώντας εις αισχρά καταγόιγια εΐτε άνδρα; είτε γυναίκας, έ- 
στιγο,άτισε μέ άτίμωσιν.

Κχταστήσας δέ τάς νομικάς αΰτά: διατάξεις, ύπεχρέωσε δι όρ- 
τούς Αθηναίους νά τάς τηρησωσι τουλάχιστον εί; ενός αιώνος 

- εΐ; περιηγήσεις, άφήσας τούς συμπατριώ- 
νέαν τής πολιτείας μορφήν. Λλλ εύκο- 

λον δέν γ,τον εις λαόν προ χρόνων ήδη ΰπό εσωτερικών σπαραττο- 
μενον αντιπαθειών νά υποταγή διά μιας είς νόμους, εί καί τούς 
έντελεστάτους. ϋθεν αΐ παλαιαίτων διχόνοιαι άνεφύησαν άμα κ ατ-

τας του νά σ
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έττεσε ιχίνον ττρ^φραγι̂ .α το όποΙον τ ζ ;  •τεριέττΐλλε. Τρεί; δ’ ά- 
νεί.άντ,'τκν 9*τ:ιάρ 5̂ «ι, δ Πε'.τίστρατο;, 6 Μεγακλη; καΙ ό Λυκούρ
γο;. ίτ^υρότατο; δ’ αυτών καΐ έ-ιτΐδειότατο; ίτον 
07’·; και [>-2/_ρι τέλους ύττερίτχυοε, διίτι πολλά; είχεν άρετά;, και 
οΰδ$|Λίαν σγεδον κακίαν, πλν;ν τ ί ;  απεριορίστου ^ι '̂^^ο ί̂α;· ν,το 
δέ πεπαιδευ^.ένο; και φίλο; τ κ ; παιδεία;, καί λέγεται οτι πρώτο; 
εί<Γ/ιγαγε τοΰ 0[χτ,ρου τά έπ·/ι εί; τα ; Λ0·όνχ;, διαθεί; αυτά καθ’ 
στ,αερον φαίνονται σειράν, καί διατάζα; ν’ άναγινώσκωνται εϊ; τήν 
έορτνιν τών ΠαναΟνιναίων.

ίίν δ’ ό Πεισίστρατο; γλυκυ; εί; τδ λέγειν, βον;Οτ;τικδς εί; του; 
πένα,τα;, έπιεικίι; εί; τά  ίΟη καί [κέτριο;, κτ,ρυττόιζ,ενο; δέ καί τ ί ;  
ίσότττο; ζτ,λωττ·,;, έκέρδισε τών συριπατριωτώντου την εύνοιαν, κ’ 
έπλϊΐσίαζε νά χαταλάβ·/] τιςν άρχά,ν, δταν αίφνν;; είδε τον ϋόλωνα 
έπανελΟόντα |Αετά δεκαετή Απουσίαν, διορώντα τους Ιπιβούλου; 
σκοπού; του, καί άπόφασιν ε^οντα νά προλάβκ, άν τώ  τ,το δυνα
τόν, τάν έκτέλεσίντων. Αλλ ένώ ό Σόλων προσεπάΟει νά (ζ.αταιώσ·/; 
τά σχέδιάτου, ό Πεισίστρατο; εν [αι5 τών ήο.ερών, πλ·ήγό)σα; τδ 
σώ[/.άτου |κόνο; του, καί έλΟών έπί δίφρου εί; τ/,ν αγοράν, έδείχνυε 
τά ; έτι αίαα σταζούσα; πλ·/;γά;του εί; τδν λαδν, έκιςρυττεν ότι έ- 
θυσιάσΟϊΐ ύπδ τών εχθρών αύτοΰ, καί διά τη ; ευγλωττία; του το- 
σοΰτον έφοψε τα πνεύ,υ.ατα, ιόστε τώ ΐδόθη φρουρά πεντηκοντα κο- 
ρυνηφορων σιοριατοφυλάχων πρδ; άσφάλειάντου. Αόςησα; δέ τα
χέως τδ [;.ικρδν τοΰτο στράτευαα εί; βαΟίΛον, ώστε οΰδεί; τών 
άντιπάλωντου δέν έδύνατο πλέον ν' άντιστφ εί; αϋτδν, κατέλαβε 
αετ’ αυτού την άκοόπολιν καί κατέστη τών Λ6ηνών τύραννος. 0  
δέ Σόλων δέν έπεζησε πολύ εί; τη ; πατρίδοςτου την ελευθερίαν, 
άλλ’ άπέΟανε [ζετά δύω έτη όγδοηκοντούτη; σχεδδν ^*), Οαυαα^ό- 
(κενο; ύφ όλων τών Ελληνικών λαών ώ ; ό ικ.έγιστο; νοίΑοθέτης, καί 
ώ ; δ ευφυέστατο; ποιητη; |Αετά τδν 0;Αηρον.

Λιά τών αυτών δέ τεχνασ;κάτων δι’ ών κατέκτησε την άρχην ό 
Πεισίστρατο; τήν διεττ,ρησε καί [κέχρι θανάτου, οτε την κατέλιπεν 
εί; τού; δύοιτου υΙού;, τδν Ιππίαν καί Ιττταρχον, ο’ίτινε; έφάνησαν 
κατ άρχα; βα^ίζοντε; εί; τού πατρό;των τά ίχνη, διότι ένεψύ- 
χονον ριέν τήν παιδείαν καί τού; πεπαιδευαένου;, προσεκάλουν δ’ 
εϊ; την αΰλήντων τδν Ανακρέοντα,τον Σιαωνίδην,καί άλλου; ποιη- 
τά ;, καί έτίαων αυτού; διά τη ; φιλία; των, καί τοί; έδιδον δώρα 
άφθονα. Προσέτι δ έσύστησαν σχολεία εί; προκοπήν τη ; νεολαίας, 
καί άνήγειραν εί; τά ; οδού; Ερριά; ή ανδριάντας |υ.έ γνωικικά έπι- 
γράρΑ;κατα, πρδ; φωτισριδν καί πρδ; διδασκαλίαν τού λαού. Αλλ 
ή άρχήτων καταστάσα τέλος φορτική καί τυραννική διάρκεσε δε

(·) Ό λ.82 , 2, II, X. 559.



ν.αοκτώ |Α0νον Ι τ ί ,  τήν κατέλυσαν δ’ δ Αρυ.δδιο; καΐ ό ΑρισΓογε'- 
των, δύω πολΐται ΛΟ-ίναΐο'. συνδΐδΐχένοϊ [Αε στενά οιλία; δεσαά, 
καΐ Ικδίκ'ίτιν ττνέσντες κατά των τυράννων* δ(ίτι ό ίπ-αρχο;, φύ
σει έρωτικύς, εςυβρίσα;τοϋ Αρμοδίου τί]ν αδελφήν, διεκά,ρυ'ε αετά 
ταΰτα τ·ί:ν αίσχύν/ινττ,ς έτΙ δημοσίου τελετδί, διαδηλών οτι δεν 
τ,τον αξία ν’ άκολουΟηση την πομηην. Δυτανασχετοΰντες δέ ττρδ; 
την υοριν οί φίλοι, «τεφάσισαν τού τυράννου τον θάνατον, καί τον 
εΟανάτωσαν τω  δντι, κρΰψαντες εί; την τελετήν των Πανα^ηναίινν 
τά ςίφητων είς κλάδου; μύρτου, άλλα συγ/ρόνως έττεσαν καΐ άα.- 
φότεροι θύματα τη ; άφοσιώσεώ;των. Ο δέ ί “ ία; Οελ,ησα; νά έκ- 
δικηΟη κα6 δλων δσου; ύτέΟετε μετόχου; τη ; συνωυ.οσία;, συνέλα
βε μεταξύ άλλ.ων καί έταίραντινα, Λέαιναν καλου’κένην, τη ; όποια; 
ί) ευστάθεια καί ή γενναιότη;είναι μ.νά,μης ά'ιαι* διότι παραδοθεΐ- 
σα εί; βάσανα, ΰπέφερε μέν κατ’ άρχά; των δηαίωντη; την σκλη
ρότητα μέ καρτερίαν μεγίστην* φοβουμένη δέ τέλο; μηπω; ή αγω
νία των πόνων την άναγκάσγ νά ικαρτυρησητιτών όσων έγνώρι^εν, 
άπέκοψε την γλ.ώσσάντη; μ.έ τού; όδόντα;τη;, καί την επτυσεν 
εί; τοΰ τυράννου το πρόσωπον. Διά νά διαιωνίσωσι 
συνόντη; οι Λ^ηναϊ 
γλώσσαν.

ό  δ Ιππία; φοβηθεί; μή έπέλΟη καί έπ’ αύτόν ή Τ'ύχη τοΰ άδελ- 
φοϋτου, ήΟέλησε νά στηριχΟ·  ̂ διά ξένων συμμαχιων καί ΐδίω; των 
Λακεδαιμονίων. Αλλά τον προέλαβεν ή οικογένεια των Αλκιεαιο- 
νιδών, οίτινε; έκπεσόντε; των Αθηνών κατά τά; άρχά; τη ; δυνα
στεία; τοΰ ΙΙεισιστράτου, καί άνοικοδομησαντε; λαμπρώ; τον ναόν 
τών Δελ.φών, είχον κερδίσει υπέρ έαυτών την Πυθίαν. ΟΟεν προ; 
τού; ϊπαοτιάτα; έλΟόντα; νά συμβουλευΟώσι τον χρησμόν ό θεό; 
ύπεσχέσΟη την άντίληψίντου, άν ηΟελον ελευθερώσει τά ; Αθήνα;. 
Οί δέ ϊπαρτιαται πρόθυμοι νά υπακούσουν εί; τον Απόλλωνα, καί 
προ πάντων νά καταστρέψωσι τήυ τυραννίαν κατά τό σύτημάτων, 
έπεχειρίσΟησαν ν’ άποδιώςωσι τον Ιππίαν άπό τά ; Αθήνα;, καί 
κατ’ άρχά; μέν άπέτυχον, έπέτυχον όέ μέχρι τέλου;, ώστε αί Λ- 
Οηναι άνέλαβον την παλαιάν τη ; όιοικτ,σεώ;των μορφήν, ό δέ Ιπ
πίας κατέφυγεν εί; Ασίαν πρόςτού; Πέρσα;(*). Ε ί; δέ τά ονόματα 
τοΰ Αρμοδίου καί Αριστογείτονο; άπεδόθη έκτοτε σέβα; καί εύλά- 
βεια, καί οΐ ανδριάντες τοίν έστηΟησαν εί; τήν αγοράν, εί; ούδένα 
πρό αυτών άποδοΟείσ-η; τη ; τοιαύτη; τιμ?,;.

(·) ·θλ. 68, 1. Π. X. 308.
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το μνημο-
άνηγειραν άγαλ.μα παριστών Λέαιναν χωρίς



ΚΕΨ Α.ΛΑΙ01Ν τ ' .

Μ;το της έ^,ώσιως τον Χτ.τ/οι·, μ(χ·ρι τον θτη-άτον' 
τον Μι.Ιτιάί^ον.

ό  ό ίπττίας έκ -τω το ; τοΰ θρ'ίνο'  ̂ ε̂νό;Λ$νο; ήναγχάτΟη ' ε̂ν νά 
έγκκτχλείψ'ί) τΐν  ττατρίόα του, α)·λά οέν ·ταργττι9'/ι καί τζάητ' έλ- 
τ:ίόο; τοΰ νά βασιλεύσ·/] ^άλ’.ν χοτέ επ’ αυτί.; {*) . Κα·. κατ’ άρχάς 
μ.;ν άτη̂ υΟυνΟκ προς τους ΛακεΧαιμ.ονίους, οϋτινίς έφαίνοντο εΰνο'ί- 
χώς υπέρ αύτοΰ διακείιυ.ενοί, έλπίζωυ 'ότ. ευκόλως κΟελον τον έπα- 
ναιρέρει εις τον Θρόνον* ^ιότι αΐ Λθηναίτ.σαν τότε ε!ς (τ-όγχυτίν, είσ- 
αχΘεντος τοΰ νόαου τοΰ όστ^αχισμον^ δστις εδιδεν είς πάντα 
πολίτην έχοντα ήλικίαν των έςτ,κοντά έτων άνωτέραν το δικα(6;'/.α 
νά προτείν·  ̂ τν;ν εξορίαν έπί δεκαετίαν όποίου δήποτε, τον οποίον 
ό πλούτος η ·λ όχικοτικότηςτου καΟίστχ έπ'.κίνδυνον είς τν,ν πολι
τείαν, έγγραφων τό δνορια αύτοΰ έπί οστράκου ί  έπί κεράιαου. Αλ
λά πριν % έπιχειρισΟώσι νά βοηθΐοωσι τον Ιππίαν οΐ Λακεδαιαό- 
νιοι, ήΟέλτ,βαν νά συριβουλευΘώσι καί τάς λοιπάς Ελληνικάς πολι
τείας περί τοΰ άν τό έπιχείρ/αατοΰτο είναι ουριφέρον, καί εΰρόντες 
αύτας πάσας εναντίας, παργτκσαν διά παντός καί τον τύοαννον καί 
τί;ν ύπεράσπισίντου.

ΑπελπισΘεις δ ό Ιππίας άπό τούς Λακεδαιμονίους, προσέφυγε 
προς βοτ;Θον τον όποιον ένόριι ε̂ πολύ ίσχυροτερον, τον Λρταφέρνκν, 
σατράπην τοΰ βασιλέως τλς Περσίας εις τάς ^άρδεις τ λ ; Μικράς 
Λσιας, και κ,ατέπεισεν αύτόν ότι τ, κατάκττ,σις των ΑΟνινών είναι 
εύκοΰωτάτ-ί, καί 6 βασιλεύς των Περσών, έπί τ·ϊ) έλπίδι ν’ αύξτ,σι  ̂
το κράτος του ριε προσΘά,κτ,ν νέων επαρχιών, καί ιδίως ρ/.έ τοσαύ- 
τκν εκτασιν παραλίων, συγκατένευσεν είς τά ; προτάσεις του. ής δ’ 
έπε[Λψαν οί ΛΟϊ,ναΐοι πρέσβεις εις τν,ν Περσίαν, έκΘέτοντας τούς κα- 
τα τοΰ ίππιου λογουςτων, ό βασιλεύς τών Περσών τοΐς άπεκρίΟκ, 
ότι άν Οέλωσι τκν σωττρίαντων, πρέπει νά δεχΘώσι τον Ιππίαν ώς 
βασιλέα. Λλλ οί γενναίοι δ^αοκράται, λατρεϋοντες τ/,ν έλευΟερίαν 
και εκ καρδιας άποστρεφόΐλενοι τκν δουλείαν, άντί νά ύποταχΟώσιν 
εις τάν αύΘάδν) ταύτ·/ιν πρότασιν, άπτ,ντγ,σαν συντόν.ως καί καθά
ριος, ότι δεν τάν δέχονται, καί εκτοτε οί ΛΘτιναΐοι καί οί Πέρσαι 
κρχισαν νά παρασκευάζωνται είς πόλε;υ.ον κατ’ άλλκλων.

Γο όε Οαρρος τών Αθηναίων εις τλν περίστασιν ταύτκν εωαι παν
τός επαίνου άνώτερον, διότι αί δυνάριεις καί τά έφόδιάτων τ,σαν 
παντάπασι δυσανάλι^γα προς τά τοΰ βασιλέως τών Περσών, οστις 
τ,το τότε ό Ισχυρότερος [Αονάρχη; τοΰ κόσ|Αου, ένώ ή ριικρά τώ-ν 
ΑΘ/,ναιων πολιτεία ;υ.όλις τοεριε'ιχεν είκοσι χιλιάδας πολιτών, δέκα

ΐίρνδοτοί, ΣΤ . — Θ’ ,
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;^;λιάδα; ξένων, και ϊτίνττ,κοντα Ιω ; έξτ,κοντα χιλιάδα; δούλων. 
Ετι δ’ όλιγανθρωττοτέρα γ,τον ή Σττάρτ·/; ή το5θίίτον διακριθεΐτα 
ρ.ετά τχΰτα και δοξασθεΐσα έ~ί τοϋ Περσικού ττολέικοο, διότι ριόλι; 
ειχεν εννέα ) ι̂λιάδας πολιτών, και περίοικων τριάκοντα χιλιάδα;· 
καί ο;χιο; αί όόω αύται ριικραι πολιτεΤαι, ν.ετά τινι,ιν ρ.ικρών επι
κουριών των άλλων ΐϊλληνων συΐΑ[Λάχι·)ν, οΰ ριόνον άντέστγ,σαν προ; 
πασαν προσβολήν τών ΙΙερσών, άλλα και ένίκτισαν, καί κατέστρε
ψαν αυτών τά στρατευίΑατα, λαρ.πρδν παράδειγρια τοϋτο δοΰσαί 
δτι δ ερω; τ ί ;  ελευθερία; καί τίί; πολεχ.ικης εύκλεία; άναδεικνΰει 
του; ηρωας.

Αλλά τά κατά τον Ιππίαν δέν ίσαν ·ή |Λ0ννι ρ.εταξυ Α6γ;ναίωνχαί 
Περσών έριδο; άφορΐΛ?|· άλλ’ έχορτ,γν,σαν έτέραν και αί ε'ι; τν,ν ,Μι- 
κράν Ασίαν προ πεντακοσίων περίπου ετών άποκαταστάσαι Ελλν;- 
νικαί άποικίαι τ?,; Ιωνία;, τ ί ;  Αίολία; και τν.ς Καρία;, τά ; δποία; 
καθυποταχΟείσας ΰπδ τοϋ Κροίσου βασιλ.έω; τ ί ;  Λυδία;, έκυρίευσεν 
ό Κϋρο; βασιλεύ; τ ί ;  Περσία;, όταν κατεπολέ;αγ;σεν αΰτονκαί κατ- 
ε^ουσίασεν ολας τά ; κατακτήσει; του. Λλλ αί άποικίαι αύται, έν- 
Ουαούριεναι τγν παλαιάντων έλευΟερίαν, προσεπάθουν εί; πάσαν 
περίστασιν ν’ άποσείσωσι τον Περσικόν ζυγόν, καίν’ άναλάβωσι τ^ν 
άνεξαρτησίαντων. Ε ί; τοϋτο δέ τά; έρέΟισεν ετι ρ/.αλλον καί δ ί -  
στιχΐο;, τύραννο; ?ι διοικητά; ττ.; Μιλνίτου, διότι τυράννου; έκάλουν 
οί Ελλ'/ΐνε; όλου; τού; άπολυτω; άν καί πατρικώς κυβερνώντα; ά- 
νευ σ-υμπράςεω; τών δ-̂ υ-ων. Ουτο; λοιπόν δ ϊστιαΤο; καταστά; 
ύποπτο; εί; τάν Περσικήν αύλάν, διά νά διαφυγή, εκίνγσε του; 
Ιωνά; εί; έπανάστασιν, και σταλεί; ΰπ’ αΰτοϋ δ γαρ.βρό;του Αρι
σταγόρα; εί; Λακεδαίιαονα, έπεκαλέσΟνι τών Σπαρτιατών ττν βοή
θειαν άλλ’ άποτυχών ριετέβγι εΐ; Αθν,νχ;, όπου ήκούσίΐν: εύνο'ίκώτε- 
ρον, διότι οί ΑΟκναΐοι ·νΐ7αν κατ’ εκείνον τον καιρόν παρωξυαένοι 
κατά τοϋ βασιλέω; τών Περσών διά τάν ύπερνιφανον άπάντι;σίν 
του εί; τά  περί ίππίου* διά τοϋτο και έβοτ,Ο'ίσαν του; Ιωνά;, πέρο- 
ψαντε; είκοσι πλοία, εί; τά όποια οί Ερετριεΐ; το ; Εύβοια; προσέ- 
Οεντο έτερα πέντε.

Μετά ττ,; επικουρία; λοιπόν ταύττ,; δ .Αρισταγόρα; προέβτ; ρέ- 
χρι τών ενδοτάτων τν;; Λυδία;, καί έκαυσε τά ; Σάρδει;, πρωτεύ
ουσαν ττ,; επαρχία; ταύτ·/);. Αλλ’ έγκαταλειψάντων αυτόν τών 
ΑΟτ,ναίων μετά τινα; ήττα ;, δεν έδυντ,Ονι ν άντιπολεμτ,σ·/·, πλέον 
του; Πέρσα;, καί μετά ί '  ετών έπίαονον άντίστασιν, ήνχγκάσΟ·/) 
νά κχταφύγνι εί; Θράκτ,ν, οπού κατετροπώθνι μεΟ όλων τών δπα- 
δώντου, καί έφονεύθ-/ι· δ δ’ ίστιαΐο; σ'υλλκφίΙεί; μετ’ ολίγων απο
στατών, έπέμφΟ/ πρό; τον άπάνΟρωπον Αρταφέρν/;ν, οστι; σταύ
ρωσα; αυτόν έστειλε τάν κεφαλ'ίντου εις τον βασιλέα τ7,; Περσία; 
Λαρείον.
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Λλλ' 6 ττόλϊαο; ουτος ϊυνετέλϊ^εν ε ;;  το νά όίΧίρξίτ:̂  ετ'. ;ν.«λλον 
τοο; ΐΟ-Λναίοο; χ,Ά Πέροα;, ή δέ ίκ^ατι; αότοΰ $ίί το ν» κεντ-ήτ^ 
τώ'ν βχρβάρίον τ·/;ν υπεροψίαν, καΐ νκ τοΐ; έρ—νείτΛ, φι,λοδόςοο; ι
δέας τιαντελοΰς κατακτ'Λοεως τ?,ς Κλλάδος. 2ολλαοοίν όε τον εκο- 
ίτδν τούτον 6 Λαοε̂ ίος κατά το εΐκοετον ογδοον έτος τ?,ς βαειλείας 
τον, ε^αυεε αέν ολους τους λοιτοδς ετρατ^νοός του, έτερ.ψε δέ τον 
γαιαβρέν του Μαρδονιον ώς διοικνιτάν δλων των τταραΟαλαετίων έ- 
ιταρχιών τν,ς Μικρκς Λείας, δους εις αΰτδν όδ’̂ γίας νά έκδίκτ,ογι 
τάς ϊάρδεις,τώυ ό-τοίων τδν έαττργ,σριον δ υ.έγας βασί>ευ; δέν έδυ

α λγεριονΫ,ε-Λ, ουδ’ έευγχώρει. Αλλά τοΰ Μαρδονίου 6 [/.έν

ΚΕ-ΙΆΛΛΙΟΝ Τ '. Γί

Γαοαλλάττων το άκρωτγριονετδλος κχτεευντρίβη υ:τδ τρ’.κυαίας ....................................... .........
τοΰ Αθωνος, τδ οε ετράτευυ.χ ττροεεβλ'όΟγ καί ΙνικηΟη ΰτδ των 
Θρακών, καΐ ό ίδιο; τλγγωΟεΙς, έτέετρεψεν ύζ  ττ,ν αΰλγν τλςίίερ- 
εία; κατγτ/υαένο; καΐ άιτοτυχών κατά Οάλαεεαν και κατά ξγράν. 
ό  δέ Αχρείο; άιρχιρέεας ά;τδ αύτδν τγν ετρατγγίαν, άντικατέστγ- 
σεν άντ’ αύτοΰ τόν Μγδον Αάτιν και τδν ΛρταφέρνΛν, υίδν τοΰ

Σχρδεω I, ετοχτγγου; αρχαιότερους κ ευ.τ
3θτέρους, και τοΐς έτρου.'όΟευσε ρ.ετά τάχο'υς στρατόν και στόλον 
ττολυπλγΟϊ, κχΐ καλώ; ααρεσκευχσυ.ενον.

’Λλλά τρίν ?ι έκστρατευση κατά ττ,ς Ε/.λάδο;, ένό;αισεν αξιον 
έαυτοΰ κχΐ φιλχνΟρωαον νά πέ;Λψη κηρυκας αρδς τάς διαοόρους 
αύτΫ; πολιτείας, προσκαλών αυτά; εΐ; ΰποταγγν, καί απειλών ό
σα; γ,Οελον άπειΟτ,σει. Καί αΐ ο.έν αικρότεραι, φοβγΟεΐσχι ττ,ν δόνα- 
ΐΛίν του, χυ.εσως καΟυττετάγγσαν. Λλλ’ αί ΑΟί.ναι καί % Σπάρτη εύ- 
γενώ; καί ύπεργ'ράνως γρν^/ίησαν ν’ άναγνωρίσιοσι τήν δυναστείαν 
δποίου δτ,ποτε ήγεριόνος τΫ,ς γης, καί όταν οΐ κΑρυκε; τους έ,η τη- 
σαν ίίδωρ καί γ?,ν ο>; σηυ.ε'ϊον υποταγής, ο’. εν9ερ;Α0ΐ ζηλοιταί 
τϊ^ς ελευθερίας έρριψαν τδν |Αΐν α·/τών εές 9Ρ2*?? ”δυ δέ εις βαΟεΐαν 
τάφρον, σκωπτικιΰς έπιλέγοντες να λάβωσιν εκεϊΟεν την γην καί τδ 
ύδωρ. ΙΙοοσέτι δέ άπεφάσισαν νά τιρ.ωρτισ&>σι καί τους Λίγινητας 
διότι προδίδοντε; τά γενικά της Ελ.λ.άδο; σναφέροντα, χαικερπώς 
ΰπετάγ-ησαν εΐ; του; Πέρσας. Καί κχτ άρχά; υ.έν οί Αίγινηται, 
άντέστησαν, καί έναυυ.άχησαν κατά των Α9η·/αίο>ν. Αλλ οΐ 
Αθηναίοι ΰπερίσγυσαν ρ-έχρι τέλους, καί τοσοΰτον ηυςησαν την 
ναυτικήν δυναρ.ίν των, ώστε τήν κατέστησαν άςιόικαχον κχτα τον 
Πεεσών.

Εν τούτοι; δ’ ό Αχρείος συαπληρώσας τά στρατεύ{Αατά του,έξα- 
πέστειλε τους στρατηγούς του Αάτιν και Αρταφέρνην ιός προς βε- 
βαίαν χατάκτησιν, υ.εΟ’ έςακοσίων πλοίων καίέκατδν είκοσι χιλιά
δων στρατιωτών, διατάςας αΰτου; νά λεηλατήσωσι τάς Αθήνας 
καί τήν Ερέτοιαν, νά έ;Απρήσο>σι τάς οικίας καί τους ναούς άΐΑφοτε- 
ριον τών πόλεων, νά λαφυραγω-ρτ,σωσι τδν τόπον, και νά έςανδρα-
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τοδίίωσι του; κατοίκου;. Προ; τοΰτο 8’ έδόΟτί ριέγχ; άριΟριος ά- 
λύοίων εΐ; το στράτευρί.α, δια νά δέσνι τού; αίχιχαλώτους.

Κατα του είουάλλοντο; δε τούτου ττολυαρίΟρ.ου 7ρ*το0, οί λΟτ;- 
να·ίθ'. δεν είχον ν’ άντιτάςωσι τεερ’.'Τ'τοτέρους των δέκα χιλιάδϋ>ν 
στρατιωτών, άλλ’ έ;Αψυ^ουαένου; δλου; άχο  τον «κατκ'Αάχητον έ
ρωτα τ/.; ελευθερία;. Προσέτι δέ ίΑετα^ύ των στρατ·/ιγών οίτινε; 
διώκουν το ;κικρύν τοΰτο στράτευ;υ.α, νίσαν τρεΤ; των [7.εγαλτ;τέρων 
άφ’ δσου; τοτέ πχρ:ήγαγον αΐ Λ^νίναι, ή πύλι; τ5ί; 6” θία; ποτέ άλ- 
λνι δέν παρτ,γαγε περισσοτέρου; μεγάλου; «νδρκ;. Ούτοι δέ ίσαν 
6 Μιλτιάδ·/ις, 6 Θεμιστοκλί;; και ό Λριστείόγ;;, ών ό μέν πρώτο; 
έθεωρεΐτο ώς ό ικανότατο; στρατκγο;, 6 δέ δεύτερο; ίτο  τοσοΰτον 
δνιμοκρατικο; καί 6·/ιρεύίιΐν τοΰ δ:Λμου τ·ί;ν εύνοιαν, ώστε πολλ.άκι; 
κατ·/;γορ·όθ·/ι ώ ; προσωπολ^πττ,;, καί έφαίνετο μάλιστα ένασμενιζό- 
μενο; εί; τοΰτο* οΟεν καί εί; τύν λέγοντα πρύ; αύτέν, οτι νίΟελε 
γίνει άριστο; ά-ρχων, άν ίτο  μάλλον άμερόλκπτο;, « γέγοιχο, 
τ> είπε, >·ά ι^ω π ν τί τή^ ά[>χ·7)>\ ^-ωρίς >·ά ά/ρε^ηΟωσιν ο ί <ρί·ία 
Λ μ ου  :ζερισσΰτ(ρογ άττό τους ζ^γοιχ. » 0  δέ Αριστείδτς ίτο  το
σοΰτον αύστγιρέ; φίλο; τ·7,; δικαιοσύντ,;, ώστε τ ’ δνομά του καττ,ν- 
τκσε παρά τοί; μεταγενεστέροι; όμώνυμον τοΰ δίχαιος .

Προσέβαλε δέ ή πρώτο όρμτ] τοΰ πολέμου τού; ΕρετριεΤ;, οΐτι- 
νε; άδυνατοΰντε; ν’ άντιπαραταχΟιοσιν εί; τοσαύτα; δυνάμει;, έ- 
κλείσΟκσαν εί; το φρούριον, άλλα μετά επταήμερον ανδρείαν άντί- 
στασιν έκυριεύ6γ;σαν διά προδοσία;, καί ί) πόλι; έπυρποληθνι. Δε- 
σμευθέντε; δέοί κάτοικοι, έπέμφΟκ<τ*ν ώ;άπαρχαί τη;νίκ·/ι; εί; των 
Περσών τύν μονάρχην, οστι; παρά πάσαν προσδοκίαν προσηνέχΟη 
μετά πολλή; πραότητο; προ; αυτού;, καί τού; χατώκισεν εί; την 
Κισσίαν, 2που μετά εξακόσια ετη ενρεν ’Λπολλώνιο;ό Τιανεύ; ακό
μη οίκοΰντα; τού; απογόνου; των.

ο ι  δέ Πέρσαι ένΟαρρυνΟέντε; άπύ την νίκην ταύτην προέβησαν, 
δδηγοΰντο; τοΰ ίππίου, τοΰ άποδιωχΟέντο; τυράννου των Αθηνών, 
εΐ; τά ένδότερα τή ; Ελλάδο;, καί εφδασαν εί; τύ πεδίον τοΰ Μα- 
ραΟώνο;, το έπτά περίπου ώρα; άπέχον άπο τά; Αθήνα;, οπού οΐ 
Αθηναίοι ειχον αποφασίσει ν’ άντιπαραταχΟώσι κατ’ αύτών. Αλλά 
μή νομίζοντε; τον αριθμόν των Ικανόν νά ταχΟή εΐ; πόλεμον κατ 
έχΟροΰ τοσοΰτον ΰπερέχοντο;, έζήτησαν καί την βοήθειαν των 
Σπαρτιατών, οίτινε; έπροΟυμ.οποιήθησαν μέν νά τήν δο>σωσιν, άλλ 
άνεχαιτίσθησαν επί τινα; ημέρα; άπο άτοπόν τινα δεισιδαιμονίαν, 
καθ’ ·?,ν δέν έςεστράτευον πρίν τη ; πανσέληνου. ΑΙ δέ λοιπαί Ελ- 
ληνικαί πολιτεϊαι, τά ; δποία; οΐ Αθηναίοι έπεκαλέσΟησαν, δέν 
έτόλμησαν νά κινηΟώσιν υπέρ αυτών φοβηθεϊσαι τού; Πέρσα;.

Ε ΐ; μόνην έπομ.ένω; τήν ανδρείαν των Οαρροΰντες, συνεσωμάτω- 
σαν οί Αθηναίοι όλα; τά ; στρατιωτικά; των δυνάμει;, συμποσωθεί-



βΒ; εις όέκα χιλιάόχζ άνδρών, και ένεπιττευθτισαν τΐν  στρατηγίαν 
αύτών εις δέκα στρατηγο’̂ ς άλληλοδίαδό/ο); άνχ |Αίαν γιαέρχν δι- 
οικοΰντας τ6 -ττράτευίΑα, Αλλ’ ό Αριστείδης είς τον στρατηγών χ«· 
αύτδς, σ-ονειδώς τδ έλάττω;κα της τοιαύτης διατάξείο:, τ:αρεκίνη- 
σε και του;λοιπούς ν άναΟέσωσι την στρατηγίαν είς ρ,όνον τόνΜιλ- 
τιάδην, ώς τον ίκανώτατον καί έ,ν.πειρότατον πάντων. Συγχρόνως 
δ άπεφασίσΟη έπί κοινού συριβοολίου, διά πλειονοψηφίας ριια'ς αό- 
νης ψήφου, νά |Λην άποφυγωσιν οί Αθηναίοι την ριάχην, άλλά' νά 
κινηΟώσι κατά των έχ6ρών είς τον Μαραθώνα.

Γνωριζων δ ό Μιλτιάδης πόσον ό άριΟαδς των 7?*“ ΐθ)τών του 
ητο ρ,ικρος ώς προς τον τού εχθρού, ήΟέλησε νά καταλά?η καν α
σφαλείς θέσεις, και παρέταξε τδ στρχτευυ,άτου κατά τούς παόπο- 
δας δρους οπού ό έχθρδς δεν έδύνατο νά'τδ περικυκλώση ούδε νά 
επιπέτη έπ ^κΰτδ δπισΟεν* τά δε πλευράτου όιχύρωσε |ν.έ κοραούς 
δένδρων άπδ τδ πλησιόχωρον δάσος. 0  δέ Λάτις  ̂ εί καί εννόησε τδ 
κατάλληλον της θεσεως την όποιαν είχον καταλάβει οί Αθηναίοι 
άλλά θαρρών εις το πλήθος των στρατευριάτωντου, καί υ.η Οέλων 
νά ^ραδυνρ, ριη φΟάτη καί των Σπαρτια-βών ή επικουρία, άπεφά- 
σισε νά συνάψη χ^χσω; την ρ.άχην. Αλλ’ άρια έδό&-η το τηικεϊον 
αΰτης, αντί νά προσρ .̂είνωσιν οί ΑΟηνα'ιοι την έφοδον τού έχθρού, 
έφωρ|ν.ησαν αυτοί κατ έκείνου άκατασχέτως κατά τδ εγχώριον αΰ- 
τοις έθος, και οΐ ΙΙέρσαι, ο?τινες έξέλαβον κατ’ άρχάς την έφοδον . 
ταυτην ώς όρ|Αήν μανίας μάλλον καί απελπισίας, ?ι ώς κίνημα πε- 
ριεσκεμμένης άνδρείας, έγνώρισαν μ,ετ’ οϋ πολύ την απάτην των, 
όταν ειδον των Αθηναίων τον ήρωϊσμ.δν άμαηλθον είς χεΐρας. Επει
δή δέ δ Μιλτιάδης ένίσχυσετάς δύω πτέρυγας τού ς-ρατέύματόςτου, 
άφησας το κεντροντου άσθενέστερον ύιτό τήν όδηγίαν τοΰβεΆΐστο- 
κλέους καί Αρι^είδου, δταν οΐ Πέρσαι νικησαντες καί διαλύσαντε' 
ηδη τδ κέντρον έόίωκον αύτδ, αΐ δύω πτέρυγες, τρέψασαι τδν έχ - 
θρδν, έστράφησαν αίφνης πρδς τά δύω πλευρά τών πολεμούντών 
ΙΙερσών, καί έπέπεσον έπ’ «ύτά. 0  δ’ έχθρδς ήττηΟείς πανταχού, 
έτραπη εις φυγήν γενικήν πρδς τά πλοία, διωκόμενο; ϋπδ τών Α 
θηναίων, οίτινες ένέπρησαν καί τών πλοίων τινά (*). Είς τήν περί- 
στασιν δέ ταύτην μνημονεύεται ή ανδρεία Κυναιγείρου τούάδελφνυ 
τού ποιητοΰ Αισχύλου, δστι; έλαβεν £ν τών εχθρικών πλοίων μέ 
την δεξιάν χεΐρατου, ένώ ήτοιμάζετο ν’ άποπλεύση. ή ;  δέ οί ΙΙέρ- 
σαι τφ  άπέκοψαν τήν δεςιάν, αύτδ; έλαβε τδ πλοϊον μέ τήν άοι- - 
στεράν, κοπείσης δέ καί αυτής, τδ έλαβε μέ τού; δδόντας, καί τδ 
έκράτει μέχρι; δτου οΐ εχθροί τδν άπεκεφάλισαν.

Συνελήφθησαν δέ έκ τών έχθρικών πλοίοιν έπτά, και ές σχεδόν

(')  Όλ. 72, 3. Π. X, 490.
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η ΠΠΙΤόΜΗ ΕΛ.Λ. ΙΠ Ό Ι’.

χιλιάδες άνδρών έφονεύΟησαν έττί τοΰ “ εδίου τ ίς  |ΐάχης, έκτο; τών 
ίτνιγέντων εις τήν Οάλαβίταν κατά τ/ιν «ρυγτ,ν καΐ τών καέντων έν- 
τος τών ιτυρ~ολουΐΛένων πλοίων· έκ δέ τών Ελλήνων επεσον διακό
σιοι (Λονοι περίποο, έν οΐ; και 6 πολέ;ααρχο; Καλλίριαχος, ό δου; 
τίΐν ύπερισχόσασαν ψϋφον ύττερ της [^άχης.

Περί δέ τοϋ ί“ ίοι>, τοΰ πρωταιτίου τοΰ πολέ|Αου τουτου, λέγε
ται ότι Ιπεσεν εις τίιν [χάχην* άλλοι δέ φρονοϋσιν δτι εφυγεν εις 
Ληρινον, όπου έλεεινώς άπέθανεν.

Αυτή λοιπόν τ,τον ή ττεριβόητος έν Μαραθώνι [κάχη, ριία τών 
πρωτίστων όσων διετηρησε την [χνηαην ή ίςτιρία, διδάςασα πρώτη 
τούς Ελληνας νά περιφρονώσι τοϋ Πέρσου ριονάρχου την δυναρί.ιν, 
και νά προριαχώσι γενναίως ύπερ της άνεζαρτησίαςτων, δοΰσα δέ 
είς αυτούς άνεσιν ώστε νά έζακολουθώσι την καλλιέργειαν τών τε 
χνών καί έπιστηικών, αϊτινες έζηυγένιζον καί διεκόσ[Χουν τά ·Ζ0η 
καί τούς τρόπους των, καί έξέτεινον [/.ετά ταϋτα έκεΐΟεντάς εΟεργέ- 
τιδάςτων ακτίνας έφ’ όλης της λοιπής Εύρώπ·/ις.

Επί τοΰ ρι.αρρ.άρου δέ, τό όποιον οΐ Πέρσαι εφερον ριεΟ’ έαυτών 
διά ν’ άνεγείρωοι |κνηρ.ε'ιον τής νίκης την όποιαν ΐΟε&ιρουν βεβαίαν, 
οΐ Αθηναίοι προσεκάλεσαν τον Φειδίαν νά γλόψη εικόνα τής -ηττης 
τών Πεοσών, καί άνέθεντο τό άγαλρια τούτο πρύς αίωνίαν ικν^αην 
τής ικάχης εΐ; τον έν Ραικνοΰντι ναόν τής Χεαέσεο>ς. Μνηικεΐα δ’ ά- 

 ̂ νηγέρΟησαν συγχρόνως, φέροντα τδ κύριον δνοιχα καί τό δνορια τής 
φυλής ένός έκαστου τών είς την (υ.άχην ττεσόντ&ιν, καί έπί τών ριέν 
ένεγράφησαν οΐ Αθηναίοι αυτοί, έπί τών δέ οΐ συριριαχήσαντες αυ
τοί; Πλαταιεΐς, έπί άλλων δέ πάλιν ο: δούλοι, τούς όποιου; διά τό 
κατεπεΐγον τής περιστάσεω; είχον κατατάξει είς τά στρατεύριατα. 
Τού δέ Μιλτιάδου τό όνο;α« έφέρετο είς ίίλων τά στόρ/.ατα, εύφη- 
ριούμενον καί δοξαξόριενον.

Αλλ’ ή εΰγνω;Λθσύνη τού δή;αου πρός τον ένδοξον τούτον στρα
τηγόν ϊ,το ριέν ειλικρινής, άλλ’ όχι καί διαρκής* διότι οί Αθηναίοι, 
πολλά άλλα προτερήαατα έχοντες, ·ήσαν οριως εύαετάβολοι καί 
ζηλότυποι πρός τούς δυναμένους δι’ ίκανότητος, δι ισχύος, ή διά 
δηαοτιχότητος, νά κατασταΟώσιν επικίνδυνοι εις την πολιτείαν. 
Κατ’ αυτόν λοιπόν τόν τρόπον έφέρΟησαν καί πρός τόν Μιλτιάδην, 
όστις πληγωθεί; είς τινα κατά τών Παρίων μάχην, ότε εστάλη είς 
τό Αίγαίον νά ύποτάξ·/ι εκ νέου τάς είς τούς Πέρσας παραδοθείσας 
νήσους, καί έαποδισθεί; έκ τούτου νά παρουσιασθή, ένώπιον τού δή
μου καί ν’ άπολογηΟίι είς κατηγορίαν έπί δωροδοκία γενομένην κατ’ 
αυτού υπό τίνος ΞανΟίππου, κατεδικάσθη κατ ερήμην εΐ; Θάνατον. 
Αλλ’ οΐ Αθηναίοι ένόμισαν αναιδές νά έκτελεσωσι την αόστηράν 
ταύπην άπόφασιν κατ’ άνδρός τοσαύτα την πόλιν ώφελήσαντος, κ 
έμετρίασαν την ποινήν είς πεντήκοντα ταλάντων πρόστιμον, τά



$τ:οϊον [ΛΥ; §υν/;0είς νά πληρώσγ) δ Μιλτιάδγ;ς έφυλακίοΟη, χαΐ άπέ- 
Οανεν δίς ττν (ρυλαχ^ν χ«1 έπειδΐ; δεν έπετρέπετο νά ένταφιασ6·ρ 
τδ σώριάτου πριν τδ πρίστιριον πλτιρωθ· ,̂ ό υΙόςτου Κί|χων συλ- 
λέζαςτχν άναγχίχίανποσότητα βοχΟείρ; των φίλ6>ντου, Ιλαβερ-όλις 
τ·ί}ν άδειαν ν’ άποδώστ, είς τον πατέρα του τάς τελευταία; τιίΛά;. 
Λλλ’ ·/! δόξα τοΰ [/.εγάλου άνδρος έπέξησεν εις αύτδν, χαί μετά πεν- 
τηχοντα έτώνπαρέλευβινοί Αθγ,ναΐοι, έπιειχέστεροιπρδςτνινμνχμγ,ν 
του δεικνυόμενοι, διέταξαν νά ζωγραφΐ®θ·?ί ή μάχ-η τοΰ Μαραθώνας 
ΰπδτοϋπερκράμου ζωγράφου Πολυγνώτου, και όΜιλτιάδχς νά δια- 
κρίνγται έμπρδς των στρατευμάτων όδγγώνχαΐ παροτρύνων αύτά.

Κ Ε Φ λ λ Α Ι Ο Ν  ΐ .

Λ π ο  τον ύ ατάτον  τον Μ ιΛτιάίίον, ά^αγωρήσεω^
τοΰ Ξε'ρζον εχ  τΓις Έ.^Χά^ος.

Εξαγριωθείς δέ μάλλον ?ι ταπεινο)θείς δ Δαρεΐος άπδ τοΰ Μαρα- 
θώνος τγν ήτταν, ήργισε νά έτοιμάζ·/ιται δπο>ς εΐσβάλη 6 ίδιος ε'ις 
τήν Ελλάδα, οτε προς ήσυχίαν τοΰ τόπου τούτου, δ θάνατο; διέ
κοψε τήν έκτέλεσιν των φιλοδοξών σχοπών του. ’Αλλ’ δ υΙός του 
Ξέρξγ;;, διαδεχθεί; τή; Περσίας τον θρόνον, ένέμεινεν εί; τδ ούτδ 
σχέδιον, χαί θριάμβευσα; εις τδν πόλεμον, 8ν ειχεν έπιχειρήσει κα
τά τής Αίγυπτου, Ιπ·5ρ0νι τήν αύτήν έκβασιν τής εκστρατείας χαΐ 
κατά τής Ελλάδος έλπίζων, έίστε έλεγεν δτι δεν ήθελε ν’ άγοράζ·  ̂
πλέον τάς ΐσχάδας, (τά περίφημα σϋχα τής Αττικής), διότι ήθελε 
κυριεύσει τήν επαρχίαν ταύτγν έντδ; ολίγου, καί έχει έδικά; του 
Ισχάδας* ότι δέ κυρίευσα; τήν Ιίλλάδα, δεν ήθελεν απαντήσει ού- 
δαμοΰ πλέον άντίστασιν, άλλ’ ήθελε κατακτήσει τήν γήν δλτιν, όί- 
στε 6 ήλιο; ν άνατέλλη καί δύτ! έντδ; τοΰ κράτους του. Αλλά πριν 
ή έπιχειρισθή εκστρατείαν τοσοϋτον σπουδαίαν, ένόμισεν εύλογον 
νά συμβουλευθή τους προκρίτους των Περσών καί συνεκάλεσε σύλ- 
λιΟγΟν έπί τοΰτο. Καί δ μέν γαμβρός του Μαρδόνιος, γνωρίζων 
τήν έπιθυμίαν τοΰ βασιλέως, καί χαμερπώς κολαχεύων αύτήν, 
έπευφήμγσεν εις τδν σκοπδν τοΰ πολέμου. Αλλ δ θε'ίός'του Αρτά- 
βανος, γέρων έμπειρο; χαί συνετδς, μετεχειρίσθη πάντα τρόπον 
διά νά τδν άποτρέψτι άπδ τήν άπερίσκεπτον έπιχείρχσιν, χαί τδν 
ώαίλτισεν ώς ακολούθως*

«Διά τής άντιπαραθέσεως,ώ βασιλεύ, έναντίων γνωμώνεΰρίσκε- 
» ται ή αλήθεια, καί ή συζήτησις είναι των ιδεών ή βάσανο;. Εγώ 
» δ’όταν ό πατήρ σου χαί αδελφό; μου Δαρεΐο; είχε συλλάβει σκο- 
» πδν νά πολεμήσ·/; του; Σκύθα;, παντί σΟένει προσεπάθγσα νά τδν 
» άποτρέψω, Αλλ’ οΐ λαοί τους δποίους μελετάς σήμερον νά πόλε- 
» μήστ; είναι άτυγκρίτω; τών ΣκυΟών ισχυρότεροι. Καί αν μόνοι 
8 οί Αθηναίοι κατέστρεψαν τά ηνωμένα στρατεύματα τοΰ Δάτιδο;
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» χαΐ τοΰ Λρταφέρνου;, τ ί; έλ“ 'ΐί σοΙ ριένει όταν δλαι αϊ ΐΐίλλ^νικαί 
» πολιτεΐαϊ λάβωσι κατα σοΰ τά δπλα; Καί συ |/.έν σκοχδν ί'/ίΐς  νά 
» [Αεταβ- ς̂ εί; τ·ί;ν Ευρώπην, ζευγνύων διά γεούραι; τον ΕΛλτ,σττον- 
» τον. Λλ> άν οΐ Λί κ̂ναίοι διαλύσαντες τ·/;ν γέφυραν, έαττοδίσωσι 
» ττ,ν έτιστροφ-Λν ρ.α;, τί τότε; Ας ρή έκτεΘώρεν εις τοιουτους 
» κίνδυνους, ένίί ούδέ κατε~είγοντα τινά λόγον έχοριεν διά νά ριψο- 
" κίνδυνευσω[κεν, γ, τουλάχιστον άς άναβάλωρ.εν τό 7τράν*ΑΧ, διά νά 
» τδ σκεοΟώρ.εν ώριαωτέρως. όττοίκ δι̂ ,“ οτε δέ χα'·, άν είναι ή έκ- 
» βασις ττ,ς έττιχειρτ.σεως, δεν Οέλοριεν βεβαίο>ς ζν,υ,ιοιΟνί, ώς έκ τν;ς 
» σκέψεως' διότι ·/) κατάστ:ευσις φέρει ώς έπί τδ πλεΐστον άποτυ- 
* χίαν. Πρδ ττάντων δρ.ο)ς, ώ ΐϊγερ,ών, λάρ.ψις ρ-αταίας δόξν,ς άς ριν; 
» σέ έκ~λτ,ττν)» ένδυροϋ δτι τά ύψνιλότατα δένδρα είναι τά 
'< ΐτρώτα κεραυνοβολοόρενα. Συ δέ, Μαρδόνιε, ό τοσοϋτον έ-ισττεό- 
» δων τάν έκστρατείαν ταύτχν, έστο), οιεΰΟυνέ ττ;ν· άλλ’ άφες τον 
ηΒασιλέα νά ρέντ, εις τγ;ν Περσίαν. Συγχρόνως δετά τέκνα σου καί 
»τά  τέκνα ρου άς δοθώσιν ώς ένέχυρα τής έκβάσεως, και άν ρ.Ιν 
»άζοβ·ρ ό πόλερος ώς ίτρολέγεις, στέργω νά θανατωΟώσι τά έδικά 
»ρου καί έγιο ρετ’ αύτών. Λν δέ ήτττΟώρεν, ώς ττροβλέπω, τέρζε 

* “ λΐρώσνις σ’!» καί τά τέκνα σου τγ;ν τιρήν τής απερισκεψίας

3Γ) ΚΙΠΤΟ.ΜΗ ΕΛΛ. ϋΤΟ Ρ.

;εψίας
» σου. » Λλλ’ ό ρονάρχ·/;ς τών Περσών έρεθιβΟείς κατά των είλικοι- 
νών καί πιστών τούτων λόγων τοΰ γ'έροντος,« Ευχαριστεί, τώ άττε- 

ιλφδς τοΰ πατρός ρου, εί-)> κρίθτ; δργίλως, τους θεούς 0τι ί 
» δερή -/ίΟελες λάβει τήν στιγρήν ταύτκν τδν ρισίΐδν τοΰ αϋίΐάδους 
« σου λόγου. Μείνε δέ ρετά τών γυναικών τάς όποια; όροιάζεις 
» κατά τ-ςν δειλίαν καί άνανδρείαν, καί αυτν; έσται ή τιρωρία σου. 
»Εγ(υ δέ προβαίνω ρ,έ τά στρατεύρατά ρου όπου τδ χρέος καί ή 
>■ δόξα ρέ προσκαλοΰν. »

Αποφάσισα; λοιπόν ούτως δ Ξέρζτΐ; τάν έκστρατείαν, εσπευσε 
καί νά τήν έκτελέσή άρέσιος. Λί δέ προπαρασκευαί του άποδει- 
κνυουσιν όποιαν ρ,εγαλτ,ν ύπόλτψιν είχε περί τής ανδρείας καί τής 
δυναρεωςτοΰ έχ^ροΰ. Καί τά; ρέν Σάρδεις ποοσδι&ιρισεν ώς νενικδν 
όρρ.ν,τ·/·ρ·.ον τών κατά ςνράν στρατευρ.άτων του, ό δέ στόλος διε- 
τάχϋη νά παραπλ,εύση τήν ρικράν Ασίαν καί ν’ άναβ-ρ τδν Ελλή
σποντον. ΕκεΐΟεν δέ διευΟυνόρενος ό ΐέρξκς προς τήν Ελλάδα, διά 
να συντερκ τον δρόρον του, διέτερε τήν Χείσόνν;σον την συνε- 
'Μ.»σαν το ορος τοΰ Αίΐω ρε την στερεάν, καί άποτεινόρενοςπρδς τδ 
. - ~-ος αυτό ρε Ασιατικήν κορποόόηροσύνην· α Αθω, ύπε- 
,-·.,ν.· . αυθκδες ορο;, ρέχρις ούρανοΰ την κεφαλήν σου έγεΤ- 
.· ''·■· ν ήτης νά ρέ άντιτάςης έρπόδια, διότι θέλω σ’ έπιπε-
·'· ,.λ; V. ' , τε κατακρηρνίσ’ εις την θάλασσαν. »

ί · ' - ,  ος τάς Σάρδεις έδειξε δι’άπχνθρώπου πράξεως 
· ·.; .'.ρωρει την παρακοήν, ότε ό Πυθίας, εις τών πλουσιοιτάτων



τ ? ;  κατοίκων, ·τίοσέ93;εν δλου; τού; Ο'τταυροό; του, ουυ.-
ΤΓοτου'Λϊνου; εί; έ/.ατόν Οεκα έκατοααΰρικ 8ρα^[;.ών ττερίτου,^ιάνα 
έςαγοράτη τον υΙόν του, κατατεταγαένον δντα |Αετά των έκττρΧ' 
τε ’.όντίον. ΐδών δέ ό Ξέρζτ,; τύν νεον έ“ ΐΟυ̂ /.οϋντα να οταρβαείν  ̂
οϊκα^ε, δ’.έταζεν ά[;.έτοι; νά θανατωΟΐ, κα’. τύ σώυ,ά του τα·/;0εν 
δίχα νά σττ,Ο·̂  εκατέρωθεν τ ΐ ;  δδού δ̂ ’ ή; διέβ·/ΐσαν τά στρατεόρια- 
τα,ττρο; τροριερύν τ:αρ«^ειγ[Αατισρ.ον ολωντών τολ;Λωντων ν’ άττει- 
Ο- τ̂ωσιν εΐ; τά ; ^ιαταγάς του.

Τό ύέ στράτευαάτου συνέκειτο οΰ ί̂ εκ ΙΙερτών [/.όνον, άλ7.ά καΐ 
έκ Μ'όύων, Λούων, Βακτριανών, Λτσυρίων, Τρκανίο)ν, και έν γένει 
έξ όλων των λαών των εϊ; αύτον άττοκειυ.ένων, τάν δύνααίντου 
(ροβου|/.ένων, τι έτειζητούντων ττ;ν τυ;κρ.α^/ίαντου. Δι·/;γοΰνται δ’ οί 
Ιστορικοί δτι συνετοσοϋτο εϊ; δυο/ έκ«του.[/.όρια άνδρών. (ύ στόλο; 
του ό ·ΛριΟυ.ε·ίτο εϊ; χίλια τετρακόσια είκοσιετττά ττλο'ϊα, έκτο; 
λίων άλύ.ων φορτ-κγών, (γερόντων έζακοσία; χιλιάδα; στιατιωτών' 
ώστε ό όλο; άριΟρεο; τοΰ στρατού γ,το “ ερίζου δύω και ϊ -
κατο[/.[Λύρια τ:ολε[/.ιστών, πέντε δε περίπου έκατοο.αύρια, συναριΟ- 
[Λουρ.ένο/ν και των δούλων, των γυναικών καί όψοπώλων, οϊτινε; 
παρηκολούΟουν πάντοτε τά Περσικά τρκτεύαατα. Καί τοιαύττ ;κέν 
δύναρας, καλώ; διοικου;/.ένγ, έδύνατο νά καδυποτά'η τον κόσαον* 
άλλ ύπέκίΐτο εί; άααίΙεΐ; καί ΰπερόπτα; αρχηγού;, ώστε αί ;κικραί 
(κένάλλά [/.άχιααι Ελληνικαίπολιτεΐαι άντιπαρετάχΟησαν εΐ; αϋτην 
καί την κατετρόπωσαν. Εξεστράτευσε δέ ό Ξέρξη; κατά τη ; Ελ
λάδα;, δέκα ε τ ;  μ.ετά τήν [κάχην τοΰ Μαραθώνα;

Είνώ δ έπεΟεώρει τά ; δυνάυ.ει; του, η,σΟάνθη κατ άρχά; την καρ
διάν του άπο χαράν όγκουριένην διά την μεγάλην ίσχύντου· άλλ’ 
έπανελθών εί; φιλανθρωπία; αισθήματα, έδάκρυσε πάλιν, διαλογι- 
σθεί; ότι έκ των μυριάόιον ολοιν αυτών, ουδέ μία ψυχή ζώσα οέν 
ήθελε μείνει μετά μίαν έκατονταεπηρίδα. Είχε δέ διατάξει νά κα- 
τασκευασΟη γέφυρα έπι πλοίων εΐ; τύν Ελλήσποντον, τύν πορθμον 
οστι; διαιρεί τήν Ευρώττην άπο ττ,ν Ασίαν, καί τοΰ όποιου το πλά- 
τ&; είναι έπτά σταδίων, ή περί £ν αγγλικόν μίλιον. Αλλά διασπα- 
σΟείση; τή ; γεφύρα; ταύτη; άπό τά κύματα, δ Ξέρξη;, τυραννικώ; 
παραφερόμενο;, άπεκεφάλισε τού; έργάτα; ώ ; άν εί επταιον αυτοί 
διά τήν όρμήν των στοιχείων έν πρ ύπεοοψίατου δ’ ήΟέλησε νά 
τιμωρήση καί τήν θάλασσαν, καί έμαστίγωσε του Ελλήσποντον ώ ; 
αύθαδιάσαντα κατ’ αϋτοΰ· έρριψε δέ καί άλύσει; εί; τον βυθόντου 
διά νά τον δεσμεύσνι εί; τά ; διαταγά;του, έπί σκοπώ τοΰ νά έκ
πληξη; διά τή ; τοιαύτη; έπιδείξεω; τού; αγροίκου; λαού; τού; ό
ποιον; κατόπιντου Ισυρεν. Αλλη; δέ στερεωτέρα; γεφύρα; κατα-
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άαέσως, τί> '^τ^ί'τνΜχ $5ίβίίάσ0/; »̂·.’ «ύτ5·?· ή δέ 
διάβατ'.; δι/,ΐΛετίν εζτα ολα; '/ιαερκ; κ*ί έτττά νύκτας.

Λι̂ ,α δί ρ.εταβάς εί; Εΰρώζ·/·,ν 6 Ξέρξ·/ις δίευΟύνΟ’Λ προς τ·>;ν ί:\ - 
λάήα, όεχόαενος πανταχοΰ τϊ;ν Οποταγγ,ν των τόπων δι’ ών διέ- 
€αινε. Κα: αΟταΙ δ’ «κόρ/; κΐ Ελλ/νικαί πολιτεία-., τουλκχ^(5τον αΐ 
μικρότερκι πτοτ,Οεΐσαι άπό τ·};ν δύναμίν του, ίιπετάγτ,σαν κατ’ άρ- 
χάς προσκλτ,Οεΐοαί. Μόναι δ’ αΐ ΑΟτ,νκί καΐ τι Σπάρτη, αΐ δύω ένδο
ξοι αΰται δημοκρατίαί, έδείχΟηοαν άνώτεραι φόβου, και εύγενώς 
«πορρίψασαι πάσαν πρότασιν, έπέμειναν είς την γενναίαν άπόφασιν 
να πολεμησωσι τόν είσβάλλοντα έ;/'Θρδν, καΐ 9ι νά διασώσωσι την 
ελευθερίαν των η νά συνταφωσι μετ’ αύτίς. Διά τοϋτο άμα ό Ξέρξη; 
ηρχισε προπαρασκευαζόμενος, ηρχισαν καΐ αύται νά διαθέτωσι τά 
πάντα πρός άμυναν, καΐ διά νά πληροφορηθώσι περί τοϋ άριθμοϋ 
καΐ τοϋ είδους των Περσικών στρατευμάτων, έπεαψαν κατασκό
πους εις Σάρδεις, τούς όποιους κατανοήσας και συλλαβών ό Ξέρξης, 
αντί νά τούς τιμωρηση και νά τούς κρατησγ παρ’ αύτώ, τούς διέ- 
ταςεν έ ;  εναντίας νά περιέλΟωσι το στρατόπεδόντου, καί έπανελ- 
θόντες εις τήν Κλλάδα νά έκΟέσωσι πιστώς δ,τι είδαν. Λλλ’ ούδ’ 
αΐ γιγαντιαΐαι τοϋ έ̂ θ̂ροΰ δυνάμεις, οΰδ’ ή υποταγή των ύποδεε^έ- 
ρων πολιτειών έξέπληξε τούς Αθηναίους καί Σπαρτιάτας, άλλ’ άπε- 
φασισαν συνηνωμ.ενοι ν άντιπαρατα/θώσι κατά τοϋ κοινού εχθρού, 
καί με στράτευμα σ’ϋμποσωθέν εις ενδεκα χιλιάδας καί διακοοίους 
ανόρας, νά πολεμήσωσι τά έκατομμύρια των Περσών.

Σκεφθέντες δέ νά διορίσωσι ς·ρατηγον, φρονίμως έξελέξαντο τύν 
Θεμιστοκλεα, τον ίκανώτατον των Κλλ.ηνων αρχηγών μετά τοϋ 
Μιλτιάδου τύν θάνατον. Μετεκάλεσαν δέ συγχρόνως καί τον Αρι- 
στειόην, δστις ην έςωστρακισμένο; δι’ ένεργείας των έχΟρώντου, 
καί ιδίως τοϋ Θεμιστοκλέους κεντ(ι>μένου ύπο μικράς ζηλοτυπίας 
περί πρωτείων, όλεθρίου εις τά συμφέροντα της πατρίδοςτων. Ενώ 
δ έγίνετο ό εξοστρακισμός του, χωρικός τις αγράμματος δούς είς 
τον Αριστείδην το όστρακον, τον παρεκάλεσε νά γράψ·/; είς αύτο το 
Ανομα Αριστείδης. Επειδή δέ Οαυμάσας αύτος τον ήρώτησεν αν δ 
Αρι^είδης ποτέ τον έβλαψε' α Δεν μ’ έβλαψεν, άπεκρίθη δ χωρικός, 
»ούδέ τον γνωρίζο)· άλλ’ ενοχλούμαι νά τύν ακούω παντοΟ καλού- 
ημενον ύίχα ιον . » Τότε ό Αριστείδης ελαβε σιοιπών τύ Αστρακον, 

εγραψε τ  ονομάτου, καί άπηλθεν είς την εξορίαν, ευχόμενος είς την 
πόλιν νά μη λάβη ποτέ αιτίαν νά έπιθυυ.ησ·  ̂ την έπιστροφά,ντου. 
Λλλ ό Θεμιστοκλής, γνωρίζων την έξοχον τοϋ άνδρύς Ικανότητα, 
καί θέλων νά ώφεληΟη άπύ τάς συμβουλάς του, έπεθύμει την έπά- 
νοδόντου τώρα, δσον άλλοτε είχεν έπιθυμησει την έξορίαντου· καί 
οί δύω δέ μεγάλοι ούτοι άνδρες, λησμονοϋντες τάς έχθροπαθείας
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χαΐ διχονοΐίί;των, άπεφά-τί-Γχν νά ^υνενώσωσι τάς δυνάν-εεςτων 
ΰιτέρ της κοινής (τωτηρίας.

Εννοών δ’ δ ΘεΐΑΐστοκλής δτι ΐδίοις έδύναντο νά ίσχυτωσιν αΐ 
ΑΟηνχι διά Θαλάσσης, ένηρ'ρισε νά ναυττηγηΘώσιν έκατδν τρι/ρεις, 
καί κατέβαλε πασαν φροντίδα ,ύ·τέρ τ?,ς βελτιώσεως του ναυτικοΰ, 
ώφεληΘείς άπδ ττρο'ϋϊτάρχοντα χρτ,σσ.δν της Πυθίας είπουσης, οτι οί 
ΑθηναΧοι ηθελον νικήσει πολεριοΰντες Ιντδς ζυλίνων τειχών. Αλλά 
καί οί Λακεδαισ.δνοι έτερτ-ελήθησαν ούγ ήττον τδ να'^τικόντοιν, ώ
στε κατά τήν εισβολήν τοϋ Ξέρξου είχον οΐ δύω σύμμαχοι στόλον 
έκ όιακοσίων όγδοήκοντα ττλοίων  ̂ διοικούμενον ύη:δ τοΰ Σπαρτιά
του Εδρυβιάδου.

Μετά ταϋτα δ’ έσκέφΟησαν περί του μέρους οπού κατ’ άρ̂ ά̂ς &- 
μέλλον V άντικρούσωσι τον ΙχΟρδν, καί μετά τινας συζητήσης έξε- 
λέχθη τδ στενόν τών Θερμοπυλών, κείμενον ΰπδ τδ όρος Οίτην, 
αντίκρυ τής Λαμίας, διαιρούν δε τή.ν Λοκρίδα τής Θεσσαλίας, καί 
πολλαχοΰ άφΤνον είκοσιπέντε μόνον ποδών διάβασιν μεταξύ τών 
βράχιον της Οίτης καί τοΰ παρακειμένου βάλτου, δστις τότε ητο 
μεγαλύτερος άφ δ,τι φαίνεται σήμερον. ΕνετπσττύΟη δέ ή Οπερά- 
σπισις τοϋ στενού τούτου, λαβόντος τήν επωνυμίαν άπδ θερμά τινα 
υόατα τά δποία εκεί άναβρύουσι, καί κλεισμένου διά παλαιού τεί
χους, εις τον Λεοινίδαν, ένα τών βασιλέων τής Σπάρτης,έχοντα ΰπδ 
τάςδιαταγάςτου Βς χιλιάδας άνδρών, ώντριακόσιοιμέν ήσανΣπαρ- 
τιάται, οΐ δέ λοιποί Βοιωτοί, ΚορίνΟιοι, Φωκελς καί άλλοι σύμμα
χοι. ο ι καταλαβόντες δε οΰτοι τήν θέσιν τών Θερ|/.οπυλών, δεν ή- 
γνόουν δτι σωτηρίας ούδεμίαν είγον έλπίδα, άλλ δτι έμελλαν νά 
θυσιασΟώσι διά ν’ άναχαιτίσωσι τον έχθρδν, καί νά τώ διδάξωσι 
τί έστιν Ελληνική ανδρεία. Καί έκ τών χρησμών δέ αυτών έγνώρι- 
ριζον δτι ήσαν προωρισμένοι είς θάνατον, διότι είχε πορ^^ηΟή εις 
τούς Ελληνας, δτι διά νά ΰπερισχύσωσιν ήτον ανάγκη ν άποθάν· .̂ 
είς βασιλεύ; έκ τών ΐίρακλειδών,καί δ Λεωνίδας μετά χαράς προσ- 
εφερεν έαυτδν πρόθυμον Οΰμα ύπέρ τής πατρίδος του.

Συγχρόνως δ δ Εέρξης προϋχώρει μετά τών αναρίθμητων του 
στρατευμάτων, τών όποίων ή μόνη δψις, ώς ήλπι^εν, ήθελε κατα- 
πλήξει τούς Ελλ.ηνας καί καθυποτάξει αυτούς άναιμωτί. Αλλ’ έξ - 
επλάγη μεγάλως ΐδών δτι δλίγοι τινέ; απονενοημένοι έφαίνοντο 
άπόφασιν εχοντες νά τώ  διαφιλονεικήσωσι τήν δίοδον τών Θερμο
πυλών. Καί κατ άρχάς μέν, μή πιστεύων δτι ήΟελον έμμείνει είς 
την άπόφασιν των, τοΐς έδοσε τεσσάρων ημερών προθεσμίαν διά νά 
σκεφθώσι περί τοΰ κινδύνου των, νομίσκς οτι θέλουσι φρονίμως 
άπομακρυνθή. Αλ.λ’ δτε είδεν αύτούς αμετακίνητους, έστειλε νά 
τοΐς ζητήσή τά δπλα. Αλλ’ό Λεωνίδας « Ελθουν λάβε» τώ  άπεκρίθη 
με Σπαρτιατικήν βραχύτητα καί ύψηγορίαν. Είπόντων δέτινων δτι
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*0 ΕΠΙΤ0Μ11 ΚΛΛ. ΙΪΊΟ Γ .

6 άρι(Ι|Λος τών Ιΐε^σών είναι τόσος, ώστε τά βέ̂ ·/) των Οέλουσι οχο 
τίσει τον ίλιον, βεστω, ά“ εχρί9·/; ό ίτταρτιάττις Δι^νεχ^ς' θά πο>ε- 
[Λώ|Λεν ΰ"ό σκιάν. τ>

ύ  δε Ξέρζτ;; τταροζονΟεις από τους σαρκασριού; τούτους, επειχψε 
τους Μγ,δου; διά νά συλλάβωσι τοίις Ελλ·/ινας χαΐ νά τους φέρωσι 
δεσριίους έυ.πρός του. Αλλ’ άπεκρούσθγσαν ριε [Λεγίστγν φθοράν, 
άποδείςαντες οτι γταν ριέν άνθρωποι πολλοί άλλά άνδρες ολίγοι. 
Μετ’ αυτούς δε έφώρ^ .̂γσαν οΐ δεκακισχίλιοι ΙΙέρσαι, οί Λ β άτατο ί  
καλούαενοι, άλλ’ άπέτυχον ώς καί οί Μηδοι, και κατά τον τρόπον 
τοΰτον οί Ελλγνες διεττ,ργσαν τγν θέσιν των επί δύω ήριέρας καθ’ 
όλου τοϋ στρατεύριατο; των Περσών, και ν,θελον πιθανώς έριμείνει 
εις αυτήν πεοισσότερον άκόμπ καιρόν εάν δεν έπροδίδοντο ύπό ^1α- 
λιέως (*) τίνος Εφιάλτου καλούμενου, οστις αύτομολτ.σας πρόςτούς 
Πέοσας, ώδήγγσεν είκοσι γιλιάδας αυτών δΐ άγνωστου τίνος μονο
πατιού τής Οίτ/ις, και τούς έφερε πέριξ των Θερμοπυλών,

ΐδών δέ ό Λεωνίδας τον εχθρόν κατέχοντα τάς κορυφάς, καί έν- 
νοτ,σας ότι ή θέσις του δέν έούνατο πλέον νά φυλαχθή, τους μεν 
άλλους συμμάχους άπέπεμψε διά νά συντελέσωσιν αλλαχού εις τής 
Ελλάδος τήν σωτηρίαν. Είς εαυτόν δέ καί τούς Ιπαρτιάτας του 
δέν έπέτρεπον, είπεν, οΐ νόμοι τ ις  πόλεώς των νά φύγωσιν, άλλά 
τοΐς έπεταττον καί θντ,σκοντεςνά δοζάσωσι τήν πατρίόατων. Λπο- 
πέυιψας λοιπόν ούτω τούς λοιπούς Ελλκνος καί μείνας μετά μόνων 
τών τριακοσίων Σπαρτιατών, καί μετά τινων Θεσπιέων καί Θη
βαίων, όλων μόλι*χιλίων άνδρών, φαιδρώς προσεκάλει τούς οπα
δούς του νά προπαρασκευασΟόύσιν είς τόν θάνατον, « Συστρατιώται, 
ολίγων, άς γευματίσωμεν χαίροντες, διότι τό εσπέρας θά δειπνή- 
η σωμεν μέ τόν ΙΙλούτωνα.» Οί δέ στρατιώται άκούσαντες τήν 
άνδρικήντου πρότασιν,άνεβό/,σαν ώςπροσκαλούμενοιεις συρ.ποσιον, 
καί άπεφάσισαν έκαστος νά πωλήσ·/) άκριζ'ά τήν ζωήν του είς τόν 
εχθρόν.

Αμα δ’ έπήλΟεν τι νύξ, οί ·̂;λλ·/;νες έπεπεσαν κατά του έχΟροϋ, 
μόνον σκοπόν έχοντες ν’ άποθάνωσιν ένδοζον θάνατον. Είφερον δέ 
τρόμον είς τύ στρατόπεδον τών Περσόίν, μή δυναμένων νά ΐδώσι 
τόν μικρόν άριθμόν των, καί όρμήσαντες είς τάς σκτνάς προύχωρ·/) · 
σαν μέχρι τής τού Βασιλέους, όπου παρ ολίγον ήθελον καταλάβει 
τόν Ξέρζγν. Καί έπί τινα μέν καιρόν τό σκότος γύςανε τής σκτ,νής 
ταύτγς τήν φρίκην, οτε οί Πέρσαι βιαζόμενοι άπό τας μάστιγας 
τών ηγεμόνων των νά προχοιρώσι, μή δυνάμενοι δέ νά διακρινωσι 
τούς φίλ.ους καί τούς εχθρού;, έπέπιπτον οί μέν έπι τους δε, και 
πλήθος πολύ έφονεύετο, οΐ δέ Ελλ.ηνες πανταχοΰ έθριάμβευον. Λλλ
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α 'ν ΐ  έοώ τίτ: το ττεϊίον τ .; ;  ^.^χν,ς, τότε 
^  4ΐ.ιπ-·.7::.ιν ει,ϊον οΐ Π οτχι τ·εο α!·'·;τνιτα τ'·̂ ν Κλλ-ίν.ον, οί όποιοι

λοί έπΙ τωροό Περτικων πτω;Λάτο>ν, ;χτλ;λ0 ™  άνό' £ Γ ά ο έ ν Ϊ ;  
ρ.εΟ έ;:υτ:υ ;, χ*1 δόξαν «Ιωνίαν εΐξ τ.'.ν πατρίό'ατων. Ε ί; δ 'έχ τ.Λν
π,-:οτ^:ν επε:εν '. ΛοιονίΛα;, καϊ α; άνδραγ.τΟί;:.. τΰν περί τό 7

φτ,ς. ΐ:·ίρέ ·,ι ·'>, ;λ'.τ  : τ ’Λν '.χτ,ν --όζι/,ι.ίν^.  ̂
κκΐ ',τρό; υ-ριν πρ-, -/;λώΟ·,ι ύπ'. τ-,Ι βα-'.ζοο'.
Λ ό. δέ ο,όνο.. Ο ,λ ,ν ε: ϊιετώΟ,ταν, δ Π ιντ-'τ,; .  
κειί ες ·ζ·’ι-::Γ;ν ό αΐν, ;'.ί, δοντΟ,'·,; ντ όπ-.ρ/.ί-·,···; τν;ν γενιχγ̂ ν ,ν» :̂- 
φρόνχ. ·̂.. τ,:.ν συ/.π^.τΛντοο, εγ:·.ετο ^Ιτόν.-.ρ, δ ίέ  έξν,γόρα« 
ττν απολετ ειταν τιρ ,ντοτ ?γ· Λ··.;«ΐΑεν-? άνόρΓ-ωε ε·; τήν «ά·/·Λν 
των Πλατχ'.ίίν. Οι ί έ  ):ερ -χ. λ.νετ;:-. ο-: ιέπώλεΓαν ε-5 τίν  π ε- 
ριστκτιν τζύτην εϊ/.οτ; περίπου νι'ιάδα.-. εν α.· κχί 3όω ά^ίλφοό' 
τοΰ Ξ :. '-ν .  · ·

Ττ,ν ο’ :;·-··;·/ ήπέραν τήί ράχν;; των Θ-.ραοπνλών ^τ'ε-ρορίβνι 
καί •.κυρ'.αχία γ.ετα'ό των ΐ'.λλ·/ιν;κ:όν χτίΎίει :;χόίν πλοίν'· είξ το 
όρτε;ε-:τ6ον 'γόν: :·ερ-.χ,«ριον), «χρ,.,τ^ιον εί· τίι ίεκτ-··.ν -  εο-  
-νο.α;, ;.«< οί ί-,λλϊ,ν;-; όπό τον 1·”,̂  οόιάό'νιν κ τ; ' ;·Λΐ(ττ',:α£α -ίΐά  - 
κ·.ντϊ;ιένί.ε5τ:κ  : πλ-ΐκ --υνέλ'ίβ ν ,'; έό/Ρι- :ίν-όν ; όνίο,/.ή- 
κοντα έ.ίίωξαν εΐ, τ πέλτνος, '.'πον όπ^ ^ΐ,; τν.-;ο ·.· ■;'·νδων-Λ'-'ν-
πα, τα ρ ν  έ'.••οίτ',.-τ;;·.·, τ ι  τυ··ετρί|·;τ,: ;·/ε;,· τ-,’ 

ό  δέ ί ε ϋ ΐ α ' ά ;  τα  στενώ, δεν εορε πλ.' ·.■ τιν 
άντιπαραταχίΐή κ .τ ’ αότοΰ εΐ' τά  πεδιν' ο.λ ·/·
«;Λέτω; προ, τά; Λό·.ίνα;, χκΟ’ ιον είχενόαόσ ι έ;0·:; 
θεό  Οε;.Μ.·τ.,κλί; ( ' )  :'τι οΐ ],λ).γ,νε;'άπε 
καί έγκατέ?.ιπον τ.ίι; Αόήνχ;, ·}, ί ε  όπ* · .1»  ;; τ ,. 
το.· άδόνα-Γ';, προτ:.τώύ·/;σε ό;ά π;νΓ'.·’ . πν ·αν·,·.ε:
σμών καί ώαοαά - ..ν, νά πείσ^ 'Τ ' ;  '̂ ορι.· ' '
ρνσ.ν α ΰ τ · ; · , . - κ -ί τ-Λ; ντο

ψ-σν;σ..., ιττε τ, αεν πόί ν; ν.» πχρακ .τ λ .·;, 
νάνττν τκό.ιοογον, ο.,-επώτ-.ικοΐ',λ-.ι, ί 
να έπιβώσιν εϊ; τάς τρί'όρε·;. Κ,ζΙ οί |..έν 
απεπλευσαν εϊ; τ;>ν 51αλ:;αί·.α, ς* δέ γερί 
πζιύ'ια κατέ·ρογον εϊ; τ/,ν 'ι, ,.ζί,να, τό ; όπ ·ί ·; ο'. ..
τί(κω; τοό;ύπεδέ/_0·,;τκ>. ί..-;..:ι .'ί; τ ' ;έ'···· ·-·
τή; πόλεω; εί; θα .ρ.ατν,ό·; ία'; τ·/·,ν τόλο.γ 
χτον^ιά τά } ά ; · , ί  Μ ί Γ·,·,; έν.ί ··,;«λ.τ,».ούς τϋν /:', 
να:κών και παιδ-.ω·., >. :1 - γειόν .·' ,ν 8το· σίν ;5 '

α,. δίνο'ίυνΟη



τ ί ;  ΛΛίΑίαζ ν’ άΛθλουΟ:̂ ισωΐ7ΐν. Ε-ροξένουν δέ λύ·τ:τ,ν και ελεο; καί 
τα ϊΐαερα καΐ σίντρο^ρα ζώα, προβακολονθοΰντα τού; τροφεΐςτω'* 
|/.ε φωνάς καΐ ρ-ε πόθον. Και Ιστορε'ϊται αάλιιττα ότι δ σκύλο; τοΰ 
ΞανΟίππου, πατρο;τοϋ ΙΙερικλέου;, πτ,δτ,σα; εί; την θάλασσαν κα
τόπιν τοΰ κυρίοοτον, παρέπλευσε παρά την τριηρη, και φΟάσα; είς 
την ϊχλααινα έρρίφΟη εΐ; τδ παραθαλάσσιον και άπέΟανεν.

Οί δ’ δλ(γοι εΐ; Αθήνα; δια|χείναντε:, έκλείσΟησαν εί; τ·φ  άκρό- 
πολιν, καί πε:ιετεί/ισαν αΰτην [χέ ξύλα, νο{ί.ίζοντε; ότι πληροΰσι 
τοΰ χρησαοΰ τό γρά;Ααα. Μετ’ ολίγον δ’ έφάνησαν οΐ Πέρσαι, καί 
[Λαταίω; ^ητησαντες νά το"!; παραδοΟγ ή άκρόπολι;, τηνέκυρίευσαν 
εξ εφόδου, καΐ όλου; τοΰ; έν αύτγ έΟανάτωσαν, τά δέ οίκοδθ[Αηαα- 
τ ά τη ; κατέστρεψαν δια τοΰ πυρό;.

Λλλ’ οϊ σύ'Λααχοι έγκαταλείψαντε; τά ; Αθήνα; εΐ; τοΰ έχΟροΰ 
τήν λύσσαν, δεν ηΟέλησαν νά τβν άφησωσι νά έπεκταθφ έπίση; και 
έφ’δλη; τή ; λοιπή; Ελλάδο;, τειγίσαντε; δέ τον ϊσΟρεύν τή ; Πελο
πόννησου, ένεπιστεύΰησαν την ΰπεράσπισιν τής όχυρα; ταύτη; Οέ- 
σεο>; εΐ; Κλεοαβροτον τον αδελφόν τοΰ Λεωνίδου. Και εΐ; τοΰτο 
|αέν όλοι σ-υνεφιόνησαν. Αλλ’ ώ ; προς τάς ναυτικά; κινήσει; διεφώ- 
νουν αεταξύτων, διότι δ ρ.έν Εύρυβιάδης έπρότεινε νά πλεύση ό 
στόλο; ποδ; τον ϊσΟαδν, όπου συνήλθε καί τδ στράτευμα τής ξη
ρά;· ό δέ θερ,ιστοκλή; εΐχεν ιδέαν έκ δια|υ.έτρου άντικειριένην, φρο- 
νών όλέΟοιον νά εγκατάλειψη τήν τοσοΰτον κατάλληλον Οέσιν τή; 
^αλαο.Ινος, όπου ευρίσκετο" διότι, ελεγεν, είς τά  στενώ[/.ατα, τά 
όποια κατεί/εν δ Ελληνικό; στόλος, 6 ύπερέχιον^άριΟριο; των Περ
σικών πλοίων δέν έδύνατο νά τον ρ,άψη· ότι δ’ ό στόλο; των Α
θηναίων είναι ή ριόνη έτι [̂ .ένουσα έλπι; εϊ; αυτού;, καί δέν έπρεπε 
νά θυσιάσωσι και τοΰτον εί; τού; εχθρού; δι’ άγνοιαν καί ίσχυρο- 
γνωιαίαν. Π; δ’ έλεγε«ρκΰτα, ό Εϋρυοιάδη; έκλαβών ότι οί λόγοι 
του αυτόν άπέολεπον, καί παροργιστεί;, υψοισε τήν ράβδον νά πα- 
τάξη τον θεριιστοκλέα, άλλ’ αύτδ; τδν εΤπεν άταράχω;, «Πάταξον 
ριέν, άκουσον δέ. » Γ-)αυ|ΐ,άσα; δ ό Εύρυβιαδη; τήν πραότητα^ τοΰ 
Μεαιστοκλέου;, και- φοβηθεί; |κή έγκαταλείψαντε; αυτού; οί Αθη
ναίοι άναχωρήσωσιν, έπέίσΟη καί άπεφάσισε νά {κείνη περΐ|κένων 
τδν έ/ΰρικόν στόλον εί; ϊαλαιχϊνα. Καί ούτω; οριω; φοβού;Λενο; ό 
Ηευ.ιστοκλή; [λή (Λεταβάλωσιν αύίΐι; γνώρ,ν οί σύαααχοι, κατέφυ- 
γεν εί; στρατή-γτ,ο.α επιτήδειον, καί επεριψε νά ειδοποίηση το·/ 
Ξέρξην, ότι οί σύυ.{Ααχοι ήσαν ήδη σ-υνηγαενοι εί; ίίαλαΐΑ'ϊνα, άλλ 
έ ’Αΐλέτων νά φύγοισιν έκείΟεν,καίοτι ΐ./ τού; προσέβαλ.λενένω έτέρ- 
ποντο καί ησαν {/.ακράν των πεζών, ήΟελεν εύκόλω; καταστρέψει 
τήν ναυτικήν αυτών δύναΐΑΐν. Εκλαβών δ’ ό Ξέρξης ώ ; φιλικό;  ̂ το 
μήνυαα, διέταξε νά πολιορκηΟή ή Σαλα{Αΐς διά νυκτδς, διά νά ρ-ή 
διαφυγή κάνει; των Ελλήνιον.

^2 ΚίηΤΟΜΙί ΕΛΛ. ΙΣΤΟΓ.



Κνω δέ ταΰτα έγίνοντο, ό Λρισ7$ίΧ·/·,ς, δ^τις [Λ'.κρδν σώ[χα στρχ- 
τευαάτων διώκ$’ έν Λϊγ(ν^, έννο·«σχ; τοΰ Ξέρςου τδ κίν^αα, καΐ 
άγνοών τ·/;ν αιτίαν αύτοϋ, έρρίφΟτι εί; τ:λο1άρ^ον, καΐ διέττλευσε διά 
νυκτδ; δλον τον εχθρικόν ^δλον. Ελθών §έ είί τάν σκηνην τοϋ Θε- 
μ-ίττοκλέους, α έάν ε’ίιΑεΟα, τ<Τ> είπε, φρόνιμοι, ώ Θεμιατόκλεις, ας 
άφτ,τοψ-εντοΰτεΰΟεν τά ; παιδαριώδεις και ματαία; φιλονεικίας μα;, 
και μίαν μόντιν άμιλλαν ευγεν^ άς εχωμεν, πώ; νά σώτωμεν την 
Ελλάδα. Σύ μέν διοικεί ώ ; ς-ρατηγδς, εγώ δέ σέ ύττηρετώ συικβοο- 
λεόων. » Μετά δέ ταυτα τώ έςε^εοε την στάτιν τοΟ ^δλου, καΐ 
τον παρεκίνηοε νά συνάψ-ρ την ναυμαχίαν άνευ άρ·^οπβρία;. ό  δέ 
Θεμι-ς-οκλ^ς Οαυμάτας τοΰ άνδρδς τον όποιον εΤχεν έςο^ρακίοει την 
καλοκαγαίΙιαν, συγκατενευτε προΟύμω; εΐ; δλας τά ; προτάσεις καί 
είς τά σχέδια αΰτοϋ, και τον ειδοποίησε περί τοΰ 7 ?*'Τ^γηρ.ατος 
τη ; έκουσίου πολιορκίας τοΰ στόλου. Αμφότεροι δέ παρεκίνησαν 
του; λοιπού; αρχηγούς νά συγκατανεύσωσιν εις την ναυμαχίαν, 
καί οί δύω στόλοι προητοιμάσΟησαν.

Περιείχε δέ δ μέν Ελληνικό; στόλος τριακόσια όγδοηκοντα 
πλοία, ό δέ Περσικός ύπέρ τά χίλια. Αλλ’ άν καί ισχυρότεροι 
των Ελλήνων κατά τόν αριθμόν και τό μέγεθος των πλοίων, 
κατα την τέχνην δμως καί τήν γνώσιν των μερών οπού έναυμά- 
χουν, ήσαν οί Πέρσαι πολύ άσΟενές-εροι. ϊδίως'δέ έξεΐχον οί Ελ
ληνες κατά των αρχηγών των τήν Ικανότητα, τοΰ τε'Εύρυβιά- 
δου, δστις ητο τοΰ στόλου διοικητής, καί πρό πάντων τοΰ Θε- 
μι-οκλέους, δστις διεύΰυνε πάντα τά κατ’ αυτόν. Φαίνεται δέ δτι 
έγνοιριζεν ουχ ήττον καλώς τούς καιρούς ή τούς τόπους, καί ή- 
ξεύρων δτι περιοδικός άνεμος πνέει καθ’ ήμέραν εις τόν πορθμόν 
τής Σαλαμινος άπό τό πέλαγος, ανέβαλε την μάχην μέχρι; δτου 
ό άνεμο; ήγερΟη λαμπρό;, καί τότε εδοσε τό σημεΐον, καί τών 
Ελλήνων τά πλοία προύχώρησαν έν καλή τάζει.

Και κατ’ άρχά; μέν οΐ Πέρσαι, ^καχόμενοι ύπό τά όμματα τοΰ 
βασιλέω; το>ν, δστι; έπεκάΟητο έφ ένό; ακρωτηρίου τή ; Λττικήί 
και έιτεσκόπει την ναυμαχίαν, ήγωνίσΟησαν μετ’ ανδρεία;. Αλλά 
τό θάρρο; των ένεόοσεν άμα ή μάχη έζήφί)η καί έγνο^ρισαν εί; 
ποιαν κακήν Οέσιν εύρίσκοντο, διότι δ'ανεμο; προσβάλλων τά ύψό- 
ροφα καί βαρέα πλοΐάτο^ν, ώδει αυτά εϊ;' ·άς 
τά έφερε_πλάγια προ; τά ; Ελληνικά; τριή-;ι; 
τικώ;. Ετράττησαν δε είς φυγήν πρώτοι μεν οί Ιιυνει 
δε οί Φοίνικες καί οί Κύπριοι έρρίφΟησαν εί; άταζίαν μεγίστ/,ν. 
δ Αρτεμίσια, ή βασιλί; τη ; Αλικαρνασσού, έλΟοΰσα μετά πέν 
πλοίων εϊ; βοήθειαν τοϋ βασιλέω; τίϋν Ηερσών, έπο/.έάησε μέ τι 
σην άνόρειαν, ώστε ό Ξερςη; άνέκραζεν, δτι οί άνδοες έπολέμησ: 
ώς γυναίκες, καί αί γ’υναϊκε; ώ; άνδρες. Αλλ’ ή σύγχυσι; τοΰ !1ε;
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/ά;Οαλάσσα; καί 
ρχΟ’Λΐνα; όεμη-



τικοϋ ς-όλου δεν
;

ο Οερχττεί;.·;··/, δέ ι̂ υγ·}; νενιχη,
νί πλεις-οι δε σ·̂ νελ·ή9 0 ■/;σαν, χαι ύπερ 

.V, δε \ν.τ.% 0Λ« χατεσ>ιορ-ί5θ·.:σ.4ν 
ΜεΓ:' δε τί;ν ναυ[Ααχ;αν τανΤΥιν ν-τ :̂ άΓεδτ ό>ϊΟρι,··>τέρίί εϊςτοδ; 

Ιΐέετας ι;·ρ’ δλκ; τ·χ' -:̂ ο .ύτ·:,ς ·ίττιί;.τον έν Ελ/^δ;, ό «>£ρ.ιητο· 
:Λϊ,; επρότεινε νά '.·■',V γ ί νρ;;· α:ΰ ι.Λλγ,'ίττ' ν̂ι
νχ σ'Λλ^βωσιν, ώς έλεγε, ττ,ν Λ-(αν έν τ?; I
Λί.-Τίίϊν,ς γ.ν  ά·:;έτρενιν ί
νος εί; τ.',ν Κλλ.ίδα ·η ά·;τεΛ: ';ο ε ;ύ τ,υ  •••τ^ατεήχατο; (·.·'; 6υν;;-

- έ £7.1 : έτ;:;'.γΕ -.'έ εί όττ.ι-.',ΐΓ,; τέν ίερξτ,ν

ΪΠΙΤΟΜΙί ΕχΥΛ. χ':ΤΟΡ.

^.αρο;, κα] 
τλν ί'λλ ■'

•,οϊ.νείς, ΧΊΖ/·· ■!.€% διά τ.-ίχους. χ 
>ν Λ ίττ^ιν Γ

ϊ 'ΧΧ'Γχλείγ'Χ, -ϊί 
·;; γιλκι /χςτ'ον ;γ ίττ^ιν “ ρχτιΜτών'.υ 7, ^ένι 

τδίτον έτ:1 Γ κ ν : ; ' χ χτα κττ,^ εε};, δσο" δικ νχ έ·;χ<ε·ραλίσ7, -ϊτ.ν φυγ.έ ■ 
·-<·-■, ϊ'ζτ.ΐ'ί'τ. νέν Ιιλ/, '.'Γτ.χ,ντον. Ε κεί δ’ εϋρών τ·ί;ν γεγυρχν 
κχ-.-ε-τ  ̂'χρ.[λ;νίν ύτδ τ ϋ · ι κ7;χάτ')ν,·/ιναγκΛ7ΰ·.τ ■.■λ διχίΐέπί [-κραΰ

Κ Γ .'ί ’Λ .νλΙΟ ΐν  Ι ί ' .

-!/.τύ Ε<,ς ί .· ·ε;̂  ’ ν̂ 7ΐ·” 'η\ον "■'τ ' .Ζ .
/ί,·ν;χ·τ,,, ι·;τδ.^ ;Γ;·;·7,γ.

II γχρ* :'έ τέίν ΐ;λ/.·.·ν'·.·' δι.': τ·,',ν έν Σαλαρ.’.νι νίκν,ν ί,-το ;χε·->- 
λη, καί ουνελΟόντε; 'ιχ νά \./;γ·/;οο;·.νε'.σι ν,.·:αΓ7<;εν ει; 7·.·,·
μ-άχ/,ν, εκαστ':  Ικν,ρν'ε ίτ.ώτον ;.·.έν έχυτνν κχτκ ττ;ν άνδρε^-, 
δεύτερον δέ τον ·'ε7.·.ττοκλε.<, άτε·.'':ιχνύοντε; ούτ .τι ή τ ο ίώ  
οντ’. '̂.ίον ·;:^'ώτο;. υί υε Σττα; τ'χται, -ρέ .̂^ντέ-' έν Ορίία'.· > εϊε 

:ν, έδοταν τί,; άν»'-εΙχ; τδ Λ^ΐ’̂ ί ί .Ί  ει: νον ϋύΣττάρττν,
τ ί,; δέ ο̂̂ ,τγ,; δέ τοοίας εί;
λ.οΰ ττέοανον. ·γ,.;:,·χν δέ κχί 
ϊ7Ε«ψ»ν τρ ιίϊ ώ ·Λ :νίο·.;» ,% '.ι ,
Λέγεται δέ οτ; έτ.χν τεαοι., σιάτίΐνι ει; του.; Ολ- 
δλο! οί τταρόντε; ά;Αε'.7,ταντε; τού; αγ-^να; αύνον 
καΐ τύν έδείκνυον εί; ·:ού; ίύνοο;
εύν.χριτ-Οεί; ι

(> δί- "αρδόνιο; διχνει-ιάτα; εί; (ί:τσ«λίαν, .̂τ· ί 
άνοίΓιν τ'.ν έϊοιωτίχν, καί έκεΐΟεν ε-ε;Α’|/ε το·· ';; 
κεδον-ν; .-.λέςανδρον μ.: λαν.,ηάζ τ:ροτάοε·.ς ιιεο·: '-οέ.; .'.ί'ΐ;να .̂· 

- ■ -ούέάΓΓύ τον γ’ ν κ ο ν τ '■ Γ'ύι^ ■■ α’
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δεσ|Λον. Τοΐς ύπεσχετο δε ν’ άνοικοδομ-Τ;®·̂  τίιν πόλιντων, νά τοΤ; 
δώ(Π) [Λεγάλϊΐν χ(;^| .̂άτων ποσίτνιτα, νά τοίς άφηβγ τους νό|Λθυς 
■/.αι ττ;ν έλευθερίαντων, και νά τούς καταστήσϊΐ των Ελλήνων κυ
ρίους. Φοβϊιθέντες δ’ οί Στ^αρτιάται [λυι οΐ Αθηναίοι συγκατανεύβω- 
σιν εις τάς προτάσεις ταύτας, έπε|;.ψαν προς αυτούς πρέσβεις διά 
νά τούς άποτρέψωσιν. Αλλ’ δ Αριστείδης, είς της εύγενοΰςτου καρ
διάς τάς εισηγήσεις πειίάίαενος, έγραψε ψηφισυ.α, καθ 8 των Αθη
ναίων δεχΟέντΓ. ν έπ’ εκκλησίας τού; πρέσβεις και τον Αλέξανδρον,
Γ δέν Οαυ(Λάζο'ΐεν, τοΐς είπεν, άν οί εχθροί [Αη γν{τ)ρίζοντες καλη- 
τειον τίποτε, νορείζωσιν οτι τά πάντα αγοράζονται διά χρηριάτων 
καί πλούτου. Αλλ’ όργιζίριεθα προ: τούς Λακεδαψ.ονίους οτι ένθυ- 
[Αοΰνται ;κέν ττ;ν (ΓηίΑερινηνρι,ας πενίαν καί απορίαν, λησαονοΰσι δε 
την άρετην καί φιλοτιριίαν ριας, καί ρ.άς προσφέρουσι δώρα διά νά 
πολε!Αησω[λεν υπέρ τήςΕλλάδος. » Δείξας δ ύ Αριστείδης τον ήλιον 
εις τούς πεέββεις του Μαρδονίου, α έν οσιρ, είπεν, ουτος τούτον τον 
δρύριον πορεύεται, οί Αθηναίοι θέλουσι πολεριεί τούς Πέρσας ύπέρ 
τής γηςτων την όποιανέλεηλάνησαν, ύπέρ των ίερώντων τα όποια 
κατέκαυσαν καί έβεβήλοίσαν. » κ Σύ δέ, είπε πρός τον Αλέξανδρον, 
ριή γενοϋ πλ.έον τοιούτων προτάσεων κοριιστης, χάριν τίις τ;ρ.ής 
σου, καί ίσως καί χάριν της ασφαλείας σου. »

Αλλ’ δ Μαρδόνιος παροξυνΟείς διότι άπερρίφθησαν αί προτάσεις 
του, είσέβαλεν εις την Αττικήν, την όποιαν ήναγκάσθησαν καί αυ- 
Οις νά έγκαταλείψωσινοί Αθηναίοι καί ν άποσυρθώσιν εις Σαλααίνα, 
(Α.ή δυνά[/.ενοι ν άντιταχθώσιν εις την όρ(Α.ήν τοϋ χειμάρρου. Αλλά 
περί συρ.βιβασμοΰ ουδέ λόγος έγίνετο, καί έλιθοβολήθη υ.άλιστα δ 
■'υκίδας, διότι Ιπρότεινεν υποταγήν εις τούς Πέρσας, ή δέ γυνή καί 
τά τέκνα του έλιθοβολήθησαν από τάς γυναίκας. Εις τό λάθος όμως 
άπό τό οποίον ι/.ετά τοσαύτης σπουδής ήΟέλησαν ν άποτρέψωσι 
τούς Αθηναίου: οί Λακεδαιμόνιοι έκινδύνευσαν νά ϋποπέσωσιν οί ί
διοι, διότι σκεφθέντες περί τής ιδίας αυτών σωτηρίας, ήρχισαν νά 
τειχίζοιτι τον ίσθμόν επί σκοπώ ν άποκρούσωσι τον Πέρσην έκ μό- 
•/ί' τής Πελοπόννησου. Αλλ οί Αθηναίοι έκηρύχΟησαν εναντίον τοϋ 
ίδιοτελους καί αγενούς τούτου σκοπού, καί οί Σπαρτιάται παρη- 
ττ,Οησαν αμέσως αυτού.

Λλλ’ ·'ι στρατός τών Ελλήνΐυν συνελΟών εύρέΟη συμποσούμενος 
εί; έβδομήκοντα χιλιάδας άνδρών, έξ ών πεντακισχίλιοι Σπαρτιά- 
τα ., τριάκοντα πέντε χιλιάδες Ειλώτων, οκτώ χιλιάδες Αθηναίων, 
καί οί λοιποί σύμμαχοι. Μέ τό ς-ράτευμα λοιπόν τούτο οί Ελλ.ηνες 
άπεφάσισαν ν’ άντιπαραταχθώσιν εις τον Μαρδόνιον, όστις διώκει 
τριακόσια; χιλ-ιάοας Περσών, καί φοβηθείς νά συνάψι; (λάχην εις 
τήν ορεινήν Αττικήν, όπου τό π'Αήθος τών στρατευμάτο>ντου ήθελε 
τώ είσθα; ανωφελές, έπέστρεψε πάλιν εις τήν Βοιωτίαν, καί ές·?α-
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τοπέέΐίυ(7ί ·̂;;αρα τά ; δχ6«ς τοΰ Ασωπού, Κ7τέν̂ :ντ̂  τοΰ ΐίλλγ;νικοΰ 
στρατοπίόου. Λλλ έπειδ·« οΟδέν των δύω [χερων δέν ν-θελε νά έγ- 
καταλε’.ψ-ρ τί;ν θεσιντου κκί νά κιντ,Οη πρώτον, έν.ενον άικφύτεροι 
έν αργία εί̂ ; διάστϊ,αα δέκα ήιχ.ερών, έπΛυρι,οΰντε; [λέν τ·/;ν αάγ-Λν, 
ουδετεροί ήε Οελοντε; να σννάψωσι πεώτο; αΰτιίν.

Κατά το διάς-'/ΐρ-α δέ τοϋτο διχόνοιά τις δ;ν;γέρΟϊ) είςτδ Ελληνικόν 
στρατόπεδον περί των πρωτείων ώς προς την Οέσιν των στρατεν- 
[χατων. Διότι όλα [χεν τά μέρη συνεφώνουν νά κατέγηται η δεξιά 
πτερυ; άπό τούς ϊπαρτιάτα/άλλάτην άριστεράν κατεχομένην άπό 
τούς Αθηναίους διεφιλονείκουν ο5 Τεγεαται, έγκωαιάζοντες τά κα
τορθώματα των προγόνων των. Λγκνακτούντων των Αθηναίων, 
“ ροσελθών ό Αριστείδης είπε· «Δεν είναι καιρός φιλονεικιών περί 
* άνδραγαΟκον. Σάς λέγομεν δέ ότι δ τόπος ούτε

■» δίδει ούτε άοαιρεί την ανδρείαν. Οποίαν δέ Οέσιν καί αν μάς δό)- 
» σητε, Οέλομεν την φυλάξει, καί θέλομεν ττ,ν δοξάσει’ διότι ηλ- 
» Οομεν οχι νά έρίσωμεν προς τούς συμμάχους ήμών, άλλά διά νά 
» πολ.*μησ&>μεν κατα τιον εχθρών, ουδέ διά νά έπαινέσοιμεν τούς 
ο πατεραςρ,ας, άλλα δια νά δειχΟώμεν ο*, ίδιοι αγαθοί άνδρες. Η 
» μάχη δ αύτη θέλει δείςει έκάστης πόλεοος, έκαστου άρχηγοΰ, έ- 
Β καστου στρατιώτου ποια είναι ν) άςία.» Ταΰτ'άκούσαντες οί σύν
εδροι και οί αρχηγοί, έδέχθησαν τούς Αθηναίους καί τοίς άπέδο- 
σαν το έν κέρας.

Ελθων δέ διά νυκτος.ό βασιλεύς των λίακεδόνων Αλέξανδρος εις 
το στρατόπεδον των Αθηναίιον, άνή'ργειλ.εν εϊς τον Αρις-είδην, ότι 
τήν επαύριον 6 Μαρδόνιος έμελλε νά τούς προσβάλ^η· Τότε δ’ οί 
Ελληνες στενοχωρούμενοι άπο έλλ.ειψιν οδατος, άπεφάσισαν νά κα- 
ταλάβινσιν άλλην Οέσιν καταλληλνοτέραν. ίΐπειδη δ’ άναχωρήσαντες 
δια νυκτος, έγκατελιπον το στρατόπεδόντων εις άταςίαν μεγάλη,ν,
6 Μαρδόνιος έκλαίών τςν άποχιόρησίντων ώς ουγην, τούς κατε- 
διωςε.ν άμεσως, καί φΟάσαντας πλησίον της μικράς τών Ιΐλαταιών 
πολεως τούς προσέβαλε μέ μεγάλην δρμήν. Εις την περίστασιν δέ 
ταυτην οί Σπαρτιάται έδοσαν άπαραδειγμάτιστον καρτερίας δείγ
μα, διότι διαταχΟέντες άπδ τον στρατηγόντων Παυσανίαν νά πε- 
ριμείνωσιν ε'ως οτου οίοινοί νάφανώσιν αίσιοι, πολλοί έΟανατ&ιθησαν 
άπο τού; εχθρού; εις τάς τάξεις των χωρίς ουδέ είς νά άναλάβη τά 
όπλα άπδ την Αλ.λά τέλος οί μάντεις άνήγγειλαν νίκην, καί 
τότε οί Σπαρτιάται ώρμησαν μέ άπόφασιν ν’ άποθάνωσιν, άλλά νά 
μη τραπώσι. Συγχρόνως δέ, μαθόντεςκαί οί ’Αθν,ναΐοι τά γινόμενα, 
εστραφησζν προ; τά οπίσιο, ένίκησαν ένσώμα Ελλήνων μισθοφόρων 
του Πέρσου, καί έφθασαν εις βοήθειαν τών Σπαρτιατών καθ ήν 
στιγμήν αυτοί είχον ήδη καταβάλει τον έχθρδν, φονεύσαντο; τοϋ 
Σπαρτιάτου Λριμνήστου τδν Μαρδόνιον, δστις είχε ριφθ^ είς τήν
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■ίυατΐλοχτ,ν ί τ  έλ-ίδί νά έυ.ψυχώ»Γ/ι τού; ίττρα·: ιώτας του. ’ΑΐΛεσως 
λθ5:τδν το Περοικαν ο).ον στράτευ;αα έτρά™  ̂ εις φυγ-ζιν, καί δ [κέν 
'Λρτάοαΐ^ος, τοϋ ΙΜαρδονίου ό δ"θττράττ,γος, μετά τεσσαράκοντα 
χιλίάδ&)ν κατέουγε ττρο; τον Κλλτ,σ—οντον, οί δε λοιττοί έ~αν^λΟον 
εις τδ στρχτόπεδόντω^ τδ ότπΤον ττροσεπάΟουν νά τειχίσωσϊ μέ 
ξύλινα τεί/η. ’Λ ΐλ’ οί Ελληνες καταστρέψαντες αυτά, έ·ρώρμτ,σαν 
έναντίοντων, καί Οέλοντες ν άτταλ.λάζωσι τήν πατρίύατο^ν άίτδ 
τους ολέθριους τούτους εχθρούς, δεν έφείσΟησαν ούδενδς, κ’ έΟανά-

ώς λέγετ V χ ιλιάδας. Εις τ V μάχην ό
τ·/)ν ητις έ—αυσε τον ΙΙερσικδν πόλεμον, των μέν Αθηναίων στρα
τηγός ητον ό Λρ’.ς·είδης, των δε Λακεδαιμονίων ά Κλεόμ.βροτοι, και 
αρχιστράτηγος δλων ό Λακεδαιμόνιος Παυσανίας. Μετ’ αυτήν δε 
“ οτέ πλέον Περσικόν στράτευμα δέν διέβη τον Ελλήσποντον.

λΙετά δέ την μάχην οί Ελληνες άνέί)εντο κοινή δαπάνη άγαλμα 
τοϋ Λιδς εις τον έν Ολυαπία ναόν του, χαράξαντες κατά τδ δεξιόν 
τής βάσεως αυτοϋ τά ονόματα των Ελληνικών εθνών τών παρόν
των ε’ις την έν Πλαταιαΐς μάχην. Πρώτοι δ’ έτάχΟησαν οί Σπαρ- 
τιάται, μετ’ αΰτους δ’ οΐ Αθηναίοι, καί οί λοιποί σόμ.μαχοι μετ’ 
αύτους κατά τάξιν. <

Κατά τήν αύτήν δέ νύκτα τής ημέρας καθ ήν οί Πέρσαι κατε- 
τροπώΟησαν κατά τήν ξγράν εις Ιΐλαταιάς, οί Ελληνες τους ένίκων 
ένδόςως καί κατά θάλασσαν εις Μυκάλην, άκρωτή,ριον τής Ιωνίας, 
όπου μετά τήν έν Σαλαμϊνι ναυμαχίαν είχον καταφύγει τά λείψανα 
τοΰ Περσικού στόλου, παρακολουθούμενα μέχρι Σάμου ΰπδ τιών 
Ελλ.ήνων, ύπδ τήν διοίκησιν Λεωτυχίδου τοϋ Σπαρτιάτου, καί Ξαν- 
Οίππου τοϋ Αθηναίου. Γνωρί,οντες δ’ οΐ Πέρσαι πόσον ήσαν υπο
δεέστεροι τών Ελλήνων κατά θάλασσαν, είλκυσαν τά πλοία των εις 
τήν ξηράν κατά τήν Μυκάλην, καί τά ώχύρωσαν μέ τε·ϊχο··καί 
βαΟείαν τάφρον, Οέντες αύτά ύπο τήν ΰπεράσπισιν στρατεύαατος 
εξήκοντα χιλιάδων άνδρών, διοικουμένου ύπδ τοϋ Τιγράνου. Αλλά 
τοϋτο δέν άνεχαίτισε παντελώς τους Ελληνας* άποβάντες δ’ άν.έσως 
εις τήν ξηράν, διηρέΟησαν εις δύω σιόματα, καί οί μέν Αθηναίοι 
μετά τών Κορινθίων προύχιόρησαν προς τήν πεδιάδα, οί δέ Λακε
δαιμόνιοι άνέβησαν τους λ.όιρους καί τους κρημνούς διά νά κατα- 
λάζίοσι τάς ύψηλάς θέσεις. Αλλά πριν ή οΟάσωσιν εις αύτάς, οί Α
θηναίοι εΐχονήδη εντελώς τρέψει τον εχθρόν, καίσυνενωΟέντεςμετά 
τώιν Σπαρτιατών, διέρρηξαν τά Περσικά πλ.οία, νικήσαντες νίκην 
τών λαμπρότατων, εις ήν ό μέν Τιγράνης έπεσε μ.ετά τεσσαράκον
τα χιλιάδων Περσών εις τδ πεδίον τη,ς μάχης, ό δέ στόλος κατε- 
στράφη, καί άπδ τον γιγαντιαίον ς-ρατδν, τον οποίον ό Ξέρςης είχε 
φέρει μεθ’ έαυτοϋ εις τήν Ελλάδα, μόλις έμεινεν εις μόνος άνθρω
πος νά τώ  φέρη τήν ά·ρ|-ελίαν τής ήττηςτου.



Κ Ε Φ Α .Λ Μ Ο Ν  Θ '.

Λ π ό  της ί>  Μ υκάΐ^  ^ίxη^  ̂ί^^χρί· ζης εΙρήκης 
ρεταζί) Έ.ΙΛ·ι\γωγ χα ΐ Π ερσω ν. ( ' )

Μόλις δ’ άτταλλαγέντες οΐ Ελληνες τοΰ φόβου εξωτερικών εχ
θρών, ηρχισαν νά διαφωνώσι καί ν* ζηλοτυττώσι :τρός άλληλους. Τά 
πρώτα δ’ επικίνδυνα διχονοίας (ΐυΐΛπτώρ.ατα έδείχθησαν μεταξύ 
Αθηναίων καΐ Σπαρτιατών. Διότι έπανελθόντων τών Αθηναίων είς 
τήν πόλιν των, και σκεφΟέντων ν’ άνοικοδομίσωοι περί αΰτήν τεί
χη στερεώτερα και εύρυχωρότερα, όπως μη γίνηται και είς τό μέλ
λον ώς καί έπΙ τών Περσών πρόχειρον τοΰ έχθροϋ ερμαιον, έφθόνη- 
σαν οΐ Λακεδαιμόνιοι μη ύψωθ-ρ άλλη ισοδύναμο; μ’ αυτούς Ελλη
νική πολιτεία. Πέμψαντες άρα πρέσβειςπροσεπάΊουν ν’ άποτρέψωσι 
τού; Αθηναίους άπο το επιχειρημάτων, καί αίσχυνόμενοι νά όμο- 
λογήσωσι τάς άληθέίςτων αιτίας, έπροφασίζοντο, ότι το ισχυρόν 
τούτο φρούριον ήθελε καταστή όλέθριον είς τήν ίλλάδα, άν ποτέ 
έκυριεόετο άπο τούς εχθρούς. Αλλ’ ό Θεμιστολή;, όστις προίστατο 
τότε τοΰ δήμου, διορών τών Σπαρτιατών τού σκοπούς, καί άντι- 
μηχανευόμενος προς τήν δολιότητάτων, άπήντησεν είς τούς Λακε
δαιμονίους δτι οί Αθηναίοι δεν ήθελον πράξει ούδεν εναντίον είς το 
κοινόν τής Ελλάδος συμφέρον, έμελλον δε νάπέμψωσιν είς Σπάρτην 
έντός ολίγου πρέσβεις περί τοΰ αντικειμένου τούτου. Ενεργήσας δέ 
νά έκλεχθή αύτός δίδιοςπρέσβυς, μετέβη είς Σπάρτην, καί εκ προ
μελέτης χρονοτριβών, ανέβαλε ν’ άποπερατώσ/ιτι μετά τών Σπαο- 
τιατών μέχρις.δτου τά τείχη οικοδομήθησαν εντελώς. Τότε δε πα- 
ραστάς πρός αύτους, τοΐς έκήρυξεν άνυποκρίτυς οτι αί Αθήνα: ησαν 
τετειχισμέναι καί είς στάσιν ν άποκρούσωσι πάντα έχθρόν είτε 
ξένο·»·είτε εγχώριον,· ότι·δέ τό γενόμενον ητον έντελώς σύμφωνον 
μέ τό'δίκαιον τών εθνών καί μέ τά συμφέροντα ττ,ς Ελλάδος· λέ- 
γΐιΐν δέ ταϋτα εΤχε πεποίθησιν ότι οΐ Σπαρτιάται δεν ήθελον τον 
κακοποι-ησει, διότι κατά προτροπν',ντου οί Αθ'ηναΙ,ι έκράτησαν εις 
-Δθήνας το'ύς πρέσβεις τών Λακεδαιμονίων μέχρι; οτου έπιστρέ-ρη 
αύτος. Ουτω λοιπόν καί τών δύω μ,ερών οί πρέσβεις ύπέστρεψαν 
ανενόχλητοι, καί τον Θεμιστοκλέα έδέχθησαν εν Οριάμβφ οί Α
θηναίοι.

ΕνθαρρυνΟείς δέ άπό τήν εκβαοιν τοΰ επιχειρήματος τούτου δ 
Θεμιστοκλής, συνέλαβεν άλλο σχέδιον μεγαλ-ήτερον πρός αύξησιν 
τής ναυτικής δυνάμεως τής πατρίδας του, αλλά σχέδιον όλιγώτερον 
θεμιτόν* καί παραστάς εις τήν εκκλησίαν τοΰ λαού, έκήρυξεν ότι 
είχε νά τοΐς είπή ωφέλιμόν τι καί σωτήριον, άλλ απόρρητον. Προσ-

(') Πλβυτάρχβυ Β. θΐ|Λΐυτίκλίι>υ;.
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ΧλΤι^Μ; δ ά“ 0 τον δηίΛον νά το εΐχή εις η
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Αρ(οτΐί07;ν διά νά
χρίντ3 κύτος τκρΐ τίίς ώφελείας, ειτεν εις αύτον, δτι έτκέφ^η 
καύστ; τον στολον δλων των άλλων Ι-λλΥΐνικών πολιτειών, τον εϋ- 
ριοκόιχενον τότε ττρο(7(ιΐρ[Αΐίϊ[/.ένον εις Ινα των λιμένων τίίς θράχνις, 
καί νά καταοττ,ο-Λ οΰτω τάς Αθήνας μόνην Θαλασσοκράτορα. 0  8’ 
Αριστείδηξ άκοόσας την πρότασιν ταύτην, έπανηλθεν εϊς την εκ
κλησίαν καΐ είπε προς τούς Αθηναίονς δτι της πράξεως την ύποίαν 
έμελέτα ό Θεμιστοκλής δεν ύπήρχε κάμμία ούτε ώφελιμοιτέρα ού
τε  άδικωτέρκ. ΟΙ δ’ ’ΑΘηναϊοι άχούσαντε; τού δικαίου τύν λόγον, 
άπέρριψαν τδ σχέδιον^αμέσως χωρίς νά θελήσουν νά το γνωρίσωσι.

Μετά δέ ταϋτα οΐ Ελληνες μέγαν στόλον όπλίσαντες 0-ύ  τη,ν ο
δηγίαν τού Σπαρτιάτου ΙΙαυσανίου, καί τών ’ΛΘηναίων ’Λριστείδου 
καί Κίμωνος υίοΰ τοϋ Μιλτιάδου, διευΟόνΘησαν το πρώτον εις Κύ
προν, καί ήλευΘέριοσαν δλας τάς πόλεις" έπειτα δε πλεύσαντε- διά 
του Ελλησπόντου, έκυρίευσαν τύ Βυζάντιον, καί ηρπασαν άπειοα 
λάφυρα καί ήχμαλ&^τισαν παμπόλλους οίκογενείας, τινές τών όποι
ων ησαν έκ τών πλουσιωτάτων τής Περσίας.

Λλλ’ αύςήσαντες μέν άφ’ ένος την δόξαν καί την ίσχόντο>ν οί 
Ελληνες κατά την έκστρατείαν ταύτην, άπόιλεσαν άφ’ έτερου την 
αφέλειαν κάί καΘαρότητα τών ήΟώντο)ν, καί διεφΘάρησανάπο τούς 
Θησαυρούς τούς όποιους απέκτησαν άρχοντες δέ καί λαός ήρχισαν 
νά Οηρεύωσιν οΰχΐ την αρετήν πλέον, αλλά τον πλούτον καί'τών 
κτημάτων τδ πλήθος. Καί οΐ μέν Αθηναίοι, ώς εΐθισμένοι εις τήν 
μεγαλοπρέπειαν, έφάνησαν επί τινα καιρόν μετριοπαθές-εροι προς 
την μεταβολήν άλλ’ είς τούς Σπαρτιάτας έπέπεσεν αμέσως ή ε
πιδημία, καταλαβοϋσα αύτούς άπροπαρασκεύους, καί ιδίως προσέ
βαλε τον Παυσανίαν, ο-τις φύσεως υπεροπτικής καί τυραννικής ών, 
είχεν ήδη δυσαρεστήσει ού μόνον τούς συμμάχους, άλλα καί αυτού; 
τού; συμπολίτας του, διά τής υπεροψίας καί τών τυραννικών άξιού- 
σειίίντου' δθεν καί άπό κενοδοξίαν κεντωμενος έπρότεινε μυστικώ- 
εϊ; τδνϊέρζην νά τώ παραδώσνι τήν Σπάρτην καί δλην τήν Ελλά
δα, έπί συμφωνίΐίΐ νά τώ δώση εκείνος είς γάμον τήν θυγατέρα του. 
Καί πόσον μέν διήρκεσεν ή συνωμοσίατου είναι άγνωστον, κατη- 
γορήθη δέ δίς ώ ; προδότης, άλλά δίς άπελύθη δι’ έλλειψιν αποδεί
ξεων. Αλλά τέλος πάντων ό κομίζων τάς έπιστολάς του πρός τούς 
Πέρσας ένθυμηθείς, οτι οί προ αυτού σταλέντες γραμματοκομις-αί 
δέν έπέστρεψαν ποτέ είς τήν Ελλάδα, ύπωπτεύθη 'τήν αλήθειαν, 
καί άνοίξας τάς έπιστολάς καί ίδών είς αύτάς τήν προδοσίαν καί 
δτιόϊέρξης προσεκαλελτο νά τόνθανατώστ;, έφερεν αύτάς πρός τούς 
εφόρους. Αλλ ένώ οί έφοροι τ,σαν έτοιμοι νά συλλάβωσι τόν Παυ
σανίαν, κατέφυγεν αύτό; είς τό Ιερόν τής Χαλκιοίκου Λθηνάς ώς ά- 
συλον, όθεν διά τούτόπου τήν ιερότητα δεν έδύνατο ν’ άποσπασθη.

4



Αλ>’ >, λαό: τει/,ίσα; ί̂ ε ίΛεγάλου; τετραγώνου; λί
θους, καί ίτί-ελών τ/,ν οτέγ/,ν, τον αφητε ν’ άτεοΟάντ, άτο ψϋχοςκαί 
•τεΐναν. Καί ουτω τώ δντι άξίως ττ ο̂ί ό̂του άττέΟανεν ό άνς: 05τ:ς 
ώδηγει. άλλοτε Οδιααβεόοντα; τους Ελληνας εις τάς Ηλαταιάς.

Αλλά ττ,ς τύ/;/;ς τοϋ Παυοανίου ίΛετεοχε ρ/.ετ’ ού ^ολυ καί ό θ ε -  
[Λίστοκλίς, διδτι άνεγείρας παρά τάν οϊκίκντου ναόν ε·ς τάν Αρτέ- 
αιδα τ-/;ν οποίαν προογιγόρευοεν ’/ { ριστοβον.Ιηί', ώς άριοτα συυ.- 
βουλεότας του; Ελληνας καί τ-/ίν πόλ-.ν, ^ιεβλήΟΐ άπό τους ^υταρε- 

; προς τ-ην ύπεροχηντου, καί έ'ω '5τρακίσθ-/ι εις Αργος.
);Λενο; κατγ!Υορ·/ίΟ·/; άπό του; έχΟρούςτου καί 

ότι έγνώρι^ε καί ένίτχυσε τους σκοπού; τοΰ 
άλτ,θες είναι δτι δ Παυσανίας τον έγραψε [χέν 
ζ συ!Λ|ΛεΟέξ·ι; τ'ος προσοδίαςτου, άλλ’ ότι ό « ε -  
; τ'όν πρότασιν, άλλά καί π^ν άπεσαόπησεν. Οί 

ςέχ^Οροίτου, άλλά τότε κατεβοΜν έ- 
IV δέ καί όσοι τών πολιτών τόν έφθό- 

νουν χωρίς ό 'ίδιο; νά ί,ναι παρινν ^ιά ν’ ά πολορθΐ. ΩτεπεισΟεί; δ 
8-ίί;.ο;·επεαψεν ανδρας νά τόν τΛλάβωσι καί νά τόν φέρωσι νά κρι- 
θ·ό ένώπιον των Ελλήνων. Αλλ’ έκέίνο; έννοτ,σα; τά γενό;κενα, εο·;- 
γε πρώτον εί; τλν ντίσον Κέρκυραν, καί έκεΐΟεν εί; Λδ;Α·ςτον τόν 
βασιλέα τών Μολοσσών, όστις άν καί άλλοτε ίτον εχθρός του, τόν 
έΧέ/θ·Λ όαω; γενναίω; καί -ρ'-λο-ρρόνως. Επειθα, όυ.ω; ό'έν έίυνατο 
αυτός νά τώ  παρέξ-/ι έπι πολύ ασφαλές ασυλον, αετέβ/ τέλος δ 
<-)εαιστοκλ·λ; εί; ίάρΧεις, όπου προσκ·^γσας τών Περσών τόν ;αο-  
νάρχ-/;ν, τώ είπεν ε Εγιό ε'ααι δ Λθοναϊο; Θεαιστοκλίς, όιωχθείς 
άπό τ ίν  άγνώαονα πατρίδα υ.ου τάν όποιαν πολλάκις, ΰπηρέτκσα. 
Εργου-αι δέ νά προσφέρω ί$·/ι εί; σέ τάν δπκρεσίαν αου. Καί ή [λέν 
ζωή υ.ου είναι εις χείράς σου* Μόνασα·, δέ νά φανής επιεικής, ή να 
έκδικκθτ,; κατ’ έ;Αθΰ, καί ν, νά σώστ,ς πιστόν σου Ικέπ/ίν, ή νά φο- 
νεύσ-ρς τόν εχθρόν τ ι ;  Ελλάδος. * Καί τότε αέν ά|Αέσο>ς, καί τοι 
θαυαάσας τ/ιν ευγλωττίαν καί παρργ,σίαν τοΰ άνδρό;, δ Ξέρςγ; δεν

5(1 ΕΠΙΤΟΜΗ Ι:\\. ΙϋΤΟΡ.

. , -Λόχήθγ νά έξακολουθώσι πάντοτε οί εχθροί το·ν ά- 
ποβάλλοντε; του; άρίστους έξ έαυτών. Τήν δε νύκτα λέγεται ότι 
άπότ-Λ,ν χαράν του έγείρετο καί τρίςάνεβόα " Εχω Θευ.ιστοκλέατόν 
ΑΟγναίον.’ » Τόν έδοσε δε τρεΊΙ; πόλεις προς διατροφήντου, καί διά 
νά ζ?, λαριπρώς καί άφθόνως, καί τοσοΰτον εύχαριστε'ιτο καί έτι- 
[Αάτο δ (·)εαιστοκλτ.ς εις τήν Περσικήν αυλήν, ό)στεκαθτ,[Αενος ποτέ 
εις τήν τράπεζαν είπε πρό; τά τέκνα του, β ώ παΐδε; άπωλό|;.εθ’

ό ί;α · ,  ιϊ.ς ττατρίίος % λεγϊ ·:ο3 Θευ.ιστοκλέους 
τό τήθος, διότι δ πατριοτισι/.ός παρά τοί; Ελλγσιν ΰπερίσχυε πάν-



Θε;Α'.τ·τοχ.).έα νκ έκστίίΛΐεύσ'ί έ»7τλ·/;ρών τάς ύττο-Γχέσείςτου, ό έν- 
Οεραο? ουτος πκτρ-,ώτγ;,-, άντί νά οέρ·Λ δίϊλα «ατχ τ?,; -χτρί^ος 
^ον, έ:τροτία·ησ5 ν’ άττοίίάν·  ̂ καΐ ϊ-·χ  φάραακον, έχικυρώία; ουτω 

τοϋ ενδόξου Οανάτοντου ττ,ν Ινδοξδντου ζω^ν. 
ό  δέ Λρΐ7τε(δτ;, {") άντί διά φιλοδοξίας και ΐδιοτελείας νά κι-

V δέ τ-ον έ - ’ αρετή γνοοττος, όίιστε ι 
ΐΛΟϋ,ίδΛί ™[Λ«χο> .ά =Μ58ιορ»0ί 4 φόρος, ο4ν ό,ςοίον έ 
πόλις έ/ρεόοττει νά τοντελή όιά τήν κοινήν όπεράτπισιν τής Ελλά
δος, έξήτν,ταν τον Αριττείδ-Λν δλοι όαοφό)νως διά νά δρίτ·/, τοό; 
φόρους κατ’ αξίαν έκάττου καΐ δύναριιν. Τότον δέ καθαρός καί δι
καίως διε/ειρίτατο καί διένειαεν αυτούς, διααείνας ό ίδιος πένης 
ώς πρότερον, ωττε τήν διαχείριτίντου ένθυρ/.ού;Αενοί οί Ελλ·ςνες, 
παρέβαλλον τήν έποχήν έκείνγ)ν ρ.έ τον χρυσοϋν αίωνα. Το δε α
φιλοκερδές τοϋ χαρακτήρόςτου έδείχθ·Λ_ Ιτι {Λαλλον Ι - ί  τής δίκτς 
του Καλλίου, φίλου καί ίνγγενούς τοΰ Αριστείδου, δστις προς τοΐς 
άλλοις κατ·/ιγοροόίλενος έπί δικα /̂ ρ̂ίου δτι ένω ένετρύφα εις πλού
τον καί αφθονίαν, παρέβλεπε τον εϋεργέττ;ν καί συγγενή του πενό- 
•αενον, έκάλεσεν ώς μάρτυρα αΰτδν τον ίδιον Αριστείδ^ν διά ν’ άπο-- 
δείξγ, δτι «ύτδς μεν γενναίοος είχε τον προτείνη νά συμμερισΟή τον 
πλοΰτόντου μετ’ αΰτοϋ, άλλ’ δτι ό Αριστείδ·/;ς επιμόνους άπεποιήθη 
νά δεχθή τήν προσφοράντου, είπιονδτι νομίζει τήν πενίαν του προ- 
κριτωτέραν άπο τοϋ Καλλίου τύν πλούτον, διότι Τον μέν πλούτον 
μεταχειρίζονται άλλοι μέν καλώς, άλλοι δέ κακώς, τήν δέ πενίαν 
ολίγοι ύποφέρουν γενναίως' όίς·ε ο'. πλεΐστοι τών ακροατών έξήλθον 
τότε τού δικαστηρίου έπιΟυμούντε; νά ήναι μάλλον πέντ,τες ώς 6 
Λρ·.στείδν;ς ή πλούσιοι ώς ό Καλλίας.

Ουτω δ’ έζ·/], ιδιωτικής μέν αΰτάρκ-ς;, δημοσίως δέ δίκαιος φη
μιζόμενος, ΰφ’ δλων δ’ άγαπώμενος καί σεβόμενος, καί περισσότε
ρον ώφελήσας τήν πόλιν άφ’ δλουςτούς μεγάλόυς άνδρας δσουςαΰτή 
έθρεψε, διότ·« εκείνοι μέν τήν έπλούτισαν καί τήν διεκόσμνσαν, ό 
δ’ Αριστείδης διά τή: πολιτείαςτου τή έδίδαξεν άρΟΓΥ,ν. Καί ό μέν



ϋ ί ΕΠΓΓ0ΜΙ1 ]:\Λ. ΙΠ Ό Ι'.

ό ε/ων οΟτο; εΐ; ^εϊράςτου όλων των σ»μ|Λά^ων τον Ο-ίΐταορδν δέν 
/.ατέλιτϊεν ούδέ τά έζοδα τ ίς  ταφίςτοο. Διέδρεψε δέ δ δτ,αο; χαΐ 
τήν οΐΆογένειάντον δτ,αοδίαίς δαττάναις, ττροικίσας τάς θυγατέρας 
χαΐ τον υΙόντου, καΐ δον  ̂ ίϊς τινα; των έγγόνωντου τννταζίν 'ίατ,·/ 
’ύ  τν;ν διδον.έντιν εις τονς Ολυ[ΧΛΐονίκας.

Μετά δε τον θάνατον τοϋ Θε{Λΐδτοκλέοος κκΐ Αριττείδον πρώτος 
διέπρεψεν είς τάς Αδήνας Κψ.ων ό νίδς του Μιλτιάδου (*). ΚαΙ κατ’ 
άρχάς ι̂ .έν εζ·/) άτάκτως κχΐ έκδεδιν,τν;|Αένως. Αλλ’ 6 Αρις·είδ·/ις 
διορών ε'.ς τδ ί,δός του πολλών ευφυΐαν καΐ τδλα/ν, τόν προέτρεψε 
νά [/.εταβάλτ, δίαγ6)γάν, καΐ άναπτερων τον νοϋν του άπδ Μικράς 
καΐ αγενείς ήδονάς προς εντιρ«>ν φιλοδοξίαν, ν’ άγωνισδγ, τον ύπέρ 
της πατρίδος αγώνα. Ταυτας δ’ δ Κίριων άκολουβτ,σας τάς συροβου- 
λάς, άνεδείγθγ] οΰτε κατ ανδρείαν κατώτερος τοΰ πατρόςτου, ούτε 
κατά σδνεσιν τοϋ ίίείΛίδτοκλέους, κα  ̂τών δυω δ αυτών δικαιότε
ρος. Πρώτον δέ δεϊγ|Λα τίςπολεριικ'ης έ;Α-ειρίαςτου έδοσενότε δια- 
τρέξας τάς Ασιατικάς θαλάσοας, -/ιλευδέρωσε τάς πόλεις τ ις  [̂ .ικράς 
Λδίας άπδ τον Περ-τικον ζυγόν, και αυτάς [λέν ουνέδεσε ιχέ τήν ρ;.ε- 
γάλτ,ν Ελληνικήν συ|κααχίαν, έπΙδέ τών νητων καιπαραδαλατσίων 
Ελληνίδων πόλεων, τάς όποιας δυτηρέστει τοϋ >-παρτιάτου Παυ- 
οανίου τδ τυραννικόν ηδος, επέβαλε δι’·ή;Λερότητος καί φιλοφροσύ
νης την ήγειιονίαν τών Αδηνών. Αλλά τινές τών ΰπδ τους Πέρσα; 
πόλεων έγουσαι δυνατά; φρουράς άντέστησαν πεισι/.ατωδώς, καΐ 
ιδίως ή έν Θράκ·/ι ΙΓίών, όπου ό στρατηγός τοϋ βασιλέως Βούτη: 
άπελπισΟείς περί τής σωτηρίας τί,ς πόλεως, έβαλε φωτίαν και έκάη 
|;.έ ολην την πόλιν και τά γρηαατα καί τους φίλο'υςτου.

Μετά ταΰτα δέ πληροφορηδει; δ Κίρ/.ων οτι ό Περσικός στόλος 
ητο προσωρίΛίσιαενος είςτδν Εΰρυ|κέδοντα ποτααόν τής Ι1α;Λφυλίας 
έν Μικρά Ασία, έπλευσεν έκέί, καί ποοσβαλών τόν στόλον, κατέ- 
τρεψεν όλα τά πλοϊάτου, καί συνέλαβε διακόσια. Λρί.έσως δέ ριετά 
τήν ναυαα/ίαν άποβάντες οΐ Αθηναίοι είς τήν ξηράν, συνεκρότησαν 
κρατεράν μάχην προ; τδ τπζδν τών βαρβάρων στράτευμα καί τους 
προς αυτό καταφ·υγόντας ναύτας, και κατατροπιόσαντες καί αυτό, 
έΟριάαβε'υσζν εν μια ήν.έρα δύω θριάμβου; ανταξίους τών έν Εαλα- 
μΐνι καί έν Πλαταιαίς ("**). Τοΰτο τδ εργον τόσον έταπείνωσε τςν  
γνώμην τοϋ βασιλέως, ώςη συγκατένευσεν εις εΐρηνην διά τους Ελ
ληνας ένδοξον, καΟ ήν αί μέν Ελληνικαί πόλεις τής Ασίας έμενον 
αυτόνομοι, είς δέ τά Περσικά στρατεύματα κατάτε ξηράν καί θά
λασσαν έτέθησαν όρια τά όττοϊα δεν είχον άδειαν νά ϋπερβώτι.

Τους δ’ έκ τής εκστρατείας ταϋτ.',ς προελθόντα; θησαυρού; έόα- 
πάνησεν ό Κίιιων εις καλλωπισμόν τής πατρίδοςτου, καί ΰπ’ αύτοϋ

(·) Πλιντ. Β. κ ώ . ( " )  Όλ. 3. π . X. 470.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ’ Ι'.

άν7,γέρ9·Λθαν έν ΛΟτ,νας οΙκοδοαηΐΛατα, των ότοίων καΐ
αυτά τά έρείττια θεωρούνται (εέχρι τ ίς  ση̂ ν.ερον ώ ; πρωτοτυττα άρ- 
χιτεκτονι/.-ί; καλλιτεχνία;. Κατ’ αΰτάν ί έ  τάν έ-οχην εζνι και 6 
Ποιητά; ϊΐ|αωνί^τ,ς έκ Κ έα;, τοϋ ότοίου σώζονται τινά τεριάχια, 
ικανά ώστε νά κρίνωμεν ές αυτών και περί των λοιπών, και να λυ-I κρινωρ/.εν ες αυτών και περί τ 

ιεϋα ^ιά τήν απώλειαν των.

ΚΕΦΑΛλΙΟίν Ι'.
Ά π ό  τής ^^ρή^ης τον Κψ«ύ>·ζ>ς, μ έχ (Ί  Χής 

Ν ιχ ιείον  ειρήνης.

Του δέ Κίικωνο;, ύπερέχοντο; έν ΑΟτίναι; ιαετά τον θάνατον του 
Αριστείδου, άνεφάν/ι αντίπαλο; ό Περικλνί; ( ), πολί» νεώτερο; αυ
τού καί τον χαρακτήρα πάντκ διάφορο;. Καττ,γετο δ’ δ Περικλή; 
έκ των πρώτων τ?,; πόλεω; οικιών, έκ πατρό; ριέν τού ϊανΟίππου 
δστι; ένίκνιοε του; ΙΙέρσα; εί; τάν Μυκάλνιν, [Λητρός δέ τή ; Λγαρί- 
στνι;, έγγόνν:; τού Κλεισβένου;, τού καταλύσαντος τήν τυραννίαν 
των ΙΙεισιστρατιδών και κατασττ,σαντο; νόρ.ου; και πολιτείαν συγ- 
κεκραικένν,ν εΐ; τά ; Αθήνα;. Καί έσπουδασε μεν κατά τήν προιτην 
νεότητά του ολου; τή ; φιλοσοφία; τού; κλάδου;, άλλ’ ϊδίω; έκλινεν 
εΐ; τήν σπουδήν τής ρητορική;, εί; τήν όποιαν λέγεταιύπερτερήσα; 
δλους τού; συγχρόνου; του, ώ^ε καί δ μέγας αντίζηλό; του, δ ς-ρα- 
τηγος Θουκυδίδη;, ελεγεν, οτι καί όταν ένίκα πολλάκι; τον ΙΙερι- 
κλεα, εκείνο; ομω; διά τή: εύ·)^λωττία;του μετέπειθε τού; ακούον
τας οτι δεν ενικηθη. έμοιαζε δε πολύ τον τύραννον Πεισίστρατον 
κατάτε τήν γλυκυτητατή; φωνής, κατά τή ; γλό>σση;τδ εύτροχον, 
και κατα τού προσοιπου τού; χαρακτήρας, ΐίκτος δε των φυσικών 
κ.αι προσκητων τούτων πλεονεκτημάτων εΤχε καί τδ τού πλούτου 
καί τδ τής συγγενική; σχέσεω; μεθ’ όλων τών διακεκριμένων τής 
πόλε<ι>ς οικογενειών.

Καί έπί τινα μεν καιρόν εμπόδιζε τού Περικλεούς τήν πρόοδον ή 
άζία τού Κιμωνος. Αλλ έπειδή έκεϊνος ήτον άπών ο»ς έπί τδ πλεΐ- 
στον μετά τών στόλων κατά τού εχθρού, δ Περικλής μένων εϊς ’Α- 
Οηνας, δημηγορών τον δήμον καί τήν εύνοιάν του θηρεύων, κατώρ- 
Οο)σε τέλος νά προέλθη εί; τά δημόσια. Αμα δε άψάμενος τή ; πο
λιτεία;, μετεχειρίσΟη τήν δημοτικότητάτου διά νά έλαττώσρ τήν 
Ισχύν καί νά ταπεινώση τον χαρακτήρα τού ’Αρείου Πάγου, άφαι- 
ρεσα; άπδ αύτδν, ουνεργεία καί άλλου τότε Ισχύοντος δημαγωγού, 
τού Εφιάλτου, τά ; περισσότερα; σπουδαίας δίχας, καί άναθείς αύ- 
τάς εις τον δήμον. Αλλ ή επιρροή τού Κίμοινος ύπερίσχυσε πολ- 
λάκις ακόμη τής τού Περικλέο'υς εϊς περιστάσεις σπουδαία;, ώς

Π  Ηλιυτ. Πί ι̂χλ.



τοϋιο ί^ ΊΤ , οτε ίτεισιιο; [χέγας «ιυίΛβάς εις 'ζτ.ί  Ιίττάρτην εδωκεν 
αιρο3[Λ·/ιν εις τοίι; Ρ ί̂λωτας νά εττανασταττισωσιν όαο0’3|/.χί̂ ον, -/.αΧ 
οί ϊτ:αοτ;χτ«ι. κινδυνεύοντες έζτ,·π;σαν τ/,ν έπικονοίαν των Αθη
ναίων. ΚαΙ ό |/.έν Ιίεραλτ.ς ζαρεκίνει νά |αγ; σννδράαωσ.ν εί; την 
σωτηρίαν τολεω; άντιτιάλον, ό δε Κίιχων, ττκρχκαλών να [χην άοη- 
σωσι νά καταστραοτι ή Σζάρτη καΙ νά [κείν  ̂ /ωλη ή Ρ/λ/άς, ένίκη- 
σε, καί εστάλη'Λετ’ έτικουρικσΰ σώρ,ατο; εί; ϋ” άρτην διά νά σβύσ-̂  
την άτοστασίαν, καί νά κ'νριεύσ·/; τδ ισχυρόν φρούριον τ ί ;  ΐΟώυ.ης, 
δτΓου οί ΐΓίλωτες ε'χον όχυροίΟή. Λλλ οί ίτταρτιάται {Αη τιστευόαε- 
νο’. είς των Αθηναίων την ειλικρίνειαν άτ:έ-ε;αψαν αΰτου;. καί [κετά 
δεκαετή ριόλις πολιορκίαν έδυνηΟησαν νά κυ^ιεύσωσι τδ ορούριον, 
χαρίσαντες τ'λ.ν ζοιήν εΐ; του; 1·-ίλωτα;, άλλ άττοβαλόντες αυτου; 
δια—αντο; τής ΙΙελο-οννήσου (*). Λλλ’ οΐ Αθηναίοι όργισΟέντε; διά 
την δυσπιστίαν των Λακεδαΐ(ζ.ονί&)ν, “ αροζυνΟεντε; δ$ καί ΰπδ τοΰ 
Περικλιέους, έζωστράκισαν τον Κί^κωνα ώ ; Λακωνίζοντα.

I! έκ τούτου δέ πηγάσασα ψυχρότης καί ή λοιπή ;κεταξύ Αθη
ναίων καί ίΐπαρτιατΜν ζηλοτυπία συνετάραζαν κατ ολίγον των πό
λεων τούτ(ι)ν την σύικπνοιαν, καί έπέφεραν τέλος τον ίίελ.οποννη- 
σιακδν πόλ.εικον, άργήν όλων των δυστυχηαάτοινκαί τής παρακαής 
τής Ελλάδος. Κατ’ «ρχάς |κέν οί Αθηναίοι ουνέδεσαν συνθήκας ρί.ε- 
τά τών Αργείων, των κεκηρυγ[κένων τής-πάρτη ; εχθρόν. Ιίκτός 
δέ τούτου έπροστάτευον τού; άπο την Πελοπόννησον έςο;4ζο;κένους 
δούλ.ους, καί ωκιζον αυτούς είς την Ναύπακτον, ένω έτερον έ- 
ζήτουν 'υπέρ των Αθηναίων των οίκούντων εις -πάρτην όλα τάπρο- 
νόυ.'α τά άπούιύόριενα εις (κόνου; τού; ϊπαρτιάτας. Αλλ εντελώς 
διέστησαν αί δύω πόλεις, ότε τά λΙέγαρα άποσκιρτήσαντα ΰπο τήν 
σναικαχίαν των Λακεδαιικονίων, έτέθησαν ύπδ τήν προστασίαν των 
Αθηναίο)·/ καί έδέχθησαν ορουράν αυτών.

Αν δέ καί άπδ τή ; νίκης άκόαη των ΠλαταιώνοΙ Αθηναίοι ΐπαρ- 
θέντες είς κό;κπον καί ύπεροψίαν άπεκάλουν εαυτούς .τγοσΓΗΓηί,' τΤ|̂  
!ί.υά(^ι><: καί άπνίτουν νά συνέρχωνται είς τήν πολιντων, Ικηρυτ- 
τον δέ πολε;κίους τού; |κή πειθο|κένους είς ταΰτα, κινοΰ·/τες ούτο> 
τών Λακεδαιμονίων τον φθόνον, άλλ’δ πόλευ-ος δέν ήρχισΐνάαίσως, 
διότ ι έκάη-η πόλιςπροσεπάθει νά ένδυνααο/θή διά συ|κ;καχιών καί τ/ν- 
Οηκών ;κετάτών γειτόνωντης. Τέλος τά ς·?*"εύ|κατά Τίον ηλΟον είς 
χεΐρας παρά τήν Τανάγραν τή ; Βοιωτίας, όπου ό Κί'κ/ον λησυ.ονών 
τήν άνν/ο'κοσύνην τών συμπολιτών του κατ αύτοΰ, ήγωνίσθη λαα- 
πρώς. Οί ’Λθηναΐοι όαο)ς εις αυτήν [κέν τήν ;κάχην ένικήθησαν, ένί- 
κησαν δέ είς άλλην μετ’ ολίγον. 11 δέ διαγωγή τοΰ Κίρ/.ωνοςτοσοϋ- 
τον έθαυαάσθη ύπ αυτών τών εχθρών του, ώστε πρώτος δ Περι
κλής έπρότει·/ε τήν αετάκλησίν του μετά πενταετή έςορίαν.

; · } , ’0λ. 81, 2. 11. X, .135.
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ΚΙΜ>Αλ\10Ν I. ·>■■>

Λ[Λα δ’ έττχνελΟών ό Κ.!ι;.Μν, πρωτίστ/,ν οροντίδχ κχτεβχλϊ νά 
έ'ο;Λα>ύντ, τάς |Λ$τχξύ των δύ(ο άντιζτ,λο)ν λχών διαοοράί, καί έ- 
κλειτεν είρτν·ί;ν πενταετή ρί.εταξυ αϋτών. Αλλά τοΰτο .αέν φο?ού|Αε- 
νο; των σνν.πολ'.τώντου τδ οιλοτάραχον καΐ Οέλων νά τοδς άπο- 
τρέψ·/5 όπο έαφυλίου; έριδα; καί νά του; κινή(Π! κατ εχθρών άπω- 
τέίων, τοΰτο δέ ύττοτ/είΙεί; εί; τδν ΙΙερικλέα νά ;;,ακρυνδή των 
Αδγινών καί νά τώ άοτ,σ/ρ τήν διαχείρητιν των πραγ^χ,άτων τή ; πό- 
λεω;, έξεπλευτε αε διακότια πλοία κατά των Ιίερτών. Λφιχδεί; δ’ 
εΐ; τήν Κύπρον, έπολιόρκ'Λτε το Κ’.τιον, πρωτεύουσαν αΰτή;, άλλ 
είτε πλ·/ιγωΟεί; επί τή ; πολιορκία;, είτε ΰπδ άσθενεία; καταβλγιΟεί;, 
είδε τον θάνατον έπεεχίαενον, καί φοβούικενο; ;κή ή εϊδησι; αυτή 
βλάψη τδ στοάτευ>/.α, διέταξε νά |Λη γίνη δ θάνατό; του γνωστό; 
[λέχρι; ότου ο στρατό; άποπλεόσ-Λ Τοϋτο δ’ έγενετο τριάκοντα 
ήαέοα; αετά τον δάνατόντου, καί οί εχθροί νοαίζοντε; τόν στόλον 
ύπ’ αύτοΰ διοικουρ.ενον, τόν άοκσαν ν’ άπέλΟτ, άνενόχλττο;. Ουτω 
λοιπόν ό Κίυ.ων άπέδανεν εί; τού; κόλπου; τή ; νίκγ,;, καί *χετά 
Οάνατόντου, τό δνοαάτου |Α0νον «κό(Α·/ι ίσωσε τόν στρατόν. Το- 
σοϋτον δέ τόν ετρεαον οί ΙΙέρσαι, ώστε έγκατέλιπον δλκν -τό; Μι-> 
κρα; Ασίας τήν παραλίαν, καί ούτε γραγ.[;.ατοφόρο; ούτε ίππο; 
ϋέρσου δεν έφάνη τετρακόσια στάδια [/.ακράν τή ; 6αλάσσ·/ις έν δσω 
έστρατήγει 6 Κί|/.ων.

Λπαλλαγείςδ όΠερικλή; άπό τόν ισχυρόν τούτον αντίπαλον (*”), 
άπεφάσισε ν’ άποπερατόιση τό εργον τή ; φιλοδοξία; τό οποίον ει- 
χεν αρχίσει, καί διανέαων τά; κατακτηθείσα; γαία; εί; τού; συυ.- 
πολίτα;του, διασκεδάζων αύτού; ρ.έ Οεάαατα, καΐ δ'.ακοσ[αών τήν 
πόλιν ικέ λα[Λπρά; δ·/)«.οσίου; οίκοδοριά;, τοσούτον ϊσχυσεν έπι του 
πνεύικατο; του λαοϋ, όίστε δύναται νά 0εωρτ](1ή ώ ; πραγίΛατικιο; 
ύπερτάτκν εξουσίαν άσκήσα; έντό; έλευΟέρα; πόλεω;. Τά δ οίκο- 
δορί.ήν.ατα, τά οποία άνήγειρε, κατέστ·/)σαν τήν (ανήχ.ν,ντου ίεραν 
εΐ; όλου; τού; φίλου; των ώραίωντεχν<ΐ)ν, καί τά  ολίγα διααένοντα 
αύτών λ.είψανα, όποια ό ΙΙαρίίενών καί τή; άκροπόλεω; τά Προπύ
λαια, ύπάρχουσιν, εΐ καί έρείπια, ά|αί(Λ·ςτα καλλιτεχνία; πρωτότυ
πα. Αλλά τούς πόρου; δι’ ών διεκόσ;;.·Λσε τά; Αθήνα; καί τ,-ύξ-Λσε 
τήν στρατιωτικήν αυτή; δύνααιν δεν έλ.αβε πάντοτε δια χ-εσων νο- 
αίιαων καί δικαίων, διότι κατεκράτςσε πρό; τούτο έν {αέρει τα; 
συνεισφορά; των συΐΛαάχων πόλ>ε«ον, τά ; δοθείσα; προς έξακολού- 
Οκσ,ιν τού Περσικού πολέρ.ου. ϋ τε δέ πόλεις τινέ; παρεπονεΟτ,σαν 
διά τήν κατάχρ^σιν ταΰττιν των δτ,ρ.οσίοιν χρτ,αάτων, ό Περικλή; 
άπ·ήνττισεν ύπεργ,φάνως ότι ο< Αθγναίοι δεν ώφειλον λόγον 
χρήωατα ταύτα εί; τού; συρ.υ.ά5'_ου; ένίΓ> έπολέυ.ουν υπέρ αύτών κ
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ΙίΙΙΙΤϋΜΗ ΚΛΑ. ΙϋΤΟΡ.

εκείνοι ύέν εόώαν ούτε (7τρ«τεύΐ;/.«τα ου'τε ναϋ; άλλα Α̂ονον χρν,- 
|Λ«τ«· οτι 6ε δίκαιον ητον άφ’ ου ή ίτόλις έπρορ.τ,Οευεν ολα τά εΐ? 
τον ϊτόλε̂ Λον άναγχαία, τά λοιπά νά (Λετα/ειρ(ζ·/ιται εΐςδσα τνί πα- 
ρεί;ζον &ύπρέπειαν, ευπορίαν καί δόξαν ά'ίδιον.

Αλλ οί λόγοι ούτοι δέν έπειΟοντάς λοιπάς πόλει? και τάν ίίπάρ- 
τ^ν ΐάίως, ί τ ι ;  έιρΟόνει τίιν παρούσαν των Αθηνών λαμπρότητα, 
καί ήγανάκτει πρό; την αύίίάδειαν τοΰ Περικλεούς. ΙΙαρωργίσίη δ’ 
ετ; ρ,άλλον δι εκστρατείαν, την όποιαν οί Αθηναίοι έπεχείρησαν 
κατ®Τ τών ^α>μίων ύπερ των έπικαλεσΟέντιυν αυτού; ΒΙιλησίοιν, καί 
την όποιαν έκατ/;γορ5ί()η ό Περικλής ότι ένηργησε χαριξόριενος εί; 
περιφηρ,ον τινα έταιραν Ασπασίαν καλουριένην, την οποίαν ήγάπα. 
Κ,αί κατ αρχάς ριέν ό Περικλή; ύπερίσχυσε τών ϊαρ.ίων (*), άλλ’ 
αυτοί έπαναστάντε; ένίκησαν τούς Αθηναίους, καί ό Περικλή; πο
λιόρκησα; αύτού; έκ δευτέρου, καί προσαγαγών κατά πρώτον τά ; 
ν,έχρι; εκείνου αγνώστου; πολιορκητικά; ρ.ηχανά;, όποϊαιή χελώνη 
καί ό κριό:, ικετά Ινα ρ.ήνα έκυρίευσε την πόλιν, κατεδάφισε τά 
τνίχητη;, παρελαβεν όλα τών !ίΐα[Λίων τά πλοία, καί έζηρ-ίίοσεν 
αυτού; ρ.ε πολλά χρήματα. ΚπαρΟεί; δέ επί τή επιτυχία όταν επα
νήλθε·/ εί; λίίήνα; εΟαψε (Αεγαλοπρεπώ; τού; εις τον πόλεμον πε- 
σοντα;, και έπρόφερεν ό ίδιο; επιτάφιον αυτών λόγον.

Καί έπέφερε μέν ή αμοιβαία άντιξηλία τών Αθηναίων καί Σπαρ
τιατών πριοτη καί μόνη τον Πελοποννησιακον πόλεμον, άλλ’ ο·ύδε- 
τερα τών πόλεων το’υτων -ήθελε νά όμολογήοη την αιτίαν ταότην. 
Μικρά δε τ ι ;  ερι; μεταξύ τών συμμάχων αυτών τοί; εδωκεν αφορ
μήν προ; έναρξιν τών εχθροπραξιών. Διότι οί Κορκυράϊοι ή Κερκυ- 
ραιοι, άγανακτοϋντε; κατά τών Κορινθίων ώ ; άδικησάντων μίαν 
τών αποικιών αυτών, την Επίδαμνον (το '/ΰν Δυρράχιον ττ,; ΐλλυ- 
ρια;}, έκινήθησαν κατ’ αύτών, άλλ’ -ήττηθέντες είςτινα; ναυμαχία;, 
έπεκαλέσθησαν την βοήθειαν τών ’Λθηναίων, καί ούτοι έσπευσαν 
να τοί; πέμψωσι στόλον έπικουρικον, δστι; 6μω; ολίγον τοί; έχρη- 
σίμευσε. Τύν δέ πόλεμον τούτον ήκολουθησεν άλλο; δτε ·/; Ποτί- 
δαια, πόλις σύρ.μαχο; τών ’Αθηνών εί; τήν (.Θράκην κειυ
αιφνη; προ; τήν Κόρινθον, καί έφερεν ουτω ρήξιν μεταζύ τ / δ·υΟ)
πόλεων, αί όποΐαι άμέσωςκαί ώπλίσθησαν κατ’ άλλήλων. Σ·υνε·/.ρο- 
τ-ήθη δε μάχη κατά τήν Ποτίδαιαν αυτήν, καί οί ’Λθηναίοι ένίκη
σαν. Λμέσο/ς δέ μετά τήν μάχην ταύτην εί; τήν όποιαν ό σοφο; 
Σωκράτη; σώσα; τον μαθητ-ήντου ’Αλκιβιάδην, άπή,τησεν ύπέρ αύ- 
τοΰ τή ; ανδρεία; το άριστείον, ένώ δ ίδιο; είχε φανή αύτοϋ άξιώ- 
τερος, έπολιορκήθη -ή Ποτίδαια, καί οί ΚορίνΟιοι παρεπονέΟησαν εΐ; 
τα ; Ελληνικά; πολει; κατά τών Αθηναίων ώ ; παραβάντων τή ; εϊ-
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τους ορούς. Τους λόγους δϊ χϋτών ^̂ ς καΐ τάς άζολογίχς των 
'Λθ'Λναίων άκουσαντϊς οΙ Λ*χ.5δ*ι;Λ0νιθ! ά“ εφάσιταν οτι οΐ Α ϊ̂,ναΐοί 
γδίχτ,σαν πρώτοι, καΐ δτι πρέπει νά κτρυχδί πόλε;.ι.ος κατ’ αυτών.

’Αλλά καλΰπτοντες τάς πράξεις των ύπί νο[Λΐ|χότητοςπρόσχ7:[/.α, 
επεοιψαν συγγρόνως πρεοβεις εις ’Α^πνας, καί προπαραίκευαζόΐΑΐ- 
νοι προς τον πόλε[Λον, ώ|Αίλουν περί ουνΟγ;κών. Καί πρώτον [χέν έ- 
ζτ,τν,οαν ν’ άποβάλωσιν οί ΛΟγ,ναΐοι τΫς πόλεώςτων τους απογόνους 
τών π·ερΙ τον δΙεγακλέα, ο'ίτινες είχον βεβ^ιί^σει τον ναόν τν,ς Α- 
ϋγνας άποκτείναντες έντός αύτοΰ τους συνω[;.ότας τού Κυλωνος, 
διότι ηξευρον οτ'. ε?ς έξ αυτών ίτο  καί ό Περικλής. Επειτα δε νά 
διαλύτωσι τ ίς  Ποτιδαίας τήν πολιορκίαν, καί τέλος ν’ άφτ,οωσιν 
αύτονόριους τάς Κλλ·/ινικάς πόλεις.

Αλλ’ ό Περικλής, αισθανθεί; ότι άφ’ οϋ περιέπλεξε τους συι^πο- 
λίταςτου εις πόλειΑον, έπρεπε καί νά το'ι; έ(κπνεύσνΐ τό άναγκαΐον 
θάρρος διά νά τον έξακολουθ/,σο^σιν, έδγ;ΑΥ,γόρτ.σε προς αΰτους καί 
τους έπεισεν ότι δεν πρέπει νά ΰπακούσωσιν εις τους Λακεδαΐ[Υ.ο- 
νίους, διά νά ρ./, του; συνγθίσωσι νά προστάξωσι. Το'ι; παρέστγ,σε 
δέ τούς ριέν Πελοποννγσίους πτο)χού; καί διεσπαρμένους εις όιαφό- 
ρους πόλεις, τάς δέ Αθήνας ισχυρά; ιδίως διά τΫ,ς Οαλασσοκρατίας, 
Υΐτις τάς άνεδείκνυε πολλ.ω άνωτέρας τών έχθρώντων. Πεισθείς δ’ 
ό λαός ότι άριστα έσυρ-βούλευεν, άπήντγσε κατά τγν γν<ί)[ΑΥ;ντου ρέ 
τρόπον άξιοπρεττΫ, οτι οί Αθγναΐοι έπεθύρ.ουν ώς καί οί ίΐπαρτιαται 
φιλικήν τών διαφορών διάλ.υσιν καί Οέλουσιν ευχαρίστως πράςει 
όσα έκε'ινοι εύχονται, ότανο·υρρορφ&>θώσι ρέ αυτά προ>τοιοί 2παρ- 
τιάται, ότι δέ προσβλγ,θέντε; Οέλουσιν αποκρούσει άνδρείως τγ,ν 
προσβολήν.

Λέγεται δ’ ότι ό Ιίερικλγ,ς είχεν ιδιαίτερον συρφέρον κινίϋν τούς 
συρπολίταςτου εις τον όλέθριον τούτον πόλερον, διότι κατάχρεως 
ών εις τ/,ν πόλιν, έφοβεΧτο ργι τω ζτιττ,Ο·̂  λόγος ττις διαχειρίσεως 
τών δηροσίων χρ·«ράτων· καί διγ,γβύνται οτι έρωτγσας ποτέ α'ύτόν 
ό άνεψιόςτου Αλκιοιάδγ.ς διατί γ,το σύννους, καί άκούσας ότι έ- 
σκέπτετο πώς νά δώστ̂  λόγον εις τγν πόλιν, «Καί διατί δέν σκέ
πτεσαι ράλλον, άπτ,ντσσε, πώς νά ρΫ, διόστ;; λόγον;» Εκτός όε 
τούτου, ρ.ΐ εύρίσκων 6 Περικλτ,ς τγν εΰδαιρονίαν έντός τού οικου 
του, είχε παραδοθή εις τα θέλγγ,τρα τγς έρωρένγςτου Ασπασίας, 
τγίς όποια; δ ζωγ,ρότγ,ς καί ή αγχίνοια είχον ύποδουλ.ώσει όλους τούς 
φιλοσόφους καί ποιτ,τάς τού καιρού εκείνου, ρΫ έξαιρουρένου οΰδ 
αυτού τού Σωκράτους. Ητο δ' ή Ασπασία εναντία τών Σπαρτια
τών, καί ύπ αύτγ,ς λέγεται έρπνευσθείς ό Περικλϋς.

Εκραγείς δ 6 πόλερος ρεταξύ τών δύω πρ6)τίστων πολιτειών 
τής Ελλάδος (*), περιέπλεξεν άναγκαίως καί ολας τάς ρικροτέρας

Ρ) ·θλ. 87, 3. II, X. 431.
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αΰτί,;, συ;Αν.5ίχούίΓα; τ:;ό·; έ;:άτΕρον τών αε^ών χ,ατά τά; 
■(ν.αίτεραίΤΜν συα-αΟείζς, τ/;ν ιτ^γγένειαν κ*1 καταγωγήν καΐ τά; 
-εεν ^^7.<ρε:ε,ντοί καΐ ττερί δαα·ον δ^ '̂α;το>ν. ΚκΙ ύτ:έ? ;Λεν 
των Λκκεδαΐί/,ονίων, ώ; τ:ρο;Λάχων τ'/ίί ΐίλληνικί; έλευΟερία; τ ίτ ε  
Οεωρου̂ /.ένων,έκτ,ρύ̂ Όν,-ϊαν ολαι αΐ τν;; Πελοττονν^του -τλήντών Λρ- 
γείων. έτι δ’ οΐ Ιΐεγαρείξ, .1 ΛοκροΙ, ο· Βο.ο)το·, οΐ Φωκε’ίρ, οΐ Αρ.- 
βρακιώται, οΐ Λευκκδιοι καί οΐ ’Λνχζ,τόριοι. 1\Ιετά δέ των ’λ Θ·/ι-  
ναίων σννεαάχουν οΐ οί Λέτβιο'., οΙΠλαταιεϊ;, οΙΝ

ύττοτε^ίς πόλε.;, έν αΐ; καί αί ττ.' Θράκες
Κϊ; έ'·Λκοντα λοιτον χΛίάδα; άνΧρών συ;Λ::οσούα$νοι οί Πελο- 

τ:ονν-ί5'.οι, έςεττράτευτάν ύτο ττν όδ·/;γίαν τοϋ βασιλέω; ’Λρχιδά- 
ρ.ον, δττι; φΟάοα; εί; τ·/;ν Αττικήν, καθ’ ·?,ν στιγαν;ν έζάτ·/;σε τά 
σύνοράτ·/;;, «ή -/ιν.έρα αύτν,, ε·τ:εν, είναι .ν.εγά>ων κακών άρχ-ίι εί; 
τούί Κλλ-Λναζ. * Το στράτευ;ν.α των ’Αθ-Λναίων συνέκειτο εκ δε
κατριών χιλιάδων όττλιτών, δεκαε; χιλιάδων φρουρών των ·:τόλε 
χιλίων διακοσίων ϊτιτων καί χιλίων έ'ακοσίων τοξοτών, ’λ : 
^νωρίξων ό Περικλΐ; οτι οί Λακεδκψ.δνιοι τ,σαν ανώτεροι άττδ τού;

τ/ί; ττόλεω; καί νά -α·/; ριψοκινδυνεόσωσι -χάχην έκ του ( 
’Αλλά κατ’ άρχα; -/ι ττρότασι; αυττ; δεν εύ·/:ρέσττσεν, εγι· 
;Αέχρι τέλου; δεκτά έ ;  ...................................

εί; τ/,ν διάκρισιν τοΰ έχΟροΰ. Ι ’τΓερέχοντε; δέ κατά Θάλασσαν τών 
Λακεδαιμονίων, διότι εΤχον τριακόσια αλοΐα, έιτέδρα;ν.ον τά; εχ
θρικά; ταραλία; καί τά ; έλε/λάτουν, τρο;χ·/)Οευό;Αενοι ουτω τά έ 
ξοδα τοΰ τΓολέαου.

:αλον δέ οί εί; τάν Αττικάν κατά τδ ριέρο; 
;  (*), καί αά δυτΛϋέντε; νά κυριεόσωσιν αΰτδ, 

, . V διά τ·7,; Ελευσίνα; τ:ρό; τά ; Λχάρνα; ( " ) ,  έξτ,κοντά
'Λολι; στάδια τών Αθηνών άττεχούαα;, καί έτεαον τάν χιόραν. Οί δ’ 
Λί)-/;ναίοι, δυσχεραίνοντε; αρδ; τδ ζάίίτμα τοΰτο, και όεινδν νον.ί- 
ζοντε; νά βλέτωσι τδν έχΟρδν έξω τών τειχών τ-?,; ττόλεόι;των, 
άρχισαν νά όργίξιννται κατά τοϋ Περικλεου;, καί έζ/,τουν νά έξελ- 
Οωσι κατά τοΰ έχΟροΰ. Λλλ’ ό Πεεικλϊ;; νο|χίζων ώφελιιχώτερον νά 
-χά τΓολεαν-σωσιν, έκλεισε τά ; τεόλα; τ ί ;  :τόλεω; καί έφρούρει αύ-
τα ;, έζερ-τε δέ ίζζ ε ί; διά νά έιχζοδίξωσι τδν έχθρδν νά ζλτσιάζκ, 
καί έξαζέστειλε ^όλον έκατδν ζλοίων νά λαφυραγωγέ τά ζαράλια
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^ο>εα:ΐν, διότι οί Λα/.εδ5ΐΐ[;.όνιοι [α/, έλπίζοντε; νά κυειεΟβωσ: ττ,ν 
πόλιν, Οέλοντε; δε ν» ύπερχτ-ιτΟώσι ττν Ιδίζν αύτήν πχτρίδα, έ
λυσαν -ΓΛν 77θλιο;κίαν· καί τότε οί Αθηναίοι έκττρατεότχντε; και 
αύτοί κατά τών συαυ.άχων τών Λακεδα’.υ.ονίιον άνεττάτϋ)^»·/ του; 
Λίγιν/,τα; ττεαψαντε; άλλου; κατοίκου; εί; τάν νήσον, έλετλάτ-ΛΤαν 
τήν Μεοστνίαν, Ηλιδα, καί ,Μεγαείδα, καί ένίκ/,σαν του; Λοκρού;· 
έζχνελΟόντε; δέ εί; τά ίδια, έτανΐγύρισαν δ·/;|Λθσία ταφά; τών εί;

IV άτιοΟανόντων, καί έ ::’ (• αυτών ό Περι
κλή; είτε τον τερίφτ,αον εκείνον έτιτάφιον λόγον, όστι; διατ/;ρ-/;- 
θεί; .κέχρι; ήαών Οαυαάζεται ώ ; άτόδειξι; λαυ.τρά τή ; εϋγλιοττία; 
του καί τή ; εόγνώιιονο; αότοϋ διαΟέσεω;.

ΕύΟυ; δέ κατά τήν άρχάν του έτο|Αένου ετου; ο'ι Λακεδαιμόνιοι 
είσέβαλον τάλιν εί; τ·/;ν Αττικήν |Αε τά; αυτά; δυνά'Αει;, οι δ’ Α
θηναίοι έκ νέου κατέφυγον εί; τά τείχτ,των. Αλλά συρ-ΐρορά δεινο- 
τέρα άπό τον τόλεαον, λοΐ|Λ6; φονικώτερο; άο’ όσου; ρηαονεόει ή 
ιστορία, ένέσκ·/;ψεν εί; ττ,ν τόλιν τών ΑΟτ,ναίων. Πρχασε δέ τό ;Αίν 
τρώτον, ώ ; λέγεται, έ '  ΑίΟ,ιοτία; τή ; άνω Αίγυττου, : 
αετέβ-Λ εί; Αίγυττον καί Λιβόαν, καί έκεϊΟεν εί; ττ,ν 11ε 
^έ τήν τόλιν τών Αιτνών ε

φιζεν. ΙΙόξανε δέ τό κακόν έτι ιτ.αλλον καί ή συρροή τών έγκλει - 
σΟέντων εΐ; τό άστυ άτό τοό; δήμου;, διότι δέν έ'ήρκουν αΐ οΙκίαι, 
καί τολλοί έζων εί; τνιγτρά; καλύβα;, δτου [υ.όλι; έδύναντο ν’ ά- 
νατνεύσωσιν, ενώ αί φλόγε; τοϋ θέρου; τύξανον τήν ό'ύτττα τοΰ 
ΐυ.ιάσρί,χτο;, ωγί οΐ νέΧίοΙ ΙΚΙιντο τινέ; μέν άτοΟνήσκοντε; έτ ’ άλ- 
λήλου; καί άλλοι κυλινδούμενοι εί; τά ; όδου; καίταρά τά ; βρύσει; 
ήμιΟανε'ι; άτό έτιθυ5;.ίαν νά τίωσι, διότι άσβεστο; δίψα έολεγε τά 
έντόσΟιάτων. Καί οί ναοί δ’ αύτοί τ,σαν τλήρει; νεκρών, καίει; ττ,ν 
τόλιν ολτν έτετλανατο θάνατο; ανευ βοτθεία; διά τό τταρόν, άνευ 
έλτίδο; διά τό ;υ.έλλον. Τόσον δ’ τ,σαν μεμολυσμένα άτεό τά -τ ώ -  
[υ.ατα τ ’ άναδιδό(χενα μιάσρ.ατα, ώστε τά τετρά—οδα καί τά όρ
νεα, άν καί ψοφώντα τή ; ττείνας έκτο; τή ; -όλε<->;, δέν ήγγιζον 
όμω; τού; «τάφου; κειμένου; νεκρού;. Αν δέ τινε; έσώζοντο αχό 
τό μ-έγα κακόν, οί χλε'ιστοι έστεοοΰντο τά ; /είρα; ή τού; ττόδα; ή 

ιολλούΐ δέ κατελάμβανε τοιαίττ, λήθτ, 
)ΰδέ τού; συγγενείςτων. Τή; νό- 

■ ι όλα τά συμ-
(όστε δέν έγνώριζον ουδέ εαυτό· 
σου δέ τα·ΰττ,; ζω·/;ρότατα καί ά



τιτοιν.ατα δ ιιττοριχ.ο; ΘουκυδίΧγ;;, ϊ τ η ς  χαΐ αύτ&πτ·»;; μάρτυ; εΰ- 
Ιέ ττχραττρεϊ δτι ά:τοτέλε5υ.α αύ- 

είσχγωγη

<>Ρ ΕΠΙΤΟΜΗ ΗΛΛ. ΙΪ1 0 Ρ .

ρέΟϊ), καί αϋτό; ένόικ' 
τ?,; ίτον ί; ;;είί τά^Ο- ιολασία•  ̂ · ι ........ '· ·· — I, ..'αντΟ'.αί Λ'/0'̂λ·λ, &ιυ;Λγωγ7ί
εΐ;̂ τ·/;ν π ίλ ιν  διότι οΐ χνδρωττοι κατ’ «ρχά; [;.έν κατέφυγον —5ος 
του; Ρεου; ίκετεύοντε;, άλλ ΐδίντε; δτι δλα ίταν άνωφελν, και οτι 
άδιακριτω; “ ροτεβ^άλλοντο καί άττέΡντσκον, τταρεδόθτισαν εΐ; άτ:ό- 
νοιαν και ει; άσωτειαν. Θεωροΰντε; δέ τδ άγ^ίστροφον ττ,; τύ^γ;; 
καί τη; ζωή; τδ έ^ην.ερον. ήΡελον να ΐΑετα^ειριτΡωσι ττρδ; τέρΐιν 
και '/,δονήν τδν καιρδν και τά χρήικατάτοιν. ΑπεδόΟη δέ ή αΙτία 
καί τή ; νόσου ταυτη; εΐ; τδν ΙΙερικλέα, διότι δήΡεν συνάθροισα; τδ 
ριέγα εκείνο τβν άνθρωττων ττλήθο; έντδ; τή ; ττόλεω;, διέφθειρεν 

-Αλλ άν καί ή ττόλι; έ^θείρετο ΰττδ τή ; έ- 
^ιδηαία; καί δ έχθρδ; έλεηλάτει την Αττικήν, 6'ΙΙερικήή; δρ.ω; 
ετ;ε;Αενε τεάντοτε δτι οΐ Αθηναίοι δέν ε^ρετε νά ριψοκινδυνεύσωσιν 
εί; άνισον κατά των Σπαρτιατών ΐΑάχην' δπλίσα; δέ έκατδν τριή- 
ρει;, έλαφυραγώγησε διάφορα τή ; Πελοπόννησου παράλια, άλλ’ ή- 
ναγκασθη νά έπιστρέψ^, διότι ή νόσο; προσέβαλε καί τδ ^ράτευ;;.α. 
Καί οί ρ.έν Αακεδαιρ.όνιοι άπρακτοι καί τδ ετο; τούτο άνεχώρησαν 
εί; τά ίδια.

Οι δε Αθηναίοι άπαυδήσαντε; άπδ τά δεινά, επερ,ψαν πρδ; τού; 
Λακεδαιμονίου; ζητοΰντε; ειρήνην άλλ’ άποτυχόντε;, ώργίζοντο 
κατα τοΰ ΙΙερικλέου;, καί παύσαντέ; τον τη ; στρατηγία; τδν. έζη- 
μίωσαν καί χρηματικώ;. ’Αλλά μετ’ ού πολύ, κατά τδν εύμετάβο- 
λον τοΰ όχλου χαρακτήρα, τδν ώνόμασαν στρατηγόν πάλιν, καί 
τω  εδοσαν τήν διευθυνσιν των κοινών πραγμάτων. Δεν έπέζησεν ο- 
μω ; έπι πολύ εί; τδν θρίαμβον τούτον, καί άπέΟανεν ϋπδ τοΰ λοι
μού έγκαταλιπών κενδν δυσαναπλήρωτον εΐ; τήν πατρίδατου, καί 
μνήμην ζοιηράν τών έςόχων προτερημάτωντου, τά όποια δμω; ή- 
μαυρου ή απεριόριστο; φιλοδοξίατου.

Τδ δ επόμενον ετο ;οί Λακεδαιμ-όνιοι ύπδ τδν ’Αρχίδααον έπο- 
λιόρκησαν τά ; Πλαταιά;(*)εί; τήν Βοιωτίαν, γενομένα; περιφήμου; 
ει; τήν ιστορίαν δια την ένδοζον άντίστασιν, τών πολιορκουμένων, 
και δι ό'σα μετεχειρίσθησαν στρατηγή|νΐατα διά νά ματακόσωσι 
τών πολιορκοόντ&>ν τά ; προσπάθεια;. Εςεστράτευσαν δέ κατ’ αυ
τών διότι οί Πλαταιεΐ; ήσαν σύμμαχοι τώ ν’Αθτ,ναίων, καί πρώτον 
μεν ηγειρον περί τήν πόλιν πρόχωμα διά νά στήνοισι τά ; πολιορ
κητικά; μηχανάςτων καί εϊργάσθησαν εί; αΰτδ έβδομήκοντα ημέ
ρα; και νύκτα;. Αλλ οί πολιορκούμενοι βλέποντε; τδ χώμα ύψού- 
μενον, ύψωσαν καί αυτοί έπι τοΰ τείχου;των άλλο πλίνθινον πα
ραπέτασμα διά νά ύπέρκεινται πάντοτε τών τπιλίορκητών, καί

(*) Το Χωρίον Κοκλ*.
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σχ,άψαντϊ; ΟιτόνοίΛον τό :τρό}τω[7.χ τών Λίτ/,£δα!7,ονί&)ν,
άρηρο' ν̂ το χ<ό ·̂κ χρφ ίω ;. Εττίΐδτ, οαω: δια τήν "ολνχειρίαν το 
■τρδχωΐΛ» τρο'όχώρει, οΐ Πλατα«Τί ΐίαραιΤΛ^εντ/,; τ?,; έργατία; 
ταύττις, δψωταν έντδς τοΟ τείχοοςτων άλλο |Λγ;νο£ΐδε; τεΐχο; διά 
νά τοΐ; ρ̂τ.οΐ[χεό<ϊ·̂  ώς -τροσφογλ, έν καιρώ κινδόνοο. Συγχρόνως δ’ 
οί Σπαρτιάται σττ.ταντες τάς ρι.γ;;^«νά;των ίτά  τοΰ προχώο.ατο:, 
κατέσειον τδ τεΐ/_ο; τ?.; πόλεοις. Λλλ οι τεολιται μέ βρόχους λαμ- 
βχνοντες τά; κεφαλάς τών κριών, νι ρίπτοντεί δοκούς έ—’ αϋτών, 
•ί-ν.βλονον τάν δόναμιν αύτών όταν ετιιεττεν ·/] |ί:/;χαν·/] εις τά  τείχ·/ι, 
ώττε βλέττοντες οϊ Πελοττοννν,σιοι δτι ούτε αί μ-οχαναίτων ώιρέ- 
λονν καΐ δτι νέον τείχος ύψ&>6·/] κατά τοϋ χο>μάτόςτι>)ν, άττηλτιίσθτ.- 
σαν νά κυριεόσωοιν έζ εφόδου τήν «όλιν κα'ι άϊτεφάσισαν νά ττ,ν 
ττεριτειχίτωτιν. Αλλά ϊτρίν τ^ροσε'άΟν,σαν νά ττ,ν έμ—ρν,τωτι, καΙ 
ν,Οελον τήν καταστρέψει διά του "υρδς, άν βροχή ραγδαία ττεσοΰ- 
σα δεν εσβυνε τήν ι^ 3̂κα^άν. ’Αποτυχόντος δέ και τουτου τοΰ ς-ρ*" 
τ'Λγήματος, ήγειρον τείχος ττλίνΟων, εχον βαθε'ιαν εκατέρωθεν τά
φρον, και εί; τδ μέν ήμισυ αύτοϋ έτέΟτ,σαν Βοιωτο'ι φυλακές, εϊς δέ. 
τδ άλλο ήυ.ισυ Σπαρτιχται, και ό λοΐ“ δς στρατδς έτεέστρεψεν είς 
τά Γδια.

Οί δ’ ουτω μείναντες άποκεκλεισμένοι ήσαν τετρακόσιοι μόνον 
ΠλαταιεΊς καΐ όγδοήκοντα Αθηναίοι, μέ έκατδν δέκα γ’υναΧκα; σι- 
τοττοιους, διότι δλοι ο'. λοιττοι, γυναίκες καΐ ϊταιδία, έστάλν,ταν εις 
Αθήνας :τρδ τής πολιορκίας. Ενεκαρτέρν,σαν δέ έν όλόκληρον έτος, 

μέχρι; οΰ τέλος εί; άπόγνωσιν πάστ,ς βοήθειας έλθόντες, και εντε
λώς στερούμενοι ζωοτροφιών, άπεφάσισαννά σωθώσι διασχίζοντε; 
τήν γραμμήν τοΰ έχθροϋ. Αλλ οί ήμίσεις αύτών καταπληχΟέντες 
άπδ τοΰ κινδύνου τδ μέγεθος, έδειλίασαν κατά τήν έκτέλεσιν' οί δέ 
λοιποί, περί τού; διακοσίους είκοσι στρατιό>τας, έπιμείναντες εις 
τήν άπόφασίντων, τήν έζετελεσαν κατά τον ακόλουθον τρόπον, 
Κατεμέτρησαν τδ υψο; τοΰ έχθρικοΰ τείχους άριθμοΰντες τά ; σει
ράς τών πλίνθων άπδ τά ; δποίας συνίστατο, καί κατασκευάσαντες 
ισοϋψείς κλίμακας, έζήλθον τοΰ φρουρίου εΐ; νύκτα άνευ.ώδη καί 
βροχεράν, καθ’ ·?,ν τ,τον αδύνατον νά τού; ίδή ό έχθρδ; η νά τούς 
άκούτή, καί ύπερβάντες τήν πρώτην τάφρον, μέ τον ένα πόδα ά- 
νυπόδητον, διά νά μήν όλισθαίνοισιν εύκόλω; εί; τδν πν,λδν, έφθα- 
σαν εί; τδ τείχος, καί έστησαν τά ; κλίμακάς των εις μεταττυργιον 
όπου ηζευρον δτι κάνει; δεν έφύλαττεν' άναβάντε; δέ τινε; ές αυ
τών, έθανάτωσαν τού; φύλακας τών δύω παρακειμένων π·ΰργων 
καί έκυρίευσαν αυτούς. Κατόπιν δ άνέβησαν καί οί λοιποί χωρίς νά 
νον,θώσιν, δταν εϊς τών στρατιωτών έρριψεν άκουσίως πλίνθον, τήν 
οποίαν άκούσαντες οί εχθροί έθορυβήθησαν, και εδραμον προς τδ 
ί.έρο; δπου ό κρότος ήκούσθη. Αλλά τδ σκότος ήτο τόσον πυκνόν.



ώστε ^εν έόύναντο νά δίακρίνωσι τί έγίνετο. ΙΊν τούτσι; ι-ϊ’ οί Πλ« 
τ/ν εξω τάφρον, δτε τ

• άλλ’ έξαίτί^ξτών

Γ)2 ΚΠΙΤΟΜΠ ι-:λλ. Ιϊ ΤΟΡ.

λχ;Λ::ά5ων αύτοί αεν δέν εβλεττον, έοαίνοντο δε άτεο τον; οεύνον- 
τκς. Έ'ελθόντες 5ε τί^τά-ρροο Ο' Πλκταιεΐ;, διενθύνΟ- σ̂κν κατ’’ίίρ-

;ν τ:ρδ/τόλι'; 
κατά τά ορη

ίτ'. οΐ ί·/Ρ^ο\ ττοτέ δεν
(ρέρουσαν τρδ; τά ; Θήβα;, δοότι τ: 
V -ί-Οελον ότοΟέσει οτι έ

έ/ζίρικ-̂ ,ν. Α>λά ;Λετά 2; εω; έττά  στάδια έ
ζρδ; τάν όδδν ττ,; Αττ-.κτ,;, δτ:ον διακόσιοι διόδεκα εοθασχν οί δέ 
λοιτο'ι οοβϊ/ίέντε; έτέστρεψαν ε'ι; τάν τόλιν, έκτο; ένό; τοξότου, 
σνλΑ-ίοΟέντος εΐ; τί;ν εξω τ '

Κν τοότοι; δ’ οί ·ταρα7.είναντε; ε 
έξελΟόντε; είχον φονευθί, ώ ; τοί; έβεβαίωσαν οί έπιστρέψαντε;, έ- 
•τει̂ ψαν κ-^ρυκα νά ζττ-όσωσι του; νεκρού;. Λλ^ δκίρυξ ααΟό̂ ν τοϋ 
τράγαατο; τάν άλά,ίίειαν, έτανΛλΟεν άπρακτο;. Περί δέ τά τέλ·Λ 
τοϋ έτο7.ένου έτου; οί ΓΙλαταιεϊ; ούτε τροφά; ούτε δύνα;υ-ιν ν’ άν- 
τισταΟώσιν εχοντε; πλέον, παρεδό ί̂τισαν, άλλ’ έττί τνι/.φωνία 6τι 
δεν θέλουσι τιΐΛωρϊΐΟν; πριν τακτικώ; δικασθώσιν. 01 επί τούτω ο- 
;λο>; έλΟόντε; έκ ϋπάρττ; πέντε δικασταί, ούδεαίαν ;κέν τού; προ
σήψαν καττ,γορίαν, τού; ήρόιττ,σαν δέ μόνον αάν εί; τον παρόντα 
πόλεμον επραξάν τι άγαΟον εί; τού; Λακεδαιμονίου;. » Ο'. δέ Ιΐλα- 
ταιεί; έκπλτ^Οέντε; καί Οορυβ·<;0έντε; ε ί; τήνέρώτϊΐσιν ταύτν;ν, τ-/;ν 
............................................   ̂ είχον δπαγο-οι εχθροί των Θ·/;βαΐο 

Λακεδαιμονίου; οσα
κατά τε το Αρτεμίσιαν καΐ εί; τά ; Πλαταιά;, 

ότε μετά τον σεισυ.ον έπανέοττσαν οί 
Ιεντο δέ οτιέπεκαλέσθνισαν μετά ταϋτα 

„ . Λ ™ ί α ν τ « ν λ ( ( · ™ , 8 , ΐ . ; : ό

Οτι δ άν τούτο το^; προσάπτεται ώ ; έγκλημα, ένώ ίτο  δυστυ- 
χίατων μάλλον, δέν πρέπει νά έξαλείψ/; το μν-/;μόσυνον των αρ
χαίων ϋπ·/;ρεσιΰντων. « Λποβλέψατε, ειπον άκόμνι, εΐ; των πατέ
ρων σα; τά μν/ΐμεία, τού; όποιου; άποΟανόντα; ΰπύ τιύν Μά,δων 
και ταφέντα; έν τγ ήμετέρα έτιμώμεν κατ’ έτο; μ’ επιταφίου; τ ι 
μά;. Τού; έήάψατε δέ παρ ήμΐν διότι έΟεωρεΐτε την *^,νμα; φιλι
κήν καί ·ήμά; έδικού;σα; σ-υμμάχου;. Καί σά̂ κερον θέλετε ν’ αο'ή- 
σ-ητε την κόνιντιον εί; γτ,ν εχθρικήν καί νά παραδώσπτε -ήμά; εί; 
τού; Ο)ηβαίου;, οΙόποίοι εΤχον πολεμήσει εναντίον των εϊ; τά ; Πλα- 
τα ιά ;! θά ύποδουλόισητε τήν γην εί; τίιν όποιαν έλευθεοώθησαν οί 
Ιΐλληνε;, καί τού; ναού; των θεών θά έρημώσητε εί; τού; όποιου; 
εΰχηθέντε; ένικτ,σαμεν τού; βαρβάρου;; ΛΙά την δόξαν σα; αΰτην. 
μ·η παραδώσετε τού; παλαιού; φίλου; καί εύεργέτα;σα; εις το άίι·'



ΚΕΦΑ\νΐΟ^ Γ.

ω ν  τών β·Λβαίο.ν ρ σ ο ;, δ^ότ. ϊυκο>ον ρ ν  ίϊνκ. νά |Χά; ? 
δύσχολον δί νά χτΛ·::\'ΐΤΓ-ζ τ·>,ν έχ τ?,? τ:;χξεο>; αϋττ,ς : 
ν-/ιν. )> ΚαΙ οί αέν Πλ«τκ·.εϊ; τοικΰεα εί-ο-/ χΤκ' οί Λακ 
ένέδοία-- (Λάλλον ε·; τού; έ/_0ριχού; λόγου; τών Θ/,?ίίί·>ν· έκτο; δε 
τούτου 'λ τύχν, των Πλαταιέων εΤχεν κδ-ζι άτοοχασίΐν; ε·; }ΐτά|;την, 
καί οί δ-.καοτχΐ κρχοντο δίά νά καταδ·.κάσωτ·.ν. Ετιαείναντε; έτο- 
;/.ένο): ε·; τν:·/πρό)τ-/ιν έρώτηο-ντων, άν οΙΙΙλατα^εΐ; έδείχθκσαν 
3·; τον ·ταρόντα τ:όλε[Λον /_ρ-/ίσ!.|Λο: τρο; τού; Λακεδαβαονίου;, έκά- 
λεταν αύτού; άνά ένα έ[χα·ρθ;των καΐ τοί; άτέτε-.νον τκν έρωτ^σιν 
ταύτ·/:ν, άυ.α δέ «^-,ί;ντων άρν/;τικώ; τού; έτοαζον, /ωρις ούδέ εί; 

' '  · . Λ^^9ανονδέ το^ουτοτεόττω; -ε?1 τού;διαχοτίου; Πλα-

, ίέ γυναΐχε; ήνόρατοδί'
Θκβαΐοί ;χ’ έ'ορίοτον; έκ των Μεγάρων, άλλα το υχτ αύτο ετο ; 
τάν κατεδά-ρ^ταν έντελώ;. Ούτω; οΐ Λακεδχίυ,όν.οι [χεγάλχ; ώφε- 
λεία; ά-ο τού; Θηβαίου; τεροοδοχώντε;, έ(ίυο·αταν ε·ς το αΐσο; αύ- 

.νήχοντα τρία ίττ. υ

^ρκρρό.
V έτο;έζητ/ί'τανάναχ(·ι/;ην διά νά 

ράν ητι; έ7 ΐλαττε την νηοον ϊρακτηρίαν, τί,ν
ΙΙύλον (*) >

^Vλλ’ ό Κ,λέων, 6 τότε δηααγωγών έν Λθήν«ις? άτέτρεψε τού; συο-- 
......................................  ίΟεΙ; ότί έντο; εϊκοτ.τ:ολίτα ;του νά δεγύώ τι την ο·υν9ηχην, καυχηΟεΙ; ότί έντο ; ε 

ήν.ερων ήθελε τυλλάβει όλου; το ύ ; ^ί-χοτιάτα; ε ί ;  ι ' '
χτηρίαν, χαΐ οζμ·. αύτού; δετ;Λίου;. ί
του στρατηγού ΛηαοτΟενου;, τοΰ ότοίου τα χ 
ανδρείαν έοτ,υ.ισΐνύ ε'ίγλ(ι)ΤΤ0; ά-όγονο; καί ο 
καί ατοόά; ε·; τ^Λγήν, έτολέυ.ητε |Αέ [χεγάλην δ, . _ 
έκρουσε καί τον έ//ίρον άτο ίιέσνν εί; ήέτιν ;χέχρι τή; χορυ^οί τή ; 
νήσου, εί; την ότοίαν οί ΛαχεδαιοΛνιοι, νοαίζοντε; αΰττ,ν άτροτ-* 
βατόν, α—εσύρ^ησαν, καί τταραταχίίέντε; ότου το γωρίον τ,τον έτ!.- 
™ ν ,  Ε:τ,).<;«™ν ;λϊ ι/,εγάλίν « ν ίίώ ν . Αλλ» τ.νες Λ ίν,.ι™  
«ναβάντε; δυτβάτου; βράχου; καί τροσβαλόντε; τού; εχθρού; κατα 
νώτα, τού; ύτε/ρέωσαν νά τταραδοΟώσιν εί; την διάκριοίντίον. Ε- 
κεΐΟεν δέ τού; αετεκόχ-.σαν εί; Αθήνα;, οτου τοΐ; έσυγχωρ-ήί)η νά 
;;.είνωτ. ;^χρ·; ότου χλειτΟη είρηνη, άλλ’ είδοττο.ήΟησαν ότ. άν οΐ 
Λακεδ«!υ)|1·.οι έττέδρααον κατά των ΑΟηνών,ηήελον όλοι Οανατωθή. 
Καί τω ουτι ή νίκη αυτή '7■̂ νετελεσεν εί; το νά χλεισΟη ή είρ-ήνη, 
διότι οίΛ«κεδαι;χόνιοι ΙτεΟύο.ουν [/-εγάλω; την έλευθέρωσιν τών



άντρων τούτων, των 6τ:οί6)ν τινίς ίοαν έχ τών ατοωτίττων τ7,; τό - 
λβω;. Οΰ;ζ ήττον όριω; 6 ττόλειχο; έξ7ΐκολού6·Λσεν άκό^.τ έτΙ δύω 
εω ; τρία εττ;, άνεο στΜνδαίο’> άλλου τυριβάντο; έκτί>; δτι οί Αθη
ναίοι έχυρίευταν τά Κύθηρα, ένικηήησαν δέ και αύτοί είς τδ Δηλιον 
της Βοιωτία; ότ:δ των Λακεδαιμονίων. Τέλος οαω; ά;χφύτεροι ά- 
παυδηταντες νά τ:ολε[Αω(7ΐ, τοταύτα ·::ρδς ούδέν δατ:«ν&)ντες, έσοα- 
οώνηταν ανακωχήν ένδς έτους, τήν 6τ7θίαν διεδέχ8η τταΟερωτςδα 
διαλλ,αγή. Η ευτυχής δ αυτή λύτι; έγένετο ρ».ετά τον θάνατον των 
στρατηγών άαφοτέρων των [Λερών, οϊτινες άντέκειντο ά|Λ<ρότεροι 
εις τήν ειρήνην, άφοϋ δηλαδή Βρασίδα; -χέν 6 Λακεδαΐ|Λύνιος ετε- 
σεν έκδρααων ά~δ την ΑίΛφιττολιν τής Θράκης οτου τον έττολιόρ- 
κει δ Κλεών* ουτος^δέ <ρευγων είς τήν αυτήν [χάχην έ^ονεύθη 
ένδς στρατιώτου, ίΐτο δέ 6 Βρασίδας γενναίος, έπιτήδειος, |υ.ε- 
τριοτταθής καί δίκαιος, καί φαίνεται δτι ακραιφνής Στταρτιατικδς 
ζήλος ύττέρ τής τιριής τής ϊτάρτης τον τταρεκίνει νά [χή θέλη τήν 
ειρηνην, και να “ ροτιιχα τδν ττόλεριον δστις έκόσμει τήν άοετήν 
του* φαίνεται όέ δτι ή μεγαλοψυχία ητο διαδοχική είς τήν οίκο- 
γένειάντου, ώς καί είς δλον τδν Σπαρτιατικόν λαδν, διότι ή ρήτηο 
του μ.αθοΰσα τήν είδησιν τοΰ θανάτου του, είς τούς έ~αινοΰντας 
καί έγκ&ιριιάζοντας τήν άνδρείαντου, καί τροτιαώντάςτον δλοιν 
των «Γίγχρόνοιντου στρατηγών, «γενναίος ητον δ υίόςριου, άτιε- 
κρίΟη, άλλ ή Σιτάρτη έχει καί άλλους γενναιότερους, η

Τοΰ δέ Κλέωνος 6 χαρακτήρ ητο ίτάντη διάφορος* διότι δρας-η- 
ριος μεν ητο καί ριψοκίνδυνος, άλλα συγχρόνως πεισματώδης καί 
φιλονεικος, ποσώς δέ πολεμικός, καίτοι επιτυχών είς τήν εκστρα
τείαν τής Σφακτηρίας. Προέκρινε δέ τον πόλεμον διότι αυτός άπέ- 
κρυπτε τήν κακίαν του, καί διότι δεν έδύνατο χωρίς αύτοΰ νά έπι- 
τύχη είς τού;· άλλου; σκοπούς του. Είχε δ’ έτοιμότητα πνεύματος, 
καί αγενές τι είδος άστε'ΐσμοΰ,' άρέσκοντος ρ.έν εΐ; τόν όχλον, άλλά 
θεωρούμενου δπό τών όρθώς κρινόντων ώς άναισχύντου καί βωμο- 
λοχικοΰ. Εκόμπαζε δε πολ.ύ διά τήν εύγλίρυττίαντου, ήτις ομωςκαί 
αυτή ητον ηχηρά μάλλον καί επιδεικτική, καί ένισχυομένη κυρίο>ς 
άπο τής προφοράς καί τής ύποκρίσεως τήν σφοδρότητα, παςά άπό 
"ή '' χάριν τοΰ λόγου καί τήν δύναμιν τοΰ-συλλογισμού.

Ούτω λοιπόν είιτυχώς διατεθέντουν τών πρα·^μάτων, έχλείσθη 
πεντηκονταετή; ειρήνη μεταξύ τών Λακεδαιμονίων καί Αθηναίων 
καί τών συμμάχων (*). Τά κυριώτερα δ’ άρθρα αυτής τ^αν, δτι ε
κατέρωθεν ήθελον έκκενωθή τά φρούρια καί άποδοθή ο^ ίχμ ά λω - 
τοι. Εκλήθη δ ή ειρήνη αυτή Νικίειος διότι ένήρ- '̂ησεν αυτήν 6 
προς Κλέωνα αντιπολιτευόμενος Λικίας (**), δτις οι’ αυτής οΰ μό

(·) Όλ. 89, ·ί. π . X. « 9 .  (·*) ΠλιΟΓ. Β. ΝΗΒ-υ.
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νον τ-ήν πατρίδα τον» έ^ρόνει δτι ώφέλεν άλλ’ δτι καΐ την φηριην 
τοο έζϊκτφάλ'.ζε· διότν η>εν»ρεν δτι α'. έπίτοχίαν του εις οσα; έκ^ρ*- 
τεία; διεύΟυνε, προηρχοντο [εαλλον έκ τ'οί τύχης καί τής περ;νοίας 
του παρά έκ πολεαικής έυνπενρίας, και δεν η^ελε νά διακινδυνεύ- 
ση τήν ϋπόληψιν την όποιαν εΤχε τΓροτκτηΟϊί, ζητών ν’ άποκτήση 
[Λεγαλ^ τ̂έραν.

ΚΕΦΑλ.\ΙΟΝ Ι.ν.
. Μηί> Γί7̂  Ν ικ ιε ίου  ^ έχ γ ΐ ζοΰ τ^^ους τον

Π ε^ οποτκησίαχον ποΜ μου.

Αλλά κατά τούς χρόνους τούτους άνε^ύετο εις τάς Αθήνας καί 
άλλος νέος δηυ.αγωγός ό Αλκιβιάδης (*), δστις κάλλος έχων έςαί- 
σιον καΐ ριεγάλην νοος δζύτητα και χάριν τη'εύ|αατος, ϊαταγόρεενος 
δέ άπδ 8ν των έπιφανεοτάτων γενών τής Αττικής καί πλούτον πο- 
λύν κεκτη|Αενος, κατέστη έπί πολύ ό αγαπητός τού λαού. Κιχε δε 
ψυχήν φλογέράν άλλ εΰγενή, καί άν πολλάκις παρεσύρετο άπό την 
όρμήν τών παθών του καί τάς κολακείας τών παρασίτων τους ό
ποιους ε’ίλκυε περί αυτόν ό πλούτόςτου, άλλα πολλάκις πάλιν έπα- 
νήρχετο ε'.ς της αρετής την δδόν, πειθόριενος εις τάς σωτηριώδεις 
συ|κβουλάς τού Σωκράτους, τόν όποιον έθεώρει ώς διδάσκαλον καί 
πατέρα, καί δστις τόν ήγάπα ένθερμως, διότι άνεκάλυττε (Λετά 
τών Ιλαττω(κάτων του σπέρρνατα ρ,εγάλων καί λαυνπρών αρετών, 
καί έπεθύίΛει νά καλλιεργητή αΰτάς, ώστε καρποφορήσασαι νά τόν 
καταστησωσι ποτέ τής πατρίόοςτου όχι αίσχος καί συμφοράν, 
άλλα πρόνοιαν αυτή; καί τιμήν. Διά τούτο ήλεγχε μεν τής ψυχής 
του τάς αδυναμίας, κατέβαλλε δέ τόν'κενόν καί άνόητον τύφοντου, 
καί τόν ήνάγκαζε συνόρων τά σφάλματά του νά καταφρονή πολλά
κις «ΰτός έαυτόν. Εντεύθεν δ’ ό ανώμαλος τού ’Λλκιβιάδου χαρα- 
κτηρ, πολλάκις μόν άχαλινώτως παραφερομένου ε!ς τ ’ άγριώτερχ 
πάθη, άλλοτε όέ μετά πάσης αύστηρότητος άσκούντος την αρετήν.

Αλλα τών παθών του τό ίσχυρότερον ήτον ή φιλαρχία καί ή φι
λοπρωτία, άν εδοσε δείγματα καί είς αυτήν ακόμη τήν παιδικήν 
ήλικιαντου, δτε παλαίων ποτέ μέ τινας τών συνηλικιωτώντου καί 
•κινδυνεύων νά καταβληθή, ήρπασε μέ τους όδόντας τάς χε·ϊραςτοΰ 
άνταγωνιστούτου, καί ήθελε νά τάς φάγη. Αναγκασθέντος δ’ έκεί- 
νου νά τόν άι^ήσρ καί εΙπόντος ι  δαγκάνεις, Αλκιβιάδη, ώ ; αί γυ
ναίκες »· « Οχι, άπεκρίΟη, άλλ’ ώς οΐ λέοντες. Αλλοτε δέ παί- 
ζων αστραγάλους είς τήν δδόν,. ε'δεν άμαςαν έρχομένην καθ’ ήν 
'ϊ“ΐγμη'' εμελλε νά ρίψη αυτός, κ’ έφινναζε τόν άμαςηλάτην νά ς·α- 
Οή διά νά ρίψ·ρ πριν ή άμαζα διαβή. Αλλ’ επειδή αυτός δεν έπείΟε- 
το καί προΰχώρει, ο'. μέν άλλοι παΐδες παρεμέρισαν, άλλ’ δ ’Αλκι-

( ')  ΙΙλυτ. Β. ’ΑλΛίβ,
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βιάδ/,ς ττίτΐτων χΛτά γ ί ί  έζα~λωΟεΙς έ[/.~ί;&ς εις την άριαςα·/ 
είπε προς τον άρεαζηλάτην νά διαβ-ρ έάν ί,Οε ε̂ν, ώστε δ άνθρωπος 
φοβηθείς έ/.ράτησε τους ϊππουςτου, καΐ 6 Αλκιβιάδης ερριψε τδν 
αστράγαλον πριν διίλθ'̂  ή άααξα. 1Ϊ φιλοδοξίατου δέ ηυξησε κατ 
ολίγον ώστε και δτε Ϋ,ψατο τής πολιτείας ό'χι (/.όνον άνώτερον, άλλ 
οϋδέ Τσον κανένα δεν ύπέφερε παρ’ αΰτω, και άντεπολιτευθη (/εν 
προς τον Νικίαν, τον δίκΐον διά τδ ριετριοπαΟές και φιλοδίκαιόν 
του έσέβοντο οί συ|/πολΐταί του, καί περισσότερον άχό|/.·Λ οί Λακε- 
δαΐ(Α0νιοι, έ;Λν·/;σικάκ·/ϊσε δέ κατά των Λακεδαΐ[/.ονίων αύτών, ώ ; 
προτιαωντων τον άντίζηλόντου, καί έκίνησε πάντα λίθον διά νά 
τους οιαιρέτρ πρδς τούς Αθηναίους.

Κ.αί πρώτον (/.έν βλέπων τούς Λακεδαΐ[/.ονίους έπιβουλευο(/ένους 
καί (/.ή προτιθε(/ένους νά τηρήσωσιν είλικρινώς τάς συνθήκας, παρ- 
εκίνησε τούς Αργείους, διαλύσαντες την [ΐετ αΰτων σ«[Α(Ααχίαν, 
νά συι/.ν.αχησωσι ρ.ετά των Αθηναίων. Οτε δ’ οί Λακεδαΐ[/.όνιοι πλη- 
ροφορηΟέντες τά ένεργουριενα έπειαψαν εις Αθήνας πρέσβεις διά νά 
παραπονηθώσι, καί ν’ άποτρέψωσι τούς Αθηναίους τής συριριαχίας, 
καί έλθόντες ούτοι ώριίλησαν εις την βουλήν, φοβηθείς ό Αλκιβιάδης 
(Ληπως άν ό[/.ιλήσωσ; καί προς τον δήρ/.ον, τον πείσωσι, (κηχανά- 
ται τοιαΰτα. Συνδιαλεχθείς ι/ετ’ αύτών ιδιαιτέρως, τούς παρεκίνη- 
σεν ύπο πρόσχηρια φιλίας, νά ριήν δ[/.ολογησο)σιν εις τύν λαόν δτι 
είναι πληοεζούσιοι, διότι τότε οί Αθηναίοι ηθελον πολλά απαιτεί 
άπ’ αυτούς, καί όποια οί Λακεδαιριόνιοι δεν ηθελον δυνηθή να πα- 
ρα^^ωρήσωσι. Ταΰτα δ’ είπών τού; ήπάτησε, καί οί πρέσβεις άφαι- 
ρέσαντες άζδ τδν Νικίαν τήν έριπιστοσύνην των, τήν έθεσαν έπ 
αυτόν. 7'ήν δ’ επαύριον οτε παρουσιάσθησαν ενώπιον του λαοΰ, και 
ό Αλκιβιάδης τούς ήρώτησε [/.έ γλυκύτητα όποιαν πληρείςουσιότητα 
είγον, άπεκρίθησαν ούτοι οτι δεν ήλθον ώς πληρεζουσιοι. Τότε δ 
ευθύς ό Αλκιβιάδης [/.έ κραυγά; καί οργήν άνιστά(Αενος, ήρχισε νά 
τού; κατηγορή ώς απίστους καί παλιριβούλους, άλλα [/εν είπόντας 
εις τήν βουλήν, άλλα δέ λέγοντας εις τδν δήικον, καί έλθόντας διά 
ν’ άπατήσωσι καί νά έπιβουλευθώσιν αυτόν. Επί τούτοις δ ήγα- 
νάκτει ή βουλή καί 6 δήι/ο; ώργίζετο, ό δέ Νικίας (χή γνωριζων 
τδν δόλον καί τήν απάτην, έικεινεν Ικθαριβος καί τεθορυβηαενος, 

^ αί (/.όλις κατώρθωσε νά σταλή πρέσβυ; 6 ΐδιο; εις Σπάρτην διά νά 
συ[/.βιβάσ·/) τά πράγαατα' άλλ’ έπειδή δέν έδυνηθη να κατορθωση 
όσα οί Αθηναίοι άπγτουν, άι/α έπανηλΟεν εί; ’Αθήνας, δ δηαος συ
νέδεσε συριριαχίαν έπΙ έκατδν ετη μετά των Λργείων, συμπαρα- 
λαβόιν και τούς Ηλείους καί τούς ΜαντινεΤς, καί ίξελέ^ατο στρα
τηγόν τδν ’Αλκιβιάδην. Καί τδν μέν τρόπον της πράςεως του Λλ- 
κιβιάδου κάνεις δέν έπήνει, όλοι δ’έθεώρουν ώς μέγα τδ κατόρθωμά 
του, οτι διτίρεσε καί ΰπέσεισε σχεδόν ολην τήν Πελοπόννησον, κ«*
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Λιτ,γε'.ρε (Λχχράν των ’ΑΟηνών ;χέγαν άγώνχ κχτο: των ΑακεδαιίΛο- 
νίων, είς τον ότεοΐον αν ιχέν ένίκων οΐ Λα)'.ε8αι[Αόνιο̂  άλίγον ήθελε 
τοΐ; ώφελησεί Ϋι νίκη, άν δ’ ένίκώντο, ή ασφάλεια τή; ϊ-άρ τη ς ή
θελε κινδυνεύσει.

Οί δε Σ-χρτιάται θέλοντες νά προκαταλάβωσι τα πράγριατα 
πριν χειροτερεύσωσιν, έζεστράτευσαν πανδηρ.εΐ και ριετώ των Ει
λωτών κατά τοΰ Αργού; όπδ την οδηγίαν του Αγιδο;, και ένίκησαν 
κατά τδ δέκατον Ικτον ετο; τοΰ πολέιχου νίκην έπιφανες-άτην κατά 
των Λργείων, Αθηναίων και Μαντινέων. Μετά ταϋτα δ’ οΐ Αργεΐοι 
δειλιάσαντες, υπέγραψαν τετράριηνον ανακωχήν, ρι.ετά την οποίαν 
έκλ.εισαν είρήνον ιχετά των Λακεδαιριονίων.

Οί δ Αθηναίοι στοχαζόριενοι δτι διηγειραν ικανά πράγιχατα εΐ; 
τού; Λακεδαιρ-ονίους έντδ; τη; Πελοπόννησου, ηρχισαν ν’ άποβλέ- 
πωσιν εις άπωτάτα; καταχτήσει;, και νά σκέπτωνται πώ; νά κα- 
θυποτάξωσι την Σικελίαν. Αφορριην δ’ εις τον πόλεριον τούτον τοϊ; 
Ιδοσαν οί έγεσταΐοι, λαδ; Σικελικδ;, έπικαλ.εσθέντε; αυτούς, ώ ; 
τνιχριάχου; τ&»ν κατά των Σελινουντίων, βοηθοο|Αένων ΰπδ των Συ- 
ρακουσίων. Τη ; δ’ ευκαιρία; ταύτη; έδράξαντο οί Αθ-ηναΐοι προθύ- 
[χως, άλλάόιάνά ριην έπιχειρησοισι πόλερ/.ον πριν έξασφαλίσωσι τ-ην 
εκβασίντου, έπε·χψαν πρέσβεις πρδ; τού; Εγεσταίου;, διά νά έζε- 
τασωσι την στάσιν των πραγ|χάτων έκεΐ, και άν τδ ταριεΐον είχε 
χρηυ.ατα Ικανά διά την δαπάνην τοΰ έπιχειρηχατο;. ΐδόντε; δέ οί 
πρέσβεις εϊ; την πάλιν πολλά αργυρά σκεύη τά δποΐα οί Εγε7αΐοι 
ειχον έπί τούτω δανεισθη άπδ τού; γείτονα; των, και νοαίσαντε* 
οτι ολος 6 πλούτο; ητο τη ; πόλεως, έκηρυξαν πολλά πεοί αυτών' 
εις Αθήνα;, και άπεφασίσΟη ά|χέσω; νά γίνη δεκτή των Εγεσταίων 
ή πράτασι;* 6 δέ Αλκιβιάδης, ό Νικία; και 6 Λάριαχο; διωρίσθησαν 
νά όδηγήσωσι τδν στόλον εί; Σικελίαν, ούριόνον διά νά βοηθήσωσι 
την Εγεσταν και νά έπαναγάγιοσι τού; έκπτωτου; .νεοντίνου; εϊ; 
την πάλιν των, άλλα και διά νά διατάζωσι τά τής Σικελία; οπιος 
ώφελιρχωτερον πρδ; τού; Αθηναίου;.

Λλλ  ̂ Νικία; έδέχΟη άκων τδν διορισριόντου, πρώτον αέν διότι 
δεν ένεκρινε ποσώς τδν προκείριενον πόλε;χον, κυρίως δυ.ω; διότι 
είχε Αλχιβιάδην συνάρχοντα. Οί Αθηναίοι δαω; ένόριισαν άναγ- 
καϊον να πέαψωσι τού; δύο) όριοΰ διά νά καταστέλληται τοΰ ριέν ή 
ζωηρότης καί ή τόλιχη διά τής προνοίας καί ριετριοπαθείας τοΰ άλ
λου. Δια τοϋτο ό Νικία;, ιχη τολ|Χών να όριιλήση πλέον άναφανδδν 
εναντίον τοΰ πολέριου, έξέθετεν εί; τού; συριπολίταςτου δλα; τά ; 
δυι^ολία; τη ; τοιαύττ;; έπιχειρήσεως, λέγων αυτοί; δτι εί; ριόνο; 
στολο; δεν ήρκει, δτι δ’ έπρεπε νά συλλεγ·ή καί νέον στοάτευχα, 
Λιά τδ όποιον ρχεγίσ-.η άπητεΐτο δαπάνη, διότι αΐ ποριπώδει; των 
Εγεσταίων υποσχέσεις ήθελον πιθανώς άποδειχθή αάταιαι εί; ττ,ν
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στιγ[ΛΥ,ν τής άνάγκης. Τους παρεκ^νει δε νά σαγκρίνωσι τ/ίν θέσιν 
των ρ.ι τγν τοϋ έχθροϋ, και να ιδωτι τήν Οπεροχήν έχείνου, {ΐένον- 
τος έντδς τής ττατρίδοςτου, ·τΐεριστοιχιζορ.ένου ύττδ ισχυρών σνρι- 
ιχάχων, τους όμοιους και ή συγγένεια και τδ συριφέρον ήθελε τ;α- 
ρακινή νά τροσφέρωσιν εϊ; τους Συρακουσίους και άνδρας καΐ χρή
ματα και "ττίτους και Ιφόδια, Ινώ Λ Αθηναίοι ήθελον ττολεμεϊ εις 
τόπους έγθρικους, δΟεν ή μετά τής πατρίδος των κοινοινία έν καιρώ 
χειυ.ώνος άπ'ρτει τέσσαρας μήνας, ε’ις τόπους όπου τα πάντα ήθε- 
λονείσθαι πολέμια προς αύτουςκαί άποκτάσθαι διά μόνης τής βίας. 
Τούς διεβεβαίονε δέ άκόμή ότι καί άν"^πετΰγχανεν ή έκς-ρατεία, 
δεν ήθελον εχει οσα περιέμενον άπο α’υτήν λαμπρά άποτελέσματα, 
ένω άν άπετύγχανεν, ήθελε διά παντός αμαυρώσει τών Αθηναίων 
τδ 2νομα. Κυρίο)ς δ’ ελεγεν, δτι δεν θέλει έκστρατεύσει είμή άφοΰ 
ήθελον τώ δοθή όλα τά πρδς έξακολούθησιν του πολέμου αναγκαία, 
διά νά μην έζα^τάται άπδ ιδιοτροπίας καί άστατους ύποσχέσει; 
συμμάχων. Αλλ αΐ δημηγορίαι αΰται, άντί, ώς ό Νικίας ήλπιζε, 
νά πραΰνωσι τον ζήλον τών Αθηναίων, τούς ήρέΟισαν έτι μάλλον, 
ώστε άυ.έσως διέταζαν νά οτρατολο*γ/·,θώσιν δσα στρατεύματα και 
νά έτοιμασθώσιν οσα πλοία ήθελον ζητν.θή άπδ τον στρατηγόν, καΐ 
αί προπαρασκευαΐ έγενοντο είς τάς Αθήνας καί αλλαχού μετά με
γίστης σπουδής.

Λί δέ Συρακοΰσαι, κατά τών οποίων έζεστρατευον οΐ Αθηναίοι, 
ήσαν Ελληνική άποικία, διότι ή Κόρινθος, ητις, ώς ειδαμεν, είχε 
κατοικηΟή άπδ τούς Ηρακλ,είδας Δωριείς, καταστασα δέκα τυεριπου 
αιώνας Π.·Χ. ισχυρά κατά θάλασσαν καί πλουοία, καί συνδέσασα 
έπο'κένως έμπορίου καί αποικιών σχέσεις με απώτατα μέρη, έ ^ μ -  
ψεν ιδίως είς Σικελίαν μέ άποίκους καί στολον Αρχιαν τον Ηρα- 
κλείδην διά νά κτίσν; καί κατοικίσνΐ τάς Συρακούσας, αίτινε; εχου- 
σαι εύφορον έδαφος, καί μέγαν λιμένα, ήνθησαν εντός δλίγου υπέρ 
πάσαν άλλην πόλιν τής Σικελίας. Καί έπί πολύ μέν ή πόλις αύτη 
ύπέκειτο εΐ; τήν Κόρινθον καί έκυβερνάτο διά τών αυτών σχεδόν 
νόμων. ’Αλλά γενομένη ισχυρά ήθέλησε νά καταστηθή ανεξάρτητος, 
καί κατ’ ολίγον άπέσεισε τήν «τυμμαχίαν τής Κορίνθου. Στάσεις δέ 
καί διαιρέσεις άναφυείσαι μεταξύ αυτής καί τών άλλων Ελληνικών 
τής Σικελίας πόλεων, έπέφερον τέλος τά συμβάντα περί τών όποιων 
γίνεται λόγος.

ϊώ ν  προπαρασκευών δέ γενομένων, 6 απόπλους άπεφασίσθη, και 
ή Κέρκυρα προσδιωρίσθη ώς συναθροίσεως μέρος δια^τε τούς συμ
μάχους καί διά τά σιταγωγικά πλοία. Ο'. πολΐται δ ολοι καί οί 
ςένοι συνέρρεον είς ημέραν ρητήν άπδ πρωίας είς Πειραιά διά νά ΐ- 
δώσιτδ μεγαλοπρεπές θέαμα τοϋ έκπλέοντος στόλου, αξιον τώ  ον- 
τι τής περιεργείας των, διότι ποτέ ούτε αΐ Λθήναι ούτε άλλη τις
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Ελλϊΐνικί) πόλιζ δεν είχε χιν ·̂τει προ τούτου τοοαύτην διά ριιϊί 
ναυτιχτ,ν δύναρν διότι αί χχτ’ άρχά; τοϋ Πελοποννγ;τιαχοϋ πο- 
λέιιου βταλεΐσαι κατ’ Επιδά[/.νου και ΙΙοτιδα(ας δυνάρ/.εις δεν ίταν 
ρ.έν κατώτεραι κατά τδν άριθριον των ς-ρατιωτών καΐ των πλοίων, 
άλλ’ ούδέ τόσον πολυτελώς ησαν τά πλοία έσκευασ{λένα, ούδ’ ή εκ
στρατεία ίτο  τοσοϋτον ρ.ακρά καί τοσοϋτον σπουδαία. Εδωκε δ’ 
71 πόλις έκατόν κενά; ναΰς εις ταύττιν ττιν έκστρατείαν, ών αί μέν 
έ:;ϊικοντα έλαφραι, αΐ δέ τεσσαράκοντα όπλιταγωγοί. Εκαστος δε 
ναύττις έλάμβανε καθ’ ίιριέραν άνά |χίαν δραχριάν, εκτός δέ τούτου 
οΐ τριιίραρχοι έδιδον και έπιΐλίσθια εις τούς θρανίτας ?ι '-ωττηλάτα; 
τ?ις άνιοτέρας τάξεως. Αρια δέ πλτιρωθέντων τών πλοίων καΐ έπι- 
βάντων τών στρατιωτών, ή σάλπιγξ τίχτισε, και δηριόσιαι προσευ- 
χαι έγένοντο υπέρ τ ις  έπιτυχίας της εκστρατείας, άρρρα δέ καί 
χρυσά ποτήρια έπλτιροΰντο ριέ οίνον, καί σπονδαί έχύνοντο είςτούς 
θεούς, συνηύχετο δέ καί το άλλο πλίίθοςτό έκ ττίς γης, καί παιάνες 
έψάλλοντο άπό τούς πολίτας καί άπο τούς φίλους των. Αρια δ’ ή 
τελετ-η έτελείωσε, τά πλοία έκίνησαν το έν κατόπιν του άλλου, καί 
έξελθόντα τοϋ Πειραιώς ήριιλλώντο Οαλασσοδροριοϋντα (7-έχρι της 
Αίγίνης, καί έκεΐΟεν διευθύνΟησαν είς Κέρκυραν, οπού περιέριενον οί 
σύριυ.αχοι ριετά τοϋ λοιποΰ στόλου.

Λφιχθέντες δ έκεΐθεν είς Σικελίαν οί στρατηγοί δέν συνεφώνουν 
περί τοϋ τόπου της άποβάσεως, άλλ’ δ ριέν Λάριαχος έπρότεινε νά 
διευθυνθώσιν άριέσως είς Συρακούσας, καί νά προσβάλωσι την πόλιν 
εκπεπληγριένην ούσαν άκόριη καί άπαράσκευον, οΐ δέ λοιποί ησαν 
γνόψης νά χαθυποταχθώσι πρότερον αΐ έλάσσονες πόλεις, καί ύ- 
περισχύσαντες έπεριψαν ριέν δέκα τριηρεις διά νά κατασ/.οπεύσωσι 
την πόλιν καί τον λιυιένα τών Συρακουσών, έπέπεσαν δέ ριέ τάς ε
πίλοιπους εις την Κατάνην καί την έκυρίευσαν.

Εν τούτοις δ οί έν ’Λθήναις εχθροί τοϋ ’Αλκιβιάδου, ώφεληθέν- 
τες άπο την άπουσίαντου, ήθέλησαν νά διαβάλωσι τον χαρακτήρα 
του όστις τώ  όντι δέν ητο παντάπασιν ανεπίληπτος. Τον κατηγό- 
ρουν δέ πρώτον ριέν 2τι δέν προσέβαλε ττ,ν Σικελίαν κατά τον κα- 
ταλληλοτερον τρόπον, καί δεύτερον δτι ήσέβησε προς τά ριυστηρια 
της Δησ,ητρος, ριιρ/.ηθείς αυτά έπί συρ,ποσίου, καί οτι πρό τοΰ άπό- 
πλου τοϋ στόλου αυτός καί οί φίλοιτου εθραυσαν διά νυκτός τούς 
εις τάς όδούς τών Αθηνών βρριας, η άγάλριατα τοΰ Ερ[/.οϋ. Εκ ταύ- 
της λοιττον ττ,ς κατηγορίας πεισθείς δ κοΰφος όχλος ν’ άνακαλέσή 
τον στρατηγόντου, άλλα φοβούριενος ριή κινηθη διά τοϋτο ταραχή 
είς τό στ^άτευρια, παρηγγειλε τον Αλχιβιάδην νά σπεύστι είς Αθή
να; διά V άπολογηθή ρ/.όνον. Καί κατ’ άρχάς ριέν έδειξεν ό ’Αλκι- 
βιάδης οτι πείθεται προθύριως είς τοΰ δήιιου την πρόσκλησιν, άλλα 
οκεφθείς πόσον ασταθείς καί παλίίΛβουλοι ησανοί ρι.έλλοντες νά τόν
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δι^άσωτι, μόλις εφΟκσίν είς την Θοιιρίαν, και ένινεν «φαντό;, ή 
δε τριηρηζ έπέστρεψε μόνη όίτίσω. Διά την δραπέτευσιν δέ ταότην 
κατεδικάσθη έρημην εΐ; θάνατον, ή ζεριουαίατοο όλη έδημεόθη, 
και οΐ Ιερείς διετά^θηβαν να τον καταραοΟώσι. Μαθών δ’ ό Αλκι
βιάδη; δτι οί συμπολιταί του τον κατεδίκασαν ε!; θάνατον β Θά 
ΤΓ?ί δίί'^ω, ειττεν, ιγ ω  ο τ ι (Γώ.»

Οί δέ ίυρακουσιοι έν τοότοις ητο’.μάσΟησαν προ; άμυναν, άλλα 
βλέποντες οτι ό Κικίας δεν ηρχετο κατ’ αυτών, ηρχισαν να ζητώσι 
νά τον προσβάλωοιν αΰτοι πρώτοι, καί τινες αυτών ηρώτων είρω- 
νικώ; αν ήλθε διά νά κατο’.κηστ) εις την Κατάνην, ώ ττε την υβριν 
ταοΓ/ιν ρ.η ύπομένων δ Νικίας, ήθέλησε νά τοΐς δείςιρ δτι ουδέ τόλ- 
ρ.ης ούδ’ έμπειρίας στερείται. Διά ξηρί; δμως έφοβεΐτο νά προσ- 
βάλη την πόλιν, ώς στερούμενο; ίππικοΰ, ή διά θαλάσιτΛ; δέ άπό- 
βασι; έφαίνετο οΟχ ήττον δύσκολος. Μ δλον τοΰτο τον τελευταΐον 
τούτον τρόπον προέκρινε, καΐ διά νά διευκολύνιρ την είσοδόν του εΐ; 
τον λιμένα κατέφυγεν εί; τδ έςης στρατήγημα· Ιΐπεμψεν ανδρα έκ 
Κατάνης πρδ; τού; Συρακουσίου; νά τοΐς εΐπη δτι οΐ Αθηναίοι κοι- 
υ-ώνται καθ’ έκάστην νύκτα άοπλοι εΐ; Κατάνην, καί δτι εί: ^ητην 
τινα ήίλέραν άπδ πρωίας δύνανται οί Συρακούσιοι νά καταλάβωσιν 
αυτούς, νά κυριεύσωσι τδ στρατόπεδον καί τά δπλα των, νά καύ- 
σωσι τον στόλον των έντδς τού λιμένος, καί νά έζαφανίσωσιν δλον 
τδ στράτευμα. Πιστεύσαντες δ’ οί Συρακούσιοι αύτδν άπερισκέπτως 
έκίνησαν μέ δλας τάς δυνάμεις των πρδς την Κατάνην' τούτο δ’ 
άμα πληροφορηΟείς 6 Νικίας, έπεβίβασεν άμέσο); τδ στράτευμα εί; 
τδν στόλον, καί πλεύσα; πρδ; Συρακούσα;, ώχυρώθη έκτδ; τής πό- 
λεως. Λ; δέ ένόησαν οί Συρακούσιοι την απάτην, έπιστρέψαντε; 

. άμέσο>; ηλθον εις Συρακούσα; καί ήΟέλησαν νά συγκροτήσωσι μά- 
/ην έκτδ; των τει^ώντων' έζήλθε δέ καί ό Νικίας τών χαρακωμά
των του, καί μετά πειοματοιδη σύγκρουοιν ένίκησαν οί Αθηναίοι, 
διώξαντε; τού; Χυραχουσίους εις τήν πόλιν, φονεύσαντες δέ διάκο- 
σίους εξήκοντα ές αυτών καί τών συμμάχων των, καί άπολεσαντε; 
οΐ ίδιοι πεντηκοντα άνδρας. Αλλά μη 0ντε; είς στάσιν ακόμη νά 
προσβάλωσι τήν πόλιν, παρεχείμασαν είς Νάςον (πόλιν τής Σικε
λίας) καί εΐ; Κατάνην.

Τήν δ’ έπορ.ένην άνοιςιν λαβόντε; ές Αθηνών βοήθειαν Ιππικού 
καί έφοδίων, άπεφάσισαν νά πολιορκήσο>σι τάς Συρακούσα; κατα 
τε  ξηράν καί θάλασσαν, καί προσβαλόντες πρώτον τάς Επιπολάς, 
λόβον ΰψηλδν, ύπερκείμενον -τής πόλεως καί προσβατδν μόνον διά 
στενωπού κρημνό)δους καί τραχείας, τάς έκυρίευσαν, άν καί γνωρί- 
ζοντες οί Συρακούσιοι πόσον επικίνδυνον ητον άν ή θέσις αυτή έ- 
κυριεύετο άπδ τούς εχθρούς, προσεπάθησαν παντί τρόπιο να την 
σιόσωσιν. Αλλ’ δ Νικίας άπεβίδασε τά στρατεύματα του τόσον μυ-
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ίττιχώ; και αίφνιδίως, Λ'ττε ττ,ν έκυρίευ-τ: τριν κκτανο:ί«ωσιν αυτί» 
οί εχθροί, ένίκϊϊσε δέ καΐ σώ^α έτιταχοσίων «νδρων έλθδν κατ αύ- 
τοϋ Ι ι λ  νά τον άποδ'.ώξη έκΐίθεν, κ*1 έφόνευσε τριαχοσίοος έξ αυ
τών καΐ τδν άρχιιγδντων. Ενταύθα δ’ φκοδόρ.σε και ά-
■κέκλεισε την πόλιν είς βαθμδν ώστε διέκοψε πασαν ρ,εταξυ αύτη; 
και τής χώρ®? κοινιονίαν. Επ: όέ τής οίκοδθ[κής τοϋ φρουρίου ^ήκο- 
λούθησαν διάφοροι άκροβολισριοι, έφ’ ένβς τών όίεοίων έφονεύθη ό 
Λάρίαχος, και ούτως ή διοίκησις δλου τοϋ στρατεύ[χατο; ψεινενείς 
τδν Νικίαν. Είς δευτέραν δέ προσβολήν, δταν οΐ Ιυρακουσιοι έδο- 
κί|χασαν και αυΟις νά κερδίσωσι την Θέσ-.ν τα·υτην, ό Νικίας εκειτο 
ασθενής είς την κλίνηντου, εχων περί αΰτδν τουςύπηρέταςτου μό
νους. Αλλ’ ώς ήκουσεν οτι δ έχΟρδς έχυρίευεν ήδη τά οχυρώματα, 
ήγέρθη αμέσως καΐ διέταζε ν άνάψωσιν ολα τά ζυλα και τάς μη- 
χανάς οσαι εύρίσκοντο είς τδ φρούριον ίδόντες δέ τούτο το πυρ οΐ 
μέν ς-ρατιώταίτου Ιδραμον αμέσως πρδς βοήθειαν του, οΐ δέ έχθροι 
τοσούτον έξεπλάγησαν καί έθορυβήθησαν, ώστε έπέστρεψαν άπρα
κτοι εις την πόλιν.

Εκτοτε δ’ δ Νικίας ήρχισε νά συλλαμβάν/ι μεγάλας ελπίδας δτι 
θέλε* κυριεύσει την πόλιν, καί ένεθαρρΟνετο έτι μάλλον βλέπων δτι 
διάφοροι μικραί πόλεις έκηρύχθησαν υπέρ α’ύτοΰ καί έπρομηθευον 
είς τδ στράτευμα τάς αναγκαίας τροφάς. ΟΙ δέ Συραχούσιοι βλε- 
ποντες έαυτους κατά τε ζηράν καί θάλασσαν πολιορκουμενους καί 
άπελπιζόμενοι ν’ άνθέζωσι περισσότερον, έσκέτττοντο περιπαραδό- 
σεως, καί ειχον συνέλθη νά συζητήσωσι τάς βάσεις τη; συνθήκης, 
Οταν αίφνης φθάνων δ Λακεδαιμόνιος στρατηγός Γύλιππος μετά 
στρατευμάτων, τους μέν φόβους των όλους διέλυσεν αμέσως, την δε 
Οέσιν τών Αθηναίων κατέτησε δεινοτέραν άφ’ δ,τι ήτον ήέδικητων. 
Πε—οιθώς δ’ είς την δύναμίντου, επεμψεν ό Γύλιππος κήρυκα προς 
τους Αθηναίους, λέγων προς αΰτους μέ Σπαρτιατικόν κόμπον οτι 
τους έδιδε πέντε ημερών προθεσμίαν διά νάέγκαταλείψωσιτην Σικε
λίαν. Αλλ’ δ Νικίας ουδέ άπάντησιν κατεδέχθη νά τώ δώση, και 
άμφότερα τά μέρη προπαρεσκευάζοντο είς τήν μάχην.

Καί είςμέν τάςπρώτας συμπλοκές ένικήθησαν οί Λακεδαιμόνιοι, 
διότι έξ αίτιας τής στενότητας τού τόπου όπου έμάχοντο έμποδι- 
ζετο δ Γύλιππος νά έκτείνη τάς γραμμάς του ή νά μεταχειρισθή 
ιππικόν. Αλλά μετά παρρησίας ή μάλλον μετά στρατηγικής συνέ- 
σεως 6 Γύλιππος συγκαλέσας τδ ς-ράτευμα τοΧς είπεν δτι τδ σφάλ
μα δέν ήτον εκείνων άλλ’ ίδικόντου, καί ότι ήθελε τοΊς δώσει έντδς 
δλίγου ευκαιρίαν νά έπανορθώσωσι τήν τιμήν καί αυτών και αυτου. 
Τήν επιούσαν δέ προσβαλών τδν έχθρδν εις καταλληλο'Κραν θέσιν 
έκέρδισεν επ’ αυτού μάχην μεγαλητέραν άφ’ όσα; οΐ Αθηναίοι εί
χαν κερδίσει κατά·τών Σπαρτιατών, διότι ή Ικβασι; των μαχ υ̂ν
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έξαρτάτα^ κατά [Αεγα [ΐέρος άπο τ·ί)ν φύσιν τοΰ έδάφοι;; Ιφ’ ου 
χροτοΰνται.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν δ Νικίας άναγκαβθείς νά περιοριτΟ-ρ είς 
άριυντικην θέσιν, κατέλαβε τό Πλιιΐλριύριον παρά τον ριέγαν λιριένα 
κεί̂ /.ενον, και οίκοδθ[;.·η<τας τέσσαρα φρούρια εις αύτό έκλείσΟη εντός 
των. Εν τούτοις δ’ εί; τους Λακεδαιριονίους ίλΟε καΐ νέα βοήθεια 
έκ ΚορίνΟου· ό δέ Νικίας αΐσθανόριενος των ριέν πολε|Λίων τήν δύ- 
να̂ Αΐν καΟ ·ίΐ(Αέραν αυξάνονταν, τήν δέ έδικήντων έλαττουικένςν, έ- 
γραψεν εις Αθήνας οίκτράν τής θέσεώς του περιγραφήν, λέγων ότι 
άντΐ νά πολιορκή τους Συρακουσίους, πολιορχεΐται άπό αύτούς καΐ 
τούς συρ/,ρί.άχους αυτών, ότι αί πόλεις άπέσττ;ταν άπ’ αύτοϋ, οτι 
οί δοΰλο'. καί |ΛΐσθωτοΙ έλειποτάκτηααν, ότι οί στρατιώται ασχο
λούνται είς τών φρουρίιον τήν φυλακήν και τήν συγκοιιιδήν των 
ζωοτροφιών, πολλάκις διαφθειρόρι.ενοι εις τάς έκδρομάςτοιν άπό τό 
ιππικόν τοΰ έχθροΰ. Προσέθεσε δέ ότι πάσα έλπίς έπιτυχίας ήθελεν 
είσθαι ριαταία αν δεν τώ έστέλλετο βοήθεια ϊστι ρ-ό τήν δύναριν 
ριεΘ ής κατ «ρχάς Ιξεστράτευσε, και τέλος παρεκάλει νά μετακλ-ς- 
θή αυτός, διότι ή κατάς-ασις τής ύγείαςτουδέντόνέπέτρεπενάύττς- 
ρετή περαιτέρω. Καί είς ρ.έντό τελευταΐοντοΰτο ριέρος τής αίτήσεο^ς 
του δεν συγκατένευσαν οί Αθηναίοι, άπεφάσισαν δριως νά τώ  πέα- 
ψωσι ρ.έ νέαν βοήθειαν τους στραττ,γοός Εύρυ|κέδοντα καίΔηαοσΟέ- 
ν/ιν, τον ρ.έν άριέσως [υ.έ δέκα τριήρεις, τον δέ είς τό προσεχές έαρ 
με μεγαλϊΐτέραν όύναμιν. Συγχρόνως δέ διώρισαν καί τόν Μέναν
δρον και ΕύΟυόϊΐμον ώς συνάρχοντας τοΰ Νικίου, μέχοις οδ ήθελον 
φθάσει οί άλλοι.

Λλλ 6 Ι'υλιππος είχεν αποφασίσει νά προλάβνι τους Αθηναίους 
και να του; χατατροπώσπ πριν φθάστ] ή περιμενομέν/; επικουρία, 
και προς τοΰτο κατέπεισε τούς Συρακουσίους νά προσβάλωσιν αυ
τούς διά Οαλάσσ·/ι;,ένώδίδιοςπροετίΟετο νά κιν/ιθή κατά τών φρου
ρίων τοΰ Ιΐλ'ςμμυρίου. Οί ΑΟτ,ναίοι όμως άν καί άντιτάττοντες ε
ξήκοντα μόνον πλοία κατά τών όγδοήκοντα εχθρικών, άλλ’ οντε; 
ανώτεροι εκείνων κατά τήν επιδεξιότατα, ύπερίσχυσαν τέλος πάν
των, μ όλον ότι ή νίκα έφαίνετο κατ άρχάς κλίνουσα προς τούς 
Συρακουσίους, καί άπώλεσαν είς τήν ναυμαχίαν ταύττν τρία ρ.όνα 
πλοϊα, εχθρικά δέ τρία μέν έκυριεύθασαν, ένδεκα δέ έβυθίσΟασαν. 
"'υγχρόνως όμως, ένώ οΐ στρατιώται τών φρουρίων είχον συνέλΟα 
εις τό παράλιον διά νά θεωρήσωσι τήν ναυμαχίαν, δ Γύλιππος έπε- 
πεσεν είς τό Πλημμύριον κ’ έκυρίευσεν έξ έφόδου τό μεγαλήτερον 
■τείχος, τών δέ άλλων δύω αί φρουραί τοσοϋτον εδειλίασαν, ώστε 
αμέσως τά έγκατέλιπον.

ΕνθαρρυνΟείς δ’ ό Γύλιππος άπό τήν έπιτυχίαν ταύταν, άπε- 
φασισε νά Ιπαναλάβφ τήν προσβολήν, πριν ή φθάσγ έξ Αθηνών
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■}) ^ο^βεια, και κατέπεισε τούς Συρακουτίοος να ο’νγκροτίίσωαΊ ναυ- 
ρια/ίαν καΐ αυθκ· Ι̂ «'̂  άντιτ:αραταχθέντο; τοΰ Νικίου [/.’ έβδορ>.τ,- 
κοντα πέντε τρι^ρεις κατά τών ογύονικοντα πλοίων των ϊυρακου- 
σίων, τ·ί;ν μέν πρώτ·/;ν -/ι̂ Αεραν [/.ικρο'ι (;.όνον άκροβολιτ^/.οΐ σονέβν;- 
σαν, τί;ν δε δευτέιαν οΐ ίίυρακούσιοι ε|Αεινον '/ιρερίοΰντες, καΐ τήν 
τρίΓϊ,ν ριετά τινας άκροβολισιχούς άνΐ̂ ^ώρ’/ιταν. Λλλ άριστ’τ,'ϊαντε; 
έν βία, έπεοτρεψαν άπροϊδοκιίτω;, καί έπιπεοόντες εί; τού; α Ουι-  
ναίους άπεοπαρατκε’ύοο; καί ρί,η προσδοκώντας νέαν προσβολ-^ν εν
τός τ?,ς αύττ.ς ·}][;.έρας, έθορύβτ.σαν αύτούς, καί τρέψαντέ; τους εις 
φυγί-,ν τούς έδιωξαν είς το όρρι.ητέριέν των, καί έπτά μέν τρι:ήρεις 
κατέστρεψαν, πολλούς δέ στρατιώτας έ·ρόνεοσαν ?ι έζθ)γρ·/;σαν.

Αλλ* ένώ τά πράγματα έφαίνοντο απεγνωσμένα, αίφνης έφΟα- 
σεν δ στόλος τοΰ Δημοσθένους συγκείμενος έξ έβδομηκοντα τριών 
τριηρεων, μέ πέντε χιλιάδας όπλιτών καί υπέρ τάς τρεις χιλιάδας 
ακοντιστών, σφενδοντ,τών καί τοξοτών, δύναμις Ικανή άν διφαείτο 
έμφρόνως νά στρέψη πάλιν την νίκην 6πέρ τών Αθηναίων.

Σκέψεως δε γενομένης, άπεφασίσΟη νά προοβλτ,Ο  ̂ή πόλις αμέ
σως, καί κατ'άρχάς νά κυριευΟώσιν αΙΕπιπολαί'οΟεν έφορμήσαντες 
οΐ Αθηναίοι διά νυκτύς είς τδ φρούριον τοΰτο, έκυρίευσαν έξ έφόδου 
το πρώτον τείχος, αλλά πριν ή καταλάβ&ίσι καί το δεύτερον, άπε- 
κρούσθησαν άπδ τά ς·ρατεύματα τής πόλεως, τά δποΐα ό Γύλιππος 
ώδή'^τισε κατ’ αύτών. Αλλά καί ταΰτα καταπλτ,χΟέντα έν μέσω τής 
νυκτος, έτράπησαν είς φυγήν, καί μόνη ή φάλαγς τών Βοιοιτών, 
παρακολουθούσα τούς Λακεδαιμονίους, άντές-/) πρδ; τούς άναβαί- 
νοντας Αθηναίους, καί τούς ένίκησε. Τρόμος ρ.έγας κατέλαβε τότε 
αυτούς, καί θόρυβος, καί ταραχή, καί σύγχυσις έκυρίευσε τά δύω 
στρατόπεδα, καί οί φεύγοντες έπιπίπτοντες εις τούς έπιβοηθοϋν- 
τας εσχιζον καί συνετάραττον αυτών τάς γραμμάς, καί οΐ εχθροί 
καί φίλοι συνεμίγησαν, ώστε δέν διεκρίνοντο, καί πολλάκις έν μέ
σω τοΰ σκότους φίλος έφόνευε φίλον, καί πολίτης πολίτην. Οί δ 
Αθηναίοι ζητοΰντες νά γνωρίσωσι τούς συντρόφους των, έκάλουν ό 
είς τδν άλλον μέ κραυγάς μεγάλκς, ή έπηρώτων τύ σύνθημα ώς μ.ό- 
νον τρόπον γνωρίσματος, ώστε δχι μόνον προήργετο έκ τούτου ά- 
λαλαγυ.ύς μέγας καί σύγχυσις φωνών, άλλά καί 6 έ/θρος έμάνθανε 
τών Αθηναίων το σύνθημα χωρίς νά τοΐς προδίδγ το έδικόν του, 
διότι οί στρατιώταίτου δντες συσσωυ.ατωυιένοι δέν είχον ανάγκην 
νά τύ προφέρωσι, καί πολλοί μέν διοικόρ.ενοι έρρίπτοντο άπο τών 
βράχων τάς χορυφάς καί κατεσυντοίβοντο έπί τών πετρών, άλλοι 
δε διαφυγόντες καί περιφερόμενοι είς τάς πεδιάδας καί εις τά δά
ση, κατεσφάγ·/ΐσαν την έπαύριον άπο τδ ίππικδν τοΰ έχθροΰ, και 
δλίγοι μόνον, δσοι έγνώριζον τάς θέσεις, κατό>ρθωσαν νά διαφύγουν 
είς τδ στρατόπεδον. Εφονεύθησαν δ’ είς την μάχην δισχίλιοι Αθη-

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ ΙΑ. 73



ναΐοι, καΐ έκυρίϊύΟν; άπο τού; Συρακ,οοτίου; ρ,έγα;άριΟρι.ο;οπλών,τά 
όποια οΐ ^ίύγοντε; ερριπτον διά νά γίνωσιν εύκινν;τότεροι.

Ούτο) λοιπόν κατεστράφησαν δλαι αί έλπίδε;, τά ; όποιας οί Α
θηναίοι ε^χον συλλάβει έκ τ ί ;  έλεύσεω; τοϋ στόλου τοϋ ΛηοοσΟέ- 
νους, ό δέ Γύλιππο; περιελθών τνιν Σικελίαν και «τυλλέςας νέα ς-ρα- 
τεύι^.ατα, τοσαύτνιν απέκτησεν ύπεροχάν έπ'ι των Αθηναίων, ώστε 
οΟτοι, πεισθέντε; δτι δεν έδύναντο πλέον ν’ άντιπαραταχθώσι κατ’ 
αΰτοϋ, άπεφάσισαν νά έγκαταλείψοισι την νήσον και νά έπιστρέ- 
ψωσιν εΐ; Αθήνας. Αλλά καθ ήν στιγριτ,ν ήριελλον νά έπιβώσιν είς 
τά πλο ϊ̂α, τοϋ εχθροϋ αγνοούντο; καΐ ριή ύποπτεόοντο; παντελώς 
τον σκοπόν των, έγένετο αίφνης σελήνη; έκλειψι;, διότι συνέπε
σε νά ήναι πανσέληνος, ί'κλαβόντε; δέ οί Αθηναίοι σο φαινόριενον, 
δι’ άγνοιαν της φυσικής του αιτίας, ώς θαϋρια η ώς οίωνον, έφοβη- 
θησαν, κα'ι έσυρ,οουλεύθησαν τούς ρεάντεις, οΐτινες τού; είπον ν’ ά- 
ναβάλωσι τον άπόπλουν δχι επί τρεις ήριέρας, ώς συνήθιζαν είς τοι- 
αότας περιστάσεις, άλλ’ επί τρις έννέα ήαέρας* διότι ό άριθ(Αος οΰ- 
τος, φαίνεται, ητο συρ,βολικος κατά τάς τότε τοϋ λαοϋ Ιδέας. Ό  
δέ Νικίας, άκριβη; περί την έκπληρωσιν παντός καθήκοντος, καί 
δε’.σιδαίρ.ον τρέφων σέβας προς τούς τυφλούς τούτους διερρ'.ηνεΐς 
των θείων βουλών, έζητησε νά περιριείνωσιν άλλην σελήνης περίο
δον, ώς νά |υ.ην εΤχεν ίδεί την δορυφόρον λάμπουσαν καθαράν ώς καί 
πρότερον άαα έςήλθε τοϋ σκιεροϋ τόπου, εις τον όποιον έπεπρόσθει
•ό γ·ό·  ̂ ^

Αλλ’ οί Συρακούσιοι ικαθόντες την πρόΟεσιν των Αθηναίων, ά- 
πεφάσισαννά{Λητούς άφήσωσι ν άπέλθωσιν έν ειρήνη, άλλ άποκλεί- 
σαντες αυτούς νά τούς κατακόψωσιν όλους, η νά τούς αίχ|Λαλωτί- 
σωσιν οθεν προσέβαλον ά;Λέσως τά χαρακώριατά των, καί έκερδι- 
σαν ΐΛίκράν [κάχην. Την δ' επαύριον έφώρριησαν έκ νέου κατά των 
Αθηναίων, καί {ΛέέβδοίΛηκοντα Ις  τριηρεις έπιπλεύσαντες κατά τών 
όγδοηκοντα ίς  πλοίων αυτών, έκέρδισαν λααπράν νίκην, δεκαοκτόυ 
{Λεν συλλαβόντες τοιηρεις, κατασφάςαντες δε τά πληρουριατα, καί 
φονεύσαντες καί τον ναύαρχον Εΰρυριέόοντα.

Θέλοντες δέ νά έαποδίσωσι τούς Αθηναίους νά φύγωσι,καί έλπί- 
ζοντες νά καταστρέψωσιν όλην την δύναΐΛίν των δια [Αίας, έκλεισαν 
το στόμιον τοϋ λιμένος, περί τά  πεντακόσια βήματα πλάτος εχον, 
|Λε τριήρεις καί άλλα πλοία έγκαρσίως τεΟέντα, και μέ άγκυρας 
και σιδηράς άλύσεις συνδεθέντα καί στερεωθέντα, καί συγχρόνως 
προπαρεσκευάσθησαν καί είς ρ,άχην, έπί όποθέσει ότι οί Αθηναίοι 
ηθελον Ιχει τό θάρρος νά πολεμησωσιν αύθις. Καί τω δντι οί Αθη
ναίοι βλέποντε; εαυτούς ούτως άποκεκλεισμένους, ούδαμόθεν δεαλ- 
λοθεν ρ.η δυνάμενοι νά προμηΟευθώσι τροφάς είμη διά θαλάσσης, 
άπεφάσισαν νά συγκροτητοισι και άλλ.ην ναυρ.αχίαν. Αμφότεροι δ
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οΐ άρχ-ηγοί ανέπτυξαν δλγιν τ·ί;ν ευγλωττίαν των διά νά ένΟαρ^ΰνωτι 
του; στοατιώταςτων, καί ποτέ λόγοι ισχυρότεροι δεν έρρέΟν,σαν, 
διότι από τάν έκβασιν ττ,ς [ί-άχτ;; ταύττ,; έξ^ρτάτο ούχΙ [/.όνον -/ι 
ξωη κχΐ ή ελευθερία, άλλα καί τκ ; πατρίδος ή τόχιη έκατέρου των 
διαΐΑαχο;/.έν&)ν ιαερών. Εγένετο δέ ·/) ναυ(/.αχία κρατερά καίπεισ[/.α- 
τωίεστέρα δλων των προ αυτί;* διότι [/.εγάλνι ητον έκατέρωΟεν ή 
φιλοτιρα και τι ανδρεία των μαχθ[/,ένων και ϊση ή τέχν/; των τρα- 
ττγών. Καί τάν ;/.έν πρόιττ,ν γρα[Λ[Α7;ν τοΰ περκρράγ[ΐ.ατος διέρρτ,- 
ξαν οί Αθηναίοι, επειδή δέ διακόσιαι περίπου τριήρει; έναυιιάχουν 
εις τόπον στενόν, ριεγάλη ενινε ιτ/γχυσις ώς έκ τοότου, καί αΐ [Λεν 
κινήσει; των πλοίων 1;Λποδί^οντο, τά  δέ ειαβολα ειαενον άχρηστα, 
καί τά πλάγιά συνεκρούοντο άτάκτω;, βροχή δέ λίθων και ακοντίων 

-ανταχόθεν άπό τά επιπλέοντα πλοία. Καιτινών [/.ένσυνέ- 
βαινε νά έπιπ/,δώσι τά πληρόψατα εις τά  εχθρικά πλοία ένφ οί 
εχθροί έπειτήδων ε’·; τά έδικάτων, άλλα δέ πάλιν διά των σιδηρών 
χειρών συνεδέοντο άνά δυο ή πλείονα, καί συνέβαινε κτύπο; [χέγας 
των συγκρουοριένων τριήρεων, καί οί άλαλαγ|Λθί των νικό/ντων καί 
νικωι/.ένων δεν άφινον ν’ άκούωνται αί διαταγαί των κελευστών, 
ένω οί ριέν Αθηναίοι ήΟελον νά βιασωσιν άιρευκτω; την δίοδον, δια 
νά σίύθώσιν εί; την πατρίδατων, οί δέ Συρακούσιοι και οί συ>Λ[/.α- 
χοι ήγωνίζοντο εξ εναντία; νά του; έαποοίσωσι, και νικώντε; να 
δ^οξάσωσι τ-ήν ιδίαν πατρίδα. Αριφότερα δέ τά στρατεύικατα, πα- 
ρατεταγι/.ένα δντα εί; τό ύψηλότερον ριέρο; τοΰ παραθαλασσίου, 
έθεωρουν τήν αάχην ριέ ψυχή; ταραχήν καί αγώνα, ά[Λθίω; δέ καί 
οί κάτοικοι ττ,; πόλεω; συνέρρεον εί; τά τείχη διότι ή άπόστασι; 
άπό τον τόπον τή ; ναυριαχία; ήτο [Αικρά, καί όιάφορα αίσθήαατα 
έκίνουν τού; θεατά;, οΐτινε; όσάκι; [/.εν έβλεπον τού; συΐΑπατριώ- 
τα ;τω ν ΰπερισχύοντα;, ένεθαρρύνοντο καί έπεκαλοΰντο τού; θεού; 
δπω; [/.ή τού; στερήσωσι τή ; νίκη;, όσάκι; δέ τού; εβλεπον νικο)- 
[χένου;, έφώναζον καί ώλοφύροντο άπελπιξόαενοι. Τέλο; δ ό ^όλο; 
των Αθηναίων, ριετά ρ,ακράν καί ίσχυράν άντίστασιν, έτραπη εί; 
φυγήν και έδιώχθη εί; τήν ξηράν, όπου οί ϊυρακούσιοι, άφ ού έ
σωσαν τού; νεκρού; καί τά  ναυάγιά των, έστησαν τρόπαιον. Οί δέ 
Αθηναίοι ύπό τοΰ ριεγέθου; τή ; παρούση; δυστυχία; ουδέ καν έζη- 
τησαν τού; νεκρού;των διά νά τοΐ; άποδώσωσι τα; όφειλορ.*να; 
τιριά;, άλλ’ έσκέπτοντο πω; ν’ άπαλλαγώσιν άπό τήν δεινήν θέσιν 
των. έκ  δέ των δύω τρόπων οί όποίοι άκόριη τοί; ε[Αενον, ή νά 
προσπαθήσωσι καί αύθι; νά διασχίσωσι τόν άποκλεισ[Α0ν τοΰ στό- 
[Αατο; τοΰ λιρένο; ρέ τά έγκαταύ^ιπόρενα άκόρη πλοία, τά οποία 
τ.σαν περισσότερα άπό τά των Συρακουσίων, ή έγκαταλιπόντε; τα 
πλοίατο)ν, ν’ άναχωρήσωσι διά ξηρά;, ό ρέν Δηροσθένη; έσυρβου- 
λευσε τό πρώτον, άλλ’ οί στρατιώται τοσοΰτον είχον δειλιάσει εί;
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τήν έ-τχάττιν ά7:οτ'^χίαν, ώστε δέν έτόλ^χ,ων νά έχτεθώσι χαΐ α50ίς 
είς τον αύτον κίνδονον. Εττοίλένως 6 δεύτερο; άπεφασίσθη, καΐ προ- 
ίτχρασκευαΐ έγίνοντο διά ν’ άναχωρτ,σωσι διά νυκτδς καΐ κροφίο);. 
Λλλ Ερ[Λθχράτϊΐ;, 6 Σορακούσιο; στρατηγός, ύπονο^σας τοοτο, έ- 
νόαισεν δτι ίτο  δεινόν άν τεσαράκοντα -τερίττου χιλιάδες εχθρών ά- 
ναχ&)ρτ.σαντες καΐ καδεσθέντες είς «λλοτι μέρος τ?,ς ντ,σοο τοΐς 
εκαμνον έκεΐδεν ττάλιν τον πόλεμον. Αιρ’ έτέρου όμως άξεύρων δτι 
κατ’ οΰδένα τρόπον δεν ·5·δελε δοντιΘί νά πε(ση τούς Συρακουσίοος 
νά έμποδίσωσι των Αθγιναίων την άναχώρησιν κατ’ έκείνην την νύ- 
κτα, οτε έπανηγύριζον τον θρίαμβόντων και την έορτ/;ν των Ηρα
κλείων, έμηχανεύδη το στρατήγημα τοοτο. Επεμψεν Ιππείς τινας, 
οΐτινες προσποιηΟέντες δτι τ,σαν ιρίλοι των Αθηναίων, εΤπον τον 
Νικίαν νά μην άναχωρηστ} προ της αυγής, διότι οΐ Συρακούσιοι έ- 
φύλαττον τάς όδούς. ό  δέ Νικίας δούς πίστιν είς την είδησιν ταύ- 
την, ανέβαλε την άναχώρησίν του ού μόνον επί τ/ιν εσπέραν Ικείνην, 
άλλ.ά και δι’ δλης της έπομένης ημέρας, διά νά έτοιαασΟώσιν έτι 
μάλλον οί στρατιώται καί λάβωσι μεθ’ έαυτών δλα τοιν τ ’ άναγ- 
καϊα. Αλλ ή αναβολή αύτη άπέβη δι’ αυτούς ολέθρια, διότι τήν ε
παύριον άπο πριοίας ό έχθρος κατέλαβεν δλας τάς ύδούς και τάς 
διαβάσεις ποταμών, καί Ιταξε πανταχοϋ στρατιωτικά σόιματα διά 
νά δεχθώσι τούς Αθηναίους, οπού ήΟελονδιαβή. 01 δέ Αθηναίοι διαι- 
ρέσαντες το στράτευμά των εις δύω φάλαγγας, ών τήν μέν διώκει 
δ Νικίας, τήν δέ με τά σκε·ύη είς τδ κέντρον ό Δημοσθένης, άνε- 
χιόρησαν τήν τρίτην ήμέραν μετά τήν μάχην, επισκοπώ ν άττέλΟω- 
σιν εις Κατάνην, καί έπροχώρησαν έπί τινα στάδια καταπολεμού
μενοι πάντοτε άπο τούς εχθρούς, οίτινες τούς κατεδίωκον ρίπτον- 
τες κατ’ αυτών βέλη καί δόρατα, αλλά ποτέ δέν έμενον ύσάκις οί 
Αθηναίοι έστρέφοντο διά νά πολευ.ήσωσιν.

Αλλά θεωροΰντες δτι 6 άριθυ.όςτων ήλαττοϋτο καΟ ήμέραν, καί 
δτι έστεροϋντο των αναγκαίων εφοδίων, μετέβαλον διά μιας σχέ- 
διον, καί άφήσαντες τήν όδον της Κατάνης, διευΟύνθησαν κατά το 
παραθαλάσσιον προς τήν Γέλαν καί Καμαρίναν. Τοΰ κινήματος ό
μως τούτου γενου.ένου διά νυκτος, τοσαύτη σύγχυσις συνέβτ, όίστε 
ή οπισθοφυλακή ΰπο τον Δημοσθένην άπεχωρίσΟη τοΰ λοιπού <τρα- 
τεύματος καί άπεπλανήθη. Τήν δ’ επαύριον οί Συρακούσιοι κατα- 
λαβόντες αυτούς τούς περιεκύκλωσαν, καί βλέποντας πάσαν άντί- 
στασιν αδύνατον τούς ήνάγκασαν νά παραδοθώσιν έπί συνθήκη, δτι 
δεν ήθελον Οανατοιθή οΟδέ καταδικασθή είς δουλείαν.

ό  δέ Νικίας προχωρών διέβη τδν ποταμόν Ερινιδν, καί έστρα- 
τοπέδευσεν είς όρος, οπού τήν έπαύριον τύν κατέλαβεν δ εχθρός, 
καί τον προσεκάλεσε νά παραδοθή, λέγουν είς αύτόν δτι είχεν ήδη 
παραδοΟή καί ό Δημοσθένης. Αλλ’ ό Νικίας άπιστων έζήτησε την



αδε-.αν νά πέ[λψί Ιππέα διά νά μάΟτι ττ,ν άληβειαν' πληροφορήσει; 
δέ περί τοΰ πράγ[Λατος, έπρ6τεινε νά πληρώονι δλα τοϋ πολέ[Λθ'  ̂
τά έξοδα, και νά τφ  έπιτραττρ ρ/.έ τά (7ρατεύ[/.α·τάτου ν άπέλΟωσι 
τη ; νΐ,σου ανενόχλητοι. Αλλ’ ή πρόπαοις αδτη άπερρίφθη και άνα- 
νεωθείσης τής ρ-άχης, άπέκροοσεν 6 Νικίας τον έχ^ρον δι όλης τής 
νυκτδς, καΐ προύχώρηοε ρ·έχρι του ποταρ.οΰ Αοινάρου. Αλλ οΐ Συ- 
ρακοόσιοι καταδιώκοντές τον, ερριψαν πολλούς των Αθηναίων εις 
τά κ’όρ.ατα, ένφ οί πλεΧστοι είχον ήδη ρΐ|·θή εΐ; αύτά διά νά οβέ- 
οωσι την φλόγα τής δίψηςτων. Τότε δ ήρχισε σφαγή τρομερά, 
καΐ 6 Νικίας, βλέπων οτι οΟδεμία έμενεν ελπίς σωτηρίας, ήναγκά- 
σθη νά παραδοθή έπί τή μόνρ συμφωνία οτι οι έχθροί ήθελον παυ
σει την μάχην καί φεισθή τής ζωής των στρατιωτών. Καί αυτούς 
ρ.εν δεν έθανάτωσαν, τούς κατεδίκασαν δε είς δεσμα δουλειάς πι
κρότερα τού θανάτου διά καρδίας γενναίων τον δέ Νικίαν καί Αη- 
μοσθένην βαρβάρως λιθοβολοΰντες άπέκτεινον χωρίς νά ένθυμηθώ- 
σιν δτι ή άνορεία καί ή αρετή είναι σεβασμού άςιαι καί είς εχθρόν 
άπαντώμεναι, καί δτι την δόξαν τής νίκης ήμαόρουν διά τής απάν
θρωπου των έκδικήσεως.

Καί είναι μεν αληθές δτι ό Γύλιππος πολλά προσεπάΟησε διά νά 
σώτή τούς δύω Αθηναίους στρατηγούς, αλλά το πλήθος κινούμενου 
άπο τούς δημαγιογούς, ήθελε το αίμα των δύω τούτων περίφημων 
άνδρών,έκτων όποιων δ μέν Νικίας γενόμ.ενος άνήρ αγαθός καί φι
λάνθρωπος, εκτεθείς δέ είς τον κίνδυνον τού παρόντος επιχειρήμα
τος μόνον διά νά ύπακούση είς την πατρίδατου, έπαθε τέλος ο,τι 
πολλάκις ποοε·ϊπεν δ ίδιος, δ δέ Δημοσθένης χαρακτήρος ών κατά 
πάντα άαέαπτου καί σεβαστού, τοσαύτην προσεκτήσατο φήμην ώς 
στρατηγός, οίστε δ περικλεή; όμοινυμόςτου ρήτωρ έσεμνύνετο μ.ετα 
ταΰτα ώς άπ αϋτοΰ καταγόμενος.

Εκ δέ των αίχμαλώτοιν οϊ μέν κατεκλείσθτ,σαν είς τάς λιθοτο
μίας των Συρακουσών, οπού πολλοί άπέθανον άπο πείναν καί δυ
στυχίαν, οί δέ έπωλήΟησαν ώς δούλοι· άλλα διά τής κοσμία; καΐ 
αίδήμονος διαγωγής το)ν πολλοί μετ’ ολίγον τιμηθέντες ύπο τών 
κυρίοίντων άπελευθερώθησαν. Τινές δέ μάλιστα έπέτυχον τούτο ά- 
παγγέλλοντες τάς ωραιότερα; σκηνάς τού Εύριπίδου,τοϋόποίου τά 
πο’.ήυ.ατχ ΰπερηγάποιν οί Σικελιώται" ώστε έπανελθόντες είς την 
πατρίδα των, ήσπάσαντο τον ποιητήν ώς σωτήράτων, διηγούμενοι 
δτι οί στίχοι του τοίς άπέδωκαν τήν ελευθερίαν.

Οί δ’ Αθηναίοι τοσούτον ολίγον Ιπροσδόκουν αγγελίαν ήττης είς 
τήν Σικελίαν, ή μάλλον τοσούτον έπαρΟέντες άπο τών ρητόρων τούς 
λόγους καί τάς προρρήσεις τών μάντεων, ησαν πεπεισμένοι οτι ·ή- 
θελον κατακτήσει τήν νήσον, έίστε κατεδίκασαν είς θάνατον τον 
πρώτον άγγείλαντα αύτοίς το συμβάν. Αλλά μαθόντες οτι τά πράγ-
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Μ,ατχ ίϊα ν  ίτι δεινότερα άφ’ δ,τι έ~ληροφορ·ή0η5αν, χατεληοΟτκίαν 
ύ“ ό λόττη;, ά~ελ” ΐσίχς χαΐ φόβου, διότι δεν εΤχον τ:Τέον ούτε ίπ- 
:τικόν, ούτε πεζού;, ούτε χργιαατα, ούτε πλοΤα, ούτε ναυτχ;, χαΐ 
εί; τοιαύτην ίσχν άίΛη̂ α̂νίαν, ώ ττε περιέαενον άπο 'Τ̂ γ-
αήν ότι ό έχθρο; έ—αρ^εΐ; και βοηΟού[Λενο; Οπό των ιΓ̂ [Α|̂ άχων των 
Λ^ηναίων, οϊτινε; άπέττγισαν άπ αυτών νιχ·/]9έντων, θέλει έπιπεσει 
εί; τα ; Αθόνα; χαι διά ζνιρχ; και διά θαλάστης, όρ/.οΰ ριέ όλα; τά ; 
δυνάν.ει; τ ί ;  Πελοπονν^του. Τοιοϋτον λ,οιπόν πέρα; έλαβεν τ, έκ- 
στοατεία τϋ ; Σικελία;, όπου κατευτράφγ;σαν τά στρατεύικατα και 
αί τρί'Λρει; των Αθ·/;νών, και όπου έναυάγγ]«ν ή δύνααι; καί ή δό
ξα των.

Αλλ’ οί Αθ-ίϊναλοι έφρόνϊ,ταν ότι δέν έτρεπε νά ένδωτωτιν εΐ; 
τάν παρουτάντων δυττυχίαν, και έκ τ ί ;  άπεληυία; το>ν άντλ’ό- 
σαντε; Οάρρο;, ουνέλεξαν χρίααταδιάνάχατασκευάαωσι νέαπλοΐα, 
καί νά προλάβωτι των συαρ-άχων των τάν λειποταξίαν, και ^αριρ- 
ττ,θνισαν πάσ·/ις έπιχειρ·ίσεω; έΤιφερούση; περιττά έξοδα, μ ’ όλα; 
οΐλως τά ; προαπαθείαςτων διά νά Οεραπεόσωσι ττν υιεγάλγιν ίτλ·»;- 
γήν ?: τουλάχιστον νά π^ολάβωσι τά; δεινά; συνεπεία; τη ;, αί Α- 
θήναι δέν έδυνήθησαν V άναλάβωσι πλέον ποτέ την άρχαίαντων 
εύκλειαν καί ίσχύν, ουδέ ν’ άνακυψωσιν άπ^ την δευτερεύουσαν θέ- 
τιν εί; την όποιαν τά ; έταπείνωσεν ή ριεγάλη Σικελική συριφορά, 
καί αντί ν’ άφορώσιν εΐ; άπεχουσα; κατακτήσει; και εί; την άμέρι- 
στον ρ.ονοκρατορίαν, αντί νά έκπλήττωσι τήν Ελλάδα καί τού; 
βαρβάρου; διά των οπλο)ντων καί νά εχωσι τήν ήγε̂ /.ονίαν εί; τά 
συνέδρια και τά ; έκστρατεία;τη;, περιωρίσθησαν εΐ; τό νά πράτ- 
τωσι τά έαυτών ριόνον καί νά Οπερασπίζωνται πόδα πρό; πόδα τήν 
Ιδίαντων χώραν, ή νά ρ.άχωνται κατά των συωαάχωντων ο’ίτινε; 
άπεσκίρτων άπο τήν ασθενή προστασίαντων* ώστε έδώ λήγει ή 
ιστορία τή ; ήγε'Λονία; τη ; βασιλίδο; ταότη; των έλληνίύων πό
λεων, χαι άπό τοΰδε άλλα έθνη, ρ.όλι; 0ντα ριέχρις εκείνου γνω^ά, 
ήρχισαν νά προχύπτοισιν εί; το φώ;.

Ούτω δέ διακειαένων τών υποθέσεων εί; Αθήνα;, 6 Αλχιβιάόη; 
διεπραγρ.ατευθη περί επιστροφή;του εϊ; την πατρίδατου, προτεί- 
νων ν’ άνατεθή ή διεύΟυνσι; τών πραγρ.άτων εί; τού; άρίστου;, ά- 
φαιρεθεΐσα άπό τον δήιιον, δστι; τόν είχεν εξορίσει άλλοτε. Τοί; 
ύπέσχετο δέ, άν κατέλυον τήν δημοκρατίαν, νά τοΐς χορηγηση τήν 
άντίληψιν ού ρ>.όνον τού Τισσαφέρνου;, σατράπου τοΰ βασιλέιο; τών 
ΙΙεοσών, πρό; τόν όποιον είγε καταφόγει, άλλα καί τοΰ Μεγάλου 
βασιλέω; αύτοΰ ρι.ετά τού οποίου υί Λακεδαιμόνιοι είχον συιμμαχή- 
σει κατά τών Αθηναίων, διότι 6 βασιλεύ; ούτο; ηθελεν έριπι^ευθή 
μάλλον εί; τά ; ύποσχέσει; τών κοειττόνων παρά εί; τά ; τοΰ κου
φού καί ευμετάβλητου λαοϋ. Αλλ δ Φρύνιχο;, εΐ; τών στρατηγών,
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ίιέλων νά έ[Αποδίσ'/ι τγ;ν κάθοδον τοΰ Αλχιίιάδοο, ί ’ί̂ ι\'̂ ι̂ ζ τον Α- 
ττοοχον, ναύ«ρ;/ον των Λκχεδαΐ[Αθνίων, οτι δ Αλκιβιάδ·/); προδίδει 
τονς Αακεδαιριονίοο;, φιλιόνων τδν Τισσχφέρντιν προ; τού; ΛΘτϊ-  
ναίους, έπρότεινε δέ ιτνγχρόνω; εΐ; αύτον νά τφ παραδώσ:ρ ολον 
το στράτεο|ν.« κ*ί δλον τον ττόλον των ΑΟτ,ναίων. Αλλ’ δ Αστύο- 

'^ος, φίλος ών τοϋ Αλκιβιάδοο, τώ  κατεα-ιίνυοε τχΰτ« πάντα, και 
ό Φρύνιχο; δολοφονηθείς έκρίΟτ; ρ.ετά θάνατον και κατεδικάσθη επί 
προδοσία.

δ’ οί Αθτ,ναϊοι έπεχείρτισαν τν,ν ριεταβολτ,ν τ ί;; κυ- 
βερνησεως, ώ ; ό Αλκιβιάδ·/;; έπρότεινε, καί κατ «^χά; ρ.έν κατε- 
λύθη ή δηίΛοκρατία εϊ; (Λίκράς αλλα; πόλεις, ρ.ετ ού πολύ δρ.ω; 
καί εις τάς Αθήνας αύτά; ύπο τοϋ Πεισάνδρου, όστις ήτον δ προι- 
τουργος ττίς [Αεταβολΐς.

Κατά ποοτροπήν λοιπον αύτοϋ διωρίσθτ,σαν διά νά σοντάςωσι 
πρότασιν περί τοϋ νέον σχ·ό;κατος τής κυβερντισειο; δέκα σν^'γρα- 
(̂ >£ΐ'̂  ?: επίτροποι, καί είσφέρωσι την γνώριην των εις ημέραν ρητην 
εις τήν εκκλησίαν τοϋ δτ,μοο. Αφοϋ δ’ έφθασεν ή ήμερα συνήλθεν 
ό δτ,α,ος εις εκκλησίαν, καί ώς ρ.όντ,ν γνώμην έπρότεινον ο'ι οογ- 
γραφεϊς νά έπιτραπίί εϊς έκαστον ΑΟηναΐον νά προτείννι την ημέραν 
ταύτην ο,τι θέλει χο)ρίς νάοπόκειται εϊς ούδεμίαν τιμωρίαν ώ ; 
προσβάλλων τούς νόμους. Κατά ταύτςν επομένως τήν άπόφασιν οί 
τά της ολιγαρχίας φρονοϋντες κατώρθιοσαν νά έκλεχθώσι πέντε 
πρόεδροι, οΐτινες διώρισαν Ικατον άνδρας, εν οίς και αυτοί. Εκα
στος δέ των εκατόν έςελέζατο πάλιν τρείς άλλους, ώστε όλοι όμοϋ 
τετρακόσιοι, άνέλαβον την απόλυτον έζουσίαν. Αλλά διά ν’ άπα- 
τήσωσι τον λαόν, καί νά διατηρήσωσιν άκόμη σκιάν δημοκρατίας 
ένώ συνίστων αληθή ολιγαρχίαν, ΰπεσχέθησαν δτι θέλουσι συγκα- 
λεΐ πεντακισχιλίους πολίτας διά νά τού; συνδράμωσιν είς τάς σκέ- 
ψειςτων δσάκις κρίνουσιν αΐιτί» άνα'ι̂ ιαΐον. Αί δ’ έκκλησίαι τοϋ δή
μου έξηκολούΟουν συνεργ^όμεναι πάντοτε, άλλ’ ένήργουν μόνον κατά 
διαταγήν τών τετρακοσίων. Ούτω λοιπον εστερήθησαν οΐ Αθηναίοι 
τήν ελευθερίαν των, έκατον περίπου έτη μετά τήν καΟαίρεσιν τών 
Ιίεισιστρατιδών.— Αφ’ ού δέ το ψήφισμα τούτο έγινε δεκτόν άνευ 
άντιστάσεως, διαλύσαντες τήν συνέλευσιν οί τετρακόσιοι, ένοπλοι, 
καί βοηθούμενος^πο εκατόν είκοσι στρατιωτών, τούς οποίους με- 
τεχειρίζοντο εις πολιτικά γειρουργήματα, εΐσήλθον εί; τήν βουλήν 
τών πεντακοσίων, καί ήνάγκασαν τούς βουλευτάς ν άναχωρήσωσι, 
πληρώσαντες είς αυτούς τά καΟυστερήματα τών μισθώντων. .Μετά 
δέ ταϋτα έςελέζαντο πρυτάνεις ές εαυτών, τηοοϋντες όλα τά εις 
τοιαύτην περίστασιν νενομισμένα. Αλλά δέν ένόμισαν συμφέρον ν 
άνακαλέσωβ; τούς έςορίστους, διότι τότε ήΟελεν έπανέλθει καί ό 
Αλκιβιάδης, αύτον δ’ έφοβοΰντο, ότι έπανελΟών ήθελε μετ’ ού πο-



>,ί» τίΟϋ έ·::ι κεφαλής τίίς δ'.οικήσεως. Τυραννικώς δε κατα^'ρώρί.ε- 
νοι τ ίς  έξουβίας, κατεδίκασαν τινάς είς θάνατον, άλλου; δ’ ίξώρι- 
οαν καΐ έδηριευσαν τά ύπάρχοντάτων* άν δέ τίνες έτόλίΑΥίταν ν’ άν- 
τείπωσιν εις τΐν  ριεταβολην ταύτν;ν, ?ι κα', ροόνον νά παραπον/ΐΟΰ- 
171, κατεαφά'ριταν ολο; έ " ΐ  {Ααταίαις ττροφάβετι, καΐ οΐ αίτοΰντες 
δικαωσ-υντ,ν οιά τον φόνον έφοβερίζοντο. Ιρια δ’ έγκαταστάντες 
οΐ τετρακόσιοι, επερεψαν δέκα άττεσταλριένου; εϊς Σάριον διά νά 
κερδίσωσιν ΰπέρ έαυτών και τδ στράτευρια.

Αλλά τδ στοάτενρ/.α εις Σάρλον έκηρυ^θη εναντίον των γενορ;.έ- 
νων εΐ; τ·/)ν “ όλιν, καί ένεργοΰντος τοϋ Θρασύβουλον, ριετεκάλεσε 
τδν Αλκιβιάδγ;ν, έχειροτόν/ισεν αΰτδν στρατηγόν, καί έζ'ίτ·/ισε νά 
■τλευσΐ} άριέσο); εί; Πειραιά, καί νά κατατροπώσω τάν νέαν αυτήν 
τυραννίαν. 0  Αλκιβιάδης όριως πριν ή ένδώσ·ρ εις τήνκατεσπευσρ/.έ- 
ντ,ν ταυτνιν άπόφασιν, διά τής όποιας οί Λθϊ]ναΤοι διίστάριενοι ποδς 
άλλήλους ή9ελον έγκαταλείψει τήν Ιωνίαν, τάς νήσους καΐ τδν Ελ
λήσποντον εις τδν έχΟρδν, ήλθε πρδς τδν Τισσαφέρντ]ν διά νά φαί
νεται οτι πραγρ.ατεύεται ρ».ετ’ αΰτοΰ ώς ριετά φίλου, και νά οει- 

εϊς αύτδν ώς στρατηγό; ίσχυροΰ στρατευριατος, δυνάριενο; καί 
νά τδν ώφελήστ) καί νά τδν βλάψτι, φοβίζων ουτω τους ρ.εν Αθη
ναίους 'διά τοΰ Τισσαφέρνους, τδν δδ Τισσαφέρνην διά των Αθη
ναίων. Μετά δέ ταΰτα όταν οΙ άπεσταλρ/.ένοι των τετρακοσίων ί -  
φθασαν εις τήν Σάραον, τδ στράτευραα ήθέλησε νά τους Οανατώσ·/) 
καί ώ ρ ρ σ ε  πάλιν νά πλεύσ·<ι είς Πειραιά, άλλ’ δ Αλκιβιάδης τού; 
άνε^αίτισε και τότε πάλιν, και έσωσε την πατρίδατου τής έπικει- 
μένης έρυ.φυλίου καταστροφής.

Αλλ’ εντούτοις ή πολιτική των Αθηνών μεταβολή τοσαύτας έπέ- 
φερε φατρίας καί ταραμάς, ώστε οί τετρακόσιοι μάλλον περί τής 
σωτηοίας των ήναγκάζοντο νά σκέπτωνται παρά περί τής έζακο- 
λουθήσεως τοΰ πολέμου. Καί πρδς τοϋτο τειχίσαντες τδ μέρος τοϋ 
Πειοαιώς τδ Ηετιωνείαν καλούμενου πρδς τδ στόμιον, εΤχον άπόφα- 
σιν'νκ είσάξωσι μάλλον τού; Πελοποννησίους, παρά νά παραδοθώ- 
σιν είς τήν έκδίκησιν τών συμπολιτών των. Οί δε Σπαρτιάται ώφε- 
λ.ούαενοι άπδ τάς δι^ονοιας ταύτας, άπεπλευσαν μέ τεσσαράκοντα 
δύω τριήρει; ΰπδ τήν όδηγίαν τοΰ ΐΐγησανδρίδου, καί ήνάγκασαν 
τούς Αθηναίους, έχοντας τριακονταέξ τριήρεις μόνον, νά ναυμαχή- 
σωσι κατά τήν Ερέτριαν τής Εύβοιας, όπου οΐ Αθηναϊοι άπόιλεσαν 
τά πλείστα τών πλοίων των. Μετά δέ τήν ήτταν ταύτην έπανέστη 
καί όλη ή Εύβοια πλήν τοϋ ί’ίρεοΰ, καί άπεσκίρτησε πρδς τού; Πε
λοποννησίους.

Η αποτυχία δ’ αυτή έπεφερε τήν πτώσιν τών τετρακοσίων, και 
ή αρχή μετέστη αύθις είς δημοκρατίαν, έψηφίσθη δε ότι δλαι αΐ 
άρχαί ήθελον είσθαι άμισθοι, επάρατος δ έκηρύχθη 6 άρχων δστις
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■?Ι)ζΚζ εί; τα ; δεινά; «ϋτάς ττερι-ϊτάσει; τή ; τατρίδο;.
Μετεαλτ/Ι-  ̂ δε 6 Λλ/.·.βιάδ·Λ; ;ν.ε ο>·οί τον έν :̂άα<,ύ στρατόν, 
αλλ’ α·1τό; έσχ.έ·ρ6·/: ότι δεν ε·τρετε νά έτεανέλΟ:̂  άπρακτο; και ρ.5 
;/εΐρα; κενά;, ώ ; ε'ι; τον οίκτον και τάν χάριν τοο λαοο άνατιΟέ;αε- 
νο; έαοτόν, ά/λα Ορια;/.?ενων και ενδοςο;.

Λιά τοότο λοιπόν ι/.ετ’ ολίγων πλοίων περιπλευσας των Κνιδί&ιν 
και Κώων τάν θάλασσαν, καΐ άκοόσας οτι ό Μίνόαρο; ττί; Σπάρτ·/ις 
ό ναύαργο; εΤγε πλεόσει προ; Ελλήσποντον ριεθ όλου τοΰ στόλου 
του, καί ότι ο'ι Αθ'/ιναΊοι τον έδίοικον, εσπευσε νά ^οηθήσ'ρ αΰτου;, 
καί ε·ρθασε κατ’ εϋτυγίαν αε τά δεκαοκτοι πλοία του καθ’ ήν ΐ7ΐγ- 
[λήν οί δύο> στόλοι έναυ[υ.άχουν περί τήν Λβυόον, άαφιρρόπω; κλι- 
νοόσκ; τη ; ιν.άγη; άλ.λ.οτε [Λεν υπέρ τοΰ ένό;, άλλοτε δ’ ύπερ τοΰ 
άλλου [Λ0χρι τη ; δείλτ,ς. Καί κατ άρχά; [Λεν ή άφιξίς του ένεψυ- 
χωσε του; Επαρτιάτας, ο'ίτινε; τον ένό|Λ.ιί̂ ον φίλον των πάντοτε. 
Λλλ’ άναπετάσα; τήν ση;Λαίαν των Αθηνών εί; τ/,ν ναυαρχίδα, έ- 
φωρ[Λησε κατά των νικώντων ΙΙελοποννησίων, καί του; Ιτρεψεν εί; 
φυ·γήν. Εβύθισε δέ καί πολλά τών πλοίων των καί έφονευσε πολ- 
λου; τών ^ρατιιυτώντων, ο'ίτινε; ριφθέντε; εί; τήν Οάλ.ασσαν έζή- 
τουν νά σωΟώσ·. κολυ;Αβώντε;. 01 δ’ Αθηναίοι κυριεύσαντε; τριά
κοντα έ/θρικά; τριήρει; καί όσα; οί ίδιοι εΤχον προηγουιυ.ένω; άπο- 
λέσει, εσπησαν τρόπαιον.

5Ιετά δέ την νίκην τα·ύτ·ην ό Αλκιβιάδη; έπορεύθη εί; έπίσκεψιν 
τοΰ Τισσαφέρνους, άλλ αύτό; άντί νά τόν ύποδε^Οή ώ ; προσεδό- 
κησε, τόν συνέλαβε καί τόν έφυλάκισεν εί; Σάρδει;, φοβου[Λενο; [Λη 
κατηγορηθγ, ύπό τών Λακεδαιριονίων πρό; τόν Βασιλέα, καί Οέλοιν 
ν’ άπαλλ.αγή τή ; διαβολή; εκείνη; διά ταυτη; τ ή ; αδικία;. Μετά_̂  
τριακονΟήι/-ερον οαω; αίχ(Λαλωσίαν ό Αλκιβιάδης διέφυγεν εί; Κλα- 
ζοαενά;, καί έφορίλήσα; κατά τοΰ Πελοποννησιακοΰ στόλ.ου, προ- 
σωρ[Λΐσρ.ένου ίντο; έιΛπρό; της Κυζίκου, διέσχισε τόν έχθρόν ιλΙ  
είκοσιτριήρε·.;,κατεδίωςε του; φεόγοντα; άπό τά πλοία εί; τήν ξη- 
ράν, καί κατέσφαςεν άπειρου; αυτών, έκυρίευσε δε καί^δλ.ον τόν 
εχθρικόν στόλ.ον καί την Κύζικον, καί έφονευσε τόν Μίνδαρον 'Γ?*" 
τηγόν τών ΙΙελοποννησίων.

ΐ’ίφελουΐΛενο; δ’ άαέσω; άπό την νίκην έκυρίευσε πολλά; πόλει; 
άποστάσα; άπό του; Αθηναίου;, έν αΐ; καί ή Χαλκηδών, ή ίηλυ- 
ορία, καί τό Βυζάντιον. Μετά τοσαυτα; δέ λαι/.πρά; νίκα;, 6 Αλ
κιβιάδη; ποθών νά ίδή την πατρίδα του, καί ετι (Λάλλον νά δειχΟή 
θριαρ-βεύων εί; τού; συ|Λπατριώτα;του, έπλευσεν εί; Αθήνα;, πολ
λά; (/.έν αΐχίΛαλίότου; τυρών τριήρει; ^.εθ’ έαυτοΰ, ιλ’ ασπίδα; δέ 
καί λάφυρα καλύψα; τά ; τριήρει; τών Αθηναίων, καί κοσ(Λήσας αυ
τά ; [/.έ τ ’ άκροστολια τών διεφΟαρρ.ένο)·/ καί κυριευ[Λενων, αί 6- 
ποίαι τυνεποσοΰντο εί; διακόσια;.

ΚίϊΦΛΛΛΙΟ.Ν IV . Λΐ
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Λέγεται δ’ '6τι ένθυ|/.τ;0ε1; τά  γινόν.Ενχ κατ’ αύτοϋ εις ΛΟτ,ναί·, 
ένφ έ·:τλ·/;·3;αζεν εις τον ΙΙεφαιζ, έφοβ/,ή- ,̂ κ«; δεν -̂ θέλ-ζιτε ν’ άττοβνί 
τοΟ πλοίου, |αέχρις οτου ε^>ε πλτ,^ος φίλοιν καΐ κατα-
βάντοίν εις τον λιαένα καΐ προικαλο'όντίον κύτόν. Αλλα υ.όλις άπέ- 
6η, καΐ τδ πλτ,Οο; βυντρέχον περί αύτδν, έβόα, τον ή^πάζετο, τον

ς ΐΓρκ~ν:γου;,παοέπερ».πε, καί τον έ7ε9*''*^’·' "αραβλέπον τους λοιτ 
οΐ δποΐο’. τον συνώδευον. 6  δ’ Αλκιβιάδης δεγόι/.ενος ι/.ετ’ άγαλλιά 
5εο5ς τάς δε^ιώτειςτων, έζήτηβε ν άπολυ&η πίίί έπιβαρυνούσης επ’

; Ιερείς παντελή άφεσιν όλωναύτδν καταδίκης, χαί έλαβεν άπδ τ 
τών προτέρων άρών των.

Αλλά [/.’ δλους τούς Ορ'.άυ.βους τούτους ή άληθη; των Αθηνών 
δύναρ.ιςδέν υπήρχε πλέον, άλλ ή ίοχύς της πόλεως ωχετο, και μετ’ 
αυτής έσβέτΟη καί της ελευθερίας 6 ένθερμος 2ρως· πολλοί δέ τοϋ 
δχλου έπεθύμουν ν’ άναλάβ-ρ ό Αλκιβιάδης τήν άνωτάτην ίσχύν, 
γινόμενος ούτο» τοϋ οθόνου ανώτερος. Αλλ ο'. πλεΐστοι, καί αάλι- 
στα οί δυνατώτεροι, δεν παρεφέρθηταν τότον άπδ τήν εύγνωμοιτό- 
νηντων, άλλα φοβούμενοι υ.άλιοτ« τήν παρουσίαντου, έτπευταν νά 
τδν διορίτοιτιν άρχιττράτηνον δλων των στρατευμάτων των, καί 
παραχοιρήοαντες εις αύτδν δ,τι καί άν έζήτησε, τω εδωκαν ώς συ- 
νεργούς τούς στρατηγούς, τούς όποιους αυτός ήθελε, διά ν’ άναγω- 
ρήση. Αμέσως δ’ έκπλεύσας μέ στόλον έκατδν πλοίων, διευΟύνθη 
πρδς Ανδρον, ένίκησε τούς έκε·ϊ εύρισκομένους Λακεδαιμονίους, καί 
εκεϊθεν έπλευσε πρδς Ιΐάμον, οπού είχε σκοπδν νά στήση τοϋ πο
λέμου τδ κέντρον. 01 δέ Λακεδαιμόνιοι, φοβηθέντες τάς νίκας τοϋ 
Αλκιβιάδου, άντέταζαν εις αύτδν τδν Λύσανδρον (*) στρατηγόν έ- 
φάμιλλον αύτοΰ κατά τά πίοτερήματα, γεννηθέντα μέν ές επισή
μου οίκογενείας, άλλ’ εις σκληραγωγίαν τραφέντα, καί ένθερ|κον
'περμαχον τ τροπι , άλλθ)ς (

δρεϊον, φιλόδοξον, προορατικόν, άλλα συγχρόνως καί πανοΰργον 
καί δόλιον εις βαθμδν έίστε έλέγετο περί αύτοΰ ότι τούς μέν παΤ- 
δας ήπάτα αστραγάλους, τούς δέ άνδρας ρ.ε ορκους, καί ό ίδιος 
έλεγεν ώς άςίωμα, οτι δπου δεν φθάνει ή λεοντή, πρέπει νά προσ- 
ράπτηται ή άλωττεκή.

Ελθών δ’ 6 Λύσανδρος εις ίΐφεσον, διέταςε νά συλλεγωσι παν- 
ταχόθεν φορτηγά πλοία, φκοδόμησε δέ ναυπηγεΐον, ήνέωζε τούς 
λιμένας καί ένεψύχωσε τδ έμπόριον, Οέμενος τάς πρώτας βάσεις 
πής λαμπρότητας, είς ·?,ν εφθασεν ή Εφεσος μετά ταύτα. Μαθών δέ 
συγχρόνως δτι Κϋοος ό υίδς τοϋ Βασιλέως τής Περσίας είχεν έλθει 
είς ϊάρδεις, έπορεύθη πρδς έπίσκεψίντου καί κατηγόρησε πρδς αυ
τόν τδν Τισσαφερνην οτι χαριζόμενος πρδς τδν Αλκεβιάδην δεν έ-

( ')  Πλίντ. Β, Λνσά·*5
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Γθλέ;Αεί το'^; ΑΟγιναίου; ώς τ,το διατεταγ;Λένο;. 0  Κϋροί, άτο- 
(Λίκος ών έχΟρό' τοΰ Τισ^αφέρνου;, ν,χονσΐν εύχΛοίστως τά χατ’ αΰ- 
τοΰ ττχράττονχ, καί σ^νχινέσχς εϊζ τοΰ Λ'>σάν3ρου τά ; ττροτάσει;, 
γ;ύν/!'ϊε τον ρασΟον των ναυτών, οΟεν όιχ ν.ιχς ώς έκ θαύματος τά 
ρί,έν πλοία των Αθ·/;ναίων εαειναν κενά, τά 3έ των Ιίελοπονντσίων 
έπλήσΟτί'ϊαν ναυτών, ό;ότ5 οί περισσότερο; ετρεχον προ; του; δι- 
δόντα; [νκσΟόν άνιότερον.

Αλλά καί άλλϊΐ συρ;.φορά έπεκρέριατο εί; τού; Α^·«ναίου;, διότι 
ό Λλκιβιάδ'Λ; έγκαταλείψα; τον στόλον διά νά συλλές·/) χργιιχχτχ 
προ; ριίσΟωσιν άλλων ναυτών, διέταςε τον τοποτΛοητ/ίντου Αντίο- 
χον ούτε νά προσβάλγ τον εχθρόν, ούτε νά συνάψγ; ιιάχην έν γένει 
έν άπουσίατου. Λλλ ό Αντίοχο; θέλων νά περιαφΟ  ̂τήν δόςαν ρ.ε- 
γάλου τινο; κατορθό>ρ.ατο;, άπέπλευσεν εις Εφεσον άαα άπηλθεν ό 
Λλκιβιάδ-ί;, καί προεκάλει τον εχθρόν εΐ; ναυριαχίαν. Καί κατ’ άρ- 
χά ; ρ.έν επεαψεν 6 Λύσανδρο; μόνον πλοία τινά διά νά περιστείλ (ΐ 
τήν ύοριν των Αθ/ναίων, άλλ’ επειδή 6 στόλο; αύτών εσπευσε πρός 
βοήθειαν του ναυάρχου, έπήλΟον καί άλλα ΙΙελοποννησιακά πλοία, 
καί ρ,ετά πεισματώδγι αγώνα ό Λύσανδρο; ένίκτ,σε, θανατοισα; τον 
Λντίοχον καί κυρίευσα; δεκαπέντε τριήρει; των Αθ·/;ναίων. ΑΙαθόίν 
δέ ταϋτα έσπευσεν δ Αλκιβιάδη; εί; βοήθειαν καί έζήτει νέαν συμ
πλοκήν, άλλ’ ό Λύσανδρο; εύχαριτούμενο; εί; τήν νίκηντου δεν ή
θελε νά τήν όιαχινόονεύση άπερισκέπτω; εί; νέαν ναυμαχίαν (*].

Το δε δυστύχημα τοΰτο έβλαψε καιρίω; τήν ύπόληψιν του Αλ- 
κιβιάδου, ή μάλλον τον έβλαψεν αΰτήτου ή δόζα, διότι ό λαό; νο- 
μιζων αυτόν διά τά ; συνεχεΐ;του επιτυχία; άνεπισφαλτ, εί; δ,τι 
ήθελε σπουδαίω; έπιχειρισθή, τον ύπώπτευσεν ιο; δολιευθέντα εί; 
τήν περίστασιν ταύτην ή ώ ; όλιγωρήσαντα, καί τον έπαυσεν από 

Γτρατηγία
Κατά τόν αύ·; V δέ χρονον έκπνευσαντο; τού ετου; τΫ,; στρατί

γία; τού Λυσάνδρου, διεδέχΟη αυτόν ό Καλλικρατίδα;, 
κατα την ανδρείαν μέ τόν προκάτοχόντου, πολύ δέ άνιβτεοο; αυ
τού κατά τήν ειλικρίνειαν καί τό φιλοδίκαιον. Καί πρώτον μέν 
έπλευσε κατά τ ή ; λίεΟύμνη; τή ; Λέσβου, τήν όποιαν καί έκυρίευ- 
σεν ές έφόόου, μετά δέ ταΰτα έστράφη κατά τού Κόνωνο;, οστι; 
είχε διαδεχθή τόν Αλκιβιάδην, καί απείλησα; αυτόν οτι θέλει τόν 
παύσει ύβρίζοντα τήν έλληνικήν θάλασσαν, τόν κατεδίωζε μέχρι 
τού λιμένα; ττ,ς Μιτυλήνη; μέ έκατόν έβδομήκοντα πλοία, έκυρίευ- 
σε τριάκοντα ές αύτών, τόν έπολιόρκησεν έντό; τή ; πόλεω;, άπο- 
κόψα; δλα; τά ; ζωοτροφία;, καί έκυρίευσε δέκα πλοία έκ των δό)- 
δεκα, τά  οποία έστέλλοντο εί; βοήθειάντου. Μαθ&)ν δέ ότι οί Αθη-

(■} Ξινιι;. Ελλ. 1<ΤΓ9|>, Α.
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ναΐοι έξέπλευσαν ρ.5 &λ«; των τά ; δννά .̂ε ;̂, <;ννΐ7 *;/.ένας εις έχ,ατον 
ςςεντιίκοντα πλο-ϊχ, άφγ;σε πεντηκοντα έκ τ̂ ν̂ κλοίιοντον ύτςδ τί.ν 
Ετείνικον διά νά ΐξακολ&νΟώτι. τ/ν ττολιο^ίχν, και παίαλαβών ε
κατόν είκοσιν 6 ϊύιος, επλευυε κατ’ αύτων και τονς «ττ^ντντεν εΐ' 
Αργινονσας, αντίκρυ της Λέτβον. Εις δέ τον ναύκληρον, οττις τώ  
εΐζεν δτι οί Αθηναίοι είναι τολυαριΟρτεροι άπδ αύτους, και ηΟελεν 
είσΟαι 9?όνιρ.ον νά ότισθοδρορ,σωσι, « δεν &ά άτολετΟη ή Στάρ- 
τη , άπεκρίΟη, αν εγώ φονευθώ. » Ηρχιτε δ’ ή ναν|Λαχία άαέτως, 
και έξηκολούθητεν έτ:ί τινα κα-.ρδν ρ<.έ ίσην έκατέρωίΙεν ανδρείαν 
άλλα τέλος ή τριηρης του Καλλικρατίδου όρ;Λη-7ασα κατά του ϊ·/-  
θροϋ, έέυ^ίτθη, και αί λοιπαΐ έτράττ^αν εις ουγην. Και οΐ ρι'έν 
ΤΙελοίΐονντ,τιοι άτώλεσαν έβδον.ηκοντα σ;/εδόν τριηρειε, οί δέ Αθη
ναίοι εικοσιτιεντε, τάς ιτλείστας αυτάνδρους.

Αλλ’ οΐ ναύαρχοι των Αθηναίων, άντί ν’ άνταρχι-ρθώσι διά τηιτ 
νίκην ταυτην, έτι-Αωρηθηταν εξ εναντία; αΟστηρώς δι’υτοτιΟεριένην 
άρι.έλειαν, δτι δηλαδή δεν ετωσαν άτο τήν θάλαοσαν τους ναυαγή- 
σαντας εις τήν ναυριαχίαν, καΐ ;Αετεκλήθησαν εϊς Αθήνας διά ν’ ά· 
ΤΓολογηθώσι. Δικαιολογού|Α.ενοι δ’ εΐ-ον δτι αΰτοι αέν έδίωκον τον 
εχθρόν, εΤχον δ’ αναθέσει τήν φροντίδα -ιαότην εΐς'άνδρα; ίκανοδ; 
και έ'Αττείρους, και εις αΰτον Ικεΐνον τον Θηραριένην, τόν δποΐον ήδη 
έβλεπον [ΐετά των κατηγόρων <το)ν, άλλ’ δτι τό αένεΟος τοϋ χ ει- 
^ώνος δεν έίτέτρεψε νά έκτελεσθώσιν αί διαταγαίτών. Η άτολονί* 
δ αυτή έφάνη τόσον ισχυρά, ώστε πολλοί έξήτουν νά γίνωσιν έγ- 
γυηται ύπέρ τών στραττ,γών, καί αΰτοι ν’ άπολυθώσιν ελεύθεροι. 
Αλλ εις τήν έπορχένην συνέλευσιν οί δηριαγωγοί ξη-τοϋντες έκδίκη- 
σιν τοσοΰτον κατεφόβησαν τούς δικαστάς, ώστε ρ.όνος δ Σωκράτης 
έτόλμησε νά άρνηΟή τήν ψήφόντου, λέγωύ δτι δεν ήθελε νά ψηφο- 
φορήση παρά τόν νό(Αον. Καί δ ρ.εν Εύρυριέδων δ δικηγόρος τών 
στρατηγών ύπεραπελογή.θη ύπερ αυτών λέγων, δτι δέν ήριέλησαν 
ουδέν τών χρεώντων, αλλά διέταξαν νά σωθώσιν οί ναυαγοί, άνα- 
Οέντες το^το εις τόν Θρασύβουλον καί εις τόν Θηραρ.ένην, δς-ις ήδη 
τους κατηγορεί, δςας δαως δέν έξεπλήρωσε τήν διαταγήν έξ αιτίας 
τής αρκούντως δικαιούτης αυτόν σφοδρότητος τοϋ χειριώνος. Ζη- 
τησας δέ νά τοίς δοθή ριία ήικέρα διά νά έτοιριάσωσι τήν ύπερά- 
σπισίντων, ώς έδίδετο καί εις ολους τούς κατηγορουμένους, καί 
νά δικασΟώσιν έκαστο; κατ’ ιδίαν, τούς προέτρεψε νά αή σπεύσω- 
σι νά καταδικάσωσιν ώς ένοχου; τούςνικητάς, οίτινες έοόξασαν τήν 

τούς όποιους άνήκουσι μάλλον στέφανοι καί τιααΐ, 
ούδέ να άσεβησωσι πρός τούς θεούς, καθιστώντες τούς στρατηγούς 
ύ-ευθυνους διά τούς ανέμους καί τούς χειμώνας, ούδέ τέλος νά έν- 
δώσωσιν εις επίβουλων φθονεράς εισηγήσεις, καί τοΐς προεΤπεν δτι 
θελει έπελθη βραδεία καί άνωφελής μεταμέλεια διά τόν θάνατον



των άΟώων, έτιφερουσα τύψιν τιχράν ν.Ά «ιωνίαν ά-
τψ.ιαν. Μ δλον τοΰτο όκτώ αταα-τη'^Χ κατεδικαΊΟγι-εαν εί; θάνατον 
καί έθανατώθ-ίοαν, ρ.ετα'ο των οποίων καί Ιίερικλΐς δ υΐδς τοδ 
]Λεγά>ου ΙΙερ’.κλέοο;.

Μετ αδτών δε ίτο  καί δ Δω-ρ.έδων, οτρατ·/;γδ; διαπρεπών κατ’ 
αρετήν καί ανδρείαν. Ουτος δέ φερόμενο; εί; θάνατον έζήτησε να 
δ{Αΐλϊσ·ρ (*), καί «Αθ·/;ναΐο!, είπεν, είθε δ καθ’ ·ψ,ων καταψ·/;ίριορ.ός 
’ΐτα ; νά (/.ήν άποβή προ; δυττυχίαν τ-/;; πόλεω;. Ζϊ;τώ δε ώ ; χ « - 
5)ριν ΰπερ έ(αοϋ καί των ρ.ετ έ-αου, να εκπλγιρώσ^τε σεΐ; δσχ  χμείς 
3)έτάςαρ.εν εί; του; θεού; εΰχό[Αενοι υπέρ δρ.ων καί χυ,ων, διδτι εί; 
ϊΐήι/.χ; όέν έπιτρέπεται πλέον νά τα έκπλΐρώσωυ.εν. Εϊ; τήν βοή- 
')θειαν των θεών, του; οποίου; έπεκαλέσθ'Λυχν χρεωοτοΰιαεν τήν 
■·>νικ·/ΐν κατά των έχθρών. » Λκουοαντε; δ’ ολοι οί αγαθοί πολΐται 
τον θεοτεβ-ί τούτον λόγον, εκλαυ-ταν καί έΟαύ̂ αασαν τήν ριετριοπά- 
θειαν τοΰ άνδρο;, δττι; άδίκω; καταδικαοΟεί; δεν έςέφραιεν «γα- 
νακτν;σιν οΰόε παράπονον κατά των δικαστώντου, «λλ’ έσκέπτετο 
άκου.·/) (Αονον περί των συ|Αθερόντων τ ‘7,; ά^αρίοτου πατρίδας του ή- 
τ ι ;  τον έθανατονε, καί περί των χρεών «υτοΰ καί των συντρόφων 
του προ; τοΰ; Οεοΰ; διά τήν ρ,αχνιν τήν όποιαν έκέρδισαν. Ητο δέ 
το αισχρόν τοΰτο δεΐγρ,α τη ; αδικία; καί αγνωμοσύνη; των Αθη
ναίων έκ των «λανθάστων τη ; παρακμή; αυτών χαρακτηρισμών, 
διότι αν καί άντεπάλαισαν μέν επί τινα καιρόν ακόμη μ,ετά την κα- 

ιστροφήν των Συρακουσών κατά τη ; τύχη; των, άλλ’ αί σπάνι
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έπιτυχίαι τινν όπλων τινν δεν κατίσχυσαν νά δινσωσι νέαν πλέον 
ζωήν εί; το σώμα άπο τό όποιον είχεν έκλείψει ή τρέφουσα ίκμά; 
τ η ; παλαιζ; άρετη;. ΐ'ίττηθέντε; δέ οί εχθροί προσέφυγον αυθι; εί; 
τον Λύσανδρον ( ) υπό τον ό—οϊον πολλάκι; είχον θριαμβεύσει, 
χαί έ,ητησαν αυτόν ιό; αρχηγόν, διότι εί; αυτόν μόνον είχον έμ.- 
πιστοσυνην' οί όέ Λακεδαιμόνιοι, διά νά εΰχαριστήσωσι μέν τους 
συμμάχουςτων, αλλά διά νά τηρησωσι καί τοΰ; νόμους των, οίτινε; 
άπέτρεπον νά δοθή δί; κατά σειράν ή ναυαρχία εί; τόν αυτόν, τόν 
επεμψαν εί; τόν στόλον μέ έπιστολέω; καί όχι με ναυάρχου βαθ- 
μ.ον, άλλ.ά πραγματικώ; μ.έ ναυάρχου δύναμ.ιν. Λμα δέ διορισθεί; δ 
\υσανδρο; έπλευσε πρό; τον Ελλήσποντον, καί πολιόρκησα; -την 
Λάμψακον, καί κυρίευσα; αυτήν ές εφόδου την παρέδοσεν εί; την 
διάκρισιν τών στρατιωτών. Οί δ’ Αθηναίοι κατόπιν του πλ.έοντε; 
καί μαΟόντε; την έπιτυχίαντου, διευθύνθησαν εΐ; Ση^όν, καί έκεί- 
θεν περιπλεοντε; τά παράλια, έμεινον άπέναντι τοΰ έχθροϋ κατά 
τοΰ; Λίγο; Ποταμοΰ;, θέσιν δι’ αΰτοΰ; όλεθρίαν.

ΙΙροσορμισθεντε; δ άμφότεροι οί ς·όλοι απέναντι ό εί; τοΰ αλ

ί.·,, Λωί. Σικέ/., γ. ( " )  Ξίνι^. ιι>.;.,τ. Αυτ.



λου εις το |λέρος τοΰτο ο~ου τδ χλάτοί τοϋ Ι')^λγ;σπόντοο είναι αό- 
λ ΐ' δε/.ζχέντε σταδίων νι δισχιλίων βτ,αάτων, /λττιζον ν’ άναπαο- 
Οώσι κατά τάν /αέραν έκείν/ν, καί νά ναυαζ^/σιοσι ττν έχαύριον. 
ΑΤλ’ ό Λύσανδρος άλ>α διενοείτο. Καί τοδ; ρ/.έν κοβερντ,τα; διέ- 
ταςε νά ρί,είνωσιν ετοιαοι εί: τά πλοΐάτων, διότι /Οελον χολεα/σει 
άπδ ττρωΐα:, τοδ; δέ χεζους νά χαρατα^θώσιν εΐ; τδ ταράά'.ον, 
ττεριαένοντε; έν άοοχία τάς διαταγά;του. Ί/ν δ’ έτταόϋον άαα 
ανατέλΤοντο; του ήλιον οί Αθ/ναΐοι έχροχώρ/σχν ττοδ; τουςέ^Οοου; 
καί τους χροεκάλ.εσαν εις /̂.άχ/ν. Αλλ’ ό Λύσανδρο; δεν εκοινε 
συρ.οέρον νά τ7θλ.ερ.τ,σ·ρ τότε, [λ δλον ότι δ στόλοςτου /τον έτοι- 
αος, ρέ τά; χριόρα; έστραρ.ρ.ένα; ϊτρδ; τά ; του έ;/0ροΰ. ϋί δ’ Α<)χ- 
ναϊοι άττοδόντε; τήν διαγι.ίγήν ταύτην εϊ; δειλίαν καί ανανδρίαν, 
ατσεσ-όρΟ/σαν, καί ένΟαρρυνΟέντε; άτέβ/σαν τδ έσχέοα; εΐ; τήν ζ/- 
ράν διά νά εϋω//0&)σιν, ό>; οί εχθροί νά ιαήν ήσαν τλ./σίον των. 
Πλ./Γοφορ/Οεί; δ ό Λύσανδρο; άπό τινα; τρι/ρει;, τά ; όττοία; είχε 
ιτέρ.ψει νά τού; κατασκοχεύσοίσιν, έαεινε τρεΐ; άκόαη ήαέρα; εί; 
τήν αύτϊ.ν απραξίαν, διά νά τού; καταντήσ/ Ιτι ρ.άλλ.ον άφρόντι- 
δα; καί άπροφυλάκτου;, καί τρί; προκ'λν,Οεί; εί; ρ.άχην, τ/ν άπέ-

Εν τούτοι; δ’ ό Αλκιβιάδη;, 071;  άπδ τή ; άποβολήςτου ΐδκύ- 
τευεν εί; ι·>ιάκ/ν, γνιορίζων τον χαρακτήοα των \ακεδαιν.ονίων, 
καί ίδίιο; τδν τού Λυσάνδρου περισσότερον ά^’ ό,τι οί τότε τρα- 
τ/γοί τδν έννιόριξον, εσπευσε νά τού; εΐδοποιήσ/περί του κινδύνου 
εί; δν έ;ετίΟεντο προσορυ.ισΟεντε; ουτω; εί; άλίαενον ορν.ον καί 
παραρ.ελοΰντε; τήν πειθαρχίαν απέναντι έχθροϋ αϋστ/ροΰ καί ά- 
γρύπνου. Λλλ.’ οί ΑΟ/ναϊοι τρατ/γοί ού ο-όνον δεν έπρόσεξαν εί; 
τά ; συαβουλ.ά; του, αλλά καί ϋβριτικΛςτον είπον νά άπελΟ/, διάτι 
αυτοί έ^ρ ι̂τ/γουν καί όχι εκείνο;. Αλ.λά τήν πέαπτ/ν ήυ.έραν, άο 
ού κατά τδ σύν/Οε; άπεσυ^Ο/σαν οί ΑΟ/ναΐοι, καί ναϋται καί 7?*~ 
τκνται άποβάντες εί; τήν ςγ,ράν διεσκορπίσΟ/σαν, έπελίΐΐνν αίφν/; 
ό Λύσανδρο: μέ όλα τά πλο ϊ̂ατου, καί ευρών αυτού; άπροπαρα- 
σκευάστου;, έκυρίευσε ρ.έν όλ.ον τδν τύλον έκτο; εννέα π'/οίιον έν 
οι; καί ή Πάραλο; ή ιερά τριήρ/;, σωΟέντων ύπδ τάς δύ/γία; τοΰ 
Κόνωνο; εί; Κύπρον παρά τδν Βασιλέα α’ύτή; Ευαγόραν, συνελαβε 
δέ καί τρισχιλ.ί/υ; άνδ:α; καί τού; τρατ/γού; αίχιΑαλιότου; καί 
άπέπλευσε (κετά πάντων εί: Λά[;.ψακον, σύρων κατόπιντου δλον 
τών ΑΟ/ναίων τον τόλον, καί ούτως έν διατήριατι ριά; ιορα; διά, 
τ?,ς -ρρονήσεω; καί έπιδεξιότ/τό;του άποπερατώσα; τδν ικακρότα- 
τον καί δεινότατον τών άρχαίων πολέαιον, καί ρεταβαλοιν διά αιάς 
τή ; Ελλάδος τήν τύχ/ν.

Κατά δέ τδ άπάν0ρο)πον εΟο; τή ; άντεκδικτ,σεως, τδ όποιον ή 
ι^Ίλοσοφία δέν είχεν άκόικτ, εξαλείψει κατά τού; χρόνου; εκείνους,

80 ΚΙΙΙΊΌ.ΜΠ ΕΛΛ. ΙΣΤΟΙ».
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κίχρ.άλωτοι έ9ανα·τώθ·/)5αν δλοι, διότ’. οί ΑΟηνα'ίο'. εΐ- 
χον ρίψϋ χατ* κρ^μί&ν ΛακεΧκιαονίους, τους ό“ θίου; είχον συλ- 
λάβει έντδς δύω τϊλοίων, καΐ όιοτι εΙ;̂ _ον ψ-^φίσει νά κόπτεται ό 
άντίχεφ τ?,ς δεςιας χειρδς δλων τών αιχμαλώτων, διά νά τούς κα- 
Οΐιττα ανικάνου; νά φέρωυι δδρυ, άλλ’ούχ'ι καΐ νά έλαύνοΐίτι κώτςνιν. 
Φιλοκλ^ς δέ 6 στρατνιγος των Αθνιναίων, οοτι; εΐχε διατάςει τ/,ν 
βάρβαρον έκείννιν καταδίκην και είχε προκχλεσει τί» αυστηρόν ψή- 
φισυ.α, τροσκληθεις ν άπολογϊ]9·(ί> «μή μάς κατηγορείτε, εί“ ε, 
«διότι δεν δχομεν δικαστάς* άλλα νικήσαντες τράςατε δ,τ·. ήθέ- 
»λατε τάΟει άν ένικασθε. >» Μεταξύ δέ τών αίχμαλώτο>ν έσώθη ό 
Αδείμαντο; μόνος, δστις είχεν έναντιωθη, εις τύ ψήφισμα.

Οϊ δ’ Αθηναίοι ρ.αΟόντες την τύχην τοϋ στρατεύματος των, ττα- 
ρεδόΟησαν εις σφοδράν λύτην και μέγιστον φόβον, φανταζόμενοι 
ήδη τον Λύσανδρον ερχόμενον έμτρος των τύλων των, οττου και τώ 
όντι έφ9ασεν εντός ολίγου, άφ’ ού διέταξε πρώτον ολους τούς α
πανταχού της Ελλάδος Αθηναίους ν’ άπέλθωσιν εις Αθήνας έπΙ ποι
νή θανάτου, διά νά τούς έπισωρεύτρ έντός τής πόλεως, και νά την 
κυριεύση ούτως εϋκολώτερα διά τής πείντ,ς. Καταπλεύσας δέ καί 
αύτός εις τον Πειραιά, έπολιόρκτ,σε τάς Αθήνας διά θαλάσσης ένω 
διά ξηράς την έπολιόρκουν οί βασιλείς Λγις καί Παυσανίας. Οί δ’ 
Αθηναίοι πολύ ύπό πείνης ταλαιπωρηθέντες και καταντήσαντες εις 
άπόγνωσιν, επεμψαν πρέσβεις προς τόν Αγιν, προτείνοντες νά γ ί- 
νωσι τύμ-μαχοι των Λακεδαιμονίων διατηρούντες μόνην τή,ν πόλιν 
καί τούς λιμένας. Λλλ ό αγέρωχος Σπαρτιάτης παρέπεμψε τούς 
πρέσβεις εις την εφορείαν τής Σπάρτης, ήτις άκούσασα αυτούς, τούς 
διέταξε ν’ άναχμ)ρήοωσι, καί άν έπεΟύμουν ειρήνη,ν νά σκεφθώσι 
καλήτερα.

Τέλος ό ό Αθηναίος θηραμέντ,ς άναλαβών νά κλ.είστι την μετά 
τού .νυσάνδρου συνθήκην, μετέβη εις τό οτρατόπεδόν του, καί μετά 
τριών μηνών όιαπραγματεύσεις, έκλ.έχθη πληρεξούσιος καί εστάλη 
μετ άλλοιν εννέα εις Αακεδαίαονα. Οταν δέ παρουσιάσθη ένώπιον 
τών έφορων, τινές μέν τών συμμάχοιν έπρότεινον νά καταστραφώ- 
σιν αί Λθήναι ές ολοκλήρου, χωρίς νά γίνωσι δεκταί άλ.λαι προτά
σεις τίον’ άλλ εις τυνέλευσιν τών ηγεμόνων ψαλ.όντος τίνος Φωκέως 
μίαν τών ωδών τής ΙΙλέκτρας τοϋ Εΰριπίδου, όλοι συνγσθάνΟτ,σαν 
σέβας πρόν την ένδοξον πόλιν, ήτις παρήγαγ'ε τοιούτους άνδρας, 

^καί οί Λακεδαιμόνιοι άποκριθέντες ότι δέν θέλουσιν έξανδραποδίσει 
πόλιν Ελληνικήν, ήτις έσωσε τής Ελλάδος την ανεξαρτησίαν άπό 
τούς μεγίστους κινδύνους, συγκατανέυσαν να χλείσωσιν ειρήνην επί 
ταΐς έςής συμφωνίαις: νά κατεδαφισΟώσι τά μακρά τείχη κ*ί τά 
οχυρώματα τού Πειραιώς, νά παραδώσοισιν οί Αθηναίοι όλα τά 
πλ.οΐώτων έκτος δώδεκα μόνον, νά μετακαλέσωσι τούς έξορίστους
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δ’ έττέί-^εψεν ό ΗίραίΛένγ,ς εΙ« τάς Αθί.νας, έιωτηΟεΙ;
5 νά ?:ί5άςηκαΙνά είττ  ̂?;ράγ[Λατα -:οσοΰτονέναντίαεΙ;του;

τείχ·/;, τά ό-οΐα έχεΐνο; είχεν άνχίτ-Λτει ά/.όντων αύτών ο δεν άν- 
οτιπράττω, ά ε̂κρίθ·/), εί? τού; σκο-ού; τοϋ Θεα-.οτοκλέους, διότ  ̂
>.έν.εΤ:νο; [Λεν άνόγειρε τά -.ύ'/τ, προς σωτηρίαν τ« ; πόλεως, έγω 
«ύέ πάλιν προς σωτηρίαν τνις πόλεως (>έλω να τά καταβάλω. Λν 
νδέ τά τείχ-Λ εκαμνον τά ; πόλεις εύδαίμονας, ή Σπάρτ·/) ούυα άτεί- 

επρεπε νά ?ν«ι πασών ή άΟλιεστέρα.β 
Καί άλλοτε [χέν τοιχόττ) απολογία ν,ίίελε φανλείς τούςΛθγ;ναίους 

ανίσχυρος, άλλά τότε πιεζόαενοι άπό τον λι;Λ0ν και ρ  εχοντες 
άλλτ,ν σιοτ·Λρ(α; έλπίδα, σογκχτένευσαν εϊ; όλα; αύτάς τάς προτά
σεις, καί έλ ι̂ύν ό Λύσανδρος εις Πειραιά, κατέσκαψε τά τείχ-η καΙ 
έπορπόλησε τά πλοία ρ.έ ργάλτν πορ/.πκν και ενώ έπεκρότει όβρι- 

■ ο ττ,ς έλευδε- 
τέρας ό Πελο- 

τ/ν δε έξα-

τούς έξόχοο; άνδρας

Ρ·: :̂ ϊ;Λέρ« 3ι» τ·ί. ΤοιοΟτον λοιπόν Βλ«
ποϊ,ι„πν.ό; πόλΒίΛο; ( ') ,  ί . τ «  τ ι»  ρ,ί. ταπεινό 
σθεν/ισας των δυω προ^αάχων τλς Ελληνικά,; έλ: 
έπέ^ερε τέλος τον παντελή όλεθρον τής Ελλάδος, 

λληγοόσης δ’ ενταύθα τν,ς - -

οϊτινες διά των προϊόντιον τού νούς και τής
ξασαν τήν Ελλάδα όχι όλιγώτερον των αεγάλων πολιτικών και 
των περΐ9·ό;Λων στρατηγών περί των οποίων ώ[;.ιλτ,σα[Λεν μέχρι 
τοΰδε· διότι ένώ ούτοι έ'έτεινον την έπιρόοήντης, και των όπλων 
τη ; τήν ίσχύν, διαδίδοντες εκείνοι τά  φ^τα καί έξευγενίζοντεςτού; 
άνθρωπον; άνέδειξαν μέν τήν πατριδατιον μ 
των άλλων εθνών, κατέστησαν δέ την δόξαν

Και περί μέν Ομήρου δεν εχομεν ανάγκην νά έκταθόψ,εν, διότι 
X ^ήμ/ αύτοϋ είναι π*·Γκόσμιο;. Λν δέ καΐ κατά πάσαν πιθανότητα 
είχον γράψει προ αύτοϋ καί άλλοι, άπο τό παράδειγμα των όποίιον 
ωφεληθεί; έποίησε τήν ΐλιάδα καί τ-ήν οδύσσειαν, θεωρείται όμως 
ώς 6 κορυς-αϊος όλων τών έποποιών, διότι οΐ προ αύτοϋ έμεινον ο
λίγον γνοοστοί. Επτά δε διάφοροι πόλεις διημοισβήτουν τέν τιμήν 
τή ; γεννήσεό;;του, άλλ’ εϊς τήν Σμύρνην φαίνεται άντ,κουσα δι- 
καιότερον ή τιμή αυτή. ΕγεννήΟη δ’ δ Ομηρο; κατά τάς πιθανο)-

Π ’Ολ. 93, 4. π. X. 403.



Κ.ίνΙ·ΛΛΛΙΟϊν ΙΑ.

ς δι«/.όσ·.α πεντ'Λκον:

Σύγχρονο; δέ ν; ό>.ίγον ι/.εταγενέστϊρο; αύτοΰ ί;τον ό έ/. Βοιι 
τία ; ίΐοίοδο;, έτερο; έπ>;ο; τΜ·ί~ΓΑ, αλλά τά Λγγράα[Λατα ά{ 
βοτέρων δεν έτ-.δένοντα-. ^ύγκριτιν δ-.ότ5 ό ι̂ .έν 0;ΓΛρο; είναι ο. 
γαλο^τρεζ/;; καί Οψ^λο;, 6 δέ Ησίοδο; άφελ·;;; καί γλυκύ;, καί · 
-τοι-ψατα αύτοΰ ;Λετέχου<;ς ν.άλλον χάριτο; καί άφελεία; ::αρά '

Τραγικοί δέ -οιτταί διέ^ρεψαν τρεί; κυρί&>;, ό Αισχύλο;, δ Σο- 
κλτ,; καί 6 Γ.ύριττίδ/;· καί δ (;.έν Αισχύλο; άζοίΐανίλν τερί τ/,ν 
χά,ν τοΰ ·::ρώτου Ιίελοπονν/σιακοϋ ;:ολέαου, δστι; έλΐ'εν  εΐ; τ·«ν 
ντ-ίκονταετλ /̂.εταξύ Λθ/,ναίων καί Ιίελοττοννν,σίων εΐρν,ντ.ν, θεω

ρείται ώ; παττ;ρ τ·?,; τραγωδία;, &ν καί, καΟώ; ό Ορ,ρο;, δεν έ- 
τεχείργ,σε τρώτο; δοκίν.ια εί; τδειδό;του , άλλα τρώτο; διεκο- 
σμγσε τδ δράικα κατά τινα τάςιν καί μΟοδον’ διότι έτεί Σόλωνο; ό
Θ έστι; πρώτο; εδοσε νύ'ιν του είδου; το 
- · ;  Ιν πρόσωπον, τδ όποιον έ '̂άΐΑάξ-/;;
άπδ καιρόν εί; καιρόν του; ψάλλοντα; χορού;, διγγείτο περίεργόν 
τι συμβάν. Ο δ' ΛΙσχύλο; αντικατέστησε τ/,ν σκ7,ν/;ν άντί τΫ,; ά- 
μάξγ,; τοΰ Θέσπιδο;, καί είσ-,-γαγε πολλού; ύποκριτά; συμμετέχον- 
τα ; όλου;, έκαστον κατά τδ άνγκον εί; αΰτδν μέρο;, εί; τί;ν πα- 
ράστασιν έπιστ,μου τινδ; πράξεω;, καί ένδεδυμένου; καταλλάλω; 
προ; τδν χαρακτΐ,ρα τδν όποΊον παρίστων. Κίναι δέ τδ υιρο; τοΰ 
Αισχύλου πομπώ^ε; καί τραχύ, πολλάκι; όμω; τοσον σκοτεινόν, 
ιύστε Ϋ έννοιάτου δυσκόλω; διακρίνεται. ?έ είναι δ πρώ
τιστο; σκοπό; του, καί ολίγοι δραματικοί ποιτταί έκίντ,σαν εί; το · 
σοΰ-ον βαθμόν τδ αί'σΙ>·/;μα τοΰτο.

Μετ’ αύτδν δέ έπί τοΰ Πελοπονν/σιακου πολέμου διέπρεψεν δ 
Σο-ροκλη;, όστι; τοσοΰτον γσχολν.0·/; έκ νεότ7,τό;του εϊ; τάν τρα
γωδίαν, ώστε τδ πρώτον δοκίμιόντου έκρίΟν, αντάξιον των άρίτων 
τοΰ Αισχύλου δραμάτων. Και ί,σαν μέν άμφότεροι πομπιόδει; καί 

άλλ’ ό μέν Αισχύλο; ί.τον δύγλότερο;, 6 δέ Σοφο-

Ητο δέ καί περί
έδεσε τδν ^χορδν μετά τοΰ δράματο; ι , 
διαιρετόν, 1-γραψε δέ Ικατδν είκοσι τραγωδία;, έξ ινν επτά μόνον 
διεσόιΟγσαν, καί άπέΟανεν εί; ήλικίαν όγδοά,κοντα πέντε ετών, άπδ 
χαράν, ώς λέγεται, διά τν,ν επιτυχίαν τοΰ τελευταίου του δράματο;, 
ένώ ό Αισχύλο; άπέΟανεν άπδ Ολίψιν, ότι ένικάΟν, άπδ τδ πρώτον 
δράμα τοΰ Σοφοκλέου;.



Ο δ’ Κύο’.ττίδγ;;, 6 άντίζτιλο; Σο^οχ' -̂έους, δίν εοΟαιτε αένεί^ 
τδ υψο; των δύω ·:τροΛατό)'(ον■:̂ ρ■̂ , εΤναί δε ήΟιχ.ώτερος κχΐ γνω- 
|Λ·.κώτερο; εκείνων, δ^δακτ^δ; τδ άκ?ιβν;ς, άφελΫ,; κ .Ι χα-
ρίεΐί, «λλ’ τ,ττον^εγ«λθ7:5ε7:·/;ς καΙ έντεχνος άτδ τδν Σοφοκλέα. 
Τιαα δ’ έ'όχως τν;ν εόφυΐαντοο,'δ ττερίστκσις τήν όποιαν άνεφέ- 
ρααεν άνωτέ-ω, ή άπελευδέρωσι; τών αΙχρεαλωτισΟεντων
εις Συρακούσας ΑΟν,ναίων, οσοι ϊ-ξεορον ν’ άπαγνέλλίοσι τους ώ- 
ρκίουςτου στίχους.

Κνω δ’ τραγωδία έβελτίοϋτο ύπδ του Σοοοχύ,έου; και τοΰ Εύ- 
ριπίδου, ή κωχωδ'ία προώδευε συγχρόνως διά τοϋ Εύπόλιδος, τοΰ 
Κρατίνου καί τοϋ Αρί'τοφάνους. ΛΙεταξυ δ’ αυτών διεκρίνετο ό δρ·.- 
ρ ς  καί ^Ιογεροζ ’Λριστοφάν-Λς, δστις ένω έτερπε τούς ’Αθτναίους 
(λέ τούς άστε'ίσυ.ούς του, τούς έχάστ'.ζε συγχρόνως διά τ ίς  ·λεπτϊ!ς 
άλλα δκκτικκς είρωνείαςτου. Καί έπειδνι είσΐγαγεν έπΙ τϊ;ςσκ·ί;νγ;ς 
πρόσωπα γνωστά, χαρακτ/ιρίζων «ΰτά διά τών άλνιΟών όνορ.άτων 
και εργασιώντοίν, τά  δράαατάτου κρεσκον, καί ίσως ώφέλουν πε
ρισσότερον άπδ τά τών τραγικών.

Μεταςύ δέ τών λυρικών ποιητών κατέχει τάν πριότκν θέσιν δ 
βκβαΐος ΙΙίνδαρος, ό ύψηλδς και νεοελιόδκς ψάλτης τών νικητών 

δηυ.οσίους αγώνας, «καάσας όλίγονπρδ τοΰΐίελοποννησια- 
δ Ηρόδοτος πα-

;ΐΛ Ι-ΠΙΤύΜΠ ΕΛΛ. ΙΣΤΟΡ.

εϊς τούς
κοΰ πολέχου. Πς δέ πρδς τήν ιστορίαν
τκρ αϋτης εις την 1^/,λάδα, γράψας την Ιστορίαν τών Περσικών πο- 
λέχ,ων, και διηγηδείς περί τής τύχης δλων σχεδόν τών άλλων τότε 
γνωστών έΟνών άπδ τη ; βασιλείας τοΰ Κύρου ριέχρι τ?ς τοΟΕέρξου.
Τδ δε σύγγ^α;κυ.ά το̂ υ, ίωνιστί γεγρα;Λ|Λένον, έννεα βιβλία

περιέγραψεν ώ ; αύτόππης τδν Ιίελοποννησιακδν πόλεαον, θεωρείται 
' ; καί αύτοΰ τοΰ Ηροδότου, διότι άνώς έντελέστερος ιστοριογράφο; > 

καί δεν έχη τήν έρ υ το ν  εκείνου χάριν, άλλ’ είναι καί χ

Περί δέ τοϋ Σωκράτους, τοϋ Πλάτωνος, τοϋ Αριστοτέλους, τοϋ 
ένους καί άλλο>ν περικλεών Ελλήνων ιριλοσόγων καί συγγρα

φέων θέλει γίνει ιδιαίτερος λόγος εις διάφορα αέρη τοϋ σ>γγράχ- 
ο-ατος τούτου. Αξία δέ παρατηρήσει.}; είναι ένταΰδα καί ή περί.^α- 
σις τής άνακαλύψεως τοϋ .ί/ίτοχ /χ-οί) ϊ} γγ>ΐ'σί-ί· λεγου.ένου άρ/^/ιοί'·

,ντου διά τας άστρονοαικάς γνώσεις του. καί άκ- 
όλίγον προ τοϋ Πελοποννησιακοϋ ττολέρ-ου.



Κ1·Φ ΛΛ\ΙΟ Λ^ Ιϋ '.

; ι ^ ο  τΓ/ί: χ η τ α . Ι ν σ ιω ς  τη ς  ή γ η ιο ν ί α ς  τ ώ ,·  .'Μ φ  αιω>·

ί^ήτ··
Αλλ’ αν χκΐ δεν ΐ^ελον νά 

καταστροφήν των λθ-ίνών ( ’ ) χ
ένα ϋ9ί(αλ{;.ον τ·?·; Ελλάδο; οί Λακεδαιαίνιοι, ού [;.όνον δ;λο ;̂ κατέ
στρεψαν τΓάσαν τήν τ:ολιτικήν αύτών δύναριιν, αλλά μετέβαλον καί

δέκαψ'εϊς δέ τάς Αίίήνας τριάκοντα άρχοντα;, έιτί λόγω τοϋ νά 
συνγράψωσί τού; νέου; νόχ.ου; καθ’ ου; έχ.ελλον νά 7τολ'.τευϋώσ·.ν 
ο'. Αόνιναϊο'.. Αλλ ούτοι άντί τούτου καταστήσαντε; τήν βουλήν 

:άρχχ>.;ίϋ; ήΟελον, ήρχισαν εϋΟύ; νά καταψ·/ιφί' '̂·σ·. 
·̂̂  ρί-έν κατά των πον/ρών καί συκοφαντών, έχοντε; 

σύνεργαν καί -τήν βουλήν τήν όττοίαν κατέστησαν. ’Αλλά βουλευό- 
ί τώ ; νά γίνοισιν άτ:όλυτοι «ρχ_οντε; εΐ; ’ΛΟήνα;, ε 
<νδρον νά τοϊ; στεί' 

καί δι’ «ύτή; ήρχισαν ό 
νευωσιν ο γ ι τού; τονηρού; ττλέον, άλλ’ ί 
τιρροήν εί; τήν ττολιτείαν καί τού; δυναραένου; ν 
αυτού;, καί έτολ',τεύΟ’/ισαν αέ τόσκν υβριν καί ί  
οί ίίλλτνε; τού; έκάλεσαν τριάχοιτα, τ>·ρά^^■οιχ, 
διά του όνό[Λατο; τούτου οχι πλέον ώ ; άλλοτε τ-ήν 
βασνλέων^ άλλ’ άποδίδοντε; εί; αύτο τό 
τήν όποιαν καί σήυ.ερον εχε'..

Καί ιυ.όλ'.; χ.έν έγκαταστάντε; ένήργ·/;Γ 
β'.αδ·/ι; (*■*), δστί; είχε ρ/.έν καταφύγει εις τήν ϋερσίαν, αλλά δεν 
έπαυε ποτέ κπδόρΑενο; περί τή ; προ; αύτον άχαρί<του πατρ·δο;του, 
ουδ αγαποίυ.ενο; υπο τών συχ.πατριωτών του. Λιά ι 
κοντά φοβούυ.ενοι ρ.ή άνακλ-ςΟτ, ύπο τών ’Λίν;να’<ον ,

άπο τον επικίνδυνον τούτον εχθρόν, καί οΐ ______
συγκατανεύσαντε;, έγραψαν προ; Φαρνάβαζον, τύν Σατράπην, οςτ; 
ύπεσχέθ-ο νά φονεύσ-/] τον άΟώσ·̂  ’Λλκιβιάδ-ςν. ’Λλλά τοιοΰτον τρό- 
ίλον ένέπνεεν ή φήα·/) τη ; άνδρείαςτου, ώστε οί κατ’ αυτού 
τε ; φονεί; δεν έτόλ;Ατ;σαν νά είσέλθωσ^ν εί; ττ,ν οικίαν το 
περικυκλώσαντε; αυτήν τήν έπυρπόλτ,σαν. Εννοήσα; δέ

του, αλλ ολοι φυγοντε; τον -αόντ-.ζον ιαακρόθεν, έω; δτ

ΚΕΦΑΛΛΙΟ.Ν ΙΒ'.

καί ταρά'ν; τά 
*ύ;άπαλλάξ(οσίν



ΕΠΙΤΟΜΗ Ε\\. ΗϊΤΟΡ.

Γΐ δέ μ
λ5ίβ'<ΰΐ7χ το σώΐλάτου, καΙ καλύψασα και 

τό μ  τά ™>,οτι;Λώτ£5άτ-ίς φορέ;αατα, το έν5 
ττιότίρον <ύ ττεριστάσεις τρ έζέτρεψαν. Οοτω; 
το ;, του όμοιου αί ;αέν «ρεταί ίταν ί  
Λθ·/ινίΰν έ-οχνί;, τά  δέ έλαττών.ατ* * 
καί δττι; ΐΟελεν.......................................
0ρόντ·/5;, αν ά Γατρί;του 
οΐ{/.ατάτου. Μεταξύ δ’ αυτών £ν τών'{/.άλλον 
^εινότ/.ς του νά Ο’ίρεό-/; των λαών ττ,ν ε\

τν;ν ίτο  ρ.Λναοτικος, εΰτελΐς, 
9·/;λδ;, ευΟυ;/.ο,', όκνν,ρο;, εις δέ 
'τ'ί,', Περσίας ΰτερβαίνων κατά

V ττ,ν εύνοιαν, συνεξο;Λθΐου;/.ενο; καί 
ϋ δίαιτας, ώστε εις {/.εν την Σττάρ- 
σκυ0ρωτ:6ς, εΐ; δέ την Ιωνίαν τρυ-

Καί<·Λσυχάοαντες δ' έντεϋδεν οί τύραννοι έτρεψαν τ/,ν τροσοχην 
των άλλα;/^σε, ϊτρδς τον λαν/ τοΰ 6::οίου έ^οβοϋντο την δυσαρέ
σκειαν, καί διά τοΰτο τταραχωρησαντες εις τρισχιλίους -ολίτας έν 
;/.έρος Ισχύος, κατέ-ληττον την ζόλιν, διά της νέα; ταύτης δυνά- 
{/.εώςτων. ’Λ'ρ'^τλίσαντες δέ ολους τούς λοιττούς πολίτας, ηρχισαν 
δ·.αιτώυ.ενοι ο "  " ' ' '

ρα{/.ένης, ού [/.όνον ά-εδοκί;/.αζε τήν διαγωγήν των, αλλά καί ό 
φανδον τήν Ικήρυττεν άδικον καί τυραννικήν· διά τοΰτο ό Κριτ 
ττρωτουργος όλων τούτων των άνοαη|/.άτων, άζοφασίσας νά τόν 
[/.ακρύνν!, τον κατηγόρησεν εις τήν (ϊουλήν ώς βλάτττοντα τήν πο
λιτείαν, και καταψήφισα; αύτος αΰτοΰ θάνατον παρά πάντα νό[/.ον, 
άποσπάσας δέ αυτόν από τόν ^ωυ.όν, εις τόν όποιον είχ_ε καταφύ- 
γει ικέτης, τόν έπότισε κώνειο·/ ώς τότε έξετελοΰντο συνήθως εις 
’ΑΟήνας «ί ΟανατικαΙ καταδίκαι. Μόνος δ’ό δ 
της ύπερασπίσθη υ.έν αύτόν εντός'τής βουλής, έπειράΟη δέ νά · 
σό/σ-η άπό τοΰ δηυ.ίου τάς χεΐρας, καί ιαετά θάνατόν του, άψηφών 
το·ό; τοιάκοντα, ήρέΟιζε κατ’ α'/το/ντήν βουλήν καί τόν δήυ.ον.

Οί όέ τύραννοι άπαλλαχθέντε; καί άπό τόν ιτ/νάρχοντα τούτον, 
τοΰ όποιου, ώς άποδοχιαά^οντος τάς πράξεις των, ήτον ή παρουσία 
όχληράδι’ αυτού:. παρεδόΟησαν άχαλινώτως εις πάσαν σκληρότητα 
καί αρπαγήν, καί τους ;/.έν κατέσφαζον, τούς δέ έζώριξον τών πο
λιτών διά νά δηαεύσωσι τά υπάρχοντά των, καί ή πόλις, ή χώρα, 
ό Πειραιεύς έρηριώΟησαν, εξεδόθη δέ καί ψήφισαα, συνεργησάσης 
τής Σπάρτης, έι/.ποδίξον τάς ελληνικά; πόλεις τοΰ νά δίδωσιν εις 
τού; ’ΛΟηναίους άσυλον, παραδίδον δ’ εις τούς τ



ι .̂τ,'ά5ας, χχϊ χαταδικάΐ^ον ζΐς πέντε ταλάντων πρόστι^ον τονς ά- 
πε-.θτ,τοντας είί αύτο. ’Αλλ’ «ί πόλει; των Μεγάιων, τού Λργον; 
καΐ των Οτ,βών περιεφρι^ντ,ταν τνιν ά '̂.κον ταντ/;ν διαταγνιν, καί οΐ 
<-)-Λβαϊοι |Αάλις-α προεκήρνξαν οζι ολαι αί οικία-. τ?,? Βοιωτίας τ,ταν 
άνοικταί καί έλεόΟεραι δ-.’ ολονς τους ’Αθτ,ναίους τους δεοαένου- -!>- 
περα-τζίσεως, καί οτ4 ό [λ-/; βοηθγίοα; ’Λθ/,ναΐον (Τυλλαμβανόικενον 
έζί τ ίς  φυγτ,ςτου κατεδίκά^ετο εις ταλάντου ζροστ4|Λθν.

Αλλ έν τουτοίς Θραουβουλος, ά'/τ,ρ χαρακτί,ρος ήοωϊκοΰ, δυ-7-  
αναο/ ε̂τών προς τας τυΐΑ^οραςτ/,ς πατρίόοςτου, ουνέλαβε πρώτος 
τ·/;ν ιδέαν νά έλευΟερώοη αΰτ·ί;ν, καί «υ-Λζαραλαβών τριάκοντα, η 
κατ άλλους πιΟανώτερον εβδθ[Αάκοντα έκ των εις τάς Θήβας έξο- 
ρί-ττων Αθτ,ναίων, έκυρίευσε τδ φρουριον χ·7,ς Φυλής εις τον Πάρν/;- 
ϋα έζί των δρίων τκς Αττικής. Ακοόταντες δέ τοΰτο οί Τριάκοντα, 
όίρ[Λ·Λσαν άαετοίς ιυ.ετζ των τριτχιλίων δορυφόρων τοιν καί [λετά 
των ίπζεων, άλλα “ ροσπαΟΆσαντες νά κυριεύσουν τδ φρουριονάζ- 
εκρουσΟν.σαν. ΐδόντες δ’ 0τι δεν έδυναντο νά έπιτό^ωσιν είς τήν 
έφοδον, άζεφάσισαν νά ζολιορκν,σωσι τ·/;ν Φυλήν, αλλά πυκνής 
χιόνος ζεσούσ-ςς διά νυκτδς, άνεχώρτ.σαν εις τήν ζόλιν όζίσω, ά- 
φτ,σαντες ;κέρος τών στρατιωτώντοιν διά νά ζρολάβωσι ζάσαν άλ- 
λτ;ν είσόρορ.κν τών περί τδν Θρασύβουλον.

Τοσοΰτος δ ίτο  τοϋ λαού 6 ένΟουσιασ-κος υπέρ τών ελευθερω
τών του, ώστε δ άριθρι.δς αυτών ιουςτ,σε ρ,έ ιν.εγίσττιν τα^υτγ;τα,καΙ 
6 Θρασύβουλος τήν έζο;ν.έν-/ιν νύκτα λαβιον ριεθ’ έαυτοϋ χιλίους Α-
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:εν είς την ίΛαχην. Προς δέ τους λοιπούς στρατιό^τας 
ό-Αΐλών 6 Θρασύβουλος διά κηρυκος* «διατί θέλετε νά μάς διώξη- 
τε , διατί, τοΐς ειζε, θέλετε νά μάς άτΛκτείνητε; Διατί πειθόμενοι 
εις τους άνοσιους τυράννους, οί όποιοι έντδς οκτώ μηνών έθανάτω- 
σαν δι ιδιοτέλειαν περισσοτέρους Αθηναίους άφ’ οσους είς δέκα ε
τών διατημα ολοι οΙΠελοποννησιοι, έζακολουθεΐτε τδν άποτρόζαιον 
τούτον εμφύλιον πόλεμον; ΕνθυμηΟήτε ότι έχετε την αύτήν κατα
γωγήν, την αυτήν πατρίδα, θριρσκείαν και νόαους. Εύσζλαγχνι- 
σθήτε δέ τους έξορίς-ους αδελφούς σας, καί άπο^ίδοντες αΰτοΐς την 
πατρίδα των, άναλαβετε οί ίδιοι τήν έλευθερίαν σας. ί  Καί ό μέν 
ταΰτα έλεγε’ τδ δέ 7ρ«τευμαέπανελθδν είς ’Αθήνας, άπεδίωξετο'δς 
τριάκοντα τυράννους, καί άντικατές-ησεν άντ’ αυτών δέκα, οίτινες 
όμως δεν έκυβέρνησαν δικαιότερα τών προκατόχων των.

Αλλ αν και το σχήμα τής οιοικήσεως είχε μεταβληθή», οί τριά
κοντα όμως καί άφοΰ έγένοντο έκητωτοι δεν άτηιλπίσθησαν ότι θέ-
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>.ουσι πάλ’.ν «ναλάβει τίν  αρχήν, κχΐ ττέαψαντε; ττρέσβεις εις τήν 
Σπάρτην έζήτονν βοήθειαν. Καί 6 ριέν Λύσανδρο; εσπευσε νά τού; 
τυνδράρ.γ.’Αύ.Λ’ ό τότε βασιλεύων Παοσχνίας, εύσπλαγχνισΟεΐςτου; 
"Αθηναίου; εί; ·?,ν τότε εύρίσκοντο θλιβεράν ς-άσι·/, άντιπολιτευόΐΑε- 
νο; δέ και προ; τον Λύσανδρον, τού; ύπερασπίσθη ιδιαιτέρως, και 
κατώρθωσε νά κλεισΟή ρ.ετ' αυτών ειρήνη, τήν όποίαν έπεβφράγισε 
των τυοάννοϊν το αί|Αα, διότι ούτοι Οέλοντε; ν άναλαβωσι τήν ί- 
σχύντων, καί όπλισΟέντε; εί; Ελευσίνα, έΟανατιόΟησαν, καί αί Α- 
Οήναι έυ.εινον έλεύθεραι πάλιν. 0  δ ; Θρασύβουλος έπρότεινεν άίΑνη- 
στείαν καί τήν λήθην των παρελθόντων, καί ή [αέν κυβέρνησις άνέ- 
λαβε πάλιν το δηυ.οκρατικον σχη|κάτϊ;ς, καί οΐ νό'ΑΟί τήν προ>την 
ϊσ/υντων, οί δέ άρχοντες έςελέγοντο ώ ; καί πρίν κατά τά νενοικι- 
συ.ένα, καί άν οχι ή εύκλ.εια πλέον, άλλα τουλάχιστον ή ησυχία 
επανήλθε πάλιν εις τάς Αθήνας.

Αλλά καίτοι ταπεινωθεΐσαι άπο τού νΰν α'ι ΑΟήναι καί έν δευ- 
τερευούση; πόλεως ριέρει τεθεϊσαι, καί διαπρέπουσαι ολίγον πλέον 
διά πολευ.ική; δόςη; εί; τήν ΐίλλάδα, άλλ’ ώς των ριεγίστων φιλο
σόφων πατρίς, καί ώς άσυλον τής αρχαίας φιλοσοφίας δέν έπαυσαν 
άκόυ.η έχουσαι τά πρωτεία ο.εταςύ των Ελληνικών πόλεων, ώστε 
δύω έτη ριετά τήν έλευθέρωσίντων άπο τού; Τριάκοντα είλκυσεν 
έπ’ αότάς τήν προσοχήν ό θάνατος τού Σωκρατου;  ̂ άνδρο; έ 
ξοχου διά τήν σοφίαν του, προοδοποιήσαντος τήν Πλατωνικήν φιλο
σοφίαν, και άποΟανόντος ριάρτυρος τής αρετής. Καί άνοιτέρω ριέν 
είδαιαεν ήδη τύν ίλέγαν τούτον άνδρα, υΙον λιθοζοου Αθηναίου, ά- 
νυψωθέντα υπέρ τής γεννήσεώςτου τύ σκότος, καί δίδοντα παρα- 
δείγ,ι/.ατα γενναιότητος, ο.ετριοπαθείας καί σοφίας, σώζοντα δέ εις 
τήν αάχην τον Λλκιβιάδην, καί άρνού|λενον νά συγκατανεύση εις 
τον άδικον κατχψηφισιΑον των δέκα στρατηγών, άψηφίσαντα δέ 
και τού; τριάκοντα τυράννους, καί έκφράζοντα πάντοτε τήν άπο- 
στροφήντου κατά πάσ-η; πράξεω; μή συναδούσης (αετά τών αρχών 
τή; τιαή; καί τής δικαιοσύνης. Οαως «ν καί τ,το προς έα·υτον αυ
στηρός, προς τούς άλλου; ό άνήρ ούτος τ,τον επιεικής, καί έσυγχιό- 
ρειτάέλαττώρεατα τά όποια δέν ειχεν ό ίδιος, και έκηδετο περί τής 
εύδαιριονίας ένύς έκαστου πολίτου ώς άν ήτον κοινος πατήρ τής 
πόλεως. Αλλά γνωρίζων δτι δυσικαθές-εροι είναι οΐ γέροντες, καί 
οτι δυσκόλω; έκριξοϋνται αΐ παιδιόθεν έ[κφυτευθεΐσαι άρχαΙ, έπρο- 
τίμα νά ένσπείρφ τον σπόρον τής αρετής εις τάς καρδία; τών νέων, 
δέν είχεν όμως ούτε σχολειον ώς οΐ λοιποί φιλόσοφοι, ούτε τών 
παραδόσεων του προσδιωρισμένον καιρόν, ούτε έδιόασκε λαμβανων 
μισθόν, άλλ’ ητο φιλόσοφος παντός τόπου και χρόνου, συμβου-

(■) Λυγ. Α*ίρτ.-ΐ6ν5φ, ,^σιλ. Σ.-Απ^α*.-Πλάτ. ΑίΜλ. 2.'Φ*ίί.-Κρίτ



λϊύων ^ανταχοΰ κχι πάντοτε, εϊςτού^ πεδιπάτοοί, εϊ; τάς !Γ^ν$ια- 
λέςει:, εΐ? τάς αγορά;, εί; τά συ|Ατ:όσια, εί; τό ττράτεο7.α καΙ εί; 
τά ; έκχλ/,οία; τοϋ δά' .̂οο.

Τοιοΰτο; λοιπον ν,τον δ άνάρ τον ό-οΐον ^ χτρίχτ;; εϊ; Α&άνα;, 
όργιζοίΑενη διότί Ό -ζγ/ζ  των αγυρτών τάν ά;χάΟείαν, ήζ»έλ·/;σε νά 
έςολοίίρευτ/;, χαϊ κατ’ αργά; μέν κατατρέχουσα αΰτον διά τοΰ δ- 
πλου τοΰ γελοίου και τΐςσατύρα;, επειτε τον κωριικδν ποι·/;τ·Λν Α- 
ριττοφάντν νά τον κωίΑωδά,τ’ί  έπϊ θεάτρου γράψα; κο)|Αωδίαν ατά; 
Νε^έλα;», δπου φαίνεται ό Σωκράτ·/:; κρεΜ,άαενο; εί; κάλαθον καΐ 
πολλά άνό'ίτα φλύαρων. Ε ί; ταύτνιν δε τ' ν̂ παράι^αοιν τοΰ ίδιου 
του χαρακτί,ρο; παρευρεΟε'ις δ Σωκράτη;, οϋ (Α0νον δεν ώργίοθη 
διολου δια ττ,ν υ?ριν, άλλα καί ζένίον τινών παρόντων καί έπι&υ- 
[Λουντων νά γνωρίτωσι τον κωαωδου|Αενον, άναστά; ερ,εινεν όρίΐιο; 
καΟ όοον διτ,ρκετεν ή παράττατι;. Μετά δ’ είκοοιν ετη παρε^ϊϊ ό 
Μέλιτο; εί; τδ δικαττάριον, καί κατ·/;γορ?,τα; αυτόν πρώτον ρ.εν 
ότι όεν παραδέχεται του: Οεου; τού; όποιου; πιστεύει ·/) πόλ:;, 
άλλ εισάγει νέα; ΐίεότΐτα;, δεύτερον δέ οτ; διαφθείρει τού; νέου;, 
έπροτεινε κατ αϋτοΰ ποιν/ν θανάτου.

Αλλ εκ τών όύο) τούτ(ι>ν καττιγοριών ή [χέν δεύτερα ήτο πάντν) 
ψευδν;;, *ό δε πριντη φαίνεται όχι τόσον άνυπ07*το ;, διότι άν καί 
ό ίδιο; εΟυεν εί; του; τότε παραδεδεγιχένου; θεού;, καί άν καί εί; 
τ·;;ν απολογίαν του ώυ.ολόγτ,σεν ότι τού; τψ.ά, είναι δ;Αω; μάλλον 
Υ1 πιθανόν ότι ή βαΟεΙα φιλοσοφία του, όποιαν ό μα6·/ιττ;του Πλά
των μά; την παρεδο'ίεν, ύψινθη μέχρι τη ; έπιγνώσεω; τοΰ ένό: ά- 
ληΟοϋ; <·)εοΰ, τοΰ πλάστου καί συνττ,ρητοϋ τοΰ παντό;.

Αμα δ έγνιυσίίη ή κατηγορία αϋτη κατά λ;ωκράτου;, οϊ φίλοι 
του ήτοιμάσΟησαν νά τον ΰπερασπισΟώσι. Λυσία; δ’ ό ΐχανώτατο; 
τιον τότε ρητόρων,^έγραψεν όπέρ αϋτοΰ απολογίαν άλλ’ ό Σωκρά- 
• η; περισσοτέραν όικανικην δεινότητα ά φιλοσοφικήν αλήθειαν εί; 
αϋτήν εύρίσκων, «καλό; μέν, είπεν, είναι ό λόγο;, άλλ’ άνάρμοι^ο; 
οι έμέ. » Επέμεινε δέ μη καταδεχθεί; νά έπαιτηση ψήφου; ϋπέο 
αϋτοΰ κατα ττ,ν άπρεττη συνήθειαν τοΰ καιροΰ εκείνου, ουδέ προσέ- 
φ,,-.ξγ δόλον η εί; άπατηλην εϋγλωττίαν, οϋδέ παρεκάλεσεν, 
ούό̂  έφερε τήν^υναϊκα καί τά τέκνα του εί; τό δικαστή,ριον διά νά 
κινησωσι τον οίκτον τών δικαστών μέ στεναγμού; καί με δάκρυα. 
Τό δ άποτρέψαν αυτόν νά δεχθή άλλων συνηγορία; η νά προσπέ- 
ση ένιόπιον τών δικαστών του ίκετικώ;, δέν ητον ούτε αυθάδεια, 
ούτε περιφρόνησι; πρό; τό δικαστηριον, αλλά θάρρος εύγενέ; προ
ερχόμενου από τήν συνείδησιν τη ; άθωότ-ητό;του καί άπό την ά- 
φοίίαντου πρό; τον θάνατον. Η δ’ άπολογίατου ητο τολμηρά, 
ανδρική, άζιοπρεπή;, άπαθη:, πληρη; μεγάλων φιλοσοφικών αι
σθημάτων, χωρί; άλλου κοσμημαχο; άπό την αλήθειαν, καί φέρου-
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V ίιέλ'.τον και

Ό̂ οΰ{/.αι
'άσκω

3*  :ταντα/&ΰ δ·.αλάι;.-ον?α τον χαρακτΫ.ρα τ ί ;  άΟωότ·/;τος ώς ι^ετ- 
εβίβασεν άύτίν εΐί^αας 6 τ:;οτφίλη; υ.αΟ-/·,τόςτου Πλάτων, δστι,ς 
■παρενρεΟε·.; εΐ; τνιν δίκ·ίν, «ντέγραψεν αόττν άνεν άλλης ετροσ^ηκης 
κχ'ι συνέταξεν 'ε' αοττ.ς τον λόγον τον ότεοΐον επιγράφει « Λπολο- 
'άαν Σωκράτους. » Και πρώτον ρ ν  κατά τήν ώρΐϊ;αένην -ήΐΑέραν 
ώ 7.ίλ·Λ·ίϊν' ό Μέλιτος πρώτος, περικοτρον ρ/.έ πολλά ρητορίας τ ε -  
χνάταατκ καί αέ φωνατχ.ίας τών λόγων τον τό άτΟενες καί
έπίβονλον, πάταν σπονδήν καταβάλλων διά νά^καταστησγ επαχθή 
καί γελοΐον προ; τον; δικαστάς τον κατηγοροναενον. ^Μετ αυτόν 
δε ποοελθίόν ό Σωκράτη; άπηντησεν ότι δέν ηςενρε πω; όιέθεσαν 
τονς'δικαστά; οί λόγοι τών κατηγόρων του, διότι σχεδόν Επεισαν 
καί αυτόν τόν ίδιον, τόσον πιθανώς ών.ίλησαν, άν καί δεν είπον τ ί
ποτε αληθές.

X Κατηγοροΰααι δε, ειπεν, όχι ρί.όνον ηδη 
»τόν Ανυτον, άλλα και προ πολλών ηδη Ετών άπό πολλούς 
«ποιων ούδε τά όνόαατα καν γνωρίζω, λέγοντας^ οτι άσχολί 
ιιζί' την έςέτασιν τών ιχετεώροιν καί τών υπό γην, και ι 
«του; νέους πώς νά παριστώσι τά άδικα δίκαια. Οί δε παροντε; 
«κατήγοροι λέγουσιν ότι διαφθείρω τους νέους, δεν πιστεύω τους 
«θεοό; τους όποιου; πιστεύει ή πόλις, καί εισάγω αλλα νεα^όαιαο- 
»νια. Επικαλοϋιν.αι λοιπόν τούς πλείστους ύαών [χάρτυρας αν ποτέ 
βδιελεγόαην περί ρχετεώρων καί τό>ν τοιούτων, η άν ποτέ έπεχει- 
«ρησα νά διδάξω ανθρώπους, καί Ελαβα χράυ.ατα όιά τούτο, ώς 
«άποδεικνύει ή παντελής(χου πενία. 1Ϊ δ’ αίτίϊι διατι έχισηθην άπο 
«τούς ανθρώπους καί διατί κατηγορούααι σηιχερον, είναι οτι ονο- 
«υ,ασθείς ποτέ άπό τόν χρησρχόν σο5>ώΐί/)ος τών άνθρώπο>ν, ή «.-
»λησα νά γνωρίσω κατά τί εΤ[χαι τών άλλων σοφώτερος, κα. εξε-
«τάζων αυτούς έπείσθην ότι αυτοί ρχεν ρ ν  ήςεύροντες τίποτε φαν- 
«τάζονται ότι ήξεύρουν, εγώ δε ούδε ήςεύρω ουδέ φαντά,ο|χαι. 
«Επειδή λοιπόν ηλεγχον την άσοφίαν τών άλλων, καί απεδεικνυον 
«ότι ή ανθρώπινη σοφία είναι ούοενός άςία, όιά τούτο 
«επαχθής καί κατηγορήθην,

»Αν δε διέφθειρα τούς νέους ;χή πιστευων εις Οεου; .....
----------- -ΰτα,δένηθελον εΙσάγει, ώς οί κατήγοροί ρχου ύίίσχυρι.,ον-

δαιρχόνια φύσεως θείας. Προσέτι δε πολλοί των (χαθη- 
ιύς όποιους βλέπω παρόντα; έδώ ηθελον παρουσιασθή 

 ̂ Ισωσιν ότι τούς διέφθειρα, ή «ν αύτοί ύεν ήθελον τού- 
«λάγίΓον οί γονείς, οί αδελφοί καί οί συγγενείς των δεν θα ελειπον
«νά έρανισθώσι ζητούντες τήν τΐ[χωρί«νιχου. Αλλ έξ εναντίαςαύ*
» τοι ούτοι παρουσιάζονται ώς ύπερασπις-αί καί ώς βοηθοί ιχου.

.) Αλλά δέν ριετανοώ, ώ Αθηναίοι, διότι έξελεξάιχην έπιτΤιόευ(Χ5ΐ 
«επικίνδυνον καί έπιζήικιον εις έιχέ, διότι άνήρ άγ«θό; δενπρεπει

ίίΙΙΙΐϋΜ ΙΙ ΕΛΛ. ΙΓΓΟΙ'.

•ατέστη,ν

ϊιδά-

»ται, άλλα δαι 
«τώνριου το·.

χ ρρτυρήσωσιν ότι



»ν* ύποΛογίζητα'. αν «ί ίτράξείς του τον ΐ[/.βάλλω<7ΐν νι δ)τι εις κίν- 
«δυνον, άλλ’ «V είναι καλαΐ νι καχαί. Αν έι:ο;Λένως Σε
ίσεις εί; τάς όποια; έτα ττόρ ν  άπό τούς -«ρ,ετέρους στραπ/ιγού; 
ι>εί; ΙΙοτίδαιαν, ’Αυ,φίπολιν καί εις Δηλιον, έγκατέλειπον άπό φό- 
»βον θανάτου τ^ν θίτιν εϊ; ί,ν ό θεός ρ.ε ϊιώριοε, διατάξα; ρ,ε να 
ίζησω φιλοσόφων και έξετάζων έΐΛαυτόν και τού; άλλους, ή λει- 
«ποταξία αύτΛ νίθελεν εΤσθαι δειντ, και δικαίως δι’ αΰττ,ν νίθελα 
Βέγκληθτί ενώπιον τοΰ δικαστηρίου σας ώς ασεβής, ρ,ή πιστεύων εΐ; 
βτούς Θεούς.

»Καί έάν δέ ριε άπολύσητε έπι συνθήκν) τοΰ νά παυσω φιλο- 
βσοφών, σάς ριεν, ώ άνδρες ΑΟηναϊοι, θέλω αγαπά και τιρά, άλλα 
«θέλω πεισθή είς τόν θεόν αάλλον παρά εις σάς, καί έν όβο) άνα- 
»πνέω καί δύναααι, δεν θέλω παυσει φιλοσόφων οΰδένουθετών καί 
βίλέγχωνσας κατά τήν συνήθειάν [χου, καί λέγων είς εκατόν ύρ.ών 
«δταν σάς απαντώ· Πώς, ώ άρις·$ άνδρών, Αθηναίος ών καί πολί- 
«της τής ριεγίστης πόλεως καί εύδοκιαωτατης εις σοφίαν και εις 
Βίσχύν, δεν αΐσγύνεσαι έπιαελούρ,ενος πώς χρήματα ν άποκτήσης 
«πολλά καί δό|άν καί τιμήν, περί δέ φρονήσεως καί άληθείας, καί 
«περί τής ψυχής σου πώς να γιντϊ ο,τι βέλτιστη δεν έπιαελεΐσαι 
βούοέ φοοντίζεις; Τοιαϋτα καί μέχρι τούδε έλεγα, καί οΰδέν άλλο 
«πράττων έγώ περιέρχομαι, ή τεείθων καί νέους καί γέροντας νά 
»μήν έπιμελώνται ούτε τών σωυ.άτ&ιν ούτε των χρημάτωντων ού- 
»τε άλλου τινύς τόσον, όσον τής ψυχήςτων, διά νά γίνν; όσον τό 
«δυνατόν άρίστη, λέγων ότι δεν γίνεται έκ τών χρημάτων ή άρε- 
»τή, άλλ’ έκ τής αρετής τά χρήματα καί όλα τ  άλλα άγαθά τά 
«δηίΑοσιακαί τά ιδιωτικά. Ισως θέ φανή άτοπον δτι δίδω τάς συρ.- 
ββουλάς ταύτας ιδιαιτέρως, περιφερόμενος καί πολυπραγμονών, 
«δημοσίως δέ δέν τολμώ νά παρουσιασθώ είς τό πλήθος καί νά 
«συμβουλεύσω τήν πόλιν. Αλλά τούτου αίτιον είναι το Λαιμόνιον 
«έκεΐνο, ή θεία εκείνη φωνή, περί τοΰ όποιου μέ ήκούσατε όμιλοΰν- 
»τα πολλάκις, καί τό όποιον ό Μέλιτος ήγωνίοθη νά καταστήση 
βγελοΐον. Τήν φωνήν δέ ταύτην άκούω παιόιόθεν άποτρέπουσάν με 
Β|κόνον όταν θέλω νά πράςω τ ι, προτρέπουσαν όε ποτέ. Λυτό το 
«όαιρ.όνιον μ’ έρ.πόδισε πάντοτε τοΰ νά έπέμβω εις τά πολιτικά, 
«καί νομίζω δτι ορθότατα μ’ έμπόδισε, διότι καλώς ήςεύρητε, ώ 
«άνδρες Αθηναίοι, δτι άν έλάμβανον μέρος είς τά πολιτικά πράγ- 
«ματα, ήθελα προ πολλοϋ άποθάνει χωρίς νά ωφελήσω ούτε σάς 
«ούτε έμέ παντελώς.

«Καί μήν όργίζεσθε δταν όμιλώ τήν αλήθειαν, διότι ούόείς πο- 
»τε θέλει σωθ-ή, γνησίως έναντιούμενος ούτε εΓς σάς ούτε εις άλλο 
«τι πλήθος, καί κωλύων νά γίνωνται πολλά άδικα καί παράνομα 
«είς τήν πόλιν. Αλλ’ εν/αι άναγκαϊον διά τόν θέλοντα νά ΰπερμα-
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·'·/φ ττ,; ^ιχαιο^ύντ,^ κν θέλγ; νά |Α·»;ν άπολε-τΟ-̂  ά ,̂έ-τΜί, ν« 
οί^Ηοτεύ^η, 0')χ1 δέ νά εττε̂ λβαίνη εί; τά  δημόσια. Τεκμήρια δέ 
■'ΤΟ'ίτων θέλω σάς ιταρέξει οχι λόγους μόνον άλλα τά έργα αΟτά, 
"ότι έγι'ιΐ μόνος των πρύτανεων άψ-ςφησχς δεσμά ·?ι θάνατον ήναν- 
«τιώΟϊ,ν είς σάς ότε παρανομώ; έκρίνατε τους δέκα στρατηγούς 
ντους μη σώσαντας τούς ναυαγούς εις τήν ναυμαχίαν τών Αργι- 
χνουσών, και οτι δεν ΰπηκουσα είς τάς διαταγάς τών τριάκοντα, 
»κα'ι έκινδύνευσα δι’ αυτό ν’ άποΟάνω.

» Αν δέ, ού Αθηναίοι, κινδυνεόων τον έσχατον κίνδυνον, δεν μι- 
Βμοΰμαι τούς είς αγώνας ηττον δεινούς ικετεύοντας τούς δικαστάς 
'·>των μετά δακρύων, και φέροντας τα παιδία, τούς ιτυγγενεΐς και 
Λτούς φίλουςτων διά νά έλεηΟώσι, μην έκλάβητε τούτο ώ ; αύΟά- 
»όειαν, ούδ’δργισΟίτε προς τούτο, άλλα θεωρήσατε το ώς γινόμε- 
βνον προς δόζαν και έμοΰ και υμών καί όλης της πόλεως. Διότιεΐς 
βτ·/:ν -ηλικίαν μου, καί μέ την είτε άληΟη εΐτε ψευδή φημην τήν ό- 
»ποίαν απέκτησα δεν ηθελεν εισΟαι καλόν νά φοβηθώ τόν θάνατον 
»ώς άν ημην αθάνατος αν σείς δεν μ’ έθανατώνετε.

» Αλλά καί χωρίς της δόξης μου, ω άνδρες, δεν νομίζο) δίκαιον 
«νά παρακαλή 6 δικαζόμενος τόν δικαστήν, ούδέ νά απολύεται διά 
Βπαρακλήσεων άλλά διαλόγων καταπειστικών. Διότι ό δικαστής 
»δεν χάθηται είς την έδραν του διά νά χαρίζηται είς τινας παρα- 
»βιάζων τού; νόμους, άλλα διά νά κρίνιρ αυτούς, καί ώρκίσΟη δχι 
'>νά συγχωρή ό'ν τινα θέλει, αλλά νά δικάζη κατά τούς νόμους. Διά 
χτοϋτο δεν πρέπει ούτε ήμεΤς νά σάς συνηθίζωμεν νά έπιορκήτε, 
οούτε σείς νά συνν,θίζητε είς αύτό, διότι ούτως άμφότεροι άσεβοϋ- 
’>μεν. Μην άςιοΐτε λοιπόν, ώ άνδρες Αθηναίοι, νά πράξω πρό,' σάς 
»όσα δεν φρονώ ούτε καλά, ούτε δίκαια, ούτε όσια, καί κυρίως ότε 
»κατηγοροΰμαι έπί άσεβεία ύπό τού Μελίτου" διότι άν σάς πείσω 
»διά τών παρακλήσεώνμου νά παραβήτε τούς όρκουςσας, τούτο 
βές-αι προφανής άπόδειζις, ότι δεν πις-εύετε τούς θεούς, καί τοιου- 
χτοτρόπως απολογούμενος ήθελα κατηγορήσει έμαυτόν ότι οΰδ’έ -  
»γώ πΐ7εύω θεούς. Αλλά πολλοϋ γε καί Οεϊ. Διότι τ.ι^εύω είς την 
δύπαρξιν τού θεού περισσότερον από τούς κατηγόρους μου, καί ά- 
ονατίθημ.ι είς τόν θεόν καί είς σάς, νά μέ δικάσητε, όπως ήθελεν 
ΒεΙσθαι συμφερώτερον καί είς έμέ καί είς σάς. »

Επρόφερε όέ τόν λόγον τούτον μέ τόνον καί τόλμην άςίαν ττ,; 
άρετήςτου, καί διά τού ύψους τού λόγουτου, διά τής έμβριθείας 
και τής άςιοπρεπείας τού σχήματός του, έφαινετο μάλλον διδάσκων 
τούς δικατάς ή δικαζόμενος ΰπ’ αύτών. Λλλ’ όσον ασθενείς καί άν 
ήσαν αί κατ αυτού άποδείςεις, οΐ εχθροί του ύπερίσχυσαν καί έκη- 
ρύχθη ένοχος τών όσων κατηγορεΐτο. ϋ τε  όμως αντί νά ταττεινωΟή 
ύια τής άποφάσεω; ταύτης ειπεν είς τούς δικάτάςσου, αοτι ή ποι-



η ς  νο[;.ίζει έαυτον ίξ^ον, εΐνα. νά τρέφεται 5-ψοσίοκ
ε:ς το ΙΙρυτανεΐον, ώς οί Ολθ[Λ-5ονίκχ., §;ότς ωφέλησε καί θέλε- 
ωφελϊ,σει ά/.όα-η τήν πόλιν ^ώάσχοιν τήν άλτ,Οείαν» , τότε  οί 
κα-τταί παρωργίσθτ^αν^ τόσον, ώστε τον χατεδίκασαν νά ττίη τ6 
κώνειον, κατα το τότε εΟο̂  τίίν θανατικών ττοινών εί; ΑΟτ,νας 

ΑΛλ4 νίν ^·.
ΛρωόίΤϋτ», χα. ώ »» Αιιολλο,ΐιορον, ϊνατών μϋΟητώντI)’̂  όίυρ&ε- 
.0 .  χ«ί 8’̂ ί«ν=Iσχετο5ντο1 8ιό^ι ό Μ ί^ χ „ Ιο ;  ά Γ έ Ο ,,„ ϊ ,
« α ί  !ΐώς, τ8ν χΙΙιΙ-.; |Λ4η „ ,  , ’ 4^ β ν ι« < , ”

Και |λετά -ττ,χ Χαταδίκϊ;ν του 8έ διετέρκοο πάντοτε τήν αύτνυ 
φαιΛρότετα καί άνϊρείαν ψυχίς (ΐεΟ’ ί,; ύπεττίριζε τίϊ- ά -ε -*- 4  
ί.ίάγιεατα κ' ένέπ,εε τέ«ας καί εις «ύτούς τού; τυρά,^υ;. 4 =  8έ 
τ ιν  φυλακ-ον τον ουτοκολο-ΙΟκο». οΐ φίλο, του, άπΧ,τοι όντε- των 
τοφων 8.,8,γ,κάτ»ντου, καί 8έν ίπαυοαν έπ.οκεπτίριενο, αύτόν 
ρεεχρι του βκνάτουτου, άνα«Χ,Οέντοι επί τρεάκοντα ί,μέοας * ,ίτ ι  
οΐ ΑΟκναΐο' τελοΰντες τότε τά Δ-ρλεα, είχον πέμψει κ α 4  το οό 
νκίερ τά , Ι,ράν τρ,άρ, 8ιά νά προοοίρ, ίυ,ίας εέρ τόν Λπόλλω',α 
και ί  ,ομος ά^γόρευε νά ΟανατωΟί· τις 8κμοσ!ο,ς άπό τ ίς  έπονίς’ 
καθ ·;ίν ο ιερευ; τοο θεού εστεοε τήν ττρόί̂ .νγιν τοϋ πλοίου ε̂ ς σν,- 
μΑ-ιο, άποπλου, μέχρι τ ίς  έποχίς καβ'*ν ή τριίρ ,ς έπέοτρ,φεν. 
Λπειόί λοι-.ον ί  καταψηφιοις του Δοικράτους άνεγνόιοίίκ μία, 4 έ _

« ,α εΧ ίβ , ο ίΐα,ατοςτου μεχρις ό'του ίΟελεν έλΟε. τό π λο »; εί; τάς 
^ να̂ ·

Καίτο. 8έ εις φυΧακκ, καβ.ιργμέ,ος, καί τό , θάνατο, έ χ „ . καθ’ 
Ικαατκ, προ οτΟαΧμώ, οχι άμ,ίβοΧο, πΧέο, άΧΧά ρ έίϊιο , καί 
πλπσιαζοντα,^ου (ν.όνον δειλία; στριεΐον δεν 2δοσεν, αλλά δ ιεττ-τ- 
σεν ολην τοΰ χΟουςτου τχν φαιδρότατα καί τοΰ νοό'-ου -ί-ν Γωτ- 
ρότατα, καί οί^λόγοι δσου; άπεόζΙυνε πρό; τοδ; σ·υνεταίρου;του έν  ̂
τοί τος φυλακής και την εσχατην άκόΐΛτ της ζωής του ήμίραν ε'«·
ναι οί φιλοσοφικόίτεροι ίσως καί υψηλότεροι άφ’ δσου- -ο -έ ’-ο’υ 
ετ:ροφερε. Τοσαύτη δέ ητον ή τής ψυχής του αταραξία, ώστε την 
»σχατ-/ΐν νύκτα εχ,οψ.φί, επίσης ήσύχως ώς καί πάσαν άλλην καί
εις την φυλακήν συνέΟεσεν ΰανον εις τόν Απόλλωνα καί τήν ϊ -τ ε -
,αιν, καί έστιχούργησεν δνα των ρ,όΟων τοΰ Αίσωπου, τάν π ;ο % - 
ραιαν δε τής επιστροφής τοΰ πλοίου προσελΟών ποός τόν ^ωκίάτγν 
ό πιστότατος τήν φίλων του Κρίτων, τόν είπεν, 'ότι 6 δεσυ.οφύλαξ 
κατεπει,βί ,κ  τοί ά ,ο ίς, τ ί ,  ίόρα, τ ίς  ,υΧακίς, καί ίτ,' 5 ,  ίΟε- 
λεν εόυνατο «  καταφυγή εις Θεσσαλίαν. Λλλ’ ό ϊωκρατηί γελά- 
σας^προς ταυτα, τόν ηρώπησεν αν γνωρίζη ρ-.̂ ροί τι έκτος τη : Ατ
τικής, οπού όεν αποθνήσκουν οί άνθρωποι. Καί πολλούς 
νοντος λογου: τοΰ Κρίτωνος διά νά τόν πείση, ό ϊο,κ :άτη· τόν
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ειί/αρίσΓΟίτε (/.έν 8·.α τχν φιλίαν το’>, άλλά^πρίν  ̂ ςυγκατανευ^ ί̂ς ττ,ν xρό̂ο̂<τί'/’70’̂ , ·ί)θέλ·»;ίΓε νά έ'ετάσΥΐ &ν ήτο δίκαιον να έςέλΟ·̂  
τ ίς  φυλακτ-ς τταρά ττν θέλτ;σιν τών ΑΟΐναίων, αν δν)λαδη άνθρω
πος είς θάνατον εΐ καΐ αδίκως καταδικασθείς, έδύνατο^να διαφυγή 
τ·«ν ποινχν /ωρις νά κατασταθίι ένοχος, και έν γένει αν πρε^(ΐ να 
προτιριάται τ ΐ συρ/.φέρον άπδ τδ δίκαιον* και διίσχορισθείς και άπο- 
δείξας τδ εναντίον νίρνάθη νά φ'δγ-ρ, καΐ άπεφάσισε νά ύπακούση είς 
τους νόυ.ους τίκ πόλεως ρ-έχρι θανάτου.

Τέλ(^ δ’ έτταντ,λθεν ή θανατηφόρος τριτ.ρης, άγγέλλουσα το ΰ ϊω - 
χράτους την τελευταίαν ·5)ριέραν. Την Ο επαύριον όλοι οΐ ριαθτ,ταί 
του, πλήν τοΰ Πλάτωνος άσθενοΰντος, ηλθον από τΐρωίας εις την 
φυλακήν. Αλλ’ ό δεβ[ΐ.οφύλαξ τοΐς εΐπε νά περιρεείνωοιν όλίγον, 
διότι οΐ ενδεκα έγνωττοποίουν κατά την στιγ^λήν εκείνην εις τον 
Σωκράτη, ότι ψίΧλε ν’ άποθάνη την αΰττ,ν τίζιέρχν. Μετ όλίγον δ 
εΐσελθόντες εόρον τον Σωκράτη λυθέντα των δεσρ.ών καί κ«αή[ΐενον 
παρά την σύζυγόντου κρατούσαν §ν των παιδίωντου είς τας χεΐρας 
της. 0 ;  δέ είδε τους ριαθητάς ή Ξανθίππη, κλαίουσα και όδυρο;κένη, 
και πληρούσα τό δεσριωτήριον ρΐε θρήνους, βωΣώκρατες, Ικραξεν,
οΐ φίλοι σου θά σε άσπασθώσι τήν τελευταίαν ταύτην φοράν και
<Α ίχε!νο'.ί.» Αλλ’ « Ϊί>ϊίάττ1ς ί ζ ί η η  νά τ ϊν  ά ιά γ » ™  έί«9εν , 
και νά την φ>έρωσιν είς τόν οικόντης.

Εδαπάνησε δε την λοιπήν -/ψ.έραν σ·υνδιαλεγό|υ.ενος ριετά των 
[Λαθητώντου εύθύριως καί άταράχως περί άντικειαένου αζιου δ,τι 
[χάλιστα ν’ άπασχολή τόν ανθρώπινον νούν, και εντελώς αρρ-ο,ον- 
τος είς την παρούσαν περίστασιν, περί άΟανασιας ψυχης.^ Αφορικη 
δ’ έδόθη είς τήν συζήτησιν ταύτην άπό την π^ρότασιν ταυτη,ν <■ αν 
6 αληθής φιλόσοφος πρέπει νά έπιΟυυ,η καί ν άγωνίζηται ν άπο
θάνη·» ήτις κατά γράριρια λαυ.βανορ.ένη, συνεννοεΐ, ότι δ φιλόσο
φος πϊέπει νά γίνηται καί αΰτόχειρ. Αλλ ό Σωκράτης άπ όει,εν, 
όνι ή «ρχ·0 αύτη είναι άδικωτάτη, καί ότι ό άνθρωπος άνηκων είς 
τόν Θεόν, δστις τόν επλασε καί τόνεθεσεν ίδιφ χειρι εις 
χειθέσιν, δεν δύναται νά εγκατάλειψη αυτήν ανευ τής θείας άδειας, 
οΰδέ ν’ άφήση τόν βίον άνευ τής θείας διαταγής. Αλλά _τί δύναται 
νά κινη τόν φιλόσοφον είς τό νά Οέλτ, τόν θάνατον; Η
ευτυχίας τήν όποιαν προσδοκά είς τή,ν ά " .................... .
δύναται ρ.όνον νά σπηριχθη είς τήν όόςα·

'  . . .  ιτηνοιεΛεγοη ο ,
Γπουδαίας

, 0 0  ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΛΛ. ΪΓΓΟΡ.

V άλλην ζωήν* ' 
αν τ'ής Αθανασίας τής ψυχής. 

Καθ’ έλην δέ τήν τελευταίαν ήρ.έραντου τυνδιελέχθη ό 
της ρ-ετά τών φίλωντου περί της ρ-εγάλης ταυτης καί σ..( 
προ4άσεως, καί τους λό̂ ,Όυς αυτού διετήρησεν δ Πλάτων ε̂ίς τον 
θαυρ-άσιον διάλογόν του, τόν έπιγραφόρ.ενον α Φαίδων. » Είναι δε 
αί εξηγήσεις τάς όποιας Ιδοοεν είς τους φίλουςτου τών λόγων ι 
οός πρέπει νά πιστεύηται τής ψ'υχή; ή αθανασία, καί αί άναιρέσει.
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■αί κατ αυτής 8νστ«σε(ς αι αυται 
IV άχόρ.·/ι κα; Γήμερον οΐ σύγχρονοί ρας

τάς δττοίας έτιρότείνε εις 
δον τάς όποιας προτείνου< 
φιλόσοφοι.

6 τ ε  δ’ ό Σω/,ράτγις έπαύσατο λέγων, και ό Κρίτοιν τον ήρώττσε 
τί παραγγέλλει είς αυτόν και τους λοιπού; φίλουςτου περί των τέ 
κνων του καΐ τών ύπο6έσεων του, διά νά πράςοισιν δ,τι έδύνατο να 
τόν εύχαριστ·όση· « Λεν εχο), άπεκρίθ^η, νά σας παραγγείλω άλλο 
Β στμερον, άφ’ δ,τι πολλάκις σας παρτ,γγειλα· φροντίςετε περί 'ΰ- 
»μών αυτών· ουτω θέλετε ριεγάλως Οπτιρετησει καί έρ,έ και τούς 
«Ιριούς καί ύρίς αυτούς.» Μετά ταΰτα δ’ δτε πάλιν ό Κριτών τον 
άρώτ'ςσε πώς θέλει νά τόν ένταφιάσωσιν, « Οπως θέλετε, άπεκρίθ·»! 
»6 Σιοκράτϊϊς, άν δυνηθίτε νά ρ.έ λάβγιτε καί άν δεν σας φύγω.» 
Γίλάσας δ* -/ισύχως καί προς τούς φίλουςτου άποβλέψας εΤπε* «Δεν 
»δύνα;και νά πείσω τον Κρίτωνα, δτι ό Σωκράτ/,ς είρ.αι έγώ δ ό- 
Βρ-ιλοίν ρεθ’ ύρ.ών και διατάττων έκαστα τών λε^ορ-ένων. Αλλά 
»νορίζει δτι ειραι εκείνος τον όποιον θά ίδ^ ^ετ ολίγον νεκρόν 
»καί έοιοτά πώς πρέπει νά ρέ θάψιρ.» Ταΰτα δ είπών άνέστ·/] καί 
έπορεύθν] είς τον πλτ;σίον θάλαρον νά λουσθ^. Μετά δε το λουτρόν 
τ.λθον προς αυτόν τά παιδίατου, δύω ρικροί υιοί καί είς ρέγας. 
όριλήσας δέ προς αύτά, καί παραγγείλας είς τάς τροφούς τοιν δσα 
ί ^ λ ε ,  τά άπέπερψε, καί έπανελθών είς τόν κοιτώνα του, έκάθτισεν 
είς τάν κλίννιν.

Αφ’ ού δέ εΤπεν άχορπ ολίγα τινά, ηλθεν δ ύτπιιρέτν;; τών ένδεκα 
καί άντ,γγειλεν είς τόν Σωκράττ;ν δτι ή ώρα νά πίτ, τό κωνειον ε- 
φθασε, διότι 6 ήλιος έδυε. Στρέψας δέ τό πρόσωπον καί δακρύσας 
άνεχόιρκσε. Καί ό Σωκράττ;; άναβλέψας πρός αυτόν, « πόσον άγα- 
»θός, είπεν, εΤναι ό άνθριωπος ούτος» Αφ’ δτου έφυλακίσθνιν έρχε- 
Βται πάντοτε καί συνδιαλέγεται ρετ έροΰ* είναι δ αριστος τών 
»συνυπ·/ιρετώντου. Καί τώρα πόσον ι·ενναΐα δάκρυα χύνει δι έρέ.» 
ί'ΐς δέ τώ έδόθη τό ποτιίριον, ό Χωκράτνις άρόίτνϊσε τί πρέπει νά 
πράςη. « Τίποτε άλλο, άπεκρίθτι δ ΰπΐρέτ/ις, είρτ) πιών νά περιπα- 
«τήσγς έως δτου νά αισθανθτ,ς είς τά σκέλη σου βάρος, έπειτα οε 
»νά όιφθης είς ττ,ν κλίνην σου.» Τότε δ δ Σωκράτης λαβών τό 
ποτηριον άταράχως καί χωρίς νά ρεταβληθήτό χρώρα τοΰ προσώ
που του' « Τί λέγεις περί τοΰ ποτοΰ τούτου, είπε πρός τόν ύττηρε-
Βτην ρέάτρορον βλέρρα, επιτρέπεται ές σπονδάς;»
Ακούσας δέ δτι ή δόσις ήτον άκριβώς ή άρκοΰσα' « Αλλ έπιτρέπε- 
Βται, είπε, καί πρέπει νά προσευχτ,θώρεν είς τούς θεούς νά ράς 
οδώσωσιν ευτυχή τήν έντεΰθεν ρετοίκησιν, καί τοΰτο εύχοραι και 
»έγώ, καί γένοιτο ούτω .» Καί άρα είπων ταΰτα έσιωττησε, και ε- 
πιεν ευκόλως καί άδιστάκτως τό φάρρακον.

ΛΙέχρι δ’ εκείνης τής ς-^γρής οί φίλοιτου είχον κατορθινσει ρετά
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και ν̂ ρχισαν δλοι νά κλαίω-τι. Προ “ άντων <̂ έ 6 
■ς καΐ τ:ρότερον Χέν είχε τταύαει δακρύων, Ϋίρχιοε

ϊϊέαεινον ττλέον,
Λίτολλόδωρο;, 6
τότε νά όλοφύρηται πιχρώς, έ)στε Ιοπάραττε τήν καρ5ίαν δλων 
των ττεριεστώτων. Μόνος 5’ ό ϊωκράτκς [Λένων ατάραχο;· (' Τί 
χττραττετε, ελεγεν εις αύτους, ώΟαυίΑκσιοι! Κγόο απέχεριψα διά 
ϊτοϋτο τά ; γυναίκας, διά ν’ άπο^υγιοαεν τοιαυτας [Λίκροψυχίας. 
5)Λέν βάς νικούσα πάντοτε λέγοντας, δτι πρέπει ν’ άποδντισκοίΙιεν 
>'εύο·/)!Λθΰντες: Αλλ’ ·ί)συχάσατε καί καρτερείτε. » Καϊ οΰτω του; 
ϋπεχρεωσε νά κρατ'Λσωσι τά δάκρυάτων.

Περίπατων δ εκείνος, άφ’ οϋ •̂ σθάνΟη εϊς τά σκέλη του βάοος, 
κατεκλίΟη ύπτιος ώς ό ΰχ/ιρέτης τον είχεν είπεϊ. Τότε δέ τό φάρ- 
μακον 'ηρχισε νά ένερ·)  ̂ δραστήριοι;, και δταν ήσΟάνΟη 6 Σωκεά- 
της ψυχραινομένην τ·/]ν καρδίαντου, άνεκάλυψε τό πρόσωπόντου, 
τό οποίον έως τότε είχε κεκκλυμμένον, καί « Κρίτων, είπε, χρεω- 
στοΰμεν άλέκτορα εις τον Ασκληπιόν. Απόδοτε την Ουσίαν καί μη 
«μελις-πητε. » Ταΰτα δ’ είπών έςεττνευσε, καί 6 Κρίτων έκλεισε τους 
οφθαλμούς καί τό στόματου. ΑπέΟανε δέ κατά τό πρώτον έτος 
της έννενηκοστής πέμπτης όλυμπιάδος, καί έβδομηκοστόν της ·ή-

Αλλά δεν παρηλΟε πολύς καιρός μετά τον θάνατον τού δικαίου, 
και οί Αθηναίοι έννο'ησαντες τήν άπάτηντων, ηρχισαν νά μετανοώ- 
σι, καί το μΐσόςτων κατ’ αύτοΰ μετεβλ·ηΟη εις σέβας, τάς δέ προ- 
ληίρειςτοιν διεδέχΟη της άρετης αΰτοΰ ή έκτίμησις, καί 6 δήμος 
συνεΐδεν δτι κατεδίκασεν αδίκως τόν ένάρετον πολίτην, τόν σοφόν 
του διδάσκαλον. Τότε δέ γενική κατήφεια κατέλαβε τήν πόλιν, καί 
έκλείσΟησαν αί παλαΐστραι καί τά γ·υμνάσια, δπου ήκούετο άκόμ·η 
άντηχοΰσα ή άγαπητήτου φωνή. Απαρηγόρητοι δέ οντες οί Αθη
ναίοι, κ Εδώ, έκραζον, μάς έδίδαξε νέους όντας, καί έμαθε τά τέ - 
"Χναμας ν άγαπώσι τήν πατρίδατων καί νά σέβωνται τού; γονείς 
"των. Εις τον τόπον τούτον μάς εδοσε νουθεσίας ά^ιολόγους, καί 
"χολλάκις καί επιπλήξεις σοφάς, διάνά έξάψ^τδν προς τήν αρετήν 
"ζήλόνμας. Αλλά φεϋ! πώ;
"ρετησεν! ι> )ϊ πόλις δέ ολη ■:

V άνπημειψαμεν όι οσα μας υπη-
V Αθηνών έφαίνετο πενθούσα, καί

οί καττ,γοροι προσκληΟέντες ν’ άπολογηθώσι δια το άΟώον αΐμα το 
όποιον έχυθη, έτιμωρήΟησαν δ μέν Μέλιτος μέ θάνατον, οί δέ λοι
ποί μ έςορίαν. Λέγει δ’ ό Πλούταρχος, δτι ολοι οί συμμετασχόντε; 
εϊς τήν βδελυράν ταύτην σκευωρίαν, τοσούτον έμισούντο άπο τού; 
συμπολίτας τιον, ι'όστε οϋδείς ήθελε νά τοΐς 8ώσ·  ̂ τΛρ, νά τοίς ά- 
ποκριΟ-ρ δταν ήρώτιυν, ή νά λουσΟή εις τό α’/τό λουτρόνμετ’ αΰτόιν,

(·) η. X. 4ϋ«).



£τι όέ έπλυναν χ.α.·. τον τόπον οπού αύτοί εΐ)̂ ·̂; λουσΟτ,, διά νά ρ.·η 
(χολυνθώοιν οί άλλοι. Τοϋτο δέτούί Ιφερεν εις τοιαύττ,ν απελπισίαν, 
ώστε πολλοί αυτών έγενοντο αύτό^ ε̂ιρες.

Μνΐ άρκοόιυ.ενοι ό οί Αθιιναΐοι εις ριόνην ττ,ν τιαωοίαν των χα- 
ττίγόρων του, τώ ύψωσαν καί χαλκοΰν άνδιάντα, Ιργον τοϋ περί- 
φ·Α,υ.ου Λυσίππου, άνεγερΟέντα παρά τό Πθ(κπεΧον, ρ.έρος περίβλε
πτον τ ίς  πόλεως. Καταντήσαντες δετό σέβας των ρ.έχρι λατρείας 
Θργισχευτιχης, τώ  αφιέρωσαν και βωριον ώς εις ν;ρωα ?ι ί]|ΛίΟεον, 
καλέσαντες αυτόν Σ ω χράτειον.

Μετά δέ τό εις ττ,ν Ιστορίαν της φιλοσοφίας άξιορ.νηρ,όνευτον 
τούτο συρεβάν, έποχη άδοξίας διαδέχεται τήν παλαιάν τών Αθη
νών εύκλειαν, καί τό έλληνικόν ίνοριβ έπί τινα καιρόν δεν δια- 
πρέπε; πλέον εί; την ιστορίαν τού κόσίΛΟυ· διότι ή Ελλάς, αύτο- 
κτόνος διά τών έρ.φυλίων της γενοριένη διχονοίων, έπαυσε πρωτεύ
ουσα ώς άλλοτε [Ζθταξυ τών εθνών, τό δ’ έπέκεινα τής Ιστορίαςτης 
(Αίκράς ρ.όνον ρ,άς δεικνύει έριδας, αποδείξεις τής άσΟενείας της, καί 
διηγείται ώς έπι τό πολύ την τυχηντης ύπό ξένους κατακτητάς, 
έκτος |κικ̂ ών καί άτοριιχών έξαιρέσεων. Λια τούτο τό ρ.εγαλήτερον 
συμβάν αςιον τίνος προσοχής μετά τήν εποχήν ταύτην, άφορα ούχί 
πλέον τήν Ελλάδα, άλλα τινας Ελληνας εις τής Ασίας τά βάθη, 
άποδείζαντας οτι αν έξελιπε μέν ή εθνική ένότης, ήτις μόνη πα
ράγει μεγαλα αποτελέσματα, άλλ ή ανδρεία καί ή φιλοτιμία ησαν 
πάντοτε τών Ελλήνων κληρονομήματα. Τό συμβάν δέ τούτο είναι 
ή περίφημος εκστρατεία τού Κύρου(*), δστις μετά τόν θάνατον τού 
πατρόςτου Δαρείου τού Νόθου, βασιλέως τής Περσίας, ήλπισε νά 
έκθρονίση τόν πρωτότοκον άδελφόντου Αρταξέρξην, ή τούλάχις-ον 
διαβληΟεις από^τόν σατράπην Τισσαφέρνην, έσυλλήφΟη ύπό τού Αρ- 
ταςερ,ου, καί έμελλε νά 0«ν*τωθή. Αλλ’ ή μήτηρ του Παρύσατις, 
ζητησασα τήν χάριν αυτού, τόν έπεμψεν δπίσω είς τάς επαρχίας 
τής μικρας Ασίας, τών όποιων ηρχε καθ’ -όρισμόν τού πατρός του. 
Μόλις δέ οώον ίδών έαυτόν ό Κύρος, ήρχισε νά προπαρασκευάζη- 
ται μετά πάσης σπουόής πρός τήν έκτέλεσιν τών φιλοόόξων σκο
πών του, καί έμίοΟωσε δεκατρείς χιλιάδας Ελλήνων ύπό τήνδιοίκη- 
σιν τού Λακεδαιμονίου Κλ.εάρχου, δστις έξορισθείς από τήν πατρί
δα του, είχε καταφυγει εις τήν αυλήν τού Κύρου. Μετά τούτων δέ 
συν-ηνώθη καί μέγας αριθμό; Περσών έκ τών επαρχιών τάς όποιας 
ό Κύρος διώκει, καί έκ τών τού Τιοσαφέρνους τού όποιου πολλαί 
πόλεις είχον έπανασταττ,σει υπέρ αυτού. Καί οί μέν Ελληνες πλήν 
τού Κλεάρχου μή γνωρίζοντες τόν σκοπόν δι’ 8ν είχον μισΟωΟήύπό 
.ού Κύρου, προύχωρησαν μέχρι Ταρσού, άλλ’ ύποπτεύσαντες ότι

' Ξί«·,ι. Κΰ?. Λνίβ.
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ώδϊίγοΰντο κατά τοϋ βασιλέωςδεν ή^έλτιυαν νά ■:7ρ'5βοανπε^αιτ8ρω, 
χαΐ αεγα^οφώνως έχιίρυξαν δτι δεν έδέχδησαν διά τοΰτο νά ύτη;- 
ρετηαωσι τδν Κΰρον. Μόλις δέ κατώρθωσεν δ Κλέαρχος [Αετά πολ
λής έπιδεξιότϊΐτος και τέχν/,ς νά οβέση τίιν άναζέουσαν τοϋ ςα σ ιχ -  
σρ,οϋ φλόγα. Και κατ’ άρχάς [Αεν μετεχειρίοδγι την Ιπιρροίίν και 
τίιν δύναριίντου. Αλλ’ οϋ^έν χατορθων, και κινδυνεύσας νά λι6οβο- 
λτιθί [Αάλιστα, επανσεν έναντιούριενος εΐ; τους (ττρατιώτας, και έ- 
φάνη έζ εναντίας ου{Αφωνών [Αετ’ αυτών, προτιίΑ.ών τδ ττρδς αύτου; 
χρέος του άπό τίιν πρδς τον Κΰρον φιλίαν, καί ών έτοιριος νά τους 
δ ϊ̂ΐγήσν) οπού άν ηδελον, καί διά τ?,ς τοιαύτης διαγωγής κατέπαυ- 
σε τον βρασμόν, καί καθησύχασε τά πνεύματα προσωρινώς. Εκλε
χθείς δέ αύτός έστάλτι μετ’ άλλων άπό μέρους των πρός τον Κΰρον, 
δστις ειδοποιηθείς όπ’ αύτοϋ κρυφίως, άπήντησεν εις τάς έρωτησεις 
των δτι έστράτευε κατά τοΰ έχθροΰτου Αβροκόμου κατά τόν Ευ
φράτην, δώδεκα σταθμούς έκεΐθεν άπέχοντα. Καί οί μέν στρατιώ- 
ται, δτε τοΐς έδόθη ή άπάντησις αυτή, ένόησαν περί τίνος προΰ- 
κειτο' ούχ ηττον όμως άπεφάσισαν νά προχωρησωσι, καί ίζητησαν 
μόνον αύΕησιν του μισθοΰτων την όποιαν 6 Κύρος τοΐς ύπεσχεθη, 
προσφέρων άντί ένός Λαρειχοϋ ενα καί ημισυν κατά μήνα. _Λια νά 
κερδίστι δ’ ετι μάλλον την εύνοιάντων, μαθών δτι δύω Έλληνες 
στρατηγοί είχον λειττοταχτησει, ένώ ολοι ησαν βέβαιοι δτι 
ήθελε τους διώκει καί τούς συλλάβει, έκηρυ;εν δτι δεν θέλει 
νά κοατήση παρ’ αύτω οΰδένα παρά Οέλησίντου, καί διέταξε νά 
τοΐς άποπεμφθώσιν αΐ γυναίκες καί τά παιδία των, μείναντα είς τό 
στρατόπεδον. Διαγωγή δέ τοσοΰτον γενναία καί εμφρων τόν κατ- 
έστησεν άγαπ-/ιτότατον εις τούς στρατιώτας, καί τον συνηκολουθη- 
σαν ποοθυμότερον δσοι πρότερον ησαν έναντιοι εις την άναβασιν.

6  ^έ Κύρος προβαίνων μετά σπουδής, άπηντησεν είς την πεδιά
δα τής Βαβυλώνας τάφρον εχουσαν πέντε μέν όργυιώνπλάτος τριών 
δ’ όργυιών βάθος καί έκτεινομένην άπό τοΰ Ιιΰφράτου μέχρι τοΰ 
Μηδικού τείχους, την όποιαν ό Βασιλεύς άνώρυξε διά ν’ αναχαίτιση 
τοΰ Κύ̂ -ου τή'ν πρόοδον. Αλλά παρ’ αύτον τόν Εύφράτην ητο πά
ροδος στενή μεταξύ τοΰ ποταμοΰ καί τής τάφρου, ώς είκοσι πο- 
ύών το πλάτος, καί δι’ αυτής διέβη ό Κΰρος.

Λού: δέ τήν διοίκησιν τοΰ μέν Ελληνικού δεφιοΰ χερατος εις .ον 
λ ':·--/ ον , τοΰ δε αριστερού είς τόν «ένωνα, προέβαινεν έν παρα- 
"άξει καί παοεσκευασυ-ένο: εις μάχην, μέχρις δτου τέλος άπηντη- 
σεν είς Κούναξα, 2δ  περίπου'όίρας μακράν ττ,ς Βαβυλώνας, τόν 
ορατόν τοΰ άδελφοΰτου χινούμενον κατ αύτοϋ και συμποσουμενον 
είς έν έκατομαύριον καί διακοσίας χιλιάδας στρατιωτών έκτος 
χιλιάδων έπιλέκτων Ιππ«ον. Λναβάς δέ είς τόν ίππον ό Κύρος καί 
λαβών τό άκόντιον είς τάς χεΐρας, διέταττε μέν τους στρατιώτας



νί όπλισΟώβι κ*ι του; τ:αρέτχττ5ν εις [Λάχην, προέτρε« δέ καΐ 
τού; Κλλ-ηνας νά (χί;ν έκ τ̂λτιχθώοι,ν άπο τά ; κραυγά;^ των βαρβά
ρων* άλλ’ Ϋιττατηβτι ίΐς τούτο, διίτι οΐ έχθροι προύχωρουν όχι [λ& 
κραυγά; και άλ*λαγ[ί.ού;, άλλα σιω:;ώντες και βραδέως και εις α- 
ζ'.οθαύΐΛαατον τάξιν. ^

ίΐς άπειχον τρία ί  τέτσαρα (ττάδιαάπ άλληλων αΐ φάλαγγες, 
οί ίίλλίΐνες έπαιάνιααν και έκινγ|θγ;οανκατά τοΰ έχΟροΰ. Πλτ,αιάσαν- 
τες δ’ άνεβόησαν [Μεγαλοφώνως κρούοντες τάς ασπίδας ίΛε τά δόρα- 
τάτων, διά νά έξιππάσωσι τού έχθροϋ τούς'ίππους, και έπιπίπτον- 
τες ριέ όρ|ΛΤ,ν, έτρεψαν καί έδιωξαν τού; βαρβάρου; ολου; έκτος [/.ό
νον τού Τισσαφέρνου; ΐΑείναντο; ριετ’ δλίγο)ν τινων των περί αύτόν.

ό  δε Κ-ύρος άν και έ/αιρεν τίδ·/ι βλέπων νικώντας τούς Ελλτ,νας, 
και προσκυνούριενος βασιλεύς όπο των περί αύτον, άλλά  ̂ δεν έθεω- 
ρησεν ά κ ό ρ  την νίκην ώς ασφαλή, διότι είδεν ότι ό Αρταξέρξης 
έστρεφε το δεξιόν κέρας διά νά τον περικνκλώσνι, και σπεύσας κατ 
αύτού [ΐεΟ’ έζακοσίων Ιππέων, β όρώ τόν ανδρα » άνεχραζε, και έρ- 
ρίιρθη άκολουθοό[/.ενος ύπο [/.όνων των πρωτινών όπαδώντου, διότι 
τά  στρατεύ|/,ατά του είχον άπερισκέπτω; διασπαρή διό/κοντα τον 
εχθρόν. Μαχοριένων δέ τών δύω αδελφών κατ’ άλλήλων, και δι- 
ψώντος έκάστου διά τού άλλου το αισ.α, έφόνευσεν 6 Κύρος τον 
ίππον τού Αρταξέρξου ( * ) , δστις ά[/.έσως κατέπεσε [/ετα τού Ιπ- 
πέινς. 0  δ’ Αρταξέρξης έπήδησεν άαέσ&>; εις άλλον 'ίππον, άλλ 6 
Κύοος τώ  κατέφερε και δευτέραν πληγήν εις το στήθος, και ήτοι- 
[λάζετο νά κτυττηση και τρίτην, δτε ό Βασιλεύς έρρίφθη κατ αύτού 
καί τον έπλήγωσε ριέ το δόρυτου. 0  δέ Κύρος, όστις έφωρ[/.α ά- 
προφυλάκτιος, έπεσε, φονευθεϊς, (ός τινες διϊσχυρίζονται, άπό τήν 
πληγήν τήν όποιαν έπεφερεν εις αύτόν ό αδελφό; του, ώς δέ άλλοι 
λέγουσιν, άπότινα Κάρα, εί; τον όποιον ό Αρταξέρξης έδοσεν εκτο- 
τε το δικαίωρια νά φέρη χρυσούν άλέκτορα εις το άκ^ον τή ; λόγ- 
γηςτου, και νά προπορεύηται τού στρατεύ[Αατος. 01 δε πρώτιστοι 
τών φίλων καί συντραπέζων τού Κόρου, [ΐή θέλοντες νά έπιζήσω- 
σιν εις τον καλόν αρχηγόν των, έφονεύ^ησαν όλοι (Ααχόι/.ενοι περί 
το σώαάτου, καί άποδείξαντε; ούτως ότι ό Κύρος ήςευρε νά κρννη 
καί νά έκτΐ[Μά τού; πιστού; καί άξιους. Μόνος δ’ ό Αριαΐος, ό ύ
παρχος τού Κόρου και πιστότατος φίλος του, κατώρθωσε νά φυγή 
[Μετά τοΰ αριστερού κέρατος, ώς ήκουσε τού Κόρου τον θανατον.

ό  δ’ Αρταξέρξης, διατάξας νά κοπή ή κεφαλή καί ή δεξιά χειρ 
τού άδελφούτου, διώκων επιπίπτει εις το τού Κόρου στρατόπεοον. 
Καί ό (Μεν Αριαίος δεν είχε [Μείνει ούτε εϊς αυτό, άλλ’ ήξηκολοόθτ,σε 
φεόγων προς τόν τελευταΧον τού Κόρου σταθι/.όν, τεσσαρας ώρας 
σχεδόν [Μακράν τού [Μέρους έκείνου.

(·) Π)οντ. .\5ταξ.
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ό  δε Τι^σαφέρν^βς, άφ’ οΰ τϋ ιχέγιστον [ιέρος ττ;ς άρις-ερα; πτέ
ρυγάςτοϋ Ινικη6τι άπο τους Ελληνας, διοικουμένουςάττο τον έιχπειοον 
στραττ,γον ΕπιοΟέννιν τον Α[χφι^ολίτ·/)ν, έκιν/|6γ) κατ’ αυτών ριετά 
τού λο^ποϋ, καί τταρά τ·/ιν οχθγ;ν τοϋ ποταρ.οΰ διέβ·/ι {χετα'ύ των 
^ελταστών, οί όποιοι διέττητανδιά ν’ ά·ρή!7ωσιν έ̂ λευΟέραν τχν δίο- 
ύον εις τους Πέρτας, καί τούς τ;νώχλ·ί;σαν διαβαίνοντας, χωρίς εκεί
νοι νά τολ(./.ΐ·3ωσι νά βλάψωσιν αυτούς. Προύχώργισε δ’ ό Τιτσα- 
φέρνιΐς χωρίς ν’ άντιπαραταχθί, διάτι εβλεπενοτι ίσαν ισχυρότεροι 
του, καί τ,λΟεν είς του Κύρου τό στρατόπεδον, το όποΐον δ Βασι
λεύς έλεν;λάτει, χω^ίς δ̂ /,ως νά δυνγϊΟη νά κυριεύσ  ̂ το ρ.έρος το ό
ποιον έφρούρουν οί Ελλνινες, καί νά λαφυραγωγ^σ·/] καί τούτους.

Εν τούτοις δέ οί [ΐέν Ελλκ;νες άφ’ ένος, καί άφ’ έτέρου ό Αρτα- 
ξέρξτ,ς, άγνοοΰντες άρΐ-φότεροι τά εις τά λοιπά ριέρτι τοϋ πεδίου τ ίς  
ρ-άχϊϊς συ}Αβαίνοντα, ένάιΛίζον έκαστος δτι είχε νικήσει· οί ρ.έν διότι 
έδίωκον τον εχθρόν, δ δέ διότι είχε φονεύσει τον αδελφόν του, καί 
έλεηλάτει το στρατόπεδον. Αλλ ώς έ|χαθεν δ |χέν Βασιλεύς παρά 
τοϋ Τισσαφέρνους δτι οί Ελλ·ί;νες είχον νικ'όσει τό αριστερόν κεράς 
του καί τό έδίωκον, οί δέ Ελλνινες δτι δ Βασιλεύς εΐχε προβϊί (χέ - 
χρι τοϋ στρατοπέδου, ευθύς δ {χέν συλλέξας τά στρατεύματα του 
παρετάχΟϊΐ, ό δέ Κλέαρχος άφ·ησας τ·/;ν δίω^ιν παρεσκευάσθνι καί 
αυτός ώς εις μάχνιν.

Τά δύω λοιπόν στρατεύματα έπλνισίασαν προς άλλν)λα, καί με
τά τινα κινήματα άμφοτέρων των μερών προς κατάλ·/ιψιν τής κα- 
ταλλν,λοτέρας Οέσεως, -/) μάχη συνεκροτ·/ιθ·η, καί οί Ελληνες νικη- 
σαντες τούς βαρβάρους έκ πρώτη; προσβολής, τούς κατεδίωζαν 
μακράν μέχρι τίνος λόφου, δπου οί εχθροί -ήθελησαν ν’ άντιπαοα- 
ταχθώσι πάλιν, αλλά φοβηθέντες νέαν καταστροφήν διεσκορπίσθη- 
σαν καί εφυγον άλλοι άλλοθεν.

Επελθούσης δέ τής νυκτός οί Ελληνες κατέθεσαν τά δπλα διά ν’ 
άναπαυΟώσι, θαυμάζοντες βτι ούτε ό Κύρος, ούτε ούδείς των περί 
αυτόν έφαίνετο, καί φανταζόμενοι οτι ή έδίωκον ακόμη τον εχ 
θρόν, ή κατελάμβανον άναγκαίαν τινά θέσιν, διότι ήγνόουν τόν Οά- 
νατόντου καί την ·ήτταν τής άριστερας πτέρυγος. Απεφάσισαν ε
πομένως νά έπιστρέψωσιν είς τό στρατόπεδον, άλλ’ έκεΐ εϋρόντες 
τό μέγιστον μέρος της άποσκευήςτων άφαιρεθέν, ολαςδέτάςτροφάς 
διαρπασθείσας, καί μετ’αυτών τετρακοοίας σιτα·^ωγούς καί οίναγω- 
γού; άμάξας, τάς οποίας ό Κύρος είχε λάβει μεθ έα'υτοϋεϊςτό ς·ρα- 
τόπεδον διά μόνων τών Ελλήνων την έν περιπτώσειένδείας,
όιενυκτέρευσαν τέλος εις τό στρατόπεδον άσιτοι οί περισσότεροι, 
καί νομίζοντες πάντοτε τόν Κϋρον θριαμβεύοντα. Αλλά μαθόντες 
τον θάνατόντου, επεμψαν προς τόν Αριαΐον νά τώ  προσφέοωσι τό 
στέμμα τοϋ Κύρου. ϊυγχρόίως δέ καί ό Βασιλεύς θεωρών εαυτόν ώς
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ν·.;47,-:ήν, επψψε προτείνων αύτοΐ; νά παραδώσω^τι τά όπλα, καί 
έλθόντες είί τάς θύραςτου νά περιαείνωσι τ/,ν άπόφασίν το' ,̂ διότι 
δντες εί; το [/.έσον τη ; χώρας τοο, καΐ εντός ποταμών «διαβάτων, 
καί περιχοκλούριενοι από πλήθος εχθρών, όιστε ονδέ νά τους ^ονεό- 
τωσιν ήθελον άρκέσει άν τους είχον εις τήν έζουσίαντων, ησαν ά- 
ναγκαίωςύπό τήν δόνα^/.ίντου, καί έπρεπε νά ύποκΰψωσινείςαυττιν.

Διασκέψεως δέ γενοαένης περί τής παραδοχής των προτάσεων, 
δ Βοιωτός Πρόξενος ήρώτητε πώς ζτ,τζί ό Βασιλεύς τά δπλατων; 
άν υ,έν ώς νικητής, διά τί τά ζητεί και δεν έρχεται νά τά λάβ·^; 
άν δέ φιλ>ικώς, τί τοίς έδιδεν άντ αυτών; Με τούτον δέ συνειρώνη- 
σε καί Ξενοοών ό Αθηναίος, είπών ότι εις τους Ελληνας δέν έριενον 
πλέον εΐαή τά δπλα καί ή άρετή τηιν, καί ότι δέν σ-υγκατένευον νά 
παραδώσοισιν άριφότερα εις τον Βασιλέα. 0  δέ Κλέαρχος εΐπεν ά- 
κό;εη ότι αν ό Βασιλεύς θέλει νά είναι φίλος των, [λέ τά δπλα των 
δύνανται νά εΐναι ώφελιριώτεροι φίλοι παρά άφ’ ου τά παραδώσω- 
σιν αν δέ θέλφ νά πολεριήστ), θέλουν πολεαήσει καλήτερα έχοντες 
τά δπλα, παρά άφ’ ου τά παραδώσωσιν. Αλλοι δέ τινες ώριίλησαν 
ριαλακώτερα, λέγοντες δτι ώς υπηρέτησαν τον Κόρον πιστώς, ήθε
λαν ύπηρετήσει πιστώς καί τον Αρταξέρςην άν ήθελε να τους προσ- 
λάβη εις τον στρατόν του, καί άν ήθελε νά τους στείλή νά πολεριή- 
σουν εις Αίγυπτον. Τέλος δέ συνεφωνήθη δτι έν δσω ριέν έριενον 
ήΟελον είσθαι υπό σπονδάς, παν δέ κίνηριά των ήθελε θεωρηθή ώς 
κήρυζις πολέαου’ ώστε διά τής συνθήκης ταύτης οί Ελληνες άπέ- 
φευγον ν άττοκριθώσιν δριστικώς, καί Ικέρδιζον καιρόν κρ'/πτοντες 
τούς σκοπούς των.

Ενώ δέ ταότα διεπραγριατεύοντο, ήλΟεν ή άπάντησις τοΰ Αρι- 
αίου λέγοντας, δτι ύπάρχουν Πέρσαι καλήτεροί του, οΤτινες δέν 
ήθελον άνεχθή νά τόν ΐδώσι βασιλεύοντα, καί δτι άν ήθελον νά ά- 
ναχωρήσωσι ριαζήτου οί Ελληνες, έπρεπε νά ελθωσιν άριέσως διά 
νυκτός, είδεμή δτι αυτός ήθελεν άπέλθει τόπρω ί Τοϋτο δ’ Ιπραξαν 
δλο'. εκτός ριόνου τοΰ Θρακός Μιλτοκύθου, οστις ηύτουιόλησε πρό; 
τόν Βασιλέα |Λε τριακοσίους πεζούς καί τεσσαράκοντα ίππεϊς. Οί δέ 
λοιποί όλοι μετά τοΰ στρατεύματος του Αριαίου άνεχώρησαν άμα 
άνατέλλοντος τοό ήλιου, καί έςηκολούθησαν τόν δρόμοντοιν μέχρι 
τής εσπέρας, οτε άνεκάλυψαν έκ τών πλησιεστέρων χωρίων, δτι 
έδιώκοντο άπό τά Περσικά στρατεύματα.

Καί δ μέν διοικών τό έλληνικόν στράτευμα Κλέαρχος διέταξε 
στάσιν, και παρεταττετο εις μάχην, ό  δέ βασιλεύς τής Περσίας, 
δειλιάσας έπεμψε κήρυκας νά προτείνη εις τούς Ελληνα; όχι όττο- 
ταγην άλλα σπονδας. ΜαΟων δέ ό Κλέαρχος τήν άφιξίν των, τοΐς 
εμηνυσε νά περιμείνωσι μέχρι; δτου εΰκαιρήσ^ νά τούς δεχθή, πα- 
ραταςας όε τό στράτευμα εις πυκνήν φάλαγγα, καί παραλαβών
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του; ώοαιοτάτου; και εύοπλοτάτουςτών στρατιωτών διά νά Ικίτλν 
ξ-(ΐ του; Πέρσα;, τ,λθε, καΐ άκούσα; τά προτειν^ικενα, άπιίνττσεν, ' 
οτι πρώτον έπρεπε νά δοθ'̂  οί στρατιώταί του δεν
προεγευ|ν.άτισαν, ούδ’ άκούουσι προτάσεις περί σπονδών άν δεν το'ι; 
δοθώσι τροφαί. Λπελθόντε; δέ οί κ·^υκες ρλέ τάς αποκρίσεις ταύ- 
τας, έπέστρεψαν ά(χέσω; προ; τού; Ελλνινας πάλιν, και τούτο ά- 
πεδείκνυεν, δτι ό Βασιλεύ; ?ι δστι; τον άντεπροσοίπευε, δεν ίτο  
(χακράν. Είπον δέ, δτι εΤχον διαταγτν νά όδ·/ιγτισωσι τού; Ελλπνα; 
εί; χωρία δπου·0θελον ευρει αφθονίαν τροφών, καί τού; ώδτ,γνισαν 
άληθώ; εί; αύτά.

Μετά τρεΐ; δέ ·Λ[χέρα; ίλΟεν 6 ϊισσαοέρνΛ;, καί τοΊ; άντόγγει- 
λεν δτι έ[χεσίτευσεν ύπέρ αυτών προ; τύν Βασιλέα, τού; •/ιρώτησε δέ 
άπδ |χέρου; τού Αρταξέρζου διατί έξεστράτευσαν κατ αυτού. Πρύ; 
ταύτα δ’ άπιίντγισεν ό Κλέαρχο; άπολογούριενος ύπέρ έαυτοΰ καί 
τών Ελλτίνων, δτι έκινγ,θτισαν εί; τον πόλεριον τούτον χωρΙ; νά 
γνωρίζωσιν δτι κινούνται κατά τού Βασιλέω;, και δτι |χγ, έχοντε; 
ούδειχίαν αιτίαν κατ’ αυτού καί τϋ ; χώρα; του, δέν -ήθελον ποσώ; 
βλάψε; τον Βασιλέα τών Περσών, άν τοΐ; έπέτρεπε νά έπις·ρέψωσιν 
ανενόχλητοι. 0  δέ Τισσαφέρνη; έπανελθων προ; αύτου; [χετα τρε";; 
■5)ΐχέρα; πάλιν, τοΐ; είπεν δτι Ιχουσι την αδειαν τού Βασιλεω; να 
έπανέλθωσι σώοι εί; τγν πατρίδατων, δτι δέ θέλουσι τοΐ; προ[//Λ- 
Οευθτί καί δλα τ’ αναγκαία εί; την πορείαν των, και δτ; διά νά 
τού; έςασφαλίστ) έτι ρι&λλον, γΟελε τούς συνοδεύσει 6 ίδιο;. Αλλ 
ό δόλιο; σατράτΓ/;; έβουλεύετο προδοσίαν" διότι ένώ τά βαρβαρικα 
στρατεύ|χατα στρατοπεδεύοντα πάντοτε |χίαν ώραν [χακράν τών 
Ελληνικών, έδιδον υποψίας εί; αύτά καί ανησυχία;, ά[χα Ιφθασαν 
εί; τά ; δχθα; τού Ζαβάτου ποταιχοΰ, ό Τισσαφέρνη; έπροφασισΟη, 
δτι τινέ; τών Ελλήνων αρχηγών έσπειρον διχονοίαςφ.εταξύ τών δύω 
στρατευιχάτων, καί έζήτησε νά έλθωοι την επαύριον είς την σκηνήν 
του δλοι βί στρατηγοί καί δλοι οί λοχαγοί διά να δείζη του; υπό
πτους. Ενδού; δέ κατά δυστυχίαν 6 Κλέαρχο; καί πείσα; καί τού; 
λοιπούς, έπορεύθη «ϋτύ; |χετά τών συστρατήγων ΙΜένωνο;, Προξέ
νου, Αγίου καί Σωκράτου; καί {χετά είκοσι λοχαγών είς την σκηνήν 
τού Σατράπου, δπου άιχα φΟάσαντε; αύτοί ;χεν έδεσρ.£υθησαν και 
έστάλησαν εί; τον Αρταξέρήην δστι; τού; άπεκεφαλισεν, οί δε λο
χαγοί καί δσοι συ<;·ρατιώται εΰρέΟησαν έκτο; τού στρατοπέδου 
κατεσφάγτ,σαν έν τώ ά[χα.

Μαθόντε; δέ ταύτα οί Ελληνες κατέστησαν είς ά^χηχανιαν {χεγί- 
στην, διότι ένώ άκό|χη εύρίσκοντο εί; τού Βασιλέω; τά; δυρας, και 
περιεκυκλούντο άπδ άδιαβάτου; ποταρ.ού; καί έθνη έχθρά, και 
άπείχον πλέον ή μύρια στάδια τής Ελλάδος, συγχρόνως Ιστερούντο 
καί οδηγού καί τροφώνβιαί ίππων, καί ήσαν προο£δθ|χενοι καί άπο
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του; βυναναβάντα; βαρβάρους. Ταϋτα δ·.ανο_ού(Λενοι_ κατελτιφθΐσχν 
άπο άτχλττισίαν και λύτην, ώοτε ούΧε τροφήν, ούδε άνάπαυσιν ή- 
9ελον τλέον νά λάβωσιν. Αλλά βλέτων τίιν κίνδυνον εις τον δτοϊον 
έςετίθεντο, ένεψύχωσεν αυτούς διά λόγων ενθαρρυντικών και διά 
προτροπών φρονί;Λων ό νέος Ξενοφών, Αθηναίος συνοδεύσας τον Πρό
ξενον ώς εθελοντής, δοξασθείς όέ [ .̂ετά ταϋτα ώς εϊς τών χαριε- 
στέρων Ιστορικών της Ελλάδος, κάι συγγραψας προς το"ίς αλλοις 
αυτήν ταύτην τοϋ Κύρου τήν άνάβασιν εις τήν όποιαν ή ιρρόνησι; 
και ή ανδρεία του έσωσε τούς συριπατριώταςτου. ΕλΟών λοιπον ου- 
τος περί το ρί.εσονύκτιον πρός τινας τών Ελλήνων λοχ_αγών ,̂ τοΐς 
παοέσττ,σεν ότι δεν εαενε καιρός πρύς χρονοτριβήν, δτι δ επρεπε 
νά σπεύσωσιν άριέσως νά προλάβωσιτους κακούς σκοπούς τοϋ έχ- 
Οροϋ, διότι άν καί [Αικρος δ άριθικόςτων, άλλα και σωιχατα και 
ψυχάς ειχον καλητέρας άπο τούς βαρβάρους προς τύν αγώνα, ά- 
γωνοθέτας δέ τούς θεούς. Τούς προέτρεψε δέ νά διορίσωσιν ά[Αεσως 
στρατηγούς, διότι χωρίς αρχηγών στρατός δέν σώζεται. Εποικένως 
συνεκλήθη συριβούλιον εις το όποΤον εκατόν άξιο>[Αατικοι παρευρέ- 
Οησαν, ό δέ Ξενοφών προσκληθείς νά ό[Αΐλήση έξέθεσε πλατυτερον 
τούς λόγους του, και διά προτροπής του έξελέχθησαν στρατηγοί αν
τί ριέν τοϋ Κλεάρχου 6 Τι-υασίων, άντί δέ τοϋ ϊωκράτους ό Ξανθο- 
κλής, ό Κλεάνωρ άντί τοϋ Αγίου, δ Φιλήσιος άντί τοϋ Μένωνος, καΐ 
ό Ξενοφών άντί τοϋ Προξένου.

Α;Αα δ’ ήρχιτε νά χαράζ·ρ συναθροίσαντες το στράτευ[Αα οί αρ
χηγοί ένεθάρρυναν αύτο διά τών λόγων των, καί μ,εταςύ τών άλ
λων δηιιηγορήσας δ Ξενοφών « Γνωρίζετε, τοΐς είπε, τών βαρβά- 
»3ων τήν προδοσίαν, καί τ ι  πρέπει νά προσδοκάτε άν ήθέλετε π «- 
ηραδοθή εις αυτούς, ενώ πολεαοϋντες έχετε άκόυ.η σωτήριας ελπίδα, 
))^ιότι πρώτοι αυτοί έπιώρκησαν, σεις δ’ ένεριείνατε εις τούς όρκους 
τ>σας, καί έχετε συ|Ααά/ους τούς θεο-ύς, οϊτινες ταχέως ταπεινοϋσι 
»[Αέν τούς ριεγάλους, σώζουσι δέ τούς [;.ικρούς. Επειτα δε δέν θά 
»καταιτ/ύνητε τούς προγόνους σας, οΤτινες νικήσαντες τούς άναριθ- 
«υ.ήτους τοϋ Ξέρξου στρατούς, κατέστησαν τήν ελευθερίαν τών 
«έλληνίδων πόλεων, ώστε σή[Αερον τούς θεούς υ.όνους, κάνενα δε 
«δεσπότην δέν προσκυνεΐτε. Ουδέ πρέπει νά φοβηθήτε σείς εκείνους 
Βτούς δποίους προ ολίγων ήαερών άκόωη ένικήσατε όντας πολλα- 
«πλαοίους, άλλα νικήσατε άν θέλητε νά σωθήτε. Διά νά εϊ[χ.εθα δ 
βέλεύθεροι εϊς τά κινήαατά|αας, φρονώ καλόν ν άφήσω(Αεν ολα τα 
«περιττά σκεύη ωας, νά καύσωριεν τάς σκηνάςρ,ας και νά λαβω[Αεν 
-’υ.εθ’ ήαών τ ’ απολύτως άναγκαΐα αόνα. » Προς ταϋτα δ έπευφή- 
[Αησαν ο’ι στρατιώται όλοι ύψοισαντες τάς χεΐραςτων, και ερριγαν 
έν τώ άιχα εις τάς φλόγας τάς σκηνάς καί τήν αποσκευήν των. Οι



εχοντ«? Χε ιτεριττά σκεύτι έ^ιδον έξ αύτών εις τους ττερο'ψίνους^ 
κα'ί εκαιον τά λοιπά.

ϋΧτίγοϋντε; δε 6 μεν Λακεδαιμόνιος στρατηγός Χειρίσοφος την 
έμπροσόοφυλαχην, ό δ̂  Ξενοφών την όπισΟοφυλακην μετά τοΰ Τι- 
μασίωνος, διεύίννον τήν πορείαντων πρός τάς πηγάς τών μεγάλων 
ποταμών, διά νά τους διαβώσιν οπού η,σαν βατοί. Αλλά μόλις ο
λίγον προέβησαν, και τους εφθασεν σώμα τοξοτών καΐ σφενδο- 
νητών Περσών υπό την οδηγίαν τοΰ προδόντος αυτούς Μιθριβάτου, 
καί παρενοχλοϋν τά όπίσθιάτων έπλήγωσε τινά; αυτών βαρέως 
ώπλισμένους, διότι δεν είχον ίτττικόν νά ύπερασπισθγ, την πορείαν 
των. Επομόνω; διά νά προλάβφ άλλας τοιαύτας έπιδρομάς, ό Ξε
νοφών εδοσε σφενδόνας είς διΛκοσίους ακόμη Ροδίους, καΐ πεντη- 
κοντα ίππους είς πεξούς στρατιώτας, καί όταν ό Μι6ριδάτης έπέ- 
στρεψε μέ μεγαλνίτερον σώμα, έδιώχΟη μέ ζημίαν, καί οί Ελληνες 
προέβησαν άσφαλώς μέχρι τής Λαρίσσ/ις, έρημη; πόλεως κειμένης 
παρά τον ποταμόν Τίγριν. Εκε·ί6ΐεν δ’ έπορεόΟησαν είς άλλην έρημον 
πόλιν, καλουμένην Μέσπιλα, καί τέσσαρας περίπου ό>ρας μακράν 
αυτής έφάνη δ Τισσαφέρνης μίΟ’ δλου τοΰ στρατεύματος, άλλα με
τά τινας άκροβολισμούς ήναγκάσΟη νά όπισΟοδρομήστ). Προβάντες 
δέ οί Ελληνες περιεκυκλώθησαν άπό τούς βαρβάρους έντός θέσεων 
ορεινών, άλλα καταλαβόντες οί ίδιοι τάς κορυφάς, έδιωξαν αυτούς 
καί διέβησαν άκωλύτως είς τήν άπέναντι πεδιάδα. Αλλ’ ένταΰθα 
εϋρέθησαν είς θέσιν οΟχ ήττον δεινήν, διότι άφ’ ένός μέν άπεκλείον- 
το άπό τον Τίγριν, άφ’ έτερου δέ άπό ΰπερυψηλα καί δυσυπέοβατα 
δρη, κατοικούμενα ύπό τών Καρδούχων, λαού πολεμικού, οτι; δεν 
ύπετάσσετο είς τον Βασιλέα, καί είχε καταστρέψει είς τά στενά του 
στράτευμα όλόκληρον έκατόν καί είκοσι χιλιάδων Περσών. Αλλ’ 
επειδή άφ ένός μέν δεν είγον πλοία διά νά διαβώσι τον ποταμόν, 
άφ ετέρου δέ διελΟόντε; τά  όρη ήρχοντο είς τάς ευφόρους πεδιάδας 
τής Αρμενίας, δθεν έδύναντο ευκόλως νά μεταβώσιν δπου ήθελον, 
έπροτίμησαν νά διαβώσι δι’ αύτών. Καί κατ’ άρχάς μέν άνέβησαν 
τά όρη καλυπτόμενοι άπό τής νυκτός τό σκότος, ώς δ’ ήρ^ισαν νά 
τά καταβαίνωσι, καί έπήλθεν ήμερα, οί Καρδοϋχοι εύΟύς έκινήθη- 
σαν κατ αύτών άλλά μή δντες προπαρεσκευασμένοι όίστε νά συσ- 
σωματωΟώσι, περιωρίσΟησαν είς τό νά τούς παρενοχλώσιν είς τά 
δύσβατα στενά των, πληγώνοντές τους μέ δόρατα καί μεγάλους λί
θους. Καί μ δλον ότι πολλούς στρατιώτας δέν άπώλεσαν οί Ελλη
νες, άλλά καταπολε(Λούμενοι άπό χειμώνα καί στέρησιν τών επι
τηδείων, όδεύοντε; δ’ επτά ήμ.έρας άδιακόπως μεταξύ τών εχθρών 
των, καί οντες πάντοτε ήναγκασμένοι ν’ άνοίγωσι διά τού ξίφους 
τον όρόμ.οντιον, ύπέφερον εις τήν δίοδον ταύτην τών όρέων περισ
σότερον άφ δ,τι εΐ/ον ποτή υποφέρει ώ ; τότε.
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Κατα ήε ταξ ύττωρειας άιοτνττιβαν άλί,ο ΐίώλυ|Αα, τον Τ7θτα|Αον 
Κεντίίττιν, δύω ολέθρων (*) έχοντα ·:τλάτοί, καί διαιροΰντα τών 
Καρδούχων τ/.ν χώραν «πδ τίιν Αρριενίαν. Τούτον δ’ έπιχεφησαν- 
τ ε ' απαξ ττν διάβασιν, άζέτυχον διά τε τδ βάθος τών όΰάτων κ«1 
διά τήν ά-ντίςχαΐΊ τών εχθρών εύρόντες δαως την έταύριον πύρον 
εύκολωτερον διέβηταν τέλος και έ^Οασαν εις την άτέναντι όχθην.

ϊτερβάντες δ’ αύτδν τροέβαινον δ ιά τής Λρ-εενίας άκωλύτως, 
και διαβάντες άνω τών ττςγών τού Τίγριδος, έφθασαν εις τον [χι- 
κρδν τοταριδν Τηλεβύαν, τον όρίζοντα την δυτικήν Αρμενίαν, διοι- 
κουμένην ϋ“ 0 του Τηριβαζου, φίλου τοΰ Βασιλέως, καί Ιχοντος 
τήν ένοχον τιμήν ν’ άναβιβάζφ τον βασιλέα είς τον'ίτ:πον δταν 
παρευρίσκετο είς την αϋλην. Επειδή δ οδτος έπρότεινε ν’ άφηττι 
το στράτευμα να διέλθτι, και νά τώ προμ.γ,Οεύσ'̂  δλας τάς αναγ
καίας τροφάς, αϋτδ όέ ν άπέχγ; τοΰ νά καίη τάς οικίας, ή πρότα- 
σις έγένετο δεκτή καί έπεκυρώθη διά σπονδών. Αλλ’ ό Τηρίβαζος 
παρακολουθών μέ ολην ττ,·} δύναμίν του τους Ελληνας, έμελέτα νά 
επιπεση έπ αυτών αίφνιδίως, καθ 8ν καιρόν χαταλαβοϋσα αϋτους 
υπερβολική χιών είς τδ στρατόττεδόν των, τοίς έδυσκόλευε τήν 
δίοδον των στενών, οθεν ήσαν υπόχρεοι νά διέλθωσι. Πληροφορη- 
θέντες δ’ αυτοί τοΰτο άπδ δραπέτην αιχμάλωτον, τδν προκατέλα- 
βον, καί διωξαντες τά στρατεύαατά του, έκυρίευσαν τήν Οέσιν ταύ- 
την. Μετά τινων δέ ήμερων οδοιπορίαν διά τής ερήμου, διέβησαν 
τδν Ευφράτην κατά τάς πηγάς του, βρέχόμενοι μέχρι τής ζώνης 
μόνον.

Βαδίζοντες δέ διά τής χιόνος, ή^ωχλήθησαν άπδ άνεμον βορραν 
κατάψυχρον καί παγόνοντα τούς ανθρώπους. Θυσιάσαντες δέ είς αΰ- 
τδν^διά να τδν πραυνωσι, προύχώρησαν δι’δλης τής ημέρας είς χιό- 
να εχουοαν όργυιδς βάθος, ώστε καί τών ύποζυγίων καί τών αν
δραπόδων πολλά έχάθησαν, καί τών στατιωτών ώς τριάκι 
διενυκτέρευσαν χαίοντες πυρ, διότι ξύλα είχον πολλά άπδ 
Εντεύθεν δέ τήν έπιοΰσαν ημέραν ολην έπορεύοντο διά /ιόνος, καί 
πολλοί τών ανθρώπων διά τήν μακράν ντ,στείαν βουλιμιώντες έπι
πταν έςησθενημένοι και λειποΟυμοϋντες κατά -ρ,; καί μόλις όταν 
έτρωγόν τι άνίσταντο καί έβάδιζον.

 ̂ Μετά έπταήμερον δ’ όδοιπορίαν διά τής Αρμενίας έφΟασαν εί; 
τδν Φάσιν ποταμδν, πλεθριαΐον τδ πλάτος. Μετά δύω δέ ήαέρας 
άπτ,ντησαν τούς Φασιανούς, τούς Χάλυβας καί τού; Ταόχους, κα- 
ταλαβόντας τά στενά των όρεων, διά νά έμποδίσωσι τήν "διάβασίν 
των είς τήν πεδιάδα. Αλλ ό Ξενοφών παρατήρησα; οτι μόνον τήν 
τυνήθη όδον έφύλαττον, επεμψε σώμα στρατιωτών νά καταλάβη

ως τριάκοντα, και



τά υψη διά ν^χτο;, καΐ τοιο-Λοτρόπω; ό εχθρό; έδιώχθ·/; έκεΐθιν  ̂
και ό δρόμ,ος ήνοίχθ·/ι. Μετά είκοσιπέντε δ’ ά κ ό ρ  ήαερων όδοιττο- ι 
ρίαν διά πολερ.ία; χώρας έφθκσαν εΐ; ύψηλότατον δρο;, Θ-ήχην δ- 
νομαζόαενον. ίί; δ’ οΐ «ρώτοι άνέβ·/ισαν εΐ; τοΰ δρου; ττ,ν κορυρην, 
ειδον ύπδ του; πόδαςτων έκτεινομένην ττ.ν'θά^ασβαν, και τόση 
κραυγή διηγέρθη, ώστε 6 ϊενοφών νομίσα;, δτι ή εμπροσθοφυλακή 
προσεβάλλετο, έοπευσε προς βοήθειαν τη ; με μεγάλην ταχύτητα. 
Αλλ’ άυια έπλησίασεν, ήκουσεν όλου; βοώντα;, βθάλασσα! θάλασ
σα! ο, και »*νταχόθεν ετρεχον οί στρατιώται, καΐ φθάνοντε; εί; 
τήν κοουρήν, εκλαιον, κα'ι ένηγκαλίζοντο του; στρατΛγοί·; και τού;
λοχαγού; των, και αυτόκλητοι έπεοώρευσαν λίθου;, και έπ αυτών
ύψωσαν τρόπαιον έκ τεθλασμένων ασπίδων καί άλλων οπλών.

Διαβάντε; δ’ έπί τέσσαρα; ήμερα; ύπόσπονδοι τών Μακρόνων 
τήν χώραν, έ^θασαν τέλος εί; τή ; Κολχίδο; τά δρη, είς_§ν των 
οποίων ύψηλότερον μεν των λοιπών, προσβατον δέ, ειχον ήδη πα- 
ραταχθή οί Κολχοί. Και πρώτον μεν οί Ελληνες άντιπαρεταξαν φά
λαγγα εί; αυτού;, έπειτα δμω; διά το ανώμαλον και στενόν τοϋ 
χωρίου ήναγκάσθησαν νά προχωρώσιν εις αύτοκατά λόχου; όρθιους. 
Μ’ δλον τούτο όρμήσαντε; άφόβως καί κατά τοϋ τελευταίου τουτου 
έχθροϋ δστι; εμπόδιζε τήν πρόοδόν των, τον έδιωξαν, καί άναβάν- 
τ ε ; τύ όρο; έστρατοπέδευσαν εί; κώμ.α; πλούσιας. Αλλα μετα,υ 
άλλων έΟαύμασαν ίδίω; τά σμήνη τών μελισσών, τών όποιων ευρον 
πλήθος άναρίθμητον. Αλλ’ όσοι τών στρατιωτών έφαγον το κηρίον 
αύ-ών κατελααβάνοντο άπό εμετόν και δυσεντερίαν, και οί μέν 
υγιέστεροι έφαίνοντο ώς μεθύο7τες, οΐ ·δέ λοιποί ήσαν άφρονες η 
ήυ-ίθανεΐς. Εκειντο δέ τόσοι πολλοί καταγής, ώς νά είχε -ζίνει τροτ^ 
τοϋ στρατεύυ-ατος, καί ή άθυμίατων ητο μεγίστη. Αλλ ούδίΐς^μεν 
άπέθανεν, ή'δ’ ασθένεια έπαυσε τήν έπαύριον, καθ ήν ώραν ειχεν 
αρχίσει, καί αετάτρεϊςή τέσσαρας ημέρας οί στρατιώται άνίσταντο, 
άλλ’ ώς άνθρωποι προ ολίγου λαβόντες δραστή,ριον φαρμακα.

5Ιετά δύω δέ ήαέρας το στράτευμα εφθασεν εϊ; Τραπε,οϋντα, 
Ελληνικήν αποικίαν τών ίινωπέων παρά τύν Εύςεινον ΙΙόντο. κατα 
τήν χώραν ττ,ς Κολχίδος. Ενταύθα δέ μείναντες τριάκοντα -,μέρα; 
έστράτοπεδευιιένοι, έθυσαν ώς θεία άρω·^ άπαλλαγέντες έκ μεγά
λων κινδύνων’είς τύν Δία τον ϊωτήρα καί τον Ηρακλήν, καιευχη- 
θέντεςείςτού; άλλους θεούς, έπανηγύρισαν μετά μεγάλης χαρά; και 
άνώνα γυανικον δρόμου, ιπποδρομίου, πάλης, πυγμής '*» 
κ ατίου. Εκέίθεν δέ πέμψαντε; τύν Χειρίσοφον εις την Ελλ^α  ύια 
νά τοΐς φέρη πλοία, έξηκολούθησαν άλλοτε μεν φιλικώ;, «λ/οτε ύε 
διά τη ; βία; τών όπλων, τήν πορείαν των μέχρι τών Κωτυορων, 
άλλη; Ελληνική; πόλεω; τών Σινιοπέων, καί ένταύΟα δ _αΐνοφων 
ουνέλαβε τήν ιδέαν νά κατοικίσ-ρ πόλιν, καί νά πρόσθεση ουτω νεαν
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χώραν είς τ/;ν Ελλάδα καί νέαν δύνααιν. Κα*. τινέ? [Λεν έττ/ίνε̂ αν 
τον σκοΐϊόντοο' άλλ οΐ τ:λεΐ5το( έ77ε1)ο(Λονν να έττ'.στρεψοισιν ε'.ς 
την ίλλάδα, και τ:είΟοντε; του; έντοττίου; οτι ριένοντε; οΐ Ελλη
νες -̂ Οελον υττοδουλώσε·. την χώραν των, τί>ν ήνάγκασαν νά ίταραι- 
τηδή ττ,ς έττιχειρητεως, καΐ κατώρθωίαν ώ ττε αύτοί οί εγχώριοι 
νά έ'ηΟυΐΛώσι'τήν άναχώ^ησιν τοΰ Ελληνικού υτρατεύ^ιατος, και 
νά τ ο  γορηγητωσι καί τ  αναγκαία ττλοΐα.

ο ι δ’ Ελληνες έτειδη είχον ηδη Ικανά τλοΐα, άναβάντες εττλεον 
ήαέραν καί νύκτα γ.έ καλόν άνεαον, καί την έτταύριον ΙφΟαταν είς 
ίΐ'ινώπην, δπου άτιηντηταν τδν Χειρίσοφον Ιττιστρέψαντα με τριη- 
ρεις, καί μή φέροντα μεν χρηαατα ώς έττροσόόκουν, λεγοντα δεμδ- 
νον οτι δ'ναύαρ/ος των Λακεδαιμονίωνηόελε τοΐς χορηγήσει μισθόν 
άαα έςέλΟωσι τοΰ Εύξείνου Πόντου. Αλλ’ αύτοί μη Θέλοντες νά 
έπιττρέψωσιν εις τήν πατρίδα των μ  ̂ τας χεΤρας κενας, έπι&υμουν- 
τ ε ; δε νά κερδίσωσι πρότερόν τι διά τίνος κατορθώματος, άπεφά- 
δίσαν νά έκλέςωτιν ενα μόνον στρατηγόν, καί τραπέντες προς τον 
ΐενοιρώντα, προσεπάθουν νά τον πεισωσι να δεχΟη την άρχην* άλλ 
ό Ξενοφών μετριοφρόνως άποποιηθείς την τιμήν ταύτην, τούς πα- 
ρεκίνησε νά έκλέζωσι πάλιν τόνΧειρισοφον, διότι κατα τ * ί  μεταςυ 
Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων συνθηκας μετά την άλωσιν των Α
θηνών, οί Αθηνα̂ ίοι έχρεώστουν νά έπωνται είς τον πόλεμον εις 
τούς Λακεδαιμονίους. Λεν διηρκεοεν δμως ύπερ τάς η έπτά ημέ
ρας ή στρατηγία αύτοΰ, διότι φθάσαντες είς την ΙΙράκλειαν, αποι
κίαν τών Μεγαρέων είς την Ασιατικήν όχθην τοΰ Εύίείνου Πόντου, 
τόν έπαυσαν ώς μή Οέλοντα νά λάβη διά τής βίας από τούς κατοί
κους τής πόλεως ταύτης χρήματα. Επειδή δέ καί ό Ξενοφών ήνιΛ- 
τιοϋτο εις τούτο, τό στράτευμα στασιάσαν διγρέθη είς τρία σώμα
τα, καί διά διαφόρων όοών διευθύνθη πρός τον λιμένα τή;Κάλπ·ης, 
οπού μετά π.λλάς ταλ.αιπωρίας συνην<ί)0η παλιν, και ή διοικησις 
άπεδόθη αυΟις εις τούς πρότερόν στρατηγούς, άντικαταστάντος τού 
Χέωνος άντί τού Χειρισόφου, όστις άπέθανεν ενταύθα, καί κατα- 
ψηφισθέντο; θανάτου καθ’ ού τίνος ήθελε προτείνει αυθις_τού στρα
τεύματος τήν διαίρεσιν. Αλλά'στερούμενοι τροφών ο'. Ελληνες ή- 
ναγκάσθησαν νά διασπαρώσιν ?ις τά ενδότερα τού τοπου, και τού 
Φαρναβάζου τό Ιππικόν μετά τών εντοπίων κατέκοψε πεντακοσιους 
αυτών. Οί δ’ επίλοιποι καταφυγόντες είς λόφον έσωθησαν ύπό τού 
Ξενοφώντος, καί μετέβησαν διά ξηράς κατ άρχάς μεν είς την Χρυ- 
σόπολιν τής Χαλκηδόνος (Σκούταρι), έκελΟεν δέ διέπλευσαν αντί
κρυ είς τό Βυζάντιον.

Ενταύθα δέ διασπαρέντος μέρους τού στρατεύματος, το λοιπον 
επορεύθη είς ϊαλ^υδησσόν, είς βοήθειαν ΙεύΟου τού Ηρακό; ήγεμο- 
νος, δσις έζήτίΐ ν άναλ.άβη τόν κατακρατούμενον άπό τούς εχθρούς
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του πατρικόν θρόνον του, και ύπε<;χί6τ [χεγάλα εις τον ΞενοψώνΤίΤ 
και τό Ελλάνικόν στράτευ|/.α, άν τον συνέ^ραρ.ον εις τ/,ν έπιχείρνι- 
σιν ταύτην. Αλλ’ ώφελ/,Οεις από τγ-,ν έτηκουρίαντιον, οΰ μόνον δεν 
εξεπλτ,ρωσε τάς λαμπράς ύποσχέτειςτου, άλλ’ ούδέ τον συμφων/;- 
θέντα μιοδδν δέν τοΐς εδοβε, πειΟόμενος εις τον σύμβουλόν του ]'ΐ- 
ρακλείδτ,ν, οστις φειδωλευόμενος χρν,μάτων διεκινοόνευε τήν τιμήν 
και τήν ασφάλειαν τοϋ βασιλέως του.

έν  τώ μεταςυ δε τοότω ήλθον πρέσβεις εκ Σπάρττς, άγγέλλον- 
τες, ότι οΐ Λακεδαιμόνιοι έκήρυξαν τον πόλεμον εις τον Τισσαφέρ- 
νην και τόν Φαρνάβαζον, οτι δ Θίμβρων έπεβιβάσθτι ήδ-Λ εις τα 
πλο'ια με τα στρατεύματα, και ότι προσεφέρετο είς μεν δαρεικός 
κατά μήνα είς έκαστον στρατιώτν,ν, δύω δε εις έκαστον λοχαγόν 
και τέβσαρες εις έκαστον στρατηγόν άν ήΟελον νά συνεκστοατεύ- 
σοισι. Καίτοι δ’ έπιθυμών δ Ξενοφών προ πολλοϋ νά έπανέλθη είς 
τάς Αθήνας, άλλα μή θέλων νά έγκαταλείψ·  ̂ τους συ7ρατιώτας του 
πριν έξασφαλίσ·/! τήν τύχην των, συγκατένευσε νά δδτ,γήστ; αυτούς 
εις Ασίαν, καί λαβών μεσιτεία των πρέσβεων μέρος τ-ών χρεω^ου- 
μένων είς τό στράτευμα άπό τόν Σεύθην, μετέβη είς Λάμψακον με 
τούς Ελληνάςτου, ίυμποσουμένους ακόμη μεθ’ όλους τούς κινδύνους 
όσους διέτρεξαν καί τήν διασποράντων είς τάς δλλ.ηνικάς πόλεις 
τής Θράκης, είς·έ| χιλιάδας πολεμιστών. Εκεΐθεν δε μετέβη είς 
Πέργαμον, πόλιν της Τρωάδος, καί άπα·/τήαας πλησίον της πό- 
λεως Παρθενίας μεγι^^να Πέρση,ν, συνέλαβεν αυτόν μετά γυναικών 
και τέκνων καί μεθ όλων των υπαρχόντων του, καί διανείμας αυ
τά εις τούς στρατιουτας, τούς άπεζημίωσε' δι’ όλα οσα ειχον άπυ- 
λέσει είς τήν έπίπονον έκστρατείαντ(;ν. Μετά δε ταΰτα τού; πα- 
ρέδοσεν είς τόν Λακεδαιμόνιον στρατηγόν Θίμβρονα, οστις έξε^ρά- 
τευε κατά τών Περσών.

Τοιαύτη ύπηρςεν ή άνάίασίς ή έκ^ρατεία τοΰ Κύρου, της όποιας 
6 πρωτουργός Ξενοφών έγραψε χαριεστάτην διήγησιν. Υπολογίζε
ται δέ αυτός άπό μεν της Εφέσου, οθεν κατά πρώτον έςηλθε τοΰ 
Κύρου τό στράτευμα, μέχρι τοΰ μέρους όπου ιτυνεκροτήθη ή ικάχη, 
πεντακόσια; τριάκοντα παρασάγ '̂ας ή έίρας καί έννενή,κοντα τριών 
ημερών πορείαν. Είς δέ τήν έπιστροφήν των άπό τοΰ ττεδίου τη ; 
μάχης μέχρι τών Κοτυώρων, πόλεως έπι τοΰ Εΰςείνου Πόντου, δ- 
θεν Ιπέβησαν είς τά πλοία, έζακοσία; είκοσι παρασά·'*|'ας καί εκα
τόν είκοσιν ήμερων πορείαν. Προσθέτων δέ τήν άνάβασιν μετά τής 
καταβάσεως λέγει, οτι ή οδός όλη ήτο χιλίων εκατόν πεντήκοντ* 
παρασαγγών ή ώρών, καί ή πορεία διακοσίων δεκαπέντε ημερών. 
6 τ ι  δέ έοαπάνησεν έν όλοι; τό στράτευμα, μετά τών ήμερων τ?ις 
άναπαύσεως, ενα ένιχυτόν καί μήνας τρεις.
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ΚΕΦΑΑ10Ν ΙΓ.
^.τΛ τοϊ' θχνάτου τοϋ Σ ω χράτους μ^χρι χοΰ θανάτου  

ζον Ε παμ εινώ νόου .

Λφ’ ού 5’ ό Λ’ί'τανδοοί κατέ·7τρεψε των Αθϊΐναίων ·τί;ν δύνααιν, 
·?) Σπάρτν; τρχισενά ττρωτεύϊ! ;χεταξύ των Ελλήνων (*). ΚαΙ πρώτοι 
(λέν ήναγκάσζίνιτχν νά ύ-οταγθώβιν εις αϋττ,ν οί Ηλεϊοι, οϊτινε; εί- 
χον άλλοτε άρνηίΐϊί νά παραδεχθώσι του; Στταρτιβτας ώς και του; 
λοιπού; Ελληνα; εΐ; τού; Ολυμπιακού; αγώνας. Μετά τοϋτο έ -  
διώγΟησαν έκ τ ί ;  Ελλάδος εΐ; Κυριίνιιν καί Σικελίαν τά έσχατα 
λείψανα των ΜεσιΤΛνίων, αιωνίων εχθρών των Σπαοτιατών. Επί 
προφάσει δε τοΰ νά έλευθερώσωσι τά ; έν τη Μικρά Ασία Ελληνι
κά; πόλει;, τά ; όποια; ό Βασιλεύ; τή ; Περσία; άφ’ ού έθανάτωσε 
τον Κύρον έπετρεψεν εΐ; τού; σατράπα; Τισσαφέρνην και Φαρνά- 
βαζον, Ιπεμψαν εί; Ασίαν πρώτον μέν τον Θίμβροινα, μετά ταϋτα 
δέ τον Δερκυλλίδαν με στράτευμα, καί ένίκησαν εί; διαφόρου; συγ
κρούσεις τού; Πέρσα;. Μετ’ αυτούς δ’ εστάλη ό Βασιλεύ; Α- -̂ησί- 
λαο;, καί μεγάλην νίκην νικ^ίσα; κατά τοΰ Τισσαφέρνους εί; τον 
Πακτωλόν ποταμόν της Λυδίας, Ικυρίευσε το εχθρικόν στρατόπε- 
δον, και πλούσια έν αύτω λάφυρα. 0  δέ Βασιλεύ; τη ; Περσία; ά- 
γνωμονών προ; τον Τισσαφέρνην, όταν τύν είδεν άποτυχόντα, ε7ει- 
λε καί τονάπεκεφάλισε. Νομίζων δέότι δεν έδύνατο νά ύπερισχυσ-η 
ποτέ καθ Ελλήνων, εί μή πάλιν δι’ αυτών των Ελλήνων, προσεπά- 
θησε νά έλκυση εί; Την συμμαχίαντου διαφόρου; Ελληνίδα; πόλεις, 
καί εύρε προθύμου; τού; Θηβαίους, καί μετ’ αυτού; καί τού; Αθη
ναίου; οϊτινε; ευχαρίστως έδράττοντο τη ; περιστάσεω; διά ν’ άνα- 
λάβωσι την δύναμιν, τη ; όποια; τού; είχε στερήσει ή Σπάρτη. 
Εντο; δ’ όλίγου καί ο’. Αργείοι, καί οΐ Κορίνθιοι, καί οι Εΰβοεΐςκαί 
άλλαι πόλεις συνην&ίΟησαν εί; την συμμαχίαν, ώστε οΐ Λακεδαι
μόνιοι ήναγκάσθησαν νά μεταχαλέσωσι τον Α'γησίλαον άπο την 
Ασίαν, διάν άντιταχθώσιν εί; τον ισχυρόν δεσμόν, δστι; είχε σχη- 
ματισθή κατ αυτών. Αλλά πριν ?ι φθάση αΰτο; προσεβληθησαν εί; 
την Αλίαρτον της Βοιωτία; καί ένικηθησαν, φονευθέντο; καί τοΰ 
στρατηγού των Λυσάνδρου. Μετά ταϋτα δ’ ένίκησαν καί αυτοί εί; 
τί,ν Σικυώνα, πολλούς μένφονεύσαντες Αθηναίου;, άπολέσαντε; δέ 
οκτώ μόνον άνδρα; οΐ ίδιοι.

Αλλά διά θαλάσση; τά πράγματα των Λακεδαιμονίων έλάαβα- 
νον άλλην μορφήν, καί αί Αθήναι έφαίνοντο άνακτ&ιμεναι ι/.έοοςττ,; 
αρχαία; δόξη;, την δποίαν είχον άπολέσει. Διότι 6 τών Περσών 
Βασιλεύ; θέλων νά καταοτρέψη, τών Λακεδαιμονίων την θαλασσο- 
κρατίαν, έπέστησε ναύαρχον τοΰ Περσικού στόλου Κόνωνα τον

(’) Λιο'ί. Σι*. 1Δ.—Ε»νν̂ . έλλ. ίβτ. Γ .
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ΛΟτ,νχΐον, άνδρχ έ[Λτ:ε!ρον τών κατά τον ττολερ.ον, δστι; τ:ροΟο|χως 
δε/Οεϊς τάν ναυαρχίαν έπ' έλπίδι ν’ άττοδώστ) εί; τάν ::ατρίδατο·^ 
ττ,ν ήγεαονίαν, ένα’ψ.ά}̂ ·/;5εν εΐ; Κνίδον κατά των Λακεδαιρ.ονίων, 
και κυρίευσα; ττενττ.κοντα ίτλοΙάτων, έ^όνευσε καΐ Πείσανδρον τον 
ττ,ς Σχάρτν;; ναυαρ/ον. μ ’ δλον δ’ δτι δ Λγτσίλαο; έλδών έξ Α
σίας ύτ:ερίσ^υσε κατά τών Λθ·/;ναίων καί τ5ίν συαράχων εις τγ,ν 
Κορδινειαν, άλλα τ·/ιν ·>ιγε|Λονίαν έτΙ τγ : Οαλάσστ,ς άττώλεσαν εκ- 
τοτε οΐ Λακεδαιαόνιοι, καί πολ.λαΐ πόλεις άττοστάσαι αυτών, αίρ-εν 
ερεενον έλεύΟεραι, αΐ δέ προσετίΟεντο εις τον Κόνωνα, δστις κατα- 
πλεΰσας εις Πειραιά, άντ;γειρε τά ύπο τών Λακεδχιρ.ονίων κρΥιανι- 
σΟέντα ριακρά 'ζύ:ρ„ Αλλά «ρΟονγσχντες «ΰτδν οί Πέρσαι ώς διά 
τ?ίς δυνάαεώςτων ώ-ρελοΰντα τους Αθηναίους, τόν «τυνέλαβον καί 
τον έ'^υλάκισαν. Ουτω δ έςγ,κολούΟει 6 πόλε'Λος άρφιρρεττ/;;, ττροσ- 
πα%ύντο)ν τών |Αεν ν’ άποστατν,σωσι τους συρζαά^ους τών άλ.λων, 
[λέ^ρις δτου άπαυδ/,σαντες οΐ Λακεδαιμόνιοι, έκλεισαν διά του τρ*“ 
ττ,γοϋτων Ανταλκίδου είργντ,ν μετά τών Ιίερσών κατά τδ β '. Ιτος 
τΫ,ς έννενγκοστϊίς όγδότ,ς Ολυρ.ττιάδος ( * ) ,  σ-υμφωνήσαντες ώστε 
αΐ 1·:λλ.·/;νικαΙ πόλεις ττ,ς λίικράς Ασίας νά μείνωσιν ύπδ τγν Περ
σίαν. Εις ττ,ν εΐρτ,ννιν δε τα·υττιν, ττ,ν όποιαν 6 Πλούταρχος ονομά
ζει υβριν καί προδοσίαν ττ,ς Ελλάδος, τ,ναγκάσΟτ,σαν άκοντες νά 
συγκατανεύσωσι καί οΐ ΑΟτ,νχΐοι καί οί λοιποί Ελλτ,νες, μτ, οντες 
αξιόμαχοι μόνοι των.

ΑπαλλαχΟέντες δε ουτω τοΰ <̂ 6€ο·̂  παντδς έχθροΰ έςωτερικοΟ οί 
Σπαρτιαται, άπέβλ,εψαν πάλιν εις τγν έσωτερικτν -ήγεμονίαν, καί 
κρ^ισαν παρά τάς σπονδάς νά καταπιέζωσι τάς έλάσσονας τί,ς Ελ
λάδος πολιτείας, καί τους μέν Μαντινείς τ,νάγκασαν νά κρτ,μνίσωσι 
τά τεί/ττιαν, τους δέ ΚορινΟίους ν’ άποπέμψωσι ττν φρουράν τών 
Αργείω'ν, καθυπόταξαν δέ τους ϋλυν&ίου; κατά τάν ίίακεδονίαν 
καί μιγνυμενοι είς τάς έμφυλίους ταραχάς τών θγβαίων, κατέλα
βαν ττ,ν Καδμείαν, άκρόπολιν τίΐν βτ,βών, καί επεμψαν φρουράν 
είς αόττν. Αλλ’ οί Θτ,βαΤοι έπί τέσσαρα εττ ΰπορ.ειναντε; τον ζυ
γόν τούτον, άπεφάσισαν τέλ.ος νά τον άποβΓισωσι ( ) , και συνυ- 
πακουσΟέντες οί έν ΑΟτ,ναις φυγάδες, (νν άοχτ,γοί τ,σαν δΐίελ.οπίδας 
καί 6 ίΙέλλων, μέ τους έν θτ,βαις φίλους των, σ-υνεφώνησαν νά έ- 
πιπέσωσι κατά τών αρχόντων καί τ ις  φρουράς. ΤΙροσέφερε δ εις 
αύτους τί;ν οίκίαντου ώς τόπον συνελευσεως δ Χάρων, είς τών ε
πιφανέστατων πολιτών. 0  δέ Φυλλίδας κατορθώσας νά διο?ισθ·ζ 
γραμματευς τών ττολεμάρχων, τοΐς τ,ΰκόλυνε τ/,ν προς τους τυράν
νους πρόσοδον.

Ημέρας δέ πρό; τ/.ν πράξιν όρισθείστ,ς, ό Πελοπίδας καί δ Μέλ
λουν μετά δέκα συνωμοτών, ένδυθέντες ώς χωρικοί, έπλανώντο εις 

Π  II, X. 387. (■·) Πλοντ. Πίλβτ.
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ττ,ν πεδιάδα [αΙ  5κύλους και κννηγετίκα δπλα, ώς θηρεύοντες. Εΐσ- 
ελΟόντες δ’ άκαπανο-ήτο}; άλλοι δι’ άλλου τή ; πόλεως [λέρους, συν- 
νίλθον εΰΟύί εί? τ-όν οικίαν τοϋ Χάρωνο;, δπου συνεποβώδϊ;σαν ν.', 
τεσσαράκοντα οκτώ ρ.ε τθ’>ς λοιπού; συνωρ-ότα;. Διά νά κατατάσ·^ 
δέ του; τυράννου; απρόσεκτου;, άρ.εριρ.νου; και έκλελυρ.ενου; εί; 
άδονά;, ό Φυλλίδα; εδιδεν έκείνΛν ττ,ν ίιρ-έραν ρέγα σ'υρπόσιον^είς 
του; δΰω πολεμάρχου;, τον Αρχίαν και τον Φίλιππον, όταν δ’ ηλ- 
Οεν ή ώρα τ ί ;  Ικτελέσεω;, οί συνωμόται έκιντ.θϊ5σαν διαιρεθεντε; 
δίχα, και οί ρέν περί τον Χάριονα καί τον Μέλλονα ένδυΟέντε; 
φορέματα γυναικεία έπί των θωράκων των, καί σκιάσαντε; τά  
πρδσοιπάτων ρέ δασεΐ; στεφάνου; έλατνι; και πευκν;;, είσϋλθον εί; 
τοϋ συυ.ποσίου ττ,ν αίθουσαν, όταν οΐ έστιώρενοι ίδη έρέθυον, καί 
όρρησαντες διά των τραπεζών έφόνευσαν τον Αρχίαν καί τδν^Φί
λιππον καί δλου; οσοι τ,θέλησαν νά του;ύπερασπισθώσι. ίίυγχρόνω; 
δ’ 6 Πελοπίδας καί δ Δαροκλείδης ρετά των λοιπών ώρρ.ησαν κατά 
του Λεοντίδου, άλλου φίλου τών Σπαρτιατών, δστι; έκοιράτο εί; 
την οικίαν του. Λλλ’ οΟτο; άντέστη πεισρατοιδώ;, καί λαβών τδ 
ξίφο;του άντιπαρετάχθη εί; τοϋ κοιτώνος την Θύραν, καί εφδνευσε 
τον Κηφισόδωρον, δστι; είχε πρώτο; ριφθη κατ αυτοϋ. Λλλ δ 
Πελοπίδα; ρετά ρακράν πάλην τον έθανάτωσε· ρετ’ δλίγον δ’ I -  
Οκνάτωσαν καί τον γείτονα καί φΟ.οντου Υπάτην, καί συνενωθεντε; 
οί συνωρόται, έγραψαν προ; του; έν Α,θηναι; ρείναντα; φυγάδα; νά 
σπεύσωσι νά έπανέλθωσιν^εί; Θήβα;.

λίετά δέ ταϋτα, άνο^άντε; τά έργασττ,ρια τών δπλοποιών, ώ - 
πλιζον του; προσερχορένου; καί προσεκάλουν του; πολίτα; να 
συνενωΟώσι ραζη των, καί πήν ρέν νύκτα εκείνην ή πόλι; πτοηΟεΐ- 
σα και άγνοοϋσα τδ γινόρενον, έρεινεν ήσυχάζουσα' άλλα την επι
ούσαν άπδ πρωία;, έκκλησία; γενορένη;, ό Επαρεινώνδα; καί ό 
Ι'οργίδα;, δύω τών πρωτίστων πολιτών, είστ.γαγον του; περί τον 
Πελοπίδαν έτεμμένου; καί περιστοιχιζομένου; άπδ ίερεΐ;* ό δέ λαδ; 
άνέστη δλο; μετά κρότου καί βοη; καί έδέχθη του; άνδρας ώ ; σω- 
τήρα; καί εύεργέτα;.

Αλλά τδ έργον ητον ακόμη ήμιτελέ;, διότι ή φρουρά μετά τών 
πολιτών τών φρονούντων τά τών Σπαρτιατών είχε καταφυγει ει; 
την άκοόπολιν. Διά τοϋτο πολιόρκησα; αυτήν δ Πελοπίδα; με του; 
έζ Αθηνών καί άπδ τά διάφοοα τής Βοιωτία; μέρη συρρεύσαντα;, 
την εκυρίευοε καί ήνάγκασε την φρουράν νά έςέλθ-ρ ύποσπονδος.

Αλλ’ οί Σπαρτιάται, παροργισθέυτε; διά τήν άποτυγμαν ταύ- 
-την, δύο) μέν τών στρατηγών τών έγκαταλειψάντων τήν Καδμειαν 
έθανάτωσαν, επεμψαν δέ κατά τών Θηβών στράτευμα είκοσι χιλιά
δων άνδρών ΰπδ τήν δδηγίαν τοϋ Αγησιλάου, άπο τοϋ όποιου την 
δόζαν καταπεπληγμένοιοίΘτ,βαΙοι δεν έτόλμησαννάπαραταχΟώσιν
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δίς την ττεδιαδκ, άλλα χατέλαβον λόοον τ:ερί τά  ειχοτι ι7τά5 α̂ 
άπέχοντα τϋς Τίίλεως. 0  δ’ Αγησίλαος" πρώτον [Αεν έπεαψε χατ’ 
αντών του; ψιλοί»; τοϋ στρατευματόςτου διά νά δοκιαάτ/; πώ; 
έχουσι  ̂πρδ; τήν μάχην άλλ’ άποκρουσθεντων αυτών έπηγαγεν 
δλην την δύναμίν του συντεταγμένην κχταπληκτικώς. Χαβρία; δ’ 
ό Αθηναίο;, ό «ρχηνο; των μισθωτών, παρηγγειλε του; στρατιώ- 
τα; του να δεχθωσι του; εχθροί»; άταράχο»;, ρ.ένοντε; εί; τά ; τά 
ξει; των, χ.αταβιβά-αντε; τά ; ασπίδα; το)ν εί; τί, γόνυ, και κρα- 
τοΰντε; το δόρυ ορθόν. Τούτο δ’ ίδών ό Αγησίλαο; καί θαυμάσα; 
τών έχθρών την τάξιν καί την ύψηλοφροσυνην, μη κρίνα; δ’' εύλο
γον νά κινδυνεόση κατ’ έχθρών άνδρείιυν καί ν.ατεχόντων θέσει; κα
λά;, ανεχωρησε λεηλάτησα; μόνον τήν χώραν. Τοσοΰτον δ’ έ- 
θαυμάσθη 4 Χαβρία; διά τήν αγχίνοιαν τοΰ στρατηγήματα; τού
του, και τοσοΰτον έσεμνυνετο ή ίδιος επ’ αΰτώ, ώστε ήθελεν α'ι εϊ- 
κονε; τα ; όποια; δ δήμο; τώ Ιδοσε νά έχωσι το σχήμα τούτο. Ες 
έκεινου όέ τοΰ καιρού ή έλλά ; έννόησεν ότι ή ανδρεία και ή πολε
μική αρετή δεν ητον έξαίρετον τών Σπαρτιατών προτέρημα, άλλα 
μάλλον όλων όσοι αίσχυνονται μέν τά αισχρά, όρρ.ώσι δέ προ; τά 
καλα, και φοβούνται μάλλον τον ψόγον άπό τόν κίνδυνον. Τούτο 
δ άπεδειξεν ετι μάλλον ή μάχη τή; Τεγυρα;· δτε ό στρατηγό; τών 
Θηβαίων Πελοπίδα; άποφασίσα; ν άποδιιόξη τού; κατέχοντας τον 

Σπαρτιάτα;, έκινήθη κατ’ αυτών μέ τριακοσίου; πεξού; 
και τεσσαράκοντα ίππεΐς' άλλ αχούσα; ότι ήρχετο έκ Σπάρτη; νέα 
φρουρά, έκρινεν εύλογον νά όπισθοδρομήση. Πορευόμενο; δέ προ; 
τα όπίσω άτπζντησεν ερχόμενον Σπαρτιατικόν στράτευμα ε'ι; Τέγυ- 
ζαν, τόπον στενόν τή ; Βοιωτία; παρά τά ; λίμνα;, και βλέπων ότι 
δεν έδύνατο νά τού; διαφυ·ρ|(, παρετάχθη άμέσω; εί; μάχην. Μετά 
βιαίαν δ έφοδον ύπερίσχυσαν οί Σπαρτι&ται, άλλ’ έττειδή έπεσαν οί 
δύω στρατηγοί αυτών Γοργολέων καί Θεόπομπο;, ολον τό στρά
τευμα κατέστη εί; φόβον, καί διασχισΟέν άφησε τού; Θηβαίου; νά 
διέλθωσιν. Αλλ όπισθοδρόμησι; ασφαλή; μόνον δεν ήρκει πλέον 
εΐ; τόν Πελοπίδαν, ένθαρρυνθεί; δέ διά τήν νίκην ταύτην, παρέτα- 
ξεν έκ νέου τά στρατεύματα του, καί στραφεί; προ; τού; μαχομέ- 
νου; κατεσφαξε παμπόλλου; αυτών, τού; ετρεψεν εί; φυγήν εντελή, 
και εστησε τρόπαιον μεγαλοφρονών, διότι εί; τόσου; καί βαρβαρι- 
κου; και Ελληνικού; πολέμου; ποτέ οί Σπαρτιάται δεν εΤχον νικηθή 
άπό έχθρούς δλιγωτέρους, δντες αΰτοι περισσότεροι, άλλ ούδ’ άπό 
ίσου; ακόμη· ήόη δέ κατετροπώθησαν άπό δύναμιν τρί; άοθενεστέ- 
ραν των. Αλλ ή μεγίστη τιμή τη ; νίκη; ταύτη; άνήχεν εί; τόν 
ίίρό*· ^όχ-οκ, σχηματισθέντα ΰπό τοΰ Γοργίου εκ τριακοσίων έπι- 
λι,κτων Θηβαίων, τού; όποιου; αμοιβαία φιλία συνέδεε, καί τών 
όποιων την ανδρείαν ΰπέκαιεν όρκο; νά ΰπερμαχώσιν Οπέρ άλλη-
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"λων [ ·̂έχ?'·ί έσ/άτ·/ις αναπνοές. Οΰτ<>> δ’ οντε; σ'^νηνωμένοι, χαΐ 
άπ6 τί>ν ΙΙελοΊτίδαν διοικού[Αενοι, έβίχβαν επί τινα ετνι τί;ν πλά- 
σ-τιγγχ τής νίχΐ; να κλίννι υπέρ αυτών, καΐ έμειναν ά·ήττ·/]ται έως 
οτου τέλος πάντων κατεκότ7/;σαν ν-έχρις εσχάτου καί έπεσον ό εις 
πλ·/ισίον τοΰ άλλου'ϋπο τής Μακεοονικής φάλαγγος τοϋ Φιλίππου 
εις ττν Χαιρώνειαν.

Αλλ’ ό Πελοπίδας δεν ήτον ούτε ό μόνος ούτε δ μέγιστος των 
β-ίβών στρατηγός. Σύναρχος δέ καί σύγχρονός του ήτον ό Επαμει
νώνδας, ίσος μέν κατά την ανδρείαν καί τά πολεμικά πορτερήματζ 
μέ αυτόν, άνόίτερος δέ κατά τήν φιλοσοφίαν, καί φίλος τοΰ Πελο- 
πίδου πιστός, σ-υναμιλλώμενος μόνον μετ αΰτοΰ περί του τίς των 
■δύω νά ουντελέσγ) μάλλον είς τής πατρίδας του την δόξαν καί τήν 
εΰδακΛονίαν. Καί δ μέν Πελοπίδας καί πλούσιος ητο, καί λαμπρόν 
5ιήνε βίον, πολλάκις τάς έπισημοτέρας τής πόλεως άρξας άρχάς· 
ό δ Λπαιιεινώνδας έξ εναντίας πένης ών καί ττ,ν φιλοσοφίαν ασκών, 
άπέφευγε τά δημόσια πράγματα, καί μόλις έδεχΟη την σιρατηγίαν 
βιασθείς δπό τών συμπατριωτών του, οιτινες άπο την μετριοφρονα 
προς εαυτόν δυσπιστίαν του διενόησαν τάς μεγάλας του άρετάς δι’ 
ών ΰψόιΟησαν αΐ Θήβαι Οπεράνω όλων τών ελληνικών πόλεοιν, 0  δε 
φιλόσοφος ουτος στρατηγός άπέδειξεν ότι ή σπουδή προστιθέμενη 
είς τάς άρετάς τοϋ πολεμιστοΰ άναδεικνύει αύτάς λαμπροτέρας, καΐ 
ανατρέφει τους αληθώς μεγάλους άνδρας.

Διά τών δύω λοιττόν επιφανών τούτων στρατηγών έδύναντο βί 
θήβαι οΰ μόνον νά διατηρώσι την ιδίαν ανεξαρτησίαν, άλλά καί νά 
καΟυποτάξωσι τήν Ελλάδα. Τούτο δέ φαίνεται συνεΐδον ζηλοτυπή- 
σασαι διάφοροι πόλεις, καί ιδίως οΐ Αθηναίοι, καί εσπευσαν ολαι 
νά διαλύσωσι τήν μετά τών Θηβαίων σψμαχίαν καί νά δεχθώσι 
τήν συνθήκην τοΰ Ανταλκίδου. ίίστε αί Θήβαι εκσπονδοι γενόμεναι 
καί υ.ονωθελσα; τοιουτοτρόπο>ς, ήναγκάσθησαν ν’ άναδεχΟώσι μόναι 
τον προς τους Λακεδαιμονίους πόλεμον. Ο*, δέ -Δακεδαιμόνιοι πρό 
πολλοϋ ήδη δυσχεραίνοντες δτι άλλη πόλις αντίπαλος άνηγέρθη 
διαμφισβητοΰσα τήν ηγεμονίαν, άπεφάσισαν νά έίςανδραποδίσωσι 
τάς Θήβας, καί έπεμψαν κατ’ αυτών τον βασιλέα Κλεόμβροτον μέ 
πολλήν δύναμιν. Καί πρώτον μέν προαπέστειλαν πρέσβίις εις Θή
βας, ποοστάττοντες ν’ άφήσωσιν αυτονόμους δλας τάς έν Βοιωτία 
πόλεις, νά οίκίσωσι δέ τάς Θεσχιάς καί τάς Πλαταιάς, καί ν άπο- 
δό)σωσι τήν χώραν είς τους πρώτους αυτής κυρίους. Αποκριθέντων 
δέ τών Θηβαίων οτι ούτε αυτοί πολυπραγμονοΰσι περί τής Λακωνι
κής, ούτ’ εκείνοι πρέπει νά φροντίζωσι περί τ?ις Βοιωτίας, οί Λακε
δαιμόνιοι έπεμψαν αμέσως τον Κλεόμβροτον κατά τών Θηοών, δν- 
τες βέβαιοι ότι θέλουσι τάς κυριεύσει αμαχητί. Εκ μέρους δέ τών 
Θηβαίων εκλεχθείς στρατηγός ό Επαμεινώνδας μετ’ άλλων Βοιω-
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ώπλισεν δλουςτους άξιομάχου; Θ■̂ ,ζχίο·̂ ς καΐ αλλοο; Βοιω- 
:1 έκινίθτ |̂ .έ [χόλις έξ χιλιάδας κατ’ έχΟροϋ τετραττλασίο'^ 

τον άριθριόν. ΜηνυΟέντων δέ εις αΟτδν κακών οιωνών πρδ τ?,ς {/.«- 
χ·/;ς, άπεκρίΟη ι/.έ τδν γνωστόν έκεΐνον τοΟ όρ.τ,ροο στίχον 

ιιΕΤ{ οιωνό; βριστος, άΐΑύνί5$ιι τοιρ'ι τάτρης»,
(ΐλ. Μ. στίχ. 2 ί3 .)

και έ:τροχώργ;σε φρονών τον εύγενό τ?,ς εκστρατείας του σκοττδν 
άσφαλεστέραν έτιτυχίας έγγύησιν χτδ τά ι/.άταια ταΰτα σι;;Αεϊα.

ΙΙροκαταλαβών δε τά στενά τά ό~οϊχ  ν, ε̂λον βραγόνει την ττο- 
ρείκν τοΰ Κλεοαβρότου, ήνάγκαίεν αυτόν νά στραφη διά της Φω- 
κίδος διά νά φΟάσ·/) εϊ; τά Λεΰκτρα, |Αΐκράν κώαην της Βοιωτίας 
|υ.εταζυ ΙΙλαταιών καΐ ©εστιών. Αρι.'ρότερα δέ τά [κέρη έσκέφθησαν 
«V ετρετε νά συγκροτησωσι ριάχην, και δ ριεν Κλεδ;κβροτος ένεδο- 
σεν εις τας συιΑβουλάς των λοχαγών του, ο'ίτινες τον ειτον, ότι άν 
δεν τολεριήση ριε τοσοϋτον ύττερεχοόσας δυνάαεις, θέλει ενίσχυση 
τάς κατηγορίας των λεγόντων, 0τι εύνοε·ί τους Θηβαίους κρυοίιος. 
Συνεδριάσαντες δέ και οΐ Ις Βοιο>τάρχαι, καί σ·υσκεπτό;Αενοι άν ε- 
τρετε νατολεαησωσιν ά|κέσως η νά έκλέ'(ρ)σι Οέσιν δγυρωτέραν, η - 
σαν διηρηίΑενοι κατά τάς γνοιαας, [Λε̂ ο̂ις οτου έλΟών έν καιρώ δ 
Πελοτίδας, σ·υνηνώ9η ικετά τοϋ Εταιιείνώνδου καΐ των κηρυχΟέντων 
δτερ τ ίς  [κάχης, και ούτως ή άτόφασις εγένετο ότέρ αυτής.

Ησαν δέ τά δυω στρατευακτα τον άοιΟυ.όν άνισα, διότι οΐ ι/.έν 
Σταρτιάται εΤχον εΐκοσιτέσσαρας χιλιάδας τεζους, καί χιλίους έ- 
ζακοσίους Ιττε'.ς, οΐ δέ Θηβαίοι μόνον χιλιάδας πεζούς, καί τε - 
τρακοσίους ιππείς, άλλα ς-ρατιώτας δεδοκιμασμένους, φλε^ομένους 
άπό έρο>τα όόςης, καί άπόφασιν έχοντας νά νικησοισιν η ν άποΟά- 
νωσι· συνηνώΟησαν δέ μετ’ αυτών καί χίλιοι μέν πεντακόσιοι πεζοί 
Θετταλοί, ΙππεΤς δέ πεντακόσιοι. Των δέ .\ακεδαιμονίων τδ μέν 
Ιππικόν συντεΟειμένον ύπό άνΟριόπων κατά τύχην συλλελεγμένων, 
άνανδρων καί άτάκτων, ητον όσον πολυαριΟμότεροντοσοΰτον άσΟε- 
νέστερον τοϋ (·>ίβαϊκοΰ. Των δέ πεζών, οΐ Σπαρτιάται μόνοι ησαν 
αξιόμαχοι, οί δέ σύμμαχοι τους είχον παρακολουθήσει βεβιασμέ- 
νως, διοτ: ούτε τήν αφορμήν του πολέμου έπηνουν, καί πιος τούς 
Σπαρτιάτας ησαν δυσμενείς. Λλλ’ ή έπιδεξιότης των στρατηγών 
άνεπλήρου όλα στρατεύματα, καί ΐδίιος ή πολεμική αρετή του αρ
χηγού των Θηβαίων Επαμεινώνδου, τοϋ άρίστου πολεμιστοϋ τοϋ 
καιροϋ εκείνου, βοηΟουμένου καί ύπό τοϋ Ηελοπίδου διοικοΰντος 
τον ίερόν λόχον.

Καί έπί μέν τών δύω κεράτων τών Λακεδαιμονίων έτάχΟησαν 
οΐ δύω βασιλείς Κλεόμβροτος καί Αρχίδαμος, παοά δέ τοΐς Βοιω- 
τοΐς ό Επαμεινώνδας, έκλέξας τούς άρίστους τών στρατιωτών, έτά- 
χθη μετ αυτών εις τό έν κέρας, τάξας ε’ι ;  τό έτερον τούς άσδενε-
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στέρους, καΐ ταραγγείλας αύτοΤ; νά ό-ΐ'τθοι^ροίΑ-Λσωίΐν, οτκν ΐδώσ: 
ττν έφοδον των εχθρών, ώ ττε ή φάλαγξ νά γίν/] λοξ·.-. Τούτον δέ 
γενο̂ /.ένου, κατ’ άρχά; αέν ττον ή ρ.άχ·/·, ΐσόρροττο;, άλλα (χετά 
ταΰτα οί Πελοττονν^τιοι ριη όυνάαενοι νά ΰττον.είνίοτι τδ βάρορ των 
ττνκνών τάί^εων των τ ε̂ρι τον έ7ΤΧ|/.εινώνδαν εττιλέκτων 7 ρ*“ «οτών 
καΐ τοΰ ίεροΰ λόγον ντο τον Πελοπίδαν, κατετροτώΟ/τχν άτό τ·/:ν 
άνόρείαν αντών, καί πάατολλο’. ετιττον φονενόν.ενο’.. ΚχΙ έν οοω 
μεν έζγι ό Κλεόαβροτο;, άτον άδ·/;λο; ·1ι τ ίς  μάχ·/;; ροπ .̂ Α λλ’ άφ’ 

ιτος μάττν προστταθ ί,σα; νά δ'.αρότ,ςγ τον; Βοιωτον;, καίήρωί-
κο̂ ς μαχομενο; ετεσε 
μάχη κατε

.εκαλναν.ένο; ) τρανματα, τότε σφοόρα
άχη κατέττγι περί τό πτώμα τον, καί πληΟο; νεκρών έτωοενΟη. 
.αΐ τό μεν σώμα κατώρΟωσαν ν’ άναλάβωσιν οί Λακεδαΐαόνιοί, 

άλλα μ’ ολην την πε’.αματώδη άντίοτατίντων, δεν ήδννηΘηταν ν’ 
άνθες<ατιν εί; των Βοιωτών τήν δρμην καί την ανδρείαν τοϋ Επχ- 
με-.νώνόον, καί διαλνσαντε; τά ; τάςε'.ςτων έτράπ-ηταν εί; φνγην 
παντελή καί κατεκόπηταν άπό τον; έπικειμένον; έχθοον;. Οί δε 
{-)ηβα;θ! έπιτρεψαντε; εί; τον; Λακεδαιμόνιόν; νά ένταφιάσωτιτον; 
νεκρον;των, έττηταν τρόπα^ον εί; μνημην τη ; έπιφανεττάτη;ταν- 
τη ; νίκη;, τήν όποιαν όλίγοί έκέρδιταν κατά πολλών καί κατά τών 
άνδρειοτάτων μεταξν τών Ελλήνων, κα^’ ήν δ’ ό ίίπααειν&ινδα; 
κατέβαλε τον; άνικήτον; στρατηγόν; τή ; ΐίλλάδο; καί περιήψε με- 
γίττην δόςαν εί; τήν πατρίδα τον, έπαγαγών κχιρίαν πλη-,-ήν εί; 
τήν Σπάρτην διότι ενώ εί; ονδεμίχν ήτταν δεν είχε ποτέ άπολέτει 
ή ποΛί; αντη περιστοτέρον; τών τετρακοο^ίν ή πεντακοσίων πο
λιτών, εί; τήν περίττχτιν ταντην τετρακιτχίλιοι έφονενΟηταν, καί 
έ ;  αντων χίλιοι ήταν Λακεόαιμ.ονιοι, καί τετρακόσιοι ίδίω; Σπαρ- 
τιάτχς έκ τών επτακοσίων παρενρεΟέντιονεΐ; τήν μάχην, έκ αέρον; 
δέ τών Θηβαίων τριακόσιοι μόνοι έφονενΟησχν, καί ές αντών τ έτ -  
ταρε; μόνοι ήταν έκ τή ; πόλεω; τών Θ-ηβών.

Περίεργον δε είναι, ότι όταν ή ειδησι; αντη έφΟατεν εί; τήν 
Σπάρτην, οΐ έφοροι δεν ήίέληταν νά διακόψωσι τον; χορον; καί 
τον; άγώνα;, τον; όποιον; ^Γ^νέπετε νά τελώτι, διά νά μή τρομά- 
ςωτι τον λαόν πέμψαντε; δε κατ’ οικον; ανήγγειλαν εί; τον; σνγ- 
γενεΐ; τά ονόματα τών άποΟανόντων. Τήν δ’ επαύριον γνωσΟέντων 
τών πετόντίον και των όιατιοΟεντων, οί μέν τών τεΟνεώτων πατέ- 
ρε; καί τνγγενεϊ; Τ’ννεχαιρον άλλήλοι; φαιδροί καί ύπερήφανοι' 
οΐ δέ τών διατωθέντων ώ ; πενΟονντε; έμενον παρ’ οίκον μέ τά ; 
γνναΐκας.

Αλλα περί τών διαφνγόντων τούτων έγεννάτο άλλη δυσκολία, 
ήτι; έφερε τήν χόλιν εί; άμηχανίαν διότι κατά τον; νόμον; αντοί 
έκηρύττοντο άτιμοι, καί ώ ; τοιοντοι καθγρονντο πάση; άρχή;, ον- 
δεί; δέ κατεδέχετο να τοι; δώστρ τήν θυγατέρα τον εϊ; γυναίκα.



ττεοίϊοέροντο δϊ ζ ’̂ ρ τ̂αένον έχοντε; τον ΐαιτυν πώγωνα, /.αΐ ποι- 
ν.ίλον; φέροντες τρίβωνα; χα'ι πάταν υτοίΑένοντεί υβριν. Αλλ νίδνι 
έφχίνετο δεινόν εΐ; ττν πόλιν νά έφαρίΛωτ  ̂ τον αυστηρόν τούτον 
νόαον εί; τότοος πολίτας, καΐ δυνατού; [Λάλιστα, και ταΰτα δταν 
εί/ον άνάγκ^ν στρατιωτών. Προτκαλέσατα έττοιαένω; τον Αγησί
λαον, άνέίίετο εί; αύτδννά νοριοθετήσ'ρ έτΙ τής περιτ«σδως ταυτης. 
Αλλ’ ούτος ρ  θελτ.σα; νά καταργήση ?: νά ι/.εταβάλη τον νό;α.ον, 
έκήρυξε [/.όνον δη;/-οσίω;, δτι πρέττει ν’ άοησωσι τον νό|ζον νά κοι- 
[ΑΥΐΟη διά ρ.ίαν γ.όντ,Ί ήαέραν, τ/,ν δ’ έταόριον ν’ άναλάβ·/) πάλιν 
τδ κΰρόςτου, καί οΰτω διετήρησεν εις τψ.τ,ν καΐ τούς «νδρας καΐ 
τούς νό[Λου; τής ττόλεως.

Εντδ; δ’ ολίγου ή Σπάρτη (τυνησΟάνΟη τ ’ άποτελέσιαατα ττ,ς τρο- 
[/.ερας ταυτης ηττη-· Αιότι πολλαΐ τών Ελληνικών πόλεων, ούδετε- 
ραι διαριείνασαι ειο; τότε, προσετέΟησαν ηδη προς τούς Θηβαίους, 
καί ηύςησαν τδ στράτευυ-άτων εις έπτά μυριάδας άνδρών. Επι κε
φαλής δέ τοΰ ίσγυρού τούτου στρατεύματος ό Επαμεινώνδας είσε- 
δραμεν εις την Λακο/νίαν, καί έλεηλάτησε την χώραν ταύτην, την 
όποίαν πεντακόσια Ιτη εΤχον τηρήσει οΐ Σπαρτιάται άπορθητον. 
ΙΙροσβαλό/ν δε και την Σπάρτην, άλλ Ισχυράν άπαντησας άντι- 
στασιν καί πολλούς άπο/λέσας τών στρατιωτώντου, ήναγκάσθη ν 
άποχοιρήσ·/) καί πλήθος άναρίΟμητον συλλέξας λαφύρων, άπεσυρΟη 
εις Αρκαδίαν. Φύσει δε μεγαλεπήβολος ών, καί δόζη? όρεγόμενος 
αιωνίου, εις υ.έν τούς Αρκάδας άπέδοσε τ ’ αρχαία δίκαια καί προ
νόμιά των, συλλέςας δε'τούς είσέτι σωζομένους Μεσσηνίους και άλ
λους οίκήτορας, εκτισε την Μεσσήνην καί διένειμεν είς τους νέους 
αυτής κατοίκους την γήν της παλαιάς ΙΙεσοηνίας, οβεν τούς εΤχον 
έ'ελάσει οί Λακεδαιμόνιοι.

Λλλ’ ενώ δλοι όπερηγάπων τήν αρετήν και έθαυμαζον την τύχην 
τοΰ Επαμεινώνδου καί τοΰ Ιίελοπίδου, ή άγρυπνος ζηλοτυπία με 
τήν οποίαν έτή,ρουν τά πολίτικα των δικαιωμ.ατα αΐ Ελληνικαι πό
λεις τοις κατεσκεύαζε κακήν υποδοχήν είς τάς Θήβας, διότι άμα 
φβάσαντες ένή/θησαν εις τδ δικαστηρίου, καί εζητήΟη νά έπιβλη- 
Οή θανάτου ποινή είς αυτούς ώς κατακρατήσαντας τήν αρχήν τών 
Βοιωταρχών τέσσαρας μήνας επέκεινα τής προβεσμίας, την όποιαν 
ό νόμος προσδιώριζε. Καί πρώτος μεν είσήχβη ό Πελοπίδας είς τδ 
δικαστηρίου, δι’ 8 καί περισσότερον έκινδύνευσεν. Αλλ ή απολο
γία του δεν ητον ανάλογος τοΰ βυμοειδοΰς καί ϋπερηφκνουτου χα- 
ρακτήρος, καί ή ένιί/πιον τών πολεμίων ανδρεία του τδν έγκατε- 
λιπεν ενώπιον τών δικαστών, ώ-τε ή δειλία τήν όποιαν έδειξε προς 
τδν επικείμενον κίνδυνον τώ ήλλοτρίωσε τών δικαστών τήν εύνοιαν 
καί μόλις άπελύβη κηρυχβείς αθώος.

ϋ  δ’ Επαμεινώνδας έ*ξ εναντίας έφάνη ατρόμητος καί είς τήν
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'Γυνείί'/ϊΐίντον πειΘου-ενο;, άντί ν’ «τ:ολογ'/;θή έςέ9ε·7ε |Α0νον ύπε^τ- 
ίράνω; τά ; ττοά^ει; του, κ*1 οτι έλεν;λάτγ;οε ρ,εν τί;ν Λα/ίοινίαν, ά· 
νώρθωσε δεττνΜεσσ'ίΐνίχν, /.αΐ ήλευ^έρωτε του; Λρκάδας. Κ—αοοχ- 
το όέ λέγων, δτι άπεΟν/ιτκεν εϋ/αρίστο»; άν οΐ Θτ,βχίοι ηθελον ν’ 
άο^σωτ-.ν εΐ; αύτδν (/.όνον δλ·/ιν τν/ όόζχν των τϊράςεώντου, κχί νά 
κηρύςωσιν ότι εττρχζεν κύτά; άφ’ έαντοϋ κχί άνευ θ'/ιχ(/,ετο5̂ ·?ιςτ&/ν. 
Ταϋτ* δ’ άκοόσαντε; οί δικατταΐ, έψ'ό'ρϊταν δλοι όυ-οφώνως ύτιέρ 
«ΰτοϋ, κχ'ι έτέττρεψεν άπό τό δικαστήριον ώ ; έ“ έττρεφε καΐ από 
τάς (λάχα;, ενδοζος καΐ εύ<ρ·/;[/.&ό;Λενο;, διότι ή άλ·/?()·>;ί ανδρεία πάν
τοτε και άκουσίω; Οα·/[/ιάζεται. Καί ή άνδρικν; (/.εν αί/ττι και τολ
μηρά απολογία άίίώωοε τους δυω στρατηγού;, άλλ’ οί φθονοΰντες 
αυτούς δεν έπαυσαν διαβάλλοντέςτους, έ/στε και έκκρουσαντες τον 
έπαιαεινιί/νδαν τΫ>ς Βοιωταρχίας, κατώρ8ωσαν νά έκλεγ8·ρ τεΜ'αρ- 
■̂ο̂ , ί; έπιστάττ,ς τοϋ καθαρισικοΰ τώνόδώ/ τ?ίς πόλεως, ΰτπιρεσίαν 

τ·ίιν οποίαν ό Επαριεινώνδας έδεγΟη άδιστάκτοις λέγοιν, «ότι κ^ελε 
»ν άποδείςπ. ότι οϋ (/.όνον ή άξια τΐ[/.α τον άνθρωπον, άλλα πολ- 
«λάκις καΐ ό άνΟοωπος ττν αξίαν.»

Αλλ έν τούτοις οί }£παρτιάται ά|/.·/;γανοϋντ$ς διά τ·/;ν έσγάτπν 
των -/ιτταν, -/ιναγκάσΟΐσαν νά καταφύγωσιν εϊς την των ΑΟηναίο/ν 
βοήθειαν οΟτοι δέ (/.εγαλοψύχως και ^ιλανθρο/πως λησριονοϋντες 
όσα ή Σπάρτη επραξε προς την πόλιντων, όταν έπρόκειτο περί τοΰ 
έσγ_ατου κίνδυνου αύτΐς, άπε^ράσισαν νά την συνδρά[/.ωσιπανδη[Αεί. 
ό̂ ι/.οίως δέ ύιευθυνΟησαν και προς τον Βασιλέα τών Περσών. Αλλ’ 
ό Πελοπίδας προϊδών τον σκοπόντων, κατιόρθωσε νά πε[/.«ρΟη ό ί
διος προς αυτόν πρέσβυς, καί τον κατέπεισε νά ριείνΐ5 ουδέτερος.

Μετ’ ολίγον δ’ αί πόλεις τών Θεσσαλών, πιεζόν.εναι ύπό Αλε- 
^άνδρου τοΰ βασιλέως τών Φερών, ένός τών αίριατωδεστάτων τυ
ράννων τοΰ κόσριου, έπεαψαν εις Θήβας ζητοΰντες βοήθειαν κατά 
τοΰ ώριοΰ καί αγρίου τούτου δυνάστου, οστις ζώντας (λέν άνθρώ- 
•πους κατώρυττεν, άλλους ί ’ ένέδυε (/.έ δέρι/.ατα άρκτων καί άγριο- 
χοίρων, καί παροξύνων κατ αυτών τούς θηρευτικούς κύνας, τούς 
έξέσγιζε καί τούς κατηκόντιζε προς διασκέδασιν. Επεαψαν δ’ οί 
Θηβαίοι προς τι;/.ωρίαν τοΰ θηρίου τούτου τον Πελοπίδαν, δστις 
κατ άρχάς άντί αύστηρότητος [Λετεχειρίσθη (/.άλλβν πραότητα καί 
έδαψίλευσε προς αύτόν παραινέσεις, έλπίξων νά [/.εταβάλη την φυ
σικήν τοϋ χαρακτηρόςτου αγριότητα. Καί επί τινα (/.έν καιρόν ή- 
σύχασεν ή Θεσσαλία καί ώ(Αθνόησε, καί ό Πελοπίδας εύρών άδειαν 
έξεστράτευσεν εις Μακεδονίαν διά νά διαλλάξ·/ι τάς έκεϊ έ[/.φυλίους 
έριδας, λαβό/ν δε όιχήρους τριάκοντα έκ τών έπιση'χοτάτων παίδων, 
δαοΟ δε και Φίλιππον τόν αδελφόν τοΰ βασιλέως, επεριψεν αυτούς 
εις τάς Θήβας. Αλλ ό Αλέξανδρος άντί νά εύγνω(/.ονήση προς αυ
τόν καί είλικρινώς νά βελτιωθή, έαελέτα επιβουλήν έναντίοντου,



και ένω ττροσΐρ/ΐτο κοπλος, τον υονέλαβε και τον έφυλάκιτε. Και 
λντϊηΟέντε- ν.έν ^ια το δυστύχνιαα τοΰτο οΐ Θηβαίοι, άτεράτιταν 
άαέτιος νά στείλωτι στράτευρια ~ρθς άτεΛενΟέρωοΙν του· Αλλ ο'. 
άντιτολιτευόιΑενοι κατά τοΰ Ετα;υ.εινών5ου κατώρΟωταν να στα- 
λώσιν άλλοι στραττγο'ι εΐ; τίιν έκττρατείαν ταυτκν,ά.τι; δια τοΰτο 
άτ:έτυ/_εν. Ετειδ'ί δ* 6 τύραννο; τροσεφέρετο αύατίρως προς τον 
αΐχαάλωτόντου και ά ζωτ; αύτοΰ ητον εϊ; κίνδυνον, Ιττάλη τέλος 
ό Επααεινώνδας, καί τότον τρόριον έπροξέν/ιοε και {Λονον τδ δνο;Λά 
του, ώοτε δ Αλέξανδρος έπρότεινεν άριέσω; υποταγήν, καί απέλυ
σε τον Πελοπίδαν.

Μόλις δ’ ελευθερωθείς ούτος, έσπευσε νά τψοίρΐο·^ τον τύραν
νον διά τάν απιστίαν του, ν άποδείς·  ̂ δε και εις ττ;ν Ελλαόα ότι 
οΐ Θηβαίοι ύπεοευ-ά ι̂Όντο ύπερ τών τυραννου|κενων, και εκστρατέυ
σα; άυ.έσω; κατ’ αύτοΰ, συνεκρότηοεν εί; τδ (εέρο; τδ καλ.ου[ΐενον 
Κυνδς Κεφαλαί αίυ.ατηράν ριάχην, και ένίκησε ΐ-ιεν, αλλά καί έφο- 
νεύθη. Ού [λόνον δ̂  οί Θηβαίο; έλ,υπ·ηΟησαν |Λεγάλθ}ς διά τον θάνα
τον τοΰ Ιίελοπίδου, τον όποιον (όνδιεαζον πατέρα και σωτηρα καί 
διδάσκαλον των αεγίστων καί καλλ'στων αγαθών, άλλα καί οί 
ΘεσσαλοΙ τω άπέ^οσαν τάς [ΛεγΙστας τΐ|εας, και ζητησαντες την 
άδειαν νά τον ένταφιάσωσιν αύτοί, έτέλεσαν την κηδείαν του λ>αρ.- 
πράν καί [/,εγιστην. 0  δ’ Αλέξανδρος έΟανατώθη καί αύτδς άπδ την 
γυνα'ικάτου Θηβην καί τους τρείς άδελοούςτης, οίτινες πρδ πολ- 
λοΰ αγανακτοΰντες πρδ; τάς σκληρότ-ητάςτου,_ ειχον αποφασίσει ν 
άπαλ.λάξωσι τδν κόσυ.ον άπδ τδ τέρας τοΰτο. ίΐπειόη δ όλος οί
κος έφρουρείτο άπδ δορυφόρους, καί δ κοιτών προς τδν όποιον ί.φι- 
ρε στενή άναβάΟρα έφυλάττετο άπδ φοβερόν κύνα, ή Θηβη υ.ακβυ- 
νασα τδν κύνα, έστρωσε τήν κλίαακα ρ.έ έρια, και ούτως οί τρεις 
αδελφοί τη; άναβάντε;/ωρί; κρότον, τδν συνέλαβον ό ^ ν  άπδ 
τού; πόδα;, 6 δέ άπδ τάν χό;Λην, καί ό τρίτος έσχισε τδ στήθος 
του κέ τδ ξίφος. _  ̂ -

Κατά δέ τον καιρόν τούτον οΐ Θηβαίοι καί οί Λακεδαιμόνιοι ε 
κλ.εισαν ειρήνην κατά προτροπ·ην τοΰ των Περσων Βασιλέως, καί δ 
ί·πα>εινώνδας ήσχολήθη νά περιποιήτ/1 εί; τήν πατρίδα του καί 
τή ; θαλάσση; ιήν ηγεμονίαν. Αλλά υ.ετ ού παλ.υ νέαι ταραχαι 
κατά τήν Πελοπόννησον (όπλισαν αύθι; τά ; δύω αντιπάλους πολι
τείας κατ’ άλλήλοιν. Καί τούς ριέν Θηβαίους ώδηγει δ Επαμεινών
δα;, στρα-ςηγδν δέ είχον οί Σπαρίιάται τδν Α^γησιλαον, τδν [μόνον 
άνθρωπον τής Ελλάδος, δστις έ^ύνατο τότε ν άντιταχθη κατ αΰ- 
τοΰ. Αιμέσως δέ κατ’ άρχάς συνέλαβε μέγαν σκοπόν δ Επα[χ.ε;νων- 
δας, ότεάκούσας ότι οί Σπαρτιάταιέπόρθουν πανδη(μει τήν Τεγεαν, 
καί νοριίσας ότι ή Σπάρτη ήθελβν είσθαι έρηρ-ος (στρατιωτών,^ ωρ- 
^.ησε διά νυκτδς κατ’αυτής διά νά τήν χυριεύιτίΐ. Αλλ 6 Αγησίλαος
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έννοτ,σα; τον σχο~όντου, εςαττέ-ττείλεν ίπτϊεϊς νά είδοττοΐ'/ίσ:̂  τού; 
πολίτα; τ;ερΙ τοΰ κινδύνου των, καΙ νά του; τταραγγείλη νά φυλά- 
ξωσι ττ;ν ττόλιν [/-ίχρις δτου φθάσ·/) δ ϊδιο;. Κκι τώ  δ̂ ντι [εόλι; ε ϊτ- 
ν,λΟεν αύτδ; εΐ; ττ,ν ττολιν, και οΐ Θν,βαΐοι διαβαίνοντε; άφ’ έτέιου 
τον Ιΐύρώταν, τρού^^ώοουν και αυτοί εΐ; την είσοδόν τη;. 0  δ’ ΐί- 
ττααεινώνδα; καίτοι ίδοιν οτι 6 σκοπό; του άνεκαλΰφθη, δέν ·'φί- 
λησεν δ|Αω; νά όπισΟοδρορεηση άνευ ά-οπείρα;τινό;, καΐ τ^οσβαλών 
7τολλ«χό(>εν τήν πόλιν, εΐσηλθεν εΐ; αυτήν μεχ^ι τη ; αγορά;, κυ
ρίευσα; όλον τδ πέραν του Εύρώτου [αέρο;. 0  δ Αγησίλαο; έπολέ- 
μησεν εΐ; την περίστασιν ταυτην ;αέ ανδρείαν άνωτέραν τή ; ηλικία; 
του, διότι είδεν ότι δέν έπρεπεν ώ ; άλλοτε νά φανή φειδωλό; τη ; 
ζωή; τών στρατευμάτων του και νά προφυλάττ·/ι αυτά, άλλ’ ότι 
ητο καιρό; άπονοίας καί τόλμη; διά ν’ άρπάσ'  ̂ άπό τον Επαμει
νώνδαν τήν πόλιν. Μεταζυ δέ τών πρώτ&ιν δ υίό;του Λρ^ίδαμο; 
άνδρείω; άγωνιζόμενο; και δομών οπού δ κίνδυνο; τ,το μάλλον 
κατεπείγων μέ του; ολίγου; ανδρείου; το»υ, άνε^αίτιζε τον εχθρόν 
καί τόν άπέκρουεν όπου παρουσιάζετο.

Νέο; δέ τ ι ;  Σπαρτιάτη;, ισάδα; καλούμενο;, κατέπληξεν ού 
μόνον τοίι; σ·υμπολίτα;του, άλλά και του; έχθρού; ακόμη αΰτους 
διά τής άνδρείαςτου. Διότι ώραϊο; ών τδ πρόσοιπον, χαρίει; και 
μεγαλόσωμο;, έτι δ’ εις τή ; ηλικία; τό πρώτον άνθος, άμα ήκουσε 
τόν έχΟρόν έπελθόντα, ώρμ.ησεν έζω τοΰ οίκου του άοπλος, γυμ.νό;, 
χρισυ.ένο; μέ έλαιον, κρατών λόγχην εΐ; τήν μίαντου χεΐρα και 
ζίφος εί; τήνέτέραν, καί έρρίφθη εΐ; τό μέσον των εχθρών κτύπων 
καί φονεύων, σ6)ροί δέ νεκρών έπτπτον προ ποδών του, χωρίς αυ
τό; νά λάβ-  ̂ οΰδεμίαν πληγήν, είτε διότι οΐ έχθροί έκθαμβηθέντε; 
έςελαβον αύτόν ώ ; ύτηράνθροιπόν τι 0ν, είτε, ώ ; λέγει ό Πλ.ούταρ- 
χο;, διότι οι θεοί ήΟελησαν νά τόν σώσωσι διά τήν άπαραδειγμά- 
τιστόντου ανδρείαν. Λέγεται δέ ότι οί έφοροι έστεφάνωσαν μέν 

διά τοΰτο, άλλά συγχρόνως καί τόν έζημίωσαν χιλία; δραχ- 
όιότι έτόλμησε νά κινδυνεύση άοπλο;.

Αποτυχό>ν δ’ 6 Επαμεινιόνδα; εί; τήν έπιχείρησιν ταύτην, καί 
μαΟών δτι τά στρατεύίματα διά νά ύπερασπιθώσι τήν Σπάρτην ά- 
πεσύρθησαν όλα τή ; .Μαντινεία;, έκίνησε κατ’ α-ύτη;. Αλλ* ένώ έ- 
πλησίαζε νά καταλ.άβγ; τήν πόλιν έρημον ούσαν, έφΟασαν αίφνης ές 
χιλιάδες Αθηναίοι, έπίκουροι τών Μαντινέοιν, εΰθυ; δ’έφάνησαν καί 
οΐ .Δακεδαιμόνιοι καί οί Μαντινεί;, καί άμ.φοτέρωθεν παρεσκευά- 
σΟησαν εί; μάχην έχοντε; οί μέν Θηβαίοιτριάκοντα χιλιάδα; πεζών 
καί τρεϊ; χιλιάδα; ίππέοιν, οί δέ Λακεδαιμόνιοι είκοσι μέν πεζών 
χιλιάδας, δύω δέ ίππέων. Αμ.φότερα δέ τά στρατόπεδα παρετά- 
χθησαν εί; θέσει; ολίγον άπεχούσα; τή ; πόλεω; Μαντινείας, ήτι; 
έδοσε τ  δνομά της εί; μίαν τών λαμ.προτάτων μαχών άφ’ όσα;

ί̂ ·'



ζοτε οί Ελλτινες συνεκεόττ,ίαν κατάτε το ττλΫ,θος των πολείλΟοντων 
καί των ήγείλόνων το κξίοιαα, καΐ τνιν έ[Λ.ζεφίαν καί δύνα[Α5ν των 
στ(;ατιωτών. Καί πρώτον [/.εν παρατάξας δ Επαμεινώνδας τδ ς-ρά- 
τευμάτου, δεν προύχώρησε κχτ’ εύΟεΙαν κατά τοΰ έχθροϋ, αλλά 
πρόβα; προ; τά παρακείμενα δρΐ, καί έκτείνα; την φάλαγγα του, 
κατέθετε τά δπλα ώ ; νά έστρατοπέδευεν, ώστε οί έχδροί άπατη- 
θέντε;έλυσαν τά ; τάξει;των καί έπαυσαν νά έτοιμάζωνται ώ ; προ; 
πόλεμον.

Λλλ’ 6 Επαμεινώνδας στρέφων διά μια; κατά μέτωπον του; λο- 
χου; οί δποίοι έπορεύοντο επί κέρα;, καί έμβολον σχηματίσας, διέ
ταξε του; στρατιώτα; ν άναλάβωσι τά όπλα, καί ωρμησε κατα 
τών εχθρών εχων μεθ’ έαυτοΰ μέν έμπρό; του; έπιλέκτου; τών 
στρατιωτών, άφήσα; δ’ όπίσωτου του; άσθενεστέρους. Παρέταξε 
δέ καί του; ίππεϊ; εί; εμβόλου τχνίμα άναμίξα; αΰτου; με πεζού;, 
έπ’ έλπίδι νά νικ·ήσγι την Λακεδαιμονικην φάλαγγα, την αποτελού
σαν την δλην δυναμιν τοΰ έχΟροΰ, καί μετά ταϋτα ν άνατρεψ·  ̂ καί 
του; επίλοιπου;.

Διά νά έαποδίσ'ρ δετού; Αθηναίους έκ τοΰ εΰωνύμου κέρατο; μή 
προχωρήσωσι προ; ΰποστηριξιν τοΰ δεξιοϋ, εθετεν απόσπασμα 
πεζών καί ιππέων «ντικρύτων επί γηλόφων έτοιμον να του; ύπερ
φαλαγγίση άμα ίθελον κινηθή.

Παρατάξας δ’ οΰτω τό στράτευμά του, έκινηθη κατα τών Λακε
δαιμονίων, οΐτινε; ώ ; τον είδον προβαίνοντα κατα τοιαυτην ταξιν 
έξεπλάγησαν μεγάλω;, καί οί μέν έτρεχον βί; τά ; θέσει; των, οί 
δέ έχαλίνουν τού; ίππους, οί δέ θώρακα; Ινεδύοντο.

Καί κατ’ άρχάς μέν συγκροτηθείση; Ιππομαχία;, ϋπερίσχυσε τό 
ίππΙκόν τών Θηβαίων καί Θεσσαλών καί έδιωξε τού; ίππεί; τών 
Λακεδαιμονίων καί Αθηναίων όπίσω τοΰ πεζικού. Συγχρόνως δέ καί 
δ Επαμεινώνδα; μέ τού; πεζού; του ώρμησε κατά τών Λακεδαιμο- 
νί<ΰν, καί δεινή μάχη συνάφθη, καθ’ ίν  ούδεί; ύπεχωρει, άλλ όλοι 
έφαίνοντο θέλοντε; ν’ άποθάνωσιν ένδοξοι; και πράςαντέ; τι λαμ
πρόν. Καί τό μέν πρώτον έπολέμησαν μέ τά δορατα'άφ οΰ δ αύτά 
συνετρίβησαν, έσυραν άμφότερα τά μέρη τά; μαχαίρα; καί  ̂ συνε
πλάκησαν σώμα προ; σώμα. Λλλ’ ή ανδρεία καί ή επιμονή ητον 
έκατερωθεν ίση, ώστε ή μάχη δέν έλάμβανεν ούδεμίαν ? *̂·έΐν.

Ο Επαμεινώνδα; βλέπων ότι ή ανδρεία του μόνη έδυνατο ν 
άποφασίση την νίκην, καί περιφρονών τον κίνδυνον τλ;  ΐδια;^ωή;, 
έρρίφθη δ ίδιο; εν μέσ<ρ τών εχθρών, συλλέξας περί εαυτόν του; 
άρίστους τών στρατιωτών του, καί πρώτο; άκοντίσας ε-λήγωσετόν 
στρατηγόν τών Λακεδαιμονίοιν. Ευθύ; δέ καί τών άλλων εΐ; χεϊρ*; 
έλθόντων, σφάζων καί τρόμον έμπνέων διέρρηξε την 1χ_θρικήν φά
λαγγα, οΐ δέ Λακεδαιμόνιοι έκπλαγέντε; ενώπιον τοΰ Επαμεινων-
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ίο·  ̂ καί ένδίδοντες εις τί> βάρος τής οάλαγγόςτοο, έτίάτΓΛταν εί-· 
φυγήν. Τότε δή οΐ Θτ,βίΰοι 6ρ;Αησαντες κατ’ αυτών καί φονεΰσαν- 
τες όλους τους έσχατου; ρ.ένοντα;, έξωλόΟρευσαν παρ-πόλλου; αυ
τών. Αλλ’ οί ίτταρτςαται βλεποντες τον Ετ;αυ.εινώνδαν τταρασυρό- 
[/ενον άττό τήν όρρ-ήντου, συνεσωρατ<όθγ;σαν κατ’ αΰτοΰ, καί τον 
κατεκάλυψαν ρ.ε βροχήν ακοντίων, εκ των όίτοίων τά ρ,έν άτςέφευ- 
γε, τά δέ άτοσττών άττό τό σώρ,άτου, έαάχετο με αυτά κατά των 
έφορμώντων, καί ήγωνίζετο ύττέρ τής νίκης ήρωϊκώς, ότε Σπαρ
τιάτης τις, Αντικράτης καλούμενος, τον έχλήγωσε Οανασίιχως διά 
τοϋ Οώρακος μέ άκόντιον. Εττειδή δέ τό μ,έν ξυλον τοϋ ακοντίου εί
χε Οραυσθη, ή δέ αιχμή είχε ̂ Λείνει εις τήν πληγήν, νικηθείς άττό 
τόν πόνον έπεσβν έν τω άμα (*)· πέριξτου δέ άνενεώθη ή μάχη μέ 
διπλήν μανίαν, των μέν προσπαθούντωννά συλλάβωσιν αυτόν ζών- 
τα, των δένά τόν σώσωσι, μέχρις ότου οί Θηβαίοι ύπερισχόσαντες 
έδιωξαν τόν εχθρόν.

Αλλά μή έξακολουίήσαντες τήν δίωξιν μακράν έπέστρεψαν διά 
νά λάβωσι τούς νεκρούς των, καί άνακληθέντες άπό τού; σαλπιγ- 
κτας, άπεστησαν όλοι τής μάχης, στήσαντες άμφότεροι τρόπαιου, 
οί μέν Θηβαίοι διότι έδιωξαν τούς Λακεδαιμονίους καί έμειναν κύ
ριοι τού πεδίου τής μάχης, οί δέ Α0ηναϊοι οιότι ένίκησαν τούς έπί 
τού λόφου καί έκυρίευσαν τούς νεκρούς. Καί έπί τινα μέν καιρόν 
κάνέν μέρος δεν ήθελε νά ζητήστρ άπό τό άλλο τήν άδειαν τής τα
φής των νεκρών διά νά μή φαν  ̂ ότι όμολογεί έαυτό νικηθέν. Τέλος 
όμ.ως οί Ιακεδαμιόνιοι έζήτησαν πρώτοι νά τοΐς έπιτραχρ τούτο, 
και άμφότεροι έθαψαν τούς νεκτούςτων.

ύ  δ Επαμεινώνδας ζών έτι μετεκομίσΟη εις τό στρατόπεδον, 
και άκουσας άπό τούς ιατρούς ότι ήΟελεν έκττνεύσει άμα ήθελον ά- 
ποσπάσε; τό δόρυ άπό τόν Οάραχ*, έκάλεσε τόν ΰπασπιστηντου 
καί τόν ήρώτησεν έάν έσωσε τ,ν ασπίδα του. λΙαθών δέ ότι έσώθη 
καί ίδών αυτήν, ήρωτησε πάλι- τίνες ένίκησαν. Ακουσας δέ ότι οί 
Θηβαίοι, « ώρ«> είπεν, είναι ν άτριΟάνω, β και προσέταξε ν’ άπο- 
σπάσωσι τό δόρυ. Κλαίοντος δέ τίνος καί λέγοντας, « άτεκνος ά- 
ποθν-ήσκεις, » « οχι, άπεκρίθη, ά<ρήνω δύω θυγατέρας, τήν έν Λεύ- 
κτροις νίκην καί τήν έν Μαντινιία,, ααΐ έκσπάσας τήν αιχμήν έξ- 
έττνευσεν άταραχος. Ούτω λοίτόν έτελεύτησεν είς τών μεγίστων 
άνδρών τής άρχαιότητος. ό μέγοτος ίσως πάντων, διότι ήνωνε τήν 
αύστηροτέραν αρετήν, τον εΰγενέστερον ύπέρ τών καλών έΟουσια- 
σμόν καί τόν διακαέστερον πρός τήν πατρίδα ζήλον μέ τά έξοχώ- 
τερα στρατηγικά προτερήματα, καί τού φιλοσόφου τό φρόνημα 
καί τό ειόος, ώστε αυτός δι έχ'>τοΰ ύψωσε τήν πατρίδατου εις τήν

Π  II, X. 302, όλ. 104, 3,
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ί δλη; τ ί ;  Ελλάόο;, ά” οθαν(·>ν δε τί;ν χ,ατέλιττεν έ“ 1 τδ 
>:οΰσαν :;άντοτε, ρ·έχρκ δτου τέλο; ήνδρχχοδίδΟν. καΐ

ΕΙΙΙΤΟΜΙΙ ΕΛΛ. ΙΣΤΟΡ.

•ήγερ
χείρον χω. 
κατεσχάφτ).

Μετά δέ τάν |ΐ.άχτ,ν καΐ τον θάνατον τοϋ Εζα| .̂ε·.νώδου οΐ Ελ- 
λν.νε; κατα"οντ.Οέ''τε; άττδ τδν συνέχειαν τών κίνδυνων, συνέΟεντο 
κοινήν εΐρήν/ιν και συαααχίαν εις τήν όιτοίαν οαως δεν έκοινώνν;σαν 
οϊ Λακεδαιμόνιοι, ά)·λ εαεινον έκσ-τονδοι, διότι συα—εριελή^Ο·/;σαν 
εις αυτήν οί αϊιόνιοίτων έχ^ρο'ι ΜεοσΤινιοι. Λλλ έ~ί τινακαιρδν ’έκ- 
τοτε οΰδέν άςιον λόγου συνέβ·/) έκτος τής άττοστασίας τοΰ βασι
λείας τής ΑΙγότττου '-Γαχω κο,τά τοΰ βασιλέως τής Ιίερσίας, εις ήν 
:τε;ίστατιν 6 ι/.έν Λγγιτίλαος' εττάλνι ΰιτδ τών Λακεδαιμονίων ώς 
έ-ίκουρος εϊς τον Τα/ώ' ό δέ Λθ-/)ναΐος Χαβρίας ήλθε τρδς αΰτδν 
ώ : εθελοντής, όταν δ’ εφΟατεν δ Λγ-ιςσίλαος εις Αίγυτττον, έκαστος 
έττεΟόαει νά ίδή τον άνδρα, δττις τοσαυτκν εΤχε ιτροσκττ,^ή δόςαν, 
καί όλαδςδλος συνέρρεεν εϊςτδ ρ.έρος δπου άτέβν; δ Λακεδαιριόνιος. 
Αλλ’ δτε αντί |;.εγαλο—ρεττοϋς άνδρδς καί λααιτροΰ ειδον {/.ικρον γε
ρόντιαν καΟήαενον εις τά χόρτα αέ τ:ενιχρά ένδυ̂ .̂ατα καί ριέ σώΐΛα 
τραγυ, έκινήθησαν είς γέλωτα καί είς απορίαν* ετι δέ ρ.άλλον έΟαΰ- 
[/.ασαν δτε είς τους προσφ^ροντας είς αΰτδν τραγήαατα καί Αιγυ
πτιακά ρ-ΰρα έκέλευσε νά τά δώσωσιν είς τους Είλωτας. Δυσαρε-.. 
ς·τ.0είς δε κατά τοΰ Ταχω δτι δεν τον εταξεν δλωντου τών δυνά
μεων άρ/ήγδν, άλλά τήν ρ.εν ναυαρχίαν έδοσεν είς τον Λθκναΐον 
Χαβρίαν, αύτδς δ’ ελαβεν όλου τοΰ στρατεύματος τήν ήγερνίαν, 
συντ,νώΟτ) μέ τον ανεψιόν του Νεκτάναβιν, καί υψωσεν αΰτδν εις τον 
θρόνον. Αναφανέντος δέ καί άλλου άντιποιουιαένου τήν ύπερτά·πί·,ν 
εξουσίαν, ό Αγησίλαος ΰπεστήριξε τδν Νεκτάναβιν καί άπαλλάξας 
αϋτδνπαντδς αντιζήλου άνεγώρησεν* 6 δέΧεκτάναβις τον προέπεμ- 
ψεν έντίμως καί ρ.εγαλοπρεπώς, καί έκτος άλλωντιμοίν καί δωρεών, 
τώ έδοσεν ώς έξοδα τοΰ πολέ^κου διακόσια τριάκοντα τάλαντα.

Κατά τήν οϊκαδε δ’ επιστροφήν του έρρίφ&ή ΰπδ χειμώνο; είς λι- 
Αφρικής, Μενελάου λιμένα καλούμενο·/, καί άπέΟανεν ί'/.ϊί|υ.εν

έν, καί τούτω
ί  βασιλεύσας έττ τεσσαρά-

δλων τών τότε γενό
;κοντα μέγ
σχεδόν ολ·/·,ς τής Ελλάδος ήγευ.&ν

καί βασιλεύς νοαισΟείς ρ/.έχρι τής έν Λεύκτροις ^άγτ,ς .
Συνέκειτο δέ 6 χαρακτήρ τοΰ Λγ'Λσιλάου άπδ πολλά; καί πολ- 

λάκις άντιΟέτο·υς ιδιότητας. Διότι ίτο  ριέν (μικρός καί χωλδς τδν 
ένα πόδα, καί τοσοΰτον έγνώριζε τήν άσχνιριιαντου, ώστε ποτέ δεν 
έπέτρεψε νά ζωγραιρ'ίΐΟή ή νά πλασδγ εΐκών αΰτοΰ είτε έπι ζωής 
του είτε καί ιμετά θάνατόντου. Προσέφερε δέ πάντοτε βαθύτατο·/ 
σέβα; είς τήν βουλήν καί είς τους εφόρους, καί διά τοΰ τρόπου του 
του έδύνατο άνευ τινδς άντιστάσεως νά έκπλτΐροΤ δλουςτου τους.



ττρο; 
Τοσαύτϊΐν

<:/.οτ:ούς. Τραφείς εϊς οιλτραγωγίαν καΐ [Αάλλον ώς |Λελλθ)ν νά 
ΰτιακο’̂ ΐ ?ι νά άρχη ό ί^ιο:, εαα^ε ν’ κντέχ·/; εί; του; ν.εγαλϊΐτέρου; 
κότΓου; χ.χ\ νά ΰε(αρΐ τον πόλε;υ.ον ώ; την συνηθη τοΰ βίου του 
ασχολίαν. Αλλά συγχρόνως ίτον Ιλαρός καί τναιγνίώδης τον χα
ρακτήρα, καί τοσαυτη ητον ή ττρός τα τταιδία-του φιλοστοργία, 
ώστε ττολλάκις έιυ.ίγνυτο εις τάς παιδιάςτων, καί λέγεται οτι όταν 
ίΧόυν τις αυτόν τρέχοντα ρ.έ τά τταιδία εις ξύλινον ΐττίτον, έξέφρα- 
σε τον 6αυρ.ασαόντου, «2ιώ -α , τον είττεν ό Αγησίλαος, έως δτου 
«γίνγς καί συ πατήρ.» Οσον δέ γενναίος ήτο προς τους εχθρούς 
του, άλλο τόσον άοωσιω[Λένος έφαίνετο εις τους φίλου; του, καί 
παράδείγρ,α τούτου άναφέρεται ή προς τον ΐδριέα, βασιλέα τής 
Καρίας ύπέρ τοΰ Νικίου έπιστολήτου' « Αν, τον ελεγεν, ό Νικίας 
«είναι αθώος, άφες τον, είδεαή, άφες τον προς χάρινρ.ου' όπως 
«δήποτε όαως, άφες τον'» ήτο δέ καί προς τους εχθρούς στρα- 
τηγικώτατος, καί συνήθως, διά ν’ άπατήση αΰτους, όταν εαελλε 
νά έκστρατεύση διέδιδε τήν αληθή οδόν καί τόν καιρόν τής πορείας 
του, ών βέβαιος ότι οί εχθροί δυσπιστοΰντες ήθελον κινηθώσι πρός 
άλλην όιεύθυνσιν καί άλλην ήαέραν άπό την έδικήντου. Το 
δε είχε φήριην καί διά την ανδρείαν καί διά την φρόνησίντι 
ο; ϊπαρτιαται τόν ώνόρ.ασαν ού ρεόνον στρατηγόν, άλλα συγχρό
νως καί ναύαρχόν των, άποδίδοντε; εις αυτόν τιρ.ήν μηδέποτε άλ
λοτε εις άλλον άποδοθείσαν.

Εν τούτοι; δ οί Αθηναίοι έξέπεσαν τοΰ παλαιού άζιώαατος, ώς-ε 
αντί νά φροντίζωσι πώς νά πρωτεύωσι τής Ελλάδος, έ^όθησαν ό
λοι εις διασκεδάσεις καί εις τά θεατρικά, καί τοσαΰτα έσπατάλων 
εις ταΰτα, όυστε κατά τον Πλούταρχον, ή παράστασις τινών τρα- 
γ(;>διών τοΰ Εοφοκλέους καί Εϋριπίδου άπέβαινε πολυεξοδωτέρα 
άπο πόλεμρν όλόκληρον κατά τών βαρβάρων. Διά νά έπαρκώσι δέ 
εις τάς δαπάνας ταύτας, καθιέρωσαν εις τά  θέατρα τάς ποσότητας 
όσας ειχον προσδιωρισμενας διά τόν πόλεμον, τόν δέ νόμον όστις 
έπεβαλλε ποινήν θανατου κατά τοΰ προτείνοντος νά γίνγ άλλη χρή- 
σις^τών χρημάτων τούτων ού μόνον κατήργησαν, άλλ’ εγραι])^ν 
άντ κύτοΰ άλλον καταψηφιζοντα θάνατον καθ’ ούτινος ήθελε προ
τείνει νά προσδιορισθώσιν αυθι; αί ποσότητες αΰται εις την πρώ- 
τηντων χρήσιν. Είναι οέ φυσικόν οτι αί λοιπαί τής Ελλάδος πόλεις 
έπαυσαν σεβορ.εναι και φοβού|Αεναι πλέον τόν λαόν τοΰτο 
άλλοτε ήρχε τής Ελλάδος, άφ̂  ού τόν είδαν παραδοθέντα £ 
φην και σπατάλην* δια τοΰτο καί πολλοί τών πρώην συμμάχων 
τιον ήρχισαν ήδη νά πολεμώσιν αυτούς. Λλλ’ εις τόν πόλεαον τού
τον, όστις καί πολύ δέν διήρκεσε, δεν συνέβη τι άίιόλογον έκτος 
οτι ό Χαορίας δ στρατηγός τουν Αθ-ηναίων πολιορκιών την Χίον, 
έ-ροτίμησε την τιμήν άπό τήν ζωήν, καί άπέθανεν εντός τού
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λ̂οίο·>τΓ>·. νά -Λ·}; τί, :ταρ:(.'ίώ^ο· Λλλ’ ένω αΐ Κλλν,νίλα. τ.ό ΐν .; 
δι’ άαοιδχία; άντιζν,λίχς /.αΐ ;:ο).υχρονίων Ιρίδων κα·. τ7θλέ[/.ων I -  
ξ'/,σΟένν,σαν δ.έφίΐι^ρκν «>λΐλα;, α»/, άν.φύετο έ -ί  των έρε;- 
.ϊ7ίων αΟτών άγνωττος [ΐεν ./.έχρι τοΰδε, άλλ’ κδτ; τ;ψοχγ>,; καί 
οοβερά γενο;κέν·Λ δύναν.ι;, ■>. τών Μακεδ&νων, λασϋ το τρίν ιχεν τα- 
:̂ εινο'ϋ καί σ/ε-^ον '^αρβάρον, ούδέττοτε ττρίν οαντατΟέντο; νά [;.ε- 
τανεαιτΟ-Λ τί;ν άνδρείαντον καί τάς ττολεικ'.κά; άρετάςτου δι,ά νά 
έτεαβ'ί εΐ; τά ΚΛΛν;ν·.κά :τράγ|λατα, άλ>’ κδτ, ύπί> ν.εγαλετπιβδλων 
άνδρών όδ-Λγον;κένεο, καί ά::ο τήν ΐξασΟένττιν τ ΐ ;  Ελλάδος ώφε- 
λΐΟέντος, καί λαβόντος ττ,ν αεγίς-/;ν έτιόροχν είς τάν τύ/τιν «ύτ?,ς. 
Δ·.ά τοΰτο νον.ίζο;;,εν άναγκαΐον να έ/.0έσω;Αεν έν συνγλχ<ο τά περί 
τ·;:; άρ//,ς καί τλς δννά7.ε<ος τον λαοϋ τούτον πρίν κ δϊ 
πλατότερον οτα |;.ετά ταντα αεγάλα καί λααζρά επί π

Κ Ε Φ λ Λ Λ ίΟ λ  ΙΛ '.

.λτύ  7/}̂  γί)Ύ/ισ(0>(: ιηχρι- τοΰ ΰαγάτην τον Φ ι.ίί.ιπον, 
ΙίασιΑ ίω ς τη<: Μ αχίνονΐαί.·.

Καν κατά [εεν τά,ν Ιποχ-έν τής δόςκς κ,αί τής ίτχόος' τής Ελλά
δος, ί.τον ή Μακεδονία ήχιοάρβαρος καί τά πλεΐοτα υποτελής των 
γεντόνων αυτής Ιλλυριών, καί τοι. ΰπδ Ελλήνων κατ(;)κτ,;αέν-/ι.

Πρώτος δ’ είς τήν ίττορίαν γνωττδς «ΰτ/.ς ^ατΛεύ; είναι, ί  Κά- 
ρ « ο ;,  ΛργΛος τόγένος ν.ώλεγόν,ενο; 8έ»ςιτος ϊετος » -  
απόγονος. Οθεν ί, Φίλνππο; ;αετα ταϋτα έκχρυττεν έαυ. ^
δ/;ν, καί κπήτεν τ;;αάς Οεοΰ. Λέγεται δ ό Κάρανος όδ/;γή«ας κ^,^ 

ΰ ϊν τδ>;λα τ.ών τυαπατρ’.ωτωντου εις τά 
τά όποια κατακτήτα; κατωκτ,τε. Καί αύτος αεν [.ι,ετά όεκαο- 

κτ(ύ ετών 'ία-τιλείαν άπέΟανεν, ό δέ Ορόνοςτου πεοιήλΟε υ.έχρι -τής 
ί ή; ποαγυ-ατευόυ-εΟα είς διαδόχους τών όποιων ή ίοτο-

ρια είναι αποτρόπαιος τειρά κακουργν,αάτων 
κων πολευ.ινν κατά γειτόνων ίτχυροτερων.

Λυ.ύντας δ’ ό πατήο τοΰ Φιλίππου κατελ 
ν ίοές '^ν Αλές«ν»ί0» 'ςς« Ι 1ε ? 8 « » η  { ') ,  ρςςο.Αί·1ο»ντ«ς « γ ο τ έ -  
ρους τόν έ'νι .α ϊτΑ' τόν Β ,ΐο ν. ή  «  ΠίρίίΑΑος; Ακτέλι-ε ν.ε! ίοότος 
οίόν Λο.όνοχν, 'έοτις οόν 8ιεδέχθν, βρέγορ Αλλ έςςειέγ ή κανά- 
οταοις Α(ον βν,αοοίςον τςϊο.νο,ν.τίον άςενίτει βαοςλέα ·Λλ;ε,ιας ώργχον, 
ό Αρ,όντςι; έξείρονίοΟϊ, κοί Αντ-.ίοτέοτν; άντ’ «ντοΟ ό βειόςτου 
Φίλιππος, όοτις <ός είδοαεν ανωτέρω, σταλείς ΰπο τοο Ιίελ.οπιόου 
όυ-κρος εις «ήβας, άνετράοκ εκεί παρά τω Επααεινόυδα, καί ελαοε



Γοιούτου δι^ατκάλου τα ίΛεγάλα ττολι 
ετχ ταϋτα εοεεον έςα’ηίο■̂ ; καρ-ού:.

Κ]·:ΦΛ νΛΙΟΝ ΙΛ.

ι [ΐ.αΟτ,υ.ατοί

Α,νκζά; δ ί\ς τον θρόνον κατά τό α. έτος τ ίς  1 Οα’'·ί όλνατιά- 
ί*ο; καΐ τ ίς  νιλικίαςτοο τό εικοστόν τέταρτον, εόρεν αύτόν ττες·- 
<ΓΤ0'.γιζ6·λΖ\0Ί ·τ:αντα/_ό9εν άτό έχ8ροό: έττιφόβους, του; μεν ΐλλυ- 
ριοό; κυρ'.εύσαντα; μέρο; της έτικρατείαςτου, καΐ παρασκευχ^ου.έ- 
νους νά έκττρατεόσωσιν εί; τ/ιν Μακεδονίαν μέ μεγάλα; δυνάαεις, 
τους δέ Παίονας ττορΟοΰντας άδίακόττίο; την χώραν και καταφρο- 
νοΰντας των Μακεδόνων, και αΰτους έκτεττληνμένους και περιοό- 
βους, καί ά^ύιι.ως έχοντας τρόςτόν ττόλεμον διότι εί; την έσχά·^ν 
των μάχην κατά" των Ιλλυριών, ειχον τέσει ·υ:τέρ τους τετρακισχι- 
λίους. Συγχρόνο)ςδέ ότ^λρχον και δύω διαφιλονεικοΰντε; τόν θρόνον 
του, ό Λακεδαιμόνιο; ΙΙαυσανίας, τόν όποιον έβοηθουν οί «οακες, 
καί 6 Αργαϊος, τον όποιον ήΟέλησαν νά ύποτ/ϊρίξιοσιν οί Αθηναίοι.

Αλλά τόσων οόβων και κινδύνων έπικειμένοιν, ό Φίλιππος δέν 
κατεπλάγη τό μέγεθος των προσδοκο>μένων δεινών, άλλα συνεχώς 
συγκαλών τους Μακεδόνα; εις έκκλησίας, καί εύγλωττο); προτρέ- 
πων αύτους εις ανδρείαν, τοΐ; ένέπνεε θάρρος. Διορθιόσας δ’ επί τό 
κρεΐττον καί τ-ήν στρατιωτικήν τάςιν, και γυμνάσας και έξοπλίσας 
καταλλήλο); τούς στρατιώταςτου, συνεστήσατο πρώτος την Μα
κεδονικήν φάλαγγα, διά τής όποιας τοσαΰτα ό'ιεπράξατο έκτοτε, 
έπάγοιν κατά των εχθρών σώμα άκαταμάχητον διά τήν πυκνότητα 
καί ευκίνητον, αντί τής παλαιά; τάςεοος των Κλλήνων, καΟ’ήν έκλι- 
νον τό γό··υπυκνούμενοι διά νά μή διασχίζο>νται από τούς έχθρούς. 
Επρεπε )Ζ νά περιέχη ή πλήρης φάλαγ; περίπου δεκαέ' χιλιάδας

• πολνλάκις ομο>ς τό δνοι/.α τοΰτο έδίδει
τάγμα ή όποιονό'τ,ποτε σώμα στρατιωτών, καί άλλοτε εις ολον το 
πεζικόν. Λλ.λ’ ή τοΰ Φιλίππου περιγράφεται ύπό τού Πολυβίου ώζ 
έπίμηκες «τράπλεορόν έ· όκτό) χιλιάδων λογχοφόρων, πκρατε- 
ταγμένων εις οΟΟ κατά μέτινπον καί 1 (ί κατά βάθος, καί το- 
σοΰτον πεπυκνωμένοιν, όί ε̂ τοΰ πέμπτου στοίχου αί λόγχαι πρού- 
χινρουν κατά τρείς ποόας εμπρός τοΰ πρώτου στοίχου. Οί δέ λοι
ποί, όσοι διά τήν άπόστασίντων άπό τό μέτωπον δ'έν έδύναντο νά 
μεταχειρισθώσ'. τάς λόγχαςτων, έστηρίζοντο εϊς τούς ώμου: των 
προ αυτών ίσταμένων, καί ούτω συνδέοντες τάς γραμμάς, ωθούν 
πρό; τά ευ.πρός, και καθίστων τήν έφοδον τής φάλαγγος ΐσχυοάν 
καί άκαταμάχητον.

Αιαθεί; όε ό Φίλιππος τά κατ’ οΤκον, καί καταπαύσας τάς εοιδα; 
μετά τών πλ.ησιεστερων έχΟρώντου, έστρεψε τά όπλατου κατά 
των Αθηναίο)ν. οΐτινε; ε'ιχον εκστρατεύσει εις Μεθώνην προς βοή
θειαν τοΰ Λργχίου, καί Οανατώσας τόνΛργαΐον, νικήσας δέ καί αύ- 
τους, αφησεν ύποσπονόους οσους συνελαβε, Τοσοΰτον δ εύχαρί-τησε



τους ΑΟγ,ναί̂ -υ; νι ϊτζ'.Ζ’.ΆΧ' αυτ·/ι ττραςίς ΤΌ'ί, ω ττί έκλεισαν άΐΛεσωί 
[χετ’ «ύτοϋ ε1ργν/ιν, τγν οποίαν δαω; ό Φίλιππο; έτ^ργ,σε ;κόνον έφ’ 
δσον καιρόν τον σονεφερε δ «  νά έξασφαλίστ, και τά λοιπά [κέρτ, 
τοϋ κράτοιίςτου.

Καί πρώτον [/.έν έκστρατεόσα; προ; άρκτον ύπεταςε τού; Παίο- 
να;, ικετά ταϋτα δϊ τού; ίλλοριούς, υποχρέωσα; αυτού; |κετά λα[κ- 
πράν νίκγν^ν’ άποδώσωσιν δλα; τά ; επί ττ,; Μακεδονίας κατακπ/ι- 
σειςτων. ^.πειτα δ έκυρίενσε την Α[κιρίπολιν, κειν.ένην έπι τοϋ 
ποτα;κοϋ Στρύ̂ /.ονος, εΐ; θέσιν πρόϊίορον εί; τού; [κέλλοντα; σκο
πού; του, πόλ'.ν τήν οποίαν έςουσιάίας κατ’ άρχάς τη ; [βασιλείας 
του, την είχε παραχωρήσει ικετά ταϋτα εί; τού; Αθηναίου;, εΐ; οδ; 
άνηκεν ανέκαθεν. Αλλ’ ηδη &αρραλαιύτερο; γενό'κενος, την χατέ· 
κτησεν έντέλώ; καΐ τήν ηνιοσε |κετά τοϋ κράτους του. Αλλά προ; 
τού; Αθηναίους αύτοο; προσε-ρέρετο (κέ πολύ σέβας όσάκι; έπι- 
πτον ύπο τήν έξουσίαντου, και δταν έκυρίευσε τήν Πύδναν και τήν 
Ποτίδαιαν, εί; τήν δευτέραν τών πόλεων τούτων εύριον φρουράν Α
θηναίων, τήν έξαπές’ειλεν εις Αθήνα; [κέ ριεγάλα; περιποιήσεις.

Κζακολουθών δέ τά; επί τών γειτόνων του κατακτήσεις, εκυρί- 
ευσε τήν πόλιν Κρηνίδα;, τήν προ δύω [/.όνον ετών οίκοδοαηθεισαν, 
και τήν [κετωνόυ.ασεν άφ έαυτοϋ Φιλίππου;. Ενταύθα δ’ εΐιρε χρυ
σού ικεταλλεΐον τη όποιον έπι*/.ελ,ηθει; εΐσέπραττεν άπο αύτο έτη- 
σίω; υπέρ τά χίλια τάλαντα (* ) ,  καί έκ τούτων πολύν σωοεύσα; 
πλούτον, προήγαγε δι’ αυτού τήν Μακεδονικήν βασιλείαν είς δύνα- 
[κιν και ίσχύν, [κισθοφόρου; στρατολόγησα;, και διά δωροδοκίας 
πολλάκις ύποτάξας ο,τι άνθίστατο είς τήν δύναικίν του. Λέγεται 
[κάλιστα ότι σ·/υ.βουλ.β·υθείς τον χοησαον εΐ; [κελετοιαενην τινά εκ
στρατείαν, έλαβεν εί; άπάντησιν,

η Αρ·ρρϊ»ις Χά-γχΜΒι [*ά·κκι, χβΙ πίντ* ιιιίτσιις. » 
και ότι τήν έννοιαν τοϋ χρησ[κοΰ έννοήσα;, ώφελ.ήθη άπό αύτον, 
και έπέτυχεν. Εκαυχάτο δέ περισσότερον διά τήν ευτυχή έκβασιν 
διαπραγυ.ατεύσεο>;, παρά διά νίκην εις τον πόλεικον, διότι τή ; υ.έν 
[κετεΐχον και οί στρατιώται και οί στρατηγοίτου, τή ; δέ ή τι;κή 
άντ,κεν εΐ; αύτον ;κόνον.

Αλλ’ εύρύτερον στάδιον ήνοίχθ·η ήδη εί; τήν οιλοδοςίαντου, δτε 
[κετά τον τριετή κληθέντα συικρ,αχικον πόλε;κον, τον οποίον ο; Α
θηναίοι πολ.εκήσαντε; κατά τών άποστάντων συυ.ικάχωντων, πα- 
ρήτησαν ές άσθενεία;, συνέστη ό κληθεί; Ιερός π^.^ε^ιος, εί; τόν 
όποιον έόοσαν άφορ|κήν

1 3 ί ΚΙίΙΤΟ.ΜΙ! ΕΛΛ. ΙΪΙΌ Ι’.

----- ------------- -τ 'Γ .“ ...........Φωκεΐ;, γεωργήσαντε; τόπον άνήκοντι
εί; τον έν Δελφοί; Απόλλωνα. Τήν πράξιν δέ ταύτην, κηρυχθεϊσαι 
ώ ; Ιεροσυλίαν, έδίκασαν οί Α;κφικτύονε;, ώ ; άφορώσαν το τή; κοι-

(■) 1 τάλ*ντιιν=6000 4ρ»χ;Α»;, τ, 2ίΟΟΟ ·γροο



■«ί; λα-τρείαί κχι κατεδίκαταν το’!ι; ΦωχεΤς εϊς βαρί!» πρό-
Ίτ;μον VI εΐ? δ-ήαευυιν και καθιέρωσιν τής "[-ίςτων εϊ; τον ναόν εάν 
^έν έτλήρωνον. Λλλ’ αύτο'ι έττειδνι^έν έΧύναντο νά καταθέσωο! τό - 
'τν;ν ποσόττ^τα, δέν ήθελτΊαν νά ύποταχθώσιν εις τϊΐν ποινήν, προ- 
τείνοντε; διι ή έςουσία και προστασία τοϋ ναοΰ άνήκεν άνέχαΘεν 
εϊς αυτούς, και παρέ^οντες μάρτυρα εϊς τοΰτο τον Ομνιρον

ϋ  προτρέψας δέ τούς Φωκείς νά μήν ύπακούσωοιν εϊς τήν άπό- 
οασιν των Λμφιχτοόνων ήτον δ Φιλόμηλος, μέγιοτον εχων εις τήν 
Φωκίδα άςίωμα. Οϋτος δ’ εκλεχθείς στρατ'Λγος κατ’ άρχάς μίν δι- 
ευθύνθ-ς προς τούς ^παρτιάτας, «ΐτινες είχον καΟυποβληθή καί αύ- 
τοί εις πρόστιμον ύπο τών Αμίρικτυόνων, ώς άρπάοαντες άλλοτε 
τήν άκρόπολιν τών Θτ;βών, καί το^ς έ^ήτει νά τον βοηθήσωσιν ώς 
περί κοινοϋ προκειμένου συμφέροντος. Αλλ’ αυτοί φανερώς μέν κα
τά το παρόν όέν εκρινον εύλογον νά συνδράμωοι τούς «ί^κεΐς, αονέ- 
πραττον δε κρυφίως χορνιγοΰντες καί μισθοφόρους καί χρήαατα, 
ώστε δ Φιλομνιλος άθροίοας στρατιωτών πλήθος έκυρίευσε τό ιιαν- 
τεΐον. Καί πρώτοι μέν τών γειτόνων έςεστράτευσαν κατ* αύτοΰ οί 
Λοκροί' άλλ ό Φιλόμτ)λος νικήσας αυτούς, έζέκοψεν άπό τάς φήλας 
τών Αμφικτυσνων τό ψήφισμα, ©έλων δέ νά νομιμότνιτος
πρόσχκμα εις τάς πράξεις του, ένόμισε κατάλλκλον νά συμβουλευ- 
θή τον χρ·/ισμόν περί του πολέμου, καί ήνάγκασε δι’ απειλών ακόυ
σαν τ'ήν Πυθίαν ν άναβή εϊς τον τρίποδα, ίϊς δ’ ένδίδουσα ή χρχ- 
σ'Λοδότις είς τήν βίαν τον εΐ-εν ότι δυναται νά πράςγ ώς βούλεται, 
εδεχθη τοΰτο ασμένως καί τό διέδοσεν ώς χρησμόν.

Αλλα συνελθοντες καί έχ δευτέοου οί Αμφικτύονες έψήφισαν πό
λεμον κατά τόίν Φουκέων, καί αΐ πλεΐσται τών Κλλτ,νικούν πόλεΐύν 
έκηρύχθκσαν ύπέρ τών μέν ή υπέρ τών δέ, οί μέν Θηβαίοι, οΐ Αο- 
κροί, οί θετσαλοί, καί πολλοί άλλοι γείτονες λαοί ύπέρ τοϋ ©εοΰ, 
οί δε Αθηναίοι, οί Σπαρτιάται καί άλλοι Πελοποννήσιοι ύπέρ τών 
Φωκεων. Συνεχείς δε μάχαι συνεκροτήΟησαν, καθ’ άς, ώς είς όλους 
τους θρησκευτικούς πολέμους, ώμότης έμόλυνενάμφότερα τά μέρη, 
καί οί μέν Θηβαίοι συλ.λαβόντες αιχμαλώτους, τούς κατεδίκασαν 
όλνους ώς ιερόσυλους είς θάνατον* ομοίως δέ π:ός άντεκδίκησιν I -  
θανάτωσαν οί Φωκεις όσους τών έχθρώντων συνέλαβον* κ,αί ό Φι
λομήλας κινδυνεύων νά πέση εις τάς χεΐρας τών εχθρών, μετά ί- 
σχυράν μάχ-ην συγχροτ-ηθε·ϊσαν έπί κορυφής απόκρημνου, όθεν δέν 
είχε διεκφυγήν, έπροτίμησε νά ριφθή κατά πετρών καί ν’ άποΟάνη 

, συντρίβεις. Διεδεχθη δέ αυτόν δ συνάρχωντου όνομαρχο:.
Ιονω όέ ταΰτα έγίνοντο, δ Φ'ίλιππος δέν εκρινεν εύλογον νά έ- 

πεμβή εις τον πόλεμον τούτον, άλλ’έθεώρει συμφεροιτερον νά ύπο-
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ΟάλίΓΊί ρ.αλ>.ον '7:α(<ά νά κατάσβεσή τα ; έρι5α; αϊτινε; έξησ^ενονν 
τά ; Ϊ2λλϊ;νικάς τιόλει;, καΐ τά ; καΟίττίον έρ|καιον εΰκολώτερον όι 
«ύτον όψέποτε ·;ίΟε>εν άποιρασίσει νά τά ; κυρβεύσ·̂ .

Βλέ~ων δέ δτι ή .Μεθώννι τ « ;  Θράκη; έγένετο όραητήριον των 
εχθρών το’̂ , την έ“ θλιόεκη(τε, και κυρ ιεύσα; αυτήν την κατηδάο^σε. 
Κατά την πολιορκίαν τα»την άπώλετε τον ένατου όφθαλρ.ον, 
τοςευΟεΙ; άπδ Αστέρα τον Α(Λφιπολίτην, δστι: κατ «ρχά; προσε- 
οέρθη νά ύπηρετησ^ τον Φίλιππον, λέγων δτι είναι άριστο; τοςό- 
τη ;, δυνά;υ.ενο; νά φονεύση και τά πτηνά αΰτά δσον ταχέω; κα'ι άν 
πετώσιν. Λποκριθέντο; δε τοϋ Φιλίππου, « Κάλλιστα, θέλω σέ ·ιζ- 
»ταχειρισθή όταν κηρό ι̂α πόλεαον εϊ; του; λάρου;, » έλυπτ,Οη ύ 
τοξότη;, καί κλειτθεί; εί; την πόλιν, έρριψε βέλο; ρ.έ τήν επιγρα
φήν, « εΐ; τ6ν δεξιόν όφΟαλαόν τοΰ Φιλίππου. « Τό όέ βέλος σκλη- 
ράν δίδον άπόδειξιν τη ; έπιδεζιότητο; τοΰ Λστέρος, έ;έκοψε τω 
όντι τοϋ Φιλίππου τον δεξιόν όφθαλιαόν. 6  δέ Φίλιππο; έρριψε πά
λιν όπίσω τό αυτό βέλο;, έπιγράψα;, «■ Λν ό Φίλιππο; κυριευσητην 
«πόλιν, θά κρει/.άτη τον Αστέρα·« και ώ; είπε και επραξε.

Μετά δέ τοΰτο ό Φίλιππο; έκινήθη προ; βοήθειαν των Θεσσα- 
λών, έπικαλεοθεντων αυτόν κατά τοϋ τυράννου των Λυκοφρονο;, 
δστι; διαδεχθεί; τον Φερραΐον Αλέξανδρον, κατ «ρχά; ριέν έφάνη 
ώ ; ελευθερωτή; εί; τοΰ; ρυαπολίτα; του, άλλά ριετά ταΰτα έαιιζη- 
Οη δλην την σκληρότητα καί θηριωδίαν τοϋ προκατόχοοτου, καί 
ΰποσττ,ριζόριενο; ϋπό ΐσχυροϋ σόιαατο; Φωκέων, ύπό στρατηγόν 
τόν όνόροαρχον, ένό;Αΐξεν οτι δλα ήσαν θεαιτά εϊ; αυτόν. Καί το 
πρώτον |ΐέν όΦίλιπττο; δί; ένικηθη άποτοΰ; Φωκεΐ; και ήναγκάσθη 
ν’ άπέλΟη εί; Μακεδονίαν υ.ετά δέ ταΰτα έπανελθών ρ.έ υ.εγαλη- 
τέρα; δυνάαει;, ένίκησε τόν τύεαννον, έφόνευσεν χιλ.ιάόα; 
τΐ(.>τών εί;τό  πεδίον τη ; ρ-άχη;, καί ουλ.λαζωντρισχιλιου; Φωκει;, 
έν οί; καί τόν στρατηγόν όνόααρχον, αυτόν ρέν έκρέυ.ασε, τοΰ; ό 
άλλ.ου; κατεπόντισεν ώ ; ίεροσΰλου;.

Ελευθεοώσα; δέ τοΰ; Θεσσαλοΰ;, άπε-ράσισε νά έ ί7?*"εόση κα
τά τών Φωκέων, καί εσπευσε νά κατ«λάό·η τά; Ηεραοπυλα;, την 
κλείδα τή ; Ελλάδος, καί ίδίω; τη: Αττιχ-η; προ; τό |/.έρο; έκε'ινο. 
Αλ.λ’ οί Αθηναίοι προκαταλαβόντε; τό στενόν, τόν ευ.ποΰισαν νά 
διέλ.θη, καί ό Φίλιππο; αη Οέλων άκόρη νά διαρρ·ηςη τοΰ; φιλικοΰ;

, άπ^λθεν εί; Μακεδονίαν. Ο ό έπανεγείρα;
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όεσρου; ρ.ετ αυ 
τοΰ; Αθηναίου; 
άπό τόν λήθαρ- 
τοϋ στρ; 
τοϋ Φιλί

καί έξ'-πνησα; ι
■γον, ήτον 6 περίφηίλο; ρητωρ Δηαοσθένη;, άπογονο; 

;γοϋ Δηυ.οσΟένου;, δστι; προολέπων τού; φιλοδόςου; 
ου σκοπού;, καί έννοών δτι καί τήν δυναρ.ιν είχε νά 

του; έκπληριόσιρ, έδείκνυεν εί; τοΰ; <Γυαπατριώτα;του τον έπικει- 
[λενον κίνδυνον.



Κί:«Ι>ΑΛΛ10Ν ΙΛ'.

Κγενντ,Οί .V 6 ένδοξο; ο?>το; /αί -ο/ατιχ.ί,;, τί,ν ό-οϊον
ΰέλοαεν ίδϊΐ αίγα λααβάνοντα |Λέρο; εί; >:ά δ·/ΐ;Λ0ίΐχ ^ρ*γί;.«τ«, 
το τέταρτον έτος ττς  9ϋ ’ ;̂ όλομτιάδο;. Λεν γ,το δ’ υΙό; αγενούς 
;^εφωνά;-τοο, ώ ; τον δ-.έβαλεν ό άντίζηλόςτου Αίτχ-νϊ,;, ά>λ’ έ:τί- 
α·;.[Λθο Αθηναίου χ.εκτηαένου ^έγα ααχα·.ροτ:οανν έογχττηριον καΐ 
δι’ αύτοΰ ιιέγαν τΧοϋτον τυναγαγόντος. Ι'ίτττχετή; δέ [Αείνας ορφα
νό; τκτρο ;, ήδικηΟη ΰτο των έττιτρόιζωντου, οφετεριοΟέντων καΐ 
ά;Αελησάντων την περιουοίαντου, καΐ το ττρώτον δεΐγαα της ρητο
ρική; ίκανότητόςτου έδοοε δ-.κηγορβν κατ’ «ύτιόν. Μετά ττολλάς 
3έ δυσκολίας ύπεριτχόσα; αυτών δεν έλαβε ρ·.έν ουδέ τδ τεολλο^δν 
τη ; πατρικής του κληρονοαίας, άπέκτ-ησε δ’ έκτοτε τόλυ.ην καΐ συ- 
νήίίειαν προς τδ λέγειν κα; τυναι,τ^ανΟε·; τά ; δυνάαει; του, ήρχισε 
νά ουνερ·^ εις τά κο-.νά τή ; πόλεινς π?άγ;Αατα. Καί κατ’ άρχάς 
ο-έν αί πρώταί του άπόπειρα; εί; το λέγειν άπέτυχον, καί οΐ λδγοι 
του κατεγελάσδηοαν διά τδ βαρύ καί ψυχρόν αυτών. Αλλά δι’ έ -  
πιυ.ονή; καίέπιαελεία; οΰ [/.όνον εϋγλ.ιοττίαν άπέκτηοενόσην οΰδείς 
άλλο; ρήτωρ προ αυτοϋ η αετ’ αύτδν, άλλα καί τής φυτεία; άκό[Αη 

τε νά νικήτη. Λιότ'. τ?,; αέν γλό/τσηςτου 
. λαι/.βάνων λιίιάρ'.κ είς τδ ττό;Αα ενώ έ

τη ; δέ φωνή; τήν ά "

κινήτει; τών ώ|Α(ον του
τών όν/ωντου ξίφη* Οέλών δέ νά πλάση τήν ΰπόκρι- 
διαπονήσ-η τήν φωνήν του διά σπουδή; διαρκοϋ; καί

δυω καί τρεις καί τέσσαοα; ΐΑήνα;, ξυοίζιαν τδ ή;Αΐσυ τή ; κεφαλή; 
του, διά νά [λή τώ είναι δυνατόν νά ϊδή άνίίρίδπου; καί εάν ήθελεν.

Αλλά κυρί&ις τον ωφέλησα^ αι συυ.βουλαί τοΰ ΰποκριτοϋ ^ατό- 
εου, δστι; απαντήσα; ποτέ αύτδν περίλυπον καί κατησχυυ.ένον, 
διότι εί/εν άποτόχ_ει διά την κοινήν του απαγγελίαν, τδν έπρότεινεδιότι είχεν

στίχου; τ  
ό ϋάτυρο;

τινά; τοΰ Σοφοκλέου;· είπόντο; δ’ εκείνου,

τρόπον καί τ.ΰο; τόσον διάφορον, ώστε έφάνησαν άλλοι εΐ; τδν Λη- 
[Αοσδένην. Αλλά δι’ έπιυ.ονή; καί διά τ(ΰν διδασκαλιών τοΰ Σατό- 
ρου τοσοϋτον έπέδοσεν εί; τδν τρόπον τοΰ άπαγγέλλε·-ν, ίδστε 
περέβη δλους του; συγχρόνου; του καί κατ’ αύτδν καί κατά τά ε·> 
γενέστερα ./.έρη τής ρητορείας. Κντδ; δ’ ολίγου ήρχισε να Οεωρήται 
ώς ό έξοχο; τών ρητόρων, καί δ λαός συνέρ^ε ■
Κλλάδος ^;ά νά τδν άκούση, οΰδεί; δέ ούτε τών σ  , 
οΰτε τών Ρωααίων έφάνη έφάαιλλόςτου πλήν χ,όνον τοΰ Ι< 
νος, δς-ις ίσως δόναται νά ΟεωρηΟή ώ ; ίσος καί πολλάκι; άνιάτεοο
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τοϋ κατά τοΰ λόγου τήν διασκευ/ν, τον όποΙον ο ς ό Δ·/;̂ ;.οσ̂ έ-
ντ>ς ΰπερτερεΐ ττάντοτε κατά τό υψο; καΐ τϊί; άλτ,θοϋ: ρ-ήτορείας τό 
ένδουίΐιώδες, διότι τι ευγλωττία τοΰ ΔγιίΑοσ̂ ένους ί,τον, ώ ; καΐ ό 
χαρακτηρτου, σοβαρά, αύσττ,ρά, άνδρικά, ετι δέ τολρί.·/:ρά, νευρώ
δη; καί όρ[ .̂ητική, “ λήρη; [/.εταφορών, άττοστροφώνκαί έρωτησεων, 
αΐτινες ώς καΐ αΐ έπίσηρ.οι έπικλησει; του ~ρ6; του; θεού;, τού; 
πλανητα;, τά στοιχεία καΐ τά ; ψυχάς των εις ϊαλαριϊνα και ΒΓα- 
ραθώνα πεσόντων, τοιαυτην έντύττωσιν άτιετέλουν εΐ; τού; ακούον
τας, ώστε τον ένό{Αΐζον «το ©είαν δύναικιν κατεχόμενον. Τοσαύτην 
δ’ έτιρροήν είχεν εί; τά ; βουλά; κα'. τράξει; των συρ,πολιτώντου, 
καί τοσαύτην όύναικιν εΐ; το νά τού; κινη εις δσα ένόριιζεν ώφέ- 
λ.ιαα, ώστε ό Φίλιτττο; ελεγεν ότι φοβείται τον Δη|κοσθ»νην αερισ- 
σότερον άφ όλου; τού; στόλου; και τά ς^χτε'ψ.χτχ των Αθηναίων, 
και ότι εκείνον ρεόνον ειχεν εχθρόν.

Στεύδων δ’ ό Φίλιττο; νά καθυτοτάζ^ τά ; κατά τον ΐϊλληστον- 
τον πόλεις, τινάς [;,έν έκυρίευσεν άκινύύνο); διά προδοτών τούς ό
ποιου; ήγόραζεν ό χρυσό; του, την δε ϋλυνθον, την μεγίστην των 
κατά την Θράκην πόλεων πολιόρκησα;, ρ.Ετά πολλά; κα'ι συνεχείς 
προσβολά; κατέκτησε και αΰτην, και διαρπάσας έςηνδραπόδισε καΐ 
έπώλησετού; κατοίκου; τη ;' τού; δε δύω νόθου; του αδελφού;, όν
τ α ; ριεταζύ των αίχιχαλώτων, τού; έθανάτωσεν, ώ ; είχε προηγου- 
|χένω; θανατώσει και άλλον τρίτον, λαβών ικάλιστα κατά τινα; ι
στορικού; ώ ; πρόφασιν τής κατά των 0λυνθίων,έκς·ρατεία;του ότι 
ούτοι εΤχον δ&ισει άσυ^ον εΐ; τού; αδελφού; του.

Εν τούτοι; δ’ οί Θηβαίοι, ριη δυνάικενοι ν’ έζακολουθησωσι ριόνοι 
τον πόλερεον κατά των Φωκέων, έζητησαν την βοήθειαν τοΰ Φιλίπ
που· ούτο; δέ παρεδέχθη άσρχένω; την αΐτησίντων, χαίρων δτιεΟρε 
πρόφασιν τόσον εύλογοφανή διά νά εττείλβη εΐ; τά Ελληνικά πράγ
ματα, και έπιθυμών συγχρόνως νά θ^ωρηΟή ώ ; υπερασπιστή; τη; 
θριρσκεία; πολέμων κατά των Ιεροτίλων. Διά νά έμπούίσνι ύέ τού; 
Αθηναίου; τοΰ νά έπιφέρωσι κωλύματα εΐ; τον σκοπόν του στέλλον- 
τες βοήθειαν εϊ; τού; Φωκεΐς, τού; έςηπάτα με προτάσεις είρηνης, 
και οί Αθηναίοι πεισθέντε; εί; τού; λόγουςτου, 'έπεμψαν όέκα πρέ
σβεις εϊ; ΒΙακεδονίαν, έν οί; και ό Δηαοσθένη; καί ό αντίζηλό; του 
ρ'ότωρ Αισχίνη;. Αλλ’ ό Φίλιππο; κατώρ'θωσε νά τού; διαφθείρη ό
λου; πλήν μόνου τοΰ Δημοσθένου;, και ουτω —αρεζέτεινε τά ; δια
πραγματεύσεις μέχρι; δτου εκστρατέυσα; κατά τή ; Φωκίδος, κα- 
Ουπέταςε τού; εχθρού; του διά μόνου τοΰ φόβου τύν όποιον το ό
νομά του ένέπνεε.

Καί εί; μέν τού; συμμάχου; των Φωκέων, έν οί; όκτακισχίλιοι 
ΙΙελοποννήσιοι, έπέτρεψε νά έπιστρέψωσιν άνεττηρέαστοι οίκαδε, οΐ 
δέ Φο)κεϊ; αυτοί έμειναν εντελώς εί; την διάκρισίν του" έπειδη δ’ -ή
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ύπόθεσις ά—έβλίττεν ολου; έν γένει τους Κλλ'ίνχς, εχΐίνε ν άνα6έσγι 
το ττραγυ.α εί; τους ΑίΛίρικτύονας, τους όποιους ουνεκάλετεν έπΐ 
τοϋτο. Ούτοι ί ε  νά κατεδαφισθωτιν δλαι τ?,ς Φω/,ίδος αΐ
πόλεις, οί δέ ουγάδες, ώς μάλλον ένοχοι, νά άποκηρυχΟώοιν ώς 
εναγείς· οΐ δέ διαρ.είναντες εις τάς πόλεις νά διασπαρώσιν εις τά 
χωρία, και νά φέρωσιν άπό τους αγρούς των έτν]θίως φόρον εξήκον
τα ταλάντοιν εις τον θεόν μέχ?’·ί δτου (ϊυμπλ^ρωθή ή ποτότίΐς τήν 
οποίαν άφήρεσαν άπό τον ναόν οί ιερόσυλοι. Τέλος δεκατεδικάσθν,- 
ταν ν’ άπ&λέσωσι καί τό δικαίωμα τοΰ παρεδρεύειν εις τό άμφι- 
χτυονικόν συνέδριου όπου είχον δύίο ψήφους, αί ψήφοι δέ αύται έ- 
δόΟ·/ισαν εις τον Φίλιππον οστις ούτω μιγνύμενος είς τά Ελ.λ-ςνικά 
πράγματα προπαρεσκεύαζε τήν ρ.έλλ.ουσαν έπιρροήντου έπι τής 
Ελλάδος. Συγχρόνως δ’ έδόθτ. είς αυτόν καί τους Θηβαίου; ή επι
στασία επί των Πυθικοόν άγοινων, τήν όποίαν ειχον άπολέσει οί 
Κορίνθιοι, ώς συμπολεμήσαντες μετά των Φωκέων. Ούτω δ’ έπι- 
τυχιόν κατά πάντα δ <1'ίλιππος δεν εκρινεν εύλογον ν’ άνακαλύψν  ̂
περαιτέρω τούς φιλ.οδόξους σκοπούςτου, άλλ έπε7 ρεψε θριαμζεύων 
είς τήν Μακεδονίαν.

Μετά δέ ταϋτα έςετράτευσε κατά πής Χερσοννήσου, τήν όποίαν 
άνήκουσαν άλλοτε είς τούς Αθηναίους, άφήρεσεν άπό αυτούς 
Κότυς δ βασιλεύς τοΰ τόπου, καί τήν κατέλιπεν είς τον υιόν του 
Κερσοβλ.έπτην. Αλλ αυτός μή δυνάμενος νά τήν ύπερασπισθή κατά 
τοΰ Φιλίππου, τήν άπέόοσε πάλιν είς τούς Αθηναίους, έπιφυλάξας 
είς έαυτόν μόνον τήν προιτεύουσαν Καρδίαν. Οί Καρδιανοί δέ, φο
βούμενοι μη ·ύποπέσωσι πάλιν υπό τήν άρχήν των Αθηναίων έπε- 
καλέσθησαν τήν βοήθειαν τοΰ Φιλίππου, καί ούτος προΟύαως τοΐς 
τήν έχορήγηβε. Τοΰτο δέ θεωρήσας Διοπείθης, δ υίός τοΰ κο)μικοϋ 
Μαινάνδρου, ό διοικών τότε τήν πρό ολίγου σταλεΐσαν εις Χερσόν- 
νησον αποικίαν των Λθ-/ιναίων, ώς εχθροπραξίαν κατά των Αθηνών, 
επέόραμε καί αυτός προς άντεκδίκησιν κατά τών παραλίων τής 
Θράκης μερών, τά όποια πρό ολίγου εΤχε χυριεύσειό Φίλιππος. Αφ’ 
έτερου ύέ πάλιν ό Φίλιππος γράψας είς Αθήνας, παρεπονέθη κατά 
τοΰ ΔιοπείΟου-ς, ώ ; παραβιάσαντος τήν ειρήνη,ν, καί οί φιλιππίζον- 
τες είς Αθήνα.;ήγωνίζοντο ν’ άποδείξιοσιν εις τόν δήμον οτιόΦίλιπ- 
πος είχε δίκαιον, καί ότι ό Διοπείθης έπταισεν. Αλλ’ ό Δημοσθένης 
δημηγορήσας μέ μεγάλην δεινότητα είς τήν περίστασιν ταύτην τόν 
πρώτον έκ τώιν λόγων εκείνων οίτινες ώνομάσθησαν Φιλιττπικοί, ά- 
πέδειξεν ότι δ Διοπείθης επραξε τό χρέοςτου, καί ότι αντί νά έπι- 
πληχθή, έπρεπε ν’ άνταρ,ειφθη άπό τήν πόλιν.

Αλλ’ ό Φίλιππος πρός ούδέν δειλιών, έξηκολούθει τούς έν Ελ- 
λάδι φιλοδόξους σκοπούςτου, καί προσέφερε τήν ΰπεράσπισίντου 
είς τού; λ!εσσ"ηνίους καί Αργείους, καταθλιβομένουςάπό τούς Σπαρ-
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τ·.άτ«ί· ε·; ^τροστεΟέντε; ’̂ .ζx ολίγον χα! οί ί 
<7χν ίοχοραν οο.ν-·ν.αχίχν, τ ί ;  -άττοίας τά ώφελ ί̂ .̂ατα ί,οαν ολα ύπέρ 
τοϋ ΦιλίτττΓου. Μόνοι δ έδόν^ντο ν άντι-ττκΟιΛίσωοιν α.-̂ ττ.Ί οί Α- 

ι εί; τού.; 2::αρτιάτα;, χχί τόν δεο;Λον τοϋτον 
V, ό δέ ΦίλιτΓτο; καΐ οί Θ'Λβαιοι ττροσ- 

■. Λλ/’ 6 Α-Λθ.οσΟένΐ; ύψού|Λε- 
νο; «νκλόγω; των τ:εριστά®εων, ένεΟάρΐννε τού; Αί)ϊ!ν*ίου;, καΐ 
τού; κατώρΟ(.ιτε γωρΙ; νά κηρυγΟώσιν έχΟροΙ τοΰ Φιλίτττου, νά τον

τον νούν τοΰ Φιλίτ^ου.ΚαΙ ττρο ττολλοΰ έτοφΟαλαιών εί; τ·/;ν ντ,σον 
Κύβοιαν, ώ ; εγουσαν καταλλ-^λοτάτ^ν θέτιν δι’ ότκ εϊχεδίαζε κατά 
τ-λ; Κλλάδο;, έ^ερ.ψεν έζΐ .τροιράοει ότι προτεκλάί τ̂ «;:ό τινκ; κα- 

5ατεύ;Λί£τα ε ϊ ; αύττν, έ/.ορίεοοε διζφόροο; όχνρά; 
; τά τείγτ5 τοΰ Ηύρίττου, και. κατέττΛτεν εί; τάν 

ν; ·?ι βατιλ.εΐ;. ):ϊ; τάν δεινάν δέ ταότ'Λν τερί- 
στατιν,' Πλούταρχο; ό Κρετριεύς ίλΟε τρ ο ; τού; ΑΟ/ναίου; ταρα- 
καλόίν αότού; νά βο-ί0ΐ(7(οτι τού;τορ:τολίτα;του· καί τω δντι οΐ

); χρόνον;, οτε χ δια9*^°?* ταρεισ-
φρτσει εϊ; τά ; ΑΟάνα;. ΙΐίχΕ δ’ άκροαίΟτ, ριέν αειράκιον ων τον

ών άρχά; άρετ/ί; αύσττροτάτν; καί καθαρά;. Λέγε.αι δ ότι 
τοτέ τ ι; δέν τον είδεν χ κλαίοντα·/) γελώντα, καΐ ότι τό τ,6ό;τον 
ίτο  σοβαρόν καί έν.βριόέ; ττάντοτε. Τ'/̂ ν δε ϊτολεν.ικά,ν ε'ΊιδάχΟ·/; 
ύτό τον Χαβρίαν, ::ολλακι; δ’ έχαλίνον καί άνώρΟον τό άκρατον

όταν έφαίνετο όκνών, άναγαιτί^ω·. δε ττ,ν άτακτον ό: 
;μ·?,;τον. Λενετάι δ’ οτι δοόέντον τότεεΙ;αύτόνείκοσι; όρρ,;τον. Λέγε 

ά νά τεριέλΟ-ρ καί ενστρά;·Λ τού; 'ρόρον;^άτό τά; σ-ψ.αάχον; νά,- 
ν;, .< Προ; τί, είτε, τόσν; ταρασκενό; Λν τέρ.των.αι όιά νά το -

ϊ ικία ;Λ0ν·/ι ·
V |Λε «ρκοΰίΐν άν δέ <ό; τρό; συ.καά- 
,. .1 Τοσοΰτον δ’ ένεκαρτέρει εί; τοΰ 
ί'ύστε άν έοαίνετο τοτέ φέρο)·/ θερμά 

τοότο ώ ; σ/,μεϊον χειμώνο;.
τον σκνΟρωτ-/] καί κατ 

βαλον οί εχθροί τον. Χλενάζοντο; δέ τ 
Χάριοτο; διάτό σοβαρόν των όφρνο.ντον, καί γελώντοςτοΰ δάμον, 
«Λί 09ρΰ;μον, είτεν ό Φωκίων, δέν σά; έλνττ.σχν τοτέ, άλλ’ 6 
«γέλω; τούτων τολλάκι; έτροξέντ,σε δακρνα εϊ; τάν τόλιν.» (') δέ



λόγο; του εί; τάς τυνελεύτε.; τοϋ δ .̂υ.ον, ί,το βρ«/Λ:, άν,αΑλώτ.- 
στοί, αΟστ·/;;ος καΐ τΓ^οοτκκτιχο;, κ«1 ’Λ έντονος καΙ βοκ/;Λόγος 
δεινότγιςτου τολλάχκ; έτροτιυ.άτο «"ο  αΰτϊ.ν τ^ν ;Λεγαλθ7τρε·τ·/ίκ«1 
δραοτ-ίριον φράοίν τοΰ Λ'Λαοσ έ̂νους, οττις τον έκάλει χ οη ίόα  των 
λόγο)ντου. Γνο)ρίζο>ν δέ τν,ν διαφθοράν των βυαττολιτώντου, τοοτ- 
εφέρετο ρ.έ τλΧΧύ.ί  ττρδς αύτου; αύσ-/;ρόττ-α, και έφαίνετο άδικ- 
οορος ::ρο; τα ; καττ,γορία; και. τους έταίνουςτων, ώ ττε -τοτέ έ- 
-ευο'/ιαοΰντο; του λαού εις τους λόγους του, έστράφΐ προς τού; 
φίλουςτου καΐ ήρώτ-Λ ε̂ ρί.τ,πως είπε τίποτε κακόν άραγε; Εχων δ’ 
ένδόυ.υχον -Γ/;ν πεποίΟ^τιν περί τ ίς  παρακ;Λ-?)ς των σ

ΚΕΦΛΛΛ10:Ν' ΙΔ'. 139

προς εΐρ-λντ,ν καί ·όουχίαν καί διορών τούς 
, δέν ένόάιζεν ότι αί Αϋήναι έδύναντο νά τον

) (7υυ.φέρον, ούχί άπό άγνοιαν διαφθοράν, άλλ 
< πεποίθητιν τ ις  άνάγκτ,ς τοΰ νά ύποκυψωσιν είς 

των καιρών, καί νά ύποταγθώσιν εις συ;υ.βάν άναπόφευκτον. Λιά 
τόν λόγον άρα τούτον άντεπολιτεύετο πάντοτε εναντίον τοΰ Δ-ίΐρ.ο- 
οΟένους, καί υπόπτως έχων προς τούς δ·/;ΐΛαγωγούς, έφρόνει ότι καί 
δ Δτ;[αοσϋεν·ος παρακινών τούς Α5·/;ναίους είς πόλευ.ον, /Οελε 'αόνον 
δολίως νά περιπλέξ-ρ τάν πόλιν είς περιοτάτεις δύσκολους, διά νά 
έχη αυτός σόν έπιρροάν παοαν είς τά δ·/;υ.όσια. ΩςζχΛΪ ότε «Φω- 
»κίων, τώ είπε ποτέ ό Δγ;;κοσΰέν·/·,ς, οΐ Αθηναίοι άν ίχανώσι θέλουν 
βσέ Οανατιόοει. Εαέ ρ.έν άν μανώσι, σέ δέ άν σιοφρονώσιν,» άπε- 
κρίθη ό Φωκίων. Καί άν δέ πάντοτε έσυαβούλευεν ότα 
τυ;κφέ?οντα είς τάν πόλιν, ^αριζόρ.ενος 
8ήυ.ο·., ά λ ϋ  ίίν  ά^ϊ^ο,ίΟί οΟϋ ά=£ουγ. ·ζ ,,„  . .. .  
ύτ,ποτε καί άν έφρόνει περί τ·?,ς έ»ττρατείας. Ελαβε δέ 
κοντά καί πέντε στραττ,γίας ποτέ υ.η παρευρεθείς εί; τά άρχαιρέ- 
-7ΐα, άλλα προσκαλούμενο; πάντοτε άπό τού; αυτόν έκλέςαντας. 
Οί δ’ Αθκναΐοι γνωρί^οντες τά προτερϊ,αατάτου, έλΐσαόνουν καί 
είς τοΰ κινδύνου τά,ν ώραν πόσον αύστηρώς άντέλεγεν εί̂  τάς θελή
σεις και είς τάς -γνώμαςτων (*).

Είς αύτόνΛοιπόν ένεπιστεύΟ·/;σαν οί Αθηναίοι τάν δ:οίκ-/;σιν των 
δυνάμειον τάς όποιας έςΐλλον κατ’ αίτ/σιν τοΰ Πλουτάρνου. ’Αλλ’ 
ό προδότης ούτος μόλις φθάσας είς Εύβοιαν, ύψωσε κατ αυτών τήν 
σημαίαν, καί έκινήΟη κατά των ίδιων στρατευμάτιον, τά οποία εί
χε ζ-ηττ,σει. ϋ  Φωκίων όμως έτιμώρησε τον έπίβουλον τούτον, καί 
καταπολέμησα; καί νίκησα; αυτόν, τον έδίωςεν άπό την Ερέτριαν.

ό  δέ α.ίλιππ&ς άποτυχόιν είς Εύβοιαν, ήΟέλησεν άλλως πως νά

ο,τι



παρενοχλΐσ·/ΐ τουί λΟχναιουί, κ«1 γνωρίμων δτ» τδ πλεΐίτον τ&5 
ί̂το'^■!ων έ:τρο;-ΐ7!θευον·Γθ άπδ τ^ν Θράκτιν, άττεφάοισε νά κλείσι  ̂

δι’ αΰτου; τοϋ τό“ ου τούτου τού; λιριένα;, και ΐδίω; νά κυριεύσν; 
τδ Βυζάντιον και τάν Περινθον. Αλλά |κί) 6έλων νά κ·/ιρυ̂ 0ή άκόικτι 
έ;^θρϋ;των εΐ; τδ ττροφανε;, τους έζ·/]7:άτα πάντοτε ΐΑε θερ̂ αά; δια
βεβαιώσεις ΰπολάψει»;, διαικαρτυρούριενος δτι δέν -ήθελε νά τους 
βλάψτΐ εις τδ Ιλάχιστον, καί τοίς εγραψε καί επιστολήν λέγουσαν 
δτι αυτοί καί ο/_ι έκεϊνος ν,σαν οί ττν εΐρ-ςντ,ν παραβιάσαντες. αΟτε 
"διεκεί^αεΟα έχθρι-κ&ιτατκ, τοις ελεγε, περιωρίζεσ^ε νά όπλίζ-ήτε 
«κατ’ έικοΰ πλοία καί νά «τυλλαρί-βάντιτε καί πωλήτε τού; εις τ·ήν 
«επικράτειαν ρ5υ έ[Λπορευο[Λενους· άλλ ίδη είς τοσοΰτον ικίσους 
»καΙ αδικίας έφθάσατε, ώστ’ επέριψατε καί πρδς τδν Βασιλέα των 
«Περσών πρέσβεις διά νά τδν παρακινήσατε νά καρ’υχθ-7. κατ’ έ[Αθΰ.»

Η δ’ επιστολή αυτή έδοσεν εις τούςφιλιππίζοντας ρήτορας άφορ- 
{κήν νά δικαιολογήσωσι τοΰ Φιλίππου τήν διαγωγήν. Αλλ’ δ Δτϊΐιο- 
σθέν-ής [κείνα; άκλόνήτος ικόνος καί άτρορ.ήτως ές»κολούθ'ίσε συ[κ- 
βουλεύων τήν πόλιν, καί διά νά καταστρέι ;̂·  ̂ τήν έντύπωσιν τήν ό
ποιαν ή επιστολή ειχεν άποτελέσει επί των συρ,πολιτών του, έπρό- 
οερε ρ.έ τήν κερκυνοβόλον του εύγλοιττίαν [κίαν των σφοδρότερων 
δϊρ'Λγοριών του, άποδεικνύων δτι ή επιστολή -ήτο σχεδόν πολέ
μου κήρυξις άπδ μέρους τοϋ Φιλίππου, καί ετι μάλλον τά έργα αυ
τά τοϋ Φιλίτπτου ένθαρρύνων αυτούς πρδ; τδν κίνδυνον, καί διδά
σκων δτι-ήν εύκαθαίρετος ή τοϋ Μακεδίνος δύνααις. λΙετά ταΰτα δ’ 
έλέγζας αυτούς διά τήν άδράνειάν το>ν, καί διότι έςκπατώντο άπδ 
ρήτορας μισθωτούς τοΰ Φιλίππου· « Περί των άλτθειών τούτων 
» πεπεισμένοι, ώ Αθηναίοι, ανέκραζε, ·καί τήν βεβαιότητα έχοντες 
» δτιδένάπολαμβάνομεν πλέον ειρήνην (διότι ό Φίλιππος καί διά τής 
»> έπιοτολή;ταύτης, καί ποδ πολλοϋ διάτων έργων του μάς έκήρυζε 
» πόλεμον), μή φείδεσθε μήτε των κοινών μήτε των ίδιων χρημά- 
«των, άλλ’ δταν έλθ·ή 6 καιρός 7 ρ*'εύεσθε δλοι προθύμως, καί έκ- 
• λέζατε στρατηγούς καλ·>;τέρους άπδ τούς πρότερον, διότι άςμήνο- 
» ρ.ίσγ; τις δτι οΐ καταστρέψαντεςτά τήςπόλειος πράγματα θέλουσιν 
» αυτοί οΐ ίδιοι τά  επανορθώσει* ουδέ νομίσητε δτι άν άμελήτε 
>’ σείς τά συμφέροντά σας, άλλοι θέλουσιν άγωνισθή προθύμως ύπέρ 
*> αυτών. Σκεφθήτε πόσον αισχρόν είναι, δ μέν Μακεόών νά είναι τό- 
» σονφιλοκίνδυνος, ώς·εμόνον διά ν’ αϋζήσγ] τδ κράτος του νά ρίπτη- 
» ται είς πολέμου; και νά καλύπτιρ τδ σώμά του μέ πληγάς* οί δ’ 
“ ΑθηνάΙοι, είς ους εΤνκι πάτριον νά μήν ύποτάσσωνται είς ούδένα, 
» άλλα νά νικώσιν δλ.ους είς τούς πολέμους, αυτοί δι αδράνειαν καί 
» ραθυμίαν νά έγκαταλείψωσι τά τών προγόνων των έργα και τα 
» συμφέροντα ττ,ί πατρίδος. »

Λν δέ καί σπανίως δ Φωκίιυν συνεφώνει μετά τοϋ Δ'Λμοσθένους,
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ί ί ;  ττ,ν τταροΰσαν πειίστασιν οαως έ/,·»ΐ5'ίχθ·/] εντελώς ύττερ τ?,ς γνώ- 
<Λν,ς α'λτοϋ, καΐίλεγςεκαί αύτος την ανικανότητα των ηδη έκλελεγ- 
'Λενων βτρατηγών άτοβλτ,θέντων δε τοότων, διωρίβΟη 6 ίδιος νά 
όδηγν,οη τα στρατεόριατα εις Βι/ζάντιον κατά τοό Φιλίττςου, τ ο -  
λιοοκοΰντος άκόριη αυτό.

ί'ΐς δε άφίχΟη είς την τόλιν ταότη,ν, οί Βυζάντιοι τάσαν ύτόλη- 
ψιν ε^οντες είς τού άνδρό; τήν χρη^ότητα και την δικαιοτόνην 
τον έδε^Οηταν έντός των τειχών των, καί οί βτρατιώταί του σω- 
φρόνως και εΰοχή[Λως διαιτηθέντε; έντδς τ?ίς ίτόλεως, ήγωνίτθησαν 
τροτέτι.άνδρείως ύπερ αυτίς, καί ήνάγκασαν τδν Φίλιπτον νά λό- 
τ·/; την τολιορκίαν, τον ά“ έκρο·̂ '̂ αν ο εντελώς τού Ελληττόντου, 
έκυρίευτάν τιν* τλοΤά του, κατέκτητάν τχνα φρούρια, τά ότοΐα 
δ Φίλιππος είχεν άφαιρέσει άττδ τούς Αθηναίους, καί έπιδρααόντες 
εις διάφορα ττ,ς χώρας ιυ.έρη έπό^Οησαν αυτήν, ρ.έχριςδτου πληγω
θείς 6 Φωκίων έκρινεν εύλογον ν άναχωρήτρ.

Νικηθείς δ’ ούτως είς τήν Ελλάδα ό Φίλιτητος, έττράφη κατά 
των ϊΙκυθών καί ένίκητεν εύκό>ως αύτούς, άλλ έπανερχό|Λενος άπο 
τήν Σκυθίαν, ήναγκάτθη νά πολε;Λήση τού; Τριβαλλούς, καί είς τήν 
μάχην έπληγώΟη εί; τον μηρόν, δ δε 'ίπττος του έφονεύθη. Ο δ’ υιός 
αΰτοϋ Αλέξανδρος, όττις τον τΛωδευεν εις τήν έκοτρατείαν ταύ- 
την, έδραμεν αμέσως είς βοήθειαν τοΰ πατρός του, τον έκάλυψε με 
τήν άστίδα του, καί κατέκοψε καί έδίωξεν όλους τούς κατ’ αύτοΰ 
έπερχομένους.

θεωρήσαντες δ οΐ Αθηναίοι τήν πολιοοκίαν τοϋ Βυζαντίου ώς 
κήρυςιν πολέμου, διά ν’ άντεκδικηθώσι κατά τοΰ Φιλίππου έπολιόρ- 
κησαν και αΰτοι τους λιμένας του διά θαλάσσης καί κατήντησαν τό 
έμποριόν του είς έντελνί στάσιν. Κ^ί κατ άρχάς μέν ήθέλησε νά 
τους πραυνη, δ Φίλιππος προτείνας αύτοις συνθήκας, τάς δποίας ό 
μέν μετριοπαθής Φωκίων τού; έσ'υμβούλευε νά δεχθώσιν, άλλ’ 6 
Δημοσθένης τούς παρεκίνησε ν’ άπορρίψωσιν. Εκτοτ’ε δ’ ήρχισε νά 
συνδέη νέας κατ’ αυτών συμμαχίας δ Φίλιππος καί ιδίως με τούς 
Θηβαίους καί Θεσσαλούς, άλλα γνωρίζοιν πόσον δυσκολον ηθελεν 
εισθαι να πεισθώσιν οΐ λαοί ουτοι νά κηρύςωσι πόλεμον κατά τών 
Λίίηναίων μόνον προς χάριν αύτοΰ, έφρόντισε νά τοΐς πρου.ηθεύση 
πρόφασιν είς τούτο εΰλογοφανεστέραν καί κατώρθωσε νά κατηγο- 
ρηΟώσιν ενώπιον τών Αμφικτυόνων οΐ Λοκροίτης Αμφίσσηςώς καλ' 
λιεργησαντες μέρος ιερόν είς τόν Απόλλωνα, καθέίς προηγουμένως 
είχον κατηγορηθη οί Φΐυκεΐ; περί τούτου, ΐποτραφέντος δέ τοΰ 
σπινθήρας τούτου, όστι; άλλως ευκόλως ηθελεν άποσβεσθη, ύπό τοΰ 
φιλιππίζοντος Αίσχίνου, τοΰ γνωστοτάτου τών τότε ρητόρων μετά 
τόν Λημοσθένην, άπεφασίσθη κατά προτροπήν αύτοΰ νά πεμφθή 
πρεσβεία εις τόν Φίλιππον, έπισημως παρακαλοϋσα αύτόν νά βοη-
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Οϊ,τ/; τον Απόλλωνα ααΐ τον; Λο.φικτνονα:, ααί νά περ',στείλ·/) τν;ν 
νβριν των ασεβών Ααφισσέοίν. ΑττεφασίσΟ·/] δ’άκόα·/; νά κτ;ρνχΟ·̂  6 
Φίλιππο; στρατνιγό; αντοκρατωρ τών Ελληνικών όννάίΑεων, εΐ; ίν 
Οέσιν προ πολλοΰ οντο; άπέβλεπε και τν;ν όποιαν έδε^Ονι περιχα- 
ρώ;. Καί πολλαί ιν.έν τών ελασσονών πόλεων τ ί ;  Ελλάδος ένέκρινον 
τάν διαγωγήν τών Αο.φικτυύνων εις τ/ν ϊσχυν καί τ/,ν έπ’ ενσεβεία 
οάν.τιν τον κνδρός άφορ&ίσαι και Οειοροΰσαι αυτόν Ικανόν νά τιυ.ω- 
ρ'ήση τους άσεβονντας. Λλλ οί ΑΟαναΙοι καί οί ϊπαρτιάται έννόη - 
σαν ότι ύπό τό πρόσχν,ρί.α ύπεραά^ου τ/;ς θρησκείας ό Φίλιππο; 
ΰπέκρνπτε φιλόδοξα σχέδια, καί ότι ύπερασπιζόι/.ενο; εις τό φαι- 
νόαενον τινάς τοίν Ινλλάνων κατά τών άλλιον, έχάλκενε καίι’ όλιον 
άλνσεις. Καί τά πρχγαατα τώ δντι υ.ετ ον πολύ άπέδειςαν τάς 
νπονοία; των άληΟεΐς, όιότι υ.όλις σνλ>λέζος τά στρατεναατά τον, 
άντί νά κιννιΟ·̂  κατά τών άσεβονντων Λαφισσέων, ώς είχεν όποσχε- 
Ο'Λ, έκνείενσεν έ ;  εναντίας την Ελατειαν, πρωτεύουσαν τής Φωκί- 
δος, καταλλήλως κειυ.έντςν, ώστε φοβικών άπ’ αυτής τον; (?ΐ·Λβαίονς, 
τούς όποιον; είχεν άρχ_ίσει νά ύποβλέπν; ζ·/;λοτύπως, νά κατέχ_·η 
συγχρόνως τής Αττικής τάς προσόδους, καί διά του άπροσδοκήτου 
τούτον και παράβολον κινή;κατος, ρίψας τό προσοιπεΐον παρέστη ώς 
ριέλλων κατακτΛτής τής Ελλάδος.

.Μόλις δε διεδόθν;σαν α'ι ειδήσεις τοΰ συαβάντος τούτου, καί πάν- 
τας κατέλαβε τρό;αος καί άι/.τ,χανία, διορώντας καΟαρώ; ήδη τον; 
σκοπούς τοΰ Φιλίππου, τούς όποιους εύήΟως δεν είχον ΐδή κρυπτο- 
ρ.ένους ύπό τήν πανοϋρνον πολιτικήντου, καί οτε (κέν ητον άκόατ) 
καιοός δέν ε'χον προλάβει, ήδη δε δεν ήίευρον πλέον πιό; νά τούς 
[Λατακόσωσι. Καί αυτοί δε ο'- ίδιο; Αθηναίοι, ο'ίτινε; προ πολλ.ον 
πεοέβλεπον τοιοντό τι κίνηαα άπό υ.έρονςτον, έθορνβήΟησαν ήδη 
καί έςεπλά-γησαν, ώ^ε συγκροτηΟείσης εκκλησίας διά νά σκεφθώισι 
πεοί τής δεινή; τών πραγικάτων Οέσεως, ό ικέν κήρνζήρούτησε πολ- 
λάκις τό τής σννηΟείας, «τ ις  άγορενειν βούλεται;» ονδεί: δ 
έτόλ'κησε ν’ άναγερΟή καί νά όαιλήσ·/;. Καλονσης δέ τή ; κοινή: τ ? ; 
πατρίδος (̂ !ϋγ7,;, άνέστη 6 Αηυ.οσίΙένης έυ.πνεόυ.ενος άπό τό χ-έγε- 
0ος τον έπικειικένονκινδννον,καίτόν πατριωτικόν ένΟονσιασρ.όν(κεΟ 
ον κατήλεγχε πάντοτε τούς δολίους τοΰΦιλίππον σκοπούς, καί ειπεν, 
"Αθηναίοι! Μη ΟοονβεϊσΟε νοκί^οντες ότι οί Θηβαίοι εΤναι φίλοι 
'<τοΰ Φιλίππου, διότι αν τούτο ητον ήΟελεν ε’ισΟαι ό Φίλιππο; τιό- 
»:α δχι είς τήν Ιίλάτειαν άλλ εις τάοριάαας. Είκεΐνοι ;κέν τών 
«■Θηβαίων όσον: διέφΟειρε διά τοΰ χρυσίου τον ή ήπάτησε διά δό- 
»λου  ̂ είναι ό)ω ; είς αυτόν άφ(οσιω[κένοι, τούς δ’ άπ’ άρχής εΐς αν- 
»τόν έναντιουκένους ουδέ τιόρα δέν θέλει δννηΟή νά πείση. Τ! λοι- 
««πόν υ.ελετά καί διά τί κατέλαβε τήν Ινλάτειαν; Πλησίον τών 
«Θηβών έπιδίικννων τήν δννα(κίντον καίπαρατάττων τά όπλα τον,



βΟέλε-, του; ;Λ£ν φίλου; του νά ένθαόρ-ίν  ̂ καΐ νά έαψυχώτ·/!, τού; δ' 
)>έ7 θοου;τ>υ νά χ-αταπλ-^ξη ω ττε νι φοβΐ^έντε; νά συγ/.χτκνεό- 
,,οώσ'-ν εί; δτα τώρ* δεν Οέλουσιν νά Λν λο.τον εί;
»τά; τ:αρο;τα; τίίίττάσεις σχο^ον έχωυ.εν ν’ άναζωτυρν.τωαεν τ̂ ιν 
«ρ·ή;υ.τ;ν των οτων ποτέ ρ>.ά; ·όύίχϊ;τ*ν οί Θ-/:βαΐοι, άν άπιττ·/·τι.ι-

.ςέχ6ρού;;υα;, πρώτον αέν Οέ-χοαεν πράξε. ο,τ; 
X, επειτχ ύέ φοβοΰρ.κι <ιτ. καΙ οΐ άντ·.πράττον- 
.νενωϋώσι καΙ^φΛιππίτοίτ. χ*1 άρ.φότερο. είσ- 
Ιττιχ.τ,ν-. Αλλ άν προτές^τε εί; οσα τά; λέγω 

α'̂  ζυγίοτ,τε αύτά ήτύχω; χαΐ «νευ έρίδων, είαχι πεπειταένο; οτ; 
Λ (Γυ;υ.βοΛαί;Λου θέλουτ; ΰχς όδηγησει νά πράξν;τε το 7’̂ ;υ.φερ̂ ;̂ - 
ερον διι νά ;Λ'χ/.ρυνΟ·Λ ό έπικείαενο; αΰτο; κίνδυνο;. Τί δέ Τ’̂ 'Λ-

,,βουλεύω νά π ρά 'ττε; Πρώτον |χέν ν’ άποτείσητε τον φόβον 071; 
.,σά; κχτέλαβε, κά; νά φοβτ,οίΐε υ.άλλον υπέρ των Θτβκίων, εί; 
«ού; 6 κίνδυνο; είνκ-, πλτ,σιέοτερο;, έπε:τα'δ’ δλο; οί ήλ-.) 
»ξι.ο;Λά/_ου, πεζοί καί ίππε;;, έξελΟόντε; άαέοω; εϊ; Ελευσ 
.<δείξ·οτε ότι ε'τθε ένοπλο;, ώστε οί έν Θτ,βα;; φίλο;σ«; ν’ ; 
νσωσ; τά δ;κκ;ώι;.ατάτων εύτόλαω;, βλέποντε; οτ;, ώ; οί πω- 
ΐ'λοΰντε; τάν πατρίδκτων εί; τού; .·\Ιακεδόνα; έχουν στράτευ;Α« 
><εΐ; Ελάτί'.αν προ; ΰποσττ,ριξίντων, όυ.οίω; είσθε κα'; σε;; έτοι,υ-ο; 
-νά ύπερκσπισΟίτε τού; (ίέλοντα; ν’ άγωνΐσ6ώσ;ν ύπέρ τ>.ς ελευ- 
-Οερία;. Μετά τκΰτα δέ σά; προτεέπω νά χειροτον/,σ-οτε δέκα 
-πρέσβει; καί νά καταστ-ήσκτε τούτου; πλ^ρεζουσίου; ^.ετά τών 
-στρατ-Λγών καί τού πότε πρέπέ; νά έκστρατεύσωσ; καί τν.; δλν;; 
-εκστρατεία;. Αφ’ ού δέ φί)άσωσ;ν οί πρέσβε;; εί; Θ^βα;, πώ; σά; 
-ισυμβουλεύω νά δ'.απραγίΛατευθώσ!. τάν ριεγάλγ,ν ταύτγν όπδΟεσ;ν, 

. Μγ ζγτγσατε τίποτε άπο τού;
;; αισχρόν εί; τά ; περ.^άσε;; ο 

-’Βεβα;ώσατέτου; δέ δτ'. θέλετε τού; βογΟγσε; εάν σά; έτ 
«σθώσ;, δ;ότ; εκείνοι υ.έν είναι εί; έσχατον κίνδυνον, σει; δέ τ 
-ράτ: το μέλλον άπο εκείνου; καλγτερα* ουτοι; άν έγ;
-αυτά ο; «γβαΐοι καί πεισΟώσιν εί; οσα θέλομεν, έκπλτ,ροΰμεν μέ- 
»γαν σκοπον, καί πράττοαεν μέ πρόσχγμα τγ ; πόλεω; άξιον. 
ι-Αλλ' άν δέν έπιτύχωμεν, εκείνοι μέν εί; εαυτού; μ.όνου; έχουν ν 
-άποδώσωσ; τά δυστυχτ,ματάτων, ήμεϊ; δέ δέν θέλομεν πράξε;

1'παγορευόμενο; δ’ ό λόγο; ούτο; άπο καρδίαν πατριωτικήν, καί 
απαγγελθεί; μέ τγν σφοδρότγτα καί το πϋρ το χαρακτγρίζον ί- 
διαιτέοω; τον ΔγμοσΟένγν, άπετέλεσε μεγίστγν έντύπωσιν, καί οί 
ΑΟγναίοι άποφασίσαντε; ν’ άκολουθγσωσι τά ; συμβουλά;του. δκύ- 
ρισαν κΰτον τον ίδιον ν’ άπέλθη μετά τ?,; πρεσβεία;, καί διέταξαν
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V* παρασκευασΟ·  ̂ στόλοζ διαχ.οσίων ·τ:λοίο>ν διά νά ϊτειιπλέΐ τά ; 
ΘερίΛοττ'Λαί,

ί^βών δ’ εΐ? Θήβα; δ Λ'ίίΛΟ̂ Θέν/ι; εύρεν έκεΐ τϊρέσβει; τοϋ Φι- 
λίττζου, ών έίΓΐφανέστατος τ,ν 6 ΓΙυθων, άνγ;ρ δεινό; τ:ερι τδ λέγειν 
και Ικανδ; παντδ; άλλον νά '^ζι^ίτ/ύστ, έκτο; ικόνον τοϋ Δν;αοσΟέ- 
νου;, τοϋ δποίου ή ρτ,τορικτ) δύναρι.'.; έκριπί^ονσα και διακαίουοα 
των Θι^βαίων ττ,ν φιλοτιικίαν, τοΐ; ένέττνευσεν έλευβερία; έρωτα, 
και τού; έτεισε νά ουνενωβώσι ίΛετά των Αβ·Λνα(ων.

Τόοον δέ λα|Χ77ρύν έφάννι τδ τοϋ ρητορο; Ιργον καί εΐ; αύτδν τον 
Φίλΐ” ον, ώ(ττε επείΛψε ττρέσβεις προ; τού; Αθηναίου;, διά νά τού; 
ά” οτρέψη άπδ τά ; ττολείΛΐκά; τίον παραοχευά;· άλλ’ εΰοών αυτού; 
στερεάν έχοντα; την άτόφασιν νά βοηθησωσι τού; Θηβαίου;, ήβέ- 
λητε νά φοβητ^ αυτού; και τού; συα|Ααχου; το>ν υ.ϊ οιωνού; καί 
προρρησει;, τάς οποία; κατώρβωτε νά λάβη άπδ ττ,ί  Πυθίαν. 0  
Δηριοοθένη; δρ.ω; τού; κατέπειοε νά ρ,η προτέζωτιν εί; γελοίου; 
χρηβ{Αθύ;, λέγων εΐ; αυτού;, δτι ή Πυθία έφιλίππιζεν, ένεπνέετο 
δηλαδη άπδ τον χρυσόν τοϋ <1>ιλίππου, καί ελεγεν ώς τοϋ Λπόλλω- 
νο; άποκρίσει;, δ,τι ένόρί,ιζεν εΐ; εκείνον συ|Αφέρον. Υπενθύμισε δέ 
τον Επαμεινώνδαν εί; τού; Θηβαίου; καί τον Περικλην εί; τοϋ; Α
θηναίου;, θεοιροϋντα; τού; τοιούτου; χρησμού; ώ ; δειλία; προφά- 
σει;, καί πιστεύοντα; μάλλον εί; τδν όρθδν λόγον. Ε ί; ταϋτα δέ 
πεισθέντε; οί Αθηναίοι, έ^εστράτευσαν εΐ; την Χαιρώνειαν τη; 
Βοιωτίας, οΐ δέ Θηβαίοι Οαυμάσαντε; την δραστηριότητα των 
συμμάχων των, βυνηνώθησαν μετ αυτών προθυμότεροι, καί περιε- 
μενον τδν εχθρόν.

Ο δέ Φίλιππο; άποτυχών τη ; των Βοιωτών συμμαχία;, εκρινεν 
ούχ ηττον άναγκαΐον νά σ-υγκροτηση γενικήν μάχην, καί προύχώ- 
ρησε καί αύτδ; εί; την πεδιάδα τη ; Χαιρωνεία;, τόπον γενόμενον 
περίφημον εί; την Ιστορίαν ές αίτια; τά,; μάχη; ταύτης. ϊυνεπο- 
σοϋτο δέ τδ στράτευμά του εί; τριάκοντα δύω χιλιάδα; περίπου

' γεγυμ.νασμενων και νίκη·: δέ Ελ
ληνικόν δεν ΰπερέβαινε τά ; τριάκονταχιλιάόα;, καί έστερεΐτο στρα-

Τήν δέ παραμονήν τη ; μ.άχη;, Διογένη; ό κυνικδ; φιλόσοφο;, 
δστι; έθεώρει άμφόεερα τά μέρη ώ ; καί δλα τά άνΟρό̂ πινα μέ ίσ-ην 
περιφρόνησιν, κινηθεί; άπδ περιέργειαν, έπεσκέφθη τά δύοι στρα
τόπεδα ώ ; αμερόληπτο; θεατή;. Αλλ’ εί; τδ των λίακεδόνων, οπού 
τδ ονομα καί επάγγελμά του δεν ητο γνωστόν, κρατηθεί; άπδ 
τού; φύλακα;, ώδηγηθη ένο)πιον τοϋ Φιλίππου. Ερωτηθεί; δέ άπδ 
τδν Βασιλέα σοβαρώ; άν ηλθεν ώ ; κατάσκοπο;" ο Ναι, άπεκρίθη 
δ Διογένη;, ήλθα κατάσκοπο; τη ; άπληστεία; σου κινδυνεύοντο;

; μια̂ ’όραν τήν ζω ήν καί την βασιλείαν σου. >*



ίίί X άνετειλεν ή ή|Αέρα, χα&’ ίν  έΐΛελλε νίι δια;<.υβευθ5) τ ίς  Ελ- 
λάδοζ ϊ! ελευθερία, τά δύω στρατεύίΛατα τταρετάχθτ,σαν. Καί οί 
αέν βτβαΐοί, τίν  ιερόν λόχον έχοντες κατά αέτωττον, κατεϊχον τό 
δεςιόν χέρας τοΰ Ελληνικού ΐΓ?α~εύριατος, οίΛ Αθηναίοι υπό οτοα- 
τηγούς τον Λυτικλ^ν και τον Χάρητα, τό αριστερόν, καί εις τό 
κέντρον ησαν οΙΚορίνθοι καί λοιποί Πελοποννησιοι. 0  δέ Φίλιππος 
εις την άριστεράν[χέν πτέρυγα τού Μακεδονικού στρατεύριατος έτα
ξε τόν υιόν αυτού Αλέξανδρον  ̂ Ιφηβον ριόλις ονΐα, θαυριαζόμενον 
δέ ηδη διά τήν ανδρείαν κ*ί διά τού ήθους του την οξύτητα. Παρ’ 
αυτόν δ’ έταξε του; άξιολογωτέρους των αρχηγών, Τό δό κέντρον 
κατεΐχον οΐ Γυ;ν.υ.αχησαντες ριετά των Μακεδόνων Ελληνες, καί ό 
ίδιος Φίλιππος έτάχθη εΐ; τό δεξιόν χέρας (χέ τους έπικλέκτους 
των στρατιωτών του, άντιταττό[Λενος είς τούς Αθηναίους.

Γενο[Λένης δέ μάχης σιροδράς έπΐ πολύν χρόνον, καε πολλών πι- 
πτόντων έκατέρωΟεν, ή νίκη έμενεν άμοιρ^πουσα. Μετά δέ ταΰτα 
φιλοτιμούμενος ό Αλέξανδρος νά έπιδείξη είς τόν πατέρα του την 
ανδρείαν του, πρώτος ωρμησε μετά των περιστο-.χούντοιν αυτόν εύ- 
γενώνκατά γο5 Ιΐρον  Μ',χον,, «λλ’ ούτος έμεινεν ακλόνητος άξίως τής 
παλαιας φημηςτου. Οί δέ -ρενναϊοι ύ© ων τό'σώμα τούτο σ·υνέκειτο’  
καί τοι μη ββηθηΟέντες εγκαίρως ύπό τών συμπολιτών των, άντέ- 
στησαν όμως έφ’ Ικανόν εί; τού έχθρού τόν χείμαρρον αλλά · 
καταβληθέντίς από τόν άμΟμόν, χωρίς νά ύπενδ&υσωσιν ?ι νά 
ψωσι τά νώτα, έπεσαν έπί τού έδάφους όπου άπ’ αρχής διωοίσθη- 
σαν νά πολεμησο)σιν, έκ α ο ; παρά τόν αγαπητόν φίλοντου, καί τά 
σώματά των έγενοντο ώς προμάχων έμποδίξων τήν πρόοδον τού 
έχθρού. Αλλ ό νέος ήγεμώ/, διακαιόμενος άπό ανδρείας ενθουσια
σμόν, αυ,ανοντα Ιτι μάλλςν διά τήν επιτυχίαν, ώρμησε μετά τών 
στρατευμάτων του διά τής σφαγής καί τών σωρών τών πτωμάτων, 
και έπέπεσε μετά λύσσης είς τό στράτευμα τών Θηβαίων, οϊτινες 
τόν ύπεδέχθησαν με άπτόητον καρτερίαν καί πεισματώδη, καί άμ- 
φότερα τά μέρη έμάχοντο έπί τινα καιρόν μέ ϊτην άνδρείαν.

Συγχρόνως δ οί Αθηνα:οι είς τό άριστερόν χέρας έμάχοντο μ ’ 
ένθουσιασμόν καί ανδρείαν άξίαν τών προπατορικώντων κατορθω
μάτων και τών αρχών ύπίρ ών επολέμουν. Πολλά δ’ άνδοαγαθή- 
ματα έγένοντο αμφοτέρωθεν, καί ή νίκη ήτον ακόμη αμφίβολος, 
ότε τέλος μέρος τού κέντρου καί τό ό'εξιόν χέρας τών Μακεδόνων 
πλήν τής φάλαγγος, ύποχορούν είς τήν δρμήν τών Αθηναίων, έ- 
τράπη είς φυγήν άτακτον. Καί ήθελε μέν άναμφιβόλως κατ’ εκείνην 
π,ν ημέραν άναδειχΟη ή Ελλάς ελεύθερα, άν 'οί Ελληνες στρατηγοί 
ησαν έπιτηδειοι όσον οί οτρατιώται ησαν άνδρεΐοι. Αλλ άνδίες 
άπειροι μεν τού πολέμου, χε,.ροτον^θέντες δέ δ!ά τής ραδιουργίας 
καί τών φωνασκιών, ώδήγιυν τούς γενναίους τούτους ύπερμάχους
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τέλος



, διαλύσαν-

τ/,; έλευίΐεοίας. ίίΐζ δέ αΟτών ό Λυ τ̂ικλ-ί;;, έ-χρ&ίΐς διά τήν πρώτγ,ν 
ταύτ/ιν έιειτυ^ίαν, « Δεύτε, έκραζε,' γεννχϊοί ΐΑΟυ τυρ-ττολίται! Ενι- 
))κ·Λσα(Λεν! Ας κατ«διώεω[Αεν τού; άνανδρου; τούτου; έως εις τν;ν 
>)Μακεδονίαν ». Και ουτω; άντι νά ώ'ρελϊίΙώσιν άτ;ο την' εύτυχϋ 
ταύτην τη ; [λά^η; στροφήν διά νά τροοβάλωσι την φάλαγγα κατά 
τ:λευράν και νά διαλύσωτι το φοβερον τοϋτο σοψ.α, οΐ ΛΟηνί 
φρόνω; και άτάκτο>; έρρίφΟησαν κατότιν των φυγάδι 
τ ε ; και «ϋτοι τά ; γραρΐ[Αά; των, ώς άν είχον τρα-ή εί; φυ-;·ην.

ό  δέ Φίλιτεπο; ίδών το όλέθριον τοϋτο λάθο; των Ελλά,νων και 
■τροβ>^ψα' ώ ; στρατηγό; εαττειρο; τον προσεχή του Ορίαριβον, εΐ- 
πών δέ ρ-όνον εί; τού; περιστοιχίζοντας αύτον, δτι οί Αθηναίοι δέν 
ή^ευοον νά νικώσι, διέταξε την φάλαγγα του νά ρ.εταβάλή θέσιν, 
και δι’ αιφνίδιου Ιξελιγρ.οϋ νά καταλάβν; παρακείμενον υψιομα. Ε- 
κεΐθεν δέ προύχώρησαν οί Μακεδόνες βραδέως καί μέ ι ε̂ρεον βήμα 
καί ^επυκνωμένα; γραμμά;, καί έπέπεσαν μ’ ολαςτων τάς δυνά- 
ρχει; Ιπί των Αθηναίων, ο'ίτινε; θαρροΰντε; εί; τήν επιτυχίαν τ<»ν, 
έτύολωττον προ; τύν επικείμενον κίνδυνον, οΰδ’ έδυνήθηοαν ν άν- 
τιταχθωσιν εί; τήν προσβολήν ταύτην, άλλα καταπολευ.ηθέντε; οι 
μέν έπιπτον καί έξέπνεον καταπατούμενοι άπο την βαρεϊαν φά
λαγγα, οί δέ διά νά διαφύγωσι τήν σφαγήν έτράπησαν εί; φυγήν 
βιαίαν καί άτακτον, συμπαρασύροντε; μεθ εαυτών καί τά ΐ7ρ*·^ευ- 
ματα οσα είχον προσδιορισθή εί; ύποστήριξίντων. Ενταύθα δ’ ό 
μ-έγα; ρήτωρ καί πολίτικο;, ό παρακίνησα; τού; συυ.πατοιώταςτου 
εί; τήν ένδοξον ταύτην πάλην, κα^ήσχυνε διά τη ; δειλία; του εί; 
τήν μάχην τοδνομα τι» όποιον είχεν απολαύσει εί; τάς βούλα;, και 
ρίψα; τήν ασπίδα του ήτι; έφερεν επιγραφήν άχα^Ι} π ’Ο ,  άπέλιπε 
πρώτο; τά ; τάξεις καί έφυγεν. Οί δ’ εχθροί του χαιρεκακώ; ίσως 
καί πλαστώ; διηγούντο άλλην έτι αίσχροτέραν περί^ασιν, δτι ένώ 
έφευγεν, ό χιτιόν του έκρατήθη εί; βάτον, βλέπων δε με τήν 
πεπληγμένην του φαντασίαν εχθρού; πανταχοϋ, έστράφη προ; τον 
θάμνον παρακαλών νά φεισθή ττ^ ζωή; του.  ̂ ^

Ενώ δ’ ό Φίλιππο; έθριάμβευεν άφ’ ένός, άφ ετέρου ό Αλέξαν
δρος έξηκολούθει άγωνιζόμενο; κατά τών Θηβαίων, και τελο; υ- 
περισχύσα; τή ; έξαισίου αυτών ανδρεία; κατωρθωσε νά^διαρρήςη 
τά ; τάξειςτων, καί νά τού; δίωξη σφάζων άνηλεώ;. Τδ όέ κέντρον 
τών Ελλήνων μΑνον ουτω παραδεδομένον εί; τήν λύσσαν τού νικη- 
τού. ήττήθη καί αϋτύ κατά κράτο;, καί τή ; σφαγή; γενομένη; φρι- 
κώδου;, ύπέρ τού; χιλίου; Αθηναίου; έκειντο νεκροί _ εί; το πεδίον 
τή ; μάχη;, δισχίλιοι δέ ήχμ.αλοιτίσθησαν, και ίσην ζημίαν υπεφε- 
ρον οί Θηβαίοι. Τοϋτο δ ίδών ό Φίλιππο; ήθελησί
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;  ήθέλησε νά έπιστέψή τήν
νίκην του υ.έ πράξιν πρόσθημα μέν επιείκεια; φερουσαν, ά/.λά σ "  
πδν'ϋίλοδοξία; καί πολιτική; καλύπτουσαν συνέσεω;, ιαί διέταξε



να ζαυσ/ι η «τφαγ·/! · )ν Κλλ'ήνων, ύττοκρύτττ

ΚΓ.ΦΑΛΛΙΟΝ ΤΛ. α ΐ

ω τ *  σχέόια τα
δ"Θϊ« ρ>στιχ.ώ; Ι|αΐλέτ« κατά τ ί ;  ελευθερίας των, καΐ τάς έλττίδας 
&' ετρε^ε να καταατ’Λτη ποτέ δι αυτών τνιν ΙΙερσικάν ικοναρ ί̂αν. 
Λέγουτ!. δέ τινες δτι έπαρθείς έπι τη νίκη έβάόιζε διά των νεκρών 
κωο.άζων και περιύβρισών αύτοίις, ώστε ό ρνιτωρ Δτ,|αάδης, εις των 
Αθηναίων αίχριαλώτων, τώ  άπέτεινε την αύστηράν ταότην έπίπλη- 
ξιν’ «Η τύχη σ’ εδοσε πρόσο)ττον ΑγαίΛέυ.νονος, συ δέ πράττεις έρ
γα Θερσίτου.» 0  δέ Φίλιππος συναισθανθείς τοΰ αϋστηροΰ τούτου 
λόγου την αλήθειαν καιΟαυριάσας τοΰ Δηαάδου την παρρησίαν, τον 
ΐαέν τρόπον άριέσως ι/ετέβαλεν, απέλυσε όέ καί αυτόν καί όλους τούς 
Αθηναίους τής αιχμαλωσίας, καί έκλ^ισεν ειρήνην ρ.ετά των Αθη
ναίων, παρά δέ των Βοιωτών άπαιτήσας λύτρα διά τούς αίχριαλώ- 
τουςτων καί ρ,εγάλην χρηματικήν ποσότητα διά νά Οάψο)σι τούς 
νεκρούςτων, καί έγκατα7ησκς φρουράν .Μακεδονικήν είς τάς Θήβας, 
έκλεισεν εΐοήνην καί [/.ετ αυτών.

Λέγεται δ’ ότι ό Ισοκράτης, ό περίφημος Αθηναίος ρήτωρ, τοι- 
α'λτην θλίψιν ήσθάνΟη διά το δυτύχηικα τούτο τής Χαιρωνείας,
[Λη Οελήσας νά Ιπιζήση είς τής πατρίδοςτου τήν πτώσιν, ήρνήθη 
νά λάβη πάσαν τροφήν, καί άτ.έθανεν άσιτος κατά τό έννενηκοστόν 
όγδοον έτος τής ηλικίας του.

ό  δέ Λυσικλής δστις έστρατήγει των Αθηναίων είς τήν ρ.άχην 
ταύτην, καί οστιξ εγένετο ττ,ς ήττης πρωταίτιος ένήχθη ενώπιον 
τής εκκλησίας τοΰ λαοΰ, καί κατεδικάσθη εις θάνατον, κατηγοροΰν- 
τος τοΰ |χεγάλα ίσχύοντος τότε είς Αθήνας Λυκούργου, δστις άπε- 
λάρ.βανε αεγίστην όιά τήν αρετήν του ΰπόληψιν. « Ιίστρατήγεις, ο» 
«Λύσιχλες, τον είπε, καί χίλιοι πολ.ίται έφονεύθησαν, δισχίλιοι δέ 
»ήχ|Λαλωτίσθησαν, τρόπαιον δ’ ήγέρθη προς καταισχύνην τής πό- 
”λεως, και ή Ελλ.άς δλη ϋπεδουλ.όιθη. Εστρατήγεις δταν όλαταΰ- 
'ΐτα συνέβησαν, καί όλα ταΰτα τολαας νά ζης καί νά βλέπτ,ς το 
»φώς τοΰ ήλιου, καί νά παρουσιάζησαι είς τήν αγοράν, ο-νημεϊον 
"γεγονιύς αισχύνης καί ονείδους είς τήν πατρίδα σου.» () Λυκοΰο- 
γος δ’ ούτος^δστις δεν κατήσχυνε ποσώς τό όνομα τό οποίον εφε- 
ρεν, ητον είς τών περικλεέστερων ρητΰριον τής έποχήςτου, έπαι- 
νούρ,ενος διά τοΰ χαρακτήρόςτου τήν ακεραιότητα έτι ^μάλλον ή 
διά την δύναμιν τής εύγλωττίαςτου. Λιαχειρισθείς επί δωδεκαετίαν 
τον δημόσιον θησαυρόν, ριετά τήν παΰσίντου ένέγραψεν δλον'τόν 
Ισολογ;σ;Α0ν του έπί στήλ.ης, ώς τοΰτο είθισται τότε, διά νά δύνα- 
ται έκαστος να τόν ίδη και να τον έλέγεη, καί τοσοΰτον άκοιβής 
ήτο κατά τοΰτο, ώστε ασθενών καί προβλέπων τόν θάνατον έπεε- 
χόαενον, διέταςε νά τόν φέρωσι προς τήν βουλήν διά νά διόση λό
γον τών πράςείόντου' άναιρέσας δέ τινα, δ^ις τόν κατηγορεί, έπέ- 
στρεψεν οίκαδεκαί απίθανε. Σοβαρόν δέ καί αύτηρόν ίχων τό ήθος
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εκ, φύσδω;, -/ιγάπα δμως /.α'ι ένεψ’γ^ου τδ θεατρον, καΐ προς δεΈγρίΛ 
τοΰ σεβασιχ-οΰ-Γου προς τοδς 8ρα|εατιχούς ποί'/ιτκς, άνηγειρεν άν- 
'δριάντας προς τον Αισχύλον, τον Σοφοκλίν καί τον Εύριπίδην.

ό  δε Χάρνις, οστις κατά πάσαν πιθανότνιτα δεν ΐτον άθωότερος 
τού Αοσικλέους, φαίνεται διεκφυ-^^ν την ποινήν διά [;.όνον τδ άση- 
ριον τοϋ χαραχττ,ροςτου. ΐΐτΌ δέ τοσαύτη ή άνικανότηςτοο, ώστε 
ό Τςριόθεος ελεγε περί αΰτού οτι μάλλον τώ ήρμοζε νά φέρη τά 
σκεύη τού στρατηγού, παρά οτρατηγδς νά ήναι ό ίδιος.

τό τε  δε οί αντιπολιτευόμενοι ρήτορες, προσβάλλοντες τον Δημο- 
σ9έν-/ιν, τον κατηγόρουν ώς πρωταίτιον τού μεγάλου τούτου τών 
Αθηνών δυστυχήματος, διότι έκίνησε τούς Αθηναίους κατά τού Φι
λίππου. Αλλ’ ο δήμος ού μόνον άθώον τδν έκήρυξεν, άλλα και τδν 
έτίαα, καί έπείθετο έντελώςείς τάς σ'υμ€ουλάς καί τάςόδηγίαςτου. 
Τω δντι δέ φαίνεται ό άνήρ ούτος άζιος τής έμπιστοσυνης ήν άπε- 
λάμβανε· διότι διορισθείς κατά την εποχήν ταύτην νά προμηθεύσ·  ̂
τροφάς είς τήν πόλιν καί νά επιδιόρθωση, τά τείχη, καί μή έπαρ- 
κοϋντος τού δημοσίου ταμείου είς τάς δαπάνας ταύτας, έλευθερίοις 
αύτδς άνεπλήρωσε τδ έλλεΐπον έκ τής ιδίας περιουσίας.

Διά τδ δείγμα δέ τούτο τού πατριωτισμού έπρότεινεν ύ φίλος 
του Κτησιφών είς τδν δήμον ν’ άποδοΟή είς τδν Δημοσθένην χρυ
σούς στέφανος, καί ή πρότασις αυτή έκίνγ 
δίκην τήν μεταζύ Αίσχίνου καί Δημιοοθένους,

' περνφημί ί έκείνη 
περιεργο-

τέρων, άφ’ δσας άναφέρει ή Ιστορία, διότι δ Αισχίνης άντιπολιτ 
όαενος ποδς τδν Δημοσθενην, καί αντίζηλος άκόμη αυτού ων ώς 
ρήτωρ, κατηγόρησε τδν Κτησιφώντα δια τήν προτασιν ταυτην, 6 
δέ Δημοσθένης φυσικώς τδν ύπερασπίσθη, ύτκρασπιζόμενος συγ
χρόνους καί τήν ιδίαν τιμήν.

Ποτέ δέ περί δίκης δέν εγένετο ττερισσότερος λόγος, ουδέ ποτέ 
άντεπάλαισαν περιφημότεροι ρήτορες. Διά τούτο ό λαδς συνέρρεε 
πανταχόθεν διά νά ίδγ τδ λαμπρόν θέαμα δύω ρητόρων προς άλ- 
λήλους άντεριζόντο»ν, έξοχων άμφοτέρων, έμφυτον έχόντων τής 
ρητορικής τδ προτέρημα, αλλά καί άιΛ τήν τέχνην ^ελτιωθέν καί 
αναπτυχθέν διά τής άμίλλης καί τής αντιζηλίας μεταξύ τών δύω. 
Καί κατ’ άρχά; μέν φαίνεται ότι δ Αισχίνης ήκούετο εϋνο'ίκό>τερον, 
διότι ή Μακεδονική φατρία, τήν οποίαν αύτδς ύπερασπίζετο πάν
τοτε, ητο τότε, καί ιδίως μετά τήν ήτταν τών Θηβών, ισχυρά είς 
Α'ίήνας. Ούχ ήττον όμως άπέτυγε, καί κατεδικάοθη είς άειουγίαν 
ίλΟών δέ καί κατοικήσας είς Ρόδον, ήνοιξεν έκεΐ ρητορικής σχο
λείου, τού δποίου ή δόξα καί φήμη διήρκεσεν έπ αιώνας. Αναπτύ- 
ξας δέ τούς δύω λόγους οίτινες έπέφερον τήν εξορίαν του, εις μέν 
τ>ν ίδικήντου δημηγορίαν μεγάλα έγκώμια ήκουσεν άπδ τούς ά- 
κροατας. 5 τ ε  δέ έπρόφερε τήν τού Δημοσθένους, χαί αί χειροκρο-·
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τη<Τ6ΐς και οΐ ?~«νοι έίιπλασιάσθτααν, α'Λ/ τ ί  ήβέΛίΤΐ ειπιΓ, 
τοϊς είπεν, ήχούίτε τόν ^ ιψ οσ θ ίτη ν  τ '  ά π α ’γγΐΛΙΐ) τογ Λόγογ 
τοΰ χ ογ ! η

Αλλ’ ό Δτ'Λοσθέντ,ς 'ίΐκησα; δεν· κατεχράσθ-ί; τ ίς  νίκη; του" διότι 
καθ’ ίν  στιγι/.ην ό Αίβχίνης άναχωρών «π Αθηνών Ιριελλε ν άπο- 
τζ\ζ·'ιατ, εί; Ρόδον, δρακών τον ήνάγκααε να δεχθη βαλάντίον χρο- 
οίοο* 6 δ’ Αΐαχίνη;, « ο !  άνέκραςε, ~ο>ζ νά [ΐή λοτ:ώ[Ααι έγκατα- 
βλείττων πόλιν όπου ϊγ ω  έ} θ̂ρόν γενναιότερον άφ’ δ,τι δύνα'ααι νά 
βέλπίαω δτι θά εΰρω φίλους άλλου! »

Εν τουτςιις δ’ό Φίλιππος ρ.εγάλα φρονησας έπΙ τγ νίκνι τής Χαι- 
ρωνείκς, καΐ τά ; περιφανεστάτας της Ελλάδος πόλεις φοβίσας, έ- 
φιλοτιμεΐτο νά γίνη τνίς Ελλάδος όλη; ήγερ.ών, και διέδοαεν δτι 
ήθελε νά πολε|ΛΤι(Γθ τους Γϊέρσας τΐ[/.ωρών αυτούς, διότι παρενό|Λη- 
<ταν προς τά Ιερά της Ελλάδος. Διά της υποοχέυεως δε ταότης έ- 
κέρδι^ε των Ελλήνων την εύνοιαν, και εις συνέδρων συναχθέν εις 
Κόρινθον, έκλέχθη στρατηγός αύτοχράτωρ τής Ελλάδος, καί ηρχι- 
σε τάς προπαρασκευάς προς τον πόλεμον.

Αλλ’ ένώ ηύτύχει εις δλας τάς δημοσίας επιχειρήσεις του, αΐ δι- 
χόνοιαι τής οικογένειας του συνετάραττον την οΐκιακήντου ειρήνην, 
και έπέφεραν τέλος και τύν άωρον θάνατόν του. Διότι νυμφευθεις 
όλυ^ιπιάδα την θυγατέρα τουΒασιλέωςτης Ηπείρου, άπήλαυσεμέν 
κατ άρχάς της συζυγίας του αδολον ευτυχίαν. Αλλ ό στρυφνός καί 
φιλέκδικος χαρακτήρ τής γυναικύς ταύττ,ς έπέφερε ψυχρότητα, καί 
μετά ταϋτα άσπονδον μΈσος μεταζύ τών δύω συζύγων, έπαυςηθέν 
άναμφιβόλως καί άπύ τύν έρωτα τον όποιον ό Φίλιππος είχε συλ- 
λάβει διά Κλεο πάτραν την άνεψιάν τού Αττάλου, όνος τών πρωτί
στων άξιωματικώντου. Εις τοσοΰτον δέ προέβη ό έρωςτου προς 
ττ^Κλεοπατραν καί ή προς την όλυμπιάύα άπέχθειάτου, ώστε 
άπεφάσισε νά χωρισθή α·ύτής διά νά ν»μφευθή τήν άλλην. Εις δέ 
Τί^ΐίΐόντου Αλέξανδρον προσπαθοΟντά νά τον άποτρέψη, καί λέ- 
γ ο ^ ^  δτι διά τοΰ νέουτου γάμου ήθελε τον εκθέσει εις κίνδυνον ν’ 
άντιμαχηται μέ πολλούς συναπαιτοΰντας τύν θρόνον, καί ήθελε κα
ταστήσει τη* διαδοχήν του έπισφαλή, β Αν έχι ς̂, άπεκρίθη δ Φί
λιππος, άνταγωνιστάς περί τοϋ θρόνΟυ, γίνου άξιος ώστε νά βασι- 
λεύση;; έξ αιτίας σοΰ αύτοΰ, καί όχι εξ αιτίας έμοΰ.»

Επομένως δ μετά τής Κλεοπάτρας γάμος έκηρύχΟη έπισήμω; 
καί έπανηγυρίσθη μετά πάσης λαμπρότητος. Αλλ’ δ νέος Αλέξαν
δρος παρευρίσκετο, είς τήν τελετήν σιωπών, καί μέ κρυφίαν άγα- 
νάκτησιν φέρων τής μητρόςτου τήν ύβριν, ή δέ δργή ττ,ς νέας καί 
δρμητικήςτου καρδίας αφορμήν μόνον ήθελε διά νά έκραγή. Καί 
τοιαύτην ευρεν όταν Λτταλος δ θειος τής νέας βασιλίσσης έν τώ 
μεσιρ τής τελεττ,ς άπερισκέπτως προσεφο^νησε τού; άρχοντας νά.



σίτείαωοιν εις τούς θεούς, δι* νά '̂αρίσωοιν εις τον Βασιλέα άφθο
νου; καρπούς των παρόντων γάαων, χαΐ νοριί̂ εους διαδό/ους τοϋ 
θρόνου. « Καχ-ί) κεφαλή!» άνέκραςεν ό Αλέξανδρος τότε [/,έ δφθαλ- 
«Αούς στ:ι.'/Θγ;ροβολοΰντας από θυρ.όν, τον όποιον ρεόλις έως εκείνης 
της στιγρ>.ής είχε δυνηθη νάκατα7 ίίλη, «ήυ.άς δέ νόθους νο[χίξεις;» 
και έρόιψε τό ποτηριόντου είς τον Λτταλον, αύτός δέ τό άπέρρι- 
ψεν όπίσω αέ όιπλασίαν όρρ.τ.ν. Βοη δέ και ταραχή προηλθεν έκ 
τούτου, και ό Βασιλεύς. θυαωΟεΙς ώρικησε αέ ξίφος γυανόν κατά τοΰ 
υίοΰτου· Αλλ ίι βια τοΰ κινηιιατόςτου, ή ^οίλότνιςτου (διότι είχε 
πληγωθή εϊς την κατά των Τριβαλλών ρ'-άχην), καί ό οίνος τον ό
ποιον έπιε, τον έ;κπόδισαν κατ ευτυχίαν νά φθάση μέχρι τοΰ Α
λεξάνδρου, καί σφαλείς έπεσε κατά γης· ό δέ Αλέξανδρος άσυγγνώ- 
στως έφυβρίξοιν, <( ϊδέτε Μακεδόνες, εΐζεν, ιδού ό Βασιλεύς οστι; 
"έμελλε νά σάς όόηγηση άπό Εΰρι'οπης είς Ασίαν διαβαίνων άπό 
«τραπέζτς είς τράπεζαν έπεσε κατά γης.'»

Επιμόνων ύ ό Φίλιππος πάντοτε είς τόν κατά της Ασίας σκοπόν 
του, ήρώτησε τον χρησμόν ποιαν θέλε; έχει έκβασιν τό επιχείρημά '
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του. Η δέ Πυθία τόν άπεκοίθη" 7 ρ ; · Ιί’μοσ, έ}·£ί ΐ
ίυνο· ο ίόσων, » καί ό Φίλιπποςέςηγησε τόν χρησμόντι 

<ϋς έπεθύμει, μ δλον ότι έδυνατο νά Οεωρηθη τουλάχιστον ώς δι
φορούμενος, καί ύ>ς εφαρμοζόμενος καί είς άλλην τινά περίστασιν, 
οΰχι δέ μόνον είς την κατάστασιν τη ; Περσίας. Και τω  όντι μετ' 
όλί'ρν έφάνη ότι ή άπόκρισις της Πυθίας έδύνατο καταλληλότερου 
νά έφαρμοσθνί είς αυτόν τον ϊόιον. Λιότι ένω έτέλει τόν γάμον της 
θυ- '̂ατρός του Ινλεοττάτρας μετ’ Αλεξάνδρου τοΰ Άοϋ τοΰ Βασίλειος 
τής Ηπείρου, καί άδελφοΰ τής πρώτου σ-υζύγου του, διαρκούσης τής 
πανηγύρεως, καί έν τω υ.έσω των δορυφόριοντου, έΟανατιοθη υπό 
τίνος προύχοντος Μακεόόνος, Παυσανίου καλούμενου, τόν όπο"^ ό 
Ατταλος είχε σκληρώς π^ιυβρίσει, καί οστις ζητήσας πολλακις 
άλλά ματαί&;ς ίκανοποίησιν'^από τον Βασιλέα, έστρεφε την όρ-ζήν 
του από τόν αυτουργόν τής ΰορεως κατ αΰτοΰ, καί άπεοασισε όια 
τοΰ οοβεροΰ τούτου τρόπου νά κορέση την έκδίκησίν του.

-λέγεται δ' ότι ή Ολυμπίάς παοεκίνησεν είς την άίτονενοημένην 
ταύτην πράςιν τον Παυσανίαν. Τό βέ̂ οαιον ό είναι ότι τό πτώμα 
του (διότι αμέσως έπεσε καί αύτός φονευΟείς άπό τού; δορυφόρους', 
έφάνη τήν επαύριον έπί τήν αγχόνην έστεμμένον μέ χρυσοΟν στέ
φανον, τόν όποιον οϋδεϊς άλλος πλήν τής όλυμπιάδος ήθελε τολ
μήσει νά τω  άποδώση. .Μετ’ ολίγα; δ’ ημέρας έσπευσε καίει; άλλην 
περίσασιν νά διαδηλιύσ-ή τήν χαράντης διά τοΰ Φιλίππου τόν Οά- 
νατυν, άποόοΰσα τάς αύτάς έπικηόείους τιμάς καί είς αυτόν και είς 
τόν Παυσανίαν, καύσασα άμφότερα τά σώματα εις τήν αυτήν πυ
ράν και καταθεΤσα άμφοτέρων τήν κόνιν είς τήν αυτήν κάλπ·ην. Λε-



γ ίτ« ! 'Λάλις-α οτι κατέ-ει-τε του; Μακεδόνα; ν’άποδίδωτίν έτκσίω; 
τ ια ά ; ' εις τον ΙΙαυτανίαν, ώ ; οοβου;χέν/ι μ ή -ω ; δεν γνωρίσγ] «ρ- 
κούντω; ό κόσμο; όλο; ότι μετέσχε κ*1 αύτη του θανάτου τοΰ Φι- 
λίττπου. Α9ΐέρωσε δέ καΙ εί; τον Λτόλλωνχ τδ έ^χ,είρίδ-.ον τδ χρτ,- 
σιμβΰσαν εί; τον φόνον έτπγράψασα έτ ’ αύτοϋ τ ’ όνομα ΜνρταΜς^ 
τδ ά-οΐον αΰτ-ί; εφερεν όταν ήγάτΐοε τδ πρώτον τδν Φίλιππον.

Ουτω λοιπδν άπέθανεν ό Φίλιππο;, Βασιλεύ; μεγάλα προτερ'δ- 
ματα εχο)ν κατά τε ττιν είρΤιντ,ν και κατά τδν πόλε;κον, προτιμων 
ό'κω; πάντοτε νά κ.ατοοθώνρ τατέλνιτου δι έπιδείιου πολιτικνί; 
παρά διά τ τ ;  βία; τών'δπλων. 11 δ’ είδΐσι; τοΰ Οανάτουτου έπρο- 
ζέν·/;σε μεγάλην χαράν εΐ; ττ,ν Ελλάδα και ίδιω; εί; τά ; ΑΟ'Λνα;, 
όπου ό λαδ; έφόρ'εσε στεφάνου;, καί έψ'ήφισε στέφανον καί διά τδν 
Ιίαυσανίαν, εΟυσε δέ καί εΐ; του; θεού; διά τήν έλευθερίαντου, καί 
έψαλεν υανου: θριάμβου, ώ ; νά είχεν αϋτο; φονευσει τον Φίλιππον 
εί; τάν μάχϊ,ν, δού; δείγματα χαρά; άπρεποΰ; και άτοπου μετά 
τδν τρόπον καθ’ 8ν πρδ ολίγου άκόμΐ προσεφέρετο προ; τον Βασι
λέα τοΰτον διότι ότε διωρίσθ-/ι άρχι^ράττιγο;, καί ετι μάλλον ότε 
έτέλει τ ί ;  θυγατρό;του τδν γάμον, οί Αθ·;να·ΐοι τοσοΰτονχαμερπώ; 
τδν έκολάκευον, ώστε σχεδόν τώ άπέδοσαν τιμά; θεοϋ.

Κ Ε Φ Α \ Λ ΙΟ > )  ΙΚ'.

Λ π ο  της γεννήσεως τον ΜΛεζάν^ρον Ι^έχρι της εις 
Μ αίαν ί-χστρατείας γοι’.

Αλέςανδρο; δ’ ό υίδ; τοΰ Φιλίππου διεδέχθ·»; τδν θρόνον (*) άμέ- 
σω; μετά τοΰ πατρό;του τδν θάνατον, καί παρέλαβε κράτο; αν
θούν καί ένδυνααωΟέν ΰπδ τ-δν έυ.φρονα προλ>αβοϋσαν διοίκτ,σιν.

έγεννίθ'Ο δ’ ό Αλ.έ^ανδρο;, καθ γ,ν άμέραν ό ΪΙρώστρατο; κακο- 
ζ·/]λον δόςαν έπιθυμών έκαυσε τδν περίφγμον έν Εφεσω ναόν τ'δ; 
Αρτέμιδο;, έν τών έπτά-θαυμάτων ττ,; αρχαιότατο;, καί διά τοΟτο 
ό ίστορικδ; Ηγεσία; είπε ψυχρώ;, « οτι δεν ήτο θαυμαστόν άν έ- 
»κάΐ) ό ναδ;, διότι κατ’ εκείνον τδν καιρόν ή Αρτεμι; ΐσχολεΐτο 
»εί; τοΰ Αλεξάνδρου τ·»;ν γέννν;σιν.»

Ετι δ’ έκ παιδική; του ήλικία; διεφαίνετο ττ,; ψυχ·?ί;του τδ διά- 
πυρον καί σφοδρόν, προσέτι δέ καί ή σωφροσύντ. του, καί τοΰ χα-

κ ι ·;φ λ λ α ι ο ν  ι ε '. Ί ο Ι

ρακτ·ηρο;το·υ το μ.εγαλοφυχον και το εμ.ορ' προ τ
έχων τ?,; δόζ'Λ; τδ πάθο;, δέν γ-ράπα ομω; παντδ; εϊδου; δόςα 
ούδ’ ένεκαυχατο, ώ ; ά Φίλιππο;, διά σοφιστικτ,ν τοΰ λέγειν δεινι 
τητα, οΰδ έχάραττεν επί των νομισμάτων τά ; νίκα; των άρματι 
του εί; τά Ολύμπια., Ερωττ,θεί; δέ ποτέ άπδ του; φίλου; του :



δεν ήθελε ν’ άγωνισθί εί; τά 0λ ·ψ ;π *, « ναι, ά;:εχρίθ/., 5ν έχω 
ηάνταγωνιστάς βασιλείς. »

όσαχις δ έλά[/.β«νεν αγγελίαν, ατι 6 πατήρ το» ένίκνισε περι- 
βόητόν τινα μάχν,ν ή έκυρίευσεν ένδοξον πδλιν, δέν ήτο φαιδρά; 
εϊς τοιαότα άχούσ[Αατα, άλλ’ έλεγεν εϊ; τολς σνντιλιχιώταςτου^ 
«φίλοι, ό πατήρ[χοο θέλει κατορθώσει τά πάντα, καΐ δέν θέλει ά- 
»φήσει έργον [Αεγα και λααπρον νά πράξω ρ.έ σάς.»

Ξενίζων δέ ποτέ πρέσβεις έλθόντας από Περσίας άποδγ)|εοΰντος 
το» ΦιλιπτΓΟ», οΰ ΐΑονον το»ς ύπεδέχθγι ρ.έ ριεγίστ/ϊν φιλοφροσύνην, 
άλλα και τοός έξέπληςε διά την ορθήν κρίσιν και την ιχεγαλοφυΐαν 
το», διότι άντι να τους ερώτηση περί πραγμάτων μικρών καί παι
δικών, περί τοϋ περιβόητο» τής Περσίας κρεμοίστο» κήπο», το» 
πλούτου καί τής πολυτελείας τής αυλής το» Βασιλέως τών ΙΙερσών, 
το» περίφημου χρυσό» πλάτανου, καί τής χρυσής άμπελο» της ό
ποιας αΐ ραγές ησαν έκ πολυτίμων λίθων, καί ΰπό την όποίαν πολ- 
λακις έκαθητο 6 Βασιλεύς τής Περσίας, ό Αλέξανδρος τους ήρώτησε 
ποιος ητον ό δρόμος ό προς την Ανω Ασίαν, πόση ή μεταξύ τών 
διαφόρων πόλεων άποστασις,. εις τί σ·υνίστατο ή άληθης δυναΐλίς 
του Βασιλέως τών Περσών, πώς προσεφέρετο ό ίδιος πρός«τους 
εχθρούς του, καί τπυς διώκει τούς υπηκόους του, ώστε οί πρέσβεις 
έκπλαγέντες διά την αγχίνοιαν καί μ.εγαλοπραγμοσύνην τοϋ νέο» 
-ήγεμόνος, ώμολόγησαν μεταξύ των οτι ό παΐς ούτος ητο Βασιλεύς 
μέγας, ό δ’ έδικόςτων Βασιλεύς πλούσιος, καί δτι άσημος άνθρω
πος είναι 6 μη έχων άλλο προτέρημα από τούς θησαυρούςτου.

Τοιαύτη δ’ ώριμος κρίσις εις παΤδα ηλικίας τοιαύτης ητον απο
τέλεσμα οΰχ ήττον τής ανατροφής του ή τών φυσικών του πλεονε
κτημάτων, διότι διάφοροι διδάσκαλοι τον έδίδασκον τά εγκύκλια 
καί τήν μουσικήν. Αλλ’ ό παιδαγωγός εις τον όπο'ιον ό Φίλιππος 
ένεπιστεύθη την επιστασίαν καί κατάρτησιν αύτοϋ ητον ό Αριτι^ 
τέλης, ό σοφώτατος καί ένδοξότατος τών τότε φιλοσόφων, προς 8ν 
γράφων 6 Φίλιππος ελεγεν, δτι ευχαριστεί τού; θεούς δχι τόσον δτι 
τώ  έόοσαν υίόν, άλλ δτι τώ τον έδασαν εις τάς ήμερα; τοϋ Αρι- 
στοτέλους. Αναθείς δ’ εις αυτόν την ανατροφήν του ελεγεν, δτι διά 
τών όρθών συμβουλών αύτοϋ ό Αλέξανδρο; ήθελεν άποφύγει πολ
λά σφάλματα εις τά όποια είχε περιπέσει ό ίδιος {*).

Τώ έδοσε δε σύγχρονο*; ό Φίλιππος καλά καί πρέποντα δίδακ
τρα, οΰ μόνον μισθόν χορηγησας επαρκή εί; αυτόν, άλλα και συνοί
κησα; πάλιν τά ϊτάγειρα, τήν πατρίδα τοϋ φιλοσόφου, τήν όποίαν 
είχεν ερημώσει προηγούμενο);, μετακαλέσας δ’ αυθις τούς παλαιούς 
της κατοίκους, καί δούς ακόμη αύτοϊς καί άλλον πλησιόχωρον τό-
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ΤΛΊ διά τά γυμνάσιά των. 0  δε Πλούταρχο; μάς λέγει δτι έτ:ι γ;- 
μερώντου άχόμγι έδείκνυον οΐ Σταγειρϊται τοΰ Αριστοτέλου; τά ; 
λίθινου; καθέδρα; και τού; ύττοσκίου; περιττάτου;.

Ετίμα δέ και 6 Αλέξανδρο; αύτο; τον διδάσκαλόν του καί τον 
άγαπα ώ ; άλλον ττατέρατου, λέγων, δτι εις τον μέν έχρεό^στει τδ 
ίί>-α<, εϊ; τον δέ τδ εν είναι" καί όχι μόνον τ·»;ν -/ιθικτιν, τήν κυρίως 
έιτιστκμτν τών βασιλέων, καί τήν ττολιτικάν έδιδάχθϊΐ άπδ αύτδν, 
άλλ άκόμνι καί τά; ακροαματικά; καί εποπτικά; έπιστηικα;, ώ ; ώ- 
νόμαζον τότε τ·/;ν ΐδίω; φιλοσοφίαν.

Διδάσκων δ’ εί; αύτδν νά κρίν/; καί νά σκέπττται δρθώ;, ό Αρι
στοτέλη; δεν παρημέλει συγχρόνως νά τον άσκτ, καί εΐ; τδ κομψω; 
λέγειν, καί πρδ; τούτο έγραψε ττιν περίφημον περί ρητορικτ,; πραγ- 
ματείαντου, εί; τδ προοίμιον της όποια; άποδεικνύει πόσον ή ευ
γλωττία είναι ωφέλιμο; εί; τού; βασιλείς, ώ ; δίδουοα εί; αυτού; 
μεγίσττ,ν έπιρροην εί; τών λαών τά πνεύματα, τά όποια συγχρό
νως καί διά τού λόγου καί διά τη ; δυνάμεω; πρέπει νά κυβερνώσι. 
Τινέ; δε σωζόμεναι αποκρίσεις καί έπιστολαί τού Αλεξάνδρου ά- 
ποδεικνύουσιν, δτι ητον έντελώ; κάτοχο; τη ; ισχυρά; καί ανδρική; 
έκείνπς ευγλωττία;, ητι; βρίθει νοημάτων καί ιδεών, χωρίς νά πε- 
ριέχιρ ούδέν περιττόν, καί καθ’ ί,ν έχάστη λέςι; έχει τδννούντη;, 
ή αληθείς εύνλωττία τών βασιλέων.

 ̂ Τβσαυτη ο ητον ή ύπόληψίςτου η μάλλον τδ βαθύ του πρδ; τον 
Ομηρον σέβας, ώστε εύρεθέντο; μετά την μάχην τών Αρβήλων εί; 
Περσίαν μεταξύ τών λαφύρων χρυσού καί λιθοκόλλητου νάρθηκος, 
καί  ̂σκεπτομένων τών περί αύτδν εί; τί έδυνατο νά χρησιμεύσγ, 6 
Αλέξανδρο; ειπεν, δτι δεν ύπηρχεν άλλο τι πολυτιμότερον διά νά 
φυλαχθ^ εί; τδν νάρθακα τούτον άττδ τά ποιήματα τού όμηρου, 
τά όποΐικέθεώρει ώ ; το έντελές·«τον προ'ίδν ανθρωπίνου νοός. ίδίω; 
δ έθαυμα.,ε την ΐλιάόα, τήν όποιαν ένόμιξε καί ώνόμαξεν έφόδιον 
πολεμική; άρετη;. Εφερε δέ πάντοτε μεθ’ έαυτού τδ άντίγραφον 
αύτής, τδ όποιον έπιθεωρηθέν καί έπιδιορθωθέν ΰπδ τού Αριστοτέ- 

• λους, έκλήθη έκδοσι; τού νάρθηκος, διότι τδ έφύλαττε πάσαν νύκτα 
μετά τού έγχειριδίουτου ΰπδ τδ προσκεφάλαιόντου.
_ Παν δέ είδος εύγενού; τιμής αγαπών, δυσ-ηρεστήθη κατά τού 

Αριστοτέλου;, δτι έγραψε καί έξεδωκεν έν απουσία του βιβλία τινά 
περί Μεταφυσικής, καθιστάς ουτω κοινά; τάς γνώσεις τάς οποίας 
ήθελεν αύτδς μόνος νά έχγ;, χαι ένω κατέκτα τήν Ασίαν και έδίο^κε 
τον Δαρεϊον, έγραψε πρδς τδν διδάσκαλόν του παραπονούμενος καί 
λέγων, δτι έπροτίμα νά ύπερτεργ τούς άλλους κατά τήν σοφίαν 
παρα κατά τήν δύναμιν.

Ηγαπα δέ καί δλα; τάς τέχνας, άλλ’ ώς πρέπει εις βασιλέα, 
δηλαδή γνωρίζων καί έχτιμών τήν ωφέλειαν καί άξίαντων. Διά

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΙΚ’. <53



1 ;ί4 η ΐΙΤ Ο Μ Π  ΕΑΛ. ΙΣΤΟΡ.

τούτο ή ρ.έν [Αουσικγ;, ή ζωγραφικτ,, ή γλυ—τ;κ·/ΐ χκΐ ή άρχιτεν.το- 
ν;/.·/ι ίνθουν έ“ ς των ν;ο.ερώντου ε̂ ο̂υοαι αυτόν καΐ κριτήν ευς-ο̂ ο̂υ 
καΐ ττροστάτϊ,ν γενναίου. Λλλ «φ έτερου περιεφρόνει ;υ.ικρολόγουξ 
τινάς καΐ άχρτ,ττους έτιδεςιότττας· και άκοότας ,ττοτέ Μακεδόνα; 
θαυμάζοντας άνΟρωττον ρίτιτοντα έ·τιτν;δείοις έρεβίν ί̂ους διά ττ.ς ό- 
ϊ:/,; ριεγάλ·/;ς βελόντ;;, ει~εν, οτι θέλει νά τον άντααείψ'/ι άζίως τ ίς  
τέχντςτου, και τω Ιτΐαψε κάλαθον ερεβίνθων.

Μειράκιου δ έτι ών έδοοε δε'ιγιμα τόλ[/.7;ς και άοοβίας δαμάσας 
τον ττερίφτιμον ΐττιον Βουκέφαλον, τον όποιον δ Θεοοαλδς Φιλόνει- 
κο; κομίοας εϊς τν;ν αΰλάν τού Φιλίππου έπώλει διά τρία τάλαντα. 
Καί ό μεν Βατιλεύ; κατέβν; εί; τδ πεδίον με του; αΰλικούς του διά
νά δοκιμάση τον ίππον. Αλλά τοσούτον άγριον και δύσκολον τον 
εΰρον ϋλοι, όίττε οΰδει; τίθελε νά έπιβ-ρ επ’ αυτού· τού δέ Φιλίππου 
δργιοθέντος καί εΐπόντο; νά τον άπαγάγ-ρ ώς παντάπασιν άχργ; - 
ττον και άδάμαοτον, παρών ό Αλέξανδρος β ώ τί ίππον, άνέκρα- 
οξεν, άποπέμπουτι διότι δεν υπάρχει κανείς έχων τόλμ·/;ν και έμ- 
»πειρίαν διά νά τον δαμάσρ! β Καί κατ’ άρχάς μένό Φίλιππος έ- 
τιιόπνισεν. Αλλά βλέπων αύτδν έπιμένοντα εις τον λόγον του, καί 
λυποόμενον, τον έδοσε τάν άδειαν νά δοκιυ.άιτρ καί αυτός. 0  δ’ 
Αλέξανδρος περιχαράς, λαμβάνει τού; χαλινούς καί στρέ·ρει τάνκε- 
φαλ·ί;ν τού ίππου προς τον /,λιον, διότι εΤχε παραΤΥϊρ'δοει ότι τό 
έςιππάζον αυτόν τ,τον ή ιδία σκιά του· καταπραυνας δέ αυτόν ρ.έ 
ττ,ν χεϊρα καί ολίγον παοακαλπάσας, ώς είδεν αυτόν πλ·/;ρούμενον 
θυμού και δργτις, ρίπτει -/ισύχως τ^ν χλαμύδα του, καί μ’ ίν μόνον 
πτ,ό·/ιμα άναβάς εις τ ’ήν ράχιντου, σφίγγει κατ “ ρχάς ολίγον τούς 
χαλινούς, χωρίς νά μεταχειρισθί ουδέ μάστιγα ουδέ πτερνιστήρας, 
καί Ιδών αυτόν εντελώς πραϋνθέντα καί όργώντα νά τρέζγ, τον 
κτυπα ΐσχυρώς μέ τούς πτερνιστήρας, τον παροςύνε: και με τϊ,ν 
φωνάν, καί χαλαρώσας τόν χαλινόν, τον δώκει μετά πάστ,ς βίας, 
ό  δέ Φίλιππος καί οί παριστάμενοι αύλικοί έτρεμον άπό φόβον καί 
έσιώπων κατ’ άρχάς. Αλλ’ ότε μετά τόν πρώτον δρόμον έπέστρε- 
ψεν ό Αλέξανδρος ύπεο’/ιφάνως καί σοβαρώς, ο1 μέν άλλοι -όλλάλα- 
ξαν, ό δέ Φίλιππος δακρόσας άπό χαράν καί φιλητας αυτόν εις τί;ν 
κεφαλ-ςν, «υίέμου, τόν είπε, ζάτει άλλο βασίλειον άξιώτερόνσου, 
διότι V] Μακεδονία δέν σέ χωρεί. » Τόν είδαμεν δέ καί σιόσαντα 
τόν πατέρα του εις τί,νμάχγιν κατά'τών Τριβαλλών, καί κατά πολύ 
συντελέσαντα εις τςν νίκτ;ν τ ί,; Χαιρωνείας, μόλις άντίπαιδα δντα.

Αναβάς δ’ εις τόν θρόνον, εύρέθ·/; πανταχόθεν περιεστοιχισμένος 
άπό κινδύνους, διότι ούτε τά βάρβαρα εθνν; ύπέφερον τάνόοόλωσίν 
των, άλλ’ έπόθουν τάς άρχαίαςτων βασιλείας, ούτε νικνισα; ττν 
Ελλάδα ό Φίλιππος είχε καιρόν νά τάν ΰποδουλώστ5 να τάν εΐ- 
ρ'ςνεύσιρ, αλλά ταράξας μόνον τά πράγματα εις αύτί;ν, τά άφχσεν
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δί; θόρυβον (λέγαν καΐ οόγ^υσίν. Κ«5 οί [χέν Μακεδονε; φοβο'ψ.ενοι 
τους καιρούς, ί'.νεβουλευον τον Βατιΐέα τ·ί;ν [̂ .έν Ελλάδα ν άφτ,ίτ  ̂
:τ8θς τύ παρόν, τούς δ’ έπανιτταΐΛενους βαρβάρους ν’ άνακαλέο·  ̂ διά 
πραότ·/ιτος καί διά πολιτικές συνέτεως εις τά χρέϊ!των. Αλλά τοι- 
αϋται δειλαΐ ουριβουλα'ι δέν φρέσκον εϊς το τολαηρον κα'ιάκαρι.πτον 
πνεϋ|ν.άτου. Εννό/τε δε ότι άν οί έ^Ο^οίτου έβλεπον το έλά^ιστον 
οόυ.πτωυ.α φόβου, κΟελον ριφθ'λ καί αΰτοϋ καΐ τον άζογυ|ν.νώσει 
άπο τοΰ πατρός του τάς κατακτ'/,τεις, καΐ ί^ελον τον περιορίσει εϊς 
τά στενά τ ι ;  Μακεδονίας όρια.

Και κατ άρ^ά; ρ».έν κιν·ίΐ6εϊς άρι.έσως κατά τών βαρβάρων, και 
ύπερβάς τον ίστρον ( ')  έπολό>ν.7;σε, καϊ κερδά,σας [/.εγάλν,ν ριάχνιν 
κατά τού βασιλέως τών Τριβαλλών, επαυσε διά μ,ιάς όλα τά βκρ- 
βαρικά κινΐρ.ατα και τού; έκεΐθεν πολέικους. ΜαΟών δέ ότι άπε- 
στάτκισαν οϊ Θ·/;βαΐοι, και ψευδν, άκούσαντες είδ'/;σιν τοΰ θανάτου 
του, κατέκοψαν ριέρος τ ις  Μακεδονικές των φρουράς κατά προτρο
πήν πρός τοΐς άλλοις και τού Δγ;;κοσθένους, τοΐς απέδειξε [/.ετ’ ο
λίγον ότι δέν άπέΟανε, διότι τόσον ταχέως καί α’ιφνιδίιος έφθασεν 
εΐ; τ-/ιν Ελλάδα, ώστε έξέπλνιξεν ή δραστκριότΐς του όλους τούς ίΐλ- 
λ-Λνας. ΙΙαρακαθήσας δέ πρό τών τειχών τόίν Θ·/ιβών ήΟέλησε νά' 
τοΐς άφ-όσιρ καιρόν εις [κετάνοιαν, και το ς̂ έζήττ.σε μόνον νά τώ 
παραδοΰώσιν ο Φοίνις και ό Ι(ρο8ύττς, οΐ δύω άρχκγοι τές άποπα- 
σίας, κκρύζας διά σαλπίγγων άμνν;στείαν εϊς όλους όσοι κίϊελον αε- 
ταβη πρός αυτόν. Αλλ’ οΐ Θηβαίοι, ώς ύβρίξοντες αυτόν, τώ έζή- 
τησαν νά τοίς δωση τον Φιλ&ιταν καϊ τόν Αντίπατρον, και ποοσε- 
κάλουν δια προκηρύςεως όλους τούς θέλοντας νά έλευΟεο&ισωσι τήν 
Εϊλλάδα νά συνενωΟώσι μετ’ αϋτώιν.

ϊδών λοιπόν 6 .Αλέξανδρος ότι διά τν,ς ήμερότητος δέν κατοόρ- 
θονε τίποτε, προσέφυγεν εις τά όπλα, καί συνεκρότησε μεγάλην 
μάχην, εις ί,ν οί Θηβαίοι έπολέμησαν ώς άνδρες ύπερμαχοϋντες 
ύπερ της ανεξαρτησίας των μέ ανδρείαν και μ.’ ενθουσιασμόν όντως 
Ελληνικόν, άν καί ό αριθμός τών Μακεδόνων ήτον άσ’̂ γκρίτως α
νώτερος άπο τόν έδικόν των. .Αλλά μετά μακράν και πεισματώδη 
παλ.ην καταβάσα ή Μακεδονικά φρουρά άπό την άκρόπολιν, τούς 
προσεβαλε και αύτη κατά νώτα, καί οΐ εχθροί περικυκλώσαντέςτους 
πανταχόθεν κατέκοψαν τού; περισσοτέρους, ή δέ πόλις κυριευΟεΐσα 
έλεηλατήθη.

Εϊς την περί^ασιν δέ ταότην καθ’ έν οί Θηβαίοι όπέφερον άνεκ- 
διή“(-ητα δυστυχήματα, γίνεται λόγος περί γυναικός τινός έκ τών 
πλουσιο>τάτο>ν, Τιμοκλεία; καλούμενης, τής όποιας Θοάκες κατε- 
δαφισαντε; την οικίαν, ήρπασαν τού; θεούς καί τού; θησαυρο'υς της.
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ό  δέ άρχίϊγός των «εριΰβρίβας αΰττν, και έπΐ|Λένων νά μάδ·5 αν δεν 
εκρυψέ που χρυσίον και άργυρον, ώδγιγ^θγ] 6τ: αυτί; πνεούση; Ικδί- 
κνισιν [εόνος είς τον κτ,ΤΜνεί; στόμα φρεατο;, όπου ή Τιμόκλεια τον 
εΐτεν δτι ε«αι οί δϊσαυροί. Λ; δ’ ίκλινεν δ βάρβαρο; ιτρδ; τδ φρέαρ 
διά νά ίδ·/ί, αμέσως ή Τιμόκλεια τον εσζρωξεν εΐ; αύτδ, και τον Ι -  
φόνευσε, ρί"τουσα άνωθεν λίθου; μεγάλους. Οί δέ στρατιώται τυλ- 
λαβόντες ττ,ν τ·/ιν έδέσμευσαν καί τ'ςν Ιφερον έμπρδς τοΰ Αλεζάν- 
δρου. Αλλ’ δ βασιλεύς άμα τήν είδεν ακολουθούσαν τούς στρατιώ- 
τας μέ νΐθο; άγέρωχον, έννότ,σεν δτι τιτο γυνή έξοχος καί γενναία, 
καί την ήρώτησε τίς είναι. Εκείνη δέ, « Η Τιμόκλεια είμαι, άτϊεκρί- 
V θη, αδελφή τοΰ Θεαγένους, δστις στρατηγών είς Χαιρώνειαν κατά 
» τοΰ Φιλίππου, έπεσε πολέμων ύπέρ της έλευθερίας τής Ελλάδος.» 
ό  δέ ήγεμών θαύμασα; τήν άπόκρισιν καί την πραξίν της, διέταξε 
νάμείνη ελεύθερα,καινά π^ηγαίνη δπου θελήσιρ μετά τώντέκνωντης.

Θέλων δ’ ό Αλέξανδρος να καταπλήζιρ τούς άνθισταμένους ακό
μη Ελληνας, προφασιζόμενος δέ δτι χαρίζεται είς τούς συμμάχους 
του τού; Πλαταιεΐς, τού; Θεσπιεϊ; καί τού; όρχομενίου;, όντα; ό
λου; ασπόνδου; εχθρού; των Θηβαίων, κατηδάφισε καί κατέσκαψε 
τήν πόλιν, καί έξηνδραπόδισε τού; κατοίκους, φεισθεί; μόνων των 
ιερέων και δλων τών έχόντων προξενιά; ή φιλοξενίας σχέσεις μέ 
τούς Μακεδόνας, έτι δέ καί τών απογόνων τοΰ ποιητοΰ Πινδάρου, 
δστις είχε τοσοϋτον τιμήσει τήν Ελλάδα και δλων όσοι είχον κη- 
ρυχθη έναντίοι είς τήν έπανάστασιν. Εκτός δέ τών τριάκοντα χιλιά
δων τού; οποίου; έπώλησεν, έξακισχίλιοι ακόμη έπεσαν είς τήν μά
χην. Οί δ’ Αθηναίοι τοσοϋτον έλυπήΟησαν άκουσαντες τήν θλιβεράν 
καταστροφήν τών ©ηβών, ώστε διέκοψαν τά μυστήρια τα  όποια έ- 
πανηγόριξον τότε, καί έδέχθησαν φιλανΟρώπω; δλου; τού; διαφυ- 
γόντα; άπό τήν μάχην και τήν λεηλασίαν, καί ζητήσαντας άσυλον 
εις Αθήνας, διότι ού μόνον είχον παρακινήσει τούς Θηβαίους νά 
άψηφήσιοσι τόν Αλέξανδρον, άλλ’ είχον συμμαχήσει καί μ.ετ αύ- 
τών καί τών Λακεδαιμονίων διά νά έμτιοδίσωσι τήν πρόοδον τών 
οπλών αΰτου. Αλλ’ ή απροσδόκητος έμφκνισίς του εις την Ελλαδα, 
και τό τρομερόν παράδειγμα τό όποΐρν εδοσεν είς όλους όσοι ηθε · 
λον τόν δυσαρεστήσει, έχάλασαν ολίγον τήν όφρύντων, καί αντί νά 
σκεφθώσι πώς νά τόν άποκρούσωσιν, ένόμιοαν συμ.φερώτερον νά 
έπικαλεσθώσι τήν έπιείκειάντου, καί έπεμψαν προς αυτόν πρεσβείαν 
μεθ’ ής άπεστάλη καί 6 Δημοσθένης, δς·ί? δμως άπό τόν Κιθαιρώ- 
να έπέστρεψεν οϊκαδε, είτε διότι έφοβήθη τοΰ ΒΙακεδόνος τήν ορ
γήν, είτε διότι ένόμισεν ανάξιον έαυτοΰ να ταπεινωθη ενώπιον τοΰ 
ερχομένου νά καταστρέψιρ της Ελλάδος τήν ελευθερίαν.

ό  δ’ Αλέξανδρο; γνωρίξων δτι προ πάντων οί ρήτορες ύπέθαλ- 
πον τήν αγάπην τ η ;  ανεξαρτησία; ε ί ;  Αθήνας, και Ιγίνοντο το  μ ?-



Υ'.οτον κρόϊχ&ΐΛρ.α είς τούς ιπίοττους του, έ^ΤιτίΊοε ίζ  αυτών να 
τω τταραδοθώσιν. Αλλ είς ττ,ν περίστααςν αύττ,ν 6 Λτιριοίθεν/.ς 
δ'.νίγ'ήθϊΐ είς τδν λαύν τύν |Λϋθον των λύκων και των κυνών, δτο 
οΐ λύκοι είπον είς τά άρνίκ, άν θέλωσι νά ζήσωοιν είλικρινώς [λ& 
αυτούς, νά τοΐ: τϊαραδώοωτι τούς κυνας, οΐ ύποΐοι τούς έφύλαττον, 
καί άτιέδειςεν δτι δ μύθος έ^τ,ρμόζετο εντελώς είς τούς ρήτορας, 
των δποίων το χρέος είναι ν άγρ’υτϊνώοι, νά φο)νάζωσ!, καί νά ά- 
γωνίζωνται ύτέρ τού ίτοιμνίου.

Είς τ·/·.ν δεινίιν δέ ταύτην θέσιν οί λθ·/)ναίοι μη θέλοντες νά ζ α - 
ραδώσωσιτούί ρήτορας των είς άφευκτον θάνατον, μη εχοντες δμως 
άλλον τρόπον διά νά σό)θωσι την πόλιντων, έπεμψαν είς δευτέοαν 
πρεσβείαν τύν Δημάδην, τδν όποιον ό Αλέξανδρος έτίμα μέ τήν 
οιλίαντου, διά νά μεσιτεύσ·  ̂ ύπέρ αυτών. Ούτος δ’ έλθών έπέτυ- 
χεν, είτε διότι ό βασιλεύς κορέσας ηδη τήν έκδίκησίντου, -δΟελε 
διά τίνος επιεικούς πράξεως νά έξαλείψ/ι τήν μνήμην της ακληρας 
του διαγωγής, είτε διότι ήθελε νά κερδίσή τήν αγάπην τών Ελ
λήνων έν γίνει πριν έκοτρατευσ·/) είς τήν Ασίαν. Συγκατανευσας δέ 
νά μή τώ  παραδοθώσιν οΐ ρήτορες τών Αθηνών, ήρκέσθη είς μόνην 
τήν εξορίαν τού Χαριδήμου, καταγομ.ένου έξ 1>ρεοΰ, πολιτογραφη- 
θέντος δέ είς Αθήνας* και ού μόνον άφήκεν εις τούς Αθηναίους δσας 
κατ αυτών ειχεν αιτίας, άλλά κολακευων καί τήν φιλοτιμίαν των 
τούς παρεκίνησε ν’ άσχοληθώσιν είς τά δημόσια τής πατρίδοςτων 
πράγματα, διότι άν συνέβαινε τίποτε είς αυτόν, εμελλον εκείνοι 
νά άρξωσι τής Ελλάδος* λέγεται δ’ δτι μετά ταύτα ήσθάνθη συ ■ 
νειδότος τύψεις διά τήν συμφοράν τών ©ηβών, καί δτι προσεφέρθη 
μετά ταΰτα πραότερον προς αυτούς, ουδέποτε άρνηθείς τι είς Θη
βαίον αίτοΰντα.

Βέβαιος δέ ήδη ών περί τής διαθέσεως τών έλλήνων, συνεκάλεσε 
σύνοδον εις Κόρινθον, και εκεί έξτ,τήσατο τήν πατροπαράδοτον είς 
αύτόν στρατηγίαν όλης τ?,ς Ελλάδος, διά νά έκστρατεύση κατά 
τών Περσών. Κατά τήν σπουδαίαν δέ ταύτην διάσκεψιν, καθ’ ήν ή 
Εΰρόιπη άπεφάσιζε περί ττ,ς Ασίας, καί τής όποιας τ ’ άποτελέσμα- 
τα μετέβαλον τού αρχαίου κόσμου τήν τύχην, οί πλεΤστοι τών Ελ
λήνων μή νομίξοντε; έαυτούς άξιοριάχους κατά τής Μακεδονικής 
δυναμεως, δΐήρημενοι δ όντες κατά πόλεις καί χυχτά φατρίας διά 
τής πανούργου πολιτικής τού Φιλίππου, έπροτίαησαν νά δοθώσιν 
είς τον Αλέςανδρον ώς σύμμαχοι, άν και έννόουν δτι ή συμμαχία 
αυτή ήτο δο*υλώσεων πρόσχημα, παρά νά ύποφέρωσιν δσα αΙ'Θή- 
βαι. Αναπτερούμενοι δέ κχί από τήν ελπίδα τού νά λαμπρυνθώσι 
διά νέων κατορθωμάτων κατά τών αίο>νίων εχθρών τής Ελλάδος, 
ίκλεξαν δλοι αρχηγόν τ-?ς είς Περσίαν έκστρατείας τον Αλέξανδρον, 
καί αυτοί άκ,όμη οί -λαχεδαιμόνιοι οϊτινες και"’ άρχάς εΤγον είπει
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οτι εΤχον ττχτρίον εθο; νά γίνωντχι ό γ̂̂ γοί άλλων /.α· οχι τεοτέ ό- 
τχδοί. Ενίύ δε ττολλοι και πολίτικοι και φιλόσοφοι τον οννέχαιρον 
“ «νταχοθεν, ττεριε[/.ενεν ό Αλε:;κνδρο; οτι τούτο θέλει πράζει χαΐ 
ό Διογέν·/;; ό ϊινωπεο;, οιϊτις διέτριβε τότε εί; Κόρινθον. Αλλά βλέ- 
πων ΟΤΙ ό Διογένΐξ δεν εχρινεν εύλογον νά έλθγ πρός αυτόν, έπ?,- 
γεν αΰτο; ~ρός εκείνον αε ολουί του; «ΰλικούιτου^ και τον εΰρε 
καθηαενον κατά γ ί ;  κα- θερ;χαινόριενον εις τον ήλιον. Εκπλαγε'ις 
όέ δτι ό περίφτ,ιχος ούτος φιλόσοφο; εΐ; τοιαύτκν πενίαν, τον 
ήρώτησεν άν δεν έχ·̂  νά τόν ζ'ΓΧτ̂ σΐ) τίποτε· «Νά παραριερίσγ; ο
λίγον άπό τόν νίλιον, άπεκρίθτ; ό Διογένν;;.» ό  δε λόγο; οΟτο; έκί- 
ν/)σε τοσοϋτον τοϋ Αλεξάνδρου τον θαυυ.ασαόν, ώστε προ; του;αϋ- 
λικού; καταγελώντα; αυτόν εΐπεν .( ίίθελα νά ειααι Διο-ρέν·/); αν 
»δέν νίρ.·/·ιν Αλέξανδρο;.»

Πριν δε |χεταβί ει; Ασιαν θελων νά συαβουλευθη τόν γρησιχόν, 
τ,λθεν ει; του; Δελφου;. Λλλ έπειδή αί ν;ΐΛέραι έκείναι συνέπεσον νά 
είναι αι λεγο'χεναι ά.τοί/γιάδίο, καθ κ ; οί γ_ρνισ[Αθ'ι δεν έδίδοντο, ή 
Πυθία άρνάΟγ; νά άναβί εΐ; τόν τρίποδα. Ο Αλέξανδρο; δρ.ω; ίχτ) 
ΰποφέρων άντί<7ασιν, την έλαβεν έκ τ·δ; χειρό; διά νά την φέργ, εί; 
τόν ναόν. Λυτή δέ συρο;χένη καί ένδίδουσα εΐ; την βίαν, άνέκραξεν, 
«ανίκητο; είσαι, <ό πα'ι!» Ακόυσα; δέ του; λόγου; τουτου; ό Αλέ
ξανδρο; είπεν ότι δεν ειχεν ανάγκην άλλου ρ.αντε-όαατο;, και έπέ- 
στρεψεν άαέσω; εΐ; Μακεδονίαν διά νά προπαρασκευασθ-ρ.

Τινε; δε των φίλων του τόν έσυυ.βοόλευσαν νά ν’̂ Α̂φευθ7ι πριν 
άρχίση την εκστρατείαν, διά νά έξασταλίση τοΰ θρόνου την διαδο
χήν. Αλλ ύ Αλέξανδρο; δραστικό; ών καί ριη ύποφέρων άναδολά;, 
απεκρίθη ότι ηθελεν εισθαι αισχρόν άν χειροτονηθεί; άρχιτράτηγο; 
των Ελλήνων, καί παραλαβών άνίκητον στράτευμα άπό τόν πατέ- 
ρατου, έχρονοτρίβει τελών γάρ.ου; καί περιυ.ένων του; καρπού; αυ
τών, καί ότι έαελλε νά κινησ·ρ άαέσω;.

Αλλά πριν ά άναχωρη-τη έκρινεν εύλογον νά διαθέτη τη; Μακε
δονία; τά ; ύποθέσει;, καί κατέλιπε τον Αντίπατρον ώ ; αντιβασι
λέα [λέ όίόόεκα χιλιάδα; πεζοΰ στεατεόν.ατο; καί υ.έ ίσου; ίππεΐ;. 
Εξέτασα; δέ καί περί τη ; καταστάσεω; τών φίλων του, έδοσεν εί; 
τόν ιχέν άγρου;, εί; τόν άλλον χωρία, εΐ; άλλον το εΐσόδη[Λα πό- 
λεω;, καί εΐ; άλλ.ον λιαένο; τελώνιον. 6  δέ ΙΙερδίκκα; βλέπων αυ
τόν ουτω διανέαοντα όλα τά βασιλικά είσοδη'χατα, τον ήρώτησε· 
«Συ δέ, Βασιλεύ, τί φυλάττει; διά τόν εαυτόν σου; » Λποκριθέντο; 
δέ τοΰ Αλεξάνδρου β Ελπίδα;», « λοιπόν, ειπεν, αυτών τύν έλπί- 
όων α; [Λετασχώαεν καί ήυ.εΐ; όσοι συνεκστοατευοαεν αετά σοϋ, >’ 
καί γενναίω; άπεποιηθη τοΰ Αλεξάνδρου τά δώρα.
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Κ Κ Φ ,ν ν Λ ,ΙΟ Ν  Τ'.

^ίπί) τΐικ ιιετα6άσ ίω ς τοΰ ^^Μζά^^>ρον ιά· ^'ίσίαν ρ ιχ ρ ι  τοΐ· 
(θανάτου αύτοϋ {*).

Δ'.α^εΙ; δέ τα χατά -:·«ν ΛΙχχε5ον(αν, έξί·5τρά·τε' ι̂ϊεν 6 Αλέξαν
δρο; χατάτ/,; Αβία; τίν  άρχ·ί;ν τολχτ;ν τολ έτ:οαένου έαρο;, ;/.8 ίτρά^ευαα 

χιλιάδας ττε^ών χαί τέοσαρα; εω ; τ:έν- 
άνδρείων, έξ-ΛΟΧτ,ρεένων χαΐ πολλάχ.ςτ ί  χιλιάδας Ι^ίτέων, δλων ό

τ^νεxί^τρ«τεο9άντ(αν αετά τοΰ Φιλίττου, ώστε έκαστο; αότών έΟύ- 
νατο νά διο'.χτ,σ  ̂ στράτευα*, ^εριστάσεως συ;ασ:ιττο·νί;. Οί δε 

στοι Των άξιω;αχτ·.χών δντες έξτκοντοότει;, χαι πεντηκοντού- 
οί κοινοί στρατιώται, ώαοία^ον εΐ; τά συνέδριά των ί) όταν ί -  

σαν τ:αρατεταγ[Λένοι, σεβασ;;.ίαν βουλ-^ν. Και τοΰς {/.έν ττεζοΰς ώ- 
δάγει ό Παραεν(ων· ό δ’ υιός του .(.ιλώτας χιλίου; ττεντακοσίους 
ίττεΙΙς Μακεδόνας, Κάλλας δέ δ υίδ; του Αρτάλου άλλους τόσους 

, έξακοσίων δ’ Ιπτέων έλλά,νων ήγείτο ό Ερί- 
νδρος έννεακοσίων των Θρακών και Πχιόνων τνίς 

Παραλαβών δέ τό στράτευα* τοΰτο ρ.έ τδ 6- 
ττοΐον έαελέτα νά ιυ.εταβάλλ’ρ τάν τύχκν οΰ 'λόνον τ?,ς Ελλάδος, 
άλλ’ όλτ,ς τϊίς άνατολτ,ς, έκινάΟ'/) ττρώτον τρδς τάν Κχρκινΐτιν 
λ!αν^ν εϊς Θράκην, κχΐ διχβχς τους τοτα-Αους 2τρύ;Αονα κχι Εβρον, 
έοδασε [αετχ εϊκοσιν ή̂ ζ-ερών πορείαν εϊς ϋτ,στδν έ^ϊ τοΰ Ελλ·Λστ:όν- 
του, και διέβ·/ι χυτόν έτϊ έκατόν έξήκοντα τριτ,ρεων και άλλ,ον 
στρογγυλών -λοίων, χυβερνών ;Α0νος του τάν στρατκγίδ* ναΰν. 
ΦΟάσχς δέ εις τόν άτέναντι αΐγιαλόν, έζ-^δγισεν όλος ένοιτλος έκ 
τοΰ πλοίου, ώς λααβάνων κατοχήν τ ίς  γ5ίς τ ις  Ασίας, και άνγι- 
γειρε βωαούς τοΰ άττοβατ-χρίου Λιός, και ττ.ς Αδ·/)νάς κχϊ τού Ηρα- 
κλέους, καί Ιλθών εϊς Τρωάδα, άπέδοσε αεγάλας τιρ.άς εις τουςέκεΐ 
τεσόνταςάρχχίους Υ,ρωας, κχΐ έπαντ,γύρισεν αγώνας περί τόν τάφον 
τοΰ Αχιλλέως, αακαρίζων αυτόν, δτι ζών <Αέν είχε φίλον πι^όν τόν 
Πάτροκλον, άποθανόζν δέ ρ.έγχν κηρυκχ των πράξεόζν του τόν Ο-

1>πειδ·/; δ’ οί Πέρσχι δεν ίλΙ)ον έν κχιρώ νά τόν έαποδίσωσιν εις 
διάβασιν τοΰ Ελλησπόντου, όπου έχοντες στόλον άσυγκρίτιος 
τερον τοΰ Μακεδονικού κήελον επιτύχει ευκόλως, ό Αλέξανδρος 

άφίχθκ άκωλύτως εις Λάαψκκον, καί έαελέτα νά καταστρέψ·σ τ ' 
πόλιν ταυττ,ν, διά νά τιαωράσ-^ των κ

φίλος αρχαίος ών τοΰ Φιλίππου, καί διδάσκαλος άλλοτε χργ};.*- 
τίσας τοΰ Αλεξάνδρου, ·?.λ9ε πρός χυτόν έπί σκοπώ νά δώστ, τ '



πόλιν. Προ'ϊδόντο; ίετ&ϋΑ^εζάνδρου τον σκο~όν δι’ δν ΐοχετο, και 
όαόσαντοί 5ιά νά τον προλάβη οτι δέν Θέλει εισακούσει ττΐν παρά- 
κλγισίν τον ·Λτις ό^ττοτε καί αν.είναι, α ·/] Τναράκλτϊσίς |λοο είναι, ά- 
τεεκρίΘη 6 Αναξιαεν^ί, νά καταστρέψν,' τήν Λαριψακον. τ Καί διά 
τοΰ άγχίνοο; τούτου τρότου ό ιστορικός έσωσε τάν στατρίδα του.

ό  08 Δαρεΐος, δ τον ΙΙερσών Βασιλεύς, ρί.αΘιον την άφιξιν τού 
Αλεξάνδρου είς την Ασίαν, έξε^ρασε ριεγίστην περιφρόντ,σιν διά τδ 
Μακεδονικόν στράτευρ,α, καί άγανάκτησιν διά τού στρατηγού την 
αυθάδειαν καί έ“ ΐστείλα; είς τούς διοικητάς των επαρχιών τούς 
παρηγγειλεν, άν συλλάβωσι τον Αλέξανδρον ζωντα, νά τον [Λαστι- 
γώσωσι, νά δεσαεύσ&>σι δ ολους τούς ς·ρατιώτας του, καί νά τούς 
πέι/.ψωσιν ώςδούλουςείς τής Περσίας τά απώτατα |χέρη. Οί δέ σα- 
τράπαι παραταχθεντες είς τάς όχθας τού ΓρανικοΟ, ποΤα[/.ού τής 
Φρυγίας, ρι’ έκατδν τριάκοντα χιλιάδας στρατιωτών, περιέριενον 
τον είσβάλλοντα έχθρον εις τδ [αέρος τούτο, τδ δποΤον έθεωρεΐτοώς 
τής Ασίας ή πύλη. Καί δ ριέν Ρόδιος Μέυ.νων, δ διοικών ύπδ τδν 
Δαρεΐον δλα τά παράλια τής Μικράς Ασίας, ίπρότεινε νά έρηριοι- 
σωσιν οΙΠέρσαιτήν χώραν, διά νά έι/.ποδίσωίι των Μακεδόνοιν τήν 
πρόοδον διά τροφών έλλειψιν, αυτοί δέ νά ριεταβώσιν είς Μακεδο
νίαν καί μεταθέσωσιν είς τήν Ευρώπην τδν πόλεριον. Αλλά κατά 
τής φρονίμου ταύτης γνώμης ύπερίσχυσεν ή τού Αρσίτου, σατρά
που τής Φρυγίας, είπόντος δτι δεν ύπέφερε νά καή ούδεμία οικία 
τών υπηκόων του.

Αφ’ ετέρου δέ οί περί τδν Αλέξανδρον, καί ιδίως δ Παρμενίων, 
στρατηγός άνδρεϊος καί έμπειρος, τδν έσυμβούλευον νά μή διαβή 
τήν αυτήν ημέραν τδν ποταμδν, διότι ήτον έξώρας καί τά τρκτεύ* 
υ,ατα είχον άπαυδήσει άπδ τήν μακράν πορείαν, ούδ’ έδύναντο νά 
έκτεθώσιν εί; νέου; κόπους διαβαίνοντα ποταμδν βαθύν καί άπό- 
κοημνον, καί ύπερασπιζόμενον άπδ απειράριθμα ς·ρατευματα έτοι
μα καί ακμαία είς μάχην. Αλλ’ οί λόγοι ούτοι δέν έπεισαν τδν Α
λέξανδρον, λέγοντα ότι ήθελευ αίσχυνΟή 6 Ελλήσποντος δν έφοβεΐτο 
τδν Γρανικδν, οτι δ’ ήθελον ένΟαρρυνΟή οί εχθροί κν έβλεπον χρο- 
νοτοιβοΰντας τού; λίακεδόνας, καί οτι τούτο δέν ητον άξιον ούτε 
τής ανδρείας αυτού, ούτε τής δόξης τών Μακεδόνων.

Εν τούτοι; δέ τά δ'ίίο στρατεύματα έξηκολούθουν άντιπαρακα- 
θήαενα έν ησυχία καί σιωττ  ̂ είς τάς δύω αντικείμενα; τού ποταμού 
δχΟας, τδ μέν ζητούν θέσιν πρόσφορον είς διάβασιν, τδ δέ παρατη
ρούν τά τού άλλου κινήματα, καί άπόφασιν έχον νά τδ έμποδίσ'/ι νά 
διαβή. τέλος δ’ ό Αλέξανδρος πηδήσας εις τδν ίππον του, καί προ- 
τρέψας τούς περί αϋτδν νά τδν άκολουθήσωσι καί νά πολεμήσωσιν 
άνδρείως, διέταξεν ισχυρόν απόσπασμα νά έμβϊ) είς τδν πΟταμδν, 
καί «ύτδς μέν μέ τδ δεξιόν κεράς ήκολούθησεν αμέσως, άφ έτέρου
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Κ1ΪΦΛΛΛΙΟΝ ΐς-'.

(Λί. -Ι'ί Κ̂ ,. Οί. Ιίερσχι ρΛετΓοντε; 1
τίταηΑα προ/ωροΰν, ηρχιίαν νκ το κατατοςεύωτίν ζνωΟεν, ϊ 
λο. χατέλαβον τά ν .ρ λ ότερ α  (Αερ·/,, δτ.οο ηρχ.σε 
|Α.αχη ^Αετχζυ των δόω Ι-π-.κών, τοΰ ρτ.έν χτ:δ τόν -οτα|Αον

-> ξ·/;5άν, τοΰ δε ν άττοκρούτη έχεΐνο. Αλλ’ οί 
έχοντε; όλιγώτερον ΐ̂ τττ-.χόν, χαί Οέτίν δότχολον, 

.ί δδ χχ’ ύτδ τά βέλ·(ΐ καί τά ακόντια τά όποια οί Πέεσα-. 
ίκτ αύτών άκδ τά όψο)|Α.ατα, χί̂ 'ι 

> ΙΙερτιχοΰ Ιππικού τδ όποιον ειχεπα: 
ον τον Μέανονα, ενα τών έ;Α-ειροτάτων εϊς ι 

έ5ιάοΐ̂ ·/ΐταν νά όπιοόοδοον.τ,τωαι ν.ετά πολλά και αενάλα ό 
γαθτ,αατα. ό  Αλέξανδρος ό,Αως οπεόοας εις βοήΘειάντων, έ, 

ς εις τδ τ ’
) «αφοτίοί ττρατίγοί., δια , ^  ̂  ̂ ^

των οπλών τον τ-ίϊ λίρ -ΐ^ ίτιτα . Κγένϊτοίέ μ-ίχη^ρ'. «Ο,όν κ 
«ρ > , Μ·; ρ. όλον ό ϊιτό  ί— ϋών ίρ ίχ κ ο ρ ίν ο ν , ί, 1;:^ορ«χ1ί< όρως 
ώ}Αθία,ε πεζο|Αα; (̂αν, διότι έπολεαουν άνδο προ; ανδρα, νωρΙ; ού- 
ί ΐ  . ϋ ν ί , : , ; , . Αλές,νίρ,ρ ΪΑ Λ ρ Κ τ ;  ̂ '  -

ίέ ρ ρ ί-τ ε ™ . έ
. ή ;  όΐ ώΟον είς χεϊρ,ς, μψ,ρ ά ,  

;  τον άλλον. Τότε δ’ ό λ

τ6ν έρρ.ψε νε/,ρί,ν ι-.ατ4 γ ί;. ϊυγ- 
5 Ρω οίν,ς, ό ■

λόγ τ̂κν κατά τοϋ τ ,........
χρόνω; δ’ ό άδελφδ; τον πεοόντο; Ρωσάνκ;, όρ|Α-ότα; κατά τοΰ Α
λέξανδρον, -.δν κατέφερε πλϊίγδν κατά κεφαλ/,ς τόοον έπικίνδννον, 
ό',οτε κόψα; τ^ν περικεφαλαίαν, έφΟατε αέχρι τ ί ;  κόρ.ν,;. Ενώ δ' 
ητοιικαί^ετο να τή  καταφέρω και δεντέραν κατά τδ ; γυριντί; χεφα- 
λδ;, ό Κλεΐτο; άπέκοψε ρ/.έ τδ ξίφο; τήν ^ιειράτον, και έτωοε τδν 
ζωδν τοΰ ηατιλέω;. ΑΟροιτΟέντε; δέ περί τον; πεοόντα; οι τννγε- 
νει;των, έρριφΟκταν κα.άτοΰ Αλέξανδρον ίλέ άπόφαοιν νά πέοω- 
οιν όλοι δ νά τον φονεότωοιν. Αλλ’ εκείνο; καίτοι εχων τά δπλκ 
τον τεΟρανταένα ωρ(/.ητε κατ’ αντών άψδφω;, καί οΗΙέρται αδ 
δνν-/ιΟεντες V άνΟ=,ξωτιν, νπεχώρκταν και ένικδΟηοαν έντελώ;, ό δ ’ 
Αλέξανδρο; χωρίς νά Τνδ; διώξη [Αακράν, έπ-.ττραοεί; προσέζαλ- 
του; πεζόν;, οίτινε; δεν άντέτττοαν επί πολν, διότι άαα ειδον τξν 
ΛΙακεδονικδν φάλαγγα διαβάταν τδν ποτα;;.δν καί ποοίαινονοαν 
κατ’ αυτών έν έντελεϊ τάξει, έφνγον τραπόρ.ενοι, πλδν 'τών [χιοΟο- 
νόρων Ελλδνων, οίτινε; άποονρίΗντε; εϊ; παρακείμενον λόφον, έ- 
ζδτοννουνήηκα;. 6  Αλ^ανδρο; δαω; τδν Ονριδν ααλλον ϊ,τδν ,.-ό 

<όρΐΑ’;7εν άκρατήτω; :ί; τδ ριέοον αλτών, / . ί · ο



ΐππό:

ί ϋ ? ΕΠΙΤΟΜΗ Ϊ·;λ Λ. ϋ ΤΟ Ρ .

ί'-ίον έφονεΰθτ, α-ό ι:Μ'(τ^ ξί9̂ *·̂ ;· 11 Η-άχν, έντχϋ'ία κ α τε- 
τοσ&ΰτον ττεισαατώδγ,ς, ώττε περΐ(7<:ότεροι Μακεδόνες έπεσον 

εις ’ αΰτγιν παρλ εΙς τ ΐν  π^ιώτην, ^Ααχόικε̂ οι κατά στρατευμάτων 
τακτικών εν.τ:ειοο·;χλε;Λων κάι άπ·/ϊ>.πισμένων. ϋλβι· δε οί Ελλνινες 
κατΓκό Γ̂Λ,σαν ίτλ^ν δισχιλίων αίχμαλωτισθέντων.

Πολλοί δέ ηέρσαι άρχ·/;γοι έτχο ν  είς ττιν μάχην, και ό Αρσίτκς 
έφυ-,'εν είς Φρυγίαν, οπού λέγεται οτι έγεινεν αύτόχειρ, διότι τιαρ- 
εκίννισε τού; συμτατριώταςτου νά σ'υ*^κ ι̂οτήσοσι μάχ^ν. Και τών

των τερ; τόν Βασιλέα, και αυτώνοι^ιαι,εν ι. άγαλ-
ματοττοιόν Λόσΐ77·τον νά κατασκευάσ-ι  ̂ χαλκούς ανδριάντας, τούς 
δποίους άνήγειρεν εις τύ Α'ιον, πόλιν τη ; Μακεδονίας, οΟεν μετά, 
τολλά έτη αετεκομίσ6ησαν εΐς Ρώμην ύ“ό τού δίετέλλον. Εφονευ- 
θησαν δέ ά'κόμη και ύττερ τούς εξήκοντα έκ τών λοι-ών ίππέοιν,. 
καί περί τούς τριάκοντα πεζούς ταφέντες ολοι ττ,ν επαύριον έν πα~ 
ρατάξει καί ένοπλοι· ό δέ Βασιλεύς έχορήγησεν ατέλειαν εΐς τούς 
πατέοας καί τεαίδας αύτών, καί τούς άττήλλαξε πάση; υπηρεσίας. 
Ε λ α 4  δέ καί περί τών πληγωθέντων πολλ’ήν πρόνοιαν,^έπισκεφθείς 
αυτούς μόνος του καί ΐδών τάς πληγάς των, έρωτών ίόίως πώς έ- 
τρώθη έκαστος καί άκούοιν αυτούς δΐ’ηγουμένους και καυχωμένους 
διά τά κατορύό>ματά των. ΕΟα^ΐ δεκαί τούς μισθο-^όρουςίαληνας, 
όσοι άπέθανον συστρατεύοντες μετά τών εχΘρών. Οσους δέ αύτων 
συνέλαβε, τούς έπεμψε δέσμιους είς λίακεδονίαν νά ΰπηρετώσιν ώς 
δούλοι, διότι ύπηρέ-τησαν τούς βαρβάρους κατα τη ; πατριδοςτων, 
απεναντίας τΫ.ς ρητης άπαγορεύσεως τη ; Ελλάόος.

Δποδίδων δέ μέρος πή; τιμής τοΟ θριάμβου καί είς τού; Ελλη
νας, έπεμψεν είς τον εν Αθή-ναις Παρθενώνα τριακόσια; άσπίόας εκ 
τών ληφθεισών επί του εχθρού, καί έπέγραψεν έπιτών λοιπών λα
φύρων τή,ν φιλότιμον ταύτην επιγραφήν “ ./.^ίίαπίγος Φι.ΙΐΓΧτΐου 
χ α ΐ ο ΐ ’Έ .Ι .Ιη τκ :, η.Γιμ' ^ίαχκΙαιμογίίύΥ, «·τό Γώ>' βαρΒάρωΥ'  ̂ τώ^ 
τίμ· Λσί,!*· οίκοίνεω»·.» Τά δέ έκπώματα, τάς πορφύρας, καί αλ.- 
λα τοιαύτα Ι1ερσικ·?,ς πολυτελείας άντικείμενα, τά επεμψεν όλα είς 

τήν μητέρατου. _  ̂ , · < ■ . %
Τοσούτον δέ μετέβα).εν ή νίκη «ύτη τήν Οέσιν του Λύ,εςανόεου 

είς τήν Ασίαν, ώστε αΐ πόλεις δεν άντέταττον πλέον είς αυτόν ούδε- 
μίαν άντίστασιν. Καί τών μεν 2άρόεο>ν έλαβε τού; κάτοικου; ύ,.ο 
τήν ύπεράσπισίντου, καί τοϊς έπετρεψε νά κυβερνώνται διά τών ί- 
δίοιντων νόμων, λέγοιν είς τούς φίλ.ουςτου ότι οι θεμελιούντες βα
σίλεια ποέπει νά προσπαθώσι νά προσκτώνται φιλανθρωπίας Οπό- 
ληψιν. Είς δέ τύν ναόν τής Αρτέμιδος έν Εφέσ.ρ αφιέρωσε τούς φό
ρους οί ύποίοι έπληρόνοντο είς τον Βασιλέα τή? Περσίας.



Κ.ΐ;ΦΛΛΑΙϋΝ 163
Νίετά τχΰτα <νέ:τολί0!5;4ϊ:σε την Μίλητον η*ί Αλιηχρνασοον, ηαΐ 

ΛχΟυπέταξεν άαοοτέρχί, αλλά μ ετ’ άντίς-ατιν μακράν καί πειτν.α- 
τωόη· δίότι άμφοτέρα; ύ-ερασ:;ίζετο ό Μέμνων, 6 άνδρε.ότατο: 
καί έμττείρότατος των βτρατ/ιγών τοϋ Λαρείον. Και το·ν; μέν Μ-.- 
λησίου; μετεχειρίοθη μέ μεγίστην φιλανΟρωττίαν, άλλα τάν Λλι- 
καρναϊπον καττ.-^ά^ιτεν εντελώς.^ Κυρίευσα; δέ το |5ασίλειον τν|ς 
Καρία;, άζέδοσεν αύτο εί; τ-ην ,^αν, άτο την δποίαν άδίκω; τδ 
ειχεν άφαιρέσει ό Δαρεΐο;. Οτε δ’ αυτή εύγνων,ονουσα 
διάφορα βρώματα έντεχνοί; κατεσκευασμένα

εττερ.φε
άρίστου;

μα·/είρου;, δ Αλέςανδρο; την ευχαρίστησε μέν διά τήν φιλοφροσύ
νην τ η ;, άλλα τήν έμήνυσε συγχρόνω; δτι έχει ττολύ καλητέρου; 
μαγείρου;, εΐ; μέν το κριστον τήν νυκτοπορίαν, εΐ; δέ τό δεΐπνον 
τήν όλιγαριστίαν.

Καί»’ δσον δέ πρβυχώρει, διάφοροι βασιλεΤ; τή ; Μικρά; Ασίας 
ύπετάσσοντο έκουσίω; εΐ; αΰτδν, καί μεταξύ των άλλων και ό τοΰ 
Πόντου ΜιΟριδάτης, δ̂̂ ις έπειτα τον παρηκολούθησε πι^ώςεί; δλην 
την *κ7ρατ*ιαντου. Ητο δ δ Βασιλεύ; οΰτο; ττροζάτοίρ τοΰπερίφή- 
μου Μι9ρ;δάτου, 07·.;^έπΐ τοσοϋτονένησχολησετάί’ωμαϊκά τρατεύ- 
ματα, καί τοσοΰτον όιέπρεψεν εΐ; τοΰ τόπου τούτου την Ιστορίαν.

Τύ δ’ έπόμενον έτο; δ Αλέξανδρο; άττεφάσισε ν’ άρχίση ένωρΐ; 
τον^πόλεμον. Αλλά πρίν ή κινη6ή, συνεσκέφΟη μετά τώ'ν άρχηγήν 
αν επρεπεν άν.εσο>; να προχωρήση προς άναζήτησιν τοΰ Αχρείου, ή 
να καΟυποτάξη πρδ τούτου χαΐ τά ; λοιπά; παραθαλασσίου; επαρ
χία;. Φανέίσ-η; δέ τή ; έσχατη; ταύτη; γνδίμη; έμφρονε^έρα;, διότι 
ουτω; άπηλλάττετο τίαντό; φόβου ώ ; προς τά νώτάτου καί κατ- 
ελειπεν ασφαλείς τού; τόπου; όπίσωτου, προέβη διά στενών παρά 
τήν θάλασσαν, δπου οΐ στρατιώται ειχον το ύδωρ έω; τήν ζώνην 
και ηλθεν εΐ; Κελ.αινάς, πόλιν τη ; Φρυγίας, παρά τον δίαρσύαν πο
ταμόν, τόν ύμνούμενον εί; τού; μύθου; των ποιητών, ί ί ;  δ’ έπο- 
λ.ιορκησε την πολιν, κατ άρχας μέν οΐ κάτοικοι έοάνησαν θέλ.οντε; 
ν’ άντισταΟώσιν, άλλ’ ένδίδοντε; τέλος εί; τά ; δρμητικά; κ’ 
επανειλημμένα; προσβολά; των Ελλήνων, ΰπεσχέθησαν νά παοαδο 
θώσι^μετά έξήκοντα ήμερα;, άν δέν το-ί; ελθη βοήθεια· καί επειδή 
δεν ήλθε, παρεδόθτ,σαν κατά τήν συνθήκην.

Κκειθεν δ έπορευθη εΐ; Γόρδιον, τήν ύποτιθεμένην καθέδραν του 
περιβόητου βασιλέω; Μίδου μέ του όνου τά ο'τα, και ήθέλησε νά 
Ιδή τήν θρυλλουμένην άμαξαν δπου ήτο δεδεμένος ό Γόρδιο; δε
σμό;, ό συνδέων με τοσαύττιν τέχνην τον ζυγόν μέ τον ρυμόν, ώτε 
Αέν ητο δυνατόν νά εϋρεθή τοΰ σχοινιού ή άρχή καΐ τό τέλος. Κα
τά δέτινα παλαιάν τοΰ τόπου παράδοσιν, χρησμό; ειχεν ϋποσχε- 
Οή την κυριότητα τή ; Ασια; εί; δντινα ·ήθελε λύσει τάν δεσυ.όν 
τούτον. Λλλ ό Λλέςανόρο; προσπαθήσα; νά λύτη τόν δεσμόν, κάι



, 2 ·̂;ρε το ξίφοςτοο καΐ τον έκοψε, λέγων ^ -Λ χ τ  
αύτον τον τρόττον ίΟελε λάζε-, ττν κνριόττιτα ττ,ς Αοίας.

£ν τούτοις ό Μέανίον διά ν’ άτεοτρέψ'Λ τον Αλέξανδρον τ7,ς 
-εραιτέρο. προόδου του, έκν.ρυξεν ότι τ,Οελεν είοίάλει εις τ/ν Ελ
λάδα και τάν ]\Ιακεδονίαν, και τΛ όντι κυριεύτας τά,ν Χίον καί άλ- 
λας τινάς ν/ ί̂ους, Εφερεν εϊς πολλτ,ν άαηχανίαν τον Αλέξανδρον, 
και ίΟελε καταστήσει δυσκολωτάτΛ,ν τήν Οέσιντου εις τ'/:ν Ασιαν, 
άν δεν άπέΟνίσκε πολιορκών τάν Μιτ·^λϊ,ν^ν. λΙαΟών δέ αύτοΰ τον 
θάνατον ό Δαρεΐος, και μά έχων άλλον στρατ-/;γόν ικανόν, άπεφά- 
σισε νά στρατολογ^σ-Λ ό ίδιο; και νά έκστρατεύσ-/; κατά τοϋ Αλε
ξάνδρου, όστι; καθυπόταξα; τόν Ιΐαφλαγονίαν και Καππαδοκίαν, 
διέβγ; καί τά στενά ττ,ς Κιλικίας, όπου ίτον ευχολον εί; ολίγου; 
άνΟρό^που; νά τον έυ-ποδίσοσι, τά όποΊα ο,αως οι ΙΙέρσαι έγκατέ- 
λιπον άρια είδον πλτισιάξοντα τον εχθρόν. ΕκεΐΟεν δέ προέβη προς 
ττ,ν πόλιν Ταρσόν, όπου εφΟασεν έν καιρίρ διά νά προλάβη τάν 
καταστροφήν ττς, διότι οΐ ϋερσαι τάν έπυρπόλουν ρ ,  Οέλοντες ν 
άφ·/ΐσο)σιν εις χεΐράςτου τους θν,σαυρους τους όποιους περιε'ιχεν. Εις 
τάν πόλιν δέ ταύτον λουσΟείς εις τόν ποταυ.όν Κόδνον, όστις ρέει 
διά τνίς πόλεως, κατελάφΟ-/; αϊφν/ς άπό σφοδρόν πυρετόν, και επεσεν 
άρρωστος. Καί των [ΐέν άλλων Ιατρών ούδείς έτόλιαα να τον 'όον,- 
Οά,ση, διότι ένόυ,ιζον τ ’όν ασθένειαν ο̂ν̂ Οείας Ισχυροτέραν, καί έφο- 
βοΰντο τους λίακεδόνας άν ό Βασιλεύς των άπέΟν/;σκεν. Αλλά Φί
λιππος ό Ακαρνάν, είςέξ αυτών, έπισκεπτόαενοςπάντοτε έκνεότη- 
τόςτουκαί αγαπών αύτόν οΰ ;ιόνον ώ; Βασιλέα του, άλλά σχεόόν 
«ύ; υιόν του, καί νοαίσας αισχρόν νά υ.ά συγκινδυνεύσκ ^ ιϊ  αυτόν 
κινδυνευοντα, έπεχείρ'Λσε νά τώ δώσ·/; ιατρικόν και τον επεισε να 
τό  πί·/ι διά ν’ άναλάβγ ταχέως.

Εν τούτοις δ’ ελαβεν ό Αλέξανδρος έπιστολν.ν άπό αόν 1Ιαρ|υ.ε- 
νΐωνα έκ Καππαδοκίας όπου είχε αείνει, λέγουσαν ε' ' ' '
φυλάττ'ίται αχό τόν ιατρόν του Φίλιππον, διότι ό Δαρεΐ 
όείς εϊ; αύτόν ργάλα δώρα καί τάν θυγατέρα το 
έπεισε νά φονεύσ·ρτόν Αλέξανδρον. Αναγνοός όέ τ 
[Λά δείξας αΰττν εις κανένα τών φίλων του, τά,ν 
προσκέφαλόντου, καί ότε ί,λΟεν ό Φίλιππος (αετά τών φίλων του 
Αλεξάνδρου, θέρων τό φάρυ.ακον, τό έλαζε προΟύυ.ως, καί ενώ τό 
έπινε χωρίς ούδέν σ-/;αεΐον φόβου νά φαν·̂  εις τό πρόσωπόντου, έ
δυσε τ^/ έπιστολ·;;ν εις τόν ιατρόν* ώστε Οαυρια^ά καί κατανυκτικλ 
σκν,νά ίτον έκείνπ, όταν ό [χέν Ιπινεν, ό δέ άνεγίνωοκε καί ό Αλέ- 

εώίει τόν Φίλιππον ρ  βλέ ι̂ρια φαιδρόν, χίστιν έαφαΐνον 
έ έφαίνετο έξιστάαενος διά τ/,ν διαβολ·/;ν, 

■ς άΟωότττός του, άλλοτε 
V, άλλοτε δέ πίπ*



-ϊ’ίν ·Λίννι ν.Χ'. τταρακαλών τον Αλέξανδρον νά ΐΛχκρόν/ι ίτϊοαν υ
ποψίαν, χχΐ νά θχρρ'ί· Κ.αί χ.ατ άρ)>_ά; [/.έν το φάρ̂ /.ακον έν^ργγ;σί. 
τόσον {ίιχίοκ, (νστε άφ’όρεσεν άττό τόν Λλέςκνδρον τί;ν δόναιΑίν, 
τά ; αίσθν,σει; χαΐ τάν φωνήν άλλα τέλοί έττέφερε τό τοΟοόριενον 
«~οτέλεσαα, χχΐ εντός ολίγων ·};[ν·ερών ό Βασιλέός άνέλαβε τάς δν- 
νά|ν.ειςτον, |Λεγάλως 0αο|Αασ0είς δςχ τήν εύγεν?, έ(ΑΤ«στοσύνηντοο 
πρός τόν πατρικόν φίλον.

Εν τοότοις δ’ ό Λαρεΐος προΰχώρει ριέ άπειράριΟΐΑον στράτευρ.α, 
τό όποιον ί{εω; άτέχνο)ς διώκει" διότι άντι να ι/.είνγ) εΐς τάς πε
διάδας δπουΙδύνατο νάέκτείν/) τάς δυνάαειςτου και νά περικοκλώ- 
ση τον έ7_0ρόν, προόχώρ-οσεν άπερισκέπτως είς τά στενά ό'που 6 
άριδρ-ός Τίτον είς αύτόν ανωφελής εντελώς. Είλεγε δέ δτι έσπευδε 
φοβοΰρ.ενος (/.ήπιος όιαφόγ·/ι αύτόν ό Αλέξανδρος. Αλλά (λάττιν έ- 
φοβεΧτο, διότι ό Αλέξανδρος έπεΟύιαει ουχ ήττον ν’ άπαντήση αύ
τόν, άφ δ,τι αυτός τόν Λλέςανόρον. Οί αύλικοί του δ(Α6)ς ίΟελον νά 
τόν πείσωσιν δτι ό Αλεφανόρος τον άπέφευγε, καΐ κολαχευοντές 
τον τόν έλεγον δτι «ν έδύνατο [/.όνον νά ύποχρειόσφ αυτόν ν’ άντι- 
παραταχήν; είς [/.ά’̂ τιν, ή νίκ^ητου ήΟελεν είσΟαι άφευκτος. Μόνος δ’ 
ό ΑΟτινάΐος Χαρίδ/αος, άν/,ρ θαυ(/,αζόΐΑεν3ς έπ’ ανδρεία καί δεινό- 
ττ;τι στρατκοτική, τολαήσας νά είπ/ι δτι ό ΔαρεΧο; δεν έποεπε νά 
διακυβεύστ, τήν {όασιλείαν του, άλλα μάλλον νά πέμψνι στρατχγόν 
έμπειρον κατά του Αλεξάνδρου, καί ζ'/ιτήσας νά σταλφ α'ύτός μετά 
εκατόν χιλιάδων στρατκατών, ών τριάκοντα χιλιάδες νά είναι Ελ- 
λυνες μισθοφόροι, διότι Πέρσαι δεν έδυναντο ποτέ νά νικήσωσιν 
Ελλκνας, παρώξυνε τοσοΰτον τόν ΛαρεΧον, ο/στε διέταξε τόν θάνα
τον τοΰ μόνου στ^αττιγοϋ δστις τόν έμενεν άφ ού 6 Μέμνων άπέ- 
Οανεν. ό  δέ Χαρίότιμο; άπαγόμενο; είς τόν θάνατον έκραζεν δτι 
θά [/Λταμελ·/ιθή μετ ολίγον ό ΛαρεΧος, καί 0τι δ έν.δικητηςτου δεν 
είναι μακράν. Καί τω οντι μετ' ού πολύ έδόθη αφορμή είς τόν Λα
ρεΧον νά γνωρίσγ τήν όρΟότςτα τών λόγων τοΰ Χαριδήαου, καί νά 
μετανοήση διά τήν όρμήντου.

Φρονόίν δέ ήδτ, ό ΛαρεΧος έαυτόν άκαταμάχητον, έπορεόετο ώς 
τελών νικητήρια τής μάχτ,ς ήτις άκό,αη τ,τον άμ'ς.ίβολος, γυναικιν- 
δεις και χρυσοπορφυρους ένδεδυμένος στολάς, καί προπορευομένων 
μέν πολυτίμων σκνινών, παμπληθών ίππων μέ έφίππια λιθοκόλλ'/τ- 
τα, βωμόίν καί μ.άγων ύυ.νωδουντων, καί καταχρύσων άρμάτων, 
έπο[ίένων δέ τών συγγενών, τών γυναικών, τών πολυαρίθμ.ων δού
λων καί τών θ-ςσαυρώντου. Αλλ’ οί Μακεδόνε; ίδόντες τήν βάρβα
ρον ταύττ,ν πομπ-ήν, άντί νά καταπλαγώοιν, ώ ; ήλπιξεν ό ΔαρεΧος, 
άνεθάρρησαν μάλλον, έννοήσαντες τήν υπεροχήν τοΰ μωρού άριΟμοΰ 
των κατά τών μυριάδων τών ’Λσιανών τούτων δούλων.

’Λλ>.’ έπιθυμοαντες άμφότεροι, δ,τε "Αλέξανδρος καί ΛαρεΧος νά
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έ-ισιτεύσωσι τ·ί;ν μ.άχ>;ν, έκινο&ντο ό ύ ς  κατά τοϊι άλλου, καΙ ρ.ετά 
διάφορα κινίρ.ατα άτττ,ντά,θ^οαν τέλοί εις τ ΐν  Ιοίτύν, πόλιν τ?,ς 
Κιλικίας. ΙΙτο δέ το πεδίον δπου ·}) [Λάχγι ουνεκροτά,θιι στενόν, ζζί- 
ριοριζόριενον άφ’ ένδς ριεν Οτ:δ των όρέων, άφ’ ετέρου δέ ύ~δ τ ίς  
θαλάσστ,ς, και ό ποταρ,δς Πίναρος ερρεε δια τ'^ς πεδιάδας, και ττιν 
δινίρει είς δύω ϊσα |κέριη.

Και ό ριέν Αλέξανδρος κατέταξε τδ στράτευρ,άτου ώς ακολού
θως. Πρώτους ρέν έπί τοΰ δεξιοϋ προς τά ορ·/;, τούς 'Αργυράσπιδας, 
διοικουρ.ένους υπό τοΰ Νικάνορος· (/.ετ’ αύτούς δέ τ^ν φάλαγγα τοΰ 
Κοίνου, και έπειτα τήν τοΰ Περδίκκου λιόγουσαν εΐς τό κέντρον 
τοΰ δλου στρατεύρ,ατος. Εΐς δέ τό άκρον τοΰ αριστερού κέρατος 
έταξε τ·/;ν φάλαγγα τού ’Αριύντου, ριετ’ αΰττ,ν τί;ν τοΰ ΙΙτολε[Λαίου, 
και τέλος ττιν τοΰ Μελεάγρου, δούς των ριέν πεζών Ιδίως την αρ
χηγίαν εί; τον Κρατερόν, ολου όέ τοΰ κέρατος είςτόνΠαρρ.ενίωνα, 
καί έπιφυλάξας οι’ έαυτόν τήν διοίκησιν δλου τοΰ στρατεύριατος. 
Οί δ’ 1ππε·ΐς έτάχΟησαν είς τας δύω πτέρυγας, δεξιώς ρ.έν οί Μα- 
κεδδνες ρετά των Μεσσαλών, άριστερώς δέ οί Πελοποννησιοι ρ.ετά 
τών λοιπών -συραάχων. Οί δέ ’Αγριανε; της Παιονίας, και άλλα 
στρατεύρατα νεως-ί έλθόντα έκ τής Ελλάδος άντιπαρετάχΟησαν είς 
τους 7?κτιώτας τούς όποιους 6 Δαρεΐος είχε τάςει εΐς τώ βουνά.

ό  δέ Δαρεΐος άρα ηκουσεν δτι ό ^Αλέξανδρος προύχώρει κατ’ 
αύτοΰ διέταξε τριάκοντα χιλιάδας Ιπτέων καί είκοσι χιλιά
δας τοςοτών νά διαβώσι τόν Πίναρον, καί νά έρποδίζωσι τον 
έχθρόν ρέχρις ότου ήθελε παραταχΟή καί αυτό; είς τήν αντίπεραν 
δχθην. Καί πρώτον ρέν έταξε τάς τρεις ρυριάδας τών ρισθοφόρων 
Ελλήνων, αντίκρυ τής Μακεδονικής φάλαγγος’ εκατέρωθεν δ αυτών 
άνά τρισρυρίους βαρβάρους. Επειδή δ’ ή πεδιάς δέν έδέχετο κατά 
πλάτος περισσοτέρους ς·?*τιώτας, οί λοιποί όλοι έτάχΟησαν όπίσω 
αυτών, είς ρέγα βάθος βεβαίως, διότι τό Περσικόν στράτευρα η- 
τον άπειράριθρον. Είς τά ύπερκείρενα δ' 3ρη τής δεξιάς πτέρυγο; 
τοΰ Αλεξάνδρου δ Δαρεΐος έταξεν είκοσι χιλιάδας ς·ρατιωτών, τών 
όποιων τινές, ώς έκ τής άνωραλίας τοΰ εδάφους, ησαν έρπρός, τ ι-  
τ έςδ  όπίσω τοΰ στρατεύρατος τοΰ ’Αλεξάνδρου.

Παρατάξας δ’ οΰτω τό στράτευράτου, καί διορίσας τούς αρχη
γούς πανταχοΰ, έτεθη δ ίδιος είς τό κέντρον, κατά τόν νόρον τών 
Ιίερσών βασιλέων, καί είχεν άπόφασιν νά ΰπερασπισθή τό έντεΰθεν 
χείλος τοΰ ποταροΰ, διά ν’ άναγκάσ-η τούς Μακεδύνας νά πολερή- 
σωσιν έντος τοΰ ύδατος, άν έπεχειρίζοντο νά τόν διαβώσιν.

Αλλά τοΰτο δέν ήρκει διά νά καταπλ.ήξη τούς Μακεδόνας, άλλ 
έζήτουν ρετά κραυγών νά κινηθώσι κατά τών βαρβάρων, καί δ ’Α- 
λέςανδρος προχωρήσας προς τήν όχθην, έρρίφθη ρέ ρεγίςτΐν δρρήν 
εις τον ποταρόν, άψηφών τόν βροχήν τών βελών καί τών ακοντίων
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εττηδ^σεν εις τϊ;ν άντίπερΛν ίγ^τ,\ [/.ε γυμνόν ζίφος. Επιπέυας 

δε χ.«τά τοϋ έχβροΰ, διέρρ'/ιςε το άρ^στερδν χέραςτου, χαΐ όρμιόσας 
«που ειόεν ϊστάμδνον τον Δαρεΐον εί; τέθριππου, τον έπλϊίοι'αζεν 
ίδη, δταν του μονάρχου ό αδελφός όςάθρνις ΐδών τον κίνδυνον έρ- 
ρίφθϊ] κατ αύτοΰ ;Αέ τδ Ιππικόν, καί Οπερμαχτ,σας υπέρ του Βασι- 
λέοίς, εδοοεν εις αύτδ / καιρδν νά τραπη εις φυγτ.ν, χαι νά έγχαταλεί- 
ψΐ5 την άμαξαν, τής δποίας οΐ ίπποι κατατιτρωοκόμενοι έκινδύ- 
νευον νά τον παραιτυρωτιν εις τους έχθρούς* άναβάς δε εΙςΤππον 
καΐ ρίψας τον μανδύαν και την ασπίδα του, έφυγε, και έδιώχθη μέ
χρι τής νυκτδς ύπδ τοϋ ’Αλεξάνδρόυ, δστις εις την δίωςιν ταύτην 
έπληγώθη έλαφρώς και άχινδύνως εις τον μηρδν.

ΕνΛ δ οί Μακεδόνες υπδ τδν Βασιλέατων ένίκων τους Πέρσας 
καί τδν Δαρειον, οΐ μισθοφόροι των ΓΙερσων Ελληνες έμάχοντο πει
σματώδες καί άνδρείως κατά της Μακεδονικής φάλα- '̂γος, Αλλ’ δ 
Αλέξανδρος προσβολών έκ πλαγίου τοδς Ελληνας ισχυρές, τους άν- 
έτρεψε, καί οΐ ΠΙρσαι πανταχόθεν διωκόμενοι εφε·υγον τινές μέν 
προς την όδδν τήν άγΟυσαν εις Περσίαν, τινές δέ είς έρημα δρη καί 
δάση, καί ολίγοι μόνον έπεστρεψαν είς τδ ς-ρατοπεδον τδ όποιον οί 
νικηταί είχον κυριεύσει καί έλχηλάτουν. Είς την μάχην δέ ταύτην 
έφονεύθησαν έκατδν μέν χιλ.ιάδες πε^ών, δέκα δέ χιλιάδες ιππέιον 
Περσών, ένω Μακεδόνες επεσον τετρακόσιοι πεντήκοντα μόνον.

Σισύγαμβρις δ’ ή μήτηρ του Δαρείου καί ή σύζυγος αΰτοΐ3, ήτις 
ητο συγχρόνως καί αδελφή του, εδρέθησαν είς τδ στρατόπεδον μέ 
δύω θυγατέρας τοΰ Βασιλέως, τδν υΐδν αύτοΰ, όντα είς βρεφικήν ή- 
λικίαν, καίτινας άλλας Περσϊδας, επειδή αι λ.οιπαί ολαι εΤχον με- 
τακομισθή όμοϋ μέ τούς θησαυρούς τοΰ Δαρείου και τά λοιπά τής 
πολ.υτελείας αντικείμενα είς Δαμασκόν. Είς δέ τδ στρατόπεδον εύ- 
ρον οΐ λίακεδόνες τρισχίλια μόνον τάλαντα.

ΕπανελΟδυν δέ τδ εσπέρας άπδ τήν μάχην ό Αλέξανδρος είσήλ- 
θεν είς τήν σκηνήν τοΰ Δαρείο-υ, τήν όποιαν οί στρατηγοί του διε- 
κόσμησαν καί έφωταγω-μΐϊσαν μεγαλοπρεπές, Αλλ' αίφνης θρήνοι 
γυναικέν ήκούσθησαν έκ πλησιόχωρου σκηνής, καί μαθων ό Αλέ
ξανδρος ότι δ θόρυβος ήρχετο άπδ τήν σκηνήν τής μητρδς καί τής 
γυναιχδς τοΰ Δαρείου, διότι μαθοΰσαι ότι δ Αλέξανδοος έφερε τοΰ 
Δαρείου τδ τόξον καί ττιν ασπίδα, έκλαιον τδν Βασιλέα ώς άποθα- 
νόντα, έπεμψε πρδς αύτάς Λεόννατον, ει > .-έν στρατηγών του, νά 
ταΐς άναγγείλγ ότι ζή ό Δαρεΐος. Τήν δ’ επαύριον έλθδιν καί αϋτδς 
είς έπίσκεψίντων, τάς έπεν.ελήθη καί τάς παρηγόρησε, προσειποιν 
ότι δεν ήθελον στερηθή ούδεμιας τ έν  άποδιδοαένων είς αύτάς τ ι
μών καί είς τήν αυλήν τοΰ Δαρείου, καί ότι ήθελο,ι έχει, ώς έκεΐ, 
όλην τήν βασιλικήν θεραπείαν, ϊδών δέτδ παιδίον τοΰ Δαρείου πα
ρά τήν μητέρα του·, τδ ελαβεν είς τάς άγκάλαςτου καί τδ έφίλησεν.
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Κ -ειδί 3 έϋεΐνο /ωρις νά φοβτι̂ )·η παντελώς έζέτεινε τάς 
προς τον νι/.ΐ7·ί;ν, στραφείς ό Λλέςανδρος προς τον Ηφακ^ίωνα 07‘ς 
τον ήχολούΟει, τόν είπεν οτι το έςαετες τοΰτο παιδίον δεικνύει πε- 
ρισσοτέραν ανδρείαν άπο τον πχτέρατοο. Ιιά  ν’ άποφύγτ, δέ πασαν 
ύπόνοιαν κ χτ* τ?,ς σει/,νότνιτος τής γυναιχος τοϋ Δαρείοο, τιτις, ώς 
καί αίΟογατέρεςτης, ητον έκ των ωραιότερων γυναικών τοϋ καιροϋ 
εκείνου, καί δια νά καΟν;συχάσ·ρ τοίις φόβους αυτής, δεν ήλθε ποτέ 
πλέον εις τνιν σκ'ςνήντν,ς, καί (ίασιλικιίιτερον άκόρί.·»: νοαίζων νά 
ν:κα εαυτόν παρά νά κχτατροπώ/γ του: εχθρούς, ήΟέλτ,σε νά ζώ- 
σιν αί βασίλισσαι τ?,ς Περσίας είς τό στρατόπεδόντου, ώς είς Ιε
ρούς καί αγίους παρθενώνας, αόρατοι, καί άθικτοι.

ΙΙρός τήν 22ισόγαρί,βριν δέ ιδιαιτέρως 6 Αλέξανδρος προσεφέρετο 
[λέ σέβα; όσον ήθελε -τ/; προσφέρει αυτός ό Λαρεΐος, έπιτρέψας είς 
αυτήν νά ενταφίαση όσους Πέρσας ήθελε, και διά [/.εσιτείαςτ/ις 
συγχωρήσας πολλούς τιΰν προυχόντων Περσοίν, ο'ίτινες είχον κινή
σει τήν δυσαρέσκειαν του. II γενναία δ’ αυτΐ διαγωγήτου έφάνγ; 
• αΐ είς τους έ̂ _0ρους και είς τους συστρατώταςτου λαιΛπροτέρα ό- 
.ων των ένόόΐων κατοοΟωυ.άτωντου καί τό εΰττΛοτήνοοόντου ^υπρο;λων των ένόόςων κατορΟωυ.άτωντου καί τό εΰπροσήγορόντ 

τάς ίκετευοόσας αίχρ.αλώτους, καί ή σωφροσίν/; και εγκράτεια του 
έγέυοντο παράόειγρια, τό όποιον πολλοί τοίν |Αεταγενεστέρων ή- 
οωων έκαυχώντο |Αΐριούαενοι.

^̂ 1ετά δέ τήν έν ΐσσώ ΐλάχνιν, δλϊ) ή Φοινίκη, πλήν τής πρωτευ- 
ούοης αυτής Τύρου, ΰπετάχθη εις τον Αλέξανδρον. Συγχρόνως δέ 
κατεπολε[/.ήΟη διά θαλάσσης καί ό ναύαρχος των Περσών, Λριτό- 
δηυ.ος, και έκυριεύθη όλος ό στόλος τον, —αρεδόΟη δέ είς τον Παρ- 
;κενί(ι>νακαί ή Λαριασκός, είς ήν εΰρίσκοντο τοΰΔαρείου οί θησαυροί, 
προδοΟεισα ΰπό τοϋ διοικητοϋ αυτής, ενώ άλλως έδύνατο ν’ άντι- 
σταΟή έπί πολύ άκόι/.η. ίίκτός δ’ άναριθφ.ήτων χρηιυ.άτων καί ά- 
πείροιν αργυρών καί άλλων σκευών, 6 Παρθενίων εΰρεν εις αυτήν 
τριακοσίας είκοσιεννέα παλλακίδας τοϋ Δαρείου, καΐ πλήθος α
ξιωματικών έχόντων έργον νά κανονιζωσι τάς διασκεδάσεις τοϋ 
Βασιλέως.

ύ  δέ Δαρεϊος πορευθείς δι’ όλης τής νυκτός, έφθασε τήν αυγήν 
είς Σόχους, όπου συνέλεξε τά λείψανα τοϋ στρατεύματος του. Καί 
τοι δέ φυγάς ρ.ετά ήτταν τοιαύτην, δέν έταπεινώΟη όαως, άλλ έ- 
γραψεν επιστολήν πρός τον Αλέξανδρον, παραπονούαενος ότι τ,λΟε 
κατ αύτοϋάναιτίως,προσφέρωνδ’εϊςαύτόντήν φιλίαντου,καίξητών 
νά τώ άποδώση τήν σύζυγον, τήν ριητέρα και τά παιδίατου, δε- 
χό;κενος λύτρα, Προ; ταϋτα δ’ δ Αλέξανδρος άπεχρίΟη ότι άν ήρ- 
χετο πρός αυτόν ίκετεύων, ήθελε τον άποδιόσει τήν σύζυγον καί 
την μητέρατου χωρίς λύτρων, οτι δ’ άπαιτεΤ από τόν Ααρεΐον νά 
γράφν] πρός «ύτόν ώς πρός Βασιλέα τής Ασίας τήν όποιαν κατέ-
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κ.τγ,'ϊεν. Εί δ'έ}^ι; τζοττον νά ύττερίΑαχτ,τη «χ.07.Υΐ νττερ τ ί ;  βα^ϊΛείχ; 
το’̂ , δτι ίτοέχει νχ 'α·/: διότι ερχετα·.
>-.ατ αΰτοϋ.

Μή φρονών ό άτοκΧέ; ν αφίν  ̂ έ)'_0ρου; εί; τά νώτάτου, ένό- 
;λΐ(ΐεν ό Αλέςανδρο; άνχγΛαϊον νά ύτοτά;·^ τάς -τταραΟχλασσίου^ττο- 
λεΐί. Κχι ίτρώτοι υ.εν τταρεδόΟ/τχν εις αύτόν οίΣ'.δώνιοι, άντιπράτ- 
τοντε; κατά τ̂ ιΰ Κζτιλεωςτιον, 071; ειγε κγιρυγΟ'7, ύττερ τοΰΧαίΐίου.
6  δ’ Λλέςανδρο; έκΟρονίσα; αότον, άνέΟετο εις τδν φίληντον 11- 
(ραιττίιανα νά έ/.λέςτ; διά τάν ύψ’/ιλά,ν ταύτ/;ν Οέτιν ον τινα δηττοτε 

Ι̂ίδώνιον έκρινεν ίκανον,
Καταλόων δ’ δ 1Ιφαΐ7τίθ)ν εις τάν οικίαν δύω αδελφών νέοιν και 

έιτιφανών εΐ; ζτ.ί  χόλιν, έχρότεινεν εις αυτούς τον θρόνον, άλλ αυ
τοί τον άχεχοΐ’ιςΟνισαν λέγοντες δτι κατά τούς νό;Λουςτων οϋδεις 
έδύνατο νά βασιλεύοη, άν δεν ά,τον άχο βατιλικην γενεάν. Ο δε 
Ποαιττίίον Οαυ'χάσας τά,ν γενναιοψυχίαν τών άνδρών, χεριφρονούν- 
τιον ό,τι άλλοι ρι.ε χΰρ και ρ.ε αάχαιραν ζ·/;τοΟν ν’ άχοκττ,τωιτιν,
Ί έζαχολ.ουΟϊΐ'τατε, τοΐς είχε, τοιαΰτα φρονοΰντες, καί ένδοζότερον ■ 
ηνορ.ίζοντες ν άχοχοιν,Οί,τε χαρά νά δεχΘίτε το ττέρ.ρ,α. Αλλά 
»ύείςατέ ιεοι τινά τν;ς βασιλική; οικογένειας, δστις βασιλεύσας νά 
βένΟυίΛΤιται δτι σεις τον ένεθοονίσατε.» Οί δ άδελΦοΙ βλέχοντες 
χολλούς «χδ φιλοδοξίαν εις τάν ύψ·/;λάν ταύτν,ν Οέσιν έχοφΟαλιιι- 
ώντας, καί διά τούτο δουλικώς κολακεύοντας τοΰ Αλεξάνδρου τούς 
όχαδούς, έκιίρυξανδτι δέν 'ι'νωρίζουσιν άλλον τού θρόνου άξιόίτερον 
άχό τινα Λβδολό)νορ.ον τ, Βαλλιί>νυρ.ον καλούρ.ενον, καταγορ.ενον 
ρεν άχδ τδν βασιλακ/,ν οικογένειαν, άλλα ρ.ακρόΟεν, και τοσούτον 
χτω^όν, (όστε έκέρδιξε τον έχιούσιον άρτον καλλιεργών ιαε τάς 
χεΐράςτου χ'Τιχον έκτος ττ,ς χόλεως, καί καταντά,σας, ώς τούτο 
χολλάκις συαβαίνει, ε ΐ; τάν χενίαν ταύτ^ν έξ αιτίας τ/,ς ευθύτα
τος καί τιρ-ίοτνιτος τού ^αραχτίροςτου. Εις ρ.όνον δέ τύ ταχεινον 
εργοντου όεόορ.ένος, ούδέ είχε καν ακούσει τάν κλαγγτ,ν τών δ- 
χλ.ων, άτις άντάχει εις τάν Ασίαν.

\;λα δέ 6 Ηφαιστίων Ινέκρινε τάν έκλογάν ταύτνιν, οί δύω α
δελφοί έχορεύΟτίσαν χρδς τον ’Λβδολ.ώνυαον, καί εύρόντες τον ένα- 
σχολούαενον νά καθαίρ·  ̂ τον κν,χόντου, τον ά'^χάσαντο βασιλ.έα. 
Λύτδς όέ άχοολεψας χρδς αυτούς, καί νοιαίσας δτι παίξουσι, τούς 
άρώτκσεν, άν δέν άσχύνοντο χεριύβρίζοντές τον. ’Λλλ’ οί αδελφοί 
τδν έβεβαίωσαν έχανειλγιρριένως δτι είναι βασιλεύς τάς ϊιδώνος, 
τδν έχλυνον οί ίδιοι, καί ρίχτοντες εις τούς ώριουςτου τδν χλού- 
σιον ^ρυσοΰφαντον βασιλικδν ιιανδύαν, τδν ώδάγ^σαν εις τά κνά- 
« ο ρ «  (·).

ί Κχτϊ Κ·λ ;,τ-,·- Κ̂ υ=·Γι-.ν. ύ ίι·:·ϊ. .ϊ;γι-̂ ιΓται Ό ωί τ̂ αβΐ̂ '* ι;ςΤύ·ΐ''
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11 ε’ί^χτι; ■:ούτο'̂  Χιεδόθη ά|λέσοί; εί; δλγ,ν τί;ν πόλ;ν, και 
το>λοΙ (̂ .έν τώ·» κατοίκων ττ:ν γ,τπάτΟ^σαν |Λε ρ.εγΙστ/;ν χαράν, 
«λλάτινε; δνοΒρετ'ό^'ΐταντρέιςαΰτ'Βν, καΐιδίως οΐ πλούσιο’., τεεριφρο- 
νοΰντε; τάν -τριν εΰτελϋ στάσιν τοϋ ’ΑβδολωνύιΑΟυ, καί όρνιζό[Λενοι 
διά τάν υψωσίντου. Καλέσας δέ τότεό ’Αλέςανδρος τον νέον Βασι
λέα καί τταρατ·/ιργ,σας «ύτον, είπε" « Τδ ίΟός σου τω οντι (τυ;Λφ<;ΐνεΐ 
ι>|χέ τά λεγόρΐ-ενα ίτερι τ ί ;  γενν««ό>ςσου· άλλ’ κθελα να ήξεύρο) 
βπώς έφερες τϊ;ν πτωχείαν σου;»— «Είθε, άπεκο(6η αύτος, νά ύ- 
«ποφέρω καί τό στέ;Α'αα |κέ ίσκν όπον-ονέν! ΑΙ χε·ϊρές(Αθο ρ.’ έπρο- 
κρ,ήΟεοον δλα δσων είχον άνάγκγν, καί ούδέν εχων, ούδενος έστε- 
«ροΰρΐϊΐνη. Εκ τλ ; άποκρίσεως δέ ταυτγ;; σ-^νέλαβεν δ ’Λλέξανδρο; 
(Λεγάλ/ν ιδέαν περί τής αρετής του άνδρδς, καί ού [χόνον τω  έχά- 
ρισε τον βασιλικόν Οκσαυρδν του προκατόχου του Στοάτωνος, και 
'χερος των Περσικών λάφυρων, άλλ άκόυ.νι προσέΟετο εις τδ κράτος 
του καί [̂ .ίαν των πλ·/ισιο^ώροίν επαρχιών.

’Αλλ’ ϋποταγείσ·ος δλν,ς ττ,ς Φοινίκνις εις τον ’Αλέςανδρον, ρ.έν/} 
άντέστνι ή Τυρός, ή δικαίους καλουριένν; 'ίβασιΜ ζ τής θαΜσσης'»., 
διότι τδ στοιχείου τοϋτο τή έφερε τον φόρον δλινν τών έθνών, καί 
διότι αϋτ·/; έκαυχάτο ώς έφευροΰσα πρι!>τγ, την θαλασσοπλοΐαν καί 
διδάςασα τους άνθριόπουςν’ άντιπαλαίωσι προς άνέ'χους καικόρχατα 
[χε σκαφίδια εϋ8ραυστα. Π κατάλληλος δέ θέσις τής Τόρου εις τά 
παράλια τής Μεσογείου, ή καλή διάΟεσις τών δύω λιιχένωντης, ά[χ- 
οοτέρων εΰρυχώρων καί ασφαλών, καί ό χαρακτήρ τών κατοίκων 
της, βιο;χηχάνων δντων, φίλεργων, καρτερικών, καί είς ακρον φι- 
λοζέν&ιν, εσυρεν εις την πόλιν ταύτην έ;χπόρους άφ’ ολα τά ρ/.έρη 
τής γής· ώστε έδύνατο νά Οεωρηθΐ ώς πόλις άνήκουσα οΰχί είς “ν 
έθνος ιδιαιτέρως, άλλ είς όλα τά έθνη κοινώς, καί ώς κέντρον τού 
έχπορίου τής εποχής εκείνης.

(δεωρήσας δ 6 Αλέζανδρος ώς σπουδαιοτάτην τήν άλωσιν τής 
πόλεως ταύτης, έςεστράτευσε κατ’ αυτής κατά τάς πρώτας άρχάς 
τής άνοίςεως. Εκειτο δέ τότε ή Τύρος έπί νήσου, άττεχούσης έν τέ
ταρτον τής όίρας άπδ τήν ξηράν, καί είχε περιτείχισ;χα Ισχυρόν, 
έκατδν πεντήκοντα ποδών ύψος ίγον καί ώκοδθ'χη|χένον έντδς τής 
θαλάσσης. Θαρροϋντες έποαένως είς τά  πλεονεκτή'χατα τής Οέσεως 
ταύτα οί Τύριοι, προσέτι δέ και είς τήν βοήίίε'.αν τών Καρχηδο- 
νίων, λαού ισχυρού καί Θαλασσοκράτορας τότε, δστις ο»ς άποικος 
τών Τυρίων έπρεπε νά συνδράρΐή τήν [χητρόπολίν του, άπεφάσισαν 
γενναίως νάριή παραδοΘώσιν, άλλά νά ύπο|χείνωσι μέχρις έσχατων. 
Τινές δέ ιστορικοί λέγουσιν ότι οτε 6 Αλέξανδρος, Οέλ.ων πρδ τής 
βία; τών όπλων νά δοκιριάτρ τδ γλυκύτερου ιχέσον τών συνθηκών, 
επε;χψε πρδς αυτούς κήρυκας προτείνων ειρήνην, οΐ κάτοικοι 
ού μόνον ήρνήΘησαν ν’ άκούσωσ: προτάσεις, άλλ’ άψηφήσαντες τήν
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όργηντου, έφόνευιταν και τού; τ:ρε(ΐβει;τον, και έτριψαν τά σώμα
τά των «το των έπάλξεοιν εί; τ·/;ν Θάλασσαν. 0  δ Αλέξανδρο; ίδών

άκίνδονον των 6- 
«τεφάσισεν

την σκληραν ταυτν,ν υοριν, και Θεωρών 
τλωντου τρόοδον άναγκαίαν τή ; Τόρου την άλωσι’ 
αμέσως να τ7θλιορκηστ3 τήν τέλιν.

Κτειδη δέ πορΘμο; θαλάσσης διηρει την Τύρον άτο την ξηράν, 
δια να τολιορκηθ·^ πανταχόθεν/ι τόλι; ήναγκάσθη δΑλέξανδρος νά 
σννάψη διά χώματος την νήσον μέ τδ ταράλιον, κ.αί μετά πολλούς 
αγώνας ειχεν ηδη προχωρήσει το χώμα μέχρι πλησίον τοΰ τείχους, 
καϊ ειχον άνεγερΘή Ιπ ’ αύτοΰ υψηλοί πύργοι, δταν δλη ή ξυλική έξ 
ής κυρίίος συνέκειτο, έκάη αίφνης ύπό πυρπολικού πλοίου, τδ δποίον 
οί ϊύριοι έπεμψαν κατ’ αύτοΰ και δλον τδ οικοδόμημα έβυθίσθη 
διά μιας εις τά  κύματα.

Και πάντα μεν άλλον ήθελε φέρει τοιαύτη αποτυχία εις αμηχα
νίαν, αλλά τού Αλεξάνδρου την μεγάλην ψυχήν ούδέν πρόσκομμα 
κατεδάμα^ε. Πάντα δέ τρόπον μετεχειρίζετο διάνά έμψυχώσ^τους 
έκπλαγέντας ή άπαυδήσαντας στρατώτας του, και πότε μέν έκή- 
ρυττεν ότι δ Απόλλων ητον έτοιμος νά φύγη άπδ τήν Τύοον καί νά 
έγκαταλειψ'/) τους Τυρίους εις τήν τύχηντων, δτι δέ ούτοι διά νά 
τον έμποδισωσιν, εόεσαν μέ χρυσήν άλυσιν τδ άγαλμα τοΰ θεού εΐς 
τήν βασιντου, ποτέ δε διέδιδεν δτι δ προστάτης τής Μακεδονίας 
Ηρακλής επιφανείς εΐς αύτδν, καί ύποσχεθείς αύτφ δόξαν μεγάλην, 
τον προέτρεψε νά έπιταχύνρ τής Τύρου τήν άλωσιν. Αντιλαμβανό- 
μενο; δέ καί ό ίδιος των έργων, καί ένθαρρύνων τούς λοιπούς διά 
λογου καί παραδείγματος, ήρχισε τδ χώμα εκ νέου πλατύτερου 
καί στερεόιτερον τοΰ προτέρου.

Διά νά ΰπερασπίψηται δέ τους εργαζομένους κατά τών εχθρικών 
πλοίων, ώπλισε στόλον, και έπρότεινε ναυμαχίαν εΐς τούς Τυρίους" 
άλλ ούτοι την άπεφυγον και άπεσύρθησαν εις τον λιμένατων, όχυ- 
ρώσαντες αύτοΰ τήν είσοδον. Προοδεύοντες δέ ήδη οί Μακεδόνες 
χωρίς νά ένοχλώνται πλέον άπδ τών Τυρίων τά πλοία, άπεπεράτω- 
σαν τδ χώμα πλησιάσαντες αύτδ εΐς τά  τείχη, καί συγχρόνως συ- 
ζεύξαντες προσάλληλα τά πλοίάτων, ώρμησαν μετ’ α'ύτών πρδς 
τδ τείχος καί κατέβαλον μέρος αύτοΰ ενώ προσεβάλλετο «φ’ έτέρου 
καί άπδ τούς πύργους τοΰ χώματος.

Αλλ αν καί ή προσβολή ητον ανδρεία καί επίμονος, ή ΰπεράσπι- 
σις όμως τών Τυριών ήτο καί αυτή παντδς λόγου ανώτερα, καί 
θχυμασία ή καρτερία τών πολιορκουμένων ώς και ή αγχίνοιά των 
εΐς αμυντικών μηχανημάτων έφεύρεσιν. Διότι κατά μέν τών δξυβε- 
λών τα δποία οί καταπέλται έσφενδόνιζον επροφυλάττοντο στή- 
σαντες εί; τά τείχη^τροχούς, οίτινες στρεφόμενοι συνέθλων αύτά, 
ή τά παρήγαγον. Κξησθένουν δέ τήν όρμήντών λίθων του; όποιου;



Ε1ΙΠ0Μ11 ΕΛΛ. ΙΣΤΟΡ.

ϊσ^ίνδόνίζον κατχ τοϋ τϊί/ον; οί τ:ϊτροβ6λοι κρε|ν.«σαντες ΰ^ά- 
-Γν,χτα καΐ υ.αλχκά δέραατα, εΰκόλω; ύττο/ωροΰντα. Δια ν’ Γ 
κρούωίΐ δέ τά κατά των τειχών 1'-̂ ο̂ ι>.ώ')·:ν. πλοία, καΐ του; τ

>;οΰντα; εχθρού;, έχάλκευταν ΰπεραεγέΟε!; τρίαινας αέ 
/.ϋΐ / -ίίϊίϊ ; ίο Ε -ϊν ιίίρ ο ν ;, λ-Α οιί/ιρϋς χείρος, ίαί χ.α 
τά τερατώδ-ς ταϋτα βέλ·/; εναντίον των εχθρών, καΐ τά ρ;.έν 
κατεβόΟίζον τ! διέτχι^ον, τά ; δέ -;.·ςχκνά; των πολεαίων κα( 
άχρτ,ττου;, καί του; έοοραώντα; εχθρούς κατετύντριβον γι άι 
ζοντε; αΰτου; τού; έτφενδόνιζον εί; τά ; πέτρας ·!̂  εις τά κυ;υ.ατ«. 
όρ,οίω; δ’ ερριπτον άπο τά ; επάλξεις κατά τού εχθρού καί φλογέ
ράν ά|χαον, πεπυρω;Λέντ:ν είς αιδκράς καί χαλκάς άτπίδας, καί διά 
τούτου τούς έβλαπτον περιοοότερον παρά διά παντός άλλου δπλου, 
διότι άαα ή ά;υ.[;.ος έχύνετο εί; τάν σάρκα των διά των θωράκο>ν, 
τούς κατέκαιε [χέ/ρι των οστών, καί τούς έπροξένει πόνους τόσον 
δριαεις, όίστε βοώντε; οίκτρώς έξέπνεον ώς οί βασανιζό;«νοι.

ό  δ’ Αλέξανδρο; βλάπων οτι οί Τύριοι έγίνοντο έφευρετικώτε- 
ροι ένταυτώ καί γενναιότεροι καθ’ όσον παρετείνετο ή πολιθ| 
έσκέφΟ-Λ μεν κατ’ άρχάς νά διαλύσ/ι αύτάν καί ν’ άναχωρ'δσ- ,̂ 
λά νομίσας μετά ταύτα '  ̂ '
έχΟρικάν πόλιν, άπεφάσ . . . .
καί διάίίαλάσσκς, καί επιβίβασα; στρατκότας έκ τών άνδρειοτέρο)ν 
καί μ-Λχανά; είς τά πλοΤα, έπεμψε τον στόλον του κατά τού εχθρι
κού στόλου καί α·ύτός μετά τού στρατεύματος του άνέβη είς τούς 
πύργου; επί τού προ/μύματος. Ι'ενομένςς δέ προσβολής πανταχόΟεν 
μέ όρμάν μεγίστων καί πεισματώδη, όπου οί κριοί έκρήμνιζον μέ
ρος τού τείχους, γ, αΐ γέφυραι κατεβιβάξοντΟ, αμέσως οί αργυρά- 
σπιδες έρμπτοντο γενναίω; είς το κράμνισμα, καί πολλοί έπιπτον 
τού εχθρού άνδρείοις αμυνόμενου, ποός τοΐ; άλλοις δέ και ό λδμ κ - 

;,ε^ςτών«ν^ρειοτέρω^ .........................................
τής εφόδου.

Αλλ’ όλων τό Οάμο; ύπερέβ·/] ή παράβολος ανδρεία τού Αλε
ξάνδρου, τολμήσαντος πράξιν άπίστευτον καί εις αυτούς τούς ΐδόν- 
τας· διότι μψα; γέφυραν άπό τον π·ύργον άπό τού όποιου έμάχετο, 
διέβκ ρ.όνος είς το τείχος τής πόλειν;, καί διατάξας τούς Μακεδό- 
να; νά τον άκολουθήσωσι, τών δ’ έχθοών άλλου; μέν μέ το δόρυ·/) 
μέ τό ξίφος του, άλλου; δέ και μέ τήν ασπίδα μψας είς τήν π/λιν 
ίΐ εί; τάν ( ■ >ω πύργου; καί τό μεσοπύργιον. 

κατεδάφιζον διάφορα μέρ·/ΐ τού 
ορμώντε; κατέλαβον αυτό- Οί δέ 

τόν εχθρόν κυριεύσαντα τό τείχος, άπεσίρΟκσαν 
ύν τού Ιίρακλέου; καλούμενον Αγΐνόριον, καί έκεΐ 
Αλλ’ ό Αλέξανδρος κιν/;θεί? κατ αύτών μέ τούς ύ-



^χ'ίττ'.'ττάςτο^, τ-.νάί ;Λεν κατέσφχξε, τεύς δε λοιτ:ού; κκτεδίωξε. 
:̂υγχρ4νω? §έ γενοαέν/;; -.τ,ς έφόδο·  ̂ καΐ άτιδ τοϋ ρτ-έρου; ·:οΰλι;Α$- 

νο.:, νεναή σοαγη τ(ον -ττολιτών ίρχίσε, κ*ί -χδνοι έσωθ^-ταν δσο! 
ί-ετον εις χεΐρα; των τνίλτεολείΛούντων |Λετά τοΰ Αλεξάνδρου !̂;· 
δονίων, ο'ίτινες Οεωρηταντε; αύτου; ' ' "
-ΛαΙτου;-Λετέ>ρερον

Κ.ΕΦΛ\Α*ΙΟΝ ΙΤ '. 1 7,^

.V κρυοίω; εί; τά πλοΐχ. Λέγονται δέ τφαγε'ντί; 
:γιλίου;, καί ούδέ ικετά τν;ν άλωτιν τ ί ;  ~όλεως

τοΰ νικ-ίτοΰ ή όργτ;, αλλά κατά διατανόν του διτγίλιοι 
έκρεαάτΟτ,ταν εις τδ -αράλιον. Οί δ’ «^[/.άλοίτοι ίταν 

τερί τάς τρεϊ; υ.υριάδας, καί δλοι επωλ'όΟτ,ταν εί; διάφορα τ-δς γ-δς 
αέρ·0. Καί κατ «ύτδν τδν τρότον έ-εοεν ή Τυρός, κτις έτί Τ7θλλούς 
αίίίνας τ,τον ά ;;.άλλον άνΟοϋσα πόλις του κόσ*Αθυ, καί έ'έτεινε τδ 
έν.πόριόντκς αέχρι των «πωτάτων κλιν.άτινν.

Κνω δ’ δ Αλέξανδρος έπολιόρκει άκόν.η ·τδν Τυρόν δλΟον πρε- 
οξεις προς αύτδν άπδ αέρουςτοϋ Λαρείου, προτφέροντος δεκακιτ- 
χίλια τάλαντα ώ ; λΰτρα τδ ; (Λΐτρδς, τδ ; τυξυγου καί των τέκνων 
του, ύποτχο;Λένο·* δέ νά τ ο  διόιΤΛ την (ίυγατερατου εις γυναίκα, 
καί όλου; τους τόπους δοους ειχεν ηδη κατακτητει, άπδ της Ελ
ληνική; Οαλ,άττης ;/έ/_ρι τοΰ Εύφράτου, καί ζητούντο; την φιλίαν 
καί ουν.υ.α/ίαν τοϋ Αλεξάνδρου. Ι'ενου.ένης δέ τκέ’̂ εως περί των 
προτάτεων τούτων εις τδ τυαζουλιον, ό ττρατηγδς ΙΙαρυ.ενίων ει- 
πεν ότι ήθελε τά ; δε/θη, αν ήτον Αλέξανδρος. « Καί έγιν, η άπε- 
κρίΟη δ Αλέξανδρος, « άν ·δαην Παραενίων « καί είπεν εις τους 
πρέτοεις δτι δέν έχει ανάγκην νά λάξη άπδ τδν Λαρεΐον την χιόραν 
καί τά χοηυ.ατα καί την θυγατέρα αΰτοϋ όταν είχεν όλα είς -την 
-’· ■ '■ ,  ότι δ’ έδόνατο νά προσέλΟγ ό Δαρε-ίος, θαρρών είς τήν

Απδ τήν Τύρον δέ διευθυνθη πρδς ίερουσαλήρι. (*) , άπόφατιν έ- 
χων νά τιαωρητη τήν πόλιν ταύτην, διότι δέν ήθελητε νά τΛ πέα- 
ν'η εφόδια επί πδ; πολιορκίας. Αλλ’ ή δρ ρτου  έπραδνθη, ότε είδεν 
έρχου-ένην πρδς αΰτδν πρετζείαν άπδ τήν πόλιν, όδηγουαεπην άπδ 
τδν αρχιερέα ΐαδδοΰν, υ.έ λευκά ένδύυ.ατα καί [λέ ν.ίτραν επί τής 
κεφαλής, εχουταν έν.πρδς έπιγεγραυ.υ.ένον τδίνοαα τοϋ Θεού. Λαα 
δ’ είδεν ό βατιλεδς τδν αρχιερέα, π?οϋχό>ρηοε πρδς αϋτδν αέ σέ
βας "αΟυ, καί κλίνας τδ σώικα, προσεκυνησε τδδνοι/.α τοϋ Ηεοϋ έπί 

το τδν φέροντα αΰτδ μέ Ορησκευοι- 
δέ τινων των περί αΰτδν ότι δ ΰπδ 

τδν αρχιερέα των Ιουδαίων, «Λεν 
αλλά τδν Θεδν τδν όποιον ύττη- 

..ρετεΐ. Λιότι ένιρ ακόμη ήμηνεί; τδ Λΐον ττ,ς Μακεδονίας προσκεί-
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«αίνος ολος εις τον Πεπτικόν ττόλεαον καί δ'.ατκεπτοαενος :ςείί 
»τών τρό::ων τί,ς κατακτ^τεω; τός Ασίας, αότος ό ίδιος ανΘρίο- 
»πος, φέρων το αύτο ίνδναα, ρ».οί ένεοανίσ^νι κατ’ δναρ, ριέ προέ- 
'ίτρεψε νά αη φοβ/,Οώ,νά ύ-ερβώ Οαρραλ^ωςτον ΐίλλτ,σ-οντον, καί 
■ ρί.έ διεβεβαίωσεν οτι 6 Οεο; '^Οελεν όδηγεϊ τά  στρκτενΐΑατ«|χου 
«καί ριε άναδείξει νικ-^τήν των Περσών. » Ρ·/;0έντε; όέ οί λόγοι ώ ·  
τοι |χέ ττροσποίτισιν ειλικρίνειας, ένεψόγωσαν άναριφιβόλως τά 7 ?*“ 
τεύριατα, καί διίδοσαν τάν ίδεαν οτι ό Αλέξανδρος είγεν έντολάν 
οΰρανό9εν.

Κς ίερονσαλ·ίϊ[̂ . ;αετέβ·/ι ε!ς Γάξαν, οΛου ά—αντήσας πεοισσοτέ- 
ραν άντίστατιν, κατέκοψε τκν φρουράν, συαζοσουαένγ;ν εις δέκα 
γιλιάδας στρατιωτών, έζιςνδραττόόισε τους κατοίκους, καί κορυ- 
φοίσας τν;·/ άπανίίρωπίαν, έτρύττοσε τάς πτέρνας τοϋ διοικΐτοϋ της 
πόλεως Βοίτιος, καί δέσας αΰτον άπό το άρρ/.ατου, τον έσυρε ~έ- 
ριξ των τειχών τής ττόλεως, κακόξηλος μιαητης τοΰ Αχιλλέως, τον 
όποιον περιγράφει ό όρ.ηρος συραντα όαοίως πέριξ τής Τρωάδος 
τον £κτορα. .

Αφείς δέ φρουράν εις Γάζαν, έκινηθη κατά της Αίγυπτου, τήν 
ότΓοίαν ύπέταξεν άρ>.αχητί, καί <;)κοδό|Αησε παρά τοΰ Νείλου τάς 
έκβολάς την πόλιν Λλεξάνόρειαν. ΓκεΐίΙεν δέ συνέλαβε τον σκοπον 
νά έπισκεφΟί  ̂ τον ναόν τοΰ Λιός Α|χΐΛωνος, κείριενον εις τάς έρηρ;.ους 
της Λυβίας, δώδεκα ή|αέρας ριακράν τής Μέ|Λφιδος, πρωτευούσης 
τής Αίγυπτου, σκοπόν έχο>ν κόριον τής οδοιπορίας του ν’ άναγνω- 
ρισθί̂  έκεΐ υίός τοΰ Διός. Διελθών δέ δι’ έρήαων άνύδρο*ν καί άιυ.- 
ρεωδών, όπου ουδέ ορος, ουδέ λόφος, ούδέ δένδρον, ουδέ άλλο τι 
έδείκνυε τήν διεύΟυνσιν τής όδοΟ, έφΟασεν εις τήν χαρίεσσαν καί 
θελκτικήν, κατά τάς περιγραφάς τών ποιητών, Οασιν, τόπον σό·Α- 
φυτον καί κατάρψυτον έν ριεσω άχανοΰς πέλαγους άαρΑου, έχοντα 
δέ πεντήκοντα σταδίων έκτασιν, καί περιέχοντα τον ναόν. Ααα 
δ’ έφθασε καί παρέστη έικπρός τοΰ βωριοΟ, ό ίερεΰς γνωρίξοιν τήν 
έπιθυαίαντου, τόνπροσεφώνησεν υιόν τοΰ Διός. ϋ δ ’ γ,γε[αων, έπαρ- 
θείς διά τήν πρόσρησιν ταότην, ήρώτησενάνήθελεν επιτύχει εί; τήν 
εκστρατείαν του, καί ό Ιερευς τον άπεκρίθη ότι ό θεός θέλει τώ δ<ό- 
σει δ,τι άν ζητήστ;. Τέλος δ’ ήροιτησεν ό Αλέξανδρος άν έτιρ.ωρή- 
θησαν οί φονεΤς τοΰ πατρός του, καί 6 ίερεΰς άπήντησεν ότι ό πα
τήρ του είναι αθάνατος, τοΰ δέ Φιλίππου οί φονείς οτι έξωλοθρεό- 
Οησαν όλοι.

Εκτοτε δ’ ό Αλέξανδρος έφαντάζετο ή [/.άλλον ήθελε νά φαντά- 
ζωνται οΐ άλλοι, καί ιδίως οί βάρβαροι, όΤι είναι υίός τοΰ Διός. Διά 
τοΰτο δυ.ως δεν ώλιγώρησε ποτέ τά χρέη τής άνθρωπότητος, ούδέ 
τήν όφειλθ[/.ένην έπιείκειαν προς τους αίχρ/.αλώτους του. Και άπο- 
θανοΰσης κατ εκείνον τον καιρόν της γυναικός τοΰ Δαρείου ^τατεί-
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ϊίς τοκετον, έφρόντ'-υ νά τελίσθη δ ένταφια^Λός ττ;; |τ.έ ΤΛν 
αύ-Γ/;ν πολυτέλειαν ώί άν ειχεν «ποΟάνει ττλ·/;<ϊίον τοΰ συζύγου τη:. 
Τ<>σ&ΰτον δέ συνΐ5σ()άνδ·Λ δ Δαρείο; τήν γενναίαν ταύτην τοΰ έχΟροΰ 
του πραςιν, ώστε άκούσα; αύτήν, ύψωσε τά ' χεϊ^α; προ; οϋρανδν 
άνακράξκ;· «Θεοϊ γενέθλιοι και βασίλειοιί δότε ν ά^ησω ττν ΙΙει- 
»σί«ν ώ ; τλ.ν ε{>ρον άκ;αάζουσαν καί πλουσίαν, διά ν’ άντα;λείψω 
ίέπαςίω; την προ; τά φΟ.τατάαου γενναιοψυχίαν τοΰ Αλεξάνδρου. 
»Αλλ’ αν τδ τέλο; τοΰ κράτου; τούτου ηγγικεν, «νμέλλη νά παύ- 
»σν) ττ,; ΙΙερσία; τδ ριέγεΟο;, ούδει; πλήν τοΰ Αλεςάνδρου νά {ΐτι 
:»καΟ·ήση εί; τοΰ Κύρου τον θρόνον! β

Αλλ όσον γενναίο; καί ά-ν έίραίνετο δΑλέξανδρος προς τού; αΐγ- 
ρ.αλώτου; του, προτάσεις 0|λο) ; συ ;̂.βιβασ[;.οΰ δεν ήθελε νά δεγθΐί' 
ώστε δ Δαρεΐο; συναγαγων νέον στράτευμα εί; έκατδν συριποσού- 
Α̂ενον Μ,υξ̂ ιάδα;, προύγ^ώρησε πρδςτδν Τίνριν, καί εταξεν έπ’ αύτοϋ 

φρουράν διά νά έαποδίσ-ρ τον Αλέξανδρον νά τον διαβή. Αλ.λά τής 
φρουράς καταλιπούση; τήν θέσιντη;, δ Αλέξανδρος διέβη τον ϊ ί -  
γριυ, άψηφόσα; τδ βάθος καί τήν τοΰ ρεύρΐ.α·;ο; σφοδρότητα, καΐ 
έκινήθη κατά τοΰ Λαρείου, δστις καί αύτδ; ηρχετο εναντίον του. 
Αλλά την νύκτα συνέβη σεληνιακή έκλειψ'ς την όποιαν κατ’ άογάς 
έξέλαβε τδ στράτευαα ώ ; χΛκδν οίωνδν, διότι ή φυσική αιτία τοΰ 
φαινου.ενου τούτου ητον άγνωστο; τότε άκό̂ /.η. Αλλ οΐ ρ.άντει; τήν 
έςήγησαν ώ ; άφορώσαν όχι τούς ϊλληνας, άλλ άναγγέλλουσαν τών 
Περσών ήτταν.

Περί δέ τήν αυγήν τώ •λγ'ρέλθη οτι ό Δαρεΐο; άπεΐχε ριόνον εξή
κοντα στάδια, καί συγγρόνω; άγγελο; [Αονάργου τούτου ήλθε 
προς αυτόν, φέρων προτάσεις ώφελιριωτέρας τών πριότων’ άλλ’ ό 
Αλέςανδρος άπέρριψε καί «ύτά; υπερηφάνω;, λέγων δτι ούτε δύω 
ήλιου; δύναται νά εχη ή γή, ούτε δύω βασιλείς ή Ασία. ΙΙάση; δ’ 
ελπίδα; συ;υ.βιβασαοΰ έκλειπούση;. άριφότερα τά ριέρη ήτοιυ.άζον- 
το ήδη εί; ρ>.άχην, ϊσην οργήν πνέοντα καί ίσην φιλοδοξίαν. Κ^ρ*" 
τοπέδευσε δ’ ό Δαρεΐο; εί; τήν ττεδιάδα παρά τδ γωρίον Γαυγά- 
(ηηλα, ολίγον άπέ)^ον τ ί.; πόλεοι; τών Αρβήλων, εξ ή ; έπωνου.άσθη 
ή αάχη.

Πληροφορηθεί; $ ’ δ Αλέξανδρος περί τούτων, έξηκολούθησε τήν 
πορείαν του έω ; ότΓ/υ φθάσα; εί; τά ; κορυφάς τών όρέων όθεν έφαί- 
νετο τδ Ιγθρικδν στρατόπεδον, β’υνεκάλεσε συμβούλιον καί συν- 
εσκέφθη μετά τών στρατηγών άν έπρεπε νά πολεμ/Λωσιν αμέσως, 
ή νά στρατοπεδεύσωσιν εί; τδ μέρος εκείνο διά νά έπιθεωρήσωσι 
τδ έχθρικδν στράτευμα, τδν τρόπον τής παρατάξεοιςτου, καί τδ 
πεδίον τής μάχης. Τούτου δ’ άποφασισθέντο;, έστρατοπέδευσαν 
καθ ήν τάξιν καί Ιπορεύοντο, καί ό Αλέξανδρος παραλαβών τούς
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ψιλούς

έ'7'̂ Α̂βο1̂ λί■̂ ε νχ
βλεττων τού έχΟροΰ ■:

■ίάλω-7ΐν αύτο <̂ ιχ νυχτύ;, διά νά Ιχωοι βε- 
δτι δϊν κχτεδϊ/ετο

νά χλέψ-ί νί/.τ;ν, κχι άπε^άσιοε νά ζολεα-όσν, ή^έρχν, μά Οέλο'ν ν 
άφήοη εις τον Αχρεΐον τ^ν νύζτχ ώς ττ.ς Ϋ.-ττ,ςτο·) τ.ζάψασί'^, ούδέ 
χλλΐς νίκτ:; έλτίδα. Τοοχύτην δ’ ζ\·/6 -εποίΟγισιν δτι ηΟελεν έ:::-  
τύχει, ώστε τ/.ν νύκτχ ν,τι; τ. ζου,-̂ τ.Η  τ?.ς μάχ·/;ς, έκοιμτ,Ονι βαΟύ- 

πάντοτε, κχι ό ΤΙαρμενίων τ,νχγκάσθ-/ι το τ:ρωΐ νά τον 
,. Λκοόσχς δ’ αϋτον Οχνμάζοντα οτι έκοιμάτο ύπνον νίκη

ς ένω εμελλε ν’ άγωνισΟ:  ̂ τον μέγιστον αγώνα, «Λεν σέ φαί- 
»νετχι, έιπεν,δτι ένικησαμε-Τ, όταν δέν εχιομεν πλέον νά διώκωμεν 
»τον Λαρεϊον <ρεύγοντα διά νά τον πολεμησωρ.εν;» Ταΰτα δ’ εί-ών 
>.ύ ί ^ . Μ ί ,  άνέίι τόν · ,τ .ι-.οη ,;, ·,.·Α :τίριερχί|Λ.νο; τ ί ;  γρα,^- 
μας, προέτρεπε τούς πολεμιστάςτου νά ^κνώσιν ανδρείοι, καί νά 
ύπερβώσιν, εΐ δονατον, την παλαιάντων δόξαν καί <ρναην.

Και οΐ μεν Μακεδόνες σννέκειντο έκ τεσσαράκοντα χιλιάδων 
πεζών, όκτώ δε περίπου χιλιάδων ιππέων, το δέ πλήθος των βαρ- 
βάρο>ν ητον είκοσαπλοΰν, εχον τεσσαράκοντα χιλιάδας ίππων, καί 
δρεπανηοόρα άρματα καί ελέφαντας. Λλλ’ οί μέν τ,σαν στρατιώτα; 
έ'τσκησμένοι, πειΟαρχοΰντε; καί άψη^οΰντες τον θάνατον, οί δέ 
σωρό; ανθρώπων ώτάκτων, δειλών καί άπειροπολέμων, καί άπύ ού- 
δέν εύγενές αίσθημα προςτύν παρόντα πόλεμον έμψοχονμένων. Μό

νοι δέ οί μισΟο-ρόροι Ελληνες έξηροοντο τής κατηγορίας ταντης, 
καί έδοσαν καί ηδη δείγματα ανδρείας Ελληνικής. Καί κατ’ άρχάς 
μέν τής μάχης δρμ.ήσαν το δεξιόν χέρας τοϋ Λαρείου, έ^ερεν εις 
ταιαχήν τών Μακεδόνων το αριστερόν. Ιδιον δε τούτο ό Αλέοαν- 
δρ^ς έρ^φΟη κατά τών εχθρών, ένώ 6 μάντις Λρίστανδρος λευκήν 

■ · '  "  " · · έδείκνοεν άετον πλα-;ί χρυσούν στέφανοί 
νόομενον επί κεταλής τού Λλεςάνδρου, ώς βέοαιον προμήννμα ν·- 

Οί δέ ς·?*"··νται ένΟαρρυνΟέντε; άπο τούς λόγου; τού μάντεως, 
μησαν καί αυτοί κατόπιν τού Εασιλέ&οςτων, καί άνέτρεψαν παν 

το έυ.ποδιίίν.
Ιδίως δ’ 6 Αλέξανδρος εΐ; όλους εκτιθέμενος τούς κινδύνους έ-

πλήγωσε μέν τύν ' .....................................
τον τον ίδιον, άν ι
μένος άπο τον κονιορτον και το σκότος, ό I 
δέν έσώζετο  ̂διά τής φυγής, καί ούδέ ήΟελεν ίσως διαφύγει τότε, 
άν δέν μετεκαλεΐτο ό Αλέξανδρος διά νά βοηΟήσ-ή τον Ιίαρμενίωνα, 
όστις δέν είχε δυνηΟή νά νικήση ακόμη μέ το αριστερόν κεράς τό 

' ς στρατιιότας του από τών



φυγα (̂ΰν τον φόν>ν ίιά  να βοτΘιίτ^ "ο κινϊυνεΰον [/.έρο?, έμαθε 
καθ’ ό^ον δτι ένικτ.θχσαν κατά κράτο; καί έτράπηταν καί έκεΐ εις 
φυγ-ςν οί έχθροί, δια τοότο στραφείς πάλιν ώρμγισεν εΐ; την τοΰ 
Λαρείου δίωξιν, ααί ήκολουΟησεν αύτδν εως τοΰ ήλιου τήν δύαιν, 
καί έπειτα άπο τδ μεσονύκτιον πάλιν μέχρι των Αρβήλων, δπου 
παρ’ ολίγον ήθελε τον φθάσει, καί δπου εΰρε καί έκυρίευσεν ολου; 
τούς θησαυρούς το^, καί το άρμα καί τήν ασπίδα του.

Εφονεύθησαν δέ εις τήν μάχην ταύτην κατά μέν τινας τριακό- 
ειαι χιλιάδες Περσών, κατά δέ τούς άλλους πιθανώτερον λέγοντας 
αριθμόν, έννενήκοντα χιλιάδες, έκ δέ των Μακεδόνων χίλιοι διακό
σιοι μόνον, οΐ πλείστοι ιππείς.

Τοιοϋτον έλαβε πέρας ή μάχη αυτή, μετά τήν όποιαν ό Αλέ
ξανδρος άνηγορεύΟη Βασιλεύ; τής Ασίας. ΛΙ δ’ έπαρχίαι πτοηΟεί- 
σαι ύπετάσσοντο εις αύτον αμαχητί, καί ούτως εκυρίευσε τήν Βα
βυλώνα καί τά Σοΰσα, όπου εδρε μεγάλους θησαυρούς. Εγκαταλι- 
πών δέ τήν μητέρα καί τά τέκνα τοΰ Λαρείου εις Σοΰσα, έπορεύΟη 
πρύς την Ουςιανήν, όπου ό έπαρχος Μαδέτης, συγγενής ών τοΰ 
Λαρείου, ήΟέλησε νά τόν άντισταΟή. Αλλά νιχήσας αυτόν, έσυγ- 
χώρησε τούς Ούζιανούς κατά μεσιτείαν τής Συσιγάμβριδος. Εκεΐ- 
θεν δέ διευθύνθη μετά σπουδής εις Περσέπολιν, λαβών αγγελίαν 
άπό τόν έπαρχον Τιριδάτην, ότι οί κάτοικοι ήτοιμάζοντο νά διαρ- 
πάσωσι τήν πόλιν, καί φΟάς αυτούς, παρέδοσε τήν πόλιν εις λεη
λασίαν, ώς πρωτεύουσαν τής Περσίας, καί έπομένως έχθράν πρός 
τούς Μακεδόνας.

Φθάνων δέ εις τήν πόλιν ταύτην άπηντησε θέααα δεινόν καί έ- 
λεεινόν, όκτακοσίους περίπου Ελληνας, άναστάτους γενομένους άπύ 
τάς πόλεις των ύπό τών προγενεστέροιν Περσών βασιλέων, γέρον
τας όλους, καί ήκρωτ-ηριασμένους, τούς μέν τάς χεΤρας,τους δέτούς 
ποδας, τους δέ τας ρίνας και ιοτα, ώστε οσοι έβλεπαν τάς συμφο- 
ράςτων εΐς ήλικίαν τοιαύτην έκινοΰντο εις έλεος, ιδίως δ’ ό Αλέ
ξανδρος δέν έδυνήΟη νά κραπήση τά δάκρυάτου, καί διευΟυνΟείς 
πρός αυτούς, τοίς εΤπε νά μή άπελπίζωνται, διότι ήθελε φροντίσει 
περί τής έπιστροφήςτων εις τάς πατρίδαςτων. Αλλ’ αυτοί προετί- 
μησαν νά μείνωσιν-όπου συνείθισαν άντιβοηΟούμενοι εΐ; τήν δυς-υ- 
χίαν, καί δ Αλέξανδρος άνταμείψας αυτούς μεγαλοπρεπής διά τά 
παθήματάτων, διέταξε τούς επιστάτας νά λαμβάνωσι πάσαν περί 
αυτών πρόνοιαν,

Είσελθων δ εΐς τήν Περσέπολιν, διέμεινεν έκεΐ τέσσαρας μήνας 
και κχτωκησεν είς τα τοΰ ΰέρξου βασίλεια, τάδποΐα δένείχον διαρ- 
πασθή. Αλλ είς συμπόσιον ποτέ 5τε συνέπινε μέ τούς φίλους των, 
ή Θαίς, Αθηναία έταίρα, είπεν ότι ή ήμερα έχείνητήν άντέυ.ειβε δι’ 
δλαςτης τά ; πλανήσεις κατά τήν Ασίαν, διότι ένετρύφα είς τά
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ύίτερτιφανα τών Ιίεροών βαιτίλεια. 0τ-. δ’ ΐΟελε 7τυρτ:ο>·ήσει |Αε μέ·> 
γίβττ,ν εΰ^αρίστησ^ν τον οΐχ,ον τον ΐέρξον, τού κκτακαύσαντος τάς 
Αθήνας, ώστε νά λέγωσιν οί |ΛετΛγενέστεροι, οτι αί γοναΐκες τ ί ;  
συνοδείας τοΰ Αλεξάνδρου έτιαώρτ,σβν λααττρότερον τούς εχθρούς 
τ ίς  Ελλάδος άφ’ ολους τούς στρατ/ιγους «ύτ7,ς! ί'ΐς δ είπε τον 
λόγον τούτον, οΐ συνεστιώρί,ενοι όλοι έχεφοκρόττσαν, και ό Βασι
λεύς παροινών, εχων δε στέφανον και λααπάδα, άνεπτ,δ·/;σεν άπο 
τήν τράπεζαν, καί δλτ, -/ι συνοδεία τον ήκολ.ουθτ,σε, και άλαλάζουσα 
περιεκύκλωσε τά βασίλεια* οΐ δε λοιποί Μακεδόνες άκοΰσαντες τον 
θόρυβον, ώρ|Αησαν καί «ύτοί (χέ λααπάδας, καί παρέδοσαν εις πΰρ 
τον οίκον. 0  δ’ Αλέξανδρος ριετανοτισας ριετ’ ολίγον διέταξε νά 
σβεσθ'ή το πύρ, άλλα δέν τ,το πλέον καιρός.

Εν τουτοις δ* ό Δαοεΐος έ^ακολ.ουΟών νά φεόγνι, έφΟασεν εις Εκ- 
τάβανα, τάν πρωτεύουσαν τ?ίς Μτιδείας. Αλλά διαφεύγων τάς χεΐ- 
ρας τοΰ ίχθροΰ, ένέπεσεν είς τάς των προδοτών, διότι ό Ναβαρζό- 
νπς καί ό Βησσος συνώρ.ωσαν νά τον συλλάβωσι ζώντα, και λ  νά 
τύν παραδώσωσιν είς τον Αλέξανδρον, 5ι άν διέφευγε νά τον Οανα- 
τώσωσι, καί λαβόντες τον Ορόνονν άρχίσωσινέκ νέου τον πολε(Αον. 
Εκέρδισαν δέ ολα τά στρατεύματα τοΰ Δαρείου, πλ./,ν μόνων των. 
μισθοφόρων Ελλήνων, ο'ίτινες ίδόντες μέ άγανάκττ,σιν τάν χαμέρ
πειαν των ίδίοιν αΰτοΰ Οπτικόων, ΰπεσχέθ'Λσαν γενναίο;ς να τον ΰ- 
περασπισθώσι μέ θυσίαν τ ίς  ιδίας ζω?,ς των. Αλ.λ δ Δαρεΐος είχε 
καί αΰτο; ψυχήν εΰγενκ, ώστε δέν έδέχΟνι τήν προσφοράν των, λε- 
γων δτι άν οΐ δπήκοοίτου δέν ήθελον νά τον ΰπερασπισθώσι, δέν 
έδέχετο ύπεράσπισιν άπδ ξένων χεϊρας. Ιΐστε οΐ Ελληνες βλεποντες 
ότι δέν τ,σαν πλέον χρήσιμοι είς τον Δαρεΐον παρεύοθϊΐσαν αμέσως 
είς τύν Αλέξανδρον αυτός δέ προ; χάριν τής άνδρείαςτι>)ν ού μονον 
τούς έσυγχώρνισεν, άλλ.ά καί τού; κατέταξεν εις τά τάγματα του.

Μείνας δ’ ό Δαρεΐος ούτως έντελώς άβοήθτ;τος, συνελήφθκ ύπό 
των προδοτών, έδεσμεύθη, καί έσύρετο μετ αυτών έπιτινα καιρόν. 
Αλλά βλέποντες ούτοι τούς Μακεδόνας έλθόντας προς καταδίωξιν 
των, καί άπολέσαντες πάσαν έλπίδα τοΰ νά έλκύσωσι τοΰ Αλεξάν
δρου τήν εύνοιαν, τον ήλευθέρωσαν πάλιν, καί τον προέτρεψαν νά 
φύγ-ί μαζί των. 0  Δαρεΐος δμως δέν ήθέλγ;σε νά πεισθτ, βίς τοΰτο, 
καί καλών κατά των ύβριστών τούτων τήν ουρανίαν έκδίκτ,σιν, έ- 
κήρυξεν δτι προτιμά νά παραδοθή είς τήν διάκρισιν τοΰ Αλεξάν
δρου παρά νά έξακολουθήσνι διαμένων μετά των προδοτών. Τότε 
δβ γενόμενοι έμμανεϊς, τον έκτύπν;σαν με τά βέλνι καί τά ακόντιά 
των, καί άφήσαντές τον έκπνέοντα, έφυγον προς διάφορα μέρνι. Οί 
δέ Μακεδόνες έπερχόμενοι μετ’ ολίγον, τύν εύρον κείμενον Ιντός 
τής άμάξγιςτου, καί παραδίδοντα ήδη τδ πνεΰμα. Πριν άποθάνη 
δμως έζήτησεν ΰδωβ, καί Μακεδών τις, Ιίολύστρατος καλούμενος,
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!<τζευσε νά τω  νά πί/ι' ό Χέ ίυ^ν^χγ;; ΒχτΛευ;, στραφεΐί
ϊνροξ τον Μακεδόνα, α τώρκ, τί.ν είττεν, αΐσΟάνοίΛαι τ ι ;  δο^υνί»; 
»ΐΑθυ ττν σκλτιρίτ/τα, διότι δέν δύναμαι νά σέ ανταμείψω.» Τού- 
λόγον; δέ τούτου; έξ·όγ>;σεν εϊ; τον ίλληνα Περτη; τ ι; αιχμάλω
το ;, τόν όποιον είχε ταρ’ έχυτώ ώ ; διερμηνέα. Πιών δέ τό ύδωρ 
6 ΔαρεΤο;, έ-ττράφη εί; τον Μακεδόνα, και τον ειπεν οτι εί; τήν ά- 
ξιοβρΐνητόντοο ί-.ϊτάίτασ,ν Είχε κ4ν τ«ν τιαρ,γορίιιν ί'τι όμ.ίλΕΪ 
προς τινα δστι; τόν έννοεΐ, καί 8τι οΐ έσχατοι λόγοιτου δέν ηΟε- 
λον άπολεσ^η, καί τον έπεφόρτισε νά εΐπη'είς τόν Αλέξανδρον 8τι 
αποθνήσκει όφείλων εί; αϋτόν χάριτα; διά την φιλανθρωπίαν μεθ’ 
ί ;  προσεφέρΟη προς την μητέρα, τηνσύξυγον χαί τά τέκνα του, καί 
ού μόνον διεφύλαξε την ζωτ^ντων, άλλ’ άπέδοσεν εί; αϋτά καΐ’ την 
παλαιάντων λαμπρότητα" οτι δ’ ηύχετο προς τούς θεού; νά δίδου- 
σιν εί; τα  οπλατου νίκην, καί νά τόν καταστησωσι μονάρνην - η '  

«ν«γ·Λ«ον ,ά  ™ ,
να έκΰικηθη τον φόνον του, διότι τούτο ένδιέφερεν δλους εν νένει 
τούς βασιλείς. *

Μετ4 8έ τ ίϋ ™  λ«64ν τίν  χε!ρα τοΟ .  ί8 ;  τιρ,
> τον ειπε,^τήν δεξιάν σου, ώς σοΙ δίδω τήν έδικην μου, καί φέρε 
■' τ<ο το μόνον ένέχυρον τής ευγνωμοσύνης καί τή ; άγάπ·/ις μου, το 
» όποιον δύναμαι νά τοί δό:σω. » Ταϋτα δέ είπών έξεπνευσεν.

-Αλέξανδρος έλθών και ίδών το νεκρόν σώμα του Δαρείου, 
έκινηθη ει; βαθεΐαν συμπάθειαν, καί Ιπληρωσεν είς αϋτο γενναίο·/ 
φόρον δακρύων διέταξε δέ νά βαλσαμωθή καίκλεισθγ είς πολυτελές 
οορεϊον, καί το επεμψενείς τήν Σισύγαμβριν διά νά τό ένταφιάσ^μέ 
τάς συνήθως είς τούς-ήγεμόναςτης Περσίαςάποδιδομέναςτιμάς.Διώ-
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ξα ; δέ και συλλαβών κ ι τον προόοτηνΒήσσον, άπέκοψεν αυτού τήν
ρίνα καί τά ώτα, καί τύν έπεμψεν είς Εκβάτανα πούς τήν μητέρα 
τού Δαρείου, κατά διαταγήν τής όποίας τέσσαρα δένδρα έλυγίσθη- 
σαν ώστε αΐ κορυφαί των -ήνώΟησαν, καί έκαστον μέλος τού προδό
του έδέθη είς έκάστην κορυφήν τότε δέ τά δένδρα άφεθέντα, επέ- 
τρεψαν μέ μεγάλην όρμήν είς τήν προτέραντων θέσιν, καί έσπάρα- 
ξαν εί; τέσσαρα μέρη τό σώμά του.

Κατά τόν καιρόν δέ τούτον λέγεται δτι ή Θάληστρις, Βασιλίς 
των Αμαζόνων, ήλθε προς έπίσκεψιν τού Αλεξάνδρου. Αλλ’ ή περί- 
στασις αυτή, τήν όποιαν τινές Ιστορικοί διηγούνται, θεωοείται ώς 
μύθος ΰπό των κριτικωτέρων.

ής παράδειγμα δέ τής γενναιόττ,τός του άναφέρεται και ή επιεί
κειά του πρός νέαν τινά Περσίδα αιχμάλωτον, τήν όποίαν ίδών πο
τέ ψάλλουσαν είς ουμπόσιόντου,καί ώς έκ τής αίδήμονος συαπερι- 
φορας της θελχθείς, καί γνώρισα; δτι ήτον έκ βασιλικής γενεάς, 
ο·ύ μόνον τήν άπελευθέρωσεν, άλλα τή άπέδοσε καί δλην της τήν



περιουσίαν, κα; διέταξε νά εΰρι0·ί 6 σύζυγέ; ττ,; ίστάσπ-Λς, ίιά  ν«
τφ άποδοθ^. _ ^

'τούς δέ Μακεδένας βλέτ^ων ό Αλεςανδρος Οεωροΰντα; του Δα- 
ρείου- τον θάνατον ώς τέλο; τ·?,ς εκστρατεία;, καί έπι9υ[Αθΰντας 
τήν εί; τί)ν πατρίδα επάνοδον, τού; τυνόΟροισεν εϊ; εκκλησίαν, και 
είπών εις αυτού; ν’ άναχωρν.σωσιν όσοι Οέλουσιν άφίνοντε; αύτον 
καΐ τού; περί αυτόν νά κατακτησωσι τ-̂ ν οίιαυαεννιν (;.&νοι των, 
τού; έπεισεν ού [χόνον νά ριείνωσιν, άλλα και φεροντε; δλα τα σχ-ευγι 
των, πλϊΐν των άναγκααιτάτων, ει; πεδιάδά ^χεγάλνιν, νά τα καυ- 
σωσιν Ικεΐ διά νά είναι εί; τά ; ποοεία; εύκιντιτότεροι.

Αλλά τύν λα[χπρον τού Αλεξάνδρου χαρακτήρα /ι/.αύρωσαν πολ- 
λάκις τά νέφη τοϋ τύφου τδν όποιον συνεπιφέρει άκρατο; έ;ουσία 
καί τύ/ης άριετάβλητο; εύνοια, ώστε και επραξε περί Φιλοιτα, τοϋ 
υίοϋ τοϋ πιστοτέρου τών φίλων τοϋ Παρ;υ.ενίωνος, έναντίον της 
γνωστή; του [χεγαλοψυχία;· διότι [υ.αθών οτι ούτο; είχε πληροφο- 
ρηΟη περί ίτυνοαοσίας κατ’ αΰτοϋ υ.ελετω|χένη; χωρίς νά τον ειδο
ποίηση, έχων δ'έηδη καί άλλα; άφορριά; υποψίας προ; τόνΦιλώταν, 
τον έβασάνισε, καί ρ.ετά ταΰτα τύνπαρέδοσε νά κατακοντισΟη άπο 
τούς Μακεδόνας. ΙΜετά ταΰτα δ ’ έθανάτωσε καί τον ΙΙαρμενίωνα, 
τον τοσοϋτον συντελέσαντα εις τά ; νίκα; του, |/,η φρονών ασφαλές 
νά σώση αυτόν, διότι ϊσχυεν εις το στρατευρια.

Διά νά κατασιγάση δέ την δυσαρέσκειαν ητις έκ τούτου ήθελε 
γεννηΟη είς τό στράτευαα, ό Αλέξανδρος έκινηΟη ά[χεσως ζητών 
άλλα ϊΟνη νά ύποτάξη. Καί κατέστρεψε (χέν^την πόλιν τών Βραγ- 
χιδών, διά [Λονον τδν λόγον ότι ούτοι κατηγοντο άπο προδοτας 
τ'ινάς ίίλληνας, οϊτινες διορισΟέντε; νά φρουρτξσωσ: τόν θησαυρόν έ -  
νός ναοϋ, τόν διηρπασαν, άνέβη δέ και ρ.εχρι Σκυθίας, όπου όαως 
είναι άμ-φίβολον άνίσω; ένίκησε, διότι κατά [χέν^τινας τών Ιστορι
κών όλίγον ^ ποσώς δεν φόβισε τού; άκαταρ.αχητους τούτου; βαρ
βάρου;, κατ’ άλλους δέ τοιαύτην άτταν ύπέφερεν άπορούς ΣκύΟας, 
ώστε θάνατον κατεψηφισε κατά τών διασωθέντων άττο την ρ,άχην, 
όσοι ηΟελον αναφέρει περί αύτης. Λέγεται δέ καί ότι τώ  Ιπερ-ψαν 
πρέσβεις, οϊτινες έτόλαησαν νά τόν είποϋν κατά πρόσωπον, ότι αυ
τός ό άξιων ΟΤΙ πολεαεΐ προς έξολόθρευσιν τών ληστών, ητον 6 ί
διος τών ληστών ό ριέγιστος. Φαίνεται δ|χω; οτι κυρίευσα; και λε
ηλάτησα; την Κυρόπολιν, ύττερβάς δέ καί τόν Γάναιν ποταιχον, έ
νίκησε σώρ.α τριάκοντα χιλιάδων ΣκυΟών, ύπερασπιζόρ.ενον το ό- 
χυρόν φρούριον, καλούμενον Πέτρα δξου, καί ευρών άντίστασιν 
πεισαατωδεστέραν άφ' δ,τι ΰπέΟετεν, έξηνδραπόδισε τούς -τρατιώ- 
τας, τούς δέ αρχηγούς έσταύρωσεν είς τούς πρόποδα; τοϋ βράχου 
εφ ού το φρούριον έχειτο.

Μετά δέ ταΰτα ρινηρ-ονεύει ή ιστορία πράξίν τινα τοϋ Λλεςάν-
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δρονι, ίίτις ίΟίλεν άττο^εικνύει δτι πο^ύ διειτράφτ, 6 εύγενίις ’̂ α- 
ρκκτήρτου, αν α:ΐίχ αΰτνί; δεν ητον ή [̂ .έΟν;, καί «ν πρώτος δεν 
[/.ετενόει πικρως δ'.’ αύτ/,ν. Είνα: δέ ή πραζις αντκ 6 ψόνο; τοο 
Κλείτον, ία τ ί'  πιών οίνον ύπέρ τδ δέον εις δεΐπνον εις τον όποιον 
καί 6 Αλέςανδρος ίτο  παρών, Ιλ=γ,,, δτι είναι (Αικρά τά άνδραγα- 
Ο'ίΐΑατα τού Λλεζάνδρου παραβαλλόμενα προς τά τοδ Φιλίππου, 
και δτι δεν κατώρΟωσεν αυτός τι μόνος του, άλλ’ οί Μακεδόνες οί 
ύπ'αυτόν. Παροινών δε τότε ό Αλέζανδρος και άπδ θυμόν κινούμε
νος, αρπάζει τάν λόγχτ]ν, καί διαπερά τον Κλεΐτον. Αμα δ’ Ιπεσεν 
αυτός βαΟυν άφείς στεναγμόν, ό θυ̂ /.ός αμέσως τόν άφνίκε καί πι
κρά τόν κατέλαβε Ολίψις. ί ’ιφΟεΙς δ εις τόν νεκρόν, έσυρε την λόγ
χην, και άν δέν έμποδίζετο από τους περιεστώτας, ήθελε την βυ
θίσει εις τό στηθόςτου. ΚαΙ έπί τινα μέν καιρόν διέαεινε βεβυΟι- 
σμένος εις άγρίαν μελαγχολίαν. Αλλ άναλαβό>ντέλος, έςες-ράτευσε, 
πάλιν νέους πολέμους ζητών, καί έλΟών εις την χώραν των Σακών, 
ένυμιρεύΟη έκεΐ την Ρο^ξάνην, θυγατέρα του ϋξυάρτου, βασιλέινς 
τοΰ ρ.έρους τούτου.

Καθυποτάζας δ δλας τάς Περσικάς έπαργίας, άπεφάσισε νά 
τά δπλατου κατά των ίνδιών, τόπου θεωρουμένου τότε ώς καί την 
σήμερον ώς ένός τών πλουσιωτάτοιν καί έπιΟυμητοτάτων. Εκτεινο- 
μένη δ’ ή χώρα α'υτη κατά τάς δύω οχΟας τοΰ Γάγγου, κατωκεΐτο 
τότε άπό έθνος διηρημένον εις επτά τάζεις διακεκριμένα;, μεταζυ 
τών όποιων ποτέ δέν έπετρέπετο επιγαμία, ούδ’ έσυγχωρεΐτο εις 
τινα νά άνήκν, εΐ; δύω τάζεις συγχρόνως, ·λ νά μεταβαίντ, άπό μίαν 
εις άλλην. Καί ή μέν πρώτη ητον ή τών σοφιστώ}· ή ταμ.ιών τής 
θρησκείας, ή δεύτερα ή τών γεωργών, ή τρίτη ή τών ποιμένων, ή 
τέταρτη ή τών εμπόρων, περιέχουσα καί τούς ναύτας, ή πέμπτη 
ή τών στρατιωτών, ή έκτη ·»τών ί.τισκο.των, ή αρχόντων, καί ή
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>όομη η ' ιμβούλων και συνέδρων τοΰ Βασιλέως.
Αμα δ’είσήλΟεν ό λλέζανδρος εις τόν τόπον τούτον, πολλοί τών 

(Αίκροτέρων ήγεμόνων ΰπετάχθτ,σαν εις αύτόν έκουσίως. Κυριεύσας 
δέ την πόλιν Μάσσαγα έπολιόρκησε τη,ν Π ή ρ α ^  “Αορί'ΟΥ, φρού- 
ριον θεωρούμενον ώς άπόρΟητον, άντιστάν, κατά τά Ιστορούμενα, 
καί εις αύτόν τόν ΙΙρακλήν. Φοβηθείσα δ’ ή φρουρά τάς μεγάλα; 
πολεμικά; του παρασκευάς, έγκατέλιπε τό φρούριον καί άπέδρα, 
ώστε ό Λλέζανόρος εϊσηλθε κομπάζουν καί θριαμ.βεύων καί εις τό 
φρούριον τοΰτο το όποιον είχε φανό άπόρΟητον εις τόν ήμίΟεον 
πρόγονόν του.

Εκείθεν δέ προ&>δευσε προς τόν ποταμόν Ινδόν, καί μετά ταΰτα 
έζηκολούθησεν όδεύων κατά τάς όχθας τοΰ ΐδάσπου, πανταχοΰ 
δεχόμενος τήν υποταγήν τών έγχωρίων ήγεμόνων, καί μεταζυ άλ
λων τοΰΜώαιδος, τόν δποΐον μ»τ(.)νόμασε κατά τόνπκτέρατου



ί 8 2 ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΛΛ. 1ΣΤΟΡ.

Ταξίλ·/ιν, χαι οστκ τώ  έχάρισε ττεντιζχοντα έλέφχνταί. Αλλ’ εί; 
των ήγεαόνων τούτων, δ Πώρος, νο[/.ίσας αίσχρδννάτϊαραδοθί χω 
ρίς νά τ:ολε{Αΐ®« έχιντ,ί/'ίΐ χατά τοΰ Αλεξάνδρου ριέ ττεντ'ΛΧοντα χι
λιάδας Ινδών, χϊί μ'ζ άρρ.ατα καί ελέφαντας, και αΙαατώδ’Λς μάχη 
ουνεκροτηΟη, καΟ ίν  ό Πώρος ϋτερέχων κατά σωματικήν ρώμην 
και κατ’ ανδρείαν των συνά,Οων ανθρώπων, έπραζεν έργα ού μόνον 
στρατηγού, άλλα καί στρατιώτου μεγάλα. Α ^ ’ ό Αλέξανδρος τά 
μέν άρματα κυριεύσας, τούς δέ στρατιώτας τρέψας, κατατοξεύσας 
δέ το'ύς ελέφαντας, ένίκησε μέχρι τέλους, καί έκ μέν των Ινδών έ- 
φονεύθησαν περί τά ; είκοσι χιλιάδας πείρων καί τρεις χιλιάδας Ιπ
πέων, έκ δέ τών Μακεδόνων έπεσαν πεζοί μέν έως επτακόσιοι, δια
κόσιοι δ’ όγδοηκοντα Ιππείς.

Τοσοϋτον δ έθαύμασεν ό Αλέξανδρος την ανδρείαν του Πώρου, 
ώστε θελτ,σας νά τον σώσ-ρ άπδ τήν σφαγήν, έπεμψε προς αυτόν 
φεύγοντα καί τον προσεκάλεσε νά έπιστρέψ·ρ· ό δέ Πώρος διστά- 
σας κατ άρχάς, έπείσΟη τέ>ος πάντων, ίΐς δ’ 6 Αλέξανδρος ϊδών 
«ΰτόν προσερχόμενον καί θαυμάσας έτι μάλλον τοΰ σιόΟ-ατόςτου 
το κάλλος καί τοΰ φρονήματος του το άκατάβλητον, τον ήρό)τησε, 
“ Πώς έπιθυμεΐς νά σέ μεταχειρισθώ;»— β Βασιλικώς, » άπεκρίΟη 
δ Πώρος. Είπόντος δέ τοΰ Αλεξάνδρου, α Τούτο αέν θέλει γίνει, 
άλλ άλλο τι δεν ζητείς;» «Ολα, άπεκοίθη ό Πώρος, έμπεριέχον- 
ται είςτό  Βασιλικώς.» ΚαταπληχθεΙς δ’ ά Αλέξανδρος έτι μάλλον 
άπο τό μέγεθος της ψυχή; τοΰ άνόρός, ού μόνον άπέδοσεν είς αυ
τόν την βασιλείαντου, άλλά προσέθετο καί άλλας είς αΰτην επαρ
χίας, καί έδειξε πάντοτε προς αυτόν μεγίστην εμπιστοσύνην.

Εις δέ τό μέ|3θς οπού συνεκροτηΟη ή μά/.’!, καί είς τό μέρος ό
που διέβη τόν τδάσπην έκτισεν 6 Αλέξανδρος πόλεις, καλέσας τήν 
μέν Νίκαιαν, δι_ά τήν νίκην, τήν δέ Β^υκεφάλειαν, προς τιυ.ήν τώϋ 
ίππου του, άποθανόντος ενταύθα, οΰ^ί άπό πληγάς, άλλ’ άπό ιτ)- 
ρατεϊα.

Αφ ου δ ένίκησε τόν Πώρον, προΰχώρησεν είς τά ένδότερα τών 
Ινδιών, καί κατέκτησε τό μέγιστον μέρος αυτών ευκόλως, διότι οΐ 
λαοί τών μερών εκείνων δέν ησαν μάχιμοι ώς οΐ λοιποί. Λιερχόμε- 
νος δέ που, καί ίδών Βραχμάνας ή τους λεγομένους Γυανοσοφΐ7άς, 
έν είδος Ιερέων ή φιλοσόφων Ινδών, ήθέλησε νά συνδιαλεχθή μετ’ 
αυτών, καί νά λάβη πληροφορίας περί τής φύσεως τής θρησκείας 
των. Αλλ άκούσας ότι οΐ Ιερείς ούτοι ποτέ δέν έπεσκέπτοντό τινα, 
νομίσας δέ ανάξιον αύτοΰ νά τούς έπισκεφθή 6 ίδιος, έπεμψε τόν 
κυνικον φιλόσοφον Ονησίκρατον νά συνδιαλεχθή μετ’ αυτών. Κυρε 
δέ αυτός πλησίον τής πόλεως δεκαπέντε Βραχμάνας, μένοντας άπό 
πρωίας μέχρι; έσπέρας γυμνούς, χωρίς νά μεταβάλωσιν ουδέ 7 ‘γ- 
μήν την πρώτηντων θέσιν, καί έπιστρέφοντας εις τήν πόλνν τήν



νΟκτ*. ΚαΙ λζοτινΟεΙ; ττροί τόν Κάλανον, τίιν θεο)ροΰ;Αεναν ώ; τ6ν 
ϊοφώτκτον όλων, ε’:τ:ε ιτοο; *λτον -τον οκοττον ττί; άφίςεώς τον. 0  

Κάλανο; έκ^ροχ ; τ/;ν εκοτχσίντου δτι χν6ρω~ος έ:τχγγελλό- 
[/.ενο; τάν φιλοΊοοον έφόοει χιτώνχ, τώ  έ^έΟείε τά ΐίόγ^ .̂χτά των, 
λίγων « δτι άλλοτε τήν γήν έκχλυτττε κριΟίι κχι σίτο;, ώ ; τίιν κχ- 
«λότττει σ^αερον κόνι;. ό τ ι   ̂ έκτο; τον υδχτο; 0*. ποτχ;κοι ερρεον 
»κχΙ γάλχ, ;λέλι, έλχ’.ον καΐ οίνον* άλλ δτ; τ  ά7.χρτ·ή;ΑΧτχ των 
«χνήρώττων {Αετέβχλον τ'ίιν εν^χίμονχ έκείν/;ν κχτάσταϊιν, καΐ δτ; 
»&Ζεν; δίά νχ ττχιδεύσ·/] ττ.ν χγνων.οσόν/ιν των το·>; κατεδίκχσεν 
»εΐ; άγώνχ; (/.χκροδ; κχϊ έππτόνον;. Οτι δρ/.ω; κινν,ζΙεί; είς οίκτον 
»διά τ'Λν ;Λετχνο·.άντων, το ;; άίτέδοσε τΕχλιν τι;ν ττχλχιχν άφΟο- 
ηνίαν' ττροοδενοντο; δέ τοΰ χρδνον δτι φχίνοντχι πάλιν έπανερχό- 
»ριενο: εί; τίιν κχτάστχοιν έκείννιν τ?,; άτχςίχ;· ο διότι δλα τά 
εΟνγ), κχί εί; τ7)ν έσχάτνιν άκόν.η βα^αίόχ ττ,ς κοινωνίχ;, φχίνοντχι 
πχρχδεχόαενα εόδχίιι.ονά τινχ κχτάστατιν άπδ τ·ί;ν δποίχν έξέπε- 
σεν ό άνθρωπο;.

Προσεπά'λίσε δ’ δ 0ντ;σίκρατο; νχ πείσν; κχί αύτδν κχί άλλον 
σοφιστήν, κχλούν.:νον Δάνδααιν, νά τον άκολονθησωσιν εί; ττ,ν 
χϋλ·ί;ν τοΰ Αλεζχνδρου, δτι; ίθελε γεννχίω; τον; εΰεργετ'ίσει· άλλ’
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ο [ΐεν Δανδχι ; άπέρριψΐν ύπερτ,φχνο); τ'/ίν πρότχσιν, ό δέ Κάλχ-
V έδέγ$ο·

Από τί)ν κενόδοςον δέ κινούαενο; ίδέχν νχ ρΑίαγιΟ-ξ τον Βάκχον 
κχί τον ΙΙρχκλη είς τίιν έκστρχτείχν τ ί ;  Ασίχ;, είχεν χποφχσίσει 
ό Αλέζχνδρο; νά προχωρ;ίσ·/ι, (ί>; χύτοί, [κίχρι; οό εΰρίτκοντο άκο- 
ιαί ε0̂ /1 τχ  όποϊχ νχ όποτχξγ. Αλλ οΐ Μχκεδόνε; χπχυδάσχντε; 
πλέον κχί κορεσθέντε; λχφόρων, κχί κχτχπονς^έντε; εί; τ χ ; χλλε- 
πχλλάλου; [^-χχχ;, δεν -/ιδέλνισχν νχ τον άκολουΟησωσι, κχί ρ/.όλις 
έδννηΟ·/) νχ του; πείσ·/ι νχ πορευθώοιν χκόανι προ; ιχεσ-ςαβρίχν, έως 
νχ φθχτωσιν εΐ; τόν ίΐκεανόν, δδ-ςγουΐΑενοι άπό τήν ροάν τοΰ Ιν
δού, τον δποΊον άπό σΰγχυτιν γεωγραφικών ιδεών έςέλχβε κατ’ 
άρχχ; ώ ; είσρέοντα εί; τόν Νείλον.

Κατά δέ τάν δδοιπορίχν τχόττ,ν παρά τ χ ; ογθχ; τοΰ ποτααοΰ 
έδωκε νέον δε·ϊγ;Αχ τ ί ;  ριεγάλχςτου τόλν.ν;;. Διότι άποβχ; εί; τ«ν 
πόλιν των 6ςυδράκοιν καί Μαλλών, των ριαχιαωτάτων αετχζύ των 
Ινδών, προσέβαλε τήν πρωτεύουσαν αυτών, κχί πρώτο; διά κλίικα- 
κο; άνέβγ) επί τό τείχος. Τη ; δέ κλί[Αχκο; συντριβείστ,;, Ιρ/.εινε ριό- 
νος επί τοΰ τείχους άκοντιζόρι.ενο; δπό των βαρβάρων άλλα σύρων 
τό ζίφοςτου, έπηδησεν είς την πόλιν ριεταζύ τών εχθρών ριετά δύω 
υπασπιστών, και έρεισθείς είς τό τείχος άπέκτεινεν ολου; τους 
πλησιάζοντας είς χύτόν, κχί αύτόν τόν 7ΐγερι.όνχ τών Ινδών, καί 
νάγκαζε τους γενναιοτέρου; νά ριένωσι μακράντου. Αλλα τέλος Ιν
δός τ ι ;  ρίψα; βέλος, διεπέρχσε τόν θώρακα κχί τόν δεζιόντου |αχ-
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στάν' τοσοϋτϋν Λέ έρρεεν α'ψ.α, ώστε λειτοθυιχτ,σας 6 Αλέςανίρο; 
ε~εσεν έ~'ι τήν άσπίοατου, κ α ί  ό Ινδός νοριίσας αυτόν άποΟανόντα, 
εδραριε νά τον γυμνώσω, άλν άναλαβών ό Αλέξανδρο; τον διεπε- 
-^ασε ιχέ τό έγχειρίδιόντου. Εν τούτοι; δέ ριέρος των άπαδών τοϋ 
Αλεξάνδρου ίοατώρΟωσε νά εΐσχωρτ,σ·/; εις τγιν ττόλιν, καί ιταρετά- 
χΟϊΐ τερί τό σώρια αΰτοΰ, ρ-έχρις οτου και τό λοιπόν στράτευρια 
ΰραΰσαν τάς πύλας, ώρ[χτ,σεν εντός και κατέσοαξεν ολους του; πο- 
λίτας ανεξαιρέτως.

Και κατ άρχά; αέν τό οτράτευρια ένορ,ισεν αύτόν άποΟανόντα, 
και παρεδίΟ'ί εις απελπισίαν και άρι·ηχανίαν. Αλλά ρετά τινας χ- 
ρέρας άναλαβών άπό ττ,ν πλΐγτ,ντου, έδείχΟνι εϊς τους στρατιώτας 
και έξκκολουΟτσε καταβαίνων τον ποτααόν και καΟυποτάττων τάς 
χώρας έκατέροιΟεν αΰτοΰ. Φθάς δέ ρ.ετά έπτάυ./,νον κατάβασιν διά 
τοΰ ποταροΰ εις ττν θάλασσαν, έξεπλάγη ίδών τά κολοσσαΐα κό-· 
ρ.ατα τοϋ Ινδικού ίίκεανοϋ, διότι ποτέ δεν είχεν ΐδεΐ 6έαρα ώς αυ
τό, ούδ έγνώριζεν άλλπν θάλασσαν πλάν τίίς ^αριέσοτις και άκυ- 
ρατίστου σχεδόν Μεσογείου. Εδώ δ’ έπαυσε τήν έκττρατείαντου, 
και ρίψας, ώ ; δΐϊ;γοΰνται, σιωπηλόν (ίλέρρα εις την ΰγράν έχτασιν 
εδάκρυσε διότι δεν τώ  έρενον άλλοι κόσροι νά κατακτηστ,. Λπε- 
φάσισε δ εντεύθεν ν’ άρχίσγι την έπιστρορ'όν του, και διορίσας τόν 
Νέαρχον τοΰ στόλουτου ναύαρχον, διατάξας δέ αυτόν νά παρα- 
πλεύση τόν ινδικόν αΐγιαλόν ρέχρι τοΰ Περσινού κόλπου, έοτράφη 
αυτός πρός την ΙΙαβυλώνα.

Και τό ρέν πρώτον ρέρος τής όδοιπορίας του τ,το πλήρες τα
λαιπωριών, διά την γυρνότητατών ρερών διά τών όποίοιν διώδευε, 
και διά τήν παντελή τών εφοδίων έλλειψιν. Λλλ’ ελΟών εις τήι» Γε- 
δρωσίαν, τήν πλουσιωτάτην επαρχίαν τιΰν ρερών εκείνου τοΰ κό- 
σρου, εϋ ε̂ν έν αφθονία ολα τά πρός ^  ζην αναγκαία, και άκόρη 
και ολα τ  άντικείρενα τής πολυτελείας, και έπέτρεψε τό στρά- 
τευράτου νά παραδοΟή εις τρυφήν και εις άκρασίαν. Αξιών δέ καϊ 
ό ίδιος νά ριρηθή τόν Διόνυσον, έσύρετο άπό οκτώ ίππου; έφ' άρά- 
ζης φερούσης ύψηλήν και περιφανή έδραν, όπου ήρέραν και νύκτα 
διέρενεν εΰωχούρενος, καί κατά τούτο τόν έριρ.οΰ·/το καί ο'ι λοι
ποί οπαδοί του ολίγον ρακράν αΰτοΰ ρένοντες έφ’ άρ.αξών κεκα- 
λυρρένιον ρέ πορφύρας καί άλουρι'ίδας καί ρέ κλάδους καί άνθη. 
Ενταύθα δέ άκούσας παράπονα τών ύπηκόων καί τών στρατιωτών 
κατά διαφόρων σατραπών, εις τού; όποίους άνέΟετο τών επαρχιών 
τήν διοίκησιν, καί ιδίως κατά τοΰ Κλεάνδρου ότι Ιερά έσύλησε καί 
τάφους ήνοιξε διά πλεονεξίαν, καί τούς λαούς κατεπίεσε, διέταξε 
καί αύτοΟ καί τών άλλων τόν θάνατον. Καί επειδή ουτος ήτον είς 
τών πρωταιτίων τής σφαγής τοΰ δυστυχοΟς Παρρενίωνος, ή αυ
στηρά αΰτη πράξις ηΰχαρίστησερεγάλως τό στράτευρα. Τήνα·ύτήν



ί έ  ποινήν επέβαλε χ«1 είς έξακοοίου; οτρατιώτα; «τυι -̂ΐΛετασχόντα; 
τών βιαιοπραγιών τοϋ ΚλεάνΧρου.

Κατά δέ την προς Βαβυλώνα όδοιπορίαντου έπεσκέφΟη εί; τήν 
πόλ'.ν Παοαργάδας τον τάφον τοΰ Κόρου, φέροντα την έριφατικην 
ταότην επιγραφήν β Ο άνΟροιπε, οστις και άν είσαι καί δθεν καί 
»άν έργησαι ί οτι δέ θέλει; έλθη τδ ήξευρω) , είυ.αι ό Κΰρο;, ό θε- 
»ι».ελιωτ·/ι; τη; Περσική; βασιλεία;. Μη φθονηστ.; την όλίγην γην 
ι>ητι; καλύπτει το σώρ.άιΑου.» Ακόυσα; δέ δτι Μακεδών τ ι; ΓΙολύ- 
υ.αγο; καλούριενο; έσόλησε τον τάφον τούτον, τον έτιρ,ώρησε ριέ 
θάνατον. Ενταύθα δ’ δ ίνδό; γυρ/.νοσοφιστή; Κάλανο; τελείωσα; τδ 
έβδΤ)ο.ηκοστδν τρίτον έτο; τη ; ήλικίαςτου /_ωρί; άσθενεία; η άλλη; 
τινδ; ένοχλ.έ;σεω;, άπεφάσισε ν άποΟάνι̂  έκούσιον θάνατον ώ; α
πόλαυσα; δσ-ην ή τύχη έδύνατο νά τ ο  παράζν; εύδαιριονίαν. Κατα
σκεύασα; έπο[ΐ,έν(ρ); πυράν, καί άποχαιρετησα; τού; φίλουςτου, 
κατεκλίθη είς τά  ξύλα και καλύψα; τδ πρόσωπόν του, εαεινεν ακί
νητο; |λέχρι; οτου έξέπνευσεν εΐ; τά ; φλόγα;.

Εκ Πασαργάδων δ’ ό Αλέξανδρο; έπορεύθη εϊ; Σοΰσα, οπού έ- 
νυρ.φεύθη την ϊτάτειραν, πρωτότοκον θυγατέρα του Δαρείου, την 
δέ δευτερότοκον αΰτη; αδελφήν εδοσεν εί; γάρον εί; τδν φίλον του 
Ηφαιστίωνα, καί όγδοήκοντα άλλα; Περσίδα; έκτω ν εύγενών εΐ; 
όγδοήκοντα των πρωτίστων άξιοιαατικών του.

Αλλ ενώ έτέλει γάρου; είς τήν Περσίαν, ολίγον Ιλειψε νά συν- 
ταραχΟή ή Ελλά; σπουδαίο);. Διότι Λρπαλο; δ διοικητή; τή ; Βα
βυλώνα;, ρέγαν θησαυρόν συνάθροισα;, φοβηθεί; δέ τήν αΰςη'ρότητα 
του Λλεςάνδρου, ρ.ετέβη εί; Αθήνα;, καί προσεπάθει νά πείσ-η ύπέο 
έαυτοΰ τούς ίσχύοντας τότε παρά τώ  δήριρ, καί έν άλλοι; τδν πε- 
ρίφηρον Φοικίωνα, περί τοΰ όποιου ώριλήσαρεν ανωτέρω. Αλλ’ ό 
ενάρετο; οΰτος πολίτη; έκωφευε προς δλα; τά ; προτάσεις τοΰ Αρ- 
παλου, και έδειχθη επίσης αδιάφθορο; προ; αΰτδν, οσον προηγου- 
ρένω; είχε δειχΟή πρδ; τδν Φίλιππον καί προς τδν Αλέξανδρον. 
Καί ότε ρέν δ Φίλιππος τδν Ιβίαζε νά δεχθή ρεγάλην χρυσίου πο
σότητα, άν όχι δι’ έαυτδν, τουλάχιστον διά τήν οίκογένειάντου,
«άν τά τέκνα ρου,» άπεκρίθη δ Φωκίων, « ρέ Λροιάξουσιν, δ αικεδς 
«άγρδς δστι; ρέχρι τοΰδε ρέ εθρεψε, θέλε: τά θρέψει δροίως·'άν 
υδέδένρέ δ^οιάξουσι, δένέπιΟυρώνάτοϊςάφήσο) θησαυρού;, διά νά 
■•έξάψω ρόνον τήν αισχροκέρδειαν καί κενοδοξίαντων.ι· Οτε δ’ δ 
Αλέξανδρο; τώ έπερψεν έχατδν τάλαντα, ήριότησε τού; φέροντας, 
"Διατι δ Βασιλευςτων εδιδεν εΐ; αύτδν τόσην ποσότητα, καί δεν 
έδιδε τίποτε εΐ; του; λοιπούς Αθηναίου;;»  —  «Διότι, » τδνάπεκρί- 
Οησαν, « θεωρεί σέ ώ ; τδν ρόνον ένάρετον καί δίκαιον άνδρα ττ,ς 
πόλεως.η— «Τότε λοιπδν, » έπανέλαβεν δ Φωκίων, αά; ρέ άφήστ, 
νά είραι καί νά νορ.ίζωραι καί εΐ; τδ έξη; τοιοΟτος. >> Βλέποιν δέ
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κ«ί τότε ό Λϊ:τκ>.ο; τά ; έλ^ίόαςτου ρ.αταιουρ.έν«ς παρ- τ̂ΐθ-ή του 
έ~ιχί’.ρ:ή;Αατ04 τοο, καΐ υ.ετά ταΟτα έδολοφοντ,Θϊ; εις Κρήττ;ν.

Αλλά [Λολις  ̂ κίνδυνος οΟτος διεσκεδάσθγι, καί άλλος ττλ'Λσιέττε- 
ρο; κ«έ κκτά το φαινό;Λενον ττραγυ.κτικώτερο; διν;γέρθνι· ^ιότι οΐ 
Μακεδόνες έιρίΐόνητχν ίδίντε; τον Βχσιλέα σοστ-ςοαντα φάλκγγ» 
«πδ νέους Πέρσας, κκί προτέχοντ» πολύ εις κύτούς. Δ'.ά τοΰτο δ- 
ταν διέτχξεν ολους τους Μακεδόνας, οτοι διά γΐρας ν; άσΘενείας δεν 
έδόνατο ν’ άνήέζωσιν εις τοϋ πολέριου τά ; ταλαιπο)ρίκς, νά έπι- 
ττρέψίεσιν εις τάν Ελλάδχ, οΐ στρατιώται έΟεώρ’ςταν τάν διαταγήν 
ταύτν,ν ώς υβριν καΐ άόικίαν, καί ώργίσΟ-ςταν δτι άφ’ ον τους υ.ε- 
τεχειρίοθ'ο είς ολους τους κινδύνους, τους αποβάλλει ίδ-ς ριετ’ αί- 
τχύνίς, καί τους ρίπτει κολοβούς είς τάς πατρίδας καί είς τούς οί
κους των. Εζτιτουν δε ριέ «ρωνάς καί γογγυσ[Αούς νά τούς άποπέι/.ψ'ίΐ 
ολους καί νά κατακτν,τ'ρ τον κόσιΑΟν ο.έ τούς Πέροας, άν νί ε̂λεν. 
Αλλά καί είς τάν σπουδαίαν ταύτςν περίστασιν δεν έγκατελιπε τον 
Αλέξανδρον ή τυν/,Ο·/·,; δραττν;ριόττ;ς τοϋ χαρακτίρόςτου, (ύρίΛ̂ ,σας 
δε άπο τοΰ βιίυ.ατος δπου έκά$·/ιτο, έρρίφΟη |Αεταςύ των ταραχο
ποιών, τυνέλαβε τούς αιτίους τ ίς  ταραχάς [εε τάς χείράς του, καί 
τούς παρέδοσεν είς τούς ύπηρέτας προς τι;Αωρίαν. Οί ύέ λοιποί έκ- 
πλαγέντε; διά το άτρο[/.όν του, έσκοπίΛταν, καί ρεέ ό<ρθαλ[Χθύς προς 
τά,ν γίίν έ7 ρκυ·ρ·ένους έ'ραίνοντο ^Υΐτοϋντες συγχώρτιοιν. ν Πτ,γαίνε* 
» τε δέ, τοΐς είπε" θέλετε νά σάς άπολύσιο, πνιγαίνεται καί κτ,ρύ- 
» ςατΐ είς τον κύσαον, δτι τον Βασιλέα σας, άφ' ού κετέκτϊ;σεν δ- 
» λην τί]ν Ασίαν αέ σάς, τον παρεδόσατε είς τάν διάκρισιν τών 
Β νικ'ςΟέντων βαρβάρων. ΤουντίϋΟεν σωματοφυλακές |Αθυ θά είναι 
'> Πέισαι. » ίΐ άπειλά δ’ αύτ·/ι έζεπλιςρώθ·/] τώ  ίντι, καί τοσαύτ^ν 
Ολίψιν έπροξένγ;σεν είς τονς στρατιώτας, ώστε δεν έπαυσαν έπι/.α- 
λου|Αενοι ρ.έ δάκρυα καί κλαυθμούς τάν συγγνώμήν του, ριέχρις δτου 
κατεπείσθνι νά τοΐς άποδώστ πάλιν τάν παλαιάν θέσιν των.

Εςασφαλισθείς δε ίδ·»; κατά στάσεων, καί έλθών είς Εκβοίτανα, 
παρεδόθϊΐ πάλιν είς ευωχίας καί είς τρυφάς, δαπανών είς οινοποσίαν 
•/ΐρ.έρας ολας καί νύκτας. Τάν αϋτάν δ’ ακολουθών δίαιτινριετ αύτοϋ 
καί ό φίλος του Ηφαιστίων, άπέθανεν ΰπδ πότου υπερβολήν, ό δέ 
θάνατός του προσέβαλε τόσον βαθέως τάυ ψυχίιν τοϋ Αλεξάνδρου, 
ώτε παρεδόΟιι είς άτοπον λύπ·/!ν, καί διατάξαςολαι αί πέρις πόλεις 
νά κρϊ,ιυ.νίσο)σι τάςέπάλ^ις των είς σχμεΐον πένθουί, έφερε τον πό- 
λε;Αον είς παρακειμένους λαούς διά νά διασκεδάστι τί;ν Ολίψιν του, 
καί έσταύρωσε καί τον άθλιον ιατρόν δστις έσκέπτετο τον Ηφαι
στίωνα. Ελθών δ’ είς Βαβυλώνα ετέλεσε τάν κτ,δείαν του μέ άνί- 
κουστον ρ.εγαλοπρέπειαν καί πομ.πά,ν.

όταν δ’ έπλ·/ισίαζεν είς τάν πόλιν ταύτιςν, παρετνιρ-ήθγισαν πολ
λοί κακοί οί&)νοί, καί οΐ Χαλδαΐοί, οϊτινες έθεωροΰντο ώ ; ίυ.πειροι
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άυτρονόαοι, καΙ εΙ/_ον ·:τ;ν Λ'ίο>σιν ο η  ττροβλέζουσι το αέ).λον, ή- 
Οέλγσαν νχ τον τε-ίωσ-. νά ρ.ΐν είσέλθγ εί; αότην. Αλλ’ οί Κλλτ,νες 
φΓλόσοίροι άποδείχννοντεςτο πχ(5αρ:ώδε;τΛν τοιούτωνπρο05·ήτε(αν, 
τον παρεχίν-ττχν νχ τροχωρτ,ίτγ; δπο·̂  ή δόξα τον τον έκάλει, λέγον- 
τε^ δτι ή Βαβνλόιν ήτο ρ:έρο; χχτάλλ-ηλον ττρό; έτίδειξιν τον (/,ε- 
γαλείον τ ι ;  δννάυ.εό}; τον, διότι έχει τον ττεριέριενον πρέσβει; έξ 
Κνρωττνι;, Ατια; χαι Αφρικτ,; δλο>ν των εθνών οτκ είχε χαθντοτά- 
;ει. ΟΟεν τειοΟεί; εΐ; αντού;, είτήλΟεν εϊ; ττιν ττόλιν αέ ττοαπ- ν̂ και 
παράταξιν ριεγαλοττρε'τε'ττάτν,ν, καί δεχ_6εΙ; τον; ττοέσβεις έξέταεεν 
2λων τ « ; ύιτοΟέίει;,'καί τους άτεπεριψεν ενχαριοτην.ένον;.

ίκοπον δ έχοιν νά κατασττ,ο'Λ τάνΒαβυλώνα καθέδραντοϋ κρά- 
του; τον, ·Λρχισε νά σχεδιάξγ καλλωπισμού; καί βελτκόσεις τ·?,ς 
πολεως ταύτνις. Αλλ έν [/.έσω ολοιν των άπολ.ανσεων, καί εί; τον 
κολοεώνα τ?,; δόξ'/;; του άναβα;, δέν ν,τον ό'ινκο; έσοιτερικώς εύτυ- 
■/τ,;, διότι ή νέα τοϋ Ηοαιστίο)νο; στέρ·/;σι;, ·ό |ν.νϊ,|Λ·Λ τοϋ φόνον τον 
Κλείτον καί τν,; σφαγν,; τοΰ ΙΙαρχ.ενίωνο; καί τον υίον του Φι/ώτα, 
ολαι αί ίίλιβεραι αΰται είκόνε; έδλιβον τάν ψνχτ,ν τον καί έλύζουν 
τον νουν τον, καί κατά δυστυχίαν διά νά διαφΰγ·/; ττ,ν έλεγχουσαν 
συνείόΐσιν του, έόόΟτ; εϊ; ακράτειαν καί οινοποσίαν. Διανυκτερεύσα;
δε ποτέ εί; ευωχίαν, παρεκλ·ή^η νά ιχεταβ·  ̂ έκεΐθεν εις αλλτν, καί 
άσυνέτως δεχθείς τ^ν πρόσκλ.νισιν, τοσοΰτον έπιεν οίνον, ώς·» επε- 
σεν ή̂ χιΟαν-ής κατά γτ;;, καί άκίνςτος [/.ετεκοριίσθ·/) εις ττ,ν οικίαν 
τον, οπον έπνρεσσε σφοόρώς, χωρίς οί ιατροί νά δυνανται νά τον 
βοηδτσωσιν. Εϊς τάς διαλείψεις ό[λθ)ς τοϋ ττ^ρετοΰ διέταττε τά π ε
ρί τοϋ στόλου του καί της διοικτ,σεως των στρατευ|Λάτων το ν  άλ
λα ττν εκττν τ ’/έοαν τ  φωντ, του έξέλιπε, καί οί ΚΙακεδόνες έλθόν- 
τεςείς τάς Ουράς του έζτττοαν νά τον ϊδώσι,καί ώς τοΐς τνοίχθτταν 
εΙστλΟον δλοι ό εί; υ.ετά τον άλλον νά άσπασθώσι δι’ έσχάττ,ν 
φοράν τον άποΟνησκοντα Βασιλέα των. 0  δ’ Αλέξανδρος δούς τύ 
δακτύλιόν του εις τον IIερδ^κκαν, διέταξε νά ταφή το σώριά του 
εις το * ναόν τοϋ Αιος τοϋ Αα|/,ωνος. ΕρωττΟείς δΐ εις ποιον άφινε 
ττν βασιλείαν, .( εις τον κράτιστον, » άπεκρίΟτ. Εις δέ τον Περδίκ- 
καν έρω ττσ^ τα , πότε θέλε; νά τφ άποδοΟώσι τιααι Οζοϋ; ε Οταν 
ιΙσΟε ευτυχείς, « άπεκρίθτ. Ταϋτα δέ εΐπών έξέπνευσεν, ών τριά
κοντα δύω ετών και οκτώ ;ατνών τ/,ν ήλικίαν, βασιλεύοας δέ δώ
δεκα έτη καί ριτνας επτά, καί δοξασΟεί; ώς οΰδείς των ποο αΰτοϋ 
ί  μετ αυτόν βασιλέων (*').

Ησαν δέ, ώς έξ όλων των πράξεών του εξάγεται, άρεταί μέν τοϋ 
μεγάλου τούτου άνδρός τ  τόλμτ, πολεμική αρετή, ψυχής μεγαλεί
ου, μετριοπάθεια απαραδειγμάτιστος εί; νέο'ν, είς Βασιλέα καί εις

;·; ό λ . ΐ ϋ ,  4, π . X. 323, τ ί  21 λπμλ;^ .̂
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κ*τακτνιτ·/;ν. Αλλ’ εις τ«ύτα; άντίτοιχα "οΰ χαρακτϊίρός το .» έ)ιατ- 
τώαατα τιτχν ή κενοδοςίκ, -ή άγονα καν άκόρεττο; φνλοΧοζία, εν; 
τννα; περνστάτεν; ·ή τκ>·/;ρίτ/);, καν τέλο; ή άκρασία, ητις τον έΟα- 
νάτ&>τε. Μετεβαλε ύε δνά το>ν κατακτττεών τον ττν |̂ .ορφτν τοΰ 
·ταλανοΰκόσ[ζον, καΐάνήτοχητου, |Ζ-όνοναύτονώ;ουτκ^7;αιοόρ·['Τ7.α, 
<̂ ν̂ετάφγ1 καΐ ιζετ κύτον, άλλ οΰγ ήττον άτο τ ί ;  βασιλείας του άο- 
χεται νέα έ-τοχν; τ ί ;  ιστορία; τοΰ κόσαου, καί αΐ ρ,ετ’ αΰτον συ- 
ς·άσαι βασιλεΐαι είναι ολαι του θρόνου εκείνου συντρίρματα. Λφτ;- 
σε δ’ ό Αλέςανδρος ένα υνδν έκ τη ; Βρασίνης, θυγατρίι; τοΰ Αρτα- 
βάζου κα'ι χνίρα; τοΰ Μέανωνος, χληΟέντα ίΐρακλέα. Λ δε ί>ωξάνη 
καί Στάτειρα λέγονται ριείνασαι έγγυοι.

Κ Ε Ψ Λ .νΛ ΙΟ ίν  ΙΖ '.

Τ ά  σι·μ6ά^τα Έ.ί.1ά<)( η.τύ τ̂ ί̂  χαταστροψης τώχ  

θ>]6ώγ τον θανάτου τοϋ ^χτι.τάτροι·.

Αλλ ένω δ Αλέζανδρο; εν; Ασίαν ρ,έτους άρνστους τών Ελλήνων 
καν Μακεδόνων ε^ερε τδ Ελληνικόν δνοαα (ζέχρ; τών κεράτι>)ν τί); 
οϊκουρ.ένη;, εν; την Ελλάδα αί ττόλειςησαν οιαφόρω; διατεθειρ.έναι. 
Διότι όταν τδ γενικδν συνεδρίαν τών πόλεων της Ελλάδος έχειρο- 
τόνησε τδν Λλέζανδρον άρχιστράτ-ηγόν των κατά τών ΙΙερσών, οί 
Λακεδαιμόνιοι μόνοι ειχον άρνηθή νά τον άναγνωρίσωσιν ώς τοιοΰ- 
τον, φρονίμω; και όρθώς προϊδόντε; ότι άν καΟυπέταττε την Ασί
αν, ηθελεν ευκόλως καταστρέψει καί τά έσχατα λείψανα της Ελλη
νική; ελευθερίας. Λιά τοΰτο αντιπολιτευόμενοι πρδς αυτόν, συνέδε
σαν συμμα^ίαν με τδν Βασιλ.έα τών ΙΙερσών, καί δ Βασιλεύς των 
Αγις, ό ανδρείο; καί δραστήριος υϊδς τοϋ Αρτιδάμου, καί εγγονο; 
τοΰ περίφημου Αγησιλάου, κατό>ρΟωσε νά «ηύρτι πολλάς Ελληνικά; 
πόλεις6ΐ; τηνσυμμαχίαν κατά τών Μακεδόνων,καί νά^ρκτολογήση 
είκοσι μέν χιλιάδα; πε^ών, δύο» δέ χιλιάδα; ιππέων, μεθ’ ών προσέ
βαλε την Μεγαλόπολιν, τήν ίζόνηνπόλιν της Πελοπόννησου, ητις έ- 
νέμεινεν εις την πρδς τδν ’Λλέςανδρον πίστιν, ΑΙαΟών δέ τά κινή
ματα ταΰτα δ Αντίπατρος, 6 τοποτηρητΐ; τοΰ Λλεςάνδ(^υ εΐ; Μα
κεδονίαν, έσπευσε κατά τοΰ Λγιδο; μέ διπλά; εκείνου δυνάμεις. 
Συγκροτηθείσης δέυ.άχη; έπεσαν .Μακεδόνες μέν τρισχίλιοι καί πεν
τακόσιοι, Ελλληνες δέ πεντακισχίλιοι καί τριακόσιοι καί έν αυτοί; 
καί δ Αγις, εί; τών ένδοξοτάτων άνδρών τη ; άρχαιότητος, έφ οϋ 
έστηρίζοντο αί εσχαται ελπίδες τής Λακεδαίμονος. Απέθανε δέ ά- 
ζίω; τής λοιπής αρετής του, διότι κεκαλυμρ.ένος ών άπδ τραύματα, 
καί φερόμενος άπδ τους στρατιώτας του, ώς είδεν ότι έκινδύνευον 
νά περικυκλωΟοίσι, τούς μέν άλλους διέταξε νά τδν άφήσωσι κατά 
γής καί νά φύγωσι προφυλάττοντες εαυτούς διά τάς μελλούσας τής
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πατρίδος άνάγκα;, αύτος δέ σύρων τό ζίφο; του, χαΐ έγερβείί εί; 
τά γόνχτα, έττολέριησεν άχό|/.η άνδρείω;, καί φονευ-τα; ττολλο’̂ ,  ε- 
~εσε τέλο; δίαζερατΟείς άζδ άκδνηον.

Μετά δέ τον θάνατον τούτου έζί ζολύ ή Σζάρτη εαεινεν αφανές, 
καί άριέοω; τον Λγιν διεδέ^θ’Λ δ υίό; του Εύδαμίδα;, δστι; έ/ων 
χαρακτ/ϊρκ αντίθετον τοΰ πατρδς του, καί αίρούριενο; τάς εί ·̂/ινικάί 
τέχνας, ενώ τδ έ ν̂ος δλον άγανάκτεί διά τον θάνατον τοΰ Αγιδο;, 
καί έ—εθύ|Λει ν άνανεώσ-  ̂ τον πόλερεον κατά τών Μακεδόνων, αύτο; 
;/όνος ζεριέστελλε τ·/;ν όργτιν των. Καί έρωτγ;θείς ύζό τίνος τών 
συ|ΐζολιτών του διατί [Αονος συνεβούλευε τί)ν είρ·Λ,ν/;ν δταν οί ΰζτ,- 
κοοί του δλοι ηοαν ύζέρ π^λεριου; « διότι » άπεκρίθϊΐ, « θέλω νά 
τους ζείσο) οτι ν̂;τοΰν δ,τι τοΐς είναι επιβλαβές. « Ιΐρδς άλλον δέ 
δ:·Λγού|Λενον τά κατορθόου.ατα τών προπατόρων των κατά τών Περ- 
οών, καί συριπεραίνοντα· έζ «ΰτοον.δτι έπρεπε ν άνανειδσωσι- τ<»ν· 
πόλεριον κατά τών Μακεδόνων, « φρονείς λοιπόν, » εΤπε, « τό ι- 
■ διον νά πολε;κη τις χίλια πρόβατα η πεντν.κοντα λύκους;» Ελθιϊον 

δέποιε κατά τύχ·ον εις τό οχολείον τοΰ φιλοσόφου Ξενοκράτους, καί 
ΐδών αυτόν ύπέρ'ρτρ& ν̂, ήρώτνισε τους περιεστώτας, όποιον ητο τού 
γεροντος το Ιπάγγελρ.α' καί άκούσας δτι τ,το σοφός ζγ,τών ΤΓ,ν 
άρετέν, « φεΰ! «είπε, « τγν ζγτεΐ εις τνιν ηλικίαν ταύτηνί καί πότε 
Οάτήνέφαρριόσ-ρ;» Οτε δέ, ώςΟέλοριενείπεΐ κατωτέρω, δ Αλέξανδρος 
διέταξε νά προκτ,ρυχΟη εις τά 6λύυ.πια δλων τών εξόριστων Ελ* 
ληνών, πλην τών Θηβαίων, ή κάθοδος, α δεινόν είναι τούτο διά 
σάς, ω Θηβαίοι, 2 είπεν 6 Εΰδααίδας, α άλλα καί έντιριον, διότι 
είναι προφανές οτι άπό δλους τους Ελληνας σας ριόνους φοβείται δ 
Αλέξανδρος. »

Ενώ δ εις την Σπάρτην άπέθνησκεν 6 πρόυ.αχο; της έλευΟερίας 
Αγις, ό άλλος δρ ιρ ς τών Μακεδόνων εχθρός, ό ΔηρσΟένης, ητο 
φυγάς άπό τάς Αθήνας έπί κατηγορία δτι ό Λρπαλος, δστις δεν 
είχε κατορθώσει να διαφΟείρνι τον Φωκίωνα, επέτυχε ρ.άλλον παρ 
αύτώ δους εις αυτόν χρυσούν ποτήριον καί είκοσι τάλαντα. Είναι 
δέ αληθές δτι προσκληθείς νά ό(ΑΐΛτ,ση περί τού άν έπρεπε νά δεχθΐ 
ό δη;κος τόν Λρπαλον τούτον δστις ηιο δραπέττ,ς άπό τον Αλέξαν
δρον, έφάνη εις τ·ί;ν εκκλησίαν μέ έρια καί μέ ταινίας περί τόν τρά
χηλον προφασιζόμενος δτι είχε συνάγχην, καί δέν έδύνατο νά όμι- 
ληστ]. Αλλα πολλοί τον κατηγόρουν δτι έπροσποιε'ίτο, καί χλευά- 
ζοντες τον έλεγον οτι πάσχει δχι συνάγχην άλλ’ άρ^'νράγ^'η}". Αι- 
κασΟείς δ επί δωροδοκίφ εις τόν Λρειον Πάγον, κατεδικάσθη εις 
πρόστιμον πεντηκοντα ταλάντων, καί αή δυνηθείς νάπληρϋ>σϊΐ τοι- 
αύτην ποσότητα, έφυλακίσθη, καί μβτ* ολίγον έφυγεν έκ της φυλα
κής του.

Απαλλαχθείς δ’ ούτως δ Αντίπατρος άπό τόν μόνον άνδρα, δςας



ττρο̂
έκιί-

έτόλι/.α ιΐς  τήν ΕλλάΧ* ν’ άψτ,οα τοϋ βασιλέως του τ·/; 
θέλ'/ισε να 6οκΐ|Λάσ·̂  κατά ττόσον τά Τ’̂ εύυ.ατα τοϋ λαοί 
τταρετκευατρι,ένα εί; το να ύττοκυψωτιν ύπο τον ζυγόν τ  
ρυξε κατά διαταγήν του Αλεξάνδρου εί; τους όλυυ.ηχκου; άνώνα; 
τϊ;ν κάθοδον εις τας ]νλλτινικας ττολεις όλων των ψυγάδων ττλάν 
τών ιερόσυλων και των φονεων. Αλλά τό διάταγ|Αα τούτο δυστιρέ- 
σττσε τους πλείστου; τών έλλάνων βλέποντας καταπατου|κένην 
οΰτω τϊϊν ελευθερίαν των, και οΐ Αθϊ,ναίοι άργνίγΟι γενόαενοι κοι
νού κατά τώνλίακεδόνων κινάαατος, έν οσω μ,έν έζ·/ι 6 Αλέξανδρος, 
προσεπο'.οΰντο και ήσύχαζον. Αρια 5’ ήγγέλθνι αύτοϋ ό θάνατος ώο- 
ρ.Υΐσαν εις τολιαγιράν και ανδρείαν άντίστασιν ύπό τάς οδηγίας Λε- 
ωσθένους τοΰ Αθηναίου, στρατηγού ανδρείου καί (Τυνετοΰ, καί συνε- 
ριάχησαν αέ πολλά; τής Ελλάδος πόλεις ποθοΰβας 6υ.οί(<>ς την ά- 
νεςαρτηοίαν των.

Ουτίο δέ δ'.ακειυ.ένων τών πραγρ-άτων εις την Ελλάδα, έφΟασεν 
ή ειδησις τοΰ Οανατου τοΰ Λλεςάνδρου, και ένεθάρρυνε τάς δπλι- 
σΟεισας πόλεις κατά τών λίακεδόνων, άναπτερώσασα τάς Ιλπίδας 
των. Παρώξυνε δέ αϋτάς εις άαυναν καί την ριετά των ’ΑΟηνών 
συμυ.αχίαν καί 6 Δημοσθένης, οστ’.ς καί τοι φυγάς όίν περιεφέρετο 
εις την Ελλάδα διδάσκων ΰπέρ τοΰ κοινοΰ συμφέροντοί, όίστε καί 
έλθόντων πρέσβεοιν τών λίχκεδόνων εϊς ’Αρκαδίαν, καίεϊπόντος τοΰ 
συνοδευοντος αύτοΰς Αθηναίου Πυθέα, ότι «καθώς τοΰ όνου τό γάλα 
ΐ’ αηνόει παρουσίαν νόσου εις τήν οικίαν εις την όποιαν εισφέρεται, 
'Όυτως άμ.α έλθτ) Αθηναίων πρεσβεία εις πόλιν τινά, νοσεί ή πό- 
»λις εκείνη,»— « Αληθώς λέγεις,» άπεκρίΟη ό ΑηαοσΟένης, «διότι 
»καί τής όνου τό γάλα προς θεραπείαν δίδεται, καί οϊ "Αθηναίοι 
»πρός σωτηρίαν έρχονται τών νοσούντων.» Ταϋτα δέ μαθοιν 6 δή
μος τ(ΰν Αθηναίων, έψήφισε τοΰ Δημοσθένους την έπιστροφήν.

ό  δέ Αντίπατρος νικηθείς κατά κράτος ύπό τών Αθηναίων, κατ· 
εφυγεν εις Λαμίαν, κατά την Θεσσαλίαν, καί έκλείσθη είς τό οχυ
ρόν αυτής φρούριον, τό όπο·ϊον όμως ό ανδρείος Λεοισθένης έπλτ,- 
σίαζενά κυ^ιεΰση,ότε κατάτόχην τρωθείς μέλίθον εί; τήνκεφαλήν, 
άπέθανεν. Αλλά προς τον πόλεμον τοΰτον, καί τοι εΰτυχίίς πεο- 
χωροΰντα διά τοΰ Λεωσθένους τήν αρετήν, αντέλεγε πάντοτε 6 
'Εωκίιον, φοβούμενος τό άνισον τών δυνάμεων τής έξησθεντ,υ.ένης 
Ελλάδος, κατά τοΰ πλήθους τών είς νίκας γεγηρακότων Μακεδό- 
νων. Ερωτήσαντος δέ τίνος αυτόν, « Πότε όέ φρονείς, οτι είναι και
ρός νά πολεμήσωμεν;»—  «Οταν, » άπεκρίθη «τους μέν νέου; ϊδώ 
θέλοντας νά φυλάττωσι την τάξιντων, τους ^  πλουσίους νά συνεισ- 
φέρωσι, καί τους ρήτορας νά παύσωσι κλέπτοντες τά δημόσια·»

ΛΙετ οΰ πολύ δέ έλθόντων έξ  Ασίας διαφόρων στρατηγών πρός 
βοήθειαν τοΰ Αντιπάτρου, άντιπαρετάχθη «ύτός πάλιν κ α τά  τών

1 90 ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΛΛ. Ι2ΤΟΡ.
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Ελλ^ων εί; τ·/;ν ττόλίν Κρατώνα τίί; Θείτσαλία;, χ.χ\ ΐΑίκράν |Αέν 
βνίχ'Λτε νίχην, άλλ οί Ελλ'Λνε; (α·/; πεΛαρχοΰντες ~ρο; το· ;̂ <ϊτ3α- 
ττ;γού;των, άγνώστο'ας οντ»; κκ·. νέου;, διεο—άρν,σαν άΑί,έσω;, καΐ 
έττρόόοσαν τ·<ιν έλιυθερίαντων. Πζρωργισι/.ένο; δ’ ών κατά των Λ- 
Ο'Αναίων περίοσότερον τταρά καθ’ δλοιν των άλλων ΐίλλτ,νων, διότ; 
ουτοι ίταν κ’̂ ίω ; τ?,; έταναττάσεω; οΐ ττρωτουργοί, δεν άΟέλ/τεν 
6 Αντίπατρο; να συγκατάνευση εΐ; είρτ,ν/;ν [υ.ετ’ αυτών εί’ΑΥΐ έπΙτη 
ιτυνήτ,κη νά τώ  παραόώσωσι. τον Ληρ.οσΟένην, καΐ νά δε̂ ^Οώσ: Μα- 
κεδον.κϊΐν φρουράν εΐ; τον λιιαένα τ ι ;  Μουνυχία;.

Γνωρίζων δ ό Δηαοσθένη; οτι ούδε[Αίαν εΤχεν ελπίδα νά σωΟη 
παραδιδό|ν.ενο; εΐ; τδν Αντίπατρον, άπέδρα εί; Καλαυρίαν (*), |αι-  
κράν νοσον πλησίον τ ί ;  Α ττίκίς, καί κατέφυγεν εί;τον ναδν τοϋ 
ΙΙοσείόώνο; ώ ; εΐ; άσυλο·/. ΙΙρδ; αύτδν δ’ έπε[ν.ψεν ό Αντίπατρο; 
τον τρα- '̂ωδδν ΰπο/.ρ'.ττ,ν Λρχίαν διά νά τον πείσ'ρ καί έπιστρέψη 
όπίσω. Αλλ ό Λ-ΛΐΑοσ6έν/; ακόυσα; αύτον ύποσ^όαενον οτ  ̂ ό Αντί
πατρο; δεν -ο9ελε τον βλάψει ποσώ;, άλλ’ ·!·0ελε προσφερθη προ; 
αύτδν ιριλανΟρώπο);, «Ιί Αρχία! τον είπεν, ο'υτεΰποκρινό;Αενό;ποτε 
|Α έπεισα;, ο·ντε '/ίό·/! ό;Αΐλών θέλει; ρ.έ πείσει.». Επειδ·/; δε ό Αρχία; 
έπέ|ν.ενεν απειλών, ό Δ-/·,υ.οσ0έννι;εΐσ?,λ6εν εί; τδ ενδότερον τοϋ ναοϋ 
δια νά γράψη προ; τοϋ; οικείου; του. Καί καθ'όσα; ελαβε φαρ;Αα- 
κευρ.ένον κάλα[Αθν εί; τδ στόιν.ατου, και τον έδάγκασεν ώ ; έσυνεί- 
Θιζεν όταν έσκέπτετο καί εγραιρεν. ΑίσΟανόΐΑενο; δε '/ίδτι τδ φάρ- 
(Α.ακον ενεργούν, έστράφη προ; τον τραγωδόν λέγων' «Ηδη, άν θέ- 
'«λη:, ύποκρίθητι τδν τη; τραγωδία; Κρέοντα, καί ρίψε έξω τδ 
ι>σώ|Αά!Αθυ άταφον.» Εζητηοε δέ νά τδν φέρωσιν εϊ; τοϋ ναοΰ την 
Ουράν, διά νά ρ.ή |Αθλύνη τδν ναδν διά τοϋ θανάτου του, άλλ’ έξέ- 
πνευσε διερχόριενο; έυ.πρδ; τοϋ βω|Αθϋ.

ΛποΟανόντο; δέτοϋ |Αεγάλου το'ύτου άνδρδ;, ήΜακεδον-κή εξου
σία έστερειδΟη εί; την Ελλάδα, καί ό Αντίπατρο; •/;[Αέρω; προ; τοϋ; 
λαοϋ; προσφερόιΑενο; απέκτησε τήν εϋνοιαν^αύτών, άπεκαλεΐτο άπδ 
τοϋ; κόλακα; πατήρ καί υπερασπιστή; τη ; βλλάδο;. Αλλ" οί Αι- 
τοιλοΐ [Αονοι έριεινον αδούλωτοι, καί γ.γ, έκπλαγέντε; άπδ τά; πα- 
ρασκευάςκαί τήνδύναυ.ιν τών .Μεκεδόνων, ώπλίσΟησαν κατ’αύτών* 
καί κατ’ άρχά; {χέν ένίκησαν διαφόρου; νίκα; έπιδραυ-όντε; εΐ; τήν 
Θεσσαλίαν, καί ίδίω; επί τη ; άπουσία; τοϋ Αντιπάτρου, άπελΟόν- 
το ; εΐ; Ασίαν διά νά καταπνίξη αποστασίαν διοργανισθεΐσαν εκεί 
ϋπδ τοϋ Περδ ίκκου, άλλά (Αέγρι τέλους ένικήθησαν καί ήναγκάσθη- 
σαν νά ύποταχθώσιν εί; τοϋ; Μακεδόνα;.

Καί οί Αθηναίοι δ’ αυτοί δυσανεσχέτουν βλέποντε; Μαχεδονικ-ήν 
φρουράν εϊ; τήν Μουνυχίαν, καί παρεκάλεσαν τδν Φωκίωνα νά ϋ,ε-

(■) Τον Ιίορον.
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ιϊίτε’ί-ΓΛ προς τον Αντίπατρον διά νά τοο; άπαλλάςν, απο αόττ,ν. 
Αλ>’ δ Φωκί(·)ν ε 'τε  διότι δεν -/ί̂ πιζε νά ιόν πείτη, είτε διότι εβλε- 
πε τοος λθτ:ναίονς σωφρονοΰντας τότε καΐ ευτακτοΰντα; διά τον 
φόβον τής φρονρας, άπεποιήθιι την πρεσβείαν ταόττν, χαΐ οί Αθη
ναίοι άνέΟεντο αύτην εις τόν Δ·/·,|αάδην, τον οποίον άνεφέραιαεν α
νωτέρω ώς τοϋ ΔηίΛοσθένοος εχθρόν, ϊοσαύτη δέ ήτον ή άπλη^ί* 
τοΰ κενοδόξου τούτου ρήτορος, όστις δριως δεν ητον άλλων τινών 
προτερη;Λάτων έστερη;Αενος, «όστε ό Αντίπατρος Ιλεγεν δτι εχων 
δυω φίλου; εϊς Αθήνας, τον Φωκίωνα καί τον Δηριάδην, τον .̂έν ποτέ 
δέν έπεισε νά λάβη τ ι, τον δέ δίδων ποτέ δέν έκόρεσεν. Αλλ δτε 
παρέστη ό Δηρεάδης |ν.ετά τοϊ» υίοϋτου εις τον Αντίπατρον, ουτος 
ν :μ  συλλάβει επιστολήν αΰτοΰ προς τόν έχθρόντου Αντίγονον _είς 
την Ασίαν, προσκαλοϋσαν αυτόν «νά έλθνι και ν’ άναλάβη τά Ελ
ληνικά καί Μακεδονικά πράγριατα, κρεφ.άφ.ενα εις παλαιόν και 
σαπρόν ^^μονα, η αΐνιττοριένην δέ τον Αντίπατρον. Διά τοΰτο συλ
λαβών ό Αντίπατρο; κατέσφαξε τον υίόντου έριπρός των όφθαλ- 
[Αων τοϋ πατρός, καΐ ά;αα οότος έξέπνευσεν, έθανάτ&)σε και τόν 
πατέρα κατόπιν.

Δεν έπέζησε δέ πολύ καί 6 Αντίπατρο; εις την πράςιν ταυτην, 
άλλ’ άπέθανεν άπό γήρας και άπό ασθένειαν, άναδείςα; στρατηγόν 
ρ/.έν αΰτοκράτορα τόν Πολυσπέρχοντα, τόν αρχαιότερου και (κάλλον 
τιρ/.ώ|-ΐ.ενον εϊς την Μακεδονίαν έκ των στρατηγών τοϋ Αλεξάνδρου, 
δούς δέ εις τόν ϊδιόντου υΙόν Κάσσανδρον, άν καί νέον άκό|Αη, το 

ί ρί.ετά την αρχιστρατηγίαν τοϋ χιλίαρχου άξίωρια.

Κ.Ε<Σ>ΑΛ.Λ10̂  ΙΗ'.
Ύ ά συμ βάντα ι ίς  ^ Ισίαν άπ ό  τον θανάτου τοϋ Μ .Ιί- 

β.ίΐ,νάροΌ μ ιχ ρ ττ ο ϋ  θανάτου  τοΰ ^ίντιγόνον,

Αλλ’ ενώ ή Ελλά; έλπίσασα επ’ ολίγον ν’ άναλάβη την έλευθε- 
ρίαντη; κατεπολευ-είτο άπό τόν Αντίπατρον, αί απέραντοι κατά 
την Ασίαν κατακτήσει; τοΰ "Αλεξάνδρου διεσπάσΟησαν και αΰταί 
εϊς ριικρότερα κράτη κληρωθέντα εί; τοό; στρατηγούς του. Καί κατ’ 
άρχάς ριέν ή άπόκρισις τοϋ "Αλεξάνδρου εϊς την στιγ[/.ήν τοϋ θανά
του του, ότι άφίνει τήν βασιλείαν « εϊ; τόν κράτιστον, » έκινδύνευ· 
σε ν’ άνάψ  ̂ αίικατώδη πόλεαον ρ/.εταξυ αυτών, διότι έκαστος ένό- 
μιζεν εαυτόν χράτιστον' άλλά τής φιλοδοξίας ένός Ικάστου άντι- 
κρουοριένης άπό την φιλοδοξίαν όλων των άλλων, συγκατενευσαν 
όλοι νά παραχωρήσωσι τόν θρόνον εϊς τόν μόνον αδελφόν τοϋ "Αλε
ξάνδρου, καλούμενου ’Αρ^ιδαϊον, ?1 Φίλιππον ’Αρριδαΐον, άνθρωπον 
μικρού, καί μάλιστα, κατά τά Ιστορούμενα, βεβλαμμένου νοός, και 
διά τοΰτο ήναγκασμένον νά κυβερνά δι αυτών.
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ίΙ:ρ! ύ ε Ι ΐρ α κ ,λ ε ο υ ς ,  -οΰ υ'οΟ του ’.Λλεξάνδρου, χ.χ\ της Β *ο- 
τίνης, ούίέ ν^γος έγένετο, δ;ότι ή υ.ητηρ του Χέν τ,τον έκ βασιλι
κής γενεάς. \λλά αίρος της έςουσίας έτεφυλάχβη καΐ εις το Τ7«ι- 
θίον ^ 0  όποιον έχνοφόρει τότε ή Ρωξάνη, αν ί6ελε γεννηθη υιός, 
ΐίπειόή τω οντι υίός έγεννηθη, χ.αΐ ή |ζητ/ιρτου τον ώνόιχασεν 
Α/,εςανόρον, το κράτος ειχεν ούτως εΐπείν δύω βασιλείς, καί η6ε- 

λεν εχει και ^ρίτον, διότι ή ϊτάτειοα, ή άλλη γυνή του ’Αλεξάν- 
όρου, ητον έγκυος και αύτή τότε. Λλλ’ ή Ρωξάνη, γυνή σκληρά 
και φιλόδοξος, προέλαβε τοϋτο φονεύσασα την ίτάτειραν, ώς ριετά 
ταΰτα έφόνευσε και την άδελφήντης Παρύσατιν, την γυναίκα τοϋ 
Ηφαιστίωνος. *

ό  δέ Περδίκκας, εις δν θνήσκων ό Αλέξανδρος εΙ; ε̂ δώσει τον 
βασιλικόν του δακτύλιον, και δστις έθεωρε-ϊτο ώς ό μάλλον έπιστη- 
6ιος φίλος του μετά τον θάνατον τοΰ Ηφαιστίωνος, διωρίσθη έχ ι- 
μελητής της βασιλείας χαρά τω Α^ριδαίιο, κυβερνων αύτός κυρίως 
άντι^εκείνου, καί οί πρώτιστοι των φίλων καί σωματοφυλάκων τοΰ 
Αλεςάνδρου διωρίσθησαν εις τάς σατραπείας, ύχοσχεθέντες νά όπ- 
ακουωσιν εις τον Αρριδαίον καί τον ΓΙερδίκκαν. Καί ό μέν Αντί
πατρος και Κρατερός έλαβον τήν Μακεδονίαν καί δλην την Ελλά
δα. () δέ Λυσίμαχος τήν Θράκην καί τήν Χερσόνησον. 0  δ’ Εύμέ- 
νης τήν Καππαδοκίαν καί Παφλαγονίαν. 0  δέ Πτολεμαίος τήν 
Αίγυπτον, καί ό Αντίγονος τήν μεγάλην Φρυγίαν, τήν Λυκίαν καΐ 
τήν Παμφυλ.ίαν.

Αλλ ή διάταξις^αυτη έπ’ ολίγον μόνον έμεινεν ΐσχυουσα, καΐ 
οί δικνεμηθέντες ουτοι^τήν Ασίαν άπασαν, βασιλείς μάλλον άνε- 
ςαρητοι καταστάντες ή σατράπαι ότττ,κοοι, ήρχισαν νά ς-ασιάζωσι 
και να πολεμωσ: πρός άλλήλους· καί τότε έφάνη δτι τό κράτος 
διηρείτο εις τρείς φατρίας, τήν τοΰ ϋερδίκκου, συαβοηθοΰντος καΐ 
τοΰ Εύμένους, τήν τοΰ Πτολεμαίου,_συμπραττόντων καί τοΰ Αντι
πάτρου και Κρατεροΰ, καί τήν τοΰ Αντιγόνου μόνου, τήν ίσχυροτέ- 
οαν καί φοβερωτέραν πασών. Αλλ’ ή λεπτολόγος έ^στόρησΓς των 
διχονοίων τούτων καί τής τύχης των διαδόχων τοΰ Αλεξάνδρου ού 
μόνον τά δρια τής παρούσης ύπερβαίνει επιτομής, άλλ’ οΰδ’ ενδια
φέρει πλέον τήν ελληνικήν ιστορίαν, διά τοΰτο μόνον θελου.εν διε- 
ξέλΟει κεφαλαιωδώς τά κυριώτερα της εποχής ταύτης συμβάντα, 
διά νά μή διακόψωμεν τής διηγτ,σεως τήν συνέχειαν.

Καί άφορμήν μέν των στάσεων τούτων έδοσεν αύτδς ό Περδίκ- 
κας, δστις τα μέγιστα ισχύων, ώς είρηται, ήλπισε νά έξολοθρεύσγ 
τούς άντιξήλουςτου, καί νά βασιλεύση μόνος· δΟεν καί έξε-τράτευσε 
μέ πολυάριθμον ς-ράτευμα εις τήν Αίγυπτον κατά τοΰ Πτολεμαίου, 
άλλ εκεί οί ίδιοι στρατιώταί του τδν εφόνευσαν. 0  δ’ Αντίπατρος 
ουνήΟροισε καί αύτδς στράτευμα, καί διαιρέσας «ύτδ εις δύω σώ-



μ,ατ*, τό [λέν ένετϊΐστεΰθη είς τον Κ,ρχτερον, δον; εις αύτον όόι·,·· 
γίας νά έπιτ'/ΐρ  ̂ τον Εύρεεν/ιν, το δέ άλλο παραλαβών ό ίδιος, έζε- 
«ΐτράτενσεν είς Κιλικίαν διά νά τον Πτολει̂ .αίον, άν ίτον
άνάγκτ» ΕπΙ δέ τΤίς άπονοίαςτου εόρών καιρόν 6 Εύ[Αένης έπολέ- 
ριγκιε τον Κρατερδν, και ού ρϊ.δνον τον ένίκ-ςτεν, άλλά και τον έφό- 
νεοσεν είς τ-/;ν [χ.άχ·/]ν. ΛΙετ’ούπολδ δε ό Αντίπατρο; έκλεχδείς άντ'ι 
τοΰ Περδίκκοο έπφ.ελητίις των βασιλέων, ήναγκάσΟ-Λ νά έπις·ρέψ·/ΐ 
εΐ' Μακεδονίαν, και άφτ,σε τον Αντίγονον νά έςακολονΟϊΐσνι τδν 
πίλεριονκατά τοδ Ε’λριένους, δον; είς αυτδν χιλίαρχον τδνϊδιόντο'/ 
οίδν Κ-άσσανδρον, διά νά δόναται νά τον κατασκοπεύω πάντοτε.

Αλλ’ δ Αντίγονος, άν καί δεινός ό ίδιος τά πολεριικά, έζεστρά- 
τεοεν Χικως κατ’ άνταγιονιστοΰ δνι κατωτέρουτου. Μάχης δέ συγ- 
κροτηθείστ,ς, & Εύ-νΐένης ένικ#/] σιά λειιτοταξίαν ένδς των άξιω;Λα- 
τικώντου, καίγλόλις κατώρ9ωσε ;/.ετ=ά |Α®γκλβυς αγώνας ν’ άποσορ- 
θί§ ριέ δλιγίστοος τρατιώτας. είς τδ  φρούριον Νώρα, δπου έχων σί
τον, άλας καί ύδωρ ώς-ρ.όνα έφόδιΛ, άντέσχεν δλβν έτος, ρ^χρ»; ο'λ 
ΰπεχρέωοε τον έχβρδν νά ποκρα'.τηΟ’ρ τ9ίς πολιορκίας.

ό  δ’ Αντίπατρος άττεθανεν όλίγον ρ.ετά την επιστροφήν τον εις 
την Μακεδονίαν, καί, ώς εϊδαρ,εν, άφησε διάδοχόντον τον Πολυ- 
σπέρχοντα, άνδρα άσθενοΰ; καί κενοδόςον χαρακτήρας, δστις άρέ- 
« 1)4 έ^ωκε δέϊγριΛ της ρικράς κρίσειός του, υ.ετακαλέσας την όλυρ.- 
πιάδα είς την ϋίακεδονίαν, δπου ό έρφρ&ν Αντίπατρος δεν την 
έπέτρεπενά έπι^ρέψη γνωρίζων καί φοβούμενος τάς παραφοράς της. 
Αλλά κατά τον πρώτον καιρόν τής έπανόδουτης ή φιλέκδικος καί 
άπάν^ροιπος αύτη 'γυνή έδείχβω έπιεικής καί νοήσεων. Κατά προτρο
πήν δ’ αύτης διωρίσθη δ Εύμίνης γενικός διοικητής τής Ασίας, καί 
διετάχθη ν’'άντιπο·λεμ·ήση τον Αντίγονον, τοϋ δποίου ηύφανεν ό- 
σημέραι ή δύνααις- Συλλέξας δ’ 6 Ευμενής στρατεύματα χαί έλκύ- 
σας προς έαυτδν τα λ̂λοας των τοϋ Αντιγόνου στρατιωτών καί δλον 
ακόμη τδ σώμα τών άργ’υρασπίδων, τούς γηραιούς δηλαδή εκείνους 
ήίακεδόνας πολεμιτάς, φερωνύμ.ους τών άργυρών ασπίδων τάς 6- 
ποίας ό Αλέξανδρος τοΤς είχε χαρίσει διά τήν με^'άλην ανδρείαν 
των, έπολέμησεν επί τρία £τη τδν Αντίγονον, καί κχτώρθωσε νά 
συνταράξ·/) τούς σκοπούς του μέχρι; δτου ευρών δ Αντίγονος περί- 
στασιν, έπέπεσεν αίφνης κατά τοΰ χειμερινού στρατοπέδουτου, καί 
ού μόνον κατέστρε'^ τάς διίνβμεες του  ̂άλλά και σάλλί^όχν βιώτδν, 
τδν έθανάτωσεν έν τώ άμα.

Απαλλαχθείς δ’ ούτως άπδ τδν ίσχυρότατον τών έχθρώντου 6· 
Αντίγονος, άρχισε ν’ άνακαλύπτϊΐ τούς φιλοδόξους σκοπούς, τούς 
όποιους πρδ πολλοϋ μεν έμελέτα ίδίως, άλλά δημοσίως δεν είχεν 
δμολογήσει ακόμη. Καί πρώτον μέν έκινήθη κατά Βαβυλώνας χαί. 
τήν εκυρίευσε, φυγόντος τοϋ διοικητοϋ αυτής Σελεύκου είς Αί^τ»-

134 ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΛΛ. Ι1ΤΟΡ.
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?ττον, κχΐ ζτ,τ^^αντοί τνιν προστασίαν τοΟ Πτολεμαίον. Μετά ταό- 
τα §5 στραφεί; κατάττ,ς Κοίλη; Συρίας καί τί,ς Φοινίκνις, καθυττέ- 
ταξεν άμφοτέρα; τάς επαρχίας ταύτας, καί κατακυρβευσας ς-όλον 
έκ ττεντακοσίων πλο·6)ν εΐ; ^ίάσττιμα όλιγώτερον Ινος Ιτους, προσ
έβαλε καΐ υπέταξε τ·ί;ν πόλιν Τυρόν.

Αλλά τ/ιν πρόοδον των δπλοιν τοϋ Αντιγόνου ξηλοτόπως βλέ- 
ποντες ό Πτολεμαίος, 6 Λυσίμαχος, ό Σέλευκος καΐ 6 Κάσσανδρος 
ό υίός τοΰ Αντιπάτρου, ήνώθησαν κατ’ α'ΰτοΰ, και ό Πτολεμαίος μέ 
πολυάριθμον σώμα προύχώρτισε πρός την Γάζαν, όπου προσβαλών 
ένίκησε τον υΙόν τοΰ Αντιγόνου Δημήτριον, στρατηγοΰντα έπί α
πουσίας τοΰ πατρός του, καΐ έκεΐθεν εδραμεν εις βοήθειαν τοΰ Σε- 
λεύκου, όστις δι’ αυτής έπέστρεψεν εις Βαβυλώνα, και άναλαβών 
τής^πόλεως αυτής την διοίκησιν, την διετήρητε μέχρι θανάτουτου. 
Αφ έτερον δέ πάλιν ό Δημήτριος ένίκησε κατά κράτος ένα των 
στρατηγών τοΰ,Πτολεμαίου.. . ..........................................

Και μέχρι μέν τούτου και δ Αντίγονος και 6 Πτολεμαίος καΐ δ 
Λυσίμαχος και ό Κάσσανδρος, καί τοι ένεργοΰντες ώς ανεξάρτητοι 
ήγεμόνες, άλλα διέσωζον πρόσχημα ύποταγής προς τον Αλέξαν
δρον, τον νέον Βασιλέα της Μακεδονίας. Αλλ’ έκτοτε νομίσαντες 
τό προσωπείου περιττόν, τδ άπέρριψαν εντελώς, και άνέλαβον ά- 
νυποκρίτως τον τίτλον βασιλέων, τών όποιων και τήν δύναμιν ει- 
χον. Καί δ μέν Αντίγονος, καί ό υΙός του προεκηρύχΟησαν βασιλείς 
τής Συρίας, ό δέ Πτολεμαίος τής Αίγυπτου, 6 Κάσσανδρος τής 
Μακεδονίας καί τής Ελλάδος, καί ό Λυσίμαχος καί δ Σέλευκος τών 
επαρχιών τάς όποίας διψκουν.

Αλλ άνδρες εις πόλεμον τραφέντες καί ττνέοντες φιλαρχίαν δέν 
έδύναντο επί πολΰ νά ζήσωσιν έν ειρήνη. Διά τοΟτο οί βασιλείς τής 
Συρίας έπέδραμον κατά τής Αίγύτιτου διά νά την κατακτήσωσι, 
και δ Δημήτριος, δστιςεπεκλήθη ΠοΛιορχητηζ, ώς τάς πόλεις έκ- 
πολιορκών, διεύθυνε τδν πόλεμον τοΰτον μέ πολλήν Ικανότητα. 
Αλλ έπειδη ή έπιχειρησις ητο δύσκολος, άπέστη αύτής άμα,ές-ά- 

λη προς αΰτδν πρεσβεία έκ μέρους τών Αθηναίων, παρακαλούντων 
να σπευσή να τους έλευθερώσ^ άπδ τον Κάσσανδρον, δ^ις έπολιόρ- 
κει την πόλιν τοιν’ και έλθών εις βοήθειαν αυτών, ού μόνον έλυσε 
τήν πολιορκίαν, άλλ ύπεχρέωσε καί τον Κάσσανδρον ν’ άπελθη 
ταχέως είς Μακεδονίαν (*).

Επειδή όμως ή δύναμις τοΰ ’Αντιγόνου η,υξανε πάντοτε καί άπ- 
εβαινεν έπίφοβος εις τούς λοιπούς ήγεμόνας, συνηνώθησαν Μακεδό- 
νες, Θράκες καί Αΐγύτττιοι, καί συλλέξαντες στράτευμα έβδομή- 
κοντα τεσσάρων χιλιάδων στρατιωτών, έκινήθησαν κατ’ αΰτοΰ ε-
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χοντος |Λεγαλ·Λτέρ5ί<; ΛΥ.6\̂ :η δυνάαε;:. ^υγκροτ/ιΟΐίστ;; δε^χ^ατει^ίί 
(Αάχης εί; ίψον, ρ.ικράν πόλιν τ ί ;  Φρυγία;, οΐ Κύριοι ρ.ετ άνδρε'.αι 
άντίστασιν ένικτιθχ,σαν κατά κράτο;, καΐ δ ρ.εν βασιλεύ; Αντίγονο; 
ϊπεσεν, δ δε υίδ;του Λτ,ν/ήτριο; διε^υγε υ.ε έ'/νεα ττεριττου γιλ.ι*-· 
δα; στρατιωτήν.

ΚΕ<[·.νΛΛΙΟ>· !(-)'.
Μ ίζαβοΛ αΙ είς Μ ακ(5ο^ία^ χα ΐ 'Ε.Ι.Ιά^Λ ά.τυ τοΐ' βανάτοε· 

τοο ΜγτιηάτΫΟΰ ^ιέχ^ί της ηαΐ'ζε.Ιοϋς χαταστρο^,Γ/ς 
τής οί;̂ ο̂ ■£̂ 'ίί’αί· Γοΰ Φι.1ί:τ:ζ<η·.

Ε ΐ; δέ τ·̂ !ν Μακεδονίαν 6 Πολυσ-ττεργων άιρ οτου ρ.ετά τοϋ Αν- 
τιττάτίου τον θάνατον νικν,σα; τον Φίλι” ον ΛρριδαΤΙον ρ.ετεκαλεσε 
τκν όλυν.τ.ιάδα, ένετιστευθτ εϊ; αύτάν οΰ ρ.ονον ττ;ν έτειστασιαν 
τοϋ νέου Βασιλέω;, υΙοΰ του Αλεξάνδρου, άλλα και τάν διευΟυνσιν 
των δηρ.οσίων -τραγιεάτων, αν και δ Κάσσανδρο; δυσγ;ρεσττ>θϊ? ·?ϊρο; 
τ·ίιν ίϊτιστροφ'^ν τ ί ;  ΐΛν·/;σικάκου καί φιλέκδικου ταόττ,; γυναίκα;, 
διδτι κζευρεν δττοίον ίτρεφεν αυτή υ/ΐσο; ~ρ6; τδ ρ.νηίΛοσυνον τοΰ 
~ατρό;του και ττρο; του; καταγορ.ένου; έξ αύτοΰ, ί; έχοντας τινα 
[αετ αύτοΰ σχέσιν.

Μία δέ των χρώτων τίράξεων εί; τά ; οποίας ή ϋλ.υρ.ττιάς προέ- 
τρεψε τον ΠολυσπέρχΟντα τ,το νά έκδώσν) ψ:ή<ρΐ5ρ·α καταστρέ^υν 
δι’ δληςτγ;; Ελλάδος τδ άριστοκρατορικδν οχΐρ.α ττ,ς Κυβερνκσεω; 
τδ δποΐον ό Αντίπατρο; είχε συσττ,σει, καΐ ν άντικαταστνισνι το 
παλαιότερον της δηίΑοκρατίας, προσχηυ.ατι ρέν δια ν άποδιοσκ εί; 
τάς πόλεις τήν άργαίαν ελευθερίαν, αληθώς δέ διά νκ παυσν) το'υς 
διοικητάς τοΰ ’Αντιπάτρου, και έπου.ένω; νά έςασθενηση την επιρ
ροήν τοϋ Κασσάνδρου' ιοστε έκτδ; νουνεχών τινα̂ ν πολ.ιτών διίδον- 
των τδν δόλ.ον, ό λαδ; έν γένει ήπατηθη, και Ικραύγαΐ^ε καθ ό
λων δσοι ηθελ>ον έναντιωθη εις τδ ψη'ρισυ.α* παροτρυνόρ.ενο; δέ καί 
ϋπδ των ραδιουργιών τοΰ Πολυσπέρχοντο;, κατηγόρησε καί κατε- 
δίκασεν ώ ; εχθρόν τή; έλευθερία; καί τδν ένάρετον Φωκκονα ιχεθ 
δλων τών φίλωντου. 0 τ ε  δέ παρουσιάσθη αΰτδς εϊ; τήν εκκλησίαν, 
κωλ.υόριενος νά δριιλ.ήιτη, « Πώς, ήρώτησε, θέλετε νά μέ θανατώ- 
Λσητε; αδίκως ή δικαίως;» ’Αποκριθεντο; δέ τοΰ δήμου ότι δι
καίως, « άλλ.ά πώς, είπε, θά γνωρίστ,τε τδ δίκαιον δταν δέν μάς 
·'άκουσητε;'· Βλέπων όμως άπδ τήν ορμήν τοΰ δχλ,ου, ότι πασα α
πολογία ήθελεν είσθαι αδύνατος, «τδ κατ έμέ,η έκραξεν, «δμολο- 
» '̂ώ έμαυτδν ένοχον θανάτου· άλ>λ.’ οί λ.οιποί οϋτοι τί έτραξαν, ώ 
» Αθηναίοι, καί του; καταδικάϊ^ετε; » ’Αποκριθέντων δέ τινων, 
«διότι είναι φίλοι σου, Λ έςεδόθ-η καί άνεγνώσθη αμέσως ψήφισμα 
καταδικάζον τδχΦωκίωνα καί τινας άλλους εΐ; θάνατον. Ενώ δ ό 
μέγας οϋτο; άνήρ έφέρετο εις τήν καταδίκην, έρωτηθεις «ν άφιννι



ΚΚΦΑΛΛίΟΝ Ι(->.

-:αραγγε>,ί:<|»διί τον υΐοντον, «Τον τ^^αγγελλοί, άττεχοί^/, νά 
ν.νγ,τικακή :::ό : του; 'Λ^γναίους. »

5αο); ^ έκδίκγτ·.; των έ;,Όρώντου οΰδε ;κετά τον Οάνατόντου 
δεν εκορέτΟγ- άλλα τεοεκώλεοαν ψγ9 ΐτ;Λα έξορίζον καΐ τδ «ώμ*
του ά τ ι τά ; ΑΟγνα;, τ'.μωροΰν τον οστι; γΟελε δώτει ττίρ'διά 

/ δέ τ ι; καλοό[Αενο;, ίΛΐιτΟοφό-
ρο;, ^φερε τδ τώαα ολίγον ττεραν τ γ ; Κλευτΐνο;, καί
γυνγ τον έδοτε τΰρ να τδ καότγ. ΙΙαραοτατα δε κα

..................................
καί αΰτγ εί; τγν

Βί; τον ίτέγνν 4ν8ρ=ι, κι': σνλ-
τγν έττίαντγ;, είτοΰτα· 

τά λείψανα τ
α τά όττάτου, τά

«Εις βε, ώ 9‘λγ Κοτία, - , , .
»άγαθοΰ. Εδ δ’ «πόδο; αυτά εί; τά πατρώα δταν οί Α-

Καί τώ οντι πολύ δέν παργλθε, καί ο'ι ΑΟγναΐοι ένθυιαγθέντε; 
πόίον ώφελί^-η Ϋ πάλι; άπδ τά; οοφά; του Φ( ' "  "
άν/.γειρον χαλκοϋν ανδριάντα εί; τδ Οΰ;Αα τγ ; 
τά όττάτου δγρ.ο-τία δαπάνγ, καί κατεψγφι-τα 
κατγγόρων του' καί ό ιυ.εν πρωτουργδ; του Θανάτου τοΰ Φωκίωνο; 
Αγνωνίδγ; ϊ'̂ ο·ίν!>̂ τ,, οί δε συνεργοί αΰτοϋ, ό Επίκουρο; καί δ Δγ- 
ρεόφιλο;, έουγον, καί άνευρεΟέντε; ύπδ τοΰ υίοΰτοΰ Φωκίωνο;, έφο- 
νεόΟγοαν ύπ’ αυτοΰ.

Μγ ε/ων δε πλέον ό Πολυοπέρ/ων νά φοβγται αντίπαλον ισχυ
ρόν ώ ; τδν Φωκίωνα, έξγκολούθγτεν έφαρριόζων ' '  ’
{ΐετ’ αύστγρότγτο;, καί ό τολρ.ών ν’ άντενεργγσ·ρ 
του κατεδικάζετο «μέσω; εί; θάνατον. II ϋλ·. 
δτι έδύνατο γδγ «κωλότω; καί άποινί νά κορέσ-γ τ 
γρχισε νά καταφέργται καΘ’ ολο>ν οοοι είχον κινγσει τδ μϊσο; τγν 
ζγλοτυπίαντγ;, καί ολο; δ επίλοιπο; ^ί'ο;τγ; γτο συνέχεια φό
νων καί ώαοτγτων. ίδίω; δ’ έπνεεν έκδίκγσιν κατά τοϋ Αρριδαίου, 
ού μόνον ^ιότι γτον υίδς τοϋ Φιλίππου έκ παλλακίδα;, αλλά καί 

Λελ,γτοΰ των βασιλέων Α·
ιφγντγ; εί; ΛΙακεδονίαν, καί στράτευμα ώπλισε κατ αύτγ;. 
παΧδα μέν άκόμγ όντα τδν έστέργσε διά δγλγτγρίου φαρμά

κου τόίν νογτικώντου δυνάρ.εων, διά νά μγ τδν έχγ άντί^γλον ό 
υΙό;τΛ; Αλέ'ανδρο; καί μετά ταΰτα καί αύτγ ή ίδία' ·|·δγ δέ συνέ
λαβε καί έφυλάκισε καί αΰτδν καί τγν σΰζυγόντου Εϋρυδίκγν, εγ-

Ε·οΰ Φιλίππου. Καί τδν μέν Αρριδαΐον έσφαξαν Θράκε; κατά 
,'.ντγ;, βασιλεόσαντα 2ς ετγ καί 'όμισυ, πρδ; δε τγν Κΰρυ- 
πεμψε ξίφο;, σχοινίον καί κώνειον, διά νά έκλέ'γ ο,τι εύγ- 

ρεστε'ιτο. ίΐ δέ Ευρυδίκη τδ μέν μγνυυ.α έδέ/Θη άταράχω;, γΰχγϋγ 
δέ ποδ; του; Οεοδ; ν’ άποδώσωσι τά ίδια δώ:α πρδ; τγν Ολυμπιά
δα, καί λαβοΰσα τδ σχοινίον έκρεμ.άσθγ.

δώρα πρδ; τ 
Πρδ ολίγου δέ είχε



νευ&ί άπδ τίΐν όλυμ^ϊάδα καΐ Κύνα, ή 0 γ̂άτ·/ΐρ τοϋ Φιλίιτττου κ«1 
μητηρ τ?,ς Εύρυδ(κ·/;ς.

Αλλ’ οΐ φόνοι δλοι οΟτοι δεν είχον άκόικνι κορέσει τ·/;ν «ί;Λθχαρη 
0λυ|Απιάδα· έφόνευσε δέ και τον Νικάνορα, αδελφόν τοΰ Κασσάν- 
δρου, κατέσκαψε δέ καΐ τόν τάφον τοΓ» ΐόλου, έτεροοτου αδελφού, 
καΐ συλλαβοϋσα εκατόν έκ τών έ—ισϊ-,ριοτάτων φίλων τοΰ Κασσάν 
δρου, τούς Ισφαζεν δλους.

Ενώ δέ ταΟτα σονέβαινον εις τνιν Μακεδονίαν, ή Ελλάς ίτο  δέα- 
τρον έριφνλίων ττολέριων ρ.εταξύ τών Μακεδόνων τών άντιποιοο[Αέ- 
νων τάν όπερτάτ'/ιν άρχτίν καί ό [εέν Πολυσπέρχων στρατεόσας εις 
αυτήν έτιο.ώρει δλας τάς πόλεις δσας ϋπώτττευε φρονούσας τά τοΰ 
Αντιπάτρου ή τοΰ Κατσάνδρου, και προσέβαλεν ιδίως την Μεγα- 
λόπολιν, χωρίς δυ.ως νά δυνηθή νά την κυριευσιρ διά την ήρωίκήν 
τών κατοίκωντης άριυναν, Αλλ ό Κάσσανδρος έκ&)λυσε τάς προό
δους αΰτοΰ καί τοΰ υΙοΰτου Αλεξάνδρου, βοηθουριενος ύπό τοΰ Βα- 
σιλέως τής Συρίας* και ναύαρχον άναδείςα; τόν φρούραρχον τής 
Μουνυχίας Νικάνορα, ένίκησε πολλάκις και κατά *̂ ·ήν και κατά θά
λασσαν. Λύτόν ό'>κως τοΰτον τόν ΤΊικάνορα ύποπτεύσας ρ.ετ ολίγον 
ώς άλλότρια φρονοΰντα καίθέλοντα νά κυριεύιτρ δλην την Αττικήν 
καί νά άρξτρ εις αύτην, τόν προσεκάλεσεν ό Κάσσανδρος εις κενήν 
οικίαν έπί λόγω συνεντευξεως, και έκεΐ διώρισε δολοφόνους καί τόν 
έΟανάτωσαν.

ΛΓετά ταΰτα δέ συνέθετο ειρήνην ριετά τών Αθηναίων, έπί συν
θήκη δτι ήθελον άριστοκρατεΐσθαι, καί δκίιρισε τής πόλεως έπι;Λε- 
λητήν τόν Αθηναΐον Αημήτριον τόν Φαληρέα, τόν περίφηαον τοΰ 
θεοφράβτου ριαθητήν, άνδρα ένάρετον, φιλόσοφον συγχρόνως καί 
ρήτορα, τοΰ όποιου καί 6 Κικέρων επαινεί μεγάλως την ευγλωτ
τίαν, άλλα παρατηρών οτι αυτός πρώτο; ριετέβαλε το τολ[Ληρόν, 
νευρώδες καί οξύ τών αρχαίων ρητόρων ύφος εις γλυκύ καί περιπα- 
Οέί, όριοιάζον {Λ8 γλυκύ καί χαρίεν ρυάκιον άντί τραχέω; κροτοΰν- 
τος χειμάρρου. Τόσον δ’ είρηνικώς καί φιλανθρο^πως έξεπλήρωσεν 6 
Δηαήτριος τό σπουδαίου Ιργον τό όποιον τώ  άνετέθη, καί τόσον έ -  
θήρευε την ευτυχίαν τοΰ λαοΰ τόν όποιον έκυβέρνα, ώστε ό δήαος 
τών Αθηναίων τόν άνήγειρεν ύπέρ τούς τριακοσίους ανδριάντας, έξ 
ών πολλοί έφιπποι.

Αλλ ή μεταξύ Κασσάνδρου μεν άφ’ ένός, τής όλυμπιάδος δέ 
καί τοΰ Πολυσπέρχοντος άφ’ έτέρου πάλη ή·ρ*γιζεν εις τό πέρας της. 
Διότι ό Κάσσανδρος είς δύω διαιρέοας σώματα το στράτευμά του, 
έόοσε τοΰ μέν τήν διοίκησιν είς τόν Κάλλαν, διατάξας αυτόν νά 
κινηθ'ρ κατά τοΰ Πολυσπέρχοντος, δστις διέτριβιν είς την Θεσσα
λίαν, τοΰ δέ έλαβεν ό ίδιος τηνόδηγίαν, και κατεδίωξε την 0λυμ- 
πιάδα, ήτις ματαίως πειραθείσα νά κερδήσ·  ̂ τούς Μακεδόνας ύπέρ
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>ία' έ̂φ'̂ γε τέλος είς τ·/)ν δ;^υρ»ν πόλιν Πύ^ναν. Αλλά καΐ ε
κεί ό Κάσ®ανδρο; στενώ; τήν εττολιόρχησεν, ω ς ί ί ι ’ έλλειψιν τρο
φών, ήναγκάσΟγ; νά παραδοΟ-ίί [/.έ τους ολίγους ταραΐΛείναντας χαρ’ 
αυτή στρατιώτας, λαβοΰσκ χερί |Λ0ντ;ς τ ίς  ζω ήςτΐς ίιχόσχεσιν. 
Λλλ’ οί συγγενείς όλων εκείνων δσου; είχε φονεύσει ζν;τοΰντες τον 
Οάνατδντςς, τϊ;ν κατηγόρησαν ένώχιον τοϋ λαού, οστις την αατε- 
δίκασε, χωρίς νά την άκουση, είς θάνατον. Ο δέ Κάσσανδρος, φο- 
βοό[;.ενος των Μακεδίνων την κκλ;ΐΛβουλΙαν, έχροτίικησε νά την 
•ρ.ακρύνγ άχδ την Μακεδονίαν, καί τήν έχρότεινε νά την δώσνι χλοϊον 
δίά νά φόγη είς τάς Α&ηνας. λλλ ’ έχειδη αυτή δεν τδ έδέχθη, λέ- 
γουσα δτι είναι ετοίρη νά κρι^ο, δ Κάσσανδρος δποχτεύσκς [/,ηχω; 
τδ πλήθος άκοϋσαν αΰτην, καί ένθυριηβέν του Φιλίππου καί Αλε
ξάνδρου τδ άξίωαα καί τάς ευεργεσίας, ριετανοηση, έπε[/.ψε διακο- 
σίους στρατιώτας νά την θανατώσωσιν. Ερ,βάντες δ οί στρατιώται 
είς την βασιλικήν οίκίαν, ώς είδον την Ολυριπιάδα, εσεοάσΰησαν 
αύτην, καί δεν ήθέλησαννά έκτελέσωσι την διαταγήν* άλλ οί συγ
γενείς των κατά διαταγήν αυτής φονευ&έντων όρ|ΛΤ.σαντες έναντίον 
της την έθανάτωσαν. Λέγεται δ’ οτι έδείχθη γενναία είς την 7ΐγ[.'·η’  
τοϋ δανάτουτης. ό  δέ Κάσσανδρος άφησεν επί τινα καιρόν τδ σώ- 
ριά της άταφον, ίσως διά νά έκδικησι^ την γενοριένην υβριν είς τδν 
άδελφδντου ίόλαν. Μετ’ δλίγον δ’ έφονεύδη καί η Ρο>ξάνη καί 4 
υΙός της, καί είς την αύτην τύχην ύπέπεσε καί 6 Ηρακλής, 6 έκ 
τής Βαρσίνης άλλος υίδς τοϋ Αλεξάνδρου.

Μόλις δ’ είκοσιοκτώ έτη είχον παρέλΟει άπδ τοϋ θανάτου τοϋ 
ριεγάλου τούτου κατακτητοΰ, καί ουδέ 8ν λείψανον τής οικογένειας 
του έμενε διά ν’ άπολαύτρ μέρος καν τοϋ άπεράντου κράτους τδ 
οποίον εκείνος και δ πατήρ του είχον αποκτήσει, άνάψαντες φλόγα 
πα'ριοσμίου πολέμου καί άνας·ατώσαντες τήν Εΰρουπην, την Ασίαν 
καί τήν Αφρικήν έκληρονόμησε δε τους άγώνάςτων ή πατρίςτων 
Μακεδονία, ήτις έξέτεινε τήν δόξαν και επιρροήν της εφ δλου τοϋ 
τότε γνωστοϋ κόσμου.

Κ Ε Φ Α Λ Μ Ο Ν  Κ '.

ΙΛ ίταόο.ΙαΙ εΐζ  Μαχεί^ο>·ίαν χα ΐ Έ .Κ Ιά^ α  άπό Γϊ7η χατΛστξ.οψΐκ 
τ>7σ ο\χο)'ίΥεΐα<^ του ί ’/.?<'.τ.του /«ί’γρ ι της μεταί^ί· }ίαχεό<'- 

χωχ κ α ί  Λ-^ολοιυ χ ατα  τώγ Αιτ(Λ>ΛΆγ α ι,μ μαχ ΐας.

Αναβάς δέ ό Κάσσανδρος είς τής Μακεδονίας τδν θρόνον, καί 
νυμφευδεις την αδελφήν τοϋ Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκην, οέν έβασί- 
λευσεν, ώς ήλπιζεν, ανενόχλητος, διότι δ Πολυσπέρχων καί ό υιός 
του έκίνουν κατ αύτοϋ τήν Ελλάδα* σπεύσας έπομένως είς Βοιω
τίαν, τους ένίκησε καί άνιρκοδόμησε τήν πόλιν τών Θηβών είκοσι
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ϊ -;ύ, άφ’ οό είχε καταστραφί ΰττο τού Αλεξάνδρου. Ολίγον δ' έπει
τα άπέθανεν, άφηνων δύω υίούί, τον Αντίπατρον χ.αΙ τον Αλέξαν
δρον, οίτινε; -ορχισαν μετ’ ολίγον νά φιλονεικωσι προ; άλληλου; 
περί των έπΙ τοΰ θρόνου δ«ακύμάτωντων. Αλλ'ό πολιορχ-ί;τ·/;ςΛ·/;- 
μΑτρκ»; έαυρίευσε τον θρόνον φονεύσα; τον Αλέξανδρον είχεν 
έπιααλεοθί, πόν βοτίθε(άντου. Μετ’ ολίγον όμως πάλιν λρπασε τον 
θρόνον τ?,; λίααεδονία; άπ’ αυτόν ό Λυτίμαχο;, Βασιλ.εύ; τ-λ; θρά- 
κ τ ;,  θανατωοα; τον άλλον αδελφόν Λντ’πατρον βοήθεια τοΰ Πύρ- 
ρου Βασιλέω; τ ίς  Ηπείρου, καί μέρο; μέν διά δόλου, μέρο; δέ διά 
τ·λ; βία; των όπλων, κατό^ρθωοε νά μείν/, α’ΰτό; βασιλεύ; τη ; .Μα
κεδονία;· Λλλ ούδ αύτο; άπηλαυσεν έπί πολύ την αρχήν τήν ό
ποιαν κατέκτησε, διότι καί τό στράτευμάτου κατετροπώθη καί 
αυτό; έφονεύθη εί; μεγάλην μάχην κατά Σελ.εύκου τοΰ βασιλέω; 
τλ;  Βαβυλώνο;. 0  δέ Σέλευκο; μετά τήν νίκην ταύτην άφησα; τό 
έν Ασία κρατο; του εί; τον υιόν του Αντίοχον, ήλθεν εΐ; Μακεδο
νίαν έπ έλπίδι να διαβίωση τό έπίλ>οιπον τή ; ξωή;του άρχων ή- 
ουχω; εΐ; την πατρίδα του. Αλλά μετά έπτά μήνα; έδολ.οφονήθη 
ύπό Πτολεμαίου τοΰ Κεραυνοΰ, τοΰ άδελφοΰ τοΰ Κασσάνδρου, ο“ ΐ; 
μετά ταϋτα κατέπεισε τήν χήραν τοΰ ΛΙονάρχου νά τόν νυμφευθή, 
καί μόλι; έλθοΰσαν μέ τά τέκνα τη ;, αυτήν μέν έξιόρισεν εΐ; Σαμο- 
θράκην, τού; δέ βασιλόπαιδα; έθανάτοισεν.

Αλλ οϋδ αΰτοϋ τά κακουργήματα έμειναν έπί πολύ ατιμώρητα, 
διότι έθνο; βάρβαρον, οί Γαλάται, έπιδραρ.όντε; (*) κατά πρώτον 
έπί σκοπώ λ·^στεία; τήν .Μακεδονίαν, κατετρόπο>σαν μέν τά στρζ- 
τεύματάτου, κόψαντε; δέ τήν κεφαλήν τοΰ βασιλ.έως τήν περιέφε- 
ρον Οριαμβευτικώ; έπί λόγχη; διά τών ταγμάτωντων' έκε'ιθεν δέ 
προέβησαν οί βάρβαροι προ; τήν Ελλάδα, άφέντε; εί; τήν διάβασίν 
των αιματηρά ίχνη τή ; άνοσίου Οηριωδία;των. Αλλά τήν πρόοδόν 
των άνεχαίτισαν έπί τινα καιρόν οΐ ίΐλληνε;, πολλά; χιλ.ιάδα; έξο- 
λοΟρεύσαντε; εί; τών Θερμοπυλών τά στενά, μέχρι; ότου εύρόντε; 
οί Γαλαται δίοδον προ; τό ενδότερον τή ; 'ΐΐλ.λ.άδο; διά τοΰ
ορού; Οίτη;, διευθύνθησαν υπό τήν όδηγίαν τοΰ Βρέννου άμέσω; 
προ; τόν ναόν τών Λελφών διά νά τόν λεηλατήσωσιν. Αλλ’ οί κά
τοικοι τή ; Ιερά; πόλεω; καί οί περίοικοι άπο θρησκευτικόν έμπνεό- 
μενοι ενθουσιασμόν, έπέπεσαν κατά τών βαρβάρων καί τού; κατε- 
τρόπωσαν, αυτοί δέ υπό πανικού καταληφθέντε; φόβου, έτράπησαν 
ει; φυγήν, καί έξηκολούθησαν διωκόμενοι 2λην ημέραν καί δλην 
νύκτα. ΕπελΟόντο; όέ δριμέω; χειμώνο; καί ι^ύχου;, οί πλ.εΐστο: 
αυτών άπέθανον οί μέν θύματα τών άνδρείω; επικειμένων Ελλ.ή- 
νων, οί δε τή ; αϋςηρότητο; τοΰ καιροΰ. Δεινώς δέ πάσχων ό Βρέν-

ΐ',' Π»υσ. Φωχ. Ιβ , (” ) όλ. 123, 2. Π. X. 278,
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νίι; ά-ό των πλ-Λγιον-ιου τον ττόνον, ά),λ’ αίοχυνό;Λενο; νά έτανέλ ·̂/; 
τ:οο; τον; ονο.::ατ;ώτ»ίΤου άο’ ά-ώλετεν δλον τον στρατόν 

ί,^ενο. - « τ  άίχάς άεεό 8 . « ο ε ί «  ν α ,ί8 » ;·(ί.ί6 = ψ „ ., ,,^έλι- 
V ίατ’.ν των τραν;Αάτ(θν,τον, ζαΐ δο9εΐ; εις οίνοττοσίαν άπέίΐα-

νεν. Ενώ δέ Οί'-ίγην τδ στράτευι .̂α « -6  τονς Λελιροδ;, εστ: 
τον _: π̂ερχιδν κχϊ τάς «ερ;Λ0-ύλ«:;, οί λαο· έτανίσταντο τανταχον 
ζατ αυτών, καΐ άπδ δλον τδ ζατα της ίίαζεδονίας καί τ·?,; Ελλά
δος έφορανίσαν άρ;.έτρ·/;τον τλίΟος, ουδέ εί; έτέττρεψεν εί; Τ'ςν πα- 
τρίδατου. Αλλος δε κλάδος τοϋ βαρβαρικοΟ χει;Αάρραυ τοΰ κατκ- 
κλύσαντος τκιραδδξως κατά τδν καιρδν εκείνον ολν.ν τάν ιαεσηι/.- 
,βριν-ςν Κΰρώ -̂Λν, έρρίφΟ·/) εις ττ,ν Ιταλίαν, καΙ κυριευσας τά.νΡώρί,-ςν 
τ/,ν έλεηλάτνισεν.

Λνα(ρέοεται δέ δτι έκτδς των δτ/.ο>ν 'ΑετεχειείτΟϊΐταν οΐ κάτοι
κοι τών Λελφών καί άλλα δυω ;Λεσα διά νά έξολοθρευσωσι τους 
έτιδρα;κόντας λτ.τάς· τρωτόν [κεν ^.αβον άτδ τάν Πυθίαν χρτ,σο.δν 
τρδς τοδς κατοίκου; τών τερικειο.ένων χιορίων νά ένκαταλείψωσι 
τάς οικία; των τλά,ρεις οί'νου και τρο-^ών, ώστε οϊ Ι'αλάται, λαί- 

όντες, ώ ; δλοι συν/.Οως οί βάρβαροι, καί έτι αάλλον τότε 
ζν ώ ; άρτυε; εί; τά έιρό- 
των άτίδλεσαν ;Αεγα ;;.έ-δια τά ότο-ΐα εδρον, καί διά τ ίς  άκρασία; 

ρο; τλ ; ανδρεία;, γ,τις τ-ου;
, έτί τοΰεί; τά στλλαια καί τάς βαΟείας φάραγγα; τοϋ I ,

ι οί Λελφοί, έτέδ/,σαν άνθρωποι διατα/Οέντε; ν’ άνα- 
'ν ε ί ;  καιρόν. \ίκραυγαίβοώσι καί ν’ άλαλάζωσιν άνρίως άτδ καιρδν ε 

δέ αυται τροσβάλλουσαι τά ώτα τών βαρβά
τόΟεν τρο-όρχοντο, του; ένέτλ·/ισαν τρόροου, καί τοΐς έ- 

ιεναι ατδ οντα ΰτερανΟρώτου 90«ο);· δθεν νοριίζον-0 έρχό;Αε
τε; δτι έτολέρ.ουν οΰχί κατ’ άνΟρώ 
τράττσαν είς πριν προσβλτ,Θώσι σχεδόν.

ΛΙετά δέ τδν θάνατον Πτολεμαίου τοϋ Κεραυνοΰ άνέβ·/; ό Αντί
γονος, υΐδς Λτ,α-Λτρίου τοϋ Ι1ολιορκ·/;τοϋ, εί; τλ ; Μακεδονία; τδν 
θρόνον* άλλα |Αετ’ ολίγον έδιωξε καί αϋτδν καί τδν διεδέχΟΐ Πόρρο; 
ό βασιλεύς ττ,; Ηπείρου ΛποΟανόντος όμως αϋτοϋ, δ Αντίγονος 
έπέστρεψε πάλιν είς τδ κράτος του. Ούδέν δέ λόγου άςιον συνέβ-ς

ίόττ,ν, έκτο; ότι 6 Πόρρο;, δ πολεαικιότατο; 
άνάρ τί,ς έποχλςτου, καί κατά τάν μαρτυρίαν τοϋ Αννίβα ό μέγι
στος τοϋ κόσρ/.ου στραττγδς, ήθελα,σε νά κυριεόσν; τήν Σπάρτα,ν, καί 
προϋχώρν,σε ^  πολυάριθμον στράτευμα [αέχρι τών πυλών ττ,ς πό- 
λεως ταόττ,ς άπόντο; τοϋ Ηασιλέως αύττ,; Αρέω; εί; Κρήτ/ν. 
ο ι Σπαρτιάται δ’ αμέσως δπλισβέντες είς άμυναν, ήΟέλγσαν ν’ ά-
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ττοπέ'Λψοί'Τΐ τά ; -ρναΐχάςτων εί; άτφα^ε; [/.έρο;. Αλλ’ ·« Αρχιδά- 
•ι.ΐ'.χ, ά'ε'ττχλυ.έν’ί άτ:ο τάς γυναίκας τη ; Σπάρτης, είσήλΟεν εις 
την βουλίΐν [ΐε γυρίνον ξίφος, καΐ εκφράζουσα τα ϊδια έαυτής και 
των λοιπών τάαΙσθη[αχτα,«[κη φρονείτε, είπεν,ώ Σπαρτιάται, τόσον 
»άναξίως περί τών γυναικών σας, ό>στε νά νομίξητε -οτι θέλομεν 
δέπιζησει είς τον όλεθρόν της πατρικός μας. Μη σκέτττεσθε δέ περί 
«ήαών που νά φόγωμεν, άλλα τί νά πρά'ωμεν.β Οί δέ Σπαρτιά- 
ται συμπραττουσών καί τών γενναίο»ντ«ν γυναικών άπέκρουσαν 
ολας τάς κατά της πόλειος απόπειρας τοΰ Πυρρο-υ, χκί καταδιώ- 
ξαντες αυτόν είς τήν φυγηνττ>υ, έφόνευσαν και τον υϊόντου Ιΐτο - 
λεαάϊον, τόν διοικοϋντατήν οπισθοφυλακήν. 0  δέ Πύρρος καί αυτός 
μ ετ’ ού πολύ είς όμοίαν εκστρατείαν κατά τών Αργείοιν έφονευθη 
«πό γυναίκα ρίψασαν κεραμίδα άπο στέγην οικίας.

Αναλαβών δέ δ Αντίγονος την έξουσιάν εις Μακεδονίαν, άπέ- 
κρουσε νέαν έφοδον τών Γαλατών, καί έκ τούτου ένθαρρυνΟείς, νίρ- 
γισενά τρέφγ σκοπούς κατακτησεοις όλης τη ; Ελλάδος, καί κατώρ- 
θωσε νά υπο^ρεοίσφ τάς Αθήνας καί τοι βοηθουμένας ύπό τών Λα- 
κεδαιαονίων καί Αιγυπτίων, νά δεχθώσιν αυθις φρουράν (*) Μακε
δονικήν, καί ήθελε πιθανώς επιθέσει ομοια δουλείας δεσμά καί εις 
τάς λοιπάς Ελληνικά; πόλεις, άν ό θάνατος δεν διέκοπτε τούς φι
λόδοξους σκοπούςτου. Αυτόν δέ διεδέχθη ό υΙόςτου Δη|Αΐίτριος, 
καί τούτον πάλιν ό αδελφό; του Αντίγονος, χωρίς οΰδενός αυτών ή 
βασιλεία νά διβκριθ^ δΓ άξιολόγου τινός συμβάντος.

Κατά τούτους δέ τούς καιρούς ή πολιτεία της Αχαίας ηρχισε νά 
άνθη άγωνιζομένη ν’ ώναζωπυρχση εις την Ελλάδα τό πνεύμα της 
έλευθερίας ( * ') ,  τό όποιον είχον άποσβέσει αί έμφύλιοι διχόνοιαι, 
καί έτι μάλλον αί Μακεδονικαί κατακτήσεις. Καί κατ άρχάς μέν 
συνεκροτεΐτο ή πολιτεία αύτη άπό δώδεκα προ; κοινήν υπεράσπι- 
σιν συνδεθείσας πόλεις, έχουσας τούς αυτούς φίλους καί πολεμίους, 
τά  αυτά μέτρα, σταθμά καί νομίσματα, καί τού; αυτούς νόμους 
καί άρχοντας. Οί δέ άρχοντες ούτοι έξελέγοντο έτησίως διά πλειο
νοψηφία; όλης της κοννότητος. Δίς δέ τού έτους η καί τυνεχέστε- 
ρον, αν ητον ανάγκη, συνεκροτε’το γενική συνέλευσις απεσταλμέ
νων όλων τών πόλεων διά νομοθετικά; καί κυβερνητικά; ύποθέσεις. 
ο ι  δέ την άνωτάττν εκτελεστικήν δύναμιν άσκούντες άρχοντες, οί 
στς>ατηγοΙ τών Αχαιών καλούμενοι, ε1χ_ον τό δικαίωμα νά διοικώ- 
σι τάς στρατιωτικά; τη ; πολιτείας δυνάμεις, καί νά προεδρεύωσι 
τοΰ συλλόγου. Καί κατ’ άρχάς μέν ησαν δύω τόν αριθμόν αλλά 
θεωρηθέντο; τού άτόπου της διαιρέσεως της άρχ̂ ής, πιριοιρίσθη 0 
αριθμός των εις ένα καί μόνον. Βουλή δέ δέκα άνδρών, όημιονργ&ν

Ο  ΓΓ. X. 26Τ. (··) Π).5̂ . Αρ»τ.
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καλου[/.ένο)ν, βυνεβουλεύετο μετά τοΟ στρατν,γοΰ, καΐ ττροεςετά- 
ζουσα ολα; τα ; ύτιοθέσει;, ίσ χ ι  έμελλοννά καΟυττοβλτιΟώσι,ν εϊ; τον 
γενικόν σ’Λλογον, τά ; παρεδέχετο ·?ι τά ; άπέρριπτεν, ώ ; εκρινεν 
εύλογον. Αλλ έκτί>; των άνωτέρων τούτων αργών, εΤγεν έκάττν; 
"όλις και τά ; όημοτικά; τ τ ;  άρχά;, (Τ’./νιτταμένα; και «ύτά;, ό- 
μοίω; μέ τ'/ιν γενικ-/;ν ττ.; πολιτεία; κυβέρν/,τιν, άπο σύλλογον, 
βουλήν, και -ροεδρεύοντα άρχοντα. Τών δε νόμ<-)ν των Αχαιών, 
τοΰ σποοδαιοτάτου τούτου αντικειμένου τη ; ιστορία; έκαστου έ- 
Ονου;, ολίγοι μά; είναι γνωστοί, είναι δέ οότοι άπόρροια πολιτι· 
κη; έφρονο; και συμφώνου πρδ; τδν τϊΐ; συμμαχία; σκοπόν. Τοιοϋ- 
το ; παραδείγματος χάριν ήτον ό νόμο;· ότι όποιον δήποτε άτομον 
·?) οποία δήποτε πόλις τ·?,; Αχαϊκί,; συμ.μαχία; η&ελε δεχθί δώρον 
εϊτε δημοσίως, εΐτε καί ΐδιωτικώ; ύπό ήγεμόνο; τινό; η λαού, άπ- 
εχλείετο τή ; πολιτεία; τών Αχαιών ότι ούδέν μέλο; τη ; συμμα
χία; έδύνατο νά πέμψη πρέσβεις, ?ι νά ουνδέση συμμαχίαν ?ι φι
λίαν μετά λαού η Βασιλέω;, άνευ τη ; γνώσεως καί συγκαταθέσεω; 
όλοκληρου τή ; πολιτείας, όμοίως δ’ άπ^^τεΐτο τη ; συμμαχία; ή 
όμ.όφωνο; συγκατάΟεσι; διά νά γίνη δεκτός είς αύτήν Βασιλεύ;, πο
λιτεία ?ι πόλις. Ουδέποτε δέ συνήρχετο ό γενικό; σύλλογο; κατά 
πρότασιν ξένου ήγεμόνο;, πριν ή καθυποβαλλομένη εΐ; την σκέ- 
ψιν αυτή; ύπόθεσις, έπιδοθεΧσα έγγράφω; εί; τον στρατηγόν και 
τούς δέκα, ήθελε συξητηθή καί κηρυχθή ώ ; σπουδαία. ΑΙ δέ συζη
τήσει; έκαστου συλλόγου επρεπε νά περιορίζωνται εις τό άντικεί- 
μενον δι 8 είχε σ-υγκληθή, καί οί όμιλούντε; έπί τών συζητήσεων 
έχρεώςουν νά δίδωσιν έγγραφον περίληψιν τών λόγων τού; όποίου; 
έπρότεινονδιά νά συζητώνται τήνέπαύριον, καί έντό; τριών ήμερών 
έλαμβανον έμπρόςτων δριστικόν πέρας.

Τό φιλελεύθερον δ ετ ή ; Αχαϊκή; συμμαχία; ζηλώσασαι πολλαΐ 
τών γειτνιαζουσών πολιτειών συνηνώΟησαν μετ’ αυτή; καί πολλαί 
καθυποδουλωθεΐσαι εϊ; ιδιαιτέρου; τυράννου; δτε ή Μακεδονική δύ- 
ναμι; ύπερίσχυσεν έφ δλη; τή ; Ελλάδος, ήλευθερώθησαν από τον 
ζυγόν αυτών διά τή ; δραστηριότητο; καί μεγαλοφυΐα; τού Σικυω- 
νιου Αράτου, οστι; λύτρωσα; πρώτον τήν πατρίδατου άττό τήν «τυ
ραννίαν τοΰ δυνάστουτη; Νικοκλέου;, καί διορισθεί;στρατηγό; τή ; 
Αχαϊκή* συμμαχία;, έζηκολούθησε πολέμων άλληλοδιαδόχω; τού; 
τυραννίσκου; τών Ελληνικών πόλεων, καί έλευθερώσα; διά τών ο
πλών τήν Κόρινθον καί διά δόσεω; χρημάτων τά ; Αθήνας, αίτινε; 
ειχον δεχθή, ώ ; ϊδομ.εν, φρουράν τού Αντιγόνου, υίοϋ τοΰ Πολιορ- 
κητοΰ Λημητρίου, άπέδοσεν εί; δλας τά ; Ελληνικά; πολιτείας τήν 
παλαιαντων ελευθερίαν. Αλλ ή ευτυχή; αύτη τών πραγυ.άτων τρο- 
ττη δεν διηρκεσεν έπι πολύ, ζηλοτυπία δέ καί κενοδοξία κατέστρε
ψαν τό έργον τη ; πατριοιτική; κφοσιώσεως.
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ίτατά τώ>· τΓμ: (’πΐίίρορΓμ. γοΓ’ Γη'ΐ'οι·,
ϋ α σ ι .ϋ ω ς  τϊ}ς Σί·ρΐα<;, ( ϊ ΐ  τ ιΐγ Έ .Ι.Ιάΰ α .

Λιότ: αύςον^ντ,ς τ/; έτ:ιόρο?,ς Τ(ΐιν Α/_α«ον εί; "Τ’Λν Ελλάώ*, χαΐ 
ι7υσσω7.ατου;Λένων περί αύτο^; τών Ελλ·Λνΐκών πόλεων προ; κοινήν 
κατά τών ξένων κρι.νναν, έ^δόνγιοαν οί Αίτο>λοί, ο'ίτινε; καί αυτοί 
άνεξα^ττιτον; άπ άλλήλων οΐκοϋντε; πόλεις, σονιονώΟ/,οαν διά τόν 
«ύτόν λόγον κατά του; -Μακεόονικού; γρόνους, καί έιτύσ-πισκν τό 
κοινόν τών Λΐτωλών, γ; τό ΙΙαναιτώλιον. Ηδ'Λ δέ προσλαβόντε; καί 
τον; Σπαρτιάτα;, ήλπιοαν νά κατατρέψοίοι τών Αγαιών τήν ίο/υν, 
καί νά πρωτενσωοιν αντοί τή ; Ελλάόο;. Αλλά τά ήΟ/, τόίν Σπαρ
τιατών ειγον ρ/.ΐταβλν,0?ι. ΑιΛι παρεισόύντο; εί; τήν πόλιν τοϋ 
πλούτον, σννν,κολονΟν,τε καί ή πλεονεξία καί ή τρυφή καί ά πολυ
τέλεια. Αλλά καί ή γ&>ρα ήτι; άλλ.οτε διγρεΐτο |λεταςύ όλων τών 
πολιτών εί; ίτα ; ν.ερίδα;, εί/_εν ήδν; γίνει κτκρια ολίγων, καί ένώ 
λ ευπορία οννέρρενσεν εϊς τινα;, ό λαό; κατετρνχετο άπό πενίαν 
καί ένδειαν. Τοοοντον δέ (Λετεβλήθ’ίταν τά άργαΐα ήί)·Λ, όις-ε ό \- 
γ'ΐς, εΐ; τών έναρετωτερων βατιλέων καί απόγονο; έκτο; τοΐι εΐ; τν;ν 
Ασίαν πολ.ε;κήσαντο; Αγ-ίίσιλ.άον, έίίανατόίΟ'η διότι έπεχείρ·/:σε νά 
ένισχνσ·  ̂ πάλιν του; περί δασρ.ου γαιών καί περί έγκρατεία; νό- 
ΐΛΟυ; τον Λυκούργον άλλ’ ό διάδογο; αύτοΰ Κλεοριένγ;;, προσβα- 
λ(ί)ν καί κυρίευσα; πολλά; πόλεις τών Λγαιών, καί νικήσα; «ΰτον; 
εΐ; Λεΰκτρα καί εί; Εκατό;κβαιον, άπέκτ·/;σε διά τών Οριά[κ€ωντου 
τήν εύνοιαν τών Σπαρτιατών, καί δν)υ.οτικ.ίότερο; γενύρί.ενο; άπο 
του; εφόρου;, συνέλαβεν αντου; καί του; έ^ανάτοισε, διανεν.ών δε 
έκ νέου τήν γήν καί τά; περιουσία;, είσήγαγε τοΰ Λυκοόργου τήν 
νον.οΟεσίαν.

Αλλ' ό Αρατο; φοβουαε·/ο; τήν τόλαην τον Κλεου.ένον;, καί 
βλέπων τήν Σπάρτ/ν άναλαρ.βάνονσαν τήν άργαίαν τ-/;; δννααιν 
διά τλ ; άποκτήσεω; τοΰ πα/,αιον πολιτενυ,ατό; τ>;;, έπεκ«λέσί>·/ι 
τήν βοήθειαν τον Αντιγόνου, Βασίλειο; ττ,; ΑΙα/.εόονία;, και σννέ- 
δεσε αετ’ αύτοΰ συ'Λήκνιν, καθ’ ήν ό Αντίγονος, παραλαβών τήν 
Ακροκόρινθον έ;Αελλε νά προεδρευγ τήν Αχαϊκήν συ;Α|ν,αχίαν, νά 
έπιτηοή τ ά ; βουλά; τών Αχαιών, καί νά διενθύνγ τά; επιχειρήσει; 
των· οί δέ Αχαιοί νά τρέφωσι τό στράτενρ.άτον, καί ούτε πρέσβεις, 
ούτε επιστολήν νά πέριπωσιν εί; ξέν/ΐν δόναχ.ιν, ή νά δέχωντα; πό
λιν, πολιτείαν ή λαόν εΐ; τήν ου|ν.υ.αχίαν το>ν άνευ τ τ ;  συγκατα^έ- 
σεόίςτον ίοστε διά ζ'ςλοτυπίαν προ; τον Κλ.εοιιέν·/;ν δ Λρατος, αντί 
νά σννενίοΟ’λ αετ’αύτοΰ προ; κοινήν υπεράσπισιν τ'ή; Ελλάόο;, έβυ- 
σίασε, διά νά τόν’ πολευ.ήσ-σ, τήν ελευθερίαν ττ.ς Αχα'ία; εί; τού;

2(1* ΕϋΓΓΟΜΠ 1·;λ Λ. ]:ίΤ()Ρ.
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’ Ιακε^όνα;. Τοότο 5’ αίτ0αν·>αΕναι ττολλαΐ των Ελλτ,νικών πόλεων, 
άπό του; Λ)'αιού; κ«ί -Λνόιθν,ιαν αετά του Κλεοι/.έ- 

νου: '^ιότι αυτόν εθεινρουν ώς τον |Λ0νον ποό>Λα/_ον των Κλλ/νικών 
ίυν.οερόντων. Λλλ’ ό Αντίγονο; έαπειρος ων στρατηγός καί δννά- 
υ.ει;'άσυγκρίτω; υ.εγαλ-Λτέρα; εχων άπό τά; τοΰ Κλεοαένου;, ρ,ετά 
^Λακράν πάλ·/]ν ήνάγκατεν αυτόν νά αυγκροτν,τρ γενική/ ιυ.άχν,ν, καί 
&ϋ ν'ονον τόν κατετρόπωοεν, άλλα καί τόν έβίασε νά γ>γΛ εί; Αι- 
-υπτον όπου ό Ώατιλευ; ΙΙτολευ.αιο; ό Φιλοπάτωρ ύποπτεόσα; αυ
τόν οό; κατά τ ι ;  κυβερν-Λαειό; του έπενεργοΰντα, τόν έΟανάτιοσε.

Αίετ’ ολίγον ί̂ ’ άπέ^ανε καί ό Αντίγονος, καί διεδέχΟη αυτόν Φί
λιππο:, ό υΙός τοϋ Λν,αΐτρίου, ό έσχατο; τό ονοαα τοΰτο θέρων 
ΙΙασιλευ; τ?ί; Μακεδονίας. Ακολουθών δέ και ουτο; τά ίχντ; τοϋ 
προκατόχουτου, άπεοάσισε νά συνδράα'Λ είλικρινώς τους Αχαιούς, 
καί έκστρατεόσα; κατά των Αΐτωλ.ών, τών εχθρών τν;; Λχαίας, 
οϊτινες είχον κυριεύσει καί κατασκάψει τν;ν Κυναιθαν τ ίς  Αρκα
δίας (*), έπόρθησε πολλά ττ,ς Αιτωλίας φρούρια καί έκυρίευσεν γι 
ήλευΟέρωσε πολλάς Ελλϊ,νιχά; πόλεις τ ίς  ΙΙελοπονντ,σου, ύποτε- 
ταγαένας ούσας εις τους Αίτιολούς, καί έπί τούτω ρ.εγάλα φρονών, 
•άρχισε νά συλλαριβάνγ] ελπίδας περί καθοποτάξεως δλϊ,ς τκς Ελλά
δος”· καί πέ;χψας πρέσβεις πρός τόν Καρχ·/;δόνιον στρατηγόν Αννί
βαν οστις τότε έπολέ;χει τ·/;ν Γώρ.νιν, συνε;χάχ·/;σε ίΛετ’ αύτοϋ έπί 
συνΟάκ-ρ ό αέν Φίλιππος νά προρ.τ,Οεύσ·ρ στράτευ|Λα καί στόλον είς 
τόν Αννίβαν διά τάν καθυπόταςιν τ?,ς Ιταλία;, ό δέ Αννίβας έλθοιν 
ρ,ετά ταΰτα εις Ηπειρον, νά καθυποτά'·/; όλον τόν τόπον, καί νά 
παραδώσ·ρ εις τ·/;ν Μακεδονίαν οσα ρ.έρη ίΟελον φανη είς αυτόν 
κατάλλτ,λ.α. Καί τώοντι όΦίλιππος έ ε̂πλγιρο^σε τνιν ϋποσχεσιν του, 
καί πλεύσας είς τον ίόνιον κόλπον [χέ ριέγαν στόλον έκυρίευσε τό 
όβεικόν, λιρένα τοϋ αίγιαλοϋ τ·?,ς Ηπείρου. Αλλά προσβληθείς αϊ- 
φνηδίως καί νικηθείς ΰπό τών Ρο>;χαίοίν, ήναγκάσθη νά φύγ·ρ όπίσω 
είς Μακεδονίαν.

Εν τούτοις δ’ οί Ρωραΐοι ασχολούμενοι κατά τοΰ Αννίβου, και 
μη δυνάμενοι νά κινήσωσι τά όπλα των κατά της Μακεδονίας, έ- 
φρόντισαν νά παρέςωσι πράγματα είς τόν Φίλιππον, ύποκινοϋντες 
κατ’ αύτοΰ τούς έν ΐ’ίλλάδι εχθρού; του, καί συνέδεσαν συμμαχίαν 
μέ τού; Λίτωλούς κατά τούς ακολούθους όρους* Οί μέν Λΐτωλοϊ ν 

/- ·,..χ— ' - ' ά ί  τ ις  εχθροπραξία: κ·άρχίσιοσιν αμέσως δια ςη: ί τοϋ Φιλίππου,
οί δέ ί'ωρ.αλοι νά τούς βοηθησωσι διά θαλάσσης με είκοσι τριηρεις' 
όποιαδηποτε δέ κατάκτησι; καί άν έγίνετο άπό τών συνόρων τής 
Αιτωλίας μέχρι τη ; Κερκύρας, αί ρ.έν πόλεις, τά οικοόομήματκ 
και ή γή, νά άνήκωσιν είς τούς Λίτινλούς, όλα δέ τά λοιπά λάφυρά



εις τού; Γω;Ααίο· ;̂. Συ;Ατεριελΐφθ·/;σαν ΧεκαΙ οί Στταοτιατα!, οΐ 11- 
λίΐοί καΐ άλλοι βύΐΛ|Αα;ι'θΐ εί; τον 5ί<5;Λ0ν τούτον, χαι ό ττόλεο.ο; 
■«•ρχιτε διά τνί; κατακτϊ,τεω; τ ί,; νήτοο Ζακύνθου, ίτις , ώ ; ά- 
τ:«ρχνι ττ,ς ·τίστε6); των Ρω;Λκίων, ά|Αεσως προτετέθ-ο εις τ/;ν χώ
ραν των Αΐτωλών

Κΐσχοιρ-Λταντες δ ούτω; άταξ οϊ Ρω-καΐοι εί; Ελλάδα, έζέτει- 
νον κατ ολίγον τ·«ν δύνα;Α(ν των έφ όλης τ?,ς χώρα;, καΐ ώφελού- 
[Αενοι κατά τήν ουνηθη ττολιτικην των άιτο την εύπιστίαν, τάς δι- 
χονοία;, την φιλοδοξίαν και την φιλοκέρδειαν των διαφόρων αρχη
γών, ττηρίζοντες δέ τού; ασθενεί; κατά τών ισχυρών, και τατ;ει- 
νοΰντε; τούς μεν διά τών δέ, προωδοποίουν έπιτηδείω; την κατά- 
κτησιν της ολη; Ελλάδος.

Εν τούτοι; δ’ δ πόλεμο; έξηκολούθει μεταξύ Φιλίππου καί Αίτω- 
λών μέ τήν αύτην σχεδόν δρα(7ηριότητα, αμφίρροπο; έκατέρθ)θεν, 
μέχρι; οτου δ Φίλιππο; ήναγκάσθη νάέπις-ρεψϊ) εις τήν έπικράτειάν 
του διά νά σβύσηι έπανά^ασιν έκραγείσαν έκεΐ έπΙτή; απουσία; του. 
Αλλ οΐ Αχαιοί καί άνευ τής βοήθεια; τού ισχυρού τούτου μονάρχου 
άνθί^αντο κατά τών εχθρών των, καί διοικούμενοι ύπο τοΰΜεγαλο- 
πολίτου Φιλοποίμενο;, άξιου διαδόχου τού Αράτου, τον όποιον δ 
Φίλιππο; είχε φαρμακεύσε; ώ ; άντιπράττοντα εί; τούς φιλοδόξου; 
περί δποδουλώσεω; τη ; Ελλάδος σκοπού; του, ένίκησαν κατά τήν 
Μακεδονίαν τά στρατεύματα τών Αίτωλών καί Ηλείων. λίετάέξαε- 
τή όμω; πόλεμον, έκλείσθη τέλος ειρήνη μεταξύ τών ίωμαίων καί 
τού Φιλίππου. Τρία δ ετη μετά ταύτα δ Φίλιππο; έπεχείρησε νά 
ύποτάξ·^ τάς Αθήνα;, μή δυνηθεί; δέ διότι έβοήθησαν οί ίωμαΤοι, 
έλεηλάτησε τήνχόίραν,καί ίδίω; τού; ναού;καί τάέργα τή ; τέχνη;.

Αλλ’ ή ειρήνη ολίγον διήρκεσε· διότι έπιδραμών δ Φίλιππο; τήν 
επικράτειαν τού Βασιλέω; τής Αίγύπτου καί τήν χώραν Ελληνι- 
κόίν τινων πολιτειών, κατηγορήθη ένώπιον τής ί*ωμαϊκής 
του, ήτις επεμψε πρδς αύτον πρέσβυν τον Μάρκον Αίμύλιον, πα- 
ραγγέλλουσα νά παραιτηθ-ή πάση; εχθροπραξίας κατά τών λαών 
τούτων, καί ν άναθέση τήν διάλυσιν τών διαφορών του εις αίρετοκρι- 
σίαν. Αλλ 6 Φίλιππος προ; τον πρέσβυν δμιλήσαντα μέ Ρωμαϊκήν 
παρρησίαν καί υπερηφάνειαν, «ή άλ.αζοίν απειρία τή ; νεότητας, είπεν, 
" ή χάρις τού ήθους σου, καί ετι χ.άλλον τδ δνομα Ρωμαίου, σ’ έυ.- 
» πνέουσι τήν υπερηφάνειαν ταύτην. Εύχομαι δέ νά τηρή ή Ρώμη 
®τήν πίστιν τών συνθηκών. Αλλ αν εχη διάθεσιν νά προσφυγή 
οεϊ; όπλα, πέποιθα ότι θεία βοήθεια θέλω καταστήσει καί τών Μα- 
'-κεδόνων τδ όνομα τρομερόν ώ ; καί τδ τών Ρωμαίων. » Καί έξ- 
οκολουθήσαςτδνπόλεμον,έκυρίευσε καί κατέ7ρΕ'7'ε'τήν Αβυδον(**).

20 6 ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΛΑ. ΙΣΤΟΡ.
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Λλλά μετ’ ού πολύ ή,τΟάνΟη οτι κν το ύγος τΛν Ρωμαίων ί.τον 
ίπιτατικδν, ίτο  και ή δύναμίςτων άκατ«μάχν"ος. Διότι δ Τ ίτο ; 
Κουίντος Φλαμίνιο; διοριβ^εις στρατν,γος κατ αΰτοΰ, τον κνάγκα- 
σεν έντδς ολίγον νά τ/,ν εΙρΆν/ϊν έπι τ?. οννθτ,κγ. « νά έλεν-
>Όεοωή(όοιν δλκιαΐ Ελληνςκαι τΓ0).ε4ί εί; Ασίαν καί εΐ; Ενρωπκν, 
ίκα; ν’ άναλαβωσι τούς παλαιούς νόμονς το)ν. Να παραό_ώσ·/ϊ δ δ 
«Φίλιππος εις τούς ίωμαίονς πριν των ίσΟμίων, οοονς Ρωμαίους 
»καί Ελληνας ειχ_εν εις ο,τι δήτΏτε μέρος τής επικράτειας του, καί 
»νά έκκενώση δ-ιας πόλεις κατεϊχεν εις ττιν Κλλάδα καί εις τη.ν Α- 
Β σίαν' προσέτι δέ νά παραδώβ·/), καί ολους τους αίχμαλ&ιτονς 
*καί λειτΓΟτάχτας, και ολα τάκατάφρακτα πλοία του παντοςεϊδους, 
«έκτος πέντε υ.ικρών καί τής έδικτιςτου έκκαιόεκηρους'και νά πλη.· 
*ρ(όσγι εις τούς Ρωμαίους /ίλια τάλαντα, »ν  τά ήμίστ, αμέσως, τά 
«δ’ άλλα ήμίση εις δέκα έττ,σίους δόσεις· καί τέλος νά δωσ-ρ δι ά- 
»σ<ράλειαν όμήρους έν οις καί τον υιόν του Δημαίτριον» (*).

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Υ  Κ Β '.

^ί.-τό της ς'ιυΰοΧης του ^ ίη ιόχου  ίίς  τη^ ΕΧ Χ άόα ^τχρι^ΐης 
ίτ ο χ η ς  χαθ'  ̂'Ε .ΙΙά ς  κατίβτ^ 'Ρωματχη έ.-ιαρχία.

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ ΚΒ'. 20 ^

IV εύλόγως έθεώρουν πρόχειρον ϊρμαιον τοΰ ίσ)<υροτέρου, 
τον εβλεπον έγοντα ανάγκην ξένης αρετής διά ν άναλάβχι 

τήν ελευθερίαν του. Αλλ ειγον ανάγκην ευπροσώπου προφάσεως διά 
νά στρέψωσιν έκ νέου τά όπλατοιν κατά ττ,ς Ελλάδος, και ταύτην 
τοΐς έχορή'γησεν ό βασΟ.εύς τής Συρίας Αντίοχος, εϊσβαλων εις την 
Ελλάδα ένώ οΐ Ρωμαίοι έκήρυττον δτι υπερασπίζονται τί.ν έλευθε- 
ρίαντης. Διά τοΰτο κινη,θέντες κατ’ αύτου, οΰ μόνον τον ένίκησαν 
εις Θερμοπυλας, άλλα καί τον όπεχρέωσαν^υά έπιστρέψη όπίσω ε̂ ς 
ττ,ν Ασίαν. Οί δ’ Αίτωλοί, καί τοι ουμπράξαντες άλλοτε μετά των 
Ρο>μαίων ώς σύμμαχοι, δέν ήθελον όμως νά τούς ύπομεινωσιν ως 
τυράννους, καί τού; έπολέμουν ΙνωΟέντες μετά του Αντωχου. Αλλ 
ό ύπατο; Ρώμης Ακυλιος Γλαυρίων τούς κατεπολέμησε καί τού̂ ς ή- 
νάγκασε νά δεχθώσιν ειρήνην, παραιττ,θέντες και αυτής 
τησίαςτων, καί Οποσχεθέντες νά μείνωσι τειστοι εις την δυναμιν 
καί μεγαλειότητα τοΰ λαοΰ των Ρωμαίων.

Ούδ^οί Αχαιοί δέ αυτοί έδυντ,θησαν επί πολύ νά έμποδίσωσι τή,ν 
κατάκτησιν τής Ελλάδος άπο τούς ί*ωμαίους. Αλλ δ «^ραπηγόςτων 
Φιλοποίμην, δ Ισ/ατος τής ήλτ,νικής ελευθερίας ΰπέομαχος, συλ-



λΐοΟεί; ΰ-ο τών -ϊτρατ·/;νών τ ί ;  ί’ώ;Λτ;, έΟχνατώθ·/;, χ.αΐ τ:ερΙ του; 
χιλίου; έχ τώυ τ:ρωτί7Τ0)ν ττολιτήν [/^τεχοι .̂ίτθτταν εί; ί>ώ;Λ·/;ν διά 
νά δώσωτι λόγον ώς τταροξύναντε; χατχτων Ρωμαίων τόν βχσιλέχ 
τΫ,; ΙΙαχεδονία; ΙΙεοτέχ τον υΙόν του Φ'.λίτ-ου, όττι; νι-/,-/;ήεί; ■?:/- 
.Λχλωτίτθγ), χα· ;/.ετ«χο;Λ..<7θεϊ; χαΐ χύτό; ε=; Ρώα-/,ν, έ^ίφθ^ 'εΐ; 
φυλχκ-λν, χαΐ άζέΟχνε [χή θέλησα; νκ λάβ-  ̂ τρο<ρ·;,ν. 0  -υ.όνος δ’ έ- 
τ:ιζ·ήσχ; γίόςτου Αλέξανδρο; έγένετο γραρ.;;.ατευς Ινδς τών άρ/όν- 
των τ·7,; Ρώ ατί, καΐ ή 5!ακεδονί« έγινε ί*ωΐΛα·ίκ·ή έταοχία. Μετ’ 

«  όλα; τά ; αλλας Ελλν,νιχά; πό- 
Ύ.·! ζλουσίαν Κόρινθον και αλλχ; 

Ελλ-ίνικά; ττόλει; ώ ; συ;υ.ΐΛαχούσα; αετά τών Α/αιών. Κατελύθη 
δέ καΐ ή Αχαϊχί; τυ;Λ|Λα/ία, καΐ όλ·« ί; Ελλά; έ^χρύχΟκ έ-αρχία 
Ρωααϊκή, κλ^^ίεΐία Αχαΐα.

Εκτοτε δ’ όλ.ίγα λόγου άξια
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δλίγον δ’ έ

.1 ρ.άλλον εΐ; τήν Ροιρ.αϊκγ.ν τ, ,
Πρέπει δέ ν’ άναφέριερ.εν ότι οΐ Ελλγνες έ|/.9υτον έχοντε; τον προς 
τ·ί;ν ελευθερίαν έρωτα, κα· διατγρτ,σαντε; αυτόν εις 2λα; τ τ ;  τΰχγ; 
των τάς ρ.ετ«βολάς, έδράττοντο πάσ-/;; άφοριυ.7,; δια ν’ άποσείσωσι 
τον ξένον ^υγόν, και ότε λΙιθριδά-ΤΛς ό του Πόντου Βατιλευς έπα- 
ναττά; ένίκγσε τοό; Ρωρ.αίου;, πολλα'ι Ελλγνικαϊ πόλεις ουν| .̂ά- 
χγ,οαν μ ετ’ αύτοϋ, προς δέ τοί; άλλοι; και αί Αθγνάι, πολεμ·/ίσ*ται 
μέ μεγάλ-ον έπιμονγν και ανδρείαν κατά των Ρωμαίων. Αλλά τέλος 
έκυριευΟ/ιταν άπό τον Ρωμαΐον ττρατγγόν ϊ  ' 
εις σφαγ/,ν και λεγλαυίαν (*). Εκτοτε δ’ ά

ι τ-«; Ρώμγς αΰτο 
θρώπω;, ίδίω; δ’ όΑδρ, 
οικοδομήματα, ών τινά

ύπό τγν διο

V καί παρεδόΟηταν 
( ή Ελλάς έμεινεν

5 τάς ΑΟάνα; μέ λαμπρά
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