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Τ ο Τ ς  * Ά ν « γ ι> ώ < Α Γ £ <  *

iT io m p  of ytQyptifC': i t 10*$ χόθολιχο?; «Α 
μ {( ypafiXtai μόνον τβ «/jo's χα9δλ<χ*« y»t£V-. 
'em avaykala fitρη τη; jrqs, οδτω χα! of »ςο· 
f&xol lx taf; keOoXtxOfs ϊξορί&ιϊ ypifw tit μ,ο» 
«ο» τα Λρός χα9ολιχην yv'^ctt a'voyxafa ίχά* 
ςβυ »9voo;..Te*s l i  ytvtxot ίςορ/σ ; ίχάςοο «9- 
«ου; ,  τ  πολίτου, ^ άνίρο; «π<αόμδο, γ  αΧ ·  
λου m o ; ,  ypafoom *ί&>; π*ρ»;ατ<*ωπ'ρα;, 
ω; χαί of ytvypttpoi too; ynuffoe* χβί μιρΑ 
xw ; fi&axa;* τόπων* πόλιων, πολικών, xaf 
άλλων * inttSv άλλως yfrovtai ίυβ^ρηςοι xet 
cl π&βχι; χβί af Ιςορίαι. At* toiro ο μΐβ 
'HpoJstos, Θουκυδίδη; , Etvoyto», χβί. βλ* 
λθί, iypaty& ίςορΛ; ito t ηβΧίμ00 <£a{Ofc
Ο δ» Πλούταρχο;,Λαιρηο;,χβί άλλοι* μό
κο» βιογραφία;. Ό  i f  Διόδωρο; * Νικόλαος ό* 
ΔβμββχηκοΥ» χβί άλλο», ί^ραψον χαβολικά;
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*
Ιςορίας πάντων των i9r2* t!t yvZet» taffo* 
λ<*ην t βυντά£οντΐ{ ·*$ μία» β&Χνν τat ηρά* 
(tts αυτών.‘Εχαςον i t  l9vo$ iluSuptt να yvta· 
ptV-j rtp’dxw  tea's TtpayCvm, ώ$ xat τά tlx- 
va to«> νονιΓί * fva μψηχαί βυτους* αν yea· 
σξ/iu μ ι , ι Προγονούς ftiv ινίο^οτάτουβ. 
Kara παν.a x«i ριρ(«ως odious ϊχομι»νμΐι$ρ 
opt'd s /ςορίαν aotav cu^^aturV  κοινω ί̂λιβ 

ανάλογο» ι& rt'v παρουβαν χατάςαβ» τοΰ 
' ytvovs $ι» ϊχαμϊΛ *09» «Υα* άναρχη να ptv* 
fiavwji» **; άλλοτρ/ων yXueewv fa  «pya τώ· 
ώ,ωτίρων πρβ/ο'νων. ’Αλλ’ ΐχβςον (9»0( ϊχη  
ti:0» exonov, xai λαζάνι* ptovov ta  προ$ »η· 
ώρίλκαν au’tou a'yeptuvta. Oc i t  ofpttripot 
npoyovot l έραψαν <ςορ:*α$ χοινωριλίΓς xe« axe· 
Xcyovs It'S trjw tst« χατάςαβιν tea ytvovt» 
toft ytS·/} that 'a iw atw  »a itia%9[p τις /xlt* 
9» ουςημαηχώ$ Tvjv ίςορίαν αυtii»t xat 4 
ΐί$ηριονιςα«ο$ tqs Έλληκχηί, xal ttax *9t· 
ριων απάντων« αν i »  βυνα’ψ») αυ’τ̂ ’ν πρώτον 
t?s «ίςημβ ^povoXoytxsv, οπιρ ιςίν ipyov πο* 
λυπονον * xat πολυχκρία; ίιάα»ον * ιπΐιί>ί 
ta  totavra βυςηματιχά ovyypauara ϋ »  βω* 
ζοχχαι ολοβ/ip V  Ά H  βωζο̂ ίίνν} vXvj « ίί ί$β*



ρΛ*ς, H xt yftnat τις «νρραφη ίχβνή προ'ς 
yvaetv tow ποίουμίνου, that ίιίοιτβρμίνη *«i 
βιαχίχυμίνη ·& πόντος tows ποιητος, οχολια· 
<a$t ρητορος, χτωχρβρους» ίςοριχοΰς, |9ιο* 
χραρους καί Xi|«oypayou$« ώ««ΐρ xal*7; μ*· 
βολοχιχη ιίλη* την e.to/w βυνβχω <sj&j it* 
χβ χρόνους « ηβρατηρων *ai to* ίς&̂ικόν pi· 
ρος. Τοΰτο tjvayxaot x«i τον Διόδωρον, ώ; 
tttirof μαρτυρίΐ, vi ουνάψν) την xa9oXtx'nV 
/ςορίβν, ‘ ητις iiv 0βω’9η όλοσ/ίρης it’s η· 
μβς·'όπΐιδη Aiyli» oti 4* προ* av’toti ιςορίαι 
xarl&uvtv τινις μ!» μιχρι του Φιλίππου, βλ· 
λβι ί» μ/χρι «ου Άλι̂ όνδρου, καί αλλαΐ μί· 
χρι των διαδόχων «ου Άλι̂ όνδρου* ίπΐιδη 
«χραψαν μιχρι των χρόνων αυτών raj προ· 
τίρον ηρο’£ΐις« Είς η'μβς όμως διν ιβωδησα» 
μητι «Ιιναι» ΐ«ιο; του ’Αρριβνου.

" Ε*ναι tofruv το* «ροχμα τόσον βυοπιπλίχμτ* 
νον· ωςί ιϊναι αδίίνβτον va ιννοηβητις’ιριλο· 
Αοχιχως τό ϊν σύγγραμμα Sum της χνώσιως 
του άλλου * τους ρητορβς όνΐυ των ίςοριχών» 
*βί τούς ίςοριχου'ς ονιυ των ρητόρων, χαί 
χιωχραρ ων* χα{ πιρί των λοιπών ομοίως· 
διότι η ίςορία διιρχίται δια πόντων , διαιτί*
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woota χλωνοος Λτντβχοΰ, βυνίχοΐ; λοχοπτ*· 
fus9ti$, xal πάλι» αρχή* aotivilrov Xepcfttvox· 
t ας, t«  ονίίΛοτ» *?i m9o$* βλλ* i?j ςιλιχ·* 
κατάζγ,ρα λ/ye v raj. *09ιν o avayinωνίων ft· 
λολογιχκς xal rripupyw; ιό» Ήρόϊοτο», itpi· 
Kit va hat Ιϊ&ημΧ» ι%ς ϊωνίΧ^Τ itakixtov , 
πολλής σρ^αίολο^&ς, xal rj$ ?ςθρ£«ς των *ΕΧ· 
Χ?ί»ων xai D tp m , Γνα ysuptXy tv» ftoXm* 

“χη» M.atataatv αυτών, r>Jv χρημαη*η» iv* 
νβ/itn, to πλ#0|  των uJTOxii/ιίνων · καί 
tttl9t» να βομταρή-ή · αν <χωβ< πιθανότητα 
t i  Ιςοροόμίνα τού Ξίρ£ου ςρατιυμβία · tot 
βί παράδοξοι that των 'Ελλήνων. *Errltta ί  
fuv Ήρόίοτος itavtt, ό ί ι  «ολίριος »{οχολου· 
•it. Π«'; να ιορωμνν αρα το τ»λος; Μ/ρος 
·/« τον θουχοδ/δην, μίρος ιΗ »ον Διόδωρον, 
f»po$ *?« τον Πλούταρχον, μίρος τονΠαυ* 
«ανία». Ό μ ο «υρητωμίν xal τον θουχοίΑ 
3ην, Βινορωντα, ΠοΧολον χα2 Xomouj, οΑ 
t» i{  typatyav tva πόλ$μο» μόνο», of μ/β» it·  
fpattlev, *0 i* Πολύβιο; iiv  «σωίη tit ημάς 
ϋ α σ χ ίρ ή . ’&ζ ώ» Si μόλις προρθα'νιι ο μα· 
fcjTy'; , να &ίαχ9ν) ολίγον τι μίρος * irtic&j *· 
wytvwaxojav αυτοί/;, νά ραν9βνωρι«ν tijv



r
ykSeais *ζ aitu*» xa! ooχΐ r>*t* faopAtPt «V 
to eritai Sip typwpctp ntpl ykuanit, «Λλ’ τςο* 
p/ey. Ή Si miety*aetfr$t ίζοράί oxcurtt γνΖ·
•tv Jxpiffy τής )λα«αης» xei άλλύ» πβλλωχ, 
«ft *αιβληψ<» τω» Sufopvp inotuv, noktu·  
x v ς^οηωτίχ'^» ylttypapucu», qftkuv xat 
Aoinvx. .. .̂ '

Δ<ά τβντο &et χαλά* x«l crxeyxofov #a 
«νντα^9ή ίςορία γηΜη tux *Ελλήν.*>χ xer/. 
tv’v ρζρ χατβςαβί» τον yiaou(t χοχκωριλής npa$ 
«tte*r«t$, xoi κατ'- ϊβχοί Snipypin) art* aa/ή* 

τιλονς «χαςον ifaotu, «ft cafίςίραρ 
χατα'ληψ<ν tup ηρϋγορίχΰρ *μΰρ fpyut. Δφ  
λα£ή tStof ή fcopih tup *A faWtty, tup Άρ· 
yit'wi»» Λβχ»5βίμο*Λ)ν♦ ’tiJUfoy* Άχβ<ωχ« 
*ApxoSup, £<xmox/cov» HaptvSi'ax , Βοχίοτωτ, 
θ«σ·αλώ», Mexlioνω», 'Ηπιφύτΰν, ΒυζβΡ* 
titov , Ίν'ρίύν, KfifttUP Met λοίΙΚβ», Mt« Χ«* 
τα?ολής της &«χή<τιως βότώ», prypt τ«λοο*. 
Τοίβντα βονβήμ&τς luptWiVtac $ρ τη yttrxi 
ίςορία τον Γχίον9ρ ,  xoi «ft άλλας η »ά( · ίχ& 
tai pyu tfaptopvfltvaf τα; άρχας «ο»τ«» two 
•fatty τής ‘Ελλογος «*» τω 3* χα! «* το'μω της 
'fyoy/crs. Ew«t ο/χως καί άλλα πολλά Saenap*



*%
ftisa t ϊςορ’χα xal avotxM Ιΐς tr'v κραγμα· 
«Iία» ttjs ’ilyoylaf. Κάλλοςον o« xai «uvto* 
ρωτατο» fy'viro to ipyov« β» μΛΠχΐιρίζορχο 
«ολλοI* vd Φονά4>»β<ν «χαςοί pw *  r  iJo , 
9} cffas £ΰνη9η, Taj ditoia$ ποθιΓ xa| vj Eu· 
ρωχη,χαΐ &a toCzo Ιτψησ* toy Μουςο^'ίην, 
to» ypfyavta tvju /ςορο'αν των K*pxupa&M 
ϊτβλος: · mti>j ως ι&ητβι,  iiy that ipyov.

_ i $09 to a pay μα* Άλλα ρ(κοι>$ λκ'η« μόνο». 4
ί. Ίίςο^/α 5

T«vi$ i i  xara^poyobtftis αλλας »· ποί^ 
λα* μαθηαίις, llj οο&Μ νο/ιτζοκα» xal toy*·, 
«ο £«<ον μάθημα , xal την χοίνην y<Aseoy:av* 
ΑΪ pa9i)9*<s «&« aitaeai <ύγίλιμθΐ, xal CUV· 
itStptvac προς άλΧήΙας« xal to  πΧνρωμα 
toutuv anouUt njtiy^Qtfoywojy ywotv, ονχ! 
«o' οχομα μόνο», tojj pAoeopfafe *09*» xal it* 
iaaxoptat χατά r j^ui προηαραηηαςιχη» * 
xal ootca μαοβάνοντα* βααίμως xal ωριλ/ρως , 
1?$ xal ortaaat at xiyyat, xaA XapS&onat 
•«pile xal itaxtxριμίναι eu liiat ΐχάςης μα* 
6ηβι<ύς. *Enititj to  aopds duo' too «0*09 xal 
p«o« ytnoptvo»« tour»]» την χαθαρον xal ita« 
χίχρψινην yvcoeiv t«v liioSv mot?» ίτ<$ «%



y
όλη3*ί«, xe? η d\to9ttet Xlyttat ρω$ 

*«pa ««$ itaXattfe, ως yvjoi xal d 'Δπόςο» 
λος' ttav yap to pavcpovpivov ρως <<jt« Δα' 
τοΰτο Aiyo.vtat «ορο{ xal ot «μπίτρο* t i^ i ·  
tat* «ορο'ς μηχανίχός» «ορός «Οίδός, oopo'i 
αρματηλάτης, «οροί RoXcrtxo* · xal offe'a ,  η 
*lWa xal απταιςος yv»«ts της ιπις/μης χα· 
τα Iluflayopay, *Q at δ{ία?χόμΐνος £ηpa# μό* 
toy την. ρΛοοορίαν, ayvowv. xai «ότήν τη ν · , 
«ημαβίαν. two, ρ«λο«ορ<χων, όρων, xai ζητί? 
tor* xal xata ypappamvjv xai xata ptXoao* 
p/av ra ονόματα«. txiiyos ovvayic axoros των 
ίδςων, x«i οόχί ρως» ω«Λΐρ xai o itiaaxo* 
μτνος ρητορικήν, ayvowy trv ypappattxtjV * 
η την αόντα£<ν» ayvowv. την TlyvoAoytay* η 
την yitypirptav, a’yvowv, tvjv αρ^μητιχην* η 
την aYpovou/av, ayvowv την «ρα<ρ»χνν tpe* 
ywvepirpiow·- η »ct πΐίραματα της ρνβ<χης, 
a'yvowv »ηΥ $*ωρ<αν«

Too two ί* όντως. {χόρτων, η <ςορ/α *?* 
ναι τό. ΐόχολωτίρον xal χο<νωριλίς*ρον pa* 
βήμα * ι ττι<δη «vpiaxobat τά ώρβΧίμώτατβ μα* 
βήματα »ν αότη αχόηως παντός inayyAparoi 
«νδρωκο», αχό toil ^ααίλιως piypc too ova*



ytv& m w  twautvo'J · Mil at»Vtytt ί**ςOf to  
trvxxw xata tijv io'va«v, xptl to  Ι'Τύ^ΐλ* 
μα aurov, apuiatvu  ως «τό *«νος XJ<viii «η· 
7ης» ,ωβηΐρ xal τβ μιλη τοά βωματος Χαμ· 
€asjtt ιχαςον το άνηχον «πο της χοινης tpo· 
5>ης · ζξη  Xiyttai χβί χο<νόν« xal «oltmov* 
*α: β ιβ ’.λιχϊν μά3ημβ· Χρναιμον γσρ  χβ! βα· 
αιΧ*Ζ, ως Aijit Νιχόλβος β Δβμ·αβ«ηνός. *0 

,ί* ΑίόΙωρος χάλι? «άτην προ^ητίν της αλη» 
βίίας, ςόμ* βκότατον, xal μητρ5ί*ολ*ν της >» 
λης ytXoeof/ai, Ό  £· Πλοντ.αρ^ος ώνομβζτ* 
βότην φιλοσοφίαν t ως ·ςΐτβζ·οββν xac itop* 
βοίσβν »οάς βν*?ρ·Β«ον< t το T^cMtotov λοφον 
της φάβιω;. Α(θτ< τ» avuttipiva  tr/toat τβς 
τίχνος, χαί ςβ taa/yiX?ata· ’Eefti»} ο! τιχ»<* 
ta t «ικμίλλοννται μόνον «ως να χοταβχ^όαβωσι* 
«κίρτςα τα ipyo βάτων. *Η I f  φ<λ©βοφ<« ζη· 
χονββ την yvaatv των οντων χ*Ι την άλη9καν, 
{ξΐΐάζη  χ*Ι τβς βνλοος iuve/μΐίς των «ν9ρω* 
βων. *Η i f  fcopfo « την χρηβίν χβΐ τβ  βηοτ*· 
λιβίχατα βάτων, #*ς πράγματα όρωμίνο *χτ*· 
λούπινα, χαΙ προααραοζομίνα , Ϊν9α &<χ· 
νάοοβί τροφινως την χρησιν χβΙ χβτά/ρνβι» « 

Ιίς Ϊπαν»ρ9ω9(ν. των άλλων oJWtfov xoi oU»tr



$yv«»· Aftmouve i f  te  χατορβωματα 
spoeitritjf xai μίτ* ijauipt'as χρνσιως, xai 
ta  i t  της άπ*tplat tee χαταχρν'βίως ί'λαττω· 
μα re , xrvi? teas ά»9ρωποος it$ πολν μάγιαν 
tel «μπί/ρίαν των αραγμάτων, xai χά9&ιat* 
«ϋτου'ι μόνον atlryj χρηας air}9ctiotJi τον (?fA* 
ttovo$ κατά ΠολυίΙον, Art παντός χαφΰν tel 
ηψςάα ιως. ’Έκ τούτων i f  οννά/Ιται xai ή 
χατανώjo<$ των ijOc»» ην Atyit aUAot/rapt» / 
χβς iwjpov xai άπαρχας ^tAoaoyiat * Arit&) Ofr 
αν9ρωπο( (Aa< tCptat cmoAorot των npaatpi· 
«ιών. At $i ηρβξΐις i t  των προαιριαιων ι{αρ·

- *r«y«v">. f)[i>ii«i μ«ν xai tt)‘yrv οναμΛμημίι 
v>jv, όμως το τ/Αος fottmjitat xai At των 
κροαιρίβιων » xai r  xaropicuat? At της όμπ t ί
μιας xai ρρον/μοο χρηβιως, cos xai· η άπο- 
τοχΛ» At τ*ς emitp/ας, η χαταχρόοίως. *Εnit- 
λ» r  τόχη μιοολα&Σ ηανταχον , όπως xai «ν 
«ομίί «ό ηρβ)»μα, Αϊτός των φόαη το^ηρων*
V fpiivpti όμως προ»οι? xai i»pl «ολλων 
Μίοάτων* «ς Afyit xai £ 'Ομηρος*
»j Ε*9β Ι ί  xai ίνςννος όπ»ρ μόρον ώλτ/ *©·

$vaat’J f ,
^Ε/μΐ) Art yp*«i- θηχΙ 5«α yAawwme ’Α^νψ



p’Apyotipqoi i i  x*pob> im vufovot X&t ni*
*pl«·

t.T^$ ιχίτο ς«νάχων}«Γω$ μίγα *ιϊμα παρίλ9|ΐ/Φ 
Ρί2ςί a υηο ttijps xal f ’jem t xtp iw riw  o 
'O ioear's, «βω9<j lx πρωίας· Upouovjt«»'·
tlpOV 5l lire» T5 «09 tip 5*.
f)ha5 χ«υ ijt'i<s 'iSaxvjy xsxantp ιταίχο»»·$ f»

χθίββ«.
/^.iR? i i  xl aiVijas, to ri to: t ημαίρϊμ  ολΐ9ρα», 

Έπΐίίνΐ m a i ie  το πιπρωρίτου *pnjte« Μ 
*t;s nposoe'es. "Αν $i# βλάψωβι tous ^9e$, 
βωίηαορτβί* ου όμως too; βλάψωβΛί, ifvai 
«ητρωρίνον, να α’ίΓ3λιβ9ωβ<»* Ό3ίιι βν μι» 
TO?S fpowjxocs /itc^icpvfuaet, yacVltat oti ij 

ewipyi? tcj χατ»ρ9ωβίΐ»* ID ί ΐ  tot$ βλ· 
Aits, it’s α.τοτο//αν. Διό Xiyttat χαλη καί
χαχη*, “05ΐυ Afylc o E’j’pc Jtc'i*;, ore ft* eopov 
βούλωμα vua no Αλα; χιίρα** Καί th  βν9ρω* 
nos, xot pUe oopvj yvcJuv), xere HoAvSi?*, 
Sciyicpic t«j άπ^Κπιημΐνας ψοχος, xatapytl 
τα «paypatixas favivra άήττν,τα ηΚ*9η» xai 
«νορ9οΣ re's xata xpstros nuitwxutas jraAcj , 
όπιο ouviSq ηολλαι<$, xaf paAt?a nape Kap·. 
£7j3op|b:s iiic jli άλ>]9«;άτββ τβέ «οιαύτας

0



ν
yvvtuii ι Sta to St clou anpoaScnjtov» xal 
«αμβίο|ον piyrtot της μ»τα&λπ;.

0/ yap RiptfSo'i/cot *v »» nptotω <Potvl* 
μχ» ηολίμω* ι/:χ»μ«ίθ( elfttari χατα y£v t# 
xal $άλασαάν νκο txv 'Ρωμαίων t autiScJ· 
χ9τ,ααν iti tjjv AtSCav» Νιχηδιντίς Si xal i ·  
M?, xattAtt‘obrflav tig tr,v Koktv JtoAtopxotl- 
μ (vet, xal μομίαν ikm'Sct άνττςάαίως, χαί 
•»T»ja<«s Ιχοντίς* άλλα Savatov «Wiovov*,, 
nal αίχμάλωοιαν οΰτραν ntp^tvovui. 'Εν του* 
tsi5 St ηλ9ον tivig μίβίογόροϊ "Ελληνίς, ι» 
•is ητον χαί Ξ μι9μχο$ ο Λαχιία<μο'ν<ος* t* 
χων ίμΜιρίαν της Έλληνιχης ταχηχης. Οί· 
fo$ oiv oovUωριίσας tot Suvaput i»j) K»p* 
X̂ SavioiV t xal μα9ων t/jv χρηβίν tour»»* x«i 
tri* τηί ftpo okiyav μάχης» ifot προς 
tout ftkout putoif or< or Καρχηδοκοι tax»*.· 
ter* tJjro της anttpSat t»v <τρατη)>ων άότων, 
*β» «*χί b!tj> της ίοχβμΐ»ς »»ν ΊΡ»ραί»ν« 
*£πκ3λ «χονίις xatpov να ίιαρατά£ω<χ< την ρη* 
6<Γααν μάχην οττβο vfiikox, χαί ikifOVrot xoi 
inntxov ttptaHiupov twv 'Ρωμαίων% xal tit 
taCta to «αν <λ<ι ζ̂οντΐς $ βονιχράτηοον at!* 
ty* tig tosoV XofuiSi) xal κρημνοί $η, ivSa to



£
Uni*ay *ai ai Mipavti; tuttval· t l i i / i ?  a* " 
χρνίςα χά« ο>Μριλ·ΐ<. Ό  λο^9ί to» S»»9faftoi 
ίη$69ή ii( tv'w τιολο», καί or ςρανηγοί καί 
rtpos^tts txaXteov atiro» «('$ i{itaaevt ΐνά 
μή$ϋ>αβ> αν iway to λίγάμίκα· ’Exiivos Ss 
otc’̂ ej to ejftiiot t i t  f ta j^ i  k&I toils Xoyoui 
t is  ηττης, ttrttv, av KttoSώοα» tf; euro»} 
5<ωχοο<κ xara xperos tous 'Ρωρα&»ί« KeriV^· 

'Vnao tor»»» «̂ jervjyo*» to» Scrvdrtmo»* ka< rd 
ςράχίυμα τώί Κβ^δίνΛο» {ίΐηίληδη τταρα̂  
So'{cii$ / t  t^s βθυμίας καί £ntXluet&$, ti‘t  τόλ· 
ρι» expersjtot, xar iXirtia t/xtjs (Si&to*, ώς· 
ίχροζον «μορώω*, να evrotis 0S 0V
6«mo$ *i9is i(i τή» μόχ·/;*· '0 5 »  i(»WMti{j 

■ S’/pSlipa» xara xpatfls Μ »  το ςρβτημά I» 
xllvo τώ» ‘Ρωμοί*·» t ιΑαίο» ka? to» Μαρχο» 
το» sjWM^o» α^μάλωτο». Τοιαϋτά άποπλιΓ 
<» αορον /3otMt»ua, μ/β οορη γννμη , *αΙ ^ 
ΙμιτΙφο? χρηβίδ των ηραχϋατω» * kOi totaotq» 
tojrtj» παραοχιοάζκ η p it ipnttpiii naaat'pi· 
et'i των βορών. Mfta£o Si των Χορών nal 
yppaipuiv ij τόχη ητον τω» PwpaeziV. *A»*· 
■fJLvrpw όμως pita  τη» μάχη» o SavSirritos, xdt 

*ΐλβ5» σιΐ» a-Jtce xai την το^ην» Or St Hap·



£T&»tOc iptvov tteXtV ώί *άΙ trpoYtpov Ινς«· 
jji $ · istititi *λί· via ςραηα των 'Ρωμαίων ,  
ϊομ ίζ ίναο  χθί frieV ιΰ/νΡ-

Tofcotov tt -rvik’/'Ct να $l/fy xal ο Φώ·
, kott>; Δ;οννβ<βς iv τη μ*\>1 ?η$ Λα'Ιη$. At!· 
to tc.uto o* Stvo^tev · £ euea$ έιχά
^λ'όίος 'β? i t  ολοι» απηλπ<βρνονί, iv 
Τω χιντρω r^i Άβ<'β« ovra$» ovtu tpof i v  xal 
p̂OTTjytiTb, xal p«tti;U toS aWpou πλν,ίίυ.*.

r * i  βορβόρων *ιχλ«<σμΐν«Φ TaroCre cirx· 
Vote πολλά η ίςοζία % ono των £»i not# χοτα 
fcxpotlf avpiijuvovtcov βιβαιόυρνο. Mi £*.«* 
p k a ia t  tvUrptv ο MiA*tili}{ txatov i t  μ  -/<r 
haioi Πιροας iv Μο«<α?ων». Mi ext» >ίλ<ό̂  
le t  iv&tjet Κάρολος ο ΙωΙίχβτος eyisvjxovTO 
χΰω ίο^  'ρώβονς iv t j  JSepffa* xal ρ τ  ολί· 
7ον ivix̂ QV) ο Κάρολος / ι  t j  Πονλτάβα on' 
•οτων των 'Ρωβων, ρ  ftolvvetpov ?ράτ(νρ: 
Tevra πάντα idaaxouat xal χηροττουσί*, ate 
c$t<t 3 i lh  vet i'/jva τόχην 'χαλάν το in tyttr 
ptjaata ot»TOt, Hpinti vet }ν»ρ(*η exprfteg 
tijv τΐ/νην to* imj(trpip«τος, x«9' «λας TO? 
*«ρ<ςάοκς, xo) την προβτχόοσαν χρησ/ν iv 
τω iii*w  χαίρω κβί τόπφ. Hal νά μή



ΟΤΙ πάς τόπος that affair t πορίοτός, tot 
ςρβτίόίι tv χβφω yiiptovas προς rev πόλον j 
όπου pi)tt ό Λαριίος * pajTt ό Λυσίμαχος t 
ρήτ* ά Κάρολο; topov xakyv tt/jrajV. Kac pijTt 
το' θόρος «'jp'oxti T($ txtc χαλην ttiyvjv * xat - 
iraca θάλασσα «<\α: aV.tori πλιυςΐ),χαΐπλικ 
μηαζυ *aj$ του Άρίωνος xac Κονός * π«τολτ$ ·
•η χβτά τα iivuyvj t^S ρίχράς Συρτίως t οποί* 

fk.iQrfito άπας ό ςολος των *Ρωρα/ων. Τβύ* 
τυ,ζ τ·^; ολ^δοίς aoyta; ttVjjynjtaJv yvap^opiv 
πρώτον τον Σωχράττ,ν. Τοιβοτα αρα παδηρώ* 
τα , yf ιυτοχνρατα »ων προ^ινιξιρων , "̂voV- 
Tdt ραθτρατα άχΐνίονα των ρίταγΐ»|?ΐρων« 
"θ9<ρ ό Πολά&ος ittxvtitt ilia τρόπους p'ovoV 
άρ^ιο&ωτάτονς **S *vv ιπΟνόρβωΛν των άν- 
βρωΛων* ων ό ptv ytvtxtu a lc ^ ta u p ti tot 
ivacr/t<;ipOs ίια των TpmptoV XtvitJvlov xa2 
3ο?υ£<ών, ως λ/p i  kat 3j απλή hapOtpAr * 
όςτ«:ς iiv  «afiij * iiv povSavft * fcOc 0ςτ<ς xop 
«?ς το θτρρόν, φυσά χήί το ψυχρόν. Ο i* άλ
λος ytvtTcu αζλαξγ,ς καί α'χΛίονος ita  Των 
άλ ΑοτρΑύν δυςυ^ίών · ό9*ν ttptnst to tpoxpc· 
υωρτν tvjv ico των άλλοτρέων *<νδόνων xai 
Ιυςυ^ίών όπανόρ9ωσα> , παρά *ajv όλλτ,ν, χτιί



yhttai xot $ξ άνόγχης tph tt. Καλόν γάρ to 
Spiv rztipa^vai ii.op9oM8at * xai owaaQtt TOtJ 
rZv άλλων ayvozftaoc προς ί:όρ9ωα& χρη* 
*9at napaSifypaat ♦ xota Διόδωρόν* .

Toioonjn Spa «po‘; onαβας του 0foo ntpi*· 
ήάβιις χρηαιμωτάτην νομιςίοv τη* Ιςορΐα*, 
ητις τοίς piv vtuupots τη* tuv nptaSutipto* 
civtoi* ntptnottitcu * to?t i t  npisSurtpOiS 
«ολλαπλαβιάζΐι την ιίττορχουααν ιμπίιρΛχ*. 
Kal rout fifv titwiat  α{/ους η/ΐμονιας nap a·· 
σχιυαζα4 tout i t  νγίμόνας προτρίπιται to?t 
χαλλι^οις των ίρ^ων ΙπιχΚρίΣν τω ήοδω ίης 
αδανατου δο£ης * τους i t  ςρατιωτας nota· 
«xui*C«» τοΐς ιπα/νοις προ9υμωτΐρους προ; 
τους ΰπ»ρ της πατρίδος κίνδυνους * των i t  
ftoνηρων aitotpltnit την ορμήν τα?ς αίωνίαις 
βλααψημίαις· ToiaCta Aiytc ο Δίδίωρος ntpl 
της <ςορΛ>ς, αποχσΑων αΰττν καί mpyitt* 
του κοινού φίνους των «ίρωπων, καί αΓπον 
τνς ιυ’3αιμον/ας αΰτω*. ’Επίιίη αυτή πσρΙ· 
«'νησί τους «νθρώπους ιΐς τα χοινωριλη ίρ. 
7“» υπαναπτουαα ττν φιλοτιμίαν δια των 
α#ων ιπσ/νων o?tv ώρμηβαν l's autvV το· 
ooutoc οορο! « ίρ ις  ,  ypepoms tviort xai



r t

«ρά|«ς ολίγου hfyov άζ/ας, ρομ/ζο*Μς,  ο« 
η προτ^χη ιΐνΛί πβντοτί χαλί} xa9’ 'Hdeo&v. 
„E? yap χιχ xet euuxoa» h i  eaiwa χαταΟιΓΟ 
,,Καί £aua tov3’ tpSo:*, τά/α χ·» p>ya χα2

T9 ytWtO
K«? 0909 «J»0O03V txt'vot , ToVjV ί.τΑηίονί»
fl: fUyekot Χβΐ Τ9$0ς0: άτ/Ορίϊ r-jj 'Ελλαάος,
napmtvaoftfvoc προ» παν ίνίο^ο» <π<χ<ίρή· 

χ«; xarapaovjovtts πβντα xtViuvov, ω'ί xal 
atirttf toy θακβτον uittp τη} ά9σνάτοιι io^t*  
ytvuoxovtfs, on o βίος <*νβι βράχΰ$ Μ  α- 
xaptaios, η δί ιχ της α’ρίτης δόξα μίνκ α· 
Qmaxos ιΓ$ το» άπαντα α/ωνβ * ο τι α tjjj ικ^ίς 
ίςορία; Ι?ς ropitw άοραλίςαto» φΐιλαττο/xjV̂ . 
Γνωρ/ζορίν παχίΐς, πόσο» ηρωΓββόν iwrctu- 
σαν ·?ς τάς ψο^άς τω» *ΕλληΙων ύί 'Ομηρικοί 
τω» τριύ’ύο Γπαινβί* καί π ο αχ» χοήν» ιόσρί- 

ιχ/νηΜ» η ίςορία το» ‘Ηροδόΐού* αρα* 
γώ<ύ4*0μίνη iJj t0tl$ ’ΟλορΛίαχίόί ayiOVaJ, Re* 
ρόντω» πάντω* τω» 'Ελλήνων. Έ ά», ως λ«* 
y*t ό Διόδωρος, ό πιπλασ/τίνος x«tf ρίοίόλς- 
^οόαΐνοςάδης των αμχαίοαΡ ωριλη*« Λολό τοο{ 
ά»9ρω:τοος if; «ιίάιδϊια* χα< διχαιαάόνην , βως 
δι» ίπριπΙ νά ωιριλ'όση η ίςορια, το ςορΛ το



1 ** 
SiTiv η «popitts ir? ttXtftfas; "Ο 9Ϊ» 
ytvas otto fcopt'a» Itvec 0v9p<d?tos ae9lVyjs » 
ΐρνιμΟ; icei «παρν^ορητοί I i*lb £o<}9«fas ίά* 
tpob, «νμ&ίλοο, οο^ινων Ml ftkbv.'M i-
γΐζ0» yap φόρμάχον 15 t<jOp»e t*7s ψοχηί,
τθί &»fto9a< τβς τ^ς tti^ s  μίταίολάς ρα*·’’ύί 
απαντάν καί υπορτρίο. Ποοον Si αομ$ο' >< 
χαί *?s &ναμ/ν λο^οο χαί ηι<9ου$ , χα9’ ον 
itpoi/aujiV oc ntnaiStafJvot των άπαιίιοτω» j* 

; χβΐ ο; "Ελληνίς των βαρδαρήη t ορα μο< tovj 
[ c>jtop«OV$ λοροος * χαί τά{ ίημο^ορ/ας t» i  
I ftoXcttxtov καί ?ρβτ*η»ων· M(ya i t  ήρύτίρημά 

καί τούτο» Si ο·3 its μονο$ »tx« πολλούς« ι -  
I jTitSvj τοιοοτον yetvirat to* npaypte, όπως na· 
ραςκον) a*Jto' η i ’j'vapts tow Atyovtoj» »s λί* 
7»! χβ2 o Evptn&ft*1
„Μοχ9ονρ<ν ω; χρη πάντα » ka< μαςιοομίν 
,-,Πι^ω Si nip τύραννον άν9ρώπο<ς μονήν * 
jjOoitb rt μάλλον li's τίλο$ οποοδάζομιν i 
jjMtoSous iiiovri; μα«9άν!ιν, Γν* $ not# 
jjTWJtcv, ατις /JobXotto 1 TOy£avt<v 6* αμ&· 
ΒαραίΜγμέτα Si τούτων iitxvvit © "Ομβρος 
tov πολόπΐίρον Νιςορα, το μ 17a κνΟος t<J# 
'λ χ β ιί ΐ ί  «ν$ρ« ΛαλΑ(«τ< πολλά t« tiSot*,

h 2



xai nista χβΐ Λ3(ζ*ί»» χα! τά Stκβίβ fpmtv * 
xal ηαντας vitas ayspyj. Hot τον «ολοτλαν Ό* 
dome, rev <2θ*τβ πολλών α»9ρ»πων άς«β, 
χαΐ η9ια xai vo'ev yvo'vra, τον πολυμήχανο» 
xat noiulov Srjtyjyopον t to» fpouyatx !μπρα· 
xtov i xai to npatutOv pita λόγο» tyovta, 
to» πτολΛορδον xai πολλά ίοδλά ίορ/οτα. 
“Eti Si η aoyypafj της ίςορίας γυμνόζιι xai 

' ·*ον χοΰχ xai τον χάλαμο» tit ίάζι» άρμονιχη», 
xei οαψηνίιαν των ηραγμάχιύυ Siaxtxptpiv^X* 
*Enftiij ό $ιωρητίχος , xat Snjyxpatitii λά- 
yos ί̂ κ πολλά αντιχίΐμίχα ι·; οποπληρωσ<» 
mto5* πρόσωπα, τοποος, χροΥοος, tpittoof, 
αΐτΐας · όργανα , πράξης, τΰ/ας, πάδη, χαρα· 
χτηρας, xei άλλα* χα) Spa μot ττοσβ τούτων 
Ζιτρμτνηόη ό ποίητης ααψίςατα, xal ίν τά* 

xat αρμονία â yrjpatag ρ« τρίϊς ς̂ βος. 
„‘Hv dirts /νΤρωίίβιΔάρης, αρνίιος,αμύμν» 
,,’ίρτος Ήγαίςοιο· 2οο 2» οί οίίβς ftsrt»f 
jJPrytui ’ΐίαιοςτί,ράχης tStlSortf άπάσής. 
Kei <Ivat aSwarox να ka5y τις oXko$n τη# 
TOtainj# ί{« της ΐότάχτοο, χαθαρας xai ΐμ· 
μίλοΰς, xei ορμοχιχτ,ς «ρρηρίϋας.

ϋαδολο» 2* I? απάντων τ»ν ηδ<χωΧ μα*



Μ
tvjuotwv, η ίςορ/α μίναν $χ»ι toils Aeyat*s Λ /t· 
ywioss TOis »pyot$ to?s «ραρμακχο?* > id ee · 
xyjtta xal iitacvwaa ta  ovra xal feuviptvat 
xal tots nattv apimoma wytitpa xal xaXa » 
xat tit xrv xoinjv ftiatpovtav t«v βνίρωπω» 
<ήαχτιρρητ<ύς owxl:\/i»ta * xal ψι^οοββ ta 
yaCAa xal xaxa, ta  Slantotta tqv xotwjv IV» 
ίαιμοχισν, xat i3no nawrcox μιαουμίνα xal β&1· 
λυττομίνα, xal tm at/τω» tea» αχατωμιρ»», 
μάλιςα ftitcl fy* πρά(ι». *fl i i  nor»jm>j tip · 
4>tv pi* (χ/ι noXXyv, toy»JU<at> $« ολφΐρ, xal 
ivt’oti ouitplav f autyit Ιςορ/α; owra· Ttva 
i i  xal ψΐάίόηαι & ολοο, pqitp/av okr^ttav 
ίχονχα itpaypaxtxw, aiX  tpda$t ipia^iJUaj, 
xal $5τηα|<9 xtxeio^QUi, αλαζαχαϊ, ανωρίλΐΐβ 
xal avuriopxtOKS« ita  αιμνω» dvoparuv μβ· 
voy «ρορΐρομπ/as * aitfp xataaXafrtouat toils 
οι»ςυχΐ?$ απλοίβ x/oust* xal γίροντας, xal 
cyovat xal yipouatv autoys· Δ*κ ϊλΐίψαν ο* 
μ»; ποτ* toioCtat affatatiavis» οΓπκις na* 
ριίλιπορ ta  ηραγματ<χα ιρΙ χοατωριλπ μαίΐ}· 
Ρατ* ι xal etitptilby (Is ta  totayra· oSs W  
Xittutt o Aaoxtaeos ffavtt ιμμίλωβ άς*ΐζόμί· 
*8»* ^  Z lij near*» άμα91αν χομ*ζ« xal ipitj



xat xtvo$o*<av , xai ληοον, xq< μαιαιοποχίαρ^ 
Ml ptxpokoyiovt xai viiuitaUtn} xai τρ». 
^άν,χαΐ avatoyhixiai)· Nilxtup pip yip «£<ω*ν̂  
λαιδάνων άπαντα*♦ rtu fpat/u tijv χιραλην 
χατίιλί'αα*, JtlpiViaiV ί*ν χόχλω te  χαμα<ΤΟ· 
πι?α’ ί'ωθιν ί ί  ι£απατων totl* «too* «πί τ$ 
βορώ· λαμίσνΚ apyuptο»· Τίλος ί ΐ  ο Σωχρό· 
τϊ5« Ίίάαζίν, οποία μα^/pata 'Jytkouet rou^ 
»«ou$« tv]v rtatptls χαί toils o'poymis. *
* A<v trp in ti opw i να νομ ίζνμ ΐρ ,  o n  μό· 
»ον η ά«λη ίςορι'α χαβί'ςηβί τον ίνίρωπον it?· 
δαίμονα, ω* ιίρητα», άλλα to ττλ^ρω/χα των 
/)>χθχλ/ω« μο9ηριατων, ω» ίς< ρίρο« καί η 
isopi'a. Καί τοτι y/vitat όραςνριο*» χβΐ «ο· 
λοίιότί* ή ω^ιλίια, ότι ^ χρΛ«5 y&itai «ν 
«υνιίρι'ω πολλών οννιίρων» χαϊ βροιδριοΐι 
oj λο^ιχη. "OSiv Xiyti ο Πλούταρχο* * χα9ω« 
ο θιλων νά xatoix^Vp ι?* πο'λτν χαλ*ν, πρί· 
x«t νάπΐρι»λ9η πολλά* πόλΐι*, Γνβ M ify  τ?υ 
χαλλ/ςΐ$ν.» βίτω χ« ο πίπαιδιν^ινο* « να π»· 
ριΐλθη πολλά* μα&^οης, ιπιαα- νά avonaoSvj 
ift «ά» ^ιλοαο^'βν · ς/ον, if* τν]ν ipiuvov των 
npayftattxM* όντων, των npaxm^v χαΐ δρά· 
Wplup t χσ! χρηβίμων ιν τω χοακρ φ'ω, xai



*y
w /l t i t  td ; ovaifapxraas ^f^oAoy/ag, xal 
aofkpwta, anip pttaSsXku xal μηαχαο/· 
ζ η ν  ιχαςο: ο«»ς SiAu, άληπτα owe, 

βί?ββ»ν της o/jilel'us αυτόν, ω$ μιτα* 
fiaUsvrot χαί οt tpdnot t «ον Ιΐ/ίο^ατ^ν* xal 
n<mor« a νιωτίροί τροχοί «χ»« την t/rta* 
Α/,ψί» χαΐ τψ /ν , <ω$ td *α<νοή9*η σλλος. 
‘O 5i tmvoav ton νιωτίρον, xavqyoptl τους 
Tooripous, Tv a πωλνζ ηολυτιαωτιρον te  lea·. 
τοϋ· To ϊργον ομνς Uvat σ**:ηοτι tvlupat 
xai i) βάοις αρχαία * χαΐ a ntpltpyat npiatt 
να ίννοη την βάαιν, . Λα γνιoptfy «ως να xa« 
ταρρονί rat fittaffoAaV Ίλ η ν  ί ΐ  τοιαοτην 
σλη9η xat ηρα^ρατιχην παρίχτι epiovov xal 
navtot |&ot>; η ίςορ/α , α’χορτςον, xat nip/-. 
«pyov,· βιίποττ χαίβννίχΰί tag βχηνάς pita- 
SdiAoaaa, xal τον ανδρωπαον νουν ds'axpav 
«ως αχρων των lyvaopiiKOV βΐωνων βνβηίρ- 
ποοσα, xat navToca; poppas xal pltafibXae 
«ΐ* ftlptitafootv, $ΐωρΐαν, διατριβήν xat ρό· 
μνοβ<ν αυτοΰ ίΐιχνυοοοα. Έ «? ησρ/ςανται α! 
ηράξκς xat αηοράσίΐΐ, η9*χάι, soAmxai xat 
ςραυωτίχοΰ i t  tiv κρατούνται, συντηρούνται, 
xat δία τηρούνται /ν apptcv/a τα αολιτιχα συ*



χ£
ςίματα. to)w mApvxtov, ίξ ύν p̂ttjrat q «* 

ηβϋχ/α χβΐ ιΰύαιμϋΐι'α. Δια tcvto οI ηρα* 
χταοί χαΐ «ολ<*«ο) ytXdaoy ot χατί?ρ*ψο* rev 
βίαν th  τα rOtoCra, A lira ιαώααχΐ* o £tt>* 
χραηκ* aura j l U i m i  rtoJUrtfav «λάττω» * 
at)τα β ’Αριςοτίλ^ ta> rtoim/a? ύξιορίονω». 
Aura 9 'UpiSoTos, aura 0cuxoi:'&>}5, aura 
Etvoyww , αιίτά Πλοιίταρχο*, Διοίωρο?, Πο- 

v Audios, xal άλλο* toaootot. Δ tit a ο I vtutt· 
ρο< 'Ρω/iaiOt τί χα) Εόρω#α?ο*« Καί opappc 
t i t  typatyt ίςορ/αν τοΰ Κάρολον, (Ιιτρου 
tot) μίγάλϊο , xal αΚΧών, xal τΛ*{ ypeipotj· 
ant i n ,  oft«*5 Λόηαχ»* οτι ίί»  «ρίπ« μ  
fiAoxwi# ό «00« its μ/α» rto'At* po'»oy* καί· 
»a ij^intvj aVnot* */$ *va xiptcoptaptW 3ιω· 
pij.ua, Strip i$v iytt cot* πλάτος* οδη μ*· 
xot· otJti 0a0oj. *05» xal o xoie e xatayi· 
vopivo« aittrou ti% t a  to tq S ta t  la p & x m  to t·  
aunt» ixtaatt. Δύο μαθήματα μ ί -jw ixti/Voo* 
at tow vow, *ΐ «ςορ/α xat ytit^pap/a. ora» 
iTvat jrpovjtotpaepu'vo», o)$ «?p*jt«t, ώ$ $ttx· 
wuooffi xal ta  &αςιίματβ xal η ίλη , xal to ,  
toil* iw »ω ww |  o pt) npo'ttpo# iv tr, αίαθψ 
atu  Tauta yap αίρτιχοοο* toVxad* tjμαίχόο·



ftw, ιί μγ,ιις xal tvj# ορωμίοη» οάρανογρα· 
fian itpficty» - : -

To i t  τμήΐρον yivog * ω'ί  tfprjtai, ςίριΐ* 
ta< noos tots άλλθ:£ xal τούτου τού χοινω?*- 
λονς fttrCvipatoj. *£y<o όμως ixptva xd euvln 
ofipiύ μίροί u  μονον lit τούτο, χβπαγ&ομΛ· 
vos χαί lit αΑλα *’ xal *ϊσως itaeaxirifcoai xai 
άλλοι siXoyivicS) ν»ώι«ιΑ»)ρώβωΛ το* ιλλίΐίτον. 
’fcsnfinj βλίράοιοα να οννβψω τούς /3/οος των 
«νίο|ων ?poto)y»v «βΐ ΛΟλιτιχων t^S 'βλλό· 
ίο ς, itd  rovs pj^iVtrfS λόγους, civ kei /{ς· 
ίωκα »?3n to* ^o* «ού θίμίςοχλΙοοςχαίΜιλ- 
τιάδοί» » ixptva a'vayxaiov, vtt ‘αονάψω not 
t.evs ηολνμονς, cooug. δννηίώ, «V oij Ιλαμ· 
φαν ο1ρη9ι»τις aviptg* Διότι όΐ ιωλιμοι oSttt 
iiv rgoom tom» (|$ mV yTstxi)* xal ηολιίΐχΜ* 
Ιςοpfar T^s- *Ελλα$οι, oil όίιναχβ^ ως fpogrv 
χλωνο*'«(Jiijli ρί^ιςοι ovti? Jicr το πλ^βός 
τών «pafitov χαΐ frV/iAΑδοτων. I& m i i  i· 
*ίονιμβ( xal aJAyfioitifSοχθ( βολιμοι ιών Έλ· 
λ»ί κοντού Ιςοριχοοαίώνο? βντοι* ό «ρω*βς Π»ρ* 
*‘>oj - ίιτκτβ ο Πιλ6*0Μ*ρΐ4χός* <? ίιντίρος 
Πΐροιχο'ι, ο Φιλιχηιχος· ο τρίτος ΠιρσιΧοΥ» 

ο 'Ρ«μαΓχο$· ,οί i i  άλλοι οί μιριχοί* ,ώς

X*



ktyivyxw καί 'A0vjv«/toyt καί λοιτΛ. tot· 
Obrcotf«χωροίβίΰ <4 tvjy yivixvj'y ‘ίςορ'α». "ft· 
0*,y «iflfvtovtwy 3<y eWŷ>«* fwjti ιτίρί βλ· 
λ«» n»X(t<xuv ev/t&̂jxo'tvy, artip euvi&j*a.y 
ft4ta|u' vou «sy» x«{ tijy Έλλάία καί
I’i tvjv Jltpatav, .ifMj og.a fyoeow auafopau 
rtfi'h το» £θλ<μον τ,αΐίον. ’Extfya 3i iTnat ti* 
ymtKvfi Ιςορίαί ώηΜίμινα» *£λα$ον totVuv ΰ 
toi "Ĥ istevt χ«Ι ίξ βλλ»ν ίςοριχων, οββ 
eyepî rat wpl τού κολίμοο tovtou* ω$ 
fn/vonat φχν,μΑΜμίΐφ ,
,. /,Ή a2rvj enaertt καί ηίνακat yiMt 

WtylKWS.%cKal: ίχνηραγίοα τώ> ςρανηίδΐύ* 
καί ;μαχώγ t . καί fatfettttuiv, w«. nototwtit oi 
J£yptfl*at«i;t ,xtf Vi |£«Jefci ’ 'Aŵ wte ♦ a 
*Appuaa$ T»v Γάλλων * ι*|,ων ίλαΛ καί Nip* 
py»?i 9 Δονκ«ΰ τ* tpi ’Aftj'<o*9’j , ju# Λ&λλά* 
ê tM toceitai' itiptipyot ίςο̂ βί· aUi 1* 
tpyw yfrf.tat ηολοτί̂ ον, χ.αΐ ot̂ /j. HOfWM* jioJ 
*?f»cop*̂ts:, cJj npi$ t*i» W ■ nV*·
tiaap yiyoi>s, Α«&»9*Λ«. ffpeitft *« «νχβρ<ς'*»· 
&β* *?ί χά »o«*yt«i μο*ο* x*ta tontyoVxel 
9W. nkiflw$$e0 pi π/παώομίνκ καί.αi jtts 
pUflte« *0.5 yf»v&i. W « >Aip»t« *#ί twta.t



• \
ktti oUoι ftoUct. *Q9lV η χ«τα$α«*« tt£v ft*· 
freii*vjffVt»v χβ? τίχνίτων ι?ναι atinott tooςα· 
<u5j p i tfj#'χαταςατιν tot! yisoui·

’Avaflp'd δ» tVort xat ttva $ta<pjftata 
τόττων* a~#|> skaSov lx ttuo yl'jjypapfxtoy ftc- 
vaxwv» O f  if  lt;Vaxt$ ‘Κλλοδος* OVS *|Ι· 
δυχβϋ Of ΕορωπαΓοί μίχρι tooii. ifvat tto*> ft*» 
ikXetr.tti i ttoo if  f cfakpJvot. Καί τούτο ^νω* 
pt^iret β«?ω$ , όταν rrê otvjpviovj tie tovj to· 
Λ90$, οδί yvapl$*t *x fflfjjai * oiiv icvat fcffo· * 
ψ/α , ou tvptoxovtat *ai *?$ αλλα fitpi) tot· 
αοτβ OfoXjtata. Δια τοότο αν lopl9r tt tot· 
otirον, να to iiop9uu^ όΐιδ^'ρων dvayvως*/}*, 
o$ti$ γνώριζα too$ τδηοο$« *ω$ να xataoxlua· 
οθωβ£ χβί ηι’ναχΐ* τη$ *£λλα'2ο$ ααψαλ*ΐ$ ι ο- 
κιρ ίςι’ν ipyov too y/vivs, χαί ον’χ ί two £/·
νων, χαΖ άλλο^λωοδων· *Βπι<2$ ο ο?χο2ΐοπο·
t ’-oi γνωρίζω axptff/ςΐρον τον οΓχον «οτοο, πα* 
paot yiitovis* χαί ο χηηωροί yowp^if όμοιας 
τα ριρ» τον xqnov atftoo, παρά δ £ινο$. Ot 
i t  xtpnyyioi tns Evpv)«f« Jta&Aovtis it*  
ttvop f  ι^βλοο δρομοο, ofov από' ti$  Κωνςβν· 
Ttvoofroiioig «?$ ©<waXov/xfjv, ypavovat ta  
ittto>jf*o«p« ρίρη, οβα arravttdatv i/$ to^ jipo·



poV. Τα ί ί  ήλα ί̂'ω{ καί π»ραι»ΐρ» xtfytva μ(* 
νουσιν ayvbοςα. ΌμοΑος ypa'yotw xal t α πα
ραθαλάσσια * ΐηΐίόη to ηράγμα άπσιτίΓ ijol- 
λην Ιιατρι^ΐν, icvat ial κίνδυνος ουχΐ oAiyot, 
itd πολλά yvo>?a τθ?5 πάσιν αίτια. *09ιν καί 
μόνον τα παραθαλάσσια, καί οί μ Ιταλοί ίρό· 
μθί ιυρι'βχονται πληρίςορα lit τους πίνακα; · 
zaloXtyuiupov ισραλμίνα. ·

, Πρότινων χρο'νο}α tiiov ίνο πΛακο τοό 
Τκον/ου σχΐόιασ9<ντα οπό too /art ‘A p^ttpa · 
«υοντος ριλομα9ους Μητ ροπολιΥοο,» oCtivos 
to σι&σμιον καί ριλοκαλις όνομα αγνού· Οί· 
tot ο aytog πατήρ ίόκ£ΐν, on afvart τρόπος, 
Va t£axp<ffu)9j η y itaypg ffa  τό ί’-Ελλάίος, lav 
σχίΑα'σωσιν ootiog απαντις of 'Αρχιΐρΐίς tag 
Ιπαρχίας βάτων· Έτ< όΐ,καί o/ Αίάσκάλοι, 
xal μαδηταί οπού πβραΑ0*τβ< η γ ^ μ ν τρ ία ,  
ίόναντσι ο?κο>ομ<»ΰς καί προρυλακτιχωςι να 
μΐτσχ«ρ<σ9<όα< τούτην tt|v άοκνοι» τοάς 
π<ρι{ τόπους vat παραθαλάσσια, Μάλιςα ί ΐ  
όσοι yjvwaxoooi .καί ΕυρωπαΓκάς ^λν'οβας » to· 
ρ/σχουσι β ί& ιόρ ια  n ip l πρακτικής γίαμβτρ/ας 
npiayuarniutva» Προ πάντων όι η Βλαχία 
f*i Μολίαυια όόάναντο υά ίχωσι χαΐ Squfatiy



δΐίβΟΧβλο* Τη5 «ρ«*Τ«& Tva
^νρναζωντίΜ ot fteOijtet Tt|v πραξιν pita tsj* 
Μωρίαν.

Kipt'axwtat xot ttvti a\kat 2ν»χολ('<κ 
tv r« ίζθρla* ώς ο αριθμός των ςρβτιορβ- 
tKV ίχαςης ίκςραi t /ας avapipttai intp&Xi· 
X9(, t»v ptv Πΐρβων xata to arr/Javsv yet* 
νόρίνον ηλ^9β$» των ί ι  'Ελλήνων xata* το 
tvavtfov. "Opcoc otav ooyxfi’vvjtoi -η ιβωτίρι- 
«ti itivaptc ικάςον, χαi at τότι ηίριςόοΐις ♦ 
loptVxirat ·<5 η<9θνο'ττ)?» ft?c pit» tac άλλα? 
μάχας ο! Έλληνίς ϋίχον όλι^ώτατβν ςράτίυ* 
μα , οΛ*ρ (JifaioCo.v af tot» ητριςόοits , το 
κλη9ο$ των iyxaro/χων, xal τ  ιβ»τΐρ<χη etr 
tape· Διότι ον t!:to9foi} f <C * ctt τ} ’Affix* /- 
2t»Wo vet παρατάξω ύπίρ τα» Ζίχα χιλιάϋάς 
*?I τον Μαραθώνα, »ορ/ζΐι «piypa ο’ηιίανον, 
*βτβ »»}ν το»» χατάςσσιν αοηΐί, 'Εν Πλατοίβ?» 
2» !?!tov ι «τ< ι?χον Jftip toe ixatov χ/λιβίος 
•i "KXXojifis» Xiyovwc xal τήν πιθανότατα τοΰ 
ίριθμαν » χα| τβς Jtlpccblij. Το αυτό /ννοψ 
tin t καί ntpi ΪΙνραών+ diupom»s ττν »σ4> 
«ρτχη» Ζόναμιν αυτών, xal τ^ν ivnntoatv 
τον ‘Κλλ^κοό oVopatoc irtpoc ovtovc· οΓτ<·

*5



λ'
vt\ ιπολίρησαν ηροτίρον μΐ τοος ’ΑδηνβΛνς 
χο« ‘Ιωνάς , Ηχον Λ-’τους χαΐ ςσλάρχβς καί 
συμμάχουί, not d eb its  ιΓς τα'ς U^pattcai 
καί inr/ttp-sotn άβτών, καί άγν’άριζον ι’χ πιί* 1 
Άας r /  ις<ν Έλλην. Eli ττο<αν 5t'vop<V ο pa ϊ· 
npiJt* νά Μπίζωβτ την &k<attn) σκάσης iq i 
‘Ελλάδος, on δίν ιίάναντο νά xpat/fiwtt pc· 
vov τή'ν ’Ιωνίαν <1$ ιίποτΟ^ην; Kal i n  β«ί· 
Λροοβτ τον τοαοντον ζάλον aiiτων η Νά{βς 
μόνη; Κτς την »*χ>ην της taxm£i{ »ί{

; η της μηχον«ης, ή τής «λλης μά9& 
ο*ως, η «λ<τ«τς; ’Αλλ* «χτίνοι /)*ωρίζον j 
ot* δίν «χονο< το»βίτο. -ΤΙ ι/χον δ» βί Π»ρ* 
Οβκ t kal κατά τ< wnpi£β<νον τονς "Ελληνας j 
Λυναρκν «ληδονς χβί χρημάτων. Eft ταίτβ 
ικίςηρΐζοντο, και tif ταίτ* ηλκζο» το* Λαν* 
/τττίδη ίξουσΐαζύρ tort πάβον την 'Ασία* μί* 
χρ< των ’Ινδιών, χαΐ τνν Αφ&πτον, ΧβΙ Tc? 
nipt oJr/’l* μίρη· Toy των βίτω $ιωρονμιι»ωί»ς 
Ιμητριλαμ&νομίνης χαί της ‘Αοτατίχής ϋολο* 
χΛδρωπΛς, χβί πολοΛλιΓβς, Sipantiait to* 
ήοτρορίβς χοί λοιπών τοτοντων, otup (3λ*«β- 
ΙτομίΡ χαί την σημίρού , δίν ^βινίται ά: 
ήϋδανος ό αριδμος* ως kiytt xaio Δ»όδώροϊ>



ΧαΡ
&ta τβίτα Οί ίχςροηίαι των *Aotά«χών *)i· 
Ιον το itix or! Λολοάρ<0ρ(κ, J j  χαϊ tou *Ατΐ* 
Ια χατα tO’Js νίωττρούί χρονον*, χβί άλλων 
Ιβλλων.

Et!p/*xitcu ί ί  xcti ϊτίρονττ iticiiaxptτον 
ίςορ/α * x*( axpitov μάλιςα iviiU, T&C· 

if  iV* ο άρ<9αί'ί των ycviuopivuv ιν Tattf 
p/atj * ostts oJiirtotl ΐΰρτθτ] akfirfi όχΙ^ον 
f/jsi to53»· ιηι<3η itvat μνςνρώ» noXimoV, 
ιν,ο^ώτατον xal «ttr/'ptov« οπιρ t̂iAer- 

jooot xat οi ίίίωτα*. *v ta<( ζημίας« vj *·*· 
octets at*των χατά to βόρρ/ρον. Kata rt i t  
[yιλιί reCto» to  ar»$*<{av xa« άλλοι πολλοί
jpyoiOiy ytvuoxovttf, ot< η tiia  »7vat τό· 
βννβί των α*ν9ρωπων} xalμάΧιςα ο Ά^ο/λαος 
\t Ιρραντιχωτίρον. "Οτι ιπολίροον οί Λαχι· 
itpowot χαί ΒοίωτοΙ, μία μάχη αΰςι,ρά {· 
ΐχρότ'/,αΐν ολην τν> ηρι'ραν aaytppofros« χ«ί 
ίλο$ ίίίλοοίν αοτ<{» η νο |, ώς« οί yovw· 
ντ»ί ίχατίρωίΐν tί»βν άάν;λθί, Την αάτην 
»xta <π#μψτν ό ‘AynjoAeoj, χαί ιδβψαν χρβ· 
pos τοά< πλίί'ςοοζ vtxpous των Σπαρτιατών* 
* 3« πρωί· ίϊοντις οί Botutoi oktyOVf v<i 
h is των Λ&αία^ονΛον, xai πολλον$ Βοίω*



tov j, ιπιβον its μΑγάλ-φ ilupfau xac όίτλί'αν;
ΙύρΙζοντι$, ott ίυ«η9ηβαν. TotovTovr* pi* 
τΐχϋρΜη xec o Stpfre in  προτίρον tv Θιρ· 
μοπυλβ($, ούχί ίρως μι το<αύτην inttr^uo- 
τητα. Ml «ytvlto χατα/ιλαςον to ςραττφη* 
pa. '09ιν o ttuyypaflCt της ίςορΛτς Πιτροό 
τΟν ply αλου, yoepwv rtlptsattxws την tv Nap* 
6a ifaffo'jjtov fiv/ην, χβί ζήταν να λύβ»} xac 
τούτο to πρό&ηρα, it*  ιόυνηβη *atP ονϊί* 
»a τρόπον, ίχων ένα χιφας navta τα πιρ: 
τβύίης ύπορνηρβ*®» ivjpsata xal «ίίβΛίρο,οορ* 
δούλων χα< ςρατη/ων παρόντων tv τη ράχη. 
Ένίοτί ί ι  kttl Η *eta βίαο ανβχωρηαΐς του 
*ρατου* χηρύττίτα* $ρατηχηρα ♦ χαί ονχ/|3te 
Ml fofof· Καί πολλά xrs ιόόόχτρούσι τα rot* 
αίτα, ως ιρη χαί ό Άντφονος« ότι ου $>ιό* 
y ii, άλλα itio'xtc to aupftpov ont'eta xt/pt* 
voV. Τούτων apa την Xlittopipxtav itv πρίπιι 
να ζητωρι» avufiAosj «λλο να όζίτα'ζωρίν 
τα άποτιλίβρατα ρονον» tar ixt'va ittxvuouoi 
το ptyi9o« της y9opas ♦ ο/bv τα| p ita  την 
ράχην χίίη'βΐις» άροχωρηοΐις· η αναχωρη'· 
bits t αχακωχας, xaf ουν9ηχας ωριλίρονς, η 
ίήριωίκς, αν τύχη νά χαρνττηταί apytS’oXog

V



·/* μτ/ν,* ν, αν Qt*u<>w2vtat αυτή» aftfottpa 
τά μίρη * ω$ ouoifyadv τινίς τοιαΰται *al 
Ιν ταϊς ηα#οα;ί, καί TtkvfliOV χμ'ϊν· *£>/θ?* 
auvipyaJat χ«{ Trva Ttfgqpa ανμ&&)*ο'τα, καί 
πριπΐ: να ι{ιτά^ωνταί καί ίχίΓνα, νά μη βπο> 
a'i^tat αλόγας το of άλμα <?$ τον ςρατ^ον, 
όπια <-ιν αίίχον. Τ<νά όμως τούτων iovarac 
νά αβοδλίψη η ^όντ,β<ς του «τρατ^οί, καί 
rra/nic νά δίακρίνωντβί καί tavra. *

Ταΰτα μιν ίςωααν τοσαοτα' t f ' i i  σνά- 
*/#μ β<ς τ^ς ίςορι'ας irpm* νά y/vqtat προβίχ- 
τικ»}, Γνα )*ωρΙζωντα< καί λαχρΛωνταί» καί 
νά euyxptiuvrat α< πράους, Γνα «ορ/<τχητα< tj 
ioipytca καί δόναμις τάς μα^αίως καί ίμπτιρί- 
ας, ΜΓ<ς προ£ινι' xotwjV 5iiijau·» το'λμην, 
«ρο&'αν, ηό9ον δδ£)ς καί τλί’Λίμ/ας ,  νψος 
γρθν·/}μάτΜ erraittiVwTO», άμ»λλαν ,  «po9v- 
μίαν προς τ/'ν α’δάνατον 3ί£α», xaraypoinjat» 
κ«νΧάνων καί θανάτων, καί ομορωνον άπορα- 
β<ν ο'λοκλάρον. ΈκιΓ fa ts  t ro t ,  o u  ΐχα>
ΓΟ» / ΐνος ίχκ  IV «αοτω ίύναμιν άπολντον καί 
ά»(ττ>}τον, όταν yiKiifl ĵ πως νά njv μ·ταχ«- 
p(»9y. Καί ηάα^ν άίοναμ/αν t ταπιΛωαιν καί ol-



Tt&avotqra προ£ΐν«< r* αμάξια, antipia xai 
StafUv/α y ως» xatenta ο ιλιια/ο; άνδρωίτος, 
να γνωρίζ-ήχαι μόνον tx tows jpuatxovs /«fa* 
xr^pes, ot< »?wat ίίνδρωηο?, no) xata tour» 
μόνον tiiafipn tu t  αλόγων xai άχβο'ρορων 
ζώ<ύΡ, όταν \ttnr, ό '/*9<xo; χαραχ»ηρ, xai τβ 
υψΐ)λά μ ι ytvtaio ypowjpara , into anoit- 
λαυσι tow owflpwsow avuupot tup βαρβάρων, 
xai ομοίϋν, Ιαόηριο» xai ίβο$άναμον neat rots 
χρατΙςο<£ xai άρίςοιξ· ‘Exit ywwp£owt«t ta  
χβχά , οσα «ίοχ/ραοα* at ’I wms ttfw 
άαομψωνία», xai πόσα χατωρθωααν οί *A9r/ 
watot i:a rijs βομρων/α; xai ipnftpi’ai· Qc ftiw 
’ΑδτραΓο* optoywVos xai ο'ροψάχω? μαχόμηοι, 
ίαραζο» xai xarlxonrov tout βαρβάρα^· 0 « 
5* "l«MS $ισν$ιχα χαδ* "Oj«jpoy fppvo'vttf, 
/σφαζοντο xai /xontovto tlno took βαρβάρων, 
Sripmoptvot ώς Snjp/a tfj ta  iaVp. Kai oi 
μιν yow<($ iofoζοντο, ta  i t  tlxwa «Λοοχχζό· 
μίνα» (χαμόζανχα iupa ty  ’Αο*ατ*χί άχβλα· 
a/a*. 01 i i  ’A9»jwaToi iktyov, on ον μβίνν, 
xai t*t pio*w.i *Α8/·,*αΓθ5, out* άλλον "Ελληνα 
προί($*< tis toy βάρδαρρχ, out· autos uso 
raaefrat · £ /AtuSipt’aw tvttptw, tXtyot, ·-



λ·'

Sevatw  *v5o£ov. Ταυτα (ς ΐ  τα οφ^λβ ypo- 
ν/,ματα ,  χαί τα χαρακτηρςαα των μηάλων 
/.at *νίό£ω* ιβνων* Καί αν οi “Ελληνις φααν 
άηανπ$ ώωμινοΓι φτον αίυνατον να ' πλη* 
piaoaoiv ο; Πιρσαι «ί{ y^v ‘F.Mjiwjwjv * *lu* 

ντο ριαλιςα να ίςΟϋσιασωαι* αοτοί IV ιόχο* 
λΐα rvjv Aiyoittov χαί Dlpti’n .  Άλλ' ai μρ 
/pat nat διάροροι icot/ratcf that atinatt i-  
ztcptntii t?f iraytov/aj, /at ita  τοοτο «’vat* 
aVirort ίοίλοι των yiitovcov χαί ία^νρωτιρων 
θίθιχ/'**ων. rIltov opjjg aiwarov, να ινω9ω- 
»ιν Ιί’ί ρ/αν τοβαΓται traputaXaiai χαί αντονο- 
|btoe δ<ο«>)βΐίς , όπ»ρ ίνομιζιτο iouXit'e χαί 
9 νχί βωτ^οί’α τ^ί Έλλα'ίος, ίιά τα' «λ*ν9ΐρα 
povij/χβτα. Δια route ι^ωςρβχιζον tout iayu- 
too;, χαί ίίν  *Suv<i9ij ?ι$ «ολιτιχο'ί, να «α· 
laoxtuewj τη* αωτηρ/αν »η? ‘Ελλά&ο$« T/Aos 
pit «χ*ϊ ya/vlrai, ott τα yiv^,  χα9ώς χαί o< 
Piwtac t 'tot* ya/vovta* δννατοί, or* itv 
Ufio'vta:. Ha) ita vet φαΐνχνται, ότι oio yo* 
eCvrai, rip* n*i «« yvwpityiai nut vet ptita- 
Ι*ρ:'ζ(ύνται r^j ayoSVav. Καί ίια να μιταχίρ 
|ζωντα< ipya ipyavTixjjO tvjv ajpo&av, Jtpi- /



AT
Hit να ϊχ'ύΰι yv'jiviv λαί !tήραν των rtpuy’p i‘ 
r a y , one a i’pt qvtat ix τχς μάθησηικ» xet 
Λβλνπκριοί. "Aviu ί ί  τούτων, ytVsvtet ιρ* 
μαία του xpr/mvo;·

*0 Έ * 3 o 't t t .



Τ Ρ Ο 'Π Α Ι Ο Ν  'Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο '»
♦*
•4

Π λω τός τ ό λ ε μ ο ; 'Ε λ λ ιπ ώ ν  χ » ΐΠ ε $ -
σώ>, αχ) £$Ιχμβος ruv 'Ε λ λ ψ ω ν .

ΚΕΨΛ’ΛΑΙΟΝ ’Λ*.

IIip? των πρ»τω* cu'ttwv τής μιτα|«ί 'Ελλη* 
νων καί Iltprjjv ΐ / ίρ ι ;  t χάρτινων Sowpwv 

ανιών κατά των 'Ελλήνων·

£· a . Ε<$ touts opyatotatws xatpoug *·
VOpu*<ro piya JvSpayaOvjpa, η *χ$ά))9<ς ά-

l ποχρωβα, η ί/pnayy t(tv yvvauav * oSlv fy/« 
m o  τούτο σννβ/ωςίιβ 5<αρορονς αίτιας» πρω· 
toy f*iv iv τη Ευρώπη» η ίντη ’Αβί'β fiovov, 
or* d*v «ιχον m  χοινων/αν τα ρίρη ta ita . 
K««ta ί ί  op’ ou <πλκοτοη}9η οττωΊονν vj 
ναοίΐχη, vsp£avro σρααζίΐΡ yuvaixaj oi *Atfia* 
!t<*oi ano* της Ευρώπης^. xtt oe Ευρωπαίοι« '

"A *»



no «tin *Αο:’α$» Πρώτο* δι iy/νοντο otuoi too 
α&νλημαto* τούτου 01 Ψθ/vrxis ♦. άρπάααντι* 
ι’κ toi*Apyov$ την I ' i ,  9'jyatipu too 
f ς ι pfoy δι οί "Κλληνίς ηρηαβαν πολλοί npo* 
/χδ/χηον της art/xfo* τούτης, Ket τούτο ??roy 
to πρώτιςον, άρχαιοτατον χαί άηλού<;ατουα*· 
tiov της μι τβ£ύ Ευρώπης χαί 'Ααχας ί/9ρος * 
ιπΐιδτ* ό λόγος χα< ο αχο.τος ντον απλού; ρο· 

♦vov πιρί τούτον* δχοτχ outitj Ευρώπη iyavro· 
ζΐτο toti άλλους πολίπχούς σχοηούς, ηιρίτης 
Μβ/ας, ούτι ^ #Ασώ ηιρί της Ευρώπης* Ml· 
τα δί ταύτα lyivovro noAxtxxoi 0/ oxonoJ, xai 
iiv  ^tov nipc άρηβφης yovau^v, η «*δι*η- 
c im  άρπα^ης 9 αλλά nip* ιών ολ»ν πραγμοί- 
to>v * o*ov nipt onotaywf όλης τη* Ευρώπης* 
η τη* W es*  ιπκδηρ* τ·*ουτον σχοπονιςρά- 
τιυσιν o Sip Jr* ι?ς την 'Ελλάδα, initta ο 
*Αλι$ανδρος $<i την Άο/αν·

Πρώτον το/νυν οχ Ψοά<χ*> τιλΐ:οτο«η#· 
ααντίς την ναυττχνίν* χαχ xarayxvopttvox it* το 
e/xnopxov, ιχοαίζον npayuari/ας παντβχου ά· 
no τη* Αμύητου χαί’Αοουρ/ας* Έχομχοάν note 
xal Its to^Apyo* τις Πιλοποννηαου* το οποί· 
ον ητον τάτι ίπί 'Ινάχου η ΐ’πι<τηριοτάτη πάλι*



3
*Ελλαίο$ ♦ xa? xariSsfiVO» |/ς  τον Active 

ονίρις τ f χαί yvva'xrs , va ayOpaViJiiW *xa?0{ 
0«t< χ ρ α ά ζ ίτα :. Hat* 5η to lv t/v  x a i η *Ιω η* 3a* 
yet 15a τον Ίναχον τον β α β ίλ ϊ'ύ *  τον "Αρχονς 
p i  ολλας ττολλ·»; yuvarxa;, va a'yopaap τ<να 
yvvafxf'a ςολ<τ«βτα ίόως· Of i t  Ψθί'ν;χΐς ap· 
παβαντχς av rrv rt xai τα'ί άλλος yaveue;· l* 
f  vyov t ! i  την AiyvstOV (β) * η τον όμως η Ι’ω 
ώρα/α f*$ νπτρ&λην. Tearo αρα ητοντο «ρ'£· 
τον βί/χηρα, xai η πρώτη afw'a τη» μ»τβ{υ 
AVas xai Ενρωπης $χ9ρας, ως i k t y w  ο£ 
Ι ’ςοριχοΙ των Πιροων , *<’$ ά9ωω*:ν αν'των. Οΐ 
i t  Φο/νχχις eXiyov, προς ά9ωωβ;ν βντων, οτ« 
η ’fa  ηχβπητί τον νβνχληοον τον πλο«'ον* xa i 
lyxvos yivopiwj« ij&yi p i βντο'ν /χοντ/ως τ*ς 
την Αίγυπτον, ρβί’ονμινη τονς yov<?s> *Αλλ* 
όπως χαΐ ον iyivito το' npaypa* το' α’$ί'χημα 
η τον των Ψοινί'χων.

$. γ  - Μίτβ i t  ταντα ηρπαβαχ α ί  "Ελλη- 
Μ$ την Ενρνίπην i x  της ΦοίνΛιης «?$ ΐχίι’χη* 
«tv της άτχρ’βς ( β ) ,  χαΐ όντως #£<αώ9η«αι* *

C*) Π?9 χ ^ » ί 1745»
(?) Πρ Χ^ον 155J.
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ίπ ΐίίη  y a w  a f i f c n p a i  cip a ta t  xu i Sv*
yaxίρις tαισχρήν βακλιωρ· o9jp iO£cJff/4osrv 
of *A erect mot'* "Τςιρο? ocxto$ ορίτάβαρτίς of"Έλ· 
λφ($ χβί τν)ρ M/dltew ix trfi Μ'Λχίοϊς, ονι· 
χνίρ'.σαν tvjp v/ipa* (α). *05ιρ ο Arajngf ο 
itetvjp »is Μΐ}ϊι&β· **ι/*ψΐ ffpio&e* le* 
E'Xfceda, χβί isvt^ci ty4p Mvdfeep, χαί,ι*· 
d/xvjoep tvs cmpe'as* ιΛλλ* of «Jti·
XpeflvjOOP ι 0 t< XOf 7) Ά ίώ  dfP fdfcXCPfxdeV/.aeP
dee tw  opnayig* r^9 *Uu$« Kef οίτω$ιπ/ςρι· 
ψαρ of spio&ts ύπραχίο*· Mit1 dAfyovdi πορ· 
βηαας ο 'ΙΙραχλης ttjp Trader* ιλ«ίι τ /^Ί ΐ· 
acoV̂ v Suyatip* τού A*optfdopr©$. Πΐχφοί 
toiPOpxcu o Aeoptldap :rpiofteap ffs r/v
λ ο 3 α  r ip e  τ η $  'H aeoV /,?*  ι λ α ί ι  τ α $  a i t  ας α -  

lt:xfi#<JK5i 09 ίλαέι xaf ο ^:V,r/,5 ττροτίρον. 
0*3ιρ vjpxaoi xae ο Herpes tvjv ύςιρον
ι ?9 *xdeV/,<iev r/$ arenas ($). "Επιμφαρ di χαέ 
oi*EU^i{ rrptefteap ι/$ rvjw TpWda deer/V 
ΚλίΡην, xae Γλάρον τβ$ βοτας «τοxpfol:$* 
Of pfp ‘Aatanxof dip «χ&ΐ)σα? πολφόν xara

(O Rjo x?w:ov 1350. 
(?) n?i Xstςοί 128̂ ·



?·/)? Ευρώπη Sed td$ ywa“x«s* β? Si "EXXvj- 
n ;  <*p«T»ueml« M e W i, «βττ/σχοψαΐ» χβ ι5 ί*ί· 
tiaov tt;v Tp'.iaia Sta ty'v 'Ελινχ xal xa- 
TfXoaaV xata xpŝ ro? to ftiva |9ββ·.Λίίθν t,;$ 
*Ao!*as (a), ’ll /jt£Tpt0r<5$ όμως x«i vj cSrayopi'a 
aav *Aa(etfx<iIw »(τον »£ οδυνα/ιία; ♦ χαί ody2 
i t  fWlXfl’a?. *F.nt{5y o itl 0< 1>0tV(XlSi O’JT# 
d 'Atn’tvjSi ο ίπ  d Λβομίδων /Sdsteyro, vaxa· 
tortttotoct tvjt» ^Aotoy #?ϊ4»,ψ^βχ{β>, Γκβ <?op* 
t*tVj)»J xara τη? ’EXXa'Soi. MoW Οίyd ?ο«· 
τ(ϋβωο<ν, yeey a’Sdyarot * tn ttir or μιv Φοι'· 
vixtf t(*ay «finopoe, o S* Aft;«*g; xa? Λαομί- 
Scoy* toff»tvdtero{ rot#· oOtyxat iv.xtfyaau 
ort oki’y'ov ’Ελλήνων *?; td  (3ασίλκa αυτ'ον» 
Η* ’Ελλά? ομ'ύζ tfye tdtl τους μΐ^ίςου; ν’οωας, 
οΓτίνίς Ttapinki #  τν’ν Miadyitoy SaXcmav, 
fipovtt$ αηοιχίας novtayou, xat χβτβϊίωκοΐΗ 
τ ι; τους ββρδβρους. *11 rtrwan τοΛυυ τηςΤρωβ. 
δος iyivito μι’̂ β πβ9οί ΐι$ τ·/κ ’Aotay * χα2 
μάλιηα ο2 Πιρααι δςιρβν* δτ« ι!πίτα£β« na· 
οον tvjV ’Ασ/ον, ίνίμιζον auto &tov auulav * 
Stott ίυόμίζον ώς ίξ αρχής Otxfta itavra ta

3
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*$νη τη? Άοίας* * not την Άοίαν χτηοβ oftctfo* 
πατρο9<ν. Την δ* ΚόρωΛηνίδλΐίΐον ω? άλλο* 
τρ<*«ν, &taxt/ypteuivYtv τη? ’Altai οίβαν * θ9*ν 
#yi:vi to rr*?9? των Πιοοων δαιδοχίχόν χατα 
τη?. Ελλύδο? (a)»

$· ί .  0 /  *x τη? O af ύλη? αίτο’χονοίΤού'Η· 
ραχλίου?*) $ιωξανttt  του'? πρόωρον βασιλιάς 
*Atooie? χολοο/χίνου? ίχ τη? Λοδώ? (5) * *· 
<?ρα/λ<03«ν αυτοί «υταχοαίου? πιντ* χρόνου?* 
piyjit τού Ηανδβύλου τού τιλιοταίου αυτών* 
Τούτον οι yoviuoa? δολιω? όΓύχη? ό «ρωτο? 
τού γ ή ου?, η τη? ίονα^τία? των Μ*ρ;χυαδων 
χαλουαίυων, (λαΛ ττν/3α«λ<<’αν (y). Μητρο· 
ηολ*? ί ι  τού |?3βίλΐ(*ου τούτου τη? Λυδία? ύταν 
β« Σορδίί?. Έν τούτοί? ι’χο/κοαν ο< *Έλ· 
ληνβ» α’.τοτχτ'α? την fuxpw *Αα'αν (ί) , χαί 
xatar*ieaVTl? δηωοχρατ/a?, ΐί? τη'ν Τωντ'αν* 
Αίολίδα» Καιίαν, χαί «?? τα*? νηαου?» ιπολω

6

(*) ΚΧ. λ — y. ’Αττίλλύί. Β'.<τ'.4Γ,« *Λ
*) *Οι* β'» τη nsfi «ύντ»» twtev.
(?) «?· Χρ· 1220.
(y) Πρ. X f  7*5*
(ί) Π?. X;, JX50*



tivevto χβτάτονς 'Ελλχυίχοός νόαους, ιλΐο3ί· 
psf, foivopot, χαίάτάραχot, sv βχρβ ηουχήχ
καί <o3a<povfo , iv &5 ιδαοίλιοον #?s τχν Λυ
δίαν oc Ήρβχλίΐδβα Βαβίλίύοας δ* ό Γύ^?» 
ι·ά9υ$ iuw pt πόλτρον βφοδρίν χατβ των *Ιω· 
νων, τον όποιον ι^χολοόδτ,ββν ft» τήν αότην 
ivipytiav ο 2 απόγονοί βντοί, πολίορχοΰντίς 
τας «όλΐίί, χβίοντχς χβί άρπα'ζοντις» χαί α· 
φανφντις τά ποβ/ρατα των ‘Ελλν-'ν/,ν t ζβί 
/.ατβταράττοντις αυτού; μίχρι τον Kpofeou του 
τίλιοται'ου βααιλίως των Μίρρνβδαν, οςτις 
«οχυρό» yivopivo; , xet ύπίρτίρηαας , άπιτα{* 
του; *Ιωνβ$ *ί; δουλί/αν φόρου (α ) , χαί ού
τως «πβυααν ο? πόλιροί. Μ«τα δ« ταΰτα θ /·  
λων νά όποτα|ν} χαί τα; ν^βους, παρίβχΐυα?· 
ςόλον· *Αλλ* ιλβων ό Βίας προς αυτόν, ό t /ς 
των «πτα βοφων, vj ό Πίταχό; χβτ* άλλους» 
*Τπ«, νά ρη τολύπη, νά ίπ<χΐίρίβ9τ;τ* χατδ 
των νχο'ωτών·· βπ$<δη το*ν προβρ*νουα< ρ» pi* 
ί'βλτ,ν προδορίαν, χαί ίτοιράζουα» ίππιχόν, 
νά π#ρβοωο« ί*ς. ττ*ν ’Ασ/αν (δ)* ο9ιν «χοπΐ|

7

(«) Π?. χ ?, 574· 
(?) Πρ; Χρ. 57*.



ΐ) προ9υμία του ΚροΛου * χαί αυνίρωνητιν ι?· 
ρηνην μΐ roo> νητ:ώτα;. Kara rot); αυτού; 
χρόνιος »{λ9ι χαί © Σόλων ττρό; το*ν ΗροΓβον* 
Ιπβίίη Ο Κροιβος ητον ςΆίλλην xai φιλόμοο· 
βος (β ) · ό9ιν νβαν ίύία:'αονΐ; πάλιν θί"Κλ· 
ληνί; της μι/.ρας ’Αοίας ΰηό την /^ουσίαν 
αυτοί.

$. "Οτι δ· χβτίλυβιν ο Ηΰρο; το 6αοί· 
Afcov των Μηίων ($)* χαΐ ηυ{ανι* r  iv’vau<; 
των Πιραων, ο ΚροΓαος η9ιλι νά ipitoSt'ay 
την α*£ησ<ν τούτην« yotfoouivos ίύλο^ως την 
ατ.ληςίΛ/ν των Οΐροών. Ίΐτονόιχω; αδύνατος 
ώς προς τάς δυναμ$ις ιχΙάων, xai fxptviv ΐυ· 
Xoyov» να ζητητη τού; Κλληνσ; βυααβχους.

i t  χαι Ατ/υρώτατοί των Ελλήνων 
τότι ηααν oi 'AJnjiaiu xai E^ap-tatat. *Αλλ 
trrtrivj »ua5»v, ou ο?*Α9ην3ίβί' ηβαν rlTapay· 
ρινο* ύπο της τυραννία; του Πΐία:<:ράτου. ι·  
ζητηοΐ την αομμα/ΐαν των Λβχίδβί/ιον/ων · 
*?χον ou'nf xai ixiivot πόλίμον tot* p i  τους 
*Αρ7*/οος ita τα; Quo* a; · oJtv ύπιβχιβηοαν

8

(<0 Π?. X?. Γιβί· 
ς<5 Π?. Xf. 559·



yi-j tie»f ολλβ βίν iiw/flvpctVt tia nip* 
tyamv avr/jv tit rs'v προύχοντα xatooV* Ml 
ot< ήτο/μβζον * fuaiw  tt;# βλω^η» tou 
hpoi'eet»« λϊ *Aurrv)6r(<Ta> rtoXv (e). O  i l  KC* 
po« aaS&jy rrjv trpeire'fwe&v τον Kpo'aov ♦ «· 
fftvjrf rpoi rouj ‘Ιωνάς «ρίοβκς, Γνβ eno?a* 
r<Vo»iV ®ro τον Kps woo. 'Kxiivoe optw? iiv 
viOlAvjoay, ya yiw tiv  an^oe, χβί ftpoiete* 
τον Κροίαον» yv»pi*oyrt$ xaj τα των Π*β· 
cvJy- Mira i t  tijv όλινην too Kpo/eov xal T'-is 
Aoi ί'α?, ι·«(χψβ» irp/a&fS ftpos toy Bvpovifs 
ra« Σάζi t t f ,  {njtovytis* vd utivuaiv νπηχοο» 
avtoC, *a9v>$ ijaev xe< f*$ toy ΚροΤαον. *Αλλ* 
ό Ηΰοοβ i*v ii i/iro  rovto* tii/Jlf, i t  μό· 
yoy τού? Μίλν,βών; xar* evrv'y r*’v ovvfy'xTjv' 
<*ko^ ϋ ΐίξ ή η ν μ  οημίΐα ink txd  irporipov 
τ»ρθ! evrov, txros r j t  xotv^i yvwpjt των Ίω* 
νων.

$· Oi ί ί  "Αλλο» "Imvij ορωντί? trpo 
ο?9αλν<&ν tv'y £ονλ*/*ν» Λβρίβχίοάζοντο t*f 
a*y9fcaetV| fety^oy'rfo te? rroAfii, nil »e Xot* 
«a avayxa-a #*s VitfpaffRtoty τη« ιλΐυ9ΐρΑ»9, *

9

CO np. Xp. 545,



ΙΟ
προίτοίράζοντις. *Αλλ* η ίύνβμις βοτων ντον 
ώς χωνο,ψπροί ’Κλίγοντα· ο9ίν ιπίρψβν tt$ 
την Λαχιίαι'μονα ζητονντίί βθν)9ΐίβϊ· Οϊ i* 
Aaxiiaspo'vsos ςραtoo |3οη9«βν μΐν iiv urtl- 
βχι9ηααν, «πιρψαν βε πρίσ&ν rtpo‘? to* KC* 
pov τον Λαχρ/νην, άνίρα lo'xspov καί #π/«η· 
pox y Alyov : , να μη ιαράζγ nihv 'Ελλη vs* 
ia , inttiq os Σπαρηάτα; tooro oiv to παρα- 
£AeV*>e:x. 'Axouoa; $< ταοτα o* Ilopo? ♦ ηρω- 
τησ* totli πβρΐυρι9ιντα$ "Ελληνα?, ολο-ou 
xe? nooos isvas os Snaptjatas, xai spo?ettov- 
<j : Tiiatjta·  "Ernsta llrriv« β* ζ η β »  *y  w ,  os 
S^apT/vios πρ^πιβ vet τρϊμ'-ύκ Sto την χώρο* 
αοτών, tai ονχΐ&α την 'Ιωνίαν * Έπκίη όμως 
xanyfytto να £<ατά£η τήν vioxops*u9i<oav Λο· 
is αν, iiV ίπιίραζι tot* τρόί “Ιωναίι^ «χων 
βχοπον, νβί ηίμφ-ή άλλον «jpanjyov <χ*| pita 
ταοτα, χαϊ αοτο$ νά ςρατίΰαη itpo's ολλβί ά· 
vayxasotipaf t!no3tai<$*

$. ζ*. ‘Ay* οί tosVov ,ίιϊταξ* το πράγματα 
τηϊ Λο$ίας, α’:ρηχ* Σατράπην ι/; ta$ Σάρίΐις 
τον Τβ&λον, is'Jpsai xat τον Λοδον Παχτυβν, 
νά ficy  τοος ^ηοβυροο? too Κροι'βον *S*S την 
Utpat’av * ittstxa «νι^ω'ρηααν ι?$ τά ’Ε/ίατβ-



να. Ό  ci Παχτυας Xau&vtt τους Βηοαυρους, 
κιι χβτ aSaivu tit την * Ιωνίαν' auvaytt ςρα· 
ηυμα, βνβ^ωποροί τους Λυίους* χαΐ πολ<ορ* 
Χ(Γ τ«; Σβρίης. Ταυτα l i  μαθ'Μν χα9\ όδυν 
ό Κόρο;» ΐίτιοιψι τον Μβζα,ρψ  χβτ* του Πβχ· 
τυου. *0 ί ΐ  Παχτυας γ£·$ϊ>% * ifoyiv ίχ*- 
η ϊ <?$ την Κώχην ηόλίν 'Κχλην/ία της Α&λί*- 
5ος, Κζητηοί 61 αυτόν ο Μαζαρης, χαΐ ο? Η&· 
μνΐοί άζΐγάαιοαν, να τον παραζωανσι χατά 
τον '/jpyflui'j. *Αλλ* ο'Αρίζό&χΟί* πολίτης *Jtc- 
οί^ος των Κυ/χβ(*ι>ν« ο?χονομ·/σας τον χρηο* 
μΐν * μίτιίαλι τβς yvco'ftej, χβί «πίμψαν αυ· 
τον Ιί*ς τήν Μυτιλήνην, Οϊ 5ί Μυτιληναΐοι £* 
πρα^ρατίυ'οντο ρ* τόν Μα^άρην, να' τον πα· 
ραοώσωσι. Τούτο $ι μαδοντίς οι Hvpatot, I* 
πΐ/ιψαν πλοίον,. xai τον ιπιραβαν lt$ την ΧΛν« 
ως ι/ς ασραλιςίρον τόπον, 'Ανηχρυτης Αισίου 
ιν τη Μυσί'β η»ον ο’λ^ος τόπος 'Αταρνιυ'ς χβλό* 
fitvos· Τούτον ΰπισ^ιθη ό Μβζάρηςπρο'ς τους 
Χίους , αν παρβίώοωσι τον Παχτόανι χαι τον 
«ορίίωχβν ιυ'δός* Are τούτο ινομιζίτο ΰς»« 
ρον ο τόπος ουτος άνοστος χβί άρωρισ/ι/νβς.

§► η· Μιτβ ί ί  τούτα ο Μαζάρης ςρβ· 
τΐόοβς ΐις την Ίων/βν, /λιηλα'τιι τβς πολ«ς

11



12
'FJUvjVwv. Το« f tvjV Up {*·

V5jv, rvjy Mayvvja/av, xert ολον toMa'eviptov 
fflir'ov# Δ:α τούτο o? Φ'̂ καίΓ* ayi*ov v/tv tti* 
X<v αυτών, xal χνηνυγαν fiaifyuti f?$ t rfi 
Χ ίον αλλ* o? Χ?θί ί*ν*δΐχο>το/χιτα$. "09tv 
i'yvyov o? $ν+νχεΐς 9t$ tyv Κυρνον tv)v νίνΚδρ· 
β'καν *ΟμοΛ>ς*y>jyov xul of Τη?ο* #% ty,v®pa- 
xojv, ιν9α ixreaev rip ττδΙα*Α6$Μ0 κολονμί· 
ν*>;ν (σ)· O? if  άλλο* vffiiuoov rfttv'v δονΧ^· 
cry τοί Κυρον» Καί αντ^ if toy i) διυτιρα ίου· 
λ*ί« tciv Ι Λ ω ι  η κακ^η xer? a9fp«jr«tiro$ * 
if» njv Γολλην iJvautv tevv Πίραών* *H i f  
it pox $ pa iitl Κροίοου δουλιία, ητον βαστλίΑι 
ώς irpo$ aiiyy, Άιτι 9ανΐν ©μω$ δ Μαζάρη?, 
καί 4$λ9ΐ δίαδοχος αυτοί δ *ApTrayos > καί ου· 
το$ χα9υπΐτα{;*ν ίντιλώς ,πασαν το̂ ν #Ιων&ν· 

$. θ'. Μιτβ δι ταίτα ο <;Apffayo$ /πιχί/ο* 
αίι να υ?τοτα£ν, τα$ ’ΐωντχα$ νχαονς, ty ν Xtoi, 
Σάμον ι καί ταςλ©£πα$ (£). #Αλλ* ixti'J&i f· 
©oS\$9vj*av toaov ♦ ώ^ι οττίτά/9ηοαν ανιυ «0· 
λίμοιι· fO μιν Βίας 6 Πρ:γ4ν$ύς cwtfoiίλΐυο

(*) π*, χ?, 54*· 
(?) Up. Χ?. 541·



I n&

toils "luivaj, ία ττίροβωβ.'ν anauiti i?$ tojji 
XapOtvfov * xat va xere^y'aieei xoinjv W ar,- 
C;V, Γνβ «|θΙΙβ<»ζ&ύ«;ν βΟΤΟΐ βλλβί (U*pt>1t· 
pas vvjcoos' f π*;5νί, tkt/tii, ’Itovtai
xae ’Aa/as ipoyfv v <λ*θ?ίρίβ, όρ«» f/jv «*· 

too K'JpSU· ΔέΟ ηχονον Ο/Χ'-*>$> 5<ij5op» 
/xtao: sitf*  a^tiov otsuoatot ( « ) .  Ό  δ« Θβ· 
A>j$ J Μ<λν;σ:ς·$ its ι ώ  irtta coyttv xa& αιίτ:$ι 

βατούς it* spittpc^i *a ι\ωΟϋϊ^ 
πα*τ#$ i.j ϊν α^αΛίίλίθ>, χαί να €χνα  ρΛ* 
xGrtv'v OiOu^c^ * Γ»α avrcroXlpteeu* 
r&y βαρCapov* #Αλλ* ijxotjc χβί taura * 
oOtv ι|ο?;σί'βζ^ ανzvU Μοπαρμιν&ϊι cijptl· 
pov p/ex πολ.χ, xoc atipcw τ·/]ρ ίλλνρ/, λβρι- 
Sav'+vui atcnau fiv/fatav Έλλν,ν xvjv 1 Γ5 fcrt*· 
• ayy‘> rJ* 'hUvjv^^· i~fiOv; <£ "Αρπα^ο* ιλα· 
ίϊν ολ^$ ιου$ "tvvai καί A h\ii$$ xal £ςρό· 
uval va t #<y IIaptav xac Λυχ;αχ * xa!
τα; αλλας αηδίας vZv 'EXAy/jm Tow  0? 
Sa*5<0{ ^s»A^px^9i^Ti$f xac pwj jSXimvrts βω· 
ryjpiovt xatc«A*«raii ids ywerixe$i to T iw ^  
T&tl$ δ*έλθϋ$, χβ} ,τώτατα Υπάρχοντά aizCv

(*) Χρ» 544*



ΐίς r/'v άχροτολ:» · f sfeta xawatttf τχυ άχρύ· 
πολιν, ι(ηλ9ον i*s «β/.Ί*' aiwjAifce'xfvoj, καί 
Mxuimfiav άτονη; υπο τού ̂ βρίαριχου rrXvj- 
Oetij.'

J . M i t o  of τον θάνατο» του Μύρου (σ)* ο 
υ?οςxat i:«£oyo; βύτoC Κααίύβΐ};* μΐΜ/Ι:ρίζί· 
το τού;*Ελλ»ι»α$ tu; οούλου; «βτρ<χού; * o9lv 
ςρατίύσβς fig rrtv Aiyvftfov (6), H aft xai ςρά· 

' κύμα 'EAXvjvixoV. Κατά τούτους τού; εράνους 
*<»»; *Ιϋ**ί χβί Κάρις λ'^'ΐύοντίί «:*; tvjv θά* 
λαοβαν, f^lsfoov I?; Tvjv Afyosrovi xat ί$ ίχ· 
G-ή αυτού; «ρ.-λορρονος ο Ψαμμ^η/ος βσ9(λΐ·'ς 
τότ» τ^5 A:yUiTTOV. V.iuxfv αυτοί; τύπον χάλ- 
λ;ςον »ά χατοίχνίβοβ!», ο;τί; ω»ο;χάο9τ} ?ρβ* 
τόπιίον · Stira^t νά μανΟάνυτί» ο? πβϊίΐ; τω» 
Αί^υπτφ» Tr'v 'KAXv’Vuvj'» yAojeoav. "Εχτοτβ 
τοάυν vj'EAXvjvjxvj yAtoffoaf*; tvjv A?-
ytiiTTOV, xai fy/vaoxov aCrvjv oc Έρρν,νιυτat 
των Afy ύπτιοι». *0 Si "\μμααΐζ υςιρον μ<τω· 
xtcav αυτούς πλν'οί’ον τύς Mippivj;, χαΐ τού; 
μΜχιιρίζίτο οωρατορυλαχα;. Καί ιχτοπ *·

»4

(α) Π?. X»· 5 3 0 . 
1 (?) Π;. Χ?. 5 J 5 *



yjvlTO 1*5 άχρον ^ίλίλλην ο'Άμμαο^, ί<χο* 
μίνβς ^(λο^ρόνω? πα'ντα? reus u ti ερχομίνοας 
ΕΓλλν;να«· ‘Ε.δωχ* xat njV Λαυ'χρατ» Λβλ«ν, να 
xrtQtxr,4mtv > οβοι η&ιλον νά ρκ'νωα» ift tr»> 
Atywtte** χατίςτ,αΐν oury'v xai εμπορεϊον Λβ* 
ατ$? Tvjj Aiytmoo} "να *ρχωντα< ίχΐΐ anavra· 
yoQiv at npaypaulat t xai (xeiStv να αγορά· 
ζ'ύχται , xat να' μίταχορυ’ζωντat lit ta> αλλαβ 
πολί.’ϊ, *Ετί δ· ίδωκίν aiteav * να xr&wat xai 
ϊΊρα οί "Ελληνι? xata τά *9ψβ βυτων t xat 
fxrtaov οί’ΐωνίί, Atoitij, Δωρί»?$, xei ο: Αί· 
yti^rat» ως* ωνομάζίτοΈλλ^νίου to μίγιςο» 
riμίνας αυτών* *Είωχ* xat y/Ata τάλαντα per* 
fiftav *ί$ avaxtartv του fv AfApocs ναού, ots 
ηιρνήρχονΐο ο! ΔιΧροί $)towrt$ fiV/jOliav, 
liW.'Svj ixir,. Καί «<λο$ tka$s yuvalxa 'Ελλη* 
v*oa */. irs  Eepvjvrst *1Ρ«*τα£«νορωί trjv Κυ· 
προν it* popov. Kat οίτω$ «pavtjeau μίχρι του» 
i* tpits paatA»?* ptAfAAv)v*s* ό K^otao;, Ψομ- 
W / 9 i  *αΐ*Αμμαβίς.

$· <a'. Παραα««υαζόμ£νο$ τοίνυν ο Χαμ- 
Siortt » να* ςρατίυβτ} *«5 τν;ν Atytmtov ♦ it/pt* 
ax* fxtyaivjV iuexoAttav, πώς νά Sta&J την 
ανυίρον xai <prp« χωοαι· rrs Άραόιας’



ιό
έ ι» ιουνατο προ; totstoif να pw9sj axprffo; καί 
tijv ΜτάςαΜ τ*/ς Α^οπ^Ου* μη avOpco* 
που; χώημονβ;. 'AvtmopMxftieCowivo; if  *al 
ο “Λμμασις, ίλα& xat πολλου;' Κλληνα; βοη* 
9ου;· Mlra(t* τούτην vjtov xaf t.; Άλι χόρτα· 
Mbs ΨΛη; καλούμενο;* «V$pCOJTO; αυΜΤΟ; 
ttoAcmo; xa{ πολιμίκ:!;* καί μυ?;χός του Au* 
μασ<ίο; π*ςο;9 ώς« ty:V4axoa axpt5u; tvjv 
χαταςαα^ν τη; Αίγυπτου. Οίτος το/νυν avy 
χυσΟίι; fii toss "Αμμβπκν * ?yoysy *ί; τγν *1'ι>· 
vfa\t> O* if  "Λμιχα*{$ φ9?9υμ*νθ; rxvjft̂ s ?A9vj 
προ; tov Καμόυσην* καί ffpoi&aq tvv itiva* 
puv βυτου# καί την λο<πην χαταςααην της A?· 
^υπτου, «ηίμψι toy π;ςοτατον ιυνουχον μ€ 
μ/*ν τρ?νζρ*4* ya πρόταση αυτόν i xaj va τον 
yipvj dfifpfvov ο πίσω. *Κφ6ασ$ τοίχον αυτόν 
lc> την Λυχίαν, καί toy *Aa$ir βία, va toy 
fipvj ift την Ar/υπτον fAAA* o t i n s  μΐίυαα; 
του; φύλακα;* fpoyiv Ιί$ toy Καμ&σην* μαρ· 
τυρβϊ την ivvaptv xai τα λο:πα to*i ^Λμμάσ*- 
ίος * βυμ&υλιυκ την i<a τη; ’ΑραέΥα; ira* 
§avtV\ καί yivira* συμίουλος *«ί oivjyv; τη; 
ςρατια; · cô e i:a5a; ο Καμίαν;; ασφαλές την 
Άμα&αν, ύπίτά^ιI την Δ^υπτον* '£κυρ«ιυαιρ



eui'? xal '«ί» Κόπρου «pottpoy, χα) ίλα· 

f t  xat »5VSiKosp.'O!*s *‘i  W* Atyy«»
to».

5. <$\ Kate TOUT9V5 too? ypivwi ηψα* 
ζιυ o IIoAuxpar/js 0 typayi/ος twv Eapc'wy, 

f 0 'a/υρωτβνος xal ιύτοχίςανίζ πόντωι/ twit 
tupavywv« xat «Λος ffiyt?*» του 'Αμμάσιίος· 
'09ft/ ΐίΤίρψ* προς ayrov ύ'Αμμοσ·ς tip yw *  
ς·/μ ntpl r<s lytyj/eas xat $οςυ^ί'αί fT^oXijV 
xat τιλος *λν« rvjv φιλ/βν, yotfotivft/ος μχ· 
«ως Suw /joy μιγάλνίν tu^u/tau, xat Xyftvj· 
fl'-ί, φίλος autoy «ί^οτβτος ών * *π«ι£ο) <ίς τβς 
μι^άλας ιοτυχίας ίπουτβί xat utyakw δυςϋ· 
yt'at, ώυττιρ xat tyivtro pit* ολίγου "Επι/χψ* 
TOtvyy xat ο ΠολυχρβΓης 0ον)9ΐ:αν «ρό; *ό«> 
Κβμ$νΐν,ν τιαοαρβχουτο rprijoits, xaj «eyre? 
τους ««(tvjuous xat e£t'>y$ Xoyoy Σαργούς» ο· 
coy; fj/oSi-ro, xat υπωπηυ'ΐτο, xal nap^yyti* 
h ,  να τοός φουιυβ*) ολους if? tag μοχβς * 
ώς* t/α μις »η«;ρ»ψ'/) pi^ri Ινας. 'Αλλ* ixfTt/ot 
«vyoojaamg tojy nava-jpytau, tnftjpfyoyaty its 
t»)y Σάμνν, cyyxporoiat ναυμαχίαν, xat v:xoj- 
aavrcg toy Ttpewiov, Ιςηλθον s?s tijy v^toy· 
£vtxvj9vjaay ojtws ι?ς «ιζοραχίαυ, xai ifuy&V

B *
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·?ς t>?w Λαχιίβι'ρονα» fototyris fiofittav. 
Tot* ίπιρφαν oi Λβχΐόαιρονιοι t>V npvtw  
ςόλον <’i rvjv ’.Way x a ta  to o  Πολυχρβτους » 
e; τις ίπιςριψι παλ:ν άπραχτος (a)· Mir* &· 
Xijov 5i & Όρ*:':ν;ς Σατράπες της Λυίιας,· χα· 
λιβας $)kfos tov Πολυχράτην t!$ r/,v Μαγνη
σίαν , toy α’νίοχολο'πιαίν (β)* Τους όι αν- 
βρνηους αυ’τοό Ιχρα'τησίν α!χναλωτους * pi· 
ταξό τούτων y(rov καί o ’Ιατρός αυτόν Δηρο- 
*η$ν;ς ό Κροτωνιατης. Του5 όι Σαρ/ου; παν- 
ra j α’πίςκλιν ίλιυ9*ρους i:; τήν Σάρον, ό
σο* vjiav pi top Πολυχρατν,ν. Τοσαύτν,ν ί ί  
©ύναριν α’πίχτησίν ό Πολυκράτης, ως* ι’5α- 
λασαοχράτηβιν αυτός πρώτο; μι τα τον Μι- 
«να. "Ορως xata Πιρβών διν ιτολρησί να 
*πι/ρίρι«9ν; τι. *

$. t y .  M ira c* ταίτα ό ΔαρίΓο; & ό:ά- 
όι/βιίς τον  Καρέυσην · yoviiiffa; tov Ό ρΐι- 
την * Γλαίΐ τα itpaypara αυ’τού ι ’ς τα Σούσα, 
xat τβ βνόράποία, και’ λοιπά, ιν οχ’ς ην n a l 
6  ’Ιατρός του Πολύκροτους. Θηριύων όι p i t ’

1 8

(a) np. χ ?. 5»5· 
(?) Πρ. Χρ. 5Μ.



ολ^ον, iVtSVi)** toy πυδα αυτου, χαί δίν 
«χοιμηίη §2 τα ημίρονυχtee ύ*ο Της αροδρο* 
τητο; των πόνων. Ε?^ε μιν 'Ιατρούς A fy w  
τώος · όμως δίν *δονη9ηααν νά rev 0O*}9yj· 
*ω*κ !> /{  δ* των Περσων ε^νωρφν tr'v 
/μπκβών τού Δημοκηδους εχ των Εάρδίων t 
orrou δι'ιτρ'ψιν αιχμάλωτος χρονους «χάνους, 
χαι eviyfpov τούτο προς τον Δαρ<?ον * τη οχ* 
δοη ήμερα 9 οςτ«ς ε’χελιυα** νά τον fipwctu 
*ύ9ύς·. ‘Ευροντις τοάυν αυτόν μ*?«£υ των σν· 
δραποδων του Όρι/του μ* α<δηρα #?ς tot*$ πο· 
δας ι καί pax*} ίλεκνά ινδίδυμίνον * τύν τζί
ρον προς τον ΔαριΓον. *Αλλ* τχείνος ε?πιν, δτ< 
διν<£« τθίαυτ·/;ν εμπειρίαν της τέχνης, χαί δεν 
δυνατά να «π:χΚριο9η τοίούτον επιχείρημα. 
Έπκδη «^οίΐ'το,-να δκ#£η την τέχνην αυτού ♦ 
να μν τον χρβτηοη ΐχε?* πο9ών να επ*ςρε· 
ψη *?5 την ‘Ελλάδα. Φο£ερ'ζομ*νο? όμως* 
καί αναγκαζόμενος ♦ τον ιάτρευα* » χα) ελα· 
ff* τοιαύτην ύπόληψιν ευ*9υς » ωςτ παραχαλί· 
οας, ϊοωβι τους Αιγυπτίους ‘Ιατρούς f τους 
οποίους άπι«ράσισι νά χρίμαοη ο Δαριίος» "Ε· 
πκτα ηλίυθιοωο* xaf τον μάναν τού Πολύ· 
xparoyj, αΖ/^λωτον χαΐ ixtitoy οντα. Τι-

*9



ao
λο; is  ατίχτηοΐ ofxov pfyev καί *ata»l« 
Alpatov i:i r« £oi*a · ώ*ΐ /*<, avv*Tp’i>yf 
pi tov ΔαρifoV’ *R:»l9£fite op'*)$ την’Ελλο©*· 

$♦ ii#4 Μι»* oVyov i i  affix»?,?! x*i vj 
’Arriola η yvvv) τον Δαρίίον* χαί $vyTi/,p 
τον Kvpov, πλη^ν οοννηρβν xal inu tA w w  
1*1 xiv μα~ον, καί ίκαλια* τον Δηροκηίην· 
#Αλλ* Ικτίνος jfo'iVjOi πρώτον pfav χαρ<ν ι *· 
πι*τ« την ίατρίνοιν. *!Ι is yipti ητονι vi 
ftapaxevy'ovj τον Δαριίον* νσ cparfvoi) κβτα 
της *Ελλά$ος· *0$£v η *Ατ»οα*α ί<$*^9ι<$α 
V.r* ixftvov τα f ff:)rf φηαατα y napi/Au ana· 
^αττανςφς τον Δαριίον, on  avirwiovro ifc 
την ftXfopi λ/yovea προς το?$ ολλο:ςι on 
l5apftfv) τας 0αρ5αρ<κας θΐραπα<ν:£ας # χαί 
oyvr.i pi $/y *Κλλην:5α?» ’A rm ait Λα/.'ι)· 
V:xa>, ’Λοξίας καί KopcvSta?* "lire Οι <*!/!?, 
Tj$v) Ι)*** καί ανίρωπον «:$ηρον* καί π*τ*> 
τον ’Ιατρόν t να, σοί il:*;oj καί τονς τρο'πονς* 
*ai τόνς ορόρονς, κ«« την χαταςα*:? της *Κλ· 
λάίο;· 'Ο ϋ  Δαριίος i;/s ριν καί προτίρον 
την ^νώρην ταντην* βλλ’ ηΟιλί να πολική· 
ση πρώτον τονς ΣχνΟας. *11 χλ^ηόμως μίτί* 
όαλί την γνώμην αντον ι καί aXtfus.ai » νβί



Τ(μί'·ή χατατχοπους μ« τον Δ^αοχ^ίνι» ιίς 
t ‘/*v 'Κλλαία. "Οδ»» το πρω*- χαλάβας ί«χα· 
ft/vrl »ΓίΟ/'ϋΟϋϊ των Πιρσων* ΐΓπί, νά χατα· 
£ω« κί το» ’ίατρο’ν »?{ ττ|ν ‘Κλλάδα, νά 
χατααχΟΗίόωβί τα πβρα9αλάββ:α αυτ^ς. Νά 
fipwi/yttv  οαως« νά μά ytiyvj ο* ’Ιατρός* 
άλλά νά τον yipwffi τταλτν ©πίβω. *Έπ<ιτβ 
β* χαλίσας χαί το’ν Δνϊμοχνίίν;» ,'ΙΠΤΙ x a l προς 
αυτόν τα αυτά, χαί προς τούτοίς, να λα^ρ 
χαί (ν πλοίο» «λ-ίρίς παντοί’ω» oyttfav, χαί 
τα ΐπιπλα,χαί «όντας τους χαλλωπίβμους του 
βίχου αυ’ταΰ * νά τά προαριρν) ϊωοον ι/ς το» 
Πατίρα · χαί |?ς τους α’δίλρου’ς αυτοί. ίχ μ*· 
ρους του Δαρκ'ου. Καί αντί τούτων* «λ.γΐ* 
οοί δί'δω άλλα πολλαπλάσια* όταν ΤΛί^ρίψίςς, 
Έχιίνος ο/χως ρο^ου'μτνος μήπως τον ioxe- 
ρβζίΐ, <?πίν , ott τά μίν άλλα i i / i ta t  πάν
τα , τά δ* ιπιπλα της οίχι'ας αυτόν ίιν  τά 
λαμέανκ * ίπτιδη τον χρ*ιά£ονται * όταν *π<- 
ςριψ»}. Καί ούτως ίδωχ» πλιίονα πίςιν προς 
τον Δαριΐον. *Επ* ιδη ο βχοπος αυτοί ητον« 
*ά eZpy τρόπον, νά ρυ'^η * καί οίχί νά προ- 
iuV/j tvjv ‘Ελλβία.
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ζζ
$. ti. Π$μψ9ιντίς τοΛυν ουτω, xati&j· 

gov ih  την Σ(δώ*α της Φο<ν/χης9 καί Ιμίάν* 
ti$ «?ς δυο tptviQUSt άπίπλιυοαν ιίς την#Ελ- 
Aglfti t f f l ti» «at iv πλοϊον yopt^yov ηληρίς.. 
παντοΛ>ν ά/α$ών, ως ι?πιν ο Δαριίος* Uipf 
ΐτλβυααντίς i i  τά παρα5αλάαο<α τις 'Ελλά
δος , καί κατοχοάψαντίς τα avvyxatiupi μ$· 
ρη« ΐπίροσαν Ι;> τα Τάραντα της "Ιταλίας# 
οπού ιέαοίλιυΐ τοτί ο *Αριςθφ<λί$ης* ΥΟυτος 
«ίν προΐ<δοκο<η9ΐίς in ο του Δημοχάδους » ι·  
λα& τα πηδάλια ίχ των πλοίων» ιχράτηοΐ 
καί αυτους ως χατατχοπους * καί ιν τούτος 
lyuyiv ο Δηαοκηδης ιίς την Κρότωνα * τη· 
Πατρίδα αυτού. Τούτου δι yivo^rvoo» άρη· 
χιν ο 'Αριςο^λ/δης τους Πιραας πάλ<ν ιλ«υ· 
βιρους, ίδωκΐ καί τά πηδάλια Παροπλίοντις 
δι υςιρον οί Dipeat, καί ζητούντις τον Δη· 
|ΐοχηδην9 ηλδον ιίς την Κρότωνα» καί ιύρον 
αυτόν ιν xy αγορα* καί τον ιλο&ν β<αίως« 
Τινίς μίν των Κροτων<ατών· ηΟιλον νά τον 
ο^ηβωσι, yο£ουμινο< την Νδύνομιν του Δα* 
ρΐιου* άλλοι δι ιναντιουμινοΐι ίτυπτον τους 
Πΐραας ριτά {υλών, χαΐ χατάτ«/ας, ιλαρόν 
να) τά ινίυ^ατα αυτών* Τιλος δί «χράτηααν



\

oi Koet’-Viat« τον Δημοχηδην. χα) το φορ· 
r/jysv πλοίον* ο? ί* Περβ-βί όΐιίχώρηιαν γο· 
Stp&vUi· *0 δΐ Αημβχηδη? ηαρν,γγηλΐ να 

—TrS^w^vto-^wvov noo? τον Δαριΐον » ο«
, λαμίανίt γννσ’χα την Svyatipa του ΜΛω*
' νο; του itaiov του αΟλητου* Ι««<δη τό όνομα 

του Μ ίλώνος /τον p«ya xal διαί’όητον xal «?ς 
την 'Ασίαν * ίνα Σκ’ζ’ρ, Στ< ttvat ««ιβημοτίροβ 
l?5 Tvjy «ατρίδα αύτοϋ. nape «?? τα (3αβί* 
λ»(« τον Δβρίίου· *Έ«#ιτα xetwpSuee τω όν* 
τι to'v α̂’μον τούτον μι οοαιν «ολλών χρη* 
μα των.

$. ι?'. Mini δί ταυτα of Πίρααι ϊ«ι- 
ςρΐρον <f$ r/]v *Aetav, μη οντ*$ ίχανοί* να 
χατασχοηιύβωβίν άνιυ oSvjyov, χα2 i(i«leou 
ft*S *ιίν 'lanoyfav της ’Ιταλίας, ιν9α ixptrnj* 
βαν αντονς of (/^ν>ρ;θι· Tapavrfvos διτις 
Τίλλο$ χαλούμινος» i|op»?Of ων !χ(?« ηλιΐι· 
βι’ρω«ν αυτούς* xaf τούς tftpsv ιίς την Π«ρ* 
βίαν. ‘Ο δί ΔαρίΓος ύπίβ^Λη αύτω» ο,τιθ*- 
λ»! 2ta τούτην την yaptv, χαί ixtfvos «ζη· 
τηβι την ι ?5 την «ατρ/ia αυτού χάΟοδον. λ»* 
γυν μάλ(?α, να μη «ςΐίλη ςολον χαί βυντα- 
ρα'|? την ‘Ελλάδα αυτόν ,  άλλα να προ·
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η
ςβ Λ  τούς f»vt$coo$ f y/λους όντας των Τ«· 
ράντζων ι να xarop9ooV.oat τούτο# ’Kyivitl 
ftiv ούτω το άραγμα χατα την ζητη*:ν αύ* 
too» αλλ# ο* TajavTivor Jiv τον ι£ιχ9ηοον* 
xet oi Κν&ο* ύιν ηοαν rxcrvoJ, va τούς^φα· 
αωο*ν, νΟυτο* το/ννν Οί Πιρααι ηλ9ον πρω· 
tor Ι?$ την 'Ελλαύτ xaraoxortot * 5ία πολ;τι· 
χΟν'ζ οχυπούς.

$. «ζ\ Μίτο ί ι  ταυτα ityjypzv9η ν ittpl 
της ’Ελλαίος ποο9οαί#β του Δαpitot*» χα/ «χυ* 
p/to*t την £άριόν ptovov $ra την ι{ης α?τίαν· 
*Οτι s\pariti9iv o Κααδυαης its την Arytmov, 
o Δαριίος ητον £ορυ^ορος αυτού· #Ev & τη
f χτρατιΛ τούτη ησαν xae ?τολλοl #Ελλην*ς » 
άλλοι pt«v ^oaTtcJrcu» cos Ι?ρηται» άλλοι &* 
I ̂ ποοο^· χαί άλλα* πιοίη^ητσί, ίξ  ωνητον χβί ο 
Ευλοοων α$ελγοϊ τού ρηβιντος τυράννου των 
£αχώ>ν Πολυχράτους» ι{'χ>ρ<βμΐνος ων εκ της 
Σάμου ύπύ τού άοιλρού αυτού rite* ΥΟυτος 
totvov xyopaotv εν fipiua εις try Μέμψιν, 
orrio ί£ων ο Δαριϊος-, ι ζνίτη ΐ̂ να το ayopcro*/) 
ηαα αυτού· *Ι&ον $ε ο Συλοοων τον ^ο9ον 
αύτου ττρος το ρορδχα, ιίωχιν αύτο ίωριάνι 
*ai το «$*χ8η ιύμινιςατα οΔαριίος. Άχοιοας



i t  υς«ρον © Σολοσων, ott ixt?vos ό ΔαρίΓος 
tyim o fia?e).tus τη; Πϊρα:'αί, tpyVtai ηρο« 
otJtcv* χαϊ ζ·/)τί* την.τνβαννί'αντί; Σάμου» Έ« 
yiW© β( τύραννο; τη; Σααου τϊς Matevipto; 
χολονμίνο; fma τον Πολυχράτην. *Έπίμψ» 
τοάνν ό Δαρι?ο; τον ςρατη}»©'» 'Οταν/,ν , να 
ί ι-jjtvi τον MataviptOV (a ) , xat να χατα;η$>} 
τνρβνον τον Σολοοωντα. Συν«5η Si ivavrtWr; 
ρί̂ αλ-τι» χαϊ ΐίΤίίουλη pteXt;a τοί ΜατανδρΛυ* 
xat τοΰ αίίλροί βν'τβΰ XaprAa'ou χβτά Πιρσων , 
ω?« β< Π/ρβαι ΰκιρτίρη'οαντί; * εαρα|αν 9χΡ  
ivv Jtavrat too? Σαα:'ον;, χβ* οντω χβτ/;η« 
βαν τύραννο» τον Συλοοωντα. ’Ο ie MatavOpt* 
0$ tfvyiv ft; τνν Σκάρταν.

§· tvf. "Autr, το/νυνητονη πρώτη tirt^ff· 
ptjat; xat. χα»όρ9ωβί; τοί Δαρ»Λν. Έν τούτο*; 
ί ΐ  βπίςατηαίν η Βαβυλώνα , xat πολίορχηοας 
Ixuptoiocv αΰτ’/,ν ita  τοί ςρατη^ηματο; το5 
Κωπνρου (β). Μίτα 5ί ταίτα παρεαχιναζχ 
*ην χστά των Σχυ0ώ» ε χςρατκαν'  ίπΐ£$η f* 
ywp/c<-»av ο? ΣχΛαί jrpotfpov it; την *Aa«aV|
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Χβί ffrpe;*· πολλά >α*ό « ΐχρβτχφ» xei τη9 
Μηδ;α* tfeoTiOxrJ χρόνους. Tort δ ί roe· 
τύραννοι Ι:’ς πόσος τας. πόλιι’ς τηςΤυχας» 
Άίολιδος · T'iiV νήσο»* χ*< AocfTuv Κλληνιχ^· 
αηοΜι'Ζν* ϋττοτιλίίς τνς Πιροιας9 χσί οπό 
το;· Ι)*ρσ'*ν ιπιρασπ<ζόρΐνο:* *α« ςίριουαι* 
•or, η δ:θ>χομ*νο<, ότι civ i f  σινοντο δούλο* 
*W f. *FA«6*i το?;ον χτί τους τνρόννονς τον· 
τονς πσντας Ι?ς τνν l/'rparieov $ χοΐ μοΚι· 
ςα ο «:όλος αότον ό vavruo» ί* ·;«*οσ:\)· 
πλοΓυν ανν^τα-νος* η rev όλος 'Κλληνιχός, 
ναι οπό τ'όν βΚλΑηνο>· δ<θΜθόα**οτ *Κπ’τη· 
porfpoc δ« r*v τοραννων τοντχν χτί όπαρ· 
χ*»ν ήταν οί Ι;ης· ’ΐ-*«?ος ό τνραννος τίς  
Μίλητον* £τρτπς της \ ; #00· Αμαχης τη; ϊ« ·  

ο/ός τοό ρη9ι*τος Σνλοτχν^ς» ’Αρ'ςβ· 
?0ρας της Κν^ης · Λτοδόατς τ*0ν Ψϋχαΐ'*·* 
Μιλτιάδης της *ν θρόχη Χιρσονησοο* Δόρ· 
**ς της ’Λόοδο»* Ίπποχλος της ΛαρΊάχου · 
Ίΐροραντος τον Παρ/οο * Μητροδυρος της 
Προ<χονηοοο · \\pt*oy6pa; της Κνζίχοο* x*i 
δ ’ΑρΖ-ω* τοδ Βοζτντ. ’ιυ. 'Ο Μιλτιάδη* διν 
ι?»ο* CroriA·/^ ουιοΰ , βλλβ ^ιάΜ* ων, /·  
Cpereoeiv ι'ς on^v-j. ToutObf ου* rotig Tb«
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pcvvoo* *9Ρτσς trt; Ιχ?ρατΐ<ας τ * *,ς rvouo· 
ζα  *ο?ν'*ς~Ι%va; ό Ί ΐρ '^ τ ο ς *  ιη·<&ηοΓί»- 
U; ηα»ν ΐπ<*ηϋθΤΐρο« πτνιχν, χα< ίσ χυ ρ νη ·
ρο·. , M9C μαΑι~α ο τύραννο; aoxuv Ίςιαϊος 
ητον #ν -iyoAvt ΐΐμ*  παρα Λαρΐ«υ>.

{. ί ^ .  Ί  νυτ'^ν οΰν πον?(ι>ν παρααχίυα» 
ο5·ντ · ν ι χατιέααΐν o Δαρ<:ος p i to  πιζον 
«τρττιυρα προς το» Βοαπορον* ο έ« ςολος β· 
*<$α<νι προς το» 'K vJijmv Ποϊτον. 1 ‘i t i  iyi- 

το» Βοαπορον o 'Ap/eruttop  Mavipo- 
*λης o £α;κος« xat ir.$pa<jt to  π«ζο%» rpa· 
τιυρβ an6 της 'Αα:σς ift τη» ©ράχην* ί·  
πΐ:θη ο! Ιχυ6αι ixifvoc ηααν ovuOtv του *Τ· 
«τρου, χα< προς ουτρας του Έυ£ιάου Π ον 
του» μοτο την νυν ΒασαραΑαν* vert βνδοίι» 
a t της προς την Ταυρί «η» , ρ</ρ< της Mac»· 
τ<2ο; £ρνης «xxf.'VOpfVOt* 'KxlcSf» Cf αυτός 
ρ·ν avifatvi προς τον Ιςρον p i ιπταχθ9:'ας 
χ<λ?*2σς ςρατίυρα η ίζο»· του; i t  "Έλληνας 
ηα ρ ίγγα ΐί % να πλιυ’σ'ιΜ p i τον ςόλον ρ ι·  
>?« τουΊτρου , χαί ixi? νοί yiynpcuViiat τον 
i^covt χβ: να τον προαρΐν#ι)9:ν· Έ.λ9υ>ν το/· 
νυν #χ«?, *α: ιυρυΐν την yiyopav ίτο/ρην, ί<ΐ· 
βίΓαοι χ ί rparioua* «πκτα #Λΐ# προ; τους



"Ελληνα»» vi X'jraet tvjy y/yvoey, vi αγίχα· 
at toy <T9*9Vt K7i vi toy aA*ki*9qmat μ ί 
ολον ti. spit i t * *  too #A λλ* δ Kot>̂ $
^parqyog ray M<ryfoft«foy imiv* on iin #<W 
χαλον * y? Avffwt r/]y yiptipay^Xlyw* xaf τού; 
Aoyovj» xal iOi/Jfvj tvjv yv'iipvjy e Jrr l v)ya* 

i  Δ«ρΐ?θ$» irtoa/iu$vit xil πολλ*$ α· 
ftot£»g i : i  ffttir^y r^y 'ppoVuoy βψΛνλχν· 
HapvjyyttXi to/vw * vi y*jXsrtt:o*ty ol "EXXvjvig 
t^y y#V.m> uf/o:; i|^xovr« ^ufp'4V ♦ x*« ay 
iiv  io ; tor#» yoi Xtinwy aur^y»

• Ml y* ***4'f|9*S*:M:y «<*; te{ rtατρίίας at!·
των* inffte i?c*riy*f προ; την £«ti9/av»

§. x'. Έπιιδη δ ί ανιίη p i/θί της Mectt·*
Teiog Xutvq;, ic'dVov του» Σχυ9ας v xaf fttpi· 
ftXayOptcyog ,· o"m f; ifivyov» *ά toy «λ· 
χώασ< /3a9»jffpovi #?g 1 tenuous tinovg* xa{ 
k irp^sv υπ«ρ ta ; f Jvjxoyta ηαιρας, exstta 
avvyxanOtiqt inisptff χαχνς ?>rwv, ίπίμψαϋ 
c? Σχυ9α< rportpov trp ŝ τονς Ιίλλψβ$* rra· 
poxtvotvrjg αυτους, *« την y/yvpav*
Ary i ’vat errata, *Έλλ·/4υΐ$, ei-iysi/, ovtl e* 
it/^o 1 oJtj xanjyooi'a , χβτβ tv;» napeyyiicav 
βϋτβί* ολλβ X’Jeiti r/jy yifupai/f xal ytiyl*
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τ ι, ΐνα xa? *«?$ »* τί$ τοραν
WaS av’roo* * vjptss v;A(!j5ia-A)0/uiv} *· 
y»vstv o’jr  VI» «as ova /«cpa?, αν λJovjtI tv;v 
yifopav. To:* κπιν a MiAtsaSvji» its iivat 
Ttios'-a-js; ajpcOQta , va *Aiv9*p'iiovje{ τ/νΤ'-ιΐ*
Vs'ey, xos τα; άλλα; ‘F.AAvjwxa; «aAlts* xal 
ir.tM tfav  itavTl,« *xt©s m  'l^etsti· *Οϋ* 
rot êtp lAiyiv, Sts yjstsj Is/*9a ropavvoe 
tlrta tvv 'JnipaaitsoiV too Aapthu * xos ov Ate* 
4-sj i«t<*vos ns’rrrof*»v χβί 4 “<<’S· *09iv ftitl· 
fV<9v} r yvtoftij «oVtvcv, txros too Ms Ana. 
2y«, xa! tmps'e t̂saav os‘ itoXAot'. ’Ertisi») ou^; 
os £«t>9at ittxftvro πβρβχαλνίν:*;, νπΐο>»ι9·<- 
βιν, *ai t Αν σαν μΐρος r£> ytyvpe?, ikj o$ 
iVs'ttwoov ixiivos xat 0*i/ypv,i}av. Or* J i 
is9a«ov os Πivaas r/jv vJxre ŝc5csvfs‘s ΰηο 
too xrrov, spofoy xctf Asssoi, *^*υ£ιν ό *1- 
ζίοίοϊ ΐνΟυς to μίρΐζ Ixlsvo * χαί £ri$V«ev. 
r09iv le'nov os Ex’Jiet tows "ίωνas ror* o’v  
0,5«πο3α χρν^α xet αΟραςα. 'Εν terJrvj tvj 5u- 

txspattise «πιμγαι» os' ϊκνββι «pc's τον 
Aopisov ta η μ ϊϊλ α  ι«(Γνα t τον βάτραχον» 
*β Ρ«λη · χαί τα Aosna*
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χα· Κατa9a(vw St ί«;9ί« 5(ά
0j}0*vj5« l)X9fV e.?s tvjv Εη?9»τ, #«ί β9·̂ κ*«
**»? tdv M*ye6«*ov με 'ΐγίνήκητα χίλ'.αδας
ςρvrtvua, Λα χυαιεΰβη τήν Θβοχ/,ν* te  5ο·
xtaar/j τν'ν $uWtcv, xeu τβ y^oyvjuurra των
‘Ελλνίίτον * να Ινχίλώ/Τ} χα! ποος τν'ν♦ *
Έλλαδα SioSaTrv* ίπΐιτα αυτδ$ trrtpaatv 
Ι?ς τνζν *Ατϊαν. Ένο/χ/ζίτο δί α£υ$ β*9ρω*ο$ 
δ Mtya&sOS, tfyi χαί πολλών ημην xal υ- 
ηολν]ψιν ηαρα Δαρίά), ως* ανοίςαντος «οτί 
ρο<αν του Δαριίου ι τίρωττριν δ *Αρτά5ανο$» 
τ ί  θιλι* να τοοον πλ^5ο$* Scot $tvac ol 
χδχκοι τη* ρο*α$ * χαί *χ*?νο$ *?:τ* ♦ προχρί* 
Vlt τοοους Μί^αέαζου*, παρα την 'Ελλαδα 
υηηχοον* ώ$ Xiynatv άλλο* χαί πιρΐ *ονΖω· 
πυρου* ΫΟυτο* ο Μι^α'έαζο; ιλ9ωνποτ* *?$ 
το Βυζάντιον» χαί μα9ων , on ot Χαλκηδό· 
vtoi txrcaav την Χαλχηδδνα, δικαίπτα γροννν 
πρδτίρον των Βυζαντίων, |*«?ιν* οτ< foav 
τυφλοί* δ*δτ* δίν *?δον τον καλλίςον τδιιον 
του Βυζάντ&υ f να χτάωο:ν exit noλ<ν·

$♦ χβ* Kara τουτους δί τοί* χρδνους 
ϊπίρψαν ο I nipaac xat ix της Ανόητου ^ρβ- 
τιυρα ίίς την Κυρηναϊκήν, δία την *{ηί λ ·
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t (au. *Ev ty  rti)tt *ης ΚυρηναΓχης, Bapxvj 
χαλουμίνη « ιέαβΑίοi t<; *Apxte/Aaos «κος 
Bar too too Χλωροί χαλοομινoo xal της I*!·* 
ριτίμης* οςτ»ς ο'«ιτα{ι προ'τιρον την Κνρη· 
νην ur.o τον Καμ&'οην ιίς δουλίΛτν f όρου» 

*T<rlpov δί ΐρονιοβαν avtov ot Bapxatoc»"09fv η 
ΦιρίτΛχη «λδοοτα t<\ tvj» AcyotTOv, ιζητκ j3ovi* 
CttaV, ναΐ'χδίχητη τον 9avat0v aoroi. It<ie9li( 
ot5v o ’Αρνάνδνς, ίπαοχο; τής Αφόττοο,ιπιμψ# 
«■ραπανμΐ^βλην* xare yrp tt  xat ^βλβοοακ * ?* 
«-a δοχίμάαη μάλιςα, va !>Ttota{v) την Λϋ* 
#αν μΐ rr’v npofamu ταότην» xai οοχΐ δίά 
τοος ΒαρχαΛος μονον. Στρατηγούς δϊ ιπίμψβ 
τοί μεν πίζοΰ τόν "ΑμμαΟίν, τοΰ δι ςολον 
τόν Βάδμην. ’Οκτβί τβί'νον πολίορχήβαντις την 
Βάρχην ίνν/α μήνας ανωρίλως , «{ηπα'τηααν 
του'ς ΒαρχαΛος μι δρχους ψΐοδί/ς */ς ι/ρή* 
νην, χα« οοτως ίλαέον την πόλ'ν · χαΐ τους 
μ*ν α<τ<'οος too φόνον όνίβχολόίκβιν η Φιρί* 
t /μη «όντας χόχλω τοί τίίχοος της πόλίως* 
Ιοψασα δί χ«/ τονς μαςοος των yovatxwv αθ· 
ρ>ν» ΐχριμαοι xat αότοΰς ι?ς το τιΐχος, 
Γοος δ* λοίποος ίδωχίν αίχμαλ'ύτοος Ιί'ςτοος 
ρ'ροας. Την δί πόλίν παρίδωχιν ι& τοος
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anoyoW? του Βάττου τους βυγγΜΐς αότης^ 
χαϊ τις τους λοικοάς αναίτιους το ,̂ψόνου. Οΐ 
it  Hicoat νίΟιλον να λ<ηλατ7·βωβ< xal tv}» 
Κνρηνην ♦ χαί σχεδόν ΐπολ·.άρχγ,οαν αΰτην* 
βλλ’ ηλ9» npo?ay>}»va ίπίςριψωα: (a). Totav* 
Τβ τοΛ·..> ηααν τα α'ιηα, χα« τοκτ.τα: δοχ:- 
fiai των Πΐροων fyivovro Hat’ 'Ελλήνων μ ί· 
χ ρ ι το υ  i t ·  r

3*

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β*.

*Επίχιφηα£ς πρώτη των Πιρσων χατά της *Ελ« 
λάθος , xoi ςρατη^ος, ό Μΐ^άίαζος.

$. β'. ’λρ-σμηος τοίνυν ο Miy»5a£oi»e 
υποτάτνή ιίς δουλείαν τάς πόλεις της Θρ«* 
χης« όσα: δεν »ρηδ:αον, πρώτον μεν υπεταζε 
τους Π«ρι»9£οος, xtxa/.'ύμίυους όντας χα: α* 
ίννα’τοϋς* «π*:5η ιπολίμουν προτιρον ρ* τοός 
ΠαΛνας* '£..;<9ίν δ« ιΓσδαλων «:*ς τά ινδότ»· 
ρα, χατα?ρ/ρων παν *9νος χαί πάσαν ηόλινt

(a) α'. ·'. Γ'. 4'.



«π*το£< τα παραΟαΧάααια τχς Θράκης. *0 
ί« Δαρίΐος tkOov t?i τάς ΣάρΖίις , Stit 
**l?♦ ηροσμίνι,ν to amuXtopata της ΐπι· 
χΗρήαίος. Έν9ψγβϋς 5< την «ϊυμ&υλην τον 
Kwoti, καί την tvipytaiav τον 'l^te/av * toy 
piv It'pv χατ<ςη9* τύραννο* τον MttvAvj- 
νοΐ%ν , vZ I* 'ΐςίβίω Γδ»χ.ι try Mvpxivov 
χώρον τών Ηδονών »is Θράκης« χατβ την 
ζηττ(ο<ν αύτων» "09»v ο *Ις:β?ος αρηχιν iff 
την ΜΛητον irt Ατραπόν tow ‘Άριςαχοραν * 
αυτό; δ* ιλ9ών *<$ την Θράκην, SittpiSiv /· 
xit, χτίζωυ φρούρια καί οχορωματα'τις την 
ρη9*«ίταν χώραν» Δυο Si βδίλξροϊ ιπι'αημΟί της 
ϋα:ον<α$, <ft(9vftovvrfs την tupam'av τον 
Ώαιάνον, ήλΟον ίΐς τάς Σάρόιις προς τον Δα»

» ριίον ,♦ ζητοϋντίς βοη9ttav} ϊχοντίς καί την - 
άοτλφν,ν αύτων , (ύμΤγίθη καί παχχαλον οί· 
οαν. Έ νΖ  Si f/eivjto ο Δαρϋος ίζω, σνο* 
χΐυοίζovccv αύτήν, να γονή προ'ί αύτ ον, ίχον- 
αα «πί· της κιρβλης vSptav, Γνβ Xaoyj /χ 
τη« πηχης νίωρ · βλκνονβα ίιά τον βρα· 
χίονος τον "ίππον, Γνβ ποη'οη αντδν * καί $1 
άμροτίρον των χτιρωρ χλώ9ονβα λινόν Τον· 
το ΤοΛνν ίδων  ̂ύ Δαριίος» καί $ανμάαας,
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ιχίλιυσί,νβ ^ ι^σ ιν  αυτήν προς αυτόν· ηλΟον 
$$ αμα καί o* α3*λ?0'αυτής, καί Ιρίοτηδίν* 
t l 5 τ&τς ησαν, Παίονί ς fiftOV· Παλ*ν i f  #· 
ρωτνβενη;, οποίο* l?va<* xac ττοί xatouoJ· 
Cftf 0/ IWovi* * xac ον ολα* a? ^υνα'χΐς ao* 
taSv five* ουτω$ ipyaruai , καί xl ζητουσ* 
αυτοί n i l # απιχρίδησαν , ou[m xotxooet ττα· 
pa toy Στ ρυμονα not αμον, καί at γυναίκες 
itvat anotat9 xotautat t καί αυτοί ηλδον να 
ύηοταχίωαν i:s αυτόν· Ταότα 3* αχοόοας ό· 
Δαρίίοsi ίπιμψι πρόταξην προς τον Mfya· 
6αζον ( a ) t να ηερσοη όλους τους Πα/ονας 
Ι̂ $ τ^ν *Ααίαν συν γυναιξί χαι<τιχνο;ς»

§. 0*· Ταυτην τοινυν την προςα^ην λα· 
6ων ο Μινα^αζος , λαμ£ά*$( ο 3η)Όυς, καί 
ςραηύίτ εις την Πα<ον;'αν· ΐΜαδοντις 3ι τον· 
το oi Παάνις , /ςηλβον παντός its άνΟίςααΜ 
ηρος το μέρος της -θαλασσής· 'Ητονόμούς καί 
άλλη όίός ανωτέρω* Ταυτην τνν ό3όν μα δόν
τι $ πβρα τό>ν χατασ*όπ'υν ο* Πιρσα», χαί σ· 
χουσανπς» οτι ο* ΙΙα;'ον*ς ττρατίυσαν ηρος 
την «θαλασσαν 9 «σίέαλον ΐχΐιδιν, χαί xart·

I  /

(») Π;. Sp, 50a.
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λαίον ipvjuoo; raj πο'λκς. 0 < Si Hcu'ovi; a* 
xitieawrii Την ak’HUV των πύ/,ίων, χαί των 
^οναίχων χβΐ τ;χνων αυτών» τταριδοίησαν xa£ 
auroc, "Οκτώ τοινον ιδουλωθησαν oi Σιροηαί* 
ovt; χαλούρίνοι» o'. Παί'ΰπλβί» % oaoc άλλοι 
ηααν pi/pt της Πρασ<άδος ktpvvfi * xat pttt· 
χορκο$η<ταν tt*« τη*ν ’A«tav. ’Κδοχί/χασι *ριν ο· 
Μι^αύαζος, να ύποτο£η xat τούς Δίδηραςj 
'Λ ^ :» β ;,  Όδορύντους ι xat πα'ντα; τούς λ«· 
ft το llayatov ορος» χα! χατα τν»*ν Πρασίαδα 
λιρνην οιχουντας, αλλα δίν ίδυν*’9η·

5· γ · Μίτύ Si ταΰτα ίίπτψ ί ττρος τον 
’Αρύνταν βατ kia των Μαχϊίονων Ιίττά πρ*· 
e&es τούς * ηχηρότατους των Π<ρσων, “να 
ζητηαωσ: yrv xat ύδωρ* οίον» urtOTay/v * 
cto'rt oc Πιρίβί ιζητουν τοίβύτα σύρό’ολα οηο· 
ταγν)ζ > *«»« την συνήψαν αυτών. *0 oi 'Α- 
ρύντας |?λ«πων τον Μχ̂ άδαζον *£{ τα σύνορα 
αυτού, ί^οντα δύνβρτν τοσαύτην « χαί φοίίη- 
Μ δ» ότ«σχί9η, χαί ΐχάλιβίν αυτούς *'ς δ«Γ- 
ηνον «ολυτίλί'ς xat fceyaXonpinis. Ms τα' δ< 
το ίιΐηυον, δτί ΐη.νον ίτ ί» ιΐπ* τ<ς τούτων* 
να ρίρωστ xat yovacxa; t<s την τραττί̂ αν xa« 
τα χ·/ν Uspatxvjv αυνη9#ιαν, χαί χδίχίη χαί



i r
toita 3 ‘Αμυντα?* Έχ«9ηββν Si at γυναίκες 
aitsvcmiov autm. OiSiUipoat ίδόνχες yvvai· 
λ at εΰειδιςά taj* ειπονπρόςτ oVApuVtev. Κα· 
λητνρον ητον να μη skfamv at γυναίκες , «α* 
ρά va xt&wtat antvavxlον» xai να προξενώ» 
ταραχήν είςτα ομματα αυτών. *Εδΐχ9η xai tou· 
το β 'Αμιντας, xai «χάδηυαν at γυναΐες πλη- 
9(0» αυ’τών. Και tott ηρξαντο ataxtttvxal βap· 
&αριζειυ αναφανδόν 0 i Hi peat, ψαύοντίί του* 
μαςοΰς , xai φιλιΐν τα* yivalκας, *0 Άμίντας 
ομιας «διχιτο xai taitcu Ό  δί υίο'ς βιίτοδ 
Α'λίξανδρο*} νεανίας εχι ων, και' πληρη* yiv* 
ναιοτητο;» τόλμη* καί φιλοτιμι'α*» ίΥ  υιτί· 
ytpt ταότψ την δουλοπρτπη χαταιχυνην. "0919 
Ιατί προς τον 'Αμυνταν» να άπελΰν), ίνα xat- 
μη9η, xai αότός φροντίζει δια την λοιπήν βΥ/· 
χουβαν πίριποι'ηβιν. "Enme Aiyit προ’* τονβ 
Πίροας* να ορηαωοι τα* γυναίκα*, Γνα λον· 
β9ώ<τι πρώτον, Διώ£α* οίν τα* yuvaixa*, ενε· 
δυαιν ίπτά νέους άγενείους γυναιχεϊα ενδύματα, 
ίίωχίυ αυτοί* xai εγχειρίδια, xai iκόμισε» 
αϊτούς.προς τους Πίρτα*. Οδτω το/νυν ($»ό· 
νιυααν ο< viot τούς II ip σας, εηεετα Υφάνισαν 
xai τον* δοιίλο«ί xai τα* πράγματα βάτων· xai



to ; αμά*αί· 'Ayvοων is ο M»ya?a£os t /  fyt* 
νοντο ο?άν9ρωπο£, ιηΐρψί tow Βοϋβφην» αλ* 
λον ow Πίροην* va i^tracty. Άλλ* © 

ί Α*λι£βν5ροί ofxovopjoas το πράγμα τω* 
χρημάτων t ϊ$<ύκίι> αοτω xa? την άδίλρην ον* 
το» rbyafow yovafra, χαί οντω isw /^ανιρω* 
9η η ιπ.'&ολη»

$. i*. Μίτο i t  τοοτβ ό Μί^βδαζοί ΐλβ* 
£< τονς ρη9ί'ντβς α?χμβλωτθϋί Παώνας, χαΐ 
Ιπίρασίν tit την *Αβ/αν. Καΐ ουτοΰς μίν χβ» 
ripxtaz» «?« την Φρυγία», ίχΐΐνοςSi» ηλ9ινtit 
rat Eepitie npoj row Aaptfov* xat tifttv» on  
ο* ‘ίςιαΐος tttyjstt πο'λίΡ tft την Θράχην» χβί 
iiv  *&at χβλον» νβ tfvet lxΙΓ tojovt os spirn· 
poj avSpwrgj, ofcots *?νβ£ "Ελληνί* t πολλά 
μίτμλλιΓα, χωρβ Sta vaomjy/ov, χαΐ άλλα 

: πολλά. Ενννοηββς οίν ό Δβρΐ?ο« το πράγμα, 
ιχραζιν exit τον *1<?<ο2ον» Xtycov» on τον θ ί·  
λϋ lit τά Souoa οόμίοϋλον. *Ent cto βν»δη tit 
τά Σουσα, ΐχΐύν χαΐ7ον’ΐςιαΐυν. Άρηχι Si Σα· 
τροπήν <?$ τ·$ Εάρίηςτο’ν «ίιλροναοτο» Ά ρ. 
ταρίρνην, χβί to*v Ότβνην ηρβτηχο*» των πο* 
ραΟαλοοσ/ων το'πων, fvo χορ<ΐά»>ϊ k<tl τάί #» 
twX«(notis *EM»jwk«s no'Xns * « i Miaous, 4 l t t i *

37



χολίβν της χβτα' της 'Ελλβίος ίχςρβτίΛτς * 
«πι<ίτ> u*/fit των βυνορων της Μβχιόον/βς, 
τα ησοα9α\άα?:α της Θράχης ηββν tlnomay* 
μίνα ηίη.

$. ι', Αβίων τοΛυν την ςpartyίαν ο 
Ο'τβνης, ιχυρι'ιυβι το. Βυζάντιον, την Χβλχτ* 
ίάνβ, την * Ιντβνίρον χβ: to Λβμπωνιον· "Ε* 
tuna Si tko&t xvl το* ςόλον των Λιβρών |3οη- 
βον, % «πολιμηβΐ τήν Λ -̂ uvov , ΐόββ «υρΐ β·ν 
piyoXvjv αντ/ςαβίν* όμως «/.ϋρΑυβίν αυτήν 
μι την πολυχβιρ/βν, oj>' ου «φονιΛησα» 0; 
ηλιΓςοί των Λημν/ων ιίς τον πύλίμον, χαί 
χατίςηβ* τύραννον βχit τον Λβκάρητον άίιλ- 
<ρον του ρηθιντο^Μβιανόρςου.'Ουτος ί« ότύ* 
ραννο; ί£ν,νίρο«οί:β* τους λοιπούς Λημνίους 
ίίρο?αα·.ζόμινος. ότι ίιν  ι6οη9ηοαν τους Πίρ* 

, «βς ι/ς τνν χατβ των Σχυβών ixspatte'av, tat 
etc iSkottτον αυτούς, οτι «πίςριρον ix  της 
Σχυβιας. *Απ*9βνΐν όμως μίτ’ ο'λί^ον, -χαί β- 
ςιπνίυββν ολίγον ο< λοιποί Avfavtor. Ό  ί ΐ  
Οτβνης ΐχορίΐοβι χαί την "ΐμί’ρον τ*τΐ· Ο! 
ΐ>χάτοιχθ( των νηαων τούτων άμροτίρων· ι?· 
«αν Πίλατ/οί,

$· V* ^ ατ« τούτον τον xatpov τ»*ς ·ιπ/*

88



mjuoc των Nαξίαν* λωχίιιι « ς  tx της No Jew 
vjto to·! δη'αοβ» ΐλβο» i?s « 5» ΜΛητον προ? 
τον τύραννον ‘Αρ«;αγόρον Ιπίτραπον too *Ιςχ· 
α&ν» xal άζάτηβαν βθγ9ίtent· ’Ο δ* Ά ριςα* 
γόρας, νορζων, ■ ore αν βονβητρ toutovt, 
^Λίταί ΐνχολως τνραννος ττς Νάξον« *̂ λ9ΐν 
<?$ τος Σάρδκς προς τον ’Αρταριρνην * χσί / ·  
ζητηα» βούκαν ι λι^ων, ort ον χνρ'ΐιίτωοι 
την Νάξον' «ρωτον» νςίρον χυραίωοιν ιυχό· 
λνς πάαας τας Κνχλάδας νητους» xal αυτήν 
την Εύβοιαν, Κατά τούτον τον τρδττον {ίιδαίως 
«υ’χολυνιτο η άλωβίς της 'Ελλάδος. *0 δ* 'Αρτα· 
?ί'ρνηί η'ρωτηα» πρώτον τον Δαριίον, inttta  ί- 
η»αψ* δίαχοά/ας τρχηρίίς, χαΐ ςράηυμα πολν 
Ε'λληνωντ* xal βαρβάρων χατά της Νάξον, χαί 
«τρβτη̂ ον τον τξάδιλρον αν τον Mly απάτην. Λ«- 
ftov το/νυν ο Μί^αδατης τον ςδλον, x a l tov 
*Aps<;ayopav, ηλ9ιν ιχ  της Μίλητον. ΐίς τάν 
Χί'ον, ίν5α ιχά9η«< xal ntpiiptvt β  opt tov S· 
νιμον. "EXtytv όριως, ou evaffaAtt προς τον 
*Ελλνκχποντον, Γνα μη μάθωη τούτο 0? Νάξ<ο;» 
*ΕχιΓ δ* πιρίΐρχόμίνος, xal ίπ<9*ωρων τον ς·- 
λον, ηορι pt/αν τροίρη των Μυνδίων avtu φν* 
λβχής, *09ιν ίρνλάχωσ» τον τριήραρχον tig
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yvXaxqv αυςηράν» *0 S i Άριςαγόρας n a p t·  
χβλιη , va *όν ογφ·ρ, xat μτ, (ίααχονόμινος ,
tow eyvjxfV αντο?· 09|y eyavaxTrtoS o' Ml* 
ya&rr,;* *Trt« π,λλά xat* atitsu· Tort i ’Api· 
ςαγόρας ttnsv * o ’Aprayipv/js o f β.τι/χψΐ* vet 
O ftoxovy; t'i i p i » xa> ουχί va μ ί  ίτοο-βζ»1». 
ToCto 6μω$ tfcnv) βαρύ ηρος τον Ospotjv* 
"OSiv ίπίρψι tvjv vuxta tv πλοΐον ic$ «ίν Ne- 
|ov* xai ifaviptuat τον exorrov t r i  ix<?pe«i.
«5· A'i'r/i tOi’v'iV v) Xoyopoy/a ΐαωοβ v/,k Νβ·
{tv ix τής α’,ρϊλωβι'βί. Έ π ίιί^  ο/ Ν«ξ;θ! ή ·  
aav άμ ίρ ιμ νο ι, μηδόλ'ύς γανταζόμ ίνο ι το:ου· 
τον *τί^ιφν|«β χβτ’ a’jtxv . χ

§. ζ \  Τβΐτα τ  οίνου axo’Jeavrls 0? Νά{ιθί, 
ί,σ υ υ ά ζ α ν ττ ; τα  npayxcna  αΰτων ΐχ  των a’yp’jjy 
Ιι'$ τχν ηο'λ ν , προ·<5Τ3ίροβ9ν'<τον χα« χβτά te  
βλλο, χαΐ n tp t ia tv o v  τή ν  πολιορκίαν. Ήτον 
Οχωο «?; αχνήν  vj Νο^ος to n  * ΐχοοαα  ο'χτω 
χιλιβ'οα; θη λιάς, xat πολλά πλοία. *Κλ9όν* 
τις  otSv ο ί  Π iota; » ινρον αυτούς παρίσχίυατ* 
fit vows» xai iioxr’panav τίοααρας μ ή
νας t o jrg  xati3a.T«w,oav t e  e p iS ta  αυτών* 
Τ ιλο ί £< ίύ ΐν π ς  το αδύνατον, ix r ta a v  ορού· 
ριον, xet νγή*αυ tfcaCxo row's ι{ορ«'ςου£ Να-
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£<Vjs t ΐπΐ'τα ανίχωρηταν* χαχοίς «χον?*$·. 
Tore o ’Ap^oyopa* /poSftxo, μήπως ο *Αρ· 
τα?*ρνη$ *χ$κλη αυτόν fx τη> τυραννίας* *i 
μήπως τον τ*μωρηοη« 'Εηίιίη iiV  ίξ*τ$Χμ  
την αυτοί · ^  ιπρτπι να πληρωο*} ,
τα ίςοία της ΐχςρατιέας, ά̂ * ου εξωίευοε χαί 
άλλα πάμπολλά |?ς την ftoXcopxcav# *0 i t  Μ#· 
^αβάτης ii&Xfv αυτόν* ώς αίτιον της έυ- 
ςυχίας· Ταυτα το/νυν πάντα ααννοουμίνος, χαί 
υποπτιυομίνος ι χαί μη /5λάπα>ν άλλην Λπίία 
οωτηρ/ας, ωρ^άνιζίν ιπανάςαα*? των 'Ιωνων 
χατά Πιροων, Τοχουτον τΛο* ιλαδϊν η πρώ
τη χατά της *Ελλ»δος ««iyii'^ciS των Π«ρ· 
9 'Ζν, οΓκνί; jrcotjrt/py^ev μί/p t των οννβ·

• ρων * ίί Maxiiiv.es, Cr.tralav τ /ν  Θράκην»
*« τβ* itopaxf/fifias νητονς, xju «λλα$ ?<νάί 
ηολκς τβν 'Κλλ·/49ίτβν του · εηλινβαν xac μ$·
Xpt τίβ Νβ£ον oivjyou t̂ivic όπο των Έλλη·, 
νων.
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ΚΕΨΑ'ΛΑΙΟΧ Γ \

Έηανα<;αο<$ τ ης *Ιων/ας·

§· α#· Kara toy αυτόν xatpdv ο *Γ<:<α?οτ 
«Jfvoyoprj/xivo* $?$ τα Σουτα* icatpfftw ω$ 
α<υ>της , av9pwro$ *k *ρ/*$ χαί πρσζας fro· 
λ«τ«ας χαί 'Tpatc'jortxd; ουνι<0<*ρινος * irtiO u· 
μ α  να χρταέη $?; την #ί'#)ν/αν* “Opt'd* διν ιίύ* 
νατό να λαδή affray rrapd του Δαρί/ον* “09ΐν 
δ<τνοΐ?το xas αυτός την άτοναςςαν της fIa>* 
νΛτ* t o?d άλλο ττλος · fva avayxaaSp ο Δα· 
ρΐ?ος, να πιμψη αυτόν, ι?ς καταπαύουν τη* 
ιπανβ^αοιω*. Ί ΐ9ιλι to/νυν να )>ραψη προς 
τον ^ApttayopaVf fva /vtpy^tvy την fπονάςa-* 
ο**· αλλα ίιν  >Jtov τρο'πος, «πτ<δη t ̂ υλάττο»;- 
το ο? δρδρο* αυςηρω*. r09tv |υραρίζ*ι την *«· 
yorXyy του π<ςοτα'του δουλου ao’totJf xafypd· 
ΟΚ ι/ς αυτήν μί γραμμαχα ςι*τα τούτο ρβ- 
νον · 'Ιςίαίο* #Ap;<jayopa. ’Ιωνίαν απο'ςηοον. 
ΕΓπκτα, dp* ου ηυ£ηοαν αι tp /y i?» xac io x i *  
πa jay τα ypdpcpara* ιπιαψιν αυτόν $?$ «την 
’ίων/αν* Sopay&a* οδν δ ’Ape^ayopa* την χΐ* 
^αληυ του δούλου, χαϊ ανα^νού* τα ypdppa*



• « I

τα, /νίψοχ»*! χαί του5 άλλους συνωροτας* χα* 
xariyevovto mpy/4r« #j!tfpoy ι?$ το 
μα* Ο i t  'iropuot 'Κχατβ'Ος 0 Μ ^ σ ιο ς , 
προ$λιπ'*ν πολυμοτί/ςτρον* χαί πολ*ηχ'<ίπρον 
τά xpaypata, ίλί^ί, ye po} ιπαναςαηίσωσ.'ν » 
#π*<δν #<v®* αδύνατον» να ΐυδοχ^ρησωσί ♦ δ«)· 
yo'Jptvosxac του; λοξούς · xac υςίρον yiviTai 
ο ζοχος βαρύτ#ρος. Μ·>$ ιίσαχουορίνος δί » I?· 
π*ν ohhvtv γνώμην iu  ψρΜμ,ντέραν. "Ou ay 
θαλαασοχρστηοωσ<ν* ιίνα* πί9:νολθ)Ίσ» va% * 
π<τυχυ)σ< toy αχοπον* χαί av λα#οσ* τα χρή
ματα απδ του iu Upoyyjlati *ltpου, οίπτρ 
ofiip'CQfv i Ηροίσος» i?va< δυνατόν, να 3αλασ- 
σοχρατνσυ,σ*, Kai ay ί*ν λά5υ)σ:ν αντα αυτοί 
ίδη προς υ>ρ#λ«<αυ του }£νους ι τα λαμ$σνου- 
ctv οί Πipaat υςτρον, προς y9opav τούλινους» 
δπίρ και £yivtro. #Επι?δη αυτοί-διν ο5?/λν;ααν 
να τα λαέωα.’ν, Γνα μη νανώαιν ίιροσυλοε* και 
τα <λα&ν ο Ξ ιρ^ς υςτρον· Ήσαν δ# αυτα 
απτφα πλούτε αψαριομάw v  καί λο;π<ίν, απ#ρ 
αρ<#ρωσον άλλο* τ# πολλοί* χαί μαλιςα δ ΜροΓ- 
αος * or# ay<#pcooi χαί ιίς τους Δτλφους τα 
χρυσά πλίν9/α. *0 Ήροχλης ο/ιως ινοπλίσας 
ϊρδς ΘηίαΛυς <χ των άγαρνμάτνν τ^ς ΡΑ9η*
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νας ♦ ivinvflt τον ταραννον, xai ηλι υί/ρωοι 
του’ς Θνραίους. "Er.ttta aftipvetv αλλα πλί?- 
ςα από των *χ9ρων» Τα Ιίρά ηοάγματα ήααν 
χαινα του φίνους χτηκατα* χαΐ β:α τούτο 4* 
βα» 'ΐιρά. "ΟΟιν, ότι «λαμ&νοντο ι.*$ xoivvjv 
βο-r^ttav του yiyooji i/aipovto μάλιςα οίΘιοί, 
χβί συνηρ^ουν xal αυτοί'. Ταυτας utv τα'ί}τνω· 
ρεβς του ‘Εχατα/ου ίίν  ιέιχβτ,ταν» itupyav- 
ζον ομ'ύζ mpyvjTixws r<v ιπαναςαβίυ.

5. % ;  τον μι ν int/x'jav *ya «{ αυτών,
τον -Ivjpayipavi · ’;  τν'ν Μυοΰντα, όπου ητον 
τό ςρατόπίίον του ςο'λου τοτι» ος τ«ς irtirpt- 
ψαυ *χ τ·<ς Νά£ου, Γνα αρπάτν} τους τυράν
νους των Τω'νων, ο?τ<νις τί,ααν ναύαρχοι του 
^όλου.'Έλίων ο·*ν 1 /ίΤ ό T/jrpayopaj« βυνι* 
λα&ν αυτους ίολί'ως, χα< τους Ιχόρ:<τιν ι?ς 
τ·<ν Μίλητον. Ήααν ί ί  iniavjfxo'ripot του'τω» 
0( f (ης. Όλί'αρτος του 'Ιβαυωλ&υ ό Μυλβο·· 
βιός. ‘ΙςίβΓος του Τυ'ρνιω ό Τίρριριυς. 'Ο 
pvflilt Κώ'/,ς *Ερ£α*νϊρίω ο Μίτυλν,ναΤος.’Αρ?* 
ςαχορας του 'Ηραχλί'όαω ο Κυμα'οζ, χαΐάλ
λο* τινίς. Ton ο' Ά ριςαγάρας τηανίςάχΥ,ατν 
αναψανοόν, χαί χαταλυαας <υ9υ; τ*/)ν τυραυνΛυι 

,, r<J$ Μίλητον * άκοχατ/ςιρί ίψοχρατ&ν <οό-
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. .  45
t>opev (β ), δίλίβζορ««ο{ ton's ftoXt'tes «pot 
to JilOOS .OVTOU I ft I to StXiap tv,s *Xtu9tpca$>

: Too? oe αλλοος tupawous ttow βλλων ίίολιων* 
i^iSiV^iy» ϊνβ χαταςτ,Μσι χαι ixt? δτιροχρα* 
t&s* Ό «κ>  δΐ Γλα&ν» «Μρψιν oo’roos ,*:’t
te t  ttoXlft fl’JruIv, xoXaxlutuy xat ixlixes·
Ka< oi piv MttuXr.yafOi «λ^οέϋλν,βαν *U0ns toy 
Kwvjv , toy ivyooy too Δαρι/ou. Of Si Ktr 
poioi <Sf'o)|ay tov 'Αριςαγύρον, Ta aura ιιτρα- 
(ov xet at βλλβι πολίίί* Οή’τωί οον xetaXueas 
o 'Aptseyopej too$ ηποτιλιϊβ tvjs Htpaia% to*
pwyous πανιαχέΟιν· xal χηαςχοας <;pa?r,yov$ 
ift te's noXifs, xet tpsnov ttpo SiOtxvjOiy ςρα- 
ttwtixvjy, eppoSi'ay *i"s ta‘s to't* jrip^eMfS, 
ιπλιυοίχ it’s Tvjv AexsSetpoye * <ya ŷjrojeoj 
xei i*fc3iv /3ov)9iiay* i’siiS ^toy  avoyxafOTa* 
tt, npos «χτίλιοί» ton cxojtoupiyoo» xat άλλη 
tfS Soyepfs f’o^upwtipe* χαίιξίύηριχή. Atari 
V) 'itty/a Sfiy (ιχεν oure οίτλα, ours χρήματα, 
onrt ςρατιορρία Uavaf Γνα τιαρατάζη 7tpo's 
tos St»vap«<s tvjs Πιρσ/αί. "Εκ Si Sfiey^ov 
tons, Ιω»α$ o? ίχδληίίνπβ τύραννοι* oftixts 
jXgtiyyypy enam ; rtpo's tout Hipaes*
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/,«
$. γ ·  *E$W).ivi i t  τοτί ·*$ tv-*» Σπάρτη» 

ο Ukiifxiwii. Πβί> τΆτανοΙν ιΆΟ-άν ο ’Ape 
ςβ^ορβί» tktyt πολλά r.piaovta προ* το* αχο
πον av w . K’/ l  καί π/*α*α (/άρτον) /αλχοΐν 
τη: ’Αο/βί * xat ΐοιΰννΐ tat inapy/ας το» |3α· 
α«λι<'ο» τή{ Πιραία:, k iyw , ποΟιν tp/avxat 
τβ πλοάτη* καί or« ρονον ή Κάπρος it’iu  <fi· 
pap ίτηαιον ittptoMOeia τολοντα. Τοιοάτοος 
torrooi, ikiyt, nptrut va «οριίάαητι» Mai »»· 
yt tv}» Μιββ/’ν·/}» καί *Apxa3frv. 'Kiwivj ίπο* 
λίμηααν αχλν)0'ος trip? τοάτω» t'J* totuv, Έ τι 
οι ιΑι^ιν» OTt o? IIi .w i ι ’να; SvjAoipr'ar* καί 
rJxoAoy/xvjrot, Mat ouroj o xarpoi tipu: άρ»ο· 
dtot, νά iktuHtpvay.tt τονς α'ίιλροάς αας "Ι'.λ* 
ληνός· ’Ο 3* Κλιο/ιΐνης vfo'o'rvjol* πν'οω» η·**· 
ρών Ορο'μος *ί»«ί arto της ’('Wag μίχρι τών 
fiakttuv της Ittpaia;. Τριών μηνών, tin tv ά 
Λ’ριςα^ορας. Τβίτο τοίνννί{ιπλη;ΐ τον Ηλιο* 
μ<»η», ώς» <7πΐ» να ψΰγη «κ της Σπάρ
της t πρίν βαοΛιάαρ ό ηλ(θς· inttxa aviyy* 
ρηοίν (μ too βοϋλιοτηρ/ο» ΐι’ς top οίκον αάτοΰ. 
Ό  δί ’Ap<?ayo'pai λαμά'ανίι 'Ιχ«τηρ(α»ι Mat ip· 
yttai tt's tov οίκο» αάτον ΰιτιυων , νά το»



OXflOO'iflvj «βλ{« (c). Βλ/ΐτων δι eutovo* ΚλίΟ-
piV/ΐί uitivovro · tint * va ifoiMy tit το* ov·  
μάηον aCtoC · ostou lTt»/rl *«i η ΓQpy-ά η μο· 
vtytvr.i dtq/atr.p α ιη ΰ  ivviaτης οιίαα« καί v i 

I λι’̂ η o»« ΐχΐι vs> ρ;δδλως «ο?«λλομ<*οβ
β(ά Την Τοξγά* 'ΙΙ/)£βΓΟ TOtVKV πάλιν TO eli
te  » ΰηύα/όμινοί καί δι*α τάλαντα- *0 μίν 
Κλιομινης δίν ίίτιΛιτο. Έκιίνοςδί αάζάννν τα 
ταλοντα* όϋΐοχΐ9η ίΐιντηχοντα· Τοτ* «*ρβ£ίν 
ν* Γορρα« ytiy* πατίρ, μη σ« fQtipy ο ζ/voh 
tial όντως ο μΐν Κλιομίνης βνίχωμησιν ι?ς 
άλλον οίκημα, iupi/apvti , ha  την παραίνιοιν 
της ^ i r p o c  avrov · ο οι ’λ ι ι^ ο ρ β »  ί ρ / ΐ  
λνηονμίνος· δ»ά την ortorv/iav, κ*ς τάς'ΑΟηίας.

1 J . δ*. Έδννάςινον δ» tori Γς τάς *Α9η· 
oaf ο Κλκο9ινης καί Ίβαρορας» filta την ΐ ·  
{ω«ν τών Πϋοιςραπδων, οΓπνις tfuyον *’ς 
to Siyiiov της Φμίφ/ας, καί h itp ιδ’ον ·«*?· 
*0 δ ί Κλκ«9ΐ»η( καί 'hayopas ίςαβίαααν, κat 
ικάλτβιν δ Ίοαγάρας βοηθάν τον Κλιομινην 
βοαιλίβ των Λα*ιδαιμονίων« οςτ<ς «λ9ων μ  
ίΰνσμιν, ιδίω{· τον Κλίιαθινην, κατά τήν
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napvmv/uv tcv lioycpoVt mat intaxtttaf cl· 
xfat ’Afy'Jafav i rows hvlvivlcvf auaytcg *«· 
λονμινοοί. 'Επαναίαττίβαντίί it  cl 'Afyvatot, 
faeXiopx’/eav τον Ηλυρίν/,ν xaf ’tfayipautli 
την o*p6*ck'.v. · «“nvij «veyxae9*vri;. παρ«· 
δβ^,σον, Tow μίν civ Κλιορινν,ν ϋί'οξαν υ· 
noeitovOvv * tow it ΊοαγόρανχαΙ tow's οπαίου; 
awrow ipovtwaav. '’KsfiraixaAitav rev Mice· 
6lYv(v, xaf rows άλλους «{ορθούς ’Αβ/,να/ου;. 
Mira οι ταΰτα yrvoiexovtis, οπό  lUl9ulvv]$ 
iyivttc i/fJp05 avtftvόαιτονδοί, ιπιμΊαν ttpio· 
Ait »?i res Σάρίΐι{ «peg tcv ’Αρταρίρον,ν, ζ ν  
towvrts tvjw ονμμα/tav rZv Πΐρ?ΰν· Avroj 05· 
tov 7j npw>r»)ftpie$lfa twjv’AO/.var'ov rraoe toot 
Πίραα;· ‘Ο δί 'Aprapipw;; ttntv, on ylit· 
Mtei re fy'njpa awt'-wvy av ewJavet jr̂ w xaf 
tiu)p ires’; tcv fa jd ta . '0 9 ιν ο! πρίσΛι; «· 
ναγχαζΐμίννι unc tew yoiov r«v Λαχίδαιρο* 
νί’Μυ % wTtie/i9*ieev piv, άλλ* ότι «'πήτριψαν 
«?< tag ’AOvjva» xarv*yopy’9/,eav. Έπιιδί) δίν 
lir’/ovre rewto 01 ’AS^va-et. ’K//v>jjav to/vwv 
ηόλιρον of Λαχίδαιρβ'νιοι, f t a ’a’n o x a ta g r e » ·  

οι rev ’laoyopav, καί μν 3wvTj9ivtig, «χάλι· 
o av  to v  η « (9< ?ρα η ’δτ(ν  T n n ia v  ΐ ι  to ·}  Ztyifrv,
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fvo o*ro/'7to?v'Vjjff(V ου*sy tdpovvov, lit τα- 
r.l'v'M'.v t’uh ’Afyvii’t o * OiiT< r, $rKuo*patuif 
GMtv.ati vw ifttt  Λολίί «ί{ f/,v oC-χοιν autZv, 
Alvj iovdiivo· i« of Aaxiiac/' vd Γκτιλι* 
βία; tovro β.'β τυ; Οϋιαμιω; , Γτλατον χρν;· 
oaod; , Mi άλλα rofovre» Άλλ* ου»
τι ovt'4){ iiw.Yj9r,eav· irtiiC·/; οΛΙτονζ ο καί 
of o’jixuo/o* aorxv if; »οί»ο · καί μαΑιςα d 
I'uotxAv;; d «ρ«σ?ο; rZv Kop-.vrJt'»v, tint ηολλα* 
ήσντ/α. Aiori of tdpovvoi tori vjoop «βν*α· 
jroilv »£ω«:ρoxieimji» καί iiv i'/o> μν*π id» 
voutv, u rji ο!Γ'.λγ(ψιΐ», as* ου /*Xit>0ip'»*9v;aav 
of ηολίκ odt'dv« καί »’©<; /οκρατηΟγ,σβν. 
Ό5»ν d Ί^*('α{ /«irpr'da; if; tq* Aofav, it*· 
ίολλι ffavrof'p τρότυ too; ΆΟ/,ναίους ττρς*; 
τον ‘Λρταρίρν/,ν, και eovqpjrii όσον ιδο'νατο, 
*a‘ ipiOfovj t»jv ΠιρσΑν κατ' odrwv. Of ilv 
*Α9·/,νβ;ο: a’*odo»t«s taCta. ίπίρτον ffpdf ad· 
rev, λί/οντι;, yj μή rtirfv/j ίσα Aiyooarv of 
«{uptopivor *« tr« Jtofpfios adrdv. 'F./.ifvo; 
op»j «Xijrt, V* i t /ΟΖοι tcv Ίππίον, ον 9 ι ·  
« β /τ ίν  •tonjpfav o'jtojv. Mq i</o'uivot i* 
τβντο» ipavqaav «/Οροί f  ανίροί tZv HtpiZv.

S· ·'* O ira  to/vov ίχόντων rZv προγμά·

49



των, χΜ(ν ό 'Aorcoyopaf ι?ς τα*ς ’Αίν'νος, 
καί Λ«;(3'/(9ίββ9#ις «Γς την ΐχκληα/αν* i t r a i  
τρτα'χοντα χ<λ<οδαςΆ9ηοο:'οοςι ο»«ς Μίνιου· 
νηΟη, νά xatanifovj ι>ς τνν £παοτηνΐνα Snap· 
ττάτην povoVt τον ίιλιο;ζινην, 'Απιρα^αοντοί· 
VUV t να ΠΙ;«ψωαιν lixoar τρ<·χ4ί»:{· χαί τροτ·/;* 
yov τον Μιλαν9<ον* ανδρα ioxifiov κατα ηαν* 
τα * ιηίμψαν καί οί *Κριτρ«Γς πιντι t outfit* 
ηΰμμο/ϋι των 'Αθηναίων ονπς» Τούτων i t  yt· 
νο/ανων, «ηλιυαιν ο ’Api?ay>opas «ροτίρον 
lit την Ίωκ'αν, καί ft! ιψας ιυ’9ύς κτίρυκα προς 
τούς /ν Ί’ρυ̂ Γα αί/μαλωτοος Παίονας· ηαρ«· 
kiVii a ο τού (· να «iiava^atriauoi· Τούτο Ci a· 
κούααντις iViivoti kotisvjmvoov yvvorfi ft via· 
va:i 1*9 την ^όλανσαν « καί fxliOlv ιπιροοαν 
«ϊς την V«v, ’Κδι**ςον uiv αυτούς or flipaat 
μι T!o).o ’innuov « βΑΛα διν τούς *p9aaov« 
"05tv i p 5νόβαν vol /π'ςβιψωνιν on:βω. Οί 
Χίοι Ομως iiTijov αυτούς ι*ς νήν Λίτ^ον· 
καί oi Λόβιο* «if τον ΔοοΓακον της «ράχης, 
καί «χΐίΟιν ν|λ9ον Ιια (ηιας «ίς την ΙΙσιονίαν» 
οποί» ιίδον παλιν το ^ω; της ιλ»υ9ιρίας. "Κχΐι* 
ναν δαως ολίγοι τινις ιίς την Ψρυ ι̂’αν» οϊτι· 
νις3«ν «‘τολρηααν, vci f j y v at (ατούς άλλους.
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Sa
*Fk TVj'tor; ?i r*9i καί ό ςο'λος t iv  'AOvj*

i ‘( Tr]v Ά?’ ου 5« GUVffitj-.Mr·
«αν rr«t*« οi ο'ψμα/ i t  »’s tv-v Μίλητον» o 
’Αριτο/'ρα; Λαριβχΐυαβιν i^paitfav ini te ; 
L a;ii , , Siotc/ξος nol Clio τρ»τη)τ.ΰ« βο'ίης, 
tiV οίιλί',’ν ao»©·} ΧαροπΗον, *ai ‘Eoao^ay* 
τον too Μ«λ;ατβν· AiTrof i i  «μίνιν «is tviv 
MAv4v<

(  T*. 'F.).9svr«{ i /  o?to: tu to  ηλοΓα ('( 
fijx*Rpl99X| oyi*ov «»«< t i  « L ie , fi» την 
Hvpr,cow, καί λα?ο»ι«( i lv j.u i  ‘K^ltt'oos, 
•τρβτίοαον l ’( tee Σόρίΐκ, «of «Λα?ο» αότβς 
exit» rixo’s ixavr/tuorns · © ‘Apta^/pxi);

»«λ(ι'<τ9η «\την ο’χροτολν, mo! e- 
f*<<« την ίτόλ:χ a^oAaxtov. K'j Si τ’Ζν cpa· 
trutvo tfaXt ntp « s μ/ay o’x/av, » )  /«»*· 
9ix jt«$o9ij x? nupxaia tit πασαν την noAtv* 
l*n»:2»j οi  ftA»?«ro* ouot ηβαν χαλαμοαχίπα?©!. 
Καί euros S«i m u  οί *Ι(».νΐ{ τββ Σάρίΐτς μη 
SiV<xri{, ηρίχλίηλοττ'σηβιχ auras (e ) .’Κκα'η 
καί ο vast tr*s ΗϋΛ’ληί τη« μϊ)1'Μ  $ lis  Τ’χ,ν 
Λ υ ίΛ , Τούτο προ^βϊίζόμίχοτ ο! Πipeat ΰςΐ·
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pjtf, ίχβίον τά ‘I#p«a t'Cv 'Ελλ'/'ο w  Hore^iV/j? 
&·ίν πβντα/οίΐν r /ίί παλι οί, or iynoroseor Λ ο
δοί τι χαί Riseor« μ·/, »/9Vf»s noOlv tor yo· 
yuit* ewitpt/w t'i t/‘v oyosoy % xii o//t* 
^aoro πρό; too’; ’’KMtvjvae, ά ι/α γχ α ζ ίν Η ν . 0* 
its *·/{ oH^Hror'a;, Or οι ‘Ελλν/η; op’uwf; 
eVTS'Jj tojtfvVfOg e‘i>py,90V nawto/iOln, «αί 
fiStflii/Uit wi/ypiflQv προ; ro ops; T^'«· 
λοο, /a: t/)v Kvxta xartfotoov ·*; »»ϊ> ίΚλοβ· 
σολ Oi or m o ;  too "Λλοο; no*a;«9o irarpr· 
tfoorr; rr ,y A  r i u  Πιροιΰν· s Δαορά/,ς,

*,'Otaov'i, *, άλλο ra if i  Haul; you· 
6’jpsi τού .loptt'oo t 'j  τ«ς ^oyaripo; aoroo, 
poOovri; ryjs i*7pori<oi» tuv ' I ' t i i u V , i t . pa· 
jxov μ ι iw a ;u u  πολλ/y if; το; Ma9oV
t«« ot i«<i, ort ow/'i/sy.'iai/, i - u i t t w n  «a· 
iC n tv  aor«v« *a i too; ipieooy l i t  r/jv K fl· 
eo7, Moyv,; S’Jy ylvofiiV/,;· lYu/i/vjoao or "Ελ· 
λν,νι§· 49( lysM'jOv^av πολλοί, iv o’f καί o 
’Κι/βλχίο*;; <rpar/,yos rJv  'K otrcti^y, o; tr ;  
•<»SV M l  Λλν)Τν>; inrV/.ttOS, «of btl»?,OIV oo·
toy «βλο It/l'OW'O/,; 0 Kilo;· Of Πίδ'ΟΌ» 
Oiori;« ίιίοχορπίοΟ/,οαν ι ' ;  το» ηο’λΐι;. An· 
• /ύ ρ y4oav tt)9u; fiira njv δο;ο;ς«« tootsjw «at
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o* *A9-/vo?9»« «τ,ίΛίύς nfiiti/avtit ff; roj Ztv,· 
c/ ς t i 'j  'Apt<;ayipiv, Atitvj y'rov *?l via  
'Afypaf'i.v r  i*rcrttia tv*» ’Αβί'βί
>.οτ» Πι;?'*», ίπ{ lyiuto nerves r*v n*j>* 
e«‘y eOioormw·

$. ζ . ToCro opw? T9 iv y /v tn  tip ire·
1il:V'i-9* T9 50«'<70 fjJl· ’KVdV. *Κ~λί950Υ l ’i
tw  'F.A>.'<5S&vr9»» Ml ι"λ*υβον t i  |St>ζαΐ>τ<9ν 

a'juua/Jw % Mt tat aklat ηίλης ttC 
Y'ykv.anwvj. ’Kxf(9<v l i  »οτο6®ιτι; if* « 5*
Ii9 9:’oV, Ifflieov no) IJIIe fi*0« X'jy.ilC, MitV,» 
heC»ey. Oi l i  !lti:Tjj(0( «υνιμο^ν,οο» e!ta»ri( 
ffjgrffcu'Uf» /*r9i T'*t* 'Aueio'jci^v. 'Κέοοώιυν 
t i n  #<*» »yy ΣΆαμ'ια rri Κι’ίτρου ο Γc^oj, 
ϊ/Vy koJ βί·λ y9*y i/icJrif Ot/βίλον *ολοΰ;*ι»

*0 u»i> O’Jv Oiv’jiHit w|)iif»i( ηΆλοΛίς 
tip Pceji», ve *!T9«:er»ie»· e«9 ttiv II#pr»*v· 
βλλ* ΐλΐίνος Cry χ'-ιλι. Tot* ί ί  ο*οΰββς vijv 
iseya-erty tvv 'Ki/vv, noplxhlt o'jtiv Stt 
SipuittpW  okk* opvyiX’j’t, *09ip fvkafat 
Mtp’.p , Zu i*ikrjt now* Z Tipynt μ  τούς 
rpatt'Liot aZtoZ, iniiktittP αυτόν tyu* Ml 
tiv γνήχοαΐ, pi natapCynj tit νους IIip* 
c*5 Tori & Oyy’otXos t/vp  v*i» Sokapha p
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iV ptjtIp ι/{ ί™νά~ανν κάρτα; Tot/ς Ktmpfout, 
i/ttof t’Cp fi'/flii/ttov *AittAviiiuv (a). 05w 
«jaarldoes · inihipwfliv <mvJ;.

5, v‘. Karel roJtop Vjv top xatpiv, μβΟωρ 
ο Δα;ιίο; r/jp ita ta -o ao  r^p ’I'kVop. i · 
n itre **i rip ΐιην/,σμ)x r'tjp £«ii'#/P άτά 
Τ'άρ ’Iwpop *ii ’Air.pβΛ>ρ, iteca/5>j /xip, αλλά 
ntpl tvp 'I'up’up οο’4ιρ tint, y ty^^uv, on 3ί· 
: <·Γ9ΐ ρά τ vil; τ μ·ιφύαγ· file/ i t  rJp  Ά®ν 
pa/pp rj(w y,9 ip , οτο;9ΐ ifatp of aptywitoi oi* 
tot. ’’F i i  re ro^tlia; npo; tiu  ουρ»pop, ι Γ· 
γιρ  · '»Ι Χιό, |3βχ|5/,«9Ρ μοι» Γρβ nu'«o*Vu τοάς 
'Α 'να ι'ο1*;· "F.nitra «Γη* ηρο, ίρα έοάλορ. Ρβ 
A*j'vj ηορτοτί rplf , ότορίχΐίνο; τρ'ά^·; Γ«τ/(ο 
Tjjanisap· lio so te . ιρ ίν ιν ΐ ta le  ‘A'/p.pai'og* 
Λ» 4/·ή oofijw  to “ο5ος </« t»jp *atj?/av«o· 
tv*. "KriKta 04 iqI m i ; top *l?to:oo, t h t f  
βΛΟ'Ιω, Ίτιβϊι» on ά «ttiYpono; υου errs·*· 
tvj*»; t /ρ ’IW ep · ϊλα?ι noi too; *A?v>9fotig 
«Κ n ;  oAAiss rtri/iOO ,?9/(0ot)i, καί ΐκ909Ι«9( 
ϊάρίΐ!,*. Ταοτα i t  π'»ς ι'ραι iuvariv p* jtt· 
ru 9tv άρια riji $<λ*9«ά( ooo; Ό  fit Ίςιαϊοβ
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ά-ι>:Α*ί ταΰτβ. 'E y '"» βοαίλιΰ, πρώτοι μ ιν 
irV πι;Γ/«· on itsa;oy TOcaura oi 'Ιωνις. 
"t.r.itu  i t ,  o’rtoroy ανά/χην xau ivitcav l/<o 
ΐγά t καί οποίον άνωτίραν rcpjv ζητώ, lye 
i~.tyitpiart'0 τοιαίτα. "Ay όμως aovftvj tocou* 
το’ν η , o’rlo tha t du· «nititj μι ρλάττίιςή*· 
Τβό^α* xat Or καιρόν αρμόδιον
tr»  errreoTf'ey μοο« ΐπρα'αν ixitvo . Snip in t ·  
6ti-*oov ηρό πολλοί. *05ιν πιμψονμ* Iff try  
Γωνίαν « Γνα χαταποοαω την ιπανό^αβινι νά 
irareJ'j) τα πράγματα ,  καί να col πβραλώβω 
toy προδότην »«irvov’Apt^ayopav. *Κπΐ>τα ό- 
μνόω ιΐς root 3»ο·’ςτοίς νπραητιςας της{ία· 
β(λκ®ςβοο. νά μη #χδο9ώ τοίτο to ψόριμβ 
πρότίρον, μι to one?ev χαταδά&ω ιΓς την 
'Ιωνίαν* ttfiv νά 991 όποτάζω lit  popov, o’Jyl 
p»M  t«( 'Λ9η*»ς, ®λλά καί την μΐ/άλην νη· 
·'<* Εβρδηΐβν. Ταίτα τοι'νον σχοόββς ό Δα· 
ρ,!’1 ι /χίλιοι** νά u r · ^  ifg την 'Ιωνίαν, 
καί ο?  ου /«τιλίοη αότά πάντα* νά ίτ ιςρ ί·

«άλ«ν *Γ« τα £οίβα.
f  $ ’· *Οτ« 2ΐ  korifotviv β *Ιη*αΓος * ο 

^Ηηαιλος ι’ίτολιόρχι» την Άμα9οόντα *ν τη 
livnpctt,  xoi *μα6ινν βτι ηρχίτο* ο 'AprJSiot
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^patvjy09 to!y Πιρβών μί ίΐναμιν πολλην. 
*09ιν f^rtra· fivrti'.w πβρα των'Ιωνων, καί 
·ΓΤ«/χφαν αότο* it>9tjf ς','λον ίκανόν. θ ' i* Άρ· 
τύόίΟί πΐραοβί α'πο ττ}$ Κιλικία* *ti Τφν Hu· 
προν, avisatit npdf r/Jv Εαλα.αΐνα μι to si· 
ζον. E i/i καί βτόλον|πολ·'ν των Ί'οιν/χων * ©;· 
t<C πιριίπλιι try βίκρον rrg Kunpoo lUnoeg 
xaAouplvrv. 0 / Φοιίκκίι tot* ύκοχίίμίνοι too* 
Πιροων bm i« xai i/iftirpor της vaurtxr;, 1?· 
««v vj irpoinjidveuig ToivovMftitrs Πιρο^βί, 
Aid a n  j>ao(o9>j , yd Hapata^O'drv O' l»*Jrrotot 

. npdf rd M*‘v των ΙΙιοαων» xat or "fwt« spot 
tods Φοίνικα*. Γινομίνΐ)* ot!t/ r r t  βομέ'οληβ 
•t!$d* «are ^άλαββαντ* καίξ*,ρό»· or μΐν*Ιω* 
llf  iv/xtiaav rodg Φοίνικας, ϊν9β ηνίρα)ΐά9η«α* 
μάλ<:α οl Ια'μιοι. Or i i  Κότριοι xot’ ορχα$ 
μ*ν ινίχων* «aid. 'UvujaiAof ιψονιυσ* τον 'Αρ
το SVov ίίςίρον όμως ^ιομο'λτ,σίν listed* flip· 
oaf o’ Strar'vwp tdpayvo* των Κοορτίων, μ» 
ςράτιυμα ηολό * p it’ o'Xiycv δΐ ηΐιτομολί)· 
σαν καί τα πολίμίχα σρματα τών Σαλαμινίων· 
”ΟΟιν nxvj9ivT*« or λοιποί, ίτράπισαν» χαΐί* 
πιοον πολλοί, iW ’gxai ο ’Ονησιλος, χσί'Αρι· 
ςο'χοδο*. d βααιλκ* των Σολίων. Τα via ίιμβ·
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βί"ϊωνίς. σν*χωρησαν Ι?ζ την *Ιω·/ίαν. 
Ο- οι Πιροα* πολιορκούν»*? «χυρίίνον τας πν* 
λ«ς ττ( Κύπρον, χαί τ*λιντα:'αν *λο£ον την 
πολιν των Εολιων · η«ς αντ*ςα'9ΐ} n*w χρό* 
νοος (>( ττν πολιορχ/σν· Καί ούτως ίδοολω5η 
παλ<ν η Κύπρος μ* τα Ινός χρονοο /λ·ο9*ρΛν.

J. *'« Ο.'δ* «rpetnyoi των flipea*. οίνι· 
χη'«ον»*ς nporipov τούς "Ιωνάς χαί ‘Α9ννα^ν| 
*?ς ττν"Ε®*σον , iryptfy/τον ιπκτα, καί ύπι» 
to rtιν κατ’ ολ^ον τας Έλληνιχας πόλΐις. Καί 
ο μίν Δαορίτης σνα$ας Ιίς τον ‘Ελλήσποντον 

■ μιτσ τούς"Ιωνάς* ίκορίιοτιν *?ς μίαν τμίρβν 
την Δαρίονον, «ίς άλλην »ην "Ανοδον* καί 
ούτω κο9#|ης ττν Πίοχωτην, Λάμψαχον χαί 
Παιοον ώ ςΐιίς  xivu ημιραςίλαί» π*ντ»πο· 
λΐ'ς. Έρχο'μινος δ« »κ*ΐ9ΐν προς τδ Πάρον» 
ίμαίιν, ότι α'πίςστησι» η Καρία* £9*ν /ςρα'· 
Tttctt /«Ιΐ ’Αχούσαν»*? δΐ τούτο οί Ηαρ*ς» 
σονη9ροΛ9ηβαν απαντίς κατά τας Λ(θχας *α- 
λουμινας Πύλος, πλησίον τού Μαρσύοο ποτά· 
μού» καί δέοολιύοντο πού να δι^δωσιτηνμα'· 
Χ*Λ» Ή  μ*ν Πυ$οδαρος ο U/νδοος υίδς τού 
Μανσωλοο. ·ς»ίς (*^ι ywaUau την doyati·

, Ρ® »®δ SoimVtos βαβιΧίνς της Κακίας» *λ«·



y$t fa παραταχ^ΰοι nipav too ΜαιανΙρον πο
ταμοί, Γνα μη ϊ /j£oiv ιλπώα yuy-̂ ς οί Hiptf,  
ϊχονης on.a'Jiv τον ποταμόν. "Αλλοι δ« »λι* 
yov ,  να λά&οσι τον* Π ι ρ ι  /ντο? του ποτά· 
μοΰ, Γνα μη Sivuvtat να γΰγναιν, αν νιχη9ώ· 
«ιν· Έ(ιν/κηαι τοίνον ί| γνώμη αδτη, xaiino· 
λίμησβν ηρ'αΐχντβτα πλησίον too Μαρσίον 
ποταμοί, ϊν9« ivUv,Qt το πλήθοτ, χαί «ρονιό· 
βηααν fl/poat μ$ν itiο χιλιάάκ» Ηαρις iiS ixa  
χιλάΙ««. 0{ i t  λοιποί κ α η μ ό ν  ιΓς την Λο« 
ίρανία |  χαί χσταχλΐι«9ιντ«ι itt to  ito if  tot 

. Χτρατίου Διό$, «Λολιόονιο, νά πσροδο9ω< 
σι», η να ρόρωσιν ιχ  της ’Aefaf. Έ ν τοότοιΐ 

pi ΝιλησιΜ* Ml άλλοι τινί* οόμμο 
ygi iff βοηβιια»» κβί πολίμηβανιΐβ» /νίκη* 
8ησαν] κολιν* καί- ίησ9ον οί Μιλη'σιοι ηολ 
λην φθοράν. 'Επίιίη  Ι ί  «ροιχωροον οί Π$ρ 
«αι α'γόίυς itpof ta t  ηόλ«<* «ητών, Ιηΐμψ* 
τον Μυλαβσία Ήοόχλτώην το ί Ίώναλι'οο 
να ψ’Λάζη την β*δον της Πηδάοοο τη» *ώ 
■til, iff  τόπον ς»νον καί αρμόδιο». 'Βκΐί toAti 
i m i f w  9ρον(ιι«ι«ο τράπνμρ αίνον ο *Ι%Μ 
«Χβίίητ, i t iρ9ιιρΐ» όλον το τράτ*ομα των Π«{

*οών, καί aoW i τοό( «ραηροάτ *β» Δ « ρ
* * *
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ν , Ά μ όpyqv, Σισιμσχην, κα) τον MJpeo*
-ον τ '  V-jyn» Mai curu; w ik a fw  oi Mo· 
tt·

§. id. ACrr μιν oJv η ςραηά xoJ Δαυ* 
taw vmu>; ({(uXafyii#)]· O’ l i  'Tpivji ij» · 
’iv«{  «‘f rvik (Ip m v rlia , ΐλα?ι την ΚΛν t i e  
Jlw/a;. ’At'.iaai S i« on 6 Δονρίαηβ *<**··
Ταΰιι t 'f  t vjv Καρίον» ηλ0« i t l r i f  iff τον 
ll λληαηοντtv, κσΐ SkaS’iv όλ·{ ra t 4V τ^Τ ρ»ϊ“ 
ιή χνρα Attki'.ai tiohtg · jtaf τονς Γ*ρ><9·(* 
Κτιιγο ο«$ιννβα|« aniOauv ifg »η*ν Τ ρω «
V. Ό  S i OnV ijf u i  'A prtfi^tigfi m iW
tv ιην 'Ixvivv xai την αληα/ον Α’ολ/βν, xai 
koff.v te* Κλνζομίνάς «η$ 'luvfas,  xai την

ίϊΐίρην τηι AfsXioof.
$· (?· Taira l i  0Mitwv © ’Ap(?eyo/Mf * 

tvl ςοχαζάνίνοβ, οτι ·?ννι aivrarcv m  alter· 
[η«> t i ’I’Wa την Ιΰνβμιν t»v Dipevv, lift· 
ifo't to'ig aft?wivraf αντοόι in  n ta  χαλάν, 
a «potrotjmwrfnott καταρήκον* (ft τη» Sap· 
ItWav̂  η Iff την Mtipxtvsv. Ό  I» 'JUaraZof 
jUl·'·. ·*■ «tiaj ypovpisv ir «η νηαιρ Aipw· 
|ai vi ivsyanj «»?, m Stv/?y U τηί Ml* 
Ιηιο©·* κα) «κil9iv Itivarai lainttfify halt»
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ί*Μθλωί if? tojw ΜΛν)τον. 'F .’/ t 'v c t  ομ νς &ψJ· 
xtw if? το|ν ΜΛ-prov tow Ilo&ayo'paw, ηολΛν,ν 
/.*Ti'<77)’/ow * a v r i y i t  λαδυ’ν πολλούς Μ ιΧ οντσς, 
4 ,M tv  if? ttjv M’jjxfwow. M«te i t  ταυτβ θιλωι* 
we xwpeioVp rvjw 'AppfrtoX v, iW e  dieI to n  
χαλουρίον,ν i i.TtXio'pvjciw gti’tv'w ( xei <«ll Ι
ο ί Vlt*9i} («).

f , »y*. Ό  piw odw ’Apf-oyop»? d βΜςβττ'· 
οα$ tv;w ’icwt'ev, ovt'd? i n XioV^tiw» ' o i l  
efo? / X9'iiw if? to? Eopiie? * *«{ iyoivfitis υ· 
no tow ’Aptapipwst*?. isa t /  /Rewi'jeiv'OflW o? 
*iu*l?, ι9αύααζιν, oJ? pv; yrwvwo w to πρί· 
y<a. Tor* lirriw u 'Aptaprpov,?, ToCro to‘ (1* 
no'ivjpte, ’ΐ*τ«οΤι,  O 'J to ΐρ’ρ'αψβς, m I o'  'Ape· 

'ςβ /opo? to fpopioiv. "Of/iw ivvo/oas, on l· 
fawlpofti) ό δόλος ου to·* I ipoyrv ΙχίΛτ,ν tr'w 
W’Jxta προς tvjv SaXeeoaw, xei  ιπιραβι» ir ic  
ta  if? tv)w Xc'ov, Οι i t  Xfo*, wopfoautti» 
ott ιπΓ*ρ9»ι υπό too Δορ it ου,  ipoXaxwoaw 
βΰtow. "Τζίρον 3i poOdwri? tv*w aftfov, tow 
«(λιυ9ΐρθ)βαο. 'Kpwtvjiifeii xai tins t£v  Xt’wv, 
διβ Tt lyiviro tq? totality;? δυςυ//α{ air to?,
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tfclv* ο ΔβριΓβί *"$ΐλΐ ttx μίτοι xtjV-j
τον'ί #?i r/’v Ψοίνάχν» xat TOV( ΦθΛί·
*j; i i Ttjv ’’iWav * βλλα ovr’ βλλων πλβ* 
β»ς. >*«(»» Si inlet!· γρνμμαχα ιΓς τββΣβρ· 
Sit; sj'Ji tw's S/ttyvw/tovai aurs’J Πιριβς, 
3;» r;vii' E: pi/* no v / A t ep v i u Ό  Si "Ερριη· 
not ixoVoiv a'lxixpi%*iv'\pxapipvYtvt 'Exit* 
n ;  Si etoyvitit a'ite* ϊοωχΙ» vsi ra pipvj trpog 
tvJ{ ονίρωηοοί «χίΛοοί f npos νους ortotoi/j 
ra intpn*v· infive vet cipvj προ'ς βόιον tee 
e’noxpieitj ι'χίΛων. Τούτων Si ynspuW » i* 
5.o'nuai πολλούς Πίρ»( ό 'Aprapipvsst · ως»
i/iviro jily όλη ταρο/vj 1’$ rdf LepStif· Ό  Si
Ις(σ?ος ηαρίχόλιβι τούς ΧΛος, να vow βηο· 
*ara«:'/'etuo( ηόλ<ν rJpawwov τής McAijtou. Άλλ* 
o< M(Av'<j(5i civ ι$<χο*τ» πλίον topitysv. 
*08n, Soxepeiwv we l<eiA5yj w'w νύχτα p i <3/ον 
if’» tvw Μίλητον» ιπλη/ω9η «?« tow μηρόν» 
kqi' ·πι?ρι!>ι παλ<ν ι*ς vrw Xfcv. ίίηιηβας Si 
ηολο v nape των λ:’*ν, xcu μ ή ·Γοαχαυο9ΐ(ί» 
inipeoiv l?« tvivAieffow, χβί λο Saw Rapa των 
AieSfav M ti ;pf»jpiiit ιηλιοοίν ·*« ro Bo* 
ζόντ<ον. 'Exit Si χαΟτρινος, eWTj®pot%* ςο·
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λο» · Χαμ&ν'Μ β(βί<ας r9 ιΐαιρχψΗα καί /· 
ξίρχομίνα ιτλοία,

$. <!'» Κατά τοίτον δι τον »αιρ'*ν t-WStj* 
οον of sjjartyof των Πιρο'Ζν *h ϊν ?catitu· 
iou, Ml /'TjOatlvm lf{ -tr'v Μίλν-τίν. »·/*► I* 
<ί<<η;μοτάη}ΐ/ noXv, xaf a/iiou μ̂τροηολα» to
ff ιηί ’ίων/αβ Ml rqt ^αναςάσίχς, t/ovTlg 
Mat ςο'λο» ά̂αχοοώ» τριάρων, Φοι»ί«&ν · Κο· 
πρίων« ΚιλΛων * καί AfyositAuv’ ιτΐιίη η 
«όλις αίϊτν) ϊηρίηι να κρινρ τά ηρογιανχ* 
*Οβ<» α̂ καν rdf οΧΧας, καίιςρστιοοα» ίλαιβ 
δυ»αμ(9<ν «V αοττ'ν. 01 i t *lwug cup€'.u\ur 
Bivut t αιτιρβαιταν» va pvj ηυνάζνσι πιζόν 
ςρσιιυμα, αλλά »ά λ̂ο(ωσ< τ?> Μίλητο» 
μίναν of Μ(λ«)9<0( * of δί άλλοι nav*ig» να 
ιμ€<Σηιν lit rat rpivfttf, ΈνόπΧιααν tobvv 
•tfotlg* of μι» Μιλν/ποι cyiô«ovra rpirptif 
of Si Πριτ,νιΓί StiSua* of M'iotivnoi rptft* of 
Τ*ίΓο< άΐκαιπτά' of Xfoi άκατο»* of *Kpo· 
βραΤοι ο'κτ» *. of Φ»κοifg tpifg * of Λι'σδίοι 
iffSομάχοντα, xaf οίΣαμιαι ι(ηκβντα. Af no* 
cat rptanieiM nixn(xovr« tpiff· npog t;a*o· 
9fag των IIipV
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Μ άχ ‘4 in  A a i y » y i e p e  te t i  'E U v  
« ι χ ο ΰ  ς ό λ ο υ *  χ α ί ά λ ω ν ι ο  » » ί  Μ ί 

λ η τ ο ν ,  Χ β Ι  « ά ν η β  τ η ι  ’Ι ω ν ί α ς ·

( ,  * * , * Ε μ τ ρ ο β 9ί ν  τ η ς  Μ ίλ η τ ο »  *δ»αι μ / α  

μ ικ ρ ά  ν η β ο ς  Λ ά ί η  τ ο τ *  χ α λ ο ύ μ ιν η .  'E x i t  t o A  

ν υ ν  v v v a 9p o ia 9 t t s  ό  'Ε λ λ η ν ικ ό ς  ς ο λ ο ς » π υ ρ * · 

τ ά ^ 9η  α Υ  ανατολών ηρο*ς ί υ ν μ ά ς .  K a i  t o  μ ί α  

α ρ ο ς  ά ν α τ ο λ ά ς  κ ίρ α ς  ιΓ /ο ν  ol Μ ιλ η ν ιο ι ·  M i t a  

ί ί  ι ο ν τ ο ν ς  ι |» ν ν  οι’ Π ρ ι η ν ι ί |  ·  ί ι τ ί ι ι α  ο ί  Μ υ ο ύ ν  

« ι ο ι « χ «1 χ > 9 »{η ς o i  Τ η Γ ο ι ·  Χ ί ο ι » * Ε ρ υ 9ρ α Γ · 

ο ι»  Φ ω χ α ΐ ΐ ς »  Λ ί ν β ο ι ,  χ α ί  τ ι λ ο ς  ο ί ϊ β μ ι ο ι .  

« χ ο ν τ ι ΐ  το* π ρ ο ς  ί υ ν μ β ς  κά ρα ς· Ο ι  Χ ΐο ι  ά ρ α  

ι ’χ ο ν  t o  x m p o v .

( .  < ? .  'Ε λ ί ο ’ν τ ι ς  3 /  ο I  ς ρ α η φ ο ί  τ ω ν  H ip ·  

ν ω ν  π λ ν -oi'wv τ ν ς  Μ ι λ ή τ ο υ .  μ ί  τ ο ν  ς ο λ ο ν  κ α ί  

μ ι  *ο  π ι ζ ο 'ν ,  χ α I  μ α 9 ύ ν τ ι ς  τ ο ν  ά ρ ι ί μ ο ν  τ ω ν  

Ε λ λ η ν ικ ώ ν .  τ ρ ιά ρ ω ν ,  / ρ ο ύ φ η σ α ν  ν ά  o u y ip o tv j ·  

ο ω ο ι μ ά χ η ν  ·  ο λ λ ’ ί& ο χ /μ α ζ ο ν »  η  λ α φ ί ν ω ν < ν  

« ύ τ ο υ 'ι  η ρ ω τ ο ν  ·  ί π ΐ ι δ *  ο ί  " ί ω ν ί ς  ί ν Α η ρ α ν  τ ο υ ς  

Φ ο ίν ικ α ς  κρο’τ ι ρ ο ν ί ν τ ή  Κ ύ ιτ ρ » . ί ο ν α '£ α ν ι * ς τ ο ί ·  

|ν ν ν  τ ο ύ ς  ί£ ω ρ < ν μ ιν ο υ ι  τ υ ρ ά ν ν ο υ ς  τ ω ν  Ί ω ν ω ν *

Cn t  ο π ο ίο ι  ι?οα ν  ΐι’ς  τ ό  ς ρ α τ ο π ι δ ο ν  κ υ τ ώ ν  ,  ω '(  

φ η ί α ι ,  ιΓπον» ν ·  ( ΐ ί μ ψ ρ  ί κ α ς ο ς  π ρ ο ς  t o u t  n o *

6S



Η
λΛ·«{ atlroo, uvHy/ifttvii άμνηςί/αν t%v r.a· 
ptXOint'uu, ov a'iTiu'jkvfi'WJ l/$ tooj Hip· 
»βί· "Αν op»; ftiV'ao/* ix iif xal m rfia itt 
ttiunovται i(*j τν* ΙΙίρτι'α* αΐ/μνλ'ύτν, 'K- 
fitjvoM* Ο’ίν «οτα tii *o( βΑλας κολλά; ,2ap$a· 
pi*β\* oirtdet tv,v vJxta μοςιχώ; * άλλα St» 
iter,* 'AnQrflov.

$· <s· Oi Si "I'-iiH? eovi$Wio<mo trip:
tot! utvSwrj iv τ'ί AaOvj, *al tor» tfatv 0 

Δΐ9*09ΐ«ί» rpetv^ftj »ω* Φωχαίω*, on o* £ω· 
awai* ανη» tvs* «τρα»ν,}Λ>*, xei «ίίίωνται, 
oi Π/paet Siv Si/tvtai μά/ν,ν' «α) ο* δΐ/5ω· 
9i, *ιχων?α< nJm'Aws. Λ* toim* διλ/οΐσι, να 
vntfip'jwv iktynv νμιρ'Ίν nonouf, οιαλαμ· 
tfavovei* ikttfltpfav ηολο/ρονιο*. ΙΙ»ι*9<»τΐβ 
Oil* «ίωκακ oor;* τν* ςράτν Ι̂βν. Mite oi taj· 
fa, ΐ ι̂ίμ*αζι*α'>τοο(ΐΓ$ rr»lpftt'ofo*Tiicm‘ 
μν/Jat καθ’ ΐχάςν,ν νμίραν· 'Γούτο ί ι  «)Ι*Ι* 
to ιητα ημι'ρας· ιπηδη ο» ίΐϊρβαι Siv rp/ov 
το <?< μο/ν,ν. "Kittna ifopifynav oi , 
aoovvjiifoi o*rii «ft τοος τοιοότοοο xonotig, 
ως» JAiyov, κολητίοο* «ά ύτοτα̂ Οωβι* ιΓ« τβιΐϊ 
ΙΙίρβας· παρα να ντορίρωτιν oota. Καί oStw 
ooviSV, πολλή tapa^tj «ft to* ςρα*οηιδο*. TaC*



to  i t  ^λίποντί; of vcrJctpgoi τωρ Σβμί:ώ», «· 
άΐ^δν,οβν njp onoo^fwv too toporaoo βάτων.

§. nj'. TeCia »o»vvv ntonpivov of Uip* 
ea t, «of τοοΥβν ρινομίνων, ιπλιναβ» in  
aoroJ;. ’AntiTopire/^oey yiv xaf of *Έλ· 
λν,n s ,  ο'λλ* if; τήν ορ/ην τη; poyvfi ·
i f 'r /w  of Eepot t \  tv’» Eomop , fxro*; iv t t ·  
«σ t p-.v.pM, των οποίων of tptrpap/ot μη 
niiOoptivot if; ntitfpattiyoils» luiivov xa) / ·  
πολιμητβν (̂ννβ(9*τβτβ· YMiv ίςιρονοίΕοΐϊιοί 
*ςν;βαρ ςηλη» if; rrn oyopA , «of iypaiavre  
i i ip i t a  βάτων. ‘ΐάοΥτί; i t  καί of Aloftot -οάβ 
Σαμίονς ριάροντα;, ifoyov xof atirci, xef 
βλλor πολλοί, xel ιμκναν of Χίο» «αί άλλοι 
t:«V  *Κικλ·μηβα» μιρ ηρωΓχως of μιίναν· 
v<t, «at μόλις a of XToi tpya Cr.ip·
λοτοβ ixtilr.v τν*ν νμτ’ρα», Γλάρον xef πολλβς 
tjSiy'pit; των Πιραων * βλλ* ιν/χη*ι «ο πλη· 
®0| ι  ω ςι A t/y p r ^ o v , op* οά άπωλίβαν res 
ττλιίςο; rpir'cli;. Καταϊιωχομίνο» i i .  Of Xfoi 
o«o των H ip jw , «Γηλ9ο» t f t  tv*» Μοιάλην» 
oooi «T/ο» άιΐρ9αρμι»α; tec tp tip ttf, net A t ·  
ftmioy i te  (ηοά; προ’; tr’v.'F.jleov* όπου /·  
κληοι'αααν τη» νύχτα, ότι ίνρταζον αΐ ] t» t ·

£ ·
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Ktf των 'E ftv ’uv tvv Jiptqv των Θιβμοpfop, 
Ot i i  Έγίβ<θΐ uv, yvupt'Zwut au’tou;* (νόμι
σαν, l i t  tivat KAtnrat· "O5lv ώρμηαβν, καί 
του; ifcvtuaav όλου;. *0 l i  ύιονώκο; ό Ψω* 
χαΐυί βλιπων την ηλη/ην των ’ΐώνων σΟιρά* 
πίνιον ♦ λαμδονί» rpttt ipyptti των */9ρων, 
χαί ftCyn iti τν*ν Ψοινίχην. Κυρών δ» τινα 
ηλβία όμηοριΜ, Skaftv anttpa χρήματα ί{' 
ανιών» «ηκτα τά itfufoei» χαί *5λ0ιν if; την 
Ιιχιλι'ον» ίν9α l y i m o X * "Ελληνα; ομνς 
δίν ιηκ’ραζίν, αλλά μόνον τον; ΐνρρηνοό; 
χαί Κηρχηδονί'οο;. 1

$. ι θ . Μιι* δΐ τανια «ιτολίόρχησον την 
Μίλητον, ο! ΪΙίρβαι κατά y/v ts καί $okuatap, 
S/ovtti neviofa; μ'ή/avui ηολιορχηκκά;. Τιλο; 
δι ίιιρρ^-αν το τι?;/9ί» καί ijtimv η πόλ»; 
I?; δλιθρον ανάχιςον. "Κπΐιδη* τον; μιν αν· 
ipaf κατΐσγαζαν τον; πλίθον;» τα'; δι ytrnal· 
κβ{ καί τά τίχνα ανιών ϊλαδον αιχμαλώτου; 
tit την Πιροίαν. "Ειτιμψι δ’ ανιόν; ο Δαριΐ· 
ο ;» νά χατο«ηβω«ν </; την ττο'Χιν Άμπηνπλη· 
ο/ον τον ΙΙιρβικοδ χοληου, χα( του Τι^ριδο; 
ποταμού. Καί ovto> χαι«ρημώ9η η Μι’λητο;, 
xat ΐμκνον oi D i p t  tyaarouoi τη; πο'λιω;»

6β



Mitfcy nipt ovrr)v τοηων * την SiXomνν χώ
ρον ίά'υχβν Γτρις τους Ηαρος * ΠηίοοίΓς. Αίτη 
ϊ ΐ  ΐ) οίχτρό βλνυβις r /ς Μίλητον tyiuro μ ί· 
γ ι  n«9©s npos τους 'Αθηναίους, ώη» δίν η· 
βιλον »ά vA.'iWni λοχβν nip! αυτής. 'Ο ίι ι  /ζη
μ ί α ν  χιλϋις ίβαχμας τον Φρύνιχον* /αΐιδά 

ι t'/s iy t rcay^itov της άλώβΐ'ας, Μιλήτου ο· 
Αΐβ.ν άίφραρο/ιίνην, καί παρίςηοιν ούτήν 
ΐι( τάς ’Αθήνας (ο )» ίν9α ίχλαυβοτν καί ιλο· 
π·/,9ητον' πάντίς ο i &tata/‘ ©9ιν ίιν  ·δθ9ΐ| 
ήλιον Siita, να ιταραηήβη το* δρομα, Γνα μτ$ 
αναμψνγβκχ το TotoCtov ηό9ος * διότι η Μί
λητο» ήτον άιτοικΑι τών ΆφηναΑύ*. Τοιαύτΐ) 
αββ lyivlro η IV Λόδη ρό /η , καί ή άλωσι; 
» ί( Μιλήτου ϊ{ χρόνους μίτά την ΐΛβνβςβ*
OIV· I

5· «· Οι δί Σάμιοι« όνοι ιίχον κτήμα· 
τα *κ«| ιτλούτη , διν ΐδίχοατο την *ιτροδο· 
οι'βν τών ηρατη^ών αυτών * βλλ* *« ύ5υ*ς (ttrs 
την μό/ην ιΛυλιύοντο να φύχΐαιν, ττρίντλ· 
®JJ ό τύραννο» αύτών. Κατά τον αυτόν l i u e  
ρον Jnipnovoi Ζα^χλαίοι τής Ι'ιιΐλώ ;, napaxc

*7
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e s
νουντίς' τους "Ιωνάς, va iMuaiv i 't  t ην St· 
κιλ/'> i να χατοιχητωτιν if: t/'v Μαλην Άχ· 
την καλουμ/νην, ift anopvyyV της Οονλκ'βς. 
Ο'διν ήλ&ον οι ϊα’μιβι οότοι, m I c a t  των 
Μ ιλ ιώ ν  όη/φυ -̂ον την cfo/W  *ol α^μ«· 
hmtlav » m I ιυρονιις καιρόν αρμοίtov, |jo. 
ηίουμίνοι m I υιτό του ’ΐιιιτοκράτους τυρόν 
vet> της Γιλος, ι«υρ*ΐυ*αι* την Ζα^κλην (a)· 
ητις ωνομάβίη ΰςιρον Μιββηνη, *βί Ιθίω{ον 
τον τύραννον out/ s, *ϋ τυροννος ctfros ωνο· 
μσζιτο · net ίιωχίιίς , Mtiyuytv Ι*ς
τούς n ijsn t ,  ιίς to κοινόν norofJyiov των 
tυρόνυων ♦ καί inti ι\ιλιντηβ«ν. Oi j j  Hip- 
cat ί'πίμψαν μι tov «roAcv των ΦοινΛων τον 
AfaV/,v, τύραννον iff την Χαμόν, tov υίόν 
του Χυλοαώντυς, τον μΐγον προδο'ιην των 
Ίωνων, καί δοΰλον πιςόν των Ηΐραών. *Κιτΐι· 
τα £ι ίκυρήυον το» αλλας πόλκς τνς ΙΙι· 
ρδις καί Ίωνι'ας, αλλας μίν μι πολιορκι’αν, 
άλλος δ» μι το'ν φό&ν του βνδραιτοδιαμοΰ, 
καί του ίμκρ'ήβμον» fyovrif αηρυκα την δυ· 
ςυχ/αν των Μιληαίων, Μόνον η πόλις των

(·) Π;. Χμ 541*



Γ αμί'Μ καί τά *ltpa αυτών ip w ay d$ka£%, 
δ-air v προδοσίαν των ςροτηγών · οί iin iX ttf 
rrf Ί eov/aj χαί τα 'ilpa χατΐ5*;μω9?;σαν ,  m I 
χατί/α'χσαν δπονια·

J. xa'. *0 δί 'l*<e‘o?, οςτιι i i / i  tit#  
ολον τον ’Ελλο-αποντον όποχίίρισν, καί διίτρι- 
tiu <*s το Βυζάντιον, a'y* ον ιμσβι τν'ν δυ· 
*»οχία* των Ίώνων» όριΐκιν Λιί ιπ/τροπον τιν 
’Λ&δν,νο'ν DieaXtvjv* αυτός δί λαίχν μόνον - 
τους Λ μ ?Λ«, rMiv ι?{ τ*«ν Χίον » καί ίχο· 
ftivaiv αυν/ν · βρ ου «ρονιυσι ηολλου'ς t f f  
τ povsof. Ίΐββν όμως οί Xfoc «ότι ιί( σχραν 
οδονομίαν» ΰλίψ/V, μ ! οίυμίον, διά τρίίς μ*· 
χόλος α’λλίκαλλχλοος δυςυχ/ας· *Krtriv ίπ#μ·
<ί ον πμάτιρον ιίς του? Αιλρους χορόν ·χ·?ο* 
νΐ’υν ρ καί ιπίςρίφαν μόνον δυο · of δ* άλλοι 
άπί9ανον xoS’ οδόν οκό νότου όκιδημικτ;· Μ ·/ 
ολίγον δί tnict τό σ/ολιίον, ίν «ο ν’σσνίχο· 
τόν ιΓχοοι παΐδις των πολιτών» καί lit μόνον 
ιοώ^η* οί δ* άλλοι άρονΐό9»ρο* άπαντιι» 
*Εηΐιτα δι ιμ ιΛ) ^δοςοχία ίν tvj ναυμαχία» 
ιν9α »?χον ίιατο'ν τριηρίις» καί τιοααράχον» 
τα αολιτα; ίχλίχτους 7» ίχάςη« ώςι «χΐΓ f
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τον το ον9ος xol t  δνναμις νϋς Χ/οο. Δίβ 
ΤΟΟΤΟβρα IX’Jp/lOOIV βΟΓχνίνΧΟ/ως 6 Ί-(β(ί{, 

J. χδ/. Συ»β{α{ ί ΐ  ςρατίυμα txitflv "!’«>· 
«Ίΐν καί Αίολιων» yMi χαΐ ίίτολιόρχτ,τΐ τν*ν 
Θότον. Άλλα ραΟων, οτι ο ςολοί τ^ν Φοι· 
«Λων ίτλιυσιν ιχ τ/$ Μιλήτου rtpo’i τ/νάλ· 
Α»;ν Ιωνίαν, o f  ηχ! tvjv Wasov «Αόρατον» xal 
inipaoiv »?« tvjv Λιβδον, *α| ίχΐΐίιν ιίς f /β 
Μοβίον» fve oivoty το» c/tov a  τ^ς Άταρ· 
t/ttio t y/όρας των Χίων» α)| ττροΐί'ρτίτβι, "K* 
Tb);l ί ί  i xti o «rpetvjydj των Πιροών "Αρπο- 
yot, ΐχωνςράπϋϋβ ηολΰ, χαί ρα'λιςα Ίππιχον» 
O ito j tofouv dppvoas, ουνίχροΓ/,οΐ ρό/ν,ν χρα· 
»»ρά» *’ν ?*} MaXvjvyj τ$« Άταρίι'πί&ί //-ipej, 
7ν9α ιντρα'ητ,βαν οί’Έλλ/,ν», JAtyot οντίς* χαί 
0! ηΧίΓςοι αυτών ipovldflvjeav » χβτα$ιω*ορΙ· 
οοι υπό too 'lititmoo. Τούτων οόν /ινομίνων» 
«διωχίτιί Πιρτΐ}< τον 'Ιςιαίον, o'yvs'Jv, ότι 
ι?τον ίχΐίνος, 1'9ασας ί ί  αυτόν» ν,Οιλβ νό τον 
faultily, Άλλ* όχιΓνο$ ^(λοφυχτ?τα$ | ι*«· 
ΙΙιρβιςί» /yti> ιΓμαι ο ’ΐςιαίος» «ορίζω»» o n  

ϊ ίν  τό» ρονιό·» όΔβριΤο* όν XyjpSvj αΓ^ρόλω· 
t o t»  Κ α ί βι9βί)ά% ίιν  τον · ρόνιυ·» Τοοτο ί ί  
ρ oftopivos ό Άρταρipirtjs * ίςαόρωτι» αυτόν
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r'9'j? » οτ* τον ?fιρον Ι?ς to? Σβρίκς. Τνϊ» 
ci χΐ?σλην ewov ιπιμψι αρός τον Δσρρ'%ν· 
Έλυπχίη όμως ο ΔσριΤος, xal ίαίπλν,ζ» no· 
λυ rw'Apnayw xal ’A f ^κίρνην, $to t i i i y  
ιπιμΊβν otitcv ζώντβ» V  »na γ Ά ι μ ι · να 
λουσωσι t»jv χΐφαλην αυ'τοΰ, m 2 ve tijv θβ* 
ψωβ<ν ivr/μως« οίς x«jeXr)v ονδρός fityiXoti* 
xef I'jip/iro’j αυ’τοΰ n  x al των IfijM’̂ V 

5· * /. ‘Ο  οι ςόλος των Φοιν/χων xo ITif 
ewv i!ttyi<jio<joi ift t»jv Μίλητον, ixtijiioaιν 
ιυ’χόλωςτόν iititipov χρόνον την Χίον, Λ»β· 
fov« Τινιδον, xal tee νλλας νησοος« Tout 
i i  //χατθίκονς «{ητοον /πιμιλως nevreyoo 1?· 
τα ioay xal op»}, χαί onou ι’χρώττοντο · Γνα 
JxtlAtewotv» όσα rtpotirov. Aio'n τους μίν 
ΐυΐιδιίς ποίδας «ονονχιζον* xal rouj ίηΐμπο» 
ηρi f  τον ΔαριΙον · ομοίως ίκιμπον m 2 ta t *βΧ· 
λίςβς itapWvoo*. Τβς ί ΐ  πβλκς xal t a  Τ·ρα 
κσπιαιον. Τα aore «πραιτον 1 Γςηβσβν ηοΐιν 
'Κλλην»»>ν, ητιςιλαβι μίμος »'0« ίηοναςό· 
βιως. ‘Κηΐιτα 2ι  ησρίπΑιον τό δντιχόν μίρο» 
tot! ΈΜησηοντο», πορ9ουντ»ι xal χβ(ο»τις ώ« 
βαότ«ι xal tag ΐχίΓηόλκς, την Χιρσονησον, 
Οΐραβον» Sntatyfevi xal το Βνζάνηον» xal
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τ«? λαπάς· Ο! ΰνζήτη ι ό'μωι χοΐ ο! Χολ- 
κηίψοι, tpuyov πριν tMmtv ο< Φοι'νοιίι ίχιΓ» 
xtf ϊχτίοον τν,ρ πίλο* Miovj/xfpi’e» too F.tJjlt- 
»ο· Πόντον, Οi i t  Φοίνικα καόααντls»a?av·

I

τβς, ν,λΑβν if? try Προ»**»/**» καί Άρτά- 
x*j»t χβί ixetjuay καί ΐχΐι'ναι. *£πΐαα /·  
ιτιςρίψα» nolo* *ij tyjv Xipeoyijeo», ?»βπορ· 
0»)o'«w καί τβ$ ί»5β?»ραι ηολκι« οσα$ δί» 
ιλο&ί ηρότιρον. 'Eubp/iowvToAivvxefoiitoe 
ixrej Ηβρδώι r/« μνιιροπίλιω* ?ri Χ«ρ· 
OOW’ioiO,, I» ·ρ ii'aolkl’itv ο Μιλ^βίηί» 'Ο 
i t  M'/.rioivji tpuytv, otl ητο» oi Φοίνικα 
tft ttiv Tivtiov- ‘Ελα$ονομ<υς to» uiov ofoov 
βΐΛμάλντον, <t!t tipijte» tv tolβίιρ aCtoSt 

J. «ί · o ' t o toiViiv ίδοολώΟη to τρΛο» 
X ’I Wo* ttpoiro» μί» ήπβ των AyS’iv , xal 
iff<»ra oij v'rro viiv Πtpo'ov * vf i i  ιπαναςααα
inmoίιχα» !ζ ypovout* "Rniite Si «χίλιοι® 
o 'Aptopfpxqc to')« itpoi<?wr«( των Ίώικύ», ft, 
χνάγκαο/ν afoot t, tft ebv9«jxe( μΐιβξιί afoofo, 
f»« μ/ aiiii’p 0<t« roxόλλον, χβί cvy/J^ovtat* 
i i t tp w t  Kit tyjv χοίρο» <«α?η« stoAtut* 
x«( xor* avakoy/«» ryi χοίροι itafi xol tout 
fopoutf (os ioav uai npotipe»· Mat 001 (pi ή*
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ΐ ’ίχααΙ9 Yj ’lm ! a . no* fy/mw tJjro irviuva* * 
r j la v  τ«ν Π(ρ9Μ πάλιν. Avi'/j ί ι  r) inovoMOis 
κβ) ό Ιμπρ/,ημίς των Σάβ3ιων · xel vj oop· 
/wjjfe των 'Afyve'wv, ifa y p fa e t πολύ τοχβ* 
73 τγς Έλλογο; ηολβ/ον πβ9ο{ των Πΐροων· 
iOtv ^ js(qvto Ib9v‘( at προιτοφββΛ»*

7 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A \
s

Atutipai ιπχιΐρτ,ας των Πιροώ» xara τ^ς 
R'Utiot , ual ςρατηΐς ό Μορδϊνιος,

δ. α*. V  οδ 2<ife(fv oCru rtjv Ιωνίαν 
ό Aopiios· *b9ti{ τ»> en.r{«vJs*j*$ifov Map* 
ituttv μ$ ςρ ΐτί’ψ α  πολν κβτβ yv.vxt χαΙθά· 
λαββον ♦ ιβ xat««e(t) ?ββ Άβιίναι; *0 2ΐ  
Μο^ί'νιβί χτον tn'ss τον Γωί’ρνοί», MOf so· 
λν« κοί μαλιςα VIνεαρός« ϊ/*;ν tTjv 9uyati· 
fα τν* Ααρίι'ον ‘Αρτοζωπρν,ν ywaha» Hata£s{ 
ονν ι?{ τχν KiAnfen (β), ϊηΐρψ#τδ ηΐζδκ^ρβ· 
tr>pa ι ’ί τον 'KUr'anovfSV · otitis δ» «βρβ*
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πλίων την ’itovfov μί  τον <;ohvt χατιλυβ· 
to? τυραννίας των ' im m , *al άηοχατίςν,αΐ 
δημοκρατίας, κολαχίνων βοτοάς διά τούς ακο· 
ποίς αύτοΰ, "Επίιτβ ίλΟων ιΓς tot Έλληβηον· 
« ν , ίπίραβιν ife τν*ν Θράκην, Ό  μβν λο^ος 
της Ζχ^ρατκ'βς rjtou μο'νον κατ’ 'ΛΟηνβΛον 

• καί ’Εριτριίων* διότι αυτοί η'λόον οψμα/Ot 
τώ ν*Ιωνων> κβ I ίχβοσαν τάς Εάρδίις* ό δ» 
«tiptoe οχοπός 4jov t να xvpiitJevj όσας πόλΐις 
δννηΟ·/ της 'Κλλάοος ♦ Γνα lOxoUV/) την χα· 
?α<?ρορην των Υ.λληνων. 'Ό9ιν πι'μψβς ton 
η όλοι μι to? ονηχοΰαας ηαραγγιΧΙας* Ζπο· 
ριόΐτο aCro't μι το ηΐζον διά (ηράς.

§. (3’. 'Ο μιν ςόλος /κοριϊνσ· πρώτον την 
©άβον* ιπΐιταν/πιροβιν ιΓ$ τά άντι’ηιρα ηαρα· 
θαλάμια της Μοχιδον/ας » κβ) ίκιΐΟιν ι?ς τη» 
'ΑκβνΟον* ίπιιτο ικιςρίψΐ ι νά πιριττλινοη 
tov *Α9ωνα. 'Ext? δί βννίΐη ανίμος βοριάς 
β^οδρότοτος* κβI τρικυμία μιχΑτη» κβ) οννί· 
τριψι τριοχόβιβ πλοΐβ too «ιο’λοο iff τους βκο· 
κίλοος toy "Λίωνος» δηοο ΛηΥμηββκ κβί α ν  
Βρνποι όηιρ τάς ιΐχοοι χιλιάδας· Ό  δι Μαρ> 
δονιος ιρχο'μίνος ηρος την Μακίδονιαν, Ζςρα· 
τοπίδιοοι ιτρςς τά βάθρα ‘βο’τηβ καI της 9 ρα·
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W}i, οποί» χααν o! Tlcvyct, ?0vo? χης Θράκης. OS· 
»&! i i  o i  R p ' y o i  h . i t t e C v m  ν η ν  ν ύ χ ι α  ί ζ α ίψ ν η ς

( ’«T9 <rpari:ri0sv aJreCi iycviuaov πολλούς* 
ΐπλήγνααν xal αν too τόν Meroioviov. ’ftxa'Or,· 
οιν OMtoj (/(!, «w; cv tlsitofiv αυτοός, (* 
πκ»« Μ /ω ρ’/,Μν tlf την ’Aet'ov ita  χά,ν it»» 
«tty/βν oppoupw t<Lv ςρβτίομα'των.

5· y .  Ίον i i  iioriflov χρο'νον «etvjyoev 
Θ1500V 0( ©00(Ot» otc napiaxΐοο'ζοντο If; «πα* 
νάςααα· ΟΟιν «πιαψιν ό Aaatio; nponey/iv, 
to *erliep»0«0» te tifyvj τι?; πόλιω;» να nip· 
ψ'^σι καί ιας χριηρνς corcJv »*; τβ "ΑοSvjpa· 
Φοίν>$ΐ»/?ΐ; τοι'νον 0/ ΘοσίΟ»« ΐζιχίλιααν »χν 
ηροςα/χν. *Επκτα i i  * $«λ'4ν να .'$ο*ιμσβτι 
too; 'Κλλχνα;, αν napaiiifevr·» ««ObO^t· η 
fyooai σκοπόν νά avrtna^uecv» «πΐμψ· «ινίριι· 
χσ; if; τν,ν 'Κλλαίο (α)* νβ ζχτνοωσι yxv καί 
b i«0. "Entire ΪΗΐρψ* προςο/*!* t?s ολον; to t; 
πσρα9αλαοσ»οο; τόποι»; αότοΰ, να ίτοιμάζ'-ο· 
β( πλοΓα «ολίμιχβτ· καί γ^ρχη'/ά- *F.iuxav i i  
yiw καί fiiwp προ; tot»*; χτίροχα; πολλοί r/tti* 
ptorei "Ελλχνί;· ft, ηάντίςοί ντ^ώιαι* ως ft, ο»

(Ο Bpe Χρςνί S94·



Alyivvxa'.· "09iv o1 'AfyvafO! ιπίμψαν npi<t· 
tit t *jv  Σπάρτην ntpl τοντον. 'Hoav i i  

to u  /SaaiXifg της Επο'ρτης <5 I0 .«9fcm,s xaf 
Δν,αάρ aros♦ os T»t lf«W  *o*v Κλιομί'νην. 01 
is Σπαρτιάτη ϊημφαν τον Ηλιορίνην lit την 
AJytvav* fva'ot/XXirfvj totg πρωτβιτι'ον; τθ5 
μ/,ίιαμη* Διρ Unify o»wg , *af iVicput’lv 
οπρβκτος ♦ διότι o> Δηαάρβτος »πρβττ» το ivov· 
τ/β* |3οη9ων root Λί^νητβί * *6l μολιςο iif· 
Saks m I ον’τόν ποος τονς *f·'φόρους* Stf ίλ«* 
πίν if* την A'yivaw ‘Ο Ηλίοι/τνης ou'tif Crip· 
τίρηββς, /δι*ω£» τον ΔηΜ«ίροτον* οςτιςκβτί· 
yvyiv ifs την Πιρβιίον. *Κδ»)ι9η i i  οντόν y;· 
λορρο'νως ο Δβριίος, »ίω«* χαί πολκς if«tpo· 
<ρην αντον, "Κηΐιτα i t  ηρατιυσαντί; of δόο 
|?αο<λ<?ς της Σπάρτης tit τηνΛίρινβν, δ Κλίο· 
ρίνης μ Ι Λι«?ν/ίβης# ogrig ίδ'οβΛιοοίν 
anti τον Δηρβράτον · «λβδ^ν 3ι*β Atyiivjag 
τούς ·η<««ι»οτβ·ο·ΐ| *, χβί ιηιμψαν ovtovg »«· 
>,νρβ ι?ί τβς ‘ΑΟηκβς. "09ιν aptttaiv/iOvj πάλιν 
ο /airajv 'ΛΟ/,νβι'ίον «ο{ Αρνητών πόλίμος» 
*βί βονιίηβον πολλά» πιριίπλί/β/,σον «of σλ· 
λβι πολλοί πόλκς if; τον πόλίμον τούτον. 
"Κηαίιβι i t  αντόν ό ϋιμιςοχλης νςιρον. wg
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pviriY,attai· Oi pip Άθτ,ναΐοι ϊρρψαν Ιι'{ το 
βιραθρον rot); χηροχβ; τοΰ Δαρίιso* o« i i  
Irtepro'tai ίβόίψαν oorot); #*; to fpiap, “pa 
λά$'ωσ<0 ixttff v yvtv xal lim p, tula απίθανο*, 
ovroi μι'ρ if; to fpiop, ΐχίΓοο» 2s tit to ed- 
paOpov. Τοιοοτον τιλο; ιλαί* xal η .2ttttip<x 
in t/s ip W , ual τοΰ Μαρδοο&υ ό <*paro;» δ;· 
»;> rX0i μΐ/jn  τη; Ά*άο9οο χαί τοδ ‘Αθυ,οο;, 
oititofi xal i \ p Θάσον, καί tot); Bpoyoo;.

77

ΚΦΚΛ'ΛΛΙΟΝ R*.

Tpi'nj /my» 'ρηη; χσΐ impart ία των ΙΙίαοων 
κατά της’Κλλοδο;, καί ^parvjyof δυο ο Δα· 

«ΐ| καί Άρτα^ίρνη;»

$ ·  · .  Ή  δοςοχ/α τοδ Μβρδονιου 2 »  «· 

τοηιΛωσι το γρόργιμα τοδ ΑοριΓον, άλλ* #χί· 
ντ,τη «0'ιο‘ν ·?; πλιίοοα ηροαο/ν)θι χα{ /σχο· 
putipop ηαραβχιοηο. 'Λτίιδη τά ιτλβδτη τη; 
'Α«ια; χαί or antipot tirtoxi’jftiooi, ν'βαν δύο 
«ηχοί βΝ̂βντλητο)· tloptxfooov δ« βδτο'ν βο· 
Μχο’ι ιι( οι Πμιϊι«τιΪ·<· αοβοδοτι; την



7® ·
ιυραννίον των *Α9·/(ν»Λον· ‘Όδίν αρ* οί πβρ?- 
σχίοβαδηααν τό ηλςτΐα, χαίτά λοιτα αναρχία» 
διώριβί δνο ςρβτη^οο’ί , τον Aitiv mi 'Αρτα· 
ριρνην, ml napqyyttkt, νά o;avopa:ro5iV.*>« 
r a t  ‘Αθήνας xei r/v  'ΚΛτρβν* m l va mpl· 
o't)9( ra ανδραr?oo« t-tr.p'ia'nv etίτο·λ Ό  μιν 
'Λρτοριρν·,,; vjro? ητον v/δ? τοδ ρηδίντος *Ap· 
ταρίρνοος του Χατράπου t 'j*v Εαρδίων» χαί 
α’νίψιο» τον Aapifov. Ό  oi Avrif ητον Μη· 
δος T9 yivos· ml δια touts Aiyooaiv οΐΊ?ο· 
ριχοί TOV ΠβλίμΟν ToClW Μ/,δίχ’ν* ίπΐίδη ιΓ· 
χ* το πίν κράτος της ςρατη/ίας iA vttt, Μη* 
δος ώ’ν χαί ιμπίιροτίρο; του Άρταριρνονς· 
Τον Si μίτο ταντβ πολιμον του Ξιρςου λ<· 
youai Πιρβιχον, ”03ιν δ Πλούταρχος λ/yn τον 
μ«ν Μίλτιοδην Μυοκτόνον, τον) St Θίμιςο- 
χλην Πιραοχτονον.

5· β ·  Κοταβανττς οίν οδτοι *?ς την Κιλ<· 
κι*αν ι 9TT99 βΜηδροφτο να) δ τολοίι καί πα· 
βα η a’rtoaxiuv], ml ίμίιδ'αοοντις χα) το* π*· 
ζ4ν ςρατιομα «’« τα πλοία» παρίπλίοσαν την 
Ιωνίαν μιχρι της Χαμού , ιχοντι; «(αχοοώς 
τριη'ρκς» «Μτός των ρορτηρων xal ίππαχωχων 
πλοίων» ΈκΐίΟιν δι ανήχδηοα* κατ' ιυ'δΐίανίίβ



?v'v Nd(sv, Tua xupttvawrt t ας HuxktSSas vrr 
aw itpvtov ' vjifoS'oCvtovo nipcftltoaunu 10 » 
*Afavaf iitt t*Jw iw y /a v  του Maptwfa, 
'lltw όμως ml to πο'9ο{ τχ« Να£ου, /* *»je 
rrpstiaa; inkpotΐΐας. 0 /  $i ίίόξιοι poivjSmtj, 
tfjyov tfg ta  opr) xal Sot/)· “09tv ΐξσνϊρα· 
nofraavr«{ oooot tpQaaav, ίκαυσαν t f v  πόΑιυ 
xal t a Όσα*. “Efruta ntpnjpyovto τσς ολλας 
miaou*, τα αυ'ιά ποιοίκπβ πα«ταχοί. “09m 
o/A'/fAioiaxobOvrie a lira, if (70* i/{ TijuTym.
Ό  Δβ»<* όμως tiv tfipi too rolov «ft tv·* 
Δ<λον, «tlAaffoû mos τό Ίιρον του ΆπολΑω· 
voe« άλλ* ίςβ9ν} a:tmavr< τ«* Δν-λου «ft r/jt 
«ί««« ’Fr.vi'av jtaXob/irvtjv· “F.Tltra ipvuuo* 
νρος roui , «ά ίηιςριφωαιν άρό£ως9
λι/υν» on iytt ηροτογτ,ν παρΰ roSβασιΜως,
►» μν ^Aa^yj ti}» χωράν ixl(«)]*, ©nob iyiv- 
1 vfooov of Joe $*ol, ό Άπο'λλων 2/,Aomt

φ  19 nMl 1} Αρχίμις. Tot* ixauo* τριαχοοίων ta· < 
Xanrwv AtSavuto» «ft τον βωμόν του *Ληολ· 
Aojbog „ Jfflite atiyjuprflt· Tort iciioto) ηρω· 
«ο» καί όςατο» η ΑηΑο:, oft iktyov of Δν· 
AiOr, ηρομν,ΜΟΟοα τα ουμ&ρομίνα κακά «ft 
«»ί» 'Ελλάδα, *Εηι<&£ όσα «οκά oovifyea»
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So
κατα routes to t τα if; yiu«; * rou Aaptfou, 
Ξιρξον m I Άρτα^ίρξα» ♦ διν αννί^ταν t'g 
tag JtpiTipo? it/.o>9( yimr; των Ηιρτων Π«ι· 
irAluoavrif οιίν χβί rag άλλο; vv)«9tif, καί λα· 
tfovTlf «jpatiu/ia, /.«Ι του; παΐδας τώννηαιω. 
των ι'νι^νρβ» τ)λίαν iff την Κόρνων ιη; Ru· 
ίδ ια ς« χαί ίλαά'αν αΰτην ίιά Π9λ<9ρχίας, Έ» 
ftitiy oJ l«apu<teo< διν ηΟιλον, va i'jtwat βαν,· 
βκαν κότα των ‘Κλληνων*

§. y\ Μαδοντίς δΐ of 'Eplipilif, ort ‘/Ip· 
χοι/to κατ’ aurcuvt ίζηιηταν f?9vj9|rav Rope 
των *Α0·/(ναίων. R?^ov δι βί 'Αδηνβία: τι wo· 
p»f χιλιάδας a'lOMiu; tig την Χαλχίδιχην r/g 

, KuVe/a‘f ,  καί ιηι/ιφαν auroti; iff j?9vj5liev. 
"Ορως 9i Έρίτριίίς ίδιχοχνωρηααν, καί τινίς 
piv ouτων ηΟιλον» να ^άχωτι npit τας expos 
της νηαοϋ« χοί νά α'ρήαωτι την ττολιν · άλλοι 
δί R>piaxlba>9V την Rpsioafav, ιλτί^οντις 
κιρδη ίδιβΛιρβ ηαρά'των Πιάτων· Τα ντο δ ί 
βλίτων ο Α/βχι'νης» ηολίτηί ί  πίθηκος των 
’Κρίτριίων, ιίπι ιτρος τοάς ’Αδηναίβος* να α*να· 
χωράοωβιν» Γνα μη ρανιιΛωσι καί aunt άνω» 
«ριλώς χαί αδίκως· *Ό5ιν α’νΐ/ώρηταν «ίς το'ν 
‘Πρωιών· Έλ9ονπς τοίχον οί (Ιίροαι, «ςά»



β»
btfltx *ι τρία μίρηj ,  tit ta t Tάμυνάς f Xot· 
ριος χα. Λ^Λίβχ/Επίίτα ί(ιλ9:ντις άιολιορ· 
xsttv i(  ημίρας την ’fipirpsov, npooSakkovut 
οοχιχώς i/( το τιΓχο; * «<;# lyovirifyoax ηολ· 
λοί i*atipo>9it. T«i» Ι ί  «βΐομτρ ijuijpent net· 
p/lwxax eiitij» 2οο αολΓτβι, V.CpopSot κοί Φί· * 
Aeyjjoe xaXot/mot. Οί 2i Πιρβίι «tifogW· 
t i ;  xa{ xawftstrlg te  'lip i tit «xlfojrar 
t'jjk Evp&tuv r ίζφδραηόίιοον τούς noJU· 
te s , «βιβ rri> «τροςα/ην T9U Δαρίάυ» 'B· 
nltra ιττρίτχιάαζβν »*j* anoSao v tit tv;» 'At-  
tuv’v , no! iSouUCottot tit nolot μίμος n  
y»*jj t; άηόΓ·β<(. Ειχο» 2i kjI to t Unit/at 
vox nrcjicp»t('2>i» ·?« to* ςολον* ?»* κβτ«· 
ςν'υωβί» «tit οχ tupovvox των ’ABvpafot. 05» 
το; rofxux awiSotituct, να γ /ty  ti t  to t Me· 
ρβίωνβ r  ά.τόΓαβι; , otto» «2χαι ntiiat αρμό· 
ila -ita  to Inrnuov» u l  e totto* npoepuqc 
δια ?ρατόηιδο» u l  μάχη* *Ό0ιχ a’prxax vow 
βΓχμαλώ»ο»ς 'BptrpaTt t i t . tt*x βληβίο* τον 
Μβρο0ω*ο; *n»ox Αΐ^Λτβχ» xa< fpovpav te  
to<!g yuXattvj, irmra ifflQot lit to t Mope* 
Bum*

$. δ*. O* lx  ’Afcpxioi «xoooxtig fA te»
F  ·



ηβ(ίίοχίϋβζοντο μι βίαν* σ ννβ/οντίς nil to'jg 
2·  tiouif Ml μολις^το/μασαν ιννία χιΧαϊα; 
ηράιιυμα, Ήλθον όμως χαΐ χίλιοι O^araill;« 
l/ς τον Μαραθώνα» καί ούτως ι^/νοντο οικα 
χΑιά&ΐς· Διά raurtjv rr/s βν/ftttau xai προ· 
0«μ/αν ιών Πλαταγών, ότι ό Κν-ρι^
των 'A0»jva<tov iff τβς ίορτας όπίρ ΐύδαιμο· 
*ια% των Αθηναίων» Γλι^ι xai vrrfp των Πλα· 
τατίων. Ru'/jpyiT^oev όμως ηροτιρον xai οI  
Αθηναίοι αυτούς* "Κιτιμψαν μ Ι ιίς τν·ν Λακ» 
δαίμονα τον νμίροδρόμον ΨιιδίΠίΤί'όην, δια 
βύήΟνα» * xai vjroi'pacav xai ι’χίΓνοτ δόο χι· 
λ<ο*δας, ολλα διν ιδννοντο νά ςρβτινσωσι 
ηρΐ» ττς πβνοιληνοο * χαια τοις νομονς αιϊ· 
των· όθιν ηιριίμτνο» tvjv «ανοιλν,νον. ’ΚλΟόν* 
τις οιΐν χα{ ο/ Αθηναίοι ιΓς «ον Μαραθώνα» 
ΐηρατοπιδίνααν ιίς «ό τιμίνος του'ΙΙραχλιους. 
Στρατη/οΙ δί τοντων ι|βαν δίχα, ΐις ο’ρ’ ίχα'· 
W  ^λής, ^  ωτν ηββ* / mevjpotaroii ό Μιλ· 
τιβ’δης» ;̂ ρι?ΐιΐης Mai Θίμιςοχλνς, xai δ 
Λολΐμαρχος Καλλ/μαχος· OtStot tetVvv > 
δοντίς to ηλτΟος των Πΐροων ίδιχ^νω'μη* 
ααν» xai ηδιλόν τινις, να ιιτιςριψωαι» ιίς 
τύς ’Αθήνας̂  xai νά ανθίςανται Λο' τού ιϋ·
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χοος· ‘ Αλλο» Si ι?9ιλον* ve πδλι/χητωτίν ιχΐΓ, 
«ν ηρωτος rttw  ο Μ»λτ<άδης* o9iv xatrVx*jfi 
το πρϊγμα t't ifafOfopt'ow, ual tyivovro foe· 
ρι^οι β: ψηρο». Έ π ρ η η  όμως ι ΐ  ηροςίθρ 
iff TO IV fii’pos ual η ψίροβ too Πολιμαρχοο 
οςίρβο» xara t»jV γνώμην aotoo* tntiSn 
o$tov m I Atifros ίαο'ψηρος to*s ςρβτ^οίς· 
R?S Tetlrr^ apa την ntpi^aetv ϊμ ΐΙ Χ ΐ,  v i up t· 
v*j tr]y dtapipclv η ψτρος «οό Πολίμβρχοο. 
*09iv Sp'/ttat ftp os αότον ο Μιλτιάδης» *al 
l/noav to  «νμριροηα, ως ιίμηται iV νω βί»  
αύτοΰ,  t ’uatv αο'το’ν» Βα) οότως /ιΐ<χορω9η 
η /νωμη too Μ»λτ»ο'2οο· Ή»ον μι» οννηίΐια f  
να Siotty ΐχαςος των ςρατηγνν μίαν ημίρα» 
ολβν «ο ςράιί’ψβρ  άλλα Stuplvaav ual too· 
το ofeovoftMUit ual άδοΦη η ςρατηγία τάς 
μάχης ιίς τον ΜΑτια9ην· tv r fa p flt i t  t t i
TOoro μάλιςα o Άριςι*δης.

%

* r % *Μ ά χ η  ίν  Μ αραβώ νι» t a t  ς ρ β τη ρ ο ς  
ο Μ ιλ τ ιά δ η ς ^  ο Μ η δ ο ττο ν ο ς .

$. R*. Οί μίν D ipen iip a to n iS n a w  tt i  
τββον ιπωριλίςατον» ·ν  ntpto%y itauoaAnf

W *
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ςαίι'ων, iyovti; ηρό; avcnoka; γη»$ο'λα9· 
cav'  19 Si άλλα μίρη iflav nipmvxk'opiva μί  
όρη ω\ τ«?χο$. Τβ ί ί  μ ία ν  ήχον ηιοιας. Το 
ί ί  ςράτιυμα aJtuv ^τον χανά μίν xtva; Stα· 
χοαΛιρ, κατ' αλλοος Si i t  at ον yjX<aS%v μ ·  
ζόν, χα) Sixa Ίππ/χιν, *0 Si Μιληάίηί #· 
χων Sixa ytXtaSa; ηιζόν μόνον * α'νιηλνίρωαι 
to άλλκΤπον ά(ά γηι fpopvyjitoj χαI ψηιφΐας» 
Παρίταξί ιό ςρόηψα on!τον ο\τω «ja'iio ί·  
*βν»Λρ «ων Πιροών* «\* τάι όιτωρίίας ν.νοο 
οροος, Γνα ιχ*} γά οπ(θ9ΐν it; αοράΧααν. Δ ί· 
(ιόθΐν Si καί opιςΐρό8βν ν,οαν SivSpa ntxoso· 
♦ανα * ϊχοψι χαί πολλά ίιϊίρα  it; yoroui άρ· 
μο&ονς,Τνα ijjj) «ft άβραλίιον και τά πλάγια, 
να ipnoSfytat η άρμη you 'Ιππικού* η κό» 
κλνα<9 Y«Su χΐράνων, χαΙ yo ί w sm u o  γηι 
f  άλαλοι, ’Κπκάη δί νο* ςράγινμα αν'νοδ άιν 
Λο« ίκαρον , να ix itfty  ιό pitwtov it; πα· 
ραλληλιομον γης f  άλο^οβ you i/fp o v , in i· 
wuoi μόνον ία xipara όμρόηρα · yo Si xiV 
tpov άρηχιν oiti νάνον, οχοπών, να* καταφα
νή)**)} you βόρβορον· Το μια ίι{ιο* κΐραβ 
•ιχ»  ό ΠοΧίααρχος κανά γην οορη9<ιαν νων 
’AftjMfov* Ιΐτ«ια τξαβν κανά ta{tv a l foXal,
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IS
t/wsai twt ςρον/̂ ονς aivZv ueri προς to 
*/»rpw ijiov vj 'Avneχΐς xe) Atml% ftAi»
i/ouoai fpatrtfO'js rut θΐμ<ςoxXye not ’Apt· 

'Eaiitr ό μι» θίμιςοκληι ijto» *ηβ 
Atovtfioif ο i* *Αρ<ςι&]| tie Άκκοχώοι 
f  ϋλν)<. To i i  opt^tpw Λίρας ιίχο» «I Π λα* . 
««ills· Ό  it Μιλτι&ιβ 7τμ^ι ηανταχοο Λοι· 
*»» r*j» ηαββτβ̂ ν. Tovtu» Ιΐ oSvtt yno· 
μίν'Λν ( «Quoca«a», uoliymvto ΛβΙΧιςα to 
Ίςρί Toti ά:ΐ9£<9)) e Ηαλλΐμαχοι,η όΜΛ· 
*<«6*58, vi 9vot0oy titi{  «Ιμι l/ | »η»*Α/>» 
ttjitv t eeoug fliptsg p iw w w  (·)♦ Τβ Ιί 
μίταξΰ tutspattutteitwpttoffluoofto* Anti 
oalfo», <J$ «ipyjru. Ilouo/inrii 0*2» el'Afcj· 
vetoi ,  wptu>s«o» ηρίς toil Ifϋοοι ιρίχοηΐΐ 
net όλολαζοκτις» Kei irptttot ttt»*eU*}MO» ol 
'Λβτ,καΓοι «ρμιμο» «ότι «pot » r o i| μι ·ρο* 
Uvt «Vgiuo», λοΙ oatof potty» engitigw, 
μ% Ϊχκιιιι βί?ΓΐΜΗΙ»ι cut! TÔ Ottt. Έ· 
wii*i apittpm ol *EMij»if ιτρόμβζον, οι» 
i*M>»» μόκο» «ο* οκομανν» Mijiwi u t Stt 
isXtnoo to κοΧοτΑη foioparu αόιώ».

. . .
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$β
$, ς. Taira 5ι ©pis/Tig βl Πιρσαί, «9αν· 

<QVt V9p#Wfff< Ott IMptfpMVfflOV ο/ Ά9'// 
yafoi, seal τρι/οκj<y .o'Jrtu xpog aoroof*.*0aoi 
dMyot oprtf· *Apuray9i}iap ομνί καί αο’τοl, 
κβΐ «ptctybvro ηολλην copay βροϊρ5τβ»β. Κβ( 
το μΐν xfyrpox row ’Alpatov (xotaufe) α$ύ· 
vatou op, 01190 ifyo» o? Μίδοι τοοβ Π#ρ· 
oaf xat Soxag, toot αν&ρκοτοΥοο* «at ffiirit· 
pot·tool i *ol «'χαοοΜοιν ο θιμιςοχλ^ «at 
*Apc;«(lt)|* ’Κςάΐιραν ομ«ς yiwiaAoe, xai *Vo· 
λοβαν το λοοιτατμα too xivrpoo, xal r?j 
fcrXoyyOf· Ta I* xipara iviVcoy αμροπρα» 
ώςι ίτρ»ψαν τα χ/ρβτα τοίν Mvjicov· net to 
μίρ lt(ioo «at<9«opiriaay «ft tag ηώώαι* 
«ό ί ί  α'ριςίρον $toxop#»oy« ΐκιιη iff »oW 
ikwtrf, xal /ml /jflrlio ρΐ̂ βλη η «pay»} two 
HipocoV 'Af* oo διίσχοριτιββτ to xipata, xal 
α’ηίχοψβχ βο'τβ a'Ko too xiYrpoo· rtwaax too 
ffilpoyoe infttfei xot ·»»?ριψβχ ifc to xiY· 
τρομ, οπού iiyw$mo ^9(og © θ ίμ φ ·  
*\$t xal 'Apigl^ii *Fyimo tofao xal tV 
Tao9a piyaJUj η epaytj, ώς» irpamjea* at 
Mfdoi «Ii  fuyqo rrpo'c τα πλοία oorto»* Olio ‘ 
*A9ij*eTo» iicJxoyti» «OTOtlg χατά xoJot* ipt·



vivo·» tto XJUt/?, Ml τ/λος «ζητοο» nop% vot 
xaiataet to ίτΧοΓβτ. Έλομ&νον xol Upi· 
veuv erlra άηδ της ηρύμνης, ω<·» /«panj* 
ear» in re »g αοτΰ»* isnovj o t Μηάοι ipfal· 
vovtig if; α-jre , ως ιάννοντο, ipioyov in ·  
τάχος. Tort δ Κοναφορος άάιλρδς too ηοιη· 
too ΑΓοχόλοο, ιλαΛν an ο της πβομνης την 
ςρατηρώα τριη'ρη, ϊν y iJto» ο Αατ<ς» ιαΙ 
of Μηάοι ixo’Ja» την χΐίρα αδτο» μι tot ft/· 
λι«ο». 'Filing άμ«ος ϊλβΛ» αδιη» μι την 
άλλη» χΐΤοα * «of op* οο ιχβψα» ααΐαόηί», 
% ιν ι  μι τμι δάδοτας τη» τμιτμη* Tor* 
f i^ o  xat τη*» χιραλη» Οοτον.

( . C· Οϊτ» τοΛο» »ιχη9ι»τ«ς wl ftyw· 
τις of Μηάοι· άρηχο» βολλοο'ς α^μαλ&όος, 
a im  τη» ατοακτόη»not το ηρατδηίάο»»/» «I 
iJt·» enirpo μ ! άιδρορα ηλβότη. 'BfOMoftp» 
αβ» ά« τΛ  μτ» Hipouv ι (  χιλαίάΐς χαί’τΙ· 
τμβιοοιοι» βδ» rfroff m2 δ ΠιιαίϊρατΛης'Ιβ· 
«Ας* άλλοι ά· λίροοοι»· άτι ©?rot « ίίΛ »  
οήίμο» /» ty Λη'μτρ, Τοβν άΐ *Α·η»βΛ» ά> 
ροι«δ9ηβκ» iir t ii  /nw inm  άοο, «αΙ Ι μ  
ηρατηροΙ» ο £τη»2λαος μ2 δ Πολιμαρχος 
Καλλίμαχος. Ourog οδ» δ Βαλλ/μβχ#ς μτ*·
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Μ
tpuxrfltlt ύηο όη$(ρΐΰν Pt\^9t.atU0um ορ9ιος 
/ςβμιιΟί, Δια τούτο ro τπίγραμμβ int'm πλότ· 
τ ΐι τουςΠι^σ^ϊ, λιόντα; ιφοΥτο*» &ρρύη* 
Ο* ίιβποτα» $ιβ τ! μαι ίςκλιβ ν · ηοΧι/ιτ{τμ·
|i(V fll TOIOVTOt;» ΙΓβ/5βίφϋί OkfyttffOVSt β?
©ίτοΓ&ι, όταν τον; $ι»Υ*μ»ν, iiv  fivyovtt, 
καί St ο» tsvs fTvitidi.uiy ί ιν  πιπτβναιν; ·)♦  

2 ΐ not ο Μιλτιάδη! o’Xfyov »ι· Ο 
Si *Eatty}λοβ τον Uovf ayipy ituf λωδη, Ή®· 
χομίνοι» ανιν τινο*» nX/yw* κβί τοντο iywvj 
δ«ν/ιβ ift τρνι ’ASvjiei'avj. *0 δ ί θ/ρβιίττοί, 
9) Kv«X(0|, ffyat/IV ifc «β| 'Aftjvag» ,Γτβ 
ovatfiAy tvjw »/»?,*» *«{ <X9(uV i«tf, Tits» 
ftoVov. iTiti· λοι^ΐτΐ ^  χβ/ρομι»· ίπ ΐιτα ί· 
f i l l  »βί βπί9βνιν vso‘ τον ^onov. r .

■ 5· η , 01 δί MtSm x*ft’i f «  την fpw pi» 
««I tool 'Rptrpitlt t* »$| A/yiJUej, ntjiti· 
nXmev to Χοννιο»» fva irfomtXaStati t«i 
'A9r>a||. «^» ίλ*η το ςρατίομο ά  τον Μ»· 
μύώ οι» Κ^ά9η ί ΐ  Xeyof« οτι of ’ΑΧβμβιο»· 
•Λβι ιμΧιμρ r W ( | οΓτινιβ Λ »  yma 
fuytXn two *A9tpatov oro too

·> *Ατ·»Μγ. rim » ·  400·



anoyovou τον Nisons *βτ·ρμηοι *J, 'O 'll·  
poiorsi opes dev π<ς«Μ( τοΰιο to.emuyu? 
V sv fit rrfi nptfdptew atfrwt * tTttvtt μιοαχύ· 
p&toi SntijSw fyw titp ittpn  we ιών nit· 
cttpaxtS'iv, Ka| «»λββ ctiroi isoλίρρα» tous 
ΠΐιβιςρΛτ/Sat Ι&γα τι m ( ίρ/ω · καί *;ωΧο- 
fyiooe* avtovf. " l i i p  δ» ηώ| Λιλον «3 
iip9$V7V§i ιβ | Ά9ή>βς» κβί κβ ί«χ9ώσ» πά
λιν τύραννον voVlnni*»; Toot* Si pa9u* ο 
ΜιΧπάίν}! ι ·ρν«ι νά» *Λνηοχί3α yuXijv, μI 
feYtpetryev atitqs 'Αρςιίϊψ fit to* Mcpa- 
βώνα, M fbXvTty .fMf «l^ueWtBbi Mi t ·  
U fljw . AutOf Si X«5W‘*  «ά| iW e yuXe'it 
ir^tv ifi tir'Aiiinti Mi filers tl$ ft/a 
vpipmif iymwtiSsuen «{»?** tqf ncbieg 
t/ι i » 'i ip  t»S'ilp«jlfwiKteen^fii mXo$> 
|twon *£pen} xtf tnVdnjwtMi cpanjpr 
|» ,«0« {fatty*»· Stitt to πρνϊβΜχίρνρη 
ί *  «3 ‘IifoS m  ttfutfow· u i eYparort/· 
?imi to itaipn m b  titiipb  rot 'Bpulioi^ 
no/* fSatmat oi N ^ m «ft «ον Φβλφίβ· 
M n  i i  i f i p ,  mi fu b iiS ) m  ·'
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M'-jlsxtsvsj Μιλτ<β’5>}ί (?9aetv tf; τα; *A9ij· 
y«; 1 i-jaflvjaay o'Afyoy i | 'd9iv toJ  Φαλλοί»;* 
i'nma avt/'U pw av  if; tijV Μοχονον, xafirtN 
0<y if; τι)» 'Aa/ae* h t t t s  ηροοικόμπαν tov; 
'Κριτρ.ΊΓ; t'j* A a t j j f *0 i t  ΔαριΓος προ'προ» 
μίν ir ia b t to  ta r  *A9vjwaft)V M l 'R p i r p iv v ,  
tot· l i  fJu’y αότβοί* ο»3ί» άλλο ifniy'» Α 
λα ye! xarKxtfa’oaiy if; njy Kioufav χωρά* τη; 
R tp ito f ,  Έλβδ’βν 3* α^μαλωτοο; ίήτααοτΛος 
ορ ίζοντα  ίκ τ ^ ,’Κριτρι'α;· άλλ* if; τά fioJ· 
σα t f t p iv  μόνον titpaxoo too t t  is  o ft f a r  
M l H m  γονοΐκι; μόνον·' 0 1  i t  άλλοι a it i ia ·  
to» M  t * t  ta x o x a M a i if; τον δρόμον» "few; 
fpoyo» xaf toll;· ’Κανίζοντ» H  i»  tjj Κιβκ’β 
fii^pt; inf 'HpiJjtou i ρύλάττοντι; »«U mj» 
pAweaay »«y ’Ελληνικήν»

J. 9*. Mite if r«jy nayaiXtjyov ·<?λ0ον xaf 
of Snapriatai &» χιΑια'3»; if; to; 'A9q»af» 
•f; »ρι?ι ψιραο ani i^ t ln tp t^ t, JVa ιφ»ρ· 
fa’auarTn» fwgv4». Ma9ovti; if « ti'Hoi, f  
Οιλο» va lioov toot MrSoot , hitij $i* ·λ 
3ο» ποτι τοιουτοο;. Η̂λβοντοΛο» if; το*» Μα· 
ρα9οβ»α* «»I tH»Ut αοτοο;« ίίβομβοβ»* ·· 
ηκτα {η<κνί«α»τΐ| toy; ’Δ9η»βΛο;, ώΐχοί·
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piper»» Τοιοϊτο» τιλος i7afl xcr| η tpftvj «V
ςοαΠ:ο »ω»Πιρβώ», χβίi) ΛΜαρα9ο?»ί
το npiJf«?ov χαί xaMt-o» ipyo»»wx*A9r4»e'«D» 
xore βηρ&ραν, M e  μ»»»χΐ!ρ/τ9/(τβ» ii/v?tvt 
fpfawtv « cytiptiav, nal βροδίβ» oiupfypa· 
«10». ’R in («  Tii* Έλλτ,νιχν'ν epitij» «ρβς 
tot’i /?0p5crpo»(. Έφο&.οα» a ’Jro’j ;  · nal fat· 
ψόχωβαν τοιίς *RAfo>»es. Έ»μ59«» νρξαηο 
Sapptht ο? "Κλλν,νΐί χβτβ flapfipuv, xal utr
tapptoitv to nVt9it ie i nkotiltiw  β ί· 
»ων· Hot »rto$ «yi»o»ro ihu9tpxrel tiJi'KJU
Αάδοί» Έ » T»»»>j j j  »» fa<!pau/a ύτήσξι» &
Δάπβ fee Κοχλαίος irvoovg, /{νΜροοόίια· 
τ»1» *Rpirpteot %Mt u t  μi%pt tou Μαρα9«ο· 
tot *)· *F)fatro i t  r μσ# j evtij ty  ·Γλθ;ΐ} 
iw ttty  Suttity ftv · opt yjp* 470.
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ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ S T .

Τ ί τ α ρ * η »  (t tyl*) j ,  xe i  τ ι λ ί ϋ τ α ι α  
in^pa t tCa  twv Π ipowv ne t  a t i e  
' E k i e i of» nod ς ρ α τ η ρ ό ι  ό S ip ·  

. £ j)f 1)αο<λ«ι)< t i e  Π ιρ«ι*β|»

o'. Moriwv <5 ΔβρίΓο; tr‘u Ιυςοχιον tie  
nponpv)piy>j? ix?pot»ioe f 2«Y toppfo9vj te W  
i«a tvju oQltpde* twv epqrvjyw* atitotS, eoov 
0(« tvjv iuniipiav ual apotfav ttw  *Mipafavt 
i t  i*  inipnyw tqV t  ipwot'a* * o9iv airspeed* 
«β( tci epariviv) ovts’e, ·ιτιρψι πονιαχοό irps- 
S«yo* * vo iroiptsowot «ρατιομα, fmtoee, 
ηλοί·| tpopoi) not ntvro to  n iy u ie  tie  
U^petit§i· Toes* | j  IpaetKUg «el ivipyqit· 
*wj iptVifft i  tiopooAiui) |  ώςΐ « i l l f i i  not 
i t  «pettits tp*!« χρς’νβνιi  ’Aoda. 'fttw ilits· 
t« ol Πιρββι /(βΜίβζον ι χ ι ^ ν  ntoov tw  
•jKWopiyy.v Άο/βν i «si tn* A^tmto», teat 
fiipos tv}« AI9(onfot« 'KtoipooOivrw* id ire* 
tuv,o'nifb!n)oi* i) Afytmtoetov tireptoe χρό
νο* (a ) , xel ito* «U pnii «· itmpiep lfe

<·) **► M· 419.



Coo ρτρη ty'w Ιΰνσμιν, Kata τοόί Πιρϊΐ· 
xobg »3jioo*, Jrrpi ■ *<e $ wpiay οί#ίοχο»πρω· 
tev, ίπ κ» ye <r(ceutlc>j. 'Tf i i  ί.αδοχη ι’)ί· 
mo eptpAoyog* <rr«c3v} iyivvr.et ίτβι» |5αβ̂  
Aitfa} τρίΓβ bio vs * i« τ*β »ρ««5β yyyeuoi 
$ oyer pit τού Γω&νοο, καί irpwmoxot too· 
»#» ■/τον ό'Λρτοδβζόον,ί· #Επ«ιτ· i f  iyhnHp 
«· froiJtibu» oUobg τιβββρβ* μ t$i AftoV 
•>51 dbyet̂ og fOb Kvpob» «ί» frptot o'toiOI i?· 
το» o Zip(t)(. 'Κςοβι’βοβ» to too or δόο np»· 
τότοχοι iuaioAoyc'νμηοι, ό μίν, ότι ντο» npl* 
βΛ'τβτοβ now»»· o' 2 ι Sipfrft ότι i» e » if  
yo»o*« too Κόρο»' ωςι ό Ααριίοι #1ί» lit 
•itopfo»> To'ri ·ν»ιΑ'ιΑι»οι» ο* Δ α̂οροτο* «ό» 
Sipjn*» »■ tftwj t ότι ι'κ ΐΙ»  μι» /yiMnjtt» 
ό Aapifog f̂ ioJrni «ν» *μ»’ ό·' · βαβΛίάο»» 
Τοοτο τοΛον ιΓιτοβ», ikip&pt ττ*» «ρ/ίκ»< *0 ' 
iMUotltip^oi Jtiyti cUiii τοοτο· Τοοτο» ό» 
yitouivio, πορίβιΐΐΜίζιτο ό Δβριίος »· *ρ«· 
titiij. *AU' orti9»»i λκκοομη/θ{ ( · ) , ότι όι» 
ιρδβσίν, οον Tr*» ΑΓ̂ οπτο» »β οβοτ^· ο ότι 
το»* *Α9η»β/οο« »ά τ ιμ ^ ή .
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$, β\ ΠαραλαΛίν i t  ο &ιρ(η$ την op* 
y/<v» leftist va όηοτάζ’ρ την Αφνητον μονον, 
nipl i i  twv ’ΛίηνβΛβν iiv  /ρρο'νκζιν, ΌΜσρ* 
itwog ©μ«ς naputm αυτόν βί<β*οπως χβτά 
τηϊ Έλλβίβϊ, λ/yivv, ort Ιιναι χώρα tlifο· 
poj, i/ouoa m I iiapopa iivipa παρηγόρα» 
ual βλλβ πολλά» Ml τίλο* «’ναι ω’$ί λιμοί np̂ i 
tvjv Πιρσ/αν. 'Εν τούτοι* 4/ παριχίνοον out tv 
xel oj Πκσίςρβτιδαι, "Ετι ίϊ xai of Άλιυοδαι 
βασιλιΓί, της Θΐηαλικη* Λαρώσης» σύμ̂ νβι 
evil; μι τού* Πΐισιςρατώσβ» ισιμψον ηρι· 
βίκ'βν ηρος αύτο’ν» λφοντίβ τα αΰτβί· "Ετυχι 
ίϊ <fe τα Εονσα τοτί vat ο ‘Λ9ηνα!ο* Όνομά· 
κριτο<, ο χρηνμολιφο* *aJ ι^τηβ τ»ν χρη
σμών του Μουσαίου ι καί ίπιισαν αύτον οI 
Πΐισιςρατίδαι, va χρησμνλο/η upas τον Χάρ
την, οτ» «Γναι ηιιτρνμινον» να yiyopwVjj τις 
Πιρσηι τον ‘Κλλη’οποντον, *«ί νά 4ια6’ι$ά«ΐ) 
πολύ ςρύτιυμα Πιρσιχο'ν «ft την Έλλάία. 
Τβυτα τοίνυν xai αλλα τοιαύτα tayovrig, <· 
πιιαβν τον Χ«ρ{ην* Όδιν α'ρ* ου ώι«τα{* την 
Αίγυπτον (a)t ιχάλίσιν tit σύνοδον του; nptf·'
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*pttout r£v Πιραω»» καί «?ιτ« irtv if/pi τ̂ ς 
'EUaiei γνώμη» aito»· λί/ίον άρα καί ter 
atria * καί όποαχορίνοβ epoiffaf* iev Μβ· 
χονοωαι npo9*pus tfi touto, "Enuta ιζ̂ ηρί 
x«i tv*1 yyupqv ιχα'ςον. Tor· νρόατο Λαλικ 
o MapSowos» καί ιίίτικ βλλα η κολλά, καί or· 
ij dXuatt t£s Έλλάόοβ ijtai ιοχολο*, in«i2»j 
0/ *£Ur(vi| όί* <%αι ixavei, »d aVrmapara· 
χΟ'άβικ its tv)» δώαμιν too ί̂ ααιλίω;» καί άλ
λα τοιαότα. ’Eniiivj ό») loiwVo* ei άλλο·· 
ii’rtl pita toCrov o ’Apraffavos όόβλρο'β rod 
Δαρΐ/oo i ad nautvj tod βκοποδ ro'orow · καί 
»d pvj πιΛηται <?« tods Xfyi'Jg too Mapio* 
vfout άλλα »d ?οχαο9?)» on porov oi *Α9»ι· 
veto /νίχν,αα» toaoorov ςράπορα. Άρ’ oS ά· 
ηροιίπι* όλα * όσα ·κα9ι» d Sip$;t άς·ρο», 
<Γιτ· καί tooto* Λίοροο, ότι οό'ηο auttfoo· 
λιοαα καί re* nartpa coo, ,*ά ρη ?patid»| 
κατά ΕχυΟΰ», καί 2ι* Jftjxoboi»» opus ύς«· 
ρο* piri»oV*v· Στοχάοου 2ι καί «οΰιο» 
όπ ικΐίνοι ησο* £χό9αι, καί oeroi "fijdltjvis· 
Δι» ιηιΐο9η όμ»$ ό Zipfrt, αλλ’«αιροαιαβ 
nj* ι«;|ΜΝώΐ| καί ηαριάχιόαζι» adrtj* «η 
tfttapag )p»ts pita nil βλνω »άβ *)►
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ntο»* *0 ί«  Αψάρανας'μαί*» t»jy QiSitat 
anofmv βιίτοδ, lypa t̂v aJnjy μοςιχως trj»Y  
rout Amiiietfiopioutt net ixtlPOtetotvoXoytta* 
«Μη» npjt tout ikHotft Ttttojm i·

5» / *  Π·ρα9χιοαζομ<νο« «ofo it o Sip(%t, 
βίΗμψβ n p io fiit n p if tout K epfafapfooti xaj 
•Mvy<Jn)9« βομμβχ/*», !V« noUpyWotti·. 
ΜΓ»Μ βο)ΐχρο*Μί to ttf I» 'hoXIm *BU nM gt 
»<· * ·  μη ίν Μ ω τι να η/μφώοι fiorUioo i f f  
«5»'t tH ii» .  *0 !Iiii οI Κβρχη^όΜΟί ήτοίμαια* 
«ft rpttt xpono'Jt rptanootat χιλιάία« γρ«τΐβ· 
f t · i  xel noU«« τριάρια, pi to xputfw tew 
Xipfoo, "fin itra  ϊηίμψ ι» im <;erai ,  » · y i*  
fv ^ c rtM t toy 'JtMijiffOVfO»* x«I S rpofnV ·, 
Va «xxijtaoi καί «η» noJtofy uYJtnw iiip v y  
iff τον 'Mpw vo$*A9m»fc Τοάτιί» oh  tCp 
Mo ipywp ιη ίμψ ι ito  im ?er«e· to * ‘A p t·· 
X«iw  uJov vou 'Aptofou · mI top Βοοίορψ 
too o f t *  | j  Γτρω to v μ tv fy « f&
(Wff«v tcv  titpvpiw, innta t)Mo» «ft τη» 
*Ax«v9m · Toy 'EUnoitooroo «U oi 
% w t t .  '6  *ίβ9μος too *Α9ω vo e ' Λ β ι.

‘ τβιοβ ηλητΛβ t f l  t t t l ηολίωί So»n«· w| 
« n iV*Aiw»9ov tft8  r iv  'Itp to o ijf tog n in e
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ώραβ μαΐ(4» Τ& Stayl/pce»» esoy feAem» 
!η  »  Μ ψ»β tie  itUfioyos* xalol ortpum  
Μνμώντat in  «ατά 8*pa9o*J» to fpys», η 
t'( <ςορώβ'*£«(09ΐ» $« tea ’fafyot! iV » j Xip· 
oeer'aeo tsu "Aflaeog, qttob ('»» ij&j »e f*e* 
καςνρια too 'Ay in  0Opoug> tjot» niVri πάλι <s * 
ΔΑ», 'OXopvJeg, Άκρύβωο», Oonot u l  
KUwat. Τούτων ovs> m g iysaro/eibs, tal 
tto» ί(«0ιν πληβκςι'ρω» πολι»ν t ew*{a*tie 
οI ί.τιςάται« Joses»» τη» itvpuye tptTt 
x p iv o v t * i r n S i  ψ Τ $  zpopiog trpo tijS'f* 
tpatifas oiujip&joav» E^o> ρμβ»$ x»I «δλ· 
W|1>ti»iU(· 'B/mtO l« tooo» πλατ ι*α, «ς« 
iiiSlatvo» ilia τριηρκβ nepaUtjUws· Ό  o«8° 
not toy Xrpgoo rwpl »is &»pbyos «(tot* n  
f)ft'oj toug "EUnvag ?σ»5* * τω ς»« «ν* 
fllro va ni/jinJUbotj to*r’A9»»a &t& nj» ίκ« 
*»χΙα» τού MapJaWo».
• ·. δ*. ’£» ω cy'vosTO Taira I. ©wiJUjiro
to 1*4» ηιφχά» Tjwrltfsi ifg to ΒρότβΧα tie  
RaftftaWast’o &» ςύλ« Ifs tsjoW we» sat 
Kw*n»tn«A?oJtfiof.*finme ean'SVj ««I o’Sep* 
(m to y9rto«}pw tie !Ϊ|,£> ρ2μ  ( ·) ι  «mb

W  °Ι· V* 080»
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<$λ9# xal to πίζιχίν ?ράτΐϋμα· Έχιίδιο ί ί  ίπιμ» 
ψι,χηρυχββ tit ηάιαν την 'Ελλοία» να ζηιν· 
οωβι ?ην καί δί»ρ» καί να πσραγγίίΐναιν*' 
ΐνα ίτοιμαοντι rpopa'g διά to 'spartbpa, χοί 
htnvd Si αυτόν κ*< ίιά tovg ςρατηχους «ί· 
tow» Mevoii lf{ rag *A9vjvag καί fig την Strop· 
ζην ίίν  Γηιμψι χηροχας, iirliiri ipouootf» 
TOtlf άλλους το* Aoptfoti rrpe'tfpov» *£pfili 
τοίχον lit tag Sapifig ολον τον χκμωνα, fa g 
Ob iyipupwfy.i Έλλ^οπονίος» ίοχάρη κοί η 
ίιώρυξ, 'ErtKta eva?ib(og την ά>οι{<ν iron* 
ηρατια f ^λ9«ν fig την Τρωάδα, καί avi&j fig 
την αχρο'κολιν του Πριάμου Πίρ^αμον καλόν 
μίνην, Λ» θΐΜρηβη βάτην. ‘Ερωτητας ί ί  nipt 
«ονηον, καί Αΐΰρητας πάντα, iQuitaol Χι· 
Aio'pftjV lit την 'ίλιάδα Άβηνίν. *Αγ' ο5 ί ί  
οννηλ9ΐν ολον το ςράΜομβ nipt τον Εκαμα»· 
ίρον ποτομον, καί ψρ(αντο πΛιΐιν οί ά»9ρ*· 
«οι καί το (ωα, ίδηρά»9η ο* Εκσμανδρος» *Κ· 
tpotloi ί ί  μ» τοιβοτην παράτα|<». Πρώτον 
iffopfbovro οί τχιοοροροι χοί το άιοζνρια* 
ίττίιτα παν το ςρατίομα δλ»ν vwv <9»uv μ(· 
μιχμίνον* fire ηρχοννο χίλιοι 'Itmiig ίχλίχιθΙ 

■ tuv Dipouv. Mira ί ί  τούτονι χίλοι λορχο·
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fOpOt/drxtal, rag Χόγχας matt·
ιραμμίναί πρ?ί t i  XatO>* Jrrlire ηββ* Ιίκα 
"Irrrtof Nawalot» πολ«τΐλΐ?βΜ atxoepju/· 
tot, χβ! 5ς»ρ»ϊ ίρχιτο »β *Ι·μ» βρρβ η ΰ  
Atis, iXuoamv urto 2u'o λιν*Λ *Ί:τπ»» * ο 
2/ τ}«/9χέ| ))KoX9tl9t) ηιζίς, uparuv οίκ»9Λ» 
i«i!| χβλ(ν»ν(* initty t?i tear9 t i  aptxa 2«v 
•x«9>)»o ttor* ά̂ 9ρ’ι).ι9(· To-outa iy/ivvtp Sit 
ia 'Ae atua <9v>j· *Efflird 2i νρχατο o Sip· 

#>’ eppietaj «λκομινο» 2«2 Naeeefw* *Ίλ- 
(tuii, *Ιΐ9/9χο| 2» αίτοί vjtia 2 0«npqtpri|
ah'1 «O'j Otcrvsv. Mira 2* toaro» rxaXsvfcj

#
βΜη T9(ba«ij ηαράχαΐα ηλΐ(6»χ» eV9puna*»· 
Παριπλιι 2t ttWvsc u ( 2 ςολοι. *£29»» 
«2» iff τον ‘EAXvjaitivToa, irfs naptnluacov 
el Ά Φ ιΑ ήηI ,  n i a  ftp  itpactyr* rJrea $B p i· 
>3« JLftvov ΰψ^ο’ν, i s h i t o t  l i p t i  ,  f ta h p  
o n  i t t 'm t t o  Q tu p itag · S i  #2 fpatiaue η ·  
tea ksi «ο» ςόΧον, *9? rfcV to* *RUijiwl· 
to» ηλτίρη ηλϊΛ». xW 12; otiiaiog ehiptig 
zpotioporatfipo iopton iavtoy, f.in re  122· 
kpavtv, iriuuo'wttiat * 9  βροχύ too β ί» ο *il 
fcmapmes» it* 2·» imu potpi&oi, tiioxi· 
Xopfary to  wXa tm iittt t z i  ttim pM tku

C a



to o ♦

'KyiVfto U inti Ml γύμναβμα «oS ςρλον t 
m I ivUtflw of Stlevtou

J. *'. 'Ev fObroit it  /yipopwl9rj 0 'R U r· 
aitovtot, enow diooXioov Φο/wxif u i  Afywt· 
«<οι |  μιτα 'ν ’A&'tov mI Sij«o5» ift το ςΐ· 
νώτατου μίμοι» h9a that το ηλάτοι ίπ»ά· 
«otto». Euvi&j όμ«β άτιμοι of oipo*i, Ml 
λίλυοί τά «ϋΐ&ιλμίτα κλοΓα, ώςι λΐηορ* 
nlWijoevi Ml λΐλόλ) 1} yifupa· '0 5 ik aye* 
yoNnio«f ό Ziplwp ίμμιψιο eft τότ Πάτο» 
fv (toyOf οίλιρα, JVo ootAwojj net adrov λα  
Wo απι/ίΐιαν. 'E nu ta  ί«Αιοβι * oa in'pwoi 
,τ» o&up adieu fu μβςηνι, dnuXowni «β| 
dtyftovftf. Καί outwi /τιμωρεί} «Jg βκϋάίοό 
’JAWcrootoi μ ι tpiMOo/oot μοςι/μοοι «if· 
««f. Έ ηκίη  λκαίω Xoyto input· od ilfpi) το*ο 
Μίμον» «ον αίτιον τον χακοο» «αΙ ονχ) να τι* 
μβορί τοο'Βλληταοο»ον· καί μ  poftpffy να «ο*· 
ψτ)καΙWoMfvXvv'TOb*Α9»οοι« Κατίοκ·Ja«iv 
ομ«ι «ςίμοο fifopav λκλή», μ Ι ςιρΐ»>τ/ρ*ν» 
.«at ιηίμαοι λα  ται μιάι το ςρατιομα» «αΙ 
i id  τήτ αλΧ*,ο ΐ) α’ποβχίοη. Aufooou t l  ά  
λα«οη*»« la id  ημ»ρ·ι» ««I τιΧιοτοΓοι ί//Λ | 
•  1 ^ < κ ·  *ΕΜΐ9<νϋ /ρχο'μιοοι λα  τ ί ίθ ρ ρ ·



ΙΟΙ
«ηη< Xtpaovffou ♦ i&pno χοI τό«Μιλ«· 
notopot, "Ebutα iie ftti tVv AcW * i^ m ·
f t f l l w l *  t o v  Δ ο ρ ά χ Ο » ,  BROW «(MU β Ι& σ «  

tf j 0pamjf ntpoQaXanlo, *a l ορμοίιωιβτη 
oft tp o tin tio t toooutoo tporou. 'E m  i{ tu  
*«) fpovptov, xof fpoopo DljNtu’y , /«  tw« 
tp ir ip w  ix tpoU M t·

5# ? ’ 'E x it to tm  /0«»f»j«»,icaJ fp itp ip  
o t to  ςροιιομο oStto, Jh tiflpo to it oft i n
a * * ·· · «I · α r  mιαγ^μΛ tonoo Pino yjheoot M p m o o t · ·* 
nt<v« fp i lo t  t*i» n tp to tft to in p h  μ ιΐχκ · 
p M i) «tt*qv fiiipw t ix o  χ<λι·$ν· otfpmnm» 
Outto to fno  f i i rp if  to tp iin p e  Slop mm 
*· i9mj tt'f «/to· p i to  uoiioo, tip»  to  p i»  
t i l  (v * t ,u t0 * οί3ομί*ο*ιο popi i t oo· » 
h*»  to  jiiW mo» xof ixtoxoofkt χ/h iS e u  
'll··· i i  to  t tn I o h ) i t  t y  ix tp o tth i

* £ H
'Atetptoi
'I f i t t
'Αραιοί
ΑΛΛμ ι

•̂•βΜίΟίλΙ <■ a/_T« fBlWVf
’O r iw ju
M p n t*



S tym ie? ·ιί»ώ(**E9wj‘
S-Appmot

Άλβροίιοι
Seeniipif
(Ιβίκτριοι

fOSerxei
Βιίονβί
Tatlaptoij
'h i i t
ΑΛΛηιι

i SKmrioii · * ·
\

RiWei
Λ /Λ ιι
• ·

Maowfoevof
eoStipot

Awoi
MmoI

I  Άρτόχμη γβμϊρη  to j 
ΔβρΙΛν*

I  5 τίΣφομ/τριν·

I 'iVc'e^g τοΰΔοριίο»,

Bee^Mtjc ti'Aptefevov*
* k p to fM n h p u 6 im

J t«p»*C«9pvj|.

Ιο'Αρώμβρ&α του 'Aptu· 
91*08 o$il?o’f.

UliptH ttS 'O t«M . 
M in t^ l  τβί *Oep£ot>»

|  Fufyrfai too Δνρΐι'ρ».

1  V · ?  W  ( ·>  .

<«> Ό «rtittfat ημίχψ* $ft το» M tf&i*  μ* «V 
Atm»



• g jtirn  Stpenjyoi fd td S » ·

A moho* 
MtXuoi 

β5Μ $ϊο«.
MuXOt
Ookm
Μ ό β χ ο ι

Tiffaprjvof
3 o M « p i (

NoewoittOi
Mepet
* ϋ χ »
n i f w

S&OepSoi
Χορββμιοι
lUiftiit
KKflAUUZViOl

tea t ( m i r .  

Tiypivrfr

| 'Apctpinjt too Ampttov.

i 'Apioptpfa toS Δορ* too, 
•ό9οι·

|  ’Aptcoinjl (« )·

1
0»«wj«

]  v » c « t .
*  a  1̂ 4.  a  - .  ^ApfMrvqf·

ttpopitpni too Olo$$r
<«»(#>·

4 ο Κ 1"  }*M*H«M*«**

.  /  ,

. (a) Trim iW fu n  in m  W6rf»n<

. (») T«im ti . OffA*» βΦοοΑο·» ol ej«m» *6 
i* i»»s i i K m



Στροτο̂ οί etJtSft 

Μι?ά<ΐα*ο$.
φ<ρΐ>ίά»η$ του Mfye- 

eizου.

4 4  iceetjs. 2 9  MapioVn·; τοί Βα·
γαίου (β).

To'*ta Spa tα !9?ή συνηρόtow to πιζίχο» 
ςράηυμα(β'). ’Αρχκ;patviyot Si τοιίτω» ijoop 
ί^· ό MepioViOj τον Γωδρνοϋ · β Τρ<ταβ* 
ταιχμές toS ’AproSenou * ο Σμίρίομίνιη τβ3 
Ότουου · ο Μβσβ/ς̂ ? τού Δαρι/ον* ο Tipytf 
too Άρ(ζου · ο Μί̂ α'δοζος tot» Ζωπύρου · ι«β»· 
Μ$ Htpeou χβι <n>yymr$ too Ε«ρ£οο. ΕΓχο» 
? ί οt Uipcat Sixa χΛίάίας ςρατιορα ίχλιχ* 
τοί> οβΛβτο» χαλοόρινο», «»<*&) βΡίπληρον»

(·) οίτος «φβΧΐ/Oq £«;*?«* ί* τ$ «'* Μι/χΛη 
Μ*'χ*>·

(p) Μονο* τους *E?p*fcu; ti* w tfi^ t ο 'ΠροίΟτος, 
βςτν; ανιμοχλιάι χαοαν τη*» 'AoAw* βΙΑ* β*αφί« 
ftt μονο» τούς ΦοΑιχχς «γχκτούκν» της ΠαΚκ. 
<Αη;, χαi τούς Σνρώος.

ιο4
• “Εβνν,.
Σνγίιονύί
*Τρ%ανίί
Σαράγγαι

NajOî torr
Έο9ρβί 5α*



«ο5
to novtOtt ο άριΒμΗ τ ώ  <rfto9v*)9XSvruy. 
Τούτων δί ςρατηγος jJtow ο 'Υ&άρντβ. Τό ί ί  
Ίππιχορ ijtov oyJoiwte χ<λ<σί*ς, χαί Stlo 
"ίππαρχοι ertltoC * ό 'Α μ ο ιρη ς  % xat T/Sewj* 
οΓκνίδ νοαν apysrtpst «/si toy Δατιως toy 
«<xv)9mo( »?« to« Μ αραίωνα. Ήχον μίρ xat 
χρίχας "Ιππαρχοί ό Φβρνοό/ης * βλλ’ iptiVtX 
«?ί τα'ί Σάο$Κ{* t.tiiiv} ίηΐβΐ» ι'χ too "Ιππου» 
χαί χατηντν,οιν */{ y9i«iv. Οοτος tjtov o it·· 
ζ<χο{ cpctos μ*χρΐ( lvta*j9a, «κto's ιών oxioo* 
yopwv , χαμηλών, αρμάχωρ , Stpantlat , 
παλλακίδων» xat ιης άλλης Ά«<αί<χηί πολο* 
τιλιάς toy βασιλιως χαί ιών ςραηιγωκ

§. ς \  Ό  ί ί  ςολος tupiBri Cntp τας χι· 
λίας τροία^ϊ, t«s οποίας Rapiaxtoaoav t«  
»(νς ·9νη.

*£9νη. ΆριΒμ. tpnjp. Ναώφχ. 
A?yyRt<ot 200 Μάκηί T«p<oj
ΦοΛιοιις χαί οί
£οριθ( ιης Παλα?. 300 Τίτράμνηςο* Σί δώνιοί
KuRp<M ι5 ο  Γοργοί xat Ίφοίναξ·
Κίλ<χι· ιο ο  Συήνιαις.
ΏάμγοΧοι 3θ
Αυχιοι go Κν&ρ»άχος·
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‘£9 m. *Apt0p.Tpn)p. Natla^.

ΔωριΙΐς τ^ί ’Aetaj 3θ
Kept; ΙΟ ‘Ι?*β(ββ t Π types καί

Δαμαο<9νμο$.
"ίωνις *00
Νν,βίώτβ* τ'ίί Ίων. *7 
Atektii 6 ο
*Ελλ»ιβπον«ο<(α) *οο 
'AAexapvaoiis ' 5 Άρτ«ρν(β/α·
Τούτων i» μο’νον οϊ ςρατηγοί avayipovrae * 
βλλ' oitot νίχολούδοον ώς jouAot μάλλον* ex· 
τος τ-̂ ξ 'AptlfUffee? * ojtes ·ί(· πολλών trappy· 
ee'av ποο'ς τον Είρ&ν, ι?π* χαΙ πολλά; ορ9σ; 

• τνώμβς if; τα »ομ£ούλ*α αάτοο. Είχ* xae τσς 
ταχύτατα; τρη*ρΐΐ{ χα! λαμπρότατα; μ»τά τον; 
ΦοΛ<χβς. Έ&οΑιον ϋ  τους ‘ΑλζχβφντείΓς, 
Κώους, Neoup/ους* χαϊ ΚαλοΙνούς. Τούτες τας 
rpnjpttf iiu  a'vayiptt ο Ήρβ'ϊοτος tv τώ χβ* 
τβλο^ω. Άρχααύαρχοί ί ί  το» ςόλοο ofoov 
nipccu · ό ’Αχαμινης των Afyvnriw t xat 6 
'Aputfiffli των Ίώνων xat Καρών* αμρο'τ*·

( β )  ’Exts;  t o *  ’λ Λ ίη ν β ? * , o f t» * ;  f jo t* * * , « λ  fV* 

XatTOfft τη* **$«1α* τον *B>Xmxo*tov·



ίο ;
ρο: οίοι toC Δαρμού. Των Si λοιπών ηοαν 
άλλοι 5i’o , ο Πρί^αοπις xai ο Μι^άέαζος το$ 
Miya δότου· *Εν «χο'ςη ί ί  τριηρη ηββν ίια· 
χόοιοι όν9ρωποι, ών οί τριάκοντα ifoo* Πίρ· 
οαι, Σάκοι, Μνίοι· Αί 3< τριηχάντοροι καί 
τά 'Iiteeyuya πλοία χβ< λοιπά «<χον ονά oy· 
όονχυντα βνίρώπου;· ίίς* ιπαριθμίΐ ο 'Η
ρόδοτο; τριί; χιλιάδας πλοία μ« το eitoywya 
χβΐ λοιπά, χβΐ ίυο μιλιουνια ςράτιυμα , xai to 
tjutcu ntpinot> μάχιμον* πτζιχονχαί ναυτικόν» 
‘F.yivsvro μίν Sdpopoi imxpiottt των 'Ιςορι- 
χών ntpi τοό αρι9μου too ςραττυμβτο; τού
του «χατά αυμπιρατμον* «πΐιίη fatUreu ini· 
βανον το πρόναο · βλλ* ο Διόδωρός Xiyli oil* 
τως* o;rts ομριδαλλίι, <ν9υμη9ητω, ποοον 
τράτιομα όςρατολο/ηβη tv τά Ιταλία προ ύ- 
λ:χου* xai ποβον ·ν τη Σιχτλϋα* xai cuyxpt· 
νιτω την Ιταλίαν προ'; την Άα/αν. Atytc ί ί  
ότι ητονόχταχοσιαι χιλαίίΐς μόνον το πίζικόν * 
όπτιτα ιλαδϊ xai Siaxooiat χιλιάδα; «ορα των 
«V Ευρώπη αυμμάχων. Αί ί ί  τριηρκς ο[βαν 
xat' αυτόν χ/λιαι itatxoouui ών αί τριαχό* 
βιβι ιΓχοαι ησαν 'Ελληνικοί * χβΐ μο'νον τό ςρά* 
τινμα τοότών ύτον τών 'Ελλήνων ·· τά 3* αχό*



γη  τού Ξί’ρ^ου * β’ον χατίοχίϋάίδηοαν μι «· 
{ο δα βιίτοΰ* Έχτόί i t  τούτων Ι<χι χαί όχτα* 
χόβ<α «λοΓα irrrreytiiye, χαί τρ»Γ{ ηλιαίας 
τρτηχοντούροος (β).

J. C. Mite δί την ι Χί9ιώρηβ(» χαλιοας το» 
Δημ^ροτον, top 0X0(0» Ι?χΐν ·» τω «τράτο· 
trii'jj, t t n f  Nop(s*£S> Δημαρατι, on οί*Ελ· 
ληϋς i/ouat τβοαύτην τόλμην* ?να ανηχα· 
ραταχθωη πρόί τούτην τιίν δύνβμιν; *Εχΐ?νο$ 
δ* αχίχρίίη τούτο* of "Ελληνίς διν βρτθμούίΐ 
χοτ* την δύναμ<ν τού ίχθρού, άλλα' ςρατιύου· 
«(»* ύβοι χαί αν τύχω<τ<* μι α’χόραο:», να vt· 
xi)9t09(Vf η να άκοθάν&ααι ύπιρ ττβ πατρώος 
xatt της «λ*θ9ΐρ/α| αότων. Ηβ) αν ςρατίύοαοι 
μόνο» χίλ<0<, η χαί όλ^ώτίρη , ι?νατ Ικανοί να 
col ΐ’νσνηϋδωσί. Γιλσβος δ· ό Ε«ρ£ης * l i u  
χαί άλλα πολλά τοιαύτα. "Επκτβ β'ρηχιν tie 
τον Δορ/αχον 'Επαρχον το'ν Μααχαμην* Αύτος 
&  ίιαιρίαας το* «ιφχον $ρβ»ιομα (/; τρΛ» μ»* 
ρη, * χ ίλ ιο ι, το* μι» ιν να ςρατιά] «ληβΛν 
της θαλοοοηί παραλλη λως μι τον ςόλον» Στρα· 
τηχοΙ i i  τούτου ηβαν δύο, ό Μαρδον<θ£ net

Ιθ9

(Ο  *Η(β'Λτ| ΠΟιηι». Δκ& «*.



Metftolf· To i t  άλλο i vet iiafatvy iviott· 
pov tie  ir.S pMOjlioo χήρας» Touts» i t  ςρα· 
myoi ηααν o Tpttavtοΐχμης xai Γίργις. As. 
ti« i i  ίχων to τρίτον, xai ‘TpantyO'j's to* 
Σμιρίαμίνην xai ΜαγαΛζον, ιςράτιυ* προς 
t»jv *AxavOov άναμίταξά τώ» άλλων ίο 5. "Ως· 
to fuv ιν jupos ίσχηράτίζ» το* £·{<ο*ν, το* i i  
άλλο to α'ριςίρον xipas, xai saotos ιίχ* to 
xivtpov ti}$ ςρατώ». To* i i  av*9qua ^tov, vet 
ivtuioJot* t<*$ try  “Axov9o** ’Uoav Si yyayx*· 
aptnor oi t’napcO', ως προιίρηται ,  να προ· 
t t ωμάζωαι itim a  noXotiAiJ, axijvai, rpani· 
ζας, κλίνας, ςρωματα xai λο««α, it αάτον 
xai Sia too; ςρατηγονς xai α'ξιωματιχονς αυ
τοί» ωςι itptfov ζωα xai ορνι9ας προ ηολ- 

, Ιων μγραΰν, ιΐς (υχαρίςνρν αυτοί. *Έπ·;τα 
αναχωρούνti j  Jxtt9tv, iXapfavο» πάντα τά 
inmkot cxvjva’s xai oxiuSj» ooa eltotpaoSijoay 
lit onoiojpi* *ei «ipmofijotv αυτών» xai « ·  
to»· tous </χωρ»ο»ς ♦ ito't* ο) ιτροοίιίχη τώ* 
τοώοτων asijtlt xai άμαξας, xai ύηοζόρα^ 
xai άνΒρωπονς, "09tv ijjmldhpav πολλοί no- 
λι«ς χατα χράτος. 'Entiiij ο 'Αντίπατρος itu· 
ςοηις tivuv κολιών τώ* Θαβ/ων <* τη θρ?·
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XT}, χβτιίαπβν/;'ΐΐ μόνον tl; tv it'itvov urea· 
χόβιβ τάλαντα. Ό  i i  Mtyaxpitov o Ά$&φΓ;ν,;· 
μίτά rr,V ixtfltv avayjap-rfltv fob 2#ρξου« ti. 
it# πρός toils Ά$ί^«*τ«5, va Prjapt?/,ita0t 
τού; Slows t i*«£i] iiv  ιζτίη’βΐ xal αριςop.

J. t{. *EX9av*ii tts tv’» "ΑχΛιΟον, ίχάρν,· 
μ η , tiolo «ροίομοο? #?s »όν πολίροο toils 
’AxetSfoos, ftoiftjSv ‘i t  i Stott· attt'Oavtv 0 
Άρταχαί'ττ}# 0 /itt-jJnjS TVS inilpvyof^ ostts 
ofrov Πι'ροτ,ς itSynnts xai Soiuuos* #*χ* 
ύνμα Cxtpfbtf, χα« φοιρτί» μιγάΧηνι *Ε9βψ# 
tofoop a tit 5 v ptfaXortprx'2<;. 01 i t  ’AxavQtdt 
τον iVpjoap tas ι$ρ«α xara «ινα χρηομοΡ. 
Δια&ίβοας S# too ςολο* Sia tv$ iftopoyotf, 
ί.τιμψίρ diltov it’s tr*tf eioptt}# ttjp ρορΘιο* 
oaXot/i'xTjy, orroy $19# xai autos ft# to Μζ(χοΡ, 
Pat *spetonl'iiuoip eito tvs ©ippiTjs ftiypt too 
Άλίάχμορος «οταρον. ,Ε{ήράρ9τίβοΡ Χα?0λλ6* 
ποταμοί tf( top ίρόμον, «ρ9α Stlfi’oisf. Ml- 
Xpt$'7vfao9a βλΛ ot tiito t, cooos itiivj, »(· 

•dap Snoxl/plvot aoroo ιχ τωρ πρωτίρώρ »V 
ςματαων. θ#λνν t i  po noperijpvjoj} tijp to- 
ftodietb» τώρ Τίμπωρ, νλ9» μι top ςολορ , 
μιχρι τον ixSόλων too Πην#<αί,: χαί ηi h i
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«‘πιςρίψιν ·ίς to ςρατο'πιδον t το οποίον ητον 
χορΛίς IV τη Πιΐρία, χατωτίρω της «ον Β|· 
ροίος. "Oil ί ΐ  ηθιλί, Ιο Λίριδιαβαοη It; τη» 
θάλααααν > η να χαταβχθπίνβη τινο τόπον , 
ηο)'ΐτο μ» τριηρη Σιδον/αν. Διήριψ* St πολ· 
λός ηρίρας *χι?» χαί το τρίτον μίρος του 
ςρατον , το' οποίον if9ovtv ίως ιίς τονς «ρό· 
ποδας του Όλόμπον * ίχοψί πολλά δτνδρα 
too οροός τοότου, Γνα ovoify δρόμον χατ* 
«ό9ιΐαν «ίς r/v  Π«ρ>* α;£ίαν» 'Eyo5litO ίίτως 
να πΐράαη δια των Τίμπω», νομίζων, otr 
^νλάττονοιν ixi? οί "Ελληντς. *£xr? τοίννν «· 
πιςριψαν χαί οί χηρ&χις αντον *χ της 'Ελλά· 
δος, ο? μίν χΐνοί > οc δί ρίροντις yvjv χαί ί·  
δωρ. “F.Snxav Si τοΰτα τά ί£ίς ί9νη της'Ελ» 
λαδος* ΟΙ Θιβοαλοί, Δόλοπίς » Αίνιβνίς, 
Πίρραιίόί, Λοχροί* Μά^χητίς* Μηλαίς, 
'Αχαιοί ο? Φδιωται* οί Θηίαΐοι χαί or λοιποί 
Βοιωτοί, ι'χτός των Θισπιίων, χαί Πλαταιωό. 
Ό  δ» Ηίρξης ίχηρνττίν, οτι «τρατινίι μόνον 
«ρός τιμωρίαν των ’Αθηναίων. "Οθιν ίσοι ι·  
δωχαν yi?v χαί ύδωρ ίνόμιζο» ίαντόνς ιίς άσ· 
5?άλίιαν* or δί άλλοι ίτρίμον, ^νωρίζοντίς 
τη» αδν»αμία» της Ελλάδος, χαί τη» δί«β· 
μιν τον ε/ρξον.



I t s
$. $ \  Ot Si Άβηναίοι άχονοντ($ την iti· 

νάμιν Ml res cKt:Xd$ αάιον, xai τον μηδιαμο» 
τ·»ν ‘Ελληναν μίχρι t i t  Βοιωη'αί, ιξλίον tit 
αχραν αμηχανίαν. Ό 5 «  ιπίμψαν Δίωρους tit 
tout ΔιΧροός, να ιρωτηοωσι to χρηςηριον. 
*Η δί Ην9ία aftιχρ/9η, να ρόγωσιν tit »β «·· 
pata ins οι'χουμιυης f Stott Si» effcot Unit 
βατήρΐας, ΈΧυπηθηβαν t  οίνον μιγάΧως ot 
SfJipoL Συμ9ουΧιυ9ίνχΐς Si uno τίνος Διλ- 
yov Ύΐμωνος χαΧουμίνοο, iXaffov cxtrnplav t 
xa} όχάθηοav ixttat tlf to'ltpav, napaxaXoov· 
t i t  toV ‘Απόλλωνα, να συμβ'ouXtooy την οω* 
τηβ/αν αότων. Tor* «ίο'ίη aXXot ΐόνοΐχωχΐ· 
pot χρηομο'ί, λίγων , vd χατα*Χ*«β9ω»ιν tit 
ξόλινον T iros ' xai on η Γαλαμίί onoXiatt 
tixva μητίρων» ΈΧ9όντος δ ί τον χρησμοί tlf 
ta t ’Αθήνας, ιλίγον t  ηνίς μ ίν} on {νλινον 
««igog ΐννοιί την άχρόηοΧα · Stott ητον τοιβν· 
τον το αρχαϊον ηΐχος * άλλοι δ*, on ivvoti 
ta  πλοία, xal σωτηρίαν αό των την ναυμαχίαν· 
"Allot πάλιν t λίγου, on ον υαομαχήσωβι, 
μίλλοναι *ά νιχηίοόν» «οι νά Siap9apouv f t f  
pi την Σαλαμίνα» ”09»  ηααν at γνωμαι S ty  
ρημίυαι. Totι  tint» ό Θίμιςοχλης, on  to



(•Λαόν u ϊ/ος m elt t« i tpojptti * xet to άλ
λο , ir,v ftiocctv tw» fiapfapw ntpi »η» 2a- 
λαμΐνα · xai its taorVjJt tjjv yxautjv taltVV 
να» oitems.(a). *Ό9*» παρίαχιόαζον tov ς ί·  
λο»« i/'iv tts πολλοί rpt-iipm npoitotpaepi- 
»as ita  to*» AfytwjTfXO» πολίμο»« xare tvj’» 
yvi) /̂,» τον Θ«ρςοχλιοο(· *Έπΐ/χ·|«» xttinpia· 
6itS ift τας άλλις πόλης, ζητονχτις /3or- 
βΐ:οο* δίίλοβα» xet to» Atytvijttxo» πολικόν.

f .  ta'. Χονβχ9ι»τ($ totv'j» g< np< tffns t*J» 
Έλληκκΰν ηολιων its to» Ίο $ μ η , Scat Sit 
/ a v j ic o e » « ι Λ ο λ * ο ο » ί θ  π * ρ ί t iJ s  x o t » 3 f  c i i i n j -  

ot’as, x e m e o e e »  x a i  t o d s  μίταξΰτινχ» no- 
λιω» axaesoxtas πολίαοο?. Tori 2jta9o»» on 
xetift) o  S f ’p£r(s  tit τ α ς  X a p S l i t ,  x e i  ΐ π ί μ -  

yav f x l t  rpits x a r a v x o T O tt; .  "Eitltre ιπΐ/χψβ» 
J t o ie i t t s  i?« το *Αρχο;, K f p x v p a v ,  Κ ρ τ η ρ ,  

xol ti t  tvm StxiMa* «po*s to’» Γίλωκβ tripi 
βοη9ι/ας. Ot fc«y χατάαχοποι ιλήρ&ρα» l?s 
τας EapSttt οπό t«* ^parvjytJ» too S ip (oo » 
xet1 χατι3ιχββ9>)οβ» ift θάνατον. *Αλλ* ό Sip* 
<tj ftaSoj» τούτο, 0]*λιο9ι’ρυβιν βότοιίς. Έ π ΐί-
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τα όΐι'|ας προς αΰτοΰς όλοι» to ςράουμά 
τοος Γπίμψιν δ’πί'α», ?να ληχώνται τγν ©ΰ- 
ναρν αυτού προς χατα'ηλή£<9 των ‘Ελλήνων. 
Τοίοΰτον U μίχαλόψυχον ϊΐΐιζ ί χαί (<$ ΤΟ» 
Έλληοηοντον. Karl&uvov fxlftlv πλοία Οιτα* 
yctya Ιι’ς την Έλλα'όα, χαί ηρωτηαΐ τους χυ- 
ίιρνητας, nob πη/αινουσι». Εις τν'ν ’Ελλάδα , 
ίίπο», ψίρομία citov προς τους «χθροο'ς,αοο. 
ΈχίΓνος όΐ !?"* » χαί νΐμΐϊς Ixli fp/Curta * ί- 
ff(tta τους α’ρηχιν. Οί βΐ ’Apyiioc ιμηίιζον 
χατά τινας, χολαχΐυ9ίντ«ς υπό του £ιρ£ου* 
όιο'τι ί  πίμψι πρ/α£υν προς αυτούς, λίχων» ore οί 
*Λογιίο* χαί οί ΙΙιρααι ι*να< a’rtoyovoi «νο'ς 
πατρος τοΰ Πιροιως. Κατ’ άλλους ο*, αυτοί 
«χαλούν αυτό»» να SXQy «:'ς τ·/» 'Ελλάόα. Τί- 
λος ί ί  προραβίζόμίνοι, ότι ζητούν αυτοί ττΐ» 
ν’χΐιχονίαν τοΰ πολιμου, Siv eonpcr/ijaav. 
Το αυτό’ προαποίοΰ/χίνος χαί ό Γιλων, όίν 
ουνιμάχηαίν. Τπιαχιτο όμως πολλών 0ο?'9«· 
αν, αν $StScv αΰτω την ηχιμονταν. *Εηΐμψ» 
Si άνθρωπον πιςόν «ίς τους Διλρούς pi τρ«η. 
ρ«ς, χαί ρ« χρήματα πολλά, να' ψνλάιτη ί* 
κίΐ. Καί αν νιχν'βη ό £*ρ£ν;ς, νά όωον> αΰτω 
τά χρήματα, χαί χήν χαί οόωμ. "Α» όμως W*
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χηαωβιν οI "Ελληνί;, να ΐπις^ιψη »ί; την £(· 
χίλ'αν, ω<—'ο xal lytmo- Κατ' άλλου; δ* 
tJ/t χαΐ βν ~/λΐ«ον μί του; Καρ^ηδοκ'^ϋ; 
τ;ΰ; «υμμαχous τον Ξΐρ{οο, xal ivu^atv αν- 
τον; την autrv ν,μΐραν in τη Σιχιλί'α , *V jj 
ΐνΰηβαν ο: "Ελλην*; T0V Σ/pfr» Ιι{ την Σα
λαμίνα. Oc $i hlpx'Jf βίοι λο'^ω ρ*ν ϋ/τίοχΐ- · 
θηααν, ipjiW i t  «πιμψαν ’{ήχον tat τριηρκ; 
«οο; την Πίλοποννηοον, νά προομιν«« το 
τ«λο; του πολίτου, 'δοαυτω; δίυ βοχμόχη- 
oav xal ο! Ηρητί;,

$. 1,3'. 'Εν (υ δ« nftov in  η βονοδο; tit 
τον *Ια9μδν, ιπιμψον ο? Θίαοαλοΐ, χαΐ ί  ζή
τησαν ροήΟϋον, λί^οντίς, ο« μονο» διν <Τ· 
vac ίχανοΐ, να φολάζ’-ύοιν δλην την Ελλάδα. 
"ΑλΚ-ας i t ,  ήαγχάζωνrat να μηδ/αοοην· *0- 
6ιν ίαίμψαν δίχα χιλιάδας όπλι'ια;, #Ά9ηναΛυ; 
χαΐ Λαχίδαιμονιου;, χαΐ δυο ςρατηχου; , Θί- 
μιςοχλια τον ’^9ηναιον· χαΐ Ευα/νιτον τον 
Λαχιδαιμονιον. Ουτοι τοΛυν «λΟοντίς διά 
θαλάσσης *ι; τον Μαλιαχον χολπον, *{ηλ0ο? 
«χ»?, χαΐ άνιδήσαν πίζιχοί »·*; τά Τίμπη, δ* 
που ^λθ* χαΐ το 'ΐπ,ταον τών Θιαααλών. 'Ε · 
ΓΓίμψαν π*ρ) £οη9ιΐα; χαΐ tit άλλα; πολίις.

Η ?
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*0 i t  pj0tit *Alt£ov$pot τον Άρώτβν ίη μ ·  
4<ν βνδρωπον in τis  Mvxiioyt'es , χσi ttopt- 
χΛί* βντονς. vcr fCjuoiv txtifav, Tva ρη χβ· 
ταπατηβωοιν νπο τον ηλτβονς τον ί$χροο * 
fait δη τβ Τίρπη δίνητον δννβτον να f  νλαχθώβί 
ρ* τοόο» ολίγον ςρσΐΐΐ/μα· "05*» $>οίη5ι»τι>, 
ώΐχωρηοον. ‘Ο Διο'δωρος Χίγιι, etc ο* Θιγ* 
τβλοί tpyfiioaVy xal iia  τοοτο βνιχώρηββν 
βντοΛ Ή»ον i t  xeu χ/νίνκος, να χοχλωθωβ:» 
ιχΐί* i t  on i$tov χβ* άλλη πάροδος ώ/ωτίρφ 
η  t j  Ilippot&a χατβ τι;» πάλι» Γο*ον· Τον* 
τα ί* ήώοντο · ot* i}foy ο S /ρξης «« ιΐ{ 
τον Έλληβποντο*. *Ay’ ον δ* <ηίςρ*ψαν ον* 
tot «ίς.τον Ίοβρον* ίίονλινοντο πβλ*ν» ηοο 
να β*ηβντη«»β* τόν ίχ9ρο», καΙ.σήίψασΜη 
gate την xorvwtipav γνΰμν,ν f να yvie|wet
τβς φίρροπνλβς ρ» το ιτιζιχον, xal το* ’Αρ- 
T f p to to v  p t  .το νβνηχον, τβ Ο ν ο  ς*»ωτατβ 
ρ*ρη, χαί πλησίον σλληλων χ ιψ ιν β , Γνβ άνιρ- 
jkoo* evpywvws άρ^οτίρα τβ ςρατίνρβτβ. ϊν*  
*»$η ρ ιν  ytAovitx/e ρ*τσ£ν *Α9ήνβΑ>ρ χβί Λβ·
χιδβιρονίων nip! της ηνίρον/ας, ορώς «τον*

■- , -ν ·(*.>. . ; *·> «’ «β*ν βντην ο θΐρ*?οχλης · ως *Γρητβ» *ν τω
(3ίω βντοί. ’Κςΐιδη ot Λοχιδα<ρο'«<θ( * χβ



tt&ttt ©I eUot αΰμμαχοι rjflov ipattiy0»Λβ* 
*i5αιμόηον. "09i* li»p{V8viaay gpatijyol Λ«* 
xiSotpovtot άμροτίρωχ t£v ςραποματωιττοϊ 
pit πίζαοΰ ό Λιωκ/ies, το© it  xaomou o 
Εύρυδατης. Κορ/ως opm tpatyyot xat ναύαρ
χος ?το» ό Θ«μ<ςθχλ*ς· Toura.© i i  yitopi· 
Dti>t, SpcrQov, on 0  E»p£vj» ^λθΐ* l/{ tv'v Oil· 
ptav. *091* Ι.βλυβαντίς tv» ούνον3ον, ίςρο· 
UUW Sp9( TOtis pvfitttat to'jtOOg.

$. ty. *0 Si Siρξτ}ς Sit icipool tta των 
Τίμιων, α’λλα Sta »νς ρη9ι<’αης ftapo'Sott tl· 
aiffaXtt tif την Πιρραι&ίαν, xai <xfc9l* lie 
?ης θιαοαλ/ας« ipiaatt tit τρ*Γς ήμι'ρας tit 
tat ΜηΧίΐας, inftra ι?ς tv)» *Αλον της Ά. 
χαϊας, χα* τΛος <ίς τάς Θίρμοττόλας, χαΐ /· 
tpthoniituan tit tog ττι&άίας τνς Tραχ<ν/ας 
μίταξιίτώ» Ιν'ο ποταμών, Σιτιρχ*<ο©tal'Aseo· 
nqo. *Βξίραρ$ taint at ποταμούς της Θιτοα* 
λίβ|» Έρχόμίνοί ϋ ,  Μμ$οιι* ηβνταχο'0« 
ςράτημα, tot ttpupat * a so* της βροχής μ·· 
χρ* της θιββαλήτς. Κα) οί μΐν θράχις, 
*al οi νηοιωτβί της βροχής ilwxop ·· 
xerox ιΓκοοι τριηρκς, x«l ·?χοο«ίβββρβς χ<- 
Atalas <porttipof ; To* 3# πΐζ<χοχ > οβτρ !$©>·
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xctf of Θροχίς, ΠσΙο**?» *Eop£oi > BortcoiOf, 
ΧβλχιΙιίς f Βpuyit > tin  phot, Μοχιέόνις ♦ 
#A>aioif χα< at Xatltai napatiaXaaatat Γθλΐ*ς t 
iyiutra iptcuiatai χιλιάίίς* U^i tjtop £λον 
to ffa^tfto:/ ^cartuua tori ito  Μ.'λ<00ν<α xoi 
itfprrtOU #;oxoo<o< «Ιρτν^ρτα ytktaiii xajf 
*llpo£orop« "Αλλο βι ?o*ot apt9a<c xctc to ηλη· 
00$ r(Jy aizayvyuv} &*uk<cv9 ύτ/ιρ$ζ%ν χοί 
λοιπών, (5ς· y friz at ο αρ'βαος αττ*ς τ^ς ςρβ· 
*<«* iritttf μώούικσ* S'cuoo<a< oy^vjiovta
ΤρίΓς χλίσίΐ,’, Χβ( &0ftCOtOg tuoot ov9po>?tot»
■τούς οποίους if*pest 6 Είρξης μ«/pi των Θιρ· 
ΐΓολώ ι χαι το*ι exput^pfoti τίς Μο^ησ/βτς Σ’/** 
maioi χαλουρίρου, οπουηλ9ιρυ<:ΐρορχ®ΐ ο ςό· 
λος. βΟ δί σρι9μος »ω» ectonstwv, ΐιΐνού^ωρ, 
ίτβλλαχ<5^ν * ίίιτοζυ̂ <'«υ , <i'/9ifcau>v ζ- '̂υ» , 
T(Cv ’ΐν&χων «χόλων, χσί λ«?τών τ«χ*ότων, 
^τον oy»M?0?. Μ*χ«ί ivtaiPa rofcbv C|D 
•5piv oti£<{i/av άνη'ςασίν xou , outt o retire* 
xos, obti ο ηίζ<κό( spates, η «{ ovQpein*v, 
vj id «puVitas· Mira ©« retire i f  άναβαν *$pei 
tvavuQt xal oi avtyvnet, xal %

J. <2· *0 2* ςόλος ίμΙίνιν t?s rr)x 0*p- 
pjv <v2txa ypipas ft«ra ryv ix$iBtv ανα^ω*
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py.(TfVTOtjS*p{et>. Πλιΰβαντιςδί τη*ν ίνδίχα'την 
ηρίραν, ίπιμψβν δι'χα ταχιάς τρίη'ρ*<ς«?ς την 
Σχίαΰζν ώς «ρορυλβχήν, ottou τβαν tplfs tpnj* 
pft? των 'Ελλήνων προφυλοχις, η μ ά  των 
Αθηναίων , η άλλη των Αρνητών, xac η tpt'* 
τη των Τροίζηνίων. Tptxpapyot i t  τούτων 
ηβαν, τον μιν ‘Α9ηνα<ων ο Φόρμος , των δ’ 
Αρνητών ό 'Αοων/δης* *ων δ* ΤρΟίζηνιων 
ο ΠραξΓνος. Οίτοί τοάον tiovut to «ληβος 
των Πιροών · ώρμηββν tit φνχην, ΟΙ δ* Π«ρ* 
co« ο.ώξαρΜί αΰτοός , ιλαρόν «ρώτβν την 
τριν'ρη των Τροίζην/ων, χαί ϊογαξσρ st!6Ct tit 
Sooiav ιν τη πρύμνη τον χάλλ«ςον |«(έατην 
Λιόντα χολουαίνον. OJros βρα η τον η «ρω* 
τη θοαί'α t)«irp της 'Ελλάδος* "ΕΐΓίττα δί ιλα
ρόν χαί την των Αρ νητών, ο«ον τ«ς ΙΙυδης 
όνορωζομίνος * «χριοορχη'βη μ«ν μαχόμινος · 
βμως διν α’«ίδανιν. "Οδιν ΐΒαΰμαοαν οί Πίρ- 
οαι* xel το» tXoSou tit το ςρντδπίδον οντών. 
"Κηΐιτα α^’ «5 τον ία'τρίϋοαν ιικμιλώς, τον 
ΐδίίξαν its το ςράπομα ώς $*αμ« , Γνα χνω- 
ρφ} ft* κοάνς ίχη »ά «ολίμηση. Ί ’ονς δ* 
αλλονς ρΐτί^κρώβηοαν ώς α/χμαΑώτρος* Των 
δί .'Αβηναίων η τρτηρης ικιβιρ ι{ω ττρος τα*ς



txffoXt? τον tlvfitout- xal ot!tv)* fiiv <λα&» 
Of T l ip c a t  , &< si ά»9ρωηο( i | i X9ovtis tft t q v  

6ΐ99ολ/β»ι νλίο» οίλοδιί* ift tos ’AOijta;.
J. ii'. Τούτων is jivo/f-νων < tift£av απο 

t / ς  £uo9ob α/fttio» i<a των πορβων npo‘s to» 
«» ’Λρτιμτβ/ω ’Κλλν,κχον ςολον t On tp/tzai 
to anupsv πλ'ήβοί των Πτροών. O b  φο· 
6vj9<vit; οι *Ελ)*/(Κ ί« β^ηχαν txt? ^ftpo· 
oxorrov, is tita  iftp0» to'» ςολον fftTtjv Χαλ* 
x iia , ta f  oXv{’oet to ςινον t*/j( Etipteoti. Ό  
i t  ςολο$ των Π#ρβων νλΟιν tft τήν Σ'/,Π'οία, 
oivjyotiaivo» tiffs tivos Εχορίο» Παμμωνο; χα· 
λοορίνοο» Χβ( Ηροβωροκβ^ (ft αχ<ά$, xai (ft 
2λλμ ΤΟίβΰτα XfVOtiVtviij fftp*. ΈχΐΛ·<» i t  tv)» 
VbXte otfVlivj ονιμος popios epoipo'ratos * xai 
Obvttp4* fpfpxoota πλοία οότων» tnvtft xai 
ηιλϋ πλη9ο{ ο*9οώπων. *09t» οννν)9ρο<οαν ot 
MayivjTt; α.τκοα πλοο'τη tx των ναοα^ο ν * 
initovj intxpanjot tpift qptpaf η χριχιψία, 
xac ot Qtpeai txtftav τιί/os, yoffooptvof fnj· 
πως όρμν)οωβ« xat* αυτών Of OtatoXoi* xata 
ταΰτν,ν Tvjv epaoi/ο» πΐρ/ςαοιν· Δτα toito t· 
vtfueov 0? 'Α^ναίο* ούμμαχον «ο» βορίαν , 
χαί ttljiqcav aOtov* itott αοτο» ty9tfpt προ'·
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tfpov xai τον ςολον του Napicvfov. Ma9ov* 
us i* route οΓΕλλτ,νΐί, tSiHfi'asov its τον 
Σωτ-ζρα Ποσΐ:$ώνα, tr.tna ιπόςριψαν niktv 
i*4 is 'Apufuatsv- *0 δ* ςολο$ των Πτρσών 
yA9iv it; το4*Αρΐτα4,β*ντ<χρϋ τον ’Αρπμ:«{&ν, 
a«  «ροσωρρΛχδη rxlt* Arxasrm* id tp<ojp«t$ 
νςίρον <ρχομΐνα<, ΐι&ο» τον *Ε,λλτ,ντχόν ςολον 
<ί*4 το 'Αρτίμίκρν, xcu νομισαντις ,  ou  ητον 
των Π «ροών t ηρχοντο m l  Ο i ί ί  'Ελληνίς 
Ιννοηααντίβ το' πράγμα, |£ηλ$ον χαί ίλαίον 
oJra’s. Ευρον δ* ιν avta<$ χαί τρ#ίδ ΐπιοη· 
μονς άνδρα«, τον Σανδαχην, ύπαρχον τχς Κ«- 
μν]( · τον Άρίδωλιν, τύραννον των *Αλα5ανδων 
τ£ί Καριας* χαί τον Π*ν$υλον, ςρατ^ρον των 
Jlvnp/ων (χ τν$ Πάρον· Οντο; δι ίχων δω* 
διχα τptijptts, άηώλιβ! τάς ινδίχα 1:4 τ·/|ν 
τριχομίαν, καί /ίχ$ τότ* μόνον μ<ον» ί «5 ω* 
ί*7 ^β*ν αντον (/{ την αιχμαλωσίαν· Μα9ον· 
Μί οδν παρά τούτων βί "Ελληνί;, όσα η9ί« 
Αον, πσρί τον ςρατιύματοί »ων Πιρτων* ·· 
n,f4 ey αύτονβ διδίμίνον$ «$ το'ν ’ίσδμον.



Μ ά χ η  iv  Θ ί ρ μ ο  π ύ λ α ι ς ,  χα ί  ^ρα· 
τ η χ ο ς  ο Λ τ ω ν ί δ α ς  Βαβ ί λτ άς  των 

Λ α χ ι δ α < ^ ο ν ί ω ν .

$. <ς\ "Or* άπιραα/αβη η ςρατια διά τάς 
Θχραοπολας, τώρταζον οί*£λληντς τά’Ολυμπία 
χο^νώς t οt δί Λαχίδαιμίνιοι το Κάρνυα ί$Αι>ς* 
o9ev £ϊν ίίουη'ίη'ταν υά πίμψωβί πολύ <jp«- 
ttupa« α’λλ* ίπιαψαυ άλφαν ρουου ως προρν* 
λα. ην, νά ρυλό£ί) το ςίνον, να ποραχ<νη» 
οωο: χαί τους άλλους, νά ΐρπο$<βω<κ χαί του 
μη&οαον, ςοχαζοριυο», οτβ ί  ηολτμας τώ» 
Θτρμοπυλών ίίν  τίλκώνκ ιυχάλως. * Επεψαν 
τοΛυρ οί μίν Σηαρτιάται ιριαχοαίαυς Σπαρκά- 
tat ίχλτχτοάς, χαί <τρατη)-ου του βαηιλία αυ
τών Λτωνώαν· Outoc δι κάνης ίςράηηασν 
άηογασισμίνοί * Γυα άποβάνωσίν. *Ό9ιυ ιώρ- 
ταυον πρώτον τα «jraapta αυτών exit p i τους 
yowt9« ouyymis χαί ρίλο&ς αυτών» *0 δί 
A t ιανίδας tint προς την yuvafxa αυτοί, να 
λαδή βφίρα α{<ον. Μττά ί* την «ορτην *?· 
χβυ οχοπο’ν , να ςραττυαωαν οί Ααχίδμφά· 
vtot πανδηρτί» "Επίμψαν χαί οί Tlyiarei χαί 
Uat>riM({ χιλ/ους. Οί Όρχορήκοτ txaidv |Γ·
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x5<J<, xai ο; λβί«β£ Άρχούίς άλλους χιλ/ους. 
Or HopMtot τριαχαβιους' or Φλίααο ircuG* 
βίους* ο! Μοχηνα-or οχύοηχοντα. Τοβούτοι 
4,ηαν or IliXoROUvyofOr. Έρχομινος i t  ο Λιω* 
n'ias, inipaat ire « 5$ Βοιωτίας, χαί URfit- 
•/9vjeow αυτόν «μτίμως o; Θ/,ίαΤ&ί» ίίωχαν 
xot τττραχοσίους ςραπωτας. Οί i t  ΘίβτκιΓς 
ίίωχαν ιπταχοβίους* Or ΦωχίΓς ^λίους» χα) 
or ’Oftouprror Aoxpot *λ9ον όλοι. Τούτους 
τοΛυν ίχων ο Λιων/ίας, ηλ9ιμ Its τας Θιρ* 
ροπύλας.

$» r{f. Τό μίρος τούτο ιΓναι ηαρα^αλσβσιον 
xal ςινώτατον* in tt ir  το' προς tvjv 3άλαασαν 
fiver τι νοχωοίς * το 5’ <ϊνω9ι* fiver ορος ά- 
6οτον χατα x«t9ftov, *Αρωπα?ον χβλούμίνον* 
προς τους προποίος της Οίτης* Ή  i f  όιά?α- 
οις μόλις ντον αμαξιτός, οπον f*/ov xal τίΓ* 
χος π«λβίό9ιν * tfj φυλα^ρ του ςινού, πλη- 
β/ον της χώμης *Αν9-./λης χαλοομ/νης, ητ<ς 
ftva« μΐτα£υ του ςτνού χα) των «χ&λων τού 
Αβωπού ποταμοί. "Ανω9ιν if  του ’Ανωπβίου 

ορούς ijtov τις πβροίος /χυςίχη, xal χαιϊυνωίης 
ε’’> χύχλω»» του ςΐυού, απο του ‘Ασωπού πο· 
ίβ^χού αρ/ρμίνη» xai ηρός το 'Xfpov τού Μ*·
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Χαμπόγον 'Ηραχλιοος χατβία&ονβα, ortou ... 
vat το ςινωτατον μίμος των Θίρμοπολων, 
0)5 Joe ώρας aruaitv ti)( Άδηλης. *0 i i  χό
χλος της «apoioo ητον ως ίζ  ώμων όιάςημα. 
*£λ9ων tsivw M i ο Λιωνώας» avu&tvat to 
Ιίαλαιον rfc^ost ( τίμψι χαί τούς χιλιοος Φω· 
χ«ίς# va yoXetttoef την κύοοόον i:*s *o όρος, 
Λα «μποίίβΜβι την wiSiv iiaSaaiv των Πιο* 
βών , ον τύχη χαί ίθρωβιν αότην, η την προ· 
5mVj} τ<5· Αοτis ί» χαθνβας Ixlt μι τους άλ· 
λοος > ifvXotti το ςΐνον πλησίον της *Αν9η· 
λης. Άλλ* όχϊινοι ιόιιλίαβαν μίτ* oVyov, χαί 
oi pi» Πιλοχοννηκοι η9ιλον νά «τιςριψωβίν 
Ιίς τον ‘frfuo'v, vo γύΧάξνοι μόνον την Οι* 
λβπόννησον. 0< ί ί  Ββίωτοΐ ιμηόιζον προ πολ
λ ο ί, χαί ι|λ$ον μόνον ίια πρύοχημα. *0 4« 
Λιων/οος ί?πιν, οτι Μ ΐ πρίπΐ! να φυλά^ωσι, 
χαί μα'λιςα να ζητησωαι χαί άλλην /3θη9ΐιβ» 
παρά των άθλιων αύτων. Καί ούτως Ιμΐιναν· 

$. τη'· Τούτων i t  ^ινομίνων, ο 3ίρ{ης > 
ίςτις Ϊμα9ιν ιχ της Θιοααλιας i t i , ότι *ρύ· 
λαττιν M i « Λιωνίίας, ό «το^ονος τοό ‘Ηρα· 
χλιοος * ίπίαψίν * να Τππια χατβ'αχοΛΟν · νά 
μά9ν) τί y ’vtxat ι’χΐ?. Παρατηρησας ονν «χΙ?-
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U S

JOS μαχροίιν* t i i i  tous ΛαχίδαιμονΛυς t fa  
τού τΐ/χους, άλλους piv ρομναζομώοος «/« 
τβ όπλα ♦ άλλους δ* χτινφμινους * /π«δη 
m'ttol t?yον την φροϋράυ txftVvjti tojv χμ ίpav. 
Οί δΐ άλλοι δ»ν ιρα/νοντο, mo's rot» Tlfyous 
ίίτΐ{. Testa το/νον /δω» ο* χατάαχοπος, ι«ί* 
«ςρίψιν Ιι( το' ςρατοπίδον, χαί τβ tfnt προς 
τον Ξίρξψ. *£χιίνος Si ιυόμιαιν,οτι ο!Σταρ· 
rtitat *ρωρά»9ν>'ίαυ. *09#» χαλι'βας το» Δη* 
piper ον* vjp'iJttjei xal πιρί τόύτων. *0 δί Δ ν  
μάρατος tint», ο τι ου tot that ixtlvot* o?t<* 
vis ontpioteav % να at ipTZoi/auxjc, χο« προ* 
ΙΓβ(μάζθντβ( διά τον θάνατο», χτίνιζύμινοι, 
χβί χαλλωπιζο'μιινο», χατά τους νόμους των 
Σταρttaxvv- Ταύτα Si χαί άλλα κολλά τοιαί* 
τα λι^ων, ipatvlro χαί αυτός μωρός προς 
»ο*ν S«p£vj». *Εμ*<»ι» όμως ι’χΐΓ ο Ζ ίρ ^ς  τ/β* 
οαρας ημίρας άπραχτος .προομινων, »ά ysyt) 
ό Λιων/δας, όταν πληοορορΐ}9ν5 4Κ*λως πιρϊ 
τΊί δυνάμίως αυτοί, xal ςο^α«9·ρ το» χίνδυ· 
»ο». Καί ιπΐιδη δίν tftuytVf iypapiv αύτω 
ΐποςολν}», οποαχόμινος, #ά χατας^’ο'ρ αυτό» 
|?ατ(λ/α τάς ’Ελλάδος, ά» χλ»ν·ρ προ, το μ/- 
ρος αυτού. Έχιίνος δι enlxpiivj, οτ< προχρΑ 
νκ »ά άπο9ύν>> ύπίρ tvjs ‘Ελλάδος, παρά *ά



‘ad
χαταςαδη τύραννος αυτής. *Ορ)««0»?ς 0 '!v  o 

£»ρ£ης, iyp a *]'*  r r a X v ,  να napiixay ta Ο
πλα αυτοί». ’Αλλ’ ό Λ*ων/5ας ρη5ολως τα* 
p a r r o 'p ly o s  ,  άπίχριδη, *λ9* χαΐ λοέ*Ι αυτά, 
a y  3 * λ η ς ·

« θ '. ’A y a v a x r r 'o a i  το«νυν ο  S f p J v j s ,  ί ·  

7Τ</χ.φ« τ η ν  π ίρ π τ / ,ν  -ψ ΐρ α ν  τ ο  π ρ ω · ' 5 υο ι ΐ ν η ,  

τ ο ύ ς  Μ η ί ο υ ς  χα< Κ < β α ;'ο υ ς, να  y r p a a c v  α υ 

τ ο ύ ς  ζ '^ ν τ α ς . T o r * ,  /5 ω ν  τ ο ύ τ ο υ ς  « π ίρ χ ο ρ * -  

*ot»s *t« ςρ α τίΐώ 'τη ς  τ ο υ  Λ * ω ν / 5 ο υ ,  ΐ ί π ί ν ,  οτ< 

o f  * χ 9ρο< *«να« π λ η σ ίο ν . * 0  5 * Λ * ω ν ; ’5 α ς o s * ·  

χρ?5η ·  χα< η ρ * ? ς  ι ί ρ * 9 β  π λ η σ / ο ν  (χ ι/ ν ω ν . Π α ·  

ρ α τ α χ δ / ν τ ίς  5 * ο< " Ε λ λ ή ν ί ς  o o v t r o e y u l W  */ς 

το* <7*νον, # χ ο ν τ * ς  χβ / α’ο τ ί ί α ς  ^ t i y a X r j r i p a j ,  

χ α ί ί ό ρ α τ α  μ α χ ρ ύ η ρ α  τ ω ν  Π ι ρ ο ω ν ,  * ρ ο 'ν * υ · 

β α ν  τ η ν  π ρ ω  τ η ν  τα';<ν α υ τώ ν - ’ Ε ρ χ ο ’μ*νο< 5 * 

χ α ΐ  ο c ά λ λ ο < χ α τ α  τά£*{? ,  *5 ο χ « ρ α ζο ν  τ η ν  α ύ ·  

τ η ν  τ ύ χ η ν ,  ω ς ί  ο* J ycJv l y m r o  θ ί ρ ρ ο τ α τ ο ς *  

«α*<5 η  οι β ά ρ β α ρ ο ι  « ίο χ ίρ α σ α ν  π ο λ λ α ς  α λ -  

λ ι π α λ τ ί λ ο υ ς ,  χ α ΐ  ο λ ί  9ρ;'ας π ρ ο ς  α ύ τ ο υ ς  π ρ ο σ *  

Λ λ α ς .  Τ « λ ο ς  5 * ( τ ρ α π η ο ά ν  «?ς y o y r * » ,  ο β ο τ 

« ο ω θ η α α ν . Τ ό τ *  »Γπ«ν ο S / ρ ^ η ς ,  & «  ϊ / U  π ο λ 

λ ο ύ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  χ α ί ο λ / χ ο ο ς  «τν5 ρ α ς . * £ « c  

τ α  « π ιρ ψ *  τ ο υ ς  ά δ α ν ά τ ο υ ς . Ε υ ρ ο ν  ό ρ ω ς  χαΥ



i s ;
o.Jroc ot d9d*arot roiovtov Savers» t't to 
<wov, ως» itpotrtcav μ ί μχγάΐφ  ρδορο». 
Ό  i t  2 ipfas S«ap«v tor djrtova xaflypfvs; 
ittl το» Spovovt toes» ίταράτητο vno too 
ps&v xai toy So‘/io5, ώςΐ ίττηδν·οι tpi; arto 
to» Spovov, ’Expotrje* Ot r  μβγη μίχρπ  *· 
σΐΰρας, xai itMoov xat t<vi$ £itapt<dra<· l* 
Jtnir μόνον auroi (ftoAlpjeav ΐχΐίυτ,ν tijv t}- 
μίραν· Τχν i t  άλλη» tjpipev, νομίζω» y on  
oi "Ελλν,ν»; χσαν χιχαχωμινο», xet oi πλι?$ο» 
tiroat>ftar(9/xi’yo(, ΪΜμψίν *V avro*( to lx* 
λίχτότατον, dvipicotarov , xal τολμηρότατο* 
ςράπνμα. ’ΕχΙΐνοι Ομως napata/Qivtti tort 
ά items *atd i9toj> iμάγον το γηναίω; xai 
afo&Jif, ώς< oi Hipoa<( dp’ oo *$oχίμααο» 
nahv πολλά; προο£ολβ;, xai ίι» ι’Ιννηδηαβν, /« 
tpamjaa* πάλι» li; puj»»;», μι μΐ/αλην ρδορό*. 
Tdri o’ Sfp|tjs ηλδιν l?$ ditoptav xei αμν^α* 
yj'ay, βΐΐηων, on it»  χρησψΐΰα ij πλν)9»ς.

$* χ*· Τοότων ον» όντως ι’χόντω», ιρχ*· 
ται προ; τον Σίρξφ τΐ( Mykittif Έρίάλτχζ 
κοίοάμηος « xat Xiytt , or« ttvat xai αλλ>} 
^(θ2ος από τον opovs, xai xataSaivtt tv tog to* 
rtvoi των Θιρμοπνλω». Ό θιν d 2»ρ£β nip-



γαρχι γινΐμίνα  ι ί ι ΐρ ψ ι τν» ννχτα τον 'Τ*
ίαονην μ ί του* e5a»atoo;» καί ο λλ ϊυ ;, ολου? 
fas «txoat χίλίσία;, xoi τον ΈφόΧχιρ όίη* 
yCv, T&vto i i  pe9»V Tts Kopatos Τυρβς/αία; 
χαλουρίνο;, IpVJtlV Ιθ9ί)ς 019 TOO ςρατοπί* 
ίου tfa» Π ίβίώ ν, xat ηλ9ι «pis tot’s "Ελλη* 
να; , νά jevtpctov) την xtixAaetv. Π(5οι?«  ί« 
τούτο xai o fiavtts αυτών» Ot i t  flcpoat ip* 
£0ptiV9f > tliov tou's ΦώχιΓ; ρτχρο9ΐν, xat »· 
νόμισαν, ort νβα» ErraprtaTot * o9cv eyoftj- 
βηβαν. Μο9οντ«; i t  «αρα του ‘Εφιάλτου , etc 
ηααν ΦωχίΓ;, αρρηταν* xai <o/to£a» αυτου;» 
‘Exlcvot 4* α’»«$ηββ» «ρο$ τη» χορύφην του ο* 
poos , xai «αριαχίυάζοντο » να <poppva&)atV 
ω$ α«ηλ«<τρ»νοι *it toi$ Πιραα;» "Oftfas 4ι» 
ifa'iDjaov nitov, xai ot Jllpaaf xariffatvov υ· 
ςίρον α’φοίως. ’ΑχοΰααυτΙ; civ τούτο το' $λι* 
fiVpo'v μννυμα ot "Ελληνί;» «έουλίυοντο «Ιρί 
του Χίνίυνου» Kai oc ptp iltyov % να fo>co* 
at* ito tt ft^ov Xatpov να «ipaV-vat, «ρ<β 
xata&oatv ot Jlippat ‘ άλλοι 4i iAtyov, vet 
pleVfaOtV. *Ev TOtnors tp9aaav xac -ot ηρίρο* 
axotrot e«o Tfav αχρω» τοΰ ορού;, xai tAcyoa 
τα αϋτα |  ofrtsts itio» to Πιρβιχο» ςράτΐυρα.
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βλιπων 3 * 9 Λιωνιάας άπροδόρους τους βυρ- 
μ ά γ ο υ ς  « βπίπίρψIV αυτους ft’;  τά; πο*λί:ς 
βάτων i iva ρανώβιν its άλλην I’Jxatptav χρη*»£· 
ρ5ί προ; την πατρίία. Αυτό; i f ,  t X i y - y ,  o t t  i*v 
a j’vi< τον το'πον άρυλαχτον, οπού τον f πιρ· 
Cfv η Σπάρτη νά ?υλά£’/]. Τ ινί; piv i Γπον, 
ott o Λ ίωνίία; ντον άπορααιορίνο; νά άπο- 
5ανη exit, προ’ς 3 οξαν τη; Σπάρτης, ιπκάη 
αυτοί ifv iiicjav Γος roif »pyo* λαρπρον , 
χβτά ^αρίάρων, ως ο< ’Αδηναΐοί. Κβτ* άλ
λον; if* «Τπίν ο χρηορος, ott χβί η A a x t i a l ·  

«ων αιλλίί νά ορβν(β9η υπό των Πιρσων, άν 
i(v ρον*ο9 ·η ο βαοιλιΰ; αυ'της ι ΐ ;  τον πολι* 
pOV. h a t ’ άλλους i f  , χβτη)Όρη9η , οτ< Ιρη'· 
δ ι ζ ί ,  χβ£ ita  τούτο ηβιλί νά ά9ωω9η ita‘

4

του 7ρ γ ο ·} .

$. χά. ‘Εχράτηαΐ TOt'vw ρονον τους Θη- 
faj’jus χχ* jJt'av* ρο£ουpcνο;* νά ρη* fptiy'dtft προ'ς 
to‘v Ξιρ£ην, ιπκ3η «ρή&ζον* 0< i f  ©loittlt; 
ipltvav αοτο9»ληΓθ£. Ήίτλησί i f  νά βωαη χαί 
ijo  νιου; iv’yfviis rij; Σπάρτη; ρ ΐ  τρο'πον οί· 
xovoptxov. Καί προ*; ριν τον ίνα ίίω χιν ιπ<- 
?θλην, νά y/ρη αυτήν *ίς τη'ν Σπάρτην» Έ -  
*«*νος ορω; itv  την ϊλαδιν, αλλ’ «Γπβ ρ· ά-
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yevixtyew  ραχατά; το<, ©νχ ογγιλιαρορος 
llitOfxav * o/bv, ool ηχολοιβηβα ως ράχητης, 
χαί βύχί ως τοχοίρορος. Προς τικ άλλον ί« 
*?πί ηνάς παραγγύίας ροςαάς προς τους Έ 
φορους, xcu' ΐχΐίνος ηχουίν αοτάς «ροβτχηχως, 
λι/ων, vat, να/, intita λα&ον τη» άσπ/ία* 
*ςά5η l/ς την τά(<ν. .Ήθίληο* νά «τωοη χα? 
τον ράχην αυτοί · οςης φτβν Άχορνύν Mtyt- 
ή/ας χαλουρίνος, αλλά ίιν  ϊφυχτ χαί ίχ*«- 
νος. "Επ*ρφ* ί ί  ρονον τον ο?ον αυτοί ρονο* 
^(νη οντα· *Αφ* ον τοΛυν ηβπάα9ησαν τον τ»* 
λΐυταΤον α’οπαβρον, χαΐ άνίχωρησα» οί άλ
λοι, Ιίττι προ'ς τους ςραηωτας αυτοί· νά 
προγίοΒΰοι ρίτρ/ως χα/ λίτώς, »π«<ίη' το »- 
όπτρας προβρινη αυτούς η τράπχζα τοΰΠλού- 
τωνος. »

$. χ/3\ Iltpi i t  τοί *{ης άφωνος, χαί τοί 
θανάτου τοί Λτων/άοο φίροντβί ίυο yvauati 
η ρ/α τοί ΗροίοτΟυ, την osotav χατηχορί? ο 
Πλούταρχος · xai */ άλλη αυτοί τοί Πλουτάρ
χου, τοί Δτοίωροο xai άλλων· Κα&* 'Ηροίο* 
τον τοΛυν, ριτά τ’/'· άνατολνν τοί ηλ/ου ι- 
ςράτΐϋβι» ο* Είρ£ης πανςρατίά προς το ς«»ον, 
χοτά το* αύνβηρα τοί Εφιάλτου, Γνα χρίt j
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n o  A t u v i t a i  t i t  μ ά χ ΐρ  xa i ιν α α χ ο λ ία ν , ιως 
i/a χαταοη 9 ‘Γίάρνης οτο του όρους. Οι i t  
"Ελληνις παρίτάχθηβα» to r t  προς to  ιϋρν- 
Ttpov ulpo; tow ςινοό *£ω5<» too τί/χους, ώς 
άπηλπιβμινοι. Έλδοντις i t  *?ς χίΓρας, *«ΐη« 
βο» poVow xai ϊχπ ληξιν  ,τρο’ς τους Πΐραας, 
ως* οί ςρατη^Οι αυτών Γςανιο οπια9ιν fti 
τάς μ ά ς γ α ς  (ί( τάς χίΓρας, κ α ί χνάγχαζο»  
τους ςρατιώτας, »ά προχωρώαι , μαςι'ζοντίς 
αυτούς ως ζώα· Έχ*Γ lyivtro η ayay»j και η 
f9opa ί ξ α ίά ιο ί*  i n t t l r  o t π-οχωρουοτίς *♦ 
yovitiooto, άλλο* μι» υπο' τώ» 'Ελλήνων, άλλοι 
οι oJiowpiBot άμροτιροβιν x a i χαταπατοομίνοι 
υπο του πλν·9ους καί της ταραχής tou τοβου* 
του ςρατου ιο το'πω ςινω άταχτως αυζρίρο* 
μ ίναν. ‘Αλλοι I» άναγχαζόμίνΟ ι,  xai paffiιζό* 
ΐιΐοοί} titiRtoo ΐι*( την θάλασαον, xai iz v t ·  
yovro « προχρι'οοντις ι’χιΓνο» to‘v θάνατο». Τι* 
λος ί ί  <n>»irpiftjoau τά io p a ta  *ών πλίίςωο 
‘Ελλήνων, x a i ιμάχοντο μόνο» μο τάς ρομ* 
<ρ«Λ*ς· Έ ν  τούτβις ιπιαΐ» ο Λιωνι'ίας, χα ί 
i t v ts  ά λλο ι ιπ/αημοι τών Σπαρτιατών» χα ί 
δυο ο ί ιλ γ ο !  του 3·ρ |ου  ,  ό Άβροχομης xai 
Χπιράνίης. T ort πάλιν tytvtro ο αχών xai ο
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ώ9ι«μο'ς βροδρότατος» δ:β to αώμα too Λ ιβ * 
νί’ίου. "Ετρίψον δί τιτράχ<ς ο? "Ελληνι; το:); 
Πιρονς ♦ ιλα?ο» to βώμα too Λ ιων/ίου, χα2 
Ι*ρβ»ηβαν την μάχην iv a v r iw  too τοίοότου 
πλνίδοος, ίο); οο fy9a«v δ ‘Τίαρνης t?$ t ο 
νώτα αυτών, xa l tp tiV a v  tv τω μΐοω δυο 
ςρατο.:ίδων» χά! l?s rottov ςινώτατο». Ίδο'ιΙ- 
t t ;  οΰν τουτβος> ο< μίν ΘηίαΓοι παριδόίησον 
tuSoj πρό$ τον α ίρ ζ η ν ,  οi  ί»  αλλο< «νιχώ- 
ρ η ΰ ΐΐ) tore; too xtfyoos, xat ουνα9ρο(ο9ίνπ; 
t n l  tivos AopiOi'oo, to' cnotov ητον ηληοίον 
t »*5 δδβδ xat too xlt/.ooj, άνθιζαν το* δλλοί 
μ tv μ* Taj μ α χα /ρ α ς , 040( ifyo» i r t , αλλο« 
ot μ ι re's χΐ?ρα$ y o p a j♦ xal δλλοί μ ι τους 
δδοντας t  0901 t*yov τιτραυματ;<7μινας τα; 
χι?ρας. Οι δί Π/ροα: aovayQmts χόχλω, ι· 
τόξιυορ μαχρδ9ΐν, τχόνπζον» ip’ptffrov λί9οθ; 
xat {όλα «V aorotij. "Αλλοι ί ι  πάλιν ίρρ ιφ ον  
το τΐίχοβ ιη* αυτών. Καί ούτως /τχ ίπ α σ α ν  
άότοός ,  μ γ  τολαώντί; να  ηληόιαβω9<ν, Γνα 
λβ?ωβ:ν αότοός ζώντας.

$· xy. Αυτή μίν n»at η γνώ μη  του Ηρο
δότου. *Κδ* άλλη Atytr, δη  τήν νύχτα ixit- 
νηρ, a’tp' βδ ιμα ίι την χόχλωσίΡ δ Λιων/δβίί
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«at άπιπιμψί τού? άλλου*, tint ttp9$ teuj 
ι\β?τολ*ιρ5ιντας, va όρμήβωβίν tit τό ςρ«· 
τόπίδον τΰν Πιρβΰν, Γνα ysviua'iJit toy Sip· 
ζν,υ tit tijv axisνην βιίτοό « xal «βίχθηβαν την 
γυόρημ ηρο$όμθ)ί anayut, "OOty ο'ρμηαανίίί 
tvjy vbxta It's to axotos, «χ<νηοαν ταραχήν 
xat a’Jy^ootv άνηχονςον It* tc ςρατόπ$ον r'2v 
Utpotao* ίπκίη ίνάμιααν · ott ίρ9άρη το 
ςράτιομα του ‘Tovpwou , χαί ou η’λδί xstf άλ
λο τρόπο μα '£λλην<χ«ν · ο9(ν ίρόνΐυον άλλη· 
λοο;, ftvj yp»jit$ofmo< its to axotos, μηη  
βϋν&ημa ΐ^οντίς ita to άαροβίόχητον τόλμη
μα, μήτΐ rrapayyiXtaj ι^ιμόνων axooovus» 
μητ» αο9ίςοα*ως, η άναχωρηο»ωβ «(νημβτα 
^XirtovTls» άλλα τρίχονπς ώ$ iStivato !*α· 
ςο$, ζητοΰντ** tiiv αω*ηρ:'αν aotwv, xae τον 
ηροςοχο'ιτα άχοη<ζονπ$ · xaf yoyiuovtls. Οί 
H  ”Ελληνι$ σρόζονπς root ηροςοχοντας , η. 
γοομϊνοο toy Λτωκ’ίοο, tySptaav #/j την σχη- 
νην του ε*ρ{ου, xal «ρονιυοαν ita'vras toy’s 
φϋλαχας» Ό  Ξ*ρ(ης opu>s »®oyt «ρότιρον» 
xal τυρόν μόνον to Ποίημα αυτοΰ tlf την αχη- 
*η’ν, Stttp xat ika$w”09tv όςτρον nTptxrpIgo* 
*ο ςρατόπιδον, cpov<tioyr<f ηάλα* too’s προςυ·
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χοντας, xai ζγ,τούντίς too Eipfyo,  ίω$ ou 
iyivtto ημίρα, xaj ΐράντ,οα* Jtouoi, χα) tto?9i 
jjoao, oe xattpyaaapivot τούτο to xoxoV. To. 
«I rrapTjyopv;9m*s o« Oipeet, οοοηθροά^οαν, 
xai χοχλωσανης aureus* « refit; ον μαχρόΟ/ν, 
akay/ms,  xai ox/eSiv. *Κμπροσ9ι» Si ati* 
τώο £ί» ιτόλ/χηβαν νά παρατα/δωαιν. Ou* 
τω τοίχον lyovioaav αότονς. Ό  i i  Sipfrjs 
χοψας τ*}» xiyaAy]v του Λιωνΐίον * ioyiot xai 
to σώμα * oa παρατηρηβη τι}ν xapStav αοτου, 
xai lupiv aorrjv iaoiiav. Kata ταότην ttjv 
)τνωμγ(ν iyte μίν nXtieta λόγο» η antXmci'a 
too Λ*ων<δοο· iion av /yovio· too Sipf>j», 
♦)λη>9ιρούτο 1} ’Ελλάς lis tas βίρμοπόλας * 
άλλως ί» , «χωο καιροί «ά ftjyrj * Γοα ypvvt· 
ptuaji tit άλλ^ν χιριςααιν, βμΐινη aurafilXi·'- 
ttt$ , &a yoMuSij μόνο», σνωψίλΰς, tit iniSu· 
1(9 fffof/ας gel avSpt/af · tattiyj iknii eiertj· 
ρ/ας xai vUvfi Si» $τον μιτά rVo χόχλωσί». 
Ό μως tjjaiis ά^νοούμιν πολλά Μριςατιχά too 
άφωνος τούτου * xai άν θίλησωμίν νά ιξιτα'- 
σωμιν to  πράγμα, al xpiotit tffrtJo yivovtat 
unoStrtxal, xai οΰχΐ anoSttntxai. Τούτο fiό
νον βλίαομίν, on  η άπιλτκοία too AtontSoo
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uatrWfflt τον S ίρξν,ν »?ς antXmefav, χα! 
itv irp tft πλίον rat πρητας ιλπ/δας nipt β· 
λώο««ς τν,ς 'Ελλόίοί * ολλ’ ηρ£ατο αυλλογί- 
ζ(α9αι άλλης το πράγμα' ittu&n itxa χίλια* 

Άδηνβίβί ttpottpov «νιχηβαν τοσοίτον ςρά- 
τ«ορα tv ηαρατάξΐι λαμπρά * ηίη i t  ολίγοι 
texts Χπβρηάται χατίτάραζαν άηαν το <?οα* 
ro'sttiov αο»οϋ· Άλλ’ όταν ίταραταχδώσιυ ίχα* 
τον χ<λια£«ς Ελληνις♦ το ο'ποΓβν Γβω$ «yet* 
iito  iovatov, t /  χινηοίτβι to t t ;

φ. x$‘, TotoCtov τ/λος tkafftv η fxajevj «V 
β«ρμοπολαις» tv9a tyovtooSqoa? navrts 0? 
£π«ρτ<ατα<« οl S ien ti't, x?) o' μάντις Mtyt* 
fi’a ; ,  xej ϊβαψαν atlroos t?s τον τόηον ίχΐι* 
vov <v9a ifovttjQtpav · ιςνρον καί ςηλας ιίς 
μτημήυνον τη* atiptlat καΐ ψιλοπατρίας αα· 
των, «έραψαν χα< ΐπιγράμματα, το ρ ίν «{ηί 
Wtvov «?ς nevra;. >
»»Μuptaetv not* τηί« τριηχοβ/βις ίράχοντο 
n*Ex Π«λοπο»ναβοο χίλίάίίς τ«ττορί*·
To i t  t£is iiiaittpov ιίς του$ Enepriaraf.
» Ο {«ΐν' , άγίλλίιιι Λαχ,ιίαιμονίοις Α ο η  

Τηί«
„Κ«<'α«9α, τοίβ «*«Λι»ν ρηαβ»ί π«ι9ορ«νορ
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Τούτα μ«ν typatyav oi ’Appc^tjions (e). To 
( i  *£vjs too μάντίως J/ρβψίν o fikos *Jto*; 
Σιμωνίδης·
„Μ«'<μα to i t  xlttvotot Μηιςία, ev noriMvjSoi 
,,ΐπιρχκον ποταμόν xttivav βμ·ίψβμίνοι» 
♦,Μβ'ρτίος, os te t i  *vjpas i~tp%opivai oaf 

**£ω$,
,,Οοχ ίτλ-η Σπάρτης ήγίμόνας rrpohxttp,

O'jTOi ο Σ ίμω νες ΐ^ρβψΐ xai άγχωμιον 
των ivtaCSa τιλίοιν,βοΜ'ων, λψων* ,,Τώ» »ρ 
,,Θιρμοπυλαις 3βνο'ί<των» (οχλίης μίν ά τοχα, 
,,χαλος ί ’ ό ποτμοί, βωμός θ’ * tapes, προ· 
,,^ονων $9 μνάς<$» ο* 3’ οίτος ίπβινος, me* 
,»ριον i i  totootov out’ ιόρως * οόΰ’ ό πακδα- 
,,μοτωρ Λμαυρωοκ χρο'νος, άνίρών άγα9ων* 
ηό i t  Οηκόζ ο/kirav ΐΰόοζι'αν *£λλά£ή$ «Γλβ- 
,,το. Μαρτορίϊ & Λ«ωνώα$ ό Σπαρτβς βομ 
»·9<λΐΰς, aptta$ μίγαν λιλοιπώς χόαμον» βΙ· 
,,νβο'ν τ* χλιος*“ Τβότα αρα [ΐαριυροόαι tvju 
ωρίλιιβν της άπ*λπ<βή»ς*

§» χ<*. Ήρ/ςιοαβν H  κατά χόν αγώνα τοΰ· 
τον p ita τον Α ιώνιον, Αημίχης ό Σπαρτια·
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i«$. OlxQi th t  χβδ’ ‘Ηρβίοτον to «rtoj>9iypa 
ixtcvo' χαλλίςον ttvat, Γνβ πολίατίβωμίν osa 
tr]v cxtdv * *· δη tint tc’s Tpayivto;, ott τα 
βίλη ίων Πtpc'pv cxot&ouet τον ηλ»ον· Mi
te  δί tout ον δύο άδιλροί Erroptiatot ‘Λλοκός 
xai Μορών χαλονμινοί» ufof tiVO; OpotyaV- 
το» όνομα ζομίνοο» "Αλλο» δί ovo 
F.iputos χαί Άριςόδημο; ωψΰαλμίαααν «> tvj 
μά/'ή * 05ιν όρηχιν αυτοο; ό Λιωνΐδα;, lit*:· 
i r  διν ίδλιπον. Καδημίνο» «οίνο» tit την ixic 
πλησίον χώμην 'Αλ«ηνοό;; aov*y»V>joav, η vet 
β&νίκδώοιν α/xycTipot, y να ι«ιςρ*ψωιτ<ν αμ- 
yotipot i 'i  tijv Sttaptvjv. Καί ό piv Euputo; 
«χονβα; την afoSpdv μά^ην pita την χνχλω- 
C(V, iXeft Τβ όπλα, intcra tint βρό; τον 
δονλον aurot^ Είλωτα, να tov c'Λτ,γ^νλ tit 
Tfiv μάχην· Καί cured; ό μιν δοΰλος άνιχω· 
ρηβιν οπίαω * txttvof Si ιμπίβων if; τό πλη* 
Οο; των Πΐρβων, *$>ονΐόβη. Ό  ό» 'Αριςόδη- 
μο$ όίίλία'βας, ifuytv, "Αλλοι Si λί/οοβ!»#
όη Ιπΐμρ9η ayytkos tit την Επσρτην, χαί *· 
ntrp/yOJV, ηχονβ! την μά^ην. "05IV J»0 
«χβδηβιν if; τον δρόμον, ιω ; ou ΐτιλιίωοιν 
y μά^η· ιπΐίτα ιπιςριψιν κ*$ την Επαρτην.
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’Hrtujeb) ομ<ύ( f ώνίι$ιο4η,  xai ωνύμάαθη
ό tpieat Ά ρ ς ώ ψ ο ς ' β/ο», ό fo ty t / t .  Ο
δό* β$ίωρι?«ο «« άρωριομίνας tvs totvwuUn 
t u t  «ολιτών· xai ρη«* Σίωρ ί&ι$ο» auva, 
ftvjt» ηΰρ, μψβ άλλο «*  μητί «ίβ χ»ί*ωχ/β» 
to t /2%«το· Δια τοίτο όςίρον /* το} fw)fl 
r«u CAeteiut, i t r t w t /ς χ&3ο»<ύίις fupos» 
xai i fw tfa i i  «ft <{αλ»ψιν «vs άημίας. *Αλ· 
Acs £* m  ΠαχτΛνί xaXoofUtos» «ιρρδιίβ S y  
y tlcf «?$ τν» θιβοολΛ»» ίί»  Ατρόρδββ* τν» 
ftejfsjv t xai ΐπίςρτψΐ» if; η}» Σπάρτην* Έδο- 
κήιααβι ρμοκ xai otto's η  «Ιμ ,  <5?*
|teo$v ‘. *a) ourcos άαΧηρωθη ο άρΛμάξ tu» 
τραχοοώβ», οΓτοιβ ίπΐμγ&ηαα» άηογαβιβμ*· 
m i ,  Ana dootaodtttfiv.*Ηρ/ςΐυο» to  «at rtf 
Oloniltts Aifa'paftfos xciouptvof -aiof too 
'ΑρματιάΣαο. Qi to BrfSalot xai o'spaTojyos 
αότών AiMTuSqt (a ) , fttiyotris «po‘$ toes 
Xlipqatt%<ai tTpqxcu,  ίχραζοχ,οτ* ι(βα» fA 
Aoi βότ»», xai o Aim»/5os ίλα&» ettoos

(«) Tovtou to3 AiettutJtou to* ofo* BJpJ#f*Xw * 
«fovivro ο/ φΜίκιϋ scaftt τον nuwrwntfta· 
'xiv *0λιμόν» ίτ ι  tfetAAt nf* pfxt* %h 
gUtaais μέτρηοΜ^θηΑώυς·

ι38



βιαάιβ’ Sftas fpo'wueav ττολλους» (ως ofi 
iytyffiij 96 πραγμα t xal ifftGatvQ·/} i<« t i f  
μαρτυρίας τω» θίοβαλω», oti οληίως μηδίζο ti
er». *0 if  Sl'pfrs Ιςι{·* αοτοο$ ηοντβϊ* 
άρίάμαος Ato toff spenjyofft pt t>j» /Jeer- 
JU*t» αγραγώα, toe etffpenoia απιςα·

$. ς \  aipeot i f  tyovio'fyea» <lxo« χ ΐί 
Ataiie *βτ« τβϋτας tae ηροίίλας * xai cv i t ·  
κίρ&χίτο ο'χροίο’της *Efίάλί^ς, «τ*λι<ω»»χ
o noJUftos «ίί ’τβ* θιρροπόλβ*· tn itin  ftft* 
eVyott vp^fro xal άλλο ςράηρμβ, o>s 
tat. *03« o S#p£ji χβλίσβς tov Δψορατο» 
iJiti»* άΐηθως t Δνιμάραη, «hat άνθρωπος 
αγαθός xai S/«atp$* inu$t χαθως Siiy*s, off* 
tu j  i^oofft τβί πράγματα* Άλλ* f fat pot πόβοι 
•toi» ot Aaxfiguftowot, xo/ ttuf *d xopritioo* 
τη» Πιλοπόννησο»,  w2 τΛι άλλη» *£Meia« 
*0 i t  Δημάρατος «Ittt, νά πίμφρ τριαχοσιας 
τριχρας $Ις την νγαορ Κνθιφα», xal να προτ- 
t«Xy ixitttv «ΐς τη» Πιλοποννηοον· Γ»β χρβ* 
»>) ixit τη» ηροαοχίρ τώ» ΛβχΐίβτβονΛ)». Έ» 
τοότοι* if  το π«ζ<χο» ςράηομα, να w o t»  
(y τη» ώλλη» Ίϊλλάίβ. Άλλ’ ο Άχαμινης i  
ναύαρχο* το» ςολο», άπίρρψρ τη» yotypfjf



χαΰηjvt λί/ων, ou aiovatsi ο ςόλοί, αν 
itatpι?ί« οςης npt'zn να «ναι ολος ιίνωαί* 
vo$f χαί να m py i eojiywvws xal ηαραλλη- 
λω; μ$ to πχζιχόν, Λα βοτ)9ιόηat άμα:5αJov 
«αια τά$ ntpiqiatu (« ). Aunj tot'vuv «V* r  
i* Θιρμοπύλαις μάχη , r tts  ewlSVi xara t«S 
«ρχας τον Ανρουςβν (a ).

Ν α ν μ α χ /α  tv  ‘Α ρ π ρ ιβ Ι ω γ  χβ* Ν*α ν\ 
αρχ««  τώ * ‘Ε λ λή νω ν  ό 0 t f t t -  

ςο κ λ η ς .

■ $. χζ. ‘Αρ ον άπΐραβ/α$η να ήο<μαα9^ 
χόλος χατα Ufpawvt ητοΙμαααφ ο» ‘ASvjvatOt 
Ιχατον tlxoqanta tpiqput» xai iXaSev tv αν* , 
ΤαΓ$ xal tovc ΠλαταΜίβ, οΓπΜί $*» <ζ(ω' 
/dies TpnjotiS t faav anttpot xal t^s vaurtxqt, 
f«i ovtis ηαρα9αλάοα<θί. Έοωχαν xal κραχ 
ζονΥΧαλχ<$ι?( τ ίϊΕ νΛ ί’αε i&o«:TpMjfJ«S <??

. ( « )  * Η ρ & τ ·  Π ςλυμ*· 1&οντ*?χ« *4 *ο$ 9 βγματ»Λ Λ . 

*/>♦  . Π ΐ^  *Β^>ίίτ# Κ *χοη9·  Πχ^Ολτ/λ. !**?♦  

Ifcvaray· Aexcaw*; Δ>\ψ AviJWf* Ια· S'· u  *IW? 
<S· W#.
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*«* _
Άβροχοι» ftofov τα oxafq* τοu% C$ o ty a«  
nous lixOiWav txttvoi. 02 i t  KoptWtoi ητοί· 
μαοαν tteeapaxovta-· ol Miyaptts *Γχο«· o< 
A^iy^ret ίίχαοχτώ* ot Sixoamot i'iitx a · Oi 
Λααϊώμόνιοι itxa · ot ‘Eptrpitii o’xt® * oi 
'Emiatiptot οχτώ* ot Τροίζι^ο» πίντί* ot 
StoptTe itjp * ot Ktiot itio tpt-ήρν: xai ivo 
Jtivrvjxovropoos * xai o l’OsotivTtot Λοχροί t ·  
ftta ιτηΐτηχοντοροος. Ναοαρχος i t  too ςο'λοο» 
η τόκος μάλλον της ναυαρχίας iftov o Εόοο· 
&«iij$ ο Λάχιάαιμονιος, ίχων itxa τptiptti 
Λαχωνίχα'ς. Έ vtpyita i t  ναύαρχος ητον όΘί· 
μίςοχλης, <χων ίχατον τισααραχοντά Ι«τά 
τριηρκς των ’Αβηναίων, xai α'πι/ρων τριήρων 
»μπκρ<αν «jpanjyixvp» xai «ολίΤίχη». Οοτος if· 
τον άρα ο ςολος, οςτις £λ0«ν ti« το' Άρτ*μ/- 
atov, ώς «poiipijtat. To* i t  Άρτίμ&ιον ΐίνβι 
το aWtdtov α'χρωτηριον· rrs  Εοδ*οιας trrnxpo 
τοΰ Πιλαα^ιχοο χο'λπου> too vox xόλποο τοδ 
Βολοο· *0 i t  ςολος των Πίραω» ί/xttviv «<$ 
τάς Άρίτας» ττρο'ς το ςάμα too ρή9/ν?ος χόλ* 
noo. To i t  μΐτα(ό ςίναν t&ai πλατόωΥ it* 
*« ptXta Γταλιχά(α).. ·

£*/ Λ*τ*' τον; j*»yf*oixoy'i airtOtaj;
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0 *
$ . χ η ,  * 0  μ ί ν  Α ίο ο ω ρ ο »  X i y u ,  . i t t  u s t a  

τη'* (v θίρροπυλαις μάχη», mu' αλωο& τώ» 
Itapoiu», «χίλτυοί» ο Σipfat, »a ναομαχηβο} 
xoi © ςολοί. Had’ Ήροόοτο* οα'Δί «y<v*vo 
etjyXpwMi xaJ η ναυμαχία «»’ΑρτίμιΤι'ω, μ ) 
ο| ηίζιμαχία iv ,θτρμοπυλαιβ. Ίίων ου» ο 
Βυρυλάόη; τό ιτληίο* τω» τριηρώ* του ιχδροο, 
ΐροδη’9η, χαί η9ιλτ »ά ώαχωρηβωβιν ι<$ το*» 
*|«9μο'*» *ο f  υλά£ωβ{ μόνον την Π*Χοπον»η«ο*» 
#χϊ©» σύμφωνο» ι?$ τούτο xdi το* Άΐι/μαντον 
ναύαρχον των Κορί*9/ων,. χαί σχίίό* ίκηρότ- 
ΤΙΤΟ η άναχώρτ,αις, *0 ί ·  Θ<μι{θχλ»$ l*e*w 
Τ4θόμτ»ος« ikpixvpt ουμ^ουλίον» ί»9α αυνι* 
£ηαα» πολλοί λοχομαχι'αι t ω$ «Γμηται «V τω 
|9Λρ τοδ Θίμιςοχλι’ου;» 0< ί ί  Πίρββι 9ίλο*- 
« {  να λάδωσα/ όλο» τον 'Ελληνικό» ςάλονι 
ί«*μψα» $ια*ooias τροίοκς, ι£ω9*ν τη{ Σχυά* 
9ου, »ά χλιΛωβί το' <;ι»ό> ?ήϊ ΕύδοΙας «ρω· 
το», τό οποίον ίδιοι χατά τη» Χ«λμίία,/βΜι* 
τα να ίξίλΟωσι» tit νάνμαχίαν* ΤΟυτο ί ί  μα- 
Οών τit iur>j5 ΣχιωναΖο; Σχάλιβ χβλοάμίνοί, 
ilifttt sit τη» θάλββοαν» καί μόνον tit to 
’Aprtp/atov <{ηλ9«ν It'; την ««lyavuov τβό ό- 
iarot. *Ητο» όμ«ί iurrjs xol κολομδ^ηίβ *μ*

14*
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μ ’ύ τ ΐ , ίν ινχολία. ’Κπ<;ίνοαν δ* rOvto. χάι 
u v«s των Ίωνών u  toil πληίον; βνρπίρβ&ον- 
τις * χβί «λνπονντο πολν. Οί οι ι/.^ροϊ τών 
‘Ελλήνων £?:AottpOvvro, ποίος να λά&) πρώ
τον 'Αττικήν τριάρι), Γνα λά$η δώρα παρα 
τού Sip£oo» xara την δποβχίφιν αντον* ι* 
rtitOvj δ λο'^ος τώ» ’Α9ηναίων ητον πολύ; «ν τώ 
ςρατοπίδω ίώυ Πιρβΰν. Οί δ ί Έλληνίς. χατα 
ftiv to  πρώτον οηρκίον παρίτα£αν τον ςόλον 
It’S σχήμα χΰχλον , «/οντις τας πρώρα; προ; 
τούς i /βραύς. Kata' δ ί to δίντίρον σημϊίον » 
o n  ίπληοίαοαν οί Πίρσα< * ηρ£αντο την - μά· 
χη ν , xai ΐνθνς ιλαρόν τριαχοντα τριη'ρκς τώί> 
ί·/βρ·Ζν, χοΐ το'ν Φιλάονα αιχμάλωτον, άδιλ- 
92ν too ρηβιντος Γooyoo τού Κοπρών, χαί 
<-parr,yov πρώτιςον too ?όλοο. Πρώτος δί 
ίλαΛ  τρ:ήρη Πιμτιχην Λοχομνδης δ *A9xj- 
ντίος οίδς τον Αίσχριοο, ν9ιν ίλαδϊν βντο'ς 
τδ αρ>?ε«ον« Μιτα{ν της μάχης Ifu y t  προ'; 
τονς "Ελληνας δ Ληννιος ’Αντιδωρος, xeri 
δ:α τούτο Γδ’ώχαν αδτώ οί 'Αθηναίοι το'πον lt( 
την Σαλαμίνα. Έ·;ά9η δ ί η μάχη Λτο'ρρβ- 
πος μίχρις ίβπίρας, xal δκ'λυαίν ον την τρ 
άχοτος. ‘Λριχώρηβαν ονν πάλιν* οί piVEXX^’
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νις ε?ς τό 'A p tty fcw , β< ί ί  Πίρσαι τίς t ας 
A-pttat, χβχως ίχοντίς χαΐ λνπουμινοι, ίιτίι· 
ivj άλλα ηλτιζον, χαί άλλα «υνί$ηοα*. *Ητβν 
οί χα-ρο'ς τοί θιροο? * χαί θίρρη

λ*. Ταοτην την νύχτα ffp?v άναπαυ· 
6ωβ-ν οί Πιραα<, αυνεδ/, παλν τpixuufa «ρο· 
$paf άνίρος λαΰρος * φ>οχη ρβχδβί*» α*<?ρα· 
net χβί βρνπαΐ ίζαΐοιοι ίχ τοί Πηλών ορούς, 
χαί χύματα ορμητικά, τα office tftpov too» 
νιχρους χαί τα άλλα saucryca affo της ναυμα
χίας *?ς τάς ‘Ayira; προς τάς πρώρας των 
Π#ρ*;χων πλοίων. T aira το'νυν ωθοίμηα υ
πό των χυμάτων *ίς τάς πρώρας, καί rttpctc- 
λ:ττορ<να ίχτΐ, xamapattov τον ςολον, ως« 
οί Πιρααι ιρ9αβαν ΐίς ptiyav ροδον καί άπιλ» 
ffcocav, νομι'ν.ντίς, on xaterpi^tc αυτου'ς 
to 3<ίον. 'EitnS* πρίν άνα«.*υ«ωα<ν ίχ της 
προτίρας τριχυ-ι/ας, ινίπιαον ι*ς ναυμαχίαν 
χραττράν καί α*προτίο’χητον. Πρίν ί ί  ήσυχα· 
οωβιν ίχ της ναυμαχίας , ίάου πάλιν άλλη τρι
κυμία. Τάς ί ί  άιαχοσίας τρίη'ρτις χατίλσδϊν 
η tpcxtiyia *?ς το πτλαχος προς τόν χόλπον 
τ^ς Εοίο:α$, χα) ϊρριψξν auras τίς τους αχ ο* 
Πίλους, »W3a χα«8ραυα8ησαν άπαβαι, «πΐιίτ*

Η ·
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ι4 β
iiv  iyw p ιζον τΐν τοπον. To i t  jtf ' 4/ pin 
Π* ηΟΟχαζον , 0? i i  Έλληντς ι*ιγνχώ· 
βησαν ιτ< μάλλον, fglcOr νλδον «Mac πιντη· 
χοντα Tpospftf tcJ> ’Α9ηνα<ων {3oi)9ica, ίμαΟον 
xeu tvjv y9opav tiy  &αχοοιων τρίηοών* Me· 
βοντις c i, ore παριπλιον x«/ ταα πλοία των 
ΚίλΛων, ι{?λ$ον xai ιλα5ον αντα t xai την 
νύχια *~ι?ρΐψαν πάλιν $ις το ’λρτίμίαιον·

§. λα* Τ /ν  έί τρίτην ημιραν ιπλιυσαν 
oe Πιρται ιπί τουβ Ελληνας μι άπο^ααιν, 
να 2<ορ9ώαωα< το προτιρον ατύχημα, ιπΐιίη  
το ινομιζον μΐ^αλην ιντροπην, να μη ίννη- 
βωαι να &ώ£ωα* τον το:ουτον μοίραν ςο’λον 

•των*Ελλήνων t χαί να α’νο*ςω*( το ςινίν* *Ετι 
i i  ipoSotivro xai τον Ξίρ£ην* "ΟΦιν οχημαη· 
ααντις την τάξιρ αυτών α^ημα ημικό· 
χλιον, «πιπλίον χατα το μιαον της ημίρας, 
Γνα χυχλώαωβι τους Έλληνας. ’Εζηλθον τοί- 
νυν xai oc "Ελληνίς* xai tASovtf? i /ς )ri?· 
ρ α ;, Ιναχον το αμρότ ipoi yivvafo ς xai eaop- 
ροπως ♦ xac or Πιρσα* ανα^χαζομίνοι iis μι· 
ρος ςινον* πφιίπλίχον τα πλοΓα αυτών , xcu 
*5>9ΐ:ροντο wt σλληλων» "Ομως ί ιν  ιχλτναν* 
Τιλος 2$ το οχοτος διίλυσι χαί τα*την την



μ οχτρ  y iv * iytvira πολλή ?5ορα αμροτίρο·
θιν αΛοωπ^ν * * i  πλο&>ν· Των ei Πιοοών A» * ·
*9op* rAtov πολύ π*3<Μθτφα« *Κλβ&» όμως 
rcvrt πλοία aitavipa των ‘Ελλήνων. 0 /  3*
*Τ'λλν4νΐ; iXaffov όλα τα v iu iy ta  αυτών ϊχ  τηβ 
ναυμο//ας · χαΐ tS’jta  dfxxwtift > ort oi  H ip ·  
oat βνίχωρηοαν προτιρον. ‘λνιχωρηοαν πά
λιν ox f**y Ilipea» ιίς τά; Ά p itας, 0? 3* 
Έλλν4νις lit T9 ΆρτιμΛίον. *Hp/;loaatr 3# ιν· 
τα:ΐ9α των μι» 'Ελλήνων βί *Α9ηναΓοι· ο9ΐν 
ι ’χον τίτρωμινας ta t  »}μι»ΐ<ας rp iy p tts  αυτων* 
’Ι&ωί i t  οίρ/ςιυαιν ο KAtwaj πατ?4ρ του ’Αλ* 
Χ($ά3οο( ίχων τp'-χρ-η <3/βν μι όχαχοβί'ους αν* 
ίρβς 3? ?3ιων ι{ο3ων· Τοΐν οι Πιραων χ ρ ί·  
ςΐυααν χατά μιν Διόδωρόν ο< £*3ον<9ι, χα9* 
Ήρίόοτον 3i οί Αιγύπτιοι) oi λαίοντις τα 
ϊτίντί πλοία των Έλλτνων·

$. λ β \  Μίτά 3ί ταυτα μα 9 ον τις ο/ "£λ· 
Χν,νις τον θάνατον τοΰ Λιωνιδου, χαί το τι· 
λ -ς τ^ς ·*»? ρβχ'Λ»» άπίραβιααν τχ'ν άνα^ω-
ρχ4τ<ν· ιπκ3ν} ν) ΐχ ΐί ςάσις ουίων 3ιν t^ooj-
Λμιυι πλΐον, β γ  ου ixopiioSvj το ςινον των 
Φίρμοπυλών. ’Ο 3* 'llp o lsrs ; \ i y t t , οτ< «ρίν 
μά9ωαι ταΰτα άπιράοιααν tojv ανα^ώρηβιν»

Κ »



"09n> cw ilat ο ΘίμιςοχΧγς τονς τρατ^ονς f 
Scrip f on ihcu uaXyjupov pa yayvatp aotol 
tct rpiSata των Eijooiup, π op* pi τα γαγω· 
GtP ίςτοον oi ttipaat* Πipl Si oyaytopy· 

*Afyf, ta  fx*o yoSSmae * Otiu ixtivoi 
ffiopu^tt n iu  xai πως y* /τ^ ίψ ω σ^ρ  α5λα# 
&ϊς· Jio **p*yyf& #4 Si ίχαςος ♦ ya xtfom 
rtipa or ^ραπώτβκ cevrov. *’R?ri(ta ώρ/χηοαα 
Ι?ςτα rpofata. Κίχον όμως £ίίο χβτα**οπονς, 
top μίρ *?ς το *Λρτ£ρώκον ft! πλθ<αρίΟΡ τα· 
χντατον, tv a itSortor/ι προς toy Af'WSoy τα 
ywipiva iv τω ς ίλ γ .  *llroy Si ouro; #Aytc· 
Χϋρέ^ς Πολυας ο’οοραζο^ΐρος, Toy Si άλλον 
Ι?ς τος ϋτρκοπνλας μi tpy/ix6vt*pov« ΐνχ t!» 
ίοποίη προς τον ςολον τα βν^δα&ονΓβ «ρΘ$ρ· 
^οπνλβ<ς. Οντος cf γ,χον ’Μηναΐος ’Affpviyv- 
χος χσλοννχνος. ’Ey ω χοίρον $3'*>xoy τάπρο* 
6βτα ι «ρ^αοιρ ο 'ΑΛωρνχος 7 xai fxoptoi try  
π*ρ« τον Λιων/ίου oyyfAioy. *09ιρ ανιχωρη· 
Gap xayuripov ra^axix ay pivot y ipxporicv oi 
fiop/v9<oc, xai omc9ev ot #A9vjvotiot, ως f i 4 
λοχΐς> piya γρονοΐνχίς* T ot# ο Θτριςοχλ# 
λοίωρ τας τα^ντατα; τρ<ν· ρκς, παρίπλί# τα act· 
pa9a\aca<a f xai iypayi γράμματα προς τοώ
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Ί'ύνας ·?; «ο'ποο; αρμο&ονς, ςοχβζομινο;,
or; ο» βποςοτ '̂βωβ;» βί*Ίω»<; «a: Kept;, έ*ί· 
karat taevvrpt'^vj ιοχολω; row άλλονβαρ&αρι* 
χον ςο’λον.

$4 λ /·  Άναχωρχβαντων ο£ν τοντων, «π«· 
ραβί ti j  *Ι;;αΐο; ί(*5 τα; *Ap»ras» χα) *?« προ; 
«οΰ; Πιρβας, ott *yt»j-tv ο ‘Ελληνιχο; ςόλο;» 
’Fxtfoof i t  μή ίκςιοοντί;, «φνλα’χωβαν βοτο'ν» 
trttcta Ζπίμψαρ τaytias rpc/jp*;;, xal Ζμαθαν 
«ν-ν ah/Btcov. "09ί* ιπλιοααν *Γ; το* 'Αρτι· 
peatov ανατίλλοντο; too ηλώυ, «νδα tpttvw  
pi/ f t  τ ί ;  ρΐατ)μ£ρ;*α;. “Eititta ηλ9ο» χα; *- 
χορΛαββν τ·/ν 'ίςιαίσυ, χα; βλλα; τινβ; χώ· 
pa; »yj Εοίοΐα;. Tot* ό S*p£j; ϊ«*ρψ*ν «<*; 
«ον ςο'λον *;ίτ5β;ν* να* ιλ&ωαιν οβοι θίλοον 
να tioCv ποαοο; "Ελληνα; <ρονΐυβ*ν* "Εβα- 
φ* i t  παντα; του; Π/ρβα; προτίρον, xat ά· 
yr4x*v ώ; χιλ&ν; pcvov ara'you;· Ο; 5ί *Έλ* 
λν,νίς ν[βαν artavn; χ;*λ<0; , Itiraxoatot ©ί· 
errte?;, xal rptaxoatot Ejrapttarat, ©Trtvi; /* 
fovi09v;eav *xit. Παριβχίοαβιν ορω; ω; τ*β- 
βαβα; χ;λ<'αία; προ; το ρίρο; των Ελλήνων,

χ*λ/ου; Π (pea; ρονον, Toaourov i r  πλ*̂ * 
8ο; βνδρωπων ωρρηβιν «πο τού ςολοο *?;
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iSo
ivp Βίαν tauf/y, ως* Siv tvptoxov nkotopta 
1m v7 , Pa nepacutrtv· Ό Si Sip(r,t iztSttxvu· 
μ ιvos tXlytv' ιδού iWObs'EAAqvrs avoqtQb? 
lyovibea, oTttvts rfikrfiav» vs μ ί ίμποδΐο<ύ· 
*cv. *Eyv't'n'tjov όμω$ arrant? to ιϊχνιυμα 
autoij. *Κ6λ(τον Si μι μίγάΧν,ν ntpiipyt'.av 
?ους Έλλν,νας , μΐχρ ι ianipas itiptipyiμινοι. 
*Επϋτα ixlivot μίν άιίςρίψα» it’s rev ςολον, 
i  Si S lp;rs παρίβχΐυαζίίο vs ςραtinV/i It’S 
τα iitiu p a  vt% ‘Ελλάίος» t'/M  i&j tee 
παρόδους t’Aibdlpa;, ire ^pas «I καί 3a· 
Aeeays (a ). Tetovrov tiAos *λαίΐ xai v* vau* 
fiance iv *Αρτίμιοίω.

(») λ» tod» Ovji3v< AuA ui> ψ*. Hr*. ·» Λ4·



iSt

ΚΕΦ*'ΛΑΙΟΝ Z\

' Α λ ω 9 t t  τ η ς  B o t w t t ' a « ,  
x a i *A r  τ t x ή

5· a'. M ire δ ί TO'Jta ι}λ9ον m i?  Άρ* 
*οδ*ϊ eJto'poXoe προς τον Sipfvjv , χαί /  ρω· 
*>)9<ντί5 π»ρ{ των 'Ελλήνων, ιίπον, οτι «ορ· 
τβζονβί τους Όλυρτκαχους αγώνας. ‘Ερωτη· 
θήτις 5ί πάλιν, οηοΐβ ό5λβ λβρίάνουβίν oc 
ο’5λν;τβ('· *̂j>9VOV ιλβί'α;, ί?πον. T o tt fcrttv* 
ό Tp<tevro^v|s προς τον Mepio'vcov* πβπα), 
MorpSovt*, προς !»ο/;ος άντρας * y Ιρις τους  
Πίροβς να πολίρν-οωσ υ , οΓτικς eyti>w>ov* 
TOC διά tvjv epiTTjv» χβί οάχί ice χρψβτα. 
Oc i f  Θιοοαλοί αΰμμαχοι του Ξ ϊρ ζ ο υ  ο ν τ ις ,  
/ ζ η tvjeov πίντώοντα τά λα ν τα  ηαρά τω ν  Φω» 
νίων>.Γν* μηβλάψωοι την χωράν βάτων* «- 
ζητούν μ ά λιςα  α υ α ύ ς  ta t  t i t  βυμ μ οχ/αν του  
Ζ ίρ ξ ο υ . F.Jyov i t  ο I Θιβσαλοΐ t i t a i r tp a v  <- 
χΟρον προς τους ΦωχίΓς* /π ΐ ι ί η  «Ιχον πο'λ#· 
μου πρόίίρο» ι χβί ivcxvj9r,oav, Ό θ ΐν  η ·  
ρ ίν α ς  καιρόν , /ζη το ύ ν  τη ν  ζημ ίαν το υ  ηο· 
λίροβ. Άλλ* β< ΦωχιΓς β’πίχρίδηββν, οη δ«

Φ ω χ / δ ο ς



yhcvtat itροδδτα* της 'Ελλοδος. ^0?(v iyivtih 
to  ο* Θισοβλίί &γγΛ  τοί Efp-ov προς tyjv 
Φωχ<δα« xai trtf λοπην *Ελλοδ«τφ

2· β*. $\ya jyp fZv i i  o Srp^$ «< των 
Θίραοπνλ^ν * ιάπ&λι ftp'* τον tvv Ί  ραγι·
vhv f ίττίιτα ι?ς tyv Δορδα* γτ<ς *μηδ*ζ# * 
xce: Oxct τούτο δ/ν ί?λα*4ν αοτηϊι, 14χ<<?Ιν 0* 
γλίιν ιίς τγν Φωαδα* 0 / Φωχίΐς όμως f jv· 
yov rpotioov, ©λλο* μιν *ρδς τας xopvyo* 
τού Παρνασσού $'i την Τ<9ορ<αν% άλλοι δί 
4ίς tvv "Λαοίοσον κολ<ν των *Οζολών Λο· 
χρων. Ο; οι Πιρ?** **r'fP%*μινκ την χω· 
ρον » 1xojov τα$ *ύλΐ*ς xoi το ?4ο« * δίη^οδ· 
μ 4* οι tm  των Θιτοολχν. 'Κοώηοα* χβί το 
(ν *λ?β(ί πλοοοιωτατον μαν:*?ον τοί *Απολ· 
λωνος, ιπκτβ έχβνοον ο tiro- #Εχΐί «λβ 6'ον t«· 
*ας Φωχ* ?ς φύοντας «ρος tor ορη * δίΐ?9$ι· 
ρον καί τ<ντς ^οναίχας μφνυρίνοί οωρηδον οι 
£©ρ$©ρο(· "Εττκτο δί ο1 Ειρ^ης* ιλ9ων ι/ίς 
τούς Πσνθίτι?;> δ*4£0>ρ<*4 τδ ςράτινμα <?{ 
δύο· μίρη , χαί τδ ριν <ο^υρωτιρον μίρος ί·  
λα&ν e m $ , καί naxtSavt jtoo; tv»w Ά ττ<· 
*rV « T9 2ί ίλλ9 iff τ η ς  Δίλφ&11$»
<va XiqXctr/jV̂  tiV vaov to i ’Ατίίλλωνοί.
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’Ερχόμιροι TOtPW ουτοι irpo$ τους 

Διλφούς* iw toV i rp*os$v xat τ9?ώ“ζον ta$ 
πο'λκς, χω ράς, t ip i  xai την χώ ραν, ώ*ι 
χατέρημωααν τ ην Φωχίία * o? i f  Δ*λροί αχού* 
optic ταύτσ , ηρων/,ιαν top *Αίτολλωρα π#ρΙ 
των Ifpwp χρημάτων τού ναού, ρα ηιρψωσ<9 

αυτοί που , η ρα το £*ψωσ<ρ fcf την  ^ηο. *Ε· 
λα^ορ 3 ί  χρν,σρορ, να μη τά ταράξω*/ nay* 

τ ίλ ω ς , χαί yoovti^a *χ£<ρο$ & αύτα. *Κρΐι· 
pop toiVv» #ί> ty)p πολ«ρ aopop {{ηχορτα a y  
ip t;»  xaf 0  ίτρορ"·τ*<ς ’Αχ^ρστο* χαλούρΐΡΟΐ 
Ι?ς προ<ρύλα£ν too #Ιιρού · cl i i  άλλοι lyu- 
yov, tipi$ p<o ι?ς tvjp *Apj>:*oap, tipi* i f  
προς τας χο ρ ο ύς του Ιΐα^ισσσού , xa< x a ta  
το Κωρύχΐιορ άντραν· Τας i f  yppacxa? xai τα 
τίχρα αύτων ιπίρψαρ fe$ t>jp ’λχαίαν  τ ί ς  ΠI*
λοπορρν;σου. Οί 5/ Πιρσα?, o il ηλϊον πλη- 
σΛρ ττς Προραιας *A9q*a$ τού ‘ίιρού, *?©ον 
όπλα xf/piva #ξο>9ιν τού *Ιτρον· Τοισοτα #«il 
xac ο ρσρτις ηρο:ΐρθΡ, "Κπΐιτα S i lx ρ ίν  τού 
Ραού ίξάρχopto ycopac xai αλαλαγμοί fptxrot* 
ix Si τού ούοαρού ιπιπτον xfpaopol i {αίσιοι · 
ολο $ι τού Πσρρασσού «χοπ^σαν ίύο xopvya?, 
*«* xatfyfpopt© «πί τούς βαρβάρους μττα χρύ·
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τον ΧβΓί Τβροχηί ποΜηί, XOt «yOVfUffOVTtofc* 
λου;. r09»w τορα^δίντι; οi ilir.cat, ιτρόπη* 
cav tci γνγτ,ν. Όρμηοβντt; Si ol At λροΐ <x του 
Παρναβτον> χα· i:tt £σντΐ( αυτού; · ifivtueuv 
πολλούς. Ot Si akkoc soot ιβ'ύίηβαν, ηλδον 
*?; την Bgtomav, ortou ητον £ 2*p$v|$. Too· 
to τοίννν ivouMvi θαύμα τη; ’A9v(va$ * καί 
vZ tvTt ητον plya θαύμα τη; ’Αδην-Γς* οιον, 
τη; yoov/jofM;· 'Ο i* Ξίρ(η; χατα?α/νων προ’; 
τ·/ν Άττίχην» tiaifake πρώτον »*; τον Ορ- 
■/'iutviv τή; RortuTf’es· Τβ*τ» ο ρη9ι<; Αλι. 
ζονίρϊζ o' Μαχίμων ο* u?o*s τού ‘Αμύντον, 
osrt; η τον αόμματο; των Πιραων , ΐπίμψ* 
φρουράν Μαχ«£όνων ιΓ; τα; πόλ*<$ τνς Βο<ω· 
τ/a ; , bo ρο&ωνταί, οτ< μη&'ζουαιν, “να μη 
itap«eoi)o:v αύρα; ot Πιροβί, <**<δη ί’μηίί* 
ζον, ω» ί'ρητατ.

§· θ'. 0< Si *Α9ηνβ?θ£, ooot ηααν *<’; το
’ApTfprViOv, Ι»0μ:ζον, οτ* ίςράτίνβαν οΐ Πί* 
λοποννήσ;θ( «ονίηαΐί 6?4 την Βθ:ωτίαν, Γνβ ό· 
ηοντηοωοίν *xt? ιόν βάρβαρον t χατσ την προ* 
τίρβν xotvyiv όπόοόοιν. *Αλλ* txtTvot *Tlfyt* 
ζον τον ’ίοίαον, να ρολά£ωα: μόνον ττν Π·* 
λοπόννηοον* Μβδόντί; ουν τούτο, ΟΤ* Iff**
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ςΐ ιψβν «* to? ’ΑρΜμιβί'ου, «λοκν^ααν μι- 
j/άλωί» "09ιν παοίχαλίβαυ tout συμμάχους» 
ν* ^e?vj ο* ςολος Ι?ς ττν Σαλαμίνα, ?ο>ς να 
λά£ωαι tot >υναίχας xai τα tixva αυτών *χ 
τ/ 5  *Αττίχ·/ς» xai να βνμ&ολίυΟώαι xai rrlpi 
to? χ<νίονοο. Καί ούτως ό μίο άλλος ςολος 
ϊμίινίν ι?ς tijv Σαλαμίνα, τών ί ι  'ΑΟν,ναιων 
ν,λίΐν ·?ς »η» 'Armvjv. Το'τι ουνίδ/βαν τα 
(ν τώ β:'Μ το? Θίμίςοχλιους λι^όμίνα, ίως 
o? χατιπκοίηααν οι 'Afyvaiot , να α'^ηβωβί τα'ς 
’Α^νας. Έαίμαοαν tOfVjj# τα'ς yovaixat, ta  
τίχνα xai λοίττο ιίς τ»>ν Σαλαμίνα xai ΤρΟίζη- 
να, ίπΐίτα vjXOov μί τον ςολον ·*ς r /'ν Σα
λαμίνα· όπου ojtov ό ςολος τών αόμματων. 
*Εν τούτοίς ί* auvvĵ ooiaSvj xai άλλο vaurtxev 
Ι(*ς τών Tpos^va άλλων πολιων , xoi ίχ 
τών ττμοτίμων, xai vjX9*v ιίς την Σαλαμίνα , 
ώς· ιΤ^ον τοτι τμιαχοο»’ας ΐόίομηχοντα οχτώ 
τμιν}μΐίς, Ιχτος τών τροχόν τομών.

$. Κ?£ον ί ί  τοτι 0? ’Αθηναίο: μονοί 
ΐχατον oy$o/xovra tpiypitt · ίπκ&ί οί Πλα· 
tail?; σ'νιχώρν·βον, νά μίταχομίαωατ τα'ς yu- 
ναίχας xai τα τίχνα αυτών ιίς τν'ν Πίλοπον- 
K’iOdli* όθιν xai ίίν  ΐυμιδ^βαν Ιίς ttjv μά^ν
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TvjS Σαλβ’ΐ&Ή* Of ί ί  Λαχίία/ρον'Οΐ tr/M  
oixftf£* of Σ?χυωνίθ' iixefivr#· Of 'Jtatdad· 
p'Ot i$*7 ♦ of Τρθ:ζτνιο: at y?f * Of *Eppfovf?5 
τοιΓς, Αυτα< torV>v a.; tftoaodxovta ivvia* A
tp:rpif$ ηοαν η ναυηχη idvapf$ rdv Πίλο· 
ττοννητί'ων |V tv} dvdjwvj ταυτη* Of i t  #Ap· 
6ρ***ωτ*? tff;rov titta* Ύών if  νν,οιωτων, oc 
ptv A yflorae tl/ov rptamro. Of i t  Nd£fOf 
ί.τίρψαν τι<μ*οο$ *pos τους Πιροας· αλλ* d 
ντυαρ^ος adrdv Δ^χοχριτος tptptv αυτός προς 
τους Κλλν,νν;. Of di ftdOvtoc tdoxav μίαν 
τρίωρη xaf arav novrvjxdvropov * ηλ9ον xaf o? 
Σ^νιο*, Sipf'pfoi xoc Μηλ'Ο: ί^οντίς dyar 
pfav atvtvjxdyropov* Ουτοι o? yvjoroJtaf uo* 
vo* if* ιίωχον y^v xa? oiap *τρος τον S/p- 
£>jv. *Ε?τίρψαν*χαι.θΓ Kpo?ttVfdrae> tx τ^ς’ΐτα· 
λ/βτς μίαυ Tptrpv;, 4vtvj ^rov y] ?rpo*9yjxy). Af 
ί« λο itm\ ttdAtr? bT/jiv τας αυτο?, οοβς ι?^ον xac 
f?S το *Αρτ#ρ&ίον. Ttf$ Of χολλιςας καί τα· 
χυτατας TpyjjoBes d/pv Of *A9v;vatOe xa? Afjli· 
v^rae, καί ootot'tattoo? r/]v 'EM dia, tp· 
^fodroToc ©ντίς της ναυτιχης * O.tfii/ Πθλΐ· 
ρουν προ πολλοί, χαϊ ο p ita£υ αυτοίν πάλι* 
ρος aVd?t* ναυτικόν* Συνα^9ινπ> οίν οι ?ρ«·



iSf*
τχγοί tig τν,ν Σαλαμίνα, ι&νλΐυοντο trov vet 
ναυμο^νοωοίν. *0 S i  FsJpt»£άοη$ tens * νά λι· 
yvj ίχα^ο? την ^ν'Ομην αυτοί. 02 μ*ν Πίλο· 
ηοννηα*ο* irevrl? η$ιλον να ν«υμ*χηοωα<ν ft? 
tov Ίο9μον- Την Si *Αττ«χην Ι*θμ*ζον lyaet* 
τολελ^μμινην, tpvy:v of iyxa xw iu
"Etc i i  fXiyov, ott αν ν<χη9'jT*cv ι?ς t^v 
Σαλαμίνα, χαταχλέ(οντα< πανταχοΟίν, χαί 
τλπίς βοηΐιάτ? χαί βυκηρΑτ? $«> ητον ττλιον* 
Kt$ tov *Ια9μον ομν>$ αν ν*χη9υίσ<ν, αναχωρώ: 
Ιχαςο? tig τη%ν ttoXc* αυτοί. ‘Ο ί ί  θ*μ<ςθ· 
χλη$ «λ«ρι τα «ναντία, βΧίπο,ν μονον i/g το 
ςινον τη? Σαλαμίνας την O'DT/peeV της *Κλ· 
λαδος. Καί ovTOt μίν ου tv? /Λυλιυοντο.

• ς ·  U ύ» Αίοςης αρ ον ίχαυσ* ta? 
Πλατα.ας χαί Θίοπισς, ων Of f p x a to ex O t ϊρυ^ον 
ffpotfpov, χαιίνη t:g την Άττιχην* *Αρ’ οδ 
•sripottf tov 'Ελλήσποντον, δ^ιτριψ** ·χΐ2 fva 
μα να, "λορίζομ/νχν xat ? Λ  ίίττα ημίρνν τν$ 
0<α5ααινς. ‘Εχ*ί$«ν i f  ηλ9ιν clg roils μήνα? 
ic? την *Arrcxqv, ftpc·? το τίλος του Αυρου· 
«Γ0& ζ α ) ,  lire ipywros Καλλίβίαν» χαί ηυρε 
ta? #Α9ηνας iV/μους. *£μ|<ναν Si nvs$ ητ«·

(«) Ο*. χ?. 480.



yu\ xat yipem s« xat xartult'etysov t!g t*;t> 
ataiioXtv, trMta (άραζαν re's ττί'λπς μι (ΰ· 
λα * *<Μ<3ή αοτOt li^oyto try
*tv too χρησμού f ώ$ f :ρητα( , :tfpc too {ολ{· 
voo τκχζθ$« 0 / οι ΙΙί.σ.ςρατίδα*, οΓπνί$ η· 
σαν i?S ** ςρστοτιοον to> Ξίρξοο, παρίχ&η· 
σανβοτους, v® παρσίο^σ**» ’Αλλ* ixitvot 
iiv  ιοίχονco τοίτο. Ό9ιν ίπολ'ορχησαν ao· 
TOOJ# Τέλος i l  10ρ;ψ*ν rtip ica t in  |3έλ'4>ν 
απο too λοροο too 'ApftVj Πάχουι xat ixau· 
σαν ixfivo to £ολ<νον ypayua. Αλλ’ ixiFvot 
χνλίοντις πέτρας ρΐ^άλας προς την πόλην ί- 
xltW,v, xat σλλα τ**αότα ποιούντις* ιριρον 
toy Sip£/(v its απορίαν* Τιλας $« topovti; 
άλλην ιΓσοίον σρόλαχτον i* too ‘ΐίροο τη$ 
‘Δρραόλοο, ανιοησαν τινις Tlipaat ifs ιην a· 
χροπολίν, xat ηνοςςβν τας όλλας πόλας, o9lv 
ι<σηλ3ον πολλοί» ΟΙ έβ rtoAtopxoopivot wa 
βλιποντις άλλην σωτηρίαν , tcvi$ μίν ιπισον 
o n o  too t i t £ 0 0 ;  its τον χρημνο*« xat ι  ρονιό» 
βησσνφ άλλος $4 xaTipoyov t/ira t Its τον 
ναόν τη* #A9/4vis· *Αλλ# ο* βάρβαροι σρα|«ν· 
τΐ$ αοτοος 9 ισόλησαν τον ναόν» "Επίςτα ί·  
χαοσαν την άχροπολςν* Μίτά ί ι  la j ta  ίπιμψιν
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ο Ξίρξης oy/ιλον ί?ς τα Σοδοα> μν,νοων προς 
tot Άρτάδανον τα χατορ$ωματα αύτοδ. *£πκ· 
τα πιρηρίρίτο - ςραηυμα ιίς την Άτττχην, 
χαί ιλίηλο'τκ οοτ:'ν Ιρημον ο'οου·

$. ζ. Οί δί ςρατη)>οΐ των Ελλήνων ουμ· 
ffouXsuopivot ίτ<, ώς ι^ρητοι» ι*ς την Σόλα* 
ρίνα* ίμα9ον την αλωβίν των ’Αδανών, χα) 
τον ίμηργ,ομον της άχροπο'λιως, χαί τοβοδτον 
«ταραχβηααν» χαί «Sopu$V)9y,aav * ως* τ<νις 
αυτών α’νιχώρηβαν (’{ τα πλοία, «ρίν α’ποιρα- 
β.'βίί δ το'πος τής ναυμαχίας» χαί παρίβχΐυα'· 
ζοντο, να yuχωα<ν. Ο: $t μι/ναντίς, απίρα· 
β:βαν, να ναυμαχηβωοίν Ι?ς τον ’ΐβ9μον, χαί 
«Λυτά λιλυσαν το' βον(£ρ:ον ι προς το ίβπί· 
ρας« χαί ανιχώρησαν ΐχα^ος ίίς τα πλοία α·ί- 
*ου. Τοτί ι*πιν ο Μνησ/ριλος ο ’Αθηναίος 
προς τον Θιμμςοχλια» οτι «απαλόν, ως Aiyie 
ο 'Ηροίοτος. '"OSiv βπίςρίψας <δ9νς ο' Θίρπ· 
ςοχλης ιίς την ναυαρχίδα του Εδροφα&ου, 
ouvixpotvjai πάλ<ν αυμ£ονλ<ον, χαί τοτί αυνί* 
έηααν τα' θρολλοδμίνα ιχιΐνα, &πιρ ovaft· 
povrat ιν τω /3ίω του Θιμτςοχλίοοςζα). Τί.
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λος filte ftoUq* ληομσχίΜ , o:ris«9!c«v 
προς το *o vov̂ â vjO'OO'V 4?> την EoAs* 
μίνα t xec Aooevris to cvviJpcov, napicrn^** 
ζοντο. *Επ*τα θ^βίοβντις προς πανιας τονς
£i»t)s * X3c Γτίρψαν xac it; τνν
Αί/τνβν ucav xpt‘AQYt , Γνα προσ^ίρη Ιννγ.νγϊ'ΐϊ 
προς toils Αίβχίίος, toy Atbvtci xe? TfAeu*· 
y«i xe* ye $Τ'χ»Λ£θ5η xaj ail too; t*$ βο·/9ΐ ιν· 

§. of# fO i t  ^<ίλος tclv Iliprav */x$*4 
τρίίς τζίρος ιΐ; typ ‘l^eAv* tm ae πλ<ν· 
ea> /xitffv i*« to t ?j*o£ Ευρίτοο ♦ #ρ9α· 
civ 4(9 τρ ηρΐρας f?s τον Ψαληρία h.utva 
της Άτκχη$·Τοτι i? ονιπληροϋη π*λ?νχα< to 
vatrtxov xo( to πιζ^ον, xai i^ivito tooov> ocov 
ητον, ότι νλ9ιν ο ςάλος tli την Εηπκώα» πριν 
της tpuviees, xai to πτζχόν ics τος θιραο· 
πυλβς. ‘Eyivovro co^pa^or avV-Cv o.; Μηλ'ΐίς* 
ΔιιρίίΓ}, Λοχρο** Botfetot, Hapv^Oi, *Αυ· 
dpcow T^ViOc, xo« rrovtis o? yvjofiDtei, ιχτος 
τ<νο>ν, ιών Uapc'iiV xot αλλχν, Ottcyf; «ςα· 
θηοαν ι?ς την Ι}ό9νον» xai ropctpivov το τί· 
λος tot πολιμον herotfas ί ί  χβ! ο Ξίρξης 
ι?{ τον ?ολον» xai οονο»βς τοος τνρβννονς χαΐ 
Spaτη^οος τ»ν ovroi ί9>ών, οννι-



xpotqfct aouffovAcov. Κα9η*α? τ οίνον ια* SpC~
*0V , **ίλ«00* , V* >.a9vj*totft ΧΛ: fxf’VOt ·χα- 
ς*ς *9 τον προύχοντα xortov. Πρώτον e* χα; 
nAr^r.y αντον italic* τον βοα:λια της Σ<$ώ· 
νο$ · i.Tlrre Τη$ Τυρου ι χα: τον$ σλλοος χα* 
Οβς/ς· Μ*τα Of ταοτα fxfAiVOt, xa έρωτη- 
β*$ c-Γτθϋί o Μ?ρέ:ν:ο$Φ ^peTp>vCfi(vo$ 9 a t  
χρίνωτί a i t j i f i p iP t  v i  ναομα/ησωσ*. Πονπς 
ci ί'ίωχβν γνώμην* va ναυμα^ηαωαιν > ί*τθ$ 
r/*$ 'Aptfpocas > η:<9 ίλ:^ι #rpo$ tcv Efp· 
£/*V ταotA· *KAa&$ τα; 'A9v;va;t £:a τα* ρ· 
πο*α$ ηλ^*5· **· άλλην ‘ϋλλαδα · χα/ αν 
rtpo '̂e'pv!cvj? μ ΐ το Λαμόαν*ςς ootaj
xac την Ιΐίλοτιόννηαον· "Αν όμως ναυμαχώ· 
cvj9, α.τωλιοα; τον ςολον, xai το itl£c*ov 5ιν 
ίοι ω’φίλΐέ ύ^ίρον. 'EnfiOvj ίΐΖτμίν, οττ οί 
*Κλλην*9 *Γνα* πολο /μπί'ρότιροί ημ'^ν x*ta 
την ναυπχην. ''Αν $ί irpoapcrvvj; airyον, οτ 
Κλληνις cxopn^yrac,„λο?* έί» l^ovaf τρο* 
?α$· 'Αλλ' ιχίίνο* κκ9ομηος ιί* τνν γνώμην 
txy πολλών, **<S>ip's*f'*V3$ xcfc l/$ την no* 
ρουα/ον αντου, dzip'jatct την *αοααχ/«ν* "Ο* 
βίν «πτμν|ι too ςολον προ* την Σαλαμίνα 9 

C£t<$ παραταχ&ίί* το ιοχιρας ι/; νανμα^άν,
L #



tuftviv ουτω παράοχίυαζορινος μί/ο** to? 
ftp»?* iion ττον icrtfpa. *Ε::«<τα o« ΐηιμψ* 
tvjv αυτήν νύχτα *ai το' ζίζ^Ζν πρΖ$ toy ίρο- 
ραν τη$ Πίλοποννήοου» f*cz jpo&pq tou$ Df· 
λοπονν^τΛυς, va προσ/^^^y extc.

§. 3*. Ο/ i i  ΠιλνποννηοίΟΓ, μαθοντίζ toy 
Savoro> του Λιωνίοου, oυνvj9pο&δ^ταν παν* 
3ηαΐ< <?s toVlofyov, xert f tf :χ<ζον αυτόν vjttf- 
pay τι Mat vυχτα pi μίγαΐην βίαν azi £αλατ» 
CJJ$ l?$ SoXaaWrV. if  ObtOe, 0< ΛαχΙ·
iercpowo*, 'Apxeiii, ΉλιΤο* y Kopfr&or ♦ 2*· 
nwvcot) 'Eztioupiott Φlcaa:oty Tpoiv^vrof* 
xcri 'Eppuovfi?, ιχοντίς rparyyov toy KAtojl· 
ffpotcv atsXytv του Λιων/ίου, χα: βατίλια 
των Λαχίίαιρονίων· Oi if λοιποί τ*/ς Πίλο· 
ποννήαου ηουχαζον αντυ τ«νο; πρτγάσ$(ι>ς ♦ 
intil*  ΐπιρασαν *al ta ’Ολυμηχα, Mai η fop- 
τη των tiapvi/ων. Ουτω τοχνυν τκχίζοιτ#; 
©ύτο: τον Ί*9μον, πολλών μνρ:ά$νν ανΟρν* 
πθ£ t fρραξαν χα? το ςινον των Μέτρων χα- 
τα τας Σχφων#<£ας πίτρας, Οi if  ιν 1'αλα- 
prvoc ςρβτ^οί των Πιλο-οννν,σ^ν» /iovtig 
τον Dfpcixov ^ολον» χα) αχουσανπ^ Zu ςρα- 
Tiuft χαί το πιζ<χον προ$ τη* Π* AosoV/;ogv ✓
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Ιρ^ίηβαν, χβί ayjSov ιΟανιοζον πώς *«*»'-
c l t  ο F.'iovf α£·ς * * a i tuT.vfv «Vi*. °09fv 
«i'jUfSvj Γβλν .̂-αοωνία* xat βν ιιχρ ιτ^η  κα ί 
άλλθ TV'.WAiOV. hel Oi f«V flt/.OXOMyCIQt 
ΐ λ ί γ ι ν , νά ?:ολιρη<χωα:ν <.’> rsv Ίβθρον* 0: 
£» Ά·)ηνΛ:9ί» Αίγα·/· ra t  καί Μ{γαρ (ΐς } ηΟτλο* 
«*ς την Σαλαμίνα. Δία t0VTi αννι£η ρΤ^άλη yt- 
X w i t  m e , *a i ο Θ ίρςοχλης βλεχ<ύν, cr« £<* 
χαταίίΐΛωντβί, *£ηλ9«ν ίχ  τον evvtopt'ov»κα ί 
ΐ ιη μ φ ί  τον Eutvov προ* τον Ξί’ρξην. να t in y ,  
6τ: ο?*Έλλην#ς ρο&}9ιντΐς ♦ ίτο ιμ ά ζοντα ( να  
ovyaee, χαί να ρη τονς oyrjevj» άλλα νά του?

' άττοχλβίβη, νά τονς χνχλωση, χαί νά τονς 
φϊΐίΐΐί ΐχΐϊ ινχολωτατα.

Μ ά χ η  εν Σ αΧ αμΐ»* , χ a j ς ρ α τ η ^ ο ς  
τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  ο' Θ ί ρ ι ς ο χ λ η ς .

$. Λ *11 Σαλαμίς t/vat νήσος τον Σαρω- 
vuov χόλπου, μ ίταζο  Μ εγαρ ίζος  χαί ’Ατττχης, 
«οί σχηρατ/ζί: 5νο ςίνά, το ρίν προ* τη* 
Μί/Ί0ί*5α το* ςίνωττρον, το ί ί  προς την Ατ- 
Τίχην* ως ΰω’ίίχα ςάλα <ς*νον. Μιτα£ν Α< 
'ονπης χαί τον Πτ<ρα<«ως JUpvos «νατ ttg

& a
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ρχρ« νήσος Τυταλίία χαλοι/ρινν*. Kararf;'» 
oi te*jtvj> irtres to προς την ’Arrsxw πρίοιίλη· 
pitov σκρωτη'οιον της Σαλα^Γνος, όπιρ σχη· 
ρττεζκ τον λ^ιια , οπού ητον ο ςολο; τί*  
Έλληνα*' Ηιςιοοβς τοΑυν ο Ξιρξης την $?α· 
έσλην τον Θΐρςοκλίους * Ικίλίνσ* νο x’js.Xtt·» 
ctt*< την Σολαρΐνα ιόδνς την νύκτα τούτην. 
1%στ« ΟΙ TO fUCOV’JxTfOV ί.ΤΙ/χψον θί Π (petti 
ςοντιυμα πολύ, καί ιλαέον την Ψ^ταΛίίον f 
0007x0.0τοτην ουσαν , χα/ προς I’.TavopfeoiV 
τών tItc'î iVjuV πλ'^χν, xoc προς σχνηο/αν 
τών κνουνίυόντ^ν *Επι*οη ixl? ιπριπι να χα* 
τα^^ρ^ντβχ τα «χ της ναυμαχίας vavoyca/OOiv 
ο ϊ^ο,ν τούτην* τούς ptv iy5poo‘s βλσηη: χα? 
fw iiic  ιύκόλ'̂ ς*, τούς C6 ο/κίί'ους πΐριποίέίται 
καί σ<ύζι<. *Κπι<τα ί ι  ίτριψαν το ianiorov κι- 
ρας του ςολου > καί ixai.oov το ςηον απύ τν$ 
Μουου/ίας wiypc της ΣολαίιΓνος. Είτα ιπιψαν 
τρηρ*:ς ίχοιας, χαί ιχλισαν χα? το προς την 
M*yoitia ςινον, ω~ι fpicvov ο<'Έλληΐις α- 
ηονταχίθίυ κιχλι σpivot · ι?ς τον ΈλιυσΛιο* 
κόλπον ι καί ιλττί'δα οωτηρίας ι?ς την ν'χην 
{ίονον ϊ^οντίς. Τβίτα 3ΐ ποντα lyitono την 
νύκτα τοοον ρυςαώς* οίς* οί 'Ελληνίς &ν 6c·
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yyy *τοντ$λως liberty, αλλ* ivoft<*ov* ct; οί
€ / β ρ ^ Ι  r^ av to  *«$ TVJV 3 i 0 ;V *XfcV/jV ,  οπον

πβφίτα^Οησβτν ro icrtioa;·
§♦ c«\ T w w  if  ym arV dv, o? τρ*νγ  

yol τών Έλληναν iftXo'jiUvw m  St$ to αν· 
yi5o:oy, *0 ί ί  #Αρίςΐί'5η> Ιςοριςος ών ΐΓς την 
ΑΓ :̂ναν το τίt βμ*ν9ανί παντα re  των *Ελλη· 
Voy. Μ«9ων is χιί την x'jxXw v  » ηλ9ΐ την 
νύχτα ii«  jx«Wj  τού /3*ο?αρ'Χθύ <?όλου μ* πο· 
λυν x/yi’>V$v f ?; την ΣαλααΤνα, κ»2 ί*9*?ς I- 
£ω9ιν τού αννίίο&ο ν ιχαλίστ τ -V 0fu<?o· 
χλια i;'j>, να την χύχλο^ν. #0  i t
Θΐρι^οκλης f?nf προς αύτον την atuav της 
χυχλωβίως, αλλα νύ «ο/λ9η τ?ς to  ooviipeov* 
vi βί^ν/Ατ/ι τον /'Voovov, καί ye nepaxrvr*>j 
xal attoi τούς"Ελληνας κ'ς μσ/νγ* $ιοτt άλ
λη ιλπίς οωτηρί'ας iiv  ι?νατ. Ε*σΛ9ων τοή/ο* 
ο Άρι~ΐ:ίης *’$ το otiuiipfOVf f&fv αύτάτί χαί 
αλλβ πολλά· αλλ' ixtfrot &ν τ.τ<^$οον τη* 
κύκλουν t xcl ooviSVj άλλη f'Aoviwa πιρί 
τοοτοιν 'Ey τούτοις i i ,  Παναίηοςης Την*ος% 
coy $ίς τον ςολον too Sip£ot* σύμμαχος #£ 
«Very**J5 > *?oyiv f?5 τούς "Ελληνας p i μΛν 
fi 4̂ Pv!> yewpArj·?ην χύχλωαιν· Taut η*
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i t  τχν iutpytolov typa^ov ο< 'Έλ·
λ·<νις νςίρον $<% τον *ν ΔιλροΓ* tpftroia. Μ< 
a'JTYtv 5e t/'v Tpivptj > xal p i την Λημνίσν* 

ηύτομόληοίν l($ to ’Aptfp&toy, iyivov- 
το αί τρ<ηρ*<ς t'-ov *Ελλν*νων Tp'.atomat oy· 
io^xovt*. Πρύτανης toftov τους Aoyov? toy 
Παι/ecTioOt artiyeeraev προς to πρω?' tvjv you* 
poytaVy θιλονιΐς xcu pH «δίλοντις* *09* ν 
σαντις to αννίίριον* «αρίοχίνα^οντο· "Efipi· 
ttfti ορως να *υρ*ινοωοί πρώτον ττ,ν Yota· 
λιι αν, *a) ιπίρψσν toy 'Αρις</£’<ν pi <*pa· 
τιtipa ixXixtov y ο$πς yovi t!aa$ τοο$ ixi? Πΐρ- 
οα$» ιλαδ’ΐν atltyy , xal t v  ixpaty,?* pi*p< 
τίλονς της pajpjf, ο$ιν ίβλαψι πολν τους 
Πίροαο* ISTK&)* ο ρ«^ςος aycJy τις ναυρα· 
χι'ας iy in  το nip) rtjy ν^οον tcrorvjv. *Ελα6ι 
Itai α?;(ραλωτονς imcTjpoos ο ^Α ρ ^ ί^ ; ίχι<· 
θιν, ιν οϊς γη αν χσΐ οί τρίΓς v;ot τ^ς Σαν$αυ· 
χ^ς σίιλρτς too Sip£ov* χαι ίττίρψιν αυτους 
προς τον Θιρ^οχλ/α.

$· ι^· Ot i i  άλλοι ςοατηγοί αννάζονης 
τους ι?η£ατας ανιών ίχαςος» i^avjyop/'xav 
ώς inpim* ραλιςα ί ι  ο Θΐριςοχλίς iS^ptj- 
yiptjof προς τους Ά^ναιους δημηγορώ* $u*
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iporanjp , m I Jppoit&tanp ffj rv'y frtp/ςα*'*, 
irt9p:9jui**$ *ovta toe /* τη> αρίτης yfvifU* 
να κβλα, και t i  ιχ τίς χαχ/α; χαχα9 χαί 
ttao*xif>j*a$ atftotis, fa itpoteu^Vdat τα |3fJU 
τ:?α· Να ttooTeaveWi try 2d£av xal <A<ti9f* 
p-'ay, *a soyootty a;tOe t'xu προγόνων, xeJ 
©oStpoi προς tO’j's fi'ip&pvj5. T aira iteyr« 
kpiua-jmty Dij-iv, «  retinjs της »αυμβχ('βς« 
γη ; tiVa< ολί^ωο vavv ipys*. K«t ay άγων:** 
θώίί rrpoOupus xai πιςώς, tut piracy TO παν* 
ay ί*ίλίβ4Ό*ί το» X&9VV9V * vf a’.tî vj*
αωαι, γίνονται δοιλοί, «οϊ ά'Λράηο^α των 
βαρβάρων. "Exttta oi txfktvet, να ίμ$ΰσι*
*<? ras rpfyjelt?. Αντος £* *9ο8:'»ζ*» *®t το· 
re ijXOov ο< pvj9iy?i5 αιχμάλωτοι Λ xat /9ο· 
αίαΉ y.ai αότοΰς τις toy Aco'vooov, χοτβ το» 
Xo'yov too ρόντίως. *Ε«ΐ«τβ δ» «ίρϋ'ρΜ »«» 
β««τ|9η πιλάγιον ovtuov, οςτις ήτοι» ωγίλιμοζ 
noos βοτο«$ , χα{ βλ*&ρος *f»S too? Πιρ· 
β«{· Τοτί ·:τ<ςρ<ψι *β» 5J* Tpwjpvjs (< tvjs Αί* 
7^ t i  * Hti? ixipiat τ*ίν θοβί'αν «ρο$ τους 
Alaxtiaij iiaxtpaaaaa &:a too βορ$αριχοί 
*0λον.

$· </ · Μ*τβ δί τβοτα n ap n a ^ e a v  *?s
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fiv/vy in i  του ιοωτιρου μίρου% tv v43iyras 
ακοωτηοώυ t>i5 Χαλασιό», χατα πλ©το$ τοί 
ς ι y ου , ftf>jpc TiJs #Att<*i$· ’Avriftopito^Qig· 
σα> $i xoe o.; lli’iiaf crro του i ^ t i c r j  p*· 
ρους του aKQWrtptOti μ ί/pt 1*5 *Αττ«ί$» xoc 
ftftcr£j αυτών r/> Ψϋταλ«α»* *l\V ταυ* 
tvj 3i tvj παρατάς, t'xy pur li t  pew a: rpr/t· 
p (t$  t o o *  χ/λιατ i<axoo«a< in te r *  r  p o v o * / / ·  

A<a< χατ* άλλους· Τών £ι *Κλλν*νυ>ν τρ·αχοο a« 
oyiv^xovta· ^Αλλοβ 3ί λι^ουσα», on r.cau stt 
ολ'γ'ότεραί tcJy 'Κλλην'χ? f xai al ftaxoocat 
α ιτώ  vjoav τών ’Αβ^να&ν» T i  ριν ίΐςιον xi· 
p«S Iffcov oi ’A5ijya<o<* tv 5' opt^ipil· oi 
Λ.αΆζΙα'μθΜθζ· Oi 5ί Ilipcat ίτο£αν προς p«v 
τούς ’Αδηι/α/ους , τούς 4>otwxa>* προς τούς 
Λα*ιύα<ροκους £ i♦ tor s *Ιυ>νος , gckosio· 
ρούντβς to ηρογμa* iron ητον υποψΛτ, OU 
oi #Iυ>ν#ς· anoyovor των ’Αδ^μαάν ο*ης, βττ<· 
χφυ*<ν. *£τί i i  poirov ο/ ΨοΛκχΐς y/w  οπω· 
βοίν ίχαοοί, να ηαρατοχ9ΐύοι ττρο; τούς *Α9νρ 
να/ους* ‘Ερώρρ^οαν rofotiv oi flipoat πρώτον 
προς τούς 'Ελληνας ·. αλλ* ixtlvot Ιτραπησαν 
προ, *η* {/,ρον · ?όω$> Λα ιλχύαωσοτ αυτούς 
κρος to ςινώχιρον. Ton ηχούταν ycovqv yir



t *Aiyovoov * ω catpcviOr, ριχρι τίνος c?< 
JipOpV̂ V 0«aXQCib£oli· *Α#Τ0 5l T7}$ ’KAl'jCtVOS 
ηχούντο άλλος θόρυβός βοδαρος πολλών ρυ· 
p<aSft>V ονίρώ πχν, ω$ I p i r o  IV I?  ΤΤΟρΠη 
του μυςιχου ΐα υ τα  δ· χο<ολλα πολ*
λα το.αυτα ηοβν ^αίματα  των %ζατγέγΖγ it$ 
iy*.apti'*Qiv του Apatov*

$♦ <i'. Πρώτος Si ηρ^ατο της ράχης *Α· 
μ£:ua$ ο Άδηιαίος, αοίλρος Α«?χυλου του 
39C7#rvttf o»ns προς την ντυαρ-
*//3a τριηοη του *Aprapfvov?i ηλ&*ν ««ς χ*Γ· 
ρας. Μίτον Ci ρφ<ςη η τριηρης *Pr4 **G 
*Apcap*vov$ , vat i«f?9fVt rpoy^poivrii oi 
Π/ρσαι, ιτο£ιυον oJs crto ηνος πυρρυ τ?ρος 
την ναυαρχίδα του Θΐρίςολλιους- Πιρ«πλ«· 
x*c$ ύάν o ’Αρίικ'ας pi αυτήν» tiv  ίθυνα?θι 
βυτ* να λαδή αυτήν, ου« να χωριο9η an* αυ· 
της· #0  Si Ναύαρχος ’Apcapiyqs ο αδιλφος 
του Ξίρξου, ανίριΓος χσί τολρηρος ων, ιπη* 
Svjotv ιΓς την ’Ελληνιχτν τριηρη , Ϊν9α ντο* 
ο ’Αα*ν/ας, και Εωα'κλης ο Qtotfug, οΓπνίς 
ακοντιζοντίς , Ϊρρ4«ν τον Άpiapiv/v ιΓς την 
θαλασααν» Ή Si ’Αρτίριαια ΐυρουαα υ^ιρον 
το οΖμ% αυτου ρι:α£υ των άλλων, ικοριαίν



αο'to προς τον ε«μ£η*· οί» o; "Ελ-
Aopf; :vjv π*ρ?πλοχτν ταΰτην, *>?uxq-9 *'ς
βοη^Ι.α» TOO AufiVrOO* *at ΟΟΤΏς ηρ;ατθ η 
νόημα/ta  0 / i t  Ακίνητα* ιλι^ον, etc η u  
τ /ς  Λ^νης άτιςριψοτ** τρίωρης, ηρ£ατο της

W ·
V. T* π).ο?α rav Π ΐ^ ώ  lj*»v μι» 

πολλά, αλλα 5f» ίδοναντο να ivfpy'aorv ,λα, 
4:α τη» ςινοτητα του πορθμού, χα< ιμά^οντο 
ha  ποο; Γοα, σταχτα προς ιυιαχτα, χα< a* 
ρα/fVfpoc προς ιμπκροπρους» "Et« β* χατι· 
ταρβττί, χαί iSkaittip erjtd xac ο ρηΟιίς ανιαος* 
•πΐίίη ητα» βαρία καί δυσχο9$χτα> ώ-ι ίπ:- 
πτον πλάγια προς τα 9Ελ).ην.'«α α’ντ/πρωρα όν
τα· χαι αιίιν tajtc xac αρμονία <?ς τα ίμποο- 
*9ιν ^ωρουντβ, χα? μόνον *7ς τας παραγγελίας 
too Θίμιςοχλίους προ*«χ$ντα· Τ.·ν/ς ίό των 
*fw4V ι£ιχ9η*αν τα γράμματα too ©ιμ*?ο· 
χλιους* χαί xat* ίχι&* ιπολιαουν* *Επ#*ίη 
iypayiv· ότι αν διν ίυνηΐωαι να ψυγωα: προς 
τον; 'Ελληνας* χίν να βλαπτωκ τους βάρ
βαρους ιί$ τας per/ας. Οί πλί7?οι όμως ιλα· 
€vj xaj τρηρίίς 'Ελλην'χας, ως χο) Ο Θτμη- 
~ωρ χα) Φϋλαχος t or Χαμαί. Δ:α τούτο ο >«·



ρον t$v μίν θιμγ,-ιρχ χατίςχνχν 0; Πιρααΐ 
τνροννον r/fi Σάμο*** τον δι ψάλαχον *γρ*? 
tjav *'j$py$r‘.P τον fiw ik iv t)  ιοωχαν αντω 
λοί yytv Uapyv 1*5 τvj) Πιρβ/αν» Oirv> τοάνν 
μαχίμΟ,Of IvtextttS χα) ΙΟΧΟσμως o? KaI tJ· 
US, itp tie v  tvjy ::ptoY/4v τβ;<ν τών Πιροω»* 
Tori ty/yfro ο μ ι}«s ολιβρος4 iYkovJ η itpvi-
tvj T<ai;:> yrJyovca, ιζτ<ί:τΐν <t*$ τάς *λλα$, 
to* crusty  ί^αμηα^ , και xam Jpartiv  av· 
τά$· £x t‘va: Qi faruviov, *i mpao ω$>ν i?$ tov 
τοπον r/$ ?rpwtv;$ ta{tr̂ $* ift *:r$rt£v 1 η 
Ο;» τον yofov. ο Ξ ιρ^ς i r)t'tip*t toy
(rpy^t xaJyyUiOs lYi Spovov προ$ τον$ itpo-
ρόδας τον ορονς ’Ατηκ^ς Κοονίολον χαΣ 
Αφ.'άΑιω χαλονμίνον* ιηί τ«νος λάφον παρα· 
$αλα*β<ον. "Ετ< 2f 1?̂ # trap αντω χα<#τ<να 
Σάμ:ον ο^νδβρχι^ατον, Δράκοντα χαλονμινον, 
osti$ ιέλιηΐν luoat ^άδ<α μακράν. ‘Ό ίιν ίοω* 
xfv ουτω χΑ<α τάλαντα μισθόν 5 χαί τον μΙ* 
Tfjjicpisfto ως τνιλισχοπον. Έχι? rcjvvy cvvi- 
τρίποντο, καί &ιρ9ι/ροντθ υρ* αλληλων οΣ 
Jlepoa^ μττα£ν τον τοαοντον Sopv&v καί 
τοραχτί των χνμάιων χαί της άτα£ας·

§· «;'· ΟΣ ί ι  "Ελληνις λωχοντίς αντονς



tv το'.oitvi αταξία όντας, 6UVf rp?&tfr i f o* 
Wjw  y iSu9<ζον, k4c itον ο,η άλλο ίίυνοντο 
ιπροττον /χ?τα;υ του χυχέώνος *xtcvot>, ίητβ· 
ftfvocint τ*<$ 3αλαοο^ς ID) ο* afro<\ χαί ίτλιον-
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τ*ς ijt: των κυ χατων ώ; ο: Δ;Λ3?ν$;» 'Exit 
Vjrov $iou*t vi £λ**η; τους *$5ν.ναί*ου$ χα* 
AiytVYxa, to r i ,  τους f uHevpor«ioo$ τώ$ ν®υ· 
τ<χν?ς, ccuxovto; ως feraatVoiit, ώοαώντας 
ο>ς Δΐλ^?ν«$, χα? t2ti9^ovto5 *α: βυντρ£?οντας 
τά πλοία των 3αο?»βων. Τούτα το δυο ανtu1 1 4
(ν,Αβ t^V* , ΐρίλοημτ^Οαν , Ι σ  C i i ^ u M t  TOt*
χατο ^αο£ιρων τ?ν &~*69/#ον αυτών, χαί ι· 
vvjoyvjoov την mycV v̂ y9op*u των Π ιρτ^· 
*F.v τβυτη Τ'5 ταρο/η ιδ/ext την ^'Αρτι· 
μι αίαν μι* τρ?ηρη; α’ττ*χη« *Κατρθο9«ν δί 
e ’jfvjj ιυρίίη vj ναυοο/ίς των Καλουδιών* tv 
η ητον δ /?αο:>.ιυς αυτών Δσίχαα<9υαος# *Αναγ· 
χαζνχίνη δι V ’Aprfpucca, intstot χαί ιΑ*9<· 
σιν αύτανδρον ταυτην την τριηρη· *0 atv οΛ- 
«05 αυτής i/iiviv J^vjAoj · ττλην ώς ιχ των 
«βρι?α*ΐων$ προ/.υπτουο: τρίΓς υποφ&ι· **Η 
χατα tt/ vjv ουνιδνj τδ πρίσμα · η Ιμ/σίτ τον 
Δα χαοχ'ϊυ ο̂ν* η* ^ Λ η ιΙ , να άπαττοη τον 
*Α2ηναίορ, onto xat ιπιτυ^ι, χαί ίη  ϊν αλλ*<



'Krrf:ivJ o δίωχων αυτήν *Α9ην«?ος > cG'^Vt ixt
i9 'j9<*i  τροφή των i/9 p fx»v $ fvoVeiv, otr η-
tov Τβίηρης σ*ΐΐί(χβχ:χνί, μη νν#«0:Γων θύτην
άθί$ως μακρύΟνν· v, £% outers ore β ovfiit τούς
^Ελληνας, ’Ελληνίς ούοα η \4ρτ£μ?σ:α* **09έν
οργχίν β*Γην, καί *δ/ωκίν άλλην· Ενττύ5έν
δί /:νίτσ< δηλον,ΐίς rro&v tapayys κα? βκορ*
lueuiv χατύντηστν ύ ςολος των Πιρσων* Ο
δ·% Ξ#ρξ ς κ«: oi ~$'α  αυτόν ♦ ivouteov #Κλ*
ληνίχην την £υ9*σ9έίσον xpr/,ρν  ̂ T i n  ih e s  ο
Ζ ίρ ζ 'ϊ  ' βη/ΐρον fy/vovro a*y,va?*f ς
Met oi ουίρξζ γ*Λαΐχες* Aiv teiOq *a\ ψυ/vj
«* της το ηοους fxiiVvfs, paptvp^Vy; την
άληίταν. *Εχτοτΐ δ$ ιλα&ν *Γ$ πλαονσ υ.τολη·
ψ?ν την ’Acrsuci&v , ίδωκίν αύ:η κας το αο> » · # . ·
ςτίον τνς ναομα^/ας* τώ δί vuoipyoy tOxxfv 
ηλακάτην. ’Ο δ# Πολύα<νος Ai^ft, on V yt 
cvjuacav *Ελλην<κην xai IUcc u m , xai μίτ$+ 
χηριΧίτο αύτάς χατα τ«ί$ :wpc?ajfc$.. tiat δ<ά 
ταυτης #;ηπάτηαί τούς *Α9ην®Λνς·

§* ιζ’. Φαά/*τα< δί ίχ  των ί-·/ς ,  οτ* καί 
6? *1ων<ς σνννφ^ησον ηολλην y9opav των ΙΙίρ- 
*ων , μίτσ^ύ τού άρμοδαοre του Sepi&0Um 
‘Επίιδη t*w;  Φσήκχΐς κατηγόρησαν αύτούς
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ι ? 4
srpvs τον Έιρζν,» t ^ 5  *trc£oviot*s * xoi O r: i*  
αιτίας fl'ijtiiy, t^$crpr.o«v πολλοί τριάρας τ ώ  
<J>cukVjuV» Kara τυχν,ν ivpi 5η παρόν ο *Apa· 
ραμν,ζ9 οςτις ·<τον ς:'λος τχν ’lavuv, xer< i* 
6V<9vc&v «ατούς· Kv tgvtoc* Si iriov pccn» 
Tpr<p·/, τχυ £apo9paxttv $ {?υ9/ζουοαχ ux'j* 
, At?«v^ *KnWoSee i« pea τών Acy:w;r.t)*, 
ιδυζίβ* rye Twy Σαρο9ραχνΓν. Oc cl Σορο- 
βραχις αχοντίςαι ipfts.'pot oVtic, €ςαί^οαν errc 
ί / ς  βυ9;σ$κ’<;ης τροφούς, xac αχοντ^οντις , 
f Otco£av τους Afycvy'rao , xat *λα$ον rv;v tptvj· 
ρη atlrvv· Tatra to ipyov tcJv Σαχο9pax'*v, 
ϊ<τνσ* τους *Ιο>νας #fx αον Xfvitlvov, xac ώι* 
χιραλίοι τους xar/,χορούς ο Ξ ιρ^ς. Διό™ xac 
β« Σαμοθρίχΐς ivopc^ovto *Ιωνις* Τ$λυς δβ 
lyvyov δί ολου οί Ilfpoac προς τον Φαληοία# 
όπου Y'tftv ιυ9υς χσ{ το πιζον, ι?ς ^ρορυλα* 
£tv αυτνν, Ο! ci "Ελληνίς ιπίρψαν τους Α?* 
^ινητβς ίρπρο*9ιν, να <ρυλαττωο* τον ηορ9· 
ρόν* Ο; δι *Α8ηνβΤθί χαταλωχοντις ortcoifvV 
ίέυ9<ζου xac Ιρόνιυον ττάλίρ · xac o*oc απί· 
fiuyw  τους 'Α9^/ονς* ιν/τκπτον εις τους 
Atytv/ιτας. *09*ν iyiWro χα2 τότΐ rraXcv ^ 
?9ορα ĉ acVcos. Toil ίν o] *£&xfv o 0 m ·



<το<λί* μ'σν tcfvpvj, iSiccxt xai δ Πολικοιτος 
o ΑΓ^νητης άλλην* Γνο>3«?ο> δ« τον Θ* xt- 
ςοκλ/α ίχ τγς **ο«το//3ος των Μοοοημων, 
toW$'<ifv eoViv tportov tcvi ♦ xp«fa$ «eyoAO- 
οωνως* Οντω μηδί'ζοοσ<* Θΐμ^οκλίχ* , οχ 
Α^νητα** ΈίΓίίδη χανηγοργβγ^ον t:$ τοοτο , 
ώ; εΓ^ητσί, οί Afy:v£t«x* Λο£</ν δι ο Πολύ· 
xorros τοδτ ν την τχχηρη, ητί$ ητον £<δον:<τ* 
tooiv it» αοτη κα< τον Α/^νητην Πν9ιαν t ον 
ϊλ^οίν> cJ$ η,ητα: > αδτη v Tf^pvjs χ*τ«ΐ* 
τοωκίνον ι?9 την Εχδαίον* Kerf οντω* «λ*οί'£· 
p'l/Sccs xeu ΙχίΓνος, άιιςρνψβν *?$ την Αίτναν* 

$. Vtr  Τΐλθ9 δν, tfovipoyov lifc τον Φα· 
krtp ia  ο< λο'παί τρ^ρίΐζ  των Π·οοων, o<?as 
ιδονη^ησαν* x*c οοτω$ cnooofv η μίχη αυτή 
η πιρ<$οητθ5*γτ<ς ίσωσι την 'Ελλάδα»σονίρ- 
γίία  των ’Afyv*&>ν* χβί yoovvjcic too 0tfsu- 
ςοχλ/οο$· ’Εττβίδγ αν /μη&ζον κ*' oc^Afyvoco: 
ίχβ τον yoffov* η «ν ϊφιν^ον οχ* την ttf/u- 
poyvtofuev τοί Εόοο&βδου, χσί την χοτ^ρρο· 
νησίν *ρδς τοο$ #Α9ηνα/ους , ίίτχ$ *;*rf<*i 
mu τοίν pcfiOovi να ποτβ;η τον (ύ εμ φ Λ ΐ%  
i t p o o  Oil/ των άλλων ςοα χηνών ,  οχ eAAoc 
Civ ηαον Uauoi μητ* δ<α νοομ^χαν, μηχί
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t:d ζεζϊμ ιχάν  (a). t i  onset i%pYee£ut*$* 
ο τί*χ**^ο$ tou/isSoo, oy ίμίΐ/iv η Π·λο* 

ivio vatmx^s covetous; *0 tiiue· 
ς ο χ λ ί*  c/x'«$ xo i o< *A f y j a l z t  u n i f t o w  τ a Z t a  

til λαχ'^νϊ/.ά .5eor«:«aatet xert tot# χα: βλ·• » i ♦
λο rx , o'*9yo:<6yyrf$ to ηρ£'/μ*> Scd v/y 
ttryiph 'J  t / ]>  *Ελλ«ίο$· ÊpoyS'JOvjMy rotyyy 
x'x: πολ\θ{ £rr;tfvj;xo: lltpoat xoi Mvjix* xoi 
rJy ίλλ·#ν j |y 0/5 xac 0 vajap/Oif
'X livzi^vvfi λοΟ* H p o O o ro y * xac *Ap ce p i^ s  x a ·  

r« ΓΙλ syrupy oy> χαλούν*?. "Κλλην*? £ί $ρο· 
ν ΐ'ίϊφ α ν  dkr/ot* in u c v  oa&* e m r t r o v  s!$ t r y  

£ ? λ ? * β α ?  t  <?; y ^ o y t o  xaA y u & J y r f ?  £?$ tvjy 

2Ι^λαρνο# Tujy & (IfpacJy οι πλίθοι inviyt· 
m v « a)y&*Cy:£3 το χολυμέ^ρα* T« έΐ yaoa· 
y<« r-υν n*p$uy i-iSa\%y ο Ztpopo? χβτα ?jjv
fi'iiXioioflt a / .p a 'J  7^3 ’Arttxq»» efliyaytt TOO
ψαλτοί »ί·

S· ’H^voyaivjwy <y tv] retlrj) 
χοιχω; x̂iv oc *\fyviloc xai Aytyrrat. *ΐίώ$ 
$£♦ i  ty /xiv "Afiv/yacfey ο Θίρεςοχλ^ς, Ευμ#· 
yvjs 0 #Ayaoyypff<no$« 0 0 poyitlaas
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\yj ναϊαρχον, κβί ο Σωβίκλν,ί * ovrot ιδΰ>· 
tiy καί τη» ‘Αρτΐ/tiac'av «χαόνω>, κ\χν ynatr· 
l/.<rey«iJi Itpyrac * fjttsor o/*ASv,v»iOt όπια^ί· 
lv/»av ^ίλίβ» ipa/μο; βρσ-tcw τώ τονηράρχία 
Wvto, eisns λβΛ} aJtvJv ζωβαν, votu^ovu? μ(· 
'aAvjv Jtaret»^vr4v» να ηΛίμ% γΛ'ή «vavttov 
-jjv ’Ελλήνων. *Ετ« δ* r,prizes *a? s 'Αοιςιιδ^;» 
5Γίς f^svitiec τρ:α*9«ί’ον; Ι Ι /^ ν ;  |*$ ττ’νΨοτ· 
αλ*{βν, «λαδί κα« T9vj prflivxai α'/ααλΆtous*
i«:' r/s Aw'A9ft>;i>;s » λαδ'^ν :τρωτθ5 rpnipif 
ItpatxY,?. Των δ< Λ</<ν·/(τών, a pyVris Πο· 
•jxptros* 'O 4i 'Αδίπχοντος o ναναρχο* των 
ι&;«.9<ων φβόν,Ο*!?, iyvyfv, οτϊ ^ :{aro η 
ά)̂ 5· Ίδόντίς καί 6? άλλα; ΚορΛ9ίθί τον 
pat^ysv yeojOVta, ίφν^ον βταντίί* ΊΚλβων 
κως κατα το pipoj txtlvo τ^; Σολαρίνβί»
τον vjtov i  να ο 9 τ^« Εκ-ραίο* ’Αθήνας, ^·
;ν;» φωνήν βπο «νο; ηλθ(*ρίον'« evtr&Cov· 
?ν αΐτόν, " 0 9 ιν  «ώχννβιϋ,  ι*.ί*ο*ψ# «αλτ». 
aCra μέν ϊλιγο» οί *Α&$ναΓβ«. Οΐ δβ Κορ/ν 
1st βλί/ον, 5η qpf?cvaov μαλιςα, καί lyfvov 
ί αΓίίΟί της vt'mji. ‘Avafipii καί Α'ων ό Χριι» 
î Oftos δόο iTiypa^fzara τον Σίαωνιδου, το 
>ν χβ;νόν των KopivOt'wvj τό is iitatupoK
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τού (a ). T« crJta Myu *a! a
Πλοότβρχος »V m-tttpi Ήροίοτοϋ χαχοηίιΛις. 
Τοιούτον rikottkafftv η* ναυμαχία αυτη · vit<s 
lyiviro τη «ίχοςη Όχτω?ρίο», πρ. χ« 48ο*

§. χ« 0<" μίν "Ελληβις np'Ztw μίν cuvr,- 
Bpnaav τα ναυάγια* iz ttta  S i ι«ιςρ*ψο»τις 
i 'i  trv  Σαλοαΐνο» ίταριοχιοάζίντο όλη» τν» 
ν ύ κ τ α , »5pu^c»tis» ©« ό. Ξτρζης ίχ*τ βχοιτο'» 
να όοχτμβΒη καί άλλη» ράχη» · ιΐΜτδη ίέλΐ- 
ιι4» το ntvtxoVtp&Tlopa irapamaypilsi/ ?κ 
Ifi το παραΒαλάαοια της ‘Αττικής,* ως ητο» 
καί »ρότ«ρ&», *0 Si Φαληρίάς» οηου ητβ» ο 
ςολος· άι» ι^αΛιτο *χίί9ι»ν Γνβ βΜπωσι καί 
τον ςόλον, οςτις ijioy* τη» τάχτα. "001» τ ί  
πρωί*» «ντ*ς it.o»fto* <ι; /τάχη», χα< όρώντίς 
πάλτ» to ίτιζιχον, ηληιζο», οτί ητβ» καί ο 
ςολος· Μα0οντ*ς Si μ η ' ΰλίγυνΛ. Sit ιγύγ$ν., 
ίϊίνξρν  αϊτόν μίχρι της"Α*δροο, ρλν?« ίί»  
τα* sipSaaav. T ctt thttv ά &νμιςοκληί, pa 
ίιήξΐΰαιν αύτάν ρ*χρι too ‘Ελλήσποντου, I*

>7®

-» ν* <. .»* τ .
• · ι * . ρ . ,  ̂ · * χ ι η

(β) Λ^γ. A V . V ΠολιΓμν. χαχ Ο̂ ρ»ΐτ·'Π>«Γ·
* τΤ**χ. 'Λρςς*& θ'* Δ;ο'&. ί% **— Ής\ Παυσαν.
• ’A m  aV ΧΙτολιμ« r'̂ Hofo/anu TU *{*,



*70
τ:ΐ;τ« fa  χοψωβί την yifvpav, Tva Xafoct ζων· 
ta tow Ει ρ£ην, xot ve xvptltfeuat τη'ν 'Ασ/αν 
ift την Έλλαία» Άλλ* β Ευρν&οίης« η <? 
’Αρ^ίί'δης, ίιν  η9ιλησΐ, χατο tv*» xotvoV jvw- 
fivjy. *09ιν Γ/ροψιν νςίρον προ*; τον Ε/ρ£ην , 
να y'l’yvj, ιπκδη ο» "Ελληνί; ίτοίμάζονται, ν» 
χόψω<ΐ£ την yiyupov. "Επίίτο ί» ιπολίορχηααν 
την“ΑνΙρον &α tov ρή&αρο'ν, πιρ:νλ9ςνχαί 
τά; αλλα; Wa9t>; αρ^νρολο^ονντί; > &α τη» 
αντη'ν ο?:ί*ον, ώ; ΐτρηίατ ίν τω 0Λ> τόν Θΐ· 
ρίςοχλιον;. *Εχιΐ$ΐν ί ι  *,τ/<?ρΐψαν I/; την Σ«· 
λάρΤνα < χβ: ιπίμψον tit τον; θΐον; τα α*χρο· 
Ο’,ϊνια «κ των λάφυρων. Προ; το?; αλλο<; β· 
Οίίρωβαν χβ? τρτΐς τριηρκς των Φο/νΛων * τη ν' 
αί'ν ρίου ιν τω ιν ϊαλαρίκ *1 Ιρω tot! Αίαν* 
το;· την ί ι  άλλην IV τω ’Ια9ρω τον ΕΓοβΚ· 
ίωνο;· την 5* τρί'την ίντωΓοονΛρ τη; *Α9η· 
νόξ. Ε/; τον; Διλρου; i t  ίηΐμφαν αλλα ηοΧ· 
λα, ·£ ων xattaxtpaaov ανάριαντα ίω$ιχά* 
Γηχον* ιχοντβ l?s την χίΓρα τμήμα πλοίου. Οί 
2ί Atyevrjrat άψαρνσαν t$ftο; τρι?; χρνοονς 
aVipa;· ’Επίίίη τίρωτηοαν τον ’Απόλλωνα,’ 
βυ ι*ναι Γχονά τα α’ρ«ρωρατα, χολ ·>ήτητΐ 
*«? ίίιβκτίρω; trap αυτών, διανυων, eti avV
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*οί νίρϊςηοον ftps* ποντω». Mtt« ί ι  taut*  
ι|λ9«« ι?β τίν ΊβΟρον, ο«β« y'tov to xorvoit 
cvviSptov τω» ’Ελλν,υων» Γνα δίαχρ'νωσίν ι» 
τω (3ωρω τού Ποσκϊωνος» toy? av5peyo9y|- 
βαν τα$, χβ( κβ Tc/xy'euotv eJtous χατ αξίαν· 
'ΕχρΛνι i t  πρώτος ό Θί^«;5χλγς , ορως 5f‘y 
•τ/ριηοα» ο< Aaxtieupowot ovtl aCtiv, outt 
»ou« ‘Afyvatous $ta rov fOovov Ce)· 0 /  *A9ij· 
»a?oc ορως uni ftp  ον οιαράχως xai to'Jxo, t-  
ftft&j ο «χΟρός ητον *U /*«»·

18ο

(«0 *0?» xa< πβ;ί tevTOV β*» Bto το> θίί*κο« 
χλΐ o«;.



Κ Ε Φ Α ’Λ Α Ι Ο Ν  I T .

i8 t

Ά ν β χ ω ρ η σ ί ς  » ο ί  S i p h o n  &πο' τ η ς  
Έ λ λ α ο ο ς ·  χαί  τού ς ρ α τ ο ί  α ο τ ο ύ  

ά π ο  τ ης  *Δττ<χης *ίς  τη*
Ο ο υ α λ ία ν »

$. α- 'Ο Si Ε»ρ£ης μίτα τη» ίυςυχΛι* 
τούτη», *ρο£η9η μη'χως χόψωο« β ί“Ελληνίς 
τη» ytpupa» το» Έλληοποντοο , χαι χαταχλΐ<* 
«'jest» αυτόν *?$ τη» 'Ελλαία. *OStv antpaatat 
»a ρυ'ρη. ϊνα μη «υ’νοτβωατ Si οί "Ελληνίς 
τον αχοπον eJto’j , f’xsXtuaI ,  va καταβχΐυά* 

j«MOi pipupa» άηο της *Αττ/χης *?ς Trv £αλα· 
μ?ν«, Γ»β Staffifoey το πίζο’ν ςράτίυμα ixlt* 
ίτβρίοχίοάζιτο χαΣ its ναυμαχίαν παλ<». ως* 
ύ.Τίς«»ο»β«β»Μ?, ιχτος του Μαρίβνί’οο,οτ* ταυ- 
τα tlvat σλη9<να. "Εττίμψιν ίΰίυς χ«κ ayytXw 
<?ς τα Σουβά, μηνύω» τη» δυςύχίαν αυτού (α).

-  -  - ■  - - Μ

(α) ''Επβμην w ;  ayyeJi/i; οι tte?0QU + οί; οί %ίν 
του^χκ , βχοντβ; ι««βΓς ταχνί^ομονς χατ* ita· 
ίοχη* απο ^αβμοΐ «ft ςαδμον. *0 ίο ςαδμο» 
if to» μια; τίμίίχς ίρ/μς;. Πρώτος ί£ ί««*οη<Τ· 
το* τ^οπο* tsuto* ο κ ί ^ »  »5 λίγκ* SiWf**· 
H tff· Π avis u  tt '# c .  9 ·



iSa
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Q l i t  Π ι οτ$ r * 9 n t  75 s w τη o yy iX *%
tr* aX%<7Sj)i rt.y *A9vp'jt)i/1 i^pwav ta 9 
5ους τ /ς  roAftt* p i  urjpavy * ffrsira 
ζο ν , ιυυ^ουντο x« ιυ^ραΛοντο Oca ivy  ic ttr 
ylav. * Ι ΐ£ η  $ i  ic /j^o v  ta  yopipatct αυτυΐν f  

Spvjr/^Ti; xat oAoyOpoulvot p*A< â era τον 
El^;v;Vt ρη?τ<ι>ς λτ,̂ Οη α^ραλοοτος * r  ρον*υ· 
βη. fiat t i n  povov iraoQfv ο θρ*/νο> xai i  
χο^ιτος» ott iiSov toy S /ρξην ir> ta  Σουβά» 
Έςΐ^ΐον χβ( βπΐ/ρους χοτορβς χατα too Map· 
in iW }  τού ahiw  τ^ς ΐχ?ρ*τ*:α$ τούτης. O 
ci Mapcov:c$ ivvo'Zv xvy zpaazaivycv του Sic· 
£ου, xat γο5*ούρινος ρητ^ς teptopyev) αυτόν, 
ας αίτιον, ία « } «a pvj λυπάται, άλλο να 
ανα/ 'νργ,ιη f'*i ivy Πίρσ/βν « x«< να ay/c/j 
αύτον €:$ ivy 'ΚλλαΟα pi τρ'σχοβίβς y*Aco· 
ίος ςραχν*μα ίχλκτον, Γνα χυριέύβη αυτήν» 
Τούτα i i  οχούβας , αυνί 5*ουλιύ9η χαί τούς αλ· 
λους, χαί ραλιςα try  P\pitU(Ccavy χβί i^l- 
«ύρφσι την ^νυίρην του Mapoow'ov· "Επίρψ* 
την 'Αρτίμιαίον 1 να χορΛη τους παίίας αυ
τού tc$ ivy "Kffaoir irrio/j ιζ^ι τ;νας νο- 
5ους υιούς ι& το ςρατοπι$ον , χαι ffaciayo)· 
you tootw  i\/% 1 tiva ιυνού^ον “Ελληνα Mo?



λαβαΐα* Έρμόημον χαλοuutvzir. Ταίτα Si 
iyivov to την a Jr 71/ νύχτα p£ta την μ*'/?Μ·
*E~£tra /χ/λιοσι» να ανα/'υργ,νν; ο ςολο$ ιυ· 
i  Js ffc TOV 'Ελλήσποντον. ():< Of dve/jdpu c
ςολο$» tcSov oi £v βύτχ Q/paat την νύχτα pa·
xpo'Sfvτού*σχοπ/λον* τουαχρφτηρ Art» της fAt· 
τ«η*  Ζνςηρος χαλουαενου, xal ivdutoav y otc 
70011 το ίχος "Κλληντχα/* o9$v ιπίτσιψαν ο· 
π/σθ> παλ*ν προς τον Φ αληρ/α, cciyovn* m 
ata$h . T i le s  δ* πληρορορ^ΐντίς ♦ στ< r W  
πέτρα* τα carvopfva, ιπιςριψβν παλ«ν, xae συ· 
νΐ/9 ίντίζ , ιπλευσαν $:$ τον Ελλήσποντον·

$· (3. Mira if o ^ a j  ημέράς, dviy'd- 
nt mat ο Ξίρξης πσν-ρατεα Sta της Borwrca* 
tfs την Θεσσαλίαν y Std της αύτΐς όίούι g9iv 
ηλ9<ν* άτΐ(θΐ) ο Μαρίον'ος ήθελε* vci προ· 
πί/χφο) αυτόν ρ«χρ* της Θεσσαλίας* χβ« να 
χϋμάαη *χ«Σ· ϊπατα να ςρατίύσ^ τηνανθ(ζ<ν9 
?να χυρεδύση την Πιλοποννησον* *Εν τούτος 
ί ί  <’2θ9* >;θ·/,<τρο$ rrpos του» Aa^eia/^ovt'ou;, 
Γνβ «χ$:χτ4<κν παρα των Π$ρ<των»
Cta τον θόυατον τον Λιωΐ/ίίου · &9ιν ϊπίμ^αν 
xvjpuxa · osttj y9oae; τον Ξτρ^ν «is tojw 
©euealiav, itfff προς βότον to ζ/rvjfxa, πα·
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poVres χαί του Map$cv:9i. *0 Ξ / ^ ς  ©aa? 
yiAoea;, f fot'j * oiros Svey lUvp uTrttv προς 
*305 AaxtSa![iW:'SJt t itrxvwv τον Mapio· 
piw, Ό  if  κηρυ£ &ίζάμ$η$ τηο ίiz ir /itr j, 
ivt/^pyfltv· *0 μεν Mapiosuos ίκλ/ςας τpea· 
κοίτα μυρ:άζας ςρβποαα Πfpotoy , My CM , 
Sscx'-tly, Βακτρήύϋ καί άλλων τ:νω»
ολίγων, εμ$ίΐ£ν (ίς τγν Θίΰσαλίαν* Ο i t  Stp- 
£*5$ λα$υ;ι/ to λο<:το*ι to οποίον ητον πολύ 
o i.^ ripo i/, aw '̂xipy îy. *Rnfpn!fv οαως o 
JVlapioy'o; καί toy Άρταέαζον pf i^yxovte 
χ<λία$ας, ya τον ττροπίρφη ρίχρ* του Έλλη· 
οποντον. Ουτος i t  ο ’Λρταέαζος ftpo&cxttv τα 
ηρβχρατα« καί 5υοαρβςουρι$ρος μνλιςσ t &ο~ 
Τ* ίλαίιν ο Μαρδοw®9 την ςρατηχίαν* ifV ητον 
τόσον πρόθυμός ι?ς toy ττολψον. Έδοκ/ραοιν 
ορ.ως τούτο το ςράτίυρα ρίχαλην ίυοκολιίαν 
καβ’ οδόν λα την ίλλΐ(ψ<ν των αναχχαΛ>ν· 
Έ πκίη  ητον πσνταχου ιλλίίψίς, λιρθαρμί» 
της καί κστίρηρωρίνης ουσης της χοίρος υπό 
της ιχτρατείις ταυτης, ώς! Ιτρίοχον χόρτα, 
φύλλα* β>λο*ους καί τα τοιαυτα» Έκ τουτοα 
if  anyrδη καί ίυσίντίρία fj$ το ςρατίυρα, 
καί απιΐνηβκον σωρηδόν «ίς τον ipopov » αλ·
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ι85
Xu juiv νπό της itf&tf ♦ άλλοι St υπό της a*· 
Givtfvt* fAfy}*i xai πολλούς ασθενείς s?$ την 
Φιοααλ/αν» Μαχτοον/αν, χαί Παιονίαν» ’Ayvj- 
xt ί* Ι?>* τηνΣφιν πόλ'ν τγς ίΐα.ονίας ηρζτί* 
put το iipou αρμα τοί Διυς , χαί ηόη ίπιςρί- 
'̂*>ν· ιζ/τηοιν αυτό. \\λλ* ο! ίία/ονες *:πον# 

oxc ηοηοοαν αυτό oc Θοαχίς. Totir^v Si t rZv 
ϊί.Όαλτων Θροχών ο βσοάίύς «Γ̂ Τν #{ υιούςt 
>τί Sts xatifcrvsv ο Ξιρςης* αυτός pty *®υ·
ytv #?ς τα ορη, οί έι παΐοτς αυτοί i^ pa tfj· 
οαν p i  τον Sepfav ι/ς την 'Ελλάδα, ανιυ τη; 
γνώμης αυτού* *09ιν ότόρλωαΐν αυτούς παν· 
τας* Sts ιπίςριψαν· "0:8 Si ηλίον χατβ τον 
'Ελλήσποντον οί Htpcat% ίύρον τρύγος αρ9ό· 
νοο5» xac τρώγοντες ατάχνύς καί χαταχο- 
pw$f άπ*9νηοχον πολλοί χα: «\; τούτον. Τίλος 
οι ερΟασεν ο Ξίρζης ίΐς τον 'Ελλήσποντον* 
l?5 τδσσσρσχοντα nm # ημέρας art ο της Θΐο· 
ταλίβς. Κυοίν ομ'ύς την yisupav $tif9apjfi» 
*ην, xai όπίρασί pci τα πλοία £*ς Tyv 'Ασίαν* 
*«e ixsiOtv ηΧΟεν είς τος Εσρίβ*ς. Ό  δί ςό· 
λος χατ·5η ιίς την Κόμην, χαί /xfc ίχίιμαβίν.

§· ^  Λΐ^ΐται £* χα: άλλη τις γνώμη * 
Μν όποιαν δ*ν πιςδόι* ο 'Hpsietoj. "Ομ ό



186
Ξ ίρ ^ς  ορη/s spotvyiv του re*txo5 tcv *T 
ίάον/υ» vs D50’< αυτό it's του 'Κλλητίτουτου

I '  « 4 4

Μi l/i:9$v £?j Tην ’A*f#av. Aoto; 5* iu$?i o 
jto της ’lIFovo; ι?ς Iv πλοίον των Φο&Λων, 
t /W  xa: πολλή* Sizar.iLXVj itivaait* $h *V 
9Avia*. Σϋν·£η Ομως rocxopt* , xcrt Ix'v5*'vftn 
to πλοΓον Gta το πολο *άρο$ m  ον9ρωπων· 
O ii χο$*3*ητης ι'πι ποος or* rut» *si pAjj 

to»j$ Νιροας *>ς την θ ίλα**«, ον θίλη ** 
<r»5*/ cr*ro* Τβυτα ίί  aV/iCavr ŝ Or Πίβδ^,
mc προοχννηοαντις τον Srp£<y, irrrnTO* ixoti* 
Cc%>S f ?ς τη* Sakoecav # Γ*« οωΟη g 
Ε£έλ$ων o£v €?ς την ’AetW* πρώτο* fiiv i / i  

pro* ^ρνσοον ςίρανον t y  χυ&ρνητη, ouoeS^v 
τη; σωτηρώτ;, fulcra 3ί ιχνψ( την xtye· 
Αην o J ro ii |ίΐ*$η  ι ρ ί τ ο  e trro ;,.* *  πνγαΉ 
Tosooroc ιπ/οη'ΛΟΐ Πιροα* τίς αν*'*$ίας 
ιο ί. Ο/ i i  fA$ii)p(tar Λ ι^ν»  otc ic/ίη fxlt- 
0lv ο Ξ*ρ£η», or! ixi^ptfiv *κ της *Κλλ«· 
3ος, καί σννιρωνησ* φιλάν μ ί βοτον»* ίίω·
χ ί προς aorotjg καί ίω ρβ Tterpay **« χρνοοίν 
βχ<νάχην» Μαλι~α 3β iAiyov, cu crj># ού Jyo· 
yiy«x τη ς’Αττικής, μονον ixci Γλνσΐ try  ζώνην 
βάζου, €y αρο&α οπωαουν ylvyusyot· Mai o3f$$



ucU το:ουτ* (Atyw. Ο α  &(ζζ?,ς ορ ου ν;λ· 
&εν ίϊς τβς Σ*ζοβ:$> $υ5υς iru^vlfv ££νχο*τ* 
χ<λ<α$ας ςρατ$νμα9 να γΑΊχτη  ιν,ν Ίωνώι * 
ha uvj σίτοτατΥ'^η*

ο« Ο of Αοταοα^ος f&ςο?9ω» έχ του 
'Ελλ/,ο.τόντου f ffiurJ£vy or: βπ^-οτν,αα» o? 
Ποτ<δ«ατα? χαί απασα Παλλ/,νιι;· 09ί» τ*λ· 
Ο: χα: ΐπολ:οο*νοτ try  iloifoaray* ‘Υποπττνο-t * *
μίνος £.· xal του$ #Ολυΐ/Οί';^5> t πολ:ορχν4ο* 
xaf tvjv "Ολυνδον, 7vtv οποία» ic^ov tot*  of 
Βοτπα'Οί » o; ocw^Ofyr*; πουτίρον i* της 
Bot:racsr? υ.*το rosy Λ1 a*-δονών* Λαίων oiv 
t >jv TtoAcv , tfoy/jOpocaf τους fyx«roc*oo> πλν· 
o/ov τίνος λίμνες, xal· eafafiv αυτούς array· 
tos. *A^yxfv iigftra irretporov τ^ς πολιως lip:- 
to&oXsv τδ» ΤοιωναΓο» £χ τον Χαλχί&χυυ yin 
νους ovta· Kac ούτως $λαίον of Χαλχιδιίς rrtv 
"OAoviot. 'Ενωβας of υςίρον τας οοναμΐ:ς αυ· 
του , ir. j\isp*ic ου^ρως ?·/'» Ποτ$acav. "Ε· 
fff/idav οαως ολατ σί rto'Af c$ της Παλληνης τους 
ςραχγ,γίυς αυτών *?ς β^Οείου των Ποττδα;α- 
των. Ο ϋΤψοζινας Τρατηγος των Εχιωνατ'ω» 
ϋΜσχίΟνίψ να προδώση την πδλ<» προς το» 
Αρτάοαζο»· *09fv προσίχορι'σαντίς τοπούζι

ιί*7



tpQiiztw m e τ« e *up*ta p i τβ /?ιλη 
6sv xal i£'ii9iv# Kara i t  m ot* tv tot· 
ourov (5&ος.ι?$ τους ω«ους τίνος lIoTiiararoUf 
χσί fytttg'iftq r  itpoootfs'cr. *Ομθ>ς ol aXkot 
ςρζτχγ'Λ areitutnwav to irpayua, tv* |&«f 
MtvtoQvvftwtv o! Εχ^ναΓο*. ΊνπολίΟρχηβ* i t  
«ντους xatU pw*i ον'<ϋ?ΐλυ>ς ♦ *ai ftpος to 
τιλος too: ’*? ouvift) no\icpQt*y <ος4 ωραη· 
cov οι Πipnnt, v i nspao%at π*ζο: i?i την 
ΙΙολληννν. *Αλλ’ ιΛυς ηλ9* πάλί* η πληραν- 
ρ*» καί i-? ';t πάντας τους α^νοουντας το χο· 
λυ .χίαν · τους ί ι  κολυμπώντας ι^ονίυον οI 
Jlottiatfixnt % ο^μηοαντις pt πλοιάρια· Τούτο 
τ ί  ουμ&&·χος i?9«fpl πολύ ςράτιυμα του Άρ· 
τα5αζον· *09ιν ιπί^ρίψΐν ιοΟνς ιΓς την Θιο· 
σαλίβν. Μιτσ οι την ανα^ωρησιν του Έίρξου οί 
#Α9ην«?ο: αονη9ροώ9ηβαν παλίν 1<ς ta j *Α9η· 
νος, ΐχουτοαν καί τας γυναίκας καί fa  τίκνοτ 
βυτων, ’ΙΙσαν όμως ·?ς αχρον ittpeAvrroe» ir.it* 
ivj Of? ιτίμηααν «ντους ο/ αόμματα* χαρ:? 
των ΛακίίυίμονΛον# Κίχον γάρ ot Aeutiai· 
pivtot τόπ  το παν κράτος iv  τώ συνιδρΛρ* 
ί^οντις οΛους παντας τους Πίλοποννηοίους, 
αρ ον ίτβρά^βη η ίσθςα0μ:'α της '£λλαδο>ι
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μ* τα τον pr,S«tpcV των Βοιωτων xcri των αλ· 
λων ως *φν,τα<.

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'.

Έχ<* p a r t e *  το υ  MapSovtot* i x  τ η ς  
Θ κ α σ α λ ι α ς  π ρ ο ς  την  #Α τ κ χ η ν ·

ζ. α . ’Επχίιμαζ'ύν τοίνυν ο Μapcovtoj 
τον χνμώνα ixtcvov ιν τη Θ ί^αλ/α , ιπί/*· 
ψιν ι?ς ποντα τα pavula της K̂AXa$c*s 3ιω- 
pop τίΐ»α Μυν ονομαζο'ρίνον, χαί #« ττς Καρτας 
υντα, Γνβ ιρωτηβη * «ως να χνρηυοη την ‘Ελ
λβία. Τα' it pavuia flxov* να ιλχοτη τους 
#Α9ηνα«ους Ι*ς αυμαα^άτν. Βλίτων 2ι χσί αυ
τός* ott ο**Λ9ηνβ(0< l?vac η Ουναρκς της'Ελ· 
λβίος, xae αχουων y 0u  jcav cuyyuopivot p i  
τους άλλους ουμμάχυυς, xai μάλιςα p i τους 
Aaxiicupoνίους Sea t y v  ρη3ί?α*ν αιτίαν % ivo· 
p’.otv y 0u  Svvatai να τους ίλχυαη* *Q0sv 
ίπτρςψ* προς αυτους xata χγέν avot{cV ttpioSoP 
τον ΜaxiSiva *Αλ i\avSpovy τον οποίον ενο* 
f*st ουγγ*νγι xac fckov των ΠερσωνΛ tjrtfir 
ω$ ιΣρητ·at tXaSs την αίιλ^ην αίτου γυναίκα



c Ηουυάρν^ , χ«' <y<W<efy i |  βυΥ^ o.:cv ♦ όν 
fj;opaofy ’λιόνταν a~o του r/ητροπβτ^ου. O 
Οέ Ξ/ος'/,5 *δ#ΛΧ* S&OS *̂ T0V T0V R!*x$O0y0- 
~ip*vy tr,y ττόλ'ν τν$ Φρυ^ιατ ’ΑλαΓανέα (α)· 
'KAO'^y ουν ο Λλίς«νορνο  -po? του* 'AOvj* 
tajVs/S , ilrri toV  :ταρβγ}«Λ:ο$ του Mopicyroo* 
ore ·< coto'i'9 του |:αο<λ*.ϋ5 <αια: χαί
gY V /to; , χαί ya αττατ'ίντσ: *?$ tooto* *Etj 
ό* συ^:ι>ρί: βυτους ο βαοιλιΊ$ Ιιο τα rpots· 
ρον α^αρτνίίΐατα, ay σύρματα u)*« ρι$ αυτόν*
ϊ  Λ * * * * t , , ι «€:££* τγ/s ytopctv «*»τυ>ν o*:o<o , xac αλλν,ν 0· 
cv;*, χαί ir.ttav £έλ*<σ'ι>σ*ν · αναχτ/ζί: τα xte- 
p:ct y όσα «κονίαν * ζλνρ'^νί: καί ^ασαυ tvv 
β/Λ^ν Γνίϋ'αυ4 και τΐλο$, να του$ xara^Yj 
χοί χυρ'Ους τό$ ^Ελλάδος, Ο: 2i VtCrvaioc 
yiV'j)OxOVTt5> £tc Aa*«3*'tiov<o: πριττί: *a 
*<v.lx5i rrp/afiic, ay* ου jxaO'oar τούτο, Λ ί· 
ζάλον r^y anoxco v, #υ>5 ya$A9co?c xailxiivos 

§· β \  *ΛχουσαοΓϊ$ ουν ταυτα ο.: Aaxsicu· 
povto:, ι^οά^Ο^τον, uvjff'os JfyO^aey 0? *Α· 
/̂vaTvt τό ηρόίλνρα του Μαρδ ονίον· "05ίν

CO Τοίτο τ' ϊ  ’Λλτξίνί^ν 'IwfZfZl c «^μ;ο8δ· 
νι, j ιν Τα» κχτα Ψ&ΰτεφ λ;γ»*



"ϊίμψ*Ρ ιυδδς rtctcfuf τας *Α0φας· 'Kyi- 
trο toiViv πάλιν οονιδριον, xai tcxzv oc npic- 

!u% πρδς τονς *Α9τραΑ*ς* παρόντος χαι το5 
’Λλίςανδοου ♦ να μ* ί //^ Τ ί«  τους λοξούς 
roi βτοταοου, β/λ* να άτοφίρΏκν f νς vu iktu· 
Itpvl·? *\ 'Κλλας, ΐπΐιδη fxf?voe VylvotTQ a:· 
TiOt TOO πολέμου * no? liTSrOvj j  TtO·
λ:ς xat oj χώοα atltcov, of Aaxsccuuowt! xa: 
u  άλλοι cCppoyit Tpipovar Τας yvvoc/ας, τα 
τ/χνα xoi τοδς δούλους αυτών, f ως va nawj 
o TtoAf|Λς · xat να jnJ αχουωα* τδς παραχ<νη· 
<?*ς τον Άλίςάνορο'ι, itTfti>5 ο τύραννος τον 
τύραννον βον,Οεΐ, ΟI $* * Α̂ ςναΤο* προς μίν 
τον Άλι£ανδρον antxpefyaav ταυτα· Γνωρ;- 
ζομιν χαί τίμιας « ort ι>ΐι πολλών δυναμ(ν ο 
ι?*σ<λΐυς , δμως ayaioL/tv xat τ·/#ν ιλιυΟίρ'αν· 
09iv ifitf ποδς τον Μαρδδνιον, ότι Ζν οαω 
δ ήλιος πιριπατι? τον αυτόν δρδμον, or *A9vj- 
ναΓοτ δβν πιΛονται iff τον βααλία. Πρ^ί
τους ΛαχίδαιμονΛυς δ* f/rtov τα /£·/>♦ Δ*ν 
ΐυο&χίτβι 4u τοΤ χοαμοι ουτί τοτος τούτος»  
οντί χοοαΛν τοαοίτον, ώ<ς* να χαταπιία^ 
tops Μ ^ναίους, Γνα ποοδωαωσί τδ 'Κλλτ,ν*· 
*δν yivo$ προς τον βαρυβρον* hat να ι/ο9ΐ



l?i£beO(f ott αν μς&η vat ftivov scs *λ$γ.άίος9 
oiire its tiv βάρβαρον ύποτ^ααετat * o£t« άλ
λο* ^Κλλ/,να προδίδω; Χαίρουν ii  /Ξλ̂ · 
Tigrisy au ppOVi'TI xac ( d *5 Τα αυτά · xac 
μαλίςν, axe υπιαχιίητί* *ά £ριψ?2Τ* τάς ytj- 
ιαίχας xac τα τίχνα >3pcJv* Πpixet ορούς να 
τ ί ίμ ίη π  ςραπυρά acov xayt^a♦ *ά απαντά 
ϋ’νμεν τον βάρίορον $:$ την liocttttav > npiv 
i>.5aXy (ίς τν,ν ’Array*. T a ira  5i $'Kivu$9 
Ιλνσαν x i cbiioptov.

f . γ \  T a ira  3 ί αχούνας o MapCCWOS» 
i^paUMiv ιυδυς προς τας Ά9ηνα$, §χνν πα· 
h v  ϋνφοίί τους Θιασαλους. *Κέαα;'λιυον i i  
to t i  £:$ τYiV Λ apieaov της Θ<σααλ:ας c: ρη* 
δίντίς ’Αλιυάόαί, υ:οί του ’Αλδάα at ρηδολά· 
xpa:% ο θ ω ρ α ;, Κυρυπυλος xac Θραουδί*ος· 
fc^£y ορυ;ς το παν χράτος ο 0 »o«f, xai α· 
οηχιν ιλέυ^/ραν την Προς την Rot&tiav &<ί- 
6'ασ*ν του Μαρδονίου* Ούτο* 9 fc>:Jpa£ aovtt- 
ίδυβ xml to* Ξ$ρ(η* priyovta ιχ τη* #Κλλά· 
δος. *Κλ9ων oi ίίς τη* ϋ otwiov ο Μαρδο* 
itot% tip i xai toJj Θηβαίους το:οοτους γί* 
λους, οΓπνίς έλί^ο* προς ουτον, να ρΐ/νη 
• χ ΐ ί ,  xac txCtSfv να Ciapfatpy p$ χρχματα
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toil* ίννοτοδς των 'Ελλήνων, fva χνρηδαη 
α*ονως την 'Ελλάδα* Έχΐίνος όμως ΐΦίλοτ:· 
μί(70$ να χυρ*ειϋη ~αλιν τσς Άβηνας, xac 

iriostoιηβη την νύχτα την akuetv ttpit τον 
2ι$*ην Ι:ς τα$ Σάρίι<$ ita  ττς ηνρααγγίλ/ας^ 
dno yy'tfoti ΐ($ (β ). ~09iv «ςράm e t
προς την ’Ατηχην.

φ* δ\ Ο/ δι βΛ*/ηναΓο« :rip!*pmv τδ p̂st* 
ΤΠ.να ίων ΛαχίΟ .̂μ-νΛ*** χατά την otiayto* 
νίαν* xoi IV TO’itoci έμαθαν, ott ο Μ αρίνος 
ηλ&5ν 1(9 την ftotfcnsV, *Ενθη*αν p«V, ΟΤΙ 
ητβτη9ησαν παλίν, ?τλτν ο 3ιΓος χσροχτηρ 
το;ν ’Αθηναίων vrnytpf γηνοίως xca τοδτο, 
χα* * jvyav πανδηαΐ) πάλ<ν ι/; την Σαλαμίνα· 
Έττίμψαν όμως και ττοιο5ί*ς ι?ς την Λα**δα<* 
μονά« xerc ώνι&ααν αυτοδς, δη 5 «  ι?λ9ο* 
*<ηβ\:. Tviu eaapwvi’jy. ’Koyspivec τβΛ»ί» ol 
‘~3<ο5ί(ς, tXaSiv καί άλλο»; ίχ tcJv Μι^άρων
•  μ μ ρ μ Μ Μ Β Μ Μ Ι Ι

(α) ToJto ι ί  ιΐϊ»; τη; *γγβλι*?ο?6; τ*τν*» 4; οi 
• ννν TrjXsyw^ tr; B'Jpnfti); * ί̂ αντο

£»9**η*ι χχι* eft τοπον; αρμΛ&υ*,
' xpatcvyti; «υ̂ βον; * λχμηά$κ; * wort As τι*** 

••jjj.ioiuiv βτιμίέ*», η Μνήματα*, eSffot**
'  «Γ; ft*i; το* lUov τη» οίγγιλ&ν»

Ν ·



*9*ι
χα< nkatactoP, xai ίλθοντις β*ς την AaxtSat* 
μονά, *?:τον προς τοίς σλλο<ς, on ov if* 
πιμψωσ: ςρατιυμα ιυ9υς, οί ΆδηναΓο* ifv «- 
χουαιν airxov* ovrt xar/yopcav, αν ί*χ9ώ*< 
τα προβλήματα tw ΜαρίονΛυ. O' *Eyopo« 
oilωςανιέαλλον την aitoxpcatv από ημίρα; ι?$ 
ημιραν , μίχρι 2*xa ημίρών· *Εχ τούτοι δ· 
ίωρταζον τα ΎαχΛίαι* ιτΐι/^ον xat τον >Ι«- 
βμυν μι μΐ^αλην ταχύτητα οπαυτίς ο< Πίλο* 
ΛΟίΦησιοι. ^09ΐν ονίδσλλον την aaoxpeaiv, 
ϊως να τΐ*χ<ο9η ο Ϊο9μο%ς» I χοντίς γνώμην * 
να αρησωα* τους #Α9ηνοίους ί£», ιίς την δ<ά· 
χρ:ο<ν των Πυρσών* Ο i i  Διόδωρός Xiyu , 
on ο Μαρΰον<ος ϊπ«μψ$ χα* χρήματα προς 
τοϋς £παρηβτας,Ευρ*9η όμως «κΐί ο Τΐ)τΐατης 
ΧΑιως, φΑυς των Λαχΐδα<μονίων» χαί noAu 
ήχος τπίσημος (α)· Οίτος τοάον μα9ων τους 
αχοπους αυτών , tint προς τους Έφορους · 
*£yopo* 9 προαίχιτί προς τους ’Αθηναίους, χαί 
ουχί ιίς το τΐ*χος, Έπηοη* ον αυμμαχητωα<ν 
l/trvoc μί τον Map$owov> η Πίλοποννηοος
• —---- Γ--- ■ -τ ■

(α) Τονταν avsr?*'ptt χχί i Πλινταχ;*; tv tip 
τ·υ θΐμκ-αχλιςν;·



Ιρ δ

ty$i κολλάς τολας* Taira i i  αχοναανης oi
"F.vtpci ♦ ifttycim νζν αυτήν m tct trim  yt-
λιαοα; Σπαρτιαχας, xai irrta ιίλωτας προς 

Σπαρτιάτην, xa) toy Παυσανίαν ^pa· 
t'/^ov· O i  Ertapuaxat slyov 6 'Jo βοαλχΐς , xai 
Su r ttv  ηΆ§:ιο%ι ίςραανη o (fs ςρβτ^^ος 
too ςρατοο* ^fcitre i^poxtot πάλα» ο a λ- 
Λος* Toti i i  ioaccktotv a ΪΙαυοαν'ας υίος too 
ttXnxfpitoo $ xa: d Πλέ(ςάρχος υίος too 
A tvviioo, xai ·/{ ςpatty fa αυτή ητο* too 
ΠΧΐιταρχου* 'Etutiyi ομνς ixicuog ijtov ©ιοί· 
λίχος, «<Μ;χψαν τον Have ανίαν αν r* adtoo. Ό  
i i  llkednfpoto$ xai Λ$ννχ$ας vfiov αδίλροί. 
Ελα?ι ©· ο Παυσανίας inaamsrfi toy #Αναχ· 
τα u:ov ίου A'*ptiv>t lx της aJtrs οίχιας» 02 
i i  πρίοέϊις tCv 'Α9ηναίων ajUoouvrts try  ix- 
~pauia* f rtov $ις αχρσν αρμονίαν την vox- 
to  icd xrfi avaSoXdv* Μαθονπς i i
to npv! to ytyovot, iipopov xai αυτοί xato* 
ntv t ο υ  ςραηυματος. O i  H  "Rpopot ι π ί μ ψ α ι ί  

( xx rivrt χιλιάδάς οπλίΐας ΛοχίδαιμονΛυς 
ix).Utoi$f pi τους οποίους ipyovto xai ot 
frp?a$i'$. Καί oiroi uiv dviiatvov προς top 
ffo 9 p o v *  O i  i i  ’ A p y f j o t ,  o T i iv t f  i x t e y j t o p d t o
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iy 6
npos το* MapMtts* ♦ Ά  μη αγη<χω*ι τους
Aa*lOa:;xow'oo5 νσ i*ikStow f?$ βογΰΐιαν
των ’A3jj*«wv i ΐίτικψα* iJ9*$ ftp*; αυτόν τον
ta /v τατο* y/xfoo^o/xov, ρφύορας, οτ« ί*
ςράτΐυβαν Tram, or νιο: των Λαχί^ροντών,
xac αυτοί 6fv that txavoc 2#a του* f αττο&αυ»·
c:v,  αλλα *a ypovmvj ixftvo; to e^yipov*

J. · \ O Oi Mopiowo* ik fov  ii$ r/<v'At·
teiujv, ifytv Ip^jious to$ #A9»jvas ♦ ΛαΙ a·
τοίτίδιυσ#* ixic, hat otitis fxtttfitifaaaa ac• *
#A9*var to omipwV Horn μννας pita την in i  
too Sip£ou άλωσήν. Άχοώας if  otc or 'Α9η· 
vacoc ιψυ^ρώΟ^οα^ ηάλ<ν χατα τών Λαχίέατ* 
pom>vt xac νομίζων να χαταπα'αη a*JrotI$ το· 
τ ( ,  /ίΐί/χψΐν Ι?ς Τ^νΣαλαυίνα Trva'KAAqoftov· 
tiOti Mopr£c'2'/.v χαλουαίνον f να $ίηη niktv 
τα αυτα* aitfp «fa* xat ο *Αλά£αρο:ο$· Λυ*ι· 
€^ς «« tis 'Αδν,ναιος *U τ ά  βοολίυτων ,αχου* 
ca$ ταυτα, m i?* ore oimyfpft, να ί*χ$ώσ* 
τους Aoyoo$ too Μαροοιάυ, ^ iriy&apa/voj 
ων, y 001*5 ixpcvtf aorxffipov. Άλλ* or Αδτ;- 
vauar ikiibSikypav αυτόν eoSo»* τον £i Moo* 
ρ^ίί/,ν απικίμψαν a'5'λοδη· fc>opo3oti 3* yl- 
ν ο ^ χ ίν ο υ , ϊμ α Ο ,ν  α !  y o v o u $ ;  τ ω ν  *Α^ηνοίω ν



το O'jtn ϊοοαμον i ‘> την xarotxlav
του Avxt'iov, xe? ιλύο&ληααρ xat την yv. 
vat’xa xat τα τϊχνα αΰτοΰ. "Εως τοτί ο Map· 
ivvrs; δ*ν ιίλαψί τα; 'Α5ηνβ?, «υτΐ την χώ
ραν , xat η rroAts ητον Γτ< σώα . ίχτος τ*ς β· 
χροηόχΐω; t των *If οών , xet τινων άγαλμά· 
των. τά οποία ί.πτρψίν 4 Ξ|ρ{ης Ι?ς τ ας Εαρ· 
βίί{. Μα9ων i t  τοτ» την γνώμνμ των *Α9η· 
ν«('ων. xat την πανίηρίί ΐκςραπίαν των Λα- 
xc3ataovt'a>v. txavat χαί χατιαχαψί πρώτον 
τ»ς*Α5η»ας» ως* oivlutivov τοίχοι op9olt ουτ* 
ot'/ov, οίτι ctpo’j · xat *Α9ηνα< tyevovro αωρο'ς 
λ:*9ων xat ipftrt/ων * tntita βναζ<ό£ας , av/ffatvi 
πρΰς την llotomav. Γνα 5i 9̂*j txti ττν ράχην 
<*» χωοαν Οίλί'βν, xat -nnctecpov, £ta τα; xt· 
V<<J«(S τον tntrtxov.

$. *A vaSatrov o£v οΰτω, xat rV rrt
*Λττ<χη *«  ων, rpaOrv. on ήλ9ον ιίς τάΜ<· 
γαρα έυο χώ<ά$ΐς Aaxria.'psvtot· Ό ίιν  ini· 
>τρ»ψί «ρός *β ΰ ίΐσ ί . νά λα$“η βυτου'ς αιχ
μαλώτου; , η νά τους χαταχατηαη ολους» xat 
νί προρυλαχη τον tnfttxov ηλ9* pigpt της Μΐ- 
yapt'ios. Μιχρι τούτον τοίνυν του ρίρονς της 
Ελλά3ος /πατητόν οc Hrpoet. *Βλ9ων i t  ft**
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χρι t-i« Mtyapfios te n  β MepiiVtcf ♦ χ?| 
μβ9ω», ctt o? "Ελλ/,ι/Ιί rcav <TM»r,5po;<mi'vo« 
Ι ’ς t o p  'I<j5ui'w, «Γ4?ρ*ψί $<o 1155 Αίχΐλ*/β{ 
O: 5i Βο»ω»βρχβ{ έπίμφβν όίνρους n u t r.tpi 
tit/ 'Ααωπόν χοτοίχοΐι/τος Bor-titvJ;, χβ· cJ- 
itijr/jaev βυτον l '(  Trv Σρΐν£αλν·ν ni\tv τχς 
’Atmvji. "Επ*ι»β ί/s τνν Tafdypev t / j  Box»· 
»<a;, όπου in/xtipibai , xel tr(v άλλ-^ν ν,μί· 
pov i'k'Jkv ftt tip  Σχώλον, ηίλ.-ν ττ;ς Ηο<ω- 
ti'oj , xai ixlt t^patoniituatP n’t  τσς ιτιίιβ* 
ca$ των ©vjStiiv μιχα£υ τον Σχωλου xst’ των 
ϋλαταιων, cy»9iv ttov Ί ίρυ9ρΰρ, χβ» όριςί· 
pi6tp totj ‘Aetoitob ποτβμοΰ * ii£t&0fv ί« too 
ηοταμον toLtou «fvat 0! npinoStf toC K:Oat- 
pttiPif. Κβτίσχβφ* rox'vbv χάρακας, καί χβτί* 
f9«<pf tnjv χώρον των συμμάχων aurott, ΐνα 
όχυρώαχ to ςραtowievi το otrotov iy intro 
αίτράγωνορ ως ηόλχς μΐ τί’χος ζΰλιΡΟΡ, καί p i 
ropy ου ς καί προμαχώνας. 'Εχάςη ί ί  ηΧιυρά 
$ίχ» ίίχα ςοίι’ω» μγ,ης, Διν yroi/ όμως ο οχο- 
no's« Γνα χοταχλίιβδιΐ <?$ out ο , βλλ* Γνα χα»α- 
f iy y  » OV άηαγχαοθιJ.

ζ· *Εν ώ ί ί  xoTiyivlto icj τχρ χβ- 
τασχίον;» τον cpatontiov, ΐχβλίσιν οντον tl$



τ ϊ  S i'X va v  t/$ & ηοαΙος * λ τ τα γ ΐν ο ς  x a X o 'ju i-  

υ ο ς ,  m l o iv  a u t y  x tv t i jM v ta  ίη ιο η μ ο ν ς  τω ν  

Π ίρ ο ω ο ·  Κ β λ« ο α $  i s  xai Χ ίν τη χ ο ν τα  in ia q *  

μης  των ©y^a/uv, ixvfttGtv αυτου; pfuey- 
μ ίν ο ν ς  i;$  τ η ν  τ ρ ο η ίζ ν ν  > iv a  f l w , ! / ,  t a i  tv *  

©vj&rFov, xoi ifiktvaiv αητούς utyakonptnis*·
t a  ι ?5 τβ$θ))&ς# Mtte i t  to Sstttvovt’f Πιρ· 
Φηςτΐητηρος rov itkr4orjy at*too ΘηίϊΓον^Θιρ* 
βοοίρον xaXso^fm* ou ftpofkinti rrvf9opav 
του Ifiptcxoo ςρατου, Ομως να μη dxotiay 
τούτο* ουττ ο Μαρέάκος ♦ ουττ άλλος «ς 
? ον Πιρο'ϋν· Hal taut* Xiywv* ίίάχρυ# So* 
σα^βο/ΐτών* on γνωρίζουν μ$ν τούτο ηολ· 
λοί Πιρββί, Ομως αχολου9ου*<ν f£ α,αγχης 
ως διδίμίνο*. E?>r« δί ο Μαρδοηο* to ti συμ* 
μάχους τους Θιττολλους, Βοίωτους, xai παν* 
τας τους οποηταγμάους "Ελληνας, 4χτος των 
Φωχίων* Τιλος δί ονα^χασβίντίς χαι ο;Ψωχ(Γ$, 
ϊπμψσρ χιλίοος οχλιτας · χαt ςρατηγον τούτων 
τον*\ρμοχύ&ην$ πολτόν έχ/σημο*. 'Ο Si Map· 
Sovco$ €?:?*, να ςαίωσ.ν qStql ίδισηίρως $ίς 
τν;ν rtxiraie, χαί μίτ’ δλ/yov ΐχυχλωοτν αυ
τούς μαχρΛιν το fatuxov των Πιροων- Του* 
του Si ytvopivou, SitSofy λίγος · on  ι /ts
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βκοπον, va y v j l i r q  rot)? ΦωχίΓς. Ta jta  $ i  
βΧϊτ.ω ν xa l άχουων 6 'Αρροχυίν·;, t t r t t  r p i t  
τους i t - A i ta f  aC tou* ft5 ΦωχίΓς» το τιλο» η* 
p jy  ίρ9αβ«ν· xat ώ» νορίζω» ο: θ ί  οβολοί 
μάς έ«'5αλo> προς τον Mepoovtov· Ή vfuit; 
ό/χως va οποδονωυΐν ίνοοςως ως ά ν ζρ ίς , χαί 
οΎ/i ως yvxaixtj, θάνατον «πονι/ί^ον· Γνα 
ρο’2ωο<ν or jjap5apott art i z r / t t ^ o v  να pa· 
Μναωο<ν * Κλλτ,νας έολίως. 'Εν τουτοίς i i  ωρ· 
μγ,σαν «V αυτούς oi  ίππι-ς, χαί ήτοίραζον 
τα h Jj , Ιτο^ιυββν χα* τ.νις βυ’.-Jv· Ο; i l  
Ψωχίίς a^rujpaτ.α&ίντίς Ι?ς τίτρά^ωνον ι’βρ;^- 
μ ίν ιυ , παρίοχίυάζοντο ΐίς a’vTiVaafV. Ταΰτα 
ί ί  ί$όντ«; or ίππιίς, ιρυ^ον , η po$v]5« vr«;, η 
έια ioxeavjv povoV «/ΐνιτο τούτο* **rtc^vj £ίν 
*φαν*ρω9τ} vj αιτία, Ό  i i  Mapiovco» ηίμ ψ ας  
χτίρυχa f te n t προς αυτούς* ρνί φθ3·<β9ι, Φω* 
χ*Γς, iron  ι*β9< άνδρις oya5οί* να yav^Ti 
ορως χαί <:ς το ι£ς* τοιοΰτοτ« xet ΐ ξ ι η  τα 
£ρα5ϊία παρά του β α ν .λ ίω ς , Ur i t  άλλο: Φω· 
χ«ΐς auvlpvyov πάντίς προς τον Παρνααβον, 
χαί ικ*τ9ΐν χαηρ/όμοηι λ·ρ?ρ:χω>, ιόλα.ττοί, 
χαί xaritapatov το ςράτιυρα του Μαρίονίου.

J . η . Ουτος ριν τοιαΰτα ι,τραττ* p i/ct
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aoi
toys*. 0 : 5* Πΐλοπο»ννί<τιθι, σ^να^ί.’νπς £·
«am; t*j τον *ίβ9ρο’ν, ίΟνσι'βοαν, «Ηίιτβ /· 
{portovav 1*5 tvjv Έλτοαίνβ r̂ s ’Attinri, ο* 
not* ϊ«ΐρ|ον χαϊ οί ’Αθηναίοι ιχ t̂ s Σαλαμι· 
tro$ οχτώ -/ίλιβίβ? όπλάβί, χαΐ ςρατηγό» 
tat’t’xv τον \\ptr*i'iv,v· 'Fv'«j6*vr*s το<ννν α· 
«avrl; Or "Γλληντς Ixft, f9ve/e*av πάλιν» xai 
χβλλκρraavtit» t ςράτινβαν ii*s to"? ’KpuSpag» 
xait\ii tj.a'Jw nipt του <;caro«l£sv toy Map· 
iovr.u. Κ̂ροτοηιίΐνβον τοιννν xai auto* i t ·  
£to9<vtey 'Aeuinou ποτοριον , npo'j tes on»· 
ρκβ« τον Ki9a<p’x)V9$, piracy *Ερϋ9ρων xa: των 
oViiplruv, πλν,βιον tojs άπο τ«βν Mtyapuv npo's 
tej Θ 05605 oiou, χβ* άπαντιχρο τοί ςρατο· 
«ιίοο toy Mapiovtoo. Καί ι*ιΐ παρίτάχδ̂  
β«ν (ί; τόπον Aoyoiivj xeu πΐτρω*5>} *ν tjj" χω· 
ρ« τ'ον Βοιωτών» Γνβ μη ivtpyy to Imuxον 
τον Μβρίονι'ου. *Επ»ιτα ωμοοαν τον χοινόν 
ooxov, ojtis vjtov ό $ξης. Όμΐιόν, va* upon· 
μ ν ο ύ  tvjv ίλ*ο9ΐριον * v« pvj ay*·
«re tooj ςρβτν,^οοί outt ζΰρτας, out! τίθνη- 
xoro; * νβ 3άψω όλου; toy? ev tvJ μ ά χ η  a ·  

ποΟν/'οχοντβί οομμάχουζ· Kei ay’ oy νιτν’ποί 
το*ν j?ao6epov» va pvj β).ά4'·> ovftoiov πάλιν



των ο»μα*^ων# να δίχατιοοω ολας τα; κο- 
λκς, &αα; σννίμα^ησαν μι τον βαμ5αρον* να 
μη σναχτ;Vi> τα iepaf 099 Ικαναΐν, η χ«τη· 
Oajwiv ο βάοίαρος, Λα μνάωαιν c& iv9ti"V 
αν  ττ$ act5ΐιας too βα06άρον Τ<ν*ς Of λΐ· 
νουο;*, οη ιν  τω’Ιαδμω *^^ΐ:ο ό ορχος* αλλ# 
οι #Α9yjvaiot ifv ηοαν t«fc« Στρατηγοί toivtiv 
t^ ; ςρατισς ηοαν ο Πφναα^ας χαί *Αριςΐιίη;. 
Κί/£ν ομω; ο Πανοαν/ας την η^ΐμονιαν, ως 
χαί > Ενμο&αίη; τον ν*ν;ιχ60« TdtitttV if  
^βνομ/νων, ηαο/αζον (β).

ΒΙαχη 10 Π λ α τ α ι α ' ς ,  χαΐ  ς ρ α τ η / ο ί  
τω ν ‘Ε λλήνω ν ο Π αοααν*'*; καί 

ΦΑ ρ ι ς ΐ < i?}$*

5· 5*. Όρων H ο Μ α ρ ίνος, oti ικιί· 
·6ι ίίν  χατα$αΛοοσιν ι ’ς την itfiioiia, «πΐμ- 
ψιν iV  αντον; τον Γαααμ̂ ο* Μααιςιον μι ο* 
λον το ;η.τιχον« Ό  οι Μααιςιος ^τον Πιρσν,ς 
«’.τιοημοτατος > xai iitiffpo; p ita τον Map·

2 0 2

(d) 'H p tta t. Α ντ ίθ . χβ< κάλλιο** Avxwff· x*w? 
AimxsjT. ώ \ Att&· It« »y.



$cytOP χατα τγ,\β repijv x*e d£cerp n ap a  tto S ip· 
£75· ητ&ρ «at d$(c9£3T0$ xata to puyfSo; χσί 
χ ο λ λ ο ς »  t o *  ά φ * / * 0 9 ·  xa i t r v  ηολυχίλτ} [Jt+ 
y a k o n p irM a v . Ειχ* x a i ίππον Nooafov χρυσό* 
χσλί*ον t xai λαμπρως xixoopjucvov (a)· *Ελ*
idW$ Ot5v otirot «V te£*t, ιέλοητον nohi
*0ος "Ελληνας f αποχαλοονχις αυτούς z«t yo- 
ρσ:χας# irrfxi/ lyo&ovto» yd χ«τα?ώσ:ν fig 
to  πιίιον. "Ενοχον i f  προς to μέρος txfcvo 
to% **<μαχωτατορ xai juvivvaii^atov o? Me· 
yap«?S παρατι taypfvoc, *ol l ςΐνοχωρηί^οαν 
πολύ, ώςΐ ίπίμψαν χηρυχβ Ι*ς το ^perdrtf· 
iov, fya ίλ9ωσ<ν σλλο<, ι/d γΛαξυσ:* fxfe, 
&οτ« αυτοί «π/χβμον» tvayrcotipfvoc ποος το 
τοσοοτον <ππ<χον« *0 i f  Πανσανίας ηρωΓησί, 
ηοίο* ^*λοτ*μουντ«* vd φυλα£ωσ* to μέρος 
«xecyo· Rei ιπΐιίη ίίν  απίχρίβη άλλος % iit-  
χθη d *Aρχςΐ$ης τη* προσχλησ<ν , xbt ιπ«μψ# 
to* λοχαχορ Υ)λυμπ«ίωρον too Λαμπωνος» 
toy προβυμώτατον πάντων» μι τοιίς tputxo*

20$

(a )  Ο /  HuffStfr in π λ  rfax* οι χ/λλιςο* x*t *e>un· 
potato* το» κβτ» t i  Νυβχά» «tiw*
yfvdjtfv*»



2ο.\
et's'JS «χλίχrs»« twv 'k fyva 'w ,  «ν ot's wee» 
χα· ta s te r . ’Ελδοντω» τοΛον toureov <«*?, 
iyivtx* ό ey'i>w epoipo’s , χβί fxpatvjat ηολ· 
A»j» ώρβν,ΐω: οί *τβ{*·Λη ο Ίπ.-tos τοί Μβ· 
e<?cOO ί ’ς Tr)» ίτλιup*», χαί ΐαραχ$ιίς, ΐρρ!- 
ψΐ to» Ms9t?to» *?s tn*v j-ί». Τούτο όμως 
it»  to Γβ'3ΐτ*ίρ>'ββν oe Jltpeat pttojjtl tot> 
τοβοοτοο ^op’jffoo. Οί μι» «βριοριδίντις 
’AftqvaTot, «χόχλωβα» αότον» oxAugrov ovra 
i<u to ράρος too ortAtepoC* χαί tye»r<o*ipt· 
#0». ToJu>ot*vtt$ o£v« χβί αχοντί'ζοντί:* it»  »j· 

* iovevro va το» ρονΐύ*ο3ο<» * ir?tii»j χτο» ολος 
e:0/]ooto9f{umvo;, χβί άτρωτο:· Τ/λος δι 
άχθ»τίββντ«$ ιίς to» ο’ρΟβλρο», « ο ί  ijeov a? ο* 
yQaApt'it: τ»ΐς !NpcxlyoAo<aj, tpovtoegv βότον· 
Οί i t  Iltpaat ίτρόπγ,ναν *?; yuy/j», ayvoovv* 
ttS το» 5e*vato» αοτοΰ. ’Ανα^ωροόντίς i t  , 
χβί pvj o’x9’j0»t<j itepayyiApera, μή τι |3λι- 
κοντίς «rpervjyo», t»Ovjee» to npaype, χβί 
<-ί-3ΐφβν, fta λβ$ωβ{ τον vtxpo’v· Tot* τιβ· 
λ;» tytviT» apoipa , xa< or ’Αθηναίοι e*
yey.raeitvTt?, apvfxe» pfv το» vtxpov, ολλά 
χρόςβνκ» χβί βλλο»: I?: Povi9ito», ttprje» 
too? Π/ρβ9$ · χβί <λβ?ον «βλ·» «οτον. *Ερο*



trtu9rflw  χ«ί tot* πολλοί IUptcu, £:® to» 
vfxpov του Μαοις&ο·

J. <\ Τούτο to xatopStopet tyo»>} μ$γα 
προς too; "Κλλχνας, χαί πολλνς τολμάς χαί 
£αροο&ς προζινον* ού/Ι £«ί τοος φονς*9ά· 
τας Π/ρσας* άτΐιΟη οίν ΐφΟΚί&ςοαν τοαο» 
πολλοί βλλα 5ca τον Saratov too Μ ααςάν/ 
xcu ita  τον θρήνον χαί αδο ι̂ών τ£ν ΠΐρβΏ* 
Έηκί)) ιπ/ν^σαν piye πίνδος · ιχουρινσα* 
απαντίς τ^ν χοίρηρ aixώ»« χα* tv» χαίτν,ν χβί 
ουράν rov υποζυ^Λύν* χατα ττ*ν ftfpccxv** ου· 
ννίδκον, ντις ly/viro ι*$ τας μι^οίλας $ο<:υ· 
χίας« χοί *t$ τα ntvfrvj τ ώ  ρψάλων ανίοώ* 
^Ritlite *χλα<ον, χράζοντις yotpcos, ολοφυρο- 
/xtvo< χαι τυπτορίνο*, ώς* ίνίπλ^οαν χρανρης 
xot ταραχής παηαν τνίν BoiamaV* Taira ί·: 
yipotiac πολλών αδϋρών |£ς το ςρατίομα* Oc 
Si "Ελλν,νίς tyfvovro τολρ^ρο'τίρο  ̂* «π»?ρο- 
fitvot, otc μονον tpeaxoaot Αθηναίο: i  τρίχαν 
τοοουτον ίιχΛχον» Λρονινσαν xot τον "Ιππαρ
χον· *05έν λβέόντις ι/ς ομαζα» τον ντχρον, 
rrip.iytpov αντον ι/ς τας τα{κ$ τον ςρατώρα· 
τος> ως θίαρα θέας a£rov Sea το μφίδος 
xel «άλλος τον ανΟρος, xcu δια τον πολυτ«λ*«
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τ α τ ϊ ν  o r t Χ’α μ ά .  Ο i  ο ι  ς ρ α χ ι ώ τ σ ι  h p v / o i t  

c'oe^Siy προ* ·?*«* rating. Οι flip ουρ 
Ilicea; tii#  οίτ'ύ έιίτριόοο* πι&3ουι/τι$ toy 
Mat&tOP,

§.***♦ ο ;  # '  " E U ip fC  μ $ * ιέα λ θ »  to ςρ<*» 
τάτΐίο» fitter ταοτα, tVp yopery twvIUa· 
to iap , ·?$ τοηορ αρρο&ωτίρο» » xata top 
χδχ'ΐ’/ον, fye ΐνοχλη atiroo; to ftmind*· 
' °  7s?  ’A p:<ji<&5S* πιρψβί »Γς totlj Δ ι λ ^ ς ,  
ίλα^ι χρτ,ιμϊν, oti οί *A5vjta?0f p*jn£eot<*<p« 
op **ΟΤ4$ω«ρ *ί$ toy Δια xa< t^v fu&arpto· 
rfev'HpdV, *:’$ TOP.Ufty^.tjygt fft τσς I'ypa- 
yc«0er$ NtfU9o$# Mi QV $QctoWM  #?$ TOU$
(Ιΰ’υας, ^uipo/patvtp, 'l^W cr, *Axtafava9 

Aloxsva* lh:'<xa*3p0Pj Δν;5Χ3χρατν;Χ', xsri Πθ· 
λυ!6ο>* xac ay π ο λ ικ ν ’β ω κ ρ  f?$ to r :op <‘£ ig p 

xcr a to mu'w xrts 9RXsv<tw'a$ Δηαητρος. 
*0 ttiy χς^αος ^rop ofieefcCfH#o$, Tya fxfta· 
KOfttWear ixic i J koX**? to  ς-patο π ιίο ν , otroO 
Tjt&y τοπος σβμο&ος« χαί £5ata xaXu. Ot ό$ 
pvj^mis #’Howi$ rtaaif προγονο* ttjy Πλαταιΐ· 
«dp* xoc iigoy ixle Ίΐρίον* ίκί< vjtoy χαί το 
cyrpey των Σρραγπώνν Jivuf^v y xat ta *!#♦ 
fa tco A<o'$ *αί τ^ςΊΙρα#· Ε*ρΐ9η ixi* **?



'ilpov xrt% ’Ελΐϋβ<ν/α$ Δτ>μητρOf «Ομοιότατο*· 
Τόπος ομας Γ&ος τών *A,tojvafc>v iffy y’tov. 
"O0ffv oe Πλαταπΐ; ffWxuoav τα Ttpos Tig* 
’Arr'xvjy cwo&a $ xai ηνωοαν tyv *AtTrxrV 
μ ϊ  Tijy χώραν αυτών, ?να ηλ^ρω^ o ^pijo· 
μος. Αυτή i i  η προβυμάχ χαί ^tXoruua τώ* 
Ηλαταώων ιπτρι&ν), χαί Ιχιίροξιν βυτι$ν υςΐ· 
ρον χσί ο μίγας ’Αλί;ανδρος ΐίς rtjv πανηχυ· 
pry τών Όλυμπον ayvvw* Παριτα/βφα* 
70WUV μίταζύ τών ’Ερυβρών xar Πλαταγών 
ιν  t j  όδώ, δτ£<ο'9ιν χαί πλτ,αΛν τηδς 
ρκχρού ποταμού Μολοτντος χαλουμιού f χαί 
του'ΐτοου τ*ς Δηρ^τρο** ίχοντι$ δί*/ό0τνμ«ν 
t>jv Fapyayiav it/jyvV, op«;ipi9iv iff το Iff· 
ρόν r<s !Warpwvicr$ 'Ήρα*, χαί Ιμπρου0«ν το 
Ήρώον του ’Avipoxpamf* οποο *grov χαί τ/· 
μ$νο$ ίΐνίρώδτ$ ώς προπυρχ.ον* ^Ολοτ iff το 
^ρατόπτδον ητον τίς τόπον asffiovt XoocJiig 
*α< ανάρμοςον ira το ίππίχόν· Καί αυτή ητθ· 
η iiuxspa 5*ar$ του 'Κλλτ^χου ςρατοπίί.υ..

J. φ \  Το μεν iffjrov xep«5 τ^ς παρατα- 
£er.os «Ααδον οί Aaxffiarpowor t ίχαντίς αυτοί 
τ*<ν ηγΒμονίσν πίρί iff του αρότρου ιρ<λο* 
νί/χηοβν σ®οίρώ$ or ’Λδν,ιαίο* x*t TffyffaTar,

207



ί

inatpouivot apfiupo: l?> τ ί ί  apfro; των 
προγόνων, x«: jyiwt» πολύ; ftfoepo;, ώ^τ 
αυν^βρυάθνρον ol spat^oc* vcr xaranaic^oe 
ΤΟ «αχόν· Oi piv T iylew i fAfycv, ί?:, ay 
ού foovfvaf* ό npoyovo; αυτών *E^ipo; τόν 
'Ηραχλ^'ό/,ν'Τλλον (a) f?; ρονοραχιαν, ι$ω· 
«ay αυτοί; 0? ουρραχο* to ιν Ktpa; t i ;  ffa-
ρατα£ιω; ft; πασαν pay*jy. #0  Si ^ApitfiS^
προ; piv m s  Tiyiata; oiotv ortupfrato» 
προς του; άλλον; £« συρρα^ου; i?iti ravta· 
*Ηλθορίν να πολιρχβωρίν πιοί fActrffpca; tvJ; 
'ΕλλαΟος, /.at ούχί να ςασια νωρίν προς τούς ' 
αημμα/ΟΊς nipt τ£; παρατάςας , fna.oopivot 
itt tvjv αριτην των προγόνων· Eiyivitov προ· 
y£iK»y Jyopiv x«« iJpiT;, ορω; iiv Jvat και
ρό; να /πα<νωρ#ν fWvoo; , αλλα να vcpc'ζω· 
ρ«ν» ota goto; o α^ων plU ii να ί·<^ τούς 
©ξίους τ ί;  'Ελλάgo; xac των προγόνων* Διο· 
ρώατΙ tocvvv, ω βυρρα^οα> τν,ν τα;:ν των 
'ΑΦ/,ναιων ♦ όποιον dA it<f καί ΐχβίνοι ^νω- 
ρί{ουσι πω; να ©υλα£ωσιν αυτόν « Γνα pvj 
χαταια^υνωα: του; προγόνου; ανιών· Taira

ΟΟ *Ορ Π?5* tiVT»» ί’ν τ£
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toίη *  tfttevtos tot) cvtxptuyaotv
artou to ςρβτοπίίοι»* e< ’Ai^voiot ter λβδωο<
tO  X lp e j.

<y'. JlepiroySr.tav oJv, 0? ftfV β/χ« )jf· 
JUaits tout/ Aexi$e<pcv/<oo ί?ς to  χί·
ρβς, ώιτ af tttm  χ<λιο$ι$ roav £naprtote(| 
ί^οντις ova litre ifA'*te$ ίχαςος /*ω»
κλισριινους, Mire ί ι  todto*$ «to^fyoev 1^5 
of f̂Acoe ttmaxoc.-o* crtAitei tow Ttj*et<iy* 
Kef ούτω xa5i{^$ cl πιντ* £<Acd3($ r*v Ko. 
prv0r ων t of tprexdoiOi Ποπδίατβ*, of f{exo· 
c*o* *Ορχθμίικοi τη* 'Αρχαδ/βς* of τρσχίΚίΟί 
Etxotowo*, of οχταχοοιο* *Eft<£odpco<* of χί- 
Acot ΤρΟίζηκο: t of Otaxdo<o* Airtpldrori * of 
Tirpaxomoi Mux^vafot xac Τ<ρυ>9<0: ,  of χΐ- 
Atoc Ψλοάο'ο** of rptcuiotit ‘fippuovit;* of 
i£axde<o* ’Epirpufs xef Στυριίς, of rttpaxo* 
ocot XaXxtiifs« of it*vrexde<0< ’AjiSpexeCOfet » 
Of θκτβχοο<θί A«tixe5 :β( xcu 'AvaxtcpO·, 0i 
iiexoetot Πβλ*($ t>js Κ|φολλ·/,κ'βς , ο/ ntvta* 
K9«9( A fy iv rra t » οe ipm/tkict M t y a p t i j ,  Of 

<{ox09(0c Πλαταιΐΐς, irttfte Of O x ru  ^ιλ(αί*5 
'AOqvatoi. ’Iltop ope to ςράηαμα route ixe* 
t«V οκτώ χ*λ<ά£($ * xat J<axda»9t «yOpwiOt*

O ♦
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ών ct oi μι'ν ixXitat reap tpcaxovta οχτώ 
yeAceOIS # τών 3i ψιλών r^ax^vra nivre/cAcc- 
δις ηααν oc ΕΓλωτις , xac it *<o>ra τισααρις /c- 
λ:αδι$ xac nivraxo'atoe των άλλων, *πΐ:δ*δ t« 
χαςος orrA-rvj; t?/f xac ινα ψιλόν* Ήλδον δί 
xcc χΛιoc δχταχδσιοι Θιαπ<ι<$ άοπλοι* ΐπΐιδη 
δί» ι</ον όπλα, xol μι αδτους βυμπλτφουται 
δ ροδιές αριθμός Τοαουτου ςρατιυμα ποτδ 
δί» παρίχσςίν ιίς μο/^ν 4 *Ελλά$« ’’laws ι?$ 
tsjv Τρωαδα. Ε //0» όμως xac Έλληνας ί*αν· 
τ ίους, Bocootov's xac Θισααλοδς , χα: άλλους > 
xac ου/: μδνο» βαρδαροος* llapara/θ  ντίς ου» 
ούτως, ^συ/αζον» ’Εν tocootvj δί χαταςαβίι 
οντων ιών πραγμάτων, ffcivqrit οννομωαι* 
τ:νών Ισοτίμων ’Αθηναίων $ΐς τας Πλατβ:ας * 
iTTic&j to ΙΙιρσιχδν χρυσίορ ίρριιν. *Εγΐγον 
όμως οi δυο πρωταίτιο* ♦ Αισχίνης δ Λαμ- 
πριδ$ι xac 'Abacas δ Άχαρνιδς* Τους ί ί  
λοιπούς αφηχιν ατιμώρητους δ Άριςκ'δης, δια 
τα 5 πιριςααίις.

$♦ <δ\ *0 δί Μαρδδνιας μα 0 ών τ*δ» μιτα· 
0ια:ν του ’Ελλ^κχου ςρατοπίδου , ίςρατοπί» 
δίυαι xac αυτός απιναντ* ιχΐίνων ου?ω« Πρδς 
μιν τους Λαχιδαιμο**ους xac ΐφ ιάτας παρίτα;«



Τους Πίρ0*δ , tou's μίν Ct/νβΤθυ'ς «ρθ*ς ΤΟ!ι{ 
Aaxiiatpew'oos > toils $’ β»9*ν*?·μο&$ rtpo's 
τους Ύΐγίάίας, i.-iaoxopivos Μ» των Θη· 
6αίωυ, των συμβουλών χβΐ χβταβχο'Λων αυτού» 
Προς i t  τούς Κορ:ν3/ους* ΠβΤίίαατα;, Όρ· 
χομίυϊους xal Σίχυωνόυ;, ίτορίτβ;* του* Μι)· 
δου». Προ'ς του; Έ^ίαυρίους, Τρυιζηνιους, 
ΛΐΛρΐβτα;ί Μυχηνβ;ου;,Τ(ρυν9ί’ους χοί Φλ(β> 
Oi'ou;» napt ταξί τους Βοχτρ/ους. Προ; i t  
τους ‘Eppeovtcs, ’Eptrpttr;, Στυρίίς χα* Χολ- 
xtorf;,  τους Ίνίου';. Προς i t  τους 'Λμί'ρα· 
νώτας, ’Ανβχτοράυ; · Atuxaic'oo;, ΠολιΓς 
xal Ακίνητα;, του; Σα’χβς. Προ*; τους Μ |· 
yaoti; i i ,  Πλάτους xal 'Α9ηνβ/ους, «apt· 
ταξί τους Alaxiiova;, Θιοβαλου;, Βο<ωτους· 
Λοχρους · Μηλίΐϊ; χβ< τους Φωχ»?;. Τούτα 
/οον τβ ικιβημότίρα «Cvvj της ςρβτ<βς το» 

.Alepiov/ο» * iiOTt 7βο> xac οΑΑα oaajztptypi· 
*α* ως οΐ Φpayt;, Θραχϊς, Πα-υνις« Μυτο?» 
Λ Wort*;, xet Ai’yorttiOi. Καί τούτων μίν ο 
ορι9μος ητον τριοχοβ/ων χ<λ(αοων , ως ιΓοη- 
rat * των i t  αυμμάχων αυτου ‘Ελλήνων ο ορ<9· 
μο'ς a’yvoittat· Af'ytt όμως χατβ βυμπίρααμΰ*
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ο Ήροδοτος, οτ< ν,ααν ώς πίντηχοντα χιλίά- 
ί({. Το ci faftcxov πορίτά^Οη &α:τίρ«ς.

§. t f ·  Ώαραχα/βΐντ*s άι ούτως , ΐμαν· 
uuovτο βα^ότίροι την Sturt ραν γ,μίραν r.tpl 
της μάχης, «χοντίς μαντκς, Os μΐν  ‘Έλλη- 
«ι$ Tίβομίνον τον 'tUi'ov, ο Si Μορίοκος 
’HjnjerVpaiov τον ΉλιΓον. ‘Αμγοχϊρνν Si oi 
μάντης tin ον, νβ μν  προσ?άλωβ<ν, αλλά να 
ί*χ9ώβι την μάχην, ον θιλωαί την ν/χην. 
*03ΐιι ίχά9ηυτό o*xra ημ/ρβς, π ρ ιμ  ίνοντις ο 
tci παρά του άλλου την άρχνίν της μάχης· 
’Εν τούτο<ς 2ί ηρχοντο χ«9* ίχάςην xat άλλοι 
πολλοί "Ελληνις ι ?5 το Ελληνικόν ςρατο'πι* 
2ον. Την Si ο’χοάην ν,μίρσν tin t ποος τον 
MepOowov ο Θηίβΐος Τιμα^ΐνιδης, να χλΐι- 
<τη τάς παροίους του Κιθαίρώνος, Γνα μν> *ρ« 
χωνται ο! "Ελληνις ιί; το ?ρατοπ<2ον· "05(ν 
ίπιμψ* το* <πα<χο*ν προς το'ν δρομον τον ιρχό* 
μινον an ο* του *Ισ9μοί ϊις τάς Πλσταιάς, προς 
τάς πη^βς του Άβωποί. Τούτον ί ί  τον δρό
μος ωνόμαζον Or μιν Βο»ωτοΐ τρ»ίς χτ^ολάς, 
or δ* Ά9ηναϊοτ Δροο'ς χΐΐραλβς χατ* Ixlivo το 
μιρος. "Ελατόν τΟί'νυν or «ππιΓς «χΐϊίΐν ττιντα- 
nicta υποζόχι· · χα< τβς άμαξας χ«  τους βν9ρω·
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ROUS y TOUS XOp̂ OVTOS T«s tpopej OR9 Της 
Πιλοπονν/αου. Koc τους μιν e>ίρωπους χαί 
ta  ζωα ιαραξσν άνκλιως, ay ou ixo'ptoav 
res rpoyes <<$ te spatoittJov αυτών· Mira Sf 
ταΰτα ηαόχαααν άλλος όόο γμίρας, χαί ηρ* 
χοντο 0< Πipoat μιχρι τού ποταμού ftovov, I- 
plSt^ovris αυτοός ί?ς μάχην * tnttSvj ώ$ tip 5· 
rat o ποταμός ητον μίταςό αυτών, χαί μίχρι 
τοο£· οιν ιπιρααΐν αυτόν ουτί τό ΐν , our· 
79 άλλο pipes « mo's toJ iltRUOU * το' όηοΓον 
ΓβλιΛ πολύ τους Έλληνας, όόη^ούρίνον υπό 
των Βοιωτων.

$. ίς .  Την ί ί  ίνίΐχάτην ημίραν Ι*Λΐν ο 
‘Λρτα'&ζος προς τον Mapiovtov, νά φιρωβί 
το ςράτιομα its τα'$ Θ*5ας, οπού ιχουα< χαί 
tl i/o ; χαί rpoyά$, χαί ixtlOtv να itafSit’ptoee 
rov's Έλληνας μι χράματα, πριν £λάψωα« 
τό ιαυτών «ςράτιομα* *0 ί ι  Μαρ&ονιος «- 
ουοχίρατν* μιν 3ta την βραίυτητα» !τ< ί ί  
β’χουων χαί τους Έλληνας χαί* ιχάςην αΰζα· 
νομινους, όμως 4ίν ηίιλι νά ταράξτ/ το 
ςρατάπι&ον. F.fai ί» , νά μίταχίίριαϋωοί τους 
Πιρβιχους νόμους, χαί νά μη nt?tuue< τους 
pavttts των Ελλήνων« χαί aujavoun χαί* «·
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*α^ν ο?"Ελληνΐς· *Εκΐ(τα χαλιοσ* toil* *ρα· 
τη^οτίς αυτου» χαΐ του* τα*(αρ£ου$ τώ» ουμ- 
μά/y v  αυ'τοο ‘E U ^ y ,  ιίρωτησιν, ον ήχου· 
cay tevo xpY,ouzt/1 οςπς Atyli* ott of tticcac 
ySac^ooMat Ι:ς tvjv 'Fiiaca· Καί fftitda civ 
©Vijcor/ ŝav fxievot, l/rtev auto?, oxt liter pit? 
to io iros yprt9uo$ · ttAviv Alylt* otc op* ου Ar̂ j· 

of Dipaat τον iv Διλφοίς ναόν» 
Ίΐμίΐς i i  y'lvotottet τούτο, i iv  «λβηλατη- 
oauiv toi/ ίσον fxt'vov, tva arto ôycvprv tvjV 
y9opa'v. Teota 4i fsauv, napryyttAif pa |V 
TorpaeiCoc trv νύχια fxitVy,v ιίς pajojv* i W  
£vj απιρασισΐ pa avyxpot^TT) v^v iaauptov την 
μό/yy. Mac ου tor μίν naptaxiua£ovto»

$· ιζ· Τούτην i i  tvjV νύχτα Spyitat a 
ΆΧίζονίρος its t*$ προ^υλαχας τοίν *A9>j- 
vafov, *ai χαλιαας τον #Apt$lt3>jv , itWi ταυ- 
ta . *Ε/ω ξίμΐ 6 Maxt&Jv *Αλίζον$ροςψ *Ελ· 
A>jv to γίνος f xal αχολουβω ι £ avayxqs του 
βάρβαρον. "091» 3ίν θ*λα> να ίουλωβώσιν its 
τους βάρβαρους ο: ομογΜΐς μοο "Ελληνι*. 
Δια τούτο αρτρ* ττ·ν τά£ι» μου, χα< πλβου 
μΐτα£υ τοαουτου χ<νίύνου* να αοέ φανίρωβω, 
ο?5 ο Mapiovtps παρααχίυαζιτα* ♦ να euyxpq?
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χντΊ tv*v tiey^y αυο.'ον,' Λο^χβφμΐιοί Sea 
tvjy ϊλλ^ψ.ν twv τρ*γ'ύνf καί S:a tyv σο£η- 
0 ?ν t<Jy *Ελλ·<ν'ι>ν* Ka? of flit# fiery: $;ς ciS'-Oâ y 
αοτυΐ χσχα$ iX*fSa$· TO Si rpatCjua eheu 
(?$ S/.oov α9υμ:'ϋtv. *Ρ.χ$τ8 αρα τΛ  *$ησ?ν, 
Γ*α μγ $?% χατσίτλνί  ̂ vj afyvijitos ορμή, σλ· 
λα yec toy ίΐ)τ9ητχ yivvafat χαί αρί&ος. Ka? 
συ fiiv* oJ 'Ap îc'Sjj, */* *o5ro μο^χον, x«t 
ivflyfioS t^y yaptv iy£ Si ασίρχο/ισ< ι?ς 
tvv t o£y noti· 'O Si #Ap«ri/S>js ^A9iy ιυ9νς 
χαί $:iti τοοτο fxo#yoy ftpo; toy Πauaavtav*

§· ιη\ Ταί:a Si axoeJoas ο ΠαΟσανάς 
ipoSy'fy* καί f?rrtt y« ρΐτα5βλωσι tqy τβ· 
ξγρ, Γχα â9cotcy of 'A9>)ya<ot ε?ς to Sejtoy 
xipa$ αρος too; Πίροσς, snicSq yvupt~otJ7tv 
αν:ους lx toy Μβραίωχος· O? Si Aaxiiatpo· 
wot, o?t<yf* S«y ισολ/μ^σαο in  fti toeis Πίσ
σας , να xa/Bmev ίΐς το apc l̂poy xtpo* ♦ trpo$ 
τους Βοιωτους καί Θισσαλους, τους οποίος 
iVxvjoay npotipov πολλαχίς. Of firy *Afyva?ot 
iiij^vjoay τοοτο προ9νμως» χαί μ*τ$$λη9η η 
te{<s, 40  Si MapSo'ytot μαΆών ταυτα ησρα 
t«y Boctttwy, fieri $αλχ tyy ta{cy αυτου, xae 
^rov nefAcy o? Πιρσα* ?rpos τους AaxtSaruo·



ιι/sut. Ό  όί HeMWi'et μ*τίfa il πάλιν m ’{ 
Λβχ*ία(μβν&υς »*ς το 0ι£<ον χίρας. Μίτιβα· 
λ* xal ό Μ βιοίο νιος του; Πιρβας ί« ( ,  χαΐ 
iyivot/to at ηαρατό£«ς, ως καί το' πρώτον. 
*Κπιαβ ηίμψας xvjpu** προς τον Παυβονών, 
ΐΓττι τβΰτα * of ΛαχίίαίμόνίΟΐ % ημίϊς ηχοόο- 
μιν» οτ< ·*β9· or άνίρίωτατοί πάντων των 
'Ελλήνων , χα; πολΐμ:χωτατο< · χαι ότ< όΐν 
fiCyirt nori ι’χ της μάχης, «ως νά φον<ο9ή· 
τ ι ,  η νά Γίχησητ*. Τοίτο όμως δι’ν ιϊναι όλη* 
θινόν, ως (3λ*πομΐν* isit&j α’φήχατ* τ·/ν τα. 
{<νβας, πριν I?ς χίΓρας *Χ9ωμΐν  ̂ Καί προς 
ημάς μίν ταττιτ* τους ’Α9ηνα/ονς ’ τους ϊ ΐ  
Λαχιόαιμονι’οος προς τβνς Βοκοτοός χαί Wie· 
ββλοός, τονς ημίτιροος ί  βόλον;· “Ere Si η* 
μίΓς ηλπ<"ομΐν» να πρββχβλιβηπ τονς Π<ρ· 
βας <?ς μάχην, νά πολιμηοητ· μ ί αότονς μό
νον Ιβιΐς» Τούτο όμως όιν *yivlTo^09#v ββς 
προβχαλονβιν ηόη or Πιροβι, νά πολιμηβητ· 
μ» αότονς μόνον * ό:ό« *«ι?ς νομίζ*®9ι or άν· 
OpiMtaror των 'Ελλήνων« ως gai or Πίρβαν 
μ*ταξυ των βαρβάρων· “08ΐν ,  νά πολίμηοω* 
μιν Γβοι προς Γαονς, χατ νά χρίνωμιν ημιΓ* 
το*ν πόλιμον. Καί αν θίλητΙ > νά πολ·μη'βω«
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χβί 0: άλλο: νςϊρον. Tatra as ί'χων ό χηρυ^ 
ιςβ5vj ολ/ytv ‘ *ai i'rucivj oio artixρΐΐτ,ααυ oi 
AoxiOatpov:o:, ονί^ωρηαιν· ’Αχοοβος 5i ο 
Μσρίο'ντος ♦ stt iiv ii ij^ o a v  τηο αροσχλη- 
βιχ, xat Μριχαρής yivopivaj * «*#μψ* το ίπ«
ff(«0V «Λ* βΟΤΟΟν

2*7

$. ι$*. Oi is ’EUv;u; ΐςίνο^ωρηζηβαι» 
Χθλ:ΐ tot* · i’nniij χατιΟλίΛν αυτους το iff· 
π<χον, xat βΰτο: iiv ϋυνβντο νβ πληαίααωα» 

τρος τους ίηττιΐς, οΓτίνις το^υοντίς β’χο των 
fititfcv ι iftoyov, χαί ηόλίο «’αιςρβρον ως# 
χα. «τάραττον αυτους άχατα*4ΰς.ι>ς, "F.tt oi oi 
Aaxiiatpoviot it's to oi{(0# χιρας όι/τίς, «*- 
λαμίαι/ον ΰίωρ οπο της Γαρ^ο^ιβς πη^ης· at 
V  άλλοι οi ίΐρο'ς το σριςίρόυ χΐρας, #λαμ$α« 
νον arto too Άαωποΰ. T ot# όμως ΐμ~ό$ιζ(ν 
αΰτους το iitfftxov, χαί ηναγχαββησον ρα λαρ· 
ίονωβτ xai αυτοί μίτο πολλές ίυαχολίίας arto' 
της ρη9#ίαης "Ετίττα 5i οί ί«πι?ς χα-
τ*'αχβψ«ν χαί τν·ν τβυτην την μο'νην
napTjyopi’ov. Προς τουτοτς itv «Ιχον χαί τρο* 
fo (  * #*rtltivj oi ίχπιΓς · f  ΰλαττον χαί τα*ς ττα- 
ρόδου; ως ιίρητβτ, χαί ο? ίτ»μρ9ι»τΐς »?ς την 
Πιλοηοννηοον πιρί τροιών, i«V ίδόνβυιο υά



I

άκςρί'φβ**?" *3ΐώ) artfxin^ £ί όλου η ΐχΐί- 
0et> jtoryWa» *05fy oruyα<κ*αν ol ςρατη^Oe, 
*α μΐτ*5βλωσ( to «r^totrioow Ι?ς την λ? ί· 
trtpery tfcv Πλ*το:ίυν vvjcWi Ο,^οχν χαλούμι· 
y/.v, orroeav e^fnrS[fi ο *Αο*)ττος, aye- 
ζόμίνος 5va9iv rosy Πλατα<χν* x«? χατΏτίρω 
«*λ*ν ινοναΐνος» ΐ η ΐ ' ί χ  fxt:9iv ιθυν**?ο να 
Xmfw. την vtixta tcr$ TpO?a$ #x too Kc9ae· 
p<Cvo>* «?yov xo: oiwp ay9ovoy, 3ev itapat- 
tiv βυτοος xui to

x*. Tflira i t  &αοχιψομινοι τκιιι ημί- 
Orfta|av, va πορίυητα* to ςρατίυμβ W  

νύχτα 1/9 την νηοον, χοτβ τβ{<ν, uni too 
σρ^ιρου χ/ρνς erpyo#piyoyf ως ίτυ/ t  πβρα* 
titayatvov· Ret 0? μίν άλλο* |f*op<t)ovro‘ 
nvi% oe αυτχν* μη υπαχουοντις ι?ς τους ?ρβ- 
τη^ους, ιςρατοπίίΐυαον npi των Πλ*τα<ων 
lv τ γ  'ifpto τη$ ΚΛαίρων&ς'Ήρας f iv9a #y|· 
veto πολύ ταραχή **J 3 op06*09, iioti <?pa* 
τοττιόιυον ατάχτως xae irfaxopirrapiyoe· O? 
i f  *A9/,vo?oe ^νωριζοντίς την πολίμ?ου)ϊαν 
των Λαχί$α*μον{ων f ιπίμψαν τ*να fcaia προς 
erJtott· $ i'J2 παρατηρηοωο*ν, ory xtyemat xai 
i*thQt' izu tv  ηοον ci τιλιοταΓο*. Eopi i 1
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eursu; o ΐχπος ί?ς ρίλον»:κ;βν, m  dxtvr^tav. 
’Eftftir λοχαχος t.'s ‘Αυροίβόίτος χαλουμ#*ος« 
άχνοων fry  ezifaotv t£y spaty.yaJv, Civ v  
6»λι να K<y/>9y, , λιχων* ott t όαρίθή tat fit· 
tarorttciiS τον ςοβτοαιίου, xat t ĵp |3paiu· 
«vjta rtpoj tv>v μαχν,ν. 'Ο i t  Παυβανί’ας χαΐ 
Ftp νανας παραχινοΰνπς αυτόν ϊλίρον, vet 
tnoMuaq tit τ»ν xstvv;v ψ ί psv των ‘Ελλήνων* 
’F./tiv55 Cl λαό'ων At9ov μίχβ ftl ta t 3ΰθ χιί· 
ρας« not £«λων αυ’τόν ίαποοβ^ΐν του lleveet- 
ν/ου, t n f  ft» eurtjv τν»ν ψ-ΐρον ψνιρΐ^ω 
iy o , cr: ί»v ρΐυχω ica τον poffov των j2ap* 
£άοων. *fi:r«ta onuoXtt αυτους Sttkovt xai 
avdvipout, xat sit pofoivtat τους Ραρδαοους, 
χαΐ ita  toots pivyovoiv από τόπου ιΐς τόπον. 
'ΟΟιν ό Παυσανίας ηλΟιν »ΐς σηοριαν χαΐ α· 
μηχαν/αν · iioTt αν τον αρνοτ} »xif, απώλ»το 
αυτός τι χαΐ ολίγοςολος, οςτις ωνομαζίτοι λό
χος Πίίβιοίτ^.’Αν πάλιν ρΐ*'νη αυτός ίΐ»χΐ<νον. 
xae itatp|9sj το ςράτιυαα, α'ττωλιτβ ο) 'Ελλάς· 
Ταΰτα 3» πάντα θιωρτ'βας ο ικπιυς των *Α- 
ϋν,ναιυν * άνίχωρησίν. Π α ^ ί λ η  όμως β 
Πβυβαν/ας προς τους Ά^ναΛυς » νά προ*· 
μίΑωοιν ολίγον· 'Βν τουτοις i* lytviro χαΐ τι*
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μίοα, xec ο Παοβαν/α; οναγίσζόμηοζ , κα- 
piftttk* tvv οναχωρηβιν ♦ νομίζων, art arm 
άναχωρτ’β !ύ*;ν at άλλοι * άναχ'ύοίι xai txtivot* 
onto xat lyivtio, "Ruttvo* όμως xai oi T<* 
yierat μί τούς Λαχίδαίμοκ'οος, Oi μιν *Α9η- 
vacOf χατβδβντίς «"$ το π ΐίόν , «rroptoovr* 
tv τa ;l : , φυλάττοντΤ; tvjv χοίρον αυτών. Ο* 
i* Aaxiiatuovtoc γο$ίομΐνοι το fcmxCv τον 
«χθροΰ, άνιχώρουν μιταζο τώ» λορων ftp ο; 
τα; υττωοιίβς too Κ(9αιρω*ο;. Έλ9οντ($ δ* 
«·; τον Μολοίντα ηοταμον, ortoo ητον το 
*1 ιροβ τνς’Ελιυβ:»ια; Δημητρο;, <ν τοηω Τ(ΐ4 
Άργιοπά) χαλούμι™ , «ςά9η»αν, xai ««pci- 
μινον τον Άμ^οράρίτον · «Γδον, ότι
ηρχίτο χαΐ t'xicvo;.

$. χα*. Κατά ί ί  το ηρο)> ι’ίτίρβααν ηάλ<ν 
o? crtftlc; too Mopiovtoo τον ττοταμο’ν χατά 
τη» *ονη'9*ίαν αυτών, χβ) μη «ύροντι; too; 
'‘Ελληνα; «χΐΓ, ί&'ωχον αυτου; χατά no· 
5α;, χα) «φ9αβαν του; Λαχίδατμονίοο;. Μα· 
βων ί ί  τοοτο χαI ο Μαρίον/ο;, inipaai rot 
'Ασωπόν πβνςρατ(« * xai «τρίχ* xarostcv anotj- 
δαΛ);, οΰχί ώ; <?; μάχην* α'λλά νά χαταχο- 
ψη *άβτα; του; "Ελληνα; yιο^οντα;. "09ιν ί·
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ipt'/t το ςράΐίυμα αταχτώ; μi  xpauya; xal 
αλαλαγμούς, προς τους Λαχ«$α<μον&υς. Τους
ί ί  'Αδηνα&νς Siv teXertw, oxttOiv των λό
φων χ at μακραν ?ντ ας. Ο Si Παυοανιας* ως 
ΐ?5ι πρώτον to ί«π«ον$ *ύ9ύ> ιπιμύι προς 
tOti$ Άίηνβιους* ha «λ9ω$ιν ι?ς {?οη9*αν, 
οΓπνις ιπιςριψαν μί μίγάλν4ν πρυμιόν. Οί 
S* άλλο* "Ελληνις, οσοτ I?ρατοπι5*υον *?ς το 
'Ηραίον, ως ιίρητα*, Siv li^ov ftSvjOiV τού
των* Six® ςόδία μαχραν οντίς» *ΐδών Ok μίτ* 
ολ^ον xou τον MapSoviov ηαν?ρατ<α fVip/o* 
pevov, Ttopftofi τους Λαχίδα^μονΛυς xoc Τι· 
j-ffirxas if; μά^ην, οΓπνις ν,βον απαντίς πιν- 
τυχόντα τρι<ς £<λ<βέις· *Επιηα Si ηρωινών 
την προσβολήν ♦ ιδοοίαζ*, χαί τα Ίςρα Si* 
lyfvovto χαλα· "OStv ϊδωχτ προ^αφην, να χα- 
ivjoj το ςρστίυμα, χα< ίβυσιαζε πάλιν* *Ε» 
τουτοίς Si «φ9ασον οί Πΐροα<, καί τβ£ιύοντ#ς 
μαχροδιν iftvtotv χαί /τραυμάτιζα πολλούς 
ΐχ*νητοιι; χαβημ/νονί* Τοτι .#τρώ5η θανβοΓ· 
μως ο Σπαρτιάτης Καλλικράτης χαθημίνος, 
ονηρ ιιΐί5(ςα?05 πάντων των ‘Ελλήνων της 
ςραττάς τχΐινης, χαί κατά το μΐ)*9ο; πρώτι-
*·$· ’Δποίνηοχων Si per* ςλφον,ΐλφίν* Siv



s i t
h t tc w f iM  διά rov S a ta n v  * διότι %\9oo i r i T  
τοιίτω, ΐ»α αηοθάκο an ip  t j t  'E X ia S o t. A u · 
soQua< δ»,  i n t d j  ( i t  i fo H o e a u  ο ί f id p ffa p it  
x a 9 v u t* i»  t  n p l t  ί ί ι ξ υ  n p o t a a to v t »«5 χ*φα« 
xoi ta  όπλα μου· *Ev ώ i t  *  ίοβιαζιν o' ΠαΟ· 
«m as ί | »  η ί ;  separa(*Ms t xaf npop>r>V*Oi 
ώρμηαάντινίι tup  AuitJv, χαί διίίχόριτ^ο» 
t a  <*|ja. Oi δ« ntpi αυτό» άοπλοι o t t t f , ΐτϋ* 
«τον atitoue μ ί μάς^ας xai ρόίδοος, xai οϋ- 
♦ω tout <δ/ω£αν» T o ti ό Παοσα»/α$ /* expet 
α’&ιμ/α xai ά μ τ ,χ η ία  γ η ό μ ιν ο ς , ·?ράρ) n p d f 
to  'llpoV i^s ”Ηρ2{( xai ixrltva; τάς y j i p a l i  
η ρ οα ψ χρ το  ia x p iw*»xai Xrywv* α ίσ ιο ί, av 
δί» ( W  Μ π β 'ύμ ήο ν  f  i d  νιχησωσ » ot *Ελ- 
'/jvtstxao va (U ra y ttp to ^M o t i d  οηλα  a d rJ v i  
x a i v d  δι/ξωρι trio's top* .{fepffapoog * ότι */· 
t a t  d v ip t i  dtya9oί ,  ώ ςι va yvvpfau te t xai / ·  
χιΐνοι, προς fto/oug a iS pas is p d u u a a v . *£ri 
δi n p o o ta ^ o p iio u  tow IlaueanVj, i  f a t t e n  
χαλά τα <*ρά, xai o i p u n t tig txqpprtox v/xjjv* 
*09*» ίπ*μρ9»^ ta S o j i d  ήά ρ όγγ /λμ α  r^s μά- 
χΤί * l t  n a o o t ttjV «αράτα£ι», xai. rp(avrcf 
μά%ΐσ$αι p i  npoCoptav d n tp /y p a n tw ·

§. x£*i Πρώτον oi 9xpigvpn oi TtytdttU



*po? too? Πΐροας * citltta xoi ολν) ij ψβλάγζ 
TMV Aext&ttpwtup I w i eWlxpOt>}0}j 
ypixttj xat xpetfpd e«pi to ’iipo'v ti?  ’EAtt** 
«(was Δημητρος. *Err#t5vJ οί μι» Λαχιίατμό- 
wot «{qyjjccopivot « η ΐίι  xel ίρίδιομίνοι *<? 
Ixiixtjaw» wppnjec© αχρβτητω? «5 o< λι'οο* 
tl?  £e). Oi i t  ttipetu άν9ιςσμ*»0ι ΐαχνρνς , 
ObVIfparrovtO μ* te  yippe* xei «to'£f t>ot> προ? 
οοτους. Oi j j  AaxiOetftowot βοναοπίζομ<»οί 
ώμοιως, ΐχω'ροΜ» πλ^ο/ον, x<tf i£»0o£m? 
ta  ytppe« χατηκοΜίζο* atltoC? tfc te  ape· 
βωπα xat <($ te  ςν’θί], ως* too? ipivtuv» 
βωρ/ιδό*· Of i t  Jlipcat ίλάμζανο» τα iopata 
auxtovt xet tci auvirptfrv, Οΰτω$ ούν κλψ  
ct'ov ηλθον, ως* lym ro «9ι«μό? πολ',-ς,χαί 
piiyo? eoeffpeopoi ztpi to 'ilpd*. 'Avipt/e* 
μιν χαΐ τόλμην *ί»ι£β* πολλννχαί 0/ Oiptat, 
tt? xat tit te? προτιμάς μ·χά$ * afrlltt^pcei? 
ί ί  ovtif j xoi ψιλά? /waAtepcvot, iyipoot.e 
βτοχτως οοςρίρομιι/οι, προς itUfvpwet < to*
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τ α κ τ ο ί*  Ml βορϊωί *»ω πλ ιβρ ί»θϋ$  t καί oSti^T"
l*<mi«fOwrti, /yovlb&vfo βίορηδά» ‘0  Si Map· 
Sovtof β/u v  fititov XibxoPf xai χιλίοος hn ttf 
ixXtxtovf ntpi aotop, ίμάχιτ'ο ymat<os , xai 
xat ixttx9 το μΐρας «^ινοχωρηδησαν oi Λβ- 
xtSaipiviot, xal «'yottbovro ηολλο/. Σηαρηά· 
irtt i i u t  Άρίμνηςος χπλοψιχος, napa-njp^· 
cat to» MepioMOVt xal ρίφας M ax, *»οχ«» 
αυτό» tig την χΐραλ* #, xal ourios α’«ι0α»ιν 
© MapSovtosv ’Ay’ oo δι ««lew δ Μβρδο'νιβί, 
«ροΜοβη xal to tttpl outov ςράττνμα, to 
Ιοχνρΰταιον, *001» «ίράπηβτ» xal oi ολλοι 
#Γ$ ybjrqv στακτόν, xal ntpaaaints to» *Aαω· 
«ου, χατ«χλ«ίβ9ηαα» *?{ to  ςρατόπιδον au- 
rcov.. Ό  δί 'Αρτββαζοτ «χω» rpicucvra χι* 
λιάδα$ ςράττϋμα νηο τη» διοίχησι» abtob, 
/ςα9η μακράν παραtttaypivoi , προαμίχν» 
τη» ySojpa» των Ηβρτω». ’Επίιδη ηροίδλι* 
«β τά πράγματα > χαί δια τοΰτο, ω$ «Γρη· 
το ι, δί» η0ιλ«, να ρκ&η δ Μαρδδκιος «ί« 
τη» Ελλάδα , μ-fTt tit μάχην να χαδυνίϋσ?}, 
ay Ob ipftVW. *09(V ίδιον TO «ρΟβδοχωμΛΟ» 
τ*λθ{, βνιχωρηοίν ηθύς ηρο$ τον Έλλη-
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sadV *
^  xy . Oi i i  ’Αθηναίο» ixtspiyovrit i ta 

tt)t itiitaSot, ηχονον αχίδον την xpauyw καί 
ταροχην της μάχης, ucd *τρ*χον, Γνα προρδά- 
βωαιν. *Αλλ* «,'δός ιίδον ιπροβδιν αυτών τους 
Βο»ωτους * Θίββαλους, /βί τους άλλους "Ελ
ληνας παρβτιταχμίνοος, χαί δρομάδην *Λ»ρ· 
χοιρινούς. "θ9ίν ηναχχάοδηοου, να άνπτα* 
χδωο* χαί αυτοί, *ίς,άχρον λυπουμινο» χα< £  
2ηαονοοντις« Πριν W *ίς χιίρας iMuacvt 
προηλθινο ’Αρίςί/δης ίμΛοοοδιν της ράλαχχος, 
χράζων μίχαλορωνως« ίξορχΐζων at!τους ΐ/ς 
τους ‘Ελλην/ους 3<ους < χαί λι^ων * *Av$pts 
"Κλληντς, να μη άνηςαδίτ*, καί «μποδ/οητΙ 
τους ‘Αθηναίους, δ»ότ» τριχονα»ν *ίς βοήδΐιαν 
των Λαχιδα»μονώ>ν, οΓτιντς χ»νδννιυονα»ν α· 
ytovi?Ofiivot tm«p τις  ’Ελλάδος» 'Αλλ' ΐχιϊνα* 
μηδόλως προαίχοντίς *ίς ταΰτα, /χωρούν 
ηρο'ς to SpyoP, Καί ούτως ι?λΟο* «ί’ς χιίρας 
πη-τηχοντα χ<λ<α'δ*ς Έλληνις μηδίζοντις» προς 
οχτώ χιλιάδας 'Αθηναίους· Προδυμωτατο» δ / 
πάντων τ|βάν οί θηλαίο*. , Άλλ’ ο< ’Αθηναίο» 
•ράνησαν <« προ9νμώτ*ροι, όδηχοόμινο» ώ*β 
τοδ Άρ»ς·ίδοο« ως* «πιοον ΐΰθυ'ς τριακόαιΛ, 
•I βμωκςοι χαϊ σριςο* των Θηδ’αίων, χαί of

Ρ  ·



άλλο: ετρύζγ,οον *Γ$ c *j y/kv tar* εύϊα'αν ~y+i 
t o ;  &v4i'xU *O.*0:0>$ M: οΐ λοιμοί >
άλλο: μ:* π ρ ό τ ίρ ο ν , ^λλθ! υ^ζρ^τερου % 
CiV οj έμββον τν-; gOopav των H eos'**. *Επ*> 

5νί y toon*j των Πέοοων iy ivsτο oA/yovt: r.pi* 
upov, «ό’̂ ι iofatov e ^ p c V ^ , o: piv *A5r4+ 
vetoc 'Ε λληνας* oi of AaxtS&rzoviot τού* 
UipGOti > γονεύοοτi s  oootj $ Γς>0ατΐ/ϋ#β ’ii^iA v;- 

c*v o jiu?  αυτόν; πολν το ;‘str::xov,  τω ν Θ η · 

δαΛον (**λ:^α* orcsSiv ερχόμενον J . *«i JTfOS 

το ν ; A0v;vo;ov5 α'Λι~αυεοον·
§♦ XO* TotiVu> Oi!v οντω yrvo.v/vttv, fj/a· 

6ον Of Kop/v9:OC, Μΐ^αρέΓς, Ψλ'οσίΟ', Mt o? 
ά λ λ ο ι, oao: εςραζοχεόεοοαν ηρός to  Ί ΐpaiov*
ώ ;  f t o q t e r t ,  ό τ ι  4 ^ > « to  vj μ * / ^  ,  καί iv U r p a v  

of ‘R U ^ s ;, 05ev topuyoau και avtoc ατα* 
*70)$, καί cj$ ί ro^ov, ha xpo^baovat μέρος 
tov ayuvo;. Και οι piv Koci'v&ot ώρρν,οαν 
0:β μεαοο των λόρων χοτ**Λ«<αν ποο; το f v  
01* * Ιερού τί$ Δη.υν,Γηος, οπού ΓατΟον, ότί 
iytvtto χατα IhpaZv μάχ*^ Οί ί ι  βλλοί *-
ορα^ον npos τν,ν ttiifa£a, όπου sy&sto η χα- 
τ α  tco v  { ΐτ ,ί ιζ ο ν τ ω ν  ‘ Ε λ λ ή ν ω ν  μ ά //4  * χα ; iy O a -  

cav τον; Θν,δσ:οο$ civyoms* Ο: ί* ^5^*



Mr̂ Ŝ 4?f'*X0V του$ βλλοος* *[£ω* i f  ο *Αΰ'4· 
ηο&ορο* Ιππαρχο* τώ* 0r,$W»y toi$ Μι· 
j*apif$ *οί Φλίβισώι/ς ataxro$ δχωχοντας, ί -  
tpfCf το ftrrrxxov, kof « « « » > ,  €ψίν$υα$ν 
ώ$ ίςβΧΟσίοΟ?4 Τ00$ 5* βλλθΟ$ ίξε&ι)^ «09$ 
τον KtSarpuy*»

§ χι'. Of 5/ flfpoat eroaxoufyo; χαί y«ti- 
yoyrt's, tiV^X9oy f?$ to spatorrfiiy aoruy, to  
onotoi* *?χ$ rff^o$ £ολ<*ο? xa* nopyons, ω$ 
ffp^tac, χβί καταχλ*:ο9ΐ*/τ*$, *p:V ySaoaotff 
Or Aoxfioruoyrox, ayfftgoav f?s του$ iropyoos# 
xaf ηβον ftoxpto* its  a v r ira a tv , or* #χλ9&* «- 
xffyor. ^05.fy rfx^spia^ra etpoipa pf* 1
oVttyiA^ i f  iron 0: AaxeSarpcvror ijoay a- 
ntrpoc rvj; t s c / y ia / t a ^  "Kutrf'poc i i  tao?q$ 
♦<*ay to tf or 'Afl^yafoi* 5:« to ito  ίχάλβαα* 
<3Jr91;$. Or Ji ’A5vjW(Or fi/wxw in  to ii 07$· 
far90$, o tf TflA9fy aJtT) 73 o j i ^ a ,  ^Opitog 
*araA<rtoy?l$ cxct'voos, fipapiov f/$ to 
c>9a auvfffvj πάλι? σροδροτίρα xaf &αρχ«ςίρα 
7? τκχοραχ**· TfAo$ i f  £<ιρρη£αΐί to rifyog 
of fA9vjya?ox * xcu ih Y tX $w  rxif9<y σωρν,έο? of 

rE % ji$  i:s to «τρατώτίίον* Ifpurox i t  nay* 
twy f;V/A9oy Ox T iy tetat, xa: pit* atitoos oi
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$2* _  
άλλοι* Δια toot ο biYCZaaov ο I Τ  $γίάχα· την 
οχηνηv τον ΜσρδοιΛν, ixf? ορμηασνη$ πρώ- 
τον * xcu to μιν άλλο λάφυρα έδωχαν <($ to 
xotvov’ την ί ΐ  yotvvjv των Γπκων > yaX*/{v 
και 5«α* αςίαν 0ioap ,αφαρνοαυ its τον ναόν 
της-’Αλιας *Α9ηνσς* 0 / δ< Ηιρσα;, αφ οί 
βητσί «ο τ ΐ^ ο ς , διν ifpivuaa* πλιον πιρί 
ονηςάσιως > χαί oittpaorr/oi ω$ βντοΙν4 αλλ# 
Ivtpopot ytvo^ivor» xat οοςρι^ορινο; *;$ to- 
πον ςινωτατον πολλών jx’jpcdlav ov9pu>ftOf, 
iyovltiovto Ιοχολωτατα* ώςι μ  των tpcaxo- 
ο/ων χιλιάδων, δί'ν **ω9η*αν μη η  τριΓς χι- 
/  coifs πληρίις* «χτδ$ των τίββαραχοντα χι· 
λιαδων, ρΐ9* ών fpoyiv ο ’Αρταέαζος· Ό  δΙ 
Διόδωρός Xtyte, oti οί Πιρσαι (ζητοον ιλιος* 
αλλ* δ flat* σαν/ας * Ι?π#, να ρ* λαόωαιν θί· 
δινα ζωντα, Αλα να τους χδψωσιν ολους, 
ίπτιδη ifofftfto, vd XaSVj ζώντας τοτοιίτονς 
αιχμακ^ους f ττλιΛνάς τον *Ελλην«ον *ρα· 
τοί, Καί ούτως ιχοφαν (ις τδ τι?χος ως ίχα· 
τον χιλιάδάς· Των δί ‘Ελλτίνων ιρονιιίδηοαν 
μόνοι/ ixarov ηιντηχοντa eWa* πιντηχοντα 
δυο των Αθηναίων * ι?ς καί ίννιννχοντα των 
Λαχΐδα^ον:ων, καί διχα«| των Τιχιατων·



Ή  χς*. Οοτ'ύς άρα ntpiypaptt t j v  μάχψ  
ταυτ/,ν ό *Ηροβοτος, on ίπολίμησα» μόνον 
of *A$y(va2or χαί o? Λαχ<$α:αο'ν:θ( χαί Ttyia- 
τα:, πρώτον μ(ν tStaιτίρας, irutte i i  παν- 
«$  it’? το τιΐχος· *0 Si Πλούταρχος
kiyst μΐν, on oi άλλοt i^paroniituoav th  »o 
’Jfoecov, xa; οτ: οί ’Α9·/,ναΓο: «πολίριοβν, u>s 
tVp r̂ac, ίί:α:τΐρως, βλλ* ίπολίμηαιτν xal *χ«ί· 
vs: (χ τού Ηραίου iStaitτρως, xal iytvtro 
onopitijv η μά^»), xal οόχΐ ιΐςμίαν  παράτα· 
ξιν , xal χατά rev αιίτον xatpov ικ βννθτί/ια· 
res, αλλ’ ώ; «τυχ*, xal όπως »ίίινη9») ϊχβ· 
ςο$ CparijyoV Καί τοάτο το λάθος« το ολοΓ* 
ον( o’At'yov ik tta tf να α,τολ»<η) την 'Ελλάδα, 
ο«τον του ΠαοοαιΛν» Έ«ί:δη 9jtov tltapay- 
μίνος Sea τον Άμγογάρηον, ιπΐιτα ί9ορά· 
£ν;οΐν αυτόν xal η a«yv>ji(Os tfoSot των /3αρ- 
6αρων* χα: δίν ί'δωχι ebv9a)fia (/$ το ^ρατιώ* 
μα t βλλ* τΐρξατο την μάχψ  aviu συνθήμα
τος» *09»υ ο: άλλο: διν ησαν πλί'ον ςράττυμα 
της αυτής «αρατά£ίως, άττοχωρ«ϊ9ιντΐς, χα2 
|*η yivotmovris μντχ που νά ςα9ω<χτ, prrt 
πως xeU ποτ* νά «ολ*ρίοωα:ν, ayvooCvrij τον 
οχοπόν του «jflarojyo’J. "Opus vj ίριρυτο» των
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Έ λλτ^ν « 0 5  Τϊύί tySfAtvat ίίτβχοη , το ; u- 
ΐα  τών βαρόζρων aorrcyiov μ <ο ο 9 9 *oi % fiu* 
ςχα χ  τώ* ^penjyoTy, ir*>p9feof to λ?9ο$, *a; 
ίου,as t^v 'KXAaia· Τα αυτα c/fiov λ/yfs 
X«: £ Δ:θ5ϋ4θθ$· κο* ο Παθ3α:/:α$ aiv a f ic i t  

« χ λ ο »  n £ h w  £uiuata ytypau;uvot 1:5 to 
aysA^a του Δ<05# 'Ktrfiitj fxneay βωμ£ν του 
’£λ*υ9τριου Δεο$, χατ£θ/£υααβν x*« aycAva 
αυτοί l·/. τώ  Xa^iouy , xa: tcz a£t£ iypolau 
τα ooouara T>\ πολίβΜ, or πολ?:σ< f«*  
Afaqoay toy /JaoSapoy. VJi too β'*>ρ£ν Ci «· 
ypa’i  crv to «(·<> fV<ypa:ipa·
^T oy if λοΟ’ *:Vas xparl; ipyw

»\p>i*U
yjnioaai iltX avevtiii f ico5fpa Έλλαο* xoa/cy 
9><ipiaayto Δτο5 îojiov ιλ(υ9*ρ&υ·“ *
#Jin i f  Xfyifj on iyowtjfyooy χ<λ<ο< tp:a* 
*09*01 f^vjxoyra Έλλν,νι*. 0 /  i f  .i%9i»us y ·  
aov μονϊν m  'Atojyafov* T fy w tif  x«i Λα* 
xfiauxotitty. *0 i f  Διοίωρος Afyf t t on ιπι* 
ccv υπίρ τας ifxa ^Aferias "ΕλΑτ ι̂ς t xo< on 
v} μάχη. tyft/fto χοαιή ix βυυ^ματο?, Λλ* 
itς Totrcy $iy*y χαί AoycJivj· *y9a ify #5υ* 
veto v$ ivicyy ouie to fagtitov του Mapio·
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•w t ·
to st?ov· KoJ ίμα/ z v t o psy v?y

**:'(*>; or Π*pee: y βλλβ pftcr toy Sovaroy του
MopievrVj v ιτρώηρβν f'? tc:a ριρη ie^pv:·
p/»ot. Κβί το μίν ιρίφ* roostogy Itarei&y* ο:
Πο:'οτοί ίηλοοοτ:* χ«Σ ο? άλλο: MRA&v,y*$, Τ-%
ο* άλλο (*5 το τ«:^05· **· ί̂ ε to tprrov ?yv-
yf; £ #Αοτ*ν:ί“θ5· OJjv ir4Cf9q*ey xaj or * *  ̂*
"Κλλ·<ν*$ f?> tp?e pfpvj, xo: fisroxov et!tov(* 
fiej o* pfy ’A9"/,ver9!, Or Πλοτβ:εΓς xel 0 : -  
*··.!?; fi:%>xov τοίς Wvjfa/oof· Or i f  Κόρά* 
Oror, SfXOtty:** , Ψλ:αθ;0?/χα: ίλλο? TiVZ$f 
fi/oxoy rov 'Αρτά^νζον· Or i f  AexsicrrpO· 
tfor, to'U voyivtat t?$ το Ur/os. ’Εττίςριψα? 
i f  o:*A9/,v*?os l?> v/tv Tfv/o;iayiav c*>9 f'p^re:, 
οτου %Mov xe: or xef) ey!vrr9 fxê g
xpetfpa fx£t/t €3?λλο i f y i iv-J^vjoav, ουτ$ or Θ>)- 
Cotot $ζ<ύ9εν i ούτε to tffyos ♦ ootf το ηλη· 
9o; toTy fispfapwv, ye xpcrr r̂wo: tr)t> oppyy 
ray xef Aerxfiarpoy&y, ?0)9 00

irippvj^co> to  xlTyog * xat covso^iav tgt pv^mor* 

{· χ!Γ· *0 i f  'ffpoioro? Acyir, on iv m 
Γβραζορ fit T009 Πιρσας, τ$λ9* tes yww? λαρ* 
rp is  fyifiopfW) , xai xarafJoa lx tij5 apua- 
po^S (C· t«s isvAej aCxyti ,  *nt<w i?e ire?



yiv*ta ftncax  <oti f iiyouet £?r ;#rfci> 
tvj* K'ji> 9uyar<a #Η)^τορίί*!λ *A*ra· 

Jcec c Φα^νίαη^ τβί Τ|άσ??^ω$ ίλβ* 
6αν ο>ri|V £:*&>$· *Ktu/< 5ί να i?m yvupt* 
μος tou ΙΙαυβαν&υ ό πατήρ αυτής. *Ό9ίν to· 
τ* μίν παρι5ω»ίν ούτήν ποός τ:να των «««? 
παβιυρι9ίντων ίρορων. "Rnicra Si tn/μφΐν 
αυτήν Ι?ς τη» Atyivav, «ατά τήν ζνίτηί!» αυ· 
T ’/ ς .  Μίτα S i  τάν yuvaua  ήλ9ον a t  Μάνη* 
«Γς Sfo5pO λυ-ΙΟΟμίνΟί, TfTItCiJ Siv ιτυχονΐ/ς 
τη» μάχην , «α? η9ιλον νά 5«ω£ωσί τον ’Αρ· 
τά^αζον μίχρτ Θίοβολί'ας * αλλ* ο Πβο« 
ααν:ας 5ίν η9ίλη«ι. 0( 5s Μανκνίτς ιξΰρκταο 
τους ςρατη^ου'ς τούτων ίχ τη: πόλ<ως. Μιτά 
ί ί  τοιίτους ηλβον οϊ ’HAsiot. "OSs» ΐζωριοαν 
υςιρον *ai oi ‘iUtcot τους ηρατη^ους τόυτους.

$. «η*. *Εν τούτη τη μάχη iStt(t πολλά» 
ovipayaSfav το πίζον των Πίεσών, xai τό 
τππιχομ των Σαχων. Μάλ<ςα αυτός ο Μαρ5ο· 
»(«ς, xai ο< nipt αυ’τον ίπΐίς, οΓτινίς ι’ρονιυ* 
$ηααν άπονης ntpi αυτόν. Των 5* ‘Ελλήνων 
Χ9:νως μίν ηρ!*ς«υαβν· ο< ’ΑβηναΓοί, Λα»«5β(· 
μόν:ο« xai Ttytarat. Τ5*'ως S i, των μίν Λα. 
κιδαμον/ω» t  ό τριβάς ’Αρ«ςάάημος, οςτ<ς
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ϋΐφςβίν ιπτ'τηίίς ι ’; τον χινίννβν, “να »ο- 
νΐοθ^. Έρονίυβ* ρτν πολλούς, ϊπίττβ *yo- 
ν*ό9·/}, όμως ί«ν «ττρή9ν), ’Enuioj ή βνίρα- 
ya9<e oJroo iyivtxo Ιτ*ς «{αλίίψτν τής προτί- 
ρας ατιμίας, χαΐ οΰχί (:; απόλαυσήν δο£/,ς· 
*Έτ( c< χβτ'ττς Ποβιτ ίωντος. χβ: ό Φτλοχυω», 
ό ρ,Οίτς Καλλτχρατ^ς«ίια τήν προνομίαν, χβί 
<5 όο?ροπος Άρ^ορβρίτος* οίτοτ ίττρή9ηταν 
Πβντίς , ίιτ*{αντ<$ *pya o|ta τής ’Ελλβίος. 
Των ί« ’Λβ/,νατ’ων ήρτςίυατν ο- Σωρανης too 
Eurojj/ioo ό Δίχίλιος, ό αχινητος. Ουτος 
ΐίχιν άγχνραν στίηοόν pt ολυαον χβλχήν (κ 
τοΰ ζωςήοος ifiipivijv* χατ ore προο/πτκτον 
Of *χ9ρθί, «ρρτπτ«ν αυτήν «*ς tvV yrv , χαί 
Ιςατο αχ<νο)τοςι ως πλοίο» »?ς τον λτρίνα, 
*να ρή l{w9»)a9vj', χαί παρΐχτρα.-nf lx τής τα* 
{«ως. "Οτι ί ί  Jyivyov ο< ι^δροί, «λάρδανιν 

- βΰτήν, χαι itp$yt χβτβ τήν ypttav· Ττνις is 
<*πον* ότι ι/ς Τ’/ β βοπ/ίβ tiytv oyxupm iy* 
Μχαρβγμίυιρ.'Όη Si «’πολτόρχονν ο:*ΑΘηνο?ο: 
τήν Αίτναν, ΐρονιοβί» «ίς μονομαχίαν τον 
Ευροδατ^ν, τον ’Apyiiov α9λητήν. Τίλος & 
•yiviTO ςρβτ^ο'ς των *Αβϊ}ναΛ>» ρ ί  τον Λι’β. 
>ρο» χβτβ των Ήίωνων, ότι ι&ιςό^οαν ο!
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fAfysa'ot, xo).:op* *WTts το Adt$v 9 *v9 '*·- 
γ*νεό9η καί ανβς*

§ . χ9#· M ira i« r/v  t i i ' / y p *  i p y i t a :  rrpo's 
τον Παναανίαν ο Aa^rrav, o to>v
A*vey*/t?Jy (a ) , καί kiyti* va χο|»ν) την xiya- 
λ'/y του Mcrriiyiov, xai va χρΒμαση αυτήν 
£:\ iAU'tf'.'j του Aruv/ioti· *Επε:ίη ο Ξ/οξν^ 
©#>γλ$ /xcfLtaas try χίραλην του Λ<ων:οου* 
*0 θ£ Πα·»ί«:α; ατεκο^η ταυτα* Έχΐίνα if· 
να: ίί.β to*y ^a^Sap^v, o;r;vf$ νομ/ζουαίν έχ· 
έΰηα'ν χαί £ρ<#ακ£ον την ttti'oo’iv των νι· 
xp't>y ανίατων. #!ί; προς του; "Ελληνας ©fto>st 
r/.ανην Orxvjy εζνχαν α: ψυ^αί t'jOV Ινταυ9α 
Xfinfioy ιι< ̂ rav* *Κ:τ£<τα ίε /χηου|ε , να μη 
λα5η άλλος τις λαρυρα, αλλα να τα βυνά^ω- 
c*v α.? ED/dt*; ε*ς το ccatortiisy· "09«ν οί 
Ε!λ(οη$ έζερίνννρτες τσς σχηνας * *αί τους 
νίχοους > ιυρον α^ιφα πλοιίτη* Σκχνας ©λο·
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( α )  Ο ίτ ο ;  *. Λ αμπώ ν d W t  ο v<V ;tou Π</9sVj 9 ον 

viAVSr ο Ι Ι ιν ϊ ϊΜ ; s'» τη  ιζΐμητη το ν  Νδμί<ον.

*Ε^ίνοντα 5·-' irsVr; 2 $λητ*ί τη* ©ίχΛ; τζντη;· 
Κλϊν/ιχο; » sv Λαμπ-»* i icrota;* ο*/ nwfea;, 
«> .VaV^^v © $£vmo;f xzt ο Φυλζχ«$η> ζί$λ· 
φ :  Τ̂ 3 rtfuTSV



κο: δλτρ^δρονς* κλώνος χοϊ σκευή 
ποννώαϊα ycwa Mi apyupv* ij ie m , ψ<λι* 
Mi ςρεπτοδς τ·δν vixpuJu y Mt ολλα i:Tc:pct 
ml JtOA/.ης τ:·ιν% 5$e. *E$tpw όμως ε?ς to 
ςρατδπεδον, όσα διν ιδδνσντο νδ χρνψωσ*ν«
“Ο ίβ  δ* UpVHrOVTO, TO έπωληΟβν t 's  τους 
A r / ' i r ^ a i , py  yV't>pr£ovtf* T*/y η μ η ν  αυτών ̂

m I δ/οοντες too χρνσδν op:: χαλκόν (σ). ’Ext?· 
6sv syivwt* υπί'ρπλουτοε oc * A j^ ta u  ε?δη· 
μθΡ$ςίρθί τον εμτοράν σντ·ς* Evpov i f  Mi 
ol ΪΙλατ&εΐς πολλούς θησαυρούς ίμερον* ο?· 
tfH$ σννα/οντες το όςα ί:ς ϊν μέρος» tip ον 
pcav κεταλνν μονοκόκαλον aviν ραρης· 
ίϋο β.’α^δνας ι '/^ ώ ί$  τους δδδντας μονο©ν?Γ$ 
ι ;  ενός κοκάλου· καί ιν σώμα π/ντ* πηχών* 
Τη* ί ί  δεύτερον ημέραν μίτο την μοχην, εζη- 
τη9η το σώμα τον ΜσρδονΛν* καί δεν ενρε- 
®η· επε<δη ι9αψαν αντό τ<νες r/* ννκτα* Δε» 
ίρβνερώΟη όμως ο ντε δ τδπος πον τδ ΓΟαψαν,
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(Ο τ Msjts *ν*8>£τ;*3ν *»} 8Tt Vt'Wtete, *Κ«β«$ΐί 
οι *Κλ&τοι μ.«α την e*v r̂ aê tuv rfttav τονΚα* 
μλίίί* aX*&> gi; χαλχα τα apyy*i <rx*yrj ay του* 
O i i  #AiaV*; ay'toy ο μβ̂ χιςο; και κάλλιο; tot# 
t i l  Κυμίπη;, 3 π Όλη 9η ίια ?y t̂ojtvtoy·



Ουτ$ ποιος to ί$αφιν, Υποψία οι tjto? ιίς 
πολλούς, χαί τ<νΐ ς ελο&ν xat δώρα ηαρα too 
Άρτόντου υίου too ΜαρίονΛυ, λι^οντίς, ote 
Γ$αψ*ν αυτό*· δι είπον* οτ* ιβαψεν ati· 
ιό t ' ;  ’Eyioto; Δ^ονυοορόν^ς χαλουμινος* 

φ. λ*. Συ>οχ9ίντων δε των λαρυρων, ι ^ λ· 
pcaav πρώτον τό δεχατον too ’Απόλλωνος * «£ 
Ου χατιβχευαβον τρίποδα ^ρυοουν , xac α^σλ· 
pta, ως είρν̂ τ*:, του Όλυαπίου Διός χολχουν 
δεχαπ',χυ* ώοσυτως χα: του #Ιο9ρώου ΠοσΙ<· 
δώνος ιπτάπ^υ# "Επεαα ιδωχαν τω Παυαα* 
*:α to δίχατον των λοιπών, χατα τους *Ελ· 
λ<ν:χους νόθους· Τα δε λο*πα γρηασΐα, παλ* 
λαχί£ας« αμαξας^ ύζοζίγ;** xoi τα τοίαυτα, 
ΰϋμοφατΟτραυ αυτοί χαιά τνν αξίαν Ιχαςου· 
Aiyttac δε f Stc ο Ξ$ρξ^ς ayvjti τω Μαρδο* 
ΐ ι γ  πσσαν ty4v arrooxfovjv αυτοί. *0 ί ΐ  Πα«- 
ffawcrj fdwV tâ TTiV, ι?π« irpo's to is {xayit'pou? 
toC Mtrpiom'io, ua napaixMoavotv αυτω ii?·
rt/ov του MacSowW "Eniite *Γπ«, κά «tot· 
μΰαναι xai ii uiyttpοι αυτοί StZavw Λβ*ω· 
mov. ’lisJ» ου« r<jv Π«ρ«χνν noAotiAltau* 
tas /pujSi xk'uai xal άργυρας, ιας rpaiti· 
V»s, τα oxsur, χα: Aotsret» ί SaifteW  xat χα-
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λ ι^ ς  τους ςρατη)>ους των ‘Ελλήνων, ι?αι, 
δκχνύων ομψατίρα τα δΐίΠ!ta* "Αιδρις Ελλγ 
vis, βλιΊτιτι την ανοηβ/αν του Πιρσου; Τρ<· 
cute yap ιχων i ituQupr/fli va λαδή ταυτα.

$♦ λα. Mira δί tauta ιΟαψαν τους VI· 
χρους ίδιααίρως. Καί o* μίν Λαχΐδα<μθν*οι 
χατισχίυασαν τριίς τάφους. Κ?ς μίν τον «να 
ι9αψαν τους *Εφη£ους« τους οποίους ίλφον 
χαί ’Ιρίνας* χαί ιχ τούτων ηοαν ο* Ποσίιδώ· 
νιος, ‘Αμφοφαριτοςι Φιλοχόων κώ HaXktxpi* 
της. Είς τον άλλον δί ϊίαψαν τους αλλυυς 
Λαχιδαιμονίους ♦ χσί ιίς τον τρίτον τους Κι* 
λωτας* ΟI δί * Αθηναίο: *9αψαν τους νιχρους 
αυτών ατταντας ι?ς ίνα τάρον. ‘Ομοίως χαί 0< 
T iyiarai, Miyaplcs , χοί at Ψλ:ασ<ο< τους 
φονιυδίντας υπό too ίπτκχου των θηέαίω»· 
Είχαν μίν χαί οί άλλοι ταρους ίχ ΐί, όμως 
*<$ ‘Ηρόδοτον f χατίσχίυαοον αυτους υςιρον % 
ως xat οc Αίρινητα* μιτα δίχα χρόνους παρί- 
χαλιοαν τ<νο Πλαταιία φΛον αυτών, Λΰτοδιχον 
χαλουμίνον * xat χατιβχβυαβι tayov χινον των 
Αρνητών, ίνα φανη προς τους μ«τα)*νς«ρους, 
οτι ΐλαδόν χα< αυτό) μίρος της δόξης ίχ*?νης· 

S* λ;?* Μιτα δί τούτα iytvitQ η ΐ£ίτ«·



πο/α πολ:$ χατσ την μάχην fai·
την, Γν® yp άψωσ;ν αυτήν f?$ το τροπα'ον χα· 
τά την ewfitiaV » wt ry/p9>j το<αοτη 
VUiltX X9t μΐΤ®ςά #A9V4V*|’ttV X®: Λ®-
χιoarμοντων , ώςι ολγον fAftftt, va χαταν* 
τηση το rpJyya ι?$ τα όπλα* Καί tiro» ητον
ατίυκτος «χ τούτον ο ι ioJAeos TtcAfizos ♦ αν

• ·  « ·

Γληπνν η ρρονη**$ τον *Λρ’ςι<$ου# ’Κπι<οη
ίζητηταν το erp<?f$w ο? Σπαρηστα: · αλλ* 0:
’Αθηναίο* χατιταρά/Ονααν , xai μαλ'+α 000
^petojyoc o Λίωχράτης xai Μνρων*ίη$, t£vj·
χρ*ω$ησον cJ* Λιόντες* *0 ci ’Ap? ̂ It'ivjS «’*
π'Jo **? συμ6ουλιυσ®$ άλλα τ* πολλά * oitf*

on civ #?*at icxatov νά ®πορασ:ζ'^σ;ν
αυτοί υπίρ#συτων, out! o itl οί
Σπαρηάτα*, ωςε να λίίσωσ* otd των οπλών
την i<ayv3»*· άλλα να χρΐν^σ: το ηραγυα ο!
ςραν/,γζί των β’ψμαχΏν· #Κπΐ:σ9ησσν roiVw
ιίς τούτο, χσί fyfVfro aovfip.'ov των ςρατη-
yov* Πρώτος if  ώ τ  Θιο^ιΛων ο Μ ί^ο ^ ίι
να 5ωσωσ*ν άλλη πόλη το ®o?/;f?ov* αν 5 ί· • *
λωστ να μη χ*νησωσ<ν τμ^νλιον πολιμσν. Me* 
τα ί« τούτον άιαςάς ο ΗορΛΟίος lUtoxpeTO*, 
ίσωχιν υποψίαν, on ϊχΤι σχοπον, να ζητνσ^
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toti$ Κορ*ν5ιου$ to Jpi-eiov* *A )X  *xe?vos
«£i*£i yV'jJpjv cQfXtdv/p % απαΟίςατν,ν χα: 
αρρο&ωτάτν,· προ$ τχν τΛρν.αα.i ♦ ε'.των y id 
Xofw.v oi flAataiecs το op:rjlyj f ώ-e ουτι 
arrtxptfv; ίλλο$Τί$, oott eyovv; προί tcva 2υ· 
βάριςος *ί οποοαβι*» «λλ* ε·*5υ; d m jd c t 'i iv  

ο *Αρ£·-*ί2*5 οπερ των 4A9vjvcr'o;v, *πείτα χαΣ 
ο Παυαον/ας υπιρ των Aaxicaj^ouVv* Krii· 
ivj oi ΠλαταιΙ?? ριχροπολίτα: οντίς, 2#ν η·

• S H » ( * Λccv auxt^x^ot ovte too ivos, ουπ του άλ
λου jxipo’js · i t l  yflovotivivoi, ουτι οποττιυο· 
plVOf* *Κτι 01 ly/vStO η pta)rp5 ι *9 t v  
αυτών* *Εθωχαν το'νυν πρό$ του* ΙΙλατααί* 
oySovixovta ταλσντα ex των xotvolv λάφυρων * 
dvixttcav καί τον ναόν τχς Άίχννς. " Επειτα
ϊ^χιαν τρόπαια t&ot'rfpa.ot ’Α^νοιο: χαι Λα· 
xtcamoviot.

$· AyV ’Επειίη 2* ιπρεπε να 3υσ:αοωα: 
τα ^opirypia♦ yptav/4eav τον 'Απόλλωνα, που 
χαί πω$ να 3υαιασωβι · χαί (λαέον χρν^αον * 
να χτάωσι |3ωρον του Ί£λιοβ*ρ:'ου Δκς$ να 
οίυοωβι χαί το μίμιαααινον ΰιτο των βσρ6α· 
ρων πυρ* 'Όθιν* τούτων yevopeVov, ίπ*ρψ*ν 
τον Eu^iavj να φιρ·< πυρ απο των Δίλρων



βπο τη? *Κζώ; των Ελλήνων· Ό &  λ>•
y/ίας tipapt το πρω*, χαί λβ?ων το πυρ αηο των 
Διλ^ων , ip9aoe το t τπιρα? τρίτων *?? τα? Πλα· 
τara?, xat a'anaaaptvo? τους ^Λους xat tto* 
λ/ta? αυτού, xstoi χα; ατι9ανιν. Οί if  Πλα* 
tane? £9αφαν αυτόν ι*> το Ιΐρον τ ις  Εύχλιία? 
fApitucio?· Γίνορίν*;? i i  ϋςΤρον xotvo? lV  
χληοάτ;, typa^f φίξαρα ο ’Αριςιώη?* να 
ttf?χπυ>ο<ν οi ’Ελληνί? f?5 τα? Πλατέα? πριβ· 
Λ;? χατ* ιναυτον, Για 3υο'αζωο<ν ι?ς rep^v 
των απο9ανο»των Ιχι?· να ίορτάζναι χαΐ α· 
y<t)va χατα πινταΐτ/αν *Ελίυ9ιρ(α χαλούρινο*· 
Οί i t  Πλοτα<!?? να $ΐναι αουλο*, χαί να θυ· 
θίάζώ<τ<* orrtp της *Ελλαίο?. Τούτο το ψο* 
<ρ*ορα t<£t xat iv ap9pov ntsf ουαραχ/α? rra- 
λιν χατα των βαρβαρών· 'θ9?ν trrtpnov ο* 
vKU'^l$ χατ' ι το? £ΐωρου'? ίϊς τα? πλατα'.α? 
to  ίίχατρ txnj τού Μαίραχτ/,ρ^ωνο?·

$. λδ\ Or i t  Πλατα^ί? ηρ/οντο fft τα 
μνηρατα pi πορπών TOrautr,v το πρωί; Προ· 
βηορβύΐτο ο ααλπφχτη? οαληΛ/ων to% πολί/χ<· 
χον. ^Entire ίρχοντο at αμαζσι, ιχοϋίβί ?ι* 
yavou? xae χλωνου? ρ<ρ*ύνης. Mtta Of ταυ- 
τα ν]χολοό9η ταύρο? ρΐλα? ita την θυσίαν*
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*Έπ«τα ήρχοντο πολλοί not ι’λίυθιρων ya· 
νίων’, |?αςάζοντ«ς τά oyytia τοί οίνου, «· 
λαίον* μΐ λιτός χαί γάλαχτος. καί τα όριό* 
ματ ο. Μ*τά δί ταίτα ήχολου'ίη ό άρχω» των 
ϋλατβκω» ινδυμα fpuQpow ψορών, καί £ί?ος 
«Γ( τάς χΐϊρας χρατων» τοτ* ρονον * ι’πκδή 
ολλοτι 0(> ιΐχΐ» άδίιαν νβ ψαιίσΐ} σίδηρου* 
ρήτβ άλλου χρωρατος ίνδυρα Va φορίση, *χ- 
τος λιυχοΰ. Τοτ* δΐ ίλάρδσνίν αυτά ι’χ too 
5>ραμματοφυλβχΛυ. Οϋτω τοίνυν διαδαίνον* 
τ*ς δ(ό τής σγορος, άρχοντα tit τα ρνήρα· 
τα. Καί πρώτον «λάρίανιν οδωρ από τής χρή* 
νης, χαί ίπλυν* τάς ςήλας* ίπκτα ?χρ:*ν αΰ· 
τα$ ρ* .*« μόρα, ta t *·;*?* p i τους ςιφάνους· 
lira * Θυσίαζ* τον ταύρον, προσηυχίτο »ις τον 
Δία χαί fi t  τον XSo’wov ‘Ερρήν» ίχάλκ tit 
το’ συρποστον tooto χαί fWvous τούς άχαρους 
άνδρας, toils σ'πβ9ανοντας ρ* τοσαΰτη» προ· 
θυρία» χαί φίλοκρίαν όπΐρ τής ‘Ελλάδος * χαί 
τίλος ίσπινδ· την σπονδήν *?ς τους τάφους,  
λίγ'-ο» · cafν3ω »?ς τους βνδρσς τούτους, τους 
άτοθανοντας ύπίρ ιής «λιυ9*ρίας των ‘Ελλή
νων· Καί ταίίτα ριν ούτως άχίνοντο xar‘ *τος» 

§. λ*\ Οί δ* ςρατνητοί των ‘Ελλήνων το*
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t i  ίςράηυοαν χατ tuOslav t/ς t ας Θήβας in 
των llkoratw  τη n$txaty ημβρα μ*τα την 
μάχην y *** κολιορχηοαντίς βιίτας» ιζητηοαν 
τους πρωταιτίους του μηδιομου· Οί 5ί Θη· 
tfaios «ουχίμοζον να αυμ&δαβωτι το πραγμα 
μι χρήματα, μη *«λοντΐς να Τίαραέωβωαιν 
άρτους. *05*ν έιηρχηοιν η πολιορχια iixoat 'V 
μιρας, xac Or πολιορχητα* ιλιηλατουν την Βοιω
τίαν. Τιλος ί ί  ονογχαο9$ρης$ παριδωχαν «υ· 
τους» *Κ;τ*αημότιρδ* 8ι τούτων ηοαν δυο · ο 
Τιμαχίνι'δης χαί 'Attoyϊνος # χαί ιπτιδη ο 
'Ατταχίνος προλαδων ι^υ^ιν* Ιΐαριδωχαν τους 
παιδας αυτου αντ* έχ«ίνου· Όμως ο Παυσα
νίας α'ρηχιν ουτους, οναιτίους όντας* Τους 
i t  άλλους χρόνιασαν Μις την Κανθόν χοινη 
ψη'ρω των'Ελλήνων. Καί ούτω λίλύ&η η ςρα· 
τια αυτή, η £ριαμδ<υσασα £ρώμδον ανηχου· 
ηον χατσ Πΐραων* ιττιιδη ώς ιίρηται ιαω- 
0η μόνον ό *Αρτα?αζος μι «σσαροχοντα χι· 
λίαδας Πόρνους χαί λορασμίους μόνον» οςτις 
0«ν *χλ«σ9η Ιιςτο τσίχος* ' *

$· λς ♦ Φιυχων ο» ν βουν τβχι$β «δόνατο 
ο Άμταδαζος έια της Φωχιόος » τλδιν #/ς την
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θυβατλίβν, μ ι ί*ριλο£ινηβαν ttCtov (fiXογρό· 
vms *o< Θίτταλοΐ. 'Ayvoovvrtt Si i u  to yt~ 
νομίνα* ήραxr,tav avtov «ίρΐ τον άλλον ςρα* 
τΐΰματος. *Αλλ’ τ'χτΐνος φο£ο!*ρίνος χνλόχως ,  
ixptjtiTt την άλήδηαν, Λμοαβοιουμινος > ot* 
«Μμ<ρ9η (<s τήν Θράκην * Ota t<va βασιλιχτjj> 
όπο'9»σιν t καί λίγων t να ίτο'μόαωβι te  a- 
ναχχαΐα τον ςροτίόρατος* Stitt fpytxai χαΐ 
i  Μαρόον*ος. To;aita 5/ λίγων ηαιτο/ού*
Sti6atvi μί πολλών /5cav· Ά ναζηξα ί Si in
t i t  θίΐοαλ/αs , *ηιραβ* κατ’ ιυ$ί<»ν 5ίβ τής 
Μαχίδον/α; χαΐ Θραχης ιΐς το Βυζάντιον* χαΐ 
«Χ£ΐ9βν (:( την ’λβίαν, χαΐ iyivtto  αυτός μη
νυτής τής ουςνχιαξ» "ΟBtv λίγουσιν* ότι χαΐ 
*τ<μή9η μάλιςα > όιαέαλών ΐάως τον Μαμδό- 
νιον. Έρονίυοαν όμως πολύ ςράτχυμα αΰτβό 
κα9’ όίόν οΐ Θράχις χαΐ Μαχιόονίς* «τι ϊ ί  
<<ρ9άρη πολύ χαΐ υπό τής νοαου χαΐ χαχοπα&ΐΐας. 
Τοιοΰτον τιλος ϊλα?ί χαΐ ή «ν Πλατοιαΐς μά
χη* ήτις ιμ χ ιο  τη τΐχο-η όΐυτίρα Σίητίμ- 

, 479 πρ· ΧΡ· · χαΐ ή όίυτίρα ιχςρατίία 
tot* Μαρίονΐον. ’Ετχιόά το' πρώτον ήλβ« μ*- 
Xp: του ’ Αθωνος · ΐπΐιτα μιχρι τών ΙΙλαταιών,
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tat ϊμ η ιη  l/sT (e). Kate i t  res β!»τά$ ημ{» 
pas iyb fta  tat tf iv Μυχαλν} f&'/?,·> US« 
kiyixtv i*Y,s xac sip: avr^s.
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M a jr ·>► i f  Μ v x ά λ v; z α ? «τ p « T H5 y o < 
»u>y μ f v ‘A 9rt V a < ω v ό E e 9 ‘) U 3 t ( ,  
»ών δ* A e x » ia tp t» v t» y  ο Λ «ω τυ· 

J r: 0 vjζ. U«< ι λ * ο 9 « ρ ω « ί 5  Τ '-5$Ίω · 
via  s ,  x« i » r s  SvjrjoJ.

J. λζ. F.tpvjtet, ort το λϋ’ψονα to i ITtp- 
σ.-xoi ςολοο «jrtc’jieaev  ii*s t i jv  fttiu^p. T iju  

e i .  ’ <» outos » a9 cp it’s  tv ‘w £ » u o p < xec IX *' 

ct/ivjpofyto y  yetm xvj δ ί ν α μ ε  t w  Π ιραΦ ν.

*Ap* 0·* tofauv a’jvrfip'itnav, cetjti iu’ta^ti *· 
iuv>;9vjooi» , iyivtto ό ςολος τριβχοβ^ων *p«)* 
p'-Jy« xat *Vr*t)9*v γναιρίζιταί ηάσγ,ν y9op«P 
«Tta îv *?s tr'p Σαλαμίνα, 'Exrfdtat μΐυ vpov 
Mvjioe xai Dlpeac 0i Ttktl^at * Nauap/ot i t  
ν,λΒον i<jo > « M o p io p tx s  τού Baya/ou * tat 
0 ‘Apteiipty.s του *AprajratO’j  , 6 i« c  «ΑβΛ

C O  'Hjo'Sst, Keiitilt. IttvJia?*. ‘Afwjtii. Δ«·



2*5
ctirpetvtA/zv καί τον ανιψιόν ανtoo *Ι9ααιτρην# 
Λ* 'itiXiwfi*» oμως να ίλ9ωο« ηάλιν ι?ς 
την ‘lUAd^! προς £ovj9i:av του Μσροο- 
viVj * ολλ# /κά9ηντο ffc την Σάμον, φυλάτ· 
tovrf? την ’Ιωνίαν μονον* Γνα fir βττοςατηοη 
καί αάτη» ’ΕαίιΟη η κορίιοαις της ’Ελλάδο; 
ά*ΐλ*Ατ9η t'f την Σαλβ^να* η Cl (κςρατιία 
too Μαρδον/οο ητον, Γνα ακίπαζη to μφΐ* 
605 της $οςυχίας ίν τ ί  *Αα:'α, καί να κράτη 
καί την αροοο^ην των 'Ελληναν ιΓς την *Κλ· 
λάοα* Γνα μη ορμηαωα<ν ί ’Λος ι?ς την’Αοίαν. 
Ό9ιν καί /νίμίζον, ο π  ιν οτω ο Μαρ&νιος 
eivai 4:$ την ’Ελλαία, ο <?θλθ$ τών *Ελλη· 
νων Oiv ipyttai «ίς τάν ’Ασ:'αν· καί το ουμ* 
ττιρααμα ιραΛιτο π:9ανον* ίιοτι $4ν ιδιωζαν 
τον -;ολον αυτών οί'Κλληνίςμίχρι της’Αα&ς, 
μιτά την totqotvjv «ν ΣαλαμΓν: 3υςυχ*αν. Καί 
©υτω τοτι arraaa νί ιλπίς ητον ιίς τα άπηλ· 
Κιβμίνα ΐκι^κρηματα τού Μαρδον&υ*

§. λ η #· Μίτά δ ι  tvjν ΐν Σαλαμίν* μάχην 
δ:*λυ9η αχί&ν καί ο ‘Ελλάνικος <:άλος, καί 
κατά τά* avo;{rv μόλις αυνη'9ρο<ααν Ικατον 
δ«*α τριηρίις ι?ς την Αί/ιναν* Μβτη'λλα£αν δί 
καί τον9 ναυάρχους* καί των μιν Μηναίων



ναοαρ^ος o Sitftnitos toy *Ap/ppovos, ft 
ijj9a55 too Μιλτίβδου χαί toC Θιμ<ςοχλιοος* 
των ί» Aaxtiarpovt'av ο Λίωτυχ^ης, ον ο 
'Ηβόδοτος λ/ytt Λ ιυτυχ^ν. '11 £b<;u£t'a του 
3*ρξοι> /νιψυ^ωα* toos "Ιωνά? πάλιν, χοί «* 
>ι$ XTot βυνορο'βαντις* να yovibowat τον τύ
ραννον ot*tων, tov Στράτα*, χαί φωραδι'ντις , 
iyoyov it's trv  Σπάρτην ζητουντις βοη9ι»αν. 
'Ηταν ί(  ofttoe ϊξ ,  χα: It's αυτών ωνομσζιτ* 
Hpoiotos fttos ttvos Battlifioft» O’ i i  Eye* 

pot βπίρψαν αυτούς *:’S την A’ytvov προς too? 
ναυάρχους· *RA9obtls ούν ixit, ι<πον άλλα τ« 
πολλά, χαί ort η£η ttvat ιΰχολον να ιλιυβι- 
ρωβν} τί 'Ιωνία, Πκσδιντίς βι ot ναύαρχο* ηλ* 
Oov ρ·χρ* τχς Δήλου. χσΐ Γμανον *χ»Γ, νβ· 
ρί^οντίς» ott ot Π/ρΜί ίχουοι piyalat iu· 
vaults *ί*5 την Ίων/αν * ίπ*(£η ως yotvttat« 
$iv άα'ςιυον τούς λύκους των Xt'tov. Διν «» 
yvoipt^ov tot# βχρίίως xae τα ρ#ρη ixitva. 
*Ό9ιν obrot ριν ίχάθνjvto ι?ς την Δήλο», ρη 
τολρωντίς νά ηλιυβωσιν ι<ς την 'Ατών* οί 
i t  Mpaat tit την Σάμον, ρη τολρω»τ#ς » νά 
«λβωαι προς την 'ΕλλάΙα * at i t  ριταξύ Δήλου
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χα: Σάμου νητοι ηβαν βνί£άρτητοί« xa: rise 
7 9u φύ£ου fdXaTTSulvot.

0. λθ". Ml»* ολί/ον if «πίμψα» xa: Or 
ΣάμίΟί τριίς npiaSus προς αυτούς , τον Λ«μ· 
mover τού Θρασυχλιους, 'Α9ηναχάρβν τού’Λρ- 
χΐ<7ραη'090, xai ’Hy>ja/<:par9V τού ’Apj^ayo'· 
poo ,  ica την a-jrytt ait cay, χο υρΛ>ς τών Πιρ^ύν 
xat τού τύραννο» αυτών Ώιομήςοοος τού ’Αν- 
βροίάμαντος. Έλβάντις τοΛυν *ίς τήν Λάλον, 
i’Aiyov χ*ί αυτοί τα αυτά. Πρώτος i t  elhtv o' 
'Ηχησίςρατος · ίτ* νύη c’vat χαιρος να ΐλ*»- 
βίοώαωσ» την Ίωκ’αν· ίπ«:ίη ο «ςολος τών 
Πίρσών ttvai «αχώς «aptoxtυββμϊνος» xai t\- 
U3C πολλοί Έλληνίς IV αύπο, οΤτηιις α’ποςα- 
τούαιν <ο'9ύς, όταν <βω« πύλ«ν ςολον 'Ελλη
νικό» (V τν ’Ιωνία. 0< i t  Πίροαι avto »ώ» 
’Ελλήνων» μάχην 5ίν ίίχονται · χαί άν i». 
χθώβί, ν<χώντα» βύχάλως. "Etc i f  ήμίίς χνω- 
ρι'ζομίν τούς τύπους, πού ua oiqyvaωμιν τον 
ηόλον* χαί αν ίίν  πι^ιυηταί, χρατήαατί Ο
σους 3ίλ«τ« «νιχυρα. *0 i t  Λιωτυχ'ίης ήρώ- 
τηβί» αυτόν πώς ώνομάζίται’ ιίπο'ντος i ’fKftV 
νοι», Ήχηο/ςρατος· *Αχα9η τύχη, ΐΓπΐ, yt· 
λ* £αμ«, xat ύίχομα* τον οίωνον τού Ή/η*
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ftpov tit τη» Μοχάλην» Snou f t  ο» xa? to πι- 
ζιχον^ράτιομα. Καίιλχ’ίββντίδ i i  τά πλοία 
tit τη» yrty , ixtioav τάχος« xal tfpa(av au· 
t i t t  ted t ό ςοά;4υμα, Ml η’τδίμάζοντο ως 
•ίς xoXtopx/av. Τούτο ί ί  το* τματοπ*3ο» *y*· 
•<to μίτβξά Suo μιχρω» ποταμών , too ΓαΛ 
ocdoos χαί Σχολοπώντοί» onoo ι|το» to ’ίιρον 
της Έλινοινία; Δημητρος.

<$. μα*. Μοίοντίς Ο* ο? *Ελλην<(, ο*« (· 
yoyiv ο ςόλος των Πνροών» fttunjivjeov· 
/χ«£η /νομιζον * Οτι ifyov «ντο» eW χιίρος, 
ο» νανμαχη'βη. "<Μ#ν βονί&βλιόοντο, να «* 
βιςρ*ψωο<ν ι/{ την Ελλάδα, η να πλιόβωοβι 
tit τον * Ελλήσποντο», ΤιΧιντβίον ί ί  α’πιφά· 
acaav, νά &ώ(ωαι τον βορ^αραον ςολον, χαί 
ίπλιομα» ιί$ την Μυχάλην, πβμιβχίνββμίνοι 
ιί; ναυμαχία*. Παραπλιοντος 4* πλησ^ν τον 
ςρατοπίδοο βάτων, t i iον τά πλοία ι?ς την 
3»ην καί το $ρβ»ο'π«ίον, χαί to  ςράτινμα 
napetiTayfUvov 4ί$ το παμα9αλάβΤ(ον* <πι· 
χΐ/ρηοιν 3* χβί ttapantuη» νάνμαχίας ίάν »- 
Λιπον. Τοτ* ο Λ«ωτοχ/οη; «χων χημνχα >«· 
3»αλ6ρωνοτβτον, ixypufs Si αυτού προς tout 
*ϊωνας ταΰτα. Άχοάοατι, βνίρΐί *Ίωνι$, οβφ
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a$o
»fo?i htauia  * xai ι/πητί αυτά xml προς root 
μη παροντας, "Otap σογχροηίσωμη τη»' μά* 
χην, να ·»9υμηβ9· πρώτο* τη*» Αΐυ9ΐρώ», 
tttttta xai to αΰνίημα, *Ηίη». *0 i t  σκο
πός αΰτοΰ η«ν ως xai too θίμιςοκλϊονς προ*· 
τ»ρο». Mire i i  taCta «;ήΜο» n't τη» }>η», 
xai ηαμΐτάχ9ηαάΝ iii μάχην.

$. μβ\ O t i i  Ο ιμβι lioptii taut a, άκου*. 
eaxttf xai. tea προς tout "Ιωνάς »ηρυχ9ι»τα, 
χλαδοχ τβ «>ιλ« των Σαμ/ω». υηοπτίυόμίνο* 
αυ’του*; ett npotlpo». 'Knitίη  q ςολος το» 
5·ρ(ου iftptp ix της "Αττικός πιτΓακατΛυς 
α/χμαλώτους» τους οπο&υς ιδρόν λίσπαρμινους 
Ιΐς τους αγρούς* Οΐ &* Σάμιοι όλιυ9ιρώσαντις 
βότους κρυφ/ως, τους ιπιμψα» όλους ιΓς τη» 
Αττική*» μι τά ι^όλα αυτών. ΈρβΜρώβη ό
μως το «μίγμα, xai ιχίνοηιο ύποπτοι ot £α*« 
μιοτ. Τους 0 | Μιληοώος ίπίμψαν l/ς τάς «ο* 
ρυρα'ς της Μυχάλης, λόχω μι», ·ά f  υλαττω- 
«  τα*ς «αρο'ίους ν'ΊίόημοΜς της χώρας QHttf, 
«ρχω i i , »ά άπομαχρόρωαιρ αυτους από τοό 
ςρατσπι&ου· Δ<ά τούτο «ως απίηιμφαχ χαΐ 
τους Φο&ικας προτίρο» ♦ <Va μη ·χωοη> άλλο- 
|(VI(8 ό^οπτους μιχαζο Μ Μ * T<lVWt



aS t
i t  γη ομ ίη ν , ιτβρηόχδηο»* trJtoi t !t μάχ*,» 
ΜηχΗ&μήιοι ως tttyoi, *al οΐ/*αοπ<ζο'μΐνο«.
' · g. ptju ΠβραοχτοααδΛττς 3» xel oi "Ελ· 
Αηνίς i«op«Io»to «V αυτους /»  παρατάει· 
Οΰτως οίν noptoiutvot, »’3ο» «ρος «ο «αρα*> 
βαλάοοιο» ?» «ηριίχκον κ«μινον, τχοοοχ καί 
βοη'ν tit όλο» to «τρατόιτιί&υ, Χίγονααν, ό« 
oi '’ΕΑληοΐ* μάχονται i t  it) Βοιωτία, καί ν<· 
χώαι t i t  Mepfiotxcv. *Ryiuto i t  τη» «ΰτη» 
ημίρβν to «ρ« ίη  ί» Πλαταιαίς μάχη» *ctl 
fa te  τη» fltoiflfjpfa» η ί* Μοχάλη. Σο*«Λ» 
i t  χαί/χΐίνη χ«2 βότη nip? τοΊβρά της*Ελι«· 
αα/ας Δημηίρος» "Οδΐν iVop'o3») 3β£μα το 
πράγμα» χαΙ μάΧιςα η ?ημη ♦ nlpi της μν· 
χης xal #*ίχης ιν Βοιωτία* Πρότίροο μίν $· 
to» α$υμΟ» to «ράτιομα,χαI tig γόύο» μάλι- 
ςβ , μη «ως νιχηοη ixit ο Mapio'wo»· Stott 
Sqtpov t|to» «ΜΟφίλης η χ/χη» αν νιχηοωσιν 
αυτοί tf( τη» ·,Ιώ»Λ», Τοοτο άρβ fiXinovttg 
oi ςραη/γοί, i£ti»xe»rt)V φημηό* *0 Si Δ(ό· 
άωρος Xiytt, ott ο χηρο£ λίχων to  aXXa HpOi 
τους "Ιωνάς, (Uyi u i  tooto. Άλλ* όπως 
xel‘%  ^το» , »»ο» ςραττγημα «5» ςρατη* 
>ων, οίταις ι^&ωοχο», οτι tjoa» ί» tjj Bor**



tie  ul Πiptaty xal «ςρ«ΐί>βαν ixtt xal t) 
"EXXyjvfs·'09*y xal r  yvj’fivj $iv tfntv, ou *yi* 
viro« m !. nor* tpivito, Λλα yAiirat xal *xt{ 
μο^τΐ* xac »txC«n. Aitvj $1 η ρν'μ·»} «νίψόχω* 
<7* to «rpdiitiaa, xa: vp{ato *t»flt»5 ke xXo»t?- 
•tat ζύγ,ρΐίίρΜ x ρσλαρ{, *ρο/,ωροίσα npo's 
tow t/Opiv, To «tv *v xipas ιίχον o? 'A9>j· 
Walot, to a'pt<;*pdv ivjXowdtc* xal xa9*«£vs 
oa> o' ΚορΛίίΟΐ» Sixoomot, Τρθ:ζτι»ίθΐt xal 
ο- λοίίτΐί* To 5* άλλο it/'Ov olAaxfSataoViot* 
O; i* Hfpaat f/Otrt; «xatov χιλιάδας <jpat»ti* 
μα, (χωροον τολμ^ροπρον npo's »00$*Ελλτ}· 
was* jSAtnowtis ajtovs Ravo ολήτονς» E « 
i* ixypurtov, ou ipyttat xal ο Ξ ιρ ^ ί pi 
άλλο ςρβτΐυμα «Is βονίίκαν. Hal toCro ltd· 
pa{« noXti to’is "Κλλτ4να$.

J. μ$*. ΟΙ μι» ’A fyvatot xal ol p/tSm*s 
αλλθ(» 0?ttv*s «ο/^μαπζον to' ημίβϋ tvjs Tta* 
p e t a l s *  iroptvo’pivot nape r/jv θάλααααν 
ds tdnov ομαλοί», a’nvjvnjaav npfitspov to 2*· 
{cow xipa; twv £αρίαρων, xal «μ«χον«, o tt 
ol Λαχίδαμχοκο* τααν <r< μαραν ontaSlx * ip* 
χόμίνοι διά Χορών xal χαραδρών* 'Βμάχοντο 
$« 9i Bipaat yw afos, xal iyittito η μάχ*
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tyei^oronj· Ot Si Ά Qrfla'm xai cl άλλοι, 
βλΐπονη$, ctt Si» *,a9sv tu  cl Λβχιϋαιμό· 
»toi , tenov προς βλλν’λους» να' vtxijeweiv at!· 
toe, npep ΐλ9ωβιν ixtlvoe» 0 ? ij rrapaxiwjitv* 
τις , t  μά^οντο προ9υμωτ*ρον * xai ftir’ oAtyov 
ϊτριψαν τούς IJipco;, οΓτινίς tptvyov l?$ re 
ςρατοπιάο» αυτών· 'fixtivot Si άιώχοντίς βυ· 
τους χατά ποίας, itV̂ XOov fit αυτούς ί*ς το 
Tti/ο ς , ώς< ίιο  ιρβαβαν» να χλΐισωσ.-ν βύ-
Τ6, Tot* οί μΐ» άλλοι πβ’ντις ίτράπ^οαν 
ι*( ytjyxv, xai ού/ί «!*ς άντί-αβ<ν ♦ οί ο* flip* 
eat · ϊμίιναν pit) o’Aiyot, άλλ’ iua/ovto ισχύ* 
ρώς μι τούς tiotpy opt νους, χαι ι^ον(υ’9ν;βαν 
πολλοί, xai ot Stio ςροtvjyoi, ο Tiyoovvtf xai 
Μαροονιν;ς. Οί i t  άλλοι iuo τον ναντιχού, C 
’ΐ^αμίΐρχί xai ’Αρταυντης * ίζίνογον. ~Κτι 
Si μα/ομήων τούτων, %λΗον οί Λαχΐ3ο;μό· 
vice καί οi λοιποί "Κλλ /,νίς, xai ώ’ραν,βαν ί?ς 
τ^ν αψαγχν. ’Rfovtufytrau όμως m et,9α χβΐ 
πολλοί "Ελλν,νις, χβί μαλιςα Ε;χυώκθί, xai ο 
ςραΓ/ί'/<ϊζ αυτών Πΐριλαος.

§. fit', Evvv'pyyjcov /vravSe πολύ xai ο: 
*ίωνις ιίς τ·<υ φθοράν των Πίοβών, ’Kittiivj, 
Ot fi*V Σάμιοι ν,αον ρίν άοπλο? « ομΜς χατο



T/V  β ρ χ η ν  α α £ η > «  ΐ δ λ α ί ΐ τ ο *  et>4 * ϊ~ ν ζ  
fitlVCtytO* 1ό:ντΙ> i f  tOt*tCD$ χβί O'. a iio i  
ίωνίς x«ri Α?ολίι$* ϊτρίψαν «yey«*idv xera 
Πιροων ta  όπλο» lW $  i f  f.T I?0t^9f p«to 
Tfciv jtpfet» t i$  ρα^η$· Or i f  λοίίτοί flfp?at 
yidyovris, καί dyvooJms την yyp*»t «λβ· 
6ov o$^9tI$ totls Μ<ληο/οο$» οΓηνκ iyiiiair· 
top to$ nepoioos ft$ to  opo* Or i f  Μιλη· 
o to c  t o iy y q o a ?  o i l to d s  &  β λ λ η ς  ο ί ο ί  ηάλιν 
irpd$ to*$ "Κλληνατ** *KyoVfoooy i f  xol Qutoi 
o o s o $  ιον> η9ηΦ α*» Ό 9 ι *  f  70*00$ η < η ν  ι ν  το υ »  

tvj τη ρα /η  υπ#ρ td$ ttfoapoxovta £tXtdi*$ 
Ufpoar. Or i f  akkot ryvyov t?$ to$ £ 00» 
ifr$, o:tou f*«0v]to <ti o Ξ * ρ £ η $ ·  ‘Α π ρ ν τ η ο α ς  

i i  ο Μασ:ςη$ oif&yd$ to i 3ip£oti toy 'Αρ· 
τανοηςν ,  <Jy;r’i:0iv «rJrdv ττολο, α.τοχαλω» 
adroit *ai yjyorxa, orrfp ιν^αίζίτο μφίςη  
a u u ta *  c9fv tAx'ioaS to  £ 70; d 'Apralyrr^* 
Cupfxvjof rroo$ αντον* K'jplOvj ic u r f  W$ Ξίνα- 
y opes 'AAc/.9p*0O*f’is , *cr2 f<n>o< τονΜοσ/ςηρ, 
priors toy ’Apraoynp χοτβ yrty  ~09ftf 6 Sfp·
£ η $  χ α τ ί ς η ο β  t d v S f y a y o p e v  tvperyvov  τη $  H r·  

Auras* MoSciJy odv xa: toothy την it>)r<#o v  o 
2 « ρ ς η 5 ,  ovi£M izr4e i  ? ι 9 ο ρ ο 5 η ρ 0 * ο $  fr*$ τ β  * K x ·



ζατονΊ · ν* χατ άλλους t?$ τ α  SoC cct #Α φ η χ ΐν  

όμως μίρυς τού ^ce tl^e tc i ι/$ res Σάρίΐις, 
<*α προ*//* την 'ίωνίον.

$. μ ς \ Ίΐριςίυοον δί ινταύ9α οί’Λ9ηνα!θί 
χο^νως, χαί ιδ:ως ο αβλητης *Κρμολυχος, ο 
γ OPibiiii νςίρο* #* τ£ Καρύςω , χαί ταφίίς 
ιν  Γιρα??ω y ύτι /πολιορκούν too? Κάρυνους 
ο/ ’Α9ηναΓο<* *En i i  χαί οt Κ ο ρ έ ο ι, Tps<· 
ζτνιο* xat ErxWwo:. Σν*ά£ανττς C« τα λαρυ* 
pa t «*9α ιίρον *a? πολλούς θησαυρούς, ίκαν* 
aay to τι?^ο* του ςρατοπιδου τω* ΠίρσυΤν, 
το οποίον η?ον {υλ νον, χαϊ τα πλοία αυτων, 
τα οποία sufvav ο λα €**> ι?ς την }>ην ως ι> 
ρηται. Mira δι τούτα ηλ9ο* ft* την Σάμον, 
οπού lym ro αυνιλιοαις των ’Iw d v , xat ου· 
Μ^ωνν.ατ* συμμα^/αν· Ούτα> rofrvv ιπανίξα* 
Tvjoi παλ?ν χατα Ilipc'Jv η *ΙωνΛι, χαί ηλιν· 
9*ρω9η Ια τού ζυ^ον αυτών* *Ε5λίπον όμως, 
οτι «?να< αδύνατον, να μ|ινη πυλύν χα:ρον ί· 
λ;υ9/ρα >} ‘Ιωνία, πλησ'ον των Πιραων ούσα. 
"09*ν lyivfto βυμέουλιον π#ρ? τούτον, χαί 
απίφατιοαν, να unoikcC'MOtv αυτούς ιίς την 
‘Ελλαοα* Ο' μ?ν ΠιλοπονννβίΟΐ νάιλον* να 
£ ιω ;  ο * *  Ιχ ΐ( χ ο ν $ , ο ::;ν* ς /μ η δ α ο ν  > X9C να



c ?  I f f  t o ;  n o k i t f  ο ύ τώ ν *

Of ί ί  ’ASvpprfoc iiy $iikr4e*ih Xiywxtt*
otc of "ίωνίς mat arrotxoc otittty, xert «xffrot 
ypoyt^otio: 0? eoro’iV Έίτιιδ* ο οχο*ς$ τώ> 
Πΐλοπονν/,αί'ον i t o ^ i / i t l s s w im t  r/vanoc* 
xfrry rating τ$ν *A9'<ttat«y» "09iy ***«· 
6vj £:χονο<α* xat avi/wo/^ay of Aaxtoatpo· 
p!Otj xaf aaarig oi II*Aono:/y>j*rOi *?$ try Πι- 
Aorroy*y(oov, sJ$ Aiyic δ Διόδωρος» ‘O oi ΊΙ- 
ρδδ^το* Afyit, or* vtX9ov μ* to*is *A9vpa/cv; 
fti^pc τοδ 'KAX^ojrmoy, x«J tx*<9iv αναχώ·
QrpaV.

§· ρζ\ Of δί #Aty.atot XaSivτις «ον*"!**» 
vat **t ΑίολιΓ*, qMto πρώτον *!$ τ$ axpwtvj· 
ptoo Λίχτδν f xat ixtftlv s% v/tv iy^iv * Γ*α λδ* 
caae tasyipuoas χοδ&ΐρζον, τα;δ~θ*α$ i?/iy 
tcsroVF^y/TJtoytov. outt» eJras λιλυ.
μή/ας, tt$v 64 a:Toaxfovp' fyipiv δ Ofo·
£αζβς ιί$ t/Jy Ev^oy, δ isretatigs τί» noAicaj 
hofiw$. *0 ifi *Apraixr/,s ^r*y ίλαρχος τχ$ 
Xfpaos^aw tvs ®p«nS6· Oiroc δ< xat πάνης 
of ixt: Πίρσα:,μα9ϊνζίς> ou ipynaio'Ekly· 
vtxos ςδλος* ίχλιi o f y a a v  ι?$ τ η ν  EvjsW *0· 
6iy xa9vaayi<s ixl? oi "Afopta'Ot ζλον τον '/jUm



μάνα, ιςίνοχωρ,ββκ αώ οβ$ Std της πολίορχ/σς,
ώςι lyvyov *x tsis soA*«s την νύχτα. Oj Si 
*yx«ro«o:oviQcanti ta's πολας to πρ»?; «δΐχ· 
6vjffew Tiiis *A9o[wi&vs« *£sftre 01 ySoeay* 
t * s  τονς Πέρας χατά τους AtyoV ποταμοος,
«ρονίΜο» «ολλοος α’»9τςαρΜ»ου$ * roti? Si λο> 
noos t χοί toV ’Aptaoxtyp», xatt tov uidu au* 
too t ptpov έεο<αε«ο»$ «’$ τγ,ν Σνχύν, Οίτος 
β Ά ptauxtxi iVjAt;*# πρότίρον to» Ixic »αο*» 
too Πρ^τιβιλαο» (α). *Ό 9 ί»  tot«
Jiaxoata ταλαντα προ'ς totis Ά$)>*β!θ»$ λύτρα 
Siiabidv, xai Sid tip  u':iv aorou· O: Xsp· 
e’ivrflUot ορω$ iXlyo» προς top ΈάνΟιπχον» 
Pa to» yov*»V<{. "091» ερερο» aoro» xata tvjp 
no'Xjy Ma'Sotov, xai (χ<Γ ιλ<0»£ολ’/,σαν πρώτο» 
top υιόν ι»ώπ<ο» too πατρος * ίπ#:τ^ ις-αο* 
pttaa» xai a ντο». Top Si Ο:ο?αζο» ελαίορ οί 
’ΑψΛθίΟ: Θρβχις yrJyo»ra t xai top «άυβ/ασβ» 
<?$ too $<op αοτών Πλκςορα» *Κπι«τα i t  oi 
*A9)jyaTot xatίςησαν ypovpa» <t, rvju Er/;o'y,

CO 'flyt/γί* av β φ  π?* x»t
n > «i? 0 3 lf 2 * W  «r^TQ U  ΧΛΤΛ X*fo;p * tl 

. T9¥ ’Â V̂XTn*·
R ·



καί λα&*τ*$ ta  Xdfbpa, και nicav την arid* 
σχΐν<ν των y tfu w v  f άτιςριψαιτ την ανοχήν 
$!ς i as 'Αθήνας* Meta i t  τη* tv tlXata'.aig 
μάχην iftpov oi ’Αθηναίοι tas }ν*α<χΐς καί 
ter ti’xva aorwv it\ τα% ‘Μήνας* καί ίχτχζον 
κατ' OAtyov την itiXtv Mai τα τΐχ^η, ώς tip*/,· 
tax tv x-ji βί'χ> toy ΰτμχςοχλιονς»

§· μη. Totovtov τιλος ιλαδϊν 73 txtpattia 
too Ξχρςον, και τοιαυτα tportata aviptcas 
xax aptτης ίςν»ταν oi Ελληνι ς f dXiyoc προς 
σπιίροος f Mai πινητίς χρημάτων προς πλον· 
oxtvratov; οντίς, ώςι άπίκοψαν δ; ολον τη* 
trip: αλωσέως της Έλλαδος ίλπιδα τώ* Πιρ· 
σων. 'Εαΐχδη μίτά taGxa ii* t δοκίμασαν, μη· 
τι ιοονηφησ&ν< vi ςρ*τιναωσιν $;$ ιάν *Ελ· 
λάία v αλλ* t ςράτινον σί Έλληνίς ί!ς τη* 
'Ασχαν. Ιίαί ό τη Ατμός <)Λπο υπίρ της *Α· 
etas* καί ού/J. υηίρ της Ελλάδος. Έδοχίμα· 
σαν μίν καί νςίρον, αλλ* ονχί δί οπλών καί 
αρίτης, ι?μη δια δολχοτητος καί προδοσίας, 
y>ixa/jtipt^oj$voi opyavov το* Παυσαντα*· Έ~ 
φανιρωθη opts ·/ ίττχδονλη, Mai ο μίν Παν 
σανία* ίλα£ι toy μισθόν της προδοσίας * Οχ δ· 
Πιρσαι αηηλπχσθησαν πα'λχν. Ίδοντίς δ* ρ π '
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ο'λφον χδνΘηκςοκλκι ί/Jtvp ιίς την Πipotav 
Λιζω^υρηοον παλατ την ikxt&ay νομΐζονt l j  , 
on 6 Θΐρ^οκλης enc0̂ i ? t va CnotJfy tην 
*Ελλ a$a i:i τους Π ιραας* δςπς ίσωοιν ου την 
προ% ολίγου· ’Απιλπίοίηοαρ ο/χω; χαί τούτης 
της /λπ<5ος9 καί τα μίτο ταυτα <ροι/τ9 
πΐρί της *Ιωνίο$ ftovov (ο).

ΚΚΨΛΛΑΙΟΝ Γ.

Έ £ α κ ολου$ηο< ς  του η oXi μ ο  ο $ χα ί 
i  χ ς ρ α τ  i c'a του Κ λ ώ ν ο ς  χαί  

9λ  pc^fc io tk

$· α#. Or Πίρβϊί ίν:χη9ηοο» καί και*· 
χλΐήτ9ηοαν παλ<ν «ν τη 9Kota % ιφηνην όμως 
διν τζητηοαν ©υττ αυτοί > ©υτι ο?#Ελλν·νΐς* 
χαί 6  ηολίμος πορισκτυαζιτο πολτν· ‘Είτΐιδη 
ο? μί* Πιραατ ιίχον in  την Θράκην* τηνΚα· 
ρ'αν * χατ#τ<ν«ς νηο©υ>, καί ηίιλον να χρα· 
τηαωοτ χβν αυτους τους τοπους. Or ί ί  "Ελ· 
ληνις ιΛυλιυοντο* πως να θτω£<ι>α<ν αυτους

(β ) ‘Ημ&&τ* AvtcT®. Aiq&>?« !β· λζ\ θονχνίιί. Λ\ 
Τ2$· noXwwy. λ ', λ / ·

R 2



2 6 ο

χα< <xf'9«v, noi v« ikwOtp'jittui;» oXov to 
‘Ελλγ,νίΜΟΡ yivos «X t/*j iouXtias,
()9lv irri^yav ςοΚοο t vj isortpov yoibov, oi 
piv ’Xfyvaloi Tiiaxovra t&iiptcg · xat iio  
^oatvjyeus tov tUuvia xat Άριχίώχν, O: is  
Λαχίία:μονιθ{ I’xoat, xat tptaxovta ο; ολλοί 
Πιλ o.tovvvffftot* *Εβ#»)«*!ΐ καί οί άλλο: βΰαμα· 
‘/*h πλοία ίκανα. Netlcrp/o; Ο* του «ϊίλον ίΐαν· 
το$ o/otoQ^ 4 Πανσονάις* ο ι?$
*105 11λατα:α; · irrfiOv; i?/oy *r* vyiao*
nay τ^5#Κλλαίθ5 o? Aoxfoarpovto:» 'Εττλβναβ? 
tt/vvv πρώτον ·?$ tqv Κύπρον * καί sSfo*orj 
9* των z tp w jtip w  πολίων τα* cppovp®» r<vy 
II*po'4,y. *linicra *>5λ9ον #*ς το Βοζανκον * καί 
ίλνίον αυτό y i  πολιορκίαν ( a ) ·  ev$a iijjjw· 
λωτίναα* πολλον* i w i : t 005 κα: πλουαίον* 
Πιροα$« Τούτον5 οι ποντα* παρ< &oxsv ο Παν* 
*αν:α; προςτ^α Έριτριία Γο^νλον χαλούμι* 
yov # ** τονς πΐ/χψρ ρν?;χως ιΓς r /,ν *Ααίαν , 
καί pi itoy y οτ< ipvyov* 'ErrttSq tor# *xti 
4/5 το Βνζανηον χαθτ^ινος, inpaypativiro 
μνς:χως μ ί  τον Ξι'ρςγ,ν , να XaSy τν]ν $vya· 
τιρα αντον yupaua, xat αντί τούτον να προ·
•  — "  —  ■ r  H ■ ■ ■ >  I

C“) u?. X?. 4?®·



2 d l
c'J<nj tvv "Ελλοία· *Ε« έ ι μ ίχ ίχ ίφ ίζ η ο  ru· 
(6omx^$ και rot* ανμκαχοος *Ελληνα$♦ καί 
μ όλι~α  rotl; #Χ<*>να$* *OOiv ιζητοίιν toil, #A9vj· 
vai'ot; χγ(μίν*<;, i:<x tvjv < :r:tr#/*rcry τοί *Ap«· 
*ΐ*ί©0· 0 /  oi Λαχίέα^ιονιοι μα9οΥττ$ τα£τα* 
i χαλί coy o 'lx iv  $!ς xo/otv ♦ καί ιπίαύον avr*i t ♦
evrot τον Δορχ:ν« χα: άλλον* te*a$ * ο λ λ’ οί 
βνμμαχΟί 5fV iit^O'/JOaV etitOV*, XOt l?t<Voi·
ψαν cYreVd· Και ο£τω$ ίλα&ν οί #Α9ν·νβίοι

» · . iτ/,ν v^jiottev.
J . P*. Or 5i *\9ojva?0r lJ9o; Jrira^av 90- 

pcv **νς βναμάχονς Tltpaxoacai ι£/χο*τα 
τολσντα* in  c* ta  ίώοωο* καί t p c y p tt f ·  fva 
e y jc * t iw * f i !P ,  v a il- 'S jx p tL G W . καί του* λο<πον$ 
"'Ελληνα;* να β /.ά χ ΐν σ : καί την ^ωραν τών 
Πίραών. Προσ$ιώρ?ααν και την Λ^λον *Ελ- 
λ/,νοταμίίον (α),Γνβ cfjvay^xae ο ©ορος ιν τώ 
"ΐίρώ to t 'Απολλ'^ο*· i /Λ ΐ να yjV^tcf: καί αί 
σονιλείβΚ*· Καί πρώτοι iy svo v to  ο : *Α0·/>α(θΐ 
"Ελληνοταμίαι · ποώτιςος Of τούτην ητον ο 
"Αριςί^ηο* ifftiin ο yopoj ουτος ώνομοα^η 
"Ελληνοταμιΐον* *Εχτοτΐ τοινον ηρξατο η 5ν*

(Ο « r  X?* 475»



νομις vai η ιΜροχη tvv  ' A fyafov· Τούτων 
i« ohtv  yivoftiv w , tyitpot ι.',σαν ναύαρχον 
τον Ηιαωνα τον o<:v του Μιλτιάοου, Παρα
λαβών ot!v o Κ'αων to» ςτλον* ίπλιυσ· πρώ· 
to» μ ά  4?$ την Θραχην t i f f ,  infttet 3i Μα· 
xiiotcov χαλούμι»ην y X9c ιπολιορηοΐ trv  
Hr-vo, πολ*ν i/'jpuv ποο$ τα$ ΐχ$ολ«$ του 
Στρομονο* ποταμού, ιν ·η ηοσν πολλοί πλού
το: λβί ιπιρανιί» I l< m ,  xotc e^yyivic» too 
Sfp{oti pah^a. Τ®υτην την ao'Afit ify'Ov ft# 
o* Πιρβαι «V τη Iivptony tori. *Avayxao9lv 
tis ουν oi ilipoat αυςηρως πολίορχουμίνοι* 
Ιχάησαν ουτοι'τΐ χαί οί θηταυροι αυτών* ?V« 
μη ληρ£ω*ιν o?/ua\totot. Οατω Aiyfr xerc TO 
ξ^ίγοαμμ* , oitip enpipti ο Αισχίνης *ata 
Κτητερωίττι* Ιί«ί ούτως ΐχυράυταν οι #Α· 
θηναίοΐ την Iltova, μίτ* oXy;y xoe την ’Afi- 
φ/.τολτν u l t  πληο&ν ουσα», χαί ιίχον αυτας 
ΰςίρον fuypi Φιλίππου του Μαχίίονος. ΡΕχΐ<· 
Ριν i t  ιπίςριψας ο Ιίίμων* tfjpftuct την 2χυ· 
ρον, &ώ£α$ τους Πελασγούς χαί Δολοπας ί· 
κιίίιν, Tore YUptv 4xiι xat τα όςα του Θη· 
οιως» χαί «χοριοίν ου τα ιίς τας #Α9ηνας· ΐ *  

4̂ της Σχυρου ιπ*ςρ<ψ(ν */$ τον Πΐιρια , Γν*
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r.eooaxiwtrir, χβλνίηοον, καί Srteτβ να χλη · 
·>} $:$ vjv ’Αβ''αν·

γ \  'Ero^cr^i($ azirksval μι Siα· 
κο*<α> rpca'plss* *Ητον i t  tore το vautixoν 
tfcv ’ASv̂ accuv ιί$ οχμαζουοαν χατάςσσιν > 4· 
nitSr ΐηΐμίλχ9·η auto noko ο Θ ΐ « 
intita  καί ο fi/uuv# Παοοπλΐυαας if  τη» *Γο* 
ν&ν, ίλαΛ καί Ικ«:9«ν ixarov τρηίρί* tujv

Ίωνων* *lizlit* Si nopankiw t^v Kape'av, xal 
S:&Vj)v u  τώ/ πολιων τα$ pookas tcvv flip-
C&v y ikapSauw ι!$ ονμμαγ/αν τας Έλληνί’ίας 

Ha9ap&*s θόν ter παοα9αλσασ<α T̂ $ Κα· 
p!ag, inkioaiv l?$ την Λυκίαν* τα αυτα nocu# 
καί ικΐί, καί αβροίζ'*>ν *ομμα/ον% % ώ^ι^υνε· 
νροτησί ςόλον tptoxoit xw πιντηκοντ* tp^p'Jv· 

§. 5*· ’Εν τούτοι* i t  avvvjCpoicav καί οι 
Πιρσαι naktv Suvaptv πολλών ναυτικήν καί πί· 
ζιχτίν. Στολον ρίν ιϊχον Φοινίκων καί Κιλι· 
χων ι{ακοα(#ων> η κατ’ αλλονς % τριακοσίων 
«ντηχοντβ ταύρων, καί ναύαρχον τον Τ<· 
βραυ<ρ]ν, ϋίον νοβον του 5 ιρ£ου. Παρίηλα Si 
to tl of ςολος nipt τ*ν Κύπρον καί Παρρυλίαν. 
To i f  πιζαον^τον ispatontSiupittov nipt τον 
fulpupfiovta ηοταμον ty$ Πauftha i, καί
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ςρβτηρος τούτο* ντον ο Φίρΐιώάτ^ς» ανιψιός 
toC Sip^ou· Ct AtyO*0rt> σλλο: , 0 *ΑριΟ· 
pavlffi η?ον *fX‘?flC9nyOS ίλ^» rJJs δυ>7ρΐως.

Ν α υ μ α χ ί α  χαί  Λΐζομαχ ι ' α  tripe tv)* 
Κύπρον  κβ: i * E o p t i p i i o v r t ,  xa i  

ς ρ α τ *jyo$ ο Κιμων»

$· I ,  Ταοτος ta$ μσ/βς Ιςορουβι 5:βρο· 
ρω$ X7 i QVMfwwt ο; iVoprxoi * acre τρίπον 
trirer χβτα ito  τροποος, O μι* yerp Δι£5»ρος 
λ/yli 9 qt< i $n$:Sit !μαΟtv ο Γνμ'ύν f Sit o 
ςολος τών'Πιροων ititpcft ηιρί r^v KJtrpov» 
«πλιυβίν tV βάτον μι £<αχοσ;*ς rrmvjxovroi 
tpivpfcf, xai poyxpotvjpag vetoραχών apart· 
pev, Ip^lfO  λαμπρως πολλνν ώραν, ρ»χο· 
μίνων ώοαοτως xa: τών Πιραών· Τίλος Si 
Μίρτιρ^οβνπς οι "βλληνις, ίλσβον Snip τας 
jxarov Tptyfptts τών JlijW^n aJiavipovs* χλ· 
ttnovtwav y xai euvixpt^av xai άλλος κολλάς· 
Tας Si λοιττας 9*viii‘<i>£«v i:$ tvjv Κυτρον, ο· 
κου pi pi* av9pu>not tpoyov ι?ς τν]ν v<oov, 
ta$ Si tprvjpics ιλαίον ο* Ίελλ^νις»

§» ς« *0 i t  Πλοίαρχος Aiyft, i n  o
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ςολος v2v Π *r©y τ.ρϊνύρμιομera? τρϊς
τα$ ι'χ&λας του βύρυιχίόοντος jrpotoptoo· iro·
tc ο ινηορχις αϊτών $€v*rwXtpi vavttam/jifcyt
rp iV  f  A fo ff !  xsei © λλα : ο^©ο·<χοντΛ tp r / jp f.^  τώ ρ

Φθ'!ίίχ'ΰΡ IX T '/$  KoffOO’j» o  i f  £ l -

λ<ον f;noyr& $ ιοί yaupT/yV/j TO?» ιλ5»*α>
lAft’;crc i a irf/Jirt ϋ β ρ ίό χ ί οσ ορ ίο οΓ ν α  crikey·
λσο*? a ix ip  $*% vm ua /tav .  O ?  i f  l l f o e a t  e ~ 0 *  # · *
(p i^O t/tr; Tvfp y f?« fs ifJ5 « r «?$ τον *o· 

w in * .  fU iT icm * i f  xac τβο$ "Κλλτρα* x? t«  

trooa; f *ιρχ*Μΐν9&$» χβί yofvjO ivn?, Γι/λ μ·$ 
x o r a/.XtitjQuGiv *:$ t o y  ίτο τα ρ ιο ν *  ovicrvvj^Ov;- 

cav i{ tfv©yxvj$· Δίν iis^ay οριω* yfttacav 
cfVt/~a*tyf ολλ’ Ιυδυς «rpaTtvjoap tp©$ t i p  

y iv *  xei or fftiv πρ'4>το< προφΟόσοντίζ, ιρ υ ·  

yov f ?5 το  πτζίχον ςρ»τ© π«ίον· o? i f  άλλο* 

xataXauGavCpivot ♦ #<ρ9<ί*ρθντθ p f  τ«ς Tpevj· 

p its αυτών* *£λα?ον i f  ο: "Ε λ λ ιρ ίς  irax o *ώ$ 

Tpiy*pfrs· Ο ίιtoo Spa ίς&ρουο: tip  veoua* 
y/av.

$· ζ*. Tv'v if πιζοuayjay ο ρίν Δχϋο)· 
ρος kiyu θοτο>$· ‘O Kmcuv pita irp ναυμα
χίαν *$ιλο>ν να πολιμησ  ̂ΐυΟός xat το π*ζ(χο* 
l|*<y vvjs, iviiovf toos Sprout ’Afyvafaut ta



lx τ'Ζν οΐ/ννΧ'ύχϊύν R tp x a  ηίυματα* "Exit* 
ta  £ίΐ?ί?άαας αντους l?> τος H w ixi? τρ?η· 
pi'Si τους esrAl·* προς το «βτο:?ιδου τώ» 
Πτοούν* 0 /  5/ lUpoat oyνοούντ*ς itt νί.Ρ 

V7 'sttaytav« χαί tr*p ψίοράν του ςόλον* xol 
V iacom ; , ότι παροπ/in  ixit ο ςόλος ου- 
τον* suipov *<βν/οι. Τχν i i  νύχτα ταυτν,ν 
ιλΟχυ χοί ο !«>χν #*?ϊ ρι όλου του ςολο? 9 
χο? β*£αλνν τό *ρ«τΐνα« f?$ ttV }νν, ιιιι· 
fttoiv xei ortpOiioxvjTTfc το ςρα·
tinoov auvtipf (όζΐ i^V/pi ·$όρυ6ον χαί τα· 
ρ α χ ν ,ν  d x $ p ty p a iirον* 'ife ftO w  ο ι Ι Ι ίρ τ σ ι  j r t » ·  
βχονττς,οη of Ελλχν$% iip I/Ooorv $*it ςρβ· 
τίορα π#ζ«χου, ιρονιοοντο* oyvootjvtfs υ;το 
itoc'ov i/9p'i!y yoviocvra*· χα< ηόίιυ χαί stttfi 
νλ9# ?ό χαχόν« Τιλο; οι iviuieaut or* of Πι* 
αινουντ.Ό: ♦ o? */9pof « vt&ν, ωρρν,οα οlx τχς {vj· 
p^s xcte α>ονιυουο<ν αυτους. Δια τούτο lyioyox 
ιτρός τιίν 5σλαο*αν, οοοι ΐίυνσντο, οπού Ι· 
ιομιζοΡψ on οξτον ό ςολο; αυτων# Καί οίτοχς 
ivhixzxov πάλιν if; αώρους. 0Ο9ιυ iyiotto 
μ$γαλβή η y9opa* fpovfiftq *oi ό Φιρίνδάτη* 
#ν βχην£ αοτοί. Τίλος i t  yo&j9f?$ ο Κ/ρων« 
f*ij w p f j  άλλο τ« ivavtcov 9 intt&n ίι«σχθρτ
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to ςραηνμ* tip  νύχτα ι?ς μονούς *ai 
·' .szyoc, ίδω»*< προ<Γ«)»ν, να ουνοχΟί, χαί 
0 , a;* i?V*JO*V ·< ^foyvi· To i f  iTp»i ?0?*aV· 
τις tponctov* καί λα£#*ι*ς to λαρυρα» αν*· 
χνρνοαν its trv Κύπρον,

$« 15'· Ό  δι Ιίλονταρχος λΐ}έ<, οτ< p lra  
tvfv νακμο/tovy  n a p i t i / i y  to  πΐζ<χδν ςρά· 
τιν/χα των Πιροων ι<ς to  παρα9αλάσα<ον« *0 

04 tuufeV vjOiAl μίν νύ xtoXipvpy xai too t ο « 
ο,Μ'βς ι^σ/νίτο ίυοχολος χαί »ίνδυνωδ^$ vj βπο#· 
6α*<ς· προς :ο^τθί$ το ςραίτβυρα ν]το> «τ< 3ιρ· 
poy xai χουραορίνον βπο Τ'χς ναομβ/ίας. Τ ο δ ι 
ςρατίυμαι:παιρόμηορ Ι?ς tf jt νίχ^ν, *ζ/|τΐ<προ· 
βυμως *αι τ^ν πιζοραχ/αν» Ταυτν,ν oiv tofu 
προ βοράν ©ρων ο Κιμων, απι&'οααί τούς ο· 
πλάας* ©Γηνίς ώρμηοαν μ$τά χραυγ /,ς χαί «♦
λαλαχμοδ προς τους Πιρααςι οπού ουνιχρο· 
tvjfy μάχη χρατιρα, χβ< ϊπιοον πολλοί ιπχ· 
αημο: *Λ9ηνα<0'» Τ*λος δ* τριψβντις τους 
Πιρβας« χαί ρονιοααντις πολλούς, ιλαρόν το 
ςρατοπιδον αυτόθι χαί πολλούς αιχμαλώτους» 
Km^piyovti* δί «?ς Κύπρον,* ιίρον τας 
ρη9ι/σας οχδοηχοντα τρ:ηρ*<ς των Ψοιν&ων» 
xai iy9f<pav χοί αύτας, a? δποΓαχ αντίτάχΟητ



€9V UO/VtVy μ χ  ytM 6*W 09t t r v

to*; ~ i\w  xcri to i £*£**'? rpatov. f*'a; tao* 
tv#v rvjy νβϋμβ^ών eW^rff μί try akkvy i  
Δ'ό&»;ρος* itir t Xiyu xa! i  or:
r̂ rcci tsy V.iptiviowT* ηοΐαμαν iytvsto xot 
vt ναυμαχία xcri ·<5 rrisoy^yicr· Ο ίέ 1Ιολυα<« 
* ο ς  i r e  p i t a  r /]v  fcfogv o  K :V j;*

9f ?et!$ *Κλλν,»*; llfp?'*v^ ςολ^?* **' ίλΟω* 
ούτως (ij ty* Κοτρο?, tou$ Kti·
ir̂ sViS

S .  Aor^ot v* de-pst*'?· xar v4 tv μ*? 
Ytu$c& γίνομΐνη ναυμαχία xoc Ζίζομοχισ ( a ) * 

tratritVim μα/**< it/ tvj *Ασ/α ivjp ίώ/αμιντου 
S ioJo’j , α).λ* i'p/M iiv  iyivtro ♦ ώς Afyowf 
τ:0£ς* ÊrriiOvj η Κώτρος #μΐ?ν* μηΟ/ζοο· 
**· ef i i  Π ^ ί ϊ ί  παοί?χ;ναζβν ςολοος, φο· 
£Wpf90< tvjy iivautv των ’Aftgjefov * *ei tr,v 
θβλατβοχοατιαν τοί Κήκωνος· *0 ί ί  Ιί/μων 
kz$'*>v tp ;9 X 9 9 !9 (  t o i ' / c i f j  τ ω ν  Π ίο σ ω ν  * e r ta  

Δ(*έωρ*ν, τίβσβφακοντα ολλα ^λο<σ« tJsip 
t a $  t r* 0 9 !  ^ X t e o o ;  a f y e / e W t o t i s ,  *** ontipa 
ηλοότν), x«c λαρυρα, ικίςρίψΐν τσ$ Ά·
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fiv'vd?, ίξ iyivwtG ο ί 'A0vj·
;ο?0:5 καχίβκΐάα^ον χα: τα Μβτχοά Tl^iji καί 
άλλον* πολλον; κολλ^Πίβαον; τί* πολιω** 
ινΟα ιέούλινον Ι:$ τα> ouoSom©* ο; αΐχαάλω- 
το* Π ι^βί. 'EyOlfpt Cl καί ireuoota* τρίτες 
tray I h p ik  κατά fc>ov*v£iiy,v ιν τ ί i*<;c*·
t Ιια Tii’jrvj*

$. Λ "Ectrycry Cf r.aes Πίοσβ: ?« κατά 
r/jv \%cnw.\QW tf,$ fĉ jaxvjs > πίρ;.τλί*ντι$ ps* 
«;όλον , καί λ^ινονπ*. ί)9*ν λ«3<*ν & lVpvy 

‘tiVjapas toppers povov* iitXiuetv lx talv’A· 
0/4i<i;vt fya Karaite**  ̂ avroJs, νά ytij^oiv I?· 
p/'Vit'ui f*i:9iy* #Αλλ* *\<*rvor «Sovris avtov ai 
C t i y / y  o C v o tu r j ,  av&c^awo, /οάζονης xsrt r o t ) *  

θράκα* e?s {3αηΟ<:αΛ #EmniooJy ex o l i ^ v  
povoy «ί ται τισσαρα* Tpnjpi<s, ϊλνβϊ $i*a- 
rotfS τρ:νφ*:ζ erJtvu. Καί οίΐ'Λ &ν;£α; καί 
ανtovs« καί κα$αρ:αα> tvv XepavivjaoVj ♦ίπί- 
ta£ev avnrv πάλιν <:s too* #Α0/4να;'ονς· Mira 
Ci ταν;α κατίακίναοαν ο: 'Αβν,ναίοί άχρωμα 
το ίίχατον tcJy λαρυρν,ν, καί ιπι^ραψαν to 
ίς ίς  i&ypatta*
ι/K f ον /Kvpoft^i \W a*i*/a Hovros ίνιι^ι, 
,,Καί^πολια* Sw j 'jjv Χοίρος *Ap$s
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„OJiiV πω toto'hiv ι  πιχΟον&ν yivix dvipuv 
it/ ηπ«ν*> χαί xetfir trovrov α;*α· 

„Orii yap iv Μη isos πολλοί ολι*
βοντίς 1

,,ΦοηΛ'^ν ixarii» ναυς ιλον iv n*Aoyi<f 
ti’Avtpvp πλη9ουτα$· μ*/* ϊςινιν #A*«1 in

aiv2 v>
9%Hr9ytt* αμγατίροιΐ yjpai y xpatit πολι uoco* 
Ml id if  ταυ τα o KtVtt>v ίχτ<ζι τα μαχρα τι> 
χη*Τα£τα if  έτσρατη» τοί$ Λα*$ζαιμΜ:'Μ*9 

καί μάλιςα */ yyi:xwfaf xat η SaXaiaixpatta 
των ‘Afyvatov, "09ιν xai αννίδηασν το τι iid· 
fopot ηόλίμοι (-$ την 'Κλλάία·

#Εχ<:ρατ ΐ<α των  ‘Ε λ λ ή ν ω ν  *?$ την 
A f y υ π τ ο

S* *«*♦ Μfra ί ί  τον SdvarOP TOt> Sep· 
|ow (a) «δαοΛίοσιν την Πΐρα'αν #Αρτ«- 
t*P& 5 ο Μαχρό^Ιιρ* Μίτσξυ ταιίτ'<5 τη$ pi- 
χα$οΙνις% απιςάτησαν o< Λφώττιβι * xat ΐχη* 
pt>;av βααλία ToVfvapov. *£nfti* if  iyivwta
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μ$ηχΚχί itotuacia: των Πΐροων χστα της Af* 
ytintou « χο: /rtiaySvj 0/c5iv o Ά^βιμάηδ 
Oros τον Δαρί/ου μ% τρ**χοοί<ις χ:λ*α£ας *ρ«· 
τΐυμα , ιηΐ/χψίν ο *Ινορος npioifi** προς τους 
’ΑδηνοΛυς ♦ χαί {ζήτησε jWSiiav παρο των 
*Κλληνων, υποοχομίνος οιίχί /χονον σψρα· 
%/α» y αλλα χαί την βχι:λ$ί*> της Αψυκτου 
xotvifv, 0 /  Οι 'Αθηναίο* βλίπτ>ζες βρρο5&» 
την trffpiVaotv , tux a&bvaziauct xal ixlt&fv 
την Π«ρα<αν, ι πιρψαν όιακοσ/αϊ rp;vjpf<$ (a)· 
'Ο Si ΡΑχα<ρΐνης ιλ9ων $!$ την A Rostov, ι- 
sparoniSxoaf πληο&ν του Νχ&ο?>, οπού ησα» 
xot ο ί 4V τη Αφυπτω ινρΐ9(ντΤ$ Πβρβα;, χαί 
πολλοί Aiy^ntfor, οΓπνίς ησαν προς το (χιρος 
αυτών· ΈλΟοντχς Si οί ’Α9·/(να*0ί % χαΐ ί»ω* 
διντι; ρ ί  τοΰί Αί^οπτώος, αν<πλ«υσα» ί ’ςτοι» 
Νίΐλο» , 0Β90 tys'Jtτο ρί^ολη μάχτ„ καί τ/λθ5 
ΐν/κηαα» ο? "Ελλ·/4&«;, καί tyo'vfuaav πολλου: 
Ilipaas· Οί δ» λοστοί tfuysv, xal xattxksta· 
0jjaav πλ^ο&ν *η$ Miptptcog ΐί; torto* o^upso 
Λιακόν rttyis xaXotlpjm. Καί :’xf? ·ιτολ<9ρ* 
κvjiav eorob> οί "Ελλ^νΐ».

2 η ί
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ξ. (β'< Τaura oi uqQup ο 
βκΐ'χψ* rov %\ρτνζνζτν iti'ivp  Azxtiafpova 
μ ί yQY^arctf cji xaxanhay tOU$ AexlSatpiO· 

j va sM akwtv (:$ tvv *\trurtv i 
*a GiVxyxaeOttwv Ο: #Α5*<ν«'θ: > 7va αναχσλί* 
CtoOt τ α  η ρ α π ό μ α χ α  o o x t y  i *  τ γ χ  A fy tif trsU ' 

Oi Acutiatuoutoi ouoji iiy  iotyfyiau to 
n p i i k ^ u a t  xert ο \ \ ρ χ σ 6 α ζ ο $  x a t Y ^ o ^ / ta i  μ α ·  

r a f t s  S r titp a  χ ρ ή μ α τ α  i ? j  n j v  Λ « χ ι ί « & Λ ·

O5w o *Ad?a£fj>£v,s *:τιλ?κ*9ι/$ 
τν)ς ιλπ^ος, ixiubsp αλλα spars:juata tpuno» 
ai%v ytXtaiwy y xal ςολου τptuxoiiw  τpt*s 
p o p  <fcc>;xer}tf xal KcXcxtouf  xal S i o  s p t s tY f  

you; y tiv  prflivta Άρταέαζον, xal tov Ml· 
γίΦοζτν χον icaSoqtoo Ϋ/t^ipotj· Tout op i t  
r i p  sokoy ixotuuMPUSi Φγομναζον h a  y p i *  

pop to il tat?*ia$ to rvt tiihxfa xol Φθ:ν«χνιφ * ·
i'i τ φ  itixupiav f/fi va'jpaytas· Έλ9θ2Η$ 
oiv tls trp AVyuitrov* to μζρ ftιζιχορ $ta £ij· 
ρνς, to Si vaouxiv Ota too Νΐ'λου, ιλα&ν 
&:$ to μίαον tous ’λΟ'φοίοΟϊ* Kal xata μ$ν 
&ooxuifOvtv ivix/toay oiitO'jf its μαχημ9 xal 
ϊλοσορ τy/j noltooxtav too AiuxsS tit· 
χου$* Kata Atiiopoy S i, o: 'AfyvSoi xal
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AtyCrzt:0t coovtts το *ιλν49ο> outxv , αγ/χαν 
tyv πολιορκαν, κα: *Μ£'0»*ί*β* t ’s tv'p l!po- 
ctoitrrtSct ρησορ too NfcV.vUt £w:&j o &£c· 
λθ$ T̂OP X£xA£S<Jii$PGS·

§. <y. *fcp re '̂rvj TjJ tvVj> «rtoXiipXGtp oi 
Πίρτο; του* AO t̂a.Ovs loe χρονον xa! μννας 
ϊζ ,  μη τολμ^ντες νά ζλνβϊάο y orxi pi 
ττροαΖαλνσ.ν, αΧκ έσχατον μαχροΟεν ectopo* 
^ας f καϋ ϊτρίψαρ αλλαχού το υί'*>ο ίχε·νο τοί 
ττοτα^ου. tier* y μεν vyoot iyivi το ν~Μρυς, 
τα ί ι  πλοία τ<υν Ά 3v;ver:u?v Γμ(:ΐ?Ρ χα^μενά 
ίΐς rtp$iv γγΡ, xai axtvyxa* *0 *ην ψο6\9εντες 
Qi λ:γοζτ:θι> iyyxov του> 'Ακραίους μονούς > 
*σ: υπιτάχ£ν<οοΡ παλ<ρ 4c$ to*j$ Ιΐιροα*. "Κ- 
μίααν τοΛυρ ο: #Κλλν.ρ$$ i^Opot rwp Iltpoxu 
xa: Α^υπτ&ρ , *<$ χ<*ραρ, avtu
nXorop xo? <^ο£ί*Ρ, xai arroPta^o^fp χίχλί'β- 
pti/oc· Aip ι^πλ-^ίΡ οριύϋ* αυτούς ουπ to 
μ^*9ο$ του xu&jpou, ουτί y 7poloat* rZv 
AtyortreW, oir« o <V οψ:Ρ βιίυχτος θαρατο$, 
έχοντας <rc όπλα ova χ}ϊρας* Λλ* ixa’ioop 
πρώτορ ta nXoFasaotcip ♦ Γρα μν4 λαζ^αιν oti- 
τα Aayopa ο< pap5'apor, Ζηατο καρετόχ^οάύ 
ίΐς μανηρ, μί a z if  αοιΡ, ΐνα oxoHiiMw ω$ 
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Ί Ε λ λ ιρ Κ ' Oc c i  Π ίρ σ η  d p u m c  v /y  terav* 

tvjv roAfiv^i *ai *ο9οροώ/ΐοο< του MepaOxvcr, 

*«9  Θ ι ^ ϊιγΛ ϊ ) ,  to ’Aoxiutotw  y t i v  Σολ*· 

fiioa, τος Ι1λαχα:άς, xvy MtixdAr,*, x*c τόν 

E d p o u iio v ra  ,  άγγχον  auroo$ diCOsnot/COOS · 

e?oy * il%*ov a*jroc> JVopxor/ Γνβ

pvj% το υ , ιπ:£οϋλ*ο$£β:ν ΰςίρζν οολ&ζψ άλλα 
να itfiaci $.a trti ftupv.vyi άσζαλϊς 1*5 τ/|ν 
*Ελλά$α, ToiOiitotjf Χ(νόι*ν*υς ex&fsty$: y d- 
p f  t v j * η  ρ ^ α λ ο ψ ο ^ / α  ♦  Kac */ xa;a^pcV /}e<$ 

too Saodtoo· *OSi i> xai aoVoo οΓ xerapcovoC*·* M
T f$  ιο ί/  θ α > β τθ >  itl/ae d :( 9 i  ζνχ%·  h f W j f y ·

σαν όμως πολλοί $ΐς try ποXcocxfovi xa* f*fc 
αλλας μά/ας* Καί oStwf $$u~9j/ y43 Sv ootos o 
ς ό λ ο ; ,  0 5 t(5  ι π ο λ ί ρ ι β ι ν  ι ξ  χ ρ ό ν ο ς  iV  t j A 5 ·  

γάτΐ<ύ. Kv to*jT9i$ i i  ηλίοο χσί σλλα( r.$tb 
tryovxa xp'.ypits x'jjp 'XOvyoiuvt ι?$ βο^θαοΰ, 
xai npotvpuitOvyap άμίρψνως χαχά to Μέο· 
ίηαιον ςάμαχοϋ Χΐ&ου, d^osoom? tv|v 9S/ft· 
yopdv t i i  ςολοο* 9Ea£( ci iztrAnivxtς oiΦο/· 

*ζν ίγ* ν ,ί>  x a i  ά λ λ ο  ςράτξ’ψα  U  τ ^ ς  £ $ · 

ρος, !γ9ϋραρ τάς πλιίςας ♦ ai i i  λο<παί ini· 
< ρ ΐψ α »  1(9 tv jy  'Ε λ λ β ί α .
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A m t  to n  i  λ ς ρ α τ ί ί α  τού Κ/ αω νος 
«( (  τ vj ν Κ ο π ο ο ν ι καί  τ ω ν *Κ λ λ yj ν ω Ρ 

i t s  t y v  Α ίγ υπ το ν*  x a i

$♦ e5\ Οί «Μ'Π/οαα: χα9υποτα£σντι$ ΤΓ'/λ'ΐ>
irr]y  Α ί γ υ π τ ο ν ,  tkc/Sov δ.»α πpoioccis καί t o p

^ΙναρνΡ* χα: Ιςαυρωοαν αυτόν. *Kui<wv όμως
9:ς ιπανά^αο:* ο λλος τ?ς ^ααΛίύς, ί/υ.ρ ;/*ρος
τ^$ x\cy*jiTTO'j π: τα iX^c^ μέρ·^ Αμυρτσϊος
χοτλονμίνος 9 xai ουσμα^τ,τδ  ̂ 0:α τα #λ^. #0 -
&ιν αφ’/χαν /**? ολφο* ςράηυμα μόνον, Τνα
«ολίυη αυτόν. Συνα^μο/βαντίς δ* t/v  ολλνΡ
{ΰνα.;<ν, άρί^αβρ Ι<$ τνν Κ;λχί'αν , αΟροιζον
▼15 καί άλλο ςρατi» r.i» καί f~caro£fifo**Pt
ο μ*ν Μΐ^αβυζο; «*ν tvj Κ:λ.νία , ί* /^ ν  τ pta·
κοο/ων ^λίάοων rrivxov * ο ci ’Αρταβοζνς
ittrpcft nipt ryjv Κύπρον* s/'ov <iXw tpta*
xotfup tptYjptov* lias ούτως άτακηλιίτ* πα·
λ.ν oj ’Ιωνία, irr^ovj ΐίάρα^σαν παλ;ν ο;
Htpoct:, oca rrv c ^ v y /a v  τον Κλλ^χου
^όλου, δία τους βαςρυλίους ττολ/αους των
’Ελλήνων, xai eta τ^ν εξορίαν του Κλώνος*
Ουτοί οί πολεαοί ·ζααν τα ποοο:uta του Πίλο- * · *
ίΤΟΡν'/,Λακού πολίτου * ως Xiytt ο Θουκυδίδης;

S 2
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*09iy ovy4w *m  ί?ί χχ* έχιάοο t r j
2 7 6

£#Alf*09·
5 . ( i .  Ey t5*-t0ii ci «πιςρίνβ* o m/·

(V ττςς o$n$ op'iiy tijy «πσρσιρ tcJy
» ϊχλί βέν tlpY.vvy rrivrafty 

^Afyva^y xa< ΛοΛέδαΐΣίςρΑι»» Mira oi ta*j* 
ta  irrfft̂ Ovj ya*Jop)jo$ ττάλο ιΓς τχν Kcrrocy 
i*f δ:α/Λ«:»> tpr/pits (a) ♦ x«i ιλο3ι δυο ro· 
λ ( ι ς  y t o  H t V o t  / « :  Μ ο λ ο ο  δ : »  π ο λ ι ο ρ κ ί α ς *  

#Ε π ΐ ί δ / ,  «  * ζ η Γ / #$ ι  y o i  6 ' A u o p t a c o *  / J o v ^ c a y

noser :* *  A ^ v a u » ,  i~fuiav Xjkcv i x  ty4;  

Κ ν τρ ο ο  i - ’vj/.oyre τp r /p f ;$  ιί> f< y  A eyom cy·

#A*«t/[ia: ci 0 Kratby toy llf:*yi*cy ςολον* ,

n i p t  t r y  K b r r o o y ,  x a <  :  y o p e r ^ r c a s ,  tk e C 'e v

f x a t j y  t p t v j p l r s  α ο τ α ο δ ρ ο ο ς  * r a i  £ f  λ ο ι π α ζ  * a -

t i c x o o i t i C i i  x a i  α λ λ α ς  x a t i i r o w c c i y *  ά λ -

λ α »  i t  ϋ ί '+ ξ ρ  μ ί / p i  τ / , ς  Φ ο < ; ί / ν * ς .  T t * « s  δ ι

Ulpca: lyojroy ρ* α/.λας tp:ypir$ tv;* γ

π ρ ο ς  τ ο  ς ρ α τ ο π κ δ ο *  t c C  Μ ΐ } β 5ι ί ζ ο υ »  * 09 * y  δ

lW'aojy απο&έασας too$ <£sar:'jJtei I:§ tv!y * · *
j  y .y  5 x « <  χ ρ ο τ η β α ς  μ ο / Υ 4ν y i v U q o t  f  z a l  / ·

y o y i u a *  π ο λ λ ο ύ ς ,  T o n  o p o n J i v ;  ' A v a * / x p a t f 4s
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o cutpcmjyo; too KtVjwof, λαμπρής άγΜ:ζά~ 
μ$νος* ¥*yov i t  tu  o? Π$ρατ: ypoopo; ι?$ 
πιλλας πολίίς ty$ Ktjrrpo?*, xai ινάμίζον* on  
a> iyoiat try  tiotp&y, i'jvovtac vi βλαπτναι 
πάλιν toi> "EAXtgirff$, xae vi iyyotv S'Vpovjr 
*?; try  *Ελλβέ*« *0 i i  Κ1μ%ν 3· auto to ito  
χΟιλί v i $:<άζη αοτοος ί*εϊ$εν. *OOfv θολοο* 
αοχοανησας« xoi βηοκοψα* try  p ita  t^s 'A· 
·««$ w jw ia v  τί$ Kvnpoo · iXauSovt τα; no· 
λΐ;ς 3:« ηολ'ορ**; t χ«ί τίλο; ιηολ'ορχν,οιν 

tr]y ΕαλοίΛα, γ.ζις ί.το*2Γΐ ya xo:Vp 
τα xpayxata.

§. ις \ Tei:# 5/ αχούσα; o ’AotaJ/o;^ * 
ί^ραψί nco> too» larpana; tvj; liortpou* xa< 
προς too; soatvjyoti;,** C^tvVna.-y 4:ργ,νvy % o· 
ττ'υς ioŷ 9oJT:y# Obst; ι  Μ$γά?οζος χα?#Αοτα· 
δ*νζο; ιη*αψα? npfa5fet$ «ί; to ; * 9vva;.
0y*a*y tfeVyy too to xac o? ’AflvjyaiO', xai £· 
πΐρψαχ ixif πρίσοας, να npayaatrjVi)*: try 
«rpvjŷ y ι ωο nrJto ; ijtoy Καλλ<α; ό'Αδχν*?*;, 
o;te$ ιχλκσίν ixftyqy t^y fVdSfXt^aryy *ρος 
?ου$”Ελλ?;να; f "p̂ ŷ y, too KftUuVi xat too Kcv 
μ^νος xaXotjy*W,v· Ec$ rotavt^v St χαταςασιο 
^ifc^to tiXos too torotltoti xat τοσουτοο no·

*77



λίιιΟΟ, ως· η «?ρν*νη IttptfdtM q μόνον *ίς 
tioaapa xtfaXata·

. a ,  hi iv t j  ’kola πόλκ; των 'Ελλννωχ, 
να ttvet iktuQtpai xal β’|τόνόμο<·

β . Τα κρατήματα του βασιλίως, να ςιχων· 
ta t τριΰν ηα$ρών οδόν μαχράν της Βσλάβαης· 

γ .  Οι ςόλοι του βααιλίω; ,  να μη πλιω* 
αιν ivriSOn vSv XiXtiovfa* νηαω* τη; Πομ- 
ξυλιάς, xal των Κυανίων πιτρών.

δ'. Of *Α5η»αΓθ» t να μν ςρατίόωοα» If9 
TOt/j τόπου; το» βασιΧίως.
Τούτων ουν άκχορωθιντων, avtycJpy/τον οΐ 
μ$» Uipoat (ft την Πιραιαν« ο? δ' ’Α9γ.νο?οι 
·?; τας *A9»jvas. *Ηλ9ι και ό ix ττς Atytmou 
ςόλό$ *?; *ην Κύπρον, χα? «νω9*?; μι τον 
1x1? ςολον« ηλθον Ι?ς τα>* 'Αβάνας. *0 Κί*μ»ν 
όμωδ aiu‘9avtv ιν τη Κυπρω, ότ· rtov itt 

* λ ι ΐ  ό ςόΧος
5* »C· Τούτη» τή» ι?ρην/>ν xa? τόν Bavot· 

νατον τον Κ/μωνος λιχουβι ίιαρο'ρνς. Έπκ* 
δη ό ’Αριςί/δης xa? Λυχονρ^ο;, 0? ρχτορις, χαΐ 
ο Πλούταρχο; xa? Σοι>ϊ$ας, Xiyouotv, ott <yi- 

. νίτο utta  την «ν Ευρυμίνδοντι μάχην. ‘Αλλ* 
91 ι^Λίτο η. ·?ρηνη, πως πιμιΐρίροντςΝ* -



. *79
Πipw t tti την Θράκην μιτά ταοτα; Δια τί 
iyivtxo η' ϊχςραηία ι?ς την ΑΓχυπτον, χαί «Γς 
την Κύπρον «άλιν; Δ<ά τι* ί/ν  Γπαιβίν ο 7tq· 
λιμός; Δία tt αρηχαυ oe ’Αθηναίοι τούς Dip· 
«ας ttt τη*» Κύπρον, νιχγ,ταί ονπς'; 'Ο £ι 
Διοίωρος χράρων χρονολβχιχως τβ συμ^ιβγ 
xota, άναριρίι ώς ιίρηται τη’ν ι?ρηνην» Ό  
£ι >Κορννλ<ος ο Νιττως το άνω χάτω ςριρωυ, 
λιχί ι ,  on *ν τη Μοχάλη ίναυράχητί χβ; Ι· 
«ιζομα'χηοίν ο Κ/μων. *0 £ι Θουχοίι'ίης £ΐν 
άναριρίι πβντίλως την ιίρηνην * άλλα λίχίι 
qtt βπολιόρχουν το KiVtov oi ’Αθηναίοι, οτ| 
απίθανιν ό Κ/αων. ΙΙαί ιικι&η iiv  ιίχον rpq- 
fas ,  ύνιχώρηβανix του Km'ou· ’Απαντη'ααντις 
it- χατά την Σαλαμίνα της Κόπρου τους Φοί- 
νιχας, Κύπριος χαϊ Κ(Χ<χας, ιναυμάχηββν, 
χαί ιπιζομάχηαβν * χαί νιχηααντίς α’μροτίρα, 
άίτιχωρηββν >V οίχου, Τινίς ,£ι πάλιν λιχουι· 
otv, on iiv  ιχινίτο τιλιίως' ιίρηνη, άλλα 
£ιά τον ροδον U p xartftxvov cl Π/ρααι προς 
άχΐίνα τά μΐ'ρη. *0 Πλούταρχος όμως χαί β 
Παυαανιας λίχου»ιν, on £:ά 'ναύτη? τηνω’ρι- 
λιμόν ιίρηνην ΐχτιβαν 0? *Α9ηναίοι (3ωμον της 
Ε ^ ν η ς , ««πόαν παρ' αύτω χαί άν&ριαντα to$



των *« αίίί^χώιi, tyv όπο<αν «w*i9poc*ty 
ί**ρδ» ft Kparipos» e»ipijp«tft x«  η 1<ρη'ντ)

. βί»ΐ) («)·
$ oj'. *Evtei9a βφΤ,'χοί xara τοίτβν to» 

τροπον irtauoiv o l lp tf l ;  Qipeuo; Πολί- 
poj (j?) , οςπς xart.lAotittei rotl; ‘Ελληνος · 
xai μάλι-a  tevs *A9vjsatotJS * xai u to rt ηρ· 
{ovto ai μοΒτόιις xoc τ<χν« να «ροδΐβΛωβο 
^tyovrcoiot; ^vjuaot) 4;α τήν tuxopfav, χοί ei· 
λοτιμ/αν· 'E2o'£ae# χαί του* "Ελληνας xai την 
‘Κλλ’άία τοβον, ocqv ητβν to pryi9o; του 
Xtviwov, ‘Ελαμφαυ -xai tiaaap 1$ ptyoXot oif 
2ρ«ί·των *Myvalwt iv tovxtp »ω ιτβλίμω. Ό  
Φ9(λτ(«λ]^· Θιμιςοχλης, ’Αρί-ι/ίης xai Κί* 
μω». Καί $νο των Λαχι2α<μϋ#»ν · ο Λιωνι'· 
2α; καί■ ΠανβανΛς» οςτ<ς η*««κίρωσ»ν Shipov 
το χάλλίςον tpycv ιν Πλατα:βί; 2<ά τη; «ρο* 
2οσίας. Οοτος ό πολίαος οαως lyiviro otr/a 
των o»ra ταότα ίβαοντων ίμ^νλί'ων πολίμων 
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