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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ

Άναδιφων τά χειρόγραφα του πρό τίνων εν τχ}
ακμή της ηλικίας του και ΰπερ της διαπαιδαγωγή-
σεως της μαθητιώσης νεολαίας τον βίον τερματί-
σαντος πολύκλαυστου αδελφοί) μου Γεω^γίον, ευ-
ρον μεταξύ αύτων καΐ χειρόγραφον Έλληνίκης Ιστο-
ρίας, τό όποιον διαρρυθμίσας κατά το έν ισχΰϊ η δη
πρόγραμμα της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευ-
τικής Επιτροπής, προέβην είς την εκδοσιν αύτου
πρός χρήσιν της τοσούτον υπό του αειμνήστου αγα^
πηθείσης νεολαίας των δημοτικών και αστικών σχο-
λών, πεπεισμένος, ότι θέλει τύχη της αύτης παρά τοις
έλλογίμοις κυρίοις διδασκάλοις εκτιμήσεως, ής τίνος
ετυχον καΐ τά λοιπά αύτοΰ εργα, προς ους καΐ έκ των
προτέρων εκφράζω θ ερμιάς εύχαριστίας.

3Εν Κωνσταντινονζτόλει, τί] "Ιον/Λου 1908.

Ό Εκδότης
Ε. ΪΕΡΓΙΑΔΗ2
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ΜΕΡΟΣ Α'.

ΧΡΟΝΟΙ ΜΥΘΙΚΟΙ

|| . —

Χωρογ^α^ία της Ελλάδος.

Κατά τους άρχαιοτάτους- χρόνους 'ΕΛΛας ώνομάζετο
[■ μία μικρά χώρα της Θεσσαλίας-, η οποία ευρίσκεται με-
|; ταξύ των ποταμών Ένιπέω; και Ασωπού. Είς την χωράν
ι ταύτην έβασίλευσε καΐ δ Πηλεύς, ό πατήρ του Άχιλλέως·
βραδύτερον όμως Ελλάς ωνομάσθη και όλη η πρός νότον
αύτης χώρα, ητις άρχομένη άπό του Αμβρακικού κόλπου
καΐ των έκβολών του Πηνειού φθάνει μέχρι της νοτίου παρα-
λίας, όπου ευρίσκονται τά ακρωτήρια Ταίναρον καΐ Μαλε'ας, ο£
δέ κάτοικοι αύτης εκ του Ονόματος τούτου ώνομάσθησαν
|| "έλληνες.

Ή Ελλάς διαιρείται εις τρία μέρη : Την Στερεάν 'ΕΙ-
λάδα, τήν ΠίΛθ7ΐ6γγΎ\ϋθΊΓ καί τάς Νήσους, αί όποΐαι εύρί-
σκονται πέριξ αύτών. Περιβρέχεται δέ εκ τριών μερών ύπο
του Αιγαίον καί του *Ιογίου ΠιΛάγους, ύπο τών ό
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σχηματίζονται προς μεν την Άναι-ολικην παραλία ν οί κόλποι.
Παγασητικός, ΜαΛιακός, Σαρωνικός καί 'ΛφγοΛικός, εις
την νότιον ό Λακωνικός καΐ ό Μεσσηνιακός, εις δέ την·
δυτική ν ό Κυπαρισσιακός, ό Κορινθιακος καί ό ' Αμβρακικός*
Ή Ελλάς κατά τό πλείστον είναι χώρα ορεινή, πλην της
Θεσσαλίας, ενθα ευρίσκεται μεγάλη πεδιάς διαρρεομένη όπα
του Πηνειού καί των παραποτάμων αύτού. ΚαΙ εις μεν την
Στερεάν, πρες τά βόρεια αύτης μερη^ ύψούται ή 77ϊνόος, ήτις
διακλαδιζομένη καθ' όλην την Ελλάδα, δίδει1 εις τάς όρεινάς
αύτης κορυφάς διάφορα ονόματα* καί προς ανατολάς μεν διευ-
θυνομένη σχηματίζει τά Καμβούνια καί τον *ΟΛνμτΐον, όστις
εθίωρεϊτο υπό των Ελλήνων ώς κατοικία των θεών· νοτιώτε-
ρον σχτ,ματίζει την "Οσσαν παρά την παραΉαν του Αιγαίου·
καί ετι νοτιώτερον τό ΊΤήΛιον, τό όποιον περιβάλλει τον
Παγασητικόν κόλπον* διευθυνομένη δέ εις τό κέντρον προς-τά^
νοτιοανατο>ικά μεν σχηματίζει την σειράν της Όρθρυος, η τις
καταλήγει εις τό Ποαίίάιον άκρωτήριον, παρά τήν εϊσοδον
τού Παγασητικού κόλπου* προς νότον δέ σχηματίζει τον Τνμ-
<ρφηϋτόν, μετά τού οποίου ένούται η Οϊνη, είς την οποίαν
«ύρίσκεται καί η στενή πάροδος των ©*ρμο.τι>λών. Μεταξύ
των ορέων Όρθρυος καί Οίτης υπάρχει η μικρά πείιάς του
ΣΛίζχηοϋ, όστις πηγάζων έκ του Τυμφρηστέ χύνετα* εις
τον Μαλιακόν κόλπον. Προς νότον της Οίτης αρχίζει ή σειρά
τού Παρνασσού, προς νότον τού οποίου ευρίσ*.ετο καί τό
περιώνυμον μαντεϊον των Δελφών. Ούτος εχων ύψηλοτέρας
κορυφάς τον Ελικώνα, τον Κιθαιρώνα, τον Πάρνηθα, την
ΠίντέΛην καί τον '7*μηττόνΊ άπολήγει εις τό Σούνιον άκρω-
τ-^ριον, παρά τό οποίον ευρίσκεται καί τό μβταλλοφόρον οοος



Λανριογ. Μετά του Τυμφρηστού ενούται τό ΓΓαγαιτωΛιχογ
καί 7τρός δυσμάς αύτού, παρά τήν παραλίαν τού Ιονίου πελά-
γους, τά * Αχαργαγιχά, τά όποια άπολήγουσιν εις τό "Λχτιογ
άκρωτήριον, παρά τήν εΐσοδον τού Αμβρακικού κόλπου. 'Εκ
τών δυτικών κλιτύων της Πίνδου πηγάζει καί ό μέγιστος
ττοταμός της Ελλάδος, ο 'ΛχιΛωος, όστις διαρρέων στενήν
:<.οι>άδα, μεταξύ τών ορέων Παναιτωλικού καί Άκαρνανικών,
-ξύνεται εις τό Ίόνιον πέλαγος·.

Τά ό'ρη της Πελοποννήσου είναι συνέχεια της Στερεάς.
Ταύτα, υπό τό ό'νομα Παγαχαϊχά όρη, άρχόμενά από της
|5ορειοτάτης παραλίας αύτης, ενθα ευρίσκεται τό Ρίοτ άκ^ω-
τήρον, διευθύνονται πρός νότον καί σχτματίζουσι τρείς σειράς*
και η μεν πρός τό κέντρον διευθυνομένη σχηματίζει τον *Ώ.Ι$-
2'ον, τον Έςύμαγθογ καί πρός νότον αύτώ^, εις τό κέντρον
της Πελοποννήσου^ τό ΜαΙνα,Αογ. Έκ της δυτικής πλευράς
Του ΜαΐγάΛου πηγάζει καί ό μεγαλείτερος ποταμός . της
Πελοποννήσου, ό ιός, όστις ρέων κατ* αρχάς πρός νότον,

«τρέφεται ακολούθως πρός τά βορειοδυτικά καί ποτίζων τήν
όμώνυμον αύτού κοιλάδα χύνεται είς τό Ίόνιον πέλαγος. Την
τίτρός τά δεξιά της Πελοποννήσου διιυθυνομένην σειράν σχήμα-
-τίζουσιν η ΚηΛΛήγη, πρες νότον της οποίας ευρίσκεται ή Στυμ,-
«ραλις λίμνη, τό 'Λρτιμίαιογ, τό Παζθέγιογ καί ό Πάςνωγ,
«στις καταλήγει είς τό άκρωτήριον Λ/αλεας* την δέ πρός τά
αριστερά σειράν άποτελούσι τά οαη Λύχαιογ, Ιθώμη, ητις
ϋπηρξε τό θέατρον τών Μεσσηνιακών πολέμων καί τό Ταύγ$»
•τον, τό όποιον απολήγει είς τό ΤαΙ'αροΥ άκρωτήριον. Τήν
κιβταξύ τού Ταϋγέτου καί τού Πάρνωνος χώραν διαρρέει ο
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Ευρώτας ποταμός, όστις πηγάζων εκ τού Μαινάλου χύνεται
εις τον Λακωνικόν κόλπον.

^ ^ Καταγωγή, καί δνομα τ ο Ο Ελληνικού εθνοι/ς.

Ή ιστορία των αρχαιοτάτων χρόνων της Ελλάδος είναι
σκοτεινή καί άγνωστος· δι χ τούτο πολλοί μύθοι εγεννήδησαν
περί της καταγωγής καί τού ονόματος της Έλληνικης φυλής,
άπο τους οποίους δεν είναι δυνατόν νά έξάξη τις ίστορικι^ν
τινα άλήθειαν. Καί όμως οί σοφοί των νεωτέρων χρόνων, αφού
εξήτασαν ακριβώς την έλληνικην γλώσσαν καί συνέκριναν
α}την προς αλλας, αί όποΐαι ώμιλούντο είς την "Ασίαν κατά
τήν άρχαιοτάτην εποχήν, άφού εμελέτησαν ακριβώς τά πανάρ-
χαια τείχη καί ανάκτορα, - όσα εύρέθησαν δι* ανασκαφών εν
Ελλάδι καί Μ. Άσί<κ, έφθασαν είς τό άσφαλές συμπέρασμα,
ότι οί αρχαιότατοι κάτοικοι της Ελλάδος προηλθον εκ της
Ασίας κατά διαφόρους εποχάς, ότι ανήκον όλοι είς τήν Καυ-
κασίαν φυλην καί κατήγοντο έξ εκείνου τού κλάδου αύτης, εκ
τού οποίου κατάγονται οί *Ινδοί καί οί Ευρωπαϊκοί λαοί.

Κατά του; άρχαιοτάτους χρόνους πολλαί φυλαί κ,ατώκη-
σχν είς την Έ\λάδχ, αλλ* αί κυριώτερχι αυτών ησαν οί /Ζε·
ΛαϋγοΙ καί οί "ΕΛΛηης. Καί οί μεν Πελασγοί, αφού έκ,υ-
ρίευσαν πολλά μέρη της κυρίως Ελλάδος κ,αΐ τών νήσων,
περιωρίτθησαν επί τέλους είς τήν Άρκαδίαν καί τήν "Ηπειρον,
εκ της όποία? κατόπιν μετηνάστευσαν είς άλλα μέρη. ΟΙ δέ
"Ελληνες, οί όποιοι κατφκουν είς την θεσσαλίαν, εξηπλώθγι-
σαν πολλά ετη μετά τους Πελασγούς είς τό πλείστον μέρος
- . 'ά *»»;. ί » ϊ τ α κ ερισσότεροι
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| «ηό τους άλλους κατοίκους, έδωκαν τό ονομά των είς όλην
11 ||τήν χώρχν. Διηρούντο δέ οί έπικρατήσαντες ούτοι "Ελληνες είς
11 τέσσαρας φυλάς : τους ΑίοΜΐς, "Ιωκας, Λωριιΐς καί
11,1 ι 9 Αχαιούς.

1 —, ■ ■ · · -
{ /^^^Λρ^αιότατος ελληνικός πολιτισμός.

Οί πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδος άπετέλουν μεν Ιν
έθνος κατά τήν θρησκείαν καί τήν γλώσσαν, όχι όμως
καί εν κράτος υπό τους ιδίους νόμους καί τό 'ίδιον πολί-
τευμα. Εκάστη πόλις η το αύτόνομος· καί άν εγίνετο
αύτη ολίγον ισχυρά, έπεβάλλετο είς τάς μικροτέρας διά της
|:βίας. Τό αύτό δέ σύστημα έπεκράτει καί καθ* όλους τους
•μετέπειτα χρόνους. Τά δέ ηθη τών αρχαιοτάτων τούτων κα-
τοίκων ησαν άγρια καί βάρβαρα· δίν είχον ώρισμένας κατοι-
κίας καί εζων από ληστείας καί πειρατείας. "Οταν όμως ηρχι-
σαν νά επικοινωνώσι μετά τών αρχαιοτέρων εθνών της
* Ασίας, οιον τών Φοινίκων, τών Αιγυπτίων καί άλλων, έξη-
μερωθησαν βαθμηδόν καί έπεδόθησαν εις τήν γεωργίαν καί τό
έμπόριον, είς την καλλιέργειαν ιών τεχνών καί τών γραμμά-
των καί έφθασαν είς μεγάλην άκμήν πολιτισμού. Έ< τούτου
}! επλάσθη ό μύθος, ότι τήν έξηχέρωσιν, τον πολιτισμόν, τά
γράμματα, τό έμπόριον καί τήν ναυτιλίαν ε£ίδαξαν είς τους
""Ελληνας ξένοι άποικοι, οΕ τίνες ηλθον εκ της Ασίας, οιον ό
Κέχρωψ ελθών έξ Αιγύπτου είς τήν Άττικήν, ό //αναος εξ
Αιγύπτου είς τό Άργος, ό Κάδμος έκ Φοινίκης είς την Βοιω-
τίαν καί ό ΠέΛοψ εκ Φρυγίας είς τήν χώραν, ήτις εξ αύτο»
ωνομάσθη Ζ7#λοΛ<5ννη*ο<Γ·



• 10

Τεύχος Β'

Θρησκεία.

Οί αρχαίοι "Ελληνες επίττευον, ότι ό ήλιος, η θάλασσα, οί
•ποταμοί, τά δάση κτλ., όλαι αί άρεταί καί αί κακίαι, τά.
πάθη, ή γεωργία, ό θάνατο ς κ.ά. άντβπροσώπευον εκαστον ενα
θεόν η μίαν θεάν υπό μορφήν άνθρωπου. Οί θεοί ούτοι είχον
όλας τάς ανθρωπίνους αδυναμίας καί τά άνθ.ώπινα πάθη, μέ
την διαφοράν ότι ενομίζοντο αθάνατοι καί ισχυρότεροι τών
ανθρώπων καί ότι αυτοί εκυβέρνων τον κότμον. Οί μεγαλεί-
τεροι τούτων, οί οποίοι επιστεύετο,ότι κατώκουν είς τάς κορυ-
φάς του Όλύμπου έν θεσσαλ^ (Όλύμπιοι θεοί), ησαν δώ-
δεκα : ό Ζιύς, ό μεγαλείτερος πάντων, όστις εθεωρείτο ο
*ατήρ τών θεών καί τών άνθρώπων, ό ΙΙοΰειόώ-τ, 6 θεός τήστ
θαλάσσης, ό *ΑπόΛΛωτ, όστις διηύθυνε τό άρμα τούηλίοι>
χαί ενεψύχωνε τάς τέχνας καί τά γράμματα μετά τ&ν εννέα
Μουσών (Κλειοΰς, Εύτερπης, θαλείας, Μελπομένης, Τερψιχό-
ρης, 'Έρατοΰς, Πολυμνίβ ς, Ουρανίας καί Καλλιόπης), ό Ζ7λού-
τ·6>ν, θεός τού ° "Άρης, θεός τού πολέμου, ό "Η(ραΐ(ϊτοςΊ

θεός τού πυρός καί τών τεχνών, η "Ηραγ ή σύζυγος καί αδελ-
φή τού Διός, θεά τού αέρος, ή 'Αθηγα ή ΖΓαλλας, θεά της
σοφίας καί της στρατιωτικής τέχνης, ή "Αρτεμις, θεά του
κυνηγίου, η * Αφροδίτη μετά τών τριών χαρίτων, θεά της
ώραιότητος, η 4ή μήτρα, θεά της γεωργίας καί η Εστία, θεά
του οικιακού βίου"^· Πλήν τούτων ησαν καί δευτερεύοντες θεοί,
«κ τών οποίων κυριώτεροι ησαν: ό χ Ερμιάς, ό άγγελος τών
θεών καί προστάτης του εμπορίου καί τών γραμμάτων, ό
Αιόγνσος, Θεός τού οϊνου, ό /Ζαν, οί Φαϋνοι, ο£ Σάτυροι, αί
ΙΫαϊάόες χαΐ ^/ρνάδες, νύμφαι τών ποταμών καί τών δασών>
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α I ΙΫηφηίάες καί οί Τρίτωνες, ίΕ οποίοι άπετέλουν εν τη θα-
λασσή τήν συνοδείαν της βασιλίσσης αύτών Αμφιτρίτης, σ-
ΛίοΛος, θεός τών ανέμων, αί Μόϊγαι κ. ά.

ΟΕ "Ελληνες ένέμιζον, ότι οΕ θεοί ούτοι άνεμιγνύοντο πάν-
τοτε είς τάς υποθέσεις τών ανθρώπων καί διά τούτο προσεπά-
θουν νά εζιλεώνωσι καί νά επικαλώνται αυτούς βοηθούς είς.~
τάς έπιχειρήσεις των με σπονδάς καί δεήσεις. Έθυσίαζον λοι-
πόν είς άύτούς ταύρους, αίγας καί πρέβατα, εκαιον τά εντό-
σθια αυτών επί έσχάρας καί εχυνον επ' αύτών γάλα η οϊνον^
ώστε η κνίσσα αύτών £νερχομένη είς τον ούρανόν νά εύχαριστνί,
αύτούς. -

ΟΕ "Ελληνες επίστευον προσέτι καί είς την μέλλουσαν ζωήν..
Έπίστευον, ότι όλαι αί ψυχαί μετεφέροντο υπό τού Ερμού είς.
τον αδην, εκρίνοντο ενώπιον τών δικαστών Μίνωος, Αιακού
καί Ραδαμάνθυος, οί οποίοι τάς μεν ψυχάς τών καλών έστελ-
λον είς τά Ήλύσιά πεδία, τών δέ κακών παρέ^ιδον είς τάς

'Ερριτΰας, αί όποίαι έτιμώρουν αύτάς φριι^τώς.

-

Μαντεία — Οίο>νο<ίκ07ϊοι-

ΟΕ άρχαίοι "Ελληνες, επειδή δεν ηδύναντο νά εξηγήσω-
ίιι τά διάρορχ φαινόμενα της φύσεως, ησαν πολύ δεισι—
δαίμονες καί άπέδιδον ταύτα είς τάς αποφάσεις τών θεών
περί της τύχης τών ανθρώπων. Μία όθεν βροντή η
αστραπή, ή Ικλειψις τού ήλίου καί σελήνης, ή σεισμός,,
Ιθεωρεξτο ώς σημ*ΐον αϊσιον "η άπαίσιον. Προσέτι δέ ή πτη-
τις τών όρνέων, τά όνειρα, ή κατάστασις τών εντοσθίων-
τών θυσιαζομένων ζφων καί άλλα παρόμοια εξηγούντο ύπα
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τών μάντεων ή οίωνοσκόπων ώς καλά η απαίσια προμηνύματα
~ δ».* εκείνους, οί όποιοι ηρώτων δι» αύτών την θέλησιν τών θεών.
Είς πάσαν δέ αύτών επιχείρησιν οί άρχαϊοι προσέφερον θυσίας*
δια νά μάθωσι .παρά τών ιερέων η οίωνοσκόπων οποία θά
άπ^β-ίί ή έπιχείρησίς των. Μεγάλην δέ ύπόληψιν είχον είς ;τά
μαντεία, όπου ό Ζευς η ό Απόλλων εφανέρονον διά τών ιερέων
τήν Οέλησιν αύτών καί προεμή,νυον τά μέλλοντα. Τά περιφη-
μότερα τούτων ησαν τό της Αωάώνης έν Ήπείρψ, τού
ΎρυφωνΙον Λιος εν Βοιωτί^ καί τό έν ΑεΛψόΐς τού Απόλλω-
νος. Τό τελευταίον μάλιστα τοσαύτην φήμην είχεν, ώστε κα£
άλλα εθνη ηρχοντο καί εχρηστηριάζοντο, προσφέροντες πολυ-
-τίμώτατα δώρα καί αναθήματα.

Ά^ι^ικτυονίαι.

^ Είς τους μυθικούς χρόνους της Ελλάδος άνάγεται καί ή
ιδρυσις τών * Αμ.<ρικτνονιών. ΤΗσαν δέ ταύτα συνέδρια, είς τά
οποία ελάμβανον μέρος όλαι αί αύτόνομοι πολιτεϊαι της 'Ελ-
"λάδος καί τών οποίαν σκοινός ητο ή διατήρησις της τάξεως
-καί της ειρήνης προς αλλήλους, ή προστασία τού ιερού καί του
-ναού, είς τον όποιον ητο άνατεθειμέ^η ή Άμ<ρ*.κτυον(αΓ, ή τέ-
^λεσις θρησκευτικών πανηγύρεων καί άλλα τοιαύτα. Ή κυριω-
-τέρα άμφικτυονία ητο ή συνερχομένη τό μέν εαρ εν Δελφοϊς,
«ν τω ναω τού Απόλλωνος, τό δέ φθινόπωρον έν Θερμοπύλαις,
Αν τω ναω της Δι^μητρος. Εκάστη τών πολιτειών της Έλλά.
-δος άπέστελλεν είς τό συνέδριον τούτο άνά δύο αντιπροσώπους,
-ίκ τών οποίων ό μέν είς ώνομάζετο Ίερομνήμων, ό δ' ετερος
ΠυΛαγόρας. Είς τους μετέπειτα χρόνους τό συνέδριον τουτό
-«λαβε μεγίστην άκμήν καί δύναμιν.

ι
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"Ηρωες και τι^ίθεοι.

Πολλά ετη μετά την εγκατάστασιν τών πρώτων κατοίκων
έν Ελλάδι πολλοί τολμηροί άνδρες εδοξάσθησαν υπό τών
ανθρώπων καί έτιμήθησαν ώς θεοί, διότι έκαμαν μεγάλα καί.
επικίνδυνα κατορθώματα, η διά νά καταπολεμήσωσι την πει-
ρατείαν καί την ληστείαν, η διά νά φονεύσωσιν άγρια θηρία,
τά όποΐα εκαμνον μεγάλας καταστροφάς, η νά επιχειρήσωσιν
έκστρατείας. Τους τοιούτους ώνόμασαν ήρωα; μ,ιθέους. Έλ.
τούτων κυριώτεροι ησαν :

Μίνως ό βχσιλεύς της Κρήτης, όστις πρώτος κατε-
σκεύασε πλοΐα^ διά τών οποίων εγεινε κύριος τών Κυκλάδων
καί εκαθάρισε τάς νήσους ταύτας άπό τους πείρα τάς καί άλ-
λου; κακούργους, οί όποιοι επροξένουν μεγάλας καταστροφάς
είς τους κατοίκους αύτών. Ούτος έπροίκισε την πατρίδα τοι>
μέ σοφωτάτους νόμους καί διά τούτο ηγαΐϊάτο υπό τών συμ-
πολιτών του.· Μετά τον θάνατόν του διωρίσθη υπό"τών θεών
δικαστής έν τ φ "Αδγ].

Βελλε^οφόντης.. Ούτος ητο υίςς τού Γλαύκου καί εγγο-
νος τού βασιλέως της Κορίνθου Σίσυφου. "Οτε ήλικιώθη, μετέβη,
είς την Αυδίαν, όπου ό βασιλεύς, αύτης Ίοβάτης τον διέταξε..
νά κάμγι επικίνδυνα έργα* επί τέλους δέ τον διέταξε νά φο-
νεύση 1ν τέρας, τό όποιον ώνομάζετο Χίμαιρα. Τό τέρας τούτο
ητο πυρίπνουν' είχε τά μέν εμπροσθεν τού σώματος λέοντος,
τά αέσα αίγός καί τά όπισθεν δράκοντος. Ό Βελλεροφόντης
χωρίς νά φοβηθγί άνέβη επί τού ΙΙηγάίΤον, πτερωτού ίππου, καί
βοηθούμενος υπό της θεάς Αθηνάς ηλ$εν είς τό μέρος, όπο**-
εύρίσκετο τό τέρας καί τό εφόνευσεν. "Ο Ίοβάτης θαυμάσας.
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τήν άνδρείαν τού Βελλεροφόντου εδωκεν είς αύτόν τήν θυγα—
τε'ρα του, τον παρεχώρησε δέ καί το ήμισυ της βασιλείας του.

Περσεύς. Ουτοςητο απόγονος τού βχσιλέως τού "Αργούς.
••Περί αύτού ό μύθος αναφέρει, ότι ό πάππος αύτού Ακρίσιος
-ελαβε χρησμόν, ότι θά εφονεύετο ύπό τού Ιγγόνου του* διά
τούτο, ότε εγεννήθη ό Περσεύς, ό πάππος του φοβούμενος τον
χρησμόν, εθεσε τό βρέφος καί την μητέρα του είς εν κιβώτιον
καί ερριψεν αύτό είς την θάλασσαν. Τό κιβώτιον τούτο ώθού-
μενον ύπό τών κυμάτων εφθασεν είς την νησον Σέριφον, όπου
εβασίλευεν ό Ιίολυδέκτης. Κατ' έκείνην τήν στιγμήν ό άδελ-
φός τού βασιλέως Αίχτνς ετυχεν είς την παραλίαν ίδών δέ
τό κιβώτιον εσυρεν αύτό εξω καί εξήγαγεν άπ* αύτού τό
,βρέφος μετά της μητρός του.

Ό Περσεύς άνετράφη ύπό τού Δίκτυος καί εγεινεν άνδρείος-
ο δέ Πολυ^έκτης φοβούμενος τήν άνδρείαν του διέταξεν αυ-
τόν νά τω φερη την κεφαλήν της Μεδούσης. Αύτη ητο τε'ρας
φοβερόν καί επί της κεφαλής άντί τριχών είχεν όφεις." ο£
όποιοι άπελίθονον πάντα, όστις εβλεπεν αύτό. Ό Περσεύς ελαβε
•τήν χαλκην καί στίλβουταν ασπίδα του καί ηλθεν είς τό
μ/ρος, όπου ευρίσκετο ή Μέδουτα* αφού δέ εστρεψε την κεφα-
^λην του προς τά οπίσω, εβλεπεν αύτήν εντός της άσπίδος, ώς
ΐίς καθρέπτην καί εκοψε την κεφαλήν αύτης, την όπζίαν
Ιλαβε καί Γοερεν είς τον Πολυδέκτην. Λέγετ*ι, ότι εκ τού
αίματος, τό όποιον ερρευσεν εκ τής κεφαλής, εγεννήθη ό πτε-
ρωτές ίππος Πήγασος.

Ό Περσεύς φέρων την κεφχλην της Μεδούσης διήλθε τά
--παράλια της Αιθιοπίας· «κει εδ^β τήν Άνδρομέδαν, θυγατέρα
-τού Κηφέως καί της Κασσιόπης, η τις ητο καταδικασμένη νά
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ψαγωθνί από εν θαλάσσιον τέρας. Ό Περσεύς ελυπήθη αύτην
καί παραφυλάξας εφόνευσε τό τέρας καί εσωσεν αυτήν. Τήν
Άνδρομέδαν ελαβεν ακολούθως ό Περσεύς σύζυγον.

*Ο Περσεύς έτιμήθϊ) πολύ από τους αρχαίους, οί όποιοι κα-
τέταξαν αύτόν μεταξύ τών αθανάτων καί προς τιμήν αύτού
ανήγειραν ναούς.

Ηρακλής ό ενδοξότερος τών ήρώων,φημιζόμενος υίός του
Διός- Ούτος εξετέλεσε δώδεκα περκρήμους άθλους καί *λεΐστα
άλλα μικρότερα κατορθώματα, τά όποια κατέστησαν τό όνομα
'αύτού άθάνατον καί ενδοξον. Μετά θάνατον κατετάχθιι
ρ,εταξύ τών δώδεκα θίών καί ελαβε παρά τού Διός σύζυγον
τήν θεάν "Ηβην. (ι)

0η<1ενς9 ό υίός τού βασιλέως τών Αθηνών Αίγέως. Ούτος
άφοΰ. ε^αθάρισε τήν Μεγαρίδα καί Άττικήν από τους λίστας
καί^άπό τά άγρια θηρία, εφόνευσε καί τον Μι\ώταυρον εν
Κρήτη καί ηλευθέρωσε τάς Αθήνας από τον βαρύν φόρον,
τόν όποιον ήσαν υποχρεωμένοι ύπό τού βασιλέως Μίνωος νά
■πλτρώνωσι διά τό θηρίον τούτο, δηλ. επτά νέους καί επτά
νέας, τους οποίους κατέτρωγεν εντός τού λαβυρίνθου. Ότε δέ
^εβασίλευεν είς τάς Αθήνας μετά τόν θάνατον τού πατρός
•του, συνήθροισεν είς μίαν π$λιν, τάς Αθήνας, όλους τους
κατοίκους, όσοι ήταν εως τότε διεσκορπισμένοι κατά τήν
παραλίαν, έθίσε νόμου; καί συνέστησε δικαστήρια, τών οποίων
ππριφημότερον ύπηρξε τό τού Αρείου πάγου.

-Ίά^ων· Ούτος ήτο υίό; τ.ύ Αισωνος. Ό θεΐός του καί
βασιλεύς της Ίωλκού ΠεΧας, επίι£ή ηθείε ν* άπαλαχθη από

1. Περί Ηρακλέους και τών [χετ' αύτον ηρώων Τδε Ικτενεττέραν
-περιγραφην εις το Α' τεύχος.

Τεύχος Β'
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τάς ενοχλήσεις αύτού, όστις έζήτει ώς κληρονόμος-νά κατα-
λάβει τήν βασιλείαν, διέταξεν αύτόν νά φέρη έκ Κολχίδος τα
χρυσόμαλλον δέρμα, τό όποιον έφύλαττεν εκεί ό βασιλεύς της
Κολχίδος Αίήτης. Ό Ιάσων ύπακούσας εναυπήγησεν εν μέγα.
πλοΐον εχον πεντήκοντα κώπας, την Αργώ, ελαβε μεθ' εαυ-
τού καί τους έπισημοτέρους ήρωας της εποχής εκείνης, ως τον
Ήρακλέα, τον Θησέα, τους άδελφούς Κάστορα καί Πολυδεύ-
κην, τόν Πηλέα, τον μουσικόν Όρφέα καί άλλους περί τους
πεντήκοντα καί διαβάς τον Έλλήσποντον καί επειτα τόν
Βόσπορον εφθασεν είς την Κολχίδα. Ή θυγάτηρ τού βασιλέως
Αίήτου Μήδεια εύνοήσασα τόν Ίάσωνα εβοήθησεν αύτόν νά
νικήση όλους τους κινδύνους καί νά άρπάση τό δέρμα. Μετά.
ταύτα παραλαβών την Μήδειαν άπέπλευτεν εκ Κολχίδος καί
ΙφΘασε μετά τών άλλων. Αργοναυτών είς Ίωλκόν.

Θη.6αϊκός μΰθος.

Οί "Ελληνες της αρχαίας ταύτης εποχής, άν καί επολέ-
μουν συνεχώς κατ'άλλήλων, συνεμάχουν όμως ένίοτε κατά
τού κοινού εχθρού, ώς π*ρετηρήθη εν τω πολεμώ τών επτά.
επί Θήβας καί εν τω Τρωϊκω.

Ό Οίδίπονς, υίός τού βασιλέως τών Θηβών Λαίου, άμα
γεννηθείς εξετέθη είς τό όρος Κιθαιρώνα, ίνα φαγωθγί άπό τά
άγρια θηρία καί νά μή έκτελεσθη ούτω ό χρησμός, τόν όποιον
«λαβεν ό Λάιος, ότι ό υίός αύτού μέλλει νά φονέύση αύτόν
καί νά γείν·*ι σύζυγος της μητρός του. Άλλ' ο Οιδίπους
εσώθη* διότι είς έκ τών ποιμένων τού βασιλέως της Κορίνθου
Πολύβου, ότε είδε τόν παϊδα κρεμάμενον άπό τών ποδών ϊκ
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τίνος δένδρου έν τω Κιθαιρώνι, εφερεν αύτόν είς τόν Πόλυβον,
όστις, έπειδή δέν είχε τέκνα, υίοθέτησεν αύτόν καί ώνόμασεν
Οιδίποδα, έκ τού οιδήματος τών ποδών αύτού."Οτε ό Οιδίπους
έμεγάλωσεν, .ελαβε χρησμόν άπό τό μαντεϊον τών Δελφών νά
μή επιστρέψω είς τήν πατρίδα, διότι Θά φονεύση τόν πατέρα
του. Επειδή δέ έκεινος έθεώρει πατρίδα μέν τήν Κόρινθον, πα-
τέρα δέ τόν Πόλυβον, ελαβε την όδόν προς τάς Θήβας. Έκει
εις τινα στενήν όδόν συναντήσας εφ' άμάξης τόν Λάϊον, εφι-
λονείκησε μετ' αύτού καί τόν εφόνευσε, χωρίς νά γνωρίζη, ότι
ητο ό πατήρ του. "Οτε δέ εφθασεν είς τάς Θήβας, άπήλλαξεν
αύτάς καί όλην τήν Βοιωτίαν άπό τού τέρατος της Σφιγγός
καίί ελαβεν ώς άμοιβήν τόν χηρεύσαντα θρόνον καί τήν χτραν
βασίλισσαν Ίοκάστην, ητοι τήν μητέρα χυτομ. Ές αύτής
εγέννησε δύο υιούς, τόν Έτεοκλέα καί Πολύν είκην καί δύο θυ-
γατέρας, τήν Ίσμήνην καί τήν Άντιγόνην καί έβασίλευεν είς
τας Θήβας τιμώμενος καί άγαπώμενος ύπό τού λαού. Άλλ'
όταν ήθέλησεν έπειτα νά έξακριβώσγ) τά α'ίνια τού λοιμού,
όττις ενέσκηψεν έν θήβαις, εμαθε τά της καταγωγής αύτού
καί τά φρικώδη εγκλήματα, τά όποια έπραξεν άκουσίως καί
ίξώρυξε τους οφθαλμούς του διά νά μή βλέπη τό φως τού
ηλίου. Τότε οί δύο υιοί αύτού εξέβαλον αύτόν εκ τού θρόνου
καί έδιωξαν εκ τών Θηβών ό δέ Οιδίπους καταρώμενος
αυτούς καί οδηγούμενος ύπό της θυγατρός αυτού Αντιγόνης,
αφού περιεπλανηθη είς πολλάς χώρας, εζήτησεν άσυλο ν είς
τήν Άττικήν καί άπέθανε πλησίον τών Αθηνών εν Κολών φ-.

Ίατοριχαι σελίδες Σεργιάδον 2
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Πόλεμος τών έητά επί Θήβας κατ τών έττχγόνων-

'Η κατάρα τού Οιδίποδος ταχέως εξεπληρώθη, διότι ό
"Ετεοκλής βασιλεύσας εν ετος εδίωξε τόν Πολυνείκην έκ θη-
^βών, διά νά μη δώση κατά την γενομένην συμφωνίαν τόν θρό-
νον καί είς αύτόν. Ό Πολυνείκης κατέφυγε ν «ς Άργος χαΐ
νυμφευθείς την θυγατέρα τού έκεϊ βασιλέως Αδράστου κατέ—
πεισεν αύτόν καί άλλους ονομαστούς ήγεμόνας της Αιτωλίας,
Άρ «ιδίας καί Αργολίδος, εν όλ<ο επτά καί ηλθε μετά πολλού
στρατού έναντίον τών Θηβών. Ή εκστρατεία όμως αύτη τών
επτά επί Θήβας άπέτυχε* διότι, άφού εφονεύθησαν οί δύο αδελ-
φοί μονομαχούντες, ένική,θη ό συμμαχικός στρατός, οί περισ-
σότεροι τών στρατηγών έφονεύθησαν καί ό θρόνος περιηλθεν
είς τόν άδελφόν της Ίοκάστης Κρέοντα.

Μετά δέκα ετη οί επίγονοι τών νικηθέντων έν θήβαις επτά
ή^εμόνων ίξεστράτευσαν κατά τών Θηβών καί βοηθούμενοι |
ύπο τών Αθηναίων ένίκησαν αύτούς, κατέστρεψαν τά τείχη 1
τών Θηβών καί, άφού άνεβίβαισαν επί του θρόνου τόν υίόν του
ϊΠολυνείκ υ; θέοσανδρον, άνεχώρησάν.

. .γτ/ΑΡ. .
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ΜΕΡΟΣ Β'.

ΧΡΟΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Τρωϊκός πόλεμος

Έπί της βορειοδυτικής άκτης της Μικράς Ασίας, «αρά
τόν 'Ελλήσποντον, ύπηρχε κατά τους άρχαιοτάτους γόνους
βασίλβιον της Τρωάδος, τού οποίου βασιλεύς ητο 6 Πρία-
μος* ούτος είχε περί τους 50 υιούς καί θυγατέρας, έκ τών
οποίων ανδρειότερος ητο ό Έκτωρ. Είς εκ τών υίών του Πριά-
μου ίλθών είς την Σπάρττ,ν εφιλοξενήθη υπό τού βασιλέως
«ύτης Μενελάου. Άλλά κατά. τήν άπουσίαν αυτού έκ Σπάρτης
ό κακοήθης Πάρις αρπάζει πολλούς θησαυρούς τού βασιλικού
οίκου καί τήν Ελένη ν, σύζυγον του Μενελάου, καί φεύγει είς
τήν Τριάδα. Έπειδη όμως οί Τρώες ηρνήθησαν νά δώσωσιν
-οπίσω τήν Έλένην καί τους θησαυρούς, ό Μενέλαος έζήτητε
τήν συνδρομήν του άδελφού αύτού Αγαμέμνονος, βασιλέως
τών Μηκυνών. Ό "Αγαμέμνων ητο τότε ό μέγιστος καί ισχυ-
ρότερος από όλους τους βκσιλεϊς της Ελλάδος καί ηδψ^θη

I
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διά τήν ετνιρ,3θήν καί τά μεγάλα πλούτη του νά ύποχρεώση

όλους τους βασιλείς τών Ελληνικών πόλεων, όπως βοηθήσουν!

■ -ι

αύτόν νά έκδικηθίί τήν ύβριν, "τήν οποίαν ύπέστη ό οίκος
αύτού.

Οί βασιλείς εφάνησαν πρόθυμοι "είς τήν πρ^σκλησιν τού Ά-
γαμέμνονος καί τοιουτοτρόπως συνηθροίθη στρατός εκατόν χι-
λιάδων ανδρών ύπό τήν άρχηγί-αν τών "βασιλέων των καί χί-
λια διακόσια πλοία είς τήν Αύλίδα, πόλιν της Βοιωτίας. Ο
κυριώτεροι δέ άρχηγοί ήσαν έκτος τών δύο αδελφών ό Άχιλτ
λεύς ό ανδρειότερος τών Ελλήνων μετά τού'φίλου αύτού Παί
τρόκλου, ό βασιλεύς της Ιθάκης "Οδυσσεύς, ό γέρων βασιλεύε

Οί ήρωες του Τροοϊκον ηολέμ,ου.

της Πύλου Νέστωρ, ό βασιλεύς τών Όπουντίω^ Αόκρών Αία
καί άλλος Αίας βασιλεύς της Σαλαμίνος, δ "Διομήδης ήγ«μ4
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τού Άργους, ό Ιδομενεύς βασιλεύς της Κρήτης, ό Φιλοκτή-
της καί άλλοι.

Ότε άπεβιβάσθησαν οί "Ελληνες είς την Τρφάδα δεν είχον
α,όνον νά πολεμήσωσι πρός τους Τρώας καί νά προσβάλωσι
τήν ίσχυράν πρωτεύουσαν αύτών, άλλ' επρεπε πρός διατροφήν
τού πολυαρίθμου στρατού αύτών νά λεηλατώσι τάς πόλεις καί
τάς πεδιάδας της γείτονβς χώρας, νά καλλιεργώσι καί τήν
απέναντι Θρ^κικήν χερσόνησον ώστε άντί νά συγκεντρωθώσι,
ΤΤούναντίον διεσκορπίσθησαν καί διά τούτο πόλεμος διήρκεσεν
επί δέκα ε τη. Κατά τό δέκατον ετος τού πολέμου ό Αγαμέ-
μνων καί ό Άχιλλεύς έφιλονείκησαν, ή δέ φιλονεικία αύτη
έ προξένησε περισσότερα δεινά είς τους "Ελληνας, διότι πολλάκις
ενικήθησαν ούτοι ύπο τών Τρώων, ό φίλος τού Άχιλλέως
ΙΙάτροκλος έφονεύθη καί ολίγον ελειψε νά πυρπολήσωσιν οί
Τρώες καί τόν Έλληνικόν στόλον. Άλλ' εσω^ε τότε αύτούς
ο Άχιλλεύς, ό όποιος λυπηθείς διά τόν θάνατον του Πατρό-
κ,λου, κατεδίωξε τους Τρώας μέχρι τών τειχών καί εφό-
ίνευσεν έν μονομαχώ τόν Έκτορα. Διά νά έκδικήσ·/} £έ τόν
βάνατον τού φίλου του, Ιδεσεν εις τόν ρύμόν του άρματός
του τόν νεκρόν τού "Εκτορος καί περιέφερεν αύτόν τρεις
φοράς πέριξ τών τειχών της πόλεως· εσκε'πτέτο δέ
V* άφήσν} αύτόν νά καταφαγωθνί άπό τά άγρια θηρία, άλλ' ελυ-
|^ήθη τόν γέροντα Πρίαμον, όττις έπί τούτφ ηλθε καί -ιόν πα-
£εκάλεσε καί έδωκε τόν νεκρόν είς αύτόν διά νά τόν θάψη.
Μετ* ολίγον εφονεύθη καί αύτός ό Άχιλλίύς υπό του Πάρι-
δος. Άλλ' ή Τρφάς δέν έκυριεύετο. Τέλος κατά συμβουλήν
του "Οδυσσέως κατεσκευάσθη μέγας δούρειος ίππος, είς τήν
κοιλίαν αύτού έκρύφθησαν οί γενναιότεροι τών Ελλήνων, οί
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δέ λοιποί άφήσαντες Ιξω τών τειχών τόν ίππον τούτον άνβ-
χώρησαν καί έκρύφθησαν ό'πισθεν της νήσου Τενέδου. Οί Τρώες
εξελθόντες τήν πρωί αν εκ τής πόλεως καί νοχίσαντες ότι οί.
^Ελληνες εφυγον καί άφήκαν τόν ιππον εκείνον δώοον,είς την

Αθηνά ν, ε<ρΐρον οτύτόν εις τήν πό-
λιν καί■ παρεδοθητχν είς διασκεδά-
σεις. Τήν νύκτα ο-ως· εξελθόντες
έκ τού ιπποΐ| οί κεκρυμμένοι "Ελ-
ληνες ειδοποίησαν καί τους όπι-
σθεν της Τενέδου ευρισκομένους διά
πυρών. Έλθόντες δέ ούτοι εισήλ-
θαν είς τήν πόλιν, τήν οποίαν
έλεηλάτησαν καί εκαυσαν. Τοιου-
τοτρόπως εκυριβύθη η Τρωάς, οί δέ:

κάτοικοι αύτης διεσκορπίσθησαν
Δούρειος ϊπηος. , λ , ,

εις σιαφορα μερη.

Κατά τήν διάρκειαν τού πολ,έμου τούτου τά τέσσαρα πέμ-
πτα τού Ελληνικού στρατού μετά πολλών ηγεμόνων άπωλέ-
σθησαν δσοι δέ επέζησαν επέστρεψαν είς τάς πατρίδας αύτών,
άφού περιεττλανήθησαν είς πολλά μέρη.

Κάθοδος τών Ηρακλείδων.

Μετά τον Τρωϊκόν πόλεμον οί-απόγονοι τού /Αγαμέμνονος
εΐχον τήν μεγαλειτέραν έπιρροήν καί δύναμιν είς τήν Πελο-
πόννησον διότι ό υίός τού Αγαμέμνονος "Ορέστης μετά τόν
θάνατον τού πατρός του, άφιύ εγεινε βασιλεύς τών Μυκηνών
καί του Άργους, εκληρονόμησε καί τό βασίλειον του θείου το»

ι
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Μενελάου* επειτα ύπέταξε καί πολλάς άλλας πόλεις καί τοι-
ουτοτρόπως όλη ή Πελοπόννησος εφαίνετο, ότι εμελλε νά τα-
χθγί ύπο τήν ήγεμονίαν αύτού. Άλλ' έπί της βασιλείας τού
υίού αυτού Τισαμινού φοβερά επιδρομή τών Δωριέων μετε'βαλε
||καθ' ολοκληρίαν τά πράγματα της Πελοποννήσου.

Ή επιδρομή αύτη, ητις λέγεται κάθοδος των ΉραχΛειδών,
ητο συνέπεια τών μεγάλων μεταναστεύσεων, αί όποίαι εγειναν
είς όλην την Ελλάδα μετά τά Τρωικά. Πρώτον οί Θεσσαλοί,
οίτινες πριν κατώχουν είς τήν "Ηπειρον, κατέλαβον τήν χώρα ν
η οποία εκ τού ονόματος αύτών ώνόμάσθη Θεσσαλία καί
άλλους μεν εκ τών πρώτων κατοίκων αύτης εδίωξαν, άλλους
δέ κατέστησαν δούλους. Οί διωχθέντες της Θεσσαλίας
! Βοιωτοί κατώκησαν είς τήν χώραν, η οποία ώνόμάσθη
Βοιωτία," οί δέ Δωριείς, οί οποίοι πρί-ν κατώκουν παρά τόν
"Ολυμπον, ήλθον και κατώκησαν είς τήν χώραν, ή οποία
ώνόμάσθη υπ* αύτών ^ώρί'ς, μεταξύ τών ορέων Οίτης καί
Παρνασσού.

Μετά τόν θάνατον τού Ηρακλέους, ό Εύρυσθ^ύς άπεδίωξεν
έκ της Τίρυνθος τους υιούς αύτού, οί όποιοι είχον δικαιώματα
έπί τού θρόνου, ούτοι δέ κατέφυγον προς τους Δωριείς. Μετά
τινα ετη οί απόγονοι αύτών, αφού έλαβον περί τάς 20,000
Δωριείς καί βοήθειαν παρά τών Αιτωλών, είσέβαλον ε'ς τήν
Πελοπόννησον καί άφού έκυρίευσαν πολλά μέρη αύτης, διενε-
μήθησαν μεταξύ των την χώ,-αν ταύτην καί οί μέν Αιτωλοί
κατέλαβον τ-ήν "Ήλίδα καί τινας νήσους τού Ιονίου Πελάγους,
οί δέ Δωριείς διαιρεθέντες είς τρία τμήματα ύπο τήν άρχηγίαν
τών Ήρακλειδών Τημένου, Κρεσφόντου καί Αριστοδήμου
«κυρίευσαν μετά μακρούς πολέμους τό πλείστον μέρος της
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Πελοποννήσου κ*1 διενεμήθησαν αύτήν ό μέν Τήμενος ελαβε
τό "Αργός, ό Κρεσφόντης την Μεσσήνην, οί δέ δύο δίδυμοι υίοί
τού αποθανόντος κατά τόν πόλεμον Αριστοδήμου, Εύρυσθεύς
-καί Προκλής,·τήν Αακωνίαν, όπου ύπήρχε καί ή ένδοξος πόλις
Σπάρτη. "Ενεκα τούτου έβασίλευον έν Σπάρτη εκτοτε δύο ;|
πάντοτε βασιλείς, άπόγονοι τών δύο τούτων αδελφών.

Οί κατοικούντες πρότερον την χώραν Αχαιοί, αφού έδώ-
γθτ,σαν ύπό τών Δωριε'ων, κατώκησαν είς τήν 'Αχαίαν, διώ-
ξαντες εκείθεν τους 'Ιωνας, οί όποιοι πάλιν κατέφυγον προς
τους συγγεν&ΐς αύτών Αθηναίους.

■ : ■' ; , " ^ - Γ " ·-'·'
Πρώται άποικίαι

Αί μεγάλαι αύται επιδρομαί καί μεταναστεύσεις, αί όποίαι
εγειναν έν Ελλάδι, ηνάγκασαν πολλούς Αιολείς, Ίωνας καί
Δωριείς ν' άπέλθωσιν εκ της Ελλάδος καί νά κτίσωσιν αποι-
κίας, αί όποίαι ακολούθως πολύ η*μασαν. Τοιουτοτρόπως μία
μοίρα τών Αχαιών ένωθείσα μετά πολλών Βοιωτών, οΐτινες
ανήκον είς τήν Αίολικήν φυλήν, έκτισαν τάς Αίολικάς αποικίας
είς τά βορειοδυτικά παράλια τού Αιγαίου έν Μικρά Ασία καί
είς τάς πλησίον νήσους. Έκ τούτων επισημότεραι ήσαν ή
- Κύμη, ή Σμύρνη, ή Λέσβος καί ή Τένεδος. Οί "Ιωνες έκτισαν
προς νότον" τών Αιολικών αποικιών καί «ίς τάς πλησίον νήσους
τήν Ίωνικήν λεγομένην δωδεκάπολιν, εκ τών όποιων σημαν-
τικώτεραι ήσαν ή Φώκαια, ή Μίλητος καί ή "Εφκτος· οί δέ
Δωοίίΐς έκτισα^ τήν Δωρικήν λεγομένην έζάτιοΛιν είς τά.
νοτιώτερα πχράλια της Μικράς Ασίας· τούτων έπισημότεραι
ήσαν ή *ΑΛιχαρναϋΰός, ή Ρ6δος καί ή Κως.
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Κόδρος.

Πολλοί εκ τών πρώτων κατοίκων της Πελοποννήσου, εκδιω-
χθέντες ύπο τών Δωριέων, κατέφυγον είς την Άττικήν. Το-
σαύτην δε επιρροή ν απέκτησαν εκεί, ώστε εις έζ αύτών, ό
ΜέΛανθος, άνεκηρύχθη ύπο τών Αθηναίων βασιλεύς* τούτου
δέ διάδοχος ύπηρξεν ό υίός αύτού Κόδρος. Έπί της βασιλείας
*οΰ Κόδρου οί Δωριείς, μή άρκεσθέντε; είς την κατάκτησιν τής
Πελοποννήσου, ηθέλησαν νά κατακτήσωσι καί τήν Άττικήν
καταδιώκοντες τους Ίωνας, οί οποίοι κατέφυγον είς αύτήν.
Άφού δέ διέβησαν τόν Κορινθιαχόν κόλπον, είσέβαλον είς τήν
Άττικήν -καί έπολιόρκησαν την πρωτεύουσαν αύτης, τάς
Αθήνας.

Οί Δωριείς η ρώτησαν τό μαντείον, άν θά νικήσωσι, τό δέ
μαντείον άπήντησεν είς αύτούς, ότι θά νικήσωσι τους Αθη-
ναίους, εάν δέν φονεύσωσι τόν βασιλέα των Κόδρον. Ούτος
ίόμως, όταν εμαθε τόν χρησμόν τούτον, απεφάσισε νά θυσιάσ·^
τόν εαυτόν του πρός σωτηρίαν της χώρας του. Ένεδύθη λοιπόν
ίώς χωρικός καί, αφού έλαβε πελεκυν, ήλθί πλησίον είς το
στρατόπεδον τών Δωριέων καί προσεποιήθη ότι έκοπτε φρύ-
γανα. Επειδή δέ οί φρουρούντες στρατιώται ηθέλησαν νά τόν
Ιμποδίσωσιν, ο Κο'δρος έφόνιυσεν Ινα έξ αύτών μέ τόν πέλ*-
κύν του. Το'τε οί λοιποί έπετέθησαν εναντίον το^ καί τόν έφό-
νευσαν, χωρίς νά γνωρίζωσιν ότι ητο ό Κόδρος. Όταν οί Δω-
ριείς εμαθον μετ* ολίγον, ότι ο φονευθείς ητο ό Κόδρος, έσεβά-
σθησαν τόν χρησμόν, άφηκαν τήν Άττικην καί επέστρεψα»
χίς τήν Πβλοπόννησον.
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Οί Αθηναίοι, θαυμάσαντες τήν φιλοπατρίαν τού Κόδρου,
κατάργησαν εκτοτε προς τιμήν αύτού τήν βασιλείαν καί άντί
βασιλέως διώριζον άρχοντας, οί οποίοι κατ' αρχάς ήσαν ισό-
βιοι* ακολούθως ή εξουσία αύτών περιωρίσθη είς δέκα ετη καί
μετά ταύτα διωρίζοντο κατ' ετος εννέα άρχοντες. Έκ τούτων
© μέν πρώτος ελέγετο άρχων επώνυμος, ό δεύτερος βασιλεύς,
ό -τρίτος ποΛέμ,αρχος, οί δέ λοιποί εξ θεβμοθέται. Πρώτος
ισόβιος άρχων διωρίσθη ό υίος τού Κόδρου Μέδων.

^ Αυκονργος.

Οί Δωριείς, οίτινες έγκατεστάθησαν είς τήν Αακωνίαν, αφή-
καν τους προτέρους κατοίκους τής χώρας νά μένωσιν εν αύτνί
καλλιεργούν τες τά κτήματα αύτών ώς υπήκοοι αύτών. Επει-
δή όμως τινές εξ αύτών ήθέλησαν ν' άποστατήσωσιν, ενική-
θτ,σαν καί κατεστάθησαν είς πολύ χειροτέραν θέσιν, τήν τών
ΕΜώτων, ήτοι τών δούλων. Τοιουτοτρόπως λοιπόν ύπήοχον
είς τήν Σπάρτην τρείς τάξεις ανθρώπων* οί Λωριεις η οί κατα-
κτηταί, οί περίοικοι ή υπήκοοι καί οί ΕϊΛωτες η δούλοι.
Επειδή δε οί Δωριείς έφοβούντο πάντοτε τους περιοίκους καί
τους Είλωτας, διήγον σ'ρατιωτικόν βίον καί ήσαν έτοιμοι νά
καταστείλωσι πάν κίνημα αύτών. "Ενεκα τούτου παρήχθη έν
Σπάρτη ίδιαίτερον διοικητικόν σύστημα, τό οποίον ητο σύμ-
φωνον προς τά Δωρικά ήθη καί έθιμα, τού οποίου τόν συστη-
ματικόν διοργανισμόν άποδίδουσιν είς τόν Αυκούργον.

Ό,Λυκούργος ητο δευτερότοκος υίός τού Εύνόμου, βα-
σιλέως τής Σπάρτης. Μετά τόν θάνατον τού Εύνόμου έβα-
βίλευσεν ό πρωτότοκος υίός του Πολυδέκτης. Άλλ* επειδή
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καί ούτος έφονεύθη εις τι*χ μάχην, έβασίλευσεν ό Λυκοΰργος.-
Μαθών δέ μετά τινα καιρόν ότι ή χήρα τού Πολυδέκτου ήτο
έγκυος, έ κήρυξε ν ότι θά παραιτηθεί τού θρόνου, εάν αύτη γεν—
νήση άρρεν. Ή χήρα όμως τού Πολυδέκτου προε'τεινεν είς τόν
Λυκούργον νά φονεύση τό παιδίον, εάν ούτος έδέχετο νά τήν
νυμφευθη. Ό Λυκούργος ήγανάκτησεν, όταν ηκουσε τάς προ-
τάσεις της νύμρης του* προσεποιήθη όαως ότι δέχεται αύτάς,
διά νά σώση τό παιδίον. Επειδή όμως έφοβεΐτο μήπως αύτη
φονεύσγ} τό παιδίον, άμα έγεννάτο, εβαλεν άνθρωπόν του πιστόν
νά επιτηργί αύτήν καί παρήγγειλεν είς αύτόν, άμα γεννηθν)

τό παιδίον, νά: τό <ρέρη πρός
αύτόν, οπουδήποτε καί άν
εύρίσκετο.

Μετά τινα καιρόν ή νύαφη
του έγέ\νησεν άρρεν. Αμέσως
δέ εφερον αύτό πρός τόν Αυ-
κούργον, ό όποιος κατ' έκείνην
τήν ώραν συνέτρωγε μετά τί-
νων επισήμων Σπαρτιατών.
"Ελαβε λοιπόν ούτος τό παι-
δίον, εδειξεν αύτό πρός τους
Σπαρτιάτας καί είπε : «Σπαρ-
τιάται, σήαερον σας έγεννήθη
βασιλεύς». Ώνόμασε δέ τό
παιδίον ΧαρίΛαογ, διά τήν χαράν, τήν οποίαν εδειξεν ό
λαός ίδών τήν δικαιοσύνην τού Λυκούργου. Καί μετά τήν-
γέννησιν όμως τού Χαριλάου, ό Λυκούργος έξηκολούθει νά
βασιλεύς ώς έπίτροπος τού άνηλίκου βασιλέως.

*Ιστορικαί σελίδες 2Τ~

Ανκονργος.
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Ή σύζυγος όμως του Πολυδέκτου εμίσησε τόν Αυκούργον,
διότι εξηπάτησεν αυτήν καί ηοχισε νά κατηγοργί αύτόν, οτι
δήθεν έχει σκοπόν νά φονεύση τΐν Χαρίλαον* ήναγκάσθη όθεν
διά τούτο νά φύγη ούτος εκουσίως εκ της Σπάρτης, διά νά
μή δώση άφορμήν νά πιστευθώσιν αί κατηγορίαι τής νύμφης
του καί περιήλθε διαφόρους χώρας (Κρήτην, Μικράν Άσίαν,
Αίγυπτο ν), μελετών τους νόμους αύτών. Μετά δεκαετή δέ
άπουσίαν κατά πρόσκλησιν τών Σπαρτιατών έπανηλθεν είς
τήν Σπάρτην διά νά θέση νόμους· διότι έπειδή έν Σπάρτη
δέν ύπήρχον γραπτοί νο'μοι, συνέβαινον έν αύτν) πολλαί τα-
ραχαί, αί όποίαι έπέφερον τήν έξασθένησιν αύτης. ιΟ Αυκοΰρ-
γος έπανελθών είς τήν Σπάρτην εδωκε τους έξής νόμους, διό
καί νομοθέτης έπωνομάσθη.

Νόμοι τοϋ ΛυχούργουΙ—— Ό Αυκουργος, έπειδή «βλεπεν,
ότι κυριωτέρα αιτία τών ταραχών ήσαν αί δύο βασιλικαί οίκο-
γένειαι, αί όποίαι προσεπάθουν νά καταστρέψη ή μία τήν
άλλην, έσκέφθη νά περιοοίση τήν δύναμιν τών βασιλέων. Έσύ-
στησε λοιπόν τήν Γερουσέαν, ή οποία άπετελεϊτο εξ εΐκοσιν
οκτώ γερόντων άμέμπτου διαγωγής, οί οποίοι έφρόντιζον
περί όλων τών υποθέσεων τή; Σπάρτης. Οί βασιλείς ήσαν
μόνον πρόεδροι τής Γερουσίας; Προς τούτοις έξελέγοντο κατ*
ετος καί πέντε ε<ροροί, οί οποίοι έπετήρουν τήν φύλαξιν τών
νόμων καί έτιμώρουν πάντα, όστις ήθελε παραβν} αύτούς καί
τ-ούς βασιλείς αυτούς άκόμη.

Διά νά καταστήση όλους τους Σπαρτιάτας ίσους κατά τήν
περιουσίαν, διτίρεσε τάς γαίας τής Σπάρτης είς ϊσα μέρη καί
Ιδωκεν ανά Ιν είς εκαστον Σπαρτιάτην. Ουδείς είχε τό δι-
,ααίωμα νά πωλήση τό μερίδιόν του. Όστις ηθελ* να γίνη
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πλουσιώτερος, έπρεπε νά καλλιεργώ περισσότερο ν τάς γαίας
αβτού.

"Ολοι οι Σπαρτιάται, πλήν τών γυναικών, ήσαν ύποχρεω-
μένοι νά τρώγωσι μετά τών βασιλέων είς κοινάς τραπέζας, αί
όποίαι ώνομάζοντο συσσίτια. Προς τούτο δέ έκαστος προσέ-
φερεν ώρισμένον ποσόν σίτου, οίνου, τυρού, έλαίου καί οπωρι-
κών. Ή κυριωτέρα τροφή είς τάς τράπεζας ταύτας ήτο ό μέ-
Λας ζωμός, ό όποιος παρεσκευάζετο άπό χοίρινον κρέας μετ'
όξους, αίματος καί άλατος.

Ό Λυκούργος^, διά νά καταστήση τους Σπαρτιάτας αν-
δρείους καί γε,ννφίους, διέταξε τά έξης περί τή; άνατροφής
τών τέκνων, αΑ:ι|α έγεννάτο εν παιδίον, εάν μέν τούτο ήτο
ύγιές και εύρώσ*ΐ·ον, άνετρέφετο ύπό τών γονέων αύτού μέχρι
τού εβδόμου Ιτους της ήλικίαστ του- εάν όμως έγεννάτο άδ υ-
νατον καί καχεκτικόν, Ιρρίπτετο είς 1ν βάραθρο ν τού Ταϋγέ-
του, όπου άπέθνησκεν. Άπό τού εβδόμου έτους τής ηλικίας
αύτών τά άρρενα άνετρέφοντο είς δημόσια σχολεία ύπό τής
πολιτείας, όπου έδιδάσκοντο όλνίγα γράμματα, άσματα, χο-
ρόν, αλλά προ πάντων κατεγίνοντο είς σωματικάς ασκήσεις
και σΟνείθιζον είς τήν σκληραγωγίαν. *Ετρωγον όλίγην καί
λιτήν τροφήν, έφόρουν τό ίδιον φόρεμα τό θέρος καί τόν χει-
* μώ.να, ετρε/ον ανυπόδητα, ελούοντο είς τά ψυχρά ύδατα τού
Ευρώτα ποταμού καί έκοιμώντο επί σκληρών στρωμάτων εκ
καλ,άμων. Έδιδάσκοντο προς τούτοις νά σέβωνται καί νά-πεί-
Θωνται είς τους γέροντας, νά όμιλώσιν ολίγα καί νά άτνοκρί-
νωνται μόνον ό<τω£ις ήρωτώντο. Μετά τό είκοστόν έτος κχ-
τετάσσόντό είς τόν στρατό ν μέχρι τού ^εξηκοστού έτους τής:
ηλικίας αύτών. Κατά τόν ίδιον τρόπον άνε'τρ'έφοντα καί τά
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•θήλεα, διά νά γίνωνται μητέρες ρωμαλαίαι καί άποκτώσι
τέκνα ύγιά και εύρωστα. νΟταν αί μητέρες εδιδο> τήν άσπίδα
..είς τά τέκνα των μεταβαίνοντα είς πόλεμον, έλεγον πρός
αύτά' «ή τάν ή επί τάς». Ό άνανδρος, όστις εφευγεν άπό
τό πεδίον της μάχης, έλογίζετο άτιμος καί περιεφρονείτο ύπο
•πάντων.

"Ενεκα της αύττηράς καί στρατιωτικής αύτών ανατροφής^*
-οί Σπαρτιάται δέν ήδύναντο νά επιδοθώσιν είς τό έμπόριον ή
τήν ναυτιλίαν τάς εργασίας. ταύτας εκαμνον οί π$ξίοικο\.
.Διά νά μή γίνωνται δέ καί φιλοχρήματοι, ό Λυκούργος άπη-
γόρευσε τά χουτά καί άργυρά νομίσματα κάί άντ'αύτών έκοψεν
άλλα μεγάλα καί σιδηρά, τά όποια όμως έιχρν μικράν άξίαν*

Οί %όμοι ούτοι εκαμον τους Σπαρτιάτας άνδρείους καί μετ'
ολίγον κχιρόν ή Σπάρτη εγεινεν ή πρώτη πόλΐς της "Ελλάδος,
οί δέ Σπαρτιάται απέβησαν ακατανίκητοι καί καθυπέταξαν
όλην σχεδόν τή* Πελοπόννησον. Διά νά έξασφαλίσ*) δέ ό
Λυκούργος την διαρκή τήρησιν τών νόμων του είς τό μέλλον,
συνήθροισε τους Σπαρτιάτας καί είπε πρός αύτούς, ότι θά με-
ταβνί νά έρωτήση τό μαντείον, άν οί νόμοι του ησαν καλοί καί
έζώρκισεν αύτούς νά φυλάξωσΓ τους νόμους του, εως οτου έπι-
• στρέψη. Λαβών δέ παρά του μαντείου άπάντησιν, ότι ή
_Σπάρτη, ενόσω θά φυλάττη τους νόμους τούτους, θά διαπρέψω
μεταξύ τών πόλεων της Ελλάδος, εστειλε τήν άπάντησιν
ήταύτην έίς τους Σπαρτιάτας, αύτός δέ άναχωρήσας ύπηγ«ν
-4ΐς τήν Κρήτην, όπου χπέθανεν εξ άσιτείας, άφού διέταξε νά
κα^^ωσι τό σώμά του, τήν δέ κόνιν νά ρίψωσιν είς τήν θάλασ-
σαν, διά νά μή μεταφέρωσιν αυτήν ςί Σπβρτιάται είς τήν
_2ί*άρ*ην (884 π. Χ.).

Τεΰχος Β'
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Πρώτος ΑΙεαϋηΠαχος τζόΛιμος (743—723 π. Χ )

Ό * Αριστόδημος ήτο απόγονος τού Ήρακλείδου Αίπύτού·
-ητο δε άνήρ γενναίος καί διεκρίθη είς ενα πόλεμον τών Μεσ-
•σηνίων κατά τών Σπαρτιατών, ό οποίος διήρκεσεν εϊκοσιν ε τη
.κ,αΐ ώνομάτθη πρώτος Μεσσηνιακός πόΛεμος.

Είς τά σύνορα της Μεσσηνίας καί Αακωνίας υπήρχε ναός
της Αρτέμιδος· είς τόν ναό ν τούτον έπανηγύριζον όμού οί Μεσ-
<τήνιοι καί οί Σπαρτιάται. Είς μίαν άπό τάς πανηγύρεις τούτου
νέοι τινές Μεσσήνιοι ηοπασαν νεανίδας τινας τών Σπαρτιατών.
-Οί Σπαρτιάται, διά νά έκδικηθώσι τού; Μεσσηνίους, είσέβαλον
Λίς τήν χωράν αύτών ύπό τήν άρχηγίαν τών δύο βασιλέων
των, έκυρίευσαν τήν πόλιν Άμρειαν καί εκείθεν έφώρμων καί
.Σβλαπτον κατά πάσαν ώρα ν τού έτους τήν χώραν τών Μεσ-
σηνίων* "Εκείνοι άντέταζαν μέν κατ' αύτών γενναία ν άντ{-
^στασιν καί όλαι αί μάχαι ύπη,ίξαν αμφίρροποι, αλλ* εκ της
,άδιακόπου φθοράς της χώρας επήλθαν λιμός καί νότοι μεταξύ
τών Μεσσηνία»ν.Τότε ούτοι Ιστβιλαν καί ήρώτησαν τό μαντείον,

Ιπρεπε νά πράξωσι, διά νά νικήσωσι τους Σπαρτιάτας· τό
-δέ μαντείον άπεκρίθη, ότι Ιπρεπε νά θυσιάσωσιν είς τους θεούς
μίαν κόρην.εκ τού βασιλικού αίματος. Ό Αριστόδημος, ό βα-
σιλεύς της Μεσσηνίας, προθύμως προσέφερε προς τόν σκοπόν
τούτον τήν θυγατέρα του* ο{, δέ Λίεσσήνιοι λαβόντες θάρρος
-ωρμησαν κατά τών Σπαρτιατών χαί πολλάκις, ενίκηταν αυ-
τούς. Άλλά μή δυνάμενοι επί πολύ νά άντιταχθώσιν «ς την
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άνδρείαν τών Σπαρτιατών, ηναγκάσθησαν νά κλεισθώσιν εις τι.
φρούριον έπί τού ορούς Ιθώμης, οπόθεν εξερχόμενοι κατέστρε-
φον καί έλεηλάτουν την Αακωνίαν.

Άλλ' επί τέλους τό φρούριον έκυριεύθη, ό βασιλεύς αύτών*·
'Αριστόδτμος απελπισθείς ηύτοκτόνησεν έπί τού τάφου της ΐ|
θυγατρός του, οί δέ Μεσσήνιοι ύπετάχθησαν εις τους Σπα ρ—:
τιάτας.

ζ 7 *Α{>ι<ίτο£ΐεν*ιςΙ

Λεύτερος Μεϋσηηαχος πό.Ιεμος (685 — 668 π. Χ ).

Μετά τεσσαράκοντα περίπου ετη οί Μεσσήνιοι ύποκινούμενοΐ-
ύπό τού Αριστομένους έπανέστησαν κατά τών Σπαρτιατών
καί τοιουτοτρόπως άρχεται ό δεύτερος Μεσσηνιακός πόλεμος.:

Ό Αριστομένης κατήγετο εκ βασιλικής οικογενείας. Ούτος,;
επειδή ϊβλεπε τους συμπολίτας του νά καταπιέζωνται ύπο
τών Σπαρτιατών, συνήθροισεν αύτούς, επετέθη κατά τών|
Σπαρτιατών καί πολλάκις τους ένίκησε. Μίαν μάλιστα νύκτα
εισήλθε μόνος είς τήν Σπάοτην καί έκρέμασεν είς τόν εκεί ναόν
της Χαίχιοίχου 'Αθηνάς μίαν ασπίδα μέ τήν έξης έπιγρα-*-
φήν· «Ό Αριστομένης Άθηνα εχ τώγ λαφύρων τών
Λακεδαιμονίων*. Οί Σπαρτιάται έντρομοι έζήτησαν, κατά
συριβουλήν τού μαντείου, στρατηγόν έξ Αθηνών οί δέ Αθη-
ναίοι έστειλαν είς αύτούς χωλόν τινα ποιητήν, ό οποίος ώνο-
μάζετό Τυρταίος. Οί Σπαρτιάται δυαηρεστήθησάν διά τούτο
χατά τών Αθηναίων, αλλά δέν ήδύναντο νά παρακούσωσιν
ίΐς τήν συμβουλήν τού μαντείου. Ετάχθησαν όθέν ύπο τήν
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άρχηγίαν τού Τυρταίου, όστις διά τών πολεμικών του άσμά-
των τόσον ενεθάρρυνε τους Σπαρτιάτας, ώστε ώραησαν κατά
τών Μεσσηνίων καί τους ένίκησαν. Τότε ό' Αριστομένης ήαγ-
κάσθη νά κλεισθτί είς όχυρόν τι φρούριον της Ε'ίρας, οπ6θεν
πολλάκις εξερχόμενος επετίθετο κατά τών Σπαρτιατών άλλ'
είς μίαν εξ αύτού εξοδον έτραυματίσθη καί συλληφθείς ώδη-
: γήθη είς την Σπάρτην καί ερρίφθη είς τόν Κιάδαν, βαθύ βχρχ-
|Γθρον, όπου έρρίπτοντο οί κακούργοι. 'Ε- ώ δέ εκε'.το ε,<ει ίξα-
πλωμένος και περιέμενε τόν θάνατον, είδε μίαν αλώπΐ^α, ή
οποία Ετρωγε πτώματα. Συλλαμβάνει όθεν αύτην · εκ της
| ούράς, ηττς φευγουσα οδηγεί αύτόν είς τήν όπην, άπό τήν
οποίαν είσήρχετο αύτη. Ή οπή εκείνη ήτο μικρά· ό Αριστο-
μένης όμως κατώρθωσε νά εύρύνν] αυτήν περισσότερων ,άοόύ δέ
ιΙ εξήλθε ν άπό το βαραθρον, ήλθε πρός τους συντρόφους αυτού,
έπί της Ε'ίρας καί επί πολλά ετη εξηκολούθησεν ακόμη τόν
πόλεμο .λ "Επί τέλους όμως, /κατά τινα βροχεράν νύκτα, τό
!] φρούριον της. Ε'ίρας εκυριεύθη δέά προδοσίας υπό τών Σπαρ-
, τιατών καί τοιουτοτοόι·;ως εληςε καί ό δεύτερος Μεοαηπ&χος

: πόλεμος, ό οποίος διηοκεσε·* επί δέκα επτά ετη.

1 4 %

Ό Αριστομένης κατώρθωσε νά διαφύγω είς τήν. Φοδονν,

όπου. καί άπέθανεν. "Οσοι άπό τούς.Μεσσηνίους εαειναν, έ'γει-

|| - ' ' '

ναν δούλοι τών Σπαρτιατών* πολλοί δέ Εφυγαν. εις-τήν Σικε-
λίαν καί εκεί έκτισαν, μίαν πάλιν, τήν οποίαν ονόμασαν
ϋήνην. . .

' . " - ν,.' .· , : .. ~ ' ... ·' ' " ' , \ Λ .

ίί Ίστοριχ,αΙ σελίδες Σεογιάδον

:
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Χ Σόλων ο Αθηναίος.

Ό ΣόΛων ήτο υίός τού Έξηκεστίδου καί κατήγετο εκ του
βασιλικού γένους τού Κόδρου. Ότε ήτο νέος, έπειδή μετήρχετο
τό έμπόριον, έπεσκέφθη πολλά μέρη μελετών συγχρόνως· καί
το'.ς νόμους αύτών. Απέκτησε δέ τοσαύτας γνώσεις, ώστε
-κατετάχθη μεταξύ των έπτά σοφών τής Έλλάδθς(1).

Κατά τούς χρόνους τού Σόλωνος οί Μεγαρείς έκυρίευσαν
άπό τους Αθηναίους τήν νησον Σαλαμίνα. Οί Αθηναίοι
προσεπάθησαν μέν νά τήν άνακτήσωσιν, άλλά πολλάκις ένική-
θησαν· διά τούτο άπεφάσισαν επί τέλους νά τήν έγκαταλεί-
ψωσι καί έκαμαν νόμον, κατά τόν οποίον κατεδικάζετο είς
θάνατον, όστις ήθελε προτείνη την άνάκτησιν αύτης.

Πολλοί εκ τών Αθηναίων έλυπήθησαν διά τήν άπόφασιν
ταύτην τών συμπολιτών των, μεταξύ τών οποίων ήτο καί ό
Σόλων. Ούτος μή ύποφέρων τήν άτίμωσιν ταύτην τής πατρί-
δος του, έπιθυμών δέ εκ παντός τρόπου τήν άνάκτησιν της
.Σαλαμίνος, κατέφυγεν είς τό έξης στρατήγημα : Μίαν ήμέραν
προσποιηθείς τόν παράφρονα, μετέβη είς τήν άγοράν μέ νυκτι-
κόν σκούφον είς τήν κεφαλήν του καί, άφου άνέβη έπί τίνος
λίθου, ήρχισε ν' άπαγγέλλη εν ποίημα, διά τού οποίου ώνεί-
δι^ε τούς Αθηναίους, ότι έκ δειλίας άφήκαν τήν Σαλαμίνα.
ΟΙ Αθηναίοι ένθουσιασθέντες έκ τού ποιήματος κατήργησαν

1) Οί Ιτττα βοφοι τής ιΕλλά5ος ήσαν οί Ιξτ4ς : Θαλής δ Μιλήσιος,
.Χείλω* δ Λακεδαιμόνιος, Περίανδρος δ Κορίνθιος, Πιττακος δ Μιτυ»
-ληναΤος, Βίας δ Πριηνεύς, Κλεόβουλος δ 'Ρό^ιος και Σόλων δ]Άθη-
•ναΤος.

Τεύχος Β
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•τόν νόμον καί άνηγόρευσαν τόν Σόλωνα στρατηγών, όστις
χατώρθωσε ν* άνακτήση τήν Σαλαμίνα. Έκ της επιτυχίας
ταύτης ό Σόλων απέκτησε μεγάλην επ«ρρ·ήν είς τάς Αθήνας*
«πειδή δε οί Αθηναίοι εξετίμων αύτόν καί διά τάς πολλάς
του γνώσεις, τόν εξέλεξαν άρχον-
τα επώννμον καί άνέθεσαν είς
αύτόν νά θέση είς αύτούς νόμους·
διό καί νομοθέτης επωνομάσθη.
1 Νόμοι τοϋ ΣόΛωνος. -— Κατά
πρώτον ό Σόλων εφρόντισε περί
τών χρεών τού λαού. Έκ τών
Αθηναίων ολίγοι ήσαν πλούσιοι,
ί>ί όποιοι κατεΐχον καί τάς καλ-
λιτέρας γαίας. Οί πτωχοί ηναγκά-
ζοντο νά καλλιεργώσι τάς γαίας
τών πλουσίων, ύπό τόν όρον νά
προσφέρωσιν είς αύτούς τό έκτον
τών προϊόντων. Έπειδή όμως ού-
τοι δεν ήδύναντο νά πληρώνωσι τόν

ΠόΑΐυΝ
ΟΝΟΜΟΘΒΤΗΚ

Σόλων ό νομο&έτης.

ον τούτον, ηναγκα-
£οντο νά δανείζωνται χρήματα με βαρύν τόκον, ύποθηκεύοντες
εαυτούς καί τά τέκνα αύτών. "Ενεκα τούτΟυ «υνέβαινον με-
γάλαι ταραχαί εις τήν πόλιν. Ό Σόλων, διά νά καταπαύση
τάς ταραχάς ταύτας, εκήρυξεν έλευθέρους όλους, όσοι ενεκα
χρεών εγειναν δούλοι καί δίηυκόλυνε τήν πληρωμήν τών
χρεών, διότι αφήρεσε τούς τόκους καί ηύξησε τήν άξίαν τού
νομίσματος· τοιουτοτρόπως οί πτωχοί επλήρωσαν ευκόλως τά
χρέη των, χωρίς νά ζημιωθώσι πολύ καί οί πλούσιοι. Ό νόμςς
"ΐϋίτος ώνομάσθη ΰίΐαάχθιια.
1 ~ -
ί '



Άφ-ρρεσεν άπό τούς εύπατρίδας την διοίκησιν καί άνέθηκεν
αύτήν είς τόν λαόν. νΟλοι, όσοι είχαν ήλικίαν άνω τών εΐκοσιν
έτών, συνήρχοντο είς τάς εκκλησίας τού δήμου, όπως ψηφίζωσι
νόμους, έκλέγωσι τους άρχοντας, άποφασίζωσι περί πολέμου
καί ειρήνης καί περί παντός ζητήματος της πολιτείας. Διά. νά.
περιορίσγ) δέ^τήν δύναμιν της εκκλησίας τού δήμου, συνέστησε
τήν βόυλήν τών' τετρακοσίων, οί όποιοι έξελέγοντο ανά Ικατόν
εξ εκάστης τών τεσσάρων άρχαίων φυλών τής Αττικής,
Άνευ προτάσεως τή; βουλής δέν ήδύνατο νά συνέλΟη ή εκ-
κλησία τού λαού.· Ή βουλή συνεδρίαζε καθ* έκάστην καί συν-
εζήτει περί τών υποθέσεων, όσαι εττρίπε νά ύποοληθώσΛν είς
τήν εκκλησία ν τού λαού.

Λ-νήρεσε τόν λαόν είς τέσσαρας τάςης, αναλόγως της περί-'
ουσία; ίκάστου* δηλαδή είς πενζαχοΰιομεΰέμ,νοϋς, οσοι εΊχον.
εισόδημα, πεντακοσίων δραχμών είς τριαχοσιομεΰίμτ ονς 'Ά
ίπ.τεϊί, οσοι εϊχον εισόδημα τριακοσίων δρχχμών, είς διαχο-
ΰίομιΰϊμνους ή ί,ευγίζα.ς, όσοι είχον··' εισόδημα διακοσία>*:
δραχμών, καί είς· θήτας, - όσοι δέν είχον χανεν εισόδημα. Έχ.
τών τεσσάρων τούτων τάξεων μόνον αί τρεις πρώτα·, ελάμβα-
ναν μέρος ει; τήν διοίκησιν τής πόλεως, άλλά καί μόνον κυται :
ε πλήρωναν φόρο ν οί αποτελούντες τήν τετάρ.νην τάξνν δέν·|
έπλήρωνον φόρο ν, είς δέ τούς πολέμους ελάμβαναν μέρος ώς;
απλοί στρατιώται.

Ό Σόλων εφρόντισε καί περί τή; ανατροφής τών παίδων.
Οί γονείς - ανάτρεφαν καί εξεπαίδευον τά τέλ,να των μέχρι τού
δεκάτου ογδόου έτους τής ήλικίας των, άποστέλλοντες αύτά
εις παιδαγωγούς. Ούτοι έδίδασκον είς αύτά γράμματα, μουσίτ-
κήν καί γυμναστικήν. Οί γονείς έφρόντιζον προσέτι, όπως τά
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Τ?έκνά των εκμάθωσι καί τέχνην τινά, διά της οποίας νά πο-
:ίζωνται τά πρός τό ζην. Ό πατήρ, ό όποιος δέν εφρόντιζε νά
μαθωσι τά τέκνα του τέχνην τινά, δέν είχε τό δικαίωμα νά
£ητηση παρ* αύτών γηροκόμησιν' άλλα καί τά τέκνα, τά
οποία δέν έγηροκόμουν τους γονείς των, εθεωρούντο άτιμα καί
ίϊύσττ,ρώς ετιμωρούντο υπό της πολιτείας.

Τοιούτοι ύπηοξαν οί νόμοι, με τους οποίους ό Σόλων επροί-
^μσε τάς Αθήνας. Τήν ακριβή τήρησιν αύτών άνέθεσεν είς τό
άνώτερον δικαστήριον, τόν "Λρει,ον Πάγον, τό όποιον άπετε-
Γ^εΐτο έκ τών καλλιτέρων πολιτών καί είχε τό δικαίωμα νά
■ριμωρη "τους παραβάτας αύτών. Τό δικαστήριον τοΰτο έπετή-
:ίει προσέτι καί τά ηθη τών νέων, είχε δε καί τό δικαίωμα
νά τιμωρά τους αργούς.

Άφού ό Σόλων εθεσε τους νόμους τούτους άνεχώοησεν έξ
Αθηνών, διά νά μή άναγκασθτί νά μεταβάλη αύτούς. Μετά
?5|έκα ετη επέστρεψεν, άλλ' εύρε τους πολίτας είς εμφυλίους
έριδας. Περιπλέον δέ εις έκ τών αρχηγών, ο Πεισίστρατος, κα-
τώρθωσε νά λάβη τήν άνωτάτην άοχήν καί νά γίνη βασιλεύς.
'Ο Σόλων προσεπάθησε μέν νά επαναφέρη τήν τάξιν, άλλα δέν
ηδυνηθη καί άπό τήν λύπην του άπέθανεν είς ήλικίαν όγδοή-
-<οντα έτών (559 π. Χ.).

Πεκϊίίίτ^ατος.

Ό Ώιιοέΰτφατος ητο υίΐς τού Ιπποκράτους και συγγενής
τού Σόλωνος. Επειδή ητο πλούσιος, μεγαλόδωρός, γλυκύς,
άγχίνους καί εύγλωττος, κατώρθωσε νά κερδίση τήν εύν^ιαν
τού λαού καί μάλιστα της πτωχοτέρας τάξεως καί διά
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τούτο απέκτησε μεγάλην δημοτικότητα είς τ ας Αθήνας ►
*Επιθυμών*δέ νά γίνγ} βασιλεύς είς τάς Αθήνας, έτραυμάτισα
μίαν ήμέραν εαυτόν καί τους ίππους της άμάςης του κα-ί
τοιουτοτρόπως παρουσιασθείς είς τόν λαόν είπεν, ότι οί εχθροί
του ηθέλησαν νά τόν δολοφονήσωσι, διότι ύ πτερασπίζεται τά
συμφέροντα τού λαού. Ό λαός, όταν ηκουσε ταύτα, ηγανά—
κττ,σε καί διά νά προφύλαξη αύτόν άπό πάσης άλλης επί-
βουλης, εδωκεν είς αύτόν την άδειαν νά εχη πεντήκοντα.
σωματοφύλακας. Τούτο επεθύμει καί αύτός* άκολούθως όμως
ηύξησε τόν άριθμόν αύτών είς τετρακοσίους καί με αύτούς
κατέλαβε την Άκρόπολιν καί εκήρυξεν εαυτόν βασιλέα

(561 π. Χ.)

Οί εχθροί τοΰ^Πεισιστράτου ένωθέντες μετά τινα καιρόν δις
έδίωξαν αύτόν εξ Αθηνών καί έπί δέκα ετη έμεινεν εξόριστος*
άλλ' έπανελθών έκ της έξορίας του εμεινεν οριστικώς βασι-
λεύς τών Αθηνών, καί έκυβέρνησε καλώς καί ηπίως μέ/οι
τού θανάτου του.

Κατά τό διάστημα της δεκαοκταετούς αύτού άρχης ό
Πεισίστρατος εδειξεν εύθύν καί εύεργετικόν. χαρακτήρα. Έκ-
σεβασμού πρός τόν Σόλωνα διετήρησε τους νόμους του, έφρόν-
τιζεν όμως νά κατέχωσι πάντοτε τάς δημοσίους θέσεις οί φί-
λοι του. Ηύξησε την ναυτικην δύναμιν τών Αθηνών, ενεθάρ-
ρυνε τήν γεωργίαν, διότι εδωκε κτήνη, καί σπόρον πρός τους
πτωχούς γεωργούς, έκαλλώπισε την πόλιν μέ ώρχϊα οικοδο-
μήματα καί έθεσε τά θεμέλια μεγαλοπρεπούς ναού, τού>
ΌΛυμπίου^Αιός, τόν όποιον μετά 650 ετη άπετελείωσεν ό-
αύτοκράτωρ τής Ρώμης Αδριανός. Έκαλλιέργησε προσέτι
τά γράμματα, εσύστησεν αύτός πρώτος δημοσίαν βιβλιοθη-
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χην, συ/έλεξε τά ποιήματα τού Όμήρου, τά οποία μέχρι τής
εποχής εκείνης εψάλλοντο ύπό ραψωδών καί διε'ταξε νά ψάλ-
λων τα ι κατά τήν ήμε'ραν τών Παναθηναίων. Ά<ρού δέ άνέ-
δειξε τάς Αθήνας ώραίαν καί ίσχυράν πόλιν, άπέθανεν είς

γήρας βαθύ (527 π. Χ.). ν *

Μετά τόν θάνατον τού Πεισιστράτου κατε'λαβον τήν άρχήν
οί δύο υίοί αύτού, ό '/ππί'ας καί ό "ΙχΛαρχος' καί οί δύο
ούτοι έκυβε'ρνων κατ' άρχάς καλώς, ώς καί ό πατήρ των.
^Επειτα όμως παρεξετράτνησαν, έπραξαν πολλάς αδικίας καί
έδιωξαν η καί ε φόνευσαν πολλούς επισήμους Αθηναίους. Ό
ΤΙππαρχος μάλιστα έχων προσωπικόν πάθος κατά τίνος νέου
όνομαζομένου Αρμοδίου, ήμπόδισε κατά τήν έορτήν τών Πα-
ναθηναίων τήν άδελφήν αύτού νά φέρη μετά τών άλλων παρ-
θένων έν πομπνί τό ιερόν κάνιστρον είς τόν ναόν, ώς άναξίαν.
Τήν ύβριν ταύτην μή δυνάμενος ν' άνεχθνί ό Αρμόδιος συνώ-
μοσε μετά "σ'όυ^φίλ'ου αύτού Άριστογείτονος καί τίνων άλλων
νεων καί έφόνευσαν τόν "Ιππαρχον έν αύτν) τή πομπνί τών
Παναθηναίων. "Εκτοτε ό Ιππίας έγεινε τυραννικώτερος, καί
επειδή εθεώρει όλους τούς Αθηναίους κρυφίους εχθρούς του,
ήφάνισε πολλούς* διά τούτο συνηνωθέντες οί εχθροί αύτού
Ιδίωξαν αύτόν εξ Αθηνών καί κατέφυγεν είς τόν βασιλέα
της Περσίας.

(^Μηδικοί πόλεμοι.

IΗ. ""*

Ιωνική επανάστασις.

Είς τήν Άσίαν ύπήρχε κατά τούς χρόνους τούτους εν μέγα
:<ράτος, λεγόμενον τής Περσίας, τού οποίου βασιλεύς ήτο ό
Δαρείος. Ό προκάτοχος αύτού Κύρος «ίχεν ύποτάξη προηγου-
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μένως είς τό κράτος αύτού καί τάς εν τνί Μικρά Άσίκ Ελλη-
νικά ς αποικίας.

Οί ΙΙέρσαι έθέώρουν συμφερώτερον είς αύτούς νά συνεννοών—
ται μεθ* ενός καί μόνου προσώπου διά την πληρωμην τών
φόρων τών αποικιών τούτων καί διά τούτο μετ* εύχαριστή-
σεως παρεδέχθησαν, όπως εκάστη τών άποικιώ. τούτων έχν]
και ίδιαίτερον ηγεμόνα. Τοιούτος ητο καί εν Μελίτω ό Άρι-
σταγόρας. Είς τούτον κατέφυγον Νάξιοί τίνες, οι τίνες εδιώ-
χΟησαν υπό τών συμπολιτών τα>ν καί παρεκάλουν αύτον νά
επαναφέρη αύτούς είς την Νάξον. Ό Άρισταγόρας κατέπεισδ
τόν σατράπην της Μικράς Ασίας Άρταφέρνην νά έκστρατεύστ}
κατά της Νάξου, διά νά ύποτάξη οχι μόνον αυτήν, άλλά και
τάς άλλας Κυκλάδας μετά της Εύβοιας. Ή εκστρατεία όμως
αύτη άπέτυχεν, 6 δέ Άρισταγόρας δ·ά νά άπαλλαγν} άπό.
τήν δύσκολον θέσιν, είς τήν οποίαν εύρέθη άπέναντι τού Άρ-
ταφέρνους, έσ<έφθη νά διεγείρη τους "Ιωνας κατά τών Περ-
σών πρός έπιτυχίαν δέ τού σκοπού του έζήτησε βοηθειαν άπό
τήν Ελλάδα.

Έκ τών Ελλήνων μόνον οί Αθηναίοι καί οί Έρετριείς
άνέλαβον νά βοηθήσωσι τόν Άρισταγόραν. "Έστειλαν όθεν 25
πλοία μετά στρατού. Οί "Ιωνες ένισχυθέντες ούτως είσέβαλ.ον
είς τήν κυρίως Περσία ν κ,αί πολιορκησαντες εκαυσαν τάστ
Σάρδεις. Άλλ' είς μίαν μάχην, ητις ίγεινε παρά τήν Μίλητον,
ένικηθησαν κατά κράτος καί ύπετάγησαν πάλιν είς τούστ
Πέρσας* οί δέ Αθηναίοι καί οί Έρετριεϊς ηναγκάσθησαν νά εμ-
βωσιν είς τά πλοίά των καί νά άναχωρήσωσιν είς τά 'ίδια>
αφέντες τους "Ιωνας είς τήν τύχην των (494 π.Χ.)
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1 Πρώτη εκστρατεία τον Ααοείου εις Ελλάδα.

[ 1 > ' '' - * -' '

"Οτε ό Δαρείος εμαθε την πυρπόλησιν τών Σάρδεων, ώργ{-
;σθη καί απεφάσισε νά τιμωρήση τους- Αθηναίους. Διέταξ»
λοιπόν ενα ύπηρέτην του νά λέγη καθ' έκάστην πρός αύτόν
προ τού δείπνου σ Δέσποτα, ένθυμού τους Αθηναίους». ΆφοΟ
δε μετά τινα καιρόν ήτοίμασε πολυάοιθμον στρατόν καί στό-
'λον. άπέστειλεν αυτόν κατά της Ελλάδος ύπο τήν άρχηγίαν
τού ^γαμβρού αύτού Μαρδονίου, άλλ' όταν ό στόλος έπλησία-
|ζεν είς τόν Άθω, φοβερά τρικυμία κατέστρεψε τριακόσια εκ
τών πλοίων του μετά 20,000 άνδρών* συγχρόνως δέ καί ό
Ηπεζικός στρατός επαθε μεγάλας ζηχίας, προσβληθείς υπό πολε-
μικής τίνος θρακικής φυλής· διά τούτο ό Μαρδόνιο^
ηναγκάσθη νά επιστρέψω είς τήν Περσίαν άπρακτος (492 π.Χ.).

Υ Δεϋ^ερϊτέκ(ίτρατεία του Δαρείου
κατά ττίς Ελλάδος.

Ή χποτυχία τού Μαρδονίου παρώξυνε τήν οργή ν τού Δα-
ρείου. Διέταξε λοιπόν νά έτοιμασθί} στρατός καί νέος στόλος
διά νά έκστρατεύση κατά της Ελλάδος. Συγχρόνως δέ έστειλ*
κήρυκας είς τάς πόλεις αύτής, διά νά ζητήσωσι γήν καί ύδωρ,
τά όποια παρά τοις Πέρσαις εθεωρούντο σημεΐον ύποταγης.
Πφλλαί πόλεις της Ελλάδος έφοβήθησαν καί ύπετάγησαν
«ϊς τους Πέρσας. Είς τήν Σπάρτην όαως καί τάς Αθήνας
τόσω ώργίσθησαν οί πολϊται, ώστε, παρά τό διεθνές δίκαιον^
έρριψαν τους κήρυκας εντός φρέατος, διά νά λάβωσιν εκείθεν

ό,τι έζήτουν.
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Ό Δαρείος απέστειλε κατά της Ελλάδος 100,ΟΟΟ πτε-
ζούς καί 10,ΟΟΟ ιππείς ύπό τήν άρχηγίαν του Δάτιδος καί
του Άρταφέρνους, όδηγόν 5έ αύτών εταξε τόν εξ Αθηνών
εκδιωχθέντα Ίππίαν. Ό στρατός ούτος δι* 600 πλοίων
ΙφΘασεν είς τά παράλια ιης Ελλάδος καί άπεβιβάσθη πρώ-
τον είς Εύβοιαν· ίκεϊ πολιορκήσας τήν Έρέτρειαν έκυρίευσεν-
αυτήν διά προδοσίας καί τούς μέν κατοίκους αύτης άπέστει-
>εν αιχμαλώτους είς τήν Άσίαν, τήν δέ πόλιν καί τά ιερά
αύτης εκαυσε. Μετά ταύτα, κατά συμβουλήν τού Ίππίου,
άπεβιβάσθη είς τήν παραλίαν τού Μαραθώνος, έν Άττικγί.

Μιλτιάδης.

Ή εν Μαραθώη μάχη (490 τζ. Χ.)

Ό Μιλτιάδης ήτο υίός τού Κίμωνος καί κατηγετο έξ έπι-
•ημοτάτης οικογενείας. Άλλοτε ήτο ήγεμών της θρακικής
χερσονήσου καί συνεξεστράτευσε μετά τών Περσών κατά τών
Σκυθών. Μιτά τήν έπανάστασιν όμως τών *Ιώνων κατηγορη-
θείς προς τόν Δαρείον καί φοβούμενος τήν όργήν αύτού, έφυγεν
εκείθεν καί μετέβη είς τάς Αθήνας μετά πέντε πλοίων καί
Ικανού πλούτου. Έπειδή δέ ήτο φρόνιμος, ήγαπήθη ύπό τών
Αθηναίων καί εξελέγη άρχηγός μιας τών δέκα φυλών τού
αθηναϊκού λαού.

"Οταν ό Περσικός στρατός άπεβιβάσθη είς τήν πεδιάδα του
Μαραθώνας, οί Αθηναίοι άπέστειλαν έναντίον αύτού 10,ΟΟΟ
πβζούς, είς τούς οποίους προσετέθησαν καί 1ΟΟΟ Πλαταιεί^
συγχρόνως δέ έζήτησαν καί τήν βοήθειαν τών Σπαρτιατών.
οί Σπαρτιάται ήσαν μέν πρόθυμοι νά βοηθήσωσι τούς Άθη-
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ϊ ναίους, άλλά κατά τινα θρησκευτικών νόμον ήτο είς αύτούς
'άπηγορευμένον νά έκστρατεύωσι πριν γείνη πανσέληνος, ή δέ>
σελήνη ήτο τότε εννέα ήμερων.

Ό Αθηναϊκός στρατός έκυβερνάτο
| ύπό δέκα στρατηγών, ^/.εταξύ τών
'οΛοίων ήτο καί ό Μιλτιάδης. Έκα-
στος τών στρατηγών τούτων είχε
τήν άρχηγίαν άνά μίαν ήμέραν δια-
δοχικώς. Έκ τούτων οί μέν πέντε,
μεταξύ τών οποίων ήτο καί ό Μιλτιά-
δης, εΐχον τήν ίδέαν νά συνάψωσιν
άμέσως μάχην, διά νά μή δειλιάση ό
μικρός στρατός τών Αθηναίων βλέ-
πων άπέναντι αύτού πολυαριθμοτέρους
Ι εχθρούς. Οί άλλοι όμως πέντε στρα-
τηγοί είχον τή^ίδέαν" νά περιμείνωσι καί τήν βοήθειαν τών*
Σπαρτιατών. Ό Μιλτιάδης τότε ελαβε κατά μέρος τόν πο«·
λέμαρχον Καλλίμαχον καί άφού παρέστησεν είς αύτόν τά
δεινά, τά οποία θά προέκυπτον έκ τής άναβολης τής μά-
χης, κατέπεισεν αύτόν νά δώση τήν ψήφόν του διά νχ γείνη:
άμέσως ή μάχη. Είς δέ τών στρατηγών, ό Αριστείδης,
επειδή έγνώριζε τήν στρατηγικήν ικανότητα τού Μιλτιάδου
έπρότεινεν είς τοίς άλλους στρατηγούς νά παραχωρήσοισι τήν-
άρχ^στρατηγίαν είς αύτόν μόνον. Οί στρατηγοί παρεδέχθησαν-
τούτο καί τοιουτοτρόπως ό Μιλτιάδης έγεινεν άρχιστράτηγος..

Ά<ρού παρετάχθη ό στρατός καί εγειναν αί νενομισμέναι -
θυσίαι, ηχησαν αί σάλπιγγες. Τότε ώρμησεν ό Αθηναϊκός:,
στρατός, ώς έίς μόνος^ άνθρωπος, κατά τών Περσών. Καί αί~

Μιλτιάδης
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. μεν πτέρυγες τού Άθη αϊκού στρατού ένίκησαν τάς πτέρυγας
τού Περσικού καί έτρεψαν αύτάς είς φυγήν άλλά τό κέντρον
του Περσικού ένίκησε τό κέντρον τού Αθηναϊκού. Τότε ένωθεί-
σαι αί Άθηναϊκαί- πτέρυγες έπέπεσον καί κατά τού Περσικού
κέντρου καί τοιουτοτρόπως οί Πέρσαι ένικήθησαν καί έτράπη-
σαν είς φυγήν. Οί Αθηναίοι κατεδίωξαν αύτούς μέχρι της
παραλίας. Έκεΐ συνέκροτήθη νέα μάχη. Πολλοί Πέρσαι έφο-
νεύθησαν καί πολλοί σπεύδοντες νά σωθώσιν είς τά πλοΐά των,
επιπτον είς τήν θάλασσαν καί επνίγοντο. Κατά τ-ήν νέαν ταύ ·
την μ,άχην εφονεύθη καί ό Καλλίμαχος" έτερος δέ Αθηναίος
ονομαζόμενος Κνναίγείξίος έκράτησε διά τών χειρών του εν
περσικόν πλοΐον, τό οποίον ητοιμάζετο νά άποπλεύση. Οί έν
τώ πλοίω Πέρσαι, διά νά σωθώσιν, έκοψαν μέ πέλεκυν τάς
χείρας αύτού. Τότε ό Κυναίγειρος έκράτησε τό πλοΐον μέ τους
οδόντας, άλλ' οί Πέρσαι έκοψαν καί τήν κεφαλήν του κα^
κατώρθωσαν νά φύγωσιν. Έτερος δέ, Ευχ.Ιης ονομαζόμενος,
έδραμεν είς τάς Αθήνας διά νά άναγγείλη πρός τους Αθη-
ναίους τήν νίκην, άλλά μόλις ήδυνηθη νά εϊπγ} «Χαίρετε,
ένικήσαμεν», έ'πεσε νεκρός έκ τού κόπου.

Κατά τήν μάχην τού Μαραθώνος έκ αέν τών Αθηναίων
έφονεύθησαν 192, έκ

δέ τών Περσών 64ΟΟ, μεταξύ τών
οποίων καί ό Ιππίας· οί λοιποί μετά μεγάλης δυσκολίας έπέ-
βησαν έπί τών πλοίων καί έπλευσαν πρός τό Φάληρον, διά νά
έπιπέσωσιν εκείθεν κατά τών Άθη·νών. Ό Μιλτιάδης όμως
έννοήσας τούτο άφηκεν είς τόν Μαραθώνα τόν Άριστείδην
μετά τών Πλαταιαίων, διά νά φυλάττωσι τά λάφυρα, τά
-όποια έκυρίευσαν άπό τους Πέρσας, αύτός δέ έτρεξε μετά του
λοιπού στρατού είς Αθήνας καί εφθασεν έκει, καθ* ήν στιγ-
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μην καί οί Πέρσαι έφθασαν είς τό "Φάληρον. νΟτε είδον τούτο
οί Πέρσαι, έφυγον είς την Άσίαν.

Μετά την ά^αχώρησιν τών Περσών έφθασαν είς τάς Αθή-
νας έν μεγάλη σπουδή καί 2000 Σπαρτιάται. "Οταν δέ έμα-
θον την ήτταν καί τήν άναχώρησιν τών Περσών, συνεχάρησαν
τούς Αθηναίου; διά τήν λαμπράν νίκην των κκϊ έπορεύθησαν
είς τόν Μαραθώνα, διά νά ιδωσι τό πεδίον τή; μάχης· έπειτα
έπέστρεψαν είς τήν Σπάρτην λυπούμενοι, διότι δέν ηύτύχησαν
νά λάβωτι καί ούτοι μέρος είς τήν ενδοςον έκείνην μάχη ν.

Μετά τήν έν Μαραθώνι μάχην οί Αθηναίοι έτίμησαν μεγά-
λως τούς τε φονευθέντας καί επιζήσαντα; Μαραθωνομάχους
καί έστησαν άδριάντας τού Μιλτιάδου είς τάς Αθήνας καί
τούς Δε7>.φούς. Ακολούθως ό Μιλτιάδη"; έζήτησε παρά των
Αθηναίων καί έλαβεν 70 τριήρεις διά νά μεταβγί καί τιμω-
ρήση τάς νήσου;, δσαι ύπετάγησαν είς τούς Πέρσας. Καί
πρώτον μέν έξεστράτευσε κατά τής Πάρου, παρά τών κατοί-
κων τής όποίας^ξήτήσεν εκατόν τάλαντα, διά νά μή προσ-
βάλη τήν πόλιν των εκείνοι όμως ήρνήθησαν καί έκλείσθησαν
έντός τών τειχών τής πόλεως των. Τότε ο Μιλτιάδης έπο-
ι λιόρκησεν αυτήν κατά τήν πολιορκίαν όμως έπληγώθη βαρέως
είς τόν μηρόν καί ήναγκάσθη νά επιστρέψω εις τάς Αθήνας
άπρακ-ος. Έκ τούτου λαβόντες άφορμή.ν οί'εχθροί του κατη-
γόρησαν αύτόν, ότι θέλων νά έκδικηθν} τούς Παρίου; δι' ατο-
μικά του πάθη, έζημίωσε τήν πολιτείαν καί έζήτησαν τήν
ί τιμωρίαν αύτού. Ό Μιλτιάδης ήλθε πληγωμένος είς τό δικα-
στήριον, διά ν'άπολογηθτΓ καί απηλλάγη μέν τής θανατικής
ποινής, τήν οποίαν έζήτουν δι' αύτόν οί κατή\οροί του, κατε-
δικάσθη όμως ιίς πρόστιμον πεντήκοντα ταλάντων, τό οποίον
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ιάκολούθως επλήρωσεν ό υίός του Κίμων. Μετ' ολίγον καιρόν ;
ΛπέΘανεν εκ της πληγης αύτοΰ.

ί

(Ί$) Ή έν θε^|ΐο«ι/λαις |.«,άχτι (480 π. Χ.).

"Οταν ό Δαρείος εμαθε την άποτυχίαν καί της .δευτέρας
^εκστρατείας του, ώργίσθη πολύ καί διέταξε νά έτοιμασθνί :
στρατός καί στόλος πολυαριθμότερος τού πρώτου, διά νά έκδι-
κηθνί τους "Ελληνας. Έν τω μέσω όμως τών προετοιμασιών
του άπέθανε καί άφηκε διάδοχον έπί του θρόνου τόν υίόν του
.5£έρξην. Ούτος κατά συμβουλην τού θείου του Μαρδονίου έξη-
αολούθησε τάς παοασκευάς τού πατρός του επί τέσσαρα έτη
χαί τοιουτοτρόπως ητοιμάσθη τοσούτος στρατός καί στόλος,
όσον δέν είχ:-ν 'ίδη ό κόσμος έως τότε. Συγχρόνως δέ διέταξε
-νά κατασκευάσωσιν έκ πλοίων μίαν γέφυραν έπί τού Έλλη-
σπόντου, όπως διαβ-ί) ό στρατός του, νά διορύξωσι δέ καί τόν
Ισθμόν τού Άθω, διά νά πεοάστρ αύτόν ασφαλώς ό στόλος του, ί
άποφεύγων τά δεινά της τρικυμίας. Τό πρώτον έργον έξετελέ-
σθη' η τρικυμία όμως κατέστρεψε τάς γεφύρας· ό δέ Εέρξης
-ώργίσθη διά τούτο καί διέταξε ν' άποκεφαλίσωσι τούς τεχνί-
τας, νά μαστιγώσωσι δέ καί νά ρίψωσιν άλύσεις είς τήν θά-
λασσαν, διότι δέν ύπηκουσεν «ίς τάς διαταγάς του. Κατόπιν
διέταξε νά κατασκευάσωσιν άλλην γέφυραν στερεωτέραν άπό
-την πρωτην τοιαύτη δέ κατεσκευάσθη μέ δύο σειράς πλοίων,
προσδεδεαένων δι* ισχυρών κάλων καί έπί τών οποίων επεσω- .
,ρεύθησαν κορμοί δένδρων καί χώμα.

Αφού έτελείωσαν όλαι αί προετοιμασίαι, ό Εέρξης διέτα-
£ιν ό μέν πεζός στρατός νά συναθροισθεί είς Σάρδεις, ;;



0

ΊστορικαΛ σελίδες 47

■ό δέ στόλος βίς τόν Έλλήσποντον. Συγχρόνως δέ εστειλ» κή-
ρυκας είς τάς πόλεις της Ελλάδος, πλην της Σπάρτης καί
τών Αθηνών, διά νά ζητήσωσι γην καί ύδωρ.

Ό στρατός του Ξέρξου άπετελείτο έκ 2,000,000 πεζών
ίκαΐ 80,000 Ιππέων. Κατά την άνοιξιν δέ τού 480 π. Χ. εκί-
τνησεν ούτος έκ τών Σάρδεων υπό τήν άρχηγίαν τού ιδίου
ίΞίέρξαύ καί έ<ρθασεν είς τόν Έλλήσποντον. Άφού δέ έθυσίασβν
4βίς τόν ήλιον καί ηύ^ήθη ύ/νέρ της έπιτυχίας τού στρατού του,
διέταξε νά διαβνί ούτος διά της γεφύρας. Ή διάβασις διήρ-
*εσεν έπτά ημερονύκτια. Εκείθεν ό μέν πεζικός στρατός έπο-
]ρεύετο πρός τήν Ελλάδα κατά μήκος της θρακικής παραλίας,
ό δέ στόλος ηκολούθει τήν ιδίαν πορείαν είς όλίγην απ* αύτης
απόστασιν. Καί ό μέν πεζικός στρατός είσηλθεν είς τήν
Φεσσαλίαν καί εκείθεν έμελλε νά ιίσβάλη διά τού στενού τών
Θερμοπυλών είς τήν Ελλάδα- ό δέ στόλοτ, διελθών τήν διώ-
ρυγα τού Άθωνος καί π^α^άμψχς τήν Χ*λκιδικήν χερσόνησον
διηυθύνετο πρός τό Άρτεμίτιον, άκρωτήο'.ον της Ευβοίας.

"Οταν οί "Ελληνες εχαθον, ότε ό 2£ρξης έρχεται κατά της
Ελλάδος, συνηλθον είς τήν Κόρινθον διά νά σκεφθώσι περί
του πρακτέου. 'Εκεϊ συνήψαν αί Έλληνικαί πόλεις συμιχαχίαν
Κατά τών Πίρσών υπό τήν ηγεμονίαν της Σπάρτης καί απε-
φάσισαν νά καταλάβωσι τό στενόν τών Θερμοπυλών, τό μόνον
μέρος, άπό τό όποιον ό στρατός τού Εέρξου ήδύνατο νά είσέλ-
είς τήν Ελλάδα. "Εστειλαν λοιπόν τόν μέν Λεωνίδαν μέ
στρατόν 6ΟΟΟ άνδρών, έκ τών οποίων οί 300 ήσαν Σπαρτιά-
ται, διά νά κ,αταλάβη τό στενόν, τόν δέ στόλον συγκείμενον
εκ διακοτίων πλοίων είς τό Άρτεμίσιον, άκρωτήριον της Ευ-
βοίας, διά νά βοηθήση τόν στρατόν τού Λεωνίδου. ΥΗτο δέ &
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Λεωνίδας υίός τού Άλεξανδρίδου καί βασιλεύς της Σπάρτης,,
ό όποιος άνετράφη κατά τούς αυστηρούς νόμους αύτής καί
εγεινεν άνήρ τολμηρός, γενναίος καί άφωσιωμένος είς τό κάθή..- I
κόν του. *

"Οταν ό Λεωνίδας έφθασεν είς τάς θερμοπύλας καί εμαθεν
ότι ό έ/θρός ήδύνατο νά περάσγ) έκ τίνος στενής παρόδου τού ,]
ορούς Οίτης, έστειλεν εκεί 1000 Φωκείς διά νά φυλάξωσιν Γ]
αυτήν. Ό δέ Ξέρξης, όταν εφθασεν ε'ις τό στενόν καί εμαθεν, >ι
ότι ολίγοι Έλληνες είχον σκοπόν νά τω διαφιλονικήσωσι τήν ]
δίοδον, έγελασε καί περιέμενεν ολίγας ημέρας, ελπίζω ν οτι \
θά έφοβούντο καί θά άπεσύροντο. "Οταν όμως είδεν ότι δέν
αποσύρονται, έθύμωσε καί έστειλε προς αύτοΰς διαταγήν νά
παραδώτωσι τά όπλα των. Ό Λεωνίδας όμως απήντησε
λακωνικώς : «Μολών λαβε», δηλαδή : ((Έλθέ νά τά λάβγ}ς»..
"Οταν δέ εϊπον προς αύτόν, ότι οί Πέρσαι είναι τόσω πολλοίς
ώστε μέ τά βέλη των δύνανται νά σκιάσωσι τόν ήλιον, απήν-
τησε : «ϊόσφ το καλλίτερον* θά πολεμώμδν ύπό σκνάν.».

Ό ιΞΙέρζτς έθύμωσεν άπό τήν άπάντησιν ταύτην τού Λεω-
νίδου καί διέταζε μέρος τού στρατού του νά συλλάογ} τούς |
ολίγους εκείνους "Ελληνας καί νά- τούς ο.έργ] δε δεμένους ενώ- |
πιον του. Οι Πέρσαι δύο φοράς προσεπάθησαν νά έ,κβιάσωσι
τήν δίοδον, άλλ' άπεκρούσθησαν, ύποστάντες μεγάλας ζημίας». *
"Επιτέλους ό Ξέρξης έστειλεν εναντίον αύτών τούς άθα; ά -
τους λεγομένους στρατιώτας του, άλλά καί ούτοι επαθον τά '
ϊδια. Ένω δέ εύρίσ/.ετο είς άμηχανίαν, μή γνωρίζων τ£ νά
κάμγ), ήλθε προς αύτόν κάτοικος τις τών μερών εκείνων, ά
αισχρός Εφιάλτη; καί προέτεινεν είς αύτόν νά τω δείξγ} άντί
αμοιβής άτράπόν τινα έπί τής Ο'ίτης, διά τής οποίας ηδύ—
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*ατο νά περικύκλωση τούς Έλληνας. Ό 22έρξης εχάρη διά
-την πρότασιν του Έφιάλτου και διέταξε τόν στρατηγόν του
'Τδάρνην νά άκολουθήση αύτόν μετά στρατού. Ό στρατηγός
ηκολοίθησε τόν Έφιάλτην μετά 10000 εκλεκτού στρατού καί
περί την πρωίαν έφθασεν επί της κορυφής της Οίτης, όπου
ιφύλαττον οί Φωκεϊς· αφού δέ ούτοι έτράπησαν είς φυγήν,
αί Πέρσαι κατελθόντες αμέσως ..έφθασαν περί την μεσημβρίαν
όπισθεν τών Θερμοπυλών^.

"Οταν ό Λεωνίδας έμαθιν, ότι ό Περσικός στρατός έπλησίαζε
;-να τους περικύκλωση και έκ τών όπιοθεν, έν^όησεν, ότι ητο
Αδύνατον πλέον ν\άντισταθτί. Άπέστειλεν όθεν τούς άλλους
'ίΕλληνας είς τάς πατρίδας των, διά νά χρησιμιύσωσιν είς
περίστασιν, ούτος δέ, επειδή κατά τούς Σπαρτιατικούς
νόμους δέν ήδώνατο νά φύγη, έμεινεν έκεϊ μετά τών 300
-Σπαρτιατών καί τίνων άλλαχν-θηβαίων καί άπεσύρθη μετ* αύ-
ΐίών " είς τό στενώτατον μέρος τών Θερμοπυλών. Εκεί
"Τίυνήφθη τρομερά μάχη, κατά την οποίαν οί Πέρσαι σωρηδόν
4·πιπτον ύπο τά δόρατα καί τά ξίφη τών Ελλήνων άλλοι.
• κατεκρημνίζοντο είς την θάλασσαν καί πολλοί κατεπατούντο
5πό τών Περσών, οί οποίοι ηοχοντο όπισθεν. Οί Σπαρτιάται
-προσεβάλλοντο εκ τε τών έμπροσθεν καί όπισθεν εχθρών καί
>Ιμάχοντο γενναίως, έως ότου έφονεύθησαν άπαντες (480 π.Χ.).
,Λύο έκ τών Σπαρτιατών, ό Εύρυτος καί ό Αριστόδημος, έστά-
"Χησαν προ της μάχης υπό τού Αεωνίδου είς ύπηρεσίαν. ΈΓ
αύτών ό μέν Εύρυτος, ότε έμαθεν, ότι οί Πέρσαι περιεκύκλω-
-ταν τούς Σπαρτιάτας, έσπευσε καί συνηγωνίσθη μετ* αύτών
'ί δέ Αριστόδημος έπέστρεψεν είς τήν Σπάρτην* οί Σπαρτιάται
■όμως περιεφρόνησαν αύτόν καί τόν εθεώρουν ώς άτιμον. Άλλά
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μετά τίνα καιρόν] άπηλλάγη της ατιμίας, διότι Ιπεσεν Ι
ΓΓΧαταιαίς ήρωικώς μαχόμενος.

Οί "Ελληνες πολύ έτίμησαν τόν Λεωνίδανκαί τού; συνα»
γωνιστάς του· βραδύτερον δέ ανήγειραν δι* αύτού; μνημείο1, I
«ις τό μέρος, όπου έπεσαν* έπΐ δέ του μνημείου τούτου έθεσα

— 5

τήν εξής επιγραφή** αΤΩ ξείν',^άγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ό·^
τ'^δε κείμεθα τοίς "κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

θβμκΙτοκλΛς (Αθηναίος).
*Η βυ ΣαΛαμίΥΐ ναυμαχία (480 π.Χ.).

Ό Θεμιστοκλής ητο υίός τού Νεοκλέους^ και κατήγετο II
επισήμου οικογενείας. Ούτος έκ παιδικής ηλικίας δι εκρίθη διβ
την φ·.λοτιμίαν του. Τό εσπέρας, μετά τό τέλος τών μαθημά-
των του, δέν εμεινεν άργός, άλλά κατεγίνετο νά συντάττ·*
λόγους συνηγορών ή κατηγορών τινα τών συνηλικιωτών του
'Επροτίμα δέ πάντοτε τά σοβαρά μαθήματα· διά τούτο ?ί
διδάσκαλός του μίαν ήμέοαν είπε προς αύτόν· «Σύ, ώ. παί., θί
γίνης ή μέγα καλόν ή μέγα κακόν».

Μετά τήν μάχην τού Μαοαθώνος ό Θεμιστοκλής είδε α α
τιμάς, τάς οποίας οί Αθηναίοι άπέδωκαν είς τόν Μιλτιάδη
τότε ή φιλοτιμία του έκορυφώθη· άφήκ^ πάσαν μετά τών
λων του συναναστροφήν, εγεινε σοβαρός καί περί ούδενός άλλοι;
Ιτκέπτετο, ειμή πώς νά φανη καί αύτός όμοιος προς τόν Μιλ
τιάδην* καί ότε τις τόν ήρώτησε τήν αιτία ν της μεταβολή
του, απήντησε: «Δέν μέ ά φίνε ι. νά κοιμηθώ τ£ τροπαιον τοϊ
Μιλτιάδου» · καί πραγματικώς δέν,-ήογησδ νά γείνη και αύτό
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ένδοξος' διότι, άμα ήλικιώθη και ηρχισε ν* άναμιγνύηται εις
τά πολιτικά της πατρίδος του, η μόνη του σκ·.ν ; ητο νά
φαντί ωφέλιμος ε/.ς αύτ·/,ν· και επειδή κατενόησεν, ότι ή μάχη
ί |τού Μ§ιραθώνος ητο αρχή των Περσικών πολέμων, κατέπεισε
Μιτούς Αθηναίους ,νά κατασκευάσωσιν ίσχυρόν στόλον, διότι ητο
| ίτης γ>ώμτ,ς, ότι μόνον διά θαλάσσης θά ηδύναντο νά νικτ^ωσι
τον έχθρόν. Κατέπεισεν όθεν αυτούς, όπως τά κέρδη, τά οποία
ίέλάμβανον εκ του Λαυρίου, νά μη τά διανέμωνται μεταξύ των,
άλλα νά τά χρησιμοποιώσι προς κατασκευήν στόλου. Οί
"Αθηναίοι επείσθησαν εις τάς συμβουλάς του Θεμιστοκλέους
καΐ εντός ολίγου κατεσκεύασαν ίσχυρόν στόλον, ίιά του
οποίου κατόπιν ε νίκησαν τους Πέρσας.

Πολιτικός αντίπαλος του Θεμιστοκλέους ητο ο Αριστείδης,
ο όπρίοστ πάντοτε εναντιούτο εις τά σχέδιά του· ά θεμ.στοκλ*7;ς
όμως κατώοθωσε νά ίξοσ^ρ^κ&τβ (*) αυτςν και τοιουτοτροπως
εμεινεν ό μόνος άρχων των Αθηνών και ελεύθερος πλέον #νά
Ικτελέσν} τά σχέδιά του.

Όταν οί Έλληνες εμαθον, ότι ό Περσικός στρατός κατηρ-
χετο εις την Ελλάδα, έστειλαν τον μεν Αεωνίδαν νά κατα-
λάβη τό στενόν των Θερμοπυλών, τον δέ στόλον εις τό Αρτε-
μίσιο ν, διά νά προφύλαξη τον μικρόν εκείνον στρατό ν εκ τ^ς
ϊ έπιθέσεως του Περσικού στόλου.

1)-'0 εξοστρακισμός ήτο ττροσωρινη ίςορίχ οε'κα ετών έκεινβ^

I ^τ&ν πολιτών, όστις £οχίνετο £ ακίνδυνος εις την πολιτεία ν, γωρ}ς
ομ,ως ν* αττολ/ση ούτος την ττερι·υβ(αν αδτου 'η π^θτ; ετερόν τι κχ-
: . χ όν. Βις τόν Ιξοστρακισμον ελάίχββινον αέρος ό'λβι οι —ολΤτχι, γρ*-,
«ρβντες τό βνομα του έςοστρακ*ζο4(Αενου έπι δστράκων, και Ιάν
[[όστρακα έτερον το ονομα τβυ. πολίτου, ές»ρίζετ·_ οότος.
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Ό Ελληνικός στόλος συνέκειτο έκ διακοσίων εβδομή <.οντα
πλοίων, έκ των οποίων τα 130 ησαν Αθηναϊκοί Εις τό',Άρ·
τεμίσιον συνεζητήθη προς ποίον επρεπε ν* άνατε^ η αρχηγία
του στόλου* καί οί μεν Πελοποννήσιοι ^πέμενον ν'άνατέθγ) αύτη
ε^Γ τον Εύρυβιάδην, ναύαρχον των Σπαρτιατών* οί Αθηναίοι
όμως δεν τ,θελον νά ύποταχθώσιν είς άλλους, αφού είχον 'τά
περισσότερα πλοία και επε'μενον ν* άνατεθίί η αρχηγία είς τον
Άθηναίον ναύαρχον θεμιστοκλέα. Ό Θεμιστοκλής όμως,
επειδή εβλεπεν, ότι εκ της επίμονης ταύτης Φα έπηρχετο δι-
χόνοια, ή δε καταστροφή των θά ητο βεβαία, κατέπεισε τους;
Αθηναίους νά ύποχωρησωσι καί τοιουτοτρόπως η ναυαρχία!
έδόθη εις τον Εύρυβιάδην, άν και οί Σπαρτιάται είχον μόνον
δέκα πλοία. Έν τω μεταξύ εφθασεν εκεί καί ό στόλος των
Περσών οί δε Πελοποννήσιοι, όταν ειδον τον πολυάριθμον Ικεί-
νον στόλον, έφοβήθησαν καί ήθελον νά φύγωσιν ό Θεμιστοκλής
όμως κατέπεισεν αύτου; καί εμεΐναν* επιπεσόντες δέ δις
κατά του Περσικού στόλου ε>ίκησαν αύτόν καί κατέστρε-
ψαν 45 πλοία. Έκτος τούτων κατεστράφησαν υπό τρικυμίας;
και άλλα διακόσια Περσικά πλοία, Ινώ περιέπλεον την Εύβοια ν,
δια νά περικυκλώσωσι τα Ελληνικά. "Οταν όμως εμαθον, ότι
ο Εέρξττϊς εγεινε κύριος των Θερμοπυλών, τότε απέπλευσαν εκεί-
θεν καί προσωρμίσθησαν είς τον όρμον της Σαλαμίνος.

Άφού ό ελληνικός στόλος άπέπλευσεν από τό Άρτεμησιον,
όλη ή Ελλάς ητο πλέον ανοικτή είς τους Πέρσας, ό δέ θεμι-|
στο*λης βλέπων, ότι ητο αδύνατον ν* άντισταθώσι κατά ξη-Ι
ράν εναντίον τόσου Περσικού στρατού, συνεβούλευσε τους Άθη-Ι
ναίους νά εγκαταλείψωσι την πόλιν, καί αφού μεταφέρωσι τάς;
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Οικογενείας των είς ασφαλές μέρος, οί ικανοί πρός πόλεμον νά
βωσιν είς τά πλοία καί νά πολεμήσωσι κατά θάλασσαν.
|| Οί Αθηναίοι δεν έπείθοντο νά έγκαταλείψωσι τήν πό Χι ν
•των τότε ό Θεμιστοκλής κατεφυγ.ν είς τό εξής στρατήγημα.
§υνενοήθη κρυφίως μετά τών ιερέων τού μαντείου τών Δελφών
:*α£, ότε οί Αθηναίοι ηλθον ά έρωτήσωσι τό μαντείον, τούτο
ίίπήντησεν, ότι τό ξύΧινον τείχος θά είναι ή σωτηρία των. 'Ο
χρησμός ούτος διαφόρως έξηγήθη ύπο τών Αθηναίων, άλλ*
5περίσχυσεν η γνώμη τού Θεμιστοκλέους, είπόντος, ότι ξύλινον
ττείχος. ο θεός έν\οεί τά πλοία καί ότι έπρεπε νά κατχφύγωσιν
|ί£ς αύτά. Τότε ή πόλις αφέθη είς τήν,βοήθειαν της Αθηνάς,
*ί γυναί «ες, τά παιδία καί οί γέροντες ώδηγηθησαν είς την
Σαλαμίνα, Αϊγιναν καί Τροι ,ηνα, όλοι δέ οί άλλοι έπεβησαν
^Ις τά πλοία καί έπΧευσαν είς την Σαλαμίνα. Μόλις δέ οί
Αθηναίοι έγκατέλιπον τήν πόλιν, ιδού έφθασαν καί οί Πέρσαι,
Οί οποίοι εύρόντες αύτην ερ^μον^ έγύμνωσαν τούς ναούς καί
κατέκαυσαν αύτήν οί δέ ολίγοι γέροντες, οί όηοίοι δέν ηθε
λησαν ν* άφήσωσι την πόλιν καί κατέφυγον είς την Άκρό-
πολιν, κατεσφάγησαν.

Ή καταστροφή τών Αθηνών κατελύπησε τούς "Ελληνας*
τότε ό Εύρυβιάδης συνεκάλεσε τούς ναυάρχους είς συμβούλιον
διά νά συσκεφθώσι περί του πρακτέου. Καί οί μέν ναύαρχοι
Ιφοβήθησαν καί άπεφάσισαν νά πλεύσωσιν «ίς τόν ίσθμόν της
Κορίνθου, όπου άπεσύρθη καί ό στρατός της ξηράς, διά νά
4μποδίσωσι τούς Πέρσας άπό τού νά είσ^άλωσιν είς τήν Πελρ—
.πόννησον. Ό Θεμιστοκλής όμως δεν ήθελε ν' άφνσωσι "ό στε-
νόν της Σαλαμίνος, τό οποίον 3\το τό μόνον κατάλληλον μέρος,
£που ήδύνατο ν' άντιστη ο μικρός στόλος . αύτών κατά τού



πολυαρίθμου. Περσικού χαί άντέτεινεν είς τό σχέδιον τών άλ-;
λων ναυάρχων προσεπάθα δέ νά πιίσν} αύτούς νά μείνωσιν!
εκεί. Οί ναύαρχοι όμως δέ έπείθοντο. Τότε ό Θεμιστοκλής είπε
προς τόν Εύρυβ'.άδην «Ευρυβιάδη, ή σωτηρία της Ελλάδος!
ευρίσκεται εις χείρας σου. 'Εάν πλεύσωμεν είς τόν Ισθμό ν, θά |
πολεμήσωμεν είς άνοικτην θάλασσαν, τά δέ πλοία τού έχθρ^ΰ,
έπειδή είναι περισσότερα καί μεγαλείτερα, ευκόλως θά περί-'
κυκλώσωσι τά ιδικά μας καί θά μάς καταστρέψωσιν ένφ εν-
ταύθα, εντός στενής θαλάσσης, δέν 9ά δυνηθώσι νά λάβωσι
μέρος είς τήν \αυμαχίαν περισσότερα τών ημετέρων καί διά |
τούτο εύκολώτερον θά δυνηθώμεν νά νικτ,σωμεν αυτά». Άλλ*
ό Ευρυβιάδης ήτο άμετάπειστος, ώς καί οί λοιποί ναύαρχοι.
Ζωηρά συζήττ,σις εγεινε τότε μεταξύ τών ναυάρχων. Κατά
τήν συζήτησιν έκείνην ό Εύρυβιάδης έθύμωσε καί έσήκωσβ
τήν ράβδον του, διά κτυπήσ*} τόν θεαιστοκλέα. Εκείνος όμως
χωρίς νά ταραχθν}, είπε προς αύτόν αΠάταξον μέν, άκουσον
δέ». Ό δέ ναύαρχος τών Κορινθίων Αδείμαντος είπεν, ότι δέν
Ιπριπε νά δίδωσι προσοχήν είς τούς λόγους ανθρώπου, ό οποίος
δέν είχε π>έον πατρίδα. Τότε ώργίσθη ό Θεμιστοκλής καί
είπε προς τόν Άδεί-^αντον «Ένόσψ οί "Αθηναίοι εχουσι 2ΟΟ
πλοί», δύνανται ν' άποκτήσωσι καί πό>ιν καί πα-ρίδα».
Ζτραφεις δέ προς τόν Εύρυβιάδην έίπεν α Έάν έπιμένητβ
άναχωρήσητε έντευθεν, ήμείς δέ· θά σας άκολουθήσωμεν,
άλλά θά παραλάβωμεν τάς οικογενείας μας καί θά πλβύ-^
σωμεν είς Ίταλίαν». Ή απειλή αύτη κα-εφόβησε τους ναυάρ-
χους, οί όποιοι ένέδωκαν επί τέλους νά γβίνη ή ναυμαχία «ίστ
τήν Σαλαμίνα. Άλλ' ό Θεμιστοκλής, έπειδή ε^οββΐτο μήπως
άναχωρήσωσι πάλιν εκείθεν, πέμπει κρυφίως είς τόν Ξέρξην
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ρρν πιστόν δοϋλόν του ΣίκιννονκαΙ φλέγει αυτόν «Ό
ρζλος σου Θεμιστοκλής σέ ειδοποιεί, ότι οί "Ελληνες σκέ-
πτονται να φύγωσιν έκ Σαλαμίνος· σπβΰσον όθεν νά πιρικυ-
*/λώσ$ς αυτούς». Ο Ξ£έρξης νομίσας ότι ή συχβουλή του Θε-
μιστοκλέους ητο ειλικρινής* διέταξε τον Περσικόν στόλον νά
Περικυκλώσω τόν ΈΧληνικόν. Την περικύκλωσιν τού Έλληνι-
ου στόλου άνεκο,ίνωσε προς τους ναυάρχους καί ό Αριστεί-
δης, ό όποιος ηλθεν έπΐ τούτφ την νύκτα έξ Αίγίνγ,ς, όπου
;«ύρίσκβτο εξόριστος* οί δέ ναύαρχοι, έπειδη δεν ήδύναντο
ηίλβον νά φύγωσιν, παρε,τάχθησαν είς ναυμαχίαν.

\ 51! -ΟΈέρξης, δια .νά ί>θαρρύν*ϊ τους Πέρσας, Ισττ,σεν επί της
«πέναντι παραλίας ύψηλόν θρόνον καί εκαθισεν έπ' αυτού δια

Ή εν ΣαλαμΤνι ναυμαχία.

:ι " · . ~ ■· .. - - - -·. - „,

-νά βλ έ π^ την ναυμαχία ν. Ό Περσικός στόλος ητο τετραπλά-
σιος τού Ελληνικού (1200—310). Καί ό μεν Περσικός στόλος
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παρετάχθτ, απέναντι, τού Ελληνικού είς τήν παραλία ν τηςί
Αττικής, έχων δπισθέν του τόν - πεζικόν στρατόν ^ού ΞίέρξοιΗ
ό δε Ελληνικός παρετάχθη απέναντι του Περσικού παρά την.
Σαλαμίνα, έχων όπισθέν του ολίγους όπλίτας υπό τόν»
Άριστείδην.

Οί δύο στόλοι τοιουτοτρόπως άντιπαρατεταγμένοι έμειναν
ακίνητοι έπί τινα χρόνον. "Οταν όμως έπνευσεν ό άνεμος, ό·
όποιος καθ' έκά?την ήμέραν καί τήν ιδίαν ώραν πνέει ισχυρώς
είς τό στενόν έκείνο, ήχησαν οί Ελληνικοί παιάνες και ά£
σάλπιγγες, ό δέ Ελληνικός στόλος έπεπβσε κατά τού περσι—ϊ
κού. Εύθύς άπό τής πρώτης προσβολής άλλα μεν εκ τών
Περσικών πλοίων ετράπησαν είς φυγήν, άλλα συνετρίβησαν·
ύπο τών έμβόλων τών Ελληνικών πλοίων, οί δέ Πέρσαι κατά.;
χιλιάδας άπωλέσθησαν *ίς τά ύδατα· άλλά καί ένφ έ<ρευγον7
τά πλοία συνεκρούοντο μεταξύ των καί κατεποντίζοντο. Ή
ναυμαχία αύτη διήρκεσε μέχρις εσπέρας, οπότε οί Πέρσαι ητ-
τημένοι ύπεχώρησαν είς τό Φάληρον.

ιΗ αξιομνημόνευτος αύτη ναυμαχία, κατά τήν οποίαν ο£
μεν Έλληνες απώλεσαν 40 πλοία, οί δέ Πέρσαι περί τά 2ΟΟΛ
εγείρε τόν Όκτώβριον τού 480 ετους ^ Χ.

Ότε ό Ξέρξης είδε τήν καταστρορην τού στόλου του, έφο-
βήθ"*Γ καί διέταξε τά διασωθέντα πλοίά του νά πλεύσωσιν είστ
τόν Έλλήσποντον, διά νά φυλάξωσι τάς γεφύρας, αύτός δϊ
άφήσας τόν Μαρδόνιον μετά 3ΟΟΟΟΟ στρατού διά νά ύποτάξγ}
τήν Ελλάδα, άνεχώρησε μετά του λοιπού διά ξηράς, παθών
καθ' οδό ν πολλά δεινά έκ της πείνης καί τών νόσων* δταν δέ
εφθασεν είς τόν Έλλήσποντον, εδρε τάς γεφΰρας κατβστραμμέ-
ας υπό τρικυμίας, καί ηνχγκάσθη νά επιστρέψω διά μικρών
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πλοίων εις την Άσίαν με τά των λειψάνων τού πολυαρίθμου
«τράτου αυτού. Γ : , ,

*Εκ των λαφύρων, τά οποία ρί "Ελληνες εκΰρίευσαν άπό-
τους Πέρσας, τό μεν δέκατον απέστειλαν εις τό μαντεΐον των
Δελφών, τά δε λοιπά; διεμοιράσθησαν μεταξύ των. Έπειτα
Επλευσαν εις τον Ισθμό ν, διά νά δώσωσι βραβεία προς τους
άριστεύσαντας. Έκαστος άπό : τους ναυάρχους εθαόρει
τόν «αυτόν του άξιον διά τό πρώτον βραβείον καΐ τον θεμι-
στο*ίλέα διά τό δεύτερον, τό όποιον αποδεικνύει, ότι δλοι ανε-
γνώρισαν την πολεμική ν φρόνησιν αυτού και μολονότι ενεκα
της φιλαυτίας των ναυάρχων δεν ^δυνήθη οδτός νά λάβη τό
πρώτον βραβείον, τό δνομά του όμως : διεφημίσθη καθ ' δλην
την Ελλάδα. Ότε δε μετά -τινα καιρόν ηλθεν εις την Σπάρ-
την, οί Σπαρτιάται έτίμησαν αυτόν πολύ και τω προσέφερον
στέφανον έλχίας ως βραβείο* σοφίας και ικανότητος.

. Μετά την δριττικην άποχώρησιν των Περσών εξ Ελλάδος,
4 Θεμιστοκλής άνωκοδόμησε τάς Αθήνας και περιέβαλαν
«ύτάς μέ ισχυρά τείχη, διά νά μη άναγκάζωνταν οί Αθη-
ναίοι κατ* άλλους πολέμους ν* άφίνωσιν αύτάς είς την δ ά-
κρισιν τού εχθρού ΟΙ Σπαρτιάται ζηλοτυπήσαντες προσεπά-
θησαν νά εμποδίσωσι την περιτείχισιν της πόλεως. Ό Θεμι-
στοκλής όμως κατώρθωσε νά εξαπατ-ήση αύτούς, μέχρις ού έτε-
λείωσαν τά τείχη. Οί δέ Σπαρτιάται, μη δυνάμενοι πλέον ν*
άντιπράξωσιν, ηναγκάσθησαν νά καταπνιξωσι την όργήν των.
γ 'Η, μεγάλη όμως δόξα τού Θεμιστοκλέους δεν διήρκεσεν επί
πολύ- ολίγον κατ* ολίγον άπώλεσεν ούτος τάς συμπαθείας
των Αθηναίων, διότι μετ' άηδίας ούτοι ίκουον αυτόν νά τοίς
όπενθυμίζγ} καθ* εχάστην τά άνδρχγαθήματα καΐ τάς ύπηρε-
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τίας του* πιριπλέον δε οί έχθροί του "ϋρχισαν νά κατηγορώσιν.
αύτόν έπί φιλοχρηματία καί αρπαγή· διά τούτο εξοστρακισθείς
«ατεφυγεν είς τό Άργος (471 π. Χ.)/ Τότε καί οί Σπαρ-
τιάται δια νά τόν εκδικηθώσι, διότι τούςηπατησεν, ότε έκτί-
Ιζοντο τά τείχη, κατηγόρησαν αύτόν ώ: συνένοχαν τού Παυ-
σανίου. Οί Αθηναίοι, πιστεύσαντες είς τάς κατηγορίας τών
Σπαρτιατών, έστειλαν άνδρας διά νά συλλαβωσιν αύτόν. "Οταν
ό Θεμιστοκλής έμαθε τούτο, εφυγεν είς Κεοκυραν καί εκείθεν
εις τήν Ήπειρον/ Επειδή όμως καί εκεί κατίδιώχθη, κατέ-
φυγε πρός τόν βασιλέα της Περσίας Άρταξερξην, διάδοχο ν
τού 52έρξου π. X.) καί έζήτησε παρ' αύτοΰ προθεσμία ν

ενός έτους, διά νά εκμάθη την ΠερσικήV γλωσσά ν καί νά συν-
ενοηθη μετ' αύτοΰ μόνον, οποίας ύπηρεσίας ήδύνατο νά κάμη
προς αύτόν μεγαλειτερας καί εκείνων, τάς οποίας Ικαμε πρός
τόν πατέρα του.— Ό Αρταξέρξης ηύχάμστήθη *ολύ καί *χά-
ρισεν είς αύτόν τρεις πόλεις διά νά ζη άνετως έκ τών εισοδη-
μάτων αύτών. Είς τήν Άσίαν δε ευρισκόμενος άπεθανεν αιφνι-
δίως νοσήσας, η 4όπως άλλοι διηγούνται, δηλητηριασθείς,
διά νά μη παρ χ κ ου ση είς τόν Άρτα Σ ε'ρξην υ όποιος έοίαζεν
αύτόν νά έκστρατευση ώς άρχηγός τοΰ στρα ο. ^ου κατά της
πατρίδος του (459 π. Χ.). Οί Αθήναιον μ·.τα πολλά ετη
μετέφερον καί έθαψαν τα οστά. αύτοΰ είς Πειραιά.

Άρκίτείδης ο Αθηναίος.

Ό Αριστείδης ητο υίός του Λυσιμάχου, ά εδείχθη δε εις
-τών ενδοξοτέρων άνδρών της άρχαίας Έλλαδ^ς. Ήτο μεν
πτωχός αλλ* είς άκρον τίμιος, προσέτι δέ πΓάος, σώφρων καί

Τβυχος Β'



«ειλικρινής. Περισσότερο> όμως διε^ρίνε-ο διά τήν δικαιΟσύνην
αύτού κάί διά τούτο έπωνομάσθη όίχαιος. Τόσην δέ πεποίθησιν
*«Ιχον οί Αθηναίοι είς τήν δικαιοσυνην του, ώττε, ότε ρίαν
ήμε'ραν ό Θεμιστοκλής είπε ν εις αύτούς, ότι είχε νά τςϊς ύπο-
-^άλγ; μυστι/ώς σχέδιόν τι υπέρ τού μεγαλείου τών Αθηνών,
είπον προς αύτόν ν* άνακοινώσ^
τούτο προς τόν Άριστείδην. Ό
«Θεμιστοκλής άνεκ,οίνωσε τό σχέ-
διόν του πρός τόν Άριστείδην, ό
όποιος άκουσας αύτό άνηγγειλεν
«ίς τούς * Αθηναίους, ότι τό σχε'-
•διον "τού Θεμιστοκλέους ήτο μέν
αληθώς συμφέρον, άλλ' άδικώτα-
τον. Τότε οί Αθηναίοι απέρριψαν
αύτό, χωα ς νά θελήσωσι νά τό
μάθωσι. Μίαν ήμέραν ένήγαγεν είς
τό δ ι χ α σ τ ή. ι ο ν σ-υμ π ο λί τ η ν του τινά. Οί δικασταί γνωρίζοντ**
τήν δικαιοσύνην αύτού ήθέλησαν άμέσως νά καταδικάσωσι-τόν
άντίδικόν του. Ό Αριστείδης όμως παρεχάλεσεν αύτούτ νά μη
*αταδικάσωσ;ν αύτόν ποίν ή άκοόσωσι καί τήν δικαιολογίαν
του. "Αλλοτε πάλιν έπαρουσιάσθησαν πρός αύτόν δύο συμπο-
"λίταί του. διά νά δικά ση αύτους. Ό είς ες αύτών, διά νά
χερδίση ύπ«ρ εαυτού τόν Άριστείδην, είπεν, ότι ό άντίδικός
του πολλάκις ήδίκησε καί αύτόν. Άλλ' ό Αριστείδης είπε
τκϊός αύτόν «ΆντΙ νά άναφέρης τάς πους έμέ αδικίας τού αν-
τιδίκου σου, είπε κάλλιον τί Επραξε πρός σβ, διότι σήμερον 4
άντίδ.κός σου δέν διχάζεται μετ' εμού, άλλά αετά σου».

* Αριστείδης,

*Ιστορικαί σελίδες 2Τ~
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Τοιούτος ών ό Αριστείδης ετιματο -καί ηγαπάτο ύπό τών~
συμ πολιτών του. .. ~~

Κατά την εν Μαραθώνι μάχη ν- ό Αριστείδης εξελέγη εις
τών δέκα στρχττηγών τού Αθηναϊκού στρατ υ. Οδτος γνωρί-
ζων την στρατηγικην ικανότητα τού Μιλτιάδου, παρεχώρησε*
αυτός πρώτοςτην σειράν της αρχηγίας του προς αύτόν, τό
δέ παράδενγμα αυτού εμιμήθησαν καί οί άλλοι στρατηγοί*
τοιουτοτρόπως δέ θυσιάσας πάν αίσθημα φιλοπρωτίας καί
έγωϊσμού καί αγωνισθείς ύπό τάς διαταγας τού ίκανωτέρου
του ΜιΧτιάδου συνετέΧεσεν είς την καταστροφών τού Περσ.κού
στρατού· ότε δέ οί Πέρσα ι έπλευσαν προς τό Φάληρον εχοντες
σκοπόν νά προσβάλωσιν εκείθεν -τάς Αθήνας, ό Μιλτιάδης
είς τόν Άριστείδην ένεπιστεύθη την φύλαξιν τών πλουσίων
λαφύρων, τά όποια ε κυρίευσαν άπό τους Πέρσας. Ό "Αριστεί-
δης έφάνη άξιος της εμπιστοσύνης τού ]βιλιτιάδου, διότι, μο-
λονότι πτωχός, οΰτε αύτός ελαβέ τι, ουτε είς άλλους επέ-
τρεψε νά λάβωσιν έζ αύτών.

Φοβερές αντίπαλος τού Αριστείδου ητο ό Θεμιστοκλής, η
δέ κυριωτέρ* διαφωνία αύτών συνίστατο είς τόν τρόπον, διά-
τού οποίου η^ύναντο άσφαλέστερον νν άποκρούσωσι τους Πέρ-
σας, εάν ούτοι επεχείρούν άλλην εκστρατείαν κατά της Ελ-
λάδος. Διότι, ό μεν Θεμιστοκλής υπεστήριζαν, ότιδιά τού ναυ-
τικού θά ύπερισχύσωσι κατά τού εχθρού, ένω ό "Αριστείδης
τουναντίον ύπεστήριζεν, ότι διά τού κατά ξηράν στρατού, ώς
απέδειξε ν ή εν Μαραθώνι μάχη, Ή Ιρις δέ καί ή αντιζηλία
αύτων είς τοσούτον προέβη^ -ωστε κατώρθωσεν επί τέλους ό
Θεμιστοκλής νά επιτυχή τόν εξοστρακισμό/ τού Αριστείδου.
Την ημέραν, κατά την οποίαν εγίνετο ό εξοστρακισμός, ετυχε



Ίστο£ΐκΜ όέΆίδζς 61

:κ.αί ό "Αριστείδης εις νην άγοράν. Έπλησίασε. λοιπόν προς
αύτόν ειστ χωρικός μή γνωρίζων τόν Άριστείδην καί, δίδων
προς αύτόν δστρακον, τόν παρεκάλεσε νά γράψη επ* αυτού τό
ονομα «Αριστείδης», Ό Αριστείδης ηρώτησε τον χωρϊκόν,
άν τω εκαμεν ό Αριστείδης κακόν τι. «Όχι», άπήντησεν ό
χωρικ,ός, α αλλ* Ενοχλούμαι ν" ακούω αυτόν άποκαλούμενον δί-
καιον». Ό "Αριστείδης χωρίς νά εΐπη τι προς τόν χωρικόν,
Ιγραψε τό δνομά του καί επέστρεψε τό όστρακον. Άναχωρών
δε είς Αϊγνναν^ είς τόν τόπον της εξορίας του, δεν ηγανά-
κτησεν, ουδέ ήλεγξε τοβς συμπολίτας του διά τήν άχαρι-
στίαν των ύψωσε μόνον τάς χείρας τού είς τόν ούρανόν καί
'Λυχήθη, -όπως μη άναγκασθώσιν ούτοι νά ενθυμηθώσιν αύτόν.
Τοιαύτη ητο ή ανεξικακία τού ανδρός τούτου.

Τρία ετη εμεινεν εξόριστος ό Αριστείδης είς την Αΐγιναν
*αί κατά τό διάστημα τούτο πάντοτε εστρεφε τό βλέμμα
αυτού προς τάς _*Αθήνας, πολλάκις δέ καί εδάκρυσεν ενθυμού-
μενος την πατρίδα του. Τόσφ ηγάπα αύτην! "Οτε είδε τήν
περικύκλωσιν του Ελληνικού στόλου, την οποίαν Επεχείρει ό
Ηέρξης είς τό στενόν της Σαλαμίνος, εμβηκεν εις πλοίον, διε-
πέρασε διά νυκτός τόν Περσικόν στόλον μέ κί· ίυνον της ζωης
του καί ηλθεν είς την ναυαρχίδα, καθ* ην στιγυ,ήν συνεσκέ-
πτοντό οί ναύαρχοι. Πρόσεκάλεσε λοιπόν τόν θεμιστοκλέα καί,
αφού ετεινε προς αύτόν την χείρα, είπε* βθεμιστόκλεις, εάν
^Τμεθα φρόνιμοι, ας άφήσωμέν τάς παιδαριώδεις φιλονεικίας
καί άς άγωνισθώμεν ύπέρ της σωτηρίας της πατρίδος, συ μεν
άρχων καί κυβερνών, εγώ

δέ υπακούων. Ό εχθρός πλησιάζδι
νά περικύκλωση τόν στόλον μας καί, εάν δέν πολεμήσωμεν
γενναίως, θά καταστραφώμεν». Τότε ό Θεμιστοκλής είπε πρός
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αύτόν, οτι αύτός ενήργησε τόν άποχλεισμόν καΐ τ φ διηγήθη.
τό σχέδιόν του. Ό Αριστείδης ενέκρινεν αύτό, εισήλθε μετά
τού Θεμιστοκλέους είς τ ή ν αίθουσα ν τού συμβουλίου καίάνε- ·
κοίνωσε, εις του; ναυάρχους, οτι άπεκλείσθησαν πλέον ύπό τού-
Περσικού στόλου καΐ ότι μόνον ή γενναιότης αύτών καί ή ομό-
νοια ήδύνατο ν' άπαλλάξη αύτούς άπό της καταστροφής.
Την επιούσαν συνεχροτήθη εις τό στενόν της Σαλαμίνος ναυ-
μαχία, κατά την οποίαν οί Πέρσαι -ηττ-ήθησαν και ηναγκά-^
σθησαν νά ύποχωρήσωσι. Κατά τήν διάρκειαν δε της ναυμα-
χίας ό Αριστείδης μέτά στρατού απέβη είς τήν νησον Ψυτ—
τάλειαν και κατέσφαξεν όλους τους Πέρσας, όσοι χατέφυγον εκεί.

Μετά την ναυμαχία ν της Σαλαμίνος ο Αριστείδης διωρί-
σθη στρατηγός τών Αθηναίων. Ό Μαρδόνιος, αφού προέπεμψε
τόν Είέρξην μέχρι της Θεσσαλίας, διήλθε τόν χειμώνα έκεί*
κατά δε την άνοιξιν τοί» 479 π. Χ. άπεφάσισε νά κατέλθν^
είς την Ελλάδα. ΙΙρΙν όμως επιχειρήση "τόν πόλεμον, άπέ-
στειλε προς τους Αθηναίους τόν βασιλέα "της Θεσσαλίας
Άλέξανδρον, διά νά προτείν·*} είς αυτούς συμμαχίαν μετά τών
Περσών κατά τών άλλων Ελλήνων, ύπέσχετο δέ ότι θά άνοι-
κοδομήση την πόλιν καΐ τους ναούς της, θά δώσ·*} είς αύτούς
πλήρη ελεύθερίαν και θ' άναδείξϊ} τάς Αθήνας πρώτην πόλιν
της Ελλάδος. Οί Σπαρτιάται έφοβήθησαν μήπως οί Αθη-
ναίοι πιεζομενοι ύπό της δυστυχίας, είς ήν εάρίσκοντο, παρα-
δεχθώσι τάς προτάσεις τού Μαρδονίου; απέστειλαν λοιπόν καΐ
αύτοί πρέσβεις είς τας Αθήνας καΐ ύπέσχοντο είς τούς Άθη-
-ναίους, ότι άναλαμβάνουσι νά διαθρέψωσι τάς οικογενείας των.
αρκεί ν' άπορρίψωσι τ^ς προτάσεις τού Μαρδονίου. Ό Αρι-
στείδης .όμως ?'.ς μεν τον πρέσβυν του Μαρδονίου απήΐντησεν,.



Τστορικα* σελίδες 68

ότι εν όσω ό ήλιος πορεύεται τόν ίδιον δρόμον, ούδέποτε οί.
Αθηναίοι θά σϋνθηκολογήσωσι μετά τών Περσών είς δέ τούς.
Σπαρτιάτας άπήντησεν, ότι περί της διατροφής τών οικογε-
νειών των είναι ικανοί μόνοι νά φροντίσωσι, παρακαλοΰσι δέ
αύτούς νά στείλωσι τάχιστα στρατόν, όπως άπαντήσωσι τόν
εχθρόν έν Βοιωτία

Ό Μαρδόνιος άμα ελαβε την άπάντησιν τού Αριστείδου·
διήλθε τά στενά τών Θερμοπυλών καί εφθασεν είς τάς Αθή-
νας, τών οποίων οί κάτοικοι κατέφυγον πάλιν είς Σαλαμίνα
καί Αίγιναν άφου δέ έλεηλάτησε την Άττικήν άπεσύρ-
θη είς την Βοιωτίαν παρά-τάς Πλαταιάς. Έκει έσπευσε καί ο
Ελληνικός στρατός ύπο τήν άρχηγίαν τού Σπαρτιάτου Παυ-
σανίου, όπου συνεκροτήθη τρομερά μάχη. Ό Αριστείδης ώς
αρχηγός τού Αθηναϊκού στρατού έλαβε μέρος είς την μάχην
ταύτην, κατά τήν οποίαν ό Περσικές στρατός ένικήθη κατά
κράτος.

Μετά την όριστικήν άποχώρησιν τών Περσών εξ Ελλάδος,,
όλαι αί Έλληνικαί πόλεις συνήψαν συμμαχίαν, διά νά έξακο-
λουθήσωσι τόν κατά τών Περσών πόλεμον. Ή συμμαχία έτά-
χ|η ύπό την ηγεμονίαν της Σπάρτης. Επειδή όμως μετά
τινα καιρόν οί Σπαρτιάται ηοχισαν νά φέρωνται τυραννικώς
πρές τάς συμμάχους πόλεις, πολλαί έξ αύτών επϊίχθησαν ύπο
την ηγεμομονίαν τών Αθηνών, τών άποίων αρχηγός ητο ό
πράος καί δίκαιος Αριστείδης. Πρός Ιξακολουθησιν όμως τού
πολέμου άπητούντο άνδρες, χρήματα καί πλοία. °Όλαι δέ αί
σύμμαχοι πόλεις-είς τόν δίκαιον Άριστείδην ανέθεσαν νά ορίση
τό ποσόν, τό όποιον εκάστη πόλις θά έδιδε πρός τούτο. "Ο
Αριστείδης τόσω δικαίως έξεπληρΐοσε τήν εντολή ν τα ό την.
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•ώστε *ύδέν .παράπονον ηκούσθη κατ' αυτού. Είς αυτόν επίσης
άνετέθη καί ή διαχείρισις του συμμαχικού ταμείου, τό όποιον
εφυλάσσετο είς τήν νησον Δηλον.

Ό Αριστείδης άπήλαυε της τιμής κάί εμπιστοσύνης τών
συμπολιτών αυτού καί τών συμμάχων πόλεων μέχρι τού θανά-
του αύτού. Απέθανε δέ πτοιχότατος, αν καί έπί πολλά ετη
διεχειρίζετο, ώς ταμίας, τόν θησαυρόν τών συμμάχων. *Η δέ
πόλις τιμώσα αύτόν τον έκήδευσέ δημοσία δαπάνη καί
έπροίκισε τάς δύο θυγατέρας του έκ τού δημοσίου τα-
μείου (479 π. Χ.).

(V 3'^ί Παν<Ιανίας (Σπαρτιάτης).

Ή εν ΖΖλαταιαϊς ράχη (479 π. Χ.)

Ό Παυσανίας ήτο υίός τού Κλεομβρότου καί κατήγετο έκ.
βασιλικού γένους. Ήτο άνήρ τολμηρός καί εύφυής, άλλ' είς
άκρον φιλόδοξος* ή δέ φιλοδοξία του ώθησεν αύτόν μέχρι προ-
δοσίας.

"Οτε ό Μαρδόνιος κατηλθεν έκ της Θεσσαλίας μετά

300

χιλιάδων άνδρών καί έστρατοπέδευσε παρά τάς Πλαταιάς, * ό
Παυσανίας ώς έηίτροπος τού άνηλίκου βασιλέως Πλειστάρ-
χου διωρίσθη αρχιστράτηγος του Ελληνικού στρατού κάί
μετά 110,000 άνδρών ήλθε καί έστρατοπέδευσεν εϊς τούς
πρόποδας τού Κιθαιρώνος, άντικρυ του περσικού στρατού.

Έπί ενδεκα ημέρας οί δύο στρατοί εύρίσκοντο παρατεταγ-
μένοι απέναντι άλλήλων έν άργί^:, διότι αί θυσία ι καί είς τούς
"Ελληνας καί είς τούς Πέρσας προεμήνυον ήτταν δι* εκείνον,
ό οποίος πρώτος ήθελεν αρχίσει την μαχην. Κατόπιν οί Έλλη-
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ϊές ηθέλησαν νά μετασταθμεύσωσιν είς τάς Πλαταιάς, διότι
ίί Π/ρσαι διέκοψαν τό ύδωρ καί ήμπόδιζον τάς ζωοτροφίας
$ύτών. Ό Μαρδόνιος τήν κίνησιν ταύτην τού ελληνικού στρα-
τού ύπέλαβεν ώς ύποχώρησιν καί διέταξε τήν μάχην. Κατ'
κρχάς οί Πέρσαι ώρμησαν τρέχοντες καί άλλαλά^οντες, διότι
ινόμιζον, ότι θά συλλάβωσι φυγάδας· -άλλ' άπήντησαν μετ'
ολίγον στρατόν συμπαγή, όστις ένίκα αύτούς διεσκορτησμένςυς
^ντας καί πολεμούντας εν μεγάλη άταξί<£. Ό Μαρδόνιος κα-
θήμενος επί λευκού ίππου καί έχων πε^ί εαυτόν 1000 εκλε-
κτούς Πέρσας - διηύθυνε την μάχην. "Οταν όμως μετ'. ολίγον
Ιφονεύθη ύπό τού Σπαρτιάτου Αειμνήστου, <;ί Πέρσαι ήρχισαν
φεύγωσι προς τό ώχυρωμένον στρατόπεδόν των. Οί "Ελλη-
νες κατεδίωξαν αύτούς, έκυρίευσαν τό στρατόπεδον αύτών καί
ί'φόνέυσαν σχεδόν άπαν τας. Έκ τών 300.000 αόνον 40,000
ίσώθτσαν, οί όποιοι ύπό άρχηγίαν τού Άρταβάζςυ είχον φύγει
προ τής μάχης. Έκ, δέ τών Ελλήνων έφονεύθηταν περί τού;
300 (25 Σεπτεμβρίου 4Χ9-π. Χ.).

Γϊ| Τα_ λάφυρα, τά όποια περιήλθον είς χείρας τών Ελλήνων
ησαν άφθονα είς χρυσόν, άργυρο ν, σκεύη, κοσμήματα, πολυτε-
λείς τάπητας, όπλα κ.ά. Έκ τών λαφύρων τούτων το μέν
δέκατον άφιέρωσαν είς τον έν Δελφοΐς ναόν, έκ τού όποίού
κατεσκευάσθη χρυσούς- τρίπους έπί τρικέφαλου χαλκού
φφεως, εις τήν βάσιν του οποίου έπέγραψαν τά ονόματα τών
πόλεων, όσαι ελαβον μέρος εις «ήν μάχην· τά λοιπά διενεμή-
θησαν μεταξύ των καί έρισαν, όπως τελήται κατά πενταετίαν
μεγάλη πανήγυρις προς άνάμνησιν τής νίκης αύτών.

Τήν ιδίαν ήμέραν της μάχης τών Πλαταιών καί ό έλληνι-
*©ς στόλος ύπό την άρχηγίαν του.Αθηναίου Ξανθίππου ένίκησ^
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παρά τό άκρωτήοιον της Μυκάλης τους Πέρσας καΐ κατέκαυσε
τόν περσικό ν στόλον.

Μετά τήν μάχην τών Πλαταιών όλαι αί «λληνικαΐ πόλεις
συνεμάχησαν, διά νά έξακολουθήσωσι τόν πόλιμον κατά τών

Περσών. Αρχιστράτηγος δ* του
συμμαχικού στρατού διωρίσθη 6
Παυσανίας, όστις λαβών στρατόν
εκυρίευσε πολλάς πόλεις, αί οποίαν
κατείχοντο δπό τών Περσών. Έκ
τών Ιπιτυχιών όμως τούτων τόσον
ύπερτφανεύθη, ώστε ηθέλησε, συ-
νεννοούμενος μετά τού βασιλέως
τών Περσών Είέρξου, νά προδώση
εις αύτόν τήν Ελλάδα. νΗρχισ*
λοιπόν τότε ό Παυσανίας νά ζν) ώς
Πέρσης σατράπης, απέστειλε πρέ-
σβυν είς τόν ίΞΐέρξην καΐ ύπέσχετο
νά παραδώση προς αύτόν τήν
Ελλάδα, εάν οδτος εστεργε νά
τω δώση τήν θυγατέρα του σύζυ-
γον καΐ νά τόν υποστηρίξω ώς βα-
σιλέα της Ελλάδος. Ό Ξέρξης
παρεδέχθη τούτο· ό δέ Παυσανίας
ίΐΙΙ Περσική ν στολην καΐ ελά-

Ό χρυσονς τρίσνονς. βεν ΰιρος τοσούτον ύπέροχον, ώστε

δυσκόλως ήδύνατο νά πλησίάση τις αύτόν. ΟΙ σύμμαχοι
παρεπονούντο διά τούτο, αλλά δέν βίσηκιύον^το· ηναγκάσθησαν
-όθεν τίνες εξ αύτών νά άποσπασθώσιν άπό την ήγε4&ονίαν ,τηστ
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έπάρτης καί νά ύποταχθώσιν είς τήν ήγ«μονίαν τών Αθηνών*
Σπαρτιάται μβθόντες ταύτα άνεχάλεσαν αύτόν είς τήν
£^άρτην· δεν ήδυνήθησαν όμως νά τόν τιμωρήσω», διότι δέν
ϊ*ήρχον κατ' αύτού φανεραί άποδείξεις. Αφεθείς έλεύθερος
ίλθεν είς τό Βυζάντιον ώς ιδιώτης καί ήρχισε πάλιν ·>ά συνεν-
ί·)ηται μετά τού Εέρξου. Οί έφοροι της Σπάρτης πάλιν άνε-
ιάλεσαν αύτόν, άλλά καί πάλιν ηθωώθη διά της μεσολαβή-
τών φίλων.· του. Έπί τέλους η προδοσία αύτού άνεκα-
ϋ4φθη ώς έξης· Έδωκε πρός τινα δούλόν του έπιστολήν διά
ι|·χ φέρη αύτήν πρός τόν σατράπην Άρτάβαζον έν Άσίςε. Ό
δούλος ούτος, έπειδη έβλεπεν, ότι κανείς άπό τούς απεσταλ-
μένους τού Παυσανίου πρός τού; Πέρσας δεν έπέστρεψεν, υπο-
ιασθεΐς^ηνοιξε καί άνέγνωσε τήν έπιστολήν. Έν αύτη είδε τά
προδοτικά σχέδια του Παυσανίου καί είς τό τέλος τήν διατα-
^ήν νά φονευθη ό επιδότης. Όργισθείς λοιπόν έφερε τήν έπι-
κίτολήν π;ός τούς εφόρους^ οί όποιοι έπείσθησαν πλέον περι
της ένοχης του καί άπεφάσισαν ^νοΓτόν συλλάβωσιν. ιΟ Παυ-
σανίας μαθών τούτο κατέφυγεν είς τόν ναόν της Αθηνάς. Καί
επειδή δεν έπιτρέπετο νά συλλάβωσιν αύτόν εντός τού ναού,
Ιοπεστέγασαν αύτόν καί έτείχισαν τήν πύλην. Απέθανε δέ
&τός του ναού τούτου έκ τής πείνης.

(Αθηναίος).
Ή καρα τον Ευρυμέδοντα χοταμον μάχη.

Ό Κίμων ητο υίός τού Μιλτιάδου καί της Ήγησιπύλης.
Είεος Ιτι άπώλεσε τόν πατέρα του καί διά τούτο δέν Ιλαβε
«ήν δέουταν άνατροφήν* τήν νεανικήν του μάλιστα άλικίαν

1
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διηλθεν εν ακολασία καί *σωτεί<£. Είχεν όμως πολλά ψυχν
κά προτερήματα, όθεν διά τών συμβουλών καί τ% διαπαιδβ
γωγήσεως τού πατρικού του φίλου Αριστείδου τοσούτον έϊ

τιώθη, ώστε διά τών εΐ
γενών τρόπων του κ
κτησε τήν άγάπην κα]
τήν ύπόληψιν τών συμ-
πολιτών του. Ότε δΙ
κατόπιν διά της βοηθείας
τού πλουσίου γαμβροί!
του Καλλίου ε πλήρωσε
τό πρ<Γστιμονν είς τό ο-ί
ποίον κατεδικάσθη ό πα
τήρ του καί ανέκτησε τ<
πολιτικά του δικαιώμα-
τα, διωρίσθη αρχηγός
τού συμμαχικού στρατού;

Κίμων. ; καί πολλάκις ί\ίκησε τους

Πέρσας. Τήν περιουϊίαν του, την οποίαν απέκτησε διά τών
Περσικών λαφύρων, εδατάνα αφειδώς ύτνεο τών πτωχών
συμπολιτών του. Έν τη οικία του καθ* έκάστην είχεν ετοίμη*
τράπεζαν, είς τήν οποίαν ηοχοντο καί ετρωγον δωρεάν
πτωχοί καί οί ξένοι. Είχεν ανοικτούς τους αγρούς καί τους.
κήπους του* πάς δέ εΐσήρχετο έλευθέρως καί ελάμβανεν έκ τών
καρπών αύτών. Όσάκις δέ Ιξήρχετο είς την όδόν, παρηκο-
λουθεϊτο ύπό δούλων, οί όποιοι εδιδον καινουργη ενδύματα καί
χρήματα είς πάντα πτωχόν, τόν οποίον συνήντων καθ " όδόν;
Ή γενναιοδωρία όθεν αύτη τού Κίμωνος, ή φιλανθρωπία καί
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Ιέύγενης προς πάντας σνμπεριφορά αυτού άφ' ενός καΐ ή
ικαιοσύνη τού Αριστείδου αφ* έτερου συνετέλ?σ«ν, ώστε
:*(ΧλαΙ έλληνικαΐ πόλεις νά έγκαναλείψωσι την Σπάρτην καΐ

ύπαχθώσιν είς την ήγεμονίαν τών Άδηνών.
Ι; ΓΟταν ό Θεμιστοκλής συνεβούλευσε τους Αθηναίους νά
φήσωσι τάς Αθήνας καί νά εμβωσιν είς τά πλοϊα, ό Κίμων
ρφτος ήσπασθη την γνώμην του καί αφού άνέβη είς "τήν
Αικρόπολιν, εκρέμασεν είς τόν εκεί ναόν της Αθηνάς χαλινόν
Νπου καί είπεν, ότι ή πόλις δεν είχε πλέον άνάγκην ιππικού,
Χλά στόλου* αφού δε έλαβε μίαν άσπίδα Ιξ εκείνων, αί όποίαι
κοέμαντο πέριξ τού ναού, ετρεξε καί είσηλθεν εις τό πλοίο ν.
ίϊ; παράδειγμα αύτού ήκολού^ησαν καί άλλοι Αθηναίοι καί
οίουτοτοόπως συνετέλεσεν είς την επιτυχίαν της γνώμης
οΰ Θεμιστοκλέους. Αγωνισθείς δ* έπειτα γενναίως κατά
ϊίν ναυμαχίαν της Σαλαμίνος διέψευσε την γνώμην πολλών
Ρϋπολιτών του, οί όποιοι εθίώρουν αυτόν εας.τότε άνάξιον
ού μεγάλου ονόματος τού πατρός του.
Μετά τόν θάνατον τού Αριστείδου ό Κίμων δνωρίσθη ναύ-
ος^ϊτού συμμαχικού στόλου καί πρώτο-» εκυο-'ευσε τήν
£,Μράν Ήιόνα, παρά τάς Ικβολάς τού Στρυμώνος χ.αί εδίωξεν
ιπ|ό αύτην τους Πέρσας. Ακολούθως εκυρίευσε τήν νήσον
|<ύρον, ή όποία ήτο έστίά τών πειρατών καί μετ.κόμισεν
4.ιθ«ν είς τ&ς Αθήνας τά οστά. τού Θησέως, προς τιμήν τού
εοίου οί Αθηναίοι έκτισαν τό Θ-ησίϊον. Μετ' ολίγον ό
Γ:Αων εχων 300 πλοία τών Αθηναίων καί τών συμμάχων
π(ηλθεν εϊς τά παράλια τη,- Μικράς Ά<:ίας καί έξεδίωξεν
ίτο πολλάς αύτης πόλεις τάς περσικάς φρουράς. 'Εν τω
ίΐαξύ οί Πέρσαι συνήθροισαν είς τάς εκβολάς τού Εύρυμέ-

. ί
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πως διά της τόλμης καί γεννκιότητός του ό Κίμων είς
καί τήν αυτήν ήμέραν ένίκησε τρις τού Πέρσας. Μετά
λαμπρόν τούτο κατόρθωμα επανηλθεν είς τάς Αθήνας πλ'
δόξης, φέρων άπειρα καί πλούσια λάφυρα, τά οποία άφεί
διένειμεν είς τους πολίτας καί εδαπάνησε πρ^ς έξωραϊσ]
της πόλεως (466* π. Χ.).

δοντος ποταμού πολυάρ.θμον πεζικόν στρατόν καί σημαντικ»
στόλον, μετά τού οποίου θά ήνουντο μετ' ολίγον καί ετερί
80 πλοία Φοινικικά. Ό Κίμων, διά νά προλάβη τήν ενωσι
ταύτην, προσέβαλεν ισχυρώς τόν περσικόν στόλον καί συνι
λαβε περί τά 200 πλοία αυτού. "Επειτα απέβη είς τήν ξ
καί άφού κατετρόπωτε τον περσικόν στρχτόν, επλευσεν άμ*<?ως
διά νά συναντή^η καί τά φοινικικά πλοία-, τά οποία εύρων καθ'
όδόν κατέστρεψε μετά τών πληρωμάτων αύτών. Τοιουτοτρό?
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ϊ|;.|! Φοβερός όμως άντίπαλος τού Κίμωνος ητο ό Περικλής, ό
>ίποίος πάντοτε ήναντιούτο είς τά σχέδια αύτού. Ό Κίμων
ί "^γάπα τούς Σπαρτιάτας ένεκα τών πολεμικών αύτών άρετών.
■ Γ'Οτε δ' εν ετει 464 π. Χ. ή Σπάρτη κατεστράφη ύπο σεισμού
«αί εφονεύθησαν πολλοί άνθρωποι, οί Είλωτες μετά τών
Μεσσηνίων άπεστάτησαν καί, ά<ρού κατέλαβον τήν Ίθώμην,
γενναίως έμάχοντο, ώστε οί Σπαρτιάται ήναγκάσθησοΛ»
^τά ζητήσωσι τήν βοήθειαν τών Αθηναίων (γ' Μεσσηνιακός
■πόλεμος). Ό Περικλής συνεβούλευσε τούς Αθηναίους νά μή
«τείλωσι βοήθειαν είς τούς Σπαρτιάτας· άλλ' ό Κίμων
6Υπερίσχυσε καί παραλαβών 4,000 άνδρας έστνευσεν ο ίδιος
πρός βοήθειαν τής Σπάρτης. Επειδή όμως ή πολιορκία
της Ιθώμης παρετείνετο, οί Σπαρτιάται ύποπτεύσαντες,
μήπως οί Αθηναίοι συνεννοηθώσι μέ τούς Είλωτας καίΜεσση-
νίόυς, άπέπεμψαν αύτούς λέγοντες, ότι δέν είχον πλέον
ανάγκην αύτών. Τήν προσβολήν ταύτην οί Αθηναίοι άπέδω-
>.αν είς τόν Κίμωνα· τη προτάσει δέ τού Περικλέους έξωστοά-
Κ,ησαν αύτόν (461 π. Χ.).

Ρ [| 'Ενω ό Κίμων εύρίσκετο εις έξορίαν, εξερράγη. πόλεμος
μεταξύ Αθηναίων καί Σπαρτιατών. Οί δύο στρατοί συνηντή-
€ησαν είς τήν Τανάγραν της-Βοιωτίας, όπου ένικήθησαν οί
Αθηναίοι. Είς τήν μάχην ταύτην έζήτησε ν* άγωνισθη καί
« Κίμων ώς άπλούς στρατιώτης κατά τών Σπαρτιατών, άλλ*
ςί Αθηναίοι, ύποψιαζόμενοι αυτόν ώς φίλον τών Σπαρτιατών,
&ΐν τόν έδέχθησαν. Ό Κίμων όμως, διά νά άποδείξη είς αυ-
λούς, ότι ψευδώς κατηγορείται ώς φιλολάκων, παρεκίνησε
στους φίλους του νά πολεμήσωσι γενναίως* οδτοι δέ λαβόντες
Γ?ιήν πανοπλίαν αύτου έπολέμησαν γενναίως καί εφονεύθησαν
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περί τους εκατόν εξ αύτών. Οί Αθηναίοι Θαυμάσαντες την
γενναιοφροσύνην τού Κίαωνος άνεκάλεσάν αύτόν εκ τής εξορίας
κατά πρότασιν αύτού τού Περικλέους.

Άφοΰ ό Κίμων έπανήλθεν εκ της εξορίας, διωρίσθη πάλιν
στρατηγός καί έξηκολούθησε τον κοιτά τών Περσών πόλεμον.
Λαβών όθεν διακόσια πλοία έπλευσεν είς Κύπρον καί ήλευθέ-
ρωσε πολλάς πόλεις αύτής άπό τού; Πέρσας. Ένω όμως επο-
λιόρκει τό Κίτιον, Ιπληγώθη θανασίμως καί άπέθανε (449
π. Χ.). Τοσαύτην όμως γενναιότητα είχεν εμπνεύσει είς τόν
στρατόν του, ώστε μολονότι εκείνος είχεν άποθάνει, οί στρα-
τιώται αυτού "κρύψαντες τον θάνατόν του συνήψαν * μάχην
μετά τών Περσών κατά ξηράν μέν εν Κύπρφ, κ~ατά θάλασ-
σαν δέ έ·>αντίον του .κατ* αύτών ερχομένου στόλου καί ένί—
κτσαν αύτούς.

Μετά τήν νί'.ην ταύτην επαυσεν ό κατά τών Περσών πόλε-
λος' συνωμολογήθη ^δέ ειρήνη τών Ελλήνων μετά τών Περ-
σών, ήτις ώνομάσθη Κιμ,ώηιος. Διά ταύτης ύπεχρεο!>θησαν
οί Πέρται ν' άφήσωσιν ελευθέρας όλας τάς Ελληνικά ς πόλεις
τής Μικρά; Ασίας και νά μή στέλλωτι πλοία είς τάς Έλληνι-
κάς θαλάσσας.

Περικλής (Αθηναίος). - .

Ό Πέριχ.Ιής ήτο υίός τού Ξανθίππου, τού νικήσαντος τούς
Πέρσας παρά τό άκρωτήριον τής Μυκάλης. Ή μήτηρ αύτου
Άγαρίστη, δτε ήτο έγκυος, είδε καθ' ύπνον, ότι έγέννησε
τόν Περικλέα (495 π. χ.). Ούτος έΐχε πολλά φυσικά προτε-
ρήματα* έπειδή δέ έτυχε καί καλής ανατροφής, .διότι εΐχβν
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<*>ς διδασκάλους τους σοφωτέρους άνδρας της έποχής του, τόν
Άναξαγόραν καί τόν Ζήνωνα, εγεινεν άνήρ σοβαρός, ευγενής,
«ύπροσήγορος καί άριστος πολιτικός. Ή δίαιτα αυτού.ητο
άπλουστάτη καί μολονότι ητο πλουσιώτατος, όλίγιστα εδα-
πάνα προς συντήρησίν του. Δι' όλα αυτά τά προτερήματα
ηγαπάτο υπό τών συμπολιτών του.

Μετά τόν θάνατον τού Αριστείδου κ*! τού Θεμιστοκλέους
κ επεδόθη είς την πολιτική ν καί ενήργε ι πάντοτε μετά περισκέ-
ί ψ-ως. Είς" τάς οδούς"σπανίως εφαί-
νετο· εάν δέ εξηοχετο άπό τήν
οίκίαν του, ε κάμνε τούτο διά νά

μεταβαίνν) είς τό Βουλευτν,ριον.
■

Ή εύγλωττία του ή το άπεριο'-
ριστ<^· καί όταν ώμίλει άπό αού
βήματος, οί άκούοντες ελεγον, ότι
!;. είς τήν γλώσσάν του έρερε τόν κε-
■ || ραυνόν τού Διός. Άπεφ^υγε τά
Ιί| δε^ϊπνα καί τάς διασκεδάσεις, τά
όποϊα εθεώρει ά\άξια διά μεγάλους
111 άνδρας. ΤΗτο πολιτικός άντίπαλος
τού Κίμωνος. Ότε δέ οί Σταρτιά-
ται πολεμούντες προς τους Ειλω-,
: τας καί τους Μεσσηνίους, χπ*πεμ-
Ιί ψαν τους Αθηναίους, οί όποιο ί
ι; εσπευσαν προς βοήθεια ν αύτών, οί

Αθηναίοι έθεώρησαν τούτο ώς προςβολήν, οί δέ φίλοι τού
Περικλέους κατηγόρησ*ν διά τούτο τόν Κίμωνα καί επίτυχον
νά εξοστρακισθώ ούτος.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΑΜΒΙ Π Π ΠΫ
Α Ξ ^ Ν/Μ □ 2ΕΪ

Περικλής.
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Μετά την εξορία ν τού Κίμωνος ο Περικλής έμεινε ν ό μόνος
άρχων τών Αθηνών κατώρθωσε διά της πολιτικής φρονήσεως
χαΐ Ικανότητος του νά διευθύνη τά δνιμόσια πράγματα της
*άτρίδθς μέχρι τού θανάτου του. Άπεπεράτωσε τά μακρά
τείχη, τών οποίων τήν κατασκευήν ηοχισεν ό Κίμων καί τά
όποια ήνωσαν τήν πόλιν μετά ~τοΰ Πειρκιώς καί τού Φαλήρου.
'Επεξέτεινε τάς πολεμικά ς ένεργείας τών Αθηναίων. Είχε
περί τά 300'πλοϊα ετοιμα διά πόλεμον, έξ αύτών δέ απο-
στέλλων~κατ' έτος έξήκοντα είς τό έξωτερικόν όχι μόνον
εκράτει τούς συμμάχους είς ύποταγήν, άΧλά καί τούς Πέρσας
ηνάγκαζε νά μή βλάπτωσι τάς έλληνικάς πόλεις. Τάς χώρας,
τάς οποίας κατέκ.τα, διεμοίραζεν είς πτωχούς πολίτας Αθη-
ναίους καί τοιουτοτρόπως ΐδρυιν είς πολλά μέρη άποικίας.

Αί Αθήναι κατά τούς χρόνους τού Περικλέους περιηλθον
είς μεγάλην άκμήν, τόΧ δέ κράτος αύτών ήτο μέγα καί περιε*

Ό Ηαρ&ενών.

λάμβανε περί ,τάς 1ΟΟΟ πόλεις, αί όποϊαι έπλήρωνον κατ'έτο^
ρί τά 1000 τάλαντα. Αρχηγός του κράτους τούτου, ύπο

*ί
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|; τήν τίτλον στρατηγού, ητο ό Περικλής καί τά πάντα ησαν είς
•την διάθεσίν του. Τήν ύπε'ροχον δέ ταυτην θέσιν του ό Περικλής
1 εχρεώστει είς τήν βύγλωττίαν, είς τήν ευθύτητα καί τήν
\ [; |! μετριοφροσύνην του. Έπειδή δέ είχε παύση πλέον ό μεταξύ
τών Ελλήνων καί Περσών πόλεμος, ό Περικλής μετέφερε
τό σύμμαχικόν ταμεΐον εκ της Δήλου είς τάς Αθήνας* καί
διά νά δώ'ση έργασίαν είς τούς πτωχούς, έξώδευεν
αφειδώς εξ αυτού πράς έξωραϊσμόν τής πόλεως^. Κατε-
σκεύασεν όθεν τά αθάνατα έκεΐνα έργα, τών οποίων μόνον
τά «ρείπια σωζόμενα μέχρι σήμερον έπισύρουσι τόν θαυ-
μασμόν τού κόσμου. Τήν έπιστασίαν τών καλλιτεχνη-
μάτων τούτων άνέθηκεν είς τόν περίφημον τεχνίτην Φει-
ί £·· |ί_· δίαν, υίόν τού Χ'αρμίδου, όστις προσεκάλεσε πρός τόν σκοπόν
τούτον είς τάς Αθήνας τούς καλλίτερους τεχνίτας σης Ελλά-
δος. Τά περιφημότερα τούτων είναι τά εξής : α') ό Παρθε-
- ί νών, ναός της Αθηνάς έπί της Ακροπόλεως έκ μαρμάρου.

Οδτος κατεσκευάσθη ύπό τού Ικτίνου καί Καλλικράτους, έκο·*
::'. σμήθηδέ ύπό τού Φειδίου διά λαμπρών άγαλμά τω ν β') τά
Η Ρ ΠροπύΛαια, πολυτελής είσοδος τής Ακροπόλεως εκ μαρμά-
ρου* γ') τό αγαΛμα τής παρθένου Αθηνάς, έντός τού Παρ-
θενώνος έκ χρυσού καί έλεφαντόδοντος κατασκευασθέν ύπό του
Φειδίου* δ') τό χαΛχούν &γα*1μα τής προμάχου * Αθήνας,
στηθέν έπί της Ακροπόλεως. ΤΗτο δέ τόσψ ύψηλόν, ώστε οί
παρά τό Σούνιον πλέοντες εβλεπον τό λάμπον αύτού κράνος
«ξ άπρστάσεως δέκα ωρών* ε') τό Ώόεϊον καί άλλα.
Έπειδή δέ ό Περικλής πρός κατασκευήν τούτων καί άλλων-
εργων «δαπάνησε πολλά καί κατηγορήθη ύπό τών έχθρων του,,
οί όποιοι διετείνοντο, ότι θά δυσαρεστηθώσίν οί σύμμαχοι βλέ~
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-ποντες τά χρήματα των δα παγωμένα προς καλλωπισμον τών

Αθηνών, προσηλθβν
ούτος είς τό δικαστη-
ριον διά ν' άπολογηθ^
καί είπε : «Δεν όφεί-
λομεν νά δώσωμεν λο-
γαριασμόν είς τούστ
συμμάχους ήμών διά
τά χρήματα, τά ο-
ποία λαμβάνομεν παρ*
αύτών, άφού εκπλη-
ρονμεν τους όρους, διά
τους οποίους μας δί-
δονται ταύτα. Έάν
όμως σεϊς νομίζετε,
ότι ε'ξώδευσα πολλά,
άναλαμβάνω νά πλη-
ρώσω εξ : ιδίων μου
την δαπάνην θά επι-
γράψω όμως είς εκα-
στον τούτων τών οικο-
δομημάτων τό όνομά
μου». "Οταν οί Αθη-
ναίοι ήκουσαν ταύτα,
έθαύμασαν τήν μεγα-
λοφροσύνην του "καί
έδωκαν είς αύτόν τήν
άδειαν νά εξοδεύη ό-
Τό άγαλμα της Ά&ηνας. σα ηθελεν.



'Ι<7τορικα\ σελίδες 77

Οί Σπαρτιαται μετά ζηλοτυπίας πάντοτε παρηκολούθουν
την αύξουσαν δόξα ν καί δύναμιν τών Αθηνών. Επειδή δέ ήθε-
λον νά καταστρέψω σι ν αύτήν, επεχείρησαν κατ* αύτών πόλε-
μον, ό όποιος ύπήρξε καταστρεπτικώτατος καί επέφερε τήν
καταστροφήν της Ελλάδος. Ό πόλεμος ούτος διήρκέσεν εικο-
σιν επτά ετη κ$ί ώνομάσθη ΠίΛοχοννησιαχόζ, διότι όλαι
σχεδόν αί πόλεις της Πελοποννήσου ύπό τήν ήγεμονίαν της
Σπάρτης συνεμάχησαν κατά τών Αθηνών. Οί Πελοποννήσιαι
είσέβαλον είς τήν Άττικήν, ελεηλάτούν αυτήν καί ήνάγκα-
σαν τους κατοίκους αύτης νά καταφύγωσιν εντός τών τειχών
τών Αθηνών, Οί Αθηναίοι άφ' ετέρου διά τού στόλου των
κατέστρεφον τά παράλ·α της Πελοποννήσου. Κατά τήν επο-
χήν εκείνην ενέσκηψεν είς τήν Ελλάδα καί μάλιστα είς τάς
Άθηνας, όπου συνεσο^όεύθηταν πολλοί, φοβερός λοιμός, άπό
τόν οποίον καθ' εκάστην άπέθνησκον κατά χιλιάδας οί άνθρω-
ποι. Ή νόσος αύτη δετίρ&εσε δύο ετη, 6 δέ λαός άπεθαρρύνθη'
κατά τήν άπουσίαν λοιπόν τού Περικλέους είς Πελοπόννησον,
οί εχθροί του.επέρριψαν επ' αύτού πάντα τά δεινά καί τού
πολέμου καί τού λοιμού καί επέτυχόν νά καταδικασθώ ούτος
εις-βαρύ προστ;μον. Μεταξύ τών άποθανόντων ε4· της-νόσου
ήσαν χαί πολλοί συγγενείς καί φίλοι τού Περικλέους, ώς καί
ό μεγαλείτερος υιός του Ξάκθιτζχος.. Ό Περικλής όμως ύπέ-
μειν* την άχαριστίαν τών συμπολιτών του καί τάς συμφοράς
ταύτας μετά γενναιότητος· αλλ" όταν άτέθανε καί ό νεώτε-
ρος υιός του /7αραλος καί κατά τήν τότε συνήθειαν κατέθι-
τεν επί τού νεκρού αύτού τον στέφανον, δέν ήδυνήθη πλέον
νά κρατηθν) καί εκλαυσε πικρώς. Μετά τινχ καιρόν. προσε-
βλήθη καί αύτός ύπό της νόσου. Κατά τάς τελευταίας του δ£-
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στιγμάς, ενώ οί φίλοι του καθήμενοι πέριξ της κλίνης του καί
νομίζοντες αύτόν εν ληθάργφ, ώμίλουν περί τών αρετών καί τών
κατορθωμάτων του, ούτος στροιφείς είπε προς αύτούς : «Με
Επαινείτε διά πράξεις, τάς οποίας έκαστος Ιχει καθήκον νά,
πράττη* δι* έα,έ ή μεγίστη αρετή ύπήρξεν, ότι κανείς εκ τών
Αθηναίων δέν έφόρεσεν έξ αιτίας μου μαΰρον ίμάτιον».

Ό θάνατος τού Περικλέους (429 π. Χ.) ύπηρξε διά τάς
Αθήνας άνεπανώρθωτος άπώλεια, διότι κατά τάς περιστάσεις
εκείνας ήτο ό μόνος άνήρ, ό οποίος ήδύνατο νά συγκρατήσω
παρωργισμένον λαόν έκ τών ατυχημάτων τού πολέμου. Μετά
τόν θάνατον αύτού τήν αρχήν κατέλαβον οί δημαγωγοί,
άνθρωποι κακοήθεις, οί οποίοι κολακεύοντες τόν λαόν χάριν του
ιδίου συμφέροντος, έβλαψαν τήν πόλιν. Τοιούτοι ήσαν ό Κλέων,
ό Αλκιβιάδης καί άλλοι.

ΙΙνενματικλ άκμη τών Αθηνών.

Αί Αθήναι κατά τήν εποχήν ταύτην έγένοντο καί εστία
τών τεχνών ηαί έπιστημών. ιΗ άνέγερσις τών πολλών κ,αΐ
λαμπρών καλλιτεχνημάτων προσείλκυσαν είς Αθήνας τούς
Ιξοχωτ/ρους εν τω Έλληνικω κόσμω καλλιτέχνας. Πλήν τοα.
Φιιδίον, τού * Ικτίνου καί του ΚαΛΛιχράτους, ε'ργάσθησαν έν
Αθήναις ό Μύρων έξ Αττικής, ό Παιώνιος έκ Θράκης, ό
9Αλκαμένης έκ Λήμνου καί ό Άργεϊος Ζ7ολ6*λ«τος, ώς γλύ-
πται. Διάσημοι ζωγράφοι είργάσθησαν ό εκ Θάσου ΠοΛύγνω-
ζος καί οί μαθηιαί αυ.τοΰ Πάναινος *.«ί Μίχων όλ£γ<ώ δέ
βραδύτερων ό έξ Αθηνών Απολλόδωρος, Ζεϋζις ο έκ Βιθυ-
νίας καί ο Ώαρράσιος εξ *Εφέσου.
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Έκτος τών τεχνών έτελε'οποιήθησαν κατά τούς χρόνους
τούτους ή δραματική ποίησις, η ρητορική, ή φιλοσοφία καί ή
Ιστοριογραφία. Μετά τόν σαλαμινομάχον Αίύχϋ.ίον ηκμασαν
οί ποιηταί ΣοψοχΛ^ς καί Ευριπίδης καί ό κωμικός *Αριστο-
φάνης, οί ρήτορες "Αντιφών, *Ανδοκίδης καί Λυσίας, οί
φιλόσοφοι Αναξαγόρας, Ζήνων,*Πρωταγόρας καί Σωκράτης-
οί ιστοριογράφοι 1 Ηρόδοτος καί Θουκυδίδης, ό πατήρ τ%
ιατρικής Ιπποκράτης ο Κωος, ό αστρονόμος Μίτων καί άλλοι.

Αλκιβιάδης.

Η . . ' - ~ -

Ό ·ΑΛκιβιάδης ητο υίός τού Κλεινίου καί της Δεινομάχηστ,
||άνεψιός δε τού Περικλέους. Πενταετής εμεΐΝεν ορφανές πατρός
κχί διά τούτο δέν ετυχε καλής άνα-
τροφης. ΤΗτο λοιπόν ζωηρός, φιλόνει-
κος, ύπερήφανος, άστατος
πείσμων. Μίαν ήμέραν έπαιζε
Ιτινων συνομιλήσω ν του άστραγάλους.
ί; ^Οτε^ηλθεν ή σειρά του νά ρίψη
τούς, είδεν εκ του άντιθετου μέρους
Ιρχομένην άμαξα ν. Ό Αλκιβιάδης
διέταξε τόν άμαξηλάτην νά
επειδή όμως ό άμαξηλάτης
νά προχωρήση, οί μέν άλλοι
απεχώρησαν, (αύτός ομως Ιπεσεν είς
^ό μέσον της οδού Χαί είπε ν είς τόν

άμαξηλάτην νά προχωρήση, εάν ήθελεν. Ό άμαξηλάτης ίδών
τή,ν πεισμονήν αύτού ήναγκάσθη νά σταθη. Τά ελαττώματα.
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του ταύτα ηύξανον μετά της ήλικίας του, ή δέ αύθάδειά τθυ>'
Ιφθασε μέχρις άναιδείας. Μίανήμέραν έρράπισε δγιμοσία πλού-
βτιόν τινα κα'ι έπίσημον πολίτην, όνομαζόμενον Λ/ππ<5ν4*ον7
διά να διασκεδάση τους φίλους του. "Ολοι οί Αθηναίοι κατέ-
κριναν τήν πράξίν του, ταύτην καί δυσηρεστηθησαν διά την
άύθάδειάν του1 ταχέως όμως μετε\όησε διά τούτο, μετέβγι
την έπιούσαν είς την οΚίαν τού Ίππονίκου καί παρεκάλεσεν
αύτον νά τον τιμωρήση διά την άύθάδειάν του. Ό Ίππόνι-
κος τότε συνίχώρη^εν αύτόν, βραδύτερον,,.δέ εδωκεν αύτω καί
τήν θυγατέρα αύτού ώς σύζυγον" Είχεν όμως καί πολλά προ-
τερήματα. Τό κάλλος τού προσώπου του, το θάρρος, η με-
γάλη εύγλωττία του, τά πλούτη, -η πολυτέλεια, αί δωρεαΐ
καί αί έορταί,. τάς οποίας συχνά εδιδε, κατεμάγευον τους
πολίτας καί εκαμον αύτόν άγαπητόν προς όλους. ΕΖχε δι-
δάσκαλόν του τόν [/έγαν-φιλοσοφον Σωκράτην, ό όποιος εβελ.-
τίωσε'κατά πολύ τόν χαράν.ττίά του, αλλά δέν ηδυνήθη και.
να διόρθωση ολα τά έλαττώματά του.Ή

*Η χατά ττ)ς ΣιχίΑείας εχοζςα,τεία. Μετά τόν θάνατον
τού Περικλέους ό Πελοποννησιακός πόλεμος έξηκολούθτσεν
ακόμη επί επτά ετη, κατά τά Ιποϊα άλλοτε μέν ένίκων ον
ΙΙελοποννήσιοι, άλλοτε δέ οί Αθηναίοι. 'Επί τέλους- διά του
Αθηναίου Νιχίον συνωμολογηθη συνθήκη πεντηκονταετουστ
ειρήνης καί απεφασίσθη, ν',άποδοθώσιν οί αιχμάλωτοι ές αμ-
φοτέρων τών μερών καί αί κατακτηθεϊσαι χώρα ι (421 π Χ.)-
'Επτά μόλις παρηλθον ετη από της συνθήκης του Νικίου
χαί ό Αλκιβιάδης κατ έπεισε τους Αθηναίους νά διαλ,ύσωσιν
«ύτην καί νά εκστρα τεύσωσιν είς Σικελίαν» *Εν Σικε^ίφ, όπως
χαί έν Ελλάδι, οΙ[Αωριείς καί οί "Ιωνες ησαν πάντοτε άντ£—
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**λοι, μία δέ τών Δωρικών πόλεων, αί Συροικοΰσαι, έπειδή
'δτο ισχυρό τέρα πασών, υπέταξε τάς λοιπά ς Δωρικά ς πόλεις
:<.«1 ηπείλει καί τάς Ίωνικάς. Τότε αύται προσεκάλεσαν είς
;3οήθειαν τάς Αθήνας, τήν μεγαλειτέραν τών Ιωνικών πόλεων.
Οί Αθηναίοι, σκεφθέντες ότι, εάν, βοηθούντες τούς έν Σικελία
Δίωνας, έκυρίευον τάς Συρακούσας, ευκόλως ήδύναντο νά γί-
νωσι κύριοι όλης της Σικελίας, απεφάσισαν τήν έκστρατ«ίαν.
Πολλοί έκ τών φρονίμων πολιτών προσεπάθησαν νά έμποδίσωσι
τήν έκστρατείαν ταύτην,. η οποία παρουσίαζε πολλάς δυσκο-
λίας, αλλ* υπερίσχυσε ν ή γνώμη του Άλκιβιάδου καί ήτοι-
μάοθη στόλος μέν έξ 136 πλοίων, στρατός δέ έκ 36,000
ανδρών υπό τήν άρχηγίαν τριών στρατηγών, τού Άλκιβιάδου;
του Νικίου καί του Λαμάχου. Ένφ δέ τά πά>τα ήσαν έτοιμα
διά τήν έκστρατείαν, μίαν πρωίαν εύρέθησαν αί κεφαλαί τών
;Ερμων κεκομμέναι(4). Ό αύτουργός τής ασεβούς ταύτης
Πράξεως ήτο άγνωστος. Οί εχθροί όμως τού Άλκιβιάδου άπέ-
δωκαν είς αύτόν τήν πράξιν ταύτην. Ό "Αλκιβιάδης ήθίλησεν
άμέσως νά δικαιολογτιθν), άλλ* οί έχθροί του, έπειδή έγνώριζον
τήν ε*£ΐρ£οήν, τήν οποίαν ούτος είχε παρά τω λαφ, έφοβήθη-
σαν μήπως άθωωθτ] καί διά τούτο κατέπεισαν τούς δικαστάς
V* άναβάλωσι τήν δ:κην μέχρι της επιστροφής τοιτέκ Σικελίας.

Ό αθηναϊκός στόλος άποπλεύσας εφθασεν είς Σικελίαν καί
«πολιόρκησε τάς Συρακούσας. Έν τω μεταξύ οί εχθροί του
"Αλκιβιάδου ενήργησαν ν* άνακληθί) οδτος καί νά δικασθίτ

Τϊ . .

ί 1) Οί ΈρααΤ ήσαν τετράγωνοι κίονες φέροντες έπι τής κορυφής
κεφαλήν "Ερμ&Ο κ»\ ησαν Ιστημένα» είς τάς γωνίας τών δδών κ«Υ
τ» πρόθυρα τών οίχιών κα\ των ναών ώς κοσμήματα χα\ φυλακττ-
ρχα ίερά. ..

ΊβτορικαΙ οβλίδβε θ
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εστάλη δέ αμέσως πλοίο ν διά νά φέργί αύτόν είς τάς Αθήνας.;
Ό Αλκιβιάδης, γνωρίζων τήν άστάθειαν του λαού καί φοβού-
μενο ς μή καταδικασθεί, εχρινε φρονιμώτερον ν« καταφύγω Λς
*Αργος καί κατόπιν είς τήν Σπάρτην. Εκεί ευρισκόμενος εμ«- \
Φεν, ότι οί Αθηναίοι κατεδίκασαν αύτόν είς θάνατον διά νά'
εκδικηθη δέ, συνεβούλευσε τους Σποίρτιάτας ν* άποστείλαχη
βοήθειαν προς τους Συρακοσίοΰς. Οί Σπαρτιάται πειθόμενοι εις
τους λόγους του απέστειλαν στόλον καί στρατόν είς Σικελίαν
καί κατώρθωσαν νά νικήσωσι καί καταστρέψωσι τόν άθηναϊ*όν
στόλον καί στρατόν. Οί επιζήσαντες εκ τού στρατού τούτου,
7,000, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί κατεδικάσθησαν νά έρ-
γάζωνται είς τά λατομεία, όπου πολλοί άπέθανον εκ της πεί-
νης καί τού ψύχους· όσοι δέ έπέζησαν έπωλήθησαν ώς δούλοι*
βραδύτερον όμως πολλοί τούτων εξηγόρασαν την ελευθερίαν
των, άπαγγέλλοντες τεμάχια τών τραγωδιών τού Εύριπίδου
(413 π.Χ.). ' -

Ό Αλκιβιάδης εύριτκόμενος είς τήν Σπάρτην συνεμορφώθη
προς τά αύστηρά η^η καί ϊθιμα αύτης* δι* τούτο εγε^εν
αγαπητός είς τους Σπαρτιάτας καί άπέκτησε τόσην επιρροή ν,
ώστε ετόλμησε μίαν ήμέραν νά ύβρίση καί τόν βασι) έα της
Σπάρτης ΤΑγιν, νά εκλεγώ δέ καί αρχηγός τού Σπαρτιατικού
-στόλου, όστις εστάλη είς τά παράλια της Ηικράς Ασίας. Οί
εχθροί του όμως εστειλαν διαταγήν εκ. Σπάρτης, ίνα φονευθεί.
Τότε ο Αλκιβιάδης κατέφυγεν εις Σάρδεις προς τόν σατράπην
"Τισσχφέρνην καί κχτέπεισεν αύτόν νά βοηθήση τους Αθηναίους.

Αθηναϊκός στόλος εύρίσκετο τότε είς Σάμον. "Οταν δέ οί
εν τω στόλω Αθηναίοι εμαθον τήν πράξιν ταυ την τού Άλκι-
βιάδου, προσε κάλεσα ν αύτόν κ,αί τόν διώρισαν αρχηγό ν συγ
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%τρόνως δέ ενήργησαν καί είς τάς Αθήνας, όπως άνακληθτ}
ος εκ της εξορίας.

Αφού © Αλκιβιάδης ΙγείΝ εν άρχηγός, τρίς ενίκησε τβύς
.Σπαρτιάτας εντός τριετίας· πρώτον μέν μεταξύ Αβύδου καί
! [Σηστού περί τό Κυνος σήμα (411)·, δεύτερον εις τήν Άβυδον
εντός τού αύτου έτους καί τρίτον είς Κύζικον (410), ότε καί
κατεστράφη έντε"Χώς ό Σπαρτιατικός στόλος. Έπειτα, άφού
έ.ίίυρίευσε καί τάς πόλεις, οί όποίαι ευρίσκονται κα-άτήν
πάραλίχν τής ΪΙροποντίδος μέχρι τού Βυζαντίου, ήλθε ν είς
νάς Αθήνας, όπου έγεινε δεκτός μετά μεγάλων τιμών.
Κ.ατόπιν πάλιν έξελέγγ; στρατηγός καί επλευσεν είς Σάμον.
Δυστυχώς όμως αί περιστάσεις δέν έβοήθησαν αύτόν. Έτέιδή~
ί.ίν είχε χρήματα, κατέτρίβε τόν καιρόν είς ανωφελείς έκστρα-
Γίίας χάριν άργυρολογΐας καί ένεπιστεύθη τήν διοίκησιν τού
Γ^ίόλου είς τόν ύποναύαρχόν του Άνζίοχον. Ό Αλκιβιάδης
ίναχωρών συνεβούλέυσεν αύτόν μή ναυμαχήση μετά τών
Σπαρτιατών. Εκείνος ου,ως δέν εδωκε προσοχήν εί; τάς φρο-
ίμους συμβουλάς τοΐΡΆλκιβιάδου καί συνάψας ναυμαχία ν
;νικήθη καί άπώλεσε δέκα πέντε πλοία. Τό δυστύ/ημα τούτο
ί-τεϊόθη είς τόν Άλκιβιάδην καί διά τού--ο οί Αθηναίοι έπαυ-
εί^ αύτόν τής στραττιγίας. Ό Αλκιβιάδης δυσηρεστήθη διά -
·€*ΰτο καί άναχωρήσας εκείθεν μετέβη είς τά κτήματά του,
ά οποία είχε περί τήν ΒισάνΘτ,ν* έπειδή όμως καί εκεί δέν "
-76 άσφαλής, κατέφυγε πρός τόν σατράπην της Λυδίας
»ίίΓνχβαζον. Οί Σπαρτιάται μαθόντες τούτο ύπεχρέωσαν τόν
^ρνάβαζον νά φονεύση αύτόν 'ύτος δέ άπέστειλεν άνθρώ-
Ηί>ς διά νά τόν συλλάβώσιν «π-ιδή ότχω; έκίίνοι εφοβοΟντο
«ιν Άλκιβιάδην, δέν έτόλ-Λν τ& νά «ίσίλθωσιν εις τήν οίκ(αν
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του, άλλα περικυκλώσαντες Εθεσαν τνύρ είς αύτήν. Ό Αλκι-
βιάδης τότε κρατών ξίφος ώρμησι* εκτός αύτης, οί δε απε-
σταλμένοι τού Φαρναβάζου έρριψαν εναντίον αύτού τά βέλη
καί τόν έφόνευσαν (404 π Χ.),

(\ ΚΛν^ανδρος.

Λύσανδρος ό Σπαρτιάτης ητο υίός τού Άριστοκρίτου καί
κατήγβτο έκ πτωχής μέν, άλλ* άριστοκρατικης οικογενείας.
Άνετράφη κατά τους αύστηρούς νόμους τών Σπαρτιατών καί
εγεινε μεν άπλούς, έγκρα^ής, άφιλοκερδής, άλλά συγχρόνως
καί ύπουλος. Προς έπιτυχίαν τού σκοπού του μετεχειρίζετο
παν μέσον* την χπιστίαν, τήν κολακείαν, τήν επιορκίαν καί
τάόπλα. Έπειδη δέ ητο καί φιλόδοξος, επεθύμει ν" άναδείξ*}
την Σπάρτην πρώτην πόλιν της Ελλάδος.

Ότε ό Αλκιβιάδης διωρίσθη ναύαρχος τού Αθηναϊκοί
στόλου καί επλεν,σεν είς τήν Σάμον, έξελέγη κ,αί ό Λύσανδρος -
ναύαρχος τού Σπαρτιατικού καί, αφού παρέλαβεν εβδομήκοντα
τριήρεις, επλευσεν είς την *Έφεσον »καί προσεπάθει νά διεγείργ}
εναντίον τών Αθηναίων τάς έν τγί Άσί^ κτήσεις αύτών.
Εκείθεν μετέβη είς Σάρδεις προς τόν ήγ*μονόπαιδα Κυρον κ.αΙ
κατέπεισεν αύτόν νά τόν βοηθήση, διά νά αύξήση τόν στόλον
του· αφού δέ τόν ηύζησεν έναυμάχησε κατά του Αθηναϊκού
καί ένίκησεν αύτόν παρά την "Εφεσον.

Τό έπόμενον ετος ό Λύσανδρος άνεκλήθη ύπό τών Σπαρτια-
τών καί άντ* αύτού διωρίσθη ό Καλλικρατίδης, ό όποιος πολ-
λάκις μεν ενίκησε τους Αθηναίους, άλλ* επί τέλους ένικήθη
εν 'Αργινούσαις καί έφονεύθη. "£*εκα τού ατυχήματος τούτου
οί σύμμαχοι τών Σπαρτιατών εζήτησαν, όπως διωρίσθη ναύαρ-
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Γ^ος πάλιν ο Λύσανδρος. Επειδή όμως κατά τους νόμους τής
■Σπάρτης δεν έπετρέπε?ο νά διορισθτ) ούτος, καί δ*υτέραν φο-
ράν, οί Σπαρτιάται διώρησαν ναύαρχον μεν τόν Άρακον, άλλ'
•ίπί ψιλω ονόματι, ύποναύαρχον δέ τόν Λύσανδρον, είς τόν
■όποιον ανέθεσαν τήν άρχηγίαν τού στόλου. Τότε ό Λύσανδρος
τγ βοηθεί<£ τού Κύρου κατεσκεύασε δυνατόν στόλον καί επλευσεν
«ίς τήν Λάμψακον, τήν οποίαν κατείχον οί Αθηναίοι.

ΧΗ βυ Λίγος ήοταμοΖς μάχη. Ναύαρχος τού Άθηναΐκ&ύ
ό|τόλου ητο τότε ό Κόνων. Οδτος ηκολούθησε τόν Σπαρτιατι-
κίον στόλον μέ 180 τριήρεις, ε φθάσε προ της Λαμψάκου καί
"«ττάθμευσεν είς τάς εκβολάς ρύακός τίνος, όνομαζομένου Αιγός
ποταμοί. Ενταύθα επί τέσσαρας ήμέρχς οί Αθηναίοι προε-
κάλουν τόν Λύσανδρον είς ναυμαχίαν. Ό Λύσανδρος όμως φρο-
νίμως ποιών άπέφευγε τήν ναυμαχίαν, διότι ό στόλος αυτού
$το μικρότερος τού Αθηναϊκού, διά τούτο οί Αθηναίοι περι-
φρονοΰντες τον εχθρςν άπεβιβάζοντο είς την ξηράν καί διεσκορ-
*»ίζοντο προς άναζή*ησιν τροφών, άφίνοντες τά πλοία έρημα
ανδρών. Ή ασύνετος αυτη πράξις τών Αθηναίων δέν δι/φυγε
ήν προσοχήν τού πανούργου Λυσάνδρου. Την πέμπτην ήμέραν
Ιπέπεσεν αιφνιδίως κατά^ τού Αθηναϊκού στόλου. Οί εν τοϊς
ιπλοίοις μείναντες ολίγοι Αθηναίοι ίδόντες τόν κίνδυνο ν πρόσε-
κάλεσαν διά σαλπίγγων τους διεσκορπισμένους ναύτας, άλλ'
ητο πλέον άργά, διότι ό Λύσανδρος, πριν ή προφθάσωσι νά
ίπανέλθωσιν ούτοι, εκυρίευσαν όλον τόν Άθηναϊκόν στόλον,
εκτός δώδεκα μόνον πλοίων, τά οποία ύπό τόν Κόνωνα κατέ-
ρύγον είς.τήν Κύπρον. Άποβιβάσας δέ στρατόν είς τήν ξηράν
Καί καταδιώξας τους Αθηναίους φχμαλώτησεπερί τάς 30000
«αί κατέσφαξε πάντας άνηλεώς (405 π.Χ.).

ί ϋ
11
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"ΑΛωϋις τών *Αθηγώγ. Κατόπιν ό Λύσανδρος έκυρίευσεν,
όλας τάς συμμάχους πόλεις τών Αθηναίων καί, άφού επλευ-
σεν είς τόν Πειραιά, ε πολιόρκησε τάς Αθήνας διά θαλάσσηςΤ
ενφ συγχρόνως Πελοποννησιακός στρατός έπολιόρκει αυτά ς διά
ξηράς. Οί Αθηναίοι άντέστησαν γενναίως· άλλά μετά τρεϊστ
μηνας, επειδή δεν ήδύναντο νά ύποφέρωσι τά δεινά του άπο-
κλεισμού, παρεδόθησαν είς τήν διάκρισιν τού εχθρού. Τότε ο?
Σπαρτιάται ύπιχρεωσαν αύτούς νά κρη|.ν£σωσι τά τείχη
της πόλεως, νά παραδώσωσιν είς αύτούς τά πλοΐά των, πλή*
δώδεκα, καί νά δεχθώσι Σπαρτιατικην φρουράν είς τήν πόλιν.

Μετά την άλωσιν τών Αθηνών © Λύσανδρος επλευσεν _είστ
Σάμον, την οποίαν καί έκυρίευσεν. "Επειτα, διαλύσας τόν Πε-
λοποννησιακόν στόλον, επλευσε μόνον μετά τού Σπαρτιατικού-
είς Λακωνίαν, φέρων άπειρα πλούτη, όπου οί Σπαρτιάται άπε-
νειμαν είς αύτόν μεγάλας τιμάς.

'Εκ τών έπιτυχιώ/ τούτων ό Λύσανδρος εγεινεν υπερήφανος
καί εφέρετο πρός πάντας άγερόχως. 'Εκ φιλοδοξίας δε ορμώ-
μενος ήθέλησε νά γεί-νη καί βασιλεύς της Σπάρτης. Έπειδή=
όμως δέν ηδυνήθη νά έπιτύχη τούτο, ένήργητε ν' άναγορευθ^·
βασιλεύς ό νεώτερος υίός τού Αρχιδάμου, ό Αγησίλαος, άντ^
τού μεγαλειτερου Άγιδος, διά νά εχη αύτόν δργανον τών θε-
λήσεών του. Άλλ' ηπατήθη είς τάς σκέψεις του, διότι ό-
Αγησίλαος γενόμενος βασιλεύς άνεδείχθη είς τών μεγίστων-
άνδρών της άρχαίας Ελλάδος. Έπί τέλους εφονεύθη πολεμώ*
πρός τούς Θηβαίους καί έτάφη είς τήν Φωκίδα.
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Οί 3© τύραννοι έν Αθήναις.

Θρασύβουλος δ * Αθηναίος.

Μετά τήν άλωσιν τών Αθηνών ό Λύσανδρος κατέλυσε τό
δήμοκρατικόν πολίτευμα και διώρισε τριάκοντα άνδρας Αθη-
ναίους, άφωσιωμένους είς τήν Σπάρτην, διά νά συντάξωτι
νΙους νόμους, κατά τους οποίους νά διοικώσι τήν πολιτείχν
ΚΛ,ί κατ* άρχάς μέν ούτοι έφάνησαν καλοί· επειτα όμως παρ-
«♦;ετράπησαν καί εχοντες την βοήθειαν της Σπαρτιατικής
^ίίουράς ήρχισαν νά καταδιώκωσι καί νά φονενωσι πάντα πο-
λ.£την, όστις είχεν επιρροην ή ήθελε ν* άντιστνί προς τάς θε-
λήσεις αύτών, νά διαρπάζωσι δέ καί τάς περιουσίας των. Τους
τριάκοντα τούτου/ άνδρας ή ιστορία ονομάζει τριάκοντα χν-
νχτνονς. Τότε πολλοί μέν εφονεύθησαν ύπ' αυτών/ άλλο; δέ
ϊίυγον είς τάς πέριξ πόλειστϊ_Καί μολονότι οί Σπαρτιάται εξέ-
δωκαν ψήφισμα, διά τού οποίου άπηγόρευον τάς πόλεις της
'Ελλάδος νά δέχωνται τους φυγάδας, αί πόλεις όμως δεν
«ϊωκχν προσοχήν είς τήν άπαγόρευσιν ταύτην.

Μεταξύ τών φυγάδων ητο καί ό Θρασύβουλος, ό οποίος κατέ-
ϊυγεν είς τάς Θήβας. Ό Θρασύβουλος ητο υίός τού Λύ*ου,
;»ηρ γενναίος καί δραστήριος καί συττράτηγος τού Άλκιβιά-
Γ^υ κατά τόν Π&λοποννησιακόν πόλεμον διεκρίθη δέ είς τήν
αχίαν τών Αθηναίων κατά τών Σπαρτιατών, η τις εγεινε
καρά τήν θρ^κικήν Χερσόνησον. Ούτος, επειδή δέν ύπέφερε νά
λέπ^ την πατρίδα του εις τοιαύτην κατάστασιν, συνήθροισεν
'δομήκοντα άλλους φυγάδας καί μετ' αύτών κατέλαβε τήν
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ΦοΛ-ηγ\ φρούριον ολίγον άπέχον τών Αθηνών. Μετ' ολίγον οί
φυγάδες συνεποσώθησαν εκεί είς χιλίους καί κατέλαβον τόν
Πειραιά ύπό τήν άρχηγίαν τού Θρασυβούλου. "Οταν οί Τριά-
κοντα έμαθον τούτο, έσπευσαν έκεϊ μετά τού στρατού των*
άλλ' εν τν) γενομένη μάχν) ένικήθησαν, δύο έκ τών Τριάκοντα
εφονεύθησαν, οί δέ λοιποί κατέφυγον είς τήν Ελευσίνα. Τοιου-
τοτρόπως ό Θρασύβουλος διά τής δραστηριότητος καί ίκανό-
τητός του κατώρθωσε ν' άπαλλάξη τήν πατρίδα του άπό της
τυραννίας τών Τριάκοντα καί νά έπαναφέρν} είς αύιην τό άρ-
χαίον δημοκρατικόν πολίτευμα (403 π. 'Χ ).

Ό Θρασύβουλος επλευσεν έπειτα είς διαφόρους πόλεις κα^
νήσους καί προσείλκυσε πολλάς εξ αύτών είς -τήν συμμαχίαν
τών Άθτ,νών. Ακολούθως έπλευσε καί είς την Ρόδον άλλ*
Ιδολοφονήθη εκεί ύπό τών Άσπενδίων εν ώρα νυκτός έντός της
σκηνής του, διότι δεν ηδυνήθη νά προλάβγ} τάς ζημίας, τάς
οποίας έπραξαν είς αυτούς οί στρατιώταί του (389). ΟΙ δέ
Αθηναίοι προς τιμήν αύτού άνήγειραν ανδριάντα καί εψαλλον
άσματα.

Κάθοδος τών μυρίων.

Καθ' ο ν χρόνον έληγε ν ό Πελοποννησιακός πόλεμος, βασι-
λεύς της Περσίας ητο 6 Αρταξέρξης ό Μνήμων. Ό νεώτερος
αύτού αδελφός ΑΠΡρος, στηριζόμενος ύπό της άρχης, ότι έγεν-
νήθη βασιλεύοντος τού πατρός καί βοηθούμενος ύπό της μη-
τρός αύτών Παρυσάτιδος, έπεχείρησε ν* άρπάση τήν βασιλβίαν,
άλλ' άποτυχων ετυχε της συγγνώμης τού άδελφού. διά τών
παρακλήσεων της μητρός καί άπεστάλη σατράπης της Μι-
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χρας Ασίας είς Σάρδεις. Έπειδή όμως πάντοτε είχε κατά
νουν νά έκτελέση τούς ενόχους σκοπούς- του, συνάθροισε κρυ-
φίως τγ συνδρομή τού Λακεδαιμονίου Κλεάρχου, άρμοστου εν
Βυζαντίφ} 128ΟΟ μισθοφόρους Έλληνας, είς τούς οποίους
προσθέσας καί 1ΟΟΟΟΟ Πέρσας ύπό τόν στρατηγόν Άριαίον,
άνεχώρησεν έκ Σάρδεων τω 401, προφασιζόμενος άλλοτε μέν,
ότι μιταβαίνει έναντίον τών Πεισιδών πειρατών, άλλοτε δέ
κατά του σατράπου τής Συρίας Άβροκόμα. "Οτε έφθασαν είς

I Ταρσόν, οί Έλληνες, ύποπτεύσαντες ότι ό Κύρος οδηγεί αύτούς
;ί«κατά τού άδελφού του, ήρνήθησαν νά προχωρήσωσι καί ολίγον

Ιλειψε νά λιθοβολήσωσι τόν στρατηγόν αύτών Κλέαρχον,
διότι ηθέλησε νά τούς βιάση· ό δέ Κύρος αύξήσας τόν μισθόν
αύτών κατέπεισεν αύτούς νά προχο>ρήσωτι καί άφού διέβησαν
τόν Εύφράτην ποταμόν έφθασαν είς. Κούναζα. Ό Αρταξέρξης,
ότε εμαθε τήν έπιχείρησιν τού Κύρου, παρέταξεν εκεί 9ΟΟΟΟΟ
Ι; στρατού μετά δρεπανηφόρων άρμάτων. Γενομένης συμπλοκής,
οί μέν Έλληνες έτρεψαν είς φυγήν τό ίππικόν τών Περσών
καί τού; λοιπούς πεζούς, Κύρος εχων περί έαυτόν 600

έκλίκτού; ετρεψεν είς φυγην περί τούς 6000 στρατιώτας,
; τούς οποίους είχε περί έαυτόν ό Αρταξέρξης. Άλλά καθ' ην
στιγμήν ώρμησε κατά τού Άρταξέρξου καί έτραυμάτιζεν

II αύτόν, έφονεύθη διά δόρατος, ό δέ περί τόν Άριαίον στρατός
του διεσκορπίσθη (400 π. Χ.).

Οί Έλληνες μετά τόν θάνατον τού Κύρου, μή εχοντες ήδη
τί νά πρά?ωσιν έν Άσίο:, ηρχισαν τήν περίφημον έκείνην κατά-
βασιν διά μέσου αγνώστων χωρών, χιονοσκεπών ορέων, πο-
ταμών καί ήμιαγρίων λαών. Ό Αρταξέρξης φοβούμενος
αύτούς ύπεσχέθη νά δίδη είς αύτούς τροφάς καί νά τούς όδη-
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γήση είς τήν Ελλάδα, επί τω όρω νά μή βλάπτωσι τή*
χώραν. Έγένοντο λοιπόν επί τούτω συνθηκαι καί όρκοι. Άλλ*
ο Τισσαφέρνης, ό οποίος άνέλαβε νά όδηγήση αύτούς, δολίως
φερόμενος άπεκεφάλισε τόν Κλέαρχο ν καί τρεις άλλους τών
κυριωτέρων στρατηγών, έλπίζων ότι άνευ στρατηγών ό Ελ-
ληνικός στρατός θά κατεστρέφετό εύκόλώς'. Κατά τήν κρί-
σιμον ταύτην περίστασιν έσωσε τούς "Ελληνας ό νεαρός Αθη-
ναίος Ξβκορών, ό οποίος ήκολούθησε τόν Κύρον ώς έθελοντής
εν τω στρατφ. Οδτος, άφού ένεθάρρυνε τόν στρατόν διά κα-
ταλλήλων συμβουλών καί προέτρεψεν αύτόν νά έκλεξγι νέους^
στρατηγούς, έτάχθη ώς στρατηγός έν -τγ, οπισθοφυλακή μετά
τού Λακεδαιμονίου Χιΐζοϋόφου εν τη έμπροσθοφυλακν) καί
«οδήγησε τόν στρατόν κατά μήκος τού Τίγρητος ποταμού καί
-τών Καρδουχικών ορέων είς Τραπεζούντα. Εκείθεν δέ άλλον
μέν διά θαλάσσης, άλλοι δέ διά ξηράς περί τάς 8ΟΟΟ έφθα-
ναν είς τό Βυζάντιον.

^/"Ιτ2^ Αγησίλαος,

Μετά τήν άναχώρησιν τών Μυρίων ό Αρταξέρξης ηθέλησε
νά τιμωρήση τάς έν Μικροί Ασία 'Ελληνικάς πόλεις, όσαι
είχον ύποστηρίξγ] την στάσιν τού άδελφού αύτού, άνέθηκε δε
τό έργον τούτο είς τόν Τισσαφέρνην, τόν οποίον διώρισε σα-
τράπην της Καρίας άντί του Κύρου. Οί Σπαρτιάται έσπευσαν
νά βοηθήσωσι τάς Έλληνικάς πόλεις καί άπέστειλαν κατ*
αρχάς μέν τόν θίβρωνα μετά 7ΟΟΟ στρατιωτών, είς τους
οποίους "προσετέθησαν καί 6ΟΟΟ περίπου εκ τών Μυρίων, ύστε-
ρον δε άπέστειλαν τόν Δερκυλλίδαν. ΟΙ Έλληνες, πολεμούντες

ΤενχοςΒ'
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ήδη άπό δύο ετών, πολλάκις «νίκησαν τους Πέρσας, ότε έφθα-
σεν εκεΐ καί ό βασιλεύς της Σπάρτης Αγησίλαος, άγων κα&.
νέον στρατόν εξ 8000 άνδρών.

Ό Αγησίλαος ητο υίός τού Αρχιδάμου, βασιλέως της
Σπάρτης καί άνηγορεύθη βασιλέύς τγ) βοηθεί<£ τού Λυσάνδρου-
άντί τού μεγαλειτέρου αδελφού του Άγιδος. Ούτος ηιο βρα-
χύς τό άνάστημα, δυσειδής τήν μορφήν καί χωλός τόν ένα
πόδα· άλλ' ητο ιλαρός, πάντοτε εύθυμος καί άστεϊος' πολλά-
κις δέ καί τόν εαυτόν του έσκωπτε διά τήν χωλότητά του._
Είχεν όμως γενναίαν καρδίαν καί μεγάλην τόλμην.

"Όταν ο Αγησίλαος εφθασεν είς τήν Μικράν Άσίαν, άπ«-
βιβάσθη είς: τήν "Εφεσον και άπήτησε ν' άφεθώσιν ελεύθεραΐ-
αί έν Άσί<£ Έλληνικαί πόλεις. Ό Τισσαφέρνης προέτεινεν είς
τόν Άγησίλαον τρίμηνον άνακωχήν, υποσχόμενος, ότι θάκα-
ί ταπείσγ} τόν βασιλέα της Περσίας νά παραχώρηση τήν αυτό—
νομίαν τών Ελληνικών πόλεων. Λαβών όμως έπικουρίας κατά-
τό διάστημα τούτο άπό τόν βασιλέα, διέταξε τον Άγησί-
λαον ν' άναχωρήση έκ της^Λσίας. Τότε ό Αγησίλαος προς—
ποιείται, ότι διευθύνεται κατά της Καρίας* ό Τισσαφέρνης,.
διά νά προφυλάΓγΐ τήν σατραπείαν του, εσπευσε προς ύπερά—
σπισιν αύτης· άλλ* ό Αγησίλαος στρέφεται αίφνης κατά τηστ
Φρυγίας, σατραπείας τού Φαρναβάζου, κυριεύει πολλάς αύτης
πόλεις καί άπειρα λάφυρα καί κατόπιν επιτίθεται καί κατά
τού Τισσαφέρνους, νικ<£ αύτόν, κυριεύει τάς Σάρδεις καί άπο—
κομίζει καί εκείθεν πλούσια λάφυρα. Τότε ό βασιλεύς τών-
Περσών, βλέπων τήν άνικανότητα του Τισσαφέρνους, διέταξε ν*
άποκεφαλισθτί οδτος καί άντ* αύτού διώρισε σατράπην τόν πα—
νούργον Τιθραύστην. Οδτος, διά νά άπομακρύνη τόν Άγησί—
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λαον εκ της σατραπείας του, συνωμολόγησε μετ' αύτοΰ εξά-
μηνον άνακωχήν καί έδωκε «προς αύτόν τριάκοντα τάλαντα
πρός συντήρησιν τού στρατού του. Κατά προτροπήν δε αύτού
εστράφη πάλιν εναντίον τού Φαρναβάζου καί εγεινε κύριος όλης
της σατραπείας αύτού. "Επειτα μετά 2ΟΟΟΟ Ελλήνων καί
άλλων Ασιατικών λαών διενοείτο νά προχωρήσγ) είς τά ·■ ενδό-
τερα τού Περσικού κράτους* έσωσε δέ τότε τό Περσικόν κρά-
τος ό Τιθραύστης, ό όποιος κατώρθωσε διά τού περσικού χρύ-
σίου νά συνένωση τούς Άργείους, Κορινθίους, Θηβαίους καί
Άθη\ αίους κατά της Σπάρτης. Οί Σπαρτιάται έστειλαν
εναντίον τούτων τόν Λύσανδρον, όστις συνήψε μάχην έν Άλιάρ-
τω της Βοιωτίας, άλλ' ένικήθη καί έφονεύθη. Τότε ή Σπάρτη,
βλέπουσα τόν κίνδυνον, άνεκάλεσεν έκ της Ασίας τόν Άγησί-
λαον ούτος δέ ύπακούσας έπέστρεψεν είς τήν Ελλάδα καί
συναντήσας τόν συμμαχικόν στρατόν τών Ελληνικών πόλεων
εν Κορωνεί^ της Βοιωτίας συνεκρότησε λυσσώδη μάχην, κατά
τήν οποίαν ενίκησέ μέν, άλλ' έπαθε σημαντικάς ζημίας, πλη-
γωθείς καί αύτός είς τόν πόδα. Συγχρόνως δέ καί ό Κόνων,
ό όποιος τνί βοηθεί<£ τού Φαρναβάζου είχε κατασκευάση ίσχυρόν
στόλον, ενίκησε τόν Σπαρτιατικόν έν Κνίδίρ καί άνωκοδόμησε
τά μακρά τείχη τών Αθηνών, τά οποία είχε καταστρέψω ό
Λύσανδρος. "Επειτα κατέπλευτεν είς τά παράλια της Μικράς
Ασίας καί εδίωξεν άπό όλας τάς Έλληνικάς πόλεις τούς
άρμοστάς'της Σπάρτης* άφοΰ δέ κατέστρεψε καί τά παράλια
της Λακωνίας, ήνώρθωσε τήν ηγεμονίαν τών Αθηναίων κατά
θάλασσαν. Τότε οί Σπαρτιάτοι, διά νά ύποστηρίξωσι την κ,ιν-
^υνεύουσαν ήγεμονίαν των, ήναγκάσθησαν νά συνομολογήσω σι ν
-είρήνηνμέ τούς Πέρσας · καί πρός τόν σκοπόν τούτον άπέστει-
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λαν είς τήν Άσίαν τόν Άνταλκίδαν. Ούτος μετά πολλάς
διαπραγματεύσεις κατώρθωσε νά συνάψ*} είρήνην έπιζήμιον
διά τούς Έλληνας, διότι κατ' αύτήν, όλαι αί είς τήν Άσίαν
εύρισκόμεναι Έλλγινικαί πόλεις παρεδόθησαν πάλιν είς τούς
Πέρσας, αί δέ πόλεις της Ελλάδος ύπεχρεώθησαν νά μείνωσιν
ίάνεξάρτητοι άπ' αλλήλων καί αύτόνομοι. Ή ταπεινωτική
αύτη συνθήκη, έκ τού ονόματος τού άπεσταλμένου, ώ\ομάσθη,
* ΑνταΛχίδιιος αυνθήχη.

Ό Αγησίλαος γέρων ήδη ών (84 ετών) εξεστράτευσεν είς
Α'ίγυπτον, διά ν* βοηθήση τόν βασιλέα αύτης Ταχώ πολε-
μουντα πρός τούς Πέρσας· άπέθχνε δέ καθ' όδόν έπιστρέ<ρων
|ίείς Σπάρτην (360 π. Χ.). Ό νεκρός αύτού ταριχευθείς έκομί-
! σθη είς Σπάρτην, όπου ετάφη μετά μεγάλων τιμών.

Επαμεινώνδας — Πελοπίδας·

'6 Επαμεινώνδας ητο υίός τού Πολύμνιδος καί κατήγετο
μεν εξ έπισήμου οίκογενείας^τών Θηβών, άλλ' ήτο πτωχότα·*
τος. Έκ νεότητός του εξησκήθη ύ<ζ τήν γυμναστικήν καί τά
πολεμικοί* συναναστρεφόμενος δέ μέ' τούς τότε σοφούς Θη-
βαίους καί Αθηναίους ανέπτυξε τάς πνευματικάς αυτού δυ-
νάμεις καί άνεδείχθη μέγα, πολιτικός καί στρατηγός ένδοξος.

Ό δέ ΠεΛο τίΰας, έκ τών στενωτάτων φίλων του 'Επα-
μεινώνδου, , ήτο υίός του Ίππόκλου. Κατήγετο έξ έπιφανούς-
οικογενείας καί ήτο πλουσιώτα τος. ΤΗτο μετριόφρων καί δέν
εκαυχάτο ούτε διά τήν εύγενη καταγωγή ν του, ούτε διά τά
πλούτη του. Έζη λιτώς, τά δέ χρήματα του έδαπάνα ύπερ
τών φίλων του καί τών πτωχ,ών της πατρίδος του. Ήγαι**-
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δέ καί αύτός τά σωματικά γυμνάσια, τήν παλαίστραν καί το
χυνήγιον. Αμφότεροι οί άνδρες ρδτοι συνδεόμενοι διά στενω-
τάτης φιλίας, μίαν καί μόνην κοινήν έπιθυμίαν εϊχον, πώς ν*
τχναδείξωσι τήν πατρίδα των ενδοξον καί πρώτην πόλιν της
Ελλάδος.

Κατά τήν ίποχηνΕκείνην ύπηρχον είς τάς Θήβας δύο με-
ρίδες* η όΑιγαρχιχή, ή οποία ύπεστηρίζετο καί ύπό τών
Σπαρτιατών καί η όημοχρατιχή. Οί Σπαρτιάται ύποστηρι-
ζόμενοι ύπό τών Περσών ηνάγκασαν διά τής βίας όλας τάς
πόλεις της Ελλάδος νά παραδιχθώσι τήν Άνταλκίδειον συν-
θήκην καί τοιουτοτρόπως επετεύχθη ό σκοπός, τον όποιον Επε-
δίωξαν οί Πε'ρσαι καί ή Σπάρτη, ιά διασπασθγί δηλαδή ή
ένότης καί συμμαχία τών Ελληνικών πόλεων καί, οί μέν
Πέρσαι άπαλλαγώσι τού εκ τών Ελλήνων φόβου, η δέ
Σπάρτη μείνη πάλιν ή πρώτη πόλις της /Ελλάδος. Εκτε-
λούσα όθεν αύτη την Άνταλκίδειον συνθήκην, εν μέν τνί Άρ-
καδίφ κατέστρεψε την Μαντινείαν καί διεσκόρπισε τους κα-
τοίκους αύτη ς είς τέσσαρας κώμας, εν δέ τί) Β^ιωτίφ 'β· στρα-
τηγός της Σπάρτης Φο βίδας συνεννοηθείς μετά τών εν θή-
>βαις ολιγαρχικών κατέλαβε τήν Καδμέίαν καί εγκατέστησεν
Εν αύτϊί Σπαρτιατικήν φρουράν (383 π.Χ ). Οί ολιγαρχικοί
λοιπόν εχοντες βοηθούς καί τους Σπαρτιάτας διέπρ*ττον πολ-
λάς αδικίας καί κατεδίωκον τους δημοκρατικούς, φονεύοντες
αύτούς καί διαρπάζοντες τήν περιουσίαν των. Τότε πολλοί τών
•δημοκρατικών εγκατέλειψαν τάς Θήβας καί κατέφυγον «ς
τάς Αθήνας. Οί Αθηναίοι εξ εύγνωμοσύνης διά την προστα—
•σίαν, τήν οποίαν οί Θηβαίοι άλλοτε έδωκαν προς τους φυγά-
δας Αθηναίους, εδίχθησαν αύτούς ευμενώς καί περιεφρόνησαν
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| ; τους Σπαρτιάτας, οί οποίοι τούς διέταξαν νά διώξωσι τούς

Θηβαίους φυγάδας εκ της πόλεώς των.
ί Μεταξύ τών. φυγάδων ητοχαΐ ό Πελοπίδας. Οδτος,, συνεν-
νοηθείς μετά τών εν θήβαις. φίλων του, ήθελησε ν* άπαλλάξ$
τήν πατρίδα του άπό τούς ολιγαρχικούς. Μίαν λοιπόν χειμε-
ρινήν νύκτα δώδεκα εκ τών φυγάδων, μεταξύ τών οποίων ητο
καί ό Πελοπίδας, βοηθούμενοι ύπο τού ψύχους καί της χιόνος
| καί ενδεδυχένοι ώς κυνηγοί, είσηλθον άπαρατήρητοι είς θή-
( β<χ.ς διά διαφόρων πυλών καί συνηλθον μετ' άλλων συνωμο-
I τών είς τήν οίκίαν ενός τών φίλων των. Είς εκ τών δημοκρα-
ί Τικών, Φυλλίδας ονόματι, ό όποιος προσποιούμενος τόν όλιγαρ-
χικόν, είχε κατορθώσν} νά γείνη γραμματεύς τών πολ.εμάρχων,
I «εκείνη, τήν Ισπέραν προσεκάλεσε τούτους εις δε ιπνον. Ένφ
λοιπόν οί πο>έμ άρχοι Άοχίας καί Φίλιππος διετελουν εν
ίύθυμία, ό Πελοπίδας μετά τών λοιπών μεταμφιεσμένοι είς
γυναίκας επιπίπτουσι καί φονεύουσιν αύτούς. Ό Άρχίας ολί-
γον- π^ότερον είχε λάβη επισνολήν έξ Αθηνών, διά της οποίας
φίλος τού τις τω άνεκάλυπ^ε τήν συνωμοσίαν καί προετρέ— ν
πετο ύπο τού κομιστού ν* άναγ>ώ^η άμεσως τήν επιστολήν,
διότι περιείχε σπουδαία- άλλ' αύτός Ιθηκε τήν επιστολήν ύπο
τό προσκεφάλαιον ειπών : «ες αύριον τά σπουδαία». Τήν έπο-τ
μένην ήμέραν κατέφθασαν καί άλλοι φυγάδες έξ Αθηνών,
συ\ήθροισαν τούς πολίτας εις τήν άγοράν, άνηγόρευσαν τόν
πελοπίδαν μετά δύο άλλων Βοιωτάρχας καί πολιορκήσαντες
'-ηνάγκασαν τους . έν Καδμεία Σπαρτιάτας ν' άναχωρήσωσιν
.εί( τήν Σπάρτην (307 π.Χ.). - ^

μετά τήν κατάλυσιν της ολιγαρχίας ό πελοπίδας μετά.
-του Έπαμεινώνδου ί π εδόθησαν «ς την στρατιωτικην σύντ*-

Ι-;·· ' νν: ;;^. , '
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ξιν της πόλεως καί είς τήν ενωσιν της Βοιωτίας ύπό μίαν
ήγβμονίαν τών Θηβών. Ό Πελοπίδας συνέστησε καί τόν
Λόχογ^ ό όποίοστ άπετελείτο εκ ΒΟΟ νέων έκ τών αρίστων οι-
κογενειών τών Θηβών, συνδεδεμένων προς αλλήλους διά φιλίας
καί όστις είς πολλάς μάχαστ εδωκε δείγματα φιλοπατρίας καί
άφοσιώσεως,

Οί Σπαρτιάται, όταν εμαθον τά γενόμενα έν θήβαις, άπέ-
στειλαν έναντίον αύταν τόν βασιλέα Κλεόμβρ^τον, ό όποίοστ
μετά 60,000 πεζών καί 1ΟΟΟ ιππέων είσήλθεν είς Βοιωτίαν
καί έστρατοπέδευσε παρά τά Λεύκτρα. Οί Θηβαίοι εξηλθον
εναντίον τών Σπαρτιατών καί κατ' άρχάς μεν έφοβήθησαν,
όταν είδον τήν τριπλασίαν δύναμιν τού εχθρού* ύστερον όμως
Ινθαρρυνθέντες ύπό τού 'Επαμεινώνδου καί Πελοπίδου, ώρμη-
βαν κατά τών Σπαρτιατών καί ένίκησαν αύτούς, φονεύσα^τες
καί τόν βασιλέα αύτών Κλεόμβροτον. Είς τήν μάχην ταύτην
ηρίστευσεν ό ύπό τάς διαταγάς του Πελοπίδου ίερόστ λόχος, ά
οποίος επίπεσε κατά τών Σπαρτιατών, ότε ούτοι ήτοιμάζοντο
νά περικυκλώσωσι τόν στρατόν τού 'Εηαμεινώνδου. "Οταν οί
Σπαρτιάται είδον, ότι εφονεύθη ό βασιλεύς αύτών, ετράπησαν
εις φυγήν, άφού άπώλεσαν 4,000 άνδρας, ένω οί θτ.βαίοι |
απώλεσαν μόνον 300. Μετά τήν μάχην οί φίλζΐ τού Έπαμει-
νώνδου συνέχαιρον αύτόν διά τήν νίκην εκείνος δέ άπήντησεν^
«Εκείνο, τό οποίον με καθιστή ευτυχή, είναι, ότι οί γονείς
|*ου, μανθάνοντες τήν νίκην, θά χαρώσι πολύ».

Μετά τήν έν Λεύκτροις μάχην ό Επαμεινώνδας εκυρίευσε *
πολλάς πόλεις καί εστερέωσ* τό κράτος των Θηβών εν ττ
Στερεά Ελλάδι. "Επειτα είσέβαλεν είς τήν Πελοπόννησον καί
«κτίσε τήν Μ»γαΛο<*ΛοΛιν^ είς τήν οποίαν «υνφκησε τά 40·
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^ωρία της Αρκαδίας καί τήν Μίΰοήγην, είς τήν οποίαν
«υνώκησε τους Μεσσηνίους καί Είλωτας, τούς οποίους ήλευθέ-
ρωσεν άπο της δουλείας τών Σπαρτιατών, και αφού περιέ-
κλεισε τοιουτοτρόπως τήν Σπο£ρτην μεταξύ δύο ε'/θρών, τών
"Αρκάδων καί τών Μεσσηνίων. επανήλθε ν είς τάς Θήβας.

Μετά τινα καιρόν οί Θεσσαλοί τυραννούμενοι ύπό του ήγε-
μ,όνο; αύτών Αλεξάνδρου εζήτησαν τήν βοήθει αν τών θ'/,βαίων.
Ούτοι έστειλαν τότε κατά ;τού Αλεξάνδρου τόν ΠελοπΓδαν.'
ό»!οποίος νικήσας αύτόν περιώρισε τήν εξούσίαν του. Κατόπιν
προσεκλήθη ίνα διάλυση τάς περί της διαδοχής τού θρό\ου
ίριδας τών υιών τού Άμύντ'ου, ότε εώερεν £ΐς θήβ^ς ώ; όμή-
κιυς τόν ηγεμονίδην Φίλιππον καί τριάκοντα άλλους έ < τών
Ιφσημοτέρων Λϊακεδονικών οικογενειών. Ακολούθως έττάλη
ί*ς πρεσβευτής προς τόν βασιλέα της Περσίας καϊ επέτυχε ν'
ΐίαγνωρισθγί η ήγεμονία τών Θηβών ί<ρ' όλης της Ελλάδος.
'Είν τώ μεταξύ/ επειδή ό τύραννος τών Φερρών Αλέξανδρος"
'τίεξέτεινε .τό κράτος αύτού εν Θεσσαλία, απεστάλη πάλιν ό
Ιϊλοπίδας καί συνάψας μάχη'^μ'ετ' αύτού ενϊκτ.σε μεν π/οά
Κυ>-ος χίρα.ΐάς, εφονεύθη όμως εν ττ| μάχη (361 π,Χ.},
ι δέ θάνατος αυτού επροξίνησε μεγάλην λύπην εί; τόν στρα-
Γον καί τάς Θήβας.

|ρΟ δέ Επαμεινώνδας πάλιν εξε στράτευσε κατά της Σπάρ—
Ύστ, διά νά βοηθηση τούς εν τη Πελοποννήσω <ρί>ους των
ϊΐβαίων καί ε στρατοπέδευσε ν είς τήν ΛΙ'αΐτίϊειαν. Εκεί
ίΐναντησας τούς Σπαρτιάτας συνβκρότησε μάχην, ^ατά τήν
Λοίαν ε>ίκησε καί Ιτρεψέν αύτού; _είς φυγήν. Έ\ω όμως κά-
εδίωκεν αύτούς, επληγώθη «ίς τό στέρνον διά δόρατος, του
Γοίου ή αιχμή εμεινεν εντός τού στήθους καί τοιουτοτρόπως
Ίαχοριχαι σελίδες Σεργιάδον Τ
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πληγωμένος εκομίιθη ει; τήν σκηνή ν λιπόθυμος. Οί ιατροί
προσκληθέντες είπον, ότι άμα Ιξαχθί) ή α*χμήΓ Θά άποθάνη.
"Οτα« ό Επαμεινώνδας συνηλθεν, ηρώτησε, ποιος ένίκησεν. |
'Οτε δέ εΐιτον είς αύτόν ότι ένίκησαν . οί Θηβαίοι, «Τό πάν;
λο'.πΐν έχει καλώς», απήντησε καί διέταξε νά εκβάλωσι τήν!
αίχμήν. α'Αλλά τε>ευ:^ς άτεκνος^, τω είπον. «νΟχι»,;
απήντησε* -εκείνος, βδιότι άφίνω δύο άθανάτους θυγατέρας·)
τάς έν Λεύκτροις καί Μαντινεία μάχας» καί άμέσως έξε'-|
πνευτε (862 π ..Χ.).

Ή ηγεμονία τών Θηβών, γεννηθίϊτα μετά τού Έπαμεινών-|
δου καί Πελοπίδου, έσβέσθη καί κατελύθη, άμα έξέλιπον οί'
δύο ούτοι ά.δρες. -

Φίλιππος.

Ό ΦίΜχπος ήτο νεώτερος υιός τού Άμύ'/του καί τής Εύ-:
ρυδί/.ης. Μετά τόν θάνατον τού Άμύντου πολλοί μνηστήρες;
διεφιλονείκουν τόν θρόνον τής Μακεδονίας." Τότε προσ=κ>.ήθηϊ
ό Πελοπίδας, όστις τόν μέν μεγχλείτερον υίόν τού Άα.ύντου|
ΤΙερδίκαχάνεβίβασε,ν επί τού θρόνου, τόν δέ Φίλιπ.πον μετά τρι-
άκοντα άλλων επισήμων πολιτών έφερεν ομήρους είς Θήβας.Έ<εζ|
εύρισ/.όαενος ό Φίλιππ)ς συ'ανεστρέφετο μ.ετά τού Έπαμεινών-4
δου καί Πΐλοτίδου και ιδώ/ έκ τού πλητίον τόν στρατιωτικός
όργανισμόν τών θ/.βών έγε νεν άριστος στρατιωτικός. Ε'.^οσι^
τριετής τήν ήλικίαν έφυγε κρυφίως έ<. Θηβών καί έλθών είς|
τήν πατρίδα του, κϊτ' άιχΐς μέν άνέλαβε τήν διοίκησι^
έπαρ/ίας τίνος ύτό τήν έπ.κυριαρχίαν τού αδελφού του, επειτο^
δί, μετά τόν θάνατον αύτού, άνηγορεύθη βασιλεύς.
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*Ο Φίλιππος ητο ωραίος καί εύγενής την καρδίαν, άλλ'
άστατου χαρακτηρος. Ήγάπα τά γράμματα, οί δέ σο'φώτεροι*
άνδρες της εποχής έκείνης υπήρξαν διδάσκαλοί, του. Ποώτη
<ρροντις τού Φιλίππου άμα εγεινε βασιλεύς, ήτο ν' άπάλ-
"λάξη εαυ τόν άπό δύο μνηστήρας τού θρόνου του· έπειτα ήνάγ-
άασε τους γειτονικούς λαούς νά εγ<αταλείψωσι τά μέρη της
; Μακεδονίας, τά.όποϊα προηγουμένως είχον κατακτήση. Αφού
δέ απηλλάγη άπό πάντα εξωτερικόν κίνδυνον, έπεδόθη είς
τήν στρατιωτικήνσάνταξιν της χώρας, υπέβαλε τον στρατόν
εις τυφλή ν καί απόλυτον ύπακοήν καί εγυμναζεν αύτόν είς

ι ί - - , '' , , , _ Η

Καθημερινούς στρατιωτικούς περίπατους με τα τω> οπλών καί
τών αποσκευών του· άφού δέ άπέκτησεν άξιόμα^ον στρατόν,
4πεθύμησε νά κυρίευση καί τήν Ελλάδα. Προς τόν σ/.οπον δέ
τούτον διετήρει διά χρυσίου κατασκόπους είς Όλας τάς πόλεις
της Ελλάδος, οί όποιοι ε βοηθούν αύτόν δις τάς κατακτητι-
:<.άστ διαθέσεις αύτού. Διά νά γείνη όμως κύριος τή; Ελλάδος
«*νρεπε πρώτον νά γείνη κύριος τού Αιγαίου πελάγους, τό δέ
3ΐράτος νου ούδαμού προσήγγιζε προς τήν θάλασσαν. Κατώρ-
^ϊωσε λοιπον νά κυρίευση τάς παραλίους πόλεις "Αμφίπολιν,
ΪΜτίδαιαν καί Πύδνον, κατέλαβε τά χρυσοφόρα μεταλλεία τού
Παγγαίου, τά όποια κατείχον οί Αθηναίοι και ΐδρυσεν έ/.εί
την πόλιν Φΐ.Ιιπτζοι. "Επειτα, θέλών νά βοηθήσν] τάς πόλεις
της Θεσσαλίας κατά τών τυραννώ; αύτών, κατέλαβε τάς
Φερράς καί τάς Παγασας υ.χ\ εύθύς-κατόπιν; λ?.βώ > άφορμήν
^ εκ τού Ίίροΰ πολέμου άνεμίχθη είς τά πράγματα της Ελλάδος.
• Μετά τήν εν Α'εύΐ,τοοις μάχην (371 π.Χ.) ίί Αθηναίο*.

€άτηγόρησ ν τού; Φωχείς είς τό Άμφυ'.τιονικόν σονίδριον,

ί II - ^ _ . ^ "■·--' * ^

>τι εκαλλιέργησαν ούτοι γαίας άφιερώμένας είς τον θεόν
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Απόλλωνα. ΟΕ Άμφικτύονες κατεδίκασαν τους Φωκείς είς
? Ραρύ πρόστιμον. Επειδή όμως ούτοι ήρνήθησαν νά πληρώσωσι
τούτο, Θηβαίοι καί Θεσσαλοί έκήρυξαν πόλεμον κατ' αύτών
ούτοι όμως δια χρημάτων τού μαντείου συνέλεξαν περί τούς
10,000 Σπαρτιάτας καί δι' αύτών κατώρθωσαν νά νικήσωσι.
τούς Θηβαίους καί νά είσέλθωσι κατόπιν είς την θεσσαλίαν.
Οί Θεσσαλοί έφοβήθησαν καί προσεκάλέσαν είς βοήθειαν αύτών
τόν Φίλιππον ούτος δέ, υπό την ποόφασιν νά βοηθη^η τούς
Φωκείς, έπροχώρησε μέχρι τών Θερμοπυλών, θέλων εκείθεν νά
είσβά/νΥ; είς τήν κυρίως Ελλάδα* άλλ' Αθηναϊκός στρατός
ειρθασε προ αυτού καί κατέλαβε τά στενά· τότε ό Φίλιππος
ηναγκάσθη νά υποχώρηση, άναβάλλων είς άλλοτε τά κατά
της Ελλάδος σχ_έδιά του. Έπιστρέψας είς Μακεδονίαν ώρμησε
κατά της Λυνθΐα,ς καί πολιορκησας εκυρίευσεν αύτήν διά
προδοσίας (348 π.Χ.) καί μετ' αύτήν πολλάς πόλεις της
Χαλχ.ιδικής καί τού Αιγαίου πελάγους. Μετά ταύτα; πάλ.ιν
ποοσκληθείς υπό .τών Θηβαίων, οί όποιοι έξηκολούθουν πολε-
μουντές τούς Φωκεΐς, έπροχώρησε διά τών Θερμοπυλών είς
τήν Φωκίδα κχί άφού εκυρίευσεν αύτήν, συνεκάλεσε τό
φικτυονικόν συνέδριον, κατά τό όποιον άπε^ρασίσθη νά κατα-
κρημνισθώσιν αί πόλεις της Φωκίδος καί διασκορπισθώσιν οί
κάτοικοι αύτών είς μικρά χωρία, νά πληρώνωσιν οί Φωκεϊς
κατ' έτος έξήκοντα τάλαντα ύπέρ τού ναού τού Απόλλωνος,
αί δέ δυο ψήφοι, τάς οποίας είχον ούτοι είς τό Άμφικτυονικόν
συνέδριον, νά δοθώσιν είς τόν Φίλιππον.

Ακολούθως ό Φίλιππος επλευσεν είς τά παράλια της
Πελοποννήσου καί ηλευθέρωσε τους Αρκάδας καί τούς Μεσση-
νίους άπό της κυριαρχίας της Σπάρτης* επροχώρησεν άκο-
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λούθως διά της Θράκης μέχρι τού Αίμου, ότε έκτισε και τήν
Φιλιππούπολιν. "Επειτα ηθέλησε νά κυρνεύση τήν Πέρινθαν καί
τό Βυζάντιον, αποικίας τών Αθηναίων. Οί Αθηναίοι όμως,
παραλαβόντες συμμάχους νη'σιώτας, επεμψαν κατ* αύτού
Ιίσχυρόν στόλον καί πολυάριθμον στρατόν καί ήνάγκασχν αύτόν
ίνα σύναψη είρηνην μετ* αύτών. Μετά τινα όμως καιρόν ό'
Αισχύνης,. "Λ'θηναίος ρητωρ, όστις εδωρο^οκείτο ύπό^ το»
ΙΦιλίππου. κάτηγόρησεν εις τό Άμφικτυονικόν συνέδριο ν τούς'
ΙΑοκρούς "ττ,: Άμφίσσης, ότι" ε καλλιέργησαν ίεράν χώραν τών
Ιδ.ελφών. Τό Άμφικτυονικόν συνέδριον κατά συμβουλή ν τού
ί [Αισχύνου- άνε'θέσεν είς τόν Φίλιππο ν νά τιμωρηση τόύς Αοκρούς.
:0ύτος λοιπόν πλέύσας εις Λοκρίδα, ε κυρίευσε τήν Άμφισσα ν
καί κατόπιν τήν Έλάτειαν, οπόθεν εύκόλως" πλέον ήδυνηθη
»ά είσέλθη είς την Βοιωτίαν.

Οταν οί Αθηναίοι Ιμαθον τούτο, εφοβήθη'σαν, ο δέ ρήτωρ'
.Δημοσθένης, 6 οποίος ητο δεινός αντίπαλος τού Φιλίππου
:ίαί κατεπολέμει τά σ/έδιά του, εκάλεσε τάς δύο πόλεις, τάς
Αθήνας καί τάς Θήβας, διά νά^ενωθώσι κατ* αύτού. Μετ*
ολίγον ο! στρατοί τών συμμάχων καί τού Φιλίππου συνηντη-
('ησαν είς τήν πεδιάδα της Χαιρώνειας. 'Εκεϊ συνεκροτήθη Τ
|_·.άχη, κατά τήν οποίαν ενικηθησαν οί "σύμμαχοι και εφονεύ-
6ήσαν περί τούς 1000 εκ "ων Αθηναίων και περί τάς 2000
νίνμαλωτίσθησαν. Είς τήν μάχην ταύτην, ητις υπήρξε τό
ίτόοοίμιον της πτώσεως ολοκλήρου της Ελλάδος, ελαβε μέρος
}»άί ό υιός τού Φιλίππου Αλέξανδρος, ό όποιος ώρμησε κατά
τού ιερού λόχου τών Θηβαίων καί κατέστρεψεν αύτόν εντελώς

'338 π. Χ.). ·· -
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Ό Φίλιππος έφάνη πολύ γενναίος πρός τούς ήττηθέντας,./
περιορισθείς μόνον νά θέση φρουρού; είς Θήβας, θερμοπύλας, ;
Ά'καρνανίαν καί Κόρινθον.· "Οτε δέ κατόπιν πάρε κινεί το νά.
τιμωρήση τούς Αθηναίους, διότι ούτοι έξήγειοον εναντίον
αύτού όλη ν τήν Ελλάδα, είπε* «Δεν είναι εύάρεστον έίς τούς ·|
θεούς, νά καταστρέψω τό θέατρον τούτο τής δόξης, εγώ,.;
όστις εργάζομαι ύπέρ αύτής». Απέλυσε μάλιστα καί τούς
Αθηναίους αιχμαλώτους άνευ λύτρων, άποδείξας ούτω ότι
τούς σοφούς καί φιλοπάτρ'.δας καί αύτοί άκόμη οί εχθροί γνω-
ρίζουσι νά σέβωνται καί τιμώσιν.

Άφού ο Φίλιππος διά τής έν Χαιρωνεία μίγτ,ς έγεινε κύ-
ριος τής Ελλάδος, άφήκεν ελευθέρας τάς πόλεις αύτής νά
Ιχωσι τό πολίτευμα, τούς νόμους καί τάς άρχάς αύτών καί;
κατέστησεν οότω μίαν μεγάλην όμοσπονδίαν ύπό τήν ήγεμο-
νίαν αύτού. Έπητα έκάλεσεν άντιπροσώπους όλων τών Ελλη-
νικών πόλεων εν Κορίνθω, όπου άπεφασίσθη κοινή έκστρατεία;
κατά τών Περσών. Είς τό συνέδριον τούτο μόνον ή Σπάρτη δέν
ελαβε μέρος./ ιΟ Φίλιππος άν^ηγορεύθη στρατηγός αύτοκράτωρ-
τής Ελλάδος καί εκανονίσθη ό άριθμός τών στρατιωτών,
07θυς θά έδιδεν εκάστη πόλις. Άλλ' όταν έπλησίαζε/ ό και-
ρός τής εκστρατείας, έδολοφονήθη έν μέσω τών εορτών, τάς:
οποίας έδιδεν επί τοις γάμοις τής θυγατρός αύτού Κλεοπά-
τρας ύπό τι\ος τών σωματοφυλάκων του είς ήλικίαν 46 έτών
(836 π. Χ.)·.

Αλέξανδρος ό Μέγας.

*Ο 'ΛΛεζανόρος ήτο υίές τού Φιλίππου καί της. Όλυμπιά»ί
δος καί διεδέχθη τόν πατέρα αύτού εικοσαετής τήν ήλι~
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κίαν, Ένω ακόμη -^χο παιδίον, εδειξεν έξοχα προτερήματα.

'Οσάκις ό πατήρ του έκέρδιζε νίκη ν τινά, έλυπείτο μάλλον,
ίδιότι, ώς έλεγε, δέν θά άφινεν είς· αύτόν ο πατήρ του νά πρά-
ξγ} κα-έν έ\δοξον έργον. Έτυχεν αρίστης ανατροφής, διότι
:ε?χεν άριστον παιδαγωγόν, τόν Αεω^ίδαν, συγγενή της μητρός
του, καί έξεπαιδεύθη ύπο τού μεγίστου φιλοσόφου Άριστοτε'-
![λουστ, τόν όποιον ε τίμα καί ήγάπα πολύ. Ό Αριστοτέλης ένέ-
ϊπνευσενείς αύτόν ένθουσιασμόν ύπερ παντός μεγάλου καί υψη-'"
;|λού έργου. Ούτος κατέστησε τόν μαθητήν του λίαν ευγενή
5 [καί μεγαλόφρονα. Διά τούτο έλεγε πάντοτε περί αυτού ο
Αλέξανδρος* «Έάν ιίς τόν πατέρα μου χρεωστώ τό ζην, εις
•τόν δίδασκαλόν Λου χρεωστώ τό εύ ζη». Έξ όλων τών βι-
βλίων προετίμα ν* άναγινώσκη τήν Ίλ.άδα τού Όμη;ου καί
έξ όλων τών ήρώων αύτής εθαύμαζε προ πάντων τόν Αχιλ-
λέα, πρός τόν όποιον ήθελε νά έξομοιωθη. Νεώτατος έτι, δέκα
καί εξ έτών, ύπεδέχθη έν άπ'.υσίί*: τού πατρός του πρέσβεις,
τού βασιλέως της Περσίας, οί όποιοι έθαύμασαν τήν πολιτι-.
χήν αύτού σύνεσιν. Είς ηλικίαν δέ δέκα οκτώ ετών έλαβε
μέρος εις τήν μάχην της Χαιρωνείας, κατά τήν οποίαν μετά
μεγάλης τόλμης έπεπεσε κατά τού ιερού λόχου τών Θηβαίων
χαί ένίκησεν αύτόν.

- Μετά τόν θάνατον τού Φιλίππου αί πόλεις της Ελλάδος
ηθέλησαν ν* άπαλλαγώσιν άπό της Μακεδόνικης κυριαρχίας,
ί διότι

νόμιζον, ότι ούδέν εΐχον νά φοβηθώσι παίά τού άνηλί-
|κου ήγεμόνος· ό Αλέξανδρος όμως έσπευσεν άμέσως μετά
στρατού είς τήν Ελλάδα καί άνευ αντιστάσεως έφθασεν είς
I ΐ)[ελοπόννησον. Οί Έλληνες έθαύμασαν διά τήν δραστηριότητα
αυτού καί ήνάγκάσθησαν νά ύποταχθώσιν. "Ολαι δέ αί πό-^
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λεις, πλην τής Σπάρτης, εστειλαν κατά πρόσκλησ-.ν αύτοΰ
αντιπροσώπους ιίς Κόρινθον, όπου έν κοινω συνεδρίω άνεκη-
ρύχθη ό Αλέξανδρος στρατηγός αύτοκράτωρ είς τόν κατά
τών Πε^τών πολεμον (335 π. Χ ). -

Ένω ε >ρίσ;-:ετο είς τήν Κόρινθον, πολλοί έκ τών. επισήμων
Έλλή ι·>ν καί φιλοσόφων μετέβησαν ποός έπίσκειί/ίν του. Είς
έκ τών μή ίπισ*εψχμέ^ων αύτόν ήτο καί ό Διογένης. Ό .Διο-
γένης ήτο έ* τών φιλοσόφων εκείνων, οί όποΤοι κατεφοόνουν
τόν -λ-: ντον καί εθεώοουν πολυτέλεια ν πάν πεοιττόν 'ποάναα

1 I III

είς τον άν'!.ωπό·>· ·οιά τον το- καί πε'ρίεφέ?ε.τ^ είς τάς έδούς ανυ—
'π.όδητος, φορών πχλχιόν χΙ έ σχισμένο/ ένδυμα, κρατών ρά-
βδον εις ■ τήν ν ίρα καί πήραν έπί τών ώχων ώς. κατοικία ν
του δί ε 1 / ε τινά. Τοιούτοι "φιλόσοφοι ύπηρ/ον καί άλλοι

είς τήν Έλ">άδα χαί"ώ>ομάζοντο Κυνικοί,

V)./Αλέξανδρος πολύ επιθυμεί νά ϊδη τόν άνδρα τούτον
καί δια.τούτο μετέβη πρός άντάμώσίν του* εύρι δέ αύτόν εξ-
ηπλώμένον π:ό τού τί θ ου του. καί ήλιαζόμενον. "Οταν ό Αλέ-
ξανδρος είδε τόν Διογένης είπε πρός αυτόν «Είμαι Αλέξαν-
δρος ό βασιλεύς». «Καλώς», άπαντα ό Διογένης, «καί έγώ
είμαι ό Διογένης». <5 Φίλε μου», τω λέγει πάλιν ό Αλέξαν-
δρος, «β)έπα>, ότι είσαι πολύ πτωχός καί έπίθυμώ νά πράξω
καλόν τι υπέρ σου, Τί επ,θυμεϊς αθέλω», άπαντα ό φίλό-
σοΦος, «ν' άποσυρθγίς ολίγον, δ.ότι μού εμποδίζεις τάς άκτΐ-
νας τού ήλίου». *Ο Αλέξανδρος έθαύμασε διά τήν άνεξαρτη-
σίαν τού άνδρός καί είπε πρός τούς φίλους του* «Σας βεβαιώ,
φίλοι μου, ότι, έάν δέν ή'Αην Αλέξανδρος, θά έπεθύμουν νά
ήμαι Διογένης». Έκ της Κορίνθου δέ έπανήλθεν είς Μακεδο-
νίαν, έξησφάλισε τό κράτος του άπό τάς επιδρομάς τών γει-
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τόνων λαών, έξεττράτευτεν ακολούθως μέχρι τού Δουνάβεως
καί ένέπνευσεν εις πάντας τον τρόμον καί σεβασμόν πρός το
δνομά του. . : ;

Ένω ποτε 6 Αλέξανδρος έπολέμει προς τούς Ίλλυρίους,
διεδόθ-Λ είς την Ελλάδα, ότ: απέθανε. Τότε οί Θηβαίοι βοη-
θούμενοι.-ύπο τών Αθηναίων επολιόρκησαν τήν φρουράν αύτού
εν Καδμεία καί Ικήρυξαν εαυτούς αύτονόμους. Ό Αλέξανδρος,
οταν έμαθε τούτο, έφθασεν είς τήν Ελλάδα εντός ολίγων
ήμ*ρών καί εστρατοπέδευσε προ τών Θηβών." Επειδή όμως
ήθελε ν* άποφύγη τήν αίματοχυσίαν, έζήτησε παοά τών θη-
| βαίων νά παραδώσωσι πρός αύτόν δύο εκ τών κυρ.ιωτίρων τού
κινήματος. Οί Θηβαίοι όμως ήρνήθησαν. Τότε ό Αλέξανδρος
διέταξε νά προσβάλωσι τάς Θήβας. Οί Θηβαίοι Ιπολέμησαν
μέν μετά γενναιότητος, άλλ' έπί τέλους ένικήθησαν καί παρε-
δόθησαν, Έξ χιλιάδες έξ αύτών εφονεύθησαν καί υπέρ τάς
30,003 ν)/ματωτίσθησαν, ή δέ πόλις αύτών κατεστράφη.
Μόνον της οικίας τού Πινδάρου έφείσθη ο Αλέξανδρος, άπο-
δείξας ότι τούς. μεγάλους άνδρας καί αύτο'ι άκόμη οί )|Ιχθροί
τιμώσι καί σέβονται.

Ό" Αλέξανδρος έπανελθών είς τήν πρωτεύουσάν του καί
συμπλήρωσα ς τά; πολεμικάς παρασκευάς, άφήκε τήν διοίκησιν
τού κράτους του είς τόν φίλον του Άντίπατρον, τήν δέ άνοι-
ξιν τού 334 π. Χ ^ξεκίνησε διά τήν Άσίαν,'έχων μεθ* έαυτοΰ
3ΟΟΟΟ πεζούς καί 1ΟΟΟΟ ιππείς. Ό στρατός τού Αλεξάν-
δρου ητο ολίγος μέν, άλλ' άριστα διωργανωμένος, έχων έξο-
χους στρατηγούς, ό ποίοι ησαν ό Π αρμενίων, ό Φιλώτας, ό
Κάσσανδρος, ό Ήραιστίω*, ό Πτολεμαίος, ό Πέρδικας, ό Λυ-
σίμαχος, ό Κλεΐτος καί άλλοι. Άφού δε διήλθε τόν Έλλή-
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σποντον, έφθασεν είς την Τροίαν καί έτέλεσε θυσίας καί έορ- !
τάς επί του τάφου τού Άχιλλέως· έπειτα ηλθε καί εσ τράτο- μ
πέδευσε παρά τόν Γρανικόν ποταμόν.

Βασιλεύς τής Περσίας ητο τότε Δαρείος ό Κοδομανός.
"Όταν ούτος εριαθεν, ότι ό Αλέξανδρος έξεστράτευσβν εναντίον
του, άπεστέιλε κατ'αύτού στρατόν συνιστάμενον Ικ 40,000 }ί
ανδρών. ~ Οί δύο στρατοί συνηντήθησαν είς τάς δχθάς τοί>
Γρανικόύ. Έκεϊ συνεκροτήθη μάχη, κατά τήν οποίαν κατε-
στράφη ό Περσικός στρατός. Κατά την μάχην ,ταύτην παρ*
ολίγον νά φονεϋθνί κ αϊ ό Αλέξανδρος, διότι εις τ ω ν Περσών ]
στρατηγών εκτύπησεν αύτόν διά μαχαίρας είς τήν κεφαλήν
τόσφ δυνατά, ώστε η περικεφαλαία του εσχίσθη. Ό Αλέξαν-
δρος εστράφη άμέσως καί έφόνευσε τόν Πέρσην άλλος τις
Πέρσης ητοιμάζετο νά κτυπήση αύτόν· άλλ ' ό στραττγός α£-
του Κλεΐτος έκοψε τόν βραχίονα τού-Πέρσου καί τοιουτοτρόπως
Ισωσε τήν ζωήν τού Αλεξάνδρου. '

Μετά την εν Γρανιχω μάχην - όλαι αί πόλεις της Μικράς
Ασίας ύπετάγησαν είστ τόν Άλέξανδρον. Προχωρών- δέ νίκη-
φόρως έφθασεν είς τό Γόφδιον παρά τόν ποταμόν Σαγγάριον.
Ενταύθα εύρίσκετο δεσμός τις τεχνικώτατα δεδεμένος είς
τόν ζυγόν ιερού τίνος άρματος, άφιερωθέντος εις τους θεούς
ύπό τού βασιλέως Μίδα. Περί τού δεσμού τούτου υπήρχε πα-
λαιός τις χρησμός, κατά τόν όποιον θά έγίνετο βασιλεύς, της
"Ασίας έκεϊνος, ό όποιος ήθελε λύση αύτόν. Ό Αλέξανδρος
προσεπάθησε νά λύση τόν δεσμόν, άλλά δέν ήδυνήθη. "Εσυρε
τότε τό ξίφος καί έκςψεν αύτόν, ειπών, ότι διά τού ξίφους θά
Ιγίνετο κύριος τής Ασίας. »
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|ΓΓ Έκ τού Γορδίου ό Αλέξανδρος έφθασεν είς Ταρσόν. Έκεί-
|| κάθιδρος έλούσθη είς τά ψυχρά ύδατα τού Κύδνου καί ήτθέ-
νησεν έκ πυρετού επικινδύνως. Έκ τών ιατρών ουδείς άνελάμ-
βανε τήν εύθύνην της θεραπείας του, διότι έφοβοΰντο' μόνον
ό ιατρός αύτού Φίλιππος διά δραστικού φαρμάκου εσωσεν
αύτόν. Καθ' ήν όμως ώραν παρεσκεύαζεν ούτος- τό φάρμακον,
κατηγόρησαν αύτόν δι' έπιστολης πρός τόν Άλέξανδρον, ότι
έμελλε νά τόν δηλητγιριάσ·*}, διότι έδωροδοκήθη ύπό τών
Περσών. Ό Αλέξανδρος όμως είχε μεγάλην έμπιστοσύνην
Τ προς αύτόν διά τούτο, ότε ό Φίλιππος ε παρουσίασε πρός αύ-
τόν τό φάρμακον διά μεν τής μιας χειρός έλαβε καί έπ^εν
αύτό, διά δέ της άλλης έδωκε τήν έπιστολήν πρός τόν Φίλιπ-
πον. Ευτυχώς μετά τινας ημέρας ό Αλέξανδρος άνέρρωτε καί
εφάνη πρ€:ς τούς στρατιώτας του, οί όποιοι έχάρησαν πολύ.
Έν τω μεταξύ ό Δαρείος συνήθροισε περί τάς 600,000 στρα-
του^καί έκί ησεν αύτοπροσώπως κατά τού Αλεξάνδρου. Ούτος
μαθών τούτο έσπευσε κατά τού Δαρείου καί συνήντησεν αύτόν
παρά την 'Ι(Τ€0κ. Εκεί ε'ίς τινα πεδιάδα συν-ήφθη μεγάλη
ί Ι^χη, κατά τ-ήν οποίαν άπωλέτθησαν εκατόν περίπου χιλιά-
δες Περσών. Ό Δαρείος τότε άφήνει τό άρμα καί τήν σκηνήν
του, έντός της οποίας εύρίσκοντο ή μήτηρ,. ή σύζυγος καί τά
τεκνά του και τρέπεται έντρομος είς φυγήν, τό δέ παράδειγ-
μά του έμιμήθη και ό στρατός του. Ό Αλέξανδρος έπεσκέφθη
τήν οίκογένειαν τού Δαρείου, παρηγόρησεν αύτήν *αί διέταξε
ν' άποδίδωνται είς αύτήν βασιλικαί τιμαί.

Μετά ταύτα ό Αλέξανδρος έξηκολούθητε τήν πορείαν του
κατά μήκος τής παραλίας της Φοινίκης καί εκυρίευσεν άμα-
χητει όλας τάς πόλεις αύτης, πλήν της Τύρου, τήν οποίαν
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μόλις μετά έπτάμηνον πολιορκίαν έκυρίευσε καί κατέστρεψεν
άφού δέ (κυρίευσε καί-τήν Γάζαν επορεύθηείστ τήν Ιερουσαλήμ,
όπου ίπ&σκέφθν) τόν ναόν αύτης καί ετίμησε διά πολλού σε-
βασμού τόν μέγαν αρχιερέα τών Ιουδαίων. Εκείθεν έπορεύθη
ανενόχλητος είς τήν Αίγυπτο ν καί' έκτισε την πόλιν ΆΛεζάν-
δρ«αν, ητιςμετ' ού πολύ εγένετ ο τ ό κέντρο ν εμπορίου μεταξύ
Ασίας καί Ελλάδος (331 π.Χ.). Προχωρήσας δέ είς την
Αυβικήν ερημον επεσκέφθη τό μαντείον του ^ος "Λμαωνος,
τού οποίου οί ιερείς ώνομασαν αύτόν υιόν τού Δνος.

Ακολούθως ό Αλέξανδρος επέστρεψε πάλιν είς τήν Ασία ν.
Εκεί έμαθεν, ότι ό Δαρείος συνήθροιζεν είς τά ενδότερα αυ-
τής δλας τάς δυ άμεις αύτού, διά νά δοκιμάσγ} καί πάλιν
τήν τύνην τών όπλων. Πεοί τυ Εν Ι/.ατου.ίΛύοιον στοατού καί

- ι I ι 1 - (

300 δρεπτανοφόρα άρματα μετά δέκα πέντε Ιλεφάντων άνέμε-
νον τόν Αλέξανδροι πλησίον εις τά Γαυγάμηλα. Ό Άλέ-

Δρεπανιφόρον' αρμα.

ξανδρος λαβών επικουρίας διέβη τόν Εύφράτην ποταμόν μετά
40,000 πεζών καί 7}000 ιππέων.Όταν τά δύο στρατεύματα
συνηντήθησαν, ή μάχη ήρχ'σε πεισματωδεστάτη. Τά δρεπα-
νοφόρα άρματα τού Δαρείου εμειναν άχρηστα, διότι τραυματι-
ζόμενοι οί Γπποι αύτών εφοβίζοντο, ή δέ Μακεδονική φάλαγξ
διέσπειρε τήν φρίκην καί τόν τρόμον είς τάς τάξεις τού Πέρσι-
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κοΰ στρατού. 'Ο Δαρείος, όστις εύρίσκετο εις το κέντρον, βλέ-
πων τόν Άλέξανδρον επερχόμενον κατ'* αυτού, έτράπη είς
φυγήν· τούτον δέ ήκολούθησε και ό στρατός του. Ό Αλέξαν-
δρος κατέδίωξεν αύτόν πρός τά μέρη της Κασπίας θαλάσσης,
άλλ' έμαθε· μδτ' ολίγον, ότι σατράπης τις ονομαζόμενος
Ι Βήασο^ φονεύσας αύτόν ελαβε τόν τίτλον τού βασιλέως. Ό
Αλέξανδρος εύ:ών τόν νεκρόν τού Δαρείου διέταζε νά φέρωσι
καί Γ άψωσιν αύτόν είς τούς βασιλικούς τάφους της Περ^επό-
λεως, τον δέ Βήσσον συλλαβών κατόπιν, άφού άπέκοψε τά
ωτα, τόν παρέδωκεν είς την έκδίκησιν τών αδελφών τού
ί Δαρείου. '. . - ,

| ; Μετά τόν θάνατον τού Δαρείου ό Αλέξανδρος κατέλυσε τό
| Περσικό ν κράτος καί προχωρήσας περαιτέρω ίδρυσε τρεις με-
] γάλας πόλεις, αί όποίαι ώνομάσθησαν Ικ τού ονόματος αύτού
Ι Ά-Ιεζάνόρειαι (σήμερον Χεράτη, Κανδαχάρη, Καβούλ). Είς
| Σογδιανήν δέ ευρισκόμενος ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τού σα-
ι ;τράτου αύτης Ροξάνην. Κατόπιν έξεστράτευσε καί κατά τής
| Ινδικής, ή οποία ^έθεωρείτα- τότε τό άκρον τής γης* είχε δ έ
Ι σκοπόν νά προχωρήση καί έτι περαιτέρω, άλλ' ό στρατός
αύτού ^ρνήθη νά τόν άκολουθήση καί τοιουτοτρόπως ήναγκά-
I σθη νά επιστρέψω (326 π. Χ·) Μέρος λοιπόν τού στρατού
ε περ. ψ ε διά . θαλάσσης είς τάς "εκβολάς τού Πασιτίγρητος
αύτός δέ μετά τού υπολοίπου επέστρεψε διά τής ερήμου τής
Ι Γεδρωσίας καί έφθασ?ν είς τήν Βαβυλώνα. Εκεί δέ εύρ.σκό-
μενος ήσθένησε βαρέως έκ τών πολλών κόπων καί απέθανε
κατά Ίούνιον (323 π. Χ.) είς ήλικίαν 33 έτών, άφού έβασί-
| λευσε δέκα τρία περίπου έτη, κατά δέ τό διάστημα τοΰτο^



εκαμέ τοσαύτα κατορθώματα, τά όποια ούδείς κατά τους
χρόνους εκείνους ήδυνήθη νά πράξη. Τούτου δ \ ένεκα επωνο-
μάσθη κκι Μέγας.
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