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'Αντίτυπον μή φέρον έν τη πρωτη σελίδα τοϋ έξωφύλλου τήν ίδιό-
χείρον ύπογραφήν καΐ έν τη παρουση τήν σφραγίδά μου συνεπά-
γεται τάς έν τοις άρθροις και 371 κ. έ. τοϋ Ποινικού Νόμου
οριζομένας ποινάς κατά τε τοϋ τυποκλόπου και κατά τοϋ διαδίδοντος
τάς παρ' άλλων παρανόμως γινομένας μετατυπώσεις.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑθΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ



ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝ ΤΩι ΣΧΟΑΕΙΩΐ

«

Άπό τίνος χρόνου, άγνωστον πόθεν την πηγήν καΐ τήν αίτίαν
έχουσα, κυκλοφορεί παρ' ήμίν ή παράδοξος Ιδέα τοϋ έξοστρακισμου
τών βιβλίων έκ τοϋ Δημοτ. Σχολείου, και δη καΐ απόπειρα έπίσημος
πρός έφαρμογήν της άλλοκότου ταύτης αρχής έγένετο. Διά τοΰτο κα-
;'θήκον ήμών θεωροϋμεν νά δημοσιεύσωμεν την έπΐ τοϋ ζητήματος
τούτου γνώμην μας, διότι τό μεν πεΤρα πολυετής καΐ συναναστροφή
μακρά μ,ετά τών λειτουργών της δημοτικής Εκπαιδεύσεως, έξ ών ύπερ-
-τετρακοσίους μέχρι τούδε Εσχομεν τήν τιμήν και τήν εύτυχίαν νά δι-
-δάξώμεν τήν νέαν έκπαιδευτικήν μέθοδον, τό δέ ενδελεχής περί τά
-παιδαγωγικά άπό δωδεκαετίας ένασχολησις έγνώρισαν ήμΤν άπάσας
τάς άνάγκος καϊ τήν έν γένει κατάστασιν των τε διδασκάλων, των
μαθητών και τών σχολείων, ώς καΐ τά μέσα έκεΤναων υπάρχει άνάγκη,
•Ινα ό σκοπός, δν νϋν έπιδιώκει τό δημοτικόν σχολεΤον, άσφελέστερον
έπιτυγχάνηται.

"Οθεν πρός ώφέλειαν της έκπαιδευομένης νεολαίας καϊ πρός διευ-
-κόλυνσιν τοϋ διδασκάλου έν τη έκτελέσει τοϋ ώμολογημένως δυσχε-
ρούς καΐ κοπιώδους επαγγέλματος αύτοϋ, έπελήφθημεν πρό πολλών
έτών της συντάξεως ίδιου συστήματες διδακτικών βιβλίων, καδ' ον
τρόπον καϊ μέθοδον φρονούμεν ότι ταΰτα δύνανται νά είναι λυσιτε-
λή καΐ χρήσιΛχ τοΤς/τε μαθητάΐς καΐ τοις διδασκάλοις.

Δυστυχώς ρμ^ς , ανέκοψαν καΐ άνακόπτουσι τήν έργσσίαν ήμών
ττολλά κ ^Λύματα, προς ύπερπήδησιν τών &πο<ί,;,>ν καρτε-

Ινππαλαίθ_ι.'.ρ* ΚαΙ τοιαύτα διακωλυτικά της έργασίαί: ήμών
Μτια είναι τό μέν ή κακοήθης και αισχρά τυποκλοπία, ήτις-
πλος ^στησεν αύθαδώς καΙ άσέμνως τά έργαστήριά της έν τη άτυχε!
ήμώ*< χώρ<? πρός όλεθρον και καταστροφήν τών πνευματικών αγώνων,
τό Ζζ ή χειμάζουσα νϋν συγγραφομανίά, ήτις ώς έπί τό πλείστον ού-
-δέν άλλο είναι ή άστοχος, στρεβλή, άδέξιος και πλημμελής αντιγρα-
φή τών βιβλίων δοκίμων τινών συγγραφέων έντεΰθεν δ' ό κίνδυνος
νά καταστ/) όλέθριος τη πατρίδι συγγραφεύς ή άντιγραφεΰς πας δη-
μοδιδάσκαλος είδώς άναγινώσκειν καϊ ^ράφειν, όστις πολλάκις δυσ-
τυχώς εύρίσκει άνόητον ύποστήριξιν παρ' ένίων έκ τών συναδέλφων
α-ΰτοϋ, σΥτινες είκη καϊ άσκόπως χαριζόμενοι τω έαυτών γνωρίμω ή
φίλω, έπειδή Ελεγχος λείπει, καταδεικνύουσιν ότι παρορώσιν ή άγνο-
οϋσι τό τε κοινόν καϊ τό ίδιον συμφέρον

-πλήν τών αναγνωστικών, έν τοΤς δημοτικοίς σχολείοις.

Ή άκροσφαλής αυτη δοξασία τοϋ έξοστρακισμοϋ τοϋ βιβλίου Ε*
-τοϋ σχολείου, ήτις νεωστί παρ' ήμΤν έβλάστησεν, ούδαμού ά/



Λα\ διά τοϋτο έν Γερμανία, έν Αγγλία, έν Βελγίω,
ία, 'έν Όλλανδία, έν Γαλλία, χιλιάδες διδακτικών βιβλίων
!οδικωτάτων βλέπουσιν έτησίως. τό φώς καΐ εκατοντάδες τοιούτων
άριθμοϋσΐ' πεντηκοστήν, έκατοστήν καί διακοστήν έκδοσιν, ώς προ-
χείρως όλως μανθάνει τις, έάν λάβη τόν κόπον και τήν "εριεργίαν
νά φυλλομετρήση τόν τυχόντα τιμοκατάλογον τοιούτων βιβλίων. Τί
λοιπόν τούτο μαρτυρεί ;—· Καθόσον ήμείς τουλάχιστον γνωρί£ομέν,
Μόνον έν Πρωσσία έγένετο προ πολλών χρόνων μερική τις απόπει-
ρα προς έφαρμογήν τοιαύτης τινός άρχης, ήτις όμως έστέφθη υπό
πλήρους άποτΰχίας καί ναυαγίου, καί οί Πρώσσοι αμέσως καί ταχέωά
έπανήλθον είς τ δ δΐ3ΐ\ΐ8 ηνίο αηΐβ.

Τό έφ' ήμΤν άναγνωρί£ομεν τό β-ι β λ ι α κ ό ν ε λ κ ο ς των σχο-
λείων υας καΐ δέν άποκρούομεν τόν καθαρισμόν τοϋ βορβορώδουο
τέλιιατος, είς ό τελευταίοι ένέπεσεν ή νεολαία μας ώς έκ της χρήτ-
σεω'ς πάμπολλων βιβλίων, ων πολλά δυστυχώς στρεβλοΰσι τήν
οιάνοιαν καί διαφθείρουσι τήν καρδίαν φρονοϋμεν όμως, ότι τό κα-
κόν δέν θεραπεύεται διά της προρρί£ου άνασπάσεως τοϋ βιβλίου
αιότι ουτω ήθέλομεν άντιπέση εις έτερον άκρον, δπερ ώς 'άκρον εί-
ναιτ-ά μάλα έπιολαδές καΐ δπερ είναι τό αυτό ώς νά στερη τις λυ-
χνίας τόν νύκτωρ έργαζόμενον, όπλου τόν στρατιώΤην, σκαπάνης
τόν σκαφέα, αρότρου τόν γεωργόν. Σύγχυσις καί κυκεών, έπιπολαιό-
τνς καί άσάφεια, νΰ£ καΐ σκοτία θά μαστίγωση τήν έν τω σχόλείω
έογασίαν πρός άμηχανίαν τοϋ διδασκάλου και προς όλεΘρον των μα-
θητών. Δέν θέλομεν δέ νά προοθέσωμεν τήν εΦλοίονΙ πρός έργα—
σίαν ανικανότητα και άδυναμίαν πολλών διδαοκκ^ν\ ^(ώρΐί'νά έχω-
σιν ουτα άρωγόν τόν τ υ φ λ ο σ ο ύ ρ την. &<|ασκαΛος σχολείου/
^ψχρτψίνου βιβλίου, είναι κυβερνήτης σκάφους κ λυ δ ω ν ι £ ο μ έ χο υ " έν
'Ωκεανώ άνευ πυΕίδος καί άνευ πηδαλίου. Αυτη είναι ή γνώύ/ν η-
μών, ε'ίς ην εύχόμεθα νά μή έπανέλβη ταχέως τό Ύπουργείον)Τ^άν
ουνηθη νά καταδείέη καί καταστήση σωτηριωδεστέραν τήν ά ο4-
βλονέκπαίδευοι,ν. ·',■«.·

Καί λέγοντες ταϋχα δέν έννοοΰμεν τήν μηχανικήν καί όλεθρίαν
έκείνην χρήόιν του βιβλίου προς άποστήθισιν φράσεων άκαΤανοήτων,.
ώς τέως ειθιστο. Εκείνο, δπερ ήμεΤς πρεσβεύομεν ώς αληθές και ή:
ττεΤρο μάς άπέδειξεν ώς ασφαλές,είναι ότι 6 μαθητής πρέπει πρώτον,.
άς έν τω κατά τό 1^84 ύφ' ήμών δημοσιευθέντι Άνάλυτικω Προ-"
γράμματι τών μαθημάτων τοϋ Δημοτικού Σχολείου άνεπτύβαμεν,νά
οΐδάσκηται τά μαθήματα ά ν ε υ β ι β λ ί ο υ, δήλα δή διά προφορικής
έλλόγου-καΐ ένεργοΰ διδασκαλίας, είτα δέ τη καθοδηγήσει καί υπο-
δείξει τοϋ διδασκάλου νά προοέρχηται τό βιβλίον ώς κατ* οίκον βοή-
θεια προς έτίανάληψιν, μονιμοποίησιν και έμπέδωσιν της κτηθείσης.
γνώσεως δ'ά μελέτης, κατ' ιδίαν. Καί αύτη είναι νϋν ή χρήσις τοϋ
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"Αδασάνιστος όμως, μονομερής καί έσφαλμένη άντίληφ^.*/
διδασκαλίας 5 ν ε υ βιβλίο υ άρχής, ήν ώδε ήυεΐς υπό τήν -
θή αυτής δψιν σαφώς διετυπώσαμεν, ήγαγεν άμελετήτους πολλο.
τών παρ* ήμΤν είς τό άκροσφαλές καί όλέθριον δόγμα τοϋ παντε-
λούς έΕόστρακισμοΰ τοϋ βιβλίου έκ τοϋ σχολείου. Νόμος στερών γο-
νείς, μαθηΤάς καί διδασκάλους της χρήσεως βιβλίου, ήθελεν είναι Νό-
μος ανελεύθερος, Νόμος φωτοσβεστικός, Νόμος παράλογος, Νόμος
ανεφάρμοστος, Νόμος άνήθικος, διότι ήθελε όιδά£η τό '\|/εϋδος και
τήν κακοήθει χν τους τε μαθητάς καί τους διδασκάλους είς πάσαν
έμφάνισιν έπιθεωρητοϋ, ώς πολλάκις παρά πολλοίς μέχρι τοϋδε γνω-
ρίζομε ν ότι έγενετο* δηλ. ό διδάσκαλος, ό υποδεικνύων ή παρέχων
τοΤς'μάθηταϊς του τά κατάλληλα κατ' αυτόν βιβλία, εύρί&κέται είς
τήν άνάγκην νά διδάέη αύτόύς νά είναι είς πάντα έρωτήσοντα έτοι-
μοι πρός άπάντησιν, ότι τά βιβλία ήγόρασάν μόνοι ©ίκειοθελώς καί
άπαραδίάστως άνευ της προτροπής τοϋ διδασκάλου, καί ότι Ταϋτα
ουδάλως μεταχειρίζονται, αλλά τ ά φ έ ρ ο υ ο ι μ ε θ* έ α υ τ ώ ν
ώ ς γ ν ώ ρ ι σ μ α ότι είναι μ α θ η τ α I κ α I ό χ ι ά γ υ ι ό-
πα ι δες ή λωποδΰ τ α ,ι· τοϋτο δέ καί γίνεται συνήθως, χωρίς
δ έπιθεώρητής νά δύναται έν τη περιπτώσει ταύτη νά καταγγείλη
τόν δίδάσκαλόν, ώς παραβάτην τών έγκυκλίων τοϋ Υπουργείου,
Ο&τω δέ ή κακοήθεια, τό ψεϋ&ος καί ή απάτη ένσταλάζονται λίαν
έ νωρίς έν ταμς άπ^λαΤς τών ελληνοπαίδων καρδίαίς τη αρνητική
πρωτοβουλία|κ«\ ύι/οστηρΐ£εΓ αυτού τοϋ Υπουργείου. Βιβλίον σαφές
καί εύμέ^οδοπϊ, ^αϋ/αΧλήλως, ώς πρσεδ^λώσαμεν, μεταχειριζόμενον,
,ςίναι άν»γ·ίΛοώφελιμώτάτον, καί ας άντιφρσνώσιν εύά-
* ριθμοί τίνες. Τοϋτ^ γινώσκομέν έ£ Ιδίας πείρας.

Ιίλ£Τστα έτι έχει τις ν* άναγράψη σήμερον υπέρ της χρ'ήσεως
Τώγαι6λ1ων. ΉμεΤς όμως άρκούμεθα είς τά όλίγα άνωθι .γραφέντα,
π^σσέτοντεο εϊς α.ΰ~ά καί τά έ£ής.

Πρώτον, είναι γνωστόν έκ της Ψυχολογίας, ότι οσω πλείονες
αίσΦησεις συνεργοϋσιν ετς τήν άντίλη\|/ιν έννοίας τινός, τόσω ή πα—
ράστασις αυτής είναι Ισχυρότερα* τοϋτο δέ πάσα διδασκαλία κατά
θεμελιώδη \|/υχβτλογικόν κανόνα δέον πάντοτε νά έπιοιώκη δΓ όλων
τών μέσων, καί εις τοϋτο συντρέχει Τό βιδλίον, δπερ είς τήν διά
της άκοής άντίληψιν προσθέτει καί τήν διά τής δράσεως.
. Δεύτερον,-τό βιβλίον γίνεται άφορμή τοΤς μαθηταΤς είς έπανάλη-
ψιν, δΓ Ιδίας κατ'όίκον μελέτης, τοϋ έν τω σχολείω διδαχθέντος. 'Η
έπανάληψις δέ μέγα υπάρχει -χρήμα. Κ:βρτΒίίΙίο πι&ΙβΓ δίαάίοπιπι.

Τρίτον, τό βιδλίον συγκρατεί τους παΐδας έν τώ οίκω και άπα-
'σχολεΤ αύτοΰς είς έργον εύγένές κ^Ι ώφέλιμον.

Τέταρτον, διδάσκει καί μεταδίδει πολλάς και ποικίλας βιωφελεΐς
γνώσεις είς τους άκροωμίνους άγρ|μ£μάτοας γονείς τών μαθητών·
αγράμματοι δέ δυστυχώς είναι οί πλείστοι τών κατοίκων της Έλλά-



οΐ τών χωρίων αυτής. Καϊ ύπό τήν εποψιν ταύτην ή
βιβλίου είναι κατά τήν γνώμην ήμών ζήτημα πολλής
, προσοχής καϊ μελέτης άξιον. Τί θά άναγινώσκωσι,.
ώ, κ. κ. Νομοθέται, οΐ γονείς, οΐ μαθητα! καϊ αϊ μαθήτριαι;
εφημερίδας μόνον καϊ τας πολιτικός διαμάχας ; ή τά Μυθιστο-
ρήματα, τάς Ανθολογίας καϊ τους Έρωτοκρίτους ; Σκέφθητε καϊ με-
λετήσατε καλώς τό πράγμα πρίν ή έμπέσητε είς τό βάραθρον ύμεΤς
τε και συν ύμΤν τό "Εθνος σύμπαν.

Πέμπτον, ή άδέσποτος φήμη καϊ γνώμη περί μή χρήσεως βιβλίων,
»■ ^7x5 τίνων άνεξετάστως νϋν υιοθετηθείσα, Εχει έν "Ελλάδι τήν ϊστο—
ρίαν καϊ αίτίαν της· και ταύτην νομίζομεν ότι πρέπει πρώτιστα πάν-
των νά φροντίσωσι νά μάθωσιν οί κατά τών βιβλίων ττόλεμον κηρύ-
ξαντες.Ή ήλικία της είναι μικρά. Μόλις κατά τό Ετος ι 87<) έγεννήθη,

"Εκτον, πώς ό μαθητής θά συγκρατήση, άνευ ούδενότ βοηθήμα-
τος, τά 4 ή ^ μαθήματα της ημέρας,άτινα έδιδάχθη έν τώ σχολείω \
καϊ πώς θά άναπολήση αύτά έν τώ οίκω, πώς θα έργασθή έπ* αυ-
τών. πώς θά τά μελετήση, πώς θά τά Επεξεργασθή, πώς θά τά σύν-
δεση στερεώς πρός τόν λοιπόν παραστατικδν αύτοϋ πλοϋτον, πώς
τέλος θά τά κάμη κτήμά του ; είναι όλα αύτά εύκολα ή κατορθωτά
έν τώ σχολείω μόνον; Εκτός άν οΐ τάναντία φρονοΰντες νομίζωσιν
ότι αί διάφοροι γνώσεις πρέπει, ά πότόενα αύ τ V νά μ γγ αι-
νούν καϊ άπό τό ά λ λ ο ν ά ί ν ο υ ν.

"Εβδομον, ή άνάγνωσις ποϊ^ν, άλλά καλών, βιβλίων ού μόνον
τόν γλωσσικόν πλοϋτον Γών μαθητών επαυξάνε», άλλα και τόν δια>
νοητικόν ό^ίζΑνΛ* άύτών εύρύνει.

Κα^τινά μέν τά εως έδώ Εστωσαν. Οΐ άρμόδιοι δέ περί τοϋ νϋν
"οτ τή παιδεία προσήκοντος ώρίμως σκεφθήτωσαν καϊ τό Ικανόν πρα-
ξάτωσαν, ίνα μή ακουσίως τή πατρίδι πρόξενοι κακοδαιμονίας γέ-
νωνται. ΉμεΤς δέ, Εμμένοντες είς τάς περί δημοτικής Εκπαιδεύσεως
ιδίας άρχάς καϊ Ιδέας καϊ αγωνιζόμενοι αγώνα εύγενή καϊ καρτερικόν
κατά παντός έπιδρομέως ή όλετήρος αύτής, πεποίθαμεν άκραδάντώς
οτι έπιτελοΰμεν τό πρός τήν πατρίδα καθήκον· άν δ' Επιστημονικώς
Ενωμεν δίκαιον, έλεύσεται χρόνος, καθ' όν τοϋτο περιβληθήσεται τόν

» . _______(Λ/ΠΠΙ > Γ ί ΓΤ/~* 1 ) Ι.Μ' Α ] Λ ,ήϋ^.,,Ι ..«I Μ. 1. ..Χί__^ . I

στέφανο ν της βασιλείας· άλλως, άλλοις ή ήδονή καϊ τό κλέος δι<*
τήν έπ' άγαθω της Ιεράς ήμών πατρίδος άναμόρφω

____\ πΤΓΛΟ ΛιιΤ^ί ΛΪ/μιλπι/'λ/· ί ——. __'

ωσιν καΐ ανύψωση»
τΡς καταττεπτωκυίας παρ' ήμίν δημοτικής έκπαιδεύσεως.

»Εν Αθήναις, τη 24 Νοεμβρίου 1889.

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΖ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΎΟΚ

—---;-:---:----

1. Αία τ€ καΧούμ,εβ* "Ελληνες.

Ή Ιερά Ιστορία μά; διδάσκει, οτι δ Θεός απεφάσισε μίαν
φοράν νά έζολοθρεύση όλον ^τό άνθρώπινον γένος διά τάς κα-
κίας του. Δι* τούτο δ' εκαμε μέγαν κατακλυσμόν και έπνί-
γησχν ϋλοι οί άνθρωποι, έκτος του Νώε μετά της οικογε-
νείας του.

Ή Μυθολογία τών αρχαίων Ελλήνων διδάσκει, οτι ό Ζεύς, .
ο πρώτος όλων τών θεών των, άπεφάσισε και αυτός μίαν φο-
ράν νά έΕολοθρεύση*τό άνθρώπινον γένος, ώς άθλιον καταν-
τησαν, και εκαμεν έπίσης μ,έγαν κατακλυσμόν.

.Και άλλος προσέτι κατακλυσμός αναφέρεται υπό της Μυ-
θολογίας οτι εγινεν είς άκόμη άρχαιοτέραν Ιποχήν, άλλά
μόνον έν Ελλάδι (κατά τό ετος 1725 πρό Χρίστου).

*Εκ του κατακλυσμού του Διός έσώθησαν μόνον δύο αγα-
θοί άνθρωποι, ο Δευκαλίων, βασιλεύς της Θεσσαλίας,, και.η
γυνη του Πύρρα. Ό Δευ/.αλίων ελέγετο οτι ύ^χλ
Ίάφεθ, υίου τόΰ Νώε.

Ούτος ό Δευκαλίων κατεσκεύασε κατά συμβουλην του πα-
τρός του Προμηθέως μίαν λάρνακα (κιβωτόν), είς την οποίαν
είσηλθί μετά τής γυναικός του Πυρράς. Τότε ηρχισε ραγ-
δαία βροχή καν η λάρναξ £πί έννέα ημέρας και έννέα νύκτας
έφέρετο έπι τών υδάτων. "Έπειτα δέ, άφού κατέπαυσεν ή
βροχή καϊ η γ^) κατέπιε τά ύδατα, η λάρναξ έκάθισεν επί
της κορυφής του ορούς Παρνασού.

—Φ —
Ό "Ελλην.

Ό Δευκαλίων και η Πύρρα έξελθόντες τότε έκ της λάρνα»
κος προσέφεραν Θυσίαν εις τόν Θεόν (Δία τόν Φύξιον)^ όστις
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Διηγούνται δέ ότι μετά τ£ν κατακλυσμών
και ή γυνη του Πύρρα ηκουβαν φωνην άπό τον
ουρανού, γ} όποία ειπεν είς αυτού; νά ρίπτωσι μέ τάς χεΤράς
των οπισθέν των και ύπεράνωθεν της κεφαλής των τά κόκκαλα
της μητρός των, διά νά κατοικηθη πάλιν η Γη υπό άνθρώπων.

Τότε ό Δευκαλίων και ή Πύρρα έσκεφθησαν, οτι κοινή μη-
τηρ όλων τών ανθρώπων είναι η Γη, τά κόκκαλά της δε οι
λίθοι. "Ηρ^ισαν λοιπόν άδιακόπως νά ρίπτωσιν όπισθεν των
και ύπεράνωθεν τής κεφαλής των πέτρας. Τοιουτοτρόπως δέ έκ
μέν τών πετρών του Δευκαλίωνος έγεννώντο άνδρες, εκ δέ των
πετρών της Πυρράς έγεννώντο γυναικε:. Και ούτω εντός όλί-
γου χρόνου κατωκηθη πάλιν η Γη ύπό ανθρώπων.

νΟλα ταύτα λέγεται, οτι εγιΐναν περί τ 3 Ιτος 1500 προ
Χριστού, δηλ. πρ£ τριών χιλιάδων και τετρακοσίων περίπου
Ιτών άπ£ σήμερον.

Πρές τούτοις ό Δευκαλίων και η Πύρρα ένεννησαν τρία
τέκνα. Ταύτα ήσαν δ νΕλλην, ό Άμφικτύων και η Πρωτο-
γένεια. Έκ του όνόματος του "Ελληνος, του προ>του τέκνου
τ^^νυκκλίί'^ος, η, χώρα μας ώνομάσθη Ελλάς και ημείς
"Εψηνες. Ταύτα έπίστευον οί πρόγονοι ημών.

ΣΗΜ. Ή χρονολογία τών πρό Χρίστου συμβάντων άριθυεΤται
κατά τάξιν όπισθοδρομικήν, οίον ιόοο, 1599, 15^8, 1697 κτλ.

. - ■ Γ;

3. άρχα&ότε^ος κάτοικος

Ελλάδος. ."'.'' Μ

Πρδ του κατακλυσμού, όστις |γινεν τγ,ς έπο/ης τού^
Δευκαλίωνος, οί κάτοικοι τη: Ελλάδος δεν ώνομάζοντο νΕλ-
ληνες, διότι ο Έλλην δέν ει/εν ά;>δόμη γεννηθ/ί. !

01 "Ελληνες τότε έλέ.γοντο ΠεΛασγοϊ άπ£ ενα βασιλέα
τή; Αρκαδίας, 5 όποιος ών«?μάζετο Πελασγός Ούτος κατή-



-γετο έκ της Θράκης, κατήλθε δέ μετ' άλλων οπαοί-^ α ,
της Θεσσαλίας είς την Πελοπόννησο·*, ένθα έβασίλευσεν
'Αρχαδ ί<$

01 πρώτοι δέ κάτοικοι της Ελλάδος μυθολογεΐται, οτι
ώς άγριοι είς τά σπήλαια και είς τά δάστ, και έτρέφον-
το με «γρια χόρτα καί με άγριους καρπούς. Ό Πελασγός δ' έ-
δίδαξεναυτούς νά κ,τίζωσι κτίρια και πόλεις, νά ένδύωντ*!.
•μ! δέρματα ζώων καί πολλά άλλα καλά πράγματα.

Οι Πελασγοί έ'κτιζον τά κτίρια των μέ λίθους πολύ μεγά-
λους καί άπελεκήτους. Έθετον δέ τούς λίθους τούτους τόν ε-
ν* έπί του άλλου, '/ωαις νά συγκολλώσιν αυτούς μέ άσβε-
στον η μΙ άλλο τι.

?Από της έποχης τών Πελασγών μέχ^ι της σήμ,ερον παρήλ-
^θον περισσότερα τών τριών χιλιάδων οκτακοσίων έτών. Καί
όμως είς τό "Αργός, είς την Σικυώνα καί είς άλλα μέρη σώ-
ζονται άκόμη μέ/ρι σήμερον πολλά έ'ργα, τά όπίΐα λέγεται

οτι είναι εργχ τών .Πελασγών. -
> / ~

4. 3έν®ε επίβημοδ ιϊνδρες, οί όποΐοε "
τόν πολιτίομον εις τήν ^Ελλά^οι.

Ό Πελασγός ει^ομεν οτι έδίδαΗε μερικά καλά πρ-άγματα
τούς υπηκόους του. Μετά τδν Πελ ασγον, ηλθον και άλλοι ζέ-
λ?οι άυθρωποι είς την Ελλάδα, οί όποιοι Ιφεράν είς αυτήν
τον πολιτισμό* από άλλα μέρη.

Κίχ,ροχ1/·.— Πρώτος ξένος είς την Ελλάδα ήλθεν άπό την
' Αφρική ν ό Κέ*ροψ, όστις έθεμελίωσε τάς Αθήνας κατά τό
ί-β 'ιθ Ττος^πρό^Χ^ιστου, καί έβατίλευτεν είς αύτ'άς. Ό Κίκροψ
εισήγαγε την γεωργίαν, η οποία <^1ν ητό έν χρήσει εως-τότε,
Ιφύτένσε πολλτάστ έλαίας καί άμπέλους, εμαΦε τούς υπηκόους
-του νά τρώγωσι κρέας καί νά κα τασκευάζωσιν υφάσματα άπό
^τάς τρί/ας τών προβάτων καί τών αιγών.
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πρός τούτοι; συνέστησεν έν Αθήναις ιον
Πάγον, οστι; ητο τό άνώτατον δικαστήριον τών Αθη-
νών, τό έπισημότατον δέ και άρ^αιότατον ολων τών δικα-
στηρίων τη; Ελλάδος. .

Λαναός. — Μετά τόν Κέκροπα ηλθεν είς την Έ7*λάδχ
άπό" την Αιγυπτον και ό Δαναό;, οστι; κατωκησεν είς
"Αργός.

Ό Δαναός έδίδαζε του; Άργείου; την τέ/νην του άρ-
δεύεΐ'·» (ποτίζειν) την ξηράν χώραν δια φρεάτων και άλλας.
ωφελίμου; αγνώσεις. ΓΙρό; τούτοις έδίδαζεν αυτούς και την-
λατρείαν τη; Δήμητρος, της Άθτ)νάς, της "Αφροδίτης και;
άλλων θεών".

-•Φ-
ι». "Α)λοι ξένοι επίσημοι άνδρες.

Κάδμος.— Μετά τόν Κέκροπα και τόν Δαναόν ηλθεν είς.
^ην Ελλάδα άπό την Φςινίκην της Ασίας ο Κάδμος. 'Ο
Κάδμο;, θεμελίωσε τάς Θήβας, έδίδαξ«. τους υπηκόους Ιτου
..■©5:^/ράμματχ του αλφαβήτου, τά όποια τότε ήσαν 16 και
3χι 24, εμαθεν αύτού; νά έμττορεύωνται και πολλά άκόμη
άλλα ώρέλιμα πράγματα.

ΠέΛοψ.—Πολλά ,έ'τη μετά τόν Κάδμον ηλθεν είς τήν Ελ-
λάδα ό Πέλοψ έκ της Φρυγίας τη; Μικρά; Ασίας. Ό Πέλοψ
ένυμφεύθη έν Ελλάδι και άπεκτητεν |ν αύτη τόσην δύναμιν
και φήμην, ώστε τό μέρος, ο που ούτος κατώκησεν, ώνομάσθη
όλον νήσος τοϋ ΠέΛοπος , ή καλλίτερον Πεϊό&όννησος.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν άπό τόν Κέκροπα, τόν Δαναόν, τ5ν

Κάδμον και τόν Πέλοπα, διΐαχθέντες πολλά πράγματα οί

Έλληνες, ήοχισαν νά ζώσιν ώς ήμεροι άνθρωποι και νά κά-
μνωσι μ,εγάλας προόόους ε?ς τόν πολιτισμόν.



Οί ε:;ίοϊ)μο6 άνδρες της ' —----^ ,,

Ήρωες.

ξένων έπισημων ανδρών, του; όποιους άνεφέ-
είς την Ελλάδα καί εντόπιοι μεγάλοι-
έπροστάτευσαν την πατρίδα μέ θυσίχν της ζωης
πολεμοΰντες έναντίον ληστών κ»Λ άλλων τεράτων καί
ων. Οί ατρόμητοι ούτοι άνδρες ώνομάσθη-

Ό Ηρακλής.^

'ΗραχΛής.— Μέγιστος η-οώ; ητο ο Ηρακλής, 2στις έγεν
νηθη 4ν Θηβαις. Οί νονεϊς του ήσαν Άργεϊοι. Ούτος έπρο
στάτευσε ττιν Ελλάδα, καί αί άνδραγαθίαι του είναι μέγι·
ο Ται. Άλλ' έπειδη ει/εν άξιώσεις έπί του θρόνου τών προ



, έξεδιώχθη έκ της Πελοποννήσου καί ήναγκάσθη
να καταφύγη είς του; Δωριείς, του; κατοικούντας την Δω·
ρίδα γήν, εν τη Στερεή Ελλάδι. ΈκεΤ οί απόγονοι του Η-
ρακλέους, οί όποιοι έκαλοΰντο *Ηραχ.Ι^ΐΰαι, έ'ζησαν ύ~ερ τά
4κατόν ε'τη, ώ; κατώτεροι θά Γδωμεν.

<9//σ£ΐ5ς.— Άλλο; ήρως είναι ο θησεύς, του οποίου πατήρ
ητο ό βασιλεύ; τών Αθηνών Αίγεύ;. Ό Θησεύ; έτόλμησε
καί μετέβη θελτιματικώ; εί; τήν Κρήτην, καί έκει κατώρ-
θο>σε νά φονεύση έντός του Λ*6υρί*θου της Κρήτης |ν θη-
ρίον ρ.έγα, τό όποιον έτρέρετο με. άνθρώπους καί προ πάντων
με "Αθηναίους, οί όποιοι υποχρεωτικώς έστέλλοντο Ικεΐ κατ'
1'τος.

Ό Θησεύς έπιστ^εψας έκ της Κρήτης εγινε βασ-.λεύς τών
Αθηνών άντί του πατρός του Αίγέω;, ό όποιος, ίδών οτι τό
•έπανάγον τόν Θησέα πλοΤον ε-ρερεν άκόμη τά μέλανα ίστία,
καί νομίσας οτι ό υιός του δεν ζ^ πλέον, επεσεν είς τήν θά-
λασσαν καί έπνιννι. Ή θάλασσα δ* αύτη ώνου·.άσθη ΙΕ αύτοΰ ·'!
Αίγαϊ^Ιλαγος. *

^^οίδί^οις-— Άλλος ήρως είναι ό Οιδίπους, οστΤς^έόόνευσε
πολλού; ληστάς και κακούργους, άλλ' ό όποιος, χωρίς νά τό
γνωρίζη, έθανάτωσε τόν πατέρα του, ένυμφεύθη τήν μητέ-
ρα του καί εγινε βασιλεύς ίων Θηβών. νΥστερον όμως, άφοΰ
έμαθε τούτο άπό τό Μαντείων, αυτός μ|ν έτυολώθη μόνος
του, ή δΐ σύζυγος άμα τε καί μήτηρ αύτοΰ έκρεμάσθη καί
άπηγχ,ένισεν Ιαυτήν μόνη. Ούτοι καί άλλοι &*ΐόμη ήσαν οί ή-
ρωες της άρ/αίας Έλλάδο;,

Τ. ΙΙρώτη τών Ελλήνων

είς ξένους -οόπο^.

'ΛργοΐΟΜτιχη εκστρατεία.—Οί ήρωες της Ελλάδος, ά,ψον
^τακτοποίησαν τά πράγματα της πατρίδος των, εμθθ ο ν δτς



μακράν της Ελλάδος ητο εις κακός βασιλεύς, ό όποιος έλη-
[ στευε καί έφονευεν. ολους τους ξέ%ους έρ.πόθους, οί όποιοι έπή-
γαινον ε ίς τό βασχλειόν του. Ό βασιλεύς ούτος ώνομάζετο Δί-
ί ήτης. "Ο Αίη,της, φονεύων καί ληστεύων τους ξένους έμπό-
ρους, εΐχεν απόκτηση άπειρα πλούτη.

Τόν κακόν Αίήτην ηθέλησαν νά τιμωρήσωσιν οί ήρωες της.
Ελλάδος. ΓΙρός τόν σκοπόν λ.οιπόν τούτον κατεσκεύασαν 1ν
-πλοΐον, τό όποιον ώνόμασαν 'Αργώ. Είς τό πλο?ον τούτο έπε-
βιβάσθησαν πεντήκοντα γενναίοι ήρωες, οί όποιοι έξεκίνησ^ν
έκ τη; Ίωλκου (του νυν Βόλου) καί έφθασαν είς τό βασί-
λειον του κάκου βασιλέως Αίητου.

Ή /ώρα του Αίητου έλέγετο Κολ/ ίς ^αί εκείτο, έπί της
άνατολικής παραλ>ίας του Ευξείνου Πόντου. Είς την Κολχί-
δα οί ηρ.ωες της Ελλάδος κΛτώρθο>σαν ν' άρπάσωσι τούς θη-
σαυρούς του Αίητου διά της βοηθείας της θυγατρός αύτου
τοΰ ιδίου, η όποια έλέγετο Μήδε-.α. Ή Μήδεια ή το περίφη-
μος μάγισσα. 'Αοου οί ^Ελληνες ηρπασαν τους^η^αυρούς,.
έπέστρεψαν^ϋ'ς Την Ί&λλάδα ρ.ξ τήν Μήδειχν μαζί, τιυΛω^""
σαντες οζίτω τον κακόν βασιλέα Αίήτην.

νΩστε βλ έπο μ εν οτι οί ^Ελληνες ήρχισαν νά γνωρίζωσι καί
ξένους τόπους. Ή έκστρατείχ κατά της Κολχίδος έ'γενε ποο
τριών περίπου χιλιάδων ετών καί λέγεται Άργοναντικν εκ-
στρατεία. Αρχηγός της εκστρατείας ταύτης ητο ό βασιλεύς
της Ίωλκου Ιάσων.

—«φ» —

β. "Αλλη μεγάλη εκστρατεία τών Ελλήνων.

ΠόΛεμος χατά της Τςωάΰος. — Μετά τήν 'Αργοναυτικήν
'χστρατείαν οί "Ελληνες έπολέμησαν έναντίον Ινός άλ,λ'*-»
βασιλείου, τό όποΤον έλέγετο βασΙΛειον τί/ς Τρωάόος. Ό βασι-
λεύς της Τροάδος έλέγετο Πρίαμος καί ητο καλός άνθρω-
;ος, καθώς καί ή γυνή αύτοΰ Εκάβη.



Αιτία του πολέμου κατά του καλού βασιλέως Πριάμου
-υπήρξεν, οτι εις υιός του όνομαζόμενος Πάρις ήλθε με ενα
έςάδελφόν του εις την Ελλάδα. Οί "Έλληνες τόν περιεποιή-
θησαν πολύ, άλλ' αυτός έφάνη αχάριστος καί δόλιος. Καί ίδού:

Είς τ ν) ν Σπζρτην έβασίλευε τότε εις βασιλεύς, 6 όποΤος
ώνομάζετο Μενέλαος. Ή σύζυγος τού Μενελάου, την οποίαν
ούτος πολύ ήγάπζ, χωρίς έξ ?σαυ ν' άνταγαπαται ύπ' αυτής,
ελέγετο Ελένη* ήτο δέ η ωραιότατη όλων τών γυναικών
του κόσμου".

"Ο Πάρις, όστις επίσης ήτο νέος ωραιότατος, ηλθεν είς τόν
οίκον του βασιλέως της Σπάρτης Μενελάου. Ό Μενέλαος
πολύ περιεποιήθη αυτόν. Μετ* ολίγας δε ημέρας ηναγκάοθη,
ενεκα σπουδαίας έργασί'ας του, νά μεταβη είς την Κρητην,
άφήσας τήν έντολήν νά φιλοξενώσι τόν Πάριν μέχρι της έπι-
στροφής του έκ της Κρήτης.

Μόλις ομως άνε/.<^.η^χ0^Γ^Ιενέλαος, καί ό Πάρις συμφω-
νεϊ ^^^^Π^οΤσύζυγο'νδραπετεύσωσιν είς
ί^Ρ^βωάδα. Καί έδραπέτευσαν, ώρπάσαντες^4^ι<ϊτα Κα1
τούς θησαυρούς του Μενελάου. ^

Ό Μενέλαος έπιστρέψας έκ της Κρήτης δεν ευρίσκει οϋ .·~ε
-ήν Έλένην ούτε τούς θησαυρούς του. Τρέχει άμέσως τότε
*αί ^|γει τό γεγονός εις τόν άδελφόν του Αγαμέμνονα, όστις
ήτο βασιλεύς τών Μυκηνών, καί είς τούς άλλους ένδοξους
βασιλείς τ?,ς Ελλάδος, οί όποιοι τότε ήσαν πολλοί, καί οχ ι
εΤς δπως είναι σήμερον.

"Ολοι ούτοι οί βασιλείς απεφάσισαν διά γενικής έκστρα-
τ=ίας νά τιμωρήσω σι τόν τολμήσαντα νά προσβάλη τήν Ελ-
λάδα, -διότι ή αρπαγή της Ελένης έθεωοήθη ύβρις καθ' όλης
•της Ελλάδος.
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Ο. "Αλωβίς τής Τροίας.

Συνήθροισαν λοιπόν όλοι οί βασιλείς της Ελλάδος έκα-
πόν χιλιάδας στρατού καί χίλια διακόσια πλοία. Μέ αύτά
μετέβησαν καί έπολιόρκησαν τήν Τροίαν υπό την άρχιστρα-
[[ τηγίαν του 'Αγαμέμνονος. *Αλλοι ένδοξοι βασιλείς, λαβόντες
μέρος είς την έκστρατείαν ταύτ'ην, ησαν ό 'Ατρείδης Μενέ-
^λαο:, ό άνδρειότατος πάντων τών 'Ελλήνων 'Αχιλλεύς, ό
-πολυμήχανος Ό3 υσσεύς, ό σοφός Νέστωρ, ο πολεμικός Διο-
μήδης καί άλλοι.

Ή πολιορκία της Τροίας διήοκεσεν εννέα ε τη, πΐ^ύσασα
. τό δέκατον. Τά ορούρ-.α της Τροίας ησαν ύψτ,λά καί άκυρίευ-
τα. Οί "Ελληνες δέ άπελπισθέντες απεφάσισαν τη συμβουλή
|> του "Οδυσσέως νά δωρήσωσιν είς τους Τρώας ενα μέγαν ξύ-
λινον ϊππον καί νά προσποιηθώσιν, οτι άναχωροΰσιν έκ της
Τρωάδος. Τοΰτο δέ καί έ'πραξαν.

'Αλλ* ό ξύλινος (δούρειτς^ εκείνος ίππος ή το τόσον μέγας,
■ώστε ο'ι Τρώ=ς νά κρτομνίσωσιν Ιν μέρος τΦν ^τειχών

της πόλεώς των, δπως είσαγάγωσιν είς τήν πόλιν τόν πελώ
£ΐον ιππιν, όστις δέν έ^ώ^ει νά είσαχθη δ.ά τών πυλών του
τείχους. Ό ίππος δ' ούτος ητο πλήρης άνδρών.

νΟλος ό έλληνικός στρατός τότε, ό όποιος ήτο κεκρυμμέ-
νος μέ τά πλοΐα παρά τήν νησον Τένεδον, μαθών τήν είσα-
γωγήν του Γππου διά σημείου, γενομένου ύπό τών άνδρών
τών κεκρυμμ,ένων"εντός αύτου, ώρμησεν εις τήν πόλιν διά του
κρημνισθέντος μέρου; του φρουρίου καί διά τών άνοιχθεισών
πυλών, καί έκυρίευσεν αυτήν. Ή πόλις ο "λ η έκάη. Οί Τρώες
χατεσφάγησαν. Ό Πρίαμο; καί ό Πάρις έφονεύθησαν. 'Η
βασίλισσα Εκάβη συνελήφθη αιχμάλωτος. Καί ή Ελένη, ή
$ποία πολύ ταχέως είχε μετα\οήση διά τήν κακήν της
πρδξιν, έπέστρεψεν είς τήν Σπάοτην.



Καί έκ τών Ελλήνων πολλοί έφονεύθησαν, καί άλλοι ύπέ-
οεραν πολλά, μέχρις ου έπζνέλθωσιν είς την Ελλάδα. Ό
'Οδυσσεύς περιεπλαν^το καθ' όδόν δέκα ετη, μέχρις ζτου
έπιστρέψη είς τήν Ίθάκην του.

Οί Έλληνες διά της έκστρατείας ταύτης Ιδειξαν, οτι τι-
μωρούσι τούς τολμώντας νά προσβάλλωσι την πατρίδα των.
Ό Τρωικός πόλεμος Ιγινε τώ 1184 πρό Χριστού, δηλαδή
π30 τριών χιλιάδων καί έβδομήκοντα περίπου ετών άπό
σήμερον* διήρκεσε δέ δέκα ετη.

ΙΟ. Κάθοδος των Ηρακλείων
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δηλαδή επιστροφή τών άπογόνων του Ηρακλέους είς την
πατρίδα των Πελοπόννη'σον.

Πολλούς τών κατοίκων τής Πελοποννήσου έςεδίωζαν
αυτής οί ΉρακλεΓδαι, τούς δε έναπομείναντας ύπεδούλωσαν.

Οί ΉρακλεΤδαι είς την Μεσσηνίαν έγκατέστησαν ενα βα-
σιλέα, άλλον έγκατέστησαν είς την Αργολίδα και άλλον
ηθελον νά Ιγκαταστήσωσιν είς τήν Λακωνίαν. Ό βασιλεύς
ομως ούτος της Λακωνίας έφονεύθη πριν ή βασιλεύση. Διά
τούτο έγιναν βασιλεΤς οί δύο μικροί υιοί του, ό Εύρυσθένης
καί 6 Προκλής, οί όποιοι έλεγετο δτν-ήσαν δίδυμοι. "Έκ-
τοτε είς τήν Σπάρτην έβασίλευον δύο βασιλείς, καταγόμενοι
4κ τών δύο οικογενειών τών δύο πρώτων αυτής βασιλέων,
του Εύρυσθένου; καί του Ποοκλέους.

Οί πρώτοι κάτοικοι της Λακωνίας, οσοι δέν άνδχώρησαν
έξ αύτής, ύπετάχθησαν ύπό τών Δωριέων* ώνομάσθησαν δέ
ούτοι περίοιχοι ή Λακεδαιμόνιοι. Οί περισσότερον τώ » άλλων
άντισταθέντες καί κατόπιν ύποδουλωθέντες ώνομάσθησαν
Είλωτες. Οί ΕΓλωτες ούτοι ήσαν δούλοι τών νέων κάτοχων
της Σπάρτης.

Οί Σπαρτιαται συχνάκις ώνομάζοντο καί Λακεδαιμόνιοι.
Αλλά Σπαρτιαται έλέγοντο κυρίως οί κάτοικοι, της πόλεως
Σπάρτης, ένώ Λακεδαιμόνιοι έλέγοντο οί κάτοικοι τών περι-
χώρων. νΩστε έν τη Λακωνία κατωκουν οί Σπαρτιαται ή
κύριοι, οί Λακεδαιμόνιοι ή περίοικοι, καί οί ΕΓλωτες ή δούλοι.

——ιφ»-

Η ΣΠΑΡΤΗ.

11. ϊπαρτιαταί καί Λυκούργος.
Πίόμοι τοΰ Λυκούργου.

Οί 'Ηρακλεΐδαι μετά τών Δωριέων είπομεν, οτι κατέλαβον

2
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τήν Σπάρτην, την πρωτεύουσαν τής Λακωνίας, καί έβασί-
"λευον είς αυτήν, έχοντες δύο βασιλείς.

Μετά τινα ετη ό είς έχ. τών δύο βασιλέων τής Σπάρτης,
'ο καταγόμενος έκ της γενεάς του Προκλέους καί καλούμενος
Πολυδέ/.της, άπέΟανε. Τότε έγένετο. βασιλεύς τής Σπάρτης
ό άδελοος του Πολυδέκτου Λυκουργος.

γον

Ό Λυκούργος.

Άλλ' ό ΙΙολυδέκτης αποθανών άοήκεν εγκυον τήν σύζυ-
του' αυτη οε μετ' ολίγου; μήνας έ'τεκεν υίόν, τόν όποιον

ο Λυκοΰργος ώνόμασε Χαρίλαον, ώνακηρύξας αυτόν βασιλέα
της Σπάρτης. Ό Λυκούργος έβασίλευσε μόνον όκτώ μήνας,
μετά τους'όποίους ό θρόνος τής Σπάρτης άνήκεν είς τόν μι-
κρόν Χαρίλαον. Άλλ' επειδή ούτος ητο άνήλικος, έ'γινε
κηδεαών του ό θειος του Λυκουργος. Ό Λυκοΰργος ήγάπα
•πολύ τον άνεψιόν του Χαρίλαον.

Κατόπιν όμως ό Λυκοΰργος εσυκοοαντήθη ώς έπιδιώκων
αυτός τήν βασιλεία» καί Ιπιβουλεύων τον Χαρίλαον, καί ήναγ-
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'^Οη διά τούτο νά φύγη έκ της Σπάρτης. Τότε έπί δέκα ετη
5Ρ*··ηλ9ε πολλά μέρη του κόσμου καί εμαθε τούς νόμους
Ε°^λών εθνών. Έπιστρεψας δε κατόπιν είς Σπάρτην συνέταξε
νόμους διά τούς Σπαρτιάτας, οί όποιοι εως τότε οίν
^ζ^Μρον πώς νά κ.υβερνώνται καλώς.

Πρώτον, ό Λυκούργος ένομοθετησε νά κυβερνώσι την Σπυορ-
δύο βασιλείς, οπως καί πρότερον, διότι άνέκαθεν, ώς γνυ>~
δύο βασιλείς έβασίλευον είς την Σπάρτην.

Δεύτερον, ένομοθέτησεν οί βασιλείς νά μη πράττωσιν ο,τι
οθελον, άλλά συμφώνως πρός τούς νόμου;, τούς οποίου; ε-
^ετεν η Γερουσία (οπως σήμερον θέτει τού; νόμ,ους η Βουλή).

Ή Γερουσία δέ ήτο εν συμβούλιον ές 28 σοφών καί καλ'ϋν
γερόντων, τούς οποίους* εξέλεγεν ό λαός, όπως καί ήμεΐς σ η-
^=·ρον εκλέγομεν τούς βουλευτάς μα;.

"Εκατόν τριάκοντα ετη μετά τόν Λυ/.ούργον ό λαό; έΐε-
λεγε χ.χτ' ετος διά βοή; καί πέντε άλλου; άρ/οντας, ο:. ό-
μοιοι έ καλούν το "Εφοροι. Οί Έφοροι κατ' *ρχά; ειχον. άί'3^-
νομΐκά καθήκοντα, επειτα δέ εξετάθη ή επιρροή καί δίΛαι
δοαία των, και προϊόντος τοϋ χρόνου έγιναν ισχυρότεροι κα
αυτών άκόμη τών βασιλέων.

Τρίτον„ -ό Λυκούργος άνέθεσεν είς τού; δυστυχείς Είλωτα-
τ-ην καλλιέργειαν τής χώρας, οί δέ Σπαρτιαται μόνον είς τά
•οπλα άφεΟνΟν νά άσκώνται.

1 τών νόμων του. Λ.->κο\>ργο\>.

Τέταρτον, ό Λυκούργος ένομοθετησε νά τρώγωσιν όλο-.

-πολίται ομού τήν αυτήν τροφήν, καθήμενοι άνά 15 -^

κνθρωποι ' είς έκάστην τράπεζαν. Ή συνήθης τροφή των ήτ
ό λεγόμενος μέΛας ζωμός. Έκαστος πολίτης συνεισέφερ
*ίς τό συσσίτιο ν άλευρον, μέλι, οίνον, σύκα καί τυρόν. νΩσ·
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δέν ήδύνατο άλλος νά τρώγη κρέας καί άλλος λάχανα. Κ*
αυτοί οί βασιλείς ετρωγον τόν μέΛαγα ζωμόν.

Πέμπτον, δ Λυκοΰργος άπηγόρευσε τάς τέχνας καί
επιστήμας, επειδή αύται άπητουν είοην7]ν καί ησυχον
έπέτρεψε δέ μόνον τάς σωματικάς άσκήσεις καί την μουσι*"^
καί όρχηστικήν (τον χορόν).

"Εκτον, τά τέκνα τών Σπαρτιατών άπό της μικρας των η'
λικίας ενομοθέτησε νά ώνατρέφωνται μακράν τών γονέων
με μεγάλην σκληραγιυγίαν. 'Εδιδάσκοντο δέ ν' άγαπώσι
πατρίδα των, νά γίνωνται άνδρειοι στρατιώται, νά σέβωντα*
τους νόμους καί τους μεγαλειτέρους των, νά άντέ/ωσιν είς
τάς κακουχίας, καί πολλά άλλα καλά πράγματα. Όμσίως
σχεδόν άνετρέφοντο καί αί Σπαρτιάτιδές. Ή Σποερτη είχ^
τους άριστους στρατιώτας.

"Εβδομον, ό Λυκοΰργος, διά νά καταστήση τους Σπαρτι-
οίτας ολους ίσους τόν έ'να μέ τόν άλλον, διηρεσεν ολην την
^ώοαν είς μερίδια ίσα. "Εκαστος δέ Σπαρτιάτης Ιίλαβε
κλήρου Ιν μεοίδιον γης, τό όποιον έκαλλιέργουν οί Είλωτες.
Το μερίδιον του τοΰτο ουδείς είχε τό δικαίωμα νά πώληση νί
ν* άγοράση άλλο. Κατήργησε δέ ό Λυκοΰργος καί τά χρυσδ£
χ,αί άργυρα νομίσματα ώς πηγήν κακών έν τη πολιτεία.
Νομίσματα επέτρεψε μόνον βαρέα σιδηρά.

Τούτους καί άλλους σοφούς νόμους Ι'θεσεν ό Λυκοΰργος. ■
Ύπεχρέωσε δέ τούς συμπολίτας του νά όρκισθώσιν, ότι δέν
6ά μεταβάλωσιν αυτούς, μέχρις επιστρέψη ό ίδιος, όστις
μετέβη είς τό μαντεΐον τών Δελφών, ινα έρωτήση <£ν οί νό-
μοι του Ιχουσι καλώς. Άποκριθε'ντος δέ του θεοΰ, 2τι οί
νόμοι του εχονσι καλώς, Ι'γρ*ψεν ό Λυκοΰργος τόν χρησμόν
>*υτον είς τήν Σπάρτην, αυτός δ' εμεινε μακράν αύτ?,ς καί
^έθανεν έκουσίως έξ άσιτίας, ?να μή έπιστρέψη πάλιν καί
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-τότε άναγκάσωσιν αυτόν οί Σπαρτιαται νά μεταβολή τούς
νόμους του.

Τοιούτος ήτο ό μέγας νομοθέτης τής Σπάρτης Λυκούργος,
όστις εζη πρό δύο χιλιάδων έπτακοσίων εξνίκοντα περίπου
4τών, δηλαδή περί τό ετος 870 πρό Χρίστου. Τό κύρος των
νόμων τού Λυκούργου διήρκεσεν έν Σπάρτη πεντακόσια πε-
ρίπου έ'τη.

ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ.

13. Πρώτος Μεσσηνιακός πόλεμος
— «ρό Χρεστοϋ.

Οί κάτοικοι τής Ελλάδος άρ/ίζουσι νά πολεμώσ'ς κ*ί
τάζύ των. Τούτο δέν είναι καλόν.

Είς τήν δυτικήν πλευράν της ή Λακωνία συνορεύει μέ τήν-
Μεσσήνίαν. Τό σύνορον δέ είναι ό Ταΰγετος. Έπί τού Ταϋ-
γέτου ήτο εις ναός, οπου συνήρχοντο κατ' Ιτος Ρΐ^σήνιΛ καί
Σπαρτιαται καί έπανηγύριζον. Είς μίαν τών . πανηγύρεων
τούτων οί Με-σσήνιοι προσέβαλον τούς· Στραρτιάτας.· - ' ' *

Αμέσως τότε ήρχισε μανιώδης πόλεμος μεταξύ τών δύςι?
τούτων γειτονικών λαών. Οί Μεσσήνιοι, μή δυνάμενοι νά άν«
τισταθώσι κατά τών ατρόμητων Σπαρτιατών, έκλείσθησαν
είς τ& φρούριόν των Ίθώμην καί ,έπολιορκούντσ έκεΐ υπό τών
2παρτιατών.

Καί κατ' άρχάς μέν οί Μεσσήνιοι έφαίνοντο νικηταί, άφοΰ
μάλιστα δ βασιλεύς των Άριστεδημος. διά νά νικήσωσιν αυ-
τοί, έθυσίασε μόνος κατά συμβουλ.ήν τού μαντείου τήν ίδίαν
του θυγατέρα, ή όποια ήτο καί ήρραβωνισμένη. Έπί τέλους
3μως νοήσας, οτι ματαίως έθυσίασε τήν θυγατέρα του, καί



παρακινηθεί; καί ύπό τρομακτικού τίνος ονείρου, μετέβη καί*.
ηύτοκτόνησεν επί του τάφου της. Τίτο ανωφελές 5μως !

Μετά τόν θάνατον του Αριστοδήμου, η Ιθώμη έκυριεύθη
ύττο τών Σπαρτιατών, καί οί Μεσσήνιοι, άλλοι μέν έ'φυγον·.
εκ τής χώρας των, οσοι δ' έμειναν έν αύτη, ώφενλον νά δί-
δι_-σ·.ν ώς οόρον τό ήμισυ τών εισοδημάτων των είς την σπαρ-
τιατικών πολιτείαν, ή οποία διά πολέμου εγένετο κυρία της.
χώρας των.

Ό πόλεμος ούτος λέγεται ε'.ς την ίστορίαν ττρώτος Μεσση-
νιακός πόλεμος, διαρκέσας περί τά 20 ε τη, ήτοι άπό του έ-
τους 743—723 πρό Χρίστου* εγένετο δέ προ 2620 περίπου
ετών <*πό σήμερον. /χ

\ < { — φ —

14. Λεύτερος Μεσσηνιακός πόλεμος
—668 πρό Χρίστου.

Περί τά τείίσαράκοντα ετη οί Μεσσήνιοι έ'ζησαν μέ λ,ύπην
καί καταισχύνη^ ώς δούλοι τών Σπαρτιατών. Τότε ομως.
νεος:' -ν·ρ«ις./'άνβ5>^Αη, όστις έπεχείρησε νά σώση τους συμ,πο-
}.:τας του τής δουλείας. Ό ηρως ούτος ητο ό νενναΐος

^Αριστομένης. \

Ό Αριστομένης συνήθροισεν ολους τούς Μεσσηνίους και
έπανεστάτησε κατά τών\Σπαρτιατώντούς οποίους είς πολ-
λάς μάχας έ νίκησε, προχ^ορήσας μάλιστα μέχρις αυτής της
Σπάρτης. Αύτός δέ ό Αριστομένης ητο τόσον γενναίος, ώστε
μίαν φοράν έτόλμησεν, έν *α*ιρω νυκτός, νά είσέλθη κρυοίως
έντός τής Σπάρτης. Φόβος κάζί τρόμος κατέλαβεν έπί τούτω
τούς Σπαρτίάτκς, μαθόντας < τήν έπομένην τό άνδραγάθτιμ.α
του Αριστομένους. ^

Οί Λακεδαιμόνιοι φοβηθέν^ες έζήτησαν χρησμόν παρά τών
Λελφών ό δέ θεός άπεκρίθ^ είς αυτούς νά ζητήσωσι στρα-

Φ
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τηγον έξ ΆΟ

ηνων. Οι Αθηναίοι προς έμπαινμσν των, διότι
δεν τά είχον τόσον καλά, επεμψαν είς αυτούς ενα χωλδν ποιη-
την όνομαζόμ.ενον Τυρταιον' ούτος δια παν άλλο έφαίνετο ό-
τι Ικαμνέν η δια νά γίνη στρατηγός.

Και ομως δ χωλάς ούτος Τυρταίος κατώρθωσε δια των ω-
ραίων ποιημάτων του, και πρδ πάντων δια της μουσικής του,
νά έμπνευση τοσούτον ενθουσιασμών είς τους Σπαρτιάτας,
ώστε δια μιας να έκδιώξωσιν ούτοι έχ. της χώρας των τους
Μεσσηνίούς και ν' άναδειχθώσι νικηταί. Τοσαύτην δύναμιν έ-
χει η μουσική !

■ Ό Αριστομένης καΐ πολλοί άλλοι Μεσσήνιοι συνελήφθη-
σαν αιχμάλωτοι και έρρίφθησζν εις Ιν βαθύ βάραθρον (τδν
Καιάδαν), δπου πάντες άπέθχνον, πλην του Αριστομένους.
Ό Αριστομένης δ' έσώθη ύπο μιας άλώπεκος κατά παρά-
δοξον και άπίστευτον τρόπον ,και ανέλαβε πάλιν την άρνη-
γίαν των Μεσσηνίων. >

Οι .Μεσσήνιοι έκολεμ'ησκν ενδεκκ ά*όμη ετη, κεκλεισμέ-
νοι ουχί πλέον εντές του φρουρίου της Ιθώμης, άλλ' έντώς τ(1υ
φρουρίου τη; Εί'ρας. ΈπΙ τέλους όμως ένικήθησαν και ν-1--

και η Μεσσηνία εγινεν έριστικώς κτήμα των Σπαρτιατών
Ό δε Αριστομένης, ένόσφ εζη, πάντοτε κατεδίωκε του-
Σπαρτιάτας, οσον ητ·ο δυνατόν είς αυτόν.
Το

ιουτοτρόπως, διά τής ύποδουλώσεως της Μεσσηνίας
τελείο>σε και" 6 δεύτερος Μεασψ'ΐακος ττοΛεμος, διαρκέσας περ^
τά 18 ετη, δηλαδή άπό του έ'τους 685—668 πρέ Χρίσου
Οί Σ-αρτιαται αργότερα ένίκησαν και είς άλλους πολ?
μους και έγιναν τοιουτοτρόπως πολύ ισχυροί. Τό ονομά των
ηκούσθη είς ολον τ£ν κόσμον.

Ή Σπάρτη λοιπόν θριαμβεύει.*Ας ιδωμεν και τάς Αθήνα 3

....£ ι

Κ

· /



24

ΑΙ ΑΘΗΝ Α I.

ϊ. ΐ>- Κόδρος νομ.οβέτα& τών Αθηνών.

Κόδρος.-^ Οί Δωριείς, άφοΰ έγκατεστάθησαν έν τη Πελο-
ποννησω κκί έτακτοποιηθπσαν έν αύτη, έπεθύμησαν νά αύ-
£ησωσι τάς κατακτήσεις των. Συνηθροισαν λοιπόν στρατεύ-
ματα, καί, εκ, της Πελοποννήσου δια του ίσθμοΰ της Κορίν-
θου, είσελθόντες είς τήν Στεοεάν Ελλάδα, προύχώρησαν και
έφθασαν πλησίον τών Αθηνών, άπειλοΰντες νά κατακτ^σω-
σιν αύτάς. ΟΙ Αθηναίοι, ώς ητο φυσικόν, άντέστησαν είς την
όρμην ταύτην τών Δωριέο^ν. Έκ τούτου ηρχισε πόλεμος με-
ταξύ Δωριέων και Αθηναίων.

Τότε τό μαντειον έοο>τ·ηθΙν ειπεν, οτι έκεϊνο τό στράτευμα
νικηση, του όποιου ό βασιλεύς πρώτος θά φονευθη. Τότε
Ό βασιλεύς τών Αθηναίων Κόδρος, άνθρωπος πολύ φιλόπατρις,
ένέδύθη φορέματα γεωργού και λαβών δρέπανον είς την χεΓ-
ρΰή είσηλθεν είς τ£ στρατόπε&ον τών Δωριέων ώς άγνωστος
έκτύποσεν έπίτηδες ενα στρατιώτην. Ό στρατιώτης τό-
^^-ϋΚτμωθείς έφόνευσεν αυτόν άμέσως.

Οί Δωριείς, μαθόντες οτι ό βασιλεύς τών "Αθηναίων έφο-
νεύθη, έτράπησαν είς φυγην. Οι δέ * Αθηναίοι εμειναν νικη-
ταί (ετος 1066 προ Χρ.), τιμησαντες κατόπιν μεγάλως τόν
Κόδρον δια την άκραν φιλοπατρίαν αυτύυ.

Λράχωγ.- Έπειδη οί Αθηναίοι δέν ειχον πάντες, δπως

€Τχον οί Σπαρτιαται, ίσότγιτα πλούτου μεταξύ των, άλλ' άλ
λ,οι ησαν πολύ πλούσιοι και άλλοι πολύ πτοί^οί, συνέβαινε
πολλάκις νά φιλονεικώσιν οί πλούσιοι μ! τούς πτωχούς. Πρός
άπο©υΥ"*1ν τί~>ν φι^·ονεικιών τούτων απεφάσισαν νά γράψωσί
νόμους, διότι εως τότε δ|ν ειχον γραπτούς νόμους. Εξέλεξαν
λοιπόν τό £τος 624 πρό Χρίστου ενα άνδρα διά νά γράψνν
τούς νόμους των. Ούτος δε ώνομάζετο Δράκων.
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Ό Δράκων ύπηρζεν ό πρώτος νομοθέτης τών Αθηνών.Έ-
γραψε δέ νόμους τόσον αυστηρούς, ώστε έλέγετο οτι ε-
-γραφεν αυτούς μέ αίμα και οχι μέ μελάνην ! Κατά παντός α-
έγκλήματος, είτε μεγάλου ειτε μικρού, ειχεν όρίση ποινην
θανάτου. Διά τούτο οί Αθηναίοι μετ' ολίγα ετη όργισθένχων
τόν έξώρισαν είς την νησον Αΐγιναν, δπου καί άπέθανε|υθ|ν-
αύσττ,ρότης ομως αύτη τών νόμων τού Δράκοντο; © ^ γε_
μάλλον ότι είναι μυθώδης καί απίστευτος. Α.&\

Έν Αθήναις έζηκολούθουν νά συμβαίνωσι ταρα)^
^ά έπικρατη μεγάλη άνωμαλία είς τήν πολιτείαν, δι93 πρό 1
μεγάλα κόμματα άντεπάλαιον περί τής έξουσίας. τής Έ,

τάπαυσιν ομως τούτων τών ταραχών τά κόμματα άν Μαρδόνιος
έκ συμφώνου, τώ 594 έ'τει πρό Χριστού, εις ενα άλλι^δή ξ.
φόν νομοθέτην νά συντάξη νέους νόμους* είς τούς όποίου-0ί\γησαν
ύποταχθώσι πάντες. Ό νέος ούτος νομοθέτης ώνομάζ,^ τά
Σόλων.

Ο

4-

τικ:
ά-

16. 'Ο μ,έγας νομοθέτης τών Άθήνών 25όλων
*<*ί οί νόμοι αύτοΰ.

Γι ■ Σπαρτιαται εΐχον μέγαν νομοθέτην των τόν Λυκούργον,
ο/ δέ Αθηναίοι ειχον μέγαν νομοθέτην των τόν Σόλωνα.

Ό Σόλων, καταγόμενος έκ μεγάλης καί πλούσιας οικογε-
νείας, έγεννήθη τω 639 π. Χ., καί κατ' άρχάς μέν ήτο έμ-
πορος τό επάγγελμα, κατόπιν ομως έ'γινε νομοθέτης τής πα-
τρίδος. ...

Πρώτον, ένομοθέτησεν ό Σόλων οσοι χρεωστούσι χρήματα
«ίς τους πλουσίους νά μή γίνωνται δούλοι αυτών. Επομένως
ήλευθέρωσεν όλους, οσοι ειχον γίνη δούλοι ενεκα χρέους.

Δεύτερον, ήλάττωσε κατά πολύ* τούς βαρείς τόκους, μέ
Τούς οποίους έδάνειζον οί πλούσιοι τόύς πτωχούς.

/
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Τρίτον, τ,υςησϊ την άξναν τών νομισμάτων. Τό νέον τούτο
νομισματικών σύσττομα η το καλόν δια τους πτωχούς καί διά
τούς πλουσίους

Τέταρτον, διηρεσε τούς πολίτας είς τέσσαρας τάξεις άνα·
ποννή&%ως της περιουσίας, την οποίαν ει^εν έκαστος. (*)
£ησωσι τοί^πτον> συνέστησε την λεγομένην ΒονΛην των τε*ραχο-
ματα, καί, ^υτη συνέτασσε τούς νομούς καί τούς ύπέβαλλεν έ'πει·
•θου, είσελθόν-^ν κρίσιν του λαού.

ασαν πλησν> έκαστος πολίτης ωφειλε νά ε/η εν ωρισμένο·
σιν αΰτάς. ΟΙχ«. εί δ'άλλως έτιμωρει-ιο.

όρμην ταυτης κ,αί πολλούς άλλους σοφούς νόμους εθεσεν ό Σό·
ταξύ Δωριέ<ό πολίτευμα του ητο δημοκρατικών, διότι πασα εξου>

Τότε τός^γαζςν έκ. του λαοΰ. '·....
6ά νικησηοου 0\ νόμοι ετέθησαν είς έφαρμογην, προ^ηρ/οντό τινε
Ό βασίλ^/' Ικάστην ε'ς τόν Σόλωνα έπαινύυντες "τι ψέγοντες τού
ενέδυ^όμους η συμβουλεύοντες αύτον, πλείστοι

δέ κ ητουντες σαοη

Ρ5^ νίσεις πώς ε/_ει Ιν εκαστον, όποιον είναι τό πνεύμα τού νό
μου κλπ. Ό Σόλων, βλέπων οτι, έξηγών μη έξηγών τού
*—Τ'νόμους, διηγειρε δυσαρεσκείας, διότι, ώ^ αυτός εΐ/εν εί'πη
α είς τα μεγάλα εργα χαΛεηον είναι νά άρέση τις εις πάντα,ζ*
έζητησε παρά τών Αθηναίων δεκ,αετη άποδημίαν, επειδή ηλ
πιζεν οτι κατά τό διάστημα τούτο οί νόμοι του θά έγίνοντ
συνήθεις είς αυτούς, καί άνεχώρησεν έξ Αθηνών.
• Ό Σόλων τότε, περιελθών είς πολλά μέρη, και μετά δί
καετη άποδημίαν έπανελθών είς Άθηνας, ευρε τόν λαόν εί
ταραχην, διότι είς πανούργος άνθρωπος, ονομαζόμενος Πει
σίστρατας, ^ζητει νά γίνη βασιλεύς των Αθηνών.

Ό Σόλων τότε, όστις ητο πολύ γέρων, ειπεν *Έγώ οσο

Πεντακοσιοαέδιμνοι, ΊττττέΤί, ΖευγΤται καί θ/}τε<:.
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-ηδνγάμ,ηγ εδοήθησα την πατρίδα και τονς χόρονς )"> , και ησύ-
χασε πλέον, μέχρις ο.ύ μετ' ολίγον άπέθανεν έν Αθήναις, 89'
Ιτών, κατά το &τος 559 πρό Χρίστου, δηλαδή προ δύο ,χι-
λιάδων τετρακοσίο>ν πεντήκοντα περίπου έτών άπο ίΕκ
ρον. Ό Πεισίστρατος κατά το 560, Ιν έ'τος προ του ^αίων
του Σόλωνος, ει/ε κατορθώση νά γίνη τύραννος τών ^υθέν-

γε-

- * ·

1Τ. Ό Οεεσέστρατος οί δύο υίο>
,· 93 πρό α

'/ϊ .Κατά τήν δεκαετή άποδημίαν του Σόλωνος εί·ά τής ·'Εί\;
συνέβησαν πάλιν ταραχαί έν Αθήναις. Ό Π'εισίστρ Μαρδόνιο^
λακεύων καί έξαπατών τόν λαόν, κχτωρθωσε μετά'-^δή I-
άγώνας καί εξορίας νά γίνη διά τής βία: τι'ραχ>*οΛ.γησαν.
Αθηνών τώ 560 πρό Χρίστου. Καθ' όλον τό διάστημα^ τά:
τυραννίας του έκυβέρνα τήν πόλιν πολύ καλώς, φυλ^ί α-
τούς πλείστους τών νόμων του Σόλωνος καί περιποφ-ησΟ
αύτόν, γηραλέον ήδη οντά, ηρΧ',

Ιππίας και "Ιππαρχος. -— Αποθανών κατόπιν ό ^ν^τρ^*-^
τος άοήκε τήν έξουσίαν είς τούς δύο υιούς του Ίππίαν καί
ν1ππαρ-/ον Ούτοι κατ' άρχάς έκυβέρνησαν καλώς ώς δ πα-
τήρ των. Κατόπιν όμως ήρχισαν νά έκτρέπωνται είς κακάς:
πράξεις. %

Τότε εζων έν Αθήναις δύο στενοί, άλλα κακοήθεις φίλοι.
Ο: φίλοι ούτοι ώνομάζο^το ό μεν είς Αρμόδιος, ό δε ετερος
Αριστογείτων. Ο Αρμόδιος ήτο ωραίος, άλλ' αισχρός νέος.
Τούτον υβρισεν ό "νεώτερος υιός του Πεισιστράτου "ίππαρ-
χος, είς μίαν δέ μάλιστα πανήγυριν προσέβαλε καί τήν άδελ-
φήν αύτοΰ διά λόγων πολύ πικρών. Αύτη, έπειδή ητο Iτι κό-
ρη, παρηγγέ^θη είς μίαν πανήγυριν νά κράτη Iν κάνιστρον μέ.
ιερά αφιερώματα. Άλλ' ό "Ιππαρχος άπεδίωξεν αυτήν, ειπών.
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Ότι δεν είναι άξία διά τοιαύτην ίεράν ύπηρεσίαν, καθότι ό
αδελφός της είναι αισχρός άνθρωπος. Αύτη ήτο πραγματικώς
μεγάλη ύβρις. Ένεκα ταύτης 6 Αρμόδιος και ό φίλος αυτού
Λ' *ογείτων, ετι μάλλον θυμο>θέντες, έφόνευσαν μετ' όλί-

ποννηοω,^ νΙπ7Ραρχον είς μίαν άλλην μεγάλην πανηγύρι ν. Ει-

ζησωσι τοί, Λ * » ' * ' * ι «τ '

^ταθεράν άποφασιν να φονευσωσι και τόν Ιππιαν,

ματα, καί, των άπέτυ/ε Χα\ $ Ιππίας έσώθη.

$ου, είσελθον>^ διασωθείς κατέστη έκτοτε σκληρότατος. Διά:
Ιφθασαν πληαπιν 4ξωρι;σθγι κα1 Κατέφυγε δέ είς τόν βα-

σιν αυτας. Οίχ^^^ Δαρεΐον, τω 5 I Ο έ'τει πρό Χριστού,
ορμ^ην έοονεύθη κατά τήν στιγμήν τής συμπλοκής,

Γ ^ω^1εί^στογείτων έφονεύθη κατόπιν. Οί Αθηναίοι βραδύ-

Τοτε ανδριάντα πρός τιμήν τών δύο τούτων φίλων,

Όά νικήσ· » * ~ » » ' * -

' η αυτοί προιτοι έγιναν αίτια της καταπτωσεως της

« β«σιλ^αζ. ·ν >Αθ^ναις.

ένεδυ^[6τ^ τ£ν Ίππίαν καί "Ιππαρχον οί Αθηναίοι έκυβερνή-
Ρ3^ ν^ν πολύ καλώς, μέχρις οτου μετ' ολίγα ^ετη νέοι πάλιν
Ρ-^σαν πόλεμοι κατά βαο£άρων λαών. . Α'

ΠΕΡΣΙΚΟΙ Η ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.

Ό μέγας βασιλεύς τών Περσών
πολεμει κατά τών Ελλήνων.

Αιτία, του πυΛέιίου. — Είς τήν Μικράν Άσίαν κατώκουν
-πολλοί Έλληνες. Τούτους ε^χεν ύποτάξη δ βασιλεύς τών
Περσών. Άλλά εύρέθησάν τίνες, οί όποιοι παρεκίνησαν αύ-
τούς νά έπαναστατήσωσι. Καί ποαγματικώς έπανεστάτησαν
Λατά τών Περσών, τώ 501 πρό Χριστού, θέλοντες νά άνακτή-
σωσι τήν έλευθερίαν των, δπως έπανεστάτησαν καί οί Έλληνες
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τω 1821 καταντών Τούρκων, ινα άνακτησωσι\θηναΐοι
θερίαν των. '<τά τι-

Αί '"έΐξ.ανα&τατη<ϊκσαι Ιλληνικαι πόλεις της Μικράΰ των
έζητησαν βοηθειαν παρά των Αθηναίων. Οι Άθη^. Έκ
θύμως εστεΐλαν βοηθειαν είς αύτας, καύσαντες μηναίων
άπροσεζίχς και μίαν μεγ*ί>ην πόλιν του Δαρείου, (ευθέν-
0€ΐς. Ό Δαρεϊος ομως υπέταξε πάλιν τάς πόλεις, γε-
έπανεστάτησαν, και απεφάσισε νά τιμωρήση τους 'Α&<
επειδή έβοηθησαν αύτάς.

Λίαρΰόηος. -Στέλλει λοιπόν ό Δαρείος, τω 493 πρό 1

οτου, Ινα γαμβρόν του, Μαρδόνιον καλούμενον, κατά της Έ:
λάδος μέ πολλά στρατεύματα και π7.οΐα. 'Αλλ' ό Μαρδόνιο^
δέν κατώρθωσε νά φθάση μέχρι της Ελλάδος, έπειδή I-
παθε πολλάς συμφοράς καθ' όδόν. Τά πλοι^ του έναυάγησαν·
έκ τρικυμίας είς τό άκρωτηριον του *Αθω (?Αγ. νΟρος), τά:
δέ στρατεύματα του κατεστράφησαν. Επέστρεψε λοιποί ά-
πρακτος είς την Περσίαν άπό τό μέσον τ/ν δρόμου.

-Φ— · ^ ^

ι Ύ. Ή έν Μαραζώνε μ,άχ^.

(ετος 49° Χρίστου).

Ό Μαρδόνιος, μέτά /ων στρατευμάτων του ειπομεν, δτ*.
κατεστράφη καθ' όδόν, *αΙ οτι έπέστρεψεν είς την Ασία ν ά-
πρακτος. Τότε ό Δαρείος άμέσως Ιτοιμάζει άλλα στρατεύ-
ματα κατά της Ελλάδος.Στρατηγοί διωρίσθησαν ό Δάτις και
5 Αρταφέρνης. "Επειδή ομως ούτοι δεν έγνώριζον καλώς τά
μέρη της Ελλάδος, τους ώδηγει κατά της πατρίδος του
εξόριστος Ιππίας ό Αθηναίος.

Ό δεύτερος ούτος περσικές στρατός κατώρθωσε νά φθ^^
σωος είς ^ν Ελλάδα. 'Απεβιβάσθη δέ είς μίαν πεδιάδα,ν.πλη.
σίον των Αθηνών, η όποία λέγεται Μαραθώγ. ΟΙ Άθην»ΐ0ν.
έζητησαν άμεσως τότε την βοήθειαν τών Σπαρτιατών.



ότι δέν ειχί-ως οθάσωσιν
άδελφός τττί*ρ»θώνα έναντ
μεγάλη υ£*ί μετ' αυτών ό

οι 2,παρτιαται, οί Αθηναίοι έ'τρε
ίον τών βαρβάρων, τ^σαν δε δέκα
ε κόμη χίλιοι ΠλαταιεΤς, τό όλον

«οννηοήρ^
£ησωσι τ^
ματα, καί,.
3ου, είσελ^;
έφθασαν
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Έν Μαραθώνι τότε εγίβ* . τρομερά μάχη. ΟΙ Αθηναίοι
-ένίκησαν νίκην λαμπράν, .01 Πέρσαι ένικήθησαν καί μετά τί-
να ς αλλ ας ματαίας άπο^τείρας -πρός έΐζίτυχίαν τού σκοπού των
ίηναγκάσθησαν νά έπ«|τρεψωσι πάλιν είς τήν Περσίαν. Έκ
-τών Περσών έφονεύθηςάν β480 άνδρες, έκ δέ τών Αθηναίων
ιμόνον 492. Οί ' Α θ η ναΤο/^μ ε γ άλ ω ς «τίμησαν τούς φονευθέν-
•τας τούτους. Αύτη',ήτό η περίφη$°ζ ^ν Μαραθώη μά ^η, γε-
ίνομένη πρό ^ερίπον |τών «άπό σήμερον.

. 'Ο Μ^τ^άδης™.

/ .' ' >' ■ ■ ' \ ν· ί.' / 1

Μετά τήν Μάραθώνι κάταστρί:·;·ην ό τών Ελλήνων στ;α-
τηγός ·Μιλ-^<5$>ς κατέστη 'δν,σμαστοτερΌ.: αααρά^.ε τοις Άθη-
|·ναΤοις και άλλοις Έλλησι. Ζητήοάς, δ' Ιλαβε;παρά τών Ά-
ιαίων έβδομήκοντ* πλοιά χ^αί σχρατιάν και χρήματα καί
στράτευσε κατά τής Πάρου, της όποιας οί' κάτοικοι ει/ον
πρότερον συμμαχήση μετά τών Περσών. Ό Μιλτιάδης έπολι-
■όραησε τήν πόλιν έπί 26 ήμέρας' άλλ' αύτη καλώς ό/υρω^
Ιίθεΐσα άντέστη γενναίως. Ό Μιλτιάδης άπέτυ^εν είς τήν"- '

πολιορκίαν, θραύσας μάλιστα κατά ταύτην καί τον μηρό ν του
μή κατ' άλλους έξαρθρώσας τό γόνυ του.

τω λοιπόν, κακώς έ'χο>ν ό Μιλτινδής, άπεπλευαεν οπί-
σω χωρίς νά ύποτάξη τούς Πάριους. Έπανελθών δέ εί; Α-
θήνας κατηγορήθη είς τόν.δήμον καί κατεδικάσθη είς πρόστι-
μον 50 ταλάντων, ήτοι τριακοσίων χιλιάδων δραχμών. Μετ'
όλίγον δέ γαγγραινωθέντος καί σαπεντος τού μ/ρού του άτ:έ-
θανε' τά δέ 50 τάλαντα όπεχρεώθη νά πληρώοη.ό υίός
αυτού Κίμων.

Μετά τόν Μιλτιάδην δύο άλλοι έξοχοι άνδρες άνεδείχθησαν
εν Αθήναις, ό Θεμιστοκλής καί ό Αριστείδης. Ούτοι ήσαν
αντίζηλοι πρός άλλήλους έκ τής μικράς των ηλικίας, μέχρις



αν, ό Θεμιστοκλή; κατώρθωσε νά έ
ίδήν καί νά μείνη μόνος αυτός.

οτου, άφοΰ ήνδρώθησ
οτραχίοη τόν Άριστεί

Ό Μιλτιάδης. -
Ό Θεμιστοκλής μείνας μόνος κ.υρίαν φροντίδα είχε νά κα-
τασκευάση μέγαν στόλον, ύποπτεύων μήπως οί Πέρσαι έκ-
στρατεύσωσι κατά τής Ελλάδος.. Καί πραγματικώς κατβ-
σκεύασε λαμπρόν στόλον έκ 200 πλοίων, όστις εσωσε μετ'
ολίγον τήν Ελλάδα, ώς θά ίδωμεν.

Διά τόν στόλον δ' Ικαμε λιμένα άσφαλή καί ναύσταθμον
έν Πειραιεΐ. Τόν λιμένα δέ ώχύρωσε διά τείχους.

5Β1. "Αλλη εκστρατεία των Περσών κατά τών
Ελλήνων. Ή έν Οερμ,οπύλα&ς μάχη.

(τω ο 7Τ. Χρ·).
* Ε χα τραχεία του Ξέρζον.-— Ό βασιλεύς τών Περσών Δα-;
• ρεΐος, μετά τάς δύο πρώτας συμφοράς του, σφόδρα όργισθείςΓ;
ήτοιμάζετο μετά μεγάλου στρατού νά έκστρατεύση αυτό-



προσώπως κατά της Ελλάδος, άλλ' απέθανε κατά τό ετος
485 πρό Χρίστου, χωρίς π:ο:ρθάση νά κ'άμη τι.

Ό υιός καΐ διχδοχος του Δαρείου Ξέρξης ήκολούθησε τό
σ/έδ-ον του πατρός του. Μετά δέκα λοιπόν έτη χτ.ο της έν-
Μαραθώνι μάχης, ήτοι τω 480 πρό Χ.ιστου, έξεκίνησεν ό
Ξέρξης κατά της Ελλάδος μέ .άπειρα στρατεύματα και μέ
1200 πλοία. Ό Ξέρξης ητο άνθρωπος άλαζων. Ο'ι Αθηναίοι.

% τΡΑΧϊ

Τοπογραφικός χάρτης τών Θερμοπυλών.

·*·λ|

μετά τών Σπαρτιατών ησαν παρατεταγμένοι είς τό βόρειον
μέρος της Ελλάδος και περιέμενον τί-ν έχθρόν έκεΐ είς τάς
Θερμοπύλας, οπόθεν εμελλεν ούτος νά διέλθη.

Λεωνίδας ό βασιλεύς τών Σπαρτιαιών.— Αί Θερμοπύλες
ησαν μια στενή δίοδος μεταξύ της θαλάσσης και ορούς τινός
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κρημνώδους είς την νοτίχν πλευρά ν του μυχοΰ του Μαλια-
κου κόλπου. Διά της διόδο.» ταύτης εμελλε νά είσβάλη ό
Ξέρξης είς την Ελλάδα. Είς τάς Θερμοπύλας μετέβη ό βα-
σιλεύς των Σπαρτιατών Λεωνίδας μέ 5800 περίπου άνδρας.
^Ο δέ Ελληνικός στόλος Ιπλευσε παρά τό 'Αρτεμίσιον, βό-
ρειον άκρωτηριον της μεγάλης νήσου Ευβοίας, ϊνα |βοηθηστρ
άπ' έκεΐ τον Λεωνίδαν; Ταύτας τάς θέσεις κατεΤχεν ό "Ελ-
ληνικός στρατός και στόλος(*).

Τότε ό Ξέρξης φθάσας μέ τά στρατεύματα του Αποστέλ-
λει μέ μεγάλην ύπερηφάνειαν μέρος του στρατού, ινα συλ-
λ.άβν] ζώντας τους "Ελληνας. "Αλλά τούτο εύρεν είς τό στε-
νόν τών Θερμοπυλών τόν τάφον του. Κατόπιν στέλλει άλλο
στράτευμα και έπειτα πάλιν άλλο, τό έκλεκτότατόν του.
*Αλλ' όλα ένίΛηΟησαν υπό τών Ελλήνων. Φόβος και τρόμος
κατέλαβε τότε τόν βασιλέα.

Αλλά κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν εις "Ελλην Μα-
λιεύς, κάτοικος των μερών εκείνων, Ονομαζόμενος Εφιάλτης,
£λπ£ζων νά λάβη μεγάλην άμοιβην παρά του βασιλέως,
ύπέδειξεν είς αυτόν μικρόν τινα δρόμον, άδηνησας αυτός μέρος
του περσικού στρατού έν καιρώ νυκτός κατά τών 'Ελληνων.
€0 Λεωνίδα; τότε, νοησας τόν μέλλοντα κίνδυνον, μη θέλων δέ
νά θυσιάση στρατόν άνωφελώς, απέπεμψε τους συμμάχους, κρά-
τησες μόνον τους 300 έκλεκτούς Σπαρτιάτας του και μετ*
αυτών διά της βίας 400 Θηβαίους, και 700 Θεσπιεΐς μεί-
Λ/αντας Ικουσίως. Ουτω οί μετά του Λεωνίδου παραμείναντες
νά πολεμήσωσιν ησαν 1400 άνευ τών ειλώτων. Πρό της μά-
γης ο Λεωνίδας διέταξε τους τριακοσίους του νά γευματίσω-
σιν, ειπών επειτα : αΤα,ύζη^ ζήκ έσπέρατ θά δειπνήσωμέν.
£ίς τύ'

Οί τριακόσιοι Σπαρτιαται, περικυκλωθέντες ύπό του έχθρου,
έπολέμησαν γενναιότατα, μέχρις οτου έφονεύθησαν ολοι,πλην

ι) "Ιδε Ήρόδοτον ύπό Θ. 'Αττοστολοπούλου, § 72·
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ενός, όστις έκ|δειλ^'ας έμεινεν, έκαλεΐτο δ' Αριστόδημος.
Ούτος,Ιπιστοέψας είς την Σπάοτην,είχεν όνειδος καί;άτιμίαν.
Ουδείς έκ τών Σπαρτιατών ούτε πυρ ν' άνάψη εδιδεν είς
αύτόν, ούτε συνωμίλει μετ' αύτοΰ· ώνομάζετο δέ ό δειλός
Αριστόδημος. Βραδύτέρον όμως έν τ γ, έν Πλαταιαΐς μάχνί
αγωνισθείς καί πεσών ανδρείως έζήλειψετήν κατ' αύτοϋ μομ-
φήν. Ό Λεωνίδας Ιφονεύθη έν τη μάχη. Βραδύτερον δέ οί
Έλληνες ανήγειραν είς τάς Θερμ.οπύλας μνημεΐον, επί του
οποίου έ'γοαψαν τούς εξής δύο στίχους :

Ώ ξείν', άγγέλειν Λακεοαιμονίοις ότι τ^δε
Κείμεθα τοϊς κείνων ρήμαοι πειθόμενοι.
ήτοι, αγγειΛον, ώ Εένε, εις την Λακεδαίμονα, οτι ενταύθα
ευρομεν τάφον, πιστό), εις τους πατρίους θεσμούς.
Είς τάς Θερμοπύλας έφονεύθτισαν είκοσι χιλιάδες Περσών,
μεταξύ δ' αύτών καί δύο άδ = 7.φοί τοϋ Ξέρξου. Οί "Ελλη-
νες έφονεύθτισαν πάντες, ό->οι ^πολέμησαν έκ,εϊ, οντες τεστ
σαρες χιλιάδες μετά τών ειλώτων. Τοιουτοτρόπως δ'έτελεί-
ωσεν ή έν Θεομοπύλαις πεοίφημος μ-άχη

Ό δέ παρά το Άρτεμίσιον στόλος τών "Ελλήνων, έκ 280
πλοίων συγκείμενος, ένάυμ,άχησε κατά τοϋ -περσικού κυριεύ-
σας τριάκοντα πλοία τών βαρβάρων. Έν καιρώ δέ νυκτός σφο-
δρά τρικυμία έγερθεΐσα κατέστρεψαν άλλα διακόσια περσικά
πλοία μεταξύ Καφηρέως καί Ρεραιστοϋ, τά όποϊα οί εχθροί
είχον στείλη κρυφ'ως. ΐνα περιπλεύσωσι τήν Εύβοιαν καί πε-
ρικυκλώσωσι τούς "Ελληνας. Τήν τρίτην δέ ήμέραν, γενομέ -
νης καί άλλης φοβέρας μ-ά^'/ις, κατεστράφησαν πολλά πλοία
καί άνθρωποι τών Ελλήνων, πολύ δέ περισσότερα τών βαρ-
βάρων Οί "Ελληνες είς τό Άρτεμίσιον έλαβον πε.Εραν τής
πολεμικής τέχνης τών Περσώ^-' τοϋτο ένέπνευσεν είς αυτούς
πολύ θάρρος, έπειδή πρότερο!1* έφαντάζοντο τούς έχθρούς
άκαταμαχήτους, φοβούμενοι τό μ^γα πλήθος αυτών.
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Διά -της προδοσίας τού Έφιάλτου δ Ξέρξης Ικβιάσας τάς:
Θεομοπύλας είσνίλθεν είς την Ελλάδα- έβάδιζε δέ κατ*"
ευθείαν είς τάς Αθήνας.

Ό Εφιάλτης έ'λαβε μεγάλα δώρα παρά τού Ξέρξου. Ό'.
Ιούδας προδώσας τόν.Χριστόν ελαβε 30 άργύρια, κατόπιν
όμως όΓδιος άπηγχόνησεν έαυτόν. Όμοίως και ό Εφιάλτης.
δεν έχάρη πολύν καιρόν τά δώρα του, Τού πο οδ οτου το .τέ-
λος πάντοτε είναι κακόν και άθλιον.

—·Φ·-

Ή έν ϊαλαμεν. ναυμαχία.

(τω ^8ο ττ. Χρ.)

Ό στόλος τών Ελλήνων άπό τού Αρτεμισίου κατέπλευ-
σαν είς τήν νησον Σαλαμίνα, ή οποία είναι πλησίον τών-
Αθηνών καί έμπροσθεν τού Πειραιώς.Είς τήν Σαλαμίνα συνη-
θροίσθησαν και άλλα έλληνικά πλοία, ών ό άριθμός ή.το
έν ολω 378·Έπίσνις καί ό στρατός συνηθροίσθη είς τά εκεί"
πλοία. Οί δέ Αθηναίοι όλοι, μικροί καί μεγάλοι, έκ φόβου
έγκατελιπον τάς Αθήνας.

Ό Ξέρξης άπό τών Θερμοπυλών προχωρώ ν μέ τόν στρατόν·
του ήρήμωνε τήν χώοαν, δι' ής διήρχετο, μέχρις ου εφθασεν
είς Αθήνας. Τάς Αθήνας, εύρων έρημους κατοίκων, κατέ-
στρεψε, τούς δέ ναούς άσεβώς κατέκαυσεν. Ό περσικός δέ
στόλος ήκολούθησε τόν έλληνικόν, προσορμισθείς είς τό Φά-
ληοον, είς όχι πολύ μακράν άπόστασιν άπό τών Ελλήνων.

Οί Έλληνες φοβηθέντες ήθελον οί περισσότεροι νά φύγω-
σιν άπό τήν Σαλαμίνα. Άλλ' ό μέγας Θεμιστοκλής κατώρ-
θωσε διά πολλών πανουργιών καί στρατηγημάτων νά τούς.
κράτήσν) έκει κάί νά άρχίσν) τήν μάχην.

Τότε ό Ξέρξης, καθήσας έπί θρόνου χόυσού> είς Ιν ύψηλόν
μέρος, παρετήρει τά πλοία μαχόμενα. Τρομεοωτάτη ναυμα-
χία εγινε μεταξύ Ελλήνων καί Περσών. Οί "Ελληνες κατα—
.·συνέτριψα:ν τά περσικά πλοία καί άνεδείχθησαν νικηταί, να

Λ \
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καΐ η^αν τόσον ολίγοι απέναντι τών Περσών. Ιδού η αν-
δρεία καν:·φ ©'.λοπατρία τί κατορθοΰσιν ί

Ό Ξέ^Ι^ς^ότε, έπειδη πολύ έφοβηθη τούς "Ελληνας καΐ
επειδή έπηλθεν ό χείμών, άνεχώρησε κατγισχυμμένος πάλιν
είς τ/.ν ΓΙερσίαν του, άφήσας είς την Ελλάδα τόν γαμβρόν

Τοπογραφικός χάρτης τι^ς έν Σαλαμϊνι ναυμαχίας.

του Μαρδόνιον με τρια/.οσίας, χιλιάδας στρατοί}/, ινα υπότα-
ξη τους "Ελληνας. ' .; 5ΛΤ·
Ό Μαρδόνιος μετά του στρατού έξεχείμασεν^έν Θεσσα-
λία. Την δέ άνοιξιν του έπομένου έτους 479 εκίνησε και ηρ--
νετο πάλιν κατά τών Αθηνών.

Λ —-Φ* —



'Η εν ϊΐλατα&αςς μιάχη (τώ 479 η-
Ο Μαρδόνιος εί'πομεν, έξενείμασε αετά 300 χ**1*

όων στρατού έν Θεσσαλία, ττ,ν δέ άνοιξιν του
νησε καί ηοχετο κατά τηςΕλλάδος. Φθάσκς δε ι
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τικήν κυριεύει πάλιν τάς Αθήνας, τάς οποίας εύρεν επίσης
έρημους. Παρηλθον δέ άπό τ-^ς άλώσεως τών Αθηνών υπό
του Ξέρξου μέχρι τής άλώσεως τούτων υπό του Μαρδονίου
δέκα μγίνες. /

Οί Αθηναίοι καί οί Σπαρτιαται ένωθέντες απετέλεσαν
στρατόν 100 χιλιάδων. Στρατηγός ό'λων τούτων εξελέχθη
ό Π αυσανιας, ο επι τροπος του άνηλίκου τότε βασιλέως · τών
Σπαρτιατών.

"Είς τήν Βοιωτίαν ύπαρχε πλησίον τών Θηβών μία πόλις,
ή οποία έλέγετο ΠΛαταιαί. Έδώ είς τάς Πλαταιάς ό έλλη-
νικος στρατός συνηντησε τόν Μαρδόνιον, όστις άν=χώρησεν
έκ της Αττικής, διότι αυτη δέν ητο κατάλληλος δι" ίππι-
κόν. Έσκέπτετο λοιπόν νά έπιστοέψη είς τάς Θήβας, ινα
κάμη μάχην πλησίον πόλεως <ριλικ*7)ς καί είς χωοαν ίππάσι-
μον. Έν Πλ,αταιαις έγινε το-ε τρομερά μάχη.

Είς τήν μάχην ταύτην οί Πέρσαι κατεστράφησαν υπό τών
Ελλήνων. Έκ τών 300 χιλιάδ ων του Μαρδονίου, μόλις έσώ-
θησαν 40 χιλιάδες, οί όποιοι δέν παρευρέθησαν εις τήν μά-
^ην. Ό δέ Μαρδόνιος έφονεύθη έν τη μάχνί ταύτγ).

Έκ δέ τών Ελλήνων έοονεύθησαν μόνον 169 στρατιώται,
οί όποιοι κατόπιν μεγάλως έτιμήθησαν υπό τών Ελλήνων.

Οί δέ Θηβαίοι, οί'όποΐοι ήσαν καί αυτοί "Ελληνες, συμ-
μαχήσαντες μετά τών Περσών, έπολέμουν κατά τών άλλων
Ελλήνων. Ή διαγωγή αυτη τών Θηβαίων είναι βδελυρά
-καί άξιοκα τάκοι τος. Επίσης καί άλλοι "Ελληνες έαάχοντο
υπέρ τών Περσών. Ούτοι όμως έτ^μωρήθησαν.

Τοιουτοτοόπως λοιπόν έξωλοθοεύθησαν οί Ιΐέοσαι έν Έλ-

1 ' ι

λάδι καί έξεδιώχθησαν εξ αύτής.

— φ —

Μ



Ο ελληνικός στόλος κατεδίωκε τόν πεοσικόν

όστις

'II έν Αβυχάλν] μάχη.

(τω 479 π· Χ?)·

Γ .

Τό στράτευμα τών Ελλήνων έπολεχει κατά ξηράν είς τάς
Λϊΐλαταιάς κατά του Μαρδονίου. Άλλ'· ό στόλος αυτών που
-.-εύρίσκετο ", Είς τάς Πλαταιάς δέν είναι θάλασσα.

Ιί^φερε τά τελευταία λείψανα του στρατού τού Ξέρξου, καί ό

Όπλίτης Έλλην.

όποιος επλευσεν είς την Μυκάλν,ν, παράλιον μέρος της Μικράς

1 Ασίας. Έκεΐ δ' εσυοαν οί Πέοσζι τά πλοϊά των έξω είς την ξη-

! ! · '

I -?άν, έπειδή άπεφάσισκν νά μη καμωσι ναυμαχίαν, άλλά πε-
ι I £ομαχίαν. Έπί της ξηράς δέ θά ήσαν καί υπό τήν ποοστασίαν
Ι ξ Τού πεζικού των στρατεύματος, τό όποιον κατά προ.σταγήν
ί; τού Ξέοξου ειχε μείνη ν/, φυλάττη τήν Μυκάλην' ήτο δέ
! τούτο έξή<οντα χιλιάδες κκι σ-ρατηρν είχε τόν Τιγράνην .
Οί δέ Έλληνες κατχπλεύσαντες είς Μυκάλην άπεβιβά-
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σθτ,οαν και αυτοί έκ των πλοίων εις την ξηράν καί παοε-
τάσσοντο. 'Δρζαχένης δέ τ*71ς μάχης, διεδόθη φημη εις ολον
τό έλληνικόν στρατόπεδον, ότι την αυτήν ημέραν οί "Ελ-
ληνες ένίκων τον Μαρδόνιον είς τάς Πλαταιώς. Ή φημη αυ-
τή πολύ θάρρος κχί' προθυμίαν ένέπνευσεν είς τους έν Μυ-
κάλη Έλληνας. "Εγινε δέ η μέν έν Πλαταιαΐς μάχη την
πρωίαν, ή δέ έν Μυκάλη περί την δείλην της αύτης ημέρας.

Έν τη (χά^η ταύτη τν^ς Μυκάλης οί "Ελληνες, καί μά-
λιστα οί Αθηναίοι, κατέστρεψαν τόν περσικόν στρατόν και
εκαυσαν τά πλοϊκ του, άφοϋ πρώτον έπ*7ίραν τά λάφυρα.

Στρατηγοί τών Αθηναίων έν Μυκάλη ησαν Ξάνθιππος ό
"Αθηναίος καί Λεωτυχίδης ό Σπαρτιάτης. Οί Έλληνες έκ
της Μυκάλης άπέπλεον οί μίν Πελοποννησιοι είς την Έλ-
λαδα, οί δέ Αθηναίοι διέβησαν έκ. της Αβύδου είς την απέ-
ναντι, επί του Ελλησπόντου, πόλιν Σηστόν, την οποίαν^
έζουσίαζε Πέρσης τις, ονομαζόμενος 'Αρταΰκτης, και μεταε
μηνών τίνων πολιορκίαν έκυρίευσαν καί ταύτην καί απέ-
πλευσαν τρισένδοξοι είς την Ελλάδα.

Τοιούτον πέρας έ'λαβον αί κατά της Ελλάδος έκστρατεΐαι

τών Πεοσών.

\ ν

' Λοιπόν εικοι/.εν περί τών μηδικών πολέμων, οτι έν πρώ-
τοις, τω 493 προ Χρίστου, ό Δαρείος απέστειλε κχτά της
Ελλάδος τόν γαμβρόν του Μαρδόνιον, άλλ* ούτος κατεστρά-
φη έκ τρικυμίας καθ'όδόν είς το ά/.ρωτηριον του "Αθω, καί
έπέστρεψεν άπραχ.τος είς την Περσίαν. Κατόπιν ό Δαρείος
απέστειλε τόν Δάτιν κχί τόν 'Αρταφέρνην μέ τον Ίππίαν
(Λα'ζί, οί όποιοι επίσης κατεστράφησαν είς τόν Μαραθώνα,,
τω 490 προ Χριστού

Μετά δέκα έ'τη, άφού άπέθανεν ό Δαρείος, ό άλαζών
υιός του Ξέρξης έκστρατεύει αυτοπροσώπως κατά της Ελ-
λάδος μέ άπειρον στρατόν, άλλα κατά πρώτον προσβάλλεται,·.



43

γενναίως είς τάς Θερμοπύλας υπό του Αεωνίδου. Κατόπιν-
συγκροτεί διά της ένεργείας του Θεμιστοκλέους τ·>,ν εν Σα-
λαμϊνι ναυμαχίαν, δπου επίσης νικαται και φεύγει πλέον
έκ τ·7)ς Ελλάδος.

Μετά την έν Σαλαμινι ναυμαχίαν πολεμεΐ ό Μαρδόνιος είς
τάς Πλαταιάς και νικαται. Την αύττ,ν ημέραν καταστρέφε·»-
ται και ό περσικός στρατός και στόλος εις την Μυκάλην.
'Ώστε έν διαστηματι ένός έτους οί "Έλληνες έκτύπησαν
τούς Πέρσας είς τάς Θερμοπύλας, είς ττιν Σαλαμίνα, είς τάς
Πλαταιάς και είς την Μυκάλην. Όποιος ό θρίαμβος τών-
Έλληνων, και όποια ή συμφορά τών Περσών ί

—.φ. —

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΙΣ ΠΕΡΣΙΚΟΥ Σ ΠΟΑΕΜΟΥΣ

ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

ν Π«υοανίας.

Παυσανίας ό Σπαρτιάτης πολύ ύπερηφανεύθη, έπειδη ε-
γίνεις αυτός γενικός στρατηγός τών Ελλήνων έν ΓΙλαται-
αϊς_, οπου ε νίκησε τούς Πέρσας. Διά τούτο τω έπηλθεν ·],/'
ιδέα νά γίνη αυτός άρχων όλης της Ελλάδος.

Τετυφλωμένος λοιπόν υπό της αλαζονείας του ταύτης ε-
γραψε γράμμα προς τόν Ξέρξην και έζήτει νά λαβν) γυναίκα
μίαν τών θυγατέρων του μέ ττ,ν ύπόσχεσιν νά ύποτάξν) εις.
αύτ&ν ολην την Ελλάδα (ως νά ητο η Ελλάς κτ^ιμά του!).
Ό μέγας βασιλεύς εδέχθη τούτο, ό δε άφρων Παυσανίας,
εκτοτε έφερετο πλέον έν Σπάρτγ» ως γαμβρός τού μεγάλου
βασιλέως.

Οί έφοροι της Σπάρτης, βεβαιωθέντες περί τών πράξεων
και τών ένεργειών τού Παυσανίου, διέταξαν την σύλληψιν
αυτό υ. Ό Παυσανίας όμως νοησας τούτο κατέφυγεν είς τόν
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ναον της Ασηνας. ϋκεΐ όέν ηόυνατο κάνεις να πείρας*]
αυτόν. Άλλα, διά νά μή δραπετεύσ7), έ'κτισαν Ιξωθεν τη>
θύραν τού ναού* λέγεται δέ μάλιστα, #τι ή . μητηρ τοί)
εθηκεν εκεί την πρώτην πέτραν (τω 467 πρό Χριστού). Έϋ
τώ^αω άπέθανεν έκ τ^ς πείνης. Ίδο ύ τό τέλος τού ποοδό \
! ΠορόΑοιον ήτο και τό τού Έφιάλτόυ.

• ^"Τϋ^Αίστο^ιλης είναι ο τολμηρος στρατηγός της εν 2^χλα'
:.{λΜ'^ί^^^^μαχίας. Ό Θεμιστοκλής πρώτος κατερκεύασε μέ-
/τ^γ^ γαν άθηναϊκόν στόλον, ό όποιος,

ώς ειδομεν, έκτύπησε τούς Πέρ-
^ σαί 7ΓαΡ®: Άρτεμίσιον, έν τ-?ί

Ρ" Ι» Σαλαμινι, και έν τη Μυκάλν).

Μ 17/ %φου έ τελείωσαν οί περσικοί

πόλεαόι καί οί Πέρσαι άπηλθον έκ
" 1 της Ελλάδος, ό Θεμιστοκλής έ^

'^λ^^^^^μΓ φρόντισε νά τακτοποίηση ^ κς Ά-
θηνας, τάς όποιας, ώς ειπούν, ει-
χον πυρπόληση οί βάρβαροι. Καί :
1% '. Πρώτον, ό Θεμιστοκλή^ διέταξε7
Μ 1 ν' τ^ί/η τών

|||Μ ^ψ. V Αθηνών, τά όποΐκ οί Ιβάρβαροι

# | είχον κρημνίσν). Οί Σπαρτιαται εκ -

_ * _ ^ φθόνου καί έκ φόβου δέ\ν ήθελον

Ο ΘειιιστοκΛ,ης. ;','·, α ·

την ανεγερσιν τών τειχίονΛτών Α-
θηνών. Άλλ' ό Θεμιστοκλής^διά παντοίων μέσων τοΛ^ί ήπα-
τα, μεταβάς μαλιστα έπί τούτω είς Σπάρτην, μέχρις δτου
τά τείχη άνηγέρθησαν, χωρίς αυτοί νά τό γνωρϊζω^ι. Τό-
τε φανεοώς είτεν είς αυτούς, ότι η πόλις έ'χει τειχι^σθ-/) η-
ώστε είναι ίκανη νά σώζ·/} τούς έν αύτη κατοι κούντας.
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οί'τινες είναι είς θέσιν νά γνωρίζωσι καί τό εαυτών συμφέρον
καί τό κόινόν. Οί Λακεδαιμόνιοι, προσποιούμενοι, δέν έδει-
ξαν τότε την κατά τών Αθηναίων όογήν των.

I !

Δεύτερον, ή'ρχισε νά κτίζη τά όνο μαχ^α τείχη, διά νά
συνδέση δι' αύτών τάς Αθήνας αέ τόν Πειραια Τά τείχη
ταύτα άπετελείωσαν κατόπιν ό Κίμων καί ό Περικλής.

-Ταύτας καίάλλας προς ττ,ν -πατρίδα του ευεργεσίας ό Θε-
μιστοκλής άνέφερε συχνά πυκνά καί ύπερηφανεύετο δι' αύ-
|( τάς. Διά τ(,_-ο όργισθέντες οί Αθηναίοι έξωστράκισαν αύ-
|[ τόν."Επειτα δέ τόν κατηγόρησαν ώς συνένοχον είς τήν προ-
δοσίαν του Παυσανίου.

Τότε ό μέγας Θεμιστοκλής, φυγών έκ τών Αθηνών,
; έτόλμνισε νά μεταβη εις τόν βασιλέα της Περσίας, δώσας είς
Η αυτόν μεγάλας υποσχέσεις. Βασιλεύς δέ τνίς Περσίας δέν

Ι| ητο πλέον ό Ξέρξης, διότι αυτός είχεν άποθάνη, άλλ' ό
• Λ 1

11 διάδοχος του Αρταξέρξης. Ούτος πολύ περιεποιήθγ) τόν θε-
μιστοκλέά.

|| . Μετά τινα όμως ετη, προσκληθείς ό Θεμιστοκλής υπό του
ιί Άρταξέρξου νά όδηγήση τόν περσικών στρατόν κατά ττ;ς Έλ-
|] λάδος, ώς τω είχεν ύποσχεθη, έφαρμακώθη μόνος του, διά
Ι νά μή πολεμήση τήν πατρίδα του, τήν οποίαν άλλοτε είχε

|ί σώση. Ιδού άληθής φιλοπατρία !

—§>—

Αριστείδης.

Μετά τήν έξορίαν του Θεμιστοκλέους άνέλαβε τήν διοί-
: κησιν -της πολιτείας ό Αριστείδης.

Πρό τής ένάρξεως τής έν Σχλαμΐνι ναυμαχίας ό Άριστεί-
I δη ς, ίδών τήν πεοικύκλωσιν τών Ελλήνων ύπό τών Περσών,
ι;διήλθε κρυφίως διά του περσικού στόλου καί ήλθέν έν καιρώ
| νυκτός είς τήν σκηνήν τού Θεμιστοκλέους· καλέσας δέ άύ<%
| τον ιδιαιτέρως τω είπεν :

ί' - « Ήμεΐς,/ο Θεμιστόκλεις; άν είμεθα φρόνιμοι, άς αφήσω-



•μεν τάς μεταξύ μας άτομικάς φιλονεικίας, καί άς άμιλ-
-λώμεθα νά σώσωμεν την "Ελλάδα, διότι οί βάρβαροι σας πε-

οιεκύκλωσαν. αΤό γνωρίζω*, λέγει ό
Θεμιστοκλής, καί εισήγαγε τόν 'Αρι-
στείδην είς τό συμβούλιον, ϊνα άναγ- |
γείλη τούτο. Ό Αριστείδης δια την
άκραν του δικαιοσύνην έπωνομάζετο
δί/αιος Αριστείδης.

Ό Αριστείδης έκανόνισε τάς εισ-
φοράς, δηλαδή τους φόρους έκαστης
υποτελούς ή συμμάχου τών Αθηνών
πόλε-ως.

Ό Αριστείδης πτωχ&ς ηλθεν είς
~τά πράγματα καί ετι πτωχότερος άπέθανεν. "Απειρα χρή-
ματα διηλθον δια τών χειρών του, καί έν τούτοις αυτός, Ο-
ταν απέθανε, δεν άφηκεν ούτε τά έξοδα της κηδείας του.
Ιδού άνθρωπος αληθώς τίμιος καί δί/αιος.

—Φ— V · : ·

( I

Ό Κίμων ήτο ό υιός τού Μιλτιάδου,ό αναγκασθείς νά πλη-'
ρώση το πρόστιαον τών 50 ταλάντων, είς τό όποιον οί Α-
θηναίοι εϊχον καταδικασν) τον πατέρα του. Ό Κίμων δέν
είχε χρήματα, διά νά πλήρωση τό πρόστιμον τού πατρός
του, άλλ' εδωκεν είς αυτόν τά 50 τάλαντα ό Καλλίας, ά—
νηρ πλου σι ιό τ ατ ο ς. Ό Κίμων άνεφάνη είς την πολιτείαν με-
τά τόν Αριστείδης

Ό Κίμων, διά ν' άπαλλάξη τους έν Μικρ^ 'ΑσίαΓ^Έλλη-
νας από της δεσποτείας τών Περσών, μετέβη μέ σ/τράτευμα
ν.αί στόλον είς τά μέρη έκεϊνα καί έπολεμησε πολίλάκις, νι-
μάλιστα τους Πέρσας είς τρεις μάχας έν ι^Ιια καί τ·^
\Λτνί τ,μέρα.Ό Κίμων ηγάπα πολύ τούς Σπαρτιά ί*ς διά την
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; αυστηοαν πειθ^ρχίαν των, και μάλιστα Ιν τέκνον του ωνο-

μασε διά τούτο Λαχαδαιρόηογ

|| Έπί της εποχής του Κίμωνος συνέπεσεν είς την Σπάρτην

|Ι νά εΰρωσιν οί είλωτες εύκαιρίαν, ενεκα καταστρεπτικού τίνος

Π σεισμού, και νά έπαναστατησωσι κατά τών κυοίων των, ζη-

I ι 1

|| τούντες τήν έλευθ = οίαν των. Οί Αθηναίοι τότε τ7) προτροπτ}

; τού Κίμωνος άπέστειλαν αυτόν είς Σπάρτην μετά 4000

ί| οπλιτών, ΐνα βοηθήση τούς Σπαοτιάτας, ζητήσαντας την

συμμαχίαν τών "Αθηναίων. Αλλά μετά τινα χρόνον οί Σπαρ-

|! τιαται,φοβηθέντες μήπως οί Αθηναίοι μεταβάλωσι γνώμην,

άπέπεμψαν αύτούς, είπόντες ότι δέν έχουσι πλέον ανάγκην

11 της βοηθείας των. /'

Οί Αθηναίοι τότε έ,θεώρησαν τούτο μεγάλην ποοσβολήν

|| των, και άμέσούς έξώρισαν τόν αίτιον ταύτης Κίμωνα έπί

: δέκα ετη, ώς πρότερον τόν δίκαιον 'Αριστέίδην. Άλλ' έπειδη 7

|| ο Κίμων ητο πολύ καλός, τόν άνεκάλεσαν πάλιν διά τ*7}ς

|1 μεσολαβήσεως τού Περικλέους, δύο έτη πριν τελειώσν) ό

1; καιρός της έζορίας του.

|'| Τότ£ ό Κίμων έςεστράτευσεν είς την ν7,σον Κύπρον, διά . ..
|| νά έλευθερώση αύτην άπο τών βαρβάρων. "Αλλά πολέμων )
|ί ησθένησε και άπέθανεν έκεΐ τω 449 πρό Χριστού. ;

Οί συναγωνισταί τού Κίμωνος, φέροντες τά λείψανα αύτρυ
|| έκ της Κύπρου είς Αθήνας, συνήντησαν κάθ' όδόν μέγαν
έχθρικόν στόλον, τόν όποιον κατέστρεψαν έμπροσθεν της
| Κύπρου.

Ι Την αύτην ημέραν άπεβιβάσθησαν και είς την ξηράν και.
διεσκόρπισαν τόν έχθρικόν στρατόν, όστις ήτο έκεΐ. Ή
διπλή αϋτη νίκη πεζομαχίας τε και ναυμαχίας ητο τό τε-
λευταΐον έργον τών μηδικών πολέμων. "Εκτοτε δέν άνεφάνη-
σαν πλέον Πέρσαι ούδαμ&υ είς την Ελλάδα. χν, αλλά,

Οί Αθηναίοι έπί τέλους λέγεται ότι έκαμαν θέλει γραφή
τόν μέγαν βασιλέα, την οποίαν έκάλεσαν Κ>" ^ _ *.,
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Καί οί μέν Αθηναίοι ύπεχρεούντο διά ταύτης νά μη ένο—
χλώσι τόν μέγαν βασιλέα, αυτός δέ νά άφίνη ελευθέρας τάς.'
έν Ασία Έλληνί/.άς πόλεις καί ν* άναγνωρίσνι τό Αιγαίον
πέλαγος ώς θάλασσαν έλληνικήν, είς την οποίαν νά μη πλένι.
πλέον πλοϊον έκείνου πολεμικόν.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν έτελείωσεν έξ άσθενείας τόν βίον-
του ό Κίμων έν Κύπρω τό 449 ετος προ Χριστού, καί μετ*'
αυτού έτελείωσαν εντελώς καί τά μηδικά.

Περικλής.

Την αυτήν ήμέραν της μάχης τών Πλαταιών εΐπομεν
ότι ό Ξάνθιππος ένίκησε τους Πέρσας είς την Μυκάλην. Ό-
Ξάνθιππος ούτος αποθανών άφηκεν έ'να υίόν, ό όποιος ώνο-
μάζετο Περικλής. Ό ΓΙερικλνίς άνέλαοε την διοίκησιν της:
πολιτείας μετά τον Κίμ,ωνα, τού όποιου ητο πολιτικός,,
αντίπαλος.

Ό Περικλής είχε μεγάλην εύουΐαν και φοόνησιν καί ευ- ·|
γλωττίαν. Διά τά προτερηματά του δέ ταύτα άπέκτησεν έν
Αθήναις μ.εγίστην δύναμιν, κυβεονησας τούς Αθηναίους ώς.

απόλυτος κύριος έπί 20 ετη, άπέ τού 449-429 προ Χρι-
στού, πολιτικην δέ άσκησας έπιροοην άπό τού 467 - 429,.

δηλαδή έπί 40 σχεδόν έ'τη.

Ό Περικλής έ'κτισε πολλάς αποικίας καί κατώρθωσε νά
\ έπιβληθη είς τούς υπηκόους τών Αθηναίων, οί όποιοι ήσαν

εως 10 εκατομμύρια, ενώ αύτοί οί Αθηναίοι ήσαν άσυγκρί-
τω τω λόγω ολιγώτεοοι τούτων. Έφύλαττε δέ πάντοτε είς.
. \ τό δημόσιον ταμεΐον δι' εκτάκτουςάνάγκας υπέρ τά 60 έκα-

~ " δρανμών καί εΐνε καί 300 πλοία πάντοτε έτοιμα .
ϊ. Λ.αί στόλον\. " ' Λ ^

ί \ ' ' **.· ο ν.

ώ&φς μάλιστα·. , > » ,

.. ψ&β·· , 'εστόλισε τάς Αθήνας μέ λαμπρά μνημεία -

·-, . \ .■". \Η ημέρα. Ο ΚιμΧ Γ η 1 Γ 1

Υ^Υλ'

\

\\
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διά του άριστου καλλιτέχνου Φειδίου. Τά πρώτιστα £ργα
του Φειδίου ησαν τό κολοσσιαΐον άγαλμα τοϋ έν "Ολυμπία
Διός, τό εξ έλέφαντος καί χρυσού άγαλμα τής Άθη^δίς είς
τόν Παρθενώνα και άλλα. Ζωγράφος δέ περίφημος υπήρχε τότε
ό άδελφός του Φειδίου Πά*
ναινος.Τά εογα ταϋτα, οσα
σώζονται μέχ^ρι τής σήμερον,
κινοϋσι τόν θαυμασμόν όλου
τοϋ κόσμου καί πολύ τιμώσι
κάί δοξάζουσι τήν Ελλάδα,
ι ί Έπί τής εποχής τοϋ Πε-
ρικλέους έζησαν οί μεγαλεί-
τεροι άνδρες τοϋ κόσμου. Τό-
τε έ'ζη ό Σοφοκλής, τότε ό
Αριστοφάνης,τότε ό Αναξα-
γόρας, τότε ό Φειδίας, τότε
ό μέγας φιλόσοφος Σωκράτης—

δλλο'.Τίτε-ό Έλ- {«^^ΜΗρί^

είς οσην ούδέποτε ουδείς λαός
ήδυνήθη νά φθάση.

Ή έπο/ή τοϋ Περικλέους είναι τόσον περίφημος, ώστε λέ-
γεται «Χρυσοϋς αιών τον ΙΤεριχΛεους». Άλλά^δυστυχώς ό
χρυσούς ούτος αιών έπέπρωτο νά διαρκέση ολίγα μόνον ετη>
διότι, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, καταστρεπτικές πόλεμος διά
τήν Ελλάδα ήγέρθη μεταξύ Αθηναίων καί Σπαρτιατών.

Με ολα όμως τά καλά του έ'ργα ό Περικλής κατηγορήθη
αυτός ώς έξοδευων ·τά δ-ημόσια
διαφόρων περιττών κτιρίων.

Τότε

νος θέλω ύποστη τάς δαπάνας, αί όποιαι
είναι δίκαιον, μόνον τό ίδικόν
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ολων τούτων τών μνημείων».—Οί Αθηναίοι τότε φιλο.ιμη-
θέντες ειπον, ότι καλώς ε πράξε ν ό Περικλής, και ας εξακο-
λούθηση νά στολίζη την πυλιν. Έπί Περικλέους αί Άθηναι
«φθασαν είς τό άνώτατον σημεΐον της δόξης των κ,αί του πο-
λιτισμού των.

Πώς άπέθανεν ό μέγας Περικλής θά ειπωμεν κατωτέρω.

Φοβερά πανώλης εθέρισεν αυτόν.

—φ—

Ο ΠΕΑΟΠ ΟΝ ΝΗ Σ ΙΑ ΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

(άπό τοΰ^Βι— 404 ττρό Χ^τΙοϋ)

30. Άρχή τοΰ πολέμου, θάνατος
I το$ Οερεκλέους.

Άπό τοΰδε είίερχόμεθα είς την άρχην της καταπτώσεως
του μεγαλείου της Έλλάδος^ε^^^^^Ιμουλίων σπαραγμών.
ΤΤ^χ εν' ®τι έζηλευε τάς ^ιά' τάς

Προόδους των. Άθηναι καί Σπάρτη συνεμά/ουν μεν κατά τών
έγββν, άλλά μεταξύ των δέν είχον ειλικρινή φιλίαν: Διά
τοΰτο, παοουσιασθείσής μετ' ολίγον άφορμης τίνος, ηγέρθη
κατά τό έ'τος 43 Ι πρό Χριστού ό μεταξύ Αθηναίων καί Σπαρ-
τιατών καταστρεπτικός Οελοτϊονν^σ&ακος πόλεμος,

^ιίχοκ,έσας 27 ολα έ'τη, άπό του . 431 — 404 πρό Χρίστου.

Ιγερσιν τού πολέμου τούτου συνετέλεσε πολύ καί ό
Περικλής, όστις εζη άκόμη.

"«■ Οί Αθηναίοι ησαν ισχυρότεροι των Σπαρτιατών κατά θά-
^ασσκν, διότι εί/ον πολλά πλοία. Οί δέ Σπαρτιατάι ησαν
ίσ/υ?°τε?01 τΰν Αθηναίων κατά ξηράν, διότι ειχον καλόν

στρ«Τ®ν·

Οί Σπαρτιατ*· μ^ στρατό ν ήρχοντο δ·.ά τού Ίσθμοΰ είς την
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Άττικήν και έλεηλάτουν τόν τόπον, κόπτοντες τα δένδρα,
καταστρέφοντες το: σπαρτά τών Αθηναίων και έν γένει άνα-
τρέποντες παν δ,τι εύρισκον. Οί Αθηναίοι μέ τόν Περικλέα
μεταβαίνοντες καί αυτοί είς την Λακεδαίμονα διά θαλάσσης
-επραττον τά αυτά. "Ωστε ό πόλεμος κατ' άρχάς ήτο άμοι-
€αία λεηλασία. Έφονεύοντο όμως καί άνθρωποι.

Κατά δε τό δεύτερον έ'τος τού πολέμου φοβερών δυστύχη-
μα κατέλαβε τούς Αθηναίους. Φρικτή καί καταστρεπτική
ασθένεια προσέβαλε τον άθηνα'ικόν στρατόν και πάσαν τήν
πόλιν. Οί άνθρωποι άπεθνησκον σωρηδόν. Οί δυο υιοί του Πε-
ρικλέους άπεθανον. Κατόπιν δέ έκ τού ίόίου λοιαοΰ άπέθανε
καί αυτές δ μέγας Περικλής. Τούτο ήτο μέγιστον δυστύχημα
διά τούς'Αθηναίους 5 διότι έ'/ασαν τόν μόνον δυνάμενον νά διοι-

κη αυτούς κατά τάς παρούσας κρίσιμους περιστάσεις.

— φ—

3 1. Κ,λέων.—Ορασίδας*—Λυκίας.

Μετά τόν Περικλέα άνέλαβε τήν διοίκησιν της πολιτείας
άνθρωπος ανίκανος, και αισχροκερδής, καί αυθάδης, καί κε-
νόδοξος, και καυχηματίας, ό δημαγωγός Κλέων, όστις έν άρ-
χη ητο βυρσοδέψης τό επάγγελμα. Ό Κλέων ούτος έ'τυχε
νά νικήση τούς Σπαρτιάτας είς μίαν μάχην, γενομένην είς
τήν μικράν νησο^ Σφαχ-τηρίαν, ή όποια είναι έ'μπροσθεν του λι·
μένος της Πύλου, είς τήν Μ εσσηνίαν. "Εκτοτε έφαντάσθη
πλέον οτι αυτές ήτο καί άλλος δεν ήτο.

"Αλλος όμως εμπειρος στρατηγός τών Σπαρτιατών κατώρ-
θωσε νά ένθαρρύνη πάλιν αυτούς. Ούτος ήτο ό άξιος και τολ-
μηρός Βρασίδας. Ό Βρασίδας συνέλαβε τό σχέδιον ν' άπομα-
κρύνη τόν πόλεμον άπό της πατρίδος του καί νά μεταφέρη
αυτόν μακράν είς τήν Θ ράκη ν καί τάς άλλας κτήσεις τών
Αθηναίων. Μετέβη λοιπόν μέ 1700 όπλίτας διά ξηράς είς
τήν Χαλκιδικήν καί έκει ύπεκίνει είς επκνάστασιν τάς συμμα-
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γίδας καί υποτελείς πόλεις τών Αθηναίων. Οί Αθηναίοι τότε Ι]
επεμψαν έκει μέ στρατόν τόν Κλέωνα, άλλ' εις τινα μάχην, |!
γενομένην περί την Άμφίπολιν, έφονεύθησαν καί ό Κλέων !
τών Αθηναίων καί ό Βρασίδας τών Σπαρτιατών.

Τότε ό φρόνιμος στρατηγός τών Αθηναίων Νικίας έφρόν- |
τισε τω 421 νά γίνη πεντηκονταετής ειρήνη μεταξύ Άθη- ·|
ναίων καί Σπαρτιατών καί νά παύση πλέον ό πόλεμος. Τόΰτσ ]

ητο καλόν καί συμφέρον, οπως δείκνυται έκ τών υστέρων.

— φ—

32. Έκοτρχτεία έπΐ (τω 41»

πρό Χριατοΰ).—'Αλχιβ&άΒής·

'Άνανέωσις του ποΛέμον. — Ή Σικελία είναι μία νήσος |
μεγάλη πρός τό νότιον μέρος τής Ιταλίας. Τήν εύφορον ταύ- Η
την νήσον οί Αθηναίοι έπεθύμουν νά κάμουν ίδικήν των, ίνα |
γίνωσιν άκόμη Ισχυρότεροι κατά θάλασσαν.Καί τοιαύτη εύκαι- ;
ρία ένόμισαν ότι ήδη έπαρο-^σιάσθη είς αυτούς, έπειδή συνέ» ]
πεσε νά γίνη πόλεμος τις είς τήν νήσον αυτήν.
, Οί Αθηναίοι είπομεν, οτι αιά του Νικίου έ'καμαν πεντη» !
κοντάετή είρήνην, τώ 4*21 πρό Χρίστου, μέ τούς Σπαρτιάτας»
Άλλά εις έπίσν)μος άνήρ Αθηναίος, άντίπαλος του Νικίου,.
Ικηρύχθη κατά τής ειρήνης ταύτης. Ούτος ητο ό Άλκιβιά-
δης. Ό Αλκιβιάδης ητο νέος ωραίος, ευφυής, πλσυσιώτατσς :
καί πολύ ζωηρός, άλλά καί υπερήφανος, αυθάδης, όςύθυμοςΓ - Η'
καί ε:ς άκρον φιλόδοξος.

Ό Αλκιβιάδης κατώρθωσε νά παρακινήση τούς Αθηναίους; !
νά στείλωσι μέγαν στρατόν είς Σικελία ν, Γ/α βοηθήση τήν
μίαν μερίδα έκ τών δύο διαμα χομένων στρατευμάτων. Άλλ'ό ||
σκοπέ; τών Αθηναίων ήτο, ώς προείπομεν, πώς νά κατορ-
6ώσωσιν αυτοί νά γίνωσι κύριοι τής Σικελίας.

Αμέσως τότε οί Σπαρτιαται, γνωρίζοντες τόν σκοπάν τών
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Αθηναίων, έστειλαν βοήθειαν εις την άλλην μερίδα. Καί τοι-
ουτοτρόπως πάλιν ηρχισεν έν Σικελία μέγας άγων μεταξύ
Αθηναίων καί Σπαρτιατών. Τών Σπαρτιατών στρατηγός ητο
{. ό Γύλιππος, τών δέ Αθηναίων ό Λάμαχος, ό Νικίας καί ό
( Αλκιβιάδης.

Την πρωΐαν όμως της ημέρας, καθ' ην έπρόκειτο έξ Αθη-
νών ν* άναχωρησν) ό στρατός είς Σικελίαν, ό Αλκιβιάδης κα·
τηγορηθη^ύπό τών έχθρών του, οτι την νύκτα διέπραξεν άσέ-
βειίν τινα είς τά ιερά της πόλεως. Τούτο Ιίγινεν αιτία νά τόν

Ό Αλκιβιάδης.

άνακαλέσωσι μετ' ολίγον είς /Αθήνας, ινα δικασθ^· γνωρίζων
ομως ούτος την άστασίαν τού δ/ίμ.ου καί φοβούμενος περί τη;
!| £ωης του κατέφυγε* κρυφίως είς τό Άργος, £νθα εμαθεν οτ;

οι Αθηναίοι τόν κατεδίκασαν είς θάνατον. Τότε ειπεν ο Έγώ
; θά τοις ΰείζω οτι ζώ», καί άπελθών ε'.ς την Σπάρτην προέ-
Ι' τρεπε τούς Σπαρτιάτας νά πολεμήοτωσι κατά τών Αθηναίων.
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Μετά τήν άναχώρησιν του Άλκιβιάδου άπό της Σικελίας,
ήρχισε ν' άποθαρρύνηται ό στρατός τών Αθηναίων. Είς τέσ-
σαρας δέ ναυμαχίας ένίκησαν αυτόν οί Σπαρτιάται. Ου μόνον
δέ κατά θάλασσαν, άλλά καί κατά ξηράν παντελώς κατε-
τροπώθησαν οί Αθηναίοι, άπολέσαντες ουτω εν Σικελία: καί,
πεζούς καί πλοία καί παν 3,τι άν ειχον.

Ό Αλκιβιάδης περιελθων είς ρήζιν πρός τούς Λακεδαιμο-
ν'ους προσήλθεν είς τόν εν Σάμψ Άθηναϊκόν στρατόν, δπου
έχειροτονήθη στρατηγός. Ένίκησε δέ είς πολλάς μάχας τους
Λακεδαιμονίους,καί κατά τό 407 ετος έπανήλθεν είς Αθήνας,
ενθα έ'τυχε μεγάλης υποδοχής, άνακηρυχθείς στρατηγός αυτο-
κράτωρ καί λαβών πρός έξακολούθησιν του πολέμου 100 ναΰς
καί 1500 όπλίτας.

Άλλά πάλιν μετ' ολίγον οί ΆθηναΤοι, ενεκα υποψίας τινός,
καθηρεσαν τόν Άλκιβιάδην καί έξέλεξαν άντ' αυτού δέκα
άλλους στρατηγούς. Ό Αλκιβιάδης τότε άνεχώρησεν είς τά
έν Θράκη κτήματά του, ίνθα όχυρο>θείς εζη ώς ιδιώτης. Βρα-
δύτερον όμως, διωκόμενος ύπό τών Λακεδαιμονίων, ήναγκάσθη
νά φύγη έκ της Θράκης είς τήν Φρυγίαν, δπου δι' ένεργείας
τών Σπαρτιατών έδολοφονήθη ύπό Περσών, ζήσας 44 περί-
που έ'τη. Ό Αλκιβιάδης ήτο τολμηρός καί παράδοξος άν-
θρωπος.

Λοιπόν οί Σπαρτιάται έν Σικελία έξωλόθρευσαν όλον τόν
Άθϊΐναί'κόν στόλον καί στρατόν καί τούς στρατηγούς αυτού.
Οί Αθηναίοι έκει επαθον τήν μεγίστην τών συμφορών, μάλι-
στα κατά ξηράν.

—Φ—
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ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΓ.

33. 'ΚΙ έν Α^γος «οταμοις καταστροφή
τών Αθηναίων.

(τω ^05 Χρ ).

Οί τ ριάχοντα τύραννοι. ■— Οί Αθηναίοι, πλην τών άνω
συμφορών, I;παθόν καί άλλην φοβερωτάτην.Άφοΰ έτακτοποιή-
θησαν ολίγον μετά την έν Σικελία καταστροφών των, ητοί-
μασαν τόν στόλον των καί ειχον παρατάζη αυτόν είς ενα λι-
μένα της "Ασίας, έ'σωθεν του Ελλησπόντου. Τό μέρος έκεινο
ώνομάζετο Λίγος ποταμοί 'Εκεΐ πλησίον ησαν καί οί Λακε-
δαιμόνιοι, οί όποιοι, έ'χοντες στρατηγόν τόν Λύσανδρον, χ,ατέ-
στρεψαν τόν στόλον τών Αθηναίων κατά κράτος (τω 405)^
Οί στρατιώται καί οί στρατηγό^ άλλοι μέν έφονεύθησαν, άλ-
λοι <5έ ηχμαλωτίσθησαν.

Μετά την καταστροφήν ταύτην τών Άθηναίοιν ό Λύσαν·
δρος ηλθε μέ τά πλοιά του είς τόν Πειραιά καί έπολιόρκησε
τάς Αθήνας, αί ό.ποΤαι μετά έξάμηνον άντίστασιν κατέθεσαν
τά δπλα, άναγκασθεΐσαι υπό τής πείνης. Τότε οί Σπαρτιατα»^
έ,στεφανωμενοι μέ άνθη καί πχιανιζούσης της μουσικής, έκρή-
μ\ισαν τά ισχυρά τείχη τών Αθηνών, εκαυσαν τά πλοΐα
αυτών καί διώρισαν τω 404 τριάκοντα άνδρας, ινα διοικώσιν
αύτάς. Φοβερά συμφορά καί άτίμωσις εγινεν είς τούς Αθη-
ναίους.

Τοιουτοτρόπως έτελείωσε τω 404 δ ια της καταστροφής τών
Αθηνών ο Πελοποννησιακός πόλεμος, διαρκέσας 27 ολόκληρα
£τη, άπό του 431 — 404 πρό Χοιστου.

Οί τριάκοντα άρχοντες έφόνευον άδίκως πολλούς πολίτας,
άλλους έξώριζον, άλλων ήρπαζον τήν περιουσίαν, καί έν γένει
Ιπραττον μεγάλα κακά είς τάς Αθήνας. Ώνομάζοντο δέ
« οί τριάκοντα τύραννοι τών Αθηνών ».
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Οί Αθηναίοι, έπειδή δέν ήδύναντο να ύποφέρωσι πλέον τούς
σκληρούς 30 τυράννου:, εφευγον έκ τών Αθηνών. Τότε εύρέθη
€ΐς Αθηναίος, άνδρεΐος καί τίμιος άνηρ, ό όποΤος^ειχε κατα-
φυγή είς τάς Θήβας, διά νά σωθη" ούτος συνηθροισε τούς
Αθηναίους καί κατώρθωσε νά εκδίωξη τούς 30 τυράννους
έκ τών Αθηνών. Ό φιλόπατρις ούτος άνηρ ώνομάζετο Θρα-
σύβουλος. Οί 30 τύραννοι έτυράννευσαν μόνον δκτώ μήνας.
Οί ΆθηναΓοι τότε άνήγειραν τά κρημνισθέντα τείχη των.

Άνάβασες.

Οί Πέρσαι .μετά τάς συμφοράς, τάς οποίας επαθον έν Ελ-
λάδι, ησύχασαν πλέον. Εις δ' έκ τών τότε βασιλέων της Περ-
σίας άποθανών άφηκε δύο υίους. Έκ τούτων ό μεγαλείτερος
έλαβε κατά τόν νόμον την βασιλείαν. Άλλ' ό μικρότερος ηθε-
"Χε ν' άφαιρέση την βασιλείαν άπό τόν άδελοόν του "Ωστε οί
δύο ούτοι άδελφοί, άντί νά ήσαν αγαπημένοι, έχθρεύοντο με-
ταξύ των. Τούτο είναι κακόν πραγμα, μεταξύ αδελφών μάλι-
Ή μητηρ των ηγάπα περισσότερον τόν μικρότερον υίόν
της καί τόν έβοηθει νά γίνη αυτός βασιλεύς. Ό μεγαλείτε-
ρος ώνομάζετο Αρταξέρξης, ό δέ μικρότερος Κύρος.

Ό Κύρος λοιπόν, δ·.ά νά λάβη αυτός την βασιλείαν, συνη-
©ρβισε κρυφίως στρατεύματα καί έξεστράτευσε κατά τοΰ
άδελφού του. Τά στρατεύματά του ησαν 100 χιλιάδες βαρ-
βάρων καί 13 χιλιάδες Ελλήνων, οιτινες μετά τούς Περσι-
κούς πολέμους, μένοντες άργοί, έμισθώθησαν υπό του Κύρου
καί έθεοιρούντο υπ* αύτού ώς τό έκλεκτότατον μέρος τοΰ
στρατού του. -.· =··

Ό Κύρος μέ τόν στρατόν του διελθών πολλάς χώρας καί
τό*<>υ« έρημους της Ασίας ΙφΟασεν είς τά Κούναξα της Βα-
βυλωνίας, οπου άπ^ντησε τόν έχθρόν. Έκεΐ συνηφθη τρόμε-
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,ρά μάχη, καί ο μέν στφατ^ς τού Κύρου ένίκησε τά δεκαπλά-
σια στρατεύματα τού Άρταςέρξου* ό δέ Κύρος, ενεκα άπει-
*θείας τινός τού στρατηγού του Κλεάρχου, ήναγκάοθη νά
όρμήση μόνος κατά τού έχθρού, τόν όποιον ετρεψεν είς φυγήν.
Έν τω μεταξύ δέ τούτω ίδών τόν άδελφόν του Άρταξέρξην
είπεν : α όρώ τό>' άνδρα » και ώρμησε κ.ατ' αυτού καί τόν
έπλήγωσεν είς τό στήθος. Άλλά κατά τήν στιγμήν ταύτην
άκοντίζει τις αυτόν υπό τόν δφθαλμόν. Φοβέρας δέ μάχης γε-
| νομένης, φονεύεται ό Κύρος καί όκτώ οί άριστοι τών περί αυ-
τόν. Ό. Κύρος ήτο πολύ άγαθού καί δικαίου χαρακτήρος άν-
θρωπος. Μετά τόν θάνατον του δέ τά στρατεύμοΐτά του έ'μει-
ναν, χωρίς άρχηγόν.

Μετά τόν θάνατον τού Κύρου τά πλείστα βαρβαρικά στρα-
τεύματά του συνετάχθησαν μέ τον Άρταξέρξην. Μόνοι οί
ί Έλληνες άντέστησαν γενναίως μέχρι τέλους. Οί Πέρσαι πολύ
τούς έφοβήθησαν. Καί διά νά τούς άναγκάσωσι νά παραδο-
1 *θώσι κατώρθωσαν νά καλέσωσι δήθεν είς συμπόσιον καί έκεΤδι'
άπάτης νά φονεύσωπιν όλους τούς στρατηγούς αυτών,

Άλλά και τότε οί Έλληνες άντεστάθησαν, έκλέξαντες
| άμέσως άλλους στρατηγούς. Έπί κεφαλής δέ όλων έτέθησαν
| ΓΞενοφών ό Αθηναίος καί Χειρίσόφος. ό Λακεδαιμόνιος, οϊτινες
ί ώδήγουν αυτούς είς τήν Ελλάδα διά τών άγνωστων χωρών
τής Ασίας. Μεγάλα δυστυχήματα υπέφεραν καθ' όδόν, διότι
| '-εύρίσκοντο είς άγνωστον και έχθρικήν χώραν. Ό έχθρός κα-
τεδίωκεν αυτούς έκ τών όπισθεν θέλων νά τούς συλλάβη ζών-
τας. Άλλ' οί Έλληνες μέχρι τέλους γενναίως άντισταθέντες
-κατώρθωσαν, οσοι Ισο>θησαν_, νά Ιπιστρέψωσιν είς τήν πατρί-
δα

των* ήσαν οί σωθέν τες 8,600.

Ό Ξενοοών κατόπιν ιστόρησε τά πάνδεινα, οσα υπέφεραν
^ί Έλληνες είς τήν έκστρατείαν ταύτην, τήν οποίαν ώνόμα-
-σε Άνάβαββν· Ή « Κυρου άνάβασι; « λέγεται έν
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τη ιστορία και Κάθοδος τών μ^ίρεων, δηλαδή επι-
στροφή τών Ελλήνων στρατιωτών είς την πατρίδα των,
400 ετει ποό Χοιστού.

-φ —

3-5. Ό Σωκράτης καί ο θάνατος αύτοΰ.

» / · . _ ]|
Ενθυμούμεθα οτι άνεφέραμεν, ότε ακόμη εζη ό Περικλής,;

ενα κάποιον μέγαν φιλόσοφον Σωκράτη. Ό Σωκράτης άπέ-
θανεν όλ;γα ετη μετά τό \έλός του Πελοποννησιακού πολέ-
μου. Του δέ Ξενοφώντος, περί του οποίου ώμιλουμεν πρό ολί-
γου, υπήρξε διδάσκα'λος

Ό Σωκράτης ήτο υιός ένός άγαλματοποιού, όνομαζομένοι*
Σωφρονίσκου, ή δέ μήτηρ του ήτο μαία καί έκαλεΓτο Φαι-
ναρέτη. Κατ"* άρχάς ειχε καί αυτός μάθη τό έπάγγελμα
του πατρός του. Κατόπιν όμως παρητησε τήν τέχνην του και
ήρχισε νά διδάσκη μεγάλας φιλοσοφικούς άληθείας. Αυτός
έδίδασκεν όλους τούς νέους τών Αθηνών καί τούς γέροντας
άκόμη, νά £χη ούτε σχολειον ούτε ώρισμένας ώρας δι- !

δασκαλίας. Έδίδασκε παντού καί κατά πάσαν ώρα ν, είς τούς
"περιπάτους, είς τάς συναναστροφάς, είς τήν τράπεζαν, είς,
τά καπηλεία, είς τό στρατόπεδον /αί έν γένει πανταχού,δπου
καί άν εύρίσκετο. Ό Σωκράτης έδίδασκεν έξ εκείνης άκόμη
της έποχής, ότι ή ψυχή είναι άθάνατος.

Οί άριστοι τών πολιτών έζήτουν νά συναναστρέφωνται μέ-
τόν Σωκράτη. Αυτό δέ τό μαντεΐον τών Δελφών έρωτηθέν
άπεκρίθη, ότι ό Σωκράτης ήτο ό σοφώτατος άπάντων τών
άνθρώπ^ν. Οί μαθηταί τού Σο>κρώτους ησαν πολλοί. Εις έ£
αυτών ητο ό Αλκιβιάδης, ετερος δέ εις έκ τών 3Θ τυράννων,
Κριτίας λε/όμενος· ούτος δυστυχώς επραξε μέγιστα κακά
είς τήν πατρίδα του.

Άλλ' ό Σωκράτης, οσον καλός καί άν ητο, ειχεν, ώς πας.
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ότι διδάσκει έναντίον της θρησκείας των.

Έξ αίτιας "λοιπόν της κατηγορίας διά τήν θρησκείαν καί-
ενεκα των δύο κακών μαθητών του, άμα έτελείωσεν ό Πελο-
ποννησιακός πόλεμος καί καθησύχασαν τά πράγματα, κατη-
γορηθώ πάλιν ό Σωκράτης ύπό ένός διεφθαρμένου πολίτου-
ένώπιον τών διχ-αστών του Αρείου Πάγου ώς κακός διδά-
σκαλος.

Ό Σωκράτης δέν έταράχθη διόλου διά τήν κατηγορίαν
ταύτην. Προσελθών δέ είς τό δικαστήριον, 'ίνα άπολογηθη,.
είπεν' .«"Ανδρες Αθηναίοι, δέν μοι
μέλει, διότι άποθνήσκω, καί ό φόβος
του θανάτου δέν θά με εμπόδιση άπό
του νά λ?γω τήν άλήθειαν. Λυπουμαι
μόνον οτι σεΤς, τόσον καλοί πολΐται,
έπιστεύσατε είς τάς κατηγορίας με-
ρικών κακών άνθρώπων. Άλλ' έγώ
συγχωρώ αύτούς καί παραδίδομαι είς
τήν δικαιοσύνην τών θεών καί τών
άνθρώπων.» Τούς χριστιανικωτάτους
καί εύαγγελικωτάτους τούτους λό- Ό Σωκράτης,
γους ελεγεν ό Σωκράτης, όταν ό Χριστός δεν ειχεν άκόμη
γεννηθη.

*Ολοι τότε έσιώπησαν πρό του σεβασμίου εκείνου άνδρός.
^λλ' οί δικασταί, διά νά εύχαριστήσωσι τούς εχθρούς του,
προέτειναν είς αυτόν τρεις διαφόρους ποινάς καί άφήκχν αυ-
τόν ελεύθερον νά έκλέξη μίαν, δηλ. ή πρόρτιμον ή φυλάκι-
σιν η έξορίαν. Άλλ' ό Σωκράτης λέγει* «Δέν έκλέγω καμ-
μίαν, διότι τότε θέλω παραδεχθη, ότι πραγματικώς είμαι
ένοχος, ένώ είμαι εντελώς άθωος». Τούτους καί άλλους τι-
νάς λόγους είπε. διά τούς οποίους οί δικασταί όργισθέντες
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πόν κατεδίκασαν είς θάνατον. Αυτός δ' εμεινεν άτάραχος, καί
οδηγούμενος είς την φυλακήν ελεγε γελών είς τούς μαθητάς
του- «Διά τί κλαίετε σήμερον ; Δέν γνωρίζετε δπ ολοι οί άν-
θρωποι, άμα γεννηθώσιν, είναι καταδικασμένοι είς θάνατον

Οί φίλοι τού Σωκράτους φορούντες πένθιμα ένδύμ.ατα συνώ-
δευον αυτόν είς την ψυλακήν. Έν τη φυλακή ό Σωκράτης
έ'μεινε 40 ημέρας. Ένω δέ πολλάκις τω εδόθη ευκαιρία καί
πολλοί φίλοι του τόν παρεκίνουν νά δραπετεύση, αυτός έ'λεγε :
«Πρέπει νά ύπακούωμεν πάντοτε είς τούς νόμους της πα-
τρόδος», καί έ'μενεν έν τη φυλακή.

Την δε τεσσαρακοστήν ημέραν ηλθεν εΤς υπάλληλος της
φυλακής, όστις έγονάτισ© μετά σεβασμού ενώπιον του καί
τω ειπεν, οτι ηγγικεν ή τελευταία ώρα της ζωής του. Ή
σύζυγος τού Σωκράτους Ξανθίππη, ή οποία ητο παρούσα μέ
τά τρία τέκνα τ/ις, ώς ήκουσε τούς φρικαλέους τούτους λό-
γους, έξέβαλε κραυγάς γοεράς. Ό Σωκράτης τότε παρεκά-
λεσεν ενα καλόν μαθητην του, τόν Κρίτωνα, νά συνοδεύση
αύτην είς την οίκίαν της.

Ό Σωκράτης δέν Ιπαυσε νά διδάσκη καί νά παρήγορη
τούς μαθητάς του μέ/ρι της στιγμής, καθ* ην Ιφεραν είς αυ-
τόν περί την δύσιν τού ηλίου τό δηλητηριον, τό όποΤον άμέ-
σως επιε μέ μεγάλην γενναιότητα. Τότε θρήνοι καί όδυρμοί
χατέλαβον 2λο··>ς τους παρόντας, οί όποιοι άπεχαιρέτιζον διά
τελευταίαν φοράν τόν διδχσκαλόν των. Τό δηλητηριον ηρχισε
μετ' ολίγον νά κόπτη τά εντερα τοΰ Σωκράτους, τό δέ οώ1^
μά του έπάγωνεν. Έκείνην την στιγμήν άνοίξας αίφνης τούς
Οφθαλμούς του και προσηλώσας αυτούς είς τόν καλόν μαθη-
την του Κρίτωνα ειπεν : «Ένθυμοΰ, Κρίτων,οτι εις την τε7,ευ-
ταίαν μου άσθένείαν ύπεσχέθημεν είς τόν Άσκληπιόν (θεόν
τής ιατρικής) ενα αλέκτορα- επιθυμώ νά έκπληρώσης τήν
ύπόσχεσιν ταύτην». Ούτοι ησαν οί τελευταίοι λόγοι τοΰ Σω-
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κράτους. Μετ' ολίγον δ' έξέπνευσε, τώ 399 πρό Χριστού, είς
ήλικίαν 70 ετών. Ή δέ Ελλάς καί ό κόσμος ολος έθρήνησαν
επειτα τόν άδικον θάνατον τού Σωκράτους.

Άλλά μόνον ό Σωκράτης απέθανε. Τό ονομά του £μεινε
καί θά μένη άθάνατον είς τους αιώνας. Επίσης ολαι αί με-
γάλαι αιλοσοφικαί άλήθειαι τού Σωκράτους εμειναν καί θά
μένωσιν άθάνατοι, διότι οί καλοί μαθηταί του έκαλλιέργησαν
καί διέδωκαν αύτάς. Πόσον μέγας άθρωπος ήτο ό Σωκράτης !

Είναι άληθώς άξιος θαυμασμού καί λατρείας.

—·φ» —

ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΑΣ.

39. Ή άτιμος συνθήκη του 'ΑνταλκίΠου.

Πριν όμιλήσωμεν περί τού Σωκράτους, εί'πομεν οτι 13 χι-
λιάδες Ελλήνων ειχον συνεκστρατεύση μετά τού Κύρου κατά
τού άδελφού του Άρταξέρξου, βασιλέως τής Περσίας. Έχ,τός
τών Ελλήνων τούτων ειχον άποστατήση άπό τού βασιλέας
Άρταξέρξου καί έβον,θουν τόν Κύρον καί πολλαί έλληνικάί
πόλεις τής Μικράς Ασίας. Τάς πόλεις ταύτας ήρχισε νά πο-
λεμη ό Αρταξέρξης κατόπιν, διά νά τάς έκδικηθη, έπειδή
έβοήθησαν τόν Κύρον.

Αγησίλαος.—Οί Σπαρτιαται, καί πρό πάντων ό τότε
βασιλεύς τής Σπάρτης Αγησίλαος, έβοήθησαν τάς έλληνικάς
πόλεις τής Μικράς Ασίας κατά τού Άρταξέρξου πέμψαντες
προθύμως είκοσι χιλιάδας άνδρών. Τοιουτοτρόπως νέος ήρχισε
πόλεμος μεταξύ Ελλήνων καί Περ σων. Ο Αγησίλαος εί·-
πολλάς μάχας ένίκησεν ένδόξως τούς Πέρσας.

'Β έν Κορώνεια μάχΐ], τω 364 πρδ Χ ρ.—Ένω ό Άγησίι
λαος ώδήγει τόν νικηφόρον στρατόν του κατά του περσικού
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κράτους, αίφνης οί έφοροι της Σπάρτγς τόν προστάσσουσι νζ
^πιστρέψη αμέσως είς τ/,ν Σπάρτην, διότι πολλαι μεγάλαι
πόλεις της Ελλάδος (Αθήναι, Θήβαι, Κόρινθος, *Αργος), δω-
ροδοκηθεΐσαι ύπό τών Περσών, συνεμάχησαν πρός άλλήλας
καί έπολέμουν κατά της Στάοτης, επειδή αύτη έτυράννει
αυτάς.* Ό Αγησίλαος έπιστρέφων άπήντησε καθ* όδόν τούς
συμμάχους περιμένοντας αυτόν είς μίαν πόλιν της Βοιωτίας,
,όνομαζομένην Κοηώνειαν. Εν Κορώνεια έ'γινε τότε αιματηρά
μάχη, είς ήν ένίκησεν ό Αγησίλαος* ώνομάσθη δέ αή έν Κο-
ρώνεια μάχη»

Κόνων.— Οί Σπαρτιαται κατά ξηράν ήσαν νικηταί. Άλ-
λά κατά θάλασσαν ό ναύαρχος του άθηναϊκού καί περσικού
στόλου Κόνων ενίκα τόν στόλον τών Λακεδαιμονίων. Οι Σπαρ-
τιαται, έ'χοντες τήν προσοχήν των κατά τών συμμαχησάντων
Ελλήνων καί κατά τών Περσών, έξησθε'νησαν πολύ, ώστε ή-
ναγκάσθησαν Ικ τούτου νά κάμωσι τώ 386 μέ τούς Πέρσας εί-
ρήνην, ή όποία ήτο ύβρις χ·ιϊ προδοσία της 'ΕΊ.Ιάδος.

Διά της βίοήνης ταύτης ολαι αί έν ιη Μικρά Ασία έλλη-
,^καΐ πόλεις άφίνοντο είς τήν έξουσίαν τού βασιλέως της Περ-
αίας, άντί νά ελευθερωθώσι. Σκοπός τ?,ς Σπάρτης ήτο διά
της ειρήνης ταύτης νά εμπόδιση τήν ένδυνάμωσιν τών άλλων
Ιλληνικών βασιλείων. Ο διαπραγματευθείς μέ τούς Πέρσας
τήν άτιμον ταύτην είρήνην ήτο είς έκ τών πέντε έφόρων της
^πάρτης, ονομαζόμενος Ανταλκίδας. Διά τούτο δέ καί ή ει-
ρήνη έπονομάζεται 'ΛνταΛχίδεκς ειρήνη.

"Ιδού πού έιέπεσαν, ενεκα τών διχονοιών καί τών έμφυ-
των σπαραγμών οί Έλληνες, οί όποιοι πρότερον ειχον κα-
ταφρονήση καί κατατρόπωση τούς Πέρσας 1 Της διχο-

ι Ό μεταίύ τών Σπαρτιατών καί τών άλλων Ελλήνων πόλεμος
*κατ άρχάς ώνομάσθη Βοιωτικός (Κορώνεια), Επειτα Κ ο ρ ι ν-
0 , α κ ό ς πόλεμος, ώς έκ τών χωρών ένθα έγίνετο.



63

[--νοία: τά άποτελέσματα είναι πάντοτε κα/.ά καί ολέθρια.

— «φ»—

Τ". Πόλεμος Χπαρτ&οιτών χα.1 Θηβαίων.
Πέντε ετη ειχον παρέλθη, άφ' οτου εγινεν η ειρήνη τού
Άνταλκίδου. Οί Λακεδαιμόνιοι καθ' όλον αυτό τό διάστημα
έτυράννουν πολύ τούς υπηκόους των, οί όποιοι έπαυσαν πλέον
τάς μεταξύ των εμφυλίους ταραχάς.

Είς στρατηγός τών Λακεδαιμονίων έπήγαινε τότε μέ στρα-
τόν έναντίον μιας πόλεως τής Μακεδονίας. Διήλθε δέ διά τών
Θηβών καί έστάθμευσεν έκεΤ- Οί Θηβαίοι έκείνην τήν ήμέ-
ραν έτέλουν μίαν πανήγυριν. Τότε ό στρατηγό: τών Λακεδαι
μονίων, όστις έλέγετο Φοιβίδας, εύρων εύκαιρίαν, καταλαμ-
βάνει αίφνης τήν άκρόπολιν (φρούριον) τών Θηβών, τήν λεγο-
Ιμένην Καδμείαγ (έπειδή τήν ειχε κτίση ό Κάδμος)- Οί Θη-
βαίοι παρεπονέθησαν διά τούτο, άλλά ματαίως. 'Ήρχισαν δέ
νά ύποφέρωσιν ο,τι οί Αθηναίοι έπί τών 30 τυράννων. Τότε
|πολλοί Αθηναίοι ειχον καταφυγή είς τάς Θήβας, τώρα δέ
πολλοί Θηβαίοι κατέφυγον είς τάς Αθήνας.

Οί Σπαρτιαται, διά νά τιμωρήσο,ισι δήθεν τόν Φόιβίδαν διά
τό πραξικόπημά του, τόν έστέρησαν τού άΐιώματός του καί
;τόν κατεδίκασαν είς πρόστιμον 100 χιλιάδων δραχμών, διότι
[κατέλαβε τήν Καδμείαν, παραβάς τό δίκαιον τών έθνών. Άλ-
λά πάντα ταύτα Ιποίουν πρός το θεαθήναι, διότι έξηκολού-
Ιθουν έπί τρία ολόκληρα ετη νά κατέχωσι τήν Καδμείαν. Ό
έκδιώξας τούς 30 τυράννους έκ τών Αθηνών ήτο ό Θρασύ-
βουλος. Ό άναλαβών νά έκδιώξη τούς Σπαρτιάτας έκ τών
|θηβών ήτο ό ανδρείος Θηβαίος Πελοπίδας, όστις ει/ε κατα-
φυγή είς τάς Αθήνας μετά πολλών άλλων Θηβαίων, καί
|πράγματι τό κατώρθωσε, διότι τρία έ'τη μετά τήν κατάληψιν
^ής Καδμείας ηλθεν εκ τών Αθηνών κρυφίως είς τάς Θήβας
μέ ολίγους άλλους, καί έπανεστάτησε τούς Θηβα ιους κατ α
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τών τυράννιον των Λακεδαιμονίων, τούς όποιους εδίωζεν έκ-
τών Θηβών, έλευθερώσας ούτω την πατρίδα του.

Ιδού πώς κατώρθωσεν ό Πελοπίδας τό μέγα έργον νά έκ-
διώζη έκ τών Θηβών τούς Σπαρτιάτας. Συνεννοηθείς προη-
γουμένως μετά τίνων έπισήμων Θηβαίων περί της άπελευθε-
ρώσεως της πατρίδο: του, κατήρτισε κρυφίως έν Αθήναις Ιν:
σώμα έκ 12 μόνων συνωμοτών Θηβαίων, καί μετ'αύτών έσκό-
πευε νά έπιτεθη κρυφίως κατά τών έν Θηβαις Σπαρτιατών.
Άλλά τό πραγμα δέν ητο εύκολον, διότι έν Θήβαις υπήρχα
φρουρά έκ τριών χιλιάδων άνδρών Λακεδαιμονίων. "Αν δέ τ&
σχέδιόν του προύδίδετο, τότε ήτο κατεστραμ.μ.ένος καί αυτός,
καί οί 12 σύντροφοι του.

Ιναί ομως οί άτρόμητοι 12 ούτοι άνδρες άπεφάσισαν νά
έπιτεθώσι κατά τών Σπαρτιατών. Έν ώρα λοιπόν βαρέος
χειμώνος προσεποιήθησαν, οτι μεταβαίνουσιν είς κυνηγιον και
έξήλθον έκαστοι έκ διαφόρων μερών της πόλεως τών Αθηνών,
φέροντες δίκτυα καί βέλη καί άλλα έφόδια καί τούς κύνας Ι
των. Συνηντηθησαν δ' έ'πειτα πάντες, οπως έκ τών προτέ-
ϊ^νεννοη^η, είς Ιν μέρος πλησίον της Έλευσΐνος,
;ρευ^ντες ίην είς θήβα$ άνουσαν όδόν έ'φθα-
σαν απαρατήρητοι είς την πόλιν καί είσήλθον είς την οίκίαν
ένός Θηβαίου συνωμότου, Χάρωνος όνομαζομένου, Γνα διανυ-
κτερεύσωσιν έν αύτνί ως κυνηγοί. ΈκεΤ ήνώθησαν μετ' αυ-
τών καί άλλοι συνωμόται, συμποσωθέντες όλοι είς τέσσαρα·
κοντά τόν άριθμόν.

Μετ' ολίγον ήλθεν είς την οίκίαν τού Χάρωνος εις απε-
σταλμένος ενός άλλου συνωμότου Θηβαίου, όνομαζομένου Φυλ-
λίδα.καί εδωκε την ειδησιν είς τόν Πελοπίδαν,ότι οί πολέμαρ-
χοι, δήλα δή οί διωρισμένοι ύπό τών Σπαρτιατών νά άρχωσι
τών Θ'.βών, ειχον συμπόσιον είς την οίκίαν τού Φυλλίδα' ό
φυλλίδας δέ ούτος είχε κατορθωσν) διά καταλλήλων ενεργειών
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νά διορισθη γραμματεύς τών πολεμάρχων. Διά τούτο δε καί
έσυμποσίαζον ούτοι είς τον οίκον αυτού.

• Έν ω έσυμποσίαζον οί πολέμαρχοι, ήλθεν έξ Αθηνών άν-
θρωπος φέρων έπιστολην προς ενα τών πολεμάρχων, Άρχίαν;
όνομ.αζόμένον, διά της οποίας έγνωστοποιεΐτο είς αυτόν η
Συνωμοσία. Άλλ* ό Άρχίας άδιαφορήσας ούδέ καν άπεσφρά-
γισε την έπιστολην, άλλά ρίψκς αυτήν ΰπό τό προσκεφάλαιον·
είπεν αες αΰριον τά σπονδαΐα» .Έκτοτε η φράσις αυτη εμει-
μείνε παροιμιώδης καί "λέγεται άκόμη μέχρι της σήμερον.

Έν τούτω τω μεταξύ οί συνωμόται μετά τοϋ Πελοπίδου
ένεδύθησαν γυναικεία φορέματα, καί κρύψαντες υπό έλατί-
νους κλάδους τά οπλα αύτών ήλθον είς τήν οίκίαν του Φυλ-
λίδου.Έκεΐ έκρουσαν τήν θύραν καί παρεκάλεσαν τούς ύπη-
ρέτας ν* άνοίξωσιν. Έν ω δέ οί ύπηρέται ήνοιξαν, ήγέρθησαν
οί πολέμαρχοι διά νά ύποδεχθώσι τάς γυναίκας, άλλ' άντί
γυναικών εύρον τόν θάνατον. Οί συνωμ,όται ώομησαν κατ'αύ-
τών καί τούς κατέσφαξαν πάντας. Τότε οί Θηβαίοι, μαθόν-
τες τά γενόμενα, ώρμησαν κατά τών έν Θήβαις Σπαρτιατών,
ή δέ φρουρά, κλεισθεϊσα έν άοχη έντός του φρουρίου, έγκα-
τέλειψε μετ'όλίγον αύτό καί άνεχώρ/,σέν είς Σπάρτην. Τοιο\>-·?.
τοτρόπως οί Θηβαίοι έξεδικήθησαν καί έξεδίωξαν έκ τής
χώρας των τούς Σπαρτιάτας.

Ό Πελοπίδας είχεν είς τάς Θήβας ενα στενότατον φίλον,
όνομαζόμενον Έπαμεινώνδαν * ούτος δέν ήτο μεν πλούσιος,
άλλ' ήτο σοφός καί ικανός καί σεβάσμιος άνθρωπος. Ό Ε-
παμεινώνδας ώς εμαθεν, ότι ό φίλος του Πελοπίδας ήλθε νά
έλευθερώστ) τάς Θήβας, έτρεξε καί αύτός πρός βοήθειάν του
μέ ολους τούς φίλους του.ΉΣπάρτη,άφού έ'μαθε τά συμβάντα
έν Θήβαις, πολύ ώργίσθη.- Διά τούτο άμέσως έστειλε στρα-
τον νά τιμωρήσν) τούς. Θηβαίους. Τόν στρατόν, συγκείμενον
έξ 11 χιλιάδων πεζών καί 1600 ιππέων, ωδήγει ό εις τών βα-
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σιλέων της, ΚΛεόμβροτος καλούμενος, διότι ό Αγησίλαος
εμεινεν έν Σπάρτη νά κυβερνήσγι την πολιτείαν ώς βασιλεύς.
Πρό επτακοσίων περίπου ετών, δηλαδή άπό τής καθόδου τών
^Ηρακλείδων, τώρα πρώτην φοράν νικώνται οί Σπαρτιαται.

Ή έν Λεύκτροις μάχη τω 371.— Τά Λεύκτρα ήσαν μία
κώμη της Βοιωτίας. Εις τά Λεύκτρα είχεν ελθ/3 ό βασιλεύς
τ*75ς Σπάρτης Κλεόμβροτος. Έκεϊ συνεκροτήθη μάχη, τω
371, μεταξύ Θηβαίων καί Σπαρτιατών, κατά τήν οποίαν ό
Επαμεινώνδας μετά τού Πελοπίδου κατέστρεψε τούς Σπαο-
τιάτας. Ό Κλεόμβροτος έφονεύθη. Αυτή λέγεται «ή έν
Λεύκτροιτ. μάχη». "Ωστε βλέπομεν ότι δοξάζονται αί Θήβαι.

Άφού οί Θηβαίοι ένίκησαν είς τόσας μάχας τούς Σπκρ-
τιάτας, πολλαί πόλεις συνεμάχησαν μετ' αυτών κατά της
Σπάρτης. Τότε (370 πρό Χο.) ό Επαμεινώνδας εισέβαλε τό
πρώτον μετά στρατού είς τήν Πελοπόν/ησον, ϊνα βοηθήση
τήν Άρκαδίαν έπαναστατήσασαν κατά τής Σπάρτης. Άφού
δέ ήλευθέοωσε τήν Μεσσηνίαν καί προύξένησε καί πολλά
άλλα κακά είς τούς Λακεδαιμονίους, προχωρήσας μάλιστα
μέχρις αύτης τής Σπάρτης, έπέστρεψε πάλιν είς τάς Θήβας.

-Φ—

3§/Η έν Λδαντ&νεεα «.^..θάνατος *

Έ«αμ.6δνών8ο\> (36ίί) *<*& Οελοτηδοο (363).

Ό Επαμεινώνδας κατά τό 362 εισέβαλε τετάρτην φοράν
«ίς τήν Πελοπόννησο* καί ηλθεν είς τήν χώραν τών Σπαρτια-
τών. Οί Σπαρτιαται τοτε ειχον ετοιμον τόν σταατόν των.

Είς τήν Άρκαδίαν ήτο μία πόλις λεγομένη Μαντινεία.
Έδώ είς τήν Μα ντινειαν συννιντήθησαν τά δύο στρατεύματα
^αΐ Ικαμαν τήν πεοίφημον «έν Μαντινεία μάχη ν » τώ 362
■χ, Χρ. Ό στρατός τών Λακεδαιμονίων συνέκειτο έξ 20 χι-
λιάδων πεζών καί 2 χιλιάδων ιππέων ό δέ τών Θηβαίων
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συνέκειτο έκ 30 χιλιάδων πεζών καί 2 χιλιάδων ιππέων.

Ό Επαμεινώνδας έπληγώθη θανατηφόρος είς τ& στήθος,
αλλ* όμως ένίκησε τούς Λακεδαιμονίους.Οί ιατροί είπον,οτι
θά άποθάνη, άμα άποσπασθη ό σίδηρος έκ της πληγής του.
Ό Επαμεινώνδας ήρώτησεν άν ένίκησαν. «Ναί», τω ειπον.
Τότε διέταξε νά ά.τοσπάσωσι τόν σίδηοον έκ της πληγής του
καί άπέθανεν. "Οτε δ' έξέπνεεν, είς φίλος του κλαίων τω
λέγει- «Καί πώς ; αποθνήσκεις άτεκνος, Επαμεινώνδα;» —
«"Ο/ι, άπεκρίθη ό Επαμεινώνδας, άφίνω δύο αθανάτους θυ-
γατέρας, τήν έν Λεύκτροις καί τήν έν Μαντινεία νίκην.οΚαί
μετ* ολίγον έξεπνευσεν, άγων τό 56 ε'τος της ηλικίας του,

Ό δέ Αγησίλαος ό βασιλεύς τών Σπαρτιατών απέθανε
τό έπόμενον ετος 361 εις τινα έκστρατείαν πρός τήν Αί'γυ-
πτον, άγων τό 84 ετος της ηλικίας του.

Ό δέ φίλος τού'ΕπαίΛεινών^ου Πελοπίδας εϊχεν άποθάν/) εν
ετος προ τού 'Επαριεινώνδου, τω 363, εί'ς τινα πόλεμον, δν
διεξήγεν έναντίον ενός πολύ κακού βασιλέως, τόν όποιον δεν
ήθελε πλέον ό λαός του. Ούτος ό βασιλεύς ήτο ό Αλέξαν-
δρος ό τύραννος τών Φερών της Θεσσαλίας· ήτο δέ τόσον
κακός, ώστε, διά νά διασκεδάζη, δίέτασσε νά χώνουν
θρώπους ζωντανούς είς τήν γην εως τίν λαιαόν, καί τούς
άοιν= ν* άποθνήσκωσιν έκει, καί άλλα —αρόμ.οια. Δ·.ά τήν
κακίαν του κατήντησεν, ώστε ή πολύ καλή καί ένάρετος
σύζυγος του Θήβη μετά τών αδελφών της νά φονεύση αυ-
τόν, έν ω έκοιμάτο. Κακούργος ήτο αυτός καί δχι βασιλεύς·
άλλά καί ή Θήβη δέν έ'πραξε καλώς δολοφονήσασα άνθρω-
πον, καί μάλιστα σύζυγον.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ύπό τού Πελοπίδου καί τού Έπα-
α^νώνδου κατεβλήθη ή Σπάρτη καί άνεδείχθησαν είς τήν
'Ελλ^άδα μόναι ώί Θηβκι Άλλά ή ζωή των ήτο βραχεία,
διότι υ.ετά τόν θάνατον τού'Επαμεινώνδου καί τού Πελοπίδου
επαυσε τό μεγαλεΐον τών Θηβών καί όλης της Ελλάδος.

— Φ—
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ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ.

Φίλ'.ππός ό Μακεδών.

Έκ τών πολιτειών της Ελλάδος πρώτον ήκμασαν αί Άθή--
ναι, μετά τάς Αθήνας ή Σπάρτη και μετά τήν Σπάρτην αί
Θήβαι,αί όποΐαι τελευταϊαι παρήκμασαν επίσης.Ή δόξα άπό-
τής Ελλάδος μεταβαίνει του λοιπού είς τήν Μακεδονίαν.

Ή Μακεδονία είναι χώρα μεγάλη προς βορράν τής Θεσ-
σαλίας και Ηπείρου. Βασιλεύς της Μακεδονίας ήτο τότε ό
Φίλιππος (359—336), όστις είχεν άνατραφη έν Θήβαις
Οπό τόν Έπαμεινώνδαν καί ΙΊελοπίδαν. Ό Φίλιππος, άοοϋ
έ-τακτοποίησε τό μέγα καί κραταιόν βασίλειόν του, έ'στρεψε.
Τήν προσοχήν του είς τήν Ελλάδα.

Μετ' ολίγον δέ εύρων κατάλληλον εύκαιοίανί είσηλθεν είς
-γ ή ν Ελλάδα διά τών Θερμοπυλών καί κατώρθωσε τούς σκο-
πούς του. Οί Αθηναίοι δέν ήθελον τόν Φίλιππον ν' άναμιχθνί
διόλου είς τάς υποθέσεις της Ελλάδος.Ό δέ μέγιστος ρήτωρ
Άβ'/ΐνχΐος Δημοσθένης ήτο ό μέγιστος αντίπαλος του Φιλίπ-
που. Άλλά καί ό Φίλιππος ειχε τό κόμμα του έν Άθή-
να·-ί, τού οποίου αρχηγός ήτο ό δεινός ρήτωρ Αισχίνης,.
■^'ί'Τό'* άντίπαλος του Δημοσθένους.

Ί! έν Χαιρώνεια μάχη, τω 338 λ. Χ.— Τά έν Αθήναις
Κόμμα του Φιλίππου ενήργησε νά γίνη καί άλλος πόλεμος
έν Ελλάδι, είς τέν όποιον έ'λαβε μέρος πάλιν ό - Φίλιππος..
'^λ' οί Αθηναίοι μετά τών Θηβαίων, εχθροί όντες μετα-
ν^ των εως τότε, συνεμάχησαν καί επεχείρησαν ν' άντι-
^^οίθώσιν είς τόν Φιλιππον. Ένικήθησαν ό'μως εις τήν μά-

4. "Ενεκα πολέμου τινός μεταξύ Θηβαίων καί Φωκέων διότι οί
κατέλαόον τήν Ιεράν γήν τοϋ έν Δελφοϊς Απόλλωνος κα1
κ?τόηιν ήρπασαν κσϊ τά άφθονα χρήματα αύτοϋ. Τότε οί Θηβαίοι

τησαν τήν συνδρομή ν τοϋ Φιλίππου, όστις έλθω ν ένΓκησε τους
^κείς. Ό πόλεμος ούτος καλείται Ιερός πό λ ε μ ο ς.



Ο Δημοσθένης

^ην, η οποία εγινεν έν Χαιρώνεια τη ς Βοΐο>τία; τω 338.
Είς την Χαιρο>νειαν έτεταγιάσθη η δόξα*καί τό μεγαλεΐον
της Ελλάδος.

Ό Φίλιππος μετεχει-
.ρίσθη πολύ καλώς τούς
νικηθέντας "Ελληνας, πρό
πάντων δέ τού; Αθη-
ναίους. Το μέγα δέ σχέ-
διόν του Φιλίππου ητο
νά συνενώση ολους τού;
"Ελληνας καί νά έκστρα-

τεύση κατά τών Πεο-
»* »

σων* άνηγορεύθη δέ μά
λίστα άογότερα Ιν Κοοίν-
θω γεπκΐ.ς άρχιστράτή-
γος της 1 ΕΛ.ίάδος κατά
της Περσίας. Άλλά δυσ-
τυχώς^ έν φ ητο έτοιμος
νά επιχείρηση τό μέγα έκεΐνο σχέδιόν του, έδολοφονήθη έ/
Μακεδονία^τω 337 πρό'^ριστού, βασιλεύσα; έπί 24 -ετη. —

—Φ-

40. Ό Μέγαις ΆΧέξανδρος-

Άφού άπέθανεν ό Φίλιππος, έ'γινε βασιλεύς τη; Μακεδο-
νίας ό υιός αύτού ' Αρεζαν δ ρος, τω 336 πρό Χρίστου, άγων
τότε τό 20 ετος της ηλικίας του. Ό Αλέξανδρος δέκα οκτώ
4τών παιδίον, είχεν άγωνισθη άνδρείω; είς την έν Χαιρωνεί:ρ
μά]ρην μαζί μέ τόν πατέρα του. Έν ω δ' άκόμη εζη ό πα-
τήρ του^ έ'φεραν είς αύτόν ενα ϊππον ώραιότατον, Βουκεφάλαν
^πονομαζόμενον, τόν όποιον ό Θεσσαλός κύριο; του, ονομαζό-
μενος Φιλόνινος, έπώλει άντί 80 χιλιάδων δραχμών περίπου.

Τόν ώραΐον όμως τούτον Βουκεφάλαν δέν κατώρθωσε νκ



Ο Μέγας Αλέξανδρος,

Εππεύ-ρ κανείς, είμή μόνον ό μικρός την ήλικίαν Αλέξανδρος,
όστις έ'στρεψε τόν ϊππον πρός τόν ήλιο ν, άφού παρετήρησεν
ότι τό ζωον έοοβεΐτο τήν σκιάν του. *"Θτάν δ" ούτος έπέ-
στρεψεν έφιππος, ό Φίλιππος έδάκρυσεν από τήν χαράν του
καί τόν έφίλησεν είς τό μέτωπον ειπών : αΥίέ μου, ζήτει
μεγαλείτερον βασίλειον, διότι ή Μακεδονία είναι πολύ μι-
κρά διά σέ.» Καί ήγόρασε.
τόν Βουκεφάλαν, πόν όποιον
ό Αλέξανδρος είχεν είς ό'λας
του τάς εκστρατείας. Τοιού-
τος έφάνη παις ό Αλέξαν-
δρος. Ή καλή ημέρα φαί-
νεται άπό τήν αύγήν.

Ό Αλέξανδρος διδάσκα-
λον καί παιδαγωγών είχε
τόν μέγαν ©ιλόσοφον Αρι-
στοτέλη, όστις ήτο καί αυ-
τός Μακεδών (έκ τών Στα-
γείρων). Ό Φίλιππος εδωκεν
είς τόν υίόν του τήν ζωή ν,
ό δέ Άρ ιστοτέλης έδίδ αξεν
αυτόν τό ,τώς δει ζην.

Οί Έλληνες, καί μάλιστα οί Θηβαίοι, αφού εμαθον τόν
θάνατον τού Φιλίππου, έπανεστάτησαν κατά τού Αλεξάν-
δρου, νοαίσαντες ότι ήδύναντο νά καταβάλωσι τό παιδίον
έκεΐνο. Ό Αλέξανδρος τότε έλθών είς τήν Ελλάδα αύστη-
ρώς έτιμώρησε τούς έπαναστάτας, καί προ ποεντων τούς Θη-
βαίους. Έλθών δέ εις την Κόρινθον άνηγορεύθη έκει, όπως
%αΛ ό πατήρ του πρότερον, «άρχιστράτηγ<ς τών *Έ2Λήνωτ
χατά των Περσών ν.

Τότε εζη είς τήν Κόρινθον είς φιλόσοφος έκ της Σινώπης,
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πόλεως της Μικρά ς Ασίας, παρά τάς άκτάς τού Ευξείνου
Πόντου κειμένης. Ό φιλόσοφος ούτος ώνομάζετο Διογένης,
καί ειχεν ώς κατοικίαν ενα μέγαν πίθον. Ό Διογένης κα-
τεφρόνει πάσας τάς ανθρωπίνους ύλικάς άπολαύσεις. Ό Α-
λέξανδρος, έκ περιεργίας ελθών νά ιδη τόν παράδοξον τούτον
άνθοωπον, τόν ηρώτησε : «Τί σοι χρειάζεται; — «Νά παραμε-
ρίσης ολίγον άπό τόν ήλιον»—άπεκρίθη ό Διογένης ατάρα-
χος. Τότε, ένώ ολοι ήπόρουν διά την τολμηράν του ταύτην
άπάντησιν, λέγει ό Αλέξανδρος: «Έάν δέν ημην Αλέξανδρος,

έπεθύμουν νά ημην Διογένης». Τοσούτον έτίμησεν αυτόν»

—·φ—-

Έκστρ*τε&ας τοΰ Μ. Αλεξάνδρου.

'// έτ Γρατίχω ττοταμώ μάχη, τω 334.—Ό Αλέξανδρος,,
άφού εγινε κύριος ό'λης της Ελλάδος καί έτακτοποίησε τό
βασίλειόν του, συνήθροισε τά στρατεύματά του καί ήρχισε
νά θέτη είς ενέργειαν το μέγα σχέδιον τού πατρός του, δη-
λαδή νά υπόταξη τήν Περσίαν.

'Εξεκίνησε λοιπόν έκ της Μακεδονίας τό έ'αρ τού 334 μετά
20 χιλιάδων πεζών στρατιωτών καϊ 4500 ιππέων καί διέ^η
τόν Έλλήσποντον, περάσας είς τήν παραλίαν ττίς Μικράς
Ασίας. Οί Πέρσαι ειχον μάθη τά σχέδια του μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, και διά τούτο συνήθροισαν καί αυτοί 100 χιλιάδας
στρατού καί ήλθον είς άπάντησίν του. Μόλις δ' έπέρασεν ό
Αλέξανδρος είς τήν Άσίαν, συνηντήθη μέ τούς Πέρσας εις.
ενα ποταμόν, όστις έλέγετο Γ ράηχος. Έδώ περιέμενον αυ-
τόν οί Πέρσαι.

Είς τόν Γράνικον έ'γινεν ή πρώτη φοβερά μάχη τού Αλε-
ξάνδρου κατά τών Περσών. Ό Αλέξανδρος ένίκησεν. Άλλ'
ολίγον Ιλειψε νά φονευθνί υπό ένός έχθρού, τού όποιου είχε
φονεύσγι τόν άδελφόν.άν ό στρατηγός τουΚλεϊτος δένάπέκοπτέν
έκ τών όπισθεν τήν χεϊρα τούτου.Ούτως έσώθη όΆλέξανδρος..
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Κατόπιν ό Αλέξανδρος έ κυρίευσε πολλάς πόλεις τής Μι-
κράς Ασίας. Προύχώρησε δέ μακράν είς Ιν άλλο έ'θνος, τό
όποιον λέγεται Κιλικία.

—φ—

Ασθένεια του Ά,λεξάνδρον».

Ο Αλέξανδρος εΐπομεν ότι έ'φθασεν είς τήν Κιλικίαν. Έκεϊ
έ'ρρεεν ει: ποταμός, του δποίου τά ύδατα ήσαν κατάψυχρα
καϊ διαυγή ώς κρύσταλλα. Ό ποταμός ούτος έλέγετο Κύδνος.
Ό Αλέξανδρος ιδρωμένος καί κεκοπιακώς πίπτει νά λουσθη
εντός τοΰ ποταμού τούτου. Άλλ' έκεϊ κρυώσας άσθενει επι-
κινδύνως. Όλοι οί ιατροί άπηλπίσθησαν, πλήν ένός.

Εις ιατρός, φίλος του Αλεξάνδρου, ΦίΛιππος καλούμενος,
άνέλαβε τήν θεραπείαν του. Άλλ' εις στρατηγός, πολύ φί-
λος του Αλεξάνδρου, καλούμενος Παρθενίων, έ'γραψεν έπι-
στολήν καί έ'λεγεν είς αυτόν νά μή έμπιστεύηται είς τόν ία-
τοόν Φίλιππον, διότι είχε δωοοδοκηθή υπό τών Πεοσών, ινα

4 ' ' 1

τόν δηλητηριάσνϊ- Καί πράγματι Δαρείος ό Κοδομανός (ούτως
έλέγετο ό τότε βασιλεύς των Περσών) είχέ προκηρύξη, ότι
θά δώσν) χίλια τάλαντα καί τόν θοόνον τής Μακεδονίας είς
^Γέκεΐνον, όστις ήθελε φονεύση τόν Άλέξανδρον. Άλλ'όΆλέ-
ί ξανδρος διά τής μιας χειρός έοείκνυε τήν έπιστολήν ε·ς τόν
\Φίλιππον καί διά τής άλλης έ'πινε τό φάομακον. Τόσον κα-
"λως έγνώριζε νά διακρίνη τούς φίλους του, τόσην έμπιστο-
σύντΓν-,είχεν ει: αυτους, καί τόσην γενναιότητα έδείκνυε !
"Τοιουτοτρόπως δέ μετ' ολίγας ημέρας ίάθη.
... ' ^

43. 'ί* έν Ίσβω τω 333 π.

Λίχμαίωσία τής οικογενείας τοϋ Λαρείου.--Ό Αλέξαν-
δρος, άφοΰ έθεραπεύθη εί^Ταρσό.ν (ούτως έλέγετο ή πόλις)
-/της Κιλικίας, όπου ήτο άρρωστος, μετέβη είς μίαν άλλην
*τίόλιντης Κιλικίας, ή όποια έλέγετο Ισσός. 'Εκεΐ είχεν έλθη
-ό Δαρείος μέ ήμισυ έκατομμύριον στρατού. Ό Αλέξανδρος
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ομως κατενίκησε τούτον τω 333 π. Χ. Αύτη είναι ή δευ-
τέρα μάχη κατά τών Περσών.

Είς την Ίσσόν συνέλαβεν 6 Αλέξανδρος πολλούς αιχμα-
λώτους· μεταξύ δ' ς^ύτών ητο καί η οικογένεια τού Δαρείου,
-ητοι η σύζυγος του, η μήτηρ του καί τά τέκνα του. Την
οίκογένειάν του είχε παραλάβγ) ό Δαρείος μαζί του, ώς νά
έπηγαινεν ε'ς περίπατον ! Ό Δαρείος δ' αύτός κατώρθωσε
τότε νά σωθη. Την αίχμαλωτισθεΐσαν όμως οίκογένειάν του
πολύ περίεποιεΐτο καί έπαρηγόρει ό Μέγας Αλέξανδρος.

Τούτο μεγάλως τίμα αύτόν.

—

44. Τ11 άν Άρβήλοις μάχη, τω 331.

Ή δολοφονία Λαρείου.

Ό Αλέξανδρος έπιστρέφων άπό την Αιγυπτον, συνηντή-
θη μέ τόν Δαρεΐον είς μίαν μεγάλην πεδιάδα, πλησίον μιας
πόλεως της Άσσυρίας,η όποίχ έλέγετο "Αρΰη.Ια'Ο στρατός
τού Δαρείου λέγεται οτι ητο Ιν έκατομμύριον. Ό Μέγας Α-
λέξανδρος πάλιν ένίκησε τόν Δαρεΐον είς τά "Άρβηλα φονεύ-
σας, ώς λέγεται, τριακοσίας χιλιάδας Περσών, τούς δέ -«λεί-
στους συλλαβών ζώντας.

Μετά . την έν Άρβηλοις φοβεράν μάχην ό Αλέξανδρος έκυ-
ρίευσε τάς πρωτευούσας πόλεις τού Περσικού κράτους Βαβυ-
λώνα, Σοϋσα, ΠερσέτζοΑιν, ίΐασαργάΰας, καί τέλος τά'/ί*-
^ίέτακα.'Εν ω δέ καταδίωκε τον Δαρεΐον καί τά στρατεύματά
του, μανθάνεν αίφνης, δ τι ούτος έφονεύθη, καί ιδού πώς. Είς
σατράπης τού Δαρείου, καλούμενος Βησσος, έκαμε κατ' αυ-
τού συνωμ,οσίαν καί τον έφόνευσεν άνάνδρως, τω 330 πρό
.Χριστού, έλπίζων νά γίνη αύτός βασιλεύς τ*ης Περσίας.

"Οτε δ* έξεπνεεν ό Δαρείος, τόν κκτέφθασαν τά μακεδο>
-νικά στρατεύματα. Τότε είπεν εις ένκ Μακεδόνα : ^Εκφρά-
ζατε είς τόν 'ΑΛέζανδρον τάς ευχαριστίας μ,ου δια την εύγε·
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νή διαγωγή*, την οποίαν έδειξε πρός την οίκογένειάν μου.
Εύχομαι νά }ίν>/ κύριος οάου τοϋ κόσμου. Τόν παρακα.Ιω
δε νά τιμωρήση εκείνον, όστις μέ έδοΛοφόνησεν». Ούτοι ήσαν
οί τελευταίοι "λόγοι τού Δαρείου.

Ό δέ'Αλέξανδρος,μαθών την κακούργοι πράξιν τού Βησσου,
έφρόντισε καί συνέλαβεν αυτόν, τόν παρέδωκε δέ ζώντα είς
τον άδελφον του Δαρείου, ό'στις έλύγισε τέσσαρα δένδρα καί
έ'δεσεν είς καθέν έξ αυτών τάς χείρας καί τούς πόδας.τού-
Βήσσου.Κατόπιν άφηκεν ελεύθερα τά δένδρα καί έκαμαν τέσ-
σαρα κομμάτια τόν Β*^σσον. Ούτω έτιμωρήθη ό δολοφόνος.

Ό θάνατος τοΰ Μεγάλου Άλε^άνορου.

Ό Μέγας Αλέξανδρος, ό'σον μέγας καί άν ήτο, επραττε·
πολλάκις πράξεις κακάς. Ό φίλος του Φιλώτας, υιός τού
στρατηγού του ΓΙαρμενίωνος, έφονεύθη έν γνώσει του διά λι-
θοβολίας τώ 330. Κατά προσταγήν δέ τού Αλεξάνδρου
έδολοφονήθη κατόπιν καί αυτός ό Παρμενίων τω 329.Είς κα-
τάσ,τασιν δέ μέθης ευρισκόμενος ήμέραν τινά έφόνευσε μέ τήν-
Ιδίαν του χείρα τόν φίλον του Κλεΐτον τώ 328, όστις, ώς
γνωρίζόμεν, τόν είχε σώσν) είς τον Γράνικον ποταμόν. Σφόδρα
έλυπήθη διά τούτο κατόπιν, άλλ* ήτο αργά. "Ολα αύτά εί-
ναι κακαΐ κηλίδες είς τόν μέγαν Άλέξανδρον

Μετά ταΰτα, άφού εγινε κύριος όλης τής Περσίας, προε-
χώρησεν είς τάς Ινδίας. Έ*ει συνήντησεν ενα βασιλέα, Πώ-
ρον όνομαζόμενον, πρός τόν όποιον έπ^^μησε καί τόν ηχμα-
>>ώτισεν. Ό Αλέξανδρος δέ τότε τόν ήρώτησε πώς ήθελε να
τόν μεταχειρισθνί: ΒασιΛιχώς» απεκρίθη μετά θάρρους ό Πώ-
ρος. Ό Αλέξανδρος τότε άφηκεν είς αυτόν άπείρακτον τό
βασίλειόν του καί τόν έκαμε φίλον του. 'Εκεΐ άπέθανε καί-
ό Βουκεφάλας, πρός μνήμην τού οποίου ό Αλέξανδρος εκτι-
σε μίαν πόλιν, τήν οποίαν ώνόμασε Βουχεγά.ϊειαν.
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Προύχώρησε κατόπιν είς τό έσωτερικόν τών Τνδιών,οπου-
εκτισε πολλάς πόλεις. "Ηθελε δέ νά προχώρηση άκόμη πε-
ρισσότεοον, άλλά τά στρατεύματά του ήονήθησαν νά τόν
άκολουθήσωσι πλέον; Τότε ό Αλέξανδρος διέταξε νά έγεί-
ρωσι δώδεκα λίθινους βωμούς είς σημειον τών μερών, όπου
εφθασε, και επέστρεψεν οπίσω είς τήν Βαβυλώνα έν θριάμβω.

Ό Αλέξανδρος έσκόπευε νά διαδώση τά γράμματα καί'
τόν πολιτισμ.όν τής Ελλάδος είς όλον τό άπέραντον βασί-
λειόν του, τό όποιον υπήρξε τό μέγιστον βασίλειον του κό-
σμου. Διά τούτο έ'κτιζε πολλάς πόλεις, έσεβετο τά έ'θιμα
καί τήν θρησκείαν τών λαών, τούς έποίους υπέτασσε, καί
έφρόντιζε νά συνδέση διά γάμων τούς "Ελληνας με τούς
Πέρσας, δώσας μ,άλιστα ό ίδιος πρώτος τό .παράδειγμα.
Άλλά δυστυχώς τά μεγάλα ταύτα σγέδιά του έναυάγησαν,.
διότι δ=ν έπρόφθασε νά τά έκτελέση πάντα.

Ό Αλέξανδρος έν Βαβυλώνι προσεβλήθη άπό σφοδρόν πυ-
ρετόν, ενεκα τών πολλών κόπων και άσχολιών, και απέθανε*"
είς άκμάζουσαν ήλικίαν, τνί Απριλίου του έ'τους 323

πρό Χρίστου, δηλαδή πρό δύο χιλιάδων διακοσίων περίπου
ετών άπό σήμερον, μόλις ζήσας έ'τη 33 και βασιλεύσαςν; «ί
13 Ερωτηθείς δέ κατά τήν ώραν τού θανάτου του ό Αλέ-
ξανδρος είς ποιον άφινε τό βασίλειον του—α Είς τόν χρά-
τιοτον» — άπεκρίθη, καί έδ ωκε τον οακτυλιόν του είς τόν
στρατηγόν Περδίκαν.

Τήν αύτήν δέ ήμέραν τού θανάτου τού Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου έψυχορράγει έν Κορίνθω, κατά περίεργον σύμπτωσιν^
καί ό ιδιότροπος έκεϊνος φιλόσοφος Διογένης.

Μετά τού Μεγάλου Αλεξάνδρου συναπέθανον καί τά μέ—
γάλα σχέδιά του καί τό άπέραντον βκσίλειόν του, διότι ο^
διαδεχθέντες αύτόν δέν υπήρξαν Ικανοί διάδοχοι του.



76

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΤΜ. ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΤ.

46. Ο ε "Ελληνες. — Φωκίων- — Αημ,οσθένης.
Αίϊμελίομός του Μχ/,εϊίονι/οΰ κράτους.

Ί»ωκεων.—Ό Μέγας Αλέξανδρος, ότε άνεχώρει έκ της
Μακεδονίας διά τήν Άσίαν, άφήκεν είς τον θρόνον άντι-
πρόσωπόν του τόν 'Λντίπατροκ.Χ)ί "Ελληνες,άφού εμαθον τόν
4ν Βαβυλώνι θάνατον τού Αλεξάνδρου, έπκνεστάτησαν οί
περισσότεροι, μή θέλοντες νά έ'χωσιν έπί της κεφαλής των
τούς βασιλείς τής~Μακεδονίας.

Άλλ' ό Αντίπατρος, έλθών μέ στρατόν έκ της Μακεδο-
νίας είς την Ελλάδα, κατ' άρχάς μεν ένικήθη, επειτα ομως
ένίκησε τους Ελληνας έν Κραννώνι της Θεσσαλίας (τω
322), καί ούτως ησύχασαν τά πράγματα. Διώρισε δέ κυοερ-
νήτην τών Αθηνών τόν χρησιον Αθήναιον Φωκίωνα. Ό
Φωκίων ήτο άνθρωπος τιμιώτατος· ούτος,άν καί εύρε πολλά-
κις ευκαιρίας νά γίν·/) πλούσιος, εμεινεν ομως πτωχός, διά
βίου ώς ό Αριστείδης. ^ Καί Ομως, ά,ν καί ήτο τοιούτος, οί
,Γ^ώμονες καί έξηχρειωμένοι τότε Αθηναίοι τόν κατεδίκα-
<5αγ νά πίν] μετά τών φίλων του τό κώνειον (δηλητηριον) τω
.317 πρό Χριστού, καί ουτω νά άποθάν·/), άγο>ν τό όγδοηκο-
στόν ετος της ηλικίας του.

Αημ-ΟβΟένης.—Ό Αντίπατρος, άφου ένίκησε ν, ώς εί-
πομεν, τούς Αθηναίους είς την Θεσσαλίαν, έζήτησε νά τω
παραδώσωσι τόν πρωταίτιον τού πολέμου τούτου /ίηιιοσθενη,
τόν μέγιστον ρήτορα καί άδιάλλακτον έχθρόν τού Φιλίππου.
Ό Δημοσθένης, ινα μή πέση ζωντανός είς τάς χείρας τού
εχθρού, εφυγεν είς την νήσον Καλαύρειαν (Πόρον), οπ°υ
μόνος δηλητηριον καί απέθανε τω 322, δηλαδή πέντε έ'τη
πριν άποθάν/] ό Φωκίων. Αύτά συνέβησαν έν Ελλάδι, άμα
ήλθεν ή ειδησις τού θανάτου τού ί^εγάλου Αλεξάνδρου.

Λ

ί

ί
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Οί δέ στρατηγοί τούΆλεξάνδρου άμέσως ήρχισαν νά φ:λο--
νεικώσιν αναμεταξύ των καί νά διαμοιράζονται τό μέγα βα-
σίλειον του.Καί δπου άν είσέλθη η διχόνοια καί ή φιλονεικία,.
πάντοτε τά άποτελέσματα είναι δυσάρεστα καί επιζήμια.

Τό μέγα βασίλειον τού Αλέξανδρου κατεκερματίσθη, οί
δέ διάφοροι διάδοχοι του εΐχον πάντοτε σχεδόν πολέμους
μεταξύ των, ποίος νά καταβάλτ] τόν άλλον. Έπί τέλους μετ'
ολίγα ετη τό κράτος εγινε τρία μεγάλα βασίλεια, τό βα-
σίλειον της Ασίας, τό βασίλειον της Αιγύπτου κάί τό βα-
σίλειον της Μακεδονίας^. Είς τήν ΑΓγυπτον έβασίλευσεν είς
πολύ καλάς βασιλεύς, ΠτοΛεμαΐυς ονομαζόμενος, ό όποιος
πολχύ έπροστάτευσε τά γράμματα. Μετ' αύτόν έβασίλευσαν
καί άλλοι πολλοί, Πτολεμαίοι κληθέντες καί αύτοί.

—Φ —

Βΐύ,ο,οος ό βασ&λευς τ*ίς -Ηπείρου,
όριοσπονϊ5&οί.ο- — "Αρατος. — Φελοποέμ^ν-

Τό Μακεδονικόν κράτος μ,ετά τόσους εμφυλίους σπαρα-
γμ,ούς καί τόσας διαιρέσεις πολύ έξησθένησεν, έ'ως ού ύπέτα-
ταξεν αυτό είς βασιλεύς της Ηπείρου ί/ύρρος καλούμενος,
άνθρωπος ίκανώτατος Ό ΙΙύρρος ούτος κατήλθεν είς τήν
Σπάοτην μέ στρατόν, κατόπιν δέ μετέβη είς τό "Αργός, δπου
έφονεύθη ύπό μιας Άργείας γυναικός, ή όποία ερριψε κατά
της κεφαλές του εν κεραμίδιον, έπειδή ώρμησε νά φονεύση
τόν υίόν της

Κατά τήν έποχήν έκείνην είς μέν τήν Στερεάν Ελλάδα αί
πόλεις της Αιτωλίας ήνώθησαν καί έσχημάτισαν τήν καλου-
μένην Αίτω.Ιοκην ομοσπονδία*·. Είς δέ τήν Πελοπόννησον αί
πόλεις της Αχαΐας έσχημάτισαν τήν καλουμένην Άχαϊχήν
όμοσπονδίαν. Σκοπός τών ομοσπονδιών τούτων ήτο νά συνέρ-
γων ται κατ' έ'τος είς μίαν πόλιν οί εχοντες ήλικίαν άνωτέραν
τών 30 ετών πολιται καί έκει νά συσκέπτωνται καί άποφα-
οίζωσι περί τών σπουδαιότερων ύποθέσεων *έξέλεγον δέ καί Ινα
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-γενιχ,όν πρόεδρον, όστις έκαλεΐτό στρατηγός. Άλλ' αί δύο
αύται όμοσπονδίαι, άντί νά εχωσι φιλίαν μεταξύ των, ειχον
διχόνοιαν. Οί Αιτωλοί, εχοντες καί τήν βοήθειαν τού τότε
βασιλέως τής Σπάρτης Κλεομένους, έκήρυξαν πόλεμον κατά
τώνΆχαιών,καί πολεμήσαντες ένίκησαν αύτούς κατά κράτος.

Τότε ό στρατηγός τών Αχαιών, όστις έλέγετο νΑρατος,
■ έζήτησε τήν βοηθειαν τού βασιλέως της Μακεδονίας Αντι-
γόνου· ούτος δ' έλΟών μέ στρατόν είς τήν Πελοπόννησον έ-
•νίκησε τω 222 είς μίαν πόλιν (Σελλασίαν) της Λακωνίας
τούς Σπαρτιάτας μέ τόν Κλεομένη των, όστις έκ τούτου
εφυγεν είς Αί'γυπτον, 6'που καί έφονεύθη.

Μετά ταύτα ό βασιλεύς τών Μακεδόνων ώργίσθη κατά
τού καλού Άοάτου και τόν έδηλη-ηοίασε τω 213 π. Χ.
Μετά τόν Άρατον στρατηγός της Αχαϊκής ομοσπονδίας
άξιος μνείας είναι ό Φιλοποίμην, όστις έγεννήθη είς τήν Με-
ναλόπολιν της Αρκαδίας- ονομάζε ται δέ τ ε.Ιευταΐος τών

ι 1

'β.Μήνων, έπειδή ρ.ετά τόν θάνατον αύτου ουδείς πλέον μέ-
γας άντ.ρ άνεφάνη έν τη Έλλάδ·..

Ό Φιλοποίμην, γέρων ών, μετέβη είς τήν Μεσσηνίαν μέ
στρατό^, ίνα καθησυχάσν) τούς Μεσσηνίους, οί όποιοι έπα-
νεστάτησαν κατά τήςΆχαϊκής ομοσπονδίας, άλλ' έκει συνε-
λήφθη αιχμάλωτος είς μίαν συμπλοκήν καί έδηλητηριά-
σ9η υπό τών Μεσσηνίων. Τότε στρατηγός της Αχαϊκής
Ομοσπονδίας εγινεν ό Λυκόρτας, όστις έτιμώρησεν αυστη-
ρώς τούς Μεσσηνίους, τάδε λείψανα τού Φιλοποίμενος έ'φερε

μέ μεγάλην πομπήν είς τήν πατρίδα του Μεγαλόπολιν.

—φ-

ΊΑωμ.α.&οε·

Κατά τήν έποχήν έκείνην ήκμαζεν Ιν άλλο μέγα κράτος,
.τό όποιον είχε ποωτεύουσάν του τήν 'Ρώμην τής Ιταλίας·
έλέγετο δέ Ρωμαϊχον κράτος.
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Οί 'Ρωμαίοι εύρον άφορμήν τινα και ελαβον μέρος είς τά
-ελληνικά πράγματα.Καί ]κκτ'άρχάς μέν|ύπέτα;αν τάς περισ-
σοτέρας έλληνικάς πόλεις, αί όποΐαι ήσαν έν Ιταλία* κα-
τόπιν δέ υπέταξαν καί αύτήν τήν Μακεδονίαν, τήν οποίαν
άογότερα έ'κάμαν όλην 'Ρωμαικήν επαρχίαν.

Οί 'Ρωμαΐοι προσεποιοϋντο, ότι άφ·.νον έλευθερας τάς πό-
λεις τγ^ς Ελλάδος.Άλλά ή δήθεν ελευθερία αυτη ήτο ψευδής
έλευθερία.Διά τούτο οί "Ελληνες έπανεστάτησαν μετ' ολίγον
κατά τών 'Ρωμαίων. Τότε έλθών =ίς τήν Ελλάδα μέ στρα-
τόν ό στρατηγός τών 'Ρωμαίων Μούμριος ένίκησε τούς "Ελ-
ληνας έν Κορίνθω τω 146 π. Χ. καί κατέστησεν όλην τήν
Ελλάδα ρωμαϊχ,ήν έπαρχίαν, υπό τό όνομα Αχαΐα. Ό
Μούμμιος έπυρπόλησε τήν τότε πλουσιωτάτην Κόρινθον. Ού-
τω δέ ή Ελλάς ύπεδουλώθη έντελώς ύπό τών 'Ρωμαίων.

—,φ,——

-5.Ο. Ό Ελλάς οπό τα\>ς 'ί^ω^αέους.

Ή 'Ελλάς ε'ιδομέν, ότι έγινε ρωμαϊκή επαρχία. Καί τώρα
-ετι πολλοί ήγάπων τήν-Ελλάδα διά τά γράμματα καί^τ^'
τέχνας της. Οί "Ελληνες όμως έπανεστάτησαν και κατά τών
'Ρωμαίων, άλλ' ευκόλως πάλιν κατεβλήθησαν ύπ' αυτών.

Είς τούς χρόνους τούτους τής δουλείας τής Ελλάδος
-έγεννήθη 5 Χριστός.Ή Ελληνική γλώσσα, ή όποια τότε ήτο
διαδεδομένη είς όλον τόν κόσμον, πολύ συνετέλεσεν είς τήν
διάδοσιν τού χριστιανισμού καί τήν διάσωσιν τού ελληνισμού.

Πολλοί αύτοκράτορες τής 'Ρώμης κατεδίωξαν τήν χρι-
στιανικήν θρησκείαν. Άλλ' ό μέγας Κωνσταντίνος μεγάλως
έπροστάτευσε τον χριστιανισμόν καί τόν έλληνισμόν. Καί διά
τούτο ή έκκλησία μας τιμα, αύτόν καί τήν μητέρα του Έ-
λένην ώς ίσους μέ αποστόλους. Τήν μνήμην των δ' έορ-
'τάζομ.εν τη 21 Μαίου εκάστου έ'τους.
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Ό Μέγας Κωνσταντίνος εγινεν αυτοκράτωρ τω 313μετατ
Χριστόν. Τω 330 δ' έ'καμε ποωτεύουσαν. της Αυτοκρατορίας
του τήν Κωνσταντινούηο.Ιιν αντί της 'Ρώμης. Τω 325-
συνεκροτήθη ύπό τήν προεδρείαν αυτού ή έν Νικαία ποώτη
Οικουμενική Σύνοδος έκ 318 θεοφόρων πατέρων, ή οποία
συνέταξε τόΣύμβολον της πίστεως μέχρι τού ούχ 'εσται τέ-Ιος^
Μετά τον μέγαν Κωνσταντΐνον, βασιλεύσαντα τριάκοντα
και Ιν έ'τη, έβζσίλευσαν καί άλλοι τίνες καλοί αυτοκράτο-
ρες, οί όποιοι έπροστάτευσαν τον χριστεανισμόν καί τόν ελ-
ληνισμός άλλά καί άλλοι, οί όποιοι καταδίωξαν αυτόν, ώς:
Ιουλιανός ό Παραβάτης.

Ή 'Ρώμη, αφού ήκμασε πολλά - ετη, κατέπεσε τέλος.
Πολλά δέ μετ' αυτήν ετη καί αυτή ή Κωνσταντινούπολις
έκυοιεύθη υπό τών Φράγκων, οί δποιοι ομως έπ' ολίγον
καιρόν εμέιναν κύριοι αυτής.

Τότε νέοι φοβεροί εχθροί άνεφάνησαν άπό τά ένδότερα της
Ασίας, οί όποιοι υπέταξαν πολλάς έλληνικάς χώρας. Ούτοι-
ήσαν οί Τούρκοι. Οί Τούρκοι έπολιόρκησαν καί αύτήν τήν
■,····.. σ τ αν τ ι ν ο ύ τ?ολ ι ν κατά τε ξηράν καί κατά θάλασσαν μέ;
^_ο·τρατον καί πλοία ύπό Μωάμεθ τόν Β' καί έκυρίευ-
σαν αύτήν τήν 29 Μαίου τού 1453 μετά Χριστόν, δηλαδή
ποό 437 έτών, καί τήν εχουσιν άκόμη μέχρι της σήμερον

πρωτεύουσάν των.

Ή Ελλάς μετά πολυετή δουλείαν, έπαναστατήσασα τ(ρ
1821 κατά τών Τούρκων, ήλευθερώθη, άλλ' ό'χι ολόκληρος.
Τό ελεύθερον αύτής μέρος έ'χει Συνταγματικόν Βασιλέα τόν
Γεώργ'-ον Α'/διάδοχον δ' αυτού τόν υίόν του ΚωνσταντΐνονΤ

γεννηθέντα τώ 1866. _

γ-
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ΒΡ.ΓΛ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

δν Ικαστον κολλάς αριθμεί έκδόσεις · καί ών ή τίμή,
εϊς^ν πρφην έπωλουντο, ήλαττώθη άπό ιο-5οθ|0, ώς άναλαβόντος
τήν Ικδοσίν των «ύτου τοϋ συγγραφέως:

^Ηρόδοτος, υποχρεωτικός δι* άπαντα τά δημοτ. σχο-
λεία του Κράτους, άτε έγκριθείς έν τώ διαγωνισμώ του 1888.

ΆνΛλ^τδκον τών μαθημάτων τού δη-

μοτικού σχολείου (οδηγός τών δημοδιδασκάλων).

*ΙΕλλ*ΐν6Χ$ι Ίβτορέα, εκδοσις νεωτάτη μέτά πολλών
εικόνων καί τοπογραφικών χαρτών.

Ή Π«λ6γγ*ν«ο£α τίΐς Έλλάζος, ήτοι ίστορία τού
1821 μετά εικόνων.

μετά εικόνων καί χαρτών.

•Ο ήτοι περιγραφή τού ανθρωπίνου σώμα-

τος. Τερπνό·. ανάγνωσμα μετά πολλών εικόνων.

εύμέθοδος τ^ς έλληνιχής γλώσβης.

τεύχος Λ' μετά εικόνων διά τήν α\
^ τών δημοτικών σχολείων.

Άρ&βμ^ταιή, τεύχος Β' διά τάς τρεΓς ανωτέρας τ. -
£εις τών δημοτικών σχολείων.

* Αλφαβητάριο* καί 'Λν«γνωμι«τάρ(ον9 έπαΐνεδ^
!ν τώ διαγωνισμέ τού 1884.

♦ο ήτοι βυλλογή ποιημάτων διά τά δη-

μοτικά σχολεία.

εαηνογρβι^ο1» τνίς Ε!Μην.'εκάνέ«οτ«ο(ως
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