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1.  Ἀρισταγόρης  μέν  νυν  Ἰωνίην  ἀποστήσας  οὕτω  τελευτᾷ.  Ἱστιαῖος  δὲ  ὁ  Μιλήτου  τύραννος 
μεμετιμένος ὑπὸ Δαρείου παρῆν ἐς Σάρδις· ἀπιγμένον δὲ αὐτὸν ἐκ τῶν Σούσων εἴρετο Ἀρταφρένης ὁ 
Σαρδίων ὕπαρχος κατὰ κοῖόν τι δοκέοι Ἴωνας ἀπεστάναι. ὁ δὲ οὔτε εἰδέναι ἔφη ἐθώμαζέ τε τὸ γεγονός,  
ὡς  οὐδὲν  δῆθεν  τῶν  παρεόντων  πρηγμάτων  ἐπιστάμενος.  [2]  ὁ  δὲ  Ἀρταφρένης  ὁρέων  αὐτὸν 
τεχνάζοντα εἶπε, εἰδὼς τὴν ἀτρεκείην τῆς ἀποστάσιος, “οὕτω τοι Ἱστιαῖε ἔχει κατὰ ταῦτα τὰ πρήγματα·  
τοῦτο τὸ ὑπόδημα ἔρραψας μὲν σύ, ὑπεδήσατο δὲ Ἀρισταγόρης”.
2.  Ἀρταφρένης  μὲν  ταῦτα  ἐς  τὴν  ἀπόστασιν  ἔχοντα  εἶπε.  Ἱστιαῖος  δὲ  δείσας  ὡς  συνιέντα 

Ἀρταφρένεα ὑπὸ τὴν πρώτην ἐπελθοῦσαν νύκτα ἀπέδρη ἐπὶ θάλασσαν, βασιλέα Δαρεῖον ἐξηπατηκώς·  
ὃς Σαρδὼ νῆσον τὴν μεγίστην ὑποδεξάμενος κατεργάσασθαι ὑπέδυνε τῶν Ἰώνων τὴν ἡγεμονίην τοῦ 
πρὸς Δαρεῖον πολέμου.  [2]  διαβὰς δὲ  ἐς Χίον ἐδέθη ὑπὸ Χίων,  καταγνωσθεὶς  πρὸς αὐτῶν νεώτερα 
πρήσσειν πρήγματα ἐς αὐτοὺς ἐκ Δαρείου. μαθόντες μέντοι οἱ Χῖοι τὸν πάντα λόγον, ὡς πολέμιος εἴη 
βασιλέι, ἔλυσαν αὐτόν.
3.  ἐνθαῦτα  δὴ  εἰρωτώμενος  ὑπὸ  τῶν  Ἰώνων  ὁ  Ἱστιαῖος  κατ᾽  ὅ  τι  προθύμως  οὕτω  ἐπέστειλε  τῷ 

Ἀρισταγόρῃ  ἀπίστασθαι  ἀπὸ  βασιλέος  καὶ  κακὸν  τοσοῦτον  εἴη  Ἴωνας  ἐξεργασμένος,  τὴν  μὲν 
γενομένην αὐτοῖσι αἰτίην οὐ μάλα ἐξέφαινε, ὁ δὲ ἔλεγέ σφι ὡς βασιλεὺς Δαρεῖος ἐβουλεύσατο Φοίνικας 
μὲν ἐξαναστήσας ἐν τῇ Ἰωνίῃ κατοικίσαι, Ἴωνας δὲ ἐν τῇ Φοινίκῃ, καὶ τούτων εἵνεκα ἐπιστείλειε. οὐδέν 
τι πάντως ταῦτα βασιλέος βουλευσαμένου ἐδειμάτου τοὺς Ἴωνας.
4. μετὰ δὲ ὁ Ἱστιαῖος δι᾽ ἀγγέλου ποιεύμενος Ἑρμίππου ἀνδρὸς Ἀταρνίτεω τοῖσι ἐν Σάρδισι ἐοῦσι 

Περσέων ἔπεμπε βυβλία, ὡς προλελεσχηνευμένων αὐτῷ ἀποστάσιος πέρι. ὁ δὲ Ἕρμιππος πρὸς τοὺς 
μὲν ἀπεπέμφθη οὐ διδοῖ, φέρων δὲ ἐνεχείρισε τὰ βυβλία Ἀρταφρένεϊ· [2] ὁ δὲ μαθὼν πᾶν τὸ γινόμενον  
ἐκέλευε τὸν Ἕρμιππον τὰ μὲν παρὰ τοῦ Ἱστιαίου δοῦναι φέροντα τοῖσί περ ἔφερε, τὰ δὲ ἀμοιβαῖα τὰ  
παρὰ τῶν Περσέων ἀντιπεμπόμενα Ἱστιαίω ἑωυτῷ δοῦναι. τούτων δὲ γενομένων φανερῶν ἀπέκτεινε 
ἐνθαῦτα πολλοὺς Περσέων ὁ Ἀρταφρένης.
5. περὶ Σάρδις μὲν δὴ ἐγίνετο ταραχή. Ἱστιαῖον δὲ ταύτης ἀποσφαλέντα τῆς ἐλπίδος Χῖοι κατῆγον ἐς 

Μίλητον,  αὐτοῦ  Ἱστιαίου  δεηθέντος.  οἱ  δὲ  Μιλήσιοι,  ἄσμενοι  ἀπαλλαχθέντες  καὶ  Ἀρισταγόρεω, 
οὐδαμῶς πρόθυμοι ἦσαν ἄλλον τύραννον δέκεσθαι ἐς τὴν χώρην, οἷα ἐλευθερίης γευσάμενοι. [2] καὶ δὴ 
νυκτὸς γὰρ ἐούσης βίῃ ἐπειρᾶτο κατιὼν ὁ Ἱστιαῖος ἐς τὴν Μίλητον, τιτρώσκεται τὸν μηρὸν ὑπό τευ τῶν 
Μιλησίων. ὃ μὲν δὴ ὡς ἀπωστὸς τῆς ἑωυτοῦ γίνεται, ἀπικνέεται ὀπίσω ἐς τὴν Χίον· ἐνθεῦτεν δέ, οὐ γὰρ 
ἔπειθε τοὺς Χίους ὥστε ἑωυτῷ δοῦναι νέας, διέβη ἐς Μυτιλήνην καὶ ἔπεισε Λεσβίους δοῦναί οἱ νέας. [2] 
οἳ δὲ πληρώσαντες ὀκτὼ τριήρεας ἔπλεον ἅμα Ἱστιαίῳ ἐς Βυζάντιον, ἐνθαῦτα δὲ ἱζόμενοι τὰς ἐκ τοῦ 
Πόντου ἐκπλεούσας τῶν νεῶν ἐλάμβανον, πλὴν ἢ ὅσοι αὐτῶν Ἱστιαίῳ ἔφασαν ἕτοιμοι εἶναι πείθεσθαι.
6.  Ἱστιαῖος μέν νυν καὶ Μυτιληναῖοι  ἐποίευν ταῦτα. ἐπὶ δὲ  Μίλητον αὐτὴν ναυτικὸς πολλὸς καὶ  

πεζὸς  ἦν  στρατὸς  προσδόκιμος·  συστραφέντες  γὰρ  οἱ  στρατηγοὶ  τῶν  Περσέων  καὶ  ἓν  ποιήσαντες  
στρατόπεδον  ἤλαυνον  ἐπὶ  τὴν  Μίλητον,  τἆλλα  πολίσματα  περὶ  ἐλάσσονος  ποιησάμενοι.  τοῦ  δὲ 
ναυτικοῦ Φοίνικες μὲν ἦσαν προθυμότατοι, συνεστρατεύοντο δὲ καὶ Κύπριοι νεωστὶ κατεστραμμένοι 
καὶ Κίλικές τε καὶ Αἰγύπτιοι.
7. οἳ μὲν δὴ ἐπὶ τὴν Μίλητον καὶ τὴν ἄλλην Ἰωνίην ἐστρατεύοντο, Ἴωνες δὲ πυνθανόμενοι ταῦτα 

ἔπεμπον προβούλους σφέων αὐτῶν ἐς Πανιώνιον. ἀπικομένοισι δὲ τούτοισι ἐς τοῦτον τὸν χῶρον καὶ  
βουλευομένοισι ἔδοξε πεζὸν μὲν στρατὸν μηδένα συλλέγειν ἀντίξοον Πέρσῃσι, ἀλλὰ τὰ τείχεα ῥύεσθαι 
αὐτοὺς  Μιλησίους,  τὸ  δὲ  ναυτικὸν  πληροῦν  ὑπολιπομένους  μηδεμίαν  τῶν  νεῶν  πληρώσαντας  δὲ 
συλλέγεσθαι τὴν ταχίστην ἐς Λάδην προναυμαχήσοντας τῆς Μιλήτου. ἡ δὲ Λάδη ἐστὶ νῆσος μικρὴ ἐπὶ 
τῇ πόλι τῇ Μιλησίων κειμένη.
8. μετὰ δὲ ταῦτα πεπληρωμένῃσι τῇσι νηυσὶ παρῆσαν οἱ Ἴωνες, σὺν δέ σφι καὶ Αἰολέων ὅσοι τὴν  

Λέσβον νέμονται. ἐτάσσοντο δὲ ὧδε. τὸ μὲν πρὸς τὴν ἠῶ εἶχον κέρας αὐτοὶ Μιλήσιοι, νέας παρεχόμενοι  
ὀγδώκοντα·  εἴχοντο δὲ τούτων Πριηνέες δυώδεκα νηυσὶ καὶ Μυήσιοι τρισὶ  νηυσί,  Μυησίων δὲ Τήιοι 
εἴχοντο ἑπτακαίδεκα νηυσί,  Τηίων δὲ εἴχοντο Χῖοι  ἑκατὸν νηυσί·  [2]  πρὸς δὲ  τούτοισι  Ἐρυθραῖοί  τε 



ἐτάσσοντο καὶ Φωκαέες, Ἐρυθραῖοι μὲν ὀκτὼ νέας παρεχόμενοι, Φωκαέες δὲ τρεῖς· Φωκαέων δὲ εἴχοντο 
Λέσβιοι νηυσὶ ἑβδομήκοντα· τελευταῖοι δὲ ἐτάσσοντο ἔχοντες τὸ πρὸς ἑσπέρην κέρας Σάμιοι ἑξήκοντα 
νηυσί. πάντων δὲ τούτων ὁ σύμπας ἀριθμὸς ἐγένετο τρεῖς καὶ πεντήκοντα καὶ τριηκόσιαι τριήρεες.
9. αὗται μὲν Ἰώνων ἦσαν, τῶν δὲ βαρβάρων τὸ πλῆθος τῶν νεῶν ἦσαν ἑξακόσιαι. ὡς δὲ καὶ αὗται  

ἀπίκατο πρὸς τὴν Μιλησίην καὶ ὁ πεζός σφι ἅπας παρῆν, ἐνθαῦτα οἱ Περσέων στρατηγοὶ πυθόμενοι τὸ 
πλῆθος τῶν Ἰάδων νεῶν καταρρώδησαν μὴ οὐ δυνατοὶ γένωνται ὑπερβαλέσθαι,  καὶ οὕτω οὔτε τὴν 
Μίλητον οἷοί  τε  ἔωσι  ἐξελεῖν  μὴ οὐκ ἐόντες  ναυκράτορες,  πρός τε  Δαρείου κινδυνεύσωσι  κακόν τι  
λαβεῖν. [2] ταῦτα ἐπιλεγόμενοι, συλλέξαντες τῶν Ἰώνων τοὺς τυράννους, οἳ ὑπ᾽ Ἀρισταγόρεω μὲν τοῦ 
Μιλησίου καταλυθέντες τῶν ἀρχέων ἔφευγον ἐς Μήδους, ἐτύγχανον δὲ τότε συστρατευόμενοι ἐπὶ τὴν 
Μίλητον, τούτων τῶν ἀνδρῶν τοὺς παρεόντας συγκαλέσαντες ἔλεγόν σφι τάδε. [3] “ἄνδρες Ἴωνες, νῦν 
τις ὑμέων εὖ ποιήσας φανήτω τὸν βασιλέος οἶκον· τοὺς γὰρ ἑωυτοῦ ἕκαστος ὑμέων πολιήτας πειράσθω 
ἀποσχίζων ἀπὸ τοῦ λοιποῦ συμμαχικοῦ. προϊσχόμενοι δὲ ἐπαγγείλασθε τάδε, ὡς πείσονταί τε ἄχαρι 
οὐδὲν διὰ τὴν ἀπόστασιν, οὐδέ σφι οὔτε τὰ ἱρὰ οὔτε τὰ ἴδια ἐμπεπρήσεται, οὐδὲ βιαιότερον ἕξουσι οὐδὲν 
ἢ πρότερον εἶχον. [4] εἰ δὲ ταῦτα μὲν οὐ ποιήσουσι, οἳ δὲ πάντως διὰ μάχης ἐλεύσονται, τάδε ἤδη σφι 
λέγετε ἐπηρεάζοντες, τά περ σφέας κατέξει, ὡς ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ ἐξανδραποδιεῦνται, καὶ ὡς σφέων 
τοὺς παῖδας ἐκτομίας ποιήσομεν, τὰς δὲ παρθένους ἀνασπάστους ἐς Βάκτρα, καὶ ὡς τὴν χώρην ἄλλοισι 
παραδώσομεν”.
10.  οἳ μὲν δὴ ἔλεγον τάδε.  τῶν δὲ Ἰώνων οἱ τύραννοι διέπεμπον νυκτὸς ἕκαστος ἐς τοὺς ἑωυτοῦ  

ἐξαγγελλόμενος. οἱ δὲ Ἴωνες, ἐς τοὺς καὶ ἀπίκοντο αὗται αἱ ἀγγελίαι, ἀγνωμοσύνῃ τε διεχρέωντο καὶ 
οὐ προσίεντο τὴν προδοσίην· ἑωυτοῖσι δὲ ἕκαστοι ἐδόκεον μούνοισι ταῦτα τοὺς Πέρσας ἐξαγγέλλεσθαι.
11.  ταῦτα μέν νυν ἰθέως ἀπικομένων ἐς τὴν Μίλητον τῶν Περσέων ἐγίνετο·  μετὰ δὲ τῶν Ἰώνων 

συλλεχθέντων ἐς τὴν Λάδην ἐγίνοντο ἀγοραί, καὶ δή κού σφι καὶ ἄλλοι ἠγορόωντο,  ἐν δὲ δὴ καὶ ὁ 
Φωκαεὺς στρατηγὸς Διονύσιος λέγων τάδε. [2] “ἐπὶ ξυροῦ γὰρ ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ πρήγματα, ἄνδρες 
Ἴωνες,  ἢ  εἶναι  ἐλευθέροισι  ἢ  δούλοισι,  καὶ  τούτοισι  ὡς  δρηπέτῃσι·  νῦν  ὦν  ὑμεῖς  ἢν  μὲν  βούλησθε 
ταλαιπωρίας ἐνδέκεσθαι, τὸ παραχρῆμα μὲν πόνος ὑμῖν ἔσται, οἷοί τε δὲ ἔσεσθε ὑπερβαλόμενοι τοὺς 
ἐναντίους εἶναι ἐλεύθεροι· εἰ δὲ μαλακίῃ τε καὶ ἀταξίῃ διαχρήσησθε, οὐδεμίαν ὑμέων ἔχω ἐλπίδα μὴ οὐ 
δώσειν  ὑμέας  δίκην  βασιλέι  τῆς  ἀποστάσιος.  [3]  ἀλλ᾽  ἐμοί  τε  πείθεσθε  καὶ  ἐμοὶ  ὑμέας  αὐτοὺς 
ἐπιτρέψατε·  καὶ  ὑμῖν  ἐγώ,  θεῶν  τὰ  ἴσα  νεμόντων,  ὑποδέκομαι  ἢ  οὐ  συμμίξειν  τοὺς  πολεμίους  ἢ 
συμμίσγοντας πολλὸν ἐλασσωθήσεσθαι”.
12. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Ἴωνες ἐπιτρέπουσι σφέας αὐτοὺς τῷ Διονυσίῳ. ὁ δὲ ἀνάγων ἑκάστοτε ἐπὶ 

κέρας τὰς νέας, ὅκως τοῖσι ἐρέτῃσι χρήσαιτο διέκπλοον ποιεύμενος τῇσι νηυσὶ δι᾽ ἀλληλέων καὶ τοὺς 
ἐπιβάτας ὁπλίσειε, τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρης τὰς νέας ἔχεσκε ἐπ᾽ ἀγκυρέων, παρεῖχέ τε τοῖσι Ἴωσι πόνον 
δι᾽ ἡμέρης. [2] μέχρι μέν νυν ἡμερέων ἑπτὰ ἐπείθοντό τε καὶ ἐποίευν τὸ κελευόμενον· τῇ δὲ ἐπὶ ταύτῃσι  
οἱ Ἴωνες, οἷα ἀπαθέες ἐόντες πόνων τοιούτων τετρυμένοι τε ταλαιπωρίῃσί τε καὶ ἡλίῳ, ἔλεξαν πρὸς 
ἑωυτοὺς  τάδε.  [3]  “τίνα  δαιμόνων  παραβάντες  τάδε  ἀναπίμπλαμεν;  οἵτινες  παραφρονήσαντες  καὶ 
ἐκπλώσαντες ἐκ τοῦ νόου ἀνδρὶ Φωκαέι ἀλαζόνι, παρεχομένῳ νέας τρεῖς, ἐπιτρέψαντες ἡμέας αὐτοὺς 
ἔχομεν· ὁ δὲ παραλαβὼν ἡμέας λυμαίνεται λύμῃσι ἀνηκέστοισι, καὶ δὴ πολλοὶ μὲν ἡμέων ἐς νούσους 
πεπτώκασι, πολλοὶ δὲ ἐπίδοξοι τὠυτὸ τοῦτο πείσεσθαι εἰσί, πρό τε τούτων τῶν κακῶν ἡμῖν γε κρέσσον 
καὶ ὅ τι ὦν ἄλλο παθεῖν ἐστι καὶ τὴν μέλλουσαν δουληίην ὑπομεῖναι ἥτις ἔσται, μᾶλλον ἢ τῇ παρεούσῃ 
συνέχεσθαι.  φέρετε,  τοῦ  λοιποῦ  μὴ  πειθώμεθα  αὐτοῦ”.  [4]  ταῦτα  ἔλεξαν,  καὶ  μετὰ  ταῦτα  αὐτίκα 
πείθεσθαι  οὐδεὶς  ἤθελε,  ἀλλ᾽  οἷα  στρατιὴ  σκηνάς  τε  πηξάμενοι  ἐν  τῇ  νήσῳ  ἐσκιητροφέοντο  καὶ  
ἐσβαίνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐς τὰς νέας οὐδ᾽ ἀναπειρᾶσθαι.
13.  μαθόντες  δὲ  ταῦτα  τὰ  γινόμενα  ἐκ  τῶν  Ἰώνων  οἱ  στρατηγοὶ  τῶν  Σαμίων  ἐνθαῦτα  δὴ  παρ᾽ 

Αἰάκεος τοῦ Συλοσῶντος κείνους τοὺς πρότερον ἔπεμπε λόγους ὁ Αἰάκης κελευόντων τῶν Περσέων, 
δεόμενος  σφέων  ἐκλιπεῖν  τὴν  Ἰώνων  συμμαχίην·  οἱ  Σάμιοι  ὦν  ὁρῶντες  ἐοῦσαν  ἅμα  μὲν  ἀταξίην 
πολλὴν ἐκ τῶν Ἰώνων  ἐδέκοντο  τοὺς λόγους,  ἅμα δὲ κατεφαίνετό  σφι  εἶναι  ἀδύνατα τὰ βασιλέος  
πρήγματα ὑπερβαλέσθαι, εὖ δὲ ἐπιστάμενοι ὡς εἰ καὶ τὸ παρεὸν ναυτικὸν ὑπερβαλοίατο τὸν Δαρεῖον,  
ἄλλο σφι παρέσται πενταπλήσιον. [2] προφάσιος ὦν ἐπιλαβόμενοι, ἐπείτε τάχιστα εἶδον τοὺς Ἴωνας οὐ 
βουλομένους εἶναι χρηστούς, ἐν κέρδεϊ ἐποιεῦντο περιποιῆσαι τά τε ἱρὰ τὰ σφέτερα καὶ τὰ ἴδια. ὁ δὲ 
Αἰάκης, παρ᾽ ὅτευ τοὺς λόγους ἐδέκοντο οἱ Σάμιοι, παῖς μὲν ἦν Συλοσῶντος τοῦ Αἰάκεος, τύραννος δὲ 



ἐὼν  Σάμου  ὑπὸ τοὺ  Μιλησίου  Ἀρισταγόρεω  ἀπεστέρητο  τὴν  ἀρχὴν κατά  περ  οἱ  ἄλλοι  τῆς  Ἰωνίης 
τύραννοι.
14. τότε ὦν ἐπεὶ ἐπέπλεον οἱ Φοίνικες, οἱ Ἴωνες ἀντανῆγον καὶ αὐτοὶ τὰς νέας ἐπὶ κέρας. ὡς δὲ καὶ 

ἀγχοῦ  ἐγίνοντο  καὶ  συνέμισγον  ἀλλήλοισι,  τὸ  ἐνθεῦτεν  οὐκ ἔχω ἀτρεκέως  συγγράψαι  οἵτινες  τῶν 
Ἰώνων  ἐγίνοντο  ἄνδρες  κακοὶ  ἢ  ἀγαθοὶ  ἐν  τῇ  ναυμαχίῃ  ταύτῃ·  ἀλλήλους  γὰρ  καταιτιῶνται.  [2] 
λέγονται δὲ Σάμιοι ἐνθαῦτα κατὰ τὰ συγκείμενα πρὸς τὸν Αἰάκεα ἀειράμενοι τὰ ἱστία ἀποπλῶσαι ἐκ 
τῆς τάξιος ἐς τὴν Σάμον, πλὴν ἕνδεκα νεῶν·  τουτέων δὲ οἱ  τριήραρχοι παρέμενον καὶ ἐναυμάχεον 
ἀνηκουστήσαντες τοῖσι στρατηγοῖσι· [3] καί σφι τὸ κοινὸν τῶν Σαμίων ἔδωκε διὰ τοῦτο τὸ πρῆγμα ἐν 
στήλῃ ἀναγραφῆναι πατρόθεν ὡς ἀνδράσι ἀγαθοῖσι γενομένοισι, καὶ ἔστι αὕτη ἡ στήλη ἐν τῇ ἀγορῇ. 
ἰδόμενοι δὲ καὶ Λέσβιοι τοὺς προσεχέας φεύγοντας τὠυτὸ ἐποίευν τοῖσι Σαμίοισι· ὣς δὲ καὶ οἱ πλεῦνες 
τῶν Ἰώνων ἐποίευν τὰ αὐτὰ ταῦτα.
15. τῶν δὲ παραμεινάντων ἐν τῇ ναυμαχίῃ περιέφθησαν τρηχύτατα Χῖοι ὡς ἀποδεικνύμενοί τε ἔργα 

λαμπρὰ καὶ οὐκ ἐθελοκακέοντες. παρείχοντο μὲν γάρ, ὥσπερ καὶ πρότερον εἰρέθη, νέας ἑκατόν, καὶ  
ἐπ᾽ ἑκάστης αὐτέων ἄνδρας τεσσεράκοντα τῶν ἀστῶν λογάδας ἐπιβατεύοντας. [2] ὁρέοντες δὲ τοὺς 
πολλοὺς τῶν συμμάχων προδιδόντας οὐκ ἐδικαίευν γίνεσθαι τοῖσι κακοῖσι αὐτῶν ὅμοιοι,  ἀλλὰ μετ᾽ 
ὀλίγων συμμάχων μεμουνωμένοι διεκπλέοντες ἐναυμάχεον, ἐς ὃ τῶν πολεμίων ἑλόντες νέας συχνὰς 
ἀπέβαλον τῶν σφετερέων τὰς πλεῦνας.
16. Χῖοι μὲν δὴ τῇσι λοιπῇσι τῶν νεῶν ἀποφεύγουσι ἐς τὴν ἑωυτῶν· ὅσοισι δὲ τῶν Χίων ἀδύνατοι 

ἦσαν αἱ νέες ὑπὸ τρωμάτων, οὗτοι δὲ ὡς ἐδιώκοντο καταφυγγάνουσι πρὸς τὴν Μυκάλην. νέας μὲν δὴ  
αὐτοῦ ταύτῃ ἐποκείλαντες κατέλιπον, οἳ δὲ πεζῇ ἐκομίζοντο διὰ τῆς ἠπείρου. [2] ἐπειδὴ δὲ ἐσέβαλον ἐς 
τὴν Ἐφεσίην κομιζόμενοι οἱ  Χῖοι,  νυκτός τε  γὰρ ἀπίκατο ἐς  αὐτὴν καὶ ἐόντων τῇσι  γυναιξὶ  αὐτόθι  
θεσμοφορίων, ἐνθαῦτα δὴ οἱ Ἐφέσιοι, οὔτε προακηκοότες ὡς εἶχε περὶ τῶν Χίων ἰδόντες τε στρατὸν ἐς 
τὴν  χώρην  ἐσβεβληκότα,  πάγχυ  σφέας  καταδόξαντες  εἶναι  κλῶπας  καὶ  ἰέναι  ἐπὶ  τὰς  γυναῖκας, 
ἐξεβοήθεον πανδημεὶ καὶ ἔκτεινον τοὺς Χίους.
17. οὗτοι μὲν τοίνυν τοιαύτῃσι περιέπιπτον τύχῃσι. Διονύσιος δὲ ὁ Φωκαεὺς ἐπείτε ἔμαθε τῶν Ἰώνων 

τὰ πρήγματα διεφθαρμένα, νέας ἑλὼν τρεῖς τῶν πολεμίων ἀπέπλεε ἐς μὲν Φώκαιαν οὐκέτι, εὖ εἰδὼς ὡς 
ἀνδραποδιεῖται  σὺν  τῇ  ἄλλῃ  Ἰωνίῃ·  ὁ  δὲ  ἰθέως  ὡς  εἶχε  ἔπλεε  ἐς  Φοινίκην,  γαύλους  δὲ  ἐνθαῦτα 
καταδύσας καὶ χρήματα λαβὼν πολλὰ ἔπλεε ἐς Σικελίην, ὁρμώμενος δὲ ἐνθεῦτεν ληιστὴς κατεστήκεε 
Ἑλλήνων μὲν οὐδενός, Καρχηδονίων δὲ καὶ Τυρσηνῶν.
18.  οἱ δὲ Πέρσαι ἐπείτε τῇ ναυμαχίῃ ἐνίκων τοὺς Ἴωνας,  τὴν Μίλητον πολιορκέοντες ἐκ γῆς καὶ  

θαλάσσης καὶ ὑπορύσσοντες τὰ τείχεα καὶ παντοίας μηχανὰς προσφέροντες, αἱρέουσι κατ᾽ ἄκρης ἕκτῳ 
ἔτει ἀπὸ τῆς ἀποστάσιος τῆς Ἀρισταγόρεω καὶ ἠνδραποδίσαντο τὴν πόλιν, ὥστε συμπεσεῖν τὸ πάθος 
τῷ χρηστηρίῳ τῷ ἐς Μίλητον γενομένῳ.
19.  χρεωμένοισι  γὰρ  Ἀργείοισι  ἐν  Δελφοῖσι  περὶ  σωτηρίης  τῆς  πόλιος  τῆς  σφετέρης  ἐχρήσθη 

ἐπίκοινον χρηστήριον, τὸ μὲν ἐς αὐτοὺς τοὺς Ἀργείους φέρον, τὴν δὲ παρενθήκην ἔχρησε ἐς Μιλησίους. 
τὸ μέν νυν ἐς τοὺς Ἀργείους ἔχον, [2] ἐπεὰν κατὰ τοῦτο γένωμαι τοῦ λόγου, τότε μνησθήσομαι· τὰ δὲ 
τοῖσι Μιλησίοισι οὐ παρεοῦσι ἔχρησε, ἔχει ὧδε. 

καὶ τότε δή, Μίλητε κακῶν ἐπιμήχανε ἔργων,
πολλοῖσιν δεῖπνόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρα γενήσῃ,
σαὶ δ᾽ ἄλοχοι πολλοῖσι πόδας νίψουσι κομήταις,
νηοῦ δ᾽ ἡμετέρου Διδύμοις ἄλλοισι μελήσει.

[3] τότε δὴ ταῦτα τοὺς Μιλησίους κατελάμβανε, ὁκότε ἄνδρες μὲν οἱ πλεῦνες ἐκτείνοντο ὑπὸ τῶν 
Περσέων  ἐόντων  κομητέων,  γυναῖκες  δὲ  καὶ  τέκνα  ἐν  ἀνδραπόδων  λόγῳ  ἐγίνοντο,  ἱρὸν  δὲ  τὸ  ἐν 
Διδύμοισι καὶ ὁ νηός τε καὶ τὸ χρηστήριον. συληθέντα ἐνεπίμπρατο. τῶν δ᾽ ἐν τῷ ἱρῷ τούτῳ χρημάτων 
πολλάκις μνήμην ἑτέρωθι τοῦ λόγου ἐποιησάμην.
20.  ἐνθεῦτεν οἱ ζωγρηθέντες τῶν Μιλησίων ἤγοντο ἐς Σοῦσα. βασιλεὺς δὲ σφέας Δαρεῖος κακὸν 

οὐδὲν ἄλλο  ποιήσας κατοίκισε ἐπὶ  τῇ  Ἐρυθρῇ καλεομένῃ θαλάσσῃ ἐν Ἄμπῃ πόλι,  παρ᾽  ἣν Τίγρης 
ποταμὸς παραρρέων ἐς θάλασσαν ἐξιεῖ. τῆς δὲ Μιλησίων χώρης αὐτοὶ μὲν οἱ Πέρσαι εἶχον τὰ περὶ τὴν 
πόλιν καὶ τὸ πεδίον, τὰ δὲ ὑπεράκρια ἔδοσαν Καρσὶ Πηδασεῦσι ἐκτῆσθαι.



21. παθοῦσι δὲ ταῦτα Μιλησίοισι πρὸς Περσέων οὐκ ἀπέδοσαν τὴν ὁμοίην Συβαρῖται, οἳ Λᾶόν τε καὶ  
Σκίδρον οἴκεον τῆς πόλιος ἀπεστερημένοι. Συβάριος γὰρ ἁλούσης ὑπὸ Κροτωνιητέων Μιλήσιοι πάντες 
ἡβηδὸν ἀπεκείραντο τὰς κεφαλὰς καὶ πένθος μέγα προσεθήκαντο· πόλιες γὰρ αὗται μάλιστα δὴ τῶν 
ἡμεῖς ἴδμεν ἀλλήλῃσι ἐξεινώθησαν· [2] οὐδὲν ὁμοίως καὶ Ἀθηναῖοι. Ἀθηναῖοι μὲν γὰρ δῆλον ἐποίησαν 
ὑπεραχθεσθέντες  τῇ  Μιλήτου  ἁλώσι  τῇ  τε  ἄλλῃ  πολλαχῇ,  καὶ  δὴ  καὶ  ποιήσαντι  Φρυνίχῳ  δρᾶμα 
Μιλήτου ἅλωσιν καὶ διδάξαντι ἐς δάκρυά τε ἔπεσε τὸ θέητρον, καὶ ἐζημίωσάν μιν ὡς ἀναμνήσαντα 
οἰκήια κακὰ χιλίῃσι δραχμῇσι, καὶ ἐπέταξαν μηδένα χρᾶσθαι τούτῳ τῷ δράματι.
22. Μίλητος μέν νυν Μιλησίων ἠρήμωτο. Σαμίων δὲ τοῖσί τι ἔχουσι τὸ μὲν ἐς τοὺς Μήδους ἐκ τῶν 

στρατηγῶν  τῶν  σφετέρων  ποιηθὲν  οὐδαμῶς  ἤρεσκε,  ἐδόκεε  δὲ  μετὰ  τὴν  ναυμαχίην  αὐτίκα 
βουλευομένοισι, πρὶν ἤ σφι ἐς τὴν χώρην ἀπικέσθαι τὸν τύραννον Αἰάκεα, ἐς ἀποικίην ἐκπλέειν μηδὲ 
μένοντας Μήδοισί τε καὶ Αἰάκεϊ δουλεύειν. [2] Ζαγκλαῖοι γὰρ οἱ ἀπὸ Σικελίης τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον 
πέμποντες ἐς τὴν Ἰωνίην ἀγγέλους ἐπεκαλέοντο τοὺς Ἴωνας ἐς Καλὴν ἀκτήν, βουλόμενοι αὐτόθι πόλιν 
κτίσαι Ἰώνων. ἡ δὲ Καλὴ αὕτη ἀκτὴ καλεομένη ἔστι μὲν Σικελῶν, πρὸς δὲ Τυρσηνίην τετραμμένη τῆς 
Σικελίης.  τούτων  ὦν ἐπικαλεομένων  οἱ  Σάμιοι  μοῦνοι  Ἰώνων  ἐστάλησαν,  σὺν  δέ  σφι  Μιλησίων  οἱ 
ἐκπεφευγότες· ἐν ᾧ τοιόνδε δή τι συνήνεικε γενέσθαι.
23.  Σάμιοι γὰρ κομιζόμενοι ἐς Σικελίην ἐγίνοντο ἐν Λοκροῖσι τοῖσι  Ἐπιζεφυρίοισι,  καὶ Ζαγκλαῖοι 

αὐτοί  τε  καὶ  ὁ  βασιλεὺς  αὐτῶν,  τῷ  οὔνομα  ἦν  Σκύθης,  περικατέατο  πόλιν  τῶν  Σικελῶν  ἐξελεῖν 
βουλόμενοι. [2] μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ ῾Ρηγίου τύραννος Ἀναξίλεως, τότε ἐὼν διάφορος τοῖσι Ζαγκλαίοισι,  
συμμίξας τοῖσι Σαμίοισι ἀναπείθει ὡς χρεὸν εἴη Καλὴν μὲν ἀκτήν, ἐπ᾽ ἣν ἔπλεον, ἐᾶν χαίρειν, τὴν δὲ 
Ζάγκλην σχεῖν ἐοῦσαν ἔρημον ἀνδρῶν.  [3]  πειθομένων δὲ τῶν Σαμίων καὶ  σχόντων τὴν Ζάγκλην, 
ἐνθαῦτα οἱ  Ζαγκλαῖοι,  ὡς ἐπύθοντο  ἐχομένην τὴν πόλιν ἑωυτῶν,  ἐβοήθεον αὐτῇ καὶ  ἐπεκαλέοντο 
Ἱπποκράτεα  τὸν  Γέλης  τύραννον·  ἦν  γὰρ  δή  σφι  οὗτος  σύμμαχος.  [4]  ἐπείτε  δὲ  αὐτοῖσι  καὶ  ὁ 
Ἱπποκράτης σὺν τῇ στρατιῇ ἧκε βοηθέων, Σκύθην μὲν τὸν μούναρχον τῶν Ζαγκλαίων ὡς ἀποβαλόντα  
τὴν πόλιν ὁ Ἱπποκράτης πεδήσας καὶ τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Πυθογένεα ἐς Ἴνυκα πόλιν ἀπέπεμψε, τοὺς 
δὲ λοιποὺς Ζαγκλαίους κοινολογησάμενος τοῖσι Σαμίοισι καὶ ὅρκους δοὺς καὶ δεξάμενος προέδωκε. [5] 
μισθὸς δέ  οἱ  ἦν εἰρημένος ὅδε ὑπὸ τῶν Σαμίων,  πάντων τῶν ἐπίπλων καὶ  ἀνδραπόδων τὰ ἡμίσεα 
μεταλαβεῖν  τῶν  ἐν  τῇ  πόλι,  τὰ  δ᾽  ἐπὶ  τῶν  ἀγρῶν  πάντα  Ἱπποκράτεα  λαγχάνειν.  [6]  τοὺς  μὲν  δὴ 
πλεῦνας  τῶν  Ζαγκλαίων  αὐτὸς  ἐν  ἀνδραπόδων  λόγῳ  εἶχε  δήσας,  τοὺς  δὲ  κορυφαίους  αὐτῶν 
τριηκοσίους ἔδωκε τοῖσι Σαμίοισι κατασφάξαι· οὐ μέντοι οἵ γε Σάμιοι ἐποίησαν ταῦτα.
24.  Σκύθης δὲ  ὁ  τῶν Ζαγκλαίων μούναρχος ἐκ τῆς Ἴνυκος ἐκδιδρήσκει  ἐς  Ἱμέρην,  ἐκ δὲ  ταύτης 

παρῆν  ἐς  τὴν  Ἀσίην  καὶ  ἀνέβη  παρὰ  βασιλέα  Δαρεῖον·  καί  μιν  ἐνόμισε  Δαρεῖος  πάντων  ἀνδρῶν 
δικαιότατον εἶναι, ὅσοι ἐκ τῆς Ἑλλάδος παρ᾽ ἑωυτὸν ἀνέβησαν. [2] καὶ γὰρ παραιτησάμενος βασιλέα ἐς 
Σικελίην  ἀπίκετο  καὶ  αὖτις  ἐκ  τῆς  Σικελίης  ὀπίσω  παρὰ  βασιλέα,  ἐς  ὃ  γήραϊ  μέγα  ὄλβιος  ἐὼν 
ἐτελεύτησε  ἐν  Πέρσῃσι.  Σάμιοι  δὲ  ἀπαλλαχθέντες  Μήδων  ἀπονητὶ  πόλιν  καλλίστην  Ζάγκλην 
περιεβεβλέατο.
25. μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίην τὴν ὑπὲρ Μιλήτου γενομένην Φοίνικες κελευσάντων Περσέων κατῆγον 

ἐς Σάμον Αἰάκεα τὸν Συλοσῶντος ὡς πολλοῦ τε ἄξιον γενόμενον σφίσι καὶ μεγάλα κατεργασάμενον·  
[2] καὶ Σαμίοισι μούνοισι τῶν ἀποστάντων ἀπὸ Δαρείου διὰ τὴν ἔκλειψιν τῶν νεῶν ἐν τῇ ναυμαχίῃ οὔτε 
ἡ  πόλις  οὔτε  τὰ  ἱρὰ  ἐνεπρήσθη.  Μιλήτου  δὲ  ἁλούσης  αὐτίκα  Καρίην  ἔσχον  οἱ  Πέρσαι,  τὰς  μὲν 
ἐθελοντὴν τῶν πολίων ὑποκυψάσας, τὰς δὲ ἀνάγκῃ προσηγάγοντο.
26. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω ἐγίνετο. Ἱστιαίῳ δὲ τῷ Μιλησίῳ ἐόντι περὶ Βυζάντιον καὶ συλλαμβάνοντι τὰς  

Ἰώνων ὁλκάδας ἐκπλεούσας ἐκ τοῦ Πόντου ἐξαγγέλλεται τὰ περὶ τὴν Μίλητον γενόμενα. τὰ μὲν δὴ 
περὶ Ἑλλήσποντον ἔχοντα πρήγματα ἐπιτράπει Βισάλτῃ Ἀπολλοφάνεος παιδὶ Ἀβυδηνῷ, αὐτὸς δὲ ἔχων 
Λεσβίους ἐς Χίον ἔπλεε, καὶ Χίων φρουρῇ οὐ προσιεμένῃ μιν συνέβαλε ἐν Κοίλοισι καλεομένοισι τῆς 
Χίης χώρης. [2] τούτων τε δὴ ἐφόνευσε συχνούς, καὶ τῶν λοιπῶν Χίων, οἷα δὴ κεκακωμένων ἐκ τῆς 
ναυμαχίης, ὁ Ἱστιαῖος ἔχων τοὺς λεσβίους ἐπεκράτησε, ἐκ Πολίχνης τῆς Χίων ὁρμώμενος.
27. φιλέει δέ κως προσημαίνειν, εὖτ᾽ ἂν μέλλῃ μεγάλα κακὰ ἢ πόλι ἢ ἔθνεϊ ἔσεσθαι· καὶ γὰρ Χίοισι 

πρὸ τούτων σημήια μεγάλα ἐγένετο· [2] τοῦτο μέν σφι πέμψασι ἐς Δελφοὺς χορὸν νεηνιέων ἑκατὸν δύο 
μοῦνοι τούτων ἀπενόστησαν, τοὺς δὲ ὀκτώ τε καὶ ἐνενήκοντα αὐτῶν λοιμὸς ὑπολαβὼν ἀπήνεικε· τοῦτο 
δὲ ἐν τῇ πόλι τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον, ὀλίγον πρὸ τῆς ναυμαχίης, παισὶ γράμματα διδασκομένοισι 
ἐνέπεσε ἡ στέγη, ὥστε ἀπ᾽ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι παίδων εἷς μοῦνος ἀπέφυγε. [3] ταῦτα μὲν σφι σημήια ὁ 



θεὸς προέδεξε, μετὰ δὲ ταῦτα ἡ ναυμαχίη ὑπολαβοῦσα ἐς γόνυ τὴν πόλιν ἔβαλε, ἐπὶ δὲ τῇ ναυμαχίῃ  
ἐπεγένετο  Ἱστιαῖος  Λεσβίους  ἄγων·  κεκακωμένων  δὲ  τῶν  Χίων,  καταστροφὴν  εὐπετέως  αὐτῶν 
ἐποιήσατο.
28. ἐνθεῦτεν δὲ ὁ Ἱστιαῖος ἐστρατεύετο ἐπὶ Θάσον ἄγων Ἰώνων καὶ Αἰολέων συχνούς. περικατημένῳ 

δέ οἱ Θάσον ἦλθε ἀγγελίη ὡς οἱ Φοίνικες ἀναπλέουσι ἐκ τῆς Μιλήτου ἐπὶ τὴν ἄλλην Ἰωνίην. πυθόμενος 
δὲ ταῦτα Θάσον μὲν ἀπόρθητον λείπει, αὐτὸς δὲ ἐς τὴν Λέσβον ἠπείγετο ἄγων πᾶσαν τὴν στρατιήν. [2]  
ἐκ Λέσβου δὲ λιμαινούσης οἱ τῆς στρατιῆς πέρην διαβαίνει, ἐκ τοῦ Ἀταρνέος ὡς ἀμήσων τὸν σῖτον τόν  
τε ἐνθεῦτεν καὶ τὸν ἐκ Καϊκου πεδίου τὸν τῶν Μυσῶν.  ἐν δὲ τούτοισι  τοῖσι  χωρίοισι ἐτύγχανε ἐὼν  
Ἅρπαγος ἀνὴρ Πέρσης στρατηγὸς στρατιῆς οὐκ ὀλίγης· ὅς οἱ ἀποβάντι συμβαλὼν αὐτόν τε Ἱστιαῖον 
ζωγρίῃ ἔλαβε καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ τὸν πλέω διέφθειρε.
29.  ἐζωγρήθη  δὲ  ὁ  Ἱστιαῖος  ὧδε.  ὡς  ἐμάχοντο  οἱ  Ἕλληνες  τοῖσι  Πέρσῃσι  ἐν  τῇ  Μαλήνῃ  τῆς  

Ἀταρνείτιδος χώρης, οἳ μὲν συνέστασαν χρόνον ἐπὶ πολλόν, ἡ δὲ ἵππος ὕστερον ὁρμηθεῖσα ἐπιπίπτει  
τοῖσι  Ἕλλησι.  τό  τε  δὴ ἔργον τῆς  ἵππου τοῦτο ἐγένετο,  καὶ  τετραμμένων τῶν Ἑλλήνων ὁ  Ἱστιαῖος 
ἐλπίζων  οὐκ  ἀπολέεσθαι  ὑπὸ  βασιλέος  διὰ  τὴν  παρεοῦσαν  ἁμαρτάδα  φιλοψυχίην  τοιήνδε  τινὰ 
ἀναιρέεται·  [2]  ὡς φεύγων τε κατελαμβάνετο ὑπὸ ἀνδρὸς Πέρσεω καὶ ὡς καταιρεόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἔμελλε συγκεντηθήσεσθαι, Περσίδα γλῶσσαν μετεὶς καταμηνύει ἑωυτὸν ὡς εἴη Ἱστιαῖος ὁ Μιλήσιος.
30. εἰ μέν νυν, ὡς ἐζωγρήθη, ἄχθη ἀγόμενος παρὰ βασιλέα Δαρεῖον, ὁ δὲ οὔτ᾽ ἂν ἔπαθε κακὸν οὐδὲν 

δοκέειν ἐμοί, ἀπῆκέ τ᾽ ἂν αὐτῷ τὴν αἰτίην· νῦν δέ μιν αὐτῶν τε τούτων εἵνεκα καὶ ἵνα μὴ διαφυγὼν 
αὖτις  μέγας  παρὰ βασιλέι  γένηται,  Ἀρταφρένης τε  ὁ  Σαρδίων ὕπαρχος καὶ  ὁ  λαβὼν  Ἅρπαγος,  ὡς  
ἀπίκετο  ἀγόμενος  ἐς  Σάρδις,  τὸ  μὲν  αὐτοῦ  σῶμα  αὐτοῦ  ταύτῃ  ἀνεσταύρωσαν,  τὴν  δὲ  κεφαλὴν 
ταριχεύσαντες  ἀνήνεικαν  παρὰ  βασιλέα  Δαρεῖον  ἐς  Σοῦσα.  [2]  Δαρεῖος  δὲ  πυθόμενος  ταῦτα  καὶ 
ἐπαιτιησάμενος τοὺς ταῦτα ποιήσαντας ὅτι μιν οὐ ζώοντα ἀνήγαγον ἐς ὄψιν τὴν ἑωυτοῦ, τὴν κεφαλὴν 
τὴν Ἱστιαίου λούσαντάς τε καὶ περιστείλαντας εὖ ἐνετείλατο θάψαι ὡς ἀνδρὸς μεγάλως ἑωυτῷ τε καὶ 
Πέρσῃσι εὐεργέτεω.
31. τὰ μὲν περὶ Ἱστιαῖον οὕτω ἔσχε. ὁ δὲ ναυτικὸς στρατὸς ὁ Περσέων χειμερίσας περὶ Μίλητον, τῷ 

δευτέρῳ ἔτεϊ ὡς ἀνέπλωσε, αἱρέει εὐπετέως τὰς νήσους τὰς πρὸς τῇ ἠπείρῳ κειμένας, Χίον καὶ Λέσβον 
καὶ  Τένεδον.  ὅκως  δὲ  λάβοι  τινὰ  τῶν  νήσων,  ὡς  ἑκάστην  αἱρέοντες  οἱ  βάρβαροι  ἐσαγήνευον  τοὺς 
ἀνθρώπους. [2] σαγηνεύουσι δὲ τόνδε τὸν τρόπον· ἀνὴρ ἀνδρὸς ἁψάμενος τῆς χειρὸς ἐκ θαλάσσης τῆς 
βορηίης  ἐπὶ  τὴν  νοτίην  διήκουσι,  καὶ  ἔπειτα  διὰ  πάσης  τῆς  νήσου  διέρχονται  ἐκθηρεύοντες  τοὺς 
ἀνθρώπους. αἵρεον δὲ καὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλιας τὰς Ἰάδας κατὰ ταὐτά, πλὴν οὐκ ἐσαγήνευον τοὺς  
ἀνθρώπους· οὐ γὰρ οἷά τ᾽ ἦν.
32.  ἐνθαῦτα  Περσέων  οἱ  στρατηγοὶ  οὐκ  ἐψεύσαντο  τὰς  ἀπειλὰς  τὰς  ἐπηπείλησαν  τοῖσι  Ἴωσι 

στρατοπεδευομένοισι  ἐναντία  σφίσι.  ὡς  γὰρ  δὴ  ἐπεκράτησαν  τῶν  πολίων,  παῖδάς  τε  τοὺς 
εὐειδεστάτους ἐκλεγόμενοι ἐξέταμνον καὶ ἐποίευν ἀντὶ εἶναι ἐνόρχιας εὐνούχους καὶ παρθένους τὰς 
καλλιστευούσας  ἀνασπάστους  παρὰ  βασιλέα·  ταῦτά  τε  δὴ  ἐποίευν  καὶ  τὰς  πόλιας  ἐνεπίμπρασαν 
αὐτοῖσι τοῖσι ἱροῖσι. οὕτω τε τὸ τρίτον Ἴωνες κατεδουλώθησαν, πρῶτον μὲν ὑπὸ Λυδῶν, δὶς δὲ ἐπεξῆς 
τότε ὑπὸ Περσέων.
33.  ἀπὸ  δὲ  Ἰωνίης  ἀπαλλασσόμενος  ὁ  ναυτικὸς  στρατὸς  τὰ  ἐπ᾽  ἀριστερὰ  ἐσπλέοντι  τοῦ 

Ἑλλησπόντου  αἵρεε  πάντα·  τὰ  γὰρ  ἐπὶ  δεξιὰ  αὐτοῖσι  τοῖσι  Πέρσῃσι  ὑποχείρια  ἦν  γεγονότα  κατ᾽ 
ἤπειρον. εἰσὶ δὲ αἱ ἐν τῇ Εὐρώπῃ αἵδε τοῦ Ἑλλησπόντου, Χερσόνησός τε, ἐν τῇ πόλιες συχναὶ ἔνεισι, καὶ 
Πέρινθος καὶ τὰ τείχεα τὰ ἐπὶ Θρηίκης καὶ Σηλυμβρίη τε καὶ Βυζάντιον. [2] Βυζάντιοι μέν νυν καὶ οἱ  
πέρηθε  Καλχηδόνιοι  οὐδ᾽  ὑπέμειναν  ἐπιπλέοντας  τοὺς  Φοίνικας,  ἀλλ᾽  οἴχοντο  ἀπολιπόντες  τὴν 
σφετέρην  ἔσω  ἐς  τὸν  Εὔξεινον  πόντον,  καὶ  ἐνθαῦτα  πόλιν  Μεσαμβρίην  οἴκησαν.  οἱ  δὲ  Φοίνικες 
κατακαύσαντες ταύτας τὰς χώρας τὰς καταλεχθείσας τρέπονται ἐπί τε Προκόννησον καὶ Ἀρτάκην, 
πυρὶ  δὲ  καὶ  ταύτας  νείμαντες  ἔπλεον  αὖτις  ἐς  τὴν  Χερσόνησον  ἐξαιρήσοντες  τὰς  ἐπιλοίπους  τῶν 
πολίων, ὅσας πρότερον προσσχόντες οὐ κατέσυραν. [3] ἐπὶ δὲ Κύζικον οὐδὲ ἔπλωσαν ἀρχήν· αὐτοὶ γὰρ 
Κυζικηνοὶ  ἔτι  πρότερον  τοῦ  Φοινίκων  ἐσπλόου  ἐγεγόνεσαν  ὑπὸ  βασιλέϊ,  Οἰβάρεϊ  τῷ  Μεγαβάζου 
ὁμολογήσαντες τῷ ἐν Δασκυλείῳ ὑπάρχῳ.
34. τῆς δὲ Χερσονήσου πλὴν Καρδίης πόλιος τὰς ἄλλας πάσας ἐχειρώσαντο οἱ Φοίνικες. ἐτυράννευε 

δὲ αὐτέων μέχρι τότε Μιλτιάδης ὁ Κίμωνος τοῦ Στησαγόρεω, κτησαμένου τὴν ἀρχὴν ταύτην πρότερον 
Μιλτιάδεω τοῦ Κυψέλου τρόπῳ τοιῷδε. εἶχον Δόλογκοι Θρήικες τὴν Χερσόνησον ταύτην. οὗτοι ὦν οἱ 



Δόλογκοι πιεσθέντες πολέμῳ ὑπὸ Ἀψινθίων ἐς Δελφοὺς ἔπεμψαν τοὺς βασιλέας περὶ τοῦ πολέμου 
χρησομένους.  [2]  ἡ  δὲ  Πυθίη  σφι  ἀνεῖλε  οἰκιστὴν  ἐπάγεσθαι  ἐπὶ  τὴν  χώρην  τοῦτον  ὃς  ἂν  σφέας  
ἀπιόντας ἐκ τοῦ ἱροῦ πρῶτος ἐπὶ ξείνια καλέσῃ. ἰόντες δὲ οἱ Δόλογκοι τὴν ἱρὴν ὁδὸν διὰ Φωκέων τε καὶ 
Βοιωτῶν ἤισαν· καί σφεας ὡς οὐδεὶς ἐκάλεε, ἐκτρέπονται ἐπ᾽ Ἀθηνέων.
35. ἐν δὲ τῇσι Ἀθήνῃσι τηνικαῦτα εἶχε μὲν τὸ πᾶν κράτος Πεισίστρατος, ἀτὰρ ἐδυνάστευέ γε καὶ 

Μιλτιάδης  ὁ  Κυψέλου  ἐὼν  οἰκίης  τεθριπποτρόφου,  τὰ  μὲν  ἀνέκαθεν  ἀπ᾽  Αἰακοῦ  τε  καὶ  Αἰγίνης 
γεγονώς, τὰ δὲ νεώτερα Ἀθηναῖος, Φιλαίου τοῦ Αἴαντος παιδὸς γενομένου πρώτου τῆς οἰκίης ταύτης 
Ἀθηναίου. [2] οὗτος ὁ Μιλτιάδης κατήμενος ἐν τοῖσι προθύροισι τοῖσι ἑωυτοῦ, ὁρέων τοὺς Δολόγκους 
παριόντας ἐσθῆτα ἔχοντας οὐκ ἐγχωρίην καὶ αἰχμὰς προσεβώσατο καί σφι προσελθοῦσι ἐπηγγείλατο 
καταγωγὴν  καὶ  ξείνια.  οἳ  δὲ  δεξάμενοι  καὶ  ξεινισθέντες  ὑπ᾽  αὐτοῦ  ἐξέφαινον  πᾶν  τὸ  μαντήιον, 
ἐκφήναντες δὲ ἐδέοντο αὐτοῦ τῷ θεῷ μιν πείθεσθαι. [3] Μιλτιάδεα δὲ ἀκούσαντα παραυτίκα ἔπεισε ὁ 
λόγος οἷα ἀχθόμενόν τε τῇ Πεισιστράτου ἀρχῇ καὶ βουλόμενον ἐκποδὼν εἶναι. αὐτίκα δὲ ἐστάλη ἐς 
Δελφούς, ἐπειρησόμενος τὸ χρηστήριον εἰ ποιοίη τά περ αὐτοῦ οἱ Δόλογκοι προσεδέοντο.
36. κελευούσης δὲ καὶ τῆς Πυθίης, οὕτω δὴ Μιλτιάδης ὁ Κυψέλου, Ὀλύμπια ἀναραιρηκὼς πρότερον 

τούτων τεθρίππῳ, τότε παραλαβὼν Ἀθηναίων πάντα τὸν βουλόμενον μετέχειν τοῦ στόλου ἔπλεε ἅμα 
τοῖσι  Δολόγκοισι,  καὶ  ἔσχε  τὴν  χώρην·  καί  μιν  οἱ  ἐπαγαγόμενοι  τύραννον  κατεστήσαντο.  [2]  ὁ  δὲ 
πρῶτον μὲν ἀπετείχισε  τὸν ἰσθμὸν τῆς Χερσονήσου  ἐκ Καρδίης  πόλιος ἐς  Πακτύην,  ἵνα μὴ ἔχοιεν  
σφέας οἱ Ἀψίνθιοι δηλέεσθαι ἐσβάλλοντες ἐς τὴν χώρην. εἰσὶ δὲ οὗτοι στάδιοι ἕξ τε καὶ τριήκοντα τοῦ 
ἰσθμοῦ· ἀπὸ δὲ τοῦ ἰσθμοῦ τούτου ἡ Χερσόνησος ἔσω πᾶσα ἐστὶ σταδίων εἴκοσι καὶ τετρακοσίων τὸ 
μῆκος.
37.  ἀποτειχίσας ὦν τὸν αὐχένα τῆς Χερσονήσου ὁ Μιλτιάδης καὶ τοὺς Ἀψινθίους τρόπῳ τοιούτῳ 

ὠσάμενος,  τῶν  λοιπῶν  πρώτοισι  ἐπολέμησε  Λαμψακηνοῖσι·  καί  μιν  οἱ  Λαμψακηνοὶ  λοχήσαντες 
αἱρέουσι ζωγρίῃ. ἦν δὲ ὁ Μιλτιάδης Κροίσῳ τῷ Λυδῷ ἐν γνώμῃ γεγονώς·  πυθόμενος ὦν ὁ Κροῖσος 
ταῦτα, πέμπων προηγόρευε τοῖσι  Λαμψακηνοῖσι  μετιέναι Μιλτιάδεα·  εἰ δὲ μή σφεας πίτυος τρόπον 
ἀπείλεε ἐκτρίψειν. [2] πλανωμένων δὲ τῶν Λαμψακηνῶν ἐν τοῖσι λόγοισι τὸ θέλει τὸ ἔπος εἶναι τό σφι  
ἀπείλησε ὁ Κροῖσος, πίτυος τρόπον ἐκτρίψειν, μόγις κοτὲ μαθὼν τῶν τις πρεσβυτέρων εἶπε τὸ ἐόν, ὅτι  
πίτυς  μούνη  πάντων  δενδρέων  ἐκκοπεῖσα  βλαστὸν  οὐδένα  μετιεῖ  ἀλλὰ  πανώλεθρος  ἐξαπόλλυται.  
δείσαντες ὦν οἱ Λαμψακηνοὶ Κροῖσον λύσαντες μετῆκαν Μιλτιάδεα.
38.  οὗτος  μὲν  δὴ  διὰ  Κροῖσον  ἐκφεύγει,  μετὰ  δὲ  τελευτᾷ  ἄπαις,  τὴν  ἀρχήν  τε  καὶ  τὰ  χρήματα 

παραδοὺς  Στησαγόρῃ  τῷ  Κίμωνος  ἀδελφεοῦ  παιδὶ  ὁμομητρίου.  καί  οἱ  τελευτήσαντι  Χερσονησῖται 
θύουσι ὡς νόμος οἰκιστῇ,  καὶ ἀγῶνα ἱππικόν τε καὶ γυμνικὸν ἐπιστᾶσι,  ἐν τῷ Λαμψακηνῶν οὐδενὶ 
ἐγγίνεται  ἀγωνίζεσθαι.  [2]  πολέμου  δὲ  ἐόντος  πρὸς  Λαμψακηνοὺς  καὶ  Στησαγόρεα  κατέλαβε 
ἀποθανεῖν ἄπαιδα, πληγέντα τὴν κεφαλὴν πελέκεϊ ἐν τῷ πρυτανηίῳ πρὸς ἀνδρὸς αὐτομόλου μὲν τῷ 
λόγῳ πολεμίου δὲ καὶ ὑποθερμοτέρου τῷ ἔργῳ.
39. τελευτήσαντος δὲ καὶ Στησαγόρεω τρόπῳ τοιῷδε, ἐνθαῦτα Μιλτιάδεα τὸν Κίμωνος, Στησαγόρεω 

δὲ τοῦ τελευτήσαντος ἀδελφεόν, καταλαμψόμενον τὰ πρήγματα ἐπὶ Χερσονήσου ἀποστέλλουσι τριήρεϊ 
οἱ Πεισιστρατίδαι, οἵ μιν καὶ ἐν Ἀθήνῃσι ἐποίευν εὖ ὡς οὐ συνειδότες δῆθεν τοῦ πατρὸς Κίμωνος αὐτοῦ 
τὸν  θάνατον,  τὸν  ἐγὼ  ἐν  ἄλλῳ  λόγῳ  σημανέω  ὡς  ἐγένετο.  [2]  Μιλτιάδης  δὲ  ἀπικόμενος  ἐς  τὴν 
Χερσόνησον  εἶχε  κατ᾽  οἴκους,  τὸν  ἀδελφεὸν  Στησαγόρεα  δηλαδὴ  ἐπιτιμέων.  οἱ  δὲ  Χερσονησῖται 
πυνθανόμενοι ταῦτα συνελέχθησαν ἀπὸ πασέων τῶν πολίων οἱ δυναστεύοντες πάντοθεν, κοινῷ δὲ 
στόλῳ ἀπικόμενοι ὡς συλλυπηθησόμενοι ἐδέθησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. Μιλτιάδης τε δὴ ἴσχει τὴν Χερσόνησον,  
πεντακοσίους  βόσκων  ἐπικούρους,  καὶ  γαμέει  Ὀλόρου  τοῦ  Θρηίκων  βασιλέος  τὴν  θυγατέρα 
Ἡγησιπύλην.
40.  οὗτος δὲ ὁ Κίμωνος Μιλτιάδης νεωστὶ μὲν ἐληλύθεε ἐς τὴν Χερσόνησον, κατελάμβανε δέ μιν 

ἐλθόντα ἄλλα τῶν καταλαβόντων πρηγμάτων χαλεπώτερα. τρίτῳ μὲν γὰρ ἔτεϊ πρὸ τούτων Σκύθας 
ἐκφεύγει.  Σκύθαι  γὰρ οἱ  νομάδες  ἐρεθισθέντες  ὑπὸ βασιλέος  Δαρείου συνεστράφησαν καὶ  ἤλασαν 
μέχρι τῆς Χερσονήσου ταύτης· [2] τούτους ἐπιόντας οὐκ ὑπομείνας ὁ Μιλτιάδης ἔφευγε Χερσόνησον, ἐς 
ὃ  οἵ  τε  Σκύθαι  ἀπαλλάχθησαν  καὶ  ἐκεῖνον  Δόλογκοι  κατήγαγον  ὀπίσω.  ταῦτα  μὲν  δὴ  τρίτῳ  ἔτεϊ  
πρότερον ἐγεγόνεε τῶν τότε μιν κατεχόντων.
41. τότε δὲ πυνθανόμενος εἶναι τοὺς Φοίνικας ἐν Τενέδῳ, πληρώσας τριήρεας πέντε χρημάτων τῶν 

παρεόντων ἀπέπλεε ἐς τὰς Ἀθήνας.  καὶ ὥσπερ ὁρμήθη ἐκ Καρδίης πόλιος ἔπλεε διὰ τοῦ Μέλανος  



κόλπου· παραμείβετό τε τὴν Χερσόνησον καὶ οἱ Φοίνικές οἱ περιπίπτουσι τῇσι νηυσί. [2] αὐτὸς μὲν δὴ 
Μιλτιάδης σὺν τῇσι τέσσερσι τῶν νεῶν καταφεύγει ἐς Ἴμβρον, τὴν δέ οἱ πέμπτην τῶν νεῶν κατεῖλον 
διώκοντες  οἱ  Φοίνικες.  τῆς  δὲ  νεὸς  ταύτης  ἔτυχε  τῶν  Μιλτιάδεω  παίδων  ὁ  πρεσβύτατος  ἄρχων 
Μητίοχος, οὐκ ἐκ τῆς Ὀλόρου τοῦ Θρήικος ἐὼν θυγατρὸς ἀλλ᾽ ἐξ ἄλλης· [3] καὶ τοῦτον ἅμα τῇ νηὶ εἷλον 
οἱ  Φοίνικες,  καί  μιν πυθόμενοι  ὡς εἴη  Μιλτιάδεω παῖς  ἀνήγαγον παρὰ βασιλέα,  δοκέοντες  χάριτα 
μεγάλην καταθήσεσθαι, ὅτι δὴ Μιλτιάδης γνώμην ἀπεδέξατο ἐν τοῖσι Ἴωσι πείθεσθαι κελεύων τοῖσι 
Σκύθῃσι, ὅτε οἱ Σκύθαι προσεδέοντο λύσαντας τὴν σχεδίην ἀποπλέειν ἐς τὴν ἑωυτῶν. [4] Δαρεῖος δέ, 
ὡς οἱ  Φοίνικες  Μητίοχον τὸν  Μιλτιάδεω  ἀνήγαγον,  ἐποίησε  κακὸν μὲν οὐδὲν Μητίοχον,  ἀγαθὰ δὲ 
συχνά· καὶ γὰρ οἶκον καὶ κτῆσιν ἔδωκε καὶ Περσίδα γυναῖκα, ἐκ τῆς οἱ τέκνα ἐγένετο τὰ ἐς Πέρσας 
κεκοσμέαται. Μιλτιάδης δὲ ἐξ Ἴμβρου ἀπικνέεται ἐς τὰς Ἀθήνας.
42. καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐκ τῶν Περσέων οὐδὲν ἐπὶ πλέον ἐγένετο τούτων ἐς νεῖκος φέρον Ἴωσι,  

ἀλλὰ τάδε μὲν χρήσιμα κάρτα τοῖσι Ἴωσι ἐγένετο τούτου τοῦ ἔτεος· Ἀρταφρένης ὁ Σαρδίων ὕπαρχος 
μεταπεμψάμενος ἀγγέλους ἐκ τῶν πολίων συνθήκας σφίσι αὐτοῖσι τοὺς Ἴωνας ἠνάγκασε ποιέεσθαι, 
ἵνα δωσίδικοι εἶεν καὶ μὴ ἀλλήλους φέροιέν τε καὶ ἄγοιεν. [2] ταῦτά τε ἠνάγκασε ποιέειν, καὶ τὰς χώρας 
μετρήσας σφέων κατὰ παρασάγγας, τοὺς καλέουσι οἱ Πέρσαι τὰ τριήκοντα στάδια, κατὰ δὴ τούτους 
μετρήσας φόρους ἔταξε ἑκάστοισι, οἳ κατὰ χώρην διατελέουσι ἔχοντες ἐκ τούτου τοῦ χρόνου αἰεὶ ἔτι καὶ  
ἐς ἐμὲ ὡς ἐτάχθησαν ἐξ Ἀρταφρένεος· ἐτάχθησαν δὲ σχεδὸν κατὰ ταὐτὰ καὶ πρότερον εἶχον. καί σφι  
ταῦτα μὲν εἰρηναῖα ἦν.
43.  ἅμα δὲ  τῷ ἔαρι,  τῶν ἄλλων  καταλελυμένων στρατηγῶν ἐκ βασιλέος,  Μαρδόνιος  ὁ  Γοβρύεω 

κατέβαινε  ἐπὶ  θάλασσαν,  στρατὸν  πολλὸν  μὲν  κάρτα  πεζὸν  ἅμα  ἀγόμενος  πολλὸν  δὲ  ναυτικόν,  
ἡλικίην τε νέος ἐὼν καὶ νεωστὶ γεγαμηκὼς βασιλέος Δαρείου θυγατέρα Ἀρτοζώστρην· [2] ἄγων δὲ τὸν 
στρατὸν τοῦτον ὁ Μαρδόνιος ἐπείτε ἐγένετο ἐν τῇ Κιλικίῃ, αὐτὸς μὲν ἐπιβὰς ἐπὶ νεὸς ἐκομίζετο ἅμα 
τῇσι  ἄλλῃσι  νηυσί,  στρατιὴν  δὲ  τὴν  πεζὴν  ἄλλοι  ἡγεμόνες  ἦγον  ἐπὶ  τὸν  Ἑλλήσποντον.  [3]  ὡς  δὲ 
παραπλέων τὴν Ἀσίην ἀπίκετο ὁ Μαρδόνιος ἐς τὴν Ἰωνίην,  ἐνθαῦτα μέγιστον θῶμα ἐρέω τοῖσι  μὴ 
ἀποδεκομένοισι  Ἑλλήνων  Περσέων  τοῖσι  ἑπτὰ  Ὀτάνεα  γνώμην  ἀποδέξασθαι  ὡς  χρεὸν  εἴη 
δημοκρατέεσθαι  Πέρσας·  τοὺς  γὰρ  τυράννους  τῶν  Ἰώνων  καταπαύσας  πάντας  ὁ  Μαρδόνιος 
δημοκρατίας  κατίστα  ἐς  τὰς  πόλιας.  [4]  ταῦτα  δὲ  ποιήσας  ἠπείγετο  ἐς  τὸν  Ἑλλήσποντον.  ὡς  δὲ 
συνελέχθη μὲν χρῆμα πολλὸν νεῶν συνελέχθη δὲ καὶ πεζὸς στρατὸς πολλός, διαβάντες τῇσι νηυσὶ τὸν 
Ἑλλήσποντον ἐπορεύοντο διὰ τῆς Εὐρώπης, ἐπορεύοντο δὲ ἐπί τε Ἐρέτριαν καὶ Ἀθήνας.
44. αὗται μὲν ὦν σφι πρόσχημα ἦσαν τοῦ στόλου· ἀτὰρ ἐν νόῳ ἔχοντες ὅσας ἂν πλείστας δύνωνται 

καταστρέφεσθαι τῶν Ἑλληνίδων πολίων, τοῦτο μὲν δὴ τῇσι νηυσὶ Θασίους οὐδὲ χεῖρας ἀνταειραμένους 
κατεστρέψαντο, τοῦτο δὲ τῷ πεζῷ Μακεδόνας πρὸς τοῖσι ὑπάρχουσι δούλους προσεκτήσαντο· τὰ γὰρ 
ἐντὸς Μακεδόνων ἔθνεα πάντα σφι  ἦν ἤδη ὑποχείρια γεγονότα.  [2]  ἐκ μὲν δὴ Θάσου διαβαλόντες 
πέρην ὑπὸ τὴν ἤπειρον ἐκομίζοντο μέχρι Ἀκάνθου, ἐκ δὲ Ἀκάνθου ὁρμώμενοι τὸν Ἄθων περιέβαλλον.  
ἐπιπεσὼν δέ σφι περιπλέουσι βορέης ἄνεμος μέγας τε καὶ ἄπορος κάρτα τρηχέως περιέσπε, πλήθεϊ  
πολλὰς  τῶν  νεῶν  ἐκβάλλων  πρὸς  τὸν  Ἄθων.  [3]  λέγεται  γὰρ  τριηκοσίας  μὲν  τῶν  νεῶν  τὰς 
διαφθαρείσας εἶναι, ὑπὲρ δὲ δύο μυριάδας ἀνθρώπων. ὥστε γὰρ θηριωδεστάτης ἐούσης τῆς θαλάσσης 
ταύτης τῆς περὶ τὸν Ἄθων, οἳ μὲν ὑπὸ τῶν θηρίων διεφθείροντο ἁρπαζόμενοι, οἳ δὲ πρὸς τὰς πέτρας 
ἀρασσόμενοι· οἳ δὲ αὐτῶν νέειν οὐκ ἐπιστέατο καὶ κατὰ τοῦτο διεφθείροντο, οἳ δὲ ῥίγεϊ.
45.  ὁ  μὲν  δὴ ναυτικὸς στρατὸς  οὕτω ἔπρησσε,  Μαρδονίῳ δὲ καὶ  τῷ πεζῷ στρατοπεδευομένῳ ἐν 

Μακεδονίῃ νυκτὸς Βρύγοι Θρήικες ἐπεχείρησαν· καί σφεων πολλοὺς φονεύουσι οἱ Βρύγοι, Μαρδόνιον 
δὲ αὐτὸν τρωματίζουσι. οὐ μέντοι οὐδὲ αὐτοὶ δουλοσύνην διέφυγον πρὸς Περσέων· οὐ γὰρ δὴ πρότερον 
ἀπανέστη ἐκ τῶν χωρέων τουτέων Μαρδόνιος πρὶν ἤ σφεας ὑποχειρίους ἐποιήσατο. [2] τούτους μέντοι  
καταστρεψάμενος ἀπῆγε τὴν στρατιὴν ὀπίσω, ἅτε τῷ πεζῷ τε προσπταίσας πρὸς τοὺς Βρύγους καὶ τῷ 
ναυτικῷ  μεγάλως  περὶ  Ἄθων.  οὗτος  μέν  νυν  ὁ  στόλος  αἰσχρῶς  ἀγωνισάμενος  ἀπαλλάχθη  ἐς  τὴν 
Ἀσίην.
46. δευτέρῳ δὲ ἔτεϊ τούτων ὁ Δαρεῖος πρῶτα μὲν Θασίους διαβληθέντας ὑπὸ τῶν ἀστυγειτόνων ὡς 

ἀπόστασιν μηχανῴατο, πέμψας ἄγγελον ἐκέλευε σφέας τὸ τεῖχος περιαιρέειν καὶ τὰς νέας ἐς Ἄβδηρα 
κομίζειν.  [2]  οἱ  γὰρ  δὴ  Θάσιοι,  οἷα  ὑπὸ  Ἱστιαίου  τε  τοῦ  Μιλησίου  πολιορκηθέντες  καὶ  προσόδων 
ἐουσέων μεγαλέων, ἐχρέωντο τοῖσι  χρήμασι νέας τε ναυπηγεύμενοι μακρὰς καὶ τεῖχος ἰσχυρότερον 
περιβαλλόμενοι. ἡ δὲ πρόσοδός σφι ἐγίνετο ἔκ τε τῆς ἠπείρου καὶ ἀπὸ τῶν μετάλλων· [3] ἐκ μέν γε τῶν 



ἐκ Σκαπτησύλης τῶν χρυσέων μετάλλων τὸ ἐπίπαν ὀγδώκοντα τάλαντα προσήιε, ἐκ δὲ τῶν ἐν αὐτῇ 
Θάσῳ ἐλάσσω μὲν τούτων, συχνὰ δὲ οὓτω ὣστε τὸ ἐπίπαν Θασίοισι ἐοῦσι καρπῶν ἀτελέσι προσήιε ἀπό 
τε  τῆς ἠπείρου καὶ  τῶν μετάλλων ἔτεος ἑκάστου διηκόσια τάλαντα,  ὅτε δὲ  τὸ  πλεῖστον προσῆλθε, 
τριηκόσια.
47. εἶδον δὲ καὶ αὐτὸς τὰ μέταλλα ταῦτα, καὶ μακρῷ ἦν αὐτῶν θωμασιώτατα τὰ οἱ Φοίνικες ἀνεῦρον  

οἱ μετὰ Θάσου κτίσαντες τὴν νῆσον ταύτην, ἥτις νῦν ἀπὸ τοῦ Θάσου τούτου τοῦ Φοίνικος τὸ οὔνομα 
ἔσχε. [2] τὰ δὲ μέταλλα τὰ Φοινικικὰ ταῦτα ἐστὶ τῆς Θάσου μεταξὺ Αἰνύρων τε χώρου καλεομένου καὶ  
Κοινύρων,  ἀντίον  δὲ  Σαμοθρηίκης,  ὄρος  μέγα  ἀνεστραμμένον  ἐν  τῇ  ζητήσι.  τοῦτο  μέν  νυν  ἐστὶ 
τοιοῦτον.  οἱ δὲ Θάσιοι τῷ βασιλέι  κελεύσαντι  καὶ τὸ τεῖχος τὸ σφέτερον κατεῖλον καὶ τὰς νέας τὰς 
πάσας ἐκόμισαν ἐς Ἄβδηρα.
48. μετὰ δὲ τοῦτο ἀπεπειρᾶτο ὁ Δαρεῖος τῶν Ἑλλήνων ὅ τι ἐν νόῳ ἔχοιεν, κότερα πολεμέειν ἑωυτῷ ἢ  

παραδιδόναι σφέας αὐτούς. [2] διέπεμπε ὦν κήρυκας ἄλλους ἄλλῃ τάξας ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, κελεύων 
αἰτέειν βασιλέι γῆν τε καὶ ὕδωρ. τούτους μὲν δὴ ἐς τὴν Ἑλλάδα ἔπεμπε, ἄλλους δὲ κήρυκας διέπεμπε ἐς 
τὰς ἑωυτοῦ δασμοφόρους πόλιας τὰς παραθαλασσίους, κελεύων νέας τε μακρὰς καὶ ἱππαγωγὰ πλοῖα 
ποιέεσθαι.
49.  οὗτοί  τε  δὴ  παρεσκευάζοντο  ταῦτα,  καὶ  τοῖσι  ἥκουσι  ἐς  τὴν  Ἑλλάδα  κήρυξι  πολλοὶ  μὲν 

ἠπειρωτέων ἔδοσαν τὰ προΐσχετο αἰτέων ὁ Πέρσης, πάντες δὲ νησιῶται ἐς τοὺς ἀπικοίατο αἰτήσοντες.  
οἵ τε δὴ ἄλλοι νησιῶται διδοῦσι γῆν τε καὶ ὕδωρ Δαρείῳ καὶ δὴ καὶ Αἰγινῆται. [2] ποιήσασι δέ σφι ταῦτα 
ἰθέως Ἀθηναῖοι  ἐπεκέατο,  δοκέοντές  τε  ἐπὶ σφίσι  ἐπέχοντας τοὺς Αἰγινήτας δεδωκέναι  ὡς ἅμα τῷ 
Πέρσῃ ἐπὶ σφέας στρατεύωνται,  καὶ ἄσμενοι προφάσιος ἐπελάβοντο, φοιτέοντές τε ἐς τὴν Σπάρτην 
κατηγόρεον τῶν Αἰγινητέων τὰ πεποιήκοιεν προδόντες τὴν Ἑλλάδα.
50. πρὸς ταύτην δὲ τὴν κατηγορίην Κλεομένης ὁ Ἀναξανδρίδεω βασιλεὺς ἐὼν Σπαρτιητέων διέβη ἐς 

Αἴγιναν, βουλόμενος συλλαβεῖν Αἰγινητέων τοὺς αἰτιωτάτους. [2] ὡς δὲ ἐπειρᾶτο συλλαμβάνων, ἄλλοι 
τε δὴ ἐγίνοντο αὐτῷ ἀντίξοοι τῶν Αἰγινητέων, ἐν δὲ δὴ καὶ Κριὸς ὁ Πολυκρίτου μάλιστα, ὃς οὐκ ἔφη 
αὐτὸν οὐδένα ἄξειν χαίροντα Αἰγινητέων· ἄνευ γάρ μιν Σπαρτιητέων τοῦ κοινοῦ ποιέειν ταῦτα, ὑπ᾽ 
Ἀθηναίων ἀναγνωσθέντα χρήμασι· ἅμα γὰρ ἄν μιν τῷ ἑτέρῳ βασιλέι ἐλθόντα συλλαμβάνειν. [3] ἔλεγε 
δὲ ταῦτα ἐξ ἐπιστολῆς τῆς Δημαρήτου. Κλεομένης δὲ ἀπελαυνόμενος ἐκ τῆς Αἰγίνης εἴρετο τὸν Κριὸν ὅ  
τι οἱ εἴη τὸ οὔνομα· ὁ δέ οἱ τὸ ἐὸν ἔφρασε. ὁ δὲ Κλεομένης πρὸς αὐτὸν ἔφη “ἤδη νῦν καταχαλκοῦ ὦ κριὲ  
τὰ κέρεα, ὡς συνοισόμενος μεγάλῳ κακῷ”.
51. ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ τοῦτον τὸν χρόνον ὑπομένων Δημάρητος ὁ Ἀρίστωνος διέβαλλε τὸν Κλεομένεα, 

ἐὼν βασιλεὺς καὶ οὗτος Σπαρτιητέων, οἰκίης δὲ τῆς ὑποδεεστέρης, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδὲν ὑποδεεστέρης·  
ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ γεγόνασι· κατὰ πρεσβυγενείην δε κως τετίμηται μᾶλλον ἡ Εὐρυσθένεος.
52. Λακεδαιμόνιοι γὰρ ὁμολογέοντες οὐδενὶ ποιητῇ λέγουσι αὐτὸν Ἀριστόδημον τὸν Ἀριστομάχου 

τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου βασιλεύοντα ἀγαγεῖν σφεας ἐς ταύτην τὴν χώρην τὴν νῦν ἐκτέαται, ἀλλ᾽ οὐ 
τοὺς Ἀριστοδήμου παῖδας. [2] μετὰ δὲ χρόνον οὐ πολλὸν Ἀριστοδήμῳ τεκεῖν τὴν γυναῖκα, τῇ οὔνομα 
εἶναι  Ἀργείην·  θυγατέρα  δὲ  αὐτὴν  λέγουσι  εἶναι  Αὐτεσίωνος  τοῦ  Τισαμενοῦ  τοῦ  Θερσάνδρου  τοῦ 
Πολυνείκεος·  ταύτην δὴ τεκεῖν δίδυμα, ἐπιδόντα δὲ τὸν Ἀριστόδημον τὰ τέκνα νούσῳ τελευτᾶν.  [3] 
Λακεδαιμονίους δὲ  τοὺς τότε ἐόντας βουλεῦσαι κατὰ νόμον βασιλέα τῶν παίδων τὸν πρεσβύτερον 
ποιήσασθαι. οὔκων δή σφεας ἔχειν ὁκότερον ἕλωνται ὥστε καὶ ὁμοίων καὶ ἴσων ἐόντων· οὐ δυναμένους 
δὲ  γνῶναι,  ἢ καὶ  πρὸ τούτου,  ἐπειρωτᾶν τὴν τεκοῦσαν.  [4]  τὴν δὲ  οὐδὲ αὐτὴν φάναι  διαγινώσκειν. 
εἰδυῖαν μὲν καὶ τὸ κάρτα λέγειν ταῦτα, βουλομένην δὲ εἴ κως ἀμφότεροι γενοίατο βασιλέες. τοὺς ὦν δὴ 
Λακεδαιμονίους  ἀπορέειν,  ἀπορέοντας  δὲ  πέμπειν  ἐς  Δελφοὺς  ἐπειρησομένους  ὅ  τι  χρήσωνται  τῷ 
πρήγματι.  [5]  τὴν  δὲ  Πυθίην  σφέας  κελεύειν  ἀμφότερα  τὰ  παιδία  ἡγήσασθαι  βασιλέας,  τιμᾶν  δὲ 
μᾶλλον τὸν γεραίτερον. τὴν μὲν δὴ Πυθίην ταῦτά σφι ἀνελεῖν,  τοῖσι  δὲ Λακεδαιμονίοισι  ἀπορέουσι  
οὐδὲν ἧσσον ὅκως ἐξεύρωσι αὐτῶν τὸν πρεσβύτερον, ὑποθέσθαι ἄνδρα Μεσσήνιον τῷ οὔνομα εἶναι 
Πανίτην· [6] ὑποθέσθαι δὲ τοῦτον τὸν Πανίτην τάδε τοῖσι Λακεδαιμονίοισι, φυλάξαι τὴν γειναμένην 
ὁκότερον τῶν παίδων πρότερον λούει καὶ σιτίζει· καὶ ἢν μὲν κατὰ ταὐτὰ φαίνηται αἰεὶ ποιεῦσα, τοὺς δὲ 
πᾶν ἕξειν ὅσον τι καὶ δίζηνται καὶ θέλουσι ἐξευρεῖν, ἢν δὲ πλανᾶται καὶ ἐκείνη ἐναλλὰξ ποιεῦσα, δῆλά 
σφι ἔσεσθαι ὡς οὐδὲ ἐκείνη πλέον οὐδὲν οἶδε, ἐπ᾽ ἄλλην τε τραπέσθαι σφέας ὁδόν. [7] ἐνθαῦτα δὴ τοὺς  
Σπαρτιήτας κατὰ τὰς τοῦ Μεσσηνίου ὑποθήκας φυλάξαντας τὴν μητέρα τῶν Ἀριστοδήμου παίδων 
λαβεῖν  κατὰ  ταὐτὰ  τιμῶσαν  τὸν  πρότερον  καὶ  σίτοισι  καὶ  λουτροῖσι,  οὐκ  εἰδυῖαν  τῶν  εἵνεκεν 



ἐφυλάσσετο. λαβόντας δὲ τὸ παιδίον τὸ τιμώμενον πρὸς τῆς γειναμένης ὡς ἐὸν πρότερον τρέφειν ἐν τῷ 
δημοσίῳ·  καί  οἱ  οὔνομα τεθῆναι  Εὐρυσθένεα,  τῷ δὲ  Προκλέα.  [8]  τούτους  ἀνδρωθέντας  αὐτούς  τε  
ἀδελφεοὺς ἐόντας λέγουσι διαφόρους εἶναι τὸν πάντα χρόνον τῆς ζόης ἀλλήλοισι, καὶ τοὺς ἀπὸ τούτων 
γενομένους ὡσαύτως διατελέειν.
53. ταῦτα μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι μοῦνοι Ἑλλήνων· τάδε δὲ κατὰ τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ Ἑλλήνων ἐγὼ 

γράφω,  τούτους  τοὺς  Δωριέων  βασιλέας  μέχρι  μὲν  δὴ  Περσέος  τοῦ  Δανάης,  τοῦ  θεοῦ  ἀπεόντος, 
καταλεγομένους ὀρθῶς ὑπ᾽ Ἑλλήνων καὶ ἀποδεικνυμένους ὡς εἰσὶ Ἕλληνες·  ἤδη γὰρ τηνικαῦτα ἐς 
Ἕλληνας οὗτοι ἐτέλεον. [2] ἔλεξα δὲ μέχρι Περσέος τοῦδε εἵνεκα, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνέκαθεν ἔτι ἔλαβον, ὅτι 
οὐκ  ἔπεστι  ἐπωνυμίη  Περσέι  οὐδεμία  πατρὸς  θνητοῦ,  ὥσπερ  Ἡρακλέι  Ἀμφιτρύων.  ἤδη  ὦν  ὀρθῷ 
χρεωμένῳ μέχρι Περσέος ὀρθῶς εἴρηταί μοι· ἀπὸ δὲ Δανάης τῆς Ἀκρισίου καταλέγοντι τοὺς ἄνω αἰεὶ 
πατέρας αὐτῶν φαινοίατο ἂν ἐόντες οἱ τῶν Δωριέων ἡγεμόνες Αἰγύπτιοι ἰθαγενέες.
54. ταῦτα μέν νυν κατὰ τὰ Ἕλληνες λέγουσι γεγενεηλόγηται· ὡς δὲ ὁ παρὰ Περσέων λόγος λέγεται,  

αὐτὸς ὁ Περσεὺς ἐὼν Ἀσσύριος ἐγένετο Ἕλλην, ἀλλ᾽ οὐκ οἱ Περσέος πρόγονοι· τοὺς δὲ Ἀκρισίου γε 
πατέρας ὁμολογέοντας κατ᾽ οἰκηιότητα Περσέι οὐδέν, τούτους δὲ εἶναι, κατά περ Ἕλληνες λέγουσι, 
Αἰγυπτίους.
55. καὶ ταῦτα μέν νυν περὶ τούτων εἰρήσθω. ὅ τι δὲ ἐόντες Αἰγύπτιοι καὶ ὅ τι ἀποδεξάμενοι ἔλαβον 

τὰς Δωριέων βασιληίας, ἄλλοισι γὰρ περὶ αὐτῶν εἴρηται, ἐάσομεν αὐτά· τὰ δὲ ἄλλοι οὐ κατελάβοντο, 
τούτων μνήμην ποιήσομαι.
56. γέρεά τε δὴ τάδε τοῖσι βασιλεῦσι Σπαρτιῆται δεδώκασι, ἱρωσύνας δύο, Διός τε Λακεδαίμονος καὶ 

Διὸς οὐρανίου, καὶ πόλεμον ἐκφέρειν ἐπ᾽ ἣν ἂν βούλωνται χώρην, τούτου δὲ μηδένα εἶναι Σπαρτιητέων 
διακωλυτήν, εἰ δὲ μὴ αὐτὸν ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι. στρατευομένων δὲ πρώτους ἰέναι τοὺς βασιλέας,  
ὑστάτους  δὲ  ἀπιέναι·  ἑκατὸν  δὲ  ἄνδρας  λογάδας  ἐπὶ  στρατιῆς  φυλάσσειν  αὐτούς·  προβάτοισι  δὲ 
χρᾶσθαι ἐν τῇσι ἐξοδίῃσι ὁκόσοισι ἂν ὦν ἐθέλωσι, τῶν δὲ θυομένων πάντων τὰ δέρματά τε καὶ τὰ νῶτα 
λαμβάνειν σφεας.
57. ταῦτα μὲν τὰ ἐμπολέμια, τὰ δὲ ἄλλα τὰ εἰρηναῖα κατὰ τάδε σφι δέδοται. ἢν θυσίη τις δημοτελὴς  

ποιέηται,  πρώτους ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἵζειν τοὺς βασιλέας,  καὶ ἀπὸ τούτων πρῶτον ἄρχεσθαι  διπλήσια 
νέμοντας  ἑκατέρῳ  τὰ  πάντα  ἢ  τοῖσι  ἄλλοισι  δαιτυμόνεσι,  καὶ  σπονδαρχίας  εἶναι  τούτων  καὶ  τῶν 
τυθέντων  τὰ  δέρματα.  [2]  νεομηνίας  δὲ  πάσας  καὶ  ἑβδόμας ἱσταμένου  τοῦ  μηνὸς  δίδοσθαι  ἐκ  τοῦ 
δημοσίου ἱρήιον τέλεον ἑκατέρῳ ἐς Ἀπόλλωνος καὶ μέδιμνον ἀλφίτων καὶ οἴνου τετάρτην Λακωνικήν, 
καὶ ἐν τοῖσι ἀγῶσι πᾶσι προεδρίας ἐξαιρέτους. καὶ προξείνους ἀποδεικνύναι τούτοισι προσκεῖσθαι τοὺς 
ἂν ἐθέλωσι τῶν ἀστῶν, καὶ Πυθίους αἱρέεσθαι δύο ἑκάτερον. οἱ δὲ Πύθιοι εἰσὶ θεοπρόποι ἐς Δελφούς,  
σιτεόμενοι  μετὰ  τῶν  βασιλέων  τὰ  δημόσια.  [3]  μὴ  ἐλθοῦσι  δὲ  τοῖσι  βασιλεῦσι  ἐπὶ  τὸ  δεῖπνον 
ἀποπέμπεσθαί  σφι  ἐς  τὰ  οἰκία  ἀλφίτων  τε  δύο  χοίνικας  ἑκατέρῳ  καὶ  οἴνου  κοτύλην,  παρεοῦσι  δὲ 
διπλήσια πάντα δίδοσθαι· τὠυτὸ δὲ τοῦτο καὶ πρὸς ἰδιωτέων κληθέντας ἐπὶ δεῖπνον τιμᾶσθαι. [4] τὰς δὲ 
μαντηίας τὰς γινομένας τούτους φυλάσσειν, συνειδέναι δὲ καὶ τοὺς Πυθίους. δικάζειν δὲ μούνους τοὺς 
βασιλέας τοσάδε μοῦνα, πατρούχου τε παρθένου πέρι, ἐς τὸν ἱκνέεται ἔχειν, ἢν μή περ ὁ πατὴρ αὐτὴν 
ἐγγυήσῃ, καὶ ὁδῶν δημοσιέων πέρι· [5] καὶ ἤν τις θετὸν παῖδα ποιέεσθαι ἐθέλῃ, βασιλέων ἐναντίον 
ποιέεσθαι. καὶ παρίζειν βουλεύουσι τοῖσι γέρουσι ἐοῦσι δυῶν δέουσι τριήκοντα· ἢν δὲ μὴ ἔλθωσι, τοὺς 
μάλιστά σφι τῶν γερόντων προσήκοντας ἔχειν τὰ τῶν βασιλέων γέρεα, δύο ψήφους τιθεμένους, τρίτην 
δὲ τὴν ἑωυτῶν.
58. ταῦτα μὲν ζῶσι τοῖσι βασιλεῦσι δέδοται ἐκ τοῦ κοινοῦ τῶν Σπαρτιητέων, ἀποθανοῦσι δὲ τάδε. 

ἱππέες περιαγγέλλουσι τὸ γεγονὸς κατὰ πᾶσαν τὴν Λακωνικήν, κατὰ δὲ τὴν πόλιν γυναῖκες περιιοῦσαι 
λέβητα  κροτέουσι.  ἐπεὰν  ὦν  τοῦτο  γίνηται  τοιοῦτο,  ἀνάγκη  ἐξ  οἰκίης  ἑκάστης  ἐλευθέρους  δύο 
καταμιαίνεσθαι, ἄνδρα τε καὶ γυναῖκα· μὴ ποιήσασι δὲ τοῦτο ζημίαι μεγάλαι ἐπικέαται. [2] νόμος δὲ 
τοῖσι Λακεδαιμονίοισι κατὰ τῶν βασιλέων τοὺς θανάτους ἐστὶ ὡυτὸς καὶ τοῖσι βαρβάροισι τοῖσι ἐν τῇ 
Ἀσίῃ· τῶν γὰρ ὦν βαρβάρων οἱ πλεῦνες τῷ αὐτῷ νόμῳ χρέωνται κατὰ τοὺς θανάτους τῶν βασιλέων.  
ἐπεὰν  γὰρ  ἀποθάνῃ  βασιλεὺς  Λακεδαιμονίων,  ἐκ  πάσης  δεῖ  Λακεδαίμονος,  χωρὶς  Σπαρτιητέων,  
ἀριθμῷ τῶν περιοίκων ἀναγκαστοὺς ἐς τὸ κῆδος ἰέναι.  [3]  τούτων ὦν καὶ τῶν εἱλωτέων καὶ αὐτῶν 
Σπαρτιητέων ἐπεὰν συλλεχθέωσι ἐς τὠυτὸ πολλαὶ χιλιάδες σύμμιγα τῇσι γυναιξί,  κόπτονταί  τε τὰ 
μέτωπα προθύμως καὶ  οἰμωγῇ διαχρέωνται  ἀπλέτῳ,  φάμενοι  τὸν  ὕστατον  αἰεὶ  ἀπογενόμενον τῶν 
βασιλέων, τοῦτον δὴ γενέσθαι ἄριστον. ὃς δ᾽ ἂν ἐν πολέμῳ τῶν βασιλέων ἀποθάνῃ, τούτῳ δὲ εἴδωλον 



σκευάσαντες ἐν κλίνῃ εὖ ἐστρωμένῃ ἐκφέρουσι. ἐπεὰν δὲ θάψωσι, ἀγορὴ δέκα ἡμερέων οὐκ ἵσταταί σφι 
οὐδ᾽ ἀρχαιρεσίη συνίζει, ἀλλὰ πενθέουσι ταύτας τὰς ἡμέρας.
59.  συμφέρονται  δὲ  ἄλλο  οὗτοι  τόδε  τοῖσι  Πέρσῃσι·  ἐπεὰν  ἀποθανόντος  τοῦ  βασιλέος  ἄλλος 

ἐνίστηται βασιλεύς, οὗτος ὁ ἐσιὼν ἐλευθεροῖ ὅστις τι Σπαρτιητέων τῷ βασιλέι ἢ τῷ δημοσίῳ ὤφειλε· ἐν 
δ᾽ αὖ Πέρσῃσι ὁ κατιστάμενος βασιλεὺς τὸν προοφειλόμενον φόρον μετιεῖ τῇσι πόλισι πάσῃσι.
60. συμφέρονται δὲ καὶ τάδε Αἰγυπτίοισι Λακεδαιμόνιοι· οἱ κήρυκες αὐτῶν καὶ αὐληταὶ καὶ μάγειροι 

ἐκδέκονται τὰς πατρωίας τέχνας, καὶ αὐλητής τε αὐλητέω γίνεται καὶ μάγειρος μαγείρου καὶ κῆρυξ 
κήρυκος·  οὐ  κατὰ  λαμπροφωνίην  ἐπιτιθέμενοι  ἄλλοι  σφέας  παρακληίουσι,  ἀλλὰ  κατὰ  τὰ  πάτρια 
ἐπιτελέουσι.
61. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω γίνεται. τότε δὲ τὸν Κλεομένεα ἐόντα ἐν τῇ Αἰγίνῃ καὶ κοινὰ τῇ Ἑλλάδι ἀγαθὰ 

προεργαζόμενον ὁ Δημάρητος διέβαλε, οὐκ Αἰγινητέων οὕτω κηδόμενος ὡς φθόνῳ καὶ ἄγῃ χρεώμενος. 
Κλεομένης  δὲ  νοστήσας  ἀπ᾽  Αἰγίνης  ἐβούλευε  τὸν  Δημάρητον  παῦσαι  τῆς  βασιληίης,  διὰ  πρῆγμα 
τοιόνδε ἐπίβασιν ἐς αὐτὸν ποιεύμενος.  Ἀρίστωνι  βασιλεύοντι  ἐν Σπάρτῃ καὶ γήμαντι γυναῖκας δύο 
παῖδες οὐκ ἐγίνοντο. [2] καὶ οὐ γὰρ συνεγινώσκετο αὐτὸς τούτων εἶναι αἴτιος, γαμέει τρίτην γυναῖκα·  
ὧδε δὲ γαμέει. ἦν οἱ φίλος τῶν Σπαρτιητέων ἀνήρ, τῷ προσέκειτο τῶν ἀστῶν μάλιστα ὁ Ἀρίστων. τούτῳ 
τῷ ἀνδρὶ ἐτύγχανε ἐοῦσα γυνὴ καλλίστη μακρῷ τῶν ἐν Σπάρτῃ γυναικῶν, καὶ ταῦτα μέντοι καλλίστη 
ἐξ αἰσχίστης γενομένη. [3] ἐοῦσαν γάρ μιν τὸ εἶδος φλαύρην ἡ τροφὸς αὐτῆς, οἷα ἀνθρώπων τε ὀλβίων 
θυγατέρα καὶ δυσειδέα ἐοῦσαν, πρὸς δὲ καὶ ὁρῶσα τοὺς γονέας συμφορὴν τὸ εἶδος αὐτῆς ποιευμένους,  
ταῦτα ἕκαστα μαθοῦσα ἐπιφράζεται τοιάδε· ἐφόρεε αὐτὴν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην ἐς τὸ τῆς Ἑλένης ἱρόν. τὸ  
δ᾽  ἐστὶ  ἐν  τῇ  Θεράπνῃ  καλεομένῃ  ὕπερθε  τοῦ  Φοιβηίου  ἱροῦ.  ὅκως  δὲ  ἐνείκειε  ἡ  τροφός,  πρός  τε  
τὤγαλμα ἵστα καὶ ἐλίσσετο τὴν θεὸν ἀπαλλάξαι τῆς δυσμορφίης τὸ παιδίον. [4] καὶ δή κοτε ἀπιούσῃ ἐκ 
τοῦ  ἱροῦ  τῇ  τροφῷ  γυναῖκα  λέγεται  ἐπιφανῆναι,  ἐπιφανεῖσαν  δὲ  ἐπειρέσθαι  μιν  ὅ  τι  φέρει  ἐν  τῇ 
ἀγκάλῃ, καὶ τὴν φράσαι ὡς παιδίον φορέει, τὴν δὲ κελεῦσαί οἱ δέξαι, τὴν δὲ οὐ φάναι· ἀπειρῆσθαι γάρ 
οἱ ἐκ τῶν γειναμένων μηδενὶ ἐπιδεικνύναι· τὴν δὲ πάντως ἑωυτῇ κελεύειν ἐπιδέξαι. [5] ὁρῶσαν δὲ τὴν 
γυναῖκα περὶ πολλοῦ ποιευμένην ἰδέσθαι, οὕτω δὴ τὴν τροφὸν δέξαι τὸ παιδίον· τὴν δὲ καταψῶσαν τοῦ 
παιδίου τὴν κεφαλὴν εἶπαι ὡς καλλιστεύσει πασέων τῶν ἐν Σπάρτῃ γυναικῶν. ἀπὸ μὲν δὴ ταύτης τῆς 
ἡμέρης μεταπεσεῖν τὸ εἶδος. γαμέει δὲ δή μιν ἐς γάμου ὥρην ἀπικομένην Ἄγητος ὁ Ἀλκείδεω, οὗτος δὴ 
ὁ τοῦ Ἀρίστωνος φίλος.
62.  τὸν δὲ Ἀρίστωνα ἔκνιζε ἄρα τῆς γυναικὸς ταύτης ὁ ἔρως·  μηχανᾶται δὴ τοιάδε·  αὐτός τε τῷ 

ἑταίρῳ, τοῦ ἦν ἡ γυνὴ αὕτη, ὑποδέκεται δωτίνην δώσειν τῶν ἑωυτοῦ πάντων ἕν, τὸ ἂν αὐτὸς ἐκεῖνος 
ἕληται,  καὶ τὸν ἑταῖρον ἑωυτῷ ἐκέλευε ὡσαύτως τὴν ὁμοίην διδόναι·  ὁ  δὲ οὐδὲν φοβηθεὶς  ἀμφὶ τῇ 
γυναικί, ὁρέων ἐοῦσαν καὶ Ἀρίστωνι γυναῖκα, καταινέει ταῦτα· ἐπὶ τούτοισι δὲ ὅρκους ἐπήλασαν. [2]  
μετὰ δὲ αὐτός τε ὁ Ἀρίστων ἔδωκε τοῦτο, ὅ τι δὴ ἦν, τὸ εἵλετο τῶν κειμηλίων τῶν Ἀρίστωνος ὁ Ἄγητος,  
καὶ αὐτὸς τὴν ὁμοίην ζητέων φέρεσθαι παρ᾽ ἐκείνου, ἐνθαῦτα δὴ τοῦ ἑταίρου τὴν γυναῖκα ἐπειρᾶτο 
ἀπάγεσθαι. ὁ δὲ πλὴν τούτου μούνου τὰ ἄλλα ἔφη καταινέσαι· ἀναγκαζόμενος μέντοι τῷ τε ὅρκῳ καὶ  
τῆς ἀπάτης τῇ παραγωγῇ ἀπιεῖ ἀπάγεσθαι.
63. οὕτω μὲν δὴ τὴν τρίτην ἐσηγάγετο γυναῖκα ὁ Ἀρίστων, τὴν δευτέρην ἀποπεμψάμενος. ἐν δέ οἱ 

χρόνῳ ἐλάσσονι καὶ οὐ πληρώσασα τοὺς δέκα μῆνας ἡ γυνὴ αὕτη τίκτει τοῦτον δὴ τὸν Δημάρητον. [2]  
καί  τίς  οἱ  τῶν οἰκετέων ἐν  θώκῳ κατημένῳ μετὰ τῶν ἐφόρων ἐξαγγέλλει  ὥς οἱ  παῖς  γέγονε.  ὁ  δὲ 
ἐπιστάμενός τε τὸν χρόνον τῷ ἠγάγετο τὴν γυναῖκα καὶ ἐπὶ δακτύλων συμβαλλόμενος τοὺς μῆνας,  
εἶπε ἀπομόσας “οὐκ ἂν ἐμὸς εἴη”. τοῦτο ἤκουσαν μὲν οἱ ἔφοροι, πρῆγμα μέντοι οὐδὲν ἐποιήσαντο τὸ  
παραυτίκα. ὁ δὲ παῖς ηὔξετο, καὶ τῷ Ἀρίστωνι τὸ εἰρημένον μετέμελε· παῖδα γὰρ τὸν Δημάρητον ἐς τὰ 
μάλιστά οἱ ἐνόμισε εἶναι. [3] Δημάρητον δὲ αὐτῷ οὔνομα ἔθετο διὰ τόδε· πρότερον τούτων πανδημεὶ 
Σπαρτιῆται Ἀρίστωνι, ὡς ἀνδρὶ εὐδοκιμέοντι διὰ πάντων δὴ τῶν βασιλέων τῶν ἐν Σπάρτῃ γενομένων, 
ἀρὴν ἐποιήσαντο παῖδα γενέσθαι.
64.  διὰ  τοῦτο  μέν  οἱ  τὸ  οὔνομα  Δημάρητος  ἐτέθη·  χρόνου  δὲ  προϊόντος  Ἀρίστων  μὲν  ἀπέθανε, 

Δημάρητος  δὲ  ἔσχε  τὴν  βασιληίην.  ἔδεε  δέ,  ὡς  ἔοικε,  ἀνάπυστα  γενόμενα  ταῦτα  καταπαῦσαι  
Δημάρητον τῆς βασιληίης διὰ τὰ .. Κλεομένεϊ διεβλήθη μεγάλως πρότερόν τε ὁ Δημάρητος ἀπαγαγὼν 
τὴν στρατιὴν ἐξ Ἐλευσῖνος, καὶ δὴ καὶ τότε ἐπ᾽ Αἰγινητέων τοὺς μηδίσαντας διαβάντος Κλεομένεος.
65.  ὁρμηθεὶς  ὦν ἀποτίνυσθαι  ὁ  Κλεομένης συντίθεται  Λευτυχίδῃ τῷ Μενάρεος τοῦ Ἄγιος,  ἐόντι  

οἰκίης τῆς αὐτῆς Δημαρήτῳ, ἐπ᾽ ᾧ τε, ἢν αὐτὸν καταστήσῃ βασιλέα ἀντὶ  Δημαρήτου, ἕψεταί οἱ ἐπ᾽ 



Αἰγινήτας.  [2]  ὁ  δὲ  Λευτυχίδης  ἦν  ἐχθρὸς  τῷ  Δημαρήτῳ  μάλιστα  γεγονὼς  διὰ  πρῆγμα  τοιόνδε· 
ἁρμοσαμένου  Λευτυχίδεω  Πέρκαλον  τὴν  Χίλωνος  τοῦ  Δημαρμένου  θυγατέρα,  ὁ  Δημάρητος 
ἐπιβουλεύσας ἀποστερέει  Λευτυχίδεα τοῦ γάμου,  φθάσας αὐτὸς  τὴν Πέρκαλον ἁρπάσας καὶ  σχὼν 
γυναῖκα.  [3]  κατὰ τοῦτο  μὲν τῷ Λευτυχίδῃ ἡ  ἔχθρη ἡ ἐς  τὸν  Δημάρητον ἐγεγόνεε,  τότε  δὲ  ἐκ τῆς 
Κλεομένεος προθυμίης ὁ Λευτυχίδης κατόμνυται Δημαρήτῳ, φὰς αὐτὸν οὐκ ἱκνεομένως βασιλεύειν 
Σπαρτιητέων οὐκ ἐόντα παῖδα Ἀρίστωνος· μετὰ δὲ τὴν κατωμοσίην ἐδίωκε, ἀνασώζων ἐκεῖνο τὸ ἔπος 
τὸ εἶπε Ἀρίστων τότε ὅτε οἱ  ἐξήγγειλε  ὁ οἰκέτης παῖδα γεγονέναι,  ὁ  δὲ  συμβαλόμενος τοὺς μῆνας 
ἀπώμοσε φὰς οὐκ ἑωυτοῦ μιν εἶναι. [4] τούτου δὴ ἐπιβατεύων τοῦ ῥήματος ὁ Λευτυχίδης ἀπέφαινε τὸν 
Δημάρητον  οὔτε  ἐξ  Ἀρίστωνος  γεγονότα  οὔτε  ἱκνευμένως  βασιλεύοντα  Σπάρτης,  τοὺς  ἐφόρους 
μάρτυρας  παρεχόμενος  κείνους  οἳ  τότε  ἐτύγχανον  πάρεδροί  τε  ἐόντες  καὶ  ἀκούσαντες  ταῦτα 
Ἀρίστωνος.
66.  τέλος  δὲ  ἐόντων  περὶ  αὐτῶν  νεικέων,  ἔδοξε  Σπαρτιήτῃσι  ἐπειρέσθαι  τὸ  χρηστήριον  τὸ  ἐν 

Δελφοῖσι εἰ Ἀρίστωνος εἴη παῖς ὁ Δημάρητος. [2] ἀνοίστου δὲ γενομένου ἐκ προνοίης τῆς Κλεομένεος ἐς  
τὴν  Πυθίην,  ἐνθαῦτα  προσποιέεται  Κλεομένης  Κόβωνα  τὸν  Ἀριστοφάντου,  ἄνδρα  ἐν  Δελφοῖσι 
δυναστεύοντα μέγιστον,  ὁ  δὲ  Κόβων  Περίαλλαν τὴν πρόμαντιν  ἀναπείθει  τὰ  Κλεομένης  ἐβούλετο 
λέγεσθαι  λέγειν.  [3]  οὕτω  δὴ  ἡ  Πυθίη  ἐπειρωτώντων  τῶν  θεοπρόπων  ἔκρινε  μὴ  Ἀρίστωνος  εἶναι 
Δημάρητον παῖδα. ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ ἀνάπυστα ἐγένετο ταῦτα, καὶ Κόβων τε ἔφυγε ἐκ Δελφῶν καὶ 
Περίαλλα ἡ πρόμαντις ἐπαύσθη τῆς τιμῆς.
67. κατὰ μὲν δὴ Δημαρήτου τὴν κατάπαυσιν τῆς βασιληίης οὕτω ἐγένετο, ἔφυγε δὲ Δημάρητος ἐκ 

Σπάρτης  ἐς  Μήδους  ἐκ  τοιοῦδε  ὀνείδεος.  μετὰ  τῆς  βασιληίης  τὴν  κατάπαυσιν  ὁ  Δημάρητος  ἦρχε 
αἱρεθεὶς ἀρχήν. [2] ἦσαν μὲν δὴ γυμνοπαιδίαι, θεωμένου δὲ τοῦ Δημαρήτου ὁ Λευτυχίδης γεγονὼς ἤδη 
βασιλεὺς αὐτὸς ἀντ᾽ ἐκείνου, πέμψας τὸν θεράποντα ἐπὶ γέλωτί τε καὶ λάσθῃ εἰρώτα τὸν Δημάρητον 
ὁκοῖόν τι  εἴη τὸ ἄρχειν μετὰ τὸ βασιλεύειν.  [3]  ὁ δὲ ἀλγήσας τῷ ἐπειρωτήματι εἶπε φὰς αὐτὸς μὲν 
ἀμφοτέρων ἤδη πεπειρῆσθαι, κεῖνον δὲ οὔ, τὴν μέντοι ἐπειρώτησιν ταύτην ἄρξειν Λακεδαιμονίοισι ἢ 
μυρίης κακότητος ἢ μυρίης εὐδαιμονίης. ταῦτα δὲ εἴπας καὶ κατακαλυψάμενος ἤιε ἐκ τοῦ θεήτρου ἐς τὰ 
ἑωυτοῦ οἰκία, αὐτίκα δὲ παρασκευασάμενος ἔθυε τῷ Διὶ βοῦν, θύσας δὲ τὴν μητέρα ἐκάλεσε.
68.  ἀπικομένῃ δὲ τῇ μητρὶ ἐσθεὶς ἐς τὰς χεῖράς οἱ τῶν σπλάγχνων κατικέτευε, τοιάδε λέγων. “ὦ 

μῆτερ,  θεῶν  σε  τῶν  τε  ἄλλων  καταπτόμενος  ἱκετεύω  καὶ  τοῦ  ἑρκείου  Διὸς  τοῦδε  φράσαι  μοι  τὴν 
ἀληθείην, τίς μευ ἐστὶ πατὴρ ὀρθῷ λόγῳ. [2] Λευτυχίδης μὲν γὰρ ἔφη ἐν τοῖσι νείκεσι λέγων κυέουσάν 
σε ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς οὕτω ἐλθεῖν παρὰ Ἀρίστωνα· οἱ δὲ καὶ τὸν ματαιότερον λόγον λέγοντες 
φασί  σε  ἐλθεῖν  παρὰ  τῶν  οἰκετέων  τὸν  ὀνοφορβόν,  καὶ  ἐμὲ  ἐκείνου  εἶναι  παῖδα.  [3]  ἐγώ  σε  ὦν 
μετέρχομαι  τῶν  θεῶν  εἰπεῖν  τὠληθές·  οὔτε  γάρ,  εἴ  περ  πεποίηκάς  τι  τῶν  λεγομένων,  μούνη  δὴ 
πεποίηκας, μετὰ πολλέων δέ· ὅ τε λόγος πολλὸς ἐν Σπάρτῃ ὡς Ἀρίστωνι σπέρμα παιδοποιὸν οὐκ ἐνῆν· 
τεκεῖν γὰρ ἄν οἱ καὶ τὰς προτέρας γυναῖκας”.
69.  ὃ μὲν δὴ τοιαῦτα ἔλεγε,  ἣ δὲ ἀμείβετο τοῖσιδε.  “ὦ παῖ, ἐπείτε με λιτῇσι μετέρχεαι εἰπεῖν τὴν 

ἀληθείην, πᾶν ἐς σὲ κατειρήσεται τὠληθές. ὥς με ἠγάγετο Ἀρίστων ἐς ἑωυτοῦ, νυκτὶ τρίτῃ ἀπὸ τῆς  
πρώτης ἦλθέ μοι φάσμα εἰδόμενον Ἀρίστωνι, συνευνηθὲν δὲ τοὺς στεφάνους τοὺς εἶχε ἐμοὶ περιετίθεε.  
[2] καὶ τὸ μὲν οἰχώκεε, ἧκε δὲ μετὰ ταῦτα Ἀρίστων. ὡς δέ με εἶδε ἔχουσαν στεφάνους, εἰρώτα τίς εἴη μοι  
ὁ δούς·  ἐγὼ δὲ ἐφάμην ἐκεῖνον,  ὁ δὲ οὐκ ὑπεδέκετο.  ἐγὼ δὲ κατωμνύμην φαμένη αὐτὸν οὐ ποιέειν 
καλῶς ἀπαρνεόμενον· ὀλίγῳ γὰρ τι πρότερον ἐλθόντα καὶ συνευνηθέντα δοῦναί μοι τοὺς στεφάνους. 
[3] ὁρέων δέ με κατομνυμένην ὁ Ἀρίστων ἔμαθε ὡς θεῖον εἴη τὸ πρῆγμα. καὶ τοῦτο μὲν οἱ στέφανοι 
ἐφάνησαν  ἐόντες  ἐκ  τοῦ  ἡρωίου  τοῦ  παρὰ  τῇσι  θύρῃσι  τῇσι  αὐλείῃσι  ἱδρυμένου,  τὸ  καλέουσι 
Ἀστροβάκου, τοῦτο δὲ οἱ μάντιες τὸν αὐτὸν τοῦτον ἥρωα ἀναίρεον εἶναι. [4] οὕτω ὦ παῖ ἔχεις πᾶν, ὅσον 
τι καὶ βούλεαι πυθέσθαι· ἢ γὰρ ἐκ τοῦ ἥρωος τούτου γέγονας, καί τοι πατήρ ἐστι Ἀστρόβακος ὁ ἥρως, ἢ  
Ἀρίστων· ἐν γάρ σε τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἀναιρέομαι. τῇ δέ σευ μάλιστα κατάπτονται οἱ ἐχθροί, λέγοντες ὡς 
αὐτὸς ὁ Ἀρίστων, ὅτε αὐτῷ σὺ ἠγγέλθης γεγενημένος, πολλῶν ἀκουόντων οὐ φήσειέ σε ἑωυτοῦ εἶναι  
(τὸν χρόνον γάρ, τοὺς δέκα μῆνας, οὐδέκω ἐξήκειν), ἀιδρείῃ τῶν τοιούτων κεῖνος τοῦτο ἀπέρριψε τὸ  
ἔπος. [5] τίκτουσι γὰρ γυναῖκες καὶ ἐννεάμηνα καὶ ἑπτάμηνα, καὶ οὐ πᾶσαι δέκα μῆνας ἐκτελέσασαι·  
ἐγὼ δὲ σὲ ὦ παῖ ἑπτάμηνον ἔτεκον. ἔγνω δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀρίστων οὐ μετὰ πολλὸν χρόνον ὡς ἀνοίῃ τὸ  
ἔπος ἐκβάλοι τοῦτο. λόγους δὲ ἄλλους περὶ γενέσιος τῆς σεωυτοῦ μὴ δέκεο· τὰ γὰρ ἀληθέστατα πάντα 
ἀκήκοας. ἐκ δὲ ὀνοφορβῶν αὐτῷ τε Λευτυχίδῃ καὶ τοῖσι ταῦτα λέγουσι τίκτοιεν αἱ γυναῖκες παῖδας”.



70. ἣ μὲν δὴ ταῦτα ἔλεγε, ὁ δὲ πυθόμενός τε τὰ ἐβούλετο καὶ ἐπόδια λαβὼν ἐπορεύετο ἐς Ἦλιν, τῷ  
λόγῳ  φὰς  ὡς  ἐς  Δελφοὺς  χρησόμενος  τῷ  χρηστηρίῳ  πορεύεται.  Λακεδαιμόνιοι  δὲ  ὑποτοπηθέντες 
Δημάρητον δρησμῷ ἐπιχειρέειν ἐδίωκον.  [2] καί κως ἔφθη ἐς Ζάκυνθον διαβὰς ὁ Δημάρητος ἐκ τῆς 
Ἤλιδος· ἐπιδιαβάντες δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι αὐτοῦ τε ἅπτοντο καὶ τοὺς θεράποντας αὐτοῦ ἀπαιρέονται.  
μετὰ  δέ,  οὐ  γὰρ  ἐξεδίδοσαν  αὐτὸν  οἱ  Ζακύνθιοι,  ἐνθεῦτεν  διαβαίνει  ἐς  τὴν  Ἀσίην  παρὰ  βασιλέα 
Δαρεῖον. ὁ δὲ ὑπεδέξατό τε αὐτὸν μεγαλωστὶ καὶ γῆν τε καὶ πόλιας ἔδωκε. [3] οὕτω ἀπίκετο ἐς τὴν 
Ἀσίην  Δημάρητος  καὶ  τοιαύτῃ  χρησάμενος  τύχῃ,  ἄλλα  τε  Λακεδαιμονίοισι  συχνὰ  ἔργοισί  τε  καὶ  
γνώμῃσι  ἀπολαμπρυνθείς,  ἐν  δὲ  δὴ  καὶ  Ὀλυμπιάδα σφι  ἀνελόμενος  τεθρίππῳ προσέβαλε,  μοῦνος 
τοῦτο πάντων δὴ τῶν γενομένων βασιλέων ἐν Σπάρτῃ ποιήσας.
71. Λευτυχίδης δὲ ὁ Μενάρεος Δημαρήτου καταπαυσθέντος διεδέξατο τὴν βασιληίην, καί οἱ γίνεται 

παῖς  Ζευξίδημος,  τὸν  δὴ  Κυνίσκον  μετεξέτεροι  Σπαρτιητέων  ἐκάλεον.  οὗτος  ὁ  Ζευξίδημος  οὐκ 
ἐβασίλευσε  Σπάρτης·  πρὸ  Λευτυχίδεω  γὰρ  τελευτᾷ,  λιπὼν  παῖδα  Ἀρχίδημον.  [2]  Δευτυχίδης  δὲ 
στερηθεὶς Ζευξιδήμου γαμέει δευτέρην γυναῖκα Εὐρυδάμην τὴν ἐοῦσαν Μενίου ἀδελφεὴν Διακτορίδεω 
δὲ θυγατέρα, ἐκ τῆς οἱ ἔρσεν μὲν γίνεται οὐδέν, θυγάτηρ δὲ Λαμπιτώ, τὴν Ἀρχίδημος ὁ Ζευξιδήμου 
γαμέει δόντος αὐτῷ Λευτυχίδεω.
72.  οὐ  μὲν  οὐδὲ  Λευτυχίδης  κατεγήρα  ἐν  Σπάρτῃ,  ἀλλὰ  τίσιν  τοιήνδε  τινὰ  Δημαρήτῳ  ἐξέτισε. 

ἐστρατήγησε Λακεδαιμονίοισι ἐς Θεσσαλίην, παρεὸν δέ οἱ πάντα ὑποχείρια ποιήσασθαι ἐδωροδόκησε 
ἀργύριον πολλόν·  [2]  ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ δὲ ἁλοὺς αὐτοῦ ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ἐπικατήμενος χειρίδι  πλέῃ 
ἀργυρίου, ἔφυγε ἐκ Σπάρτης ὑπὸ δικαστήριον ὑπαχθείς, καὶ τὰ οἰκία οἱ κατεσκάφη· ἔφυγε δὲ ἐς Τεγέην 
καὶ ἐτελεύτησε ἐν ταύτῃ.
73.  ταῦτα μὲν δὴ ἐγένετο χρόνῳ ὕστερον· τότε δὲ ὡς τῷ Κλεομένεϊ ὡδώθη τὸ ἐς τὸν Δημάρητον 

πρῆγμα,  αὐτίκα  παραλαβὼν  Λευτυχίδεα  ἤιε  ἐπὶ  τοὺς  Αἰγινήτας,  δεινόν  τινά  σφι  ἔγκοτον  διὰ  τὸν 
προπηλακισμὸν ἔχων. [2] οὕτω δὴ οὔτε οἱ Αἰγινῆται, ἀμφοτέρων τῶν βασιλέων ἡκόντων ἐπ᾽ αὐτούς,  
ἐδικαίευν ἔτι ἀντιβαίνειν, ἐκεῖνοί τε ἐπιλεξάμενοι ἄνδρας δέκα Αἰγινητέων τοὺς πλείστου ἀξίους καὶ 
πλούτῳ  καὶ  γένει·  ἦγον  καὶ  ἄλλους  καὶ  δὴ  καὶ  Κριόν  τε  τὸν  Πολυκρίτου  καὶ  Κάσαυβον  τὸν  
Ἀριστοκράτεος,  οἵ περ εἶχον μέγιστον κράτος·  ἀγαγόντες δὲ σφέας ἐς γῆν τὴν Ἀττικὴν παραθήκην 
παρατίθενται ἐς τοὺς ἐχθίστους Αἰγινήτῃσι Ἀθηναίους.
74.  μετὰ δὲ  ταῦτα  Κλεομένεα  ἐπάιστον γενόμενον  κακοτεχνήσαντα  ἐς  Δημάρητον δεῖμα ἔλαβε 

Σπαρτιητέων, καὶ ὑπεξέσχε ἐς Θεσσαλίην. ἐνθεῦτεν δὲ ἀπικόμενος ἐς τὴν Ἀρκαδίην νεώτερα ἔπρησσε 
πρήγματα, συνιστὰς τοὺς Ἀρκάδας ἐπὶ τῆ Σπάρτῃ, ἄλλους τε ὅρκους προσάγων σφι ἦ μὲν ἕψεσθαι 
σφέας  αὐτῷ  τῇ  ἂν  ἐξηγέηται,  καὶ  δὴ  καὶ  ἐς  Νώνακριν  πόλιν  πρόθυμος  ἦν  τῶν  Ἀρκάδων  τοὺς 
προεστεῶτας  ἀγινέων  ἐξορκοῦν  τὸ  Στυγὸς  ὕδωρ.  [2]  ἐν  δὲ  ταύτῃ  τῇ  πόλι  λέγεται  εἶναι  ὑπὸ  τῶν 
Ἀρκάδων τὸ Στυγὸς ὕδωρ, καὶ δὴ καὶ ἔστι  τοιόνδε τι·  ὕδωρ ὀλίγον φαινόμενον ἐκ πέτρης στάζει  ἐς 
ἄγκος, τὸ δὲ ἄγκος αἱμασιῆς τις περιθέει κύκλος. ἡ δὲ Νώνακρις, ἐν τῇ ἡ πηγὴ αὕτη τυγχάνει ἐοῦσα, 
πόλις ἐστὶ τῆς Ἀρκαδίης πρὸς Φενεῷ.
75.  μαθόντες δὲ Κλεομένεα Λακεδαιμόνιοι ταῦτα πρήσσοντα, κατῆγον αὐτὸν δείσαντες ἐπὶ τοῖσι 

αὐτοῖσι  ἐς  Σπάρτην τοῖσι  καὶ  πρότερον ἦρχε.  κατελθόντα δὲ αὐτὸν αὐτίκα ὑπέλαβε  μανίη νοῦσος, 
ἐόντα καὶ πρότερον ὑπομαργότερον· ὅκως γὰρ τεῷ ἐντύχοι Σπαρτιητέων, ἐνέχραυε ἐς τὸ πρόσωπον τὸ 
σκῆπτρον. [2] ποιέοντα δὲ αὐτὸν ταῦτα καὶ παραφρονήσαντα ἔδησαν οἱ προσήκοντες ἐν ξύλω· ὁ δὲ 
δεθεὶς τὸν φύλακον μουνωθέντα ἰδὼν τῶν ἄλλων αἰτέει μάχαιραν· οὐ βουλομένου δὲ τὰ πρῶτα τοῦ 
φυλάκου διδόναι ἀπείλεε τά μιν αὖτις ποιήσει,  ἐς ὁ δείσας τὰς ἀπειλὰς ὁ φύλακος (ἦν γὰρ τῶν τις 
εἱλωτέων) διδοῖ οἱ μάχαιραν. [3] Κλεομένης δὲ παραλαβὼν τὸν σίδηρον ἄρχετο ἐκ τῶν κνημέων ἑωυτὸν 
λωβώμενος· ἐπιτάμνων γὰρ κατὰ μῆκος τὰς σάρκας προέβαινε ἐκ τῶν κνημέων ἐς τοὺς μηρούς, ἐκ δὲ 
τῶν μηρῶν ἔς τε τὰ ἰσχία καὶ τὰς λαπάρας, ἐς ὃ ἐς τὴν γαστέρα ἀπίκετο, καὶ ταύτην καταχορδεύων 
ἀπέθανε  τρόπῳ  τοιούτῳ,  ὡς  μὲν  οἱ  πολλοὶ  λέγουσι  Ἐλλήνων,  ὅτι  τὴν  Πυθίην  ἀνέγνωσε  τὰ  περὶ 
Δημαρήτου λέγειν γενόμενα, ὡς δὲ Ἀθηναῖοι μοῦνοι λέγουσι,  διότι  ἐς Ἐλευσῖνα ἐσβαλὼν ἔκειρε τὸ 
τέμενος τῶν θεῶν, ὡς δὲ Ἀργεῖοι, ὅτι ἐξ ἱροῦ αὐτῶν τοῦ Ἄργου Ἀργείων τοὺς καταφυγόντας ἐκ τῆς 
μάχης καταγινέων κατέκοπτε καὶ αὐτὸ τὸ ἄλσος ἐν ἀλογίῃ ἔχων ἐνέπρησε.
76. Κλεομένεϊ γὰρ μαντευομένῳ ἐν Δελφοῖσι ἐχρήσθη Ἄργος αἱρήσειν· ἐπείτε δὲ Σπαρτιήτας ἄγων 

ἀπίκετο ἐπὶ ποταμὸν Ἐρασῖνον, ὃς λέγεται ῥέειν ἐκ τῆς Στυμφαλίδος λίμνης· τὴν γὰρ δὴ λίμνην ταύτην 
ἐς χάσμα ἀφανὲς ἐκδιδοῦσαν ἀναφαίνεσθαι ἐν Ἄργεϊ, τὸ ἐνθεῦτεν δὲ τὸ ὕδωρ ἤδη τοῦτο ὑπ᾽ Ἀργείων  



Ἐρασῖνον καλέεσθαι· ἀπικόμενος δ᾽ ὦν ὁ Κλεομένης ἐπὶ τὸν ποταμὸν τοῦτον ἐσφαγιάζετο αὐτῷ· [2] καὶ 
οὐ  γὰρ  ἐκαλλιέρεε  οὐδαμῶς  διαβαίνειν  μιν,  ἄγασθαι  μὲν  ἔφη  τοῦ  Ἐρασίνου  οὐ  προδιδόντος  τοὺς 
πολιήτας, Ἀργείους μέντοι οὐδ᾽ ὣς χαιρήσειν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐξαναχωρήσας τὴν στρατιὴν κατήγαγε ἐς 
Θυρέην, σφαγιασάμενος δὲ τῇ θαλάσσῃ ταῦρον πλοίοισι σφέας ἤγαγε ἔς τε τὴν Τιρυνθίην χώρην καὶ 
Ναυπλίην.
77.  Ἀργεῖοι  δὲ  ἐβοήθεον  πυνθανόμενοι  ταῦτα  ἐπὶ  θάλασσαν·  ὡς  δὲ  ἀγχοῦ  μὲν  ἐγίνοντο  τῆς 

Τίρυνθος, χώρῳ δὲ ἐν τούτῳ τῷ κεῖται Ἡσίπεια οὔνομα, μεταίχμιον οὐ μέγα ἀπολιπόντες ἵζοντο ἀντίοι  
τοῖσι Λακεδαιμονίοισι. ἐνθαῦτα δὴ οἱ Ἀργεῖοι τὴν μὲν ἐκ τοῦ φανεροῦ μάχην οὐκ ἐφοβέοντο, ἀλλὰ μὴ 
δόλῳ αἱρεθέωσι· [2] καὶ γὰρ δή σφι ἐς τοῦτο τὸ πρῆγμα εἶχε τὸ χρηστήριον τὸ ἐπίκοινα ἔχρησε ἡ Πυθίη 
τούτοισί τε καὶ Μιλησίοισι, λέγον ὧδε. 

Ἀλλ᾽ ὅταν ἡ θήλεια τὸν ἄρσενα νικήσασα
ἐξελάσῃ καὶ κῦδος ἐν Ἀργείοισιν ἄρηται,
πολλὰς Ἀργείων ἀμφιδρυφέας τότε θήσει.
ὧς ποτέ τις ἐρέει καὶ ἐπεσσομένων ἀνθρώπων
“δεινὸς ὄφις τριέλικτος ἀπώλετο δουρὶ δαμασθείς”.

 [3] ταῦτα δὴ πάντα συνελθόντα τοῖσι Ἀργείοισι φόβον παρεῖχε. καὶ δή σφι πρὸς ταῦτα ἔδοξε τῷ 
κήρυκι τῶν πολεμίων χρᾶσθαι, δόξαν δέ σφι ἐποίεον τοιόνδε· ὅκως ὁ Σπαρτιήτης κῆρυξ προσημαίνοι τι 
Λακεδαιμονίοισι, ἐποίευν καὶ οἱ Ἀργεῖοι τὠυτὸ τοῦτο.
78.  μαθὼν  δὲ  ὁ  Κλεομένης  ποιεῦντας  τοὺς  Ἀργείους  ὁκοῖόν  τι  ὁ  σφέτερος  κῆρυξ  σημήνειε,  

παραγγέλλει σφι, ὅταν σημήνῃ ὁ κῆρυξ ποιέεσθαι ἄριστον, τότε ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα χωρέειν ἐς τοὺς 
Ἀργείους.  [2]  ταῦτα  καὶ  ἐγένετο  ἐπιτελέα  ἐκ  τῶν  Λακεδαιμονίων·  ἄριστον  γὰρ  ποιευμένοισι  τοῖσι  
Ἀργείοισι ἐκ τοῦ κηρύγματος ἐπεκέατο, καὶ πολλοὺς μὲν ἐφόνευσαν αὐτῶν, πολλῷ δέ τι πλεῦνας ἐς τὸ  
ἄλσος τοῦ Ἄργου καταφυγόντας περιιζόμενοι ἐφύλασσον.
79. ἐνθεῦτεν δὲ ὁ Κλεομένης ἐποίεε τοιόνδε. ἔχων αὐτομόλους ἄνδρας καὶ πυνθανόμενος τούτων, 

ἐξεκάλεε πέμπων κήρυκα ὀνομαστὶ λέγων τῶν Ἀργείων τοὺς ἐν τῷ ἱρῷ ἀπεργμένους, ἐξεκάλεε δὲ φὰς 
αὐτῶν ἔχειν τὰ ἄποινα. ἄποινα δὲ ἐστὶ Πελοποννησίοισι δύο μνέαι τεταγμέναι κατ᾽ ἄνδρα αἰχμάλωτον 
ἐκτίνειν. κατὰ πεντήκοντα δὴ ὦν τῶν Ἀργείων ὡς ἑκάστους ἐκκαλεύμενος ὁ Κλεομένης ἔκτεινε. [2] 
ταῦτα δέ κως γινόμενα ἐλελήθεε τοὺς λοιποὺς τοὺς ἐν τῷ τεμένεϊ· ἅτε γὰρ πυκνοῦ ἐόντος τοῦ ἄλσεος,  
οὐκ ὥρων οἱ ἐντὸς τοὺς ἐκτὸς ὅ τι ἔπρησσον,  πρίν γε δὴ αὐτῶν τις ἀναβὰς ἐπὶ δένδρον κατεῖδε τὸ 
ποιεύμενον. οὔκων δὴ ἔτι καλεόμενοι ἐξήισαν.
80.  ἐνθαῦτα δὴ ὁ Κλεομένης ἐκέλευε πάντα τινὰ τῶν εἱλωτέων περινέειν ὕλῃ τὸ ἄλσος,  τῶν δὲ 

πειθομένων ἐνέπρησε τὸ ἄλσος.  καιομένου δὲ ἤδη ἐπείρετο τῶν τινα αὐτομόλων τίνος εἴη θεῶν τὸ 
ἄλσος·  ὁ  δὲ  ἔφη  Ἄργου  εἶναι.  ὁ  δὲ  ὡς  ἤκουσε,  ἀναστενάξας  μέγα  εἶπε  “ὦ  Ἄπολλον  χρηστήριε,  ἦ 
μεγάλως με ἠπάτηκας φάμενος Ἄργος αἱρήσειν· συμβάλλομαι δ᾽ ἐξήκειν μοι τὸ χρηστήριον”.
81. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Κλεομένης τὴν μὲν πλέω στρατιὴν ἀπῆκε ἀπιέναι ἐς Σπάρτην, χιλίους δὲ αὐτὸς 

λαβὼν τοὺς ἀριστέας ἤιε ἐς  τὸ  Ἥραιον θύσων·  βουλόμενον δὲ αὐτὸν θύειν ἐπὶ  τοῦ βωμοῦ ὁ ἱρεὺς 
ἀπηγόρευε, φὰς οὐκ ὅσιον εἶναι ξείνῳ αὐτόθι θύειν. ὁ δὲ Κλεομένης τὸν ἱρέα ἐκέλευε τοὺς εἵλωτας ἀπὸ 
τοῦ βωμοῦ ἀπάγοντας μαστιγῶσαι, καὶ αὐτὸς ἔθυσε· ποιήσας δὲ ταῦτα ἀπήιε ἐς τὴν Σπάρτην.
82. νοστήσαντα δέ μιν ὑπῆγον οἱ ἐχθροὶ ὑπὸ τοὺς ἐφόρους, φάμενοί μιν δωροδοκήσαντα οὐκ ἑλεῖν τὸ 

Ἄργος,  παρεὸν εὐπετέως μιν ἑλεῖν.  ὁ δέ σφι ἔλεξε,  οὔτε εἰ ψευδόμενος οὔτε εἰ  ἀληθέα λέγων,  ἔχω 
σαφηνέως εἶπαι, ἔλεξε δ᾽ ὦν φάμενος, ἐπείτε δὴ τὸ τοῦ Ἄργου ἱρὸν εἷλον, δοκέειν οἱ ἐξεληλυθέναι τὸν 
τοῦ θεοῦ χρησμόν· πρὸς ὦν ταῦτα οὐ δικαιοῦν πειρᾶν τῆς πόλιος, πρίν γε δὴ ἱροῖσι χρήσηται καὶ μάθῃ 
εἴτε οἱ ὁ θεὸς παραδιδοῖ εἴτε ἐμποδὼν ἕστηκε· [2] καλλιερευμένῳ δὲ ἐν τῷ Ἡραίῳ ἐκ τοῦ ἀγάλματος τῶν 
στηθέων φλόγα πυρὸς ἐκλάμψαι, μαθεῖν δὲ αὐτὸς οὕτω τὴν ἀτρεκείην, ὅτι οὐκ αἱρέει τὸ Ἄργος· εἰ μὲν  
γὰρ ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀγάλματος ἐξέλαμψε, αἱρέειν ἂν κατ᾽ ἄκρης τὴν πόλιν, ἐκ τῶν στηθέων δὲ 
λάμψαντος πᾶν οἱ πεποιῆσθαι ὅσον ὁ θεὸς ἐβούλετο γενέσθαι. ταῦτα λέγων πιστά τε καὶ οἰκότα ἐδόκεε 
Σπαρτιήτῃσι λέγειν, καὶ διέφυγε πολλὸν τοὺς διώκοντας.
83. Ἄργος δὲ ἀνδρῶν ἐχηρώθη οὕτω ὥστε οἱ δοῦλοι αὐτῶν ἔσχον πάντα τὰ πρήγματα ἄρχοντές τε 

καὶ διέποντες, ἐς ὃ ἐπήβησαν οἱ τῶν ἀπολομένων παῖδες· ἔπειτα σφέας οὗτοι ἀνακτώμενοι ὀπίσω ἐς 
ἑωυτοὺς τὸ Ἄργος ἐξέβαλον· ἐξωθεύμενοι δὲ οἱ δοῦλοι μάχῃ ἔσχον Τίρυνθα. [2] τέως μὲν δή σφι ἦν 



ἄρθμια ἐς ἀλλήλους, ἔπειτα δὲ ἐς τοὺς δούλους ἦλθε ἀνὴρ μάντις Κλέανδρος, γένος ἐὼν Φιγαλεὺς ἀπ᾽ 
Ἀρκαδίης· οὗτος τοὺς δούλους ἀνέγνωσε ἐπιθέσθαι τοῖσι δεσπότῃσι. ἐκ τούτου δὴ πόλεμός σφι ἦν ἐπὶ 
χρόνον συχνόν, ἐς ὃ δὴ μόγις οἱ Ἀργεῖοι ἐπεκράτησαν.
84.  Ἀργεῖοι μέν νυν διὰ ταῦτα Κλεομένεα φασὶ μανέντα ἀπολέσθαι κακῶς· αὐτοὶ δὲ Σπαρτιῆται 

φασὶ  ἐκ  δαιμονίου  μὲν  οὐδενὸς  μανῆναι  Κλεομένεα,  Σκύθῃσι  δὲ  ὁμιλήσαντά  μιν  ἀκρητοπότην 
γενέσθαι καὶ ἐκ τούτου μανῆναι. [2] Σκύθας γὰρ τοὺς νομάδας, ἐπείτε σφι Δαρεῖον ἐμβαλεῖν ἐς τὴν 
χώρην, μετὰ ταῦτα μεμονέναι μιν τίσασθαι, πέμψαντας δὲ ἐς Σπάρτην συμμαχίην τε ποιέεσθαι καὶ 
συντίθεσθαι  ὡς  χρεὸν  εἴη  αὐτοὺς  μὲν  τοὺς  Σκύθας  παρὰ  Φᾶσιν  ποταμὸν  πειρᾶν  ἐς  τὴν  Μηδικὴν 
ἐσβάλλειν, σφέας δὲ τοὺς Σπαρτιήτας κελεύειν ἐξ Ἐφέσου ὁρμωμένους ἀναβαίνειν καὶ ἔπειτα ἐς τὠυτὸ 
ἀπαντᾶν. [3] Κλεομένεα δὲ λέγουσι ἡκόντων τῶν Σκυθέων ἐπὶ ταῦτα ὁμιλέειν σφι μεζόνως, ὁμιλέοντα 
δὲ μᾶλλον τοῦ ἱκνεομένου μαθεῖν τὴν ἀκρητοποσίην παρ᾽ αὐτῶν· ἐκ τούτου δὲ μανῆναί μιν νομίζουσι 
Σπαρτιῆται. ἔκ τε τόσου, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, ἐπεὰν ζωρότερον βούλωνται πιεῖν, Ἐπισκύθισον λέγουσι. 
οὕτω δὴ Σπαρτιῆται τὰ περὶ Κλεομένεα λέγουσι· ἐμοὶ δὲ δοκέει τίσιν ταύτην ὁ Κλεομένης Δημαρήτῳ 
ἐκτῖσαι.
85.  τελευτήσαντος  δὲ  Κλεομένεος  ὡς  ἐπύθοντο  Αἰγινῆται,  ἔπεμπον  ἐς  Σπάρτην  ἀγγέλους 

καταβωσομένους Λευτυχίδεω περὶ τῶν ἐν Ἀθήνῃσι ὁμήρων ἐχομένων. Λακεδαιμόνιοι δὲ δικαστήριον 
συναγαγόντες ἔγνωσαν περιυβρίσθαι Αἰγινήτας ὑπὸ Λευτυχίδεω, καί μιν κατέκριναν ἔκδοτον ἄγεσθαι 
ἐς  Αἴγιναν  ἀντὶ  τῶν  ἐν  Ἀθήνῃσι  ἐχομένων  ἀνδρῶν.  [2]  μελλόντων  δὲ  ἄγειν  τῶν  Αἰγινητέων  τὸν 
Λευτυχίδεα, εἶπέ σφι Θεασίδης ὁ Λεωπρέπεος, ἐὼν ἐν Σπάρτῃ δόκιμος ἀνήρ, “τί βουλεύεσθε ποιέειν,  
ἄνδρες Αἰγινῆται; τὸν βασιλέα τῶν Σπαρτιητέων ἔκδοτον γενόμενον ὑπὸ τῶν πολιητέων ἄγειν; εἰ νῦν 
ὀργῇ  χρεώμενοι  ἔγνωσαν  οὕτω  Σπαρτιῆται,  ὅκως  ἐξ  ὑστέρης  μή  τι  ὑμῖν,  ἢν  ταῦτα  πρήσσητε, 
πανώλεθρον κακὸν ἐς τὴν χώρην ἐμβάλωσι”. [3] ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Αἰγινῆται ἔσχοντο τῆς ἀγωγῆς, 
ὁμολογίῃ  δὲ  ἐχρήσαντο  τοιῇδε,  ἐπισπόμενον  Λευτυχίδεα  ἐς  Ἀθήνας  ἀποδοῦναι  Αἰγινήτῃσι  τοὺς 
ἄνδρας.
86. ὡς δὲ ἀπικόμενος Λευτυχίδης ἐς τὰς Ἀθήνας ἀπαίτεε τὴν παραθήκην, οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι προφάσιας 

εἷλκον οὐ βουλόμενοι ἀποδοῦναι, φάντες δύο σφέας ἐόντας βασιλέας παραθέσθαι καὶ οὐ δικαιοῦν τῷ 
ἑτέρῳ ἄνευ τοῦ ἑτέρου ἀποδιδόναι·
86A οὐ φαμένων δὲ ἀποδώσειν τῶν Ἀθηναίων, ἔλεξέ σφι Λευτυχίδης τάδε. “ὦ Ἀθηναῖοι, ποιέετε μὲν 

ὁκότερα βούλεσθε αὐτοί· καὶ γὰρ ἀποδιδόντες ποιέετε ὅσια, καὶ μὴ ἀποδιδόντες τὰ ἐναντία τούτων·  
ὁκοῖον μέντοι τι ἐν τῇ Σπάρτῃ συνηνείχθη γενέσθαι περὶ παρακαταθήκης, βούλομαι ὑμῖν εἶπαι. [2] 
λέγομεν ἡμεῖς οἱ Σπαρτιῆται γενέσθαι ἐν τῇ Λακεδαίμονι κατὰ τρίτην γενεὴν τὴν ἀπ᾽ ἐμέο Γλαῦκον 
Ἐπικύδεος παῖδα· τοῦτον τὸν ἄνδρα φαμὲν τά τε ἄλλα πάντα περιήκειν τὰ πρῶτα, καὶ δὴ καὶ ἀκούειν 
ἄριστα δικαιοσύνης πέρι πάντων ὅσοι τὴν Λακεδαίμονα τοῦτον τὸν χρόνον οἴκεον. [3] συνενειχθῆναι δέ 
οἱ ἐν χρόνῳ ἱκνευμένῳ τάδε λέγομεν. ἄνδρα Μιλήσιον ἀπικόμενον ἐς Σπάρτην βούλεσθαί οἱ ἐλθεῖν ἐς 
λόγους προϊσχόμενον τοιάδε.  “εἰμὶ  μὲν  Μιλήσιος,  ἥκω δὲ τῆς σῆς Γλαῦκε  βουλόμενος δικαιοσύνης 
ἀπολαῦσαι.  [4]  ὡς  γὰρ  δὴ  ἀνὰ  πᾶσαν  μὲν  τὴν  ἄλλην  Ἑλλάδα,  ἐν  δὲ  καὶ  περὶ  Ἰωνίην  τῆς  σῆς  
δικαιοσύνης ἦν λόγος πολλός, ἐμεωυτῷ λόγους ἐδίδουν καὶ ὅτι ἐπικίνδυνος ἐστὶ αἰεί κοτε ἡ Ἰωνίη, ἡ δὲ 
Πελοπόννησος  ἀσφαλέως ἱδρυμένη,  καὶ  διότι  χρήματα οὐδαμὰ τοὺς αὐτούς  ἐστι  ὁρᾶν ἔχοντας.  [5] 
ταῦτά τε ὦν ἐπιλεγομένῳ καὶ βουλευομένῳ ἔδοξέ μοι τὰ ἡμίσεα πάσης τῆς οὐσίης ἐξαργυρώσαντα 
θέσθαι παρὰ σέ, εὖ ἐξεπισταμένῳ ὥς μοι κείμενα ἔσται παρὰ σοὶ σόα. σὺ δή μοι καὶ τὰ χρήματα δέξαι  
καὶ τάδε τὰ σύμβολα σῶζε λαβών· ὃς δ᾽ ἂν ἔχων ταῦτα ἀπαιτέῃ, τούτῳ ἀποδοῦναι”.
86B ὁ μὲν δὴ ἀπὸ Μιλήτου ἥκων ξεῖνος τοσαῦτα ἔλεξε, Γλαῦκος δὲ ἐδέξατο τὴν παρακαταθήκην ἐπὶ  

τῷ  εἰρημένῳ  λόγῳ.  χρόνου  δὲ  πολλοῦ  διελθόντος  ἦλθον ἐς  Σπάρτην  τούτου  τοῦ  παραθεμένου  τὰ 
χρήματα οἱ  παῖδες,  ἐλθόντες δὲ ἐς λόγους τῷ Γλαύκῳ καὶ ἀποδεικνύντες τὰ σύμβολα ἀπαίτεον τὰ 
χρήματα· [2] ὁ δὲ διωθέετο ἀντυποκρινόμενος τοιάδε. “οὔτε μέμνημαι τὸ πρῆγμα οὔτε με περιφέρει 
οὐδὲν εἰδέναι τούτων τῶν ὑμεῖς λέγετε, βούλομαί τε ἀναμνησθεὶς ποιέειν πᾶν τὸ δίκαιον· καὶ γὰρ εἰ  
ἔλαβον,  ὀρθῶς ἀποδοῦναι,  καὶ  εἴ  γε  ἀρχὴν μὴ ἔλαβον,  νόμοισι  τοῖσι  Ἑλλήνων χρήσομαι  ἐς  ὑμέας. 
ταῦτα ὦν ὑμῖν ἀναβάλλομαι κυρώσειν ἐς τέταρτον μῆνα ἀπὸ τοῦδε”.
86C οἱ μὲν δὴ Μιλήσιοι συμφορὴν ποιησάμενοι ἀπαλλάσσοντο ὡς ἀπεστερημένοι τῶν χρημάτων, 

Γλαῦκος δὲ ἐπορεύετο ἐς Δελφοὺς χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ. ἐπειρωτῶντα δὲ αὐτὸν τὸ χρηστήριον εἰ 
ὅρκῳ τὰ χρήματα ληίσηται, ἡ Πυθίη μετέρχεται τοῖσιδε τοῖσι ἔπεσι. 



[2] Γλαῦκ᾽ Ἐπικυδείδη, τὸ μὲν αὐτίκα κέρδιον οὕτω
ὅρκῳ νικῆσαι καὶ χρήματα ληίσσασθαι.
ὄμνυ, ἐπεὶ θάνατός γε καὶ εὔορκον μένει ἄνδρα.
ἀλλ᾽ ὅρκου πάις ἐστίν, ἀνώνυμος, οὐδ᾽ ἔπι χεῖρες
οὐδὲ πόδες· κραιπνὸς δὲ μετέρχεται, εἰς ὅ κε πᾶσαν
συμμάρψας ὀλέσῃ γενεὴν καὶ οἶκον ἅπαντα.
ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισθεν ἀμείνων.

ταῦτα ἀκούσας ὁ Γλαῦκος συγγνώμην τὸν θεὸν παραιτέετο αὐτῷ ἴσχειν τῶν ῥηθέντων. ἡ δὲ Πυθίη 
ἔφη τὸ πειρηθῆναι τοῦ θεοῦ καὶ τὸ ποιῆσαι ἴσον δύνασθαι. 
86D Γλαῦκος μὲν δὴ μεταπεμψάμενος τοὺς Μιλησίους ξείνους ἀποδιδοῖ  σφι τὰ χρήματα. τοῦ δὲ 

εἵνεκα ὁ λόγος ὅδε ὦ Ἀθηναῖοι ὁρμήθη λέγεσθαι ἐς ὑμέας, εἰρήσεται· Γλαύκου νῦν οὔτε τι ἀπόγονον  
ἐστὶ οὐδὲν οὔτ᾽ ἱστίη οὐδεμία νομιζομένη εἶναι Γλαύκου, ἐκτέτριπταί τε πρόρριζος ἐκ Σπάρτης. οὕτω 
ἀγαθὸν μηδὲ διανοέεσθαι περὶ παρακαταθήκης ἄλλο γε ἢ ἀπαιτεόντων ἀποδιδόναι”.
87.  Λευτυχίδης  μὲν  εἴπας  ταῦτα,  ὥς  οἱ  οὐδὲ  οὕτω  ἐσήκουον  οἱ  Ἀθηναῖοι,  ἀπαλλάσσετο·  οἱ  δὲ 

Αἰγινῆται,  πρὶν  τῶν  πρότερον  ἀδικημάτων  δοῦναι  δίκας  τῶν  ἐς  Ἀθηναίους  ὕβρισαν  Θηβαίοισι 
χαριζόμενοι,  ἐποίησαν  τοιόνδε.  μεμφόμενοι  τοῖσι  Ἀθηναίοισι  καὶ  ἀξιοῦντες  ἀδικέεσθαι,  ὡς 
τιμωρησόμενοι  τοὺς  Ἀθηναίους  παρεσκευάζοντο·  καὶ  ἦν  γὰρ  δὴ  τοῖσι  Ἀθηναίοισι  πεντετηρὶς  ἐπὶ 
Σουνίῳ, λοχήσαντες ὦν τὴν θεωρίδα νέα εἷλον πλήρεα ἀνδρῶν τῶν πρώτων Ἀθηναίων, λαβόντες δὲ 
τοὺς ἄνδρας ἔδησαν.
88. Ἀθηναῖοι δὲ παθόντες ταῦτα πρὸς Αἰγινητέων οὐκέτι ἀνεβάλλοντο μὴ οὐ τὸ πᾶν μηχανήσασθαι 

ἐπ᾽  Αἰγινήτῃσι.  καὶ  ἦν  γὰρ  Νικόδρομος  Κνοίθου  καλεόμενος  ἐν  τῇ  Αἰγίνῃ  ἀνὴρ  δόκιμος,  οὗτος 
μεμφόμενος  μὲν  τοῖσι  Αἰγινήτῃσι  προτέρην  ἑωυτοῦ  ἐξέλασιν  ἐκ  τῆς  νήσου,  μαθὼν  δὲ  τότε  τοὺς 
Ἀθηναίους ἀναρτημένους ἔρδειν Αἰγινήτας κακῶς, συντίθεται Ἀθηναίοισι προδοσίην Αἰγίνης, φράσας 
ἐν τῇ τε ἡμέρῃ ἐπιχειρήσει καὶ ἐκείνους ἐς τὴν ἥκειν δεήσει βοηθέοντας.
89.  μετὰ ταῦτα καταλαμβάνει  μὲν  κατὰ τὰ  συνεθήκατο  Ἀθηναίοισι  ὁ  Νικόδρομος  τὴν  παλαιὴν 

καλεομένην πόλιν, Ἀθηναῖοι δὲ οὐ παραγίνονται ἐς δέον· οὐ γὰρ ἔτυχον ἐοῦσαι νέες σφι ἀξιόμαχοι τῇσι 
Αἰγινητέων  συμβαλεῖν.  ἐν  ᾧ  ὦν  Κορινθίων  ἐδέοντο  χρῆσαι  σφίσι  νέας,  ἐν  τούτῳ  διεφθάρη  τὰ 
πρήγματα. οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἦσαν γάρ σφι τοῦτον τὸν χρόνον φίλοι ἐς τὰ μάλιστα, Ἀθηναίοισι διδοῦσι 
δεομένοισι  εἴκοσι  νέας,  διδοῦσι  δὲ  πενταδράχμους  ἀποδόμενοι·  δωρεὴν  γὰρ  ἐν  τῷ  νόμῳ  οὐκ  ἐξῆν 
δοῦναι.  ταύτας τε δὴ λαβόντες οἱ  Ἀθηναῖοι  καὶ τὰς σφετέρας,  πληρώσαντες ἑβδομήκοντα νέας τὰς 
ἁπάσας, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Αἴγιναν καὶ ὑστέρησαν ἡμέρῃ μιῇ τῆς συγκειμένης.
90. Νικόδρομος δέ, ὡς οἱ Ἀθηναῖοι ἐς τὸν καιρὸν οὐ παρεγίνοντο, ἐς πλοῖον ἐσβὰς ἐκδιδρήσκει ἐκ τῆς  

Αἰγίνης·  σὺν  δέ  οἱ  καὶ  ἄλλοι  ἐκ  τῶν  Αἰγινητέων  εἵποντο,  τοῖσι  Ἀθηναῖοι  Σούνιον  οἰκῆσαι  ἔδοσαν. 
ἐνθεῦτεν δὲ οὗτοι ὁρμώμενοι ἔφερόν τε καὶ ἦγον τοὺς ἐν τῇ νήσῳ Αἰγινήτας.
91.  ταῦτα  μὲν  δὴ  ὕστερον  ἐγίνετο.  Αἰγινητέων  δὲ  οἱ  παχέες  ἐπαναστάντος  τοῦ  δήμου  σφι  ἅμα 

Νικοδρόμῳ ἐπεκράτησαν, καὶ ἔπειτα σφέας χειρωσάμενοι ἐξῆγον ἀπολέοντες. ἀπὸ τούτου δὲ καὶ ἄγος 
σφι ἐγένετο, τὸ ἐκθύσασθαι οὐκ οἶοί τε ἐγένοντο ἐπιμηχανώμενοι, ἀλλ᾽ ἔφθησαν ἐκπεσόντες πρότερον 
ἐκ τῆς νήσου ἤ σφι ἵλεον γενέσθαι τὴν θεόν. [2] ἑπτακοσίους γὰρ δὴ τοῦ δήμου ζωγρήσαντες ἐξῆγον ὡς 
ἀπολέοντες, εἷς δέ τις τούτων ἐκφυγὼν τὰ δεσμὰ καταφεύγει πρὸς πρόθυρα Δήμητρος θεσμοφόρου, 
ἐπιλαμβανόμενος δὲ τῶν ἐπισπαστήρων εἴχετο·  οἳ δὲ ἐπείτε μιν ἀποσπάσαι οὐκ οἷοί τε ἀπέλκοντες 
ἐγίνοντο,  ἀποκόψαντες  αὐτοῦ  τὰς  χεῖρας  ἦγον  οὕτω,  αἱ  χεῖρες  δὲ  ἐκεῖναι  ἐμπεφυκυῖαι  ἦσαν  τοῖσι 
ἐπισπαστῆρσι.
92. ταῦτα μέν νυν σφέας αὐτοὺς οἱ Αἰγινῆται ἐργάσαντο, Ἀθηναίοισι δὲ ἥκουσι ἐναυμάχησαν νηυσὶ 

ἑβδομήκοντα, ἑσσωθέντες δὲ τῇ ναυμαχίῃ ἐπεκαλέοντο τοὺς αὐτοὺς καὶ πρότερον, Ἀργείους. καὶ δή σφι 
οὗτοι μὲν οὐκέτι βοηθέουσι, μεμφόμενοι ὅτι Αἰγιναῖαι νέες ἀνάγκῃ λαμφθεῖσαι ὑπὸ Κλεομένεος ἔσχον 
τε ἐς τὴν Ἀργολίδα χώρην καὶ συναπέβησαν Λακεδαιμονίοισι, συναπέβησαν δὲ καὶ ἀπὸ Σικυωνιέων 
νεῶν ἄνδρες τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἐσβολῇ· [2] καί σφι ὑπ᾽ Ἀργείων ἐπεβλήθη ζημίη χίλια τάλαντα ἐκτῖσαι,  
πεντακόσια  ἑκατέρους.  Σικυώνιοι  μέν  νυν  συγγνόντες  ἀδικῆσαι  ὡμολόγησαν  ἑκατὸν  τάλαντα 
ἐκτίσαντες  ἀζήμιοι  εἶναι,  Αἰγινῆται  δὲ  οὔτε  συνεγινώσκοντο  ἦσάν τε  αὐθαδέστεροι.  διὰ δὴ ὦν σφι 
ταῦτα δεομένοισι ἀπὸ μὲν τοῦ δημοσίου οὐδεὶς Ἀργείων ἔτι ἐβοήθεε, ἐθελονταὶ δὲ ἐς χιλίους· ἦγε δὲ 
αὐτοὺς στρατηγὸς ἀνὴρ ᾧ οὔνομα Εὐρυβάτης, ἀνὴρ πεντάεθλον ἐπασκήσας. [3] τούτων οἱ πλεῦνες οὐκ 



ἀπενόστησαν ὀπίσω,  ἀλλ᾽  ἐτελεύτησαν ὑπ᾽ Ἀθηναίων ἐν Αἰγίνῃ·  αὐτὸς δὲ  ὁ στρατηγὸς Εὐρυβάτης 
μουνομαχίην ἐπασκέων τρεῖς μὲν ἄνδρας τρόπῳ τοιούτῳ κτείνει, ὑπὸ δὲ τοῦ τετάρτου Σωφάνεος τοῦ 
Δεκελέος ἀποθνήσκει.
93. Αἰγινῆται δὲ ἐοῦσι ἀτάκτοισι τοῖσι Ἀθηναίοισι συμβαλόντες τῇσι νηυσὶ ἐνίκησαν, καί σφεων νέας 

τέσσερας αὐτοῖσι τοῖσι ἀνδράσι εἷλον.
94.  Ἀθηναίοισι  μὲν  δὴ  πόλεμος  συνῆπτο  πρὸς  Αἰγινήτας.  ὁ  δὲ  Πέρσης  τὸ  ἑωυτοῦ  ἐποίεε,  ὥστε 

ἀναμιμνήσκοντός  τε  αἰεὶ  τοῦ  θεράποντος  μεμνῆσθαί  μιν  τῶν  Ἀθηναίων,  καὶ  Πεισιστρατιδέων 
προσκατημένων καὶ  διαβαλλόντων Ἀθηναίους,  ἅμα δὲ βουλόμενος ὁ Δαρεῖος ταύτης ἐχόμενος τῆς 
προφάσιος καταστρέφεσθαι τῆς Ἑλλάδος τοὺς μὴ δόντας αὐτῷ γῆν τε καὶ ὕδωρ. [2] Μαρδόνιον μὲν δὴ 
φλαύρως πρήξαντα τῷ στόλῳ παραλύει τῆς στρατηγίης, ἄλλους δὲ στρατηγοὺς ἀποδέξας ἀπέστειλε 
ἐπὶ τε Ἐρέτριαν καὶ Ἀθήνας, Δᾶτίν τε ἐόντα Μῆδον γένος καὶ Ἀρταφρένεα τὸν Ἀρταφρένεος παῖδα, 
ἀδελφιδέον  ἑωυτοῦ·  ἐντειλάμενος  δὲ  ἀπέπεμπε  ἐξανδραποδίσαντας  Ἀθήνας  καὶ  Ἐρέτριαν  ἀνάγειν 
ἑωυτῷ ἐς ὄψιν τὰ ἀνδράποδα.
95. ὡς δὲ οἱ στρατηγοὶ οὗτοι οἱ ἀποδεχθέντες πορευόμενοι παρὰ βασιλέος ἀπίκοντο τῆς Κιλικίης ἐς 

τὸ  Ἀλήιον  πεδίον,  ἅμα  ἀγόμενοι  πεζὸν  στρατὸν  πολλόν  τε  καὶ  εὖ  ἐσκευασμένον,  ἐνθαῦτα 
στρατοπεδευομένοισι ἐπῆλθε μὲν ὁ ναυτικὸς πᾶς στρατὸς ὁ ἐπιταχθεὶς ἑκάστοισι, παρεγένοντο δὲ καὶ 
αἱ ἱππαγωγοὶ νέες, τὰς τῷ προτέρῳ ἔτεϊ προεῖπε τοῖσι ἑωυτοῦ δασμοφόροισι Δαρεῖος ἑτοιμάζειν. [2] 
ἐσβαλόμενοι  δὲ  τοὺς  ἵππους  ἐς  ταύτας  καὶ  τὸν  πεζὸν  στρατὸν  ἐσβιβάσαντες  ἐς  τὰς  νέας,  ἔπλεον 
ἑξακοσίῃσι  τριήρεσι  ἐς  τὴν  Ἰωνίην.  ἐνθεῦτεν  δὲ  οὐ  παρὰ  τὴν  ἤπειρον  εἶχον  τὰς  νέας  ἰθὺ  τοῦ  τε  
Ἑλλησπόντου καὶ τῆς Θρηίκης, ἀλλ᾽ ἐκ Σάμου ὁρμώμενοι παρά τε Ἰκάριον καὶ διὰ νήσων τὸν πλόον 
ἐποιεῦντο,  ὡς  μὲν  ἐμοὶ  δοκέειν,  δείσαντες  μάλιστα  τὸν  περίπλοον  τοῦ  Ἄθω,  ὅτι  τῷ  προτέρῳ  ἔτεϊ 
ποιεύμενοι ταύτῃ τὴν κομιδὴν μεγάλως προσέπταισαν· πρὸς δὲ καὶ ἡ Νάξος σφέας ἠνάγκαζε πρότερον 
οὐκ ἁλοῦσα.
96.  ἐπεὶ  δὲ  ἐκ  τοῦ  Ἰκαρίου  πελάγεος  προσφερόμενοι  προσέμιξαν  τῇ  Νάξῳ,  ἐπὶ  ταύτην  γὰρ  δὴ 

πρώτην ἐπεῖχον στρατεύεσθαι οἱ Πέρσαι μεμνημένοι τῶν πρότερον οἱ Νάξιοι πρὸς τὰ ὄρεα οἴχοντο 
φεύγοντες οὐδὲ ὑπέμειναν, οἱ δὲ Πέρσαι ἀνδραποδισάμενοι τοὺς κατέλαβον αὐτῶν, ἐνέπρησαν καὶ τὰ 
ἱρὰ καὶ τὴν πόλιν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους ἀνήγοντο.
97. ἐν ᾧ δὲ οὗτοι ταῦτα ἐποίευν, οἱ Δήλιοι ἐκλιπόντες καὶ αὐτοὶ τὴν Δῆλον οἴχοντο φεύγοντες ἐς  

Τῆνον.  τῆς  δὲ  στρατιῆς  καταπλεούσης  ὁ  Δᾶτις  προπλώσας  οὐκ  ἔα  τὰς  νέας  πρὸς  τὴν  Δῆλον 
προσορμίζεσθαι, ἀλλὰ πέρην ἐν τῇ ῾Ρηναίῃ· αὐτὸς δὲ πυθόμενος ἵνα ἦσαν οἱ Δήλιοι, πέμπων κήρυκα 
ἠγόρευέ σφι τάδε. [2] “ἄνδρες ἱροί, τί φεύγοντες οἴχεσθε, οὐκ ἐπιτήδεα καταγνόντες κατ᾽ ἐμεῦ; ἐγὼ γὰρ 
καὶ αὐτὸς ἐπὶ τοσοῦτό γε φρονέω καὶ μοι ἐκ βασιλέος ὧδε ἐπέσταλται, ἐν τῇ χώρῃ οἱ δύο θεοὶ ἐγένοντο, 
ταύτην μηδὲν σίνεσθαι, μήτε αὐτὴν τὴν χώρην μήτε τοὺς οἰκήτορας αὐτῆς. νῦν ὦν καὶ ἄπιτε ἐπὶ τὰ 
ὑμέτερα αὐτῶν καὶ τὴν νῆσον νέμεσθε”. ταῦτα μὲν ἐπεκηρυκεύσατο τοῖσι Δηλίοισι, μετὰ δὲ λιβανωτοῦ 
τριηκόσια τάλαντα κατανήσας ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐθυμίησε.
98. Δᾶτις μὲν δὴ ταῦτα ποιήσας ἔπλεε ἅμα τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ἐρέτριαν πρῶτα, ἅμα ἀγόμενος καὶ  

Ἴωνας  καὶ  Αἰολέας.  μετὰ δὲ  τοῦτον  ἐνθεῦτεν  ἐξαναχθέντα  Δῆλος  ἐκινήθη,  ὡς  ἔλεγον  Δήλιοι,  καὶ 
πρῶτα καὶ ὕστατα μέχρι ἐμεῦ σεισθεῖσα. καὶ τοῦτο μέν κου τέρας ἀνθρώποισι τῶν μελλόντων ἔσεσθαι  
κακῶν ἔφαινε ὁ θεός. [2] ἐπὶ γὰρ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπεος καὶ Ξέρξεω τοῦ Δαρείου καὶ Ἀρτοξέρξεω τοῦ  
Ξέρξεω, τριῶν τουτέων ἐπεξῆς γενεέων, ἐγένετο πλέω κακὰ τῇ Ἑλλάδι ἢ ἐπὶ εἴκοσι ἄλλας γενεὰς τὰς 
πρὸ Δαρείου γενομένας, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν Περσέων αὐτῇ γενόμενα, τὰ δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν κορυφαίων 
περὶ τῆς ἀρχῆς πολεμεόντων. [3] οὕτω οὐδὲν ἦν ἀεικὲς κινηθῆναι Δῆλον τὸ πρὶν ἐοῦσαν ἀκίνητον. καὶ 
ἐν χρησμῷ ἦν γεγραμμένον περὶ αὐτῆς ὧδε. 

κινήσω καὶ Δῆλον ἀκίνητόν περ ἐοῦσαν.

δύναται δὲ κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν ταῦτα τὰ οὐνόματα, Δαρεῖος ἐρξίης, Ξέρξης ἀρήιος, Ἀρτοξέρξης 
μέγας ἀρήιος.  τούτους μὲν δὴ τοὺς βασιλέας  ὧδε ἂν ὀρθῶς κατὰ γλῶσσαν τὴν σφετέρην Ἕλληνες 
καλέοιεν.
99. οἱ δὲ βάρβαροι ὡς ἀπήειραν ἐκ τῆς Δήλου, προσῖσχον πρὸς τὰς νήσους, ἐνθεῦτεν δὲ στρατιήν τε  

παρελάμβανον καὶ ὁμήρους τῶν νησιωτέων παῖδας ἐλάμβανον.  [2]  ὡς δὲ περιπλέοντες τὰς νήσους 
προσέσχον καὶ  ἐς  Κάρυστον,  οὐ  γὰρ δή σφι  οἱ  Καρύστιοι  οὔτε ὁμήρους ἐδίδοσαν οὔτε  ἔφασαν ἐπὶ 



πόλιας ἀστυγείτονας στρατεύεσθαι, λέγοντες Ἐρέτριάν τε καὶ Ἀθήνας, ἐνθαῦτα τούτους ἐπολιόρκεόν 
τε καὶ τὴν γῆν σφεων ἔκειρον, ἐς ὃ καὶ οἱ Καρύστιοι παρέστησαν ἐς τῶν Περσέων τὴν γνώμην.
100.  Ἐρετριέες  δὲ  πυνθανόμενοι  τὴν  στρατιὴν  τὴν  Περσικὴν  ἐπὶ  σφέας  ἐπιπλέουσαν  Ἀθηναίων 

ἐδεήθησαν  σφίσι  βοηθοὺς  γενέσθαι.  Ἀθηναῖοι  δὲ  οὐκ  ἀπείπαντο  τὴν  ἐπικουρίην,  ἀλλὰ  τοὺς 
τετρακισχιλίους  τοὺς  κληρουχέοντας  τῶν  ἱπποβοτέων  Χαλκιδέων  τὴν  χώρην,  τούτους  σφι  διδοῦσι 
τιμωρούς. τῶν δὲ Ἐρετριέων ἦν ἄρα οὐδὲν ὑγιὲς βούλευμα, οἳ μετεπέμποντο μὲν Ἀθηναίους, ἐφρόνεον 
δὲ διφασίας ἰδέας. [2] οἳ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐβουλεύοντο ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν ἐς τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίης, ἄλλοι 
δὲ αὐτῶν ἴδια κέρδεα προσδεκόμενοι παρὰ τοῦ Πέρσεω οἴσεσθαι προδοσίην ἐσκευάζοντο. [3] μαθὼν δὲ  
τούτων  ἑκάτερα ὡς  εἶχε  Αἰσχίνης  ὁ  Νόθωνος,  ἐὼν  τῶν  Ἐρετριέων  τὰ  πρῶτα,  φράξει  τοῖσι  ἥκουσι 
Ἀθηναίων πάντα τὰ παρεόντα σφι πρήγματα, προσεδέετό τε ἀπαλλάσσεσθαι σφέας ἐς τὴν σφετέρην, 
ἵνα μὴ προσαπόλωνται. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ταῦτα Αἰσχίνῃ συμβουλεύσαντι πείθονται.
101. καὶ οὗτοι μὲν διαβάντες ἐς Ὠρωπὸν ἔσωζον σφέας αὐτούς· οἱ δὲ Πέρσαι πλέοντες κατέσχον τὰς 

νέας τῆς Ἐρετρικῆς χώρης κατὰ Τέμενος καὶ Χοιρέας καὶ Αἰγίλεα,  κατασχόντες δὲ ταῦτα τὰ χωρία 
αὐτίκα  ἵππους  τε  ἐξεβάλλοντο  καὶ  παρεσκευάζοντο  ὡς  προσοισόμενοι  τοῖσι  ἐχθροῖσι.  [2]  οἱ  δὲ 
Ἐρετριέες ἐπεξελθεῖν μὲν καὶ μαχέσασθαι οὐκ ἐποιεῦντο βουλήν, εἴ κως δὲ διαφυλάξαιεν τὰ τείχεα, 
τούτου σφι πέρι ἔμελε, ἐπείτε ἐνίκα μὴ ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν. προσβολῆς δὲ γινομένης καρτερῆς πρὸς τὸ 
τεῖχος ἔπιπτον ἐπὶ  ἓξ ἡμέρας πολλοὶ  μὲν ἀμφοτέρων·  τῇ  δὲ  ἑβδόμῃ Εὔφορβός τε  ὁ Ἀλκιμάχου καὶ 
Φίλαγρος ὁ Κυνέου ἄνδρες τῶν ἀστῶν δόκιμοι προδιδοῦσι τοῖσι Πέρσῃσι. [3] οἳ δὲ ἐσελθόντες ἐς τὴν 
πόλιν τοῦτο μὲν τὰ ἱρὰ συλήσαντες ἐνέπρησαν, ἀποτινύμενοι τῶν ἐν Σάρδισι κατακαυθέντων ἱρῶν,  
τοῦτο δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἠνδραποδίσαντο κατὰ τὰς Δαρείου ἐντολάς.
102.  χειρωσάμενοι  δὲ  τὴν  Ἐρέτριαν  καὶ  ἐπισχόντες  ὀλίγας  ἡμέρας  ἔπλεον  ἐς  γῆν  τὴν  Ἀττικήν, 

κατέργοντές τε πολλὸν καὶ δοκέοντες ταὐτὰ τοὺς Ἀθηναίους ποιήσειν τὰ καὶ τοὺς Ἐρετριέας ἐποίησαν. 
καὶ ἦν γὰρ ὁ Μαραθὼν ἐπιτηδεότατον χωρίον τῆς Ἀττικῆς ἐνιππεῦσαι καὶ ἀγχοτάτω τῆς Ἐρετρίης, ἐς  
τοῦτό σφι κατηγέετο Ἱππίης ὁ Πεισιστράτου.
103.  Ἀθηναῖοι  δὲ  ὡς  ἐπύθοντο  ταῦτα,  ἐβοήθεον  καὶ  αὐτοὶ  ἐς  τὸν  Μαραθῶνα.  ἦγον  δὲ  σφέας 

στρατηγοὶ  δέκα,  τῶν  ὁ  δέκατος  ἦν  Μιλτιάδης·  τοῦ  τὸν  πατέρα Κίμωνα τὸν  Στησαγόρεω  κατέλαβε 
φυγεῖν  ἐξ  Ἀθηνέων  Πεισίστρατον  τὸν  Ἱπποκράτεος.  [2]  καὶ  αὐτῷ  φεύγοντι  Ὀλυμπιάδα  ἀνελέσθαι 
τεθρίππῳ  συνέβη,  καὶ  ταύτην  μὲν  τὴν  νίκην  ἀνελόμενόν  μιν  τὠυτὸ  ἐξενείκασθαι  τῷ  ὁμομητρίῳ 
ἀδελφεῷ Μιλτιάδῃ· μετὰ δὲ τῇ ὑστέρῃ Ὀλυμπιάδι τῇσι αὐτῇσι ἵπποισι νικῶν παραδιδοῖ Πεισιστράτῳ 
ἀνακηρυχθῆναι,  καὶ  τὴν  νίκην  παρεὶς  τούτῳ  κατῆλθε  ἐπὶ  τὰ  ἑωυτοῦ  ὑπόσπονδος.  [3]  καί  μιν 
ἀνελόμενον  τῇσι  αὐτῇσι  ἵπποισι  ἄλλην  Ὀλυμπιάδα  κατέλαβε  ἀποθανεῖν  ὑπὸ  τῶν  Πεισιστράτου 
παίδων,  οὐκέτι  περιεόντος αὐτοῦ Πεισιστράτου·  κτείνουσι  δὲ  οὗτοί  μιν κατὰ τὸ πρυτανήιον νυκτὸς 
ὑπείσαντες  ἄνδρας.  τέθαπται  δὲ  Κίμων  πρὸ  τοῦ  ἄστεος,  πέρην  τῆς  διὰ  Κοίλης  καλεομένης  ὁδοῦ·  
καταντίον δ᾽ αὐτοῦ αἱ ἵπποι τεθάφαται αὗται αἱ τρεῖς Ὀλυμπιάδας ἀνελόμεναι. [4] ἐποίησαν δὲ καὶ 
ἄλλαι ἵπποι ἤδη τὠυτὸ τοῦτο Εὐαγόρεω Λάκωνος, πλέω δὲ τουτέων οὐδαμαί. ὁ μὲν δὴ πρεσβύτερος τῶν 
παίδων τῷ Κίμωνι Στησαγόρης ἦν τηνικαῦτα παρὰ τῷ πάτρῳ Μιλτιάδῃ τρεφόμενος ἐν τῇ Χερσονήσῳ, ὁ 
δὲ νεώτερος παρ᾽ αὐτῷ Κίμωνι ἐν Ἀθήνῃσι, οὔνομα ἔχων ἀπὸ τοῦ οἰκιστέω τῆς Χερσονήσου Μιλτιάδεω 
Μιλτιάδης.
104.  οὗτος δὴ ὦν τότε  ὁ  Μιλτιάδης  ἥκων ἐκ  τῆς Χερσονήσου καὶ  ἐκπεφευγὼς διπλόον θάνατον 

ἐστρατήγεε  Ἀθηναίων.  ἅμα μὲν γὰρ οἱ  Φοίνικες  αὐτὸν οἱ  ἐπιδιώξαντες  μέχρι  Ἴμβρου περὶ  πολλοῦ 
ἐποιεῦντο λαβεῖν τε καὶ ἀναγαγεῖν παρὰ βασιλέα· [2] ἅμα δὲ ἐκφυγόντα τε τούτους καὶ ἀπικόμενον ἐς 
τὴν ἑωυτοῦ δοκέοντά τε εἶναι ἐν σωτηρίῃ ἤδη, τὸ ἐνθεῦτέν μιν οἱ ἐχθροὶ ὑποδεξάμενοι ὑπὸ δικαστήριον  
αὐτὸν ἀγαγόντες ἐδίωξαν τυραννίδος τῆς ἐν Χερσονήσῳ. ἀποφυγὼν δὲ καὶ τούτους στρατηγὸς οὕτω 
Ἀθηναίων ἀπεδέχθη, αἱρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου.
105.  καὶ  πρῶτα  μὲν  ἐόντες  ἔτι  ἐν  τῷ  ἄστεϊ  οἱ  στρατηγοὶ  ἀποπέμπουσι  ἐς  Σπάρτην  κήρυκα 

Φειδιππίδην Ἀθηναῖον μὲν ἄνδρα, ἄλλως δὲ ἡμεροδρόμην τε καὶ τοῦτο μελετῶντα· τῷ δή, ὡς αὐτός τε  
ἔλεγε  Φειδιππίδης  καὶ  Ἀθηναίοισι  ἀπήγγελλε,  περὶ  τὸ  Παρθένιον  ὄρος  τὸ  ὑπὲρ  Τεγέης  ὁ  Πὰν 
περιπίπτει· [2] βώσαντα δὲ τὸ οὔνομα τοῦ Φειδιππίδεω τὸν Πᾶνα Ἀθηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι, δι᾽ ὅ 
τι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐπιμελείην ποιεῦνται ἐόντος εὐνόου Ἀθηναίοισι καὶ πολλαχῇ γενομένου σφι ἤδη 
χρησίμου, τὰ δ᾽ ἔτι καὶ ἐσομένου. [3] καὶ ταῦτα μὲν Ἀθηναῖοι, καταστάντων σφι εὖ ἤδη τῶν πρηγμάτων,  



πιστεύσαντες  εἶναι  ἀληθέα  ἱδρύσαντο  ὑπὸ  τῇ  ἀκροπόλι  Πανὸς  ἱρόν,  καὶ  αὐτὸν  ἀπὸ  ταύτης  τῆς 
ἀγγελίης θυσίῃσι ἐπετείοισι καὶ λαμπάδι ἱλάσκονται.
106.  τότε  δὲ  πεμφθεὶς  ὑπὸ  τῶν  στρατηγῶν  ὁ  Φειδιππίδης  οὗτος,  ὅτε  πέρ  οἱ  ἔφη  καὶ  τὸν  Πᾶνα 

φανῆναι, δευτεραῖος ἐκ τοῦ Ἀθηναίων ἄστεος ἦν ἐν Σπάρτῃ, ἀπικόμενος δὲ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγε [2]  
“ὦ Λακεδαιμόνιοι,  Ἀθηναῖοι ὑμέων δέονται σφίσι βοηθῆσαι καὶ μὴ περιιδεῖν πόλιν ἀρχαιοτάτην ἐν 
τοῖσι Ἕλλησι δουλοσύνῃ περιπεσοῦσαν πρὸς ἀνδρῶν βαρβάρων· καὶ γὰρ νῦν Ἐρέτριά τε ἠνδραπόδισται 
καὶ πόλι λογίμῳ ἡ Ἑλλὰς γέγονε ἀσθενεστέρη”. [3] ὃ μὲν δή σφι τὰ ἐντεταλμένα ἀπήγγελλε, τοῖσι δὲ 
ἕαδε μὲν βοηθέειν Ἀθηναίοισι, ἀδύνατα δέ σφι ἦν τὸ παραυτίκα ποιέειν ταῦτα, οὐ βουλομένοισι λύειν 
τὸν νόμον· ἦν γὰρ ἱσταμένου τοῦ μηνὸς εἰνάτη, εἰνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθαι ἔφασαν μὴ οὐ πλήρεος 
ἐόντος τοῦ κύκλου.
107. οὗτοι μέν νυν τὴν πανσέληνον ἔμενον. τοῖσι δὲ βαρβάροισι κατηγέετο Ἱππίης ὁ Πεισιστράτου ἐς 

τὸν  Μαραθῶνα,  τῆς παροιχομένης  νυκτὸς  ὄψιν ἰδὼν τοιήνδε·  ἐδόκεε  ὁ  Ἱππίης  τῇ  μητρὶ  τῇ ἑωυτοῦ 
συνευνηθῆναι.  [2]  συνεβάλετο ὦν ἐκ τοῦ ὀνείρου κατελθὼν ἐς τὰς Ἀθήνας καὶ ἀνασωσάμενος τὴν 
ἀρχὴν τελευτήσειν ἐν τῇ ἑωυτοῦ γηραιός. ἐκ μὲν δὴ τῆς ὄψιος συνεβάλετο ταῦτα, τότε δὲ κατηγεόμενος 
τοῦτο μὲν τὰ ἀνδράποδα τὰ ἐξ Ἐρετρίης ἀπέβησε ἐς τὴν νῆσον τὴν Στυρέων, καλεομένην δὲ Αἰγλείην,  
τοῦτο δὲ καταγομένας ἐς τὸν Μαραθῶνα τὰς νέας ὅρμιζε οὗτος, ἐκβάντας τε ἐς γῆν τοὺς βαρβάρους 
διέτασσε.  [3]  καί  οἱ  ταῦτα  διέποντι  ἐπῆλθε  πταρεῖν  τε  καὶ  βῆξαι  μεζόνως  ἢ  ὡς  ἐώθεε·  οἷα  δέ  οἱ 
πρεσβυτέρῳ ἐόντι τῶν ὀδόντων οἱ πλεῦνες ἐσείοντο· τούτων ὦν ἕνα τῶν ὀδόντων ἐκβάλλει ὑπὸ βίης 
βήξας· ἐκπεσόντος δὲ ἐς τὴν ψάμμον αὐτοῦ ἐποιέετο σπουδὴν πολλὴν ἐξευρεῖν. [4] ὡς δὲ οὐκ ἐφαίνετό 
οἱ ὁ ὀδών, ἀναστενάξας εἶπε πρὸς τοὺς παραστάτας “ἡ γῆ ἥδε οὐκ ἡμετέρη ἐστί, οὐδέ μιν δυνησόμεθα 
ὑποχειρίην ποιήσασθαι· ὁκόσον δέ τι μοι μέρος μετῆν, ὁ ὀδὼν μετέχει”.
108. Ἱππίης μὲν δὴ ταύτῃ τὴν ὄψιν συνεβάλετο ἐξεληλυθέναι. Ἀθηναίοισι δὲ τεταγμένοισι ἐν τεμένεϊ 

Ἡρακλέος  ἐπῆλθον βοηθέοντες  Πλαταιέες  πανδημεί.  καὶ  γὰρ  καὶ  ἐδεδώκεσαν  σφέας  αὐτοὺς  τοῖσι 
Ἀθηναίοισι οἱ Πλαταιέες,  καὶ πόνους ὑπὲρ αὐτῶν οἱ Ἀθηναῖοι συχνοὺς ἤδη ἀναραιρέατο· ἔδοσαν δὲ 
ὧδε.  [2]  πιεζεύμενοι  ὑπὸ  Θηβαίων  οἱ  Πλαταιέες  ἐδίδοσαν  πρῶτα  παρατυχοῦσι  Κλεομένεΐ  τε  τῷ 
Ἀναξανδρίδεω καὶ  Λακεδαιμονίοισι  σφέας  αὐτούς.  οἳ  δὲ  οὐ  δεκόμενοι  ἔλεγόν σφι  τάδε.  “ἡμεῖς  μὲν 
ἑκαστέρω  τε  οἰκέομεν,  καὶ  ὑμῖν  τοιήδε  τις  γίνοιτ᾽  ἂν  ἐπικουρίη  ψυχρή·  φθαίητε  γὰρ  ἂν  πολλάκις 
ἐξανδραποδισθέντες  ἤ  τινα  πυθέσθαι  ἡμέων.  [3]  συμβουλεύομεν  δὲ  ὑμῖν  δοῦναι  ὑμέας  αὐτοὺς 
Ἀθηναίοισι,  πλησιοχώροισι  τε  ἀνδράσι  καὶ  τιμωρέειν  ἐοῦσι  οὐ  κακοῖσι”.  ταῦτα  συνεβούλευον  οἱ 
Λακεδαιμόνιοι οὐ κατὰ τὴν εὐνοίην οὕτω τῶν Πλαταιέων ὡς βουλόμενοι τοὺς Ἀθηναίους ἔχειν πόνους 
συνεστεῶτας  Βοιωτοῖσι.  [4]  Λακεδαιμόνιοι  μέν  νυν  Πλαταιεῦσι  ταῦτα  συνεβούλευον,  οἳ  δὲ  οὐκ 
ἠπίστησαν, ἀλλ᾽ Ἀθηναίων ἱρὰ ποιεύντων τοῖσι δυώδεκα θεοῖσι ἱκέται ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐδίδοσαν 
σφέας  αὐτούς.  Θηβαῖοι  δὲ  πυθόμενοι  ταῦτα  ἐστρατεύοντο  ἐπὶ  τοὺς  Πλαταιέας,  Ἀθηναῖοι  δέ  σφι 
ἐβοήθεον.  [5]  μελλόντων  δὲ  συνάπτειν  μάχην  Κορίνθιοι  οὐ  περιεῖδον,  παρατυχόντες  δὲ  καὶ 
καταλλάξαντες ἐπιτρεψάντων ἀμφοτέρων οὔρισαν τὴν χώρην ἐπὶ τοῖσιδε, ἐᾶν Θηβαίους Βοιωτῶν τοὺς 
μὴ βουλομένους ἐς Βοιωτοὺς τελέειν. Κορίνθιοι μὲν δὴ ταῦτα γνόντες ἀπαλλάσσοντο, Ἀθηναίοισι δὲ 
ἀπιοῦσι ἐπεθήκαντο Βοιωτοί, ἐπιθέμενοι δὲ ἑσσώθησαν τῇ μάχῃ. [6] ὑπερβάντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς οἱ 
Κορίνθιοι ἔθηκαν Πλαταιεῦσι εἶναι οὔρους, τούτους ὑπερβάντες τὸν Ἀσωπὸν αὐτὸν ἐποιήσαντο οὖρον 
Θηβαίοισι  πρὸς Πλαταιέας εἶναι καὶ Ὑσιάς.  ἔδοσαν μὲν δὴ οἱ  Πλαταιέες  σφέας αὐτοὺς Ἀθηναίοισι 
τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ, ἧκον δὲ τότε ἐς Μαραθῶνα βοηθέοντες.
109.  τοῖσι  δὲ  Ἀθηναίων  στρατηγοῖσι  ἐγίνοντο  δίχα  αἱ  γνῶμαι,  τῶν  μὲν  οὐκ  ἐώντων  συμβαλεῖν 

(ὀλίγους γὰρ εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμβάλλειν) τῶν δὲ καὶ Μιλτιάδεω κελευόντων. [2] ὡς δὲ δίχα τε  
ἐγίνοντο  καὶ  ἐνίκα ἡ  χείρων τῶν γνωμέων,  ἐνθαῦτα,  ἦν  γὰρ ἑνδέκατος  ψηφιδοφόρος  ὁ  τῷ κυάμῳ 
λαχὼν Ἀθηναίων πολεμαρχέειν (τὸ Παλαιὸν γὰρ Ἀθηναῖοι ὁμόψηφον τὸν πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖσι 
στρατηγοῖσι),  ἦν  δὲ  τότε  πολέμαρχος  Καλλίμαχος  Ἀφιδναῖος·  πρὸς  τοῦτον ἐλθὼν Μιλτιάδης  ἔλεγε 
τάδε.  [3]  “ἐν σοὶ  νῦν Καλλίμαχε ἐστὶ  ἢ καταδουλῶσαι  Ἀθήνας ἢ ἐλευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνα 
λιπέσθαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον οἷα οὐδὲ Ἁρμόδιός τε καὶ Ἀριστογείτων λείπουσι. νῦν γὰρ δὴ 
ἐξ  οὗ  ἐγένοντο  Ἀθηναῖοι  ἐς  κίνδυνον  ἥκουσι  μέγιστον,  καὶ  ἢν  μέν  γε  ὑποκύψωσι  τοῖσι  Μήδοισι,  
δέδοκται τὰ πείσονται παραδεδομένοι Ἱππίῃ, ἢν δὲ περιγένηται αὕτη ἡ πόλις, οἵη τε ἐστὶ πρώτη τῶν  
Ἑλληνίδων πολίων γενέσθαι. [4] κῶς ὦν δὴ ταῦτα οἷά τε ἐστὶ γενέσθαι, καὶ κῶς ἐς σέ τοι τούτων ἀνήκει 
τῶν  πρηγμάτων  τὸ  κῦρος  ἔχειν,  νῦν  ἔρχομαι  φράσων.  ἡμέων  τῶν  στρατηγῶν  ἐόντων  δέκα  δίχα 



γίνονται  αἱ  γνῶμαι,  τῶν  μὲν κελευόντων  τῶν  δὲ  οὒ  συμβάλλειν.  [5]  ἢν  μέν  νυν μὴ  συμβάλωμεν, 
ἔλπομαι τινὰ στάσιν μεγάλην διασείσειν ἐμπεσοῦσαν τὰ Ἀθηναίων φρονήματα ὥστε μηδίσαι· ἢν δὲ 
συμβάλωμεν πρίν τι καὶ σαθρὸν Ἀθηναίων μετεξετέροισι ἐγγενέσθαι, θεῶν τὰ ἴσα νεμόντων οἷοί τε 
εἰμὲν περιγενέσθαι τῇ συμβολῇ. [6] ταῦτα ὦν πάντα ἐς σὲ νῦν τείνει καὶ ἐκ σέο ἤρτηται. ἢν γὰρ σὺ 
γνώμῃ τῇ ἐμῇ προσθῇ, ἔστι τοι πατρίς τε ἐλευθέρη καὶ πόλις πρώτη τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι· ἢν δὲ τὴν τῶν 
ἀποσπευδόντων τὴν συμβολὴν ἕλῃ, ὑπάρξει τοι τῶν ἐγὼ κατέλεξα ἀγαθῶν τὰ ἐναντία”.
110. ταῦτα λέγων ὁ Μιλτιάδης προσκτᾶται τὸν Καλλίμαχον· προσγενομένης δὲ τοῦ πολεμάρχου τῆς 

γνώμης ἐκεκύρωτο συμβάλλειν.  μετὰ δὲ οἱ  στρατηγοὶ τῶν ἡ γνώμη ἔφερε συμβάλλειν,  ὡς ἑκάστου 
αὐτῶν  ἐγίνετο  πρυτανηίη  τῆς  ἡμέρης,  Μιλτιάδῃ  παρεδίδοσαν·  ὁ  δὲ  δεκόμενος  οὔτι  κω  συμβολὴν 
ἐποιέετο, πρίν γε δὴ αὐτοῦ πρυτανηίη ἐγένετο.
111. ὡς δὲ ἐς ἐκεῖνον περιῆλθε, ἐνθαῦτα δὴ ἐτάσσοντο ὧδε οἱ Ἀθηναῖοι ὡς συμβαλέοντες· τοῦ μὲν 

δεξιοῦ κέρεος ἡγέετο ὁ πολέμαρχος Καλλίμαχος·  ὁ γὰρ νόμος τότε εἶχε οὕτω τοῖσι  Ἀθηναίοισι,  τὸν 
πολέμαρχον ἔχειν κέρας τὸ δεξιόν· ἡγεομένου δὲ τούτου ἐξεδέκοντο ὡς ἀριθμέοντο αἱ φυλαὶ ἐχόμεναι 
ἀλληλέων, τελευταῖοι δὲ ἐτάσσοντο ἔχοντες τὸ εὐώνυμον κέρας Πλαταιέες. [2] ἀπὸ ταύτης [γάρ] σφι 
τῆς  μάχης,  Ἀθηναίων  θυσίας  ἀναγόντων  ἐς  τὰς  πανηγύριας  τὰς  ἐν  τῇσι  πεντετηρίσι  γινομένας, 
κατεύχεται ὁ κῆρυξ ὁ Ἀθηναῖος ἅμα τε Ἀθηναίοισι λέγων γίνεσθαι τὰ ἀγαθὰ καὶ Πλαταιεῦσι. [3] τότε 
δὲ τασσομένων τῶν Ἀθηναίων ἐν τῷ Μαραθῶνι ἐγίνετο τοιόνδε τι·  τὸ στρατόπεδον ἐξισούμενον τῷ 
Μηδικῷ στρατοπέδῳ, τὸ μὲν αὐτοῦ μέσον ἐγίνετο ἐπὶ τάξιας ὀλίγας, καὶ ταύτῃ ἦν ἀσθενέστατον τὸ 
στρατόπεδον, τὸ δὲ κέρας ἑκάτερον ἔρρωτο πλήθεϊ.
112. ὡς δέ σφι διετέτακτο καὶ τὰ σφάγια ἐγίνετο καλά, ἐνθαῦτα ὡς ἀπείθησαν οἱ Ἀθηναῖοι δρόμῳ 

ἵεντο ἐς τοὺς βαρβάρους. ἦσαν δὲ στάδιοι οὐκ ἐλάσσονες τὸ μεταίχμιον αὐτῶν ἢ ὀκτώ. [2] οἱ δὲ Πέρσαι 
ὁρέοντες  δρόμῳ ἐπιόντας  παρεσκευάζοντο ὡς  δεξόμενοι,  μανίην τε  τοῖσι  Ἀθηναίοισι  ἐπέφερον καὶ 
πάγχυ ὀλεθρίην, ὁρέοντες αὐτοὺς ὀλίγους καὶ τούτους δρόμῳ ἐπειγομένους, οὔτε ἵππου ὑπαρχούσης 
σφι  οὔτε  τοξευμάτων.  [3]  ταῦτα  μέν  νυν  οἱ  βάρβαροι  κατείκαζον·  Ἀθηναῖοι  δὲ  ἐπείτε  ἀθρόοι 
προσέμιξαν τοῖσι  βαρβάροισι,  ἐμάχοντο ἀξίως λόγου.  πρῶτοι μὲν γὰρ Ἑλλήνων πάντων τῶν ἡμεῖς 
ἴδμεν δρόμῳ ἐς πολεμίους ἐχρήσαντο,  πρῶτοι  δὲ  ἀνέσχοντο ἐσθῆτά τε  Μηδικὴν ὁρέοντες  καὶ  τοὺς 
ἄνδρας ταύτην ἐσθημένους· τέως δὲ ἦν τοῖσι Ἕλλησι καὶ τὸ οὔνομα τὸ Μήδων φόβος ἀκοῦσαι.
113.  μαχομένων δὲ ἐν τῷ Μαραθῶνι χρόνος ἐγίνετο πολλός, καὶ τὸ μὲν μέσον τοῦ στρατοπέδου 

ἐνίκων οἱ βάρβαροι, τῇ Πέρσαι τε αὐτοὶ καὶ Σάκαι ἐτετάχατο· κατὰ τοῦτο μὲν δὴ ἐνίκων οἱ βάρβαροι καὶ 
ῥήξαντες  ἐδίωκον  ἐς  τὴν μεσόγαιαν,  τὸ  δὲ  κέρας  ἑκάτερον ἐνίκων  Ἀθηναῖοί  τε  καὶ  Πλαταιέες·  [2] 
νικῶντες  δὲ  τὸ  μὲν  τετραμμένον  τῶν  βαρβάρων  φεύγειν  ἔων,  τοῖσι  δὲ  τὸ  μέσον  ῥήξασι  αὐτῶν 
συναγαγόντες τὰ κέρεα ἀμφότερα ἐμάχοντο, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι. φεύγουσι δὲ τοῖσι Πέρσῃσι εἵποντο 
κόπτοντες, ἐς ὃ ἐς τὴν θάλασσαν ἀπικόμενοι πῦρ τε αἴτεον καὶ ἐπελαμβάνοντο τῶν νεῶν.
114. καὶ τοῦτο μὲν ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ὁ πολέμαρχος διαφθείρεται, ἀνὴρ γενόμενος ἀγαθός, ἀπὸ δ᾽ 

ἔθανε  τῶν  στρατηγῶν  Στησίλεως  ὁ  Θρασύλεω·  τοῦτο  δὲ  Κυνέγειρος  ὁ  Εὐφορίωνος  ἐνθαῦτα 
ἐπιλαμβανόμενος τῶν ἀφλάστων νεός, τὴν χεῖρα ἀποκοπεὶς πελέκεϊ πίπτει, τοῦτο δὲ ἄλλοι Ἀθηναίων 
πολλοί τε καὶ ὀνομαστοί.
115.  ἑπτὰ  μὲν  δὴ  τῶν  νεῶν  ἐπεκράτησαν  τρόπῳ  τοιῷδε  Ἀθηναῖοι·  τῇσι  δὲ  λοιπῇσι  οἱ  βάρβαροι 

ἐξανακρουσάμενοι, καὶ ἀναλαβόντες ἐκ τῆς νήσου ἐν τῇ ἔλιπον τὰ ἐξ Ἐρετρίης ἀνδράποδα, περιέπλεον 
Σούνιον βουλόμενοι φθῆναι τοὺς Ἀθηναίους ἀπικόμενοι ἐς τὸ ἄστυ. αἰτίην δὲ ἔσχε ἐν Ἀθηναίοισι ἐξ 
Ἀλκμεωνιδέων μηχανῆς αὐτοὺς ταῦτα ἐπινοηθῆναι· τούτους γὰρ συνθεμένους τοῖσι Πέρσῃσι ἀναδέξαι 
ἀσπίδα ἐοῦσι ἤδη ἐν τῇσι νηυσί.
116. οὗτοι μὲν δὴ περιέπλεον Σούνιον· Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ποδῶν εἶχον τάχιστα ἐβοήθεον ἐς τὸ ἄστυ, καὶ  

ἔφθησάν τε ἀπικόμενοι πρὶν ἢ τοὺς βαρβάρους ἥκειν, καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο ἀπιγμένοι ἐξ Ἡρακλείου 
τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἐν ἄλλῳ Ἡρακλείῳ τῷ ἐν Κυνοσάργεϊ. οἱ δὲ βάρβαροι τῇσι νηυσὶ ὑπεραιωρηθέντες  
Φαλήρου, τοῦτο γὰρ ἦν ἐπίνειον τότε τῶν Ἀθηναίων, ὑπὲρ τούτου ἀνακωχεύσαντες τὰς νέας ἀπέπλεον 
ὀπίσω ἐς τὴν Ἀσίην.
117. ἐν ταύτῃ τῇ ἐν Μαραθῶνι μάχῃ ἀπέθανον τῶν βαρβάρων κατὰ ἑξακισχιλίους καὶ τετρακοσίους 

ἄνδρας, Ἀθηναίων δὲ ἑκατὸν καὶ ἐνενήκοντα καὶ δύο. ἔπεσον μὲν ἀμφοτέρων τοσοῦτοι. [2] συνήνεικε 
δὲ  αὐτόθι  θῶμα  γενέσθαι  τοιόνδε,  Ἀθηναῖον  ἄνδρα  Ἐπίζηλον  τὸν  Κουφαγόρεω  ἐν  τῇ  συστάσι 
μαχόμενόν  τε  καὶ  ἄνδρα  γινόμενον  ἀγαθὸν  τῶν  ὀμμάτων  στερηθῆναι  οὔτε  πληγέντα  οὐδὲν  τοῦ 



σώματος οὔτε βληθέντα, καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ζόης διατελέειν ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου ἐόντα τυφλόν. [3] 
λέγειν δὲ αὐτὸν περὶ τοῦ πάθεος ἤκουσα τοιόνδε τινὰ λόγον, ἄνδρα οἱ δοκέειν ὁπλίτην ἀντιστῆναι 
μέγαν, τοῦ τὸ γένειον τὴν ἀσπίδα πᾶσαν σκιάζειν· τὸ δὲ φάσμα τοῦτο ἑωυτὸν μὲν παρεξελθεῖν, τὸν δὲ  
ἑωυτοῦ παραστάτην ἀποκτεῖναι. ταῦτα μὲν δὴ Ἐπίζηλον ἐπυθόμην λέγειν.
118. Δᾶτις δὲ πορευόμενος ἅμα τῷ στρατῷ ἐς τὴν Ἀσίην, ἐπείτε ἐγένετο ἐν Μυκόνῳ, εἶδε ὄψιν ἐν τῷ 

ὕπνῳ. καὶ ἥτις μὲν ἦν ἡ ὄψις, οὐ λέγεται· ὁ δέ, ὡς ἡμέρη τάχιστα ἐπέλαμψε, ζήτησιν ἐποιέετο τῶν νεῶν,  
εὑρὼν δὲ ἐν νηὶ Φοινίσσῃ ἄγαλμα Ἀπόλλωνος κεχρυσωμένον ἐπυνθάνετο ὁκόθεν σεσυλημένον εἴη, 
πυθόμενος δὲ ἐξ οὗ ἦν ἱροῦ, ἔπλεε τῇ ἑωυτοῦ νηὶ ἐς Δῆλον· [2] καὶ ἀπίκατο γὰρ τηνικαῦτα οἱ Δήλιοι 
ὀπίσω ἐς τὴν νῆσον, κατατίθεταί τε ἐς τὸ ἱρὸν τὸ ἄγαλμα καὶ ἐντέλλεται τοῖσι Δηλίοισι ἀπαγαγεῖν τὸ 
ἄγαλμα ἐς Δήλιον τὸ Θηβαίων· τὸ δ᾽ ἔστι ἐπὶ θαλάσσῃ Χαλκίδος καταντίον. [3] Δᾶτις μὲν δὴ ταῦτα 
ἐντειλάμενος  ἀπέπλεε,  τὸν  δὲ  ἀνδριάντα τοῦτον Δήλιοι  οὐκ  ἀπήγαγον,  ἀλλά  μιν  δι᾽  ἐτέων  εἴκοσι 
Θηβαῖοι αὐτοὶ ἐκ θεοπροπίου ἐκομίσαντο ἐπὶ Δήλιον.
119. τοὺς δὲ τῶν Ἐρετριέων ἀνδραποδισμένους Δᾶτίς τε καὶ Ἀρταφρένης, ὡς προσέσχον πρὸς τὴν 

Ἀσίην  πλέοντες,  ἀνήγαγον  ἐς  Σοῦσα.  βασιλεὺς  δὲ  Δαρεῖος,  πρὶν  μὲν  αἰχμαλώτους  γενέσθαι  τοὺς 
Ἐρετριέας, ἐνεῖχέ σφι δεινὸν χόλον, οἷα ἀρξάντων ἀδικίης προτέρων τῶν Ἐρετριέων· [2] ἐπείτε δὲ εἶδε  
σφέας  ἀπαχθέντας  παρ᾽  ἑωυτὸν καὶ  ἑωυτῷ  ὑποχειρίους  ἐόντας,  ἐποίησε  κακὸν ἄλλο  οὐδέν,  ἀλλὰ 
σφέας τῆς Κισσίης χώρης κατοίκισε ἐν σταθμῷ ἑωυτοῦ τῷ οὔνομα ἐστὶ Ἀρδέρικκα, ἀπὸ μὲν Σούσων 
δέκα καὶ διηκοσίους σταδίους ἀπέχοντι,  τεσσεράκοντα δὲ ἀπὸ τοῦ φρέατος τὸ παρέχεται τριφασίας 
ἰδέας· καὶ γὰρ ἄσφαλτον καὶ ἅλας καὶ ἔλαιον ἀρύσσονται ἐξ αὐτοῦ τρόπῳ τοιῷδε· [3] ἀντλέεται μὲν  
κηλωνηίῳ, ἀντὶ δὲ γαυλοῦ ἥμισυ ἀσκοῦ οἱ προσδέδεται· ὑποτύψας δὲ τούτῳ ἀντλέει καὶ ἔπειτα ἐγχέει ἐς 
δεξαμενήν· ἐκ δὲ ταύτης ἐς ἄλλο διαχεόμενον τρέπεται τριφασίας ὁδούς. καὶ ἡ μὲν ἄσφαλτος καὶ οἱ  
ἅλες πήγνυνται παραυτίκα· τὸ δὲ ἔλαιον οἱ Πέρσαι καλέουσι τοῦτο ῥαδινάκην, ἔστι δὲ μέλαν καὶ ὀδμὴν 
παρεχόμενον βαρέαν. [4] ἐνθαῦτα τοὺς Ἐρετριέας κατοίκισε βασιλεὺς Δαρεῖος, οἳ καὶ μέχρι ἐμέο εἶχον 
τὴν χώρην ταύτην, φυλάσοντες τὴν ἀρχαίην γλῶσσαν. τὰ μὲν δὴ περὶ Ἐρετριέας ἔσχε οὕτω.
120.  Λακεδαιμονίων  δὲ  ἧκον  ἐς  τὰς  Ἀθήνας  δισχίλιοι  μετὰ  τὴν  πανσέληνον,  ἔχοντες  σπουδὴν 

πολλὴν καταλαβεῖν, οὕτω ὥστε τριταῖοι ἐκ Σπάρτης ἐγένοντο ἐν τῇ Ἀττικῇ. ὕστεροι δὲ ἀπικόμενοι τῆς 
συμβολῆς ἱμείροντο ὅμως θεήσασθαι τοὺς Μήδους· ἐλθόντες δὲ ἐς τὸν Μαραθῶνα ἐθεήσαντο. μετὰ δὲ 
αἰνέοντες Ἀθηναίους καὶ τὸ ἔργον αὐτῶν ἀπαλλάσσοντο ὀπίσω.
121.  θῶμα  δέ  μοι  καὶ  οὐκ  ἐνδέκομαι  τὸν  λόγον  Ἀλκμεωνίδας  ἄν  κοτε  ἀναδέξαι  Πέρσῃσι  ἐκ 

συνθήματος ἀσπίδα, βουλομένους ὑπὸ βαρβάροισί τε εἶναι Ἀθηναίους καὶ ὑπὸ Ἱππίῃ· οἵτινες μᾶλλον ἢ  
ὁμοίως Καλλίῃ τῷ Φαινίππου, Ἱππονίκου δὲ πατρί, φαίνονται μισοτύραννοι ἐόντες. [2] Καλλίης τε γὰρ 
μοῦνος Ἀθηναίων ἁπάντων ἐτόλμα, ὅκως Πεισίστρατος ἐκπέσοι ἐκ τῶν Ἀθηνέων, τὰ χρήματα αὐτοῦ 
κηρυσσόμενα ὑπὸ τοῦ δημοσίου ὠνέεσθαι, καὶ τἆλλα τὰ ἔχθιστα ἐς αὐτὸν πάντα ἐμηχανᾶτο.
122.  [Καλλίεω  δὲ  τούτου  ἄξιον  πολλαχοῦ  μνήμην  ἐστὶ  πάντα  τινὰ  ἔχειν.  τοῦτο  μὲν  γὰρ  τὰ 

προλελεγμένα, ὡς ἀνὴρ ἄκρος ἐλευθερῶν τὴν πατρίδα· τοῦτο δὲ τὰ ἐν Ὀλυμπίῃ ἐποίησε· ἵππῳ νικήσας, 
τεθρίππῳ δὲ δεύτερος γενόμενος, Πύθια δὲ πρότερον ἀνελόμενος, ἐφανερώθη ἐς τοὺς Ἕλληνας πάντας 
δαπάνῃσι  μεγίστῃσι.  [2]  τοῦτο  δὲ  κατὰ τὰς ἑωυτοῦ θυγατέρας ἐούσας τρεῖς  οἷός τις  ἀνὴρ ἐγένετο· 
ἐπειδὴ γὰρ ἐγίνοντο γάμου ὡραῖαι, ἔδωκέ σφι δωρεὴν μεγαλοπρεπεστάτην ἐκείνῃσί τε ἐχαρίσατο· ἐκ 
γὰρ πάντων τῶν Ἀθηναίων τὸν ἑκάστη ἐθέλοι ἄνδρα ἑωυτῇ ἐκλέξασθαι, ἔδωκε τούτῳ τῷ ἀνδρί.]
123.  καὶ οἱ  Ἀλκμεωνίδαι  ὁμοίως ἢ οὐδὲν ἧσσον τούτου ἦσαν μισοτύραννοι.  θῶμα ὦν μοι καὶ οὐ 

προσίεμαι  τὴν  διαβολὴν  τούτους  γε  ἀναδέξαι  ἀσπίδα,  οἵτινες  ἔφευγόν  τε  τὸν  πάντα  χρόνον  τοὺς 
τυράννους, ἐκ μηχανῆς τε τῆς τούτων ἐξέλιπον Πεισιστρατίδαι τὴν τυραννίδα, [2] καὶ οὕτω τὰς Ἀθήνας 
οὗτοι ἦσαν οἱ ἐλευθερώσαντες πολλῷ μᾶλλον ἤ περ Ἁρμόδιός τε καὶ Ἀριστογείτων, ὡς ἐγὼ κρίνω. οἳ 
μὲν  γὰρ  ἐξηγρίωσαν  τοὺς  ὑπολοίπους  Πεισιστρατιδέων  Ἵππαρχον  ἀποκτείναντες,  οὐδέ  τι  μᾶλλον 
ἔπαυσαν  τοὺς  λοιποὺς  τυραννεύοντας·  Ἀλκμεωνίδαι  δὲ  ἐμφανέως  ἠλευθέρωσαν,  εἰ  δὴ  οὗτοί  γε 
ἀληθέως ἦσαν οἱ τὴν Πυθίην ἀναπείσαντες προσημαίνειν Λακεδαιμονίοισι ἐλευθεροῦν τὰς Ἀθήνας, ὥς 
μοι πρότερον δεδήλωται.
124. ἀλλὰ γὰρ ἴσως τι ἐπιμεμφόμενοι Ἀθηναίων τῷ δήμῳ προεδίδοσαν τὴν πατρίδα. οὐ μὲν ὦν ἦσαν 

σφέων ἄλλοι δοκιμώτεροι ἔν γε Ἀθηναίοισι ἄνδρες οὐδ᾽ οἳ μᾶλλον ἐτετιμέατο.  [2] οὕτω οὐδὲ λόγος 
αἱρέει ἀναδεχθῆναι ἔκ γε ἂν τούτων ἀσπίδα ἐπὶ τοιούτῳ λόγῳ. ἀνεδέχθη μὲν γὰρ ἀσπίς, καὶ τοῦτο οὐκ 
ἔστι ἄλλως εἰπεῖν· ἐγένετο γάρ· ὃς μέντοι ἦν ὁ ἀναδέξας, οὐκ ἔχω προσωτέρω εἰπεῖν τούτων.



125. οἱ δὲ Ἀλκμεωνίδαι ἦσαν μὲν καὶ τὰ ἀνέκαθεν λαμπροὶ ἐν τῇσι Ἀθήνῃσι, ἀπὸ δὲ Ἀλκμέωνος καὶ 
αὖτις  Μεγακλέος  ἐγένοντο  καὶ  κάρτα λαμπροί.  [2]  τοῦτο  μὲν γὰρ Ἀλκμέων ὁ  Μεγακλέος  τοῖσι  ἐκ 
Σαρδίων  Λυδοῖσι  παρὰ Κροίσου  ἀπικνεομένοισι  ἐπὶ  τὸ  χρηστήριον  τὸ  ἐν  Δελφοῖσι  συμπρήκτωρ τε 
ἐγίνετο  καὶ  συνελάμβανε  προθύμως,  καί  μιν Κροῖσος  πυθόμενος τῶν  Λυδῶν τῶν ἐς  τὰ χρηστήρια 
φοιτεόντων ἑωυτὸν εὖ ποιέειν μεταπέμπεται ἐς Σάρδις, ἀπικόμενον δὲ δωρέεται χρυσῷ τὸν ἂν δύνηται 
τῷ ἑωυτοῦ σώματι ἐξενείκασθαι ἐσάπαξ. [3] ὁ δὲ Ἀλκμέων πρὸς τὴν δωρεὴν ἐοῦσαν τοιαύτην τοιάδε 
ἐπιτηδεύσας  προσέφερε·  ἐνδὺς  κιθῶνα  μέγαν  καὶ  κόλπον  βαθὺν  καταλιπόμενος  τοῦ  κιθῶνος, 
κοθόρνους  τε  τοὺς  εὕρισκε  εὐρυτάτους  ἐόντας  ὑποδησάμενος,  ἤιε  ἐς  τὸν  θησαυρὸν  ἐς  τόν  οἱ 
κατηγέοντο. [4] ἐσπεσὼν δὲ ἐς σωρὸν ψήγματος πρῶτα μὲν παρέσαξε παρὰ τὰς κνήμας τοῦ χρυσοῦ 
ὅσον ἐχώρεον οἱ κόθορνοι, μετὰ δὲ τὸν κόλπον πάντα πλησάμενος τοῦ χρυσοῦ καὶ ἐς τὰς τρίχας τῆς 
κεφαλῆς διαπάσας τοῦ ψήγματος καὶ ἄλλο λαβὼν ἐς τὸ στόμα, ἐξήιε ἐκ τοῦ θησαυροῦ ἕλκων μὲν μόγις 
τοὺς  κοθόρνους,  παντὶ  δὲ  τεῷ  οἰκὼς  μᾶλλον  ἢ  ἀνθρώπῳ·  τοῦ  τό  τε  στόμα  ἐβέβυστο  καὶ  πάντα 
ἐξώγκωτο.  [5]  ἰδόντα  δὲ  τὸν  Κροῖσον  γέλως  ἐσῆλθε,  καί  οἱ  πάντα  τε  ἐκεῖνα  διδοῖ  καὶ  πρὸς  ἕτερα 
δωρέεται οὐκ ἐλάσσω ἐκείνων. οὕτω μὲν ἐπλούτησε ἡ οἰκίη αὕτη μεγάλως, καὶ ὁ Ἀλκμέων οὗτος οὕτω 
τεθριπποτροφήσας Ὀλυμπιάδα ἀναιρέεται.
126. μετὰ δὲ γενεῇ δευτέρῃ ὕστερον Κλεισθένης αὐτὴν ὁ Σικυώνιος τύραννος ἐξήειρε, ὥστε πολλῷ 

ὀνομαστοτέρην  γενέσθαι  ἐν  τοῖσι  Ἕλλησι  ἢ  πρότερον  ἦν.  Κλεισθένεϊ  γὰρ  τῷ  Ἀριστωνύμου  τοῦ 
Μύρωνος τοῦ Ἀνδρέω γίνεται θυγάτηρ τῇ οὔνομα ἦν Ἀγαρίστη. ταύτην ἠθέλησε, Ἑλλήνων ἁπάντων 
ἐξευρὼν  τὸν  ἄριστον,  τούτῳ  γυναῖκα  προσθεῖναι.  [2]  Ὀλυμπίων  ὦν  ἐόντων  καὶ  νικῶν  ἐν  αὐτοῖσι 
τεθρίππῳ  ὁ  Κλεισθένης  κήρυγμα  ἐποιήσατο,  ὅστις  Ἑλλήνων  ἑωυτὸν  ἀξιοῖ  Κλεισθένεος  γαμβρὸν 
γενέσθαι,  ἥκειν ἐς ἑξηκοστὴν ἡμέρην ἢ καὶ πρότερον ἐς Σικυῶνα, ὡς κυρώσοντος Κλεισθένεος τὸν 
γάμον ἐν ἐνιαυτῷ, ἀπὸ τῆς ἑξηκοστῆς ἀρξαμένου ἡμέρης. [3] ἐνθαῦτα Ἑλλήνων ὅσοι σφίσι τε αὐτοῖσι  
ἦσαν  καὶ  πάτρῃ  ἐξωγκωμένοι,  ἐφοίτεον  μνηστῆρες·  τοῖσι  Κλεισθένης  καὶ  δρόμον  καὶ  παλαίστρην 
ποιησάμενος ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ εἶχε.
127. ἀπὸ μὲν δὴ Ἰταλίης ἦλθε Σμινδυρίδης ὁ Ἱπποκράτεος Συβαρίτης, ὃς ἐπὶ πλεῖστον δὴ χλιδῆς εἷς 

ἀνὴρ ἀπίκετο (ἡ δὲ Σύβαρις ἤκμαζε τοῦτον τὸν χρόνον μάλιστα), καὶ Σιρίτης Δάμασος Ἀμύριος τοῦ 
σοφοῦ λεγομένου παῖς. [2] οὗτοι μὲν ἀπὸ Ἰταλίης ἦλθον, ἐκ δὲ τοῦ κόλπου τοῦ Ἰονίου Ἀμφίμνηστος 
Ἐπιστρόφου Ἐπιδάμνιος· οὗτος δὲ ἐκ τοῦ Ἰονίου κόλπου. Αἰτωλὸς δὲ ἦλθε Τιτόρμου τοῦ ὑπερφύντος τε  
Ἕλληνας ἰσχύι καὶ φυγόντος ἀνθρώπους ἐς τὰς ἐσχατιὰς τῆς Αἰτωλίδος χώρης, τούτου τοῦ Τιτόρμου 
ἀδελφεὸς Μάλης. [3] ἀπὸ δὲ Πελοποννήσου Φείδωνος τοῦ Ἀργείων τυράννου παῖς Λεωκήδης, Φείδωνος 
δὲ  τοῦ  τὰ  μέτρα  ποιήσαντος  Πελοποννησίοισι  καὶ  ὑβρίσαντος  μέγιστα  δὴ  Ἑλλήνων  πάντων,  ὃς 
ἐξαναστήσας τοὺς Ἠλείων ἀγωνοθέτας αὐτὸς τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ ἀγῶνα ἔθηκε· τούτου τε δὴ παῖς καὶ 
Ἀμίαντος Λυκούργου Ἀρκὰς ἐκ Τραπεζοῦντος, καὶ Ἀζὴν ἐκ Παίου πόλιος Λαφάνης Εὐφορίωνος τοῦ 
δεξαμένου τε, ὡς λόγος ἐν Ἀρκαδίῃ λέγεται, τοὺς Διοσκούρους οἰκίοισι καὶ ἀπὸ τούτου ξεινοδοκέοντος 
πάντας ἀνθρώπους, καὶ Ἠλεῖος Ὀνόμαστος Ἀγαίου. [4] οὗτοι μὲν δὴ ἐξ αὐτῆς Πελοποννήσου ἦλθον, ἐκ 
δὲ Ἀθηνέων ἀπίκοντο Μεγακλέης τε ὁ Ἀλκμέωνος τούτου τοῦ παρὰ Κροῖσον ἀπικομένου, καὶ ἄλλος 
Ἱπποκλείδης Τισάνδρου, πλούτῳ καὶ εἴδεϊ προφέρων Ἀθηναίων. ἀπὸ δὲ Ἐρετρίης ἀνθεύσης τοῦτον τὸν 
χρόνον Λυσανίης· οὗτος δὲ ἀπ᾽ Εὐβοίης μοῦνος. ἐκ δὲ Θεσσαλίης ἦλθε τῶν Σκοπαδέων Διακτορίδης 
Κραννώνιος, ἐκ δὲ Μολοσσῶν Ἄλκων.
128.  τοσοῦτοι μὲν ἐγένοντο οἱ μνηστῆρες. ἀπικομένων δὲ τούτων ἐς τὴν προειρημένην ἡμέρην, ὁ  

Κλεισθένης πρῶτα μὲν τὰς πάτρας τε αὐτῶν ἀνεπύθετο καὶ γένος ἑκάστου, μετὰ δὲ κατέχων ἐνιαυτὸν 
διεπειρᾶτο αὐτῶν τῆς τε ἀνδραγαθίης καὶ τῆς ὀργῆς καὶ παιδεύσιός τε καὶ τρόπου, καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ ἰὼν  
ἐς  συνουσίην  καὶ  συνάπασι,  καὶ  ἐς  γυμνάσιά  τε  ἐξαγινέων  ὅσοι  ἦσαν  αὐτῶν  νεώτεροι,  καὶ  τό  γε 
μέγιστον, ἐν τῇ συνεστίῃ διεπειρᾶτο· ὅσον γὰρ κατεῖχε χρόνον αὐτούς, τοῦτον πάντα ἐποίεε καὶ ἅμα 
ἐξείνιζε μεγαλοπρεπέως. [2] καὶ δή κου μάλιστα τῶν μνηστήρων ἠρέσκοντο οἱ ἀπ᾽ Ἀθηνέων ἀπιγμένοι, 
καὶ τούτων μᾶλλον Ἱπποκλείδης ὁ Τισάνδρου καὶ κατ᾽ ἀνδραγαθίην ἐκρίνετο καὶ ὅτι τὸ ἀνέκαθεν τοῖσι 
ἐν Κορίνθῳ Κυψελίδῃσι ἦν προσήκων.
129.  ὡς  δὲ  ἡ  κυρίη  ἐγένετο  τῶν  ἡμερέων  τῆς  τε  κατακλίσιος  τοῦ  γάμου  καὶ  ἐκφάσιος  αὐτοῦ 

Κλεισθένεος τὸν κρίνοι ἐκ πάντων, θύσας βοῦς ἑκατὸν ὁ Κλεισθένης εὐώχεε αὐτούς τε τοὺς μνηστῆρας 
καὶ Σικυωνίους πάντας. [2] ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγίνοντο, οἱ μνηστῆρες ἔριν εἶχον ἀμφί τε μουσικῇ καὶ τῷ 
λεγομένῳ ἐς τὸ μέσον. προϊούσης δὲ τῆς πόσιος κατέχων πολλὸν τοὺς ἄλλους ὁ Ἱπποκλείδης ἐκέλευσέ 



οἱ τὸν αὐλητὴν αὐλῆσαι ἐμμελείην, πειθομένου δὲ τοῦ αὐλητέω ὀρχήσατο. καί κως ἑωυτῷ μὲν ἀρεστῶς 
ὀρχέετο, ὁ Κλεισθένης δὲ ὁρέων ὅλον τὸ πρῆγμα ὑπώπτευε. [3] μετὰ δὲ ἐπισχὼν ὁ Ἱπποκλείδης χρόνον 
ἐκέλευσε  τινὰ  τράπεζαν  ἐσενεῖκαι,  ἐσελθούσης  δὲ  τῆς  τραπέζης  πρῶτα  μὲν  ἐπ᾽  αὐτῆς  ὀρχήσατο 
Λακωνικὰ σχημάτια, μετὰ δὲ ἄλλα Ἀττικά, τὸ τρίτον δὲ τὴν κεφαλὴν ἐρείσας ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῖσι 
σκέλεσι  ἐχειρονόμησε.  [4]  Κλεισθένης  δὲ  τὰ  μὲν  πρῶτα  καὶ  τὰ  δεύτερα  ὀρχεομένου,  ἀποστυγέων 
γαμβρὸν ἄν οἱ ἔτι  γενέσθαι Ἱπποκλείδεα διὰ τήν τε ὄρχησιν καὶ τὴν ἀναιδείην, κατεῖχε ἑωυτόν, οὐ 
βουλόμενος ἐκραγῆναι ἐς αὐτόν· ὡς δὲ εἶδε τοῖσι σκέλεσι χειρονομήσαντα, οὐκέτι κατέχειν δυνάμενος 
εἶπε “ὦ παῖ Τισάνδρου, ἀπορχήσαό γε μὲν τὸν γάμον”. ὁ δὲ Ἱπποκλείδης ὑπολαβὼν εἶπε “οὐ φροντὶς 
Ἱπποκλείδῃ”. ἀπὸ τούτου μὲν τοῦτο ὀνομάζεται.
130. Κλεισθένης δὲ σιγὴν ποιησάμενος ἔλεξε ἐς μέσον τάδε. “ἄνδρες παιδὸς τῆς ἐμῆς μνηστῆρες, 

ἐγὼ καὶ πάντας ὑμέας ἐπαινέω καὶ πᾶσι ὑμῖν, εἰ οἷόν τε εἴη, χαριζοίμην ἄν, μήτ᾽ ἕνα ὑμέων ἐξαίρετον 
ἀποκρίνων  μήτε  τοὺς  λοιποὺς  ἀποδοκιμάζων.  [2]  ἀλλ᾽  οὐ  γὰρ  οἷά  τε  ἐστὶ  μιῆς  πέρι  παρθένου 
βουλεύοντα πᾶσι κατὰ νόον ποιέειν,  τοῖσι  μὲν ὑμέων ἀπελαυνομένοισι  τοῦδε τοῦ γάμου τάλαντον 
ἀργυρίου ἑκάστῳ δωρεὴν δίδωμι τῆς ἀξιώσιος εἵνεκα τῆς ἐξ ἐμεῦ γῆμαι καὶ τῆς ἐξ οἴκου ἀποδημίης, τῷ  
δὲ  Ἀλκμέωνος  Μεγακλέι  ἐγγυῶ  παῖδα τὴν ἐμὴν  Ἀγαρίστην  νόμοισι  τοῖσι  Ἀθηναίων”.  φαμένου  δὲ 
ἐγγυᾶσθαι Μεγακλέος ἐκεκύρωτο ὁ γάμος Κλεισθένεϊ.
131. ἀμφὶ μὲν κρίσιος τῶν μνηστήρων τοσαῦτα ἐγένετο καὶ οὕτω Ἀλκμεωνίδαι ἐβώσθησαν ἀνὰ τὴν 

Ἑλλάδα.  τούτων  δὲ  συνοικησάντων  γίνεται  Κλεισθένης  τε  ὁ  τὰς  φυλὰς  καὶ  τὴν  δημοκρατίην 
Ἀθηναίοισι καταστήσας, ἔχων τὸ οὔνομα ἀπὸ τοῦ μητροπάτορος τοῦ Σικυωνίου· [2] οὗτός τε δὴ γίνεται  
Μεγακλέϊ  καὶ  Ἱπποκράτης,  ἐκ  δὲ  Ἱπποκράτεος  Μεγακλέης  τε  ἄλλος  καὶ  Ἀγαρίστη  ἄλλη  ἀπὸ  τῆς 
Κλεισθένεος Ἀγαρίστης ἔχουσα τὸ οὔνομα·  ἣ συνοικήσασά τε Ξανθίππῳ τῷ Ἀρίφρονος καὶ ἔγκυος 
ἐοῦσα  εἶδε  ὄψιν  ἐν  τῷ  ὕπνῳ,  ἐδόκεε  δὲ  λέοντα  τεκεῖν,  καὶ  μετ᾽  ὀλίγας  ἡμέρας  τίκτει  Περικλέα 
Ξανθίππῳ.
132.  μετὰ  δὲ  τὸ  ἐν  Μαραθῶνι  τρῶμα  γενόμενον  Μιλτιάδης,  καὶ  πρότερον  εὐδοκιμέων  παρὰ 

Ἀθηναίοισι,  τότε  μᾶλλον  αὔξετο.  αἰτήσας  δὲ  νέας  ἑβδομήκοντα  καὶ  στρατιήν  τε  καὶ  χρήματα 
Ἀθηναίους,  οὐ  φράσας σφι  ἐπ᾽  ἣν  ἐπιστρατεύσεται  χώρην,  ἀλλὰ  φὰς  αὐτοὺς  καταπλουτιεῖν  ἤν  οἱ 
ἕπωνται·  ἐπὶ  γὰρ  χώρην  τοιαύτην  δή  τινα  ἄξειν  ὅθεν  χρυσὸν  εὐπετέως  ἄφθονον  οἴσονται·  λέγων 
τοιαῦτα αἴτεε τὰς νέας. Ἀθηναῖοι δὲ τούτοισι ἐπαερθέντες παρέδοσαν.
133.  παραλαβὼν  δὲ  ὁ  Μιλτιάδης  τὴν  στρατιὴν  ἔπλεε  ἐπὶ  Πάρον,  πρόφασιν  ἔχων  ὡς  οἱ  Πάριοι 

ὑπῆρξαν  πρότεροι  στρατευόμενοι  τριήρεσι  ἐς  Μαραθῶνα  ἅμα  τῷ  Πέρσῃ.  τοῦτο  μὲν  δὴ  πρόσχημα 
λόγων ἦν, ἀτάρ τινα καὶ ἔγκοτον εἶχε τοῖσι Παρίοισι διὰ Λυσαγόρεα τὸν Τισίεω, ἐόντα γένος Πάριον, 
διαβαλόντα μιν πρὸς Ὑδάρνεα τὸν Πέρσην. [2] ἀπικόμενος δὲ ἐπ᾽ ἣν ἔπλεε ὁ Μιλτιάδης τῇ στρατιῇ  
ἐπολιόρκεε Παρίους κατειλημένους ἐντὸς τείχεος, καὶ ἐσπέμπων κήρυκα αἴτεε ἑκατὸν τάλαντα, φάς, 
ἢν μιν οὐ δῶσι,  οὐκ ἀπονοστήσειν  τὴν στρατιὴν πρὶν ἢ ἐξέλῃ σφέας.  [3]  οἱ  δὲ  Πάριοι  ὅκως μέν τι 
δώσουσι Μιλτιάδῃ ἀργύριον οὐδὲ διενοεῦντο, οἳ δὲ ὅκως διαφυλάξουσι τὴν πόλιν τοῦτο ἐμηχανῶντο, 
ἄλλα τε ἐπιφραζόμενοι καὶ τῇ μάλιστα ἔσκε ἑκάστοτε ἐπίμαχον τοῦ τείχεος, τοῦτο ἅμα νυκτὶ ἐξηείρετο 
διπλήσιον τοῦ ἀρχαίου.
134. ἐς μὲν δὴ τοσοῦτο τοῦ λόγου οἱ πάντες Ἕλληνες λέγουσι, τὸ ἐνθεῦτεν δὲ αὐτοὶ Πάριοι γενέσθαι 

ὧδε λέγουσι. Μιλτιάδῃ ἀπορέοντι ἐλθεῖν ἐς λόγους αἰχμάλωτον γυναῖκα, ἐοῦσαν μὲν Παρίην γένος, 
οὔνομα  δέ  οἱ  εἶναι  Τιμοῦν,  εἶναι  δὲ  ὑποζάκορον  τῶν  χθονίων  θεῶν·  ταύτην  ἐλθοῦσαν  ἐς  ὄψιν 
Μιλτιάδεω συμβουλεῦσαι, εἰ περὶ πολλοῦ ποιέεται Πάρον ἑλεῖν, τὰ ἂν αὐτὴ ὑποθῆται, ταῦτα ποιέειν.  
[2] μετὰ δὲ τὴν μὲν ὑποθέσθαι, τὸν δὲ διερχόμενον ἐπὶ τὸν κολωνὸν τὸν πρὸ τῆς πόλιος ἐόντα ἕρκος 
θεσμοφόρου Δήμητρος ὑπερθορεῖν,  οὐ  δυνάμενον τὰς  θύρας  ἀνοῖξαι,  ὑπερθορόντα δὲ  ἰέναι  ἐπὶ  τὸ 
μέγαρον ὅ τι δὴ ποιήσοντα ἐντός, εἴτε κινήσοντά τι τῶν ἀκινήτων εἴτε ὅ τι δή κοτε πρήξοντα· πρὸς τῇσι 
θύρῃσί  τε  γενέσθαι  καὶ  πρόκατε  φρίκης  αὐτὸν  ὑπελθούσης  ὀπίσω  τὴν  αὐτὴν  ὁδὸν  ἵεσθαι, 
καταθρώσκοντα δὲ τὴν αἱμασιὴν τὸν μηρὸν σπασθῆναι· οἳ δὲ αὐτὸν τὸ γόνυ προσπταῖσαι λέγουσι.
135. Μιλτιάδης μέν νυν φλαύρως ἔχων ἀπέπλεε ὀπίσω, οὔτε χρήματα Ἀθηναίοισι ἄγων οὔτε Πάρον 

προσκτησάμενος,  ἀλλὰ πολιορκήσας τε ἓξ καὶ εἴκοσι ἡμέρας καὶ δηιώσας τὴν νῆσον.  [2]  Πάριοι  δὲ 
πυθόμενοι  ὡς  ἡ  ὑποζάκορος  τῶν  θεῶν  Τιμὼ  Μιλτιάδῃ  κατηγήσατο,  βουλόμενοί  μιν  ἀντὶ  τούτων 
τιμωρήσασθαι, θεοπρόπους πέμπουσι ἐς Δελφούς ὥς σφεας ἡσυχίη τῆς πολιορκίης ἔσχε· ἔπεμπον δὲ  
ἐπειρησομένους εἰ καταχρήσωνται τὴν ὑποζάκορον τῶν θεῶν τὴν ἐξηγησαμένην τοῖσι ἐχθροῖσι τῆς 



πατρίδος ἅλωσιν καὶ τὰ ἐς ἔρσενα γόνον ἄρρητα ἱρὰ ἐκφήνασαν Μιλτιάδῃ. [3] ἡ δὲ Πυθίη οὐκ ἔα, φᾶσα 
οὐ Τιμοῦν εἶναι τὴν αἰτίην τούτων, ἀλλὰ δεῖν γὰρ Μιλτιάδεα τελευτᾶν μὴ εὖ, φανῆναι οἱ τῶν κακῶν 
κατηγεμόνα.
136. παρίοισι μὲν δὴ ταῦτα ἡ Πυθίη ἔχρησε· Ἀθηναῖοι δὲ ἐκ Πάρου Μιλτιάδεα ἀπονοστήσαντα ἔσχον 

ἐν στόμασι οἵ τε ἄλλοι καὶ μάλιστα Ξάνθιππος ὁ Ἀρίφρονος, ὃς θανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δῆμον 
Μιλτιάδεα ἐδίωκε τῆς Ἀθηναίων ἀπάτης εἵνεκεν. [2] Μιλτιάδης δὲ αὐτὸς μὲν παρεὼν οὐκ ἀπελογέετο· 
ἦν γὰρ ἀδύνατος ὥστε  σηπομένου τοῦ μηροῦ·  προκειμένου δὲ αὐτοῦ ἐν κλίνῃ ὑπεραπελογέοντο οἱ  
φίλοι, τῆς μάχης τε τῆς ἐν Μαραθῶνι γενομένης πολλὰ ἐπιμεμνημένοι καὶ τὴν Λήμνου αἵρεσιν, ὡς 
ἑλὼν Λῆμνόν τε καὶ τισάμενος τοὺς Πελασγοὺς παρέδωκε Ἀθηναίοισι. [3] προσγενομένου δὲ τοῦ δήμου 
αὐτῷ  κατὰ τὴν ἀπόλυσιν  τοῦ  θανάτου,  ζημιώσαντος  δὲ  κατὰ τὴν ἀδικίην πεντήκοντα  ταλάντοισι, 
Μιλτιάδης  μὲν μετὰ ταῦτα σφακελίσαντός  τε  τοῦ μηροῦ καὶ  σαπέντος  τελευτᾷ,  τὰ  δὲ  πεντήκοντα 
τάλαντα ἐξέτισε ὁ παῖς αὐτοῦ Κίμων.
137.  Λῆμνον δὲ Μιλτιάδης  ὁ Κίμωνος ὧδε ἔσχε.  Πελασγοὶ  ἐπείτε  ἐκ τῆς Ἀττικῆς ὑπὸ Ἀθηναίων 

ἐξεβλήθησαν,  εἴτε  ὦν  δὴ  δικαίως  εἴτε  ἀδίκως·  τοῦτο  γὰρ  οὐκ ἔχω φράσαι,  πλὴν τὰ  λεγόμενα,  ὅτι 
Ἑκαταῖος μὲν ὁ Ἡγησάνδρου ἔφησε ἐν τοῖσι λόγοισι λέγων ἀδίκως· [2] ἐπείτε γὰρ ἰδεῖν τοὺς Ἀθηναίους 
τὴν χώρην, τὴν σφίσι αὐτοῖσι ὑπὸ τὸν Ὑμησσὸν ἐοῦσαν ἔδοσαν Πελασγοῖσι οἰκῆσαι μισθὸν τοῦ τείχεος 
τοῦ  περὶ  τὴν  ἀκρόπολιν  κοτὲ  ἐληλαμένου,  ταύτην ὡς  ἰδεῖν  τοὺς  Ἀθηναίους  ἐξεργασμένην  εὖ,  τὴν 
πρότερον  εἶναι  κακήν  τε  καὶ  τοῦ  μηδενὸς  ἀξίην,  λαβεῖν  φθόνον  τε  καὶ  ἵμερον  τῆς  γῆς,  καὶ  οὕτω 
ἐξελαύνειν αὐτοὺς οὐδεμίαν ἄλλην πρόφασιν προϊσχομένους τοὺς Ἀθηναίους. [3] ὡς δὲ αὐτοὶ Ἀθηναῖοι 
λέγουσι,  δικαίως  ἐξελάσαι.  κατοικημένους  γὰρ  τοὺς  Πελασγοὺς  ὑπὸ  τῷ  Ὑμησσῷ,  ἐνθεῦτεν 
ὁρμωμένους ἀδικέειν τάδε. φοιτᾶν γὰρ αἰεὶ τὰς σφετέρας θυγατέρας τε καὶ τοὺς παῖδας ἐπ᾽ ὕδωρ ἐπὶ 
τὴν Ἐννεάκρουνον· οὐ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν χρόνον σφίσι κω οὐδὲ τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι οἰκέτας· ὅκως  
δὲ ἔλθοιεν αὗται, τοὺς Πελασγοὺς ὑπὸ ὕβριός τε καὶ ὀλιγωρίης βιᾶσθαι σφέας. καὶ ταῦτα μέντοι σφι 
οὐκ ἀποχρᾶν ποιέειν, ἀλλὰ τέλος καὶ ἐπιβουλεύοντας ἐπιχείρησιν φανῆναι ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ. [4] ἑωυτοὺς 
δὲ γενέσθαι τοσούτῳ ἐκείνων ἄνδρας ἀμείνονας, ὅσῳ, παρεὸν ἑωυτοῖσι ἀποκτεῖναι τοὺς Πελασγούς,  
ἐπεί σφεας ἔλαβον ἐπιβουλεύοντας, οὐκ ἐθελῆσαι, ἀλλά σφι προειπεῖν ἐκ τῆς γῆς ἐξιέναι. τοὺς δὲ οὕτω 
δὴ ἐκχωρήσαντας ἄλλα τε σχεῖν χωρία καὶ δὴ καὶ Λῆμνον. ἐκεῖνα μὲν δὴ Ἑκαταῖος ἔλεξε, ταῦτα δὲ  
Ἀθηναῖοι λέγουσι.
138. οἱ δὲ Πελασγοὶ οὗτοι Λῆμνον τότε νεμόμενοι καὶ βουλόμενοι τοὺς Ἀθηναίους τιμωρήσασθαι, εὖ 

τε ἐξεπιστάμενοι τὰς Ἀθηναίων ὁρτάς, πεντηκοντέρους κτησάμενοι ἐλόχησαν Ἀρτέμιδι ἐν Βραυρῶνι 
ἀγούσας  ὁρτὴν  τὰς  τῶν  Ἀθηναίων  γυναῖκας,  ἐνθεῦτεν  δὲ  ἁρπάσαντες  τουτέων  πολλὰς  οἴχοντο 
ἀποπλέοντες, καί σφεας ἐς Λῆμνον ἀγαγόντες παλλακὰς εἶχον. [2] ὡς δὲ τέκνων αὗται αἱ γυναῖκες 
ὑπεπλήσθησαν, γλῶσσάν τε τὴν Ἀττικὴν καὶ τρόπους τοὺς Ἀθηναίων ἐδίδασκον τοὺς παῖδας. οἳ δὲ οὔτε 
συμμίσγεσθαι  τοῖσι  ἐκ  τῶν  Πελασγίδων  γυναικῶν  παισὶ  ἤθελον,  εἴ  τε  τύπτοιτό  τις  αὐτῶν  τινός,  
ἐβοήθεόν τε πάντες καὶ ἐτιμώρεον ἀλλήλοισι· καὶ δὴ καὶ ἄρχειν τε τῶν παίδων οἱ παῖδες ἐδικαίευν καὶ  
πολλῷ  ἐπεκράτεον.  [3]  μαθόντες  δὲ  ταῦτα  οἱ  Πελασγοὶ  ἑωυτοῖσι  λόγους  ἐδίδοσαν·  καί  σφι 
βουλευομένοισι δεινόν τι ἐσέδυνε, εἰ δὴ διαγινώσκοιεν σφίσι τε βοηθέειν οἱ παῖδες πρὸς τῶν κουριδιέων 
γυναικῶν τοὺς παῖδας καὶ τούτων αὐτίκα ἄρχειν πειρῴατο, τί δὴ ἀνδρωθέντες δῆθεν ποιήσουσι. [4] 
ἐνθαῦτα  ἔδοξέ  σφι  κτείνειν  τοὺς  παῖδας  τοὺς  ἐκ  τῶν  Ἀττικέων  γυναικῶν.  ποιεῦσι  δὴ  ταῦτα, 
προσαπολλύουσι δὲ σφέων καὶ τὰς μητέρας. ἀπὸ τούτου δὲ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ προτέρου τούτων, τὸ  
ἐργάσαντο αἱ γυναῖκες τοὺς ἅμα Θόαντι ἄνδρας σφετέρους ἀποκτείνασαι, νενόμισται ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα 
τὰ σχέτλια ἔργα πάντα Λήμνια καλέεσθαι.
139. ἀποκτείνασι δὲ τοῖσι Πελασγοῖσι τοὺς σφετέρους παῖδάς τε καὶ γυναῖκας οὔτε γῆ καρπὸν ἔφερε 

οὔτε γυναῖκές τε καὶ ποῖμναι ὁμοίως ἔτικτον καὶ πρὸ τοῦ. πιεζόμενοι δὲ λιμῷ καὶ ἀπαιδίῃ ἐς Δελφοὺς 
ἔπεμπον λύσιν τινὰ αἰτησόμενοι  τῶν παρεόντων κακῶν.  [2]  ἡ δὲ  Πυθίη σφέας ἐκέλευε Ἀθηναίοισι  
δίκας διδόναι ταύτας τὰς ἂν αὐτοὶ Ἀθηναῖοι δικάσωσι. ἦλθόν τε δὴ ἐς τὰς Ἀθήνας οἱ Πελασγοὶ καὶ  
δίκας ἐπαγγέλλοντο  βουλόμενοι διδόναι  παντὸς τοῦ ἀδικήματος.  [3]  Ἀθηναῖοι  δὲ  ἐν τῷ πρυτανηίῳ 
κλίνην στρώσαντες ὡς εἶχον κάλλιστα καὶ τράπεζαν ἐπιπλέην ἀγαθῶν πάντων παραθέντες, ἐκέλευον 
τοὺς Πελασγοὺς τὴν χώρην σφίσι παραδιδόναι οὕτω ἔχουσαν. [4] οἱ δὲ Πελασγοὶ ὑπολαβόντες εἶπαν 
“ἐπεὰν βορέῃ ἀνέμῳ αὐτημερὸν ἐξανύσῃ νηῦς ἐκ τῆς ὑμετέρης ἐς τὴν ἡμετέρην, τότε παραδώσομεν”,  
ἐπιστάμενοι τοῦτο εἶναι ἀδύνατον γενέσθαι. ἡ γὰρ Ἀττικὴ πρὸς νότον κεῖται πολλὸν τῆς Λήμνου.



140. τότε μὲν τοιαῦτα· ἔτεσι δὲ κάρτα πολλοῖσι ὕστερον τούτων, ὡς ἡ Χερσόνησος ἡ ἐπ᾽ Ἑλλησπόντῳ 
ἐγένετο  ὑπὸ  Ἀθηναίοισι,  Μιλτιάδης  ὁ  Κίμωνος  ἐτησιέων  ἀνέμων  κατεστηκότων  νηὶ  κατανύσας  ἐξ 
Ἐλαιοῦντος  τοῦ  ἐν  Χερσονήσῳ  ἐς  Λῆμνον  προηγόρευε  ἐξιέναι  ἐκ  τῆς  νήσου  τοῖσι  Πελασγοῖσι, 
ἀναμιμνήσκων  σφέας  τὸ  χρηστήριον,  τὸ  οὐδαμὰ  ἤλπισαν  σφίσι  οἱ  Πελασγοὶ  ἐπιτελέεσθαι.  [2] 
Ἡφαιστιέες  μέν  νυν  ἐπείθοντο,  Μυριναῖοι  δὲ  οὐ  συγγινωσκόμενοι  εἶναι  τὴν  Χερσόνησον  Ἀττικὴν 
ἐπολιορκέοντο, ἐς ὃ καὶ οὗτοι παρέστησαν. οὕτω δὴ τὴν Λῆμνον ἔσχον Ἀθηναῖοί τε καὶ Μιλτιάδης.


