«Θοςκιδίδος Ιζηοπία, Βιβλίο Β’, 100»
[100] Καὶ νἱ κὲλ Μαθεδόλεο νὗηνη ἐπηόληνο
πνιινῦ
ζηξαηνῦ
ἀδύλαηνη
ὄληεο
ἀκύλεζζαη ἔο ηε ηὰ θαξηεξὰ θαὶ ηὰ ηείρε,
ὅζα ἦλ ἐλ ηῆ ρώξᾳ, ἐζεθνκίζζεζαλ. ἦλ δὲ
νὐ πνιιά, ἀιιὰ ὕζηεξνλ ᾿Αξρέιανο ὁ
Πεξδίθθνπ πἱὸο βαζηιεὺο γελόκελνο ηὰ λῦλ
ὄληα ἐλ ηῆ ρώξᾳ ᾠθνδόκεζε θαὶ ὁδνὺο
εὐζείαο ἔηεκε θαὶ ηἆιια δηεθόζκεζε ηά [ηε]
θαηὰ ηὸλ πόιεκνλ ἵππνηο θαὶ ὅπινηο θαὶ ηῆ
ἄιιῃ παξαζθεπῆ θξείζζνλη ἢ μύκπαληεο νἱ
ἄιινη βαζηιο ὀθηὼ νἱ πξὸ αὐηνῦ
γελόκελνη.

[100] Οη Μαθεδόλεο απηνί, κε δπλάκελνη λ' ακπλζνύλ ελαληίνλ ηεο εηζβνιήο ηόζνλ κεγάινπ
ζηξαηνύ, απεζύξζεζαλ εηο ηαο εθ θύζεσο νρπξάο
ζέζεηο θαη ηα θξνύξηα, όζα ππήξραλ εηο ηελ ρώξαλ.
Τνηαύηα όκσο θξνύξηα δελ ππήξραλ πνιιά, δηόηη
βξαδύηεξνλ κόλνλ ν πηόο ηνπ Πεξδίθα Αξρέιανο,
όηαλ έγηλε βαζηιεύο, νηθνδόκεζελ όζα ζήκεξνλ
ππάξρνπλ εηο ηελ ρώξαλ, εράξαμελ επζείο δξόκνπο,
θαη θαζ' όια ηα άιια εξξύζκηζε ηα ηνπ πνιέκνπ δη'
νξγαλώζεσο ηνπ ηππηθνύ θαη ηεο πξνκεζείαο όπισλ θαη ησλ ινηπώλ εθνδίσλ, θαιιίηεξα από
όινπο ηνπο πξν απηνύ νθηώ βαζηιείο.

ὁ δὲ ζηξαηὸο ηῶλ Θξᾳθῶλ ἐθ ηο Γνβήξνπ
ἐζέβαιε πξῶηνλ κὲλ ἐο ηὴλ Φηιίππνπ
πξόηεξνλ νὖζαλ ἀξρήλ, θαὶ εἷλεν
Εἰδομενὴν μὲν καηὰ κπάηορ, Γνξηπλίαλ
δὲ θαὶ ᾿Αηαιάληελ θαὶ ἄιια ἄηηα ρσξία
ὁκνινγίᾳ δηὰ ηὴλ ᾿Ακύληνπ θηιίαλ
πξνζρσξνῦληα ηνῦ Φηιίππνπ πἱένο
παξόληνο· Δὐξσπὸλ δὲ ἐπνιηόξθεζαλ
κέλ, ἑιεῖλ δὲ νὐθ ἐδύλαλην.

Ο ζηξαηόο ησλ Θξαθώλ, εθθηλήζαο από ηελ Γόβεξνλ,
εηζέβαιε πξώηνλ εηο ηελ ρώξαλ, ε νπνία ήην πξνεγνπκέλσο ππό ηελ εμνπζίαλ ηνπ Φηιίππνπ, θαη εκςπίεςζεν εξ εθόδος ηην Ειδομενήν, ελώ εμ άιινπ ε
Γνξηπλία, ε Αηαιάληε θαη κεξηθά άιια κέξε ππεηάρζεζαλ δηα ζπλζεθνινγίαο, ιόγσ ζπκπαζείαο πξνο ηνλ
πηόλ ηνπ Φηιίππνπ Ακύληαλ, ν νπνίνο εθνινύζεη ηελ
εθζηξαηείαλ. Τνλ Δπξσπόλ, εμ άιινπ, επνιηόξθεζαλ
κελ, δελ εκπόξεζαλ όκσο λα θπξηεύζνπλ.

ἔπεηηα δὲ θαὶ ἐο ηὴλ ἄιιελ Μαθεδνλίαλ
πξνπρώξεη ηὴλ ἐλ ἀξηζηεξᾷ Πέιιεο θαὶ
Κύξξνπ. ἔζσ δὲ ηνύησλ ἐο ηὴλ Βνηηηαίαλ
θαὶ Πηεξίαλ νὐθ ἀθίθνλην, ἀιιὰ ηήλ ηε
Μπγδνλίαλ
θαὶ
Γξεζησλίαλ
θαὶ
᾿Αλζεκνῦληα ἐδῄνπλ.

Μεηά ηνύην ήξρηζε πξνειαύλσλ θαη εηο ηελ άιιελ
Μαθεδνλίαλ, ηελ πξνο η' αξηζηεξά ηεο Πέιιεο θαη
ηνπ Κύξξνπ. Ννηηώηεξνλ όκσο δελ επξνρώξεζε
κέρξη Βνηηηαίαο θαη Πηεξίαο, αιι' ήξρηζε λα εξεκώλε
ηελ Μπγδνλίαλ, ηελ Γξεζησλίαλ θαη ηνλ Αλζεκνύληα.

νἱ δὲ Μαθεδόλεο πεδῷ κὲλ νὐδὲ
δηελννῦλην
ἀκύλεζζαη,
ἵππνπο
δὲ
πξνζκεηαπεκςάκελνη ἀπὸ ηῶλ ἄλσ
μπκκάρσλ, ὅπῃ δνθνίε, ὀιίγνη πξὸο
πνιινὺο ἐζέβαιινλ ἐο ηὸ ζηξάηεπκα ηῶλ
Θξᾳθῶλ. θαὶ ᾗ κὲλ πξνζπέζνηελ, νὐδεὶο
ὑπέκελελ ἄλδξαο ἱππέαο ηε ἀγαζνὺο θαὶ
ηεζσξαθηζκέλνπο, ὑπὸ δὲ πιήζνπο
πεξηθιῃόκελνη αὑηνὺο
πνιιαπιαζίῳ
ηῷ
ὁκίιῳ ἐο θίλδπλνλ
θαζίζηαζαλ,
ὥζηε
ηέινο ἡζπρίαλ ἦγνλ,
νὐ λνκίδνληεο ἱθαλνὶ
εἶλαη πξὸο ηὸ πιένλ
θηλδπλεύεηλ.

Οη Μαθεδόλεο, εμ άιινπ, νύηε εζθέθζεζαλ θαλ λ'
αληηζηαζνύλ δηα ηνπ πεδηθνύ, αιιά πξνζθαιέζαληεο
ηνπο ζπκκάρνπο ησλ ηεο Άλσ Μαθεδνλίαο λα
ελώζνπλ ην ππάξρνλ ήδε ηππηθόλ ησλ, θαίηνη νιίγνη
ελαληίνλ πνιιώλ, ελήξγεζαλ επειάζεηο θαηά ηνπ
ζηξαηεύκαηνο ησλ Θξαθώλ, νπνπδήπνηε ελόκηδαλ
όηη παξνπζηάδεηαη θαηάιιεινο επθαηξία. Καη νπνπδήπνηε κελ εγίλεην ε πξώηε θξνύζηο, θαλείο
δελ εκπνξνύζε λ' αληηζηαζή ελαληίνλ ηππέσλ, όρη
κόλνλ γελλαίσλ, αιιά θαη θεξόλησλ ζώξαθα, αιι'
νζάθηο πεξηεθπθιώλνλην ππό κεγάινπ πιήζνπο,
πεξηήξρνλην εηο ζνβαξόλ θίλδπλνλ, ιόγσ ηνπ όηη αη
ερζξηθαί δπλάκεηο ήζαλ πνιιαπιάζηαη, εηο ηξόπνλ
ώζηε ηειηθώο θξίλνληεο, όηη δελ είλαη εηο ζέζηλ λα
επηρεηξνύλ ηνηαύηα ηνικήκαηα απέλαληη ηόζεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο, ηα παξήηεζαλ.

