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[153] ᾿Ες δὲ τὴν Σικελίην ἄλλοι τε ἀπίκατο ἄγγελοι ἀπὸ τῶν
συμμάχων συμμείξοντες Γέλωνι, καὶ δὴ καὶ ἀπὸ Λακεδαιμονίων
Σύαγρος. Τοῦ δὲ Γέλωνος τούτου πρόγονος, οἰκήτωρ [ὁ] ἐν Γέλῃ, ἦν ἐκ
νήσου Τήλου τῆς ἐπὶ Τριοπίῳ κειμένης· ὃς κτιζομένης Γέλης ὑπὸ
Λινδίων τε τῶν ἐκ ῾Ρόδου καὶ ᾿Αντιφήμου οὐκ ἐλείφθη. ᾿Ανὰ χρόνον
δὲ αὐτοῦ οἱ ἀπόγονοι γενόμενοι ἱροφάνται τῶν Χθονίων Θεῶν
διετέλεον ἐόντες, Τηλίνεω ἑνός τεο τῶν προγόνων κτησαμένου τρόπῳ
τοιῷδε. ᾿Ες Μακτώριον πόλιν τὴν ὑπὲρ Γέλης οἰκημένην ἔφυγον
ἄνδρες Γελῴων στάσι ἑσσωθέντες· τούτους ὦν ὁ Τηλίνης κατήγαγε ἐς
Γέλην, ἔχων οὐδεμίαν ἀνδρῶν δύναμιν ἀλλὰ ἱρὰ τούτων τῶν θεῶν·
ὅθεν δὲ αὐτὰ ἔλαβε ἢ <εἰ> αὐτὸς ἐκτήσατο, τοῦτο [δὲ] οὐκ ἔχω εἰπεῖν·
τούτοισι δ' ὦν πίσυνος ἐὼν κατήγαγε, ἐπ' ᾧ τε οἱ ἀπόγονοι αὐτοῦ
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ἱροφάνται τῶν Θεῶν ἔσονται. Θῶμά μοι ὦν καὶ τοῦτο γέγονε πρὸς τὰ
πυνθάνομαι, κατεργάσασθαι Τηλίνην ἔργον τοσοῦτο· τὰ τοιαῦτα γὰρ
ἔργα οὐ πρὸς [τοῦ] ἅπαντος ἀνδρὸς νενόμικα γίνεσθαι, ἀλλὰ πρὸς
ψυχῆς τε ἀγαθῆς καὶ ῥώμης ἀνδρηίης· ὁ δὲ λέγεται πρὸς τῆς Σικελίης
τῶν οἰκητόρων τὰ ὑπεναντία τούτων πεφυκέναι θηλυδρίης τε καὶ
μαλακώτερος ἀνήρ. Οὕτω μέν νυν ἐκτήσατο τοῦτο τὸ γέρας·
[154] Κλεάνδρου δὲ τοῦ Παντάρεος τελευτήσαντος τὸν βίον, ὃς
ἐτυράννευσε μὲν Γέλης ἑπτὰ ἔτεα, ἀπέθανε δὲ ὑπὸ Σαβύλλου ἀνδρὸς
Γελῴου,

ἐνθαῦτα

ἀναλαμβάνει

τὴν

μουναρχίην

῾Ιπποκράτης,

Κλεάνδρου ἐὼν ἀδελφεός. ῎Εχοντος δὲ ῾Ιπποκράτεος τὴν τυραννίδα ὁ
Γέλων, ἐὼν Τηλίνεω τοῦ ἱροφάντεω ἀπόγονος, πολλῶν μετ' ἄλλων
καὶ Αἰνησιδήμου τοῦ Παταίκου [ὃς] ἦν δορυφόρος ῾Ιπποκράτεος. Μετὰ
δὲ οὐ πολλὸν χρόνον δι' ἀρετὴν ἀπεδέχθη πάσης τῆς ἵππου εἶναι
ἵππαρχος· πολιορκέοντος γὰρ ῾Ιπποκράτεος Καλλιπολίτας τε καὶ
Ναξίους καὶ Ζαγκλαίους τε καὶ Λεοντίνους καὶ πρὸς Συρηκοσίους τε
καὶ τῶν βαρβάρων συχνοὺς ἀνὴρ ἐφαίνετο ἐν τούτοισι τοῖσι πολέμοισι
ἐὼν ὁ Γέλων λαμπρότατος. Τῶν δὲ εἶπον πολίων πασέων πλὴν
Συρηκουσέων οὐδεμία ἀπέφυγε δουλοσύνην πρὸς ῾Ιπποκράτεος.
Συρηκοσίους δὲ Κορίνθιοί τε καὶ Κερκυραῖοι ἐρρύσαντο μάχῃ
ἑσσωθέντας

ἐπὶ ποταμῷ ᾿Ελώρῳ· ἐρρύσαντο δὲ οὗτοι ἐπὶ τοῖσδε

καταλλάξαντες, ἐπ' ᾧ τε ῾Ιπποκράτεϊ Καμάριναν Συρηκοσίους
παραδοῦναι· Συρηκοσίων δὲ ἦν Καμάρινα τὸ ἀρχαῖον.
[155] ῾Ως δὲ καὶ ῾Ιπποκράτεα τυραννεύσαντα ἴσα ἔτεα τῷ ἀδελφεῷ
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Κλεάνδρῳ κατέλαβε ἀποθανεῖν πρὸς πόλι ῞Υβλῃ, στρατευσάμενον
ἐπὶ τοὺς Σικελούς, οὕτω δὴ ὁ Γέλων, τῷ λόγῳ τιμωρέων τοῖσι
῾Ιπποκράτεος παισὶ Εὐκλείδῃ τε καὶ Κλεάνδρῳ οὐ βουλομένων τῶν
πολιητέων κατηκόων ἔτι εἶναι, τῷ ἔργῳ ὡς ἐπεκράτησε μάχῃ τῶν
Γελῴων, ἦρχε αὐτὸς ἀποστερήσας τοὺς ῾Ιπποκράτεος παῖδας. Μετὰ δὲ
τοῦτο τὸ εὕρημα τοὺς γαμόρους καλεομένους τῶν Συρηκοσίων
ἐκπεσόντας ὑπό τε τοῦ δήμου καὶ τῶν σφετέρων δούλων, καλεομένων
δὲ Κυλλυρίων, ὁ Γέλων καταγαγὼν τούτους ἐκ Κασμένης πόλιος ἐς
τὰς Συρηκούσας ἔσχε καὶ ταύτας· ὁ γὰρ δῆμος ὁ τῶν Συρηκοσίων
ἐπιόντι Γέλωνι παραδιδοῖ τὴν πόλιν καὶ ἑωυτόν.
[156] ῾Ο δὲ ἐπείτε παρέλαβε τὰς Συρηκούσας, Γέλης μὲν
ἐπικρατέων λόγον ἐλάσσω ἐποιέετο, ἐπιτρέψας αὐτὴν ῾Ιέρωνι
ἀδελφεῷ ἑωυτοῦ, ὁ δὲ τὰς Συρηκούσας ἐκράτυνε, καὶ ἦσάν οἱ πάντα
αἱ Συρήκουσαι. Αἱ δὲ παραυτίκα ἀνά τ' ἔδραμον καὶ ἔβλαστον. τοῦτο
μὲν γὰρ Καμαριναίους ἅπαντας ἐς τὰς Συρηκούσας ἀγαγὼν πολιήτας
ἐποίησε, Καμαρίνης δὲ τὸ ἄστυ κατέσκαψε, τοῦτο δὲ Γελῴων
ὑπερημίσεας

τῶν

ἀστῶν

τὠυτὸ

τοῖσι

Καμαριναίοισι

ἐποίησε·

Μεγαρέας τε τοὺς ἐν Σικελίῃ, ὡς πολιορκεόμενοι ἐς ὁμολογίην
προσεχώρησαν, τοὺς μὲν αὐτῶν παχέας, ἀραμένους τε πόλεμον αὐτῷ
καὶ προσδοκῶντας ἀπολέεσθαι διὰ τοῦτο, ἀγαγὼν ἐς τὰς Συρηκούσας
πολιήτας ἐποίησε· τὸν δὲ δῆμον τῶν Μεγαρέων, οὐκ ἐόντα μεταίτιον
τοῦ πολέμου τούτου οὐδὲ προσδεκόμενον κακὸν οὐδὲν πείσεσθαι,
ἀγαγὼν καὶ τούτους ἐς τὰς Συρηκούσας ἀπέδοτο ἐπ' ἐξαγωγῇ ἐκ
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Σικελίης· τὠυτὸ δὲ τοῦτο καὶ Εὐβοέας τοὺς ἐν Σικελίῃ ἐποίησε
διακρίνας. ᾿Εποίεε δὲ ταῦτα τούτους ἀμφοτέρους νομίσας δῆμον εἶναι
συνοίκημα ἀχαριτώτατον. Τοιούτῳ μὲν τρόπῳ τύραννος ἐγεγόνεε
μέγας ὁ Γέλων.
[157] Τότε δ' ὡς οἱ ἄγγελοι τῶν ῾Ελλήνων ἀπίκατο ἐς τὰς
Συρηκούσας, ἐλθόντες αὐτῷ ἐς λόγους ἔλεγον τάδε· «῎Επεμψαν ἡμέας
Λακεδαιμόνιοί

τε

καὶ

᾿Αθηναῖοι

καὶ

οἱ

τούτων

σύμμαχοι

παραλαμψομένους σε πρὸς τὸν βάρβαρον· Τὸν γὰρ ἐπιόντα ἐπὶ τὴν
῾Ελλάδα πάντως κου πυνθάνεαι, ὅτι Πέρσης ἀνὴρ μέλλει ζεύξας τὸν
῾Ελλήσποντον καὶ ἐπάγων πάντα τὸν ἠῷον στρατὸν ἐκ τῆς ᾿Ασίης
στρατηλατήσειν ἐπὶ τὴν ῾Ελλάδα, πρόσχημα μὲν ποιεύμενος ὡς ἐπ'
᾿Αθήνας ἐλαύνει, ἐν νόῳ δὲ ἔχων πᾶσαν τὴν ῾Ελλάδα ὑπ' ἑωυτῷ
ποιήσασθαι. Σὺ δὲ δυνάμιός τε <γὰρ> ἥκεις μεγάλως καὶ μοῖρά τοι τῆς
῾Ελλάδος οὐκ ἐλαχίστη μέτα ἄρχοντί γε Σικελίης, βοήθεέ τε τοῖσι
ἐλευθεροῦσι τὴν ῾Ελλάδα καὶ συνελευθέρου. ῾Αλὴς μὲν γὰρ γενομένη
πᾶσα ἡ ῾Ελλὰς χεὶρ μεγάλη συνάγεται, καὶ ἀξιόμαχοι γινόμεθα τοῖσι
ἐπιοῦσι· ἢν δὲ ἡμέων οἱ μὲν καταπροδιδῶσι, οἱ δὲ μὴ θέλωσι
τιμωρέειν, τὸ δὲ ὑγιαῖνον τῆς ῾Ελλάδος ᾖ ὀλίγον, τοῦτο δὲ ἤδη δεινὸν
γίνεται μὴ πέσῃ πᾶσα ἡ ῾Ελλάς. Μὴ γὰρ ἐλπίσῃς, ἢν ἡμέας
καταστρέψηται ὁ Πέρσης μάχῃ κρατήσας, ὡς οὐκὶ ἥξει παρὰ σέ γε,
ἀλλὰ πρὸ τούτου φύλαξαι· βοηθέων γὰρ ἡμῖν σεωυτῷ τιμωρέεις. Τῷ
δὲ εὖ βουλευθέντι πρήγματι τελευτὴ ὡς τὸ ἐπίπαν χρηστὴ ἐθέλει
ἐπιγίνεσθαι.»
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[158] Οἱ μὲν ταῦτα ἔλεγον, Γέλων δὲ πολλὸς ἐνέκειτο λέγων
τοιάδε· «῎Ανδρες ῞Ελληνες, λόγον ἔχοντες πλεονέκτην ἐτολμήσατε
ἐμὲ σύμμαχον ἐπὶ τὸν βάρβαρον παρακαλέοντες ἐλθεῖν. Αὐτοὶ δὲ
ἐμέο πρότερον δεηθέντος βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεπάψασθαι, ὅτε
μοι πρὸς Καρχηδονίους νεῖκος συνῆπτο, ἐπισκήπτοντός τε τὸν
Δωριέος τοῦ ᾿Αναξανδρίδεω πρὸς ᾿Εγεσταίων φόνον ἐκπρήξασθαι,
ὑποτείνοντός τε τὰ ἐμπόρια συνελευθεροῦν ἀπ' ὧν ὑμῖν μεγάλαι
ὠφελίαι τε καὶ ἐπαυρέσιες γεγόνασι, οὔτε ἐμέο εἵνεκα ἤλθετε
βοηθήσοντες οὔτε τὸν Δωριέος φόνον ἐκπρηξόμενοι, τό τε κατ' ὑμέας
τάδε ἅπαντα ὑπὸ βαρβάροισι νέμεται. ᾿Αλλὰ εὖ γὰρ ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὸ
ἄμεινον κατέστη· νῦν δέ, ἐπειδὴ περιελήλυθε ὁ πόλεμος καὶ ἀπῖκται
ἐς ὑμέας, οὕτω δὴ Γέλωνος μνῆστις γέγονε. ᾿Ατιμίης δὲ πρὸς ὑμέων
κυρήσας

οὐκ

ὁμοιώσομαι

ὑμῖν,

ἀλλ'

ἕτοιμός

εἰμι

βοηθέειν

παρεχόμενος διηκοσίας τε τριήρεας καὶ δισμυρίους ὁπλίτας καὶ
δισχιλίην ἵππον καὶ δισχιλίους τοξότας καὶ δισχιλίους σφενδονήτας
καὶ δισχιλίους ἱπποδρόμους ψιλούς· σῖτόν τε ἁπάσῃ τῇ ῾Ελλήνων
στρατιῇ, ἔστ' ἂν διαπολεμήσωμεν, ὑποδέκομαι παρέξειν. ᾿Επὶ δὲ λόγῳ
τοιῷδε τάδε ὑπίσχομαι, ἐπ' ᾧ τε στρατηγός τε καὶ ἡγεμὼν τῶν
῾Ελλήνων ἔσομαι πρὸς τὸν βάρβαρον· ἐπ' ἄλλῳ δὲ λόγῳ οὔτ' ἂν αὐτὸς
ἔλθοιμι οὔτ' ἂν ἄλλους πέμψαιμι.»
[159] Ταῦτα ἀκούσας οὔτε ἠνέσχετο ὁ Σύαγρος εἶπέ τε τάδε· «῏Η κε
μέγ' οἰμώξειε ὁ Πελοπίδης ᾿Αγαμέμνων πυθόμενος Σπαρτιήτας τὴν
ἡγεμονίην ἀπαραιρῆσθαι ὑπὸ Γέλωνός τε καὶ Συρηκοσίων. ᾿Αλλὰ
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τούτου μὲν τοῦ λόγου μηκέτι μνησθῇς, ὅκως τὴν ἡγεμονίην τοι
παραδώσομεν· ἀλλ' εἰ μὲν βούλεαι βοηθέειν τῇ ῾Ελλάδι,

ἴσθι

ἀρξόμενος ὑπὸ Λακεδαιμονίων· εἰ δ' ἄρα μὴ δικαιοῖς ἄρχεσθαι, σὺ δὲ
μηδὲ βοήθεε.»
[160] Πρὸς ταῦτα ὁ Γέλων, ἐπειδὴ ὥρα ἀπεστραμμένους τοὺς
λόγους τοῦ Συάγρου, τὸν τελευταῖόν σφι τόνδε ἐξέφαινε λόγον· «῏Ω
ξεῖνε Σπαρτιῆτα, ὀνείδεα κατιόντα ἀνθρώπῳ φιλέει ἐπανάγειν τὸν
θυμόν· σὺ μέντοι ἀποδεξάμενος ὑβρίσματα ἐν τῷ λόγῳ οὔ με ἔπεισας
ἀσχήμονα ἐν τῇ ἀμοιβῇ γενέσθαι. ῞Οκου δὲ ὑμεῖς οὕτω περιέχεσθε τῆς
ἡγεμονίης, οἰκὸς καὶ ἐμὲ μᾶλλον ὑμέων περιέχεσθαι, στρατιῆς τε
ἐόντα πολλαπλησίης ἡγεμόνα καὶ νεῶν πολλὸν πλεόνων. ᾿Αλλ'
ἐπείτε ὑμῖν ὁ λόγος οὕτω προσάντης κατίσταται, ἡμεῖς τι ὑπείξομεν
τοῦ ἀρχαίου λόγου· εἰ τοῦ μὲν πεζοῦ ὑμεῖς ἡγέοισθε, τοῦ δὲ ναυτικοῦ
ἐγώ· εἰ δὲ ὑμῖν ἡδονὴ τοῦ κατὰ θάλασσαν ἡγεμονεύειν, τοῦ πεζοῦ ἐγὼ
θέλω. Καὶ ἢ τούτοισι ὑμέας χρεόν ἐστι ἀρέσκεσθαι ἢ ἀπιέναι
συμμάχων τοιῶνδε ἐρήμους.»
[161] Γέλων μὲν δὴ ταῦτα προετείνετο, φθάσας δὲ ὁ ᾿Αθηναίων
ἄγγελος τὸν Λακεδαιμονίων ἀμείβετό μιν τοῖσδε· «῏Ω βασιλεῦ
Συρηκοσίων, οὐκ ἡγεμόνος δεομένη ἡ ῾Ελλὰς ἀπέπεμψε ἡμέας πρὸς
σέ, ἀλλὰ στρατιῆς. Σὺ δὲ ὅκως μὲν στρατιὴν πέμψεις μὴ ἡγεόμενος
τῆς ῾Ελλάδος οὐ προφαίνεις, ὡς δὲ στρατηγήσεις αὐτῆς γλίχεαι. ῞Οσον
μέν νυν παντὸς τοῦ ῾Ελλήνων στρατοῦ ἐδέο ἡγέεσθαι, ἐξήρκεε ἡμῖν
τοῖσι ᾿Αθηναίοισι ἡσυχίην ἄγειν, ἐπισταμένοισι ὡς ὁ Λάκων ἱκανός
6
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τοι ἔμελλε ἔσεσθαι καὶ ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἀπολογεόμενος. ᾿Επείτε δὲ
ἁπάσης ἀπελαυνόμενος δέαι τῆς ναυτικῆς ἄρχειν, οὕτω ἔχει τοι· οὐδ'
ἢν ὁ Λάκων ἐπίῃ τοι ἄρχειν αὐτῆς, ἡμεῖς ἐπήσομεν. ῾Ημετέρη γάρ ἐστι
αὕτη γε μὴ αὐτῶν βουλομένων Λακεδαιμονίων· τούτοισι μὲν ὦν
ἡγέεσθαι βουλομένοισι οὐκ ἀντιτείνομεν, ἄλλῳ δὲ παρήσομεν οὐδενὶ
ναυαρχέειν. Μάτην γὰρ ἂν ὧδε πάραλον ῾Ελλήνων στρατὸν πλεῖστον
εἴημεν ἐκτημένοι, εἰ Συρηκοσίοισι ἐόντες ᾿Αθηναῖοι συγχωρήσομεν
τῆς ἡγεμονίης, ἀρχαιότατον μὲν ἔθνος παρεχόμενοι, μοῦνοι δὲ ἐόντες
οὐ μετανάσται ῾Ελλήνων· τῶν καὶ ῞Ομηρος ὁ ἐποποιὸς ἄνδρα ἄριστον
ἔφησε ἐς ῎Ιλιον ἀπικέσθαι τάξαι τε καὶ διακοσμῆσαι στρατόν. Οὕτω
οὐκ ὄνειδος οὐδὲν ἡμῖν ἐστι λέγειν ταῦτα.»
[162] ᾿Αμείβετο Γέλων τοῖσδε· «Ξεῖνε ᾿Αθηναῖε, ὑμεῖς ἐοίκατε τοὺς
μὲν ἄρχοντας ἔχειν, τοὺς δὲ ἀρξομένους οὐκ ἕξειν. ᾿Επεὶ τοίνυν οὐδὲν
ὑπιέντες ἔχειν τὸ πᾶν ἐθέλετε, οὐκ ἂν φθάνοιτε τὴν ταχίστην ὀπίσω
ἀπαλλασσόμενοι καὶ ἀγγέλλοντες τῇ ῾Ελλάδι ὅτι ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ
ἔαρ αὐτῇ ἐξαραίρηται.» Οὗτος δὲ ὁ νόος τοῦ ῥήματος, τὸ ἐθέλει
λέγειν· δῆλα γάρ, ὡς ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐστι τὸ ἔαρ δοκιμώτατον, τῆς δὲ
τῶν ῾Ελλήνων στρατιῆς τὴν ἑωυτοῦ στρατιήν· στερισκομένην ὦν τὴν
῾Ελλάδα τῆς ἑωυτοῦ συμμαχίης εἴκαζε ὡς εἰ τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ
ἐξαραιρημένον εἴη.
[163] Οἱ μὲν δὴ τῶν ῾Ελλήνων ἄγγελοι τοιαῦτα τῷ Γέλωνι
χρηματισάμενοι ἀπέπλεον· Γέλων δὲ πρὸς ταῦτα δείσας μὲν περὶ
τοῖσι ῞Ελλησι μὴ οὐ δύνωνται τὸν βάρβαρον ὑπερβαλέσθαι, δεινὸν δὲ
7
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καὶ οὐκ ἀνασχετὸν ποιησάμενος ἐλθὼν ἐς Πελοπόννησον ἄρχεσθαι
ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἐὼν Σικελίης τύραννος, ταύτην μὲν τὴν ὁδὸν
ἠμέλησε, ὁ δὲ ἄλλης εἴχετο. ᾿Επείτε γὰρ τάχιστα ἐπύθετο τὸν Πέρσην
διαβεβηκότα τὸν ῾Ελλήσποντον,

πέμπει

πεντηκοντέροισι τρισὶ

Κάδμον τὸν Σκύθεω ἄνδρα Κῷον ἐς Δελφούς, ἔχοντα χρήματα πολλὰ
καὶ φιλίους λόγους, καραδοκήσοντα τὴν μάχην τῇ πεσέεται, καὶ ἢν
μὲν ὁ βάρβαρος νικᾷ, τά τε χρήματα αὐτῷ διδόναι καὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ
τῶν ἄρχει ὁ Γέλων, ἢν δὲ οἱ ῞Ελληνες, ὀπίσω ἀπάγειν.
[164] ῾Ο δὲ Κάδμος οὗτος πρότερον τούτων παραδεξάμενος παρὰ
πατρὸς τυραννίδα Κῴων εὖ βεβηκυῖαν, ἑκών τε εἶναι καὶ δεινοῦ
ἐπιόντος οὐδενὸς ἀλλ' ὑπὸ δικαιοσύνης ἐς μέσον Κῴοισι καταθεὶς τὴν
ἀρχὴν οἴχετο ἐς Σικελίην, ἔνθα μετὰ Σαμίων ἔσχε τε καὶ κατοίκησε
πόλιν Ζάγκλην τὴν ἐς Μεσσήνην μεταβαλοῦσαν τὸ οὔνομα. Τοῦτον
δὴ ὁ Γέλων τὸν Κάδμον καὶ τοιούτῳ τρόπῳ ἀπικόμενον διὰ
δικαιοσύνην, τήν οἱ αὐτὸς ἄλλην συνῄδεε ἐοῦσαν, ἔπεμπε· ὃς ἐπὶ τοῖσι
ἄλλοισι δικαίοισι τοῖσι ἐξ ἑωυτοῦ ἐργασμένοισι καὶ τόδε οὐκ
ἐλάχιστον τούτων ἐλίπετο· κρατήσας γὰρ μεγάλων χρημάτων τῶν οἱ
Γέλων ἐπετράπετο, παρεὸν κατασχέσθαι οὐκ ἠθέλησε, ἀλλ' ἐπεὶ οἱ
῞Ελληνες ἐπεκράτησαν τῇ ναυμαχίῃ καὶ Ξέρξης οἰχώκεε ἀπελαύνων,
καὶ δὴ καὶ ἐκεῖνος ἀπίκετο ἐς τὴν Σικελίην ἀπὸ πάντα τὰ χρήματα
ἄγων.
[165] Λέγεται δὲ καὶ τάδε ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Σικελίῃ οἰκημένων, ὡς
ὅμως καὶ μέλλων ἄρχεσθαι ὑπὸ Λακεδαιμονίων ὁ Γέλων ἐβοήθησε ἂν
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τοῖσι ῞Ελλησι, εἰ μὴ ὑπὸ Θήρωνος τοῦ Αἰνησιδήμου ᾿Ακραγαντίνων
μουνάρχου ἐξελασθεὶς ἐξ ῾Ιμέρης Τήριλλος ὁ Κρινίππου, τύραννος
ἐὼν ῾Ιμέρης, ἐπῆγε ὑπ' αὐτὸν τὸν χρόνον τοῦτον Φοινίκων καὶ Λιβύων
καὶ ᾿Ιβήρων καὶ Λιγύων καὶ ᾿Ελισύκων καὶ Σαρδονίων καὶ Κυρνίων
τριήκοντα μυριάδας καὶ στρατηγὸν αὐτῶν ᾿Αμίλκαν τὸν ῎Αννωνος,
Καρχηδονίων ἐόντα βασιλέα, κατὰ ξεινίην τε τὴν ἑωυτοῦ ὁ Τήριλλος
ἀναγνώσας καὶ μάλιστα διὰ τὴν ᾿Αναξίλεω τοῦ Κρητίνεω προθυμίην,
ὃς, ῾Ρηγίου ἐὼν τύραννος, τὰ ἑωυτοῦ τέκνα δοὺς ὁμήρους ᾿Αμίλκᾳ,
ἐπῆγε ἐπὶ τὴν Σικελίην τιμωρέων τῷ πενθερῷ· Τηρίλλου γὰρ εἶχε
θυγατέρα ᾿Αναξίλεως, τῇ οὔνομα ἦν Κυδίππη. Οὕτω δὴ οὐκ οἷόν τε
γενόμενον βοηθέειν τὸν Γέλωνα τοῖσι ῞Ελλησι ἀποπέμπειν ἐς
Δελφοὺς τὰ χρήματα.
[166] Πρὸς δὲ καὶ τάδε λέγουσι, ὡς συνέβη τῆς αὐτῆς ἡμέρης ἔν τε
τῇ Σικελίῃ Γέλωνα καὶ Θήρωνα νικᾶν ᾿Αμίλκαν τὸν Καρχηδόνιον καὶ
ἐν Σαλαμῖνι τοὺς ῞Ελληνας τὸν Πέρσην.
Τὸν δὲ ᾿Αμίλκαν, Καρχηδόνιον ἐόντα πρὸς πατρός, μητρόθεν δὲ
Συρηκόσιον, βασιλεύσαντά τε κατ' ἀνδραγαθίην Καρχηδονίων, ὡς ἡ
συμβολή τε ἐγίνετο καὶ ὡς ἑσσοῦτο τῇ μάχῃ, ἀφανισθῆναι
πυνθάνομαι· οὔτε γὰρ ζώοντα οὔτε ἀποθανόντα φανῆναι οὐδαμοῦ
γῆς· τὸ πᾶν γὰρ ἐπεξελθεῖν διζήμενον Γέλωνα.
[167] ῎Εστι δὲ ὑπ' αὐτῶν Καρχηδονίων ὅδε λόγος λεγόμενος, οἰκότι
χρεωμένων, ὡς οἱ μὲν βάρβαροι τοῖσι ῞Ελλησι ἐν τῇ Σικελίῃ ἐμάχοντο
ἐξ ἠοῦς ἀρξάμενοι μέχρι δείλης ὀψίης (ἐπὶ τοσοῦτο γὰρ λέγεται
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ἑλκύσαι τὴν σύστασιν), ὁ δὲ ᾿Αμίλκας ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ μένων ἐν τῷ
στρατοπέδῳ ἐθύετο καὶ ἐκαλλιερέετο ἐπὶ πυρῆς μεγάλης σώματα ὅλα
καταγίζων· ἰδὼν δὲ τροπὴν τῶν ἑωυτοῦ γινομένην, ὡς ἔτυχε
ἐπισπένδων

τοῖσι

ἱροῖσι,

ὦσε

ἑωυτὸν

ἐς

τὸ

πῦρ·

οὕτω

δὴ

κατακαυθέντα ἀφανισθῆναι. ᾿Αφανισθέντι δὲ ᾿Αμίλκᾳ τρόπῳ εἴτε
τοιούτῳ ὡς Φοίνικες λέγουσι εἴτε ἑτέρῳ [ὡς Καρχηδόνιοι καὶ
Συρηκόσιοι], τοῦτο μέν οἱ θύουσι, τοῦτο δὲ μνήματα ἐποίησαν ἐν
πόσῃσι τῇσι πόλισι τῶν ἀποικίδων, ἐν αὐτῇ τε μέγιστον Καρχηδόνι.
Τὰ μὲν ἀπὸ Σικελίης τοσαῦτα.
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