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ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ: Α 86 
86. Λοιπόν οι Πέρσες κυρίεψαν τις Σάρδεις κι έπιασαν 
ζωντανό τον Κροίσο που βασίλευσε δεκατέσσερα χρόνια 
και πολιορκήθηκε δεκατέσσερις ημέρες και που, σύμφωνα 
με τον χρησμό, κατέλυσε μεγάλο βασίλειο, το δικό του18. 
Τον έπιασαν οι Πέρσες και τον οδήγησαν στον Κύρο. Κι 
αυτός έβαλε να στοιβάσουν ξύλα για μεγάλη πυρά κι ανέ-. 
βασε επάνω και τον Κροίσο αλυσοδεμένο και δίπλα του 
δυο εφτάδες παλικάρια των Λυδών· μπορεί να 'χε στο νου 
του είτε να κάνει προσφορά τον αθέρα της λείας του σε κά-
ποιον θεό, είτε να ήθελε να εκπληρώσει κάποιο τάμα του, 
αλλά δεν αποκλείεται, μαθαίνοντας πως ο Κροίσος ήταν 
θεοφοβούμενος, να τον ανέβασε στην πυρά για τον εξής λό-
γο, να 'θελε να μάθει αν κάποιος θεός βάλει το χέρι του να 
τον σώσει, να μη καεί ζωντανός. Αυτά λοιπόν έκανε ο Κύ-
ρος, ενώ ο Κροίσος, που τον είχαν στήσει πάνω στην πυρά, 
έκανε τη σκέψη, μ' όλο που τον χτυπούσε μια τέτοια συμφο-
ρά, ότι κάποιος θεός ενέπνευσε στον Σόλωνα το ρητό «κα-
νένας, όσο ζει, δεν είναι ευτυχισμένος». Κι όταν του ήρθε 
αυτό στο νου, πήρε βαθιά ανάσα κι αναστέναξε — ενώ από 
ώρα ήταν πολύ ήρεμος - και τον φώναξε τρεις φορές ονο-
μαστικά: «Σόλων!». 
 
     Κι ο Κύρος, με το που τ' άκουσε, διέταξε τους διερμηνείς 
του να ρωτήσουν τον Κροίσο ποιος είναι αυτός που 
επικαλείται· κι εκείνοι πλησίασαν και τον ρωτούσαν. Κι ο 
Κροίσος ως κάποια στιγμή κρατούσε το στόμα του κλειστό 
στις ερωτήσεις τους, υστέρα όμως, καθώς τον πίεζαν, είπε: 
«Εκείνος που θα του έδινα πολύ μεγάλη αμοιβή, για να τον 
έχουν συνομιλητή όλοι οι βασιλιάδες». Επειδή όμως από τα 
λόγια του δεν έβγαζαν νόημα, τον ρωτούσαν ξανά τι εννο-
ούσε. Καθώς αυτοί τον καταπαρακαλούσαν και δεν τον 
άφηναν ήσυχο, έλεγε λοιπόν πως ήρθε κάποιον καιρό ο Σό-
λων ο Αθηναίος, κι αφού σεριάνισε όλα τα πλούτη του, τα 
περιφρόνησε εντελώς (κι επανέλαβε ακριβώς τα λόγια του 
Σόλωνος), κι όλα του βγήκαν όπως τα είπε εκείνος — και τα 
λόγια του δεν ίσχυαν μόνο για τον Κροίσο, αλλά για όλο το 
ανθρώπινο γένος, και πρώτιστα για όσους φαντάζονται ότι 
κατέχουν την ευτυχία. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 

1) Γιατί ο Ηρόδοτος χαρακτηρίστηκε πατέρας της 
Ιστορίας; 

(μον. 4)
2) Ποιοι λόγοι οδηγούν τον Κύρο στη συγκεκριμένη 

τιμωρία του Κροίσου; 
(μον. 4)

3) α) Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο 
του κειμένου. 
β) Τι πετυχαίνει ο Ηρόδοτος με τη χρήση 
αφήγησης και διαλόγου στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα; 

(μον. 6)
4) α) Να χαρακτηρίσετε τον Κροίσο (Ι) από τη 

στάση του πάνω στη πυρά. (ΙΙ) από τα λόγια του 
σχετικά με το Σόλωνα αλλά και από όσα λέει προς 
τον Κύρο. 
β) Λαμβάνοντας υπόψη την τύχη του Κροίσου, 
ποια βασική αντίληψη για την αλαζονεία του 
ανθρώπου προβάλλεται στο συγκεκριμένο 
κείμενο; 

(μον. 6)
 

 
 
 


