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ΛΥΔΟΙ

Οι Λυδοί φορούν ενδύματα ανάλογα με τα ελληνικά. Η χώρα τους ήταν πολύ
πλούσια, με πολύ χρυσό, και αυτό φαίνεται και σε όσα προσφέρουν στον βασιλιά:
αγγεία από πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα (βραχιόλια), δοχεία με πολύτιμο
περιεχόμενο και ένα άρμα με δύο άλογα. Προσέξτε τη λεπτομέρεια στην κόμμωσή
τους, τη μακριά μπούκλα που ξεχωρίζει. Ανάλογη κόμμωση έχουν ακόμη και σήμερα
οι ορθόδοξοι Εβραίοι.

Ηροδότου, Ιστορίαι - Η στρατιά του Ξέρξη
[7.74.1] Κι οι Λυδοί είχαν όπλα ολόιδια με τα ελληνικά. Λοιπόν, τον παλιό καιρό οι
Λυδοί ονομάζονταν Μαίονες, αλλά άλλαξαν όνομα και πήραν το σημερινό όνομά τους
από τον Λυδό, το γιο του Άτυ.
Κι οι Μυσοί φορούσαν στο κεφάλι κράνη του τόπου τους κι είχαν μικρές ασπίδες και
ακόντια που την αιχμή τους την είχαν σκληρύνει με φωτιά·
[7.74.2] είναι άποικοι των Λυδών και πήραν το όνομα Ολυμπιανοί από το όρος
Όλυμπος.

Ηροδότου, Ιστορίαι
[1.93.1] Αξιοπερίεργα, για να τα περιγράψει κανείς, δεν έχει και πολλά η Λυδία, όπως
ας πούμε άλλες χώρες, παρά μόνον τα ψήγματα χρυσού που κατεβαίνουν από τον
Τμώλο.
[1.93.2] Ένα χτίσμα ωστόσο ξεχωρίζει πολύ με το μέγεθός του, αν εξαιρέσει κανείς τα
χτίσματα των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων. Υπάρχει εκεί ο τύμβος του Αλυάττη, του
πατέρα του Κροίσου, που ο περίβολός του είναι από μεγάλες πέτρες, ενώ το υπόλοιπό
του από συσσωρευμένο χώμα (Συγκρίνετε με τον τύμβο της Αμφίπολης). Τον έφτιαξαν
με έξοδά τους οι άνθρωποι της αγοράς, οι τεχνίτες και τα κορίτσια (που εμπορεύονται
το κορμί τους – μπορείτε να πείτε τα κορίτσια που εργάζονταν)[…]
[1.93.4] Γιατί πραγματικά όλα τα κορίτσια στη Λυδία πορνεύονται (εργάζονται),
μαζεύοντας έτσι την προίκα τους, κι αυτό το κάνουν ώσπου να παντρευτούν· βρίσκουν
τον άνδρα μόνες τους […]
[1.94.1] Οι Λυδοί έχουν παραπλήσια έθιμα με τους Έλληνες […]Πρώτοι αυτοί, όσο
ξέρουμε, από τους ανθρώπους έκοψαν και έθεσαν σε κυκλοφορία νομίσματα σε χρυσό
και ασήμι, κι αυτοί πάλι πρώτοι έγιναν μεταπράτες.
[1.94.2] Οι ίδιοι οι Λυδοί ισχυρίζονται πως και τα παιχνίδια, που συνηθίζονται σήμερα
στον τόπο τους και στην Ελλάδα, είναι δική τους εφεύρεση. Την ίδια εποχή που βρήκαν
τα παιχνίδια αυτά, λεν πως αποίκισαν την Τυρσηνία — και νά πώς διηγούνται το
πράγμα:
[1.94.3] Στα χρόνια που βασιλιάς ήταν ο Άτης, ο γιος του Μάνη, έπεσε σ᾽ όλη τη Λυδία
μεγάλη σιτοδεία· πως οι Λυδοί στην αρχή βαστούσαν υπομονητικά, ύστερα όμως,
καθώς το κακό δε σταματούσε, ζητούσαν να το θεραπεύσουν, και ο καθένας τους
έβρισκε και κάτι άλλο. Πως τότε βρέθηκαν, λέει, τα παιχνίδια και με τα ζάρια και με τα
κότσια και με την μπάλα, κι όλα τα άλλα είδη παιχνιδιών, εκτός από τους πεσσούς·
γιατί αυτών την ανακάλυψη δεν τη θέλουν δική τους οι Λυδοί.
[1.94.4] Πως βρήκαν, λέει, και εφάρμοσαν την εξής λύση, για να αντιμετωπίσουν την
πείνα τους: τη μια μέρα έπαιζαν από το πρωί ως το βράδυ για να ξεχνούν την πείνα
τους, την άλλη σταματούσαν το παιχνίδι κι έτρωγαν· μ᾽ αυτόν τον τρόπο πέρασαν
δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια.
[1.94.5] Καθώς όμως το κακό δε μετριαζόταν αλλά πήγαινε προς το χειρότερο, πήρε,
λέει, τότε την απόφαση ο βασιλιάς να χωρίσει όλους τους Λυδούς σε δύο ομάδες και να
ρίξει κλήρο: η μια έπρεπε να μείνει, η άλλη να σηκωθεί και να φύγει από τον τόπο που
έμεναν. Πως σε κείνην την ομάδα που θα έπεφτε ο κλήρος να μείνει αυτού, όρισε ο
βασιλιάς τον εαυτό του να είναι αρχηγός, στην άλλη που θα ξεσηκωνόταν να φύγει, το
γιο του, που το όνομά του ήταν Τυρσηνός.
[1.94.6] Όταν ο κλήρος έπεσε στους άλλους να ξεσηκωθούν και να αφήσουν τον τόπο
τους, λεν πως αυτοί κατέβηκαν στη Σμύρνη, έφτιαξαν πλοία, έβαλαν μέσα ό,τι πολύτιμο
είχαν σε κινητή περιουσία, και άνοιξαν πανιά, για να βρουν τρόπο και τόπο να ζήσουν.
Αφού περάσανε από πολλούς λαούς, έφτασαν, λέει, στους Ομβρικούς, όπου και ίδρυσαν
πόλεις και μένουν ώς τα τώρα.
[1.94.7] Αντί Λυδοί άλλαξαν όνομα και πήρανε το όνομα του γιου του βασιλιά που
τους οδήγησε· σύμφωνα με το όνομα αυτού ονομάστηκαν Τυρσηνοί.

1.10.2 Γιατί στους Λυδούς, όπως επίσης και στους άλλους βαρβάρους, είναι μεγάλη
ντροπή ακόμη και έναν άντρα να τον δουν γυμνό.
[5.49.5] Τώρα, οι λαοί που ζουν στην ήπειρο αυτή νά με ποιά σειρά έρχονται ο ένας
αμέσως ύστερ᾽ από τον άλλο: ύστερ᾽ απ᾽ αυτούς εδώ τους Ίωνες τούτοι εδώ οι Λυδοί
που κατοικούν χώρα καρπερή κι έχουν ασήμι όσο κανένας άλλος στον κόσμο (και τα
᾽λεγε αυτά δείχνοντάς τα στο χάρτη της οικουμένης που τον κουβαλούσε χαραγμένο στο
δίσκο)…

ΜΑΣΣΑΓΕΤΕΣ – ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ – ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΑΡΑΞΗ ΠΟΤΑΜΟΥ
Ηροδότου, Ιστορίαι
Οι
κάτοικοι
των
νησιών
του
ποταμού
Αράξη
[1.202.1] Αυτός ο Αράξης άλλοι λένε πως είναι μεγαλύτερος κι άλλοι μικρότερος από
τον Ίστρο. Και διηγούνται ακόμη πως μέσα σ᾽ αυτόν υπάρχουν πολλά νησιά, μεγάλα
όσο περίπου η Λέσβος, και πως εκεί μένουν άνθρωποι που τρέφονται το καλοκαίρι με
ρίζες κάθε λογής, που τις βγάζουν από τη γη, ενώ τους καρπούς των δένδρων που
βρίσκουν την εποχή που είναι ώριμοι, τους αποθηκεύουν για τη διατροφή τους, και μ᾽
αυτούς τρέφονται το χειμώνα.
[1.202.2] Λένε ακόμη πως οι άνθρωποι αυτοί έχουνε βρει κι άλλου είδους δένδρα, που
βγάζουνε καρπούς με τέτοιες κάπως ιδιότητες: Αφού συγκεντρωθούν ομάδες ομάδες
στο ίδιο μέρος και ανάψουνε φωτιές, κάθονται ένα γύρω και ρίχνουν στη φωτιά από
τους καρπούς αυτούς· μυρίζοντας ύστερα τους καρπούς που έριξαν και που καίγονται,
μεθούνε με τη μυρωδιά τους, όπως οι Έλληνες με το κρασί· και όσο περισσότερους
καρπούς βάζουνε επάνω στη φωτιά, τόσο και πιο πολύ μεθούνε, ώσπου σηκώνονται και
το ρίχνουν στο χορό και στο τραγούδι. Τέτοια λένε πως είναι η ζωή των ανθρώπων
αυτών.
[1.202.3] Όσο για τον ποταμό Αράξη έρχεται από τη χώρα των Ματιανών, όπως και ο
Γύνδης (αυτόν που τον χώρισε ο Κύρος στα τριακόσια εξήντα κανάλια που είπαμε), και
χύνεται σε σαράντα στόματα που όλα, έξω από ένα, καταλήγουν σε βάλτους και σε έλη·
και εκεί, όπως λένε, κατοικούνε άνθρωποι που τρέφονται με ψάρια ωμά και έχουν
συνήθειο να ντύνονται με δέρματα από φώκιες[…]
[1.203.1] Η Κασπία όμως είναι μια θάλασσα χωριστή κι απομονωμένη· το μήκος της,
για να το διασχίσει κάποιος πλέοντας με καράβι που έχει και κουπιά, χρειάζεται
δεκαπέντε μέρες, ενώ το πλάτος της, εκεί που είναι πιο πλατιά, οχτώ μέρες. Στη δυτική
πλευρά αυτής της θάλασσας εκτείνεται ο Καύκασος, ένα βουνό που και σε μήκος είναι
το πιο μεγάλο, και σε όγκο το πιο υψηλό.
Οι λαοί που κατοικούν στον Καύκασο
Κατοικούν πάνω στον Καύκασο πολλοί και κάθε λογής λαοί, που όλοι σχεδόν
τρέφονται μ᾽ άγριους καρπούς. [1.203.2] Στα μέρη τους, λένε, υπάρχουν δένδρα που
έχουν φύλλα τέτοιας λογής, ώστε τριμμένα και ανακατωμένα με νερό τα χρησιμοποιούν

για να ζωγραφίζουν πάνω στα ρούχα τους διάφορες παραστάσεις· κι αυτές οι
ζωγραφιές δε βγαίνουν με το πλύσιμο, παρά παλιώνουν μαζί με το ρούχο, σαν να ήταν
υφασμένες μαζί του από την αρχή. Αυτοί οι άνθρωποι, καταπώς λένε, σμίγουνε μεταξύ
τους στα φανερά, όπως τα ζώα.
Μασσαγέτες
[1.201.1] Όταν ο Κύρος έκανε υποχείριό του και το λαό αυτόν, τον κυρίεψε η επιθυμία
να υποτάξει τους Μασσαγέτες. Ο λαός αυτός, καταπώς λένε, είναι μεγάλος και
γενναίος, και κατοικεί κατά τα μέρη που φέγγει κι από όπου ανατέλλει ο ήλιος, πέρα
από τον ποταμό Αράξη, απέναντι στους Ισσηδόνες (Οι Ισσηδόνες τοποθετούνται από
τον Ηρόδοτο ανατολικά της Σκυθίας και νοτίως των Μασσαγετών).
[1.204.1] Λοιπόν από τη δυτική μεριά τη θάλασσα αυτή, που έχει το όνομα Κασπία,
την κλείνει ο Καύκασος· προς τη μεριά που φέγγει κι από όπου ανατέλλει ο ήλιος,
απλώνεται μια πεδιάδα απέραντη, που χάνεται το μάτι του ανθρώπου. Από τη μεγάλη
αυτή πεδιάδα ένα κομμάτι —κι όχι το μικρότερο— το πιάνουν οι Μασσαγέτες, που
εναντίον τους ζήτησε ο Κύρος να κινήσει το στρατό του.
[1.205.1] Στο μεταξύ οι Μασσαγέτες, ύστερα από το θάνατο του ανδρός της, είχαν
βασίλισσά τους τη γυναίκα του. Το όνομά της ήταν Τόμυρις […]
[1.215.1] Οι Μασσαγέτες ντύνονται όπως και οι Σκύθες· όμοιος είναι και ο τρόπος
της ζωής των. Μάχονται και πάνω από άλογα και δίχως άλογα (γιατί είναι επιτήδειοι
και στα δύο), χρησιμοποιούν και τόξο και ακόντιο, και έχουν συνήθειο να κρατούν
σαγάρεις (σάγαρις= όπλο των ανατολικών ναών, ένα σφυρί ή διπλός πέλεκυς πάνω σε
ένα αρκετά μακρύ κοντάρι). Μεταχειρίζονται γενικά χρυσό και χαλκό. Γιατί
προκειμένου για τις λόγχες, τις μύτες από τα βέλη και τις σαγάρεις, χρησιμοποιούν
πάντα χαλκό, ενώ ό,τι φορούνε στο κεφάλι, τους ζωστήρες τους και τους μασχαλιστήρες
τα κοσμούν με χρυσό.
[1.215.2] Το ίδιο και με τα άλογά τους: το στήθος τους το σκεπάζουν με θώρακες
χάλκινους, τα χαλινάρια όμως τα στόμια και τα φαλάρια τα δουλεύουν με χρυσάφι.
Αντίθετα δε χρησιμοποιούν καθόλου σίδερο και ασήμι· γιατί ούτε έχουνε από αυτά στη
χώρα
τους,
ενώ
χρυσάφι
και
χαλκός
υπάρχουν
σε
αφθονία.
[1.216.1] Τα έθιμά τους είναι τα ακόλουθα: Καθένας παντρεύεται από μια γυναίκα […]
[1.216.2] Δεν έχουν βάλει οι Μασσαγέτες κανένα άλλο όριο στη ζωή του ανθρώπου·
όταν όμως κανείς παραγεράσει, οι συγγενείς του μαζεύονται όλοι και τον θυσιάζουν
μαζί και μ᾽ άλλα σφάγια, κι ύστερα ψήνουνε τα κρέατα και τρώγοντας γλεντούν.
[1.216.3] Αυτό πιστεύουν οι Μασσαγέτες πως είναι το πιο ευτυχισμένο τέλος· όποιος
όμως πεθαίνει από αρρώστια, αυτόν δεν τον τρώνε, αλλά τον παραχώνουνε στη γη,
θεωρώντας συμφορά του, που δεν έφτασε ο νεκρός στην ηλικία για να θυσιαστεί. Δε
σπέρνουν τίποτε, παρά ζούνε από τα κτήνη και από ψάρια· τα έχουν αυτά άφθονα στη
διάθεσή τους από τον ποταμό Αράξη.

[1.216.4] Πίνουνε γάλα. Από θεούς λατρεύουν μόνον τον ήλιο, που του θυσιάζουν
άλογα. Και νά ποιό είναι το νόημα της θυσίας αυτής: στον πιο γρήγορο θεό προσφέρουν
το πιο γρήγορο ζώο από όλα όσα υπάρχουν στη γη.

ΠΑΡΘΟΙ

Οι Πάρθοι, ντυμένοι με μακριά παντελόνια και κοντούς χιτώνες, προσφέρουν στον
βασιλιά δοχεία με πολύτιμο περιεχόμενο και μια βακτριανή καμήλα με ένα κουδούνι
περασμένο στον λαιμό της.

Ηροδότου, Ιστορίαι - Η στρατιά του Ξέρξη
[7.66.1]… Τώρα, οι Πάρθοι κι οι Χοράσμιοι και οι Σόγδοι και οι Γανδάριοι κι οι
Δαδίκες έπαιρναν μέρος στην εκστρατεία έχοντας την ίδια εξάρτυση με τους Βακτρίους.
Ηροδότου, Ιστορίαι
[3.117.1] Στην Ασία ωστόσο υπάρχει μια πεδιάδα που την κλείνουν από παντού βουνά,
και ανάμεσα στα βουνά υπάρχουν πέντε χαράδρες· η πεδιάδα αυτή ανήκε κάποτε στους
Χορασμίους —βρίσκεται στα σύνορα των Χορασμίων με τους Υρκανίους, τους
Πάρθους, τους Σαράγγες και τους Θαμαναίους— αλλά αφότου κυριάρχησαν οι Πέρσες,
ανήκει στον βασιλέα.
[3.117.2] Από τα βουνά λοιπόν αυτά που κλείνουν γύρω γύρω την πεδιάδα, κυλάει
ποταμός μεγάλος, Άκης τ᾽ όνομά του. Στο παρελθόν, ο ποταμός αυτός, χωρισμένος σε
πέντε κατευθύνσεις, άρδευε όλους μαζί τους τόπους των εθνών που ανέφερα,
φτιάνοντας στον καθένα από μια χαράδρα· αφότου όμως τα έθνη αυτά υποτάχθηκαν
στους Πέρσες, έχουν πάθει το εξής:

[3.117.3] ο βασιλιάς έφραξε τις χαράδρες ανάμεσα στα βουνά βάζοντας από μια πύλη
στην καθεμιά, και όπως το νερό είναι αποκλεισμένο και χωρίς διέξοδο, η πεδιάδα
ανάμεσα στα βουνά γίνεται πέλαγος, γιατί ο ποταμός χύνεται μέσα εκεί αλλά δεν έχει
από πουθενά διαφυγή.
[3.117.4] Όσοι λοιπόν στο παρελθόν είχαν συνηθίσει να χρησιμοποιούν το νερό, μην
μπορώντας τώρα να το χρησιμοποιήσουν, έχουν πάθει μεγάλη συμφορά. Γιατί τον
χειμώνα βέβαια βρέχει ο θεός και γι᾽ αυτούς, όπως και για τους άλλους ανθρώπους,
αλλά το καλοκαίρι χρειάζεται νερό για να σπείρουν το κεχρί και το σουσάμι.
[3.117.5] Επειδή λοιπόν δεν τους δίνουν καθόλου νερό, αυτοί πηγαίνουν στην Περσία,
οι ίδιοι και οι γυναίκες τους, στήνονται μπροστά στην πόρτα του βασιλιά και φωνάζουν
και ωρύονται, και τότε ο βασιλιάς προστάζει και ανοίγουν τις πύλες που οδηγούν στις
περιοχές εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
[3.117.6] Και όταν η γη τους πιει νερό και χορτάσει, οι πύλες αυτές κλείνονται, και ο
βασιλιάς προστάζει και ανοίγουν άλλες, για εκείνους που από τους υπόλοιπους έχουν τη
μεγαλύτερη ανάγκη. Και όπως γνωρίζω εξ ακοής, για ν᾽ ανοίξει τις πύλες ο βασιλιάς,
εισπράττει πολλά χρήματα πέρα από τους φόρους. Έτσι είναι λοιπόν αυτά τα πράγματα.

ΣΑΓΑΡΤΙΟΙ

Οι Σαγάρτιοι, κατοικούν στην περιοχή ανάμεσα στην Κασπία Θάλασσα και τον
Περσικό Κόλπο, νότια της χώρας των Πάρθων, φορούν μακριά παντελόνια και κοντό
χιτώνα ζωσμένο στη μέση, προσφέρουν στον βασιλιά ένα άλογο και ενδύματα.

Ηροδότου, Ιστορίαι - Η στρατιά του Ξέρξη
[7.85.1] Κι υπάρχει μια φυλή νομάδων, που ονομάζονται Σαγάρτιοι, που η καταγωγή κι
η γλώσσα τους είναι περσική, ενώ η σκευή τους είναι κάτι ανάμεσα στη σκευή των
Περσών και των Πακτύων· αυτοί παρέταξαν ιππικό οχτώ χιλιάδες, αλλά δε συνηθίζουν
να κρατούν όπλα, ούτε χάλκινα ούτε σιδερένια, εκτός από κοντομάχαιρα· αλλά
πολεμούν με λουριά, που τα κατασκευάζουν πλέκοντας δερμάτινες λουρίδες· σ᾽ αυτά
έχουν τα θάρρη τους όταν μπαίνουν σε πόλεμο·
[7.85.2] νά πώς πολεμούν: όταν έρθουν στα χέρια με τον εχθρό, ρίχνουν τα λουριά
τους, που στην άκρη τους έχουν θηλιά· κι όποιον πετύχουν, είτε άνθρωπο είτε άλογο,
τον τραβούν προς το μέρος τους· και τα θύματά τους, μπλεγμένα στις θηλιές των
λουριών τους, βρίσκουν κακό τέλος. Μ᾽ αυτό τον τρόπο πολεμούν, κι είχαν
ενσωματωθεί στις περσικές ίλες.

ΣΟΓΔΟΙ

Η Σογδιανή είναι στην περιοχή του σημερινού Ουζμπεκιστάν. Οι Σογδιανοί φορούν
μακριά παντελόνια, κοντούς χιτώνες και μυτερά καλύμματα στην κεφαλή και έχουν
ζωσμένη στη μέση τους τη χαμηλή θήκη για τα βέλη. Προσφέρουν στον βασιλιά ένα
άλογο, όπλα – κοντό ξίφος και δικέφαλους πελέκεις – καθώς και κοσμήματα.

Ηροδότου, Ιστορίαι - Η στρατιά του Ξέρξη
Τώρα, οι Πάρθοι κι οι Χοράσμιοι και οι Σόγδοι και οι Γανδάριοι κι οι Δαδίκες
έπαιρναν μέρος στην εκστρατεία έχοντας την ίδια εξάρτυση με τους
Βακτρίους. [7.66.2]

https://www.youtube.com/watch?v=L2dE-BDflHo

https://science.fandom.com/el/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85
%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1?file=Maps-PersianEmpire-06-goog.jpg

