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HΡΟΔΟΤΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ - Η ανάπτυξη του πεζού λόγου - Οι επιγραφές
Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε πρώτα η ποίηση και ακολούθησε ο πεζός λόγος.
Στον Όμηρο δεν υπάρχει η λέξη «λόγος». Για τη δήλωση του λόγου
μεταχειρίζεται τις λέξεις «μύθος» και «έπη».Η λέξη λόγος συναντάται μόνο σε
ένα διασκευασμένο απόσπασμα της Ιλιάδας (0,393) και στη νέα Τηλεμάχεια (α,
56).Παράλληλα, ενώ τα τραγούδια μεταδίδονται εύκολα από στόμα σε στόμα,
οι προτάσεις του πεζού λόγου δεν μπορούν να συγκρατηθούν μόνιμα και
σίγουρα, αν δεν γράφουν.

Ο πεζός λόγος πήγασε από την χώρα, από όπου άνθισε το πιο παλιό είδος
ποιήσεως, το Έπος, γι' αυτό και τα πιο πρώιμα αξιόλογα μνημεία του πεζού
λόγου γράφτηκαν στην Ιωνική διάλεκτο. Επειδή, όμως, χρειαζόταν κάποιο
καθολικό μέσο κατανοήσεως επικράτησαν στον πεζό λόγο, όπως καί στην
ποίηση, οι διάφορες διάλεκτοι που μετεχειρίζονταν οι μη Ίωνες. Έπειτα από
λίγο χρονικό διάστημα επικράτησε σχεδόν αποκλειστικά η συγγενική Αττική
διάλεκτος, της οποίας η ποιότητα των φθόγγων ήταν η πιο κατάλληλη για τη
σωστή απόδοση των εννοιων. Επιπρόσθετα η Αττική διάλεκτος υπερείχε σε
σχέση με τις άλλες διαλέκτους ως προς τον δυϊκό αριθμό και τον πιο ακριβή
διαχωρισμό των αναφορικών και δεικτικών αντωνυμιών.

Επίσης, στη μεγαλύτερη συντομία της εκφράσεως στην Αττική διάλεκτο
συντελούσε και η συναίρεση πού εφαρμοζόταν με αυστηρότητα. Εξ άλλου, το
πλατύστομο δωρικό –α- δεν ήταν τόσο κατάλληλο, όσο το λεπτό –η- για την
οξύτητα της διαλεκτικής και τη δριμύτητα του λόγου.Ο Δημήτριος ο Φαληρεύς
γράφει : «η Αττική γλώσσα συνεστραμμένον τι έχει και δημοτικόν και ταις
τοιαύταις ευτραπελίαις πρέπον».

Χρήση του πεζού λόγου γινόταν αρχικά στις αναγραφές σε λίθους και σε
χαλκό. Στις αναγραφές αυτές η πρώτη και πιο μεγάλη αρετή ήταν η μεγίστη
ακρίβεια. Γι' αυτό ο ποιητικός διάκοσμος του λόγου και η ρυθμική σύνταξη των
προτάσεων θα αποτελούσε εμπόδιο για τον βασικό σκοπό τους. Κοντά στ'
άλλα έπρεπε να περιληφθούν κυρίως πολλά κύρια ονόματα και αριθμητικά
που δεν προσαρμόζονταν προς τη ρυθμική μορφή, αν δεν παραποιούνταν
αυθαίρετα. Έπρεπε λοιπόν οι επιγραφές αυτές, εκτός από τίς αναθηματικές,
να γράφονται χωρίς μέτρο. Έτσι η αρχή του πεζού λόγου βρίσκεται σ' αυτές,
ενώ οι αρχαιότατες ελληνικές επιγράφες, που εκδόθηκαν από τον Ροίλιο,
περιέχουν ταυτόχρονα τα αρχαιότατα μνημεία του ελληνικου πεζού λόγου. Οι
επιγραφές όμως που είναι μικρές, δεν περιέχουν κάποια υψηλή έννοια και δεν
διακρίνονται για την επιμελημένη μορφή ούτε μπορούν να αποτελέσουν
αξιόλογο αντικείμενο στη Λογοτεχνική Ιστορία. Αντίθετα οι ιστορικές
αναγραφές και οι ρήτρες παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον.

Αναγραφές και ιστορικοί
Στην πρώιμη αρχαιότητα γράφτηκαν αναγραφές των νικητών στους μεγάλους
εθνικούς αγώνες. Κυριότερες από αυτές ήσαν οι των Ολυμπιονικών, τις



οποίες γνωρίζουμε από την «Αναγραφή των Ολυμπιάδων» του Ιουλίου
Αφρικανού και από τον «Γυμναστικόν» τού Φιλοστράτου. Οι αναγραφές αυτές
άρχιζαν από την πρώτη Ολυμπιάδα, δηλ. από το 776 και περιείχαν στις
πρώτες ,13 Ολυμπιάδες τους νικητές στον αγώνα του δρόμου, ενώ από τη
13η και έπειτα και τα άλλα είδη αγώνων που καθιερώθηκαν αργότερα.
Παράλληλα υπήρχαν και αναγραφές αρχόντων, όπως των Εφόρων της
Σπάρτης από το 755 και των επωνύμων αρχόντων της Αττικής από το 682.
Αρχαιότατες ήσαν οι αναγραφές των ιερειών της Ήρας στο
Άργος. Αφθονώτερες ήσαν οι λακωνικές αναγραφές, πού εκτείνονταν ως την
εποχή του Αγησιλάου.

Από την πρώιμη αρχαιότητα γράφονταν σε στερεά ύλη συνθήκες και νόμοι, οι
λεγόμενες «ρήτραι». Από την ετυμολογία της λέξεως φαίνεται ότι αρχικά οι
νόμοι και μάλιστα οι ρήτρες των Λακεδαιμονίων μεταδίδονταν από στόμα σε
στόμα, αλλά η λέξη πήρε γρήγορα καθολική σημασία και σήμαινε το νόμο η
τις συνθήκες και γι' αυτό ρήτρα ονομάζεται και η έγγραφη συνθήκη συμμαχίας
των Ηλείων και των Ευαιέων, την οποία ο Βοίκχιος τοποθετεί στην
πεντηκοστή Ολυμπιάδα, ενώ οι νεώτεροι λόγιοι σε πολύ μεταγενέστερη
περίοδο.

Οι πιο αρχαίοι νόμοι που ρύθμιζαν το ζήτημα της πολιτείας και μας είναι
γνωστοί ήσαν αυτοί του Λοκρού νομοθέτη Ζαλεύκου. Δεν διασώθηκε όμως
τίποτε απ' αυτούς και γι' αυτό αμφισβητείται ακόμα και η ύπαρξη του
Ζαλεύκου. Ακριβέστερες πληροφορίες έχουμε για τους νόμους του Δράκοντα
και του Σόλωνα. Η νομοθεσία μάλιστα του Σόλωνα ήταν γραμμένη
«βουστροφηδόν» (δηλ. με παλίνστροφη γραφή εναλλάξ από αριστερά προς
τα δεξιά και από δεξιά προ τα αριστερά) σε ξύλινους τετράγωνους πίνακες,
που ονομάζονταν άξονες ή κύρβεις και φυλάσσονταν στην Ακρόπολη για να
μπορούν να τους διαβάζουν όλοι. Και από τους νόμους αυτούς μόνο ελάχιστα
αποσπάσματα διασώθηκαν, ανάμεσα στα οποία και κάποια περικοπή από
έναν νόμο του Δράκοντα, που βρέθηκε σε μιαν επιγραφή. Αντίθετα
πολλά ψηφίσματα έφθασαν ως εμάς, τα όποια ήσαν γραμμένα σε λίθους.

Λογογράφοι
Ο πιο παλαιοί Ιστοριογράφοι ονομάζονται συνήθως λογογράφοι, με όλο που η
ονομασία αυτή δεν είναι σωστή, γιατί δεν έχει τίποτε το κοινό με την
Ιστοριογραφία και αρμόζει περισσότερο στους ρήτορες, οι οποίοι έγραφαν
λόγους έναντι χρημάτων για τους διαδίκους. Επειδή όμως «λόγοι» συνήθως
ονομάζονται ήδη από τον Ηρόδοτο οι ιστορικές συγγραφές και η ονομασία
αυτή χρησιμοποιείται και από τον Θουκυδίδη όταν αναφέρεται στους
προδρόμους της ιστοριογραφίας, ο όρος «λογογράφοι» χρησιμοποιείται για
να μη δημιουργηθή σύγχιση. Οι λογογράφοι που έγραψαν ιστορικές μελέτες
ήσαν Ίωνες από τη Μικρά Ασία και τα νησιά. Ο λόγος τους ήταν μίμηση του
Όμηρου και του Έπους και όπως γράφει ο Αριστοτέλης «φιλοσοφώτερον και
σπουδαιότερον Ποίησις Ιστορίας εστίν».

Συνεπώς οι λογογράφοι μιμούμενοι την Επική Ποίηση δεν μεταχειρίζονταν
μόνο την Ιωνική διάλεκτο και πολλές εκφράσεις της επικής γλώσσας, αλλά
απέβλεπαν κυρίως στα εξωτερικά φαινόμενα και δεν εξέταζαν τη συνάφεια
των πραγμάτων και των γεγονότων μ' όλο που έδειχναν κάποια τάση προς



τον ορθολογισμό. Καταγίνονταν κυρίως με την κτίση των πόλεων, τη
γενεαλογία των βασιλευόντων γενών, τα αξιόλογα φυσικά φαινόμενα, και τα
έθιμα των διαφόρων λαών. Παράλληλα δεν ξεχώριζαν την Ιστορία από τους
μύθους και επειδή παρέβλεπαν την Ιστορία του παρόντος καταγίνονταν με
αυτή του σκοτεινού παρελθόντος. Τα έργα όμως αυτά εξαφανίσθηκαν πρώιμα
από τις τεχνικώτερες και τις κριτικώτερες συγγραφές των αττικών καί
αλεξανδρινών συγγραφέων και έτσι δεν σώθηκε κανένα από αυτά.

Ο Φερεκύδης ο Αθηναίος που έζησε κατά το 454/3 και πέθανε σε ηλικία 85
ετών έγραψε το έργο, το οποίο σε άλλες περιπτώσεις επιγράφεται «Ιστορίαι»
και σε άλλες «Γενεαλογίαι ή Αυτόχθονες». Περιλάμβανε σε 10 βιβλία το γένος
των θεών και των ευγενών οίκων και ήταν γραμμένο σε Ιωνική διάλεκτο. Στο
πρώτο βιβλίο αναφέρεται στη Θεογονία και τη Γιγαντομαχία, στο δεύτερο
στον Προμηθέα, το τρίτο στον Ηρακλή, στο τέταρτο στους Αργείους και
στους Κρητικούς μύθους, στο έκτο έβδομο και όγδοο στους μύθους των
Αιολέων και του ταξιδιού των Αργοναυτών και στο ένατο και δέκατο
στους Αρκαδικούς, τους Λακωνικούς και στους Αττικούς μύθους.
Αποσπάσματα του έργου αυτού σώζονται ώς σήμερα.

Ο Ηρόδοτος
Ο μεγάλος Έλληνας ιστορικός συγγραφέας του 5ου αιώνα π.Χ. Ηρόδοτος
ανήκει στη γενιά των Ιώνων διανοητών. Πρώτος συνέλαβε την ιδέα να
παραδώσει στην αιωνιότητα αξιόλογα γεγονότα από τη δράση των
ανθρώπων, δηλ. να γράψει «Ιστορία».Γι' αυτό καί από τους μεταγενεστέρους
ονομάσθηκε «Πατέρας της Ιστορίας», όπως πρωτονομάσθηκε από τον
περίφημο Ρωμαίο και πολιτικό Κικέρωνα, και έτσι είναι ώς σήμερα παγκόσμια
γνωστός.

Στον Ηρόδοτο οφείλαμε το πρώτο ιστορικό και γεωγραφικό σύγγραμμα για
τους λαούς της Δυτικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής, και τίς σχέσεις τους με
την Ελλάδα καί τους Έλληνες. Πολλοί νεώτεροι ερευνητές υποστήριξαν πως
το έργο του Ηροδότου αποτέλεσε το εγχειρίδιο, που χρησιμοποίησαν οι
Έλληνες έμποροι στα ταξίδια τους προς την περιοχή τής Ανατολικής
Μεσογείου και στα ενδότερα της Δυτικής Ασίας, για να γνωρίσουν τους λαούς
και τα προϊόντα των διαφόρων χωρών με τις όποιες σκόπευαν να αναπτύξουν
εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές.

Στη μικρασιακή παραλία στον Κεραμεικό κόλπο, απέναντι από τη νήσο Κω,
ήταν η πόλη Αλικαρνασσός, αποικία ελληνική Δωρική (την είχαν κτίσει Δωριείς
άποικοι από την Τροιζηνία της Πελοποννήσου τον 9ο αιώνα).Ο πληθυσμός
της αποτελούνταν από Δωριείς, Ίωνες και από τους ντόπιους, τους Κάρες.
Στην αρχή, η πόλη ήταν μέλος της Δωρικής Εξαπόλεως (του συνδέσμου των
εκεί Δωρικών αποικιών - πόλεων), αλλά αργότερα υπερίσχυσαν οι Ίωνες
κάτοικοί της και προσχώρησε στον Πανιώνιο (στην ομοσπονδία των Ιωνικών
αποικιών - πόλεων).

Λόγω της εξαιρετικής γεωγραφικής της θέσεως - γιατί ήταν κέντρο
συγκοινωνιών προς την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας και σταθμός για τα πλοία
που περνούσαν προς την Αίγυπτο - γρήγορα έγινε πλούσια καί μεγάλη
εμπορική πόλη.Το 560 π.Χ. υποδουλώθηκε από τον βασιλιά των Λυδών



Κροίσο και δώδεκα χρόνια αργότερα δοκίμασε τον ζυγό των Περσών, όπως
και οι άλλες ελληνικές αποικίες της Μ. Ασίας. Κατά την εποχή των Μηδικών
πολέμων, στην Αλικαρνασσό δυνάστευε καρικός Οίκος, με την
περίφημη Αρτεμισία, που πήρε μέρος ως σύμμαχος των Περσών στη
ναυμαχία της Σαλαμίνας. Αυτή η πόλη ήταν η πατρίδα του Ηροδότου.

Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό στα 484 (ή 485) π.Χ. και εκεί
μεγάλωσε.Η οικογένεια του ήταν από τις επίσημες της πόλεως. Ο πατέρας
του ονομαζόταν Λύξης και η μητέρα του Δρυώ (ή Ροιώ), είχε αδελφό, που τον
έλεγαν Θεόδωρο, και θείο τον ποιητή και μάντη Πανύαση. Μερικοι
ισχυρίζονταν ότι στις φλέβες του έρρεε και αίμα καρικό, γιατί, έλεγαν,τα
ονόματα του πατέρα του καί του θείου του δεν ήσαν ελληνικά. Μπορεί να έγινε
μια τέτοια επιμιξία, ωστόσο όμως ο ελληνικός πολιτισμός στη Μ.Ασίας είχε
αφομοιώσει πολλούς βαρβάρους. Πάντως ο ίδιος ο Ηρόδοτος θεωρούσε τον
εαυτό του γνήσιο Έλληνα.

Για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια δεν ξέρουμε τίποτε. Μεγάλωσε σε μια
εποχή, που είχαν γίνει συνταρακτικά γεγονότα: Οι Πέρσες, είχαν κάνει τις
εκστρατείες τους εναντίον της Ελλάδας και είχαν σημειώσει τραγική αποτυχία.
Οι ενωμένες ελληνικές δυνάμεις κυριάρχησαν και πάλι στο Αιγαίο και
απελευθέρωσαν τις ιωνικές πόλεις. Τότε γεννήθηκε και η Αθηναϊκή
Συμμαχία.Αυτά τα μεγαλα γεγονότα επηρέασαν όλον τον Ελληνισμό και πιο
πολύ την ελληνική νεολαία, και μάλιστα εκείνη που ήταν ακόμη υπόδουλη.

Μέσα σε τέτοιο κλίμα διαμορφώθηκε η εφηβεία του μέλλοντος ιστορικού.
Ήταν περίπου 25ετής ο Ηρόδοτος, όταν οι δημοκρατικοί της Αλικαρνασσού
οργάνωσαν επανάσταση, για να διώξουν τον τύραννο της πόλεως και
τοποτηρητή των Περσών Λόγδαμη. Σ'αυτή την επανάσταση έλαβε μέρος και ο
Ηρόδοτος, όμωςαπέτυχε η επανάσταση, θανατώθηκαν από τον τύραννο όσοι
πιάστηκαν καί ανάμεσα τους ο Πανύασης. Οι υπόλοιποι έφυγαν, για να
σωθούν. Έτσι βρέθηκε και ό Ηρόδοτος φυγάδας μαζί με την οικογένειά του
στη Σάμο,που ήταν τότε μεγάλο ιωνικό κέντρο, οικονομικό και πνευματικό.

Στη Σάμο οι φυγάδες (εξόριστοι) φιλοξενήθηκαν αρκετά χρόνια. Και από
εκεί,φαίνεται, οργάνωσαν τη δεύτερη επανάσταση κατά του τυράννου της
πατρίδας τους, και νικητές μπήκαν στην Αλικαρνασσό το 454 π.Χ., που από
τότε σύμφωνα με επιγραφικές μαρτυρίες προσχωρεί στην Αθηναϊκή Συμμαχία.
Όμως ο Ηρόδοτος (30ετής τώρα), δεν μένει στην ελεύθερη πατρίδα του. Ή
γιατί διαφώνησε πολιτικά με τους φίλους και συμπατριώτες του, που μαζί
κτύπησαν και έρριξαν τον τύραννο της πατρίδας τους Λύγδαμη, ή γιατί τότε
νόμισε κατάλληλο τον καιρό να ταξιδέψει για να γνωρίσει ξένες χώρες και τους
λαούς αυτών των χωρών, η για άλλους λόγους.

Ύστερα από τα πρώτα ταξίδια του, έχοντας συγκεντρώσει αρκετό ιστορικό
υλικό και έχοντας ήδη συγγράψει ορισμένα κομμάτια (κεφάλαια) από το έργο
του, ο πατέρας της Ιστορίας έφθασε στην Αθήνα. Ήταν τότε η εποχή της
διακυβερνήσεως του Περικλέους, του περίφημου πολιτικού και στρατηγού της
Αθήνας (όπως την λέμε σήμερα, η εποχή του «Χρυσού Αιώνος»). Η πόλη
της Παλλάδας, πολυάνθρωπη, πλούσια καί ωραιότατη, είχε
εξελιχθεί και είχε γίνει τότε το μεγαλύτερο οικονομικό, πνευματικό και
καλλιτεχνικό κέντρο του ελληνικου χώρου. Εκεί συνέρρεαν, από όλα τα
μέρη του τότε γνωστου κόσμου, ανθρωποι κάθε κατηγορίας: έμποροι,



ναυτικοί, πλούσιοι καί φτωχοί, "Έλληνες καί βάρβαροι, ακόμη και εταίρες,
αλλά και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, φιλόσοφοι, σοφιστές, καλλιτέχνες. Ο
Ηρόδοτος έμεινε λίγα χρόνια στο «κλεινόν άστυ» και συνδέθηκε φιλικά με τον
τραγικό ποιητή Σοφοκλή, με τον «ολύμπιο» Περικλή και με πολλά άλλα
επίλεκτα μέλη της πνευματικής αθηναϊκής κοινωνίας. Τότε βρήκε την ευκαιρία
να απαγ-γείλη μπροστά στο αθηναϊκό κοινό στην εορτή των Παναθηναίων,
μερικά από τα κεφάλαια των «Ιστοριών» πού είχε συγγράψει πρωτήτερα, με
πηγές το υλικό, που είχε συγκεντρώσει στην Ιωνία και στα ταξίδια του. Οι
Αθηναίοι τόσο πολύ ένθουσιάσθηκαν, όταν άκουσαν τα κεφάλαια αυτά της
ιστορίας του, ώστε η Βουλή με ψήφισμα της έδωσε από το δημόσιο ταμείο
στον νέο ιστορικό ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 10 ή 4 τάλαντα (1 τάλαντο
πάνω από χίλιες σημερινές χρυσές λίρες). Όταν έφυγε από την Αθήνα,
επισκέφθηκε πολλά μέρη της Ελλάδας, και παντού συγκέντρωνε υλικό για την
Ιστορία του.

Κανένας άλλος συγγραφέας, προγενέστερος ή σύγχρονος του, δεν έκανε
τόσα πολλά καί τόσα μεγάλα ταξίδια, όσα ο Ηρόδοτος. Μερικοί είπαν ότι τα
ταξίδια αυτά τα έκανε για εμπορικούς σκοπούς. Τίποτα όμως δεν το
επιβεβαιώνει αυτό. Το πιο σωστό είναι να παραδεχθούμε ότι στα μεγάλα αυτά
ταξίδια τον έσπρωξε η μεγάλη του έφεση για μάθηση, η ανικανοποίητη
περιέργεια να γνωρίσει τη ζωή των γύρω από τον ελληνικό χώρο «βαρβάρων
λαών», όπως τους αποκαλουσαν οι Έλληνες, και συνάμα να μάθει εκεί, από
τους ίδιους, το παρελθόν τους και αφού συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία
να γράψει κατόπιν την ιστορία του για τους Έλληνες, όπως έκαναν και άλλοι
πριν από αυτόν.

Έπειτα συνεχώς απασχολούσαν το μυαλό του τα γεγονότα των Μηδικών
πολέμων, που έπρεπε να γίνουν Ιστορία. Τα στοιχεία τους (το ιστορικό υλικό)
ο Ηρόδοτος τα είχε συγκετρώσει, μα έπρεπε να γνωρίσει τους Ασιάτες,
αυτούς που ήρθαν σαν θάλασσα να κατακλύσουν την μικρή αλλά ελεύθερη
Ελλάδα, ως έθνη και ως κοινωνίες και ως κράτος περσικό. Έτσι θα
ολοκληρωνόταν το πλάνο, το σχέδιο, για να βγει μία συγγραφή, ένα βιβλίο με
τόσο πλούσια και σπουδαία Ιστορικά γεγονότα. Τα ταξίδια του κράτησαν
περίπου μια δεκαετία. Ανάμεσα στη δεκαετία 454 - 444 π.Χ. ο Ηρόδοτος
διαρκώς ταξιδεύει. Δεν άφησε μέρος από τον τότε γνωστό κόσμο, όπου ήταν
δυνατό να φθάσει που να μην το επισκεφθεί. Δεν έφθασε βέβαια στα πιο
ακραία σημεία, τα ταξίδια τότε δεν ήταν ούτε εύκολα, ούτε ακίνδυνα. Οι
γλώσσες πολλές, πανσπερμία οι λαοί.Η γλωσσομάθεια ανύπαρκτη. Έπρεπε
παντού να έχει τον διερμηνέα του. Και πιο πολύ ακόμη τα τότε συγκοινωνιακά
μέσα δύσκολα, δυσεύρετα πολλές φορές και όχι σίγουρα για επιστροφή. Και
όμως ακούραστος καιαφοβος επιχειρεί τον γύρο τού τότε γνωστου κοσμου.

Ο πρώτος «εθνογράφος»
Οι γεωγραφικές του πληροφορίες για την εποχή που έγραφε, είναι
σημαντικώτατες. Για κάθε χώρα μάς πληροφορεί για τα βουνά και τις πεδιάδες,
για τους ποταμούς και τίς θάλασσες, για τα δάση και τις ερήμους, για τα φυτά
και τα ζώα, για τα προϊόντα της. Παρέχει πληροφορίες για άγνωστες ή
ελάχιστα γνωστές ώς τότε περιοχές και χώρες, για το κλίμα τους, για τις
διαστάσεις χωρών, μεγάλων λιμνών και θαλασσών.



Για τον αρχαίο κόσμο, όποη η Επιστήμη μόλις άπλωνε τους πρώτους
κλώνους της, η άγνοια σε ζητήματα γεωγραφικά ήταν μεγάλη. Γι'αυτό οι
αρχαίοι διανοητές άρχισαν από πολύ νωρίς να στρέφουν την προσοχή τους σ'
αυτόν τον τομέα. Πριν από τον Ηρόδοτο, πολλοί είχαν ασχοληθεί με αυτό το
θέμα, όπως ο Εκαταίος κ.α. Πρώτος όμως αυτός προσπάθησε να
ολοκληρώσει το θέμα της Οικονομικής και Πολιτικής Γεωγραφίας. Μερικοί από
τους μελετητές του έργου του, στη νεώτερη εποχή, τον κατηγόρησαν ότι δίνει
εσφαλμένες γεωγραφικές πληροφορίες. Όμως ήταν αδύνατο, για την εποχή
του, να τα εξακρίβωσει όλα, ώστε πουθενά να μην «πέσει έξω». Στα πιο
πολλά όμως και ίσως τα κυριώτερα σημεία, νομίζει κανείς πως διαβάζει
κάποιο σύγχρονο επιστήμονα γεωγράφο.

Σημαντικώτατες είναι οι εθνογραφικές του πληροφορίες. Τα σχετικά κεφάλαια
της Ιστορίας του αποτελούν σπουδαίες σήμερα πηγές για τη γενική Ιστορία
του Πολιτισμού. Για τον κάθε λαό αναφέρει τους όρους της διαβιώσεως του,
τις ασχολίες του, τους πόρους του τους οικονομικούς, τα έθιμα και τη γλώσσα
του, και εξετάζει τη θρησκεία του. Μας πληροφορεί επίσης πώς ντύνεται και
πώς στολίζεται ο κάθε λαός, τι συνήθειες έχει στην καθημερινή του
ζωή.Προσπαθεί να εξακρίβωσει τη φυλετική καταγωγή και τις συγγένειες
μεταξύ των λαων.

Αναφέρει και περιγράφει τα μεγάλα τεχνικά έργα κάθε περιοχής που
επισκέπτεται: διώρυγες, τείχη, ανάκτορα, ναούς, έργα τέχνης, πυραμίδες κ.λπ.
Μαζί όμως με όλες αυτές τις πληροφορίες, η βάση του έργου του είναι Ιστορική. Μετά
την Ιστορία της Λυδίας, δίνεται ολόκληρη η Ιστορία της Περσίας και με βάση αυτή,
όσα στοιχεία ιστορικά μπόρεσε να συγκεντρώσει για τους Σκύθες, για τους
Μασσαγέτες, για την Αίγυπτο, για τη Βαβυλώνα και όλο το άλλο πλήθος των λαών
της Ανατολής και της Αφρικής. Περιγράφει κατόπιν, με πολλές ιστορικές
λεπτομέρειες, την Ιωνική επανάσταση και εξετάζει αναλυτικά τους μετά από αυτήν
τους Μηδικούς πολέμους. Έτσι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στον ελληνικό
λόγο, η Ι σ τ ο ρ ί α, ως ένα έργο με μεγάλες αξιώσεις και πλήρες, που ίσως να
του λείπει το τέλος του, που δεν πρόφθασε ο «πατέρας της ιστορίας» να μας
δώσει.


