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ΡΒΑΒΒΑΤΊΙΟ.
ΝοΥΤ8Π),

Χοπορμοπίθαθ

ααδη

Οἷϊπὶ :παουῦ

ἰπίγοαιιχοσαῦ,

“αῦ

ἴῃ

ἘΠῚ

ΟΥ515

βᾶπᾶὰ

ΑπδΡρᾶθΘ08

τϑύϊοπθ

ΠΘΥΪ

Ῥοβϑϑῦ οὕση ΠΙΘ]]ΟΥτη ΠΠΥΟΥ ΠῚ ΟΟΠΒΘΠΒΉ] ὕπΠπὶ τ101 Π] 1Πὕθυ

58. αἀἰδϑθη γθπῦ, ῬΥϊμηὰθ τπᾶπιΐ (ὐ οοαϊοῖα (Ρατγβιπὶ 1040)
οὈὐοιηρουαυθύιν,
γουϑιη
Βθηθισθ,
ΒΟΥΙΡΟ5
γοοαῦαν
δ] απο

Πρ

φυδθίδθϊομιβ

οὐϊδίοαθ ρ. ΓΝ

τἀπῖοθ

Ργϑθαϊοαῦ.
ΑὉ Ποὺ Υἱῦ! αἀοοῦι 161010 τη6 τὰ 4185αὖ ῬΥϊηδτη (ὐ ΘΟΟΙΟΙΒ ΤΠ
ΟἸΠΠΙΡτι8. 8115 ΠΠΡΥῚΒ
ἰοπσθ ργδθίθυθηἀδιη οθύθγοβαμιθ οὖ ὈΥη886 απ86
[δι 1}18 6 οὖ δ᾽ θυ 8. Π1Θ1 ὉΌῚ ἰδοαπα δῦ ΠΊΘΠα ΠῚ
πιδηϊοϑύμμη ἴθ (ὐ ΡΥ ᾿πνθπϊδύαγ, ΠΟ 6886 Δα Π106η-

ἄο5. ὀθπβθᾶιη, ἴῃ ΟΡιιβοι115 δᾷ Απαρθαβϑίη. ρου πϑηςθι5. (ἃ.
1888. 89. 90. 96. 97) ἰἸἀθπύάθη δχροϑαὶ. Πϑϑίαὺ, αὖ
οὐϊᾶμπη ἴθ ἢδὺ θαϊθοπθ Ο ΡΥ ἰδιηαθδηη οΟρὑϊπημμη ἀμμθθπὶ
τ16 βθοαΐθαπι ΟθὑθυΊβα6 ΟΟΘΙΟΙ5. ἀριοσπαθ 1116 ἀοἤποργοῦ
ὑδιηααϑηη 8ΕΧ1]115 δ
6556 ΠᾺ}]18 γΥϑύϊοπθ [8111186, 568
ΟΡΙΒ δΒαριύα, ααδ ᾿ἰπᾶ6 δα ὑθχύμηη ΒΟΥ ΡΌΟΥΒ. ΘΟπϑυϊ
ΘΠ ὍΤη
τραππαδγθῦ, Ἰησθηπθ ργοἤύθδυ.

Ὅν οοάθχ Ο Ῥδυ15115 Γλσπϊοίαχη ϑοϑύαθθ ἃ. 1898 χηὺἰθγθῦμ τρία ἸΙθογθῦ ΡῈ (08 ἸΏΘη85685 απϑ1η ϑοοαγδὑἸββῖπηθ ὑ6]]6πη) οὖ Ῥόοβϑβθη ΘῸΠῚ ΘΧΘΙΉΙΠΔΥΘ. [16
γα] 1δὺ6
τηϊ δύο 111 απο ἃρια ΠΟΒ ΥΘΡιι5 ΘΟΟΙΘΒΙ ϑῦ1018, ΒΟΠΟΪΔΒΌΙΟΙΒ,
τη]
ΟΙΠ 1015 ργαθοϑῦ, οἰθοῦμαπη θοῦ. πθῖη οοαϊθθιη οὐϑὶ
ἴθτὰ ΠΌΡΠΘΙ ἴῃ ἀϑὰτὴ ΠΙΠαΟΥΗΙ οὐ Ηπρ οἃ αὰἃ Ρ81 δγᾶὺ
οαγὰ Οοπὐα] γαηΐ, ὕϑιηθη πογϑῖη απιϑηη ᾿πϑύϊθι] ΟΟΠ]
δύ! ΟΠ6ΠῚ
ΠΟ ΒΌΡΘΥυϑοιϑη [11858868 50Ρ610.
ΝΠ) ΘΙΥΘΥΘ ΠΌΙΠΠΘΠΌΙΗ
6556 15 π}}]}ἃὰ τ ὕϑηι ᾿ἰποα]θηΐο ἀρρᾶγοῦ αὐϑὴ ἴπ ΟΟ06]ΟἸθ8 ΘΟΠουθμα18. ἀοοθαϊῦ ααοαὰ Ο Βαυα ρῥϑιοῖθ 0015 ᾿ἰθοῦα
ῬΘΓΟΙΠΟ1115 οϑῦύ. Θυϊα τηϊγιτη ἰσιίαγ, 51 ΠΌΡΠΟΥ 1η ὁ0ηἔργθπαο οοᾶϊθθ 8] οὔθ πη οὐγαγιὺ.
Νβϑαιθ σεῦ Ηυρ
ΟἸΠΘΒ5 ΘΙ᾽118 ΘΥΤΟΙΘΒ ΘΟρπΟΥΙ ΠΘαΘ 1086 ΘΙΥΟΥΘ ΠΠΡΘΥ οϑύ.
Ἕ τὶ ἀυ]ο65 Ἰσποβοθηῦ, 51 αυϊᾶ ρϑοσᾶγο βὔα]θαβ, δτηϊοϊ᾽,
ΠὯΤ Θἃ πὰπὸ οϑὺ οοαϊοὶβ Οὐ οοπάϊοῖο, αὖ 'ἀθαθστῃ 810 ΡθοΟδὔ5 γϑηϊδηη ροϑοθηΐθη τϑάᾶθυθ γυγϑιϑ.
ΘυδΥθ ΘΙΥΟΥΘΒ

ΨῚ

ΡΕΒΑΒΕΒΑΤΙΟ.

ἃ Ὁ 1115 νἱτὴβ ἀοοίβ ΘΟΙΉΤ 5805 ΠῸΠ ἘὈΡΙ66 ἱπαϊοαγ!, 568
οαση 14 τ] φυοροβιιθύση αὖ οογύϑιη οὖ Ἰάόπθᾶπι 1{Π1π|8
οΟαἸοῖβ ᾿πηρΊΠΘπ οὖ οοπύθχθα 1080 οὖ δρραγαῦι. οὐἹῦϊοο
γοΥ5. βου ρύουβ Βα θ᾽θοῦο γϑρυϑθβθηθαυθιῃ, ἰ᾿θούουθιη ᾿ΡΒΌτη
ΟΥ̓ΑΙ βαβριοαύαισιμ Ὁ] 11}1 γϑούσχη νἹἸβϑθηῦ, 11 ρϑοσαββοπέ.
Εχ Ἰοοὶβ

0ὉῚ τπθὰπ

1]

80 8]
ο 5

αὐγὰ

αὖ

Δ Ὁ αὐγ]αβααθ ὑθϑθμηοο αἰ ἴουυθ τη δαποίαϊιοπθ ᾿πΐτὰ ὑθχύσση
Ῥοβιύα ΠΠΟΠῚΪ 508 ἤᾶῦΘΟ ΠΟ Ῥϑιθοβ Ῥ8181}10 ποίδὈ!
ΠΟ Υ88
αὐξι}15586θ. 1 8, 17 Ο ρὲ ὃν δοίη. ποῃ αὖ 1115 νἱἀοθαῦατν
ᾧ δοίη παροὺ; δα 1 8, 21 ἤδη ὡς βασιλεὺς Ηὰρ ρῥγαθῇ.

Ῥ. ΧΥ͂ “ὡς οτϊξοῦ οὐΐαιη Ο ῥυῇ βουθιῦ, βοᾷ ἴῃ Ο Ἰθριθυῦ
ἤδη βασιλεὺς ἴπ νοῦϑιι, ὡς 5ΌΡΥΔ ὙΘΥΒΙΠ ἃ ὈΥΠἃ ΤΠΒΠῚ
δααιϊίαμι;: ΠΟ ὅ, 7 εοδὺ ἴπ Ο ὕποχα, 568 χα 1. γ85.. ὑπᾶ6
Πιπαογε οοπίθοιῦ ὑποχείρια. αἀαϑηὴ ΘοπΙθούαγϑιῃ "Ηπρ ργϑθῇ.
Ρ. ΧΧΠΙῚ ἀδέοπαθγθ οοπᾶῦαῦ ρυηση απο ὕποχος ἤοῸ
4αθη βθηζθπθα ἢαρστῦοῦ β5θηϑιι ΠῸΠ Π151] ἴθ ΑΘ80ῃ. Ῥβυβ. 28
Δα μη ηθαμη ἱπγθπϊαύιν, ἀθὶπαθ ααοά 1ἢ γᾶβατα (ὐ ΘΟΑΙΟΙΒ
δ 1ἃ νοσϑθυϊπη Ἰαθθαῦ πθοθϑθθ δῦ, ὑπ αποᾶ ἴῃ Οὐ ΡΥ
πθαΐγα ὑπο Ῥυϑθροβιθο158 50}08 δοαΐαση Βαραθγιῦ.
θα

ῬΥΪηση
Θασίου,

ἴβοῖτθ
οὐϊδιη

ἴπ ΘΟΘΙΟΙθ5

αποῦαβ

διγοσοί᾽

ἴτων ιοᾶὰ 1 4, 8 ΡῬΥΟΡΟΒᾺΙ ΡΓῸ

υϑ τη

6ἃ α186

οϑῦ ἔουτηα

σὑϑῦρο

Ῥγϑίύϊιη

ἰέτωσαν. πδὶ ἴπ Αθβοῆ. Εστη. 52

απο 50Ί81η ΠῸΠ ᾿πυθηϊζαγ. αἀθ᾽πθ ἸπΟΠΘΠα

ΠΟ

5ΘΙΏΡΘΥ

ἴπ γάϑασα Οὐ οοαϊοὶθ. ΑἸ γοσαθαϊαχτα Ἰαΐθγθ (οἵ. απδ8 αϊχὶ
84 Π| 6, 2 πείσας), ἔπτη ἀοοθηὔαηι ΒΌΡΘΥ υ Ῥοδβι586. ὈΥΤΠΔΠΝ
ΤΠ Ή1η. ἀἰθη]α16. ΥἈΒΈΤΘΠῚ ὑὐ]ατη ΒΥ} Ρδγατη πα

ΘΟΡΘΘΘΙΩ

6586. --- ΤΠ 1, 19 ἴῃ Οὐ Ἰερταγ ἀποπέμψει αὐτόν. ποπ
αὖ Πᾶθπου ἰγδαϊαϊῦ ἀποπέμψειν αὐτόν. ἴοι ΠῚ 1, 80
ἀναϑέντας. ποῦ αὖ Πάθπογο νἱἀθραΐαν ἀναϑέσϑαι, ὙΠ 8, 22
τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους

ἄρτους. ποι τοὺς παρακειμένους

αὐτῷ ἄρτους αὖ Τ᾽ΌΡΠΘΥ ποῦὶβ ρουβϑυϑᾶθγθ σα]ῦ.
Ναπο

ρᾶιθὰ

σϑῦρα

(6

Ἰοοὶβ

δϑάδιη,

ααἰθὰ8

Ηὰρ

“οΡυΐϊοο ἰπβίσυμπθηΐο δαϊαΐιβ ᾿υϊταδπιὶ τπϑπαπὶ δαῦ ᾿ΘΡΘΥΘ
Ρούιδ δαὰὺ ὃχ συϑ]ϊαυ]β ὐξουαγσιση ἀϊνγίπαγθ οοπδῦιβ δϑὺἢ
(ργαθῆ, οὐἱέ. ρ. 1), ἴῃ αὐϊθιβ ἀθἔοπαθμηαὶβ ἴθ 1106110 8οᾶἀρθιηϊθο ΤᾺΘΘΠ515 ππὶγογβιίαϊ5 ἃ. 1878 τηυ]ΐαβ, π 4]ΟΠ] Ὠ]ΠΊ1118 οϑὺ. [π ἰθχίαμη ὑθοθρὶ αποὰ Ηΐὺρ' 6χ ψϑϑθ 118

ΡΗΕΑΕΕΒΑΤΊΟ.

Ο Ῥὲ οομϊοοὶῦ

ΥΕ

ΙΥ̓ 8, 1 ἀνέπνευσαν,

ΤΥ͂ θ, 19

ἐϑέλοντες

ἀγαϑοί, ΤΥ͂ 7, 12 ἀντηγωνίζοντο, 1 ὅ, 28 (λάϑραᾳ» συγγεγενημένον, 564 ποῸη τὖ ἸΘΟΟΠ68. ῬΥΠ8Θ. ΤηΔ 18 ΤΘδ{π[88,
5ρᾷ αὖ οοπϊθοῦαγαβ ὈΘ6π6 Ρῥιοροβιίαθ: Π 4, 5. 1ῃ ὑθχι
γούϊπ! τὸ στράτευμα οὐ 1] 6, 10 στρατεύματος, πῆ

ἰοχύαπι
ταγμα

ὡἀαϊαϊ

ἀοούαμπη

{ΠΠπ|πὶ ἴσθι

οὺ συντάγματος “ΟοπίθοΙθ5θ:

Θὰ

“ουΐαβϑθ γϑούθ᾽ σύνδαΐθηη

ΠΠΡῚ]

ΟΘΟΙη-

τηθηΐα Π ὅ, 18 νῦν οἶδα. Π 6, 2 ἀναπείσας, ΠΙ 1, 21
ἀσάφεια,. ΠῚ 2, 18 μνημεῖον, ΤΥ ὅ, 4 ἀνεῖναι, ΤΥ 8, 6
χωρεῖτε. ΥἼΠ| ὃ, 7 προϊόντων δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Δριστάρχου ἄγγελοι
6 ὑθχύπι ΘΧΡΌ]ΘΥπι, ἴῃ δαποίαϊομθ οὐἸύϊοα 1. 1. ΘΧροβα:
ΟΥΠΪΠπῸ Ητιρ Βα ρσἜΟΙΟΥ αἸιδΠ| ΘΔ ΊΟΥ Τ1}1 στ θῦαν ἔ11556, δὴ
1056. Ρ]θυηαπιθ. π6 ὉΠΠΌΤ απ] 6πὶ ἀθρυθπάθυθ ρούθυϑηῃ
ΘΔΥΤη απὰ5 1116 οουῦο 56. ΘΟ ΠΟΥ 556. οοπίθπαθθαῦ ᾿1ὐΘ
ΔΎ Π,.
ΟΟπΙθοϊΥ
111} ἸηΘΔΥη, απᾶ8 1 ὑθχύμπμη θα] 0115
1π ἀϑιπὶ ΒΟΠΟ]αυη ἃ. 1896 οοπίθοϊαδθ γθοθρϑύϑιη., ρϑυύθηη
αὖ Ἰθούοηθ ᾿πῖτ5 ΒΟΥῚΡῸΪ 58606 τϑρϑῦμθα τ6}1π|8 Ἰη]Ουτηὕιι5. ᾿
ῬΙΓΟΥΒΙΙΒ ΤΘΙΠΟΥΪ, ΡὈᾶγΐθπὶ δδιπαιθ. β58ὺ τη80 η8η) 1η ϑαποίδᾶὑϊοπ θη ΟΥ̓ Γ1Οδ 1 ΤΘΙΘΡΥ, ΠῸΠ αἸ10 Θ8ἃ8 6588 [8 ]5885 ραΐδυθιη,
564. Ππ6 1086 αποαπθ ἃ ΟΥ̓ ]ΟΙΒ ΒΔΟΘΟΙΟΥ 6] ροῦϊι5 βᾶσϑοϊἰδ015 βὑπα! θοῦ απδηη ΟϑΐΟΥ ΠΟΙΏΙΠΘΥΘΥ.
ιπῦὺ δαΐθιη
86 ---- Πδ1Τ ΠΘΟΘ556 ϑϑὺ θᾶ 8 ΘΠΠΙΠΉΘΥΘΙΏ, 618 1Π ΘαΙΓΠΟΠ6 118

ΥΘΟΘΠΉΒΙΟΠῚΒ ΤῊΪΠΟΥΘ ἃρρᾶγαύιϑ οὐἸδιουβ ἀθοϑὺ ---ς ΓῚ, 7 {τοὺς
ἐν Μιλήτῳ, 2, 21 ἸΤαμὼ ἔχοντος, 8, 8 «αὖ» αὐτόν,
8, 16 ὥσπερ ναυσὶ. 4, 8 ἴτων, 9, 19 ὃ ἐπέπατο πᾶς τις.
Π 1, 117 ἀναγγελλόμενον. 2, 1 φαίη δὴ ὁ ᾿Ζριαῖος, 2, 8
δύντος, 2, 18 δύντι, ὃ, 28 ἔδοσαν δὴ. 4, 8 Ὀρόντας (τις).
4, 24 αὐτοῦ ἐπεφάνη. ὅ, 10 ἐχϑρὸν, 6, 21 τοῖς μάλιστα
δυναμένοις, 6, 25 ἀλήϑειαν ϑηρεύουσιν, ΠῚ 1, 80 ὡς
δούλῳ, ΠΠ ὅ, 4 βοηλασίας, ΙΝ, 1, 24 δὴ ταῦτα, ὅ, 8 ἅπαν
πεδίον, ὅ, 80 πρὸς τοὺς ἔνδον το πρὸς τοὺς ἐν ταῖς

κώμαις), Υ͂ Ἷ.4 (ἄρτι τυγχάνει, 4, 6 (ποιεῖν) τὸ λοιπόν,
θ᾽ (ἐπιστάτης.
Ἰΐθπι ἴπ ἃρρδδῦι.

οὐἹύϊοο ἤοῦαβ ῬΥΌΟΡΟΒαΪ Οοπϊθούαγδβ

Βαδ: ΠΕ 4, 20 ὅσον δὲ δὴ χρόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ στρατεύματος ἐπιστήσειε οἵ. Τ| ὅ, 10 ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν
ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, ὅσον δ᾽ ἂν παροὺ Οὐ, οαἀϊΐονο8

Υ1ΠΠ

ΡΗΕΒΑΕΒΕΑΤΙΟ.

γαϊρσο Μαϊδοαμπ βθουθὶ βου θαηῦ ὅσον δ᾽ οὖν; ΠῚ 1, 41
πολὺ ϑρασύτεροι ἔσονται οἵ. Η6]]. ΠῚ 2, 24. ΤΥ͂ ὅ, 16.
ὙΠ 4. 1. Ο Βαρθοῦ 1. τὰ. εὐϑυμότεροι. 564 τυ]ΐο ὈΥΘΥΪΟΥΘΙῚ
γ ΘΟ 5. Πηούϑιη 6586 ΥἌΒΌΤΘΘ ΤΠΒΥΡΊΠΙι15 Ἰπα]οαύιν: ΕΥ̓͂ 8,2
σπεύδοντες [ἐκ τοῦ χωρίου] ὡς τάχιστα ἔξζων ἐλϑεῖν. ἴῃ
Ο εοὺ ἐξέλϑεῖν (οἴ. 1.2, ὅ ἐπέξευγμένη), 564 ἐξ 1. γ85.,
ΒΡ᾿Υ απ ΒΌΡΕΥ ε ἰπῆηῖθνι ἐλϑεῖν ὉΥ ροβυϊῦ, ὡς τάχιστα
ΠΟ Οθγίδηι ἴπ ΟΟΘΙΟΙθιι5 βθάθιη Παρθῦ, ἴῃ τηϑ]]ουἹθιβ ἴπγϑηϊξυν ἃπΐθ, ἴπ ἀθίθυϊουιθ5 ροβὺ ὡς τάχιστα.
ΑΔΑΡ δαοζογιταῦθ οοαϊοῖβ Ο τηθ Ῥϑ}]0 βϑθρίιβ ααᾶπὶ ἴῃ
ΘαἸἼ0Π6 56 Π0}15 ἀθϑυϊπαθα ὙΘΟΘΒΒ15586 ---- ΘΧΘΙΉΡΙ σγαύϊδ ΡΟΠῸ
ΤΥ 1. 217. 2, 21. 12. 18 -- ἔοτίαββο απὸ πον δὲ
Ἰοπρίπαπο γϑυθυθηὐδ᾽ ογαῦ, οὐτα ὑθϑεϊηοῃῖο ϑουιτη ααἱ ἃπΐθ
γὴθ Πἰθγαπη οοπύα! θυ
Πάθγθ οοδϑοῦμϑ θύϑιη, ΟὈΙΘΘΥ ΤΠΟΠΘΟ.
Ουϊα ἀ6 αἸδϊθοῖο Χοπορμοπῖθα οὖ 46 δαχ]ο ΥὙΘΌῈ5
ΟΥ̓ΤΠΟΡΎΔΡΙΙΟΙ5 οὖ ουδιητηδῦϊοῖβ 80 ᾿πβουιρθοπθιι8Β ΑὐΔΙΟΙ5
γϑρϑίθμαο βϑηζδπι, ἴπ ργϑϑίδἐομθ ῬΥ]ΟΥῚΒ ΘΠ] 0Π185 αἸΒΒΘΙΙ.
ΘΙΡΊΙΒ. ἀϑῖι8 ΒΌΤη 185:
Ο --Ξ οοαἂ. Ῥαγ. 1640: 101 ΘΥΤΟΥ ΠῸΠ τηθῦπθπαιϑβ ογαΐ,
᾿τύογιη δ άθυθ ΞΡ ΥβθάθΌϑηη.
Ο ρὲ ΞΕ. ρυῖϊμιδ οοαϊοῖβ Οὐ Τη8Π18.
ΟἹ, Ξξξα ᾿ππᾶπιι8 ΘΟΥΥΘο ΟΥΊΒ, 641 ΑΠπδθαβὶπ δα ΠΟΥΤΗΔΠῚ
ἀθίθυ! τη ΘΧΘΙΏΡ]ΑΥΒ οοτγοχιῦ.
Ηὸὺρ Ρ]ΌΓΘ5 Ἰη8ΠπῈ8 ΘΟΥγϑΟ 065. 6556. αἸβυ Πστιθηἀδ5 οοπίθπαϊῦ, 564 6Χχ ΘΟΠ511Π10 60Πβίδητ] ἀπ] {1556 ΘΟΥΤΘοΐουθιῃ ΘΟ]]Πσᾶτη. [ΘΥΙΟΥῚΒ ΠΠΟΙΠΘΗΤΙ
ΘΟΥΥΘΟΟΟΠ65 ϑαπῦ αὰ86 ΠΠΌΥΔΥΊΟ 1081 οὖ γψϑῦιϑυου! ΓΘΟΘΠ ἸΟΥΊΥΘ
Ὁ]Π1ΘῈ] τηϑππ] ἀθθοηΐαγ. δυο ΟΟΠΙᾺΡῚ 86:
Ξ--- ψαϊοδπυβ 987, Β -Ξ-Ξ Ῥαϑπυ5 1041
Ξ-- Οχομίθηβὶβ, Βοα]θίϑπιβ, 10]. Οδποπιοῖδπδθ ἢ. 39

Ξε

Εἰοπθηβῖβ,

Εἰ -θς αϊοαπιβ

1988

Ξ-- (πμϑ]
ου Ὀγίαπυβ (Δὸρ. 71, 19)
Ὁ
Ρ»
ΚΝ
Κι Τ,. --- γα όδηὶ 990. 145. Ὁ
Τ -- Μϑουτηδηπίδπιβ, ἀθῦ. τς ᾿ἀθίθυϊουθθ ΠΟΥ]
γιμα. τὸ ψιπαοθομοηβὶ Υ, 9
γεη. Ν. --- Μαγοίδηυβ 511
2 -- Μβάϊοοιβ Τὰν. 9]. δδ π. 31

ΒΟΓΙΘΘΌΔΠῚ ΤἸΡΉ]ΟΙΪ ΤΠ] η886 ΑΡΥ

ἃ. 1899.

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ

ΚΥΡΟΥ

ΘΠΟΡΒΟΙὐ5Β

ΑΝΑΒΑΣΙΣ

Απδθδαβίβ, τγ6ο. ἀθυη011.

ἘΠ. τηδου.

1

ἵν

"

ΨΥ

ἐν

ΣΟΝ

Π

'

μ
'

δ᾽!

Ἢ.
ΔΊΟΥ

δ

ἢν

ΞΕΝΌΟΦΩΝΤΟΣ
ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣῚΙΣ
“4.

Ζαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, 2
πρεσβύτερος μὲν ᾿ἀρταξέρξης., νεώτερος δὲ Κῦρος᾽ ἐπεὶ
δὲ ἠσϑένει Ζ]΄αρεῖος ᾿καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου,

ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. ὃ μὲν οὖν :
πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε. Κῦρον δὲ μεταπέμπεται
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε" καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καστωλοῦ
πεδίον ἁϑροίζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν
Τισσαφέρνην ὡς φίλον καὶ τῶν ᾿Ελλήνων ἔχων ὃπλίτας [ἀνέβη] τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν ΞΞενίαν
Παρράσιον. ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Ζ]αρεῖος καὶ κατέστη τς
εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Δροταξέρξης. Τισσαφέρνης διαβάλλει
τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ.
ὃ ὃὲ πείϑεται καὶ λαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν" ἡ
ὃὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ
τὴν ἀρχήν.
4. ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως λόγος πρῶτος.
1. 1 γίνονται. 2 ροϑὺ τῶν Ἑλλήνων «44. Ὁ, δέ || [ἀνέβη]
ΒΊΒΒΒΟΡ [| ξεννίαν παράσιον |] πείϑεται ῬΓ, πείϑεταί ἡ Ο, || λαισυ
βάνει τυ, “λαμβάνει Ο, ||ἁποκτενών.

1}

4
Ε

11Β.1.

Ὸ δ᾽ ὡς ἀπῆλϑε
λεύεται ὅπως μήποτε
δύνηται. βασιλεύσει
ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ

ΟΑΡ, 1.

κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασϑείς, βουἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ. ἀλλά, ἣν
ἀντ᾽ ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ
Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ

τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην.

παρὰ βασιλέως
πέμπετο ὥστε
καὶ τῶν παρ᾽
μεῖν τὲ ἱχανοὶ

ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν

πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιϑεὶς ἀπεαὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ.
ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεεἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. τὴν

ὃὲ “Ελληνικὴν δύναμιν ἥϑροιζξεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο
ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαραδσκευότατον λάβοι βασιλέα.
Ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ὁπόσας εἶχε
φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις
ἑχάστοις λαμβάνειν ἄνδρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους
ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ ἦσαν αἱ ᾿Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως δεδομέναι, τότε δὲ
ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μιλήτου ἐν
Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προαισϑόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα
βουλευομένους. ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν

ἀπέχτεινε. τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν
τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μέλητον χαὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο
κατάγειν τοὺς ἐχπεπτωκότας.

φασις

καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρό-

ἦν αὐτῷ τοῦ ἁϑροίξειν

στράτευμα.

πρὸς δὲ

βασιλέα πέμπων ἠξίου ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ δοθῆναι οἵ
ταύτας τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐὖμ}}

4 βασιλεύση, 56α ἡ 1. τᾶϑ. [[ παρυσάτις. 0 πελοπονησίους ἢ
ἀφεστήκεσαν. 1 τοὺς) ἐν Μιλήτῳ εηο. 8 δοθῆναί οἱ, 568
ΒΡ
ΒΌΡΘΙ οἱ τη. Υ60. 844.

ΒΠΗ.

ΡΣ

δ

τῶν, καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα᾽ ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ ἠσϑάνετο,
Τισσαφέρνει δὲ ἐνόμιξε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ
στρατεύματα δαπανᾶν" ὥστε οὐδὲν ἤχϑετο αὐτῶν πολεμούντων. καὶ γὰρ ὃ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους
δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνης «ἔτι»
ἐτύγχανεν ἔχων.
Ἅλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερρονήσῳ τῇ κατ᾽ ἀντιπέρας ᾿Αβύδου τόνδε τὸν τρόπον.
Κλέαρχος “ακεδαιμόνιος φυγὰς ἦν τούτῳ συγγενόμενος ὃ Κῦρος ἠγάσϑη τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν αὐτῷ
μυρίους δαρεικούς. ὃ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα
συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ ἐπολέμει ἐκ
Χερρονήσου δρμώμενος τοῖς Θραξὶ τοῖς ὑπὲρ ᾿Ελλήὅποντον

οἰκοῦσι καὶ ὠφέλει τοὺς Ἕλληνας"

ὥστε καὶ

χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἵ Ελλησποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. τοῦτο δ᾽

αὖ οὕτω τρεφόμενον ἐλάνϑανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα.
᾿Φρίστιππος

δὲ ὃ Θετταλὸς

αὐτῷ, καὶ πιξξζόμενος ὑπὸ τῶν

ξένος

ὧν ἐτύγχανεν

οἴχοι

ἀντιστασιωτῶν

ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους [καὶ] τριῶν μηνῶν μισϑόν. ὡς οὕτως
περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. ὃ δὲ Κῦρος δίέδωσιν αὐτῷ εἰς τετρακισχιλίους καὶ ἕξ μηνῶν μισϑόν,
χαὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ πρόσϑεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς
ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν αὐτῷ συμβουλεύσηται. οὕτω δὲ

αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάνϑανεν αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα.
τὴς - ἐπιβουλὴν ΡΓ, τῆς -- ἐπιβουλῆς Ο, |} τισσαφέρνην
δὲ ἐνόμιξε [[ (ἔτι) ἐτύγχανεν δοϊιηιηοι ρθη. 9 ἑλήσποντον Ϊ
ἑλησποντιακαί.
10 [καὶ] τριῶν 690 || καταλύσαι ᾿ ἐν ϑετταλίαι.

0

[ΠΝ

Πρόξενον

11

ΜῈ 07Υαὶἢ ΕΠὉ

δὲ τὸν Βοιώτιον

ξένον ὄντα ἐκέλευσε

λαβόντα ἄνδρας ὅτι πλείστους παραγενέσϑαι, ὡς ἐς
Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσϑαι., ὡς πράγματα παρ-

ἐχόντων τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρα.
Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωκράτην
τὸν ᾿Αχαιόν. ξένους ὄντας καὶ τούτους. ἐχέλευσεν ἄν-

δρας λαβόντας ἐλϑεῖν ὅτι πλείστους. ὡς πολεμήσων
Τισσαφέρνει σὺν τοῖς φυγάσι τοῖς Μιλησίων.
καὶ
ἐποίουν οὕτως οὗτοι.
ΒΕ
Ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

αὐτῷ ἄνω, τὴν
μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐχβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας" καὶ ἁϑροίξει ὡς ἐπὶ
τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ ᾿Ελληνικόν. ἐνταῦϑα
καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον
ἦν αὐτῷ στράτευμα. καὶ τῷ ᾿Δριστίππῳ συναλλαγέντι

πρὺς τοὺς οἴχοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα᾿ καὶ Ξενίᾳ τῷ ᾿άρχάδι, ὃς αὐτῷ προειστήκει τοῦ
ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥκειν παραγγέλλει λαβόντα
ἱτοὺς ἄλλους] πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν τὰς ἀκροπόλεις

φυλάττειν.
τας.

ἐχάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦν-

καὶ τοὺς φυγάδας

ἐκέλευσε

σὺν αὐτῷ στρατεύ-

εσϑαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽
ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσϑεν παύσασϑαι πρὶν αὐτοὺς
καταγάγοι οἴχαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείϑοντο᾽ ἐπίστευον
γὰρ αὐτῷ" καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρτῷ

11 ξένον ὄντα ῬΥ, ξένον ὄντα ἐπ 0, [ ἐς πισσίδας βουλόμενον ἢ πισσιδῶν ᾿ὡς πολεμήσων τισσαφέρνῃ 1. ταᾶτσ. Ὁ. τὰ. 8ῃὑϊαὰδ ᾿|τοῖς μιλησίων γγ, τῶν μιλησίων Ὁ.
Π. 1 ὡς πισσίδας Ο,, πισσίδας γΡΥ ᾿ ἐνταῦϑα καὶ ΡΥ, ἐνστράτευμα

ταῦϑα καὶ Ὁ, || ξεννία {| τοὺς ἄλλους ΡΓ, τοὺς ἄνδρας Ὁ, 46].
1)μάου. 3 ᾿παύσεσϑαι Οοϑοῖ Ι κατάγοι.

ΒΟ.

ΟΡ

ΙΣ

γ

δες. ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λαβὼν παρ-:
ἐγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρακισχιλίους, Π|ρόἕενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντακοσίους
καὶ χιλίους,

γυμνῆτας

δὲ πεντακοσίους.

[Σοφαίνετος

δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους], Σωκράτης δὲ
ὁ ᾿4χαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς πεντακοσίους,

Πασίων

δὲ

ὃ Μεγαρεὺς τριακοσίους μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ
πελταστὰς ἔχων παρεγένετο᾽ ἦν δὲ καὶ οὗτος καὶ ὃ
Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων. οὗτοι
μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο.
Τισσαφέρνης δὲ κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα
ἡγησάμενος εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρασκευήν.
πορεύεται ὡς βασιλέα ἧ ἐδύνατο τάχιστα ἱππέας ἔχων
ὡς πεντακοσίους. καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε
Τισσαφέρνους τὸν Κύρου στόλον, ἀντιπαρεσκευάζξετο.
Κῦρος δὲ ἔχων οὺἣς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων"
καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς “υδίας σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν.
τούτου τὸ εὖρος δύο πλέϑρα᾽ γέφυρα δὲ ἐπῆν ἑἕπ(τὰ»
ἐξευγμένη πλοίοις. τοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ Φρυς

γίας σταϑμὸν

ἕνα

παρασάγγας

ὀκτὼ

εἰς Κολοσσάς,

πόλιν οἰχουμένην καὶ εὐδαίμονα καὶ μεγάλην.
ἐνταῦϑα ἔμεινεν ἡμέρας ἕπτά᾽ καὶ ἧκε Μένων Θετταλὸς
ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακασίους,
Ζόλοπας καὶ Ζἰνιᾶνας καὶ Ὀλυνϑίους.
λαύνει

σταϑμοὺς

τρεῖς

παρασάγγας

ἐντεῦϑεν
εἴχοσιν

εἰς

ἐξεΚε-᾿

8 ξεννίας
γυμνήτας Ι [σοφαίνετος --- χιλίους] 1)ύμνάονἢ
πισσίδας.
Ροβὺ ἤκουσε Οὐ, 8. γ. δα. παρὰ {|᾿ἠροϑὺ γέφυρα δ᾽
8. Υ. 8αα, δὲ Ϊ ἑπζτὰΣ ἐξευγμένη Ηρ, ἐπέξευγμένη (Ὁ ἢ} πλοίοιξ
ῬΥ, πλοίοις
ἴ εἴκοσι.

ἑπτὰ

Ο,.

6 ὁ δηΐθ ϑετταλὸς 8. ν. 8Δ6α. Ὁ, [|αἰνιάνας.

--.

8

118.1.

λαινάς. τῆς Φρυγίας

ΘΑΡΗΝ:

πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ

εὐδαίμονα.
ἐνταῦϑα Κύρῳ βασίλεια ἣν καὶ παράδειὅος μέγας ἀγρίων ϑηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐϑήρευεν
ἀπὸ ἵππου. ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ
’

᾿

9

“,

τοὺς

ἵππους.

Γ.

’,

Ν

διὰ

᾿

’

μέσου

κι

»"

-

2

-“"

3

΄,

δὲ τοῦ

παραδείσου

ἀπ,

ῥεῖ

ἈΠ.

ὃ

Μαίανδρος ποταμός" αἷ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν
βασιλείων" ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαινῶν πόλεως. ἔστι
ὃὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ
ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκρο-

πόλει" δεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλει
εἰς τὸν Μαίανδρον. τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὗρός ἐστιν
εἴχοσι χαὶ πέντε ποδῶν. ἐνταῦϑα λέγεται ᾿Δπόλλων
ἐχδεῖραι Μαρσύαν νικήσας ἐρίξζοντά οἱ περὶ σοφίας.
᾿
᾿
’
,
2
-- ᾿
ο
«
κι
καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅϑεν αἵ πηγαί
διὰ δὲ τοῦτο ὃ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας.
ἐνταῦϑα
Ξέρξης, ὅτε ἐκ τῆς “Ελλάδος ἡττηϑεὶς [τῇ] μάχῃ ἀπἉ

ἐχώρει,
᾿

-»

»

"

΄

λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά
᾿

3

-"

-

΄

-

τε τὰ βασίλεια καὶ
᾿

’,

Ν

τὴν Κελαινῶν ἀχρόπολιν. ἐνταῦϑα ἔμεινε Κῦρος ἧμέρας τριάκοντα᾽ χαὶ ἧκε Κλέαρχος ὃ Δακεδαιμόνιος
φυγὰς

ἔχων

ὁπλίτας

χιλίους

καὶ

πελταστὰς

Θρᾷκας

ὀχταχοσίους καὶ τοξότας Κρῆτας διακοσίους. ἅμα δὲ
χαὶ Σῶσις παρῆν ὁ ΖΣυραχόσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους. καὶ Σοφαίνετος ᾿ἀρχάδας ἔχων ὁπλίτας χιλίους. καὶ ἐνταῦϑα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριϑμὸν τῶν

Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ,
καὶ ἐγένοντο οὗ
8 ἐκδεῖραι Ο,, ἐκδείρειν τγ ἢ καλεῖται μαρσύας ἀθί, λέγεται

μαρσύας Ο. 9 [τῇ] μάχῃ Κειι ᾿]}κύρος ||σῶσις 1) (Ξ-Ξ ΘΧΟΠΊΘΗΒ15
Βοαϊ]δίδμτβ Ὁ]. Οδπομιοίθηδθ τ. 89), σώσης ΟρΥ, σωσίας Ὁ, Ι
καὶ ἐγένοντο [οἱ ἕλληνες ὁπλίται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελταστα
δὲ πεντακόσιοι, γυμνῆτες δὲ πενταχόσιοι, κρῆτες δὲ διακόσιοι,
ϑρᾶκες ὀκτακόσιοι, σύμπαντες ἀριϑμὸς μύριοι τριςχίλιοι] οἱ σύμ-

παντὲες ὁπλίται μὲν μύριοι χίλιοι, πελτασταὶ

δὲ ἀμφὶ τοὺς δισ-

χιλίους. ὉΠπΟ15 Ἰπο]πδ στϑχησηδίϊοὶ Ῥαΐϊαπᾶδ 5απί.

ἸΈΒΕ ΚΡ ΟΑ

ΒΉΤΗΣΙ

9

σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι χίλιοι, πελτασταὶ
ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους.
᾿Εντεῦϑεν

ἐξελαύνει

σταϑμοὺς

᾿δέκα εἰς Πέλτας. πόλιν οἰκουμένην.

δύο

ὃὲ

10

παρασάγγας

ἐνταῦϑ᾽ ἔμεινεν

ἡμέρας τρεῖς ἐν αἷς Ξενίας ὃ ᾿ἀρκὰς τὰ Μύκαια ἔϑυσε

καὶ ἀγῶνα ἔϑηκε᾽ τὰ δὲ ἀϑλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ"
ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει
σταϑμοὺς δύο παρασάγγας δώδεκα ἐς Κεράμων ἀγοράν,

πόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ.

ἐν-

1:

τεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας τριάκοντα εἰς Καύστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην.
ἐνταῦϑ'᾽ ἔμεινεν ἡμέρας πέντε᾽ καὶ τοῖς στρατιώταις

ὠφείλετο μισϑὺς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν. καὶ πολλάκις
ἰόντες ἐπὶ τὰς ϑύρας ἀπήτουν. ὃ δὲ ἐλπίδας λέγων
διῆγε
Κύρου
νεῖται
σιλέως

καὶ δῆλος ἦν ἀνιώμενος" οὐ γὰρ ἦν πρὸς τοῦ
τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι.
ἐνταῦϑα ἀφικ᾿Επύαξα ἣ Συεννέσιος γυνὴ τοῦ Κιλίκων βαπαρὰ Κῦρον" καὶ ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρή-

12

ματα πολλά. τῇ δ᾽ οὖν στρατιᾷ τότε ἀπέδωχε Κῦρος
μισϑὸν τεττάρων μηνῶν. εἶχε δὲ ἡ Κίλισσα φυλακὴν
[καὶ φύλακας] περὶ αὑτὴν Κίλικας καὶ ᾿4σπενδίους"
ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσϑαι Κῦρον τῇ Κιλίσσῃ.
᾿Εντεῦϑεν δὲ ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας

δέχα εἰς Θύμβριον,

πόλιν

οἰκουμένην.

ἐνταῦϑα

ἦν

παρὰ τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου καλουμένη τοῦ Φρυγῶν βασιλέως, ἐφ᾽ ἧ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον

θηρεῦσαι

οἴνῳ

κεράσας

αὐτήν.

ἐντεῦϑεν

10 ξεννίας [] στλεγγῖδες [ κεραμὼν.
φύλακας] Βγοϊίοηιθαοῖ, ᾿ περὶ αὐτόν.

ϊοαπαβ 981). Β (ΞΞΞ Ῥαγ5. 1641),
Ο, ||κεράσας αὐτόν.

ἐξελαύνει

11 συννέσιος.

12 [καὶ

18 δὲ ἐξελαύνει Α (Ξ γα-

δὲ ἐλαύνει Ορτ, δὲ “ἐλαύνει

18

118.

10

ΌΑΡΕΙ:

σταϑμοὺς δύο παρασάγγας δέχα εἰς Τυριάειον, πόλιν
οἰκουμένην. ἐνταῦϑα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. καὶ λέγεται δεηϑῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ" βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖται᾽
«

μιὉ

10

ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. ἐκέλευσε δὲ τοὺς Ἕλληνας ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην
οὕτω ταχϑῆναι καὶ στῆναι, συντάξαι δ᾽ ἕκαστον τοὺς
ἑαυτοῦ. ἐτάχϑησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων" εἶχε δὲ τὸ μὲν
δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ εὐώνυμον
Κλέαρχος καὶ οἱ [ἐξ] ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον οἵ ἄλλοι
στρατηγοί' ἐθεώρει οὖν ὃ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς
βαρβάρους οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας
καὶ χατὰ τάξεις"

εἶτα δὲ τοὺς “Ἕλληνας.

παρελαύνων

ἐφ᾽ ὥρματος καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ᾽ ἁρμαμάξης.
πάντες
μἴδας
πάντας
μέσης,
τηγοὺς

εἶχον δὲ

κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνηἐπειδὴ δὲ
καὶ τὰς ἀσπίδας ἐχκεκαλυμμένας.
παρήλασε, στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος
πέμψας Πίγρητα τὸν ἑρμηνέα παρὰ τοὺς στρατῶν Ἑλλήνων ἐκέλευσε προβαλέσϑαν τὰ ὅπλα

καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν φάλαγγα. οἵ δὲ ταῦτα προεἶπον τοῖς στρατιώταις" καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε, προβαλόμένοι τὰ ὅπλα ἐπῇσαν. ἐκ δὲ τούτου ϑᾶττον προῖόντῶν σὺν κραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο.
18

τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ βαρβάρων
φόβος πολύς, καὶ ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὥνια
ἔφυγον. οἱ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς
ἦλϑον. ἡ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν
φοινικίους.
16 χαλκὰ
1 οἱ ἐκείνου ἀοῖ.
14 τυραῖον.
117 προβαλόμενοι Οοδεί, προβαλλόμενοι Ὁ || ἐπῇσαν 1)πάογῇ, ἐπήεσαν Ὁ! ϑᾶσσον. 18 ἔφυγεν ἐπὶ Ὁ, ἔφυγεν ἐκ Ο, 564 ἐκ Β Τα.

ἘΠΡΙΘΑΡΣ

ΤΩ

ἸΣ

τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. Κῦρος δὲ ἥσϑη
τὸν ἐκ τῶν Ελλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβον ἰδών.

᾿Ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας
εἴκοσιν εἰς ᾿Ικόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην.

ἐν-

ταῦϑα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ
τῆς “υκαονίας σταϑμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα.
ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς “Ελλησιν
ὡς πολεμίαν οὖσαν. ἐντεῦϑεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν
εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὃδόν᾽ καὶ
συνέπεμψεν αὐτῇ [στρατιώτας] ος Μένων εἶχε καὶ
αὐτόν. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοχίας σταϑμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι καὶ
πέντε πρὸς Ζ;άνα, πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐ-

δαίμονα.
ἀπέχτεινεν

20

ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρος
ἄνδρα

Πέρσην

Μεγαφέρνην.,

φοινικιστὴν

βασίλειομ, καὶ ἕτερόν τινα τῶν ὑπάρχων] δυνάστην,
αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ.
᾿Εντεῦϑεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν"
ἡ δὲ εἰσβολὴ ἦν [ὁδός] ἁμαξιτὸς ὀρϑία ἰσχυρῶς καὶ
ἀμήχανον εἰσελϑεῖν στῥατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ἐλέγέετο δὲ καὶ Συέννεσις εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων φυλάττων
τὴν εἰσβολήν"

διὸ ἔμειναν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ.

τῇ

δὲ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λελοιπὼς εἴη
Συέννεσις τὰ ἄκρα, ἐπεὶ ἤσϑετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα

19

ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν εἴσω

τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας

τῶν

ὀρέων,

καὶ ὅτι

ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας εἰς Κιλικίαν

Ταμὼν ἔχοντα τὰς “ακεδαιμονίων

καὶ αὐτοῦ Κύρου.

τς
20 [στρατιώτας] 600 [[| πρὸς ΖΙάνα Τ' (ΞΞ- ΜΘΘΥΙΩΘΠΠ]8Π18),
πρὸς “ΖΙάναν (, εἰς Θόανα Βεομάαδηίζ [| [τῶν ὑπάρχων] δοϊοηκί.
21 [ὁδὸς] 690 |} ἁμαξητὸς || ἀμήχανος αθὺ [| συνέννεσις ᾿ ἔμειναν
Ο,, ἔμεινεν ῬΓ ᾿ οομϊθοὶ Ταμὼ ἔχοντος.
:

21

19
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25 Κῦρος δ᾽ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος,
καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ἐντεῦϑὲεν δὲ κατέβαινεν

εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν,

ἐπέρ-

ρουτον, καὶ δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων χαὶ ἀμπέλων᾽ πολὺ δὲ καὶ σήσαμον καὶ μελίνην καὶ κέγχρον
καὶ πυροὺς καὶ χριϑὰς φέρει. ὄρος δ᾽ αὐτὸ περιεῖχεν
ὀχυρὸν
28

καὶ ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ ϑαλάττης εἰς ϑάλατταν.

χαταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταϑμοὺς
τέτταρας παρασάγγας πέντε χαὶ εἴχοσιν εἰς Ταρσούς,
τῆς Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, οὗ ἦν τὰ
Συεννέσιος βασίλεια τοῦ Κιλίκων βασιλέως" διὰ μέσου

δὲ τῆς πόλεως δεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄνομα. εὖρος δύο
24

πλέϑρων. ταύτην τὴν πόλιν ἐξέλιπον οἵ ἐνοικοῦντες
μετὰ Συεννέσιος εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὕρη πλὴν
οἵ τὰ καπηλεῖα ἔχοντες" ἔμειναν δὲ χαὶ οἵ παρὰ τὴν
ϑάλατταν

τῷ

οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν ᾿Ισσοῖο.

Ἐπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου
πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο ἐν ὃὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρῶν τῇ εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ [Μένῶνος στρατεύματος ἀπώλοντο" οἱ μὲν ἔφασαν ἁρπάξοντάς τι καταχοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων. οἱ δὲ
ὑπολειφϑέντας καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο
στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα πλανωμένους ἀπολέσϑαι᾿ ἧσαν δ᾽ οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. οἵ δ᾽ ἄλλοι
ἐπεὶ ἧκον, τήν τε πόλιν τοὺς Ταρσοὺς διήρπασαν, διὰ
τὸν ὄλεϑρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι. καὶ τὰ
βασίλεια τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς
22 πανταδαπῶν

περιεῖχεν ΤΥ, περιέχει Ο,.

28 ταρσοὺς ἀοΐ,

ταρσὸν Ο ᾿ οὗ ἦν δοϊποίάεγ, εἰσ ἦν Ο ᾿ συννέσιος.

34 σολοῖς.

20 ἐπυάξα ᾿ὶ συννέσιος ᾿ τῇ εἰς Ποῖδίιο, τῶν εἰς Ο ᾿ ἔφασαν Ὁ,
ἔφϑασαν Ῥγ || ὁπλίται.

ΤΠ} ΤΠ ἸΟΚΡΑΊΒΈὌΙΕ

1

τὴν πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἑαυτόν"
ὃ δ᾽ οὔτε πρότερον οὐδενί πὼ κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς
χεῖρας ἐλϑεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤϑελε, πρὶν
ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε.
μετὰ δὲ 51
ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν ἔδωκε
Κύρῳ χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δὲ
ἐκείνῳ δῶρα ἃ νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον
χρυσοχάλινον καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν χαὶ ψέλια καὶ
ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ στολὴν Περσικήν, καὶ τὴν
χώραν μηκέτι διαρπάξεσϑαι᾽ τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν.
Ἔνταῦϑα ἔμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας].
εἴκοσιν. οἵ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ
πρόσω" ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰἕναι" μισϑωϑῆναι δὲ οὐχ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάξετο ἰέναι: οἱ δ᾽
αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποξύγια τὰ ἐκείνου. ἐπεὶ
ἄρξαιντο προϊέναι.
Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μιχρὸν 2
ἐξέφυγε μὴ καταπετρωθϑῆναι. ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω
ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασϑαι. συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν
αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν
χρόνον ἑστώς᾽ οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαξον καὶ ἐσιώπων.
εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε.
ἄνδρες στρατιῶται, μὴ ϑαυμάξετε ὅτι χαλεπῶς 8ὃ
φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος
ἐγένετο καί μὲ φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα
ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς᾽ οὺς ἐγὼ λαβὼν
21 διαρπάξεσϑαι

Οὐοϑοί, ἀφαρπάξεσϑαι

Ο.

1Π.

1 τοὺς αὖ-

τοῦ στρατιώτας ᾿ οἱ δ᾽ αὐτόν τε Ὁ, οἱ δ᾽ αὐτὸν ΡΥ {|| ἄρξαιντο
ῬΓ, ἤρξατο Ο,, ἡ οὖ α 1. τᾶ8. 2 ἐξέφυγε μὴ ΡΥ, ἐξέφυγε τοῦ (..
τηδγρ.) μή Ὁ, ||τῶν αὐτοῦ στρατιωτῶν.

12
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οὐχ εἰς τὸ ἴδιον κατεϑέμην ἐμοὶ οὐδὲ χαϑηδυπάϑησα,
ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς
Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος ἐτιμωρούἕὴν μεϑ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων
βουλομένους ἀφαιρεῖσϑαι τοὺς ἐνοικοῦντας “Ἕλληνας
τὴν γῆν. ἐπειδὴ ὃὲ Κῦρος ἐχάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ
ἔπαϑον ὑπ᾽ ἐχείνου. ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσϑε συμπορεύεσϑαι. ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσϑαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεϑ᾽
ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα. αἵρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν διτι ἂν δέῃ πείὅομαι. χαὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους,

προδοὺς

τοὺς Ἕλληνας τὴν

τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ
οὐ ϑέλετε πείϑεσϑαι. ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ,τι
ἂν δέῃ πείσομαι. νομίξω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ
πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν ὑμῖν μὲν
ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ ἔρημος ὧν
οὐκ ἂν ἱχανὸς οἶμαι εἶναι οὔτ᾽ ἂν φίλον ὠφελῆσαι
οὔτ᾽ ἂν ἐχϑρὸν ἀλέξασϑαι. ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ
ἂν καὶ ὑμεῖς οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε.
Ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ στρατιῶται οἵ τε αὐτοῦ ἐχείνου
καὶ οἵ ἄλλοι ταῦτα ἀκούσαντες ὅτι οὐ φαίη παρὰ βα-

σιλέα

πορεύεσϑαι

ἐπήνεσαν.

παρὰ. δὲ Ξενίου

καὶ

Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ
τὰ σκευοφόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. Κῦ8 ροβὺ κατεϑέμην ἐμοὶ Ο, 5. ν. δα. ἀλλ᾽ ||καϑ΄ ἡδυπάϑησα ἢ}
ἀλλ᾽ εἰς... ἐπολέμησα 1. ταᾶγρ.τὰ. δῦ.
6. ρμοβὺ πείϑεσϑαι
Ομ. ΤΥ οὐδὲ ἔπεσϑαι, δᾶᾷ. Ο, 1. τιᾶτρ, {ἀλέξασθαι (Οἰαδίαϊϊο,
ἀλεξήσασϑαι Ο. 1 ὅτι φαίη ")ξεννίου.

ΒΟΑ͂Ι
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ρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο

τὸν Κλέαρχον" ὃ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤϑελε, λάϑρᾳ δὲ
τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε ϑαρρεῖν
ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον. μεταπέμπεσϑαι
δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν" αὐτὸς δ᾽ οὐχ ἔφη ἰέναι.
Μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τούς 8᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας χαὶ

τοὺς

προσελθόντας

αὐτῷ

καὶ

τῶν ἄλλων

τὸν βουλόμενον, ἔλεξε τοιάδε. ἄνδρες στρατιῶται, τὰ

μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ
τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον᾽ οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι
στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συνεπόμεϑα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος
ἔτι ἡμῖν μισϑοδότης. ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει,

ὑφ᾽ ἡμῶν οἶδα᾽

ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ

ἐθέλω ἐλϑεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοἱδὰ ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ
δεδιὼς μὴ λαβών μὲ δίκην ἐπιϑῇ ὧν νομίξει ὑπ’ ἐμοῦ
ἠδικῆσϑαι. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καϑεύδειν οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσϑαι
ὅ,τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων. καὶ ἕως γε μένομεν αὐτοῦ
σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι ὅπως φὼς» ἀσφαλέστατα μενοῦμεν. εἴ τε ἤδη δοκεῖ ἀπιέναι. ὅπως {ὡς ἀσφαλέστατα

ἄπιμεν,

καὶ ὅπως

τὰ

ἐπιτήδεια

ἕξομεν

ἄνευ

γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου ὄφελος
οὐδέν. ὁ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος ᾧ ἂν φίλος ἦ;

χαλεπώτατος δ᾽ ἐχϑρὸς ᾧ ἂν πολέμιος ἧ, ἔχει δὲ δύναμὺν καὶ πεξὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες
8 ροϑὺ δ᾽ ἐκέλευεν Καρρογηδ ᾿μβουαϊ αὖϑις, 90 αὖ.
βουλόμενον,

μείνωμεν
νώμὲν (ὁ
ναυτικὴν
ναυτικὴν

564. ο οὖ δτίϊο.}} οὐ ρδυϊοὶρὶϊ

1. τὰβ.

9 τὸν

11 ἕως γε

" (ὡς) ἀσφαλέστατα 15 Οοὐοί, ὅπως ἀσφαλέστατα μέ1. Τηδγρ᾽. τη. ἃηὺ. 12 ροβὺ ἄξιος ΟὍ, 5. ν. 8δ44. φίλος [!
καὶ ἱππικὴν, 564 ῬΓ ΒΌΡΟΙ ἱππικὴν ροδβαϊ α, ΒΌΡΘΙ
β.

10

11

10
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ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα" καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω

18

δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καϑῆσϑαι. ὥστε ὥρα λέγειν ὅ,τι
τις γιγνώσχει ἄριστον εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο.
Ἔκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου,
λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἵ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου

14

γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι.
ποιούμενος

σπεύδειν

εἷς δὲ δὴ εἶπε προσ-

ὡς τάχιστα πορεύεσϑαι

εἰς τὴν

Ελλάδα στρατηγοὺς μὲν ἑλέσϑαι ἄλλους ὡς τάχιστα,
εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν. τὰ δ᾽ ἐπιτήδει᾽
ἀγοράξεσϑαι ---ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἦν ἐν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι --- χαὶ συσκευάξεσϑαι. ἐλθόντας δὲ Κῦρον
αἰτεῖν πλοῖα. ὡς ἀποπλέοιεν: ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα,
ἡγεμόνα

αἰτεῖν

Κῦρον

ὅστις

διὰ

φιλίας τῆς χώρας

ἀπάξει. ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσϑαι
τὴν ταχίστην. πέμψαι δὲ καὶ προχαταληψομένους τὰ
ἄκρα, ὅπως μὴ φϑάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οὗ Κίλικες
καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν
1ὅ

10

ἀνηρπαχότες. οὗτος μὲν τοιαῦτα εἶπε.
Μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον" Ἃς
μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς
ὑμῶν λεγέτω πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι’ ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ
ποιητέον. ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἔἕλησϑε πείσομαι ἣ
δυνατὸν μάλιστα. ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρχεσϑαι ἐπίσταιαι

ὥς τις καὶ ἄλλος

μάλιστα. ἀνθρώπων.

μετὰ

τοῦτον ἄλλος ἀνέστη. ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήϑειαν
τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν
ὁρῶμεν τε. 14 ἐπιτήδει ρΥ, ἀροβίγτορβοι δα. Ὁ, || ἐλϑόντα ΤΥ,
σ 84. Ο, ! ἀπάξει ἀεἰ., ἀποίσει (|| μὴ δὲ ἡγεμόνα. 15 δι᾽ ἃ ἐμοὶ
Ο, 56 δι᾽ ἃ ε οὗ εἴ. τ88. [ἐὰν ἔλησϑαι ῬΥ, Ξ6α ἂν Θά. τη. ΜΕ
ἢ δυνατόν ἢ] ὅστις ἄλλος μάλιστα. 16 ἐπιδεικνὺς (, Βρᾶσ Ϊ. Τ88.
πάλιν τὸν ῬΓ, 568 τὸν 644. τη. 46]., ῥΥὸ πάλιν οοηπίεοὶ ναυσὶ.

ἘΠΡ.1.
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στόλον Κύρου ποιουμένου. ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηϑες
εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεϑα τὴν
πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ὃν ἂν
Κῦρος διδῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν
Κῦρον Ῥουισταλαβεῖν; ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ
πλοῖα ἐμβαίνεινἃ ἡμῖν δοίη; μὴ ἡμᾶς αὐταῖς τριήρεσι
καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι ὃν δοίη ἕπεσϑαι.
μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅϑεν οὐκ ἔσται ἐξελϑεῖν. βουλοίμην
δ᾽ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου λαϑεῖν αὐτὸν ἀπελϑών᾽
ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. ἀλλ᾽ ἐγώ φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι" δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλϑόντας πρὸς Κῦρον
οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί
βούλεται ἡμῖν χρῆσϑαι" καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ἦ παραπλησία οἵαπερ χαὶ πρόσϑεν ἐχρῆτο τοῖς ἕένοις,
ἕπεσϑαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσϑεν
τούτῳ συναναβάντων:
ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς
πρόσϑεν φαίνηται καὶ ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα,
ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισϑέντα πρὸς
φιλέαν ἀφιέναι" οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ
καὶ πρόϑυμοι ἑποίμεϑα καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοὐμεν᾽ ὅ,τι δ᾽ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ ἀπαγγεῖλαι δεῦρο᾽
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ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσϑαι.

Ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ
πέμπουσιν οἱ ἠρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ.
ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτι ἀκούει ᾿Αβροκόμαν ἐχϑρὸν ἄνδρα
ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα
ποιουμένου ΤΥ, μὴ ποιουμένου 0, } προκαταλαμβάνειν ς
568 λαμβάνειν ἘΠ ΆΕΒ., ΡΥ προκαταλαβεῖν.
ἘΝ αὐταῖς τριήρεσι
ἐ90, ταῖς τριήρεσι ῬΥ, αὐταῖδ ταῖς τριήρεσι Ο, || ὃν δοίη Ὠύρν,

ἂν δοίη Ο,
οὐκ ἔσται ῬΥ, οὐχ οἷόν. τε ἔσται Ο, || βουλόμην.
19 ἀπιέναι ᾿ὶ ἑπόμενοι ἂν ἀοὺ, ἑπόμενοι Οὐ [| λέγη, 584. ἡ οὖ 6χΣ
Ῥαγίθ γ 1. τϑϑ. [|ἀναγγεῖλαι.
ΧΟΠΟΡΒουἑ8Β

Απδρδβίβ, το.

αθιη 011.

ἘΠ. τηφίου.

γ»
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118. 1. ΟΑΡ. ΠΙ. ΤΥ.

σταϑμούς" πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσϑαι ἐλϑεῖν"
κἂν μὲν ἡ ἐκεῖ, τὴν δίκην ἔφη χρήξειν ἐπιϑεῖναι αὐτῷ. ἢν δὲ φύγῃ. ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεϑα
81 ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις᾽ τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἦν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα,

ὅμως δὲ ἐδόκει ἔἕπεσϑαι. προσαιτοῦσι δὲ μισϑόν" ὃ
ὃὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον

ἔφερον.

ἀντὶ

δαρειχοῦ

τρία

ἡμιδαρεικὰ

τοῦ

μηνὸς τῷ στρατιώτῃ᾽ ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ
ἐνταῦϑα ἤκουσεν οὐδεὶς ἐν τῷ γε φανερῷ.
Ι7.
ἘἘντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας
δέχα ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία
πλέϑρα. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος
στάδιον. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας

πεντεχαίδεκα

εἰς ᾿Ισσούς.

τῆς Κιλικίας

ἐσχάτην

πόλιν ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαί2 μονα. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ Κύρῳ παρἤσαν αἵ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριάχοντα καὶ πέντε
καὶ ἐπ᾿ αὐταῖς ναύαρχος Πυϑαγόρας Δακεδαιμόνιος.
ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς Ταμὼς Αἰγύπτιος ἐξ ᾿Εφέσου. ἔχων
ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴχοσιν, αἷς ἐπολιόρκει
Μίλητον ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἦν. καὶ συνεπολέμει
8 Κύρῳ. πρὸς αὐτὸν παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοφος ΖΔακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου. ἕπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἵ
ὃξΣ νῆες ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ἐνταῦϑα
20 ἐλϑεῖν Ο, 56 ϑὲι 1. τὰϑ., ΤίμαοΥ οοπίθοῖῦ ἐλᾶν. 231 ἡμίολον ἢ ἐν τῷ τότε φανερῶς. 1Υ͂. 1 τὴν ϑαλάττη. 2 πελοπονήσου ἷ
ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν, βεα ὧν 1. τα8. ᾿ ταμῶς ᾿ τῆσσαφέρνη ἢ μνυποΐατα
Ῥοβὺ Κύρῳ φΡοβαϊ, ροβὺ αὐτὸν Ξυβύι!, 8. ἐπὶ νεῶν (5βῖπη6 τῶν).

1ΔΒ. Ὡ
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καὶ οἵ παρὰ ᾿Αβροκόμα μισϑοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντὲς ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλῖται καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα.
᾿Εντεῦϑεν ἐξελαύνει, σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας
πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας

καὶ τῆς Συρίας.

ἦσαν

δὲ ταῦτα δύο τείχη. καὶ τὸ μὲν ἔσωϑεν πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή, τὸ δὲ ἔξω
τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Κάρσος ὄνομα,
εὖρος πλέϑρου. ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν
στάδιοι τρεῖο᾽ καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ ἦν γὰρ ἡ
πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν ϑάλατταν καϑήκοντα. ὕπερϑεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι" ἐπὶ δὲ τοῖς
τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήχεσαν πύργοι.
ταύτης
ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως
ὁπλίτας ἀποβιβάδειεν [εἴσω καὶ] ἔξω τῶν πυλῶν [καὶ]
βιασομένους

Συρίαις

τοὺς

πύλαις.

πολεμίους

ὅπερ

εἰ φυλάττοιεν

ὥετο ποιήσειν

ἐπὶ ταῖς

ὁ Κῦρος

τὸν

᾿Αβροκόμαν, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. ᾿Αβροκόμας δὲ
οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ
ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνὲν, ἔχων. ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς.
᾿Εντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταϑμὸν ἕνα
παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον. πόλιν οἰκουμένην

ὑπὸ

Φοινίκων

ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ᾽

ἐμπόριον δ᾽ ἦν τὸ

παρὰ ἁβροκόμα, ἴαϊ5ο άΡΠοΥ 580 μα 8888, ΒΈΒΟΥ. ὑγδαιῦ.
4 τὸ ροϑὺ ἔξω 5. ν., 564 ρὲ δαᾶ. { εὖρος ἦν πλέϑρου ΡῚ; 568 ἦν
θα. τη. ἀο]θύστμῃ [[πέτραι ἠλίβατοι" ἐπὶ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις
ἐφεστήκεσαν (, 1. τιᾶτρ. [} πύργοι Παγέηιαγν Θὺ 600, πύλαι Ὁ.
ὅ [εἴσω καὶ 660 ||[καὶ] βιασομένους ϑδοοηῖ, καὶ βιασάμενος Ὁ ἢ}
αὐ πολεμίους Ὁ, 5. ν. δαἃ. παρέλϑοιεν [} φυλάττειεν. 6 μυριανδὸν.
ο

90

:8.
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χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόϑι ὁλκάδες πολλαί. ἐνταῦϑα
1 ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά" καὶ Ξενίας ὃ ᾿Δρκὰς [στρατηγὸς]
χαὶ Πασίων

πλείστου

ὃ Μεγαρεὺς ἐμβάντες

ἄξια

ἐνθέμενοι

εἰς πλοῖον καὶ τὰ

ἀπέπλευσαν,

ὡς μὲν τοῖς

πλείστοις ἐδόκουν φιλοτιμηϑέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας
αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας ὡς ἀπιόντας

εἰς τὴν Ἑλλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα εἴα
τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν ἀφανεῖς.
λόγος ὅτι διώκοι αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι" καὶ
ηὔχοντο ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληφϑῆναι,
ὥκτιρον εἰ ἁλώσοιντο.
8
Κῦρος δὲ συγχαλέσας τοὺς στρατηγοὺς
᾿“πολελοίπασιν

ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων.

Κῦρος
διῆλθε
οἱ μὲν
οἵ δ᾽
εἶπεν"

ἀλλ᾽ εὖ γε

μέντοι ἐπιστάσϑων ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν" οἶδα γὰρ
ὅπῃ οἴχονται" οὔτε ἀποπεφεύγασιν᾽ ἔχω γὰρ τριήρεις
ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐχείνων πλοῖον ἀλλὰ μὰ τοὺς ϑεοὺς
οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως
μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται,
συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα
ἀποσυλῶ.
ἀλλὰ ἰέτωσαν. εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ
περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐχείνους. καίτοι ἔχω γε αὖὐτῶν χαὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι φρουρούμενα ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται., ἀλλ᾽ ἀπολήψον9 ται τῆς πρόσϑεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. καὶ ὃ μὲν
ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀϑυμότερος
ὅρμουν. ἴ ἔμεινεν ΤΥ, ἔμειναν 4, [| ξεννίας [[ [στρατηγὸς]
Οοδεΐ
παρὰ κλεάρχω ῬγΥ, οοὐτ. Ο, {|εὔχοντο [ δήλους (, βρᾶα ἡ
Ἰ. γ88. οὖ δοοθῃΐαβ ΒΌΡΘΥ υ ΘΥΆβιι5 ϑϑῦ, ΡΥ Βαθθθαῦ Ἰριθατ δειλούς
ὥκτειρον. 8 ξεννίας ᾿ὶ ἐπιστάσϑων Οὐοϑεΐ, ἐπιστάσϑωσαν
Ο [{ ἐέτωσαν Ο, ἰόντων ἂν ἀρέ, οἀϊξογοβ 'ἴπ86 ἃ Πίπᾶοτῆο ἰόντων,
Ἰεσθπάμυτη ἕουτί. ἴτων, αὐὑ8 ἔογηδ ἃρ. Αθβοῦυ!. Επτη. 892 1ηγϑῃϊζυγ.
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ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν
ἥδιον καὶ προϑυμότερον συνεπορεύοντο.
Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταϑμοὺς τέτταρας
παρασάγγας

εἴκοσιν

ἐπὶ τὸν

Χάλον

ποταμόν,

ὄντα

τὸ εὖρος πλέϑρου. πλήρη δ᾽ ἰχϑύων μεγάλων καὶ
πραέων, οἣς οἵ Σύροι ϑεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν
οὐκ εἴων [οὐδὲ τὰς περιστεράς]. αἵ δὲ κῶμαι ἐν αἷς
ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι.
ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Ζάρδατος ποταμοῦ, οὗ τὸ

εὖρος πλέϑρου.

ἐνταῦϑα ἦσαν τὰ Βελέσυος

βασίλεια

τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ
καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος δ᾽ αὐτὸν
ἐξέκοψεν καὶ τὰ βασίλεια
λαύνει

σταϑμοὺς

κατέκαυσεν.

τρεῖς παρασάγγας

ἐντεῦϑεν
πεντεκαίδεκα

ἐξε-

1

ἐπὶ

τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων" καὶ πόλις αὐτόϑι ὠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων
Θάψακος ὄνομα. ἐνταῦϑα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε. καὶ
Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿Ελλήνῶν ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς
Βαβυλῶνα" καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείϑειν ἕπεσϑαι.
οἱ δὲ ποιήσαντες
ἐχκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα οἱ δὲ στρατιῶται ἐχα-

λέπαινον τοῖς στρατηγοῖς. καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι
ταῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν. καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι. ἐὰν
μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέροις
μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι [παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου],
9 οἱ σύριοι ἢ [οὐδὲ τὰς περιστερὰς] Οοδεί, ἴῃ ΘΧΘΙΏΡ]ΑΥῚ οαϊὑϊοπ15 ΘΟΒΘ
ΚΊ]Ι δ Θ, απο 6χ ἰιβδηογὶ
δ
ὈΪΌ]]οὔμθοδ ΘΠ], τη87ΒΊΗΙ δαριούστα οϑῦ αὖ δηίθ περιστερὰς Ἰηδογοπάστα: πέριξ ο] ὙΠ,

8, 12 ||ζώνην πΟΠΠᾺ]]1 ἀοί., ξωὴν Ὁ. 10 βελέσυος, 568 υ 1. γ88. [}
ἐξέκοψεν, 564 ν Θγϑϑιιτη θβδεὺ. 12 [παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου] Οοϑεΐ

12

δὲ

18

π8Β. 1

ΟᾺΡΙ ἘΥ:

καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ
πατρὸς Κῦρον. ταῦτα οἵ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον.

ὃ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν

πέντε ἀργυρίου

μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισϑὸν ἐν-

τελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν
πάλιν.

τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπεῖσϑη.

Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἵ
ἄλλοι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε
14

τάδε. νδρες, ἐάν μοι πεισϑῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες
οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσϑε στρα-

τιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσϑαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα: ἐγὼ
οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναι ὅ,τι οἵ ἄλλοι Ἕλληνες ἀποκρινοῦνταν Κύρῳ
ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσϑαι.,
ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ

ὡς προϑυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ
ἀποδώσει" ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος" ἢν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν,
ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις πειϑομένοις [πιστοτάτοις] χρήσεται

καὶ εἰς φρουραρχίας καὶ εἰς λοχαγίας. καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησϑε οἶδα ὅτι ὡς φίλου τεύξεσϑε Κύρου.
10

ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείϑοντο

ἄλλους ἀποχρίνασϑαι.
κότας,

καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς

Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἤσϑετο διαβεβη-

ἥἤσϑη τε καὶ τῷ στρατεύματι

πέμψας

Γλοῦν

εἶπεν. ᾿Εγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ"

ὅπως

μάχην ον, ΓΒ. αυ]ὰ 50 Β8ο Ἰθοῦϊοηθ Ἰαὐθαῦ, ΘΙῸΪ ὡς ἠδη

18 μέχρι ὃἂν ὃ μέχρις ἂν ᾿γΥ [πολὺ ροβὺ τὸ μὲν ᾽δὴ 5. τ

τὸ αὐτοῦ στράτευμα.
1 [πιστοτάτοις] 660
γι κήμονννς Τγ.
Βοόγηιο ΕἸ Θοκοίβοη 78 Βγ. 1898 Ρ. 260, φρούριαὁ {| φίλου Βι88’ογ, φίλοι Ὁ.
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δὲ χαὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι μὲ
Κῦρον νομίξετε. οἵ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ καὶ
δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιήσας
διέβαινε" συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ
ἅπαν.
καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν ποταμὸν οὐδεὶς
ἐβρέχϑη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. οἵ
δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτι οὐπώποϑ᾽ οὗτος ὃ ποταμὸς
διαβατὸς γένοιτο πεζῇ εἰ μὴ τότε. ἀλλὰ πλοίοις, ἃ
τότε ᾿βροκόμας

διαβῇ.

προϊὼν

κατέκαυσεν,

ἵνα

ἘΠ

18

μὴ Κῦρος

ἐδόκει δὴ ϑεῖον εἶναι σαφῶς καὶ ὑποχωρῆσαι

τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι.
᾿Εντεῦϑεν

ἐξελαύνει

διὰ

τῆς

Συρίας

σταϑμοὺς 19

ἐννέα παρασάγγας πεντήκοντα" καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς
τὸν ᾿άράξην ποταμόν. ἐνταῦϑα ἦσαν κῶμαι πολλαὶ
μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς
καὶ ἐπεσιτίσαντο.

᾿Εντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ τῆς ᾿ἡραβίας τὸν Εὐφράτὴν ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων σταϑμοὺς ἐρήμους πέντε
παρασάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. ἐν τούτῳ δὲ τῷ
τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ ϑάλαττα. ἀψινϑίου δὲ πλῆρες" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν
ὕλης ἢ καλάμου. ἅπαντα ἦσαν εὐώδη ὥσπερ ἀρώματα"

δένδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν, ϑηρία δὲ παντοῖα. πλεῖστοι
ὄνοι ἄγριοι. πολλαὶ δὲ στρουϑοὶ αἱ μεγάλαι ἐνῆσαν
δὲ χαὶ ὠτίδες χαὶ δορκάδες᾽ ταῦτα δὲ τὰ ϑηρία οἵ
ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον.

καὶ οἵ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις διώ-

16 μελήσοι. 11 εὔχοντο. 18 πλοίοισιν Ι σαφῶς καὶ ΠανγίἩιαΉ,, καὶ σαφῶς Ὁ. Υ. 1 ἐρήμους πέντε Ο,, ἐρήμους Ῥγ
ὁμα-

λὲς Ἀγ, Ὁ, 8. Υ. 801. όν.

2. γμοϑὺ πλεῖστοι (, 8. ν. δαά. μὲν. |}

πολλοὶ δὲ στρουϑοὶ ἡ μεγάλοι ῬΥ, (ὐ, ΟΟΥΥ. ἡ 1ῃ οἱ.
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χοι. προδραμόντες ἕστασαν. πολὺ γὰρ τῶν ἵππων
ἔτρεχον ϑᾶττον᾽ καὶ πάλιν, ἐπεὶ πλησιάξζοιεν οἵ ἵπποι,

ταὐτὸν ἐποίουν. καὶ οὐκ ἦν λαβεῖν. εἰ μὴ διαστάντες
οἱ ἱππεῖς ϑηρῷεν διαδεχόμενοι. τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλισχομένων ἦν παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις. ἁπαλώτερα
δέ.

στρουϑὸν ὃὲ οὐδεὶς ἔλαβεν" οἵ δὲ διώξαντες τῶν

ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο᾽ πολὺ γὰρ ἀπέσπα φεύγουσα,
τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν αἴρουσα, ὥσπερ
ἱστίῳ χρωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις ταχὺ ἀνιστῇ
ἔστι λαμβάνειν᾽ πέτονται γὰρ βραχὺ ὥσπερ πέρδικες
καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. τὰ δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἦν.
Πορευόμενοι

δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικνοῦν-

ται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμόν. τὸ εὗρος πλεϑριαῖον.
ἐνταῦϑα ἣν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ Κορσωτή" περιερρεῖτο δ᾽ αὕτη ὑπὸ τοῦ Μάσκα κύκλῳ.
ἐνταῦϑ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦϑεν

ἐξελαύνει

σταϑμοὺς

ἐρήμους

τρεῖς

καὶ

δέκα

παρασάγγας ἐνενήχοντα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν
δεξιᾷ ἔχων. καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας.
ἐν τούτοις
τοῖς σταϑμοῖς πολλὰ τῶν ὑποξυγίων ἀπώλετο ὑπὸ

λιμοῦ" οὐ γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον,
ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους
ἀλέτας

παρὰ

τὸν ποταμὸν

ὀρύττοντες

χαὶ ποιοῦντες

εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ ἀνταγοράξοντες
σῖτον ἔζων. τὸ δὲ στράτευμα ὃ σῖτος ἐπέλιπε. καὶ
πρίασϑαι οὐκ ἦν εἰ μὴ ἐν τῇ “υδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ
ἵστασαν ᾿ ροϑὺ διαδεχόμενοι (, 8. ν. δ44. τοῖς ἵπποις ᾿ Ροδὲ
ἁπαλώτερα Ὁ, 5. ν. α84. δέ. “8 ἀπέσπα Ρ, ἀπέπτα (,, ἴῃ βραπθη{05 ὙΘΓΌῚΒ Ό, μὲν οὐ δὲ 8. ν. δᾶ. {|| ἀνίστη
πέτανται Ό, ἀοῦ.
Κ. Ῥ. δοϊμεῖξε Ἶ ὥσπερ Ὁ, 8. ν. δά. ὅ τριρκαίδεκα ᾿ παρὰ τὸν
εὐφράτην ῬΥ, Ο, 46]. παρὰ ἱ Ῥοβὺ ἀλέτας Ο τὰ ἰοχία Βοο ρ]οββθοῖηξ, παθοῦ: οὕς ἡμεῖς μύλους, οἱ δὲ ἀττικοὶ μύλας.

Ὁ ΠῚ 8. ΔΕ 2} ὁ στε αι

20

Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίϑην ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων
τεττάρων σίγλων. ὃ δὲ σίγλος δύναται ἕπτ᾽ ὀβολοὺς
καὶ ἡμιωβέλιον ᾿Δττικούς" ἡ δὲ καπέϑη δύο χοίνικας
᾿Δττικὰς ἐχώρει. κρέα οὖν ἐσϑίοντες οἵ στρατιῶται
διεγίγνοντος ἦν δὲ τούτων τῶν σταϑμῶν οἣς πάνυ
μακροὺς ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς χιλόν.
Καὶ δή ποτὲ στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος
ταῖς ἁμάξαις δυσπορεύτου ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς
περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ εὐδαιμονεστάτοις καὶ ἔταξε
Γλοῦν χαὶ Πίγρητα λαβόντας τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ

συνεχβιβάξειν τὰς ἁμάξας. ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν. ὥσπερ ὀργῇ ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν
Πέρσας τοὺς χρατίστους συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας.
ἔνϑα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἦν ϑεάσασϑαι. ῥίψαν-

τὲς γὰρ τοὺς πορφυροῦς κάνδυς ὅπου ἔτυχεν ἕχαστος
ἑστηκώς. ἵεντο ὥσπερ ἂν δράμοι τις ἐπὶ νίκῃ καὶ
μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούς τὲ πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ
καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ
ταῖς χερσίν" εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς
τὸν πηλὸν ϑᾶττον ἢ ὥς τις ἂν ὥετο μετεώρους ἐξεχόμισαν τὰς ἁμάξας. τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος

[ὡς] σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδὸν καὶ οὐ διατρίβων ὅπου
μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα ἤ τινος ἄλλου ἀναγκαίου ἐκαϑέξετο, νομίξων. ὅσῳ ϑᾶττον ἔλϑοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευ6 σίγνλων οὐ σίγκλος [ ἡμιοβόλιον. Ἰ γλοῦν 1. τὰϑ., γ οὗ
οἰσουτηῆθχυτα (, ποπ πιυίαγνῦ [ λαβόντα Ῥγ, (ὁ, 8Δ4α. σ. 8 συνεπισπεῦσαι ϑιυίααβ 5. γ.., συνεπισπεύσειν (ὁ ᾿ δράμη || ἐπὶ νίκῃ
Ἐομπααηέξ, ἐπὶ νίκης Ο ||] τούς τε πολυτελεῖς ιπάᾶ., τούτους τε
τοὺς πολυτελεῖς Ο [ἢ ὅς Ὁ, 568 ὅς 1. τὰ8., ΡΥ ἣ ὥς. 9 σπεύδων ἀεί, ὡς σπεύδων ( |]ὶμοξὺ ὅσῳ (, 5. ν. δα. μὲν ἂν.
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αστοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖσϑαι, ὅσῳ δὲ σχολαίτερον, τοσούτῳ πλέον συναγείρεσϑαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ
συνιδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν τῇ βασιλέως
ἀρχῇ πλήϑει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα,
τοῖς δὲ μήχεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσϑαι τὰς δυνάμεις ἀσϑενής, εἴ τις διὰ ταχέων τὸν πόλεμον ποιοῖτο.
10

Πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς ἐρήμοὺς σταϑμοὺς ἦν πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, ὄνομα
ὃὲ Χαρμάνδη" ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραξον τὰ
ἐπιτήδεια.

σχεδίαις

διαβαίνοντες

ὧδε.

διφϑέρας

ἃς [

εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλασαν χόρτου χούφου, εἶτα
συνῆγον χαὶ συνέσπων. ὡς μὴ ἅπεσϑαι τῆς κάρφης
τὸ ὕδωρ᾽' ἐπὶ τούτων διέβαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ
ἐπιτήδεια. οἶνόν τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς
ἀπὸ τοῦ φοίνικος καὶ σῖτον μελίνης" τοῦτο γὰρ ἦν ἐν
"

,

“9

τῇ χώρα πλεῖστον.
.1

᾿Αμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦϑα τῶν τέ του Μένωνος στρατιωτῶν χαὶ τῶν του Κλεάρχου ὃ Κλέαρχος.
κρίνας ἀδικεῖν τὸν
’

9

Α

τοῦ Μένωνος
-

;ὔ

πληγὰς
Ἁ

ἐνέβαλεν" ὃ
’

ει

δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα ἔλεγεν" ἀκούσαντὲς δὲ οὗ στρατιῶται ἐχαλέπαινον καὶ ὠργίξοντο ἐσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρα Κλέαρχος ἐλϑὼν
ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐχεῖ κατασκεψάμε-.
νος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ
Ἁ

12

"Ὁ

ἴω

τοῦ Μένωνος

-

2

7

ΘΩ͂

,

στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐὖ-

τόν" Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν. ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε᾽ τῶν
δὲ Μένωνος

στρατιωτῶν

ξύλα

σχίζων

τις

ὡς εἶδε

σχολαιότερον ᾿ τῇ βασιλέως ἀρχῇ Ῥτ, ἡ βασιλέως ἀρχὴ Ο,
ποιοῖτο αρί, ἐποιεῖτο ὦ. 10 χαρμάνϑη ᾿ κορυφῆς Ῥγοὸ κάρφης
τῆς φοινίκης.

11 τῶν τέ του ΪΠένωνος στρατιωτῶν καὶ τῶν τοῦ

Κλεάρχου Μεααυΐρ, τ. τ. τοῦ ΜΊ. στρ. κ. τ. τοῦ Κλ. 06.

ἀν

Ἰ ΛΟΔΕΣ Ὁ
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Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ" καὶ οὗτος μὲν
αὐτοῦ ἥμαρτεν" ἄλλος δὲ λίϑω καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί,
κραυγῆς γενομένης. ὃ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ

18

στράτευμα. καὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα καὶ
τοὺς μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ ἐχέλευσε μεῖναι τὰς ἀσπίδας
πρὸς τὰ γόνατα ϑέντας. αὐτὸς δὲ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας
καὶ τοὶὺρ ἱππεῖς οἱ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι
πλείους ἢ τετταράχοντα. τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι Θρᾷκες. ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος.

ὥστ᾽

ἐχείνους

ἐκπε-

πλῆχϑαι καὶ αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα"
οὗ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι. ὃ δὲ
Πρόξενος
--- ἔτυχε γὰρ ὕστερος προσιὼν καὶ τάξις αὐτῷ
ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν --- εὐθὺς οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔϑετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου
μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὃ δ᾽ ἐχαλέπαινεν ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου
δεήσαντος καταλευσϑῆναι πράως λέγοι τὸ αὑτοῦ πάϑος, ἐχέλευσέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασϑαι. ἐν
τούτῳ δ᾽ ἐπήει χαὶ Κῦρος καὶ ἐπύϑετο τὸ πρᾶγμα"

14

1

εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς

παροῦσι τῶν πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον. καὶ
λέγει τάδε. Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ οἵ ἄλλοι οἵ
παρόντες Ἕλληνες, οὐκ ἴστε ὅ,τι ποιεῖτε. εἰ γάρ τινα
ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρα
ἐμέ τὲ καταχεχόψεσϑαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον καχῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων πάντες οὗτοι
οὺς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν
παρὰ βασιλεῖ ὄντων. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν
18 εἰς τὸ ἑαυτοῦ (᾽,, εἰς ἑαυτοῦ γγ || μὲν ἀηΐθ ὁπλίτας 5. τ.
δα. Ο,
τρέχειν Ο, 56ὰ εχ 1, γ88. [ἔστασαν.
14 ὀλίγον Ὁ,
ὀλίγω γο] ὀλίγου Ὁτ Ϊ τὸ αὐτοῦ πάϑος. 106 κατακεκόψεσθαι α
χατακόψεσϑε ῬΥ.

10

Ἐ7
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118. Τ

ΟΑΡῚ

ΝΣ

ἑαυτῷ ἐγένετο" καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι χατὰ χώραν
ἔϑεντο τὰ ὅπλα.
γέ.

᾿Εντεῦϑεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ
κόπρος. ἠκάξετο δ᾽ εἶναι ὃ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων.
οὗτοι προϊόντες ἔχαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἦν.

Ὀρόντας δὲ Πέρσης ἀνὴρ γένει τὲ προσήχων

3

ὩΣ

2

,

Α

7

3

Ἁ

;

ἤ

βασιλεῖ καὶ τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς φοίστοις
Περσῶν ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ πρόσϑεν πολεμήσας.
καταλλαγεὶς δέ. οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἵππέας χιλίους. ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας ἢ κατα-

καίνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ξῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι
καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας. καὶ ποιήσειεν ὥστε
μήποτε δύνασϑαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα
βασιλεῖ διαγγεῖλαι.
τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα
ΣΦ

7

2

Ω

᾿

δ

ἙΝ

3.

,

ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι. καὶ ἐκέλευεν αὐτὸν λαμβάνειν
’
᾿]
ἰπ
’
ς
,
ς
-.
Ὁ
μέρος παρ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων.
ὃ δ᾽ Ὁρόντας
νομίσας ἑτοίμους εἶναι αὑτῷ τοὺς ἱππέας γράφει ἐπι-

στολὴν παρὰ βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππεῖς ὡς ἂν δύνηται πλείστους ἀλλὰ φράσαι τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσιν
ἐχέλευεν ὡς φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσϑαι. ἐνῆν δὲ ἐν
τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσϑεν φιλίας ὑπομνήματα καὶ
πίστεως. ταύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρί,
ὡς ὥετο᾽ ὃ δὲ λαβὼν Κύρῳ δίδωσιν. ἀναγνοὺς δὲ.
αὐτὴν ὃ Κῦρος συλλαμβάνει Ὀρόνταν. καὶ συγκαλεῖ
εἰς τὴν ἑαυτοῦ σχηνὴν Πέρσας τοὺς ἀρίστους τῶν
περὶ αὐτὸν ἑπτά. καὶ τοὺς τῶν Ελλήνων στρατηγοὺς
ἐχέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν. τούτους δὲ ϑέσϑαι τὰ ὕπλα
᾽

Ἁ

δ

"-

Ἁ

’

ΥἹΙ. 1 εἰκάξετο [[|ὀρόντης.
εἰ, αὖ, δοορηΐῃβ

ΒΌΡΕΙ ὦ

ωνἢ

9

4

-

2. ἴῃ ὙΘΥΌΪΒ εἰ αὖτ ῷὶ1.τᾶβ. βαπὺ

! αὐτῶν ἀνέλοι ῬΙ, αὐτῶν ἕλοι (;.

8 ὁρόντης Ι τοῖς αὐτοῦ ἱππεῦσιν ἢ ὑπομνήματα καὶ πίστεως Ἦν
ὑπομνήματα πίστεως γΥ. 4 περσῶν Ὸ,, πέροα.. τὲ {| περὲ αὐτὸν
Ο,, 8568 πε, ᾿, ν 1. ΤΆ8., παρ᾽ ἑαυτοῦ Ῥγ.

᾿

ΒΓ

περὶ τὴν αὑτοῦ σκηνήν.

ΘΟΑΡΥΝΣ
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οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν. ἀγα-

γόντες ὡς τρισχιλίους ὁπλίτας.

Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον. ὅς
γὲ καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηϑῆναι
μάλιστα τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, ἀπήγγειλε
τοῖς φίλοις

τὴν

χρίσιν

γὰρ ἀπόρρητον ἦν.

τοῦ

Ὀρόντα

ὡς ἐγένετο᾽

οὐ

ἔφη δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου

ὧδε. Παρεκάλεσα ὑμᾶς. ἄνδρες φίλοι, ὕπως σὺν ὑμῖν
βουλευόμενος ὅ.τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς ϑεῶν καὶ πρὸς

ἀνθρώπων, τοῦτο πράξω περὶ Ὀρόντα τουτουί.
γὰρ πρῶτον μὲν ὃ ἐμὸς πατὴρ

τοῦτον

ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι

ἐμοί. ἐπεὶ δὲ ταχϑείς. ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ
ἀδελφοῦ οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀχρόπολιν καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσπολεμῶν ἐποίησα
ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασϑαι.
καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, μετὰ ταῦτα, ἔφη, ὦ
Ὀρόντα. ἔστιν ὅ,τι σε ἠδίκησα; ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ.
πάλιν δὴ ὁ Κῦρος ἠρώτα᾽ Οὐχοῦν ὕστερον. ὡς αὐτὸς
σὺ ὁμολογεῖς, οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς
εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ.τι ἐδύνω;

ἔφη Ὀρόντας. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος. ὁπότ᾽ αὖ ἔγνως
τὴν σαυτοῦ δύναμιν. ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Δρτέμιδος
βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι ἔφησϑα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ
πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ;

καὶ ταῦϑ'

ὡμολόγει Ὀρόντας. Τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος. ἀδικηϑεὶς
ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι φανερὸς
Ω

τὴν αὐτοῦ σκηνήν. ὅ ὅς γε Αἰά., ὥσ τε Ὁ || ἀπήγγειλε Ηλι,
ἐπήγγειλε Ο || ὀρόντη ῬΥ, ὀρόντου Ο,, ᾿ΐοια ἴῃ 8 6. 6 δόξαι
τούτω (, βθα υ 1. τᾶ8. 7 ὦ δηίε Ὀρόντα (, 88. 5. γν. {ἔστιν
ὅτε Ο, Ξθα σ οὐ ε ἥηῃ. 1. τὰ. [ πάλιν δὴ Ὁ, πάλιν δὲ Ὁ || ἐδύνου [}
ἔφη ὀρόντας Ῥγ, Ο, 5. ν. 8δ4α, ὁ [[||ἠὠὡὧμολόγει ὀρόντας ῬΥ, Ὁ, 5. τ.
δαὰ. ὁ.

Ἷ

30
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,»»

Ἔ ἱ

γέγονας; εἰπόντος δὲ τοῦ Ὀρόντα ὅτι οὐδὲν ἀδικηϑείς,
ἠρώτησεν ὃ Κῦρος αὐτόν' Ὁμολογεῖς οὖν περὶ ἐμὲ
ἄδικος γεγενῆσϑαι;
Ἦ γὰρ ἀνάγκη. ἔφη Ὀρόντας.
ἐκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὃ Κῦρος" Ἔτι οὖν ἂν
γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ ὃὲ φίλος καὶ
πιστός; ὃ δὲ ἀπεχρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην. ὦ Κῦρε. β
9 σοί γ᾽ ἄν ποτε

ἔτι δόξαιμι.

πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε

τοῖς παροῦσιν. Ὁ μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα μὲν πεποίηχε.
τοιαῦτα δὲ λέγει" ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε.
ἀπόφηναι γνώμην ὅ,τι σοι δοκεῖ. Κλέαρχος δὲ εἶπε
τάδε. Συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐχποδὼν
ποιεῖσϑαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσϑαι. ἀλλὰ σχολὴ ἢ ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι τοὺς
10 ἐθελοντὰς τούτους εὖ ποιεῖν.
ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ
ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσϑέσϑαι.
Μετὰ ταῦτα [ἔφη] κελεύοντος Κύρου ἔλαβον τῆς
ξώνης τὸν Ὀρόνταν

ἐπὶ ϑανάτῳ

ἅπαντες

ἀναστάντες

καὶ οἱ συγγενεῖς" εἶτα δ᾽ ἐξῆγον αὐτὸν οἷς προσετάχϑη.
ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ πρόσϑεν προσεκύνουν, καὶ
τότε προσεκύνησαν. καίπερ εἰδότες ὅτι ἐπὶ ϑάνατον
11 ἄγοιτο. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ᾿Αἀρταπάτου σχηνὴν εἰσήχϑη
τοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα
οὔτε ζῶντα Ὀρόνταν οὔτε τεϑνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε οὐδὲ ὅπως ἀπέϑανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν" ἤκαξον
δὲ ἄλλοι ἄλλως" τάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη.
ΥἼ.

ἘἨἘντεῦϑεν

ἐξελαύνει

διὰ τῆς Βαβυλωνίας

σταϑ-

8 ὀρόντα τι, ὀρόντου (, || ἔφη ὀρόντας ῬΥ, Ὁ, 5. γ. 884. ὁ...
9 σὺ πρῶτον ἰ ἐχποδὼν ποιῆσαι [ δέοι {τοὺς ϑέλοντας τούφίλους

τοὺς ῬΥ,

τοὺς ϑέλοντας

ἷ

τούτους (;.

ταῦτα ἔφη Ὁ || τὸν ὀρόντην
ἀοῦ., εἰσηνέχϑη Ὁ [[εἴκαξον.

10 μετὰ ταῦτα

προετάχϑη.

ἀεοὲ, μετὰ

11 ἀρτάπου ᾿᾿ εἰσήχϑη

{|8 ΠΠΘΟΑΡΎΙΩ
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μοὺς τρεῖς παρασάγγας δώδεχα.
ἐν δὲ τῷ τρίτῳ
σταϑμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν “Ελλήνων καὶ
τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας" ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ξἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ
στρατεύματι μαχούμενον᾽ καὶ ἐκέλευε Κλέαρχον μὲν
τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσϑαι. Μένωνα δὲ [τὸν Θετταλὸν]
τοῦ εὐωνύμου. αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. μετὰ

δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ [ἐπιούσῃ] ἡμέρᾳ ἧκον αὐτόἰολοι παρὰ μεγάλου βασιλέως στρατιᾶς.
Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχα-

γοὺς τῶν “Ελλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν μά-

χὴν ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρήνει ϑαρρύνων τοιάδε.

Ὦ

ἄνδρες Ἕλληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν [βαρβάρων]
συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίξων ἀμείνονας καὶ
κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι. διὰ τοῦτο
προσέλαβον.

ὅπως οὖν ἔσεσϑε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευ-

ϑερίας ἧς κέκτησϑε καὶ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίζω. εὖ
γὰρ ἴστε ὅτι τὴν ἐλευϑερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω
πάντων καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτξε
εἰς οἷον ἔρχεσϑε ἀγῶνα, ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν
γὰρ πλῆϑος πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν" ἂν δὲ
ταῦτα ἀνάδσχησϑε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσχυνεῖσϑαί μοι δοκῶ
οἵους ἡμῖν γνώσεσϑε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθϑρώ-

πους.

ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὖ τῶν ἐμῶν γενο-

ΥΙ]. 1 ποιεῖται (",, ποιεῖτο ῬΥ [}ἕῳ Θετταλὸν] Πιι,.

2. [ἐπι-

οὐσῃ] 60 }}ἧκον ερο, ἥκον Ὁ, ἥκον᾽ ΤῊΝ Ι ἀπήγγελλον κύρω περὶ
τῆς βασιλέως Οὐ τη. δα ϊαυδ, 1. τηϑ ΒαρΡ]οὺ αὖ ροϑὺ βασιλέως
ἴμβουθηαδ,
τοὺς στρατηγοὺς Ο᾽,, στρατηγούς Ῥτ, Ι! συνεβούλευε
τότε ἢ ϑαρσύνων. 8 [βαρβάρων] Βιββορ || καὶ ἧς ΡΥ, καὶ ὑπὲρ

ἧς Ο, || ἀντὶ ὧν Ο, βεα ὦ 1. τὰ58.

4 αἰσχυνεῖσϑαι Πύραον, αἰ-

σχύνεσϑαι (Ο || εὖ τῶν ἐμῶν ρτ, εὐτόλμων Ὁ, || γενομένων Ὁ;

γινομένων ΤΥ.
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115.1.

ΠΟΛΕΣ ΕΗ:

ε

μένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι
τοῖς οἴκχοι ξηλωτὸν ποιήδω ἀπελϑεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι,
ποιήσειν τὰ παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσϑαι ἀντὶ τῶν οἴκοι.
᾿Ενταῦϑα

Γαυλίτης παρὼν φυγὰς Σάμιος, πιστὸς

δὲ Κύρῳ. εἶπεν. Καὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινὲς ὅτι
πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι [τοῦ κινδύνου προσιόντος]. ἂν δὲ εὖ γένηταί τι. οὐ μεμνήσεσϑαί σέ φασιν" ἔνιοι δὲ οὐδ᾽ εἰ μεμνῇό τε καὶ βούλοιο δύνασϑαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνῇ. ἀκούσας
ταῦτα ἔλεξεν ὃΚῦρος" ᾽4λλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἣ,

ἀρχὴ ἡ πατρῴα πρὸς μὲν [τὴν] μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ
καῦμα οὐ δύνανται οἰχεῖν ἄνϑρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον
μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα" τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων πάντα
σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. ἢν δ᾽ ἡμεῖς,
νικήσωμεν. ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους τούτων
ἐγχρατεῖς ποιῆσαι. ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω

ὅ,τι δῶ ἑχάστῳ τῶν φίλων. ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ
οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ
στέφανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω. οἵ δὲ ταῦτα ἀκού-

σαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προϑυμότεροι

καὶ τοῖς

ἄλλοις ἐξήγγελλον.

Εἰσῇσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν [οἵ τε στρατηγοὶ] καὶ τῶν
ἄλλων ᾿Ελλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφίσιν ἔσται,
ἐὰν κρατήσωσιν. ὃ δὲ ἐμπιμπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ,
διελέγοντο μὴ μάχεσϑαι, ἀλλ᾽ ὄπισϑεν ἑαυτῶν τάττε-

σϑαι.

ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος

ὧδέ πως

ὅ [τοῦ κινδύνου προσιόντος] Οοϑεί " μέμνησϑαί σέ ἢ ΕΎΘΣ.
6 ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα ὉΟ,, ἀρχὴ πατρῴα γτὴ μεσημβρίαν αοὐ, τὴν
μεσημβρίαν δ 4 ᾿μέχρι οὗ Ὀ15 Οἱ, μέχρις οὗ ργ. 1 ὑμᾶς δεῖ.
8 εἰσήεσαν ἢ [οἵ τε στρατηγοὶ] Ἡεῖδίο ἢ ἐμπιπλᾶς.
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ἤρετο τὸν Κῦρον" Οἴει γάρ σοι μαχεῖσϑαι,. ὦ Κῦρε,
τὸν ἀδελφόν; Νὴ 411, ἔφη ὃ Κῦρος, εἴπερ γε 4]΄αρείου
καὶ Παρυσάτιδός ἐστι παῖς. ἐμὸς δὲ ἀδελφός. οὐκ
ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ λήψομαι.
᾿Ενταῦϑα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριϑμὸς ἐγένετο τῶν
μὲν Ἑλλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ τετρακοσία, πελτασταὶ
δὲ δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι. τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ ἄρματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ
τὰ εἴκοσι. τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ
εἴχοσι μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα διακόσια.

ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν ᾿Αρταγέρσης
ἦρχεν" οὗτοι δ᾽ αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι
ἦσαν. τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντες.
[καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες] τέτταρες. τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος. ᾿Αβροχόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας.
᾿Δρβάκης. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντὰ μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑἕχατὸν καὶ
πεντήκχοντα᾽ ᾿Αβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις
πέντε. ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς
Κῦρον οἵ αὐτομολήσαντες ἔκ τῶν πολεμίων [παρὰ μεγάλου βασιλέως] πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην
οἱ ὕστερον ἐλήφϑησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον.
᾿Εντεῦϑεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ

τῷ Ἑλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ" ᾧετο γὰρ ταύτῃ τῇ
ἡμέρα μαχεῖσϑαι βασιλέα" κατὰ γὰρ μέσον τὸν σταϑμὸν
τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυχτὴ βαϑεῖα, τὸ μὲν εὖρος ὀργυαὶ
11 ἀρταγέρσης 9, ἀνταγέρσης Ο. 12 [καὶ στρατηγοὶ καὶ
ἡγεμόνες] Ἡγοϊδία
γωβρύας, 564 ρυ 1. τᾶβ. [ ἀρκάβης || παρεγίνοντο ἢ ἡμέραις ρτ, ἡμέρας ὁ,. 18 [παρὰ μεγάλου βασιλέως]
«Βιϑ5))0} |]ταὐτὰ ἤγγελλον Μιγοέιι5, ταῦτα ἤγγελλον
ΧΘΠΟΡΒομΪβ Απδθδβίβ, σθο. ὅθι. 011. ἘΠ. τηδίου.

ϑ

10

11

12

18

14
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1ὅ πέντε.

18

τὸ δὲ βάϑος

τ

ΟΡ

ὀργυαὶ

τρεῖς.

παρετέτατο

δὲ

ἦ

τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας
μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. ἦν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τά10

φρου ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος" ταύτην δὲ τὴν τάφρον
βασιλεὺς ποιεῖ μέγας ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνϑάνεται
Κῦρον προσελαύνοντα. ταύτῃ δὴ [τὴν πάροδον] Κῦρός
τε χαὶ ἡ στρατιὰ παρῆλϑε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τά-

11

φρου. ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρα οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς, ἀλλ᾽ ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ

18

ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. ἐνταῦϑα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν ᾿Δμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς

τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ πρότερον ϑυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται
δέχα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν: Οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται,
εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις" ἐὰν δ᾽ ἀληϑεύσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι.
19

20

ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου
στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις
ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσϑαι᾽ ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος
ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον. τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί τὲ
ἢ [ἔνϑα αἱ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαιεἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος πλεϑριαῖαι, βαϑεῖαι δὲ ἰσχυρῶς,
χαὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά᾽

εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐ-

φράτην, διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη παρασσάγγην, γέφυραι δ᾽ ἔπεισιν)
16 Μηδείας [[ ἔνϑα αἱ... δ᾽ ἔπεισιν ἀοίοτα ΒαΙΌϊό (6
Βοοᾶρθ 4611. Κγίσον οἱ Οοϑοὶ | ἔνϑα αἱ Ῥτ, ἔνϑα δὴ εἰσὶν αἱ
Ο, 1] πίγρητος. 16 μέγας 46]. Ηπιᾳ || ταύτῃ δὴ Κῦρός τε Ηαγίγιατ, ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός τε Ὁ. 18 δισχιλίους ||ἡμέρα
ῬΥ, τῆς ἡμέρας Ὁ᾽ ||πρότερον πυϑόμενος Ο, 568 πυϑ' οὐ δοοθηΐαβ
ΒΌΡΘΥ

ὁ 1. ΤΆ8.,

ΥΘΥΙΙΒΙΤΗΙ ΠΟΙ

ΡΥ Βαροθαῦ

20 τῇ δὲ τρίτῃ ἀοί, τῇ τε τρίτῃ Ὁ.

πρότερον

ϑυόμενος.

᾿
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τοῦ ἅρματος καϑήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ ὃὲ πολὺ αὐτῷ
ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων.
Καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήϑουσαν καὶ πλη- ὙΠ1|.
σίον ἦν ὁ σταϑμὸς ἔνϑα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Πα-

τηγύας ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον χρηστὸς προφαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἵδροῦντι τῷ ἵππῳ. καὶ
εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ
ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ προῦσἔρχεται ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένος. ἔνϑα δὴ πολὺς
τάραχος ἐγένετο: αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἵ Ἕλληνες καὶ 2
πάντες δὲ ἀτάχτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσϑαι.: Κῦρός τε 8
καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν ϑώρακα ἐνεδύετο
καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας
ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλέίζεσϑαι

καὶ καϑίστασϑαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. ἔνϑα 4
δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καϑίσταντο. Κλέαρχος μὲν τὰ
δεξιὰ τοῦ χέρατος ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ,
Πρόξενος δὲ ἐχόμενος. οἵ δὲ ἄλλοι μετὰ τοῦτον, Μένῶν δὲ [χαὶ] τὸ στρατεύματος εὐώνυμον κέρας ἔσχε
τοῦ ᾿Ελληνικοῦ. τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν Πα- ὅ
φλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν ἕν τῷ
δεξιῶ καὶ τὸ Ἑλληνικὸν πελταστικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Δριαῖός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς τούτου ὅσον ἑξακόσιοι ὁ
᾽

πρὸ αὐτοῦ [[| ἀνατετραμμένον
ἁμαξῶν Ο,, ἁμάξαις γγ.
. 1 χρηστὸς Ῥγ, πιστῶν Ὁ, [ βασιλλεὺς [|| προέρχεται. 8 ἐνεδύετο Ῥγ, ἐνέδυ Οὐ, [| τὰ παλτὰ 5. τ. δα. ργ. [ καϑίστασϑαι Ὁ,
80α στὰ 1. Υγ88. 4 ποταπῷ ῬΥ, οοττ. Ὁ, || οἱ δ΄ ἄλλοι (, κρα δ᾽
1. τῶβ. [[[καὶ] τὸ στρατεύματος εὐώνυμον ΠΕἼβοΙιογ, καὶ τὸ στράτευμα τὸ εὐώνυμον
8Ἔ

36
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(κατὰ τὸ μέσον»). ὡπλισμένοι ϑώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ
παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου Κῦρος
ὃξ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καϑίστατο“.

οἱ δ᾽ ἵπποι πάντες [οἱ μετὰ Κύρου] εἶχον καὶ προμετωπίδια καὶ προστερνίδια᾽ εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἵ
ἱππεῖς ᾿Ελληνικάς.

Καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι" ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη
κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευχή, χρόνῳ δὲ συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. ὅτε
δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε χαὶ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο.
καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευχοϑώρακες

ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου

τῶν πολεμίων Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν᾽
ἐχόμενοι δὲ γερροφόροι. ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν πο-

δήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν.

Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο

εἶναι" ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται.

πάντες δ᾽ οὗτοι

κατὰ ἔϑνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων
10

ἔϑνος] ἐπορεύοντο.

[ἕκαστον τὸ

πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα διαλείποντα

συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα καλούμενα"
εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς
διακόπτειν
ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς
Ἔ [λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαῖς ταῖς κεφαλαΐς

ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύεινἽ.

;

6 ζκατὰ τὸ μέσον») Τιεοποϊαυΐβ
καὶ παραμηριδίοις Ὁ,
παραμηριδίοις ΡΥ [{[λέγεται... διακινδυνεύειν] ῬἩωψεοηδαοῖι.
τ [οἱ μετὰ Κύρου] δεϊιοηξί. 9. γερροφόροι ΡΥ, τούτων γερροφόροι
Ο, ἐλέγοντο εἶναι Ο᾽,, ἐλέγοντο ΡΥ ἢ [ἔχαστον τὸ ἔϑνος) Ηατίπαλιν, ἰάθη βουϊρδὶῦ ργὸ ἐπορεύετο, αυοᾶ ἴῃ Ὁ Θβύ, ἐπορεύοντο.
10 ἀποτεταμένα Ὁ, ἀποτεταγμένα ῬΥ.

1Β.1.

ΟΑΡ, ΥὙ1.

91

τὰς τάξεις τῶν Ελλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα.
ὃ
μέντοι Κῦρος εἶπεν ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς

Ἕλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσϑαι, ἐψεύσϑη
τοῦτο" οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἁνυστὸν καὶ ἡσυχῇ
ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσῇσαν.
Καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων

αὐτὸς σὺν Πί-

γρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ
Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν
πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη" κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν. πάνϑ'᾽ ἡμῖν πεποίηται. ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ
μέσον στῖφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ [Ελληνικοῦ}] εὐωνύμου βασιλέα --- τοσοῦτον γὰρ πλήϑει
περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ
Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἦν --- ἀλλ᾽ ὅμως ὃ Κλέαρχος
οὐχ ἤϑελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν
κέρας. φοβούμενος μὴ κυχλωϑείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ
Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι.
Καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προΐει, τὸ δὲ “Ελληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ
μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ στρατεύματι
κατεϑεᾶτο

ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους

καὶ τοὺς φίλους.

ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ

Ξενοφῶν ᾿4ϑηναῖος, πελάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ
τι παραγγέλλοι. ὃ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν ἐκέλευε
πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά. ταῦτα
δὲ λέγων ϑορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ
ἐλῶντα καὶ διακόψοντα Ὁ, ἐλϑόντα καὶ διακόψαντα (Ὁ.
11 ἀνυστόν ᾿ προσήεσαν. 12 τέτρασι. 18 [Ἑλληνικοῦ] Πογεϊοΐη.

14 ἐν τοῦ

τω

τ

ὦ

,

ΡΥ [] προΐει (,. προσήει γΥ ᾿ προιόντων.

11
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115. ΤΟΟΆΡΕ

ΠΕ

ἤρετο τίς ὃ ϑόρυβος εἴη. ὃ δὲ [Κλέαρχος] εἶπεν ὅτι
σύνϑημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε
τίς παραγγέλλει καὶ ἤρετο ὅ,τι εἴη τὸ σύνϑημα. ὃ δ᾽
17 ἀπεκρίνατο Ζεὺς σωτὴρ καὶ νίκη. ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας ᾿4λλὰ δέχομαί τε. ἔφη, καὶ τοῦτο ἔστω. ταῦτα δ᾽
Ξ᾿

εἰπὼν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε.
Καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ
φάλαγγε ἀπ᾿ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιξόν τε οἵ Ἕλληνες
18

καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις.

ὡς δὲ πορευο-

μένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, τὸ ὑπολειπόμενον
ἤρξατο δρόμῳ ϑεῖν" καὶ ἅμα ἐφϑέγξαντο πάντες οἷον
τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίξουσι, καὶ πάντες δὲ ἔϑεον. λέγουσι

δὲ ὥς τινες καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν
19

20

21

φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις.
πρὶν δὲ τόξευμα ἐξἱκνεῖσϑαι ἐκκλίνουσιν οὗ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. καὶ

ἐνταῦϑα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ χράτος οἵ Ἕλληνες,
ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ ϑεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσϑαι. τὰ δ᾽ ἄρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι᾽ αὐτῶν τῶν
πολεμίων, τὰ δὲ χαὶ διὰ τῶν Ἑλλήνων κενὰ ἡνιόχων.
οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν., διίσταντο᾽ ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ κατελήφϑη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐχπλαγείς" καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παϑεῖν ἔφασαν. οὐδ᾽ ἄλλος δὲ τῶν
Ἑλλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαϑεν οὐδεὶς οὐδέν, ο
πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευϑῆναί τις ἐλέγετο.
Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας

νικῶντας

τὸ χκαϑ'

αὑτοὺς καὶ διώχοντας, ἡδόμενος καὶ προδκυνούμενος
10 [Κλέαρχος] Βογηομιαηη.
17 τὴν αὐτοῦ χώραν ᾿]ἤρχοντο
ἀρ, προήρχοντο (ἡ. 18 ὑπολειπόμενον Ῥορρο, ἐπιλειπόμενον (
οἷον ῬΥ, οἷόν περ Ὁ, || ὥσ τινὲς ΒοΟΙΟΥ ΧΘΠΟΡΒΟμΒ Ε] αἀχαρ' 4685
Ογτιιβ 1802, Ὁ. 1, τινες ὡς Ο. 19 ἀφικνεῖσθαι. 20 διίσταντο
ΡΥ, ἵσταντο (.

ΕΓΒ ῚῚ ΟΑΡ

ὙΠ;
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ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδ᾽ ὧς ἐξήχϑη
διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν
ἐν
ΝΕ
,
δ
,
2
»
δ’
,
ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο ὅ,τι ποιήσει
βασιλεύς. καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ

Περσικοῦ στρατεύματος.

καὶ πάντες δ᾽ οἵ τῶν βαρ-

βάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες
,
Ω
Ν
2
3
ΒΟ Ῥέδυντδρ οὕτω καὶ ἕν ἀφο
ἰσχὺς αὐτῶν

ξοιεν, ἡμίσει
βασιλεὺς δὴ
ἔξω ἐγένετο
οὐδεὶς αὐτῷ
τεταγμένοις

ἑκατέρωθεν,

22

τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται,
,
5
Ἵ
ΔῊ
ΘΟ εἶναι. ἣν ἡ ἡ

καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι

χρή-

ἂν χρόνῳ αἰσϑάνεσϑαι τὸ στράτευμα. καὶ
τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως
τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. ἐπεὶ ὃ
ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖρ αὐτοῦ
ἔμπροσϑεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν.

28

Ἔνϑα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄὕπισϑεν γενόμενος
κατακόψῃ τὸ ᾿Ελληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος" καὶ ἐμβαλὼν
σὺν τοῖς ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμένους

24

2᾽

3

,

-

ῇ

3

΄

’ὔ

᾿᾿

2

καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖναν λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿Αρταγέρσην τὸν
ἄρχοντα αὐτῶν. ὡς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται
καὶ οἵ Κύρου ἑξακόσιοι εἰς τὸ διώκειν δρμήσαντες,
᾿πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφϑησαν, σχεδὸν
οὗ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. σὺν τούτοις δὲ ὧν καϑορᾷ
βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος" καὶ εὐϑὺς οὐκ
ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπὼν Τὸν ἄνδρα ὁρῶ ἵετο ἐπ᾽ αὐτὸν
καὶ παίει χατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ ϑώρθακος, ὥς φησι Κτησίας ὃ ἰατρός. ζὃς) καὶ ἰάσασϑαι
αὐτὸς τὸ τ ὐμέ φησι.
3

δ.

Ἵ

Ἁ

Ο

’,

Ἁ

3

»Ἥ

21 ἤδη.᾿βασιλεὺς ΡΓ || συνεσπειραμένην (᾽,, ΤΥ οτι. Δ]
θ τα
22 τὸ αὐτῶν
ἡγοῦνται. ΡΥ, αὐ ἴπ ὁ πυαύαγιῦ οι» ἄθηθπο αν

Τὴ. ΤΘΟΘῺΒ Ὁ οἰ πῇ

ἀνὰΙ ἢν ἡ ἀεοὺ, ἵν ἢ Ὁ.

28 τῆς αὐτοῦ στρα-

τιᾶς. 26 ἠνέσχετο Ο,
ἠοχα οουτθούατα [ ἴδτο [| ἰατρὸς ζὃς»
-Βιιέηιαγ |} ἰάσασϑαι ονοι, ἰᾶσϑαι Ὁ.

2ῦ
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Παίοντα

ΟΑΒ

δ᾽ αὐτὸν

ΠΕ

ἀκοντίζειν τις παλτῷ

ὑπὸ τὸν

. ὀφϑαλμὸν βιαίως" καὶ ἐνταῦϑα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς
καὶ Κῦρος καὶ οἵ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι
μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέϑνῃσκον Κτησίας λέγει"
σπίαρ᾽ ἐκείνῳ γὰρ ἦν Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέϑανε καὶ
ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾽ αὐτῷ.
28 ᾽Δρταπάτης δ᾽ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων ϑεράπων λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, κατα29 πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. καὶ οἵ μέν
φασι βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ,
οἵ δ᾽ ἑαυτὸν ἐπισφάξασϑαι σπασάμενον τὸν ἀκινάχην᾽
εἶχε γὰρ χρυσοῦν' καὶ στρεπτὸν δ᾽ ἐφόρει καὶ ψέλια
καὶ τἄλλα ὥσπερ οἵ ἄριστοι Περσῶν" ἐτετίμητο γὰρ
ὑπὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιάν τὲ καὶ πιστότητα.
ΙΧ.
Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὧν Περσῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων
ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοχούντων ἐν πείρᾳ γενέσϑαι.

,“ὅ πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὧν ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν
τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων πάντα

8 χράτιστος ἐνομίζετο.
δῶν

παῖδες

ἐπὶ

ταῖς

πάντες γὰρ οὗ τῶν ἀρίστων Περβασιλέως

ϑύραις

παιδεύονται"

ἔνϑα πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάϑοι ἄν τις, αἰ-

4 σχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι.

ϑεῶνται

δ᾽ οἵ παῖδες καὶ τιμωμένους (ἐνέουζ» ὑπὸ βασιλέως
καὶ ἀκούουσι. καὶ ἄλλους ἀτιμαξομένους᾽ ὥστε εὐϑὺς
παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τὲ καὶ ἄρχεσϑαι.
ὅ ἔνϑα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιω21 ἑκατέρων || ὁπόσοι Ο(,, πόσοι γγυ. 29 τἄλλα. ΙΧ. 1 ἐν
πείρᾳ Ὁ, ἐμπείρων φΥ. 8 ἀκοῦσαι 6, ἀκούειν ΡΥ τιμωμένους
«ἐνίους ἐ00, τιμωμένους ΤΥ, τοὺς τιμωμένους Ὁ.

ΒΒ.

ΟΡ

41

τῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ
ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείϑεσϑαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσϑαι᾽ ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων. τοξικῆς τε καὶ
ἀκοντίσεως, φιλομαϑέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατονΠ
ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ φιλοϑηρότατος ἦν καὶ θ
πρὸς τὰ ϑηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρχτον
ποτὲ ἐπιφεῤομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσϑη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαϑεν, ὧν καὶ
τὰς ὠτειλὰς εἶχεν, τέλος δὲ κατέκανε᾽ καὶ τὸν πρῶτον

μέντοι βοηϑήσαντα πολλοῖς μακαριστὸν ἐποίησεν.
᾿Επεὶ δὲ κατεπέμῳφϑη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης
“υδίέας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας,
στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχϑη οἷς καϑήκει εἰς
Καστωλοῦ πεδίον ἁϑροίξεσϑαι. πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν
αὑτὸν ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῷ σπείδαιτο καὶ
εἴ τῷ συνϑοῖτο καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοιτό τι, μηδαμῶς ψεύδεσϑαι. καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις
ἐπιτρεπόμεναι,. ἐπίστευον δ᾽ οἵ ἄνδρες" καὶ εἴ τις πολέἕϊος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν
παρὰ τὰς σπονδὰς παϑεῖν. τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει
ἐπολέμησε, πᾶσαι αἵ πόλεις ἑκοῦσαν Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ
Τισσαφέρνους πλὴν Μιλησίων" οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤϑελε
τοὺς φεύγοντας προέσϑαι ἐφοβοῦντο αὐτόν. καὶ γὰρ ἔργῳ
ἐπεδείκνυτο (ὃ) καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτὲ προοῖτο,
6 ροϑὺ ὠτειλὰς (, 5. ν. δαα. φανεράς || κατέκανε ΡΥ, κατέἄτανε (,. 1 Καστωλοῦ, 568 στ οὖ 1 1. γτᾶ8., δοσθῃηθαση ΒΌΡΘΥ οὐ
παα. Ὁ, ||]ἀϑροίξεσϑαι, εσϑαι 1. γὰ8. [ ἐπέδειξεν αὐτὸν ΤΥ, 5Ρ1Υ1ἔπτη ἈΒΡΘΙΌΙΩ ΒΌΡΟΙ αὖ δά. ὦ, [[ δῃΐθ πλείστου ΤΥ 5. ν. δά.
περὶ ᾿ σύνϑοιτο | μηδαμῶς Ηπιο, μηδὲν (ὐ,, 588 1. τᾶβ. ῥτϑοίθυ
μ οὐ ὁχ ρατΐθ η. 8 μηδὲν ἂν Ὁ᾽, μηδένα ΡΥ. 10 (ὃν καὶ ὁσο [}
᾿πρόοιτο.

10

49
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᾿

ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν μείους
γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν.
Φανερὸς δ᾽ ἦν καὶ εἴ τίς τι ἀγαϑὸν ἢ κακὸν ποιή-

11

σειεν

αὐτόν.

νικᾶν

πειρώμενος"

καὶ

εὐχὴν

δέ τινες

αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε
νικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς χαχῶς ποιοῦντας ἀλεξό-

μενος.
18

καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἕνί γε ἀνδρὶ

τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεϑύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ
τὰ ἑαυτῶν σώματα προέσϑαι. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽
ἄν τις εἴποι ὡς τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο" πολλάκις

14

δ᾽ ἦν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν
καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους"
ὥστ᾽ ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ Ἕλληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσϑαι ὅπῃ τις ἤϑελεν, ἔχοντι ὅ.τι προχωροίη.
Τούς γὲ μέντοι ἀγαϑοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο

διαφερόντως τιμᾶν.

καὶ πρῶτον μὲν ἦν αὐτῷ πόλεμος

πρὸς Πισίδας καὶ Μυσούς" στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς
εἰς ταύτας τὰς χώρας οὺὃς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν,
1ὅ

160

τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας,
ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα: ὥστε φαίνεσϑαι
τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς εὐδαιμονεστάτους. τοὺς δὲ χαχοὺς.
δούλους τούτων ἀξίως εἶναι. τοιγαροῦν πολλὴ ἦν
ἀφϑονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυνεύειν, ὅπου τις
οἴοιτο Κῦρον αἰσϑήσεσϑαι. εἴς γὲ μὴν δικαιοσύνην
11 φανερὸς ΡΥ, φανερὸν ὦ, [Ἀῳ{υτοὺς κακῶς αἀοί. 12 αὐτῶ
ἑνὶ γυ, αὐτῶν ἑνί Ο,. 18 πολλάκι [[| στιβομένας || στερουμένους ἢ
προσχωροίη.
14 πισσίδας καὶ μυσσοὺς [ ἄλλοις Ο,, ἄλλως Ῥγτ.
σαι
1ὅ ἀξίως εἶναι Βοϊοη, ἀξιοῦ Ῥγ.

11Β.1.
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4

εἴ τις φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσϑαι βουλόμενος. περὶ
παντὸς ἐποιέῖτο τούτους πλουσιωτέρως ξῆν ποιεῖν τῶν
ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε
πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίξετο καὶ στρατεύματι ἀληϑινῷ ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί. οἵ
χρημάτων ἕνεκα πρὸς ἐχεῖνον ἔπλευσαν, ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς ὑπάρχειν ἢ τὸ κατὰ
μῆνα κέρδος.
-

ἀλλὰ μὴν εἴ γέ τίς τι αὐτῷ προστάξαντι
3

Ἁ

Ἁ

Ἶ

’

’ὔ

3

-

[4

18

καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασεν
τὴν προϑυμίαν.
τοιγαροῦν δὴ κράτιστοι ὑπηρέται
παντὸς ἔργου Κύρῳ ἐλέχϑησαν γενέσϑαι.
Εἰ δέ τινα δρῴη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ
δικαίου καὶ χατασχευάξοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ
προσόδους ποιοῦντα, οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ
ἀεὶ πλείω προσεδίδου: ὥστε καὶ ἡδέως ἐπόνουν καὶ
,
2
-»
αὐ
πτ
κμ
τῊ
Φ,
ϑαρραλέως ἐκτῶντο καὶ ὃ ἐπέπατο αὖ τις ἥκιστα Κῦρον
ἔχρυπτεν" οὐ γὰρ φϑονῶν τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν
ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσϑαι τοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων χρήμασι.
Φίλους γε μὴν ὅσους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη
ὄντας καὶ ἱκανοὺς χρίνειε συνεργοὺς εἶναι ὅ.τι τυγχάνον βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖται πρὸς
πάντων κράτιστος δὴ γενέσϑαι ϑεραπεύειν. καὶ γὰρ
΄

-

3

,

Ἵ

,

9

΄

9

19

3

αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα φίλων ᾧετο δεῖσϑαι.
αὐτῷ

εἶν

'

16 εἴτις φανερὸς Ο,, οτις φανερὸς ΡΥ [[πλουσιωτέρως ξῆν
ποιεῖν Πιιρ, πλουσιωτέρω εν ποιεῖν ῬΥ, πλουσιωτέρους ποιεῖν

Ο,. 11 οἱ χρημάτων ΡΥ, οὐ χρημάτων ἁ Ι ἔγνωσαν φῬτ, ἀλλ᾽
ἐπεὶ ἔγνωσαν (" ᾿! καλῶς ὑπάρχειν ΓΙᾺ καλῶς πειϑαρχειν ΕΣ
λως πειϑαρ ἘΜΕΈΒΕΙ. 18 εἴ γέ τίς τι Ἐοεμααηίς, εἶ τίς γέ τι Ο Ἴ
οὐδὲν πώποτε. 19. ἧς Ο,, τῆς γε} «ἄρχει Ι Ροβὺ οὐδένα Ὁ, 5. τ.
δαα. ἂν [[5ὃ ἐπέπαστο αὖ τις (τῦ ἐ,; στο αὖ΄ΐ- τᾶβ.. οονϊοοῖ ὃ
τυγχάνει.
ἐπέπατο πᾶς τις. 20 κρίνειε, 568 ε 5. γ. 884. ργ

20

21
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ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς

φίλοις κράτιστος εἶναι τούτου ὅτου αἰσϑάνοιτο ἕκαστον
22

ἐπιϑυμοῦντα.

ἐλάμβανε

δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ἀνὴρ

διὰ πολλά"

ταῦτα

ὃὲ πάντων

δὴ μάλιστα

τοῖς φίλοις διεδίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου δὅκχο-

πῶν καὶ ὅτου μάλιστα δρῴη ἕκαστον δεόμενον. καὶ
ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ κόσμον πέμποι τις ἢ ὡς εἰς
πόλεμονἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν. καὶ περὶ τούτων λέγειν
αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο
τούτοις πᾶσι κοσμηϑῆναι,
24

μένους μέγιστον χόσμον

φίλους δὲ καλῶς κεχοσμη-

ἀνδρὶ νομίζοι.

καὶ τὸ μὲν

τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν ϑαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος ἦν᾽ τὸ δὲ τῇ
ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ τῷ προϑυμεῖσθϑαι

χαρίξεσϑαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι.
Κῦρος

γὰρ

ἔπεμπε

βίκους

οἴνου

ἡμιδεεῖς

πολλάκις,

ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι. λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ
χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι" τοῦτον οὖν σοὶ
ἔπεμψε καὶ δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐχπιεῖν σὺν
20

οἷς μάλιστα φιλεῖς.

πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους

ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν
κελεύων τὸν φέροντα. Τούτοις ἤἥσϑη Κῦρος᾽ βούλεται
τῷ ἰμω

οὖν χαὶ σὲ τούτων γεύσασϑαι.

ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος,

πάνυ εἴη. αὐτὸς δὲ δύναιτο παρασκχευάσασϑαι διὰ τὸ
πολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, διαπέμπων

ἐχέλευε τοὺς

φίλους

ἄγουσιν

ἵπποις ἐμβάλλειν

τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα

τοῦτον

τὸν χιλόν.

ὡς μὴ

21 ὅτου, ου 1. τὰβΒ. ἢ αἰσθάνοιτο ἕκαστον ῬΥ, ΒΌΡΘΙ ἕκ. Ο,
Ῥοβυϊδ ἃ, ΒΌΡΕΙ αἰἶσϑ. β. 22 γροβὺ εἷς γε Ὁ, 85. ν. δᾶᾶ. ὧν.
28 δὐΐθ πέμποι (, 8. γν. δα. κόσμον.
9ῦ δὴ πολλοῦ χρόνου (,, δὴ χρόνω ΡΥ.
δύναιτο Ῥγ, δ᾽ ἐδύνατο (.

34 τὸ προϑυμεῖσθαι.
306 τοῖς ἤσϑη. 321 δὲ

118.1. ΘΑΡ, ΙΧ. Χ.

45

πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν. εἰ δὲ δή ποτὲ 38
πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαλῶν
τοὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη ος τιμᾷ.
ὥστε ἐγὼ μέν γε ἐξ ὧν ἀκούω οὐδένα κρίνω ὑπὸ
πλειόνων πεφιλῆσϑαι οὔτε Ελλήνων οὔτε βαρβάρων.
τεχμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε. παρὰ μὲν Κύρου δού-

29

λου ὄντος οὐδεὶς ἀπήει πρὸς βασιλέα, πλὴν Ὀρόντας
ἐπεχείρησε" καὶ οὗτος δὴ ὃν ὥετο πιστόν οἵ εἶναι ταχὺ
αὐτὸν ηὗρε Κύρῳ φιλαίτερον ἢ ἑαυτῷ᾽ παρὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιοι
ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα ἑαυτοὺς
ἀγάμενοι. νομίξοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαϑοὶ ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. μέγα δὲ
τεχμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον ὅτε χαὶ αὐτὸς ἦν ἀγαϑὸς καὶ χρίνειν ὀρϑῶς
ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. ἀποϑνήσκοντος γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι
καὶ συντράπεξοι ἀπέϑανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν
᾿Φριαίου: οὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων᾽ ὡς δ᾽ ἤσϑετο Κῦρον πεπτωχότα, ἔφυγεν ἔχων [καὶ] τὸ στράτευμα πᾶν οὗ ἡγεῖτο.

Ἐνταῦϑα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ
χεὶρ ἡ δεξιά. βασιλεὺς δὲ [καὶ οἱ σὺν αὐτῷ] διώκων
εἰσπίπτει εἰς τὸ Κύρειον στρατόπεδον᾽ καὶ οἵ μὲν μετὰ

᾿Φριαίου οὐκέτι ἵστανται ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ αὑτῶν
τοὺς

ἑαυτοῦ

φίλους Ο,, τοὺς

ἑαυτῶν

φίλους ΡΥ.

28 οἱ δὲ

δὴ ὁπότε πορεύοιντο. 29 εὗρε [ ἑαυτοὺς ἀγάμενοι Πίηαοτί, ὑπ᾽
αὐτοῦ ἀγαπώμενοι (,., 8564 ὑπ᾽ 1. τὰϑ. ὑπ1π8 ᾿1ὐΐθταθ, οἰτοῦτχηβρχυτη ΒΌΡΟΙ οὐ ροϑυϊῦ Ο,. 81 οἱ περὶ αὐτὸν δϑοϊργοίάεγ, οἱ
παρ᾽ αὐτὸν Ο ᾿ὶ μαχούμενοι
ὑπὲρ αὐτοῦ οογηῖοοὶ Ῥτο ὑπὲρ κύϑου [[ ἔχων [καὶ] Παγίηιαν. Χ. 1 [καὶ οἱ σὺν αὐτῷ] Οοϑεί ἢ κύφιον τοῦ αὐτῶν στρατοπέδου.
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στρατοπέδου εἰς τὸν σταϑμὸν ἔνϑεν {(ξωϑεν) ὡρμῶντο"
τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι τῆς ὁδοῦ. βασι-

λεὺς δὲ χαὶ οἵ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπάἕξουσι καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα τὴν
σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι [λαμβάνει]. ἣ δὲ
[Μιλησία ἦν νεωτέρα ἣ] ληφϑεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ
βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν “Ελλήνων, οἵ ἔτυχον
ἐν τοῖς σχευοφόροις ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχϑέντες
πολλοὺς μὲν τῶν ἁρπαξόντων ἀπέχτειναν. οἱ δὲ καὶ
αὐτῶν ἀπέϑανον" οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην

ἔσωσαν καὶ τἄλλα ὁπόσα

ἐντὸς αὐτῶν

καὶ ἄνϑρωποι ἐγένοντο πάντα ἔσωσαν.

καὶ χρήματα

ἐνταῦϑα διέσχον

ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἵ “ἕλληνες ὡς τριάκοντα
στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καϑ' αὑτοὺς [ὡς πάντα
νικῶντες]. οἱ δ᾽ ἁρπάξοντες ὡς ἤδη πάντα νικῶντες.

᾿Επεὶ δ᾽ ἤσϑοντο οἱ μὲν Ἕλληνες ὅτι βασιλεὺς σὺν
τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽
αὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἵ Ἕλληνες νικῷεν τὸ
καϑ' αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσϑεν οἴχονται διώκοντες.
ἔνϑα δὴ βασιλεὺς μὲν ἁϑροίζει τε τοὺς ἑαυτοῦ καὶ
συντάττεται. ὃ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρόξενον καλέσας. πλησιαίτατος γὰρ ἦν. εἰ πέμποιέν τινας ὡς παντὶ
σϑένει ἐπὶ ἱτὸ στρατόπεδον ἀρήξοντας. ἐν τούτῳ καὶ
βασιλεὺς δῆλος ἦν προσιὼν πάλιν ὡς ἐδόκει ὄὕπισϑεν.
καὶ οἵ μὲν Ἕλληνες στραφέντες παρεσχευάξοντο ὡς Ε;
ἔνϑεν (ξωϑεν» 60. 2 παλακίδα ||[λαμβάνει] Οοδϑεί. 8 {{Μ’λησία ἦν νεωτέρα ἣ] Ἴροῖο
1
ἢ}“ἀμφὶ δπὺθ βασιλέα Ῥτ, αὖ ναθύαν,
5... δα, [||καὶ ἄλλα. 4 [ὡς πάντα νικῶντες] ])οῦγθε. ὅ ἔνϑα δὴ ἐ
Ρ;, ἔνϑα ταῦτα δὴ Ο, 1 εἰ πέμποιεν τινὰς ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ
τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες σι, εἰ πέμποιξ τινὰς. σπαντ,. ..... .΄. Ξἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἰξοντος ῬΥ, ἀπᾶθ Ππς οομϊθοῖῦ εἰ ἌΩΝ
τινας παντὶ σϑένει ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντας, ε00 πέμποιεν
οὐ ὡς παντὶ 5ΟΥΪΡΒΙ.

ε΄

ΒΟ

ΟΑΡῸΣΣ

Δ

ταύτῃ προσιόντος καὶ δεξόμενοι, ὁ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ

μὲν οὐκ ἀπῆγεν, ἧ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου
κέρατος ταύτῃ καὶ ἀπῆγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ
μάχῃ [κατὰ τοὺς Ἕλληνας] αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαφέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. ὁ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν ἴ
τῇ πρώτῃ ουνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν
ποταμὸν κατὰ τοὺς “Ἑλληνας πελταστάς"

διελαύνων δὲ

κατέκανε μὲν οὐδένα. διαστάντες δ᾽ οἵ Ἕλληνες ἔπαιον
καὶ ἠκόντιζον αὐτούς" ᾿Επισϑένης δὲ ᾿ἀμφιπολίτης ἦρχε
τῶν πελταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσϑαι.
Ὁ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη,
πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν Ἑλλήνων ἐχεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ
ὁμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν
κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν ᾿Ελλήνων κέρας, ἔδεισαν οἵ
Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ χέρας καὶ περιπτύἕαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κατακόψειαν" καὶ ἐδόκει
αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ ποιήδασϑαι ὄὕπισϑεν
τὸν ποταμόν. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ
βασιλεὺς παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησὲν ἀντίαν τὴν φάλαγγα ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος
συνήειζν». ὡς δὲ εἶδον οἵ Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας
καὶ παρατεταγμένους, αὖϑις παιανίσαντες ἐπῇσαν πολὺ
προϑυμότερον ἢ πρόσϑεν. οἵ δ᾽ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσϑεν ἔφευγον" οἵ δ᾽

8

9

10

11

θ προσιόντος Σὲ προφιόντας Ῥυ || δεξόμενοι ον, δεξάμενοι ῬΥ '
ἀπῆγεν Ἔτι, ἐπῆγεν ῬΥ, ἀπήγαγεν Ο,. 17 παρὰ τὸν ποταμὸν
κατὰ τὸν “ποταμὸν ρῃ [ κατέκανε ΡΥ, κατέχκτανε Ο,. 9 προῦἄγοιεν πρὸς τὸ κέρας 0, προάγοιεν τὸ χέρας ῬΓ Ϊ ἀνουεόντειν.

10 συνήειζν» ὡς Οοϑεί || ἐπίεσαν ἃ ἀπίθ προϑυμότερον Ὁ, 5. τ.
ααά. ἔτι ᾿ ἢ πρόσϑεν γγ, Ὁ, δἀᾷ. τὸ Πξξοτῖ5. παπο Ἰϑοΐα ἀ1ἢΟἸΠ]Πτη18.
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᾿

1.8 Δ

ΌΒΡΙΧΙ

ἐπεδίωκον μέχρι κώμης τινός" ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστησαν οὗ
13 Ἕλληνες" ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης γήλοφος ἦν, ἐφ᾽ οὗ
ἀνεστράφησαν οἵ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐχέτι, τῶν
δὲ ἱππέων ὃ λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ ποιούμενον.
γιγνώσκειν. καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον δρᾶν ἔφασαν

αἰετόν τινα χρυσοῦν ἐπὶ πέλτῃ [ἐπὶ ξύλου] ἀνατετα18 μένον. ἐπεὶ δὲ χαὶ ἐνταῦϑ᾽ ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόφον οἵ ἱππεῖς" οὐ μὴν ἔτι ἁϑρόοι
ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν"

ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λόφος τῶν ἱππέων"

14 τέλος δὲ καὶ πάντες ἀπεχώρησαν. ὃ οὖν Κλέαρχος οὐκ
ἀνεβίβαξεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ
στράτευμα πέμπει “ύκιον τὸν Συρακόσιον καὶ ἄλλον
ἐπὶ τὸν λόφον καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ τοῦ
18 λόφου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. καὶ ὃ Δύκιος ἤλασέ τε
καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ κράτος.
δὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο.

16

δχε-

:

᾿Ενταῦϑα δ᾽ ἔστησαν οἵ Ἕλληνες καὶ ϑέμενοι τὰ
ὅπλα ἀνεπαύοντο

καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαξον

ὅτι οὐδα-

μοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδεὶς παρήει"
οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεϑνηχότα. ἀλλ᾽ ἤἥκαξον ἢ διώκοντα

οἴχεσϑαι

ἢ καταληψόμενόν

τι προεληλαχέναι"

11 καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ σκχευοφόρα ἐνταῦϑα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.
ἔδοξεν αὐτοῖς ἀπιέναι" καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δορπη18 στὸν ἐπὶ τὰς σχηνάς. ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο,
«τὸ τέλος ἐγένετο. καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων
χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμένα καὶ εἴ τι σιτίον ἢ
12 γιγνώσκειν ῬΥ, μὴ γιγνώσκειν Ο,
γροδβὺ ὁρᾶν ᾿πβουέυσῃ.
οδὺ ρ]οββθιαδ: δῆλον ὅτι ὁ μὲν ἀετὸς ἐπὶ πέλτῃ ἐπεποίητο ἑστὼς.
ἣ πέλτη δὲ ξυλωτῇ ἐκέκειτο [ ἀετόν ἢ [ἐπὶ ξύλου] Οοδεί. 18 οἱ
ἱππεῖς

Ο,, ἱππεῖς ρὺύ.

αὐτοῦ ᾿]ὶδορπητὸν.

14 τὸ συρακούσιον.

10 εἴκαξον.

11 ἢ

Ἱ

ΠΕ

ὉΑΡΟΣ,
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ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς ἀλεύρων καὶ οἴνου.
ἃς παρεσχευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ ποτε σφόδρα τὸ στράτευμα λάβοι τις ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς Ἕλλησιν --

ἦσαν δ᾽ αὗται τετρακόσιαι

[ὡς ἐλέγοντο]

ἅμαξαι ---

καὶ ταύτας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν.
ὥστε 19
ἄδειπνοι ἦσαν οἵ πλεῖστοι τῶν Ελλήνων" ἦσαν δὲ καὶ
ἀνάριστοι" πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς
ἄριστον βασιλεὺς ἐφάνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν νύχτα
οὕτω διεγένοντο.
18 λάβοι τις ἔνδεια ὁηο, λάβοιτο ἔνδεια Ο [|| [ὡς ἐλέγοντο]
οϊααρέςφ. 19 τῶν Ελλήνων ἀοὺ, αὐτῶν ᾿ Ἑλλήνων Ὁ.

ΧΟΠΟΡΒΟΙ 5 ἀπαῦδβ15, στθο. θ11011.

ἘΠ, τηδΐοτ.

4

Β.

ἜΣ Πμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελϑόντες οἵ στρατηγοὶ ἐθαύμαΐον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σήμα ας ὅ,τι,Ι
χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαένοννν, ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς
συσκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι, Γ
εἰς τὸ πρόσϑεν ἕως Κύρῳ συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν
δρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλϑε Προκλῆς ὃ Τευϑρανίας ἄρχων. γεγονὼς ἀπὸ ΖΦαμαράτου τοῦ Δάκωνος,
καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέϑνηκεν. ᾿Δριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταϑμῷ εἴη μετὰ
τῶν ἄλλων βαρβάρων ὅϑεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο.
καὶ λέγει ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιμένοιεν αὖτούς. εἰ μέλλοιεν ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ
Ἰωνίας. ὅϑενπερ ἦλϑε.

2

’

δ

Ξ.

ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ
-

3

[4

Ψ

καὶ οὗ ἄλλοι Ἕλληνες πυνϑανόμενοι βαρέως ἔφερον.
Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν" ᾽4λλ: ὥφελε μὲν Κῦρος ζῆν"
ἢ [Ὡς μὲν οὖν ἡϑροίσϑη Κύρῳ τὸ Ἑλληνικὸν ὅτε ἐπὶ τὸν
ἀδελφὸν ᾿ἀρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδω ἐπράχϑη
χαὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος

ἐτελεύτησε

καὶ ὡς ἐπὶ τὸ

στρατόπεδον ἐλϑόντες οἱ Ἕλληνες ἐκοιμήϑησαν οἰόμενοι τὰ πάντα
νιχᾶν καὶ Κῦρον ξῆν, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται.
Ἑ. ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως

τὴ

.. 'πϑα.

Ἰῶξδ μὲν ἣς

δεδήλωται]

ἢ τευϑράνιος. Ι γλουσοϑάμων
ἄν

λόγον δεύτερν.

Οοϑεί.

8 ἀνίσχοντι, βΒθὰ τσ
᾿ περιμένοιεν αὐτοὺς ῬΥ,

περιμείνοιεν
αὐτοὺς (, | ὅὄϑενπερ ἦλϑε, 564 περ οὐ ΒΡΟΘΝΡΗΙΝΝ
οὐ βριυθαβ ΒΌΡΘΙ ἢ 1. Τϑβ.

«πὶ

ΘΑ
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ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε ᾿Αριαίῳ ὅτι ἡμεῖς
νικῶμέν τε βασιλέα καὶ ὡς ὁρᾶτε οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται. καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεϑα ἂν ἐπὶ
βασιλέα. ἐπαγγελλόμεϑα δὲ ᾿ἀριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλϑῃ,
εἰς τὸν ϑρόνον τὸν βασίλειον καϑιεῖν αὐτόν" τῶν γὰρ
μάχην νικώντων κχαὶ τὸ ἄρχειν ἐστί. ταῦτα εἰπὼν
ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοφον
τὸν Πάχωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν᾽ χαὶ γὰρ αὐ-

τὸς Μένων ἐβούλετο" ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος ᾿Δριαίου.
Οἱ μὲν ὥχοντο. Κλέαρχος δὲ περιέμενε" τὸ δὲ
στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον [καὶ ποτὸν] ὕπως ἐδύνατο
ἐχ τῶν

ὑποζυγίων

κόπτοντες

τοὺς

βοῦς

καὶ

ὄνους"

ξύλοις δὲ ἐχρῶντο μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος
οὗ ἡ μάχη ἐγένετο τοῖς τε οἰστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὺς
ἠνάγκαξον οὗ Ἕλληνες ἐχβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας
παρὰ βασιλέως. καὶ τοῖς γέρροις καὶ ταῖς ἀσπίσι ταῖς
ξυλίναις

ταῖς Αἰγυπτίαις᾽

πολλαὶ

δὲ καὶ πέλται

καὶ

ἅμαξαι ἦσαν φέρεσϑαι ἔρημοι (οὖσαι οἷς πᾶσι χρώἱενοι χρέα ἕψοντες ἤσϑιον ἐκείνην τὴν ἡμέραν.
Καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ πλήϑουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες οἵ
μὲν ἄλλοι βάρβαροι, ἦν δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος εἷς Ἕλλην,
ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει ὧν καὶ ἐντίμως ἔχων"
καὶ γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν ἀμφὶ τάξεις
τε καὶ ὁπλομαχίαν. οὗτοι δὲ προσελθόντες καὶ καλέ4 ἀπαγγελλόμεϑα ᾿ καϑίσειν | τῶν γὰρ Ο,, τῶ γὰρ ΡΥ
μάχην νικώντων ῬΥ, μάχη νικώντων Ο,. 6 [καὶ ποτὸν] αφού.
ἔρημοι (οὖσαι οἷς Ππιρ, ἔρημοι οἷς Ο, 568 οὐ ῬΥΙΟΥΙΒ γΟΟΔΌᾺ]1
οὖ δοοθηΐαβ οὖ ϑριγιύτι5 ῬοϑύθυΟΥΊΒ 1. τᾶ8., 1ὔθτη ϑοοθηθαμ ΒΌΡΘΥ
ὁ δἀα. Ο,. τ ὁπλομαχίαν ρΥ, ὁπλομαχίας Ο᾽,. 8. οὗτοι δὲ προσ-

ελϑόντες (,, 564 τοι δὲ προ 1. Τᾶϑ., ΒΌΡΘΙ ρ ΒΡΙΓΙ τη ἸΘΠΘΠῚ ὉΓ

ΡῬοϑβαμ.
Α4ΑἾ

{
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ὄαντες τοὺς τῶν “Ελλήνων ἄρχοντας λέγουσιν ὅτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς Ἕλληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει καὶ
Κῦρον ἀπέκτονε. παραδόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ βασιλέως ϑύρας εὑρίσκεσϑαι ἄν τι δύνωνται ἀγαϑόν. ταῦτα
μὲν εἶπον οἵ βασιλέως κήρυκες" οἵ δὲ Ἕλληνες βαρέως
μὲν ἤκουσαν. ὅμως δὲ Κλέαρχος τοσοῦτον εἶπεν ὅτι
οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπλα παραδιδόναι" ἀλλ᾽, ἔφη,
ὑμεῖς μέν. ὦ ἄνδρες στρατηγοί.

10

τούτοις ἀποχρίνασϑε

ὅτι χάλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε ἐγὼ δὲ αὐτίκα
ἥξω. ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν. ὅπως ἴδοι
τὰ ἱερὰ ἐξηρημένα᾽ ἔτυχε γὰρ ϑυόμενος.
Ἔνϑα δὴ ἀπεχρίνατο Κλεάνωρ ὃ ᾿Δρκὰς πρεσβύτατος ὧν ὅτι πρόσϑεν ἂν ἀποϑάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παρα-

δοίησαν:

Πρόξενος δὲ ὁ Θηβαῖος. ᾽4λλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ὦ

Φαλῖνε, ϑαυμάξω πότερα ὡς χρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ

ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. εἰ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν,
τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν ἐλϑόντα; εἰ δὲ πείσας βούλεται λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις,
“ΕῚ

ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται. πρὸς ταῦτα Φαλῖνος εἶπε"
Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται. ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. τίς

γὰρ αὐτῷ ἔτι τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; νομίξει δὲ καὶ
ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρα καὶ
ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων καὶ πλῆϑος ἀνθρώπων ἐφ᾽
ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγεῖν ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν
δύναισϑε ἂν ἀποχτεῖναι. μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿4ϑηναῖος εἶπεν. Ὦ Φαλῖνε, νῦν. ὡς σὺ δρᾶς, ἡμῖν οὐδὲν
ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα χαὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν
οὖν ἔχοντες οἰόμεϑα ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσϑαι, παραδηΐθ βασιλέως ϑύρας Ὁ, 5. ν. δα. τὰς. 10 ἀποϑάνειεν.
11 παρέχοι ἀεί, παρέχοιεν ( || δύνασϑε, 56ἃ α 1. τᾶβΒ. 13 ἔχοντες Ὁ, σχόντες ῬΤ.

ΒΗ
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9

δόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ τῶν σωμάτων στερηϑῆναι. μὴ
οὖν οἴου τὰ μόνα ἀγαϑὰ ἡμῖν ὄντα ὑμῖν παραδώσειν,
ἀλλὰ σὺν τούτοις χαὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαϑῶν
μαχούμεϑα. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ Φαλῖνος ἐγέλασε καὶ
εἶπεν᾽ ᾿4λλὰ

φιλοσόφῳ

μὲν ἔοικας,

ὦ νεανίσκε,

καὶ

λέγεις οὐκ ἀχάριτα᾽ ἴσϑι μέντοι ἀνόητος ὥν, εἰ οἴει
τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσϑαι ἂν τῆς βασιλέως
δυνάμεως.

ἄλλους

δέ τινας

ἔφασαν

λέγειν ὑπομαλα-

κιξομένους ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ
ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο. εἰ βούλοιτο φίλος γενέσϑαι"
καὶ εἴτε ἄλλο τι ϑέλοι χρῆσϑαι εἴτ᾽ ἔπ᾽ Αἴγυπτον στρατεύειν. συγκαταστρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ.
Ἐν τούτῳ Κλέαρχος ἧκε, καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη
ἀποκχεχριμένο: εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπολαβὼν εἶπεν" Οὗτοι
μέν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει" σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί
λέγεις. ὃ δ᾽ εἶπεν. ᾿Εγώ σε. ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἕώρᾶκα, οἶμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες" σύ τε γὰρ Ἕλλην
εἶ χαὶ ἡμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ δρᾷς" ἐν τοιούτοις δὲ ὄντες πράγμασι συμβουλευόμεϑά σοι τί χρὴ
ποιεῖν περὶ ὧν λέγεις. σὺ οὖν πρὸς ϑεῶν συμβούλευσον ἡμῖν ὅ,τι ὅσοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι.
καὶ ὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀναλεγόμενον, ὅτι Φαλῖνός ποτὲ πεμφϑεὶς παρὰ βασιλέως κελεύσων τοὺς Ἕλληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι ξυμβουλευομένοις

ξυνεβούλευσεν

αὐτοῖς τάδε.

οἶσϑα δὲ ὅτι

ἀνάγκη λέγεσϑαι ἐν τῇ Ελλάδι ἃ ἂν ξυμβουλεύσῃς.
ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο βουλόμενος καὶ αὐτὸν
18 ἀχάριτα Ηογϊοῖν, ἀχάριστα ἀο, ἄχρηστα Ο || ὑμετέραν
αηΐθ ἀρετὴν 8. Υ. δα. Οἰ!. 14 ὑπομαλακιζομένους, 568 λακι1.
ταβ. 17 ἀναγγελλόμενον οοἨϊεοὶ Ῥγο ἀναλεγόμενον ᾿ ξυμβουλευομένοις ]}Ὼ!ΔΛοη4, ξυμβουλευόμενος 6.

1ὅ
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τὸν παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα ξυμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες μᾶλλον εἶεν οἵ Ἕλλη19

νες. Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ
εἶπεν" ᾿Εγώ. εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις ὑμῖν
ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ. συμβουλεύω μὴ
παραδιδόναι τὰ ὅπλα᾽ εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν
ἐλπὶς

ἄκοντος

βασιλέως.

ξυμβουλεύω

σῴξεσϑαι

ὑμῖν

20

ὅπῃ δυνατόν. Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν" ᾿4λλὰ
ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις᾽ παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε
ὅτι ἡμεῖς οἰόμεϑα, εἰ μὲν δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι,
πλείονος ἂν ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν

21

ἔχοντες τὰ ὅπλα

22

εἶπε Ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν" ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν
εἰπεῖν ἐχέλευσε βασιλεὺς ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ
σπονδαὶ εἴησαν, προϊοῦσι δὲ χαὶ ἀπιοῦσι πόλεμος.
εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ᾽ ὑμῶν ἀπαγγείλω.
Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν" ᾿Α4πάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ τούτου ὅτι χαὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ. Τί
οὗν ταῦτά ἐστιν; ἔφη ὃ Φαλῖνος. ἀπεκρίϑη ὁ Κλέαρχος᾽ Ἢν μὲν μένωμεν, σπονδαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προΐοὔσι πόλεμος. ὃ δὲ πάλιν ἠρώτησε: Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγείλω; Κλέαρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο"

28

Σπονδαὶ

ἢ ἄλλῳ παραδόντες.

μένουσιν.

ἀπιοῦσι

ὃ δὲ Φαλῖνος

δὲ ἢ προϊοῦσι πόλεμος.

ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήμηνε.
19 μηδεμία Μιείιι5, μηδὲ μιᾶς Ὁ. 20 ροϑβὺ βασιλεῖ ΘΟ] Γ65
᾿ξέογαθ θύᾶβδθ βαῃῦ [|πλείονος ἂν Ο᾽,, πλείονος Ὁγ ᾿|παραδόντες,
564 ον 1. τᾶ8. 21 προιοῦσι (,, προσιοῦσι ὯΥ ᾿ πολέμου ὄντος, βρᾶ υ,
εὐ ὄν 1. τᾷ. [ ἀπαγγείλω Βίβδβῆορ, ἀπαγγελῶ Ο. 232 ταὐτὰ δίερϊαρλιδ,
ταῦτα Ὁ "] προιοῦσι (,, προσιοῦσι ρΥ. 28 ἀπαγγείλω Βίδδ!ορ, ἀπαγγελῶ ( ||ροβὺ σπονδαὶ Ὁ 5. γ. 8848. μὲν ||ἢ προϊοῦσι, Βραἢ οὐ Υ1. τ 8.

τ 511

ΒΕ

7)

Φαλῖνος μὲν δὴ ὥχετο καὶ οἵ σὺν αὐτῷ.
παρὰ ᾿Δριαίου ἧκον Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος"

ὃὲ αὐτοῦ

ἔμενε παρὰ ᾿Δριαίῳ:

οἱ δὲ ΤΙ.
Μένων

οὗτοι ὃὲ ἔλεγον ὅτι

πολλοὺς φαίη δ᾽ 4ριαῖος εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους,
οὺς οὐκ ἂν ἀνασχέσϑαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ
βούλεσϑε συναπιέναι. ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός.
εἰ δὲ μή, αὔριον πρὼ ἀπιέναι φησίν. ὁ δὲ Κλέαρχος 2
εἶπεν" ᾽4λλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν" ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ
λέγετε"

εἰ δὲ μή. πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησϑε

μάλιστα συμφέρειν. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπε.
Μετὰ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέσας στρα- 8
τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε. ᾿Εμοί, ὦ ἄνδρες,
ϑυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱὲρά. καὶ
εἰκότως ἄρα οὐχ ἐγίψνετο᾽ ὡς γὰρ ἐγὼ νῦν πυνϑάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης ποταμός
ἐστι ναυσίπορος. ὃν οὐκ ἂν δυναίμεϑα ἄνευ πλοίων

διαβῆναι" πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐχ ἔχομεν. οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν οἷόν τε τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν
ἔχειν. ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς Κύρου φίλους πάνυ καλὰ

ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν" ἀπιόντας δειπ- 4
νεῖν ὅ,τι τις ἔχει᾽ ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς
ἀναπαύεσϑαι., συδσκευάξεσϑε" ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον,

ἀνατίϑεσϑε ἐπὶ τὰ ὑποξύγια᾽ ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσϑε
τῷ ἡγουμένῳ. τὰ μὲν ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ταῦτ᾽ ἀκούσαντες «οἵ στρα- ὅ
τηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν οὕτω. καὶ τὸ
1. 1 ροβὺ φαίη Ο μΒεροὺ ἂν, Ῥῇὸ αὰοὸ σνϑῦρο οομίθοὶ δὴ ἡ
ἤδη κελεύει, 564 ἢ δαά. Ὁ, 5. τ. ἢ αὔριον Οοδεί, αὐτὸς Ὁ, αὐ...ν
ῬΓ [ πρωὶ. 8 δύντος οοπϊοοὶ
ϑυομένῳ ἰέναι, 56α ἰέναι οὖ οχ
Ῥαχίθ ὦ 1. τὰϑ. [ ὡς οὐκ ἐγίνετο ῬΥ, 588 ὡς ἀδ]θύππι, αὖ νΙαἀούαγ,
ἃ ΠΌγατΙΟ || οὐκ ἐγίνετο ᾿ ἐν μέσῳ ἡμῶν ἀρί, ἐν μέσῳ ὑμῶν Ο ἢ
καλὰ ἡμῖν ἀεί, καλὰ ὑμῖν Ο. 4 ὅ,τι τις ἔχοι || ἔπεσϑε, 568 ε 1. Τα 8.
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λοιπὸν ὃ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείϑοντο, οὐχ ἑλόμενοι.
ἀλλὰ δρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν ἄρχοντα,
οἵ δ᾽ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν.
Ἐντεῦϑεν ἐπεὶ σχότος ἐγένετο Μιλτοκύϑης μὲν ὃ
Θρᾷξ

ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τετ-

ταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρακῶν ὡς τριακοσίους ηὖτομόλησε πρὸς βασιλέα.
Κλέαρχος

10

δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγ-

γελμένα, οἱ δ᾽ εἵποντο καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταϑμὸν παρ᾽ ᾿Δριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν
ἀμφὶ μέσας νύχτας" καὶ ἐν τάξει ϑέμενοι τὰ ὅπλα
ξυνῆλθον οἷ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν Ἑλλήνων παρ᾽
᾿Δριαῖον: καὶ ὥμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ ὃ ᾿᾽Δριαῖος
καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἔσεσϑαι" οἱ δὲ βάρβαροι προσώμοσαν
καὶ ἡγήσεσϑαι ἀδόλως. ταῦτα ὃὲ ὥμοσαν., σφάξαντες
ταῦρον χαὶ κάπρον χαὶ χριὸν εἰς ἀσπίδα. οἱ μὲν Ἕλληνὲες βάπτοντες ξίφος. οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. ἐπεὶ
ὃξ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος" ἴ4γε δή, ὦ
᾿Δριαῖε. ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν,
εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις περὶ τῆς πορείας. πότερον
ἢ [ἀριϑμὸς τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλϑον ἐξ ᾿Εφέσου τῆς ᾿Ιωνίας μέχρι
τῆς μάχης σταϑμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαι πέντε καὶ
τριάκοντα καὶ πεντακόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα καὶ ἑξακισχίλιοι

καὶ μύριοι" ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι ἐϊς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι.
6 [ἀριϑμὸς ... τριακόσιοι] Κγίύϊσον ᾿ ρΡοβὺ ἀρυϑμὸς Ὁ, 8. ν.
ααᾷ. δὲ. Τ μιλατοκχύϑης ἢ ϑοᾷξ Κγάώσον, ϑρὰξ Ο. 8 σὺν αὐτῷ
Κ (-Ξ- γαϊοδμαβ 148), σὺν αὐτοῖς ( [}ἔσεσϑαι, 5Β6θα εσϑαι 1. τᾶ.
9 ὥμοσαν (,,, ὁμόσε Ῥγ ||ροβὺ ταῦρον ᾧ, δᾶ. καὶ λύκον. 10 στό»,

λὸς ῬΓ ΟΟΥΥ. ΘΧ πόρ.
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ἄπιμεν ἥνπερ ἤλθομεν ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν χρείττω.
ὃ δὲ εἶπεν. Ἣν μὲν ἤλθομεν
ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοέμεϑα᾽ ὑπάρχει

γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων.
σταϑμῶν

τῶν ἐγγυτάτω

οὐδὲ δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώ-

,.7
ρας οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν.
95

«Χ

,

ἑπτακαίδεκα γὰρ

ὯΩ

2
ἔνϑα

᾿

53
ς
"
δὲ, τι ἣν.
ἡμεῖς

διαπορευόμενοι κατεδαπανήσαμεν.
νῦν δ᾽ ἐπινοοῦμεν
πορεύεσϑαι μακροτέραν μέν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ
ἀπορήσομεν.
πορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους σταϑμοὺς ὡς ἂν δυνώμεϑα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον
ἀποσπάσωμεν
τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος
ἢν γὰρ
ἅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν. οὐκέτι
ἡ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. ὀλίγῳ μὲν γὰρ
στρατεύματι οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι" πολὺν δ᾽ ἔχων
στόλον οὐ δυνήσεται ταχέως πορεύεσϑαι" ἴσως δὲ καὶ
τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ.
ταύτην. ἔφη. τὴν γνώμην
Α

,

Ἁ

ἰν

»

“

9

,΄,

Ἁ

12

Ἀ

ἔχω ἔγωγε.
5

ας

9

Ἣν

δὲ αὕτη ἡ στρατηγία
ἈΝ

»

2

ς

ἥν

΄,

.3

εἰς,

οὐδὲν ἄλλο

νῷ

2

«λ

᾿

δυναμένη

ΕΣ

,

,

ἢ

18

,

ἢ ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν᾽
ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε
κάλλιον. ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ
[4

3

Ἁ

ς

’

3

»

2

-"

ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι
εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας᾽

ἐψεύσθησαν.
ὁρᾶν ἱππέας

καὶ τοῦτο μὲν οὐκ

ἔτι δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν πολεμίους
καὶ τῶν τε “Ελλήνων οἱ μὴ ἔτυχον ἐν

ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔϑεον.

καὶ ᾿᾽Ζριαῖος,

ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος διότι ἐτέτρωτο.
11 λιμοῦ Ο, βρα ε 1. τῶϑ. [ἰόντες Ο,,, ὄντες ΡΥ [[|ἔνϑα δέ τι
ϑοϊρηοίαον, ἔνϑα δ᾽ εἴ τι Ο. 12 ὡς ἂν Ο,,, ἕως ἂν ργ [ μακροτάτους Ο,, μακρὰ ργ᾽ ᾿ ἀποσπάσωμεν ῬΥ, ἀποσπασϑῶμεν (, || σπαψιεῖ, 56 ιεῖ 1. 88. 18 ἡ δὲ ῬὈΓ, ΟΟΙΥΤ. 6Χ εἰ δὲ || τύχη ἐστρατήγησε, 568 ἡ ἑ οὐ ησὲ 1. τ88. [|σογμυοοὶ δύντι
14 τὰς δῃίθ τάξεις
Ο, 5. νυ. δαάα.

14

δ8
1ὅ

185.1|

ῸΑᾺΡ.

καταβὰς ἐθωρακίξετο καὶ οἵ σὺν αὐτῷ.

ἐν ᾧ δὲ ὧπλί-

ἕξοντο ἧκον λέγοντες οὗ προπεμφϑέντες σκοποὶ ὅτι οὐχ
ἱππεῖς εἶεν ἀλλ᾽ ὑποξύγια νέμοιντο. καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς"
καὶ γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω.

Κλέαρχος

10

δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγεν"

ἤδει γὰρ καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ ἀσίτους
ὄὕντας᾽ ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ ἦν᾽ οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε,
φυλαττόμενος μὴ δοχοέη φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐϑύωρον ἄγων
ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας τοὺς

πρώτους
τοῦ
17

ἔχων κχατεσχήνωσεν,.

βασιλικοῦ

στρατεύματος

ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ
καὶ αὐτὰ

τὰ ἀπὸ

τῶν

οἰκιῶν ξύλα. οἵ μὲν οὖν πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ
ἐστρατοπεδεύσαντο, οἱ δὲ ὕστερον σκοταῖοι προσιόντες
ὡς ἐτύγχανον ἕχαστοι ηὐλίξοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν
ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους

1ὃ

19

ἀκούειν. ὥστε οἵ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολεμίων καὶ
ἔφυγον ἐκ τῶν σχηνωμάτων. δῆλον δὲ τοῦτο τῇ ὕστεραίᾳ ἐγένετο᾽ οὔτε γὰρ ὑποξύγιον ἔτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη
οὔτε στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ἐξἑπλάγη δέ, ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος. ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε.
προϊούσης

μέντοι τῆς νυχτὸς ταύτης καὶ τοῖς Ἕλλησι

φόβος ἐμπίπτει, καὶ ϑόρυβος καὶ δοῦπος ἦν οἷον εἰχὸς
20

φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσϑαι. Κλέαρχος δὲ Τολμίδην
Ηλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα ἄρι1ὅ ὡπλίξοντο, 568 ον 1. ταϑ. [} ἱππεῖς εἶεν Βίδδ᾽ορ, ἱππεῖς
εἰσὶν Ο, 564 σιν 1. τᾶ8. .10. καὶ δπΐο ὀψὲ (Ὁ, 8. Υ. δα. Ϊ εὐϑύωρον Παγροογαΐίο

5. ν., εὐθυμότερον

Ὁ ἢ ἃ « πρωτάγους ἄγων

κατεσκήνωσεν.
11 ὅμως, αὖ νἱάθίθγ, Ἐ͵Υ, ὁ οἱ Ο, || πολεμίων
ἔφυγον ΡΥ, καὶ 1. ταᾶγρ. Ὁ, 864.
19 τοῖς Ἕλλησι αηΐθ φόβος
δα. 5. γ. τηϑῆτι5 ΔΗ Πα 8, Ἰ γίγνεσθαι αοὶ, γενέσϑαι Ὁ.

ΓΙ

ΤΕΛΌΛΒΣ

ΕΗ ας

δ9

στὸν τῶν τότε, ἀνειπεῖν ἐκέλευσε σιγὴν κηρύξαντα ὅτι
προαγορεύουσιν οἵ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα τὸν
ὄνον εἰς τὰ ὅπλα μηνύσῃ. ὅτι λήψεται μισϑὸν τάλαντον. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχϑη., ἔγνωσαν οἵ στρατιῶται 31
ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἵ ἄρχοντες σῶοι. ἅμα δὲ
ὄρϑρῳ παρήγγειλεν ὃ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα

τίϑεσϑαι τοὺς “Ἕλληνας ἧπερ εἶχον ὅτε ἦν ἡ μάχη.
Ὸ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ.
τῶδε δῆλον ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρόσϑεν ἡμέρᾳ πέμπων
τὰ ὕπλα παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλλοντι κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ 2
ἦλθον πρὸς τοὺς προφύλακας. ἐξήτουν τοὺς ἄρχοντας.
ἐπειδὴ δὲ ἀπήγγελλον οἵ προφύλακες, Κλέαρχος τυχὼν
τότε

τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν

εἶπεν τοῖς προφύλαξι

κε-

λεύειν τοὺς κήρυκας περιμένειν ἄχρι ἂν σχολάσῃ. ἐπεὶ 8
ὃξ κατέστησε τὸ στράτευμα ὡς [καλῶς ἔχειν] ὁρᾶσϑαι
πάντῃ φάλαγγα πυκχνήν, ἐχζτὸς» τῶν ὅπλων δὲ μηδένα καταφανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς ἀγγέλους. καὶ αὐτός τὲ προῆλϑε τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ δὐειδεστάτους

τῶν

αὑτοῦ

στρατιωτῶν

καὶ

τοῖς

ἄλλοις

στρατηγοῖς ταὐτὰ ἔφρασεν. ἐπεὶ δὲ ἦν πρὸς τοῖς ἀγ- 4
γέλοις, ἀνηρώτα [πρῶτα] τί βούλοιντο. οἵ δ᾽ ἔλεγον
ὅτι περὶ σπονδῶν ἥκχοιεν ἄνδρες οἵτινες ἱκανοὶ ἔσον-

ται τά τε παρὰ βασιλέως τοῖς Ἕλλησιν ἀπαγγεῖλαι καὶ
τὰ παρὰ τῶν Ἑλλήνων βασιλεῖ.
ὃ δὲ ἀπεκρίνατο"
20 τότε ἀνειπεῖν ΡΥ, Ὁ, 1. ταᾶγτσ. 84. τοῦτον [ κηρύξαντα
Ῥ κατακηρύξαντα ( [[ ἀφέντα γ᾽, ἀφιέντα Ὁ, || ροβὺ τάλαντον
(, 8. υ. δαα. ἀργυρίου. 21 ἧπερ τΥ, ἥνπερ Ο, || εἶχον, 588 εἶχ
1. τᾶϑ. ᾿ ὅτε ἦν, 504 ἦν 1. τθ8β. ΠΙ. ἃ προφύλαξι Οὐ τὰ. δηΐύ.,
φύλαξι Ρν [[ ἄχρισ ἂν. 8 ὡς ρτ, ὥστε Ο᾽ [| [καλῶς ἔχειν] ὁσο ἢ
ἐχζτὸς) Πα ᾿ τῶν αὐτοῦ στρατιωτῶν ἢ ταὐτὰ Ζεοιηο, ταῦτα Ο ἢ
φρασεν (,, ἔφρασαν ρΥ. 4 πρῶτα οπι. ἀρὐ | ἄνδρες, 5Βρᾷ ες ἱ. τ 5.

60
δ
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Ῥ

᾿4παγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον" ἄριστον γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ὁ τολμήσων περὶ σπονδῶν
λέγειν τοῖς Ἕλλησι μὴ πορίσας ἄριστον. ταῦτα ἀκούσαντες οἵ ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ ἧκον ταχύ ᾧ καὶ
δῆλον ἦν ὅτι ἐγγύς που βασιλεὺς ἦν ἢ ἄλλος τις
ὦ
ἐπετέταχτο ταῦτα πράττειν᾽ ἔλεγον δὲ ὅτι εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡγεμόνας ἔχοντες οὗ
αὐτούς. ἐὰν σπονδαὶ γένωνται. ἄξουσιν ἔνϑεν ἕξουσι
τὰ ἐπιτήδεια.
ὃ δὲ ἠρώτα εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι
σπένδοιτο τοῖς ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις
ἔσοιντο σπονδαί. οἱ δέ, “Ζπασιν, ἔφασαν. μέχρι ἂν
ἰ»

0

»

έ

8

9

Ἃ

,

τι

Ἁ

3

,

3

3

“

“

9

Φ

βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν διαγγελϑῇ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπον.
μεταστησάμενος αὐτοὺς ὁ Κλέαρχος ἐβουλεύετο᾽ καὶ
ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖσϑαι ταχὺ [τε] καὶ καϑ΄ ἧσυχίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. ὃ δὲ
Κλέαρχος εἶπε Ζοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα οὐ μέντοι
ταχύ γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρίψω ἔστ᾽ ἂν ὀχνήσωσιν
οἵ ἄγγελοι μὴ ἀποδόξῃ ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσασϑαι"
οἶμαί γε μέντοι, ἔφη. καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις
τὸν αὐτὸν φόβον παρέσεσθαι.
ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς
εἶναι. ἀπήγγελλεν ὅτι σπένδοιτο. καὶ εὐθὺς ἡγεῖσϑαι
ἐκέλευε πρὸς τἀπιτήδεια.
Καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἐπορεύετο
τὰς μὲν σπονδὰς ποιησάμενος. τὸ δὲ στράτευμα ἔχων
ἐν τάξει. χαὶ αὐτὸς ὠπισϑοφυλάχει. καὶ ἐνετύγχανον
τάφροις χαὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν ὡς μὴ δύνασϑαι
Χ

10

2

ΒΕ.

ἤ

δ ἀπαγγελλεῖ,

’

3

τε 85. Υ. Ῥύ, αὖ νἱάρίυγ,

λον ΡΥ, ὃ καὶ δῆλον ἦν Ο᾽, [[| ἔνϑεν ἄξουσι.

ῬΣ

Ἁ

Ἁκ

δαα.

3

΄

ἢ

6 ᾧ καὶ δῆ-

ἵ ἰοῦσι Ὁ. εἰσιοῦσι

[μέχρις ἂν ῬΥ, 564 σ ογᾶβϑασῃ. 8 δὲ γμοδβὺ ἐπεὶ 8. ν. δᾶ.
τηϑ. δῦ. [ εἶπον Ο᾽,, εἶπεν ΡΥ
ὁ δῃΐθ Κλέαρχος 8. ν. δά.
ῬΓ {| ταχὺ [τε] Βογηεοιιαηη. 9 ἀπήγγελλεν Ο,, ἀπήγγελλον ῬΓΥ.᾿
10 ποιησάμενος ῬΥ, ποιησόμενος (.

585. 10.» ΟΑΥΉΤΙΕ

ΟῚ

διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐχ
τῶν φοινίκων οἱ ηὑρίσκοντο ἐχπεπτωχότες, τοὺς δὲ

καὶ ἐξέχοπτον. κχαὶ ἐνταῦϑα ἦν Κλέαρχον καταμαϑεῖν
ὡς ἐπεστάτει. ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων.
ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν" καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν
πρὸς τοῦτο

τεταγμένων

βλακεύειν,

ἐχλεγόμενος

11

τὸν

ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, καὶ ἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν
εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων᾽ ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι
μὴ οὐ συσπουδάξειν. καὶ ἐτάχϑησαν πρὸς αὐτὸ οἵ
«εἰς τριάκοντα ἔτη γεγονότες" ἐπεὶ δὲ Κλέαρχον ξώρῶν σπουδάζοντα, προσελάμβανον καὶ οἵ πρεσβύτεροι.
πολὺ δὲ μᾶλλον ὃ Κλέαρχος ἔσπευδεν, ὑποπτεύων μὴ
αἰεὶ οὕτω πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος" οὐ γὰρ
ἣν ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν. ἀλλ᾽ ἵνα ἤδη πολλὰ
προφαίνοιτο τοῖς Ἕλλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, τούτου ἕνεκα βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ
ἀφεικέναι.
Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅϑεν ἀπέδειξαν οἵ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ἐνῆν δὲ
σῖτος πολὺς

καὶ οἶνος φοινίκων καὶ ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ

τῶν αὐτῶν.

αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων οἵας

μὲν ἐν τοῖς Ἕλλησιν

ἔστιν

ἰδεῖν τοῖς οἰκέταις ἀπέ-

κειντο. αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποκείμεναν ἦσαν ἀπόλεχτοι. ϑαυμάσιαι τοῦ κάλλους καὶ μεγέϑους. ἡ δὲ
ὄψις ἠλέχτρου οὐδὲν διέφερεν" τὰς δέ τινας ξηραίνοντες
διαβάσεις 5. ν. ΡΥ, οὖ τνἱαρίυγ, δα. [οἵ ηὑρίσκοντο ἐκπεπτωκότες 600, οὃἣς εὕρισκον ἐκπεπτωκότας Ητι,, οἱ ἦσαν ἐκπεπτωκότες (ὐ, 864 οἱ ἦσαν 1. τὰϑ. 11 ἀριστερᾷ Ῥγ, αὖ νἱάθίατ,
8.0.0. δαα, || ἔπαισεν (,, ἔπεσεν ΡΥ. 12 πρὸς αὐτὸ δοριηιογ, πρὸς
αὐτὸν (8, 564 ν ΟοΟΥΥ. ὁΘχ ὗ [[ (εἰς) τριάκοντα Κίον.
18 μὴ

αἰεὶ 5. ν. δἀᾶ. ΡΥ [[ἀφικέναι.
ϑαυμασίαι

1δὅ ἀπέκειντο Ο(,, ἀπέκειτο Ὁγ ἢ}

|| τὰς δέ τινας Ο, τὰς δέ τινες ἀοίύ.

12

19

14

1ὅ

89
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τραγήματα ἀπετίϑεσαν. καὶ ἦν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ
μέν, κεφαλαλγὲς δέ. ἐνταῦϑα καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ
φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ στρατιῶται, καὶ οἵ πολλοὶ

ἐθαύμαξον τό τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς.
ἣν δὲ σφόδρα καὶ τοῦτο κεφαλαλγές.
ὃ δὲ φοῖνιξ
ὅϑεν ἐξαιρεϑείη ὃ ἐγκέφαλος ὅλος ηὐαίνετο.
᾿Ενταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς᾽ κκὶ παρὰ μεγάλου

18

19

20

βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὃ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς" δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν λλήνῶν στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης δι’ ἑρμηνέως,
τοιάδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, γείτων οἰχῶ τῇ
Ἑλλάδι. καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ καὶ ἀμήχανα
πεπτωκότας, εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πως δυναίμην παρὰ
βασιλέως αἰτήσασϑαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς
τὴν Ἑλλάδα. οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχειν Ὁ
οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς πάσης Ἑλλάδος. ταῦτα
ὃὲ γνοὺς ἠτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν
μον χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν τὲ ἐπιστρατεύοντα
πρῶτος ἤγγειλα καὶ βοήϑειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ
ἀφικόμην, καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς “Ἑλληνας τεταγμένων οὐκ ἔφυγον, ἀλλὰ διήλασα καὶ συνέμειξα βασιλεῖ
ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ ἔνϑα βασιλεὺς ἀφίκετο;
ἐπεὶ Κῦρον ἀπέχτεινε καὶ τοὺς ξὺν Κύρῳ βαρβάρους
ἐδίωξε σὺν τοῖσδε τοῖς παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ
αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό

μον βουλεύσεσϑαι"

ἐρέσϑαι

δέ μὲ ὑμᾶς ἐκέλευεν ἐλ-

ροβὺ ἡδὺ ὈΓ 5. ν. δᾶ. μὲν. 16 ἐθαύμαξον οί, ἐθαύμασαν
ΟἽ !| ἡδιότητα [ αὐαίνετο. 11 πρῶτος ΤΥ, πρῶτον (;. 18 οἰκῶ
ἀού, οἰκῶν Ῥγὺ [ ροβὺ πολλὰ (Ο, 5. ν. δα, κακά || ἔχειν Ῥγ, ἕξειν
οι.
19 ἐδίωξε τη, ἐδίωξα ὦ...
20 βουλεύσεσθαι ῬΥ, σὰ 5.0.
αραϊ Ὁ, || ἐκέλευεν γγ, ΟὍ, 5. ν. δαᾶ. σ

ΒΒ

ΌΛΕΗΙΣ

03

ϑόντα τίνος ἕνεκεν ἐστρατεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ συμβουλεύω ὑμῖν μετρίως ἀποκρίνασϑαι, ἵνα μοι εὐπρακτότερον ἢ ἐάν τι δύνωμαι ἀγαϑὺν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ
διαπράξασϑαι.
Ἡρὺς ταῦτα μεταστάντες οὗ Ἕλληνες ἐβουλεύοντο᾽

21

καὶ ἀπεκρίναντο. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν: Ἡμεῖς οὔτε
συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεϑα ἐπὶ βασιλέα. ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κῦρος

ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσϑα. ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκεύους λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀγάγοι. ἐπεὶ μέντοι ἤδη
αὐτὸν ἑωρῶμεν ἐν δεινῷ ὄντα, ἠσχύνϑημεν καὶ ϑεοὺς
καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι αὐτόν, ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ

22

παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος
τέϑνηκεν. οὔτε βασιλεῖ ἀντιποιούμεϑα τῆς ἀρχῆς οὔτ᾽

28

ἔστιν ὅτου ἕνεχα βουλοίμεϑα ἂν τὴν βασιλέως χώραν
κακῶς ποιεῖν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἀποχτεῖναι ἂν ἐϑέλοιμεν,
πορευοίμεϑα δ᾽ ἂν οἴκαδε. εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη᾽
ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεϑα σὺν τοῖς ϑεοῖς ἀμύνασϑαι" ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ.
καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεϑα εὖ ποιοὔντες. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν. ἀκούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης Ταῦτα, ἔφη. ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν
τὰ παρ᾽ ἐχείνου" μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω αἱ σπονδαὶ
μενόντων" ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς παρέξομεν.

Καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν
ΤΆδ.

οὐχ ἧκεν: ὥσϑ᾽ οἵ

Ῥοβύ εὐπραχτότερον Ὀΐ, 8. γ. 84. ἦ ! παρ᾽ αὐτοῦ, 564 ὦ 1.
21 πολεμήσοντες ἐπ πολεμήσαντες ῬΥ || εὖ 1 Ὑαϑς δῦθϑ,

αὖ ! ὡς ἀπαρασχεύους

ΡΥ, ἀπαρασκχευάστους Ο, ἀο]οῖο

γον ῬΥ, ἀναγά οι Ο,.
4128 ἀντιποιούμεϑα,
πορευοίμεϑα δ᾽ ἂν οἴκαδε ἀοί, πορευόμεϑα
πείη [ ἀδικοῦντα ἀοὺ, ἀδικοῦντας ὦ.
α

ἔφη Ὁ,

ὡς Ι ἀγά-

8568 μδϑα 1. τὰϑ. [}
δὲ οἴκαδε Ο || λυ-

24 ταῦτα ἔφη ῬΥ, “Α͵ 8.

24
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Ἕλληνες ἐφρόντιξον᾽ τῇ δὲ τρίτῃ ἥκων ἔλεγεν ὅτι
διαπεπραγμένος ἥχον παρὰ βασιλέως δοθῆναι αὐτῷ
σῴώξειν τοὺς Ἕλληνας.
20

21

28

29

καίπερ

πολλῶν

ἀντιλεγόντων

ὡς οὐκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν
στρατευσαμένους.
τέλος δὲ εἶπε: Καὶ νῦν ἔξεστιν
ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν ἦ μὴν φιλίαν παρέξειν
ὑμῖν τὴν χώραν καὶ ἀδόλως ἀπάξειν εἰς τὴν Ἑλλάδα
ἀγορὰν παρέχοντας" ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασϑαι, λαμβάνειν ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήδεια. ὑμᾶς
ὃὲ αὖ ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι ἦ μὴν πορεύσεσϑαι ὡς διὰ
φιλίας ἀσινῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας ὁπόταν μὴ
ἀγορὰν παρέχωμεν᾽ ἢν δὲ παρέχωμεν ἀγοράν, ὠνουμένους ἕξειν τὰ ἐπιτήδεια. ταῦτα ἔδοξε, καὶ ὥμοσαν
καὶ δεξιὰς ἔδοσαν αὖ Τισσαφέρνης καὶ ὃ τῆς βασιλέως
γυναικὸς ἀδελφὸς τοῖς τῶν “Ἑλλήνων στρατηγοῖς καὶ
λοχαγοῖς

ταῦτα

καὶ ἔλαβον

Τισσαφέρνης

βασιλέα:

ἐπειδὰν

συσχευασάμενος

παρὰ τῶν

εἶπεν:
δὲ

Νῦν

Ἑλλήνων.

μετὰ δὲ

μὲν δὴ ἄπειμι ὡς

διαπράξωμαι

ἃ δέομαι,

ἥξω

ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ

αὐτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν.
ΙΝ.
Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ τε Ἕλληνες καὶ ὃ ᾿Δριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευμένοι
ἡμέρας πλείους ἢ εἴκοσιν. ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται
πρὸς ᾿Δριαῖον καὶ οἵ ἀδελφοὶ καὶ οἵ ἄλλοι ἀναγκαῖοι
καὶ πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινες, παρεϑάρρυνόν

τε καὶ δεξιὰς ἐνίοις παρὰ βασιλέως

ἔφερον μὴ μνη-

2ὅ δηΐθ πολλῶν Ὁ, 8. ν. δα. πάνυ ἢ βασιλεῖ, 5θὰ εἰ 1. Τ88.
20 ἦ πρίασϑαι ἢ λαμβάνει Ρχυ, ν 84α. Ο,. 217 δεήσοι ἢ πορεύσεσϑαι κῃ
διορθαηιιβ, πορεύεσϑαι Ο. 28 δεξιὰς. ΡΥ, δεξιὰν 6, || ἔδοσαν αὖ,

οοηϊοοὶ ἔδοσαν δὴ. 39 ἄπειμι (,, ἄπιμεν Ἐτ ἢ ἀπάξων Ο,» ἐπάξων
ΡΥ ἀπιὼν Ο,, ἐπιὼν ργυ.
"ἢ μετὰ δὲ ταῦτα ρτ, δὲ ἀο]θοίαχα
οϑύ, αὐγὰ τηϑηι, ἢ. 1. [[ πρὸς τῶν σὺν ἐκείνῳ ᾿ παρεϑάρσυνον.

δ.

ΟΡ. νὰ

0ῦ

σικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ ἐπιστρατείας
μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν παροιχομένων. τούτων δὲ
γιγνομένων ἔνδηλοι ἦσαν οἱ περὶ ᾽“ριαῖον ἧττον προσἔχοντες τοῖς Ἕλλησι

τοῖς μὲν πολλοῖς
προσιόντες

τὸν

νοῦν

ὥστε

τῶν “Ελλήνων

τῷ Κλεάρχῳ

καὶ διὰ τοῦτο

οὐκ ἤρεσκον,

ἀλλὰ

ἔλεγον καὶ τοῖς ἄλλοις στρα-

τηγοῖς᾽ Τί μένομεν; ἢ οὐκ ἐπιστάμεϑα ὅτι βασιλεὺς
ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵνα καὶ τοῖς
ἄλλοις Ἕλλησι φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα μέγαν στρατεύεν; καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν διὰ τὸ διεσπάρϑαι αὐτῷ τὸ στράτευμα' ἐπὴν δὲ πάλιν ἁλισϑῇ αὐτῷ
ἡ στρατιά, οὐκ ἔστιν ὕπως οὐκ ἐπιϑήσεται ἡμῖν. ἴσως

δέ που ἢ ἀποσχάπτει τι ἢ ἀποτειχίζξει, ὡς ἄπορος ἦ ἡ
ὁδός. οὐ γάρ ποτε ἑἕχών γὲ βουλήσεται ἡμᾶς ἐλθόντας
εἰς τὴν ᾿Ελλάδα ἀπαγγεῖλαι ὡς ἡμεῖς τοσοίδε ὄντες
ἐνικῶμεν τὸν βασιλέα ἐπὶ ταῖς ϑύραις αὐτοῦ καὶ καταγελάσαντες ἀπήλθομεν. Κλέαρχος δὲ ἀπεχρίνατο τοῖς
ταῦτα λέγουσιν" ᾿Εγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα"
ἐννοῶ δ᾽ ὅτι εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ
ἀπιέναν καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν.

ἔπειτα πρῶτον

μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν οὐδὲ ὅϑεν ἐπισιτιούμεϑα᾿ αὖϑις δὲ ὃ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται" καὶ ἅμα
(ἂν ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς ᾿Δριαῖος ἀποσταίη"
ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσϑεν ὄντες πολέμιον ἡμῖν ἔσονται. ποταμὸς δ᾽ εἰ μέν
τις καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ἐστι διαβατέος οὐκ οἶδα" τὸν
παροιχομένων ὨΪπαοτΓ, παρωχημένων Ο.8 ἧσσον.

8 Ῥοϑὺ

νῦν μέν ΤῈ 5 ν. 6. ἡμᾶς Ι ὑπάγεταν ῬΥ, ἀπάγεται Ὁ, [|| αὐτῶ
τὸ στράτευμα, 564 αὐτοῦ ὈΥ οὗ τὸ στράτευ ἘΠ σα ϑὺ3 ἀπο "9 77)
οογθοϊί τὸ σύνταγμα, ἴογύαϑ86. τθούθ.
4 ἄπορος ῇ ᾿ᾶρς, ἄπορος
εἴη Ὁ. ὅ. ἐν πολέμῳ ᾿ ἅμαζἂν» Πεϊιααγέξ ἢ λελείψεται, ᾿βθᾶ οἵηΠ65 ᾿τὐΐουαθ Ῥυϑθύθυ ὈΥΪῸΒ 1 1. Γ85.
ΧΟΠΟΡΒου 5 Απμδθδ515,.
60. ΘΟΘ1η011. Ἐϊ4, τηβου.

ὅ
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δ᾽ οὖν Εὐφράτην εἴδομεν ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι κωλυόντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ ἂν μάχεσϑαί γε δέῃ
ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν ξύμμαχοι. τῶν δὲ πολεμίων ἱππεῖς
εἰσιν [οἵ] πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι" ὥστε νικῶντες
μὲν τίνα ἂν ἀποκχτείναιμεν; ἡττωμένων δὲ οὐδένα
οἷόν τε σωϑῆναι.
ἐγὼ μὲν οὖν βασιλέα, ᾧ οὕτω
πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ προϑυμεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, οὐκ οἷδα ὅ,τι δεὶ αὐτὸν ὀμόσαι καὶ δεξιὰν
δοῦναι καὶ ϑεοὺς ἐπιορκῆσαι καὶ τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ
ἄπιστα ποιῆσαι Ἕλλησί τὲ καὶ βαρβάροις. ᾿ τοιαῦτα
πολλὰ ἔλεγεν.
Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ
δύναμιν ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν καὶ Ὀρόντας τὴν ἑαυτοῦ
δύναμιν" ἦγε δὲ καὶ τὴν ϑυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ
γάμῳ. ἐντεῦϑεν δὲ ἤδη Τισσαφέρνους ἡγουμένου καὶ
ἀγορὰν παρέχοντος ἐπορεύοντο᾽ ἐπορεύετο δὲ καὶ ᾽4ριαἴος τὸ Κύρου βαρβαρικὸν ἔχων στράτευμα ἅμα Τισσαφέρνει καὶ Ὀρόντα καὶ ξυνεστρατοπεδεύετο σὺν ἐχεί10

νοις.

οἵ [δὲ “Ἕλληνες

ὑφορῶντες

τούτους

αὐτοὶ

ἐφ᾽

ἑαυτῶν ἐχώρουν ἡγεμόνας ἔχοντες. ἐστρατοπεδεύοντο
δὲ ἑκάστοτε ἀπέχοντες ἀλλήλων παρασάγγην καὶ πλέον"
ἐφυλάττοντο δὲ ἀμφότεροι ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους.
4.1

καὶ εὐθὺς τοῦτο ὑποψίαν

παρεῖχεν.

ἐνίοτε δὲ καὶ ξυ-

12

λιξόμενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ χόρτον χαὶ ἄλλα τοιαῦτα
ξυλλέγοντες πληγὰς ἐνέτεινον ἀλλήλοις" ὥστε καὶ τοῦτο
ἔχϑραν παρεῖχε.
ΔΙιελϑόντες δὲ τρεῖς σταϑμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ
6 εἰδομὲν
εἰς... δύναμιν
στρατοπεδεύετο
πλέον Μααυΐῃ,

ερο, οἴδαμεν Ο Ι [οἱ] πλεῖστοι Οαγηοίι.
8 ὡς
ΤΥ ἴῃ τρᾶγρ. [|ὀρόντας {τις οοΉϊοοὶ.
9. συνε1), ξυνεστρατεύετο (-. 10 τούτους ῬΥ, τούτοις (0, Ἰ!
μεῖον Ο. 11 καὶ ἀπία χόρτον 88α. 6".

ΟΝ

ἜΧΙ

“Μηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλϑον [εἴσω] αὐτοῦ.
ἦν δὲ ὠκοδομημένον πλίνϑοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἕκατόν᾽ μῆκος
δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴχοσι παρασαγγῶν᾽ ἀπεῖχε δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς
δύο παρασάγγας ὀκτώ" καὶ διέβησαν διώρυχας δύο.
τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ ἐξευγμένην πλοίοις ἑπτά"
αὗται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ" κατετέτμηντὸο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, αἵ
μὲν πρῶται μεγάλαι. ἔπειτα δὲ ἐλάττους" τέλος δὲ καὶ
μικροὶ ὀχετοί, ὥσπερ ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας.
Καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν" πρὸς
ᾧ πόλις ἦν μεγάλη καὶ πολυάνϑρωπος ἧ ὄνομα Σιυττάκη,. ἀπέχουσα τοῦ

ποταμοῦ

σταδίους

18

πεντεκαίδεκα.

οὗ μὲν οὖν Ἕλληνες παρ᾽ αὐτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὺς
παραδείσου μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δασέος παντοίων
δένδρων. οἱ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα"
οὐ μέντοι καταφανεῖς ἦσαν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων Πρόξενος καὶ
Ξενοφῶν" καὶ προσελϑὼν ἄνθρωπός τις ἠρώτησε τοὺς
προφύλακας ποῦ ἂν ἴδοι Πρόξενον ἢ Κλέαρχον: Μένῶνα δὲ οὐχ ἐζήτει. καὶ ταῦτα παρ᾽ ᾿Δριαίου ὧν τοῦ

14

Μένωνος

10

ξένου.

ἐπεὶ

δὲ Πρόξενος

εἶπεν

ὅτι αὐτός

εἶμι ὃν ζητεῖς. εἶπεν ὃ ἄνϑροωπος τάδε. Ἔπεμψέ με
᾿Αριαῖος καὶ ᾿Αρτάοξος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν
εὖνοι, καὶ κελεύουσι φυλάττεσϑαι μὴ ὑμῖν ἐπιϑῶνται
τῆς νυκτὸς οὗ βάρβαροι" ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν
19 Μηδείας [[ εἴσω οτὰ Κ. 1,. (ΞΞ- δ αἰϊο. 148. 96) ἢ παρασαγγῶν σι, “παρασάγγαι Γ᾿ ἀπεῖχε Κγῶρον, ἀπέχει. Ὁ. 18 πλείοις ᾿ πρὸς ὦ (, 564 ὦ 1. τᾶ8. [ σταϑμοὺς πεντεκαίδεκα.
1ὅ ἂν
ἴδη. 20 εὖνοι Ο, 564 οἱ 1. τᾶϑβ.. οὖ οἰσουιηῆθχυση ροβαϊῦ (Οἱ.
δ
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11

τῷ πλησίον παραδείσῳ. καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ
Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ὡς
διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἐὰν
δύνηται, ὡς μὴ διαβῆτε ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφϑῆτε

18

τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς διώρυχος.
ἀκούσαντες ταῦτα
ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον καὶ φράξουσιν ἃ

λέγει. ὃ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας ἐταράχϑη σφόδρα καὶ
ἐφοβεῖτο.
19

20

21

22

Νεανίσκος

δέ τις τῶν

παρόντων

ἐννοήσας

εἶπεν

ὡς οὐκ ἀκόλουϑα εἴη τό τε ἐπιϑήσεσϑαι καὶ τὸ λύσειν
τὴν γέφυραν. δῆλον γὰρ ὅτι ἐπιτιϑεμένους ἢ νικᾶν
δεήσει ἢ ἡττᾶσϑαι. ἐὰν μὲν οὖν νικῶσι. τί δεῖ λύειν
αὐτοὺς τὴν γέφυραν; οὐδὲ γὰρ ἂν πολλαὶ γέφυραι
ὦσιν ἔχοιμεν ἂν ὅποι φυγόντες ἡμεῖς σωϑῶμεν. ἐὰν
ὃὲ ἡμεῖς νικῶμεν, λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν
ἐκεῖνον ὅποι φύγωσιν. οὐδὲ μὴν βοηϑῆσαι πολλῶν
ὄντων πέραν οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται λελυμένης τῆς
γεφύρας.
᾿Ακούσας δὲ ὁ ΡΟΝ ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγγελον
πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ τῆς
διώρυχος. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι πολλὴ καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ
πόλεις πολλαὶ καὶ μεγάλαι. τότε δὴ καὶ ἐγνώσϑη ὅτι
οἵ βάρβαροι τὸν ἄνϑρωπον ὑποπέωψαιεν, ὀκχνοῦντες
μὴ οἵ Ἕλληνες διελόντες τὴν γέφυραν μείναιεν ἐν τῇ
νήσῳ ἐρύματα ἔχοντες ἔνϑεν μὲν τὸν Τίγρητα, ἔνϑεν
ὃὲ τὴν διώρυχα τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν
11 ἀπολειφϑῆτε, 564 ἀπο οὗ εἰ ἱ. τὰᾶ8β.
19 τό τε ἐπιϑήσεσϑαι καὶ τὸ λύσειν 1), τὸ ἐπιϑήσεσϑαι καὶ λῦσαι Ο || δεήση [
ὅπου φυγόντες.
21 γοϑὺ χώρα 0, 5. τ. δα. ἡ. 22 διελόντες
“οϊφηναν, διελϑόντες σι! μείναιξν Ῥινιάον,, μείνοιεν ἤ τινὰ
εἰς φρουρὰν μείναιεν Ο, 56α ἢ... μείναιεν ᾿ἴπθοῖα Θοχϑοϊποῦβ,
βαηὺ [ νήσω Ο,, νάσω ῬΥ.

ἘΒῚ.

ΟΡΟΥ,

09

μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαϑῆς οὔσης καὶ τῶν ἐργασομένων ἐνόντων᾽ εἶτα δὲ καὶ ἀποστροφὴ γένοιτο εἴ
τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν.
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο" ἐπὶ μέντοι τὴν γέφυραν ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ οὔτε ἐπέϑετο οὐδεὶς
οὐδαμόϑεν οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλϑε τῶν
πολεμίων. ὡς οἵ φυλάττοντες ἀπήγγελλον.
ἐπειδὴ δὲ
ἕως ἐγένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν ἐξευγμένην πλοίοἱἰς τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ὡς οἷόν τε μάλιστα πεφυλαγμένως" ἐξήγγελλον γάρ τινες τῶν παρὰ Τισσαφέρνους
Ἑλλήνων ὡς διαβαινόντων μέλλοιεν ἐπιϑήσεσϑαι. ἀλλὰ
ταῦτα μὲν ψευδῆ ἦν διαβαινόντων μέντοι ὁ Γλοῦς
αὐτῶν ἐπεφάνη μετ᾽ ἄλλων σκοπῶν εἰ διαβαίνοιεν τὸν
ποταμόν ἐπειδὴ δὲ εἶδεν, ὥχετο ἀπελαύνων.
᾿Ζ“πὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς τέτταρας

παρασάγγας

τὸ εὖρος πλέϑρου"

εἴκοσιν

ἐπὶ τὸν Φύδσκον

ἐπῆν δὲ γέφυρα.

καὶ

25

2ῦ

ποταμόν,

ἐνταῦϑα

ὠκεῖτο πόλις μεγάλη ὄνομα Ὦπις" πρὸς ἣν ἀπήντησε
τοῖς “Ἕλλησιν ὃ Κύρου καὶ ᾿Ζρταξέρξου νόϑος ἀδελφὸς

ἀπὸ Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων στρατιὰν πολλὴν ἄγων
ὡς βοηϑήσων βασιλεῖ" καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα παρερχομένους τοὺς “Ἕλληνας ἐθεώρει.
ὃ δὲ
Κλέαρχος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ
ἄλλοτε ἐφιστάμενος᾽ ὅσον δ᾽ οὖν χρόνον τὸ ἡγούμενον
τοῦ

στρατεύματος

ἐπιστήσειξΣ,.

τοσοῦτον

ἦν ἀνάγκη

χρόνον δι᾽ ὅλου τοῦ στρατεύματος γίγνεσϑαι τὴν ἐπίστασιν᾽ ὥστε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς Ἕλλησι
ἐργασαμένων
34 ἀλλ᾽ αὐτὰ μέντοι ᾿ αὐ ργΥ, αὐτοῖς (Ὁ,
αὐτοῦ οογϊεοὶ ᾿ διαβαίνο!ε ΡΥ, ν δὅα. ὦ,. 2ὅ μεγάλη ὄνομα, με9
γάλ᾽Φ'
ἣ ὄνομα
Ο,. Ὡθῦσον δ᾽ οὖν Μαϊίίηίαο, ὅσον δ᾽ ἂν Ὁ, ἔογίεαι588
ΧΡΠΟΡΒΟΙ βουιρϑιὺ ὅσον δὲ δὴ οἵ. ΠΟ ὅ, 10 ||γίνεσϑαι

20

τ

1:

ἢ

ΌΒΡ

δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆχϑαι
91 ϑεωροῦντα. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν διὰ τῆς Μηδίας
σταϑμοὺς ἐρήμους ἕξ παρασάγγας τριάχοντα εἰς τὰς
Παρυσάτιδος κώμας τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός.
ταύτας Τισσαφέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν διαρπάσαι τοῖς
Ἕλλησιν ἐπέτρεψε πλὴν ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ σῖτος
28

πολὺς καὶ πρόβατα καὶ ἄλλα χρήματα.
ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς ἐρήμους τέτταρας
εἴχοσι τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ
ὃξ τῷ πρώτῳ σταϑμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ
μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὄνομα Καιναί, ἐξ

ἐντεῦϑεν δ᾽
παρασάγγας
ἔχοντες. ἐν
πόλις ὠκεῖτο
ἧς οἵ βάρ-

βαροι

ἄρτους.

τϑ

διῆγον

ἐπὶ

σχεδίαις

διφϑερίναις

τυ-

ρούς. οἶνον.
Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμόν. τὸ εὖρος τεττάρων πλέϑρων.
καὶ ἐνταῦϑα
ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαν μὲν
ἦσαν. φανερὰ δὲ οὐδεμία ἐφαίνετο ἐπιβουλή. ἔδοξεν
οὖν τῷ Κλεάρχῳ ξυγγενέσϑαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ εἴ
΄

Ξ

πως δύναιτο παῦσαι

λεμον γενέσθαι"

τὰς ὑποψίας

καὶ ἔπεμψέν

πρὶν ἐξ αὐτῶν πό-

τινα

ἐροῦντα ὅτι ξυγ-

γενέσϑαι αὐτῷ χρήξει. ὃ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν.
Ἐπειδὴ δὲ ξυνῆλθον, λέγει ὃ Κλέαρχος τάδε.
Ἐγώ.
γεγενηγώ. ὦ Τισσαφέρνη.
φέρνη, οἶδα μὲνμὲν ἡμῖνἡμῖν ὅρκους
ὅρκους γεγενη
,

9

-

4

ει

᾿

-"

’

3

,

ΟΥ̓

μένους καὶ δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους"
φυλαττόμενον δὲ σέ τε ὁρῶ ὡς πολεμίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς

ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυλαττόμεϑα. ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὐ
δύναμαι οὔτε σὲ αἰσϑέσϑαι πειρώμενον ἡμᾶς καχῶς
ϑεωροῦνταν.
21 "ηδείας ᾿] ἐπεγγελῶν, Βθἃὰ πεγ οὗ 2 1. ΥΤ88.
38 δ᾽ ἐπορεύϑησαν Ῥγ, διεπορεύϑησαν Ὁ, ἢ καιναὶ, 56 ὧν Ῥγ]-

ΤΟΥῚΒ ΒΥΠΑΌΔΘ 1. τῶ. ᾿ διφϑεριναῖς. Υ͂. 1 ξάπαταν. 2 ἴῃ γ06068
παῦσαι Ῥ81111 5ουρίυταθ ἀποῦπβ δἰυοσθ οοϊοσθ τραϊηΐθργαῦὶ
Βαηὖ ᾿ ἔπεμψεν, 56ἃ πεμψε 1. τῶ. [| ἑτοίμως, 568 μως 1. Τ88.

ΠΡ

ΟἈΡῚΥ.

1

ποιεῖν ἐγώ τε σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμὲν τοιοῦτον οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλϑεῖν,
ὅπως εἰ δυναίμεϑα ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν.
καὶ γὰρ οἶδα ἀνθρώπους ἤδη τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς
τοὺς δὲ χαὶ ἐξ ὑποψίας ὅτι φοβηϑέντες ἀλλήλους
φϑάσαν βουλόμενοι πρὶν παϑεῖν ἐποίησαν ἀνήκεστα
κακὰ τοὺς οὔτε μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμοσύνας νομίξων
συνουσίαις μάλιστα παύεσϑαι ἥκω καὶ διδάσκειν δὲ
βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὀρϑῶς ἀπιστεῖς. πρῶτον
μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἵ ϑεῶν ἡμᾶς ὕρχοι κωλύουσι
πολεμίους εἶναι ἀλλήλοις" ὅστις δὲ τούτων σύνο:δεῃ
αὑτῷ παρημεληκώς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονίσαιμι. τὸν γὰρ ϑεῶν πόλεμον οὔτ᾽ οἶδα ἀπὸ ποίου ἂν
τάχους οὔτε ὅποι ἄν τις φεύγων ἀποφύγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον
(ἄν σκότος ἀποδραίη οὔϑ'᾽ ὕπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον
ἀποσταίη.
πάντῃ γὰρ πάντα τοῖς ϑεοῖς ὕποχα καὶ
πάντων ἴσον οἱ ϑεοὶ χρατοῦσι.
περὶ μὲν δὴ τῶν
ϑεῶν [τε καὶ τῶν] ὅρκων οὕτω γιγνώσκω. παρ᾽ οὺς
ἡμεῖς τὴν φιλίαν συνϑέμενοι κατεϑέμεϑα᾽ τῶν δ᾽ ἀνϑρωπίνων σὲ ἐγὼ ἐν τῷ παρόντι νομίξω μέγιστον
εἶναι ἡμῖν ἀγαϑόν. σὺν μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς
εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διαβατός, τῶν τε ἐπιτηδείων
οὐκ ἀπορία᾽ ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ
ὁδός᾽ οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστάμεϑα᾽ πᾶς δὲ ποταμὸς
-

ὅ ὅτι φοβηϑέντες δοΙιοη!, οἱ φοβηϑέντες ὁ.

6. δηΐθ παύ-

εσθαι Ὁ 5. γν. δα. ἂν. 17 σύνοιδεν αὐτῷ ! οὔτ᾽ οἶδα 640, οὐκ
οἶδα Ὁ} ὑπὸ ποίου ἂν τάχους οὔτε ὁποίαν |] απίο σκότος οτα.
ἂν | ὕποχα Ο, 564 χα 1. τᾶβ, απᾶθ ᾿ύμαον ὑποχείρια ταϑ] αἱ,
566 ΘΟΟΘΗΙΠ ΒΌΡΟΥ ᾧ Ροϑαϊῦ ΡΥ ἢ πάντων ἴσον ῬΥ, πάντων
πανταχῇ ἴσον Ο..
8 [τὲ καὶ τῶν] ὁ0ο.
9 εὔπορος , 568 εὖ
ἢ: γΆϑ.
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δύσπορος.

11Β. Π. ΟΔΡ. Υ͂.
πᾶς

δὲ ὄχλος

φοβερός,

φοβερώτατον

10 ἐρημία: μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν.

δ᾽

εἰ δὲ δὴ

καὶ μανέντες σὲ καταχτείναιμεν, ἄλλο τι [ἂν] ἢ τὸν
εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν μέγιστον
ἔφεδρον πολεμήσομεν; ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι
11 ποιεῖν. ταῦτα λέξω. ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεϑύμησά μοι
φίλον γενέσϑαι., νομίξων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι

εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο" σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου
δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα χαὶ τὴν σαυτοῦ [χώραν]
σῴξοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ἧ Κῦρος πολεμίᾳ
12 ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην ξύμμαχον οὖσαν. τούτων δὲ τοιοὕτων ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται
σοὶ φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν
18 ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσϑαι φίλον ἡμῖν εἶναι. οἶδα
μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς

λυπηροὺς

ὄντας,

οὺὃς νομίζω

ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν"
οἶδα δὲ καὶ Πισίδας" ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔϑνη πολλὰ
τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ
ὑμετέρᾳ εὐδαιμονία. Αἰγυπτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς
γιγνώσκω τεϑυμωμένους. οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ χρησάμενοι μᾶλλον ἂν κολάσαισϑε τῆς νῦν σὺν
14 ἐμοὶ οὔσης. ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι σὺ
εἰ μὲν βούλοιο φίλος ὡς μέγιστος ἂν εἴης. εἰ δέ τίς
σε λυποίη. ὡς δεσπότης (ἂν» ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς
10 ἄλλο τι ἢ Α, ἄλλο τι ἂν ἢ Ὁ, 5ρα ἢ 1. ταϑ. [ἔφεδρον
ἀρὺ, ἔφορον Ο, ἐχϑρόν ὁᾳο. 11 [χώραν] εϊααπίξ ᾿ πολεμεῖν
ἐχρῆτο.
12 ὄντων 8. γ. 8δ6α. Ο,.
18 πισσίδας ᾿ νῦν 1. τηᾶτρ.
ααἃ, Ὁ, }}γιγνώσκω Ο 1. ταϑ., αὐ1ἃ δηΐθα βουιρύατα ἔαουϊῦ, οορΠΟΒΟΘΥΘ ΠΟ ρούῃϊ [ κολάσαισϑε Πονϊοῖη, κολάσασϑε ῬΥ, κολάσεσϑεὲ Ο,. 14 βούλοιο φίλος ΤΥ, βούλοιο τῶ (8. γ.) φίλος εἶναι
(ᾷ(. ταδγρ) Ὁ, || τίς σε Ο,,, τί σὲ γὲὺ [ (ἂν ἀναστρέφοιο Τίμπαον

ΙΒ

ΟΑἸΕΕΙΝ,

{9

ὑπηρέτας. οἵ σοι οὐκ ἂν μισϑοῦ ἕνεχα ὑπηρετοῖμεν
ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἣν σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν
ἔχοιμεν δικαίως. ἐμοὶ μὲν ταῦτα πάντα ἐνθυμουμένῳ
οὕτω δοκεῖ ϑαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν ὥστε
καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι [τὸ ὄνομα] τίς οὕτως ἐστὶ
δεινὸς λέγειν ὥστε σὲ πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς δοι
ἐπιβουλεύομεν.

Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα εἶπε" Τισ-

σαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφϑη.
᾿4λλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε. [καὶ] ἀκούων σου
φρονίμους λόγους" ταῦτα γὰρ γιγνώσκων εἴ τι ἐμοὶ
᾿
,
[κ
»
»
᾿
“"
΄
χακὸν βουλεύοις. ἅμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακόἿ

ΝΑ

ω

νους εἶναι.

φ

ς

3

Ψ

΄

δὰ

͵

Ρ

π

5

ἰν

»

16

,

ὡς ὃ ἂν μάϑῃς ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως

οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. εἰ
γὰρ ὑμᾶς ἐβουλόμεϑα ἀπολέσαι. πότερά σοι δοκοῦμεν

1

ἱππέων πλήϑους ἀπορεῖν ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως ἐν ἧ
ὑμᾶς μὲν βλάπτειν ἱκανοὶ εἴημεν ἄν. ἀντιπάσχειν δὲ
οὐδεὶς χίνδυνος: ἀλλὰ χωρίων
3

ϑεσϑαι

,

ἀπορεῖν

3

.

,

ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτί2

ἄν ὅσοι δοκοῦμεν;

’,

ν

“-

οὐ τοσαῦτα

2

,ὔ

18

μὲν

πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπορεύ-

εσϑε. τοσαῦτα δὲ ὄρη ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα πορευτέα, ἃ
ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν παρέχειν,
τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν ἔξεστιν ἡμῖν ταμιεύεΎὄϑαι ὁπόσοις [ἂν] ὑμῶν βουλόμεϑα μάχεσϑαι; εἰσὶ
δ᾽ αὐτῶν οὺἣς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε. εἰ μὴ ἡμεῖς
ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττώμεϑα.
ὑπηρέτας ὅσοι ᾿ μισϑοῦ ἕνεκα Ῥγ, τοῦ μισϑοῦ ἕνεκα μόνον
Ο, ||ὑπηρετοῦμεν ΤΥ, οΟοΥΥ Ὁ, [[ καὶ τῆς χάριτος ἣν Ορνα δᾷ.
16 [τὸ ὄνομα] Βἴϑβϑιορ. 16᾽ ἀκούων αοί, καὶ ἀκούων Ὁ “γινώσκῶν Ι βουλεύεις ᾿ ἡμεῖς δικαίως ᾿ ἀπιστοίητε 1), ἄπιστοι ἦτε Ὁ.
11 ἵππων Ῥγ, Ὁ, 5. ν. δαἃ εξ. 18 προκαταλαβοῦσιν, 564 αβοῦσιν
1. γσδ8. ταμειεύεσϑαι ῬΓ, σον Ὁ, || βουλόμεϑα Ηαγίηιαν, ἂν.
βουλώμεϑα Ὁ, ἂν... βουλοίμεϑα ἀοὲ || διαπορεύοιμεν ΡΥ, ὑμᾶς
(ᾳ. τρᾶγρ.) διαπορεύοιμεν ΟΕ:
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τά

118: Τὺ

ΘΑ

ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν" ὃν
ἡμεῖς δυναίμεϑ' ἂν κατακαύσαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἀγαϑοὶ εἴητε μάχεσϑαι
20

ἂν δύναισϑε.

πῶς ἂν οὖν

ἔχοντες

τοσούτους πόρους

πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν. καὶ τούτων μηδένα ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐχ τούτων πάντων τοῦτον ἂν τὸν
τρόπον ἐξελοίμεϑα ὃς μόνος μὲν πρὸς ϑεῶν ἀσεβής,
μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός; παντάπασι δὲ ἀπόρῶν ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐχομένων. καὶ
τούτων πονηρῶν. οἵτινες ἐθέλουσι δι᾽ ἐπιορκίας τὲ
πρὸς ϑεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράττειν τι.

οὐχ οὕτως ἡμεῖς. ὦ Κλέαρχε.
τϑ τῷ

οὔτε ἀλόγιστοι

οὔτε

ἠλίϑιοί ἐσμεν. ἀλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ
ἐπὶ τοῦτο ἤλθομον; εὖ ἴσϑι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου
αἴτιος τὸ τοῖς Ἕλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσϑαι, καὶ ᾧ
Κῦρος ἀνέβη ξενικῷῶ διὰ μισϑοδοσίας πιστεύων τούτῳ

24

ἐμὲ καταβῆναι δι᾽ εὐεργεσίαν ἰσχυρόν. ὅσα δ᾽ ἐμοὶ
χρήσιμοι ὑμεῖς ἐστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας. τὸ δὲ μέγιστον ἐγὼ οἶδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν
βασιλεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρϑὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδία ἴδως ἂν ὑμῶν παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι.
Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληϑῆ λέγειν"
καὶ εἶπεν. Οὐχοῦν. ἔφη. οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς,
φιλίαν ὑπαρχόντων πειρῶνται διαβάλλοντες ποιῆθδαι
πολεμίους ἡμᾶς ἄξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παϑεῖν; Καὶ ἐγὼ
μέν γε. ἔφη ὁ Τισσαφέρνης. εἰ βούλεσϑέ μοι οἵ τε
στρατηγοὶ Χαὶ οἵ λοχαγοὶ ἐλϑεῖν. ἐν τῷ ἐμφανεῖ λέξω
ἐδε:
σι δδρώνος ῬΟΝΟΝ, σέμνοὶ τη "δ
ὠ δὴ Ὁ δὴ ἐκείἡ
γνοβὺ ἔσϑι 5. ν. δᾶά. Ὁ, {{| ὁ τούτου αἴτιος ΡΥ, ὃ ἀοἰθίαστῃ δϑβῦ,
αὐχασα ἃ ΠΙΌΤΑΥΙΟ 8ῃ ἃ οογγϑοΐοσθ, πῃ. 1. 38 ὑμεῖς ἐστὲ. 9ὅ ἐλ:
ϑεῖν, ἐν τῷ ἐμφανεῖ λέξω Κγῖῖρον, τρια Ὁ.

ἜΜ.

ΟΡ

ΝΥ.

Ὁ

τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις καὶ
τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. ᾿Εγὼ δέ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, ἄξω

20

πάντας. καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅϑεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω.
ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν ἐκέλευε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο.

21

Τῇ δὲ ὑστεραίχα ὁ Κλέαρχος ἀπελθὼν ἐπὶ τὸ
στρατόπεδον δῆλός τ’ ἦν πάνυ φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσϑαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, ἔφη τὲ χρῆναι ἰέναι παρὰ Τισσαφέρνην οὗς
ἐχέλευσεν. καὶ ἐὰν ἐλεγχϑῶσι διαβάλλοντες [τῶν ᾿Ελλήνων]ὔ, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς “Ἔλλησιν ὄντας τιμωρηϑῆναι.
ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν δια- 28

βάλλοντα Μένωνα. εἰδὼς αὐτὸν καὶ {λάϑραΣ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ᾽ ᾿Αριαίου καὶ στασιάξοντα
αὐτῷ καὶ ἐπιβουλεύοντα, ὅπως τὸ στράτευμα ἅπαν

πρὸς αὑτὸν λαβὼν φίλος ἢ Τισσαφέρνει. ἐβούλετο δὲ
καὶ Κλέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν
τὴν γνώμην χαὶ τοὺς παραλυποῦντας ἐχποδὼν εἶναι.
τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ μὴ ἰξέναι
πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς μηδὲ πιστεύειν
Τισσαφέρνει. ὃ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε.
διεπράξατο πέντε μὲν στρατηγοὺς ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς᾽ συνηκολούϑησαν δὲ ὡς εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν
ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακόσιοι.

21 μὲν ἀιΐθ μένειν Ο, 5. ν. 88. Ἀ ἐχέλευε ΡΥ, ἐκέλευσε 6,
οὺς ἐκέλευσεν Ο,, οὺὃς ἐκέλευεν ΡΥ [οἵ ἂν Ὁ, 1. ΥὙ88., ἐὰν ῬΓ
γΘΥΙΒΙ
ΤαἹΠτου || [τῶν Ἑλλήνων] 1)οῦγο6.
28 συγγεγενημένον 6,
Βρα σὺ 1. τα8., λάϑρᾳ Πα Ὀθμ6 46 βὰ0 δααϊαϊῦ, πδτὰ 1088 τ ὦ
ὯΘ γοβέϊρίατο, αὐἰάθιη Βαΐπ5 νοοὶβ αἸΒΡΊΟΘΣΘ ροδαϊ ] πρὸς αὐτὸν
ΡΥ, πρὸς ἑαυτὸν Ο,. 29 δπΐίε Αλέαρχος Ὁ, 5. ν. δα 4. ὁ.
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80
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11Β. Π. ΟΑΡ. Υ͂.
Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ ϑύραις ταῖς Τισσαφέρνους, οἵ

51

μὲν στρατηγοὶ παρεκλήϑησαν εἴσω, Πρόξενος Βοιώτιος,

Μένων Θετταλός, ᾿Δγίας ᾿άρκάς, Κλέαρχος Δάκων,
Σωκράτης ᾿4χαιός" οἵ δὲ λοχαγοὶ ἐπὶ ϑύραις ἔμενον.
οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οἵ τ᾽
ἔνδον ξυνελαμβάνοντο καὶ οἵ ἔξω κατεκόπησαν. μετὰ
ὃὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίου
ἐλαύνοντες ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ
8 ἐλευϑέρῳω πάντας ἔκτεινον.
οἵ ὃὲ Ἕλληνες τήν τε
ἱππασίαν
δ

84

,

ἐϑαύμαξον
"]

΄

ἐκ τοῦ στρατοπέδου
3

“

’

ὁρῶντες καὶ
ς

“---

ὅ,τι ἐποίουν ἠμφεγνόουν, πρὶν Νίκαρχος ᾿Δρχὰς ἧκε,
φεύγων τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα,
ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων. καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημένα.
ἐχ τούτου δὴ οἱ Ἕλληνες ἔϑεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες
ἐχπεπληγμένοι

καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ

τὸ στρατόπεδον.
ϑὅ

80

51

Οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, ᾿Δριαῖος δὲ καὶ
᾿Δρτάοξζος καὶ Μιϑραδάτης, οἱ ἦσαν Κύρῳ πιστότατοι"
ὁ δὲ τῶν Ελλήνων ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς δρᾶν καὶ γιγνώσκειν" ξυνηκολούϑουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν τεϑωρακισμένοι εἰς
᾿
τ
2
,
3
Ἁ
53
ν
τριαχοσίους.
οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς ἦσαν. προσελϑεῖν ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν ᾿Ελλήνων στρατηγὸς ἢ λοχαγός,
ἵνα ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. μετὰ ταῦτα ἐξῆλϑον φυλαττόμενοι τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὶ μὲν Κλε“
3
’
Ἀ
’,
Ἁ
ἄνωρ Ερχομένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφάλιος, ξὺν

αὐτοῖς δὲ Ξενοφῶν ᾿4ϑηναῖος. ὅπως μάϑοι τὰ περὶ
Προξένου: Χειρίσοφος δὲ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ
81 ἐπὶ ϑύραις ταῖς ΡΥ, ἐπὶ
ἱππασίαν ΟὍ, 5. γν. Δ844. αὐτῶν

ταῖς ϑύραις ταῖς Ο,. 88. γοϑῦ
ἠμφηγνόουν.
88 γινώσκειν.

86 δῃΐίθ στρατηγὸς Ο, 5. γ. 884. ἢ. 81 ὀρχομένιος (ἰΐδθτη 8 39).

ἘΖΒ. ΠῈ

τινὶ ξὺν ἄλλοις

ΟΑΡΟῪ:

ἐπισιτιξομένοις.

εἰς ἐπήκοον, εἶπεν ᾿Δριαῖος τάδε.
ἄνδρες Ἕλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν

τὶ

ἐπειδὴ

δὲ ἔστησαν

88

Κλέαρχος μέν, ὦ
τε ἐφάνη καὶ τὰς

σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην καὶ τέϑνηκε, Πρόξενος
δὲ καὶ Μένων, ὅτι κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν.
ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὅπλα
ἀπαιτεῖ" αὑτοῦ γὰρ εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν
τοῦ ἐκείνου δούλου. πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἵ Ἥλ-

89

ληνες, ἔλεγε δὲ Κλεάνωρ ὁ ᾿Ερχομένιος᾽ ἴῶ κάκιστε
ἀνϑρώπων ᾿“ριαῖε καὶ οἵ ἄλλοι ὅσοι ἦτε Κύρου φίλοι,
οὐκ αἰσχύνεσϑε

οὔτε ϑεοὺς

οὔτ᾽ ἀνθρώπους.

οἵτινες

ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχϑροὺς νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀϑεωτάτῳ
τὲ χαὶ πανουργοτάτῳ τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὥμνυτε
ἀπολωλέχατε

καὶ τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες

ξὺν

τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσϑε; ὁ δὲ ᾿᾽Ζριαῖος εἶπε;
Κλέαρχος γὰρ πρόσϑεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο
Τισσαφέρνει τὲ καὶ Ὀρόντα, καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ξὺν
τούτοις. ἐπὶ τούτῳ Ξενοφῶν τάδε εἶπε. Κλέαρχος
μὲν τοίνυν

εἰ παρὰ

τοὺς

ὅρκους

ἔλυε

τὰς σπονδάο,

τὴν δίκην ἔχει δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσϑαι τοὺς ἐπιορκοῦντας᾽ Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν ὑμέτερον μὲν εὐεργέται. ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, πέωψατε
αὐτοὺς δεῦρο δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέρος πειράσονται χαὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα

ἐπισιτιξομένοις Ῥγ, ὦ, 46]. ἴῃ αἰψίμηδ, 5ΎΠΠ80ϑ ἐ, δοοθηΐαση
ἴῃ ῬΘμα τη το αν.
88 ἐπιορκῶν τὲ Ὁ, ἐπιορκῶν ρυ!
αὐτοῦ γὰρ ! εἶναί φασιν ῬΙ, Ο, τυυΐανιῦ α ἴῃ η.
589 τοὺς
αὐτοὺς͵ αὖτ 1. τὰ8. [ ὄμνυτε Ϊ ὡς δηΐθ ἀπολωλέκατε ΟἿ. ῬΥ,
ἘΠῚ Ἰηᾶγο. δα.
40 ἐπὶ τούτῳ Ποϊάαηέφ, ἐπὶ τούτων Ῥγ,
ἐπὶ τούτοις ΘΟ. 41 φίλοι γε, ἱ. τὰϑ. γὲ

40

41

18

118. π. ΟΘΑΡ. Ὑἱ.

᾿

42 ξυμβουλεῦσαι. πρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι πολὺν χρόνον
διαλεχϑέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποχρινάμενοι.
ΥΙ.
Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφϑέντες ἀνήχϑησαν
ὡς βασιλέα καὶ ἀποτμηϑέντες τὰς χεφαλὰς ἐτελεύτησαν, εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντῶν τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέσϑαι ἀνὴρ

5 χαὶ πολεμικὸς καὶ φιλοπόλεμος
ἕως μὲν πόλεμος

ἦν τοῖς

ἐσχάτως.

καὶ γὰρ δὴ

“Ζακχεδαιμονίοις

πρὸς

τοὺς

᾿ἀϑηναίους παρέμενεν, ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, πείσας τὴν
Ἕλληνας

αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾶᾷχες ἀδικοῦσι τοὺς
καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ τῶν

ἐφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χερρονήσου
8 καὶ Περίνϑου Θραξίν. ἐπεὶ δὲ μεταγνόντες πῶς οἵ
ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος ἀποστρέφειν αὐτὸν ἐπειρῶντο
ἐξ ᾿Ισϑμοῦ, ἐνταῦϑα οὐκέτι πείϑεται., ἀλλ᾽ ὥχετο πλέων
4 εἰς Ἑλλήσποντον. ἐκ τούτου χαὶ ἐϑανατώϑη ὑπὸ τῶν
ἐν Σπάρτῃ τελῶν ὡς ἀπειϑῶν. ἤδη δὲ φυγὰς ὧν
ἔρχεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε,
Κῦρον ἄλλῃ γέγραπται, δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους

ὅ δαρεικούς᾽ ὃ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ
ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τῶν χρηβότανι
ἐπολέμει τοῖς Θργεί, καὶ μάχῃ
τούτου δὴ ἔφερε καὶ ἦγε τούτους

ῥαϑυμίαν ἐτράπετο,
συλλέξας ἀερεδρυμαν
τὲ ἐνίκησε χαὶ ἀπὸ
καὶ πολεμῶν διεγέ-

νετὸ μέχρι Κῦρος ἐδεήϑη τοῦ στρατεύματος"

τότε

δὲ

ὁ ἀπῆλϑεν ὡς ξὺν ἐκείνῳ αὖ πολεμήσων. ταῦτα οὖν
φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις ἐξὸν
ξυμβουλεῦσαι ῬΥ, ξυμβουλεύσειν (,. ΥἹ 1 ἐμπείρως 0, 566
μιϑιννορίυ,
2, πείσας ΟὍ, πεισ 1. τϑϑ, Ηυρ' ἀναπείσας ἀπέθϑ,
Βουρύστῃ [1556 οομξοπα!ς, 564 οαΐ ΘοΥΥδοῖοῦ ΠΟῚ ῬΓΔΘΡΟΒΙ
ΟΠ
Θτα.

ΒοΙατὰ ἀ6] νη [ τὴν αὐτοῦ πόλιν Ρυ, Οἱ, 8. ν. 86α, ἑ..
ὄντος Ὁ, 5. γ. 84α. αὐτοῦ.
6 δοκεῖ 5. ν. ὦ, 86.

8 γροβῦ

1.

1

Οὐ;

ὙΠ

19

μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται
πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν [ὥστε
πολεμεῖν). ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται
'πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν" ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ {τις
εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν ἤϑελε δαπανᾶν
εἰς πόλεμον. οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἦν᾽ πολεμικὸς

Τ

δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι ὅτι φικοκίνδυνός τε ἦν καὶ
ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐν
τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ πάντὲς ὡμολόγουν. καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον κἀκεῖνος εἶχεν.
ἱκανὸς μὲν γὰρ ὥς τις καὶ ἄλλος φροντίζειν ἦν ὅπως
ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια χαὶ παρασκχευάξευν
ταῦτα. ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς
πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι" καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ
τραχύς, ἐκόλαξέ τε ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὡς καὶ
αὐτῷ μεταμέλειν ἔσϑ᾽ ὅτε. καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαξεν"
ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος
εἶναι. ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν
στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς
πολεμίους. εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων
ἀφέξεσϑαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους.
ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤϑελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα
καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο οἵ στρατιῶται" καὶ γὰρ τὸ
στυγνὸν τότε φαιδρὸν [αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσ[ὥστε πολεμεῖν] 10 (ΟΠ 61818) Ι ὥσπερ, {τις εἰς θσο.
ρῶς ὈΥ, αἰεὶ ἰσχυρῶς Ο,.

10 γὰρ στρατεύματος,

9 ἰσχυ-

5604 γὰρ στρατεύ

1. ταβ., ἀπᾶρθ Πα οομίθοὶν γὰρ συντάγματος.
11 [αὐτοῦ ἐν
τοῖς ἄλλοις προσώποις] 60 ἄποθ Οὐϑείο, ααἱ αὐτοῦ ροϑβὺ στυγνὸν

ὑγϑηβροβαϊῦ οὖ ἐν τ. ἄ. π. 560] αβιῦ.

8

9

10

1τ1

90

18

14

118. Ππ: ὍΑΡ, ΥἹ.

ὦποις] ἔφασαν φαίνεσθαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον.
πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόχει εἶναι, ὥστε σωτήριον,
οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο" ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ γέγνοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπιέναι, πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον" τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλ᾽
ἀεὶ χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός" ὥστε διέχειντο πρὸς αὐτὸν
οἵ στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. καὶ γὰρ
οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν"
οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖς
σϑαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν αὐτῷ,
σφόδρα πειϑομένοις ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶν
ξὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἢδη μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα

εἶναι τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τε

γὰρ πρὸς τοὺς πολεμίους ϑαρραλέως
τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου

τιμωρίαν

ἔχειν παρῆν καὶ

φοβεῖσϑαι

εὐτάκτους

ἐποίει. τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν" ἄρχεσϑαι δὲ ὑπὸ
ἄλλων οὐ μάλα ἐϑέλειν ἐλέγετο. ἦν δὲ ὅτε ἐτελεύτα
ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη.
10

Η

Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον
ὧν ἐπεϑύμει γενέσϑαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἵχανός"

καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιϑυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύριον τῷ “εοντίνῳ. ἐπεὶ δὲ συνεγένετο ἐχείνῳ, ἱκανὸς
νομίσας ἤδη εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος ὧν τοῖς πρώ-.
τοις μὴ ἡττᾶσϑαι εὐεργετῶν, ἦλϑεν εἰς ταύτας τὰς
σὺν Κύρῳ πράξεις᾽ καὶ ὥετο κτήδσεσϑαι ἐκ τούτων
ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ χρήματα πολλά"

τοσούτων δ᾽ ἐπιϑυμῶν σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο
12 ἀρξομένους Βεϊὰξον,, ἀρξαμένους ῬΥ, ἀρχομένους 0. ἢ
ἀπέλειπον ῬΥ, ἀπέλιπον Ο,. 14 ἄρξαιντο Πεμααηές, ἤρξαντο
ΟΠ ϑαρσαλέως
διΐο εὐτάκτους Οἱ, 8. ν. δα. αὐτούς. 17 χτήσεσϑαι ῬΥ, χτήσασϑαι Ὁ.

ΚΒ. Τρ

ἸὍΑΡ, ΥἹ

81

εἶχεν ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν ϑέλοι χτᾶσϑαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τούτῶν τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μὴ. ἄρχειν δὲ καλῶν
᾿]
“«
᾿"
;
ΔΎΟ
3
’
96
ι..3
-“
μὲν καὶ ἀγαϑῶν δυνατὸς ἦν᾽ οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς
στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι.
ἀλλὰ καὶ ἠσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἵ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον" καὶ φοβούμενος μᾶλλον ἦν φανερὸς
,

"»

τὸ ἀπεχϑάνεσϑαι
,

9

Ἁ

ῇ

Ρ

τοῖς στρατιώταις

ἤ

"

ἃ

“---

ἢ οἱ στρατιῶται τὸ

;

Ἢ

[κ

--

;

ἀπιστεῖν ἐκείνω.
ὥετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν
εἶναι καὶ δοχεῖν τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν,
τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν.
τοιγαροῦν αὐτῷ οἵ
μὲν καλοί τε καὶ ἀγαϑοὶ τῶν συνόντων εὖνοι ἦσαν,
οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε
δὲ ἀπέϑνῃσκεν ἦν ἐτῶν ὡς τριάκοντα.
Μένων δὲ ὃ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιϑυμῶν μὲν
Ἁ

’

πλουτεῖν
"

3

ἰσχυρῶς,
3

Ἁ

“--

ἐπιϑυμῶν

-

3

5

δὲ ἄρχειν,

-

στέργων

φαίη

δὲ φανερὸς

δ

,

ὅτῳ δὲ

φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο

ἐπιβου-

Ν

᾿

λεύων.
καὶ πολεμίου
δὲ συνόντων πάντων
καὶ τοῖς

λευξ'

μὲν

χαλεπὸν

τῶν

Χ

3

’

᾽

Χ

ὥετο

κτήμασιν

εἶναν

τὰ

οὐκ

ἐπεβού-

τῶν

φυλαττο-

20 πρὸς τῶ ἀρχικὸν εἶναι.
21 κερδαίνοι ϑοϊρηιοίαον πιουπᾺ]105 δίορδοὶ οὖ ϑυϊάδθ οοάϊοθβ βθοαύαβ, κερδάνοι Ὁ [|μέγιστα
δυναμένοις Ο, 56 ἔογίαθβθ. μάλιστα δυναμένοις Ἰαρσοπάπηῃ αὖ
ΗἨΒ6]1. ΠῚ

1, 10θ.ὡ

22

ἐπὶ

ΟΠΟΡ
οι ΐβ Αηδθδ515, τθο.

22

28

μὲν οὐδενὸς κατεγέλα. τῶν
ὡς κχαταγελῶν ἀεὶ διελέγετο.

πολεμίων

γὰρ

5.

21

ὅπως πλείω

ἃ Π ἵΨψῈ

μὲν ἣν οὐδένα,

5

20

53

λαμβάνοι. ἐπιϑυμῶν δὲ τιμᾶσϑαι. ἵνα πλείω κερδαίνου" φίλος τὲ ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις. ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάξεσϑαι ὧν ἐπιϑυμοίη συντομωτάτην ὥετο ὁδὸν
εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσϑαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ ἀληϑὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλυιϑίῳ
εἶναι.

19

δὲ τῶ

κατεργάξεσϑαι.

ἀϑιη0 1]. ἘΠα. τη 1ΟΓ.

28
6

ἐγίνετο.

24

82

2ὅ

78. ΤΡ

ἘῈ

μένων λαμβάνειν: τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾧετο
εἰδέναι δᾷστον ὃν ἀφύλακτα λαμβάνειν. καὶ ὅσους
μὲν [ἂν] αἰσϑάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίχους ὡς εὖ
ὡπλισμένους

20

ΑΕ

ἐφοβεῖτο.

τοῖς

δὲ ὁσίοις καὶ ἀλήϑειαν

ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσϑαι. ὥσπερ δέ
τις ἀγάλλεται ἐπὶ ϑεοσεβείᾳ καὶ ἀληϑείᾳ καὶ δικαιότητι. οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασϑαι.
τῷ πλάσασϑαι ψεύδη. τῷ φίλους διαγελᾶν" τὸν δὲ
μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιξεν εἶναι.

καὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλῶν

τοὺς πρώτους

ὃὲ πειϑομένους

τοῦτο

τοὺς

ᾧετο

στρατιώτας

συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο.
πεύεσϑαι

28

ἠξίου

δεῖν

ἐπιδεικνύμενος

κτήσασϑαι.

παρέχεσϑαι

τὸ

ἐκ τοῦ

τιμᾶσϑαι δὲ καὶ ϑεραὅτι πλεῖστα

δύναιτο

καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν.
εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν.
ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφίσταιτο. ὅτε χρώμενος αὐτῷ οὐκ
ἀπώλεσεν αὐτόν. χαὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ
αὐτοῦ ψεύδεσϑαι, ἃ δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί. παρὰ
᾿Δριστίππου μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν στρατηγεῖν διεπράξατο
τῶν ξένων. ᾿Δριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι. ὅτι μειρακίοις
καλοῖς ἥδετο, οἰκειότατος [ἔτι ὡραῖος ὧν] ἐγένετο,
αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχεν Θαρύπαν ἀγένειος ὧν γενει-

29

ὥντα. ἀποθνῃσκόντων ὃδὲ τῶν συστρατήγων ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα ξὺν Κύρῳ. ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ
ἀπέϑανε.

μετὰ

δὲ τὸν

τῶν

ἄλλων ϑάνατον

στρα-

20 [ἂν] αἰσϑάνοιτο Ῥορρο οὐ Κγιίσεν ϑυΐάδτη οὖ ϑἐοθβεὶ οοαἴοθὰ ἃ βϑουίὶ [ ἀσκοῦσιν (ὐ, ἀἄσκ 1. ταβ.. οι 8 οομπϊθοῖί στέργουσιν, 600 ϑηρεύουσιν.
96 ψεύδη ἩΡοϊ πεν, ψευδῆ Ὁ Ι φιλίᾳ
Ο, ᾳ 1. τϑβ. ᾿ τοῦτο ᾧετο ῬΙ, τούτους ᾧετο οι 91 αὐτοῦ ἀφίστατο Ο,, αὐτὸν ἀφίστατο με: 98 παρὰ ᾿Δριστίππου ϑεμᾶξον,
παρὰ ᾿Δριστίππω Ο ||οἰκειότατος [ἔτι ὡραῖος ὧν] «“αεοῦξβ ἢ ϑαρύπαν Ὁ, 8. γ. 886.

ΒΕ

ἙΑΡΎῪΣ

89

τηγῶν. τιμωρηϑεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέϑανεν, οὐχ ὥσπερ
Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηϑέντες τὰς
κεφαλάς, ὅσπερ τάχιστος ϑάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ
ξῶν αἰκισϑεὶς ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν.

᾿Δγίας δὲ ὃ ᾿Δἀρκὰς καὶ Σωκράτης

τούτω ἀπεϑανέτην.

τούτων

κακῶν οὐδεὶς κατεγέλα

ὃ ᾿4χαιὸς καὶ

ὃὲ οὔϑ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ

οὔτ᾽ εἰς φιλίαν

αὐτοὺς ἐμέμ-

φέτο. ἤστην δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα
ἔτη ἀπὸ γενεᾶς.
“

80 πολέμῳ ῬΥ, ἐν πολέμῳ 0.

60

80

ἘΕπεὶ
τῶν

λοχαγῶν

δὲ οἵ στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν καὶ
χαὶ

τῶν

στρατιωτῶν

οἱ συνεπισπόμενοι

ἀπωλώλεσαν. ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ Ἕλληνες.
ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύραις ἦσαν, κύκλῳ
δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔϑνη καὶ πβλεις πολέμιαι
ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον
δὲ τῆς Ελλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽
οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἦν, ποταμοὶ δὲ διῇογον ἀδιάβατοι ἐν
μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, προὐδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ
οἱ σὺν Κύρῳ

ἀναβάντες

βάρβαροι,

μόνοι δὲ καταλε-

λειμμένοι ἦσαν οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες,
ὥστε εὔδηλον ἦν ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηϑέντων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λειφϑείη"
ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι καὶ ἀϑύμως ἔχοντες ὀλίγοι μὲν
αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ
[Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει οἱ Ἕλληνες ἔπραξαν
μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐγένετο ἀπιόν- ᾿
των τῶν Ἑλλήνων σὺν Τισσαφέρνει
πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται.]

ἐν ταῖς σπονδαῖς,

ἐν τῷ

ἐδ ξενοφῶντος᾽ κύρου ἀναβάσεως ιν τρίτος.
11 [ὅσα μὲν... δεδήλωται] Πίηαον ||Ο οτα. οἱ αίο “Ἕλληνες.
2 οἱ στρατηγοί Ῥξι τῳ στρατηγοὶ

(, || συνεπισπόμενοι Οοϑεΐ,
συνεπόμενοι 0, επὸο 1. τϑβ. [ ἀπολώλεσαν Ι νοβὺ ἐννοούμενοι Ὁ", 5.
γ. δά. μὲν {} διεῖργον Ι προὐδεδώχεσαν δομᾶξον, προὐδεδώκασι
Ο,, προδεδώκασ... ΡΥ || κατακάνοιεν 7)ήπάογ, κατακάνοιαν ῬΥ,

καταχτάνοιαν ().

ΕΒ. Π|

πῦρ ἀνέκαυσαν,

ὉᾺΡ.Ὶ,

δῦ

ἐπὶ δὲ τὰ ὕπλα πολλοὶ οὐκ ἦλϑον

ταύτην τὴν νύκτα,
ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι
πατρίδων, γονέων.
ἐνόμιξον ἔτι ὄψεσϑαι.

ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανεν
καϑεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόϑου
γυναικῶν, παίδων. οὺἣς οὔποτ᾽
οὕτω μὲν δὴ διακείμενοι πάν-

τες ἀνεπαύοντο.

Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αϑηναῖος,
ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν
συνηκολούϑει,
ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο
οἴκοϑεν ξένος ὧν ἀρχαῖος" ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ
ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἔφη
κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. ὁ μέντοι Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει
τῷ ᾿4ϑηναίῳ περὶ τῆς πορείας. καὶ ὃ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ
φίλον γενέσϑαι,. ὅτι ἐδόκει ὃ Κῦρος προϑύμως τοῖς
“ακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς ᾿ϑήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Ζ)ελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ ϑεῷ περὶ τῆς πορείας.

φῶν

ἐλθὼν

ἐπήρετο τὸν ᾿Δπόλλω τίνι ἂν ϑεῶν

δ᾽ ὃ Ξξενο-

ϑύων

καὶ

εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν
ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη. καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ
ὁ ᾿“πόλλων

ϑεοῖς οἷς ἔδει ϑύειν.

ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλϑε,

λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει.
ὃ δ᾽ ἀκούσας
ἠτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα πότερον
λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσϑαι ἢ μένειν. ἀλλ᾽ αὐτὸς κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο ὕπως ἂν κάλλιστα
8 πῦρ Β, πυρ᾽ Ὁ || ἐτύγχανον || οὐ δυνάμενοι, 5684 υ νοοῖὶϑ
οὐ 1. γτὰβ. ὅ πρὸς τῆς Ο,, πρὸ τῆς γ᾽ [[| ὑπαίτιον ΡΥ, ἐπαίτιον
Ο,. 6 τὸν ᾿ἡπόλλω (,, τοὶ ᾿ἡπόλλω ργν. 1 οὔτοι τὸ πρῶτον. [}
τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο 0, τότ᾽ ἐπυνθάνετο γγ.

σι
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πορευϑείη.
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ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου. ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ

8 ποιεῖν ὅσα ὃ ϑεὸς ἐκέλευσεν. ὃ μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω
ϑυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν ὃ ϑεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμ-

βάνει ἐν Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη
9 ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὃδόν, καὶ συνεστάϑη Κύρῳ. προϑυμουμένου δὲ τοῦ Προξένου καὶ ὁ Κῦρος συμπρουϑυμεῖτο μεῖναι αὐτόν, εἶπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα ἡ
στρατεία λήξῃ, εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτόν. ἐλέγετο δὲ ὃ
10 στόλος εἶναι εἰς Πισίδας.

ἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως

ἐξαπατηϑείς --- οὐχ ὑπὸ Προξένου" οὐ γὰρ ἤδει τὴν
ἐπὶ βασιλέα δρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων
πλὴν Κλεάρχου" ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι ὃ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν χαὶ ἄχοντες ὅμως οἵ
πολλοὶ δι’ αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων χαὶ Κύρου συνηκολούϑησαν᾽ ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἦν.
11
᾿Επεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις
καὶ οὐκ ἐδύνατο καϑεύδειν" μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχὼν
εἶδεν ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτὸς
πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λάμπε12 ὅϑαι πᾶσα. περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρϑη, καὶ τὸ
ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαϑόν., ὅτι ἐν πόνοις ὧν καὶ
κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε" τῇ δὲ καὶ
ἐφοβεῖτο. ὅτι ἀπὸ 4ιὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει
αὐτῷ εἶναι, κύχλῳ δὲ ἐδόχει λάμπεσϑαι τὸ πῦρ, μὴ
οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελϑεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ᾽
18 εἴργοιτο πάντοϑεν ὑπό τινῶν ἀποριῶν.
ὁποῖόν τι
9 συμπροϑυμεῖτο 1. Κι (ΞΞ γαεΐύϊο. 990. 148), συνεπιπροϑυμεῖτο Ὁ ||ἀποπέμψει, ποι αὖ ΠΕΡ ΠποΥ ὑχδαϊαϊῦ, ἀποπέμψειν Ὁ ἢ
πισσίδας.
10 οἱ πολλοὶ ἀοὺ, πολλοὶ ὦ. 11 πᾶσαν Ο᾽,, πᾶσα ὉΥ
12 τῇ μὲν... τῇ δὲ Ῥτ, πῆ μὲν... πῇ δὲ Ὁ.
Ἕ

ἸΑΡΟΣ,

81

μὲν δὴ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ
τῶν

συμβάντων

μετὰ

τὸ ὄναρ.

γίγνεται

γὰρ τάδε.

εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρϑη πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ
ἐμπίπτει" τί κατάκχειμαι; ἣ δὲ νὺξ προβαίνει" ἅμα δὲ
τῇ ἡμέρα εἰχὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν. εἰ δὲ γενησόμεϑα ἐπὶ βασιλεῖ. τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα μὲν τὰ

χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα παϑόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν; ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεϑα
οὐδεὶς παρασκευάξεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακεί-

μεϑα

ὥσπερ

ἐξὸν ἡσυχίαν

ἄγειν.

ποίας
ποίαν
ἔγωγ᾽

πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν;
δ᾽ ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλϑεῖν ἀναμείνω; οὐ γὰρ
ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι. ἐὰν τήμερον προδῶ

ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ

ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις.
Ἔκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου
πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, ἔλεξεν. ᾿Εγώ, ὦ
ἄνδρες λοχαγοί, οὔτε καϑεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι
οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσϑαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν.
οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς
τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἕαυτῶν παρασκχευάσασϑαι. ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεϑα. καὶ μὴν
εἰ ὑφησόμεϑα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεϑα, τί οἰόμεϑα
πείσεσϑαι; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεϑνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνε-

σταύρωσεν᾽ ἡμᾶς δέ, οἷς κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς πάρεστιν,
ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως
18 τὸ τοιοῦτον (",, τοιοῦτον ἨΓΥ |] γίνεται.
14 ἀναμείνω ῬΥ,
ἀναμένω Ο,. 11 τί οἰόμεϑα 0. τί οἴομαι τγ || ροβὺ ὁμομητρίου
Ο, 5. ν. δαᾶ. καὶ τοῦ ὁμοπατρίου [[| ἐστρατεύσαμεν, 564 [1ὐξοταθ

στρα τηᾶπὰ τϑοθηύουθ τϑαϊηὐθσταΐδθ βαηῦ.
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1ὅ

10

12

88
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19
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ποιήσοντες καὶ ἀποκχτενοῦντες εἰ δυναίμεθα, τί ἂν
οἰόμεϑα παϑεῖν; ἄρ᾽ οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλϑοι ὡς ἡμᾶς
τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράὄχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ᾽ αὐτόν; ἀλλ᾽ ὅπως τοι
μὴ ἐπ᾽ ἐκείνῳ γενησόμεϑα πάντα ποιητέον. ἐγὼ μὲν
οὖν ἔστε μὲν αἷ σπονδαὶ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς
,"
3
΄
,
Ν
Ν
κι
.
ἂν Ὁ ας
΄
μὲν οἰκτίρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίἕξων, διαϑεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν
ἔχοιεν. ὡς ὃὲ ἄφϑονα τὰ ἐπιτήδεια. ὅσους δὲ ϑεράποντας, ὅσα δὲ χτήνη. χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ" τὰ δ᾽
αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην. ὅτι τῶν μὲν
ἀγαϑῶν τούτων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη. εἰ μὴ πριαίμεϑα,
ὅτου δ᾽ ὠνησόμεϑα ἤδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως
δέ πῶς πορίξζξεσϑαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους ὅρκους
Ξ

20

,“

ἤδη

Ἁ

κατέχοντας

τὰς σπονδὰς
21

φ

ΓΝ

ἡμᾶς"

μᾶλλον

»

ταῦτ᾽

οὖν

3

-

λογιζόμενος

ἐφοβούμην ἢ νῦν

ἐνίοτε

τὸν πόλεμον.

ἐπεὶ μέντοι ἐχεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσϑαι μοι

δοκεῖ καὶ ἣ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα ὑποψία.

ἐν

μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαϑὰ ἄϑλα ὁπότεροι
μ᾿

ἂν
22

ξι᾿,

ὦ

ἡμῶν

"»

ἄνδρες

9

’

ἀμείνονες

Ξ5

ὦσιν,

:

,

ἀγωνοϑέται

ὃ

2

ο

οἵ

ϑεοί εἰσιν. οἱ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰχός, ἔσονται. οὗτοι
Χ
3
Χ
2
’
τ...
“μὲν
γὰρἈ αὐτοὺς
ἐπιωρχήχασιν᾽
ἡμεῖς» δὲ} πολλὰ Ν δρῶντες ἀγαϑὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεϑα διὰ τοὺς τῶν
18 ἐπὶ πᾶν ἐγέεμετν ἐπίπαν ἀοὺ, οἴ. Ο ! γενησώμεϑα.
19 ἔστε ρυ, ἔστὰν (, || οἰκτείρων.
30 ἀγαϑῶν τούτων (οϑεΐ,
ἀγαϑῶν πάντων (, παν 1. ταϑ. ἢ εἶ μή ο Ο ἀοϊοῖο τι, ἱποδυξαπα
8 ἀπομϑηῃ ἢ ἔτι ὀλίγους ῬΓ, ὅτι ὀλίγουςΟ, ἢ ἄλλως
χοντὰας ῬΥ 1. τηᾶτρ. δαα. ἢ ἤδη Ἐεϊααης, ἤδη Ὁ.
564. φῬυϑϑίθυ. δοοθῃζαμι ΒΌΡΘΙ ἡ οὖ αἰψίτηδτη ᾿τζέθγαμπη
ταβ., Ηὰσ'᾽ οΘοπίθοιῦ ἀσάφεια, ουἱ τοίγτασαίαν, αποα 46

δὲ .. κατέ-

21 ὑποψία,
ἰούδ νῸΧ 1.
δοοσοπία οὉ-

ΒΟΥ ΆΘ56 τη ῃὶ σιᾶθου [} ἤδη χεῖται αι, δὴ κεῖται γὺ [ σὺν ἡμῖν,

568 η οὐ ἔν 1. γὰᾶβ.
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ἡμεῖς δὲ, 86ἃ δὲ 1. Τα8.

αὐτοὺς

(᾽,, αὐτοὶ Ργ [[ ἐπιορκήκασιν ἢ

ΠΙ

ΑΙ

80

ϑεῶν ὕρκχους᾽ ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν
ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι ἢ τούτοις. ἔτι δ᾽
ἔχομεν σώματα ἱχανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη
καὶ πόνους

φέρειν᾽

ἔχομεν

δὲ χαὶ ψυχὰς

σὺν

28

τοῖς

ϑεοῖς ἀμείνονας" οἵ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ ϑνητοὶ
μᾶλλον ἡμῶν, ἣν οἵ ϑεοὶ ὥσπερ τὸ πρόσϑεν νέκην
ἡμῖν διδῶσιν. ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ ἐνϑυμοῦνται. πρὸς τῶν ϑεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ᾽
ἡμᾶς ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα,
ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους
ἐπὶ τὴν ἀρετήν" φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄριστοι καὶ τῶν
στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. κἀγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς
ἐϑέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα. ἕπεσϑαι ὑμῖν βούλομαι.
εἰ δ᾽ ὑμεῖς τάττετ᾽ ἐμὲ ἡγεῖσϑαι, οὐδὲν προφασίξομαι
τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάξειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾽
ἐμαυτοῦ τὰ κακά.
Ὃ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἵ δὲ ἀρχηγοὶ ἀκούσαντες
ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν ᾿4πολλωνίδης τις ἦν
βοιωτιάξων τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι φλυαροίη
ὅστις λέγει ἄλλως πῶς σωτηρίας ἂν τυχεῖν ἢ βασιλέα
πείσας, εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορίας.
ὃ μέντοι Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπαλαβὼν ἔλεξεν ὧδε. Ὦ,
ϑαυμασιώτατε ἄνθρωπε, σύγε οὐδὲ δρῶν γιγνώσκεις
οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι.
ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσϑα
τούτοις ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ Κῦρος ἀπέϑανε, μέγα φρονήσας ἐπὶ τούτῳ πέμπων ἐκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα.
ἢ τούτοις (, τούτοις ργΥ. 28 νίκην μὲν ἡμῖν Ο ἀο]οίο μὲν,
Ἰποθυΐυτη ἃ αποηϑιη.
234 ταὐτὰ Ηπιᾳ. ταῦτα (ὁ [ τὰ δηία κάλλιστα (, 5. ν. δα. 2ὅ τάττετ᾽ ἐμὲ Βίβδῆορ, τάττεταί μὲ ἮΓΥ
(δ]. τϑοΐθ μου), τάττετεί μὲ ὦ. 21 γινώσκεις ᾿]ἐν ταὐτῷ, αὖ
1. γϑβ, ᾿ μέγα φρονήσας, 1. γ8.5. 11] π]5] ἔγα.

24

26

21

ὃ.
28

29

"

11.1Π

ἌΡ

ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς οὐ παραδόντες. ἀλλ᾽ ἐξοπλισάμενοι ἐλϑόντες παρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις
πέμπων καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια,
ἔστε σπονδῶν ἔτυχεν; ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἵ στρατηγοὶ καὶ
λοχαγοί, ὥσπερ δὴ σὺ κελεύεις. εἰς λόγους αὐτοῖς
ἄνευ ὅπλων ἦλθον πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς. οὐ
νῦν ἐχεῖνοι παιόμενοι, κεντούμενοι. ὑβριξόμενοι οὐδὲ

380

51

ἀποϑανεῖν οἵ τλήμονες δύνανται, καὶ μάλ᾽ οἶμαι ἐρῶντες τούτου; ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνασϑαι
κελεύοντας φλυαρεῖν φῇς. πείϑειν δὲ πάλιν κελεύεις
ἰόντας; ἐμοί, ὦ ἄνδρες. δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον,
ἦτε προσίεσϑαι εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς ἀφελομένους,
τε τὴν λοχαγίαν σκεύη ἀναϑέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσϑαι..
οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει χαὶ πᾶσαν
τὴν Ελλάδα. ὅτι Ἕλλην ὧν τοιοῦτός ἐστιν. ἐντεῦϑεν
ὑπολαβὼν ᾿4γασίας Στυμφάλιος εἶπεν" ᾿4λλὰ τούτῳ γε,

82

οὔτε τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδὲν οὔτε τῆς Ἑλλάδος.
παντάπασιν. ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ ΖΔυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. καὶ εἶχεν οὕτως. τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν.
Οἱ δὲ ἄλλοι

38

84

παρὰ

τὰς τάξεις

ἰόντες ὅπου

μὲν

στρατηγὸς σῶος εἴη τὸν στρατηγὸν παρεκάλουν. ὃπόϑὲεν δὲ οἴχοιτο τὸν ὑποστράτηγον, ὅπου δ᾽ αὖ λοχαγὸς
σῶος εἴη τὸν λοχαγόν. ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς
τὸ πρόσϑεν τῶν ὅπλων ἐκαϑέξοντο" καὶ ἐγένοντο οὗ
συνελϑόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἕχατόν.
ὅτε δὲ ταῦτα ἦν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. ἐνταῦϑα
28 ἔστε ΡΥ, ἔστὰν Ο,.
80 ἀναϑέντας,
οΟμοοῖ.

81

πο

οὔτε

αἰδοσταρηῖα ὦ.

29 ἐπεὶ δ᾽ αὖ Ὁ, , ἐπεὶ δ᾽ οὖν γΥ.

αὐ βαθπου ἐγδαϊῦ,
τῆς βασιλείας

88 ἐκαϑίξοντο.

ἀναϑέσϑαι

οὔεδ᾽ τῆς βοιωτίας

[ ὡς δούλῳ
ταϑηϊ οί,

;

ΤΙ

Ἱερώνυμος

᾿Ηλεῖος

πρεσβύτατος

λοχαγῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε.
τηγοὶ καὶ δ

ἸΟΑΕΝΣ

91

ὧν

τῶν

Προξένου

Ἡμῖν, ὦ ἄνδρες στρα-

ὐγοῦ ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς

συνελϑεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βουλευσαίμεϑα

εἴ τι δυναίμεϑα ἀγαϑόν. λέξον δ᾽. ἔφη, καὶ νῦν, ὦ
πενοφῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς.
Ἔκ

τούτου

λέγει

τάδε

Ξενοφῶν.

᾿4λλὰ

ταῦτα 8ῦ

μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεϑα ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσαφέρνης οὺς μὲν ἐδυνήϑησαν συνειλήφασιν ἡμῶν, τοῖς
δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς ἣν δύνωνται
ἀπολέσωσιν.
ἡμῖν δέ γε οἶμαι πάντα ποιητέα ὡς
μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεϑα, ἀλλὰ μᾶλλον
[ἐκεῖνοι] ἐφ᾽ ἡμῖν. εὖ τοίνυν ἐπίστασϑε ὅτι ὑμεῖς
τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι νῦν συνεληλύϑατε μέγιστον ἔχετε
καιρόν. οὗ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς
βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς δρῶσιν ἀϑύμους, πάντες κακοὶ
ἔσονται, ἂν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε. εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράδονται
μιμεῖσϑαι. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι τούτων.
ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς
ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί᾽ καὶ ὅτε εἰρήνη ἦν ὑμεῖς καὶ
χρήμασι καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεχτεῖτε᾽ χαὶ νῦν
τοίνυν

ἐπεὶ πόλεμός

ἐστιν

ἀξιοῦν

δεῖ ὑμᾶς

1

αὐτοὺς

ἀμείνους τὲ τοῦ πλήϑους εἶναι καὶ προβουλεύειν τούτῶν καὶ προπονεῖν, ἤν που δέῃ. καὶ νῦν πρῶτον μὲν
84 καὶ νῦν Οαγγέϊ, καὶ σὺ ὦ. 88 ἠδυνήϑησαν ᾿ ὡς μήποτε Ο,, ὡς μήτε Ὧν ἢ} ἐν τοῖς βαρβάροις [[ ρῬοϑὺ ἀλλὰ μᾶλλον
Ο, 5. τ. δα, ἣν δυνώμεϑα | [ἐκεῖνοι] 640. 80 ὅσοι νῦν (,,,
ὅσοι οὖν ΡΥ
ἀϑύμους Ο,, ἀϑύμως φτγ {ἂν δὲ ὁο, εἰ δὲ Ὁ Ϊ
αὐτοί τε ἀοὐ, αὐτοί Ο [[| παρακαλεῖτε.
ΤΣ 1. τη ἀάά.

86

81 ὑμεῖς ταξίαρχοι καὶ

88

99

Ὁ"

118. ΠΙ. ΟΑΡ. 1.
ν

οἴομαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα, εἰ
ἐπιμεληϑείητε ὕπως ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατασταϑῶσιν. ἄνευ

γὰρ

99

40

41

42

ἀρχόντων

οὐδὲν

ἂν οὔτε

καλὸν

οὔτε ἀγαϑὸν

γένοιτο ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ. ἐν δὲ δὴ
τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σῴζειν
δοχεῖ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ἐπειδὰν
ὃξ καταστήσησϑε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ. ἢν καὶ
τοὺς ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραϑαρρύνητε.
οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι.
νῦν γὰρ
ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσϑάνεσϑε ὡς ἀϑύμως μὲν ἦλϑον ἐπὶ
τὰ ὅπλα. ἀϑύμως δὲ πρὸς τὰς φυλαχάς" ὥστε οὕτω
γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα ὅ,τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς εἴτε
νυχτὸς δέοι εἶτε καὶ ἡμέρας. ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ
τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται τί πείσονται ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι. πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται.
ἐπίστασϑε γὰρ δὴ ὅτι οὔτε πλῆϑός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς
ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίχας ποιοῦσα, ἀλλ᾽ ὁπότεροι ἂν
σὺν τοῖς ϑεοῖς ταῖς ψυχαῖς ἐρρωμενέστεροι ἴωσιν ἐπὶ
τοὺς πολεμίους. τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἵ ἀντίοι οὐ

45

δέχονται. ἐντεϑύμημαι δ᾽ ἔγωγε. ὦ ἄνδρες. καὶ τοῦτο
ὅτι ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν
τοῖς πολέμοις. οὗτοι [μὲν] καχῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς
ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποϑνήσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν ϑάνατον ἐγνώκασι πᾶσι χοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον ἀνϑρώ88 ἀντικατασταϑῶσι ἢ ἡ μὲν γὰρ, ἴῃ γοοδθυ]ο μὲν δοοοηξιβ
οὐ ν τϑἀϊπίεσγαΐα βυπύ. 89. παραϑρασύνητε. 40 δέοι Ῥτ, δέοι
τι Ο,. 41 στρέψῃ ἢ πείσονται ἀλλὰ καὶ τί Ὁ, 8. γ. δαά. || εὐϑυμότεροι 1. τῶϑ., τηϊΐο ὈΥΘΥΙΟΥ Υοὺχ βυτητηοία οβϑὺ (ϑρασύτεροιξ
οἵ. ΗἨ6]]. ΠῚ 2,24. ΤΥ ὅ,16. ΥΠ 4, 156).

τούτους γὰρ (.
οὗτοι μὲν (Ὁ.

42 τούτους ὡς ϑἰοθαφιι8,

48 πολέμοις Τ)οῦγεε, πολεμικοῖς Ο ἢ οὗτοι ἀθΐ,
Ν

115. 1

ποις,

περὶ δὲ τοῦ καλῶς

ΟΑΡ

ΣῈ.

92

ἀποϑνήσκειν

ἀγωνίξονται,

τούτους ὁρῶ μᾶλλόν πὼς εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουμένους

καὶ ἕως ἂν ζῶσιν εὐδαιμονέστερον διάγοντας. ἃ καὶ
ἡμᾶς δεῖ νῦν καταμαϑόντας. ἐν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ
ἐσμεν, αὐτούς τε ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἶναι καὶ τοὺς
ἄλλους παρακαλεῖν. ὃ μὲν ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο.
Μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος" ᾽4λλὰ πρόσϑεν
μέν, ὦ Ἐενοφῶν, τοσοῦτον μόνον δὲ ἐγίγνωσκον ὅσον
ἤκουον ᾿4ϑηναῖον εἶναι, νῦν δὲ καὶ ἐπαινῶ σὲ ἐφ᾽ οἷς

44

λέγεις τε καὶ πράττεις καὶ βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους

εἶναι τοιούτους χοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαϑόν. καὶ
νῦν, ἔφη. μὴ μέλλωμεν,. ὦ ἄνδρες. ἀλλ᾽ ἀπελθόντες
ἤδη αἱρεῖσϑε οἱ δεόμενοι ἄρχοντας, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε
εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεϑέντας
ἄγετε᾽ ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας. παρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἔφη. καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ.
καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη. ὡς μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ
περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ἠρέϑησαν ἄρχοντες
ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων ΖΙαρδανεύς., ἀντὶ δὲ Σωκράτους Ξανϑικλῆς ᾿άχαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Δ4γίου [4ρκά-

40

41

δος] Κλεάνωρ ὁ ᾿Ερχομένιος, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος ᾽4χαιός, ἀντὶ δὲ Προξένου Ξενοφῶν ᾿4ϑηναῖος.
᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τὲ σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ 1|.
εἰς τὸ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προφυλακὰς

καταστήσαντας

συγκαλεῖν

ἐπεὶ δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται

τοὺς

στρατιώτας.

συνῆλθον,

ἀνέστη

μᾶλλον ὡς
44 καὶ ὑμᾶς.
4 μόνον σε ροδβὺ τοσοῦτον (,
8.0. δα || ἐγίνωσκον [[ ἂν εἴη, 564 εἴῃ 1. τὰ58. 46 μὴ μέλλομεν.
Αἴ [Δρκάδος] Κλεάνωρ ὁ ᾿Ερχομένιος ε00, ἀρκάδος κλεάνωρ ὃ
ὀρχομένιος Ὁ. 111 ἤροντο
προφυλακὰς Ο, ποῃ προφύλακας
αὖ που ὑγϑαϊῦ.
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τῷ

118, ΠῚ

"ΌΑΡ ὧἱ

δὰ

πρῶτος μὲν Χειρίσοφος ὃ “ακεδαιμόνιος χαὶ ἔλεξεν
ὧδε. ᾿ἄνδρες στρατιῶται. χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα,
ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεϑα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατιωτῶν. πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿4ριαῖον
οὗ πρόσϑεν σύμμαχοι ὄντες προδεδώκασιν ἡμᾶς" ὅμως
ὃὲ δεῖ ἐκ τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαϑοὺς τελέϑειν καὶ

ιἡὴ ὑφέώεσϑαι, ἀλλὰ πειρᾶσϑαι ὅπως ἢν μὲν δυνώμεϑα
καλῶς νικῶντες σῳξζώμεϑα᾽ εἰ δὲ μή. ἀλλὰ καλῶς γε
ἀποϑνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεϑα ξῶντες τοῖς πολεμίοις.

οἴομαι γὰρ ἂν ἡμᾶς

ϑεῖν οἷα τοὺς ἐχϑροὺς οἱ ϑεοὶ ποιήσειαν.

τοιαῦτα

πα-

ἐπὶ τούτῳ

Κλεάνωρ ὁ ᾿Ερχομένιος ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿4λλ
ὁρᾶτε μέν. ὦ ἄνδρες. τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν καὶ
ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις
λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς “Ελλάδος καὶ περὶ πλείστου
ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς. καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς. «αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέ-

λαβὲ τοὺς στρατηγούς. χαὶ οὐδὲ Ζία ξένιον ἠδέσϑη,
ζσι

ἀλλὰ Κλεάρχῳ γε καὶ ὁμοτράπεξος γενόμενος αὐτοῖς
τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. ᾿᾽Δ4ριαῖος
δέ, ὃν ἡμεῖς ἠϑέλομεν βασιλέα καϑιστάναι. καὶ ἐδώκαμὲν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ
οὗτος οὔτε τοὺς ϑεοὺς

δείσας

οὔτε Κῦρον

τεϑνηκότα.

αἰδεσϑείς. τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν
πρὸς τοὺς ἐχείνου ἐχϑίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου

φίλους καχῶς ποιεῖν
ἀογί,

πειρᾶται.

ἀλλὰ τούτους μὲν οἵ

πρῶτος ΠΝ πρῶτον (. 2. στερούμεϑα. 8 τελέϑειν ΠΤ ήητε ἐλϑεῖν Ο || σωξόμεϑα } ἀποϑνήσκομεν
ποιήσοιαν.

4 ὀρχομένιος ᾿ Κλεάρχῳ γε Βογηπεοιμιαπη, κλεάρχω τε Ὁ ᾿ ἀπολώλεχεν, Βθα ἐν 1. τᾶβ. 8. υ. ὅ ᾿Αριαῖος.. . ἐδώκαμεν 1. τηδγρ' ῬΓ
ἐλάβομεν, ομὲν 1. Υϑ., ΤΥ ἔογξΆ 886 ἔλαβον Ι|προδώσειν, ρ0 1. Τὰ
ἀποστας, πο 1. Υ88.

ΘΑ

Στ

ΘΑ

ΣΤ,

θῦ

ϑεοὶ ἀποτείσαιντο᾽ ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα δρῶντας μήποτε
ἐξαπατηϑῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς
ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὕ.τε ἂν δοχῇ τοῖς ϑεοῖς
πάσχειν.
Ἔχ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ
πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων. εἴτε νίκην
διδοῖεν οἵ ϑεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, εἴτε τελευτᾶν δέοι. ὀρϑῶς ἔχειν τῶν καλλίστων
ἑαυτὸν ἀξιώσαντα

ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν"

τοῦ λόγου δὴ ἤρχετο ὧδε. Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων
ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασϑε δὲ καὶ ὑμεῖς οἶμαι. εἰ μὲν οὖν βουλόμεϑα πάλιν
αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀϑυμίαν
ἔχειν, ὁρῶντας καὶ τοὺς στρατηγούς,

οἱ διὰ πίστεως

αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν. οἷα πεπόνθασιν" εἰ μέντοι
διανοούμεθα σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι δίκην
ἐπιϑεῖναι

αὐτοῖς

καὶ τὸ

λοιπὸν

διὰ παντὸς πολέμου

αὐτοῖς ἰέναι. σὺν τοῖς ϑεοῖς πολλαὶ
ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας.
Τοῦτο δὲ λέγοντος

αὐτοῦ

ἡμῖν καὶ καλαὶ

πτάρνυταί

τις

ἀκού-

σαντὲς δ᾽ οἱ ἀνρυθιῶται πάντες μιᾷ δρμῇ προσεκύνησαν

τὸν

μέ

καὶ ὃ Εἰπο Θ δὴν εἶπε

Δοκεῖ

μοι,

ὦ

ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς
τοῦ Ζ΄ιὸς τοῦ σωτῆρος ἐφάνη, εὔξασϑαι τῷ ϑεῷ τούτῳ
ϑύσειν σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν
ἀφικώμεϑα. συνεπεύξασϑαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς
ϑύσειν κατὰ δύναμιν.
καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽. ἔφη.

ἀνατεινάτω

τὴν χεῖρα.

καὶ ἀνέτειναν

ἅπαντες.

ἐκχ

6 ἀποτίσαιντο. 1 ἑαυτὸν (᾽,, ἑαυτῶν ηγ ᾿ τοῦ λόγου δὴ ῬΥ,
,
΄
΄
τοῦ- λόγου
δὲ Ο,. 8. βουλευόμεϑα
Ὁ, βολ..ὀμεϑα
γτ. 9 πτάργνυται, νυτ 1. τὰ. [ ϑύσειν, 1. τὰ 8. σειν.
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τούτου ηὔξαντο καὶ ἐπαιάνισαν. ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν ϑεῶν
καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε.
᾿Ετύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες
ἡμῖν εἶεν σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμὲν τοὺς τῶν ϑεῶν ὅρκους, οὗ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί
τὲ καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρχους λελύκασιν.
οὕτω δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους.
εἶναι τοὺς ϑεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ ἵχανοί
εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς
μικροὺς

11

ΟΑΡΙΣ

κἂν

ἐν δεινοῖς

ὦσι

σῴξειν

εὐπετῶς,

ὅταν

βούλωνται. ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς
τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους. ἵνα εἰδῆτε
ὡς ἀγαϑοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴξονταί τε σὺν
τοῖς ϑεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν

οἵ ἀγαϑοί.

ἐλθόντων

μὲν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληϑεῖ στόλῳ.
ὡς ἀφανιούντων [αὖϑις] τὰς ᾿άϑήνας, ὑποστῆναι αὐτοὶ
12

᾿4ϑηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι
τῇ ᾿Ζ4ρτέμιδι ὁπόσους [ἂν] κατακάνοιεν τῶν πολεμίων
τοσαύτας χιμαίρας καταϑύσειν τῇ ϑεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον
ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν πεντακοσίας

18

ϑύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθϑύουσιν. ἔπειτα ὅτε “Ξέρξης
ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρέϑμητον στρατιὰν ἦλϑεν ἐπὶ
τὴν Ελλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονον
τοὺς τούτων

λατταν.

προγόνους

καὶ κατὰ

γῆν καὶ κατὰ ϑά-

ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέ-

γιόστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευϑερία τῶν πόλεων ἐν αἷς
εὔξαντο
ἄλλαι

ἐλπίδες

ἐπαιάνισαν αθύ, ἐπαιώνισαν
παρὰ

τοὺς

ὅρκους

ὦ.

Τϊμάογῇ,

10 πολλαὶ καὶ
καὶ

τοὺς

ὅρκους.

οι
αι ΒΕ
614 αὖϑις οἵη. ἀρ. [ ὑποστῆναι αὐτοὶ ΡΥ. ὑποστῆναι αὐτοῖς Ο,. 12 ὁπόσους [ἃν] ΤΠύμάον οὐ Οὐοϑοεὶ ἢ}χιμέρρας Ι
ἀποϑύουσι.
18 μαρτύριον Ο, ἀαρτύρ 1. τᾶϑ., ΗῸρ' οοπΙθοΙῦ μνημεῖον, αὐοα γΘΥΌΤΩ 6586 το ηΐ ποὴ Ρουϑαδβίδ, ] πόλεων, ε 1. τᾶ.

ΒΥ
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ὑμεῖς ἐγένεσϑε καὶ ἐτράφητε᾽ οὐδένα γὰρ ἄνϑρωπον
δεσπότην ἀλλὰ τοὺς ϑεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων μέν
ἐστε προγόνων.
οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε
αὐτούς᾽ ἀλλ᾽ οὐ πολλαὶ ἡμέραν ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι
τούτοις

τοῖς

ἐκείνων

ἐχγόνοις

πολλαπλασίους

14

ὑμῶν

αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς ϑεοῖς. καὶ τότε μὲν δὴ περὶ
τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἦτε ἀγαϑοί νῦν δ᾽ ὁπότε
περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὃ ἀγών ἐστι πολὺ δήπου
ὑμᾶς προσήκει καὶ ἀμείνονας καὶ προϑυμοτέρους εἶναι.
ἀλλὰ μὴν καὶ ϑαρραλεωτέρους νῦν πρέπει εἶναι πρὸς
τοὺς πολεμίους. τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν.
τὸ δὲ πλῆϑος ἄμετρον δρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν

1ὅ

10

τῷ πατρίῳ φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτούς" νῦν δὲ ὁπότε
καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν ὅτι οὐ ϑέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες [μὴ] δέχεσϑαι ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προσήκει
τούτους φοβεῖσϑαι;
μηδὲ μέντοι τοῦτο

μεῖον δόξητε ἔχειν ὅτι οἵ
᾿Δἀριαίου πρόσϑεν σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. ἔτι γὰρ οὗτοι κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν
ἡττημένων" ἔφυγον γοῦν [πρὸς] ἐχείνους καταλιπόντες
ἡμᾶς.

τοὺς ὃὲ ϑέλοντας

φυγῆς

ἄρχειν πολὺ

χρεῖττον

σὺν τοῖς πολεμίοις ταττομένους ἢ ἕν τῇ ἡμετέρᾳ
τάξει δρᾶν.
εἰ δέ τις ὑμῶν ἀϑυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν
προσεκυνεῖτε ῬΥ, δ ΘΥΆΒΌΙΩ οϑὺ.
14 ἐρῶ Ὁ,, ὁρῶ ΡΥ Ι οὐ
πολλαὶ ΡΥ, οὔπω πολλαὶ (ἡ ᾿ ὑμῶν αὐτῶν Βεγοϊξογιδαοῖ., ἡμῶν
αὐτῶν (Ὁ. 1ὅ ροϑύ δήπου 1η
1 Ο Ἰδοσπῶ οϑῦ ἴῃ αὐ γΘΥΙΒΊΤη116. οϑῦ
5Ι ΒΝ] Ῥδυύϊουϊαθ καὶ [π1586..
10 πατρίῳ Οὐδεί, πατρώω Ὁ!
οὐ ϑέλουσι Ῥι, 86α οὐ ἀο]θύσχῃ ϑβὺ
{μὴν δέχεσϑαι ϑολιθΉΠΙ.
11 ὅτι οἱ ᾿Δριαίου Πιιφ, εἰ οἱ κύριοι Ο 1. ἮΝ Ι ἡττημένων (υς
ἡττωμένων Ἀγ | ἔφυγον Οοθδεΐ, ἔφευγον Ο || [πρὸς] ἐκείνους
Ἡογίϊοῖυ.
18 ἡμῖν μὲν Ο,,, ἡμῖν Ῥγ.
ΧΟΠΟΡΒομ 5 Απδθαβίβ, σθο. Θ6η1011.

ἘΠ4. γτηδίου.

11

γ

18

ο8

19

ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήϑητε
ὅτι οἵ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνϑρωποι. ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε
οὔτε δηχϑεὶς οὔτε λαχτισϑεὶς ἀπέϑανεν, οἵ δὲ ἄνδρες.
εἰσὶν οἵ ποιοῦντες ὅ, τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται.
οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ’ ἀσφαλεστέρου
ὀχήματός ἐσμεν" οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππων χρέμανται φο-.
βούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ χαταπεδεῖν"
ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον.
παίσομεν,

20

11Β. 1Π. ΟᾺΑΡ. ΠΙ

ἤν τις προσίῃ.

πολὺ

δὲ μᾶλλον

ὅτου ἂν

βουλώμεϑα τευξόμεϑα᾽
ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἵ
ἱππεῖς [ἡμᾶς] φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἔστιν ἢ
ἡμῖν. εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχας ϑαρρεῖτε., ὅτι δὲ οὐκέτι
ὑμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν
παρέξει. τοῦτο ἄχϑεσϑε. σκέψασϑε πότερον κρεῖττον
Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων ἡμῖν
φανερός ἐστιν. ἢ οὺὃς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόντες ἡγεῖσϑαι κελεύωμεν, οἱ εἴσονται ὅτι ἤν τι περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι. περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα ἁμαρτήσονται. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖσϑαι κρεῖττον.

ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἧς οὗτοι παρεῖχον μικρὰ μέτρα πολλοῦ
ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς λαμβάνειν.
ἤνπερ Ἀρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος
βούληται.

εἰ δὲ ταῦτα μὲν γιγνώσκετε ὅτι χρείττονα. τοὺς
δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομίξετε εἶναι καὶ μεγάλως ἡγεῖσϑε
ἐξαπατηϑῆναι διαβάντες. σκέψασϑε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ
ἐν μάχη 6, 1. τλᾶτρ. δα. 19 τευξώμεϑα ᾿ ἑνὲ δὲ μόνῳ ῬΥ͂,
δὲ ἰθπολξου ἀοϊδυῖς σ,
προέχουσιν, 8 1. γϑϑβ. ἢ [ἡμᾶς] Πελάαηϊα.
20 ἁμαρτήσονται ΒΟ θη, ἁμαρτάνουσι Ὁ, ἀνοῦυ 1. ταϑ., ἡ δ)π6αασθτη ΘΟ ΔΙ ΠΟ ΘοΟρποβοί τ.
22 χκαὶ. . ἐξαπατηϑῆναι ἢ
1. τδῦρ..
τηϑηὰ δηίϊαας Ὁ {}διαβάντες, ντὲς 1. ΥΆ8.

ΤΠ

ΤΠ
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μωρότατον πεποιήκασιν οὗ βάρβαροι. πάντες γὰρ ποταμοί, ἂν καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροί εἰσι. προσϊοῦσι

πρὸς

τὰς πηγὰς

διαβατοὶ

γίγνονται

οὐδὲ

τὸ γόνυ

βοέχοντες.

εἰ δὲ μήϑ᾽ οἵ ποταμοὶ διήσουσιν ἡγεμών τε μηδεὶς
ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε ἀϑυμητέον. ἐπιστά-

τῷ ὃ

μεϑα γὰρ Μυσούς, οὺς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν βελτίους
53
δ’
3
,
’
7
"
3
,
εἶναι, ὅτι ἐν βασιλέως χώρᾳ πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας
Ἁ

ῇ

τι

3

μ᾽

6

καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦσιν,

---

,

,

ἐπιστάμεϑα δὲ Πισίδας

ὡσαύτως, “υκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς
πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν

καρποῦνται" καὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω
φανεροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκχευάξεσϑαι ὡς αὐτοῦ οἰχκήσοντας. οἶδα γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς
βασιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς δ᾽
ἂν ὁμήρους τοῦ ἀδόλως ἐχπέμψειν, καὶ ὁδοποιήσειέ
γ᾽ ἂν αὐτοῖς καὶ εἰ σὺν τεϑρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι.
καὶ

ἢ

ἡμῖν

γ᾽

ἘΝ

Ἢ

ἂν

5432

οἱδ᾽

Ο᾽

ὅτι

Γ

τρισάσμενος

-

ταῦτ᾽

2

3

΄,

ἐποίει,

εἰ

ἑώρα
μέ
δ
ξομέ
ὅρα ἡμᾶςἡμᾶς μένειν
καταδσκευαζομένους.

24

3

ἐλλὰ γὰρ
γὰρ δέδ
ἀλλὰ
δέδοικα
πή, ἂν ἅπαξ μάϑωμεν ἀργοὶ ξῆν καὶ ἐν ἀφϑόνοις
.τοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ χαὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρϑένοις ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ οἵ
λωτοφάγοι ἐπιλαϑώμεϑα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. δοκεῖ οὖν
μον εἰκὸς καὶ δίκαιον

εἶναι πρῶτον

εἰς τὴν ᾿Ελλάδα

πάντες γὰρ ποταμοὶ ῬΥ, 8. Υ. Ο, δᾶ. μὲν οὐ οἱ [ἂν καὶ
60, εἰ καὶ Ο. 28 διοίσουσιν ἢ! ὅτι ἐν Οοϑεί, οἱ ἐν Ο ||ροϑὺ ἐν Ὁ,
5. Υ. δα. τῇ, οοάθιη Ιοθὺ ᾿πβϑυθπμᾶδ βισηϊποθηῦαν, ατι88. ΤΓ.
ἱ. τηδγρ. Ῥοβιμῦ: βασιλέως ἄκοντος |]πισσίδας ||λυκάονας γγ |}λυκάρνας Ο,. 24 ἔφην Ο,. ἔφη γγ ||χρῆναι Ο,,, χρῆσϑαι τγ [|κατασκευάξεσθϑαι, ξε 1. τῶϑ. [ αὐτοῦ ΡΥ, αὐτοῦ που Ὁ, ||καὶ ὁδοποιήσδιξδ 1. τηδγσ. ὈΓ| αὐτοῖς Μογιι8, αὐτους Οθ. 28 ἂν ἅπαξ Ὁ,,
ἅπαξ γηγ|} δὲ ροϑὺ Μήδων δΔαα. (,, 5. τ. ᾿! καὶ μεγίσταις |] οἴκαδε,
οἴκα 1. Υϑ8.
- "Ὁ

[

20

20
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καὶ πρὸς τοὺς οἰχείους πειρᾶσϑαι ἀφικνεῖσϑαι καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς Ἕλλησιν ὅτι ἑκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς
τοὺς νῦν [οἴχοι] σχληρῶς ἐκεῖ πολιτεύοντας ἐνθάδε
κομισαμένους πλουσίους

28

29

ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαϑὰ δῆλον
ὅτι τῶν κρατούντων ἐστί" τοῦτο {δὲν δεῖ λέγειν ὅπως
ἂν πορευοίμεϑά τε ὡς ἀσφαλέστατα καὶ εἰ μάχεσϑαι
δέον ὡς κράτιστα μαχοίμεϑα.
πρῶτον μὲν τοίνυν.
ἔφη. δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα
μὴ τὰ ξεύγη ἡμῶν στρατηγῇ. ἀλλὰ πορευώμεϑα ὅπῃ
ἂν τῇ στρατιᾷ συμφέρῃ ἔπειτα καὶ τὰς σχηνὰς συγκατακαῦσαι. αὗται γὰρ αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν.
συνωφελοῦσι δ᾽ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσϑαι οὔτ᾽ εἰς
τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν
τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν πλὴν ὅσα πολέμου ἕνεκεν ἢ
σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν
τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ σχευοφορῶσι. κρατουμένων μὲν γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι πάντα ἀλλότρια" ἣν
ὃξ χρατῶμεν. καὶ τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφόρους
ἡμετέρους νομίζειν.
λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίξω εἶναι.
ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσϑεν ἐξἑνεγχεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς
στρατηγοὺς

τῶν

80

ὁρᾶν.

ἡμῶν

ἀρχόντων

συνέλαβον.

καὶ ἡμῶν

νομίζοντες

ὄντων

μὲν

πειϑομένων ἱἵχανοὺς εἶναι

ἡμᾶς περιγενέσϑαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας ἀναρχία ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιξον ἡμᾶς ἀπολέσϑαι. δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέ20 [οἴκοι] Πεϊααηίς ||πλουσίους Ὁ,, πλουσίως ργΥ.

31 τοῦτο

«(δὲ Οαδίαϊϊο, τοῦτο Ῥυ, δὴ 5. ν. δαᾶ. Ο, || στρατηγῇ, στρατγ
1. γδ8. [[ εἰς τὸ Ο,,, εἰς γγΥ. 238 περισσά.

ΤΙ
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ρους γενέσϑαι τοὺς νῦν τῶν πρόσϑεν. πολὺ δὲ τοὺς
ἀρχομένους εὐταχτοτέρους καὶ πειϑομένους μᾶλλον τοῖς
ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσϑεν᾽" ἢν δέ τις ἀπειϑῇ. [ἣν] ψηφίσασϑαι τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι
κολάξειν" οὕτως οἵ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται ἀνϑ'᾽ ἑνὸς
Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι.

ἀλλὰ

γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα ἴσως γὰρ οἵ πολέμιοι
αὐτίκα παρέσονται. ὅτῳ οὖν ταῦτα δοχεῖ καλῶς ἔχειν.
ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. εἰ δέ
τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ. τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης δὲδάσκειν᾽ πάντες γὰρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεϑα.
Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν" ᾽4λλ εἰ μέν τινος
ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξενοφῶν, καὶ αὐτίκα
ἐξέσται σκοπεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα
ψηφίσασϑαι ἄριστον εἶναι" καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν πάντες.

ἀναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν" ὯΔ ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσδοχεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύεσϑαν ἡμᾶς
δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια. ἀκούω δὲ κώμας εἶναι
καλὰς

οὐ

πλέον

εἴκοσι

σταδίων

ἀπεχούσας᾽

οὐκ

91

82

98

94

ἂν 8ὅ

οὖν ϑαυμάξοιμεν εἰ οἵ πολέμιοι, ὥσπερ οἵ δειλοὶ κύνες
τοὺς

μὲν παριόντας διώκοντες καὶ δάκνουσιν, ἢν δύ-

νῶνται. τοὺς ὃὲ διώκοντας φεύγουσιν,
ἡμῖν ἀπιοῦσιν ἐπακολουϑοῖεν. ἴσως οὖν
ἡμῖν πορεύεσϑαι πλαίσιον ποιησαμένους
ἵνα τὰ σκευοφόρα καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν

εἰ καὶ αὐτοὶ
ἀσφαλέστερον
τῶν ὕπλων.
ἀσφαλεστέρῳ
Σ

81 ψηφίσασϑαν ἀρ, ἣν φψηφίσασϑαι (, ψηφίσασϑ' Ο, 5. ν.

ἰ, γϑ8., ΤΥ 5186 ἀυσ]ο ψηφίσασϑαι.

82 βέλτιον ἦ.

88 σκοπεῖν

δοδησαγίς ὡρ. ΗἩδτύταϑη ἀπ. χρη. ρ. 70, ποιεῖν ὦ. 84 προσδοκεῖ
ΡΥ, προσδοκᾶν δοκεῖ Ο, ||δῆλον ὅτι τγ, δηλονότι (᾽ |)πλεῖον.

86

102

εἴη.

ΧΤῸ ἯΠΙ:.

ΌΡΙΗΓΗΝ

εἰ οὖν νῦν ἀποδειχϑείη τίνας χρὴ ἡγεῖσϑαι τοῦ

πλαισίου καὶ τὰ πρόσϑεν χοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν
πλευρῶν ἑκατέρων εἶναι, τίνας δ᾽ ὀπισϑοφυλαχκεῖν.
οὐκ ἂν ὁπότε οἱ πολέμιον ἔλϑοιεν βουλεύεσϑαι ἡμᾶς

81 δέοι, ἀλλὰ χρώμεθα ἂν εὐθὺς τοῖς τεταγμένοις. εἰ
μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω" εἰ δὲ μὴ.
Χειρίσοφος μὲν ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ “ακεδαιμόνιός ἐστι"
τῶν δὲ πλευρῶν ἑχατέρων δύο τὼ πρεσβυτάτω στρατηγὼ ἐπιμελοίσϑην᾽ ὀπισϑοφυλακοῖμεν δ᾽ ἡμεῖς οἵ
88 νεώτατοι ἐγὼ καὶ Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. τὸ δὲ λοιπὸν
πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως βουλευσόμεϑα ὅ. τι ἂν
ἀεὶ κράτιστον δοκῇ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο δρᾷ βέλτιον,
λεξάτω. ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν. Ὅτῳ δοκεῖ
89 ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. Νῦν τοίνυν.
ἔφη. ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τὲ
ὑμῶν τοὺς οἰχείους ἐπιϑυμεῖ ἰδεῖν. μεμνήσϑω ἀνὴρ
ἀγαϑὸς

εἶναι"

οὐ

γὰρ ἔστιν

ἄλλως

τούτου

τυχεῖν"

ὅστις τε ζῆν ἐπιϑυμεῖ, πειράσθϑω νικᾶν" τῶν μὲν γὰρ
νικώντων τὸ καίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποϑνήὄχειν ἐστί: καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων ἐπιϑυμεῖ, κρατεῖν
πειράσϑω" τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν
σῴώξειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν.
Π|.
Τούτων λεχϑέντων ἀνέστησαν χαὶ ἀπελθόντες
κατέχαιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ
81 εἰ δὲ μὴ Ο,, εἰ δὲ ρὲ || ἡγεῖτο [ δύο τὼ πρεσβυτάτω
στρατηγὼ Οονεί, δύο τῶν πρεσβυτάτων στρατηγοὶ ( ᾿ὶ νεώτατοι
ἀοί, νεώτεροι Ὁ ἐγὼ καὶ τ᾽, ἐγώ τε καὶ Ὁ, || τὼ νῦν εἶναι.
88 δοκῇ Βογηπομιαηη, δοκεῖ Ὁ [[ἀνατεινάτω Ο,, ἐντεινάτω Ῥγ.
89 ποιεῖν δεῖ Ο,, ποιεῖν ΡΥ [ καίνειν Ῥὺ ||κατακαίνειν Ο [| ἧττομένων Ῥγ, οοττ. Ο᾽, ||τῶν μὲν γὰρ νικώντων ἐστὶ Ο,, Ββεα μὲν ὑθπυϊίον
ἀρ]θύσμι οβὺ [|ἡσττομένων.
1Π. 1 ὅτου μὲν, Βθα νυ μὲν 1. Υ88.
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ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐρρίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιϑραδάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος
τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήχοον λέγει ὧδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄνὃρες Ἕλληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασϑε,
καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους. καὶ ἐνθάδε δ᾽ εἰμὶ σὺν πολλῷ
φόβῳ διάγων. εἰ οὖν ὁρῴώην ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους.

ποντας

ἔλθοιμι

πάντας

ἔχων.

ἂν

πρὸς

λέξατε

ὑμᾶς

καὶ

τοὺς

ϑερά-

οὖν πρός μὲ τί ἐν νῷ

ἔχετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινῇ
σὺν ὑμῖν τὸν στόλον

ποιεῖσϑαι.

βουλευομένοις

τοῖς

στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποχρίνασϑαι τάδε" καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος᾽ Ἡμῖν δοκεῖ, εἰ μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδὲε. διαπορεύεσϑαι τὴν χώραν ὡς ἂν δυνώμεϑα
ἀσινέστατα᾽ ἣν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἐπικωλύῃ, δια-

πολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεθα χράτιστα. ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιϑραδάτης διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη
βασιλέως ἄκοντος σωϑῆναι. ἔνϑα δὴ ἐγιγνώσκετο ὅτι
ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τυσσαφέρνους τις οὐκείων παρηκολουϑήκει πίστεως ἕνεχα. καὶ ἔκ τούτου
ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασϑαι
τὸν πόλεμον ἀκήρυχτον εἶναι ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν"
διέφϑειρον

γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας,

γε λοχαγὸν

διέφϑειραν Νίκαρχον ᾿Δρκάδα, καὶ ὥχετο

ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις

καὶ ἕνα

ὡς εἴκοσι.

Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζαπάταν ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ ὑποζύγια
Μιϑοιδάτης. 2 ἐν νόω ῬγΥ, οοὐΥ. ,. 8 ἐπικωλύῃ Ῥγ, ἀποκωλύῃ Ο,. 4 μιϑριδάτης ||ὑπόπεμπτος Ῥι, ὕποπτος ( || εἴη Ὁ,
ἤει ΡΥ
παρηκολουϑήσει ΡΥ, παρηκολούϑει Ο,. 0 ἐξότην ΤΥ,
ξάτην 0,

ϑ
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ΟΕ

ΝῚ

καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ ὃὲ προεληλυϑότων αὐτῶν ἐπιφαίνεται πάλιν ὃ Μιϑραδάτης,
.

,

“

ξ

ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας
΄

εἰς τετρακοσίους

Ἀ

μάλα

΄

ἐλαφροὺς

Ἁ

χαὶ εὐζώνους.

προσήει μὲν ὡς φίλος ὧν πρὸς τοὺς Ἕλληνας"

καὶ

ἐπεὶ δ᾽

ἐγγὺς ἐγένοντο. ἐξαπίνης οὗ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ
ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἵ δ᾽ ἐσφενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον. οἵ
ὃὲ ὀπισϑοφύλακες τῶν Ἑλλήνων ἔπασχον μὲν κακῶς,
ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν" οἵ τὲ γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν
Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων
κατεχέκλειντο. οὗ δὲ ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον
ἢ ὡς ἐξικνεῖσϑαι τῶν σφενδονητῶν. ἐκ τούτου Ξξενο“

10

11

"

Ἁ

3

Ἁ

’

3

΄

φῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι" καὶ ἐδίωκον τῶν ὃπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισϑοφυλακοῦντες" διώχοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν
πολεμίων. οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς Ἕλλησιν οὔτε
οἵ πεζοὶ τοὺς πεζοὺς φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν
ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ" πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀπὸ τοῦ
ἄλλου στρατεύματος διώκειν᾽ οὗ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς
καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔπισϑεν τοξεύοντες
ἀπὸ τῶν ἵππων. ὁπόσον δὲ διώξειαν οἱ Ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ἔδει. ὥστε τῆς
ἡμέρας διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴχοσι σταδίων,
3

ἀλλὰ

.

Γ

πΕν

9

΄,

δείλης ἀφίκοντο

2

Ὰ

΄

εἰς τὰς κώμας.

ἔνϑα δὴ πάλιν ἀϑυμία ἦν. καὶ Χειρίσοφος καὶ
οἵ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν Ξενοφῶντα τιῶντο
μιϑριδάτης || σφενδονίτας.

ἴ προσήει, εἰ 1. τᾶ8. ᾿ βραχύτερα

Ο,, βραχύτατα ΡΥ [ὀ κατεκέκλειντο Αδγοβοῖι, κατεχέκλιντο
σφενδονιτῶν.
9 γοβὺ πεζοὺς Οὁ, 5. ν. δα. ἐκ πολλοῦ. 10 καὶ
φεύγοντες Ο,,, φεύγοντες ῬΥ.
11 τῆς ἡμέρας γι, τῆς ἡμέρας
ὅλης Ὁ, ῃ ἀϑυμία ἦν Ο,,͵, ἀϑυμία γγ.

5.

ΟΡ

δ

10

ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε
καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον ἐδύνατο βλάπτειν.
ἀκούσας

δὲ Ξενοφῶν

ἔλεγεν

ὅτι ὀρϑῶς

αἰτιῶντο

καὶ

αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη.
ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη,
ἠναγκάσϑην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν
κακῶς μὲν πάσχοντας. ἀντιποιεῖν δὲ οὐ δυναμένους.
ἐπειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληϑῆ. ἔφη, ὑμεῖς λέγετε" κακῶς

μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεϑα τοὺς πολεμΐίους. ἀνεχωροῦμεν δὲ παγχαλέπως. τοῖς οὖν ϑεοῖς
χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλϑον,
ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεϑα.
νῦν γὰρ οἵ πολέμιοι τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον

18

14

1ὅ

οὔτε οἵ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἵ ἐκ
χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι" ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκῶωμὲν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρα-

τεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη πεξὸς
πεζὸν ἂν διώκων καταλαμβάνοι ἐκ τόξου δύματος. ἡμεῖς
οὖν εἰ μέλλοιμεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασϑαι

16

βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους. σφενδονητῶν τὴν ταχίστην δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἐπίστασϑαι

σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέρεσϑαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ
χειροπληϑέσι τοῖς λίϑοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξνκνοῦνται, οἱ δὲ “Ρόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσϑαι.
ἢν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεϑα τίνες
ἐδίωκεν ὁ, ἐδίωκον Ργν ᾿ ἐκινδύνευε (,, ἐκινδύνευον Ῥγ.
12 αἰτιῶντο Ῥορρο, ἠτιῶντο Ο [ ἑώρων ὑμᾶς.
18 παγχαλέπως
ΡΥ, πάνυ χαλεπῶς Ο).
16 οἱ πολέμιοι τγ, οἱ μὲν πολέμιοι ( ]
οἱ διΐθ ἐκ χειρὸς Ο, 5. γ. 84 ἃ. [[|ἐρύματος.
106 σφενδονιτῶν ᾿
τοὺς μὲν πολλοὺς ῬΥ, 56 μὲν Θ8α. τι. ἀθ]ανιῦ || σφενδονέων ῬΥ,
ΘΟΟΥΥ. ὦ. 117 μολιβδίσιν. 18 ἣν οὖν αὐτῶν Οἰ,͵, ἢν αὐτῶ γγ.

18
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Δ ΌΛΔΕΣΠΗ͂ΝΨ:

πέπανται σφενδόνας. καὶ τῷ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον.
τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο ἀργύριον τελῶμεν,
καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγμένῳ ἐϑέλοντι ἄλλην
1

-

τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν. ἴσως τινὲς φανοῦνται ἵκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. ὁρῶ δὲ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι. τοὺς μέν τινας παρ᾽ ἐμοί, τοὺς δὲ τῶν Κλεάρχου χαταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους σχευοφοροῦντας.
ἂν οὖν τούτους πάντας

ἐχλέξαντες

σχευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους

εἰς ἱππέας κατασχευάσωμεν.,

φεύγοντας

ἀνιάσουσιν.

ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς

ἔδοξε καὶ ταῦτα.

καὶ ταύτης

τῆς νυχτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο.
ἵπποι ὃδὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσϑησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς
πεντήχοντα, καὶ σπολάδες χαὶ ϑώρακες αὐτοῖς ἐπορίσϑησαν. καὶ ἵππαρχος ἐπεστάϑη “Δύκιος ὁ Πολυστράτου ᾿4ϑηναῖος.
Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ ἐποΤΥ.
ρεύοντο πρῳαίτερον ἀναστάντες. χαράδραν γὰρ ἔδεϊ

αὐτοὺς διαβῆναι ἐφ᾽ ἧ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιϑοῖντο αὐτοῖς
διαβαίνουσιν οὗ πολέμιοι. διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν
πο σον Μιϑραδάτης, ἔχων ἱππεῖς χιλίους, τοξότας
δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τἐερ μέ ΘΝ τοσούτους γὰρ
ἤτησε Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τούτους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας. καταφρονήσας. ὅτι ἐν τῇ πρόσϑεν προσβολῇ ὀλίγους ἔχων
ἔπαϑε μὲν οὐδέν. πολλὰ δὲ χακὰ ἐνόμιξε ποιῆσαι.
πέπτανται Ῥγ. 56α τ΄ Θγδϑιῃ θϑβὺ 'τῷ μὲν 6ηο, τούτῳ μὲν 0.
19 τῶν κλεάρχου ῬΙ, τὼ χλεάρχω Ὁ τοὺς φεύγοντας ἘῈΣ φεύγοντας
ΡΥ || ἀνιάσουσιν ΒΠ), ἀνιάσωσιν ὧν 20 σφενδονίται σπολάδες
Ριοοιι8, στολάδες δ Ι ἐπεστάϑη δὲ γῃ. βθᾶα δὲ ἀρ]θίυτμαη δβί.
Ἐν. πρφαίτερον Τϊμαογῇ, πρωίτερον Ο. 2 μιϑριδάτης ||τοξότας
: τετρακισχιλίους ῬΓ 1. τηᾶτσ, [ἂν ταῦτα λάβη.
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ἐπεὶ δὲ οἵ Ἕλληνες διαβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας 8
ὅσον ὀχτὼ σταδίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιϑραδάτης ἔχων
τὴν δύναμιν. παρήγγελτο δὲ τῶν τε πελταστῶν οὗς ἔδει

διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο
ϑαρροῦσι διώκειν ὡς ἐφεψομένης ἱχανῆς δυνάμεως.
ἐπεὶ δὲ ὃ Μιϑραδάτης κατειλήφει, καὶ ἤδη σφενδόναι
καὶ τοξεύματα ἐξιχνοῦντο. ἐσήμηνε τοῖς Ἕλλησι τῇ
σάλπιγγι. καὶ εὐθὺς ἔϑεον ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἵ
ἱππεῖς ἤλαυνον" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ
τὴν χαράδραν. ἐν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τῶν
τε πεζῶν ἀπέϑανον πολλοὶ χαὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ
χαράδρα ξωοὶ ἐλήφϑησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα.
τοὺς δὲ
ἀποθανόντας αὐτοκέλευστοι οὗ Ἕλληνες ἠκίσαντο. ὡς
ὅτε φοβερώτατον τοῖς πολεμίοις εἴη δρᾶν.
καὶ οἵ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλϑον, οἵ
ὃὲ Ἕλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας
ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν.
ἐνταῦϑα πόλις
ἣν ἐρήμη μεγάλη. ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἦν Δάρισα᾽ ὥκχουν
δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι. τοῦ δὲ τείχους αὐτῆς ἦν
τὸ εὖρος πέντε καὶ εἴχοσι πόδες. ὕψος δ᾽ ἕχατόν᾽ τοῦ
ὃὲ κύχλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι: ὠκοδόμητο δὲ
πλίνϑοις κεραμεαῖς᾽ κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν λιϑίνη τὸ ὕψος
εἴχοσι ποδῶν.
ταύτην βασιλεὺς Περσῶν ὅτε παρὰ
“Μήδων τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι πολιορχῶν οὐδενὶ
τρόπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν" ἥλιον δὲ νεφέλη προχκαλύψασα
ἠφάνισε μέχρι ἐξέλιπον οἱ ἄνϑρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω.
παρὰ ταύτην τὴν πόλιν ἦν πυραμὶς λιϑίνη. τὸ μὲν
8 ἀπεῖχον (1. ταϑ. ᾿ μιϑριδάτης αὖ 8 4 ||παρήγγελτο διερἠαηλιδ.
παρηγγέλλετο ᾿ τῶν τεπελταστῶν Ο᾽,, τῶν πελταστῶν υ. 4 οἷς εἴρηκε
ὅ ἦν ὁρᾶν. ἴ λάρισσα ᾿] κεραμεαῖς Ποϑεοῖ;, κεραμίαις Ὁ || δ᾽ ἐπῆν.
8 ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα Απηιαβαειιδ, ἥλιος δὲ νεφέλην προκαλύψαςΟἢ μέχρις ἐξέλιπον ΡΥ, οοττ. Ο,. 9 ἦν πυραμὶς Ο,, πυραμὶς
ργ.
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τῶ

εὖρος ἑνὸς πλέϑρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέϑρων. ἐπὶ
ταύτης πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον
κωμῶν ἀποπεφευγύότες.
10

ἐντεῦϑεν
σάγγας

δ᾽ ἐπορεύϑησαν

ἕξ πρὸς τεῖχος ἔρημον

σταϑμὸν

ἕνα

παρα-

μέγα κείμενον"

ὄνομα

δὲ ἦν τῇ πόλει Μέσπιλα: Μῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτε ᾧκουν.
ἦν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λέϑου ξεστοῦ κογχυλιάτου, τὸ
41

εὖρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος πεντήκοντα. ἐπὶ
δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο πλίνϑινον τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος

πεντήκοντα ποδῶν. τὸ ὃὲ ὕψος ἑκατόν" τοῦ δὲ τείχους
ἡ περίοδος ἕξ παρασάγγαι. ἐνταῦϑα λέγεται Μήδεια
γυνὴ βασιλέως καταφυγεῖν ὅτε ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν
ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν

ὃ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν
οὔτε βία Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς ἐνοικοῦντας,
καὶ οὕτως ἕάλω.
18

Ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταϑμὸν Τισσαφέρνης ἐπεφάνη, οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἤγαγεν ἔχων καὶ
τὴν Ὀρόντα δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως ϑυγατέρα ἔχοντος χαὶ οὺς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους καὶ οὃς ὃ
βασιλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήϑει. καὶ πρὸς
τούτοις

14

ὅσους

βασιλεὺς

ἔδωκεν

αὐτῷ,

ὥστε τὸ στρά-

τευμα πάμπολυ ἐφάνη. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν
τῶν τάξεων ὕπισϑεν καταστήσας. τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια
ἤ

2

᾿

3

᾿

3

3

᾿Ὶ

3

“

Ἁ

Ἁ

χε

ἀποφεύγοντες γ᾽, ἀποφεύγοντες Οὦ,. 10 δηΐθ κείμενον Ο,
5. Υ. δα, πρὸς τῇ πόλει ᾿ μῆδοι δ᾽ αὐτὴν ῬΓ, Ο, ἀ6]. δ᾽ οὐ
ἴῃ τηᾶγρ. 884. ποτε ᾿ καὶ τὸ ὕψος... πεντήκοντα ποδῶν ἨΓ 1.
τηϑῦσ,
[11 τοῦ δὲ τείχους Ο,, τὸ δὲ τείχους ΡΥ.
12 τοιαύτην
δὲ Ῥγ, οοὺν. ΟὍ ||δὲ βροντῇ κατέπληξε Ηπιᾳ, δ᾽ ἐμβροντήτους
ποιεῖ (4, 564 δ᾽ ἐμ, τοὺς οὐ οιεῖ 1. τᾶϑ. [ ἑάλω 1. τὰᾶβΒ. 18 ἤγαγεν
ἐφο, ἦλϑεν Ο [|| ἔδωκεν αὐτῶ, 56ἃ ὦ 1. γΤ88., ΡΥ ν]ἀθὕυν ΠΕ ΈΪ5Β6:
ἔδωκεν αὐτὸν.
14 φοβὺ τάξεων (Ὁ, 5. ν. 884. εἶχεν.
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παραγαγὼν ἐμβαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο
διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ παρήγγειλε καὶ τοξεύειν.
ἐπεὶ δὲ διαταχϑέντες οἱ 'Ῥύδιοι ἐσφενδόνησαν καὶ οἵ
[Σιχύϑαι}] τοξόται ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν
ἀνδρός. οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ προὐϑυμεῖτο ῥάδιον ἦν,
καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει
καὶ (αἵ ἄλλαι τάξεις ἀπεχώρησαν.
καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, οἵ
δ᾽ εἵποντο" καὶ οὐχέτι ἐσίνοντο οἵ βάρβαροι τῇ τότε
Ἀ

»

᾿

ν

ς

,

Ν

᾿

3

΄

[ΑἹ

10

ἀκροβολίσει" μακρότερον γὰρ οἵ γε 'Ρόδιοι τῶν Περσῶν

ἐσφενδόνων καὶ τῶν τοξοτῶν. μεγάλα δὲ καὶ τόξα τὰ
Περσικά ἐστιν᾽ ὥστε χρήσιμα ἦν ὁπόσα ἁλίσκοιτο [τῶν
τοξευμάτων] τοῖς Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς
τῶν πολεμίων τοξεύμασι. καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω
ἱέντες μακράν. ηὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς
κώμαις καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσϑαι εἰς τὰς σφενδόνας.
καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρα, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἵ
Ἕλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον οἱ βάρβαροι
μεῖον ἔχοντες τῇ ἀκροβολίσει" τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡἧμέραν ἔμειναν οἵ Ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο ἦν γὰρ
δ’,

ἤ

6

’

ἃ

Ἁ

-

Ἁ

2

Τῇ

-

18

πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο

διὰ τοῦ πεδίου.

καὶ

Τισσαφέρνης

εἵπετο

ἀκροβολι-

ξόμενοςο.
ἔνϑα δὲ οἵ Ἕλληνες ἔγνωσαν πλαίσιον ἰσόπλευρον
ὅτι πονηρὰ τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. ἀνάγκη
γάρ ἐστιν, ἢν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ
}]

1 ἱσκύϑαι) ΚΊ ᾧ λω προϑυμεῖτο ᾿ {φαΐ ἄλλαι ΠαγΟΠοΥ.
160 οἵ γε 640, οἵ τε Ὁ | πλείστων δηΐθ τοξοτῶν (ὐ, 5. ν. 886.

11 ἐστι " δ᾽ ἁλίσκοιτο τυ, Ο, ἀ6]. δ᾽ || [τῶν τοξευμάτων] 6φο ἢ}
ἱέντες ᾿ εὑρίσκετο ἢ} μόλιβδος.
18 τῆ ἀκροβολίσει ΡΥ, ἐν τῆ τότε
ἀκροβολίσει Ὁ.
19 πλαίσιον ἰσόπλευρον ὅτι ῬΥ, ὅτι πλαίσιον

ἰσόπλευρον (᾽, || ἣν συγκύπτει Ῥγ, ἣν μὲν συγκύπτει (,.

19

110
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ὁδοῦ στενοτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγχαξόντων ἢ γεφύρας,

20

ἐχϑλίβεσϑαι

τοὺς ὁπλίτας καὶ πορεύεσϑαι πονή-

ρῶς, ἅμα μὲν πιεξομένους, ἅμα δὲ ταραττομένους,
ὥστε δυσχρήστους εἶναι [ἀνάγκη] ἀτάκτους ὄντας"
ὅταν δ᾽ αὖ διάσχῃ τὰ κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσϑαι
τοὺς τότε ἐχϑλιβομένους καὶ κενὸν γίγνεσϑαι τὸ μέσον
τῶν κεράτων. καὶ ἀϑυμεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας πολεμίων ἑπομένων. καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν
ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος
φϑάσαι πρῶτος" καὶ εὐεπίϑετον ἦν ἐνταῦϑα τοῖς πολεμΐοις. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔγνωσαν οἷ στρατηγοί, ἐποίησαν
ἕξ λόχους ἀνὰ ἑχατὸν ἄνδρας. καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν
καὶ ἄλλους πεντηχοντῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμοτάρχους.
οὗτοι δὲ πορευόμενοι ὁπότε μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα
ὑπέμενον, (οἱ μὲν» ὕστεροι [οἵ λοχαγοί}, ὥστε μὴ
ἐνοχλεῖν τοῖς κέρασι. τοὺς δὲ παρῆγον ἔξωϑεν τῶν
κεράτων. ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ πλαιγ
σίου, τὸ μέσον ἂν ἐξεπίμπλασαν. εἰ μὲν στενότερον
εἴη τὸ διέχον. κατὰ λόχους. εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ
πεντηκοστῦς. εἰ δὲ πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας᾽ ὥστε
ἀεὶ ἔκπλεων εἶναι τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν
τινὰ δέοι διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽
ἐν τῷ μέρει οἵ λόχοι διέβαινον" καὶ εἴ που δέοι τι
τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῇσαν οὗτοι. τούτῳ τῷ τρόπῳ
ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς τέτταρας.
ταραττομένους ΤΥ, καὶ ταραττομένους , ᾿ ὥστε Ὁ 1. τα85. ἢ
[ἀνάγκη] Οοδεοί. 320 διάσχῃ, 1. τὰϑ. χῇ, ῬΓ διαχάσῃ νἱάθῦαν ΒᾶὈαϊβ86 |] γίνεσϑαι, 584 νεσϑαι 1. τᾶ8. [ πρῶτον.
21 συγχύπτοι,
βορὰ Ἰξέουαθ γχυπ αἰυίουθ οοϊοσθ γϑαϊηξοσταΐαθ βαπὺ ᾿ (οἱ μὲν»
Μαρρεϊβαον ἢ [οἱ λοχαγοὶ] Κυισονγ. 32 ἂν ἐξεπίμπλασαν ΚυσεΥ
οὐ Οοδεί, ἀνεξεπίμπλασαν Ὁ [|στενώτερον. 38 οἱ λόχοι αϊοκοηαεγ,
οἱ λοχαγοὶ Ὁ | ἐπιπαρῆσαν ἀού, ἐπεὶ παρήεσαν Ὁ.
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ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο, εἶδον βασίλειόν
τι καὶ περὶ αὐτὸ χώμας πολλάς, τὴν δὲ ὃδδὸν πρὸς τὺ
χωρίον τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οἱ

καϑῆκον ἀπὸ τοῦ ὕρους ὑφ᾽ ᾧ ἦσαν αἵ κῶμαι.

24.

καὶ

εἶδον μὲν τοὺς λόφους ἄσμενοι οὗ Ἕλληνες, ὡς εἰχὸς
τῶν πολεμίων ὄντων ἱππέων" ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἔκ
τοῦ πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον «καὶ;
κατέβαινον, ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀναβαίνειν, ἐνταῦϑα
ἐπιγίγνονται οὗ βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ
πρανὲς ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων. :
καὶ πολλοὺς ἐτίτρωσκον καὶ ἐχράτησαν τῶν ᾿Ελλήνων
γυμνήτων καὶ κατέχλεισαν αὐτοὺς εἴδω τῶν ὅπλων"
ὥστε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι ἦσαν ἐν
τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἵ σφενδονῆταν καὶ οἵ τοξόται.
ἐπεὶ δὲ πιεζόμενοι οἱ “Ἕλληνες ἐπεχείρησαν διώκειν. 21

σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες,
οἵ δὲ πολέμιοι ταχὺ ἀπεπήδων. πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν
πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ
δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ τρίτου
γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας
πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς [ἀπὸ] τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὕρος. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο
ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολεμίων. οὐκέτι ἐπετίϑεντο οἵ
πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, δεδοικότες μὴ ἀποτμηϑείησὰν καὶ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν γένοιντο οἱ πολέμιοι.
οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οἱ μὲν (ἐνδ
τῇ ὁδῷ χατὰ τοὺς γηλόφους. οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπι24. ἦσαν αἱ κῶμαι ϑο)οη., ἦν ἡ κώμη Ο. 2 {καὶν κατέβαινον Απηιαβαδιι5. 26 σφενδονίται. 28 ταὐτὰ ἐγίγνετο .. τρίτου
γηλόφου οτα. Ὁ [|ἀπὸ ροϑὺ πλευρᾶς Οὐ ἴα]5ο ταρουῦ.
29 ἀμφοτέρων αὐτῶν. 80 (ἐν τῇ ὁδῷ Βέβ5)0} ᾿]κατὰ τὸ ὄρος Ο,. κατὰ
τὸ ὄρους ῬΥ.
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παριόντες. ἀφίχοντο εἰς τὰς κώμας" καὶ ἰατροὺς κατέ51

832

88

51:

8ὅ

στησαν ὀχτώ" πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἵ τετρωμένοι.
ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν

τετρωμένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον. ἄλευρα,
οἶνον, κριϑὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. ταῦτα
δὲ συνενηνεγμένα ἦν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας.
τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρα καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. ἐπεὶ
ὃὲ χατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει,
ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον
εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσϑαι ἔτι μαχομένους" πολλοὶ
γὰρ ἦσαν οἵ ἀπόμαχοι. (οἵ τεῦ τετρωμένοι καὶ οἵ
ἐχείνους φέροντες καὶ οὗ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα δεξάμενοι. ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς
ἀκροβολίξεσϑαι οἵ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προσιόντες. πολὺ περιῆσαν οἱ Ἕλληνες" πολὺ γὰρ διέφερεν
ἐχ χώρας ὁρμῶντας ἀλέξασϑαι ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι
τοῖς πολεμίοις μάχεσϑαι.
ἡνίχα δ᾽ ἦν ἤδη δείλη. ὥρα ἦν ἀπιέναι τοῖς
πολεμίοις οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οὗ
βάρβαροι τοῦ ᾿Ελληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων. φοβούἱξνον μὴ τῆς νυκτὸς οἵ Ἕλληνες ἐπιϑῶνται αὐτοῖς.
πονηρὸν γὰρ νυχτός ἐστι στράτευμα Περσικόν. οἵ τε
γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα εἰ λυϑείησαν., ἐάν
τέ τις ϑόρυβος γίγνηται. δεὶ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ
ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι. δεῖ καὶ ϑωρακισϑέντα ἀναβῆναι
81 ἡμέρας τρεῖς ἀοί, ἡμέρας ὀκτὼ Οὐ ἢ συνενηνεγμένα ἦν Ὁ.
συνενηνεγμένα ῬΥ. 32 ἐπεὶ δὲ ἀδὲ., ἐπεὶ Ὁ ||οἵ τε τετρωμένοι
Οονεί. 88 διέφερεν .. ὁρμῶντας .. πορευομένους ἀοί., διέφερον
. ὁρμῶντες.. πορευόμενοι Ὁ [ μάχεσϑαι .. τοῖς πολεμίοις (84)
οἵα. Ὁ. 84 ἐστρατοπεδεύοντο.
8 δεῖ καὶ ἀεοί., δὴ καὶ 6.
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119

ἐπὶ τὸν ἵππον.

ταῦτα δὲ πάντα

ϑορύβου ὄντος.
Ἑλλήνων.

τούτου ἕνεκα πόρρω ἀπεσχήνουν τῶν

ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον

αὐτοὺς

χαλεπὰ νύκτωρ καὶ

οἱ “Ἕλληνες βουλο- 86

μένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξε τοῖς
Ἕλλησι συσκευάξεσϑαι ἀκουόντων τῶν πολεμίων. καὶ
χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας οἵ βάρβαροι,

᾿ς
ο΄

ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῇσαν" οὐ γὰρ ἐδόκει λύειν
αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσϑαι χαὶ κατάγεσϑαι ἐπὶ τὸ
στρατόπεδον. ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑξώρων 81
οἱ Ἕλληνες, ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες καὶ
διῆλϑον ὅσον ἑξήκοντα σταδίους. καὶ γίγνεται τοσοῦτον
μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ οὐχ ἐφά-

νησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ. τῇ δὲ τετάρτῃ νυχτὸς
προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερδέξιον οἵ
βάρβαροι, ἧ ἔμελλον οἵ Ἕλληνες παριέναι, ἀκρωνυχίαν
ὕρους, ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον.
ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην τὴν 88
ἀκρωνυχίαν., καλεῖ Ξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ
κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς παραγενέσϑαι εἰς τὸ

πρόσϑεν" ὁ δὲ Ξενοφῶν τοὺς μὲν πελταστὰς
ἐπιφαινόμενον γὰρ ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ
τευμα πᾶν" αὐτὸς δὲ προσελάσας ἠρώτα Τί
δὲ λέγει αὐτῷ Ἔξεστιν δρᾶν" κατείληπται
᾿ς

οὐκ ἦγεν᾽ 89
τὸ στράκαλεῖς; ὃ
γὰρ ἡμῖν

ὁ ὑπὲρ τῆς καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελϑεῖν,
εἶ μὴ τούτους ἀποχόψομεν.
ἀλλὰ τί οὐκ ἦγες τοὺς40
πελταστάς: ὃ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα
καταλιπεῖν τὰ ὕπισϑεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. ᾿4λλὰ
86 ἀπήεσαν ᾿]ὶοὔτε γὰρ Ο 81 ἐφ᾽ ἣν 88 προκαταλελειμμένην
ἀού, παρακόψομεν
ὁ
40 ἀλλὰ τί...

89 λόχος ᾿ ἀποκόψωμεν
πελταστάς οτα. (

ΧΟΒΟΡΒΟπ 5 Αμδ 8518, τθο. Θθ12011,

νας,

ἘΔ. τηδίου.
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μὴν βθα γ᾽, ἔφη, βουλεύεσθαι

41 ἀπελᾷ ἀπὸ

τοῦ

λό
όσον

ἐνταῦϑα

πῶς

τις τοὺς ἄνδρας

Ξενοφῶν ὁρᾷ τοῦ

ὄρους τὴν κοῤυψῆν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύἕατος οὖσαν. καὶ ἀπὸ ταύρηρ ἔφοδον ἐπὶ τὸν “λόφον

ἔνϑα ἦσαν οἵ πολέμοις καὶ λέγει" Κράτϑενν, ὦἃ δΧειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσϑαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον. ἂν γὰρ
τοῦτο λάβωμεν. οὐ δυνήσονται μένειν οἵ ὑπὲρ τῆς

ὁδοῦ.

ἀλλά, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι. ἐγὼ

δ᾽ ἐθέλω πορεύεσϑαι" εἰ δὲ χρήξεις, πορεύου ἐπὶ τὸ
4 ὄρος. ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ δίδωμί σοι. ἔφη ὃ
Αξερτανηρο: ὁπότερον βούλει ἑλέσϑαι.
εἰπὼν ὃ Ξενοφῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσϑαι. χελεύει
δέ οἵ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄν Νν μακρὸν
48 γὰρ ἦν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν.
χαὶ ὃ Χειρίσοφος
συμπέμπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς, ἔλαβε δὲ
τοὺς κατὰ βέαν πλαισίουι
συνέπεσϑαι δ᾽ ἐχέλευσεν
[αὐτοὺς] χαὶ τοὺς τριακοσίους οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ πλαισίου.
44
ἐντεῦϑεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. οἱ δ᾽
ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν
ἐπὶ τὸ ἄκρον. εὐθὺς χαὶ αὐτοὶ ὥΟΌΝ ἀμελλλνναι
40 ἐπὶ τὸ ἄχρον. καὶ ἐνταῦϑα πολλὴ μὲν χραυγὴ ἦν
τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατεύματος διακελευομένων τοῖς ἑαυῬνυ πολλὴ δὲ χραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς
40 ἑαυτῶν διακελευομένων. Ξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ
τοῦ ἵππου παρεχελεύετο" "ἄνδρες, νῦν ἐπὶ τὴν Ελλάδα
νομίζετε ἁμιλλᾶσϑαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς
γυναῖχας. νῦν ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν
40 ὥρα δ᾽ ἔφη 41 ὁρᾷ οπι. Ο [] μενῶ αὐτοὺς
49 πότερον
βούλει Ι αἱρεῖσϑαι
48 [αὐτοὺς] Πομααμίς
44 εὐθὺς... ἐπὶ
τὸ ἄκρον οἴη. ὁ 46 ἐογέϊαμιμ νῦν οι. ( Ι τὴν λοιπὸν.
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11

Σωτηρίδας δὲ ὃ Σεκυώνιος εἶπεν" Οὐκ 41

ἐξ ἴσου, ὦ Ξενοφῶν.

ἐσμέν:

σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππου

ὀχῇ, ἐγὼ δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ
ὃς ἀκούσας ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠϑεῖται

48

αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς
ὅς.
,
,"
᾽
΄
με
ΘΑ͂,
ἃ
Ν
ἐδύνατο τάχιστα [ἔχων] ἐπορεύετο
ἐτύγχανε δὲ καὶ
ϑυτ

η

3

ϑώρακα

-

“ὅτ

ἔχων τὸν

Ἁ

ἱππικόν

3

,

ὥστ᾽

3

7

ἐπιέξετο.

ς

καὶ τοῖς

μὲν ἔμπροσϑεν ὑπάγειν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὄπισϑεν
παριέναι
᾽

μόλις

ἑπόμενος.
Ὁ

’

οὗ

δ᾽

Ρ

ἄλλοι

3

στρατιῶται

ΒΩ

-

49

παίουσι καὶ βάλλουσι καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδαν.
ἔστε ἠνάγκασαν (ἀνα- λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσϑαι.
ὃ δ᾽ ἀναβάς. ἕως μὲν βάσιμα ἦν. ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν.
ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν. καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ.
καὶ φϑάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους.
ἔνϑα δὴ οἵ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ἣ Υ.
ἕκαστος ἐδύνατο, οἵ δὲ Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. οἵ
ὃὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Δριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην
ὁδὸν ὥχοντο.
οἵ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον καταβάντες
ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώμῃ μεστῇ πολλῶν ἀγαϑῶν.
ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν
ἀγαϑῶν ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ἡνίκα δ᾽ ἦν δείλη ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαί- 2
νονται ἐν τῷ πεδίῳ. καὶ τῶν “Ἑλλήνων κατέχοψάν
τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίῳ καϑ᾽ ἁρπαγήν"
καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβιβαξόμεναι εἰς
τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατελήφϑησαν.
ἐνταῦϑα Τισ3

9

;

[ν

Ἁ

’

ΜΕ

φ᾽ν

4,

-Ὕ

δ,

Ξ᾿

πορευόμεϑα.
41 Σωτηρίδας ἀοίύ, Σωτηρίδης. 9 Ι δὲ ροϑὺ
ΖΣῶτ. οτὰ.
Ϊ συκαιώνιος.
48 [ἔχων] ᾿Εομααπὶς Ι ὥστ᾽ ἐπιέξετο
Βογγοηιαῆη, ὥστε πιέξοιτο Ο ἢ!ὑπάγων. 49 σωτηρίδην ἢ πων ἢ
λαβόντα Βίϑϑιορ Ι βατὰ ἣν ||τοῦ πολεμίου ΡΥ,ἴροι πολεμίους
Υ. 1 ἐστρατοπαιδεύοντο
μεστῇ οτι. (.
2 Ο οπ. γὰρ αμΐο
νομαὶ.
8 ὃ
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σαφέρνης καὶ οἵ σὺν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν τὰς
κώμας. καὶ τῶν Ἑλλήνων μάλα ἠϑύμησάν τινες, ἐννοούμενον

ὃ

μὴ τὰ ἐπιτήδεια,

εἰ καίοιεν,

οὐκ

ἔχοιεν

ὁπόϑεν λαμβάνοιεν.
καὶ οὗ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον
ἀπῇσαν ἐκ τῆς βοηϑείας" ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐπεὶ κατέβη,
παρελαύνων τὰς τάξεις ἡνίκα (οἷ ἀπὸ τῆς βοηϑείας
ἀπήντησαν [οἵ Ἕλληνες) ἔλεγεν. Ὁρᾶτε. ὦ ἄνδρες
Ἕλληνες, ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ὑμετέραν εἶναι; ἃ
γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο. μὴ καίειν τὴν βασιλέως χώραν. νῦν αὐτοὶ χκαίουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἀλλ᾽
ἐάν που κχαταλείπωσί γε αὑτοῖς ἐπιτήδεια. ὄψονται
καὶ ἡμᾶς ἐνταῦϑα πορευομένους.
ἀλλ᾽, ὦ Χειρίσοφε.

ἔφη, δοκεῖ μοι βοηϑεῖν ἐπὶ τοὺς καίοντας ὡς ὑπὲρ τῆς
ἡμετέρας. ὃ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν" Οὔχουν ἔμοιγε δοκεῖ"
ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς, ἔφη, καίωμεν᾽, καὶ οὕτω ϑᾶττον παύ«ἢ

σονται.
Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σχηνὰς ἦλθον. οἱ μὲν ἄλλοι
περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν. στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ
συνῆσαν. καὶ ἐνταῦϑα πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνϑεν μὲν
γὰρ ὄρη ἦν ὑπερύψηλα, ἔνϑεν δὲ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος
βάϑος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ
βάϑους. ἀπορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς προσελϑών τις ἀνὴρ
ν
Ρόδιος εἶπεν: ᾿Εγὼ ϑέλω., ὦ5 ἄνδρες. διαβιβάσαι ὑμᾶς
κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισϑὸν πορίσητε.

ὃξ ὅτου

δέοιτο

᾿“σχῶν.

ἔφη,

δισχιλίων

ἐρωτώμενος

δεήσομαι"

8 ἐπεχείρισαν.
4 ἀπήεσαν ἢ ἰθμύαν! μος ἐκ τῆς βοηλασίας,
Ἰηΐγῷ ἀπὸ τῆς βοηλασίας || {οἱ ἀπὸ οὐ [οἱ [Ἕλληνες] ϑοποηκὶ ἢ
ἀπὸ τῆς βαϑείας.
ὅ ὑφιέντα ᾿ καίειν Β, βαίνειν Ὁ || αὐτοῖς
ἐπιτήδεια. 6 ὡς δηΐο ὑπὲρ οἵα. ὦ. 7 συνῇσαν Πεμααηέςξ, ἐνῆσαν
(. 8 διαβιβάσαι ὑμᾶς Βογηοηιαηη, διαβιβάσαι ἡμᾶς Ὁ ||δέωμαι.

β

ΠΡ

ΤῊ

ΡΩΝ,

ἘΠῚ

πολλὰ δ᾽ ὁρῶ πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς χαὶ ὄνους,

ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηϑέντα ῥαδίως ἂν παρέχοι τὴν
διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσϑε
περὶ τὰ ὑποξύγια᾽

τούτοις

ξεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς

ἀλλήλους, δρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίϑους ἀρτήσας καὶ
ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ. διαγαγὼν καὶ
ἀμφοτέρωϑεν δήσας ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω"
ὅτε μὲν οὖν οὐ κχαταδύσεσϑε αὐτίκα μάλα εἴσεσϑε;
πᾶς

γὰρ

ἀσκὸς

δύ᾽ ἄνδρας

14:

ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι.

ὥστε δὲ μὴ ὀλισϑάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. ἀκούσασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χαρίεν
ἐδόκει εἶναι, τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον. ἦσαν γὰρ οἵ κω-

12

λύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, οἱ εὐθὺς τοῖς πρώτοις

οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν.
ἐνταῦϑα τὴν μὲν ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν εἰς τοὔμπαλιν

[ἢ πρὸς Βαβυλῶνα]

κατακαύσαντες

προσήλαυνον,

ἔνϑεν

εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας,

ἐξῇσαν

ἀλλὰ ἐθεῶντο

18

ὥστε

οἵ πολέμιοι

οὐ

καὶ ὅμοιοι ἦσαν ϑαυμά-

ξουσιν ὅποι ποτὲ τρέψονται οἵ Ἕλληνες καὶ τί ἐν νῷ

ἔχοιεν. ἐνταῦϑα οἵ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἧσαν" οἱ δὲ στρατηγοὶ πάλιν συνῆλθον. καὶ
συναγαγόντες

τοὺς

ἑαλωκότας

ἤλεγχον

τὴν

κύκλῳ

πᾶσαν χώραν τίς ἑκάστη εἴη. οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ
πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν.
δι’ ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ
᾿Εκβάτανα φέροι, ἔνϑα ϑερίξειν λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ
διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ “υδίαν καὶ
10 οἷς χρῆσϑαι ||ἀγγύρας ||εἰς αηίθ τὸ ὕδωρ οὐα Ο 11 ἔσεσϑε!
ὀλισϑάναι.
18 ὑπανεχώρουν [ [ἢ πρὸς Βαβυλῶνα] Ποίϑιο ᾿
ἐξήεσαν
ϑαυμάξουσι Τ' (--- Μορουδηηδη5), ϑαυμάξειν Ὁ.
14 ἦσαν. 1ὅ πρὸς ἡῶ |] φέρει.

14
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᾿Ιωνίαν φέροι, ἣ δὲ διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον
τετραμμένη ὅτι εἰς Καρδούχους ἄγοι. τούτους δὲ
ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ
βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ ἐμβαλεῖν ποτε εἰς
αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν δώδεκα μυριάδας" τούτων
δ᾽ οὐδέν᾽ ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυσχωρίαν.
ὃπότε
μέντοι πρὸς τὸν σατράπην ἐν τῷ πεδίῳ σπείσαιντο.
καὶ ἐπιμειγνύναι σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐχείνων
πρὸς ἑαυτούς. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάϑισαν
χωρὶς τοὺς ἑκασταχόδσε φάσκοντας εἰδέναι, οὐδὲν [δὲ]
δῆλον ποιήσαντες ὅποι πορεύεσϑαι ἔμελλον.
ἐδόκει
ὃξ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς
Καρδούχους ἐμβάλλειν" τούτους γὰρ διελθόντας ἔφασαν

εἰς ᾿Δρμενίαν ἥξειν, ἧς Ὀρόντας ἦρχε πολλῆς καὶ
εὐδαίμονος. ἐντεῦϑεν δ᾽ εὔπορον ἔφασαν εἶναι ὅποι
18

τις

ἐθέλοι

πορεύεσϑαι.

ἐπὶ τούτοις

ἐϑύσαντο.

ὅπως

ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν ποιοῖντο" τὴν
γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ προκατα-

ληφϑείη" καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσαιεν., συσκευασαμένους πάντας ἀναπαύεσϑαι, καὶ ἕπεσϑαι ἡνίκ᾽ ἄν
τις παραγγέλλῃ.
καδούρχους.
16 ἀποστῆσαι ἢ}πείσαιντο ᾿ ἐπιμιγνῆναι ἢ! ἐφ᾽
ὧτε πρὸς || ἐκεῖνον.
17 οὐδὲν δῆλον ἀεί, οὐδὲν δὲ δῆλον Ο ᾿
ἐμβάλλειν ἀδί, ἐμβαλεῖν Ο [δ᾽ εὔπορον ἀροὲ, δ᾽ ἄπορον (.
18 ϑύσαιντο ᾿ συσχευασαμένους ΠιπαοΥῇ, σκευασομένους Ὁ.

δ
ΠΝ κ

Κι.

Ἔ ἡνίκα δ᾽ ἦν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν φυλακὴν καὶ
ἐλείπετο τῆς νυχτὸς ὅσον σκοταίους διελϑεῖν τὸ πεδίον.
τηνικαῦτα ἀναστάντες ἀπὸ παραγγέλσεως πορευόμενοι
ἀφικνοῦνται

ἅμα

τῇ ἡμέρα πρὸς τὸ ὄρος.

ἔνϑα

ζΌι

δὴ ὁ

ἢ [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐγένετο μέχρι τῆς μάχης, 1.
χαὶ ὅσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδαῖς ἃς βασιλεὺς καὶ οἱ
σὺν Κύρῳ ἀναβάντες Ἕλληνες ἐποιήσαντο, καὶ ὅσα παραβάντος
τὰς σπονδὰς βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους ἐπολεμήϑη. πρὸς τοὺς

Ἕλληνας

ἐπακολουϑοῦντος

-σιρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται.
ποταμὸς παντάπασιν

τοῦ

Περσικοῦ

στρατεύματος,

ἐν τῷ

ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἔνϑα ὁ μὲν Τίγρης 2

ἄπορος ἦν διὰ τὸ βάϑος καὶ μέγεϑος, πά-

ροδος δὲ οὐκ ἦν, ἀλλὰ τὰ Καρδούχεια ὄρη ἀπότομα ὑπὲρ αὐτοῦ
τοῦ ποταμοῦ ἐκρέματο, ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς διὰ τῶν
ὁρέων πορευτέον εἶναι. ἤκουον γὰρ τῶν ἁλισκομένων ὅτι εἰ 8
διέλϑοιεν τὰ Καρδούχεια ὄρη, ἐν τῇ ᾿Δρμενίᾳ τὰς πηγὰς τοῦ
Τίγρητος ποταμοῦ, ἢν μὲν βούλωνται, διαβήσονται, ἢν δὲ μὴ
βούλωνται, περιίασι. καὶ τοῦ Εὐφράτου δὲ τὰς πηγὰς ἐλέγετο
οὐ πρόσω τοῦ Τίγρητος εἶναι, καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον. τὴν δ᾽ 4
εἷς τοὺς Καρδούχους ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦνται, ἅμα μὲν λαϑεῖν
πειρώμενοι, ἅμα δὲ φϑάσαι πρὶν τοὺς πολεμίους καταλαβεῖν
τὰ ἄκρα.]

4. ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως λόγος τέταρτος.
Ι. 1-4 ἄδη. Φ)ίμαον, 8 2--- οτὰ. Ὁ.
1 ἐπολέμησε.
2 ἐδόκει δὴ Οαδίαϊϊο, ἸΙΌΤΙ δὲ, οἱ ἴῃ Τ'
ΒΌΡΟΥβουρύστη οϑὺ ἡ [ στρατηγοῖς Τιοομοϊαυϊζιδ, 110ΥἹ στρατιώταις.
8 Εὐφράτου δὲ Οαϑίαϊϊο, εὐφράτου τε ἸἰὉτ] [οὕτως ἔχον Αὐγοδοῖι,
οὗ τὸ στενὸν [101].
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1.8. ὙΝΌ

ΘΕΡΟ:

Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος λαβὼν τὸ
ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμνῆτας πάντας. Ξενοφῶν δὲ
σὺν τοῖς ὀπισϑοφύλαξιν
“1

ὁπλίταις εἵπετο οὐδένα ἔχων

γυμνῆτα" οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος ἐδόκει εἶναι μή τις ἄνω
πορευομένων ἐκ τοῦ ὄπισϑεν [ἄνω] ἐπίσποιτο.
καὶ
ἐπὶ μὲν τὸ ἄχρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος πρίν τινας
αἰσϑέσϑαι τῶν πολεμίων" ἔπειτα δ᾽ ὑφηγεῖτο ἐφείπετο
ὃξ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρατεύματος εἰς τὰς χώμας
τὰς ἐν τοῖς ἄγχεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. ἔνϑα
δὴ οἵ μὲν Καρδοῦχοι ἐκλιπόντες τὰς οἰχίας ἔχοντες
καὶ γυναῖχας καὶ παῖδας ἔφευγον ἐπὶ τὰ ὕρη. τὰ δὲ
ἐπιτήδεια πολλὰ ἦν λαμβάνειν, ἦσαν δὲ καὶ χαλκώμασι παμπόλλοις κατεσκευασμέναι αἱ οἰχίαι, ὧν οὐδὲν
ἔφερον οὗ Ἕλληνες, οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐδίωκον.
ὑποφειδόμενοι. εἴ πως ἐϑελήσειαν οὗ Καρδοῦχοι διιέναι
αὐτοὺς ὡς διὰ φιλίας τῆς χώρας, ἐπείπερ βασιλεῖ πολέ-

μιον ἦσαν" τὰ μέντοι ἐπιτήδεια ὅτῳ τις ἐπιτυγχάνοι
ἐλάμβανεν. ἀνάγκη γὰρ ἦν. οἵ δὲ Καρδοῦχοι οὔτε
καλούντων ὑπήκουον οὔτε ἄλλο φιλικὸν οὐδὲν ἐποίουν.
10

ἐπεὶ δὲ οἱ τελευταῖοι τῶν “Ἑλλήνων κατέβαινον εἰς τὰς

κώμας ἀπὸ τοῦ ἄκρου ἤδη σκοταῖοι --- διὰ γὰρ τὸ
στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις
αὐτοῖς ἐγένετο καὶ κατάβασις [ἐγένετο] --- τότε δὴ
συλλεγέντες τινὲξ τῶν Καρδούχων τοῖς τελευταίοις
ἐπετίϑεντο. καὶ ἀπέχτεινάν τινας καὶ λέϑοις καὶ τοξεύ3

11

’,

Ἀ

9

’

ἤ

Ν

,

Ἁ

[4

(ασι κατέτρωσαν. ὀλίγοι ὄντες" ἐξ ἀπροσδοκήτου γὰρ
αὐτοῖς ἐπέπεσε τὸ ᾿Ελληνικόν. εἰ μέντοι τότε πλείους
6 τὸ ἀμφ᾽ αὐτὸ ᾿ γυμνήτας οὖ Ῥᾷ}]ο ροβὺ γυμνίτην ἢ Ο ἔδ]5ο
ἄνω δπίο ἐπίσποιτο τοροῦϊὺύ. τ δ᾽ ἐφηγεῖτο [! ἐφείπετο δ᾽ ἐκεῖ.
8 ἔφευγον ροβὺ παῖδας οἵη. ὦ. 9 ὅτῳ δίερπαηι, ὅτι Ὁ. τὸ
ἴα]150 ροβὺ κατάβασις τοροίϊ ἐγένετο.

ΠΤ.

ΘΑΡυ:

Ἐ21

συνελέγησαν, ἐκινδύνευσεν ἂν διαφϑαρῆναι πολὺ τοῦ
στρατεύματος.
καὶ ταύτην μὲν τὴν νύκτα οὕτως ἐν
ταῖς κώμαις ηὐλίσϑησαν" οἵ δὲ Καρδοῦχοι πυρὰ πολλὰ
ἔκαιον κύκλῳ ἐπὶ τῶν ὀρέων χαὶ συνεβόων ἀλλήλους.
ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα συνελθϑοῦσι τοῖς στρατηγοῖς καὶ
λοχαγοῖς τῶν Ἑλλήνων ἔδοξε τῶν τε ὑποζυγίων τὰ

12

ἀναγκαῖα καὶ δυνατώτατα ἔχοντας πορεύεσϑαι, καταλιπόντας τἄλλα, καὶ ὅσα ἦν νεωστὶ αἰχμάλωτα ἀνδρά-

ποδα ἐν τῇ στρατιᾷ πάντα ἀφεῖναι. δχολαίαν γὰρ
ἐποίουν τὴν πορείαν πολλὰ ὄντα τὰ ὑποζύγια καὶ τὰ
αἰχμάλωτα. πολλοὶ δὲ οἵ ἐπὶ τούτοις ὄντες ἀπόμαχοι
ἧσαν, διπλάσιά τε ἐπιτήδεια ἔδει πορίξεσϑαι καὶ φέρεσϑαι πολλῶν τῶν ἀνθρώπων ὄντων. δόξαν δὲ ταῦτα
ἐκήρυξαν οὕτω ποιεῖν.
᾿Επεὶ δὲ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστήσαντες
ἔν τῷ στενῷ οἵ στρατηγοί, εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρημένων μὴ ἀφειμένον. ἀφῃροῦντο, οἱ δ᾽ ἐπείϑοντο.
πλὴν εἴ τις ἔκλεψεν, οἷον ἢ παιδὸς ἐπιϑυμήσας ἢ
γυναικὸς τῶν εὐπρεπῶν. καὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν
οὕτως ἐπορεύϑησαν, τὰ μέν τι μαχόμενοι τὰ δέ τι
ἀναπαυόμενοι.
εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν γίγνεται χειμὼν
πολύς, ἀναγκαῖον δ᾽ ἦν πορεύεσϑαι" οὐ γὰρ ἦν ἱκανὰ
τἀπιτήδεια. καὶ ἡγεῖτο μὲν Χειρίσοφος, ὠπισϑοφυλάκει
δὲ Ξενοφῶν. καὶ οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπετίϑεντο, καὶ
στενῶν ὄντων τῶν χωρίων ἐγγὺς προσιόντες ἐτόξευον
καὶ ἐσφενδόνων: ὥστε ἠναγκάξοντο οἵ Ἕλληνες ἐπιδιώκοντες καὶ πάλιν ἀναχάξοντες δχολῇ πορεύεσϑαι"

11 συνεβόων 1πἰᾶογ8
συνεώρων Ὁ.
12 τἄλλα.

ἘἸΘΟΚΘΙβθη ἃπ8]. 1891 ρ. Τὅ8 56ᾳ.,
14 ἔν τῳ στενῷ Βεγεϊίεηθδαοῖι, ἐν τῷ

στενῷ ὦ.

διιίάαβ, ἀναγκάξοντες

106 ἀναχάξοντες

Ὁ.

18

14

1ὅ

16

192

αὶ -ι

118.Υὕὃὦ

καὶ ϑαμινὰ παρήγγελλεν ὃ Ξενοφῶν ὑπομένειν, ὅτε
οἵ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπικέοιντο. ἐνταῦϑα ὃ Χειρίσοφος

ἄλλοτε

μὲν ὅτε παρεγγυῶτο

ὑπέμενεν,

18

ΟἌΕ

ἀλλ᾽

ἦγε ταχέως

ὑπέμενε,

τότε δὲ οὐχ

καὶ παρηγγύα

ἕπεσϑαι,

ὥστε δῆλον ἦν ὅτι πρᾶγμά τι εἴη" σχολὴ δ᾽ οὐκ ἦν
ἰδεῖν παρελθόντι τὸ αἴτιον τῆς σπουδῆς" ὥστε ἡ πορεία
ὁμοία φυγῇ ἐγίγνετο τοῖς ὀπισϑοφύλαξι. καὶ ἐνταῦϑα
ἀποϑνήσκει ἀνὴρ ἀγαϑὸς Δακωνικὸς “εώνυμος τοξευϑεὶς διὰ τῆς ἀσπίδος καὶ τῆς σπολάδος εἰς τὰς πλευ-

19

ῳ

οάς, καὶ Βασίας ᾿Δἀρκὰς διαμπερὲς τὴν κεφαλήν.
ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταϑμόν, εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν
ὁ Ξενοφῶν ἐλϑὼν πρὸς τὸν Χειρίδοφον ἠτιᾶτο αὐτὸν
ὅτι οὐχ ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ ἠναγκάζοντο φεύγοντες ἅμα

μάχεσϑαι. χαὶ νῦν δύο χαλώ τὲ καὶ ἀγαϑὼ ἄνδρε
τέϑνατον καὶ οὔτε ἀνελέσϑαι οὔτε ϑάψαι ἐδυνάμεϑα.
20

ἀποχρίνεται ὃ Χειρίσοφος" Βλέψον, ἔφη, πρὸς τὰ ὕρη
καὶ ἰδὲ ὡς ἄβατα πάντα ἐστί, μία δ᾽ αὕτη ὁδὸς ἣν
ὁρᾷς ὀρϑία, καὶ ἐπὶ ταύτῃ ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι
ὄχλον τοσοῦτον. οἵ κατειληφότες φυλάττουσι τὴν ἔκβασιν.

21

ταῦτ᾽ ἐγὼ ἔσπευδον καὶ διὰ τοῦτό σὲ οὐχ ὑπέμενον.
εἴ πως δυναίμην φϑάσαι πρὶν κατειλῆφϑαι τὴν ὑπερβολήν᾽ οἵ δ᾽ ἡγεμόνες οὺς ἔχομεν οὔ φασιν εἶναι
ἄλλην ὁδόν. ὃ δὲ Ξενοφῶν λέγει" ᾽4λλ᾽ ἐγὼ ἔχω δύο,

22

ἄνδρας. ἐπεὶ γὰρ ἡμῖν πράγματα παρεῖχον, ἐνηδρεύσαμεν, ὅπερ [καὶ] ἡμᾶς καὶ ἀναπνεῦσαι ἐποίησε. καὶ
ἀπεχτείναμέν τινας αὐτῶν, καὶ ζῶντας προὐϑυμήϑημεν
λαβεῖν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα ὅπως ἡγεμόσιν εἰδόσι τὴν
χώραν χρησαίμεϑα.
ϑαμεινά ! ἐπιχέοιντος

18 σπολάδος ϑοϊιπείάον,, πολάδος 0.

19 τεϑνᾶτον ἢ καὶ οὔτε, 5Βθἃ καὶ οὔ 1. γὰ58. 20 ἴδε. 21 πρὶν κατεἰλῆφϑαι οτα. ὦ.
22 ἐνιδρεύσαμεν [ ὅπερ ἡμᾶς καὶ ἀοί, ὅπερ
καὶ ἡμᾶς καὶ Ὁ [|ζῶν Ο, ξὼς Ζύπαον |]αὐτοὺς τούτου || εἴδωσι.

{4
ὦ.

ἀ1

Καὶ εὐθὺς

ΕΥ̓.

ἀγαγόντες

ΑΒΕ

τοὺς

198

ἀνθρώπους

ἤλεγχον

διαλαβόντες εἴ τινα εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν ἢ τὴν φανεράν.
ὃ μὲν οὖν ἕτερος οὐκ ἔφη μάλα πολλῶν φόβων προσἀγομένων" ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον ἔλεγεν, δρῶντος
τοῦ ἑτέρου κατεσφάγη. ὁ δὲ λοιπὸς ἔλεξεν ὅτι οὗτος
μὲν οὐ φαίη διὰ ταῦτα εἰδέναι ὅτι αὐτῷ ἐτύγχανε
ϑυγάτηρ ἐκεῖ παρ᾽ ἀνδρὶ ἐκδεδομένη: αὐτὸς δ᾽ ἔφη
ἡγήσεσϑαι δυνατὴν καὶ ὑποζυγίοις πορεύεσϑαι ὃδόν'
ἐρωτώμενος δ᾽ εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ δυσπάριτον χωρίον,
ἔφη εἶναι ἄκρον ὃ εἰ μή τις προκαταλήψοιτο, ἀδύνατον
ἔσεσϑαι παρελϑεῖν.
ἐνταῦϑα δ᾽ ἐδόκει συγκαλέσαντας λοχαγοὺς καὶ
"πελταστὰς καὶ τῶν ὁπλιτῶν λέγειν τὲ τὰ παρόντα καὶ
ἐρωτᾶν εἴ τις αὐτῶν ἔστιν ὅστις ἀνὴρ ἀγαϑὺς ἐϑέλοι
ἂν γενέσϑαι καὶ ὑποστὰς ἐϑελοντὴς πορεύεσϑαι. ὑφίσταται τῶν μὲν ὁπλιτῶν ᾿Αριστώνυμος Μεϑυδριεὺς
[4ρκὰς] καὶ ᾿4γασίας Στυμφάλιος [2ρκάς], ἀντι-

28

ει

260

21

στασιάξων δὲ αὐτοῖς Καλλίμαχος Παρράσιος [᾿Δρκὰς
καὶ οὗτος] ἔφη ἐθέλειν πορεύεσϑαι προσλαβὼν ἐϑελοντὰς ἐκ παντὸς τοῦ στρατεύματος" ἐγὼ γάρ, ἔφη. οἶδα
ὅτι ἕψονται πολλοὶ τῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου.
ἐκ
τούτου ἐρωτῶσιν εἴ τις καὶ τῶν γυμνήτων ταξιάρχων

ἐθέλοι συμπορεύεσϑαι. ὑφίσταται 4ριστέας Χῖος, ὃς πολλαχοῦ πολλοῦ ἄξιος τῇ στρατιᾷ εἰς τὰ τοιαῦτα ἐγένετο.
Καὶ ἦν μὲν δείλη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας πορεύεσϑαι. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες παρα34 διὰ ταῦτα (, 568 διὰ 1. τὰϑ. ἀσδτατη. 11 Υ τη, οογθοὶ
δὴ [[ἡγήσασϑαι. 2ὅ δυσπάριτον διιάαβ 5. ν., Ζοη. δ18, ΕἸ. Γ.
292, 81. Ῥογϑβοη, δυσπόριστον ( [ προκαταλείψοιτο [| δυνατὸν.
26 συγκαλέσασϑαι Ι ὅστις οἴα. Ὁ.
21 [Δρκὰς[ Ὀ15 οὐ [Ζρκὰς
καὶ οὗτος] Βίδδίορ. 328 γυμνιτῶν.

28

124

118.1ν.

διδόασιν

ΘΑΡΣῚΙ.

αὐτοῖς. καὶ συντίϑενται

λάβωσι τὸ ἄκρον.

τὴν μὲν νύχτα, ἢν

τὸ χωρίον φυλάττειν,

ἡμέρᾳ τῇ σάλπιγγι σημαίνειν"

ἅμα δὲ τῇ

καὶ τοὺς μὲν ἄνω ὄντας

ἰέναι ἐπὶ τοὺς κατέχοντας τὴν φανερὰν ἔκβασιν, αὐτοὶ
ὃὲ συμβοηϑήσειν ἐκβαίνοντες ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα.
ταῦτα συνϑέμενοι οἵ μὲν ἐπορεύοντο πλῆϑος ὡς δισχίλιοι" καὶ ὕδωρ πολὺ ἦν ἐξ οὐρανοῦ" Ξενοφῶν δὲ ἔχων.
τοὺς ὀπισϑοφύλακας ἡγεῖτο πρὸς τὴν φανερὰν ἔκβασιν,

ὅπως ταύτῃ τῇ ὁδῷ οἱ πολέμιοι προσέχοιεν τὸν νοῦν
καὶ ὡς μάλιστα λάϑοιεν οἵ περιιόντες. ἐπεὶ δὲ ἦσαν
ἐπὶ χαράδρα οἵ ὀπισϑοφύλακες ἣν ἔδει διαβάντας πρὸς
τὸ ὕρϑιον ἐκβαίνειν. τηνικαῦτα ἐχκυλίνδουν οἵ βάρβαροι
ὁλοιτρόχους

[ἁμαξιαίους] καὶ μείζους καὶ ἐλάττους,

φερόμενοι πρὸς τὰς πέτρας παίοντες

καὶ παντάπασιν

διεσφενδονῶντο᾽"

οὐδὲ πελάσαι οἷόν τ᾽ ἦν τῇ εἰσόδῳ.

ἔνιοι δὲ τῶν λοχαγῶν, εἰ μὴ ταύτῃ δύναιντο, ἄλλῃ
ἐπειρῶντο᾽ χαὶ ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο"
ἐπεὶ δὲ ὥοντο ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες, τότε ἀπῆλϑον
ἐπὶ τὸ δεῖπνον. ἐτύγχανον δὲ χαὶ ἀνάριστοι ὄντες.
[αὐτῶν οἱ ὀπισϑοφυλακήσαντες]). οἵ μέντοι πολέμιοι
οὐδὲν ἐπαύσαντο δι᾽ ὅλης τῆς νυχτὸς κυλινδοῦντες τοὺς
΄
᾿
΄,
8, ας
.
΄
λέϑους" τεχμαίρεσϑαι δ᾽ ἣν τῷ ψόφῳ.
οἱ δ᾽ ἔχοντες τὸν ἡγεμόνα κύκλῳ περιιόντες καταλαμβάνουσι τοὺς φύλακας ἀμφὶ πῦρ καϑημένους" χαὶ
τοὺς μὲν κατακαίνοντες τοὺς ὃὲ καταδιώξαντες αὐτοὶ
3

ὧι

οἵ

Ἁ

2

Α

Ὁ»

ἐΨ'

-

Ἁ

»-»

Α

ἘΓΝΗ ΕΡΡΕ
Ν ἐχκβαίνοντες Μιιγσέιι5, συμἤάγαιῳ ἕνεκεν
βαίνοντες Ο.
2. ἔχφασιν καὶ απΐρ ὡς μάλιστα
οτη. [ περιἰδόντες.
8. ἐπί χαράδρα οἱ 2), ἐπιχαραδραῖοι. 6! τὸ ὄρϑριον
ὁλοιτρόχους ϑυῖάαβ 5. Υ.. ὁλοτρόχους αἀοί, ὅλοι τροχοὺς (
[ἁμαξιαίους) 660, ἁμαξαίους 4
ταύτην δύναιντο Ι [αὐτῶν ο
ὀπισϑοφυλακήσαντες] 660, ὀπισϑοφυλακίσαντες Ο ἢ]ροβὺ πολέμιοι
ΒΘαῦ
τ ἴῃ Ο σ]οββθιηδ: φοβούμενοι δῆλον ὅτι.

ΘΠ

ἐνταῦϑ᾽

ἔμενον

ΟΥ̓͂Σ

ὡς τὸ ἄκρον

12

κατέχοντες.

οἱ δ᾽ οὐ

0

κατεῖχον, ἀλλὰ μαστὸς ἦν ὑπὲρ αὐτῶν παρ᾽ ὃν ἦν ἡ
στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ᾽ ἣ ἐκάϑηντο οἵ φύλακες. ἔφοδος
μέντοι αὐτόϑεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἦν οἱ ἐπὶ τῇ φανερᾷ
ὁδῷ ἐχάϑηντο. καὶ τὴν μὲν νύκτα ἐνταῦϑα διήγαγον᾽
ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα ὑπέφαινεν, ἐπορεύοντο σιγῇ συντεταγμένοι
ἐπὶ τοὺς πολεμίους" καὶ γὰρ ὁμίχλη ἐγένετο, ὥστ᾽
ἔλαϑον ἐγγὺς προσελθόντες" ἐπεὶ δὲ εἶδον ἀλλήλους,
[καὶ] ἥ τε σάλπιγξ [ἐπ] ἐφϑέγξατο καὶ ἀλαλάξαντες

ἵεντο ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους. οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο. ἀλλὰ
λιπόντες τὴν ὁδὸν φεύγοντες ὀλίγοι ἀπέϑνῃσκον᾽

εὔξωνοι γὰρ ἦσαν. οἵ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀκούσαντες
τῆς σάλπιγγος

εὐθὺς

ἵεντο

ἄνω

κατὰ

τὴν φανερὰν

ὁδόν: ἄλλοι δὲ τῶν στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς ὁδοὺς
ἐπορεύοντο ἣ ἔτυχον ἕκαστοι ὄντες, καὶ ἀναβάντες ὡς
ἐδύναντο ἀνίμων ἀλλήλους τοῖς δόρασι. καὶ οὗτοι
πρῶτοι συνέμειξαν τοῖς προκαταλαβοῦσι

τὸ χωρίον.

Ξενοφῶν δὲ ἔχων τῶν ὀπισϑοφυλάκων τοὺς ἡμίσεις ἐπορεύετο ἧπερ οἵ τὸν ἡγεμόνα ἔχοντες" εὐοδωτάτη γὰρ ἦν τοῖς ὑποξυγίοις᾽ τοὺς δὲ ἡμίσεις ὄπισϑεν
τῶν ὑποζυγίων ἔταξε. πορευόμενοι δ᾽ ἐντυγχάνουσι
λόφῳ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ κατειλημμένῳ ὑπὸ τῶν πολεμίων,
οὺς ἢ ἀποκόψαι ἦν ἀνάγκη ἢ διεξεῦχϑαι ἀπὸ τῶν ἄλλων

Ἑλλήνων.
καὶ αὐτοὶ μὲν ἂν ἐπορεύϑησαν ἧπερ οἵ
ἄλλοι, τὰ δὲ ὑποξύγια οὐκ ἦν ἄλλῃ ἢ ταύτῃ ἐκβῆναι.
ἔνϑα δὴ παρακελευσάμενοι ἀλλήλοις προσβάλλουσι πρὸς
Ἷ ἡμέρα ἐπέφαινεν ἢ προσελϑόντες Ο,, προελϑόντες ἮΥ
δυΐθ ἤἥ τε σάλπιγξ Ο ἴαϊδο δα. καὶ [ἐφϑέγξατο ἀού, Οὐοϑεί,

ἐπεφϑέγξατο ΟἹ ἀλλαλάξαντες Ι ἴξντο (οι. 8 8).

8 ἀκριβεῖς Ϊ

ἠδύναντο
ἀνείμων. 10 ἦν ἀνάγκη Ο,. ἦν 1. τηᾶγρ'., ἀνάγκη ῬΥ.
τι παρακελευσάμενοι, 1. γτᾶ8. παρακξλευ

11
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ὙΥ

ΘΑΡΕΙΝ

τὸν λόφον ὀρϑίοις τοῖς λόχοις.

οὐ κύκλῳ ἀλλὰ κατα-

λιπόντες ἄφοδον τοῖς πολεμίοις. εἰ βούλοιντο φεύγειν.
12

καὶ τέως μὲν αὐτοὺς

ἀναβαίνοντας

ὅπῃ ἐδύνατο

στος οἵ βάρβαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον,

ἕχα-

ἐγγὺς δ᾽ οὐ

προσίεντο, ἀλλὰ φυγῇ λείπουσι τὸ χωρίον. καὶ τοῦτόν
τὲ παρεληλύϑεσαν οἵ Ἕλληνες χαὶ ἕτερον ὁρῶσιν
ἔμπροσϑεν λόφον κατεχόμενον ἐπὶ τοῦτον αὖϑις ἐδόκει
18

πορεύεσϑαι. ἐννοήσας δ᾽ ὁ Ξενοφῶν μή, εἰ ἔρημον
καταλίποι τὸν ἑαλωκότα λόφον, [καὶ] πάλιν λαβόντες
οὗ πολέμιοι

ἐπιϑοῖντο

τοῖς ὑποζυγίοις

παριοῦσιν

--

ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἦν τὰ ὑποζύγια ἅτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ
πορευδμενα --- καταλείπει ἐπὶ τοῦ λόφου λοχαγοὺς Κηφι-

σόδωρον Κηφισοφῶντος ᾿Δϑηναῖον καὶ ᾿Δμφικράτην
᾿“μφιδήμου ᾿4ϑηναῖον καὶ ᾿Φρχαγόραν ᾿4ργεῖον φυγάδα.
Ὡ
ῪΝ
᾿
κ
ξω
-2
7
ΝΥ
"
΄
Ἷ
αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποῖς ἐπορεύετο ἐπὶ τὸν δεύτερον

λόφον, καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοῦτον αἱροῦσιν.
ἔτι

14

δὲ

ὀρϑιώτατος
φυλακῆς

αὐτοῖς

τρίτος

μαστὸς

λοιπὸς

ἦν πολὺ

ὃ ὑπὲρ τῆς ἐπὶ τῷ πυρὶ καταληφϑείσης

τῆς

νυχτὸς

ὑπὸ

τῶν

ἐϑελοντῶν.

ἐπεὶ

ὁ᾽

ἐγγὺς ἐγένοντο οἵ Ἕλληνες. λείπουσιν οὗ βάρβαροι
ἀμαχητὶ τὸν μαστόν, ὥστε ϑαυμαστὸν πᾶσι γενέσϑαι
καὶ

ὑπώπτευον

πολιορκοῖντο
16

δείσαντας

ἀπολιπεῖν.

αὐτοὺς

μὴ

οἱ δ᾽ ἄρα ἀπὸ

κυκλωϑέντες

τοῦ ἄκρο

καϑορῶντες τὰ ὄπισϑεν γιγνόμενα πάντες ἐπὶ τοὺς
ὀπισϑοφύλακας ἐχώρουν. καὶ Ξενοφῶν μὲν σὺν τοῖς
νεωτάτοις ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἄκρον, τοὺς δὲ ἄλλους
ὀρϑίοις, κι 1. γ88.
12 ὅποι [ ἐδύνατο Οοδεὶ, ἐδύναντο ( ἢ
προσίεντο (,, προίεντο ῬΥ.
18 καταλίποι Βογηοηιανη., καταλίπη Ὁ || ἡλωκότα || [καὶ] πάλιν ϑοϊιοίαον ἢ ἐπιϑοῖντο Ο,, ἐπιϑῶντο ΡΥ ᾿ κηφεισόδωρον, κηφεισοφῶντος ᾿ αἴρουσιν. 14 ὀρϑριώτατος ῬΥ, οοΥΥ. (᾽ || καταλειφϑείσης ᾿ ἐθελοντῶν Βγτοάαειι, ἐθελόντων (. 1 ἀμαχητεὶ [ κυκλωθέντες, κυκ 1. τὰ.
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ἐχέλευσεν ὑπάγειν. ὕπως οἱ τελευταῖοι λόχοι προσμείἕειαν, καὶ προελθόντας κατὰ τὴν ὁδὸν ἐν τῷ ὁμαλῷ
ϑέσϑαι τὰ ὅπλα εἶπε.
καὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἦλϑεν ᾿Δρχαγόρας ὃ
᾿Φργεῖος πεφευγὼς καὶ λέγει ὡς ἀπεκόπησαν ἀπὸ τοῦ
λόφου καὶ ὅτι τεϑνᾶσι Κηφισόδωρος καὶ ᾿Αμφικράτης
χαὶ (οἷν ἄλλοι ὅσοιμὴ ἁλάμενοι κατὰ τῆς πέτρας
- πρὸς τοὺς ὀπισϑοφύλακας ἀφίκοντο. ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι οἵ βάρβαροι ἧκον ἐπ’ ἀντίπορον λόφον
τῷ μαστῷ" καὶ ὃ Ξξενοφῶν διελέγετο αὐτοῖς δι᾿ ἑρμηνέως
περὶ σπονδῶν καὶ τοὺς νεκροὺς ἀπήτει. οὗ δὲ ἔφασαν
ἀποδώσειν ἐφ᾽ ᾧ μὴ καίειν τὰς οἰκίας. συνωμολόγει
ταῦτα ὃ Ξενοφῶν. ἐν ᾧ δὲ τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα
παρήει, οἱ δὲ ταῦτα διελέγοντο, πάντες οἵ ἐκ τούτου
τοῦ τόπου συνερρύησαν ἐνταῦϑα [οἵ πολέμιοι]. καὶ
ἐπεὶ ἤρξαντο καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ μαστοῦ πρὸς τοὺς
ἄλλους ἔνϑα τὰ ὅπλα ἔκειντο. ἵεντο δὴ οἱ πολέμιοι
πολλῷ πλήϑει καὶ ϑορύβῳ᾽ καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ
τῆς κορυφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ οὗ Ξενοφῶν κατέβαινεν.
ἐχυλέίνδουν πέτρους" χαὶ ἕνὸς μὲν κατέαξαν τὸ σκέλος.
Ξενοφῶντα δὲ ὃ ὑπασπιστὴς ἔχων τὴν ἀσπέδα ἀπέλιπεν"
Εὐρύλοχος δὲ “ουσιεὺς [᾿“ρκὰς] προσέδραμεν αὐτῷ
ὁπλίτης. καὶ πρὸ ἀμφοῖν προβεβλημένος ἀπεχώρει, καὶ
οἱ ἄλλοι πρὸς τοὺς συντεταγμένους ἀπῆλϑον.
ἐκ δὲ τούτου πᾶν ὁμοῦ ἐγένετο τὸ ᾿Ελληνικόν, καὶ
ἐσκήνησαν αὐτοῦ ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς οἰκίαις καὶ

160 προμίξειαν. 17 κηφεισόδωρος ᾿ {οἱ ἄλλοι δοϊοηᾷῖ }! ἀλόμενοι.
19 τὰς οἰκίας ΡΥ, αὐ1θτ5 γ ΥΌ15 ΟὍ, 1. τηᾶτσ, δα ᾷ, τε
καὶ τὰς κώμας ᾿ πάντες οἱ ῬΥ, δοσθηϊι8 ΒΌΡΘΙ οἱ ογᾶϑιιβ δϑῦ ἢ
Ῥοβὺ ἐνταῦϑα Ὁ, 5. ν. δα4. ἵσταντο [ [οἱ πολέμιοι] ϑεϊηιοίάογ.
30 ἴεντο, 1. τὰ8. ο ᾿ κατέαξε.
21 [᾿ἀρκὰς] Οοϑεὶ || βεβλημένος.
Ἁ
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18

19

20

21

22

199.»

118. 1Υ. ΟΑΡ. Π.

ἐπιτηδείοις
28

2ὅ

χαὶ γὰρ οἶνος πολὺς ἦν, ὥστε

ἐν λάκκοις κονιατοῖς εἶχον.
σοφος

24

δαψιλέσι"

διεπράξαντο

ὥστε

Ξενοφῶν

λαβόντες

δὲ καὶ Χειρί-

τοὺς νεχροὺς ἀπέ-

δοσαν τὸν ἡγεμόνα" καὶ πάντα ἐποίησαν τοῖς ἀποϑανοῦσιν ἐκ τῶν δυνατῶν ὥσπερ νομίζεται ἀνδράσιν.
ἀγαϑοῖς.
τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡγεμόνος ἐπορεύοντο᾽ μαχόμενοι δ᾽ οἵ πολέμιοι καὶ ὅπῃ εἴη στενὸν χωρίον ΜῈ
καταλαμβάνοντες ἐχώλυον τὰς παρόδους. ὁπότε μὲν,
οὖν τοὺς πρώτους κωλύοιεν, Ξενοφῶν

νῶν

ὄπισϑεν ἐχβαί-

πρὸς τὰ ὔὄρη ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν τῆς ὁδοῦ τοῖς

πρώτοις ἀνωτέρω πειρώμενος γίγνεσϑαι τῶν κωλυόντων,
20

21

28

ὁπότε δὲ τοῖς ὕπισϑεν ἐπιϑοῖντο, Χειρίσοφος ἐχβαίνων
καὶ πειρώμενος ἀνωτέρω γίγνεσϑαι τῶν κωλυόντων
ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν τῆς παρόδου τοῖς ὄπισϑεν᾽ καὶ
ἀεὶ οὕτως ἐβοήϑουν ἀλλήλοις καὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων͵
ἐπεμέλοντο.
ἣν δὲ καὶ ὁπότε αὐτοῖς τοῖς ἀναβᾶσι πολλὰ πράγματα παρεῖχον οὗ βάρβαροι πάλιν καταβαίνουσιν ἕλα

φροὶ γὰρ ἦσαν ὥστε καὶ ἐγγύϑεν φεύγοντες ἀποφεύγειν
οὐδὲν γὰρ εἶχον ἄλλο ἢ τόξα καὶ σφενδόνας. ἄριστο
ὃὲ καὶ τοξόται ἦσαν εἶχον δὲ τόξα ἐγγὺς τριπήχη, τ
δὲ τοξεύματα πλέον ἢ διπήχη" εἷλκον δὲ τὰς νευρὰφ
ὁπότε τοξεύοιεν πρὸς τὸ κάτω τοῦ τόξου τῷ ἀριστερᾷ
ποδὶ προσβαίνοντες. τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν
ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν ϑωράκων. ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖ
Α

2 τοὺς πρώτους, τ. τὰ. ὃς οὖ ρώτ, ῬΓ νἱἀθύαν Βα 586 τὰ:
παρόδους ! γίνεσϑαι
21 ἐγγύϑεν φεύγειν ῬΥ, 1. ΤΡ. 0, ΒῈΡ
ῬΙθνὺ φεύγοντες ἀπο.
328 τὰ δὲ τοξεύματα πλέον ἢ διπήχη Ῥ
ΟΠ... Οἱ, 1. τηᾶγρ. δ α,, πὰπο πλέον οὖ πήχη ΥἹἱΧ ΘΟΘΊΤΟΒΟΙ ΡῸΒ
βαπῇ Ι προςβαίνοντες ΡΙ, Ο, σου. {ἐχώρει Οἱ, χωρεῖ ΡΥ.

18} ὙΨΒΘΑΡΥ
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οἱ Ἕλληνες, ἐπεὶ λάβοιεν, ἀκοντίοις ἐναγκυλῶντες. ἐν
τούτοις τοῖς χωρίοις οἵ Κρῆτες χρησιμώτατοι ἐγένοντο.

ἦρχε δὲ αὐτῶν Στρατοκλῆς Κρής.
Ταύτην
κώμαις

ταῖς

δ᾽ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσϑησαν
ὑπὲρ

τοῦ πεδίου

παρὰ

τὸν

ἐν ταῖς ΤΙ].
Κεντρίτην

ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεϑρον, ὃς δρίξει τὴν ᾿“ρμενίαν
καὶ τὴν τῶν Καρδούχων χώραν.
καὶ οἱ Ἕλληνες ἐνταῦϑα ἀνέπνευσαν ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον:
ἀπεῖχε
δὲ τῶν ὀρέων ὃ ποταμὸς ξξ ἢ ἑπτὰ στάδια τῶν Καρ-

δούχων. τότε μὲν οὖν ηὐλίσϑησαν μάλα ἡδέως καὶ
τἀπιτήδεια ἔχοντες καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυϑότων

2

πόνων μνημονεύοντες. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας ὅσασπερ ἐπορεύϑησαν διὰ τῶν Καρδούχων πάσας μαχόμενοι διετέλεσαν, καὶ ἔπαϑον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ

βασιλέως

καὶ

Τισσαφέρνους.

ὡς οὖν ἀπηλλαγμένοι

τούτων ἡδέως ἐκοιμήϑησαν.
“Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα ὁρῶσιν
ποταμοῦ

ἐξωπλισμένους

ὡς

ἱππεῖς που πέραν τοῦ
κωλύσοντας

ὧϑ

διαβαίνειν.

πεζοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς ὕχϑαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν
ἱππέων ὡς κωλύσοντας εἰς τὴν ᾿Δρμενίαν ἐχβαίνειν.

ἦσαν

δ᾽ οὗτοι Ὀρόντα

Μάρδοι

καὶ

Χαλδαῖοι

καὶ ᾿Ζ“ρτούχα ᾿Φρμένιοι
μισϑοφόροι.

ἐλέγοντο

καὶ
δὲ οἵ

Χαλδαῖοι ἐλεύϑεροί τε καὶ ἄλκιμοι εἶναι" ὅπλα δ᾽ εἶχον
γέρρα μακρὰ καὶ λόγχας. αἱ δὲ ὄχϑαι αὗται ἐφ᾽ ὧν
παρατεταγμένοι οὗτοι ἦσαν τρία ἢ τέτταρα πλέϑρα
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπεῖχον: ὁδὸς δὲ μία ὁρωμένη ἦν
ἄγουσα ἄνω ὥσπερ χειροποίητος᾽ ταύτῃ ἐπειρῶντο διαΠῚ. 1 ροϑὺ πεδίου Ο, 5. ν. 84. τοῦ [|6Χ νροϑύϊρ!15 ὉΥ ἀνεπ..
σὰν Ηπ ῬγΟΡΔὈΙΠ1ον οοπϊθοιῦ ἀνέπνευσαν, ἀνεπαύσαντο 0.
Α Μάρδοι ϑοϊνηοϊάον, Μᾶαρδόνιοι (4, 5ρθα ο ῬΥΪᾺΒ 1. τᾶ5. ὅ ταύτην
ἐπειρῶντο.
ΧΟΠΟΡΒου 58 Απδθαβὶβ, το. αθιη011.

ἘΠ. τηδίοσ.

9

4
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7

6 βαίνειν οὗ Ἕλληνες. ἐπεὶ δὲ' πειρωμένοις τό τε ὕδωρ
ὑπὲρ τῶν μαστῶν ἐφαίνετο. καὶ τραχὺς ἦν ὃ ποταμὸς
μεγάλοις λίϑοις καὶ ὀλισϑηροῖς, καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ ὕδατι

τὰ ὅπλα ἦν ἔχειν" εἰ δὲ μή, ἥρπαξεν ὃ ποταμός"

ἐπί

τε τῆς κεφαλῆς τὰ ὕπλα εἴ τις φέροι, γυμνοὶ ἐγίψνοντο
πρὸς τὰ τοξεύματα καὶ τἄλλα βέλη: ἀνεχώρησαν καὶ
“Ὶ

αὐτοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ τὸν ποταμόν. ἔνϑα δὲ
αὐτοὶ τὴν πρόσϑεν νύχτα ἦσαν ἐπὶ τοῦ ὄρους ἑώρων
τοὺς Καρδούχους πολλοὺς συνειλεγμένους ἐν τοῖς ὅπλοις.

ἐνταῦϑα δὴ πολλὴ ἀϑυμία ἦν τοῖς Ἕλλησιν, δρῶσι
μὲν τοῦ ποταμοῦ τὴν δυσπορίαν, ὁρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν κωλύσοντας.

ὁρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν ἐπι-

κειδομένους τοὺς Καρδούχους ὄπισϑεν.
ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν χαὶ νύκτα ἔμειναν
ἐν πολλῇ ἀπορία ὄντες. Ξενοφῶν δὲ ὄναρ εἶδεν"
ἔδοξεν ἐν πέδαις δεδέσϑαι. αὗται δὲ αὐτῷ αὐτόμαται
περιρρυῆναι. ὥστε λυϑῆναι καὶ διαβαίνειν ὁπόσον
ἐβούλετο. ἐπεὶ δὲ ὄρϑρος ἦν. ἔρχεται πρὸς τὸν Χειρίσοφον καὶ λέγει ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς ἔσεσϑαι. καὶ
διηγεῖται αὐτῷ τὸ ὄναρ. ὃ δὲ ἥδετό τε καὶ ὡς τάχιστα
ἕως ὑπέφαινεν

10

ἐθϑύοντο πάντες παρόντες οὗ στρατηγοί"

καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἦν εὐθὺς ἐπὶ τοῦ πρώτου. καὶ ἀπιόντες
ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἵ στρατηγοὶ [καὶ λοχαγοὶ] παρήγγελλον
τῇ στρατιᾷ ἀριστοποιεῖσϑαι.
καὶ ἀριστῶντι τῷ Ξενοφῶντι προσέτρεχον δύο
νεανίσχοι᾽ ἤδεσαν γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη αὐτῷ καὶ ἀριστῶντι χαὶ δειπνοῦντι προσελθεῖν καὶ εἰ καϑεύδοι

6 εἴ τις Ὁ, τὲς ργύ.
1 δυσπορείαν.
9. ἐπὶ τοῦ πρώτου ἮΓ
ἀπὸ τοῦ πρώτου 6, ἢ [καὶ λοχαγοὶ] ϑεδμοηκῖ.
10 δύο νεανίσκοι
Ηάαςϑε ΕἸΘΟΚοῖβθα ἅππ8]. 1898 ν. 162, νεανίσκω Ὁ || ἑξήει.
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ἐπεγείραντα εἰπεῖν, εἴ τίς τι ἔχοι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ τότε ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύγανα συλλέγοντες

ὡς ἐπὶ πῦρ.

κἄπειτα

κατίδοιεν

11

ἐν τῷ πέραν

ἐν πέτραις καϑηκούσαις ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν γέροντά
τε καὶ γυναῖχα καὶ παιδίσκας ὥσπερ μαρσίπους ἱματίων

κατατιϑεμένους ἐν πέτρα ἀντρώδει.
ἰδοῦσι δὲ σφίσι
δόξαι ἀσφαλὲς εἶναι διαβῆναι" οὐδὲ γὰρ τοῖς πολεμίοις
ἱππεῦσι προσβατὸν εἶναι κατὰ τοῦτο. ἐχδύντες δ᾽ ἔφασαν ἔχοντες τὰ ἐγχειρίδια γυμνοὶ ὡς νευσόμενοι διαβαίνειν" πορευόμενοι δὲ πρόσϑεν διαβῆναι πρὶν βρέξαι
τὰ αἰδοῖα" καὶ διαβάντες, λαβόντες τὰ ἱμάτια πάλιν
ἥκειν.
εὐθὺς οὖν Ξενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε καὶ τοῖς
νεανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευε χαὶ εὔχεσϑαι τοῖς φήνασι
ϑεοῖς τά τὲ ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον καὶ τὰ λοιπὰ
ἀγαϑὰ ἐπιτελέσαι.
σπείσας δ᾽ εὐθὺς ἦγε τοὺς νεανίὅκους παρὰ τὸν Χειρίδοφον, καὶ διηγοῦνται ταὐτα.

ἀκούσας

δὲ χαὶ ὁ Χειρίσοφος

σπονδὰς ἐποίει.

σπεί-

σαντες δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις παρήγγελλον συσκχευάξεσϑαι,
αὐτοὶ ὃὲ συγκαλέσαντες τοὺς στρατηγοὺς ἐβουλεύοντο
ὅπως ἂν κάλλιστα διαβαῖεν καὶ τούς τε ἔμπροσϑεν

νικῷεν καὶ ὑπὸ τῶν ὄπισϑεν μηδὲν πάσχοιεν κακόν. καὶ
ἔδοξεν αὐτοῖς Χειρίσοφον μὲν ἡγεῖσϑαι καὶ διαβαίνειν
ἔχοντα τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος,

τὸ δ᾽ ἥμισυ ἔτι

ὑπομένειν σὺν Ξενοφῶντι. τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν
ὄχλον ἐν μέσῳ τούτων διαβαίνειν.
ἐπεὶ δὲ ταῦτα χαλῶς εἶχεν ἐπορεύοντο" ἡγοῦντο
ἐπαγείραντα. 11 κατίδοιεν, 568 χατιδ 1. τᾶ8., δηΐξθῶ Ῥδ6ητἰίτηδ, ἀοοθηύστη Πα θοὈαῦ || μαρσίππους.
12 γυμνά ῬΥ, 588 684.
ἸῺ ΟΟΥΥ. ἴῃ γυμνοί [[πευσόμενοι.
18 ἔσπευδε ᾿ ταὐτὰ ϑδεμηοίαογ,
ταῦτα (.

14 καὶ ροϑὺ ἀκούσας δὲ ΟὍ, 5. ν. δαά.
9 ὃ

12

18

14

11

152

11Β. ΤΥ.

ΟΑΡ. 1Π.

δ᾽ οἵ νεανίσκοι

ἐν ἀριστερᾷ

ἔχοντες

τὸν ποταμόν"

ὁδὸς δὲ ἦν ἐπὶ τὴν διάβασιν ὡς τέτταρες στάδιοι.
πορευομένων δ᾽ αὐτῶν ἀντιπαρῇσαν αἵ τάξεις τῶν
ἱππέων. ἐπειδὴ δὲ ἦσαν κατὰ τὴν διάβασιν [καὶ τὰς
ὄχϑας)] τοῦ ποταμοῦ, ἔϑεντο τὰ ὅπλα, καὶ αὐτὸς πρῶτος Χειρίδοφος στεφανωσάμενος καὶ ἀποδὺς ἐλάμβανε τὰ ὅπλα καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλε. καὶ τοὺς
λοχαγοὺς ἐχέλευεν ἄγειν τοὺς λόχους ὀρϑίέους, τοὺς μὲν

ἐν ἀριστερᾷ τοὺς ἃ᾿ ἐν δεξιᾷ ἑαυτοῦ. καὶ οἵ μὲν μάντεις
ἐσφαγιάξοντο εἰς τὸν ποταμόν οἵ δὲ πολέμιοι ἐτόξευον
καὶ ἐσφενδόνων" ἀλλ οὔπω ἐξικνοῦντο᾽ ἐπεὶ δὲ καλὰ
ἣν τὰ σφάγια. ἐπαιάνιξον πάντες οἱ στρατιῶται καὶ
ἀνηλάλαξον, συνωλόλυξον δὲ καὶ αἷ γυναῖχες ἅπασαι.
3

18
59

9

-

᾿

Ἁ

.᾿

ἄν

5

ο

--

.

6

2

-

3

-

ῳ

Χ

ἃ

΄

πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἕν τῷ στρατεύματι.
20

καὶ Χειρίσοφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἵ σὺν ἐχείνῳ"
ὁ δὲ Ξενοφῶν τῶν ὀπισϑοφυλάκων λαβὼν τοὺς εὐξωνοτάτους ἔϑει ἀνὰ κράτος πάλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν κατὰ

21

τὴν ἔχβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν ᾿ἀρμενίων ὄρη. προσποιούμὠξενος ταύτῃ διαβὰς ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ τὸν ποτα»"
δ
»
,
δ᾽
ἴω
Χ
3
Ν
ωὸν
ἱππεῖς.
οἱ - δὲΧ πολέμιοι
ὁρῶντες
μὲν
τοὺςν ἀμφὶ

Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ περῶντας. ὁρῶντες δὲ
τοὺς ἀμφὶ Ξενοφῶντα ϑέοντας εἰς τοὔμπαλιν, δείσαντες
᾿Ὶ

22

»}

κι

»-

-

’

3

37

,’

ἡ ἀποληφϑείησαν φεύγουσιν ἀνὰ κράτος ὡς πρὸς τὴν
τοῦ ποταμοῦ ἄνω ἔκβασιν. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν
᾿.
οὐδ
Ἵ
»
΄
ἐγένοντο.
ἔτεινον
ἄνω
πρὺςν τὸδι ὁ ΑΝὄρος. Δύκιος
δ΄ε ὃ τὴν
τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων καὶ Αἰσχίνης ὃ τὴν τάξιν
ἃ

2

-

ο

,

Ἀ

3

,

ς

᾿

11 ἀντιπαρήεσαν ἢ [καὶ τὰς ὄχϑας] 640, ὄχλας γγ || ὀρϑρίους,
αἰΐζουη. 9 ΘΥΆΒΌΤΩ 680.
18 γροϑβϑὺ ἐτόξευον Ο, 5. ν. 864. τε.
19 ἀνηλάλαζον, 1. τὰϑ. ἄλα {[ωὕἁὮπαται τῬγΥ, οοτγϑούστμη ἴῃ ὕπασαι
20 ταύτην διαβὰς || ἀποκλείσασϑαι. 231 ἀποκλεισϑείησαν Ὁ, 5οα
χλεις 1. τὰβ. 8 Πὐύθγδγασα, ἀπ4θ Ποπααημέξ Ῥυο
ΠῚ οοπϊθοῖῦ
ἀποληφϑείησαν.

ΣΒΙ͂Ν.

ΝΟΣ

ἼΠ:
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τῶν πελταστῶν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἐπεὶ ἑώρων ἀνὰ
κράτος φεύγοντας. εἵποντο" οἵ δὲ στρατιῶται ἐβόων
μὴ ἀπολείπεσθαι. ἀλλὰ συνεχβαίνειν ἐπὶ τὸ ὄρος.
Χειρίσοφος δ᾽ αὖ ἐπεὶ διέβη. τοὺς ἱππέας οὐκ ἐδίωκεν,
εὐθὺς δὲ κατὰ τὰς προσηκούσας

μὸν ἐξέβαινεν
ὁρῶντες

ὄχϑας

ἐπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους.

μὲν τοὺς ἑαυτῶν

ἐπὶ τὸν ποτα-

οἵ δὲ ἄνω,

ἱππέας φεύγοντας,

ὁρῶντες

δ᾽ ὁπλίτας σφίσιν ἐπιόντας, ἐκλείπουσι τὰ ὑπὲρ τοῦ
ποταμοῦ ἄκρα.
Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ τὰ πέραν ξώρα καλῶς γιγνόμενα, ἀπεχώρει τὴν ταχίστην πρὺς τὸ διαβαῖνον στράτευμα καὶ γὰρ οἱ Καρδοῦχον φανεροὶ ἤδη ἦσαν εἰς

24

τὸ πεδίον καταβαίνοντες ὡς ἐπιϑησόμενοι τοῖς τελευταίοις. καὶ Χειρίσοφος μὲν τὰ ἄνω κατεῖχε. ΔΑύκιος

ὁὲ σὺν ὀλίγοις ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαι ἔλαβε τῶν δκευοφόρων τὰ ὑπολειπόμενα καὶ μετὰ τούτων ἐσϑῆτά τε
καλὴν καὶ ἐκπώματα. καὶ τὰ μὲν σχευοφόρα τῶν ᾿Ελλήνων καὶ ὃ ὄχλος ἀχμὴν διέβαινε, Ξενοφῶν δὲ στρέψας
πρὸς τοὺς Καρδούχους ἀντία τὰ ὕπλα ἔϑετο, καὶ παρἤγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ᾽ ἐνωμοτίας ποιήσασϑαι ἕκαστον
τὸν ἑαυτοῦ λόχον, παρ᾽ ἀσπίδα παραγαγόντας τὴν
ἐνωμοτίαν ἐπὶ φάλαγγος" καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς καὶ
τοὺς ἐνωμοτάρχους πρὸς τῶν Καρδούχων ἰξἕναι., οὐραγοὺς δὲ καταστήσασϑαι πρὸς τοῦ ποταμοῦ. οἵ δὲ Καρ- :
δοῦχον ὡς ἑώρων τοὺς ὀπισϑοφύλακας τοῦ ὄχλου

22 Ῥοβὺ πελταστῶν Ο, 5. ν. δα. τῶν ἑώρων Ο,; ἑώρα νη]
ἀνακράτος Π εἵποντο (,, εἴπετο Ῥυ.
428. πἴ6 ἱππέας Οὐ, 85. Υ:
εαα. μὲν.
2ὅ ἐπιδιώξας Ῥγν, ἐπιδιώξαι 0.
20 μὲν δηΐθ
σχευοφόρα οὐ ὁ ἀπίβ ὄχλος Ὁ, 5. τ. δα. Ι παρ᾽ ἀσπίδα Οοϑεΐ,
παρ᾽ ἀσπίδας Ο, 1. τηᾶτρ' ἢ} τακαμία ρῬῃ, σ δαὰ. Ὁ, || ἐνωμοτάρχους ῬΥ, ἐνωμιοτάρχας
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Σιν

ΔΝ 965 ἀν10

ψιλουμένους καὶ ὀλίγους ἤδη φαινομένους, ϑᾶττον δὴ
ἐπῇσαν ὠδάς τινας ἄδοντες. ὃ δὲ Χειρίσοφος, ἐπεὶ τὰ
παρ᾽ αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, πέμπει παρὰ Ξενοφῶντα τοὺς
πελταστὰς
28

καὶ

σφενδονήτας

καὶ τοξότας καὶ κελεύει

ποιεῖν ὅ.τι ἂν παραγγέλλῃ.
ἰδὼν δ᾽ αὐτοὺς διαβαίνοντας Ξενοφῶν πέμψας
ἄγγελον κχελεύει αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μὴ
διαβάντας" ὅταν δ᾽ ἄρξωνται αὐτοὶ διαβαίνειν, ἐναντίους ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν σφῶν ἐμβαίνειν ὡς διαβησομένους, διηγκυλωμένους τοὺς ἀκοντιστὰς καὶ ἐπιβεβλημένους τοὺς τοξότας᾽ μὴ πρόσω

δὲ τοῦ ποταμοῦ προ-

βαίνειν. τοῖς δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ παρήγγειλεν, ἐπειδὰν
σφενδόνη ἐξικνῆται καὶ ἀσπὶς ψοφῇ, παιανίδαντας ϑεῖν
εἰς τοὺς πολεμίους. ἐπειδὰν δ᾽ ἀναστρέψωσιν οἵ πολέμιοι
καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὃ σαλπικτὴς σημήνῃ τὸ πολεμικόν,
ἀναστρέψαντας ἐπὶ δόρυ ἡγεῖσϑαι μὲν τοὺς οὐραγούς.
ϑεῖν

80

51

δὲ πάντας καὶ διαβαίνειν ὅτι τάχιστα ἧ ἕκαστος

τὴν τάξιν εἶχεν, ὡς μὴ ἐμποδίζειν ἀλλήλους" ὅτι
οὗτος ἄριστος ἔσοιτο ὃς ἂν πρῶτος ἐν τῷ πέραν
γένηται.
οἵ δὲ Καρδοῦχοι ὁρῶντες ὀλίγους ἤδη τοὺς λοιποὺς --- πολλοὶ γὰρ καὶ τῶν μένειν τεταγμένων ὥχοντο
ἐπιμελόμενοι οἱ μὲν ὑποξυγίων, οἱ δὲ σκευῶν, οἱ δ᾽
ἑταιρῶν --- ἐνταῦϑα δὴ ἐπέκειντο ϑρασέως καὶ ἤρχοντο
σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. οἱ δὲ Ἕλληνες παιανίσαντες
ὥρμησαν δρόμῳ ἐπ’ αὐτούς" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο᾽ καὶ
21 ἐπήεσαν ᾿ σφενδονίτας ᾿ καὶ διηΐα κελεύει, ἴπ ὑθχύα ομηϊβΒΌπη, 1. τηδΓΡ᾽. Ὁ, αὖ γιαθύυγ, βαρρ]ονιῦ ἢ παραγγέλη. 28 Ξενοφῶν Ο ἴῃ ἰοχύα, ὁ 1. ΤΩΔΤΡῚ. Ο, δαά. [ αὐτοῦ Ο,, αὐτῶ ΡΥ.
29 σαλπιγκχτής Ϊ ἀναστρέψαντας ῬΓ, ἀναστρέψαντες
οὗτος Ο,, ὅτ᾽ οὗ τις γΥ. 80 ἑταιρῶν Ζοιιε, ἑτέρων

Ὁ, || ὅτι

ὡδί.

18: ΤΥΡΞΌΛΕΕ

ΒΙΟΥΨΤ.:

190

γὰρ ἦσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἱκανῶς
πρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς δὲ τὸ εἰς χεῖρας
δέχεσϑαι οὐχ ἱχανῶς. ἐν τούτῳ σημαίνει ὃ σαλπικτής᾽" 82
καὶ οἱ μὲν πολέμιοι ἔφευγον πολὺ ἔτι ϑᾶττον, οἵ δὲ
“Ἕλληνες τἀναντία στρέψαντες ἔφευγον διὰ τοῦ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. τῶν δὲ πολεμίων οἵ μέν τινες αἰσϑό- 98
μένοι πάλιν ἔδραμον ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ τοξεύοντες
ὀλίγους ἔτρωσαν. οἵ δὲ πολλοὶ καὶ πέραν ὄντων τῶν
Ἑλλήνων ἔτι φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες. οἱ δὲ ὑπαντή- 94
σαντες ἀνδριξζόμενοι καὶ προσωτέρω τοῦ καιροῦ προΐϊόντες ὕστερον τῶν μετὰ Ξενοφῶντος διέβησαν πάλιν"
καὶ ἐτρώϑησάν τινὲς καὶ τούτων.
᾿Επεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέ-ΤΥ.
οας ἐπορεύϑησαν διὰ τῆς ᾿Φρμενίας πεδίον ἅπαν καὶ
λείους γηλόφους οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας" οὐ
γὰρ ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κῶμαι διὰ τοὺς πολέμους
τοὺς πρὸς τοὺς Καρδούχους. εἰς δὲ ἣν ἀφίκοντο κώμην 2
μεγάλη τε ἦν καὶ βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ καὶ ἐπὶ
ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν᾽ ἐπιτήδεια δ᾽ ἦν
δαψιλῆ. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς δύο παρασάγγας δέκα μέχρι ὑπερῆλθον τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος
ποταμοῦ.
ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς τρεῖς
παρασάγγας

πεντεκαίδεκα

ἐπὶ τὸν Τηλεβόαν ποταμόν.

οὗτος δ᾽ ἦν καλὸς μέν, μέγας δ᾽ οὔ" κῶμαι δὲ πολλαὶ
περὶ τὸν ποταμὸν ἦσαν. ὃ δὲ τόπος οὗτος ᾿“ρμενία
ἐχαλεῖτο ἡ πρὸς ἑσπέραν. ὕπαρχος δ᾽ ἦν αὐτῆς Τιρίβαζος, ὁ καὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος, καὶ ὁπότε παρείη.
οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν. οὗτος
82 σαλπιγατής.
84 προϊόντες Ο,, προϊόντος ργ [καί τινες.
ΕΥὦᾧ.1 πολέμους Ο,, πολεμίους ΡΥ [ τοὺς δία Καρδούχους 844.
Ο,. 8 μέχρις. 4 αὐτῆς τιρίβαξος Ο,, αὐτοῖς τιρίβαξος Ῥγ.
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118. 1ν.

ὍΑΡ. ΡΥ:

προσήλασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προπέμψας ἑρμηνέα εἶπεν
ὅτι βούλοιτο διαλεχϑῆναι τοῖς ἄρχουσι. τοῖς δὲ στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀκοῦσαι'

καὶ προσελθόντες

εἰς ἐπήκοον

ἠρώτων τί ϑέλει. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι σπείσασϑαι βούλοιτο
ἐφ᾽ ᾧ μήτε αὐτὸς τοὺς Ἕλληνας ἀδικεῖν μήτε ἐκείνους
καίειν τὰς οἰκίας. λαμβάνειν τε τἀπιτήδεια ὅσων δέοιντο.
«ἃ

8

ἔδοξε ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο ἐπὶ τούτοις.
Ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν στραϑμοὺς τρεῖς διὰ
πεδίου παρασάγγας πεντεκαίδεκα᾽ καὶ Τιρίβαζος παρηχολούϑει ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀπέχων ὡς δέκα

σταδίους" καὶ ἀφίκοντο εἰς βασίλεια καὶ κώμας πέριξ
πολλὰς πολλῶν τῶν ἐπιτηδείων μεστάς. στρατοπεδευομένων δ᾽ αὐτῶν γίγνεται τῆς νυχτὸς χιὼν πολλή" καὶ
ξωϑεν

ἔδοξε διασκηνῆσαι

τὰς τάξεις καὶ τοὺς

στρα-

τηγοὺς κατὰ τὰς κώμας" οὐ γὰρ ἑώρων πολέμιον οὐδένα χαὶ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι διὰ τὸ πλῆϑος τῆς

χιόνος. ἐνταῦϑα εἶχον [τὰ ἐπιτήδεια] ὅσα ἐστὶν ἀγαϑά,
ἱερεῖα, σῖτον. οἴνους παλαιοὺς εὐώδεις. ἀσταφίδας,

10

11

ὔὄσπρια παντοδαπά.
τῶν δὲ ἀποσκεδαννυμένων τινὲς
ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλεγον ὅτι χατέδοιεν νύκτωρ
πολλὰ πυρὰ φαίνοντα. ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς οὐκ

ἀσφαλὲς εἶναι διασκηνοῦν, ἀλλὰ συναγαγεῖν
"τὸ στράτευμα πάλιν.
ἐντεῦϑεν συνῆλθον" καὶ γὰρ ἐδόκει
διαιϑριάξειν. νυκτερευόντων δ᾽ αὐτῶν ἐνταῦϑα ἐπιπίπτει χιὼν ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα καὶ
τοὺς ἀνθρώπους κατακειμένους᾽ καὶ τὰ ὑποξύγια
θ "λαμβάνειν δὲ [ἐπὶ δῃηίθ τούτοις Ο, 8. ν. δαά.

8 κατὰ

τὰς χώρας.
9 [τὰ ἐπιτήδεια] ΑΚ γιΐσον ἢ}σταφίδα Ι κατίδοιεν ἣΝ
οὐε; ΤΩ ΤΡ. δα, στράτευμα καὶ
φαίνοντα ΡΥ, φαίνοιτο
10 ἀλλὰ συναγαγεῖν Ο, 1. τρᾶγρ. δα, ᾿ συναιϑριάξειν.
11 ἀπέ.

κρυψε Ὁ, ἀποκρυψειν (ϑ1π6 δοοθηθα) ΡΓΧ.

118. Τῶν

ΟΑΕΣ ἘΥ͂.
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συνεπόδισεν ἡ χιών᾽ καὶ πολὺς ὄκνος ἦν ἀνίστασϑαι"
κατακειμένων γὰρ ἀλεεινὸν ἢν ἣ χιὼν ἐπιπεπτωκυῖα ὅτῳ
μὴ παραρρυείη.
ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησε γυμνὸς

12

ἀναστὰς σχίξειν ξύλα, τάχ᾽ [ἂν] ἀναστάς τις καὶ ἄλλος

ἐχείνου ἀφελόμενος ἔσχιξεν. ἐκ δὲ τούτου καὶ ἄλλοι
ἀναστάντες πῦρ ἔκαιον καὶ ἐχρίοντο᾽ πολὺ γὰρ ἐνταῦϑα
ηὑρίσκετο χρῖμα. ᾧ ἐχρῶντο ἀντ᾽ ἐλαίου, σύειον καὶ
σησάμινον καὶ ἀμυγδάλινον ἐκ τῶν πικρῶν καὶ τερμίνϑινον. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ μύρον ηὑρίσκετο.
Μετὰ ταῦτα ἐδόκει πάλιν διασκηνητέον εἶναι [εἰς

18

14

τὰς κώμας] εἰς στέγας. ἔνϑα δὴ οἵ στρατιῶται σὺν πολλῇ

κραυγῇ καὶ ἡδονῇ ἧἦσαν ἐπὶ τὰς στέγας καὶ τὰ ἐπιτήδεια᾽ ὅσον δὲ πρότερον ἀπῇσαν [καὶ] τὰς οἰκίας
ἐμπρήσαντες ὑπὸ ἀτασϑαλίας., δίκην ἐδίδοσαν κακῶς
σχηνοῦντες.
ἐντεῦϑεν ἔπεμψαν νυχτὸς Ζ]ημοχράτην
Τημνίτην ἄνδρας δόντες ἐπὶ τὰ ὄρη ἔνϑα ἔφασαν οἵ
ἀποσκεδαννύμενοι καϑορᾶν τὰ πυρά" οὗτος γὰρ ἐδόκει
καὶ πρότερον

πολλὰ

ἤδη ἀληϑεῦσαι τοιαῦτα,

1ὅ

τὰ ὄντα

τὲ ὡς ὄντα χαὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ ὄντα. πορευϑεὶς
ὃὲ τὰ μὲν πυρὰ οὐχ ἔφη ἰδεῖν, ἄνδρα δὲ συλλαβὼν
ἧκεν ἄγων ἔχοντα τόξον Περσικὸν καὶ φαρέτραν καὶ
σάγαριν οἵανπερ καὶ ᾿Ζμαξόνες ἔχουσιν. ἐρωτώμενος
δὲ ποδαπὸς εἴη Πέρσης μὲν ἔφη εἶναι, πορεύεσϑαι δ᾽
συνεπόδισεν Α, συνεπέδησεν (,, συνεπήδησεν ὉΥ || ἀλεεινὸν
Ο,,, ἐλεεινόν ἮΥ
12 τάχ᾽ ἀναστάς ἀροὺ, τάχ᾽ ἂν ἀναστάς 6.
18 εὑρίσκετο ᾿ χρῖμα Οοϑεί, χρίσμα Ο || σύινον [[τερμίνϑινον
δέν, τερεβίνϑινον Ο [ μῦρον.
14 [εἰς τὰς κώμας] Κυιῖσοι,
εἰς Ἰάτὴ (Οὐ ἀ6]. [ ἔνϑα δὴ ... ἤεσαν ἐπὶ τὰς στέγας Ὁ, 1. τηϑγρ.
δα. || εἰς τὰ ἐπιτήδεια, 564 εἰς ἀδο]ούαπι οβϑὺ [ ἀπήεσαν || [καὶ]
τὰς οἰκίας ἐμπρήσαντες δαῖιρρε, κ. τ. οἷ. ἐνέπρησαν ὦ. 1 Τημνίτην ϑεοϊιποϊάογ, τεμενίτην Ο ||]οὐκ ὄντα Ο,,, ὄντα γ᾽. 16 ἄνδρα
δὲ Ο,, ἄνδρα ργ|} οἴανπερ καὶ ᾿ἡμαξόνες ἔχουσιν 46]. Ζιίγοῖε οἱ
οιι85, 868 οἵ Ἤογ. ΤΥ 4, 20. 17 ποταπός.

16

τ

138

18

19

1:5. ἸῸῊ

ΘΑ

ἘΠ ῊΝἧ

ἀπὸ τοῦ Τιριβάζου στρατοπέδου, ὅπως ἐπιτήδεια λάβοι.
οἱ δὲ ἠρώτων αὐτὸν τὸ στράτευμα ὁπόσον τ᾽ εἴη καὶ
ἐπὶ τίνι συνειλεγμένον. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι Τιρίβαξος εἴη
ἔχων τήν τὲ αὑτοῦ δύναμιν καὶ μισϑοφόρους Χάλυβας
καὶ Ταόχους" παρεδσκευάσϑαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς ἐπὶ τῇ
ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς ἧπερ μοναχῇ εἴη
πορεία, ἐνταῦϑα ἐπιϑησόμενον τοῖς Ἕλλησιν.
ἀκούσασι τοῖς στρατηγοῖς ταῦτα ἔδοξε τὸ στράτευμα συναγαγεῖν" χκαὶ εὐθὺς φύλακας καταλιπόντες

καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς μένουσι Σοφαίνετον Στυμφάλιον ἐπορεύοντο ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν ἁλόντα ἄνϑρωπον. ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, οἱ πελτασταὶ
προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔμειναν
τοὺς ὁπλίτας.

ἀλλ᾽ ἀνακραγόντες

ἔϑεον

ἐπὶ τὸ στρα-

τόπεδον.
οἱ δὲ βάρβαροι ἀκούσαντες τὸν ϑόρυβον
οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἔφευγον" ὅμως δὲ καὶ ἀπέϑανόν
τινες τῶν βαρβάρων καὶ ἵπποι ἑάλωσαν εἰς εἴχοσι καὶ
ἡ σκηνὴ ἡ Τιριβάξου ἑάλω καὶ ἐν αὐτῇ κλῖναι ἀργυρόποδες καὶ ἐχπώματα καὶ οἵ ἀρτοχόποι καὶ οἵ οἶνο22 χόοι φάσκοντες εἶναι. ἐπειδὴ δὲ ἐπύϑοντο ταῦτα οἵ τῶν
ὁπλιτῶν στρατηγοί, ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι τὴν ταχίστην
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. μή τις ἐπίϑεσις γένοιτο τοῖς καταλελειμμένοις. καὶ εὐθὺς ἀνακαλεσάμενοι τῇ σάλπιγγι
ἀπῇσαν, καὶ ἀφίκοντο αὐθημερὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.
γ.
Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐδόκει πορευτέον εἶναι ὅπῃ δύναιντο τάχιστα πρὶν ἢ συλλεγῆναι τὸ στράτευμα πάλιν
καὶ καταλαβεῖν τὰ στενά. συσκευασάμενοι δ᾽ εὐϑὺς
στρατοπέδου Ῥγ, στρατεύματος Ὁ |᾿αὐτὸν τὸ δηΐθ στράτευμα
Ο, 85. γ. δᾶᾷ. {|| συνηλεγμένον.
18 τήν τὲ αὐτοῦ δύναμιν
21 ἥλωσαν.
22 ἀπήεσαν.
Υ. 1 δύναιντο Ὁ, δύναιτο Ῥγ
συσκευασάμενοι, ΔἸΓΟΥαΙΩ σ᾽ 1. Τ88.
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ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς ἡγεμόνας ἔχοντες πολλούς" καὶ αὐθημερὸν ὑπερβαλόντες τὸ ἄκρον ἐφ᾽ ᾧ
ἔμελλεν ἐπιτίϑεσϑαι Τιρίβαξος κατεστρατοπεδεύσαντο.
ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς ἐρήμους τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεχα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν. καὶ
διέβαινον αὐτὸν βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν. ἐλέγοντὸ δ᾽ οὐδ᾽ αἱ πηγαὶ πρόσω εἶναι.
ἐντεῦϑεν ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου

σταϑμοὺς {τρεῖς παρασάγγας» τρεῖς
τρίτος ἐγένετο χαλεπὸς καὶ ἄνεμος
ἔπνει παντάπασιν ἀποκαίων πάντα
ἀνθρώπους. ἔνϑα δὴ τῶν μάντεών
σασϑαι τῷ ἀνέμῳ. καὶ σφαγιάξεται"
φανῶς

ἔδοξεν

λῆξαι τὸ χαλεπὸν

καὶ δέχα. ὁ δὲ
βορρᾶς ἐναντίος
καὶ πηγνὺς τοὺς
τις εἶπε σφαγιάκαὶ πᾶσι δὴ περι-

τοῦ

πνεύματος.

ἦν

δὲ τῆς χιόνος τὸ βάϑος ὀργυά" ὥστε καὶ τῶν ὑποξυγίων

καὶ τῶν ἀνδραπόδων πολλὰ ἀπώλετο καὶ τῶν στρατιωτῶν

ὡς

τριάκοντα.

διεγένοντο

δὲ τὴν νύχτα

πῦρ

καίοντες" ξύλα δ᾽ ἦν ἐν τῷ σταϑμῷ πολλά" οἵ δὲ
ὀψὲ προσιόντες ξύλα οὐκ εἶχον. οἵ οὖν πάλαι ἥκοντες
καὶ [τὸ] πῦρ καίοντες οὐ προσίεσαν πρὸς " ἈΠῸ τοὺς
ὀψίζοντας, εἰ μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺςἢ ἄλλο [τι]

εἶ τι ἔχοιεν βρωτόν. ἔνϑα δὴ μετεδίδοσαν ἀλλήλοις
ὧν εἶχον ἕκαστοι. ἔνϑα δὲ τὸ πῦρ ἐκαίετο, διατηκομε2 ἐλέγοντο δ᾽ οὐδὲ πηγαὶ πρόσω εἶναι ῬΥ, αποά Τύιάον
τούϊπαϊῦ πονηβ οὐδ᾽ αἱ, Ο᾽, ἴῃ τηδῦσ. ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ αἱ
πηγαὶ οὐ πρόσω εἶναι 3 ῬΙῸ καὶ πεδίου οοηϊοοὶ ἅπαν πεδίον "ἢ
«τρεῖς παρασάγγας» τρεῖς καὶ δέκα 600, τριςκαίδεκα Ῥγ, Οἱ 1.
τηδγσσ, 8, παρασάγγας πέντε καὶ ἀδἰ]οῖο καίδεκα οὖ ἈδύθυΙ800
ΒΌΡΤΩ ῬοΟΒΙΐο || ὁ δὲ ἴῃ ἤπθ νϑύϑιβ Οἱ, πὶ ἴβ]]ον, δαᾶ. [[|βορρὰς.
4 λῆξαι, 568 λη 1. Υ885.. πο ληξ, αὐ ΠΟΥ ἐγδα!ε, αὐᾶτ ΗῈῸΡῚ
οοτηθηΐιτη ἀνεῖναι θ ἑδχία ΘΧΡᾺ]1 [||ὀργυῖα διεγένοντο Ο,. διἐγένετο ΡΥ.
ὅ καὶ πῦρ ὕεη. Μ. ιύμαον
|| ἄλλο εἴτι Βογηογιαηη,, ἄλλο τι ἔτι Ὁ.
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νης τῆς χιόνος βόϑροι ἐγένοντο μεγάλοι ἔστε ἐπὶ τὸ
δάπεδον" οὗ δὴ παρῆν μετρεῖν τὸ βάϑος τῆς χιόνος.
ἐντεῦϑεν δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὅλην ἐπορεύοντο
διὰ χιόνος. καὶ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων ἐβουλιμίασαν.
Ξενοφῶν δ᾽ ὀπισϑοφυλακῶν καὶ καταλαμβάνων τοὺς
πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων ἠγνόει ὅ,τι τὸ πάϑος εἴη.

ἐπειδὴ δὲ εἶπέ τις αὐτῷ τῶν ἐμπείρων ὅτι σαφῶς βουλιμιῶσι χἄν τι φάγωσιν ἀναστήσονται. περιιὼν περὶ
τὰ ὑποΐξύγια, εἴ πού τι ὁρῴη βρωτόν. διεδίδου καὶ
διέπεμπε διδόντας τοὺς δυναμένους παρατρέχειν τοῖς

βουλιμιῶσιν. ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ
ἐπορεύοντο.
πορευομένων ὃὲ Χειρίσοφος μὲν ἀμφὶ χνέφας
πρὸς χώμην ἀφικνεῖται. χαὶ ὑδροφορούσδας ἐχ τῆς
10

κώμης πρὸς τῇ κρήνῃ γυναῖκας καὶ κόρας καταλαμβάνει
ἔμπροσϑεν τοῦ ἐρύματος. αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τένες

εἶεν. ὃ δ᾽ ἑρμηνεὺς εἶπε περσιστὶ ὅτι παρὰ βασιλέως
πορεύονται πρὸς τὸν σατράπην. αἵ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι
οὐχ ἐνταῦϑα εἴη. ἀλλ᾽ ἀπέχει ὅσον παρασάγγην. οἵ
δ΄, ἐπεὶ ὀψὲ ἦν. πρὸς τὸν χώμαρχον συνεισέρχονται
41

εἰς τὸ ἔρυμα σὺν ταῖς ὑδροφόροις. Χειρίσοφος μὲν οὖν

καὶ ὅσοι ἐδυνήϑησαν τοῦ στρατεύματος ἐνταῦϑα ἐστρατοπεδεύσαντο. τῶν δ᾽ ἄλλων στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενον διατελέσαι τὴν ὁδὸν ἐνυχτέρευσαν ἄσιτοι καὶ
ἄνευ πυρός" καὶ ἐνταῦϑά τινες ἀπώλοντο τῶν στρατιωτῶν.

6 βόϑροι... τῆς χιόνος, ααδ8 νοῦ 6χ Ῥᾶγίθ Ῥβυύβριοὶ υἱχ
Ῥοββαηΐ, (ὦ, 1. τηᾶῦσ.
7 ἐβουλυμίασαν.
8 βουλυμιῶσι
ἀναστήσωνται Ἰ βρωτὸν ῬΥ, Ὁ, 1. τοδῖρ. δα. ἤ ποτόν ! ποόππθ δώσοντας γῖο διδόνταςξ [} βουλυμιῶσιν
νήϑησαν.

10 κωμάρχην.

11 ἦδυ-

ἘΠῚ νυν,
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ἐφείποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τινὲς
καὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἥρπαξον καὶ ἀλλήλοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν. ἐλείποντο δὲ τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διερϑαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφϑαλμοὺς
οἵ τε

ὑπὸ

τοῦ

ψύχους

τοὺς

δαχτύλους

τῶν

12

ποδῶν

ἀποσεσηπότες. ἦν δὲ τοῖς μὲν ὀφϑαλμοῖς ἐπικούρημα
τῆς χιόνος εἴ τις μέλαν τι ἔχων πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶν
ἐπορεύετο, τῶν δὲ ποδῶν εἴ τις κινοῖτο καὶ μηδέποτε

18

ἡσυχίαν

14

ἔχοι καὶ εἰς τὴν νύχτα

ὑποδεδεμένοι

ὑπολύοιτο᾽

ἐκοιμῶντο, εἰσεδύοντο

ὅσοι δὲ

εἰς τοὺς πόδας οἵ

ἱμάντες καὶ τὰ ὑποδήματα περιεπήγνυντο᾽ καὶ γὰρ ἦσαν.
ἐπειδὴ ἐπέλιπε τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα. καρβάτιναι πεποιημέναι ἐκ τῶν νεοδάρτων βοῶν.
διὰ τὰς τοιαύτας οὖν ἀνάγκας ὑπελείποντό τινες

τῶν στρατιωτῶν" καὶ ἰδόντες μέλαν τι χωρίον διὰ
τὸ ἐκλελοιπέναι αὐτόϑι τὴν χιόνα ἤκαξον τετηκέναι"
καὶ ἐτετήκει διὰ κρήνην τινὰ ἣ πλησίον ἦν ἀτμίξουσα
ἐν νάπῃ.
ἐνταῦϑ' ἐχκτραπόμενοι ἐκάϑηντο καὶ οὐκ
ἔφασαν πορεύεσϑαι. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔχων ὀπισϑοφύλακας ὡς ἤσϑετο. ἐδεῖτο αὐτῶν πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ
ἡ ἀπολείπεσϑαι. λέγων ὅτι ἕπονται πολλοὶ πολέμιοι
συνειλεγμένοι, καὶ τελευτῶν ἐχαλέπαινεν. οἱ δὲ σφάττειν ἐκέλευον" οὐ γὰρ ἂν δύνασϑαι πορευϑῆναι. ἐνταῦϑα

10

1

ἔδοξε κράτιστον εἶναι τοὺς ἑπομένους πολεμίους φοβῆ-

σαι, εἴ τις δύναιτο, μὴ ἐπίοιεν τοῖς κάμνουσι. καὶ
ἦν μὲν σχότος ἤδη. οἱ δὲ προσῇσαν πολλῷ ϑορύβῳ

ἀμφὶ

ὧν εἶχον διαφερόμενοι.

φύλαχες

ἅτε

ὑγιαίνοντες

ἔνϑα

ἐξαναστάντες

δὴ οἵ ὀπισϑοἔδραμον

εἰς

14 καὶ ἦσαν (ϑ1π6 γὰρ) Ὁ.
1 ὑπελίποντο || εἴκαξον {[ἐτετήκει ἀοί, τετήκει ὁ. 16 σφάξειν. 17 προσήεσαν.
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τοὺς πολεμίους" οἱ ὃὲ κάμνοντες ἀνακραγόντες ὅσον
ἐδύναντο μέγιστον τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα ἔχρουσαν.
οἱ δὲ πολέμιοι δείσαντες ἧκαν αὑτοὺς χατὰ
τῆς χιόνος εἰς τὴν νάπην, καὶ οὐδεὶς ἔτει οὐδαμοῦ
3

’

,

Ἃ

9

΄

Ἁ

Ἀ

’

Ε

ἐφϑέγξατο.
19

καὶ Ξενοφῶν μὲν καὶ οἵ σὺν αὐτῷ εἰπόντες τοῖς
ἀσϑενοῦσιν ὅτι τῇ ὑστρεραία ἥξουσί τινὲς ἐπ᾽ αὐτούς.
Ἁ

π᾿

πορευόμενοι
νουσιν

-

Ἁ

Ἁ

πρὶν τέτταρα

δ

Ἁ

στάδια

9

-

᾽

διελϑεῖν

"-

ἐντυγχά-"

ἐν τῇ ὁδῷ ἀναπαυομένοις ἐπὶ τῆς χιόνος τοῖς

στρατιώταις ἐγκεκαλυμμένοις, καὶ οὐδὲ φυλακὴ οὐδεμία
καϑειστήκει᾽ καὶ ἀνίστασαν αὐτούς. οἵ δ᾽ ἔλεγον ὅτι
οὗ ἔμπροσϑεν οὐχ ὑποχωροῖεν. ὃ δὲ παριὼν καὶ παραπέμπων τῶν πελταστῶν τοὺς ἰσχυροτάτους ἐκέλευε
σκέψασϑαι τί εἴη τὸ κωλῦον. οἱ ὃὲ ἀπήγγελλον ὅτι
ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στράτευμα. ἐνταῦϑα καὶ
οἱ περὶ Ξενοφῶντα ηὐλίσϑησαν αὐτοῦ ἄνευ πυρὸς
καὶ ἄδειπνοι. φυλακὰς οἵας ἐδύναντο καταστησάμενοι.
ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἦν, ὃ μὲν Ξενοφῶν πέμψας πρὸς
τοὺς ἀσϑενοῦντας
22

τοὺς νεωτάτους

ἀναστήσαντας

ἐκέ-

λευεν ἀναγχάξειν προϊέναι.
ἐν δὲ τούτῳ Χειρίσοφος πέμπει τῶν ἐκ τῆς κώμης

σχεψομένους πῶς ἔχοιεν οἱ τελευταῖοι.

οἱ δὲ ἄσμενοι

ἰδόντες τοὺς μὲν ἀσϑενοῦντας τούτοις παρέδοσαν χομί-

28

ἕξειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, αὐτοὶ δὲ ἐπορεύοντο, καὶ
πρὶν εἴκοσι στάδια διεληλυϑέναι ἦσαν πρὸς τῇ κώμῃ
ἔνϑα Χειρίσοφος ηὐλίξετο. ἐπεὶ δὲ συνεγένοντο ἀλλήλοις. ἔδοξε κατὰ τὰς κώμας ἀσφαλὲς εἶναι τὰς τάξεις

σχηνοῦν. καὶ Χειρίσοφος μὲν αὐτοῦ ἔμενεν, οἵ δὲ ἄλλοι
18 ἠδύναντο ᾿ ἧκαν αὐτοὺς ργ, Ο, 8. ν. 844. ὁ. 530 ὅλον
21 ἠδύναντο
238 τὰς δπΐθ κώμας ΡΥ, αὖ νΙάοίατ,

Ο, 8.ν. δή.
5.0. δάα.
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διαλαχόντες ὃς ἑώρων κώμας ἐπορεύοντο ἕκαστοι τοὺς
ἑαυτῶν ἔχοντες. ἔνϑα δὴ Πολυκράτης ᾿4ϑηναῖος λοχα- :
γὸς ἐχέλευσεν ἀφιέναι ἑαυτόν" καὶ λαβὼν τοὺς εὐξώνους, ϑέων ἐπὶ τὴν κώμην ἣν εἰλήχει Ξενοφῶν καταλαμβάνει πάντας ἔνδον τοὺς κωμήτας καὶ τὸν κώμαρχον,
καὶ πώλους εἰς δασμὸν βασιλεῖ τρεφομένους ἑπτακαίδεκα, καὶ τὴν ϑυγατέρα τοῦ κωμάρχου ἐνάτην ἡμέραν
γεγαμημένην" ὁ δ᾽ ἀνὴρ αὐτῆς λαγῶς ὥχετο ϑηράσων
καὶ οὐχ ἑάλω ἐν τῇ κώμῃ.
αἱ δ᾽ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ 2ῦ
φρέατος, κάτω δ᾽ εὐρεῖαι" αἵ δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποξυγίοις ὀρυκταί, οἵ δὲ ἄνϑρωποι κατέβαινον ἐπὶ κλίμακος.
ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν αἶγες. οἷες. βόες.
ὄὕρνιϑες, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων" τὰ δὲ χτήνη πάντα
χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο. ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριϑαὶ 20
καὶ ὕσπρια καὶ οἶνος κρίϑινος ἐν κρατῆρσιν. ἐνῆσαν
δὲ χαὶ αὐταὶ αἵ κριϑαὶ ἰσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο.
οἵ μὲν μείζους οὗ δὲ ἐλάττους, γόνατα οὐκ ἔχοντες"
τούτους ἔδει ὁπότε τις διψῴη λαβόντα εἰς τὸ στόμα 21
ὠύξειν. καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, εἰ μή τις ὕδωρ ἐπιχέοι"

καὶ πάνυ ἡδὺ {τῷ» συμμαϑόντι τὸ πῶμα ἦν.
ὁ ὃξ Ξενοφῶν τὸν ἄρχοντα τῆς κώμης ταύτης
σύνδειπνον ἐποιήσατο χαὶ ϑαρρεῖν
ὅτι οὔτε τῶν τέχνων στερήσοιτο
ἀντεμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων
τι τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος

αὐτὸν ἐκέλευε λέγων
τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ
ἀπίασιν. ἣν ἀγαϑόν
φαίνηται ἔστ᾽ ἂν ἐν

24 πολυβώτης ἀϑηναῖος ᾿ κωμάρχην || ἐννάτην ᾿| γεγραμμένην!
λαγὼς ||ἥλω ||ἐν τῇ κώμῃ δοϊοημῖ, ἐν ταῖς κώμαις Ο. 2 κατάγαιοι ᾿ ὄιες. 21 μύξειν γγν, ἀμύξειν Ὁ, || {τῷ συμμαϑόντι ὁρο |}
πῶμα Εἰ (--- αἰϊοαπυβ 1385), Πημαογ, πόμα Ο. 28 τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος ἀεὺ, τὸ στράτευμα πεζῇ ἡγησάμενος Ὁ.
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38

84
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ἄλλῳ ἔϑνει γένωνται. ὃ δὲ ταῦτα ὑπισχνεῖτο, καὶ φιλοφρονούμενος οἶνον [τ᾿ ἔφρασεν ἔνϑα ἦν χατορωρυγμένος. ταύτην μὲν τὴν νύχτα διασκηνήσαντες οὕτως
ἐχκοιμήϑησαν ἐν πᾶσιν ἀφϑόνοις πάντες οἱ στρατιῶται,
ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κώμαρχον καὶ τὰ τέχνα αὐτοῦ
ὁμοῦ ἐν δφϑαλμοῖς.
τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ ἡμέρα Ξενοφῶν λαβὼν τὸν κώμαρχον
πρὸς Χειρίδοφον ἐπορεύετο ὅπου ὃδὲ παρίοι κώμην.
ἐτρέπετο πρὸς τοὺς ἐν ταῖς χώμαις καὶ κατελάμβανε
πανταχοῦ εὐωχουμένους καὶ εὐθυμουμένους, καὶ οὐδαμόϑεν ἀφίεσαν πρὶν παραϑεῖναι αὐτοῖς ἄριστον. οὐκ
ἣν δ᾽ ὅπου οὐ παρετίϑεσαν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τράπεξαν
κρέα ἄρνεια, ἐρίφεια, χοίρεια, μόδσχεια, ὀρνίϑεια, σὺν
πολλοῖς

82
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ἄρτοις. τοῖς

μὲν πυρίνοις

τοῖς

δὲ χριϑένοις.

ὁπότε δέ τις φιλοφρονούμενός τῷ βούλοιτο προπεεῖν,
εἷλκεν ἐπὶ τὸν χρατῆρα, ἔνϑεν ἐπικύψαντα ἔδει ῥοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν. καὶ τῷ κωμάρχῳ ἐδίδοσαν
λαμβάνειν ὅ.τι βούλοιτο. ὃ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐδέχετο,
ὅπου δέ τινα τῶν συγγενῶν ἴδοι, πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ
ἐλάμβανεν. ἐπεὶ δ᾽ ἦλϑον πρὸς Χειρίσοφον, κατελάμβανον κἀκείνους σκηνοῦντας ἐστεφανωμένους τοῦ ξηροῦ
χιλοῦ στεφάνοις, καὶ διακονοῦντας ᾿Αρμενίους παῖδας
σὺν ταῖς βαρβαρικαῖς στολαῖς" τοῖς δὲ παισὶν ἐδείκνυσαν
ὥσπερ ἐνεοῖς ὅ,τι δέοι ποιεῖν.
ἐπεὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐφιλοφρονήσαντο Χειρίσοφος
καὶ Ξενοφῶν, χοινῇ δὴ ἀνηρώτων τὸν κώμαρχον διὰ
29 οἶνον ἔφρασεν ἀεοῦ ᾿ κωμάρχην (ΐθτα 8 80)
80 τοὺς ἐν
ταῖς οἰκίαις οοπΙίθοιύ Οὐδεί, τοὺς ἐν ταῖς σκηναῖς Ποιι88, τοὺς
ἔνδον 60, ἐν ταῖς κώμαις σ]οθδᾶπι ραΐδηβ θ5888 [ ἀπήεσαν.
82 τῶ βούλοιτο εἷλκεν Ο,, εἵλκον Ργ [|| ἐπικύψαντα ΗδΥΙΟΘΟΉ.68
τοῦ. Π|12, 1, ὑποκύψαντα Ο [ κωμάρχη.
388 ξυροῦ [| ἐννεοῖς.
84 κωμάρχην.

ἘΠΕ

ΡΟΒΕΟΨΟΥΙ,
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τοῦ περσίξοντος ἑρμηνέως τίς εἴη ἡ χώρα. ὃ δ᾽ ἔλεγεν
ὅτι ᾿ἀρμενία. καὶ πάλιν ἠρώτων τίνι οἵ ἵπποι τρέφονταῖ. ὅ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι βασιλεῖ δασμός" τὴν δὲ πλησίον
χώραν ἔφη εἶναι Χάλυβας, καὶ τὴν ὁδὸν ἔφραξεν ἡ
εἴη. καὶ αὐτὸν τότε μὲν ὥχετο ἄγων ὃ Ξενοφῶν πρὸς
τοὺς ἑαυτοῦ οἰκέτας, καὶ ἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον
δίδωσι τῷ κωμάρχῳ ἀναϑρέψαντι καταϑῦσαι, ὅτι ἤκουεν
αὐτὸν ἱερὸν εἶναι τοῦ Ἡλίου, δεδιὼς μὴ ἀποϑάνῃ;"
ἐκεκάκωτο γὰρ ὑπὸ τῆς πορείας" αὐτὸς δὲ τῶν πώλων
λαμβάνει. καὶ τῶν ἄλλων [στρατηγῶν καὶ] λοχαγῶν

ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον.

ἦσαν δ᾽ οἵ ταύτῃ ἵπποι μείονες

ϑῦ

86

μὲν τῶν Περσικῶν, ϑυμοειδέστερονι δὲ πολύ. ἐνταῦϑα
δὴ καὶ διδάσκει ὁ κώμαρχος περὶ τοὺς πόδας τῶν
ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων σακία περιξιλεῖν, ὅταν διὰ
τῆς χιόνος ἄγωσιν" ἄνευ
μέχρι τῆς γαστρός.

γὰρ τῶν σακίων κατεδύοντο

᾿Επεὶ δ᾽ ἡμέρα ἦν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνα παρα-Υ͂Ί.
δίδωσι Χειρισόφῳ, τοὺς δὲ οἰκέτας καταλείπει [τῷ
κωμάρχῃ), πλὴν τοῦ ὑοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος" τοῦτον
ὃὲ Πλεισϑένει ᾿Δμφιπολίτῃ δίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ
καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι. καὶ εἰς τὴν
οἰκίαν αὐτοῦ [ἐν ἦ] εἰσεφόρησαν ὡς ἐδύναντο πλεῖστα,
καὶ ἀναζεύξαντες ἐπορεύοντο. ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῖς ὃ κώ- 2
μαρχος λελυμένος διὰ χιόνος" καὶ ἤδη τε ἦν ἐν τῷ
τρίτῳ σταϑμῷ. καὶ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνϑη ὅτι
οὐκ εἰς κώμας ἤγαγεν. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι οὐκ εἶεν ἐν τῷ
τόπῳ τούτῳ. ὃ δὲ Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισεν, ἔδησε
84 κωμάρχην.
8 κωμάρχη Ιτὸν πῶλον ἢ [στρατηγῶν καὶ]
Μαϊϊαβ οὖ οσο.
3860 κωμάρχης Ι ἕως τῆς γαστρός.
ὙΠ... τα
κωμάρχῃ] εμιααρηίς Ι καὶ «εἰς τὴν οἰκίαν ΘΑ, εἰσεφόρησαν ἀοΐ,
εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐν ἡ εἰσεφόρησαν Ο.
2 ἡγεῖτο δ᾽ οὗτος Ϊ

κωμάρχης ||ἔπαισεν ρῬγ, ἔπαισε μὲν 0.
ΧΘΠποΡΒομβ Απδθδβῖβ, σθο. ὅθιη011.

ἘΠ. τπιδΐου.
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ΟἹ

8 ὃ

118. 1. ΟΘΑΡ. ΤΙ.
3᾿

Ἵ

καταλιπὼν
Ξενοφῶντι
τοῦ

δι

Ἁ

,

3

"

-

"

9

.

Μ΄

οὔ. ἐχ δὲ τούτον ἕχκεῖνος τῆς νυχτὸς ἀποδρὰς ὥχετο

τὸν ὑόν. τοῦτό γε δὴ Χειρισόφῳ καὶ
μόνον διάφορον ἐν τῇ πορείᾳ ἐγένετο. ἡ

ἡγεμόνος

κάχωσις

καὶ

ἀμέλεια.

Πλεισϑένης

δὲ

ἠράσϑη τοῦ παιδὸς καὶ οἴχαδε χομίσας πιστοτάτῳ
ἐχρῆτο.
μετὰ τοῦτο ἐπορεύϑησαν ἑπτὰ σταϑμοὺς ἀνὰ πέντε
παρασάγγας τῆς ἡμέρας παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμόν.
εὖρος πλεϑριαῖον.
ἐντεῦϑεν ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς
δύο παρασάγγας δέκα ἐπὶ δὲ τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑὕπερβολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς Χάλυβες καὶ Τάοχοι καὶ Φασιανοί. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ κατεῖδε τοὺς πολεμίους ἐπὶ
τῇ ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πορευόμενος, ἀπέχων εἰς τριάκοντα σταδίους, ἵνα μὴ κατὰ κέρας ἄγων πλησιάδῃ
τοῖς πολεμίοις" παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις παράγειν
τοὺς λόχους. ὅπως ἐπὶ φάλαγγος γένοιτο τὸ στράτευμα.

«ἢ

ἐπεὶ δὲ ἦλθον οἱ ὀπισϑοφύλακες, συνεχάλεσε στρατηγοὺς καὶ λοχαγούς. καὶ ἔλεξεν ὧδε. Οἱ μὲν πολέἕΐτοι,. ὡς ὁρᾶτε, χατέχουσι τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ὄρους"
ὥρα δὲ βουλεύεσϑαι ὅπως ὡς χάλλιστα ἀγωνιούμεϑα.
ἐμοὶ μὲν οὖν δοχεῖ παραγγεῖλαι μὲν ἀριστοποιεῖσϑαι
τοῖς στρατιώταις.

ἡμᾶς δὲ βουλεύεσϑαι

εἴτε τήμερον

εἴτε αὔριον δοκεῖ ὑπερβάλλειν τὸ ὄρος.

᾿Εμοὶ δέ γε.

ἔφη ὁ Κλεάνωρ.

δοκεῖ.

ἐπὰν

τάχιστα

ἀριστήσωμεν,

ἐξοπλισαμένους ὡς χράτιστα ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. εἰ

γὰρ διατρίψομεν τὴν τήμερον ἡμέραν. οἵ τε νῦν ἡμᾶς
ὁρῶντες πολέμιοι ϑαρραλεώτεροι ἔσονται καὶ ἄλλους
εἰκὸς τούτων ϑαρρούντων πλείους προσγενέσϑαι.
8 ἐκείνως Ῥτ, Θϑα. τη. σουτ. [[ τοῦτό γε δὴ δίερἠαηλιιβ, τότε
δὴ Ο. 9 ἐξωπλισαμένους ΤΥ, οοΥΥ. ,
ὡς τάχιστα, 568 τ οὗ χ 1.
Υδ8., ΤΥ κράτιστα, αὖ νἱαοίατγ.

ΒΥ,

ΟΡ:
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μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν εἶπεν ᾿Εγὼ δ᾽ οὕτω γιγνώσκω.
εἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσϑαι, τοῦτο δεῖ παρασκευάσασϑαι ὕπως ὡς κράτιστα μαχούμεϑα" εἰ δὲ βουλόμεϑα

ὡς ῥᾷστα ὑπερβάλλειν. τοῦτό μοι δοκεῖ σκεπτέον εἶναι
ὕπως (ὡς) ἐλάχιστα μὲν τραύματα λάβωμεν, ὡς ἐλάχιστα
ὃΣ σώματα ἀνδρῶν ἀποβάλωμεν. τὸ μὲν οὖν ὕρος ἐστὶ
τὸ ὁρώμενον πλέον ἢ ἐφ᾽ ἑἕξήκοντα στάδια, ἄνδρες
δ᾽ οὐδαμοῦ φυλάττοντες ἡμᾶς φανεροί εἰσιν ἀλλ᾽ ἢ
κατ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδόν. πολὺ οὖν κρεῖττον τοῦ ἐρήμου
ὄρους καὶ κλέψαι τι πειρᾶσϑαι λαϑόντας ἢ ἁρπάσαι
᾿φϑάσαντας, ἧ δυναίμεϑα, μᾶλλον ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χωρία
καὶ ἀνθρώπους παρεσκευασμένους μάχεσϑαι. πολὺ γὰρ
ῥᾷον ὄρϑιον ἀμαχεὶ ἰέναι ἢ ὁμαλὲς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν
πολεμίων ὄντων. καὶ νύκτωρ ἀμαχεὶ μᾶλλον ἂν τὰ
πρὸ ποδῶν ὁρῴη τις ἢ μεϑ᾽ ἡμέραν μαχόμενος, καὶ
ἡ τραχεῖα [τοῖς ποσὶν] ἀμαχεὶ ἰοῦσιν εὐμενεστέρα ἢ ἡ
ὁμαλὴ τὰς κεφαλὰς βαλλομένοις. καὶ κλέψαι δ᾽ οὐκ
ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι. ἐξὸν μὲν νυκτὸς ἰέναι, ὡς
(υὴ ὁρᾶσϑαι. ἐξὸν δ᾽ ἀπελϑεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσϑησιν
παρέχειν. δοκοῦμεν δ᾽ ἄν μοι ταύτῃ προσποιούμενοι
προσβαλεῖν ἐρημοτέρῳ ἂν τῷ ὄρει χρῆσϑαι" μένοιεν
γὰρ (ἂν) αὐτοῦ μᾶλλον ἁϑρόοι οἵ πολέμιοι. ἀτὰρ τί
ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε. ὦ
10 μετὰ τοῦτο ᾿᾿ γινώσκω ἢ ὑπερβάλλειν σ᾿: περιβάλλειν ρῃ [

«ὡς» ἐλάχιστα ΗπμξοϊνίγιδοΉι.
11 ἐλθόντας Ο,, λαχόντας »γ ἢ
ἢ ἁρπάσαι Ἡαγέηιανι Ι ἣ δυναίμεθα Ποϊμααηές, ἡ (ἣν Ο,) δυναίμεϑα ὉΓ ᾿ἰ μᾶλλον ἢ πρὸς (,, μᾶλλον πρὸς Πς Ἰ δος τ, ΚΡ
ῬΓ 5ῖπδ ἀιῦ10 ἀνθρώπους.
12 ὁρῴη ἢ (ϑῖπ6 τις) }} τοῖς ποσὶν]
60, ποσὶν ἴᾶτῃὰ ΒΙΊΒ55Π00 αδἰθνουαῦ ᾿ ἢ ἡ ὁμαλὴ ἀρ, ἢ ὁμαλὴ 6.
18 καὶ δῃΐθ κλέψαι ΡΓ 85. ν. δαα. [ δοκοῦμεν Ὁ, ᾿᾽δοκοῦσι Ρυ
ταύτην προςποιούμενοι
Ι προςβαλεῖν αού, προςβάλλειν σ

(ἂν αὐτοῦ Βίδείορ | ἀϑρόοι.
1. την,

14 ἀτὰρ

.. συμβάλλομαι Οἱ
105

10

Ἐ1

14
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ἘΓΡῚΉῊΥΣ

ΟἌΡΕΥ

Χειρίσοφε, ἀκούω τοὺς “ακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν
ὁμοίων εὐθὺς καὶ ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ

οὐκ αἰσχρὸν εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει
νόμος.

ὅπως δὲ ὡς τάχιστα χλέπτοντες καὶ πειρᾶσϑε

λανϑάνειν, νόμιμον [μὲν] παρ᾽ ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφϑῆτε
κλέπτοντες,

16

οὖν μάλα δοι καιρός

ἀξιοῦνται.

ὥστε

ὥρα

καὶ

σοὶ ἐπιδείχνυσϑαι

τὴν παιδείαν. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, ἕτοιμός
εἶμι τοὺς ὀπισϑοφύλακας ἔχων. ἐπειδὰν δειπνήσωμεν,
ἰέναι χαταληψόμενος τὸ ὄρος. ἔχω δὲ καὶ ἡγεμόνας"
οὗ γὰρ γυμνῆτες τῶν ἑπομένων ἡμῖν κλωπῷν ἔλαβόν
τινας ἐνεδρεύσαντες" τούτων καὶ πυνϑάνομαι ὅτι οὐκ
ἄβατόν ἐστι τὸ ὄρος. ἀλλὰ νέμεται αἰξὶ καὶ βουσίν"
ὥστε ἐάνπερ ἅπαξ λάβωμέν τι τοῦ ὄρους, βατὰ καὶ
Ἀ

΄

2

Χ

᾿

τοῖς ὑποζυγίοις ἔσται.

19

νῦν

ἔστιν ἐπιδείξασϑαι τὴν παιδείαν. καὶ φυλάξασϑαι μὴ
ληφϑῶμεν κλέπτοντες τοῦ ὄρους. ὡς μὴ πληγὰς λάβωμεν.
᾿Δ4λλὰ μέντοι, ἔφη ὃ Χειρίσοφος. κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς
᾿Αϑηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια,
καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καὶ
τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἵ κράτιστοι
ἄρχειν

11

μαστιγοῦσϑαι.

΄

"

μ--ὀ

-»

[κι

΄

ἐλπίζω δὲ οὐδὲ τοὺς πολεμίους

μενεῖν ἔτι, ἐπειδὰν ἴδωσιν ἡμᾶς ἐν τῷ ὁμοίῳ ἐπὶ τῶν
ἄκρων" οὐδὲ γὰρ νῦν ἐθέλουσι καταβαίνειν εἰς τὸ ἴσον
ἡμῖν. ὃ δὲ Χειρίσοφος εἶπε: Καὶ τί δεῖ σὲ ἰέναι καὶ
λιπεῖν τὴν ὀπισϑοφυλακίαν; ἀλλὰ ἄλλους πέμψον, ἂν
μή τινες ἐθέλοντες ἀγαϑοὶ φαίνωνται.
18 κλέπτοντες καὶ πειρᾶσϑε

600, κλέπτειν τε καὶ πειρᾶσϑαι

Ο!}! νόμιμον παρ᾽ ὑμῖν ἐστιν Πεϊααηίξ, νόμιμον μὲν γὰρ ὑμῖν
ἐστιν Ο 106 κλέπτειν Οἱ, καὶ κλέπτειν ῬΓ Ι τοῦ ἀπΐθ κινδύνου

Οσ ἘΠ
10.
117 κλοπῶν.
18 οὐδὲ τοὺς Ο,, οὐ τοὺς ἮΓ
μένειν ἔτι [[] εἰς τὸ ἴσον ΟὍ, 1. τιᾶγρ. δά.
19 ἐθϑελούσιοι, 56α
οὖσι 1. τὰϑ., ἀπᾶθ ΠΩ ΡΓΟΒΔΌΠΙ ΟΣ οομπϊθοιύ ἐθέλοντες ἀγαϑοὶ Ι
φαίνονται.

.,

ΟΑΕΝΙ,

149

ἐκ τούτου ᾿ἀριστώνυμος Μεϑυδριεὺς ἔρχεται ὁπλί- :
τας ἔχων καὶ ᾿Δριστέας ὃ Χῖος γυμνῆτας καὶ Νικόμαχος Οἰταῖος γυμνῆτας" καὶ σύνθημα
ὁπότε ἔχοιεν τὰ ἄχρα, πυρὰ καίειν πολλά.

ἐποιήσαντο.
ταῦτα συν- :

ϑέμενοι ἠρίστων᾽ ἐκ δὲ τοῦ ἀρίστου προήγαγεν ὃ
Χειρίσοφος τὸ στράτευμα πᾶν ὡς δέκα σταδίους πρὸὺς
τοὺς

πολεμίους.

ὕπως

ὡς

μάλιστα

δοκοίη

ταύτῃ

προσάξειν.
Ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οὗ μὲν
ταχϑέντες ἀπήρχοντο, καὶ χαταλαμβάνουσι τὸ ὄρος.

οἵ δὲ ἄλλοι αὐτοῦ ἀνεπαύοντο.

οἱ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ

ἤσϑοντο τὸ ὄρος ἐχόμενον, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον
πυρὰ πολλὰ διὰ ννκτός.
ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο
Χειρίσοφος μὲν ϑυσάμενος ἦγε κατὰ τὴν ὁδόν. οἵ δὲ
τὸ ὕρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῇσαν. τῶν δὲ
᾿

,

πολεμίων

»"

τὸ

Χ

μὲν

πολὺ

Ἃ

᾽

ἔμενεν

ὅτῳ

δ

ὃπὶ

-

Θ

-

τῇ ὑπερβολῇ

28

24

-»

τοῦ

ὕρους. μέρος δ᾽ αὐτῶν ἀπήντα τοῖς κατὰ τὰ ἄκρα. πρὶν
ὃὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλων. συμμειγνύασιν
οἱ κατὰ τὰ ἄκρα. καὶ νικῶσιν οἱ Ἕλληνες καὶ διώκουσιν. ἕν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ μὲν -:
πελτασταὶ τῶν Ἑλλήνων δρόμῳ ἔϑεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο
σὺν τοῖς ὁπλίταις.
οἱ δὲ πολέμιοι οἱ ἐπὶ τῇ ὁδῷἐπειδὴ τὸ ἄνω ἑώρων ἡττώμενον. φεύγουσι"

ϑανον
δ,

»

ἑλήφϑη"

μὲν οὐ πολλοὶ
ὡ

αὐτῶν,
Ἶ

γέρρα
,

καὶ ἀπέ-

δὲ πάμπολλα
3

-»

ἃ οἱ Ελληνες ταῖς μαχαίραις κόπτοντες ἀχρεῖα

ἑποίουν.
ὡς δ᾽ ἀνέβησαν, ϑύσαντες καὶ τρόπαιον
στησάμενοι κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον. καὶ εἰς κώμας
πολλῶν καὶ ἀγαϑῶν γεμούσας ἦλϑον.
20 γυμνίτας.
20 πάμπολα.

22 ἐγρηγόρησαν.

324 ἠπήντα ] συμμιγνύασιν.

180

118, τὸ

ὍΛΡ. ὙΠ

ΥΠ.
Ἐκ δὲ τούτων ἐπορεύϑησαν εἰς Ταόχους σταϑμοὺς
πέντε παρασάγγας τριάκοντα᾽" καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐπέλειπε"

χωρία γὰρ ὥκουν ἰσχυρὰ οἵ Τάοχοι, ἐν οἷς καὶ τὰ
ἐπιτήδεια ἅπαντα εἶχον ἀνακεκομισμένοι. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντὸ πρὸς χωρίον ὃ πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν οὐδ᾽ οἰχίας
-

“Ὁ

συνεληλυϑότες

δ᾽ ἦσαν

αὐτόσε

καὶ ἄνδρες

καὶ

γυναῖκες καὶ κτήνη πολλὰ --- Χειρίσοφος μὲν οὖν πρὸς
τοῦτο προσέβαλλεν εὐθὺς ἥκων ἐπειδὴ δὲ ἡ πρώτη
τάξις ἀπέκαμνεν. ἄλλη προσήει καὶ αὖϑις ἄλλη" οὐ γὰρ
ἣν ἁϑρόοις περιστῆναι, ἀλλ᾽ ἀπότομον ἦν κύκλῳ.
ἐπειδὴ δὲ Ξενοφῶν ἦλϑε σὺν τοῖς ὀπισϑοφύλαξι
καὶ πελτασταῖς καὶ ὁπλίταις, ἐνταῦϑα δὴ λέγει Χειρίσοφος᾽ Εἰς καλὸν ἤκετε᾽ τὸ γὰρ χωρίον αἱρετέον" τῇ
γὰρ στρατιᾷ οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια. εἰ μὴ ληψόμεϑα
τὸ χωρίον. ἐνταῦϑα δὴ κοινῇ ἐβουλεύοντο᾽ καὶ τοῦ
Ξενοφῶντος

ἐρωτῶντος

τί τὸ

κωλῦον

εἴη

εἰσελϑεῖν

εἶπεν ὃ Χειρίσοφος" Μία αὕτη πάροδός ἐστιν ἣν δρᾷς"
ὅταν δέ τις ταύτῃ πειρᾶται παριέναι, κυλινδοῦσι λέϑους
ὑπὲρ ταύτης τῆς ὑπερεχούσης πέτρας" ὃς δ᾽ ἂν καταληφϑῆ.
οὕτω διατίϑεται. ἅμα δ᾽ ἔδειξε συντετριμμένους ἀνϑοώπους καὶ σκέλη καὶ πλευράς.

Ἣν

δὲ τοὺς λίϑους

ἀναλώσωσιν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, ἄλλο τι ἢ οὐδὲν κωλύει
παριέναι; οὐ γὰρ δὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου ὁρῶμεν εἰ μὴ
ὀλίγους τούτους ἀνθρώπους,
0

καὶ τούτων δύο ἢ τρεῖς

ὡπλισμένους. τὸ δὲ χωρίον. ὡς καὶ δὺ ὁρᾶς, σχεδὸν
τρία ἡμίπλεθρά ἐστιν ὃ δεῖ βαλλομένους διελθεῖν"
τούτου δὲ ὅσον πλέϑρον δασὺ πίτυσι διαλειπούσαις
ὙΠ]. 1 ἀνακεκομισμένοι Ο,. ἀνακεκοσμισμένοι γΥγ.
2. ἀλλ᾽
ἀπότομον Τιροηποϊαυϊι5, ἀλλ᾽ ἀπότομος ἀεῦ, ἀλλὰ ποταμὸς Ὁ.
ὃ. καὶ πελτασταῖς οτα. ὦ. 4 ταύτῃ πειρᾶται (,. ταῦτα πειρᾶται
ΡΓ. ὅ καὶ λίθους ἀναλώσωσιν ᾿ οὐδὲ κωλύει Ῥγ, οοΥτ. Ο᾽
9

,

:

9

3

τ

ἵ

δ

9

δ,

1

171}. δ. Αλδ νδτσ

μεγάλαις, ἀνθ᾽

τὶς
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ὧν ἑστηκότες ἄνδρες τί ἂν πάσχοιεν

ἢ ὑπὸ τῶν φερομένων λίϑων ἢ ὑπὸ τῶν κυλινδομένων ;

τὸ λοιπὸν οὖν γίγνεται ὡς ἡμίπλεϑρον, ὃ δεῖ ὅταν
λωφήσωσιν οἵ λίϑοι παραδραμεῖν. ᾿4λλὰ εὐϑύς, ἔφη
ὁ Χειρίσοφος, ἐπειδὰν ἀρξώμεϑα εἰς τὸ δασὺ προσιέναι,
φέρονται οἵ λίϑοι πολλοί. Αὐτὸ ἄν, ἔφη, τὸ δέον εἴη"
ϑᾶττον γὰρ ἀναλώσουσι τοὺς λίϑους. ἀλλὰ πορευώμεϑα
ἔνϑεν ἡμῖν μικρόν τι παραδραμεῖν ἔσται, ἣν δυνώμεϑα,
καὶ ἀπελϑεῖν ῥάδιον, ἣν βουλώμεϑα.
᾿Εντεῦϑεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ξενοφῶν
χαὶ Καλλίμαχος Παρράσιος λοχαγός᾽ τούτου γὰρ ἣγεμονίχ ἦν τῶν ὀπίσϑοφυλάκων λοχαγῶν ἐκείνῃ τῇ

ἡμέρα" οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἕν τῷ ἀσφαλεῖ.
μετὰ τοῦτο οὖν ἀπῆλθον ὑπὸ τὰ δένδρα ἄνϑρωποι
ὡς ἑβδομήκοντα. οὐχ ἁϑρόοι ἀλλὰ καϑ᾽ ἕνα, ἕκαστος
φυλαττόμενος ὡς ἐδύνατο. ᾿4γασίας δὲ ὃ Στυμφάλιος
καὶ ᾿ἀριστώνυμος Μεϑυδριεὺς καὶ οὗτοι τῶν ὀπισϑοφυλάκων λοχαγοὶ ὄντες, καὶ ἄλλοι δέ, ἐφέστασαν ἔξω
τῶν δένδρων" οὐ γὰρ ἦν ἀσφαλῶς ἐν τοῖς δένδροις
ἑστάναι πλέον ἢ τὸν ἕνα λόχον. ἔνϑα δὴ Καλλίμαχος

μηχανᾶταί τι᾿ προὔτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδρου ὑφ᾽ ᾧ ἦν
αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα᾽ ἐπειδὴ δὲ οἱ λίϑοι φέροιντο,
ἀνέχαξεν εὐπετῶς ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ τῆς προδρομῆς πλέον
ἢ δέκα ἅμαξαι πετρῶν ἀνηλίσκοντο. ὃ δὲ ᾿Ζ4γασίας
ὡς ὁρᾷ τὸν Καλλίμαχον ὃ ἐποίει, τὸ στράτευμα πᾶν
θ κυλινδομένων ΡΓ, κυλινδουμένων (, [ἤδη δπΐθ γίγνεται
Ο, 5. νυ. δαά. [ λωφήσωσιν, 5864 ἀηΐθ οὖ ροβὺ 5. ΠΑ Όδτα λὼω γϑιϑατγδ,
δϑί.
1 βουλώμεϑα ῬΥ, βαλλώμεϑα οὰ
8 παράσσιος Ι οὐκ

ἀϑοόοι.
9 ἐφέστασαν Οοϑεί, ἐφίστασαν ἀρῦ, ὑφίστασαν
πλεῖον.
10 προύτρεχεν Οοϑεΐ, προέτρεχεν Ο᾽ [ ἀνέχαξεν
ἀνεχάξετο Ὁ, [|| ἑκάστης δὲ τῆς ῬΥ, δ 48]. τῆς ᾿ προδρομῆς
προσδρομῆς ῬΥ.
11 ἀγησίας [ καὶ τὸ στράτευμα ῬΥ, 568
ἀοΙθύστη δϑῦ.

σΙ
ὈΥ,

Ό,
χὰ

1
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12

ΗΠ.

ϑεώμενον.,
τὸ χωρίον.
παρακαλέσας
ὄντας οὐδὲ
πάντας. ὃ
“

ΤΥ

ΑΡΥΕΣ

δείσας μὴ οὗτος πρῶτος παραδράμῃ εἰς
οὐ [δὲ] τὸν ᾿“ριστώνυμον πλησίον ὄντα
οὐδὲ Εὐρύλοχον τὸν Δουσιέα ἑταίρους
ἄλλον οὐδένα χωρεῖ αὐτός, καὶ παρέρχεται
δὲ Καλλίμαχος ὡς δρᾷ αὐτὸν παριόντα,

ς

ΔΙᾺ

ἐπιλαμβάνεται

΄

ς

αὐτοῦ τῆς ἴτυος᾽

αὐτοὺς ᾿Δριστώνυμος
Εὐρύλοχος Δουσιεύς"

ἩΡΡΞ

Ἃ

΄

ἐν δὲ τούτῳ παραϑεῖ

Μεϑυδριεύς. καὶ μετὰ τοῦτον
πάντες γὰρ οὗτοι ἀντεποιοῦντο

ἀρετῆς καὶ ἀντηγωνίξζοντο

πρὸς ἀλλήλους"

καὶ οὕτως

ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὡς γὰρ ἅπαξ εἰσέδραμον.,
οὐδεὶς πέτρος ἄνωϑεν ἠνέχϑη. ἐνταῦϑα δὴ δεινὸν ἦν
ϑέαμα. αἷ γὰρ γυναῖκες ῥδίπτουσαι τὰ παιδία εἶτα ἕαυτὰς ἐπικατερρίπτουν, καὶ οἵ ἄνδρες ὡσαύτως. ἐνταῦϑα
3

1

-»"

’

δ

-

Ἁ

,

ς

Ἃ

ΟΡ

’

δὴ καὶ Αἰνείας Στυμφάλιος λοχαγὸς ἰδών τινα ϑέοντα
ὡς ῥίψοντα ἑαυτὸν στολὴν ἔχοντα καλὴν ἐπιλαμβάνες

14

τ

Ἁ

Ἁ

μὴ

Ἁ

3

4

ται ὡς κωλύσων" ὃ δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶται. καὶ ἀμφότεροι
ὥχοντο κατὰ τῶν πετρῶν φερόμενοι καὶ ἀπέϑανον.
ἐντεῦϑεν ἄνϑρωποι μὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφϑησαν, βόες
δὲ καὶ ὄνοι πολλοὶ καὶ πρόβατα.
Ἐντεῦϑεν ἐπορεύϑησαν διὰ Χαλύβων σταϑμοὺς
ἑπτὰ παρασάγγας πεντήκοντα. οὗτοι ἦσαν ὧν διῆλθον
ἀλκιμώτατοι. καὶ εἰς χεῖρας ἦσαν. εἶχον δὲ ϑώρακας
λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα
πυχνὰ ἐστραμμένα. εἶχον δὲ καὶ χνημῖδας καὶ κράνη
᾽᾿

10

δ,

Ἁ

-μ

“-ο

9

3

’

καὶ παρὰ τὴν ξώνην μαχαίριον ὅσον ξυήλην ακωνικήν.

ᾧὦ ἔσφαττον ὧν χρατεῖν δύναιντο,
Φ-

καὶ ἀποτέμνοντες

μὴ οὗτος Τοϊρεαηαογ, μὴ οὐ Ο || οὐ[δὲ] Ποϊαανηίς.
12 ὡς
ὁρᾷ ΡΥ, ὡς ἑώρα ὦ, || παραϑεῖ ργ, παρέϑει (, || ἀντηγωνίξοντο
Ἡτῳ, Τοτίαββο γθοῖθ, διηγωνίξοντο (,. δὲ 1. τῶΒ. [ αἴρουσι. 18 δῖα
ἑαυτὰς Ο, 5. ν. δα. καὶ Π ἐνταῦϑα ῬγΥ, ἔνϑα Ὁ,
1ὅ παρασάγγας οὗ σὰ αὐϊάθιῃ 5. γ. γγ || ἤεσαν.

ΙΝ)

ἂν τὰς κεφαλὰς

ΟΑΕῚ ὙΠ

ἔχοντες ἐπορεύοντο.
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καὶ ἦδον καὶ

ἐχόρευον ὁπότε οἵ πολέμιοι αὐτοὺς ὄψεσϑαι ἔμελλον.
εἶχον δὲ καὶ δόρυ ὡς πεντεκαίδεκα πήχεων μίαν λόγχην

ἔχον.

οὗτοι ἐνέμενον

ἐν τοῖς πολίσμασιν᾽

ἐπεὶ δὲ

παρέλϑοιεν οἱ Ἕλληνες, εἵποντο ἀεὶ μαχούμενοι. ὥκουν
δὲ ἐν τοῖς ὀχυροῖς. καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐν τούτοις ἀνακεκομισμένον ἦσαν. ὥστε μηδὲν λαμβάνειν αὐτόϑεν
τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν ἃ ἐκ
τῶν Ταόχων ἔλαβον. ἐκ τούτων οἵ Ἕλληνες ἀφίκοντο
ἐπὶ “ἄρπασον ποταμόν. εὖρος τεττάρων πλέϑρων. ἐντεῦ-

18

ὃὲν ἐπορεύϑησαν διὰ Σκυϑηνῶν σταϑμοὺς τέτταρας
παρασάγγας εἴκοσι διὰ πεδίου εἰς κώμας" ἐν αἷς ἔμειναν

ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο.
ἐντεῦϑεν διῆλϑον σταϑμοὺς τέτταρας παρασάγγας
εἴχοσι πρὸς πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα καὶ οἰκουμένην ἣ ἐκαλεῖτο Γυμνιάς.
[ἐκ] ταύτης τῆς χώρας
ἄρχων τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμόνα πέμπει. ὅπως διὰ τῆς
ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος
λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅϑεν
ὄψονται ϑάλατταν" εἰ δὲ μή, τεϑνάναι ἐπηγγείλατο.
καὶ ἡγούμενος ἐπειδὴ εὐνθοῦλου εἰς τὴν [ἑαυτοῦ] ποΕν, εὐ κα πρὶ αἴϑειν καὶ φϑείρειν τὴν χώραν"
ᾧ καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι τούτου ζἕνὸο» ἕνεκα ἔλϑοι,

οὐ τῆς τῶν ᾿Ελλήνων εὐνοίας. καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ
τὸ ὕρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρα᾽ ὄνομα δὲ τῷ ὄρει ἦν Θήχης.
10 πηχῶν.
117 οὗτοι ἔνεμον ᾿ ἔλαβον, 564 ἀπΐθ ἔ τ88.
18 τεσσάρων [᾿ Σκυϑηνῶν ϑίέθρῃ. Βγ. 8. ν., σχκυϑινῶν Ο.
19 διῆλϑον ἀοίὺ, Ἶτὰ ἦλϑον Ο
[ἐκ] ταύτης Τιεογιοϊαυΐμς, Ι δηΐθ
ἄρχων Ὁ, 88.
20 ἄξοι [πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅϑεν
σ. Βροϊρόν, εἰς χωρίον. ὅϑεν πέντε ἡμερῶν Ο || τὴν [ἑαυτοῦ]
διυϊάαβ, ϑομοη ἢ] ὃ καὶ δῆλον || 6Χ Δ ΘΒΕΙΡΊΙΒ ΕΣ ο τα εν
ἔλϑοι οογιοοὶ: ζἑνὸς ἕνεκα ἔλθοι (ἕνεκα ἔλϑοι (.).
21 ϑήχης
ἀεί, ἡχῆς Ὁ.

21
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22

28

ἘΠ

ΤΡ

ΌΔΕΟΥΕΙ:

ἐπεὶ δὲ οἱ πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὕρους, κραυγὴ
πολλὴ ἐγένετο. ἀκούσας δὲ ὃ Ξενοφῶν καὶ οἱ ὀπισϑοφύλακες ὠήϑησαν ἔμπροσϑεν ἄλλους ἐπιτίϑεσϑαι
πολεμίους εἵποντο γὰρ ὄπισϑεν ἐκ τῆς καιομένης
χώρας. καὶ αὐτῶν οἵ ὀπισϑοφύλακες ἀπέχτεινάν τέ
τινας καὶ ἐξώγρησαν ἐνέδραν ποιησάμενοι, καὶ γέρρα
ἔλαβον δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν. ἐπειδὴ
ὃδὲ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγγύτερον καὶ οἵ ἀεὶ
ἑπιόντες ἔϑεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶντας καὶ πολλῶ

μείξων ἐγίγνετο ἡ βοὴ ὅσῳ δὴ πλείους ἐγίγνοντο,
ἐδόκει δὴ μεῖξόν τι εἶναι τῷ Ξενοφῶντι, καὶ ἀναβὰς
ἐφ᾽

ἵππον

χαὶ

Μύκιον

καὶ

τοὺς

ἱππέας

ἀναλαβὼν

παρεβοήϑει" καὶ τάχα δὴ ἀκούουσι βοώντων τῶν στρατιωτῶν Θάλαττα ϑάλαττα καὶ παρεγγυώντων.
ἔνϑα
δὴ ἔϑεον πάντες καὶ οἵ ὀπισϑοφύλακες, καὶ τὰ ὑποξύγια

ἠλαύνετο χαὶ οἵ ἵπποι. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ
τὸ ἄκρον, ἐνταῦϑα δὴ περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς δακρύοντες. καὶ ἐξαπίνης ὅτου
δὴ παρεγγυήσαντος

οἱ στρατιῶται φέρουσι λέϑους καὶ

20

ποιοῦσι κολωνὸν μέγαν. ἐνταῦϑα ἀνετίϑεσαν δερμάτων
πλῆϑος ὠμοβοείων καὶ βακτηρίας καὶ τὰ αἰχμάλωτα
γέρρα, καὶ ὃ ἡγεμὼν αὐτός τε κατέτεμνε τὰ γέρρα καὶ

21

τοῖς ἄλλοις διεκελεύετο.

μετὰ ταῦτα τὸν ἡγεμόνα οἵ

Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἀπὸ κοινοῦ ἵππον
καὶ φιάλην ἀργυρᾶν καὶ σχευὴν Περσικὴν καὶ δαρεικοὺς δέκα" ἤτει δὲ μάλιστα τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔλαβε
ἐγίνοντο [| ἐπὶ τοῦ ὄρους Ῥτ, ὁ, ἴῃ τπᾶγρ. δα. καὶ κατεῖδον
τὴν ϑάλατταν.
22 γέ τινας.
28 ὅσῳ δὲ πλείους ἐγίγνετο
24 ϑάλαττα ῬΓ Β56126], αἰξεσιπη ϑάλαττα ΟὍ, 1. τιᾶγρ. 88. [!}
παρεγγυώντων ΟὍ,, παρεγγυῶντο ῬΥ.
ῶὅ παρηγγυήσαντο.
26 ὠμοβοείων Ὦ. δίορμαηιδ, ὠμοβοίνων (Ὁ [[κατέτεμνε Ο,, κατέταμνξ ῬΥ.

ΤΊ

ΒΕ.

τὰ:

10ῦ

πολλοὺς παρὰ τῶν στρατιωτῶν. κώμην δὲ δείξας αὐτοῖς οὗ σκηνήσουσι καὶ τὴν ὁδὸν ἣν πορεύσονται εἰς
'Μάκρωνας, ἐπεὶ ἑσπέρα ἐγένετο. ὥχετο [τῆς νυκτὸς]
ἀπιών.
Ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν οἱ Ἕλληνες διὰ Μα- Ν1Π|.
κρώνων σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας δέκα. τῇ πρώτῃ
δὲ ἡμέρᾳ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὃς ὥριζε τὴν τῶν

ἹΜακρώνων καὶ τὴν τῶν Σχυϑηνῶν. εἶχον δ᾽ ὑπὲρ:
δεξιῶν χωρίον οἷον χαλεπώτατον καὶ ἐξ ἀριστερᾶς
ἄλλον ποταμόν. εἰς ὃν ἐνέβαλλεν ὁ ὁρίζων. δι᾽ οὗ ἔδει
διαβῆναι. ἦν δὲ οὗτος δασὺς δένδρεσι παχέσι μὲν οὔ,
πυκνοῖς δέ. ταῦτ᾽ ἐπεὶ προσῆλθον οἱ Ἕλληνες ἔκοπτον,
σπεύδοντες ἐκ τοῦ χωρίου ὡς τάχιστα [ἐξ] ἐλϑεῖν. οἵ 8

ὩΣ

δὲ ΜΜάκρωνες ἔχοντες γέρρα καὶ λόχγας καὶ τριχίνους
χιτῶνας κατ᾽ ἀντιπέραν τῆς διαβάσεως παρατεταγμένοι
ἧσαν καὶ ἀλλήλοις διεκελεύοντο καὶ λίϑους εἰς τὸν ποτα-

μὸν ἔρριπτον" ἐξικνοῦντο γὰρ οὐ οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδέν.
Ἔνϑα δὴ προσέρχεται Ξενοφῶντι τῶν πελταστῶν 4
ἀνὴρ ᾿ϑήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, λέγων ὅτι γιγνώσχοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων. καὶ οἶμαι, ἔφη. ἐμὴν
ταύτην πατρίδα εἶναι. καὶ εἰ μή τι κωλύει ἐϑέλω
αὐτοῖς διαλεχϑῆναι. ᾿᾽4λλ᾽ οὐδὲν κωλύει, ἔφη. ἀλλὰ ὃ
διαλέγου καὶ μάϑε πρῶτον τίνες εἰσίν. οἱ δ᾽ εἶπον
ἐρωτήσαντος ὅτι Μάκρωνες. ᾿Ερώτα τοίνυν, ἔφη. αὐτοὺς
τί ἀντιτετάχαται καὶ χρήζουσιν ἡμῖν πολέμιοι εἶναι.
21 μαχρῶνας |Ϊ ἐπεὶ δὲ ρΥ, 684. τη. 46]. δὲ || [τῆς νυκτὸς]
Οοδεοίέ.
ὙΠ]. 1 σκυϑινῶν || ἐξέλϑεῖν, ἐξ 1. τῶϑ.. 5ΡΙΓΙ ΤΩ. ΒΌΡΘΥ
δἰδθθυθατη 8 ΤΥ ροβυϊῦ. ΝῚ ἔϑ]Ποῦ ἔξω ἐλϑεῖν ΧΘΠΟΡΒΟΙ βουιρϑιῦ,
Θ᾽οθβαίου ἐκ τοῦ χωρίου (1ῃ 1η6]. δῖα ὡς τάχιστα, ἴῃ αἀοθῦ. ροϑ)
δα.
8 μακρῶνες αὖ 8 ὅ οὐ 7 [|,γὰρ οὐ γι, δὲ οὐ ΟἍ, [| οὐδ᾽
ἔβλαπτον ἀεί, οὔτε ἔβλαπτον Ο 4 κωλύη. ὅ οἱ δ᾽ εἶπον Ὁ,,
ὁ δ᾽ εἶπεν Ργ ||τοίνυν ροϑὺ ἐρώτα Οὐ, 5. ν. 8δ44. [{ἀντιτετάχαται
Ζοιύιο, ἀντιτετάχατε (᾽,, ἀντιτετάχασι Ῥγ.
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ΓΒ. ΙΥ.

ΟΑΡ. ΥὙΠ]|.

οὗ δ᾽ ἀπεχρίναντο Ὅτι ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν χώραν
ἔρχεσϑε. λέγειν ἐκέλευον οὗ στρατηγοὶ ὅτι οὐ κακῶς
γὲ ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ [γὲ] πολεμήσαντες ἀπερχόμεϑα εἰς τὴν ᾿Ελλάδα, καὶ ἐπὶ ϑάλατταν βουλόμεϑα
ἠρώτων ἐκχεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ
“.Ὶ ἀφικέσϑαι.
πιστά. οἱ δ᾽ ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐϑέλειν.
ἐντεῦϑεν [δια] διδόασιν οὗ Μάκρωνες βαρβαρικὴν
λόγχην τοῖς Ἕλλησιν, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐκείνοις Ελληνικήν"

0

ταῦτα γὰρ ἔφασαν πιστὰ εἶναι᾽
ραντο.
Μετὰ

9

10

ϑεοὺς δ᾽ ἐπεμαρτύ-

δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ δένδρα

συνεξέκοπτον τήν τὲ ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβάσοντες
ἐν μέσοις ἀναμεμειγμένοι τοῖς Ἕλλησι, καὶ ἀγορὰν οἵαν
ἐδύναντο παρεῖχον, χαὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν ἡμέραις
ἕως ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια κατέστησαν τοὺς Ἕλληνας.
ἐνταῦϑα ἦν ὕρος μέγα" καὶ ἐπὶ τούτου οἱ Κόλχοι παρατεταγμένοι ἦσαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἱ Ἕλληνες ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα, ὡς οὕτως ἄξοντες πρὸς τὸ ὄρος"
ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς βουλεύσασϑαι συλλεγεῖσιν ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιοῦνται.
ἔλεξεν οὖν Ξενοφῶν ὅτι δοκοίη παύσαντας τὴν
φάλαγγα λόχους ὀρϑίους ποιῆσαι" ἡ μὲν γὰρ φάλαγξ
διασπασϑήσεται εὐθύς" τῇ μὲν γὰρ ἄνοδον τῇ δὲ εὔοδον.
εὑρήσομεν τὸ ὄρος᾽ καὶ εὐθὺς τοῦτο ἀϑυμίαν ποιήσει
6 δηΐθ ὑμεῖς ὁ, 84. καὶ ἔρχεσθε, ρχεσϑὲ 1. τὰ8. Ηρ
οομϊθοῖῦ χωρεῖτε, ῬΘΙΡΘΙδΤα, δὴ γοοδθαϊαμη ταϑαγα αἀθ]θίαχα
ΟἸτουτηἥδχθτη αὐ] θη 1π Ῥϑθηα]ζίτηδ, μα Θαῦ, 564 Δ πὐΐογῶ ε
Ἰποιριθθαὺ [ βασιλεῖ [γε] Κγῶφογ.
1 ἐπιμαρτύραντο, οὐ γΘΥΌο
Ο, 5. ν. δα. ἀμφότεροι.
8 τήν τε ὁδόν ἀεί, τὴν δὲ ὁδὸν Ο ὁ
ἠδύναντο.
9. ἐνταῦϑα δὲ φγΥ, 564 δὲ ἀοἰοίαχτα οδὺ [[ ροβὺ ὄρος

μέγα ΟὍἍ, 1. τηᾶγρ. δα, προσβατὸν δὲς

παύσαντας,

564

ντὰς

1. Τϑϑ8.

10 δοκοίη ῬΥ, δοκεῖ Ὁ

ἘΠῚ Υ

ΟΛΡΨΕΣ

101

ὅταν τεταγμένοι εἰς φάλαγγα ταύτην διεσπασμένην
ὁρῶσιν. ἔπειτα ἂν μὲν ἐπὶ πολλῶν τεταγμένοι προσἄγωμεν,

περιττεύσουσιν

ἡμῶν

οἱ πολέμιοι

11

καὶ τοῖς

περιττοῖς χρήσονται ὅ τι ἂν βούλωνται" ἐὰν δὲ ἐπ᾽
ὀλίψων τεταγμένοι ὦμεν, οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαστὸν εἰ
διακοπείη ἡμῶν ἡ φάλαγξ ὑπὸ ἀνθρώπων [πη] καὶ
βελῶν πολλῶν

φάλαγγι
λόχους

κακὸν

ἐμπεσόντων᾽

ἔσται.

ποιησαμένους

ἀλλά

γενέσϑαι

τὰ

τῶν

΄

πολεμίων

ἔσται, τῇ

μοι δοκεῖ ὀρϑίους τοὺς

τοσοῦτον

λιπόντας τοῖς λόχοις ὅσον
᾽

εἰ δέ πῃ "τοῦτο
χωρίον

κατασχεῖν

12

δια-

ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους
΄

κεράτων

:

καὶ

᾿

δ

οὕτως

5.

ΟΥ̓

ἑσόμεϑα

τῆς τε τῶν πολεμίων φάλαγγος ἔξω [οἵ ἔσχατοι λόχοι].
καὶ ὀρϑίους ἄγοντες οὗ κράτιστοι ἡμῶν πρῶτοι προσ,
Ἵν
"»
΄
ΟἹ
»
΄
ἔασιν,
ἣτ τε ἂν
εὔοδον
ἡ3 ταύτῃ
ἕκαστος
ἄξει
ὁς λοχαγός.
καὶ εἴς τε τὸ διαλεῖπον

οὐ ῥάδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις

εἰσελϑεῖν ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν λόχων ὄντων, διακόψαι τε
οὐ ῥάδιον ἔσται λόχον ὕρϑιον προσιόντα. ἄν τέ τις
πιέξηται τῶν λόχων. ὃ πλησίον βοηϑήσει. ἤν τὲ εἷς
»
΄
δοῦν
ΔῸΣ.»
3
ν
Ἁ
πῇ δυνηϑῇ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβῆναι, οὐδεὶς
μηκέτι μείνῃ τῶν πολεμίων.
ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίουν ὀρϑίους τοὺς λόχουο.
μ
-"
Ἀ 5
᾿
,-.
"
Ἂκ Ὁ
ΣΈ
-»
»ν ͵7
Ξενοφῶν δὲ ἀπιὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἔλεγε
τοῖς στρατιώταις" άνδρες, οὗτοί εἰσιν οὺὃς ὁρᾶτε μόνοι
τὴν φάλαγγα... εὐθὺς ὈΓ 1. τηϑγρ.
11 ἂν μὲν 690, εἶ
μὲν Ο Ιἐπὶ πολλῶν Β 88}.0}, ἐπὶ πολλοὺς (ὁ ||περιττεύσουσιν 6,
περιττεύουσιν ΡΥ ᾿ ὅτι ,, ὅποι ΡΥ [ ἀνθρώπων Βαπηιηι οἵ.
ΘταὈΟΪ85 τηθὰβ δ Χρϑη. ἀπ. ρουψπθηΐθβ ΠῚ Ρ. 27, ἀϑρόων Ὁ ᾿
πη οἵη. ἃ ᾿ὶ καὶ βελῶν ῬΥ, ἔτλαν τηϑγο. 84α. καὶ ἀνθρώπων ἢ
απίθ φάλαγγι Ὁ, 844. ὅλῃ.
12 τοσούτων χωρίων ἢ [οἱ ἔσχατοι
λόχοι] Οοϑεΐ ἢ}πρῶτοι προσίασιν δίορἠαγιβ, πρῶτον προσίασιν 0 Ι
ὁ λοχαγὸς Κγύσον, ὃ λόχος Ὁ.

18 διακόψαι

τε οὐ Ὁ, 568 οὐ

1.. τη: [διακόψετε ΡΥ ἢ προσιόντας ῬΥ, Θ8α. πὶ. οοΥτ, [[βοηϑήσοι
εἶσ ροβὺ ἤν τε Ὁ, 5. ν δϑᾶ.

18

14

158

118. ΤΥ. ΘΑΡ. ΥΠ].

ἔτι ἡμῖν ἐμποδὼν τὸ μὴ ἤδη εἶναι ἔνϑα πάλαι ἐσπεύδομεν᾽ τούτους. ἤν πῶς δυνώμεθα. καὶ ὠμοὺς δεῖ
καταφαγεῖν.

᾿Επεὶ δ᾽ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο καὶ τοὺς
τε] λόχους ὀρϑίους ἐποιήσαντο, ἐγένοντο μὲν λόχοι
τῶν ὁπλιτῶν ἀμφὶ τοὺς ὀγδοήκοντα, ὁ δὲ λόχος ἕκαστος
σχεδὸν

εἰς τοὺς, ἑκατόν" τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς

τοξότας τριχῇ ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ εὐωνύμου
ἔξω. τοὺς δὲ τοῦ δεξιοῦ, τοὺς δὲ κατὰ μέσον, σχεδὸν
ἐκ τούτου παρηγγύηδαν οἱ στρα-᾿
10 ἑξακοσίους ἑκάστους.
τηγοὶ εὔχεσϑαι᾽ εὐξάμενοι δὲ καὶ παιανίσαντες ἐπορεύοντο. καὶ Χειρίσοφος μὲν καὶ Ξενοφῶν καὶ οἵ σὺν
αὐτοῖς πελτασταὶ τῆς τῶν πολεμίων φάλαγγος ἔξω
τ γενόμενοι ἐπορεύοντο" οἱ δὲ πολέμιοι ὡς εἶδον αὐτούς.

ἀντιπαραϑέοντες οἱ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν οἱ δὲ ἐπὶ τὸ
εὐώνυμον διεσπάσϑησαν. καὶ πολὺ τῆς αὑτῶν φάλαγγος
ἐν τῷ μέσῳ κενὸν ἐποίησαν. οἱ δὲ κατὰ τὸ ᾿ἀρκαδικὸν
πελτασταί, ὧν ἦρχεν 4ἰσχίνης ὁ ᾿άκαρνάν, νομίσαντες

φεύγειν ἀνακχραγόντες ἔϑεον᾽ καὶ
ὄρος ἀναβαίνουσι" συνεφείπετο δὲ
δικὸν ὁπλιτικόν, ὧν ἦρχε Κλεάνωρ
πολέμιοι, ὡς ἤρξαντο ϑεῖν. οὐκέτι

οὗτοι πρῶτοι ἐπὶ τὸ
αὐτοῖς καὶ τὸ ᾽άρκαὃ ᾿Ερχομένιος. οἱ δὲ
ἔστησαν, ἀλλὰ φυγῇ

ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο.
οὗ δὲ Ἕλληνες ἀναβάντες

20

ἐστρατοπεδεύοντο ἐν
πολλαῖς κώμαις χαὶ τἀπιτήδεια πολλὰ ἐχούσαις. καὶ
τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ὅ.τε καὶ ἐθαύμασαν" τὰ δὲ σμήνη
πολλὰ ἦν αὐτόϑι. καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν
14 ἤν πως, 1. τῶϑ. ὡς. 18 τοὺς λόχους ἀδΐ, τούς τε λόχους
Ο. 11 ἀντιπαραϑέοντας ἢ διεσπάρϑησαν ᾿ τῆς αὐτῶν φάλαγγος.

18 οἱ δὲ κατὰ ργ, 568 δὲ ἀδ]οίαπη δβύ, 1 ἔθ ]Π]οσ, ἃ οογγθοίοσα,
αἂἱὶ 1. τπᾶγρ, αὖ 1πἰδο ῬΑΥΔΡΎΔΡΕΙ ἱπβουθμᾶδ, δά. ἰδόντες δὲ
αὐτοὺς διαχάξοντας ||ὀρχομένιος. 20 οὐδὲν Ῥγ, οὐδὲν ἦν Ὁ.

ΒΡ

στρατιωτῶν
καὶ κάτω

ΊΝΤ

ΟΔΡ. ΜΗΙ.
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πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν
διεχώρει

αὐτοῖς

καὶ ὀρϑὸς

οὐδεὶς

ἐδύνατο

ἵστασϑαι, ἀλλ᾽ οἵ μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα
μεϑύουσιν ἐώκεσαν. οἵ δὲ πολὺ μαινομένοις, οἵ δὲ
καὶ ἀποϑνήσκουσιν. ἔκειντο δὲ οὕτω πολλοὺ ὥσπερ
-

’

Δ

δ

Ὁ

3

΄ὔ

πῃ,

21

΄

,

τροπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἣν ἀϑυμία. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ

ἀπέϑανε μὲν οὐδείς. ἀμφὶ ὃὲ τὴν αὐτήν πὼς ὥραν
ἀνεφρόνουν᾽ τρίτῃ δὲ χαὶ τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥσπερ
ἐκ φαρμακοποθδίας.
᾿Εντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν δύο σταϑμοὺς παρασάγγας ἑπτά, καὶ ἦλϑον ἐπὶ ϑάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα
πόλιν ᾿Ελληνίδα οἰχουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ
Σινωπέων ἀποικίαν ἐν τῇ Κόλχων χώρα. ἐνταῦϑα
ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα ἐν ταῖς τῶν Κόλ-

22

χῶν κώμαις" χἀντεῦϑεν δρμώμενοι ἑλήξζοντο τὴν Κολχίδα. ἀγορὰν δὲ παρεῖχον τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούν,

Η

3

-

ς

’

2

ῇ

Ἁ

τιοι. χαὶ ἐδέξαντό [τό] τε τοὺς Ἕλληνας καὶ ξένια
ἔδοσαν βοῦς καὶ ἄλφιτα καὶ οἶνον. συνδιεπράττοντο
ὃΣ χαὶ ὑπὲρ τῶν πλησίον Κόλχων τῶν ἐν τῷ πεδίῳ
μάλιστα οἰκούντων, καὶ ξένια καὶ παρ᾽ ἐχείνων ἦλθον
[πλέον] βόες.
μετὰ δὲ τοῦτο τὴν ϑυσίαν ἣν ηὔξαντο παρε’

μ

Ι

σχευάξοντο᾽ ἦλθον δ᾽ αὐτοῖς ἱχανοὶ βόες ἀποϑῦσαι
τῷ 4ι΄ιὶ σωτήρια καὶ τῷ ᾿Ηραχλεῖ ἡγεμόσυνα καὶ τοῖς
-

Ἁ

᾽

Ἁ

--

Ὁ

ἄλλοις ϑεοῖς ἃ ηὔξαντο.
νιχκὸν ἕν τῷ ὕρεν ἔνϑαπερ
Χ

3

»"ἝἭ

“

2

“᾿

ς

ἤ

Ἁ

»

ἐποίησαν δὲ καὶ ἀγῶνα γυμἑσκήνουν.
2

΄

εἵλοντο δὲ Ζρα[

Χ

ἐγίνοντο ||ὀρθῶς ||ἠδύνατο ᾿)ὶοἱ δὲ πολλοὶ.
22 ϑάλασσαν
κολχῶν (15). 28 κἀντεῦϑεν δέορϊαγιιβ, κἀνταῦϑα Ὁ || ἐληίξοντο ἢ}
᾿τραπεζόυσιοι Ι τότε τοὺς.
24 συνδιεπράττοντο δὲ Οἱ, συνδὲἔπραττον γὰρ ρΥ
ἦλϑον (8. τ.) πλέον βόες Ο,,, πλέον βόες
ῬΓ. 2ὅ εὔξαντο (015)
σωτήρια Οοδεὲ, τῷ σωτῆρι Ὁ

24

᾿"

100

11Β.1Υ.

ΟΑΡ. ὙΠ].

χόντιον Σπαρτιάτην, ὃς ἔφυγε παῖς ὧν οἴχοϑεν, παῖδα
χατακανὼν ξυήλῃ πατάξας, δρόμου τ᾽ ἐπιμεληϑῆναι καὶ
τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι.
20

ἐπειδὴ δὲ ἡ ϑυσία ἐγένετο, τὰ δέρματα παρέδοσαν
τῷ Δρακοντίῳ, καὶ ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον ὅπου τὸν δρόμον
πεποιηκὼς εἴη. ὃ δὲ δείξας οὗπερ ἑστηκότες ἐτύγχανον
Οὗτος ὁ λόφος, ἔφη, κάλλιστος τρέχειν ὅπου ἄν τις
βούληται. Πῶς οὖν, ἔφασαν, δυνήσονται παλαίειν ἐν

σχληρῷ καὶ δασεῖ οὕτως: ὃ δ᾽ εἶπε Μᾶλλόν τι ἀνιά2 -ι

δεται ὃ καταπεσών.

ἠγωνίζοντο δὲ παῖδες μὲν στάδιον

28

τῶν αἰχμαλώτων οἵ πλεῖστοι, δόλιχόν δὲ Κρῆτες πλείους
ἢ ἑξήκοντα, [ἔϑεον] πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον (᾿ρχάδεςο», καὶ καλὴ ϑέα ἐγένετο" πολλοὶ γὰρ
κατέβησαν καὶ ἅτε ϑεωμένων τῶν ἑταίρων πολλὴ φιλονικία ἐγίγνετο. ἔϑεον δὲ καὶ ἵπποι καὶ ἔδει αὐτοὺς
κατὰ τοῦ πρανοῦς ἑἐλάσαντας ἕν τῇ ϑαλάττῃ ἀποστρέψαντας πάλιν πρὸς τὸν βωμὸν ἄγειν. καὶ κάτω
μὲν οἵ πολλοὶ ἐκυλινδοῦντο᾽ ἄνω δὲ πρὸς τὸ ἰσχυρῶς
ὄρϑιον μόγις βάδην ἐπορεύοντο οἵ ἵπποι᾽ ἔνϑα πολλὴ
κραυγὴ καὶ γέλως καὶ παρακέλευσις ἐγίγνετο.
ἠλίδα καταχτένων φΥ, παῖδα ἄκων κατακχτενὼν (, 1. τηδγρ'..
παῖδα ἄκων καταχτενὼν ἤλιδα ΒΒ, οδίθγαμη καταχτανὼν αθὺ [||
ξυηλῆ. 26 οὗπερ Β, ὅπερ Ὁ {[|δυνήσεσϑαι. 21 δολιχόν ᾿᾿[ἔϑεον)
ΔΙαϊμΐαβ, ἰάθτα ζρκάδες» οοπϊθοιῦ ῬγῸ ἕτεροι οοὐϊοῖβ Ο {}
ϑεωμένων ||τῶν ἑτέρων φιλονεικία. 28 ϑαλάσση ᾿ ἁποστρέψαντας Ὁ, ὑποστρέψαντας Ὀιπαοτῇ || ὀρϑὸν {{ ἐγίνετο, Ῥοβὺ αὐυοὰ
γούρυμ Ὁ, 5. Υ. δα. αὐτῶν.

Ε.

ἃ Ἔκ δὲ τούτου ξυνελϑόντες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς 2
λοιπῆς πορείας" ἀνέστη δὲ πρῶτος “έων Θούριος καὶ
ἐλεξεν ὧδε. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν. ἔφη, ὦ ἄνδρες. ἀπείρηκα
ἤδη ξυσκευαξζόμενος καὶ βαδίξων καὶ τρέχων καὶ τὰ
ὅπλα φέρων καὶ ἐν τάξει ὧν καὶ φυλακὰς φυλάττων
καὶ μαχόμενος. ἐπιϑυμῶ δὲ ἤδη παυσάμενος τούτων
τῶν πόνων, ἐπεὶ ϑάλατταν ἔχομεν. πλεῖν τὸ λοιπὸν
καὶ ἐχταϑεὶς ὥσπερ Ὀδυσσεὺς ἀφικέσϑαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. ταῦτα ἀκούσαντες οἵ στρατιῶται ἀνεθϑορύβησαν 8

ὡς εὖ λέγει: καὶ ἄλλος ταὐτὰ ἔλεγε, καὶ πάντες οἵ
παριόντες.
ἔπειτα δὲ Χειρίσοφος ἀνέστη καὶ εἶπεν
ὧδε. Φίλος μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες. ᾿Δναξίβιος, ναυαρχῶν 4

δὲ καὶ τυγχάνει. ἣν οὖν πέμψητέ με. οἴομαι ἂν ἐλϑεῖν
καὶ τριήρεις ἔχων καὶ πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα" ὑμεῖς δὲ
εἴπερ πλεῖν βούλεσϑε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω"
Ὁ [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν οἱ Τ.
Ἕλληνες, καὶ ἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρι ἐπὶ ϑάλατταν τὴν ἐν τῷ
Εὐξείνῳ

Πόντῳ,

καὶ

ὡς

εἰς

Τραπεζοῦντα

Ἑλληνίδα

πόλιν

ἀφίκοντο, καὶ ὡς ἀπέϑυσαν ἃ ηὔξαντο σωτήρια ϑύσειν ἔνϑα
πρῶτον εἰς φιλίαν γῆν ἀφίκοιντο, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται.]
Ε. ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως λόγος πέμπτος.
Ι. 1 ἀδτηη. Ὀιπάοτνῇ ᾿ “μέχρις ἐπὶ Ι μεὴτὰ Ι ἁύειν || ἀφίκοντο. 2 ϑούσιος. 8 ταὐτὰ ΘῈ, ταῦτ᾽ σΙ παριόντες Ἡογεϊοίνι,
παρόντες Ὁ. 4 φηΐο τυγχάνει τηδογιὶ ἄρτι " πέμψητέ μοι.
ΧΟΠΟΡΒουΐ5 Απδραβῖβ, τθο. θυ ]1. ἘΠ. τηδΐοτ.

ἘΠ

1602

ἘΠ

Ἧ
,.)44

ΡΟΣ

ἥξω δὲ ταχέως. ἀκούσαντες ταῦτα οἷ στρατιῶται ἥσϑησάν τε καὶ ἐψηφίσαντο

πλεῖν αὐτὸν ὡς τάχιστα.

Μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε.
Χειρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται. ἡμεῖς δὲ ἀναμενοῦμεν. ὅσα μοι οὖν δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν ἐν
τῇ μονῇ. ταῦτα ἐρῶ. πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδεια δεῖ
πορίξζξεσϑαι ἐκ τῆς πολεμίας οὔτε γὰρ ἀγορὰ ἔστιν
ἱκανὴ οὔτε ὅτου ὠνησόμεϑα εὐπορία εἰ μὴ ὀλέγοις

τισίν. ἡ ὃδξ χώρα πολεμία κίνδυνος οὖν πολλοὺς
ἀπόλλυσϑαι. ἢν ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλάκτως πορεύησϑε
ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἀλλά μοι δοκεῖ σὺν προνομαῖς λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσϑαι. ὡς σῴώξησϑε. ἡμᾶς δὲ τούτων ἐπιμελεῖσϑαι. ἔδοξε ταῦτα.
Ἔτι τοίνυν ἀκούσατε καὶ τάδε. ἐπὶ λείαν γὰρ
ὑμῶν ἐχπορεύσονταί τινες. οἴομαι οὖν βέλτιστον εἶναι
ἡμῖν εἰπεῖν τὸν μέλλοντα ἐξιέναι, φράξειν δὲ καὶ ὅποι.
ἵνα καὶ τὸ πλῆϑος εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν
μενόντων

καὶ ξυμπαρασκευάξωμεν,

ἐάν τι δέῃ, κἂν

βοηϑῆσαί τισι καιρὸς ἧ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηϑεῖν,
καὶ ἐάν τις τῶν ἀπειροτέρων ἐγχειρῇ ποι. ξυμβουλεύωμὲν πειρώμενοι εἰδέναι τὴν δύναμιν ἐφ᾽ οὺς ἂν ἴωσιν.
ἔδοξε καὶ ταῦτα.

᾿Εννοεῖτε δὲ καὶ τόδε. ἔφη. σχολὴ τοῖς πολεμέοις
λήξεσϑαι, καὶ δικαίως ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν" ἔχομεν
γὰρ τὰ ἐχείνων: ὑπερχάϑηντα: δὲ ἡμῶν.
φυλακὰς
δή μοι δοκεῖ δεῖν περὶ τὸ στρατόπεδον εἶναι" ἐὰν οὖν
6 ἀπολύεσϑαι ᾿Ϊ πορεύεσϑε.

ἰ ἀλλὰ.

ἐπιτήδεια οἵα. Ο

πλανᾶσϑαι διιερἠαηηι, πλανᾶσϑε σ.
8 εἶναι ὑμῖν ἢ ἴδωμεν
ῃ χα τ -ΒοΥ ΕΠ αΉΉ, εἴη δῶμεν ὌΝ ἐνχειρΐ ποι ῬΥ, ΒΌΡΕΥ ἢ
Ῥοβυϊ Ὁ,
9. ἐγψοεῖτε δὲ Α, ἐννοεῖτε δὴ Ο ᾿ ληΐξεσϑαι
τυλακὰρ, ΓΟ φυλακῆς Ὁ] δή μοι ἀρί, δεῖ μοι

ΠΝ

ΘΑ
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κατὰ μέρος [μερισϑέντες)] φυλάττωμεν χαὶ σκοπῶμεν.
ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς ϑηρᾶν οἵ πολέμιοι.
Ἔτι τοίνυν τάδε ὁρᾶτε. εἰ μὲν ἠπιστάμεϑα σαφῶς
ὅτι ἥξει πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων ἱκανά, οὐδὲν ἂν ἔδει

ὧν μέλλω λέγειν:

10

νῦν δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἄδηλον. δοκεῖ

μον πειρᾶσϑαι πλοῖα συμπαρασκευάξειν καὶ αὐτόϑεν.
ἣν μὲν γὰρ ἄγῃ, ὑπαρχόντων ἐνθάδε ἐν ἀφϑονωτέροις
πλευσόμεϑα᾽ ἂν δὲ μὴ ἄγῃ. τοῖς ἐνθάδε χρησόμεϑα.
ὁρῶ δὲ ἐγὼ πλοῖα πολλάκις παραπλέοντα" εἰ οὖν
αἰτησάμενοι παρὰ Τραπεξζουντίων μακρὰ πλοῖα κατάγοιμὲν καὶ φυλάττοιμεν, [αὐτὰ πηδάλια παραλυόμενοι,
ἕως ἂν ἱκανὰ τὰ ἄξοντα γένηται, ἴδως ἂν οὐκ ἀπορήσαιμεὲν κομιδῆς οἵας δεόμεθα. ἔδοξε καὶ ταῦτα.
Ἐννοήσατε δ᾽, ἔφη. εἰ εἰκὸς καὶ τρέφειν ἀπὸ
κοινοῦ οὺς ἂν κατάγωμεν ὅσον ἂν χρόνον ἡμῶν ἕνεκεν
μένωσι. καὶ ναῦλον ξυνϑέσϑαι. ὅπως ὠφελοῦντες καὶ
ὠφελῶνται. ἔδοξε καὶ ταῦτα.
Ζοκεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, ἣν ἄρα καὶ ταῦτα ἡμῖν
ἡ ἐχπεραίνηται ὥστε ἀρκεῖν πλοῖα. τὰς δδοὺς ἃς
δυσπόρους ἀχούομεν εἶναι ταῖς παρὰ ϑάλατταν οἰκούσαις πόλεσιν ἐντείλασϑαι ὁδοποιεῖν᾽ πείσονται γὰρ
καὶ διὰ τὸ φοβεῖσϑαι καὶ διὰ τὸ βούλεσϑαι ἡμῶν
ἀπαλλαγῆναι.

᾿Ενταῦϑα δὲ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι ὁδοιπορεῖν.
ὃ ὃὲ ὡς ἔγνω τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν. ἐπεψήφισε μὲν
οὐδέν. τὰς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν, λέγων
[μερισϑέντες) Κγῆσογ.
10 ἤξοι [ ἄγῃ ΕΡογπαγα, ἔλϑη Ὁ
ἂν δὲ μὴ Ῥτ, ἢν δὲ μὴ Ὁ, [[ ἄγοι.
11 [αὐ]τὰ πηδάλια Πανγίγια.
12 ναῦλον αἀοί, ναύσταϑμον Ο (ποπ ναύσταϑμος αὖ Ηὰρ
ὑγϑα
1) | ὠφελοῦνται.
18 ὥστε ἀρκεῖ [|καὶ διὰ τὸ φοβεῖσϑαι ἀεί,
ὁδοποιεῖσϑαι 0.

ἐπ

1

12

18

14

104

118. Ὑ

ΊΉΘΔΡ αὐ

ὅτι ϑᾶττον ἀπαλλάξονται, ἣν εὔποροι γένωνται αἷ δδοί.
1ὅ

10

ἔλαβον δὲ καὶ πεντηκόντορον παρὰ τῶν Τραπεζουντίων, ἣ ἐπέστησαν Ζέξιππον “άκωνα περίοικον. οὗτος
ἀμελήσας τοῦ ξυλλέγειν πλοῖα ἀποδρὰς ὥχετο ἔξω
τοῦ Πόντου, ἔχων τὴν ναῦν. οὗτος μὲν οὖν δίκαια
ἔπαϑεν ὕστερον. ἐν Θράκῃ γὰρ παρὰ Σεύϑῃ πολυπραγμονῶν τι ἀπέϑανεν ὑπὸ Νιχάνδρου τοῦ “άκωνος.
ἔλαβον δὲ καὶ τριακόντορον, ἧ ἐπεστάϑη Πολυκράτης
᾿ἀϑηναῖος. ὃς ὁπόσα λαμβάνοι πλοῖα κατῆγεν ἐπὶ.
στρατόπεδον. καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμα εἴ τι ἦγον ἐξαιρού-

μενον φύλακας καϑίστασαν, ὅπως σῶα εἴη, τοῖς δὲ
πλοίοις ἐχρήσαντο εἰς παραγωγήν. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἦν
ἐπὶ λείαν ἐξῇσαν οἱ “Ἕλληνες, καὶ οἱ μὲν ἐλάμβανον,
οὐ δὲ χαὶ οὔ. Κλεαίνετος δὲ ἐξαγαγὼν καὶ τὸν ἕαυτοῦ καὶ ἄλλον λόχον πρὸς χωρίον χαλεπὸν αὐτός τὲ
ἀπέϑανε καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἦν λαμβάνειν ὥστε
ἀπαυϑημερίξειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἐκ τούτου λαβὼν
Ξενοφῶν ἡγεμόνας τῶν Τραπεζξζουντίων ἐξάγει εἰς
ΖΔρίλας τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος. τὸ δὲ ἥμισυ κατἕλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον" οἵ γὰρ Κόλχοι, ἅτε
ΌΘ

ἐχπεπτωκότες ἐκ τῶν οἰκιῶν, πολλοὶ ἦσαν ἁϑρόοι καὶ
ὑπερεκάϑηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων. οἱ δὲ Τραπεζούντιοι ὁπόϑὲν μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥδάδιον ἦν λαβεῖν οὐκ ἦγον" φίλοι
γὰρ αὐτοῖς ἦσαν εἰς δὲ τοὺς Ζρίλας προϑύμως ἦγον.
ὑφ᾽ ὧν κακῶς ἔπασχον. εἰς χωρία τε ὀρεινὰ καὶ δύσβατα
καὶ ἀνθρώπους πολεμικωτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ.
Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ οἱ Ἕλληνες, ὁποῖα

δὲ.

10 ἐχρήσαντο ἀοῦ, χρήσαιντο Ὁ.
117 ἐξήεσαν || κλεένετος
Π΄ 1 κολχοὶ {ἐκ δηΐθ τῶν οἰκιῶν οἴα.

εὴιβνν

ΟΡ

Ὶς

10 Ὁ

τῶν χωρίων τοῖς ΖΙρίλαις ἁλώσιμα εἶναι ἐδόκει ἐμπιμπράντες ἀπῇσαν" καὶ οὐδὲν ἦν λαμβάνειν εἰ μὴ ὕὑς
ἢ βοῦς ἢ ἄλλο τι κτῆνος τὸ πῦρ διαπεφευγός.
μ᾿

“-

4

“ἢ

ἦν χωρίον

“

"

μητρόπολις

-

ἕν δὲ

7

αὐτῶν"

εἰς τοῦτο

[ΑἹ

πάντες

ἃ

ξυν-

ερρυήκεσαν. περὶ δὲ τοῦτο ἣν χαράδρα ἰσχυρῶς βαϑεῖα,
καὶ πρόσοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. οἵ δὲ πελτασταὶ
προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ἕξ τῶν ὁπλιτῶν, δια,
,
᾿
΄
βάντες
τὴν χαράδραν,
ὁρῶντες
πρόβατα
πολλὰ ᾿ καὶἼΚῚ
,

Ἁ

Ἁ

-

535

’

-

ἄλλα χρήματα προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον

"

ξυνείποντο

ὃὲ χαὶ δορυφόροι πολλοὶ οἱ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξωρμηΝ

΄

Ν

δ'

ον

λ

3

7,

᾽

μένοι" ὥστε ἐγένοντο οἱ διαβάντες πλείους ἢ εἰς
χιλίους ἀνθρώπους.
ἐπεὶ δὲ μαχόμενοι οὐχ ἐδύναντο
λαβεῖν τὸ χωρίον, καὶ γὰρ τάφρος ἦν περὶ αὐτὸ εὐρεῖα
ἀναβεβλημένη καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς καὶ τύρσεις πυκναὶ ξύλιναι πεποιημέναι, ἀπιέναι δὴ ἐπεχείρουν᾽
οἱ δὲ ἐπέκειντο αὐτοῖς. ὡς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν.
ἦν γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν
χαράδραν, πέμπουσι πρὸς Ξενοφῶντα. [ὃ δὲ ἡγεῖτο τοῖς
ὁπλίταις.] ὁ δὲ ἐλϑὼν λέγει ὅτι ἔστι χωρίον χρημάτων
πολλῶν μεστόν᾽ τοῦτο οὔτε λαβεῖν δυνάμεϑα᾽ ἰσχυρὸν
᾽
ὦ
Ψἤ
3
»
ΒΓ δ
ὰ
ἔ
Ν
3
γάρ, ἐστιν
οὔτε
ἀπελθεῖν
ῥάδιον᾽
μάχονται
γὰρ
ἐπεξεληλυϑότες καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή.
ἀκούσας ταῦτα ὃ Ξενοφῶν προσαγαγὼν πρὸς τὴν
χαράδραν τοὺς μὲν ὁπλίτας ϑέσϑαι ἐκέλευσε τὰ ὅπλα.
αὐτὸς δὲ διαβὰς σὺν τοῖς λοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο πότερον
εἴη χρεῖττον ἀπαγαγεῖν καὶ τοὺς διαβεβηκότας ἢ καὶ
8 ἐμπιμπράντες Ζ)ϊηαογ, ἐμπιπράντες Ὁ, ἐμπιπλάντες Ῥῃ ἢ
ἀπήεσαν.
4 προδραμόντες Β, προςδραμόντες Ο.] πλείους ἢ εἰς

χιλίους Υῃ. ΝΟ (ΞΞ Ματοίαπαβ 611), πλείους ἢ δισχιλίους
5 περὶ τὰ εὐρεῖα.

1 δυναίμεϑα.

6 [ὃ δὲ ἡγεῖτο τοῖς τον

8 ἀπαγαγεῖν Ῥγ, ἀναγαγεῖν Ὁ).

Ὁ.

ἐναγίηναην.

4

ἂψ
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115.

Ὁ ΌΣΡΙΙΕΝΣ

τοὺς ὁπλίτας διαβιβάξειν,

ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου.

ἐδόχει γὰρ τὸ μὲν ἀπαγαγεῖν οὐκ εἶναι ἄνευ πολλῶν
νεκρῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ὥοντο χαὶ οἵ λοχαγοὶ τὸ χωρίον,
καὶ ὃ Ξενοφῶν ξυνεχώρησε τοῖς ἱεροῖς πιστεύσας" οἵ
γὰρ μάντεις ἀποδεδειγμένοι [μὲν] ἦσαν ὅτι μάχη μὲν
10

ἔσται,

τὸ δὲ τέλος καλὸν

λοχαγοὺς
δ᾽ ἔμενεν
-ΜΙ

12

τῆς ἐξόδου.

ἔπεμπε διαβιβάδοντας
ἀναχωρίδας

ἅπαντας

καὶ τοὺς μὲν

τοὺς ὁπλίτας,
τοὺς πελταστάς.

αὐτὸς
καὶ

οὐδένα εἴα ἀκροβολίξεσϑαι. ἐπεὶ δ᾽ ἧκον οἱ ὁπλῖται,
ἐκέλευσε τὸν λόχον ἕκαστον ποιῆσαι τῶν λοχαγῶν ὡς
ἂν χράτιστα οἴηται ἀγωνιεῖσϑαι" ἦσαν γὰρ οἵ λοχαγοὶ
πλησίον ἀλλήλων οἱ πάντα τὸν χρόνον ἀλλήλοις περὶ
ἀνδραγαϑίας ἀντεποιοῦντο. καὶ οἱ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίουν᾽
ὃ δὲ τοῖς πελτασταῖς πᾶσι παρήγγειλε διηγκυλωμένους

ἰέναι, ὡς ὁπόταν σημήνῃ ἀκοντίζειν, καὶ τοὺς τοξότας
ἐπιβεβλῆσϑαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς ὁπόταν σημήνῃ
τοξεύειν [δεῆσον]. καὶ τοὺς γυμνῆτας λίϑων ἔχειν
μεστὰς τὰς διφϑέρας᾽ καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἔπεμψε
τούτων ἐπιμεληϑῆναι.
18

14

᾿Επεὶ δὲ πάντα παρεσχεύαστο καὶ οἵ λοχαγοὶ καὶ
οὗ ὑπολόχαγονι καὶ οἵ ἀξιοῦντες τούτων μὴ χείρους
εἶναι πάντες παρατεταγμένοι ἦσαν. καὶ ἀλλήλους μὲν
δὴ ξυνεώρων" μηνοειδὴς γὰρ διὰ τὸ χωρίον ἡ τάξις
ἦν" ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν καὶ ἡ σάλπιγξ ἐφϑέγξατο, ἅμα
τὲ τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἠλέλιξαν καὶ ἔϑεον δοόμῳ οἱ ὁπλῖται,
καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο. λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι,
πλεῖστοι δ᾽ ἐκ τῶν χειρῶν λίϑοι, ἦσαν δὲ οἵ καὶ πῦρ
9. οἱ δηΐθ λοχαγοὶ οτα. ὦ [[| μὲν ροϑὺ ἀποδεδειγμένοι ἴα]50
ααα, Ο. 10 ἀναχωρήσας. 11 ἐπεὶ δ᾽ ἧκον... ἀγωνιεῖσϑαι οτα.

Ο.
482 πλευραῖς || [δεῆσον] Ποϊιάανίφ.
πάντας ||μονοειδὴς ᾿]τάξις Ἐ;, τάραξις Ὁ.

18 ὑπόλοχοι ἢ εἶναι
14 ὁπλίται.

Π5.Υ.

ΘΑΡ Π,
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προσέφερον. ὑπὸ ὃὲ τοῦ πλήϑους τῶν βελῶν ἔλιπον
οἵ πολέμιοι τά τε σταυρώματα καὶ τὰς τύρσεις" ὥστε᾽
᾿Δγασίας Στυμφάλιος καταϑέμενος τὰ ὅπλα ἐν χιτῶνι
μόνον ἀνέβη, καὶ ἄλλον εἷλκε. καὶ ἄλλος ἀνεβεβήχκει,
καὶ ἑαλώκει τὸ χωρίον, ὡς ἐδόκει.
Καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ καὶ οἵ ψιλοὶ ἐσδραμόντες
ἥρπαξον ὅ,τι ἕκαστος ἐδύνατο ὁ δὲ Ξενοφῶν στὰς
κατὰ

τὰς

πύλας

ὁπόσους

ἐδύνατο

κατεκώλυσε

10

τῶν

ὁπλιτῶν ἔξω" πολέμιοι γὰρ ἄλλοι ἐφαίνοντο ἐπ᾽ ἄκροις
τισὶν ἰσχυροῖς.
οὐ πολλοῦ. δὲ χρόνου μεταξὺ γενομένου χραυγή τε ἐγένετο ἔνδον καὶ ἔφευγον οἱ μὲν
[καὶ] ἔχοντες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ τις καὶ τετρωμένος"
καὶ πολὺς ἦν ὠϑισμὸς ἀμφὶ τὰ ϑύρετρα. καὶ ἐρωτώμενον οἵ ἐχπίπτοντες ἔλεγον ὅτι ἄκρα τέ ἐστιν ἔνδον
καὶ οἱ πολέμιοι πολλοί, οἱ παίουσιν ἐκδεδραμηκότες
τοὺς ἔνδον ἀνθρώπους.
ἐνταῦϑα ἀνειπεῖν ἐκέλευσε
Τολμίδην τὸν κήρυχα ἰἕναι εἴσω τὸν βουλόμενόν τι
λαμβάνειν. καὶ ἵενται πολλοὶ εἴσω, καὶ νικῶσι τοὺς
ἐχπίπτοντας οἵ εἰσωϑούμενοι καὶ κατακλείουσι τοὺς
πολεμίους πάλιν εἰς τὴν ἄκραν. καὶ τὰ μὲν ἔξω τῆς
ἄκρας πάντα διηρπάσϑη, καὶ ἐξεκομίσαντο οἱ Ἔλληνες"

οἱ δὲ ὁπλῖται ἔϑεντο τὰ ὅπλα, οἱ μὲν περὶ τὰ σταυρώματα, οἱ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὴν ἄκραν φέρουσαν.
ὁ δὲ Ξενοφῶν καὶ οἵ λοχαγοὶ ἐσκόπουν εἰ οἷόν τε
εἴη τὴν ἄκραν λαβεῖν" ἦν γὰρ οὕτω σωτηρία ἀσφαλής.
ἄλλως δὲ πάνυ χαλεπὸν ἐδόκει εἶναι ἀπέλθϑεῖν" σκοπουμένοις δὲ αὐτοῖς ἔδοξε παντάπασιν ἀνάλωτον εἶναι

τὸ χωρίον.

γα

1ὅ

16 ἀναβεβήκει ||ἡλώκει.
17 κραῦ" ΡΓ || [καὶ] ἔχοντες Ἡανγί18 ἴενται. 20 οὕτως |]ἄλλως δὲ Ῥγ, δὲ 1. τϑϑ8.

11

18

19

20

1608
21

1 Β: ὙΣΘΑΡΙΗΣ

᾿Ενταῦϑα παρεσχευάξοντο τὴν ἄφοδον. χαὶ τοὺς
μὲν σταυροὺς ἕκαστοι τοὺς καϑ᾽ αὑτοὺς διήρουν, καὶ
Ἁ

Ἁ

ΟἹ

Ἁ

3

τοὺς ἀχρείους χαὶ φορτία
22

28

ἐν

Ἁ

4

ἔχοντας [τὲ] ἐξεπέμποντο

[καὶ] τῶν ὁπλιτῶν τὸ πλῆϑος καταλιπόντες [οἷ λοχαγοὶ]
οἷς ἕκαστος ἐπίστευεν. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν,
ἐπεξέϑεον ἔνδοϑεν πολλοὶ γέρρα καὶ λόγχας ἔχοντες
καὶ. χνημῖδας καὶ χράνη Παφλαγονιχά. καὶ ἄλλοι ἐπὶ
τὰς οἰχίας ἀνέβαινον τὰς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῆς εἰς τὴν
ἄκραν φερούσης ὃδοῦ᾽ ὥστε οὐδὲ διώκειν ἀσφαλὲς
ἦν κατὰ τὰς πύλας τὰς εἰς τὴν ἄκραν φερούσας. καὶ
γὰρ ξύλα μεγάλα ἐπερρίπτουν ἄνωθεν, ὥστε χαλεπὸν
Ἁ

΄

4

3

’,’

»»

5
’
5
,
ἦν
καὶἶ μένειν
καὶὉ ἀπιέναι'

᾿

[χ4

Ἁ

Χ
ς
χαὶ᾿" ἡς νὺξ
φοβερὰδ ἦν [ἢ]

ἐπιοῦσα.
24

ΜΜαχομένων δὲ αὐτῶν καὶ ἀπορουμένων ϑεῶν τις
αὐτοῖς μηχανὴν σωτηρίας δίδωσιν.
ἐξαπίνης γὰρ
ἀνέλαμψεν οἰκία τῶν ἐν δεξιᾷ ὅτου δὴ ἐνάψαντος.
ὡς δ᾽ αὕτη ξυνέπιπτεν, ἔφευγον οἵ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ

2ὅ

26

οἰκιῶν. ὡς δὲ ἔμαϑεν ὃ Ξενοφῶν τοῦτο παρὰ τῆς
τύχης, ἐνάπτειν ἐκέλευε καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίας,
αἱ ξύλιναι ἦσαν, ὥστε καὶ ταχὺ ἐκαίοντο. ἔφευγον οὖν
καὶ οἵ ἀπὸ τούτων τῶν οἰκιῶν. οἵ δὲ κατὰ στόμα δὴ
᾿

ἔτι

΄

μόνοι

βων

᾿

ἐλύπουν

καὶ

Ἁ

-

ΓᾺ

δῆλοι ἦσαν

[κ

:}

,

3

ὅτι ἐπικείσονται

ἕν

τῇ ἐξόδῳ τε καὶ καταβάσει. ἐνταῦϑα παραγγέλλει
φορεῖν ξύλα ὅσοι ἐτύγχανον ἔξω ὄντες τῶν βελῶν εἰς
τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δὲ ἱκανὰ ἤδη
"

,

δ

ἦν. ἐνῆψαν:

-

᾿

-

΄,

᾿

Ν

Ἃ

τῷ

Ν

,

ἐνῆπτον δὲ καὶ τὰς παρ᾽ αὐτὸ τὸ χαρά-

21 ἔχοντας Ἐ,, ἔχοντας τε ( [|[καὶ] τῶν ὁπλιτῶν τὸ πλῆϑος
καταλιπόντες [οἱ λοχαγοὶ] αγίηιαη.
22 ἀποϑαρρεὶν [ ἔνδον ᾿
χνημίδας ᾿ ἀνέβαινον τὰς ἀοί, ἀναβαίνοντες Ο [ εἰς τὰ ἄκρα.
28 ποῦπθ δὴ νὺξ ||ἦν ἐπιοῦσα ἀεὺ, ἦν ἡ ἐπιοῦσα Ὁ 34 ὅτου
δὲ. 20 Ὁ οπι. οἱ δηίθ ἀπὸ τούτων.
26 μόνοι δύ, μόνον (
ἦσαν φῬοβὺ δῆλοι οἵα. (Ὁ.

ΠΡ

κωμα

οἰκίας.

οὕτω

μόλις

[ν4

ὕπως

οἱ πολέμιον

ἀπῆλθον
3

ΘΑΡ ΎΒΠ,

-

ἀπὸ

τοῦ

ΡΩΝ.

109

ἀμφὶ ταῦτα

χωρίου,

-

ἔχοιεν.

πῦρ

,

ἕν μεσῷ 27

-

2

,

ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησάμενοι. καὶ κατεκαύϑη
πᾶσα ἡ πόλις καὶ αἱ οἰκίαι καὶ αἵ τύρσεις καὶ τὰ
σταυρώματα καὶ τἄλλα πάντα πλὴν τῆς ἄκρας.
Τῇ δὲ [γὲ] ὑστεραίᾳ ἀπῇσαν οἱ Ἕλληνες ἔχοντες
τὰ ἐπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ τὴν χατάβασιν ἐφοβοῦντο τὴν

28

εἰς Τραπεζοῦντα. πρανὴς γὰρ ἦν καὶ στενή, ψευδενέδραν
ἐποιήσαντο" καὶ ἀνὴρ Μυσὸς

καὶ τοὔνομα τοῦτο

ἔχων 29

τῶν Κρητῶν λαβὼν δέκα ἔμενεν ἐν λασίῳ χωρίῳ καὶ
προσεποιεῖτο τοὺς πολεμίους πειρᾶσϑαι λανθάνειν. αἱ
ὃξ πέλται αὐτῶν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο χαλ-

καὶ οὖσαι. οὗ μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα διορῶντες ἐφο-

ς

ὝΡΑΙ

53

Ἐπ

᾿

ς-

80

΄

βοῦντο ὡς ἐνέδραν οὐσαν᾽ ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ
κατέβαινεν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει ἤδη ἱκανὸν ὑπεληλυϑέναι.,
τῷ Μυσῷ ἐσήμηνε φεύγειν ἀνὰ κράτος᾽ καὶ ὃς ἐξαναστὰς

εἰ

φεύγει

΄

καὶ

,

οἱ σὺν

φ

Ἁ

αὐτῷ.

2

-"

καὶ

᾿"

ω
Χ
,ὕ᾿
οἱ μὲν ἄλλοι 51

Κρῆτες, ἁλίσκεσϑαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ, ἐκπεσόντες
ἐκ τῆς ὁδοῦ

εἰς ὕλην κατὰ

τὰς νάπας καλινδούμενοι

ἐσώϑησαν., ὁ Μυσὸς ὃὲ κατὰ τὴν ὁδὸν φεύγων ἐβόα
βοηϑεῖν᾽ καὶ ἐβοήϑησαν αὐτῷ. καὶ ἀνέλαβον τετρωμένον.
,

καὶ αὐτοὶ
Ἁ

3

ἐπὶ πόδα
κι

΄

ἀνεχώρουν
νι

βαλλόμενοι οἵ

,

΄

92
δ

βοηϑήσαντες καὶ ἀντιτοξεύοντές τινες τῶν Κρητῶν.
οὕτως ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον πάντες σῶοι
ὔὕντες.

Ἐπεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφος ἧκεν οὔτε πλοῖα ἱκανὰ ΤΠ.
ἦν οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἦν λαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει ἀπιτέον
εἶναι.

καὶ

εἰς μὲν

τὰ πλοῖα

τούς

τε

ἀσϑενοῦντας

21 τἄλλα.
28 τῇ δὲ ἀοὺ, τῇ δέ γε Ο {[ἀπήεσαν [|ἐσ Ῥτο
ἔχοντες ὁ.
Π|Ι. 1 λαμβάνειν ἐπιδόκει ᾿ τὰ ὅπλα γτο τὰ πλοῖα.

1τὸο

11Β. Υ.

ΟΑΡ. ΠΙ.

ἐνεβίβασαν καὶ τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη καὶ παῖδας
2

’

Ἁ

Ἁ

6

᾿

Υ͂

,Ὅ᾿

Ἁ

"

καὶ γυναῖκας καὶ τῶν σχευῶν ὅσα μὴ ἀνάγκη ἦν ἔχειν.
καὶ Φιλήσιον καὶ Σοφαίνετον τοὺς πρεσβυτάτους τῶν
στρατηγῶν εἰσβιβάσαντες τούτων ἐκέλευον ἐπιμελεῖσϑαι"
οὗ δὲ ἄλλοι ἐπορεύοντο ἡ δὲ ὁδὸς ὡδοποιημένη ἦν.
καὶ ἀφικνοῦνται πορευόμενοι εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι
πόλιν ᾿“Ελληνίδα ἐπὶ ϑαλάττῃ Σινωπέων ἄποικον ἐν
τῇ Κολχίδι χώρα. ἑἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας δέκα" καὶ
ἐξέτασις σὺν τοῖς ὅπλοις ἐγίγνετο καὶ ἀριϑμός, καὶ
ἐγένοντο ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι. οὗτοι ἐσώϑησαν.
οὗ δὲ ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπό τὲ τῶν πολεμίων καὶ χιόνος
-

,

,

3

-

Ἵ

μ

’

’

Α

καὶ εἴ τις νόσῳ.

᾿Ενταῦϑα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμαλώτων ἀργύριον γενόμενον. καὶ τὴν δεκάτην [ἣν] τῷ

᾿πόλλωνι

ἐξεῖλον καὶ τῇ ᾿Εφεσίᾳ ᾿Αρτέμιδι καὶ [δὲ]-

ἔλαβον οἵ στρατηγοὶ τὸ μέρος ἕκαστος φυλάττειν τοῖς
ϑεοῖς᾽ ἀντὶ δὲ Χειρισόφρου Νέων ὃ ᾿Δ4σιναῖος ἔλαβε.
Ξενοφῶν οὖν τὸ μὲν τοῦ ᾿Ζπόλλωνος ἀνάϑημα ποιησάμενος ἀνατίϑησιν εἰς τὸν ἐν ΖΙελφοῖς τῶν ᾿4“ϑηναίων

ϑησαυρὸν καὶ ἐπέγραψε τό τε αὑτοῦ ὄνομα καὶ τὸ
Προξένου. ὃς σὺν Κλεάρχῳ ἀπέϑανεν" ξένος γὰρ ἦν
αὐτοῦ. τὸ δὲ τῆς ᾿Δρτέμιδος τῆς ᾿Εφεσίας, ὅτ᾽ ἀπῇει
σὺν ᾿Δγησιλάῳ ἐκ τῆς ᾿Δ4σίας τὴν εἰς Βοιωτοὺς ὃδόν,
καταλείπει παρὰ Μεγαβύξῳ τῷ τῆς ᾿Δρτέμιδος νεωκόρῳ,
ὅτι αὐτὸς κινδυνεύσων ἐδόκει ἰέναι, καὶ ἐπέστειλεν,
ἣν μὲν αὐτὸς σωθῇ, αὑτῷ ἀποδοῦναι" ἢν δέ τι πάϑη.
ἀναϑεῖναι ποιησάμενον τῇ ᾿Αρτέμιδι ὅ,τι οἴοιτο χαριεῖ-.
σϑαι τῇ ϑεῷ.
ἀνεβίβασαν || σοφέναιτον [ ὡδοποιημένη Πίπαονί, ὡδοποιησαμένη Ὁ. 4 δεκάτην [ἣν] ὁ6σο || [δὲ] ἔλαβον Μαϊϊαο.
ὅ τό
τε αὐτοῦ ὄνομα. ὁ κινδυνεῦσαι ἐδόκει εἶναι.

ὭΣ

ΘΟΑΈΤ ΙΝ,

1:1

Ἐπειδὴ δ᾽ ἔφευγεν ὃ Ξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη
αὐτοῦ ἐν Σκχιλλοῦντι ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων οἶκισϑέντος [παρὰ τὴν Ὀλυμπίαν] ἀφικνεῖται Μεγάβυξος
εἰς Ὀλυμπίαν ϑεωρήσων καὶ ἀποδίδωσι τὴν παρακαταϑήκην αὐτῷ. Ξενοφῶν ὃὲ λαβὼν χωρίον ὠνεῖται τῇ
ϑεῶ ὕπου ἀνεῖλεν ὃ ϑεός. ἔτυχε δὲ διαρρέων διὰ τοῦ
χωρίου ποταμὸς Σελινοῦς.
καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ δὲ παρὰ
τὸν τῆς ᾿“ρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς

ποταμὸς παραρρεῖ.

καὶ ἰχϑύες τε ἐν ἀμφοτέροις ἔνεισι καὶ κόγχαι" ἐν δὲ
τῷ ἐν Σκιλλοῦντι χωρίῳ καὶ ϑῆραι πάντων ὁπόσα
ἐστὶν ἀγρευόμενα ϑηρία. ἐποίησε δὲ χαὶ βωμὸν καὶ
ναὺν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου, καὶ τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ
δεκατεύων τὰ ἔκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα ϑυσίαν ἐποίει τῇ
ϑεῷ. καὶ πάντες οἵ πολῖται καὶ οἵ πρόσχωροι ἄνδρες
καὶ γυναῖκες μετεῖχον τῆς ἑορτῆς. παρεῖχε δὲ ἡ ϑεὸς
τοῖς σκηνοῦσιν ἄλφιτα, ἄρτους, οἶνον, τραγήματα, καὶ
τῶν ϑυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς λάχος. καὶ τῶν
ϑηρευομένων δέ. καὶ γὰρ ϑήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν
ἑορτὴν οἵ τε Ξενοφῶντος παῖδες καὶ οὗ τῶν ἄλλων
πολιτῶν, οἱ δὲ βουλόμενοι καὶ ἄνδρες ξυνεϑήρων᾽ καὶ
ἡλίσχετο τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου, τὰ δὲ καὶ
ἐκ [αὐτῆς] τῆς Φολόης, σύες καὶ δορκάδες καὶ ἔλαφοι.

Ἔστι δὲ ἡ χώρα ἣ ἐκ Λακεδαίμονος εἰς Ὀλυμπίαν
ἴ ἐπεὶ δ᾽ ἔφευγεν, 568 ἐπ δ᾽ ἔ ρῬϑιτάϊοντθ δὐγατηθηῦο
βογιρίῳ βαπΐ, αὖ ῬΥΙΤΩΟ ΟΥΩ1588, ροϑύθϑ ἀθηηατη ϑαϊαπούδ [[ ἔφευγεν
Ῥύ, Ὁ, 5. νυ. δᾶὰα.πε [|σκυλλοῦντι ᾿ [παρὰ τὴν Ὀλυμπίαν] Κὐδηον [}
καὶ (ΒΙσιαση ΘΟΠΙ πού 15 δι αὔτη) καὶ δίδωσι, καὶ Ἰπδύααταύαχα
οβδύὺ, πῦτη ἀποδίδωσι δπΐθο, βουρύστη ἔποθυϊῦ, ῬΘυΒΡΊ
ΘΟ 6 πα ΌΤΙ.
8 διαρρέων διὰ τοῦ ΡΥ, διὰ μέσου ῥέων τοῦ Ο, [|| σελινοῦς Ἐ,
ἐλεινοῦς Ο [|| σελεινοῦς ποταμὸς [[ καὶ ἰχϑῦες ΡΥ, λειμῶνες Ὁ, |}
χολχαὶ [ σκυλλοῦντι. 9 ὡραῖα Ο,,, ὡραῖα καὶ φγ ||οἱ πρόςχωροι ὉΓ
Ἰηβουΐο οἱ, ποι αὖ ὨΌΠΟΥ ὑγϑαϊύ, 5. ν. δα αϊίο. [ σκηνῶσιν. 10
αὐτῆς τῆς φολόης, Παγαον ἔκ τοῦ Φέλλωνος οἵ. ϑίταθο ΥἹΠΠ 8, 18.
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112

12
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118 ΥὙΑΌΑΡ;

ΕΣ

πορεύονται ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ
Διὸς ἱεροῦ. ἔνι δ᾽ ἐν τῷ ἱερῷ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ
ὄρη δένδρων μεστά, ἱχανὰ σῦς καὶ αἷγας καὶ βοῦς
τρέφειν χαὶ ἵππους, ὥστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν
ἰόντων ὑποξύγια εὐωχεῖσϑαι. περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ναὸν
ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύϑη ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ
ὡραῖα. ὃ δὲ ναὺς ὡς μικρὸς μεγάλῳ τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ
ἤκασται. καὶ τὸ ξόανον ἔοικεν ὡς κυπαρίττινον χρυσῷ
ὄντι τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ. καὶ στήλη ἕστηκε παρὰ τὸν ναὸν
γράμματα ἔχουσα: ΙΕΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑἍῬῬἘΤῈΜΙΖΩΟΣ.
ΤῸΝ ΕΧΟΝΤΩἅ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΜΕΝΟΝ
ΤΗΝ ΜΕΝ ΔΕΚΑ͂ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΥΕΙ͂Ν ΕΚΑ͂ΣΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ.
ΕΚ ΔῈ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΤΟΝ ΝΑ͂ΟΝ

ἘΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ͂Ν.
ΤΑΥ̓ΤΩἅΑ͂

ἘΝ:
2

ΤΗῚ

ΑΝ 4Ὲ

ΤΙΣ ΜῊ ΠΟΙΗ͂Ι

ΘΕΦῚΙ ΜΕΖΗΣΕΙ͂Ι.

Ἔχ Κερασοῦντος δὲ κατὰ ϑάλατταν μὲν ἐκομίξοντο οἵπερ χαὶ πρόσϑεν. οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν ἐπο-

ρθεύοντο.

ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ τοῖς Μοσσυνοίκων

δρίοις.

πέμπουσιν εἰς αὐτοὺς Τιμησίϑεον τὸν Τραπεζούντιον
πρόξενον ὄντα τῶν ΜΜοσσυνοίκων, ἐρωτῶντες πότερον
ὡς διὰ φιλίας ἢ διὰ πολεμίας πορεύσονται τῆς χώρας.
οὗ δὲ εἶπον ὅτι οὐ διήσοιεν᾽ ἐπίστευον γὰρ τοῖς χωροίοις. ἐντεῦϑεν λέγει ὃ Τιμησίϑεος ὅτι πολέμιοι τούτοις εἰσὶν οὗ ἐκ τοῦ ἐπέχεινα.
καὶ ἐδόκει καλέσας,
ἐκείνους, εἰ βούλοιντο ξυμμαχίαν ποιήσασϑαι"
καὶ
πεμφϑεὶς ὁ Τιμησίϑεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. ἐπεὶ

δὲ ἀφίκοντο. συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ελλήνων" καὶ ἔλεξε Ξενοφῶν,
12

εἴκασται.

πορεύονται 6.
εἰσὶν Ὁ.

18 μελήσοι.
ΙΥ. 2 πορεύσονται Ἐ,
[| τούτοις εἰσὶν Μαϊέϊαο, οὗτοε

8 τιμόϑεος

χὴ8

0 ΟΡ

118

ἡρμήνευε δὲ Τιμησίϑεος" Ὦ, ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς
βουλόμεϑα διασωϑῆναι πρὸς τὴν Ελλάδα πεζῇ πλοῖα
γὰρ οὐκ ἔχομεν" κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὺς ἀκούομεν
ὑμῖν πολεμίους εἶναι. εἰ οὖν βούλεσϑε. ἔξεστιν ὑμῖν
ἡμᾶς λαβεῖν ξυμμάχους καὶ τιμωρήσασϑαι εἴ τί ποτε
ὑμᾶς οὗτοι ἠδίκησαν. καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους
εἶναι τούτους. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασϑε πόϑεν
αὖϑις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε ξύμμαχον. πρὸς
ταῦτα ἀπεχρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ
βούλοιντο ταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν. ἄγετε
δή, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. τί ἡμῶν δεήσεσϑε χρήσασϑαι,
ἂν ξύμμαχοι ὑμῶν γενώμεϑα, καὶ ὑμεῖς τί οἷοί τε
ἔσεσϑε ἡμῖν ξυμπρᾶξαι περὶ τῆς διόδου; οἱ δὲ εἶπον
ὅτι ἱκανοί ἐσμεν εἰς τὴν χώραν εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ
ϑάτερα τὴν τῶν ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν πολεμίων, καὶ δεῦρο
ὑμῖν

πέμψαι

ναῦς

τε καὶ ἄνδρας

οἵτινες ὑμῖν ἕυμ-

μαχοῦνταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται.
᾿Επὶ τούτοις πιστὰ

δόντες

καὶ ἧκον τῇ ὑστεραία ἄγοντες

καὶ λαβόντες

ὥχοντο.

τριακόσια πλοῖα μονό-

ξυλα καὶ ἐν ἑκάστῳ τρεῖς ἄνδρας. ὧν οἵ μὲν δύο ἐκ-

βάντες εἰς τάξιν ἔϑεντο τὰ ὅπλα, ὁ δὲ εἷς (ἐνδέμενε.
καὶ οἵ μὲν λαβόντες τὰ πλοῖα ἀπέπλευσαν. οἵ δὲ μένοντες
ἐξετάξαντο ὧδε. ἔστησαν [ὥσπερ] ἀνὰ ἑκατὸν μάλιστα
οἷον χοροὶ ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις, ἔχοντες γέρρα
πάντες λευχῶν βοῶν δασέα, ἠκασμένα κιττοῦ πετάλῳ,
ἐν ὃὲ τῇ δεξιᾷ παλτὸν ὡς ξξπηχυ, ἔμπροσϑεν μὲν
4 ἑρμήνευε.
᾿ξ εέᾳ

τούτους

6 εἶτι ποτὲ [ καὶ ὌΝ
ἶοιιϑ8δ.

1 αὖθις

ἀρ,

αὖ

τὸ λοιπὸν 660,
9 τί οἷοί τε

ἐσὲ δίέοραηιιβ, ποῖοί τε ἔσεσϑε ἀρί, τί οἴεσϑε ἔσεσϑαι Ὁ.
11 (ἐν γέμενε Βγοϊέομιϑαοῖι,, ἔμενε Ὁ. 12 οἱ μὲν οτι. Ο΄ [| ἐξετάξαντο
ΠΟΠΠᾺ}}1 ἀρ, ἐξετάξοντο ( | [ὥσπερ] ἀνὰ διέορίαηιι ἢ ἠκισμένα |}
ξξπηχυ Οοδεί, ἑξάπηχυν Ο

ζ΄ι

10

114

118. Υ. ΘΑΡ. ΤΥ.

λόγχην
18

14

ἔχον.

ὄπισϑεν

δὲ τοῦ

ξύλου

σφαιροειδές.

χιτωνίσκους δὲ ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων. πάχος
ὡς λινοῦ στρωματοδέσμου., ἐπὶ τῇ χεφαλῇ δὲ κράνη
σκύτινα οἱάπερ τὰ Παφλαγονικά. κρωβύλον ἔχοντα.
κατὰ μέσον, ἐγγύτατα τιαροειδῆ᾽ εἶχον δὲ καὶ σαγάρεις

σιδηρᾶς. ἐντεῦϑεν ἐξῆρχε μὲν αὐτῶν εἷς, οἵ δὲ ἄλλοι
ἅπαντες ἐπορεύοντο ἄδοντες ἐν ῥυϑμῷ, καὶ διελθόντες.
διὰ τῶν τάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν Ἑλλήνων
ἐπορεύοντο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπὶ χωρίον ὃ
ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι.
«ἰκεῖτο δὲ τοῦτο πρὸ [τῆς πόλεως] τῆς Μητροπόλεως καλουμένης αὐτοῖς καὶ ἐχούσης τὸ ἀχρότατον
τῶν Μοσσυνοίκων. καὶ περὶ τούτου ὁ πόλεμος ἦν οἵ
΄

;

γὰρ ἀεὶ τοῦτ᾽
πάντων

9

ἔχοντες

Μοσσυνοίκων.

»

"

2

΄

ἐδόκουν

»"

ἐγκρατεῖς

3

΄

εἶναι

καὶ

καὶ ἔφασαν τούτους οὐ δικαίως

ἔχειν τοῦτο. ἀλλὰ κοινὸν ὃν καταλαβόντας πλεονεκτεῖν..
10

Εἴποντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν Ελλήνων τινές, οὐ
ταχϑέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν. ἀλλὰ ἁρπαγῆς ἕνεχεν.
δ
Χ
,
΄
,
μι
ς
Ὁ
ξ
5
οὗ δὲ πολέμιοι προσιόντων τέως μὲν ἡσύχαξον:
ἐπεὶ
’

ἱν

Χ

-,

--

9

..

ς

-

οι.

δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐχδραμόντες τρέπονται
αὐτούς, καὶ ἀπέκτειναν συχνοὺς τῶν βαρβάρων καὶ
τῶν ξυναναβάντων Ἑλλήνων τινάς, καὶ ἐδίωκον μέχρι,
3

[4

Ἁ

3

’

Ἃ

“--

οὗ εἶδον τοὺς Ἕλληνας βοηϑοῦντας"
πόμενοι
νεκρῶν

ὥχοντο. καὶ
ἐπεδείκνυσαν

’

᾿,

εἶτα δὲ ἀποτρα-

ἀποτεμόντες τὰς κεφαλὰς τῶν
τοῖς Ἕλλησι. καὶ τοῖς ἑαυτῶν

ὄπισϑεν δὲ Πεϊααηίξ, ἔμπροσϑεν δὲ Ο οὗ Τγεπαοίοηδιυγ
Βομαῖβ Ρ. 18 .δ'ῆ συπάρθυ, 8δὰ8β ἄθπὶ Ηο]Ζ ἀθ5 ϑομαΐξοβ βϑὶ δὲ
σοθιαρίου Καδαΐῦ 8415. τπιπύοσου ΑΌΒΟΒΙαββ ἀθ5 6 ΕἸἼ]Θπ ἰαπρθπ..
ὙΥυτβριθββοϑ.
18 ἐνδεδύκεσαν [ στρώματος δεσμοῦ ἢ κρωβύλον

Τύμαογῇ, κρώβυλον
καλουμένης αὐτῆς.
ἐχτραπόμενοι.

Ο

14 σαγκάρεις.
16 μέχρις οὗ.

1 [τῆς πόλεως) Οοδϑεὲ ἢ
11 ἀποτρεπόμενοι, ΑἸα.
Π

μ

1.5: ΜΙ

ΟΑΛΡ. ἂν.

1

πολεμίοις, καὶ ἅμα ἐχόρευον νόμῳ τινὶ ἄδοντες. οἱ δὲ
Ἕλληνες μάλα ἤχϑοντο ὅτι τούς τὲ πολεμίους ἐπεποιήκεσαν

ϑρασυτέρους

καὶ

ὅτι

οἵ ἐξελθόντες “Ἕλληνες

σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύγεσαν μάλα ὄντες συχνοί" ὃ οὔπω
πρόσϑεν ἐπεποιήκεσαν ἐν τῇ στρατείᾳ.
Ξενοφῶν δὲ ξυγκαλέσας τοὺς Ἕλληνας εἶπεν"
“ἄνδρες στρατιῶται. μηδὲν ἀϑυμήσητε ἕνεκα τῶν γεγενημένων" ἴστε γὰρ ὅτι καὶ ἀγαϑὸν οὐ μεῖον τοῦ κακοῦ
γεγένηται. πρῶτον μὲν γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι οἵ μέλλοντες
ἡμῖν ἡγεῖσθαι τῷ ὄντι πολέμιοί εἰσιν οἵσπερ καὶ ἡμᾶς
ἀνάγκη" ἔπειτα δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων οἵ ἀμελήσαντες
τῆς ξὺν ἡμῖν τάξεως καὶ ἱκανοὶ ἡγησάμενοι εἶναι ξὺν
τοῖς βαρβάροις ταὐτὰ πράττειν ἅπερ σὺν ἡμῖν δίκην
δεδώχασιν᾽ ὥστε αὖϑις ἧττον τῆς ἡμετέρας τάξεως
ἀπολείψονται.
ἀλλ᾽ ὑμᾶς δεῖ παρασκευάξεσϑαι ὅπως
καὶ τοῖς φίλοις οὖσι τῶν βαρβάρων δόξετε χρείττους
αὐτῶν εἶναι καὶ τοῖς πολεμίοις δηλώσετε ὅτι οὐχ
ὁμοίοις ἀνδράσι μαχοῦνται νῦν τε καὶ ὅτε τοῖς ἀτάκ-

τοις ἐμάχοντο.
Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν. τῇ
ὃξ ὑστεραίᾳ ϑύσαντες ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο, ἀριστήσαντες, ὀρϑίους τοὺς λόχους ποιησάμενοι.

19

20

21

22

καὶ τοὺς βαρ-

βάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον χατὰ ταὐτὰ ταξάμενοι ἐποθεύοντο τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων [ὀρϑίων]
ἔχοντες. ὑπολειπομένου δὲ μικρὸν τοῦ στόματος τῶν
ὁπλιτῶν. ἦσαν γὰρ τῶν πολεμίων οἵ εὔξωνοι κατανόμῳ τινὶ διδόντες.

18

18 ἐπεὶ τούς γε πολεμίους ᾿] στρατείᾳ

Τεοηποϊαυΐιδ, στρατιᾷ Ὁ.
20 ταὐτὰ διερπαηιι8, ταῦτα ( ᾿]ὶἅπερ
σὺν ὑμῖν ἀοί, ἅπερ ὑμῖν Ο {αὖτις [[|ἀπολήψονται.
21 δόξετε
οὗ δηλώσετε ἀού, δόξητε οὐ δηλώσητε Ὁ.
22 ἐκαλλιερίσαντο "ἢ
χατὰ τὰ αὐτὰ Β, κατὰ αὐτὰ Ο || ὑπολειπομένου Μιιγείιι5,
ὑπολειπομένους Ὁ ᾿᾿ὶτοὺς τομωτάτους τῶν ὁπλιτῶν.

28

116

118. Υ͂. ΟΑΡ. ΤΥ.

τρέχοντες τοῖς λίϑοις ἔβαλλον.

᾿

τούτους ἀνέστελλον οἵ

τοξόται καὶ πελτασταί. οἵ δ᾽ ἄλλοι βάδην ἐπορεύοντο
πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον ἀφ᾽ οὗ τῇ προτεραίᾳ οἱ
βάρβαροι ἐτρέφϑησαν καὶ οἱ ξὺν αὐτοῖς" ἐνταῦϑα γὰρ
τοὺς μὲν οὖν πελ24 οἵ πολέμιοι ἦσαν ἀντιτεταγμένοι.
ταστὰς ἐδέξαντο οἵ βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο, ἐπειδὴ δὲ
ἐγγὺς ἦσαν οἱ ὁπλῖται, ἐτρέποντο. καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ εὐθὺς εἴποντο διώχοντες ἄνω πρὸς τὴν πόλιν,
ἐπεὶ δὲ ἄνω ἦσαν πρὸς.
2ὅ οἱ δὲ ὁπλῖται ἐν τάξει εἴποντο.
ταῖς Μητροπόλεως οἰκίαις, ἐνταῦϑα οἱ πολέμιοι ὁμοῦ
δὴ πάντες γενόμενοι ἐμάχοντο καὶ ἐξηκόντιξζον τοῖς
παλτοῖς. καὶ ἄλλα δόρατα ἔχοντες παχέα μαχρά, ὅσα
ἀνὴρ ἂν φέροι μόλις. τούτοις ἐπειρῶντο ἀμύνασϑαι
20 ἐκ χειρός. ἐπεὶ δὲ οὐχ ὑφίεντο οἵ Ἕλληνες, ἀλλὰ ὁμόσε,
᾿ἐχώρουν, ἔφευγον οἵ βάρβαροι καὶ ἐντεῦϑεν ἔλειπον
ἅψαντες τὸ χωρίον. ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν ὁ ἐν τῷ
μόσσυνι τῷ ἐπ᾽ ἄκρου ὠκοδομημένω. ὃν τρέφουσι πάν-.
΄

ἀν

Ὁ

ὧν

3

,

μι

’

΄

τες χοινῇ αὐτοῦ μένοντα καὶ φυλάττουσιν. οὐκ ἤϑελεν
ἐξελθεῖν. , οὐδὲ ὃὃ ἐν τῷᾧῷ πρότερον
χωρίῳ
πρότερον αἵρεϑέντι
αἷρ
χωρίῳ,
ἀλλ᾽ αὐτοῦ σὺν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύϑησαν.

Οἱ δὲ Ἕλληνες
ϑησαυροὺς
28

διαρπάξοντες τὰ χωρία ηὕρισκον

ἐν ταῖς οἰκίαις ἄρτων νενημένων πατρίους,

ὡς ἔφασαν οἵ Μοσσύνοικοι. τὸν δ᾽ ἔνδον σῖτον ξὺν τῇ
καλάμῃ ἀποκείμενον. ἦσαν δὲ ξειαὶ αἵ πλεῖσται. καὶ
δελφίνων τεμάχη ἐν ἀμφορεῦσιν ηὑρίσκετο τεταριχευ94 ἐδόξαντο ᾿!ἦσαν οἱ πολέμιοι.
τες εη0,

3ὅ παλτία μαχρὰ-

ἅπαντες Ο ᾿ὶ ροβὺ βασιλεὺς αὐτῶν γτάβατα πο

ὅ νϑὶ 6 ᾿ὐξογασατη δεῦ {|μόσσυνει [ τῶν ἐπ᾽
νῶν [ φυλάττουσιν Βγιοῖ, φυλάττοντα Ο
μοσσυνοίκοις.
21 εὔρησχον ἢ τὸν δ᾽ ἔνδον
δὲ νεὸν ἔτι τὸν ξὺν Ο (4150 Ηὰρ ἴῃ Ο 6586
ἔτι τὸν σῖτον ξὺν).
28 εὑρίσκετο.

36 ἅψαν-

Θχρ θίδ
ἄκρου οἰκοδομημέ[ χώρω ᾿ αὖ τοῦἢ
σῖτον ξὺν 600, τὸν
ἐγδαϊ τὸν δὲ νεὸ

118} 0.

ΘΑ

ἹΥ.

τὶ

μένα καὶ στέαρ ἐν τεύχεσι τῶν δελφίνων, ᾧ ἐχρῶντο
οἱ Μοσσύνοικοι καϑάπερ οἵ Ἕλληνες τῷ ἐλαίῳ" κάρυα
ὃὲ ἐπὶ τῶν ἀνακίων ἦν πολλὰ τὰ πλατέα οὐκ ἔχοντα
διαφυὴν οὐδεμίαν. τούτῳ καὶ πλείστῳ σίτῳ ἐχρῶντο
ἕψοντες

καὶ ἄρτους ὀπτῶντες.

οἶνος δὲ ηὑρίσκετο ὃς

ἄκρατος μὲν ὀξὺς ἐφαίνετο εἶναι ὑπὸ τῆς αὐστηρότητος, κερασϑεὶς δὲ εὐώδης τε καὶ ἡδύς.
Οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦϑα ἐποοεξύοντο εἰς τὸ πρόσω. παραδόντες τὸ χωρίον τοῖς
ξυμμαχήσασι τῶν Μοσσυνοίκων.
ὁπόσα δὲ καὶ ἄλλα
παρῇσαν χωρία τῶν ξὺν τοῖς πολεμίοις ὄντων, τὰ
εὐπροσοδώτατα οἱ μὲν ἔλειπον, οἱ δὲ ἑχόντες προσεχώ-

ρουν.

τὰ δὲ πλεῖστα τοιάδε ἦν τῶν χωρίων. ἀπεῖχον

αἱ πόλεις ἀπ’ ἀλλήλων στάδια ὀγδοήκοντα. αἱ δὲ πλέον
αἱ δὲ μεῖον" ἀναβοώντων δὲ ἀλλήλων ξυνήκουον εἰς
τὴν ἑτέραν ἐκ τῆς ἑτέρας πόλεως οὕτως ὑψηλή τε καὶ
κοίλη ἡ χώρα ἦν. ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις
ἦσαν. ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς.

τεϑοαμμένους

καρύοις

ἑφϑοῖς,

ἁπαλοὺς

νόμος γὰρ ἦν οὗτός σφισι.

οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες.

σάμενοι

βαρβαρωτάτους

καὶ πλεῖστον

τῶν

ῶ9 τῶν ἀνακίων ϑ8ογίρϑὶ ϑθουθαβ Τοϊδίεγμαηβ αν. ἃ. αὐ.
ΤΩΒΟΏγ. Ρ. 42, ἀνακείων Τιπαοτέ, Βυϊμονίοντα ΤῊὴΘ πον ΡΒτγΠΊΘΉΤΙΒ Ὁ. 5568, ν. Βειηθοῦσ Ζίβοιν. ἢ ἃ. α. ὙΥ. 1874 Ρ. ὃ, τῶ
ἀνωγαίω Ὁ |]τούτων καὶ [[κερασϑεὶς ργ, κεραϑεὶς Ο,. 80 παρήὅσαν.
81 πλεῖον.
82 ἐστιγμένους αοἰ, ἐστεγμένα ὦ. 88 οὗτός
σφισι ν. Βαριδεγα 1. 1. Ῥ. 2, οὗτος σφίσι Ὁ.
ΧΟΠοΡ
μου ϊα Απδθδβίβ, τθο. αιθ1η011.

81

92

99

λευκοὶ δὲ πάντες

τούτους ἔλεγον οἱ στρατευ-

διελθεῖν

80

καὶ

λευκοὺς σφόδρα καὶ οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος
καὶ τὸ πλάτος εἶναι, ποικίλους δὲ τὰ νῶτα καὶ τὰ ἔμπροῦϑὲν πάντα ἐστιγμένους ἀνθέμια. ἐξήτουν δὲ καὶ
ταῖς ἑταίραις ὃς ἦγον οἵ Ἕλληνες, ἐμφανῶς ξυγγίγνε-

σϑαι᾿

29

ἘΠ. τηϑίου.

᾿Σ

94

118

Π{ἠ8}.- ὙἹ

ΘΑΡ, ΝΙΝ.

“Ἑλληνικῶν νόμων κεχωρισμένους.
ἔν τε γὰρ ὄχλῳ
ὄντες ἐποίουν ἅπερ (ἂν ἄλλοι ἐν ἐρημίᾳ ποιήδειαν,

μόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἅπερ ἂν μετ᾽ ἄλλων
ὄντες. διελέγοντό τε αὑτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ᾽ ἑαυτοῖς
καὶ ὠρχοῦντο ἐφιστάμενοι ὅπου τύχοιεν ὥσπερ ἄλλοις
ἐπιδεικνύμενοι.
Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ Ἕλληνες. διά τε τῆς

πολεμίας καὶ τῆς φιλίας. ἐπορεύϑησαν ὀχτὼ σταϑμούς.
χαὶ ἀφικνοῦνται εἰς Χάλυβας.
οὗτοι ὀλίγοι τε ἦσαν
καὶ ὑπήκοοι τῶν Μοσσυνοίχων, καὶ ὃ βίος ἦν τοῖς
πλείστοις αὐτῶν ἀπὸ σιδηρείας. ἐντεῦϑεν ἀφικνοῦνται
εἰς Τιβαρηνούς. ἡ δὲ τῶν Τιβαρηνῶν χώρα πολὺ ἦν
πεδινωτέρα καὶ χωρία εἶχεν ἐπὶ ϑαλάττῃ ἧττον ἐρυμνά.
χαὶ οἵ στρατηγοὶ ἔχρῃξον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλειν
καὶ τὴν στρατιὰν ὀνηθῆναί τι, καὶ τὰ ξένια ἃ ἧκε
παρὰ Τιβαρηνῶν οὐκ ἐδέχοντο. ἀλλ᾽ ἐπιμεῖναι κελεύὅαντες ἔστε βουλεύσαιντο ἐϑύοντο. καὶ πολλὰ καταϑυσάντων τέλος ἀπεδείξαντο οἵ μάντεις πάντες γνώμην
ὅτι οὐδαμῇ προσίοιντο οἱ ϑεοὶ τὸν πόλεμον. ἐντεῦϑεν
δὴ τὰ ξένια ἐδέξαντο. καὶ ὡς διὰ φιλίας πορευόμενοι
δύο ἡμέρας ἀφίκοντο εἰς Κοτύωρα πόλιν “Ελληνίδα,
Σινωπέων ἄποικον, οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ Τιβαρηνῶν χώρα.
ἢ [Μέχρι ἐνταῦϑα ἐπέξευσεν ἡ στρατιά. πλῆϑος τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχης ἄχρι εἰς Κοτύωρα
σταϑμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο, παρασάγγαι ἑξακόσιοι καὶ εἴκοσι,
84 ἅπερ᾿
(ἂν) ϑομᾶάξον || ἄλλοι ΘΟ ΉΚΙ, «ἄλλοι» ἄνϑρωποι
Ηδτγίτηδῃ,, ἄνοι (-Ξ- ἄνϑρωποι) 0 Ι μετ᾽ ἀλλήλων Ι ὄντες Π6οΉοἰαυζιι8, ἰόντες, Ὁ | αὐτοῖς.
Υ. 1 ὀκτὼ Ὠῖοάον ΧΙῪ 80, ὀκταλσί
Ο! ὀλίγοι τὲ ἦσαν Τὐδίαίι. δὰ ῬΙΟΏΥΞΒ. 161, ὀλίγοι ὄντες ἦσαν ἢ
σιδηρίας.
2 χώρα πολλὴ ΤΥ, χώρα πολλὰ ΠΝ
8 ἐντεῦϑεν δὴ
ἀοῦ, ἐντεῦϑεν δὲ Ὁ Ἐ ἐδέξαντο οια. Ο ἄποικον οὖσαν ϑοϊιοηκὶ,
ἀποικία

ὄντες ὦ.

4 μέχρις ἐνταῦϑα.

ΙΒ,

ΟἌΒΗΣ.

1η9

Ενταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα

3

-

“

6

;

,

δὲ ταύταις πρῶτον μὲν τοῖς
ἐποίησαν κατὰ ἔϑνος ἕκαστοι
2
7
᾽
γυμνικούς.’
τὰἉ δ᾽᾽ ἐπιτήδει᾽
Παφλαγονίας. τὰ δ᾽ ἐκ τῶν
οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγοράν,
ἀσϑενοῦντας ἐδέχοντο.
3

-

)

πέντε.

ἕν

,

"

σι

ϑεοῖς ἔϑυσαν, καὶ πομπὰς
τῶν Ελλήνων καὶ ἀγῶνας
2η
ἢ
Χ
ἐλάμβανον
τὰ. μὲν
ἐκ᾽ τῆς
χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν᾽
οὐδὲ εἰς τὸ τεῖχος τοὺς

’ὔ

Ἂν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, φοβούμενον περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως. ἦν γὰρ
ἐχείνων καὶ φόρον ἐκείνοις ἔφερον, καὶ περὶ τῆς χώρας.
ὅτι ἤκουον δῃουμένην. καὶ ἐλϑόντες εἰς τὸ στρατόπεδον
ἔλεγον"

προηγόρει

δὲ Ἑκατώνυμος

δεινὸς νομιξόμενος

-"
εἶναι λέγειν. Ἔπεμψεν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται,
ἡς
τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαινέσοντάς τε ὑμᾶς ὅτι νικᾶτε
Ἕλληνες ὄντες βαρβάρους. ἔπειτα δὲ καὶ ξυνησϑησομένους ὅτι διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν, ὡς ἡμεῖς ἠκούσαμεν,
πραγμάτων δεσωμένοι πάρεστε. ἀξιοῦμεν δὲ “λληνες
ὄντες καὶ αὐτοὶ ὑφ᾽ ὑμῶν ὄντων Ἑλλήνων ἀγαϑὸν μέν
τι πάσχειν, καχὸν ὃὲ μηδέν᾽ οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν
πώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες. Κοτυωρῖται δὲ οὗτοι εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι ἄποικοι. καὶ τὴν χώραν ἡμεῖς
αὐτοῖς ταύτην παραδεδώκαμεν βαρβάρους ἀφελόμενοι"
διὸ χαὶ δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι τεταγμένον καὶ
Κερασούντιοι καὶ Τραπεζούντιοι᾽ ὥστε ὅ,τι ἂν τούτους
κακὸν ποιήσητε ἣ Σινωπέων πόλις νομίξει πάσχειν. νῦν
-

-

ἮΝ

’

δὺς

᾿

ἮΝ

’

ΠΣ

Γ,

6

-

Ο

-

ὃξ ἀκούομεν ὑμᾶς εἴς τε τὴν πόλιν βίᾳ παρεληλυϑότας
ἐνίους σκηνοῦν
2

,

ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ἐκ τῶν χωρίων βία

στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι, χρόνου πλῆϑος
ὀκτὼ μῆνες.
6 κοτυωρυτῶν

1 δηϊουμένην.

8 σεσωσμένοι.
195

10

11

180
12

15. ὙΣΘΑΡΟΎΥ.

λαμβάνειν ὧν ἂν δέησϑε οὐ πείϑοντας. ταῦτ᾽ οὖν οὐκ
ἀξιοῦμεν" εἰ δὲ ταῦτα ποιήσετε, ἀνάγκη ἡμῖν καὶ Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας

καὶ ἄλλον ὅντινα ἂν δυνώμεϑα

φίλον ποιεῖσϑαι.
18

14

1ὅ

160

18

Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ξενοφῶν ὑπὲρ τῶν στρατιω-

τῶν εἶπεν" ᾿Ημεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Σινωπεῖς, ἥκομεν ἀγαπῶντες ὅτι τὰ σώματα διεσωσάμεϑα καὶ τὰ ὅπλα" οὐ
γὰρ ἦν δυνατὸν ἅμα τε [τὰ] χρήματα ἄγειν καὶ φέρειν
καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσϑαι. καὶ νῦν ἐπεὶ εἰς τὰς “Ελληνίδας πόλεις ἤλθομεν. ἐν Τραπεζοῦντι μέν. παρεῖχον
γὰρ ἡμῖν ἀγοράν. ὠνούμενοι εἴχομεν τὰ ἐπιτήδεια,
καὶ ἀνθ᾽ ὧν ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ξένια ἔδωκαν τῇ στρατιᾷ, ἀντετιμῶμεν αὐτούς, καὶ εἴ τις αὐτοῖς φίλος ἦν
τῶν βαρβάρων, τούτων ἀπειχόμεϑα᾽ τοὺς δὲ πολεμίους
αὐτῶν ἐφ᾽ οἣς αὐτοὶ ἡγοῖντο χακῶς ἐποιοῦμεν ὅσον
ἐδυνάμεϑα.
ἐρωτᾶτε δὲ αὐτοὺς ὁποίων τινῶν ἡμῶν
ἔτυχον" πάρεισι γὰρ ἐνθάδε οὺς ἡμῖν ἡγεμόνας διὰ
φιλίαν ἣ πόλις ξυνέπεμψεν. ὅποι δ᾽ ἂν ἐλϑόντες ἀγορὰν
μὴ ἔχωμεν. ἄν τε εἰς βάρβαρον γῆν ἄν τε εἰς ᾿Ελληνίδα,
οὐχ ὕβρει ἀλλὰ ἀνάγκῃ λαμβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. καὶ
Καρδούχους καὶ Ταόχους καὶ Χαλδαίους καίπερ βασιλέως
οὐχ ὑπηχόους ὄντας [ὅμως] καὶ μάλα φοβεροὺς ὅμως
πολεμίους ἐχκτησάμεϑα διὰ τὸ ἀνάγκην εἶναι λαμβάνειν.
τὰ ἐπιτήδεια, ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. Μάχρωνας δὲ
καίπερ βαρβάρους ὄντας. ἐπεὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο
παρεῖχον. φίλους τε ἐνομίξομεν εἶναι καὶ βίᾳ [καὶ]
οὐδὲν ἐλαμβάνομεν τῶν ἐκείνων.
12 οὐκ δηΐθ ἀξιοῦμεν οἴη. ὦ. 18 χρήματα ἀδὲ, τὰ χρήματα
Ο.
14 ἀπεχόμεϑα.
11 [ὅμως] καὶ μάλα φοβερούς, ὅμως 660,
ὕμως γαὶ μάλα φοβεροὺς ὄντας Ὁ.
18 μακχρῶνας ᾿ὶκαὶ βία καὶ
Ο, ααθὰὰ ΌΠΟΣ καὶ ροβὺ βίᾳ ἄθ]θσθ ἐγδαϊῇ, θρὸ π1] υἱά!.

ΑΒΕ.

Κοτυωρίτας

181

δέ, οὺς ὑμετέρους φατὲ εἶναι, εἴ τι

19

αὐτῶν εἰλήφαμεν, αὐτοὶ αἰτιοί εἰσιν᾽ οὐ γὰρ ὡς φέλοι
προσεφέροντο ἡμῖν. ἀλλὰ κχλείσαντες τὰς πύλας οὔτε
εἴσω ἐδέχοντο οὔτε ἔξω ἀγορὰν ἔπεμπον" ἠτιῶντο δὲ
τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἁρμοστὴν τούτων αἴτιον εἶναι. ὃ δὲ

20

λέγεις βίᾳ παρελϑόντας σχηνοῦν. ἡμεῖς ἠξιοῦμεν τοὺς
κάμνοντας εἰς τὰς στέγας δέξασϑαι᾽ ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνέῳγον

τὰς πύλας, ἧ ἡμᾶς ἐδέχετο αὐτὸ τὸ χωρίον ταύτῃ
εἰσελθόντες ἄλλο μὲν οὐδὲν βίαιον ἐποιήσαμεν, σκηνοῦσι

δ᾽ ἐν ταῖς

στέγαις οὗ κάμνοντες τὰ αὑτῶν

δα-

πανῶντες. καὶ τὰς πύλας φρουροῦμεν, ὅπως μὴ ἐπὶ
τῷ ὑμετέρῳ ἁρμοστῇ ὧσιν οἵ κάμνοντες ἡμῶν, ἀλλ᾽
ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ κομίσασϑαι ὅταν βουλώμεϑα. οἵ δὲ ἄλλοι,
ὡς ὁρᾶτε. σκηνοῦμεν ὑπαίϑριοι ἐν τῇ τάξει, παρεσχευασμένοι, ἂν μέν τις εὖ ποιῇ, ἀντευποιεῖν, ἂν

21

δὲ κακῶς, ἀλέξασϑαι.

Ἢ δὲ ἠπείλησας ὡς ἢν ὑμῖν δοκῇ Κορύλαν καὶ
Παφλαγόνας ξυμμάχους ποιήσεσϑε ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ
ἣν μὲν ἀνάγκη ἢ πολεμήσομεν καὶ ἀμφοτέροις" ἤδη
γὰρ καὶ ἄλλοις πολλαπλασίοις ὑμῶν ἐπολεμήσαμεν. ἂν
δὲ δοκῇ ἡμῖν καὶ φίλον ποιεῖσϑαι τὸν Παφλαγόνα -ἀκούομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιϑυμεῖν τῆς ὑμετέρας πόλεὼς χαὶ χωρίων τῶν ἐπιϑαλαττίων --- πειρασόμεθα
ξυμπράττοντες αὐτῷ ὧν ἐπιϑυμεῖ φίλοι γίγνεσϑαι.
Ἔκ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἱ ξυμπρέσβεις
τῷ ἩἙκατωνύμῳ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις, παρελϑὼν δ᾽ αὐτῶν ἄλλος εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι
ἥκοιεν ἀλλὰ

ἐπιδείξοντες ὅτι φίλοι εἰσί.

καὶ ἕενίοις,

19 προσεφέροντο ἡμῖν οτη. (Ὁ.
20 ἀξιοῦμεν || τὰ αὐτῶν ἢ
φρουροῦντες.
22 ποιήσασϑαι ϊ φίλον ποιεῖσϑαι ἀοὺ, φίλον
ποιήσομεν (ὁ. 234 ποιησάμενοι

22

28

24

ὑτ
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15. Ὑ

ΧΟΒΈΕΣ ὙΠ

ἣν μὲν ἔλϑητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκεῖ δεξόμεϑα,
νῦν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν διδόναι ἃ δύνανται"
οῦ ὁρῶμεν γὰρ πάντα ἀληϑῆ ὄντα ἃ λέγετε. ἐκ τούτου
ξένιά τε ἔπεμπον οἵ Κοτυωρῖται καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν
Ἑλλήνων

ἐξένιξον τοὺς τῶν Σινωπέων

πρέσβεις. καὶ

πρὸς ἀλλήλους πολλά τε καὶ φιλικὰ διελέγοντο τά τε
ἄλλα καὶ περὶ τῆς λοιπῆς πορείας ἀνεπυνθάνοντο ὧν
ἑκάτεροι ἐδέοντο.
ΥΊΙ.
Ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρα τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ξυνέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς στρατιώτας.
καὶ ἐδόκει αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παρακαλέσαντας τοὺς Σινωπέας βουλεύεσϑαι.

εἴτε γὰρ πεζῇ δέοι

πορεύεσϑαι. χρήσιμοι ἂν ἐδόκουν εἶναι οἵ Σινωπεῖς" ἔμπειροι γὰρ ἦσαν τῆς Παφλαγονίας" εἴτε κατὰ ϑάλατταν,
προσδεῖν ἐδόκει Σινωπέων" μόνοι γὰρ ἂν ἐδόκουν ἱκανοὶ
2 εἶναι πλοῖα παρασχεῖν

ἀρκοῦντα τῇ στρατιᾷ. καλέσαν-

τες οὖν τοὺς πρέσβεις ξυνεβουλεύοντο, καὶ ἠξίουν Ἔλληνας ὄντας Ἕλλησι τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσϑαι τῷ
εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ κάλλιστα ξυμβουλεύειν.
8
᾿ἀναστὰς δὲ Εχκατώνυμος πρῶτον μὲν ἀπελογήσατο
περὶ οὗ εἶπεν

ὡς τὸν Παφλαγόνα

φίλον ποιήδοιντο,

ὅτι οὐχ ὡς τοῖς Ἕλλησι πολεμησόντων σφῶν εἴποι, ἀλλ᾽
ὅτε ἐξὸν τοῖς βαρβάροις φίλους εἶναι τοὺς “Ἕλληνας.
αἱρήσονται. ἐπεὶ δὲ ξυμβουλεύειν ἐκέλευον, ἐπευξάμενος

4 εἶπεν ὧδε. Εἰ μὲν ξυμβουλεύοιμι ἃ βέλτιστά μοι
[εἶναι] δοκεῖ, πολλά μοι καὶ ἀγαϑὰ γένοιτο" εἰ δὲ μή,
τἀναντία. αὐτὴ γὰρ ἡ ἱερὰ ξυμβουλὴ λεγομένη εἶναι

διαδόναι.

ΥΙ. 1 ἐδόκει πορεύεσθαι ἢ χρήσιμοι Β, χρήσι-

μον Ὁὦ. 8 μὲν κελεύετε γργὸ ἐκέλευον
4Ἅ [εἶναι] δοκεῖ Πεῖιἀαπίς
αὐτὴ γὰρ Ῥίιυσοῦβ, αὕτη γὰρ Ὁ.

Β

ΟΟΕΕΥΣΙ

18

δοχεῖ μοι παρεῖναι" νῦν [μὲν] γὰρ δὴ ἂν μὲν εὖ
ξυμβουλεύσας φανῶ, πολλοὶ ἔσονται οἵ ἐπαινοῦντές
μ(ιδ, ἂν δὲ κακῶς, πολλοὶ ἔσεσϑε οἱ καταρώμενοι. πράγματὰ μὲν οὖν οἶδ᾽ ὅτι πολὺ πλείω ἕξομεν, ἐὰν κατὰ
ἡγάλατταν κομίζησϑε᾽ ἡμᾶς γὰρ δεήσει τὰ πλοῖα πορέζξειν"
ἣν δὲ κατὰ γῆν στέλλησϑε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχο-

ὄ

μένους εἶναι. ὅμως δὲ λεκτέα ἃ γιγνώσκω" ἔμπειρος
γάρ εἶμι καὶ τῆς χώρας τῆς Παφλαγόνων καὶ τῆς
δυνάμεως. ἔχει γὰρ ἀμφότερα. καὶ πεδία κάλλιστα
καὶ ὄρη ὑψηλότατα.

Καὶ πρῶτον μὲν οἶδα εὐθὺς ἧ τὴν εἰσβολὴν ἀνάγκη
ποιεῖσθαι"

οὐ γὰρ ἔστιν

ὄρους τῆς ὁδοῦ χαϑ'

ἄλλῃ

ἢ ἧ τὰ κέρατα

τοῦ

ἑκάτερά ἐστιν ὑψηλά, ἃ κρατεῖν

κατέχοντες καὶ πάνυ ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἄν τούτων δὲ
κατεχομένων οὐδ᾽ ἂν οὗ πάντες ἄνθρωποι δύναιντ᾽
ἂν διελθεῖν. ταῦτα δὲ καὶ δείξαιμι ἂν; εἴ μοί τινα
βούλεσϑε ξυμπέμψαι.
Ἔπειτα δὲ οἶδα καὶ πεδία ὄντα καὶ ἱππείαν ἣν
αὐτοὶοὗ βάρβαροι νομίξουσι κρείττω εἶναι ἁπάσης τῆς
βασιλέως ἱππείας. καὶ "νῦν οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι, ἀλλὰ μεῖξον φρονεῖ ὃ ἄρχων αὐτῶν.

Ἢν δὲ χαὶ δυνηϑῆτε τά τε ὄρη κλέψαι ἢ φϑάσαι
λαβόντες καὶ ἔν τῷ πεδίῳ χρατῆσαι μαχόμενοι τούς
τε ἱππεῖς τούτων καὶ πεζῶν μυριάδας πλέον ἢ δώδεκα,
ἥξετε ἐπὶ τοὺς ποταμούς, πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα,

εὖρος τριῶν πλέϑρων,

ὃν χαλεπὸν οἶμαι διαβαίνειν

νῦν γὰρ δὴ Ε, νῦν μὲν γὰρ δὴ Ὁ. ὅ πορίξεσϑαι. ὁ λεκτὰ
γινώσκω.
{ εὐθὺς ἡ Ὁ, ροϑῦ αὐοα γρουρυχῃ 8 γ] 4 [1{{6γ86
Θγάϑαθ βαηῦ [ βούλοισϑε (ἀπαθ 11] τυσὐαύατη, αὐϑτηνῖ5 ΠὈΌΠΘΥ
ΘΠΠΡΘΥ βϑηὐαῦ).
8.ἣν αὐτοὶ... ἱππείας οἵα. ὦ. 9. ἣν δὲ ἀοῖί,
ἢ δὲ Ὁ || πλεῖον {] ἕξετε.

-

184

ἄλλως

5.

τε

καὶ

ὙΥΘΑΡΥΕ

πολεμίων

πολλῶν

ἔμπροσϑεν

ὄντων,

πολλῶν δὲ ὕπισϑεν ἑπομένων" δεύτερον δὲ Ἶριν, τρίπλεϑρον ὡσαύτως" τρίτον δὲ “ἄλυν. οὐ μεῖον δυοῖν
σταδίοιν. ὃν οὐκ ἂν δύναισϑε ἄνευ πλοίων διαβῆναι"
πλοῖα δὲ τίς ἔσται ὁ παρέχων; ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ὁ

Παρϑένιος

ἄβατος"

ἐφ᾽ ὃν ἔλθοιτε

ἄν. εἰ τὸν “4λυν

διαβαίητε.
10

Ἐγὼ μὲν οὖν οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίξω τὴν
πορείαν ἀλλὰ παντάπασιν ἀδύνατον. ἂν δὲ πλέητε.
ἔστιν ἐνθένδε μὲν εἰς Σινώπην παραπλεῦσαι, ἐκ Σινώπης δὲ εἰς Ἡράκλειαν" ἐξ "Ηρακλείας δὲ οὔτε πεξῇ
οὔτε κατὰ ϑάλατταν ἀπορία᾽ πολλὰ γὰρ καὶ πλοῖά
ἐστιν ἐν ἩΗρακλείᾳ.

“1

᾿Επεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔλεξεν. οἱ μὲν ὑπώπτευον φιλίας
ἕνεχα τῆς Κορύλα λέγειν" καὶ γὰρ ἦν πρόξενος αὐτῷ"

οἵ δὲ καὶ ὡς δῶρα ληψόμενον διὰ τὴν ξυμβουλὴν ταύτην οἱ δὲ ὑπώπτευον καὶ τούτου ἕνεκα λέγειν ὡς μὴ
πεξῇ ἰόντες τὴν Σινωπέων τι χώραν καχὸν ἐργάζξοιντο.
οἵ δ᾽ οὖν Ἕλληνες ἐψηφίσαντο κατὰ ϑάλατταν τὴν πο12

ρείαν ποιεῖσϑαι. μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν εἶπεν" Ὦ, Σινωπεῖς. οἵ μὲν ἄνδρες ἤἥρηνται {τὴν πορείαν ἣν ὑμεῖς
ξυμβουλεύετε" οὕτω δὲ ἔχει" εἰ μὲν πλοῖα ἔσεσϑαι
μέλλει ἱκανὰ ὡς ἀριϑμῷ ἕνα μὴ καταλείπεσϑαι ἐνθάδε.
ἡμεῖς ἂν πλέοιμεν" εἰ δὲ μέλλοιμεν οἱ μὲν χαταλείψεσϑαι οἱ δὲ πλεύσεσϑαι. οὐκ ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοῖα.

δεύτερον δὲ τίγρην ||οὐκ ἂν δύνησϑε [|ὡς δ᾽ αὕτως || ἔλϑητε
ἱ
ἂν. 10 ἐνθένδεν || δὲ ροϑὺ Σινώπης οἵα. Ὁ [ πλοῖά ἐστιν Το.
πλοῖα ἐστὶν Ο. 11 τῆς κορύλας
πεξῆ ὄντες Ἀ, πεξοὶ ὄντες
Ο
οἱ δ᾽ αὖ Ἕλληνες. 12 {τὴν πορείαν Οὐοϑεΐ ἢ]μέλλει. ἀπιΐα ἱκανὰ
οἵα. ( {| εὔδηλον, 1. τᾶϑ. ον, 5648 ΘαῸΘ 6Χ ὦ πΘαὰ8 6Χ οὐ ἴδοἔσω, αὖ ΠΌΌπογο νἹἀθθαίυτ [| οἱ Σινωπεῖς (γ61]ρου Σὰνωπῆς)
ἡ
Οοϑεί, οἱ πρέσβεις Ὁ.

εν

γιγνώσκομεν

180

γὰρ ὅτι ὅπου

μὲν ἂν χρατῶμεν, δυναί-

18

μεϑα ἂν καὶ σῴώξεσϑαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν" εἰ δέ
που ἥττους τῶν πολεμίων ληφϑησόμεϑα., εὔδηλον δὴ
ὅτι ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ ἐσόμεϑα. ἀκούσαντες ταῦτα
οἱ Σινωπεῖς ἐκέλευον πέμπειν πρέσβεις. καὶ πέμπουσι
Καλλέίμαχον ᾿Αρκάδα καὶ ᾿Δρίστωνα ᾿4ϑηναῖον καὶ Σαμόλαν ᾿χαιόν. καὶ οἱ μὲν ὥχοντο.
Ἔν δὲ τούτῳ9 τῷτῷ χθύνῷ
χρόνῳ μιδνὸῳ
Ξενοφῶντι, 9 δρῶντι
θθῶντι
ἡ μὲν
ὁπλίτας πολλοὺς τῶν ᾿Ελλήνων, ὁρῶντι δὲ πελταστὰς
πολλοὺς χαὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ ἱππεῖς δὲ
καὶ μάλα ἤδη διὰ τὴν τριβὴν ἱκανούς. ὄντας δ᾽ ἐν
τῷ Πόντῳ, ἔνϑα οὐκ ἂν ἀπ᾿ ὀλίγων χρημάτων τοσαύτη
ΓΑ
᾿
3
ἕν
5.
Δ
5
"
δύναμις παρεσκευάσϑη,
καλὸν
αὐτῷ
ἐδόκει
εἶναι
χώραν
καὶ δύναμιν τῇ λλάδι προσχτήσασϑαι πόλιν κατοικί’
μ᾿
ΡΤ
7
δαντας. καὶ" γενέσϑαι
ἂν
αὐτῷ
ἐδόκει μεγάλη,
καταλογιξομένῳ τό τὲ αὐτῶν πλῆϑος καὶ τοὺς περιοικοῦντας τὸν Πόντον. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο πρίν τινι
εἰπεῖν τῶν στρατιωτῶν Σιλανὸν παρακαλέσας τὸν Κύρου
μάντιν γενόμενον τὸν ᾿Αμπρακιώτην.
ὁ δὲ Σιλανὸς
δεδιὼς μὴ γένηται ταῦτα καὶ καταμείνῃ που ἡ στρατιά,
ἐχφέρει εἰς τὸ στράτευμα λόγον ὅτι Ξενοφῶν βούλεται
καταμεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οἰκίσαι καὶ ἑαυτῷ
Ὁ

΄

’,

᾽

Ἵ

3

μὴ

3

3.

ὡς

,

᾿

14

1ὅ

Η͂

:

ὄνομα καὶ δύναμιν περιποιήσασϑαι. αὐτὸς δ᾽ ὁ Σιλανὸς ἐβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν ᾿Ελλάδα ἀφικέσϑαι᾿ οὺς γὰρ παρὰ Κύρου ἔλαβε [τρισχιλίους] δαρεικοὺς ὅτε τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήϑευσε ϑυόμενος Κύρῳ,
καὶ διεσεσώκει.
16 σφενδονίτας [ κατοικήσαντας.
16 ἂν ροϑὺ γενέσϑαι
οαα. Ὁ || ἀμβρακιώτην.
11 ὁ δὲ σιλὰν δεδεδιὼς [|| εἰσφέρει ὦ
πόλιν οἰκῆσαι. 18 τοὺς γὰρ || [τριρχιλίους] 660 [ διεσεσώκει αὐ,
διέσωσεν ἐκεῖ Ὁ.

16

11

18

186

118..

ΟΑΡ. Υἱ.

Τῶν δὲ στρατιωτῶν. ἐπεὶ ἤκουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει

19

βέλτιστον εἶναι καταμεῖναι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ.

Τιμα-

σίων ὃὲ ὁ ΖΙαρδανεὺς καὶ Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς
ἐμπόρους [μὲν] τινὰς παρόντας τῶν ᾿Ηρακλεωτῶν καὶ
Σινωπέων λέγουσιν ὅτι εἰ μὴ ἐχποριοῦσι τῇ στρατιᾷ
μισϑὸν ὥστε ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια ἐχπλέοντας. ὅτι κινδυνεύσει μεῖναι τοσαύτη δύναμις ἐν τῷ Πόντῳ" βούλεται γὰρ Ξενοφῶν καὶ ἡμᾶς παρακαλεῖ, ἐπειδὰν [δὲ]
ἔλϑῃ τὰ πλοῖα, τότε εἰπεῖν ἐξαίφνης τῇ στρατιᾷ, άνδρες,
νῦν μὲν δρῶμεν ἡμᾶς ἀπόρους ὄντας καὶ ἐν τῷ ἀπόπλῳ
ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια καὶ ὡς οἴχαδε ἀπελϑόντας ὀνῆσαί
τι τοὺς οἴχοι᾽ εἰ δὲ βούλεσϑε τῆς κύχλῳ χώρας περὶ
τὸν Πόντον οἰχουμένης ἐχλεξάμενοι ὅποι ἂν βούλησϑε
κατασχεῖν. καὶ τὸν μὲν ἐϑέλοντα ἀπιέναι οἴχαδε. τὸν
ὃΣ ϑέλοντα μένειν αὐτοῦ, πλοῖα δ᾽ ὑμῖν πάρεστιν,
ὥστε ὅπῃ ἂν βούλησϑε ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιτε.
21

᾿Ακούσαντες ταῦτα οὗ ἔμπορον ἀπήγγελλον ταῖς
πόλεσι. ξυνέπεμψε δ᾽ αὐτοῖς Τιμασίων ΖΙαρδανεὺς

Εὐρύμαχόν τε τὸν Δαρδανέα καὶ Θώρακα τὸν Βοιώτιον
ταὐτὰ ἐροῦντας. Σινωπεῖς δὲ καὶ Ἡρακλεῶται ταῦτα
ἀκούσαντες πέμπουσι πρὸς τὸν Τιμασίωνα καὶ κελεύουσι

προστατεῦσαι λαβόντα χρήματα ὅπως ἐχπλεύσῃ ἣ στρατιά.

ὃ δὲ ἄσμενος

τῶν

Ὄντων

λέγει

ἀκούσας

τάδε.

ἐν ξυλλόγῳ τῶν στρατιω-

Οὐ δεῖ όσον... μονῇ.

ὦ

ἄνδρες, οὐδὲ τῆς “Ελλάδος οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖ-

σϑαι.
28

ἀκούω

λέγοντας.

δέ τινας ϑύεσϑαι ἐπὶ τούτῳ οὐδ᾽ ὑμῖν

ὑπισχνοῦμαι

δὲ ὑμῖν,

ἂν ἐκπλέητε,

ἀπὸ

19 ὁ “αρδανεὺς οτὰ. Ὁ [[|ἐμπόρους τινὰς ἀοὺ, ἐμπόρους μέν
ΡΝ 6 || ἐκποριοῦσι ἀρ, ἐξευποριοῦσι ϑ ! βούλεται ῬΥ, βουλεύεται
Ὸ, [|Ροβὺ ἐπειδὰν Ο ἔΑ150 δα. δὲς 530 ὑμᾶς ἀπόρους. 21 ταὐτὰ
Ποεπααπίς, ταῦτα Ὁ.

[1Β. Υ.

ΟΑΡ. ΥἹἱ.
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μούβηκίκι, ᾿τορὰν παρέξειν κυξικηνὸν ἑχάστῳ τοῦ
μηνός" καὶ ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν Τρῳάδα, ἔνϑεν καί δέμε
φυγάς, καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ πόλις" ἑκόντες γάρ
με δέξονται. ἡγήσομαι δὲ αὐτὸς ἐγὼ ἔνϑεν πολλὰ 24
χρήματα λήψεσϑε. ἔμπειρος δέ εἰμι τῆς Αἰολίδος καὶ
τῆς Φρυγίας καὶ τῆς Τρῳάδος καὶ τῆς Φαρναβάζου
ἀρχῆς πάσης. τὰ μὲν διὰ τὸ ἐκεῖϑεν εἶναι, τὰ δὲ διὰ
τὸ ξυνεστρατεῦσϑαι ἐν αὐτῇ σὺν Κλεάρχῳ τε καὶ Ζ1ερκυλίδα.
᾿Αναστὰς αὖϑις Θώραξ ὁ Βοιώτιος, ὃς περὶ στρα- 2ῦ
τηγίας Ξενοφῶντι ἐμάχετο. ἔφη, εἰ ἐξέλθοιεν ἐκ τοῦ
Πόντου. ἔσεσϑαι αὐτοῖς Χερρόνησον χώραν καλὴν καὶ
εὐδαίμονα ὥστε (ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ ἐνοικεῖν, τῷ
δὲ μὴ βουλομένῳ ἀπιέναι οἴκαδε. γελοῖον δὲ εἶναι
ὄἄ

ἐν τῇ ᾿Ελλάδι οὔσης χώρας πολλῆς καὶ ἀφϑόνου ἐν
τῇ βαρβάρων μαστεύειν. ἔστε δ᾽ ἄν. ἔφη, ἐκεῖ γένησϑε,

20

κἀγὼ καϑάπερ Τιμασίων ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισϑοφοράν. ταῦτα δὲ ἔλεγεν εἰδὼς ἃ Τιμασίωνι οἱ Ηρακλεῶται καὶ οὗ Σινωπεῖς ὑπισχνοῦντο ὥστε ἐχπλεῖν.

ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐν τούτῳ ἐσίγα.
᾿Δἀναστὰς δὲ Φιλήσιος καὶ “ύκων οἷ ᾿Ζχαιοὶ ἔλεγον

21

ὡς δεινὸν εἴη ἰδία μὲν Ξενοφῶντα πείϑειν τε καταμένειν καὶ ϑύεσϑαι ὑπὲρ τῆς μονῆς [μὴ κοινούμενον

τῇ στρατιᾷ), εἰς δὲ τὸ κοινὸν μηδὲν ἀγορεύειν περὶ
τούτων.
Ὥστε ἠναγκάσϑη ὁ Ξενοφῶν ἀναστῆναι καὶ εἰπεῖν
τάδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες. ϑύομαι μὲν ὡς δρᾶτε ὁπόσα
28 ὑπάρξει ὑμᾶς.
24 λήψεσϑαι.
9ὅ αὖτις ἢ ξενοφῶντι
ἐμάχετο αοὺ, ξένων ἐμηχανᾶτο ΟΙ ὥστε (ἐξεῖναι) Οοϑεΐ ᾿]τῷ δὲ
μὴ βουλομένῳ ἀρ, τῷ δὲ βουλομένῳ 0.
20 μισϑοφορίαν.
21 [μὴ κοινούμενον τῇ στρατιᾷ] ΚυῆροΥ ] εἰ δὲ τὸ κοινὸν.

28
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178 Ὑ.

ΑΔΑΡ ὙΠ

δύναμαι καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ὕπως ταῦτα
τυγχάνω καὶ λέγων καὶ νοῶν καὶ πράττων ὁποῖα μέλλει
ὑμῖν τε κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔσεσϑαι καὶ ἐμοί. καὶ
νῦν ἐθυόμην περὶ αὐτοῦ τούτου εἰ ἄμεινον εἴη ἄρχεσϑαι λέγειν εἰς ὑμᾶς καὶ πράττειν περὶ τούτων ἢ παντάπασι μηδὲ ἅπτεσϑαι τοῦ πράγματος. Σιλανὸς δέ
μον

ὁ μάντις

καλὰ

εἶναι"

ἀπεκρίνατο

τὸ μὲν μέγιστον,

τὰ ἱερὰ

ἤδει γὰρ καὶ ἐμὲ οὐκ ἄπειρον ὄντα διὰ

τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς" ἔλεξε δὲ ὅτι ἐν τοῖς ἱεροῖς

90

81

φαίνοιτό τις δόλος καὶ ἐπιβουλὴ ἐμοί, ὡς ἄρα γιγνώὅκὼων ὅτι αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν μὲ πρὸς ὑμᾶς.
ἐξήνεγκε γὰρ τὸν λόγον ὡς ἐγὼ πράττειν ταῦτα διανοοίμην ἤδη οὐ πείσας ὑμᾶς. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων
ἀποροῦντας ὑμᾶς, τοῦτ᾽ ἂν ἐσκόπουν ἀφ᾽ οὗ ἂν γένοιτο
ὥστε λαβόντας ὑμᾶς πόλιν τὸν μὲν βουλόμενον ἀποπλεῖν ἤδη. τὸν δὲ μὴ βουλόμενον. ἐπεὶ κτήσαιτο ἱχανὰ
ὥστε καὶ τοὺς ἑαυτοῦ οἰκείους ὠφελῆσαί τι. ἐπεὶ δὲ
ὁρῶ ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα πέμποντας ᾿Ηραχλεώτας καὶ
Σινωπεῖς ὥστε ἐκπλεῖν. καὶ μισϑὸν
ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νουμηνίας. καλόν

ὑπισχνουμένους
μοι δοχεῖ εἶναι

σῳζομένους ἔνϑα βουλόμεϑα μισϑὸν τῆς εὐπορίας λαμβάνειν, καὶ αὐτός τὲ παύομαι ἐχείνης τῆς διανοίας,
Ὃ
΄
δύνα
ς
καὶ' ὁπόσοι
πρὸςχ ἐμὲ
προσῇσαν
λέγοντες ὡς
χρὴ ταῦτα
πράττειν. ἀναπαύεσϑαί φημι χρῆναι.
Οὕτω γὰρ γιγνώσκω᾽ ὁμοῦ μὲν ὄντες πολλοὶ ὥσπερ
νυνὶ δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι καὶ ἔχειν τὰ
ἐπιτήδεια. ἐν γὰρ τῷ κρατεῖν ἔστι καὶ τὸ λαμβάνειν
τὰ τῶν ἡττόνων διασπασϑέντες δ᾽ ἂν καὶ κατὰ μικρὰ
΄

92

Ἃ

--

ς

ῇ

“

᾿ΕΝ

Ἁ

Ἁ

80 τὸν μὲν βουλόμενον, 1. τὰ5. μὲν [ ἐπικτήσαιτο Ῥτο ἐπεὶ
κτήσαιτο. 81 ἄνδρας ἀεί, ὦ ἄνδρες Ὁ ||εὐπορίας Ηπτιᾳ, ἀπορίας
Ο [|προςήεσαν [ ἀναπαύεσϑαι Ἐ;, ἀναπαύσεσϑαι 0.

ἜΠΕΙ Ὑ
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γενομένης τῆς δυνάμεως οὔτ᾽ ἂν τροφὴν δύναισϑε
λαμβάνειν οὔτε χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε. δοκεῖ οὖν
μοι ἅπερ ὑμῖν, ἐκπορεύεσϑαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα, καὶ ἐάν

τις μέντοι ἀπολιπὼν

98

ληφϑῇῆ πρὶν ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι

πᾶν τὸ στράτευμα, κρίνεσϑαι αὐτὸν ὡς ἀδικοῦντα. καὶ
ὅτῳ δοκεῖ, ἔφη, ταῦτα; ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν
ἅπαντες.

Ὁ δὲ Σιλανὸς ἐβόα, καὶ ἐπεχείρει λέγειν ὡς δίκαιον
εἴη ἀπιέναι τὸν βουλόμενον. οἵ δὲ στρατιῶται οὐκ
ἠνείχοντο, ἀλλ᾽ ἠπείλουν αὐτῷ ὅτι εἰ λήψονται ἀποδιδράσκοντα. τὴν δίκην ἐπιϑήσοιεν.
ἐντεῦϑεν ἐπεὶ
ἔγνωσαν οἱ Ηρακλεῶται ὅτι ἐχπλεῖν δεδογμένον εἴη
καὶ Ξενοφῶν αὐτὸς ἐπεψηφικὼς εἴη. τὰ μὲν πλοῖα
πέμπουσι, τὰ δὲ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο Τιμασίωνι καὶ
Θώρακι ἐψευσμένοι ἦσαν [τῆς μισϑοφορᾶς]. ἐνταῦϑα
δὲ ἐχπεπληγμένοι ἦσαν καὶ ἐδεδίεσαν τὴν στρατιὰν οἵ
τὴν μισϑοφορὰν ὑπεσχημένοι. παραλαβόντες οὖν οὗτοι

84

ϑῦ

80

καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς οἷς ἀνεκεκοίνωντο ἃ πρόσϑεν

ἔπραττον. πάντες δ᾽ ἦσαν πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ζσιναίου,
ὃς Χειρισόφῳ ὑπεστρατήγει, Χειρίσοφος δὲ οὔπω παρῆν,
ἔρχονται πρὸς Ξενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι μεταμέλοι
αὐτοῖς. καὶ δοκοίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς Φᾶσιν,
ἐπεὶ πλοῖα ἔστι. καὶ κατασχεῖν τὴν Φασιανῶν χώραν.
«ἰήτου δὲ ὑιδοῦς ἐτύγχανε βασιλεύων αὐτῶν. ξενοφῶν δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων εἴποι εἰς τὴν
στρατιάν᾽ ὑμεῖς δὲ ξυλλέξαντες. ἔφη, εἰ βούλεσϑε,
82 δύνασϑαι λαμβάνειν [ ἀπαλλάξετε
88 μοι ροδὺ δοκεῖ
οὖν οτη. Ὁ || μέντι.
84 ἐπιχείρει λέγων || ἀποδιδράσκοντα αοὐ,
ἀποδράσκοντα ὦ. 8 [τῆς μισϑοφορίας)] Κγύρογ.
806 ἐδεδίεσαν
Ο. Μὶοηναγ, Πιυογ ογα, Α. νυ. Βαργιϑογρὶ, ἐδεδείεσαν Ο [|μισϑοφορίαν
ἀνεκεκοίνωντο [), ἀνεκοινῶντο Ο || πλὴν μένωνος [|
οὔπω Β. Ἐ,, οὕτω Ὁ {|μεταμελοίη ||πλὴν εἰς φῦσιν.
81 υἱϊδοῦς.
“

3

,

᾿ς

9

,

»

81

118. Υ: ΟΑΡ. ΥἹ. ΥΠ].
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Ἔ

λέγετε. ἐνταῦϑα ἀποδείκνυται Τιμασίων ὃ Ζαρδανεὺς
γνώμην οὐκ ἐχχλησιάξειν ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ ἕκαστον
λοχαγοὺς πρῶτον πειρᾶσϑαι πείϑειν.

καὶ ἀπελθόντες

ταῦτ᾽ ἐποίουν.
ὙΠ.
ὙΤαῦτα οὖν οἵ στρατιῶται ἀνεπύϑοντο ταραττόμενα. καὶ ὃΝέων λέγει ὡς Ξενοφῶν ἀναπεπεικὼς τοὺς
ἄλλους

στρατηγοὺς

3. ἐξαπατήσας

τιῶται

πάλιν

χαλεπῶς

διανοεῖται

εἰς Φᾶσιν.

ἔφερον,

ἄγειν

τοὺς στρατιώτας

ἀκούσαντες δ᾽ οἵ στρα-

καὶ ξύλλογοι ἐγίγνοντο καὶ

8 κύκλοι ξυνίσταντο ἢ. ἐπεὶ δὲ ἠσϑάνετο Ξενοφῶν, ἔδοξεν
αὐτῷ ὡς. τάχιστα ξυναγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν. καὶ μὴ
ἐᾶσαι ξυλλεγῆναι αὐτομάτους" καὶ ἐκέλευσε τὸν κήρυχα,
4 ξυλλέξαι ἀγοράν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ τοῦ κήρυκος ἤκουσαν, ξυνέδραμον καὶ μάλα ἑτοίμως. ἐνταῦϑα Ξενοφῶν τῶν μὲν
στρατηγῶν οὐ κατηγόρει. ὅτι ἦλϑον πρὸς αὐτόν, λέγει

ὃὲ ὧδε.
ὅ
᾿Δἀχούω τινὰ διαβάλλειν. ὦ ἄνδρες. ἐμὲ ὡς ἐγὼ
ἄρα ἐξαπατήσας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. ἀκούσατε οὖν μου πρὸς ϑεῶν. καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι
ἀδικεῖν, οὐ χρή μὲ ἐνθένδε ἀπελϑεῖν πρὶν ἂν δῶ δίκην᾽ ἂν δ᾽ ὑμῖν φαίνωνται ἀδικεῖν οἵ ἐμὲ διαβάλλοντες,
ὁ οὕτως αὐτοῖς χρῆσϑαι ὥσπερ ἄξιον. ὑμεῖς δέ, ἔφη, ἴστε
δήπου ὅϑεν ἥλιος ἀνίσχει καὶ ὅπου δύεται, καὶ ὅτι,
ἐὰν μέν τις εἰς τὴν Ελλάδα μέλλῃ ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν
Ἔ [καὶ μάλα φοβεροὶ ἦσαν μὴ ποιήσειαν οἷα καὶ τοὺς τῶν
Κόλχων κήρυκας ἐποίησαν καὶ τοὺς ἀγορανόμους" ὅσοι μὴ εἰς
τὴν ϑάλατταν κατέφυγον κατελεύσϑησαν.]
τοὺς αὑτοῦ Β, τοὺς αὐτοὺς Ὁ.

ΥΠ. 1 ταραττόμενα ίη-

αοτῇ, τὰ πραττόμενα Ο. 2 [καὶ μάλα... κατελεύσϑησαν] Ηατίπιά ἢ τοὺς: τῶν κολχῶν κήρυκα.
8. συλλέξαι ἀοί, ξυλλέξειν Ὁ.
ὅ ἐνθένδεν. 6 δ᾽ ἔφη ἴστε Α, δὲ ἐφῆσϑε

ΘΕ

Ύ8.
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δεῖ πορεύεσϑαι ἢν δέ τις βούληται εἰς τοὺς βαρβάρους,
τοὔμπαλιν πρὸς ἕξω. ἔστιν οὖν ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο
ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι ὡς ἥλιος ἔνϑεν μὲν ἀνίσχει,

δύεται

[δὲ] ἐνταῦϑα, ἔνϑα δὲ δύεται. ἀνίσχει [δ᾽] ἐντεῦϑεν;
ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ἐπίστασϑε ὅτι βορέας μὲν ἔξω
τοῦ Πόντου

εἰς τὴν ᾿Ελλάδα φέρει, νότος δὲ εἴσω εἰς

Φᾶσιν. καὶ λέγεται, ὅταν βορρᾶς πνέῃ, ὡς καλοὶ πλοῖ
εἰσιν εἰς τὴν Ελλάδα.

τοῦτ᾽ οὖν ἔστιν

ὕπως τις ἂν

ὑμᾶς ἐξαπατήσαι ὥστε ἐμβαίνειν ὁπόταν νότος πνέῃ;
ἀλλὰ γὰρ ὁπόταν γαλήνη ἢ ἐμβιβάσω. οὐκοῦν ἐγὼ μὲν
ἐν ἑνὶ πλοίῳ πλεύσομαι,. ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑκατόν.
πῶς ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην ὑμᾶς ξὺν ἐμοὶ πλεῖν
μὴ βουλομένους ἢ ἐξαπατήσας ἄγοιμι; ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς
ἐξαπατηϑέντας καὶ γοητευϑέντας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκειν εἰς
Φᾶσιν" καὶ δὴ ἀποβαίνομεν εἰς τὴν χώραν᾽ γνώσεσϑε
δήπου ὅτι οὐκ ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἐστέ: καὶ ἐγὼ μὲν ἔσομαι
ὃ ἐξηπατηκὼς εἷς. ὑμεῖς δὲ οἵ ἐξηπατημένοι ἐγγὺς
μυρίων ἔχοντες ὅπλα. πῶς ἂν οὖν ἀνὴρ μᾶλλον δοίη
δίκην ἢ οὕτω περὶ αὑτοῦ τε καὶ ὑμῶν βουλευόμενος:

᾽4λλ᾽ οὗτοί εἰσιν οἱ λόγοι ἀνδρῶν καὶ ἠλιϑίων
κἀμοὶ φϑονούντων, ὅτι ἐγὼ ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμαι. καίτοι
οὐ δικαίως γ᾽ ἄν μοι φϑονοῖεν᾽ τίνα γὰρ αὐτῶν ἐγὼ
κωλύω ἢ λέγειν εἴ τις τι ἀγαϑὸν δύναται ἐν ὑμῖν, ἢ
μάχεσθαι εἴ τις ἐθέλει ὑπὲρ ὑμῶν τε καὶ ἑαυτοῦ, ἢ

δὲ] ἐνταῦϑα εὐ [δ᾽] ἐντεῦϑεν ἐφ0, [δὲ ἐυεάδθιοε! οὐ [δ
ἐντεῦϑεν] Οοεὶ .} ἔνϑα δὲ δομᾶγεν, ἔνϑεν δὲ Ὁ.
Τ εἰς απΐθ
τὴν Ελλάδα ΟΙΏ. Ο || βορρὰς |]πνέῃ πρύνσως πνῇ Ο 8. 5ΌΡΟΥ
α γΟΟΔΌᾺ}} ὁπόταν ῬὈΓ 5οΙ1ρ51ῦ η. Ι ἐμβιβάσω ἐφο, ἐμβιβῶ Ὁ]
πῶς

ἂν

οὖν

Ο, υὍ]

ΠᾶθΠοΥ

ἔμ ὑγααιῦ

9 , ἐξαπατηκὼς ! ἐξηπατημένοι, ῬΥΙῸΒ ἡ 1. τῶϑβ.
τίς τι ἀοὺ, εἴς τι ( [[|ὑπὲρ ἡμῶν.

οὖν

ΟἸΠ]ΒΒΌΤΩ 6556.

10 ὑφ᾽ ἡμῶν } εἴ
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1715. ὙΟΌᾺΡΡΎΕ

ἐγρηγορέναι περὶ τῆς ὑμετέρας ἀσφαλείας ἐπιμελούμενον;
3

;

ΑἉ

-

΄'

,ὔ

9

’

[4

᾿

τί γάρ. ἄρχοντας αἱρουμένων ὑμῶν ἐγώ τινι ἐμποδών
εἰμι; παρίημι, ἀρχέτω μόνον [εἰ] ἀγαϑόν τι ποιῶν
1
ἘΠ

12

18

ὑμᾶς φαινέσϑω. ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ περὶ τούτῶν τὰ εἰρημένα. εἰ δέ τις ὑμῶν ἢ αὐτὸς ἐξαπατηϑῆναι ἂν οἴεται ταῦτα ἢ ἄλλον ἐξαπατῆσαι ταῦτα,
λέγων διδασκέτω.
ὅταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ
ἀπέλθητε πρὶν ἂν ἀκούσητε οἷον δρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ
ἀρχόμενον πρᾶγμα ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑποδείκνυσιν, ὥρα ἡμῖν βουλεύεσϑαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν
μὴ κάκιστοί τε καὶ αἴσχιστοι ἄνδρες ἀποφαινώμεϑα
καὶ πρὸς ϑεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων καὶ φίλων καὶ
ς

-

,

3

Ἁ

Ἁ

2

Ἀ

Ἁ

3

"

κ

“4

πολεμίων.
᾿Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ στρατιῶται ἐθαύμασάν τε
ο
κ
,
ον
᾽
΄
»
΄
ν
ὃ.τι εἴη καὶ λέγειν ἔἕχκελευον. ἕκ τούτου ἄρχεται πάλιν

᾿Επίστασϑέ που ὅτι χωρία ἦν ἐν τοῖς ὄρεσι βαρβαρικά,
φίλια τοῖς Κερασουντίοις. ὅϑεν χατιόντες τινὲς καὶ
ἱερεῖα ἐπώλουν ἡμῖν καὶ ἄλλα ὧν εἶχον. δοχοῦσι δέ
’

14

-»

’

[κά

΄

μοι χαὶ ὑμῶν τινες εἰς τὸ ἐγγυτάτω χωρίον τούτων
ἐλϑόντες ἀγοράσαντές τι πάλιν ἀπελϑεῖν. τοῦτο χαταμαϑὼν Κλεάρετος ὃ λοχαγὸς ὅτι καὶ μιχρὸν εἴη καὶ

ἀφύλακτον διὰ τὸ φίλιον νομίξειν εἶναι, ἔρχεται ἐπ᾿
1ὅ

αὐτοὺς τῆς νυκτὸς ὡς πορϑήσων. οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών.
διενενόητο δέ, εἰ λάβοι τόδε τὸ χωρίον. εἰς μὲν τὸ
στράτευμα μηκέτι ἐλθεῖν. εἰσβὰς δὲ εἰς πλοῖον ἐν ὦξ
ἐτύγχανον οἱ ξύσκηνοι αὐτοῦ παραπλέοντες, καὶ ἐνϑέ΄

ἡμετέρας ἀσφαλείας ᾿ ἐροῦμεν ὧν ὑμῶν [| ἐγώ τινι Τίμα ον,
ἐγὼ τίνι Ο |}ροϑὺ μόνον Οὐ ἔα]50 δα. εἰ [ ποιῶν ἡμᾶς. 11 οἴηται:
12 ἂν ροβὺ πρὶν Ο οπι. [[ εἰ δῃΐθ ἔπεισι Ο οι. [[ ὥρα ὑμῖν οὗ
ὑπὲρ ὑμῶν ! καὶ φίλων οἵα. Ὁ.
18 ἐπώλουν ὑμῖν {ἀπελθεῖν
1ἴον, ἀπῆλϑον Ο.
14 κλεάρατος.
1 εἰ μὲν τὸ στράτευμα.

ἱὁ δ

ΑΡΟΤΟΥ.
ὁτοῦδ41}
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μενος εἴ τι λάβοι, ἀποπλέων οἴχεσϑαι ἔξω τοῦ Πόντου.
καὶ ταῦτα ξυνωμολόγησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τοῦ πλοίου
σύσκηνοι, ὡς ἐγὼ νῦν αἰσϑάνομαι. παρακαλέσας οὖν
ὁπόσους ἔπειϑεν ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίον. πορευόμενον δ᾽
αὐτὸν φϑάνει ἡμέρα γενομένη. καὶ ξυστάντες οἵ ἄνϑρῶποι ἀπὸ ἰσχυρῶν τόπων βάλλοντες καὶ παίοντες
τόν τὲ Κλεάρετον ἀποκχτείνουσι καὶ τῶν ἄλλων συχνούς,
οἱ δέ τινες καὶ εἰς Κερασοῦντα

αὐτῶν

ἀποχωροῦσι.

ταῦτα δ᾽ ἦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἧἣ ἡμεῖς δεῦρο ἐξωρμῶμεν
πεζῇ τῶν δὲ πλεόντων ἔτι τινὲς ἦσαν ἐν Κερασοῦντι,
οὔπω ἀνηγμένοι.
Μετὰ τοῦτο. ὡς οἵ Κερασούντιοι
χνοῦνται

τῶν

λέγουσιν,

ἔκ τοῦ χωρίου τρεῖς ἄνδρες τῶν

τέρων πρὸς τὸ κοινὸν

10

17

ἀφιγεραι-

τὸ ἡμέτερον χρήζοντες ἐλϑεῖν.

ἐπεὶ δ᾽ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον. πρὸς τοὺς Κερασουντίους 18

ἔλεγον ὅτι ϑαυμάξοιεν τί ἡμῖν δόξειεν ἐλϑεῖν ἐπ᾽
αὐτούς. ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, ἔφασαν. ὅτι οὐκ
ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο τὸ πρᾶγμα, ἥδεσϑαί τε αὐτοὺς
καὶ μέλλειν ἐνθάδε πλεῖν. ὡς ἡμῖν λέξαι τὰ γενόμενα
χαὶ τοὺς νεκροὺς

κελεύειν

αὐτοὺς

ϑάπτειν

λαβόντας.

τῶν δ᾽ ἀποφυγόντων τινὰς “Ελλήνων τυχεῖν ἔτι ὄντας
ἐν Κερασοῦντι" αἰσϑόμενοι δὲ τοὺς βαρβάρους ὅποι
ἴοιεν αὐτοί τε ἐτόλμησαν βαλεῖν τοῖς λίϑοις καὶ τοῖρ

19

ἄλλοις “παρεκελεύοντο.
καὶ οἵ ἄνδρες ἀποϑνῃηόδκουσι
τρεῖς ὄντες οὗ πρέσβεις καταλευσϑέντες.

᾿Επεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἔρχονταν πρὸς ἡμᾶς οἵ
Κερασούντιοι καὶ λέγουσι τὸ πρᾶγμα καὶ ἡμεῖς οἵ
16 κλεάρατον.
11 ταῦτα δ᾽ ἦν ἀεὶ, ταῦτα δὴ Ο! ἐξορμῶμὲν ᾿ πλεόντων εἴ τινὲς [ οὔπω .. κερασούντιοι, οἵα. ( [[] τὸ ὑμέτερον. 18 σφεῖς λέγειν ἀοὺ, Ο οἱ. Ἐ ἤδεσϑαι δὲ ||ἐνθάϑε πλεῖν
Β, ἔνϑα πλεῖν Ο. 19 ὅπου εἶεν Ῥγο ὅποι ἴοιεν.
ΧΟΠΟΡΒοπΐβ ἀπαραβὶβ, τθο. Οθ10011. Ἐϊ4. τηϑίου.

18

20
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στρατηγοὶ
χαὶ
21

22

ἀκούσαντες

ἐβουλευόμεϑα

ΑΙ

κν

ἠχϑόμεϑά τε τοῖς γεγενημένοις

ξὺν τοῖς

Κερασουντίοις

ὅπως

ἂν

ταφείησαν οἵ τῶν Ἑλλήνων νεχροί. συγκχαϑήμενον δ᾽
ἔξωϑεν τῶν ὅπλων ἐξαίφνης ἀκούομεν ϑορύβου πολλοῦ
Παῖε παῖε, βάλλε, βάλλε, καὶ τάχα δὴ δρῶμεν πολλοὺς
προσϑέοντας λίϑους ἔχοντας ἐν ταῖς χερσί, τοὺς δὲ
καὶ ἀναιρουμένους. καὶ οἵ μὲν Κερασούντιοι. ὡς δὴ
καὶ ἑἕωρακότες τὸ παρ᾽ ἑαυτοῖς πρᾶγμα. δείσαντες
ἀποχωροῦσι πρὸς τὰ πλοῖα. ἦσαν δὲ νὴ Δία καὶ
ἡμῶν οἱ ἔδεισαν. ἐγώ γε μὴν ἦλϑον πρὸς αὐτοὺς χαὶ ὁ

ἠρώτων ὅ,τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμα. τῶν δὲ ἦσαν μὲν οἵ
οὐδὲν ἤδεσαν, ὅμως δὲ λίϑους εἶχον ἐν ταῖς χερσίν.
ἐπεὶ δὲ εἰδότι τινὶ ἐπέτυχον, λέγει μοι ὅτι οἵ ἀγο-

20

21

ρανόμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στράτευμα. ἐν τούτῳ τις
ὁρᾷ τὸν ἀγορανόμον Ζήλαρχον πρὸς τὴν ϑάλατταν ἀποχωροῦντα, καὶ ἀνέχραγεν᾽ οἱ δὲ ὡς ἤκουσαν, ὥσπερ ἢ
συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος ἵενται ἐπ᾽ αὐτόν. οἵ
δ᾽ αὖ Κερασούντιοι ὡς εἶδον δρμῶντας καϑ' αὑτούς,
σαφῶς νομίζοντες ἐπὶ σφᾶς ἵεσϑαι, φεύγουσι δρόμῳ
καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν ϑάλατταν. ξυνεισέπεσον δὲ καὶ
ἡμῶν αὐτῶν τινες, καὶ ἐπνίγετο ὅστις νεῖν μὴ ἐτύγχανεν
ἐπιστάμενος. καὶ τούτους τί δοκεῖτε; ἠδίκουν μὲν οὐδέν,
ἔδεισαν δὲ μὴ λύττα τις ὥσπερ κυσὶν ἡμῖν ἐμπεπτώκοι.
Εἰ οὖν ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, ϑεάσασϑε οἵα ἡ κατάστασις ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. ὑμεῖς μὲν οἵ πάντες
οὐκ ἔσεσϑε κύριοι οὔτε ἀνελέσϑαι πόλεμον ᾧ ἂν βού20 τοῖς γενημένοις.
21 αἰδογυτη παῖε οτὰ. Ὁ [ προϑέοντας.
22 ὡς δὴ Πεϊιααημίς, ὡς ἂν Ο {|||δὲ νὴ ἁία ἀοί, δ᾽ ἔνδηλοι Ο.
28 ἐγώ γε 1)ήμαον ἔγωγε Ὁ.
24 ἵενται Κγιίσον, ἵενται οί,
ἰέναι 0.
2ὅ ἴεσϑαι Κγιΐσον, ἴεσϑαι ἀρ, γίνεσϑαι Ο [ὅστις
νέειν.
26 ργῖὸ ἠδίκουν Ο δΒαροὺ δεῖσαι δηλονότι δεῖσαι, ἘῚ
δεῖσαι δηλονότι ἠδίκουν |]λύσσα |] τοιαῦται ἔσται.

;

λησϑε

οὔτε

ΟΑΡΕ ΝΕ,

καταλῦσαι,

στράτευμα
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ἰδίᾳ δὲ ὃ βουλόμενος

ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν ϑέλῃ.

ἄξει

κἄν τινες πρὸς ὑμᾶς

ἴωσι πρέσβεις εἰρήνης δεόμενοι ἢ ἄλλου τινός, κατακτείναντες τούτους οἱ βουλόμενον ποιήσουσιν ὑμᾶς

τῶν λόγων μὴ ἀκοῦσαι τῶν πρὸς ὑμᾶς ἰόντων. ἔπειτα
δὲ οὗς μὲν ἂν ὑμεῖς πάντες ἕλησϑε ἄρχοντας, ἐν
οὐδεμιᾷ χώρᾳ ἔσονται, ὅστις δὲ ἂν ἑαυτὸν ἕληται
στρατηγὸν καὶ ἐθέλῃ λέγειν Βάλλε βάλλε, οὗτος ἔσται
ἱκανὸς καὶ ἄρχοντα καταχανεῖν καὶ ἰδιώτην ὃν ἂν
ὑμῶν ἐθέλῃ ἄκριτον, ἢν ὦσιν οἵ πεισόμενοι αὐτῷ,
"]

-»

,

,

Φ

Ὁ

᾽

[νς

κ

ὥσπερ καὶ νῦν ἐγένετο.

κ᾿

Ἁ

μ᾿

ον

δ

"

28

[κὸ

Ν

“

οἷα δὲ ὑμῖν καὶ διαπεπράχασιν

29

οὗ αὐθαίρετον οὗτοι στρατηγοὶ σχέψασϑε. Ζήλαρχος
μὲν ὃ ἀγορανόμος εἰ μὲν ἀδικεῖ ὑμᾶς, οἴχεται ἀποπλέων οὐ δοὺς ὑμῖν δίκην εἰ δὲ μὴ ἀδικεῖ, φεύγει
ἐκ τοῦ

στρατεύματος

δείσας μὴ ἀδίκως ἄκριτος ἀπο-

ϑάνῃ. οἱ δὲ καταλεύσαντες τοὺς πρέσβεις διεπράξαντο
ὑμῖν μόνοις μὲν τῶν Ελλήνων εἰς Κερασοῦντα μὴ

ἀσφαλὲς εἶναι ἂν μὴ σὺν ἰσχύι ἀφικνῆσϑε'
νεχροὺς οὺς πρόσϑεν αὐτοὶ οἵ κατακανόντες
Ἁ

κι

3

Ο

τοὺς δὲ
ἐκέλευον

΄

2

’

ϑάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδὲ ξὺν χηρυκείῳ ἔτι
ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσϑαι.
τίς γὰρ ἐθελήσει κῆρυξ
ἐέναι κήρυκας ἀπεχτονώς; ἀλλ᾽ ἡμεῖς Κερασουντίων
ϑάψαι αὐτοὺς ἐδεήϑημεν.
εἰ μὲν οὖν ταῦτα χαλῶς
ἔχει, δοξάτω ὑμῖν. ἵνα ὡς τοιούτων ἐσομένων καὶ
φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις καὶ τὰ ἐρυμνὰ ὑπερδέξια
πειρᾶται ἔχων σχηνοῦν. εἰ μέντοι ὑμῖν δοκεῖ ϑηρίων
Ἁ

3

“

᾽

ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων

᾿

2

Ἁ

6

εἶναι τὰ τοιαῦτα ἔργα, σκοπεῖτε

ΝΜ
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’

21 τὸ ἢ ἄλλου τινὸς Ο παροὺ εἶναι οὖς τινας || ποιήσουσιν
ἡμᾶς.
29 τήλαρχος.
80 καταλύσαντες ἢ ἡμῖν μόνοις ᾿ οἱ κατακάμνοντες ἢ μήτε ξὺν ᾿ κηρυκείω Ὁ, κήρυκι ὦ Ὁ ||ϑάψαι αὐτοὺς
ἐδεήϑημεν ἀοὺ, ϑάψαι αὐτῶν ἐδεήϑημεν 0.
μ»

80

82
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ΔΕ

ΎΠΥΒΙΝ

παῦλάν τινα αὐτῶν" εἰ δὲ μή, πρὸς Διὸς πῶς [ἂν]
ἢ ϑεοῖς ϑύσομεν ἡδέως ποιοῦντες ἔργα ἀσεβῆ, ἢ
πολεμίοις πῶς μαχούμεϑα, ἢν ἀλλήλους καταχκαίνωμεν;
88 πόλις δὲ φιλία τίς ἡμᾶς δέξεται, ἥτις ἂν δρᾷ τοσαύ, τὴν ἀνομίαν ἐν ἡμῖν; ἀγορὰν δὲ τίς ἄξει ϑαρρῶν, ἢν
περὶ τὰ μέγιστα τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντες φαινώμεϑα:
οὗ δὲ δὴ πάντων οἰόμεϑα τεύξεσϑαι ἐπαίνου. τίς
ἡμᾶς τοιούτους ὄντας ἐπαινέσει; ἡμεῖς μὲν γὰρ οἶδ᾽
ὅτι πονηροὺς ἂν φαίημεν εἶναι τοὺς τὰ τοιαῦτα
ποιοῦντας.

84

Ἔκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον τοὺς μὲν
τούτων ἄρξαντας δοῦναι δίκην. τοῦ δὲ λοιποῦ μηκέτι
ἐξεῖναι ἀνομίας ἄρξαι" ἐὰν δέ τις ἄρξῃ, ἄγεσϑαι αὐὖτοὺς (ἐπὶ» ϑανάτῳ᾽ τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς δίκας πάντας
καταστῆσαι" εἶναι δὲ δίκας καὶ εἴ τι ἄλλο τις ἠδέκητο
ἐξ οὗ Κῦρος ἀπέϑανε' δικαστὰς δὲ τοὺς λοχαγοὺς

80 ἐποιήσαντο.
παραινοῦντος δὲ “Ξενοφῶντος καὶ τῶν
μάντεων συμβουλευόντων ἔδοξε καϑῆραι τὸ στράτευμα.
καὶ ἐγένετο καϑαρμός.
ΥΠΙ:. Ἔδοξε ὃὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσχεῖν
τοῦ παρεληλυϑότος χρόνου. καὶ διδόντων Φιλήσιος
μὲν ὦφλε καὶ Ξανϑικλῆς τῆς φυλακῆς τῶν γαυλικῶν
χρημάτων τὸ μείωμα εἴκοσι μνᾶς, Σοφαίνετος δέ, ὅτι,
αἵἱρεϑεὶς Ἐπ κατημέλει, δέκα μνᾶς.
᾿ξενοφῶντος δὲ κατηγόρησάν τινες φάσκοντες παίε-

σϑαι

ὑπ’

αὐτοῦ

καὶ ὡς ὑβρίξοντος

82 πῶς ἢ ϑεοῖς ϑύσομεν

ἀοῦ, πῶς

τὴν χατηγορίαν

ἂν ἢ ϑεοῖς ϑύσωμεν

Ὁ

88 ἐπαινέσει 71)ηαογῇ, ἐπαινέσειεν Ο [τὰ τὰ τοιαῦτα Οὐ Ῥτὸ
τοὺς τὰ τοιαῦτα. 84 ἄγασϑαι ᾿ {ἐπὶ ϑανάτῳ Μιγείν5, ϑανάτου
σ.
8ὅ ἐγένετο καϑάρα.
ὙΠ]. 1 γαυλικῶν Ἐ, γαυλιτῶν Ο,
γαυλιτικῶν ΒΟΚΚΟΥ Απροᾶ, 1 280 {ἐπιστάτης Ἰἰηΐοι αἱρεϑεὶς οὗ
'
ἢ
«αἰ
τὰ
Ν
κατημέλει ἐηδογϊὶ δὲ
μνᾶς γγ [|ὑφ᾽ αὑτοῦ.

τ

Ψὺ

ΟΑΡΡΎΠΕ

1901

ἐποιοῦντο. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐχέλευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον λέξαντα ποῦ καὶ ἐπλήγη. ὃ δὲ ἀπεκρίνατο" Ὅπου
καὶ ῥίγει ἀπωλλύμεθα καὶ χιὼν πλείστη ἦν. ὃ δὲ
εἶπεν" ᾽4λλὰ μὴν [ἀλλὰ] χειμῶνός γε ὄντος οἵου λέγεις,
σίτου δὲ ἐπιλελοιπότος. οἴνου ὃὲ μηδ᾽ ὀσφραίνεσϑαι

παρόν, ὑπὸ δὲ πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων, πολεμίων δὲ ἑπομένων, εἰ ἐν τοιούτῳ καιρᾷ ὕβριξον, ὁμολογῶ καὶ τῶν ὄνων ὑβριστότερος εἶναι, οἷς φασιν ὑπὸ

τῆς ὕβρεως κόπον οὐκ ἐγγίγνεσϑαι.
ὅμως δὲ καὶ
λέξον. ἔφη. ἐκ τίνος ἐπλήγης. πότερον ἤτουν τί δὲ
καὶ ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδους ἔπαιον; ἀλλ᾽ ἀπήτουν; ἀλλὰ
περὶ παιδικῶν μαχόμενος; ἀλλὰ μεϑύων ἐπαρῴώνησα;
ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἔφησεν, ἐπήρετο αὐτὸν εἰ ὃπλιτεύει. οὐκ ἔφη" πάλιν εἰ πελτάξοι. οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔφη,
ἀλλ᾽ ἡμίονον ἐλαύνειν ταχϑεὶς ὑπὸ τῶν συσκήνων
ἐλεύϑερος ὥν. ἐνταῦϑα δὴ ἀναγιγνώσκειν αὐτὸν καὶ
ἤρετο᾽ Ἦ σὺ εἶ ὃ τὸν κάμνοντα ἀγαγών; Ναὶ μὰ 4,
ἔφη" σὺ γὰρ ἠνάγκαξες" τὰ δὲ τῶν ἐμῶν συσκήνων
σκεύη διέρριψας. ᾽᾿4λλ᾽ ἡ μὲν διάρριψις, ἔφη ὃ Ξενοφῶν. τοιαύτη τις ἐγένετο. διέδωκα ἄλλοις ἄγειν καὶ
ἐχέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπαγαγεῖν. καὶ ἀπολαβὼν ἅπαντα
σῶα ἀπέδωχά σοι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν
ἄνδρα. οἷον δὲ τὸ πρᾶγμα ἐγένετο ἀκούσατε, ἔφη"
καὶ γὰρ ἄξιον.
᾿Δνὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνασϑαι πορεύεσϑαι. καὶ ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνωσκον
8 [ἀλλὰ] Τὺ μπαον | παρὸν Ο,͵, παρὼν Ὁγ ||τῶν ὄνων Ο,, τῶν
ὄντων Ῥγ|} τόπον οὐκ ἐγγίνεσθαι.
4 ὕπως δὲ ||]περὶ παιδίων.
ὅ ἀπήρετο [ τῶν δία συσκήνων οἵα. ὦ. 6 ἀγαγὼν Οὐοδεί, ἀπάγῶν Ο. 1 καὶ ἐκάλεσα ||]ἐπειδὴ καὶ σὺ Αυϊνιεν., ἐπεὶ δὲ καὶ σὺ
6 || ἐπέδειξας.

θ
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118. Υ. ΟΑΡ, ΥΠ].

ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη" ἠνάγκασα δὲ σὲ τοῦτον ἄγειν. ὡς
Φφῷ

μὴ ἀπόλοιτο" καὶ γάρ. ὡς ἐγὼ οἶμαι. πολέμιοι ἡμῖν
ἐφείποντο. συνέφη τοῦτο ὃ ἄνθρωπος. Οὐκοῦν, ἔφη

ὁ Ξενοφῶν. ἐπεὶ προὔπεμψά

10

σε. καταλαμβάνω αὖϑις

σὺν τοῖς ὀπισϑοφύλαξι προσιὼν βόϑρον ὀρύττοντα ὡς
κατορύξοντα τὸν ἄνθρωπον. καὶ ἐπιστὰς ἐπήνουν δέ.
ἐπεὶ δὲ παρεστηκότων ἡμῶν συνέκαμψε τὸ σκέλος ἁνήρ,

ἀνέχραγον οἱ παρόντες ὅτι ξῇ ὁ ἀνήρ, σὺ δ᾽ εἶπας
Ὁπόσα γε βούλεται" ὡς ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. ἐνταῦϑα
ἔπαισά σε᾽ ἀληϑῆ λέγεις" ἔδοξας γάρ μοι εἰδότι ἐοικέναι
11

12
18

ὅτι ἔξη. Τί οὖν; ἔφη. ἧττόν τι ἀπέϑανεν, ἐπεὶ ἐγώ
ὅοι ἀπέδειξα αὐτόν; Καὶ γὰρ ἡμεῖς. ἔφη ὃ Ξενοφῶν.
πάντες ἀποϑανούμεϑα᾽ τούτου οὖν ἕνεκα ζῶντας ἡμᾶς
δεῖ κατορυχϑῆναι:;
Τοῦτον μὲν ἀνέχραγον ὡς ὀλίγας παίδειεν" ἄλλους

δ᾽ ἐκέλευε λέγειν διὰ τί ἕκαστος ἐπλήγη. ἐπεὶ δὲ οὐκ
ἀνίσταντο. αὐτὸς ἔλεγεν. Ἐγώ. ὦ ἄνδρες. ὁμολογῶ
παῖσαι δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀταξίας ὅσοις σῴώξεσϑαι μὲν
ἤρκει δι ὑμῶν ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ μαχομένων
ὕπου

14

δέοι. αὐτοὶ δὲ λιπόντες

τὰς τάξεις προϑέοντες

ἁρπάξειν ἤϑελον καὶ ἡμῶν πλεονεκτεῖν. εἰ δὲ τοῦτο
πάντες ἐποιοῦμεν. ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεϑα. ἤδη δὲ καὶ
μαλακιξόμενόν τινὰ καὶ οὐκ ἐθέλοντα ἀνίστασϑαι ἀλλὰ
προϊέμενον αὑτὸν τοῖς πολεμίοις χαὶ ἔπαισα καὶ ἐβιασάμὴν πορεύεσϑαι.
ἐν γὰρ τῷ ἰσχυρῷ χειμῶνι καὶ

8 ἠνάγκασε ᾿ σὲ τοῦτον Β. Ἐ, τοῦτον Ο. 9 ὡς κατορύττοντα.
10 δὲ ροβὺ ἐπεὶ οὰ. Ο {ἁνὴρ Οονοί, ἀνὴρ Ο || ἔδοξε γὰρ.
12 ἄλλους δ᾽ ἐχέλευε Ηποϊιίμβοη,

ἄλλος δ᾽ ἐκέλευε Ο.

στατο ᾿ δι᾽ ὑμῶν Β, δι’ ὑμᾶς Ο [ καὶ ὑμῶν
14 γῖοὸ μαλακιξόμενον Ο παροὺ μάλα πιεξόμενον
αὐτὸν.

18 ἀνί-

ἀπολλώμεϑα.
᾿ προϊέμενον

1

ΟΣ ΤῸ Ὁ νον11
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αὐτός ποτε ἀναμένων τινὰς συσκευαζομένους καϑεζόμδνος συχνὸν χρόνον κατέμαϑον ἀναστὰς μόλις καὶ
τὰ σκέλη ἐχτείνας. ἐν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν λαβὼν ἐκ
τούτου χαὶ ἄλλον, ὁπότε ἴδοιμι καϑήμενον καὶ βλακεύοντα,

ἤλαυνον"

τὸ γὰρ κινεῖσϑαι καὶ ἀνδρίξεσϑαι

παρεῖχε ϑερμασίαν τινὰ καὶ ὑγρότητα, τὸ δὲ καϑῆσϑαι
καὶ ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν τῷ τε ἀποπήγνυσϑᾶι τὸ αἷμα καὶ τῷ ἀποσήπεσϑαι τοὺς τῶν ποδῶν
δακτύλους, ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς ἴστε παϑόντας.
ἄλλον δέ γε ἴσως ἀπολειπόμενόν που διὰ ῥᾳστώνην
καὶ κωλύοντα καὶ ὑμᾶς τοὺς πρόσϑεν καὶ ἡμᾶς τοὺς
ὄπισϑεν πορεύεσϑαι ἔπαισα πύξ. ὅπως μὴ λόγχῃ ὑπὸ

τῶν πολεμίων παίοιτος
καὶ γὰρ οὖν νῦν ἔξεστιν
αὐτοῖς σωϑθϑεῖσιν, εἴ τι ὑπ᾽’ ἐμοῦ ἔπαϑον παρὰ τὸ
δίκαιον, δίκην λαβεῖν. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγέψοντο. τί μέγα ἂν οὕτως ἔπαϑον ὕτου δίκην ἂν ἠξίουν
λαμβάνειν;
᾿““πλοῦς μοι. ἔφη. ὃ λόγος" εἰ μὲν ἐπ’ ἀγαϑῷ
ἐχόλασά τινα. ἀξιῶ ὑπέχειν δίκην οἵαν καὶ γονεῖς
ὑοῖς καὶ διδάσκαλοι παισί: καὶ γὰρ οἱ ἰατροὶ καίουσι

καὶ τέμνουσιν ἐπ᾿ ἀγαθῷ" εἰ δὲ ὕβρει νομίξετέ μὲ
ταῦτα πράττειν, ἐνθυμήϑητε ὅτι νῦν ἐγὼ ϑαρρῶ σὺν

10

17

18

19

τοῖς ϑεοῖς μᾶλλον ἢ τότε καὶ ϑρασύτερός εἰμι νῦν ἢ

τότε καὶ οἶνον πλείω πίνω. ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα παίω᾽"
ἐν εὐδίᾳ γὰρ δρῶ ὑμᾶς (φὔντας». ὅταν δὲ χειμὼν ἡ καὶ
ϑάλαττα μεγάλη ἐπιφέρηται. οὐχ δρᾶτε ὅτι καὶ νεύματος μόνου ἕνεχα χαλεπαίνει μὲν πρῳρεὺς τοῖς ἐν
πρώρα, χαλεπαίνει δὲ κυβερνήτης τοῖς ἐν πρύμνῃ; ἱκανὰ
χαϑιζομένους,

πϑῖὴ

οὐγαῦ ΠΌΠΟΙ

χαϑιξόμενος ἴῃ Οὐ Ἰπ6586

ἰγαᾶθηβ. 16 ὑμᾶς τοὺς ὄπισϑεν ᾿ παίοιντο. 11 ἂν ροϑῦ τί μέγα
Ο οι. 18 γονεῦσιν υἱοὶ. 19 ϑαρσῶ ||(ὄντας) Βί88])0}.
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᾿

-

γὰρ
21

ἐν τῷ

΄

τοιούτῳ

συνεπιτρῖψαι.

καὶ

Η

μικρὰ

τ

ΕΝ

,

ἁμαρτηϑέντα

ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιον

,

πάντα

᾿
-"

αὐτοὺς και ὑμεῖς

κατεδικάσατε᾽ ἔχοντες ξίφη, οὐ ψήφους. παρέστατε, καὶ
ἐξῆν ὑμῖν ἐπικουρεῖν αὐτοῖς, εἰ ἐβούλεσϑε᾽ ἀλλὰ μὰ
Δία οὔτε τούτοις ἐπεκουρεῖτε οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν ἀτακτοῦντα ἐπαίετε.
τοιγαροῦν ἐξουσίαν ἐποιήσατε τοῖς
κακοῖς αὐτῶν ὑβρίζειν ἐῶντες αὐτούς.

Οἶμαι γάρ. εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρήδετε
28

24

καὶ τότε κακίστους καὶ νῦν
γοῦν ὃ πύκτης ὁ Θετταλὸς

ὑβριστοτάτους.
Βοΐσκος,
τότε μὲν διεμάχετο ὡς

χάμνων

νῦν δέ, ὡς ἀκούω,

ἀσπίδα

τυωριτῶν

μὴ φέρειν,

πολλοὺς ἤδη ἀποδέδυκεν.

Κο-

ἢν οὖν σωφρο-

νῆτε, τοῦτον τἀναντία ποιήσετε ἢ τοὺς κύνας ποιοῦσι"
τοὺς μὲν γὰρ κύνας τοὺς χαλεποὺς τὰς μὲν ἡμέρας

διδέασι, τὰς δὲ νύχτας ἀφιᾶσι, τοῦτον δέ, ἢν σωφρο᾿
ῇ
Χ
,ὔ
᾿
Ε
3
νῆτε,
τὴν
νύχτα
μὲν
δήσετε,
τὴν
δὲ»" ἡμέραν
ἀφήσετε.
““λλὰ γάρ.

3

Ἁ

ἤ

ἔφη,

ϑαυμάξω

ΕΩ

4

ὅτι εἰ μὲν τινε ὑμῶν

[κέ

2

’

ς

--

ἀπηχϑόμην, μέμνησϑε καὶ οὐ σιωπᾶτε, εἰ δέ τῷ ἢ
χειμῶνα ἐπεκούφισα ἢ πολέμιον ἀπήρυξα ἢ ἀσϑενοῦντι
ἢ ἀποροῦντι συνεξεπόρισά τι. τούτων δὲ οὐδεὶς μέμ»

᾽

,

μ}}

’

9

7

Ἃ

3

-

νηται. οὐδ᾽ εἴ τινα χαλῶς τι ποιοῦντα ἐπήνεσα οὐδ᾽
εἴ τινα ἄνδρα ὄντα ἀγαϑὸν ἐτίμησα ὡς ἐδυνάμην,
20

οὐδὲν τούτων μέμνησϑε.
ἀλλὰ μὴν καλόν τε καὶ
δίκαιον καὶ ὅσιον καὶ ἥδιον τῶν ἀγαθῶν μᾶλλον ἢ
τῶν κακῶν μεμνῆσϑαι.
'
2
,
Χ
᾿
αΨ,
3
’,
Ἔχ τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνῃσκον.
καὶ περιεγένετο ὥστε καλῶς ἔχειν.
21 παρέστατε Οὐονεί, παρήστητε Ο ἐπικουρεῖτε ᾿ ἐπαίετε
οτῃ. (.
24 τοῦτον Βογηποριαηη,, τούτω Ὁ.
2ὅ ἐπεκούφισα
Ἐεΐξ]ο, ἐπεκούρησα Ὁ || συνεξεπόρησα ᾿Ὶτι ροβὺ καλῶς οἴ. Ὁ.

"

15:
Ἔκ τούτου δὲ ἐν τῇ διατριβῇ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἀγο- 1.
ρᾶς ἔξων. οὗ δὲ καὶ λῃζόμενοι ἐκ τῆς Παφλαγονίας.
ἐχλώπευον δὲ καὶ οἵ Παφλαγόνες εὖ μάλα τοὺς ἀποσχεδαννυμένους. καὶ τῆς νυχτὸς τοὺς πρόσω σκηνοῦντας
ἐπειρῶντο χακουργεῖν᾽ καὶ πολεμικώτατα πρὸς ἀλλή-

λους εἶχον ἐκ τούτων.

ὃ δὲ Κορύλας,

ὃς ἐτύγχανε 3

τότε Παφλαγονίας ἄρχων, πέμπει παρὰ τοὺς Ἕλληνας
πρέσβεις ἔχοντας ἵππους καὶ στολὰς καλάς, λέγοντας
ὅτι Κορύλας ἕτοιμος εἴη τοὺς “Ἕλληνας μήτε ἀδικεῖν
μήτε ἀδικεῖσϑαι. οἵ δὲ στρατηγοὶ ἀπεκρίναντο ὅτι περὶ 8
μὲν τούτων σὺν τῇ στρατιᾷ βουλεύσοιντο, ἐπὶ ξένια
δὲ ἐδέχοντο αὐτούς᾽ παρεκάλεσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων
ἀνδρῶν οὺἣς ἐδόκουν δικαιοτάτους εἶναι.
Θύσαντες δὲ βοῦς τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἄλλα ἱερεῖα 4
εὐωχίαν μὲν ἀρκοῦσαν παρεῖχον, κατακείμενοι δὲ ἐν
σκίμποσιν ἐδείπνουν, καὶ ἔπινον ἐκ κερατίνων ποτηρέων. οἷς ἐνετύγχανον ἐν τῇ χώρα. ἐπεὶ δὲ σπονδαί ὅ
τὲ ἐγένοντο καὶ ἐπαιάνισαν, ἀνέστησαν πρῶτον μὲν

β Θρᾷκες

καὶ

πρὸς

αὐλὸν

ὠρχήσαντο

σὺν

τοῖς ὅπλοις

καὶ ἥλλοντο ὑψηλά τε καὶ κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις
ἐχρῶντο᾽ τέλος δὲ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον παίξι, ὡς πᾶσιν
5, ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως λόγος ἕλτος.
Ι. 1 ληιξζόμενοι. 8 ἐπὶ ξενία. 4 οἷς ἐτύγχανον.
νισαν.

ὄὅ ἐπαιώ-
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4

6 ἐδόχει [πεπληγέναι τὸν ἄνδρα]: ὃ δ᾽ ἔπεσε τεχνικῶς
πως. καὶ ἀνέκραγον οὗ Παφλαγόνες. καὶ ὃ μὲν σκχυλεύσας τὰ ὅπλα τοῦ ἑτέρου ἐξήει ἄδων τὸν Σιτάλκαν᾽"
«ἢ

[ο᾽
]

ἄλλοι δὲ τῶν Θρακῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς τεϑνηχότα᾽ ἦν δὲ οὐδὲν πεπονθώς. μετὰ τοῦτο ΔΑἰνιᾶνες καὶ
“Μάγνητες ἀνέστησαν. οἱ ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν καλουμένην ἐν τοῖς ὅπλοις. ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως
ἦν. ὃ μὲν παραϑέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ξευγηλατεῖ,
πυκνὰ δὲ στρεφόμενος ὡς φοβούμενος. λῃστὴς δὲ
προσέρχεται" ὃ δ᾽ ἐπειδὰν προΐδηται, ἀπαντᾷ ἁρπάσας
τὰ ὅπλα καὶ μάχεται πρὸ τοῦ ξεύγους" καὶ οὗτοι ταῦτ᾽
ἐποίουν ἐν δυϑμῷ πρὸς τὸν αὐλόν᾽ καὶ τέλος ὃ λῃστὴς
δήσας τὸν ἄνδρα καὶ τὸ ξεῦγος ἀπάγει" ἐνίοτε δὲ καὶ
ὁ ξευγηλάτης τὸν λῃστήν" εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας
ὀπίσω τὼ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει. μετὰ τοῦτο Μυσὸς

εἰσῆλθεν ἐν ἑκατέρα τῇ χειρὶ ἔχων πέλτην, καὶ τοτὲ
μὲν ὡς δύο ἀντιταττομένων μιμούμενος ὠρχεῖτο, τοτὲ
δὲ ὡς πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς πέλταις, τοτὲ δ᾽ ἐδινεῖτο,
καὶ ἐξεκυβίστα ἔχων τὰς πέλτας. ὥστε ὄψιν καλὴν
10

φαίνεσϑαι.

τέλος δὲ τὸ περσικὸν ὠρχεῖτο χρούων τὰς

πέλτας καὶ ὥκλαξε
11

καὶ ἐξανίστατο᾽

καὶ ταῦτα πάντα

ἐν ῥυϑμῷ ἐποίει πρὸς τὸν αὐλόν. ἐπὶ δὲ τούτῳ [ἐπιόντες]
οὗ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ᾿ἀρκάδων

ἀναστάν-

τες ἐξοπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο κάλλιστα ἧσάν τε ἐν
ῥυϑμῷ

πρὸς

ἐπαιάνισαν

τὸν

ἐνόπλιον

καὶ ὠρχήσαντο

δυϑμὸν
ὥσπερ

αὐλούμενοι

ἐν ταῖς

καὶ

πρὸς τοὺς

[πεπληγέναι τὸν ἄνδρα] Οοδϑεί. ἴ μετὰ τούτων ᾿ὶ αἰνειᾶνες
καὶ μαγνῆτες " ἐν ἀπία τοῖς ὅπλοις οχ. ὁ
8 .προίδηται ΑΠ|ι6-,
πάει, προείδητε Ὁ.
10 ὠρχεῖτο κρούων (51π6 ᾿πΐουραποί!
6)
Θοοηκῖ.
11 [ἐπιόντες] Οονεὲ || ἐξωπλισάμενοι ἢ ἤεσαν ᾿ ἐπαιάνισαν ἀεί, ἐνώπλισαν Ὁ

ἘΙΒΕΡΥΙ,

δεοὺς προσόδοις.

ΟΑΡῸΣ
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ὁρῶντες δὲ οἱ Παφλαγόνες

δεινὰ

ἐποιοῦντο πάσας τὰς ὀρχήσεις ἐν ὕπλοις εἶναι. ἐπὶ 12
τούτοις ὁρῶν ὁ Μυσὺς ἐχπεπληγμένους αὐτούς, πείσας

τῶν

᾿ρκάδων

σχευάσας

τινὰ

ὡς ἐδύνατο

πεπαμένον

ὀρχηστρίδα

κάλλιστα καὶ ἀσπίδα

εἰσάγει

δοὺς κού-

φην αὐτῇ. ἣ δὲ ὠρχήσατο πυρρίχην ἐλαφρῶς. ἐνταῦϑα
χρότος ἦν πολύς. καὶ οἱ Παφλαγόνες ἤροντο εἰ καὶ
γυναῖχες συνεμάχοντο αὐτοῖς.

οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι αὗται

καὶ αἵ τρεψάμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ στρατοπέδου.
τῇ μὲν νυχτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο.
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προσῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ στράτευμα᾿ καὶ ἔδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε ἀδικεῖν Παφλαγόνας μήτε ἀδικεῖσϑαι.

18

μετὰ τοῦτο

14

οἵ μὲν πρέσβεις

ὥχοντο᾽ οἵ δὲ Ἕλληνες, ἐπειδὴ πλοῖα ἱχανὰ ἐδόκει
παρεῖναι. ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέραν καὶ νύκτα πνεύματι καλῶ ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὴν Παφλαγονίαν. τῇ
δ᾽ ἄλλῃ ἀφικνοῦνται εἰς Σινώπην καὶ ὡρμίσαντο εἰς
“Φρμήνην τῆς Σινώπης.
Σινωπεῖς δὲ οἰκοῦσι μὲν ἐν

τῇ Παφλαγονιχῇ, Μιλησίων δὲ ἄποικοί εἰσιν. οὗτοι
ὃὲ ξένια πέμπουσι τοῖς Ἕλλησιν ἀλφίτων μεδίμνους
τρισχιλίους, οἴνου δὲ χεράμια χίλια καὶ πεντακόσια.
Καὶ Χειρίσοφος ἐνταῦϑα ἦλϑε τριήρη ἔχων. καὶ
οἱ μὲν στρατιῶται προσεδόκων ἄγοντά τι σφίσιν ἥκειν"

ὃ δ᾽ ἦγε μὲν οὐδέν, ἀπήγγελλε δὲ ὅτι ἐπαινοίη αὐτοὺς
καὶ ᾿Δναξίβιος

ὃ ναύαρχος καὶ οἱ ἄλλοι,

καὶ ὅτι ὑπι-

σχνεῖτο ᾿Δναξίβιος. εἰ ἀφίκοιντο ἔξω τοῦ Πόντου,
μισϑοφορὰν αὐτοῖς ἔσεσϑαι. καὶ ἐν ταύτῃ τῇ “ρμήνῃ
ἔμειναν οἵ στρατιῶται ἡμέρας πέντε.
12 ὀρχιστρίδα [ὀπυρίχην.
16 ὡρμήσαντο || ᾿Δρμηνὴν.
προσεδόχκουν [||καὶ ἀηΐθ ὅτι ὑπισχνεῖτο οτὰη. (ὁ [ ἀφίκοιντο
Αἰά., ἀφικνεῖτο Ο [ μισϑοφορίαν.
17 ᾿Δρμηνῇ.

β10

1ὅ

16
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Ἃς ὃὲ τῆς ᾿Ελλάδος ἐδόκουν ἐγγὺς γίγνεσϑαι, ἤδη
μᾶλλον ἢ πρόσϑεν εἰσῇει αὐτοὺς ὅπως ἂν καὶ ἔχοντές
18

τι οἴχαδε

ἀφίκοιντο.

ἡγήσαντο

οὖν, εἰ ἕνα ἕλοιντο

ἄρχοντα, μᾶλλον ἂν ἢ πολυαρχίας οὔσης δύνασϑο
τὸν ἕνα χρῆσϑαι τῷ στρατεύματι καὶ νυχτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ εἴ τι δέοι λανθάνειν, μᾶλλον ἂν κρύπτεσϑαι,

καὶ εἴ τι αὖ δέοι φϑάνειν. ἧττον ἂν ὑστερίζειν"

19

20

21

22

γὰρ ἂν λόγων δεῖν πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ τὸ δόξαν τῷ
ἑνὶ περαίνεσϑαι ἄν" τὸν δ᾽ ἔμπροσϑεν χρόνον ἐκ τῆς
νιχώδης ἔπραττον πάντα οἷ στρατηγοί.
᾿
Ὡς δὲ ταῦτα διενοοῦντο. ἐτράποντο ἐπὶ τὸν Ξενοφῶντα᾽ καὶ οἵ λοχαγοὶ ἔλεγον προσιόντες αὐτῷ ὅτι ἣ
στρατιὰ οὕτω γιγνώσκει. καὶ εὔνοιαν ἐνδεικνύμενος

ἕχαστος

ἔπειϑεν

αὐτὸν

ὑποστῆναι τὴν ἀρχήν.

ὃ δὲ

Ξενοφῶν τῇ μὲν ἐβούλετο ταῦτα, νομίζων καὶ τὴν
τιμὴν μείζω οὕτως ἑαυτῷ γίγνεσϑαι πρὸς τοὺς φίλου
καὶ εἰς τὴν πόλιν τοὔνομα μεῖζον ἀφίξεσϑαι αὑτοῦ
τυχὸν δὲ χαὶ ἀγαϑοῦ τινος ἂν αἴτιος τῇ στρατιᾷ γεν ἕσϑαι. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα ἐνθυμήματα ἐπῇρεν αὐτὸν
ἐπιϑυμεῖν αὐτοχράτορα γενέσϑαι ἄρχοντα. ὁπότε
δ᾽

αὖ ἐνθυμοῖτο ὅτι ἄδηλον μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ ὅπῃ
τὸ μέλλον ἕξει. διὰ τοῦτο δὲ καὶ κένδυνος εἴη καὶ τὴν
προειργασμένην δόξαν ἀποβαλεῖν, ἠπορεῖτο.
ΖΔιαπορουμένῳ δὲ αὐτῷ διακρῖναι ἔδοξε κράτιστον
εἶναι τοῖς ϑεοῖς ἀνακοινῶσαι"

καὶ παραστησάμενος δύο

ἱερεῖα ἐθύετο τῷ 41ιὶ τῷ βασιλεῖ, ὅσπερ αὐτῷ μαντευτὸς

ἣν ἐκ Ζελφῶν" καὶ τὸ ὄναρ δὴ ἀπὸ τούτου τοῦ ϑὲο
ἐνόμιξεν ἑωρακέναι ὃ εἶδεν ὅτε ἤρχετο ἐπὶ τὸ συνεὲπ
ει

ἡ
ἀφίκοιντο ΑἸά., ἀφίκωνται Ὁ.
18 μέρας γτ. {|ἔπραττον
πάντες.
320 μείζων.
21 ἐνθυμοῖτο Ο,, ἐνθυμεῖτο Ἦγ ||ὅποι
μέλλον.
22 ὅτε ἤρχετο Ἐ,, ὅτι ἤρχετο

ΒΥ

ΑΕ
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μελεῖσϑαι τῆς στρατιᾶς καϑίστασϑαι. καὶ ὅτε ἐξ ᾿Εφέσου ὡρμᾶτο Κύρῳ συσταϑησόμενος, αἰετὸν ἀνεμιμνῇ:σχετο ἑαυτῷ δεξιὸν φϑεγγόμενον, καϑήμενον μέντοι,
ὅνπερ ὁ μάντις προπέμπων αὐτὸν ἔλεγεν ὅτι μέγας
μὲν οἰωνὸς εἴη καὶ οὐκ ἰδιωτικός. καὶ ἔνδοξος. ἐπίπόνος μέντοι᾽ τὰ γὰρ ὕρνεα μάλιστα ἐπιτίϑεσϑαι τῷ
αἰετῷ καϑημένῳ᾽ οὐ μέντοι χρηματιστικὸν εἶναι τὸν
οἰωνόν" τὸν γὰρ αἰετὸν πετόμενον μᾶλλον λαμβάνειν
τὰ ἐπιτήδεια.
οὕτω δὴ ϑυομένῳ αὐτῷ διαφανῶς ὃ
ϑεὸς σημαίνει μήτε προσδεῖσϑαι τῆς ἀρχῆς μήτε εἰ
αἱροῖντο ἀποδέχεσθαι. τοῦτο μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο.
Ἢ δὲ στρατιὰ συνῆλϑε, καὶ πάντες ἔλεγον ἕνα
αἱρεῖσϑαι" χαὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προὐβάλλοντο αὐτόν.
ἐπεὶ δὲ ἐδόκει δῆλον εἶναι ὅτι αἱρήσονται αὐτόν, εἴ
τις ἐπιψηφίζοι, ἀνέστη καὶ ἔλεξε τάδε.

᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑπὸ ὑμῶν τιμώμενος,

28

2ῦ

20

εἴπερ ἄνϑρωπός εἰμι. καὶ χάριν ἔχω καὶ εὔχομαι δοῦναί
μον τοὺς ϑεοὺς αἴτιόν τινος ὑμῖν ἀγαϑοῦ γενέσϑαι"
τὸ μέντοι ἐμὲ προχριϑῆναι ὑπὸ ὑμῶν ἄρχοντα 4ακεδαιμονίου ἀνδρὸς παρόντος οὔτε ὑμῖν μοι δοχεῖ συμ-

φέρον εἶναι, ἀλλ᾽ ἧττον ἂν διὰ τοῦτο τυγχάνειν, εἴ τι
δέοισϑε παρ᾽ αὐτῶν" ἐμοί τε αὖ οὐ πάνυ τι νομίζω

ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο.

ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τῇ πατρίδι μου

οὐ πρόσϑεν ἐπαύσαντο πολεμοῦντες πρὶν ἐποίησαν
πᾶσαν τὴν πόλιν ὁμολογεῖν “ακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν
ἡγεμόνας εἶναι. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ὡμολόγησαν. εὐϑὺς
ἐπαύσαντο πολεμοῦντες καὶ οὐκέτι πέρα ἐπολιόρκησαν

28 ἀετὸν [ἑαυτὸν δεξιὸς φϑεγγόμενον Ῥγτ, δεξιὸν 68α. τη.
ὍΟΥΤ. [ ὄνπερ Πποϊιριβοη, ὥσπερ Ο || ἀετῶ οὐ ἀετὸν.
24 μὴ
προςδεῖσϑαι.
2ὅ προεβάλλοντο.
26 εἰ δηΐδ τι δέοισϑε οτη. Ὁ.
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τὴν πόλιν. εἰ οὖν ταῦτα ὁρῶν ἐγὼ δοκοίην ὅπου δυναίμην ἐνταῦϑ᾽ ἄκυρον ποιεῖν τὸ ἐκείνων ἀξίωμα,
29

ἐχεῖνο ἐννοῶ μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωφρονισϑείην.

ὃ δὲ

ὑμεῖς ἐννοεῖτε ὅτι ἧττον ἂν στάσις εἴη ἑνὸς ἄρχοντος
ἢ πολλῶν, εὖ ἴστε ὅτι ἄλλον μὲν ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετεὲ ἐμὲ στασιάζοντα" νομίξω γὰρ ὅστις ἐν πολέμῳ
ὧν στασιάξει πρὸς ἄρχοντα, τοῦτον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ
σωτηρίαν στασιάξειν᾽ ἐὰν δὲ ἐμὲ ἕλησϑε, οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι εἴ τινα εὕροιτε καὶ ὑμῖν χαὶ ἐμοὶ ἀχϑόμενον.
80

᾿Επεὶ ταῦτα εἶπε. πολὺ πλείονες ἀνίσταντο λέγοντὲες ὡς δέοι αὐτὸν ἄρχειν. ᾿Δ4γασίας δὲ Στυμφάλιος εἶπεν ὅτι γελοῖον εἴη. εἰ οὕτως ἔχοι" «ἢΣ ὀργιοῦνται “ακεδαιμόνιοι καὶ ἐὰν σύνδειπνοι συνελθόντες μὴ
“ακεδαιμόνιον συμποσίαρχον αἵρῶνται; ἐπεὶ εἰ οὕτω
γε τοῦτο ἔχει, ἔφη. οὐδὲ λοχαγεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, ὡς

ἔοικεν, ὅτι ᾽ἀρκάδες ἐσμέν. ἐνταῦϑα δὴ ὡς εὖ εἰπόντος
81

τοῦ ᾿4γασίου ἀνεϑορύβησαν.
Καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐπεὶ ἑώρα πλείονος ἐνδέον, παρελϑὼν εἶπεν" ᾽4λλ᾽΄, ὦ ἄνδρες, ἔφη. ὡς πάνυ εἰδῆτε,

ὀμνύω ὑμῖν ϑεοὺς πάντας καὶ πάσας, ἦ μὴν ἐγώ, ἐπεὶ
τὴν ὑμετέραν γνώμην ἠσϑανόμην, ἐϑυόμην εἰ βέλτιον
εἴη ὑμῖν τε ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχὴν καὶ ἐμοὶ
ὑποστῆναι" καί μοι οἵ ϑεοὶ οὕτως ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐσήμηναν ὥστε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι τῆς μοναρχίας
ἀπέχεσϑαί μὲ δεῖ.
:
Οὕτω δὴ Χειρίσοφον αἱροῦνται. Χειρίσοφος δ᾽

ἐπεὶ ἡρέϑη, παρελϑὼν εἶπεν" ᾿᾽4λλ᾽, ὦ ἄνδρες, τοῦτο
28 ὁρῶ ῬΥ, ν 884. 5. ν. Ὁ, {μὴ λίαν ἀρὺ, μὴ νῦν ὦ. 80 (ἢν
ὀργιοῦνται δοϊιϊηιηιοῖρίοηᾳ ἢ ὡς ταῦϑα δὴ. 81 γνώμην ἠσϑανόμηι
ἀρί, χώραν ἠσϑανόμην Ο ᾿] ἐμὲ ὑποστῆναι.

ΒΝ

ΟΑΡ ΕΗ,
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μὲν ἴστε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε ἐστασίαζον. εἰ ἄλλον
εἴλεσϑε᾽ Ξενοφῶντα μέντοι, ἔφη, ὠνήσατε οὐχ ἑλόμενοι"
ὡς καὶ νῦν 4]έξιππος ἤδη διέβαλλεν αὐτὸν πρὸὺς ᾿άναξέβιον ὅ,τι ἐδύνατο καὶ μάλα ἐμοῦ αὐτὸν σιγάξοντος.
ὃ δ᾽ ἔφη νομίζειν αὐτὸν Τιμασίωνι μᾶλλον συνάρχειν
«ἂν» ἐθελῆσαι ΖΙαρδανεῖ ὄντι τοῦ Κλεάρχου στρατεύματος ἢ ἐζμγαυτῷ “άκωνι ὄντι. ἐπεὶ μέντοι ἐμὲ
εἴλεσϑε, ἔφη, καὶ ἐγὼ πειράσομαι ὅ,τι ἂν δύνωμαι
ὑμᾶς ἀγαϑὸν ποιεῖν. καὶ ὑμεῖς οὕτω παραδκευάξζεσϑε
ὡς αὔριον. ἐὰν πλοῦς ἧ, ἀναξόμενοι" ὃ δὲ πλοῦς ἔσται
εἰς Ἡράκλειαν:

κατασχεῖν"

ἅπαντας

οὖν

δεῖ ἐκεῖσε

88

πειρᾶσϑαι

τὰ δ᾽ ἄλλα, ἐπειδὰν ἐχεῖσε ἔλθωμεν, βου-

λευσόμεϑα.

᾿Εντεῦϑεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι πνεύματι ἔπλεον ἘΠ
καλῷ ἡμέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ παραπλέοντες ὃ ἀφίκοντο εἰς Ἡράκλειαν πόλιν “Ελληνίδα Μεγαρέων ἄποικον, οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρα. καὶ ὡρμίσαντο
παρὰ τῇ ᾿Αχερουσιάδι Χερρονήσῳ, ἔνϑα λέγεται ὃ
Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέρβερον κύνα καταβῆναι ἧ νῦν τὰ
σημεῖα δεικνύασι τῆς καταβάσεως τὸ βάϑος πλέον ἢ
ἐπὶ δύο στάδια. ἐνταῦϑα τοῖς Ἕλλησιν οἵ Ἡρακλεῶται
ἢ [ἐϑεώρουν τήν τε ᾿Ιασονίαν ἀκτήν, ἔνϑα ἡ ᾿Δργὼ λέγεται
ὁρμίσασϑαι, καὶ τῶν ποταμῶν τὰ στόματα, πρῶτον μὲν τοῦ
Θερμώδοντος. ἔπειτα δὲ τοῦ Ἴριος, ἔπειτα δὲ τοῦ “Ἄλυος, μετὰ
τοῦτον τοῦ Παρϑενίου: τοῦτον δὲ παραπλεύσαντες]
99 ἑστασίαξον, Ϊ. τῶβ. ἑστασία [ ξενοφῶντα

μέντοι ἘΙ, ξενο-

φῶντα μὲν Ο[ σιγάξοντος αοθύ, Ἠοϑ οἤνδιιδ, δοξάξοντος Ὁ ᾿συνάρχειν (ἂν» ἐθελῆσαι ἐρο, ἂν συνάρχειν ἐθελῆσαι Οοϑεί, ἀβαις
εἰν ἐθελῆσαι αοὺ, ἄρχειν συνεϑελῆσαι σ Ι ἢ ἐζμλαυτῷ 6640,
ἑαυτῶ Ο.
Π. 1 ἐνταῦϑα Ι ἰασωνίαν [ ἴριος αδί, τἴχριος ὃ]
μετὰ τούτων ἢ [ἐθεώρουν ος παραπλεύσαντες] Τήγοιο. ἢ ἣ νῦν
δεικνύασι Π)ῖπαογί, δείκνυσι Ὁ. 8. ἡρακλειῶται.

908

με

ΕΣ

ΌΒΡ ΝΣ

ξένια πέμπουσιν ἀλφίτων μεδίμνους τρισχιλίους
οἴνου κεράμια δισχίλια καὶ βοῦς εἴκοσι καὶ οἷς ἑκατόν.
ἐνταῦϑα διὰ τοῦ πεδίου ῥεῖ ποταμὸς “ύκος ὄνομα,
εὖρος ὡς δύο πλέϑρων.

Οἱ δὲ στρατιῶται
λοιπὴν

συλλεγέντες

ἐβουλεύοντο

τὴν

πορείαν πότερον χατὰ γῆν ἢ κατὰ ϑάλατταν

χρὴ πορευϑῆναι ἔκ τοῦ Πόντου. ἀναστὰς δὲ “ύχων
᾿Δχαιὸς εἶπε: Θαυμάξω μέν, ὦ ἄνδρες. τῶν στρατηγῶν
ὅτι οὐ πειρῶνται ἡμῖν ἐχπορίξειν σιτηρέσιον" τὰ μὲν
γὰρ ξένια οὐ μὴ γένηται τῇ στρατιᾷ τριῶν ἡμερῶν
σιτία" ὁπόϑεν δ᾽ ἐπισιτισάμενοι πορευσόμεϑα οὐκ ἔστιν,
ἔφη. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ αἰτεῖν τοὺς «Ηρακλεώτας μὴ ἔλατ-

τον ἢ τρισχιλίους κυξικηνούς" ἄλλος δ᾽ εἶπε μὴ ἔλαττον ἢ μυρίους᾽ καὶ ἑλομένους πρέσβεις αὐτίκα μάλα
ἡμῶν καϑημένων πέμπειν πρὸς τὴν πόλιν, καὶ εἰδέναι
ὅ,τι ἂν ἀπαγγέλλωσι. καὶ πρὸς ταῦτα βουλεύεσϑαι.
[5]

«

ἐντεῦϑεν προὐβάλλοντο πρέσβεις πρῶτον μὲν Χειρέόοφον., ὅτι ἄρχων ἥρητο᾽ ἔστι δ᾽ οἱ καὶ Ξενοφῶντα.
οἱ δὲ ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο᾽ ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ ἐδόκει
μὴ ἀναγκάζειν πόλιν ᾿Ελληνίδα καὶ φιλίαν ὅ,τι μὴ
αὐτοὶ ἐθέλοντες διδοῖεν. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐδόκουν ἀπρόϑυμοι εἶναι, πέμπουσι “ύκωνα ᾿4χαιὸν χαὶ Καλλέμαχον Παρράσιον καὶ ᾿4γασίαν Στυμφάλιον. οὗτοι
ἐλϑόντες ἔλεγον τὰ δεδογμένα" τὸν δὲ “ύκωνα ἔφασαν.
καὶ ἐπαπειλεῖν. εἰ μὴ ποιήσοιεν ταῦτα. ἀκούσαντες
δ᾽ οἱ Ἡρακλεῶται βουλεύσεσϑαι ἔφασαν᾽ καὶ εὐϑὺς τά
τε χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν συνῆγον καὶ τὴν ἀγορὰν.
οἷς ϑεϊηοῖάεν, ὄϊς Ο,., ὄϊας τὲ ᾿ λύκιος.
4 κυξικινούς.
6 ἡρεῖτο ἢ ταὐτὰ 1Τ,οοποϊαυΐι5, ταῦτα ὦ. 1 παράσιον ᾿᾿ποιήσοιεν
Τήμαονί, ποιήσειεν Ὁ.
8. βουλεύσεσθαι Ζ)παογί, βουλεύσασϑαι
αρύ, βουλεύεσϑαι

( ||ἀγορῶν.

ΒΟΥ

ΘΟΑΡ

εἴσω ἀνεσκεύασαν. καὶ αἷ πύλαι
τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο.
Ἔκ τούτου

209

ἐκέκλειντο

καὶ ἐπὶ

οἱ ταράξαντες ταῦτα τοὺς στρατηγοὺς

ἠτιῶντο διαφϑείρειν τὴν πρᾶξιν᾽ χαὶ συνίσταντο οἵ
᾿Αρκάδες καὶ οἵ ᾿“χαιοί" προειστήκει δὲ μάλιστα αὐτῶν
Καλλίμαχός τὲ ὃ Παρράσιος καὶ Πύκων ὁ ᾿᾽4χαιός. οἵ 10
δὲ λόγοι ἦσαν αὐτοῖς ὡς αἰσχρὸν εἴη ἄρχειν ᾿“ϑηναῖον
Πελοποννησίων [καὶ “ακεδαιμονίων] μηδεμίαν δύναμιν
παρεχόμενον εἰς τὴν στρατιάν {χαὶ “ακεδαιμόνιονν
καὶ τοὺς μὲν πόνους σφᾶς ἔχειν, τὰ δὲ κέρδη ἄλλους,
καὶ ταῦτα τὴν σωτηρίαν σφῶν κατειργασμένων" εἶναι
γὰρ τοὺς κατειργασμένους ᾿ρχάδας καὶ ᾿Ζ4χαιούς, τὸ
δ᾽ ἄλλο στράτευμα οὐδὲν εἶναι --- καὶ ἦν δὲ τῇ
ἀληϑείᾳ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ [ἄλλου] στρατεύματος ᾿ρχκάδες

καὶ ᾿4χαιοί --- εἰ οὖν σωφρονοῖεν,

αὐτοὶ συστάντες

καὶ στρατηγοὺς ἑλόμενον ἑαυτῶν χκαϑ'΄ ἑαυτοὺς ἂν
τὴν πορείαν ποιοῖντο καὶ πειρῶντο ἀγαϑόν τι λαμβάνειν.
ταῦτ᾽ ἔδοξε᾽ καὶ ἀπολιπόντες Χειρίσοφον εἴ
τινες ἦσαν παρ᾽ αὐτῷ ᾿Αρκάδες ἢ ᾿4χαιοὶ καὶ Ξξενοφῶντα συνέστησαν καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται ἑαυτῶν
δέκα" τούτους δὲ ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς νικώσης ὅ,τι δοκοίη

τοῦτο ποιεῖν. ἡ μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ Χειρισόφῳ
ἐνταῦϑα κατελύϑη ἡμέρα ἕκτῃ ἢ ἑβδόμῃ ἀφ᾽ ἧς ἡἠρέϑη.
Ξενοφῶν μέντοι ἐβούλετο κοινῇ μετὰ τῶν {μεινάντῶν. τὴν πορείαν ποιεῖσϑαι, νομίζων οὕτως ἀσφαλεστέ-

ραν εἶναι ἢ ἰδία ἕχαστον στέλλεσϑαι. ἀλλὰ Νέων
ἔπειϑεν αὐτὸν καϑ'΄ αὑτὸν πορεύεσϑαι. ἀκούσας τοῦ
9 παρᾶάσιος.
10 πελοπονησίων | [καὶ Μακεδαιμονίων] οὗ
Ῥοβίθα
ζκαὶ Μακεδαιμόνιον» Μαϊίαβ ᾿ τοῦ στρατεύματος Α,
[ἄλλου] Οὐδοί.
11 σωφρονεῖεν ᾿ λοχαγοὺς ἑλόμενοι.
18 μετὰ
τῶν {μεινάντων Ηρ, μετ᾽ αὐτῶν
ΣΧ ΘΠοΡ μου ΐβ ἀπδ 8515, τθο. (θ1101]. ἘΠ. τηδ 1ΟΥ.
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Χειρισόφου ὅτι Κλέανδρος ὁ ἐν Βυξαντίῳ ἁρμοστὴς
φαίη τριήρεις ἔχων ἥξειν εἰς Κάλπης λιμένα᾽ ὅπως
Ὰ
ΓΑ
3
2
3
"
χ
ον
οὖν
μηδεὶςΝ μετάσχοι.
ἀλλ᾽
αὐτοὶ
καὶ οὗο αὐτῶν
στρατιῶται ἐκπλεύσειαν ἐπὶ τῶν τριήρων. διὰ ταῦτα συνεβούλευε. ᾿ καὶ Χειρίσοφος,
τοῖς γέεγεγεγε
θισοφος. ἅμα
ἅμα μ μὲν ἀϑυμῶν
υμῶν τοὺς
νημένοις. ἅμα δὲ μισῶν ἐκ τούτου τὸ στράτευμα,
ἐπιτρέπει αὐτῷ ποιεῖν ὅ,τι βούλεται. Ξενοφῶν δὲ ἔτι
Ικς

14

ΟΑΡ. 1.

,

,

;

᾿,

ς

᾽

’

Ν

μὲν ἐπεχείρησεν

ς

’ὔ

ἀπαλλαγεὶς

τῆς στρατιᾶς

ἐχπλεῦσαι"

ϑυομένῳ δὲ αὐτῷ τῷ ἡγεμόνι ᾿Ηρακλεῖ καὶ κοινουμένῳ,
πότερα λῶον καὶ ἄμεινον εἴη στρατεύεσϑαι ἔχοντι τοὺς
παραμείναντας τῶν στρατιωτῶν ἢ ἀπαλλάττεσϑαι, ἐσήμηνὲν ὁ ϑεὸς τοῖς ἱεροῖς συστρατεύεσϑαι. οὕτω γίγνεται
’,

10

"

-

Α

»Ὕ

-

Ο

ἋἊ

»

9

ῇ

[4

᾽

[γ4

΄

’΄

τὸ στράτευμα τρίχα, ᾿Δρκάδες μὲν χαὶ ᾿Ζ4χαιοὶ πλείους
ἢ τετρακισχίλιοι, ὁπλῖται πάντες. Χειρισόφῳ δ᾽ ὁπλῖται
μὲν εἰς τετραχοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς
ἑπτακοσίους. οἵ Κλεάρχου Θρᾶκες, Ξενοφῶντι δὲ ὅπλῖται μὲν εἰς ἑπτακοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς
τριακοσίους" ἱππικὸν δὲ μόνος οὗτος εἶχεν, ἀμφὶ τετταράκοντα

ἱππέας.

Καὶ οἵ μὲν ᾿Ζρκάδες διαπραξάμενοι πλοῖα παρὰ
τῶν ἩΗρακλεωτῶν πρῶτοι πλέουσιν, ὅπως ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες τοῖς Βιϑυνοῖς λάβοιεν ὅτι πλεῖστα" καὶ ἀπο-

βαίνουσιν

εἰς Κάλπης

18

Θράκης].

Χειρίσοφος

19

Ἡρακλεωτῶν ἀρξάμενος πεζῇ ἐπορεύετο διὰ τῆς χώρας"
ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Θράκην ἐνέβαλε, παρὰ τὴν ϑάλατταν
ἤει" καὶ γὰρ ἠσϑένει. Ξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀπο1ὅ κοινουμένα.
Τδιιδ5 ἀ6]671 ᾿ᾳθοὺ.

Τήηοῖο.

λιμένα [κατὰ μέσον πῶς
δ᾽ εὐθὺς

τῆς

ἀπὸ τῆς πόλεως τῶν

10 γίνεται [] τριχὰ ᾿| οἱ κλεάρχου Θρᾷκες
17 [κατὰ μέσον πως τῆς Θρᾷκης) ΚγύίσοΥ,

18 ἐνέβαλε Β γτ, ἐνέβαλλε 0.

ΙΒ

ΕΘ

ΔΡῚΙΣ

ΤΠ’
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βαίνει ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θράκης καὶ τῆς ᾿Ηρακλεώτιδος
καὶ διὰ μεσογείας ἐπορεύετο.

8) 'Ἔπραξαν δ᾽ αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. οἵ μὲν ᾽4ρ- ΠΙ|.
κάδες

ὡς περ) ἀπέβησαν

πορεύονται

νυκτὸς εἰς Κάλπης

δ, νΨ

λιμένα,

εἰς τὰς πρώτας κώμας, στάδια ἀπὸ ϑαλάτ-

της ὡς τριάκοντα. ἐπεὶ δὲ φῶς ἐγένετο, ἦγεν ἕκαστος
ὁ στρατηγὺς τὸν αὑτοῦ λόχον ἐπὶ κώμην" ὁποία δὲ
μείξων ἐδόκει εἶναι, σύνδυο λόχους ἦγον οἵ στρατηγοί.
συνεβάλλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς ὃν δέον πάντας ἁλίέξε- :
σϑαι᾿' καὶ ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες ἀνδράποδά τε
πολλὰ ἔλαβον καὶ πρόβατα πολλὰ περιεβάλλοντο. οἵ
δὲ Θρᾷκες ἡϑροίζοντο οἵ διαφεύγοντες" πολλοὶ δὲ

Ψν

διέφευγον

πελτασταὶ

ὕντες

ὁπλίτας

ἐξ

αὐτῶν

τῶν

χειρῶν. ἐπεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον μὲν τῷ Σμίκρητος λόχῳ ἑνὸς τῶν ᾿ρκάδων στρατηγῶν ἀπιόντι ἤδη
εἰς τὸ συγκείμενον χαὶ πολλὰ χρήματα ἄγοντι ἐπιτίϑένται. χαὶ τέως μὲν ἐμάχοντο ἅμα πορευόμενοι οἵ

Ἕλληνες, ἐπὶ δὲ διαβάσει χαράδρας τρέπονται αὐτούς,
καὶ αὐτόν τε τὸν Σμίκρητα ἀποχτιννύασι καὶ τοὺς
ἄλλους πάντας" ἄλλου δὲ λόχου τῶν δέκα στρατηγῶν
τοῦ Ηγησάνδρου ὀχτὼ μόνους [κατ] ἔλιπον" καὶ αὐτὸς
Ηγήσανδρος ἐσώϑη.

Καὶ οἵ ἄλλοι δὲ λόχοι συνῆλθον οἵ μὲν σὺν
πράγμασιν οἵ δὲ ἄνευ πραγμάτων" οἱ δὲ Θρᾷκες ἐπεὶ
Ἔ Αὐὐρ Ἔπραξαν δἀαιθαν ἴῃ οοαϊοῖθα5 ἀδίθυϊουθυβ:
Ὃν μὲν
οὖν τρόπον ἧἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸς κατελύϑη καὶ
τῶν ᾿Ελλήνων τὸ στράτευμα
»

ς

΄

ν

,

ἐσχίσϑη ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται.
3

ἢ

3

“

Ἷ

7

19 μεσογαίας.
ΠΙ. 2 ὡς ἀπέβησαν ἀρ, ὥσπερ ἀπέβησαν
Ο || τὸν αὐτοῦ λόχον.
4 τῷ σμίκχρη λόχω.
ὃ [κατ] ἔλιπον
ΗἸϊγϑβοϊῖ,.
6 λόχοι συνῆλϑον Ραηίαξιαοδ, λοχαγοὶ συνῆλχϑον Ὁ.
1."
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118. ΥἹ. ΟΑΡ. ΠῚ.

ηὐτύχησαν τοῦτο τὸ εὐτύχημα, συνεβόων τε ἀλλήλους
χαὶ συνελέγοντο ἐρρωμένως τῆς νυκτός. καὶ ἅμα
ἡμέρα κύκλῳ περὶ τὸν λόφον ἔνϑα οἵ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἐτάττοντο καὶ ἱππεῖς πολλοὶ καὶ πελτασταί.
καὶ ἀεὶ πλέονες συνέρρεον" καὶ προσέβαλλον πρὸς τοὺς
ὁπλίτας ἀσφαλῶς" οἱ μὲν γὰρ “Ἕλληνες οὔτε τοξότην
εἶχον οὔτε ἀκοντιστὴν οὔτε ἱππέα" οἱ δὲ προσϑέοντες
"

΄

3. ἣν ἂν

΄

καὶ προσελαύνοντες ἠκόντιζον"

᾿

3

.

΄

ὁπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν.

ῥαδίως ἀπέφευγον. ἄλλοι δὲ ἄλλῃ ἐπετίϑεντο. καὶ
τῶν μὲν πολλοὶ ἐτιτρώσχοντο. τῶν δὲ. οὐδείς" ὥστε
κινηϑῆναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου. ἀλλὰ τελευτῶντες

καὶ ἀπὸ

τοῦ ὕδατος ἦργον αὐτοὺς οἵ Θρᾶκες.

ἐπεὶ δὲ ἀπορία πολλὴ ἦν. διελέγοντο περὶ σπονδῶν᾽
καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς. ὁμήρους δὲ οὐκ
ἐδίδοσαν οἵ Θρᾷκες αἰτούντων τῶν “Ελλήνων, ἀλλ᾽
᾽
΄
,
.
»
᾿
»
2
Ἷ
“
3
ἐν τούτῳ ἴόσχετο. τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿ἀρκάδων οὕτωξ εἴχε.
10

.

,ὕ
3
ὦ
Χειρίσοφος
δὲἈΝ ἀσφαλῶς
πορευόμενος
παρὰ Ἁ ϑά-,
λατταν ἀφικνεῖται εἰς Κάλπης λιμένα.
Ξενοφῶντι δὲ διὰ τῆς μεσογείας πορευομένῳ οἵ
ἱππεῖς προκαταϑέοντες ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορδυομένοις ποι. καὶ ἐπεὶ ἤχϑησαν παρὰ Ξενοφῶντα.
ἐρωτᾷ αὐτοὺς εἴ που ἤσϑηνται ἄλλου στρατεύματος
“
ς
“[2
Χ
,
’
.
,
ὄντος Εἰλληνικοῦ. οἱ δὲ ἔλεγον πάντα τὰ γεγενημένα.
καὶ νῦν ὅτι πολιορκοῦνται ἐπὶ λόφου, οἵ δὲ Θρᾷκες
πάντες περιχεκυκλωμένοι εἶεν αὐτούς. ἐνταῦϑα τοὺς
Ἁ

-

[κέ

-

μὲν ἀνθρώπους
12

τούτους

ϑ..Ν

΄

ἐφύλαττεν

δ

8

ἰσχυρῶς,

-"

ὅπως

ἡγεμόνες εἶεν ὅποι δέοι᾽ σκοποὺς: δὲ καταστήσας συνἔλεξε τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξεν" “Ζνδρες στρατιῶται.
εὐτύχησαν.

Ἱ ἐπιίοιεν.

δέοντες αοἰ, καταϑέοντες (Ὁ.

8 εἶργον.

10 μεσαγαίας ᾿ προκατα-

11 ὅποι δέοι ἀρ, ὕπου δέοι Ὁ.

11 τεϑνᾶσι ᾿ {τῶν πολεμίων ϑοιιᾶζον.

Ι

ΒΌΝΕ

ΟΑΕΖΙΣ
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τῶν ᾿ἡρκάδων οἱ μὲν τεϑνᾶσιν, οἵ δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου
τινὸς πολιορχοῦνται.
νομίζω δ᾽ ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι
ἀπολοῦνται, οὐδ᾽ ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω
μὲν πολλῶν ὄντων {τῶν πολεμίων, οὕτω δὲ τεϑαρρηκότων.
κράτιστον οὖν ἡμῖν ὡς τάχιστα βοηϑεῖν 18
τοῖς ἀνδράσιν,

ὕπως

εἰ ἔτι εἰσὶ

σῶοι.

σὺν

ἐκείνοις

μαχώμεϑα καὶ μὴ μόνοι λειφϑέντες μόνοι καὶ κινδυνεύωμεν. ἡμεῖς γὰρ ἀποδραίημεν ἂν οὐδαμοῖ ἐνθένδε" 10
πολλὴ μὲν γάρ. ἔφη. εἰς Ἡράκλειαν πάλιν ἀπιέναι, Ἢ
πολλὴ δὲ εἰς Χρυσόπολιν διελθεῖν. οἵ δὲ πολέμιοι
πλησίον" εἰς Κάλπης δὲ λιμένα, ἔνϑα Χειρίσοφον εἰκάξομεν εἶναι, εἰ σέσωται, ἐλαχίστη ὁδός. ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ

μὲν οὔτε πλοῖά ἐστιν οἷς ἀποπλευσούμεϑα, μένουσι δὲ
αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἔστι τὰ ἐπιτήδεια. τῶν δὲ 11
πολιορκουμένων ἀπολομένων σὺν τοῖς Χειρισόφου μό- “ἦ
νοις χάκιόν ἐστι διακινδυνεύειν ἢ τῶνδε σωϑέντων
πάντας εἰς ταὐτὸν ἐλϑόντας κοινῇ τῆς σωτηρίας ἔχεσϑαι.
ἀλλὰ χρὴ παρασχευασαμένους τὴν γνώμην πορεύεσϑαι
ὡς νῦνἢ εὐκλεῶς τελευτῆσαι ἔστιν ἢ κάλλιστον ἔργον
ἐργάσασϑαι “Ἕλληνας τοσούτους σώσαντας. καὶ ὁ ϑεὸς 18
ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς πλέον ΣῊ

φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ
τῶν ϑεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστῆσαι.
ἀλλ᾽ ἕπεσϑαι χρὴ καὶ προσέχειν τὸν νοῦν. ὡς ἂν τὸ
παραγγελλόμενον δύνησϑε ποιεῖν. νῦν μὲν οὖν στρατο- 14
ππ-.---

(11)

18 εἴ τι εἰσὶ [ ληφϑέντες. ΤΥΔΙΒΡΟΒΙ ΙΟΏ5 88 14---ξ18 Π6ἢαἀδπύζιαβ δαοίου οϑὺ. ππυηἰαὔστη ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγεῖτο 6 8 19 1ῃ
8 1 ὑγαπβίαύατη οϑὺύ.
16 οὐδαμοῖ Θεϊᾶξον, οὐδαμοῦ Ὁ [| ἐνθένδὲν [ πολλὴ μὲν ἀεί, πολὺ μὲν ( ||ἰσχὺς τὸ πάλιν Ο γῬτο Χρυσόπολιν ᾿ σέσωσται ᾿ πλοῖά ἐστιν ΤΠἴοη οὐ Κγίϊφοι, πλοῖα ἐστίν Ο |}
ἀποπλευσούμεϑα ὉΥ, ἀποπλευσόμεϑα 0.
11 ἀπολουμένων
κάκιον ἀδὺ, κακόν Ὁ ||παρασκευασομένους.
18 ὡς τοὺς ||δυνήσοεϑε. 14 μὲν ροβὺ νῦν οτὴη. Ο, αὐαοά Πάρπογατα ἔαρτς.
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18. ΥΕ

ἈΑΡΡΎΗ:

πεδευσώμεϑα προελθόντες ὅσον ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι
εἰς τὸ δειπνοποιεῖσθαι" ἕως δ᾽ ἂν πορευώμεϑα, Τιμασίων ἔχων τοὺς ἱππεῖς προελαυνέτω ἐφορῶν ἡμᾶς
καὶ σκοπείτω τὰ ἔμπροσϑεν, ὡς μηδὲν ἡμᾶς λάϑῃ.
1ὅ
Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγεῖτο. παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνή(18) τῶν

ἀνθρώπους

εὐξώνους

εἰς τὰ πλάγια

καὶ εἰς τὰ

ἄκρα, ὅπως εἴ πού τί ποϑὲν χαϑορῷεν, σημαίνοιεν"
ἐκέλευε δὲ καίειν ἅπαντα ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ.
1τ9 οὗ δὲ ἱππεῖς σπειρόμενοι ἐφ᾽ ὅσον καλῶς εἶχεν ἔκαιον,
καὶ οἱ πελτασταὶ ἐπιπαριόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἔκχαιον
πάντα ὅσα καύσιμα ἑώρων, καὶ ἡ στρατιὰ δέ, εἴ τινι
παραλειπομένῳ ἐντυγχάνοιεν ὥστε πᾶσα ἡ χώρα αἴϑε-

20 σϑαι ἐδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. ἐπεὶ δὲ
ὥρα ἦν. κατεστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ λόφον ἐχβάντες,
καὶ τά τε τῶν πολεμίων πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς
τετταράχοντα σταδίους. καὶ αὐτοὶ ὡς ἐδύναντο πλεῖστα

91 πυρὰ ἔκαιον. ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, παρηγγέλϑη
τὰ πυρὰ κατασβεννύναι πάντα. καὶ τὴν μὲν νύκτα
φυλακὰς ποιησάμενοι ἐχάϑευδον᾽ ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα
προσευξάμενοι τοῖς ϑεοῖς, συνταξάμενοι ὡς εἰς μάχην

22 ἐπορεύοντο ἧ ἐδύναντο τάχιστα.

Τιμασίων δὲ καὶ οἵ

ἱππεῖς ἔχοντες τοὺς ἡγεμόνας καὶ προελαύνοντες ἐλάνϑανον αὑτοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι ἔνϑα ἐπολιορκοῦντο οὗ Ἕλληνες.
καὶ οὐχ ὁρῶσιν οὔτε φίλιον
στράτευμα οὔτε [τὸ] πολέμιον, [καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλουσι
πρὸς τὸν Ξενοφῶντα καὶ τὸ στράτευμα] γράδια δὲ καὶ
γερόντια καὶ πρόβατα ὀλίγα καὶ βοῦς καταλελειμμένους.
προελϑόντες ἀοί, περιελϑόντες. Ο ||προσελαυνέτω.
1 γυμνιτῶν.
19 ἐπιπαριόντες ἀδὺ, παριόντες Ὁ.
20 ἠδύναντο.
22 προσελαύνοντες ᾿ ἐλάνϑανον αὐτοὺς ||οὔτε πολέμιον Α ||[καὶ
ταῦτα .. στράτευμα] Ηδτι.

ΤΟΥ

ὉΑΡΕΟΥ,

21

καὶ τὸ μὲν πρῶτον ϑαῦμα ἦν τί εἴη τὸ γεγενημένον, 53
ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθάνοντο ὅτι
οἱ μὲν Θρᾷκες ἀφ᾽ ἑσπέρας ὥχοντο ἀπιόντες, καὶ τοὺς
Ἕλληνας δ᾽ ἔφασαν οἴχεσϑαι" ὅποι δέ, οὐκ εἰδέναι.
Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ Ξενοφῶντα, ἐπεὶ ἠρίστη- 34
σαν. συσκευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τάχιστα

συμμεῖξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. καὶ πορευόμενον ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿ρκάδων καὶ ᾿Ζ“χαιῶν κατὰ
τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδόν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο εἰς τὸ αὐτό,
ἄσμενοί τε εἶδον ἀλλήλους καὶ ἠσπάζοντο ὥσπερ ἀδελφούς. καὶ ἐπυνθάνοντο οἵ “ρκάδες τῶν περὶ Ξενοφῶντα 3
τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν. ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν,
ὠόμεϑα ὑμᾶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐκέϑ'
ἑωρῶμεν. τῆς νυκτὸς ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" καὶ
οἱ πολέμιοι δέ. ὥς γ᾽ ἡμῖν ἐδόκουν. τοῦτο δείσαντες
ἀπῆλθον" σχεδὸν γὰρ ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπῇσαν.
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀφίκεσϑε, ὃ δὲ χρόνος ἐξῆκεν, ὠόμεϑα 26
ὑμᾶς πυϑομένους τὰ παρ᾽ ἡμῖν φοβηϑέντας οἴχεσθαι
ἀποδράντας ἐπὶ ϑάλατταν᾽ καὶ ἐδόκει ἡμῖν μὴ ἀπολείπεσϑαι ὑμῶν. οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς δεῦρο ἐπορεύϑημεν.
Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίξοντο ἐπὶϊγ.
τοῦ αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο ὃ
καλεῖται Κάλπης λιμὴν ἔστι μὲν ἐν τῇ Θράκῃ τῇ ἐν
τῇ 4σίᾳ᾽ ἀρξαμένη ὃὲ ἡ Θράκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ
στόματος τοῦ Πόντου μέχρι ἩΗρακλείας ἐπὶ δεξιὰ εἰς
τὸν Πόντον εἰσπλέοντι.
καὶ τριήρει μέν ἔστιν εἰς 2
Ἡράκλειαν ἐκ Βυξαντίου κώπαις ἡμέρας μακρᾶς πλοῦς"
"Ὁ

28 ἐπυνθάνοντο Ο,, ἐπυνθάνετο ΤΥ [ὅποι δὲ 7 ΊμαοΥ,
ὅπου δὲ Οὦ.
24 συμμίξαι ||τὴν ἐπὶ Κάλπην ὁδὸν.
258 οὐκέϑ᾽
ἑωρῶμεν Ητγβοϊΐ,, οὐχ ἑωρῶμεν Ο [ ὥς γ᾽ Ὁ. Η, ὥς τε Ο {
ἁπήεσαν.
ΙΥ. 1 ὃ δηΐθ καλεῖται οτη. Ὁ.
2. ἐστιν ἡράκλειαν
(οτη. εἰς) Οὐ, εἰς τὴν ἡράκλειαν Β || ἡμέραις.
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11Β. ΥἹ.

ΟΑΡ. ἹΥ.

,

ἐν δὲ τῷ μέσῳ

΄

,

-

ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὔτε φιλία

,

οὔτε “Ελληνίς, ἀλλὰ Θρᾷκες Βιϑυνοί: καὶ οὺς ἂν λάβωσι!
τῶν Ἑλλήνων ἐχπίπτοντας ἢ ἄλλως πῶς δεινὰ ὑβρί-

ξειν λέγονται [τοὺς Ἕλληνας]. ὃ ὁξδ Κάλπης λιμὴν ἐν
μέσῳ μὲν κεῖται ἑἕχατέρωϑεν πλεόντων ἐξ ᾿Ηρακλείας
καὶ Βυζαντίου, ἔστι δ' ἐν τῇ ϑαλάττῃ προκείμενον
χωρίον. τὸ μὲν εἰς τὴν ϑάλατταν καϑῆκον αὐτοῦ πέτρα
ἀπορρώξ. ὕψος ὅπῃ ἐλάχιστον οὐ μεῖον εἴκοσιν ὀργυῶν,
9

ΡΡ

Ο

3

,

3

-

--

ὁ δὲ αὐχὴν ὃ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων τοῦ χωρίου [οὐ]
μάλιστα τεττάρων πλέϑρων τὸ εὖρος τὸ δ᾽ ἐντὸς
τοῦ αὐχένος χωρίον ἱχανὸν μυρίοις ἀνθρώποις οἰκῆσαι.
λιμὴν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῇ τῇ πέτρα τὸ πρὸς ἑσπέραν αἰγιαλὸν
ἔχων. κρήνη δὲ ἡδέος ὕδατος καὶ ἄφϑονος ῥέουσα
ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ ϑαλάττῃ ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ χωρίου.
ξύλα δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, πάνυ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ
᾽
5: 5
4. ὦ
,
ναυπηγήσιμα
ἐπ᾿
αὐτῇ
τῇ- ϑαλάττῃ.
τὸ" ὃὲΑΝὅρος εἰς᾽
μεσόγειαν μὲν ἀνήκει ὅσον ἐπὶ εἴχοσι σταδίους. καὶ
τοῦτο γεῶδες καὶ ἄλιϑον" τὸ δὲ παρὰ ϑάλατταν πλέον
"

ζ΄ι

δ

7

΄

᾿

ἢ ἐπὶ εἴκοσι

Ά,

᾿

9

7

,

σταδίους

δ΄

[κὴ

»

3,

οὐδ

2

φ. δ᾽

΄

δασὺ πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς

καὶ μεγάλοις ξύλοις. ἡ δὲ ἄλλη χώρα καλὴ καὶ πολλή,
καὶ χῶμαι ἐν αὐτῇ εἰσι πολλαὶ καὶ οἰκούμεναι" φέρει

γὰρ ἡ γῆ καὶ κριϑὰς καὶ πυροὺς

καὶ ὄσπρια πάντα

καὶ μελίνας καὶ αὔήσαμα καὶ σῦχα ἀρχοῦντα
πέλους
ἐλαῶν.
-ἣ

πολλὰς

καὶ ἡδυοίνους

καὶ ἀμ-.

καὶ τἄλλα πάντα πλὴν

ἪἫ μὲν χῶρα ἦν τοιαύτη. ἐσχήνουν δ᾽ ἐν τῷ
αἰγιαλῷ πρὸς τῇ ϑαλάττῃ εἰς δὲ τό {πον πόλισμα
ἱτοὺς Ἕλληνας] ΜΕιρείνιδ. 8 εἴκοσι Ῥγ, Ο, δαα. ν ἢ οὐργυιῶν ἢ
χωρίου μάλιστα ἀοῦ, χωρίου οὐ μάλιστα Ο
οἰκῆσαι δίερμαρμιδ,
οἰκήσεις Ο. 4 πάνυ δὲ πολλὰ οχ. Ὁ. ὅ μεσογαίαν. 6. τἄλλα.
1 τό {πον «αοοῦξ.

τ.

ὙΕ

ΟΕ:
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ἂν γενόμενον οὐκ ἐβούλοντο στρατοπεδεύεσθϑαι, ἀλλὰ
ἐδόκει χαὶ τὸ ἐλϑεῖν ἐνταῦϑα ἐξ ἐπιβουλῆς εἶναι,
βουλομένων τινῶν κατοικίσαι πόλιν. τῶν γὰρ στρατιω-

τῶν οἱ πλεῖστοι ἦσαν οὐ σπάνει βίου ἐχπεπλευκότες
ἐπὶ ταύτην τὴν μισϑοφοράν, ἀλλὰ τὴν Κύρου ἀρετὴν
ἀκούοντες. οἱ μὲν καὶ ἄνδρας ἄγοντες, οἱ δὲ καὶ
προσανηλωκότες χρήματα. καὶ τούτων ἕτερον ἀποδεδραχότες πατέρας καὶ μητέρας. οἱ δὲ καὶ τέκνα καταλιπόντες ὡς χρήματ᾽ αὐτοῖς χτησάμενοι ἥξοντες πάλιν,

ἀκούοντες καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ Κύρῳ
καὶ ἀγαϑὰ πράττειν.
Ελλάδα σῴξεσϑαι.

πολλὰ

τοιοῦτοι ὄντες ἐπόϑουν εἰς τὴν

᾿ΕἘπειδὴ δὲ ὑστέρα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταὐτὸν
συνόδου, ἐπ’ ἐξόδῳ ἐθύετο Ξενοφῶν" ἀνάγκη γὰρ ἦν
ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξάγειν" ἐπενόει δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς
ϑάπτειν. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ καλὰ ἐγένετο, εἵποντο καὶ
οἵ ᾿Αρκάδες. καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους
ἔνϑαπερ ἔπεσον ἑκάστους ἔϑαψαν: ἤδη γὰρ ἦσαν
πεμπταῖοι καὶ οὐχ οἷόν τε ἀναιρεῖν ἔτι ἦν᾽ ἐνίους
ὃὲ τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόντες ἔϑαψαν ἐκ τῶν
ὑπαρχόντων ὡς ἐδύναντο κάλλιστα" οὺς δὲ μὴ ηὕρισκον,

χενοτάφιον αὐτοῖς ἐποίησαν μέγα, καὶ στεφάνους ἐπέϑεσαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. καὶ τότε μὲν δειπνήσαντες ἐχκοιμήϑησαν. τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ συνῆλθον οἵ στρατιῶται πάντες: συνῆγξ
ὃὲ μάλιστα ὃ ᾿Δγασίας [τε καὶ] ὁ Στυμφάλιος λοχαγὸς
καὶ Ιερώνυμος ᾿Ηλεῖος λοχαγὸς καὶ ἄλλοι οἵ πρεσβύτατοι
τῶν ᾿ἀρκάδων. καὶ δόγμα ἐποιήσαντο, ἐάν τις τοῦ
8 προςανηλωκότες Εἰ, προςηλωχότες Ὁ.
πεμπτέοι
ἠδύναντο μάλιστα
εὕρισκον.
καὶ] 66ο.

9 ἐπ’ ἐξόδου
10 ᾿Ζγασίας [τε

10

ἘΠ
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δ ῚῸ ΟΝ. ὁ ΒΕ 6). Χ5}.κ

λοιποῦ μνησϑῆ δίχα τὸ στράτευμα ποιεῖν, ϑανάτῳ
αὐτὸν ξημιοῦσϑαι, καὶ κατὰ χώραν ἀπιέναι ἧπερ πρόσϑεν
εἶχε τὸ στράτευμα καὶ ἄρχειν τοὺς πρόσϑεν στρατηγούς. καὶ Χειρίσοφος μὲν ἤδη ἐτετελευτήκει φάρμαχον πιὼν πυρέττων᾽ τὰ δ᾽ ἐχείνου Νέων ᾿Ζ4σιναῖος
παρέλαβε.
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναστὰς εἶπε Ξενοφῶν" Ὦ, ἄνδρες
στρατιῶται. τὴν μὲν πορείαν, [ὡς ἔοικε] δῆλον ὅτι
πεξῇ ποιητέον" οὐ γὰρ ἔστι πλοῖα᾽ ἀνάγχη δὲ πορεύεσϑαι ἤδη" οὐ γὰρ ἔστι μένουσι τὰ ἐπιτήδεια. ἡμεῖς,
οὖν, ἔφη. ϑυσόμεϑα᾽ ὑμᾶς δὲ δεῖ παρασχευάξεσϑαι ὡς
μαχουμένους εἴ ποτὲ καὶ ἄλλοτε" οἱ γὰρ πολέμιοι ἀνατεϑαρρήκασιν. ἐκ τούτου ἐϑύοντο οἷ στρατηγοί, μάντις
ὃξ παρῆν ᾿4ρηξίων ᾿Δρκάς᾽ ὃ δὲ Σιλανὸς ὃ ᾿άμπρακιώτης ἤδη ἀπεδεδράκει πλοῖον μισϑωσάμενος ἐξ Ἣρακλείας. ϑυομένοις δὲ ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ
14

10

ἱερά. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν ἐπαύσαντο. καί
τινὲς ἐτόλμων λέγειν ὡς ὃ Ξενοφῶν βουλόμενος τὸ
χωρίον οἰκίσαι πέπεικε τὸν μάντιν λέγειν ὡς τὰ ἱερὰ
οὐ γίγνεται ἐπὶ ἀφόδῳ. ἐντεῦϑεν κηρύξας τῇ αὔριον
παρεῖναι ἐπὶ τὴν ϑυσίαν τὸν βουλόμενον. καὶ μάντις
εἴ τις εἴη. παραγγείλας παρεῖναι ὡς συνϑεασόμενον
τὰ ἱερά, ἔϑυε" καὶ ἐνταῦϑα παρῆσαν πολλοί. ϑυομένῳ
δὲ πάλιν εἰς τρὶς ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἵἕερά.

ἐχ τούτου χαλεπῶς εἶχον οἱ στρατιῶται" καὶ γὰρ τὰ
ἐπιτήδεια ἐπέλιπεν ἃ ἔχοντες ἦλθον. καὶ ἀγορὰ οὐδὲεμία πῶ παρῆν.
Τὰ

Ἔκ τούτου ξυνελθόντων εἶπε πάλιν Ξενοφῶν" Ὦ,
13 [ὡς ἔοικε] εσο. 18 ἀριξιῶν ᾿ ἀμβρακιώτης.
πολλοί. 10 οὐδὲ μίά πω.

1δ6 παρεῖσαν.

{8}

ΟΡ

ΎΥ.
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ἄνδρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ. ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερὰ οὔπω
γίγνεται" τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων ὁρῶ ὑμᾶς δεομένους"
ἀνάγκη οὖν μοι δοκεῖ εἶναι ϑύεσϑαι περὶ αὐτοῦ τούτου.
ἀναστάς τις εἶπεν" Καὶ εἰκότως ἄρα ἡμῖν οὐ γίγνεται 18
τὰ ἱερά" ὡς γὰρ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου χϑὲς ἥκοντος
πλοίῳ ἤκουσά τινος ὅ γε Κλέανδρος (ὃ ἐκ Βυξαντίου
ἁρμοστὴς μέλλει ἥξειν πλοῖα καὶ τριήρεις ἔχων. ἐκ τού- 19
του δὲ ἀναμένειν μὲν πᾶσιν ἐδόκει" ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια

ἀνάγκη ἦν ἐξιέναι.

καὶ ἐπὶ τούτῳ πάλιν ἐθύετο

εἰς

τρίς, καὶ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ ἤδη καὶ ἐπὶ σκηνὴν
ἰόντες τὴν Ξενοφῶντος ἔλεγον ὅτι οὐχ ἔχοιεν τὰ ἐπι-τήδεια. ὃ δ᾽ οὐκ ἂν ἔφη ἐξαγαγεῖν μὴ γιγνομένων
τῶν ἱερῶν.
Καὶ πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύετο, καὶ σχεδόν τι
πᾶσα ἣ στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο περὶ
τὰ ἱερά. τὰ δὲ ϑύματα ἐπελελοίπει. οἱ δὲ στρατηγοὶ
ἐξῆγον μὲν οὔ, συνεκάλεσαν δέ. εἶπεν οὖν Ξενοφῶν"
Ἴσως οὗ πολέμιοι συνειλεγμένοι εἰσὶ καὶ ἀνάγκη μάχεσϑαι" εἰ οὖν καταλιπόντες {τὰ σκεύη» ἐν τῷ ἐρυμνῷ
χωρίῳ ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένοι ἴοιμεν. ἴσως ἂν
τὰ ἱερὰ προχωροίη ἡμῖν. ἀκούσαντες δ᾽ οἵ στρατιῶται
ἀνέκραγον ὡς οὐδὲν δέοι εἰς τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ
ϑύεσθαι ὡς τάχιστα.
καὶ πρόβατα μὲν οὐκέτι ἦν,
βοῦν ὃὲ ὑπὸ ἁμάξης πριάμενοι ἐθύοντο᾽ καὶ Ξενοφῶν Κλεάνορος ἐδεήϑη τοῦ ᾿ρκάδος προϑυμεῖσϑαι εἴ
τι ἐν τούτῳ εἴη. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἐγένοντο.
Νέων δὲ ἣν μὲν στρατηγὸς κατὰ τὸ Χειρισόφου
117 τῇ ἀπορία. 18 πλοίῳ Παγίπιαγ, πλοίου Ὁ |} ὅ γε κλέανδρος 600, ὅτι κλέανδρος Ο || (ὁ) ἐκ Βυζαντίου δεϊμάξον [ οὐδ᾽ Ὁ
ῬΙο ὃ δ΄. 20 ἐπιλελοίπει.
21 {τὰ σκεύη» Οαδίαϊίο.
22 δέοι
ϑοϊηιοῖάογν, δέον Ο [[|βοῦν ϑεϊροίαεγ, βοῦς Ὁ.

20

21

22

28
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115. ΕΣ

ΒΕ

ΝΣ

μέρος. ἐπεὶ δὲ ἑώρα τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἶχον δεινῶς
τῇ ἐνδείᾳ, βουλόμενος αὐτοῖς χαρίζεσθαι. εὑρών τινα
᾿ἄνϑρωπον ᾿Ηρακλεώτην. ὃς ἔφη κώμας ἐγγὺς εἰδέναι
ὅϑεν εἴη λαβεῖν τὰ ἐπιτήδεια, ἐχήρυξε τὸν βουλόμενον
ἰέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου. ἐξ-

ἔρχονται δὴ σὺν δορατίοις καὶ ἀσκοῖς καὶ ϑυλάκοις καὶ
ἄλλοις ἀγγείοις εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους. ἐπειδὴ δὲ
ἦσαν ἐν ταῖς κώμαις χαὶ διεσπείροντο ὡς ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς οὗ Φαρναβάξου ἱππεῖς
πρῶτοι βεβοηϑηκότες γὰρ ἦσαν τοῖς Βιϑυνοῖς, βουλόμενοι σὺν τοῖς Βιϑυνοῖς,

ΌΘ

εἰ δύναιντο,

ἀποκωλῦσαι

τοὺς Ἕλληνας μὴ ἐλϑεῖν εἰς τὴν Φρυγίαν" οὗτοι οἵ
ἱππεῖς ἀποκτείνουσι τῶν ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους" οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ τὸ ὄρος ἀνέφυγον. ἐκ τούτου
ἀπαγγέλλει τις ταῦτα τῶν ἀποφευγόντων εἰς τὸ στρατόπεδον. καὶ ὃ Ξενοφῶν. ἐπεὶ οὐκ ἐγεγένητο τὰ ἱερὰ

ταύτῃ τῇ ἡμέρα, λαβὼν βοῦν ὑπὸ ἁμάξης, οὐ γὰρ ἦν
ἄλλα ἱερεῖα, σφαγιασάμενος ἐβοήϑει καὶ οἱ ἄλλοι οἵ
μέχρι τριάκοντα ἐτῶν ἅπαντες. καὶ ἀναλαβόντες τοὺς
λοιποὺς

ἄνδρας εἰς τὸ στρατόπεδον

ἀφικνοῦνται.

καὶ

ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυσμὰς ἦν καὶ οἵ Ἕλληνες μάλ᾽
ἀϑύμως

ἔχοντες

ἐδειπνοποιοῦντο,

καὶ

ἐξαπίνης

διὰ

τῶν λασίων τῶν Βιϑυνῶν τινὲς ἐπιγενόμενοι τοῖς
προφύλαξι τοὺς μὲν κατέκαινον τοὺς δὲ ἐδίωξαν μέχρι
εἰς τὸ στρατόπεδον. καὶ κραυγῆς γενομένης εἰς τὰ
ὅπλα πάντες ἔδραμον οἱ Ἕλληνες" καὶ διώχειν μὲν καὶ
κινεῖν τὸ στρατόπεδον νυχτὸς οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει

εἶναι" δασέα
ἐνυκτέρευον
3

’

γὰρ ἦν τὰ χωρία
φυλαττόμενοι
’

ἱχανοῖς
νι

"»"

ἐν δὲ τοῖς ὅπλοις
φύλαξι.
[2

28 δεδιὼς Ο γγο δεινῶς || ἐκήρυξε... τὰ ἐπιτήδεια οἵ. Ὁ !
ϑηλάκοις. 3 ὑπὸ ἁμάξης Β. ἀδὲ, ὑπ᾽ ἀμάξης Ὁ.

ΒΡ

Τὴν μὲν νύκτα
οἱ στρατηγοὶ εἰς τὸ
εἵποντο ἀναλαβόντες
ἀρίστου ὥραν εἶναι

ΜῈ

ὉΑΒΗΝ
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οὕτω διήγαγον" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ Υ.
ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο οἱ δὲ
τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη. πρὶν δὲ
ἀπετάφρευον ἧἣ ἡ εἴσοδος ἦν εἰς

τὸ χωρίον, καὶ ἀπεσταύρωσαν ἅπαν, καταλιπόντες τρεῖς

πύλας.

καὶ πλοῖον ἐξ Ἡρακλείας ἧκεν ἄλφιτα ἄγον

καὶ ἱερεῖα καὶ οἷνον᾽

πρὼ δ᾽ ἀναστὰς Ξενοφῶν ἐϑύετο 2

ἐπ᾿ ἐξόδῳ. καὶ γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου
ἱερείου. καὶ ἤδη τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν δρᾷ αἰετὸν
αἴσιον ὃ μάντις ᾿Δρηξίων Παρράσιος, καὶ ἡγεῖσϑαι
κελεύει τὸν Ξενοφῶντα. καὶ διαβάντες τὴν τάφρον τὰ 8
ὅπλα τίϑενται. καὶ ἐχήρυξαν ἀριστήσαντας ἐξιέναι
τοὺς στρατιώτας σὺν τοῖς ὅπλοις. τὸν δὲ ὄχλον καὶ
τὰ ἀνδράποδα αὐτοῦ καταλιπεῖν.
οἵ μὲν δὴ ἄλλοι 4

πάντες ἐξῇσαν, Νέων δὲ οὔ ἐδόκει γὰρ κάλλιστον
εἶναι τοῦτον φύλακα χαταλιπεῖν τῶν ἐπὶ στρατοπέδου.
ἐπεὶ δ᾽ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἵ στρατιῶται ἀπέλειπον αὐτόν,
αἰσχυνόμενοι μὴ ἐφέπεσϑαι τῶν ἄλλων ἐξιόντων, κατἕλιπον

αὐτοῦ

τοὺς ὑπὲρ πέντε καὶ τετταράκοντα

ἔτη.

καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον, οἵ δ᾽ ἄλλοι ἐπορεύοντο. πρὶν ὅ
δὲ πεντεχαίδεκα στάδια διεληλυϑέναι ἐνέτυχον ἤδη
νεχροῖς᾽ καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ χέρατος ποιησάμενοι κατὰ
τοὺς πρώτους φανέντας νεχροὺς ἔϑαπτον

σους

ἐπελάμβανε

ἔϑαψαν.

τὸ κέρας.

προαγαγόντες

καὶ

ἐπεὶ
τὴν

πάντας ὃπό-

δὲ τοὺς
οὐρὰν

πρώτους ὁ

αὖϑις

ποιη-

σάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους τῶν ἀτάφων ἔϑαπτον τὸν

αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανεν

ἣ στρατιά.

ἐπεὶ

Υ. 1 ἄγον εἰς ἱερεῖα.
2 πρωὶ || ἐπ᾽ ἐξοδία [| παρνάσιος.
8 ἀριστήσαντες. 4 ἐξήεσαν || ἀπέλειπον αὐτὸν Κγιίσον, ἀπέλιπον
αὐτοὺς ὦ.

ὅ ὁπόσους ἀοί, ἐφ᾽ ὅσους Ὁ.

ἜΣΝΣ

ΠΒ

ὙΠ

ὉΥΡΗΝΕ

ὃὲ εἰς τὴν ὁδὸν ἧκον τὴν ἐκ τῶν χωμῶν,

ἔνϑα [δὲ

δὲ] ἔκειντο ἁϑρόοι, συνενεγκόντες αὐτοὺς ἔϑαψαν.

Ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προάγοντες.
τὸ στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια
ὅ,τι τις ὁρῴη ἐντὸς τῆς φάλαγγος, καὶ ἐξαίφνης δρῶσι
τοὺς

πολεμίους ὑπερβάλλοντας

χατὰ

λόφους τινὰς ἐκ

τοῦ ἐναντίου, τεταγμένους ἐπὶ φάλαγγος ἱππέας τε
πολλοὺς χαὶ πεζούς" καὶ γὰρ Σπιϑριδάτης καὶ Ραϑίνης
ἧκον παρὰ Φαρναβάξου ἔχοντες τὴν δύναμιν. ἐπεὶ δὲ
κατεῖδον τοὺς “Ἑλληνας οἱ πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντες
αὐτῶν

ὅσον πεντεκαίδεκα

σταδίους.

ὁ ᾿Φρηξίων ὃ μάντις τῶν Ἑλλήνων

ἐκ τούτου

εὐθὺς

σφαγιάξεται., καὶ

ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου καλὰ τὰ σφάγια. ἔνϑα δὴ
Ξενοφῶν λέγει" Ζοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, ἐπιτάξασϑαι τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας ἵν᾽ ἄν που δέῃ
ὦσιν οἱ ἐπιβοηϑήσοντες τῇ φάλαγγι καὶ οἵ πολέμιοι
τεταραγμένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους καὶ ἀκεραίους.
10

συνεδόκει ταῦτα πᾶσιν. Ὑμεῖς μὲν τοίνυν, ἔφη, προηγεῖσϑε τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὡς μὴ ἑστήκωμεν,

ἐπεὶ ὥφϑημεν

καὶ εἴδομεν τοὺς πολεμίους"

ἥξω τοὺς τελευταίους
ΝΣ

δοκεῖ.
ἀφελὼν

λόχους καταχωρίσας ἧπερ ὑμῖν

ἐκ τούτου οἱ μὲν ἥσυχοι προῆγον, ὃ ὃὲ τρεῖς
τὰς τελευταίας

τάξεις ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας

τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσϑαι
πόντας ὡς πλέϑρον᾽

τάξεως"

ἀπολι-

Σαμόλας ᾿Δ4χαιὸς ταύτης ἦρχε τῆς

τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ μέσῳ ἐχώρισεν ἕπεσϑαι" Πυρ-

6 ἔνϑα ἔκειντο ἀοὺ,
1 πέρας [| σπίρα δή τις
ῥαϑίνης "] φερνάξου.
9
ἴδωμεν φΥ [τοὺς δῃηΐθ
τάξεις.

ἐγὼ δὲ

ἐνθάδε δὲ ἔκειντο Ο [[ συνενεγκάντες.
Ο ρΡτο σπιϑριδάτης
ἀπὸ (ρτὸ καὶ)
πολέμιοι τεταγμένο.
10 ἴδομεν Οἱ,
πολεμίους Οὐ οι.
11 τελευταίους

.
45 ἐσδ ΠΡΌΣ δ. ἢ πε ὉΔῚ
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ρέας ᾿Δρκὰς ταύτης ἦρχε τῆς τάξεως᾽ τὴν δὲ μίαν ἐπὶ
τῷ εὐωνύμῳ" Φρασίας ᾿4ϑηναῖος ταύτῃ ἐφειστήκει.
Προϊόντες δέ, ἐπεὶ ἐγένοντο οἵ ἡγούμενον ἐπὶ
νάπει μεγάλῳ καὶ δυσπόρῳ, ἔστησαν ἀγνοοῦντες εἰ
διαβατέον εἴη τὸ νάπος. καὶ παρεγγυῶσι στρατηγοὺς
καὶ λοχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. καὶ ὃ ξΞενοφῶν ϑαυμάσας ὅ,τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν πορείαν καὶ ταχὺ
ἀκούων τὴν παρεγγύην, ἐλαύνει ἧ τάχιστα. ἐπεὶ δὲ
συνῆλθον. λέγει Σοφαίνετος πρεσβύτατος ὧν τῶν στρατηγῶν ὅτι βουλῆς οὐκ ἄξιον εἴη εἰ διαβατέον ἐστὶ
τοιοῦτον νάπος.
Καὶ ὃ Ξενοφῶν σπουδῇ ὑπολαβὼν ἔλεξεν" ᾿4λλ᾽
ἴστε μέν με, ὦ ἄνδρες, οὐδένα πω κίνδυνον προξενήσαντα ὑμῖν ἐϑελούσιον: οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομένους
ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα. ἀλλὰ σωτηρίας. νῦν δὲ οὕτως
ἔχει" ἀμαχεὶ μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν ἀπελθεῖν" ἢν γὰρ
(ὐὴἡ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὗτοι ἡμῖν ὁπόταν
ἀπίωμεν ἕψονται καὶ ἐπιπεσοῦνται. δρᾶτε δὴ πότερον
κρεῖττον ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας προβαλλομένους τὰ
ὅπλα ἢ μεταβαλλομένους ὄπισϑεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς
πολεμίους ϑεᾶσϑαι.
ἴστε μέντοι ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι
ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε, τὸ δὲ ἐφέπεσϑαι καὶ
τοῖς κακίοσι ϑάρρος ἐμποιεῖ. ἐγὼ γοῦν ἥδιον ἂν σὺν
ἡμίσεσιν ἐπιοίην ἢ σὺν διπλασίοις ἀποχωροίην. καὶ
τούτους οἶδ᾽ ὅτι ἐπιόντων μὲν ἡμῶν οὐδ᾽ ὑμεῖς ἐλπίξετε
[αὐτοὺς] δέξασϑαι ἡμᾶς, ἀπιόντων δὲ πάντες ἐπιστάμεϑα

ὅτι τολμήσουσιν ἐφέπεσϑαι. τὸ δὲ διαβάντας ὄπισϑεν
νάπος χαλεπὸν ποιήσασϑαι μέλλοντας μάχεσϑαι ἀρ᾽
18 ἀπορίαν ῬΥ, ἀπορείαν Ὁ ᾿} συνῆλϑε. 14 δεομένους ἡμᾶς ἢ
ἀνδριότητα.
16 εἶναι ἐπὶ.
17 ϑάρσος ] ἐπιοίην ΝΝαθεν, ἑἕποίμην Ὁ ||ἐλπίξετε ἀεί, ἐλπίξετε αὐτοὺς Ὁ.

12

18

14

10

1

18

224

19

20

78

1

ΚΡ

ΟΥ:

οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον; τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις ἐγὼ,
βουλοίμην ἂν εὔπορα πάντα φαίνεσϑαι ὥστε ἀποχωρεῖν"
ἡμᾶς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ χωρίου δεῖ διδάσκεσθαι ὅτι οὐκ
ἔστι μὴ νικῶσι σωτηρία. πῶς γὰρ δὴ διαβατὸν τὸ
πεδίον. εἰ μὴ νικήσομεν τοὺς ἱππέας; πῶς δὲ ἃ διεληλύϑαμεν ὄρη. ἢν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται; ϑαυμάξω δ᾽ ἔγωγε καὶ τὸ νάπος τοῦτο εἴ τις μᾶλλον
φοβερὸν νομίξει εἶναι τῶν ἄλλων ὧν διαπεπορεύμεϑα
χωρίων. ἣν δὲ δὴ καὶ σωϑῶμεν ἐπὶ ϑάλατταν, πόσον
τι νάπος ὃ Πόντος;

ἔνϑα οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα

οὔτε σῖτος ᾧ ϑρεψόμεϑα μένοντες, δεήσει δέ, ἢν ϑᾶττον
21

28

ἐχεῖ γενώμεϑα, ϑᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια.
οὐκοῦν νῦν κρεῖττον ἠριστηκότας μάχεσϑαι ἢ αὔριον
ἀναρίστους. ἄνδρες, τά τε ἱερὰ ἡμῖν καλὰ οἵ τε οἰωνοὶ αἴσιοι τά τε σφάγια κάλλιστα᾽ ἴωμεν ἐπὶ τοὺς
ἄνδρας. οὐ δεῖ ἔτι τούτους. ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον,
ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ᾽ ὅπου ἂν ϑέλωσι σκηνῆσαι.
᾿Εντεῦϑεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον, καὶ οὐδεὶς ἀντέλεγε. καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγείλας διαβαίνειν
ἧ ἕκαστος ἐτύγχανε τοῦ νάπους ὥν" ϑᾶττον γὰρ ἁϑρόον
ἐδόκει ἂν οὕτω πέραν γενέσϑαι τὸ στράτευμα ἢ εἰ
κατὰ τὴν γέφυραν ἣ ἐπὶ τῷ νάπει ἦν ἐξεμηρύοντο.
ἐπεὶ δὲ [δὲ] διέβησαν, παριὼν παρὰ τὴν φάλαγγα
ἔλεγεν. ἄνδρες. ἀναμιμνήσκεσϑε ὅσας δὴ μάχας σὺν
τοῖς ϑεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν
οὗ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ
χ

’ὔ

“4

Α

-

3

7

[κά

19 δππηἰαίυτη ϑαυμάξω δ᾽ ἔγωγε... χωρίων Ὁ Ηαγίηιαηο
Ῥοβὺ τοσοίδε ἐφέπωνται ἰταπβροβιίιτη οδὺ [ἡ δὴ διαβατὸν Ηπιρ,
δυσδιαβατὸν (ὁ || νικήσας μὲν ρῬγ, ΟὍ, ογαδιῦ σ.
30 ὁπόσον τι ἢ
πλοῖα ἔστι Τ)ύμπαογῇ, πλοῖα ἐστὶ Ὁ. 21 τά τε σφάγια ἀοὺ, σφάγια
Ὁ {| ἐπὶ ἡμᾶς
22 ὡς ἡγεῖτο [[| τοῦ νάπεος.
28 ἐπεὶ δὲ δὲ
αἰζουατα δὲ ᾿στύαν ἀοϊοπάπμῃ [[ ὅσα δὴ μάχας.

ο
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ταῖς ϑύραις τῆς ᾿Ελλάδος ἐσμέν. ἀλλ᾽ ἕπεσϑε ἡγεμόνι
τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε ὀνομαστί. ἡδύ

24

τοι ἀνδρεῖόν τι καὶ καλὺν νῦν εἰπόντα χαὶ ποιήσαντα
ὠνήμην ἐν οἷς (τις) ἐθέλει παρέχειν ἑαυτοῦ.
Ταῦτα παρελαύνων ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ
φάλαγγος, καὶ τοὺς πελταστὰς ἑκατέρωϑεν ποιησάμενοι

ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. παρήγγελτο δὲ τὰ μὲν
δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον ἔχειν. ἕως σημαίνοι τῇ
σάλπιγγι" ἔπειτα δὲ εἰς προσβολὴν καϑέντας ἕπεσϑαι
βάδην καὶ μηδένα δρόμῳ διώκειν. ἐκ τούτου σύνθημα
παρήει Ζεὺς σωτήρ, ᾿Ηρακλῆς ἡγεμών. οἱ δὲ πολέμιον ὑπέμενον, νομίξοντες καλὸν ἔχειν τὸ χωρίον. ἐπεὶ

20

δ᾽ ἐπλησίαζον. ἀλαλάξαντες οὗ Ἕλληνες πελτασταὶ
ἔϑεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους πρίν τινα κελεύειν" οἵ δὲ

πολέμιοι ἀντίοι ὥρμησαν, οἵ ὃϑ᾽ ἱππεῖς καὶ τὸ στῖφος
τῶν Βιϑυνῶν᾽ καὶ τρέπονται τοὺς πελταστάς. ἀλλ᾽
ἐπεὶ ὑπηντίαξεν ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν ταχὺ πορευομένη καὶ ἅμα ἡ σάλπιγξ ἐφϑέγξατο καὶ ἐπαιάνιξον
καὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλαξον καὶ ἅμα τὰ δόρατα καϑίεσαν;
ἐνταῦϑα οὐκέτι ἐδέξαντο οἵ πολέμιοι, ἀλλὰ ἔφευγον.
καὶ Τιμασίων μὲν ἔχων τοὺς ἱππεῖς ἐφείπετο, καὶ
ἀπεχτίννυσαν ὅσουσπερ ἐδύναντο ὡς ὀλίγοι ὄντες. τῶν
ὃὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐϑὺς διβσπάρη, καϑ'
ὃ οἵ Ἕλληνες ἱππεῖς ἦσαν, τὸ δὲ δεξιὸν ἅτε οὐ σφόδρα
οὐδ πρρὶς ἐπὶ λόφου συνέστη. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἵ Ἕλληνες ὑπομένοντας αὐτούς, ἐδόκει ῥᾷστόν τε καὶ ἀκιν-

24 ἡδύ τι || ἐν οἷς «(τις "Οὐοϑεί.
ῶ2ὅ παρήγγελτο ΚγῶσεοΥ,
παρηγγέλλετο Ὀ15 Ο || ἔχειν ἕως ἀού, ἴῃ Ο Ἰδουπδ, θβϑὺ ἀπογατα
ΠΟΥ γΘΥΌΟΥαΤη οαρῶχ.
26 ἔϑεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους Ο οἱ.
21 ἐπαιώνιξον.
28 ἠδύναντος
29 ἀκινδυνώτατον.
ΧΟΠπορΒουἐΐϊθ Απμδθαβίβ, το. αθυλο11. ἘΠ. τηϑῖοτ.
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21

28

29
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δυνότατον
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εἶναι ἰέναι ἤδη ἐπ᾽ αὐτούς.

παιανίσαντες

οὖν εὐϑὺς ἐπέκειντο" οἱ δ᾽ οὐχ ὑπέμειναν. καὶ ἐνταῦϑα

30

οὗ πελτασταὶ ἐδίωκον μέχρι τὸ δεξιὸν διεσπάρη ἀπέϑανον δὲ ὀλίγοι᾽ τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρεῖχε τὸ
τῶν πολεμίων πολὺ ὄν. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἵ Ἕλληνες τό
τὲ Φαρναβάζου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ τοὺς Βιϑυνοὺς ἱππέας πρὸς τοῦτο συναϑροιζομένους [καὶ ἀπὸ

91

λόφου τινὸς καταϑεωμένους τὰ γιγνόμενα) ἀπειρήκεσαν
μέν, ὅμως δὲ ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον εἶναι οὕτως
ὅπως δύναιντο. ὡς μὴ τεϑαρρηχότες ἀναπαύσαιντο.
συνταξάμενοι δὴ πορεύονται. ἐντεῦϑεν οἱ πολέμιοι
ἱππεῖς φεύγουσι κατὰ τοῦ πρανοῦς ὁμοίως ὥσπερ [οἵ]
ὑπὸ ἱππέων διωκόμενοι" νάπος γὰρ αὐτοὺς ὑπεδέχετο.
ὃ οὐκ ἤδεσαν οἵ Ἕλληνες, ἀλλὰ προαπετράποντο διώ-

κοντες" ὀψὲ γὰρ ἦν. ἐπανελθόντες δὲ ἔνϑα ἡ πρώτη
συμβολὴ ἐγένετο. στησάμενοι τρόπαιον ἀπῇσαν ἐπὶ
ϑάλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς: στάδιοι δ᾽ ἦσαν ὡς
ἑξήκοντα ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.
Ἐντεῦϑεν οἱ μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν
Ἱ.
92

καὶ ἀπήγοντο

καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα ὅποι

ἐδύναντο προσωτάτω οἱ δὲ Ἕλληνες προσέμενον μὲν
Κλέανδρον καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα,
ἐξιόντες δ᾽ ἑκάστης ἡμέρας σὺν τοῖς ὑποξυγίοις καὶ.
τοῖς ἀνδραπόδοις

ἐφέροντο ἀδεῶς πυροὺς καὶ κριϑάς,

οἶνον. ὄσπρια, μελίνας, σῦκα" ἅπαντα γὰρ ἀγαϑὰ εἶχεν
9 ἡ χώρα πλὴν ἐλαίου. καὶ ὁπότε μὲν καταμένοι τὸ
στράτευμα ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν ἱέναι, καὶ
ἱέναι ἤδη ἀεὶ, ἱέναι δὲ Ο ᾿ πολὺ ἂν ροβὺ πολεμίων οτα. Ὁ.
80 τό τε φαρναβάζου ἀοὺ, τὸ φαρναβάξου Ὁ [ εἴτι συνεστηκὼς ᾿
ἴῃ ἀπὸ λόφου. . γιγνόμενα] 600 |} ἐπὶ τούτοις. 81 ὥσπερ ὑπ
οὐ, ὥσπερ οἱ ὑπὸ ὦ. 89 ἀπήεσαν.

1.8. Σ
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ἐλάμβανον (οἷ᾽ ἐξιόντες" ὁπότε δὲ ἐξίοι πᾶν τὸ στράτευμα, εἴ τις χωρὶς ἀπελϑὼν λάβοι τι, δημόσιον ἔδοξεν
εἶναι. ἤδη δὲ ἦν πάντων ἀφϑονία" καὶ γὰρ ἀγοραὶ
πάντοϑεν ἀφικνοῦντο ἐκ τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων καὶ
οὗ παραπλέοντες ἄσμενοι κατῆγον, ἀκούοντες ὡς οἰκίξοιτο πόλις καὶ λιμὴν εἴη. ἔπεμπον δὲ καὶ οἱ πολέμιοι
ἤδη οἱ πλησίον ὥκουν πρὸς Ξενοφῶντα, ἀκούοντες
ὅτι οὗτος πολίζει τὸ χωρίον, ἐρωτῶντες ὅ,τι δέοι
ποιοῦντας φίλους εἶναι.

ὃ δ᾽ ἐπεδείκνυεν

τοὺς περιεστῶτας

τῶν

στρατιωτῶν

καὶ λέ-

γοντας ὅτε δημόσια εἴη, καὶ τῷ Κλεάνδρῳ λέγει ἐλϑὼν
ὅτι ἁρπάξειν ἐπιχειροῦσιν. ὃ δὲ κελεύει τὸν ἁρπά-

ἕοντα ἄγειν πρὸς αὑτόν. καὶ ὃ μὲν λαβὼν ἦγέ τινα"
περιτυχὼν δ᾽ ᾿4γασίας ἀφαιρεῖται" καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ
ὁ ἀγόμενος λοχίτης. οὗ δ᾽ ἄλλοι οἵ παρόντες τῶν
στρατιωτῶν

4

αὐτοὺς τοῖς

στρατιώταις.
᾿
Καὶ ἐν τούτῳ Κλέανδρος ἀφικνεῖται δύο τριήρεις
ἔχων, πλοῖον δ᾽ οὐδέν. ἐτύγχανε δὲ τὸ στράτευμα
ἔξω ὃν ὅτε ἀφίκετο καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι
ἄλλοσε εἰς τὸ ὄρος [καὶ] εἰλήφεσαν πρόβατα πολλά"
ὀχνοῦντες δὲ μὴ ἀφαιρεϑεῖεν τῷ 4]εξίππῳ λέγουσιν,
ὃς ἀπέδρα τὴν πεντηκόντορον ἔχων ἔκ Τραπεζοῦντος,
καὶ κελεύουσι διασώσαντα αὐτοῖς τὰ πρόβατα τὰ μὲν
αὐτὸν λαβεῖν, τὰ δὲ σφίσιν ἀποδοῦναι. εὐθὺς δ᾽ ἐχεῖνος
ἀπελαύνει

ὧν

ἐπιχειροῦσι βάλλειν τὸν 4)έξιππον,

ἀνα-

ΜῈ 9 (οἱ ἐξιόντες ϑοϊηοῖάον [} εἴ τι χωρὶς. 8 ἀφικνοῦντο
Θέορμαηλιδ, ἀφικνοῦνται Ο.
4 καὶ διῃίθ οἱ πολέμιοι Ὁ οτα. ἢ}
οἱ πλησίον, 568 οἵ 1. τῶ8.., ΤΥ νἹἀούυτ ὃ (ΞΞ οὐ) Βεῦθυ]8858 [|ἀπεδείανυεν. ὅ ἐν τούτῳ ΒΑ, τούτῳ Ὁ Ιἄλλοσε Βογηοηιαηην, ἄλλοι
Ο !| ὄρος εἰλήφεσαν Ῥ, ὄρος καὶ εἰλήφεσαν Ο
ἀφαιρεϑοῖεν Ι
πεντηκοντόρον.
6 ὅτι δημόσια, 56 ε ὃ 1. τα8. [πρὸς αὐτὸν,
7 καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ Ο οἵα.
153

»

Ὁ

ΒΒ.
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ὉΡΝΕ

καλοῦντες [βάλλειν] τὸν προδότην. ἔδεισαν δὲ καὶ
τῶν τριηριτῶν πολλοὶ καὶ ἔφευγον εἰς τὴν ϑάλατταν,
καὶ Κλέανδρος δ᾽ ἔφευγε. Ξενοφῶν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι
στρατηγοὶ κατεκώλυόν τὲ καὶ τῷ Κλεάνδρῳ ἔλεγον
ὅτι οὐδὲν εἴη πρᾶγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα αἴτιον εἴη τοῦ
στρατεύματος ταῦτα γενέσϑαι. ὃ δὲ Κλέανδρος ὑπὸ
τοῦ Ζεξίππου

10

"Ὶ

τὲ ἀνερεϑιξόμενος καὶ αὐτὸς ἀχϑεσϑεὶς

ὅτι ἐφοβήϑη. ἀποπλευδσεῖσϑαι ἔφη καὶ κηρύξειν μηδὲεμίαν πόλιν δέχεσϑαι αὐτούς, ὡς πολεμίους. ἦρχον δὲ
τότε πάντων τῶν ᾿Ελλήνων οἱ ΖΔακεδαιμόνιοι. ἐνταῦϑα
πονηρὸν τὸ πρᾶγμα ἐδόχει εἶναι τοῖς Ἕλλησι, καὶ
ἐδέοντο μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὃ δ᾽ οὐκ ἂν ἄλλως ἔφη
γενέσϑαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα βάλλειν καὶ
τὸν ἀφελόμενον. ἦν δὲ ὃν ἐξήτει ᾿Δγασίας διὰ τέλους

φίλος τῷ Ξενοφῶντι.

ἐξ οὗ καὶ διέβαλλεν αὐτὸν ὃ

ΖἜέξιππος.

12

Καὶ ἐντεῦϑεν ἐπειδὴ ἀπορία ἦν, συνήγαγον τὸ
στράτευμα οἵ ἄρχοντες: καὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ᾽
ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον, τῷ δὲ “Ξενοφῶντι
οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι, ἀλλ᾽ ἀναστὰς ἔλεξεν" Ὦ, ἄνδρες στρατιῶται, ἐμοὶ δὲ οὐδὲν φαῦλον δοχεῖ εἶναι
τὸ πρᾶγμα, εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην Κλέανδρος ἄπεισιν ὥσπερ λέγει. εἰσὶ μὲν γὰρ ἐγγὺς αἵ ᾿Ελληνίδες

πόλεις"

τῆς δὲ “Ελλάδος

Δακεδαιμόνιον

προ-

ἑστήκασιν" ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς ἕκαστος “ακεδαιμονίων
18

ἐν ταῖς πόλεσιν ὅ,τι βούλονται διαπράττεσϑαι.

εἰ οὖν

οὗτος πρῶτον μὲν ἡμᾶς Βυξαντίου ἀποκλείσει,

ἔπειτα

Ο ἴαϊθο βάλλειν ροϑῦ ἀναπαλοῦντες τορροῦϊῦ.
9 αὐτοὺς ροϑὺ δέχεσϑαι οτι. , 46 αὰο ΠΟΥ ουταῦ.

δεϊιᾶξον, ἐξήτει Ο ἢ οὐκ απία ἐδόκει οτὰ.
ἔλεξεν.

12 περιεστήκξσαν.

τριηρῶν.
11 ἐξήτει

ὁ [ ἔδοξεν Ο Ῥτο

Ὧ1Β.ὙΕ:
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δὲ τοῖρ ἄλλοις ἁρμοσταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πόλεις
μὴ δέχεσθαι ὡς ἀπιστοῦντας “αχεδαιμονίοις καὶ ἀνόμους ὄντας. ἔτι δὲ πρὸς ᾿ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον οὗτος
ὁ λόγος περὶ ἡμῶν ἥξει, χαλεπὸν ἔσται καὶ μένειν καὶ
ἀποπλεῖν. καὶ γὰρ ἐν τῇ γῆ ἄρχουσι “ακεδαιμόνιοι
χαὶ ἐν τῇ ϑαλάττῃ τὸν νῦν χρόνον. οὔκουν δεῖ οὔτε
ἑνὸς ἀνδρὸς ἕνεχα οὔτε δυοῖν ἡμᾶς τοὺς ἄλλους τῆς
Ἑλλάδος ἀπέχεσϑαι. ἀλλὰ πειστέον ὅ,τι ἂν κελεύωσι"
καὶ γὰρ αἱ πόλεις ἡμῶν ὅϑεν ἐσμὲν πείϑονται αὐτοῖς.
ἐγὼ μὲν οὖν. καὶ γὰρ ἀκούω 4]έξιππον λέγειν πρὸς
Κλέανδρον ὡς οὐκ ἂν ἐποίησεν ᾿Δγασίας ταῦτα, εἰ
μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα, ἐγὼ μὲν οὖν ἀπολύω καὶ ὑμᾶς
τῆς αἰτίας καὶ ᾿4γασίαν. ἂν αὐτὸς ᾿4γασίας φήσῃ ἐμέ
τι τούτων αἴτιον εἶναι. καὶ καταδικάξω ἐμαυτοῦ. εἰ
ἐγὼ πετροβολίας

ἢ ἄλλου

τινὸς βιαίου ἐξάρχω,

14

1

τῆς

ἐσχάτης δίκης ἄξιος εἶναι, καὶ ὑφέξω τὴν δίκην. φημὶ

10

δὲ χαὶ εἴ τινα ἄλλον αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν παρασχεῖν

Κλεάνδρῳ κρῖναι οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀπολελυμένοι
τῆς αἰτίας εἴητε. ὡς δὲ νῦν ἔχει, χαλεπὸν εἰ οἰόμενοι
ἐν τῇ ᾿Ελλάδι καὶ ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσϑαι ἀντὶ
ὃὲ τούτων οὐδ᾽ ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις ἐσόμεθα. ἀλλ᾽
εἰρξόμεϑα ἐκ τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων.
Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν ᾿4γασίας: ᾿Εγώ, ὦ
ἄνδρες, ὄμνυμι ϑεοὺς καὶ ϑεὰς ἦ μὴν μήτε μὲ Ξενοφῶντα κελεῦσαι ἀφελέσϑαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον
ὑμῶν μηδένα: ἰδόντι δέ μοι ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀγόμενον
τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ 4εξίππου, ὃν ὑμεῖς ἐπίστασϑε
ὑμᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι᾽ καὶ ἀφειλόμην,
ὁμολογῶ. καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐχκδῶτέ με’ ἐγὼ δὲ ἐμαυτόν,
14 οὔκουν Β, οὐκοῦν Ο ᾿ πιστέον.
φησὶν (Ὁ ||χκαταδικάξω ἑαυτοῦ |] ἄξιον εἶναι.

1ὅ φήσῃ 1)ὐπαογ,
18 ἐκδότε.

1

18
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11Β. ΥἹ.

ὥσπερ Ξενοφῶν λέγει, παρασχήσω κρίναντι Κλεάνδρῳ
ΩΣ
οι
΄
᾿
΄
μι
ὅ,τι ἂν βούληται ποιῆσαι" τούτου ἕνεκα μήτε πολεμεῖτε
“ακεδαιμονίοις σώξζοισϑέ τε ἀσφαλῶς ὅποι ϑέλει ἕκα,
ς
9.
ταν
κα
στος. συμπέμψατε μέντοι μοι ὑμῶν αὐτῶν ἑλόμενοι
πρὸς Κλέανδρον οἵτινες, ἄν τι ἐγὼ παραλίπω, καὶ
λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πράξουσιν.
Ἔκ τούτου ἔδωκεν ἡ στρατιὰ οὕστινας βούλοιτο
προελόμενον ἰέναι. ὃ δὲ προείλετο τοὺς στρατηγούς.
μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο πρὸς Κλέανδρον ᾽4γασίας καὶ
οἵ στρατηγοὶ καὶ ὃ ἀφαιρεϑεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿᾽4γασίου. καὶ
΄“-

-"-

-

Ἁ

19

20

ΟΑΡ. Υἱ.

’

’

ἔλεγον

7

ΑΥ͂

’

»

οἵ στρατηγοί,

3

Ἔπεμψεν

[4

᾿

[4

ἡμᾶς ἡ στρατιὰ πρὸς

σέ, ὦ Κλέανδρε, καὶ ἐκέλευσέ σε, εἴτε πάντας αἰτιᾷ,
’ὔ

εἶ

χρίναντα

τινὰ

3...

δὲ αὐτὸν

ἢ δύο

παρασχεῖν

-

χρῆσϑαι

[πὸ

αἰτιᾷ

τούτους

ἀξιοῦσι

εἰς κρίσιν.

τὸν

ἄνδρα

καὶ

εἴ τι δὲ ἄλλον τινά,

παίειν

χελεύσας

Ζ]έξιππον.

τοῦτον μὲν γὰρ οἶδα ἄνδρα ἀγαϑὸν ὄντα, 4 έξιππον
δὲ οἶδα αἱρεϑέντα ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρου ἧς ἠτησάμεϑα παρὰ Τραπεξουντίων ἐφ᾽ ὦὧτε,
πλοῖα συλλέγειν ὡς σῳξοίμεϑα, καὶ ἀποδράντα [41 ξιπ΄

29

εἴ τι οὖν ἡμῶν

φράσον" οὐδεὶς γὰρ ἀπέσται ὅστις ἂν ἡμῖν ἐθέλῃ πείϑεσϑαι. μετὰ ταῦτα παρελθὼν ὃ ᾿Δ4γασίας εἶπεν" ᾿Εγώ
εἶμι, ὦ Κλέανδρε, ὃ ἀφελόμενος Ζ]εξίππου ἄγοντος
τοῦτον

22

[κ

εἴτε ἕνα

τινα αἰτιᾷ, πάρεσμέν σοι ἡμεῖς"
21

,

βούλῃ.

ἢ καὶ πλείους

σοι ἑαυτοὺς

μὴ

ὅ.τι ἂν

ι

΄

5

59

«Ὁ

λαπρ

πον] καὶ προδόντα τοὺς στρατιώτας μεϑ΄ ὧν ἐσώϑη.
καὶ τούς τε Τραπεξζουντίους ἀπεστερήκαμεν τὴν πεντη-

κόντορον καὶ κακοὶ δοκοῦμεν εἶναι διὰ τοῦτον. αὐτοί
ὅποι ϑέλει ἀεί, ὅπου ϑέλει Ο [|᾿συμπέψατε.
19 ἐπορεύοντο
ἀϑύ, ἐπορεύετο θὅ. 20 εἴτι πάντας ᾿ὶ σὲ αὐτὸν ), σεαυτὸν Ὁ {}
βούλει [| τούτους ἀξιοῦσι .. αἰτιᾷ οτὰ. Ο {εἴ τι οὖν, Ἰΐθτη εἴ τι
δὲ ἄλλον 8ογίρϑδὶ οἵ. Ογτ. Υ 8, δ7, εἴ τε δὲ ἄλλον θ6.ἁὌ 22 ἤἦτισάμεϑα || [Δέξιππον] Οοϑεί.

8

ὙΕ

ΟΔΕΌΥΣ

281

τε τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν.
ἤκουε γάρ, ὥσπερ
ἡμεῖς, ὡς ἄπορον εἴη πεζῇ ἀπιόντας τοὺς ποταμούς
τε διαβῆναι καὶ σωθῆναι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. τοῦτον
οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόμην. εἰ δὲ σὺ ἦγες ἢ ἄλλος
[ἢ] τιρ τῶν παρὰ σοῦ, [ἢ] καὶ μὴ τῶν παρ᾽ ἡμῶν
ἀποδράντων., εὖ ἴσϑι ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων ἐποίησα.
ψόμιξε δέ, ἂν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνῃς, δι᾽ ἄνδρα δειλόν
τε καὶ πονηρὸν ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀποχτείνων.
᾿Αἀχούσας ταῦτα ὃ Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Ζ᾽έξιππον
μὲν οὐκ ἐπαινοίη. εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη" οὐ μέντοι

ἔφη νομίζειν οὐδ᾽ εἰ παμπόνηρος ἦν 4 έξιππος βία
χρῆναι πάσχειν αὐτόν, ἀλλὰ κριϑέντα, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς
νῦν ἀξιοῦτε. τῆς δίκης τυχεῖν. νῦν οὖν ἄπιτε καταλιπόντες τόνδε τὸν ἄνδρα᾽ ὅταν δ᾽ ἐγὼ κελεύσω,

ΝΟ]
Ι

[5

πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν. αἰτιῶμαι δὲ οὔτε τὴν στρατιὰν οὔτε ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεὶ οὗτος αὐτὸς ὁμολογεῖ

ἀφελέσϑαι τὸν ἄνδρα. ὃ δὲ ἀφαιρεϑεὶς εἶπεν" ᾿Εγώ,
ὦ Κλέανδρε. εἰ καὶ οἴει μὲ ἀδικοῦντά τι ἄγεσϑαι,

21

οὔτε ἔπαιον οὐδένα οὔτε ἔβαλλον, ἀλλ εἶπον ὅτι δημόσια εἴη τὰ πρόβατα" ἦν γὰρ τῶν στρατιωτῶν δόγμα,
εἴ τις ὁπότε ἡ στρατιὰ ἐξίοι ἰδία λήξοιτο, δημόσια

εἶναι τὰ ληφϑέντα. ταῦτα εἶπον" ἐκ τούτου μὲ λαβὼν
οὗτος ἦγεν. ἵνα μὴ φϑέγγοιτο μηδείς, ἀλλ᾽ αὐτὸς
λαβὼν τὸ μέρος διασώσειε τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν δήτραν

τὰ χρήματα. πρὸς ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν" ᾿Επεὶ τοίνυν συναίτιος εἶ, κατάμενε, ἵνα καὶ περὶ σοῦ βουλευσώμεϑα.
24 εἰ δὲ σὺ ἡγῇ ἄλλως ἤ τις | ἢ καὶ τῶν παρ᾽ ἐμοῦ ἀποδράντων, αὐἂθ νογρῳ Οοροὺ ἀορ]ουιῦ. 2ὅ βία χρῆναι. 26 παρέσται ᾿ ἀφαιρέσϑαι.
217 ληίξοιτο.ς
28 συναίτιος Πεϊααηέξ, 568
ἴπ Ο ρᾶῦνδ ᾿ϑοῦπδ, οϑῦὺ ὑγίατη ἴθσθ 1ιὐξθγαυιτα οαρᾶχ {περὶ σοῦ
ἀού, περὶ αὐτοῦ 6.

28
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115. ὙΝ

ΟΑΡΎΕ
᾽

29

80

91

Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων᾽" τὴν
ὃὲ στρατιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευε πέμψαι ἄνδρας πρὸς Κλέανδρον παραιτησομένους περὶ
τῶν ἀνδρῶν.
ἐκ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς πέμψαντας
στρατηγοὺς χαὶ λοχαγοὺς καὶ Ζρακόντιον τὸν Σπαρτιάτην καὶ τῶν ἄλλων οἱ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶναι
δεῖσθαι Κλεάνδρου κατὰ πάντα τρόπον ἀφεῖναι τὼ

ἄνδρε. ἐλϑὼν οὖν ὃ Ξενοφῶν λέγει" Ἔχεις μέν, ὦ
Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας, καὶ ἡ στρατιά σοι ὑφεῖτο ὅ.τι
ἐβούλου. ποιῆσαι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ αὐτῶν
ἁπάντων. νῦν δέ σὲ αἰτοῦνται καὶ δέονται δοῦναι
σφίσι τὼ ἄνδρε καὶ μὴ κατακαίνειν" πολλὰ γὰρ ἐν τᾷ
ἔμπροσϑεν χρόνῳ περὶ τὴν στρατιὰν ἐμοχϑησάτην.
ταῦτα δέ σου τυχόντες ὑπισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων.

ἣν βούλῃ ἡγεῖσϑαι αὐτῶν καὶ ἢν οἵ ϑεοὶ ἵλεῳ ὦσιν,
ἐπιδείξειν σοι καὶ ὡς κόσμιοί εἰσι καὶ ὡς ἱκανοὶ τῷ
39

ἄρχοντι πειϑόμενοι τοὺς πολεμίους σὺν τοῖς ϑεοῖς μὴ
φοβεῖσϑαι. δέονται δέ σου καὶ τοῦτο, παραγενόμενον

καὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖραν λαβεῖν καὶ Ζ]᾽εξίππου καὶ
σφῶν [καὶ] τῶν ἄλλων οἷος ἕκαστός ἐστι, καὶ τὴν
84

ἀξίαν ἑκάστοις νεῖμαι.

ἀκούσας

ταῦτα

ὁ Κλέανδρος.

᾿Δλλὰ ναὶ τὼ σιώ. ἔφη. ταχύ τοι ὑμῖν ἀποκρινοῦμαι.
καὶ τώ τὲ ἄνδρε ὑμῖν δίδωμι καὶ αὐτὸς παρέσομαι"
καὶ ἢν οἵ ϑεοὶ [παρα]διδῶσιν [τι], ἐξηγήσομαι εἰς τὴν
Ἑλλάδα. καὶ πολὺ οἵ λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν ἢ οὺς
κ᾿}

29 συνεβούλευε ἀοί, συνεβουλεύετο ( ἢ ἄνδρα ΡΥ, ς δα. 0.
80 σπαρτιώτην.
581 περὶ τούτου͵!
582 βούλει.
388 σφῶν τῶν

ἄλλων ἀρ, σφῶν καὶ τῶν ἄλλων Ο ᾿ οἷς [[|ἑκάστοισὶ νεῖμαι.
84 ἀλλὰ ναὶ (Β) τὼ σιὼ (ππᾶτρὸ Ὠ), ἀλλ᾽ ἂν αἴτωσι Ὁ Ι ᾿ἐόλμνὶ
διδῶσιν Παγίηιαη, παραδιδῶσι Α, παραδιδῶσι τι Ο || ὀλίγοι
ῬΙῸ οἱ λόγοι || ἀντίοί εἰσιν.

158. ὙΕ΄

ΟΑΚΟΎΥΣ.

25

Ν
ς
δέ...
Δ
,
ς
[4
3
᾽΄
ἐγὼ
περὶ ὑμῶν
ἐνίων
ἤκουον
ὡς
τὸ" στράτευμα
ἀφίστατε ἀπὸ “ακεδαιμονίων.
Ἔχ τούτου οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλθον, ἔχοντες

τὼ

ἄνδρε"

Κλέανδρος

δὲ ἐθύετο

ἐπὶ τῇ πορείᾳ καὶ

ξυνῆν Ξενοφῶντι φιλικῶς καὶ ξενίαν ξυνεβάλλοντο.
ἐπεὶ δὲ καὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγγελλόμενον εὐτάχτως
ποιοῦντας, καὶ μᾶλλον ἔτι ἐπεϑύμει ἡγεμὼν γενέσϑαι
αὐτῶν. ἐπεὶ μέντοι ϑυομένῳ αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας
οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά, συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς
-

»"

-

-

’,

εἶπεν" ᾿Εμοὶ μὲν [τοι] οὐ τελέϑει

Ι

ΙΑ

90

τὰ ἱερὰ ἐξάγειν"

ὑμεῖς μέντοι μὴ ἀϑυμεῖτε τούτου ἕνεκα ὑμῖν [μὲν]
γάρ, ὡς ἔοικε, δέδοται ἐκκομίσαι τοὺς ἄνδρας. ἀλλὰ
πορεύεσϑε.
ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐχεῖσε ἥκητε,
δεξόμεϑα ὡς ἂν δυνώμεϑα κάλλιστα.
ς

Εχ

τούτου
΄

»

,

ἔδοξε
,

ξ

ς

-»

τοῖς
»

2

Ἁ

στρατιώταις
,

2

"

δοῦναι
-

δ

αὐτῷ 91
3

-

τὰ δημόσια πρόβατα ὃ δὲ δεξάμενος πάλιν αὐτοῖς
5
,
τ
᾿
.}
“
ἀπέδωκε.
καὶἃ οὗτος
μὲν
ἀπέπλει.
οἵδ δὲΧ στρατιῶται
διαϑέμενοι τὸν σῖτον ὃν ἦσαν συγκεκομισμένοι καὶ
τἄλλα ἃ εἰλήφεσαν ἐξεπορεύοντο διὰ τῶν Βιϑυνῶν.
ἐπεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνέτυχον πορευόμενοι τὴν ὀρϑὴν ὁδόν,
ὥστε ἔχοντές τι εἰς τὴν φιλίαν ἐλθεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς
τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντας ἐλϑεῖν μίαν ἡμέραν καὶ
νύχτα. τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔλαβον πολλὰ καὶ ἀνδράποδα καὶ πρόβατα καὶ ἀφίκοντο ἕκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν τῆς Καλχηδονίας, καὶ ἐχεῖ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτὰ
λαφυροπωλοῦντεςο.
ἀφίστατο. 8 ξένια ξυνεβάλλοντο. 80 ἐμοὶ μέντοι Οὐ ρΘΥΡΘΕΙΔΙα
τορθεϊθο οχ ργϑδϑοθάθηξθ δπυμίϊαίο μέντοι Ῥγὸ μὲν ||ὑμῖν γὰρ Α,
ὑμῖν μὲν γὰρ Οἢ] ἥκετε. 81 ἦσαν κεκομισμένοι [ τἄλλα ΚυγιθοΥ,
ἄλλα 0.
88 τι εἰς οὐχ. Ο [ωυχρυσούπολιν
καὶ ἐκεῖ, 564 καὶ
ὃν ΥΆΒ.

88

[Ζ.}
π:9

Ἔ Ἔχ τούτου δὲ Φαρνάβαξος φοβούμενος τὸ στράτευμα μὴ ἐπὶ τὴν αὑτοῦ χώραν στρατεύηται. πέμψας
πρὸς ᾿ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον --- ὃ δ΄ ἔτυχεν ἐν Βυξαντίῳ

ὥν --- ἐδεῖτο διαβιβάσαι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς 4σίας. καὶ

ὑπισχνεῖτο πάντα ποιήσειν αὐτῷ ὅσα δέοι. καὶ ὃ ᾽άναξίβιος μετεπέμψατο τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς
[τῶν στρατιωτῶν) εἰς Βυζάντιον, καὶ ὑπισχνεῖτο, εἰ
διαβαῖεν. μισϑοφορὰν ἔσεσϑαι τοῖς στρατιώταις. οὗ μὲν
δὴ ἄλλοι ἔφασαν βουλευσάμενοι ἀπαγγελεῖν, Ξενοφῶν
ὃξ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀπαλλάξοιτο ἤδη ἀπὸ τῆς στρατιᾶς
καὶ βούλοιτο ἀποπλεῖν.

συνδιαβάντα

ἔπειτα

ὁ δὲ ᾿ἀναξίβιος ἐκέλευσεν αὐτὸν

οὕτως

ἀπαλλάττεσϑαι.

ἔφη οὖν

ταῦτα ποιήσειν.

Σεύϑης δὲ ὁ Θρᾷξ πέμπει Μηδοσάδην καὶ κελεύει
Ἐ [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν
οἱ Ἕλληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν
ἐν τῇ πορείᾳ μέχρι εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοντο, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ
Πόντου

πεζῇ

ἐξιόντες

στόματος ἐγένοντο
λόγῳ δεδήλωται.]

καὶ

ἐκπλέοντες

ἐποίουν

ἐν Χρυσοπόλει τῆς ᾿Ασίας,

μέχρι ἔξω τοῦ

ἐν τῷ πρόσϑεν

Ζ. ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως λόγος ἕβδομος.
Ι. 1 [Ὅσα μὲν... δεδήλωται] Πιύπμαογἢ]ἀπορίᾳ |!μέχρις εἰς ||
μέχρις ἔξω || Χρυσουπόλει. 2 τὴν. αὐτοῦ χώραν. 8 λοχαγοὺς ε
Βυΐξάντιον Ἐ-. γοϊσιἄπαογ, λοχαγοὺς τῶν στρατιωτῶν εἰς βυξάντιον Ὁ [|μισϑοφορίαν.
ἀΑ οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ἀρί, οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ο ||ἀπαγγέλλειν. ὅ ϑρὰξ.

ἌΒΌΙΣ

Ξενοφῶντα

συμπροϑυμεῖσϑαι

ΘΑΡῚΣ,

ὅπως

290

διαβῇ

τὸ

στρά-

τευμα, καὶ ἔφη αὐτῷ ταῦτα συμπροϑυμηϑέντι ὅτι οὐ
μεταμελήσει. ὃ δ᾽ εἶπεν" ᾿4λλὰ τὸ μὲν στράτευμα διαβήσεται᾽ τούτου ἕνεκα μηδὲν τελείτω μήτε ἐμοὶ μήτε
ἄλλῳ μηδενί" ἐπειδὰν δὲ διαβῇ, ἐγὼ μὲν ἀπαλλάξομαι,
πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας καὶ ἐπικαιρίους ὄντας προσ-

φερέσϑω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ ἀσφαλές.
Ἔκ τούτου διαβαίνουσι πάντες εἰς τὸ Βυζάντιον
οἱ στρατιῶται. καὶ μισϑὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ ᾿άναξίβιος, ἐκήρυξε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τοὺς
στρατιώτας ἐξιέναι, ὡς ἀποπέμψων τε ἅμα καὶ ἀριϑμὸν ποιήσων. ἐνταῦϑα οἵ στρατιῶται ἤχϑοντο, ὅτι
οὐκ εἶχον ἀργύριον ἐπισιτίξεσϑαι εἰς τὴν πορείαν, καὶ
ὀκνηρῶς συνεσχευάξοντο. καὶ ὃ Ξενοφῶν Κλεάνδρῳ
τῷ ἁρμοστῇ ξένος γεγενημένος προσελθὼν ἠσπάξετο
αὐτὸν ὡς ἀποπλευσούμενος ἤδη. ὃ δὲ αὐτῷ λέγει" Μὴ
ποιήσῃς ταῦτα εἰ δὲ μή, ἔφη. αἰτίαν ἕξεις, ἐπεὶ καὶ
νῦν τινὲς ἤδη σὲ αἰτιῶνται ὅτι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ
στράτευμα. ὃ δ᾽ εἶπεν" ᾿᾽41λλ᾿ αἴτιος μὲν ἔγωγε οὐκ
εἰμὶ τούτου. οἱ δὲ στρατιῶται αὐτοὶ ἐπισιτισμοῦ δεό-

μενοι διὰ τοῦτο ἀϑυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. ᾿᾽4λλ᾽
ὅμως, ἔφη, ἐγώ σοι συμβουλεύω ἐξελϑεῖν μὲν ὡς {συμ-

“1

10

πορευσόμενον. ἐπειδὰν δ᾽ ἔξω γένηται τὸ στράτευμα,
τότε ἀπαλλάττεσϑαι.
Ταῦτα τοίνυν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν,
ἐλθόντες πρὸς ᾿ἀναξίβιον διαπραξόμεϑα. οὕτως ἐλϑόντες ἔλεγον ταῦτα.

Ὸ δὲ ἐκέλευεν οὕτω ποιεῖν καὶ ἐξιέναι τὴν ταχί-

ταῦτα συμπροϑυμηϑέντι Ο,, πάντα συμπροϑυμηϑέντι γΥ.
6 ἐπικερίους
1 ἀποπέμψωνται ἅμα.
8. ποιήσεις.
10 {συμὺπορευσόμενον τ) 50].

11
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118. Υγπ.

ΟΑΡ. 1.

προσανεῖπεν ; ὃς ἂν μὴ
στην συσχευασαμένους, καὶ
τὸν ἀριϑμόν, ὅτι αὐτὸς
παρῇ εἰς τὴν ἐξέτασιν καὶ εἰς
ἐξῇσαν οἵ τὲ στρατηγοὶ
αὑτὸν αἰτιάσεται. ἐντεῦϑεν
ην πάντες πλὴν ὀλίγων
πρῶτοι καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ ἄρδ
ας ὡς

12

τήκει παρὰ τὰς πύλ
ἔξω ἦσαν, καὶ Ἐτεόνικος εἱσ
κλείσων τὰς πύλας καὶ
ὁπότε ἔξω γένοιντο πάντες συγ
ς
ὃ δὲ ᾿Δναξίβιος συγκαλέσα
τὸν μοχλὸν ἐμβαλῶν.
Τὰ μὲν
λοχαγοὺς ἔλεγεν"
τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς
ἔκ τῶν Θρακίων κωμῶν"
ἐπιτήδεια. ἔφη: λαμβάνετε

18

14

καὶ πυροὶ καὶ τἄλλα
εἰσὶ δὲ αὐτόϑι πολλαὶ κριϑαὶ
σϑε εἰς Χερρόνησον, ἐχεῖ
ἐπιτήδεια λαβόντες δὲ πορεύε
. ἐπακούσαντες δέ τινὲς
δὲ Κυνίσκος ὑμῖν μισϑοδοτήσει
τῶν λοχαγῶν τιϑ διαγτῶν στρατιωτῶν ταῦτα, ἢ καὶ
οἱ μὲν στρατηγοὶ ἐπυνγέλλει εἰς τὸ στράτευμα. καὶ
ἢ

πότερα πολέμιος εἴη
ϑάνοντο περὶ τοῦ Σεύϑου
ἱεροῦ ὄρους δέοι πορεύεφίλος, καὶ πότερα διὰ τοῦ
Θράκης. ἕν ᾧ δὲ ταῦτα
σϑαι ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς
ρπάσαντες τὰ ὅπλα ϑέουσι
διελέγοντο οἵ στρατιῶται ἀνα
πάλιν εἰ ᾽ς τὸ τεῖχος εἰσιόντες.
δρόμῳ πρὺς τὰς πύλας. ὡς
αὐτῷ ὡς εἶδον προσϑέοντας
ὃ δὲ ᾿Ετεόνικος καὶ οἱ σὺν
τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν
τοὺς ὁπλίτας. συγκχλείουσι
τὰς πύλας
οἱ δὲ στρατιῶται ἔκοπτον
10 ἐμβάλλουσιν.
πάσχοιεν ἐκβαλλόμενοι εἰς
καὶ ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα
εἶ
ιν τὲ τὰς πύλας ἔφασαν,
τοὺς πολεμίους χατασχίσε
ατταν
ν. ἄλλοι δὲ ἔϑεον ἐπὶ ϑάλ
1 μὴ ἑκόντες ἀνοίξουσι
χος ὑπερβαίνουσιν εἰς τὴν
καὶ παρὰ τὴν χηλὴν τὸ τεῖ
γχανον ἔνδον ὄντες τῶν
πόλιν, ἄλλοι δὲ οἵ (ἔτι) ἐτύ
εξερεῖνας,
ΣΟ

εται.
κευασμένους Ὁ ἢ αὐτὸν αἰτιάσκυνι11 συσκευασαμένους ἃ, συσ ἐμβαλὼν Ὁ.
ἢ
λα
19 τἄλ
αηλι8,
19 ἐξήεσαν ἢ! ἐμβαλῶν ϑδέερπ ίξωσιν.
ἐτύγχανον ε60,
ι
(ἔτ
11
χὸς ἢ μισϑοδότης ἦἧ. 10 ἀνο
ἐτύγχανον ἔτι Παγίμιαη.

ΠΟΘΙ

ΕΠ

στρατιωτῶν.

ὡς ὁρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματα,

διακόπτοντες

ταῖς ἀξίναις τὰ κλεῖϑρα

ἀναπεταννύασι

τὰς πύλας, οἱ δ᾽ εἰσπίπτουσιν.
Ὁ δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα. δείσας μὴ
ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνήκεστα
κακὰ γένοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις,
ἔϑει καὶ συνεισπίπτει εἴσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ.

οἵ δὲ Βυξάντιοι ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βία εἰσπῖπτον,
φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ
οἴκαδε, ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες, ἔξω, οἱ δὲ
καϑεῖλκον τὰς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σῴξοιντο,

18

19

πάντες δὲ ὥοντο ἀπολωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως.

ὁ δὲ ᾿Ετεόνικος εἰς τὴν ἄκραν ἀποφεύγει.
ξίβιος καταδραμὼν

ἐπὶ ϑάλατταν

ὃ δὲ ᾽άνα-

ἐν ἁλιευτικῷ πλοίῳ

περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐθὺς μεταπέμπεται
ἐκ Καλχηδόνος φρουρούς" οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶναι
οἵ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας.
Οἱ δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον Ξενοφῶντα, προσπίπτουσι πολλοὶ αὐτῷ καὶ λέγουσι" ΝΝῦν δοι ἔξεστιν, ὦ Ξξενοφῶν, ἀνδρὶ γενέσϑαι. ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριήρεις, ἔχεις
χρήματα, ἔχεις ἄνδρας τοσούτους.

ἀναπεταννύασι
κατηρεμίσαι)]

τίϑεσϑαι 660.

Οοϑεί, ἀναπετάννυσι
Οοδεί,

οθἴθγυτα

21

νῦν ἄν, εἰ βούλοιο, σύ

τε ἡμᾶς ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς σὲ μέγαν ποιήσαιμεν. ὃ δ᾽
ἀπεχρίνατο᾽ ᾿4λλ᾽ εὖ γε λέγετε καὶ ποιήσω ταῦτα᾽ εἰ
ὃξ τούτων ἐπιϑυμεῖτε, ϑέσϑε τὰ ὅπλα ἐν τάξει ὡς
τάχιστα᾽ [βουλόμενος αὐτοὺς κατηρεμίσαι)]" καὶ αὐτός
τὲ παρηγγύα ταῦτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐκέλευε παρεγγυᾶν
[καὶ] τέϑεσθαι τὰ ὅπλα. οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταττόμενοι οἵ τε ὁπλῖται ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο
αὐτοὺς

20

Ὁ.

22 [βουλόμενος

κατηρεμῆσαι

Ο

{ [καὶ]

22

28
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οἵ πελτασταὶ

7ἹΠ.

ὌΛΡΙΨ

ἐπὶ τὸ κέρας ἕκάτερον

παρεδεδρα-

μήκεσαν.
τὸ ὃὲ χωρίον οἷον χάλλιστον ἐχτάξασϑαί
ἐστι τὸ Θράκιον καλούμενον, ἔρημον οἰκιῶν καὶ πεδι-

νόν. ἐπεὶ δὲ ἔκειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσϑησαν,
συγκαλεῖ ὁ Ξενοφῶν τὴν στρατιὰν καὶ λέγει τάδε.
2ὅ Ὅτι μὲν ὀργίζεσϑε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, καὶ νομίξετὲ
δεινὰ πάσχειν ἐξαπατώμενοι οὐ ϑαυμάξω. ἢν δὲ τῷ
ϑυμῷ χαριξώμεϑα καὶ “ακεδαιμονίους τε τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπάτης τιμωρησώμεϑα καὶ τὴν πόλιν τὴν
οὐδὲν αἰτίαν διαρπάσωμεν. ἐνθυμεῖσϑε ἃ ἔσται ἐντεῦϑεν.
πολέμιοι μὲν ἐσόμεϑα ἀποδεδειγμένον “ακεδαιμονίοις
καὶ τοῖς συμμάχοις. οἷος δὲ πόλεμος ἂν γένοιτο εἰκάξειν
δὴ πάρεστιν, ἑωρακότας καὶ ἀναμνησϑέντας τὰ νῦν
21

[ἢ] δὴ γεγενημένα.
εἰς τὸν

πόλεμον

ἡμεῖς γὰρ οἵ ᾿ϑηναῖοι ἤλϑομεν
τὸν

πρὸς

“ακεδαιμονίους

καὶ τοὺς

συμμάχους ἔχοντες τριήρεις τὰς μὲν ἐν ϑαλάττῃ τὰς
δ᾽ ἐν τοῖς νεωρίοις οὐχ ἐλάττους τριακοσίων, ὑπαρχόντῶν δὲ πολλῶν χρημάτων ἐν τῇ πόλει καὶ προσόδου
οὔσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ τῆς
ὑπερορίας οὐ μεῖον χιλίων ταλάντων ἄρχοντες δὲ τῶν
νήσων ἁπασῶν καὶ ἔν τε τῇ ᾿Ασίᾳ πολλὰς ἔχοντες

28

πόλεις καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἄλλας τε πολλὰς καὶ αὐτὸ
τοῦτο τὸ Βυζξάντιον. ὕπου νῦν ἐσμεν. ἔχοντες κατεπολεμήϑημεν οὕτως ὡς πάντες ὑμεῖς ἐπίστασϑε. νῦν

δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεϑα παϑεῖν. “ακεδαιμονίοις μὲν καὶ
τῶν ἀρχαίων συμμάχων ὑπαρχόντων, ᾿Δ4ϑηναίων δὲ
καὶ οἵ ἐχείνοις τότε ἦσαν σύμμαχοι πάντων προσ28 παραδεδραμήκεσαν.
20 τὰ νῦν δὴ ἀοί, τὰ νῦν ἤδη Ο.
21 τῶν ἐν δήμῳ.
28 ὠόμεϑα ᾿|ἧ Λακεδαιμονίοις οὐ ἀρχαίων
Ῥῇιισῖ;, λακεδαιμονίων οὐ ἀχαιῶν Ὁ [ προςγεγενημένων Ὁ, προςγεγενημένοι Ὁ.

ΓΙ
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γεγενημένων. Τισσαφέρνους δὲ καὶ τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ
ἄλλων βαρβάρων πάντων πολεμίων ἡμῖν ὄντων, πολεμιωτάτου δὲ αὐτοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως. ὃν ἤλθομεν
ἀφαιρησόμενοι τὴν ἀρχὴν καὶ ἀποκχτενοῦντες, εἰ δυναίμεϑα; τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὄντων ἔστι τις οὕτως
ἄφρων ὕστις οἴεται ἂν ἡμᾶς περιγενέσϑαι; μὴ πρὸς
ϑεῶν μαινώμεϑα μηδ᾽ αἰσχρῶς ἀπολώμεϑα πολέμιοι

29

ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις
τε χαὶ οἰχείοις. ἐν γὰρ ταῖς πόλεσίν εἰσι πάντες ταῖς

ἐφ᾽ ἡμᾶς στρατευσομέναις, καὶ δικαίως. εἰ βάρβαρον
μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἠθελήσαμεν κατασχεῖν, καὶ ταῦτα
κρατοῦντες, Ἑλληνίδα δὲ εἰς ἣν πρώτην ἤλϑομεν
πόλιν, ταύτην ἐξαλαπάξομεν. ἐγὼ μὲν τοίνυν εὔχομαι
πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν γενόμενα μυρίας ἐμέ
γε κατὰ τῆς γῆς ὀργυὰς γενέσϑαι. καὶ ὑμῖν δὲ συμβουλεύω Ἕλληνας ὄντας τοῖς τῶν Ἑλλήνων προεστηκόσι πειϑομένους πειρᾶσϑαι τῶν δικαίων τυγχάνειν.
ἐὰν δὲ μὴ δύνησϑε ταῦτα, ἡμᾶς δεὶ ἀδικουμένους τῆς
γοῦν Ἑλλάδος μὴ στέρεσϑαι.
καὶ νῦν μοι δοκεῖ
πέμψαντας ᾿Δναξιβίῳ εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖς οὐδὲν βίαιον
ποιήσοντες παρεληλύϑαμεν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἢν μὲν
δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαϑόν τι εὑρίσκεσθαι. εἰ δὲ
μή, ἀλλὰ δηλώσοντες ὅτι οὐκ ἐξαπατώμενοι ἀλλὰ πειϑόμενοι ἐξερχόμεϑα.
Ταῦτα ἔδοξε, καὶ πέμπουσιν ᾿Ιερώνυμόν τε τὸν
λεῖον ἐροῦντα ταῦτα χαὶ Εὐρύλοχον ᾿Αρκάδα καὶ
Φιλήσιον “Ζχαιόν.
7

2

,

οἱ μὲν ταῦτα
[2]

ἣ

-

ὥχοντο
Ξὴς

ἐροῦντεο.
᾿

-

τούτων δὲ 29 ἤλθομεν δΐα πόλιν οτὰ. Ὁ. 80 οὐργυιὰς [}
ἡμᾶς δὲ ἀδικουμένους.
81 ποιήσοντες οὗ δηλώσοντες Ὁ,
ποιήσαντες οὐ δηλώσαντες ῬΥ.
82 φιλῖσιον
ταῦτα ἀού,
τοιαῦτα Ὁ.

80

951
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"»

τι δὲ χαϑημένων

ΟΑΡ 1.

τῶν στρατιωτῶν προσέρχεται,

Κοιρατάδας Θηβαῖος, ὃς οὐ φεύγων τὴν ᾿Ελλάδα περιἥειν ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπαγγελλόμενος, εἴ τις ἢ
πόλις ἢ ἔϑνος στρατηγοῦ δέοιτο χαὶ τότε προσελϑὼν
ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσϑαι αὐτοῖς εἰς τὸ ΖΙέλτα
καλούμενον τῆς Θράκης, ἔνϑα πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ
λήψοιντο᾽ ἔστε δ᾽ ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφϑονέαν παρέξειν
ἔφη καὶ σιτία καὶ ποτά. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ τὰ παρὰ ᾿Δναξιβίου ἄμα ἀπαγγελλόμενα --ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειϑομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει,
ἀλλὰ τοῖς τε οἴχοι τέλεσι ταῦτα ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς
βουλεύσοιτο περὶ αὐτῶν ὅ,τι δύναιτο ἀγαϑόν -- ἐκ
τούτου οἵ στρατιῶται τόν τὲ Κοιρατάδαν δέχονται
στρατηγὸν χαὶ ἔξω τοῦ τείχους ἀπῆλθον. ὃ δὲ Κοιρατάδας συντίϑεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσϑαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἔχων καὶ ἱερεῖα καὶ μάντιν
καὶ σιτία χαὶ ποτὰ τῇ στρατιᾷ. ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον, ὃ
᾿Δἀναξίβιος ἔκλεισε τὰς πύλας καὶ ἐκήρυξεν ὃς ἂν ἁλῷ

91

38

ἔνδον ὧν τῶν στρατιωτῶν ὅτι πεπράσεται.
τῇ δ᾽
ὑστεραία Κοιρατάδας μὲν ἔχων τὰ ἱερεῖα καὶ τὸν
μάντιν ἧκε καὶ ἄλφιτα φέροντες εἴποντο αὐτῷ εἴκοσιν
ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι καὶ ἐλαῶν τρεῖς καὶ
σκορόδων ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέγιστον φορτίον καὶ
ἄλλος κρομμύων. ταῦτα δὲ καταϑέμενος ὡς ἐπὶ δάσμευ-.
σιν ἐθύετο. Ξενοφῶν δὲ μεταπεμψάμενος Κλέανδρον
ἐχέλευε

διαπρᾶξαι

ὅπως

88 χοιρατάδης (ὔδιῃ 8 817)
ἀλλὰ Ὁ ||στρατηγῶν ᾿ μολῶσιν.

εἰς τὸ τεῖχος

εἰσέλθοι

καὶ

περιήειν ἀλλὰ Οὐϑεΐ, περιήει
84 γροϑβὺ ταῦτα τάβυτδα Θδὺ, Ὁ]

ξογίαββθ ἀν βουιρίυστῃ δγαὺ [ τελέσει [[ ἀπαγγέλλει ᾿ βουλεύσαιτο.
8ὅ κοιρατάδην | δέχονται... κοιρατάδας οι. Ὁ [ὶ συντίϑενται ἢ
ἔχονταβ.
81 ἥκειν Οονϑεί, ἥκω Ὁ }}μέλλεις 15. Τοεδίιι8, μέλλει Ὁ.

ΠΡ

ἀποπλεύσαι

Ὁ

ἐκ Βυζαντίου.
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ἐλθὼν

δ᾽ ὃ Κλέανδρος

99

μάλα μόλις ἔφη διαπραξάμενος ἥκειν᾽ λέγειν γὰρ
᾿Δναξίβιον ὅτι οὐκ ἐπιτήδειον εἴη τοὺς μὲν στρατιώτας
πλησίον εἶναι τοῦ τείχους, Ξενοφῶντα δὲ ἔνδον" τοὺς
Βυζαντίους

δὲ στασιόξειν

καὶ

πονηροὺς

εἶναι

πρὸς

ἀλλήλους" ὅμως δὲ εἰσιέναι, ἔφη, ἐκέλευεν, εἰ μέλλεις
σὺν αὐτῷ ἐχπλεῖν. ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν ἀσπασάμενος
τοὺς στρατιώτας

εἴσω

τοῦ

40

τείχους ἀπῇήενι σὺν Κλεάν-

δρῳ. ὃ δὲ Κοιρατάδας τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρα οὐκ
ἐχαλλιέρει οὐδὲ διεμέτρησεν οὐδὲν τοῖς στρατιώταις"
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ μὲν ἱερεῖα εἱστήκει παρὰ τὸν βωμὸν
καὶ Κοιρατάδας ἐστεφανωμένος ὡς ϑύσων" προσελϑὼν
ὃὲ Τιμασίων ὃ Ζαρδανεὺς καὶ Νέων ὃ ᾽4σιναῖος καὶ

Κλεάνωρ ὃ ᾿Ερχομένιος ἔλεγον Κοιρατάδᾳ μὴ ϑύειν,
ὡς οὐχ ἡγησόμενον τῇ στρατιᾷ, εἰ μὴ δώσει τὰ ἐπιτήδεια. ὃ δὲ κελεύει διαμετρεῖσϑαι. ἐπεὶ δὲ πολλῶν
ἐνέδει αὐτῷ ὥστε ἡμέρας σῖτον ἐκάστῳ γενέσϑαι τῶν
στρατιωτῶν, ἀναλαβὼν τὰ ἱερεῖα ἀπῇει καὶ τὴν στρατηγίαν ἀπειπών.
Νέων δὲ ὃ ᾿“σιναῖος καὶ Φρυνίδσκος ὁ ᾿4χαιὸς καὶ
Φιλήσιος ὁ ᾿4χαιὸς καὶ Ξανϑικλῆς ὃ ᾿4χαιὸς καὶ Τιμασίων ὃ Ζαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ, καὶ εἰς
κώμας τῶν Θρᾳκῶν

προελθόντες

τὰς κατὰ Βυζάντιον

ἐστρατοπεδεύοντο. καὶ οἵ στρατηγοὶ ἐστασίαξον, Κλεάνῶρ

μὲν

καὶ Φρυνίσκος

πρὸς

Σεύϑην

βουλόμενον

ἄγειν" ἔπειϑε γὰρ αὐτούς. καὶ ἔδωχε τῷ μὲν ἵππον,
τῷ δὲ γυναῖκα: Νέων δὲ εἰς Χερρόνησον, οἰόμενος,
εἰ ὑπὸ “ακεδαιμονίοις γένοιντο, παντὸς ἂν προεστάναι
40 κοιρατάδης Ὀ15 οὐ κοιρατάδη.
41 ἐνέδει ἀοί, ἔδει (.
ΤΠ. 1 φιλῖσιος || ἑπόμενον Ο γγο ἐπέμενον. 32 οἰώμενος.
ΣΧΟΠΟΡΒΟΙὐ5

ΑπδΡαβ15,

Υ6ο0. θυ],

ἘΜ. τηϑίοσ.
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τοῦ στρατεύματος:
εἰς τὴν ᾿Ζσίαν πάλιν

ΟΑΡ. Π.

Τιμασίων

δὲ προὐϑυμεῖτο πέραν

διαβῆναι,

οἰόμενος (οὕτως) ἂν

οἴκαδε κατελθεῖν. καὶ οὗ στρατιῶται ταὐτὰ ἐβούλοντο.
διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν.

οἱ μὲν τὰ ὅπλα ἀποδιδόμενον χατὰ τοὺς χώρους ἀπέπλεον ὡς ἐδύναντο, οἱ δὲ καὶ [διδόντες τὰ ὅπλα κατὰ
τοὺς χώρους] εἰς τὰς πόλεις κατεμείγνυντο. ᾿ἀναξίβιος
δ᾽ ἔχαιρε ταῦτα ἀκούων, διαφϑειρόμενον τὸ στράτευμα"
τούτων

γὰρ

γιγνομένων

ᾧετο

μάλιστα

χαρίξεσϑαι

Φαρναβάζῳ.
ΗῚ
᾿Δποπλέοντι δὲ ᾿Δναξιβίῳ ἐκ Βυξαντίου συναντᾷ
᾿Δρίσταρχος ἐν Κυξίκῳ διάδοχος Κλεάνδρῳ Βυξαντίου
ἁρμοστής" ἐλέγετο δὲ ὅτι καὶ ναύαρχος διάδοχος Πῶλος
ὅσον οὐϊπω] παρείη ἤδη εἰς “Ελλήσποντον. καὶ ᾽άναξέβιος τῷ μὲν ᾿Δριστάρχῳ ἐπιστέλλει ὁπόσους ἂν εὕρῃ
ἐν Βυζαντίῳ τῶν Κύρου στρατιωτῶν ὑπολελειμμένους
ἀποδόσϑαι᾽ ὃ δὲ Κλέανδρος οὐδένα ἐπεπράκει, ἀλλὰ
καὶ τοὺς κάμνοντας ἐθεράπευεν οἰκτίρων καὶ ἀναγκάξων

οἰκίᾳ δέχεσϑαι" ᾿Δρίσταρχος δ᾽ ἐπεὶ ἦλϑε τάχιστα, οὐκ
ἐλάττους τετρακοσίων ἀπέδοτο. ᾿Δναξίβιος δὲ παραπλεύσας εἰς Πάριον πέμπει παρὰ Φαρνάβαξον κατὰ
τὰ συγχείμενα. ὃ δ᾽ ἐπεὶ ἤσϑετο ᾿4ρίσταρχόν τε ἥκοντα
εἰς Βυζάντιον ἁρμοστὴν καὶ .᾿ἀναξίβιον οὐκέτι ναυαρχοῦντα, ᾿Δναξιβίου μὲν ἠμέλησε, πρὸς ᾿Δρέίσταρχον
δὲ διεπράττετο τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ Κύρου
τος ἅπερ πρὸς ᾿Δναξίβιον.

στρατεύμα-

(ζοὕὔτως» ἂν Ναϑεγ }ταὐτὰ ἐβούλοντο Ζεινιε, ταῦτα ἐβούλοντο.
8 [διδόντες τὰ ὅπλα κατὰ τοὺς χώρους] Μιγείι8 ᾿]ὶκατεμίγνυντο
ἀρού, χατεμιγνύοντο Ὁ.
ὅ συναντᾶν ᾿ δπίθ διάδοχος Ταβυγϑ,
Ῥᾶγνῶ οϑὺ [ λωλὸς [ ὅσον οὐ ἀεί, ὅσον οὔπω Ὁ [ παρίη. ὁ ὑπολελειμμένους 1 (--- γαἰϊο. 990), ἀπολελειμμένους ὁ ᾿ὶ οἰκτείρων ἢ!
ἀπέδοντο.
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Ἔκ τούτου ὁ ᾿Δναξίβιος καλέσας Ξενοφῶντα κελεύει πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ὡς τάχιστα, καὶ συνέχειν τε αὐτὸ καὶ συναϑροίἕξειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἂν πλείστους δύνηται, καὶ
παραγαγόντα εἰς τὴν Πέρινϑον διαβιβάξειν εἰς τὴν
᾿Δσίαν ὅτι τάχιστα᾽ καὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόντορον
καὶ ἐπιστολὴν καὶ ἄνδρα συμπέμπει κελεύσοντα τοὺς
Περινϑίους ὡς τάχιστα Ξενοφῶντα προπέμψαι τοῖς
ἵπποις ἐπὶ τὸ στράτευμα. καὶ ὃ μὲν Ξενοφῶν διαπλεύσας ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ στράτευμα" οἵ δὲ στρατιῶται

ἐδέξαντο

ἡδέως

καὶ

εὐθὺς

εἵποντο

ἄσμενοι

ὡς

διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς τὴν ᾿Δ4σίαν.
Ὁ δὲ Σεύϑης ἀκούσας ἥκοντα πάλιν πέμψας πρὸς 10
αὐτὸν κατὰ ϑάλατταν Μηδοσάδην ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν

ἄγειν πρὸς ἑαυτόν, ὑπισχνούμενος αὐτῷ ὅ,τι ᾧετο
λέγων πείσειν. ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν οἷόν τε εἴη
τούτων γενέσϑαι. καὶ ὃ μὲν ταῦτα ἀκούσας ὥχετο. οἵ
δὲ Ἕλληνες ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς Πέρινϑον, Νέων μὲν
ἀποσπάσας ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀχτακοσίους ἀνθρώπους"

τὸ δ᾽ ἄλλο

στράτευμα

πᾶν

Τ1

ἐν τῷ

αὐτῷ παρὰ τὸ τεῖχος τὸ Περινϑίέων ἦν.
Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων,
ὅπως ὅτι τάχιστα διαβαῖεν. ἐν δὲ τούτῳ ἀφικόμενος
᾿Δρίσταρχος (ὃ) ἐκ Βυξαντίου ἁρμοστής. ἔχων δύο
τριήρεις, πεπεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου τοῖς τὲ ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ διάγειν ἐλϑών τε ἐπὶ τὸ στράτευμα

τοῖς στρατιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσϑαι εἰς τὴν ᾿4σίαν.
ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ᾿Αναξίβιος ἐκέλευσε καὶ ἐμὲ
8 συνέχειν τε αὐτὸ Ο,, συνέχειν τε αὐτῶ τγ [| προπέμψαι
οἵα. Ὁ.
[10 δημοσάδην ᾿]ποιήσειν (Οὐ Ῥγοὸ πείσειν.
12 (ὃ ἐκ
ϑομᾶζον | μὴ διάγειν ἀοὺ, μηδὲν ἄγειν Ο

16"

12

18
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᾿
πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν ἐνθάδε.
πάλιν δ᾽ ᾿Δρίσταρχος,
ἔλεξεν" ᾿άἀναξίβιος μὲν τοίνυν οὐχέτι (ἐστὶ» ναύαρχος,
ἐγὼ δὲ τῇδε ἁρμοστής" εἰ δέ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν
τῇ ϑαλάττῃ, καταδύσω.
ταῦτ᾽ εἰπὼν ὥᾧχετο εἰς τὸ
τεῖχος. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ μεταπέμπεται τοὺς στρατηγοὺς
καὶ λοχαγοὺς τοῦ στρατεύματος. ἤδη δὲ ὄντων πρὸς
τῷ τείχει ἐξαγγέλλει τις τῷ ΞΞενοφῶντι ὅτι εἰ εἴσεισι,

εἰὅ

συλληφϑήσεται καὶ ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάξῳ παραδοϑήσεται. ὃ δὲ ἀκούσας ταῦτα τοὺς μὲν
προπέμπεται, αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτι ϑῦσαί τι βούλοιτο.
καὶ ἀπελθὼν ἐθύετο εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ ϑεοὶ πειρᾶσϑαι πρὸς Σεύϑην ἄγειν τὸ στράτευμα. ἑώρα γὰρ
οὔτε διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὃν τριήρεις ἔχοντος τοῦ χωλύὄοντος. οὔτ᾽ ἐπὶ Χερρόνησον ἐλθὼν κατακλεισϑῆναν

ἐβούλετο καὶ τὸ στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει πάντων
γενέσϑαι ἔνϑα πείϑεσϑαι [μὲν] ἀνάγκη (ἦν) τῷ ἐκεῖ
ἁρμοστῇ, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν τὸ
16

1

»
-.-

στράτευμα.
Καὶ ὃ μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ εἶχεν" οἵ δὲ στρατηγοὶ καὶ
οἵ λοχαγοὶ ἥκοντες παρὰ τοῦ ᾿Δριστάρχου ἀπήγγελλον

ὅτι νῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ ἥκειν"
ἔνϑα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει ἣ ἐπιβουλή. ὃ οὖν Ξενοφῶν, ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι αὐτῷ καὶ τῷ
στρατεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σεύϑην ἰέναι, παραλαβὼν
Πολυκράτην τὸν ᾿4ϑηναῖον λοχαγὸν καὶ παρὰ τῶν
18 οὐκέτι (ἐστὶν Βέξ5.0» ᾿ καταδήσω.
14 συλλήψεται ᾿
παραδοθήσεται ἀοῖ, ἀναδοϑήσεται Ὁ.
1 παρεῖεν ΒοΥΘΗϊαΉΉ,
προεῖεν Ο [ αὐτῶν οἱ ϑεοὶ [ ᾿ηΐογ ὃν οὖ ἔχοντος ὈΓ ᾿Ἰδοῦπδηι
το απθταῦ, ααδιὰ Ο, σοοθ τριήρεις Θσχρίουὺ { κατακλεισϑῆναι
ἐβούλετο, 56ἃ ναι ἐβούλετο ἴῃ Ἰδοσπα ἃ , δχρ]θίδ [ πείϑεσϑαι
ἀεί, πείϑεσϑαι μὲν Ο [[|ἀνάγκη (ἦν) Βέδεπορ. 16 ἀμφὶ οι. Ὁ [}
τηδείλης ||ἥκοι.

15: ΤῊ,
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στρατηγῶν ἑἕχάστου ἄνδρα -- πλὴν παρὰ Νέωνος -ᾧ ἕκαστος ἐπίστευεν ὥχετο τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὸ Σεύϑου
στράτευμα ἑξήκοντα στάδια. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦν αὐτοῦ,
ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὥετο
μεταχεχωρηκέναι ποι τὸν Σεύϑην" ἐπεὶ δὲ ϑορύβου
τε ἤσϑετο καὶ σημαινόντων ἀλλήλοις τῶν περὶ Σεύϑην, κατέμαϑεν ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα
εἴη τῷ Σεύϑῃ πρὸ τῶν νυχτοφυλάκων ὕπως οἵ μὲν
φύλακες μὴ δρῶντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι
ἦτε ὕπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανϑάνοιεν. ἀλλὰ
διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν.
Ἐπεὶ δὲ ἤσϑετο,. προπέμπει τὸν ἕρμηνέα ὃν
ἐτύγχανεν ἔχων. καὶ εἰπεῖν κελεύει Σεύϑῃ ὅτι Ξενοφῶν πάρεστι βουλόμενος συγγενέσϑαι αὐτῷ. οἵ δὲ
ἤροντο εἰ ᾿4ϑηναῖος ἀπὸ τοῦ στρατεύματος.
ἐπειδὴ
ὃὲ ἔφη οὗτος εἶναι,. ἀναπηδήσαντες ἐδίωκον" καὶ ὀλίέγον ὕστερον παρῆσαν πελτασταὶ ὅσον διακόσιοι. καὶ
παραλαβόντες Ξενοφῶντα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἦγον
πρὸς Σεύϑην. ὃ δ᾽ ἦν ἐν τύρσει μάλα φυλαττόμενος,
καὶ ἵπποι περὶ αὐτὴν κύκλῳ ἐγκεχαλινωμένοι" διὰ
γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν ἡμέρας ἐχίλου τοὺς ἵππους͵
τὰς δὲ νύχτας ἐγκεχαλινωμένοις ἐφυλάττετο. ἐλέγετο
γὰρ καὶ πρόσϑεν Τήρης ὃ τούτου πρόγονος ἐν ταύτῃ
τῇ χώρᾳ πολὺ ἔχων στράτευμα ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν
πολλοὺς ἀπολέσαι χαὶ τὰ σκευοφόρα ἀφαιρεϑῆναι"
18 ἐγγὺς ἦν ὁ6ο, ἐγγὺς ἦσαν Ο}} ᾧετο οὐ ἤσϑετο ἀοί, ᾧοντο
οὐ ἤσϑοντο Ὁ [ τὸν περὶ σεύϑην ᾿ πρὸ τῶν νυχτοφυλάκων, 568
πρὸ τῶν νυχτο ἴῃ Ἰδοαπδ, αὐϑιὴ (ὐ, ΘΧρ] ον

||μήτε ὁπόσοι μήτε
ὕπου εἶεν Πίηαογ, μήτε ὅποι εἰσὶ μήτε ὅποι εἶεν Ο [[καταφανεῖς
εἶναι.
19 ἁϑηναῖος ἀπὸ Ητιγ, ἀϑηναῖος ἀπὸ Ο. 21 ἐν σευϑῆ
Ο γχγὸ ἐν τύρσει [ περὶ αὐτὴν ἀοὐ, περὶ αὐτὸν Ο || ἐγκεχαλινωμένοις γοϊσεϊγιαογν, ἐγκεχαλινωμένως Ὁ.

18

19

20

21

22
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ἦσαν δ᾽ οὗτοι Θυνοί, πάντων λεγόμενοι εἶναι μάλιστα
νυχτὸς πολεμικώτατοι.
28

24

,

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν Ξενοφῶντα ἔχοντα δύο οὺἣς βούλοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἔνδον
ἦσαν. ἠσπάξοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν
Θράκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔπινον᾽ παρῆν δὲ καὶ
"Μηδοσάδης τῷ Σεύϑῃ, ὅσπερ ἐπρέσβευεν αὐτῷ πάντοδε.
ἔπειτα δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν" ᾿Επεμψας πρὸς ἐμέ,
ὦ Σεύϑη, εἰς Καλχηδόνα πρῶτον Μηδοσάδην τουτονί,
δεόμενός μου συμπροϑυμηϑῆναι διαβῆναι τὸ στράτευμα

2ὅ

20

21

ἐκ τῆς ᾿Δσίας, καὶ ὑπισχνούμενός μοι. εἰ ταῦτα πράξαιμι. εὖ ποιήσειν, ὡς ἔφη Μηδοσάδης οὗτος. ταῦτα
εἰπὼν ἐπήρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἀληϑῆ ταῦτα εἴη.
ὃ δ᾽ ἔφη. Ἅ4ὖϑις ἦλϑε Μηδοσάδης οὗτος ἐπεὶ ἐγὼ
διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐκ Παρίου, ὑπισχνούμενος, εἰ ἄγοιμι τὸ στράτευμα πρὸς σέ, τἄλλα τέ δε
φίλῳ μοι χρήσεσϑαι καὶ ἀδελφῷ καὶ τὰ παρὰ ϑαλάττῃ
μον χωρία ὧν σὺ κρατεῖς ἔσεσϑαι παρὰ σοῦ. ἐπὶ τούτοις
πάλιν ἤρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἔλεγε ταῦτα. ὃ δὲ συνἕφη καὶ ταῦτα. Ἴϑι νυν, ἔφη, ἀφήγησαι τούτῳ τί δου
ἀπεκρινάμην ἐν Καλχηδόνι πρῶτον. ᾿Ζπεκρίνω ὅτι τὸ
στράτευμα διαβήσοιτο εἰς Βυζάντιον καὶ οὐδὲν τούτου
ἕνεκα

28

δέοι τελεῖν οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλῳ"

αὐτὸς δὲ ἐπεὶ

διαβαίης, ἀπιέναι ἔφησϑα᾽ καὶ ἐγένετο οὕτως ὥσπερ σὺ
ἔλεγες. Τί γὰρ ἔλεγον, ἔφη, ὅτε κατὰ Σηλυμβρίαν
ἀφίκου; Οὐκ ἔφησϑα οἷόν τε εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς Πέρινϑον
22 ϑυνοὶ ἀοί, βιϑυνοὶ Ὁ. 28 ἐκέλευσεν Ο,, ἐκέλευσαν ῬΥ [}
εἰσελϑεῖν ἀοὶ, ἐξελθεῖν Ο ||δὲ ἔνδον Η, δ᾽ ἐγγὺς Ὁ || ὅσπερ ἀϑθί,
ὃς Ὁ. 2ὅ δημοσάδην οὐ δημοσάδης ||τἄλλα |!χρήσασϑαι ||καὶ τὰ
σιαρὰ ἀοῦ, καὶ ὅσα παρὰ Ὁ.
20 ἴθι νυν Κγίίσον, ἴϑι νῦν Ὁ.
28 σηλυβρίαν.

115 ὙΠ
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ἐλθόντας διαβαίνειν εἰς τὴν ᾿“σίαν.

Νῦν τοίνυν. ἔφη

29

ὃ Ξενοφῶν, πάρειμι καὶ ἐγὼ καὶ οὗτος Φρυνίέσκος εἷς
τῶν στρατηγῶν καὶ Πολυχράτης

οὗτος εἷς τῶν λοχαγῶν,

καὶ ἔξω εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατηγῶν ὃ πιστότατος ἕχάστῳ πλὴν (ἀπὸ Νέωνος τοῦ “ακωνικοῦ. εἰ οὖν βούλει
πιστοτέραν εἶναι τὴν πρᾶξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. τὰ
δὲ ὅπλα σὺ ἐλθὼν εἰπέ, ὦ Πολύκρατες, ὅτι ἐγὼ
κελεύω καταλιπεῖν, καὶ αὐτὸς ἐκεῖ καταλιπὼν τὴν
μάχαιραν εἴσιϑι.
᾿Ακούσας ταῦτα ὃ Σεύϑης εἶπεν ὅτι οὐδενὶ ἂν
ἀπιστήσειεν ᾿4ϑηναίων" καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν

90

ΡῚ

εἰδέναι

καὶ φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν.

51

μετὰ ταῦτα

δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλϑον οὺς ἔδει, πρῶτον Ξενοφῶν ἐπήρετο
Σεύϑην ὅ,τι δέοιτο χρῆσϑαι τῇ στρατιᾷ. ὃ δὲ εἶπεν
ὧδε: Μαισάδης ἦν πατήρ μοι. ἐχείνου δὲ ἦν ἀρχὴ

52

᾿ΠΜελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρανέίψαι. ἐκ ταύτης οὖν
τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ Ὀδρυσῶν πράγματα ἐνόσησεν, ἐκ-

πεσὼν

ὃ πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποϑνήσκει νόσῳ, ἐγὼ δ᾽

ἐξετράφην ὀρφανὸς παρὰ Μηδόκῳ τῷ νῦν βασιλεῖ.
ἐπεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ ἐδυνάμην ξῆν εἰς
ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων" καὶ ἐκαϑεξόμην ἐνδίφριος αὐτῷ ἱκέτης δοῦναί μοι ὁπόσους δυνατὸς εἴη
ἄνδρας,

ὅπως

38

καὶ τοὺς ἐκβαλόντας ἡμᾶς εἴ τι δυναί-

μην καχὸν ποιοίην καὶ ξζώην μὴ εἰς τὴν ἐχείνου τράσπεξζξαν ἀποβλέπων.
καὶ τοὺς ἵππους

ἐκ τούτου μοι δίδωσι τοὺς ἄνδρας
οὺς ὑμεῖς ὄψεσϑε ἐπειδὰν ἡμέρα

γένηται.

ἐγὼ ξῶ τούτους ἔχων, λῃξόμενος

καὶ νῦν

29 πλὴν {ἀπὸ

Ηαγίγιαη.

80

καταλιπεῖν

καὶ αὐτὸς ἔκεῖ

τὴ. Ο. 81 γὰρ δηία ὅτι οὖ καὶ δηΐθ φίλους οἵα. ὦ. 82 μεσάδης [| μελανδίται [| τρανίξαι.
88 ἐν δίφροις || δυνατὸν εἴη.
84 μοι δίδωσι ἴῃ Ἰδοῦπε, αὐαδῦὶ ὅ, Θχρ]ουῦ |]ληιξόμενος.

84

48

85

ὙΠ

τὴν ἐμαυτοῦ πατρῴαν χώραν.

.

εἰ δέ μοι ὑμεῖς παρα-

γένοισϑε, οἶμαι ἂν σὺν τοῖς ϑεοῖς ῥαδίως ἀπολαβεῖν
τὴν ἀρχήν. ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ἐγὼ δέομαι.
8ὅ

Τί ἂν οὖν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλϑοιμεν,
τῇ τε στρατιᾷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοῖς
80 στρατηγοῖς; λέξον. ἵνα οὗτοι ἀπαγγέλλωσιν.
ὃ δ᾽
ὑπέσχετο τῷ μὲν στρατιώτῃ κυξικηνόν, τῷ δὲ λοχαγῷ
διμοιρίαν, τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοιρίαν. καὶ γῆν
ὁπόσην ἂν βούλωνται καὶ ξεύγη καὶ χωρίον ἐπὶ ϑαλάττῃ
81 τετειχισμένον. Ἐὰν δέ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ταῦτα πειρώμενον μὴ διαπράξωμεν. ἀλλά τις φόβος ὑπὸ Δακεδαιμονίων ἧ, δέξῃ εἰς τὴν σεαυτοῦ. ἐάν τις ἀπιέναι

88 βούληται παρὰ σέ; ὃ δ᾽ εἶπε" Καὶ ἀδελφούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδιφρίους καὶ χοινωνοὺς ἁπάντων ὧν ἂν
δυνώμεθα κτᾶσϑαι. σοὶ δέ, ὦ Ξενοφῶν, καὶ ϑυγατέρα
δώσω καὶ εἴ τις σοὶ ἔστι ϑυγάτηρ, ὠνήσομαι Θρακίῳ
νόμῳ, καὶ Βισάνϑην οἴκησιν δώσω, ὕπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον ἐστὶ τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ.
1Π.
᾿Ακούσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες
ἀπήλαυνον" καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ στρατοπέδῳ

9 καὶ ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν.

ἐπεὶ δὲ ἡμέρα

ἐγένετο. ὃ μὲν ᾿“ρίσταρχος πάλιν ἐχάλει τοὺς στρατηγούς" τοῖς δ᾽ ἔδοξε τὴν μὲν πρὸς ᾿Δρίσταρχον ὁδὸν
ἐᾶσαι, τὸ δὲ στράτευμα συγκχαλέσαι. καὶ συνῆλθον
πάντες πλὴν οἵ Νέωνος" οὗτοι ὃὲ ἀπεῖχον ὡς δέκα
8 στάδια. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς Ξενοφῶν εἶπε
τάδε. ἄνδρες, διαπλεῖν μὲν ἔνϑα βουλόμεϑα ᾿4ρέσταρχος τριήρεις ἔχων κωλύει" ὥστε εἰς πλοῖα οὐκ
81 διαπράξωμεν Ε;, πράξωμεν Ὁ [ὑπὸ μακεδονίων. 88 βισάνδην.
ΠΙ|. 2 συγχαλέσαι καὶ συνῆλθον πὶ (γοοῖὶβ πάντες)
ΔΙΥΊΟΥΘ ΟΟ]ΟΥΘ γραϊηξοσγαύδ, βαηΐ.

ἘΎΕ,
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ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν" οὗτος δὲ αὑτὸς χελεύει εἰς Χερρόνησον βίᾳ διὰ τοῦ ἱεροῦ ὕρους πορεύεσϑαι. ἢν δὲ
κρατήσαντες τούτου ἐχεῖσε ἔλθωμεν, οὔτε πωλήσειν
ἔτι ὑμᾶς φησιν ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ, οὔτε ἐξαπατήσεσϑαι ἔτι ὑμᾶς, ἀλλὰ λήψεσϑαι μισϑόν, οὔτε περιόψεσϑαι
ἔτι ὥσπερ νυνὶ δεομένους τῶν ἐπιτηδείων. οὗτος μὲν
ταῦτα λέγει: Σεύϑης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον ἴητε»

εὖ ποιήσειν ὑμᾶς. νῦν οὖν σχέψασϑε πότερον ἐνθάδε
μένοντες τοῦτο βουλεύσεσϑε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπἀνελθόντες. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε:
ἀργύριον ἔχομεν ὥστε ἀγοράξειν οὔτε ἄνευ ἀργυρίου

ῷι

ἐῶσι λαμβάνειν,

ἐπανελθόντας

εἰς τὰς κώμας ὅϑεν οἵ

ἥττους ἐῶσι λαμβάνειν, ἐκεῖ ἔχοντας τὰ ἐπιτήδεια
ἀκούοντας ὕ,τι τις ἡμῶν δεῖται, αἱρεῖσθαι ὅ,τι ἂν ἡμῖν
δοκῇ κράτιστον εἶναι. καὶ ὅτῳ, ἔφη, ταῦτα δοκεῖ, ἀράτω
τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. ᾿Δπιόντες τοίνυν, ἔφη.
συσχευάξεσϑε, καὶ ἐπειδὰν παραγγέλλῃ τις, ἕπεσϑε τῷ
ἡγουμένῳ.
Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο.
Νέων δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Δριστάρχου ἄγγελοι ἔπειϑον ἀπο-

τρέπεσϑαι"

οἱ δ᾽ οὐχ ὑπήκουον.

ἐπεὶ δ᾽ ὅσον τριά-

κοντὰ στάδια προεληλύϑεσαν, ἀπαντᾷ Σεύϑης. καὶ ὃ
Ξενοφῶν ἰδὼν αὐτὸν προσελάσαι ἐκέλευσεν, ὅπως ὅτι
πλείστων ἀκουόντων εἴποι αὐτῷ ἃ ἐδόκει συμφέρειν.
8 αὐτὸς Ο ρῖο αὑτὸς [ἔτι ἡ
ἡμᾶς Ὁ, Θ8α. 1. ΟΟΥΥ. 1π ἔτι
ὑμᾶς. 4 ποιήσειν Ο, » ποιεῖν ΤΥ Ιτούτου βουλεύσεσϑε. ὅ ἐπανελτὴντας ὐι, ἐπανελϑόντες ΡΥ ἢ ἡμῶν οὐ ἡμῖν δοιοηῖι, ὑμῶν οὐ
μῖν ΘΟ. 6 ὅτῳ ἔφη ."), ὅτῳ γε ἔφη Ὁ, 884 γε ΘΟΥΤ᾽ οι; αυϊὰ
τὰΤΥ ποη δρρατγοὺ || τοίνυν οι, 6 ργυ τ. 1. ] τῷ ἡγουμένῳ
Ο, 568 Ἰθοῦαι ῬΘγα ΠοΠ18.
Τ οἱ δ᾽ εἵποντο. νέων δὲ καὶ παρ᾽
ἀριστάρχου ἄλλοι Ο,, ειπο. το. ἕων δὲ καὶ
παρ᾽ ἀριστάρχου ἄλλοι ῬΓ, ἴῃ ἰδοῦπῶ σθαι ἔπ1586 ἄγγελοι; α6 προτο
ἴηξοι τὸ οὐ ἔων πὶ} ΔΘΉΟΒΟΘΥΘ Ῥοΐα] [στάδια ρτ, σταδίους Οἱ.
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8.

ΦΆΡΞΗΣ

8 ἐπεὶ δὲ προσῆλϑεν, εἶπε Ξενοφῶν" Ημεῖς πορευόμεϑα
ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα τροφήν᾽ ἐκεῖ δ᾽
ἀκούοντες καὶ σοῦ καὶ τῶν τοῦ “ακωνικοῦ αἵρησόμεϑα

10

11

12

ἃ ἂν χράτιστα δοκῇ εἶναι. ἢν οὖν ἡμῖν ἡγήσῃ ὅπου
πλεῖστά ἐστιν ἐπιτήδεια, ὑπὸ σοῦ νομιοῦμεν ἕενίξεσϑαι. καὶ ὃ Σεύϑης ἔφη" ᾿4λλὰ οἶδα κώμας πολλὰς
ἁϑρόαϊς καὶ] πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια ἀπεχούσας
ἡμῶν ὅσον διελθόντες ἂν ἡδέως ἀριστῷτε. ᾿Πγοῦ τοίνυν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς
δείλης. συνῆλθον οἱ στρατιῶται, καὶ εἶπεν ὁ Σεύϑης
τοιάδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν στρατεύεσϑαι
σὺν ἐμοί, καὶ ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν δώσειν τοῖς στρατιώταις κυξικηνόν. λοχαγοῖς δὲ καὶ στρατηγοῖς τὰ νομιξόμενα᾽ ἔξω δὲ τούτων τὸν ἄξιον τιμήσω. σῖτα δὲ καὶ
ποτὰ ὥσπερ καὶ νῦν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνοντες ἕξετε"
ὁπόσα δ᾽ ἂν ἁλίσκηται ἀξιώσω αὐτὸς ἔχειν, ἵνα ταῦτα
διατιϑέμενος ὑμῖν τὸν μισϑὸν πορίζω. καὶ τὰ μὲν
φεύγοντα καὶ ἀποδιδράσκοντα ἡμεῖς ἱχανοὶ ἐσόμεϑα
διώκειν καὶ μαστεύειν᾽ ἂν δέ τις ἀνϑιστῆται. σὺν
ὑμῖν πειρασόμεθα χειροῦσϑαι.
ἐπήρετο ὁ Ξενοφῶν"
Πόσον

18

ὃὲ ἀπὸ ϑαλάττης

ἀξιώσεις

συνέπεσϑαί δοι τὸ

στράτευμα; ὃ δ᾽ ἀπεχρίνατο᾽' Οὐδαμῇ πλέον ἑπτὰ
ἡμερῶν, μεῖον δὲ πολλαχῇ.
ἐ
Μετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ καὶ
ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ ὅτι παντὸς ἄξια λέγει Σεύϑης" χειμὼν [μὲν] γὰρ εἴη καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν
τῷ τοῦτο βουλομένῳ δυνατὸν εἴη, διαγενέσϑαι τε ἐν
9 ἁϑρόαΪς καὶ] ὁ0οθ.

10 ὁπόσα δ᾽ ἀναλίσκητε [|ἀὐτὸν ἔχειν. Ἱ

11 ἀνϑιστῆται Βογηοηιαηη, ἀνθίσταται Ὁ.

18 ταὐτὰ Μηιιγοίιιβ, ταῦτα Ο
γὰρ Ὁ.

12 ϑαλάσσης [||πλεῖον.

{[ χειμὼν γὰρ ἀδῦ, χειμὼν μὲν

ΠΡ

ΦΑΡ

",

201

φιλίᾳ οὐχ οἷόν τε, [ἢ] εἰ δέοι ὠνουμένους ξῆν, ἐν δὲ
τῇ πολεμίᾳ διατρίβειν καὶ τρέφεσϑαι ἀσφαλέστερον
μετὰ Σεύϑου ἢ μόνους. ὄντων {δ᾽ ἀγαϑῶν τοσούτων,

εἰ [δὲ] μισϑὸν προσλήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει εἶναι.
ἐπὶ τούτοις εἶπεν ὁ Ξενοφῶν" Εἴ τις ἀντιλέγει, λεγέτω"
εἰ δὲ μή. ἐπιψηφίξζω ἐγὼ ταῦτα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφισε, καὶ ἔδοξε ταῦτα. εὐθὺς δὲ Σεύϑῃ
εἶπε ταῦτα, ὅτι συστρατεύσοιντο αὐτῷ.
Μετὰ τοῦτο οἵ μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐδσκήνησαν,
στρατηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σεύϑης ἐκάλεσε, πλησίον κώμην ἔχων. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ϑύραις ἦσαν

14

10

ὡς ἐπὶ δεῖπνον παριόντες, ἦν τις ᾿Ηρακλείδης Μαρωνίτης᾽ οὗτος προσιὼν ἑνὶ ἑκάστῳ οὕστινας ὥεξετο ἔχειν
τι δοῦναι Σεύϑῃ. πρῶτον μὲν πρὸς Παριανούς τινας,

οἱ παρῆσαν φιλίαν διαπραξόμενοι πρὸς Μήδοκον τὸν
Ὀδρυσῶν βασιλέα καὶ δῶρα ἄγοντες αὐτῷ τε καὶ τῇ
γυναικί, ἔλεγεν ὅτι Μήδοκος μὲν ἄνω εἴη δώδεκα ἣμερῶν ἀπὸ ϑαλάττης δὃδόν, Σεύϑης δ᾽ ἐπεὶ τὸ στράτευμα
τοῦτο εἴληφεν, ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ ϑαλάττῃ. γείτων οὖν.
ὧν ἱκανώτατος ἔσται ὑμᾶς καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν.
μ᾿}
5
΄
ῇ
Φ᾽
κι}.
»
Ξ
ἣν
οὖν
σωφρονῆτε,
τούτῳ
δώσετε
ὅ,τι
ἂν
ἄγητε"
καὶ»
ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται ἢ ἐὰν Μηδόκῳ τῷ πρόσω
τ

-"

οἰκοῦντι

-

διδῶτε.

»

5

τούτους μὲν οὖν

΄

"

οὕτως ἔπειϑεν.

«ὖϑις δὲ Τιμασίωνι τῷ 4΄αρδανεῖ προσελθών,
ἐπεὶ ἤκουσεν αὐτῷ εἶναι καὶ ἐκπώματα καὶ τάπιδας
βαρβαρικάς.,
ο΄

ἔλεγεν ὅτι νομίζοιτο

17

ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον

οἷόν τε Οοϑοί, οἷόν τε ἦ Ο [ ὄντων {δ᾽ 5 ἀγαϑῶν τοσούτων
εἰ [δὲ] Οοὔοί.
14 ἐπιψηφίξζω ἐγὼ Πεπααηές, ἐπιψηφιξέτω Ο|
σεύϑης εἶπε.
16 μετὰ τοῦτον.
16 ἡρακλίδης μαρωνίδης |
ἀδρυσίων |!μηδοκπὸς.
17 γείτων ΟὍ, τηδρτβ 11
6Υ15 ἴῃ Ιϑοῦηϑ,
50Υ, [[|ἄγητε Βογηοηιαηην,, αἰτῆται Ο || προσοικοῦντι. 18 αὖτις.

18
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χαλέσαι

11Β. Υπ.

ὁ Σεύϑης

ΟΑΡ. ΠΙ.

δωρεῖσθαι

αὐτῷ τοὺς κληϑέντας.

οὗτος δ᾽ ἢν μέγας ἐνθάδε γένηται.
χαὶ οἴκαδε καταγαγεῖν
19

ἵ

καὶ ἐνθάδε

ἱκανὸς ἔσται δὲ
πλούσιον ποιῆσαι.

τοιαῦτα προὐμνᾶτο ἑκάστῳ προσιών. προσελθὼν δὲ.
καὶ Ξενοφῶντι ἔλεγε. Σὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἶ καὶ
παρὰ Σεύϑῃ τὸ σὸν ὄνομα μέγιστόν ἔστι, καὶ ἐν τῇδε
τῇ χώρα ἴσως ἀξιώσεις καὶ τείχη λαμβάνειν, ὥσπερ
καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώραν" ἄξιον.
οὖν δοι καὶ μεγαλοπρεπέστατα τιμῆσαι Σεύϑην. εὔνους
δέ σοι ὧν παραινῶ. εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ὅσῳ ἂν μείξω
τούτῳ δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ
πείσῃ. ἀκούων ταῦτα Ξενοφῶν ἠπόρει" οὐ γὰρ διεβεβήκει ἔχων ἐκ Παρίου εἰ μὴ παῖδα καὶ ὅσον ἐφόδιον.
᾿Επεὶ δὲ εἰσῆλϑον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρακῶν
οὗ χράτιστοι τῶν παρόντων

χαὶ οἱ στρατηγοὶ

καὶ οἵ

λοχαγοὶ τῶν Ελλήνων καὶ εἴ τις πρεσβεία παρῆν ἀπὸ
πόλεως, τὸ δεῖπνον μὲν ἦν καϑημένοις κύκλῳ᾽ ἔπειτα
δὲ τρίποδες εἰσηνέχϑησαν πᾶσιν οὗτοι δ᾽ ζὅσον εἴκοσιν»
ἦσαν κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων, καὶ ἄρτοι ξυμῖται
μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι.
μάλιστα δ᾽ αἷ τράπεξαι κατὰ τοὺς ξένους αἰεὶ ἐτίϑεντο"

νόμος γὰρ ἢ
καὶ ἀνελόμενος τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους ἄρτους
διέχλα κατὰ μικρὸν καὶ ἐρρίπτει οἷς αὐτῷ ἐδόκει, καὶ
τὰ κρέα ὡσαύτως, ὅσον μόνον γεύσασϑαι ἑαυτῷ κατακαλέσαι ὁ ]Ιοη, καλέσαιτο Ὁ.
19 μεγίστηςἦ ΡΤ, ἴῃ μεγίστης εἶ Θεά. τη. οοὐγ. [ἔλαβον Ὁ, ἴῃ νᾶσὰο μεῖς Ἀν Ι σοι καὶ
μεγαλοπρεπέστατα, 86 σον καὶ μεγαλο αι, ἄ6 ΡΥ 1] ἀρρᾶγϑί.

20 τούτῳ δωρήσῃ 1). τοῦτον δωρήσῃ 6.
21 ζῦσον εἴκοσιν»
᾿Αἰιοηαεῖι5 ΠΟ Ῥ. 495. Ἰδ18 Ι ξυμῖται αοὺ, ξυμῆτες, ΟἽ! προσπεπερωνημένοι.
99 τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους ἄρτους Ο, ἴῃ
αὺο τοὺς παρακειμένους αὐτῷ Ἰοσὶ Πᾶθποι ἔαϊδο ἐγααὶξ ἢ ᾿κχαΐ
τὰ κρέα οὐ γεύσασθαι ἑαυτῷ Ὁ, ἴπ γϑοῦο βρϑέϊο.

Β

ΟὝΣ ΨΗ.

200

λιπών. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐποίουν καϑ'
οὺς αἱ τράπεξαι ἔκειντο. ᾿'ἀρκὰς δέ τις ᾿'ἀρύστας ὄνομα,
φαγεῖν δεινός, τὸ μὲν διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν
ὃὲ εἰς τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα
ϑέμενος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει.
κέρατα δὲ οἴνου
περιέφερον, καὶ πάντες ἐδέχοντο" ὁ δ᾽ ᾿Αρύστας,. ἐπεὶ
παρ᾽ αὐτὸν φέρων τὸ χέρας ὃ οἰνοχόος ἧκεν, εἶπεν
ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐχέτι δειπνοῦντα, ᾿Εχείνῳ, ἔφη,
δός᾽ σχολάξει γὰρ ἤδη. ἐγὼ δὲ οὐδέπω.
ἀκούσας

25

2Ὁ

Σεύϑης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν οἰνοχόον τί λέγει. ὃ
δὲ οἰνοχόος εἶπεν" ἑλληνίξειν γὰρ ἠπίστατο. ἐνταῦϑα

μὲν δὴ γέλως ἐγένετο.
Επειδὴ δὲ προὐχώρει ὁ πότος, εἰσῆλϑεν ἀνὴρ
Θρᾷξ ἵππον ἔχων λευχόν, καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν
εἶπε, Προπίνω σοι. ὦ Σεύϑη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον
δωροῦμαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν ϑέλῃς αἵρήσεις καὶ
ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον. ἄλλος παῖδα
εἰσάγων οὕτως ἐδωρήσατο προπίνων, καὶ ἄλλος ἵμάτια τῇ γυναικί.

καὶ Τιμασίων

προπίνων

20

21

ἐδωρήσατο

φιάλην τὲ ἀργυρᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν δέκα μνῶν.
Γνήσιππος δέ τις ᾿4ϑηναῖος ἀναστὰς εἶπεν ὅτι ἀρχαῖος
εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα, ἵνα καὶ ἐγώ, ἔφη. ἔχω σοι δωρεῖσϑαι καὶ τιμᾶν.
ὁ δὲ Ξενοφῶν ἠπορεῖτο τί ποιήσει" καὶ γὰρ ἐτύγχανγὲν ὡς τιμώμενος ἐν τῷ πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σεύϑῃ
καϑήμενος. ὁ δὲ «Ηρακλείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας
28 ταὐτὰ Ηπἰοϊιηδον, ταῦτα Ὁ. 28 ἐπίστατο.
26 ϑρὰξ
σοι ὦ σεύϑη καὶ τὸν ἵππον τοῦτον δωροῦμαι ἐφ᾽ οὗ καὶ 1. γ88.,
αἰθουατα καὶ δου 5 ῬΘα]1]0 ἸΟΠΡΊΟΥΙΙΒ οχδγδύττη. 29 ἠπορεῖτό
τὶ ! πλησιωτάτῳ ᾿]ἡρακλίδης.

28

29

204

ἱ

11Β. ΥΠ.

ΟΑΡ. Π|.

ὀρέξαι τὸν οἰνοχόον. ὁ δὲ Ξενοφῶν, ἤδη γὰρ ὑποπεπωκὼς ἐτύγχανεν, ἀνέστη ϑαρραλέως δεξάμενος τὸ
χέρας καὶ εἶπεν" ᾿Εγὼ δέ σοι, ὦ Σεύϑη, δίδωμι ἐμαυτὸν
91

καὶ

τοὺς

ἐμοὺς

τούτους

ἑταίρους

φίλους

εἶναι

πιστούς. καὶ οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτι
ἐμοῦ δοι βουλομένους φίλους εἶναι. καὶ νῦν πάρεισιν
οὐδέν δὲ προσαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ

πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προχινδυνεύειν ἐθέλοντες" μεϑ᾽
ὧν, ἂν οἵ ϑεοὶ ϑέλωσι, πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήψῃ πατρῴαν οὖσαν, τὴν δὲ κτήσῃ, πολλοὺς δὲ ἵππους,
πολλοὺς δὲ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καλὰς κτήσῃ, οὃς οὐ
λήξεσϑαί σε δεήσει. ἀλλ᾽ αὐτοὶ φέροντες παρέσονται
92

πρὸς

σὲ

δῶρα.

ἀναστὰς

ὃ Σεύϑης

συνεξέπιε

καὶ

συγκατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ χέρας. μετὰ ταῦτα
εἰσῆλθον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ

σάλπιγξιν ὠμοβοείαις δυϑμούς τε καὶ οἷον μαγάδιδι
38

94

ϑὅ

σαλπίζοντες. καὶ αὐτὸς Σεύϑης ἀναστὰς ἀνέκραγέ τὲ
πολεμικὸν καὶ ἐξήλατο ὥσπερ βέλος φυλαττόμενος

μάλα ἐλαφρῶς. εἰσῆσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί.
Ὡς δ᾽ ἦν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἵ Ἕλληνὲς χαὶ εἶπον ὅτι ὥρα νυχτοφύλακας καϑιστάναι καὶ
σύνϑημα παραδιδόναι.
καὶ Σεύϑην ἐκέλευον παραγγεῖλαι ὅπως εἰς τὰ .“Ελληνικὰ στρατόπεδα μηδεὶς τῶν
Θρακῶν εἴσεισι νυκτός οἵ τὲ γὰρ πολέμιοι Θρᾷκες
[ὑμῖν] καὶ ὑμεῖς οἱ φίλοι. ὡς δ᾽ ἐξῇσαν, συνανέστη ὃ
Σεύϑης οὐδέν [ἔ]τε μεϑύοντι ἐοικώς. ἐξελθὼν δ᾽ εἶπεν
81 ληίξεσϑαι [σε δηΐξο δῶρα οπι. Ὁ.
82 μετ᾽ αὐτοῦ τὸ
κέρας Αἰποηαριιδ, μετὰ τοῦτο κέρας Ὁ [ ὠμοβοείαις Οοϑεί, ὧμοβοίναις Ο [[μαγάδιδι Βίδδ]ορ (ἴθπι Καθ] ἂρ. Αἴμθη. ΧΙ
Ῥ. θ834---68096), μεγάδιν Ο }|!} εἰσήεσαν.
84 [ὑμῖν] καὶ ὑμεῖς οὗ
φίλοι Οοϑεί, ὑμῖν καὶ ἡμῖν φίλοι ττ, Ο, 864, οἱ δηΐθ φίλοι.
9ὅ ἐξήεσαν ἢ οὐδέν τι ἀδὲ, οὐδὲν ἔτι Ὁ.

ΒΥ

Π:

20ῦ

αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ἀποκαλέσας᾽ Ὦ, ἄνδρες, οἵ
πολέμιον ἡμῶν οὐκ ἰσασί πω τὴν “ἡμετέραν συμμαχίαν᾽

ἣν οὖν ἔλθωμεν

ἐπ᾽ αὐτοὺς πρὶν φυλάξασϑαι ὥστε

μὴ ληφϑῆναι ἢ παρασκευάσασϑαι ὥστε ἀμύνασϑαι,
μάλιστ᾽ ἂν λάβοιμεν καὶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα. συνἑπήνουν ταῦτα οἱ στρατηγοὶ καὶ ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον. ὃ

86

δ᾽ εἶπε: Παρασκευασάμενοι ἀναμένετε" ἐγὼ δὲ ὁπόταν
καιρὸς ἦ ἥξω πρὸς ὑμᾶς, καὶ τοὺς πελταστὰς καὶ ὑμᾶς

ἀναλαβὼν ἡγήσομαι σὺν τοῖς ἵπποις. καὶ ὃ Ξενοφῶν
εἶπε Σκέψαι τοίνυν. εἴπερ νυχτὸς πορευσόμεϑα, εἰ ὃ
Ἑλληνικὸς νόμος κάλλιον ἔχει" μεϑ’ ἡμέραν μὲν γὰρ
ἐν ταῖς πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρατεύματος ὁποῖον ἂν
ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν συμφέρῃ, ἐάν τὲ ὁπλιτικὸν ἐάν
τε πελταστικὸν ἐάν τε ἱππικόν᾽ νύκτωρ δὲ νόμος τοῖς
Ἕλλησιν ἡγεῖσϑαί ἐστιν τὸ βραδύτατον: οὕτω γὰρ
ἥκιστα διασπᾶται τὰ στρατεύματα χαὶ ἥκιστα λανϑά-

81

88

νουσιν ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλους" οἵ δὲ διασπασϑέντες
πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν ἀλλήλοις καὶ ἀγνοοῦντες

κακῶς ποιοῦσι χαὶ πάσχουσιν. εἶπεν οὖν Σεύϑης"
Ὀρϑῶς λέγετε καὶ ἐγὼ τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ πείσομαι.

89

καὶ ὑμῖν μὲν ἡγεμόνας δώσω τῶν πρεσβυτάτων τοὺς
ἐμπειροτάτους τῆς χώρας. αὐτὸς δ᾽ ἐφέψομαι τελευταῖος τοὺς ἵππους ἔχων ταχὺ γὰρ πρῶτος, ἂν δέῃ,

παρέσομαι.
σύνθημα δ᾽ εἶπον ᾿4ϑηναίαν χατὰ τὴν
συγγένειαν. ταῦτα εἰπόντες ἀνεπαύοντο:
Ἡνίκα δ᾽ ἦν ἀμφὶ μέσας νύκτας παρῆν Σεύϑης 40
αὐτὸς οὗτος Ο ργο αὐτοὺς τοὺς [ ἡμετέραν Β, ὑμετέραν Ὁ
μάλιστα λάβοιμεν Ο οἸηῖθβδο ἄν.
806 ἵπποις ΗϊγβοΝῖρ, ϑεοῖς Ὁ.
87 καϑ᾽ ἡμέραν [δεῖ πρὸς [[ἡγεῖσϑαί ἐστι 1) οΥ, ἡγεῖσϑαι
πη θ Ι 88 ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλοις ᾿ οἱ δὲ... ἀλλήλοις
ΟἸΏ.

δεν

256

ἔχων

41

1Π.ΎΝ.

ἌΡΝΕΣ

τοὺς ἱππέας τεϑωρακισμένους

καὶ τοὺς

πελτα-

στὰς σὺν τοῖς ὅπλοις. καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς ἡγεμόνας. οὗ μὲν ὁπλῖται ἡγοῦντο, οἱ δὲ πελτασταὶ εἵποντο,
οἵ δ᾽ ἱππεῖς ὠπισϑοφυλάχουν: ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα ἦν, ὃ
Σεύϑης

παρήλαυνεν

εἰς τὸ πρόσϑεν καὶ ἐπήνεσε τὸν

Ἑλληνικὸν νόμον. πολλάκις γὰρ ἔφη νύχτωρ αὐτὸς
καὶ σὺν ὀλίγοις πορευόμενος ἀποσπασϑῆναι σὺν τοῖς
ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν" νῦν δ᾽ ὥσπερ δεῖ ἁϑρόοι πάντες
ἅμα τῇ ἡμέρᾳ φαινόμεϑα. ἀλλὰ ὑμεῖς μὲν περιμένετε,
αὐτοῦ καὶ ἀναπαύσασϑε., ἐγὼ δὲ σκεψάμενός τι ἥξω.
ταῦτ᾽ εἰπὼν ἤλαυνε δί᾽ ὄρους ὁδόν τινα λαβών. ἐπεὶ
δ᾽ ἀφίχετο εἰς χιόνα πολλήν, ἐσκέψατο εἰ εἴη ἴχνη
ἀνθρώπων ἢ πρόσω ἡγούμενα ἢ ἐναντία.
ἐπεὶ δὲ
ἀτριβῆ ἑώρα τὴν ὁδόν, ἧκε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλεγεν"
48

ἄνδρες.

ϑρώπους

καλῶς

ἔσται,

ἢν ϑεὸς ϑέλῃ"

λήσομεν ἐπιπεσόντες.

τοὺς γὰρ ἀν-

ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἡγήσο-

μαι τοῖς ἵπποις. ὕπως ἄν τινα ἴδωμεν. μὴ διαφυγὼν
σημήνῃ τοῖς πολεμίοις" ὑμεῖς δ᾽ ἕπεσϑε᾽ κἂν λειφϑῆτε,

41

τῷ στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσϑε. ὑπερβάντες δὲ τὰ ὄρη
ἥξομεν εἰς κώμας πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας.
;
Ἡνίκα δ᾽ ἦν μέσον ἡμέρας. ἤδη τε ἦν ἐπὶ τοῖς,
ἄκροις καὶ κατιδὼν τὰς χώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς
τοὺς ὁπλίτας καὶ ἔλεγεν" ᾿ἀφήσω ἤδη καταϑεῖν τοὺς

μὲν ἱππέας εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰς
κώμας. ἀλλ᾽ ἕπεσϑε ὡς ἂν δύνησϑε τάχιστα, ὅπως ἐάν
4ἀδ

τις ὑφιστῆται, ἀλέξησϑε. ἀκούσας ταῦτα ὃ Ξενοφῶν
κατέβη ἀπὸ τοῦ ἵππου. καὶ ὃς ἤρετο᾽ Τί καταβαίνεις
ἐπεὶ σπεύδειν δεῖ, Οἶδα, ἔφη. ὅτι οὐκ ἐμοῦ μόνου
40 ὁπλίται [ ἡγοῦντο, Ξ6ἃ ο 1. τᾶ8ϑι
41 ὥσπερ δὴ ἀϑρόοι.
48 λειφϑῆτε ἀεί, ἔφϑητε Ὁ ||κώμας πολλάς τε ἀοὺ, κώμας τινά
τε Ὁ. 4 ἐπισπεύδειν Ο Ῥγο ἐπεὶ σπεύδειν.

1718. Ὑ01}

ΟΕ
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δέῃ" οἱ δὲ ὁπλῖται ϑᾶττον δραμοῦνται καὶ ἥδιον, ἐὰν

καὶ ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι. μετὰ ταῦτα ὥχετο, καὶ Τιμασίων μετ᾽ αὐτοῦ ἔχων ἱππεῖς ὡς τετταράκοντα τῶν
Ἑλλήνων.
Ξενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντὰ ἔτη παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐξώνους. καὶ
αὐτὸς μὲν ἐτρόχαζε τούτους ἔχων, Κλεάνωρ δ᾽ ἡγεῖτο

46

τῶν

41

ἄλλων.

ἐπεὶ δ᾽ ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν,

Σεύϑης

ἔχων ὅσον τριάκοντα ἱππέας προσελάσας εἶπε Τάδε
δή. ὦ Ξενοφῶν. ἃ σὺ ἔλεγες" ἔχονται οἱ ἄνϑρωποι"
ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι οἵ ἱππεῖς οἴχονταί μον ἄλλος ἄλλῃ
διώκων. καὶ δέδοικα μὴ συστάντες ἁϑρόοι που κακόν
τι ἐργάσωνται οἵ πολέμιοι. δεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς κώμαις
καταμένειν τινὰς ἡμῶν᾽ μεσταὶ γάρ εἰσιν ἀνθρώπων.
᾽4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα
καταλήψομαι: σὺ δὲ Κλεάνορα κέλευε διὰ τοῦ πεδίου
παρατεῖναι τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώμας.

ἐποίησαν.

συνηλίσϑησαν

ἀνδράποδα

48

ἐπεὶ ταῦτα

μὲν εἰς χίλια,

βόες δὲ δισχίλιοι, πρόβατα ἄλλα ωύρια. τότε μὲν δὴ
αὐτοῦ ηὐλίσϑησαν.
.» Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ κατακαύσας ὁ Σεύϑης τὰς κώμαςτγ.
παντελῶς καὶ οἰχίαν οὐδεμίαν λιπών. ὅπως φόβον ἐνϑείη καὶ τοῖς ἄλλοις οἷα πείσονται, ἂν μὴ πείϑωνται,
ἀπήει πάλιν. καὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέπεμψε διατίϑεσϑαι
Ἡρακλείδην εἰς Πέρινϑον, ὅπως ἂν μισϑὸς γένοιτο
τοῖς στρατιώταις" αὐτὸς δὲ χαὶ οἵ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο

ἀνὰ τὸ Θυνῶν

πεδίον.

οἱ δ᾽ ἐχλιπόντες

ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. ἦν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος οὔ46 τῶν ἄλλων Τιμαον, τῶν ἑλλήνων Ο, τῶν ἄλλων ἕλλήνων
Β.
4τ οἴχονταί μοι, Ο, ἴῃ νϑοῦο ϑραΐίο.
48 χλεάνωρ.
ΙΥ. 1 οἵα πήσονται ᾿ ἂν μὴ πείσονται Ῥτ, 8568 ο 684. τη. ἴῃ ὦ
τηπΐαθατη. 2 ἡρακχλίδην || ἀνὰ τὸ δηΐθ᾽ Θυνῶν οτη. Ὁ.
ΧΟΠΟΡΒοπ 5 Απαθαϑὶϑ, το. αθη101]. ἘΠ. τίου.

11
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ΟΑΡΟΝΙ

τῶς ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο
καὶ ὃ οἶνος ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν Ἑλλήνων
πολλῶν καὶ ῥῖνες ἀπεκαίοντο καὶ ὦτα. καὶ τότε δῆλον
ἐγένετο οὗ ἕνεχα οἱ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκᾶς ἐπὶ ταῖς

σι

κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσί, καὶ χιτῶνας οὐ μόνον
περὶ τοῖς στέρνοις ἀλλὰ χαὶ περὶ τοῖς μηροῖς, “καὶ
ξειρὰς μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων ἔχουσιν; ἀλλ᾽
οὐ χλαμύδας. ἀφιεὶς δὲ τῶν αἰχμαλώτων ὁ Σεύϑης
εἰς τὰ ὄρη ἔλεγεν ὅτι εἰ μὴ καταβήσονται οἰχήσοντες
καὶ πείσονται, ὅτι κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας

καὶ τὸν σῖτον,
κατέβαινον καὶ
οὗ δὲ νεώτεροι
καὶ ὃ Σεύϑης
τῶν ὁπλιτῶν

καὶ ἀπολοῦνται τῷ λιμῷ. ἐκ τούτου
γυναῖχες καὶ παῖδες καὶ πρεσβύτεροι"
ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος κώμαις ηὐλίζοντο.
καταμαϑὼν ἐχέλευσε τὸν Ξενοφῶντα

τοὺς νεωτάτους λαβόντα συνεπισπέσθϑαι.

καὶ ἀναστάντες τῆς νυχτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν εἰς
τὰς κώμας.
καὶ οἵ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον᾽ πλησίον

γὰρ ἦν τὸ ὄρος" ὅσους δὲ ἔλαβε κατηκόντισεν ἀφειδῶς
Σεύϑης.

᾿Επισϑένης δ᾽ ἦν τις Ὀλύνϑιος παιδεραστής. ὃς
ἰδὼν παῖδα καλὸν ἡβάσκοντα ἄρτι πέλτην ἔχοντα μέλλοντα ἀποϑνήσκειν,. προσδραμὼν Ξενοφῶντα ἱκέτευε
βοηϑῆσαι παιδὶ καλῷ. " καὶ ὃς προσελθὼν τῷ Σεύϑῃ

δεῖται μὴ ἀποχτεῖναι τὸν
διηγεῖται τὸν τρόπον, καὶ
σχοπῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ εἴ
τούτων ἦν ἀνὴρ ἀγαϑός.
ϑέλοις ἄν, ὦ ᾿Επίσϑενες,

παῖδα. καὶ τοῦ ᾿Επισϑένους
ὅτι λόχον ποτὲ συνελέξατο
τινὲς εἶεν καλοί, καὶ μετὰ
ὃ δὲ Σεύϑης ἤρετο" Ἦ καὶ
ὑπὲρ τούτου ἀποϑανεῖν: ὃ

8 πολλῶν καὶ ὦ, ἴπ γϑοῦο ϑραίϊο
ξκαίοντο ἀϑὺ, ἀπεκρίναντο
9 ϑέλοις Β, ϑέλεις Ο.

᾿

Ὁ.

! ἀπεκαίνοντο ν8] ἀπ-

4 ἀλωπείας.

θ λαβόντας.

ΒΡ. ὙΠ
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δ᾽ ὑπερανατείνας τὸν τράχηλον, Παῖε, ἔφη,
ὃ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. ἐπήρετο
τὸν παῖδα εἰ παίσειεν αὐτὸν ἀντ᾽ ἐχείνου.
παῖς, ἀλλ᾽ ἱκέτευε μηδέτερον κατακαίνειν.

εἰ κελεύει
ὃ Σεύϑης
οὐκ εἴα ὃ
ἐνταῦϑα ὃ

᾿Επισϑένης περιβαλὼν. τὸν παῖδα εἶπεν" Ἄρα σοι, ὦ
Σεύϑη. περὶ τοῦδέ μοι διαμάχεσϑαι" οὐ γὰρ μεϑήσω
τὸν παῖδα. ὃ δὲ Σεύϑης γελῶν ταῦτα μὲν εἴα" ἔδοξε
δὲ αὐτῷ αὐτοῦ αὐλισϑῆναι, ἵνα μηδ᾽ ἐκ τούτων τῶν
κωμῶν οἵ ἐπὶ τοῦ ὄρους τρέφοιντο. καὶ αὐτὸς μὲν

10

11

ἐν τῷ πεδίῳ ὑποκαταβὰς ἐσκήνου, ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔχων
τοὺς ἐπιλέχτους ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ὄρος ἀνωτάτω κώμῃ.
καὶ οἵ ἄλλοι Ἕλληνες ἐν τοῖς ὀρεινοῖς καλουμένοις Θραξὺ
πλησίον κατεσκήνησαν.

Ἔκ τούτου ἡμέραι τ᾽ οὐ πολλαὶ διετρίβοντο καὶ
οἱ ἐκ τοῦ ὕρους Θρᾷκες καταβαίνοντες πρὸς τὸν Σιεύϑην
περὶ σπονδῶν καὶ ὁμήρων διεπράττοντο. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐλθὼν ἔλεγε τῷ Σεύϑῃ ὅτι ἐν πονηροῖς σκηνοῖεν
καὶ πλησίον εἶεν οἱ πολέμιοι" ἥδιόν τ’ ἂν ἔξω αὐλίξεσϑαι ἔφη ἐν ἐχυροῖς χωρίοις μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς στεγνοῖς,
ὥστε ἀπολέσϑαι. ὃ δὲ ϑαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν
ὁμήρους παρόντας αὐτῶν. ἐδέοντο δὲ καὶ αὐτοῦ Ξενοφῶντος καταβαίνοντές τινες τῶν ἐκ τοῦ ὄρους συμπρᾶξαι σφίσι τὰς σπονδάς. ὃ δ᾽ ὡμολόγει καὶ ϑαρρεῖῦν
ἐκέλευε καὶ ἠγγυᾶτο μηδὲν αὐτοὺς κακὸν πείσεσϑαι
πειϑομένους Σεύϑῃ. οἱ δ᾽ ἄρα ταῦτ᾽ ἔλεγον κατασκοπῆς ἕνεκα.
κελέυοι.
11

οἱ απίρ

10 παῖδα, 5606 ἴῃ πθ
ἐπὶ τοῦ

ὄρους οιη.

νυ]

[τὐΐογῶ ογᾶϑῶ ϑϑῦ.

ἐπιλέχτους,

Ι. γῶϑ. τους

καίτοι ἄλλοι || ὀρεινοῖς ἐ60 οἵ. Ἠ6]16η. ὙἹ 4, 8, ὁρίοις Ὁ.

12 τ

οὐ πολλαὶ οι μθαεν, τε πολλαὶ Ὁ ||σκηνοῖεν πΟΠΠΌΠῚ αἀοὺ, σκηνῶμεν
Ο ] ἐχυροῖς ἀοῦ, ἑτέροις Ὁ [| στεγνοῖς ἀοὺ, στενοῖς ( ἢ παρόντας
αὐτῶν ῬὯΓ, αὶ αὐἱπ ν Βα που ἀπ ϊδατ! που ἄθθού.
18 τῶν
δὺο ἐκ τοῦ, Ιΐθτη 8 14 ἐν δία ταῖς κώμαις οτη. Ὁ.
ἘΠῚ

Ι

18
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Ταῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύχτα ἐπιτίϑενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὕρους οὗ
Θυνοί. καὶ ἡγεμὼν μὲν ἦν ὃ δεσπότης ἑχάστης τῆς
οἰχίας" χαλεπὸν γὰρ ἦν ἄλλως τὰς οἰκίας σκότους
ὄντος ἀνευρίσκειν ἐν ταῖς κώμαις καὶ γὰρ αἱ οἰκέαι
κύκλῳ περιεσταύρωντο μεγάλοις σταυροῖς τῶν προ-

βάτων ἕνεκα. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο κατὰ τὰς ϑύρας ἕχάστου τοῦ οἰχήματος, οἱ μὲν εἰσηκόντιξον, οἱ δὲ τοῖς
σκυτάλοις

ἔβαλλον.

ἃ ἔχειν ἔφασαν ὡς ἀποχόψοντες

τῶν δοράτων τὰς λόγχας, οἱ δ᾽ ἐνεπίμπρασαν, καὶ
Ξενοφῶντα ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον ἀποϑνήσκειν,

ἢ αὐτοῦ

ἔφασαν

κατακαυϑήσεσϑαι

αὐτόν.

10

καὶ ἤδη τε διὰ τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ, καὶ ἔνζδονν
τεϑωρακισμένοι οἵ περὶ τὸν Ξενοφῶντα [ἔνδον] ἦσαν
ἀσπίδας καὶ μαχαίρας καὶ χράνη ἔχοντες, καὶ Σιλανὸς
ΜΜακίστιος ἐτῶν [ἤ]δὴ ὡς ὀχτωκαίδεκα σημαίνει τῇ
σάλπιγγι καὶ εὐθὺς ἐχπηδῶσιν ἐσπασμένοι τὰ ξίφη

Ἐ

καὶ οἵ ἐκ τῶν ἄλλων σκηνωμάτων. οἵ δὲ Θρᾷκες [κατα]φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρόπος ἦν αὐτοῖς, ὄπισϑεν περιβαλλόμενοι τὰς πέλτας. καὶ αὐτῶν ὑπεραλλομένων
τοὺς σταυροὺς ἐλήφϑησάν τινὲς κρεμασϑέντες ἐνεχο-

18

μένων τῶν πελτῶν

τοῖς σταυροῖς" οἱ δὲ καὶ ἀπέϑανον

διαμαρτόντες

ἐξόδων:

τῶν

οἵ δὲ Ἕλληνες

ἐδίωκον.

ἔξω τῆς χώμης. τῶν δὲ Θυνῶν ὑποστραφέντες τινὲς
ἐν τῷ σχότει τοὺς παρατρέχοντας παρ᾽ οἰκίαν καιομένην
ἠκόντιξον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους" καὶ ἔτρωσαν
1ὅ ἄρχειν Ο ρῖὸ ἃ ἔχειν.
περὶ τὸν Ξενοφῶντα

16 ἔνζδον» τεϑωρακισμένοι οἱ

[ἔνδον] ἦσαν Θοθυνηνηιε Ρ ΘΉ0 Ι καπόνενν Ι

ἑτῶν [ἢ] δὴ 60ο.
11 φεύγουσιν ἀοὺ, καταφεύγουσιν Ὁ | ὑπερβαλλομένων διαμαρτόντες ἀρί, ἁμαρτῶντες Ὁ.
18 καιομένην
Θέοραγιιβ, καὶ οἱ μὲν

118. γπ.

ΟΑΡ. ἹΥ.

2601

Ἱερώνυμόν τε [καὶ] ᾿Επιταλιέα λοχαγὸν καὶ Θεογένην
“οκχρὸν λοχαγόν᾽ ἀπέϑανε δὲ οὐδείς" κατεκαύϑη μέντοι
καὶ ἐσθής τινων καὶ σκεύη. Σεύϑης δὲ ἧκε βοηϑῶν
σὺν

ἑπτὰ

ἱππεῦσι

τοῖς

πρώτοις

καὶ

τὸν

σαλπικτὴν

ἔχων τὸν Θράκιον. καὶ ἐπείπερ ἤσϑετο, ὅσονπερ χρόνον
ἐβοήϑει, τοσοῦτον καὶ τὸ κέρας ἐφϑέγγετο αὐτῷ" ὥστε
χαὶ τοῦτο φόβον συμπαρέδχε τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δ᾽
ἦλθεν. ἐδεξιοῦτό τε καὶ ἔλεγεν ὅτι οἴοιτο τεϑνεῶτας
πολλοὺς εὑρήσειν.
Ἔκ τούτου ὃ Ξενοφῶν δεῖται τοὺς ὁμήρους τὲ

αὐτῷ παραδοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὕρος, εἰ βούλεται, συστρατεύεσθαι" εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐᾶσαι. τῇ οὖν ὑστεραίᾳ
παραδίδωσιν ὃ Σεύϑης τοὺς ὁμήρους. πρεσβυτέρους
ἄνδρας ἤδη. τοὺς κρατίστους, ὡς ἔφασαν, τῶν ὀρεινῶν,
καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν τῇ δυνάμει. ἤδη δὲ εἶχε καὶ
τριπλασίαν δύναμιν ὃ Σεύϑης" ἐκ γὰρ τῶν Ὀδρυσῶν
ἀκούοντες ἃ πράττει ὃ Σεύϑης πολλοὶ κατέβαινον συ-

στρατευσόμενοι. οἱ δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους
πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς.

πολλοὺς

ὃὲ ἱππεῖς, καταβάντες ἱκέτευον σπείσασϑαι, καὶ πάντα
ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. ὃ
δὲ

Σεύϑης

καλέσας

τὸν

Ξενοφῶντα

22

ἐπεδείκνυεν

29

ὃ

λέγοιεν, καὶ οὐκ ἂν ἔφη σπείδσασϑαι., εἰ Ξενοφῶν βούλοιτο τιμωρήσασϑαι αὐτοὺς τῆς ἐπιϑέσεως. ὃ δ᾽ εἶπεν"
᾽΄4λλ᾽ ἔγωγε ἵἱχανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἔχειν, εἰ

οὗτοι δοῦλοι ἔσονται ἀντ᾽ ἐλευϑέρων.

συμβουλεύειν

μέντοι ἔφη αὐτῷ τὸ λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς
[καὶ] ᾿Επιταλιέα ϑομοΉΚι οἵ. Ἠ6]1. ΠῚ 2, 26 (αυὐ ᾿Ηπειέα οἵ.
Η6]]. ΠῚ 2, 80), καὶ εὐοδέα Ὁ.
19 σαλπιγχτὴν ᾿ ἦλϑον.
21 ὀρεινῶν 660, ὀριτῶν (.
22 τοῦ δΐο ὄρους οἵη. ὦ.
28 ἂν
δηΐα ἔφη σπείσασϑαι οτι. Ὁ.

24

2602
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ΟΕΡ τῦστν:

δυνατωτάτους κακόν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας οἴκοι

ὧϑ

ἐᾶν. οἵ μὲν οὖν ταύτῃ πάντες δὴ προσωμολόγουν.
Ὑπερβάλλουσι δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυξαντίου Θρᾷκας εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον" αὕτη δ᾽ ἦν οὐκέτι ἀρχὴ
ΜΜαισάδου, ἀλλὰ Τήρους τοῦ Ὀδρύσου [ἀρχαίου τινός].
καὶ ὃ "Ηρακλείδης ἐνταῦϑα ἔχων τὴν τιμὴν τῆς λείας
παρῆν. καὶ Σεύϑης ἐξαγαγὼν ξεύγη ἡμιονικὰ τρία,
οὐ γὰρ ἦν πλείω, τὰ δ᾽ ἄλλα βοεικά. καλέσας Ξενοφῶντα ἐκέλευε λαβεῖν (ζἕν». τὰ δὲ ἄλλα διανεῖμαι τοῖς
στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. Ξενοφῶν δὲ εἶπεν" Ἐμοὶ
τοίνυν ἀρκεῖ καὶ αὖϑις λαβεῖν" τούτοις δὲ τοῖς στρατηγοῖς δωροῦ οἱ σὺν ἐμοὶ ἠκολούϑησαν καὶ λοχαγοῖς.
καὶ τῶν ξευγῶν λαμβάνει ἕν μὲν Τιμασίων ὃ Ζίαρδα-

νεύς, ἕν δὲ Κλεάνωρ ὃ ᾿Ερχομένιος. ἕν δὲ Φρυνίσκος
ὁ ᾿᾽4χαιός: τὰ δὲ βοεικὰ ξεύγη τοῖς λοχαγοῖς κατεμερίσϑη.
τὸν δὲ μισϑὸν ἀποδίδωσιν ἐξεληλυϑότος
ἤδη τοῦ μηνὸς εἴκοσι μόνον ἡμερῶν" ὃ γὰρ Ηρακλείδης ἔλεγεν ὅτι οὐ πλέον ἐμπολήσαι. ὃ οὖν Ξενοφῶν
ἀχϑεσϑεὶς εἶπεν ἐπομόσας" Ζοχεῖς μοι. ὦ Ἡρακλείδη,
οὐχ ὡς δεῖ κήδεσϑαι Σεύϑου: εἰ γὰρ ἐκήδου, ἧκες
ἂν φέρων πλήρη τὸν μισϑὸν καὶ προσδανεισάμενος,
εἰ μὴ ἄλλως ἐδύνω, καὶ ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἱμάτια.
Ἐντεῦϑεν ὁ Ἡρακλείδης ἠχϑέσϑη τε καὶ ἔδεισε,
μὴ ἐκ τῆς Σεύϑου φιλίας ἐκβληϑείη, καὶ ὅ,τι ἐδύνατο
ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας Ξενοφῶντα διέβαλλε πρὸς
.“.΄

Σεύϑην.

οἵ μέν δὴ στρατιῶται Ξενοφῶντι ἐνεκάλουν

Υ͂. 1 ὑπὸ βυξαντίου |]μαισόδου ᾿]τηρούστου ἢ [ἀρχαίου τινος]
Κγῶσον. 3. ἡρακλίδης αὖ 8 4. ὅ. 6. 8. 9 ||βουικά γΥ, 564 οδάθπι
1. ΘΟΥΥ. ἢ λαβεῖν ζἕν» Οοὐεί. 4 ὀρχομένιος ! φίληξ Ο Ῥγοὸ φρυνίσκος, 568 1. 1. τᾶ8. [ πλεῖον [[ ἐμπολήσαι Ῥίογδον,, ἐμποδῆσαι Ὁ
ὅ δοκεῖ μοι. 6 διέβαλε.

ὨΠΒ, ὙΠὺ

ΟΡ;

ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μισϑόν:

2ρ8

Σεύϑης δὲ ἤχϑετο αὐτῷ

ὅτι ἐντόνως τοῖς στρατιώταις ἀπῇτει τὸν μισϑόν.

τέως μὲν αἰεὶ ἐμέμνητο

ὡς,

ἐπειδὰν

καὶ

ἐπὶ ϑάλατταν

ἀπέλϑῃ, παραδώσει αὐτῷ Βισάνϑην καὶ Γάνος καὶ
Νέον τεῖχος ἀπὸ ὃὲ τούτου τοῦ χρόνου οὐδενὸς ἔτι
τούτων ἐμέμνητο. ὃ γὰρ ᾿Ηρακλείδης καὶ τοῦτο διεβεβλήκει ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη παραδιδόναι ἀνδρὶ

δύναμιν ἔχοντι.
Ἔκ τούτου ὁ μὲν Ξενοφῶν ἐβουλεύετο τί χρὴ
ποιεῖν περὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσϑαι" ὃ δ᾽ ἩΗρακλείδης εἰσαγαγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σιεύϑην
λέγειν

τὲ

ἐκέλευεν

αὐτοὺς

ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς

ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε μισϑὸν
ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων παρἔσεσϑαι δυοῖν μηνοῖν, καὶ συστρατεύεσϑαι ἐκέλευε.

καὶ ὃ Τιμασίων εἶπεν" ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἂν πέντε
μηνῶν

μισϑὸς

μέλλῃ

εἶναι

στρατευσαίμην

ἂν ἄνευ

Ξενοφῶντος. καὶ ὁ Φρυνίσκος καὶ ὃ Κλεάνωρ συνὡμολόγουν τῷ Τιμασίωνι. ἐντεῦϑεν ὁ Σεύϑης ἐλοιδόρει τὸν Ἡρακλείδην ὅτι οὐ παρεκάλει καὶ Ξξενοφῶντα. ἐκ δὲ τούτου παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. ὃ
ὃὲ γνοὺς τοῦ Ἡρακλείδου τὴν πανουργίαν ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλλειν πρὸς τοὺς ἄλλους στρατηγούς,
παρέρχεται λαβὼν τούς τε στρατηγοὺς πάντας καὶ
τοὺς λοχαγούς.

Καὶ

ἐπεὶ

πάντες

ἐπείσϑησαν,

10

συνεστρατεύοντο

8 παραδώσειν αὐτῷ ᾿Ϊ καὶ Γάνος Οοϑεί, καὶ γάνον Ο, ἴῃ
γᾶ βϑραύϊο [[ νέον τεῖχος Ο,, νεότιχος Ρυ! ἀπο δὲ τούτου Ό,
ἴπ νϑοιο βρϑίϊο.
9 ἀγάγειεν.
10 ἂν δηΐβ ἄγεν ΟΠ]. ἃ
11 γνοὺς ὁ, ἴῃ νϑουθτα ϑρδύϊαμη 1ηὐα}1Ὁ [||ἡρακλίδους [|ἕ ὅτι βούλευτο Ὁ, ἴπ σϑοῦο βραίϊο [παρέρχεται ἀοὺ, παρεῖχέ τε

11
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168. ΠῚ

καὶ ἀφιχνοῦνται

καλουμένων

Θραχῶν

διὰ

εἰς τὸν Σαλ-᾿

μυδησσόν. ἔνϑα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεουσῶν νεῶν
πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐχπίπτουσι᾽ τέναγος γάρ ἐστιν
ἐπὶ πάμπολυ τῆς ϑαλάττης.
καὶ Θρᾷκες οἵ κατὰ
ταῦτα οἰκοῦντες στήλας ὁρισάμενοι τὰ καϑ᾽ αὑτοὺς
ἐχπίπτοντα

14

ΉΣΌΤ:

ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν Πόντον

τῶν Μελινοφάγων

19

ΛΡΜ

ἕκαστοι

λήξονται'

τέως

δὲ ἔλεγον

πρὶν

ὁρίσδασϑαι ἁρπάζοντας πολλοὺς ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀποϑνήσκειν.
ἐνταῦϑα ηὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι,
πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι γεγραμμέναι, καὶ
τἄλλα πολλὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγουσιν. ἐντεῦϑεν ταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπῇσαν πάλιν.
ἔνϑα δὴ Σεύϑης εἶχε στράτευμα ἤδη πλέον τοῦ λληνικοῦ: ἔκ τε γὰρ Ὀδρυσῶν πολὺ ἔτι πλείους κατεβεβήκεσαν καὶ οἵ αἰεὶ πειϑόμενοι συνε πι]στρατεύοντο.

κατηυλίσϑησαν δ᾽ ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυμβρίας ὅσον
160

τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς ϑαλάττης. καὶ μισϑὸς
μὲν οὐδείς πω ἐφαίνετο πρὸς δὲ τὸν Ξενοφῶντα οἵ

τε στρατιῶται παγχαλέπως εἶχον ὅ τε Σεύϑης οὐκέτι
οἰκείως διέκειτο, ἀλλ᾽ ὁπότε συγγενέσϑαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλϑοι, πολλαὶ ἤδη ἀσχολίαι ἐφαίνοντο.

Ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν ὄντων.

Ἧ

ἀφικνεῖται Χαρμῖνός τὲ ὁ “άκων καὶ Πολύνικος παρὰ
Θίβρωνος, καὶ λέγουσιν ὅτι “ακεδαιμονίοις δοκεῖ στρατεύεσϑαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ Θίβρων ἐκπέπλευκεν
ὡς πολεμήσων, καὶ δεῖται ταύτης τῆς στρατιᾶς καὶ
λέγει ὅτι δαρεικὸς ἑχάστῳ ἔσται μισϑὸς τοῦ μηνός,
12 εἰς τὸ ἁλμυδησσὸν.
18 ληίξονται.
14 εὑρίσκοντο Ι
κλίναι ἢ} γεγραμμέναι συ γεγραμμένοι ῬΓ [|Ἀτἄλλα || ἀπήεσαν.
1ὅ μὴ; - ἀνα ρα ] συνεστρατεύοντο ἀοὐ [[|σηλυβρίας.
10 οὐδεί
πω.

ὙΥἹΙ, 1 ἔσται δῖα μισϑὸς οἵα. Ὁ.

΄

ΒΨ,

ΟΑΥΡΟΥΣ,

2θῦ

καὶ τοῖς λοχαγοῖς διμοιρία, τοῖς δὲ στρατηγοῖς τετραμοιρία.

Ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον οἵ “ακεδαιμόνιοι.

εὐθὺς ὃ ρα-

κλείδης πυϑόμενος ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσι λέγει
τῷ Σεύϑῃ ὅτι κάλλιστόν τι γεγένηται" οἵ μὲν γὰρ
“ακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ στρατεύματος, σὺ δὲ οὐκέτι
δέῃ" ἀποδιδοὺς δὲ τὸ στράτευμα χαριῇ αὐτοῖς. σὲ δὲ
οὐκέτι ἀπαιτήσουσι τὸν μισϑόν. ἀλλ᾽ ἀπαλλάξονται ἔκ
τῆς χώρας. ἀκούσας ταῦτα ὃ Σεύϑης κελεύει παράγειν"
καὶ ἐπεὶ εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσιν, ἔλεγεν
ὅτε τὸ στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καὶ σύμμαχος
εἶναι βούλεται, καλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξένια" καὶ ἐξένιξε
μεγαλοπρεπῶς. Ξενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει, οὐδὲ τῶν
ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. ἐρωτώντων δὲ τῶν Ζ4ακεδαιμονίων τίς ἀνὴρ εἴη Ξενοφῶν ἀπεκρίνατο ὅτι τὰ
μὲν ἄλλα εἴη οὐ κακός, φιλοστρατιώτης δέ καὶ διὰ

τοῦτο χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ. καὶ οἱ εἶπον, ᾽4λλ᾽ ἦ δημαγωγεῖ ὁ ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας; καὶ ὃ ᾿Ηρακλείδης, Πάνυ
μὲν οὖν, ἔφη. Ἶ4ρ᾽ οὖν, ἔφασαν, μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς; ᾿41λλ᾽ ἢν ὑμεῖς, ἔφη ὃἩρακλείδης,
συλλέξαντες αὐτοὺς ὑπόσχησϑε τὸν μισϑόν. ὀλίγον
ἐχείνῳ προσχόντες ἀποδραμοῦνται σὺν ὑμῖν. Πῶς οὖν
ἄν, ἔφασαν. ἡμῖν συλλεγεῖεν; Αὔριον ὑμᾶς, ἔφη ὃ
Ἡρακλείδης, πρὼ ἄξομεν πρὸς αὐτούς" καὶ οἶδα, ἔφη,
ὅτι ἐπειδὰν ὑμᾶς ἴδωσιν, ἄσμενοι συνδραμοῦνται. αὕτη
μὲν ἡ ἡμέρα οὕτως ἔληξεν.

0

2 ἡρακλίδης (αὖ 8 ὅ. 6. 7) [[ωκάλλιστόν τι Οοϑεί, κάλλιστόν
τε (Ὁ. 8 καλεῖται Ο γγο καλεῖ τε ||ἐξενίαξε. 4 τῶν δυῖΐο Ἴακεδαιμονίων οτη. Ὁ 1 δημαγῶ Ο γρῖο δημαγωγεῖ.
ἰὅ τῆς ἀγωγῆς [}
ὑποσχῆσϑε ᾿ ἐν πόνω ( γγο ἐκείνῳ. 6. ἔφασαν ὑμῖν [||συλλέγοιεν,
ΕΘα ἐν 5. Υ. δαα. Ο᾽, ΡΥῪ ἔογξαββθ Ββαδαυϊδ ν ἢ πρωὶ
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178. ὙΠ

ὉΑΡῸΝΣ

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἄγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς
“Δάκωνας Σεύϑης τε καὶ Ἡρακλείδης, καὶ συλλέγεται
ἡ στρατιά. τὼ δὲ “άκωνε ἐλεγέτην ὅτι “ακεδαιμονίοις

δοκεῖ πολεμεῖν Τισσαφέρνει τῷ ὑμᾶς ἀδικήσαντι" ἢν
οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν. τόν τε ἐχϑρὸν τιμωρήσεσϑε καὶ
δαρεικὸν ἕχαστος οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν. λοχαγὸς δὲ
τὸ διπλοῦν, στρατηγὸς δὲ τὸ τετραπλοῦν. καὶ οἱ στρατιῶται ἄσμενοί τε ἤκουσαν καὶ εὐϑὺς ἀνίσταταί τις
τῶν ᾿ἀρχάδων

τοῦ Ξενοφῶντος

κατηγορήσων.

παρῆν

ὃὲ καὶ Σεύϑης βουλόμενος εἰδέναι τί πραχϑήσεται, καὶ
ἐν ἐπηκόῳ εἵστήκει ἔχων ἑρμηνέα" ξυνίει δὲ καὶ αὐτὸς
ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα. ἔνϑα δὴ λέγει ὃ ᾿άρκάς" ᾽4λλ᾽
ἡμεῖς μέν, ὦ Δακεδαιμόνιοι, καὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽
ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμᾶς δεῦρο πείσας ἀπήγαγεν,
ἔνϑα δὴ ἡμεῖς μὲν τὸν δεινὸν χειμῶνα στρατευόμενοι
καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν πεπαύμεϑα᾽ ὃ δὲ τοὺς
ἡμετέρους πόνους ἔχει" καὶ Σεύϑης ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ
τὸ πεπλούτιχεν, ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισϑόν᾽ ὥστε [ὅ
γε πρῶτος λέγων] ἐγὼ μὲν εἰ τοῦτον ἴδοιμι χκαταλευσϑέντα καὶ δόντα δίκην ὧν ἡμᾶς περιεῖλκε, καὶ τὸν
μισϑὸν ἄν μοι δοκῶ ἔχειν καὶ οὐδὲν ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις ἄχϑεσϑαι. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη ὁμοίως.
καὶ ἄλλος. ἐκ δὲ τούτου Ξενοφῶν ἔλεξεν ὧδε.
11
᾿Δλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνϑρωπον ὄντα προσδοχᾶν
δεῖ, ὁπότε γε καὶ ἐγὼ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ᾧ
πλείστην προϑυμίαν ἐμαυτῷ γε δοκῶ συνειδέναι περὶ
ὑμᾶς παρεσχημένος. ἀπετραπόμην μέν γε ἤδη οἴκαδε
ὡρμημένος, οὐ μὰ τὸν 4ία οὔτοι πυνθανόμενος ὑμᾶς
9 ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν οα. Ο {[ἔνϑα δὴ Ε, ἐνθάδέ τε Ο {|πεπλούτηκεν.
[0 [ὅ γε πρῶτος λέγων] δεϊυιποῖάον ἢ πεπονημένοις
Β. Ἐ;, πονημένοις Ὁ.
11 ἐγὼ δηΐθ νῦν οτῃ.

ΠΒΟΨΕΗ:

ΟΡ

261

εὖ πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούων ἐν ἀπόροις εἶναι
ὡς ὠφελήσων εἴ τι δυναίμην. ἐπεὶ δὲ ἦλϑον, Σεύϑου
τουτουὶ

πολλοὺς

ἀγγέλους

πρὸς

ἐμὲ πέμποντος

12

καὶ

πολλὰ ὑπισχνουμένου μοι. εἰ πείσαιμι ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν
ἐλθεῖν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρησα ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ
ὑμεῖς ἐπίστασϑε. ἦγον δὲ ὅϑεν ὠόμην τάχιστ᾽ ἂν ὑμᾶς
εἰς τὴν ᾿4σίαν διαβῆναι. ταῦτα γὰρ καὶ βέλτιστα ἐνόμι-

ἕον ὑμῖν εἶναι καὶ ὑμᾶς ἤδειν βουλομένους. ἐπεὶ δ᾽
᾿Φρίσταρχος ἐλϑὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν ἡμᾶς,
ἐκ τούτου. ὅπερ εἰχὺς δήπου ἦν, συνέλεξα ὑμᾶς, ὅπως
βουλευσαίμεϑα ὅ,τι χρὴ ποιεῖν. οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκούοντες
μὲν ᾿Δριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς Χερρόνησον
πορεύεσϑαι,

ἀκούοντες

δὲ Σεύϑου

πείϑοντος

18

14

ἑαυτῷ

συστρατεύεσϑαι, πάντες μὲν ἐλέγετε σὺν Σεύϑη ἰέναι,
πάντες δ᾽ ἐψηφίσασϑε ταῦτα; τί οὖν ἐγὼ ἐνταῦϑα
ἠδίκησα ἀγαγὼν ὑμᾶς ἔνϑα πᾶσιν ὑμῖν ἐδόκει; ἐπεί
γε μὴν ψεύδεσϑαι ἤρξατο Σεύϑης περὶ τοῦ μισϑοῦ,
εἰ μὲν ἐπαινῶ αὐτόν, δικαίως ἄν μὲ καὶ αἰτιῷσϑε
καὶ μισοῖτε" εἰ δὲ πρόσϑεν αὐτῷ πάντων μάλιστα φίλος
ὧν νῦν πάντων διαφορώτατός εἰμι, πῶς ἂν ἔτι δικαίως
ὑμᾶς αἱρούμενος ἀντὶ Σεύϑου ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι

περὶ ὧν πρὸς τοῦτον διαφέρομαι;
᾿4λλ:᾿ εἴποιτ᾽ ἂν ὅτι ἔξεστι καὶ τὰ ὑμέτερα ἔχοντα
παρὰ Σεύϑου τεχνάξειν. οὐκοῦν δῆλον τοῦτό γέ ἐστιν,
εἴπερ ἐμοὶ ἐτέλει τι Σεύϑης. οὐχ οὕτως ἐτέλει δήπου

ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη στέροιτο καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀποτείσειεν, ἀλλ᾽ οἶμαι, εἰ ἐδίδου, ἐπὶ τούτῳ δὴ ἐδίδου
πράσσειν.
12 ἧκον Ο ρ»γὸ ἦγον
ἰδεῖν βουλόμενος.
14 ἑαυτῷ στρατεύεσϑαι.
1 ἐπεί γε ὑμῖν πῶς ἂν ἔτι 1), πῶς
τι Ὁ. 16 οὔκουν ᾿᾿τι ἀπίο σεύϑης οἴη. (|| δὴ ἐδίδου Οοὐοί, ἂν
ἐδίδου Ὁ [|πλέον.

1ὅ

10
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118. ἯΙ:

ὉΑΡΌΝΗΙ

ὅπως ἐμοὶ δοὺς μεῖον μὴ ἀποδοίη ὑμῖν τὸ πλέον. εἰ
τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσϑε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα μάλα
ματαίαν ταύτην τὴν πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν ποιῆσαι,
ἐὰν πράττητε αὐτὸν τὰ χρήματα.
δῆλον γὰρ ὅτι
Σεύϑης, εἰ ἔχω τι παρ᾽ αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με. καὶ
ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως. ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν

18

αὐτῷ ἐφ᾽ ἣ ἐδωροδόκουν. ἀλλὰ πολλοῦ μοι δοκῶ δεῖν

19

τὰ ὑμέτερα ἔχειν. ὀμνύω γὰρ ὑμῖν ϑεοὺς ἅπαντας καὶ
πάσας μηδ᾽ ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ ὑπέσχετο Σεύϑης ἔχειν" πάρεστι
δὲ χαὶ αὐτὸς χαὶ ἀκούων σύνοιδέ μοι εἰ ἐπιορχῶ᾽"
ἵνα δὲ μᾶλλον ϑαυμάσητε, συνεπόμνυμι μηδὲ ἃ οἵ
ἄλλοι

20

21

στρατηγοὶ

εἰληφέναι,

μὴ τοίνυν

μηδὲ

ὅσα τῶν λοχαγῶν ἔνιοι.
Καὶ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν; ὥμην, ἄνδρες, ὅσῳ
μᾶλλον συμφέροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν. τοσούτῳ
μᾶλλον αὐτὸν φίλον ποιήδεσϑαι, ὁπότε δυνασϑείη.
ἐγὼ δὲ ἅμα τε αὐτὸν δρῶ εὖ πράττοντα καὶ γιγνώσκω
δὴ αὐτοῦ τὴν γνώμην. εἴποι δή τις ἄν, οὔχουν αἰσχύνῃ
οὕτω μώρως ἐξαπατώμενος; ναὶ μὰ Δία ἠσχυνόμην
μέντἂν, εἰ ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος ἐξηπατήϑην" φίλῳ
ὃὲ ὄντι ἐξαπατᾶν

22

ἔλαβον

αἴσχιόν μοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἐξαπατᾶ-

σϑαι. ἐπεὶ εἴ γε πρὸς φίλους ἐστὶ φυλακή, πᾶσαν
οἶδα ἡμᾶς φυλαξαμένους ὡς μὴ παρασχεῖν τούτῳ
πρόφασιν δικαίαν μὴ ἀποδιδόναι ἡμῖν ἃ ὑπέσχετο"
οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν τοῦτον οὐδὲν οὔτε κατεβλακεύσαμεν τὰ τούτου οὐδὲ μὴν κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ᾽
ὅ.τι ἡμᾶς οὗτος παρεκάλεσεν.
18 πολλου (δῖπ6 δοοθηὐα) ΟΠ μοι δοκῶ Εἰ. ἀοῦ, ἴπ Ο Ἰδουηδ,
ποπ Θχρ]θύα οϑῦ [ τὰ ὑμέτερα, 564 υ οὖ δοοοηθαβ υ ϊοα}} γϑα:
ἰπίθσταία. 19 ϑαυμάσητε, 588 τε Ἰοούα ρΡοΥα 0116, τὔθτη αὐ ἴῃ
εἰληφέναι οὐ 8 30 ἀν ἴῃ πενίαν.
20 πράσσοντα.
21 μωρός
μέντὰν ϑοϊιάζεν, μέντοι Ο. 22 οἶδα ὑμᾶς οὐ διδόναι ὑμῖν.

ΒΝ

ΑΕ
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᾽4λλά. φαίητε ἄν. ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβεῖν,
ὡς μηδ᾽ εἰ ἐβούλετο ἐδύνατο ἐξαπατᾶν. πρὸς ταῦτα

δὴ ἀκούσατε ἃ ἐγὼ οὐκ ἄν ποτε εἶπον τούτου ἐναντίον,
εἰ μή μοι παντάπασιν ἀγνώμονες ἐδοκεῖτε εἶναι ἢ λίαν
εἰς ἐμὲ ἀχάριστοι. ἀναμνήσθητε γὰρ ἐν ποίοις τισὶ

28

24

πράγμασιν ὄντες ἐτυγχάνετε. ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ ἀνήγαγον
πρὸς Σεύϑην. οὐκ εἰς μὲν Πέρινϑον προσῇτε {τὴν

πόλιν, ᾿Δρίσταρχος δ᾽ ὑμᾶς ὁ “ακεδαιμόνιος

οὐκ εἴα

εἰσιέναι ἀποκλείσας τὰς πύλας; ὑπαίϑριοι δ᾽ ἔξω ἐστρα-

τοπεδεύετε,

μέσος δὲ χειμὼν ἦν, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσϑε

σπάνια μὲν δρῶντες τὰ ὥνια, σπάνια δ᾽ ἔχοντες ὅτων

ὠνήσεσϑε, ἀνάγκη δὲ ἦν μένειν ἐπὶ Θράκης" τριήρεις
γὰρ ἐφορμοῦσαι ἐκώλυον διαπλεῖν᾽ εἰ δὲ μένοι τις,
ἐν πολεμίᾳ εἶναι, ἔνϑα πολλοὶ μὲν ἱππεῖς ἦσαν ἐναντίοι,
πολλοὶ δὲ πελτασταί, ἡμῖν δὲ ὁπλιτικὸν μὲν ἦν ᾧ

2ῦ

20

ἁϑρόοι μὲν ἰόντες ἐπὶ τὰς κώμας ἴσως ἂν ἐδυνάμεϑα

σῖτον λαμβάνειν οὐδέν τι ἄφϑονον, ὅτῳ δὲ διώκοντες

ἂν ἢ ἀνδράποδα ἢ πρόβατα κατελαμβάνομεν οὐκ ἦν
ἡμῖν. οὔτε γὰρ ἱππικὸν οὔτε πελταστικὸν ἔτι ἐγὼ
συνεστηκὸς κατέλαβον παρ᾽ ὑμῖν.
Εἰ οὖν ἐν τοιαύτῃ ἀνάγκῃ Ὄντων ὑμῶν μηδ᾽
ὁντιναοῦν μισϑὸν προσαιτήσας Σεύϑην σύμμαχον ὑμῖν
προσέλαβον, ἔχοντα καὶ ἵππέας καὶ πελταστὰς ὧν ὑμεῖς
προσεδεῖσϑε, ἦ κακῶς ἂν ἐδόκουν ὑμῖν βεβουλεῦσϑαι
πρὸ ὑμῶν; τούτων γὰρ δήπου κοινωνήσαντες καὶ σῖτον
ἀφϑονώτερον ἐν ταῖς κώμαις ηὑρίδσκετε διὰ τὸ ἀναγκά28 τὰ ἐχυρὰ.
24 προσῇτε ὦ (Ξ-:- Μοάϊοουθ Τϑῦγ. 9]. δδ
πι. 21), προςίητε Ὁ ᾿]{τὴν πόλιν Βογγοηναν, πόλιν Ὁ |} δ᾽ ἡμᾶς
ὅτων δίεορίαηιιδ, ὅταν (ὁ ᾿ ὠνήσεσϑε Οονεί, ὥνησϑε Ὁ, 2ὅ ϑράκη.
21 ὄντων ὑμῶν Οὐ, ὈαΌΠΟΥ ἴα]5ο ὑγτωαιῦ ὄντων ἡμῶν.
28 ἀμφονώτερον ᾿ εὑρίσκετε.

21

28
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80

82

ΟΘᾺΡ νὰ

ξεσϑαι τοὺς Θρᾷχας κατὰ σπουδὴν μᾶλλον φεύγειν,
καὶ προβάτων καὶ ἀνδραπόδων μᾶλλον μετέσχετε. καὶ
πολέμιον οὐκέτι οὐδένα ἑωρῶμεν ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν
ἡμῖν προσεγένετο" τέως δὲ ϑαρραλέως ἡμῖν ἐφείποντο
οἵ πολέμιοι καὶ ἱππικῷ καὶ πελταστικῷ κωλύοντες
μηδαμῇ κατ᾽ ὀλίγους ἀποσκεδαννυμένους τὰ ἐπιτήδεια
ἀφϑονώτερα ἡμᾶς πορίζεσθαι. εἰ δὲ δὴ ὃ συμπαρέχων
ὑμῖν ταύτην τὴν ἀσφάλειαν μὴ πάνυ πολὺν μισϑὸν
προσετέλει τῆς ἀσφαλείας. τοῦτο δή τι σχέτλιον πάϑημα
χαὶ διὰ τοῦτο οὐδαμῇ οἴεσϑε χρῆναι ξῶντα ἐμὲ ἀνεῖναι:
Νῦν δὲ δὴ πῶς ἀπέρχεσϑε; οὐ διαχειμάσαντες
μὲν ἐν ἀφϑόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις, περιττὸν δ᾽ ἔχοντες
τοῦτο εἴ τι ἐλάβετε παρὰ Σεύϑου; τὰ γὰρ τῶν πολεμίων ἐδαπανᾶτε. καὶ ταῦτα πράττοντες οὔτε ἄνδρας
ἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποθανόντας οὔτε ξῶντας ἀπεβάλετε. εἰ δέ τι χαλὸν πρὸς τοὺς ἐν τῇ ᾿Δ4σίᾳ βαρβάρους ἐπέπρακτο ὑμῖν, οὐ καὶ ἐκεῖνο σῶον ἔχετε καὶ
πρὸς ἐκείνοις νῦν ἄλλην εὔκλειαν προσειλήφατε καὶ
τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ Θρᾷκας ἐφ᾽ οὺἣς ἐστρατεύσασϑε
κρατήσαντες; ἐγὼ μὲν ὑμᾶς φημι δικαίως ἂν ὧν
ἐμοὶ χαλεπαίνετε

98

118. Ὑπ.

τούτων

τοῖς ϑεοῖς χάριν εἰδέναι ὧς

ἀγαϑῶν.
Ἧ
Καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα τοιαῦτα. ἄγετε δὴ πρὸς
ϑεῶν καὶ τὰ ἐμὰ σκέψασϑε ὡς ἔχει. ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν
πρότερον ἀπῇα οἴκαδε. ἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρὸς
ὑμῶν ἀπεπορευόμην. ἔχων δὲ δι᾿ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν
ἄλλων Ἑλλήνων εὔκλειαν. ἐπιστευόμην δὲ ὑπὸ 4ακε29 τέλος Ο ῥτο τέως
ἡμᾶς πορίξεσϑαι δέερϊιααγιδ, ὑμᾶς
πορίξεσϑαι Ὁ.
80 εἰ δὴ οἸηΐδβο δὲ [δή τι εσο, δὴ τὸ ὦ
χαρῆναι.
81 ἐπίδετε.
82 οὐ καὶ ἐκεῖνο ΤΠ) ΟΥ̓, οὐκ ἀεὶ
ἐχεῖνο Ο}] σῶν Ο. 88 εὔκλειαν, 5Βοα ὅ ἀαᾶα, Ὁ.

ωι8.ὙΠ.

ΟΑΡΟΥΙ,

211

δαιμονίων᾽ οὐ γὰρ ἄν μὲ ἔπεμπον πάλιν πρὺς ὑμᾶς.
νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μὲν “ακεδαιμονίους ὑφ᾽ ὑμῶν
διαβεβλημένος. Σεύϑῃ δὲ ἀπηχϑημένος ὑπὲρ ὑμῶν,

94

ἤλπιξον εὖ ποιήσας μεϑ' ὑμῶν ἀποστροφὴν καὶ
ἐμοὶ καλὴν καὶ παισίν. εἰ γένοιντο. καταϑήσεσϑαι.
ὑμεῖς δ᾽, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ ἀπήχϑημαί τε πλεῖστα καὶ
ταῦτα πολὺ κρείττοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τὲ
οὐδὲ νῦν πω πέπαυμαι ὅ,τι δύναμαι ἀγαϑὸν ὑμῖν,
τοιαύτην ἔχετε γνώμην περὶ ἐμοῦ.
᾿4λλ᾽ ἔχετε μέν μὲ οὔτε φεύγοντα λαβόντες οὔτε
ἀποδιδράσκοντα. ἣν δὲ ποιήσητε ἃ λέγετε, ἴστε ὅτι
ἄνδρα καταχεκονότες ἔσεσϑε πολλὰ μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν
ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ ὃδὲ σὺν ὑμῖν πονήσαντα καὶ
κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος,
ϑεῶν δ᾽ ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια βαρβάρων πολλὰ
δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον. ὅπως δέ γε μηδενὶ τῶν
Ἑλλήνων πολέμιοι γένοισϑε, πᾶν ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην
πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον.
καὶ γὰρ νῦν ὑμῖν ἔξεστιν
ἀνεπιλήπτως πορεύεσϑαι ὅπῃ ἂν ἕλησϑε καὶ κατὰ γῆν
καὶ κατὰ ϑάλατταν. ὑμεῖς δέ, ὅτι πολλὴ ὑμῖν εὐπορία
φαίνεται. καὶ πλεῖτε ἔνϑα δὴ ἐπεϑυμεῖτε πάλαι, δέονταί
τε ὑμῶν οἵ μέγιστον δυνάμενοι, μισϑὸς δὲ φαίνεται,
ἡγεμόνες δὲ ἥκουσι “ακεδαιμόνιοι οἵ κράτιστοι νομιξόμενοι εἶναι. νῦν δὴ καιρὸς ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς
τάχιστα ἐμὲ χκαταχανεῖν; οὐ μὴν ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπό-

θοις ἦμεν, ὦ πάντων μνημονικώτατοι., ἀλλὰ καὶ πατέρα
84 ἀπεχϑημένος [ γένοντο.
86 κατακεκονότες Οὐοϑοί, κατακεκανότες (ὁ [ καὶ κινδυνεύσαντα οτὰ. ( [πολλὰ δὴν Ι!γένοισϑε
ΠΟΠΏΠ]]} ἀρύ, γένησϑε δ ! ἠδυνάμην.
Ξ7 καὶ γὰρ νῦν 660.
καὶ γὰρ οὖν Ὁ, καὶ γὰρ οὖν νῦν αοί ᾿ πλέετε ᾿] οἱ κράτιστοι αοῦ,

κράτιστοι Ο || κατακανεῖν Ζ, κατακαίνειν Ὁ.

86

81

98

ὝΨΟΙ
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118. ΕΟ

ὶ

ΟΡ. σὰ

ἐμὲ ἐκαλεῖτε καὶ αἰεὶ ὡς εὐεργέτου μεμνῆσϑαι ὑπισχνεῖσϑε. οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ οὗτοί εἰσιν οἵ
νῦν ἧκον ἐφ᾽ ὑμᾶς" ὥστε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις

δοκεῖτε βελτίονες εἶναι τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμέ. ταῦτ᾽
99

40

41

εἰπὼν ἐπαύσατο.
Χαρμῖνος δὲ ὃ “ακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν. Οὐ
τὼ σιώ, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι οὐ δικαίως δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ
τούτῳ χαλεπαίνειν᾽ ἔχω γὰρ καὶ αὐτὸς αὐτῷ μαρτυρῆσαι. Σεύϑης γὰρ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ Πολυνίχου
περὶ Ξενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴη ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶχε
μέμωψασϑαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶναι"
διὸ χαὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι πρὸς ἡμῶν τε τῶν Δαχεδαιμονίων καὶ πρὸς αὐτοῦ. ἀναστὰς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύλοχος Δουσιάτης [᾿Δρκὰς] εἶπεν: Καὶ δοκεῖ γέ μοι,
ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι, τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι, παρὰ Σεύϑου ἡμῖν τὸν μισϑὸν ἀναπρᾶξαι ἢ ἶ
ἑκόντος ἢ ἄκοντος. καὶ μὴ πρότερον ἡμᾶς ἀπαγαγεῖν.
Πολυχράτης δὲ ᾿4ϑηναῖος εἶπεν ἐνετὸς ὑπὸ Ξενοφῶντος"
Ὁρῶ γε μήν, ἔφη. ὦ ἄνδρες. καὶ Ηρακλείδην ἐνταῦϑα
παρόντα, ὃς παραλαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς ἐπονήσαμεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὔτε Σεύϑῃ ἀπέδωκεν οὔτε
ἡμῖν τὰ γιγνόμενα, ἀλλ᾽ αὐτὸς κλέψας πέπαται. ἣν
οὖν σωφρονῶμεν, ἑξόμεϑα αὐτοῦ" οὐ γὰρ δὴ οὗτός γε,

ἔφη, Θρᾷξ ἐστιν, ἀλλ: Ἕλλην ὧν Ἕλληνας ἀδικεῖ.
Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη" καὶ
προσελθὼν τῷ Σεύϑῃ λέγει" Ἡμεῖς ἣν σωφρονῶμεν,
88 ἧκον ΡΥ, ὕ᾽, 5. Υ. 884, τες [|βελτίονες ὄντες.
39 οὐ τὼ
σιὼ Τύναον οὐ Οοδεὶ, οὑτωσὶν ΟΠ] πολυνίκου Β, πολυνείκου Ο
πρὸς αὐτῶ. 40 λουσιώτης ᾿ γέ μοι ἄνδρες, 564 ῬΓΔΘΊΘΥ γΥ ΟἸΏΠΘΒ,
1ὐίογαθ ἔθσθ ουδῃϊᾶδθ.
41 ἐνετὸς ἢ, αἰνετῶς Ὁ [ ὑπὸ ξενοφῶντος ἅ, ὑπὲρ ξενοφῶντος Ο [ ἡρακλίδην (ἴδια 8 42) {[ϑρὰξ,
42 μάλα ἀοίύ, μᾶλλον Ὁ.

“παπις.

ΠΡ

ἄπιμεν ἐντεῦϑεν

βάντες

ΟΝ

ἐκ τῆς τούτων

ἐπὶ τοὺς ἵππους

ὥχοντο

Ι

21

ἐπικρατείας.

καὶ ἀνα-

ἀπελαύνοντες

εἰς τὸ

ἑαυτῶν στρατόπεδον. καὶ ἐντεῦϑεν Σεύϑης πέμπει 48
᾿Αβροξέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα πρὸς Ξενοφῶντα καὶ
κελεύει

αὐτὸν καταμεῖναι

παρ᾽ ἑαυτῷ

ἔχοντα χιλίους

ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία
τὰ ἐπὶ ϑαλάττῃ καὶ τὰ ἄλλα ἃ ὑπέσχετο, καὶ ἐν ἀπορ-᾿
ρήτῳ ποιησάμενος λέγει ὅτι ἀκήκοε Πολυνίκου ὡς εἶ
ὑποχείριος

ἔσται

“ακεδαιμονίοις,

σαφῶς

ἀποϑανοῖῦτο

ὡὑπὸ Θίβρωνος. ἐπέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι πολλοὶ 44
τῷ Ξενοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἴη καὶ φυλάττεσϑαι
᾿ς δέοι. ὃ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν ἐϑύετο τῷ
Ζιὶ τῷ βασιλεῖ πότερά οἵ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη μένειν

᾿ς
β
ΐ

παρὰ Σεύϑῃ ἐφ᾽ οἷς Σεύϑης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ
στρατεύματι. ἀναιρεῖ αὐτῷ ἀπιέναι.
᾿Εντεῦϑεν Σεύϑης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσατο προ-Υ ΤΠ].
σωτέρω᾽ οἱ δὲ Ἕλληνες ἐσκήνησαν εἰς κώμας ὅϑεν
ἔμελλον πλεῖστα ἐπισιτισάμενοι ἐπὶ ϑάλατταν ἥξειν.
αἵ δὲ κῶμαι αὗται ἦσαν δεδομέναι ὑπὸ Σεύϑου Μηδοσάδῃ. ὁρῶν οὖν ὃ Μηδοσάδης δαπανώμενα τὰ ἐν 3
ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων χαλεπῶς ἔφερε. καὶ
λαβὼν ἄνδρα Ὀδρύσην δυνατώτατον τῶν ἄνωϑεν
καταβεβηχότων καὶ ἱππέας ὅσον τριάκοντα ἔρχεται καὶ

᾿

προχαλεῖται

Ξενοφῶντα

ἐκ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ

᾿ς

ματος. καὶ ὃς λαβών τινας τῶν λοχαγῶν καὶ ἄλλους
τῶν ἐπιτηδείων προσέρχεται. ἔνϑα δὴ λέγει Μηδοσά- 3
δης" ᾿4δικεῖτε, ὦ Ξενοφῶν, τὰς ἡμετέρας κώμας πορϑοῦντες. προλέγομεν οὖν ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ Σεύϑου
καὶ ὅδε ἁνὴρ παρὰ Μηδόχου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως,
48 ϑρίβωνος.
ὙΠ. 1 ἀπεστρατοπεδεύσατο
τεύσατο Ο. 8 ἁνὴρ Κιϊιηεγ, ἀνὴρ Ὁ.
ΧΘΠοΡΒουἐΐϊβ Απαρδβίβ, τθο. αι. 011. ἘΠ. τιϑίου.

στρατεύ-

ἀδὺ, ἀπεστρα18

»
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18: ὙΠΕΡ

ΟΔΕ, ὙἘΕ

ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας" εἰ δὲ μή, οὐκ ἐπιτρέψοιιεν ὑμῖν.
ἀλλ᾽ ἐὰν ποιῆτε κακῶς τὴν ἡμετέραν χώραν. ὡς πολεμίους ἀλεξόμεϑα.

Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας ταῦτα εἶπεν" ᾿4λλὰ σοὶ
μὲν τοιαῦτα λέγοντι καὶ ἀποχρίνασϑαι χαλεπόν" τούτου δ᾽ ἕνεχα τοῦ νεανίσκου λέξω, ἵν᾿ εἰδῇ οἷοί τε
ὑμεῖς ἐστε καὶ οἷοι ἡμεῖς. ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφη, πρὶν
ὑμῖν φίλοι γενέσϑαι ἐπορευόμεϑα διὰ ταύτης τῆς χώρας

ὅποι ἐβουλόμεϑα,

ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορϑοῦντες, ἣν

ὃξ ϑέλοιμεν χαίοντες, καὶ σὺ ὁπότε πρὸς ἡμᾶς ἔλϑοις
πρεσβεύων, ηὐλίξζου τότε παρ᾽ ἡμῖν οὐδένα φοβού-

μενος τῶν πολεμίων" ὑμεῖς δὲ οὐκ ἦτε εἰς τήνδε τὴν
χώραν, ἢ εἴ ποτὲ ἔλθοιτε, ὡς ἐν κρειττόνων χώρᾳ
ηὐλίξεσϑε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. ἐπεὶ δὲ ἡμῖν
φίλοι ἐγένεσϑε καὶ δι᾿ ἡμᾶς σὺν ϑεοῖς ἔχετε τήνδε τὴν
χώραν, νῦν δὴ ἐξελαύνετε ἡμᾶς ἐχ τῆσδε τῆς χώρας
ἣν παρ᾽ ἡμῶν ἐχόντων κατὰ χράτος παρελάβετε᾽ ὡς
γὰρ αὐτὸς οἶσϑα., οἱ πολέμιοι οὐχ ἱχανοὶ ἦσαν ἡμᾶς

ἐξελαύνειν. καὶ οὐχ ὅπως
ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαϑες ἀξιοῖς
ἀποπορευομένους ἡμᾶς οὐδ᾽
σαι ἐπιτρέπεις. καὶ ταῦτα

10

δῶρα δοὺς καὶ εὖ ποιήσας
ἡμᾶς ἀποπέμψασϑαι., ἀλλ᾽
ἐναυλισϑῆναι ὅσον δύναλέγων οὔτε ϑεοὺς αἰσχύνῃ

οὔτε τόνδε τὸν ἄνδρα, ὃς νῦν μέν σὲ ὁρᾷ πλουτοῦντα,
πρὶν δὲ ἡμῖν φίλον γενέσϑαι ἀπὸ λῃστείας τὸν βίον
ἔχοντα, ὡς αὐτὸς ἔφησϑα. ἀτὰρ τί καὶ πρὸς ἐμὲ λέγεις
ταῦτα; ἔφη" οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ Ζακεδαι6 ηὐλίξου τότε Β τη. 86ς., ηὐλίζετο Οἢ! ἣ Ο γγὸ ἢ. Τ ἡμῖν
αὐΐθ φίλοι οαὰ Ὁ.
8 .ἀλλ᾽ ἀποπορευομένους ἀεί, ἀλλὰ πορευομένους Ο [οὐδ᾽ ἐναυλισϑῆναι ἀεὶ, οὐδένα καταλισϑῆναι ᾧ,
οὐδ᾽ ἐγκαταυλισϑῆναι Τύπαονί. 10 γοξὲ ἔφη τάξυγα, Ὁ ζογίαββθ
ἔφησϑα.

ΕΒ

Ύ

ΟΠ

21Ὁ

μόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπαγαγεῖν

οὐδὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες, ὦ ϑαυμαστότατοι., ὅπως
ὥσπερ ἀπηχϑανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦγον, οὕτω
καὶ χαρισαίμην νῦν ἀποδιδούς.
Ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσεν ὃ Ὀδρύσης, εἶπεν" ᾿Εγὼ μέν,
ὦ Μηδόσαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἱσχύνης ἀκούων ταῦτα.

11

καὶ εἰ μὲν πρόσϑεν ἠπιστάμην,

οὐδ᾽ ἂν συνηχκολούϑησά σοι καὶ νῦν ἄπειμι. οὐδὲ
γὰρ ἂν Μήδοκός μὲ ὃ βασιλεὺς ἐπαινοίη. εἰ ἐξελαύψοίμι τοὺς εὐεργέτας. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀναβὰς ἐπὶ τὸν
ἵππον ἀπήλαυνε καὶ σὺν αὐτῷ οἵ ἄλλοι ἱππεῖς πλὴν
τεττάρων ἢ πέντε. ὃ δὲ Μηδοσάδης, ἐλύπει γὰρ αὐτὸν
ἣ χώρα πορϑουμένη. ἐχέλευε τὸν Ξενοφῶντα καλέδαι
τὼ “ακεδαιμονίω. καὶ ὃς λαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους
προσῆλθε τῷ Χαρμίνῳ καὶ Πολυνίκῳ καὶ ἔλεγεν ὅτι
καλεῖ αὐτοὺς Μηδοσάδης προερῶν ἅπερ αὐτῷ, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. οἴομαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς ἀπολαβεῖν τῇ στρατιᾷ τὸν ὀφειλόμενον μισϑόν, εἰ εἴποιτε
ὅτι δεδέηται ὑμῶν ἡ στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισϑὸν
ἢ παρ᾽ ἕκόντος ἢ παρ᾽ ἄκοντος Σεύϑου, καὶ ὅτι τούτῶν τυχόντες προϑύμως ἂν συνέπεσϑαι ὑμῖν φασι"
καὶ ὅτι δίκαια ὑμῖν δοκοῦσι λέγειν" καὶ ὅτι ὑπέσχεσϑε
αὐτοῖς τότε ἀπιέναι ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἵ στρατιῶται.

᾿Δκούσαντες οἵ “άχωνες ταῦτα ἔφασαν ἐρεῖν
καὶ ἄλλα ὁποῖα ἂν δύνωνται κράτιστα᾽ καὶ εὐϑὺς
ἐπορεύοντο ἔχοντες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους. ἐλθὼν
πρὸς ἡμᾶς. 18 προερῶν Β. Ὦ, προαιρῶν Ο. 14 στρατεία [}
εἴπητε ᾿ ὅτε ἀπίθ δεδέηται οτὰ. Ὁ [|] δεδέηται ὑμᾶς.
1ὅ δημόσαδὲς ᾿ϊ ὁπότερ᾽ ἂν 7) πηοΥ, ὁποτέραν Ο
προςήκει ῬΟΡρο,
προςῆκεν Ο
19.

18

14

ΣἮ
210

118 ἢ

ΘΑΡ νε

ὃξ ἔλεξε Χαρμῖνος" Εἰ μὲν σύ τι ἔχεις, ὦ Μηδόσαδες,
10

πρὸς ἡμᾶς λέγειν, εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν.

ὃ

ὃὲ Μηδοσάδης μάλα δὴ ὑφειμένως" ᾿4λλ᾿ ἐγὼ μὲν
λέγω, ἔφη, καὶ Σεύϑης τὰ αὐτά. ὅτι ἀξιοῦμεν τοὺς
φίλους ἡμῖν γεγενημένους μὴ κακῶς πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν.
17
--

18

19

ὅ,τι γὰρ ἂν τούτους κακῶς ποιῆτε ἡμᾶς ἤδη ποιεῖτε"
ἡμέτεροι γάρ εἰσιν. ᾿Ημεῖς τοίνυν, ἔφασαν οἵ “άκωνες,
ἀπίοιμεν ἂν ὁπότε τὸν μισϑὸν ἔχοιεν οἵ ταῦτα ὑμῖν
καταπράξαντες" εἰ δὲ μή, ἐρχόμεϑα μὲν καὶ νῦν βοηϑήσοντες τούτοις καὶ τιμωρησόμενοι ἄνδρας οἵ τούτους παρὰ τοὺς ὅρκους ἠδίκησαν. ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς
τοιοῦτον ἦτε, ἐνθένδε ἀρξόμεϑα τὰ δίκαια λαμβάνειν.

ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν" ᾿Εϑέλοιτε ἂν τούτοις, ὦ Μηδόσαδες, ἐπιτρέψαι. ἐπειδὴ φίλους ἔφατε εἶναι ὑμῖν,
ἐν ὧν τῇ χώρᾳ ἐσμέν. ὁπότερ᾽ ἂν ψηφίσωνται, εἴθ᾽
ὑμᾶς προσήκει ἐκ τῆς χώρας ἀπιέναι εἴτε ἡμᾶς; ὃ δὲ
ταῦτα μὲν οὐκ ἔφη ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ τὼ

“Μάκωνε ἐλθεῖν παρὰ Σεύϑην περὶ τοῦ μισϑοῦ. καὶ β
οἴεσϑαι ἂν Σεύϑην πεῖσαι" εἰ δὲ μή, Ξενοφῶντα σὺν

αὐτῷ πέμπειν,

καὶ συμπράξειν ὑπισχνεῖτο.

ἐδεῖτο δὲ ᾿

τὰς κώμας μὴ καίειν.
20

21

Ἐντεῦϑεν πέμπουσι Ξενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οὗ
ἐδόκουν ἐπιτηδειότατοι εἶναι. ὃ δὲ ἐλϑὼν λέγει πρὸς
τὸν Σεύϑην᾽" Οὐδὲν ἀπαιτήσων. ὦ Σεύϑη,. πάρειμι, ἀλλὰ
διδάξων, ἢν δύνωμαι. ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχϑέσϑης
ὅτε ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν ἀπήτουν δὲ προϑύμως ἃ

ὑπέσχου αὐτοῖς
22

,

σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ ἧττον ἐνόμιξον

σύμφορον εἶναι ἀποδοῦναι ἢ ἐκείνοις ἀπολαβεῖν. πρῶτον μὲν γὰρ οἶδα μετὰ τοὺς ϑεοὺς εἰς τὸ φανερόν σὲ
τούτους καταστήσαντας, ἐπεί γε βασιλέα σε ἐποίησαν
πολλῆς χώρας καὶ πολλῶν ἀνθρώπων" ὥστε οὐχ οἷόν

::5.ὉὙὉ

τέ σοι λανϑάνειν
φοιήσῃς.

ΡΎΙΕ

211

οὔτε ἤν τι καλὸν οὔτε ἤν τι αἰσχρὸν

Τοιούτῳ δὲ ὄντι ἀνδρὶ μέγα μέν μοι ἐδόκει εἶναι
μὴ δοκεῖν ἀχαρίστως ἀποπέμψασϑαι ἄνδρας εὐεργέτας,

μέγα δὲ εὖ ἀκούειν ὑπὸ ἑξακισχιλίων ἀνθρώπων,

τὸ

δὲ μέγιστον μηδαμῶς ἄπιστον σαυτὸν καταστῆσαι ὅ.τι
Ψ

λέγοις.

δρῶ

γὰρ

τῶν

μὲν ἀπίστων

ἀδυνάτους καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους

“υΦ
νυν»
Τυσψι
᾿Ξ
ὙΌΣ
ΝΜ
.--

ματαίους

πλανωμένους"

καὶ

24

οἱ

δ᾽ ἂν φανεροὶ ὦσιν ἀλήϑειαν ἀσκοῦντες, τούτων οἵ
λόγοι, ἤν τι δέωνται. οὐδὲν μεῖον δύνανται ἁνύσασϑαι
ἢ ἄλλων ἡ βία: ἤν τέ τινας σωφρονίζειν βούλωνται,
γιγνώσκω τὰς τούτων ἀπειλὰς οὐχ ἧττον σωφρονιξούσας ἢ ἄλλων τὸ ἤδη κολάζειν" ἤν τέ τῷ τι ὑπισχνῶνται
Τὰν
ὦΚΡ
τον
νος
οὗ τοιοῦτοι ἄνδρες. οὐδὲν μεῖον διαπράττονται ἢ [οἵ]
ἄλλοι παραχρῆμα διδόντες.
᾿ἀναμνήσϑητι δὲ καὶ σὺ τί προτελέσας ἡμῖν συμμάχους ἡμᾶς ἔλαβες. οἶσϑ᾽ ὅτι οὐδέν᾽ ἀλλὰ πιστευϑ εὶς
ἀληϑεύσειν

ἃ ἔλεγες

ἐπῆρας

τοσούτους

ἀνθρώπους

συστρατεύεσϑαί τε καὶ κατεργάσασϑαί δοι ἀρχὴν οὐ
τριάκοντα μόνον ἀξίαν ταλάντων, ὅσα οἴονται δεῖν
οὗτοι νῦν ἀπολαβεῖν. ἀλλὰ πολλαπλασίων.
οὐκοῦν
τοῦτο μὲν πρῶτον τὸ πιστεύεσθαι. τὸ καὶ τὴν βασι-

Ή,
Ὡς".“ΡΟ αϑϑασαν

λείαν δοι χατεργαδάμενον. τούτων τῶν χρημάτων
πιπράσκχεται:
Ἴϑι δὴ ἀναμνήσϑητι πῶς μέγα ἡγοῦ τότε καταπρᾶξαι ἃ νῦν καταστρεψάμενος ἔχεις. ἐγὼ μὲν εὖ
ι-

59 ποιήσας.
28 μὴ δοκεῖν οτὰ. (.
24 ἤν τι...
ἡ βία
οι. ( | ἣν τότε ὑπισχνῶνται σ ΡῬΙῸ ἤν τέ τῴ τι ὑπισχνῶνται Ϊ
μεῖον Ἐ,, μείω ἘΝ}
"ἢ ἄλλοι αοὲ, ἢ οἱ ἄλλοι τὴ
20 οἷἶσϑ'᾽ ὅτι
ΔΙωνείιδ, οἶδ᾽ ὅτι Ο Ἷ οἷον τε 0 ῬῖῸ οἴονται [ πολλαπλασίω.
Υ ἡγοῦ τότε Α, ἡγοῦντότε 6.

26

21

218

28

29

90

ΠΒ

ΘΑ

νΣ

οἶδ᾽ ὅτι ηὔξω ἂν τὰ νῦν πεπραγμένα μᾶλλόν σοι
καταπραχϑῆναι ἢ πολλαπλάσια τούτων τῶν χρημάτων
γενέσϑαι.
ἐμοὶ τοίνυν μεῖξον βλάβος καὶ αἴσχιον
δοκεῖ εἶναι τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε μὴ
λαβεῖν, ὅσῳπερ χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα γενέσϑαι ἢ ἀρχὴν μὴ πλουτῆσαι. καὶ ὅσῳ λυπηρότερον
ἐκ βασιλέως ἰδιώτην φανῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι.
οὐχοῦν ἐπίστασαι μὲν ὅτι οἵ νῦν σοι ὑπήκοοι γενόἕξνον οὐ φιλίᾳ τῇ σῇ ἐπείσϑησαν ὑπὸ σοῦ ἄρχεσϑαι
ἀλλ᾽ ἀνάγχῃ. καὶ ὅτι ἐπιχειροῖεν ἂν πάλιν ἐλεύϑεροι
γίγνεσϑαι, εἰ μή τις αὐτοὺς φόβος κατέχοι. ποτέρως
οὖν οἵει μᾶλλον ἂν φοβεῖσϑαί τε αὐτοὺς καὶ σωφρονεῖν τὰ πρὸς σέ, εἰ δὁρῷέν δοι τοὺς στρατιώτας οὕτω

διαχειμένους ὡς νῦν τὲ μένοντας ἄν, εἰ σὺ κελεύοις.
αὖθίς τ᾽ ἂν ταχὺ ἐλθόντας. εἰ δέοι. ἄλλους τε τούτῶν

περὶ

σοῦ

ἀκούοντας

πολλὰ

ἀγαϑὰ

ταχὺ ἄν σοι

ὁπότε βούλοιο παραγενέσϑαι. ἢ εἰ καταδοξάσειαν μήτ᾽
ἂν ἄλλους σοι ἐλϑεῖν δι᾿ ἀπιστίαν ἐκ τῶν νῦν γεγενημένων τούτους

τὲ αὐτοῖς εὐνουστέρους

εἶναι ἢ σοί;

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πλήϑει γε ἡμῶν λειφϑέντες ὑπῇξάν
σοι. ἀλλὰ προστατῶν ἀπορίᾳ. οὐχοῦν νῦν καὶ τοῦτο
κίνδυνος μὴ λάβωσι προστάτας αὑτῶν τινας τούτων
οὗ νομέξουσιν ὑπὸ σοῦ ἀδικεῖσθαι, ἢ καὶ τούτων κρείττονας τοὺς “ακχεδαιμονίους, ἐὰν μὲν οἱ στρατιῶται
ὑπισχνῶνται προϑυμότερον αὐτοῖς συστρατεύσεσϑαι.,

ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπράξωσιν,

οἵ δὲ “ακεδαιμό-

καταπράξαιϑ᾽ ἃ ᾿ΪΤἩ τούτων τῶν χρημάτων ἀού, τούτων χρημάτων Ὁ. 28 μὴ μετασχεῖν.
29 ὑπήκοοι ],εοποίαυϊιβ οὐ Μτγεέιι8, ἐπήκοοι Ὁ [[ἄρξασϑαι Ὁ || ἐλεύϑεροι γίγνεσϑε. 80 πρόσϑεν
Ο ρῖὸ πρὸς σὲ ||[κελεύοις Ὁ, κελεύεις Ὁ [ καταδοξάσοιαν.
81 ὑπεῖξαν [ προστάτας αὐτῶν || συστρατεύσεσϑαι Οοδεί, συστρατεύεσϑαι ( ||παρὰ σοῦ Ο,, παρὰ τοῦ ΡΥ.

ΐ
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νιον διὰ τὸ δεῖσϑαι τῆς στρατιᾶς συναινέσωσιν αὐτοῖς

ταῦτα. ὅτι γὲ μὴν οἵ νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾷκες γενόμενοι
πολὺ ἂν προϑυμότερον ἴοιεν ἐπί σε ἢ σύν δοι οὐκ
ἄδηλον. σοῦ μὲν γὰρ χρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει
αὐτοῖς, κρατουμένου δέ σου ἐλευϑερία.

92

Εἰ δὲ καὶ τῆς χώρας προνοεῖσϑαι ἤδη τι δεῖ ὡς
σῆς οὔσης. ποτέρως ἂν οἴει ἀπαϑῆ κακῶν μᾶλλον

38

αὐτὴν εἶναι, εἰ οὗτοι οἵ στρατιῶται ἀπολαβόντες ἃ
ἐγκαλοῦσιν εἰρήνην καταλιπόντες οἴχοιντο, ἢ εἰ οὗτοξ

τε μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ σύ τε ἄλλους πειρῷο πλέονας
τούτων ἔχων ἀντιστρατοπεδεύεσϑαι δεομένους τῶν
ἐπιτηδείων; ἀργύριον δὲ ποτέρως ἂν πλέον ἀναλωϑείη,
εἰ τούτοις

τὸ ὀφειλόμενον

ὀφείλοιντο ἄλλους

ἀποδοϑείη.

ἢ εἰ ταῦτά τε

τὲ χρείττονας δέοι σε μισϑοῦσϑαι;

ἀλλὰ γὰρ ἩΗρακλείδῃ,. ὡς πρὸς ἐμὲ ἐδήλου, πάμπολυ
δοχεῖ τοῦτο τὸ ἀργύριον εἶναι. ἦ μὴν πολύ γέ ἐστιν
ἔλαττον νῦν δοι καὶ λαβεῖν τοῦτο καὶ ἀποδοῦναι ἢ
πρὶν ἡμᾶς ἐλϑεῖν πρὸς σὲ δέκατον τούτου μέρος. οὐ
γὰρ ἀριϑμός ἐστιν ὁ ὁρίξων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον,
ἀλλ᾽ ἡ δύναμις τοῦ τε ἀποδιδόντος καὶ τοῦ λαμβάψοντος. σοὶ δὲ νῦν ἡ κατ᾽ ἐνιαυτὸν πρόσοδος πλείων
ἔσται ἢ ἔμπροσϑεν τὰ παρόντα πάντα ἃ ἐκέχτησο.
Ἐγὼ μέν, ὦ Σεύϑη. ταῦτα ὡς φίλου ὄντος δου
προὐνοούμην,

ὅπως σύ τε ἄξιος δοκοίης εἶναι ὧν οἵ

δέεσθαι Ι συναινέσουσιν, Β6α ν ἴῃ 5υΠ808ἃ οὐ Υἱχ οορποβοῖἴυγ.
82. ὑπὸ σοὶ Κγιίσον, ὑπὸ σοῦ Ο ᾿ γὰρ δπΐθ κρατοῦντος
ΟΥ̓. 0 Ϊκρατουμένους ΡΥ, Θ8.4. 1. ΟΟΥΥ., ΒΘα
6 η8 δὲ οἵη.
88 εἶ
αὐτοὶ οἱ ἢ} ἐγκαλῶσι Ι ὡς διύθ ἐν πολεμίᾳ οτη. (Ὁ.
84 πλεῖον [||
εἰ τούτοις αοί, εἶ τοῦτο ( Ι ταῦτά τε ἀεί, ταῦτά τοι (Ὁ [! μισοῦσϑαι.

894

588 ἡρακλίδης Ϊεἰ μὲν Ο ῬΙῸ ἦ μὴν.

80 τοῦ λαμβάνοντος

Β. Ε, λαμβάνοντος (ὁ ||}ἃ αηΐθ ἐκέχτησο οἵη. ὦ.
Τιπαογῇ, προενοούμην Ὁ [[ ἄξιος δοκῆς.

87 προυνοούμην

8

81

280

98

118. Υ.

ϑεοί ὅσοι ἔδωκαν ἀγαϑῶν ἐγώ τὲ μὴ διαφϑαρείην ἐν
τῇ στρατιᾷ. εὖ γὰρ ἴσϑι ὅτι νῦν ἐγὼ οὔτ᾽ ἂν ἐχϑρὸν
βουλόμενος

στρατιᾷ
39

40

41

42

ΟΑΡ. γη.

οὔτ᾽

κακῶς

ποιῆσαι

ἂν εἴ σοι

δυνηϑείην

πάλιν

σὺν

βουλοίμην

ταύτῃ

τῇ

βοηϑῆσαι,

ἱκανὸς ἂν γενοίμην. οὕτω γὰρ πρός μὲ ἡ στρατιὰ
διάκειται. καίτοι αὐτόν δὲ μάρτυρα σὺν ϑεοῖς εἰδόσι
ποιοῦμαι ὅτι οὔτε ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις
οὐδὲν οὔτε ἤτησα πώποτε εἰς τὸ ἴδιον τὰ ἐχείνων
οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπήτησα ὄμνυμι δέ σοι μηδὲ
ἀποδιδόντος δέξασϑαι ἄν, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιῶται
ἔμελλον τὰ ἑαυτῶν συναπολαμβάνειν.
αἰσχρὸν γὰρ
«ἂν» ἦν τὰ μὲν ἐμὰ διαπεπρᾶχϑαι, τὰ δ᾽ ἐκείνων
περιιδεῖν κακῶς ἔχοντα ἄλλως τὲ καὶ τιμώμενον ὑπ᾽
ἐκείνων.
καίτοι ᾿Ηρακλείδῃ γὲ λῆρος πάντα δοκεῖ
εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς τρόπου" ἐγὼ
δέ, ὦ Σεύϑη. οὐδὲν νομίζω ἀνδρὶ ἄλλως τε καὶ ἄρχοντι
κάλλιον εἶναι κτῆμα οὐδὲ λαμπρότερον ἀρετῆς καὶ
δικαιοσύνης

καὶ

γενναιότητος.

ὃ γὰρ

ταῦτα

ἔχων

πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν. πλουτεῖ δὲ καὶ
ἄλλων βουλομένων γενέσϑαι, καὶ εὖ μὲν πράττων
ἔχει τοὺς συνησϑησομένους, ἐὰν δέ τι σφαλῇ, οὐ ὅπα45

νίζει τῶν βοηϑησόντων.
᾿Αλλὰ γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν ἔργων κατέμαϑες ὅτι

σοι ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος ἦν, μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγων

44

δύνασαι τοῦτο γνῶναι, ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν
λόγους πάντας κατανόησον. παρῆσϑα γὰρ καὶ ἤκουες
ἃ ἔλεγον οἵ ψέγειν ἐμὲ βουλόμενοι. κατηγόρουν γάρ
τὰ

μου πρὸς “ακεδαιμονίους ὡς σὲ περὶ πλείονος ποιοί89 ἤτησα... οὔτε οἴη. Οὅ.

40 {ἂν ἦν Παγίνιαν,

ἢ δ᾽

ἐκείνω.
42 ὁ γὰρ Ο᾽,;, δυ γὰρ ΡΥ {καὶ ἀΐθ ἄλλων ομι. Ὁ [Π
συνησϑημένους.

18

1

ὉΆΕΕΙ.
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μὴν ἢ “ακεδαιμονίους, αὐτοὶ δ᾽ ἐνεκάλουν ἐμοὶ ὡς
μᾶλλον μέλει μοι ὅπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ ὕπως τὰ
ἑαυτῶν᾽ ἔφασαν δέ με καὶ δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. καίτοι
τὰ δῶρα ταῦτα πότερον οἴει αὐτοὺς κακόνοιάν τινὰ

ἐνιδόντας μοι πρὸς σὲ αἰτιᾶσϑαί μὲ ἔχειν παρὰ σοῦ
ἢ προϑυμίαν πολλὴν περὶ σὲ κατανοήσαντας: ἐγὼ μὲν
οἶμαι πάντας ἀνθρώπους νομίζειν εὔνοιαν δεῖν ἀποδείκνυσϑαι τούτῳ παρ᾽ οὗ ἂν δῶρά τις λαμβάνῃ. σὺ
δὲ πρὶν μὲν ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμὲ ἐδέξω ἡδέως καὶ
ὄμμασι καὶ φωνῇ καὶ ξενίοις καὶ ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμἕξνος οὐκ ἐνεπίμπλασο᾽" ἐπεὶ δὲ κατέπραξας ἃ ἐβούλου
χαὶ γεγένησαι ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην μέγιστος, νῦν οὕτω
μξ ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρατιώταις τολμᾷς περιορᾶν;
ἀλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι πιστεύω καὶ τὸν
χρόνον διδάξειν σε καὶ αὐτόν γέ σὲ οὐχὶ ἀνέξεσϑαι
τοὺς σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦν-

τας.

τοῖς στρατιώταις

τοιοῦτον

ποιῆδαι

οἷόνπερ

καὶ παρέλαβες.
ἀκούσας ταῦτα ὁ Σεύϑης κατηράσατο τῷ αἰτίῳ
τοῦ μὴ πάλαι ἀποδεδόσϑαι τὸν μισϑόν. καὶ πάντες
᾿Ηρακλείδην τοῦτον ὑπώπτευσαν εἶναι" ἐγὼ γάρ, ἔφη.
μων
ΤΣ

οὔτε διενοήϑην πώποτε ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε.

τεῦϑεν πάλιν εἶπεν ὃ Ξενοφῶν:

Ἐπεὶ τοίνυν

ἐν-

διανοῇ

ἀποδιδόναι, νῦν ἐγώ σου δέομαι δι’ ἐμοῦ ἀποδοῦναι,
καὶ μὴ περιιδεῖν μὲ διὰ σὲ ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ
στρατιᾷ νῦν τε καὶ ὅτε πρὸς σὲ ἀφικόμεϑα. ὃ δ᾽ εἶπεν'

Ἔριν;

ἢ
5
Έ
Ρ

41

δέομαι οὖν σου, ὅταν ἀποδιδῷς, προϑυμεῖσϑαν

ἐμὲ παρὰ

᾽4λλ᾽
ὭΣ

40

ἋΣἐν τοῖς στρατιώταις ἔσῃ δι᾽’ ἐμὲ ἀτιμότερος

κα,
44
] ἔφασαν δέ μοι Ο, ἔφασαν δ᾽ ἐμέ ΖΦ. 48 κατηγορήσατο ἢ}ἡρακλίδην.
49 μὴ απΐθ περιιδεῖν ογα. ὦ.
60 οὔτ᾽
ἐν τοῖς Κγιίσεγ, οὔτε τοῖς Ὁ.

48

49
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11Β. γπ.

ΟΘΑΡ. γῃη.

ἄν τε μένῃς παρ᾽ ἐμοὶ χιλίους μόνους ὁπλίτας ἔχων,
δ1

ἐγώ σοι τά τε χωρία ἀποδώσω καὶ τἄλλα ἃ ὑπεσχόμην.
ὃ δὲ πάλιν εἶπεν: Ταῦτα μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ οἷόν τε’
ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς. Καὶ μήν, ἔφη ὃ Σεύϑης, καὶ ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἶδα ὃν παρ᾽ ἐμοὶ μένειν ἢ ἀπιέναι.
ὃ δὲ πάλιν εἶπεν" ᾿4λλὰ τὴν μὲν σὴν πρόνοιαν ἐπαινῶ"

ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν τε ὅπου δ᾽ ἂν ἐγὼ ἐντιμότερος ὦ, νόμιξε καὶ σοὶ τοῦτο ἀγαϑὸν ἔσεσϑαι. ἐντεῦϑεν

ὄσιμ»

λέγει Σεύϑης᾽ ᾿Δργύριον μὲν οὐχ ἔχω ἀλλ᾽ ἢ μικρόν
τι. καὶ τοῦτό σοι δίδωμι. τάλαντον" βοῦς δὲ ἑξακοσίους
καὶ πρόβατα εἰς τετρακισχίλια καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι
χαὶ ἑκατόν. ταῦτα λαβὼν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων
ὅὲ ὁμήρους προσλαβὼν ἄπιϑι. γελάσας ὃ Ξενοφῶν
εἶπεν: Ἢν οὖν μὴ ἐξικνῆται ταῦτ᾽ εἰς τὸν μισϑόν.,
τίνος τάλαντον φήσω ἔχειν; ἄρ᾽ οὐκ, ἐπειδὴ καὶ ἐπικίνδυνόν μοί ἐστιν. ἀπιόντά γε ἄμεινον φυλάττεσϑαι
πέτρους;
ἔμεινε.

τ ζ΄ι

ἤκουες δὲ τὰς ἀπειλάς.

Τῇ δ᾽ ὑστεραία

τότε μὲν δὴ αὐτοῦ

ἀπέδωκέ

τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο

καὶ τοὺς ἐλῶντας συνέπεμψεν.

οἵ δὲ στρατιῶται τέως

μὲν ἔλεγον ὡς ὃ Ξενοφῶν οἴχοιτο ὡς Σεύϑην [ἂν]
οἰχήσων καὶ ἃ ὑπέσχετο αὐτῷ ληψόμενος" ἐπεὶ δὲ εἶδον,
ἥσϑησαν καὶ προσέϑεον. Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ εἶδε Χαρμἴἵνόν τε καὶ Πολύνικον, Ταῦτα, ἔφη. σέσωται δι᾽ ὑμᾶς
τῇ στρατιᾷ καὶ παραδίδωμι αὐτὰ ἐγὼ ὑμῖν" ὑμεῖς δὲ
διαϑέμενοι

διάδοτε

τῇ στρατιᾷ.

οἱ μὲν οὖν

παρα-

τἄλλα.
δὅ1 ταῦτα μὲν... πάλιν εἶπεν οι. Ὁ.
δὅξ ὦ ροβῦ
ἐντιμότερος οτα. Ο.
ὅ8 ἀλλὰ μικρόν τι.
δά οὐκέτι δὴ Ο γ»γο
οὐκ ἐπειδὴ
ὅδ ἐλῶντας Βίβειορ, ἐλάσοντας Ὁ, ρΡοβῦ αὐυοᾶ ἰᾶουηδ, ἴα αὰδ ἔοτέαββθ βοῦς βουγρύσμῃ ογαὺ ἢ οἰκήσων ἀεὶ, ἂν οἰκήσων Ο. δὅ6 σέσωσται ἢ δι᾽ ἡμᾶς ] οὖν ροβὺ οὗ μὲν οτα. ( [ παραλαλαβόντες.

515, Δ.

ΘΑΡ

Σ

ΠΗ.
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λαβόντες καὶ λαφυροπώλας καταστήσαντες ἐπώλουν,
καὶ πολλὴν εἶχον αἰτίαν. Ξενοφῶν δὲ οὐ προσήξει,

δ

ἀλλὰ φανερὸς ἦν οἴκαδε παρασκευαξόμενος᾽ οὐ γάρ
πῶ ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο ᾿ἀϑήνησι περὶ φυγῆς. προσελθόντες δὲ αὐτῷ οἵ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ
ἐδέοντο μὴ ἀπελϑεῖν πρὶν [ἂν] ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα
καὶ Θίβρωνι παραδοίη.
᾿Εντεῦϑεν διέπλευσαν εἰς Πάμψακον, καὶ ἀπαντᾷ ὙΠ].
τῷ Ξενοφῶντι Εὐκλείδης μάντις Φλειάσιος ὃ Κλεαγόρου

ὑὸς τοῦ τὰ ἐντοίχια ἐν “υκείῳ
συνήδετο

τῷ ᾿Ξενοφῶντι

γεγραφότος.

ὅτι ἐσέσωτο,

οὗτος

καὶ ἠρώτα αὐ-

τὸν πόσον χρυσίον ἔχει. ὃ δ᾽ αὐτῷ ἐπομόσας εἶπεν
ἢ μὴν ἔσεσϑα. μηδὲ ἐφόδιον ἱκανὸν οἴκαδε ἀπιόντι,
εἰ μὴ ἀπόδοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ ἀμφ᾽ αὐτὸν εἶχεν. ὃ
δ᾽ αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν. ἐπεὶ δ᾽ ἔπεμψαν “αμψακηνοὶ
ξένια

τῷ

Ξενοφῶντι

καὶ

ἔϑυε

τῷ ᾿Ζπόλλωνι,

παρ-

ἑστήσατο τὸν Εὐκλείδην. ἰδὼν δὲ τὰ ἱερὰ Εὐκλείδης
εἶπεν ὅτι πείϑοιτο αὐτῷ μὴ εἶναι χρήματα. ᾽41λλ᾽ οἶδα,
ἔφη, ὅτι κἂν μέλλῃ ποτὲ ἔσεσϑαι, φαίνεταί τι ἐμπόδιον, ἂν μηδὲν ἄλλο, [ἢ] σὺ σαυτῷ. συνωμολόγει
ταῦτα ὃ Ξενοφῶν. ὃ δὲ εἶπεν" ᾿Εμπόδιος γάρ σοι ὃ
Ζεὺς ὁ μειλίχιός ἐστι, καὶ ἐπήρετο εἰ ἤδη ϑύσειεν,
ὥσπερ οἴκοι. ἔφη. εἰώϑειν ἐγὼ ὑμῖν ϑύεσϑαι καὶ
ὁλοχκαυτεῖν. ὃ δ᾽ οὐκ ἔφη ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε τεϑυλαφυρουπώλας.
δ᾽ προελϑόντες πρὶν ἀπαγάγοι
ἂν ἀπαγάγῃ ᾿ ϑέωνι.
ὙΠ]. 1 εὐκλίδης πάντις ᾿
υἱὸς || ἐντοίχια νιν ἀοούπβ ἂρ. Βογηθηιαηη, ἐνοίκια Ο,
ΒΌΡΘΙ οἍ Ο, τηυΐαν!ῦ 1π βρὶτιθατη ᾿ ἐν λυκείῳ αοί, ἐν
γεγραφηκότος |] ἐσέσωστο.
2 ἢ μὴ οἴεσθαι μὴ δὲ
ἀποδῶτο || ἀμφ᾽ αὐτὸν.
8 ἱερά αοέ, ἱερεῖα Ὁ {|ὅτε
οἵα. Ο [|| ἄλλο σὺ σαυτῷ ἀοί, ἄλλο ἢ σῦς αὐτῶ 0.
διον γὰρ.

αοί, πρὶν
φιάσιος [}
δοσθηθαχα
οἰκίω Ὁ ἢ
ἐφόδιον ἢ
ἀπΐθ κἂν
4 ἐμπό-
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7:8. γὙπ’

κέναι τούτῳ τῷ ϑεῷ.
σι

10

ΠΑΡ ΚΠ

συνεβούλευσεν 'οὖν αὐτῷ ϑύε-

σϑαι καϑὰ εἰώϑει, καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον.
τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ξενοφῶν προσελϑὼν εἰς Ὀφρύνιον
ἐθύετο καὶ ὡλοχαύτεν χοίρους τῷ πατρίῳ νόμῳ, καὶ
ἐκαλλιέρει. καὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρα ἀφικνεῖται Βίων καὶ
Ναυσικλείδης χρήματα δώσοντες τῷ στρατεύματι, καὶ
ξενοῦνται τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν “αμψάκῳ
ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικῶν. ὑποπτεύοντες αὐτὸν δι᾽
ἔνδειαν πεπραχέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ἥδεσϑαι τῷ
ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤϑελον
ἀπολαβεῖν.
᾿Εντεῦϑεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρῳάδος, καὶ ὑπερβάντες τὴν Ἴδην εἰς ᾿άντανδρον ἀφικνοῦνται πρῶτον.
εἶτα παρὰ ϑάλατταν πορευόμενοι [τῆς ᾿4σίας] εἰς Θήβης πεδίον. ἐντεῦϑεν δι᾽ ᾿Αδραμυτίου καὶ Κυτωνίου
ὁδεύσαντες εἰς Καΐχου πεδίον ἐλθόντες Πέργαμον
καταλαμβάνουσι τῆς [ΜὝὺυσίας.
᾿Ενταῦϑα δὴ ξενοῦται Ξενοφῶν ᾿Ελλάδι τῇ [ΓΟογγύλου τοῦ ᾿Ερετριέως γυναικὶ καὶ Γοργίωνος καὶ Γογγύλου μητρί. αὕτη δ᾽ αὐτῷ φράζει ὅτι ᾿4σιδάτης ἐστὶν
ἐν τῷ πεδίῳ ἀνὴρ Πέρσης" τοῦτον ἔφη αὐτόν. εἰ
ἔλϑοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοσίοις ἀνδράσι, λαβεῖν ἂν.
καὶ αὐτὸν καὶ γυναῖχα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα"
εἶναν δὲ πολλά. ταῦτα δὲ χαϑηγησομένους ἔπεμψε
τόν τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ ΖΔαφναγόραν, ὃν περὶ πλεί-

στου

ἐποιεῖτο.

ἔχων οὖν ὃ Ξενοφῶν

τούτους παρ᾽

οὖν ροβὺ συνεβούλευσεν οτη. Ο ᾿ καϑὰ δεϊρείάον, καὶ ἃ Ὁ.
ὅ εἰς φρύνιον
πατρίῳ αοί, πατρώῳ 0.
6 ναυσικλείδης 1)
ΤΠ ΡΟ, ἀμευσικλείδης Ο || οὗτοι Ο γγο ὅτι. {7 [τῆς ἀσίας} εΐι-,
ἀαηίς.
8 ἀδραμυττίου |] κυτωνίου Ηπξοϊυύπδοη, κερτωνοῦ Ὁ
κεκοῦ Ο γῖὸ καΐχου || ξενοῦνται.
9. τὰ απ χρήματα οτὰ. Ο
τόν τε αὐτῆς.

ΓΒ, ὙΠ

ἑαυτῷ

ἐθύετο.

καὶ Βασίας

ΟΡ

ΎΠΙ.

ὃ ᾿Ηλεῖος
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μάντις

παρὼν

εἶπεν ὅτι κάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐτῷ καὶ ὃ ἀνὴρ ἁλώ;
᾿
Ὶ
᾿

σιμοὸς εἴη. δειπνήσας

οὖν ἐπορεύετο τούς τε λοχαγοὺς

τούς {τε μάλιστα φίλους λαβὼν καὶ πιστοὺς γεγενημένους διὰ παντός, ὕπως εὖ ποιήσαι αὐτούς. συνεξἔρχονται δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι εἰς ἑξακοσίους"
οἵ δὲ λοχαγοὶ ἀπήλαυνον, ἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος,
ὡς ἑτοίμων δὴ χρημάτων.
᾿ς
Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο περὶ μέσας νύκτας, τὰ μὲν πέριξ
ὄντα ἀνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ πλεῖστα
ἀπέδρα αὐτοὺς παραμελοῦντας. ὡς τὸν ᾿4σιδάτην αὐτὸν λάβοιεν καὶ τὰ ἐκείνου. πυργομαχοῦντες δὲ ἐπεὶ
οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν --- ὑψηλὴ γὰρ ἦν καὶ
μεγάλη καὶ προμαχεῶνας καὶ ἄνδρας πολλοὺς καὶ μαχίἕους ἔχουσα --- διορύττειν ἐπεχείρησαν τὸν πύργον.
ὃ δὲ τοῖχος ἦν ἐπ᾿ ὀχτὼ πλίνϑων γηίνων. τὸ εὖρος.
ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ διωρώρυκτο᾽ καὶ ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη,
ἐπάταξεν ἔνδοϑεν βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς
τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω" τὸ δὲ, λοιπὸν ἐκτοξεύοντες
ἐποίουν μηδὲ παριέναι ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι. κεκραγότων
δὲ αὐτῶν καὶ πυρσευόντων ἐχβοηϑοῦσιν ᾿Ιταμένης μὲν
ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἐκ Κομανίας δὲ ὁπλῖται
᾿“σσύριοι καὶ Ὑρκάνιοι ἱππεῖς καὶ οὗτοι βασιλέως
μισϑοφόροι ὡς ὀγδοήχοντα. καὶ ἄλλοι πελτασταὶ εἰς
ὀχτακοσίους, ἄλλοι δ᾽ ἐκ Παρϑενίου, ἄλλοι δ᾽ ἐξ ᾽4πολ-

11

12

18

14

λωνίας χαὶ ἐκ τῶν πλησίον
χωρίων καὶ ἱππεῖο.φ
ῆ
χῶϑ

᾿Ενταῦϑα δὴ ὥρα ἦν σκοπεῖν πῶς ἔσται ἡ ἄφοδος"
11 τούς {τε μάλιστα 6600 ᾿] εὖ ποιήσαι αὐτοῖς
ὡς ἕξακο'σίους.
18 προμαχέονας.
14 διωρώρυκτο ΡΥ, διορώρυκτο 0.
15. ᾿Ιταμένης 7)ήμαον, ἰταμελίσι Ο || πελτασῖται ἢ τῶν πλησίων
χωρίων.

16
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καὶ λαβόντες
καὶ ἀνδράποδα

τ

ἘΠ: ὙΠ

ὅσοι

Ἢ

ΟΜ

ἦσαν βόες καὶ πρόβατα

ἐντὸς πλαισίου

ποιησάμενοι,

ἥλαυνον
οὐ τοῖς

χρήμασιν ἔτι προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀλλὰ μὴ φυγὴ
εἴη ἡ ἄφοδος. εἰ καταλιπόντες τὰ χρήματα ἀπίοιεν,
καὶ οἵ τε πολέμιοι ϑρασύτεροι εἶεν καὶ οἵ στρατιῶται
ἀϑυμότεροι" νῦν δὲ ἀπῇσαν ὡς περὶ τῶν χρημάτων
μαχούμενοι. ἐπεὶ δὲ ἑώρα Γογγύλος ὀλίγους μὲν τοὺς
Ἕλληνας, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπικειμένους, ἐξέρχεται καὶ

αὐτὸς βία τῆς μητρὸς ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, βουλόμενος μετασχεῖν τοῦ ἔργου" συνεβοήϑει δὲ καὶ Προκλῆς ἐξ ᾿Δ4λισάρνης καὶ Ἰευϑρανίας ὃ ἀπὸ Ζίαμαρά18

49

του. οἱ δὲ περὶ Ξενοφῶντα ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέζοντο
ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ σφενδονῶν. πορευόμενοι
κύκλῳ, ὅπως τὰ ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων.
μόλις διαβαίνουσι τὸν Κάρκαδσον ποταμόν, τετρωμένοι
ἐγγὺς οἵ ἡμίσεις. ἐνταῦϑα δὲ ᾿4γασίας ὁ Στυμφάλιος
[ὁ] λοχαγὸς τιτρώσκεται, τὸν πάντα χρόνον μαχόμενος
πρὸς τοὺς πολεμίους.

20

21

22

καὶ διασῴζονται

ἀνδράποδα

ὡς

διακόσια ἔχοντες καὶ πρόβατα ὅσον ϑύματα.
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ϑυσάμενος ὃ Ξενοφῶν ἐξάγει
νύχτωρ πᾶν τὸ στράτευμα, ὕπως ὅτι μακροτάτην ἔλϑοι
τῆς Δυδίας, εἰς τὸ μὴ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι φοβεῖσθαι,
ἀλλ᾽ ἀφυλακτεῖν. ὃ δὲ ᾿4σιδάτης ἀκούσας ὅτι πάλιν
ἐπ’ αὐτὸν τεϑυμένος εἴη ὁ Ξενοφῶν χαὶ παντὶ τῷ
στρατεύματι ἥξοι, ἐξαυλίξεται εἰς κώμας ὑπὸ τὸ Παρ-

ϑένιον πόλισμα ἐχούσας. ἐνταῦϑα οἱ περὶ Ξενοφῶντα
συντυγχάνουσιν αὐτῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ γυ-

19 ἀγησίας ἢ]λοχαγὸς
11 ἀλισάρνης.
160 βόας ||ἀπήεσαν.
ἀρ, ὁ λοχαγὸς Οὕ.
20 ἀλλὰ φυλάττειν Ο γῬτὸ ἀλλ᾽ ἀφυλακτεῖν.
22 γυναῖχα ἀού, γυναῖκας Ὁ.

“«ὰ

|

ΙΒ

;Ν᾽ ναῖκα[ς]

καὶ παῖδας

ΘΆΨΎΤΗ,

281

καὶ τοὺς ἵππους

καὶ πάντα

τὰ

ὄντα καὶ οὕτω τὰ πρότερα ἱερὰ ἀπέβη.
Ἔπειτα πάλιν ἀφικνοῦνται εἰς Πέργαμον. ἐνταῦϑα
τὸν ϑεὸν ἠσπάσατο Ξενοφῶν" συνέπραττον γὰρ καὶ
οἱ Λάκωνες καὶ οἵ λοχαγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ
χαὶ οἱ στρατιῶται ὥστ᾽ ἐξαίρετα λαβεῖν καὶ ἵππους
καὶ ξεύγη καὶ τἄλλα᾽ ὥστε ἱκανὸν εἶναι καὶ ἄλλον
ἤδη εὖ ποιεῖν.
Ρ᾿

Ἁ

γν4

ῇ

δ

Ἁ

3

;»

᾿Ἵ

᾿

Ἔν

τούτῳ

Θίβρων

παραγενόμενος

παρέλαβε

28

τὸ 24

στράτευμα καὶ συμμείξας τῷ ἄλλῳ Ἑλληνικῷ ἐπολέμει
πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαξον.“
Γ Ἄρχοντες δὲ οἵδε τῆς βασιλέως χώρας ὅσην ἐπήλθομεν. 2ὔ
“Μυδίας ᾿Δρτίμας, Φρυγίας ᾿ἀρτακάμας, Λυκαονίας καὶ Καππαδοκίας Μιϑραδάτης, Κιλικίας Συέννεσις,
Ζέρνης, Συρίας καὶ ᾿Δσσυρίας Βέλεσυς,

"Μηδίας

Φοινίκης καὶ ᾿Φραβίας
Βαβυλῶνος ἱῬωπάρας,

ρβάκας, Φασιανῶν καὶ Ἑσπεριτῶν Τιρίβαξος" Καρδοῦχοι

δὲ καὶ Χάλυβες

καὶ Χαλδαῖοι

καὶ Μάκρωνες

καὶ Κόλχοι

καὶ

ἹΜοσσύνοικοι καὶ Κοῖτοι καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι" Παφλαγονίας
Κορύλας, Βιϑυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Εὐρώπῃ Θρᾳκῶν Σεύϑης.

ἀριϑμὸς συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως 20
σταϑμοὶ διακόσιοι: δεκαπέντε, παρασάγγαι χίλιοι ἑκατὸν πεντήκοντα, στάδια τρισμύρια τετρακισχίλια διακόσια πεντήκοντα
πέντε.

χρόνου πλῆϑος τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως ἐνιαυτὸς

καὶ τρεῖς μῆνες.
28 τἄλλα.
234 συμμίξας.
32 μιϑριδάτης ||ἀρραβίας ||βέλεσὶς [ ῥωπαρᾶς ||μηδείας [ μακρῶνες ||κορῖλας. 26 τριςμύρια ἀεί,
μύρια Ὁ
.

ΙΧ

ΠΟΙΠΙΠΠΠΙ.

᾿Αβροκόμας, α, ὁ ῬΒΟΘΠΪΟΘ5 58ἔγχῶρδ, αἀὰχ ἴῃ θχϑγοιύα ΑγύαΧΟΥ͂ΧΙΒ [ 7, 12, ΟΥΥΏἹ Βοβύϊδ 1
ὃ. 20, 8ΔὉ 60 αὐϑατηρθηῦιὶ
ΤΩΘΤΟΘΠΠ
ΧΙ ΟὙΘΘΟΙῚ αἀοβοϊαηῦ
Ι 4, 8, ρογίδβ ΟἸ]Π]1οῖα8 ἃ Ογτο
ΟΠ ασίοπαιϊὁ 1 4, ὅ, ἢδνθ85 1
τιρῶ ΕΡγαῦ5. Θοτη Ὀυγη 1 4,

18, Ῥᾳρσπιδθ δραὰ Ουπδχδ, οοταγηῖϊθβ88 ΠΟῚ ᾿ηὐογθϑὺ 1 7, 12.

᾿ϑῆναι, ὥν, αἱ οαραῦ Αἰδίοδρ,
αὐοα ῬρΥβδθ ΒΕ ΙΡΌΓΘ ΠῸῚ Ροὑπθγαπὺ ΠΙ 2, 11, Ογγὰβ οἱὰβ
Δαν
Βα Υα5 1Π|1, ὅ. -- ᾿49ήνησι ΤΥ 8, 4.
᾿ϑηναῖος, οὐ, ὁ Αἰμροπϊοηδὶ

Ἱ 8, 16. Π ὅ, 57. ΠῚ

π

(Χβμορβοη), ΠῚ :, ὅ. 8, 30.
ΙΥ͂ 2, 18. ὅ, 34, ἴπ ρᾷριδ Μα-

ταὐβοπΐδ ἔου θυ 58 σθββουαπῦ

ΠΙ 2, 11, θιδηδθ ὕστα β8ουῖ᾿Αβροζέλμης, ου, ὃ τηΐογρτοβ ὅ8{815 τϑρὶβ ὙΠ 6, 48.
ΒοΙατη γονογαηΐ ΠΠ 2, 12, ἐμ6ἴάδβυδος, ου, ἣ υτὸϑ Ττοδα15 δᾶ
ΒΘ ΌΤΙΙΒ. ΘΟΥΌΤΩ ΠΘΙΡΒ1Β5 Υ 8, ὅ,
Ἠδ]]οβρομύαστη βἰύω 1 1, 9.
ϑϑαΐηθθ θοσὰτη ἤάθι Ἰδσᾶαὶ
ΝΠ 2, 851, 6ο5 γσοσδῦ οοσπιδαῦοξβ
᾿4γασίας, ου, ὃ ϑῦγταρ 8118 ὁ6πὕΌΣΙΟ σΥῶν15 ϑυτη γα ΓΥ1, 217,
5005 ΥΠ 2, 81 (ἀδπούεῦ ἔαὈυϊδτα 46 Τοσθο, Ῥσοομθ, ΡΒ1Τογΐϑθιω 56 ργϑϑβϑίαῦ ΙΡ 17, 11.
Ἰοτηθὶδ, βθα οοηΐαπαιῦ ΤΌΓΘΌχα,
Ὁ 2, 15. Ὑ1 8, 19: ποῖ δπταϑῦ
Τιοθαθθυηοηοβ ΥΓ[1, 80. 6, 7.
οὐ Τό σγοσα αὔδγυσα 510).
17. Αρο]]Ἱομιάθιη βύαύαβ 561σιϑίσαύαβ Αὐμθμῖθηβθβ ρθοῦπῖδ
Ῥυθ]οῶ ποῖ Ὡδυϊπθηῦ [Υ 6,1
Ὑ1115 ΘΟΠν ποὺ [Π 1, 81, 16Αὐμϑῃῖθηβθβ ἃ ᾿ιΟΘαδ
ΘΙ ΟΙΪΊξ
σαῦαβ δα Ηογϑοϊθούαβ τα]αν
ΥΙ 2, 7, βυαδϑαοῦ, π6 βχϑγοϊδαβ
γἹ Οἱ απ ΥΠῚῪ ΞῚ:
ἷ
Αἰγύπτιος, οὐ, ὃ Αρργρύϊαϑ,
1ὔθγαση βοραγθύασ ΥἹ 4, 10.
Ῥρυβδύαμη μοβϑίθβ ἈΘΡΎΡΟΙΙ 1
᾿4γησίλαος, ου, ὁ τοχ Τιδοράδ61, 14. ὅ, 18: ἰδιηθη ρῥϑᾶϊξβθ
ΤΩΟΠΙΟΥΤΩ, ΘΧ ἀϑῖῶ ΔαΎΘΥΒΊΙΒ
ΑΘΡΎΡΟΙ ρυῶνβ ἃυταδύασδθ τὶ
Βοθούϊοβ. ρυοποϊβοιύαν Υ 8, 6.
δχθσγοιθα Αὐίαχουχῖβ ταἱΠϑηῦ
᾿ἡγίας, ου, ὁ Ατοῦβ, ὑπὰ5 ἀὰ1 8, 9, ἰογέαββθ ροβύθυὶ Αθουροατη 8 ΤΊΒΒΘΡ
ΘΙ Θ οδρ ΟΥΩ
Τούτη ἱπ τϑρηατη ῬΘΥΒΙΘΌΠΙ
(Π ὅ, 81) οὖ οὈὐγαποδθογχη
ὑγηβαποίογτη.
ΠῸ 6, 1. ὑθιωρουῦθ τηοσυῦβ {χ1ἢ :
σιαΐω αὐϊπαθθ 8ΠΠη08 πδύαϑ . Αἰήτης, ου, ὁ ΑΘοἴθ8, ΠΘΡΟΒ 618
[θιῆροσθ Χϑπορμοιῦ5 ῬμδβίδΘταῦ ΠΕ 6, 80.
ΠΟΥΌΠΙ ΤῸΣ ογαῦ Υὶ' 6, 81.
᾿ἀδραμύτιον, ου, τό υὐϑΒΘ ΜΝΥΑἰνείας, ου, ὁ ϑύγταρ
δ] ὰΒ ἰο5186 δα βίπυτη Αὐἀγϑιηυυθη
τη
ΒδριΒ ΙΥ̓ Τ, 18.
βΐω ΥἼΙΙ 8, 8.
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Αἰνιᾶνες, ων, οἱ δὰ Ορίδιῃ
τηοηὔθιῃ Βαϊ αηὗ, ἴῃ ΜΘΏΟΠΙΒ
ΘΟΡ115Β Βύ Προ
μα δ Ἰπθγοηῦ 2,06,
Βα] αδῖο Θογαπα τηθιπογαύαν Υ͂Ι
᾿

Ἄδτ

Αἰολίς, ἰδος, ἡ ΥΘΡῚΟ ΤηΔΥ} ]τηδ
Αϑ18.86 οοοἰϊαθηΐα}8
60, 24,
Αἰσχίνης, ου, ὁ Αοδγπδπ ἀὰχ
οΟΒουῦθ ρο αϑύσιιθη Ατοϑαϊχα ΤΥ 8. 22..8, 18.
᾿Δκαρνάν, ἄνος, ὃ Ἰποοϊὰ ΑοδΥΠ8Π186 ΙΥ̓ 8, 18.
ἥν
ης,) ἡ Νγδιῖδθ υγὉ8
ΥΠ 8
“Ἅλυς, οὐᾷ ὁ ἤυνιιβ ΡΔΡὨΪὁΒΌΏΪΔΘ 3
Τὴν 1:
᾿Δμαζόνες, ὡν, αἱ [αθαΐοβα ταὰἸογαχη ὈΘ]]]οοϑδσιχη παῦϊο δὰ
ἹῬΠΗουτηοαοηΐω ῬΩΡΒΙΩΡΌΠΙδ 6
βυνίατη ὈΪΡΘΠΙΠΙ ᾿ἰΠ5]ΡῚ18 ΙΥ̓

8, 16.

᾿Δμπρακιώτης, ου, ὃ ἱποοϊα ΑτηῬγϑοῖαθ 158 δα βίπαση ΑτηὈγϑοῖαμη βιύδθ 1 1, 18.
᾿ἀμφικράτης, ους, ὃ Αὐμθηϊθμβὶβ
οΘη στο, Ατηρ] άθτηὶ Π]11ὰ5 ΤΥ
δ 15..5 Ὀδγάπομ5 ἱπξουβθούι
ΤΥ͂, 2, 17

᾿ἀμφιπολίτης, ου, ὃ Ατηρ ]ρο]:-

ἰδηαβ, Ατηρ Β1ρ0115 οταῦ Μ8οθἀοπΐδια ΤῸ5 δϑαὰ φῥγυοοὰὶ ἃ
51ηὉ βέσγταοηῖο 110, ΠΝ ΟΣ Ί.
᾿Αναξίβιος, ου, ὁ οἸδιδδὶ Τιδο6ἀδθυηοπῖδθ ὉΣ᾿αθἔθοξαβ ΒγζΖϑῃὮΠΥ 1, 4. ΥἹ 6, 18, ατᾶθοοβ
βοιρθπᾶϊο ῬΤΟΙΩΪ580 ΟΧχ Αϑιῖ8
Βυζϑηύϊαπι Ῥ6]]1οὖ ὙἹ 1. 16.
ὙΠῚὋ1, 8, ἴσπι ΡῈΣ ἄο]τη 6Χ
μδ6 υὙ88 Βθοαα ὙΠ] 1, 11͵
ταθίθ ΘΟΥΌΤΩ 1Π ΘΓΟΘΙῚ Βγζϑῃ.
Π ἔαρι ὙΙ1 1,20. 86, ἀθοραιῦ
Βγυχαηίιο ὙΠ δ, ὅ: αὐ ῬΒδιΠϑ ΘΙΖΌΤΩ α]οϊδοαξαν, ΧρηοῬῃομΐίθιῃ δα δχϑσγοϊδαση τϑυηϊύὺἀϊ0ῦ, αὐθτὰ ἴῃ Αβίδιη τϑαυοεῦ
ὙΠ 2, 8

Ἄντανδρος, ου, ἡ υὐὖϑ ΤΥΎΟΔαΙ8Β
ἴῃ ᾿ἰΐογο βθρ θη] η8}}1} 51ΠῈ8
Αἀγαιηγύίθηι βιύω ὙΠ] 8, 1.
᾿ἡπόλλων, ὠνος, ὃ Ἰον!β οὗ 1.ἃἴοπδθ ἢ]1π5, 61 ΧΘΠΟΡΠΒΟΝ 88οτῷ ζαοὶῦ ὙΠ 8, 8, ΘοΙρΒϊουτα
Θ᾽ὰ5 ἀρ] αΌγατα 111, 6. Υ' 8, ὅ,
οἱ ἀποθ5 ἀθοϊτηδϑ ργϑθᾶδθ 00}βθοσϑηῦ Ὁ 8, 4, Μαγβυδθ δρυὰ
Οδ]αθπᾶβ οαΐθιῃ ἀθύγαχιβδθ α]ΟΙΡΣ.
9:8.
Ἀπολλωνία, ας, ἡ Νγ5ῖδθ υγὉ8
ὙΠ;
Ἐπ δη ΘΝ ου, ὁ Τιγᾶπϑ οὁθῃὑΌΥ]ΟΙ]8 ΙοοΟ 1 Θχθγοιῦα αΥγδθΘΟΥΆΤΩ τ] 15, Ῥτορύου Ἰσπμῶγιτι ἀραοίυβ ΠῚ 1. 206. .81.
᾿ἀραβία, ας, ἡ τορὶο οἸηηῖ5. ἃὉ
ΑΥΘΌΙΡυ5 νὰρὶβ παριύαία ὙΠ
8, 2, Μεβορούδιηϊδθ 815 80
Ατᾶχθϑ ἥθγ]Ο 1η τ Υ]ΊΘ1 5ρ60185. 1 Ὁ.

᾿Φράξης, ου, ὃ Βαν!ο]05 ἃ Ἰαθνἃ
ῬΡᾶιΐθ ἴθ Βπρῃγαύθηη πῇ6}5
ΤΆ

10.

᾿Δρβάκης, ου, ὃ αὺχ 1ῃ ΘΧρυαὐὐὰ: ᾿Αὐὐδιπθεχιβ 1 1. 12. 20-

βάκας

8, 2.

Μραϊδθ

βαίταρα, γΠ

᾿Δργεῖος, ου, ὁ ἵποο]ω, ΑΥ̓ΡΌΪ1415
Τὰν ον 15 11.

᾿Δργώ, οὔς, νει ράρνν τ
ΠΒΙΝΒΎΙ9
᾿Δρηξίων, τας, ὃ γαΐθϑ ῬωστυπεΒ΄ π8.Ὑ1..4..18..8. 8.8:
᾿Δριαῖος, οὐ, ὃ 51η150Υ0 ΟΟΥ̓ΠᾺ
ὦ Ογτο ργϑϑβοιύαγ 18, ὅ, ΟΥτῸ
σηῦῦπὸ πρὶ 1.9; 1: 10, τ:
11, 8, 5801]1ὰτη ῬοΥβδυατη ἃ
ατδθοῖβ οὈ]αύαπηῃ τθηαϊὺ 112, 1,

Οοαπὰ ΟὙΘΘΟ15 ὧἀθ ταύϊομθ 10]ὩΘΙῚ5 ἀο]Ιροταῦ ΠΕ 2, 11, τνϑὨ181) ὃ ΤΟ 6 ἱτηροίγεύ 1Π 4. 2.
16, ατδθοοβ ργοαϊὺ Π ὅ, 88.
98---40.

ΧΘΠΟΡΒΟΣΗ5 Απδθαβῖ8, σθο. ἄθιμο 1]. ἘΪΑ. τηϑίου.

Π"}
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᾿Δρίσταρχος, ου, ὃ μαγταοβίδ [.8οοαδοιηουῖαβ ΒυΖϑηῦι!, ΟἸ]θδηΟΥ Βυσοθββουῦ ΥΠ 2, ὅ, δᾶ
αὐϑατησθηΐοβ ατᾶθ608 1π 56Υσιϊαΐθτη γϑμαιῦ ὙΠ 2, 6, ατδθ(05 ᾿τηρραϊῦ, π6 ΤυγΒὰ8. ἴῃ
Αβίϑγῃ ὑγϑιοιθηῦ ὙΠ 2, 12. 6,

18. 24, Χομορβοηῦι 1πβ1:α1αὔυῦ

γΠπῸ8. 5 δι. 5. Ὁ. .ἢ

᾿Δριστέας, ου, ὃ ΟΒτυΒ, [ΟΥΙΒ
ὺχ 16 ν18 διτηδύσγϑο ΤΥ 1, 28.

6, 30.

᾿Δρίστιππος, ου, ὃ ΤΉθΕΒα]5,
ὨΟΒΡ65 ΟΥΥΪ, οὐϊὰ85 ΒΤ 185
ἴὴ ΤΉ Θβ58}18, Θχθγοϊθαση. 60]11οσιῦ 1,10. ἢυ10 ργϑϑοϑὺ ΜθηῸ
ΠΡ 6...99:
᾿Δρίστων, ὠνος, ὃ ΑὐΠΘΠΙΘΠΗΒ15,
Ἰαραῦπβ δὰ ΞΙΠΟΡΘΏ568 τη]ἰὰγ ΥὟ 6, 14.
᾿Δριστώνυμος, ου, ὁ Μογατίθη515, ΤΟΥ σὙΔΥ15. ϑυτηθύαγδ6
ρητο ΤΥ 1. 27. 6.20. 1,.9:
᾿Δρκάς, δος, ὁ ἱποο]ῷ τηθαϊδ8
ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΏΠΘΒΟ ΤΘΡΊΟΙΙΒ 1 2,
1.9. Π' ὅ, 81, βΒε!δαῖο Ατοῦἄστη ΥἹ 1, 11, ρ]ϑυίααθ ΟΥ̓ΤῚ
ΤΩΘΥΘΘΗΏΒΥ 6Χχ Ατοδϑάϊα ΟΥἹὉΠπᾺῚ ΥἹ 2, 10, βϑρδύδῃηῦ 868
οὕτη ΑΟΘΠ8615 ἃ ΟΘὕθυἹΒ. 1Τη1]1ἰἰρὰ5 ΝἹ 2, 12, οὐϊπ8 ΤῸ] ροθμδ8 ἀδπὺ ΥἹ 8, 1--9, ουϑοῦῖ
ϑαἀνουβαβ Τιϑοθαδθιηοηῖοβ Υ1
1, 80, Ἰηργϑῦϊ ούρϑ ΧΘθΟΡΠΟΙἴθι ΥΠ 6, 8.
᾿Δρμενία, ας, ἡ Ῥ]Δη1 165 α]ύδ
ΑΥ̓͂ 8, 20) οὐπὶ ἔομπθθυβ ΕἰὰῬῃγοίβ οὐ ΤΊΙρΥα18 ΤΥ 1, 8,
ὦ Οδτάπομοσθιῃ ἰθττῶ θη
βανιο βοραγαύο ΤΥ 8,1, 41|6ὈϊδΥ ἴῃ οὐἹθηΐϑ]θιη οὖ οοοὶαἀθηύθ]θτα ρδγύθ, αϑΥΌΤη 88ἔσχαραθ Οτοηίαβ ΠῚ ὅ, 117 οὐ
ΤΙΣ
δΖαβ ΙΥ̓ 4, 4. ὅ, ΑΥ̓ΤΙΘΗ1]
Θαὰϊ ΓΥ ὅ, 86, τα}}1065 ΤΥ 8, 4,
ῬΙΠΒΟΘΥΏΔΘ ΤΥ ὅ, 8338.

ἁρμήνη, ἧς, ἡ Ῥονύαβ Κ'΄πορθθ::

ὉΓῸ1Β ΥὟἹΙἹ 1, 15. 17.

“Ἄρπασος, ου, ὃ Βαγῖαβ ἰπ ΤῶοΟΒΟΥΌΤα ὕθυσϑ ἴπ ροπύστα ἘπΧΙηΌτη Ἰηῆπθηβ
ΤΥ Τ, 18.
᾿Δρταχάμας, α, ὁ ῬΒτγρΊαα 5Ξἃγὰρ ΥΠ 8, 28.
᾿Δρταγέρσης, ου, ὃ ἀὰὺχ 56χΧ τηϊἸατη Θαυϊζαχη 1η Ατύδχθυχιβ
Θχθσοῖΐα 117,11, ἃ Ογτο οοοὶΒῸ ΤΙΒ: ΒΖ:

᾿Αρταξέρξης, ου, ὁ Ατίαχογτχθ8 Π.
ΜπρθυηΟΗ, Π]1ὰ5 Πδτοὶ Π ΝοίΒΙ
οὐ Ῥαυυβαίιαϊβ 11. 1, βασοδαϊῦ
Ῥαίγι 1 1, 8, Ογγυχα ἔγδίσθυη
ΠΘΟΔΓΘ σα]ὺ 11, 8, ἀρυᾶ Ουπῶχϑ 8Ὸ 60 γυϊπογαύαβ 1 8, 26.
οαδίχοι ΟΥτὶ αἰτιριῦ 1 10, 1,
ατάθοοβ ὑϊταθὺ ΠῚ 2, 18. 8, 1,
Ῥοβοιῦ δῸ οἷβ δύγηῶ Π 1, 8,
τη αΐ8.5 ΟΌΤη 615 ἔαοιὺ ΠῚ 8, 2,
ἀποθβ θούθστη πϑοϑὺ Π 6, 1. -ΕὙΔΟΘΥ ΒΡΌΓΣΙΙΒ 6ἱ ϑ815 οὐ ΕοῬαΐδηῖβ οχθγοϊζαμα δααποιὺ Τὸ

4, 3.

᾿Αρτάοζος. ου, ὃ ΟΥΥῚ διηϊοὰβ

ΤΙ 4, 16. ὅ, 38.

᾿Δρταπάτης, ου, ὃ ΟΥΤῚ δτη]οὰ5
Ι 6. 11, απ οὑτη 60 ΤΠΟΥ ΤΣ

ΤῊ

Ἄρτεμις, ιδος, ἡ θα γοπδ 15,
ΟἿΣ ΑὐΒΘΠΊΘη565 βδουπάστη γοστα δηΐθ ρυρτϑτη Μαγαΐμοπΐϑτη ἕδούστη αὐαοίϑηπ1β ἀα]πσοηὐδβ ΟαΡτὰ8 βϑουιποδηῦ, ἴθταῬίατη οἷὰβ ΕΡΠΘΒῚ 1 6, 7. Υ
8, 4. θ. 61 ἀρ! αΌγατχη, Ἰπούτη.
ΒΘ ΟΥ ΠΟΙ ΌΤη ΧΘΠΟΡΒΟΝ ᾿πβύϊθαϊῦ
δον:
᾿Δρτίμας, α, ὁ Ὡωγαάϊδθ βαΐσαρϑ,
ῖ

εὐϑδῦς

᾿Δρτούχας, α, ὁ ἀὰχ ῬοΙβΙοὰβ
8.
᾿Αρύστας, α, ὃ Αγοδβ οΘμαΓΤΙΟ
ραδοϊβϑίσηβ ὙΠ 8, 28.
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᾿Δρχαγόρας, ου, ὃ ΔΥρίνγαβ 6θ6ῃἔπ |0ὺ ὅπεα! ΓΛ 2, 18. 17.
᾿Δοία, ας, ἡ Αϑὶῶ 12, 2. 8. 12,
ΑἸ] ὈΙθαΣ ἴῃ ΒΌ ΡΟ ΟΣ πὴ (ἡ ἄνω
.4.) οὐ ᾿ῃβϑυϊοσθιη (ἡ κάτω ᾽4.)
ΕΟ
ΠΙΣῚ. 8.
᾿Δσιδάτης, ου, ὁ αἴγο8 Ῥαηβῶ, ἃ
Χοπορμομίθ Ῥυσητπ ἔπ αβύγα,
ορραυρπδύιβ 1 8, 9. 1ῦ, αἀ61πᾶ6 οἀρύυβ ὙΠ 8, 22.
᾿Δσιναῖος, οὐ, ὃ ἴποο]ῶ ΑΒ1ΠΘΒ5
ὉΣΌ15 Τιϑοοπίοθθ Υ 0, 860.

᾿Δσπένδιος, ου, ὁ Ἰποοϊὰ ΑΒΡΘΠΑῚΙ
ῬδΙΩΡΒ
Δ 6 Υ15 1 2, 12.
᾿Δσσυρία, ας, ἡ τορὶο δὰ ΤΊρτιἄδια οἴτοῶ γσϑύπβ ορρίάσπι Ν1-

ἘΠΥΘΙ δία, ὙΠ 8. ,9ὅ. --- “246-

σύριος, ου, ὃ ᾿ἱποοϊῶ ἢσ1π8 τΘΘΊΟΠΙΒ ὙΠ 8, 1.
᾿ἄχαιός, οὔ, ὃ ἱποοϊῶ ΑομδῖδΘ

ΓΘΡΊΟΙΙΒ ΡΟΪΟΡΟΠΗΘΒΙ88 Γ1, 11.
ΠΤ
δ᾽ 591, ἽΠῚ1. 41, ἴῃ
Ογτῖ θχϑγοῖῦα ρϑυτηα}] ΑΟΠ 86
ογσαπὺ ΥὙἹΙ 2, 10.
᾿ἀχερουσιάς, δος, ἡ ΟΠμογβοπθ515 ΔΟΠΘΥαβΙα, Ὁ ΗδγΟα685
τα τηΐογοβ ἀθβοθμ 586. α101αν, ἃρυὰ Ἡδθγυϑοϊθαιη ογαῦὺ
ἴῃ. ογῶ Βιθηγηϊαθ ΥἹ 2, 2.
Βαβυλών, ὥνος, ἡ υτ8 δὰ ὰῬαγχαύθιη βιύω 1 4, 11. ὅ, ὅ, Π
ΠΤ
16. αὐδηίθτη ἃ
Οὐμαχὶβ ἀϊδύθὺ 11 2, 6, ἃ Οοὑγουβ Ῥομίύϊ Υ̓ ὅ, 4.
Βαβυλωνία, ας, ἡ Ῥτονϊποῖδ Ροτβίο, τηὐον Εἰαρῃτγαύθιη οὐ ΤῚοὙἹάθτη βυτηῖπδ 510δ, βθρίθηΟΥΙΟΠΘΒ ὙΘΥΒῸΒ. Τ]70 ΜΘαΙΟΟ
βαθρίβ 1 7, 1. Π 2, 18.
Βασίας, ου, ὃ 1) Ατοῦβ ἃ (δτἀπο15ΟΟΟΙΒΌΒΤΙΥ 1,18, 2) ΕΠ]ΘΒ
Βματαβροχ ὙΠ 8, 10.

Βέλεσυς, υος, ὃ ὥὅγηιϊδθ οὐ Α58βυσῖα6 βαίσωρο 14,10, 118,28.
Βίων, ὠνος, ὃ ΤῊ γΟΙ15 αὖ τγἱ-

ἀρύαν Ἰοραῦαβ δα ΧϑμορΠοηὕθιη τηϊϑϑ8 ὙΠ 8, 6.

Βιϑυνοί, ὥν, οἱ ΝΙ 2, 117 τε]
Θρᾷκες Βιϑυνοί ΥἹ 4, 2, δὰ
Ῥτγορομύϊαθαι οὖ Ῥοπύαιῃ δδ8Ὀϊδαπῦ, δογύυχση ϑαΐγσαρω ΡΠδΥὨϑΌδ ΖΒ οϑὺ ΥἹ 4,24. 11 8, 2ὅ.
Βισάνϑη, ης, ἡ ΤὨγΔΟΙΔΘ. ὉΣῸΒ
δια Ῥγοροιίαθπηι βιΐω Ὑ1|2, 88,

ἢρ δὲ

Βοΐσκος, ου, ὃ ῬαρῚ] ΤΉ 6558}88

Υ͂ 8, 38.

Βοιωτία, ας, ἣ τορὶο ατδθοῖ86,
αὖ Αὐὐιοῶ ἴῃ οοοΙαθηΐθιη υϑυσδλβ ΠῚ 1. 81.
Βοιωτοί, ὥν, οἱ ἴποο]α6 Βοθο{166 Υ͂ 8, 6. --- Βοιώτιος, ία,
τὸν. παϊδοῖ. Τ 1. 101 11 ΓΘ
6Ε τ

τ

0, 10. 1

δι

Βυζάντιον, ου, τὸ υτΌ5 δα ΒοεΡογαχα δύω 1 6,18. ΠῚ, 7,
2, 21, οἸττη Αὐμϑηϊθηβίθτση ουϑῦ
ὙΠ 1, 27, ΟΥΥῚ ΤΩΘΓΟΘΠΉΒΥ
ἴῃ υὐΌΘτα ᾿σγυατηραπῦ ὙΠ 1, 16,
Γάνος, ουὅς, τὸ ΤΏτγαΘΟΙΔΘ ὉΓῸ5
εαα Ῥτγοροπύϊαορτα βϑιύω ὙΠ] ὅ, 8.
Γαυλίτης, ου, ὃ ΟΥ̓ΥῚ ΔΙΩΙΟΊΒ,
ΘΧΘᾺΪ ϑδιηῖαβ 1 7, ὅ.
Γλοῦς, οὔ, ὁ Π]1ὰ5 ΤΆτΩΙ Π 1, 8,
βίαθαῦ ρυϊσηστη ὃ ΟΥΤῚ ρδγύϊὈὰ5 1 4, 16. ὅ, 7, ατδθο15 Ογτα τηοτσύαθστη 6586 παηὐιαῦ
111, 8, ροβύθῳ δα Αὐὐδχθυύχθιη
ὑγαμπϑιὺ Π 4, 24.
Γνήσιππος, ου, ὃ πὰ 6 Ροβίθυῖβ ΟΟΠΡῪΪΠ ΓΘ
ΓΊΘ 518,
ααθια ΠὨάγθαϑ1 τη Ττοδα6 ΠᾶὈιΐατο ᾿αϑϑουοῦὺ ὙΠ 8, 8, 17.
Γοργίας, ου, ὁ βορμιδύω Π.60πὑϊπαβ, οαϊὰ5 ΘααΙῦοῦ ῬΥΟΧΘΠῸΒ
Ταργαὺ ΠΕ 6, 10.
Γοργίων, ὠνος, ὃ ἙΟΠΡΎΙ]Ι τηϊΠΟΥῚΒ ταῦθ ὙΠ 8, 8.
Γυμνιάς, δος, ἡ ϑογὑβιΙπογΌτη
ἘΣΌΞ ΤΥ 17 10]
10.
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Γωβρύας, α τ] ου, ὁ ἀὰχ ΡοτΒΆΥΆτΩη 1 1, 12.

Ῥϑζαηΐα ᾿πϑύϊυα5 ργδθοβὺ ΤΥ
ὃ, 2ὅ, δα ΟἸραμάγατα ταἰἐ αν

Δάνα, ἧς, ἡ υτἱῦϑ ἴῃ Οδρρᾶ-

4ρίλαι, ὧν, οἱ σθὴ8 ΤΥυδρϑζαηίὶ
ὉΤῸΙ τνἱοῖπα Υ 2, 1, ΘΟΓΌΠῚ
ὉΓῸΒ ἃ ΟὙΔΘΟΙΒ Θχραρ παύαν οὖ
Ἰπορμαϊθαν Υ 2, 8-- -91.

ἀοοϊα τ ΓΙ ΙΟΉ8}1 1 2, 20.
ΖΙαρδανεύς, ἕως, ὃ ᾿ποοῖα Π)4γ-

δηῖ
εὐ

ΠΡ

αΥ015 δα Ηθ]]οβρομθαχη
ΘΠ ππι ν Θ

ΖΔάρδας, ατος, ὃ Πανιὰβ ἃ ἀθχἔσω Ῥᾶτΐθ 15 Ερηῃγαύθηῃ 1ηἤσθηβ 1 4, 10.
Δαρεῖος, ου, ὃ ϑατοὰβ ΠῚ Νοὑμυ8 424
-- 404, ραΐοσ. ΑτὐίαδΧΘΥ͂ΧΙΒ ΜΠΘΙΩΟΙΪΒ οὖ ΟΥΤῚ 11,

1,053: Τε1Θ.

ΖΔαφναγόρας, ου, ὁ ἴγϑυβ ΥΠ
ΠΟΥ8: 9 ΤΟΣ
Ζέλτα, τὸ τόσο ΤὭτσθοϊδθ 1ηΐοὺ
Βυζαῃύιατη οὖ δ τη ἀθΘΘΌΓΩ
ΘΕ ΝΠ
995, δ ἡ.
Δελφοί, ὥν, οἱ υὐϑ ῬΠΟΟΙαΙ5
δα ῬδΥμαβθαμη 5ιῦδι Οατη ἐθιΟΡΙΟ οὖ οὔϑοιϊο Αρο]]τηῖ5 1Π

ΣᾺ

, ὟΤ

25.

Ζέξιππος, ου, ὃ Τιϑοοπῖοιβ Ρ611.ΟΘΟυΒ, ἔαριῦ πᾶν ἃ ΤτῶροΖαη 115 δοοορύο ΥὟ 1, 1ὅ. ΥἹ 0,
ὅ, Χοπορπομΐύθιῃ δραᾶ ΑπδχιὈίατη ΘΔ] την
ΥἹ 1, 82.
0, 1ὅ, ἐούμπι Θδχθγοιϊθαμη ἀρυᾶ

ΟἸοαπάσγαχμα ΥἹ 0, 9, ἃΌ Αρδ515 ϑοουβαίυγ ΥΙ 6, 22, 1ῃ
ΤὨγϑοῖδ, ᾿πὐθυποϊιδαν Υ 1, 15.
Δερκυλίδας, ου, ὃ ἀὺυχ [,)8066ἀδουηομῖαβ, οοπΐτα ῬΠδΥπδὈαζατα ραρσπδῦ Υ ὁ, 24.
Ζέρνης, ου, ὃ ῬΒΟΘΒΙΟ065 οὖ ΑτδὈΙ86 βαΐγαρα ὙΠ 8, 28.
Ζημοκράτης ΤοΙηΘΗϊῦ65, ὈΟΠῈΒ
ΒρΡΘοαυϊαΐον ΤΥ 4, 1ὅ.
4όλοπες, ὧν, οἱ σθη5 ρᾶγνῶ δὰ
Ριπάστη τηοηΐθιη ὨδὈϊζαη8 1

2, 6.

ΖΙρακόντιος, ου, ὃ 6χ58] [,806ἀδθιηομα5, ᾿ἰκα15 ἀραᾶ Ττὰ-

Υ͂Ι 6, 80.

ἱἙκατώνυμος, ου, ὃ Ἰασαὔαβ. ὅ51ΠΟρΡΘηβίστη Υ ὅ, 7. 34, 6, 8.
᾿Εκβάτανα, ὠν, τὰ Μράϊδε οἃ-

Ρυὺ Π 4, 9ὅ. ΠῚ 8, 18.

Ἑλλάς, δος, ἡ 1) αταθοῖα Υ

6, 22. ΥἹ6, 12. 14.160. 2) αοπ-

ΘΎΪΙ ΤῊΪΠΟΥῚΒ τηδίον ΥΠ 8, 8.
Ἕλληνες, ὧν, οἱ αταθοὶ δα Ηδ]Ἰοβρομύασιῃ πδοϊθαηΐθβ 1 1, 9,
γ]ΡῸ ΠΠΘΥΟΘΗΠΒΕΤῚ ΟΥΥῚ ατα ΘΟ

11,2.2,.9.

1

ἘΠῚ 50

10,11.16.
ΠΊΙ. 8. Δ4..,5: δυστυχῆ
ΠΟΤΊΘΙΙΒ 1 2, 9. 7, 10. ῬὈΥΤΩΟ
ποΙαπὺ οὰπῃ γτο οοηΐγῳ ΑτὐὐαΣΧΘΥΧΘΙΩ ὈΥΟΒΟΙΒΟΙ [ 8, 1. 4. 12.
ὈΔΥθατοβ ρα Οαπᾶχα τἱηοαμὺ 1 8, 21. 10. 11, αὐοτπηοᾶο
Ῥοβὺ ρυρῃδιη 86 ροβδβϑυιπῦ ἴ
10, 11. ΠῚ, 4, οὕ ΑΥ569
τοαρυπῦ 11 2, 8. 4, 1, ἄποθ8
οα Ζεωρδίατα ἤπνιαπι τη απὺ
Π ὅ, 81, ΧοπορΠοη θοσπτα δ ἢ11η08 οΘοπῆγτηδὺ ΠΙ 1, 1δὅ, ρὰσπϑηὖ οοπὗτῶ ΡΘΥβδ8 ῬΒΥΒΘα 6}ἰο5 ΠΙ 8, 1. 4. 15.235. Δ 6 ὲασταηῦ Οαγαπομούαμῃ ἢπ685 ΓΝ
8, ὃ, Αὐτηθηΐδτη ΙΥ̓ 4, 1. πὶνθ
οὔ ἔγΙροΟΥα νϑχδηΐαν ΕΥ̓ ὅ, 8,
γιποαπῦ ΟΠΔΙγθθ5, ΤδΟΟΠΟΒ,
Ῥμαβίθηοβ ΙΥ̓ 6, 34, νδαυπὺ
ῬΘῚ ϑογύβιπούαση ἔθυσατη ΤΥ
{, 18, 1τὔθιη Νδοτοπυτη [Υ̓ 8, 7,
ΟοΙομοσαχα ΙΥ̓͂ 8, 19, ΤΥΎΔΡ6φαηΐα ρογυθηϊαπὺ ΙΥ̓͂ 8, 22,
Ῥυσπδηῦ οὐπὰ [1118 Υ̓ 2, 1,
Μοββυποθοῖβ Υ 4, 20, ΟούγοΥῚΒ ΒΙΠΟΡΘΩ μδΥϊθι5 σϑῃὰηἰὰγ ΥΙ1, 14, ᾿η6 Ἡρυδο θα,
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ῬΦΌΙΠΙΒΡΘΥ ἴῃ ἰγ65 ρᾶγίθβ 418βοοιδηΐαν ΥὟἹ 2, 10. 4, 1, νἱῃοαπὺ Βιύγ πο ὟἹ ὕ, 81, ΟγγΒΟΡΟΙΙα ρουνθηϊαηὺ ΥἹ 0, 88,
Βυχαῃύϊιτη ὑγωϊοϊαηὐὺ ΥὙΠ11, 17,
ρα δοαΐποιη ᾿ΓΠσγδοῦτη τθσα αγη βυροηαϊα τηθγθὺ ὙΠ
ὃ, 14. αὐτὰ ΤΙ
γΟ 5. Θχθγοῖῦα
ἴῃ Αβῖα οοῃϊαπραπύιΥ Π 8, 24.
Ἑλληνικόν, οὔ, τὸ Θχθτοιϊθα5
ΤΩΘΙ ΘΗ ΠΘΤΊΟΥΤΩ ΟΥ̓ΦΘΟΟΥΆΙΩ 1
ϑ' ας 8 15,

᾿Ἑλληνικός, ή, όν ΒταΘοῦΒ. ΘΗΝ.
Ἑλληνίς, ἰδος δαϊθοί,, γῆ Υ̓͂ ὃ,
“Ὁ

τὐθλὶς. ΤΥ .8:.292. Υ ὅ «ὐδι

ΥἹΙΘ 6, 19. 16.

Ἑλλήσποντος, ου, ὃ ἴτούπχῃ 1πἐθυ Ετόρϑτα οὖ Αϑίδτῃ 1 1, 9.
- Ἑλλησποντιακός, ή, ὄν
δαϊθοῦ. 11, 9.
᾿Ενυάλιος, ου, ὁ Μαυὶβ οορτο-

ῬΒ]αβῖ5, ΟἸθαρογαθ ῬἱούουΒ
ΕἸ π8 ὙἹ 8. 1|
Εὔξεινος πόντος ΤΡ 8, 22.
Εὐρύλοχος.

ου, ὁ Ἰιλιβαΐθ5

ΓΚ

2, 21, ἰογύϊθυ 56 ρουιῦ οοηίσο
Οδτγάσομοβ ΤΥ 2, 21, ΤΆΟΟΠΟΚ
ΙΝ 1, 11 58664ᾳ., δά ΑΠΔΧΙΌΙΤΩ
Ἰοσοῦύαϑβ τηϊυ ταν 111, 82, οοηἰγὼ ϑθαΐμθιη οὖ ρῖῸ ΧριῃοῬῃομΐθ σουθῳ δοιὺ ὙΠ 0, 40.
Εὐρύμαχος, ου, ὁ θατάδηπβ Υ

6, 21.

Εὐφράτης, ου, ὁ ἴῃ ΑΥ̓ΤΩΘΗ18,
ΟΥ̓
6Οχ ἀποῦυβ [ὈπΕΙΡι5,
Ἐπρῃγαΐθ οὐἹθηθα!! οὐ οοοϊαἰδη 1} 1.3..90...

1

160.

οἸδιήοτθϑ ὈΘΙήϊοοβ ἐο]]16γ 1 8,

“18, ᾿8, 4, ΟΥἸ θη Ά]θαη
Θταθοὶ ἴῃ τοάϊία ἐπϑηδθτοαϊαῃἰὰγ ΤΥ ὅ
Ἔφεσος, τὰἡ Ιομα 6 αὐὉ8 δὰ
Οδγϑύγαση δτηπθιη δύω 1 4, 2.
Π Ὁ ΟΥΎΚΙ, 5: ἸἼΡΙ Ῥίδηδθ
βοτηρίατα Ὗ 5: 8.19;

᾿Επισϑένης, ους, ὃ 1) ΑἸρῃϊῬο ϑηπι5, αα 16 Υ] δγτηδϑύαγδθ
ἃρυὰ Οὐμπδχο ργαθοϑὺ 1 10, 1.
2) ΟἸγπίμιαβ, ῥα] οησυ
ραθ-

Ζάπατος, ου, ὃ Ππνίαβ ὦ Ἰᾶθγδ,
Ῥαυΐθ ἴθ ΤΊρυιστη ᾿πῆποηθ Π
Ὁ νΒθ. ΠΕ 8 6:
Ζεύς, Ζιός, ὃ ΤαρρζοΥ 1Π 4, 12.

τηθῃ, ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίξειν διὰ Ἐ).

ἘΒυν.5..14.

τσ βουσοὺ ὙΠ 4, 7 56αα.
᾿Επιταλιεύς, ἕως, ὃ ἴποο]ὰ ΕΡ1ἰ8.}}1 αὐδι15 ΕΠθα6 ὙἹΙ 4, 18.

᾿Ἐπύαξα, ἡς, ἣ ΟΧΟΥ͂ ΞΥΘΠΠΘΒ18
ΟἸἸΠΙ]ΟΌτη ΤΘΡῚΒ 1 2, 12 ξθ66
᾿Ἐρετριεύς, ἕως, ὃ ἘγΘίΓΙΘΗΒ15
ΜῊ 9.
᾿Ερχομένιος, ου, ὁ ἴποοϊα ΕτΘΒΟΙΏΘΩΙ Αγοθαϊοθθ αὐ015 1

237:

ἱἙσπερῖται, ὧν, οἱ σθη8 Αὐτηθ186 δα βορύθῃνομθβ οὖ οοοΙἀδηΐθση βρθοίδηβ ὙΠ 8, 2ὅ.
᾿Ἑτεόνικος, ου, ὃ ΒΥΖΘᾺΝΙ ΡοΥἰὰ5 οἰαυαιῦ ΥἹΙ1, 12, τη 81οι ΒυζΖεηθ ἑαρὶὺ ὙΠ] 1, 19.
Εὐκλείδης, οὐ, ὃ ὨἈΔΥΌΒΡΟΧ

Ζηβασιλεῦς 1Π||1: 12

0 Ὲ 1. 25.

1:0, ΞΕ «σωτήρ 18; 17.-1Π
0. 18; 50. 1
20; ξενίας
ΠῚ Ὁ
χυξίλίχίος, ΝΗ Β.. «ἈΞ
Ζήλαρχος, οὐ, ὃ Οουγδῦοτη ἴουὶ
Οργαβαηύαβ
7, 24. 29.
Ἡγήσανδρος,
Ἄγοαβ 1:8.

οὐ,

ὃ οθηΐαϊ]ο

ὅ.

᾿Ἠλεϊῖος, ου, ὃ ἴποο]ῶ Ἐ]1415 τϑσιομῖθ Ῥβ]ορομπθϑίθοαθ ΠΠΙ

1:84.

Ἥλιος, ου, ὃ 80], 61 ΘαΪ 580171Βοδπύυν

ΤΥ ὅ. 88
»

Ἡράκλεια, ας, ἡ υαὐὸϑ αταθοῦ
ἴθ Βιθηγηῖὼ δ τηᾶγθ ἰύδ,
ΜΟρΡΘΥΘ
51ατη οοΟ]οπῖα ΥἹ 2, 1,
τη! αθ πᾶυθβ 101 Δαρθ]! αὐ
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Ὑ 6, 10. ΥἹ 1, 38, αὐϑηΐο ἀ1Βίοὺ ἃ Βυζαπίϊο ΥἹ1 4, 1. 2.
Ἡρακλεώτης, ου, ὁ ἨργϑοΟΙΘ6ηΒΗ
6,19: ὙΙ.9..5 7 18.
Ἡρακλεῶτις, ιδος, ἡ ἴθττα Ηδ6Υδοϊθθηβίαση ΥὟἹΙ 2, 19.
ἩΡρρακλλείδης. ου, ὃ Ματοπῖύθβ
θα 15 ΘΟ 060 ΒΟΥ ΊΘη8 ὙΠ
0, 41. 8, 16, φϑουπῖδθ ἃυιαὰβ
ὙΠ τ, 85. 41, τοιϊυυθαν δα τγδθἄδτὰ νσοπᾶθπάβδτχῃ Υ 1 4, 2. ὅ, ὅ.
οϑ] ατηηϊα αν ΧΟ ΠοΟΡποπίθιανΠ

5, 6. 6, ὅ.

Ἡρακλῆς, ἕους, ὁ δὰ 1πηΐθγο08
ἀοβοομαιϊ ΥἹ 2, 2, Ἡ. ἡγεμών ΥἹ ὅ, 34. 2ὅ, αὖ νῖδθ ἀπο
βϑοσδ 61 Βπιηὐ ΤΥ 8, 2ὅ. Ὑ1 2, 1.

Θάψακος, ου, ἡ υτοϑ δὰ ἘπῬμγδίθια δια 1 4, 11 5θ6αα.,
Θαψακηνοί, ὥν, οἱ Ἰποοϊδθ 1

4, 18.

Θαρύπας, ου, ὃ Νίοπμοπμ!β διηδ5105 Π 6, 28.

Θεογένης, ουὔς, ὃ οομίαγ!ο [,0ΟΥ̓ΘΗΒ15 ΥΠ 4, 18.
Θεόπομπος, ου, ὃ ΑΥΠΘΙΗΙΘΗΒ18

ἢῚ 19.

Θερμώδων, οντος, ὁ ῬΑΡΒΙΑροτἶῶ8 ἥυνιυβ. ααἱ 1ῃ ῬΡοπύστῃ
Ἐπαχίπυτη πῆι Υ 6,9. ΥἹ 2,1.
Θετταλία, ας, ἡ ΤΏΘΔΒΒ4118 11,
10. --- Θετταλός, οὔ, ὃ 1π00]8

ΓΟ

ΠῚ 5}

Θήβης πεδίον, ου, τό ορρΙάσπι
Ῥῇορθ Αἀγδιηγίϊτῃ ὙΠ 8, 1.
Θήχης, ουὅ, ὃ τΩοη8, πα 6 αγαθοὶ
ῬΥΙΤΑΤη Τ]8 16 ὈΓΟΒΡΙΟΙΘϑηὐ
Ϊγ πος

Θίβρων, ὠνος, ὃ ἀὺὰχ ι:δοθᾶδετη ηΐὰ8, ΙηρΙοθθ ΟΥ̓Δ ΠΟΒ
οοπέτα, Ῥοῖβᾶβ οοπάυοῖς ΥΠ

ΕΠ

ἐπ άδια ὍΣ,

Θούριος, ου, ὁ ΤΣΙΠαΒ Υ 1, 2.
Θρῴάκη, ἡς, ἡ 1) ἴῃ ᾿Αδβῖδ 5108,
Θϑᾶθηη θχτα, αἀδ ΒΙ
ΠΥ Η]8,

8185 σοοϑίαν ΥἹ 4.1. 23) ἴῃ
Εατορᾶ βιύα ὙΠ, 1. --- Θρᾷξ,
κός, ὁ ΤΏΥΑΧ ΤΊ, ᾽. 5. 9.1.8) 4:

12.
ΓΟ 5]
8010.ΘΟΙΕΠῚ
ἍΠ 1 Ὡς γόβεϊδυβ ὙΠ 4. 4
οΟμγΙγατη ὙΠΟ 8, 1θ 8θαα..
ΤῊ] ]ΘΥατη Θιηρύϊο ὙΠ 2, 88,
γϑιΐοβ ΥἹ 2, 160, φαυϊΐθβ 1 ὅ,

18. 12, 0, ᾿ο8 πΡΊΘΠΑΙ ὙΠ]

4 11. --- δρεινοὶ Θρᾷκες τιουἐπὶ ΤΉτδΟΟΒ ὙΠ 4, 11.21.-

Θρᾷκες Βιϑυνοὶ ΨΙ 4, ῶ. -Θράκιος, ία, τον ΤΉ οἷα
ὙΠ 1, 18.

πρό

τν ίου, τό ἃτθδ ἴπ ΒγΥ-

Ζϑηῦο ατῦ6 ΥΠ 1, 24.
Θύμβριον, ίου, τό ῬΒΥΥΡΊΔΘ
ΤῸΌΒ, υὉἹ Μιᾶάδθ ἴοῃβ οτγαὺ

Ι 2, 18.

Θυνοί, ὥν, οἱ σοθηὴβ ΤΏγθιοῖα
ῬΙΟΡΘ δ! πηἀθϑϑῦση ὉΤΌΘΙΙ
ὙΠ,

32. 89: 4: 6. ἘΠ 15. 065

Θώραξ, ακος, ὁ Βορούϊιβ, Χο-

ΠΟΡΒο
δ 5 ϑιἀυθυβαταβ

Υ ὦ,

19. 231: 25.985

᾿Ιασονία ἀκτή φῬτοτυπηθαυατη
Ῥτορθ Οοὔγογδ, αΌΪ ΑΥΡῸ π8γ]5 ΔΡΡ] 1556 αἸοϊθαν ΥἹΙ 2, 1.
Ἴδη, ἧς. ἣ ταοπ8 ἴῃ Ττοϑᾶβ 81ἐὰ85 ὙΠ ΒΡ
ἹΙερὸν ὄρος τηοη8 ἴπ ΤἈγδοῖα,
τηΐον Ῥρουϊπίματση οὐ Ομ θυβομθ-

ΒΌχη Βιύα5 ὙΠ 1, 14.

“ἹΙερώνυμος οθηὐασ!οπαμη ΡῬτοΧΘΩΙ πϑύμ τηϑχίτημβ ΠῚ 1, 84.
ΥἹ 4, 10, Ἰεραῦιβ δὰ ΑπᾶχὶῬίαπα ταὐδεξαν ὙΠ 1. 99 “Τάδτο.
οϑὺ δίατθ ΗΙΘτο ματλ 5 Ἐρίδα116 π515, ααἱ ὙΠ 4, 18 πθηιο-᾿
᾿ ταῦτ.

᾿Ικόνιον, ου, τό υαἰύϊπηα ῬΒτΥσίαθ υὐβ ἴῃ Τυγοδομπίδιη ΡΓΤῸΠοΙβοθηὔὶ " ΒΓΙΘΙ
Ἶσοις. ιος, ὃ ῬἈΡΕΙασομῖδο ἢαυ-

ΙΝΘΕΧ

ΝΟΜΙΝΌΜ.

γίὰβ

ἰηὔϑν ΤΠπμουτηοάοηΐα οὗ
ΗδΙγχα Υ 6, 9.
᾿Ισϑμός, οὔ, ὃ ἀπιρυϑύϊαθ ἃ ἴδα668 ῬΥῸΡΘ Οουπύμιμι 1{ 6, 8.
᾿Ισσοί, ὥν, οἱ υὐοβ ἴῃ ΟἸ]Ιοϊὰ
ΟΥΘΗΥΘΙΣ αἰῶ 1 2, 34. 41.

᾿Ιταμένης, ουὅς, ὃ Οοτηδηΐδθ ᾿γ]
Ῥγδθίδοαβ ὙΠ 8, 18.
᾿Ιωνία, ας, ἡ Αϑῖδθ γΤϑρὶο τηῶἜΠΠΙ
4 015..11 33: 2, 0.
ΠῚ ὅ, 15. --- ᾿Ιωνικός, ή, ὄν

ΕἾ 8

Καάϊκος, ου, ὃ Βανί Ῥοτρδταατη Ῥγϑθίθυ ἤπθη5 ὙΠ 8, 8.

Καιναί, ὥν, αἱ αὐ Μοβοροὑδταῖδθ δα ΓΊρΡΥ
τη δι 11 4, 28.
Καλλίμαχος, ου, ὁ ῬΑΙΥΠδ 5188,
ΤΟΥῸ5 συν δυτηδϑύιπσδθ 66ΠΠΥ
Ὑ Ὁ7: 7: 8.10. 16:
σαύαβ δα ΞΙΠΟΡΘΏΒ68 τα] ϊὑΣ
Ὺ 0,14, δα Ἠογθοϊθούαβ ΥἹ
Ὡ, ἡ, ἀὰχ Ατγοδβ δχϑγοιῦα {γ1Ἑαχτατο αἸνιβο ΤΥ 2, 9. 10. 12.

Κάλπης λιμήν ροτύαϑβ πίον Ηδτο θατη οὖ Βυζϑηύιαση 5108

Ὁ

1517 ὁ. 1: 10.

16. 24.

Καλχηδών, ὄνος, ἣ υὐὸ8 δὰ
Βοβρογασζη 51 6 τϑρίομθ Βυ-

Ζϑ ὮΙ] ὙΠ 1, 20. 2, 24. 26. “-

᾿Καλχηδονία, ας, ἡ ἅπθ5 ΟΔ8]ομθαοπθηβίατη ΥἹ 6, 88.
Καππαδοκία, ας, ἡ Ῥτονϊποῖδ
1η ποθΟΥ6Αϑιῷ 1 2, 20, 9, 1.
ΤΙ. 8... 20,
Καρδοῦχοι, ὧν, οἱ σ6Π85 Τη0ῃὑδηϑ ἴῃ 5:πϊϑύγο ΤΊΡΥΙΒ τρδ Πῶδε 5 10 δ. 15. Ὑ ὅ, 1ὅ. ὙΠ
8, 2ὅ, 1ῃ ΘΟΙΌΤΩ τηοηΐθ5 αὐ 601
τευ πηῦ 1Π| ὅ, 17. ΤΥ 1. 2.
8. 9, ΠΟΥ ΒΒΊΤηΟ ΟΥ̓ΔΘΟΟΙΆΤΩ ἃρ"ΤῊΤΠΙ τπθέπ ΤΥ 1 16. 8.7.
Κάρκασος, ου, ὁ Βυνίοὶὰβ Π.υαἴδ6 ὙΠ 8, 18.
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Κάρσος, ου, ὁ Βυνῖιβ ἴῃ 8ῃσυβίι5. ΟἸ]10118 1 4, 4.
Καστωλός, οὔ, ὁ ορρίάτιι Τῳγαϊὰθ Ῥσόὸρθ ϑαγᾶθβ, αὖ ν]ᾶθαν; 1ῃ Ῥ]ηΙθ παπᾶ ῥτο-

οα] βιύωμη (Καστωλοῦ πεδίον)
ΟἸΏΠΘ5 ΟΟΡΙ86 6 ΟΥΤῚ βαύγαρ]δ

ΘΟΠΡΥΘΡΘΙΙ ΒΟΙΪΘθπ [1.2..9.,1.

Καύστρου πεδίον ῬὨγΥΥρΡΊΔΘ πιᾶσδ6 ορρίασχῃ 1 2, 11.
Κελαιναί, ὧν, αἱ αὐ8 δὰ Μδ6φηαγατη οὐ Μδυβγῶτη ἤπιγ105
ϑιύω 1 2, 7, οὔτη 8106 ἃ ΧΟΥ͂ΧΘ
Θχϑγαοία 1 2, 9.
Κεντρίτης, ου, ὃ ἤαν!τ5 ἃ Ἰᾶθνἃ

ρῬᾶγίθ ἴῃ ΤΊρτιση ᾿ηἤπθη5, Οδ.ἀαομοβ δῸ Αὐτηθηῖῶ αἰγ τ
ἘΠ 9. τ }45᾽
Κεράμων ἀγορά υγὸ8 1ῃ οὁο0ηἤπιο Μγϑβιδθ οὖ ῬΕΥΥΡΊΔΘ τηϑσπιδθ' βἰΐα 1.2. 10.
Κερασοῦς, οὔντος, ἡ υαὐὸϑ Οο]ΟΒ1α15 ταθυ ὑ]Τηϑν, ΟἸΠΟΡΘΏΉΒΙΌΠΙ
οοϊοπῖδι Ὺ 3.:.9. 4. 1. ΣἸΡΌ15
ΤΌΙ σϑηθίσιοὶ ροπαθθδαῦ Υ᾽ ὅ,
10. --- Κερασούντιοι, ωὠν,. οἱ
Ἰποοΐαθ Υ 7, 18 5646.
Κέρβερος, ου, ὁ οδμ15, ἱπῆθγοτῦτα ἀΔμ ον ὙἹΙ 2,.2.
Κηφισόδωρος, ου, ὃ οδπία!10
Αὐμθηῖθη815, ᾧ Οδγαά185 π6οαὔυβ ΤΥ 2, 17, ουἱὰ8 ρῥϑδίθυ
Κηφισοφῶν, ὥντος (ΤΥ 2, 18)
οτγαῦ.
Κιλικία, ας, ἡ Α581846 ΥΘρῚο δὰ
τηθυἹἀϊθιη οὖ οὐἱθηΐθιη 5Ρ60-

ἔβηβ 1 2.,..2}. 25. ΠῚ 1. 10.
Δπραϑθδθ ΟἸ]ΠΟ186 1 4, 4. --

Κίλιξ, ικος, ὁ Βα ιϊαΐον [ 2, 22,
Κίλισσα, ἡς, ἡ ὈϑϊαύτΙχ 1 2,
14 5666.

Κλεαγόρας, ου, ὃ Ῥιούον ῬὨΪ18515, 4] ραγιθύθβ γοϑὶ ΑὐμοὨΪΘΗΒῚ5 ῬΙΟύαΣΙ5 οὐπϑγιὺ ΥΠ

8: 1

Κλεαίνετος, ου, ὁ οομὐατῖο, ἀραᾶ
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Τιαροζαπίω ἴῃ φυδθαδίϊομθ
οοοΙαϊθαν Υ 1, 17.
Κλέανδρος, ου, ὃ Βατγηοϑύω 1,ἃοΘαδθυηοηϊαβ ΒΥυΖθηθ ΥΙ 2,
ἘΞ. 4. 18.

6--ὅ..

0π1π' Χοπο-

Ῥβομίθ ποβριύϊατη ᾿πιὖ ΥἹ 6,
8ὅ. ὙΠ 1. 8, τρουϊὰτὰ ΟΥΤΊ ΠΟΥατη ΟὈΪαὔατη γοηυιὺ ΥἹ

6, 86.

Κλεάνωρ. ορος, ὃ ἘΤΟΠΟΙΙΘΗΪῈ5
Αγοαβ Π| ὅ, 87. 839, βΒϑθουπᾶάσχηῃ
ΟἸΘασοματη ἀποῦχη πϑῦα τηϑχῖτητι8 ΠΠ| 1, 10, ἴῃ Ἰοοῦτα ΑρΊδθ
αὰχ Βορ!ὔάγατα Ατοδάπτη 5αΐποι ΠΗ 72. 9.4. Ὑ 0:9.
8, 18, Χοπορβουῦ5 βύπαϊοϑΒ

ΥἹ 4,92. Υἱ] 2, 2. 8, 46. ὅ, 10.

Κλεάρετος. ουὅ, ὃ οΘμὔα:} 10, ῬΥΟΡΘ
Οδγαβαηΐῳ οοοϊαϊθαῦ ΚΥ Τ. 14
-10.

Κλέαρχος. ου, ὃ ΘΧ50] ΠιδορᾶδθΤπ0 1501 1- 9.9.1... 90. Ὑ ΘΟ ΦΑΣ

ΟΥ

ϑβυχηρύθαθβ

δχθγοϊαχη

οοΙηρδγαγιῦ, ααοὸ ΤΆγΔΟΙΌα5
ὈΘΊ]υτὴ Ἰηΐογθραῦ 11, 9. 8, 8.
Π ὁ. 4, ὕγγυμη (θ᾽ δθηῖβ οοπ5ϑαυϊαν [ 2, 9. 1 ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘ
Θχθγοιΐαβ ἰᾶαθνυὸ (ἝὙΥ̓ΔΘΟΟΤΌΙΗΩ
ΟΟΥ̓́Πα ρτϑθοϑὺ 12, 1ὅ, τὰ Ραρηδ,
αἀοχίχο 1 7. 1. 8, 4, ΟΥΥῚ οοη5118 τ 6 115 αΔΤη ΟἸΉΠ65 Φ111
πραθι 1.5, 1.15...0..0. Ὁ; 111
1. 10, νἱοϊθηΐυβ 1 ὅ, 12, 1ηΟὈΟΘΑΙΘη5 1 8, 18, θομπὰβ αὐχ

110, ὅ. 14. Π 8,11. 6, 8, ὕγτο

τηοτῦπο 46 ἕδοϊο βυχητηιβ ατδθΟΟΥΤα ἀὰχ ΠΠ1, 4. 2, 2 566.
8, 2 5θ6α6α.. οοηΐτο, ΤΊΒΒΘΡΠΘΥὭθτη Οὐσοεθοδύαβ ΠῚ ὅ, 2---80,
οαρύαβ 1 ὅ, 81, ἐγσαοϊααίαβ 1
6, 1, ΤηοΥ65 οἷὰ8 ἀΘβου θα Υ
ΠῚ 6, 1 5666.
Κοιρατάδας, οὅυὅ, ὁ ΤΠΘΌΔΙΙΒ

ἐγαβύγῳ ορύδῦ, αὖ Βαχηγηι5 αὙδ6ΘΟ

ἀὰὺχ Παὺ ὙΠ 1, 838. 40.

Κοῦτοι, ὧν, οἱ σθηῃ8 ΠΙΌοτῶ γο-

οαὐὰν ὙΠ 8, 2ὅ, οοἔθγαμα 1ρπού οϑβί.
ἐγ 5 1 ὧν, αἱ ῬΒνγρίδθ ὉΓῸΒ
(3). Ὁ

Κολχίς, ἰδος, ἡ τορῖο ἴπ οτὰ
Ῥομδὶ Εὐχιηὶ ζῶ δα οτἱϑηὕθιῃ οὖ τῃθυ] θη σὙουρθηβ ΠΥ
8, 28. Υὶ 8, 2, γοπϑηϑύασηα τη6]
ΗΝ ΙΥ 8, 40..2. [Ὁ Κόλχοι,
ων, οἱ Ἰποοαθ Ὁ]
418 ΤΥ͂
8, 22. Κ' 9. ΡΘΗΒΌΒΕ ΙΝ
8, 2ὅ,. ἃ Θ αβοῖβ ἔαρσαηΐαν ΤΥ
8, 9. 18. Ἰασαῦ θογατα 1δρ1ἀδπέαν Υ ἐγ 3.9}
Κομανία, ας, ἡ γε; ῬΙΌΡΘ
ῬΘΙΡ ΤΑΙ 4 8,
Κορσωτή, ἧς, ἡ με ρηΜεξορο-

ἑαχοῖαθ ἴῃ Ββἰπἰβέγα ΕἘΠΡ
τα ὐ5
Τρ βιΐω 1 ὅ, 4.
Κορύλας, α, ὁ ῬΑΡΒΪΔΡΌΠΙΔΘ
βείτερδ Υ ὅ, 12. ὃ9. 6, 1. ὙἹ

1. 5.

18 Ὁ

Κορώνεια, ας, ἡ Βοθούϊδθ αγὉ8,
ὉΌῚ Ασθϑιϊααβ ᾧ ΤΉΘΌΔ185 οὗ
Αὐμθῃιθηβιθα5. τυἹούουιδμι τ6ρογίωθαῦ Υ' 8, 6.
Κοτύωρα, ων, τά ατὸϑ Ῥοπίϊοδ,
ὉΌΙ αταθοὶ ἤᾶῦθϑβ ΘΟμΒοθμαθῬαπὺ Υ' ὅ, 8. 4. --- Κοτυωρῖται. ὥν, οἱ ἴποο]δθ Υ' ὅ, 0. 7. 19.
Κρής, ητός, ὃ ἱποο]ω Οτθίδθ,
Ογθύθηβθθ βαριῦθαν} 1ΠΒΙΡΊΘ5..
1 2, Ὁ οὐ ουΥ̓ΒΟΙΘΒ Γν 8. 2

ΘΟΙΠ ὩΥΟὰΒ ῬΘΥΒΙΟΙΒ ῬΘΙΟΥΘΒ
βαηὺ ΠΠ 8, 7. 1ὅ, οοπέγτα Οδτ'ἄπομοβ οὐ Π 1185 ορθεῶ ΘΟΤΌΤΩ

αὐ1}15 οϑὺ ΤΥ 3, ΘΑ ὙΌΣ 29,
Κτησίας, ου, ὃ ταράϊουβ (π1α108, το σο πὶοοτηϊξαῦαν οομὐγδ,
Ογτύτη ΡῬτοβοϊβοθηΐθπι 1 8, 20,
Θασίου Περσικῶν 1 9. 21.
Κύδνος, ουὅ, ὁ Βανῖαβ ὈἸΙΠοῖδο,
Ταγϑυση ῬΘΥβ
θη 5. τηθα
8 Ϊ

9. 38.

Κύξικος, ου, ἡ αΥῸΒ ἴῃ οτῶ ῬτοῬομὐϊ18 8ιῳ ὙΠ 2, ὅ. --
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Κυξικηνός, οὔ, ὁ (80. στατήρ)
ΤΠΠΉΤΠΤΙΒ ΘΌΥΘΙΙΒ ΥΌ15. ΟγοὶὉΘΠΟΓΈΙΩ, Οαὐἱ 1 τηδγοδβ γἃ-

Ἰοὺ Υ͂Ἱ 2, 4. ΥΠ 2, 86. 8, 10.

Κυνίσκος, ου, ὁ ἄὰυχ ιδορᾶδοτη ηϊπ5 οοηΐγῳ ΤΉγαοαβ ὙΠ

1, 18.

Κῦρος, ου, ὁ 1) Ο. τδῖογ, αὐ]
γτορσῃδθαὺ δδ9---ὅ29 ἃ. Οἢγ. 1
ΒΕ
Οὐ τποῦ, Η]108. Ὀ)ὰΥῸ1 Π οὐ Ῥαυυβϑδῦϊαϊβ, βαύταρδ

Ἀπ

ΟἿ 2..2. 1. 9. 7, ἴῃ

γίποῦϊα, οομϊθοῦύθβ Ὁ ΑτΐδοΧΘΥΧΘ ἔγαΐγθ 1 1, 8, Ὀθ]]υχα
Ῥαγαῦ 11, ὁ 866α., 1΄ῃ Αβίδτη
Ἰηθυύθυη ῬΥΟΠΟΙβοΙαΥ 1 2,
1. δρᾶ Οὐμπᾶχῶ ῥγοθ]δῦαν 1
8, προορύαγ 1 8, 27, οοΥΡὰ8
ΘΒ τηὰὐ]] αν 1 10, 1, ΤΊΟΥΘΒ
οἰὰ5 ἀθβουιθυαμύυγ 1 9, ἔοτἀ18 ογαὺ 1 8, 0. 24. 26, 110678.115. 7, 18, Ὀθηϊρπυβ 1 4,
8 5666. --- Κύρειος, α. ον 8δᾶ1θοῦ. 110, 1 τὸ Κύρειον στρατόπεδον.
Κυτώνιον, ου, τό Μίγπϊδιθ, υΥὙὉ8
ΡΕΠ:8:.8:
“ακεδαίμων, ονος, ἡ ΥΘρῚο Ρ6ἸΟΡΟΠΘΒῚ Υ 8, 11. --- Ἴακεδαιμόνιος, ου, ὃ 1) Ἰποο]ῶ τΘἘΕΠΟΉΤΕ ΤΙ Ὁ, 2: ΤῊ Ὁ. 14. Υ 8,
11. 2) ϑρεαυίδμπιυβ ῬΘΙΊΟΘΟΙΒ
ΤῸΝ ΘΧοθθὶ5 Υ] 1. 27... 80. Ὁ,
“ὙΠῸ
286. 3) ρενυίαῦϊθ,
ΜΠ
ΕΘ ὙΠῚ
ι96...ὄ Τυγθ 68
ἔγαΥΙ ἀοοθηίυν ΓΥ᾽ 6, 1.

Β᾽ηἰδύγα ᾿ΓΊΡΥΙΒ στρῶ, ἈΌῚ ΖδἃῬαΐδϑ ᾿πῆαϊῦ, ΡΥΟΡΙΙΘ δὐδίγα1158. Ῥᾶτβ δι αθδθ ΥὙ0185 ΝΙπγθὴ ΠῚ 4, 1.
“Μεοντῖνος,

οὐ, ὃ Ἰποο]ῶ Ὁ7ΌΙΒ,

ΟἿΣ ΠΟΙΊΘῚ “εοντῖνοι οΥαῦ, 1ῃ
ΒΙΟΘΊ]1ὼ ΤΠ 6, 10.
“έων, οντος, ὃ τη1165 ΤΠ ἾΏτι5
010. δὲ
“Μεώνομος,

ουὅ, ὃ ἴοτῦϊθ [μ806-

ἀδθιηοηῖαβ ΙΥ᾽ 1, 18.
“Λουσιάτης, ου, ὁ ΥἾἼ 60, 40 οὐ
“Μουσιεύς, ἕως, ὁ ΤΥ͂ 2, 21. 1,
11 Ἰποοὶῷ γὉ18, ΟἹ Λουσοί
ΠΟΙΊΘΗ ΘΥαὺ, 1η ΒΡ θη ΥΊΟ0Π8}}1
Αγοϑα!δ.
“υδία, ας, ἡ τορσὶο ἴῃ οοοΙθη8.11 Α818, οὐϊὰπ5 οδραὺ δαγᾶθϑ

1.5. δ᾽ 9.0 1. 11}. 15.

8]

20. -- Λυδός, οὔ, ὃ ἱποο]ω ΤΠ
1, 81. -- “ύδιος, ία, τιον 8ᾶἸϑοῦ, 1 ὅ, 6.
“Δύκαια, ὠν, τά οθτἰδτηϊηδ, Ατ΄οϑαΙοδ, 1π ΠΟΠΟΥΘΙΩ [ΟΥἹΒ Π,ΥΟΌΘῚ ΟΟΙΘΟὈγαΐω 1 2, 10.
Μυκαονία, ας, ἡ τορὶο ΑΒ186
1ηὔθιιου 12, 19. Π 8, 25. -“υκάονες, ὧν, οἱ ᾿ποο]86. 11Ῥαγύαθβ οὐρ]α] ΠῚ 2, 28.
“ύκειον, οὐ. τό σγυημδϑβίατη
ῬΙῸΡΘ Αὐμβθπδβ ὙΠ] 8, 1.
“ύκιος, ου, ὃ 1) Θαὰθ5 ὥὄγτδΟαβαπαβ 110. 14. 2) Π]1ὰ5 ΡοἸγϑέγαῦ Αἰ ΠΘ 16 515, δαῖτα
Ῥγϑοίθοϊαβ ΠΙ 8, 20. ΤΥ 8, 22,

ὅ. Ἰ, 34.

“Μάμψακος, ου, ἡ υὐ᾽ Ττοϑα 5
ἃ ἨρΙ]οϑρομύστη δα ὙΠ 8,

“ύκος, ου, ὃ ἤσνιαβ δρυᾶ ΗθΥΟ]θατη ΡῬομύϊοδιῃ ΥἹΙ 2, ὃ.
“Μύκων, ὠνος, ὁ Αοδδθαβ, ποΥΔΥΆΤΩ ΥΘΥ Τὴ ΟΡ τπι8 Υ᾽ 0, 27,
ἐνε ΥΤ τον 1
“ωτοφάγοι, ων, οἱ ἴδΌυ]οβδ,
Αἴτιοδθ σθηϑ ΠΙ 2, 2ὅ.

1π00186 ὙΠ 8, 8.
“Λάρισα, ἡς, ἡ τ

Μάγνητες, ὡν, οἱ ΤΏΘΒ581186
Θσθηβ, θοσυχῃ βοϊ αῦϊο ΥἹ 1, 1.

“Μάκων, νος,

δυο

ὁ ϑρατίδπαβ Π

Ὑ1.15.--

λὰ.-

κωνικπός, ή, ὁν δαϊροῦ. ΤΥ 1,

18. Τ, 160.

1. 6. --- Παμψακηνοί, ὥν, οἱ
ἀδβοσίῳ ἴῃ
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ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ.

“Μαίανδρος, ου, ὃ θατηθη ἴῃ ο0-

οἱἀθηΐα Αβια, δραα Μηθύασσα
1 τη8 76 ᾿ἰηῆυϊὺ 1 2, ὅ. 6.
“Μαισάδης,

ου, ὃ Τγδοῦτῃ

τθ-

συΐϊαβ, ϑϑαΐμδθ ραΐοσ ὙΠ 2,

82. ὅ. 1.

ἹΜακίστιος, ου. ὃ ἴποοὶα ΜδΟἸΒΟΙ υΥ15 ΕἸθα6 ὙΠ 4, 10.
Μάκρωνες, ὧν, οἱ 56 Π8 ῬΙΌΡΘ
Ττιαροζαμπΐο ΥΌθτη ΠΥ 1, 21.

8,1. Υ͂ ὅ,18, ΠΟΥ ὙΠ 8, 25.

"Μαντινεύς, ἕως, ὃ ἴποοϊὼ Μϑ8ηἔϊη686 υΓ015 Αγοϑαϊοϑ Υ11,11.
Μάρδοι, ὠν. οἱ δ
τη1 ΑττηθὩΙΟΤΌΤ ὈΘΙ]Π1ΟΟΒῚ ΠΥ 8, 4.
Μαριανδυνοί, ὥν. οἱ σΘ 5 ΤΉτοΙ, οἷ Ῥτόρθ Ἠρσϑοίθδιῃ ῬοῃίΒΗ
.9.1.
“Μαρσύας. ου. ὃ 1) βαν!]ο01118 ΤΟΥ
ΟθΙαθηδ5 τηϑηθη8, ἴῃ Νίδθθηἀγάτη 1πῆμπθηβ 1 2, 8. 2) 81:16 πῸ8 ΟΟΥΔΙΏΪΠ6. ΤΏΠ51060 8Ὸ
ἈΡΟ]]η6, ααἱ 61 οαὔθηῃ ἀρίχαμοραὺ, νἱούαβ 1 2, 8.
ἹἱΜαρωνίτης. ου. ὃ ἴποοῖϊα ΜᾶΤΟΠΘ85, ΟΥΌ15 ατᾶθοδθ 1 ΟΥδῶ
ΤΏγϑιοῖδ βιΐαθ ὙΠ 8, 16.
Μάσκας, α, ὁ οχισαθβ ἥπν 18
ἴῃ ΕἸργαΐθιη ἃ. ἰᾶθυῶ ρᾶγΐθ
1ῇἤπθη5 [ ὅ, 4.
“Μεγάβυζος, ου, ὃ ἀραϊίαυβ Π)18πδΘ ἘΡΒθβίδθ γ3,»9.
Μεγαρεύς, ἕως. ὁ Μαραγθηβὶβ
ἘΞ

ΑΝ τ

ΣΉ

Μεγαφέρνης, ου, ὃ πΟὈΠ]18
Ῥρυϑδ, ἃ γτο προδύαβ 1 2, 20.
᾿Μεϑυδριεύς, ἕως, ὃ ἴποοϊα Μεὑπ γα 11 υγὉ15 Ατοϑάϊοδθ ΠΥ 1,

47. 6, 30. 7, 9. 19.

ἹἱΜελανδῖται, ὧν. οἱ σθηῃδ 1η
ΤΉτγϑοῖω Ευχορᾶθα ὨδὈΙΔΗ8

ΥΠ 3, 82:

Μελινοφάγοι, ὧν. οἱ σθῃβ ΤῊγοΙοἷῷ ῬΙῸΡΘ ϑαϊτηγάθβδβδαση ὙΠ

δ, 12.

Μένων, ὠνος, ὃ ΤΏΘΒΒα]α5, Οο-

Ἰοββὶβ Ογγατη οοηβθαυϊαν 1
2, 0, ἴῃ Οἠοϊαη Εργᾶχδθ
ταξαπᾶδο οϑαβῶ ΤῊ]ΒΒ8 1 2,
20. 95. ὈΓΠΠΉΝ, ἘπρΒτδΐθια
ὑγϑηβιὺ 1 4. 18, τἶχῶ ᾿πθυ 615
οὐ ΟἸΘαυὮΙ τη1}10651 ὅ,1156α6α.,
ἀρυᾶὰ Ουπδᾶχδ 5:
η]βύγῸ ΘΟΥ̓ΠΠῸ
Ῥγδϑοϑὺ 1 7, 1. 8. 4, ΒΟβρβϑβ

ΑΥΤΘΘῚ ΠῚ 1, ὅ, ροβῦ Ογτὶ ΤΊΟΥ-

ἔθη Βαβρϑοῦαβ ΠΟ

ΑΕ ΟΘΒ.
ὃ'Ἕ ΤΙΒΒΡΈΘΥΠΘ οαρξαβ Π δ,
81. 41, γοβύθα ὑγυοιάαύαν Π
θ, 29. τηοῦθβ δὰ ἀθβουιθυπ-

ἴὰγ ΠΟ 0. 21 5666.
Μέσπιλα, ἡς. ἡ υτὸβ ἀθβοσία
(50 Ώ}011 βιρσηῖβοεὺ ἀσγαβίαὑπ 5) 1 5ιηϊδίγεο ΤΊΡΥΙΒ ΤΊΡΆ,
ῬΤΟΡΙΊΘ βϑρύθῃ
το μ}15 ῬΔΥΒ
δυθααδθ αΥὉ15 ΝΙπγθῃ ΠΙ

4. 10---19.

Μήδεια. ας, ἡ τορῖηα Μράϊδθ
60 ἰθιῆροῦθ αὑοὸ Ῥεύβαθ ἱπ|-

ῬΘΙΟ Αβϑιδθ ροὐύθοαπίαν

4. (11:

{ΠΠ

"Μηδία, ας, ἡ 60 ποΙΠΪΠ6 ΘΟΙηῬυθμθηαιῦ Χοπόρμοῦ θὐϊδτη
ἰθυσϑτη βδουσηᾶάμππιὶ ΤΙΡΎΤΩ 81-᾿
ἴδτα, πϑτη ατᾶθοὶ ροὺ Μίϑαϊδηι
τοᾶθυπὶ Π 4, 21. ΜΠ ὅ. 158:.-ηδίας τεῖχος ταυταβ ἃ ΤΊΡΥΙ
ἀϑαὰθ δα Επρῃγαΐθμι ἀποῦαδβ,

5θα ῬΥῸρ6 δῦπο βαγνίυχῃ ἼΩΝ
απ ογαὺ 1 τ, 1ὅ. 1.4. 1ϑι
Μῆδοι. ων, οἱ ἃ Ῥαυβὶβ βὰθἸ1ϑοῦϊ ΠῚ 4, 8. 10. 11, οὉ ρὰ]ΟἾχα8 οὖ τπᾶρτιδβ ξϑιαΐπδϑ ἴδαἀδπίυτ 1Π| 2, 38.

Μήδοκος. ου, ὃ τοχ ΟαγΥΒΑΓΌΙΩ
ΤὨγοιοίοσαιῃ ὙΠ 2, 82. 8, 16.
ΘΙ 1.

Μηδοσάδης, ου, ὃ ποτηῖηθ ὅθαἐμὰθ οὺὐπὶ Χοπορβοπίθ δρὶὺ
ΠῚ, ὅ. 3, 10. 34.

7,1. 11.ὕ

Μίδας, ου, ὁ ῬΒΓΤΥΡΊΔΘ ΤΟΣ, 88ὑγσαχα ἀο01]0 οαρὶῦ 7.9. 13.
Μιᾶιϑραδάτης, ου, ὁ Τισοδομΐδθ

᾿

᾿

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ.
οὐ Οδρρδαάοοϊδθ βαύγσαρῳ ὙΠ
8. 26, Ογχὶ διηϊουβ 1 ὅ
ΠῚ 8, 2, ἃ ΤΊΒΒΦΡΠΘΥΗΘ. Ρ6]11οἰὔαν ΠῚ 8, 4, ἀτᾶθοοβ δαΟΥΊἴὰν ΠῚ 8, Ό. ἅ, 2 5066.
"Μίλητος, ου,ἡἡ Ἰοπΐαθ ὉΓῸ5, ἃ

Ογτο οὐλεν ἔηιδα ἢν 1..11-.2.
ῶ. 4, 2. - Μιλήσιοι, ων. οἱ
1Π001846 1 9, 9.
“Μιλτοκύϑης, ου, ὁ ΤΏγΩχΣ, ροϑὺ
Ῥαυρπδτη ἃραὰ Οππεχα οοτηΤηδϑϑπιὶ δια ΥῸΡΘΠῚ ὑγαηϑιὺ 1

9. Ἴ.

ΜΜοσσύνοικοι, ὧν, οἱ Ἰ1ῦθτῶ σΘΠ5
ὙΠ 8, 2ὅ, ἃρυα Οδγαβθαπίω Υ
4, ἢ. ὅ, 1, ΘΟΙΆΠ ΤΠΟΥΘΒ Υ 4,
ΤΊ, 89. τθρ68 γ 4, 30.
Μυρίανδος; ου, ἡ ΘΙΩΡΟΥ ΤΩ
Ῥμοθηΐοαπι δα βίπατι ἰββίοατα
οοπαϊδαχη 1 4, 0.

“Μυσία, ας, ἡ τορὶο ἴῃ Αϑ18 δὰ
βϑρίθῃτ]οη65 οὖ οοοϊαθηΐθη

βρϑούθῃβ ΥὙΠ| 8, 8. --- Μυσός,
οὔ, ὁ ἱποοΐδ, αρύπβ δα ὈΘΙ] τα
Υ 2, 29 8θα4., Μγϑι1 ἀοτηϊηδοι θτη ῬΘΥΒΟΥΠ ὩΒΡΘΥΠ
ΘΗ ᾺΣ
9.14
1 Ὁς 13: 1Π 2,
28. 24, ϑογύυτῃ βϑϊίαθο ΥἹ 1,

9-- 19. - Μύσιος, ία, τιον, δ6ΘΟΕ 1.9. 10.
ἹΝαυσικλείδης, ου, ὃ ΤΈΙΟΥΟΙΙΒ
Ἰασαίαβ ΥἹΠΙ 8, 0.
Νέον τεῖχος

οδδίθ!]
απ 1η ΟΥ̓

Ῥτοροιία15 βιύαση ὙΠ ὅ, 8.
Νέων, ὠνος, ὁ Αδίπαραβ Υ̓ 6,
86. ΥΠ 2, 29, νἹοδυῖαβ, ἀθῖπαθ
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ ΟΒΙΤΊΒΟΡΕΙ ΟΥ̓ 8, 4.
ἘΠ
159,.3.11. ἀὐχ᾽ ἨΏ]11Ππ5
ῬγΘΟΙ ΥἹ 4, 28. ὅ, 4, 1τηρ6ΤΙ ἰούϊα5 Θχϑγοϊῦαβ οχρϑυῦ
ὙΠ 2, 2,. ἀϊβδιαθῦ ἃ οθὐθυιβ
ὙΠ
7.20. 8.2. 7, ΔᾶγοῦΒΘΥ5 ΧΘΠΟΡΠΟΙὐ5 Υ 7, 1.
Νίκανδρος, ου, ὃ Τιᾶοο, πθοϑὺ
αχῖρρυσμ Υ̓ 1, 1ὅ.
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Νίκαρχος, ου, ὁ 1) οδὔαγ10 ΑΥ-

Οοδ8, ΡΎΊΘΥΙ ρα
ΒΘΊΊΟΙΈΒ,
οὰπὴ ἀπο685 οαρουθηύαν 11 ὅ, 38.
2) 8ἃ]1ὰ5 οθηὐαγ]ο ΑΥοδβ, ααἱ
φα Ῥουβῶβ ὑγσαηβίαριυ ΠΙ 8,
Νικόμαχος, ου, ὁ Οοὔεθαβ, ἸἰΘν]
ἀυτηῦαχδαθ ρυγϑοίθοῦαβ ΤΥ 60,20.

Ξανϑικλῆς, ἕους, ὃ ΑΟΠδΘῈΒ
ὙΠ 2,1,. ἴθ Ἰοούχη βοογαῦ!β
ΒαΪΠοιῦαῦ ΠῚ 1, 47, Ῥοθηδτη
501ν1ὺ ΟὟ τηδριδύγωναχη π6ρ0]6σοηύου σοβύσση ΥὟ' 8, 1.
Ξενίας, ίου, ὁ ῬαγΥΠδΒῖα8, ἰᾶτα
ηὔθδ, οατη ὐγὸ ὥὅαδβο 8.5606ηἀογεῦ 11,2, Ογγοὸ ϑδγαᾶβθβ αὐδὉΌΟΥ ΤΏ1]1ἃ ΟὙΔΥΙΒ ΔΥΙΩ
ΓΤ Θ
αἀαποιῦ 1 2, 8, γοδθῶ 6616Ὀγοὺ 1 2, 10, 6χ δχθγοϊῖζα δΤαρτῦ, Ἰπτυσὶῶ οἰβούατη 56 γΙΒ ΓΤΑ 7.
Ξενοφῶν, ὥντος, ὃ ΑΥΠΘΠΊΘΗ515

111. Ἂν ϑοογαῦβ ἀἸβοιρα85
ΠῚ 1. ᾿, ὃ ῬΥΟΧΘΙΟ Ποϑριΐθ
τα ΘΗ δχϑγοίξυση γοοδῦτβ ΠῚ
1, 4, ἄἀθὰπιὶ 6] Βϊοῦτη οοηΒα }πιὖὺὸ ΠΙ 1, ὅ 58644., νϑηϊῦ ῬΘΥ
ΕἸΡΒθβατη [ΠῚ ἼῈ 23) ϑάταθβ δὰ
ΟγκαμΓΠ 1-ς 8, ΘΟ] ]οαυϊαγ
ΟὟΤ ΟΥΤΟ ἀρυᾶ Ουμδχδ 1 8,
1ὅ, οὐτῇ Αγῖαθο ἀποῖθιβ οδρΡ{15 Π ὅ, 41, Βοιηηῖο τη18
(1Π1, 11) ῬΙΌΧΘΗΙ οΘη ΟΠ Θ8
οοηγοοδῦὺ ΠῚ, 1ὅ, Ῥ͵ΥΟΧΘΩΙ
Ἰοῦο ἀὰχ ογθαίαν Π11, 26. 47:
ΦΏΙΤΗΟ5 ἀποῦτῃ (1Π 1, 88) οὐ
τηϊ]τὔατη οοπῆσχτηδὺ ΠῚ 2, Τ,
ΠΟΥΙΒΒΙΤΠΟ ὩΡΎΩΙΗΙ ργϑθθϑὺ ΠῚ

οἱ 81. 8. 5. 4. (ὦ

5 δ.

οχϑσοϊύαση ἀπο ΡΘΥ ἥπι65 ΟδΥἀπομογατῃ ΠΥ 2, 9 5666. 8, 20,
ῬΘΙ ΑΥ̓ΤΊΘΠΊ8ΤῊ ἼΥ ΘΕΉΘΗΣ 28,
οούτο, ΤΔοΟΠοΒ ΤΥ τ, 4, Ῥυῖ15 Υ 2, 8, ΘομδθΥ ἴῃ Ῥοπίο
ὉΣΓΌΘΙΩ οΟμᾶθγα Υ 6, 1δὅ, 1ἢ
Οδ]ρθ5 ροτύαῃ ΥἹ 4, 1τϑ5θαᾷᾳ.,

900

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΝ.

ἸηΡ Υατη ὑούϊαβ Θχθσοϊίαβ ΟὉἸαύστα τορυδιαὺ ΥἹ 1, 19, Ατοὐ αθ5 βουναὺ ΥὟἹ 8, 19, τη]τ65
1γαΐοβ τἀθηὐαθηη βραδὺ Υ' 1,

12 βθηᾳ. ΥἹΙ 6, 8. ΥΠ 1, 22,

Ὁ οχοσγοῖύα αἸβοθαϊ ΥἹ 1, 40,
Απδχιῦϊο Τα θθηΐα γραϊὺ ὙΠ 2,
8. Ῥυορίθυ ΑΥἸϑίδυ
οὶ 1Π516185
(ΥἿ 2, 14. 10) οχϑγοϊδασα δὰ
δοαύΐμοτη ἀυοιὺ ὙΠ 2, 11. 8, 8.
80, Θχρϑυϊθαν ᾿ηρστϑύσση 6588
Μιραοβδάθι ὙΠ 7, 4, ϑϑαξηθυη
ὙΠ 1, 21. σοτϊητη])τἴομθβ Υ 7,
νι αἰ πο. ὙΠ 6011. ἴρεο
ῬϑαροΥ (ΝἹ 8, 2) Θχοσοϊύαχη ἴῃ
Αβίδτη γϑαυοιῦ ὙΠ 8, 1. 24,
᾿Αβιάδίθ οαρο ορα!ϑηΐα ργαθάδ
Ῥούαν ὙΠ 8, 28, οὑτη ἀρθ51180 6Χχ βίῳ τϑαϊὺ Υ' 8, 6, 8
ΑΥΒΘΠΙΘΗΒΙΌΤ15 1π ΘΧΒΙ
ΠΏ τη 6χῬΟΙΒΒ, ὙΠ17. 51. Ὑ08,.1.. 561Ἰαμίθ ἃ Τιϑοθαδθυη
115 Π81ἰδ γ6 ἸἸυθϑδυβ Υ 8, 7, 1Ὁ1 ΟΧ
Ῥύϑθᾶβ Ὀιαημδθ ἐθιηρίατη οχβίγυϊῦ Ὗ' 8, 9, 601115 ΠῚ 4, 47.
ΙΝ ὅ, 28, ΒΘΙΏΡΘΙ ΔΙ 56 ρΡᾶὑπαγν ΕΥ̓ 8, 10, οἸηΠ68 ἸΘΌΟΥΘΒ
ἀπ, Οατη τη} 1105 ἐο]ογαῦ ΠῚ
4, 48. Υ118, 45. τα] 1ὔπτη ΔΙ ΒΒ

ΜῈ ὈΥΉΕ ΘΟ.
Ξέρξης, ουὅ, ὃ ἴῃ ἀταθοῖδ νἱοἰὰ5 ΠΙ 2, 18, ροβέθῳ Οβ]
θη 185
ΘΥΌΘγη Θχαθαϊδοοῦ 1 2, 9.

ΘΘΠΘΥΙΒ ΥΘΡῚΙ, ἃ ΟΥ̓ΤΟ Ῥυορίου
τἰογαΐατα ῬυοαϊἝΠοηθηη πϑοϑἐαβ

Ι 6, 15644ᾳ. 9, 39.

3) Ατία-

ΧΘΥΧΙΒ ΡΘΠΘΥ, Αὐτηθηΐδθ ΟΥἹΘη[4115 εαίσαρω Π 4, 8. 9. ὅ, 40.

ΠῚ 4,18. 5, 11 ΠΡ

Ὀφρύνειον, ου, τό Ττοδα]β ὉΥῸ8
ὙΠ 8..52
Παρϑένιον, ου, τό γ5ϑῖδθ υγὉ8
αραὰ Ῥευσδγήθση δια ΥΠ 8,
ΤΡ

5:

Παρϑένιος, ου, ὁ Βαανα ΒΙηγπΐδτὴ ὃ ῬΑΡΒΙαροπῖ αἸβίϊησύρε
6, 9.
5 ᾳὺ
Πάριον, ου, τό ατὸϑ δὰ Αϑ518ὑ]οατὰ Ῥγοροιί15 οὐϑτῃ βιΐῶ
ΥΠ 2, 7. 25. 8, 20. -- Παριανοΐί, ὥν,. οἱ ἴποο]α ὙΠ] 8, 10.
Παρράσιος., ου, ὃ ἱποοῖα ῬαγΤΠ δΒΙ8 6. ΤΘΡΊΟΠΪΒ Ατγοδαϊαθ 1

ΤΟΣ

Παρύσατις,
οὐ τηδίου
11,1. 7,
Τγοῖῶ 14,
Ογτο ργὰθ

1.3.

ιδος, ἡ ἀχοΥ
Αυψωχϑυχὶβ
9, γγδθᾶϊδ,
9, ἴῃ Μραϊὰ
Ατίαχουχθ

ΠάΤΘΙΠῚ
οὖ ΟΥΤῚ
θυ ἴῃ
Π| 4, 321,
ἔανθθαῦ

Πασίων. ὠνος, ὃ ἄυχ, ΜερὰΤΘΏΒ18 [1 2, 8. 8, 7, οἸδᾶτα ἃ Οὐτο
Ταριὺ ΤΡᾺ “.
Πατηγύας, α, ὁ ΟΥ̓ΣῚ ΔΙΩΙΟῸΒ,
παηὐϊαῦ Υοσθ τὴ ΦΡΡΙΌΡΙΠαΌΘΥΘ

τ

ὁ

ἢ

δούσης, ου, ὁ ὙΠ ὅ, 1. 7, 2,

Παφλαγονία, ης, ἡ ΑΒ188 ΥΓΒΡῚΟ
δα Ῥοπίυτῃ Εἰαχϊπατη βιΐα Υ͂

ὅ, 16 σϑὴβ ΤἬΏγθι δ.
Ὀδυσσεύς, ἕως, ὃ Τμαοθηδβ18 Υ

0, 6 5θαᾳ. 11, 1. 3. -- Παφλαγών, ὀνος, ὃ ἴποοΐα ΥἹ 1,
1. 0. 11. 14. --- Παφλαγονικός,
ή. ὄν δαϊοού. Υ 2, 22. 4, 18.
Υ[Ὶ1, 1ὅ (χώρα).
Πελληνεύς, ἕως, ὁ ᾿Ἰποοὶὰ ῬεΙ6165 ἈΥΌ15 ΑΒ θογάτη Υ 2,1.
Πελοπόννησος, ου, ἡ 1 4, 2.
ὅ, 10. --- Πελοποννήσιοι, ὧν,
οἱ Ἰποο]Δ6 11, 6. ΥἹ 2, 10.

ῬΙαγ. ΥΠ 2, 82. 8, 16. 4, 21.
8.

Οἰταῖος, ου, ὃ ἃὉ Οδίδ, οτυῃἀὰβ ΤΥ 6, 20.
Ὀλυμπία, ας, ἡ Ἰοοὰβ δὰ Α]Ῥῇθυτη βιύαβ Ὗ 8, 7. 11.
Ὀλύνϑιοι, ίων, οἱ ἴποοϊαθ Ο]Ἰγη1 7015 ΟΠ δ]οιάϊοαθ 1 2, 6.

Ὀρόντας, α, ὃ 1) Ῥογβα ΠΟὈΠ18
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Πέλται, ὧν, αἱ ἀρὰ τη ὉΥῸΒ
ῬΙΌΡΘ Οθαθπδβ 1 2
Πέργαμος. ου, ἡ ἰωῖαρ αὐὉ5
τ Οδϊοῦτη διηηθιη δια ὙΠ]

8.8. 38.

᾿

Πέρινϑος, ου, ἡ ὐΌ8 ἴῃ ΕατορῬᾶθῷ Ῥγορομία15. οτὰ 11 0, 2.
ἜΠ 9,

1

9..8..4. 5. 6, 34.

Πέρσαι, ὥν, οἱ 1) Ἰποο]αθ Ῥοὺ5115, Μρᾶάοβ υνἱοθυαηὺ 1Π 4,
8. 11, ΘΟΥΤ γοϑύϊναϑ 1 2, 21.
ὅ, 8, ἴδια αχη Ῥα] σὰ ο
ΠΠΠ 2 250. ἐδ!
αὐ ϊο
1, 10 (τὸ
περσικὸν ὀρχεῖσϑ'αι), τοῦϊο 1ὰγϑηὐύαϊ5 Θἀποδπᾶδ8 19, 8 566α.;
πο ππ δ ΓῸ 15. 1011: 1Π1.17
ῬΥΔΘΙΏΪΘ, 1 2, 21. 9, 4, σϑῃϑῦϊο
ΘΟΥΌΤΩ 1 2, 7, βαρτυαγ! 1 9, ὅ.
ΕΠ
Ὑ Τὺ 15 ΘΥΟῚ 5 1Π᾿4. 17,
ΠΥ ΖΦ 10. ὙδρΊθθ᾽ 1, 9. 1Π᾿ ὅ,
15, Ῥρύβδθ πΟΌΪ165 πὰαο οδῬΙΐθ ἴῃ Ῥαρηδπιὶ Θαμὺ [1 8, 6,
ἘῸῚ τὸχ 1 8016 οοπϑιβύεῦ 1 8,
22. -- 2) 1π00]86 οὔ ΡουβῶΤΙ ἸΤΏ ΘΙ, ἢΠ65 Θἰὰ5 1 8, 1,

Ταύθυιοσῶ ΠΟΠΠ 1186 1Ἰηἀογηῦδθ
σοηΐθϑ ᾿ἱποοϊαηῦ ὙΠ 8, 2ὅ, γοΤαῦ Οατάπομι ΠΙ ὅ, 16. ΤΥ 1, 8,
ἰὑσιθαύαμη 6 βαύγαριδ 1 1, 8,
οοπδϑύαῦ ὃχ θαὰ5 [ΡΥ ὅ, 24,
ΘΟΙΘΒ 1 8, 9. 1Π8]101}0 ΤΘΘΊΧΤΩ
δϑὺ ϑαυ]δ, Φαγθο, 1 10, 12, ἴτῬϑύστη ἔβοιαπῦ οἰαγηϑηΐθβ 1 7,
4 (864 51]6ηὔθ5 1 8, 11) οὐ σϑυὈΘΥΙΌα5 ϑοὺϊ ΠῚ 4, 2ὅ, ἔππᾶ868
ΘΟΥΆΤη ΠΠ 8, 16, δαυϊδαύαβ 6οΥᾺΠῚ ποοῦμ 1ηπ01}15 οϑὺ 1Π|4, 8.
᾿- Περσικός, ή, όν δαϊθοῦ. 1 2,

πεν

ἘΠ 1 17. ΤΥ͂ 4. 16.

Πίγρης, τος, ὃ ΟΥτΥῚ 1πύθυΡΥ8

νυ

5 17..8; 19.

Πισίδαι, ὥν, οἱ σ6 5 ΤΔΌΤΙ τηο0Ὲθ5 πο ]θη8, ῬΘΥβδυτη ποϑίθϑ
ΕΠ Ὁ 15. Π|Ι.2. 98: Ογγυθ' 181η
5616] ΟὟ 68 ραρπδυ! [1 9,

14, βισαα]αῦ 56. 10θυ πη ΘΟμΐγα,
ΘΟΒΌ ΡΥΟΠΟΙΒΟΙ 1..1...11: 2; 1.4.
Πλεισϑένης, ους, ὁ γ1165 ΑὩ)ῬΒΙροΙδηαβ ΤΡ 6, 1, 8.
Πολυκράτης, ους, ὁ οσθηδαγο
ΑΥΠΘΒΙΘΗΒ15, ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ Πα τ5
ΤΥ ὅ, 33. Υ, δ: ὙΠΟ ΥΝ.

29. 6, 41.

Πολύνικος,

υύομβ

ὙΠ

ου, ὃ Ἰοασαύαβ ΤΏ1-

6.1.

89. ἈΞ,

18. δ0.

Πολύστρατος, ου, ὃ ΑἸ ΠΘΠΙΘΗΒ15
1Π᾿ 5
Πόντος, ουὅ, ὁ 1) Π. εὔξεινος
ΙΝ 8, 22, 51π6 δαϊθοῦϊνο Υ͂ 6,
10. Ἶ 4. 1. δ, 30: 2) ποῦτῃ
Ὁ ΗδΙγο ἥσνο δα οὐἹθηΐθηι

ϑρθοίδῃϑ Υ͂ 1, 15. 6, 16. 7, Τ
γ54

Προκλῆς, ἕους, ὃ ἀπὰ8 6 ροϑύθυιϑ Ποιηδυεῦϊ Π᾿ϑοθα
θυ Ϊὶ
Τοαϊῃτθηῖαθ ργϑθίθοίαβ 111, 8.
γ 1 Ὁ ΜΠ ΘΙ
Πρόξενος, ου, ὃ ἄὰυχ Βοροίίῃβ,
Ογεῖ (11, 11) οὐ Χϑῃμορβοηῦ]β
ΠΌΡΟΝ ἘΠῚ
τ
γιὸ οορίδϑ οοπάποιῦ 11, 11.
2, 8, Χομορβοηῦ, ρουβϑαδαρί,
αὖ ΘΧρΘαι]θ 0185 ρϑυῦιοθρ5 Παΐ
ΠΙ1, 4. 8, Ῥαρῃδθ ᾿ἱπὐθγθϑῦ 1
8, 4. 10, ὅ, ᾧ ΤΊΒΒΩΡΠΘΙΠΘ Θ011ῬΙΘΏΘηβαΒ 1 ὅ, 81, προδῦαβ
0, 1, ῬΒΠ]οβορβίδτη ἀοοῦιιβ
11, 10. 6, 16, Ρ]Φ0801118 1 ὅ,
14, τηογθ5 οἷα ἀββου πη.
10, 0 5644.
Πυϑαγόρας, ου, ὃ ο]5581 [,8.06ἀδΘΙ ΟΠΙΟΥ τη ργϑθίθούαβ, Ουτο
ΘΙΧΙΠΙΟ ΤῊ]Β5Ὸ5 1 4, 2,
Πύλαι, ὥν, αἱ 1) ἀηστδύϊαθ ὅγσοΟἸΠτο186 1ῃ Ατηϑηο πιοηΐθ 5ιὕδθ
14, 4. 2) οαϑβϑύβ!]ατη 1π Β᾽πἸδύγα
ἘρΡΒγαῦ5 τἱρῶ βιύασῃ 1 ὅ, ὅ.
Πύραμος, οὐ, ὃ ΔτΛῊ15 ΟἸ]1Ο186

᾿ 4
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Πυρρίας, ου, ὃ Ατοδάυστη ἀυχ

ΥἹΙ ὅ, 11.

Πῶλος, ου, ὃ πϑυδτομιβ [.806ἀδθιηομῖαβ ΒυζΖαηί Υ11 2, ὅ.

᾿Ραϑίνης, ουὅ, ὁῬΒΔΥΠΔΌΔΖΙ ρτδθΤΡΟΡΘΕ ΝΙ δὲ. 7.
ἱΡόδιοι. ων, οἱ ἴποοῖὶδθ ἘΠΟαῚὶ

1η5818.6, ὈΟΩΣ ἔαπαϊΐογθβ ΠΙ 8,
10. 4, 1ὅ, Βδοαϊὰβ αὐἱάϑτη
αὐἰτιῦτ5 ᾿ηῆφϑ.15 Θχϑγοϊασῃ ΤῚΘΎΙΠῚ ΘΙΏΉΠΘΙῚ ἐγϑῖοοσθ σα] ΠΠ

ΠΤ.

ἱἹΡωπάρας. α, ὃ ΒΔΌΥ]ΟΠΙδ6 58γὰρ ΥΠ 8, 28.
Σαλμυδησσός, οὔ, ὃ υΥὐΌ8β8 ΤΉγδοἶδι6 1) ΟΥ̓, Ῥοπῦϊ βιύα ὙΠ ὅ, 12.
Σάμιος. ου, ὃ ἴποο]8, Θατηΐ ἴπ.
ΒΏ1]36 1 7, ὅ.
Σαμόλας, α, ὃ Αομδθυβ ΥἹ ὅ,

11. Ἰασαύαβ ΞΊπορΡθη τηϊθ αν
6.

1:

Σάρδεις, εων, αἱ Τιχαϊδθ οἀραΐ
ΤΡ ΗΠ ΠῚ
8:
Σάτυρος, ου, ὃ ῬΙΟΠΥΒΙ ΘΟΤΊΘΒ
ΓΘ

9, 28, ὅ, 1ὅ.

Σιλανός, οὔ, ὃ 1) Βαταβροχ ΑταὈγϑοϊούω Υ̓ 6, 16. 29, ἃ Ογτο
αἀοπεαίαϑβ 1 7, 18. Υ 6, 18, ΧοΠΟΡΒΟΙὐ5 ΘΟΠΒΙΠΤατη ΘΟ]ΟΠῖδ6
ἀράποθρπαᾶβα δα :ἰσυϊύατη γϑαϊρτῦ
Υ 6, 117. 20, οἷαι 80 θχθγοῖία

αϊβοοάϊ Ὑ 6. 5: ΕΒ α5
2) ἴαγθηῖβ Μϑδοϊβῦϊαβ (Ε]605)
ΠῚ. 16.
Σινώπη, ης, ἡ ΜιδβΙογύτη ο0Ἰοπῖα Υ ὅ, 7. ΥἹ1, 1δὅ,, ο01]1οὨΪ86 οἷὰ Υ ὅ, 8. 10. --

ΟΣὺνωπεῖς., ἕων, οἱ Ἰποοῖδθ Υ̓ ὅ,

5.8.10. 18. 25. 6.1 Ὑὔὐ

9;

Σιτάλκας, ουὅ. ὃ Ὀ6Ι]Π!1ουτη ΤΏγαΟΠ] ΟΔΥΤΉΘῊ ἴῃ ΒΟΠΟΥΘΙΏ ὅ1ἰϑίοδθ τρὶβ δῃύααϊ οΟΙηροβιΐατη ΥὙἹ 1, 6.
Σιττάκη. ης, ἡ ΒΩΌΥ]οΟμΙΔΘ ὉΓῸΒ
ἴῃ ἀοχίσα ΤΊΡΥΙΒ τῖρῶ 8δϑα1ῆοαΐδ, Τ| 4, 18.

5.

Σεκυώνιος, ου, ὃ ἴπο0]8 διογο15 ΠΙ 4, 41.
Σελινοῦς,

παίυν ΥΠ 0, 48. 1, ὅ0, ἴδπηἄρτι Χϑπορμοηΐθ ἀσρτιθηΐθ βϊῬϑῃάϊατη βο]νυὺ ὙΠ Τ, δὅ.
Σηλυμβρία, ας, ἡυτοοκεκ ΤΏτοὶοἷα, δὰ Ῥτγοροπίϊάθιῃ 5:8 ὙΠ

οὔντος,

ὃ 1) ἥπν18

ἀρυὰ ἘΡΒδβύτη Ιομῖϑτη. 2) ρυᾶ
ΘΟΙΠ]Παηΐα ἘΠ1415 ορριααϊατη
6 5.55.
Σεύϑης, ου, ὁ ΤΏγϑοΙδΘ τορὰΙὰ8, φυδϑαϊοαῦ 586 Αὐμθηῖθηβίατη οοσπιδϑύατη Υ11 2, 81, οοηἀποιῦ Ογτίδηοβ ΥΠ|1, ὅ. 2, 10.
8, 1δὅ, Ὁ6111 σουθηαὶ γαῦϊο ὙΠ
4. 1. 6, ἃ Χοπορμβοηΐθ 808116παν ΥἼΠ ὅ, 7. 16, ἃριῦὺ οὑτὰ
8115 ἀσποὶθαβ ὙΠ ὅ. 2. 9 οὐ
Ἰοσεαῦβ Τϑοθαδθιη5 ΥΠ 0,
ὃ. 4, 859, ῬΙΟΙΉ15515 ΠΟΙ 5[δὖ
γΠ.δ..8.8,18.:1,.39.- ΧδποῬΒομΐθσυη ΟὝΤΩ ΤῊΪΠΟΥΘ ΤῊ]
1 Τὴ
ὨΠΤΏΠΘΙῸ ΔΡια 856 τϑύμοσο 60-

Σκιλλοῦς, οὔντος, ὃ ΥἱοὰΒ ὈΤΌΡΘ
ΟἸγτηρίατα βιΐαβ Υ' 8, 7 56αα.
Σλυϑηνοί, ὧν, οἱ σοηβ ἴῃ Αττηθηΐδι Βθρύθη Ὑ10}81 Βα ὈΙδ 5

ΤΥ 1.15

ΝΣ

Σμίκρης, ητος, ὁ Ατοδάστῃ ἀὰχ

Ἄν.

ΖΣόλοι. ων. οἱ υὐὸβ ΟἸἼΠ]ΙΟΙδΘ 1

9, 34.

Σοῦσα. ων, τά οἀραῦ ἱπιρθυ
Ῥρυβδγάτϊη 11 4, 95. ΠΙῚ δ. 16.
Σοφαίνετος, ου, ὃ ϑγταΡ 8118,
ΟΥΥῚ ὨΟΒΡΘΒΊΙ 1.11, τα}]6 ΒοΡΠ ΐα8 ΟδΙαθμαβ ἀποῖδ 1 9.9.
αὺχ πεύα ταῖσι Υ᾽ 8,1. ᾽γὶ
ὅ., 18, Ἰαυδεαίον Π ὅ, δ7. 1Υ
χα:19. ἀδτηπδξαν τηππουΐβ π6οἹ]ϑοῦ Υ 8,1.
Σπάρτη, ης, ἡ Τιδοοπῖοδθ οαραΐ

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ,
Π 9, 4. --- Σπαρτιᾶται, ὧν, οἱ
Ῥοβίθυὶ Πογαμι, ΥΘΡῺΪ οΟπαὶΠΟΠΝ ΙΥ ὃ, 2ὅ. ὙὟἹΙ 6, 80.
Σπιϑριδάτης, ου, ὁ ῬΒΔΥΠαα21

Ῥγδϑίθοϊιβ ΥἹ ὅ, 1.
Στρατοχλῆς, ἕους, ὁ Οτθίθη818,
φῬχδθθϑὺ βαρ ὑξαν8 ΓΝ 2, 28,
Στυμφάλιος, ου, ὃ ἱποοὶῶ ύγιαῬΠΔ]1 υΥὙὉ15 Αγοθάϊοδθ 1 1,11.
ἘΣ
ΠῚ 51: ΤΥ 1. 27.

4 10, 1,.9. 18.

Συρακόσιος, ου, ὃ ϑγγδοιβθ
18

ἘΦ Ὁ; 10, 14.

Συρία, ας, ἡ τορὶο ΑΒ186 1 4,
4. 0. 19, ἀπριδίϊαθ ϑυσιδθ 1
4, 4. --- Σύροι, ὧν, οἱ Ἰπ6 0186
ὥγτῖδθ, ὙϑηθυηΥ Ὀ8665 αὖ
ἄθο51 4,9. --- Σύριος, ἰα, τον
ϑαϊθοῦ. 1 4, ὅ.
Σωκράτης, ουὔς, ὃ 1) Αὐμοηῖθη5185, ΧΘΠΟΡ
ΠΟΙ ὐ5 ἀοοίον ΠΙ 1,
ὃ: 1. 2) ΑΟΠΔΘῺΒ ἄπχ, ΟΥΣῚ
ΠΟΒΡΘΒ 1 1, 11. 2, 8, ἃ ΤΙδθαῬΒθυμθ οδρίαβ ΠΟ ὅ, 81, ἰγὰοΙααῦιβ Π| 6, 1, Τηοῦθ5 6118
Ὀγθυτίου ἀθβουιθαπίαγ 110, 80.
Σῶσις, ιδος, ὃ ἀὰχ ϑγγδοῦβδηαβ

ΤΟ.
Σωτηρίδας, α, ὃ τηΓΟΘΗΠΔΥῈ5
ΘΙΟΥΟΠΪ5, ῬΥΟΟΔΣ ουσῶ ΧΘΠΟῬμομίθυη ΠΙ 4, 47.
Ταμώς, ὦ, ὁ Αορσγρίϊα5, πΠαυ 1008
ΟΥΥΏ ργδϑοϑὺ 1 2, 21, ο]8586
Μηθύστη οὐϑθαϊῦ 1 4, 2, οἷὰβ
115 ΟἸὺ8 Π 1, 8.
Τάοχοι, ὠν, οἱ Ἰ1ΌΟΥ Υ ὕ, 17,
δραα Αὐταθηΐδθ βαύγωρθτα 5ὑ1Ῥϑπάϊδ, τηθγομῦὺ ΤΥ 4, 18, ρυρπαηῦ οὕὑτη Οτδθ0185 [Υ̓ 6, ὅ.

ἸγφΞ 4.

Ταρσοί, ὧν. οἱ ΟἸΠ]οΙδ 6.οἀραῦ

Ι 2, 28. 26.

Τευϑρανία, ας, ἡ τορὶο Μγ5ῖδ6,
᾿οιηδγαῖο ροβύθυιβαςμθ θὰ ἀοπαία ΠῚ, 8. ὙΠ 8, 17.
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Τηλεβόας, α, ὁ Βαγνίαβ ἴῃ ΕὰῬΒγαΐθμι ἴῃ Αὐτηθηϊῶ ἢ ΠΘΠ5
ΟΣ
δ.
Τημνίτης, ου, ὃ ἱποοὶῶ ΤΘΙΠΠΙ
ὉΓῸ15 ΑΘ0]186 ΤΥ 4, 1ὅ.
Τήρης, ουὅς, ὃ 1) ἀππῈ85 6 τηϑῖοτυ ϑϑαύμδα ΥἹ11 2, 22. 2) 86α.8}15 δοαΐμδο, Οὐ γβδγατση γθ- Ὁ
σα8 ὙΠ ΟΤΕ
Τιβαρηνοί, ὥν, οἱ 565 Ῥοῃπύϊοδ,
ΟΠ ΔΙ ὈΙΌα5 Ππϊθτηω Υ ὅ, 2.

ΥΙ 8, 26.

Τίγρης, τος, ὁ Μεοβοροίετηϊδθ
Βυντα8 παυ]ρσϑ Ὁ1118 ΠῚ 2, 8, 6Χ
1 ΘΥΊΟΥΘ Θ΄185 αἰνθὸ οϑη8]65
ἴῃ ΕΠρΡΒγαύθτη ἀπο βαηὖ 1 7,
1ὅ. Π 4. 18, ΟὙΒΘΟΙ ἴῃ 5111βγη οἱ5 τρϑὶ ὑγϑηβθαηῦ
Π 4, 24. 85, [μτῖβαθ ἄθπῖο
οατῃ δἰ πσαπὺ (1Π 4, 6), ἢαΤη]η6 δᾶγθιβο ῬΙΟΠΟΙΒουΥ
ΠΙ ὅ, 1, ἔοπίθβ θἰτπ5 ἴῃ ΑΥτηθδι Ῥγυδϑίθσθαπὺ ΓΥ 4, 8.
Τιμασίων, ὠνος, ὁ 1) ἀΘΠ ΘΗ 515
ΘΧΒᾺ] Υ 0, 28, ἴᾶτὰ δηΐθ 8ηπα] 401 ΟἸΘαγομο οὖ Πογουπᾶῶ ἀποιὶθαβ βθρθπαᾶϊα τηθταῦ Υ 6, 24, ἴῃ ΟἸΘΆΓΟΒΙ 1οοαὐτὰ Βα! Πποϊγ ΠῚ 1, 47. ΥἹ
1, 82, δχοθρίο Χοηορποπίθ
ΤΩΙ π5 ποῦ ἀπθοὰμη ΠΠ 2,

87, φῬϑοῦμῖδθ ουριᾶὰβ Υ 0,
19. 21, πτιᾶρηϑ φργαθάδ, ροἐιϊπ5 οϑὺ ὙΠ 8, 18. ὅ, 4,. ΧοΠΟΡΒουδ Π46]15 Υ' 6, 86. ὙΠ
ὅ, 10, φ]φοσσσπαθθ θαυϊδαῦύαϊ
Ῥγδοοδὺ ὟΙ 8. 14. 22. ὅ, 28.
ΜΗ, 3. 46:
Τιμησίϑεος, ου, ὁ Ττωροσαπύϊαβ,
Μοββυμοθοουίηη πρόξενος Υ 4,
2, 4.

Τιρίβαζος, ου, ὁ βεαίταρα Αττηθηΐαθ οοοΙϊαθηΐθ!β ΙΥ̓ 4, 4
(Ρμδβιθποόοσαια οὖ Ηρθβρουϊίετῦχη ὙΠ} 8, 26), ατάθοοβ 8ρ-
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ΘΥΘΑΙ ναυ]ὺ ΤΡ 4, 18. ὅ, 1, ἔασαΐαν ΤΥ 4, 21.
Τισσαφέρνης, ους, ὃ Οδτῖδθ 58-

ἰγχῶρδ, ᾿πἸτηϊοὰβ ασαθοοσαχῃ
ὙΠ
Ἐ 98. φουπάπϑ,. 1Π|,.ὅ, .59. δῦσα
Ογήο ὥὄυαϑω [ηβύϑηθθ [9876]
τηοῦθ αϑοθηαῃῦ Γ1, 2, οδ]υτηπϊοῦαν Ογγατῃ 1, 8, Μι]οὔστα
οοπύγα οατὴ σϑυϊηθὺ 11, 17. 9,9,
Ογγατα ὈΘΙ] τη ῬᾶΤΔΥΘ ΤΘΡῚ 1ηατοοῦ 1 2, 4. Π 8, 19, ὑπὰ8 6Χ
αὐϑύμθογ γΘρῚ5 ἀποῖθαβ 1 7, 12,
Τουύμξου ἴῃ ρυρσηδ 856 σου 1
10, 1 5θαα. Π, 8, 19. ῬΓΙΆΘΙΩΙΟ
ΘοοΙριὺ ΟΥΥΏῚ βοϊγδριδτη 11 ὅ,
11, οὑτὴ ατδθοὶβ αρὶὺ 11 8, 18.
20. ὅ, 10, ἀο]ο ἀποθ5 αὙΔΘΟΟ5
ἘΠΘΙ Ἢ Ὁ. 92. ΠῚ 9.4: “γΤΊΔ 08 τοαθαηΐθβ ὩρΡΥΘαΙΟΣ
ΠῚ 4, 18, Τιϑοραφθυη
01}11 6] Ὀ6]1υτη τπΐδγαπῦ ὙἹ110, 1. {. 8, 24.
Τολμίδης. ου, ὃ ῬΥᾶθοο ατδεστ
Π ον 0 ἽΠ4η
0. Ὑ

9. 18,

Τράλλεις, ἑων, αἱ ΥΌΒ Οδγ86
ΤᾺ 18:
Τράνιψαι, ὥν, οἱ ΤΉγδΔΟΙαΘ σΘΠ8
ΝΙ ἢ .39.
Τραπεζοῦς, οὔντος, ἡ ὅ΄ΙΠορΘθη5101) ΟΟΙΟΙΪΦ 1ῃ βηϊθι5 Οο]ΘΒογατη ΠΥ 8, 22. --- Τραπεξούντιοι, ὧν, οἱ Ἰπ60186, ἐτγ1θαύΐυμη ροπασηῦ ΞΙΠΟΡΘΙΗΒΙ8
ΕΚ Π0.
Τρῳάς, δος,

ἡ τοσὶο

Α5186

οὐοϊἀθηξα]β Υ 6, 28. 24. ὙΠ
ΘΟ:

Τυριάειον, ου, τό υτὉ8 ΡΒγγσῖαθ τηϑρΉ6 1 2, 14.
Ὑρκάνιοι, ὧν, οἱ σΘηΒ ἴῃ ΟΥᾶ
ΤηὩ 115 Οδ 5011 Πα ὈΙΐδ5 18,16.
Φαλῖνος, ου, ὁ ἀτγαθοῦθ Τιδδ8ῬΏΘΤΗΙ ἀθαϊΐαβ, ΔΛ Οὐ ἰγῶοἰδ ογαχῃ οὖ ὑδούϊοθβ ΡΥ τη

86 γτοβίοίυνγ ΠΊΙ, 7, ποραξ
ΟΥΥΙΔΏΟΒ ΤΘΡῚ τοβι βίου ῬΟΒΒ6
ΠΊ,.,11. 15.156. 6. 1

Φαρνάβαζος, ου, ὁ ΒΙιγπῖαθ
(ΤΠ 8, 286) οὐ Ῥμγγρίδθ 88σὰρῶ
Υ 6, 24. ΥΙ 4, 24. ὅ, 80,
ΑΠΘΧΙΌΙΙ Ορϑύϑ ὑπ
Ἢ 2};
Ῥοβίθ Αὐἱβϑύθγο ὀοπαξαν ογΟΤΊΘΠ15 Αϑίϑτη ΠΠΌογατο Ὑ1|2, 1.
Φασιανοί, ὧν, οἱ 1) σ6 85 δᾶ 58ῬΟΙΊΟΥΘΙη Αταχὶβ αἰσθαμη 1ἢ
Αὐτηθηῖϊῷ Παθιδδηβ ΠΥ 6, ὅ.
ὙΠ8, 2656. 3688 πὰ ῬμεΒ:τὴ βανῖατη ΟΟ]οΒΙοῦτα Π8Ὁ1ἰδη5 Υ 60, 86.
Φᾶσις, τος, ὁ 1) Βανί ἴῃ Αττηθηῖδ ΠΥ 6, 4. 2) ἴπ 0ο]Ομ Ὑ 6,30. 1: τ σι π ὺ
Φιλήσιος, ου, ὃ Αομδᾶθαβ, ἴῃ
Μρμομβ Ἰοοῦτῃ ἀὺχ βαϊδοῦαβ
11, 47, οἂπ] ϑορμδδποίο
πα ΤηδχΊτη5 ἀποῦχῃ Υ 8, 1,
ΧΟΠΟΡΒΟΙ5 δαγθυβαυῖαβ Υ 0,
27, ΤΑΌΠΘΙῚ5 ΠΘΡΊΘΟΙ ἀδτηπδαν Υ 8,1, Ἰοραῦαβ δα ΑπᾶχὶῬίατῃ τηϊυψιαν ὙΠ 1, 82. 2, 1.
Φλειάσιος, ου, ὃ ἱποοϊω ῬΒ]υη{15 ΟΥΌΪ5 ῬΘΙοροππθβίδοδβ ὙΠ]

8, 1.

Φοινίκη, ης, ἡ Ῥτονίποῖῶ Αβῖδθ
Τα τ τη, ΤΑ 6. Ὁ ΤΣ ὙΠ 5,
2ὔ, -- Φοίνικες, ὧν, οἱ ἱποο146 1 4, 6.
Φολόη., ἧς, ἡ τηοη8 Ατοδᾶϊδθ
οοοΙαρηΐθ!5 Υ 8, 10.
Φρασίας, ου, ὁ Αὐμοπμίθη815 ὙἹ
ὄ,..11

σεν ας, ἡ 1) ῬΕγγρία ρᾶγνῶ
δα Ῥτγορομύ
θη Υ θ, 24. 2)
ῬΙΥρΊα ταᾶρτδ (Φρ. ἡ μεγάλη
19, 7ὴ ἴῃ ἱπύθυιοσθ Αϑὶα βιΐδ.
Φρουίως ου. ὃ ἀὺχ ΑΟΠδΘαΒ
ὙΠ 2,1. 29. ὅ, 4, Χοπορβοιῦι
8.46}18 ΥΠ ὅ, 10.
Φύσκος, ουὅ, ὃ ἥσνῖαβ ἃ ἰᾶαθνὰ

0ῦ

ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ.
Ῥᾶγίθ ἴῃ ΤΊρτυιμη ᾿ἱπῆϊπιθηβ 1

ταϊ αν 1 1, ὅ. 2, 1, ΧοποῬῃοπΐύθιῃ Ἰαυαδὺ ΠῚ. 4, τη]-

Φωκαΐς, ίδος, ἡ ῬΒμοοδθῶ ΟΥΤΙ
ῬΆΘΙΟΣ 110, 2.

᾿ὔατη δημῖτηοβ οοηπχγηαὺ [11] 2,

4, 26.

“Χαλδαῖοι, ὧν, οἱ ἸἴΌΘγω τὲ Αττηθηΐ ρθη ΥἼΠ 8, 2ὅ., τηθΓΟΘΏΠΒΥΙΙ ΘΟΥΆΙΩ ἴῃ ῬΘΥΒΔΆΓΌΙΩ
ΘΧΘΓΟΙΡα ΤΥ 3: 4. Ὑ ὅ, 17.
Χαάλος, οὐ, ὃ Ῥ᾽βοοϑιι ϑυτδ6
ΔΙΠΠΙΒ 1 4. 9.
Χάλυβες, ων, οἱ σθηβ ᾿ΙΌογὰ

(ΥΠ 8, 26), Αὐσιθηϊδθ βηλὑτηδ,
(ΤΥ ὅ, 84), Μοββυποθοὶβ ρᾶτρηϑ (Υ̓ ὅ, 1), ΘοΥάτη τηθύϑ!]δ
τ
απ ΤΥ ἢ. 15. 88Ῥϑπαϊα τηθγθηὺ ἀρυᾶ ΤΙΣθᾶΖατη ΕΥ̓ 4. 18, ρυσπδηῦ οὐη
Οατδϑθοὶβ ΙΥ̓ 6, ὅ 5θαᾳ. ἴ, 18.
Χαρμάνδη, ης, ἡ υὐὸ5 ἴῃ ἄοχἔγῶ ΕΡΒγαὔβ σττρῶ βιύω 1 ὅ,10.
Χαρμῖνος, ου, ὁ Ἰοσαῦι5 ΤῺῊ:Ὀτοπὶβ ΥΠ] 0, 1, Χοπορμοπύθιῃ
Δ ᾿πϊαβύρ σιὐαρθυϑηθθυβ 46ἔοπαϊῦ ΥἹΠΠ 6, 39. 7, 15 58αα.
Χειρίσοφος, ου, ὁ ἀὺχ Πιδο6486ΤΟΙ8, [5808 οορίαβ ϑἀδαοιΐ
αα Ογγυχῃ 1 4, 8, δὰ Ατὐϊδθῦτη

2, 8, ἴῃ τραϊδα ῬΥΠΟ ΔΡΎΩΙΗΙ
ρῬτδθοϑὺ ΠῚ 2, 817. 1Υ̓ 1, 6, 86-

τη6] ἃ Χοπορμοηΐθ νἱδαρογαθαν
ΤΥ 60, 8, ἴῃ Χοπορμοηΐθιη 1ηγια ΠΥ 6, 10. ἔτυϑύγα δὰ
Αποχιθίατη τηϊυθ που ]ΆΤΩ.
οϑαϑῷ Υ 1, 4. ΥἹ 1, 16, ρδᾶὺ]ΠΙΒΡΘΥ ΒΌΤΊΤτι5 ὑοὐ8 ΘΧΘΙΤΟΙὔτι5
αὺυσ ὙΕ1; 825. ὃ. 12. 10. ΠῸΞ
τ ο]6 8,Οδροη ργοβοϊβοϊαν ΥΙ
2, 18. 8, 10, 101 ΘΌΓΣΙ ΤΟΥΣ

ΚΠ

ἰὶ

Χερρόνησος, οὐ, ἣ ῬϑΟΗΙηΒα]δ
ΤΉΘΙ 11,9. 8. Ὁ ΠΟ Ὁ.
24. ΥὙἼΠΠ1, 18, γΟρῚΟ ἔδυ 1150

θ, 28.

Χρυσόπολις,

ξεως, ἣ ΟὐΌ8 ΡτοῬΡίπαυσς Ομδ]οθάοηι ΥἹ 8, 16.

6, 88.

Ψάρος,

11.

ουὅ, ὃ ΟἸΠΙοῖδ6 αντυβ

Ὦπις, ιδος, ἡ υτὸβ τπᾶρπϑ δᾶ
Ῥῃγβοῦση Ὁ] ἴῃ ΤΊΡΥΙΗ 1πΒαιϊῦ δύω 11 4, 2.

ΧΟΠΟΡΒΟΙΝΙΒ ΑΘΔΌΔΒ18, 760. ἄθτ} 011. ἘΠ. τηδΐου.
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