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οχρ]δἰηρα ἴῃ [86 ποΐο8. 
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ρᾶυύ. Ῥγοΐϑββου ἀοοάπίη 85 μδᾶ ὕμ6 στϑαῦ Κἰπμ 6885 ἴο ΘΧΘΙΏ]ηΘ 

8411 [6 ποίθβ, δη4 μΐβ. οδηᾶϊᾷ οὐ] οἴβηη δηα πῖθθ βαρροϑίοηΒ. Πᾶνα 
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οι 

ΠΗΠΟΥΡΙΡΕΒ ΥἹΙ. 
ω 

ὋὉ δὲ Γύλιππος καὶ ὁ Πυθὴν ἐκ τοῦ Τάραντος, ἐπεὶ 1 
ἐπεσκεύασαν τὰς ναῦς, παρέπλευσαν ἐς Λοκροὺς τοὺς 
9 ᾿ ’ Ἁ ’ Ἵ ἢ » ψ 4 

Εἰπιζεφυρίους, καὶ πυνθανόμενοι σαφέστερον ἤδη ὅτι οὐ 
ΝΆ Ρ] ᾿ ᾿ 4 [4 ᾽ὔ ’ 9 9 9 

παντελῶς πω ἀποτετειχισμέναι αἱ Συράκουσαί εἶσιν, ἀλλ 
» Φ. ἊἋ, . 9 4 “ 9 4 

ἔτι οἷόν τε. κατὰ τὰς ᾿᾿πιπολὰς στρατιᾷ ἀφικομένους 

ἐσελθεῖν, ἐβουλεύοντο εἴτ᾽ ἐν δεξιᾷ λαβόντες τὴν Σικε- 

λίαν διακινδυνεύσωσιν ἐσπλεῦσαι, εἴτ᾽ ἐν ἀριστερᾷ ἐς 
ε , »Ν»"Ἕ ’ Ν 3 ’ 3 ’ ἃ 

Ἱμέραν πρῶτον πλεύσαντες καὶ αὑτοὺς τε ἐκείνους καὶ 
Ν » »,’ ἃ “Ὁ ’ Ν “Ὁ 

στρατιὰν ἄλλην προσλαβόντες, οὺς ἂν πείθωσι, κατὰ γῆν 

1. ΑΠὸν τοπεϊησ ἐδ οι εἤΐρε, 
Ογίζρριι ἰοαυο5 Ταγοπίμηι, απαὶ, γϑοοῖυ- 
ἵπ αἱ 6 Ἐρίτξορλγτίαη ]1ΙΟοΥΐ ἸΊΟΥΘ 
7) αυοιναδίο πεῖῦς 0 {6 οἰξιαίξίοπ αὐ Θ΄ γτα- 
σιιδ6, Ῥγοσδοαῖς ππαίϑειγδεα ὃψ ΑἸἰς 5ἢϊρ8 
ἐλγοισῖ ἐδα εἰγαϊξ το Ηϊηιεγα. Τῇ οηὶ 
ἐιὶς ροῖπέ ἴδ δπίοτς ἵπίο σοπιπιιπίσαίζίοπ 
εὐἰιι Θείίϊπιι απ Οἷα απα ναγίοιι5 Θιοοῖ 
ἰοοσαϊϊέϊοδ, απαὶ ιοὐζῖ δουθπ Ἀμμ αγθα ἨλΘΉ 
Ὁ λϊς οιση ἰγοορβ, απαὶ οὐϑῦ ἰτο ἱλοιβαπα 
εὐῆο 7οἰηοα λἀΐπα βοηι Ηΐηιογα απὰ ἐΐ6 
αἰϊοα ρίαοο5, δεσίηβ ᾿ιΐβ πιαγαῖΐι ἐῤγοιοῖ 
ἐλ ἸπίονοΥ ἑοισαγἀ8 ΘΤασιιδ6. 

1. ἐπε ἐπεσκεύασαν : [μ6 σοχηρ]6- 
τἰίοῃ οὗ {ῃ6 ἐπεσκεύαζεν οὗ νγἱὶ. ΙΟ4. 
20.---ἡ. πυνθανόμενοι σαφέστερον: 
ΟΡΡ. ἴο Υἱ. 1το4. 8, ὡς αὐτοῖς αἱ ἀγγελίαι 
ἐφοίτων... ἐψευσμέναι. ΤἢΘ ῬΓ68. 
Ῥᾶυίο. ὮΘΓΘ 112 }01165 Γοροαίθα ἸΠαΌΣΤΥ, 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΪηρ [0 ὡς ἐφοίτων ἴῃ {π6 
Ῥαββᾶρδ αποίθα. --- ὅ. κατὰ τὰς Ἔϊπιπο- 
λάς : {16 ὨΡῊ ὑσδηρ]6-Βηροα ρ]αΐοδα 
ποίμνγοβὺ οὗ ὕΠ6 οὖν. 8.666 οχ νἱ. οὔ. 
9,--6. λαβόντες : ΕἸΠΟΥ λαβών ΟΥ ἔχων 

8 Ἀθ0.8] τῖῦ 0Π6 νΟΙῸ ἴῃ {Π15 ΘΟΏΠΟΧ- 
ἴοῃ, θη π6 αἀοδύϊπαίίοη 15 τοχηοίθ.. 
566 οὁἢ γί. 62. 7. ΤΠ6 ρδυίῖο, 15. ἴο 6 
ΒΌΡΡΙΘα 4180 ἴῃ 7 ἢ ἐν ἀριστερᾷ. --- 
ἢ. ϑιακινδυνεύσωσιν, ἔλθωσι: 41611Ὁ- 
ογϑίϊνο 5.07 ν8., γῇ 10 ἃγῸ οὔθη Το- 
ἰαἰπορα οὐ αἰΐου δῇ ἰἰδίοτίοαὶ ἴθηβ6 
(οἱ 1. τογ. 25; 11. 4. 28; 1]. 112. 22), 
Ῥυΐὺ Βοιηθῦηθ5 Οἤϑηρθ ἴο {86 ορΐ. (ςΚ 
ἷ. 25. 4; 63. ὃ; ἱν. 19. 6). 6. 244; 
ἩΗ. 982,2; Κα. ὅν. 84, 1, 1. --- ἐσπλεῦ- 
σαι: ἱπῖο {6 ργοδαὺ ὨΔΥΡΟΌΣ, ΤΓΟμι 
σ οι Ῥοϊπῦ (πον που] ρουθδΡ5 πᾶν 
Ὅθοη 8016, υπϊταα τι [ἢ6 ΑἸ ΥΥΔΟΌΒ8}8, 
ἰο ἔοτοθ {πὶ} γᾶν ἰηἴο {6 γὰρ ἴῃ {Π6 
Αἰπρηΐδῃ [πὸ οὗ οἰγουταν δι] δύίοη (οΚ 
6. 2. 117 66). αγπρραβ Ῥγοίογγθα, μον- 
ΟΥΟΙ, 6 ψᾺΥ ὉΥ͂ ἰδηᾶα Ὀθοθοᾶσβα ἢΘ 
πϑηἰρα ἢγϑὺ ἴοὸ σοῦ 811168.-- 8. αὐτούς 

τε ἐκείνους : 5610]. τοὺς Ἱμεραίους 
δηλονότι. Ἀτ, ϑργ. δ8, 4, 1. --- 9, στρα- 
τιάν, οὕς: ΤΕ]. 1 8]. Τοογτηρ ἴὸ ἃ 
οοἸ]οούῖνα πόα. Ἃ. 151, ν. 2; Ἡ. 

629. ΟΣ 1.11. 67. 11, ἡλικίαν, ὧν, 



9 ΤΗΠΟΥΘΙΡῈΒ ΥἹΙ :. ἡ 

ε ΩΝ 10 ἔλθωσι. καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς Ἱμέρας πλεῖν, ἄλλως 2 
΄κ ἴω ἰφὶ ΝᾺ : 

τε καὶ τῶν ᾿Αττικῶν τεσσάρων νεῶν οὕπω παρουσῶν ἐν 
Ἢ ε ’ ἃ. ε ’ ’ 9 Ν μὰ 4 

τῷ Ῥηγίῳ, ἃς ὃ Νικίας πυνθανόμενος αὐτοὺς ὅμως ἐν 
᾿ ς΄“ ἊἪ ᾿ νι. δ 

Λοκροῖς εἶναι ἀπέστειλε. φθάσαντες δὲ τὴν φυλακὴν 
“σ᾿ “Ὁ  Ὰ Ν Ιέ ε 

ταύτην περαιοῦνται διὰ τοῦ πορθμοῦ, καὶ σχόντες Ῥη- 

16 γίῳ καὶ Μεσσήνῃ ἀφικνοῦνται ἐς Ἱμέραν. ἐκεῖ δὲ ὄντες 8 δ γίῳ καὶ Μεσσήνῃ ἀφικνοῦνται ἐς Ἱμέραν. ἐκεῖ τες 
’ ε ’ » ΝᾺ Α 9 ’ Ψ τούς τε Ἱμεραίους ἔπεισαν ξυμπολεμεῖν καὶ αὐτούς τε ἔπε- 

“ ΜᾺ ἴω », Ψ 

σθαι καὶ τοῖς ἐκ τῶν νεῶν τῶν σφετέρων ναύταις ὅσοι 
ἐμὴ εἶχον ὅπλα παρασχεῖν (τὰς γὰρ ναῦς ἀνείλκυσαν ἐν 
ε Ν Ν δ ’, Ἷ 2. 3 
Ιμέρᾳ), καὶ τοὺς Σελινουντίους πέμψαντες ἐκέλευον ἀπαν- 

20 τᾶν. πανστρατιᾷ ἔς τι χωρίον. πέμψειν δέ τινα αὐτοῖς 4 
ε ’ Ν, 9 Ἁ ἽΝ ε ΄Ν Ὶ ΝᾺ 

ὑπέσχοντο στρατιὰν οὐ πολλὴν καὶ οἱ Γελῷοι καὶ τῶν 
ῪἮἫἝ Ἁ ῪΜᾺ 

Σικελῶν τινες, οὗ πολὺ προθυμότερον προσχωρεῖν ἑτοῖ- 
Ἄἣ ἌᾺ 9 Ἁ 

μοι ἦσαν τοῦ τε ᾿Αρχωνίδον νεωστὶ τεθνηκότος, ὃς τῶν 
’ Δ ’ ΄ΝΝ ν ἉἍ 9 3 ’ 

ταύτῃ Σικελῶν βασιλεύων τινῶν καὶ ὧν οὐκ ἀδύνατος 
25 τοῖς ᾿Αθηναίοις φίλος ἦν, καὶ τοῦ Τυλίππου ἐκ Λακε- 

(12. πυνθανόμενος αὐτοὺς ὅμως ἐν 
«Λοκροῖς εἶναι : {Π6 τοδαϊηρ' οὗ ὑη6 αὖ. 
ἽΜβ., 1ῃηρίοδα οὐ ἴμ6 νυ]ραῖίο ὅμως πυν- 
θανόμενος κτὲ. Ν͵οίδθ δᾶ ρα 1{{16 
αὐϊομοη ἴο {ῃ6 ἢγβθὺ τϑροῦῦ οἵ {Π6 
ΔΡΡγόδοὴ οὗ αν]ρρῦβ, καὶ λῃστικώ- 
τερον ἔδοξε παρεσκευασμένους πλεῖν (ν]. 
104. 22). Ἐᾷδῤδ τϑοορηϊζΖοα, ΠΟΜΘΥΘΥ, 
τὺ ΟὙΠΡΡΙΒ νγὰ8 ἴῃ θαυηθϑῦ Οἡ ΘΔ ΓῊ- 
Ἰηρ Ῥῃδ᾽ὺ᾽ 1Π6 5}105 δά, Δἰέο 411 (σοη- 
ἸΓΑΤΥῪ ἴο 18 οχρροίδίϊοη), σοῦ 50 ἴδ. 
ΟἹ {861 νοὔαρθ ἰοὸ ᾽ν (ὅμως ἐν 
Λοκροῖς εἶναι), δια μδ΄, {ΠΟΥ ΘἴΌΓΘ, Π6ῚΡ 
ἔον ϑγσγδοιβθ νγἃ5 γ64}}γΥ Ἰηἰοη ρα. Ἠδ 
8 1τητηραϊαύοιν, ΠΟΥ  ΡΟΗ, βοηῦ ουὐὖ 
{πὸ ἔουν Αὐἰο 85}108 (ἀπέστειλε, 8ΟΥ. 
ἴῃ ἀδροπαθηῦΐ ο18156); θαὺ {Π686 σἈ ΠῚ6 
ἴοο ἰδία ἴο ργονοηῦ ὑπ6 ῬοΙΟΡΟΠΘΒΙ8 ἢ 
ΒΠ1085 ἔτοιῃ ρῬϑββίῃρ' [ΠΣΤΟῸΡὮΉ {Π6 Βδύγαϊί. 
--14. σχόντες Ῥηγίῳ: ἑομολίπηφ αἱ; 
ααῦ. ἴον σχεῖν, ἃ 8 ἴῃ 111. 29. ὅ; 33. ὅ, 

1ηϑἰ68α ΟΥἹἨἉ πὸ ΠΊοΓα υ88π4] ἐς τι [6 
866. (6. 26. 7; 1. 25. 15; 22.10; ἢ. 
34.1; ἵν. 3. 4; 25. 40; γ. 2. ὃ; νἱ. 52. 

ὅδ; 62. 8). κατά “ἢ 866. 1π 581η6 
οοηϑύ, ΟΟΟῸΓΒ 1 1. 110. 11; ἴν, 129. 12; 
γἱ. 97. ὃ. Κτσ. ὅν. 48,1, 2; Καμη. 
428,ὅ.. 

16. τούς τε Ἱμεραίους : δῦ. Οπ.1}8 τε, 
Ῥαύ 10 18 ΒΟ ίου ἴο ἔο]]ονν {π6 τοϑὺ οὗ {Π6 
Μ85., τούς τε Ἱμεραίους, ΘΧΡ]ΔΙ Πρ, ἃ8 
δῦ, ἄο68 : “Τὸ {8686 Ὑγογβ σοΥσοβρομά 
καὶ τοὺς Σελινουντίους ἐκέλευον ἴῃ 19, 
Δα [Π6 ΘοΥΤο]αὐνϑβ τε καί ΒΟ {ῃδὲ 
ἐκεῖ ὄντες ὈΘΙΟΠρΒ ἰο Ῥοΐἢ οἸδιιβ68.᾽ἢ 
566. Αρρ. - 17. ὅσοι... ὅπλα: 566 
ΑΡν. 

20. τινα οὐ πολλήν : ς 1. γ0. 16. --- 
28. τοὐ ᾿Αρχωνίδου : (18 Ατομοπίαεαβ 
'ἴθ. ἀου ὈΌ]6 88 [06 φγΐποθ οὐ Ηρυθῖΐα, 
σψόοτῃ 91ο0α. (ΧΙϊ. 8) τηθη 08 88. 41} 
οὗ {16 φῬονοῦῖι! 8166] Ιραᾶον.- Πποο- 



ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ ΥἹΙ. 1, 2. ϑ 

2 Ὡ ᾿ ᾽ὕ Ψ νι ε ᾿ , 
δαίμονος δοκοῦντος προθύμως ἥκειν. καὶ ὁ μὲν Τύλιπ- δ᾽ 

πος ἀναλαβὼν τῶν σφετέρων ναυτῶν καὶ ἐπιβατῶν τοὺς 
ε [έ ε ’ ΄ ε ’ Ἁ ε ,, 

ὡπλισμένους ἑπτακοσίους μάλιστα, Ἱμεραίους δὲ ὁπλίτας 
Ἁ Ἁ ᾽ ᾽ Ἁ ε ά ε Ν 

καὶ ψιλοὺς ξυναμφοτέρους χιλίους καὶ ἱππέας ἑκατὸν 

80. καὶ Σελινουντίων τέ τινας ψιλοὺς καὶ ἱππέας καὶ Τελῴων 
5Χ..2 Χο “5 ,΄. δ , 9.9. 92 Ἀ 
ὀλίγους, Σικελῶν τε ἐς χιλίους τοὺς πάντας, ἐχώρει πρὸς 

ῷ τὰς Συρακούσας. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Λευκάδος Κορίνθιοι ταῖς 

τε ἄλλαις ναυσὶν ὡς εἶχον τάχους ἐβοήθουν καὶ Τόγγυ- 
λος, εἷς τῶν Κορινθίων ἀρχόντων, μιᾷ νηὶ τελευταῖος ὁρ- 
“μηθεὶς πρῶτον μὲν ἀφικνεῖται ἐς τὰς Συρακούσας, ὀλί- 

ὅ γον δὲ πρὸ Τυλίππου" καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς περὶ ἀπαλ- 

ἴπ8β. ΑΥ̓ΟΡ {Π6 Ἰαὐου 5 ἀοδίῃ (489 
Β.6.), 8156. ῬΟΙ]Ι 641 σουσθθ ἰονπαχᾶ 
ΥΣΔΟῦΒ56 δηα Αρτὶσοηύμσχη νγὰβ ἀουθῦὺ- 
1655 σοῃθπθα Ὀν Ατοδμοηῖᾶδαθ, 0 
αἰορα αὖ διῃὴ δἀνδηῃοθᾶ ἂρ, 416 8.0. 
566. Ἠόο], (ἰεβολίολίε Θιοϊίοη8, 1. Ὁ. 
2600; ΤΙ. Ρ. 89. ----26. δοκοῦντος προθύ- 

᾿μὼς ἥκειν : (80 Υ᾽ δὖ. ᾿ἰπϑίοδα οἵ προθύ- 
μως δοκοῦντος ἥκειν) Τοῖοστϊηρ ἴο πολὺ 
προθυμότερον ἑτοῖμοι ἦσαν ἴῃ 22. Τῇ 
ῬοΙᾶ δχδυηρ θ᾽ οὗ αυ]ρραβ, τοροσύ οὗ 
ὙΠ ]ΟῊ ΒΡΥΘδα [87 δηᾶ ν»]8 (δοκοῦντος), 
δα ᾿ῃπδρῖγοα (6 516615 ψιῦῃ οοαχαρθ. 

καὶ ὁ μὲν Γύλιππος... πάντας: 
ΒΌΤΩΒ ῸΡ ἴῃ ἀναλαβών μ6 ταδα]ὖὺ οὗ [Π6 
οἴογίβ ἀρίδι]ϑᾶ ἰὴ 18 Π' --- 27. σφετέ- 
ρων: τοίοτβ ἰο αὐ Πρρὰβ δα Ῥνυίῃθη. 
Και ϑρυ. ὅ8, 4,8. (( α. 4.10; 8. ὃ. 
--- τοὺς ὡπλισμένους : [086 σγὰο δᾶ 
Ῥθθη δυτηθᾶ Ὁν {6 Π6ῚΡ οὗ {86 Ηϊπηθ- 
ταθϑδῃβ (17, 18). Ὁϊοά, (χ|11. 7) ρἵνρβ 
16 Ι͂ΌτΤο6 οὗ ΟΥΠΡΡῈΒ 85 τοὺς ἅπαντας 
τρισχιλίους μὲν πεζούς, διακοσίους δ᾽ 
ἱππεῖς. ---- 51. τοὺς παντας : η αἱ, 
δἀάρα Ῥουδὴ5 Ὀϑοδαθθ 1ῃ6 8510615 
ὙΈ͵ΙΘ οἵ νϑυϊουβ ἰγῖρο8. σ, ϑρυ. δ0, 
11,18. ΟἿ νἱϊ. 21. 4. --- ἐχώρει : οοηι- 
γηθηςοα δι5 πιαγοῖ τοναυβ ΒΥΓΔΟΌΒΘ 
(ταρῖ.), (86 ἔασμο οουχϑθ οὗ ψΠΙΟΝ 
15 τοϊίθα ο. 2. 11. 

Θ᾽. 7 δα πιραπέξηιο δα . Οοτίπιβιαη, 

Θοησυζιιδ, βαϊϊπσ ἤοπὶ Πιϑοαβ τοὐίβ ὁπθ 
ϑἠΐρ, αὐτίυεβ αἱ ϑἰγταοσιιδα, ιυῆεγα ἦδ γε- 
υἷνα5 {6 5ἰηξίηφ σούγασθ 0 {μ6 ἱπλαῦ- 
ἰαπὶς ὃψ μα πεοῖῦβ 9} ἐπ6. αρρτοαςοῖ οΥ 
αἰγιίζρριι. λα ἰαΐίεν γϑαοΐο5 Ἐρίροϊαα 
εοϊίλοιὲ ορροϑδϊξίοη, ἀϑοοηα8 τὲ οἢ ἐΐ6 5[6168 
97" Ἐυγγοῖιι8, απὰ ἐμόπ ἐπιπιεαϊαϊοίῃ αὐ- 
ναησθ5, ἴῃ μπῖομ εὐἱΐβ ἐδ6 γγασιιβαηδ, 
ασαϊηϑξὲ ἰἦ6 τοαῖΐ 9 ἐπ6 Αἰδοηίαηξ, τυλοῖ 
λαὰ ὄφει αἰπιοδὲ οοπιρίοίθα οπ ἰδ 5146 
ἐοισαγαϊ ἐδ σγοαΐὶ λαγδοίγ. : 

1. οἱ ἐκ Δευκάδος Κορίνθιοι : οἱ Υἱ. 
104. ὃ 1. ----2. ὡς εἶχον τάχους : ραχύ. 
ρθη. ἀδθρομαϊηρ οα δᾶν. οὗ οοπάϊίοῃ. 
α. 168, κ. 8; Η. 757 ἃ; Καὶ ϑργ. 47, 
10, δ. (κ( α. 57. δ; 1. 22. 14. --- καὶ 
Τόγγυλος : 85 1ἢ αἱ ἄλλαι τῶν Κορινθίων 
νῆες μαᾷ ροὴθ Ὀϑίοσθ. Ἀοο. ἰο Ῥ]αΐ. 
Δῆς. το, {μ15. ἀΟΠΡΎ 5 [611] τη {Π6 Ηγδύ 
οομΗϊοῦ αὶ 86 ΑΥΠμΘηῖδπ5. Οἱ {Π6 
δοορηῦ, Γ όγγυλος, 806 ΑΡΡ. --- 8. μιᾷ 
πον Γυλίππου : δ6 Δα ἰοὺ {πΠ6 τρῃλαῖπ- 

ἵηρ Βῃ 05 ( ΒΊΟ, δοο. ἴο νἱ. 104. ὃ 1, 
ὙΟΙΘ [0 9}Ὸ]]ὸν ΟΥ]ΡΡῈ5) βοὺ ουὖὐ Ὀ6- 
ἔοτρ Ὠἰπηβϑῖ; Ῥαὺ Ὠ6 ἃυγϊνθᾶ δὖ 5υΧ8- 
οὐδ86 ἢγβῦ οἵ 81] --- ῬΥΟΡΔΌΙν Ὀθοδιβθ 
ἢδ Τοπορθᾶ δύ 0 φῬοϊηῦ οἡ {6 γογᾶρθ 
--- δια ονϑη ἃ 1{{{Π6 Ῥοΐογο ΟὙΠΡΡῈΒ. 

ὅ. αὐτούς : 86. τοὺς Συρακοσίους. ---α 
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λαγῆς τοῦ πολέμου μέλλοντας ἐκκλησιάσειν διεκώλυσέ τε 
νοι πο νρτου , Ἁ 2 ψ 3 ο » ᾿ , καὶ παρεθάρσυνε, λέγων ὅτι νῆές τε ἄλλαι ἔτι προσπλέ- 

'ουσὶ καὶ Τύλιππος ὃ Κλεανδρίδον Λακεδαιμονίων ἀπο- 
στειλάντων ἄρχων. καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι ἐπερρώσθη- 

10 σάν τε καὶ τῷ Τυλίππῳ εὐθὺς πανστρατιᾷ ὡς ἀπαντη- 
τς ς ρας ᾿ς 3ΔΝ Ψ δ: ν., 3.ϑ -ν ᾿ ει}. 2 .. 
'σόμενοι ἐξῆλθον: ἤδη γὰρ καὶ ἐγγὺς ὄντα ἡσθάνοντο 

νι  ς ὧν Ργ;,. Χ. 07 ΝΟ ἘῸΝ 7 ΠΡ: αὐτόν. ὃ δὲ Ἰετὰς τότε τὶ τεῖχος ἐν τῇ παρόδῳ τῶν 
: ω εχ ἐν ἐς δ ε 3 , : »“" 

Σικελῶν ἑλὼν καὶ ξυνταξάμενος ὡς ἐς μάχην ἀφικνεῖται 
. .ν 59 , ἽΝ 9 Ν ν Ν ». , 

πρὸς τὰς Ἔπιπολάς, καὶ ἀναβὰς κατὰ τὸν Ἐὐρύηλον, 
15 ἥπερ καὶ οἵ ᾿Αθηναῖοι τὸ πρῶτον, ἐχώρει μετὰ τῶν Συ- 

“ΕΝ, 5». νΝ , ᾿Ξ 59 θ ἜΝ » δὲ δ ρακοσίων ἐπὶ τὸ τείχισμα τῶν ᾿Αθηναίων. ἔτυχε δὲ κατὰ 
ῪᾺ ο Ἂς Ἢ 9 ἃ 9 “ 

τοῦτο τοῦ καιροῦ ἐλθὼν ἐν ᾧ 

ἀπαλλαγῆς : [Π6 Βυδδῦ. ἔγοτῃ ἀπαλλάτ- 
τεσθαι (μοῦ ἔτοτῃ {Π6 80ΐ.), 88 ἴῃ ἴν. 
61. 24. ---. νῆες ἄλλαι: ν ἢ δᾶ 
βίαγι θα Ὀοΐοσθ ἢ. 66 οὁἢ 8, ΔΌΟΥΘ. 
--9. ἄρχων: ποῦ 88 ΟΟΙΩΤΠΔΠΩ͂ΘΙ Οὗ 
86 Β81Ρ5 ΤΆΘΓΟΙ͂Υ, Ὀαΐ 4150 οὗ {π0 ὅυτα- 
ΘΟΌΒ8Π8 (τοῖς Συρακοσίοις, Υἱ. 93. 9). 

10. ἀπαντησόμενοι : [Π6 τη ]4, ΤΌΤΤΩ 
ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 ἔα. 0. 4150 6. 80. 29. ---- 
11. ἡσθάνοντο : ςΚὶ ῬΙαῖ. Νίο. 19, ἧκεν 
ἄγγελος παρὰ τοῦ Τυλίππον κελεύοντος 
ἀπαντᾶν. ---12. Ἴετάς: 566 ΑΡΡ..--- 
τότε τι: (6 τϑδαϊηρ' οὗ δὶ δἰ.) τότε 15 
ἴο Ὀ6 ἰάκοη νι ἐν τῇ παρόδῳ ἑλών, 
ΔΗ ΥΟουβ το {ῃ6 ἀρθοΐβίοη οὗ αν]}}Ὁ- 

Ῥπ8 κατὰ γῆν ἐλθεῖν, 6. 1. 9. --- τῶν Σικε- 
λῶν : ὈΘΙΟΩΡΒ (ο τεῖχος. 448 ἴο [686 
816615, ΟΣ ο. 232. 8 1; νἱ. 88. ὃ 4.-- 
18, ἑλὼν καὶ ξυνταξάμενος : ὈΟΠ Ῥδγ- 
[108. τορσθϑθηῦ δοίϊοηβ ῬῬΏΙΟ) ΓΟ]]ΟΥ 
016 ἴξου {πΠ6 οὔπου Ὀαὺ Ῥγθοθᾶρ ἀφικ- 
νεῖται πρὸς τὰς πιπολάς, δια {Π676- 
ΤΟΥ͂Θ σϑῃ ῬΓῸΡ. 6 οοπηθοίθα Ὧν καί. 
γ. Ἡ. δῃᾶ 5. το͵ϑοῦ καί, ὅθ ΔΡΡ. 

14. κατὰ τὸν Ἑϊῤρύηλον ἧπερ καὶ οἱ 
᾿Αθηναῖοι: ς( νἱ. ογ. 11. ---15. μετὰ 
τῶν Συρακοσίων: γὙγὼπο Π8α ρΌΠπ6 οὖ 
ἴο πιθοῦ Βῖτη, 8δη6,, 51η66 {86 ἰαγροϑύ 

ε Ν .ν Ὁ 59 δ , 
ΕΠΤα μὲν Ἢ ΟΚΤΩω σταδίων 

Ρατὺῦ οὗ {π6 ΑΥὐμοηΐδη ΔΥΤΏΥ τγὰ8 οσοῦ- 
Ῥἱβα 1 ἈΠ] ηρ' 1Π6 ἀουὈ]6 γγ8]] (ν]. 
103. ὃ 1), δὰ Ῥδθῃ 8016 ἴο 8585 
Τσοῦρ [86 Ἰποοχῃρ]οία ἔογ 1 Βοδ 08 
οἵ {π6 Αἰ ΒμΘηΐ8η5 ἰο {π6 ψψοβίθσῃ ρα 
ΟΥ ΙΡοΙδ6. ΤΗδὺῦ [Π6 δἄνδῃοο οὗ αγ- 
Ἰρρὰβ δῃηᾷ 815 απῖοῃ τ ἢ {π6 ὄγτδου- 
588 γἃ5 οἤδροίοα ψιὺπουῦ Ὠἰπμᾶτϑηςθ, 
ΒΟΥ Β ΠΟῪ ΤΠ ΠΟῚ [Π6 ΘΠΘΥΡῪ δηα γδίοἢ- 
ἔὰ]Π 685 οὗ ΝΙοα5. δα δἰγοδᾶν δραίϊθα 
βίῃοο {86 ἄρδίῃ οὗ Του. Κἴθθ 
Αατοίο, ἴιβί. οΥΓ αΎθεοο,Ν 11.6.50, ». 106. 
-- 16. τὸ τείχισμα : {μ6 διπλοῦν τεῖχος 
οὗ νἱ. 103. 7, [86 οοπάϊοι οὗ ψ ΒΊΟΝ δὲ 
[15 Ὁ 1.6 15 ᾿Τ]]Θ ἼΔἴ6]ν ΘΧΡΙ]ΔΙΠΘΆ. --- 
ἔτυχε ἐλθών : 566 ΑΡρ. ---κατὰ τοῦτο 
τοῦ καιροῦ: ρϑᾶ͵ΐ. 6. ἀορθηαῖηρ ὁ 
κατὰ τοῦτο, 8.5 ἴῊ Ο. 69. 160, ἐν τῷ τοιού- 
τῳ τοῦ καιροῦ. ΕΑ. 168; Κα. ϑὅργ. 47, 
10, 8. ---- 17. ἑπτὰ μὲν ἢ ὀκτὼ σταδί- 
ων: θη. οὗ τηθᾶβασο ΠῚ τεῖχος. 
α. 167, ὃ; ΗἩ. 729 ἃ. Τῇ σοΥτο]δ- 
{νο οὗ μέν 15 δέ ἴῃ τῷ δὲ ἄλλῳ ἴῃ 20. 
5Ίηο6 [86 Βῃογίοϑδύ αἰβίϑηοο ἔγομι [Π6 
ΟἸΠ (οὗ ἘΡΙΡοΟ]846) ἰο {μ6 σϑοβββ οὗ 
86 στοδαῦ αύθΟῸ δα]δοθην ἰοὸ (6 

Αρτιροηίίπο ραΐθ ψγὰ8 ποὺ 1655 (ἢδῃ 
αἱρμὺ βίδαϊα, 1 ΒΘΘΙῺΒ ΟἾΘαΣ {ῃδὺ ἴπ 



ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ ΥἹ!. 2, 3. 

ἤδη ἀπετετέλεστο τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐς τὸν μέγαν λιμένα 

διπλοῦν τεῖχος πλὴν παρὰ βραχύ τι τὸ πρὸς τὴν θάλασ- 
»ὉὍ 3 

20 σαν" τοῦτο δ᾽ ἔτι ὠκοδόμουν. τῷ δὲ ἄλλῳ [τοῦ κύκλον 

πρὸς τὸν Τρώγιλον͵Ἶ ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν λίθοι τε 
᾽’ὔ δὰ ἠ » εχ ᾽» ἃ Ἁ 

παραβεβλημένοι τῷ πλέονι ἤδη ἦσαν, καὶ ἔστιν ἃ καὶ 
ε », Ἁ Ἁ μι 3 [έ ἢ ’ ἡμίεργα, τὰ δὲ καὶ ἐξειργασμένα κατελείπετο. παρὰ το- 

“Ἂ λι ’ ᾿ 3 ’ : - σοῦτον μὲν Συράκουσαι ἦλθον κινδύνου. 
Οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι αἰφνιδίως τοῦ τε Γυλίππου καὶ τῶν ῖ 

», », 9 ’ 3 ’ἤ δ νὴ »ἊὉ Συρακοσίων σφίσιν ἐπιόντων ἐθορυβήθησαν μὲν τὸ πρῶ- 

1015 ταοϑϑαγα 8 ἱποϊαἀρα οὐ]ν ὑπδὺ 
Ρᾶτὺ οὗ {Π6 ν.8]} οὗ οἰσουπινδ ]δίϊοπ οὗ 

᾿τὴ6 ΑΥὐΠοΘηΐδη5 ΣΟ τγὰβ ἴῃ [6 ον 

στουμα ΡΥ (86 8608. 717064Κ6 (ἴῃ 
«Βίοομι, Ὁ. 680). ΟἹ. Ὀγϑδοϊκοῖβ {Π6 
οσαβ πιὐμουῦ Βυοιθηῦ σϑϑβο 8. 
566 ΑΡΡ. --- 18. ἀπετετέλεστο : ΟἹ {116 
ἔοσΙ 566 ΑΡρ. --- 19. παρὰ βραχύ τι: 
50 ΜΠ Υ αὖ., ἰηϑιοδα οἵ κατὰ βραχύ τι, 
Ῥθοδαβο 1ὖ ᾿πα]οαΐθβ ΠΊΟΓΘ ΒΠΔΥΘΙΥ {16 
5108} τϑιηηϑηῦ ἰῃδὺ) νὰ8 511} ὑηῇῃ- 
ΙΒη64 : “{π6 ψ8ἃ]}} νγὰβ δ ]5η θα οχοθρὺ 
ὃ 5108} φουίίοη ποχὺ ο πᾷ 868. 
παρά ἃ8 ἴῃ 28, παρὰ τοσοῦτον, δῃ 80 
οὶ. Βαὺ 5᾽., ψο γϑδᾶβ κατά, οὉ- 
76οἱ5 τὺ {Π6 Δ ἀϊίοη οὗ πλήν 15 ΟΡΡ. 

᾿ἴο ἐδ κίηρ' παρὰ βραχύ τι ψὶδῃ [86 ἔογοθ 
οὗ παρὰ τοσοῦτον.--- τὸ πρὸς τὴν θά- 
λασσαν: δᾶν., ποῦ ἴῃ ϑΦρΡΡο5. στ ἢ 

διπλοῦν τεῖχος. ---20. τοῦτο δέ: ΤΟΙΘΓΒ 
ἴο βραχύ τι. --- [τοῦ κύκλου πρὸς τὸν 
ἹΤρώγιλον] : δύ. δηᾶ (Ἰ. οΘοηϑιᾶον [Π658 
ΜΟΓῸΒ ἃ Ρ]055, Δἀ ἀοα (ΠτΟῸΡὮ γθοο]]6ο- 
[οη οὗ νἱ. 99. 2; ἐποιρῆ {ποΥρ, 85 ἴῃ 
γἹ. ο8.9 ; 1ο1. 1 ; 102. ὅ, κύκλος ΤΏ 68 8 

ἴῃ τἱπρ-Βῃ ροα ἔογῇ (566 ὁπ νἱ. 98. 9)» 
ΠΟΥ ΠΟΘΙ {π6 νγ08}} οὐ οἰγουταγδ)]δίζοῃ, 

δ8 566 015 ἴ0 Ὀ6 [ηἰο παρα ἈΘΙΘ 806, ἴο 
π6 σΟΠ ΠΟ. ΤΟϑηρ. 8366. Α}ρ.--- 
21. λίθοι τε... τῷ πλέονι ἤδη ἦσαν : 
τῷ πλέονι ἴδ ἴῃ ρᾶγί. ΔΡΡΟΒ. ἰο τῷ 

ἄλλῳ, αἰοηῳ ἰδδ φιδαΐθν ραγὲ 07 ἐΐ6 τε- 

πιαΐϊπαον. ΟΕ. 187, κ. 2; Ἡ. 624 ἅ. 50 
ἴα ὕΠ6 Ῥγοραγαίίοηβ ἔοὸνῦ Ῥυ]αϊηρ' 
ΤηΘηὐοηθᾷ. ἴῃ γἱ. 99. 2 (λίθους . .. 
παρέβαλλον) πδὰ Ὀδοη οοιμρ]οίθα. 
δόοὴθ ρᾶυΐίβ Οὐ {Π6 1711} 6ΓῸ ΔΙσθδαν 
αὐὐΐο ΒΗ ΒηΘα ΟΥ ΟἿἹΡ 4} Πηϊβῃρα, 
8πα σθη ΟΥΠΡΡῸΒ δυγῖνοα ψγοσ ον 
1 {ῃ18 οοπαϊδίοη. ΒΠρποθ {86 Ππωρΐ. 
κατελείπετο, Μ ὨϊΟῖ Ηοτρϑὺ (Ἔσο Οὐ- 
δεῖ, Ὁ. 40) τἰρμῦν ἀοέοπαβ δραϊηβί 
Οονοὺβ σοπη͵θοίησθ κατελέλειπτο. ---- 
29. παρὰ τοσοῦτον κτέ. : δμοῖ, α παγτοῖν 
6βδεαρθ μβαα ϑγγαοιιδα ἤοηι ἀαηφον (4 6- 
βίσαοίοη). ΤῊϊ8 σοηδβέ., ΣΟ ΟΟΟᾺΓΒ 
8180 ἴῃ 111. 40. 18, 156. ἴο Ὀ6 Θχρ  αἰποᾶ 
806. 0 1Π6 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ παρὰ τοσοῦτον 
ἐγένετο ΟΥ̓ ἦλθε τ π6 πῇ. (ἰν. τοῦ, 
18; νι]. 33. 12; γ6, 16) ““ὌΥ 50 τππςο ἢ 
(ΌΥ 80 5]1ρῃηῦ 8 ἀδβοϊθμου) 1 μᾶρ.- 
ῬΕΠΘΩ, ἰδ οαπηθ ἴο ---᾿ (10 σᾶιηθ 80 
ΠᾺΡ 10). «π8ὖὺ 80 ὅσον οὐ “ὌΥ ΒΟΥ 
ΤῊᾺΟἢ πού, 1.6. ὍΥ πο {6 πού, 
Τη6 88 “ ΔΙτηοβί. Τηδὺ ἰο ὙΠΟ. “1 
ἢδα αἰπιοβῦ οοτὴρ ᾿ βίδπᾶβ, ἤθη ὁχ- 
Ῥτοβϑοᾷ ἘΥ ἃ οἴδᾷβο, πὶ {Π6 1ηῈ. ; ΤΠ ΘΠ 
Ὅν 8 βυ5.., ἰῃ [Π6 ρθη,, ΘΟ ἴ5. ἴο 
Ὀ6 οομπβίγυρα Ἰυϑῦ ἃ8 [86 σοη. σἱτῃ 
ἐγγύς, πλησίον, οἰςσ. α. 182, 2; Ἡ. 
151. 

ὃ. 776 λοβίϊϊε αγπιΐο8 αγὸ αγταγεά 
αφαϊηϑέ οὁη6 αποίξεογ, διιξ αο ποί σοηιθ ἴο 
αἢ δηφαφοηιθῃί. Οἡ ἰδ ποχὶ αν, 
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δ 

“μος εἶναι σπένδεσθαι. 
ὃ Ἁ 9 ΑἉ 9. ’ 9 , 

καὶ οὐδὲν ἀποκρινάμενοι ἀπέπεμψαν. 
᾿ 9 Ἐσεῖς 4 9 ’ ε . ’ 

“ἀντιπαρεσκενάζοντο ἀλλήλοις ὡς ἐς μάχην. 

ΤΗΠΟΥ ΙΕ ὙΠ, 3. 

τς , ᾿ εῷϊιν ᾿ ᾽ν ες 9 4 ᾽ὔ 
ΤΟΡ, Παρετ ἄξαντο δέ. Ο. δὲ θέμενος Τα οπλα εγγυς Κηρυκα 

’ 9 Ὁ »’ 3 ’ 9 ’ 3 “Ἅ 

προσπέμπει αὐτοῖς λέγοντα, εἶ βούλονται ἐξιέναι ἐκ τῆς 
,ὕ Ω ε οὶ , Ἁ , 95. κα ε κα 

Σικελίας πέντε ἡμερῶν λαβόντες τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἐτοῖ- 

οἵ δὲ ἐν ὀλιγωρίᾳ τε ἐποιοῦντο 
καὶ μετὰ τοῦτο 

ε ’ 
καὶ ὁ Τὺυ- 

ΝΝ ἧ Ἁ λιππος ὁρῶν τοὺς Συρακοσίους ταρασσομένους καὶ οὐ 
ε δίς , 9 “Ὰ 4Ἁ ’ ὃ 9 Ἁ 

10 ρᾳόιως ξυντασσομένους, ἐπανῊγε τὸ στρατόπεδον ἐς ΤῊΡ 

1ὅ 

«εὐρυχωρίαν μᾶλλον. 
λε ΄; 9 9 Ἁ 9 καὶ ὁ Νικίας οὐκ ἐπῆγε τοὺς ᾿Αθη- 

΄, - 3.ϑ. ᾿ Ν “᾽ς “τ᾿ ᾿ ε΄ 3 
ναΐίους, ἀλλ᾽ ἡσύχαζε πρὸς τῷ ἑαυτῶν τείχει. ὡς ὃ 

ἔγνω ὃ Τύλιππος οὐ προσιόντας αὐτούς, ἀπήγαγε τὴν 
ἽΝ 5. Ἁ Ψ Ν “ἍἉ ώ ΑἉἫ 

στρατιὰν ἐπὶ τὴν ἄκραν τὴν Τεμενίτιν καλουμένην καὶ 
9 ἴω 359Χ 9 αὐτοῦ ηὑλίσαντο. 

λοισευον, Ογίζρριις εοἱξῇ, α ὁφηιαϊΐ αἀδἰαοῆ- 
πιθηΐ βγρΥῖδε5 Ζιαδαάαζιηι, δα ογὲ οἡ 
ἐδ6 πογίλεγηηιοβέ λεῖσὴξ 9,.6[|4 Ερίροΐαε, 
απαὶ ριιΐ5 ἐδ6 Αἰδοπίαη σαγγίδοπ ἴο ἐξ 
βισογά. 

9, παρετάξαντο δέ: ΤἸμυσ. ΒΑΥ8 
πούβίηρ δροιυῦ ἰδ6 ρΙδοθ σοῦ {6 
Αἰπμθμΐδηβ ἰοοῖκ {μοῖν ροβιϊοη. Βαΐ 
βῖποθ [86 ἸΔΙΡῸΥ ρᾶχύ οὗ {Π6 ΔΙΊΩΥ, 806. 

ἴο νἱ. 103. 6, γὰ8 Θϑηραρβα ἱπ Ὀυ]αηρ; 
{π6 ἀουθῖθ ψἃ}} ποχῦ ἰο {πμ6 ρστοδῦ 
ΠΑΤΡΟΌΣ, 1 τηπιδῦ θ6 ΒΌΡΡοβϑα {Πδὺ [ῃ8 
ὕνγο ΔΥΤΏΪΘ5. ΘΟ το θα 680 ἢ ΟΥΠΘΓ ἴῃ 
[Π6 Ἰονν σχσουηάᾶ Ῥοθύνψθοθη πμ6 δρταρύ 
ἀδο νεν οὗ ἘφΊΡο]86 δηᾶ {π6 Αμδρα8, 
ΠΡᾺΡ ἴῃ6 Αἰμρηΐδῃ ζοΥυ ΠΟ δί1018. ---- 
θέμενος τὰ ὅπλα ἐγγύς : λαϊέϊησ μπαον 
αΥ8 ἨδαΥ ὃν. (ΑΓ Ἰῖ. 2. 22; ἵν. 44. ὃ; 
68. 10; 9ο. 20; ν]ῖϊϊ, 25. 22; 93. θ6.--- 
κήρυκα προσπέμπει λέγοντα: 50 Ὗ, δ. 
(ἴο᾽ προπέμπει ΟΥ τηοϑὺ οΟΥ {6 Μ85.), 
86ς, ἴο {π6 ἀβᾶρθ οὗ ΤΏπο., 1. κ2. 10; 
ἵν. 114. ὅ. λέγοντα 15 ὉΤΘ6Β. ρᾶγῦ. ΟΥ̓ Ρὰ- 
Ῥοβ6. ὅΞ'866 ὁ 6. 25. 40. Τὴ ἔογοβ δῃηά 

᾿οοηδῦ. {ῃ6 ῬΏΓΑΒΘ 8 ϑααῖγ. ἴο {π6 
ΒΙΠΠΡΙ6 λέγει; ἤθπσθ {π6 ΤΟ] ον ηρ 
ΠΟΙΆ. ἑτοῖμος ΜΙ. εἶναι. 66 ΑΡΡ. ὁῃ 

κι δ᾽ ε , Κα Ν δ λ , 
ΤΊ) νυστέραιᾳ αγωὼν ΤΡ μὲν ΤΛΕειστὴν 

1. 52. 11.- δ. πέντε ἡμερών : ευἱϊλίη 
υῆνε ἄαγ8. ἄθῃ. οὗ ἄπηθ σψ ἢ ἐξιέναι, ἃ. 8 
ἴῃ α. 28. 19; ν. 14.ὄ 15... Ἃ. 170,1; Η. 

159; Καὶ ϑργ. 417, 2, ὃ. 
6. ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποιοῦντο: τίϊπουΐ 

ΘΧΡΙΟΒΒΘα 00]., 88. ἴπ ἴγν. κ. 2.---Ἴ. 
οὐδὲν ἀποκρινάμενοι: Ρ]αί. Δα. 19 
δ48: τῶν δὲ στρατιωτῶν τινες καταγε- 
λῶντες ἠρώτων εἶ διὰ παρουσίαν ἑνὸς τρί- 
βωνος καὶ βακτηρίας Λακωνικῆς οὕτως 
ἰσχυρὰ τὰ Συρακοσίων ἐξαίφνης γέγονεν 
ὧς ᾿Αθηναίων καταφρονεῖν. " 

9. ταρασσομένους : 12 σοηιδίοη, 
βίησθ {Π6Ὺ δδᾶ πού οχρϑοίρᾷ 4. θα 16 
80 β00ῃ. --- 10, ἐς τὴν εὐρυχωρίαν : 1.6. 
ἰονατά [86 φαϑὺ ἴηΐο [26 ἰονν στουπᾶ 
ποχὺ ἰο {μ6 οοαβύ. ἘΎοΙ {πο γθ {Π6 
δϑορηῦ ἴο [86 ἄκρα Τεμενῖτις, ΏΘη ποῦ 
ΟΡΡοββᾶ ὈΥῪ δοβίι]θ ἰσόοορβ, γἃ8 βῃοσί 
ΔΠ4 685γ.---12. τῷ ἑαυτῶν τείχει: 
{86 δ]πηοδῦ οοιῃρ]οίθα διπλοῦν τεῖχος 
οὗ α6. 2. 19. ---18. ἀπήγαγε: ΟΥ̓ ἴο {Π6 
51.416 (πουμνατγᾶ). ---14. τὴν ἄκραν 
τὴν Τεμενῖτιν : [Π6 ἰθΙ}]6 οὗ Αρο]]ο 
Τοιθηϊΐοα 8η4 {Π6 ΒΒ. Ὸ ΤΌ ἀτουπα 10, 

{Π6 αἴ Νϑαρο]Ἱ δ. ΟἿ νἱ. γς. 2. 

16, ἄγων; οοπίγαβίρα τ πέμψας 

4 



᾿ΠΗΠΟΥΌΙΡΕΒ ΥἹΙ. 3, 4. 

΄Ὰ “ ᾿ ΄ Ν Ά [4 ΝᾺ 3 [ά “τῆς στρατιᾶς παρέταξε πρὸς τὰ τείχη τῶν ᾿Αθηναίων, 
΄᾿᾿ τ Ν 9 σ΄ Ψ : ᾿᾿΄ , , δ 
ὅπως μὴ ἐπιβοηθοῖεν ἄλλοσε, μέρος δέ τι πέμψας πρὸς 
τὸ φρούριον τὸ Λάβδαλον αἱρεῖ, καὶ ὅσους ἔλαβεν ἐν 

9 ΄ὉΝ ᾽ 3 » ᾿ ΟΝ , 9 9 Ν ΔὌὋ 595 αὐτῷ πάντας ἀπέκτεινεν - ἦν δὲ οὐκ ἐπιφανὲς τοῖς ᾿Αθη.- 
20 ναίοις τὸ χωρίον. καὶ τριήρης τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἁλίσκεται 

'τῶν ᾿Αθηναίων ὑπὸ τῶν Συρακοσίων -ἐφορμοῦσα τῷ με- 
᾿“γάλῳ λιμένι. 

Καὶ μετὰ ταῦτα ἐτείχιζον οἱ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμ- 
ἷ Ν [ω 9 ο 9 ἈΝ ων ᾽ ᾿ 9 ’ 
'μάχοι διὰ τῶν Ἐπιπολῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀρξάμενοι 

μέ ν ν,.,.5» , “ ε φ] Ὁ "5 ἴω 
ἄνω πρὸς τὸ ἐγκάρσιον τεῖχος ἅπλουν, ὅπως οἱ ᾿Αθηναῖοι, 

᾿ἄὴ 17; οτα Β6 σοτητηδηᾶοα ἱῃ ῬΟΥΒΟΉ. 
- τὴν πλείστην τῆς στρατιᾶς : λι5ϑἰτηῖ- 
.Ἰαοι οὗ ΓΠ6 δυο] δα]. το [86 β6ῃ- 
ον οὗ 186 ρῬαῦῦ. σθη, (ἃ. 168, ν᾿ 1; 
Η. 1806; Κτ. ϑρε. 47, 28,9; Καβῃ. 
406, ὅ6. (Υ 1. 2. 18; 5.8; 30. 10; νἱ, 
η. ὅ; τοῦ. 8; ν|ϊϊ. 2. ὅ. ---17. μὴ... 
ἄλλοσε: 650. ποὺ ἰο {6 ἀοίθησα οἵ 
ΤΑ δ] μπι. --- 19, οὐκ ἐπιφανὲς τοῖς 
᾿Αθηναίοις : 5'ησθ {86 ΑὐΒΠΘΠἾ8 8 ὙΈΣΘ 
ΠΟ ΟΠ {μ6 βουίμοση ἀθο] νιν οὗἁ 
ἘΣΡΙΊΡΟΪΔο, δηᾶ {μ6 ἔογ ἰΔὺ οὐ {6 
Θχίσουλο που ΘΥ Θαρο ΟΥὨ {ῃ6 μ]αΐίοδα 
(ἐπ᾽ ἄκροις τοῖς κρημνοῖς ; 866 ΟἹ ΓΥἱ. 97. 
24), [ὴ6 Ρ͵8Δ66 σου] Ὀ6 ΒΓΡΥΪΒΘα γἢ- 
ουἂῦ {Π6]Ρ Κπονσίπρ 10. ΤῊ6 1088 νγὰ8 
[6 ΤΏΟΤΘ βουϊουῦβ θθοδῦβ6 Γαδ] τὴ 

νγ88, 866. ἴο ΥἹἱ. 97. 21, τοῖς τε σκεύεσι 
καὶ τοῖς χρήμασιν ἀποθήκη. 

21. ἐφορμοῦσα τῷ μεγάλῳ λιμένι: 
(μεγάλῳ ἔτοτῃ ᾽ ἷ. Οη]ν) {πμ6 Ατῷῇ, Ηθοῦ, 
 ΒΙΟἢ δα 58116 4. ἄονῃ ἰῃηίο ἐμ6 στοῦ 
ΒΑΡΡΟῸΣ (ΥἹἱ. 102. 17), Ιᾶν πον ἴῃ 1085 
Ἰηπουϊηοϑύὺ ΤΘΟΘ85 ΘΒ ῃ6 Βῆοϊα (ἐν 
μυχῷ τοῦ λιμένος, ο, 4. 21). Ουδτᾶ- 

ΒὮ105 ΟΙΘ βϑηΐῦ οαῦύ ἴο π6 Θηΐγϑησα οὗ 
186 Βατροῦν, ΟΝ τὰθ 8. οοηβίᾶοτ- 
ἉΔΌΪΟ ἀϊδίδησο οἵἕ: δηᾶ ομα οἵ {μο86 

[611 Ἰηΐο {πΠ6 δηᾶβ οὗ {16 ϑΥΥϑΟ 588, 
ὙΠῸ ἴσγοτα {ποῖν δἄθ οουἹᾶ ουθυοοκ 
ΘΥΘΣῪ Τ᾿ηογοηηρηῦ Οὗ [26 ΑΥΠΘΠΪ 88. 

“4, {λὲ. ϑ'ψγασιιδαὴς ππαούέξαϊε ἴο 
δυϊία α ἰκίγα οοιπίογοισαῖϊ ασαϊπδὲ ἐδ6 
πογίμογη ραγὲ 9 116 Αἰδομίαπ ιυαίΐ ὁ. 
οἰγοιηιϑαίαϊίοη, απα γιαΐα αἩ μηϑιοσ688- 
ει αἰξαοΐς οπ α τυεαΐξ ροϊπὲ οὔ δα βοιέλογη 
ρατί 0 ἰλιαῖν τυαϊΐ, Νισϊας (οἰογπιῖΐπεβ ἴο 
Του -Οἰοηινιγτίμηι αἱ 6 δπίγαμοθ ἴο 
ἐδα σγοαΐ μαγδοιιν, απα ο τπηῖΐα ἰλογα ἐΐ6 
υεοες απα {6 πιαΐπ δοάψ 977 ἰΐ6 ἰαπα 
αγαγ. Βεὲ ἐδ γεηιοναὶ ΟΣ ἐδδ αγηὶν 62- 
»}οδό5 ἐδα ζογασεῖβ ἰοὸ ἰΐα Αυταςσιβαη 
οαυαῖΐϊγῳ. ἽΖισεηΐμ ΤΥΊΥΘΠΙ68. αΥ̓Θ᾽ 86ηΐ ἴο 
ἑπίογεορέ ἰδ Οὐογηίδίαη 505 τολῖοῖ δαα 
βαϊϊοα ἤοπι ἰδιιοας αν Ογἱίρριιδ. 

2. διὰ τῶν ᾿Εἰπιπολῶν. ,. τεῖχος 
ἁπλοῦν: [πΠ6. ΟΥΌ55-08}} ἀδθβου θὰ ἴῃ 
νἱὶ. 99. ὃ 8 πδᾶ Ῥδθῃ ἰδίκοη δηᾶ ἀ6- 
βίσουνϑα Ὅγ [η6 Αὐπρηΐδηβ (Υἱ. ΤΟΟῚ, 
δηα {π6 βθοοῃμα υυδοῦβδη σΟΌηΐοΥ- 

᾿Μ}08]}} 1ὴ 1Π6 ον σγουηᾶ (ν]}. τοι. 6) δᾶ 
ΠΩτΘαΊαίοῚν ὑπ υθα ον (ν]. τοι. 16) 
8116 ᾿ηΐο {Π6ῚΡ μδη5. ΤῊ 5υγδου- 
588 ΠΟΥ͂ Τ8Κ6 {πὸ {πἰτὰ αἰξοιηρύ [ο 
πῖηᾶον [86 Αὐῃοηΐδη ΟἸΓΟΌΤγ 8118 0108 
Ὁ Τγ68}8 ΟὗὨ 8 ΟΥ̓Ο55-Χ81], Δηα 8ἃ.8 ἴῃ Υἱ. 
99. 14, ἀπὸ τῆς (σφετέρας) πόλεως ἀρξά- 
μενοι. Τὸ αἰᾶ πού, ΠΟΥΤΘΥΟΥ, ἃ5 {Π6ΓΟ, 

κάτωθεν τοῦ κύκλου τῶν ᾿Αθηναίων, Ὀπΐ 
ἄνω, ἴ.6. ΔΙοηρ {π6 πουίμοσῃ Πποῖὶρσηΐ οὗ 
ἘΊΡΟΪΔ6 (τὸ πρὸς βορέαν τοῦ κύκλου, Υἱ. 
99. 1), ΆΘΙΘ ὑπ ΑἸἰΠθη Δ η8 λίθους καὶ 

ὅ 

»" 



ΤΗΠΟΥΡΙΘΕΒ ΥἹ. 4. 

3.ϑ. " ἷΝ , κι , ὃ.» 3 9 ἤ 
ει μὴ ουναιψτο κωλῦσ αι, μήκετι οἰου Τέ ὦσιν αποτΤειίιχισαι. 

5 καὶ οἵ τε ᾿Αθηναῖοι ἀναβεβήκεσαν ἤδη ἄνω, τὸ ἐπὶ τῇ 
θ ν᾿ 7 ᾿ 3 , . ε ΄ 3 , αλάσσῃ τεῖχος ἐπιτελέσαντες, καὶ ὁ Τύλιππος (ἣν γάρ 

΄ 3 ’ ἴω ’ 3 ’ Ἁ 3 Υ τι τοῖς ᾿Αθηναίοις τοῦ τείχους ἀσθενές) νυκτὸς ἀναλα- 
'ῶνΝ.. ᾿ “ ἈΠ ΕΕΕΝΥ, ΟΝ .5.» ε 3. 5 ᾿ βὼν τὴν στρατιὰν ἐπήει πρὸς αὐτό: οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι 8 

, .-. Ν ν Ν , ε ἦ 3 ,. (ἔτυχον γὰρ ἔξω αὐλιζόμενοι); ὡς ἥσθοντο, ἀντεπήεσαν " 
κε δὲ Ἁ δ 4 9 ’ ᾿. [ή ! ᾽ὔ ᾿ 10 ὁ δὲ γνοὺς κατὰ τάχος ἀπήγαγε τοὺς σφετέρους πάλιν. 
᾽. : ΄ - ἊΝ Ξ3.ν. ε 9. ων ε΄ ᾿. 3 ἐποικοδομήσαντες δὲ αὐτὸ οἱ ᾿Αθηναῖοι ὑψηλότερον αὐὖ- 

Ἁ . ’ 9 ’ τ ᾿. Ἂν» Ἅ 

τοὶ μὲν ταύτῃ ἐφύλασσον, τοὺς δὲ ἄλλους ξυμμάχους κατὰ 

τὸ ἄλλο τείχισμα ἤδη διέταξαν ἧπερ ἔμελλον ἕκαστοι 
φρουρεῖν. 

ρΝα͵ι « 

Τῷ δὲ Νικίᾳ ἐδόκει τὸ Πλημμύριον καλούμενον τει- 
χίσαι" ἔστι δὲ ἄκρα ἀντιπέρας τῆς πόλεως, ἥπερ πρού- 

ξύλα ξυμφοροῦντες παρέβαλον. ΤῊ ΥἹἱ. 00. 
16, πο θουοσ, [π6 ἀϊτοοίίοῃ οὗ {π6 ν͵8]]} 
ἴο θ6 Ὀ.110ὺ 85 ἱπαϊοδίθα ὃν {π6 88]. 
ἐγκάρσιον; ὮΘΙΘ ἰὖ 15 ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ͂ δᾶν., 
πρὸς τὸ ἐγκάρσιον, ογο58-ἰσῖδ6, ἴπ6 Μ)8]} 
1561 Ῥαΐπρ ΔΘ Ηπρα 85 τεῖχος ἁπλοῦν, 
8ἃ8 8150 ἴῃ πο Ἰοίίο οὐ ΝΙΟΪΔ8, Ο. 11. 
14, ΤΠΘ ν»ἃ}} θυ ὈΘρΡῸΠ 158 οΟὨ 1ἢ- 
ἸΘ6, ο. κα. 1, διὰ τῶν ᾿Επιπολῶν, δια ἤη- 
ἸΒῃρα 1η 6. 7.4, ἔν ν ετείχισαν τὸ λοιπὸν 
τοῦ ἐγκαρσίου τείχους. 66 ΟἹ 6. 7. 4. 
--4. ἀποτειχίσαι: 10 σοηιρίοία ἐδ 
εἰγομηιυναζίαϊίοπ (80Υ.). 

ὅ. οἵ τε᾿ Αθηναῖοι. .. ἐπήει: νἱν!α 
οἴἴθοῦ οὗ {ῃ6 ραγεαίδοίία βγαοίαγο: 
“ ΒΟΔΙΌΘΙΥ μδᾶ {86 ΑὐΠοηΐϑη5, ΔοΥ 
ΠΗ ἷπρ {πΠ6 Ἰονοῦ ρᾶτύ οὗ {86 ψ)8]}] οὗ 
ΟἸσουχν 8] Δ ΈῈΊ1.0ῃ, ἀραΐῃ οσουρ]οα ὑπ 61} 
ΤΟΥΤΔΟΥ Ῥοβιΐοη οὐ ΕΙΡοΪδθ, ΒΆΘΗ 
ανΠρρὺβ δανδηορα δραϊηδὺ ἃ 68 Κ 
Ῥοϊηῦ οἵ {6 ν8]]. Νοίϊοα 4180 
116 Ῥᾶγ8]}16 118} οὐ {Πῃ6 ΤΟΙ ΟΥ̓ ἴῃ 
{815 δηᾶ {πΠ6 ποχύὺ βθηΐ.: {ῃ6 Ῥ81- 
Θοηὐμοῦοαὶ ᾿ἰπβουίίο οὗ Ὀοίῃ οδιιβ8] 
ΟἸδιβο5 ΙΓ γάρ, πα Π6 ὀΟΥΥΘΒΡΟΠᾶ- 
ἸῺ ἴογπὶ οὗ [Π6 τηδῖῃ οἰδιι568, ἐπῇ ει, 

ἀντεπή σαν. ---Ἴ. τοῖς ᾿Αθηναίοις : 1η- 
ἰδηύομα!ν δαἀαρα ἴο ἁγνοϊᾶ ἃ τηΐβυη- 
ἀογβύδπαϊηρ; {που οΘ ὙΓΟΠΡῚΥ 508- 
Ῥοοίρα ὃν ν. Ἡ. 

9. ἔτυχον . .. αὐλιζόμενοι: ἐλὸγ 
λαρρεπεά ἰο δ6 ἴῃ δίυομας οιι(8146 (οὗ 
{π6 ν4118).--- 10. τοὺς σφετέρους: 
866 ΟἩ 6. 1. 27. --- 11. ἐποικοδομήσαν- 
τες αὐτό: 856, τὸ ἀσθενὲς τοῦ τείχους, 
ὕμπον τηδᾶρ 86 ψ8}} Εἷρμου δ {}18 

6 ΔΚ ροϊῃί. Τπ6 γτϑᾶ. δ4]. ὑψηλότε- 
ρον ἰπαϊοιίοβ {π6 οἴοοι. ὝΑα. 166, κ. 
ὃ; Κτ. ϑρυ. δ7, 4, 3. ΟΥ 1. 37. 21; 
71. 27; οο. 21; 1. 75. 22; Υἱ. 92. 25. 
--- οὐτοὶ μέν: 6 ΑὐμΘηΐδη πιδῖπ 
Ῥοᾶγν, βἴποθ. δβδαρϑύΐϊθῃοθ δα βῇονπ 
{μαὖ Πογα {π6 ἀδηροῦ οὗ ἃ ὈΥΘΔΟἢ ἃ 8 
στοαϊοϑί. --- 12. τοὺς δὲ ἄλλους ξυμμά- 
χους: ἐΐα γοϑὲ (Υ1Ζ.) αἰΐῖ65, τιοῦ ΟΡΡ. ἴο 
ΔΏΥ ῬΓΘοραϊηρ ξύμμαχοι. ΟΕ. 142, 2, 

2 

4 Ἵ 

κ. 8; Η.708; Κα. ργ. 80, 4,11. (1. 
2. 12; 128. 21 ; 11. τ4. 8; 7γ. 12; 111. 10. 
8; ἶν. τοο. 12. ---18., τὸ ἄλλο τείχισμα: 
{η6 ψ81] τ πηΐηρ ΔΟΙΌΒ5. ΕΡΙΡΟΪΔ6, ἢ 
ΟΊ] 51165 οὗ [ἢ 6 κύκλο. 

16, τὸ ΠΠλημμύριον : [18 ΡΙΔ406, [6 



ΤῊΠΟΥΙΘῈΕΒ ΥἹὯἝ. 4. 

: κι ᾿ .», δ , ᾿ - Ἢ 
χουσα τοῦ μεγάλου λιμένος τὸ στόμα στενὸν ποιεῖ, καὶ 

3 , ε 4. Ὁ 9 , ΞΦᾳἜ0ᾳΒᾳΕ ἊΝ ῪΚὰ 3᾽ 
εἰ τειχισθείΐη, βᾷον αὕτῳ ἐφαίνετο ἢ ἐσκομιδὴ των ἐπι- 

ΠΑ » 9 5» ’ 4, ., “ 2 ζω 

τηϑείων ἔσεσθαι" δι ἐλάσσονος γὰρ πρὸς τῷ λιμένι τῷ 
0 τῶν Συρακοσίων ἐφορμήσειν σφᾶς, καὶ οὐχ ὥσπερ νῦν 

ἐκ μυχοῦ τοῦ λιμένος τὰς ἐπαναγωγὰς ποιήσεσθαι, ἦν 
τι ναυτικῷ κινῶνται. 

Νὰ ,’ Ν ἴω “- Ἃ προσεῖχέ. τε ἤδη μᾶλλον τῷ κατὰ 
᾿ ’ ε ΝᾺ Ν 9 ΄ὉΝ φὺ ὌΝ 9 ν 

θάλασ σαν πολέμῳ, ορωὼων Τα ἐκ Τὴς γῆς σ' φίσ υν ἐπειδὴ 
΄ Ὄ 39 ’ »,»᾿ , ΓΝ 

Τύλιππ ος ὭΚΕΡν ἄνεὰλπ ἰστοτέερα οΟΡΤα. διακομίσ ας οὐν στρα- 

δἰαδίϊοι οὗ τ Ὡ1Οἢ} ΤΉῸΟ, ἄσβουθ68 80 
Ἔχϑοῖυ, θοοσηθβ Βοη οσίῃ {πΠ6 ΟΥ 
08] Ῥοϊηύ ἴῃ ὑπο βἴοσθ οὗ ϑγυδοιβο. 
“6 1088 οὗ ῬΙοΙσ τη 86 ΤῸΡ 
186 Αἰμοπΐδη5 [Π6 Β8126 ΘΟ ΒΘΟ ΘΗΘΘΒ 
ἃ5 ὑμεῦ οὗ Ἐοτὺ ΤΡΕρΙΠΠ] οὐ ἔον [86 
ἘΠ Ρ 5, θη Οθμοσδ] ΤῬυΡΌΙΩΙΩΪΟΡ 
(τ Βοπαρατγίθ᾽ 5 διϑϑβία 66) ἀτουθ 
θὰ ἔτοσῃ ὑπ6 μοῖρηῖβ (ὅῖορα οἵ Του- 
Ι1οῃ, 1798). ΝΙΘΡΌὮΥ, «“ποὶοπέ Η βίον, 
11. νη. 1588. ---17. τὸ στόμα στενὸν 
ποιεῖ: ςοΓ ο. 59. θ, τὸ στόμα ὀκτὼ στα- 
δίων μάλιστα. --- καὶ εἰ τειχισθείη : 866. 
ἰοὸ ΟὙθοκ βαρ {Π6 ἱπῆπθηοθ οὗ (6 

6]. Ῥσοι. (ἥπερ) ἰδ ΤΟΥ 5 ΣΟ ρῚν ζο]ῦ 
ἔῃ ἐμ Βϑοοπᾷ οἴδαβα ἴμ8η ἴῃ ἘΠΠΡΊ5}. 
Ὗς βῃουὰ Ῥορίη 8η ἱπάδροπαρῃηῦ 
βοηῦ. ὙΠῈῊ {π686 σψοΥᾶβ. --- 18, ῥᾷον 
., .« «ἔσεσθαι: [πΠ6 πη δ08] δᾶν. 0 Υ [Π6 
8.8]. 15. 1 δοοοσάδησοθ 1} 186 8806 
οὗ Τυο. (ΑΓ α. 28. 8, θᾶσσον οὖσα; 
ἦν. το. 18, μὴ ῥᾳδίως αὐτῷ πάλιν οὔσης 
τῆς ἀναχωρήσεως. ἜΒ6 β8ἄν. 15 ἴο Ὀ6 
οομϑδύ. ἃ 1 νὰ Δα ῥᾷον αὐτῷ ἐφαίνετο 
τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομισθήσεσθαι. Κτν. Κ»γ. 
62, 2, 8. ---- 19. δι’ ἐλάσσονος γὰρ πρὸς 
τῷ λιμένι τῷ τῶν Συρακοσίων ἐφορμή- 
σειν σφᾶς: 8. τοῦς ᾿Αθηναίους, ἐΐον 
ἐπεπιδοίυες τσοιιϊά ἦεερ τοαϊοῖ τροη {ἦα 
ἤαγϑοιιν 9} ἐΐ6 ϑυτασιξδαηξ αἕ α ἰ685 αϊ8- 
ἰαποε (ἴ.6. ἔτοτη {86 Κυσδουβδῃ 5}105) 
{πὴ Ὀοέοσθ. δὲ ἐλάσσονος 8.180 ἴῃ νἱ. 
γ5. 8. πρὸς τῷ λιμένι τῷ τῶν Συρακο- 
σίων τοῖουβ ἴο {86 ρῬᾶγύ οὗ ἴμ6 ρτϑδὺ 

ΒΑΤΌΟΤΕ ὩΘΔΙ ὑπ ΟἿΤΥ ΠΟΤΟ ὑπ6 ὅ'γτ- 
δοῦβδη ἢροὺ ἴᾶγ, Κα, δπηᾶ δ. βύυ κα 
ουὖυὖ τῷ τῶν Συρακοσίων. ΟἿ, ὙΓΟΒΡῚΥ 
ὯΔΚΟ5. ἐφορμήσειν ἴο ΙΏ68η “116 ΟΠ 
παίο " (οὗ Βῃ}}8 6βρ. ἀοίβι θα ο΄ 
{ηἴ8 ῬΌΤΡΟΒ6), 85 ἷπ 6. 3. 21. ὙΠῸ. 
ταϑῖη Ῥοϊηῦ ΠΟΙ 15 6 Ὀ]οοΚαᾶθ 10 ἢ 
186 σΏΟ]6 Αὐποπίαπ ἢθοὺ σου] θα 
8016 ἴο πλᾶῖζο ἔτόσῃ {118 ὩΘΆΤΟΣ Ῥοϊηΐ, 
ποῦ Ὀαοΐηρ ΟὈ]ροα, ἃ5 Βοχγοϑίοϊζοχγο, ἴο 
Ῥυὺ οὐὐΐ ἔτοτῃη ὑμ6 ἔυτμο  ΟΟΥ̓́ΠΘΙ οὗ 
{86 στοαῦ Ββδύθουσ, ὙΒοπόνοσ δα 6- 
ΘΙΥ πιονγοᾶ, ΤῊΘ ΚοΒ0)]. Δρραγθμ  Υ 
ππαἀουβίδηβ 10 {ΠῈ8: τειχισθέντος δὲ 
τοῦ ΠΠλημμυρίου τὴν ἐφόρμησιν αὐτόθεν 
δι᾽ ὀλίγου χωρίου ἔσεσθαι. ---- 1. ἔπανα- 
γωγὰς ποιήσεσθαι: (νι αΐ., ἃ5 ἴῃ 
6. 34. 26, ᾿ἰπμβϑίοθρδα οἵ ἐπαγωγάΞ) -ξ 
ἐπανάξεσθαι (ΥἸΪ. 42. 8), ρευΐ ἴο 8εα 
αφαῖΐπδὲ δῃᾷ δᾶνδηοϊηρ βαυδᾶσου οὗ 
ἨὨΟΒΕ116 5810. --- ἦν τι ναυτικῷ κινών- 
ται: 86. οἱ Συρακόσιοι, ἱ λον 5μουα 
δοοίῖν ἐποπιδοῖυοεβ εἰδῇ ἐδα ἤθε. Οἱ 
{115 τηραϊο- 885. 1886, 8866 τσ. ϑγ. δ2, 
6,1. ΟἹ 6. το. 88. --- 22. προσεῖχέ τε 
ἤδη ... πολέμῳ : απά ἴπ σεπογαΐ, ἥῆοηι 
ποῖ οη, ἴδ ἀδυοίοα ἀϊπιδοῖγ πιοτα ἰο παυαΐ 
τσαγαγο. προσέχειν ἴπ 581ηὴ6 56Π56 ἴῃ 
6. 75. 44. τε ρἶνοβ ὕπο οδοοῦ οἵ 8 
δία] ΤΟΒ]0, 85 ἴῃ ἱ. 67. 2; 76. 16, 
εἷς. -- 324, ἀνελπιστότερα: οὗ ὁ. 47. 
9: ν. 102. ὃ. 

στρατιάν : 8οηι6 ἔγοομϑ8, ἴ.6. (8086 ὑμαῦ 
ὙΘΙΘ ποὺ ΠΘΟΘΒΒΆΤῪ ἴῸΥ ρσυδγαϊπρ [ἢ 
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Ν Ἁ ᾽ν ἌΚᾺ "5; ἢ ᾿ , . Κ΄ ,᾿᾿᾿ Α 5" . 3 ΟΝ, 25 τιὰν καὶ τὰς ναῦς ἐξετείχισε τρία φρούρια, καὶ ἐν αὕτοῖς 
,᾿. ’ Ἁ ΒΕ Ἁ Ἁ ἴω » ϑ. ὦ 

τά τε σκεύη τὰ πλεῖστα ἔκειτο καὶ τὰ πλοῖα ἤδη ἐκεῖ 
Ά ᾽ σ ' Ἁ ε ΝᾺ ᾿ ΚΣ 

τὰ μεγάλα ὦρμει καὶ αἱ ταχεῖαι νῆες. 
4 Α ἴω. 

στε Καὶ ΤΟΡν 

πληρωμάτων οὐχ ἥκιστα τότε πρῶτον κάκωσις ἐγένετο" 
τῷ τε γὰρ ὕδατι σπανίῳ χρώμενοι καὶ οὐκ ἐγγύθεν, καὶ 
. δ ; ἡ ν ε. .» 9 δ» ε ΄Ὁ ει Ἀ 

ἐπὶ φρυγανισμὸν ἅμα ὁπότε ἐξέλθοιεν οἵ ναῦται, ὑπὸ 

τῶν ἱππέων τῶν Συρακοσίων κρατούντων τῆς γῆς διε- 
φθείροντο.. τρίτον γὰρ μέρος τῶν ἱππέων τοῖς. Συρακο- 

’ ᾿ Ἀ 9 ΝᾺ , ν Α », - 

σίοις διὰ τοὺς ἐν τῷ Πλημμυρίῳ, ἵνα μὴ κακουργήσοντές 
9 ; 95 ἰϑὺ 9 ΄Ἂ 9 ’ ἊἋ ἢ 9 ’ 

ἐξίοιεν, ἐπὶ τῇ ἐν τῷ Ὀλυμπιείῳ πολίχνῃ ἐτετάχατο. 
ΕῚ , ν νι Ν Ν κ᾿ ἢ Ν᾽ 
ἐπυνθάνετο δὲ καὶ τὰς λοιπὰς τῶν Κορινθίων ναῦς προσ- 

᾿ , ε -. νι. 2 9 ᾿ 9. τα ᾿Φ ᾿ 
πλεούσας ὁ Νικίας, καὶ πέμπει ἐς φυλακὴν αὐτῶν εἴκοσι 
ςς ΕΑ Ὄ "» , ,, αἰαῖ τ ὅς ὃς προν '. ὁ . νΝ ναῦς, αἷς εἴρητο περί τε Λοκροὺς καὶ Ῥήγιον καὶ τὴν 

᾿ νι ὦ , Ι κι 9. , ᾿ προσβολὴν τῆς Σικελίας ναυλοχεῖν αὑτάς. 

Του Ποδίϊοη5 ὁ ἘΡΊΡΟΪδ6 δπᾶ ἴῃ {Π6 
Ιοΐ στοιμᾶ πολ {Π6 σγθαῦ ΒΑΥΡΟῸΓ, 
ΤῊΘ6 τηϑῖη οδρ οὗ {π6 Αὐμθη Δ 
οοῃίππρα ἴο Ὅ6 8Δ]Ιοηρ {Π 617 νγ8118. --- 
2ὅ. ἐξετείχισε: [μ6 δογ. 0 ΘΧΡΓΘΒΒ 
ΒΡΘΘΟΥ σομρ]οίΐοη ; ςῇ 6. 26. 17; ἱν. 
4. 4.---τρία φρούρια: ἰμ686 ἴοτγίβ 
ὍΟΙΘ ἴο ΒΙΡΡΙΥ [ῃ6 γ]δοθ οὗ {π6 81- 
56η81] οὐ [0 Δ]ππ|, 10} μ86 Ῥ6 ΘΠ 
οαρὑυτοαᾶ (6. 2. ὃ 4), δια ὑπᾶον ὑπο ῖν 
Ῥτοϊθοϊοῃ ἰᾶὺ πηοϑύ οὗ {Π6 Ηθϑῦ. 

27. τῶν πληρωμάτων κάκωσις ἐγένε- 
το: -- τὰ πληρώματα ἐκακώθη (ς΄. 1886 
πι56 οὗ κακοῦν ἴῃ 6. 24. 12; 11. δὃγ. 6; 
γἱ. 18. 25). πληρώματα κΒιρτιῖῆθβ ἤθτο 
16 ψΠΟ]6 5108 οσϑῦν, ναῦται ἃ8. ὙῈ1]. 
85 ἐπιβάται. ΟΥ̓ α. τ2. 10; 13. θ.-- 29. 
τῷ τε .... οἱ ναῦται : [Π6 ο 158] ὈΔΙ- 
(16. (χρώμενοι) 8η4 ἴΠ6 {θιΏροΓαὶ 
οἴδυβα (ὁπότε ἐξέλθοιεν), ξοτταΐπρ ἴο- 
δοίμοῦ 1Π6 Ῥγοῖ., ᾶτθ οο-οταϊηδίθα Ὁ 
τε καί. Ἀτ. ϑργυ. 89, 2,8. ὙὙΠῈ 186 
ῬΓΪΏΟΙΡΑ] νου διεφθείροντο, ἴῃ [86 
ἱπιΡ., ὕΠ6Ὺ Ῥοχίχσαυ ὑπ ρυδᾶμα) ἴη- 

Οὕοδ86 ΟὗἨ {86 {του 16. -- κρατούντων 
τῆς γῆς : δἴποε ἐΐιθῳ Ἰρέγα πιαδίογϑ 077 ἐδ 
(Δἀ]δορηὺ) σομπέσῃ. ΟΥ ἵ. ττἰ. δ; νἱ. 
23. ἴ.---- 82. τοῖς Συρακοσίοις : {π6 80- 
ΟΔ1164 ἀδύ. οὗ [Π6 ἀροηύ νῖσα [86 Ῥᾶ88., 
ΤΘΆΠ1Υ ᾿] γἱπρ ἰη ογοϑύ, 85 ἴῃ υ. 29. 8. 
- 84. ἐπὶ τῇ . .« . πολίχνῃ : αὖ [Π6 Τοτί 
Ῥα1Πὺ δῦ {Π6 ΟἸγηρ οί π, ἃ8 τηθῃ- 
ἐϊοποᾶ νἱ. γκ5.: δ. --- ἐτετάχατο: 510}} 
Ιοη. ἔοστῃβ οὗ ἐδο ρῇ. δᾶ ρἱρῖ., ομου- 
γΥ 186 τυ 5118] ἴῃ Αἰΐ., ΟΟΟῸΣ 8150 1 11]. 

13. 16, 18; ἵν. 31. 1; ν. 6. 28, Κι. 

ϑρυ. 80, 2, ἴ. ' 
8ὅ. τὰς λοιπάς: οὗΚἹ͵Ἵ ὁ. 2. ὶ 1. -- 

956, ἐς φυλακὴν αὐτῶν: 1.6. ἴῃ οΥΘΓ 
ἰοὸ ναί ἴοὸῚ ΤΏ θχ. --- 97. τὴν προσ- 

βολὴν τῆς Σικελίας : ἐλ6 ἀρργοαοῖ ἰο 
Θιεῖν. Ο( ΚΓ ἵν. τ. δ; νυἱ. 48. 8. --- 98, 
ναυλοχεῖν αὐτάς : [818 ἀπυβ88] ὑγοσᾶ 
'βΒ Οχρϑ δ πθα ὉΥ ῬΒοίϊα8, γναυλοχεῖν " 
ναῦς λοχᾶν καὶ ἐνεδρεύειν. Θουκυδίδης 
ἑβδόμῳ. αὐτάς 18 ΟὈ]. οὗὨ ναυλοχεῖν. 
ΟἿ Δρρίδι, Δεἰΐ. Οἷν. ἵν. 82, Μοῦρκος 
ἐν Πελοποννήσῳ ναυλοχῶν Κλεοπάτραν, 
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Ὁ δὲ Γύλιππος ἃ ἅμα μὲν ἐτείχιξε τὸ διὰ τῶν Ἐπιπολῶν ι 
τεῖχος, τοῖς λίθοις χρώμενος οὃς οἱ ᾿Αθηναῖοι “προπαρε- 
βάλοντο σφίσιν, ἅ ἅμα δὲ παρέτασσεν ἐξάγων ἀεὶ πρὸ τοῦ 
τειχίσματος τοὺς Συρακοσίους καὶ τοὺς ξυμμάχους καὶ 

5 οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀντιπαρετάσσοντο. ἐπειδὴ δὲ ἔδοξε τῷ 
Τ' λί Ν 3 3 ᾿ς Ἃ 3 ΦΣ ν 5 Ν “Τυλίππῳ καιρὸς εἶναι, ἦρχε τῆς ἐφόδου: καὶ ἐν χερσὶ 

ΕΝ »., » νι αὖ. οι » Ὁ ΝΌᾷῸΟ 
γενόμενοι ἐμάχοντο μεταξὺ τῶν τειχισμάτων, ἢ τῆς ἵππου 

᾿ τῶν Συρακοσίων οὐδεμία χρῆσις ἦν. 
Ν , 

Καὶ ὠμδὐ θίώντων 

τῶν Συρακοσίων καὶ τῶν ξυμμάχων καὶ νεκροὺς ὑπο- 
10 σπόνδους ἀνελόμένων καὶ τῶν ᾿Αθηναίων τροπαῖον στη- 

σάντων, ὁ μὲν Τύλιππος ξυγκαλέσας τὸ στράτευμα οὐκ 
» ἍἉ ε », 9 ’ 9 959.ϑ ε [οἱ ’ ἴω 

ἔφη τὸ ἁμάρτημα ἐκείνων, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ γενέσθαι" τῆς 
ΝῊ .' ᾿ Α ἣΝ 9. ΝΝ Α 9 ΄, “ἢ γὰρ ἵππου καὶ τῶν ἀκοντιστῶν τὴν ὠφελίαν τῇ τάξει, 

ὅ. Οἰγίϊρριις οατγίεα ογωαγὰ ἰδ 
οομηίογ-οισαϊ!, απαὶ υοϑηΐμγεοβ ἰο αἰλαοσΐξ ἐδ 
Αἰμοπίαης δοίισοοη {6 ἐισο τσαϊΐ5, διιί, ποῖ 
δοίηφ αὖία ἐο ιι56 ἢϊβ σαυαίγῃ τ {6 οοη- 
͵ ηοα 8ρασθ, 18 τοριϊδοα. ΒΒ ἰαλίησ 
{λ6 δίατιο 977 ἐδ6 Καϊίωγα οπ ἐϊηιβεοίς λοιο- 
οὐογ, ἴα Κ66ρ8 ἐδ σοπάθηςε ο (ἦα ὅ'γτ- 
ασιιβαη8 ἴπ διΐιγα βιιοσο85 τπϊπιραϊγοα. 

1. τὸ διὰ τῶν ᾿Εἰπιπολῶν τεῖχος : 566 
ΟἿ 6. 4. 2. ---- ἅμα μὲν ἐτείχιζε... ἅμα 
δὲ παρέτασσεν : 5'ρηῃ]Ποδηῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟ 
ον {86 τρϑύοβ δούϊνιν οἵ ΟὙΠΡΡῸΒ 
ἴῃ ὑγαϊπῖπρ ΠῚΒ Τὴ ἴο τ θα 16, δηα δὖ 
[86 βϑθ {ῆρθ ΚΟΘΡΙΠρΡ 6 ΘΏΘΙΩΥ 

ΟσΟΏΡΙ 6. --- 2, οὖς οἱ ᾿Αθηναῖοι προ- 
παρεβάλοντο σφίσιν: ς΄, ο. 2. 21; νἱ. 
99. 2. σφίσιν 1ἴΒ δα ἀρᾷ ἴο {6 τηϊᾶ. ποῦ 
ψιμουῦξ ἸΤΟΏΥ ; ἐῃΠ6 } δᾶ ἀταρσροᾶ ἃρ 
186 Βίομϑϑ 0" {πΠ6ῚῚ οὐσῃ Μψ181], 8π 4 58 

ὉΠΘΙῺ ΠΟΥ͂ τιϑθα ὈΥ {Π6 17 ΘΒ μγ165. ΕΓ 
σφίσι τοξογτίπο ἴο {Π6 πϑαγεβὲ 8107.» 

866 Κὔμη. 458, ποίο 9. --- ὃ. τοῦ τειχί- 
σματος : {Π6 5ἴπρ. ΤΟΙΘΤΒ. ἴο [Π6 ΟΥΟΒΒ- 
ψ81} (οτο οχϑοὺν ἡ ἐκείνων τείχισις 
ἴπ 6. 6. δ), νυ ]οἢ γὰ8 501] ἴῃ Ῥυόσθ885 
οὗ ογθοίϊοῃ, δῃᾷ Ὀδϑέοτθ συ μῖο ΟΥ]Ρ- 

Ῥὰβ ΟὙΘῪ ὉΡ [ἷ8 ΤΟΟΡ8. τῶν τειχισμά- 
των ἴῃ Ἴ ϑῃᾶ τῶν τειχῶν ἴῃ 14 γοοΓ 
ἰο {π6 αὐ ῆηίθῃθα νν4}} οὗ οἰτοῦτην 114: 

ἰΐοῃ ΟΥὁἩ {μ6 Αὐπμοηΐδηα δα Π6 ΟΥΟθ5- 

ν8}} Οὗ 1086 δγγδουβδηβ {Π8ὺ νγᾶβ δά- 
νδποῖηρ ραϊηϑύ 1. 

ἡ. ἢ: πιοτὸ σοΙρ θη ϑῖνο ὑμδη οὗ, 
“ἴῃ ἃ Ῥίδοθ ψΠοΊα.) -- 8. ᾿ οὐδεμία 
χρῆσις ἦν: Ῥτορηδηῦ πι86 οὗἉ εἶναι ΞΞ 
ὑπάρχειν. ΟΥ̓ ς. 36. 28; γο. 25; 1. 2. 
δ; 49.111; 52.10; 11. 89. 56; νὴ]. οό. 

6. --- 9. νεκρούς: ϑ᾽ηοηρ ὕπ6 56 νγᾺ8 
186 ΟοΥπἰΐαπ ΟΠΡΎ]α8, τππϑη οηραᾶ 
ἴῃ 6. 2.2, (Γ ῬΙαΐῦ. Δῖο. 19. -- ὑπο- 
σπόνδους ἀνελομένων : 8δη ΔΟΚΠον]οάρ- 
τΙηρηῦ οὗ ἀοίοθαῦ, βίποα. ῃ6 7 γὑγο ΓΘ 
ΟὈΙΠρΡΘα ἰο Ῥδρ ἴον [86 σπονδαί. Βαΐ 
ἴῃ 1. 22. 15, {πη6 νογᾶϑ ἀνείλοντο τοὺς 
νεκροὺς ἀσπόνδους 580 ὑπαὖ {π6 ἀρἔοαῦ 
νὑγὰ8 πού ἀαοϊβῖγο 866 οὐ 1. 63. 17. --- 
11. ὁ μὲν Τύλιππος : μέν ἔτοτῃ ν᾽ δ΄. 
τοϊουτίηρ ἰο ὃ δὲ Νικίας ἴῃ 6. 6, 1. --- 18, 
τῇ τάξει: ὃψ ἢϊδ ἰΐπ6 ὁ δαξίἴα; Ἰαδίτυ- 
τηθηΐδὶ ἃαί. οχρ απο ὉΥ ἴπ6 οἰδιβθ 
ἐντὸς . -. ποιήσας, “5ΐῖποθΘ δ Βαδᾶ 

ΡΙδοθᾷ 0 ἴοο 8 ἰῃ Ῥούθθα 06 - 
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ἐντὸς λίαν τῶν τειχῶν ποιήσας, ἀφελέσθαι: νῦν οὖν 4 
16 αὖθις ἐπάξειν, καὶ διανοεῖσθαι οὕτως ἐκέλευεν αὐτοὺς 

δος το 'ᾷς ο κι 
ὡς τῇ μὲν παρασκευῇ οὐκ ἔλασσον ἕξοντας, τῇ δὲ γνώμῃ 

3 ΕΝ . » ,. 3 ν 3ζ 9 . , , οὐκ ἀνεκτὸν ἐσόμενον, εἰ μὴ ἀξιώσουσι Πελοποννήσιοί 
; ΕΝ Α ζω ϑετ 92 Ν ῳ Α ’ 

τε ὄντες καὶ Δωριῆς ᾿Ιώνων καὶ νησιωτῶν καὶ ξυγκλύ- 
δων ἀνθρώπων κρατήσαντες ἐξέλάσασθαι ἐκ τῆς χώρας. 

20 καὶ μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ καιρὸς ἣν, αὖθις ἐπῆγεν αὐτούς. 
9 “Ἂ ᾿ 

θ ὋὉ δὲ Νικίας καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι, νομίζοντες καὶ εἶ 1 
9. α ν 32Δ. , ᾿ 9 ΟΝ , -᾽ ἐκεῖνοι μὴ ἐθέλοιεν μάχης ἄρχειν, ἀναγκαῖον σφίσιν εἶναι 
μὴ περιορᾶν παροικοδομούμενον τὸ τεῖχος (ἤδη γὰρ καὶ 

ν8115. ὙΠ. ἐντὸς... ποιήσας ς΄, 1. 
62. 18; τορ. 16; ν. 2.ὄ 18. 566 Αρρ. 
..14.. γῦν..... ἐπάξειν : νῦν 15 ποῦ ἴθπι- 
ῬΟΥΙΔΙ, Ὀαΐ, ἃ5 ἴῃ νῦν δέ, τοῖουβ ἴο {Π6 
Ῥ͵Γοδθηῦ οδϑ86, [86 Θχρουΐθηῃοθ ρδϊμποᾶ, 
Πα 185 ἴο 6 ΟἸΟΒΘΙΥ σοππροίρα τἱἢ 
αὖθις, “ὯδΘ ΜΟΙ] ΔΙΘΣ {15 ΟΧΡΟΣΘ ΠΟΘ 
δρϑῖη Ιοδα {πο οὐ." ἐπάγειν ὮΘΙΘ 
Δα ἴῃ 20 ποὺ “1οδΔα ἰο Ὀ416,᾽ Ὀαΐύ 

Ξ-Ξ- ἐξάγοντα παρατάσσειν (8), “ ἀτᾶνγ ἋΡ 
ἴῃ θα {16 ἀτταν."--- 15. καὶ διανοεῖσθαι 
οὕτως ἐκέλενεν : απαὶ δ τγοοα ἰζθηι ἰο 
ἔανο {5 σοπυἱοϊϊοη. ---- 16. ὡς... ἕξον- 
τας : ΒΌΡΡΙΘΙΩΘη ΑΥῪ Ῥᾶγίϊο. ὙΠ ὡς, 
ΑΜΤ. 119, κ. 10 ὁ. ---ττἢ μὲν παρα- 
σκευῇ : ἴπ ροϊπὲ 9} ρτερατγαΐζίοπ; τῇ δὲ 
γνώμῃ, α5δ τεσαγαεα ἰλοὶγ αἰοἰογηιΐπα- 
ἐϊο; [6 ΓΟΥΩΘΡ Β6 Ὠϊπη5611 πουἹὰ 
δἰίαηα ἕο, {π6 1αὐΐοῦ 6 Ἔχρθοίθα ἔτοια 
ΤΏ. --- 17. οὐκ ἀνεκτὸν ἐσόμενον : 
8.6σ, 8408. ΜΙ} ὧς, 180 45 ΔΡοΥΘ {86 
ΤΟΡΊΪΔΥ 800. οὐκ ἔλασσον ἕξοντας. 
ΟΜΤ. 118, ν. 10 Ὁ, ο; Κα. ϑρυ. 86, 9, 
Ἴ, δᾶ 14, 2. --- εἰ μὴ ἀξιώσουσι... 
ἐξελάσασθαι: “11 ΠΥ 5μουᾶ πού 
ΤΆ ΚΟ ἴὖ ἃ φῬοϊηὗ Οὗ ΠΟΠΟῺῸΣ ἰο ἄγϊνο 
ποιὰ οὐἱ. ἐξελάσασθαι 8180 1ῃ ἶν. 35. 
14. Ναῖ. ἢ85 ἐξελά σ εσθαι, Ὀπὺ [Π676 15 
ΠΟ ΘΧΘΙΏΡ]6 οἵ {86 Τυΐ. 1πἴ, ἴον ἀξιοῦν. 
ἘῸ: {μ6 δου. ἱπῆ., οἱ δῖ8ο ο. 63. 20; 1. 
"4.14; 132. 11; 111... 30. 20; 40. 24. --- 

ΤΠελοποννήσιοι.... νησιωτῶν : οἰϊαδίϊς 
ΔΥΤΘΗΡΟΙ Θηὗ, 51ηὴ66 Πελοποννήσιοι Ἠδ5 
ΔΙτηοβῦ ὑπ6 ἔοτοθ οἵ ἠπειρῶτα. ΟἹ 
ΥἹἱ. 77. 11, ΏΘΥΘ Δωριῆς ἐλεύθεροι ἀπ᾿ 
αὐτονόμου τῆς Πελοποννήσου τὴν Σικελί- 
αν οἰκοῦντες Δ16 ἰδ δί]] οοη- 
ἰγχαβίθα τὶ Ἴωνες καὶ Ἑλλησπόντιοι 

καὶ νησιῶται. ἮρτΙο ξυγκλύδων ἰ5 Δα 64 
δ.8 ΤΟΥ͂Θ ΘΟὨἐοΙηθ που ἔμ 8ῃ [86 πιϑτ8] 
ξυμμίκτων (ἷἱν. τοῦ" 4; τορ. 10; γνἱ. 4. 
86; 17.8).---20. ἐπειδὴ καιρὸς ἣν : [π6 
ΥΘΙῪ ποχὺ ΟΡ 88 18 Ῥγογθᾶ ὍΥ τῇ 
ὑστεραίᾳ (μάχῃ), ὁ. 11. 8. --- αὖθις ἐπῆ- 
γεν αὐτούς : λε ἰεα ἐΐόθηι οὐ ασαΐῃ, ἴο 
Βον ὑπδὺ ἢ6 γγὰβ τϑϑαν ἴον θδυ16, θα 
αἸα ποῦ τη8Κ6 δὴ δἰΐβοις (Βθποα {Π6 
᾿πηρἢ.). Ηδθ δοορρίθα Ὀδί16 ᾿πηπηθα]- 
δον, ΒΟΘΥΘΡ, ΘΗ 1 νγὰβ8 οἴδογράᾶ 
Ὀγ {86 ΑΥΠ ΘΠ 88. 

6. 7η τὴε πεχὶ οσομ ἤἶϊοὶ Ογίέρριιβ 5ιιο- 
οοθη8, ὃν α δοίζεγ ατταησοηιθηΐ Ὁ" ἐϊβ 
ἔγοορβ, ἴθ αγυϊησ ἰδα Αἰποηΐαπς δας 
δεϊιπα ἐβοῖγ Τογιϊ οαϊζίοηδ, απαὶ ἱπιπιοαϊ- 
αἰοἶῖψ ἐδεγοιροθ ριιβῆας ἐΐ6 εγοβϑβεισαϊ 
ραϑβὲ ἔα τοαϊΐ 9} εἶδ Αἰξοπΐαηβ, 80 ἐδαξ 
οπι ἐλῖβ ἐἕηιθ οπ ἐΐ6 ἐμυθδέμιθηξ οΥ ἐλα 
οἱέψ 15 Ἰηιροδβδίδίθ. 

1, καὶ εἰ... μὴ ἐθέλοιεν : “Θγρῃ 1 
ἴπΠ6γ 5Βῃου α ποὺ ἢδν6 [Π6 σΟἸΓ8ΡῈ.7--- 
ὦ. μάχης ἄρχειν : 85 ἴῃ. 6. 5. 6, ἄρχειν 
τῆς ἐφόδου. --- ὃ, περιορᾶν παροικοδο- 



᾿ ΤΗΠΟΥΌΙΘΕΝ ΓΜἹ]. 6. 

ὅσον οὐ παρεληλύθει τὴν τῶν ᾿Αθηναίων τοῦ τείχους 
Α 

δ τελευτὴν ἡ ἐκείνων τείχισις, καὶ εἰ παρέλθοι, ταὐτὸν ἤδη 
ἐποίει αὐτοῖς νικᾶν τε μαχομένοις διὰ παντὸς καὶ μηδὲ 
μάχεσθαι), ἀντεπήεσαν οὖν τοῖς Συρακοσίοις. καὶ ὁ Τύ.- 

λιππος τοὺς μὲν ὁπλίτας ἔξω τῶν τειχῶν μᾶλλον ἣ πρό- 
τερον προαγαγὼν ξυνέμισγεν αὐτοῖς, τοὺς δ᾽ ἱππέας καὶ 

Ἁ 9... ὩΝ 3 ἤ ’ ΝᾺ 3 , ᾿ Ἁ 10 τοὺς ἀκοντιστὰς ἐκ πλαγίου τάξας τῶν ᾿Αθηναίων κατὰ 
τὴν εὐρυχωρίαν, ἣ τῶν τειχῶν ἀμφοτέρων αἱ ἐργασίαι 
ἔληγον. 

μούμενον : [πΠ6 Ῥγο65. ρδγίϊο. τὶ περιο- 
ρᾶν Ἰπαϊοαίοβ σομ ϊπι6ᾳ δοίίοῃ, 85 1η 1, 
24. 17; 25.10; 86. 8; {86 δΔοΓ. ῬᾶΙΙΟ. 

ἃ σοιῃρ]ο θᾶ ἕδοῦ. ΑΜΈ. 112,1. 566 
ΟἹ ἷϊ. 18. 21. ----τὸ τεῖχος : ΞΞ πρὸς τὸ 
ἐγκάρσιον τεῖχος ἁπλοῦν οὗ ὁ. 4. 8. --- 
4. τὴν... τελευτήν : 86 Ὁ ῇη18Πη6 
ΠΟΥΏΘΓΏ Ῥατύ οὗ 1{Π6 νγ4]}] οὗ οαἰγοῦμη- 
γα] ]δύϊου, Ῥαραῃ ἴῃ μ6 αϊτθοίΐοῃ οὗ 
ΤΥορΊΠι5 (ν]. 99. 1). Ῥαὺ δἰορρθϑᾶ (ὙἹ. 
101. 1) ἴῃ οΥὐᾶθυ Ησϑύῦ ἴο οοιῃηρ]θίθ ὑΠ6 
ΟὗΟΣ 5:46 ἰονγαγα [η6 ργυαῦ ΒΔΡΟΌΓ. 

(ἢ α. 2. 11 ..---ὅ. εἰ παρέλθοι : 80 ΟἹ. 
δια δ. ᾿ἰηβδίθαα οἵ π6 νυἹραΐθ προ- 
έλθοι, ἃ5 1 ναβ πού (6 αἄναῆποο οἵ [ἢ6 

ΟΥΟΒ5-Χ8}1, Ταῦ 115 ραββδίηρ (86 ΑΥ86- 
πἶϑη γ08ὼ}1}}, (μαῦὺῦ νψὰθ ἴο Ὀ6 [βᾶγοϑᾶ, 

Βυὺ {6 σἤϑηρο β6ο5 ἴο Ὅ6 ΒαγΪν 
ὨΘΟΘΘΘΟΡΨ, [ἴῸὉΓ 845. ᾧΠ6 ογοϑ8- 781} δα 
ΙΓ δαν 411 Ὀυὺ ρ8586α {ῆ6 Αἰμρηΐδη 
Μ411 (ἤδη... ὅσον οὐ παρεληλύθει), 1ἴ 
10 τηονοα ξογνδτγα δὖ 41], 10 τοῦ] Ρ858, 
δια ὨΘΏΟΘ 1Ὁ 15 αυϊΐθ {Π6 β81ὴ6 γῃ ίΠο 
6 δᾶγθ προέλθοι ΟΥ̓ παρέλθοι. ἘῸΓ 
{86 τηοοῦ, 5806 ΑΜΊ.. Τ7, 1 α. -- ταύ- 
τὸν ἤδη ἐποίει... μηδὲ μάχεσθαι : “1ῃ 
ἐμαὺ οαβ6 (ἤδη) 1ἴὖ δτηουηίρα ἰο {Π6 
Β81ὴ6 ὙΠΘΙΠΟΥ ὑΠ6} οοπμαπογρᾶ ἴῃ 
ον Ὀαΐθ οὐ αἰ ποὺ ἤρῃύ δ 
811; ΤΟΥ ΟἹΥῪ ὕΠ6 οοτηρ]οίΐοηῃ οὗ {ῃ8 
Ὑ4}} οἵ οἰτουτην δι] αύίοι οὐ] Ὀυΐηρ' 
βΌοσύὺ {π6 [41] οὗ [6 οἷν. ποιεῖν - 

Ἁ ’ ΠΣ: [οἱ 9 ἰοὺ ’ “ 9 

καὶ προσβαλόντες οἱ ἱππῆς ἐν τῇ μάχῃ τῷ εὐω- 

γψΔΊΟΥΟ, οβϑοῖ, ἀπιοιΐ ἴο, ἃ5 ἴῃ 11. 80. 

9, δ [π|6 δύνασθαι ἴῃ ἷ. 141.6. ΤΠ6 
ΠΏΡ . ΘΧΡΓΘΒΒ65 [Π6 πα υσίηρ τοδὶ οὗ 
{Π|6 οοπᾶ, εἶ παρέλθοι. --- 6. διὰ παντός : 
οοπϊπμαίἑν, αἸτα 5 οὗ ἰὴ ἴῃ Τῆς. 
566. Οῃ ἴ. 38. 2. ---. μάχεσθαι: δαί. 
ἢδ5 ἀμύνεσθαι ἢ μάχεσθαι ἃ5 τηΔΓρ]- 

28] τοϑαΐϊηρ; αΐ, 8ἃ8 δ. 58γ)7185, ὑΠ6 
τορουϊοη οὐ μάχεσθαι 8458. ἔογορ. 
-- οὖν: ΔΓ ἃ ἰοπρ Ῥδυθη 6818, 
85 ἴῃ τὶ. 64. 15. 8366 180 οἡ 11]. 
95. 9. 

8, τῶν τειχών: -Ξ-Ξ τῶν τειχισμάτων 
(ὁ. 5. 7). --᾿ ἢ πρότερον: {π8π ἴῃ {Π6 
ΤΟΥΊΘΡ Ὀαί{16 (6. κ. 7). --ϑ. ξυνέμισ- 
γεν: ργεραγεα ὉΥ 106 εοηιοί, ἰγαρῇ., 
8.8 1. 62. 21. --- 10. ἐκ πλαγίου : 80 {δύ 
{Π6Ὺ ταϊρηῦ αὖ [Π6 ζα σου 8 016 τηοτηθηΐ 
411 ροπ {π6 ἔδηκ οὗ {86 Αὐἰμϑηΐδη8. 
--Ἠ11. ῃ... ἔληγον : ΟἹ. {π1πκ5 {Π6 
εὐρυχωρία ΤΟ 8 ὕΠ6 βρᾶοθ Ὀοὕψθϑῃ {Π6 
τελευταί οὗ ἴῃΠ6 ϑδανδῃμοίϊηρ ψγ 818. 
δύ. δαορίβ Ατῃ.8 νον: “ὙΠΟ ὥὄγτ- 
δοῖιθαιβ ἴσοηῦὺ ἰονασὰ [ῃῇ860 νψοβί; 

1Π6 1 σαν ΙΓ ὑπογοΐοσο, θοΐηρ ὁ {Π6 
τὶρῃΐ, γα οἡ ὕπ6 πού! οὗ {πμ61γ 11π6. 
Αμᾶ ἰὖ νγᾶβ {ῃ6 ΠποΥυΠ6Τ 5146 οὗ Ερ]- 
ῬΟΙδ6 ΒΟ. ρῥγθβδθηΐθα [Π6 ρστθαίοϑί 
οχίθηὐ οὗ οἱϑδὺ ρτουμᾷᾶ, {π6 Πηϊβηρά 
Ῥαχύ οὗ {π6 Αὐπροηΐδη 1ἴπ6 Ῥϑῖῃρ' 086 
ΒΟ  Βοτ 5146 ἰονγσβ [86 Ο11 5 ἸοοΚ- 
ἴὴρ ἰο {πΠ6 βουίῃ.; 

18 



14 

τό τῶν Συρακοσίων κατηράχθη ἐς τὰ τειχίσματα. 

ΤΗΠΟΥΡΙΌΕΒ ΥἹΙ. ὅ, 7. 

ς ᾿ ἾΝ 9 , ἜΝ ».. ϑ)ὲν. κΑς Ψ 
νύμῳ κέρᾳ τῶν ᾿Αθηναίων, ὁπερ κατ΄ αὐτοὺς ἣν, ἐτρε- 

ν. 9 “ς“.Ν .Ὁ Ν ὅλλ , θὲ ες 
ο Ψαν" καὶ δι αὐτὸ καὶ τὸ ἀλλο στράτευμα νικηθὲν ὑπὸ 

, α«ᾳ 
Και ΤΊ) 

“ἐπιούσῃ νυκτὶ ἔφθασαν παροικοδομήσαντες καὶ παρελ- 
θόντες τὴν τῶν ᾿Αθηναίων οἰκοδομίαν, ὥστε μηκέτι. μήτε 
αὐτοὶ κωλύεσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐκείνους τε καὶ παντάπα- 
σιν ἀπεστερηκέναι, εἶ καὶ κρατοῖεν, μὴ ἂν ἔτι σφᾶς ἀπο- 

920 τειχίσαι. 

γ 
Ἷ ᾿ ἥ ν : , ΄»- 

τ: Μετὰ δὲ τοῦτο αἴ τε τῶν Κορινθίων νῆες 
᾿ ΄Ὁ Ἁ Δ δί 3 », λ ε ε λ. ὃ ’ 

πρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων ἐσέπλευσαν αἱ ὑπόλοιποι δώ- 

καὶ Ἂμ ̓ 

δεκα, λαθοῦσαι τὴν τῶν ᾿Αθηναίων φυλακήν (ἦρχε δὲ 
αὐτῶν Ἐρασινίδης Κορίνθιος), καὶ ξυνετείχισαν τὸ λοι-. 

18. κατ᾽ αὐτούς : ορροϑδῖί6 ἰΐθηι; ς΄. 
ῖ. 62. 24; ν. 71. 22. --- 15. κατηράχθη: 
( αἷ.; τηοβύ οὗ τῆ Μί88. κατερράχθη) 
ισα8 ατγίυοη ὑαοσΐ,, ἴτοτη καταράσσειν ἃπᾷ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΝαΙηρ' ἴο ἀπαράξητε, ο. 63. 4. 

καὶ... ἔφθασαν : Ἰπητηθαϊεα!ο τϑβϑα]ῦ 
Οὗ {π6 νἱοίοσν, “δὴ {6 σὺν Ὡδχῦ 
πὶρηῦ [ῃ6 ΟΥΥΔΟΌΒΔη5 ΔΟΘΟΙΏΡ]ΒΠη64 
γγαὺ τ1ὴ6 Αὐῃρθηΐϑη8 δα 50 ΙΠῸ} 
ἔραγρα " (φ' ὃ). ΤὴῸ ἱπιρογίδην Γο- 
Βα} 0 15 δίαίθα χὰ 650. ΘΙ Ρ ἢ 8518. 
ΟΙ. ἄοοθ5. ποῦ ἄστϑο ψἱἢ δύ, δα ΒΚ. 
ἴῃ ΟὈ͵]θοίϊπρ ἴο 6 Ιο076 Θχϑοῦ ὃχ- 
Ῥἰδηδίίοη οὗὁἨἠ παροικοδομήσαντες ὈΥῪ 
καὶ παρελθόντες τὴν τῶν ᾿Αθηναίων 
οἰκοδομίαν, 680. 5΄η06. παρελθεῖν “88 
ΘΠΙΡἢ 8 51Ζοα δον (4, δ). --- 17. μήτε 
αὐτοὶ κωλύεσθαι. . . ἀποτειχίσαι: 
Π6Ὶ 1 ογοουγΒ6. 1 {η6 ᾿ὨΓΘΥΪΟΥ͂ 
ΘΟ] α ΠΟ ἸΟΠΡῸΥ Ὅ6 ὨἰΔοΓοΩ͂, Δη {6 ν 
δα ἀοργῖνοα {μῃ6 Αὐἰῃμροηΐδηβ οἵ 81} 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ Οὗ Ἰηνοβίϊηρ [ηῃ6 οἷγ. μή 
αἰου ἀπεστερηκέναι, ἃ8 '. το. 8; 1. 
ΙΟΙ, 3; ἵν. 40, ὅ ἴον ἀπιστεῖν; ν. 25. 

11 ἴον ἀπέχεσθαι; 111. 32. 14 αἴζοῦ 
ἐλπίδα οὐκ ἔχειν. ὅ66. Βομάδηϊζ οἢ 

ν “ἍἊ ’, , Ὁ 59 , Ἁ 

πὸν τοῖς Συρακοσίοις [μέχρι] τοῦ ἐγκαρσίον τεΐχους - καὶ 

Χοη. Ἅπαῦ. 111. ν- 11, ΟΑΜΤ΄'. θὅ, 2; Η, 
1029; Κν. ὅν. 67,12, 8; Κύμη, 516, 
98. ἘῸΓ ἄν, Βε6 ΟΜΤ. 41, 4, ν. 4. 

Ἵ. Πηιπιοαϊαϊοίψ ἰβμεγεα ον ἰΐ6 65- 
»εεοίοα Οογίηίβίαπ, Απδγαοῖοί, απαὶ Ζπμδιι- 
σασϊαη 8ἠϊρ5 τεαοσῖ 6 στοαΐ βαγδοιιν 9 
ὥγγασιιδε, μπούβογυεα ὃῳ ἐδα ΑἸλοηπίαηϑ, 
απαὶ ἐδ ογοβ8-ιυαϊξ ἰ8 βηϊδιεά. αἰ γίΐρ- 
»}ι8 αϊβρίαγς 106. σγοαίΐεδὶ αοἰϊοϊέν ἴπ 
σοίέίη ταί )γοτοθηιθηία ἤζοπι αἰΐ φιιατ- 
ἔεγ8, απαὶ ἰΐε ΟἸγγασιβαηδ αγὸ φοαϊοιιδί 
οοομροα ἴῃ Πιξπρ οἱ ἐπεῖν Πεοῖ. 

1, αἵ τε τῶν Κορινθίων νῆες κτέ.:. 
ς΄, α. 4. 8δὅ, ΏΘΥΘ αἷβο ἢ τῶν ᾿Αθη- 

ναίων φυλακή 15 ταρηὐϊοημρα,. τῶν 6Χ- 
ῬΓΘΒΒΘα, Ὀαῦ ΟΠΟΘ 88 ἴῃ ἱ. 7. 7, εἰς. 
ΤῊ ὕνο ΟἸγουτηβίϑμοο5 580 ἱτηροτγίδηϊ 

ἴον {π6 ϑυυδοῦβδῃβ, {Π6 ΑΥΤΆ] οὗ {πῸ 
Ἰοηρ-Οχρθοίρα 58ῃ1085 δῃηᾶ 86 δοῦν 

Οἱ ΟΥ]ρρα8β, 816 οοῃηροίοᾷ Όζ τε καί. 
- 4. ξυνετείχισαν: ἰῃ6 τηθὰ ἔτοτῃ 
656 581085, Ὑῆὴο ΠΟ ΠΕΙρΡΘα ἰο ἢ] 
{η6 τοϑοὺ οὗ {18 ογόββ- 411, στ ῖο μα 

7αδὺ Ῥθθὴ οαυυϊοα ρδδὺ πΠ6 ΑἰΠθηΐδη 
γγ8}1. ΓΓΪΒ 56η86, τ ΏΙΟ 15 σϑααϊγρᾶ 
Ὀγ [86 ψ8ο]6 οοπίαχί, 18 θθϑὺ ραϊηθαᾶ 



ΤΗΟΥΡΙΘῈΒ ΥἹΠΙ. 7, 8. 

᾿ Ἁ ὁ Γύλιππος ἐς τὴν ἄλλην Σικελίαν ἐπὶ στρατιάν τε ᾧχε- 
ἃ Ἀ Ἁ Ἁ ’ δ ΄ΝἮ ἐς ἣν 

το καὶ ναυτικὴν καὶ πεζικὴν ξυλλέξων, καὶ τῶν πόλεων 

ἅμα προσαξόμενος εἴ τις ἢ μὴ πρόθυμος ἦν ἢ παντάπα- 
» 3 ΄ “., ’ 

σιν ἔτι ἀφεστήκει τοῦ πολέμου. πρέσβεις τε ἄλλοι. τῶν 
10 Συρακοσίων καὶ Κορινθίων ἐς Λακεδαίμονα καὶ Κόρν- 

θον ἀπεστάλησαν, ὅπ τρατιὰ ἔτι περαιωθῇ τρό ἀπεστάλησαν, ὅπως στρατιὰ ἔτι περαιωθῇ τρόπῳ “ 
ω 
Φ 

ϑ 9 ε ὔ ΕᾺ , Δ.»-» ῳ Ψ κι 
αν, ἐν ὁλκάσιν ἢ πλοίοις ἢ ἄλλως ὅπως ἄν, προχωρῇ: 

ΝἉ ᾿ δὰ 

ὡς καὶ τῶν ᾿Αθηναίων ἐπιμεταπεμπομένων. οἷ τε Συρα- 
ω 

κόσιοι ναντικὸν ἐπλήρουν καὶ ἀνεπειρῶντο ὡς καὶ τού- 
8 τῳ ἐπιχειρή : ὶ ἐς τὰλλ λὺ ἐπέ ι χειρήσοντες, καὶ ἐς τἄλλα πολὺ ἐπέρρωντο. ὁ δὲ 

κ- Ἀ : Νικίας αἰσθόμενος τοῦτο καὶ ὁρῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐπιδι- 

ὉΥ Το] ονὶηρ ΗοΙπλ 8 ΟΙοαΣ ΟχρἸδπᾶ- 
τοι (810. 11. 392.-896) δΔηᾶ 5ὑυἸκίηρ οαΐ 
μέχρι, ὙὨΪΟΝ τᾶ Πᾶνθ ΡΥ ηρ ΤΤΌΙΏ 
ἃ ταϊδαπἀουβίδηίηρ οὗ πρὸς τὸ ἐγκάρ- 
σιον τεῖχος ἁπλοῦν (6. 4. 8). τὸ λοιπόν 
15 ἴο 6 οοπηῃροίρα ψ]ἢ τοῦ ἐγκαρσίου 
τείχους, ϑὺ 88 ἴῃ 0. 71. 84, τὸ λοιπὸν 
τοῦ τείχους ; ἷγν. 116. 19, τὸ λοιπὸν τοῦ 
χειμῶνος. ἼΤΠ6 Εγϑὺ ΥσΔΟΌ58Π ΟΥΟΒ8- 
νγ4}} νγἃ8 8150 οδ]]16α ἐγκάρσιον τεῖχος 
(ν1. 99. 16). 5., τ τΓμ86 ἀρρσοναὶ 
οὗ ῬΒΙΠΙΡΡΙ, βύγικοβ ουοὖὐ μέχρι τοῦ 
ἐγκαρσίου τείχους ἴῃ ΟΥΘῚ ἴο σοῦ {86 
5816 56η86, 866 Αρρ. 

6. ἐπὶ στρατιαν : ΟΘΟποΐδα ΘΧΡΤ ββίοη 
οὗ ῬΌΓΡΟΒΘ (ς 6. 12. 1), ΒΟ 18 
ἸοΓ ἀΘΠΠΙΘΙΥ Θχρ]αἰηρα Ὦν καὶ ναυ- 
τικὴν - « -« ξυλλέξων. ---- τε : ΤΟ Ι6 15 ἴο καὶ 
τῶν πόλεων ὈΘΙΟΥ, δηα 5ῃου]α ποὺ 6 
βίσαοῖς ουὖ, 85 ν. Η, [8 1}15. --- ᾧχετο: 
85 Οἔΐθη, ἴο ἱπα]οαΐα ἀθραγίαγο νιμουΐ 
ἄριαν. ΟὟ ἱ. 90. 26; τι6. 18.---Ἴ. 
πεΐικήν : τοίδι θα] ΙΓ πηοϑὺ οὗὁἨ {86 
Μβ85., ᾿πδίοδα οὗ πεζῆν. ὅ83Ξ66 οῃ Υἱ. 23. 
9. ---τῶν πόλεων: ρΡᾶΓΐ. ρθη. ἀδροπᾶ- 
ἵῃρ᾽ Οἡ εἴ τις. Κα. ϑργυ. 60, 10, 1. --- 
8. προσαξόμενος : ἐο ὀγίηρ οὐδοῦ, ἀδοᾷ 
ἴῃ 5816 56η86 ἴῃ 1. 99. 8; 11. 20. 7; 11. 
οι. ἴ; ἵν. 86. 8ὃ.--- Θ. ἀφεστήκει : λαὰ 
δίοοά αἰοοῇ, ἃ8 ἴῃ Υἱ. 88, 22. 

ἄλλοι: ΟΡΡ. ἰο αν]Ἱέρραβ (6); μιᾶ5 
ὯΟ ΤΘΐθυθηοθ [0 [6 ΓΟΓΙΘΥ ΔΠ1}04558- 
ΟΥΒ πη οη]οηθα νἱ. 75. ὃ 8ὃ.---10., Κο- 
ρινθίων : 1.6. ἔγοχῃ ὑῃ6 ἰαίο]ν δυεϊνϑά 
ΒΠ105, Ὑηιο σου] σου Κ [Π6 ΤΟΓΟ οἵ- 
Του ἴῃ {ποῦ ἡδῦνο οἷΐγ.---11. 
τρόπῳ ᾧ ἂν... προχωρῇ : ἴπ τυπαίουο ν 
ταν ταϊσὴξ 6 αναϊϊαδίο, ἴῃ πιεγομαπέ 
δἠΐμε, οὐ βιπαϊΐ οΥα  ὶ, οΥ ἴπι ἀπ οἶδον τϑὰ ιν 
ἐλαΐ ηιϊρἠἑ δ6 ςοπυοπίοηΐ. ἐν ὁλκάσιν... 
ὅπως ἄν ἰΒ ἴο Ρ6 26 ἃ5 δχρ δηδίουυ 
οὗ τρόπῳ ᾧ ἂν προχωρῇ, ἀπ προχωρῇ ἰδ 
ὉπΔογβίοοα ἢ ὅπως ἄν. θα ΑΡρρ. 

--18, ὡς. .. ἐπιμεταπεμπομένων : 
δῖποο αἶδο ἐδ Αἰδοηίαπϑ τυογο βοπαϊπρ 707 
ϑεδὰ ἔγοορθ. ΤῊ αἰγθοῖ βἰδέθιηθηῦ οὗ 
{818 15. ποὺ τηδᾶβ {11} {π6 1ο]]ονίην 

οὨδρΡ., Ραὺῦ 10 15 Π6ΓΘ ἵδῖκθη ἴον στδηϊρα 
8ἃ5 δἰτοαᾶν Κηόση. 

14, ἐπλήρουν καὶ ἀνεπευιρῶντο : 5Δ1ὴ6 
ῬΏΓΑΒΘ ἴῃ ὁ. σ1. 9, Δπα ἀναπειρᾶσθαι, 
Ῥταςσίϊδ6 πιαπουυογίηφ, Ἀραΐῃ, α. 12. 16. 
-1δ. ἐπέρρωντο: τῦέγὰ δπεομγασοα; 
4150 ο. 17.10. (ΚΙ ο. 2. 9, ἐπερρώσθη- 
σαν, ρίμεϊοα τ᾿ οοιγασα. 

8, ΟΑΝιοίαδβ, Μεἰϊϊψ αἰυαγα 9 ἀϊβ αἰβίον 
»οϑβιξίομ, ἐωγη5 τοῖίῃ ὠὐσθηΐ ἀρρϑαϊβ 707 
λοίρ ἰο Αἰξοθηβ, απαὰὶ ἐπ ΟΥ̓ΟΥ ἰο ἰδαῦσα 
πὸ φγοιπα ΚὉΥ α πιϊδιιπαογδίαπαίζησ, 8565 
τί δβ υἱοιῦδ ἵπὶ ἀοίαϊί πὶ ἃ ἰοἰζοτ, 

1ὅ 



160 ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΝ ΥἹ]. 8. 

“Ἂ “» Ἂ , 3 Ἁ Ἁ ἃ ; τις ον δοῦσαν τήν τε τῶν πολεμίων ἰσχὺν καὶ τὴν σφετέραν 
9 , ϑ Ν 93. Ἀ 3 ΩΝ 3 θ , 9 Ἂλ ᾿ ἀπορίαν, ἔπεμπε καὶ αὑτὸς ἐς τὰς ᾿Αθήνας ἀγγέλλων 

, δ νι» ἶ »νν κι 5 πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε καθ᾽ ἕκαστα τῶν γιγνομένων, 
μάλιστα δὲ καὶ τότε, νομίζων ἐν δεινοῖς τε εἶναι καί, εἰ 

Ι “ ΟΝ Ῥω Ν,, 9 
μὴ ὡς τάχιστα ἣ σφᾶς μεταπέμψουσιν. ἢ ἄλλους μὴ ὀλί. 
γους ἀποστελοῦσιν, οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν. φοβού- 
μενος δὲ μὴ οἵ. πεμπόμενοι ἢ κατὰ τὴν τοῦ λέγειν ἀδυ- 
νασίαν ἢ καὶ μνήμης ἐλλιπεῖς γιγνόμενοι ἢ τῷ ὄχλῳ 

πρὸς χάρΨ τι λέγοντες οὐ τὰ ὄντα ἀπαγγέλλωσιν, ἔ ἐγρα- 

Ἰὼ ἐπιστολήν, νομίζων οὕτως ἂν μάλιστα τὴν αὑτοῦ. 

γνώμην μηδὲν ἐν τῷ ἀγγέλῳ ἀφανισθεῖσαν μαθόντας 

10 

9. σφετέραν: 866 Ὁ 6, 1. 21, --- 4, 
καὶ αὐτός: 85 {Π6 ΘΥΤΔΟΊΒΆΙ8 μ8ᾶ 
βοηΐ ἴο Τιϑοράδϑιμοι, γι την ΠΑΥ͂Θ 
ΒδΡΡΟηρα ἃ85 ψ6]1 δἰΐυ 85 Ὀθοτο. --- 
ἔπεμπε. . . τότε: Ο]. ἰδῖκοβ. πολλάκις 
μὲν καὶ ἄλλοτε ἢ ἀγγέλλων ΟὨΪΥ, 
μάλιστα δὲ καὶ τότε Μἰἢ ἀγγέλλων 
ἔπεμπε; Ὀυπὺ δύ. 5 Υἱὸν 186 Ῥοίζου: 
“ ἔπεμπε, Ἰτι ρΡογΥθοξα αποᾶ δὰ 
πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε Τ6 18 ὕπΤη ἢ 0- 
ὑϊομθῖὴ τοὶ τορι Βεροῦ, 
δρια μάλιστα δὲ καὶ τότε Βοηϑῦ 
τηϊδύοτο ρδιδρδί."--δ. καθ᾽ ἕκα- 
στα: ΒΙηΡῺ8 αἀπΔ 66 π6, [ΚΘ ἴο- 
δσοίδοσ, οὈἽ]. οὗ ἀγγέλλων. ΟἿ 1. 3. 6, 
κατὰ ἔθνη, ΒΊ 5185 σοηύθδ;1. 2.9, 

καθ᾽ ἑκάστους, ΞΒΊ σ΄. ]05 απἀοβαῦθ; 
Α,[50 ἵν. 47. 10.---Θ6. εἰ μὴ . .. μετα- 
πέμψουσιν: Μαύ. 85 μεταπέμψωσιν, 
Δ η4 βίηοθ ΤΏπο. ἢ85 Οὴ6 ΒΤ Θχϑιη- 
ΡΪβ οὗ εἰ νι {86 5807ν. νι πουὺ ἄν ἴῃ 
ἃ (4886 οὗ ργοεαῦ πΠΟΟΥΔΙ ὐΥ οἵ {Π6 ΒῈ}- 
Ῥοβιίίοη (ν]. 21. ὅ, ῬΟΒΒΊΌΙΪΥ 1. 72. 14), 
ῬΘΙΉΔΡ05 ἰὖ Βῃου]α ποὺ πθσα 6 Ὁποοη- 
αἸ ΠΟ ΔΠ1Ὺ το]θοϊρα. 8686 οἢ υἱ. 21. ὅ. 
ΟἹ. βϑᾶγβ8 ἀποστελοῦσιν ΜΟΥ] {6 1ῃ- 

αἸοαΐα ὑμαῦὺ ψὩΪΟ γἃ8 ἸΏΟΥΘ ἴο ὈΘ 
ἀοδίγοᾶ; Ὀυαὺ ς οι. χναι. 176. --- 
8. οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν : [86 αΐ. 
ἴηᾶϊο, ἴῃ ὑπ6 ῥχγοῦ, δηᾷ [86 ΒΙΏΡΙ6 1ηἴ, 

ῬΥ͂ΘΒ. ἴῃ Π6 δα, ΘΟΥΥΟΒΡΟΠα ἴο [886 
ἤγῃι οομνιούϊζοη δηᾶἃ οδίθροσϊοδὶ 6χ- 
Ῥιοβϑίοη οὐ ΝΊοαθ. [Ι͂ῃ αἷγ. ἀἴ86. 1 
γι] 6, εἰ μὴ ἀποστελεῖτε, οὐδεμία 

ἐστὶ σωτηρία. γν. Ἡ.᾽8 σοῃ]θοίαΓο, οὐδε- 
μίαν ἂν. εἶναι σωτηρίαν, Του] ΘΔΙΚΘ ἢ 
{π6 ἴογοθ. Ο ΓΚ νἱ. 6. 10; οἱ. 18. 

9. κατὰ τὴν τοῦ λέγειν ἀδυνασίαν: 
50 Ν δὲ.; δα οἴμου Μί885. οτητῦ τήν; Βαΐ 

ΟΥ̓́Θ 11 ὑπ αγ. οἵ {86 ρονοσῃπὶηρ 
Βα ρδῦ. 15. οὔΐζθῃ οτηιλ θα ΜΉΘ ἃ βρῇ. 
065 Ῥοΐοτθ (866. οἢ νἱ. 88. 28), 5111} 
[868 οἸ βϑίοη μοτα ου]α Ὀ6 80 βίσδηρθ 
85 ἴο οδ86 ΟὈΒΟυσγ. ΤῊΘ πηπ588] 
ξοτυτὴ ἀδυνασία ἴογ ἀδυναμία ΟσΟῸ͵Β 4150 
ν1}. 8. 190.---10. μνήμης ἐλλιπεῖς γι- 
γνόμενοι : 80 ' δῦ. ἔογ γνώμης οὗ 811 [Π6 
γοϑδὺ οἱ ἐὴ6 Μβ8β.: “ἔτγοιη ἀδίθοι οἵ 
ΤΩΘΙΊΟΥΥ.᾽ ΤὨΪΒ τηϊρἢὐ γΟΎῪ δίθγδ ΠΥ 
ἤδνο ΠϑΡΡΟΠΘα 1 ΤΠ. Π8ὰ Βδᾶ ίο 
τοίδίη Θυ συ ὑΠ]ῺΡ᾽ ἴῃ ΠΙΘΙΊΟΓΙΥ͂ ; οΓ ἴἢ 
δΔααΙ 10 10 (ῃ6 ἰού μ6 ἰοἹ ὑπθπ 
οογίδίη {πἰηρΒ ἴο Ὀ6 ἀρ! γοτθα Ὀγ πογά 
οἵ τιουΐῃ, ὅσα ἔδει αὐτοὺς εἰπεῖν, 10, 

Δα ὅσα τε ἀπὸ γλώσσης εἴρητο αὐτοῖς, 
6, 10. 2. ---12. οὕτως ἄν μάλιστα : (ΟἹ. 
ΒΔ 5 οὕτως 15 ΘΧΡ] ἰηρα Ὧν τὴν... μα- 
θόντας, ἂν μάλιστα ὈΘ]οηρίηρ ἴο βουλεύ- 

σασθαι; ῬοίΐοΥ οὕτως ἂν μάλιστα μαθόν- 
τας βουλεύσασθαι. ---18. ἐν τῷ ἀγγέλῳ : 



Ἕ ΟἹ, 91. 8; 5.6. 414, Βεορί. 
ΟΕ ΟἹ. 91. 8; 8.6. 414) Νόν. 

τοὺς ᾿Αθηναίους βουλεύσασθαι περὶ τῆς ἀληθείας. 

ΤΗΠΟΥΌΏΤΟΘΕΒΚ ΥἹ]. 8-1ο. 

Α 
Και 

ε Ἁ » ’ ἃ 3 » λ ΝἉ ’ ᾿ Ά 15 οἱ μέν ῴχοντο φέροντες, οὃς ἀπέστειλε, τὰ γράμματα καὶ 
᾽ν ᾿ ὃ 3 Ἁ 3 ΄Ν Υ ε δὲ Ν δ Ν : ᾽ ὃ ὅσα ἔδει αὐτοὺς εἰπεῖν: ὁ δὲ τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον 
διὰ φυλακῆς μᾶλλον ἤδη ἔχων ἣ δι’ ἑκουσίων κινδύνων 

9 

ε ’ 9 ε ’ 
5 κει ὁρμώμενος ἐξ Ἵμεραίου. 

10 τοῦτο. ἘἘ τοῦ δ᾽ ἐ ΄ 3 ὃς. τὰ : οὔ ὃ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἥκοντες ἐς τὰς 1 

3 ᾽ 

ἐπεμέλετο. 

᾿ Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει ἢ τελευτῶντι καὶ Ἐῤετίων στρα- 
Ν ᾽ΑΘ), ,». ΝΕ 8. , ᾿- 9. 9. 3 ,. τηγὸς Αθηναίων μετὰ Περδίκκου στρατεύσας ἐπ᾽ ᾿Αμφί.- 

πολιν Θρᾳξὶ πολλοῖς τὴν μὲν πόλιν οὐχ εἷλεν, ἐς δὲ τὸν 
’ ἢ ͵ ῪᾺ ἴω 

Στρυμόνα περικομίσας τριήρεις ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἐπολιόρ- 
Α ἉἋ ᾿ 9 ᾽ 

καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα, 

9 ’ ε Ν »Μ ’ κά 3 Ν ’ » Αθήνας οἱ παρὰ τοῦ Νικίου ὅσα τε ἀπὸ γλώσσης εἴρητο 
ῪὉ κεν Ἁ » ’ 9 Ἁ Ν αὐτοῖς εἶπον καὶ εἴ. τίς τι ἐπηρώτα ἀπεκρίνοντο καὶ τὴν 

ῬΘΙομρΒ 1 ἀφανισθεῖσαν ; 8. νίαν 
πλρὐ 6 ΟὈΒΟυΓΘα “ἴῃ {Π6 Τ]ΘΒΒΘΏΡΘΥ ἢ 
(ΌΥ 18 Ἰηδοουχαῦθ ΘΟ ΡΥΘΘΠΒΙΟΙ ΟΥ̓ 
ἀρ] νου). ΟἹ ἰὶ. 35. 7, ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ 
πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι. ΟἹ {185 

56 οὗ ἐν 1 ῬΟΥΒΟΏΒ, 566 Καδῃ. 481, 
1, 8) ἃ. 
15. οὖς ἀπέστειλε: ᾿πβοτίοα ΘΡ6χϑ-. 

ρϑίοαγ. 566. Αρρ.---16. ὁ δὲ τὰ 
κατὰ τὸ στρατόπεδον... ἐπεμέλετο : 
“Κϑϑρίηρ ΙΒ. ΔΓΠῚΥ ἔτγοιὰ {Π|56 ΠῚ 6 
Ταῦ Υ οὰ {Π6 αἀοίθηβιγα 88 οἡ {86 
οἴἴθηβῖνο, 6 διϊρηαρα ἰο ἢϊ5 ἀπ 165. 
τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον 18 ΟὈ]. οὗ ἔχων, 
ὙΠΙΘῊ χααδῦ θ6 ἰαΚοὴ ὈΥ Ζουρτηᾶ 4150 
ΜΠ δ ἑκουσίων κινδύνων. ἐπεμέλετο 

(μοὐ ἐπεμελεῖτο; 566 ΟὨ Υἱ. 54. 26) 15 
504 ἃ08. ΤΏ οοῃβί, 18. Β᾽ΠΪΠ 8 ἴῸὸ 

“γοῦντο ΜΙ ἩΥΩΤ ΤΩΡ ῬΑΤΙΟ. ἴῃ 1. 10. 2. 
τὸ στρατόπεδον ΥΟΙΘΥΒ πὸ ἀοπθύ ἴο ἐπ 6 
ὩΥΤΩΥ͂, πού 0 {6 ΟΔΙῺΡ 68Ρ., 86 50 
ὑοῦ α ἱποῖαᾶθ [Π6 ἰτοοῦβ ἴῃ {π6 ζοτίί- 
βοδίϊοηβ οὐ ῬΙΘ τη, 8.5 Ὑ7611 ἃ 8 
ἴποβ6 ἴπ [86 γτϑῖπ σϑρ. 8.66 Αρρ. 

9. «Ἅεἰοπιρὲ 97 6 Αἰλοηΐαηβ ἐο εὐΐῃ 
δαςΐς Αγιρλίροϊ᾽8. 

1, τελευτῶντι; ἤθη τὰ τσᾶς πδαῦ ἐξα 

ἐπα, ντοᾶ, ΟΚὶ 1. 3ο. 19. --- Ἐϊετίων : 
ῃοῦ φ᾽βαυῃοτθ ταθπεϊοηθᾷ. ---- 2. μετὰ 
Περδίκκου: 88 726 Π6ῚΡ οἵ ΤὨγδοϊδη 
ΟΠ διοιἀΐδηβ μ61α οαὐ ἰο Πΐπι ὈΥ {86 
Τισραδοιγοπίδηβ Δα ποὺ οομοα, Ῥοῖ- 

ἀΙοοα5. 84 πὸ ἀουδὺ, ποῦν μῸ ταθη- 
ἸΟῺ 15 τηϑᾶθ οὗ 10, τηδᾶθ ρϑᾶοθ δῃηᾶ 
Δ]ΠἸάπιοθ 1 {πΠ6 Αὐμρηΐδηβ, ἴῃ ΟΤΙ͂ΟΣ 

ἰπδὺ 156 σοπηΐγν τὐϊρὶῦ ὯῸ ἸΟΠΡῸΤ Ἐ6 
ΘΧΡοβϑαᾶ ἰο μοβι 165 ἔσοτα ἐμθπ (ο 
Υἱ. 7. ὃ 5, 4). 8866 ὟΥ δἰββϑῆθοσι, ἢ οἰΐοη. 
Βεῖΐν. Ὁ. 178, διά Τηΐγοά. ἰο Βοοῖε Υ. 
Ρ. 19 Τῇ ---- 8. Θρᾳξὶ πολλοῖς : νι μουῦ 
ἀΠουθΥ ΤΩ ΟΥΟΘΏΔΘΣΊΘΒ ἔΤΌΤΩ 86 ΒΣΤΟΙπηδ- 

ἴπρ' τρίοῃβ. ΟἿ α. 27. ξ 1; ν. 6. ὃ 2. 
--- 4. περικομίσας : ἀοπθύϊοθ8. οαὖ οὗ 
1π86 γῬοτῦ Ἐΐοη. (ΟἽ ἵν. τοῦ. 17; ν. 6. 
Ὡ; το. 16. -- ἐκ τοῦ ποταμοῦ : ὈΘ]ΟΠΡΒ 
ἴο ἐπολιόρκει. ---- ὃ. “Ἱμεραίονυ : πού οἵἢ- 
ονῖβ6 Κποσ. ΥὙΥ ΘΙΒΒΘΏ ΒΟΥ 8808, 
“ῬΥΟΡΔΌΙΥ οὐ {86 τσὴ ῬΔῊΚ οἵ {Π6 
Τῖνο  ἃρονο {86 Ὀνϊᾶρο.; 

10. 7Τλὲ ἰοἰίογ Ὁ} Νϊεΐας τεαρῆος 
«Αἰλοηβ απα ἴ86 τεαὰ ἐπ ἐδα Ῥοριίαν 
«Α55ογεδίψ. 

2. ἀπὸ γλώσσης : ογαῖϊι ; π5ὲ 80 
Ἠσΐ. 1. 123. 20. --- ὃ. εἴ τίς τι ἐπηρώτα : 

17 

8 



18 ΠΗΠΟΥΡΙΌΕΑ ὙΠ, τὸ, 1, 

τς τ᾿ τὐἰκ ἢ 28 ἌΨ ΠΝ 5 κἃ ΔΝ ἐπιστολὴν ἀπέδοσαν. ὁ δὲ γραμματεὺς ὃ τῆς πόλεως παρ- 
5 ελθὼν ἀνέγνω τοῖς ᾿Αθηναίοις δηλοῦσαν τοιάδε" 

Ι:1 “Τὰ μὲν πρότερον πραχθέντα, ὦ ᾿Αθηναῖοι, ἐν ἀλ.- 1 
λαις πολλαῖς ἐπιστολαῖς ἴστε" νῦν δὲ καιρὸς οὐχ ἧσσον 

, ἐ “" 9. Ἔ "5 » » ; μαθόντας ὑμᾶς ἐν ᾧ ἐσμὲν βουλεύσασθαι. κρατησάντων 3 
κὺ :΄ἌΔΚοιοὃἣἝι.. ,  Π᾿ἰ ΒΕ ΄ “-  ῤ 41,35 ἃ 5. » γὰρ ἡμῶν μάχαις ταῖς πλείοσι Συρακοσίους ἐφ᾽ οὺς ἐπέμ- 

δ φθημεν καὶ τὰ τείχη οἰκοδομησαμένων ἐν οἷσπερ νῦν 
ἐσμέν, ἦλθε Τύλιππος Λακεδαιμόνιος στρατιὰν ἔχων ἔκ 
τε Πελοποννήσου καὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ πόλεων ἔστιν ὧν. 

(γ δ. ἔογ ἠρώτα) ὑγαπῳ οπο αεἰροα Κιγίθον 
φιιεδέϊοηβΒ. ΤῸ {6 ἰπηρῇ, οὗ {Π6 τοῦ. 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΩ͂Β 8150 ἴῃ ἐπθ δροᾶ. ἀπεκρί- 
νοντο (Υ͂ δῦ., ἴογ᾽ὶ ἀπεκρίναντο οὗ τηοϑὺ οὗἉ 
16 Μβ85.). --- 4. ὁ γραμματεὺς ὁ τῆς 
πόλεως: οἰ ῬΟ]]. νἱϊ!. οὔ, ὁ ὑπὸ τοῦ 

δήμον αἱρεθεὶς γραμματεὺς ἀναγιγνώσκει 
τῷ δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ. ν. Ἡ. δῃᾶ δ. 
ΟΥ̓ ὃ τῆς πόλεως-.--- ὃ. ϑηλοῦσαν : οὗ 
{86 σοῃίδηίβ οΥ 4 Ἰοίΐασ. (ΩΓ 6. 16. 1; 
Ἶ, 129. 1; 137. 22. 
ΤΈΥΤΕΚ ΟΕ ΝΊΟΙΑΒ ΤῸ ΤῊ ΕΜΟΙ͂ 

ΑΥ ΑΤΉΕΝΒ. 
11. Αἰιβοισῆ τῦ6 ιϑϑγ6 ὉϑΥῳ β8ιιοςο 550 

αὲ 3γ5ὶ, α εἤαπφα ἤαβ ἑαΐξοη, ρίαςα βἴηεθ 
δε αγγίναϊ ο,.0,Ρ!’ αγίζρριι. Παυΐπρ ἰοϑὲ 
ἐλ ἰαϑδὲ δαΐξἶε ιτθα ἔαυς λαα ἐο ευἱϊἐλάγαι 
δελιπα οἷν 7ογιἰ)σαΐξίοηδ, απαὶ αὐγὰ ποῖῦ 
γαϊδοΥ ἐπ ἐδ6 οσοπαϊξίοπ Ο δεδίοσεα ἰδαπ 
Ὁ δοβίοσογτϑ. 

1. ἐν ἄλλαις πολλαῖς ἐπιστολαῖς 
ἴστε: ἐν, ΨΏΘΥΘ 6 οδχρθϑοῦύ ἐκ, 15. ἅπ 
ῬΟΒΒΙΌ]ν ἴο ἴπ6 ΟΥΙΡΊη8] γῇ. ταθϑηΐηρ' 
οὗ εἰδέναι: “γοι Βᾶνϑ 8566 (γθ84) ἴῃ 
τήδὴν Ἰούΐουβ." Ἰζἅμη. 451,1,8) ἃ. Κα. 
ΘΟΙΡΒΤ65 οχῃ. χισν. 60, μεμαθήκατε 
ἐν τοῖς ἐν ἀρχῇ εἰρημένοις. (ΟἿ Οἷς, ας 
Ναὶ. 75. 1. 26. 72, αὖ νγἱἱάρτημπ5 ἱπ 
ΒΟΣΙΡΟΪ5. ΟὈΤΏΡΆΓΘ 8180 {Π6 π86 οὗ 
ἐν ἴὰ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΒ Οὗ ἀφβοϊβῖγα ΔΕ ΠΟΤΙΥ, 
85 1. 5.2. 8, πολλαῖς (10 Μαΐ. 
ΟΥΑΙ ΠῸ ΘΟ δύ ΟὨ]Υ ἴῃ ΘΟὨΒΘΑΊΘΩΘΘ 

οὗ 16 δ: Π}}184 ΘΠ] Πρ8) Π6ΙΡ8 ἐο ρὶνο 
Ῥοϊηῦ ἰο {Π6 ζο]]ονίπρ οὐχ ἧσσον -Ξ 
μάλιστα: “γὸ αγὸ ἔγθαποηῦν 8 
Ἰηϊογηηδίΐοη ; ποῦ, ΒΟΤΘΥΘΥ, ἰδ 18 
ΤΊΟΓΟ ἱπηρογύδηῦ [Δ ΟΥΟΥ {Π8 γοὰ 
Ιοασῆ {μ6 ὑσαϊῃ δα ἀρίθστηϊηθ δοσογᾶ- 
ἱπρὶν. ΟἹ α. 8. 4.--- 8. ἐν ᾧ ἐσμέν: 
ἐῃ τολαὲ οοηαϊίοπ το αγο. ΟἿ, α. τ4ᾳ.12; 
νἱ, 6. 80. ἘῸΣΡ ποαΐ. οΟΥἨὨ Ῥτοη. το ἰηα!]- 
οαῖα σομαϊομ, πιθαβαγο, ἄσρτθο, οἰς., 

866 Κα, ϑἔργυ. 48, 4, 4 δινᾷ 22, 
4, μάχαις ταῖς πλείοσι: οΥ̓ΟΥ 88 ἴπ 

8, μάχῃ τῇ πρώτῃ, 1. τ. 6, παρασκευῇ τῇ 
πάσῃ, δι 1. τι. 18, μέρει τῷ ἀεὶ παρόντι. 
-- Συρακοσίους : ΤΏΙ, ΘΟ ΒΙΣ 65. κρα- 
τεῖν, ΜΆΘΗ ΘοηπΘΟἰρα τ] μάχῃ (ἰ. τοδ. 
18; νἱ. 2. 26) οὗ μαχόμενον (11. 30. 14; 
ἷν. 67. 29), ψτῦ {16 866. ; 50 4150 βο116- 
ἔπη 68 ΏΘη μάχῃ 15 Ὠοΐ ΘΧρΙοββαᾶ, θα 
ἴμ86 ψ Πο]6 οοπίοχύ ροϊηΐβ ἴο ἴὐ (45 1. 
20. 18; ᾿ϊ. 99. 8); οΟὐουνν 186. ΔΙ ΥΒ 
σι [Π6 ρ6η. ---ὃὅ, τὰ τείχη: ἴακοῃ 
Β.ΓΙΟἿΥ 1ῃ Ῥοϊηΐ οὗἉὨ {1π|6 (οἰκοδομησαμέ- 
νων .«... ἦλθε Τύλιππος), 1 σου] τοῖον 
ΟὨΪΥ ἴο {86 ψ8411 οἵ οἰγουτην δ) δίίοι, 
80 ΤᾺ 245 10 8 Ππὶβηρα, δῃηᾶ ἴο {π6 

τουῃᾶ ζοτῦ ὁ ΕΡΊΡΟΪ86; Ῥαΐ ἐν οἷσπερ 
νῦν ἐσμέν δια [Π6 ΤΟ] ΟΡ ἀνεχωρή- 
σαμεν ἐς τὰ τείχη 580. {μδὺ 4150 [Π6 
{το Γουίβ Ὀα1Π0 οἡ Ῥ] ιν σα 1 84. {06 Ὁ 

πὸ ἀΥγτῖναὶ οὗ Ου]ρρΡῖβ γα πο] αθ4,. 
---. ἔστιν ὧν: δοη!α, Εἰ, 162, ν, 2; 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΚ ὙΠ. τ, 12, 

δ ,ὕ “ Α , “ ε,953. ἐ κα “ δ᾽ ε καὶ μάχῃ τῇ μὲν πρώτῃ νικᾶται ὑφ ἡμῶν, τῇ δ᾽ ὕστε. 

ραίᾳ ἱππεῦσί τε πολλοῖς καὶ ἀκοντισταῖς βιασθέντες ἄνε- 
10 χωρήσαμεν ἐς τὰ τείχη. νῦν οὖν ἡμεῖς μὲν παυσάμενοι 

τοῦ περιτειχισμοῦ διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐναντίων ἡσυχά- 
᾿ 3. Ν ’ [φ᾿ ’ 5. .ἃ ΄ ζομεν (οὐδὲ γὰρ ξυμπάσῃ τῇ στρατιᾷ δυναίμεθ᾽ ἂν χρή- 

σασθαι ἀπανηλωκυίας τῆς φυλακῆς τῶν «τειχῶν μέρος τι 
“ΝΕ. ΝᾺ ε Ἁ ’ όἐ΄ Ἂ .-ὩῸἮ ε ῪΝᾺ τοῦ ὁπλιτικοῦ), οἱ δὲ παρῳκοδομήκασιν ἡμῖν τεῖχος ἁπλοῦν, 

16 ὥστε μὴ εἶναι ἔτι περιτειχίσαι αὐτούς, ἣν μή τις τὸ πα- 
᾿ ρατείχισμα τοῦτο πολλῇ στρατιᾷ ἐπελθὼν ἕλῃ. ξυμβέ. 

Ὁ ω ΟΝ ες »α 5 3 Ἁ ΜΔ βηκέ τε πολιορκεῖν δοκοῦντας ἡμᾶς ἄλλους αὐτοὺς μᾶλ. 

λον, ὅσα γε κατὰ γῆν, τοῦτο πάσχειν" οὐδὲ γὰρ τῆς χώρας 
5. ν᾿ δ Ν .. ε , 93 , 
ἐπὶ πολὺ διὰ τοὺς ἱππέας ἐξερχόμεθα. 

12 ““Πεπόμφασι δὲ καὶ ἐς ἸΤελοπόννησον πρέσβεις ἐπ᾽ 
ἄλλην στρατιάν, καὶ ἐς τὰς ἐν Σικελίᾳ πόλεις Γύλιππος 
οἴχεται, τὰς μὲν καὶ πείσων ξυμπολεμεῖν ὅσαι νῦν ἡσυ- 
χάζουσιν, ἀπὸ δὲ τῶν ἔτι καὶ στρατιὰν πεζὴν καὶ ναυ- 

Η. 998. 41. 6ς. 1δ; 11. 92. 22; νἱ. 88, 
94. --- 8. τῇ ὑστεραίᾳ: “ἴῃ {πὸ Ὀαύ16 
οὐ {πὸ ποχύ ἀἀν. ὅ8686 ΟΠ ὁ. 5. 20, δηᾶ 
Ἡδογρβύ, Οοσοη Οὐδεί, ν. 84, ΟΓ ῬιΙαΐ. 
Δα. 19, εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν κτέ. 

11. τὸ πλῆθος : “{π6 βαρ υου πὰτ- 
Ῥον, 85 ἰὴ ἴν. το. 16. ΤῊΪ5. ΒΌΡΘΣΙΟΥ- 
1 15 Ἔχρ δ ηθα Ὁν οὐδὲ γὰρ... τοῦ 
ὁπλιτικοῦ, ΒΙ6Θ ἰναν 5 ἃ ραγὺ οἵ {16 
Ἰοοί-οσοθ νγᾶβ οσσαρίθα ἴῃ σαδγαϊηρ; 
{16 γψ 4118 (6 γῸ 680. [6 νγὰ}} οἵ οἷτ- 
οὐ ν 818 10}]. ---- 14, παρῳκοδομήκα- 
σιν: οἵ. ο. 6. 16.---15. μὴ εἶναι: Ξ- μὴ 
παρεῖναι (ΟΥ̓ ἃ5 ν᾽ αὖ. τοδ8, μὴ δυνατὸν 
εἶναι). σῇ Ἡ, ΟΥ. 28; Υ. 40. 10. εἶναι 

ἴῃ {18 5656 ΔΙΑ 5 1 [Π6 πθ6. --ὸ 

ἣν μή τις : ΟἿΪΡ ποτο ἴῃ ΤΠῦσ. --- τὸ 
παρατείχισμα : ΠΟΘ, 86 ἴῃ 6. 43. 7, 85, 

1ῃ6 ΒγΥδοῦβ8) ΟΥΌΒ8-078}} (τὸ ἐγκάρσιον 
τεῖχος, 6. 7. 8) Βίποθ ον ἰΐ δα ρεββϑᾶ 
6 ΑἸἰῃρηΐδη περιτείχισμα (νὶ. τοι. δ). 

17. ἄλλους : ΟἿ. οἱ πολιορκεῖν, ἡμᾶς 

αὐτοὺς 50}. οὗ πάσχειν. (ΟΙΆΡΔΙῸΘ Βἴτη- 
118} οΥου ἴῃ ο. 75. 40. ----18. ὅσα γε: 
τοβδίγιοίϊνο, 45 ἴῃ ἷν. 48. 24; γι]. γο. ὅ. 
Κα, ϑρν. 62, 1, 4. --- τῆς χώρας : ῬΑΥ. 
56. ἀδρθηαίηρ Οη ἐπὶ πολύ. (Εα. 168: 
Ἡ. 1506. (Οἤἔ ο. 38.1; 30. 4; 40. 18; 
6ς. 7; 1. σο. 6; 1ν. 3. 1].---19, ἐπὶ 
πολύ : ἴῃ 008] 5686, οὐεγ α σγοαΐ ετίθηΐ. 
Κα, ϑργυ. 48, 4, 8. 

12, 716 ϑγγαοσιδαης αΥὸ «οἵη ουδγγ- 
ἐλίησ ἰο γοίηζογοθ ἐπεῖν ἰαπα ἔγοορβ ἀπά 
ἐο ργαρσίϊδε ἐλεῖγ ἥδε 7ὉΥ απ αἰξαοῖ;, τολῖϊα 
οὐ ἤεεί, σοπεϊπιαἰζίν οα ἀμ απα σοΉ- 
βίαηεζῃ οαροοίζησ αἢ αἰζαςίς, ἨθυεΥ ἦαϑ 
ἐϊηλ16 ΚὉΥ γοβϑὲ απαὶ γϑραῖγϑ8. 

1. πεπόμφασι.... οἴχεται: οὐ 6. 7. 
δ 2, ὃ. --- ἐπ᾿ ἄλλην στρατιάν : ςο 6. 7. 
6. ---ὃ. καί : ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΒΕΙΥ σοηῃροίρᾷ 
ὙΠ ξυμπολεμεῖν. ---4, ἀπὸ δὲ τῶν: 

ῬΟΒΙΠΟΙ 8.5 ἴῃ 111, 61, 6; νἱ, 45. δ; 66. 
6. Κα. ὅ ρυ. 80, 1, 18. --- ἔτι καὶ στρα- 
τιᾶν ; 8{{{| γιογα ἰγοορβ. ΟΥ̓ οἱ 2. ἴ; 34. 
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Ἂ Ἁ “Ἁ Ψ δ τικοῦ παρασκευὴν ἣν δύνηται ἄξων. 

ΤΗΤΟΥΘΙΘΕΡ ΝΠ. 12. 

διανοοῦνται γάρ, 2 
ΎᾺ ἴω ν ῪΚᾺ ῪΝᾺ ἴω 

ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, τῷ τε πεζῷ ἀμα τῶν τειχῶν ἡμῶν 

πειρᾶν καὶ ταῖς ναυσὶ κατὰ θάλασσαν. 
Ν ε ΚᾺ , οὺ ν Ν Ν 

δενὶ ὑμῶν δόξῃ εἶναι ὅτι καὶ κατὰ θάλασσαν. 

καὶ δεινὸν μη- 8 

τὸ γὰρ 

ναυτικὸν ἡμῶν, ἥπερ κἀκεῖνοι πυνθάνονται, τὸ μὲν πρῶ- 

10 τον ἤκμαζε καὶ τῶν νεῶν τῇ ξηρότητι καὶ τῶν πληρωμά- 
των τῇ σωτηρίᾳ: νῦν δὲ αἵ τε νῆες διάβροχοι, τοσοῦτον 

ϑ 

χρόνον ἤδη θαλασσεύουσαι, καὶ τὰ πληρώματα ἔφθαρται. 
Ἁ Ν Ν ἍἋ 3 » 3 ’ ᾽ Ν τὰς μὲν γὰρ ναῦς οὐκ ἔστιν ἀνελκύσαντας διαψύξαι διὰ 4 
δ 3 ’ “ ᾽’ νν»ν» ’, Ν ῪᾺ 

τὸ ἀντιπάλους τῷ πλήθει καὶ ἔτι πλείους τὰς τῶν πολε- 
, 5 5. Ν , , ε 3 , 

1δ μιὼων ονὐσὰαᾶς αξεὺ προσδοκίαν ΄ταβρέχειν ως ἐπιπλεύσονται. 

Ὰ , 5 3 , δ ε 5» ΄ 9. 5 
φανεραὶ δέ εισιν ανατπειρωμέναυν Καὺ αὖ εαυχευρησεις ΕΠ δ 

ὅ. --- ναυτικοῦ παρασκευήν: 88 1η 1]. 
62. 14; -- παρεσκευασμένον ναυτικόν. 

(Κ΄. τριήρων παρασκευή, 1.11. 30. Ἰ. 
6. ὡς... πυνθάνομαι: [16 Ῥ͵ΓΘ6Β., 88 

ἴῃ 9 δηᾷᾶ νἱ. 17. 18, οὗ ᾿ῃηογηηδίίοῃ Τὸ- 
Ῥϑαΐθαϊν σϑοοῖνθᾶ. --- ὕ. πειρᾶν : στ 
1Π6 ρβϑηῃ., 88 11. 61. 15. Τὴ {Π6 ββοομᾶ 
ΟἾδιβ8 πειρᾶν 18. 5664 8405., θ61ΠΡ ΟὨ]Υ 
Ἰοσϑ}ν ἀσῆπμθα ὉΚΥ κατὰ θάλασσαν, 
ὙΏΙΟΙ 15. ΟΡΡ. ἴο τῶν τειχῶν. 

δεινόν : ἱπεγοαϊδίε; ςο, 1. τ. 8, -- 
8. ὅτι καὶ κατὰ θάλασσαν: 586. πει- 
ρᾶν διανοοῦνται. Δὲ διδοῖ ἴῃ [26 ΟΡΘἢ 

868, ποῦ οὔ Ῥ]ΘΙ ΠΥ ΪαΠ, 15 τηθϑηΐ. 

9. ἥπερ: ΠαΓΪΥ πρϑοδββᾶγν, ψιῃ ΟἹ,, 
ἴο ΒΌΡΡΙΣ γενέσθαι. ἥπερ τοῖογϑ [0 
1Πῃ6 σὔδηρα ὑπαὺ Δα [Δ Κ6ὴ Ῥΐδοο, δη 
Ῥοϊηΐβ ὑμπογοίουθ θθρ. ἴο 86 βϑοομπά 
οἰδαβθ, νῦν δὲ... ἔφθαρται. --- 10. τῇ 
ξηρότητι : ΟΌΡ. ἴο διάβροχοι (ἴῃ 11), [Π6 
σοοί οομάτςοη οὗ ΒΗΏ105, ΤΒΘΩ {Π6 πτοοα 
18 ποῦ ἐπογοῦρηὶν βοικοα ἔγότῃ Ἱσ]Πρ' 
ἴοο Ἰοπρ ἴῃ 06 ναοῦ. ΤῊΘ Τ68Π85 ἴῸ 

ῬΥΘΒΟΥγ 6 {815 ΘΟ! αΙΠΟἢ 15 ἀνελκύσαν- 
τας διαψύξαι (18), ΟΥ ἀποξηρᾶναι (17), 
ὙΏ1ΟῚ ἢδα ποὺ ῬΘΘη ῬΟΒΒΙΌ]6 οΥ ὩΊΟΤΟ 
ἐπϑὴ ἃ γι ΠΟῪ (ἔγοι α]ν,, 41 --- νἹ. 
20--ἴο δορίοιμθον, 414 Β.6.). (ἡ 

ῬΟ]]. 1. 121, καὶ αἱ μὲν ἀθαλάσσευτοι καὶ 
ἀκραιφνεῖς καὶ ξηραὶ διεψυγμέναι, αἱ δὲ ἐν- 
τεθαλαττευκυῖαι, δίυγροι, ἀραιαί, διάβρο- 
χοι. --- τῶν πληρωμάτων τῇ σωτηρίᾳ: 
ἴῃ ἐδ πηϊηιραϊτες σοπαϊζξοη 7 {6 οΥδιοβ. 
ΩΦ ο. 4. ὃ 0. -- 1]. αἵ τε νῆες... 
ἔφθαρται ; αἵ τε νῆες... θαλασσεύουσαι 
15 ΘΧρ δ θα ἔσο 18. ἰοὸ ο. 13. ὅ, καὶ 
τὰ πληρώματα ἔφθαρται ἴγοΙΩ ο. 13. ὃ 
ἰο ῃ6 ομᾷ οὗ {86 οἢδρ. 8 β66 
ὑπουΡ Πον 1ΔΔΌΤΥ {Π6 σοπηθχίοι 
15. ὈΓΟΚΟῚ Ὁγ {πμ6 αἰϊνίβίοη οἵ {Π6 
ΟΠ 8}8. --- διάβροχοι: ποῦ ἰοαῖν, Ἀαύ 
τυαϊεγ-ἰοσρεά. Τλαϊκαθ Θχρ αὶηβ Ψ6]|], 
διὰ πολλοῦ θαλασσεύουσαι ἐπὶ πολὺ διυ- 
γράνθησαν κἀντεῦθεν βαρεῖαι γενόμεναι 

δυσκίνητοι ἦσαν. Ὦθφα οὐ 10. 

18. διαῴυύξαι : δοσρηῦ 8οο. ἰο Ηοτο- 
ἀϊδη. (. ξυμμίξαι, 11. δ4. 84, δᾶ 

προσμίξαι, 11. “τ. 18. 566. ΑΡρ. οῃ ἸΪ. 
84. 34.---14. καὶ ἔτι πλείους: {Π6 
οοτγροῦ σϑϑάϊηρ, ἔσοχη Υ ἃῦ. ΟὨΪΥ, 1ῃ- 
οἰθδᾷᾶ οὗ καὶ ὅτι πλείους, αὐ θ᾽ ἔογοο 

ἰο ἀντιπάλους τῷ πλήθει. .. οὔσας, 
δίησο δον αγῷ οφιαΐ τη πιρηδεν απ δυθη 
ΒΊΓΡΟΥΊΟΥ. 

160. ἀναπειρώμεναι: (γ᾽ αὖ., 411 [ῃ6 
τοδύ ἀ ποπειρώμεναι) 5866 Οἢ 6. 7. 14. -- 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ΥἹΙ]. 12, 13. 

ἐκείνοις καὶ ἀποξηρᾶναι τὰς σφετέρας μᾶλλον ἐξουσία. 

18 οὐ γὰρ ἐφορμοῦσιν ἄλλοις. ἡμῖν δ᾽ ἐκ πολλῆς ἂν περιου- 

σίας νεῶν μόλις τοῦτο ὕπῆρχε καὶ μὴ ἀναγκαζομένοις, 
ΜΝ ἮΝ ’ὔ ’ 9 ᾿ 9 , Ν ὥσπερ νυν, πάσαις φυλάσσειν": εἰ γὰρ ἀφαιρήσομέν τι 

Ὶ Ἁ  Ά ,’ Ν 9 ’ 9 σ͵ Ἁ 

καὶ βραχὺ τῆς τηρήσεως, τὰ ἐπιτήδεια οὐκ ἕξομεν, παρὰ 
5 τὴν ἐκείνων πόλιν χαλεπῶς καὶ νῦν ἐσκομιζόμενοι. τὰ 

Ἁ ’ ᾿ 7 9 7 6 κα »" Ψ ἴω δὲ πληρώματα διὰ τόδε ἐφθάρη τε ἡμῖν καὶ ἔτι νῦν 

φθείρεται, τῶν ναυτῶν τῶν μὲν διὰ φρυγανισμὸν καὶ 
ε Ἁ δ “ὃ ’ὔ 4 ε Ἀ ἴω. ε 9, 9.ϑ 
ἁρπαγὴν καὶ νὸρείαν μακρὰν ὑπὸ τῶν ἱππέων ἀἄπολλυ- 

ἐπ᾽ ἐκείνοις : ἐπ ΤΟΙ ροισογ, Κα. ϑγ, 
08, 41, 9. ὅδ οὔ νἱ. 22. 18. δ. 
(το, ξο]ονίηρ Οοᾶοθχ Μ. 'π {π6 Βυῖϊῦ. 
Μαβ., ογοἱίβ ἐξουσία ἴῃ 14) 18 ὙΤΟῺΡ ἴῃ. 
Θχίοπαϊηρ ἐπ ἔοτοο οὗ ἐπ᾽ ἐκείνοις ἴο 
ἀποξηρᾶναι. μᾶλλον ΥΘΑΌΪΘΒ 8. ΤΔΟΙΘ 
ἀρῆμηῖΐθ οχργοϑϑίοη πᾶη ἐπ’ ἐκείγοις, 
ἰζεν λαῦα, ποτα ἰἤαπ τσθ, ορρογξιυμϊέῃ ΚΟΥ 
ἀγγίηρ ἰἤοῖγ βἤΐρ8. ---- 18, οὐ γὰρ ἐφορ- 
μοῦσιν ἄλλοις : 86. ὥσπερ αἱ ἡμέτεραι, 
ἐλοψ αγὸὸ ποὶ οὐἰϊσοα (ἃ5 ΛΘ ΟἿΣ 5}}1}05) 
ἐο τυαΐοἦ οἰΐογ8. | 

18. Βιὲ ᾿τῷὸ ἀατα ποὶ τοῖα οἱ 
ισαΐοἶ, βιΐη685, οα ἀσοοιηΐ οἴ αἰ βίου 
9} σοίξηρ βιρρίϊεδ. 1 λ6 αὐπιν 5178 78 
088, πιογϑουεῦ, ραγεϊν ἤγοηπι δια ἀθη αἵ- 
ἑαοΐξβ οΥ 166 δηθηεν᾽ 8 εαναΐγγ, ραγεϊν βοηι 
ἐδό ἀδδεγίϊομ ΟΥ ἐθο86 τυῆο φαπιὸ εξ ει5 6ἷ- 
ἐΐον ἰβτουισῆ σοπεριι ϑἴοη ΟΥ̓ ἴῃ ἢορε 9} φαΐη. 

1. ἐκ πολλῆς περιουσίας νεῶν : 110., 
Οοηι α σγεαΐ πιιπιθγίοαί ξιρεγίογίέῳ ἴῃ 
βδἤῖρβ, ἴ.6. θυθὴ 1 τψῷ δᾶ βιοἢ 50ρ6- 
ΤΟΥ. ἐκ οἱ ῃὴ8 σοῃβθα 606 885 ἴῃ 
1, 2. 17; η. Τ; 1, 33.12.--τ ἢ, τοῦτο: 
80. τὸ ἀποξηραίνειν τὰς ναῦς. --- καὶ 

μὴ ἀναγκαζομένοις: ἢ ἐκ πολλῆς 
περιουσίας ἴογτηΐηρ {π6 φτοῦ. ἰο ἂν 
ὑπῆρχε. ΤῺΘ ΑΙ Οὐ δὐϊθησιηρ [ῃ6 
ἀνελκύσαντας διαψύξαι ἀγοθ Μἰ ἢ 8 
ΒΎΘΑΙΟΡ ΠΙΠΏΌΘΙ ΟΥἨ 5108 (μόλις ἂν 
τοῦτο ὑπῆρχε) Ψὰ5 ΒΟΥ ἴῃ Ο. 12. ὃ 
4,--8. ὥσπερ νῦν: 56. ἀναγκαζόμεθα, 
Θχρ δ ηβα ὈΚ εἰ γὰρ ἀφαιρήσομέν τι... 

ἐσκομειζόμενοι, -:.-- πάσαις : τοἱτ αἱ! ([Π6 
5}108), {Π6 τα] ὔϑνν ἀαΐ., 85 ἴῃ ἷ. 49. 
18, δηᾷ οἴίοη. --- ἀφαιρήσομέν τι καὶ 
βραχύ: ἰοαυα ο}} δυοπ α [ϊ{6. ---- 4, 
παρὰ τὴν ἐκείνων πόλιν : 1.6. Δ]οτρ; ὉΥ͂ 
Υτδοῦδ6, ἴῃ 581Π1πρ ἰηΐο {Π6 ρστοδΐ 
ΒΑΡΟΙΓ. --- δ. ἐσκομιζόμενοι: 856. τὰ 
ἐπιτήδεια. ΟἿ νἱἷ. 22. 6. 

τὰ δὲ πληρώματα : 566 ὁη 6, 4. 97. --- 
6. διὰ τόδε: 5οὺ ον ἴῃ {πῸ ΤῸ] ν- 
ἱπρ ὋΡ ίο (Π6. ὁοπᾷ οὗ {πΠ6 οἴάρ., γδβὲ 
ἴῃ 56}. 808. (τῶν μὲν... ἀπολλυμένων»), 
ἴμθῃ ἴῃ αἶγ. αϊδο. (οὗ δὲ θεράποντες 
«0. αὐτομολοῦσι κτὲ.). ἘῸΥ ΒΙΠΪΠᾺΓ 
Ο8865. ΟΥἨ ΔΔΟΟ] ΠΟ, 566 6. 1ς. ὃ 
2; 47. ὃ 2.--- ἐφθάρη, φθείρεται: [Π6 
ΤΟΥΤΏΟΙ τοῖουσϊπρ ἴ0 {Π6 οα868 ἰπδΐ 

ΠδΔα ΔΙΡΟΔαΥ οσουχγοᾶ (ο α. 4. ὃ 6), 
{π6 Ἰαϊίοσ ἴο {π6 οοπίϊηθδϑπσα οἵ {Π6 
Ῥδᾶ 5ἰδίβ οἵὗἁ 478108. --- , τῶν ναυτῶν : 
ἴθ ραν. ρθη, φ]δορᾶ ἢγϑί, ἱποϊπαϊηρ 
811 {816 Το] οσίηρ ραγίβ, τῶν μέν, οἱ δὲ 
θεράποντες, ἃ οἱ ξένοι. ΤῊΪ5 1αϑὺ 15 
ΒιθαϊνΙ ἀρᾷ ἰηΐο οἱ μέν (10), οἱ δέ (11), 
δια οἱ δέ 18 ἔυτίμον αϊνιἀθα Ἰηΐο οὗ 
μέν (15), οἱ δέ (16) δηᾷᾶ εἰσὶ δ᾽ οἵ 
(16). ὙΠ ναῦται Ἰποϊπᾶθ ἐπιβάται ἃ. 
γγ76}} ἃ8 ἐρέται. ΤῊΘ τηοϑῦ οὗ {6 [Ιδὐ- 
[6 Οομδίδὺ οὗ θεράποντες δ:ηαἃ ξένοι. 
ΟΣ 1. 143. 8, τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν, 
δα νἱ. 31. 28, τοῖς θρανίταις τῶν ναυ- 
τῶν. Ασα. ἴο {π198 νίονν, τῶν Ῥοξογθο 

μέν Ἰὴ Ἷ 15 ποῦ ἴο Ὅ6 οχθα. --- 8, μα- 

21] 
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, ᾿ς ὩΣ , ΘΕΌ» θ , 
μένων - οἱ δὲ θεράποντες, ἐπειὸὴ ἐς ἀντίπαλα καθεστή- 

10 καμεν, αὐτομολοῦσι, καὶ οἱ ξένοι οἵ μὲν ἀναγκαστοὶ ἐσβάν- 
3 Ἁ δ Ν ’ 9 ἊΜ ε ἣ ς ἈΝ 

τες εὐθὺς κατὰ τὰς πόλεις ἀποχωροῦσιν, οἵ δὲ ὑπὸ 

μεγάλον μισθοῦ τὸ πρῶτον ἐπαρθέντες καὶ οἰόμενοι 
| κι - λ κω 3 Ν Ν , χρηματιεῖσθαι μᾶλλον ἢ μαχεῖσθαι, ἐπειδὴ παρὰ γνώμην 

’ Ν Ἁ 3 3 δ ΛᾺ ’ 9 ΜᾺ 

ναυτικόν τε δὴ καὶ τἄλλα ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνθεστῶτα 

ὁρῶσιν, οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτομολίας προφάσει ἀπέρχονται, οἱ 
ἃ 

δὲ ὡς ἕκαστοι δύνανται, πολλὴ δ᾽ ἡ Σικελία, εἰσὶ δ᾽ οἵ 
[ἠ 9 ἃ 9 ᾽’ 3 ὃ ’ ὃ ε ν 9 καΐ, αὐτοὶ ἐμπορενόμενοι, ἀνδράποδα Ὑκκαρικὰ ἀντεμ.- 

κράν: δᾶάν. πὶ ἀπολλυμένων (“ αὖ 
ἃ αἰϊδίϑηοθ ἔγοτῃη 861} οδαρ ἢ), δπᾶ 
ΤΊ ρ]δορᾶ ἴῃ Ναῦ. αὐΐου ὑδρείαν, 
πού δἵίον ἁρπαγήν. 1ῦ σψου]ᾶ 5661, 

ΠοΟνΟΥΟΣ, ο ἢᾶνθ 6850. σϑίθγθῃοθ ἴο 
ὑδρείαν ̓ἰἴ ὙὙἯΔ ΘΟΙΏΡΔΓΘ α. 4. 29, ὕδατι 
σπανίῳ χρώμενοι καὶ οὐκ ἐγγύθεν. ΤὮῺΘ 
560]. ΟΧΡΙδἴηβ, ἁρπαγὴν μακράν : διὰ τὸ 
ἐπὶ πολλοῦ διαστήματος ἐφ᾽ ἁρπαγὴν 
ἐξιέναι; Ὀὰπὺ' ποὺ ἀουθδῦ ΨΓΤΟΠΡΊΨΥ. --- 9. 
οἱ θεράποντες : {815 ἴΘΥπι, Μ ΠΙΟῊ 15 πι8θ4 
οἰβονῆογα (ἰν. 16. 9) ον οὗ {86 δὖ- 
ἰομαδηΐβ οὗ [86 ραγίδῃ ΒΟΡΙΣΐ65, 
ΒΘΘΙᾺΒ ἴο ΤΟΥο ΠΟΙ 10 {Π6 θῆτες, ΏΟ 

ὍΘΥΓΘ ῬΓΘΒΒΘα ΤΟΥ τονίηρ, δηα Ὀοπάᾶ- 
π6η. ὅο ΟἹ.; θα ῬΧΓῸΡ. 841], ΟΥ πιοϑβῦ, 
6͵Θ ἀνδράποδα. ὅ66 Βοροκι, ἐυδίϊε 
Τσοποηιῃ Ὁ ἐδια Αἰμοπίαης, Ὁ. 560 ΤΕ, 
-9. ἐπειδὴ ἐς ἀντίπαλα καθεστήκα- 
μὲν: δἴμοθ 106 αΥὰ τεαιμοοα ἰο απ εφιαί- 
ἐψ ( 1η6 ΘγΥϑου 588), 1.6. Β1Π06 
1Π6 Ῥγοβρθοῦ οὗ ἃ Βροϑαν υἱούουυ 88 
βαθὴ [Ἰοϑύὄ. Τῇ βδϑιὴθ6 168 18 6χ- 
ῬΓΘΒΒΘΩ͂ ἴῃ ΟὐμοΓ ψογαβ ἴῃ 19, ἐπειδὴ 

παρὰ γνώμην .. - ἀνθεστῶτα δρῶσιν. --- 
10. ἀναγκαστοί : Ῥγοᾶ. ψ 10} ἐσβάντες, 
ἃ 5 ἴῃ 6. σδ. 17 ψ1Π στρατεύοντες. Ε. 
188,[, κ. 7; Η. 96|9. --- 12, οἰόμενοι 
χρηματιεῖσθαι: οΥἹ νἱ. 31. 42.---14͵ 
ἀπὸ τῶν πολεμίων : ὁπ ἔλι6 ρατὶ 977 {δε 
ἐπθἤι ἢ. ---- 15. ἐπ᾿ αὐτομολίας προφάσει : 
οπ απ οοδαβίοη ΓΟΥ αεδογίϊησ (ἴο {86 

ΘΙΠΘΙΏΥ), ζ.6. ὙΒΘΠΘΥΟΥ {μ6 ἀοβουουβ 
τπουρῦ {ποιβοῖνοθ Ὁπορβοῦνοα ὉΥ 
16 Αὐμοηΐδηβ, ΟΥὁἨὨΎ Τουπᾶ {πθιηβοΙν 68 
ὈΠΟΧΡΘΟίσραΙυ ἴπ {Ππ6 ποῖ ουγποοῦ οὗ 
186 ϑυυδοῦβϑῃ ἴσοορβ. πρόφασις, πού 
οὗ 186 ργοίοπαοα, Ὀὰπὺ οΥἩὨ {16 γεαΐ οοοᾶ- 
ΒΙΟΠ, 88 ἴῃ 1. 22. 28; τι, 8, δηᾷ Τἔγραᾳ. 
5686 ΑΡΡ. ---16. ὡς ἕκαστοι δύνανται: 
ζ.6. ἃ5 ΔΏΥ ΟΡΡΟΥ ΠΏ οἰογρα οὗ Ηθ6- 
ἴησ, ὙΠ ποὰῦ ἜΧΘΟΌΥ ρσοΐηρ ΟΥ̓ ἴο 

18 ΘΠΘΙΏΥ. --- πολλὴ δ᾽ ἡ Σικελία: 
δροχαροϑίϊοδὶ, ιϑὺ 88 Ὑ. 110. 1. πολλή 
ἴθ. ἤθχΘ δορὰ 88 ἷἰπ Ῥ]αύ. ῥλαεά. 
18 ἃ, πολλὴ ἡ Ἑλλάς; ΤΏΘΟΟΥ. 22. 156, 

πολλά τοι Σπάρτα, πολλὰ δ᾽... ἾΑλις. 
- 17. αὐτοὶ ἐμπορευόμενοι: (50 Υ᾽,δΐ., 
186 τοηηϑίηΐηρ Μ85. αὐτοῦ) ιυλῖϊα ἐδεν 
αἀουοίε ἐλοηιδοίυεβ τὸ τιογοπαπαϊϑίης, 
ὙΉ]ΟΝ, δ6α. ἴο γἱ. 31. 42, τηδὴν δᾶ 
χηδᾶδ ὑποὶν ορ]θοῦ ἴῃ ῃη6 οχρϑαϊζοῃ, 
καί ὈΘΙοΩΡΒ ἴο {π6 γι ο]6 οἰϑβο ἀνδρά- 
ποδα.... ἄφήρηνται. τ. ὅν. 69, 82, 
15. --- ἀνδράποδα Ὑκκαρικά: 1ῃ}}8}10- 
δηΐδ οὗ [6 {16 ἴον Ἡγοσδγα, ΠΟΤ 
ΝΙοῖδβ δα βο] 88 βίανϑ (νἱ. 62. ὃ 8). 
ΟΥ̓ [π οὔϑγβ, βοὴ {πδὺ δᾶ σοῃβ ουΐ 
ὙΠ ΤΌΠΟ ΤῸ [ῃ6 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ ἰγδᾶ- 
πρὶ αΠΠ]χρα [6 ορρογίπηϊιν ἴἰο ὈῸΥ 

γθὴ οὗ Ἡνοοδσα; 8η6, χα 1.6 οοπ- 
βοηὐὺ οὗ {86 {γίθγσο 5, Ραὺ {Π θη} 1π 
{ῃ 6 πδ)ν8] βούνίοθ 1 (Π6ῚΓ ΟὟ Ὀ]Δ 668. 
ΤΉΘΒΘ. ΟΟΟΌΤΥΘΏΟΟ5. ΒΔΡΡΘΟΙΘΩ͂, ἀουθῦ- 
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,ὕ ὲᾳᾺ Ν᾿ -“" δ , «. 45.“ 
'“βιβάσαι συπτέερ σφῶν πεισαντέες Τοὺυς τριηβραρχοῦυς ΤῊΡ ακρι- 

14 βειαν τοῦ ναυτικοῦ. ἀφήρηνται. 
3 Ν 9.ϑ εν 
ἐπισταμένοις ὃ υμιν 

ΜᾺ Ν ’ ““, γράφω ὅτι βραχεῖα ἀκμὴ πληρώματος καὶ ὀλίγοι τῶν 
ἊΝ ,, ΑΝ ΜᾺ Ἁ , ἉἍ 9 ναυτῶν οἵ ἐξορμῶντές τε ναῦν καὶ ξυνέχοντες τὴν εἰρε- 

, 9 
σιαν. 
3 ον ΑΝ ΝΕ ΨΙΕΕ κ᾿ ΝΣ ᾿ ἣ ε εἶναι ταῦτα ἐμοὶ κωλῦσαι τῷ στρατηγῷ (χαλεπαὶ γὰρ αἱ 
ὑμέτεραι φύσεις ἄρξαι). καὶ ὅτι οὐδ᾽ ὁπόθεν ἐπιπληρω- 

’, ᾿ ἈΌῸΌῸΌῸ» ἃ 
σ ώμεθα Τας ναυῦυς εχόμέεν, Ο 

1658, ἴῃ π6 δυϊιμη οὗ 415 Β.0., δηᾶ 
1Π6 τηρῃύοιι οὗ {ἤθη 1π1}0]165 ἃ ΘΟΠ- 
ῬΙαΐηῦ οὐ ἴῃ6 ραγύ οἵ ΝΙοῖδβ δρδῖμβὺ 
186 παρ] ροηοα οὗ βοὴ οὗ π6 ἰὑτῖ6- 
ΥΆΤΟΒΒ. ---18. τὴν ἀκρίβειαν τού ναυ- 
τικοῦ: ἐ{6 βἰγίεὶ αἰδείρίϊηα οΥ᾽ ἐἢ6 παυαΐ 
δογυῖοο, ΜΙ ΏΪΟΏ νγὰ8 αἰβίατ ρα ὉΥ {86 
γχηϊχίηρ' ἴῃ οὗ βίγϑηρο δ] θηΐβ. ἀκρί- 
βεια σογγοβρομᾶβ [0 ἀκριβές οὗ νἱ. 55. 
16. (ΚΑ, Διυν. 4παῦ. 1ὶ. 21. 9, ἀκριβε- 
στάτοις τοῖς πληρώμασι. 

14. Τῇε πιηπδοῦ οΓ ἰγοορς ἰπαΐ σαη δὲ 
αδρεπαάθα ὁπ ἐδ βηιαϊ, 17 τηγϑβεῖ απὶ 
ποΐ αὐἷς ἐο ργευεθηΐ ἰδ ουϊΐς, απα γτεραϊτ 
Οἷμγ" ἰο5865. 7π Θιοῖΐῃ το ἔαυα οπῖψ τσεαΐ 
αἰϊίεδ, απ ΟἿ διρρίϊε58 αὐ ἰφγθαϊοηῃοά, 
οισεῦυοῦ φίοοπιψ αἰ ἐιὶβ 18, ἐξ 16 τὴν αμέῳ 
10 ἰεἰΐ ψοιι {ἢ ἰγιίῆ. 

1. ἐπισταμένοις : {πΠ6 Ῥᾶγίϊο. 18. [86 
᾿πηρογίϑην ψοτα, ““γοὶ ψοῦγβο γ 685 
Κπον Ῥεβδὺ ψηδὺ 1 ττῖίο το νου. ΟἹ 
111. 53. 14. ---ὦ, βραχεῖα ἀκμή : ππᾶοτ- 
βἰοοα Ὀγ {π6 ὅσο}. ΟΥὁὨ {π6 βῃοτύ ἄπτᾶ- 
τςἴοὰ οὗ [6 σοοῦ οομάϊίοι οὗ 8 οσον. 
15 ΒΘΘΙῺ8 ἴο 6 οογσϑοῦ, δη 80 ΒΙ., Κτ. 

δηα Ατῃ. οχρίδιη. Βαΐ 806, ἰο Βϑᾷρυ, 
ΟΙ. δηᾶ δῦ. [6 56 η86 18: “{Π6 ΤΘ8}}0Υ 
οἰ οϊθηῦ ρᾶτῦ οὗἙ ἃ 5ῃ10᾽8 οσϑὺν 5 ΔΙ 5 
5118}, --- ὃ, οἱ ἐξορμῶντες. .. τὴν 
εἰρεσίαν : [Π6 ὕνγο ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΒ (Πο-οΥᾶ. 
ὈΥ τε καί) Ὀγΐηρ ἰοροίμοῦ [6 ἵνο 
τηοϑῦ πηρογίδη 4081} 0 Δ 0} 0}}5 ΟΥἨ Δ 
ΟΔΥ̓ΒΗΊ8, ἡΥΠ]ΟῊ ἀγῸ ἴπ ἃ οογίδίη ἀθρτθα 

τοῖς πολεμίοις πολλαχόθεν 

ΟΡΡΌ.- ο Θδοῦ οὐδοῦ: ποὺ ΟὨ]Ὺ ἰο ϑβέαγὲ 
ὦ 8εἠΐρ (Ῥτόροθγν) (ἐξορμᾶν), Ῥαύ ἴο 
ἤδθορ ἐΐα τοιυΐϊπῷ ἴθ ογαθν' (ξυνέχειν). 
ΟἹ Ῥοῖϊϊ. 1. 128, τὰ δὲ ἔργα ἀνάγεσθαι, 
προσαναπειρᾶσθαι, ἐξορμᾶν τὴν ναῦν. Βύ., 
Βόνόυ ον, πδουβίδηβ [Π6 56 η86 ἰο Ὀ6: 
εὐἶιο 80 ἵπιρεῖ α δοαὶ ενἱζδ οαΥβ8 α8 ἴο 
ἤδορ ἐΐηια ἵπ τοισϊησ. 

4. τούτων δὲ πάντων: 56. ἀπόρων 
ὄντων, οΘονοῦίηρ 811 ὍΔΟΚ ἴο 6. 12. ὃ 8, 
δια γτοροαϊθα ἴῃ {Π6 10]] ον ]πρ᾽ ταῦτα. 
- 5. ἐμοί: οὐ [6 ἀαύ. «ἴον οἷόν τε 
εἶναι ᾿ἰπδίοδα οὗ [Π6 50]. 866. 1 186 
1ηἢ,, 866 Κη. δὅ88, ποίθ 2. --- χαλεπαὶ 
ἄρξαι : ἰηἴ, αοῦ. ὙΒΟΙΘ 6 1856 Ρᾶ85. Ε. 
261, 2, 61. ; Ἡ. 9582 «; Ἀν. βρνυ. δῦ, 
8, 7. 866 οὁἢ Τἱ. 42. 8, ῥᾷους ἄρχειν. --- 
αἱ ὑμέτεραι φύσεις: ἱπροπὶδ γ68- 
ἰτᾶ. (ΟΣ Αν. Ῥαχ, ΘΟΥ, τὰς φύσεις ὑμῶν 

ον καὶ τὸν αὐτοδὰξ τρόπον. ---- 6. ἐπυπλη- 
ρωσώμεθα: Νἰ ἐμ ρ ; ἐπι- ἃ85 ἴῃ ἐπισκευά- 
ζειν, 6.1.2; νἱ. 104. 20; ἐπιπέμπειν, Υἱ. 
γ3. 10; ἐπιμανθάνειν, ἴ. τ28. 12. ΟἹ. 
τὶ ἐπιπληρωσ ὦώμεθα (ἀο]] θογα να 
510}.}, ΤΟΥ ἐπιπληρωσ όμεθα, δος. ἴο 
ΘΔΉΔΙΟΟΥ οὗ ἴὶ. 52. 11; ἰν. 28.16: νυ. 
ὅς. 21. Βυΐ ψ ἘΠ ΤΊ πο. τηϊριῦ οὗ 
σουγβο ἢᾶγο ψυϊυθη [ἢὴ6 βαῦ]ν. 1ὖ 15 
μοῦ 08. ὨΘΟΘΒΒΑΥ. Βεοβιάθβ, 186 
560]. Θχρ δίηβ, τὰ πληρώματα ἀναπλη- 
ρώσομεν. ὥθ6 ΟἿ 1, 91. 4. ἘὸῸγ 186 
αἀβΙογαῖῖνθ βυρἦν., 566 Κσὶ ϑργ, 84, 
{,2; Καμῃ. 894, ποία 8, ἘῸΣ ἔαΐ., 566 
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᾿ ᾿ , ᾽ ΑἉ δ, 

τούτων δὲ πάντων ἀπορώτατον τό τε μὴ οἷόν τε 2 



24 ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΚ ὙΠ. 14, 1ζ. 

: : . . ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀφ᾽ ὧν ἔχοντες ἤλθομεν τά τε 
ὄντα καὶ ἀπαναλισκόμενα γίγνεσθαι" αἱ γὰρ νῦν οὖσαι 

Ἁ 10 πόλεις ξύμμαχοι ἀδύνατοι, Νάξος καὶ Κατάνη. εἶ δὲ 8 

προσγενήσεται ἕν ἔτι τοῖς πολεμίοις, ὥστε τὰ τρέφοντα 
ἡμᾶς χωρία τῆς Ἰταλίας, ὁρῶντα ἐν ᾧ τε ἐσμὲν καὶ ὑμῶν 
μὴ ἐπιβοηθούντων, πρὸς ἐκείνους χωρῆσαι, διαπεπολε- 

μήσεται αὐτοῖς ἀμαχεὶ ἐκπολιορκηθέντων ἡμῶν ὃ πό- 
16 λεμος. 

“Τούτων ἐγὼ ἡδίω μὲν ἂν εἶχον ὑμῖν ἕτερα ἐπιστέλ- 
λειν, οὐ μέντοι χρησιμώτερά γε, εἰ δεῖ σαφῶς εἰδότας τὰ 
3 ’ ’ : δ Ψ ΑἉ ’ 9 ά ἐνθάδε βουλεύσασθαι, καὶ ἅμα τὰς φύσεις ἐπιστάμενος 
ε “Ἂ [4 δ. δ ὃ 9 ’ 3 [ά ὑμῶν, βουλομένων μὲν τὰ ἤδιστα ἀκούειν, αἰτιωμένων 
λνν΄Ὺ » δι ἡ 9 93 9 ΝᾺ Ν ε [α. 9 “Ὁ 9 

90 δὲ ὕστερον, ἦν τι ὑμῖν ἀπ᾿ αὐτῶν μὴ ὁμοῖον ἐκβῇ, ἀσφα- 
λ ’ ε ’, ᾿ 9 θὲ ὃ ῪΝ 

ἐστερον ἡγησάμην τὸ ἄληθες δηλῶσαι. 

“ Καὶ νῦν ὡς ἐφ᾽ ἃ μὲν ἤλθομεν τὸ πρῶτον καὶ τῶν μ 1ὅ 

Και ϑρν. δ8, Ἰ, 8. --- 8. ἀφ᾽ ὧν... γίγνε- 
σθαι : [Π6 56η86 18, “88 Ψ6 τητπιδῦ ΒΌΡΡΙΥ 
[Π6 ἰοβϑϑθ5 ἔγοια Π6 ὑγτ0005 Ὀτουρῦ 
ὙΊ Ὴ τ|8, 80 τημιδὺ ἡ δὺ ΤΟΠΊ81Π85 566 

ἴοΥ [86 βουνῖοθ ψὶθμοαῦῦ σογρθηβαίίοη 
ἴον {μ6 Ἰοβ868. ΤῈ Υϑΐρσθμσα 18 
ΟἿ]Υ ἴο ὑπ6 Οὐ 5 τὰ πληρώματα (ποῦ 
ἴο ψὰ} 500}1165). Τὴ δεῖ. ποῦ Το- 
Ῥοαίϊθα υἱτἢ ἀπαναλισκόμενα, ἃ8 ἴῃ 6. 
ΟΡ νι ϑο. 8, 

11. ἕν ἔτι: οπἶψ οπὸ ἐλίμρ πιοῦθ, 6χ- 
ῬΙΔΙπΘα ἴῃ {Π6  ο]]ονίηρς ὥστε... 
χωρῆσαι. 'ΓῺΘ 80Γ. 1ηΐ. ΤΆ Κ65 νἱν]α 
ἴπηΠ6 ῃγϑαίθπίηρ ἀδηρθυ. --- 12, καὶ 
ὑμῶν μὴ ἐπιβοηθούντων : ΑΙ ΠουρΡἢ ἴῃ 
1Π 6 σϑη. 808., ἰο Ὀ6 ὑδθῃ ψ10} δρῶντα, 
85 τε καί Βῃον5: “ὙΏΘη [Π6Υ 866 ἴῃ 
ὙΠδὺ ΘΟΠ ΠΟ. 76 ἃγ6 8δηα ((μδὺ {815 
15. 80) ΜΏΪ6 γοὺ ἄο ποὺ σοτὴβ ἴο ΟἿΓ 
αἰα, Κα, ϑρυ. δό, 14, 2. ----18. πρὸς 
ἐκείνους χωρῆσαι: 90 ΟΥΟΥ 0 ἐΐθηὶ, 
85 ἴῃ 1. 18. 28; ν, 22. 11; 43. 6. -- 
διαπεπολεμήσεται αὐτοῖς : (μ6 ζαΐ. γΥ. 
οὗ αΐ., βίστομπρον μδῃ διαπολεμήσεται 

οὗ {Π6 οὔμον Μ88., “(86 }ὺ ψἢ}} Βᾶνθ 
Θηαρα {Π6 νὰν. Κα. δρν. 68,9, 8. 466. 
ἴο {16 {Π|π Θσρυθββίοῃ ἴῃ 6. 25. 46, ὁ 
πόλεμος ΘΟὐ]Ἱα Ὀ6 ΒρΑΙθα ΠΟΙΘ, δηᾶ Κα, 
δια δ, οχηἶἱύ 1, Βαῦ 10 15 {Π6 χοδάϊηρ 
οὗ 411 {π6 Μϑ88., δπᾶ 88 Ορρ. ἴο ἀμαχεί 
18 βοὺ νι Ποὺ ἔΟΥΟΘ : “ 8Δη οπᾶ σψου]Ἱᾶ, 
στ πουΐ 84. Ὀα 16, θ6 ρὰῦ ἴο {86 σβοΐα 

γγΔΥ.᾿ 566 ΑΡΡ. --- 14, ἐκπολιορκηθέν- 
των: οὗ α. τι. 8ὶ 4. 

17. τὰ ἐνθάδε: Θοττεαβροπάϊηρ' ἰοῸ ἐν 
ᾧ ἔσμεν ἴῃ 6. 11. 9. ---20. ἀπ᾿ αὐτών : 
86, τῶν ἡδίστων, ἃ ἀκούειν βούλεσθε, ψιτῃ 
ὙΠΟ ὁμοῖον ᾿88 ΓΠ6 ΤΘϑ Πρ 6ΟΥΤῸ- 
βροπαάϊησίψ. ΟΥ̓ἨὨ ᾿. ν4. 16. --- 21. ἡγη- 
σάμην : δοῖ., Δ οἱ ραίηρ [Π6 {ἴπη6 οὗ 
τοδάϊηρ. ΑΜΤ, 17, 2, κ. δ; Ἡ. 898; 

Κα. ϑργυ. δ8, 10, 1. 
1ὅ. Τλεγοζογα ψοῖι πιιιϑὲ ποὶ γορτοάοΐ 

ει8, διιὲ οἴίμαγ γϑοαϊΐ ἐδ6 ἀγηιψ, ΟΥ̓ βοεπα οιιὲ 
α πθῖῦ οὁη6, εἐφμαΐίν βίγοησ αμαὶ βωρρίϊοα 
εὐὐίλ αἰΐ ἐλαΐ ἰδ παοοδβαῦῃ. Απα βοπα 6 
α 8:6 (6880, ϑῖἴπη6 7 ἀπὶ δη  δοδίοα ὃν 5ἱοἶ- 
685... ἸἩγλαίεουενγ ψοῦι (οἰογηιῖηα ἰοὸ ἀο. 



ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ ἹΙ. 1ξ. 

στρατιωτῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων ὑμῖν μὴ μεμπτῶν γεγε- 
΄ 4 νημένων οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε" ἐπειδὴ 

ῳ ’ Ἁ 3 ’ 

ἅπασα ξυνίσταται καὶ ἐκ Πελοποννήσου 

δὲ Σικελία τε 

ἄλλη στρατιὰ 

προσδόκιμος, αὑτοὶ βουλεύσασθε ἤδη ὡς τῶν γ᾽ ἐνθάδε 
μηδὲ Τοῖς παροῦσιν ἀνταρκούντων, ἀλλ᾽ ἢ τούτους εῖα: 
πέμπειν δέον ἢ ἧ ἄλλην στρατιὰν μὴ ἐλάσσω ἐπιπέμπειν 

καὶ πεζὴν καὶ ναυτικήν, καὶ χρήματα μὴ ὀλίγα, ἐμοί τε 
διάδοχόν τινα, ὡς ἀδύνατός εἶμι διὰ νόσον Κεῖ, βυτέν πα- 

ραμίνειν. ἀξιῶ δ᾽ ὑμῶν ξυγγνώμης τυγχάνειν " καὶ γὰρ 
ὅτ᾽ ἐρρώμην, πολλὰ ἐν ἡγεμονίαις ὑμᾶς εὖ ἐποίησα. 

΄ 

Ο Τι 

δὲ μέλλετε, ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς καὶ μὴ ἐς ἀναβολὰς πράσ- 

λοισευεν, ηιιδὲ δὲ οαγγῖοα οιἱὲ α8 5ροεαιῳ 
αϑ ροϑβεῖδίε; 70 7 ἵπ ἀοίαν ἴ5 (ἦ6 σγοαΐε8έ 
ἀἰαηφον. : 

1. ὡς... γεγενημένων: δὲ οὶ ἰπιῖ8 
ορίηῃϊοη, ἰλαΐ τυϊᾷ τεσαγα 10 ἐδ οδδθοΐ ὁ 
ΟἿ" πρεαϊίζοι ποίΐδεν ἐδ 5οἰαἰΐθγβ ΠΟΥ 
ἐλ σεπογαῖδ ομοἶέ ἰο δὲ ὀίαγπιοα ὃψ γοιι. 
ἘῸΣ ρθῃ. 805. Δ ἢ νοῦ οὗ Κηονίηνρ, 
866 ΑΜΊ. 118, κ- 10}, α; Καμπη. 488, 
10 8. Τῇρδ πρρ. 1ἴβ μή Ὀθοδαβο {Π6 
Ἰοδᾶϊηρ γοῦ 15 ν. Κὔβη. 5818, 8. 
ἐφ᾽ ἃ ἤλθομεν τὸ πρῶτον, ἴ.6. ἴο ὙὙΔΓ 
ὙΠ γγδοῦβθ 8]0}6. --- ὃ, οὕτω : 61- 
ῬΒδβΖίηρ π6 1464 οὗ {μ6 γρασίϊο. 
οἰδαβο. Καβῃ. 486, ποία ὅ. ( 1. 22. 
δ; 37. 4; νἱ. 24. 8. ---Σικελία ἅπασα 
ξυνίσταται: 885 ψγ͵β ῥτοαϊοίρα νἱ. 27. 
16, ξυστήσεται γάρ. ----ὃ. προσδόκιμος, 
αὐτοὶ βουλεύσασθε. .. ἀνταρκούντων : 
{}15 τοδαϊηρ' οἵ Υὶ αὖ. 15 ἰο Ῥ6 ργοίοστϑα 
ἴο προσδόκιμος αὐτοῖς, βουλεύεσθε οἵ 
1π6 τοϑὺ οἵ {πὸ Μ8ββ, ὙὉΠ6 τηδίῃ 
ΒΧΟ58 οἵ (6 βϑηΐ. 15. οῃ αὐτοὶ βουλεύ- 
σασθε, διὰ ἱπαδρα ΟὨ]Υ {Π6 αἀογ. ἴτην. 
15. σοιραῦθ]θ ψι ἢ ἤδη: “ἀο γοὰ 

ΨΟΌΓΒΘΙΨΟΒ ΔΚ ἪΡ ΨΟῺῈΣ τη] η)5 δὖ 
Ομορ, Ὁηαογβίϑηαίηρ ὑμπαῦ {Π6 ἴΤΟῸΡ5 
ὙΠΟ τὸ ἤᾶνθ ἤούα σε! 816 
ποῦ ἃ Ιηδῖομ [0Γ ΕυὑΘῺ ΟἿΓ ρῥχϑϑβϑῃῦ 

Θῃ ΘΙ 168." ---- τῶν ἐνθάδε, τοῖς παροῦσιν : 
δἃ16 Ὀοίῃ πθαυΐ., τουτί ἴο {πὸ 5111} 
ΤΟΙ ΘΙ ΠΡ ἔΟΤΟΘ οὗ ὑμ6 Αὐπμοηΐδη5 δηᾶ 
106 Δἰγοδᾶν βίτοηρὶν ἀθυθιορθᾶ ΡΟΣ 
ΟΥ {86 ΞΥΥΔΟΊΒ888. --- ὁ, ἀνταρκοῦν- 
τῶν : ὅ6}0]. ἀντέχειν δυναμένων. ---- 
μεταπέμπειν : τεοαϊΐ, ἃ8 ἴῃ. ο. ὃ. ἴ.---. 
ἐπιπέμπειν : 8.8 ἴῃ ν]. 73. 10. 566. οἡ 
ὁ. 14. θ6. ὙΠῸ δἰ] ογαϊοη ἰῃ μεταπέμ- 
πεῖν δα ἐπιπέμπειν 88 ΟὈΒουνοα ὈΥ 
186 ΟἹὰ ΓΘ ΟΣ ΟΙ818. ---- 8. ἐμοί τε: ψ Ὲ ἢ 
ψαΐ., ᾿ῃβρδα οὗ ἐμοὶ δέ, 8οα. ἴο ἐπ 
ἀδᾶρθ οἵ ΤΏπο,, βίμοα 10 15 Δίου στρα- 
τιά ἀμ χρήματα, ῃ6 ἰμϊγα ἀσιηδπᾶ. 
(1.33.6; 6γ. 6; 69. ὃ; γό6. 12. ---9. 
διάδοχόν τινα: πού αηῷ ΒΟ οββου, Ὀαὺ 
8016 0η6 (ἀπο 6) 8 8:66 6880. ---- διὰ 
νόσον νεφρῖτιν: 4150 τηθηῃ οηθα ΓΚ 
ῬΙυΐ. Δία. 17. 

10. ὑμῶν : ἀδροπαθῃηΐῦ οὴ ξυγγνώμης, 
Ῥευΐ, 8ἃ8 118 ῬΟΒΙΠΟΩ 5ῃον5, ποῦ 60η- 
ἘπΟα ἴο [ῃ6 ἔογοβ οὗ π6 Ῥοββοββίῖνο: 
“ἸΥἸ ρχρρού ἰο γϑοοῖνρ ἔγομι γοὶ 8} 
ἱπαπ!ροηῦ Ἰπαρτηρηΐ. --- 11. εὖ ἐποί- 
σα : ΟΥ̓ φρο]τ1084] Βούυΐοθθ, σοῦτο- 
ΒΡΟΠΑΙΏρσ' ἴο εὐεργέτης ἴῃ 1, 116. 2; 11. 
27. 9.--- 12. μέλλετε: 80, πράσσειν. ---- 
μὴ ἐξ ἀναβολάς: -- μηδὲν ἀναβαλλό- 
μενοι, ιυϊλοιι ἀοίαψ. ( ο. γο. 49, μὴ δὲ 
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ΤΗΠΟΥΡΙΡῈΒ ΥἹΙ. 15, τ6, 

σετε, ὡς τῶν πολεμίων τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι᾿ ὀλίγου πο- 
, Ν ΩΣ 5 , , » Ψ ριουμένων, τὰ δ᾽ ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, ὁμως 

39. «ἃ ᾿ , ᾿ ’ ᾿ Α ’ ε ἴω 15 δ᾽, ἣν μὴ προσέχητε τὴν γνώμην, τὰ μὲν λήσουσιν ὑμᾶς, 
ὥσπερ καὶ πρότερον, τὰ δὲ φθήσονται." 

Ἡ μὲν τοῦ Νικίου ἐπιστολὴ τοσαῦτα ἐδήλου, οἱ δὲ 
49 3 , 9 Ἃ ΝΝ Α ΄ 9 Ω Αθηναῖοι ἀκούσαντες αὐτῆς τὸν μὲν Νικίαν οὐ παρέλυ- 
σαν τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾽ αὐτῷ, ἕως ἂν ἕτεροι ξυνάρχοντες 

ε », 3 [4 ΄Ὰ 9 ΝᾺ 9 ΨᾺ ’ [4 αἱρεθέντες ἀφίκωνται, τῶν αὐτοῦ ἐκεῖ δύο προσείλοντο, 
5 Μένανδρον καὶ Εὐθύδημον, ὅπως μὴ μόνος ἐν ἀσθενείᾳ ρ ἡμον, μὴ μ ; 

’ δ Α ὃ» 9 ,’ ’ 

ταλαιπωροίη" στρατιὰν δὲ ἄλλην ἐπεψηφίσαντο πέμπειν 
ναυτικὴν καὶ πεζὴν ᾿Αθηναίων τε ἐκ καταλόγου καὶ τῶν 

ἀνάγκην; ΗΔΙ. νἱϊ. 21.11, οὐκέτι ἐς ἀνα- 
βολὰς ἐποιοῦντο τὴν ἀναχώρησιν. ἘῸΥ 
ΟΥΠΟΥ δἰ Π}]1 οομϑίβ., 866 ΟἹ Γ΄. 8. 12. 

---18. ὡς... φθήσονται : Ο]. ΟΧΡ] 4118 : 
ὧς ἃ58 Οδ158] 60Π]. ἱπίτοάποραδ ὑμ6 τοϑύ 
οὗ {μ6 βοῃΐ.; ὑμ6 ραγῇο. οἰδυβοβ θη 
ψ ἢ ὅμως δέ (δο. ποριουμένων ϊΓ ὅμως 
δέ 85 Μ6Ὶ] ἃ5 1} τὰ δ᾽ ἐκ Πελοποννή- 
σου) διιᾷ ἴμ6 πδίη βοηΐ. 18. ἣν μὴ . .. 

φθήσοντα. Βα ΥὨΟΥΘ ῬΓΟΌΘΔΌΪΙΥ ὡς 
Ῥθϊοηρδ ἴο [86 ροθῃ. 805. ἃ. 277, κ᾿. 
ὦ α; Ἡ. 978. ὙΠ τὰ δ᾽ ἐκ Πελοποννή- 

σου σχολαίτερον μέν 80. ποριουμένων, Ὀαΐ 
δέου ὅμως δέ {Π6Υ6 15 ἃ ΟὨΔηρ9 οὗ Θοῃ δύ. 
ἰο βηϊίθ νου, 8ἃ8 ἷἰπ ο. 12.9. 1} 
λήσουσιν. .. φθήσονται ὙῸ τηυιοῦ 50}- 
ῬΙΥ πορισάμενοι. Κα. ϑργν. δθ, 16 Α. 
--16. ὥσπερ καὶ πρότερον : οοῃΐδ᾽ 8 
ὃ ΤΟΡΤΟΔΟ. ἀραϊηδὺ Π6 ΑἰΠΘΗἾΔ 5 ῸΓ 
ποὺ πιηάογίηρ ὑπμ6 ῬΘΙΟΡΟΠΘΒΙΔῊΒ 
ἔγουη βοησιηρ ΒΠ1Ρ8 Ὀοίοσο (Υ1]. 923. 
δ. 2, 8). 

16. 7 σοηϑογιοηςα ΩΓ ἐμεῖς ἰοίίον, (ἢ 
Αἰλμεοπὶαπβ αρροϊπέ ἤοτι ἰΐο86 ἴῃ ἰδ6 αΥ̓τι 
ἔϊσο πιθη ἰ0 5ἤαγε 16 οοπιπιαπα ἰεηιροτα- 
γὴν τσὴ ΜΝοΐας5, απ ἀοἰογηιΐηθ ἰοὸ 86ηπα 
λίπι βίγοησ τοϊη)ογοθηιθηΐβ ΟΥ᾽ 8λῖρ8 απὰ 
ἔγοορϑ, αϑ τυοῖϊ α5 οὐ πιοπεψ. [)επιοβίξοηεβ 
απὰ Ἐπγγπιθάοη αγὸ οἤοδοπ φθπογαῖ5, απαῖ 

εἶ ἰαξον 805 βαϊ ζῶ δἹοϊίῳ ἴα ἐζ6 δοσῖπ- 
πἴηρ ΟΣ 1.6 τυϊπέογ, 

2. οὐ παρέλυσαν τῆς ἀρχῆς : αἱα ποῖ 
γοίοαβε ἤοπι ἠϊΐβ οὔέσθ. '"ΤῊΘ γοῦ ο0- 
ΟὟΥΒ 4150 ἴῃ νυ]. 54. 9. --- 4, αὐτοῦ 
ἐκεῖ: ουρῃδῦο ἀοδίριδίίοῃ οὗ 9806, 
οπ ἰδ6 νεγῃ 8ροί. ΟἼΒοσνΘ {π6 πβ6 οὗ 
{86 ΘΟΥΤΟΘΡΟΒΟΙ Πρ ῬΥΟΏ5. αὐτὸς ἐκεῖνος 
10 6,1.8. ΟΥ ὅορῃ. Ο. Οἱ, 18, τῶν ἐνθάδ᾽ 
αὐτοῦ; Ηαΐ. 1. τδ9.20, αὐτοῦ ταύτῃ; ν. το. 
Ἴ, αὐτοῦ τῇδε. ΤῊῺΘ Κ0Π0]. 18 ὉΠ  οσΘ 
Ὁ͵ΟῺΡ ἴῃ ΟΧΡΙ δἰ πΐηρ, τῶν στρατιωτῶν 
αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ Νικίου. τῶν αὐτοῦ 

ἐκεῖ τῆϑδπβ οαὐ Οὗ {Π6 ΠΌΤΟΥ οὗ πι6 
οὗ Ῥχουηΐηθηοθ ῥγοβθηύ υἱ1ι {16 ΔΥΠΙΥ 
Ὀθίοσθ ϑυγϑοιβθ. ΟΥἨὨ 1186 ὕψο, ΟἹΪΥ 
Ἐπαὺγ ἄθιηυβ μ88 Ῥ66ὴ πιϑηὐομηθα θ6- 

ἔοτο (ν. το. 9; 24. 6).---ὅ. ὅπως ... 

ταλαιπωροίη : ἐπαΐ 16 πεῖσίι! ποὶ ἢαῦε ἰο 
δεαν ἰδ δωἄοη αἴοηπε ἴῃ ἢὶβ 5ἰοἴζηθ85, [Π6 

νόσος νεφρῖτις οἵ ὁ. 15. 9.--- 6, ἐπεψη- 
φίσαντο : Ν᾽ αὐ., ἰηδίοδᾷ οὗἉ ἐψηφίσαντο. 
ἐπι- 85 [86 βδ1ὴ6 ἔοσοθ ἃ8 ἴῃ ἐπιπλη- 
ροσώμεθα, 6, 14. 6. ὙΠ6 οοταρουμῃᾶ 18 
Τουμπᾶ σογίδϊην ἴῃ ΑΘβοΐη. τ᾿. 68; 
οἸβθυοσο ἴΠ6 Μ885. ᾶγθ ἀποογίδίῃ (6.9. 
Χοη. «παὖῦ. υἱϊ. 6. 14). ---7. ἐκ κατα- 
λόγου: 1.6. ἔτοπι {μ6 πΠ1 αΥῪ δῦ οὗ 

[6 {χορ ΒΙρῃρϑὺ οἱ ββθ5 οἵ οἰ Ζθη8. 

ὑπεᾶ 



ἘΞΡΉ 6. 414, 66, 

ξυμμάχων. 

ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΝ ὙΠ. τό, 1τν. 

Ἁ ’ ΕῚ ΄΄- .Σ : "Δ 9» 

καὶ ξυνάρχοντας αὐτῷ εἵλοντο Δημοσθένην 
Α 

τε τὸν ᾿Αλκισθίνους καὶ Ἑὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους. 
νι ΧΝ ᾿ 9 Ὁ 52 Λλ ἃς ν εκ. Ν Ν 

Και ΤΟΡ μεν Εὐρυμει ον Τα εὐθὺς ΤΕρι ἡλίου τροτας Τας 

ΝἉ 9 , 3 Α ’ Ἀ », 

χειμερινὰς ἀποπέμπουσιν ἐς τὴν Σικελίαν μετὰ δέκα 
ΨᾺ ’ 

νεῶν, ἄγοντα εἴκοσι τάλαντα ἀργυρίου, καὶ ἅμα ἀγγε- 

λοῦντα τοῖς ἐκεῖ ὅτι ἥξει βοήθεια καὶ ἐπιμέλεια αὐτῶν 
Ψ 

εΕστΤαιί. 
ε Ἁ ᾿ », ε᾿ , ἦς τ ἃ ὁ δὲ Δημοσθένης ὑπομένων παρεσκευάζετο τὸν 

ἔκπλουν ὡς ἅμα τῷ ἦρι ποιησόμενος, στρατιάν τε ἐπαγ- 
Σ ᾿ν 4 ξ΄ 

γέλλων ἐς τοὺς ξυμμάχους καὶ χρήματα αὐτόθεν καὶ ναῦς 
Ξ λε , ει ᾿ 

καὶ ὁπλίτας ἑτοιμάζων. πέμπουσι δὲ καὶ περὶ τὴν ἸΙελο- 
᾽ ὁἐ 5» ι ΤὟΝ Ψ ΝᾺ [τ ᾿ 

πόννησον οἱ ᾿Αθηναῖοι εἰκοσι ναῦς, ὅπως φυλάσσοιεν 

566 οὔ νἱ. 43. 9.--- 8. Δημοσθένην : 
Ιαϑὺ ἴῃ δοϊϊνα βουυΐοο, ἰν. 66-69. -- 

ἘΠρυμέδοντα: «ἴξΐον [16 πηβασοθββέυϊ 
οσχρϑαϊοι ἴῃ ἸΟῪ ἴῃ [π6 γον 424 
Β.0., Β6 δὰ Ὅθ6π ρΡαμπίβμοα σὴ} ἃ 
ἤπο (ἴν. 65. 12). 

10. τὰς χειμερινάς : Ὠ]οᾶ, (ΧΙ, δ) 
ἩΓΟΙΡΙΥ 5808 τὰς θερινὰς τροπάς. ΟἿ 
ῬΙαΐ. Νίο. 20, διὰ χειμῶνος. ---- 12. εἴ- 
κοσι τάλαντα: {μπαὺ {1μ15 διπα αἸα ποῖ 
ἴηι {Π6 τοιηοίοϑὺ ἄθρτθο βιιβῖοθ ἴοὸσ [86 
πϑορϑβὶθίοβ οὗ Νίοΐαβ 185. οἰθᾶσ; ἴον 20 
ἰδ] μη β ΨΘΙΘ ΟἿΪΥῪ ἃ τηοηὐ ἢ 5 ῬΔΥ ἴον 20 
Βῃ1}05. γ͵ΖΥ!1α ρίνοβ οοπύπηι γνἱρἑη- 
ἐἷ; Τ]οᾷ. χὶϊϊ. 8, ἑκατὸν τεσσαράκοντα. 
Ἡομοθ Βοθοκῃ (ἢ 25. ν. 395) οοη- 
Ἰοοίασοβ ὑμπαῦὺ Ἐασυτηθᾶομ ἢγδὺ οαυτὶθα 
ΟΥ̓ΟΡ 20 ἰα]οηΐβ, Θοιηοβίμθηθβ ἰαΐον 
(ας. 20. ὃ 2) 120 ἰαἸοηίΒ. ΤῊ8. νἱον 
πιῖρῦ βθοὰ ἰὸ Ὀ6 ανουχορα ὈΥ {86 
ῬΙΟΠΪδ6 ὅτι. . . ἐπιμέλεια αὐτῶν ἔσται. 
Βαῦ [ἴὖ 15 ΠΑΡΑ ῬοΒβΙ 16 ὑμαῦ Ταυσ. 
Βῃου]α πᾶν πιϑηὐϊϊομθα {Π6 5Π18}16 Ὁ 
ΒΌΤΩ δηαἃ 5814 ποίμϊηῤ οὗ [Π6 ἸΔΓΡΌΓ. 
ΤῊ Ῥοβϑὺ βοϊαϊϊζοη οἵ {μ6 αἰ ΠΟΥ͂ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο 6, ψὶ}Ὸ} Καὶ δηὰ δ., ἴο [0110 
ἍΆ11ὰ πᾶ ο6 Μ8. (ἢ; (Ο]. 58}8ηὺ Μ8. 
[88 ἑκατόν) δι χϑδᾶ εἴκοσι καὶ ἑκατόν. 

17. ουτίηρ {{ὴ6 ιυἵπίον 6 Αἰμοπϊαῃδ 

οἡ ἐδ οη6 546 απᾶ ἰδ Ῥοεϊοροπηδδίαηϑ 
Ὁ" ἔλα οἰδαῦ σατγῳ ὁπ ιὐἱϊδ ἀφιαΐ ποαὶϊ 
ἐλοῖν ρτορατγαϊϊοηβ ζ0Υ ἰΐ6 διοϊίαπ, ῬαΥ. 

1. ὑπομένων : τεπιαϊπϊησ δεϊὶπά. ΟΠ 
1,35. 7; ἵν. 9οο. 20; ν. 14. 18; νἱ. 98. 
1. --- παρεσκευάζετο : {865 ἃ ΘΟἸΙΩΪ]Ππ8- 
ἰΐοῃ οὗἩἨἁ ὕνγο ΘΟΙΏΙΏΟΠ ΘΟηΒίδ., [86 5᾽Π}}16 

ποῖ Οὐ]. (τὸν ἔκπλουν, ἃ5 ἴῃ 11. 56. 8; 
γ. 10. 1) δηα [Π86 ζαΐ. ρῬαγίΐο. 1 ὡς 
(ς, 41. 15; 11. 7. 2; ἵν. 8. 16). τὸν 
ἔκπλουν 15 ἴο Ὀ6 ΒῈΡΡΙ]164 νἹ} ποιη- 
σόμενος. --- Ὥ. ἐπαγγέλλων: 12} 6- 
ΥΔῺ8, 88 ἴῃ 11]. 16. 16; γ111]. τοῦδ. 21. 

(ἢ α. τ8. 21, σίδηρον περιήγγελλον κατὰ 
τοὺς ξυμμάχους ; 8180 11. 85. 11. ἐπαγγέλ- 
λων ᾿πο]πᾶθ5 {π6 ΤΌΓΟΘ 4180 οὗ πέμψας, 
χοῦν ΟΡΡ. ἰο ἀπαγγέλλω». --- ὃ. αὐτό- 
θεν : 86. ἐξ Αθηνῶν. ΤΠ6 560]. ὙΤΟΠΡΙΥ 
ΘΧρἰδίη5, ἀπὸ τῶν ξυμμάχων. 

4. πέμπουσι περὶ τὴν ἸΠελοπόννη- 
σον: Βανίηρ Ιοδυμθα ἃ ᾿Θβ80ῃ ἔτοπι 
{Π|6 1} ΓΟΓΠΊΘΓ ΠΘΡΊΡΈΠΟΒ (866 ΟἿ 6. 15. 
16), {ποὺ βοῃᾶ {8686 βῃΐἱρ5 οὐ ἴπ6 
5118] περίπλους (φ 1. τογ. 18; 11. 23. 
δ; ὅο. 3).---. φυλάσσοιεν μηδένα 
«νον περαιοῦσθαι: ς 1. 69. ὃ, φυλακὴν 
εἶχε μήτ᾽ ἐκπλεῖν. ὙΤΠ6 οοηβῦ, οὗ μή 
αἱ ἰη. 15 [6 Β8 16 ἃ8 10} κωλύειν, 
ὅ86 ΟἹ Ο. 6. 19. 
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. ΤΗΠΟΥΡΘΙΌΕΒ ΨΊΙΙ. 17. 

μηδένα ἀπὸ Κορίνθου καὶ τῆς Πελοποννήσου ἐς τὴν Σιυ- 
’ ΜᾺ ε Ν ’ έ 9 “ ε κελίαν περαιοῦσθαι. οἱ γὰρ Κορίνθιοι, ὡς αὐτοῖς οἵ 

πρέσβεις ἧκον καὶ τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ βελτίω ἤγγελλον, 
νομίσαντες οὐκ ἄκαιρον καὶ τὴν προτέραν πέμψιν τῶν 

ἊΝΦἉ , ,᾿ “Δ .. » Ν 3. ε 
νεῶν ποιήσασθαι, πολλῷ μᾶλλον ἐπέρρωντο, καὶ ἐν ὁλ- 

κάσι παρεσκευάζοντο αὐτοί τε ἀποστελοῦντες ὁπλίτας ἐς 

τὴν Σικελίαν καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Πελοποννήσον οἱ Λακε- 
δαιμόνιοι τῷ αὐτῷ τρόπῳ πέμψοντες. ναῦς τε οἵ Κορίν- 

“- ,»᾿ - 

θιοι πέντε καὶ εἴκοσιν ἐπλήρουν, ὅπως ναυμαχίας τε 
9 ᾽ 4, 4 9 ἰϑὺ : ἢ »’ , ἀποπειράσωσι πρὸς τὴν ἐν τῇ Ναυπάκτῳ φυλακήν, καὶ 
ν ε , 9. ἡ ε 5 ΄Ὰ , ΕΥ̓͂Τ᾽ ἴω τὰς ὁλκάδας αὐτῶν ἧσσον οἱ ἐν τῇ Ναυπάκτῳ ᾿Αθηναῖοι 

’ 9 ,’ Α ἉἋ ᾽ 9 ’ ΝᾺ 

κωλύοιεν ἀπαίρειν, πρὸς τὴν σφετέραν ἀντίταξιν τῶν 
τριήρων τὴν φυλακὴν ποιούμενοι. 

". αὐτοῖς οἱ πρέσβεις ἧκον : ἧκον 
τὰ {Π6 ἀαύ. ἃ8 ἦλθον ἴῃ 6, 75. ὅ. 566 

ΟὨ 1. 13. 12, Ομ {μπ6 γτρϑαϊηρ, 566 
ΑΡΡ. --- 8. βελτίω : 8ς. εἶναι. ΟΥἹὨἹ Ἐματ, 
Ἦδς. 428, ἄγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην 
ἐμέ. --- 9. οὐκ ἄκαιρον . .. ποιήσασθαι : 
-Ξ οὖς ἀκαίρως πρότερον τὰς ναῦς πέμψαι. 
ΤῊ σομϑί. οὗ νομίσαντες . .. ποιήσασθαι 15 
{16 5816 88 ὑμαύ οὗ ἡγησάμενοι ἱερῶσθαι 
ἴῃ ν. 1. 8. πέμψις 18. Ὁπτι818] ; Του ἴῃ 
ΤΉπ6. ΟἿΪν ΠΟΙΘ, ἴῃ Ηδΐ, γἱϊϊ. 54. 8. 
ΤΟ τοίθσθησο ἰβ ἴο {86 Βϑηαίηρ οαὐὖ οὗ 
ΟΥΠΡΡα5, νἱ. 93. 8.--- 10. ἐν ὁλκάσι 
«ον πέμμψοντες : ὍΠ6 186. οὗὨ ΘΟΙΏΙΊΟΗ 
ΠΟΘΙ ϑηῦύ ν655618 ἔοτ {Π6 ὑτδηβροτύ οὗ 
ΤΤΟΟΡ5 18 τηδικοᾶ 85 πησβαδὶ Ὁ 6 
γῬοβιίίοη οὗ π6 ψνοτᾷ,. ὁλκάσι ΘΟΥ]ΠΡ᾽ 
ἢγϑύ, {π6 σοηίγαβίθα ναῦς (.6. τριήρεις, 
ἴη 18) 88 {Π6 βᾶηιθ ροβιΐοη. ΤῊΘ 
186 ΟὗὁὨ {Π6 58116 πηρίοα οὗ ἐγαηβρογίδ- 
ϊοῃ ὉΥ [86 Τιδοραδοτηοηΐδηβ (τῷ αὐτῷ 

τρόπῳ) 18 8180 ΘΠ Ρἢ851Ζρ4, δηᾶ 661- 
ἰδ} }γ ΤηΟΣ6 οἰ θοΐμδ}]ν Ὀγ [6 Π6Ὺ Ρδ1- 
ἰϊο. πέμψο»τες (Δ [6 Ὑ ἀποστελοῦντες), ἴο 
ΜΕΪΘὮ ν᾿. Η.. οὈ]θοίβ νι πουὺ Βα Π]οϊοηΐ 
στο. α5. ὁπλίτας 15 ΟὈ]. ΟΥὁ Ῥούἢ ρᾶΓΙ108. 

14. ὅπως. -. ἀποπειράσωσι .. . καὶ 

κωλύοιεν : {16 5816 ΟΔηΡ6 οὗ τηοοῦ 
85 ἴῃ 1, 22. 80; νἱ. 96. 18,19, ΑΜΤ. 
44,2, κ. 1; Καὔμη, ὅδ8, 6, ὙΠῸ ἢγθὺ 
ΨΘΙΌ (807.) τοῦθυβ ο {η6 δοὺ οοηΐθιῃ- 
Ῥ]αἰβα, [Π6 βοοοπᾷ (ΡΓ68.) ἰο 1[5 Θπυγ- 
ἵπρ' το β}]0. --- 15, πρὸς τὴν ἐν τῇ Ναυ- 
πάκτῳ φυλακήν: δρδϊηδῦ 186 ΑΥΠ6- 
ὨΐΔη Βα ΔΤ ΟΠ, ΘΘΠΘΓΆΙΠΥ 20 ἰγΊΓΘΙΊΘ68, 
βία ]οηθα ἢ συγ ποτ ἀασγίηρ {86 
ὙΠ016 ἂν. (ΑΓ 1]. 69. 1; 80. 21.--- 
16. τὰς ὁλκάδας αὐτῶν : {Π6 τηρτομαμῦύ 
γ655615 ΨΏΙΟΗ γΟΥΘ ἴο ἰσϑηβροχύ ὑΠ6 Ὁ 
ἼΓΟΟΡΒ. αὐτῶν ἰπδίθδα οὗ σφῶν, 8]- 
{ποῦρ σφετέραν ο]]ον8. ΟἿ 1. 95. 8. 
--17. πρὸς τὴν σφετέραν ἀντίταξιν 
τῶν τριήρων : ἀντίταξιν 18 864 ἴῃ 8 
ῬΓΙΓΟΙΟΡΌΟ 56η56, ἦ.6. δρεαϊηθὺ {μοῖν {υ]- 
ΤΟΙΏΘ5 ΨΏΘΏΘΥΟΙ πον (6 Οὐτη 1- 
85) Βῃου ] α πᾶνὸ ἃυσαυ θα ὑμθιβο 685 
ὙΠῈΠ {π686 ἀραϊηδῦὺ ἴμθ, ῬὍΤΠ6 ὁο0η- 
ὩΘΧΙΌΙ 15 πιϑαθ ΟἸΘΑΓΟΥ ὉΥ {μ6 ἔδού 
ὑμαὺ (ὴ6 ρῬοξβθβδϑῖνθ Ῥγοη. (σφετέραν, 
το ξουσίηρ ἴο [86 ΟΟΥ Π 188) 15 Ρ]οοά 
ὙΠ 0η6 νΟΥθ8] ποῦ δη4 ηοὺ ὙΠ 
τριήρων, ἴο ΜΏΙΟΩ ἰὖ ΤΘΑΠΥ ῬΘΙΟΏρΒ. 
Κα, ὅϑρυ. 51, 4, 1. ---- 18. ποιούμενοι : 
το ῆδ5 ᾿Αθηναῖοι. 

4 
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ὅ λίαν, ὅπως δὴ ἐσβολῆς γενομένης διακωλυθῇ. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΝ ΜΠ. 18. 29 
, 

Παρεσκευάζοντο δὲ καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐσβο- 1 
«. ἜΞΕΣ ἷ Ξ λὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὥσπερ τε προεδέδοκτο αὐτοῖς καὶ 

τῶν Συρακοσίων καὶ Κορινθίων ἐναγόντων, ἐπειδὴ ἐπυν- 
’, ᾿ : θάνοντο τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων βοήθειαν ἐς τὴν Σικε- 

Ἁ ε 

Και ὁ 

᾿Αλκιβιάδης προσκείμενος. ἐδίδασκε τὴν Δεκέλειαν τειχί- 

ζειν καὶ μὴ ἀνεῖναι τὸν πόλεμον. μάλιστα δὲ τοῖς Λακε- 

δαϊμονίοις ἐγεγένητό τις ῥώμη, διότι τοὺς ᾿Αθηναίους 
ἐνόμιζον διπλοῦν τὸν πόλεμον ἔχοντας, πρός τε σφᾶς 

10 καὶ Σικελιώτας, εὐκαθαιρετωτέρους. ἔσεσθαι, καὶ ὅτι τὰς 

σπονδὰς προτέρους λελυκέναι ἡγοῦντο αὐτούς. ἐν γὰρ 

τῷ προτέρῳ πολέμῳ σφέτερον τὸ παρανόμημα μᾶλλον 

18. 716 Πιαοοααεηιοηΐαηβ -" »γ6ρ- 
ατγαΐΐοῃϑ ἰο ἔπυαάδ Αἰῖοα ἐδ πεαΐ βργίης, 
απὰ, οπ ἐδ ααυῖςα Ὁ Αἰοϊδία (68, ἰο ἐδἰαὖ- 
ἰδ, ἐλοηπιδοίυος ἴπ ]) οοίεα. «Αἀπα ἰΐὸν 
ἐπΐοῦ προη ἐλῖ5 ὠπαογιαλίηφ τοϊϊῆ, 80 πιιιοὶ 
ἐδ στγεαίεν οοπἤάσηοε δεσαιιδ ἐΐοῳ 605- 
(ον δαὶ εἶα Αἰλοπΐαηα βααά ὀτγοΐδθη ἰΐ6 
ἐγοαΐψ 97 Ῥεαςε ὃὺ ἐδ Ἰπτοαά οη ἐδ6 οοαϑὲ 
0. Τιαςσοπΐα δα ψεαν δε7ῶγ (νἷ. το 5). 

1. παρεσκευάζοντο: ΟΟἸ ἾΠΠ65 ΡΘΤ 
ΘΡδΙΔΡΒοΟΥϑῖῃ π6 δοοουσῃύ οἔ 6. 
17. 11.---ῶ. ὥσπερ προεδέδοκτο . .. 
ἐναγόντων:: (7, Υἱ. 93. ὃ 1,2, αὐτοῖς, ΔΒ 
ΟΡΡ. ἴο Συρακοσίων καὶ Κορινθίων, τ 
ἴρ515. Τὸ ὕγνο οἱδβθθ 8180. 816 
Ῥἰδορᾶ 1 ΟΡΡΟΒΙ ΠΟ ὉΥ͂ τε καί. ὟἿὙ 6 
Βῃου]ᾷ ἀχρθοῦ καὶ ἐνῆγον Ἰηδίοδα οὗ 
1ῃ6 θη. 8058. ἘῸΓ οἴδηρθ οὗ οοπϑῦ., 
866 Κα. ϑργ. ὅθ, 2, 4. ----ὃ. ἐπειδὴ ἐπυν- 
θάνοντο : ΟἸΟΒΟΙΥ σοπποοίρα 1} ἐνα- 
γόντων : “ ἃ8 ΒΟΟῚ 85 πον ([π6 Οοτΐη- 
{ῃῖλη5 δα ΒΥΓΔΟυ58}8) τοορὶγϑᾶ 1π- 
ξοτηλδίΐοη οὗ {Π6 ποὺ Ῥυθρδγδίϊουβ οὗ 
τῆ6 Αὐμοηΐδηβ ἴο βϑῃᾷ αἱα πΐο 51 ον." 
---4. τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων βοήθειαν : 
85 ἴῃ 6. 42. 2; 11. 92.21. (Οἱ αἴ8ο 11. 
86. 22, πρίν τι ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων ἐτπι- 

γενέσθαι, ὅτι τε ἐς Πλάταιαν ἦλθον Θηβαῖοι ἐν σπον- 

βοηθῆσαι. Βι- πίθμο5. ἱπ 411 [Π686 
ῬΙδορβ ᾿Αθηνῶν, Ὀὰπὺ ἀπό 566 1185 ΤΊΟΙΘ 

ΔΌΡΓΟΡ ταί τὰ 0ῃ886 πᾶῖὰθ οὐ {16 
ῬΘΟΡΙΘ. ---ὅ. δή: ἴῃ ΟΧΡΙΔηδίοσυ 58}- 
ΟἹ. οΙαιιθθ, 85 ἴῃ 1. 24. ὃ; ἰν. 23.606; 
ΥἹ. 92. 19. -- διακωλυθῇ : ὕΠ6 50]. 18 
ἡ βοήθεια. ---- Θ. προσκείμενος : 1ῃ- 
βύϑι5. ΟἿ υἱῖ, 52. 15. --- ἐδίδασκε: 
οομϑῦ. π κελεύειν, 85 8150 ἴῃ 1. 136. 
9; ἰν. 46.18; 83. 11.---. μὴ ἀνεῖναι : 
16 δογ. (Υ᾽ δἰ.) πλϑῖκϑβ {π6 δἀυηοηϊ οι 
7υδῦ αὖ {μ18 τηοτηθηῦ ΤλοΓ6 ἀτροηῦ [ΔῊ 
{μ6 νυ]ραΐθ μὴ ἀνιέναι. 

8. τις ῥώμη : α 8ογὶ 07 85εἰ εοη βάθηςο. 
ΟΥ̓ α. 42.14. ΝΕΙοΣ ὑμ6 ποῦ ΠΟΥ 
1η6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΪηρ ΨΟΙΌ ΘΥΘΡ ΒΙΡῊ]- 
ἢ65, ΟἹ. Βο] 85, οὐρδῃϊο βίγθηρίῃ δίομ; 

ΠΟΥ ΔΙ 8 τϑῖου 650. ἰο {Π6 αἶδρο- 
δ᾽ 0 ΟΥἨὨ {π6 τιϊηᾶ. 866 ΑΡΡ. ὁ} Υἱ. 
31. 8.---10. εὐκαθαιρετωτέρους : Τουπὰ 
ΟὨΪΥ ἴθσθ ἴῃ Τμυο.; ἔσοιῃ καθαιρεῖν 
(ρμΐ ἀοινη, .ιϊ. 13. 82; ν. 14. 14; νἱ. 
83. 6) δἀηα σογγθβρομαϊηρ ἴο {Π6 γϑὺ- 
μα] 84]. καθαιρετέα (ἰ. 118. 16). --- 19. 
ὅτι τε: ΟΟΟΌΓ8 8180 ἴῃ νἱ. 83. 1. τε 
(ομ]Ὺ ἴῃ Υ δ.) δπᾶ καί Θῃρῃ851Ζ6 ὑΓῸΡ. 
186 ὕνο ἀπ ογοηῦ ομᾶγροβ (οἱ 11. 2 8.), 



ΤΗΠΟΥΎΘΡΘΙΌΕΝ ὙΠ. 18. 

, ’, ν ᾿ δαῖς καΐ, εἰρημένον ἐν ταῖς πρότερον ξυνθήκαις ὅπλα μὴ 
Ἁ 9 ε ’ 16 ἐπιφέρειν, ἣν δίκας θέλωσι διδόναι, αὐτοὶ οὐχ ὑπήκουον 

΄Ὁ 9 . ἐς δίκας προκαλουμένων τῶν ᾿Αθηναίων. Ἁ ᾿ »“" 

Και διὰ Τοῦτο 

9 ’᾽ ἴω . » , 9 θ ΄ΝᾺ ᾿ εἰκότως δυστυχεῖν τε ἐνόμιζον καὶ ἐνεθυμοῦντο τήν τε 
ΝΝ 3 5». κα , 

περὶ Πύλον ξυμφορὰν καὶ εἴ τις ἄλλῃ αὐτοῖς γένοιτο. 
-“ ’ Α 9 ΟΟῪΎ 

ἐπειδὴ δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι ταῖς τριάκοντα ναυσὶν ἐξ ΓΑργους 
Α ἰφ .»ν»ν» ϑ.», 20 ὁρμώμενοι ᾿Ἐπιδαύρον τέ τι καὶ Πρασιῶν καὶ ἄλλα ἐδήω- 

.; 3 , ᾽ν 9. 2 νε , ΄, σαν καὶ ἐκ Πύλον ἅμα ἐλήστευον, καὶ ὁσάκις περί τον 
. “Ἂ Ἁ διαφοραὶ γένοιντο τῶν κατὰ τὰς σπονδὰς ἀμφισβητου- 

μένων, ἐς δίκας προκαλουμένων τῶν Λακεδαιμονίων οὐκ 
ἤθελον ἐπιτρέπειν, τότε δὴ οἵ Λακεδαιμόνιοι νομίσαντες 

Ν ,ἤ ε , ἌἊ 25 τὸ παρανόμημα, ὅπερ καὶ σφίσι πρότερον ἡμάρτητο, αὖς- 
, ’ θις ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους τὸ αὐτὸ περιεστάναι, πρόθυμοι 

16 ὙΓΟΏΡΤΩΪ δηΐσν οὐ ἐπὴ6 ΤἬΏΘΌΔΗ8Β 
ἰηΐο ῬΙαίαθα, δηᾶ {πὸ τοῦαβαὶ οὗ δῇ 
δΔα]αβίγηθηῦ ὈΥ Ιδὺν οα 1Π6 ρῬατὺ οὗ {π6 
Τλοθἀδοιηοῃΐδῃη8. --- 14. εἰρημένον : 
866. 808., 88 ἴπ 6, 77. 82; 1, 140. 18; 
ν, 20, 9; 39. 12. ΟΜΊ. 110, 2; ΗΠ. 
910; Κα, ὅν. δ6, 9, ὅ. ----ἔν ταῖς πρό- 
τερον ξυνθήκαις : τοογτγίηρ; ἴο [6 τρια- 
κοντούτεις σπονδαί οὗὨ ἱ. 11ς. 3, ΤῈΘ 
δάγ. πρότερον ΤΛΘΤΘΙΥ ἱπᾶϊοαίοθ 186 
ὕπη6 οὗ {86 ξυνθῆκαι; [Π6 Δα]. νου] 
οοπίγαϑῦ {Π 686 ξυνθῆκαι ὙΠῚῈῸ ΟΥ̓ΠΘΓΒ. 
Κτσ, ϑργυ. δ0, 8,6. ΟΥ̓ 1.23.1; ἢ. 87. 
92, ---1δ, αὐτοί: 56. οἱ Λακεδαιμόνιοι. 
-10. ἐς δίκας ... τῶν ᾿Αθηναίων: οὗ 
ἴ,γ8, 8 4; 145.---17. εἰκότως : ἀδβεγυ- 
εαἶψ. ---- ἐνεθυμοῦντο: ΠΕΙΘ δηᾷ ἴῃ νυ, 
32. ὃ -- ἐνθύμιον ἐποιοῦντο (6. το. 29), 
“ΠΟΥ σοηῃδί ΔοΓϑα ἐπ πβζοσίιηθ ἃ8 ἃ 
ΤΟΒΕ] ΟΥ ἘΠΟΙΣ στ]. --- 18, εἴ τις... 
γένοιτο: ΟΥἨ {ῃ6 ἔγθᾳ. τη βου [ΠΏ68, 
ΚΔΗΥ͂ ΟΥΠΘΡ μὰ δ ἨἩδρροπῃμοᾶ ἰο 
1ῃοιὰ." Οἴθῆθσαὶ οοηῃᾷ. ΟΜΊ, δ1; Η. 
894,2. 5.8 χσϑδαϊηρ ἐγένετο (11 Ομ 6 
Μ8.) 18 ΒΡ ]6Γ, 

19. ταῖς τριάκοντα ναυσίν: {16 6χ- 

Ῥοαοη) οὗ Ῥγίμοάοσυβ δηᾶᾷ οἰμοῦβ 
(νὶ. 105), σοποουηΐηρ ΒΟ Τμας. 
ΟΡβοσνϑα (1.ς.), τὰς σπονδὰς φανερώτατα 
..«.« ἔλυσαν. ----ἐξ "Αργους : δΔἀἀοά ΟἾΪΥ 
ἷπ γαῖ., θαῦ ᾿πα ΒΡ ηΒ8 016 τὶ ὁρμώ- 
μενοι. Τῃ υἱ. τος. 18, διπουρῇ ἴὑ 18 
ποὺ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίαίοα, 10 18. ΟἸΘαΥΪΥ ἴπ- 
ῬΙ16α ἴῃ [86 σοπίοχί. ---291., ἐλήστευον : 
80 Καί., ἴο {Π6 πᾶ, ἐλῃστεύοντο οὗ 
{ῃ6 χταοβύ οὗ {86 Μ88., ψῃο ἢ ΤΠ. ΠΘΥΘἵ 

1,568.--Ο 2. κατὰ τὰς σπονδάς : ἴῃ {Π6 
ὑχθαυ οὗ μθδοθ οὗ Β.ο. 424. ΟἿ ν. 18 ΤΥ. 
-- 24. ἐπιτρέπειν : ἰο διδηιὶξ ἰο αγϑὶ- 
ἐγαΐΐοη. (Π 1. 28. 9; ἷν. 83. το; ν. 21. 
14.---25. ἡμάρτητο: Ρ458., 85 ἴῃ [ϊ. 
65. 45. ---26. τὸ αὐτό: ΟἹ. (Δ1κ65 10 5 
Ῥγϑᾶ,, δηα ΓΘΐοΥΒ ἴο ὁ. 21. 17; 11, 40. 12 ; 
111. 21. 10; Ὀπῦ πΠοη6 οἵ {Π656 15 ΘΧΘΟΙΥ 
ῬΆΓ41161. Τὸ βθϑχβ χδίμπου ἴο 6 8 
ΘΠ δϊο σορϑυ 0} Οὗ τὸ παρανόμημα. 
Ἀν, δρυ. δ1, ὅ, 1. --- περιεστάναι : 
οδαπσε τοιηά, εἢ 3. Οβῃ γ8}}ν 1 ταρϑηβ 
ἴ0 Ῥᾶ58 ΟΥ̓ΘῚ 1πηΐο δῃούμου ἔοι πᾶ 
ΤΩΔΏΌΘΣ, ἃ8 ἴῃ 1. 32. 1δ; 120. 27; νἱ. 
24. θ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὥρμηντο καὶ τοὐ-- 
ναμπτίων περιέστη αὐτῷ. 

δ 



ἘΟ]. 91. 8; 8.0. 413, Μάγοι. ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ὙΠ. 18, 19. 31 

ῳ 9 δ , ν᾿ 3 κι ᾿ , , ΄ 
ἦσαν ἐς τὸν πόλεμον. καὶ ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ σίδηρόν 4 
τε περιήγγελλον κατὰ τοὺς ξυμμάχους καὶ τἄλλα ἐργα- 

΄Ὰ ε ’ 9 μν 9 ᾿ Ἁ ῪῊἫὉ 9 ζω. λεῖα ἡτοίμαζον ἐς τὸν ἐπιτειχισμόν. καὶ τοῖς ἐν τῇ Σικε- 
[4 ν ε 9 ως 3 ΄Ἂ ἐ ’ 9 [4 

ϑολίᾳ ἅμα ὡς ἀποπέμψοντες ἐν ταῖς ὁλκάσιν ἐπικουρίαν 
9 ᾿ 9 ’ ἃ Ν ΡΨ ,’ 

αὑτοί τε ἐπόριζον καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους προσ- 
, λ ε δ 9 ’ λν»ν , , ηνάγκαζον. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ὄγδοον καὶ δέ. 

»Ἡ “ , 3 ΝΥ, Ἂ ἃ , κατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ἔξυν- 
έγραψεν. 

κε ᾿ς 9 9 , ᾿ 9532. 59 , , 
19Ά Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ἦρος εὐθὺς ἀρχομένου πρῴ- τ 

᾿ ε ᾽’ - ἣ ε ’ 9 Α ϑ9 τατα δὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐς τὴν ᾽Ατ- 
τικὴν ἐσέβαλον" ἡγεῖτο δὲ ἴΑγις ὁ ̓ Αρχιδάμονυ, Λακεδαι- 
μονίων βασιλεύς. καὶ πρῶτον μὲν τῆς χώρας τὰ περὲ 

Ἁ , 9 ᾽ » 4 9 ,’ Ἁ [ά 

5 τὸ πεδίον ἐδήωσαν, ἔπειτα Δεκέλειαν ἐτείχιζον, κατὰ πό- 

λεις διελόμενοι τὸ ἔργον. ἀπέχει δὲ ἡ Δεκέλεια σταδίους 2 

21. σίδηρον: 88 ἰη ἴἷν. 69. 6; 
Υἱ. 88, 98, ἡγοῦ ἰοοΐδ, ΒΟ 85 ὍΟΥΘ 
ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ ἱπ ψ4|-υ]Παϊηρ πα ἴῃ 
βίθρθ:. ΤΠ6 ἴθγτῃ 18 σιδήρια ἴῃ ἰγ. 4. 
ὃ. --- 28. περιήγγελλον : Πογα ἃπᾷᾶ Ἰ]. 
8ς. 11 νι {μ6 Δ6ο6., 88 ἐπαγγέλλειν ἴπ 
Ο. 1γ. 2; οἰβοβοσο ὙΠῸ {Π6 1ηΐ, (1. 
χιό. ὃ; 11. το. 2; δο. 18, ἵν, 8. ὃ; τ. 
54. ὃ; νἱ. 88, 86). ----91. ἐπόριζον : ἐδεν 
1676 ῬΤΟΟΏΥΉΟ, 855. τὴν ἐπικουρίαν,  ὨΪΟΝ 

15. δῖδο ἴο θ6 βυρρ!οα ὙΠ} ἀποπέμψον- 
τες. ---- προσηνάγκαζον : 86. πορίζειν, [Π6 
58 106 ὈΥΘΟΒΥΟΡῪ 8ἃ5 1} ὁρᾶν, 1. 78. 

10; 11. 86. 14. προς- ᾿ὰ5 {Π6 58Π16 
ΒΙΓΟΘΙρΡ ΟΠ ρ᾽ ΤΌΤΟῸΘ 845 1η 11]. 61. 14; 
ἷν. δη. ὃ; γ. 42. 19; νἱῖϊ, γό. 82. 866 
Οἢ προσβιασθέν, 1. τοῦ. 2. 

19. Αι ἦε δεσίπηίηρ ο βργίησ, Ασα 
ἐς Ἰπυααεα απα Ζ)εεεἶοα οοςιρίοα ἀπά 70τ- 
ἐῇεα. Αἱ ἰΐδ βαηιθ ἐΐηιο, ἰδ6 7, αςεαάαο- 
μιοῃίαπδ, ΜΒοεοοίζαηδ, (ογϊμίλίαηδ, απα 

Θιοεψοπίαηθ δεπαὰ 2, δῖ ἰγοορα ἰο ἐΐδ 
Αυταςσιιδαηδ. ἽἼ7ι6 ἐγαπδρογίδ τσλϊοί, σοη- 
υϑῃ ἐΐο86 αθραγὲ ππηιοίοδίθαἶ οηἡ ἐλοὶγ 
νογασα, ὑεῖπο ρτοίϊοοίοα ὃψ (ἢ 20 ἐγ γθηιθ5 

Οὗ λ6 Οογίμίλίαπ5, τολίοἶ, Ποία ἴπ ολοοΐξ 
ἐλ6 Αἰξὶς δἠΐρ5 αἱ ΪΝαιιραείμτι8. 

1. τοῦ ἐπιγιγνομένον ἦρος εὐθὺς 
ἀρχομένου πρῴτατα : 866 Δρρ.---2. ἐς 
τὴν ᾿Αττικὴν ἐσέβαλον : οῃ {π6 5ἰρῃὶ- 
ἤσδαμοθ οὗ {818 ἱπναβίοπ ἴῃ αἀοίογμϊη- 
ἵπρ' {π6 ρΡουϊοᾶβ οὗ {Π6 Ῥϑορομηθβίδῃ 
Ὑγ7α1, 566 Αρρ.ἴο νυ. 25. 10. ---- 4. τὰ περὶ 
τὸ πεδίον : περί οὗ ἃ σεοορταρῃῖοα)] 468- 
ἱσῃδίίοη ψιοὰὺὶ ἀσἤηρα Ἰἰτηϊί8. 8.66 
Οἱ 1. 5. 17. Τὴ ον] σουπίτυ 15 
τηραηῦ ψΈΊΟῊ βσγοίο μθ8 ἔγοιῃ ὕΠπῸὸ νυϑϑύ- 
ΘΠ Ῥοχᾶου οἵ Αἰίΐοα ὰρ ἰονατγὰ {86 
ῬΔΥΠΘ5. τηοπηίδϊη τᾶηρθ, Ο8]164 4150 
πεδιάς δια μεσόγαια. ὅ66. Βυγβίδῃ, 
εοσΥ. υορ Οτίθολοπίαπα, 1. Ρ. 268. 
ὝΠΟ ἰῃ6 τοδᾶ ἰο Βοροίϊα οπΐβ 
{χουρὴ 0{μ6 φαβίθσῃ ῬΆΓΏ65, δἰταοβύ 
ἄπο που ἔσοσῃ ΑΙΏΘΠΗΒ, δὖ π6 πὶροϑῦ 

Ῥοϊηῦ οὗ [ῃΠ6 Ῥᾶ85 (πον οδ]]16α Κληδῇ) 
ΟἿ [Π6 5116 οὗ [Π6 Ῥχοβθηῦν]αρο οὗ Τὰ- 
ἰόϊ, 1165 ΘΟ 616, ΘΓ [η6 Τδοράδοιηο- 
τΐδηβ θα Π}ὺ {Π6 ΕἸ Ρ ΘΙ ΐβθηοβ. 8566 
Βυγδίδη, 1. Ρ. 8958. ---- δ. κατὰ πόλεις 
διελόμενοι τὸ ἔργον; ἃ8 ἴῃ ἰϊ, 78. 4, 
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’ : ΚΝ ἮΝ 9 ,᾿, ὔ, Ψ “. ε , 
μάλιστα τῆς τῶν Αθηναίων πόλεως εἴκοσι καὶ ἑκατὸν, 

παραπλήσιον δὲ καὶ οὐ πολλῷ πλέον καὶ ἀπὸ τῆς Βοιω- 
’ 

τιᾶς. ἐπὶ δὲ τῷ πεδί αὲ τῆς νώρας τοῖς κρατίστ, ἐπὶ δὲ τῷ πεδίῳ κ ἧς χώρας ς κρατίστοις 
9 ,, ἌᾺ 9 »“ , ,, 9 4ἋἫ Υ 

10 ἐς Το κακονυργέειν φκοδομεῖτο ΤΟ Τ εὐχος, ἐπιφανές μέχρι 

τῆς τῶν ᾿Αθηναίων πόλεως. 
Ἁ [1 , 9 'εὋ 9 ΄Ὰ 

καὶ οὐ μὲν ἐν ΤΏ Αττικῃ 

Πελοπόννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι .ἐτείχιζον, οἵ δ᾽ ἐν τῇ 
, " ΓῚ ΄ΝὭᾳ 

Πελοποννήσῳ ἀπέστελλον περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ταῖς 
ε ’, Ά ε ’, 3 Ἁ , ὃ ’ Ά ὁλκάσι τοὺς ὁπλίτας ἐς τὴν Σικελίαν, Λακεδαιμόνιοι μὲν 

1ὅ τῶν τε Εἱλώτων ἐπιλεξάμενοι τοὺς βελτίστους καὶ τῶν 
’ », 9 ε [4 ε ᾿ Ἁ νεοδαμώδων, ξυναμφοτέρων ἐς ἑξακοσίους ὁπλίτας καὶ ᾿ 

Ἔκκριτον Σπαρτιάτην ἄρχοντα, Βοιωτοὶ δὲ τριακοσίους 

ὁπλίτας, ὧν ἦρχον Ξένων τε καὶ Νίκων Θηβαῖοι καὶ Ἡγή- 

σανδρος Θεσπιεύς. οὗτοι μὲν οὖν ἐν τοῦς πρῶτοι ὁρμή- 

διελόμενοι κατὰ πόλεις τὸ χωριόν. ΟἿ 11. 
γῃ. 11; ν. 69. 10; ν. γ5. 22; 114. ὃ. 

8. παραπλήσιον : οἴΐαη οἰ π6α 10} 
ΤΏΟΥΘ ΟΥ 655 Β᾽ΠΆΠΔΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ, 88 
ὁμοῖα καὶ παραπλήσια, ἱ. 140. ὅ; ἴσον 
καὶ παραπλήσιον, ὁ. 42. 10; τοιαῦτα καὶ 

παραπλήσια, 6. 78. 4; 1. 22. 18; παρα- 

πλήσιαι καὶ ἔτι πλείους, ᾿ἰϊ. 17. ὃ. Ἡθηο6 
{πὸ δααϊίοη καὶ οὐ πολλῷ πλέον 15 πού 
ΟὈ]Θοὐϊομ 16 μοσθ. Τὴ ροορυδρθῆι- 
οΔ] ἀοβισηδίύϊοη, ΒΟΎΘΥΘΡ, οα56 5 ΒΟΙῚΘ 
αἰ ΠἸουν, ἴοΥ [86 πραγοβδῦ ΒΟ συ οἵ Βοο- 
οἶα 15 Ὁ ΠΟ τηθ8ὴ8 120 βιδᾶϊα αἰδίδηΐ. 
ΤἼΏΘ τηϑαβΌ το οηὗ νγᾶ8 ὈΓΟΌ. [ΔΘ οἢ 
{86 τοϑᾷ τηοβύ υϑϑᾶ Ὀγ {Π6 ΑΥΠΘηΐ 88, 
ἐπαῦ ἰο Οτορυβ, ψ ῖο γὰ5 ἴΠφη ἴῃ 
πο ῖῦ ῬΟΒΒΘΒΒΊΟΙ. --- 9. ἐπὶ τῴ πεδίῳ 
«ον φκοδομεῖτο τὸ τεῖχος : ἐπί ὙὙ]0} [6 
ἄαϊ. ἴὰ {π6 ποδί] βθῆδ6 οὗ ἐπιτειχί- 
άειν, 6. 47. 15, δηᾶ ἐπιτειχισμός, ὁ. 18. 
29; 28. 18, δηᾶ οὗ τῇ χώρᾳ ἐπφῳκεῖτο, 
ο. 27. 11. ἐς τὸ κακουργεῖν 15 δα δ ἴο 
ΧΡ δίῃ [86 οὈ͵]θοῦ 5111] ΤΏΟΥΘ ΟἸΘΑΥ]ν. 
(ΓΙ νἱ. τ2. 11, ἐς τὸ ἄρχειν. δῦ. δῃᾷ Κα. 
ΒΊΓΙΚο ουἂὖ ἐς τὸ κακουργεῖν. --- τῆς χώρας 
τοῖς κρατίστοις : {86 τηοϑὺ ἔγυϊ Ὁ] 

Ῥαγίβ οἵ {πὸ Μοβοραία, Ὀθύνθοη ΤΉσϊα, 

ΑΟΒδτηδ6, ΟΡ ϊβδία, δηᾷ Οδπμοῦ, 
ὙΠΟ ΟἹ {}15 ὙΘΥῪ δοσούπῃηῦ γγο γα 118016 
ἐς τὸ κακουργεῖν. ---- 10. ἐπιφανές : υἱδὶ- 
δῖ6. ὅ86 οῃ υἱ. 96. 10. ΟΥΓ;, Χϑιη. Ἠοἰίί.1. τ. 
85, ἼΑγις δὲ ἐκ τῆς Δεκελείας ἰδὼν πλοῖα 
πολλὰ σίτου εἰς Πειραιᾶ καταθέοντα. 

18. ἀπέστελλον: ὡόγα αϊἱδραϊολίηφ. 
Οἔ «. 2ο. 7; ᾿ι. 85..10. --- ταῖς ὁλκάσι: 
αἱ Ππουὺὖ {πΠ6 ἐν οὗ α. γ. 12; 1γ.10; 1τδ, 

90; το. 6. Τα ἀδῦ. ᾿ηα᾽οαίθβ ἤΘΓΘ, ἃ 5 
ἴῃ 29 ὍρΙον, [86 ππ511.3] τη θϑὴ8 οὗ 

ἐγϑιβροσίθοι. --- 14, τοὺς ὁπλίτας: 
ὑποϑ8 τηϑηὐοπϑᾶ πὶ ο. 17. 4. ---- 15. τῶν 
Ἑϊλώτων .... τοὺς βελτίστους : {Π15 1868 
οὗ ἩἨδρΙοίβ ἴοὼΥ ζοτγοῖρην ὙὍΥΒ ΒΘΘΙῺΒ 
ἰἴο ἢᾶγα ῬὈθοοῖὴθ οαβίοιηδυν δ[06Ὶ 1ὖ 
δα Ῥδθὴ ἰησοσπορα Ὦν ΒΥδβδι885 (ἰν. 
8ο. ὃ 2). --- 16. νεοδαμώδων : {Π6 ο1458 
ΟΥ ἸΘῪ Οὐ Ζθὴβ Τογτηθᾶ οἵ Ἡδ]οίβ 
οιηδποϊραίθα ἔου Βουυΐοθ ἴῃ χὰ. Οὐ 
ο. σῷ, 12; νϊ. κ. ἡ. ὙΒΘΥ ἃτὸ ἢγχβὺ 
τηρηϊοηρα ἴῃ ν. 34. θΘ.ἁ. 88:6 βοῆοε- 
τάδ, (ὐγϊοεἦ. Αἰονιβὥηιον, 1. Ὁ. 208 Η͂, 
ΤῊΘ δοσρηΐύ 15 860. ἰο Ἡοτχοά. 1. 428, 18. 

19. ἐν τοῖς πρῶτοι: 80 ΒΙκ. δῃᾷᾶ {88 
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δὺ σᾶντες ἀπὸ Τοῦ Ταινάρου. τῆς Λακωνικῆς ἐς τὸ πέλαγος 
ἀφῆκαν" μετὰ δὲ τούτους Κορώθιοι οὐ πολλῷ ὕστερον 

πεντακοσίους ὅπλίτας, τοὺς μὲν ἀπ᾽ αὐτῆς 'Κορῶθου, 
τοὺς δὲ προσμισθωσάμενοι ᾿Αρκάδων, καὶ ἄρχοντα ᾿Αλέ- 
ξαρχον Κορίνθιον προστάξαντες ἀπέπεμψαν. 

95 δὲ καὶ Φικνώνιοι διακοσίους ὁπλίτας ὁμοῦ τοῖς Κορυ- 
θίοις, ὧν ἦρχε Σαργεὺς Σικυώνιος. 

9 ᾽ 

ἀπέστειλαν 

αἵ. δὲ πέντε καὶ εἴ- 

ίω ῪΝᾺ , [ἀ ε ῃΝ) Ἵ [ω “ ᾿ θ Ὁ 

κοσι νὴες τῶν Κορινθίων αι του χεώμος πληρωθεισαι 

ἀνθώρμουν ταῖς ἐν τῇ Ναυπάκτῳ εἴκοσιν ᾽Αττικαῖς, ἔωσ- 

περ αὐτοῖς οὗτόι οἱ ὁπλῖται ταῖς ὁλκάσιν ἀπὸ τῆς Πελο- 

80 μερώκαν ἀπῆραν ῷ οὗπερ ἕνεκα καὶ τὸ πρῶτον ἐπληρώ- 

θησαν, ὅ ὅπως μὴ οἱ “Δ Εηνμαιοῖ πρὸς τὰς ὁλκάδας μᾶλλον 

ἢ πρὸς τὰς τριήρεις τὸν νοῦν ἔχωσιν. 
Ἔν δὲ τούτῳ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἅμα τῆς Δεκελείας 

τῷ τειχισμῷ καὶ τοῦ ἦρος εὐθὺς ἀρχομένου περί τε Πε- 

Ἰαίον δαϊτί., ἀραϊηδὺ ὑμ6 Μ85., ζο] νη 

1η6 οοπμδίδηῦ ἀϑᾶρὲ οὗ Το, ΤῈ6 
ῬΆΓΩΒΘ ΠΟΘ ὴ8 ποῖ ὈΓΐτηΟ5, 8πᾷ 
ΟΟΟΌΪΣΒ πἶπηα {1π|65 ἴῃ ΤΏπο. Η. 662 ἃ; 

χη. 849», 7. 566 οἡ 1. 6. 6. ἀσς. 
ἴο 6. 17. 19, 25, 5105 δᾶ αἰγτοδᾶν Ὀθθη 
αἰδραίοῃοα, ἐμουρ!ι ποῦ ἴο 5ΙΟἾγ. 566 
ῬοΙον, 26. --- ὁρμήσαντες: Ξε ὁρμηθέντες, 

{ΠἸΟῸΡἢ 1655 ἴσα. 7.111. 24.1; ἱν. 36.6; 
9Ο. 15. ----.21. ἀφῆκαν : 86. τὰς ναῦς ; ἴῃ 
ΤΠπο. ΟὨ]Υ ΠΟΙ, 8δηα ΠΠ ΚΘ 156 οπ06 ἴῃ 
ΤΠ υ. (νἹ]. 193.18). ἀφιέναι ΒΘΘΙῺ8 ἴο Πᾶγ6 
Ὀ6θὴ υβθά οη δοσοπηΐ ΟὗἩ ὴ6 θΟΙάΘΥ γοΥ- 

ἀΡ6 ΓΠΤΟΌΡἪ ἢ 6 ΟΡΘἢ 568 (ἐς τὸ πέλαγος) 
αἱ ποαὺ ἰοποβῖηρ' αὖ Οὐγονσα πᾶ {Π6 
Τι4]18ὴ οοδϑδύ, ἃ8 5105 σοιηΐπρ οὐὖ οἵ 
(6 ΟοΥ ῖδη ΟἽ} πἀδα8}}ν ἀ14. ἙἘπτ- 
{πΠ6} Ῥαυουϊαχβ δροαῦ ὑπ686 γ655615 

ΤΟ ρἴνγθῃ ἴῃ ὁ. σο. Οπ {Π6 ἔοσιῃ οὗ 
186 80Γ., 566 ΑΡΡ.---29ὃ. ἄρχοντα... 
προστάξαντες : Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ΟΟΟῸΥΒ 
ἴῃ. Του ΟὗΒ6Υ Ρ]δοθβ ἴῃ Τπο., νἱΖ.: 11. 
26. ὃ; νΥἱ. 93.8; Υἱϊϊ, 22. 21; 20. 18. 
3866. Αρρ. οἱ 11, 26, 8. ---.,25. Σικυώ- 

γιοι: Ὀυΐ ἀναγκαστοὶ στρατεύοντες (6. 
58. 17), βίποθ 186 Τιδοθδοιηο 88 
δα ξοτορᾶ δὴ οἱρυοῃῖοαὶ οοηϑῦθϊα- 

ἰἴοη οἡ {Ποτὴ (Υ. 81. ὃ 2). 
26. αἱ δὲ... ἀνθώρμουν: οἵ 6. 17. 

ξ. 4: 531. 8 4. ---- 28. ταῖς εἴκοσιν ᾽Αττι- 
καῖς: {μ6 Βαυδάχγοπ ΤΟΡΌΪ]ΑΥΪν δΒδ- 
ἰἰοηρᾶ αὖ Νααυρδοῖιβ, ποῦ {π6 20 ἐ11- 
ΤΘΙΏ65 (6. 17. ὃ 2) ΒΊΟΝ 6.6 ἴο νγαύοῃ 
{π6 ψ 8016 οοδϑύ οὗ {μ6 ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒΘ6. -- 
29. αὐτοῖς : ἀα΄. οὗὨ Ιηἰοτοϑῦ ἴῃ ἸΟΟ86 
το δίίοῃ, 85 ἴῃ 1. 6. 8; 48. 9; 111. οὗ. 9. 

6. 184, 8, ν. 4; Ἡ. 771. ---- 80. καὶ τὸ 
πρῶτον: ἤοηι {6 νεγῳ δοσίππῖπῳ {ΠΟΥ͂ 
δᾶ Ῥαερη 1πἰθηδοᾶ ἔογ [15 ἀπύγ. ---- 91. 

ὅπως μὴ . . . τὸν νοῦν ἔχωσι : [Π6 58Π16 
οοῃϑύ. 8150 ἴῃ γ11]. 8.16, ΟἿ 111. 22. 29. 

90. «Ἅδοιιὶ ἐβ6 ξαηιθ ἐΐπι6 ἰδ6 Αἰβοηΐ- 
απ βοηά οιὲ α βϑεομα Περὶ 9.07 80 5ἠϊρ8 
μηάεγ ΟΠαγοϊε5 ἰο ἐΐ6 σοαϑὲ 07 ἐδ6 Ῥεῖο- 
»Ῥοπηδβθ; απᾶ Ζ])ογηιοδίλεπαδ ιυἱίξ Θὅ ἐγὶ- 
γέηιε8, 1200 λορίϊέίε5, ξοπιε ἰδίαπάογβ, απαᾶ 

ηνϊξαγν βίογεδ, ἰο ϑιοϊϊῃ. 
2, περί τε Πελοπόννησον : τε, ΜΠ 6 ἢ 

89 

ὅ 
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λοπόννησον ναῦς. τριάκοντα ἔστειλαν καὶ δ αρίμλ δι τὸν 
᾿Απολλοδώρον ἄρχοντα, ᾧ εἴρητο καὶ ἐς Ἄργος ἀφικο- 

: Ὁ 59 ͵ 

5 μένῳ κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν παρακαλεῖν ᾿Αργείων [τε] δπλί-. 
23 ν κ᾿ ΝΝ ΝΟ. , 3 δ , 

τας ἐπὶ τὰς ναῦς, καὶ τὸν Δημοσθένην ἐς τὴν Σικελίαν, 
ΠΕ ν αὶ “3. » ες} ν ν᾿. 3 ὥσπερ εἰζελ ΟΡ. ἀπέστελλον ἑξήκοντα μὲν ναυσὶν ᾿Αθη- 

ναίων καὶ πέντε Χίαις, ὁπλίταις δὲ ἐκ. καταλόγου. ̓ Αθη- 
ναίων διακοσίοις καὶ χιλίοις, καὶ νησιωτῶν ὅσοις ἕκαστα- 

10 χόθεν οἷόν τ᾽ ἦν πλείστοις χρήσασθαι,. καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 

ξυμμάχων τῶν ὑπηκόων, εἴ ποθέν τι εἶχον ἐπιτήδειον ἐς 
τὸν πόλεμον, ξυμπορίσαντες. εἴρητο δ᾽ αὐτῷ πρῶτον 

ἅμα περιπλέοντα ξυστρατεύεσθαι 
Α ε Ν τος ἐξ ος ἢ 9 δ 

καὶ ὃ μὲν Δημοσθένης ἐς τὴν 

στρατεύματός τε εἴ τι ὑπελείπετο 

μετὰ τοῦ Χαρικλέους 
ΠΌΝΟΝ , 
περὶ τὴν Λακωνικήν. 

15 Αἴγιναν πλεύσας τοῦ. 

περιέμενε καὶ τὸν Χαρικλέα τοὺς ᾿Αργείους παραλαβεῖν. 

15 Του ΟὨΪΥ ἴῃ Ν᾽ δἷ., 15. ἩΘΟΘΘΒΑΣῪ ἴῃ 
ΟΡΡ. ἴο καὶ τὸν Δημοσθένην ἴῃ 6. Οἱ 
[86 σομίγαυυ, {πὸ ἰβοϊδίθα τε ἴῃ ὅ, 
ΑἰΐοΥ ᾿Αργείων, 15 ΠΔαΤΉ1551016. --- 9, 
Χαρικλέα: Ἰαἴοῦν, ὁπ6 οὗ ὑπ6 ΤΕΙΪΓγ, 
8.66, {ὁ Χροη, Ἡρίϊ, 11. 3. 2. ----ἔστειλαν : 
λον αἱδραϊελοα (80Υ.)}. Ἠθ 5ϑῦ ουῦ ᾿π- 
τηραϊδίον, θαὺ νγ85 ἀοϊδι θα ἴῃ ΑΥΤΡῸΒ 
αὐϊοηαϊηρ τὸ 6 ἀυΐν δβδίρηθα Ὠΐτῃ. 
--ὅ. παρακαλεῖν: 81.1.8] ἰοΙῚῺ [ῸΓ ἃ 
ΒΌΠΩΤΩΟΙΒ ΤῸΥ τ  Πἰατν αἰ, ΟἿ 11. οὄ. 
δ: ν. 6. 18. 

ἡ. ἀπέστελλον : ἐλόψ τῦογ ργθραγίης 
0 βεηα ; ἱταρῖ,, ἃ5 ἔσοτη {86 οχίθηὐ οὗ 
16 ῬΓΟΡΑΓ  ΟῺ5 0] αν νγ8 ἴο Ὀ6 6χ- 
Ῥοοίορα, δη4, ᾿Ἰπαβϑᾶ, 15. ταθη!]οηθα ἴῃ 

14 δῃηᾶ ὁ. 26. 1 Τῇ ---- 8. ἐκ καταλόγου : 
ἴο Ὀ6 σοῃηθροίρα ψἱ}ἢ ὁπλίταις. θα 

ΟὨ 6, 16. 7. --- ϑ. ὅσοις... χρήσα- 
σθαι : “85 ΤΩΔῊΥ 8.5 ὕΠ6Υ ΘΟἸ]α ΡΟΒΒΙΡΙΥ 
ροὺ 'ἰηΐο {Π6 1} βουυῖοθ. σχρήσασθαι 
(4ο0γ.) -Ξο οῃη νουύοσθ ἴῃ ἀβά1η. 
ΟΜΈΊ. 19, ν. 1; Η. 841. ΟΚ 1. 6. 14. 
-11. τῶν ὑπηκόων: 1.6. {πο86 Ψ)͵Ππ0Ὸὸ 
ἔαγη]Βη6α ΠΟΙΠΟΙ ΤΌΟΟΡΒ, ΠΟΡ 58108 

ἴπ πδίυτα. Οὗ α. 5γ. 18; 1. 1το.6; 
99. 11. ---12. ξυμπορίσαντες : ἃ8 π6 
Β111}]6 πορίζειν (ο. 18. 81) - σοπ απὰ- 
ΤΟΙ͂Ο; ΟἸΒΟΠΘΓΟ ἴῃ {Π6 τηϊά. (Ὑ111. τ. 
24: 4. 8). -ο- εἴρητο δ᾽ αὐτῴ.... περι- 
πλέοντα ξυστρατεύεσθαι : [ἢ}18 ΟἸΔ 1186 
ΔΙΤΟΣ 1Π6 ὁη6 ρον (4), ᾧ εἴρητο ἀφικο- 
μένῳ παρακαλεῖν, ΒΏΟΥ 5 ααἷΐο Βύυ ΚΙ ΠΡῚΥ 
186 ἔτοοάοια οὗ οοῃϑδύ. ΤῊ φαγί. 
Ὁ51811Υ ὑ4|Κ65 [6 ἔοττῃ οὗ [Π6 8ςο. ὙΠ 
ἱπῇ, θη ρμ]Δορᾶ δὖ δὴν αἰβίδπορ ἔΥΟΠΣ 
ἃ ἀαὖ. ὈθοΙοηρίηρ ἴο ἰοδαϊπῃρ νοῦ. (. 
138, ν. 8; Κα. ϑρυ. δ, 2, 7. 

15. ὑπελείπετο: 5. ψΥῖία8 ὑπελέ-: 
λειπτο 806. ἴο 6. 33. 27, εἴ τις ὑπελέλει- 
πτὸ ἐξετάσαι. Βαὺ ἴπ α. 33. 27 ΘΟΧϑΤΗΪ- 
πϑίοΩ 18 ἴο 6 τηδᾶθ ψΠΘΙΠΟΥ ΔΗΥ͂ Ο.6 
84 ῬΌΓΡΟΒΘΙΥ Τοιηδ᾽ 66 ὈΘΠΙΠα ; Π6ΓΘ 
Το πλο θη 6 5 ῬΙΌΡΟΒΘΒ {{ 8ην ῬΟΓΒΟῚ 
ΟΥ̓ Τὴ Π8Δᾷ ποῦ ὈΘΘη γοϑᾶν, τυα8 5ε} 
δεολίπα, ἴο ναῖῦ ἴον 10. ὙΠ {Π6 Ἰταρ. 
ΠΘγΘ ἴῃ {Π6 56η856 ΟΥ̓ σοῃτϊπηποα τναῖὺ- 
ἴηρ, ΤΩ 1. 11. 9, τοῖς ἀεὶ ὑπολειπομέ- 

νοις, [6 ὉΓΘΒ. ρΡΑΙ6. οὗἩ οοπεϊηπθᾷ ο6- 
ΘΟΌΤΥΘΠΟΒ, ---16. τὸν Χαρικλέα. .. 
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ΤΗΠΟΥΌΏΓΘΕΙΒ ΜΠ. 2ι. ϑὅ 

Ἔν δὲ τῇ Σικελίᾳ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτου 1 
ΡΥ « ε , ΤᾺ 9 4 , " τοῦ ἦρος καὶ ὃ Τύλιππος ἧκεν ἐς τὰς Συρακούσας, ἄγων 

ἀπὸ τῶν πόλεων ὧν ἔπεισε στρατιὰν ὅσην ἑκασταχόθεν 
ΑἉ ’ Ἁ », 

καὶ ξυγκαλέσας τοὺς Συρακοσίους 2 πλείστην ἐδύνατο. 
»Ὦ ἴω ΄ “ ε ; ’, οὐ ς ΟΝ 

ὅ ἔφη χρῆναι πληροῦν ναῦς ὡς δύνανται πλείστας καὶ ναυ- 
, 9.»ϑὃ ..» ’ 39 ’ δ .».Ὁ 353.ν»νϑ 9 - μαχίας ἀπόπειραν λαμβάνειν - ἐλπίζειν γὰρ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

τι ἔργον ἄξιον τοῦ κινδύνου ἐς τὸν πόλεμον κατεργάσα- 
τς Α « εεὖἰ ,ὕ 9. . σθαι. ξυνανέπειθε δὲ καὶ ὃ Ἑρμοκράτης οὐχ ἥκιστα 8 

τοῦ ταῖς ναυσὶ μὴ ἀθυμεῖν [ἐπιχειρήσειν] πρὸς τοὺς 
3 [4 , 5“Ἰ)΄ΩνΔΛΝ 59 ’ ΄ Α 9 », 

10 Αθηναίους, λέγων οὐδὲ ἐκείνους πάτριον τὴν ἐμπειρίαν 
5 52 κι , Ψ 9.ϑ . ’ σι ᾿ δι οὐδὲ ἀίδιον τῆς θαλάσσης ἔχειν, ἤἠπειρώτας μᾶλλον τῶν 

παραλαβεῖν : ΘΟΠο]. ἀπὸ κοινοῦ τὸ περι» 

έμενε. ΤΟ βδῖὴθ σοηῃβύ. ΟΟΟΌΓΒ αὐίοῦ 
ἐπιμένειν ἴῃ 111. 2. . 

Ὁ]. 7ι ὅ'γναοιιδε ἰγίΐρρι5 απα Ηδν- 
Ἰποογαΐε8 υἱ τοϊίἦ ὁπ αποίξον ἐπ 16 γί 0 
»ιυιϊΐ αἰ ἰλοῖν γζόγε68 ἑπίο ἰδ ὑοϑὲ σοπαϊϊίοη, 
απαᾶ εβρεοοϊαίίν ἐο ἐποῖί6 ἐδ6 ϑυτγαρσιιβαῃβ 
ἰο παυαΐ τναγγατγε. 

1, ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτου 
τοῦ ἦρος: οἹ ἰν. 2. 1. ---2. ὁ Τύλιπ- 
πος ἧκεν: 1.6, ἔτομι {8λ6 ἰπἰουῖοσ οὗ 
ΒΊΟΥ. ΟΥ α. ἢ. ὃ 2. 

6. ἀπόπειραν : {πΠ6 πουῃ ἔουηᾷ ΟὨΪΥ͂ 
Ποτο ἴῃ Αἰῦ.; [Π6 νοῦ ἀποπειρᾶν 8150 
ἴῃ 6. 17. 15; 26. 2, δηᾷ ἰπ τηϊᾷ. ἵν. 24. 
Ἰ. ἀπόπειραν λαμβάνειν -- ἀπόπειραν 
ποιεῖσθαι, 0 πιαΐε ἐγϊαΐ ὁ} α 5εα-" ᾿ξ, ἃ.8 
ἴῃ Ηαί. νἱϊ. 9.7. ΟΥ 1. 20. 20, τὴν 

ξυμμέτρησιν τῶν κλιμάκων ἔλαβον; 
ῬΙδί. δυοῖ. 848 ἃ, πεῖραν ἀλλήλων λαμ- 

βάνοντες. ---ἀπ αὐτοῦ: 50}0]., τοῦ 
ναυμαχεῖν. ---ἴ. κατεργάσασθαι: (ΟἹ. 
{πΠῚ1|Κ8 {ΠπΠ6 Δοῦ. πῆ, ἃ8 ΔΡΡΓοΟρΡΓΙ ἴα 
ἉΓΓΟΓ ἐλπίζειν (Οὗ ἷν. 13. 4; 24. 10; 
8ο. 8) 88 δος ἐλπίς (11. 8ο. 10; 1]. 
32. 18; ν. 9. 27). 5. (τ. αν. Ῥ. 7) 
28 δᾶάορίθα ἤθτΘ δηα Θυυ ΘΓ 
δἴίζου ἐλπίζειν οἸΠον {Ππ6 ζ α΄. 1ηἴ. οΥ [η6 
ΔΟΣ. ἰηἶ, τ ἰΐι ἄν, (Ἰ. ΚΒ [ἢ 6 ΔΟΙ. ἴῃ, 

ΘΟΣΤΟΒΡΟΙ 8 ἴο {π6 ΒΌσΟ685 ΘΟ ΔΘΗΠΥ 
οχροϑοίρᾳ ἔγοσῃ “ἢ 6 τ θ8 8 ΒρΡΘο ἤοδΠν 
Το ουτρᾶ ἴο (ἀπ᾽ αὐτοῦ). 

8. ξυνανέπειθε οὐχ ἥκιστα τοῦ ταῖς 
ναυσὶ μὴ ἀθυμεῖν [ἐπιχειρήσειν] πρὸς 
τοὺς ᾿Αθηναίους : ξυνανέπειθε ΟΟΟῸ͵Β 
4150 ἰπ Υἱ. 88. 48. δ. 18 ἀοΙ 1655 
ΤΊ σεῦ πὶ ΤΙ κῖηρ ἐπιχειρήσειν ἃ 1055 
(ὦκμ, στ. Ῥ. 8 δπᾷ ϑ'γηιδ. Ῥλϊοὶ. ΒοηΉ. 
Ῥ. 8588) ; ἔογ {π6 ζυΐ. ἱπῇ, 15. ἱπᾶρρτο- 
Ῥυϊαίθ δα [16 σομποχίοη ἱ 1 πρός 
ψΙ Πουῦ Ρᾶγ81161, Οἡ {6 οἶμον μδῃᾶ, 
τοῦ... ἀθυμεῖν (ἴον ψΒΙΟΝ δύ. ὙΤΙ6Β 
αὐτοὺς μὴ . « - ἀθυμεῖν) 185 ποῦ ἴο 6 
δίνθῃ ἘΡ. 1ὺ ΘΧΡΥ 5568 {86 ΟὈ]Θδοῦ οὗ 
16 γΡουβιδβίοη : απὰ Ἠδγπιοογαΐεδ 68- 
»εοεϊαϊίψ 7οἰποά ἴπ ρεγϑιαασίπῳ ἰΐόηι, ἰο 
»Ῥγουοηὲ ἐΐθηι ὥοπι δοίη ιυἱίλοιξ δοῊ}- 
ἄθηποα αφαϊΐϊπδὲ ἰΐ6 Αἰδοηίαπβ ὁπ 8εα. 
ΑΜΈΊ. 95. 1; Η. 9600. ὅ66 οἱ 1. 4. 6. 
ἙἘῸΡ ΟἹ. ΧΡ] αηδίίομ, δθ6 Αρρ. --- 
9. ἀθυμεῖν πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους: οὗ 
11. 88. 1]. ---- 11. ἀΐδιον : ϑ0.8}}ν ππ- 
ἀογβίοοα οὗ [86 ρμᾶβί, θαύὺ ταῖποῦ ἴο Ὀ6 
ΤΟΙ υσρα ἐο [η6 ζαΐ. ᾿π σοηΐγαϑὺ Ὑ ἢ 
πάτριον, ευεπ ἐδπεῖν πιατίδπις ε[ῖϊ σα 
ηοΐ λογοαϊαγγ, ΠΟΥ τσοια 1ϊ ἰαδὲ ΖΌΥΘυοΥ, 
50 Ὥρηι. ι1368 ἀθάνατον (1ΤΥ. 8), μὴ ὡς 
θεῷ νομίζετ᾽ ἐκείνῳ τὰ παρόντα, πεπηγέ- 



86 ΤΗΠΟΥΡΙΡῈΒ ΥἹΙ. 21. 

᾿ Συρακοσίων ὄντας καὶ ἀναγκασθέντας ὑπὸ Μήδων ναυ- 
'χικοὺς γενέσθαι. β καὶ πρὸς ἄνδρας τολμηρούς, οἵους 
ΕΝ 9. ,. 
καὶ ᾿Αθηναίους, τοὺς ἀντιτολμῶντας χαλεπωτάτους καὶ 

16 αὐτοὺς φαίνεσθαι. ᾧ γὰρ ἐκεῖνοι 
μει ἔστιν ὅτε προύχοντες, τῷ δὲ 
καταφοβοῦσι, καὶ σφᾶς ἂν τὸ αὐτὸ 

καὶ Συρακοσίους εὖ εἰδέναι ἔφη τῷ τολμῆσαι ὑπ οσχεῖν. 

Ἁ ὔ 9 ’ 

τοὺς πέλας, οὐ δυνά- 

θράσει ἐπιχειροῦντες 
ὁμοίως τοῖς ἐναντίοις 

ἀπροσδοκήτως πρὸς τὸ ᾿Αθηναίων ναυτικὸν ἀντιστῆναι 
20 πλέον τι διὰ τὸ τοιοῦτον ἐκπλαγέντων αὐτῶν περιγενη- 

σομένους ἢ ᾿Αθηναίους τῇ ἐπιστήμῃ τὴν Συρακοσίων 
ἀπειρίαν βλάψοντας... 
7 οὔ ναυτικοῦ. καὶ μὴ ἀποκνεῖν. 

ἰέναι οὖν ἐκέλευεν ἐς τὴν πεῖραν 

καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι, 
τοῦ τε Τυλίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ εἴ του ἄλλον πει- 

ναι ἀθάνατα. --- ἔχειν, ἠπειρώτας : Υ᾽ Αἴ. 
ΟἸΪ58 ἀλλ᾽ ἷξεν ἔχειν. --- 15, οἵους 
καὶ ᾿Αθηναίους : ἴον {π6 αἰἰγδοῦοη οὗ 
0856 ἃ5 ὍῸ]1 ἃ5. 1Π6 φγοϊθρίίο ἀ86 οὗ 
καί ἴῃ ἃ τοῖ. οἴδιιδα, ο νἱ. 68. θ. 6. 
168, κ. ὃ; Ἡ. 1002; ΚΥν. δν. 62, 
4, 8; Κὕύπη. δ5δ5, 8. --- 14. καὶ αὖ- 
τούς : {Π|18 γοδαϊηρ μ45 Ὀ66η δἀορίορα 
Ὀγ ΟἹ., ἱπβίθαα οὗ 1ῃ6 νυϊραία ἂν 
αὐτοῖς (οὗ νοι ἄν 18 ψαπίϊπρ ἴῃ 
τϑηὴν Μ85., ψ Ώ16 αὐτούς 15 τοϑδᾶ 
ἴῃ 801η6), ΤῊΘ 856η86. ἴδ, “ἴῃ οοτ- 
δύ ἀραϊηβὺ Ὀο] τηθῃ, Βι 0 ἢ 85 ὑπὸ ΑΥἰΠ6- 
ὨΐΪΔῺ5 816, ἰῆοβα ψὴ μι} ὈοΪᾶ- 
Π655 ΡῸ δρδίηδὺ ἰῃθὴ ΔΡΌΘΔΙ 8150 
ὑμουλβοῖνοβ {Π6 πηοϑύ Τουτ 8 Ὁ]6 (6η6- 
ΤΏ165).᾽ καὶ αὐτούς 8ἃ8 ἴῃ 1. γο. 18, ἀπ 
οἴθψθη. χαλεπωτάτους καὶ αὐτοὺς φαίνε- 
σθαι ἴθ ΘΧΡ] Αἰ 64 ἴῃ [6 Το] οἱηρ βθηΐ. 
δηα ΠΏΔΙΠν τορρδαίοα ἴῃ ΟΥΠΟΥ σψογᾶϑ: 
καὶ σφᾶς ἂν τὸ αὐτὸ (ες. τὸ φοβεῖν αὖ- 
τούς) τοῖς ἐναντίοις ὑποσχεῖν. δ. ΟΥΙΓ5 
Ῥοΐῃ ἄν πᾶ αὐτοῖς. Ἀγ. δῃᾶ ΒΒ. 
ΔΚ πρὸς τοὺς ἄνδρας ΜΙ Π τοὺς ἄντι- 
τολμῶντας (ς΄, 19) δηα ΤΟΙΣ αὐτοῖς ἴο 
ἄνδρας, ΜΟΙ ΒΘΘπ18 αὔθ ΤΟΘΒΟΠΔΌΙΘ. 

--15. ᾧ γὰρ ἐκεῖνοι. .. ὑποσχεῖν: 
56Π0]., ᾧ γὰρ ἐκεῖνοι, φησί, φοβοῦσι τοὺς 
πέλας, τουτέστι διὰ θράσος καὶ οὐχὶ διὰ 
δυνάμεως ὑπεροχήν, τούτῳ ἂν καὶ ὑπὸ 
Συρακοσίων ἐκφοβήσεσθαι τοὺς ᾿Αθηναΐί- 
ους. ΜΈ [86 οομδβῦ,., ᾧ, τὸ αὐτό, οἱ 

11. 12. 4 ΤὨ8 δςο. σφᾶς, ᾿ἰηδίοδα οὗὨ 
σφεῖς, {ΠπΠοῸΡἢ τοῖουσίηρ ἴο ἴΠ6 51]. 
οὗ {μ6 Ἰοϑδάϊηρ νοῦ, 838 ἴῃ 11], 111. 
18; νἱ. 49. 9; 96. δ; νἱϊ!. 82. 16. ὕπο- 
σχεῖν ἴῃ {Π6 56η86 οἵ ἐμβαλεῖν 15 ΨΟΥΥ 
ἘΠῸ15118] 8π6 ψ] Ποὺ} Ρ4Γ.Δ8116] 1 ΤΟ. 

δύ. σοτηρᾶγοβ Ριπά. Οἱ. 2. 84, πλοῦτος 
βαθεῖαν ὑπέχων μέριμναν. 

19. ἀπροσδοκήτως : [ηΠ6 δᾶν. ΟἿΪΥ 
ἤρτρ δηῃᾶ ἵν. 29. 17; δἰβονβοσ ὑῃ6 
8]. --- 20. πλέον τι: 80 δ᾽ αὖ., Ἰῃβίοδα 
οὗ πλέον, 8ἃ5 ἴῃ 11. 11. 92 ; ν. τοο. 4. --- 

περιγενησομένους : τολαϊηρ οἵ δῦ. ἴογ 
περιεσομένους. ΤῊΪ5 πᾶ βλάψοντας ἃΥ6 
ΒΡ ΘΙ ηΐΑΥΎ ραγί05. ἴῃ ἱπᾶ, α156. 
ὙΠ εὖ εἰδένα. ΟΑΟΜΈΎ' 118; Η. 982. 

24. “Ἑρμοκράτους καὶ εἴ του ἄλλου: 
ΠΌΒΌ4Ι ἀ5Β 1] 10 οὗ [Π6 Ῥτοη. 
ῬΡ. Θοπιραγαβ βΌρἢῃ, 4). 481, ἐξέφυ» 
πατρὸς εἴπερ τινὸς σθένοντος. ΚΥ. Θ'ῬγΥ. 
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2} 

ΤΗΠ ΟΥΘΌΙΌΕΚ ΜΠ]. Ζι, 22. 

ἐπλήρουν. 
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Α ’ Ὁ δὲ Γύλιππος, ἐπειδὴ παρεσκευάσατο τὸ ναυτικόν, τ 
3 “ ᾿ Ν Ν ἀγαγὼν ὑπὸ νύκτα πᾶσαν τὴν στρατιὰν τὴν πεζὴν αὐὖ- 
τὸς μὲν τοῖς ὧν τῷ Πλημμυρίῳ τείχεσι κατὰ γῆν ἔμελλε 

: Ὁ ξ , [έ ΜᾺ ’ ν᾽ Ἀ 3 (ἃ προσβαλεῖν, αἴ δὲ τριήρεις τῶν Συρακοσίων ἅμα καὶ ἀπὸ 
’ ' ’ Ἁ ἃ ’ 9 ω ’ ΐ 5 ξυνθήματος πέντε μὲν καὶ τριάκοντα ἐκ τοῦ μεγάλον λι- 

3 7 ᾿ 
Ὺ ἐξ, ᾿ ᾿ 

“Ἂ μένος ἐπέπλεον, αἷ δὲ πέντε κἀὶ τεσσαράκοντα ἐκ τοῦ 
, ΟΥ̓ ΕΣ ᾿ ἐλάσσονος, οὗ ἣν καὶ τὸ νεώριον αὐτοῖς, περιέπλεον, 

»᾿ νΝ δ 5. ἈΝ Ν᾿ ᾽ν 9 ἴω 
βουλόμενοι Τρβρος Τὰς ἐντος προσμίξαι Και αμα ἐπιπλεῖν 

τῷ Πλημμυρίῳ, ὅπως οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀμφοτέρωθεν θορυ- 
10 βῶνται. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι διὰ τάχους ἀντιπληρώσαντες 

60, 10, 2. ----25. ὥρμηντό τε ἐς κτέ. : οἱ 
Ἰ1, 65. ὃ; ὙΠ. 40. 19; 47. 117. 

99, Τλογεροαη Ογίίρριις αἰαοῖε 
ίοηιαψτίμπι ἤοηι τἦδ ἰαπα 5146, ιυλῖζα 
δἰηιμϊαπδοιδῖψ 80 ἐγίγθηιο5 δαϊΐ ομὲ ἢ 
ἐδ6 ἐϊσο λαγδοιι8 ἀσαϊΐϊπδὲ ἰΐ6 Πεοὲ 
δα Αἰδοπῖαηβ0. 16 ἰαΐίογ, εξ 60 
βἰΐρα, βδἰιιδδογηῖΐῳ γοβῖβί. 

1. παρεσκευάσατο : δύ. μ85 Δαορίοα 
ἔτοια ὑγο Μδ85. παρεσκεύαστο. ΟἿ 
186 ρτουμα ἰμδὺ αΥἹρΡρὰβ ἀϊᾷ ποί 
ἨΪΤΏΒΘΙΥ ῬΥΘΡΑΤΘ {Π6 θοῦ, Βαὺ [Ὁ 15 
Βα οθηῦ δῦ Ὠ6 δα σϑῆθσαὶ ἀϊγθο- 
ἰοὰ ἴῃ {μ6 τηαίΐου. -- 2. ἀγαγὼν 
στρατιάν: ὙΟΥΙΥ͂ σὍΘΏΘΓΑΙν πϑοα οὗ 
βού πρ οαὐὐ ἢ δὴ ἅσνγ. ΟἿ α6. 84. 
2; ἷγ. 93. ὅὁ.(Ἡ. Ἠδ βοῦ ουῦτ μας ΘΟ ΟΡ 
οὗ πὶρῃῦ (ὑπὸ νύκτα) δια νγαϊίθα ὑῃ- 
{1 [86 οχρϑοίρα βοαιρῃῦ βου α 
ΟΥ̓ΟΣ {πὸ ζανουσαθ]ο τηοστηθηῦ ἴον δὖ- 
ἴ80Κ. ΟΚ «. 23. ὃ 1. --- αὐτὸς μὲν... 
ἔμελλε. .. αἱ δὲ τριήρεις... ἐπέπλεον 
εν. περιέπλεον: Ῥᾶ͵γαίδοίο σοῃβί., 
“ἐ 116 6 614 ἈΠ ΠΏ561Γ τοδὰγ ῸΓ 8 ἢ 
αἰΐδοῖκ ὉΥ Ἰαπᾶ, {Π6 ὕνγο αν βι οη5. οὗ 
5Π105 τηϑθ ἃ. βἰ πα] 6 ον 5 οηβοί.ἢ --- 
4. αἱ δὲ τριήρεις τῶν Συρακοσίων : {Π6 
016 δῦ, αἰ ὑπο ΤΟ] ον {π6 

Ῥατίβ ἴῃ {πΠ6 5816 886. ὅδ οἡ 1]. 
95. δ; 11..13. 17..--Φ ἅμα καὶ ἀπὸ ξυνθή- 
ματος : αὐ ἐξ δαηιε ἐΐηι6 απαὶ ο α Ὀγ6- 
οοποογίοα βἰσπαί. ΟΟἹὨ ἵν. 67. 20; νἱ. 
61. 10. ---Ο. αἱ δὲ πέντε: ΟἹ. ἜΧΡΙ 815 
186 α΄. 845 β'σῃιγιπρ' π6 σοί {μα 15 
τοδᾶν δηᾶ βίδίοπρα ἴῃ ἀαἤμῖΐθ Πυ1- 
ὍΘΙ ἴῃ {86 5γδ}16  ΠΔΥΡΟῸ, τυ 116 {π6 
85 {ὺ]τοθ5 ἔσομπι Π6 συθδίου ΒΥ ΟῸΓ 

ἄο ποῦ σΟΙΏΡΓΙΒ6 8411 [86 5}105 δῦ 8.6 
σούπρ, τον ἴμογο. Βαὺ Ῥαούΐοσ δύ. 
ἐδε γτοηιαϊπάεν, ὑπ ατῦ., τ ῖοἢ 45 ὑῃ6 
ΒΔΙῺΘ ΤΌΓΟΘ 85 ἴῃ τὰ δὲ δύο, 6. 24. 4, 
δΔιηα ἴῃ αἱ δὲ ἕνδεκα, 6. 25. θ, πα Ρ] Υἱπρ' 
{παὺ 16 σΏΟΙΪΘ ΠΌΤΟΥ νγὰβ 80. Κα. 
ϑρυ. 80, 2, 8. ---. τὸ νεώριον: [Π6 
ΒΔΥΡΟῸ οὗ {π6 ψ81- 5105 ψῖ {Π6 
ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ΔΡΡΟΌΣΙΘϑΏ065 οὗ ὙΏΔΥΥΘΒ 
δΔηα ἄοοκβ. ὅθ Ἠο]ηι, 11. Ῥ. 982. --- 
περιέπλεον : 1.6. δτουμα ὑπ6 ο]α οἱΐν 
([μῃ8 ΝΑ 8085). Οἱ {Π68 ΟἸ 5510} οὗ καί 
Ῥοἔογο περιέπλεον, 866 ΑΡΡ. --- 8. πρὸς 

τὰς ἐντὸς προσμίξαι : 56}0]., ταῖς ἰδίαις 

ταῖς ἐντὸς τοῦ μεγάλου λιμένος ξυμμίξαι. 
-- 9. ἀμφοτέρωθεν : 1.6. Ῥούῃ ὉΓ Ιᾶαπᾶ 
8η4 804. γε πᾶ 1ὺ ψ1 θορυβεῖσθαι 
8.180 ἴῃ 111. 26. ὃ ; ν. το. 88. 

10. ἀντιπληρώσαντες ; λαυΐπσ τιαππεα 

2 
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ες ἴω ἊΜ Α ᾽ ἃ ». ὍΝ Α ,. ἑξήκοντα ναῦς ταῖς μὲν πίντε καὶ εἰκοσι πρὸς τὰς πέντε 
καὶ τριάκοντα τῶν Συρακοσίων τὰς ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι 
ἐναυμάχουν, ταῖς δ᾽ ἐπιλοίποις ἀπήντων ἐπὶ τὰς ἐκ τοῦ 
νεωρίου περιπλεούσας. καὶ εὐθὺς πρὸ τοῦ στόματος τοῦ 

,ὕ , 3 ΜΝ ΤΑ, 9 “ 9 Ἄ. 4 ἃ 
15 μεγάλου λιμένος ἐναυμάχουν, καὶ ἄντειχον ἀλλήλοις ἔπι 

πολύ, οἱ μὲν βιάσασθαι βουλόμενοι τὸν ἔσπλουν, οἵ δὲ 

8 κωλύειν. ἐν τούτῳ δὲ ὁ Γύλιππος, τῶν ἐν τῷ Πλημμυρίῳ 
3 , ΕΝ Ν ’, 3 , 4΄΄ν ὦ Αθηναίων πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπικαταβάντων καὶ τῇ 
ναυμαχίᾳ τὴν γνώμην προσέχόντων, φθάνει προσπεσὼν 
᾽ Δ 9 ’ “ »’ . ἐ Ὁ ον ’ ᾿ 

ἅμα τῇ ἕῳ αἰφνιδίως τοις τείχεσι, καὶ αἱρεῖ τὸ μέγιστον 
κ᾿ »ὕ Α δ . 3. 2 ὃ , 9 εξ , 

5 πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἐλάσσω ὁὀύο, οὐχ ὕπομεινάν- 

των τῶν φυλάκων, ὡς εἶδον τὸ μέγιστον᾽ ῥᾳδίως ληφθῶ. 
Ν 39 Ἀ δὰ , εὰ 2 λ [οὶ εν θ καὶ ἐκ μὲν τοῦ πρώτου ἁλόντος χαλεπῶς οἱ ἀνθρωποι, 

. 59 Ἁ αἱ νι ε ᾽ Α ᾿ς ᾳ : 3 4 
ὅσοι καὶ ἐς τὰ πλοῖα καὶ ὁλκάδα τινὰ κατέφυγον, ἐς τὸ 

στρατόπεδον ἐξεκομίζοντο" τῶν γὰρ Συρακοσίων ταῖς ἐν 

ἐπ ἐωγη, πὶ τϑέογθποθ ἴο α. 21. 26, --- 
11, ταῖς μέν, ταῖς δ᾽ ἐπιλοίποις : {Π6 
ΑΥῖ. ἹΌ ΠΌΤ ΌΘΙΒ πι866] 85 Ῥδγίβ οὗ 8 
ὍΠ016. ὅθα οὐ 6 ἅθογθ. ΟἿ 1. ττ6. 
2. --- 18, ταῖς ἐπιλοίποις : 1.6. 86, ἐπί- 
λοιπὸς 156 Τουμπμᾶ ΟἿΪΥ Ποο ἴῃ ΤΏπο., 
ὙΠΟ τι568 ΘΙΒΟΎΠΟΥΘ ὑπόλοιπος. ---- 16. 
οἱ μέν : 86. οὗ Συρακόσιοι. 

28. Εἰγίζρριβ ὃψ α διά οῃ οπδοὶ σοῖς 
Ῥοβϑβοβϑίοη οὔ ἰΐδ ἰήγεα ΤὉγ8 οἡ ἰοπιηιι- 
γίμπι; δι ἰδ6 ϑψγασιβαπ ἢοεὶ ἰβ δεαίθη 
ὧψ ἐδ Αἰδοπίαη, απα Ξιι 7875 σοπβδιθγαδίο 
ἰ088. 

1. ἐν τούτῳ: {μ6 Ὀα{16 αὖ 868. Ὀ6- 
σΆη Ὀοίοσα ἀδν]ρηῦ, ΤῸ θη δὖὺ 
ἀλγῦγοδκ (ἅμα τῇ ἕῳ, 4) ΑΥΠΡΡῚϑ 
ταἀνγαπορα ἰὸ {π6 δἰΐδοκ, {π6 ΔΈἘΠ6- 

ΠἾ8 5 Π8α Ἰγοδαν ῬΘ6Ὼ Τὺ Β01Πὴ6 {{ΠῚ6 
Ἰοοκίηρ᾽ οὐ {86 568- Πρ} γὐ, ----2. ἐπικατα- 
βάντων: σοΐπο Ἃαοιῦπ ἰο ἰδ νοῦν 6ασε 
(οὗ {π6 τγαΐϑυ), ἃ5 ἴῃ ο. 35. 9; 84. 19; 
ἷν. 11. 2. ---ὃ. φθάνει προσπεσών : 1.6. 
Ῥοΐογθ {π6 ΑἸπμοηΐδηβ σου] ἅττα ἐμ 6 η}- 
ΒΘΙγ 65 [0 Ταδβίβῦ, --- ὅ, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ 

ἐλάσσω δύο: ἰ1μ6 ἀσδοίδῖγα ΒΌΘΟΘΒΑ ἰδ 
Ὀυϊοῆν δυπουπορᾶ ἤγβὺ; {π6 ἀοίδ:}8 
ΔῊ γοϑ.} 18 ἃγὸ ἀρβουροα ΔΕ. 
ἴῃ 7 ὙΠ καὶ μέν δρᾶ ἴῃ 11 νι ἐπειδὴ 
δέ. --- 6, τῶν φυλάκων: [Π6 ἈΆΥΤΒΟΙ 
βἰαϊοποᾶ ἴπογσο. (Οἷ α, 43. 22. 
. ἐκ τοῦ πρώτου ἁλόντος : Ξοηι ἰλαΐ 

εὐἰϊοῖ τσα8 ἢγϑὶ ἰαζοη. ἘῸΥ {Π6 γγϑᾶ. 
84]. Ὀαύνσθοη {π6 τύ. δα 105 Ῥδγίϊο., 
8066 Κν. νυ. δὅ0, 12, 1. ΟἹ. νυϊΐθβ 
(αραϊποῦ [6 Μ88.) πρῶτον, ἰακΚὶπρ 1 
δᾶν. Ὀούμ Ποῖα ἀπᾶ ἰη ὅ. Βαΐ δνϑῃ 1 
1 Ὅ6 πού δῃ 84]. ἴῃ ὅ, 48 δ. ΟἸΔΙΤῺ 5 
(3 νἱ. 66. 135), πηΠὺ νου ποῖ Ὀ6 
φγοοῦ ὑπμπδὺ 10 15 ποῦ 016 676. --- 8. ἐς τὰ 
πλοῖα: νἘΪΟἢ 806, ἴο 6. 4. 20 ΙΔ {86 ΓὙ6 
αὖ ΔΠΟΠΟΥΙ ππηᾶ6 1. {π6 Ῥχοίθοίοῃ οἵ [86 

Του ἰΠοδύϊομβ οὗ Ῥ]θυαυ υΐ μη. --- ἐς τὸ 
στρατόπεδον : 1,6. ἰπΐο [Π6 ΟὨΘ Ε οϑρ 
οὗ [6 Αὐμομπίδῃ ΔΥΤΩΥ ΠῚ {π6 ἀου]6 
Ὑ8}1} δῃᾶ οἷοβθ ἴο {86 ργϑαὺ ΒΑΥΡΟΙΓ. 
366 οἡ 6. 4. 324 δΔῃηᾷ ΗοΪπι, 1|. Ρ. 595. 
---9. τῶν γὰρ κτέ. : ΟΧΡΙ]ΔΙΠΒ χαλεπῶς 
... ἐξεκομίζοντο. ---- 10. κρατούντων τῇ 
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ἊᾺ λ λ , Ν , ω : ς ἢ ε κν 
10 Τῷ μέγα ῳ μένι ναυσι Κρατουντῶν ΤΊ) μναυμαάχιᾳ ὕῖ1Ὸ 

18 

20 

, ῳ Ἁ ΟἿ ’ 3 ὃ ’, 3 δὲ δὲ 
τριήρους μιᾶς καὶ εὖ πλεούσης ἐπεὸιώκοντο" ἐπειδὴ ὃὲ 

Ἁ ᾽ : ’ ε ’ 9 , Ἁ ε ’ 

τὰ δύο τειχίσματα ἡλίσκετο, ἐν τούτῳ καὶ οἱ Συρακόσιοι 

ἐτύγχανον ἤδη νικώμενοι, καὶ οἵ ἐξ αὐτῶν φεύγοντες 

ῥᾷον παρέπλευσαν. αἱ γὰρ τῶν Συρακοσίων αἵ πρὸ τοῦ 
στόματος νῆες ναυμαχοῦσαι βιασάμεναι τὰς τῶν ᾿Αθη- 
ναίων ναῦς οὐδενὶ κόσμῳ ἐσέπλεον καὶ ταραχθεῖσαι. περὶ 
9 ’ ΄, Ἁ ’ Ἂ 9 [ά ᾿ 

ἀλλήλας παρέδοσαν τὴν νίκην τοῖς ᾿Αθηναίοις. ταύτας 
Ἀ κι ς Ἁ ε.39. Α ᾿ ἴω 3 ΜᾺ 9 ,, ΨΆΝς 

τε γὰρ ἐτρεψαν καὶ ὑφ᾽ ὧν τὸ πρῶτον ἐνικῶντο ἐν τῷ 

λιμένι. καὶ ἕνδεκα μὲν ναῦς τῶν Συρακοσίων κατέδυσαν 
Ν 4 ᾿ πὶ Α΄. 59 , 9. “2 Ἁ Ψ 

καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἀπέκτειναν, πλὴν ὅσον 
9 ΠΑΝ κι ἃ 59. 3) : δ“ δὲ , κ᾿ 
ἐκ τριῶν νεῶν, οὺς ἐζώγρησαν" τῶν ὃὲ σφετέρων τρεῖς 

ἴω ᾽. : Α ’ 3 ΄ ͵ ἰὼ 

νῆες διεφθάρησαν. τὰ δὲ ναυάγια ἀνελκύσαντες τῶν 
᾽ ἃ »Ὺ» 9 οὐ ππ- ’ ᾿ ζω 

Συρακοσίων καὶ τροπαῖον ἐν τῷ. νησιδίῳ στήσαντες τῷ 

ναυμαχίᾳ : 85 {Π6 ΚΙ ΥΔΟΊΒΔη5 5111] δά 
186 δΔανϑδῃΐίδρο δρδίπδῦ {π6 Αὐδ, Βῃ108, 
ΠΟΥ δου] Βρᾶγθ ὁπ6 ἐγ γοπιθ ἔου [Π6 
Ῥαυχδαυϊ οὗ [86 Ηδροίηρ, σ᾿ ΥΤΊΒ0 ΟΥὨ {Π6 
ἸΥρον Τογί. --- 11, ἐπειδὴ . . . ἡλί- 
σκετο : οχϑοῦ βίδίοπηθηῦ οὗ {Π6 511ὴ1}}- 
θη θοῦ 5 (Πρ .) ΟΟΟΌΤΓΘΠΟΘΘΒ δὖ ἔν 7ὸ 
αἸΠοσθηῦ Ῥοϊηΐβ: “ αὖ [86 {ἴπ6 ΠΏ θη 
106 ὕνο βιδιοσῦ ἔογίβ 1611] το {π6 
Πδμῃᾶβ οἵ {86 ϑγυδοῦβδῃ ἰδ πᾶ {ΓΌΌ08, 
1η68 δνγυδοῦβδη ἢθδοῦ νγ88 ΔΙ Δ Υ Ἰοβὶπρ' 
1Π6 ἄδγν, 50 ὑπαῦ {Π6 ΑΥΒΘηΐδΠ ΡΆΥΥ]- 

ΒΟῚ5 [ΤῸ {6 Β1Ώ28|16} ΤΟΣΐ8, 0 

ὍΘΙ Ηδοϊηρ᾽ Δ] ΟΠ ρ' {π6 σοαδὺ πη Ῥοδίβ, 
ΘΟ] ἢῸ ἸΟΠΡῸΓ Ὀ6 Ῥυγβαρα ὉΥ {Π6 
ΘΥΥΔΟΊ585.᾽) Ηον {1Π15 ΟΠΔηρῈ ἴῃ [Π6 
βοδ-ρμύ δα οογὴθ δροαυῦ 158 θη ἄδ- 
ΒΟΣΙΡΘΩα ἔγοτη 14 (αἱ γὰρ τῶν Συρακοσίων 
κτὲ.) ἴο {86 οπᾶ οὗ {πΠ6 σὮδΡ. 

14, αἱ πρὸ τοῦ στόματος νῆες ναυ- 
μαχοῦσαι: ἴ.6. αἷ ἐκ τοῦ νεωρίου περιπλέ- 
ουσαι. ΟἿ ασ. 22. 18. ὙΠΟ. 15 ξοπᾷ οὗ 
Ῥἰδοίηρ {μ6 δύ. Ῥέα, δέον {88 
ποῦ, 6 ΟὐΠΟΡ ψοχᾶβ ἃτὸ δἀαΔοα. Κύ. 

ϑρυ. 80, 10, 8, ὅ66 οἱ ἱ. 11. 19, ---- 16.ὕ 

οὐδενὶ κόσμῳ : οὗ 6, 40. 10; 84. 9; 11, 
τοῦ. 16; 4150 πολλῷ κόσμῳ ἴῃ νἱϊ!. 90. 
18, - ταραχθεῖσαι περὶ ἀλλήλας : -Ξ 
ἐν ἀλλήλαις (11, ὅς. 560), ΟΥ ἐν σφίσιν 
αὐταῖς (6. 67. 14; 84. 18), οΥ προσπίς-. 
πτουσαι ἀλλήλαις (6. 26. 88). --- 17. 
παρέδοσαν τὴν νίκην : σαῦα ατυσαῃ ἰδ 
υἱἹοίογῃ, ἃ5 ἴῃ ὙἹΠ. 71. 8, τὴν παλαιὰν 
ἐλευθερίαν παραδώσειν. ---- ταύτας τε... 
ἐνικῶντο : ““ΤῸΓ ΤΠ6Υ τουϊοα ποὺ ΟὨΪΨΥ͂ 
[8686 (σο πδᾷ 14116η ἱπίο ἀϊβογᾶου), 
Ῥαΐ 4180 βοβθ Ὁν σμοτα {πον 6 δ 
ἢγϑὺ νογβίθα 1η5146 {π6 μαύρου." Οπ 
{8185 60-ογαϊηαύϊομ ΟΥἩὨ {π6 ΤῸ]. οἰδαβα 
γι ἢ ὑπ6 ἄθπ)., 566 τσ, ϑρνυ, δῚ1, 18, δ. 
--- 18. ἐν τῷ λιμένι: ζ.6. ἐν τῷ μεγάλῳ 
λιμένι (10). 

20. πλὴν ὅσον: Ἰ1υηϊηρ' ἴῃ δᾶν. 
56 086 {Π6 Ῥγρορθαϊηρ', χερὶ, αἰ ψ ϊο ἢ 
6 τηπιϑῦ ΒΌΡΡΙΥ τοὺς ἀνθρώπους, ἴο 
ψΠΙΟἢ οὖς Τοΐογ8. Τὴ ο, 62. 18 (πλὴν 
ὅσον ἂν ὃ πεζὸς ἡμῶν. ἐπέχῃ) [Π6 φσΎΔΤΩ- 
ΤΔ 108] ΘΟΠΠΘΧΊΟΙ 15. ΟἸΟΒΘΥ. --- 28, ἐν 
τῷ νησιδίῳ: [1 οαῃηοῦ Ὀ6. ΟΟΥδΙ 
ἀοίοσταϊηθα ὙΠ ΘύΠΟΙ {Π|15 15. [5016 ἀ6] 
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5 δύο ἐπισκευάσαντες ἐφρούρουν. 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ ὙἹ1. 23, 24. 

..- κα 9 ᾽ 9 «. εἐ Α 
ΤρΡΟ Του Πλημμυρίου, ανεχωρήησαν ες ΤῸ εαύτων στρά- 

τόπεδον. 
4 ᾽ν »’ 

Οἱ δὲ Συρακόσιοι κατὰ μὲν τὴν ναυμαχίαν οὕτως 1 
᾿ “σ΄ ’ κὺ 

ἐπεπράγεσαν, τὰ δ᾽ ἐν τῷ Πλημμυρίῳ τείχη εἶχον καὶ 
ἴων 3, ἴω ’ἤ 

τροπαῖα ἔστησαν αὐτῶν τρία. 
Ἁ ᾿ Ν Ψ ἴω. 

Καὺ ΤΟ μεν ΕΤέρον»Ἤ ΤΟΙΡν 

δνοῖν τειχοῖν τοῖν ὕστερον χηφθέντοιν κατέβαλον, τὰ δὲ 
ἄνθρωποι δ᾽ ἐν τῶν 2 

ῪΚᾺ ἊΝ [2 ’ 9 ᾽; Ὁ 9. 4θ »,’ 

τειχῶν τῇ ἁλώσει ἀπέθανον καὶ ἐζωγρήθησαν πολλοί, 
ΑἉ ᾿ 4 Ἁ 2 [Υ̓Σ “4 νν » 

κἀὶ χρήματα πολλὰ τὰ ξύμπαντα ἑάλω " ὥσπερ γὰρ ταμιείῳ 
: [4 ἴων 9 , “ » Ἁ 4 9 ’ 

χρωμένων τῶν ᾿Αθηναίων τοῖς τείχεσι πολλὰ μὲν ἐμπό- 
»Ὃ ΝᾺ 4 

ρων χρήματα καὶ σῖτος ἐνῆν, πολλὰ δὲ καὶ τῶν τριηράρ- 

10 χων, ἐπεὶ καὶ ἱστία τεσσαράκοντα τριήρων καὶ τἄλλα 

σκεύη ἐγκατελήφθη καὶ τριήρεις ἀνειλκυσμέναι τρεῖς. 
μέγιστόν τε καὶ ἐν τοῖς πρῶτον ἐκάκωσε τὸ στράτευμα 

Οπἀβίθι]ποοῖο ΟΣ ὅδη Μαγοῖδῃο. --- 94, 
ἐς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον : 866 ΟΠ 8. 

24. Τλα ἴο85 97} ῬΙθηιηι για 15. 186 
{λα πλοῦ σγίδυοιιδ ἰο ἐδ Αἰξοηϊαηϑ8, 5ἷπ66 
ἰαγσα φχιιαπ 65 9.5, παυαΐ, 5ίογε58 ἀπά 8} 
γιαϊογίαΐ, αϑ τσοὶΐ α5 ἐΐγο6 ἐγίγοπιος τολϊοὶ 
λαά δεεη ἀγταιῦη τρ οπ ἰαπα, ῥα ἴπίο {δια 
λαμπάς ΟΓ 1π6 Θημ θην. 

1, οὕτως ἐπεπράγεσαν: λαά -7αγεά 
ἐΐιι5, 564 650.» 85 ΠΘΙΘ, ΟΥἹἨ πῃ ΥΟΌΓΘὮ]Θ 
αγοηίβ, ἢ [016 σοῃύγασυ ἰ8 ποὺ 6χ- 
ῬΓΟΒΒΘΩ͂, ΟἽ 11. 4. 88. ---- ὃ. τροπαῖα 
ἔστησαν αὐτῶν : 55. τῶν ἁλόντων τει- 
χῶν. Οὐ α.41:.12; κ54.1; 11. 82. 8; ἶν. 
12. δ: νΐ. οὗ, 20, Κα. ϑρυ, 417, 1, 8. -- 4. 
κατέβαλον : 88 ἴῃ 1. 58. 18; ν΄, 83. 8. --- 
τὰ δὲ δύο: 566 ΟΠ 6. 22. 6. --- ὅ., ἔπι- 
σκευάσαντες: οὗ 6. 1. 2; 28. 11; Υἱ. 
104. 20, 

ἐν τῶν τειχῶν τῇ ἁλώσει: ΤΟ. ἀπ 
Ηάΐύ. δῖα ἔοπᾶ οὗ ᾿ηβουηρ 86 ρθη. 

βεύνθθη ἃ ὉΓΘΡ. δηᾶ [15 ο48586. Κα, 
ϑρυ. 41,9,19. ΟΠ 1. 9. δ᾽; ν. 47. 65; 
ΥἹ, 34. 51. ---Ἴ. χρήματα : τχϑίογ]8] οἵ 
ΘΥΘΟΙῪ βοχί. (Υ 9 Ῥεοῖονν, τσαγε5, δᾶ 

6. 25. 7, ηἰϊτίαγν δίοτοδ. ἘῸΥ {86 Γδούβ, οἱ 
Ὁ ϊοα, ΧΙ]. 9; ῬΙαΐ. Δΐσ. 20. ---- τὰ ξυμ- 
πάντα: αἰΐ ἱοσαίλμον. Ἰκν. ϑργ, 50, 11, 
18, ΟΚἱ α. 1. 81. --- ὥσπερ: ΟἹ. δπᾶ 
δ., ἴ0 ὥστε οὗ [ῇ86 Μδ85., νι ῃΐοῃ ἴ5 
ΟΜ ΘΙ 864 σοιῃραγαί νον ἴῃ Αὐΐ, 
ῬΓΌΒ6, ἅτε, ψὨΪΟΩ ΒΚ. δᾶ ΚΥ. ττῖΐο, 
σψΟ]]α Ὅ6. δαχ 55 1}016 866. ἴο ν, 72. 1; 
Ῥαὺ ὥσπερ 15. ταοῦα 6 {88 συϊραΐρ, 
δ 15 ΒΙΡΟΥΘα 8150 ὈΥ (86 ᾿τηΣδ 0 Ὲ 
οὗ {π6 ρᾷββᾶρδ ἴῃ 908. “περι εϊοα, ΧΥ. 
9, ἐχρῶντο ὥσπερ ταμιείῳ ταῖσδε ταῖς 

πόλεσιν. ---- ταμιείῳ χρωμένων: ἴῃ {Π6 
ΒΔΙῚΘ β56η86 8ἃ8 Υἱ. 97. 27, τοῖς τε 
σκεύεσι καὶ τοῖς χρήμασιν ἀποθήκη. 

ἘῸῚ {Π6 ἔαοίβ, οἱ ο. 4. 325. --- 9, τῶν 
τριηράρχων : {6 ἃτί., δἀάρᾷ ἔτοιι 
ψαΐ,, Ὀθοδῦθα {ῃ6 ὑπο ἢ5. ἃγ6 8 

01458 Ὀο]οηρίηρ ΤοΟρΘΙΠΘΥ, 88 ΟΡΡ. ἴο 
ἔμποροι, ὯΟ σᾶτη6 ἱορο ΟΣ ὈΥ ΟἤΔΏηΟΘ, 
-- 11, ἐγκατελήφθη: 86, ἐν τοῖς τείχεσι. 
(Υ ας. 3ο. 18; ἵν, 116. 4. 

12, μέγιστον: οορπδία 866. ἢ 
ἐκάκωσε. ΟΕ. 169, νι 2; Η. 716 Ὁ; Κα. 
ϑρυ, 46, ὅ, 1, (ΟΝ ο. 44. 82; ν, 82. 21, 



ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΝ ΝῊ. 24, 25. 

τῶν ᾿Αθηναίων ἡ τοῦ Πλημμυρίου λῆψις - οὐ γὰρ ἔτι οὐδ᾽ 
ἔσπλοι ἀσφαλεῖς ἦσαν τῆς ἐπαγωγῆς τῶν ἐπιτηδείων 

ε Ν - ’ Ἁ 9 Ϊέ 3 ἴω Ξ 3 ’ 16 (οἱ γὰρ Συρακόσιοι ναυσὶν αὐτόθι ἐφορμοῦντες ἐκώλνον 
Α Ν , ΕΝ “.ς 9 ε 59 Ἂν δ᾽ καὶ διὰ μάχης ἤδη ἐγίγνοντο αἵ ἐσκομιδαί), ἔς τε τἄλλα 

κατάπληξιν παρέσχε καὶ ἀθυμίαν τῷ στρατεύματι. 
Μετὰ δὲ τοῦτο ναῦς τε ἐκπέμπουσι δώδεκα οἱ Συρα- 

᾿ Λ,..9 , 9. 9... 595. “Ὁ : ’ 3 κόσιοι καὶ ᾿Αγάθαρχον ἐπ᾽ αὐτῶν Συρακόσιον ἄρχοντᾳ. 
Α 393. ΜᾺ ὰ Ἁ 3 Ιέ » ,ὔ καὶ αὐτῶν μία μὲν ἐς Πελοπόννησον ᾧχετο, πρέσβεις 

σ , ’ , : Ψ 9. 5 , ἄγουσα, ὅπως τά τε σφέτερα φράσωσν οτι ἐν ἐλπίσιν 
5. Ν νΝ ς᾽. αὶ » ᾿ ν “ΔΛ 5: τ Ἃ ΡΝ εἰσὶ καὶ τὸν ἐκεῖ πόλεμον ἔτι μᾶλλον ἐποτρύνωσι γίγνε- 

εν νσ κι Α .. 39 , ΡΥ 
σθαι: αἱ δὲ ἕνδεκα νῆες πρὸς τὴν ᾿Ιταλίαν ἔπλευσαν, 

’ “Ὁ “ 9 [Ά ,’ ,’ πυνθανόμεναι πλοῖα τοῖς ᾿Αθηναίοις χρημάτων γέμοντα (ΡΉΜ : το 
καὶ τῶν τε πλοίων ἐπιτυχοῦσαι τὰ πολλὰ 

ΝΆ 

προσπλεῖν. 

μέγιστον ὀφελήσειν; Χοαπ, «4η. 11]. τ, 
88, μέγα ὀνῆσαι. ---τε: Ο δἷ., ἴον δέ, ποῦ 
σογτοϊαίννο ἰο καί, θπὺ ΤΟΒα ΡΕΥΘ, 48 

ἴη.1. 4. ὅ; 67. 8. ---ὸίΜἰν τοῖς πρῶτον : 8566 
ΟἹ ὁ. 19. 19. ---18.. οὐδ᾽ ἔσπλοι: υἱΐῃ 
Μαῖ. ἴον οὐδ᾽ οἱ ἔσπλοι, Ῥοοδαθα [6 
βίαι ουθηΐ 15 ΡΘΏΘΧΙΔΙ ; Ὀτιῦ 1η 10 αἱ ἐσκο- 

μιδαί, Ὀθοϑαδ6 ἐπ6 οοῃίοχὺ ΤΠ αΘΥ5 ὖ 
ἀρ βηϊίο. --- 14, τῆς ἐπαγωγῆς τῶν ἐπι- 
τηδείων : αρδίταοι ἔογ {Π6 Θοπογοίθ - 
τῶν ἐπαγομένων ἐπιτηδείων. ΟἿ ν. 82. 
24͵ --- 16. διὰ μάχης : οπἰψ ὃν "ολίϊηρ. 
---ἐς τάλλα: ἴανουγῖῦθ δχρυθϑϑίοη οὗ 
Τῆυο. Οἔ α. γ. 16; γη. 8; ἱ. τ.14; 6. 
16; 36. 18,--- 17. παρέσχε : [Π6 500]. 
15 ἧ τοῦ Πλημμυρίου λῆψις. 

9, 7Τλε ϑυγγασιιβαηβ αὐἰβραϊοῖ, 5.08 
απ τπίογοεορὲ 8ο0ηι6 δι! ρρίϊο5 βεπὲ οι 10 {6 
«Αἰμοπίαπβ, απαὶ ὃ ἐΐα αἀπποιιποοτιεπέ ΓΚ 
ἐλιοῖν βιιοσθ88 ατοιι86 ἐἤοὶγ οίοροπηαδίαῃ 
αἰϊέο5 ἐο ἰοπα ξεν θοῦ αδϑοιβίαποθ. ΒζΌΤΟ 
ϑυγασιιβ6 δοίξ, βἰαο5 βθοῖς δῃ αἷΐ ἨιαΉΉΘΥ 
07 αἰΐαεἶξξ ἰο Ὧ(ο δαεἶ, οἵἤοῦ α8 πιο, βατηι 
α8 ροϑείδίο, απα δϑβρεοϊαϊίῳ υἱοίοηξ ἐδ ἐΐ6 
οσοπίοδί αδοιΐ ἐδα ραϊϊϑααα διυιὶϊξ ὃψ ἰἢ6 
Θυγαρσιδαηβ 707 ἐΐ6 ργοϊθοίϊοη ο΄ {Π 617 
δὐΐρε. 116 ϑγτγαοιιδαηβ βοπα απιδαϑ- 

βασουϑ το ἐδ Θτοοῖ οὐξί68 ἴο ἴγψ 0 αγοιιδ6 
ἐβδϑηι [0 ἑαΐα ὦ πΟΥῈ αοἰΐθα ραγὶ ἴ5 [6 
τῦατ. 

3. ᾧχετο: ΠΟΙ, ἃ5 Δ'νγανβ (ο. 7.6; 
12. 8; 46. 6), Ἔχργοββῖνθ οὗ δαβίο, 
ΤῊΐ5. οπ6 510 μαᾶ βοραγαίθα ἱπηπηθ6]- 
δου ἢστόσῃ {πο χτοϑὺ, δμα βού οἵἕ νὰ 
811 μαϑίθ οἡ 1.5 γνογᾶρθ ἴο [86 Ῥδη]ο- 
ῬΟΏΏΘΒ6. ---4., ὅπως . .. γίγνεσθαι: 
ὅπως ἔτοτῃ δ᾽ αἷ., ἰηδίθδα οἵ οἵπερ, [1885 
Ὀθοη δἀορίοα Ὦγ {π6 Ἰαΐον δαϊυί. ΤῊΘ 
ΤΕ]. Ῥσομ, τ] {Π6 587}ν. οὗ ῬΌΓΣΡΟΒΘ 
οϑηποῦ 6 ΘϑἰδὈ]15Πῃ66 ἴῃ Αἰ. τε, π{8- 

τγίθο ἔτοπὶ Ὑ αύ., 15. ᾿πα ΙΒ ΡΘΏΒ8Ό16, 88 
τὰ σφέτερα 15 Οοῃίχηδίρα ὙΠῸ ἐκεῖ 
πόλεμον. ἐν ἐλπίσι ἃ8 Ὀ6Ιονν ἴῃ 48; 6. 
46. 6; 1. γ4ᾳ. 22, ἵν. γο. 20. (4 ἐς 
ἐλπίδα ἐλθεῖν, 11. κ6. 12. ---Ο. αἱ ἕνδεκα : 
866 ΟΠ 6. 22. 6. -- τὴν Ἰταλίαν : ἴῃ 
ΤὭσυΟ. 864 ΟἿΪΥ ΟΥἨ {Π6 Ρῥϑηΐηβαϊα 
ΒοΌ ἢ οὗ {π6 τίνοσ 1.885 8Δηα Μοίδρου- 
[ὰπ. 8.66 ου ντγἱ. 2. 19; 1. 12. 14.---- ἢ. 
χρημάτων γέμοντα: {Π6 οτάον οὗ Υ᾽ δύ. 
ΤΊΟΓΘ Τογοῖ]6 μη {π6 ψαϊραία γέ- 
μοντα χρημάτων. ἘῸΓ χρήματα, 566 Οἢ 
6. 24. Ἴ. 

8. τῶν πλοίων: {ῃ6 ρσοη, ψὶ ἐπι 
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42 ΤΗΠ ΟΥΘΙΘΕΒ ΥἹ] 25. 

διέφθειραν καὶ ξύλα ναυπηγήσιμα ἐν τῇ Καυλωνιάτιδι 
, ες ἃ “9 ,ὕ εκ ΓῚ » 10 κατέκαυσαν, ἃ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἑτοῦμα ἦν. ἔς τε Δο- ὃ 

κροὺς μετὰ ταῦτα ἦλθον, καὶ ὁρμουσῶν αὐτῶν κατέ. 
, ΜᾺ ε ’ ᾿ ω 393. Ν ’ Ἵ 

πλευσε μία τῶν ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου ἄγουσα 

Θεσπιέων ὁπλίτας" καὶ ἀναλαβόντες αὐτοὺς οἵ Συρακό- 4 
: 353.» Ν ΝᾺ » 9 5 » ’ δ᾽ 

σιοι ἐπὶ τὰς ναῦς παρέπλεον ἐπ᾽ οἴκου. φυλάξαντες 
-. ν᾿ 459 ἈΝ ΕΧΚᾳἜ.ῃ0.0Ι ᾿ ᾿ . ΄ 

165 ᾳὕτους οἱ Αθηναῖοι εἰκοσι ναυσι πρὸς τοῖς Μεγαροίῖς, 
’ . Ν “ , 3 ἰοὺ 9 ’ Ν 9 Υ̓ μίαν μὲν ναῦν λαμβάνουσιν αὐτοῖς ἀνδράσι, τὰς δ᾽ ἀλ. 

λας οὐκ ἠδυνήθησαν, ἀλλ᾽ ἀποφεύγουσιν ἐς τὰς Συρα- 
κοὔσας. 

3 ’, Α. Α Α » »» 9 Ἁ 3 Ἐγένετο δὲ καὶ περὶ τῶν σταυρῶν ἀκροβολισμὸς ἐν ὅ 
κι ,. ἃ ε , δ Ν κ᾿ , 20 τῷ λιμένι, οὺὃς οἱ Συρακόσιοι πρὸ τῶν παλαιῶν νεωσοΐ- 

᾽ ΄Ἂ ’ ν 3 ΄“ ε ΝᾺ 5 κων κατέπηξαν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὅπως αὐτοῖς αἱ νῆες ἐν- 
ἃ ε “ .«ἣ ς 95 ““ 9 ’ Ἁ ᾽ τὸς ὁρμοιεν καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπιπλέοντες μὴ βλάπτοιεν 

ἐμβάλλοντες. 

τυγχάνειν ἀππ5.8]. ΟἿ 111... 28; Χοη, 
Οες. 2. 8; 12. 20; ῬΙαῦ, μλιϊ. 61 ἃ; 
Ατ. δίς, 245. --- Θ, Ἱαυλωνιάτιδι : {Π6 
αἰδίσοὺ οὐ Οδυ]οηΐα, που ΟΥἨ ΤωοΟΥΪ 
ἘΡΙΖΟΡΉΥΥΙ, οα {πὸ δᾶρο οὗ ἴπ6 5116 
Τογϑϑύ,  ΒΙΟἢ Ῥγοαπορα το Ὀ.]ΠΑΙηρ; 
ὑπ 6 " 8πᾷ ρἱΐοῃ. ᾧβ δίσαρο, γὙἱ. 
1.9. 

12. μία τῶν ὁλκάδων... ὁπλίτας : 
ῬΓΟΌ. ομθ οἵ {ῃ6 ἢθροῦ σβοἢ 5416 
ἔγοτα Τδθηδγῦτ (6. 10. ὃ 8, 4), ΔΙΠΟῊΡ' 
{π6 σομηηδ που οὗ ψ ΠΟ νγα8 4180 ἃ 
᾿ΓΠΘβρίδ ἡδϑιηθα Ἡρροβδηᾶθσ, ΤῊ18 
8510 ῬΘΡμαΡ5 Ἰοβὺ 18 σοῦγθ6 οα [ἢ8 
γΟΥΔΡῸ διὰ πελάγους, 8η64 {Ππ5 νγὰ8 αἀ6- 
[Δ] } 66] ἸΟΩΡῸΣ [π8ῃ 1ῃ6 οἴμθσβ. Τὴθ 
ΤὨοδρίδηβ 816 τϑοκοηρᾶ πὶ {π6 
Βοθοίδῃηβ ἴῃ ὁ. 19. ὃ 8. 

14, φυλάξαντες δ᾽ αὐτούς : Ξ'0Π0]. 
τηρήσαντες καιρὸν ἐς τὸ ἐπιθέσθαι αὐτοῖς. 

ΩΦ εο. 4. 86, πέμπει ἐς φυλακὴν 
αὐτῶν. ---1ὅ. πρὸς τοῖς Μεγάροις : ὑπ0 
ἩγΌΙαοαη Μορᾶγα. ὅδ66 οῃ γἱ. 4. 8. --- 
10. αὐτοῖς ἀνδράσι: ἀαί. οὗὁἨ δοοοῖα- 

προσαγαγόντες γὰρ ναῦν μυριοφόρον αὐὖ- 

Ῥδηϊτηθηί. ΟΕα. 188, ὅ κ.; Ἡ. 774 ἃ. 
1, οο, 26; ἱν. 14. 6; νυἱϊϊϊ, 102. 18. --- 
17. οὐκ ἐδυνήθησαν : 565. λαμβάνειν. ---- 
ἀλλ᾽ ἀποφεύγουσιν : ἴὉΓ Οἴδηρο οὗ 
Β1}0]., 566 ΟἹ 1. 26. 17, 

20. πρὸ τῶν παλαιῶν νεωσοίκων : 
{π6 τορα]δν ἀοοκγαγά (νεώριον) οἵἩ {Π6 
ΘΥΓΔΟΊΒΔΗΒ γγὙ8ἃ8, 866, 0 6. 22. ὃ 1, ἴπ 
{πΠ6 81:8}16 Βαῦρουσ, Βαὺ ῸΓ {6 
Ῥτγοίθοϊίου οὐ {6 5}1}058 ἰβθιῃρογα τ ν 
Ἰγίηρ ἴῃ ρῬοχγὺ ὑπο 6 Ὑγ6 6 Β}1}0- ΠΟΌΒ6Β 
4150 ὁ ὑπ Βποῖὸ οὗ {πὸ στοῦ Πδτ- 
ῬΟῺΪ, ὉΠΑ͂ΟΥ ΟΝ ΘΥΟΥΥ 5810 Τουπᾶ 
ΒΠ6 1060. 1 {ἰπη6 οὗ ρθδοθ πον ποραρα 
0 ζυσῦθμοῦ φγοίθοϊοι; Ὀσῦ ΠΟῪ {Π6 
ΘΥΥΔΟΌΒ8η5 δα Ὀπ1]10 84. Ῥδ)5αθ ἴο 
ἀοξομᾶ [θυ ἔτοτα ἴ8μ6 αἰΐδοκβ οὗ [86 
ΑἸἰμοηΐδ}8. --- 21. ἐντὸς ὁρμοῖεν : 1.6. 
Ῥομίπα {μ6 ῥτοίθοῦπηρ ρ815848. ἐντός 
18 ΒΙ ΤΩΙ ΠΥ πιδϑα [ἢ Ο. 5. 14; 11. 83.26; 

υἱ. 6γ. 9; γ5. 2. 
28. προσαγαγόντες γὰρ κτέ.: ἴπ 6Χ- 

ῬΙαηδίϊομ ΟὗἨ περὶ τῶν σταυρῶν ἀκρο- 

βολισμός ἴῃ 19, -- μυριοφόρον : 5ἴπ06 

Φὺ 



86 ρωσαν. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΚ ὙΠ. 2Κ. 

ω ε 95 “" ’ ΄ » , 
τοῖς οἵ ᾿Αθηναῖοι, πύργους τε ξυλίνους ἔχουσαν καὶ πα- 

’ ΄Ν 9 » ᾿ 

25 ραφράγματα, ἔκ τε τῶν ἀκάτων ὦνευον ἀναδούμενοι τοὺς 
σταυροὺς καὶ ἀνέκλων καὶ κατακολυμβῶντες ἐξέπριον. 
οἱ δὲ Συρακόσιοι ἀπὸ τῶν νεωσοίκων ἔβαλλον. οἱ δ᾽ ἐκ 

τῆς ὁλκάδος ἀντέβαλλον" καὶ τέλος τοὺς πολλοὺς τῶν 
σταυρῶν. ἀνεῖλον οἵ ᾿Αθηναῖοι. χαλεπωτάτη δ᾽ ἦν τῆς 

30 σταυρώσεως ἡ κρύφιος" ἦσαν γὰρ τῶν σταυρῶν οὺς οὐχ 
ὑπερέχοντας τῆς θαλάσσης κατέπηξαν, ὥστε δεινὸν ἣν 
προσπλεῦσαι, μὴ οὐ προϊδών τις ὥσπερ περὶ ἕρμα περι- 
βάλῃ τὴν ναῦν. ἀλλὰ καὶ τούτους κολυμβηταὶ δυόμενοι 
ἐξέπριον μισθοῦ" ὅμως δ᾽ αὖθις οἱ Συρακόσιοι ἐσταύ- 

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πρὸς ἀλλήλους, οἷον εἰκὸς 
τῶν στρατοπέδων ἐγγὺς ὄντων καὶ ἀντιτεταγμένων, ἐμη- 
χανῶντο καὶ ἀκροβολισμοῖς καὶ πείραις παντοίαις ἐχρῶντο. 

Ἔπεμψαν δὲ καὶ ἐς τὰς πόλεις πρέσβεις οἱ Συρακό- 

Π6 τοδαϊηρ βθοὴβ ἴὸ 6 οβδίδ] πο 
(οσουντῖηρ 4150 ἴῃ ῬΟ]]. 1, 82 πᾶ 
ΘύΣΔΌ. ΧΥΪ]. 1. 26), ψ τοῦδ [ΔΚ 8᾽ 
Δ]6ὴὗ 38 ὉΠϊὺ ΟΥἩὨ ΤΩΘΑΒΏΪ76, δηα 6 Υ- 

Ῥτοῖ, “8 581} οὗ 10,000 ἰ4]6η8 Ὀυτάρῃ.᾽ 
ΟΥ. ἵν. τι8. 28, πλοίῳ ἐς πεντακόσια 
τάλαντα ἄγοντι μέτρα; 4150 Ηαΐ, ἱ. 194. 
17; Ἡ. οὔ. 16. Το Κ᾽ 8 ΘΟ] ΘούΥ6 μυ- 
ριαμφόρον (ἃ Ῥἤγψη. Ῥ. 668) 15. Πθγο- 

ἔοτο ἴο ΡῈ το]ϑοίθα. ---- αὐτοῦς : 56. τοῖς 
σταυροῖς (86890]. τοῖς σταυρώμασι δηλον- 
ὄτι).--- 24, πύργους τε... καὶ παρα- 
φράγματα: {118 γ6 556] οὗ δρουΐ 258 
το ((ἔ {μ6 ἰα]οπίβ σοτὸ Αὐξ., οὐ 357, 
1 Αδριποίδῃ), ἢ 15 οοᾶθῃ [ΟΥΘΥΒ 
8:4 ῬΌΪ ΤΑΥ ΚΒ (παραφράγματα, 4130 ἷν. 
115. 7), βουυθᾶ 85 ἃ ἢοαϊίηρ Γουίγθβδ. 
ἔοῦ [π6 τοορβ. ΒΊΟΥ 15 ἄθοῖκ ἐπ6ν 
ΤΟΡΘ]16α [ῃ6 αὐΐδοῖκβ οἵ {πΠ6 ΘΏΘΙΩΥ 
δηα Ῥγοίθοίθα {Π6 ὀροσγαίϊομβ οὗ {861 
ΟὟ ΠΊΘῺ (οἱ δ᾽ ἐκ τῆς ὁλκάδος ἂντέ- 
βαλλον ἴῃ 27). ΤἘΠοβα ὀρογδύϊοῃβ οοῃ- 
βἰβίθα 1ῃ {Π6 αἰϊοηιρί, τηδᾶδ ἔγοση {Π6 
ΒΙΏΔΙΙΟΣ οδΐβ, ΡΑΤΟΥ ἴο ἔαβίθῃ οογᾶβ 

ἴο {π6 βίδϊκος. δα {πη ἰο ῬῈ}] πόῖὰ 
ουὖῦ νὴ} ὙΠ ]Δ5565, ῬΑ ἴο αἶνθ 
ὉΠΟΘΥ {8 νγαΐοσ δηᾶ βὰν ὑἤθι ΟΥ̓, 

566 ΑΡΡ. 
29, τῆς στανρώσεως ἡ κρύφιος : ἐΐδ 

λίαάοη ρατί Ὁ} ἐδ6 ραϊΐδαάο, αἴζον 1Π6 
ΒΏΔΊΟΡῪ οὗ ἡ πλείστη τῆς στρατιᾶς, 6. 

3. 1δ.---51. ὑπερέχοντας : ἃ5 ἴῃ 111]. 23. 
20.---82. μὴ οὐ προϊδών τις... περι- 
βάλῃ τὴν ναῦν : ἀδροηδοηύ οἢ δεινὸν ἦν 
δα ΘΧΡΙδηδίουυ οὗ προσπλεῦσαι. οὐ 
Ῥα]ομρβ ομἷΪν ἰο προϊδών. ἕρμα 15 ἃ ΤΟΟΚ. 
ΟΥ Ἠᾷὰι. νἱΐ. 182. 6, ψοτ ἐπελαύ- 
νειν ἴδ 8661, 45 Π6Ι6 περιβάλλειν. --- 94. 
μισθοῦ: 2ῶγ ραγ. ΟΠ ἶν. 124. 22; ν.6.1. 
Τα νογὰ ᾿παϊοαύοα ὑμὺ {Π6 κολυμβη- 
ταί (αἾ58ο ἷν. 26. 28) οΓ6 6850. ὑγαϊποαά 
Του ὑπο ῖν ὈΠΒΙΏΘΒΒ. 

90. οἷον εἰκός : ΟΘἸΠΙΡῸ1ΟΔ], 858. οἷα 
εἰκός ἴῃ 11. 4. 8; νἹἱ. 69. 15. --- 87. πεί- 
ραις : 5ἰγαίαφοτιδ, Τουπ ἴῃ Ὁ]. ΟὨΪΥ͂ 
Βοτο, ἱπουρἢ {Π6 Β6η56 15 7η6 5816 ἃ8 

ἴῃ 111. 20, 8, 
ῶ8. ἐς τὰς πόλεις : 86. τῶν Σικελιω- 

48 
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ΤΗΠΟΥ ΙΤΡῈΒ Υ͂ΤΙ. 25, 26. 

σιοι Κορινθίων καὶ ᾿Αμπρακιωτῶν καὶ Λακεδαιμονίων, 

40 ἀγγέλλοντας τήν τε τοῦ Πλημμυρίον λῆψιν καὶ τῆς ναυ- 
πυδοι 7 7 ε 4 σφ Κα 9 ’ ΛᾺ “ἋἉ ΝᾺ 

μαχίας πέρι ὡς οὐ τῇ τῶν πολεμίων ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ 
᾽ Ν ῪΝᾺ δ ΄»- » » ᾽’ ν σφετέρᾳ ταραχῇ ἡσσηθεῖεν, τά τε ἄλλα δηλώσοντας ὅτι 

9 9... 9 95 ἃ ΝΥ 9 ᾽ὔ θ ΝᾺ 9 9 9 ᾿Ὶ 

ἐν ἐλπίσιν εἰσὶ καὶ ἀξιώσοντας ξυμβοηθεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
- ἣ Ἀ 4 ΄Ἂ ε Ἁ ῪΝᾺ 9 ,’ ,΄ 

καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ, ὡς καὶ τῶν ᾿Αθηναίων προσδοκί- 

45 μων ὄντων ἄλλῃ στρατιᾷ, καὶ ἣν φθάσωσιν. αὐτοὶ πρό- 

τερον διαφθείραντες τὸ παρὸν στράτευμα αὐτῶν, δια- 
πεπολεμησόμενον. 
ἔπρασσον. 

τῶν. ΤΟΥ Ποροᾶ ἰο τχᾶῖκὸ τιοϑὲ [πι- 
ῬΓΘΒΒΙΟ ἢ. ΟἹ ὕῃοβθ {ῃγοῦρἢ δηιραββἃ- 
ὍἋΟΓΒ ἔτομι {π6 Θουῖδη οἰ[165 οὗἩ Η6]188, 
ὙΠΟ τοϑα]ῦ οὗὁ [ῃ6 Ταϊβϑῖ οι 18 βία θα 1π 
6. 32. ---, 40. ἀγγέλλοντας : {Π6 ΤΑΠΟΣ 
ὈΠῚ1514] ῬΓΘ5. θᾶ Γίο. ΟὗὁἨ ΡΌΓΡΟΒΘ (88 ἴῃ 
ὁ. 3. 4; 11. 52. 11; νἱ. 88. 62), νι 
ὙΠΙ1ΟὮ 816 σοηῃποοίοα δηλώσοντας δᾶ 

ἀξιώσοντας (42, 43), ΤοΓὨλϊηρ' Βα Ρογχά. 
ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΓΥ Ο]811868. --- 41, οὐ... μάλ- 
λον ἤ: ποῖ... 80 πιιοῖ, α5, [8 ἢγδὺ 
ΠΊΘΙΏΘΟΡ Ῥοΐηρ ΘΟ οίθΥ βροταί- 
πδίοα, 858 ἴῃ ἱ. 72. 17. --- 42. τά τε 
ἄλλα δηλώσοντας . . . καὶ ἀξιώσον- 
τας: 1Π6 αἰ ἰτηδίο τδῖη ΟὈ͵]θοῦ 18 
Ῥτοιρηῦ ουὖύλΙΠΟΥΘ ΤΟΓΟΪΌΪΥ Ὁ ἐπ6 
φῬοβίϊοη οὗ τά τε ἄλλαι. Τὴ6 σοπηθχ- 
ἴοῃ νου 6 αἰδίαθθα Ὅν αὖ, ψ Ὠ]Οἢ 
ἷβ ᾿ἰῃϑογίρα Ὅοίοσο δηλώσοντας ἴῃ 81] 

{Π6 Μ85. ὀχοδθρύὺ δῖ. Τὸ γγᾶβ ῬΘΥΠ8 05 
ἃ ΤῊΔΙΡΊη8] ποΐθ οὗ Βουὴ6 ΤΟΘΘΥ, Γο- 
ξουτίηρ ἴο 4 ἀρον(. ---48. ἐπ᾽ αὐτούς : 
80. τοὺς ᾿Αθηναίους.---44. ὡς... προσ- 
δοκίμων ὄντων : ὑπμ6 οχρροίδιίοηῃ οὗ 
{15 ἄδηρου, συ ΐῖο οουἹᾶ Ὀ6 ἀνοσίθα 
ΟἾΪΥ ὍΥ ΤΪΠΊΘΙΥ Π6]Ρ, γὰ8 ἴο Ὀ6 1Π6 
ΘΧΟΌΒ6 0 ἐπμ6 ἀοιμδηα (ὦ). --- 4δ. 
ἄλλῃ στρατιᾷ: οὗ ὁ. 1τ6. 6. --- αὐτοί: 

Α ς Α 9 ᾿ Ἂ ᾿ ἴω. 

καὶ οἷ μὲν ὦ τῇ Σικελίᾳ ταῦτα 

ε Ν , ἘῈ 5. δ ’ 9. κ΄ ἡ ,..φς Ο δὲ Δημοσθένης, ἐπεὶ ξυνελέγη αὐτῷ τὸ στρά.-. 
᾿ τευμα ὃ ἔδει ἔχοντα ἐς τὴν. Σικελίαν βοηθεῖν, ἄρας ἐκ 

ΟΙ. οχριαίηθ ἱπ ἷ5 1.8 οαϊξ., “ὍΠ6Υ 
8ΔΙ͂οηΘ, {86 γυδοῦβδηβ, πὶ μποαΐ [6 
ΠΘΙΡ οὗ {π6 οὐμοῦβ." Βυΐ {Π158 ἄοεβ 
ποῦ ἃρῖϑο ἢ {π6 τοαποδὺ 7υ8ὺ Το- 
ἔουσθά ἴοΘ. ὙΠῸ οοηῃύταβῦ 18 Ὀϑύνθθη 
1π6 Αὐμοηΐδηϑ οη 86 ὁΠ8 5146 (αὐτῶν), 
Δα {μ6 5υυδοῦβδηβ δηα {πο ῖν 411168 
Οἡ ἴῃ6 οὐὗο (αὐτοί). ----46. διαπεπο- 
λεμησόμενον : 80 γαῦ. (1 ΟὮ 18 ἸΠΟΥΘ 
ξοτο 016 ὑΠ8ῃ διαπολεμησόμενον οἵ [Π6 
γψυ]ραΐίθ), ἐΐογα τομαὶ δ6 απ ὁπ 9 ἐδ 
τσαγ. ΚΟΥ, ο. τ. 18, διὰ Τὰν. χχΙ, 12, 
ἀρ! ]αύαμι ποὸχ ἔοστρ, βὶ δά- 

ὩΪῚ Ῥδαϊαπι γο]υϊββοηῦ, Ζ6- 
Ὀδηῦαν. Τῆθ ᾿τρΡΟΥΒ. δυο. 1 δ0ο. 
8,05. 10} ὡς 156 ὁ0-ογά, ΣῈ {π6 ρΈη. 
8Ὁ5., 85 ἴῃ α. 15. 7. 

36. Ζεπιοδίϊομεβ 7οἷπ8 Οἠαγίοϊος ὁπ 
ἐδ σοαξέ 0} «ΑΥσοίϊ5δ. ἽἍ6 ἔϊτσο ταυναφα 
ΒΟΉ) 6 ρίασεβ ἐπ Ζιασοπῖα, απὰ ΚΟΥ α 
»οΐϊπξ οἡ ἐδ οοαϑδὲ ορροβδίίε Ογίλογα, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἰο )ιγηῖδῆ απ αδυίμπι 70 ισίξῖυα 
είοί5 απᾶ α 5ἰαγίϊπρ-ροῖπξ Κ0Υ ργεάα- 
ΤΟΥ δπχοιγϑίοηβ.Ό. Πεγοίροη Ζ7)6ηιο8- 
ἐβεηας οοηίϊηιιε8 ᾿ϊβ 7οιγπον ἰο ιοῖϊῃ. 
Οπλατϊοῖίο5, μοισουοῦ, αἸΟΥ διγίδοῦ δἰγοησίδ- 
θηπΐηρ ἰλ6 ζογί, ἐμιτηδ δαοῖΐξ ἰο Αἰμθη5. 

1, επεὶ ξυνελέγη αὐτῴ: ς΄ 6. 17. 
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τῆς Αἰγίνης καὶ πλεύσας πρὸς τὴν Πελοπόννησον τῷ τε ῆς Αἰγίνη σας πρὸς τὴ σον τῷ τε 
ΝᾺ Ν ΄ν ’ Ἁ ἰωὶ 9 ’ Χαρικλεῖ καὶ ταῖς τριάκοντα ναυσὶ τῶν ᾿Αθηναίων ξυμ- 

[4 Α ’ ἰω 9 ’ ε ’ 9.9 ἃ ν δ μίσγει, καὶ παραλαβόντες τῶν ᾿Αργείων ὁπλίτας ἐπὶ τὰς 
ναῦς ἔπλεον ἐς τὴν Λακωνικήν, καὶ πρῶτον μὲν τῆς 2 
.3 ὃ ,͵ οὴ ΄΄ Ν ,». » , 3 Ἐπιδαύρου τι τῆς Λιμηρᾶς ἐδήωσαν, ἔπειτα σχόντες ἐς 
ΝΞ τ τες ΜῈ , “', ! Ὰ Ψ νι ε νΝ 

τὰ καταντικρὺ Κυθήρων τῆς Λακωνικῆς, ἔνθα τὸ ἱερὸν 
- Δ. 9 ’ οι 3 9 ΝᾺ ΜΆ »» Γ 3 έ ἃ τοῦ ᾿Απόλλωνός ἐστι, τῆς τε γῆς ἔστιν ἃ ἐδήωσαν καὶ 

10 ἐτείχισαν ἰσθμῶδές τι χωρίον, ἵνα δὴ οἵ τε Ἐΐλωτες τῶν 
Λακεδαιμονίων αὐτόσε αὐτομολῶσι καὶ ἅμα λῃσταὶ ἐξ 

9 ΝᾺ "4 9 ΄ς΄“ ᾽ ε Ἁ ΝᾺ 
αὕτου, ὥσπερ ἐκ τῆς Πύλου, ἁρπαγὴν ποιῶνται. 

νε 

Και ο 

μὲν Δημοσθένης εὐθύς, ἐπειδὴ ξυγκατέλαβε τὸ χωρίον, 
», 9 Α [ω] , ῳ Ἁ Ἂ 9 ω 

᾿ς παρέπλει ἐπὶ τῆς Κερκύρας, όπως καὶ τῶν ἐκεῖθεν ξυμ.- 
, ΟΝ ἊΝ ι᾿ Ν , ΟΣ ν, , 

16. μάχων παραλαβὼν τὸν ἐς τὴν Σικελίαν πλοῦν ὅτι τάχι- 

στα ποιῆται" ὁ δὲ Χαρικλῆς περιμείνας, ἕως τὸ χωρίον 
9 , Ἁ Ἃ ᾿ 9 ΙΦὶ 9 ’ 

ἐξετείχισε, καὶ καταλιπὼν φυλακὴν αὐτοῦ ἀπεκομίζετο 
καὶ αὐτὸς ὕστερον ταῖς τριάκοντα ναυσὶν ἐπ᾽ οἴκου καὶ 
οἱ ᾿Αργεῖοι ἅμα. 

81; 20. ὃ 8. αὐτῷ 15 ποῦ [οΥ ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
Ῥυΐ ἀδί. οὗ δανδηΐαρβ, ΟΟΥΤΟΒ ΡΟ αϊηρ; 
ἴο 86 1ἅρ8 οἵ περιέμενε ἴῃ 6. 20. 16. ----8. 
πρὸς τὴν Πελοπόννησον : ̓ ἰηἀ 6 Πηϊΐο, ἴο 
ἴη6 οοδϑῦ 1 ΚΘΠΟΓΙΆΙ, ποῦ ἴο ΔῊ ΒΡ60Ϊ8] 

Ῥοϊηῦ; ἴῃ 6, ἐς τὴν Λακωνικήν, ἀΘΠηϊ6, 

Ὑ{08 06 ᾿πύρ  100) ΟὗὁἨ ΘΠρΡΑρΡΊΠΡ᾽ ἴῃ ΒΟΤῚΘ 
ΘΕ ΘΡΌΓΊΒ86 ΏΘΓΘ. --- τῷ Χαρικλεῖ: σὴ 0 
π [86 το 116 84 ΡΟΥΓΟΓΠλΘα ἢ18 
151. (παρακαλεῖν ᾿Αργείων ὅπλίτας, α. 
20. ὅ). Τῇ παραλαβεῖν (ὁ. 20. 16) 15 
ΠΟΥ͂ ΟΔΥΤΙΘα ουὐ Ὁ. ΒΘ 5 ΠΘΠη65 δηα 

ΟΠ ο168 Τορ ῦθο.. 
Ἵ. Ἔϊτιδαύρονυ τι τῆς Λιμηράς : ΕΡΊ- 

ἄδυτυβ Τήγηθσα ψὰβ βιύαδίοα οἢ ἃ 
Ὑ6]1-ρσοϊθοϊθα ὍΔῚ διηοηρ ὕΠ6 ΒΡῸΪΒ 
οὗ [6 Ζᾶ͵Ιδχ τηουῃΐδίηβ. Οὐ ἰν. 56.10. 
5ο6. Ουγίαδβ, Δείορ. 11. Ρ. 292. --- 8, 
τὰ καταντικρὺ Κυθήρων τῆς Δακω- 
γικῆς: ἰδε ραγὶ 9.0}, Τιαοσοπῖα ορροϑῖΐα 
Οὐίλογα. --- τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνγος : 

[86 5106 185 ποὺ οογίῖηϊν πότ. 566 
Ουγία, Τεΐορ. 11. ». 880, θη. 78. --- 
10. ἰσθμώῶδές τι χωρίον : ῬΥΟΌ. ὑπ6 νον 
γνάθος (Ῥ ΔΒ. 111. 23. 1}, πον ΕΠ]ΔΡΟῊ 18), 
506. Οὐγίϊαβ, ἐδ1α., ἀπ Βυγβίδῃ, 11, ἢ. 
140. --- 12. ὥσπερ ἐκ τῆς Πύλου: οὗ 
ἵν. 41. ὃ 2; ν. 14. ὃ ὃ. 

13, ξυγκατέλαβε: 1.6. ὙΠ} ΟΠ δγ]- 
0165, ΏΟΒΘ ΟΡΟΥΔΙΟΩΒ. ΟἹ {π6 σοδϑὺ 

οὗ {16 ῬΘΙΟΡΟΏΠ 686 ἢ6 ψγἃ8 ἴο Βυρροτῦ 
(εἴρητο δ᾽ αὐτῷ... ξυστρατεύεσθαι, Ο. 20. 
12).---14, παρέπλευ : 5αϊϊοα αἰοης ἰδέ 
οοαϑδί. 'ὮΙΒ 15 {π6 ἀϑ08] ψοτά, [πουρἢ 

τηοϑῦ Οὗ {η6 Μβ88. τϑρδαᾶ ἐπέπλει; Ν᾽ αὖ. 
ἐπιπαρέπλει, ΜὨΙΟΙ 15 ον  ἀΘ ΠΌΥῪ ΟἸΪΥ 8 
511} Οὗ [Π6 ΡΘῃ. ---- τῶν ἐκεῖθεν ξυμμάχων : 
[86 ΡᾶΙῦ. ρῃ. 885 1 ἴν. δο.7. α.170,1;Η. 
786. ---16. ἕως ... ἐξετείχισε : τονε ἦς λα ὰ 
οοπιρίεἰοα {6 Κογιυϊεοαϊίοη Ὁ ἐΐ6 ρίαςε. 
56}0]. εἰς τέλος ἤγαγεν. ΟἿ. ο. 4. 25; 
ἷν. 4.4; 45.11.---ὄ 18, καὶ αὐτός : 1.6. 88 
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᾿ 3 , .ς ὋΝ ἐε ἢ [τ Ὡ ΨΥ. 'φ, 
9) ἔ᾿Αφίκοντο δὲ καὶ Θρᾳκῶν τῶν μαχαιρόφόρων του 1 

ἰφὶ ᾿ 9 9 ΖᾺ ΥΝ ’ 

Διακοῦ γένους ἐς τὰς ᾿Αθήνας πελτασταὶ τοῦ αὕτου θέ. 

ρους τούτου τριακόσιοι καὶ χίλιοι, οὺς ἔδει τῷ Δημο- 

σθένει ἐς τὴν Σικελίαν ξυμπλεῖν. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι, ὡς 3 
᾿ ᾿ Ν 95. κ᾿ , ψ - 9 

5 ὕστερον ἧκον, διενοοῦντο αὐτοὺς πάλιν ὅθεν ἦλθον ἐς 
Ν , [ω. 

Θράκην ἀποπέμπειν. τὸ γὰρ ἔχεν πρὸς τὸν ἐκ τῆς. Δε- 
΄ ’ ᾿ 9 Ν Ν 9 ,  Ἧ 

κελείας πόλεμον αὐτοὺς πολυτελὲς ἐφαίνετο" δραχμὴν 
ΠΝ »-Θϑ ε , οι Ὁ 4. 9 9 δὴ - ΣᾺ ε΄. 

γὰρ τῆς ἡμέρας ἕκαστος ἐλάμβανον. ἐπειδὴ γὰρ ἡ Δε- ὃ 

κέλεια τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ πάσης τῆς στρατιᾶς ἐν τῷ 
10 θέ ’ ' θ Ἂ . δὲ φ ωυ 95. Ν [ον 

ἔρει τούτῳ τειχισθεῖσα, ὕστερον δὲ φρουραῖς ἀπὸ τῶν 

πόλεων κατὰ διαδοχὴν χρόνου ἐπιούσαις τῇ χώρᾳ ἐπῳ- 

οί μομοβ Ὀοοσο.. [ὑ τοθυβ ΟὨΪΥ 
ἰο ἀπεκομίζετο (111. 81. 4; ἶν. ο6. 85). 

7, Α φονρ8 9. 1800 ΤΑγαοϊαπ πι67- 
δοπαγίος αὐτίυϊησ αΠἾΟΥ «71)οπιοδίοη68᾽8 

ἀεραγίιν 15. 8θηὶ δαοῖ. Ζ)εβογίριϊοη φῇ 

{6 ουϊϊς ἐμαὶ Αἰλθης δι θεγθα 7οπι {6 

οοσαραϊϊοη 7 1)εοοἶθα. 
1. Θρᾳκῶν τῶν μαχαιροφόρων τοῦ 

Διακοῦ γένονς: ἰῃ μαχαιροφόρων ΜΘ 
Βδύα ὑπ6 ομαγδοίθυβυϊς τηϑγκ οὗ {16 
Τηχδοῖδμβ. ΟἿ 1ϊ. 96. 10; Χοπ. Οὐ- 
τορ. νἱ. 2. 10; Αββοῃ. 4678. ὅθ (τὸ 
μαχαιροφόρον ἔθνος ἐκ πάσης ᾿Ασίας 
ἕπεται). ἼΤ8ο, Ἅπη. 1ϊ. 38 τηθη 8 
[πῆ ὯΙ δ᾽οὴρ τα ἴμ6 Οἄγαβδο. ---2. 
τοῦ αὐτοῦ θέρονς τούτου: 50 δῦ. ἴῸΓ 
{μ6 νυϊρσαίο, ἐν τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ, 
[6 σϑη. ἱπαϊοαιπρ {π6 6ἰπλ6 τοὐϊλῖπ 
ὙΠ ΙΟἢ δηγἑΐηρ Δ Κο65 Ρ]8οο, πὶ πουΐ 
ἀοδβηΐίον Ηχίηρ {πὸ ἄδίο, αἀυγίπσ ἐἠ18 
ΒΟΉ 8:ΠἸΏ.Υ. 8.5686. οἡ νἱ. 97. 1.---ϑ. 
ἔδει: δβ8 οΐθῃ, οὗ δὴ δυγδηρθιηθηῦ 
ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ τηδθ6. Οὗ ἢ. κυ. 1; 92. 
24. τϊ. ος. 18; ἷν. γ6. 17; ν. 42. 4. 

δ. ὕστερον: ἰοο ἰαία. ΟΥ α. 29. 1; 
11. 80. 88. --- 6. ἀποπέμπειν : ἐξεπά δαοΐ. 
ἀπο- 88 ἴῃ ἀποδιδόναι. ----ἔχειν: τι 
Ῥγαρσῃαπῦ ἔοσορ, τοἑαΐῃ. --- πρὸς τὸν ἐκ 
τῆς «Δεκελείας πόλεμον : 1.6. ἀρδίηδὺ 
ἐπα ἱπουγβίοηβ χαϑάθ ἔσο) ΤΠ 6Ο6]168, 

ποὺ τοἔουτίηρ ἰο ὁ Δεκελεικὸς πόλεμος 
ῬΙΌΡΟΙ. --- 7. δραχμήν : 16 5081] ῬΑΥ 
οὗ ΒορΡ] 65 διηουηίοα ἰοὸ ἔοα ΟΟΪ]8. 
ὥϑο Βοροκῃ, Ῥ. Εν. 818. -- 8. ἐλάμ.- 
βανον: αΐ. ἴογ ἐλάμβανεν. ΤῊ δΒυδ]. 
18. οἱ Θρᾷκες, δηα ἕκαστος 18 ἴῃ Ῥγοᾶ, 
ΔΡΡΟΒ. ο ὅπ Ὁ]. δι]., Ἃ5. ἴῃ 11, 87. 

81; 111. 28, 24; ἵν. 8ο. 15 ; γἱ. 69. 19. 

ἐπειδὴ... ἐπῳκεῖτο: ΟἹ. ΘΧΡ]Δ΄Π5 
{πδῦ [Π6 οεσμραΐίοῃ (ἐπῳκεῖτο) Θομ δι βίθα 
ΟΥ̓ ὕνο ραῦίβ : ὑμ6 ἢγβύ, {86 [ου Ποδίοη 
οὗ {86 ρΡ]αςθ, Οχργθββϑθα ἈΥ͂ πηθδῃ8 οὗ 
116 ρατίϊο. οαυβα (ὑπὸ... τειχισθεῖσα); 
1ὴ)6 Βροομῃᾷᾶ, [86 το ΠΥ ΟΡΘΓΙΔΙΙΟΏΒ, 
ΘΧργοββοᾶ Ὁν {86 ἀϑδύ., φρούραις ἀπὸ τῶν 
πόλεων (85. τῶν ξυμμάχων) κατὰ διαδοχὴν 
χρόνου ἐπιούσαιθ : “ὉΥ͂ γηθδῃ8 ΟὗὨ ρ8Γ- 
Ττίβοηβ ἡ Π]ΟὮ ΘΔ Π16 ἴῃ ἔγομ ὑπ6 8]1164 
οἶτ65 ἴῃ χοᾶ βασοθββίοη. Βαΐ δύ. 6Χ- 
Ῥ]Δἴπ5 ῬΟΥ Δ Ρ5 ΤΟΥ͂Θ ΟἸθανν, ὑπᾶῦ {Π6 
Ἐγϑύ οἴδαβο 18 σθϑ}}ν βυρογά. ἰο {16 566- 

οηᾷ, [ΠουρὮ [86 ὑπο ἃγ6 60-ΟΧὙΈ. ὮΥ μέν, 
δέ, ἀμ 6 οἶΐθβ ἴῃ Βιρροτύ ἢ}. 82. 8 1; 
υἱ. 69. ὃ 1. Ατη. ἀπαογβίδπαβ, ὈΥ Ζοιρ- 
τη, ἴσοι τειχισθεῖσα, κατεχομένη ἴῃ [6 
Βοοοῃᾷ οἶδαβθ. ὅθ Αρρ. ΟἹ. σοῃμηθοὺβ 
τῇ χώρᾳ ΜΈ ἐπιούσαις ; Ὀπ΄ὺ 10 ΒΘΘΙῺΒ 
Ῥοίίζον, τὰ Ατη. δηᾷ Κ΄., ἰο τάκ 1 
πὰ ἐπῳκεῖτος ΟΥ̓. νἱ. 86. 18, ἐποι- 
κοῦντες ὑμῖν; Υ. 51. 4, οὐ γὰρ ἐπ’ ἄλλῃ 
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κεῖτο, πολλὰ ἔβλαπτε τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ ἐν τοῖς πρῶ- 
’ 3 3 [4 Ά 5 ’ Ὁ 3 ᾽ 

τον χρημάτων τ᾽ ὀλέθρῳ καὶ ἀνθρώπων φθορᾷ ἐκάκωσε 
τὰ πράγματα. πρότερον μὲν γὰρ βραχεῖαι γιγνόμεναι αἱ 
3 Ν Ν 3, ’ κι κι 9 , 9 5», » ἐσβολαὶ τὸν ἄλλον χρόνον τῆς γῆς ἀπολαύειν οὐκ ἐκώ- 
λυον’ τότε δὲ ξυνεχῶς ἐπικαθημένων, καὶ ὅτὲ μὲν καὶ 

’ 3. ’ ΕΝ 9 3 3 ’ ΝᾺ » ΝᾺ 

πλεόνων ἐπιόντων, ὁτὲ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης τῆς ἴσης φρουρᾶς 
καταθεούσης τε τὴν χώραν καὶ λῃστείας ποιουμένης, βα- 

’, φ φ. ἰφὶ ’ » ὰ 
σιλέως τε παρόντος τοῦ. τῶν Λακεδαιμονίων Αγιδος, ὃς 

3 9 ’ἤἢ Ν ᾽ 9 Ὃ ᾿ ς 9 - 

οὐκ ἐκ παρέργου τὸν πόλεμον ἐποιεῖτο, μεγάλα οἱ ᾿Αθη- 

ναῖοι ἐβλάπτοντο. τῆς τε γὰρ χώρας ἁπάσης ἐστέρηντο 
Ἁ 9 ὃ ,ὔ 4 “ἂ ’ .- Φῷ. 9 : , καὶ ἀνδραπόδων πλέον ἢ δύο μυριάδες ηὐτομολήκεσαν, 
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καὶ τούτων πολὺ μέρος χειροτέχναι, πρόβατά τε ἀπολώ- 

τινὶ γῇ τὸ χωρίον ἐτειχίσθη ; ῬΔΊ5. ἵν, 
26. ὅ, ἀξιόμαχον πόλιν ἐποικίσαι Λακε- 

δαιμονίοις. 8686. ΟἿ 6. 19. 9. --- 12. 
ἔβλαπτε, ἐκάκωσε: π6 51]. 15. ἴο ὍΘ 
᾿η ουτθα ἔσο {π6 ἕογθροϊηρ ΟἸδ1856, 
ΥἱΖ. τοῦτο, τὸ τὴν Δεκέλειαν ἐποικεῖσθαι. 
πολλά 15. οΘορῃδᾶῖίθ 800. 8366 ΟΠ 6. 24. 
12. ---όν τοῖς πρῶτον: ΟΟΥΓΘΟΙΥ ΤΘ- 
βιοχϑᾷ Ὅγ ΒΚ. ἰηϑίοδα οὗ πρώτοις. 66 
ΟἹ 6. 19. 19. ---18. ὀλέθρῳ: τ. οὈ- 
Ἰθοῖβ ἕο {π18 ψογα νι} χρημάτων; Ἀπ 
αἱ πρόσοδοι ἀπώλλυντο ἴῃ 6. 28. 82 50}- 
Ῥοχίβ ὑπ6 Ὀγαβθηῦ γϑδαϊηρ'. 

14, βραχεῖαι γιγνόμεναι αἱ ἐσβολαί: 
η6 ἢνϑ ἱπουγβίομβ οὐ {π6 ἢγϑὺ ρογϊοαᾶ 
οΥἩἨ {π6 νᾶ, οὐ τ ἢ (ἢ6 βοοομᾶ (490 
Β.6.) 85 ὕπ6 Ἰοηροβδύ, Ιαϑύϊηρ 40 ἀδγ8 

(11. κ᾿. 8 2), ἴλ6 πὲ (425 8.0.) [86 
Βμοτίαβί, Ἰδϑθπρ ΟἿΪΥ 1δ ἄδυ8 (ἰἷν. 6. 
ὃ 2).---16. ἐπικαθημένων : 86. τῶν ἐσ- 
βαλόντω». ---- ὁτὲ μέν, ὁτὲ δέ -- ποτὲ 
μέν, ποτὲ δέ. ΤΉΪΒ αϑᾶρα 065 ποῦ ΟΟΟῸΣ 
ἀρδΐη {11 Αὐἱβῦ, δια [ῃ6 Ἰαΐου τ [6 8. 

Βαϊ ςο ΡΙδῦ. λαρά. 8θ ἃ, ὁτὲ μέν, ἐνίοτε 
δέ; ΤΗΘδοί. 207 ἃ, ὁτὲ μέν, τοτὲ δέ; ΧΘη. 

Ογηοσ. κ. 8, ὁτὲ δέ. Κα, ὅν. 25,10, 12, 
-17. τῆς ἴσης φρουρᾶς : ΟἹ]. ἀπη6οτ- 
βίαι {μ15, ἃ8 ΟΡρ, ἴο καὶ πλειόνων 

ἐπιόντων, ἴο γηοδὴ {Π6 τορι 8} ΡΑΥΥΒΟῺ 
ἔτ η]Βη6α Βαοοοδδίνου ὈΥ {μ6 αἰ οτ-. 
δηὐ οἰΐθβ (οἱ 10, ἀπὸ τῶν πόλεων κατὰ 
διαδοχὴν χρόνου ἐπιούσαι5). ὅ6}0]., τῆς 
ἴσης φρουρᾶς, τῆς τεταγμένης δηλονότι. 
ΤΏΘ56 Παᾶ ἴο φτονίᾶθ ἴον ὑπο οὐ 
ΒαΡΡοχὺ δηᾷ ὑμπουθίοσο κατέθεε τὴν χώ- 
ραν ἐξ ἀνάγκης, ἴ.6. ἩΠΘΏΘΥΟΥΙ ὕμ6Γ6 Ὑγ88 
πθρᾷ. ὅϑῦ. οσρ  δίῃβ ΟἿ τη 060 οὑ1-᾿ 
δὼ ὈΪΌΤΟΒ ἱηνϑδαάοτοηῦ, τ060 
ΕΧ ποορβδιθαίθ δ64π8}15. (16. 
ααδηΐδ, πΘοοβδιαίθ ροβύα!δοδίαΓ) τὴ ἃ- 
ΠῸ5 ΘΧΟυγΒίοποα ἔδοουθῦ. 566 
ΑΡρ.---18. βασιλέως τε παρόντος : 
{μ6 {πϊτὰ ἔαοίοῦ ἴῃ {πΠ6 ΤΏ ορίθδῃ ΥΥ̓ ὉΓ. 
---:20. ἐκ παρέργου: 8180 ἱ. 142. 25. 
(ἢ ἐν παρέργῳ, νἱ. 69. 21; ὅορῃ. «λ1ι. 
4718. 

21, τῆς χώρας : δ0Πο]., τῆς καρπί- 
μου. --ἰ 2. πλέον ἢ δύο μυριάδες: 
Βοροκῃ, }0. ΚΕ. Ῥ. δδ, τϑοκοὴῦβ {886 
ὨΌΤΩΌΟΙ οἵ 5αυεβ ἴῃ Αἰμθηβ ἴῃ {Π6 
γχηοβύ ΠουΤΙΒϊηρ Ῥουϊοᾶ δὖὺ ϑθδ,000, 850 
{μδὺ [06 ΠΌΠΟΙ ΓΘ ρίγθῃ 065 ποῦ 
ΒΘθὴ ἰποΓΘ 610 16. ---29, πολὺ μέρος: 
αὶ. 5 τὸ πολύ, Ὀπὺ τπιοϑὲ οὗ {Π656 
51δνὸβ οουἹᾷ Παγαϊν μᾶνο Ὀθθὴ Π8}Π4]- 
ογαξίβταθη; ἔου ΎΘΥῪ τὴν Βάνοβ σου] 
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ὄ 

ΤΗΠΟΥΘΌΙΌΕΝ ΝΠ]. 27, 28. 

λέι πάντα καὶ ζεύγη" ἵπποι τε, ὁσημέραι ἐξελαυνόν- 
“,“,“ἝοὌοἐυἩυν ἣν 

ὭΒτων τῶν ἱππέων πρός τε τὴν Δεκέλειαν καταδρομὰς 

ποιουμένων καὶ κατὰ τὴν χώραν φυλασσόντων, οἱ μὲν 
“Ἂ ἌᾺ ΝἉ ῪΜᾺ 

ἀπεχωλοῦντο ἐν γῇ ἀποκρότῳ τε καὶ ξυνεχῶς ταλαιπω- 
28 ροῦντες, οἱ δ᾽ ἐτιτρώσκοντο. 

ιν. 9 σι 9 ’, , 93 “9 κ“- Ν 

κομιδὴ ἐκ τῆς Εὐβοίας, πρότερον ἐκ τον ὥρωπου κατα 
[ζω ὃ , ἴω ’ θὰ ον Ἁ 5 , 4 

γῆν διὰ τῆς Δεκελείας θᾶσσον οὖσα, περὶ Σούνιον κατὰ 
θ ’ ἣν 4 »ἦ ΄“ δὲ ’ ε ᾽ 

άλασσαν πολυτελὴς ἐγίγνετο" τῶν ὃὲ πάντων ομοίως 
}] ΡᾺ 4 ζω ς ’ Ἁ 9 . ῪΚᾺ Υ͵ “ 

ἐπακτῶν ἐδεῖτο ἡ πόλις, καὶ ἀντὶ τοῦ πόλις εἶναι 

Ὅο τοαυἱτοᾶ ον πουβομο]α βοῦν ἱο6. --- 
χειροτέχναι : αΥζβα8 Οὗ ΘΟΥΟΙῪ ΕΙπά. 
ϑ6αε. ΑΡρ. ἴο νἱ. 72. 10. ---- ἀπολώλει 
πάντα: 580 Ναΐ., ΜΏΙΟΝ 15 ΙΔΟΙῸ ΘΧ- 
ῬΓοβδίνα {π8ῃ πάντα ἀπολώλει οὗ [6 
τοϑῦ οἵ ἴῃ6 Μ85.--- 24. ζεύγη: ἴτοτῃ 
γαῖ. ἰπϑίθδα οὗ ὑποζύγια, 5ἷποθ ἵὉ 
σου 6 παίασαὶ δοο. ἰοὸ Αἰ. ἀβᾶθθ 

ἴο οἴοοβο ἴοῦ Ὀθαβίβ οἵ Ὀυτάρῃ ὑμπδῦ 
ἴοστα ἔσομχ Ὑγῃ0 ἢ {16 οἰ σοηβ οὗ {16 
τιϊτᾷ ο]455 τοοοϊνϑα ΠΣ πδιη6, ζευγῖ- 
ται. --- ὁσημέραι: δᾶν. Κα. ὅργ. 581, 
18, 15. --- 27. ἐν γῇ . . . ταλαιπωρούν- 
τες: ἴῃ6 ὑπο οϑιιβ68 οὗ ἰδ ΠΊΘΠ6 885 Χ- 
ΡΓΟΒΒΘα ἴῃ ἘΠ]ΪΚΘ ΤΠΔΠΏΘΙ; ἢγϑὺ ὈΥ 
Ἰη681}8 οὗ {86 ῬΧΘΡ. δηᾶ 105 6856, {Π6ῃ 
Ὑ10} 16 Ῥᾶτίο. ξυνεχῶς ταλαιπωροῦντες, 
ἦ.6. ἔτοτα ἴμ οοηξΐμπδὶ] οχουίϊου. ἘῸΓ 
Β81η6 ΟὨϑηρ6 οὗ οοῃδύ., ο ἰν. 26. 18. 
Καὶ. οοπηθοίβ ἐν γῇ ἀποκρότῳ δια ξυνε- 
χῶς ἘΠ ταλαιπωροῦντες. ἘΠΟΠΘΙ ΘΧ- 
ῬΙδηϑίίοη τπῖρ ἢ 6 οΟΥΤΘΟί. 
8, Ενοη {ἶ6 Ἰπιρογίαϊϊοη 0 ρτουΐ- 

δῖοηϑβ 5 πιαάς αἀἰβίουϊε ξὸγ ἐδ6 Αἰμοηϊαηϑ; 
απὰ ἰΐθῳ αΥὰ ορργοββθα δῳ αἰΐ {6 ἱποοη- 
υδηϊθης 68 0 α 5ἴεσα αἱ ἤοπια, ὐἰλία ἰἤοῳ 
ἐῤλοηιβοῖνοβ σοηξϊηιι6 0 δεβίοσα ϑ'ψγαριιδθ. 
7 ἰδε ὀχίγομια ἥπαποίαἰί δίγαϊίβ τηΐο 
ιοϊοῖ, ἐλον ἔανα οοηιθ, ἐΐαψ 8εοἶς τοὶ το δὰ 
α ἰαχ 0 3υθ }67 οοπί. οπ αἰΐ τσαγθ8 ἴηι- 
»ογίοα απά δαρογίεα ὃψ 86α. 

1. ἥ τε τῶν ἐπιτηδείων παρακομιδὴ 

Ψ ἮΝ 
ἢ τε τῶν ἐπιτηδείων παρα- 

κτέ.: μῖ5 15 16 1αδὺ οὗὁὨ ὑΠ6 Ῥαᾷ το- 
51.105 (μεγάλα ἐβλάπτοντο) οὗ {86 οο- 
ουρδίζοη οὗ θοοῖθα ὑμπᾶῦ ΓΘ Γ,ο- 
οουπίρα ἔτομι Ο. 27. 21 ὁη. τῶν πάν- 
τῶν ὁμοίως ἐπακτῶν ἐδεῖτο ἴῃ 4 ἄο65 
ποῦ ὈΘΙοηρ ἴῃ {Π6 βϑῖὴ6 Τϑὴῖκ ὙΠ] [Π6 
Ῥγθοραϊηρ; ἰἴῦ σοπύδϑίηβ Υϑμου [86 
δστουμᾷ οὗ ἰμ6 ᾿αβϑὺ βἰδαίθιηθῃηῦ, δπᾶ 
τατιϑύ ὑπογοΐοστο 6 ἰηἰτοάπορά, ποῦ Ὁ 
τε, Ὀπῦ ὈΥ 1Π6 ΘΡΘΟΧΘΟΡΘΙΟΔ) δέ, ἃ.5 ἴῃ 1. 
26. 28; πε. ὃ; ν. το. 21, Βαΐ δ5.. 
οἸαΐτηβ ὑμαῦ ουθὰ πὶ ΟἹ. 5. ̓ῃὔουρτο- 
ἰδιίϊοι τε 18 ὙΠΟΥΘ ϑΌΡΙΟΡΤΙαίθ. ΤΠ 

ἰγταπδρογίαϊΐοπ οὗ Ὀγουἰβϑίοηβ ἔτγοιῃ 
Ἐπροθὰ νγ88 ποτα αἸ Ποὺ Δπα ΘΧΡΘη- 

βἶνο, θθοδαβθ ὑΠ6Υ δ ἴο 6 Ὀχοιιρμΐ 
δτουπᾶ ϑυμίσμα; πανουΠ6 1655 ΘΥΘΥΥ- 
τπΐηρ δᾶ ἴο 6 ᾿πηροχίοα, θθοδαδβα 1Π6 
ὙΠ016 ΘΟῸΠΟΓΥ τγᾶ8 ἴῃ [6 μδηα8 οὗ [Π6 
ομθτον, δα οὖ οὗ τῦ ποῖον ΘΟΥῚ ἨΟΥ 
οδἰα σου] Ῥ6 σοῦ; απα 80 (καί) ΑἸΒ- 
6Θῃ5 Τοβοιθ]οᾶ ἴῃ ἰδοὺ ταύμο ἃ ἴοτ- 
ἰγ685 18η Δ ΟΡΘΏ Οἷΐν. ---ὥ. κατὰ 

γῆν: 811 [μ6 Μ85. βᾶνβ κατὰ γῆς, Ὀυύ 

κατὰ θάλασσαν Βῃογ5 ὑμδύ ὕΠ6 δ8οο. 18 

τραυϊγοᾶ. --- ὃ. θᾶσσον οὖσα: ὀοττο- 
ΒΡομαΒ ἴο ῥᾷον αὐτῷ ἐφαίνετο ἣ ἐσκο- 
μιδὴ τῶν ἐπιτηδείων ἔσεσθαι ἴῃ 6. 4. 18, 
ΤῊ Μ858., ουθῃ δ᾽ δῖ., ρίνο θάσσων, Ὀυὺΐ 
{π6 δᾶν, 18 1Ππ6 ῬΥΘίουδ Ὁ]86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ. 
.---.4. τῶν δὲ... ἐδεῖτο : ΞΞ πάντα ὧν ἐδεῖ- 
το ἐπακτὰ ἦν. ὙΤὨ6 Κ΄ΟΠΟ]. ΘΟΧΡ] ΔΙ Π5 

1 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΝ ὙΠ]. 28. 4ἀδ 

πρὸς γὰρ τῇ ἐπάλξει τὴν μὲν ἡμέ- 3 
ραν κατὰ διαδοχὴν οἱ ᾿Αθηναῖοι φυλάσσοντες, τὴν δὲ 
φρούριον κατέστη. 

᾽ ἉἯ Υ Ἁ ἴω [4 ’ἤ έ 4 “,9. Ὁ 

νύκτα καὶ ξύμπαντες πλὴν τῶν ἱππέων, οἱ μὲν ἐφ᾽ ὅπλοις 
Γ 9 ἴων »ὌἝ" 

που, οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ τείχους, καὶ θέρους καὶ χειμῶνος 

10 ἐταλαιπωροῦντου μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐπίεζεν ὅτι δύο 
, ν εὺ Ἁ ᾿Ὶ ᾽ 

πολέμους ἅμα εἶχον, καὶ ἐς φιλονικίαν καθέστασαν τοι- 8 
ἃ , 35 ι 

αὕτην ἣν πρὶν γενέσθαι ἡπίστησεν ἂν τις ἀκούσας. τὸ 

γὰρ αὐτοὺς πολιορκουμένους ἐπιτειχισμῷ ὑπὸ Πελοπον- 
’ δ᾽ ἃ 4 ΄ἮὮἭΗΝ 4 ’ 9 Ἁ . ΎΆ 

νησίων μηὸ ὡς ἀποστῆναι ἐκ Σικελίας, ἀλλὰ ἐκεῖ Συρα- 
ΝΣ “ 9 “Ἅ ᾽ 9 ἴω ᾽ 5 ἈΝ 

1 κούσας τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀντιπολιορκεῖν, πόλιν οὐδὲν 
9 ’ ᾿ 4 ’ 9 ς 4 ῪΝᾺ 9 ᾽; ᾿ν Α, 

ἐλάσσω αὐτήν γε καθ᾽ αὑτὴν τῆς Αθηναίων, καὶ τὸν 
’ Νὰ ΨἌΜΆ , Ὁ 42 

παράλογον τοσοῦτον ποιῆσαι τοῖς Βλλησι τῆς δυνάμεως 
ΑἉἫ ᾽ ι- 9 .] ΑἉ ῪΝᾺ » 6 4 9 

καὶ τόλμης, ὁσον κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ μὲν ἐνιαυ- 
᾽ 4 [ « Α ῪἮΝωΩ, 4 ΄ΚᾺ 9 Α , ᾽ 

τόν, οἱ δὲ δύο, οἱ δὲ τριῶν γε ἐτῶν, οὐδεὶς πλείω χρόνον 

ἐπακτῶν ὮΥ εἰσαγωγίμων ἐξ ἀλλοδαπῆς. 
566 Ο0ἢ Υἱ. 20. 20. Τὶ 15 ὑγχϑᾶ, Κσ. ὅν. 
δ᾽, 8,8. - 6. φρούριον κατέστη : δεσαηιο 
α 7ογίγοββ, ὑπ 8 νϑΓῸ 864 ἴῃ {Π6 58 Π16 
Β6η86 88 ἴῃ 1. 118.8; 11], ὅς. 80; 89. 87. 

πρὸς γὰρ τῇ ἐπάλξει : -- παρ᾽ ἔπαλξιν 
(1. 13. 42). --- 8. ἐφ᾽ ὅπλοις που: 50 
γαΐ. σογγθοῦν, ᾿πϑίθδα οὗ {π6 τηθδῃ- 
ἸΠρΡΊ6858 ποιούμενοι, ΜΏΪΟΗ ΡῬΘΙΠΔΡ5 
ογορῦ ἰηΐο 818 Ὁ]δοο ἔτοσῃ {π6 ρϑγίϊο. 
ἴῃ 6. 27. 18, 26, ὅπλα πηθᾶη5 {86 
σαπιρῖπο ρίαξσος, ιὐαΐοἠ-ροβί56, ΜΈΪΟΙ 
ὝΘ6Ι6 ἴῃ ΟΠ ογθηῦ ρῥᾶτίβ οἱ {π6 οΟἷἐγ ; 
ἤθηοΘ {μ6 ἱπαοῦ, που, “ἤοτο δηᾶ 
{μογο." ΟὝἴ ται. 6; Πν τ. 7; νἱ. 64. 20. 

12. τὸ γὰρ αὐτοὺς πολιορκουμένους 
κτέ. : [86 ΤγΘ6 1ηἴδ. Ιἰτοαπορα Ὦν τό, 
ἀποστῆναι 1ῃ. 14, ἀντιπολιορκεῖν ἴῃ 18, πᾶ 
ποιῆσαι ἴῃ 17 ([86 Δοῦ5. οὗ [{Π6 51} 16 
ΟΟΟΌΤΤΘΩΘΘ, 1Π6 ῬΓ68. οἵ οοπίϊπηπραᾶ 
Ὡοῦν 17} ἔοστῃ [Π6 580]. οὗ δὴ 1ῃ6οη1- 
Ῥ]οία ρουοῦ, {Π6 ᾿τηἰθηζίοη οὗ ΒΊΟΝ 
56. ΔΙγοδαν {1616 ἴῃ {π6 ᾿πηβουίραᾶ 
ὅσον οἴαιϑθ. Οπ {π|5 διηδοο]αΠοη 
δηα {π6 αἰ οσθηῦ αὐδοιηρίβ ἴο ΤΟΥ 6 

0, 566. ΑΡΡ.---158. τῴ αὐτῷ τρόπῳ: 
86. ἐπιτειχισμῷ, ἴοῦ ἃ5. ΒΌΘΠ, 1.6. ἃ8 [ῃ6 
θυ] αϊηρ ἃ Τουῦ Οἢ 8} ΘΠΘΙΩΥ 5 ΤΓΟΠΟΪΘΓΡ, 
νγ85 8150 {Π6 αὐΐδοῖς οὗ [86 ΑἸΠΘηΐΔη8 
οὐ ὥὄνσδοιβθ ἴο 6 τορϑγᾶδᾶ, --- 17, 
παράλογον : πηιϊβοαϊοιαίϊοη. ὍΠῸ0Ο. 
565 {Π15 Τούτη οἱρῦ {1π|65, παρὰ λό- 
γον ἔἤνα {ἴπ65, δηπα ὑποῖθ 8.6 0 

ΟΡΙΔΟ685 ΏΟΓΟ ἰὖ 16 ἀουδίζα] τ Β1ΟῊ 
ἔοττι μου α Ὅ6 Ῥγοίουσθα. 8.466 οἢ 1. 
ός. 8. ---18. ὅσον : ΟἹ. ἜΧΡ]Δῖπ5 1 48 
σινηρ {μ6 τηθάθαγο δἰ τοσοῦτον 
(ματα σι Πηϊΐο νου 8 ἕο] ον ηρ᾽; ἴῃ 
111. 49. ὃ 4 πὶ 1Πἢ. ἃ5. ψ}6}} δ8 Ππιΐθ 
ψΟ Ὁ), δηα βἰποθ Π6 τη θΆβι γα 15. ἴο Ὀ6 
ἀεοαπορᾶ ἔγοτα {μ6 αἰ θυθηοα ούνθθῃ 
1πΠ6ὸ οχρθοίδξοη (ἐνόμιζον) δηᾷ {π6 
Ῥγοδοηΐ σοι] (ἔτει ἑπτακαιδεκάτῳ ἐς 
Σικελίαν ἦλθον) Ἦ6 οἸαίπηβ ὑμαῦ ὥστε 
οδηηοῦ Ὅ6 σοχγθοῦ, 8η6 ΘΟὨ] ΘΟ  Γ6Β 

ὅμως δέ. Βαυΐύ 10 15 Ῥοίίοῦ, νι Κα. 
Ατη., δηᾶ 5'ἴ., ἴο ἴα θοίῃ ὅσον δπᾶ 
ὥστε ἃ5 οἰνίηρ ἴῃ6 Τηθαθογ6 δἵοΣ 
τοσοῦτον, δια ᾿ηἰογργοὺ ὅσον, 4 Ὁ 8 [6- 

Π118, 1ἢ 80 7 αϑ.(Ἀ 66 ΑΡρρ. --- 19, οἱ 



ΤΗΠΟΥ ΙΕ ὙΠ 48, 

5 »: ; , ες 9 ε 
50 ἐνόμιζον περιοίσειν αὐτούς, εἰ οἱ Πελοποννήσιοι ἐσβά- 

λ 3 Ν , ἡ σ » ε ὃ , Ν Ἁ 
ΟΙέν ἐς ΤῊΡ χώραν, ὠωστε ΕεΕτει εἸΤακαὶι εκάτῳ μέτα τὴν 

πρώτην ἐσβολὴν ἦλθον ἐς Σικελίαν, ἤδη τῷ πολέμῳ κατὰ 
’ [ά μ ή 95. 3 ’ 

πάντα τετρυχωμένοι, καὶ πόλεμον οὐδὲν ἐλάσσω προσαν- 
’ ΨᾺ ’ Ν 4 3 [έ 5 

είλοντο τοῦ πρότερον ὑπάρχοντος ἐκ ἸΠελοποννήσου " δι 

95 ἃ καὶ τότε ὑπό τε τῆς Δεκελείας πολλὰ βλαπτούσης καὶ 
τῶν ἄλλων ἀναλωμάτῶν μεγάλων προσπιπτόντων ἀδύ- 
νατοι ἐγένοντο τοῖς χρήμασι. Ν Α 9 Ν Ν 

καὶ ΤῊ ΕἰΚΟσΤν Κατα 

ἌᾺ εν ᾽ ῪΚᾺ "Υ̓ ; 9 ΑἉ ΄Ν 

τοῦτον τὸν χρόνον τῶν κατὰ θάλασσαν ἀντὶ τοῦ φόρου 
ΚΤ [4 [4 9 ’ ’ ’ὔ’ «“Ἄ ’ » 

τοῖς ὑπηκόοις ἐποίησαν, πλείω νομίζοντες ἂν σφίσι χρή- 
ψ “ 

90 μαᾶατα οὐτὼ προσιέεραι. 
ε Ν Ν ὃ ’ 9 ε ἤ αἷ μὲν γὰρ δαπάναι οὐχ ὁμοίως 

καὶ πρίν, ἀλλὰ πολλῷ μείζους καθέστασαν, ὅσῳ καὶ μεί- 
ζων ὃ πόλεμος ἦν, αἱ δὲ πρόσοδοι ἀπώλλυντο. 

δὲ τριῶν γε ἐτῶν, οὐδεὶς πλείω χρόνον : 
186 ὕνο ραγύβ οἵ ὑμ6 ῬΏγαβα ἃγ6 ἴο 6 
Οἴοβον οοπηθοίρα ἴῃ γϑδάϊηρ, 80 ὑῃδὺ 
1Π6 σε. τριῶν ἐτῶν “111 Ὀ6 56θὴ ἴο 
ἀρρομᾶ οἱ χρόνον. ῬΟΒΒΙΌΙΥ οὐδεὶς δέ 
τ ΟΠ] πο ὑΠ6 σΘοΠΘσχΐίοῃ οἰ ΎΟΥ, ὉΠ- 

1655 Κα. δηᾷ δύ. τὸ τἱρηῦ 1ἢ τον 
{16 οοματηϑ, ΔΙῚ ἐτῶν, ὑμπ8 τδκὶηρ' 
οὐδείς ρᾶγῦ. ΔΡῬῬΟΒ. ἴο οἱ δέ (“ΠΟ 026 
οἵ [π6 τοϑὺ). --- 20. περιοίσειν : λοία 
ομί, ἃ 86 οὗ π6 ψνογά, ΒΟ ἀο685 ποῦ 

ΟΟΟῸΣ ἃρδίη {1 {Π6 Ἰαίου τυϊΐοσβ. 1 
ΘΟΙ Ιη65 {Π6 ἔογοοσ οὗ περιέσεσθαι πᾶ 
ἀνθέξειν (5 α14.).--- 21. ἑπτακαιδεκάτῳ : 
{Π6 5816 ἔοστῃ ἴῃ ἵν. ΤΟΊ. 1. --- τὴν πρώ- 
τὴν ἐσβολήν : οὗ 11. 10. -- 28. τετρυχω- 
μένοι: Τουπᾶ ἴῃ ὙΉσΟ. ΟἿἹΡ ἴῃ {Π6 
ὈΓ65. 84 γῇ. Ρᾶ858. ραγίΐο. Οἱ ἱν. 
6ο. 18. 8.666 οχ 1. 126. 24. --- προσ- 
ανείλοντο: προσ- ΜΙ δαγ. ἴοτΟθ, 
ἸΏ ΒΈΌΡΘΤ. 

24, δί ἅ: 3ῶῶ070Χ᾽Ο αἷΐ {6586 γοαβϑοηβ, ἴο 
γνΠΟἢ καὶ τότε. . . προσπιπτόντων Δι΄5 
5111] ἃ ἔα ΠΟΥ οπ86. ΤῊ ἄλλα ἀναλώ- 
ματα ἍΘΥΘ τϑοοπηϊθα ΤΎᾺΌΤὰ ο. 27. ὃ 4 
ἴο 6. 28. ὃ 1. ---25. ὑπὸ τῆς Δεκελείας 
πολλὰ βλαπτούσης : [Π6 Ῥαγίίο. ὙΠ 

16 ἔοτοο οὗ {π6 νεῦΌ8] βυϊϑύ., 88 ἴῃ 6. 
42. 10; 111. 20. ὃ; 29. 9; ἷν. 29. 9. - 

26. ἀδύνατοι τοῖς χρήμασι: ὅ.680]., 
ἤγουν ἐνδεεῖς χρημάτων ἐγίγνοντο. ΤῊΘ 
σοηδύ. 185 ποῦ οἰβθουῆοσο ἔουπᾶ, Ὀυΐ 
15 ψαγγδηίθα Ὀν Κἰπαγοα ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙΒ, ἃ8 
χρήμασι δυνατοί ἴῃ 1. 13. 19 ; δυνάμενος 
τοῖς χρήμασι, 8. Ι. 48. ---- 27. τὴν εἶκο- 

᾿ στήν: ὙΠῈ ΤΟρΡΑΓΑ ἴο {815 ἰτηροϑῦ ὁἢ 
Θχροσίβ δηα ᾿πηρουΐβ, 5866. Βοθοκῇ, 

!Ρ. Ε΄. ν. 484. Τὸ σοπϊππ6α Ῥογμδ 05 
1111 (μ6 οπᾶ οὔ [16 Ῥϑὶορομππαβίδῃ 
γεν. ὅδε Βοβοκῇ, ἰ. ς. --- κατά: ΟἹ. 
τοαᾶβ κατά ἴτοτῃ Νὶ ἷ. 8Ίὁοπθ, θαΐ {6 

5080]. γτοδᾶβ ὑπό, δ ἃ χρ]ϑίηβ 1 ὉΚ 
κατά (ὗπό" κατάλ. ---- 28, ἀντὶ τοῦ φό- 
ρου: ςΚ, 1. ο6. 7; 11. 12. 28; ν. 18. 99, 
-- -ὄ 29. ἐποίησαν : Οὗ {Π6 ᾿πἰγτοδαοίΐοη οὗὨ 
8 ἴδχ 15 ποῦ Γοπηα ΘΙ οσο. δ. υυσ [68, 

οὴ Βδάμϑιηβ σοπ͵]θοίαγο, ἐπέθεσαν; 
ΟΊ. Ῥυϑίευβ ἐπέταξαν, σοιηραχίηρ ἷ. 139. 
2; 140. 18; 11. 7. 10. --- 31. καὶ πρίν: 
ΔΒ ἴῃ νἱ. 11. 5. --καθέστασαν : 566 Οἢ 
6. --- 82. αἱ δὲ πρόσοδοι ἀπώλλυντο : 
ἀοροηάθηῦ οὐ ὅσῳ ἃπα ΟἸΟΒΘΙν σοη- 
προοίρα νι μείζων ὁ πόλεμος ἦν, απὰ 
ἐδ γευόπῖι65 πεορί ζαϊίϊηρ. 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΝ ὙΠ]. 29. δ1 

Τοὺς οὖν Θρᾷκας τοὺς τῷ Δημοσθένει ὑστερήσαν- 1 
τας, διὰ τὴν παροῦσαν ἀπορίαν τῶν χρημάτων οὗ βου- 
λόμενοι δαπανᾶν, εὐθὺς ἀπέπεμπον, προστάξαντες κομί- 

39 Ἁ ’ Ἁ 3 ’ἤ Ψ 3 ΄ ᾿ ᾽ σαι αὐτοὺς Διιτρέφει καὶ εἰπόντες ἅμα ἐν τῷ παράπλῳ 
3 ΄ Ν 3 »" ἢ» Ν Ἁ ’, ᾿ς 89 (ἐπορεύοντο γὰρ δι’ Εὐρίπου) καὶ τοὺς πολεμίους, ἣν 

τι δύνηται, ἀπ᾿ αὐτῶν βλάψαι. 
λ » Ἁ ὁ δὲ ἔς τε τὴν Τανα- 

’,’ 9 ,ὕ 9 ᾿Ὶ ν ἐ ’ 3 » γραίαν ἀπεβίβασεν αὐτοὺς καὶ ἁρπαγὴν τινα ἐποιήσατο 
ὃ Ἁ ’ 9 λ (ὃ ΜᾺ 3 ’, 9535. ε ᾽ 
ιὰ τάχους, καὶ ἐκ “Χαλκίδος τῆς Εὐβοίας ἀφ᾽ ἑσπέρας 

ὃ ’ Ν » Ἁ 9 ’ἤ 3 ᾿ [4 

ιέπλευσε τὸν Ἑύριπον καὶ ἀποβιβάσας ἐς τὴν Βοιωτίαν 
3 ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ Μυκαλησσόν. 

.Ὶ ᾿ Ἁ ’ δ καὶ τὴν μὲν νύκτα λαθὼν 
πρὸς τῷ ἙἭ ρμαίῳ ηὐλίσατο (ἀπέχει δὲ τῆς Μυκαλησσοῦ 
ε μά ’ ’ Ψ ἃ Ἂ ε Νὰ ΄Ὁᾳ ’ ἑκκαίδεκα μάλιστα σταδίους), ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πόλει 

ῷῶ9, 16 ΤὝγασίαπ πιογσοηαγῖο5 τοῖο 
αγὰ 8θηξΐ δαεῖΐ;, δοίαϊοα ἐλδηιδοῖσεβ, οἡ {6 
ιυαῷ ἤοηιο, ἰο γοδϑεογῖος απα οὐοἰζἴ65 ὁη 
ἐλ Βοοοίζαῃ: οοαϑβὶ, ἐβρεοϊαϊϊῳ ἴθ Μγοα- 
ἰοβϑιις. 

1. τῷ Δημοσθένει: ἀεί. οὗ δᾶάνδη- 
ἰᾶσα (φ α. 26. 1), βίποθ πον ὑγ6 16 
ἰηοη ρα 845 τϑ ογοθιηθηΐβ [01 Ὠΐπ|. 
ΟἹ ο. 27. ὃ 1.--- 85. ϑαπανάν : ἐ.6, ἴο 
θὰ δὖ ργιοαῦ βχρϑῆβα οὐ δοοουπῦὺ οὗ 
Τρ. ΟἿ α. 27. ὃ 2. --- ἀπέπεμπον : 
ον 86 86 οὗ [Π6 ᾿τηρῖ., 566 ΟἿ 6. 20. 
1. Κύμη. 8588, 8, Δ Κ65 10 845 Θαπῖν. ἴο 
{[π6 δοῦύ. πδῦ {πον τούατπθα Ὦγ 5810 
5. Βῆοσῃ ὈΥ δῦ [9ᾺῺ0]]ο8, ἃπα 18 
ΠᾺΡ 164 ἴῃ κομίσαι. ---- 4. Διιτρέφει : 
ῬΙΟΡ. {Πη6 ργϑδηάβοῃ οὗ [86 ΘΠ ΤΘΡΘΒ 
τηρῃὐοποα ἴῃ 111. γς. 2; ἶν. 53. ὅ; 110. 
10. Τὸ 18 Πο, ἀοιιθύ]685, γγο 15. Τηθη- 
ἐἰοπμθα ἃρδΐη ἴῃ ν|1]. 64. 7. ὅ'66 ΑΡν. 
ἴο 6. 30. 1ὅ. Κύ. ψυῖῖθ8, ΣΟ] οσίηρ' 1η- 
ΒΟΣΙΡΌΟΠΒ, Διειτρέφης ἴῃ 811 {Π6 ῬΙΔΟΘΒ 
7αϑὺ οἰζ64. ---- εἰπόντες : ἴῃ 5686 οἱἩ κε- 
λεύειν, ἃ5 ἴῃ 111..2. 16; ἵν, 2. ὃ, δηᾷ ἔγραᾳ. 

Καύμπῃ, 4179, 2. --- ὅδ. ἕν τι δύνηται: 850 
Μαΐ. σουγθοῦν, ᾿Ἰμϑῦθδα οἵ ἤν τι δύνων- 
ται, βϑίποα {Π6 βίηρ. 15 Τα υἱΓρα ἴῃ οοη- 
ποχίοη ὙΪῈ ἀπ᾿ αὐτῶν βλάψαι, 186 

8107]. οὗἨὨ ν ΒΙΘΙ 15 Ὁ ΤΡ Θ8. --- 6. ἀπ᾽ 
αὐτῶν βλάψαι: ΞΘ! ο)]. ἀντὶ τοῦ δὲ 
αὐτῶν, ἴο ἀο ᾿π͵ῸΥ ὃν πιθαθβ οὗ 
ἐβο. “ἀπό ΟΧΡΥΘΒΒΟΒ ὕμ6 ἰηϑίτα- 
τηρηῦ, ὑπαὺ ἔτοτὰ το ὑπ6 Βατὺ ΡΓῸ- 
ορραράᾶ," ΑτὴΏ. Οὐ βλάπτεσθαι ἄφ᾽ 
ὧν (οὗ {πΐηρ5) ἴῃ α. 67. 1959. ΤῊΘ 1ᾶθ8 
Βαρπιβ ἰο 6, “αὖ {μοὶ οοβί,᾽ ἐ.6, 10 

186 ἴπ6πὶ 88 “Ἰοοῦ ἴοΥ ρονγᾶογ,ἢ 
Ταναγραίαν : ἴον Τάναγραν οὗ [μ68 

Μ85. ὙΠ τοίρυθῃοθ Π6ΓῸ σδῃ Ὀ6 ΟὨΪΡΚ 
ἰο {86 ᾿ἰαπᾶ οχίθπαϊησ ἄονψῃ τὸ {Π6 
σοδϑύ (φ ἵν. γ6. 17), ποῦ ἴο [Π6 οἷν, 
ΜΠΟ. ψγὰβ βιυαδίρθα οἢ ἃ μοῖρ δί 
ΒΟΙῺ6 ἀϊδίδμοθ ἴσοπλ {6 868. ὥὄὗθα 
Βυγβίδῃ, 1. ἡ. 122, ΑΥ̓͂Θ ἃ βμοσύ βίαν 

(διὰ τάχου5) ΤΑΥ͂ ΘΙ ΚΟα δρϑίη 
(ποὰῦρῇ ΤΠπο. ἄοα65 ποῦ τηϑηίίοῃ {}}15), 
Δ 54116α νοῦ ἰοὸ Ομ δ] οἱβ.; ἔμ 6ῃ, γο- 

οτοβϑίηρ ὑΠ6 ἘΣΤΡτΒ, ΠΟΥ ΒυσρΥϊβϑα 
Μγοδίθθθαβ. ΤῈ ὕνο ΡΠ ἀοεῖηρ' ἴπ- 
ΟΌΓΒΙΟΩΒ 816 σοπηθοῖρα ὈΥῪ τε (ἴῃ 6) 
Δα καί Ὀαΐοτγο ἐκ Χαλκίδος. --- 8. ἀφ᾿ 
ἑσπέρας : ἀϊγεοιψ αὔέεν' πἰολ(βαί, 8.5. ἴῃ 
111. 112. 8; ΥὙ11. 27. 21 -Ξ-. ὑπὸ νύκτα ἴῃ 
ν 115. 19; νἱ. 64. 8.--- 10. Μύυκαλησ- 
σόν: 866 Βυγβίδῃ, 1. ν. 217. 

11, ηὐλίσατο: ρίἰοδε 15 σα. 



ΤΗΠΟΥΙΘῈΕΒ ΥἹ]. 29. 

Ὁ “, » 9 ’ Ἀ ς ΄“- Ε] λ 2 

προσέκειτο οὔσῃ οὐ μεγάλῃ, καὶ αἱρεῖ ἀφυλάκτοις τε 
- Ἁ ᾿ γώ 

ἐπιπεσὼν καὶ ἀπροσδοκήτοις μὴ ἂν ποτέ τινας σφίσιν 
Ξ3.»ϑ ἈΝ ’ φ᾿ 2 ’ 3 ’ οὶ 

15 ἀπὸ θαλάσσης τοσοῦτον ἐπαναβάντας ἐπιθέσθαι, τοῦ 
Ξ [6 Ἁ Ὄ " “ 

τείχους ἀσθενοῦς ὄντος καὶ ἔστιν ἢ καὶ πεπτωκότος, τοῦ 

᾿ δὲ ος φῳκοδ νον, καὶ πυλῶν ἅμα διὰ τὴν ἀδειαν ε βραχέος φῳκοδομημένου, μ ἢ ι 
3 7 3. Ὁ Ϊέ4 Ἁ έ ΄Ὁ 3 ἉἉ ἀνεῳγμένων. ἐσπεσόντες δὲ οἵ Θρᾷκες ἐς τὴν Μυκαλησ- 

ΟΝ ν 59 , Α.. 

σὸν τάς τε οἰκίας καὶ τὰ ἱερὰ ἐπόρθουν, καὶ τοὺς ἀν- 
᾿ ΥῬ Ὁ 80 θρώπους ἐφόνευον φειδόμενοι. οὗτε πρεσβυτέρας οὔτε 

’ ε [4 9 Ἁ τ εκ νἀ 3 ἌΝ Ἁ 

νεωτέρας ἡλικίας, ἀλλὰ πάντας ἑξῆς, ὅτῳ ἐντύχοιεν, καὶ 
“3 ! ’, νΝ Α 

γυναῖκας καὶ παῖδας κτείνοντες, καὶ προσέτι καὶ ὑποζύ- 

ια καὶ ὅσα ἄλλα ἔμψυνα ἴδοιεν. μ τὸ γὰρ γένος τῶν 
»ὉὋ ἰφὶ 9 “ἂν 

Θρᾳκῶν, ὁμοῖα τοῖς μάλιστα τοῦ βαρβαρικοῦ, ἐν ᾧ ἂν 
.9 7 ’’ ’ἤ 9 Ν ’ » ᾿ 

25 θαρσήσῃ, φονικώτατόν ἐστι. καὶ τότε ἀλλη τε ταραχὴ 
9 5ᾺΧ2 ΓΝ 923 [οὶ Ἶ 5Ὰ 22 ν 23 οὐκ ὀλίγη καὶ ἰδέα πᾶσα καθεστήκει ὀλέθρου, καὶ ἐπι- 

’ ’ (ὃ 4 », ξὰ 3. » 
πεσόντες διδασκαλείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἣν αὐτόθι 

- 18. οὐ μεγάλῃ: οὐ δαἀάορᾷ ἔτοτῃ 
ΨΜαεαῖ. Β:Χ8}., 1Χ. 2. 11, 0841151Ὁ κώμη τῆς 
Ταναγρικῆς, 8 {818 ἀργθοθ 1} ὡς 
ἐπὶ μεγέθειϊῃ ο. 30. 20. --- 14, ἀπροσδοκή- 
τοις : ἴῃ {π6 δού. 56η86 (566 Οοἢ Υἱ. 69. 
2) 1ὖὉ [8 Κ68, ἴῃ ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΘ Οὗ [Π6 ἴπη- 
Ρ]Ποα πορδίζοῃ (Ξ οὐ προσδοκῶσι), 8.180 
ἴπμ6 ἀδρομπαθη θη , τ ἢ παρ. μή [16 Ὁ 
10. 8566 οὐ 6. 6. 10; 11]. 22. 14, --- 15. 
τοσοῦτον: δροιῦ 80 κἰδάϊα, δπᾶ πού 

80 ΤᾺΥ 845 {π6 οἷΐν Ταμδρτδ, 15 ἀϊδίδην 

ἤτοι {6 οοδϑδύ. ---16. πεπτωκότος : 
Ζαϊίοη ἀἄοισα. ΟΥ̓Ὠ 1. 89. 19; ἴν. 112. 6. 
--1ῷὖῇ. βραχέος ῴκοδομημένου: {Π6 
δΔ.ἃ]. 15 ὑγβᾶ, 8 ἴῃ ο. 4. 11, ἐποικοδομή- 
σαντες. . . ὑψηλότερον. ΤῊΪΒ5 ρᾶτὺ οὗ 
[6 ψ811 μαά πού Ὅθθὴ Ὀυ}ΠὉ0ὺ ΒΙΡΉ ἴῃ 
1Π6 θορ!ηηΐηρ', 

19. τοὺς ἀνθρώπους. . . ἡλικίας: 
Ῥδ8., 1. 23. 8, ΒΆ 018 Οὗ [Π6 581ὴ6 ΟΟΟΌ- 
ΤΘΏΠΘ6, Μυκαλησσίων οὐ μόνον τὸ μάχι- 
μον οἱ Θρᾷκες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ἐφό- 
νευσαν καὶ παῖδας. --- 21. ὅτῳ ἐντύχοιεν : 
Ῥχοῦ. οὗ σϑηῃοσαὶ οομᾶ, ἘῸΣ ὅτῳ ἴῃ 00]- 

ροῦν 86η856 τϑίουυϊηρ ἴο Ὁ]. δηΐθο,, 
866 Κἄμη. 889, 8 ὁ 8. ---- 28. ὅσα ἄλλα 
ἔμψυχα: ἱπ {Π6 5,ΓΟΠΡ ΘΧΡΌΓΘΒΒΙΟΠ 
ΤΥ Ὀ6 Ῥογοοὶνθα {Π6 δινυθυβίοη Ψ1Ὲ 

ὙΓΠ1Οὴ {ῃ6 Πϊδίουϊδη {6115 {Π6 5ΓΟΥΥ. --- 
24, ὁμοῖα τοῖς μάλιστα : 56. φονικοῖς. 
ὅμοῖα 15 δᾶν., ἃ5 ἴῃ 1. 25. 18; Ηδΐ. 11]. 
8. 2; 57. 8; νἱῖ. 118. ὃ; 141. 4. Οπ 
186 ῬῃγαΒ6 (τ- αὖῷ αἼΣ Τὴ ἃ ΧΙ); 

806 Κὔμη. 8549", ποία ὅ. --- ἐν ᾧ ἂν 
θαρσήσῃ : τυλογουοῦ ἰΐεῃ ἤαῦυδ δοιγαφε, 
ΐ.6. Ἀᾶνα ποίῃίΐπρ ἴο ἴθαῦ. Τη6 ΔΟΥ. 
ΟΟΓ(ΓΒ 8150 ἴῃ 11, 79. 19. 

25. καὶ τότε... παίδων: απά οἡ 
ἐδὶς οοοαβίοα ποὶ οηἶψ αἰ πὸ ἰΐρδΐξ 
ἐμηιἶ πὰ ουετῃ ἐἰπα ΚΙ ἀδδίγμοίζοπ 
Θπϑιι6, διιξ αἴδο γαἰϊϊίπφ ᾿ρορ α δοχ8᾽ 
βοΐοοῖ, εἰο. καὶ τότε ᾿ἰπίγοάποο5. 8ἢ 

ΘΧΔΙΏΡΙ6 ππᾶθῦ ἃ ΡἜΘΠΘΙΓΆΙ ΤΘΙΊΔΙΙ.. 
Κὺ. ϑρυ. 69, 82,8. Οὗ α. γι.41. Τὸ 
ἄλλη τε ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΒ καί Ὀθίουο ἐπὶ 
πεσόντες. πᾶσα ἰδέα 85 ἴῃ 1ΐ. 19. 1; 77. 
7; 11. 81. 22: 82.1; οὔ, 1δ᾽; 112. 29. 

- 27. ὅπερ μέγιστον ἦν... καὶ ἄρτι 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΝ ΝΠ]. 29, 30. 

καὶ ἄρτι ἔτυχον οἵ παῖδες ἐσεληλυθότες, κατέκοψαν πάν- 
Ἁ Ν Ἂ “Ἄἃ; με 39 » ν “ΜΆ 

τας " καὶ ξυμφορὰ τῇ πόλει πάσῃ οὐδεμιᾶς ἥσσων μᾶλ- 
ε »» ᾿ 3 , ’; 3 Ζ ν Ἁ , 80 λον ἑτέρας ἀδόκητός τε ἐπέπεσεν αὕτη καὶ δεινή. 
Οἱ δὲ Θηβαῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθουν, καὶ καταλα- 

’ ’ » Α “Ὁ 3 Α ’, βόντες προκεχωρηκότας ἤδη τοὺς Θρᾷκας οὐ πολὺ τήν 
» 9 ᾿ Α 9 Ν ’, , τε λείαν ἀφείλοντο καὶ αὐτοὺς φοβήσαντες καταδιώκου- 
5». Ν᾿ 3, Ν δ , .ὉΘ ΘΠ. Ὦ 9. “Ὁ δ 

σιν εἶπ ΤΟΡ Ἑυριπον Καὶ ΤῊΡ θάλασσαν, Οοὅυ αὕντοις Τα 

πλοῖα ἃ ἤγαγεν ὥρμει. 
», Ἁ » 2 ἴω ΛᾺ 

ἐσβάσει τοὺς πλείστους, οὔτε ἐπισταμένους νεῖν, τῶν τε 
9 δὰ , ε ε»ἴ . 9 ΝᾺ “κε »ὔ » ἐν τοῖς πλοίοις, ὡς ἑώρων τὰ ἐν τῇ γῃ: ὁρμισάντων ἔξω 
ἔτυχον οἱ παῖδες ἐσεληλυθότες : ν10}- 
οι τορθυϊ οι οὐ {86 16]. Ῥσοῃ. (ἐς ὅ) 
ἴπ [πΠ6 βθοοῃᾶ οἴδαβα (οΚ νἱ. 64. 18), 
86 ουθὴ ὙΠ ΠΟΙ αὐτό, ΠΟ 15 ΘΧ- 
ῬΙΟΒΒΘα 1 [86 5.118} Ὀαβδθᾶρα 1ἰ. 4. 
25. 6Ἃ. 1δ6; Ἡ. 100; Κν. ϑργ. 60, 
θ, 2. --- 29. καὶ ξυμφορὰ τῇ πόλει... 
καὶ δεινή: ΤΟ. 5018 ΠΡ {π6 ΠΟΥΤΟΥ 
οὗ [86 ψ 016 8διῆξαι!ν ἴῃ [Π6 τηοϑύ ἸΏΡΓΘ85- 
ΒΘ ΤΊΒΠΏΘΥ, {86 δΒαρδβί. Ῥ]δορα ἢχϑῦ, 
Το] ον θα Ὁγ {π6 ΡΉΓΑ Β65 οὐδεμιᾶς ἥσσων 
Δ πα μᾶλλον ἑτέρας, Ὠ1Ο ἤᾶνο [86 
ἴοτοθ οὗ βγ}8., 8μα {6 ἄθιη. φγοῃ. 
ΤΏὨΘ ρΡοβιίοη οὗ {Π6 βυϊδδύ. σίνϑβ Ὁ 8 
ΟΠΔΥΘΟΙΘΡ ΟὗἨ ρθουν 1 ὨΘΑΥΪΥ 
16 οἴἴθοῦ οὗ {ῃ6 ρΡᾶγῦ. ρθη. 66 οἡ 1. 
1.8, ΤὨ15 Ῥαββδρθ αἰ 6.5, ΠΟΥΘΥΟΣ, 
ἔτομῃ {086 οἰϊερᾶ δ ἱ. 1. 8 ἴῃ {818 το- 
βρϑοῦ, [μᾶῦὺ ΠΟΥΘ ὕνγο απ8}10165 1 [ΘΓ 
ΒΙΡΉ Θ᾽ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΩ ἨΗΪ6 1 ἃ 51η9}]6 
68,86, νἱὶΖ. ἴη6 οχίοηῦ ΟΥἩ {μ6 ἀσβίσιο- 
{10 (οὐδεμιᾶς ἥσσων) δια (Π6 οοχη- 
Ρ]οΐθ ὑποχρθοίθαμθθα οὐ 1 (μᾶλλον 
ἑτέρας ἀδόκητος). ““Απᾶ 80 {18 Ὀ]ΟΥ,, 
{πῃ ὙΠΙΟΝ ὯἨῸ οτθδίοσ οὐ δῇβοοίορα 
ἃ ἼΏΟ]6 Οἷὐν, ψγὰ8 ἴῃ {πΠ6 πϊρμοβδῦ α6- 
5τθ6 Ῥοΐίῃῃ! πποχρθοίρα δηάᾶ ἰθυτῖθ 16.» 
μᾶλλον. .. ἀδόκητος ἃμᾷ δεινή 5ἰαπᾶ 
ἴῃ ῬΓΟΩ͂, τοδίύΐοῃ ἰο ἐπέπεσεν.υΌ 66 
ΑΡΡ. 

80. εῶνα ἐΐοῳ σαη ὁπιδαγζ, ἐμον ατὸ 
αἰξαοίεά ὃψ ἰμ6 1 οϑαη8, τυῖο μαὰ τιι)εά 

10 ἐὖα γόβοιθ, απα α ἰαῦρα Ἠλη} 867 5 
ζιϊοα. 

1, αἰσθόμενοι: νιϊπουῤ οὐ]. οχ- 
ῬΙΘΘΒΘΩ͂, τοΐουσϊηρ ἴο δῦ Ῥγθοθᾶρϑ. 
566 ὁπ 1. 95. 21. --- καταλαβόντες προ- 
κεχωρηκότας: ηαϊπσ ἰλαὲ τῆοψ δαά 
90η6 7ογιναγά, 1.6. οὰ ἴῃ86 τοίγοαΐ 
ἰονατὰ {π6 οοαδ. καταλαμβάνειν ἴπ 
6 56η86 Κηάα, αἴδβοουεῦ (ἀ ΘΟ ῬΥ Θ ἢ 6 ἢ- 
4), ἰδῖκα τϑρι]δΥ]ν {π6 ρῬαγίο. ῬΓ68. 
ΟΥ Ρῆ,, ΠΕΥΘΥ 80Γ., Β'π0θ. ΟΠΪΥ Οχ β πρ' 
βύδίθβ οϑὴ Ὀ6 ἴπ αποϑύΐοη. ΟΕα, 279, 2: 
Η. 982. 86 οῃ ἱ. 59. 8. --- 8. αὐτοὺς 
φοβήσαντες: ρεέίησ ἰΐοηι ἰο ἤϊρλέ. 
(ἡ ας. γ9. 28; ἶν. 56. 6. ---δ. ἃ ἤγα- 
γεν : ἄγειν οὗ 5Π108, ἃ8 ἴῃ ο. 2-ς. 4; 11]. 
γο. ὃ; ᾿ν. 27. 10. 

6. τοὺς πλείστους : ΟἸΟΒ6Ιν οοη- 
προίραᾷ ὙΠ ἐν τῇ ἐσβάσει. ΤῊΘ 56η86 
15, ταοϑῦ οὐ [Π086 ψγῇο σψοσο ΚΙ]]ο 161} 
αὖ {μ6 {1π|6 οὗ {π6 οι αγ καίίοη. τοὺς 
πλείστους οδηποῦ ΤΟΙ͂Ο ἤοτα ἰο {6 
ΤΩΒ]ΟΥΙΥ Οὗ Τὴ6 ψῇΏΟ]6 ΠΉΥΌΘΡ, 85. 18 
Ῥγουθᾶ ὌΥ ξύμπαντες... ἀπέθανον ἴπ 
14. ἘῸΓ πλεῖστοι ἴῃ [18 561η86, ςΚ ἷν. 
44. 1 διὰ Ἠδῦ. νἹ]]. 89. 9. --- οὔτε ἐπι- 
σταμένους.... τῶν τε... ὁρμισάντων : 
ΟὨ [86 ΘΟ οσχίοῃ ΟΥἨὨ Ῥδγίοβ. ἴῃ αἰ ογ- 
Θηὖ ο865 ὈΥ Θορυϊαύῦννο Ῥαγίοΐθβ, 566 
Κα. ϑρυ. δ6, 14, 2.---ἴἶ. ἔξω τοξεύμα- 
τος: σιϊπουύ ἀοαδύ {Π6 οοτγοοῦ τρϑϑᾶ- 

ἴηρ, ΔΙΠΒΟοῸρΡ τπ6 Μ85. ᾶγθ ΤΩΟΒΌΥ 

ὅ8 

1 

ν..»9Ψ ’ὕ Ἂὦ 
καὶ ἀποκτείνουσιν αὐτῶν ἐν τῇ 2 



 ΤΉΠΟΥΘΙΌΕΒ ὙΠ. 20, 

᾽ Ἁ “ 9 Ἁ » ἰοὺ Ἂ 9 » τοξεύματος τὰ πλοῖα: ἐπεὶ ἔν γε τῇ ἄλλῃ ἀναχωρήσει 
3 9 ᾿ . [ ΄Ὰ Ἁ Ἁ “Ὰ ’ [2 , 

οὐκ ἀτόπως οἱ Θρᾷκες πρὸς τὸ τῶν Θηβαίων ἱππικὸν, 

10 ὅπερ πρῶτον προσέκειτο, προεκθέοντές τε καὶ ξυστρε- 
’ 3 3 ’ ’ Α Α 9 ῪΝ Ἃ φόμενοι ἐν ἐπιχωρίῳ τάξει τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο, καὶ 

ὀλίγοι αὐτῶν ἐν τούτῳ διεφθάρησαν. μέρος δέ τι καὶ ἐν 
τῇ πόλει αὐτῇ δι ἁρπαγὴν ἐγκαταληφθὲν ἀπώλετο. οἵ 
δὲ ξύμπαντες τῶν Θρᾳκῶν πεντήκοντα καὶ διακόσιοι ἀπὸ 

15 τριακοσίων καὶ χιλίων ἀπέθανον. διέφθειραν δὲ καὶ 
τῶν Θηβαίων καὶ τῶν ἄλλων οὗ ξυνεβοήθησαν ἐς εἴκοσι 

4 ε ’ Ἁ ε , ε ΜᾺ Ν ’ Ἂ μάλιστα ἱππέας. τε καὶ ὁπλίτας ὁμοῦ καὶ Θηβαίων τῶν 

βοιωταρχῶν Σκιρφώνδαν- τῶν δὲ Μυκαλησσίων μέρος 4 

τι ἀπανηλώθη. τὰ μὲν κατὰ τὴν Μυκαλησσὸν πάθει 
20 χρησαμένην οὐδενὸς ὡς ἐπὶ μεγέθει τῶν κατὰ τὸν πόλε- 

“Ὁ 9 ἤ 9 7 ΝᾺ ’ μον ἧσσον ὀλοφύρασθαι ἀξίῳ τοιαῦτα ξυνέβη. 

ἔξω ζεύγματος. ὅ66. ΑΡγ.--- 8. ἐπεί 
κτέξ : οἴνοβ {πΠ6 οαπδο οἵ {Π6 δονθ 

ἀποκτείνουσιν αὐτῶν ἐν τῇ ἐσβάσει τοὺς 

πλείστους: “ οΥ ΘΙδο 6 ΓΟ (ἐν τῇ ἄλλῃ 
ἀναχωρήσει) Οἢ {86 τοίχοαύ ὑμον Ἰοϑύ 
ποῦ 50 ΤΏΔΗΥ ἸΏΘῊ, 5'ποθ 6 ΚΗΘῪ 
ΠΟΥ ἴο ἀοΐοηα ὑπϑιηβοίνοδ ποῦ πΠ511]- 
ἔν." --- 9, οὐκ ἀτόπως: 5080]. 
οὐκ ἀκόσμως. Τῦ ὈΘΙοηρΒ τὶ {Π6 ἴ0]- 
Ἰονίηρ ἀοβουρύίοη οὗ ὑμ6 Πρ ηρ. --α 
11. ἐν ἐπιχωρίῳ τάξει : αἴον ἐδ πιαη- 
πο Γ᾽ ολίϊηρ Ὁ ἐμοῖγ σοιιίγῳ (προεκθεῖν 
8η ἃ ξυστρέφεσθαι), νγΪοΒ πΠῸν πιο 
οὐκ ἀτόπως. Οὗ ΗΔΙ. 1κ. 62. 14, προεξαΐσ- 
σοντες κατ᾽ ἕνα καὶ δέκα, καὶ πλεῦνές τε 

καὶ ἐλάσσονες συστρεφόμενοι, ἐσέπιπτον 
ἐς τοὺς Σπαρτιήτας. --- 2. ἐν τούτῳ: 
ῖ.6, ἐν τῷ προεκθέοντας καὶ ξυστρεφομέ.- 
νους τὴν φυλακὴν ποιεῖσθαι. ---- 18. ἔγκα- 

ταληφθέν : 1.6. βδἴπσθο ἰῃ {πΠ6 1} ργϑϑα ἔου 
ῬΙΌΠΘΥ 6 ν δα Δ]]ονγθᾶ {ΠΟΥ Β6 1 688 
ἴο 6 ΒΤΡΥβοα, ΟἿ ἵν. ὃ. 48; 35.6; 
ν. 3. 0. --ΟοΟῳὐτὶ ξύμπαντες : αἰ ἰοσοίδεγ. 
5366 οὁῃ 6. 1. 81. ὙΥ᾽α᾽αβ ΗΠ ΘΡΏ65 ΔΙ ΟηΡ 
[16 5141 Ὁ θο Αργῃ. 

16. ἐς εἴκοσι μάλιστα : αοιιί ξισοηΐψ. 

566 Κὔμη. 482, 1, 1Ὁ; Κν. ϑρυ. 60, 
8, 1. -- 17. τῶν βοιωταρχῶν: [86 
ὙΟ0]6 ΠΌΡΟΥ οἵ Βοροίδγοῃβ νᾺ8 
οἴθονθη, οὗ σοι ἱγὸ ψ 6 ἔτοιη 

ΤΆΘΌ65, {86 τοβῦ (1π ἀΚπονγη ῬΓΌΡΟΥ- 
ἰοῃ) ἔτγοτα {86 τοιηδίϊηρ οἰζ685, ΟἿ 
ἷν. 91. 4. ὅ66 Βοθοκῇ, αα Οὐ». 7Ἀ86γΥ. 

1. 729, Δα Ἡδυάδηη, Ογίεοϊ. δίααίδ- 
Αἰιονιλμάηιον, δ 179, ποίθ 10. 

18. τῶν Μυκαλησσίων : ἔ.6. οὗ {6 
δυτηθᾶ οἰ άζθβ ῆο μ8α 1οϊηρᾷ ἴῃ [Π6 
Ῥαυτγϑυΐ τα {86 ΤῊ ΘΌΔΗΒ. --- μέρος τι: 
α οοῃϑι ἀογαδία ραν. ΟἹ . 23. 16; ἢ, 
64. Ἴ; ἵν. 30. 2. ----19. τὰ κατὰ τὴν 
Μυκαλησσὸν .... τοιαῦτα ξυνέβη: οἷ 
51ΠΉ1Π8 7 ΟΠ] Πα] ἢρ᾽ Βοηΐ8. ἴῃ 111, πο. 19, 
τὰ κατὰ Λέσβον οὕτως ἐγένετο; 111. 68. 
90, τὰ κατὰ Πλάταιαν . .. οὕτως ἐτελεύ- 
τησεν. ΟἽ αἴδθϑο ἴν. 48. ὃ ὅ. ΟἹ. 
{πϊηκ5, ἢ 50., ἐμὲ οΙβΚοΒ διηθη- 
ἀαίϊοι, χρησαμέν ἡν ἴον χρησαμένων, 
15. ὨΘΟΘΒΒΑΓΤΥ͂, 650. ΟἹ ϑασοοπῃΐ οὗ {Π6 
Το] οσίπρ ὧς ἐπὶ μεγέθει. Τ 5 15 ἀουθί- 
1655 θούζου, ἐποαρἢ ὑπ6 ὅΐ0Π0]. 885 χρη- 

σαμένων - τῶν Μυκαλησσίων δηλονότι. --- 
20. ὡς ἐπὶ μεγέθει: ὃς. τῆς πόλεως, ἴπ 
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Ὃ δὲ Δημοσθένης τότε ἀποπλέων ἐπὶ τῆς Κερκύ.- 1 
ρᾶς μετὰ τὴν ἐκ τῆς Λακωνικῆς τείχισιν, ὁλκάδα ὁρμοῦ- 
σαν ἐν Φειᾷ τῇ ᾿Ηλείων ἐὑρών, ἐν ἣ οἱ Κορῴθιοι δπλῖῦται 
3 Α ’ » ΛᾺ 3 Α Ἁ ἐς τὴν Σικελίαν ἔμελλον περαιοῦσθαι, αὐτὴν μὲν δια- 

5 φθείρει, οἱ δ᾽ ἄνδρες ἀποφυγόντες ὕστερον λαβόντες 
ἄλλην ἔπλεον. 

ἃ δ ΡᾺ 9 ’ ε [Ὰ καὶ μετὰ τοῦτο ἀφικόμενος ὃ Δημοσθέ. 
νῆς ἐς τὴν Ζάκυνθον καὶ Κεφαλληνίαν ὁπλίτας τε παρ- 
᾿ ἊἋ 9 ΄-ὦἅ , ᾿ ὔ , έλαβε καὶ ἐκ τῆς Ναυπάκτου τῶν Μεσσηνίων μετεπέμ- 

: ϑ ψατο, καὶ ἐς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον τῆς ᾿Ακαρνανίας 
- ἃ Ἀ, κ᾿ 3 

10 διέβη, ἐς ̓ Αλύζειάν τε καὶ ᾿Ανακτόριον, ὃ αὐτοὶ εἶχον. Οντι 
δ᾽ αὐτῷ περὶ ταῦτα ὁ Ἑὐρυμέδων ἀπαντᾷ ἐκ τῆς Σικε- 

ΚᾺ ΚᾺ ΕΝ 

λίας ἀποπλέων, ὃς τότε τοῦ χειμῶνος τὰ χρήματα ἄγων 

φῬυορογζοη ἴο {Ὺ6 5ἴχε (οὗ ἴπ6 οἱ). ΟΕ 
11. 112. 25, ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πό- 
λεως. 

8:1. Πεπιοκίἠοη!β ἑαΐξος πιδαβίγε5, αμΥ- 
ἕηρ ἰδ6 ιγίδον οοιγ86 ὁ} ἢϊδ νοψαρσα ἴο 
τον, 70 Υ τῆ τϑϊη 7γυοθηιθηΐ ὁ ἦϊδ 766 
απά 70γΥῪ ἐδ6 βεοιγῖίν ὁ Ναιραοίιβ απα ἐξα 
αἀ͵αοσοηΐ γοσίοηβ. Εἶδα υηϊΐε8 ζΌΥα65 ευυἱίβ 
ἀξ οοἰϊδασιο ᾿ἰγψηθαοη, τσῆοηι ἢ 6 ηιδο8 
γοίιγπῖης ζγοπι Θι1οῖίῃ. 

1, τότε ἀποπλέων: ο΄ α. 26. 14, 
ὙΏΘΥΟ 7η6 νοτα παραπλεῖν 15 πβθ6 οἵὗἁ 
{μ6 δοῖιδὶ σοῦγθ6 οὗ [86 νογδρὸ δὲ 
{μδῦ τηοτηθηΐ. ---- 2. ἐκ τῆς Λακωνικῆς : 
τὶ ἢ ὉΠ 151123] 4 16 γ- ΘΠ θοῦ οὗ ἀποπλέων 
Ξ-- ἀποπλέων ἐκ τῆς Λακωνικῆς μετὰ τὴν 
ἐν αὐτῇ γενομένην τείχισιν. ---- ὃ. ἐν 
Φειᾷ: [86 Ῥοτύ οὗ ΟἸγρία. 68 
Ουτχίΐαβ, Φείορ. 11. ». 45: ΟΥ̓ 11. 25. 
16. --- εὑρών : 86 τοδάϊηρ οἵ γαϑί., 
δαἀορίοα δἷ8ϑο ὃν δύ., ᾿πϑίθαα οἵ ὑπμ6 
να]ραίθ, λαβών, ΏΙΟΙ 15. ᾿ἱπσοοτῃρϑ1- 

ὈΠῸ νυ ἢ διαφθείρει. ἘῸΣ 5ΙΤ ΔΙ 156 

ΟΥ̓ εὑρίσκειν, ο΄, ἰῖ. 6. 14: ν. 42. Ἴ. 

366. ΟἹ καταλαβόντες, 6. 30. 1, --- οἱ 
Κορίνθιοι ὁπλῖται: οΥὗἹ ο. 17. ὃ 8; 10. 
δ 4, ΤΠΪΒ ΟὯ6 5010 δα ροῦ 86}- 

εὐοϊοα ἔγουῃ ὑμ6 βαυϑάσοη οἱ ΑἸΘΧΆΥ- 

σοἤ5, 85 ἴῃ {86 ΒΙΤΆΙΪΔΥ ο856 τηση!]οηρα 
ἴῃ ο. 25. 11. 

8. τῶν Μεσσηνίων : 8ς, ὁπλίτας. ----Θθ, 
τῆς ̓ Ακαρνανίας : {Π15 σοαϑὺ ΠοΙηΟΒίΠ6- 
Π65 84 ὈΘΟΟΠΊΘ Μ6}} δοαπαϊηϊοα 1 
ἀατίπηρ ἢ15 ΟδΔΙ ΔΙ 1 {Π|6 Β.ΠΏΠΊΘΙ 

δα δαΐαταῃ οἵ 426 Β.6. (111. 94 {{.].---10. 
᾿Αλύζειαν : οἱ δ: 80. Χ. 2. 21, ἡ ̓ Αλύζεια 
πεντεκαίδεκα ἀπὸ θαλάττης διέχει στα- 
δίους. ΟἩ {86 ἴογτῃ, 566 ΔΡΡ. -- αὐτοί : 
86. οἵ ᾿Αθηναῖοι, ΜὯΟ οσοαρϊὶοα 1ὖ ἰὴ 0Π6 
Δαϊαχηῃ οὐ 425 8.6. (ἵν. 49) δηᾶ Πδᾷ 
ποὺ ρἴνϑῃ 1ὖ ἋΡ ἀραίη. ΟἿ νυ. 30. 15. 

11. περὶ ταῦτα: 5610]. ἤγουν περὶ 
τὸ συλλέγειν δύναμιν. ΟΠ {15 π86 οὗ 
περί, 5866 Κτ. ϑρν. 68, 88, 2. --- Εἰὐρυμέ- 
δων : Βανῖηρ' ΔΟΟΟΙΏΡΠ5Πη68 [6 νογᾶρθ 
ἰο ὄγυγϑοῦθο οη ΏΪΟ. Ππ6 δα Ὅφ66η 
Βοηῦ (6. 16. 10), 6 νγὰ8 ΠΟῪ Οἢ ἢΪ5 
Δ ὈΔῸΙς ἰο Αἰῃρηβ, θαΐὖ τηθοῦϊπρ Π ἢ 
Το οβύῃθ 65 ΘηΐοΓΘα ᾿ππ]6 1806 ]γ ΟἹ 
Ὧϊ86 ἀυϊ!ο5 δἃβΒ Ἰοϊηῦ ΘΟ ΘΠΩ͂ΘΥ, [0 
ΜΏ1Οἢ. Ῥοβίθίοη ἢ6 δα Ὅδρῃ οἱθοίθα, 

α. τ6. 8.--- 12, τότε τοῦ χειμῶνος : οὐ, 
ς. 16. 10, περὶ ἡλίου τροπὰς τὰς χειμερι- 
νάς. τότε ϑϑα οἴῃ οἵ ἃ. {{π|6 [8 Κθῃ 
ἴοῦ συδῃηίθα 85 ψ61} πον. 8366. Οἢ 
, 1ΤΟΙ. 9.--ττἀὸἀὰ χρήματα ἄγων: οἱ 

Ὺ 
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τῇ στρατιᾷ ἀπεπέμφθη, καὶ ἀγγέλλει τά τε ἄλλα καὶ ὅτι ΠΟΘ ΒΟΤΙΟ μῷνη; 7 
πύθοιτο κατὰ πλοῦν ἤδη ὧν τὸ Πλημμύριον ὑπὸ τῶν 

15 Συρακοσίων ἑαλωκός. ἀφικνεῦται δὲ καὶ Κόνων παρ᾽ 
3 ᾽ὔ ἃ ξὰ ᾽ 9 ἋΔλ Ὁ ς ᾽ὔ νΝ 

αντοῦύυς, ὃς ἼΡΧΞἝΕ Ναυπάκτου, αὙγξε ων ΟΤι αι ἼΞΕΡΤΕ Και 

» “ ἴω ’ ε ’ 9 ῪΚᾺ » 

εἰκοσι νὴες των Κορινθίων αἱ σφίσιν ἀνθορμοῦσαι οὔτε 
Ά Ἀ [έ ΜᾺ ᾽ , καταλύουσι τὸν πόλεμον ναυμαχεῖν τε μέλλουσι πέμ- 
5 5. , 9.»ϑ Ν ᾿ ε 9 ε Ν 3 

τειν ουν ἐκέλενεν ανυτοὺυς ναῦς, ὡς Οὐχ ικανᾶὰς οὐὔυσας 
[4] , κά Ἅ ε “ Ἁ Ν 3 ’ [έ 

20 ὃνοῖν δεούσας εικοσυ Τας ξαύήτωὼν Προς Τᾶς εκΚέείνων πέντε 
Ψ ΜᾺ 

καὶ εἴκοσι ναυμαχεῖν. 
κι 4 ζυ ’ , κι ε 

τῷ μὲν οὖν Κόνωνι δέκα ναῦς ὁ 

Διημοσθένης καὶ ὃ Ἑὐρυμέδων τὰς ἄριστα σφίσι πλεού- 
ἢ 3.Κ3 Ὄ 9 Ἁ εχ » Ν Ν 3 ἱρὰ 

σας ἀφ᾽ ὧν αὐτοὶ εἶχον ξυμπέμπουσι πρὸς τὰς ἐν τῇ 

Νανπάκτῳ" αὐτοὶ δὲ τὰ περὶ τῆς στρατιᾶς τὸν ξύλλογον 
ε ’ 3 “ὃ λῚ 3 Δ. [ή ’, 

25 ἡτοιμάζοντο, Ἐὐρυμέδων μὲν ἐς τὴν Κέρκυραν πλεύσας 

6. 16. 12..--14, κατὰ πλοῦν : 885 ἴῃ 11]. 
22. 2. ΟἿ καθ᾽ ὁδόν, ν. 3. 14; 37. 6. -- 
τὸ Πλημμύριον... . ἑαλωκός : ο 6. 23. 
51 

15. Κόνων : πνίϊοαῦ ἀουδὺ {ἢ6 
5816 ὙΠῸ ψὲ5 ὈΥΘΠηΘηὐ ἰοναγὰ {Π6 
οῃᾶ οἵ [16 Ῥοὶοροημηθβίδη ὙᾺΣ δηᾶ 
Ια. Ἠδθ βθϑιῃβ δύ {Π18 {πὴ6 ἴο δᾶγΘ 
᾿8α οσοτηιηϑηαᾶ Ὀοΐῃ οἵ {μ6 ον δηᾶ 
οὗ {86 ἢδοὺ βἰαυομρθα [πθγ6. ὈΙΡΒΪΪ 8 
ὯῸ ἀουδὺ οδὴθ ἃ 110016 Ἰαΐοσρ, τὶν 

ΤΟΙ οΥοθπιθηΐβ, ἴο Β.Ρουβθάθ Οὐποῃ. 
ΟΠ ας. 34. 18.----16. αἱ πέντε καὶ εἴκοσι 
εν ἀνθορμοῦσαι : φῇ 6. 17. ὃ 4; το. ὃ ὅ. 
σφίσιν, 86. τοῖς ᾿Αθηναίοις, 16. ΒΡΟΙΚΟΙ 
ἔσο ΟΟΠΟῚ ἢ 5 βίδηαροϊηίύ. ΕΌΣ Ὁ]. 
8686 Οἢ 6.1. 27. --- 17. οὔτε καταλύουσι 
τὸν πόλεμον: Ἰῆπο. βθθὴβ ο μᾶγθ 
ΟΒοβθη 86 ππτιβα8] ΘΧΡΥ ββίοη, κατα- 
λύειν τὸν πόλεμον, “1Ἰ6ᾶγ6 ΟΥ̓ 1η1]}- 
ΔΤῪ ΟΡΟΥΔΙΙΟΙ 5," οἡ δοοουπηῦ οὗ {Π6 
ΘΧ ΟΣ ΠΥ οἰτουχηβίδησοβ. ὙΥ̓ΔΣ 

δα ποὺ ψοῦ Ὅθθῃ αἀθοϊαγθα Ὀούνψθοῃ 
Αἰμθηβ δηᾶ [6 Ῥρ]ορομμηρβίϑη 81]1- 
ΔΏσΘ; 8δηᾷα {πουρὴ ΔΥΙῚΒ 8 Ὀθθη 
ΡΥΔαθ ΠΥ [Ἀθη ὌΡ ΘυουυΠ6Υ6, 10 
Ὑ85 501}} ῬΟΒΒΙ16 ἴο τούτη ἴο Ῥθ8066- 

1] γοϊαϊοηθ. ἼΤᾺΘ 26 ΟΥ̓ ΔῈ 
Βη105 δα Ὅθοῃ βδθηῦ ουὐὖδ ψι} {μ8 
ΒΡΘΟΙΔΙ] οὈ͵]θοΐ οὗ Ῥγοίθοϊϊηρ [Π6 γ68- 
8615 Ἰηἰοηρα ΤῸ 51ΟἾν (ςα. 17. ὃ 4; 
10. ὃ δ), δηα 51:η06 {π686 Πδᾷᾶ ΠΟΥ 
5ῸΠ6 58 ἴο!ν ραϑὺ Ναυρϑοῦμβ, π6σ6 νγ88 
ὯῸ ΤΣ ΠΟΥ σα π86 ΤῸ ΠΟΘ. Π1165, δρᾶ 10 

τηϊσῦ ᾶνθ Ῥθθὴ δχρθοίθα ὑμπαῦ [μον 
σοῦ α δραηᾶοῃ ὑμῖν Ποβίλ]α αἰ παρ 
(καταλύσειν αὐτοὺς τὸν πόλεμον) Βαΐ 
115 5 ποῦ [ῃηὴ6 ο856; Οἢ {Π6 σοῃ- 

ἈΥΑΤΎ, πον Βῃονθαᾶ δῃ ᾿ποϊϊηδίϊοι ἴο 
ΤΙΒς ἃ βοδ-ῆρσὐὺ τι π6 ΑὐΠΘΗΪΔΉΒ. 
ΤῊ σοπίγαθῦ 1βθ ΔΡΌΤΟΡΥΙΔΊΘΙΥ 6χ- 

ῬΙΘΒΒΘα ὮΥ [Π6 σο-οΥα. σοπμδῦ, οὔτε κα- 
ταλύουσι τὸν πόλεμον ναυμαχεῖν τε μέλ- 
λουσι. Ὧὅ66 ΔΡΡ.---19. ὡς: ψῖ δοα. 

δΔΌΒ., ἃ5 ἴὴ 1. 134. 21; Υἱ. 24. 10; νἱ1]. 

66.320. ΑΜΤ'. 110, 2, κ. 1; Ἡ.914; 
Κα. ϑγυ. δ6, 9, 4. ---20. δυοῖν δεούσας 
εἴκοσι: ρῬγΘα. ἴο τὰς ἑαυτῶν. ΗΟΥ͂ {Π6 
δορί οἵ 20 {ὐῖγθυηθβ οὗ ο. 19. 28 μδᾶ 
Ὀθθη γϑαποθᾶ ἴο 18 15 ποὺ βἰδαίβᾶ. 

28. ξυμπέμπουσι: 56η4 αἰοηφ ιυἱϊῇ. 
ΟΥ ᾿1. τ2. 11; ἵν. 8ο. 21.---24, περὶ 
τῆς στρατιάς τὸν ξύλλογον : ΙΟΥ ΟΥ̓ΘΥ, 
866 Οἢ 06, 24. ὅ, ξύλλογος ἴῃ 16 8686 



ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΝ ΜΠ. 31, 322. 

Ἁ [4 ’ “Ἦ'΄' ΜᾺ , 9 ΝΥ Ἃ 

καὶ πεντεκαίδεκά τε ναῦς πληροῦν κελεύσας αὐτοὺς καὶ 
ε , , κι ᾿ ΨΩ ,΄ 
ὁπλίτας καταλεγόμενος (ξυνῆρχε γὰρ ἤδη Δημοσθένει 
ἀποτραπόμενος, ὥσπερ καὶ ἠρέθη), Δημοσθένης δ᾽ ἐκ 
τῶν περὶ τὴν ᾿Δκαρνανίαν χωρίων σφενδονήτας τε καὶ 
9 ᾿ , 

80 ακοντιστος ξυναγείρων. 

Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν Συρακουσῶν τότε μετὰ τὴν τοῦ Πλημ- 
’ ν᾽ , 5. Ἢ 3 Ν 3 δ᾽ μυρίον ἅλωσιν πρέσβεις οἰχόμενοι ἐς τὰς πόλεις, ἐπειδὴ 

Ψ , ᾿ ’ Ψ » ᾿ ἔπεισάν τε καὶ ξυναγείραντες ἔμελλον ἄξειν τὸν στρα- 
[ἠ ε ’, έ ’ἤ 9 οὶ “. 

τόν, ὁ Νικίας προπυθόμενος πέμπει ἐς τῶν Σικελῶν 
᾿ Ἁ ’ » Ἁ »’ ᾿ [έ δ τοὺς τὴν δίοδον ἔχοντας καὶ σφίσι ξυμμάχους, Κεντόρι- 
’ 4." ΄ λ» ᾽ Ἁ ὃ ’ 

πάς τε καὶ ᾿Αλικναίους καὶ ἄλλους, ὅπως μὴ διαφρήσουσι 

τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ ξυστραφέντες κωλύσουσι διελθεῖν ’ 

᾿ς Ὁ ὈΥϊηρίηρ ἰοροῦμο ̓  ὑΠΌῸΡΒ ἔγομι 81] 
αυδιύθιβ ΟὨ]Υ ΠΟΓΘ, θαὖ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑΙ Ωρ; 
ἴο {86 ἔτρᾳ. 86 οὗ ξυλλέγειν. (ἶ οα. 
γ. Ἶ, οἷς. --- 7. ξυνῆρχε: 866 οῃ 1]. --- 
28. ἀποτραπόμενος : 1.6. ρσΊ νἱηρ᾽ ἊΡ {86 
γοΥᾶρα Ποῖηθ (ἀποπλέων ἱπ 12) δηᾶ 
ταῤπίηρσ 80 Κ ἰοπψατᾷ ϑ᾽ογ. ΟἹ ἢ. 
89. ὅ. ---ρέθη : 566 οῃ 1]. 

89, 1ὶ διοῖν, πιοαπιρλῖίο, ἐξα Θἱοοὶ 
αἴίίος5 ΟΣ 1ὴ6 Αἰδεοπίαπδ, αὐ εἶα ταιιοδὲ Ο7 
Νιοῖαξ, αἰξαοΐς ἐς γεϊη)γογοθηιθπίβ δοπὲ ὃῳ 
ἐδ ἸἹοοίϊοία οἰξίε5 ἰο δψγγασιδα απαὶ εἰ6- 
δίγοῃ αδοιΐ 80ξη0)064͵. 1776 γεδὲ δβϑοαρα ἴο 
Αιγταοιιδ6. 

1. οἱ δ᾽ ἐκ... πρέσβεις : {πΠ6 50]. 
οὗ {Π6 ἐπειδή οΙαιϑθ ρ]δορᾶ ἢγϑὺ ΤῸΓΣ 
δι μδβῖβ. Κύμη. 606, 7. ---- τότε μετὰ 
τὴν τοῦ Πλημμυρίον ἅλωσιν : τοῖογ5 
ἴο 6. 25. 9. 448 ἴο τότε, 566 Οἢ 6. 31. 
12. ---- 2. οἰχόμενοι ἐς τὰς πόλεις : (Π6 
Ῥαγῖο. 15. δι. ὙΤῆαο. 15 Τομα οὗ 
ῬΙδοληρ [π6 Δυ10. ρᾶγίϊο. δέου 186 
ποῦ ΜΏΘΠΘΥΘΙ ΟὗΠΘΙΡ Ἰη  ἸΠρΥ5 ΔΙῸ 
δἀάρά. ὅ᾽5.06 οἡ ἷἱ. 11. 19. ΤῺ οἰ1685 
68Ρ. Τηθδῃηῦ ἅτ 6] ηπ8 δηα Η]τηθΓδ, 
ἔοῦ Οδιηδγίηδ, δα (1614 ᾶγθ τϑίθγτθα 
ἴο βοραγδίθιυ ἴῃ ὃ. 32. 2,4. (ἤῇ ο. 25. 

88. --- 4. προπυθόμενος : Ν᾽ αὖ. πὰ 5 ΟὨΪΥ 
πυθόμενος, Ὀὺὺ προπυθόμενος 15 αὐ 
ΔΡΡτορυίαίθ, δπα οσοουβ Ὀοδιθ5. ἴῃ 
ΒΙ τ} ΟΠ ποχίοη 1 ἰγ. 42. 14. ---ὅ, 
τοὺς τὴν δίοδον ἔχοντας: 1.6. [Π086 
«0 ἄν ο!ῦ οἢ 1Π6 τοδᾶ Ἰοδάϊηρ ΤΌΤ 
(μὴ6 πού ρᾶτὺ οὐ {ῃθ ᾿ἰϑαπα ἴο 
ϑγυυδοῦβθ. ὙΥΪ {118 ἀρταϑθβ {πΠ6 5δι0α- 
αἴϊοη οὗ Κεντόριπα, ΟΘὐατὶρδ οὗ 
[6 Βοιηδη8, πο Οσὀηίοῦθιὶ (ΗΠ οἿπι, 1, 
Ρ. 68), δρουΐ 25 γλ1168 νγοϑῦ οἵ Αρίμϑ. 
Α ἴονψῃ ΔΙίογδα ἴῃ {15 τορίοη 185 υῃ- 

Κπονῃ. Α Ῥίδοθ οὗ {86 Ὥδηιθ 5'{π- 

δἰρά ἴῃ 6 πουύῃ-υθϑίθσῃ ρᾶγὺ οὗ 6 
15] πα θούνθοθη ἥαραβία δηα 6] ητι8 
8) ΠΑΤΙΡ Ὅ6 [Π6 ΟΠ6 τϑουσϑα ἴο, 
ΟἿ νὶ. 88. 8 4; 94. ὃ 8. ---- σφίσι : ἔτοτη 
Μαῦ. ομἱν, αύ ᾿πΠα ]ΒΡΘΏ580016 τ] ξυμ- 
μάχους. ἘῸΣ Ρ]., 886 ΟΠ 6. 1. 27. -- 6. 
διαφρήσουσι : Τ᾽ ΟΌΓΘΘ᾽Β ΘΟ] Θοίυγ6 ἔοῦ 
ἪὉπ6 νυϊραίθ διαφήσουσι, ϑαορίθα ἘΥ 
ΒΚ., Βιλ., 8η6 δ΄. Α σΟΙΏΡΔΣΊΒΟΙ 1 
ΑΥ, Αυ. 1908, τῶν μηρίων τὴν κνῖσαν οὐ 
διαφρήσετε, Ἰθᾶν 68 ΒΟΔΥΘΟ]ν ἃ ἀουθύ 85 
ἴο 1ΐ8 Θογγθοΐμθβθ. ΟΥ̓ Ἐἰγηιοῖ. αφ- 
πηι, Ὁ. 240, 48, διαφρῶ σημαίνει τὸ 
διακομίζω καὶ εἰσιέναι καὶ ἀφιέναι ποιῶ. 

57 



58 ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΞ ΨΊΙ. 32, 33. 

3 Ν 

ἄλλῃ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲ πειράσειν - ᾿Ακραγαντῖνοι γὰρ οὐκ 
50Λ. ΝἬ ῪᾺ ε “ ε , ᾿ δ᾽ » ἴω 

ἐδίδοσαν διὰ τῆς ἑαυτῶν ὁδόν. πορευομένων δ᾽ ἤδη τῶν 
ΝἮἩΝ ᾽’ ΄ 

10 Σικελιωτῶν οἱ Σικελοί, καθάπερ ἐδέοντο οἱ ᾿Αθηναῖοι, 
ὔ ἌΜᾺ ζά Ἁ 

ἐνέδραν [τινὰ τριχῆ ποιησάμενοι ἀφυλάκτοις τε καὶ ἐξαίφ- 
, 

νῆς ἐπιγενόμενοι διέφθειραν ἐς ὀκτακοσίους μάλιστα 
ἽΝ δ , . εν Ν θί . , ΓῚ 
καὶ τοὺς πρέσβεις πλὴν ἑνὸς τοῦ Κορινθίου πάντας" οὔ- 

Ι , Ἁ , 

τος δὲ τοὺς διαφυγόντας, ἐς πεντακοσίους καὶ χιλίους, 
Ἁ Α. νὴ 

88 ἐκόμισεν ἐς τὰς Συρακούσας. καὶ περὶ τὰς αὑτὰς ἡμέρας 
καὶ οἱ Καμαριναῖοι ἀφικνοῦνται αὐτοῖς βοηθοῦντες, πεν- 
τακόσιοι μὲν ὁπλῖται, τριακόσιοι δὲ ἀκοντισταὶ καὶ τοξό- 

ται τριακόσιοι. ἔπεμψαν δὲ καὶ οἵ Τελῷοι ναυτικόν τε, 
ἴω ’ 

5 ἐς πέντε ναῦς, καὶ ἀκοντιστὰς τετρακοσίους καὶ ἱππέας 
᾿ , ᾿ , ἊΣ . 5. , Ν 

διακοσίους. σχεδὸν γάρ τι ἤδη ἅπασα ἡ Σικελία, πλὴν 
9 ’ὔ φ' 3 9 δὲ 9 ες 9 κὺ ς 9 

Ακραγαντίνων, οὗτοι δ᾽ οὐδὲ μεθ᾽ ἑτέρων ἦσαν, οἱ ὃ 
νά 5 δ Ἁ 3 , Ν ᾿ν ’, ε ’ ἄλλοι ἐπὶ τοὺς ᾿Αθηναίους μετὰ τῶν Συρακοσίων οἵ πρό- 

’ 

τερον περιορώμενοι ξυστάντες ἐβοήθουν. 

οἰδοα ἴῃ 06 ὩΘρΟ Δ Υ]Οἢ5. ΟΥ̓ ΤΠ6 Ὀγθ- 
οΘαϊηρ γ6 8 7, ἐν τῷ παρόντι μηδετέροις 
ἀμύνειν, Υἱ. δὅ, 14. --- 4, οἱ Τελῴοι: 8ἃ8 
ἰο ὑμῖν Ζϑδὶ ἴου ὅυϑοιβθ θοΐοσθ {ἢ185 
ἰτηθ, 9 6. 1. 21; υἱ. 67. 18.---δ. ἐς 
πέντε ναῦς : ΔὀΡΡοϑ. ἴο ναντικόν. 

-- 8. ἄλλῃ : ὃγ αποΐΐ67 τοαὺν, 1.6. ΤΆΔ [ῃ 6 
τηϑίη τοϑᾶ. ΟΥ̓ α. γο. 21.---᾿ Ακρα- 
γαντῖνοι οὐκ ἐδίδοσαν ὁδόν: ΟΠ 80- 
οοπηῦ οὗ {π61γ πρυίϊγτα!γ. ΟἿ α. 33.1. 

11. [τινα τριχῆ]: ΟἹ. Ῥγδοκοὶβ 
Ῥού νογᾶβ 85. ἱπδρρυόρσγίαία ἴο ὑΠ6 
σοηίαχῦ; {π6 τοϑῦ οὗ {86 βδαϊύῦ. ΟὨΪΥ 

τριχῆ- τινα ἰδ νγειεϊηρ' ἴῃ Υὶ' δὖ., τριχῇ ἴῃ 
τηοϑύ οὗ {Π6 Μβ858. ---- ἀφυλάκτοις τε καὶ 
ἐξαίφνης : {πΠ6 δᾶν. πο] ῆἔρτβ ἴῃ αἰ υ- 
Θηῦ ΤΌΓΠΒ, 85 ἴῃ 6. 12.1,2; 40.10. Κα. 
ϑρν. ὅ9, 2, 8.---18. τοῦ Κορινθίου: ςο 
ο. 25. 59.--- 15, ἐκόμισεν : ἃ5 ἴῃ ὁ. 29. 
9, ΤΡ] γίηρ ἰμ6 ἰἄθῷ οἵ Ῥγϊηρίηρ 
{πγοῦρἢ βαΐοὶν. 

898. διὲστασμπαίψ ποαγὶψ αἰ ἐ6 αγοοξ 
οἰξῖε5 τὴ Οἱοῖίν αἀδοίαγο ΚΟΥ ϑίγασιιδθ, 65:- 
ςορὲ Αἰστγισοπένηι, ισπλοῖ, γοηιαϊη5 πομγαί. 
Ζ7)επιοδίποπες ἀπά ἰπιτψηιθάοη σοπέϊπιιο 
ἐλοῖγ νοψασα ἰοιυατα τοί, απα δίορ δοηια 
ἔπι6 αὐ ΖΠλιιῖϊ. 

2. οἱ Καμαριναῖοι: πο μὰ ἀ6- 

τ 

6. σχεδόν τι ἅπασα: αἰπιοδὲ αἰΐ. 
Ναχτιβ δη6 Οδίδπηδ, ΤΟΙ 511] πψιδηύηρ:. 
ἅπασα 15 δΔαορίαα ἔτγοτῃ Υὶ᾽ δ. ἃ. ΒΓΟΠΡΘΓ 
ὑμδη [886 συϊραίθ πᾶσα. (ἢ ασ. τ5. 4. 
σχεδόν τι, ἃ5 ἴῃ 11]. 68. 27: ν. 66. 16. 
-- Ἴ. οὐδὲ μεθ᾽ ἑτέρων: πεμίγαί, ἃ5. ἴῃ 
Ἡ. 67. 84; 72. 11; νἱ. 44. 20. --- οἱ δ᾽ 
ἄλλοι: ΤΟΒΌΤΩ6Β ἅπασα ἡ Σικελία Δ[Ό6Υ 
οὗτοι δ᾽. . . ἦσαν,  ὨΪΟΉ οἡ δοσοπηΐ οὗ 

105 ᾿ πιο οἱ π6 οοῃβδῦ. οἵ [Π6 το- 
ταδί θ᾽ οὗ {πΠ6 βϑηΐ. 15 ηοῦ ἴο Β6 να ἴῃ 
ῬΔΥΘΗ 6815. --- 8. οἱ πρότερον περιορώ- 
μένοι: ΒῸΡΡΙΘμθηΐατν αὐ. ΟΧΡΙ απᾶ- 
ἰἸοὴ τϑουυϊηρ ἰο (86 Οδιδυηθθδ 8. 

περιορώμενοι, Θχϑδροούίδηοβ. ΘΥ 0 Ὡ- 

ὑπ πὶ, 85 ἴῃ ἰν. 73. ὅ; Υἱ. 93. ὃ; 103. 10. 
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 ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ὙΠ. 33. 

λε΄ νᾳ "““΄ ε 9.ϑ δα . Ξ᾿᾿ « , Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι, ὡς αὐτοῖς τὸ ἐν τοῖς Σικε- 
᾿λοῖς πάθος ἐγένετο, ἐπέσχον τὸ εὐθέως τοῖς ᾿Αθηναίοις 

ἐπιχειρεῖν: ὃ δὲ Δημοσθένης καὶ Ἐῤρυμέδων, ἑτοίμης 
ο ἴων ἴω Ἂ» 3» ἴω 7 Α 9 Ἁ ἤδη τῆς στρατιᾶς οὔσης ἔκ τε τῆς Κερκύρας καὶ ἀπὸ 

1ὅ 

20 

᾿ δὰ κ΄ 

τῆς ἠπείρου, ἐπεραιώθησαν ξυμπάσῃ τῇ στρατιᾷ τὸν 
ϑτ 5 93 » 9 ’ Ἁ ε : » 353. ἢ 

Ἰόνιον. ἐπ᾿ ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν" καὶ. ὁρμηθέντες αὐτόθεν 
᾿ : Ἁ κατίσχουσιν ἐς τὰς Χοιράδας νήσους ᾿Ιαπυγίας, καὶ ἀκον- 

τιστάς τέ τινας τῶν ᾿Ιαπύγων πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν τοῦ 
: Ξ : δ , Ἁ Μεσσαπίου ἔθνους ἀναβιβάζονται ἐπὶ τὰς ναῦς, καὶ τῷ 

ν , Ἁ Ν ’, «Ὁ Αρτᾳ, ὅσπερ καὶ τοὺς ἀκοντιστὰς δυνάστης ὧν παρέσχεν 
.3 κ᾿ 39... ἝΝ . Ν ’, 9 ο 

αὕτοις, ἀνανεωσάμενοί τινα παλαιὰν φιλίαν ἀφικνοῦνται 
9 ΜΝ κι 9 , δ δ | ’ 
ἐς Μεταπόντιον τῆς. Ἰταλίας. καὶ τοὺς Μεταποντίους 

πείσαντες κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν ἀκοντιστάς τε ἕξυμπέμ.- 
Ἁ ὃ ἴω πειν τριακοσίους καὶ τριήρεις δύο καὶ ἀναλαβόντες ταῦτα 

’ 4 [ά 

παρέπλευσαν ἐς Θουρίαν. 

11, ἐπέσχον τὸ ἐπιχειρεῖν : οὗ 1. 
81. 19; δόρῇ. λϊί. 881, μηδ᾽ ἐπίσχω- 
μεν τὸ πλεῖν; 6. χχι. 12, τὸ λαμβά.- 

νειν δίκην ἐπέσχετε. 8.66 οἡ ἴΐ. γ6. 4. 
ἐπέχειν 156 Ὡοὺ 866 ἴῃ {ῃ6 τηϊᾶ. ἴῃ 
Τπαο,, 8ηα ἴῃ [Π6 8686 “το γδϊη {το 7 
ῬΘΙΆΔΡ5 ΟὨΪγ ἴῃ ΔΟΥ. --- 18. ἔκ τε τῆς 
Κερκύρας καὶ ἀπὸ τῆς ἠπείρου: οὗ α6. 
31. ὃ ὅ.--14., τὸν Ἰόνιον: πίϊπουΐῦ 
κόλπον, ἃ5 1η νἱ. 30. ὁ; 34. 24; 104. 10. 
866 οὐ 111, το. 4.--- 1δ, ἄκραν Ἰαπυ- 
γίαν : [Π6 ῬΤΟΙΔΟΠΤΟΥΥ ΟἹ {Π6 ΠΟΥ ΠΘΙΉ 
5146 οὗ {π6 Ῥὰν οὗ Ταγθηΐσῃ. (ΟἿ νἱ. 
20. ὅ; 34. 22; 44. 9. 

16. Χοιράδας : ἴῃ {Π6 ΠΟΘΙ ΤΘΟΘΒΒ 
ΟΥ τἴ86 ΓΑΓΘηηΘ ᾶν Ῥοἔογσθ [6 
Βαροιν Οὗ Ῥαγθηΐαπι, ᾿πη Δ] 64. ὉῪ 
ΤΑΡΥ ΙΔ η5 (νήσους ᾿ΙαπυγίαΞ5), ἕο ψ ΠΟ ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ ἴδ {ῦὲ οὗ [86 Μρϑβαρίδη5 
ῬοΙοηρσοα, ὅδε ΝΙΘΡα,γ, Ζοηι. Ἠϊϑί. 
Ι, Ρ. 146. -- 17. τινας : αδοιιί, ὈΘ6]οΩρ- 
ἵῃρ' ἴο πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. ΚΥ. ΘΡΥ. 
δ1, 16,4. Ο»Γ(ἱ ς. 34. 19; 87. 15; 11]. 
68.160; 111.17; νἱἢ.21.4.--.19. ΛΆρτᾳ: 

ΓΝ 

Ἁ ’ : Ἁ καὶ καταλαμβάνουσι «“νεωστὶ 

ἃ ῬΥΠΟΘΟ ΟὗἨ ἁ {πμ6 Μοββαρίδηβ, ψῆῸ 
ὙΧ85 ΠΟΒΕΠΠ6 ἴο {ῃ6 Ταγοηϊηθθ. ὅθ8 
ΝΙΘΌΌΝν, ἰδία. Ὁ. 160. Ἠδ ί5. τηοπ- 

]οηθα ἴῃ Αὐπμοπδθαβ, 111. Ὁ. 108 ἢ, 
(γνγο οἰΐθ5 {18 ρΡᾶᾷ5588) ἃ8 Μεσσαπίων 
βασιλεὺς τῶν ἐν ᾿Ιαπυγίᾳ. ---- δυνάστης : 
ἘΒΟΩὰῖ ἢχ Το. οὨΪν ἤογα οὗ ἃ ᾿δ1- 
Ῥδυῖδη ῥυΐηοο. --- 20, τινα: [ὑ 15 1π)- 
ῬΙ1οΘα ρουμδρ5 ἰμαὺ ΤΏασο. ἀϊᾶ οὐ Κηον 
Τὴ6 ῬΔΥΙΟΏ]ΔΥ5. ---- 21. τῆς ᾿Ιταλίας: 
δα αρα Ὀδοδαβο αὖ ὑΠ15 ροϊηὐὺ {π6 Ῥουη- 

αγν οὗ διμοϊθηύ Τα ]γ Ὀορῖμβ. ὅθ οἡ 
ὁ. 25. 6. 
. κατὰ τὸ ξυμμαχικόν : {Ππ6 ἰγοαίν 

ἢδ5 ποῦ Ῥ66ὴ ᾿ιθῃ Ἱοηθα Ὀοοχο. ---- 29, 
ἀναλαβόντες : ἐαζίίηφ τὐἱἱ ἐβοια, ἃ5. ἴῃ 
ὁ. 86. ὃ; ν. 64. 20. ταῦτα τοῖογ5 ἴο 
ἀκοντιστάς δα τριήρεις ἰορσοίποΥ. Υ᾽ Δί. 
Τοδαβ αὐτάς, ΨΏΊΟΙ 15 ῬΟΥΏΔΡ05 Ῥγϑἔοι- 
816, 5ῖη66 {πὸ 800 746} Π- ΤΠ θ ὑγο 6 ΠΟ 
ἀοιυθῦ οἱ {Π6 {ΠἸΓΘΙ.65. ---- 94. ἐς Θου- 
ρίαν: {Π6 οἷν, ποὺ [Π6 σοπΠΙΤΥ, τηπϑῦ 
Ὀ6 τηθϑηῃηῦ ὮΘΙΘ, 85 ἴῃ νἱ. 61. 86: τοᾷ. 
15, ἴοῦ [Π8 σου 18 οΔΠ64 ἢ Θου- 

δὅ9 

9 ῃ 

4 



60 | ΤΗΠΟΥΌΤΌΕΞ ὙΠ. 33, 34. 

, 4 ΟΣ ’, 3 μ᾿ 13. : ΠΞΦ.ΕΕΞ ΒΕ 
25 στάσει τοὺς τῶν ᾿Αθηναίων ἐναντίους ἐκπεπτωκότας " καὶ 6 

βουλόμενοι τὴν στρατιὰν αὐτόθι πᾶσαν ἀθροίσαντες εἴ 
ε , “ ΄ Ν Ν, “᾽ κι ΄ 

τις ὑπελέλειπτο ἐξετάσαι καὶ τοὺς Θονρίους πεῖσαι σφίσι 
ξυστρατεύειν τε ὡς προθυμότατα καί, ἐπειδήπερ ἐν 

’, ’ . », Ἁ 3 Ἁ 3 θ Ἁ Ἁ (Δ Ἂ τούτῳ τύχης εἰσί, τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους τοῖς 

84 " 

80 ᾿Αθηναίοις νομίζειν, περιέμενον ἐν τῇ Θουρίᾳ καὶ ἔπρασ- 
σον ταῦτα. 

Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ- 
6 9 [ω] »’ ᾿ Ά » ' ») σ ῪΝἮὭὮ ς ’;᾽ 

τον οἵ ἐν ταῖς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσίν, οἴπερ τῶν ὁλκά- 

δων ἕνεκα τῆς ἐς Σικελίαν κομιδῆς ἀνθώρμουν πρὸς τὰς 
' [έ έε Ἁ 

ἐν Ναυπάκτῳ ναῦς, παρασκευασάμενοι ὡς ἐπὶ ναυμαχίᾳ 
Ἁ , μᾳ ῳ ΝΑ 8ᾺΧλ. ᾿ Λλ 2 3 

καὶ προσπληρώσαντες ετι ναῦς, ὥστε ὀλίγῳ ἐλάσσους εἶ- 
9 Ἄν. ω 3 ΝᾺ ἴω ε ’ ᾿ “ἽΝ. 3 Ν 

ναι αὐτοῖς τῶν ᾿Αττικῶν νεῶν, ὁρμίζονται κατὰ ᾿Ἐρινεὸν 

ριάς ἴῃ 6. 35. 6. Βῖδρ!ῃ. ΒΥΖ. 58.08 
μαύ ὑπ6 πᾶτὴθ νγἃ8 νυϊ θη Θουρία δηα 
Θούριον, ἃ5 Μ6]1] 48 Θούριοι, ἀπ ἘΟΚΙ6] 
ἀοβουῖθοβ ἃ οοΐῃ ἢ [ἢ6 ᾿ΠΒΟΥΙΡΟΗ 
ΘΟΥΡΙΑ. (Διὴ.) Τμῦο. 1865 Θούριοι 
ΟὨΪγ οὗ (ῃ6 ἱππΠδρϊίαηΐβ (Ὀοϊον,, 27; 
35. 2; 57. ὅδ; νἱ. 104. 22; νἱϊ!. 84. 5). 
---καταλαμβάνουσι... ἐκπεπτωκότας : 
866 ΟΥ 6. 230. ]. 

26. εἴ τις ὑπελέλειπτο : ἴο Ὀ6 οοη- 
ῃροίρα,6]. ὉΠ1η}κ5, 1} ἐξετάσαι. ἃ Ηπα] 
ΤΩ ΒΊΟΣ 15 Πχρδηῦ, ΒΌΟΠ ἃ8 ψγὰβ 0816 

ἐπεξέτασις ἴῃ Υἱ. 42. 2. ΤΟΥ τϊβῃθά, 
δου Ὀγϊηρίηρ ΟΡ ῦθοΣ 811 {Π6 στδᾶα- 
81}}γ Θϑῃ]]βίθα τη ΤΑ ΓῪ ΤΙΌΤΟΘΒ, ΟΠΟΘ ΤΏΟΥΘ 
ἴο ΘΧΔΙΔΪΏΘ ΟἸΟΒΘΙΥ ΜὨΘΌΠΟΣ 81] ΘΓΘ 
Ῥγοβθηΐ, 0 ΟἿΘ οἴ θϑ πα. δ'ἴ., οἸαίτη- 
ἵἴὰρ ὑμαῦ νι ΟἹ.᾽5. νίονν 0ῃ6 γῇ. 15 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ΘΟ ΠΘΟΐβ 1 ΜΙ] ἀθροίσαντες, 
ὙΠΟ ΒΘΘΙῺΒ Ῥγθίοσαθ!θ, ὑπουρ ὑδ6 

ΡΙΡΙ. ἴπ ̓ παϊν. α156. τα ρ ὐ Β6 Δ Ἰ15510]16. 
- 28. ἐν τούτῳ τύχης : ἐ.6. ἔΓΟΘα ἔτγοτη 
186 δη :-Αὐτοὸ ρᾶγν. ἘῸΣ σομϑβί. 566 
ΟἿ 6. 2. 16. ---80. ἔπρασσον ταῦτα: 
ὃ.6, ἴπον ὑγοσθ οσουρὶοα ψἱτἢ πρϑροίϊα- 
οΠ5 φοποθσηΐηρ' ἃ {1]] 41Π18π 66. 

84, Αδοιιὲ ἐΠιἰὶβ ἐἶηια ἐδ ἤεοῖ5 ὁ} 1ἢε 
Αἰλεπίαηϑβ απ ἰδε Ῥεϊοροπποβίαηδ, τυλϊοῖ, 
μαὰ ϑδεη ἰψίηφ ορροβδίϊα ὁπ αἀποίδογ ἴπ 
ἐλ Οονπίλίαπ συζΐ, σίξ α δαΐέϊα πϑαῦ 
Εγΐμθιιβ οἡ ἰδ εοαϑδὲ 075 Αεδαία. Ἐαοξ 
οἰαΐπιδ 6 υἱοίογψ, διιὲ ποϊίδον σαϊΐπδ ἃ 
αοοἰαοα αἀναπίαρα. 

2, οἱ ἐν ταῖς πέντε καὶ εἴκοσι ναυ- 
σίν: ο΄ α. 17. ὃ 4; το. ὃ ὅ; 231. 8 4.-- 
2, ἕνεκα: Ρ]Δορά, 848 ἴῃ 1. 57. 10 (τῆς 
Ποτειδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως), θοῦ ΘΘΟΠ 
{86 ορ͵]οοϊῦίνο δηα {Ππ6 σονθυηϊηρ' 56ῃ., 
ἔοῦ τῶν ὁλκάδων ἀδΘΡ6 ῃ 5 ὍΡΟΙ τῆς... 
κομιδῆς. ---- 4, ὡς ἐπὶ ναυμαχίᾳ: ευἱῇ 
ἐδα ἐμίοηέϊοη 900} “οἠϊίπο, 8ἃ8 ἴῃ 11], 
4. 6; νἱ. 34. 88. (ᾧφ, ὡς ἐπὶ ναυμα- 

χίαν ἴῃ Β81η6 56η86 ἴῃ 1. 48, 2; 11. 823. 
10; ὃς. 12; 86. ὃ; ἴν. 13. 13. -- δ. 
προσπληρώσαντες ἔτι ναύς: 500]. 
προσέτι ἄλλας πληρώσαντες. ΤΊ δἃυΥῖ- 
γ8] οἵ ἔγθϑὴ Β}}}05 15 πηρ]164. ΟἿ νἱ. 
104. 12.--- 6. ̓ ἜΕΙρινεόν : ἃ 5118}} ΡὈ]8606 
ΟΠ ἃ ὈΔΥ οὗ [886 ρ.ΠΕ οὗ ΟοΥητ οδαβί 
οὗ ΒΕΐστα, {πΠ6 Βα θΟῸ οἵ {π6 ἴον 

ΒΠΥΡΘΒ οΥ ΒΏγρδρ. 8ὅ66 Οὐυτίϊαβ. Ρείορ. 
Τρ. 468; Βαγβίδῃ, 1Π| ὑῃ. 518, 880. 
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-. . 5 “ ». ΄«{«ε κι .. 9. κα κι , ᾿ 
τῆς Αχαΐας ἐν τῇ Ῥυπικῇ. καὶ αὐτοῖς, τοῦ χωρίου μηνο- 3 

κᾺ ὉΠ 94,339 ὃ σ.. ε δ δ ε ΚΝ 
εὐδοῦς ὄντος ἐφ᾽ ᾧ. ὥρμουν, ὁ μὲν πεζὸς ἑκατέρωθεν 
προσβεβοηθηκὼς τῶν τε Κορινθίων καὶ τῶν αὐτόθεν 

10 ξυμμάχων ἐπὶ ταῖς προανεχούσαις ἄκραις παρετέτακτο, 
αἷ δὲ νῆες τὸ μεταξὺ εἶχον ἐμφράξασαι - ἦρχε δὲ τοῦ ναυ- 
τικοῦ Πολυάνθης Κορίνθιος. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἐκ τῆς 
Ναυπάκτου τριάκοντα ναυσὶ καὶ τρισίν (ἦρχε δὲ αὐτῶν 
Δίφιλος) ἐπέπλευσαν αὐτοῖς. 

Ἁ ε » Ν Ν 

καὶ οἵ Κορῶθιοι τὸ μὲν 

πρῶτον ἡσύχαζον, ἔπειτα ἀρθέντος αὐτοῖς τοῦ σημείου, 
3 Ἁ ΑΝ δὼ ἢ 3 σ 9.5." Ν 9 ’ ἐπεὶ καιρὸς ἐδόκει εἶναι, ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς ᾿Αθηναίους 
9 ’ ἃ , 3 ἴω Ά. 9 », Ἁ 

καὶ ἐναυμάχουν. καὶ χρόνον ἀντεῖχον πολὺν ἀλλήλοις. καὶ 
Ἂ λ , “ “ ΄ »ὉὌ λ τῶν μὲν Κορινθίων τρεῖς νῆες διαφθείρονται, τῶν δὲ 

9 ἀ ’ λῚ 3 "Υ͂ ε ων ε δ 9 Αθηναίων κατέδυ μὲν οὐδεμία ἁπλῶς, ἑπτὰ δέ τινες 
ν » 2 » “2 3 , ν 5 
ἄπλοι ἐγένοντο, ἀντίπρωροι ἐμβαλλόμεναι καὶ ἀναρρα- 

γεῖσαι τὰς παρεξειρεσίας ὑπὸ τῶν Κορινθίων νεῶν ἐπ᾽ 

7. αὐτοῖς: [6 ἀδί, ῥ]Δορα {ππ8 
ΘΔΥΪΥ ἴῃ [η6 βϑηῦ. ἢ85 ἃ ΡἜΠΟΙΔΙ Γ6]8- 
ἄομ ἴο [8 ψἜΟΪΘ, δηα 15. ΟἿ]Ρ᾽ ἸΟΟΒΘΙΥ͂ 
οοὐηθοοίοα ὙΠῸ παρετέτακτο. ΟἿ 1. 6. 
8; 48. 9, εἰς. ---- τοῦ χωρίου μηνοειδοῦς 
ὄντος: {ῃ6 ὍΔ. [8561 ἴῃ ψΠΙΟἢ {Π6 
5}105 δα [Δ Κ6ὴ {Π 6} βίδίοῃ, 50 ὑμαῦ 
16 Ἰαπᾶ ἴχοοῸ}85 οου]ᾶ Ὀ6 ἀγα ἋΡ ΟἹ 
706 ῬΤΟΙΒΔΟΠΟΥΪΘΒ. ΟἹ ΟἸΥΠΟΣ 5146, ταῖς 
προανεχούσαις (δ΄ ῖ., νυ]ραία ἀνεχού- 
σαις) ἄκραις. --- 9. τῶν αὐτόθεν ξυμ- 
μάχων : 86. ᾿Αχαιῶν, ὙΠΟ ὙΘΥΘ ΔΙΧΘΔΟΥ 
δῇ μαὺ ἰὴ 8411] οὐ {ῃ6 ᾿μδοράδοιηο- 
πἶδηῃ 5116. ΟἿ 11. 9. 82. τῶν αὐτόθεν 
8.5 ἴῃ Υἱ. 25. 18 δῃηᾶ ἔγρα. ---11. ἐμφρά- 
ξασαι: 1.6. ὍΥ {μοὶ Ῥοβιῦοη Ὀδυτηρ 
1Π6 Θηΐτϑηοσαθ ίο η6 θᾶν. ΟἿ ἷν. δ. 22. 

18. τριάκοντα ναυσὶ καὶ τρισί: [ἴῃ 
δα! οη ἴο {Ππ6 18 {τσ ηλθβ [μδ΄ ΟΟΠΟῚ 

Δα, δῃηα [η6 10 σίνϑῃ δἷτὰ Ὁ. Τοιηοϑ- 

[6 π05 δα Ἐσπασγιηθᾶομ (6. 51. ὃ 4, δ), 
5111 οὔμουβ δα ρῬτο. θθθὴ Ὀσουρῦ ὈΥ 
ὈΙΡΏΣ 5, 866 οη 0, 31, 1, 

16, ἀρθέντος αὐτοῖς τοῦ σημείου : 
{η6 τδϊβίηρ οὗ ἃ ἢδρ ΟΥ̓ 801ὴ6 ΒῈΘὮ 
ΒΙΡῚ Δ] 15 ᾿τηρ]16, ΤῊΘ ΤΟΡροβῖίθ 15 τὰ 
σημεῖα κατεσπάσθη (ϊ. 63. 14]. (1. 
49.1; 63. 11; ἵν. 42. 20. 

19, ἁπλῶς : ομγισῆί. ΟΥ. ῬΙαῦ. ΡῬλαεά. 
100 ἃ; λαραγ. 25] Ὁ. Νοῦ ἔουπᾷ 

ΘἸβοοτα ἴῃ {15 Β6η56 οχοθρῦ ἴῃ Ἰαΐρ 
ΥΪΘΥΒ. --- ἑπτά τινες : 566 Οἢ ὁ. 32. 17. 
---290. ἄπλοι : 5000]. ἀχρεῖοι πρὸς πλεῦ- 
σιν. ΤΏ ψογᾶ ΔΌΡΙ]165 ῬΓΙΠΊΑΥΪΥ ἰοὸ 
τίου ματσα ἴο 5841] {πτοῦρη, θα 15 {γ8}8- 
ἔοστοᾶ ὈΥ Το. ΠΘΙΘ, 85 8150 ἴῃ 58 δηᾷ 
6. 6ο. 12, ἰο ἀπϑθανοσῦῃν 5111}. --- ἐμ- 
βαλλόμεναι: 5080]. ὑπὸ τῶν πολεμίων 
νεῶν τυπτόμεναι. Τὸ 15 Ῥ458. οὗ ἐμβάλ- 
λειν τινί (1. 49. 28; ἵν. 14. 7). [ῃ 6.70. 
98, 84 [86 δοῦ. δη Ρ455. ΟΟΟῺΓ Τορ ύΠΟΥ, 
ΤῊΘ γγθβ. ραγίϊο, ἰηα᾽]οαῖοθθ σορϑυϊ!οῃ, 
6. ΔΟΙ, (ἀναρραγεῖσαι) ἴμ6 ἱτηχηρθαϊαΐα 
ΤΘΒ.]ῦ. ---21, τὰς παρεξειρεσίας : ἔον [Π6 
ας. γγι0ἢ π6 Ρᾶ885., 866 (. 107, ν.2; Η. 

724 ἃ, Το ἔτομῦ ρᾶχὺ οΟἵἱἹὁἩ {Π6 5}1Ρ 18 

4 

ὅ 
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80 ζοντο, τῶν δὲ ᾿Αθηναίων οὐδεμία κατέδυ ναῦς. 

ΤΗΠΟΥΡΘΥΘΕῈΒ ὙΠ. 34. 

: . Ἀν , , δ 9 (ὃ 9 ἢ ἴω , 
αὐτῷ τούτῳ παχυτέρας τὰς ἐπωτίδας ἐχουσῶν. ναυμαχή- 6 

. 3. 2 Ἂ ν ε 3.ϑ ᾽ν εν 9 Ν σαντες δὲ ἀντίπαλα μὲν καὶ ὡς αὐτοὺς ἑκατέρους ἀξιοῦν 
νικᾶν ὅμως δὲ τῶν ναναγίων κρατησάντων τῶν ᾿Αθη- 

“ ϑ, ΟΝ 
35 ναΐων διά τε τὴν τοῦ ἀνέμου ἄπωσιν αὐτῶν ἐς τὸ πέλα- 

ν ὃ ἈΝ Α “ θί. 9 »’ 3 ώ ὃ γος καὶ διὰ τὴν τῶν Κορινθίων οὐκέτι ἐπαναγωγήν, διε- 
. κρίθησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων, καὶ δίωξις οὐδεμία ἐγένετο, οὐδ᾽ 

» 3 ΄ εν’ | ε Ν ᾿ , ᾿ 
ἄνδρες οὐδετέρων ἑάλωσαν" οἵ μὲν γὰρ Κορίθιοι καὶ 
Πελοποννήσιοι πρὸς τῇ γῇ ναυμαχοῦντες ῥᾳδίως διεσῴ- 

ἀποπλευ- 

σάντων δὲ τῶν ᾿Αθηναίων ἐς τὴν Ναύπακτον οἱ Κορῶ- 
θιοι εὐθὺς τροπαῖον ἔστησαν ὡς νικῶντες, ὅτι πλείους 

τηθαηΐ. ΟΠ]. παρεξειρεσία ἐστὶ τὸ κατὰ 
τὴν πρώραν πρὸ τῶν κωπῶν, ὧς ἂν εἴποι 
τιβ τὸ παρὲξ τῆς εἰρεσίας. ΟΓα. 4ο.18; 
ἦν. 12. ὃ. Τῦ γγᾶ8 θογϑα ᾿ῃτΟῸ ἢ οΟΥ τἱρροα 
ἋΡ ὈῪ {δ6 ν]ο]θηῦ Ὀ]ον5 οὗ {πῸ ἐπωτίδες. 
ἀναρρηγνύναι ἴῃ [15 5656 8150 1η 6. 36. 
19; 40.117. --- ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ : ΟἹ]. δἀορίϑ 
186 ἀδύ. (οἵ ΡυΓΡοΟΒ6) ἴγοιῃ Υ, δῦ., ἃ8 ἴῃ 
ἴ, 74. 19, ἐπὶ τῷ... νέμεσθαι; 1ϊ. 20. 

11, ἐπ᾿ ὠφελίᾳ; νἱ. 31. 14, ἐπὶ βραχεῖ 
πλῷ. ἘΒαῦ {Π6Υ6 ΒΘΟΙῺΒ ἴο Ὀ6 ΠΟ Ο61- 
ἰδῖτι ΘΧϑΙΏ 9] 6 ἴῃ Τῆπο. οὗ ἐπὶ τούτῳ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΩΡ᾽ ῬΌΓΡΟΒΘ, ὙΏΟΓΘΔΒ ἐπὶ τοῦ- 

τὸ ΟΟΟῸΪΒ ἴῃ 6. 326. 8; ἱν. 2.9; ν, 87. 4. 
--22. τὰς ἐπωτίδας: 8. βογὺ οὗ δαΐ- 
λεαάβ, ὅ6}0]. τὰ ἑκατέρωθεν πρώρας ἐξέ- 
χοντα ξύλα. ΤΉΘΒΘ ὈΘδιὴβ Ρχο͵θοίορα πὸ 
ΘΔΥΒ ΟἹ Ῥοΐἢ 5168 ΟΥ̓ {π6 Ῥχγον, δηᾶ 
ΒΟΙΥΘα ἴο δ σθηρίῃθῃ 10. 

29, ἀντίπαλα : 806. ηθδαΐ. Ρ]. ΟΥ̓ ἸΏΠΘΥ 
ΟὈ]. δρρυοχίτηδίίηρ ἴο 8η δάγ., ἃ8 
ἀγχώμαλα 6. 71. 21 ; ἐναντία, 111. τ. 9. 

566 ὁ ἷ. 3. 18; 38. 6. .--- ὡς, ο, ἀξιοῦν 
γικάν: ὧς --: ὥστε. ΟΑΜΤ!. 98, 2, κ. 1. 
αὐτοὺς ἑκατέρους (ὙἸΓ ΟΥ̓ΔΘΥ ἃ.8 ἴπ 1. 
Ιου. 28; γ΄ 41. 16), που ρῃ τοουυϊηρ, 
ἴο {Π6 5]. ἴῃ ναυμαχήσαντες, ἴ5 πῃ (86 
800., Βῖη66 {Π6 Ῥδγίοα] αν σίηρ οΥὨ {Π6 

807. ἴῃ ἑκατέρους ΤΟ ΌΪΓΟΒ ΔῊ ἱπαθροπᾶ- 

οηὐ οοηϑύ. ἘῸΣ (16 ἴῃ οἶδῖιδ6 Οχρ τ βδ8- 
Σηρσ᾽ 8 απ 8}1Ποϑ,ίοη οὗ {Πη6 δοίζοῃ,, 866 ΚΤ. 

ϑργυ. δῦ, 8,8. ---- 35. τὴν τοῦ ἀνέμον ἄπω- 
σιν αὐτῶν: 50] 6 οὔνο δπᾶ οὈ]θούγο 
ΞΘἢ. ΣΟΒΡΘΟΌΨΘΙΥ ἀθρϑηίηρ οἢ ἄπωσιν. 
Ἀν. ϑργ. 41, 9, Ἴ. ----ἐς τὸ πέλαγος : 1.6. 

ἰονγαγαθ [ῃ6 ΑΥὐΠοπίδη5, τμὸ αὐἰδοῖκρᾷ 
ἔγοια πἰπουύ. ---- 26. διὰ τὴν οὐκέτι 
ἐπαναγωγήν : ὅ0Π0]. διὰ τὸ μὴ ἐπανά- 
γεσθαι αὐτοῖς τοὺς Ἱορινθίους, .6. θᾶ χι- 
ἀοποᾶ {Π6 ἀδτηαροᾶ βῃ 108. οὐκέτι ἴῃ 
δὐίτ!. Ῥοβιύΐοη τηοαϊἔγίηρ 086 νοτραΐ 
ΠΟΠῺ 85 ἴῃ 6. 44. 42, Κἄδη. 461, 6, 
866. οῃ ἷ. 137. 26. --- διεκρίθησαν ἀπ᾽ 
ἀλλήλων: 85 1} 1. 1ος. 22, ΤῊῺΒ νϑὺὉ 
διακρίνεσθαι, ταθδῃΐηρ ἰο ἄἀροῖδῦ ἔτοιῃ 
Οοτηραῦ, ΟΟΟΌΓΒ 8180 ἴῃ ο, 38, ὅ; ἷν. 
14. 22. 

29. ῥᾳδίως διεσῳῴζοντο: (ῥᾳδίως 
το αΐ., [0 ὙΠΟ τηοϑὺ Οὗ {Π6 
τοϑύ οὗ {86 Μ85. δύ καί) δβδοαρεα ΚΥΟΊη 
»υγϑδιῖΐξ δαδίΐῃ, 1.6. ϑσατα ἰο {Πη6 Ἰαπᾷᾶ 
ὙΠ 6 ἴον ὍΤΟΥ ΟΡ] ἱσοᾶ ἰο ἴθανο {ῃ9 
ΒΙΚΊηρ 5}108.---90., κατέδυ: ἰο ὈΘ 
ἰδ, θη ἃ8 ὈΙΡῖ., ἃ5 15 Βῆοσγῃ ὉΥ ἃ Θοτὰ- 
Ῥδσίδοη τι 10θ.0 Νὸο 5810 οἵ {μοΐσα 
ἢδα Ὅθθη σΟΠΊΡ]οίο ἀοδίσουθα, δᾶ 
ΠΘΏ6Θ ἔμουθ δα Ῥθθὴ ὯῸ ὀρρου αν 

ἴο οἀρίυμ {88 σγανς 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ΥἹΙ. 34, 30. 

ΝᾺ 3 , ΝᾺ ν 9 , ἃ ,’ 9 

τῶν ἐναντίων ναῦς ἄπλους ἐποίησαν, καὶ νομίσαντες αὖ- 
. 3 ε ἊἉ 939 Ὁ 9 9 εν ὋΝ ν 

τοὶ οὐχ ἡσσᾶσθαι δι ὅπερ οὐδ᾽ οἵ ἕτεροι νικᾶν" οἵ τε 
Ν ’ ε ’ ω 9 νι Ἁ Ἅ 3 

35 γὰρ Κορίνθιοι ἡγήσαντο κρατεῖν εἰ μὴ καὶ πολὺ ἐκρα- 
“Ἂ ν 9. 95 “Ὁ 9. » ε ΝᾺ σ᾽ 3 ᾿ 

τοῦντο, οὗ τ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἐνόμιζον ἡσσᾶσθαι ὅτι οὐ πολὺ 
359...» 
ξνικων. 

9 ’᾽ Α ἴω. ᾽ Ά ΄" 

ἀποπλευσάντων δὲ τῶν Πελοποννησίων καὶ τοῦ 

πεζοῦ διαλυθέντος οἵ ᾿Αθηναῖοι ἔστησαν τροπαῖον καὶ 
9 Ἁ 9 ἊΟΌ59 ΝΑ ς 9 ἴω ἴων 

αὐτοὶ ἐν τῇ Αχαΐᾳ ὡς νικήσαντες ἀπέχον τοῦ Ἔρινεοῦ, 
3 κ ε , ν ε » , ε Ν 40 ἐν ᾧ οἵ Κορίνθιοι ὥρμουν, ὡς εἴκοσι σταδίους. καὶ ἡ μὲν 

,  Α 3 ἢ 

ναυμαχία οὕτως ἐτελεύτα. 
ε Ἁ ᾿ 

Ο δὲ Δημοσθένης καὶ Ἐὐρυμέδων, ἐπειδὴ ἕξυστρα- 
τεύειν αὐτοῖς οἱ Θούριοι παρεσκευάσθησαν ἕπτακοσίοις 
μὲν ὁπλίταις, τριακοσίοις δὲ ἀκοντισταῖς, τὰς μὲν ναῦς 

» .. » 95. ἊΝ ’ἤ 3 ἃ δ παραπλεῖν ἐκέλευον ἐπὶ τῆς Κροτωνιάτιδος, αὐτοὶ δὲ 
Ἅ Ν ’ 9 ’ ΜᾺ 9. ῪὋὉ ’ δ τὸν πεζὸν πάντα ἐξετάσαντες πρῶτον ἐπὶ τῷ Συβάρει 

38. καὶ νομίσαντες αὐτοὶ... νικάν: 
αὐτοί δἀορίοα, νι δέ., ᾿ηϑἰοδᾷ οὗ δὲ 
αὐτό (γαϊ. αὐτό), βίποα δ αὐτό ([ῸΓ 
διὰ ταὐτό, ΟΥ διὰ τοῦτο) δὲ ὅπερ 15 Ἰτη- 
ῬΟΒΒΙ016. πάρῃ: αμα δεοραιι86 ἐΐεδν 
ἐμοηιβοῖνε8β σοπδιογοα ἰλαΐ {06}, τῦόγα ποΐ 
αἀεϊεαϊοεα (ἴοτ [6 ὙΘΥΥ ΓΘ880})} ὁπ ἀο- 
σοιπὶ 97 ιὐλιίοῖ, ἐπα οἱἤογβ αἱά ποὲ οἰαΐπι ἐο 
δα υἱεϊἰογίοιβΒ. ΟἿ. ΘΟΧΡΙδΙμ5 δύ ὅπερ... 
νικᾶν, “δοοαιιδ6 [π6 ΟΠΘΥΒ αἸα ποῦ οἷδ΄ 

ἴο Ὧ6 νἱ]ἱοϊογίουβ.᾽ --- 84, οὐδ᾽ οἱ ἕτεροι 
νικάν : 80. ἐνόμιζον. ΟἿ [86 026 5166, οὐχ 
ἡσσᾶσθαιενικᾶν ΟΥ̓ κρατεῖν; ΟἹ [Π6 ΟΥ̓ΠΘΓΙ, 

οὐ νικᾶν Ξ-Ξ- ἡσσᾶσθαι. ΟἿ {8185 οαπῖνᾶ- 
Ἰθπορ τϑϑύβ ὕπ6 Το] ον ηρ ΘΧΡΙ ΔΗ ΔίΙΟΗ, 
οἵ τε γὰρ Κορίνθιοι. .. ὅτι οὐ πολὺ ἐνί- 
κων. --- δ. καὶ πολύ: οἱνίηρ βίσοηρ 
ΘΙΠΡΗΔ 515, ἃ5 ἴῃ 6. 41. 14. Κτα, ὅτ. 
609, 82, 18. ὅθ οἱ 1. 74. 10. 

37. ἀποπλευσάντων δὲ τῶν 17Πελο- 
ποννησίων : ΘἸΠΡΏΔΙΟΑΙΠΥ οοπίταβίθα 
ὙΠ ἀποπλευσάντων δὲ τῶν ᾿Αθηναίων 
ἴη 80.(. Τὴ6 βδι]ηρ ἅνγὰν οὗ {πῃ 
ῬοΙορομη ϑίδη8 ΒΡ Πρ {ῃᾶύ {πον 

σαν ἊΡ {μ6 1468 οὗ οορίῃρ πίῃ [86 

ΑἸ δη5, δὴ {Π6 Ἰδαίου πο ΓΘ ΙΟΥΘ 
ΠΟΥ ἀοἤη ον οἹαιτηθα {π6 τνἱοίουνυ. 
--- 39. ἐν τῇ ̓ Αχαΐᾳ: οἡ {Ππ6 οοδϑὺ οὗ 
Αοδαΐα, σιπουῦ ἀχϑοὺ βἰδίθιηθηί οὗ 
[86 ῬΙδοθ, ψ Ώ 16 15 Ἰπα]οαϊθα ΟὨ]Ὺ Ὦν 
[86 ἀϊδίδμοθ οὐ ἴ[ῃ6 ἰτόορὴν ἔτοπι Ἐτ]- 
ὨΘῈΒ. 

85. Τοοπιοξίποπεα απὰ Ἐιγγηισάοη, 
αϑαπαοπίπφ ἐξεῖν τπϊθηζίοη ΚΓ πιατολίησ 
ἐλοῖγ ἰαπα ἔογοαα ἐδγοισί, ἰἦ6 ἐοΥΥϊίοῦ οῦ 
Οτοίον, δπιδαγίξ αἱ ἰδ6 τιουἶ Ὁ" ἰδ 
γίνε Πγίίαβ απαὰὶ σοπια ὃν 86ὰ ὁ Ῥεΐγα, 
πεαῦ ἤἰλασίιηη. 

2. παρεσκευάσθησαν : λαά δεεη ἴη- 
αποοα; πσὺ δαπῖν. ἴο παρεσκευάσαντο, 
Ῥυῦ ρΡ855. οἱ παρασκευάζειν τινά, ἃ5 
Ὠ566 1 111. 26. 20; ἵν, 1322. 11; γ]}]. 
52.1. Καμη. 479, 2. Τὶ 15 86 86- 
ΘΟΥΡ ΙΒῃταθηῦ οὗ σὺ νγὰ8 ἀοβσθα ἴῃ 
6. 33. ὃ 6, βουλόμενοι . .. καὶ τοὺς 
Θουρίους πεῖσαι σφίσι ξυστρατεύειν ὧς 
προθυμότατα. Τπ ΥἹΪϊ. 52. 1, γα Ὦδνθ 
παρεσκεύαζε καὶ ἀνέπειθεν τυπϊἰθα 1ὴ {Π6 
5816 856η86.--οΟ-ἧῦ, Συβάρει: {Π6 ΓΙΥΟΓ 
ΘᾺ ΤΌΤ Πανϊηρ 016 δᾶ] 6 ΠδΙῺΘ 

σό 
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ΤΗΟΟΥΘΙΌΕΒ Υ͂ΤΙ. 4ς, 36. 
᾿ Αἰ τὶ ᾿ - ἽΝ ΠΡ 4 ς Φ᾽ ᾿ ; Ι 

ποταμῷ ἦγον διὰ τῆς Θουριάδος γῆς. καὶ ὡς ΕὙΕΡΟΡΤΟΙΣι τ 
3353 ἃ ἮΝ Ε » ἴω ν 9 ὋΝ 6 ἴω. 

ἐπι τῷ Υλίᾳ ποτάμῳ, καὶ αὕτοις οἱ Κροτωνιάαται προσ. 
, Ξ 9. ἃ ..2 λ Ζ. ᾿ς ᾿᾿ ῷ δ ΟΝ πέμψαντες εἶπον οὐκ ἂν σφίσι βουλομένοις εἶναι διὰ. τῆς 

΄ὮΝὌ ῪΝΑ ᾽ 

γῆς σφῶν τὸν στρατὸν ἰέναι, ἐπικαταβάντες ηὐλίσαντο 
. Α ΄“ε 10 πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ὑλίου - καὶ αἱ 

3 τ κ΄ ᾿ “Ἂ 9 ἐεἐ ' 

νῆες αὐτοῖς. ἐς τὸ αὐτὸ ἀπήντων. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀνα. 
᾿ ,. ᾽ ες β Ν “ ,ὔ Α 

βιβασάμενοι παρέπλεον, ἰσχοντες πρὸς ταῖς πόλεσι πλὴν 
᾿ ῪΎΝᾺ ΄ ἢ 9 Τά 9 " » ΝᾺ ε ’ 

Λοκρῶν, ἕως ἀφίκοντο ἐπὶ Πέτραν τῆς Ῥηγίνης. 
6 .Ἦ ’ ᾿ 9 ’ ’ 9 ῪὋ Οἱ δὲ Συρακόσιοι ἐν τούτῳ πυνθανόμενοι αὐτῶν 

νν “ς 9 3 ᾿ »“ ; ιν 9 χὰ 9 Ζ 
τὸν ἐπίπλουν αὖθις ταῖς ναυσὶν ἀποπειρᾶσαι ἐβούλοντο 

Α Ἣν σι “»“,Ἄ Ὃ ᾿ς ,ῸῪ πο 9. 53.ἡΝ κι 
καὶ τῇ ἄλλῃ παρασκενῃ τοῦ πεζοῦ, Ἥνπερ ἔπ αὑτὸ τοῦτο 

ἢ {π6 ἀοβισογοᾶ οἱΐγ, οα {86 εἰΐβ 
οὗ ψϑῖοἢ ΤΠ γγαβ θυ 110. ΟΥἹ ΒίσΔΡ. 
νἱ. 1. 18 (σποσα {πὸ ρθη. 15 Ξυβάριδος). 
. τῷ Ὑλίᾳ: σδηποὺ 6 δχϑοίν 

Ἰἀθη Ηρα. --- προσπέμψαντες: 8.5 ἴη 1. 
53. 2; 11]. ν2. 10. 386 οῃἡ ὁ. 43. 4. 
προπέμψαντες, ΜΈΪΟΝ Ῥογῦαβ ῬΥΟΡΟΒΘΒ, 
1β ἸΠΗΘΟΘΒΒΆΤΥ. ---- 8. οὐκ ἂν σφίσι βου- 
λομένοις εἶναι : Οἡ {Π6 ῬΟΙΙΡΏΓΑΒΙ5, 566 
ΟΜΤΈΤ.112,2, ν. 8; Κα, 5}νγ.48,6,4. Οὗ 
5411. “ει. 84. 8, ααἋΐῷ πΠοα 16 ΡΙΘΌΪ 
τ 1ὐΐϊὰ ΝΟ] ἢ ὐϊ; 1τοο. 4; Το. “πη. 

ἴ. κο; Ηἷἴδί. 1. 43; Ασγίο. τ8, Νοῖθ 
[86 νΟΥῪ ΤΆ͵Θ πῇ, οἵ ἱπάᾶϊτν. αἀἶδο, δέου 
εἶπον. Ὧὅθ6 «Ἅ4ηι. «0, Ρλῖϊ, τν, 88. ----9, 
ἐπικαταβάντες : 866 ΟΝ. Ο. 22. 2. Γ(Ἱ. 
οοηπηθοίβ πρὸς τὴν θάλασσαν πὶτῃ {86 
Ῥαγίίο., ἃ5 ἴῃ 6. 23. 2; θαΐ δ. (Δ ]κο5 
1 τ ἢ ηὐλίσαντο, οἰϊπρ Χοη. ἢ οἰ, 1. 
2. ὃ, πρὸς τὴν πόλιν ἐστρατοπέδευσεν. 
ἘΠΙΠΟΥ νον 15. Δα τ 551016. ---- 11. ἀνα- 
βιβασάμενοι: ςΚ ο. 33. 18. ἨδξΓδ τὸν 
στρατόν 15 ἴο Ὀ6 ΒῸΡΡΙ164. ---12, πλὴν 
Δοκρῶών: ψΠΊΙΟΝ τὑγὰβ Βοβί]α ἐο {Ππ6 
ΑΥ̓Ποπΐδη5. ΟἿ νἱ. 44. 18.---18. Πέ- 
τραν : ἈΒΈΌΔΠ1Υ ο8]16ἃ Λευκοπέτρα. ΟἿ 
ΘΙΣΔΡ. νυἱ. ᾿. 7. 

86. 7λε ϑγγασιδβαηδ, μδαγίῃρ 07 ἐλεεῖν 
αρργοαοῖ, ἀοίεγηιῖηθ 0 γὶδῖξ ὦ βθοοπά 

β86α: δὲ ἰπ ἐδ6 σγοαΐ λαγδοιι" δεῦογα ἐλιαν 
αΥγῖυο, απα βἰγοησίδθη, ἐδ 6 ργοιυβ 9} ἐλιοῖγ 
δῆϊρδ ἐπ ογάίδν ἐζαΐ ἰΐθῳ αν ἤαυθ (ἦε 
αὐἀσυαπίασο 9} ἐδλ6 Αἰβοηίαπβ πὰ α δαίίϊε 
ἴῃ ἰδδ σοηηεα βραςα. 

ὦ. αὖθις: ἴεν {86 ἢγβὺ βϑα-ἢρμΐ 
(6. 22, 23). --- ταῖς ναυσὶν ἀποπειρᾶ- 
σαι: ΞΞ ναυμαχίας ἀποπειρᾶσαι, Ο. 17. 
14. ---δ, καὶ τή ἄλλῃ παρασκευῇ τοῦ 
πεῖοῦ : ΟἹ. Ἔχρ]δΐηβ, ““διηᾶ δεδίαδς (ς. 
Ϊ, 2. 12; γἱ. 72. 17) ὍΥ διῃηΐηρ (δπᾶ 
βίσθηρ  Θηἷηρ) [ῃ6 Ιᾶπα ΔΥΤΏΥ, 88 
Βίαϊθα ἴῃ ο. 232.ὄ 8 1, 2. Βυΐῦ ἴἰπ {Πϊ58 
Οᾶ 86 78 ΒΒΟ.]α Πᾶγο ὅνπερ, το θυ ϊηρ' 1ο 
πεζοῦ, ταῖμου [ἤδη ἥνπερ. ΤῊΘ 5686 ἰ5: 
ἴο τιαΐα ἰγίαϊ τοϊέϊ ἐδ 5λΐρ5 απὰ εὐἱϊῇ 
ἔλθ 7οοίζγοα ἰοο (Ῥ651495). ΟἿ ο. 
37. 51, ἘῸΥ ὉΠ18 τηθδηίΐηρ' οὗ παρα- 
σκενή, φῇ. νἱ. 31. 6. Το 15 ἀδί. οὗ τηδῃ- 
ΘΓ, ΤΑΊ ΘΓ ὑΠδη ΤΊ 68}5 ; πεζοῦ, β6ῃ. οὗ 
ἀθβουρύϊοη, ποῦ ορήθοϊν ρθη. Οἡ 
ἄλλῃ, 5886 α, 142, 2, κ. 8; Ἡ. 708. ---- 
ἥνπερ . .. ξυνέλεγον : (ῃ6. ἱτηρῇ,, 5ἴπιοα 
16} ῬΈ͵Θ ΘΟ ΒΥ οχρθούϊηρ ἔΓΘΒἢ 
ἸΥΟΟῸΒ ἔγοσῃ [Π6 811165. Τῦ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 5 
ἴο οὗ δ᾽ ἄλλοι ἐβοήθουν, ο. 33. 1. Βαΐ 
δύ. πὰ Κτ, ακθ {15 88. δααῖν. ἴῃ 
ἔογοθ ἕο {π6 Ῥ]ρῇ., τ ΒΙοἢ 15. Ῥουπδρ5 

Ὀοίοσ. ὅθ Αγ. ϑρυ, δ8, 2, 8. --- ἐπὶ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ὙἹΙΙ. 36. 

πρὶν ἐλθεῖν αὐτοὺς φθάσαι βουλόμενοι ξυνέλεγον. παρε- 

᾽ἤ Ἁ ᾽ὔ 3 Ἀ ε 3 “Μ ’ὔ’ 

5 σκευνάσαντο δὲ τό τε ἄλλο ναυτικὸν ὡς ἐκ τῆς προτέρας 
ναυμαχίας τι πλέον ἐνεῖδον σχήσοντες, καὶ τὰς πρώρας 
τῶν νεῶν ξυντεμόντες ἐς ἔλασσον στεριφωτέρας ἐποίη- 

Ἁ Ἁ 3 ’ 9 ’ [4 » ᾽ 

σαν, καὶ τὰς ἐπωτίδας ἐπέθεσαν ταῖς πρώραις παχείας, 
ἃ 3 ’ 9. 95 9. “Ἃ ε 4 -Ἕ Ἀ ’ 

καὶ ἀντηρίδας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέτειναν πρὸς τοὺς τοίχους 
ε 9. δ ἐξ , 3 ’ Ἁ ἐξ θ 5. ῶ ε Τ΄ », ω 

10 ὡς ἐπὶ ἕξ πήχεις ἐντός τε καὶ ἔξωθεν" ᾧπερ τρὸπᾷ 
Ν ε ’ὔ Ἁ δ 3 Ἂ , ΝᾺ 9 

καὶ οἱ Κορίνθιοι πρὸς τὰς ἐν τῇ Ναυπάκτῳ ναῦς ἐπι- 

σκευασάμενοι πρώραθεν ἐναυμάχουν. 
9 » ν᾿ ε 

ἐνόμισαν γὰρ οἱ 
Ν δ ἰω 3 ’ ἰδὲ 9 ε ’ 

Συρακόσιοι πρὸς τὰς τῶν ᾿Αθηναίων ναῦς οὐχ ὁμοίως 
3 »’ 3 Ν Ν δ ’ θ 3 ’ 

ἀντινεναυπηγημένας, ἀλλὰ λεπτὰ τὰ πρώραθεν ἐχούσας 
Ν ἃ ᾽ν 3 ’ ῳ Χ 9 ᾿ν “Ὁ 3 ᾽ λ 

15 διὰ τὸ μὴ ἀντιπρώροις μᾶλλον αὕτους ἢ ἐκ περίπλου 
,Ὰ ΄- ΜᾺ Ἁ ταῖς ἐμβολαῖς χρῆσθαι, οὐκ ἔλασσον σχήσειν, καὶ τὴν ἐν 

αὐτὸ τοῦτο : 566 ΟἹ 6. 324. 21. ---4. πρὶν 
ἐλθεῖν : οπ πρίν ἢ 1ηἴ. ἀθρθηαϊηρ' ἢ 
φθάσαι, 8.66 πη. 482, ποίβ 11. 
παρεσκευάσαντο: [ῃ15 δηᾶ {Π6 ζ0]- 

Ἰονίηρ ΔΟΙ͂Β. 864 [0Γ [Π6 ΠΊΟΙῈ ΟΧ- 

δοῦ Ρ]ΙΡΗ. --- ὅ. τό τε ἄλλο ναυτικόν : τὸ 
ἄλλο οοηὐγαδθίοα τὶ καὶ τὰς πρώρας, 
“1ὴ ΘΥ̓́ΘΥΥ ΟΥ̓ΠΘΥ τοϑρϑοῦ [Π6Υ δᾶ Ηϊίρα 
οαὖ ὑπο ῖγ δοθὺ ἴῃ ΘΟὮ ΤΔΠΏΘΙ, 88 ----.᾽ἢ 

--- 6. ἐνεῖδον : γαῖ. Ὠ85 εἶδον, π΄ ἐνο- 

ρᾶν 186 ἃ ΟΟΥΤΩΟΙ ΘΧΡΥΘΒΒΙοη ΜΠ 
ΤΠπο. ον πον ]θᾶρο Το ΟΥ̓ ΘΧΡΟΙ- 
6η06. ΟἿ α. 62. 1; 1. 95. 24; 111. 30. 
14, --- πλέον σχήσοντες : ΞΞ- πλέον σχή- 
σειν. 8.680). τοῦτ᾽ ἔστι πλεονεκτήσον- 

τες. -- ἢ. ξυντεμόντες ἐς ἔλασσον: 
δ]ογίθηϊησ. ὅθ ΟὙΔΒΘΥ, ὅδ. υοΐοϑγιηι 
γ6 παυαΐϊ, Ὁ. 28, (ΑΓ νἱϊϊ. 86. 80, ἐς 
εὐτέλειάν τι ξυντέτμηται; ΑΥ. ἢαη. 
1262, εἰς ἐν ξυντεμῶ. --- 8. τὰς ἐπωτί- 
δας: 866 Οἡ 6, 34. 22.--- ταχείας : 
Ρτρᾶ.; [6 ν Ρυΐ οι {86 Ῥγοννϑβ οδί-θδαβ 
ΟΥἨ ρχοδῦ ὑῃιοῖκηθθ5. ΟΥ̓ βίγθηρίῃ, 1.6. 
η8θ {Ποῖ βἰγοηΡῸ ὑμ8ὰ ὕπο μδὰ 
Π6 θη. --- 9, ἀντηρίδας : διρροτίδ, ὄγαςο8, 
οχίθμαϊηρ ἔσομ [Π6 ὉΠ6]ΘΙ 5146 οὗ {6 
Ῥϑϑιη5 ὑπσοπρ [86 51465 οὗ [Π6 58]Ρ ἃ 

Ἰοηρὶῃ οὗ πὶπο ἴθοί Ῥούῃ πη 8πᾶ 
νἰτπουδ. ὅ' 66 αὐϑβοῦ, Α λοης Κυΐαρβ- 
λάξεη, Ῥλιϊοὶ, 1811, ν. 88, ποίβ ; δηὰ 
ΘΟΙΆΡϑΙ6 {Ππ6 οαὖ ἴῃ αἰ νεΐ. τὰ παῦ. ἰΔ Ὁ. 2, 
Ἐρ. 10. --- ἀπ αὐτῶν : 56. τῶν ἐπωτί- 
δων; ΤΟΥ 6 ἀντηρίδες ΒΟΥγΘα 85 58}- 

Ῥοχίβ ἔου {Π686. --- 11, ἐπισκευασάμε- 
νοι: {μ6 ΟοΥηὐίδηβ ἢδΔα ἴῃ Π]8 τηδη- 
ΠΘΡ γεβιίοα {Π6Ὶ} 8105. Οἱ α. 34. 
22. ἘῸΣ ἐπι, 566 05 6. 14. Όθ. --- 12. 
πρώραθεν : (Ἰ. ΟΧΡ]Δ΄π8, ἤοπι ἐς ργου, 
ῖ.6. αἰϊαοκίηρ ἴτοηῦ ἴο ἴγοηῦ ψ] ἢ {86 
ῬΥΟΝ (δηα {86 ἔμβολον), ΘΙ] ον ηςΣ 
ΠΘΙΓΠοΥ [Π6 περίπλους ΠΟΥ {Π6 διέκπλους, 
85 Ὀοΐοτ (οἱ 22). Ῥαὺύ ἴὖ 15 Ὀούίου ἴο 
18 Κ6 πρώραθεν Μ1Π ἐπισκενασάμενοι, ἃ 8 
δὲ, δια ἵἶτ., [ΟῚ 7ὉΠ6 Ἰτηροτγίδηῦ Ῥοϊηῦ 
ΠΟΘΙ 15 1η6 εἰγεησίμοηϊηφ οἵ [86 ῬΓΤΟΨΥ͂, 
ποῦ Μολίέϊπμς νι ὕη6 Ῥγονγ. ΤῊΪ18 
ΒΘΘΙῺΒ ΟΙΘΔΓ ἔΤΟῸΠ] τὰ πρώραθεν ἐχούσας, 

Ῥείον, ψΏΙΟΙ 15 σοπ γαβίθα 1 {Ππ656 

ὙΟΓ 8, 
18. οὐχ ὁμοίως ἀντινεναυπηγημένας : 

ποὶ δι τὰ [ἴα πιαμηοῦ 10 τηαϊοΐ, ἐξθηι. 
Ο΄. ες. 62. 11.--- 15. ἐκ περίπλου: ὃν 
α εἰγοιῖξ (ἀτουπαᾶ ῃ6 Ὠοβί116 5810), 1.6. 
ἔσοιη {π6 5166. ---16. οὐκ ἔλασσον 

θ0ὅ 

2 
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ΤΉῊΤΙΟΥΙΌΕΒ ΥἹΙ. 36. 
" .Ν 

τῷ μεγάλῳ λιμένι ναυμαχίαν, οὐκ ἐν πολλῷ πολλαῖς ναυ- 
5. Α α σὶν οὖσαν, πρὸς ἑαυτῶν ἔσεσθαι" ἀντιπρώροις γὰρ ταῖς 

3 "Ὁ ῳ 9 ’, δ , 3 “ ἐμβολαῖς χρώμενοι ἀναρρήξειν τὰ πρώραθεν αὐτοῖς, στε- 
90 ρίφοις καὶ παχέσι πρὸς κοῖλα καὶ ἀσθενῆ παίοντες τοῖς 

ἐμβόλοις. τοῖς δὲ ᾿Αθηναίοις οὐκ ἔσεσθαι σφῶν ἐν στε- 
νοχωρίᾳ οὔτε περίπλουν οὔτε διέκπλουν, ᾧπερ τῆς τέχνης 
μάλιστα ἐπίστευον: αὐτοὶ γὰρ κατὰ τὸ δυνατὸν τὸ μὲν 
οὐ δώσειν, διεκπλεῖν, τὸ δὲ τὴν στενοχωρίαν κωλύσειν 
΄ Ἢ κι , 9. 4» κι ὥστε μὴ περιπλεῖν. τῇ τε πρότερον ἀμαθίᾳ τῶν κυβερ- 
νητῶν δοκούσῃ εἶναι, τῷ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι, μάλιστ᾽ 
ἂν αὐτοὶ χρήσασθαι" πλεῖστον γὰρ ἐν αὐτῷ σχήσειν. 

᾿ς Ν 9 ’ 9 » ἴω) 3 » 9 τὴν γὰρ ἀνάκρουσιν οὐκ ἔσεσθαι τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐξω- 
θουμένοις ἄλλοσε ἢ ἐς τὴν 

σχήσειν : -Ξ- πλέον σχήσειν. 866 οη 6. 
- 17. οὐκ ἐν πολλῴ : 8245 ἴῃ 11, 102. 
22, τΞ ἐν οὐ πολλῷ (11. 49. 10), ἦπ α 
μαγγοιῦ 8β8ραοθ. ἀν. βρυ. 67, 10, 4. -- 
18. πρὸς ἑαυτῶν : ἰο ἐλοῖγ οιση αασυαη- 
ἰασε. Οὐ. 1᾿. 86. 19. --- ἀντιπρώροις 
γὰρ ταῖς ἐμβολαῖς : 5. Π85 ψιποῦΐ 
ἀουθδὺ σουγθοῦν γχοϑίογθα, δοο. ἴο 
Ἐ ΙΒ Β οοη͵θοίαγο, ἀντιπρώροις ἴοτ 
ἀντίπρωροι. Οἤ. 1δ᾽; ο. 40. 16. --- 19. 
ἀναρρήξειν : 8ἃ5 ἴῃ 6. 34. 20. ----20. πρὸς 
κοῖλα καὶ ἀσθενῆ: 86. τὰ ἔμβολα. --- 
παίοντες : τοδϊηρ οὗ Ὑαΐ, ΟὨἹῪ ; 8}} 
{Ππ ταδί, παρέχοντες. 

21. οὐκ ἔσεσθαι: -- ὑπάρξειν, ἴῃ 
ὙΠΟ 56η56 εἶναι, 6580. ΨῚ Π6Ρ., 15 
οἴΐθῃ υδοᾶ. (ΟΥ̓ Ῥεῖον, 28, 98; 1. 2. 
δ; 49.11.---- σφῶν : ΟΡ] δοῦνα σοη. ΨΙΠ 
περίπλουν δα διέκπλουν. ---- 22. ᾧπερ 
τῆς τέχνης: σοῃδῦ. 5118. [0 ὁ. 33. 
28, ἐν τούτῳ τύχης. Ὅθ6 οῃ 6, 2. 16, 
ᾧπερ τοΐογβ ἴοὸ Ὅοτῃ [Δ φγθοραϊηρς 
ὨΟΌΏΒ, 7ι|5ὲ (περ) δια ραγὶ 97 ἰδεῖν παυαϊ 
εἰσιϊἰ οη ιυλϊοῖ ἰδον ἀορεπεοα ηιοϑβί. --- 924. 
διεκπλεῖν : δροχϑρϑίϊοα) ἴο τὸ μέν. --- 
δ. ὥστε μὴ περιπλεῖν : ΘρΟΧοροίΙ(8] 
ἴο τὸ δέ. Οπ ὥστε μή ΜΙ 1η, Δίου 

:..εἡ 

γῆν, καὶ ταύτην δι’ ὀλίγου 

κωλύσειν, 886 ἵν, δργ. Θ7, 12,4. 566 
ΑΡΡ. 

20. τῇ πρότερον... δοκούσῃ εἶναι: 
[η6 58Π16 ΤΌΤ ΟΥἨ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ἃ8 ἴῃ 1. 
322. 16. ἘῸΥ [86 φροβιοη οὐ [ἢ6 Ῥ81- 
{16., Β66 Ο 6. 22. 2 δΔηᾷ 1. τι. 19. -- 

26. τῴ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι: ἴῃ 
ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΥΥ ἃΡΡΟΒ. ἰο [Π6 φῬγθοράϊηρ' 
ΟΙααβο. ὅθε Αρρ. --- 297. πλεῖστον... 
σχήσειν: Μ΄ 4118 ΥΘΉΟΥΒ, 56 Τὴ ἃ ΧΊΤΩ 6 
ΒΌΆΡΘΥΪΟΥΓΘΒ ΟΥ̓, ΜΟΙ 15 ἀοαθί- 
1658 [18 ἰγδηϑιίΐοῃ οἵ πλεῖστον σχή- 
σειν, ἃΒ ΒΌΡΘΤΥΙΪΟΓΘΙ) 6586 15 οἵ 
πλέον ἔχειν. Βυῦ δύ. ψυϊΐθ5 πλεῖστον 
περισχήσειν, Β ΠΟΘ 0 ὈΔΓΔ116] ΘΧϑηι- 
ῬὉ16 οὗ [ῃ6 580. γῇ} ἔχειν οδὴ ὍΘ 
Τουμά. ---- 28, τὴν ἀνάκρουσιν : δαεζῖηρ 
ἐὐαίεν, ἴ.6. Ὁδοκίηρ ψιπουὺΐ τὰγηΐηρ [Π6 
ΒΠ10, Ο8116 πρύμναν κρούεσθαι ἴῃ α. 
40. 2; 1. πο. 21, εἰς. ---- οὐκ ἔσεσθαι: 
566 ΟἹ 2]. ---29, ἐς τὴν γήν: 1.6. [0 
1π6 οοαϑῦ ὈΘΒΙ πα ποτ. ΟΥ̓ {Π]5 οἷν 
1π6 ρᾶῦῦ ψΏΘΣΘ {πον Πα {πο 1} ΟΡ, 
Ὀαύνθοη {π6 τποὰτ οὗ {π6 Αηδρὰβ 
διηα {πΠ6 βυνδὴρ ΤΟΥ Β1Π16]68, νγἃ5 ΟΡ6Π 
ἴο {δθιη. --- ταύτην : 5. (ΡΡ.) διηᾶ 
ΟΌΘΙΙΟΙ τοῖοσ Ὁ ἴο γῆν, ἃμα ΑΤΉ. 8}- 

,4ς.ε’ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ΥΠ. 36, 37. 

Ἁ 9 5.9» : 3 5. Ν ᾽ ὃ μν ε Ὁ 

80 καὶ ἐς ὀλίγον, κατ αὑτὸ τὸ στρατόπεδον τὸ εαυτων. 
ΝΥ 9. Ὁ , ς2 δ ΄, ὴ ᾿ 

τοῦ δ᾽ ἄλλου λιμένος αὐτοὶ κρατήσειν, καὶ ξυμφερομέ. 
3 ,΄᾽΄» , 5. 3.7 Ν , 

νους αὐτούς, ἦν πῃ βιάζωνται, ἐς ὀλίγον τε καὶ πάντας 
3 Ἀ 9 ἤ ’, 9 ’, ’ ν ἐς τὸ αὐτό, προσπίπτοντας ἀλλήλοις ταράξεσθαι (ὅπερ 

ἂ»ν»ν» , Ἁ 3 ’ 3 ε ’ Ὺ 

καὶ ἔβλαπτε μάλιστα τοὺς ᾿Αθηναίους ἐν ἁπάσαις ταῖς 
86 ναυμαχίαις, οὐκ οὔσης αὐτοῖς ἐς πάντα τὸν λιμένα τῆς 

ἀνακρούσεως, ὥσπερ τοῖς Συρακοσίοις) - περιπλεῦσαι 
δὲ 3 Ἁ 9 ’ ᾿ ῪἊᾺ 9 ’ Ά 9. » ὲ ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, σφῶν ἐχόντων τὴν ἐπίπλευσιν 

393.»ϑΞΘΞ»ἙἈ [οὶ », Ν 9. » 3 ὃ , ᾿ ἀπὸ τοῦ πελάγους τε καὶ ἀνάκρουσν, οὐ δυνήσεσθαι 
3 ’ »Ἤ Ἁ ΜᾺ ’ , 39 αὐτούς, ἄλλως τε καὶ τοῦ Πλημμυρίου πολεμίον τε αὖ- 
“ 3, 40 τοῖς ἐσομένου καὶ τοῦ στόματος οὐ μεγάλου ὄντος τοῦ 

λιμένος. 
οὶ ε ᾽; ἃ ΑἉ ε “Ἅ 3 » 

Ταῦτα οἱ Συρακόσιοι πρὸς τὴν ἐαυτων ἐπιστήμην 

Ῥγύοόνοβ; Ῥαύὺ Βπι. ἰο ἀνάκρουσιν. ἐς 
ὀλίγον 15 Ῥοίίου οοπηδοίρα τι ὑΠ6 
1Ιᾶθα. οὗ τιοίΐομ, ἃ8 Κύ. βᾶυ8, 80 
ΘΟΙΡΆΓΘ5, Ὀ6]ὸν 88, οὐκ οὔσης . . . τῆς 
ἀνακρούσεως. ὟΥ 6 ταϊρῃηῦ Δα ἃ 8180 ξυμ- 
φερομένους... αὐτό, 81. --- δ ὀλίγον 
καὶ ἐς ὀλίγον : ἑλγοιισὴ α 5λογὶ αἰδίαποα 
(ἴο {Π6 οοδ50) απα ἰο α 5πιααϊ ρατγὶ (οἴ 
1868 οοδδ). ἐς ὀλίγον 15 ΘΧΡΙαἰπορᾶ ὈΥ 
κατ᾽ αὐτὸ τὸ στρατόπεδον τὸ ἑαυτῶν. 

51. ξυμφερομένους ἐς ὀλίγον : ἀγίυοη 
ἰοψείλεγ ἐπίο α δηιαϊξ δραοσθ. ΟΥ̓ α. 8ι:. 
11, ξυνῆγον ἐς ταὐτό; 11. 84. 8, ξυνῆγον 
ἐς ὀλίγον. ---- 898. ταράξεσθαι: ζαΐ. 
πᾶ. ἴπ Ῥᾶ85. 5Β6η86, 885 ἴῃ 6. 67. 18. -- 
ὅπερ καὶ ἔβλαπτε. . . ναυμαχίαις: 
τοΐουσίηρ ἰοὸ {π6 ζΟ]] ΟΡ ανθηΐβ, 
“Δα Ὁ γγ͵ὰβ 705ὺ {Π18 τ ΒΙΘῊῚ αΤἸα [Π6 

Αἰμοϑηΐδηβ {Π6 στοαίοϑὺ 1] τν 1ἢ 81] 
[π6 οι! }.οσνίηρ Ὀα.168.} ---ῶδ. ἐς πάν- 
τα τὸν λιμένα: οοπίγαδίοα Ὑ1 ἐς 
ὀλίγον ἴῃ 80. --- 87. ἐς τὴν εὐρυχωρίαν : 
Ξ- ἐς τὸ πέλαγος, Ουΐδῖ4ο οἵ {π6 στοδῦ 
ΒΘΥΡΟΙΓ, ---σφῶν ἐχόντων τὴν ἐπί- 
πλευσῖιν : “5ἴποθ πον δα [86 ῬΟΜΟΥ 
οὗ δαΐτν (Ἰπΐο {π6 στϑαῦ ΠαυΟΌΓ) 1ἴπ 
ΠΟΙ σοηίχο]" ; 1.6. ποῦ ΟὨΪΥ οομᾶ 

͵ 

πον ὑπμουηβοῖνοβ θηΐοῦ δῦ ΔῊΝ {{Π|6, 
Ῥαὺ {Π6 ν σουἹᾶ ουθη ργονυθηὺ ὑπ 6π- 
ΘΙΩν, 680. {Π6 οχροοίοα ἢροί οὐ 1)6- 
ταοβίμομοβ δηᾷὰ Ἐσγιηθάοῃ, ἔγοτῃ 
Θηἑουῖπρ. --- ὃ8. ἀνάκρουσιν : [Π6 ΑΓ. 
ποῦ τορϑδίθά, 88 ἴῃ Υ. 5. 1, ἐν τῇ παρα- 
κομιδῇ τῇ ἐς τὴν Σικελίαν καὶ ἀναχωρή- 
σει. ΟἹ ο. 37. 1. ὙΠπ6 γοβί οι. οὗ 
τε ἰΒ δχρ δἰπθᾶ ὌΥ ὕμθ οἷοβο σϑὶδ- 
ἰἴοῃ οὗ ὑμ6 ψογᾶβ 'ἴπ [86 Ῥῆγδαβθ τὴν 
ἐπίπλευσιν ἀπὸ τοῦ πελάγους. [89 8150 
[86 ρᾶγίϊο]6 15 τόσαι οὐ Οὗ Ρ]866 ὉΥ͂ 
{ῃ6 οιαρ δύο ροβιομ οὗ πολεμίου. ΟἩ 
ΟἸ].᾿5 σοπή͵θοξαγθ, ἀναχώρησιν, 806 ΑΡΡ. 

87. Ογίίρριις ἰοαας ἐλ ἰαπα 7ῦγξεβ 
αφαϊηϑέ ἐΐ6 Αἰμεπΐαπ ζουιἰϊεαίίοηδ, απαᾶ 
δἰηιιϊαπεοιδίῃ 80 γγασιβαπ 8λΐρ5 βαϊΐ 
οι αφαϊηϑέ ἐδοῖγ 766ὲ ἐπ ἐΐ6 στεαΐ ἤατ- 
δον. 76 Αἰβοηϊαηι5 πιαΐ ἠαβίῃ ργέερ- 
ατγαϊζοηα {0 ̓ ἀοΐδπεα ὃψ ἰαπά απά 8εα. 

1. ταῦτα: ἴτοιῃ δ᾽ δὖ., ἴοΥ τοιαῦτα, 
δηβυγοσίΐηρ ἴο {μ6 ἀοῆηϊΐθμθθβ ἀπά 
ϑοοῦτθον πὰ Μδῖο τὰ6 γχοβιθηρ 
ΟἹ {π6 Κ'γυδοιιβδὴ 581085 8 πᾷ 1085. ΟἿ- 
Ἰδοῦ ἃγθ ἀθβουοα ἴῃ {86 φτγθοραϊηρ 
ΟἸΔΌ. --- πρός: ἐπ ρῥγορογίΐοπ ἴθ. (. 
γ, 9, 12.--ς ἐπιστήμην τε καὶ δύναμιν : 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ΨΙΙ. 37. 

ΠΝ ’. 4 ἢ 'νν ,ὕ ΜΆ 
τε και δύναμιν ἐπινοησαντες καὶ ἀμᾶ τεθαρσηκότες μαλ.- 
εἶν 'ΦΟᾺ “-“. Ἀ" ΄Κὰ Ν ἤ 9 . ““΄΄ 

λον ἤδη ἄπο τὴς προτέρας ναυμαάχιας ἐπεχείρουν Τῳ τε 
: ΟΣ  ῃ0ΟΝ Ν κ᾿ , 
πεΐῳ ἀμα καὶ ταῖς ναυσί. 
ὌΝ ᾷ 3 “ ’ , δ δ πρότερον τὸν ἐκ τῆς πόλεως Γύλιππος προεξαγαγὼν 

καὶ τὸν μὲν πεζὸν ὀλίγῳ 

: Γ ΄-“Ἠ ΄Ὰ ’, ἰφὶ 9 », ᾿ 9. Ἁ νι προσῆγε τῷ τείχει τῶν ᾿Αθηναίων, καθ᾽ ὅσον πρὸς τὴν 
Οὐ ᾿ 9 »Ἅ,.εεὮὸἘ Ἁ ς 9. ἈΝ ) Ω ν 

πόλιν αὐτοῦ ἑώρα" καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ ᾿Ολυμπιείον, οἵ τε 
“δ ΚΞ ΕΞ "» κι΄ ς, ΠΝ ες ςε ΝΝ Α΄ ε . ᾽ ὁπλῖται ὅσοι ἐκεῖ ἦσαν καὶ οἱ ἱππῆς καὶ ἡ γυμνητεία 
τῶν Συρακοσίων, ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα προσήει τῷ τείχει " 

ε νι κα Ν Μ᾿ 352 Ν 5 ’, οὶ , 10 αἱ δὲ νῆες μετὰ τοῦτο εὐθὺς ἐπεξέπλεον τῶν Συρακοσίων 
Ν ΄, . εν» “ΠΡ. Ν Ἂ 3.»ϑ κ 9» καὶ ξυμμάχων. καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸ πρῶτον αὐτοὺς οἷό- 

ἴω Ἁ 

μενοι τῷ πεζῷ μόνῳ πειράσειν, ὁρῶντες δὲ καὶ τὰς ναῦς 
3 οι. 4 3» 3 ἔο Ν ε Ν 95. Ν Ν ’ ἐπιφερομένας ἄφνω, ἐθορυβοῦντο, καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τὰ τείχη 

νΝ “Ἄ “ [οὶ ὅδε ἘΣ ΝΣ 
καὶ πρὸ τῶν τειχῶν τοῖς προσιοῦσιν ἀντιπαρετάσσοντο, 

ε Ἁ ᾿ Ἁ 9. ΝΑ Ἢ 9 Νὰ Ἁ ἴω) 3» Ἁ 

οἱ δὲ πρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ ᾿Ολυμπιείου καὶ τῶν ἔξω κατὰ 
» Ν ε ᾿ δ .» , 9 

τάχος χωρουνταᾶς, ὑπτῖττξεας ΤΕ πολλοὺς Και ακΚοντιστας, αντ- 

ὍΔ6 ΤΌΥΤΤΊΘΥ του υϊηρ ἴο [Π6 Θοκηον)}- 
οαραᾶ ναηὺ οὗἉ 51κ1}} Οὗ ὑμοὶν ρ1]1οίβ (6. 
26. 25), {6 Ιαὐΐοσ Ῥουθδρδ ἴο {6 
Βῃογίμθβδϑ οὗ {86 {ἰπ6, ψ ΏΊΟΏ α]α ποῦ 

δατητὐ οἱ 8. ρυοδαίθυ πορτονοπιθηΐ οὗ 
16 Ηδοί. ----. τεθαρσηκότες : ἴΠ6 ρ΄. 
Ῥϑιίίο. ΟΧΡΥΘ 5565 [Π6 σομῆδροησα ΜΟΙ 
{Πον δα 6]0 ὨΟΥ ΤΟΥ Βοῖὴθ {1Π|6. --- 
9. ἐπεχείρουν : τ067γ6 ῬΥΘΡΑΥΙΉΦ ἰο αἱ- 
ἑαεἶς (Ἰτὰρἢ.). ΟἿ α. 20. 7. 

ὅ. τὸν ἐκ τῆς πόλεως : ΒΡ ΙΘΙΏΘΗ- 
ΤΆΤΥ ΟΧρ δηδίϊοη τ ῖο ἢ Ῥοϊΐβ ἴο {88 
ΤΟ] ον ηρ' καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ ᾿᾽Ολυμπιείου. ----- 

6. καθ᾽ ὅσον ... ἑώρα : ΞΞ κατὰ τοσοῦτο, 
ὅσον τοῦ τείχους πρὸς τὴν πόλιν ξώρα, οὁἢ 
ἰδαΐ 566 οΥτέ ιυϊϊοῖ, Κα οοαὶ ἐΐ εἰν. αὐτοῦ 
ἀορθῃβ οὴ καθ᾽ ὅσον. Οὗ. Ἠϊ. το. 4. 
Ομ {86 οσομδύ. Οὗ {π6 ῬΓθρ. σἱτἢ {88 
Τ6]. οἸ4π5θ, 806 Κτ. ργ. 51, 18, 6. --- 
οἱ ἀπὸ τοῦ ᾿Ολυμπιείου : ς΄ ὁ. 4. 92 Ἐξ, 
-- 8. ἡ γυμνητεία: Τουπὰ ΟὨ]ν Π6ΓΘ. 
ΤῊΘ οογγθοῦ ἔοόσγη ἔσο αΐ. ὍοΥτο- 
ΒΡΟΠΟΙηρ ἴο {π6 γο 1 γυμνητεύειν; τηοϑῦ 
οὗ [86 Μ85, μᾶγρ γυμνητία. Τὺ Βίδη 8 

ἔοΥ {Π6 σοῃογοίθ οὗ γυμνῆτες (ϑ68}0]. 
οὗ ψιλοί), 7αϑὺ ἃ5 Ἰονὶβ δύιηδύῦθτϑ 
15. αϑ6α σοπογοίοὶν ἴῃ 1,Δὖὺ. Τῆο τοῖς 
ΟΙΘΏΘΘ 15 ἴο ἴΠ6 ἀκοντισταί οἱ 16. --- 
9. ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα: 4Ὁ 4]ύογ8 
Ῥαγῦθ, ἃ8 ἴῃ νἱ,.323. 7. Ἐν, βργυ. 48, 
4, 8, ΟΓ ς. 84. 1δ; 1. 87. 9. --- προσ- 
ἥει: [86 ᾿δργθοιηθηῦ ψἱ} {πμ6 [Ιδϑύ 
ΠΟΌῚ (ἢ γυμνητεία), ΏΙΟῊ 15 ΟἾΪΥ [ἢ 

ΦΡΡΟΒ., 15 ὉΠ Β1Δ]. ---- 10, ἐπεξέπλεον : 
8580 αΐ., ἴογ ἐξέπλεον, ᾿πα]οαί προ {Π6 
ῬΌΓΡΟΒΘ ἴο αὐΐίδοῖσ, ἐπεκπλεῖν 15 οσὐηϊ θα 
ἔγοια {Π6 ἰοχίοομ, θαῦὺ ναιγαπίθα Ὁν 
[Π6 5:05. ἐπέκπλους (111. 20. 8). 

11. καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι κτὲ.: Ῥ]υΐ. 
(Δῆῖς. 20) 5ύδίθϑ ---- θη . οἡ ροοᾶ 
»του 5 ΟΥ̓ ηοΐ, σδηπού θ6 ἀδέθσιηθά 
--ἰμαὺ ΝΙοα5. νψγὰβ ἱογοθα 1ηΐο ἢρὩΐ- 
Ϊὰρ᾽ ὉΡ 1Π6 Ζ608] οὗ Μϑηϑηᾶον ἐπα Ἐϊα- 
τυτηθάοῃ (6. τό. ἃ 1). --- 18. ἐπὶ τὰ 
τείχη: (πιοαμεϊπηρ) προ ἔλα τσαίί8, 
ἀϑδληβύ {Πο86 δανδηοίηρ οἡ {Π6 ΟἿἿΥ 
8146 (ς΄ 8). Τὸ 18. ορρ. ἴο ἀπὸ τῶν 
τειχῶν ἴῃ 6. 328. ὅ.----16. ἱππέας τε 



ΤΗΠΟΥΌΙΌΕΞ ΥἹΙ. 37, 38. 

» ἐμ Α νΝ φ 3 , .ν 3 δ ἃ ἐπεξήεσαν, ἄλλοι δὲ τὰς ναῦς ἐπλήρουν, καὶ ἀμα ἐπὶ τὸν 
3 δ ’ ᾿Ὶ 3 Ν , 3. 9 αἰγιαλὸν παρεβοήθουν, καὶ ἐπειδὴ πλήρεις ἦσαν, ἀνταν- 

ἢγον πέντε καὶ ἑβδομήκοντα ναῦς " καὶ τῶν Συρακοσίων 
88ϑἦσαν ὀγδοήκοντα μάλιστα. “Ἂ Ν ε » 353. .. τῆς δὲ ἡμέρας ἐπὶ πολὺ 

ιν ά "5 ’ ἃ ’ 3 » προσπλέοντες καὶ ἀνακρονόμενοι [ καὶ] πειράσαντες ἀλλή- 
λων καὶ οὐδέτεροι δυνάμενοι ἄξιόν τι λόγον παραλαβεῖν, 
᾽ Α ἊΝ ᾽ «Ὁ , ΜᾺ 9 ὰ [1 έ 

εἰ μὴ ναῦν μίαν ἢ δύο τῶν ᾿Αθηναίων οἱ Συρακόσιοι 
ὃ ’ , νι ε ΟΝ ν 5.» Ν κι 5 καταδύσαντες, διεκρίθησαν - καὶ ὁ πεζὸς ἅμα ἀπὸ τῶν 

τευχῶν ἀπῆλθε. 

69 

ἴω 9 9 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἵ μὲν Συρακόσιοι ἡσύχαζον, οὐδὲν 2 
φ᾿ ε “’ δ 3 ε Ν ’ 

δηλοῦντες ὁποῖόν τι τὸ μέλλον ποιήσουσιν: ὃ δὲ Νικίας 
ἰδὰ 9 ’, Ν κᾺ Υ͂ ν..»49 ΄ ἰδὼν ἀντίπαλα τὰ τῆς ναυμαχίας γενόμενα καὶ ἐλπίζων 

πολλοὺς καὶ ἀκοντιστάς: 56. ὄντας, 
[86 ΔΡΡΟΒ. Ῥῇταβθ δχρ]δίηϊηρ κατὰ 
τάχος χωροῦντας. 6 ὁπλῖται ΜΘΙΘ 
Ῥομϊπᾶ [Π6868. ----17, ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν 
παρεβοήθουν : 1.6. ἰο 814 Δὴγ 5ῃΐρ οὗ 
ΓΒ οἾτβ ὑμδὺ γτηῖϊσῦ 6 ἀγίνθῃ ἴο ΒΠΟΧΘ. 
ΟΥ ς. 34.10; 53. ὅ.--- 19. ναῦς : )ο- 
ὈΓΤΘΟ 8η4 ΒΙς. Ῥσόροββ ναυσί ἃ5 ἴῃ 6. 
52. 4; Ὀπὺ ςΚ Υἱ]]. ου. 12, ἀνῆγε τὰς 

. ναῦς; Ἠαΐ. νἱϊ. τοῦ. 11, εἰς. ἘῸΣ ἃ 
{κα ναυϊοίν ἴῃ οοηϑύ. ὙΠ αἴρειν, 566 
ΟἹ 1. 52. ὅ.----20. ὀγδοήκοντα: [88 
5816 ΠΌΤΩΌΟΙ τ ἢ Β1ΟῊ ἴον Τουρῦ 
{86 τού Ὀαυθ ; {86 οἴθνθὴ {ῃθῃ Ἰοβύ 

(6. 232. 19) μδᾶ ἐμβογοίοσθ θη το- 
ῬΡ]δο6α. 

58. Βιιὲ οπ ἐπὶΞ ἀαψ ἐθθῳ ἀο ποῖ 
σΟΉΔ6 ἐο α σοπογαΐ αοἴΐοη, απια οπ {ἢ γ0ί- 
ἰοιυΐηφ ἀαν ΟΝιοϊας δϑοΐζβ ἰὸ ϑδἰγθησίβθῃ 
ἔλα ροϑίξίοη ὁ Πα ἤεεξ ὃψ ἰγαπδροτὲ 

δἠῖρβ απολογοα ἦπ 3, ηΐ. 
1, τῆς δὲ ἡμέρας ἐπὶ πολύ : 566 ὁ 

46.11.18. ΟΚΓ ο. 239. 4.-- 2. προσπλέον- 
τες... πειράσαντες ἀλλήλων : ΟἸ. δηα 
δύ. [Δ|κθ προσπλέοντες καὶ ἀνακρουόμενοι 
8.5 ΘΧΌΤΘΒΒΙΠΡ {6 ΤΩΘΏΠΟΘΙ Οἱ [86 πει- 
ράσαντες, δ ἃ ἤθηθδ ογηδὺ καί ὈΘΙΌΥΘ 
ἴ0: ““αὐΐου ὑπο ν δᾶ ὑγθα ομθ δῃούμοῦ 

ΌΥ δᾶνδῃοϊηρ δηῃᾷ χτοίγοαϊηρ (801- 
ἱπρ) [1] 1δἴϑ ἴῃ [Π6 ἄδγν." ΤΠ6 Οηδηρα 
ΒΘΘΙῺΒ ΒΑΙΩΙΡ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ. --α ὃ, οὐδέ- 
τεροι: ρῬᾶγΐί. ἃΡῬὈοΒ. ἴο 81}]. οὗ Ἰοδαϊηρ 
γοῦρ. Κα. ϑργυ. δθ, 9, 1.--- ἄξιόν τι 
λόγου παραλαβεῖν : ἰο τοῖα απ αασυαη- 
ἐασο 97 ἱπιρογίαπεο. ΟΥ̓. ἨΔί. νἱϊ. 21τ. 17, 
οὐδὲν ἐδυνέατο παραλαβεῖν. ---Α. εἰ μὴ ... 
καταδύσαντες : ὁχοθρὲ ἐλαΐ ἐΐ6 ϑ'γτασιι- 
86η.8 βαπἶξ α 8}1 οΥ̓ ἕισο 9 {16 «Αἰλεηϊαηδ. 
ΟἹ. Ἔχρ απ ὑμδύ εἰ μή 15 δρᾶ οΠἸρ- 
Ο811γ, νι ποὰὺ Ππϊΐα γου, 8δηα οἱΐθϑ ἣν 
μή ἴῃ ν.47. 81. δύ. δῃᾶ τ. υπἀογβίδηα 
(ἄξιόν τι λόγου) παρέλαβον. Ἀὔμη. δ77, 
8. Οὐογίαϊη]ν {Π6 νου 185. ΘΒ} 5Ὲ}Ρ- 
Ῥ]1οα Ῥοία ΠΟΥ δηᾶ ἴῃ τ. 47. 51. ---διε- 
κρίθησαν : 866 ὁ ὁ. 34. 26. 

8. ὁποῖόν τι τὸ μέλλον: ὁποῖόν τι ἃ 5 
ἴῃ 111, 28. ὅ. ΟἿ. [6 Κα6β 1Ὁ 85 δὴ 00]. οὗ 
ἐμ νου, 8ηα τὸ μέλλον 8ἃ8 δᾶγν., παχξ 
(φ νἱ. 69. 20). ΤῊΪΒ 15 5815 δοίοῦυ, 
ὑπουρἢ Κα. 5 θχρ᾽ δηδίϊοῃ, --- ὅποϊόν τί 
ἐστι τὸ μέλλον ὅ, 156. ΘαΙη1551016. ΚΤ. 
ϑργ. δ7, 8, ὅδ. ---9. ἰδὼν ἀντίπαλα τὰ 
τῆς ναυμαχίας γενόμενα: 5εδΐη ἰλαΐ 
ἐμοῖγ παυαΐ εἰγοπσίᾷ λαα δέσοπιε δφιιαΐ 
(Δογ. Ῥϑυθῖο.), 1.6. βἴποθ {86 1680 Ὀδ 6, 
ΜΘ μδᾷ ἤπ41}Υ γοϑαϊ θᾶ ἴῃ ἔν ον οἵ 



ΤΗῊΤΙΟΥΙΘΕΒ Υ͂ΤΙ. 438, 30. 

10 αὐτοὺς αὖθις ἐπιχειρήσειν, τούς τε τριηράρχους ἠνάγκα- 
ζεν ἐπισκευάζειν τὰς ναῦς, εἴ τίς τι ἐπεπονήκει, καὶ δλ- 
κάδας προώρμισε πρὸ τοῦ σφετέρου στανρώματος, ὃ αὖ- 
τοῖς πρὸ τῶν νεῶν ἀντὶ λιμένος κλῃστοῦ ἐν τῇ θαλάσσῃ 
ἐπεπήγει. διαλειπούσας δὲ τὰς ὁλκάδας ὅσον δύδ. πλέ- 

, 3 ᾿ ῪᾺ 

156 θρα ἀπ᾽ ἀλλήλων κατέστησεν, ὅπως, εἴ τις βιάζοιτο ναῦς, 
Ἴνα ᾿ ᾿ ἶ εἴη κατάφευξις ἀσφαλὴς καὶ πάλιν καθ᾽ ἡσυχίαν ἔκπλους. 
παρασκευαζόμενοι δὲ ταῦτα ὅλην τὴν ἡμέραν διετέλεσαν 
ε9 ἌᾺ Ζ ’ οἵ ᾿Αθηναῖοι μέχρι νυκτός. 

. Ἴἤ" δ᾽ ΞΕ Ἵ; Σ ὦ κᾺ . νυ , 
ῇ τεραίᾳ οἱ Συρακόσιοι τῆς μὲν ὥρας πρῴ- 

Ἂ 3. 5 ’ ο 3 ἰφι “ ν᾽ Ἂ 
τερον, τῇ δ᾽ ἐπιχειρήσει τῇ αὐτῇ τοῦ τε πεζοῦ καὶ τοῦ 

9 ’ ; 

ναυτικοῦ προσέμισγον τοῖς ᾿Αθηναίοις, καὶ ἀντικατα- 
στάντες ταῖς ναυσὶ τὸν αὐτὸν τρόπον αὖθις ἐπὶ πολὺ 
ὃ ω “Ἂ ε ’ ’ ὰλλ λ Ἁ δὴ ϑι.. » 

νιῆγον τῆς ἡμέρας πειρώμενοι ἀλλήλων, πρὶν δὴ Δρί- 

16 Αἰποηΐδηβ (6. 23. ὃ ὃ, 4). ΟΥ Ῥοχ- 
ὮΔ05 τὰ τῆς ναυμαχίας τοῖογ5 ἴο {86 
ουθηΐβ οὐ {16 ργονίουβ ἄδυ, ψἈΪΟΘΒ 
Βθϑιὴβ ἴο 6 {86 νἱον οἵ 4118, ρδυὶ 

ανοηύα αϊθβο ρΡαρηδύῦθππ. -- ἐὰλ- 
πίζων : ἐπρεοίζηρ, ἃ5 ἴᾺ ἵν. 71. Ἴ.--ς 11. 
ἐπισκευαΐειν : ς 6.1.2; 24. ὅ; γἱ. το4.20. 
566 ΟΠ 6. 14. 6. ---- ἐπεπονήκει : οὗ 5108 
4,180 ἴῃ νἱ. 104. 20. --- 12, προώρμισε: 
ποῦ Τουπᾷ οἸβονῃοσο. ΤῈ6 {μίηρ 156] 
νοῦ ἃ ποὺ 6 ΠΠΚΟΙΥ ἰο ΒΔΡΡΘη οἴΐθῃ. 

- πρὸ τοῦ σφετέρου σταυρώματος : 
ψ πο ἐμὸν μα Δἰγοδαᾶν θα}, νἱ. 66. 
8, παρὰ τὰς ναῦς σταύρωμα ἔπηξαν. ἘῸΥ 
σφετέρου, 5866 Οἡ 6. 1. 27.--- 19, ἀντὶ 

λιμένος κλῃστοῦ: 1.6. [0 ΒΌΡΡΙΥ ἴΠ6 
ῬΙδοα οὗ ἃ βδύθουνῦ 10 οοὐ]Ἱα ὯΘ 

οἰοβϑαᾶ ψιἢ ΟΠ ΔΙΏ5. 
14. διαλειπούσας: [Π6 Ὀ͵Γ65., [ἴπ- 

δἰοδᾶ οὗ διαλιπούσας, ΝΜ ΈΪΟΙ 411 {Π6 
Μ85. ᾶγ016, 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο0 ΘΧΡΌΓΘΒΒ {Π6 
ἰάθα, οὗ οοπύϊπυδηοθ τραυϊγοα Ὁ [16 
σοπποχίοῃ. ΤῊ6 5680]. 885 διαλειπού- 
σας" ἤγουν διισταμένας. ἼΤῊΘ 6888 15 
ΑΙ Ϊοσοηῦ ἔγοια ὑπᾶῦ ἴῃ 1. 112. 1; 11. 

"4. 1.---15, βιάζοιτο : ῬΆ58. ἃ5 ἴῃ 1. 2, 
4, δια ἔτγρα. --- 16. κατάφευξις : 4180 
ἴῃ 6. 41. 8; ποὺ ἔουπα ΘἸΒΟΏΘΤΘ. 

89. Διίνραίαφοηι Ὁ ΑΥγϑίο. Τῆε δ'γυ- 
αοιιδαπβ Ῥγϑραγα ἴο ἰαΐξα ἰξαῖν πιϊάααν 
γιοαὶ οἡ {6 δοαεῖ,, ιοὐε α υἷδιῦ ο 581ι7- 
ργϊβίπο ἰΐ6 Αἰλοπϊαπϑ. : 

1. τῆς μὲν ὥρας πρῴτερον : ἐαν [τ ο Υ 
ἐπ ἐ6 ἀαψ (μη Ῥοΐοσθ). ΑΚ ἴν. 93. 
8, τῆς ἡμέρας ὀψές ἘῸΓΣ 500}}) Δαν ΘΓΌΒ 
ἢ {Π6 σθη., 566 α. 168; Η. 187 ἃ; 
Κι. ϑρυ. 417, 10, 4. ἘῸῚΣ {86 ἔοστῃ 

πρῴτερον, 868 0} 6. 19. 1.---ὦ. τῇ ἐπι- 
χειρήσει τῇ αὐτῇ : ἴπ ἐξα 8απι6 πιαΠΉ 6 
9} αἰϊαεἶε, ἃ5 ἀοδου θα ἴῃ ὁ. 37. ὃ ὃ; 

28. 8 1. 
4. αὖθις : τοΐουτίηρ᾽ ἰο τῆς δὲ ἡμέρας 

ες. ἀλλήλων, 6. 28. 1. ---- ἐπὶ πολὺ τῆς 
ἡμέρας : 566 ΟΠ 6. 11. 18, ---ὅ. πειρώ- 
μενοι : {π6 τηϊᾶ. πϑρα 1Πτ [Π6 δοῦ. (ο 
6. 28. 2), 88 8150 ἴῃ 11. 81. 10; ὅς. 6; 
ἷν. 132. 18. -- πρὶν δή: εἰ αἱ ἰαϑβὶ; 
Ῥοουθ οὐ 68] ουθηΐβ. ΟἿ ο. γι. 26; 
111. 29. ὅ. Οχ [86 σομϑῦ. ΜΙ ἱπ6]Ο., 
866 ΟΜΊ, 67, 1; ΠΗ. 924; Κὔμη. δθδ, 

ϑ 
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ΤΗΠΟΥΌΓΡΕΒ ὙΠ]. 39. 

Ξ».., ἋΣ ω 
στων ὁ Πυρρίχου Κορῶθιος, ἄριστος ὧν κυβεῤνήτης τῶν 
μετὰ Συρακοσίων, πείθει τοὺς σφετέρους τοῦ ναῦυτι- 

ω Ψ Ν ἰφὴ κοῦ ἄρχοντας, πέμψαντας ὡς τοὺς ἐν τῇ πόλει ἐπιμε- 
λομένους, κελεύειν ὅτι τάχιστα τὴν ἀγορὰν τῶν πωλου- 

10 μένων μεταναστήσαντας ἐπὶ τὴν θάλασσαν κομίσαι, καὶ 
ὅσα τις ἔχει ἐδώδιμα, πάντας ἐκεῖσε φέροντας ἀναγκάσαι 

»“ ν ' 3 [φ᾿ 3 ’ Ἁ ’ 52) Ν 
πωλεῖν, ὅπως αὐτοῦ ἐκβιβάσαντες τοὺς ναύτας εὐθὺς 

ν Ἁ Δ 3 ἤ ν 3 5Χ.»}γΩῳ2 ον 

παρὰ τὰς ναῦς ἀριστοποιήσονται, καὶ δι᾿ ὀλίγου αὖθις 
Ν 9 Ν 3 ΄, “9 , 3 καὶ αὐθημερὸν ἀπροσδοκήτοις τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐπιχει- 

15 ρῶσιν. 

14; ΚΥ. ϑρυ. 84, 17, θ.--- Ἀρίστων: 
ταθη ]Ἱοηθα ψΙῈ ᾿γαῖδα 8150 Ὁ ΡΙαΐ. 
ΝΣ. 20, δῃα Ῥοίγϑοηαβ, ν. 12. ΑΟΟ, 
ἴο ῬΙαΐ. ΔΙῖο. 25, 86 611 ἴῃ {π6 στϑδὲ. 
56 8- ἢρπύ (6. 70). --- 6. τῶν μετὰ Συρα- 
κοσίων : 1.6. οἵ 811 οἡ {86 5146 οἵ {68 
ΥΥΔΟΌΒΔηΒ, ὕμοθ ἔτγοιαῃα δργοδα ἴη- 
οἰ θά. ---- 7. σφετέρους : Ὀγθοϊοίρα ὮΥ 
ΟΊ., ἂ5. ανίηρ ὯῸ ῬΓΟῸΡ. ΘΟΠΏΘΧΙορα ; 
Ραὺ δύ. ΘΟΧρΡ]δίη8, “ σφετέρους, 80. τῶν 
μετὰ Συρακοσίων, 6χ αἀπἰθπ85 1056 
ΑτΥὶβίο οτδί." Οἵ α.4. 10, ἀπήγαγε 
τοὺς σφετέρους. ὥθ6 ΟΠ 6. 1. 21. ---- 8. 
τοὺς ἐπιμελομένους : 80. τῆς ἀγορᾶς --Ξ 
τοὺς ἀγορανόμους. --- 9. τὴν ἀγορὰν τῶν 
πωλουμένων : ““{ὴ6 τηδικού οἵ 4Δ4]]} 
ὙΆ͵7Θ5 ὈΓΟΌρΡὗ ΤῸΓ 8816 ἢ; ἴῃ [Π6 ΔΥΡΩΥ͂, 
οἵ οοὔχβθο, ΞΞ ὅσα τις ἔχει ἐδώδιμα. (. 
ῬΟΙΥΔΘΠ85, Υ. 13, τὴν ἀγορὰν τῶν τρο- 

φῶν μεταγαγεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. ΚΥ. 

διηα ΚΓ, ὈΥδοῖκοῦ τῶν πωλουμένων 85 τ.- 
ὨΘΟΘΘβδΡν δηα τὶ πουΐ Ρ478116]. --- 10. 
μεταναστήσαντας ἐπὶ τὴν θάλασσαν: 
80 Υδΐ., [88 τοϑὺ οὐ {π6 Μ88. παρὰ τὴν 
θάλασσαν μεταστῆσαι κομίσαντας. Βαυΐ 

παρά 15 τιοὺ 864 ΤῸΥ ἐπί τι} ἰπηδηϊ- 
τηϑίθ οὈ͵]θοίβ ἴῃ Αὐῦ. Ῥῦοβθ. Κα. ὅ)γ. 
608, 86, 1. Βορβίᾶρβ, ἐπί ἴθ οοπῆσγιηοαᾶ 

ὈΓΥ π6 Ῥᾶββδρδ οἰΐβα δῦοτυα ἔσοια Ῥοὶγ- 
ΔΘηῸ5. μεταναστήσαντας ἱπαϊοδίοβπ πού 

ΟὨ]ν [86 Οὔδηρθ οἵ γῬ͵δοθ, θὰὺ {Π6 το- 

7,0} 81 τὶδῃ 811 [26 πιίθῃ5115 ὩΘΟΘΘΒΑΤΥ͂ 
ἴο ὑπ6 τηϑυ τού θα β11|655, 1.6. {Π 8 σκηναὶ 

καὶ γέρρα, οὗ ψῃϊοὴ 1 6 μη. (Χσαιι. 169) 
ΒΌΘΔΚΒ ἢ ἃ πΚ ο886. μεταστήσαντας 
ποι] θ6 ποϑῖὶν οαπὶν. ἴο κομίσαν- 
τας; Ὀυΐ μεταναστήσαντας 510 Ώ1η65 [ἢ6 
δοινιν ἰπαὺ τηυδύ Ῥγθοθᾶβ {Π6 κομί- 
σαι, δια ὑμογθίογο ὑδῖκοθ ΤΟΥ͂Θ. ῬΤΟΡ. 
{δὴ κομίσαι ἴῃ 6 ἔοττῃ ΟΥ̓ {πΠ6 ρῬδυίϊο. 
Βαευὺ Κτα. δῃᾷᾶ δ. τεῖΐθ μεταστήσαντας, 
Ῥεσοϑαθθ μεταναστῆσαι ΒΘΟΙῚΒ 0 ὃ 

564 ΠΟ ΏΘΙΟ οὗ ἐλίησϑδ ἴῃ {Π18 56η86, 
ΜΏ116 μεταστῆσαι 15. 580 δρᾶ ἴῃ ΕΓ. 

Βαροοῖ. 40; ῬΟΙΥΌ. 11. 1γ. 11. -- 12. 
αὐτοῦ: Ῥοτγύτδ᾽ 5 οΘοῃ͵θούαγο ἴοὺΥ αὐτοῖς, 
οἢ ἴδ 8ροί, 1.6. ιδῦ Οἡ [86 5Π0ΓΟ, 
ὙΓΠΙΟῊ βθοῖὴβ ἰὼ Ὀ6 οομῆσιηθα Ὅγ 6. 

40. 4. Ῥαυΐ αὐτοῖς τηϊρῃῦ 6 οδἰβῖοα] 
αἀαῦ., ἃ5 Ατ. 8η6 ΤΙ ὈΘ ΤΟ ΘΧΡ] δίῃ. 
-- 18. ἀριστοποιήσονται : ἴπ {Π6 πρῖά,, 
ῬΙΌΡ. οὗ {π6 Ἰρδάρυβ, θπὺ πρὶ σἱηρ 
8150 [86 5811005. ΟΠ νἱ]. ος. 11, ὃ γὰρ 
᾿Αγησανδρίδας ἀριστοποιησάμενος ἀνῆγε 

τὰς ναῦς. ΕῸΥ {86 Γαδ. ἴῃ ἢΠ4] ΟἸδτι56 
(μουρὴ βοῖηθ Μ88. πᾶν (ῆ 801.), 
566 ΟΜΤ. 44, 1, κ. 1; Π.1 881 ο. ---- δὲ 

ὀλίγου: ἰθΙΏρΡΟΥΔΙ 85 ἴῃ ὁ. 15. 18; 1. 
ὅς. 9.---14. ἐπιχειρώσι: οο-οτᾷ. τῇ 
{Ὁπ6 {αὖ. ἀριστοποιήσονται. ΤΏ 581η6 
οἤδηρο οὗ τηοοᾶ Τσοῦβ ἴῃ του βοα 
ΟΥ̓ΘΥ ἴῃ 1, 72. 20, 21. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕῈΒ ὙΠ. 40. 
ΠΝ 

Καὶ οἱ μὲν πεισθέντες ἔπεμψαν ἄγγελον, καὶ ἢ 1 
9 Ν ’ Ά ε ’ὔ 3 ’, ’ ἀγορὰ παρεσκευάσθη, καὶ οἱ Συρακόσιοι ἐξαίφνης πρύ- 
μναν κρουσάμενοι πάλιν πρὸς τὴν πόλιν ἔπλευσαν, καὶ 

352 ΝΧ ’, ΜᾺ » Ἁὦ 35. 9 εὐθὺς ἐκβάντες αὐτοῦ ἄριστον ἐποιοῦντο" οἱ δ᾽ ᾿Αθη- 
δ ναῖοι νομίσαντες αὐτοὺς ὡς ἡσσημένους σφῶν πρὸς τὴν 
πόλιν ἀνακρούσασθαι, καθ᾽ ἡσυχίαν ἐκβάντες τά τε ἄλλα 
ὃ », Ν ν 9 ν ἊΝ» ε »μᾺ ε ’ 

ιεπράσσοντο καὶ τὰ ἀμφὶ τὸ ἀριστον, ὡς τῆς γε ἡμέρας 
2 δος τΟὖὔὩ 5.39 “Ν 

ταντὴς οὐκέτι Οἰομένου αν ναυμαχῆσαι. ἐξαίφνης δὲ οἱ 
’, ’ Ἀ ΝᾺ 3 ’ ξν έ Συρακόσιοι πληρώσαντες τὰς ναῦς ἐπέπλεον αὖθις " οἱ 

10 δὲ διὰ πολλοῦ θορύβου, καὶ ἄσιτοι οἱ πλείους, οὐδενὶ 
’ 3 ’ ’ 9 ’ Ἁ ᾽ , 

κόσμῳ ἐσβάντες μόλις ποτὲ ἀντανήγοντο. καὶ χρόνον μέν 

τινα ἀπέσχοντο ἀλλήλων φυλασσόμενοι" ἔπειτα οὐκ ἐδό- 
“Ἂ 3. »κ“᾿ 

κει τοῖς ᾿Αθηναίοις ὑπὸ σφῶν αὐτῶν διαμέλλοντας κόπῳ 
ες ’ 93 9 9 ΜᾺ ν ’ Ἁ 3 ’ 

ἁλίσκεσθαι, ἀλλ ἐπιχειρεῖν ὁτι τάχιστα, καὶ ἐπιφερόμε- 

40, Τίς Αἰϊοηϊαηβ αἴίοιυ ἐπδηιδοίυο8 
ἰο ὃ6 ἀεοείυεά, απα δεσίη ἐδ δαί ιυἱίβ- 
οἱ ει ποϊοθε ργοραγαίζοη. 76 ϑηγα- 
οιβϑαη8 οἷο ἰΐδθηι σγεαΐ ἀαπιασα ιυυὐξᾷ ἐδε 
δἰγοησίποηεα ργοιυβ, απαὶ ιυϊίδ {16 δοαΐδ' 
ιυ]ιΐοῖι ταν αρ νάον ἐἶια 5165 91} ἐδι6 ἦο8- 
{6 5118. 

1. καὶ οἱ μὲν κτέ. : {Π6 ταρϊα 500- 
ΟΘΒβῖο οὗ βμοχύ βϑηΐβ. οοῃηθοίθα ὮΥ 

καί ΟΧΡΤΟΒΒ65. γίνι αν {16 ΘΧθοι 0} 
οὗ [π᾿ φίδῃ. --- 2. πρύμναν κρουσάμε- 
γοι: 866 Οη 6. 36. 28. --- ὃ.. πάλιν: 
δαεῖΣ; αὖθις (9), αφαϊῃ. 

ὅ. ὡς ἡσσημένους σφῶν: “ἴῃ {Π6 
οοηγίούϊΐδοῃ (ὧς) {πᾶὸὖ {ποὺ οου]Ἱᾶ ποῦ 
006 ψι {μ6 πὶ. σφῶν 18 ῬΕΙΒ. 56η. 
ΪῸ ἡσσημένους; ΘΙΒΘΏΘΥΘ γγ6 Ππᾶ [26 
56η. ΟΥ̓ ΠΠΡΘΥΒ. ΠΟΌΏΒ, ἃ5 τοῦ δεινοῦ, 

τοῦ ῥήματος, ἱγ. 37. Θ; ν. 111. 1. -- 
Ἵ. ὡς οἰόμενοι: ἐπ ἐδ6 δοίϊεῦ, ΟἿ ὡς 
αὶ {Π6 ρᾶγίϊο., β66 Κ μη. 488, 1 ἃ, α. 

ΟἹ νὶ. 32. 21. 
10. διὰ θορύβου, καὶ ἄσιτοι: 566 Οἢ 

6. 322. 11. -- οὐδενὶ κόσμῳ : ΟΟΙΏΠΊΟΙ 
δχρυϑϑβίοη ἴῃ Το. (ο. 23. 16; 84.9; 

1, 52. δ; 111, τοῦ. 16), βού ανίηρ 108 
οδβ6 ἴῃ διὰ θορύβου, 85 111. τοῦδ. 16 
ἴῃ ἀτάκτως. ---11. μόλις ποτέ: 1.6. 10 
ψὸῈ8 ἃ ΙΟΩρ πὴ ὈΘΙΟΤΘ ΟΥΘῚ νγἃ8 
ΒῈΠΠΟΙΘΗΠΥ τοβίοσθα ἴο 8016 {Π6 1 
το 5811 οαΐ ἴον Ὀδύ16. 

12. ἀπέσχοντο ἀλλήλων: “ΤΠ6Υ 
μο]ἃ οἵ ἔτοσὰ ὁη6 δηούμου. ΟἿ σφῶν 
αὐτῶν ἀπέσχοντο, ΥἹ11. 92. δ2. --- φυλασ- 
σόμενοι: 1.6. σιδγτάϊηρ' ἀραϊηδὺ ἸΏ ΟΤΘ- 
βθ6ῃ ὐΐδοϊς. --- οὐκ ἐδόκει τοῖς ᾿Αθη- 
ναίοις... ἁλίσκεσθαι: “(μον ἀτἸὰ ποΐ 
{Π1ὴκ Ῥοδῦ ἰο ψοΔΣ ὑποιλβοῖγοβ οὐΐ 
αὶθ ἀοῖαν,» 110. [ο Ὅ6 ογϑύοοτῃρ τὶ 
ΘΔΥΪΏΘ85 ὑμτοῦρη {ποιλβοῖγοβ (1.6. 
{Βτοῦρ ὑποῖν σὰ ἔδα]0) ὉΥ ἀοΙυίηρ,. 
ΤιΔΥΛΌ. σΟΙΆΡΔΥγ 65 βόορῃ. 4). 216, μανίᾳ 
ἁλούς. Οἱ {μ6 οἤϑηρα οὐ οδβα ἴῃ 
διαμέλλοντας, 5866 α. 188, ν. 8; Κτ. 
ϑρυ. δδ, 2, 1. 8:0. δαορίβ Μδαν!ρβ 
οομ͵οούατα ἀναλίσκεσθαι, ΠΟΙ. 15 αϑοα 
ΟΥἨ δηϊτη815 ἴῃ «[Π6 56η86 οὐογιολοίηιοα, 
οοηῃϑιηιοα (Ρ]αῦ. ῬΌγοὶ. 821 Ὁ; Αββοῇ. 
Αγ. 858), δᾶ 15. πὸ ἀουθὺ 8. 1}15510]6 ; 
μαΐ 1 ἀἄοθ5 ποὺ βθοῖῃ [Ὁ Ὧ6 ΠΘΟΘΒΒΑΥ͂Ψ. 



41] τίζοντες. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΝ ὙΠ. 40, 41. 

»,’ ’ 

165 νοι ἐκ παρακελεύσεως ἐναυμάχουν. οἱ δὲ Συρακόσιοι δε- 

ξάμενοι καὶ ταῖς ναυσὶν ἀντιπρώροις χρώμενοι, ὥσπερ 
διενοήθησαν, τῶν ἐμβόλων τῇ παρασκευῇ ἀνερρήγνυσαν 
τὰς τῶν ᾿Αθηναίων ναῦς ἐπὶ πολὺ τῆς παρεξειρεσίας, καὶ 
οἱ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων αὐτοῖς ἀκοντίζοντες μεγάλα 

20 ἔβλαπτον τοὺς ᾿Αθηναίους, πολὺ δ᾽ ἔτι μείζω οἱ ἐν τοῖς 
λεπτοῖς πλοίοις περιπλέοντες τῶν Συρακοσίων καὶ ἔς τε 
τοὺς ταρσοὺς ὑποπίπτοντες τῶν πολεμίων νεῶν καὶ ἐς τὰ 
πλάγια παραπλέοντες καὶ ἐξ αὐτῶν ἐς τοὺς ναύτας ἀκον- 

’ Ν ’ ἊᾺ ’ δὴ ’ 

τέλος δὲ τούτῳ τῷ τρόπῳ κατὰ κράτος ναυμα- 
ἴον ε ’ 9 » Ν ς« 9 “Ἂ 

χοῦντες οἵ Συρακόσιοι ἐνίκησαν, καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι τρα- 
’ὔ Ν ε ᾽’ Ἁ ’ 3 ΄Ὰ 9 

πόμενοι διὰ τῶν ὁλκάδων τὴν κατάφευξιν ἐποιοῖντο ἐς 
ΝΝ Ψ τὸν ἑαυτῶν ὁρμον. 

15. δεξάμενοι : 686. ἐπιφερομένους 
αὐτούς. Οὗ ἵν. 127. ἴ.--16., ὥσπερ 
διενοήθησαν: ο΄, ο. 36. 18. ---17. τῶν 
ἐμβόλων : ὨΘΟΘΕΒΑΙΥ οιηθηδεαίίζοη οἵ 
ΑΡΓΘΒΟΙΝ, ΤῸΥ ἐμβολῶν; ἴογ πογὸ {Π6 

ῬΘΔΚ οὗ [16 5810 15 τηϑδηῦ, ἴῃ ΒΟ ἢ 
5686 ἐμβολή 065 ποῦ ΟΟΟᾺΓΡ ἴῃ ΑΤί. 
ῬΙοβθθ. Οὔδβουγο, Πόσον υ, 15 156 ΤῸ 
ἃ δαϊίοεγίηφ γαηὶ ἴῃ 11. 76. 28. --- ἀνερρή- 
γνυσαν: οὗ,Ἱ,Ἵ ο. 34. 20; 36. 19. --- 18. 
ἐπὶ πολὺ τῆς παρεξειρεσίας : “181 Ἰηΐο 
{η6 ἔτοηῦ ραγῦ οὗ {Π6 581}. ὅ85Ξ66 οἢ ο. 
34. 21, ἙἘῸΥ ἐπὶ πολύ “1 {π6 ρθῃ., 

866 Οἢ 6. 11. 18. --- 19. αὐτοῖς : 56. τοῖς 
Συρακοσίοις. ΕῸΓ [Π6 σοηῃδῦ. οἵ {68 
ἀαΐ., 5866. ΟἹ 6. 34. ἴ. -- 20. τοῖς λε- 
πτοῖς πλοίοις : 8.85 ἴῃ 11. 82. 26. ---21. ἐς 
τοὺς ταρσοὺς ὑποπίπτοντες: 50}0]. 
ὑποδυόμενοι ὕπὸ τοὺς ταρσούς, 1.6. ἀδτί- 
ἴηρ᾽ ἴῃ διηοηρ ὑ6 ὈΔΏΚ5 οἵ οΟδΥβ, ἔπ π5 
1 οΥ οσηρ πὶ π6 γτοσίηρ, δα 1η- 
Ζασίηρ 86 οἂγβ. Οὗ ῖο Ο. 1. 32. 
8, ἔς τε τοὺς ταρσοὺς τῶν νεῶν ὑποπί- 
πτοντες καὶ τὰς κώπας συναράσσοντες. 
ΒοΘΟΚ (ϑεεισεδεη, 112) οχρ]δῖῃβ {Π6 
ταρσοί ἃ5 ὑπ Μ0]6 Οὗ [Π6 οᾶγϑρό. --- 

ε Α ἰφ ’ ΜᾺ ’ αἵ δὲ τῶν Συρακοσίων νῆες μέχρι 

22. ἐς τὰ πλαγια παραπλέοντες : 5αἱί- 
πο αφαϊπϑὲ (ποὺ ρα80) ἐδέ 5468 (οὗ ὑπ6 
5}}1}5). --Ο ἀϑ. ἐξ αὐτῶν : 86. τῶν λεπτῶν 
πλοίων. ---- ἐς τοὺς ναύτας ἀκοντίζοντες : 
λιγίζιρ αὐ ἰΐ6 βαϊίογΒ. ΤῊΘ δοο. 15 πδϑρά 
νι Ποῦ ῬΓΘΡ. ΜΘ ΕἸ ΩΡ ΟΥ ψοπηδ- 
ἴηρ 15 ἴο Ῥ6 Ὄχργβββϑᾶ, Κα, ϑργυ. 47, 
14, 1. Τῇθ ΤΆ 1551165 σγο 6 ἀουύ16 855 
ΒΥ ]66, 85 ΑΥ̓Ώ. ΘΧρ 818, ῬΠΣΟῸΡῺ {86 
ῬΟΥΓ-ΠΟΪ65 [07 0ῃ6 ΟαΥ5. ἈΔΔ5 ἴο {ἢ 81Ζ6 
οὗ [6886 ρογίςβοϊ6β, οὐ Ηάΐί. ν. 33. 12. 

41, ΑἹ ἰαβὶ {6 Αἰμοηΐϊαη 5ἢϊρ8, αὐοΥ 
σγεαΐ ἴο85, β6οἷς τεΐιφα δείπα ἐΐα ἐΐπ6 οΥ̓͂ 
ἱγαπβρογί δοαίδ. “ Τϊαϊίοη ΟΣ ἐΐδα6 ϑδγτα- 
οἰἰ8αΉ8. 

1. κατὰ κράτος : ιυοἱέλ αἷΐ ἐξοῖγ' ηιϊσὶέ, 
ἰο Ὅ6 οαοῃμῃροίρα Ὑ1Γ ναυμαχοῦντες, 
ποῦ, 85 Π6 50},0]. Βαγ8, ΜΠ ἐνίκησαν. 
Τὸ 15 80 υϑοα ψΙ πολιορκεῖν (1. 64. 14); 
πολεμεῖν (1. 118. 21; 11. 54. 14); προσ- 
βάλλειν (ἰν. 131. 4).---ϑ, διὰ τῶν ὁλκά- 
δων: ζΚΙ α. 38. 11. ---4. ὅρμον: {6 
ΟΡΘ ΡΪδοθ οὗ δΔῃοῃΠοῦδρὸ οὗ ὅπ6 ΑἰΠ6- 
ηἶδῺ5 (οἷ, νἱ. 44. 12), νγοἢ πον δᾶ 
ὑγ]θα ἴο ὕυτῃ ἰηΐο ἃ λιμὴν κλῃστός (6. 
28. 11 [Ὁ1. 

6] 

ὄ 

2 



ΤΗΠΟΥΡΙΘῈΕΒ Υ͂Π]. 41. 

4 | ἊΚᾺ ε »ἤ 39 ,’ » 9 ’ ε ἴω) 

5 μὲν τῶν ὁλκάδων ἐπεδίωκον " ἔπειτα αὐτούς αἷ κεραῖαι 
ὑπὲρ τῶν ἔσπλων αἱ ἀπὸ τῶν ὁλκάδων δελφινοφόροι ἠρμέ- 

9 ᾽ 

ναι ἐκώλνον. 
Ἁ ἰφὺ ἰὼ ’ὔ 3 ’ὔ δύο δὲ νῆες τῶν Συρακοσίων ἐπαιρόμεναι 

ἴω ’ 2 35. 9 Ἁ Ἃ ὃ θ ’ Ἁ 

τῇ νίκῃ προσέμιξαν αὐτῶν ἐγγὺς καὶ διεφθάρησαν, καὶ 
ς. ὲ “ 9 ἊΜ 9 ὃ ’ [1 λ ὃ ̓ δ᾽ ς ἡ ἑτέρα αὐτοῖς ἀνδράσιν ἑάλω. καταδύσαντες δ᾽ οἱ Σνρα- 

10 κόσιοι τῶν ᾿Αθηναίων ἑπτὰ ναῦς καὶ κατατραυματίσαν- 
» 8, Ἃ Ν ’ δ Ν τες πολλάς, ἄνδρας τε τοὺς μὲν ζωγρήσαντες, τοὺς δὲ 

ἀποκτείναντες ἀπεχώρησαν, καὶ τρόπαϊά τε ἀμφοτέρων 

τῶν ναυμαχιῶν ἔστησαν καὶ τὴν ἐλπίδα ἤδη ἐχυρὰν εἶχον 
ταῖς μὲν ναυσὶ καὶ πολὺ κρείσσους εἶναι, ἐδόκουν δὲ καὶ 

16 τὸν πεζὸν χειρώσεσθαι. 
9 ’ὔ ΄ “3 

ἀμφότερα παρεσκευάζοντο αὖθις. 
ὅ. αἱ κεραῖαι : 51π|118} ΘΟΠ ΓΙ ΘΠΟΘΒ 

ἰο ὑδοβα ὑπαὺύ (86 Ῥ]αίδοδῃβ δὰ 
ογθοίρᾷ ἴο ψϑγα οὐ η6 Ῥούουηρ᾽ ΥΔΤῊ8 
ἔτοιῃ {Π|61τ νγ8}15. (11. 76. ὃ 4). ΑΒ ἴπ 
μ6 Ῥᾶββϑᾶρθ οἱΐθα, Ῥθδ}}5 (δοκοί) ὙγΟΓΘ 

αἰϊδοῃρα ἰο ΟΥ̓Δ 6- ΒῃδροΘα Ὁ01685, ἰο Ὀ6 
Ἰοὺ ἀονη, 80 ὮΘΥΘ δελφῖνες (6}0],, 

σιδηροῦν κατασκεύασμα ἢ μολίβδινον 
εἰς δελφῖνα ἐσχηματισμένον), ἈΘΑΥΥ͂ 
γγοὶρ ὖβ οὐὗὁἩ 1684 οὐ ἵἸσοῃ ἴῃ [.6 ἴοττῃ οὗ 
ΔΟΙΡΒΐη 5, ῬΟΒΒΙΌΙΥ 1 ὑπ6 411} ΒΠΔΥΡ- 
Θηρα [οΓ {86 Ῥαγροβα οὐ φῬίθγοίπρ' 
ΤΠτοῸρΡῊ 6 ν655615, δηῃα {88 5 Κίηρ 
ἴθι. Οὐδ Ἰᾶν. χχχυἹ. κ, 0116 }0- 
ΠἸθὰ5 ΠΙΡΥΤαηχθηΐδ Ια δὲ ἴη- 
οααὐτορδηῦ. ῬΟ]]. 1. κ4 ΤηθηΠ] 08 
{815 σοῃύσινϑηοθ 88. 9Π6 864 ΟΥ̓́Θ ἢ ΟΠ 
ΤΊ ΤΘΙΏΘ5, ὑπὲρ τὸ ἔμβολον δελφὶς ἵστα- 
ται, ὅταν ἢ ναῦς δελφινοφόρος ἧ. Βαΐ 
[815 βθοῖὴβ ἴο Ὅ6 {πΠ6 ΟἿΪΥν ποίϊοθ οἵ 
1886 ΚΙηά. --- 6, ἡρμέναν: (Ρ1.) ΔΙνγανβ 
ἄγανγῃ ἊΡ (μοῦ ἀρθεῖσαι, ΟΟσα 5: 0411 γ), 
Π6γ παπρ' (Πγθαίοη! ΠΡ ΟΥ̓ΟΥ {η6 1η- 
ἴθσναὶβ Ῥθύνθθῃ ΘΥ̓ΘΥΥ ὕγο 5}105 (6. 
38. 14), ὑπὲρ τῶν ἔσπλων. Α5. {Π6 ἰπ- 
ἴεν] νγἃ8 ὕνγο Ῥ] ύῃγϑ, {π6 Ἰθῃρτῃ οἶ 
16 κεραῖαι νγὰβ ΘΧΙΥΔΟΤ ΤΥ; Ῥαΐ 
πον ἃΓ6 ίο 6 οσοῃοοδίγρα ἃ5 βίγθίο ]ηρ᾽ 

οαῦ ἴγοΌΤὴ ὈΟΐῈ 5165 ΟΥ̓ΘΣ [88 ᾿πηίσδχ- 

ἃς κὰν 

Ἁ ε ν. ε 3 ’ 3 καὶ οἱ μὲν ὡς ἐπιθησόμενοι κατ 

ψΘΏΣηρ ΒΡᾶ60θ. Οἱ {186 ροβίϊίοη οὗἩ {6 
Ῥᾶγίϊο., 566 ὁ 6. 223. 14. 

ἢ. ἐπαιρόμεναι τῇ νίκῃ: "εολοά υἱὲ 
υἹοίογ. ---- ὃ. προσέμιξαν αὐτών ἐγγύς : 
5 ἴῃ ἴγ. 93. ά, προσέμιξεν ἐγγὺς τοῦ 
στρατεύματος. ὙΥιΠοιὺΐ ἐγγύς [86 ἀαΐ. 
ΟΣ] ὍΘ ὨΘΟθββασυ. αὐτῶν ΠΟ] 68 
Ῥοίῃ ὁλκάδων δ κεραῖαι.---- 9. ἡ ἑτέρα : 
ἐδ6 οπθ (οὗ {π686 ὕχο 5}105), Τγότα 
ὙΒ]1ΟῺῈ 1 ΤΟ]]ονΒ ὑμᾶῦ [6 οΥον οὗ {86 
οὗν θϑοϑῃθᾶ, 

10. κατατραυματίσαντες : οἵὗὁἨ 5805 
8ιῖδο ἴὰ Ὑ1}]. το. 20; 42.11. ΟἽ ἵν. 14. 
ὅ, ἔτρωσαν μὲν πολλάς ; Τὰν. ΧΧΧΥΊΪ. 24, 
τὰ 1015 ΟΡ 5 σαϊπούδύίδ πᾶ- 
νἱβ οΥδ΄. ---- 12. τροπαῖά τε ἀμφοτέ- 
ρων τῶν ναυμαχιώῶν ἔστησαν : 566 Οἢ 
Ω. 24. 8. Τῇ τοίρθυθῃοθ 15. ἴο ὑπ6 πη- 
ἀοοϊαρα ϑούοη ὕννγο ἀν ὈΘοτΘ (6. 38. 
δ 1), ἃ {Π6 ἰαϑῦ ἔδ τλοσο ᾿τηρογίδηῦ 
028. ---14, ταῖς μέν: 50 Ῥ]Δορά 85 1 
ΟἿΪν τὸν δὲ πεζὸν χειρώσεσθαι ΜΟΥ ἴο 
ξο]]ον. --- καὶ πολύ : 566 Οἢ 6. 34. 88. 
---- ἐδόκουν δέ : ΘΆ ΚΟΥ (8 τὴν ἐλπίδα 
(ορί πίομ 611) ἤδη ἐχυρὰν εἶχον πιὰ 
ὙΙΟ 1ὖ 15 ΘοηηθοίθΩ, “8Δη6 {Ποὺ θυθῇ 
ὙμπουρὩ!.᾽ ---1δὅ., κατ᾽ ἀμφότερα: 5. 
τῷ τε πεζῷ καὶ ταῖς ναυσί. ΟΥ̓ ς. το. 

10; 59. 4; γΥἱἱ. 31. 17,.--16, παρεσκευά- 

8 



4 

Ψι 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΝ ὙἹ]. 42. 

ΗΝ 3 Ν ἰω 9 , ’ ’ ἴω 

τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων βοήθειαν παραγίγνονται, ναῦς 
“Ὁ ν ε ᾽ Ἁ “" “ χε ’, 

τε τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα ξὺν ταῖς ξενικαῖς καὶ ὁπλίτας 

περὶ πεντακισχιλίους ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων, ἀκον- 

τιστάς τε βαρβάρους καὶ Ἕλληνας οὐκ ὀλίγους καὶ σφεν- 

δονήτας καὶ τοξότας καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἱκανήν. 
ἉἍ Ἂ Ἁ ’ Ἁ ’ », 3 

καὶ τοῖς μὲν Συρακοσίοις καὶ ξυμμάχοις κατάπληξις ἐν 
“ 3 75 3 ὀλύ 9. » 3 ΄, δὲ » 

τῷ αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, εἰ πέρας μηὸεν ἔσται 

σφίσι τοῦ ἀπαλλαγῆναι τοῦ 

ἕοντο αὖθις: τοῖοτβ ἰο {μ6 Ῥγϑρᾶγᾶ- 
(ἴομβ οὗ π6 ιγυδοῦβδηϑ ὈΘίοσΘ {ῃ6 
Ιαϑὺ Ῥδί]6 (6. 26; 37. ὃ 1), δῃᾷ ἀουδύ- 
1655 ΒΏΟΒ {Π6 Ζ68] οὗ ΟΥΠΡΡαΒ. 

49, οιιδὶ αἱ ἰἰὶβ ἐϊπια Ζεπιοβίϊοθηε8 
απ Ἐυγγηιοάοη τοαοΐ, ἰΐ6 μαγδοιν ΟΥ̓ 
ϑυτγαοιιδο το α ἤδεὶ 9 19 ἐγϊγθιηθ5 ἀπά 
α γοϊηγογοθηιεηξ 9066 δ,000 λορίδί65 απὰ 
πιπιόγους ἰἰσίξ ἰγοορβ. Ζ7)θπιοδίϊθηεδ, ἴῃ 
υἷοισ 07 ἐΐλ6 ὠπζαυοιγαῦίε γοβοΐβ 9} ἐξα 
φγουΐοιις αἀἸϊαίοτψ ἨιαΉΉΟΥ 97 σατῪ ψίη οπ 
ἐλ τραν, αΥσο5 Νιοΐας ἰο α βροοανψ αἰαοξ, 
ὃν τᾶν Ὁ Επιν γοἴυ5, ρον 6 ϑγγασιδαπ 
ογοϑβ8-ιυαϊί, 

1. ἐν τούτῳ: 1.6. ΜὮ16 ἴ[86 ὥγγτᾶ- 
ΟΌ58η5 ΨΟΙΘ 5011] τηδκίπρ' ΥΘΡΑΥ Δ 015 

(παρεσκευάζοντο). ἼΤῊΘ ἄδν οδηποῦ ὯΘ 
ἀαηπίίοϊν ἀρίεσιϊηθᾶ. ατοίο (Ἴ]. ο. 
θ0, Ρ. 141) σοπβίᾶοθυβ 1Ὁ {Π6 βϑθοομᾶ ὅν 
ἰοῦ [μ6 588-ρη. ---2, ἀπὸ τῶν ᾿Αθη- 
ναίων: 885 ἴο ΒΚ. σοῃ]θούατο, ἀπὸ τῶν 
᾿Αθηνῶν, 566 ΟἹ 6. 18. 4. ---παραγίγνον- 
ται: ΤΟἕΘΥΒ ἰο {86 δηίσϑμοθ οὗ [ἢΠ6 
βοήθεια ἰπΐο {6 στοαῦ Πδυθοῦγ, πᾶ 
1Π6 πηΐϊοη Ὑ ἢ ἐῃ6 Ηδού οὗἩ ΝΙοῖα5. Τύ 
8 βίγσδηρθ ὑμδὺ (ῃὴ6 υγυδοιβδηδ ὕ7Ὑῆο 
οοὨίτΟΙ]θα {Π6 του οὗ {Π6 ΒΑΡΡΟῸΣ 
(ς. 26. ὃ 6) τηδᾶβ πὸ δὐἰζοιηρύ ἴο Ῥτθ- 
γοηΐῦ {π6 δηΐσδμοθ. Ρ]αί. Νίς. 21 
δίαίθβ ἰμαὺ Ῥοιμοβίποηθβ δαὶ] 1ῃ 
ὅπλων κόσμῳ καὶ παρασήμοις τριήρων καὶ 
πλήθει κελευστῶν καὶ αὐλητῶν θεατρικῶς 
καὶ πρὸς ἔκπληξιν πολεμίων ἐξησκημένον; 

, ε »“ »» Ά 

κινδύνου, ὁρῶντες οὔτε διὰ 

Ῥαΐ οὐ ψδύ δυΐμουν 16. ποῦ ΚΠΟΜΏ. 
--- 8. τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα : {1185 
ΠΌΙΩΌΟΥ σομηδὶδίβ οὗ Θὅ (6. 20. 7), 1ὅ 
(α. 31.,26), 2 (ς. 33.285), ἃπᾶ ἘαΥ Πη6- 
ἄοπ᾽Β 58[Ρ (ς. 31. 11), απ ὰ 5 Ὁ86 10 
ρῖγϑῃ ἴο Οὐμοὴ (6. 31.21). Κ΄ἴποθ [86 
ΠΌΠΙΘΟΘΙ 18 βίδίβα τὶ ΒΌΟΘΙ ΔΟΟΌΤΘΟΥ, 
μάλιστα δἴονῦ ἑβδομήκοντα 18. ΥἹΡΆΠΙΥ 
οὐἱ οᾶ Ὅν γαύ. ῬΙαῦ. ΛΙΐς. 2Ὶ ἈΡΥΘΘΒ 
ὙΠῈ ὙΒαςο. --ξὺν ταῖς ξενικαῖς : [π- 
οἴπάϊηρ [Ώο56 οἵ {Π6᾽ 411165, 1.6. οὗ {86 
ΟἸἴ818 (6. 20. 8), [π6 ΟΟΥ̓ΟΣΤΔΘΔΠΒ (6. 
41. 26), δπᾶ {86 Μοίαροῃύϊαπιβ (6. 32. 
28). --- ὁπλίτας... πεντακισχιλίους : 
ῬΙαί. δηθᾶ Ὀϊοᾶ. ἄστθο ψὰ ἢ ΤΏαοΟ. -- 
δ. βαρβάρους: μ6 160 ἀκοντισταὶ τοῦ 
Μεσσαπίου ἔθνους, α. 33. 11. --- οὐκ ὀλί- 

γους: Ε]αύ. Δῖῖο. 21 5808 ἀκοντιστὰς 
καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας τρισχιλίων 
οὐκ ἐλάττους. 

8. εἰ πέρας . . . κινδύνου: .7 ἐλεγ6 
5[αϊΐ ποὶ ὃ6 ἰο ἐΐόπι α 7παί 6δοαρ6 3 πηι 
ἀαηφοῦ. ἘῸΤ {πΠ8 φγοῦ. ψὶ εἰ ΑΥΟΓΡ 
κατάπληξις - .«. ἐγένετο, 888 ΑΜΎ. ΤΊ, 
1 ς. τοῦ ἀπαλλαγῆναι 15 οὺ σΟνΟΙΠΘΩ 

ὉΥ, Ὀαΐ 15 ΘΧΡΙΔμδίοΥΥ Οὗ πέρας, ΔΡΡΟΒ. 
σοῦ, Κὔβη. 402 4. ΟΥ̓ Ὥκεμπι. χα, 40, 
τί ἂν ἣν πέρας ἡμῖν τοῦ διαλυθῆναι; ΗδΙ. 

ἱϊ. 130. 2, τέλος δὲ. τῆς ἀπαλλαγῆς 

νεννς ὧδε ἔλεγον γενέσθαι. ---- 9. ὁρώντες : 
8.5 1 οὐκ ὀλίγον κατεπλάγησαν ὈγτΘοΘαθά. 
ΤῊ. δηδοοϊαίμοι βἰταῖ αν ἴο ἰΐ. 53. 
18, ψβοσα κρίνοντες 156 οοῃηπθοίοα ΜΠ 

“ὃ 

Ἔν τούτῳ δὲ Δημοσθένης καὶ Ἐὐρυμέδων ἔχοντες 1 

2 
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10 τὴν Δεκέλειαν τειχιζομένην οὐδὲν ἧσσον στρατὸν ἴσον 
καὶ παραπλήσιον τῷ προτέρῳ ἐπεληλυθότα τήν τε͵ τῶν 

᾿Αθηναίων δύναμιν πανταχόσε πολλὴν φαινομένην" τῷ 
ΝᾺ 9 ’ ε 9 χ »ὉἝ 

δὲ προτέρῳ στρατεύματι τῶν ᾿Αθηναίων ὡς ἐκ κακῶν 
ῥώμη τις ἐγεγένητο. ὁ δὲ Δημοσθένης ἰδὼν ὡς εἶχε τὰ 

’ Ν ’ 93 ΞΘ,» Ἂ᾿ ὃ ’ 950ΔΛΔ 15 πράγματα, καὶ νομίσας οὐχ οἷόν τε εἶναι διατρίβειν οὐδὲ 
ῪᾺ {2 [4 ’ Ἦν 9 ’ἤ Ἁ ν ΜᾺ 

παθεῖν ὅπερ ὁ Νικίας ἔπαθεν (ἀφικόμενος γὰρ τὸ πρῶ-. 
ε , ἜΣΤΩ ε 9 52 Ν , ᾿ 

τον ὁ Νικίας φοβερός, ὡς οὐκ εὐθὺς προσέκειτο ταῖς 
Συρακούσαις, ἀλλ᾽ ἐν Κατάνῃ διεχείμαζεν, ὑπερώφθη 
τε καὶ ἔφθασεν αὐτὸν ἐκ τῆς ΠΈΝΘ ΘΙ σοὺ στρατιᾷ ὁ 

20 Γύλιππος ἀφικόμενος, ἣν οὐδ᾽ ἂν μετέπεμψαν οἵ Συρα- 
κόσιοι, εἰ ἐκεῖνος εὐθὺς ἐπέκειτο" ἱκανοὶ γὰρ αὐτοὶ οἰό- 
μενοι εἶναι ἅμα τ᾽ ἂν ἔμαθον ἥσσους ὄντες καὶ ἀποτε- 

25 

τειχισμένοου ἂν ἦσαν, ὥστε μηδ᾽ 
3 

εἰ μετέπεμψαν ἔτι 
ε ’ “Ἃ 3 Ἀ 3 ἊὉ ἴω ο 9 ἊΜ ᾳ.ἭἍἍ ε ὁμοίως ἂν αὐτοὺς ὠφελεν), ταῦτα οὖν ἀνασκοπῶν ὃ Δη- 

. Ἁ ν Ἁ 3 ω ῪἮΝ 

μοσθένης καὶ γιγνώσκων ὅτι καὶ αὐτὸς ἐν τῷ παρόντι 

Ἧη6 866.; "1. 26. 8, ἐπικαλοῦντες στὴ 
αὐτοῖς. Κὐμπη. 498, 1 ἃ. --- διὰ τὴν 
Δεκέλειαν τειχιζομένην : 566 ΟΠ 6. 28. 
20. ---10, οὐδέν : ΙΠΘΥΘΙΥ τορϑδίβ [6 
Ὥθρ, ἴῃ οὔτε. Τα οογγο]αίνο οὗ οὔτε 

8. τε. ---ἴσον καὶ παραπλήσιον: οὗ 
τοιαῦτα καὶ παραπλήσια ἴῃ 1. 22. 18; 

ἴσος καὶ ὁμοῖος, 1. 27. 4; Υ. 27. 12; το. 
24, --- Ἰ2. πανταχόσε: ἴη αἰΐ αἴγοο- 
ἐϊοηδ, ΟἸἹῪ ΠΟΙ ἴῃ ΤΉῸΟ., ΤῸ 1.565 

᾿ΘἸΒΟ ΘΓ πανταχόθεν, ὑπουρἢ ταύμοῦ 
ἰη {ῃ6 β56ηὴ86 “ΤῸ {Π6 τηοβὺ γδυῖουβ 
ΓΘΑΒΟῺΒ᾽ἢ (1. 124. 1; 11. 52. 11; γχο. 8; 
ΥἹ]. 61. 18, 6έ6.).----18. ὡς ἐκ κακῶν: ὡς 
Τοβ τ οὔγο, 845 ἴῃ 111. 113. 2ὅ: “8, 66]- 
ἵῃρ οἵ οομῆδομποθ (ῥώμη, 566 οἢ 6. 
18. 8 ἃ ΑΡρΡ. ἴο τνἱ. 31. 8) γγᾶβ σϑ- 
ΒίΟΥΘα 80 δὰ 85 1 γἃ5 ῬΟΒ51016 δέει 
ΤΠ 61} τη ]βήοσίαηθ5." ΟἿ Ηαῖ. νἱ], ΤΟΙ. 
1, ταῦτα ἀκούσας Ἐέρξης ὡς ἐκ κακῶν 
ἐχάρη; Ἰώᾶν. Χ. 43. 1ὅ, ἀστιαῖπο ἰπ- 

ΘΟΙΆΤΩΙ μὲ 865 ὕδηΐα ὑτγθρὶᾶε- 
ἐἰ1Ιοηο Βονίδαημ πὶ ῬΓΘΥΘῺ 011. 
Ομ ὥς, 566 τ. ϑδγ. 69, 68, 4. 

1δ. οὐχ οἷόν τε εἶναι : ἢ ΟἿ ]ΙΟ 6 Τ6. 
ΟΠ ἵν. 22. 10; νἱῖϊϊ. 92. 38. --- οὐδὲ 
παθεῖν : 86, οἷόν τε εἶναι. ΟἿ νἱ. 92. 6, 
ὙΠΟ, ἀξιῷ 15 ἀπαογβίοοα ἴῃ {{|π6 χηδη- 
ΠΟΙ δἴο. οὐδές ὅο δύ. ΘΧρ]αἴηβ. ΕῸΓΣ 
ΟἹ. 5. νίϑυν, 5866. Αρρ. --- 17. φοβερός: 
ηΡΙΥΊΗΘ ἰΟΥΥΟΥ͂, ϑΟῦ. 1 ἔΟΥΟΘ 88 ἴῃ 1]. 
οὗ. 20; ἵν. 126. 21, δηᾷ Ῥεῖον (26) 
δεινότατος. --- 18. ἐν Κατάνῃ διεχεί- 
μαζεν : οἱ νἱ. 72 ΠΕ, -- 21. αὐτοί : αἰοπο, 
γι οὰῦ Ὦ6]Ρ ἔγροτῃ ουΐβιᾶθ, ΟἿ 11. 1ς. 
6; ἵν. 49. ὃ; τ. 6όο. 4; νἱ. 84. 9. --- 24. 
αὐτούς : 86. τοὺς Συρακοσίους, ὍΠ6. ΟὈ 7.» 
ὙΠ ΏΙΟ γγὸ τηπιϑὺ ΒΌΡΡΙΥ 885 58}. 
τὸ μεταπέμψαι. --- οὖν: ΔΕ ἃ Ἰοπρ' 
ΤΡ ΤΡΠΙ ΒΕ ἃ 8 ἴὴ ὁ. 6. 7; 11. ὃς. 10; 
1. ο5. 9; νἱ. 64. 18. --- ἀνασκοπώῶν: 
το) οοίίπο ὁ, πῆς ὩΣ [86 1468 οὗ ἰδὼν 
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ἰοὺ ’ .Ε ’ (λ ὃ φ », 9 ἊὉ 9 , 
ΤΉ πρώτῃ Ἤμέρᾳ μάλιστα ὀεινότατος ἔστι τοις ἐναντίοις, 
3 ’ἤ’ ῳ ’ 9 ’ ΄Ὁ" ἤ ΝᾺ 

ἐβούλετο ὅ τι τάχος ἀτοχρήσασθαι τῇ παρούσῃ τοῦ στρα- 

τεύματος ἐκπλήξει. καὶ ὁρῶν τὸ παρατείχισμα τῶν Συ- 

ρακοσίων, ᾧ ἐκώλυσαν περιτειχίσαι σφᾶς τοὺς ᾿Αθηναΐί. 
ε ΛᾺ Ἃ ,’ 5.,.β.Ἔ8 ’ » ὉἪἬ} 97 » 

80 ους, ἁπλοῦν ὃν καΐ, εἰ ἐπικρατήσειέ τις τὼν τε ᾿᾿ἰπιπολων 
ἴω 4 ᾽ νΝ Ἄ “9 3 ω ξῷ 

ΤΉς ἀναβάσεως Και αὖθις ΤΟον ἐν αὔὕὔταις σΤραΤΟΊΤΕ Οου, 

ῥᾳδίως ἂν αὐτὸ ληφθέν (οὐδὲ γὰρ ὑπομεῖναι ἂν σφᾶς 
οὐδένα), ἠπείγετο ἐπιθέσθαι τῇ πείρᾳ καί οἱ ξυντομω- 

ε [ 

᾽’ ε ΝᾺ. ’ ν ᾿ ’ Ψ τάτην ἡγεῖτο διαπολέμησιν " ἣ γὰρ κατορθώσας ἕξειν Σνυ- 
[4 Ξ ἉὍ.: 9 4 Ἁ Ἁ Ἁ 9 [4 » 

85 ρακούσας ἢ ἀπάξειν τὴν στρατιὰν καὶ οὐ τρίψεσθαι ἄλλως 
9 »’ Ἁ ’ ἃ Ἁ ’ : Αθηναίους τε τοὺς ξυστρατευομένους καὶ τὴν ξύμπασαν 
πόλιν. 

καὶ νομίσας ΔΡονα. ΟἿ 1. 132. 8. ---26. 
μάλιστα : ἰο 6 ΟἸοβοὶν οοππηθοίθα ὙΠ 
τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ, οπ ἐΐ6 τυϑγῃ 775, ἄαν, 
80 ὑπδὺ 6586 νγογαβ ἔογπι ἃ βίγοηρίῃ- 
βηΐϊηρ δἀαϊοη ἴο [μ6 Β0Ρ. δεινότατος 
ἐν τῷ παρόντι. ΟἿ Β.0}} ἰηΐθηβῖγθ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙου5 τ ἢ {πΠ6 5α}Ρ., 866 Καμπη. 
949", 7 ο. --- 27. ὃ τι τάχος: α5 χιιϊολίψ 
α8 ροϑβϑϊδία, ἴὰὶ Το. ΟὨἹΚ μἤοσο. Οἱ 
Ηάῖ. ἰχ. γ. 2θὅθ.ὡ Κὔμβη. 849", Τ 8. --- 
ἀποχρήσασθαι: ἰο φεί ἐΐ6 711 δοηε7:. 
ΟΓ 1. 68. 20; νἱ. 1γ. δ. --- τῇ παρούσῃ 
τοῦ στρατεύματος ἐκπλήξει: 1.6. {Π68 
σοῃϑίουηδίίοι οδυβοα ὉΥ [8 ΔΙΊΏΥ. 

ΤῊ ρθη. 185 ορ]ϑοϊίνθ. Κα, ϑργυ. 417, 

1, δ. 
28. τὸ παρατείχισμα: ς΄. α. 4. 8 1; 

η. 8 1.---890. ἁπλοῦν ὄν: οἱ ς. 4. 8.- 
ἐπικρατήσειε: ἴἔτοιη Μ΄αΐ., ΠλοΓΘ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙ͂ΨΘ [80 κρατήσειε, ΜΜΏ1ΟΙ {πΠ6 τοϑῦ 
Οὗ 76 Μβ85. βανθ. ΟΥ̓ 1. 2. 10, τῆς 
τροφῆς ἐπικρατεῖν; ΟἿ ῬΟΥΙΒΟΏΒ, 11]. 923. 
16; νἱ]]. 48. θ.ἁ ἐπικρατῆσαι -Ξ σοὶ {6 
πιαδίογἢ Ο7; ἐπικρατεῖν (6. 43. 8) τξῷ 
ὅδ πιαξβίε" οἱ. ---- τῶν τε Ἔϊπιπολῶν τῆς 
ἀναβάσεως : {πΠ6 οὈ]εούνα ρΘη, ρΡ]δορᾶ 
Ἐγϑί, ἃ5 οἴΐθη. 88 οἱ 1. 32. ὅ8ὅ.(ἁ. ΤῈ6 
Ῥίδοσ οὗ δϑοθηῦ γχἃ8 κατὰ τὸν Εὐρύηλον 

(ς. 43.21; νἱ. 97. 11)..---81. καὶ αὖθις : 
απα βιγιβογηλουα, 1.6. ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΗΟΘ 

ὑμοσθοῦ, ΟἿ 1. γο. 9; ν. 43. 16. --- τοῦ 
ἐν αὐταῖς στρατοπέδου: (μ6 Ποβί116 
ΟΔΙῺΡ 5ἰναδίθα ὑποσθ, ΠΟ 15 ΤΟΥ͂Θ 
ἀρῆμιίο!ν ἀρβοσὶ 6, ἴῃ 105 τος αϊν15- 
ΪΟΠ8, ἴῃ 6. 432. 4. Ὠϊάᾶοῦ πᾶ ατοΐθ 
(ΥἼ. ο. 60, ». 148) τοῖδσχ 1Ὁ ἠο ὑπ6 σϑτὴρ 

οὗ Τη6 Αὐμοηΐδηβ ταδβ {π616 αἴζον {Π6 
βίοσιηϊπρ οὗ ΕΌΤ  61τ|8 (υ]. 97. 24). ΤΠΘΥ 
ὉΠΔοΥΒίΔ Πα αὖθις τε 7ὺγ ἐΐ6 δοοοηά ἐΐηι6, 
Ῥυὺ σοΥϑΙ]ν ᾿ΠΟΟΥΥΘΟΙΪΥ. -- 92. σφάς: 
866 Οἢ 6. 1. 27.--- 88. ἐπιθέσθαι : -- ἐπι- 
χειρῆσαι, ΤΏ τη6 1ᾶθα οὗ Παϑβίο. --- καί 
οἱ ξυντομωτάτην ἡγεῖτο διαπολέμησιν : 
“86 ΟΟΠΒΙΔἀοΥΘάῖ 10 18 Βμογίθδῦ ψΑΥ 
οὗ οπαϊπρ [86 ν8γ. διαπολέμησιν 18 
Ῥτϑᾷ. ; {Π6 50}]. 15 ἴο Ὀ6 50 1168 ἔτοτα 
ἐπιθέσθαι τῇ πείρᾳ. 866 ΑΡΡ. 

90. τρίψεσθαι : τῦσεαῦ' οὐ, 88 ἴῃ νἹ. 
18. 87. ὙΠ6 ζαΐ. (Ν δ΄.) 15 ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ 
σὺ ἀπάξειν. --- ἄλλως : ΞΟΠ]. ἀπρά- 
κτως. ΟἿ. α. 47.117; 1. τ8. 8; ἱν. 36. 2. 
---86. ᾿Αθηναίους τε τοὺς ξυστρατευ- 
ομένους : -Ξ-ἰ τούς τε ξυστρατευομένους 
᾿Αθηναίους, ἴ.6. ποῦ ον {Π6 ΑὐΠΘΗΪΔῊ8 

1 ἴμ6 614, Ὀαὺ {μΠ6 ψΟ]6 οὗ ἴπ6 οἱ- 

ΖΘ6}8 δὖ ΒΟΠΊΘ. 
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ἊΝ Α μὰ », ΝᾺ 9 ᾿ ΄Ὰ ᾿ Πρῶτον μὲν οὖν τήν τε γῆν ἐξελθόντες τῶν Συρα- 
; , »Ὲ ε 95 “Ἁ ἃ Ἁ » Ἀν. « 

κοσίων ἔτεμον οἱ ᾿Αθηναῖοι περὶ τὸν Αναπον καὶ τῷ 

στρατεύματι ἐπεκράτουν, ὥσπερ τὸ πρῶτον, τῷ τε πεζῷ 
Ἃ ΄ὰ ’, 3 λῚ Ν 98 ὺ ε ’ὔ 3 καὶ ταῖς ναυσίν (οὐδὲ γὰρ καθ᾽ ἔτερα οἱ Συρακόσιοι ἀντ- 

᾽ {2 ζω αὶ Α ζω ῪΝ 

δ ἐπεξήεσαν ὅτι μὴ τοῖς ἱππεῦσι καὶ ἀκοντισταῖς ἀπὸ τοῦ 
93 ’ ῪΝᾺ ῪῺΝἮὮἝΝ 

Ολυμπιείου)". ἔπειτα μηχαναῖς ἔδοξε τῷ Δημοσθένει πρό- 
τερον ἀποπειρᾶσαι τοῦ παρατειχίσματος. 

ε Ἁ ἴω 

ὡς δὲ αὐτῷ 
’ὔ ,θ ᾽ ε ἈΝ ΝᾺ 3 [4 39 4 

προσαγάγοντι Κατεκαυ ὮἼσ αν ΤΕ ὑΥΥὯμζ!ρο ΤΩῶν»Ἅ εἐναντιὼν αἼοΟ 

“ ᾽ ἃ ἃ Ξ ΄ 

τοῦ τείχους ἀμυνομένων αἵ μηχαναὶ καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ 
10 πολλαχῇ προσβάλλοντες ἀπεκρούοντο, οὐκέτι ἐδόκει δια- 

τρίβειν, ἀλλὰ πείσας τόν τε Νικίαν καὶ τοὺς ἄλλους ἕυν- 
, ἄρχοντας, ὡς ἐπενόει, τὴν 
48. ΑΠον ξηυιϊ6595 αἰΐαοῖξε οἡ {Ὺ6 

ογοϑ8-ισαῖΐ ἤϑοηι ἐἦ6 βοιλόγη 5616, 1)6ηι058- 
ἐλόηο5 μπαογίαϊοβ το ἐΐ6 τυλοῖία ὁ {6 
αΥ̓αἢ, ργουϊαοα ιυἱξῆ, αἰΐ ἐζμαξ τσαβ π6668- 
βατῳ, αἩ αἰΐαοΐς ἤοπι ἐδδ πογίΐ οἡ ΜΖ ρῖρο- 
ἴαα απμὰ Ἰδὲ γον εοαϊίοης. 07 1Ὧ6 ϑ'γτγα- 
οιἰδαη8 δἰϊμαίοα ἰογα. Τῆαῳ ἀϑοοπαά {δ6 
λοϊσἠξα, απα ἑαΐο ἐΐ6 3γβέ 7ογιϊἹοαξίοη8. 
νθη αῇον Ογίζρριιδ ἰαΐξεβ ροη ἀϊηιδοῖῦ 
ἐΐα6 αοΐεποο, ἰμ6 Αἰμοηϊαπῃβ σοηέϊπιια ἰοὸ 
αἄγίυα δαοῖίς ἐΐα6 ϑγτγασιιδαπδ δε γα ἰδεῖν 
ἱπιροίμοιι5 αδϑαμἶ, πε ἑΐεν ατὸ οἠοοζοα 
ὃψ {}6 ξἰιδδογπ τοϑίβίαμοο ὁ" ἐδ6 Βορο- 
ἐΐαη5, χαϊΐ ἑπίο οοηβιδίοη, απαὰ Πα αΥ 
)ρτοεθα ἰο σῖνα τσαγ. 

1. πρῶτον μὲν οὖν... Ὀλυμπιείου : 
αἰ [015 βοηΐ,,  Ὠ1Οἢ 15. Ὁ5.8}}}7 1η- 
οἸΙυδοαᾶ ἴῃ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ οἢ8Ρ., 6. 43 
ῬΟΡΙΏΒ ΙΏΟΤῸ ϑΡΡΙΟΡΥΪΔΙρΙΥ. --- ἐξελ- 
θόντες: 86. ἐκ τοῦ στρατοπέδου. --- ὃ. 
ἐπεκράτουν : 8585. τῆς γῆς. 566. Οἢ 6. 
42. 80. --- ὥσπερ τὸ πρῶτον : 1.6. ΔΙΤΟΣ 
116 βδοῦ δᾶ υαπῃϊοᾶ σι} {μ6 Ἰδπᾶ 
ΔΥΤΤΩΥ ἷπ ἰῃ6 σ»τοδῦ ΒΑΙΌΟῸΪΣ, νἹ]. 103. 

81,2. Τιαῖονρ, ἰῦ 15 ἔσο, ΝΙοΙα8. 46- 

ΟἸαγοᾶ 1ἢ 15 Ἰούίου ἴο Αἰ 6Π5 (6. 11. 
18), οὐδὲ τῆς χώρας ἐπὶ πολὺ διὰ τοὺς 
ἱππέας ἐξερχόμεθα. ---- 4. οὐδὲ καθ᾽ ἕτε- 
ρα: ἦ.6. ἩΘΙΒΕΣ ὉΥ απ ΠΟΙ 868 -Ξ 

ἐπιχείρησιν τῶν Ἐπιπολῶν 

κατ᾽ οὐδέτεραα (Τ. 11. 67. 84, μηδὲ μεθ 
ἑτέρων. 8ὅ66. ὁπ 6. 41. 1.---ὅ. ὅτι 
μή: 15], 85 ἴῃ ἰν. 26. δ; 94.9. Ἀν. 
3 γΥ. 68, ὅ, 11.--- Ἴ. τοῦ παρατειχίσμα- 
τος: ὑπ6 ΟΥΌΒ5-8}} (τὸ ἐγκάρσιον τεῖ- 
Χο) Ῥθρὰη ΡΥ ΟΥΠΡΡυΒ 6. 4. 81, 
ΟΔΙΥΪΘα ΟΠ Ο. 5, ὃ 19) 8η4 ἢηϊβῃοᾶ 
δ. 7. 8 1, ὉΥ 810 {Π6 σΟΙΏΡ16- 
οη οὗ 1706 ΑἸΠοηΐδη ψν4}1 ΟΥ̓ οἷγ- 
Ομ Δ] ] δ ὐϊοη νγἃ8 ΤΠ ἀοΥΘα ἱγηΡΟΞΒΒ1- 
ὉὍ16θ. ΝΙοΙδΒ 681185. 1 ἴῃ [18 [Ιου 
ἩΚον δ παρατείχισμα (6. 11. 168), δᾶ 
Ῥοϊηΐβ δίγοδαν δὖ ὑμπαὺ {1}π|6 ἴο {86 
Ῥγοβοηῦ ηάουίδκίηρ οὗ ΤΠ. οΒΠΘ 68, 
μὴ εἶναι περιτειχίσαι αὐτούς, ἣν μή τις 
τὸ παρατείχισμα πολλῇ στρατιᾷ ἐπελ- 
θὼν ἕλῃς 8.66 Τη18} οἵ [6 516ρ5. --- 8. 
προσαγαγόντι: {Π6 ἢγϑὺ ἔγαϊ0]16 855 αὖ- 
ἰοπιρύ τηυδὺ αν ὍΘοη αἰϊτοοίρα ἔτομλ 
7ὉΠ6 βουνὰ ἀρδϊηδὺ 6 ΤΟΥ͂Θ Θϑβίθιῃ 

Ῥαχύ οὗ {Π6 παρατείχισμα. 'ἢΠ6 Αὐ86- 
πΐδη8 Του πα ὮΘΙΤΘ ἃ βύσοηρ δῃᾷ σνδίοῃ- 

} ρσαυυίβδοη. ὅ866 ἄρῃ. -- - 10. πολ- 
λαχῇ:: αὖ αἸ οτοοΐ Ροϊηῦβ οὗ [π6 ϑυσα- 
οὔθ ΟΙΟΒ5- 081]. ---- 11. πείσας τὸν 
Νικίαν : δοο. ίἰο Ῥ]αΐ. Δῆς. 2ι, ΝΊοΙΔ5 
ἸοΠρ ΟΡροβϑᾶ [16 ρδῃ,. ---- τοὺς ἄλλους : 
ἙἘασυτηθᾶομῃ, Μοηδηρυ, ἃπᾶ Ἐϊαϊηγ 6- 
ταῦ (6. 16. ὅ, 9). --- 12, ὡς ἐπενόει: 
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9 ͵ ΤΙ ἐποιεῖτο. 
προσελθόντας τε καὶ ἀναβάντας, παραγγείλας δὲ πένθ᾽ 
ἡμερῶν σιτία καὶ τοὺς λιθολόγους καὶ τέκτονας πάντας 
λαβὼν καὶ ἄλλην παρασκευὴν τοξευμάτων τε καὶ ὅσα 
» «Ὁ ἴω 
ἔδει, ἣν κρατῶσι, τειχίζοντας ἔχειν, αὐτὸς μὲν ἀπὸ πρώ- 

΄ του ὕπνου καὶ Ἑὐρυμέδων καὶ Μένανδρος ἀναλαβὼν τὴν 
Ψ᾽Ἂ Ν 3 ’, . Ν 9 ’ ’ 9 πᾶσαν στρατιὰν ἐχώρει πρὸς τὰς ᾿Ἐπιπολάς, Νικίας ὃ 

καὶ ἐπειδὴ ἐγένοντο πρὸς 

καὶ ἡμέρας μὲν ἀδύνατα ἐδόκει εἶναι λαθεῖν 

ἐν τοῖς τείχεσιν ὑπελείπετο. 
3 “ Ν νΝ 9 9 Ὁ Ἁ ε ’ 

αὑταῖς κατὰ τὸν Ἐὐρύηλον, ἥπερ καὶ ἢ προτέρα στρα- 
δ νΝ ΜᾺ 5. 9 ᾽ὔ Ἁ ΝΑ ἰφὶ τιὰ τὸ πρῶτον ἀνέβη, λανθάνουσί τε τοὺς φύλακας τῶν 

Συρακοσίων καὶ προσβάντες τὸ τείχισμα ὃ ἦν αὐτόθι 
τῶν Συρακοσίων αἱροῦσι καὶ ἄνδρας τῶν φυλάκων ἀπο- 

4 ξε Ἁ ’ ’ 3 Ἁ Ἁ 4 

κτείνουσιν: οἱ δὲ πλείους διαφυγόντες εὐθὺς πρὸς τὰ 

στρατόπεδα, ἃ ἦν ἐπὶ τῶν Ἐπιπολῶν τρία ἐν προτει- 
7 ΕῚ Ἁ “ ᾽ὔ Ἁ δὲ “Ὁ Ὑὰλλ 

χίσμασν,, ἕν μὲν τῶν Συρακοσίων, ἕν δὲ τῶν ἄλλων Σι- 

ΟὨΪν Ναί. ἢδ5 ὡς, {Π6 τοϑρῦ καί δἵΟΣ 
ἐπενόει, ΠΟ. τγὰβ τοῦ. δαἀαραᾶ δον 
ὧς ἀτορΡ θᾶ οὔῇ. 

19, ἀδύνατα : {π6 που. Ρ]. δοσογάβ 
ὙΠ 6 αϑῶρθ Οὗ Τπο. ΟΥ̓ 1. 1. 11; 
125. ὅ; ἷν. 1.18. 8566 οῃ ἱ. 7. 2. Α"} 
16 Μδ85. οχοορύ αῖ. αν ἀδύνατον. 
- 14, πένθ᾽ ἡμερῶν σιτία: ρθη. οὗ 
ἸΠΘΑΒΆΤΟΘ. 5θ6. Οἡ 6. 2. 17. --- 1δ, 
λιθολόγους καὶ τέκτονας : ἃ5 1 νἱ. 44. 
4, ((α τέκτονες καὶ λιθουργοί ἴῃ ν. 82. 
21.---16. ἄλλην : δοδία65. 8.66 ΟἿ 6. 4. 
12. --- παρασκευὴν τοξευμάτων : ΠΑΙΑΙΥ 
ΔΌΡΓΟΡ ταί Ὀθύνγθθη οδγρϑηΐουβ δηᾶ 
ὙΠδὺ γγὰ5 ὨΘΟΘΒΒΆΥΥ ΤΟΥ γγ8}}- 1] ]ηρ. 
Μαανὶρ (Δαυυ. 1. ». 880) Ῥτοροβϑά 
μοχλευμάτων, ΜοίπεῖκΘ λαξευμάτων (ΞΞ: 

λαξευτηρίων, ἸΤΩΘ]οτηρηΐ5 ἔοσ ποσίν 
Βἴο0 68); Ὀαῦ ὨΘΙΠΘΙ 18 Ῥστορ. ΤῊΘ 
οογγθοῦ σδα]ηρ 15. 5011 ἰοὸ θ6 ξουπᾶ. 

σιδήρια λιθουργά (ἱν. 4. δ) σψοπ]ᾶ 5πἰ 
[Π6 5686. --- 17. ἀπὸ πρώτου ὕπνου : 
ΞΞ- περὶ πρῶτον ὕπνον (ἴϊ. 2. 10). ( ἀφ᾽ 
ἑσπέρας εὐθύς ἴῃ 111. 112. 8: Ὑ11]. 27. 217. 

--- 18. ἀναλαβὼν... ἐχώρει : ἁαπυδδ)] 
Βίηρ. ΔΙΟΥ 56 ΘΓ] ΡΓΘΟΘαηρ ΠΟΈΏΒ, 
δρτοοίηρ τὴ [86 τηδῖῃ 580]. Οἱ ἴν. 
112. 9. ΤΠ βίῃρ. δ [ῃ6 ὈδρΊπηηρ 
ὈΘΙΟΥΘ Β6ΥΘΙΆ] 5075. 15 σοιησηοη. Οὐδ 
Ἰ. 29. δ; 11. γο. 7; 72. 4. Κτσ. ὅν. 69, 
4.-- -τὴν πᾶσαν στρατιάν : Ὠ]1οᾶ, 58.008, 
“10,000 Βορ]θ5 δηα 8ἃ5 Ἰηϑην Ἰρῦ 
χοῦ 8 "ἡ; ΡΙαῦ. “16 ἴοοῦ ζογορ.᾽ --- 
19. Νικίας δὲ... ὑπελείπετο: ν᾽] ἢ 
Ἐπ ΠΥ ἀθιμαβ, 85 10 βθθη8. ΤΠ6 1} Ὲ. 

ὑπελείπετο ΥΟΙΟΥ5 ἴο 15 ἰ85Κ οὗ σαδγά- 
1ηρ [6 οδιΏΡ. 

21. ἥπερ... ἀνέβη: οἷ τὶ. 97. 11. 
---94. ἄνδρας τῶν φυλάκων : τινας, 
ἢ ]0ἢ} Υ αὖ. ᾿ηβογύβ δέον ἄνδρας, 15 ποῦ 
Ϊὴ ΔΟΟΟΥΙΩ͂ σι 6 ἀϑᾶρο οὗ Το. 

ΟἹ ι. 33. 18; ἵν. 132. 16; ν. ττν. 11; 
ὙΠ]. 71. 18. ἄνδρας 85 1581} ἴῃ 1Π658 
Ῥαββᾶροϑδ δἰπηοδῦ {π6 ἴοστοϑ οἷ τινας. 

26. ἐν προτειχίσμασιν: ΤΥἹΡΏΠΥ 
οὐδοῦ ἔτοια ΜΝϑύ.. τοίουσηρ ἴο ὑπ6 

ἀοίθηϑῖνα οαὐνοῦκα ουὐὐ οἵ πῃ ]Ο ἢ 

αν! ρρὰβ 58111685. (99. ὙΠῸΥ σε το 

79 
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κελιωτῶν, ἕν δὲ τῶν ξυμμάχων, ἀγγέλλουσι τὴν ἔφοδον 
καὶ τοῖς ἑξακοσίοις τῶν Συρακοσίων, οὗ καὶ πρῶτοι κατὰ 

[φὶ κχ » 30 τοῦτο τὸ μέρος τῶν ᾿Ἐπιπολῶν φύλακες ἦσαν, ἔφραζον. 
οἱ δ᾽ ἐβοήθουν τ᾽ εὐθύς, καὶ αὐτοῖς ὃ Δημοσθένης καὶ 

ε 59 . ὌΝ 3 ’, 9 ’ θ ’ »Ὰ 

οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐντυχόντες ἀμυνομένους προθύμως ἐετρε- 
: .. 5.ϑ. νὸν 20... 5». 2 3 δ , ψ 

ψαν. καὶ αὐτοὶ μὲν εὐθὺς ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσθεν, ὅπως 

Ἂ σῃ δρμῇ τοῦ περαίνεσθαι ὧν ἕνεκα ἦλθον μὴ τῇ παρούσῃ ὁρμῇ τοῦ περ ἦλθον μὴ 
85 βραδεῖς γένωνται: ἄλλοι δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης τὸ παρα- 

τείχισμα τῶν Συρακοσίων, οὐχ ὑπομενόντων τῶν φυλά- 
κά . Ἁ 3 ,ὔ 9 ᾽ὔ ε δὲ κων, ἤἥρουν τε καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀπέσυρον. οἵ δὲ Συρα. 

᾿ ..,ς ε , ν ε , Ν ε 9 κόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι καὶ ὁ Τύλιππος καὶ οἱ μετ 
᾿αὐτοῦ ἐβοήθουν ἐκ τῶν προτειχισμάτων, καὶ ἀδοκήτου 

δἰυυδίοα αὖ βοπιθ αἰβίϑποθ ἔγοπι ΟΠ6 
ΔΠοΠοΥ, δηα ἀρυϊοα οι {Π6 που 
5146 οὗ {Π6 παρατείχισμα. 8.66 [16 Ἰη8}. 
-- 28. τῶν ξυμμάχων : 1.6. {Π056 ἔτοπι 
ατϑθοθ ῬΓΌΡΘΓ. --- 39. τοῖς ἑξακοσίοις : 
{μὶ8 ΘΟΥΡΒ οὗ {πΠ6 λογάδες τῶν ὁπλιτῶν 
(ν1. οό. 16) νι οι μδᾷ βυογοα στοϑδύ 
1055 (ν]. 97. 20ὴ, Ββδᾶ Ῥθθῃ χαβιοσθα 
ῬΙΌΡ. ἰο 15 ἔΟΥΠΙΘΙ ΒΓ πρΊη, δηα βἰοοά 
ΘΟ ἴοο, αρϑίη, δῦ [ῃη6 τηοβύ ἀδῃροι- 

οὐδ γοβί.---90., ἔφραζον: ἱπη)ογηιοά 
ἐλθηι πιοτα οἰοατίῳ (Ἰταρἢ.). 

51. οἱ δ᾽ ἐβοήθουν τε. .. καὶ αὐτοῖς 
ὁ Δημοσθένης κτέ.: Ῥαγαίδοί!ο οομϑί. 
ἴοῦ πόσο υἱνἹα τοργοβοηΐδίοη : “ ἃ5 
πον μαβίθηβα ἴοὸ Ἰαπᾶ δ], {π6 Αὐ8θ- 
πΐδη8 τηοῦ ποι ἃπᾶ ρμυΐ ἔμοπὶ ἴο 
Πιρμ." 66. οὐ ὁ. 4. ὅ.--- 94, τοῦ 
περαίνεσθαι: Ρ855., ποὺ π)14. ἃ5 τηοϑῦ 
οαἰ({, ἰάΚα 10; ἴῸΓ οὗἩὨ {Ππ6 τηϊᾶ. οὗ {86 
ΒΙΤΏΡ]6 νοῦ Τῇ6Υ6 βθθὴβ 0 Ὀ6 ΠῸ 
ΘΧΔΙΏΡ]6, ὑπουρ Ῥ]αῦ. 85 διαπεραίνε- 
σθαι (Ῥ΄αραγ. 268 6; τοί. 5814 α; Διεσσ. 

618 ς, εἰς.)}. Τὸ οδῃ ἐμῃοσϑίοσθ 6 Κθὴ 
ΟὨΪΥ ὙΠ βραδεῖς γένωνται (ποὺ ὙΠ 
ὁρμῇ), ΨΕΪΟΝ ἰδ 6 ΚοΠΟ]. Θουτθοῦν οχ- 
Ῥ] 418, τὸ μὴ βραδεῖς γένωνται ἀντὶ τοῦ 

μὴ ὑστερήσωσι κεῖται; “ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΟΙ ὑμαΐ 

πον, ἰὼ {π6 τ ρα]86 οὗ [86 πιοπηρηΐ, 
τηϊσῦ ποὺ 6 5ον δοιῦ [86 δοοοιη- 

ΡῬΠΒΗτθηΐ οὗ ἐπδὺ ΤῸ ΒΙΟΩ ΤΠΘῪ δά 
σοπηα." 6. 175,2; Η. 7490. Θαυϊίο ἀϊ- 
ἔογοηῦ 15 {ῃ6 οαι881 ἀαδύ. βραδυτέρους 
τῷ ἀμύνεσθαι ἴῃ ἵν. 34. 4, ἴἰο ψΒΙΟΉ ΚΤ. 
ΤΟἕοΓΒ. -- 856, ἄλλοι: 885 οοηίγαβίθα 
1 αὐτοί (Βοιλοβίμοηθβ δπα {π6 
τηϑίη Ῥοὰγ οὗ {π6 Αὐμρθηΐδη8), Ἐϊασυ- 
τηθᾶοῃ δ ΜρϑηδηΩθΥ ἱ {Π6 τοϑὲ 
Οὗ {86 Αὐμοηΐδη ἔογσοθθ. Αξίον {6 
ἔουλου Πδα αἀτίνοι Ὁδοῖ {Πμ6 ξοτοιποβύ 
ΥΥΔΟΊΒΘΏΒ, ὕπ6 Ἰατίου ΤΣ ηΘα] ἰτητηθ- 
ἀϊδίου ο μ6 δἰΐδοιῖς οχὰ {ῃ6 οὔοϑϑ- 
γγ8}1 (παρατείχισμα). -- ἀπὸ τῆς πρώ- 
τῆς τὸ παρατείχισμα: {π6 Μδ85. τοδᾷ 
τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης παρατείχισμα, ΟΠ 
15. ἸΏΡΟΒΒΙΌΙ6. ΟΟΘΙ]ΟΥ ΥΒηΒΡΟΒΘά [ῃ6 
δῖ. 8δ5 1 ΟἿΓΡ ἰοχί. ἀπὸ τῆς πρώτης 
ΤΏ68Π8 αὐ 6 νογν δεσίππῖπσ. ΓΙῊΪΒ5 ἔοτ- 
ΤΏ], 85 Ὑ611 ἃ8 ἀπὸ πρώτης (1. 77. 11), 
ἀπὸ τῆς πρώτης εὐθύς (Ἰμπς. 46 Οὐπϑβοτιδ. 
ΗϊΞι. ἃ. 1), του ΟἿΪῪ ἴο τηθ. Μδίῃ. 
ατ. 282, 8.----57. ἥρουν τε καὶ... ἀπέ- 
συρον : ἱπομοδίνο ᾿τηρΐβ. 

98, ὁ Τύλιππος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ: 
ΟΙ., τοῖουσίηρ ἴο 27, {μῖηὴκ5 {πδὺ 

αν ρραβ ρουμᾶρ5 μιδᾷ. [ἀΚθῃ ὀοτη- 

6 
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ἴω, ’ ’ 3 Ν [4 ’ ’ 40 τοῦ τολμήματος σφίσιν ἐν νυκτὶ γενομένου προσέβαλόν 
“ 3 ’, 3 », Ν ,΄. ε 9 

τε τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐκπεπληγμένοι καὶ βιασθέντες ὑπ 
αὐτῶν τὸ πρῶτον ὑπεχώρησαν. προϊόντων δὲ τῶν ᾿Αθη- 

’ὔ 3 3 ξί κι λλ ἡ ὃ ε κ ,. Ἁ β ναίων ἐν ἀταξίᾳ μᾶλλον ἤδη ὡς κεκρατηκότων καὶ βου- 
λομένων διὰ παντὸς τοῦ μήπω μεμαχημένον τῶν ἐναν- 

’ ε ᾽ “Ἂ ΄ ᾿ 9. 9 ΝᾺ ΝᾺ 

45 τίων ὡς τάχιστα διελθεῖν, ἵναΑα μὴ ἀνέντων σφῶν τῆς 
ἐφόδου αὖθις ξυστραφῶσιν, οἱ Βοιωτοὶ πρῶτοι αὐτοῖς 

-.ϑὃ ο» ᾿ , » "ΝΣ Α 59 Ἀπ ἢ ἀντέσχον καὶ προσβαλόντες ἔτρεψάν τε και ἐς φυγὴν ᾿κατ- 
, : 955 ω » 9 “Ἁ ἊὉἍἍἍ ..»"9 » 4δέστησαν. καὶ ἐνταῦθα ἤδη ἐν πολλῇ ταραχῃ καὶ ἀπορίᾳ 
» », ε 5 Ἂ ἃ δὲ θ , θ ε (ὃ Φ ἐγίγνοντο οἵ ᾿Αθηναῖοι, ἣν οὐδὲ πυθέσθαι ῥᾷδιον ἣν 

9 (19 9 3 ς» κά ’ οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων ὅτῳ τρόπῳ 

Τα ἃ 650. οὗ {ῃ6 τότ ἱηδοροπμαάθηῦ 
ιοθΙτοίθβ, τηοϑὺ οὗ σοῖὴ ΟΥ6 [ἢ 80- 
(100 ΠΟῪ ἴο πὸ χοῦ {ὑὐππ|6; Ηδγπιο- 
ογαίθβ οὗ [86 τηϑίῃ δΔυΤΥ οὗ {86 ϑυστδ- 
οὐ5805 δηα {π6 ἀδροηαοηῦ 811105. Βα 
Το. ΧΙΠ. 11 5808 ἰῃαὖὺ ἩοτγΙηοογδίθβ 
οοιημηδη ρα {πΠ6 δ΄᾽Άχ Ηυπᾶγοα (29). 
70 18 ΤἸηογθ ΠΟΙ, Ῥοθδρ08, ὑμδύ οἕ 
μετὰ Τυλίππου Υοΐογβ ἴο τῶν ξυμμάχων 
ἵπ 28 ([86 411165 ἔγοτα {Π6 τοϑὺ οὗ 
ΟΥΘΘΟΒ), οὗ ξύμμαχοι Π6ΙΘ ἴο τῶν ἄλλων 
Σικελιωτῶν, ἴπ 21. --- 41. ἐκπεπληγμέ- 
νοι: 6. ἔτοιη ὑπ6 ὙΘΥΥ Ὀθριηηϊηρ, 
βιασθέντες (80Υ.}) ἴῃ {Π6 Θουγβ6 οὗ [86 

θ 16. ---- ὑπ᾿ αὐτῶν : 85. τῶν ᾿Αθηναίων. 
43. ὡς κεκρατηκότων : ὕπο ρΡῇ. ραγίϊο. 

᾿ἰπαϊοαῖθα 6 αὶ 1] 5Ίο : ““ ἔθ ]Ἰρ; 
{π8ὲ {Π6 νἹοίοΥνν δα ΔΙγθδᾶγ θθθὴ {}]}Υ 
ἀροϊδοᾷ ἔον {μοτη.ὔ--- 44. διὰ παντὸς 
τοῦ μήπω μεμαχημένου : [Π6 ΘΟΙΏΤΏΠΟΏ 
156 οὗ {86 ποαῦ. ῬΑΓΙ1Ο. ἴῃ ἃ ΘΟ] οὔ 6 

56η86, 88 ἴῃ 6. 85. 12, 14; ἵν. οὅ. 17; 
νἱ. 89ς.16. Κτ. ϑργ. 43, 4,11. 80 [1Ὁ 
5 πι864 ἴπ 8η διβίγαδοι β56η86 ἴῃ ἱ. 36. 
8; ἢ. 87. 9, 10. - ἀδ. διελθεῖν : 0 σεΐ 
ἑλγοισῖ αἰ ἴθ’, 85. ἴῃ 111. 45. 9, 
διεξεληλύθασι διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οὗ 
ἄνθρωποι. Βαυύ δ΄. υπάουβίδηβθ διελ- 
θεῖν ἴῃ 110. Β6η86, ῬΟΙΥΔάΘΥΘ ΘΓ 
μοβίθβ δοβϑᾳὰθ6 αἰββίρατθ, 80 

ἕκαστα ξυνηνέχθη. ἐν μὲν 

4118. ---- τῆς ἐφόδου: 1} ἄνέντων, 8.8 
ἴῃ Υ. 32. 18, ἀνεῖσαν τῆς φιλονικία. 
Κὔβδη. 421, 8. ----46. οἱ Βοιωτοί: οὗ 
6. 19.17; 25. 15. ΤῊΘ τηουϊῦ οὗ {Π6 
Βορούίΐδηϑ5 15 τηθη οπθα 680. ὈΥ ΡΙαΐ. 
Νῖς. 21.--- 47. ἐς φυγὴν κατέστησαν : 
ο΄. 111. τοδ. δ᾽; ἴν. 14. 4, εἰο. 

44, Το αἰβιοειϊεν ὁ πιαϊπίαϊμῖπς 
οὐἄον ἴὰ ἰδ6 ἀαγίηθδ5 απα τποογίαϊπῖν 
ἐμγη5 δα τείγοαί ἵπίο α ιυἱα ἤϊοἧἠὲ, ἐπ 
τὐἰϊοῖ, πιαλῃ ροτγῖϑἧ, ρατὲ ἴῃ ἰδ6 ρμεγδιῖξ, 
5 ἤχογα ἴη ἰεαρίπο ἀοιση ἤοηι ἐδα οἰϊν. 
γ᾽υϊα ἀεϑογίρέϊοη οὔίλε αἰ βεγεπὲ δυδηίδ. 

1. ἐν... ἀπορίᾳ ἐγίγνοντο : ΘΟΙΏΡΓΙΟ- 
Ἠοηβῖνο ΘΧΡΥ͂ 8100 [0 (Π6 ἔθαγία] 510- 
πδίϊοη ἀοβουϊθοα ἴῃ ὃ 2. ΟΥ ἵν. 
26. 8. ---2. ἥν : νἱδορᾶ ἢγδύ Ὁ. το "5185. 
ΑΤΉ. οχρ  δίηϑ ὑμδῦ νγ6 5Βῃου]α Πᾶνα 6χ- 
Ῥϑοίρα ὅτῳ τρόπῳ ξυνηνέχθη, 85. ἣ τα- 
ραχή, Ῥαΐύ {π΄ ἕκαστα ανίηρ' ῬΘΘῊ ἰπ- 
βοιίρα, [ῆ6 βθηΐ. 18. ΠΟῪ ὉΠΡΤΔΙΏΤΗ811- 
08]. ΑΚ 10 5865, ἕκαστα 566 15 ἴο 68 

ἃ δοτὺ οἵ γαγυ{{πγ6 το δίϊοη ἰο {6 
50]. ᾿τπηρ}164 ἴῃ ἥν. --- οὐδὲ... ῥᾷδιον 
ἦν: {π18 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΩ ὉΠΔΟΜΙΘαΙΪν το- 
ἔθου ἰο Του 1 465᾽ οὐ ΘΧΡΟΥΙΘΠΟΘ. 
366 Τηϊγοῦ, ἴο ΒΟΟΚ 1.»Ῥ. 15. --- ὃ. οὐδ᾽ 
ἀφ᾽ ἑτέρων : 1.6. ποῖ ῦΠ6᾽ ἔγοτα ΑὐΠπθηϊ- 
85 ΠΟΙ ἔτγοιη υυϑοιβδη8. ΟἿ νυν. 26. 
260, ὙΠατΘ ΤΉυο. ΒΡΘΔΚΒ οὗ μῖ8 στο ἴπ 
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ΤΗΉΠΙΟΥΙΘΕΒ ΥἹΙ. 44. 

Ἅ ς ’ - », ’ .ν δὲ ἡδὲ ΝᾺ ε 

γὰρ ἡμέρᾳ σαφέστερα μέν, ὁμως ὃὲ οὐδὲ ταῦτα οἱ παρα- 
5 γενόμενοι πάντα πλὴν τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος μόλις οἷ- 
δεν - ἐν δὲ νυκτομαχίᾳ, ἣ μόνη δὴ στρατοπέδων μεγά- 

Ὕ εις νι ἴων ΜᾺ δ ἴων 

λων ἔν γε τῷδε τῷ πολέμῳ ἐγένετο, πῶς ἂν τις σαφῶς 
δ ΧΩ Α 4 3 λ ’ ε»ὔ δὲ ψ 

τι ἤδει; ἣν μὲν γὰρ σελήνη λαμπρά, ἑώρων ὃὲέ οὕτως 3 
3 ’ ε 3 ’ 3. ν» Ἁ Ἀ 5» ' [οὶ ,’ ἀλλήλους ὡς ἐν σελήνῃ εἰκός, τὴν μὲν οψιν τοῦ σώματος 

ΎᾺ Α Ἁ ῪΝᾺ ῪΝᾺ 3 ᾽ . ῪᾺ θ 

Τβοοραν, ΤΡ δὲ γνῶσι τοῦ οἰκειου απιστεέεισναι. ὁπλῖ- 

ται δὲ ἀμφοτέρων οὐκ ὀλίγοι ἐν στενοχωρίᾳ ἀνεστρέφοντο 
μ ρ γ. χ ρ ἐ ρ ν 

καὶ τῶν ᾿Αθηναίων οἵ μὲν ἤδη ἐνικῶντο, οἱ δὲ ἔτι τῇ 8 η μὲν ἤ ῇ 
’ 9 ’, 39.ψ.,6[ 3 ’ Ἀ , ἉἍ ΔΌΟῸᾷΥ πρώτῃ ἐφόδῳ ἀήσσητοι ἐχώρουν. πολὺ δὲ καὶ τοῦ ἄλλου 
“ 9. ἡ Ν Ν 3 9 , Ν 93.»ϑ.ΚῪ στρατεύματος αὐτοῖς τὸ μὲν ἄρτι ἀναβεβήκει, τὸ δ᾽ ἔτι 

προσανΐει, ὥστ᾽ οὐκ ἠπίσταντο πρὸς ὅ τι χρὴ χωρῆσαι. 
ἤδη γὰρ τὰ πρόσθεν τῆς τροπῆς γεγενημένης ἐτετάρακτο 

’ ἉἍ Δ 5 εν ΝᾺ ΜᾺ ἴω 

πάντα καὶ χαλεπὰ ἦν ὑπὸ τῆς βοῆς διαγνῶναι. 

τη δ]κῖπρ' δοσυγαίθ ἰην δύ ρα. η}8 : γενο- 
μένῳ παρ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς πράγμασι. ἘΕῸΓ 
Ῥοβίθοη οὗ ὉΠ 6 ῬΓΘΡ., 866 Ο 6. 43. 4. 
-- 4. σαφέστερα μέν : ποὺ ἴο Ὀ6 σοπϑύ. 
ψ 1 οἷδεν, Ὀπὺ γι} Βοιηθῃίηρ Κ6 τὰ 
γιγνόμενά ἐστι ἴο 6 ΒῈΡΡΙΪοα ἔγοιῃ 
ξυνηνέχθη. --- ὅμως... οἶδεν : ““Ῥαΐ 511}} 
ΘύΘῃ οὗ {π686 ὑπίρ 5 [ΠΏΟΒΘ ἷῸ 816 6ῃ- 
σασοᾷ ἀο ποὺ (Κηον}) δνουν ]ηρ, 6Χ- 
οορῦ (80 [87 88) δ οἢ Κῆονβ γι] αἸΠ|- 
οὐ] ψμδὺ ἈΔΡΌΘηΒ5 1υϑὺ δροῦὺ Ὠϊτ- 
801, πάντα ΤΟ]]ον 8 οὐδὲ ταῦτα ἴῃ 

ΘΧΡΙ ΔΉΔΊΟΥΥ ΔΡΡΟΒ. οἶδεν ΔΟΎΘΟ5 γ ἢ 
[{Π6 ΠΘΔΤΘΥΙ ἕκαστος. Κα. δγΥ. 69, 1, ὃ. 

ΟἹ ς. 27. 8, ἌΘΥΘ ἕκαστος ἴ8|Κ605 8. Ρ]. 
ψΘΙΌ. --- 6. δή: ὈοΙοπρδ τι μόνη ἃ 8 
ἴῃ 11. 77. 7 σι πᾶσαν, ἴ. 33. 18. ὙΠ} 
ὀλίγοις. ---Ἴ. ἔν γε τῷδε τῷ πολέμῳ: 
γε (ἔγοτῃ ὶ αἱ.) 85 ἴῃ ἷν. 48. 24, ὅσα γε 
κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε. --- ἄν τις... 
ἤδει : {π6 ὑγαῃδβι θύοι ἰο {πΠ6 Ῥδγυοαϊαῦ 
ὁ8356 5 τη846 αὖ ἥ, Π6Π66 ΟΠ]Υ͂ ἤδει, 

ῃού εἰδείη, ὙΒΊΟΙ Βοτὴθ 88. σίῖνθ, 15 
ῬΟΒΒΙΌΙΘ. 

ψ δ 
οι ΤΕ γὰρ 4 

9. ὡς... εἰκός : 56. ὁρᾶν, ἴο πθίοῖ 
ὑπ 6 ΖΟ]]ονηρ ἰηΐβ. τὸ δἀὐαρᾷ 1ἢ οχ- 
Ῥἰδηδίίϊοη. --- 10. τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ 
οἰκείου ἀπιστεῖσθαι : “ἴο ἀϊδίγαδύ ὑΠ6ῚΡ 
ΣΘοορσ ὩΣ οη. ΟΥἨ ῬΘΥΒΟΊ 5." τοῦ οἰκείον 
5101 65 μδ΄ γγὰ8 δδροοΐαὶ ΟΥὨ ρεοσιζζαν, 
ἴῃ ἀϊτοοῦ οοπίγζαδϑῦ ἰοὼ τοῦ σώματος. 
ἀπιστεῖσθαι ἃ8 ν. 68. 6, τὰ πλήθη ἢπι- 

στεῖτο. --- 11. ἀνεστρέφοντο: γ6718 8- 
ῬΔῊ Ι, 88 ἴῃ ἷν. 35. 2; Ὑ1]1, 94. 9. 

12. τῶν ᾿Αθηναίων : ἐ.6. [Πο86 ΨΏΟ, 
866, ἴο 6. 423. ὃ 8, 4, μαὰ ἢγϑύ δβοθῃᾶρα 

{η6 Ποῖρῃῖδθ δηα ᾿σητλθαϊδίο!ν Ῥγθϑβϑα 
οὨ (6. 43. ὃ ὃ. ὙΠ {8686 18. οοη- 
ἰχαβίρα ἴῃ 195 τὸ ἄλλο στράτευμα. ---- οἱ 
δὲ ἔτι... ἐχώρουν : ζ.6. 616 δάνδποϊηρ; 
ὈΠΟΙΠΘΟΚΕα πιὰ {μον ἢγθὺ ἴτρι86. 
(ΓΚ «. 43. 88. --14. αὐτοῖς: 566. 0 
6. 34. 1.---Ξ15. πρὸς ὅ τι χρὴ χωρῆσαι: 
ευἰιϊοῖ, τσαν ἴο ΤμγΉ. ----Ἴ6, τὰ πρόσθεν: 
[8)6 τοορβ {π΄ὺ πδᾶ ἢγδβί ρῥγϑϑβϑᾶ ἔου- 
νγατά. --- 17. χαλεπὰ... διαγνώναι: 
τ τὰ πρόσθεν, ἃ5 ἴῃ 1. τ. 10, τὰ ἔτι 
παλαιότερα σαφῶς εὑρεῖν ἀδύνατα. 



ΤΗΠΟΥΘΌΓΟΕΞ ΥἹΙ. 44. 

ὔ 4 [4 ’ ε ῪΝὰ Ώ’ »᾽᾽ 

Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ὡς κρατοῦντες παρεκελεύοντό 
΄Ν 9 4 7 »᾽ 9 ᾿ «Ἁ 3 Ἁ 

τε κραυγῇ οὐκ ὀλίγῃ χρώμενοι, ἀδύνατον ὃν ἐν νυκτὶ 
ο 0 γλλ ΄ Ἁ [-2 Ἁ φ ’ Ξὃ Ν 

ἄλλῳ τῳ σημῆναι, καὶ ἅμα τοὺς προσφερομένους ἐδέ- 
Ρ 9 ΄ΝἮᾷ ΝῚ »᾽ ῪΝ 9 ᾿ 4 ΝΆ 

χοντο" οἵ τε ᾿Αθηναῖοι ἐζήτουν τε σφᾶς αὐτοὺς καὶ πᾶν 
ἉἋ 4 39 Ἶ 4 ΑἉ 9 »’ »}Ἅ ἴω » ’᾽ ’ 

τὸ ἐξ ἐναντίας, καὶ εἰ φίλιον εἴη τῶν ἤδη πάλιν φευγόν- 

των, πολέμιον ἐνόμιζον, καὶ τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ ξυνθή- : Ἷ 
ματος πυκνοῖς χρώμενοι διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄλλῳ τῳ γνω- 

’ ’ ᾿ 9 ΝᾺ ’ ΝΥ ΄ι [.2 

25 ρίσαι, σφίσι τε αὐτοῖς θόρυβον πολὺν παρεῖχον ἅμα 
Ἁ 

πάντες ἐρωτῶντες, καὶ τοῖς πολεμίοις σαφὲς αὐτὸ κατ- 
᾽’ 4. 98. » ἢ 9 Γ. ’ 39 , 4 . 

έστησαν" τὸ δ᾽ ἐκείνων οὐχ ὁμοίως ἠπίσταντο, διὰ τὸ 

κρατοῦντας αὐτοὺς καὶ μὴ διεσπασμένους ἧσσον ἀγνο- 
εἶσθαι, ὥστ᾽ εἰ μὲν ἐντύχοιέν τισι κρείσσους ὄντες τῶν 

’ ᾽’ 9 4 4 3 ’ 9. ’ ᾿ 

80 πολεμίων, διέφευγον αὐτοὺς ἅτε ἐκείνων ἐπιστάμενοι τὸ 

18. ὡς κρατοῦντες : ἴῃ {Ὺ6 7δοϊΐηρ οΓ 
υἱοίογῃ. ΤΠ ὡς οὗ ν᾽ δί. 15 ῬΓΟΙΘΥΔΌΪΘ 
ἴο {88 5016 Ῥϑυίϊο. --- 19. κραυγῇ 
οὐκ ὀλίγῃ χρώμενοι : “Ὑ{Π Ἰοτα οὐ 65,᾿ 
10 ὈῈ ΔΚθὴ ὙΠ παρεκελεύοντο (86. 
ἀλλήλους) ἃπᾶ καὶ ἅμα τοὺς προσφερο- 
μένους (186 ΑΥὐμοη δ οομηϊηρ' 80) ἐδέ- 
χοντο ἃ5 ΒΏΟΥΤΩ ὈΥ τε, καὶ ἅμα. --- ἀδύ- 
νατον ὄν : ἴον {Π6 δ06. 4008. Οὗ [π| 678. 
ῬΏΓ͵ΑΒΟ, 566 (α, 278, 2; Ἡ. 978; Κύμη. 
487, ὃ. --- 20. σημῆναι : ΘΟἸΛΙΏΟΙ ἴΟΥΠῚ 
ἴῃ ΤΣ Πἰτν ἰαπρτιαρθ. ΟἿ α. σο. 26; 
ν. 71. 17. --- 21. οἵ τε ᾿Αθηναῖοι : 1.6. οἱ 
νεωστὶ ἀνεβεβήκεσαν. τεῖβ ΟΟΥΤΟΙΔΙΤΟ 

ἴἰο τε ἴῃ 17. Οὔβοσγο {86 τοροϑαϊθαᾶ 
ΟΟΥ̓ΓΟΙαἴλοη Π ἢ τε, καί ἰτουρμοαυῦ 
{Π6 δοηΐ. ---σφάς αὐτούς : -Ξ- ἀλλήλους, 
8.5 ἴῃ ὙἹ1Π, 92. 82. Κα, ὅν. 81, 2, 16. 
ΤῊ τϑϑηϊηρ 18: ὕθο86 ψἘΠῸ ψΟΙΘ 7αϑύ 
ΟΟΙΪηρ Ρ Ἰοοκοᾶ δϑοιιῦ ἴοσ {Ππο86 
80 δᾶ ρΌΠ6 Ῥεΐοχο, θπῦ ἰο0Κ 411 γῇο 
οδπιθ ἰονγασα ἐμ, ἐ.6. ουθὴ {π6}Γ 

Οὗ ῬΘΟΡΪΘ ὴῸ ΜΟΥ ἢθοῖηρ ῬδΟΙς, 
ΤΟΣ ΘΠΘΙΐθ8. --- 22. τὸ ἐξ ἐναντίας : 
ἴΠπ6 οογγϑοῦ τοδαᾶϊπρ ἔσοτα Υ δ. ἰηβίθδα 
οὗ {86 νυἱἹραίθ τὸ ἐναντίον. ΟἽ 5680]. 
γράφεται καὶ πᾶν τὸ ἐξ ἐναντίας. ἘῸΓΣ 

ἐξ ἐναντίας, ἤοπι {6 ορροϑίϊο αἰγοοίοη, 
φ΄. ἵν. 33.ὅ; 35. 11. ἘῸΥ {πΠ6 ποαυΐ. 
δίπρ. ἴῃ ΟΟἸ] θοῦ βθηβθ, βδθ6. Κη, 
847, 8. ---- πάλιν : 566 ὁ 6. 40. 8. -- 29. 
τοῦ ξυνθήματος : λόγος ἐν πολέμῳ τῶν 
οἰκείων διδόμενος, Εστηο]. Μαρ. ΟΥ̓ 81 
θ6]ον. ΟΥἹ Το. Ἡἰϊδί. 11. 22, ΟΥ6- 
ὍΓ15 ἸηὐΟΥΣοΟρ ΟΠ Ρ 5 0 ὑ 1 1 
ῬαρΡΗδΔ6 515 Π ΈΌΠΙ. --- 34. εἶναι : 
“παρεῖναι. ὅ66 ΟἹ 6.11. 16, --- γνωρίσαι: 
85. ἀλλήλους. ---25. σφίσι τε αὐτοῖς 
..ν ἐρωτῶντες : ζ.6. ἴΠ6Υ οδαβαα σοη- 
ΒΊΟΣ, δ᾽ οηρ ΓΠΘΙΏΒ6] νγ 65, Ὀθόϑη86 81] 
ὝΟΥΘ 85 ΚΙῖηρ δὖὺ {ῃΠ6 βδιὴθ {πηθ6, δπηᾷ 

ὑβουθίοσθ 0 16 ρού δὴ 1η 6 ]}}ρ 1016 
ΘΏΒΎΘΟΙ. --- 26, σαφὲς αὐτὸ κατέστη- 
σαν: ΤΟ, 1. 32. θ; 140. 80. αὐτό, 86. τὸ 
ξύνθημα. 

21. τὸ δ᾽ ἐκείνων... ἠπίσταντο: 
διέ ἐμεῖν (88 ϑυσγδοῦβδῃβ᾽) τυαΐελισογά 
ἐδ Αἰδοηΐαηβ αἰαὶ ποΐ ζηοιῦ ἰο δα βαπιὸ 
ἐαίεπὲ (οὐχ ὅὁμοίω5). --- διὰ τὸ... ἤσ- 
σὸν ἀγνοεῖσθαι: 56. ἐν ἀλλήλοις. ΤῈΘ 
ΘΥΓΔΟΌΒΒΗΒ Δα, ὯῸ ὨΘρΩ͂ ἴο Δ5Κ ἴοὸΓ 
{ποῦ οὐ παίομποτα, Ὀθοδαβα {πον 
Κορύ τοροίθου (μὴ διεσπασμένους) πᾶ 
ΚΗΘΥ͂ ΟΩ6 ϑῃοίμογ, -- 29, ἐγτυχοιέν 

---ὦ 

88 



84 ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΝ ΜΠ]. 44. 

,ὔ 9 9 ΕῚ νΝ Ἁ ε ’,  » 
ξύνθημα, εἶ δ᾽ αὐτοὶ μὴ ὑποκρίνοιντο, διεφθείροντο. 

’, Ν Ἁ 9 Ψ » νε ,ὔ 
μέγιστον δὲ καὶ οὐχ ἥκιστα ἔβλαψεν καὶ ὁ παιανισμός " 
ἀπὸ γὰρ ἀμφοτέρων παραπλήσιος ὧν ἀπορίαν παρεῖχεν. 
Ψ Ν ΝΜ “ 4 ς ἴω μμννςῪ 4 

οἵ τε γὰρ Αργειοι καὶ οἱ Κερκνυραιοι καὶ οὁσον Δωρικὸν 

85 μετ᾽ ᾿Αθηναίων ἦν ὁπότε παιανίσειαν, φόβον παρεῖχε 
τοῖς ᾿Αθηναίοις, οἵ τε πολέμιοι ὁμοίως. ὥστε τέλος ἕυμ- 

’ ς᾽ “Ὁ δὰ δ ἴω », 9 Ἁ ᾽ 

πεσόντες αὑτοῖς κατὰ πολλὰ τοῦ στρατοπέδου, ἐπεὶ ἅπαξ 

ἐταράχθησαν, φίλοι τε φίλοις καὶ πολῖται πολίταις, οὐ 
μόνον ἐς φόβον καθίστασαν, ἀλλὰ καὶ ἐς χεῖρας ἀλλήλοις 

40 ἐλθόντες μόλις ἀπελύοντο. 
ἃ ’ “Ἂ 

καὶ διωκόμενοι κατά τε τῶν 
“ δ ε ω᾿ ε ᾽ν 9 ’ ἴω 

κρημνῶν πολλοὶ ῥιπτοῦντες ἑαυτοὺς ἀπώλλυντο, στενῆς 
ΟΞ’ ἰοὺ 95.ϑ οὶ 9 »ᾳ. ’ ’ Ἁ οὔσης τῆς ἀπὸ τῶν Εἰπιπολῶν πάλιν καταβάσεως, καὶ 

9 ᾿ 3 Ν ε Ἁ ε ’ ἐμέ Ἂ ε 

ἐπειδὴ ἐς τὸ ὁμαλὸν οἱ σῳζόμενοι ἄνωθεν καταβαῖεν, οἵ 

μὲν πολλοὶ αὐτῶν καὶ ὅσοι ἦσαν τῶν προτέρων στρατιω- 
45 τῶν ἐμπειρίᾳ μᾶλλον τῆς χώρας ἐς τὸ στρατόπεδον διε- 

[ 

τισι; 50, οἱ ᾿Αθηναῖοι. τισι ΒΟΨΘΙΏΒ 

τῶν πολεμίων. -- 81. αὐτοί : [86 ΑἸΠ6- 
Πἶδη8 δραῖη, γὼ ὑῃτουρσποαῦ {π8 
016 ἀοβουϊρύίοη ἅγτὸ {πο86 ἢγβδὺ ἴῃ 
ΤΩΪΠά. ---- ὑποκρίνοιντο : -- ἀποκρίνοιντο. 
ΟΠ Ἠδύ. 1. γ8. 14; οἱ. 29; τἄ4. 8. 
Τμαργβίδη μοτα βοιηθίῃϊηρ {πὸ ἐντυ- 
χόντες κρείσσοσι τῶν πολεμίων. 

θώ. μέγιστον καὶ οὐχ ἥκιστα: 568 
ΟὨ 6. 24. 12. ---- καὶ ὁ παιανισμός : οἱ 
5680]. ΟἹ 1. σο, 20, δύο παιᾶνας 7δον οἱ 
Ἕλληνες, πρὸ μὲν τοῦ πολέμου τῷ ἼΑρει, 
μετὰ δὲ τὸν πόλεμον τῷ ᾿Απόλλωνι. (ΟἹ. 
δῃᾶ δ. δάἄορὺ δυϑύσυσμοσο, ὑμοαρ 
δραϊηδῦὺ τηοδῦ οὗ {μ6 Νίξ85., παιανι- 

σμός, παια νίζειν ἔον {π6 ζογὰβ σὴ] ὦ 

(παιων»-). 8.66 οῃ ἷ. σο. 20; νἱ. 32. 10, 
Ἡδτγοάϊδη τϑοορηῖσοβ ΟἿἹΥ παιὰν ---- 
-- 55. φόβον παρεῖχε: 86. τὸ παιανίσαι. 
ΤΠ ΑΥΒμΘηΐδη5 ὑπουρμῦ [π6 ρδϑδὴ οὗ 
ποῖν Τουΐίδη 811165 νγᾶβ ΠοΒύ116, {πιδύ 
8ἃ5 [μδ΄ οἵ {Π6 ΘΟ ὑῃ 6 ΙΏΒ61γ65. --ο 
96. οἵ τε πολέμιοι ὁμοίως : 50. ὅπότε 
“αιανίσειαν. 

939. καθίστασαν: υῃδογβίδηα αὑτούς 
ΟΣ ἀλλήλους. ΟἿ ἐς φόβον καταστῆναι, 
1. 81. 27; ἵν. οὅ6ὅ. 28. ἥδ οἢ 6. 4323. 
47. Οἱ {86 ΠΥ, ΤῸ} [86 80}., 866 
ΑΡΡ. --- 40. μόλις ἀπελύοντο : 10676 
βοραγαϊοα ευἱξῆ αἰ γέοιεψ, ΟΥἨ ὈΪΕΘΥ οοη- 
ἰθϑύ, ἃ5 ἴῃ 6. 63. 8; 1. 40. ἴ. 

41. πολλοί: 50 411 {μ6 Ιαΐον δαϊί. 
Το Υ οἱ πολλοί οἵ ἴῃ6 Μ85., Ὀδοδ 56 806. 
ἴο {ῃ6 016 δοοοιπηῦ, 8ηα 680}. α. 45. 

δ 2, {86 τχ87]οΥἱῦν α1ἃ ποῦ ΡΟ ΙΒ} ἴῃ {118 
ψᾺΥ. Βοβίαθ, Ε]αῦ, δηᾶ Ψ 8118, βθϑῖῃ 
ποὺ ἴο ᾶγθ τοδᾶ {86 διΐ. ---- ῥιπτοῦν- 
τες : ΟἹ {Π6 ἴόΥ, 566 ΑΡΡ. --- ἑαυτούς : 

ἴον σφᾶς αὐτούς. (ὔ" 11. 4. 18; 40. 22. 
---42. πάλιν: σι καταβάσεως 8ἃ5 ἴῃ 
6. 38.16 νἱῦ ἔκπλους, ο. 62. 18 ἢ 
ἀνάκρουσις. Οὗ ἶν. το. 14; ν. ς.1, Κτ. 
ϑρυ. 80, 8, 4. ---48, ἐπειδὴ . . . κατα- 
βαῖεν : ορῦ. ΜΙ τ ίθσθηοθ ἰο {Π6 αἰῇ- 
ξογθηὺ ἀϊν βΊ 0}8. --44, τῶν προτέρων 
στρατιωτῶν : 1.6. τῆς προτέρας στρατιᾶς 
(ο. 43. 21), ψῆο, ἃ5 [Π6Υ δα δϑοθηῃηᾶρα 
ἘΡΙΡΟΙΪδΘ ἴῃ Π6 βυχημηοῦ οὗ 414 8.0., 

6 

Ἷ 



ὃ 
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ΤΗΠΟΥΘΙΌῈΒ ΥἹΙ. 44-.46. 

, ς Ννν»ν-νῃ ν 9 ἃ ἃ ’ 

φύγγανον, οἱ δὲ ὕστερον ἥκοντες εἰσὶν οἱ διαμαρτόντες 
“ 5ὃ Ὁ" δ Α ’ 9 ΄ θ ΄ 9 ὃ ̓ 

τῶν δὸὼν κατὰ τὴν χώραν ἐπλανήθησαν" οὖς, ἐπειδὴ 

ἡμέρα ἐγένετο, οἱ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων περιελάσαντες 
διέφθειραν. 

΄Ὁ 9 ε , ε Ν ’ ᾽ “Ὁ Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἵ μὲν Συρακόσιοι δύο τροπαῖα 
» 3. » ἴω 9 "Ἂ Ξε ’, ἃ Ν ἔστησαν, ἐπί τε ταῖς ᾿ΕΠ';πυπολαῖς ἡ ἡ πρόσβασις καὶ κατὰ 
Ν ’ οὐ ε ἃ 9 ή 2 9 95 ἊΝ 

τὸ χωρίον ἢ οἵ Βοιωτοὶ ἀντέστησαν, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι 
τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἐκομίσαντο. ἀπέθανον δὲ οὐκ 
5Ὰ2 3..αἡ Ν κι ΄ κ 2 » 

δ ὀλίγοι αὐτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων, ὅπλα μέντοι ἔτι 
’ “Ὁ δ Ἁ Ἁ 3 ’ ε Ἁ Ν ΚᾺ πλείω ἢ κατὰ τοὺς νεκροὺς ἐλήφθη" οἱ γὰρ κατὰ τῶν 

κρημνῶν βιασθέντες ἄλλεσθαι ψιλοὶ [ἄνευ τῶν ἀσπίδων] 
ε Ἁ 9 ’ | ε 35. 9 , οἱ μὲν ἀπώλλυντο, οἱ δ᾽ ἐσώθησαν. 

ΙΝ Α ἴω ε Ν έ ε 39 ἃ 9 

Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ μὲν Συρακόσιοι ὡς ἐπὶ ἄπροσ- 
δοκήτῳ εὐπραγίᾳ πάλιν αὖ ἀναρρωσθῶντες, ὥσπερ καὶ 

Ὑ6Γ6 Ὀούίον δοαπαϊῖηϊοα τὶ [Π6 οουπῃ- 
τν. --- 45. διεφύγγανον : ἴογ 115 ἔ]Π1ΘΥ 
ἕοττῃ, 9 φυγγάνω, ΑΘΒο ἢ. Ῥγοηι. 818; 
5ο0Ρἢ.1...182; ἀποφυγγάνω, Το γλ. ΧΧΊΙΙ. 
74; διαφυγγάνω, ΑΘΒΟΏ , 1πι. 10; ΑΥΥ, 
«Ἅη. ἵν. 4.6; ἐκφυγγάνω, ΑΘΒ56}. γοπι. 
δ2δ; καταφυγγάνω, ΑρΒομΒίη, τπτ. 208; 
Ηαΐ. νἱ. 16. 4. --46. εἰσὶν οἵ: Ῥϑγῦ. 
ΔΌΡΟΒ. ἴο οἱ δέ, ἃ5 1. 110. 4, οἱ ἄλλοι, 
οἱ πλείους. ΟἿ ἵν. 52. 4; νἱ. 88, 21. -- 
διαμαρτόντες τῶν ὁδῶν : 4150 ἴῃ 1. τοῦ. 
8.--- 47. ἐπλανήθησαν, διέφθειραν : ὑΠ6 
ἔαϊθ οὐ ᾿ηδινιἅπ4}5 (εἰσὶν οἵ) 5βιαίοα 
ἴῃ [86 δΔογ. 

45, 7.6 ϑγγασιιαης οδγθοΐ ἔϊῦο [γῸ- 
»λῖο5. 2.ο88685 οΚ ἐδ6 Αἰλοηϊαη5. 

ὥ. ἢ ἡ πρόσβασις : 56. ἐγένετο -- ἣ 
οἷ ᾿Αθηναῖοι προσέβησαν, ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΑΙΠΡ 
ἴο ἢ οἱ Βοιωτοὶ ἀντέστησαν. πρόσβασις 
Ϊβ5 804 πού ἴῃ ἃ. ΙοΟᾺ] 56256, {6 τἸσαῦ! 
μρ, Ὀὰὺ τ] νου 8] ἔοτοθ, ἐδ αϑοοηά- 
ἵἴπρ (οἵ {π6 μοῖρ β Ὀ. ἂν οὗ ἘΣ 611|8, 
ο. 43. 21). --- ὃ. ἢ οἱ Βοιωτοὶ ἀντέστη- 
σαν: οὐ {86 τοδαϊηρ, 5866. ΑΡΡ. --- 4. 
ὑποσπόνδους ἐκομίσαντο : 566 ΟΠ 6. 5.9. 

οὐκ ὀλίγοι: 806. ἰο Ὠοᾶ. ΧΙ. ΤΙ, 
2600 : Ῥ]αΐ, Νῖο. 2Ζι, 2000. ----ὅ. ὅπλα: 
65}. 51}16]45. ---- 6. πλείω ἢ κατὰ τοὺς 
νεκρούς : οἱ 6. 75. 22; 1. γ6. 17; 11. σο. 2; 
ν. 102. 2; νἱ. 15.10. τ. ὅν. 49, 4. --- 
ἡ. ψιλοὶ [ἄνευ τῶν ἀσπίδων] :: ψιλοί 18 
γῬγβρᾶ, ΤῊΘ Ὀσγδοϊκοίρα νοσᾶβ ῬΊΌΥΡΘΙΒ, 
ΟΙ., δῃηᾶ 5. ΘΟ ΒΊΟΥ 8 1. ΡΟ] Δ 10}. 
566 ΑΡΡ. Οὐβοῦ ρῬγοροβϑᾶ ἀπώλοντο, 
Ὀπύὺ 86 ἰτηρῇ. 15 ῬΤΌΡ. υϑοα οἵ {8086 
ΜΏΟ, ϑβοδίςουθα ΟΥ̓́ [Π6 σοΟυΠΙΤΥ 
(ἐπλανήθησαν, ὁ. 44. 47), ταρῦ {πΠΕῚΡ 
ἄἀθδίῃ, οη6 δίζου δηούμου, δ {Π6 Βδηα8 

ΟΥ [Π6 οαναῖῦγ. ἐσώθησαν ἱπάϊοαῦθβ 
ΟὨΪΥ {Ππ6 18] τϑβ}0. --- 8, οἱ μὲν... 
οἱ δέ: ρᾶγῦδ. ΔΡΡοΒ. ἴο οὗ γὰρ... 
βιασθέντες ἅλλεσθαι. 

46, Τ7Τήε ΘΚγαρσιιδαη8 ἔγῳ ἰ0 σοί τοῖῃ- 
γοοπιθηίς ἤοηι ἀφγίσοηίνιηι απὰ {δα 
ἑπίεγῖου Ὁ Θιεϊζῃ. 

2. εὐπραγίᾳ: ΤΉΘΟ. τ|ι888 ΘΑΌΔΙΥ 
{πῸ ἔουτ8 εὐπραγία ἃτπια εὐπραξίαᾳ. (ΟἿ, 
11. 39. 29, ἀπροσδόκητος εὐπραξία. ---- 
πάλιν αὖ : 85 ἴῃ Ο. 64. 1, ποῦ ὈΙΘΟΠΔΒΠΟ; 
πάλιν, δαςΐ, 1.6. ταῖο 86 ἔοΟΥΘΓ τηοοῦ, 

8ὅ 



ΤΗΠΟΥΌΙΟΕΒ ΜΙ]. 46, 47. 

- , 9 Ἁ 9 ’ ᾽ὔ »: 

πρότερον, ἐς μὲν ᾿Ακράγαντα στασιάζοντα πεντεκαίδεκα 
Ψ 

ναυσὶ Σικανὸν ἀπέστειλαν, ὅπως ἐπαγάγοιτο τὴν πόλιν, 

5 εἰ δύναιτο: Τύλιππος δὲ κατὰ γὴν ἐς τὴν ἄλλην Σικε- 

λίαν ᾧχετο αὖθις, ἄξων στρατιὰν ἔτι, ὡς ἐν ἐλπίδι ὧν 
Ἁ Ἁ ’ ῪΜᾺ 9 »ὔ - ς ’ [ἀ 3 ὃ Ἁ Ἁ 9 

καὶ τὰ τείχη τῶν ᾿Αθηναίων ᾿αἱρήσειν βίᾳ, ἐπειδὴ τὰ ἐν 

ταῖς ᾿Επιπόλαϊς οὕτω ξυνέβη. 
ε Ἁ [φ 9 ’ Ἁ 9 , 3 , Οἱ δὲ τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγοὶ ἐν τούτῳ ἐβουλεύ- ( 

οντὸ πρός τε τὴν γεγενημένην ξυμφορὰν καὶ πρὸς τὴν 
παροῦσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατὰ πάντα ἀρρωστίαν. 
τοῖς τε γὰρ ἐπιχειρήμασιν ἑώρων οὐ κατορθοῦντες καὶ 

: ἊΜ ΔΝ ’ ὶ 

τοὺς στρατιώτας ἀχθομένους τῇ μονῇ - νόσῳ τε γὰρ ἐπι- 

αὖ, ασαΐπ, Ὁ 18. Ομϑηρο Βανίηρ ἰΆΚοπ 
ῬΙδοθ ὁμοθ δίγεδᾶγ. πάλιν αὖ δηᾶ 
ὥσπερ καὶ πρότερον ὈΟΪὰ ῬΘΙοπρ ἴο 
ἀναρρωσθέντες, δια τοῖον ἴο 6. 41. 8ὶ 4, 
ψ 6 ἃ }6 6] ηρ οὗ σΘομῆσοηοο 8 Ῥ6 ΘῈ 
οοπαρίῖνϑᾶ, πη ἴο ο. 42. ὃ 2, θη {818 
μδᾶ αραὶπ Ῥδ6θη Ἰοβῦ. --- ὃ. ἐς ᾿Ακρά- 
γαντα: 5080). τὸν ᾿Ακράγαντα ἀρσενι- 
κῶς. ΟὟ α. το, 2. Τὸ 15. πδιηθᾶ ἔτουῃ 
{Π6 ΕἾΘ ΘΔ Ὁ. ἥἴθο ΒΟΒΌΡΥΪηΡ, 
«Ακγασαδ, Ῥ-. ὅ. ὙΠ οἷν μδὰ ἅδ- 
οἸατοα 1561} ὨΘαῦΓΑ], 6.33.7; ὈὰὉ ΠΟῪ 
ἴῃ ΘσΟΠΒΘΟΠΘΠΟΘ ΟὗὨ :ηΐΘΓη8)1 αΙδίυΓΌ- 
8665 (στασιάζοντα) [Π6 ῬΤΟΒΡΘΟΥΒ ὙΟΓΘ 
ΤΊΟΤΕ Δ οΟΌΣΔΌ]6 ΤΟΥ ὥὄγτδοιβθ, ΤΊΏΘΓΘ- 
ἤοτα 1 ὑγῖγοιηθβ δα Ὅθθη βοηὖ ἴο {Π6 
ΒιρΡοτῦ οὗἉ {Π6 ϑυγδοῦβδῃ ρῬαῦὺν ἴῃ {6 
οἷν. --- 4. Σικανοὸν : 056 οὗ [ἢ6 σΈΠΟΕΙ- 
815. σβόβθῃ ΜΙ ἢ Ηδττηοογδίαθβ, ΥἹ. 73. 
8. -- ἐπαγάγοιτο: πχπϑὺ Ὀ6 ῥτγδεντθα 
ΟΥΘ, 85 ἴῃ 11], 63. ὅ (οὗ ν. 4ς. 4), ἴο 
1Π6 νυϊραΐθ ὑπαγάγοιτο, ἃΒ ΡΙΌΥΡΘΟΘΥΒ 
(ΤΜποηι. 11, 96) τἱρΉ ΠΥ ΟΌΒΘΥνΘΒ; ΤῸΓ 
{Π6 οὈ]θοὺ νγὰβ ἰο ὀγΐηρ οὐϑΥ Ὁ}. οΟἰἐγ ἴο 
1Π6 νυδουβδῃ βἰᾶθ, ποῦ ἴο βυδάμα 10. 
(" α. το. 81. ---- δ. ἄλλην : Τρ Π]Υ δα θα 
Ὄν γαΐί., 85 Κ:ον 18 ΟΡΡ. ἴο Αρτίροϑης- 
ἴππιΔ. ΟΣ α. γ. 6, ὁ Τύλιππος ἐς τὴν 
ἄλλην Σικελίαν ἐπὶ στρατιάν τε ᾧχετο, 

ἰο ὙΏΙΟΝ αὖθις ἴῃ 6 τοΐουϑβ. --- 6. ἐν 
ἐλπίδι ὧὥν : 566 ΟΝ 6. 25. 4. 

47. 7.6 αἰϊαοῖξ οα Ἐρίροϊας βαυΐπσ᾽ 
,αϊϊοα, απαὶ ἐδ Αἰβμοπίαη αὐγιῳ ϑι )οτίησ 
δευδγεῖψ 7γοηι δἰοζηε55, 1)δηιοβίλθη68 ργο- 
}όο5865 αϑ παξβίῃ α ἀοραγξιγα α8 ροΞεβίδίεα, ἴῃ 
οΥ̓ον ἰδαὶ ἰΐζοψ πιαῃ αἱ ἰδαδὲ ὀγίπο λεοῖρ 
ο {λ6 λαγά-ργε5866 πιοϊξεγ-οἸέγ. 

ὦ. πρὸς τὴν. .. ξυμφοράν: ἴπ 
υἱεῖ 975} ἐΐ6 ηιϊδγογίιημε ἰλαΐ μῥαα ὅδε- 
7 αἴϊοη ποι. Ὅὅ86 οἡ 1]. 22. 1. ---- ὃ. 
ἀρρωστίαν: 8δ5 1 111. 15. 11, αδδροη- 
ἄδποεψ. ΟἿ νι. 83. 7, ἀρρωστότερον. ---- 
ὅ. ἀχθομένους τῇ μονῇ : οἱ ν-. 7. 8, 
ἀχθομένων τῇ ἕδρᾳ. 

νόσῳ τε γὰρ ἐπιέζοντο. .. ἐφαίνετο: 
[818 βϑηΐ. σοῃὐΐδίηβ ὑπ 6 ΤΘαβ0η8 ΨΠΥ 
{Π6 ἴτοορ8 ΟΙΘ ΙΒ ]ΘαΒθα δὖ τοιηδίχ- 
ἴηρ᾽ ἸΟΠΡῸΡ (ἤχθοντο τῇ μονῇ), οὗ ΟΝ 
ΠΟΘ δῖ ὕγο: {ῃ6 Ῥυθνδιῖηρ 510 Κ- 
ὭΘΒΒ δηα {ῃ6 πίον ὨΟΡΘΙΘΒ5η6585 οὗ 
ΒΌΈΘΟρα5. ΤῊ6 ἢγδὺ σϑδβοῃ, ΠΟΙ 18 
1πἰγτοαπορα ὉΡ γάρ, γοβίβ ἴῃ {1 ΟἹ 
ὑνο ρτουηᾶβ, ΟΥ̓ ΣΧ ΒΊΟΝ μ6 ἢγδύ 15 6χ- 
ῬΓΘΒΒΘα ἴῃ ρθῆ. 8005., [πΠ6 βθοοῃᾶ (τὸ 
χωρίον. . . ἣν) ἴὰ Ἱπάοροηάθῃῦ οοηβί, 
(ΩΣ ο. 12. 1 [). ὙΠῸ βϑοομᾶ τηδῖῃ 
σᾶαδθ, ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ (τὰ ἄλλα ἀνέλπιστα 
ἐφαίνετο), 15 σοπηθοίθα ὉΥ ὅτι αἰγχοοῦν 

[ 



ΟἹ. 91. 4: Βι0. 418, Απρ. ΤΗΠΟΥΙΡΕΒ ΥΠ][ 47}. 

᾽7 35. 59 ᾽ ΒΝ ν ΜᾺ 9 ἴω , Ὡξ 

έζοντο Κατ ἀμφότερα, Τῆς Τε ὠρας τοῦυ ἐνιαντου ταύτης 
3 " 5. 5 Ν Υ ΄ Ν Α , 

οὔσης ἐν ἢ ἀσθενοῦσιν ἄνθρωποι μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον 
ν 5 Ἔ.»5 ᾿ , ξᾺ κα ν Ν "Ὰ , ἅμα ἐν ᾧ ἐστρατοπεδεύοντο ἑλῶδες καὶ χαλεπὸν ἦν, τά 
τε ἄλλα ὅτι ἀνέλπιστα αὐτοῖς ἐφαίνετο. τῳ οὖν Δημο- 

10 σθένει οὐκ ἐδόκει ἔτι χρῆναι μένειν, ἀλλ᾽ ἅπερ καὶ δια- 

1ὅ 

νοηθεὶς ἐς τὰς ᾿ἘΠἘἂπυπολὰς διεκινδύνευσεν, ἐπειδὴ ἔσφαλτο, 
9 ’ 3 ’ . Ά ’ φ ὃ» . ἠ ἀπιέναι ἐψηφίζετο καὶ μὴ διατρίβειν, ἐως ἔτι τὸ πέλα- 

Ὁ Ν ΄ἌᾺ Γω. 

γος οἷόν τε περαιοῦσθαι καὶ τοῦ στρατεύματος ταῖς γοῦν 
3 ’ Ἁ σι 
ἐπελθούσαις. ναυσὶ κρατεῖν. καὶ τῇ πόλει ὠφελιμώτερον 4 
ΕΙΣ “ . ΝΥ 4 ΝᾺ ᾽ ἴω 9 ’ 

ἔφη εἶναι πρὸς τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ. σφῶν ἐπιτειχίζοντας 
Ἀ , ω λ Χ: ν᾽ ἃ 9. 2 εν» τὸν πόλεμον ποιεῖσθαι ἢ Συρακοσίους, οὺὃς οὐκέτι ῥάδιον 
ΠῚ , 99 Οω , ἈΝ εἶναι χειρώσασθαι" οὐδ᾽ αὖ ἄλλως χρήματα πολλὰ δαπα- 

τἰ} ἀχθομένους τῇ μονῇ, οἱ δοσουηΐ 
οὗ 186 ᾿πίουροβί ο οὗ ὑπ ἸΧΥΘΡΌΪΔΥ 
τὸ χωρίον ἦν. ΤῊΘ ὕπχο ΥΘ8 8008, [Π6 

τηϑίου δ] ομ6 (510 Κ 658) δηα [Π6 ἸΠΟΓᾺ] 
ΟὯ6 (ΒΟ ΘΙ 6551}655), ΤῸ οο-οΥά. ὉΡ τε, 

τε ἃ58 ΘαΌΔΙΠΥ ᾿πῆπρη 184]. Τὴ δοοογχᾶ- 
866 Ὑ1ΠῊ {Π15 νον, ΟἹ. ρΡαΐθ ἃ σΟ]ΟῊ 
ΔΥΤΟΥ μονῇ δια ἃ ΘΟ μηδ ΔΕΓΟΥ ἦν. 80 
Ατῇ. οχρ δίηβ, θαὺ σιπουῦ Δ] οηρ; 
[86 νυαποίυδίίΖοη. ἈΚτ,, δύ., δῃᾷ Βιη. 

ἔοΉ]Π]οὸν ΠοΙβο πὰ οὐ πρ ὅτι. --- 6. 
κατ᾽ ἀμφότερα : 70. ἑϊσο γϑαδοηϑβ, 8ἃ.5. ἴπι 
Ὑἶ]. ὅς. 8. --- τῆς ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ : 
ΤΙ ῬΙαῦ. ΛΙῖδ. 22, μετοπώρου γὰρ ἦν ἢ 
ἀρχή. Ἴπῦσ. 5808 ἴῃ 6. 79. 10, ΟὨΪΥ 8 
ἔρον ΘΟΙΚΒ ἸΔΊΟΥ, τοῦ ἔτους πρὸς μετό- 
πῶωρον ἤδη ὄντος. (ΟΥ̓ α. το, 8 4.---. 
ἄνθρωποι : ΟἹ ὕΠ6 ΟΥΙ5510Ὲ οὗἉ {86 τί., 
566 Κν. ὅν. δ0, 8, 6. ----8. χαλεπόν: 
Παγα ἰο δεαΥῦ, 1.6. ΛΠ ΑΙ ἢν. 

10. ἅπερ καὶ διανοηθεὶς ... διεκιν- 
δύνευσεν: 80 Μὶζ Ναΐ., [ὉΓ ἃ5. 6 
ΤΘΙΊΔΙ ΘΙ ρα ἰο Τμπο., πού ἴο 1)6- 
ΤῊΟΒΙΏΘΏ65, διακινδυνεῦσαι (86. ἔφη, Το- 
ζουυϊηρ ἴο ΘΙ οβ 6168) 15 ἸΏ ΡΟΒ51016. 
ΤΏαΟ. γ60 8115 [6 νίονβ ΨΏΙΟΏ Ἰ)οταοϑ- 

16 π65 ἢδα Προ ἴγοτα [86 Ῥαρίηπίηρ. 

ΟἹ ς. 42. ὃ ὅ.---ὄ 11. ἐς τὰς Ἐπιπολὰς 
διεκινδύνευσε: τἱδίεα ([886 αἰΐδοκ) οπ 
Ἐρίροίαθ. ΟἿ ἃ. 36. 11, ἐς Ἰωνίαν... - 
παρακινδυνεῦσαι. Ἐν. ϑργ. 68,21, 4. -- 
12. ἐψηφίζετο : 1.6. ἴῃ {818 ΘΟ. 01} οὗ {Ππ6 
οοτιγεαηογβ ΟὨΪΥ ; ψηφιζομένους μετὰ 
πολλῶν ἴῃ 6. 48. ὅ τοΐετβ ἴο ἃ σοπεγαὶ 
ΘοΟΌ011 ἰο Ῥ6 614 1861. ---- τὸ πέλαγος 
οἷόν τε περαιοῦσθαι : 1.6. θαΐοτα ΝΟΥ͂. --- 
18. τοῦ στρατεύματος ... κρατεῖν : 1π6 
Ῥϑυῦ. ρθη. ἀδθρϑῃᾶϊηρ ΟἹ ταῖς - « « ναυσί, 
κρατεῖν ΟἹ οἷόν τε, “ΜἈ116 1 8 ῬΟΒ- 
1016, αὖ Ιοαϑὺ πὶῖθῃ [Π6 ἩΘΥῚΥ ἀυγϊνϑα 
Βῃ105 οὗἉ [88 ὐτηθιηθηῦ (αν θη 1} 11{016 
ἄδροηᾶθμοθ νγαβ8 ἴο Ὅ6 Ὀ]δορα ὁπ {Π6 
ΤΟΙ] ΘΔ 467) ἰο γον} δὺ 568," ΤΠ6 
5600]. ΨΓΟΠΡῚΥ ΘΧΡ]δ1η8, τοῦ πολεμίου 

στρατεύματος. 
16. ἢ Συρακοσίους : 1.6. ἢ πρὸς τοὺς 

Συρακοσίους. Οτι {Π6 οπμηϊβδίοι ΟὗὨ 18 
ῬΙΘΡ., 566 Κα. νυ, 68,9. (1. 6.21; 
21. δ; νἱ. γὃ. 4; νἱ. οὐ. 10. Τη 11]. 
44. 8, [μ Ῥ͵δρ. 15 τορϑδίβα. ----οὖὗς.. .. 
εἶναι: [1ηΐ, ὉΥ 8ϑϑιτη!]! δου. Ο, 260, 
2, ν. ὃ; Ἡ. 94. --- 17. οὐδ᾽ αὖ: π6- 
4)͵6 γ 670, 885 ἴῃ ἰ. το. 81; ἵν. 87. 19, 

διηᾶ ἴτοα. Ὑμ6 ἐπουρθΐ οὗ 6. 42. ὃ ὅ 



ΤΗΠΟΥΙΘΕΒ ΥἹΙ. 47, 48. 

ῪᾺ κὺ ΝᾺ ᾿ Ἁ Α , 

ἀϑνῶντας εἰκὸς εἶναι προσκαθῆσθαι. καὶ ὃ μὲν Δημοσθέ. 1 
ἴω 9. 9 ε δ ’ 5. » Ν Ἁ 

νῆς τοιαῦτα ἐγίγνωσκεν: ὁ δὲ Νικίας ἐνόμιζε μὲν καὶ 
αὐτὸς πόνηρα σφῶν τὰ πράγματα εἶναι, τῷ δὲ λόγῳ οὐκ 

ἐβούλετο αὐτὰ ἀσθενῆ ἀποδεικνύναι, οὐδ᾽ ἐμφανῶς σφᾶς 
», Ν “ Ν 3 ’ ἴω 

5 ψηφιζομένους μετὰ πολλῶν τὴν ἀναχώρησιν. τοὺς πολε- 
- Ψ μίοις καταγγέλτους γίγνεσθαι" λαθεῖν γὰρ ἄν, ὁπότε 

, Ὺ»Ν ΄ΝἮὭὥε ῪΝᾺ 4ι 

βούλοιντο, τοῦτο ποιοῦντες πολλῴ Ὦσσον. 
Α 

τὸ δέ τι καὶ 

τὰ τῶν πολεμίων, ἀφ᾽ ὧν ἐπὶ πλέον ἢ οἱ ἄλλοι ἠσθά. 
νετὸ αὐτῶν, ἐλπίδος τι ἔτι παρεῖχε πονηρότερα τῶν σφε- 

10 τέρων ἔσεσθαι, ἣν καρτερῶσι προσκαθήμενοι " χρημάτων 

15 τοροαϊθᾳ ἴῃ {18 Ῥϑββθαρὸ ἱ ΤΩΟΥΘ 
᾿ΘΠΙΡ 4818. -- 18, προσκαθῆσθαι: οἵ 
Ῥογβἰβίθη βίθρο, 85 ἴῃ ο. 48. 10; 49. 7; 
ἷν. 120. 9; νἱ. δο. 80. 

48. Νεἰας5, οἡ ἰδ σοπίγαγγ, αἰϊποιισὰ 
δοογοίζῳ τοοοσηϊξῖπ ἰδ6 οταυϊΐῃ ὁ} {6 
δἰ ἐμαΐίοῃ, δε σοηδίαογ5 ἐδαΐ ΟΣ 106 ϑυτγα- 
οἰἰϑαΉ8 ποΐ πο Υ6 Κωυοιγαδίθ, δδσαιιδ6 ἔΐαῳ 
ἰαοῖξς γιοπᾶψ απα αΥὰ ποὶ ἀφιαΐ ἰο {6 
«Αἰμοηΐαμβ αὐ 8εα. εδίαθβ, ἐδ ϑβοογοὲ 

ἑη)γογηπαΐίοη, τολίοἢ ἦδ γοοοΐνοβ βῸπι ἐδ6 
»γο-Αἰποηίαπ ρατίῳ ἴπ ϑυγαῦιιβα, ἰθααῖ5 
ἀΐπι ἐο ἤορα 707 α τευοίιξοη. ΜΒιιέ 65ρ6- 
οἱαϊϊἧῳ ἀο65 δ 7δαν ἐλαΐ ἐλεῖν τυϊϊπαγαισαῖ 
εὐἱϊμοιὲ λαυΐηφ αδσοοηπιρἰϑ6α αἀπψελῖησ 
εὐὐϊ ὀγίησ ἀροη ἐΐοηι ἐἦα δτίεγ68ὲ ἀσοιιβα- 
ἑϊοηβ αὐ Αἰφδηβ, απαὶ δυθη ἰοαά ἰο ἐξαῖγ 
αοδἰγμοίίοη. Αηά βίπο ἐδ Αι ψγασιιβαη 8 
σαπηοὶ ροϑβδιδίψ ἰοπο Κθορ τ ἱμεῖ σγοαΐ 
Θχογ οη5, ἦδ ἐημδῖϑ5 ὁπ τυαϊέίη 7ῸΥ ἐλὲ 
Ῥγοδαδίε τεΐπ 97 ἐλοῖν ροισεγ. 

ὦ. πονηρα: 8.600]. ἀσθενῆ, ἐπι- 
σφαλῇ, ἐπικίνδυνα. ΕἘῸΥ [Πη6 δοσρηῦ [1η 
{818 5Β6η56, 5866 Αργ. -- τῷ δὲ λόγῳ: 
ἵπ ορεη βρεθοΐ, 1.6. ἴπ [86 οοσμοῖ]} οὗ 
Μ4Γ.---ἰ6. καταγγέλτους γίγνεσθαι: 
560]. δήλους διὰ μηνύματος; “6 ἀϊᾶ 
πού τ ]ΒὮἢ μα ἴὖ 5Βου τα 6 γτουϑα]ϑᾶ {ο ᾿ 

1Π6 Θηρθαν ὑπδύ ον (ΝΙοῖα5. Δη6 {Π6 
οὔμου 1θ8 4675) ἴῃ ἃ {.}} σοῦ. }} (μετὰ 

2 

πολλῶν) ΟΡΘΏΪΥ γοΐορα Ὁ} (9 1τ6- 
ἰτοαὺ." ὙΧ10 {818 ῬΟΙΒΟΙ 8] σοῃϑβί. οἱ 

{Π6 γουρδ]ὶ 84]. σι γίγνεσθαι ς, νἱ]ῖ. 
14. 2, ἐξάγγελτοι γενέσθαι; Ηαίύ. ἰἷ. 110. 
10, ἐπάϊΐϊστος ἐγένετος ὥδ66 οἡ 111. 20. 
ὃ.--- λαθεῖν γὰρ ἂν κτέ. : 86. εἶ κατάγ- 
γελτοὶ γίγνοιντο κτέ., 1.6. ΤΏΘΥ οου]ᾶ 
ποὺ 80 ΘΑΒΙν τοίσοδῦ ὉΠΟΡΒονϑά, 
ὙΠΘΠΘΥΘΥ ΠῸ τηΐρῃῦ πῖβη ἰο ἀο 
80, 1’, οἷς. -- ἢ. ποιοῦντες : ΠΟΙῊ. ΤΘ- 
ἕουσηρ ἴο ἔφη ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙΠ64 ἔσγουλ 
ἐβούλετο (4), δπα Ρ]. βίποθα ΝΙοΐδαβ 

Τοργοϑοηΐβ {86 Αὐμθηΐδη8. Κὔδη, 
4706, ποίΐθ 1, Θχρ δῖηβ {μδὺ 1Ὁ 15. δἷ- 
ἰγταςοίοαᾶ πο [86 οἀ86 οὗ {6 5]. οὗ 
{86 5 ογά. οἴδιβα ὅπότε βούλοιντο. 

τὸ δέ τι καί: δοοραϊῥ αὐοά, 88 
ἴῃ ἱ. τογ. 19; ττδ. 12.---ὃ. ἀφ᾽ ὧν... 
αὐτῶν : “δοοογάϊηρ ἴο ψμδύ ὮΘ ΙΏΟΤ6 
δὴ {Π6 τοδὺ Κῆρ Οὗ {ῃθιὴ." ΟἿ νἱ. 
17. 28; 20. 4. αὐτῶν ἀδΘρΡ6ηα8 οὁἢ ἅ 6σ0ῃ- 
ἰαϊηοα ἴῃ ἀφ᾽ ὧν, δη8 ΤΟ Ιο 5 ἴο τὰ τῶν 
πολεμίων. Ἀν. ὅργ. 47, 10,2. Οἱ ν. 
26. 2δ, ξυνέβη μοι... . καθ᾽ ἡσυχίαν τι 
αὐτῶν μᾶλλον αἴσθεσθαι. ---- ϑ. ἐλπίδος 
τι: 4180 ἴῃ 1, κι. 29. ΟΥ̓ α. 69. 11, 
λαμπρότητός τι; 11ϊ. 44. θ, τι ξυγγνώ- 
μη5.--- 10. χρημάτων... ἐκτρυχώ- 
σειν: 205᾽ ἐδον τυοιϊαΐ τσϑαῦ ἰΐδηι οὐέ ὃψ 
τραηΐ 0} διιρρίϊεδ. αὐτούς ΥΟῖο 8 ἴο {Π6 



ΤΗΠΟΥΙΌΕΒ ΨΊΙ. 48. 

Ν 3 , .9. ν 5 ’, Υλλ 4 "5." λ , 

γὰρ ἀπορίᾳ αὐτοὺς ἐκτρυχώσειν, ἄλλως τε καὶ ἐπὶ πλέον 

ἤδη ταῖς ὑπαρχούσαις ναυσὶ θαλασσοκρατούντων. καί (ἦν 

γάρ τι καὶ ἐν ταῖς Συρακούσαις βουλόμενον τοῖς ᾿Αθη- 
΄ Ν “4 ΄ΝῪῃἮ . 

ναίοις τὰ πράγματα ἐνδοῦναι) ἐπεκηρυκεύετο ὡς αὐτὸν 
νν ΕῚ » 9 , ἢ 

15 καὶ οὐκ εἴα ἁπανίστασθαι. 
[Ὁ 3 ’ ΄ῺΝὭ 4 » 

ἃ ἐπιστάμενος τῷ μεν ἐργῳ 
». 5“. 3 5 ᾽ὔ » Ἂ “ » » κ» » 3 

ἔτι ἐπ ἀμφότερα ἔχων καὶ διασκοπῶν ἀνεῖχε, τῷ ὃ 
398. Ὁ ’ φᾷ ἶ 9 » ,.9. , Ν ’ 

ἐμφανεῖ τότε λόγῳ οὐκ ἔφη ἀπάξειν τὴν στρατιάν. εὖ 

γὰρ εἰδέναι ὅτι ᾿Αθηναῖοι σφῶν ταῦτα οὐκ ἀποδέξονται 

ὥστε μὴ αὐτῶν ψηφισαμένων ἀπελθεῖν. 
Ν Ν ΕῚ Ἅ 

καὶ γὰρ οὐ τους 

20 αὐτοὺς ψηφιεῖσθαί τε περὶ σφῶν [αὐτῶν] καὶ τὰ πράγ- 

ΒΥΓΔΟΌΒΔΙΒ; {Π6 50]. οἵ ἐκτρυχώσειν 
ἴ8 {π6ὸ Αἰμοηΐαπβ. Ὑμ6 τουιδϊμᾶον οὗ 
ἐμ βϑηΐ., ἄλλως τε καὶ - - - θαλασσοκρα- 

τούντων, 5Θ6ΙῺ5 ἰο ἱπαϊοαία {μδύὺ χρή- 
ματα ἈΘΙΘ ΤΘΔῺΒ ΒΌΡΡΙ165, ὨΟῦ ΤΏΟΏΘΥ. 
--12. θαλασσοκρατούντων: 56. σφῶν, 
1Π6 ρθη. 808., ΔΙ ΓΠΟῸΡῊ [Π6 51]. 'τὼ- 

φῬ]ϊοᾶ ἴῃ ἐκτρυχώσειν 15 ποτῃ. (, 111. 13. 
80, βοηθησάντων δὲ ὑμῶν προθύμως, πό- 

λιν τε προσλήψεσθε κτέ., ΜΏΘΓΘ [ῃ6 
500]. Οὗ 086 ρθη. 808. 15 [6 581η6 885 ὑμϑῦ 

οὗ {π6 Ἰοδᾶϊπρ σοῦ. Κα. ὅν. 47, 4, 2. 
ΟΥ̓ .83.15,16; ν. 31.7. --- καί (ἦν γὰρ 
«ον ἐνδοῦναι) ἐπεκηρυκεύετο : ἴμ6 ὁδ- 
581 δϑηῦ. ἴῃ ραγαίαχὶβ θοΐοτα {Π6 τηδῖη 

ΟΠ6, ποῦ ᾿ποοιηοη ἴῃ Το. 66 

οὨ ἷ. 231. 7. ΤῈΘ 50]. οὗ ἐπεκηρυκεύετο 
5 ἴο Ὀ6 ΒυΡρὈ!164 ἔτοπι {π6 ργϑηΐῃο- 

815 τὸ ἐν ταῖς Συρακούσαις βουλόμενον 
κτέ. ΤΏ νοχα 15 πδϑα ἤοσα δηα [ἴῃ Ο. 
49. 4 οἵ βϑογού τηϑβϑᾶρϑβ, (ῃ68. ῬΘΔΓΘΥΒ 
οὗ ψ Ἤ ΟΣ ἅτ ο8116α διάγγελοι ἴῃ 6. 73. 
21. ---1δ. οὐκ εἴα: ααυϊδεά ασαϊηϑί. 
ΟΠ νἱ. 72. ; νἱ. 46. 51. 

16. ἐπ᾿ ἀμφότερα ἔχων : δὴ ΠΈΒ.8] 
Θχργθββίοῃ, ἱποίϊηϊησ ο δοίδ 5.68, ντἃ- 
γψουϊῃρ θούνοοη ὑνο ἀθοϊβίοηβ, ΘΧ- 
Ῥὶαϊπθᾶ ὉΥ διασκοπῶν. ---- ἀνεῖχε: ζρρΐ, 
ψὶἢ ἔχων δᾶ διασκοπῶν ἴ0 ΟΟΙΆΡΙ]Θ6 
[86 ταϑϑηΐϊηρ. ὅοΠΟΙ. οὐδεμιᾷ προσε- 

τίθετο γνώμῃ. ΟΥ, Ὁῖο (. [ν}}. 12, 

ἔτι διασκοπῶν ὅ τι πράξῃ ἀνεῖχε. Τὺ 15 
ἰπίν. Κα. ϑρνυ. δ2, 2, 8. Ο( ἵ. τ. 
92.. νἱϊ. 94. 11.--- τῷ δ᾽ ἐμφανεῖ τότε 
λόγῳ: ἐπ ορόη βρεθοΐ, αὐ ἰλαΐ ἐΐπι6 (ἃ 5 
6 ψ85 οὈϊ σοᾶ ἴο ΟΧΡΥΘδ5. 815 ΟΡ ΟῚ 
ἴῃ {πΠ6 σοουμοῖ] οὗ ψ87); ΟΡΡ. ἴο τῷ 
μὲν ἔργῳ. ----18, οὐκ ἀποδέξονται : “88 
ἴῃ ἢ. 57. δ, τροινα ποί ἀρρτουθ τε: μέμ- 
ψονται, δ: 80, {ΠΚθ 10, οΘοῃδῦ. ΙΓ ἀοο. 
οὗ {μπϊηρσ δηᾶ ρθη. οἵ ρϑύβοῃ. (ὔ 1. 
84. 1, ὃ μέμφονται μάλιστα ἡμῶν." ΟἹ. 
Βαῦ ὑμογὸ ἡμῶν 15 Ῥοββθϑϑῖγα ρσθῃ. ὙΠ ἢ 
ὅ, ἢογθ σφῶν ἀθροηᾶβ οῃ ταῦτα. --- 
19. ὥστε... ἀπελθεῖν : ΘΟΧΡΙΔηΔΟΓΥ 
οὗ ταῦτα παπιεῖψ, ἐμαὶ ἐβαν 5πουϊα ιυἱτἢ- 
ἄγαιν ιυἱέμποιὲ ἐποῖγ οΥάεΥ. ὥστε 88 ἴῃ 6. 
14. 11; 49. δ; νἱ. 88, 47. ΑΜΈ. 98, 2, 
ν. 2. ---οὐ τοὺς αὐτοὺς Ψψηφιεῖσθαί τε 
περὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τὰ πράγματα 
εὐ γνώσεσθαι: μ6 ρῬαγαίδοίϊ!ο οοηβί., 
ἐπουρ Ἰορίοα!]ν ὑπ βοοομᾶ οἰδιιδθ 15 
ΒυΡροτά., “ποὺ {πΠ6 58Ππ16 Ῥουβοῃβ ΜΟΘ]α 
ῬΡᾶ85 αθρτηθηῦ οἢ ὑπο 84 [ΌΓΤΩ 
ἐμοὶν ορίπἰοῃβ,᾽) ἐἴο., ἴ.6. ἃ Ο[855 Οὗ Ῥοτ- 

5005 ψου]α ρΡ8855 πἀρτηθπῦ ἢ {ποτὰ 
γον αἰ οσθηῦ ἔγοτα ὕπο886 πὸ νου] 
ἔοττα {π6 ῖῦ ορί ἱοβ ἔγοιη βϑοίμρ [86 
βίαϊα οὗ 8 ῖτβ, ἃ ον Ἃο {ποιὰ- 
Β6Ιγϑβ, σαύμου [Π8ὴ το ΠΘΑΥΒΔΥ͂ ΟἿ 
{π6 ζαυ]-Βπάϊηρ οἵ οὐμουβ. ῬΚ. ψἃ5 

τὶρῦ ἴῃ δύσι Κίηρ' ουὖ αὐτῶν αἴξζογι σφῶν, 

89 
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ν Ἁ 9 Ἁ ε ἊΝ Ν 9..νϑσ. Ἱὰλλ 9 [ά ματα ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ὁρῶντας καὶ οὐκ ἄλλων ἐπιτιμή- 
3 ΄ Ζ΄ 3 35.» 53 Ὁ Ψ ΕΠ Ὶ 2 

σει ἀκούοντας γνώσεσθαι, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἄν τις εὖ λέγων 
΄ -..᾿., Ὁ Ν , κ᾿ , διαβάλλοι, ἐκ τούτων αὐτοὺς πείσεσθαι. τῶν τε παρόν- 

ἴω Ἁ Ἁ Ν ΄ » ὰ ΜᾺ 

των στρατιωτῶν πολλοὺς καὶ τοὺς πλείους ἔφη, οἱ νῦν 
βοῶσιν ὡς ἐν δεινοῖς ὄντες, ἐκεῖσε ἀφικομένους τάναν- 

τία βοήσεσθαι ὡς ὑπὸ χρημάτων καταπροδόντες οἱ στρα- 
; 35. ἡ 9 3 4 θ 5. ἢ, 3 , ᾿ τηγοὶ ἀπῆλθον. οὐκ οὖν βούλεσθαι αὐτός γε ἐπιστάμενος 

ν 3.44 ΄ , 95. 93 3 “ "5. ν 902 τὰς ᾿Αθηναίων φύσεις ἐπ᾽ αἰσχρᾷ τε αἰτίᾳ καὶ ἀδίκως 
ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων ἀπολέσθαι μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν πολεμίων, 

3 ζω ’ ἰω Ὁ 9.9 ’ εἰ δεῖ, κινδυνεύσας τοῦτο παθεῖν ἰδίᾳ. τά τε Συρακο- 
δ ᾿ ΓΙ ! 

σίων ἔφη ὅμως ἔτι ἥσσω τῶν σφετέρων εἶναι" χρήμασι 
ω Ἁ ! ν γὰρ αὐτοὺς ξενοτροφοῦντας καὶ ἐν περιπολίοις ἅμα ἀνα- 

Ὁ μα 
λίσκοντας καὶ ναυτικὸν πολὺ ἔτι ἐνιαυτὸν ἤδη βόσκον- 

ΒΙη06 σφῶν ΥΟΙΌΥΒ ποὺ ἴο τοὺς αὐτούς 
Ῥαύ ἴο {Π8 Βρϑακοὺ (ΝΊοΪ85) απᾶ δὶβ 
σοΙηχϑᾶθ8. -- 21. ὥσπερ καὶ αὐτοί : 
186 ΠΟ}. 85 ἴῃ 1. 32. ὃ; ν᾿. 29. 9; 44. 
9. --- ἄλλων ἐπιτιμήσει ἀκούοντας : 50 
νι Μαΐ. ταῦμου {ῃ8η {πΠ6 νυϊραΐθ 
ἀκούσαντας, 5'πο6 1ὖ 16 σο-οτα. ψιἢ 

δρῶντας. ---2. ἐξ ὧν ἄν τις... δια- 
βάλλοι: ἄν ὈοΘΙοπρΒ ἴο ὑπο ορύ. δῃᾶ 
πού ἰο {Ππ6 ΤΕ]. “ Ὅν 518 η6Ἃ6Γ7Ὑ5 ΒΌΘΗ ἃ5 
ΔΩ ΟΠ6 τηϊρηῦ Ὀγΐηρ Τουνατα (δια- 
βάλλοι ἄν) ἴὰ ἢπθ βΡ6θοῇθβ, ὕπ6ν 
ἡ ΟᾺ]α 41Π{Πὸν ἐποιηβοῖνοβ ἴὸ 6 Ῥ6Γ- 

βιϑαρᾷ. ΟΥ̓ α. κο. 88; νη, 54. 6, ὅπῃ 
ἂν αὐτοῖς δοκοίη. ΟΜΈ, 68, 2. εὖ λέ. 
γων, ὃγ 3ἴπ6 5ρεθοῆι65, 15. Ἰγσοηῖοα]. ΟἿ 
111. 28.220, ἀπὸ τῶν λόγῳ καλῶς ἐπιτιμη- 

σάντων. --- 3. ἐκ τούτων : ΘΡΘΠΔ]60- 
515, 85 1 11], 64. ὅ. 6. 152, ν. 8; Η. 
996 Ῥ. -- αὐτούς : 8ς. τοὺς ᾿Αθηναίους. 

24, καὶ τοὺς πλείους: απα οὐδ 
γιοδί. ΟΥ οα. 68. 7; 8ο. 18.--- 28. 
βοῶσιν: οΥὟ οἱ, 680. οὗ ᾿παϊσηδηῦ 
ΟΟΙΔΡ] ἰδ. ΟἿ. νἱ. 28. 9; νἱῖ]. 86. 8. 

-- 26. ὑπὸ χρημάτων καταπροδόντες: 
δεσοπιΐης ἰγαϊΐογα ΕὉΥ πιοπεῃ. ΟΠ 1,55. 
ΥΙ1. 21, ὑπὸ τῆς ἐμῆς δυνάμεως καὶ τῶν 

ν 

ἐμῶν χρημάτων οὐδεὶς ἐθέλει σοι μαρτυ- 
ρεῖν. καταπροδόντες 15 πιϑοᾶ 1π 7, ΚΤ, 
βρυ. δ2, 1, 2. --- 27. ἐπιστάμενος τὰς 
᾿Αθηναίων φύσεις : ο" α6. 14, ὃ 2, 4. --- 
28. ἐπ᾽ αἰσχρᾷ αἰτίᾳ : οἡ ἃ ἀϊδστασοθιῖ 
οἤαγφα. ΟΥ̓ 1. το. 16, ἐπὶ τῷ βελτί- 

ονιὶ λόγῳ; 1. 141. 8, ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ 
βραχείᾳ ὁμοίως προφάσει. --- 80. μᾶλλον 
ἢ... ἰδίᾳ: γταΐλογν ἰΐαη ἱπουγγίπο ἀαη- 
961) Ὁ ἀϊδ οἵδη ἀσοογα ἐο 5781: ἰ᾿ 5, τῇ 
μοοα δα, αἱ δα βαπα5 οΓ 1ΐ6 οῃχθηιψ. κιν- 
δυνεύσας ᾿85 [Π6 ῬΥΪΏΟΙΌΔ] ΘΙ 8518. 
ΤῊ15 1668, 15. ΘΙ 8451ΖΘα 51} ἔαγ ΠΟΥ 
Ὀγ ὑῃ6 βιρηϊποδηῦ ροβιίοη οἵ ἰδίᾳ. ἘῸΓ 
ΟΥΒΟΥ δᾶνϑβ. [Ππ5 οι ρ ἢ ] δ} }ν ρ]δορᾶ 
1αϑὺ, οὗ 1. 28, 12; γ7. 19; 111. τυ. 198.--- 
ἰδίᾳ : οπ ἀϊδ οἱσῃ γτοβροηδιθιἰέψ, ἃ5. ΟΡ. 
ἴο ἐπ᾽ αἰσχρᾷ αἰτίᾳ; Ατη. δπα δῖ., ,ῶ γ᾽ 
λὶβ ραγί, 1.6. ὮΘ νγου]α τα Σ 1ο86 ὨΪ8 
1 νΙπ8] 1176, εἔς. 

91. ὅμως: 1.6. Βονγονοῦ δα {Π6ῚὉ 
οὐ σΟΠ ΘΙ Π10η γηἱρην Ῥ6, 5} ---ι, ΟἹ 
ν. 61. ὃ.--- 82. ἐν περιπολίοις : 56Πο]. 
ἐν τοῖς περὶ τὴν πόλιν τειχίσμασι καὶ 

οἰκοδομαῖς. ΟἿ νἱ. 45. θ, ἐς τὰ περιπό- 
λια τὰ ἐν τῇ χώρᾳ φρουρὰς ἐσεκόμιζον. 
--- ἀναλίσκοντας : 8ς. χρήματα. --- 899. καὶ 
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Ἁ Ν 9 Ἂ Ν 3)» 3 ’ ὃ ’ ή 

τας τὰ μὲν ἀπορεῖν, τὰ δ᾽ ἔτι ἀμηχανήσειν " δισχίλιά τε 
86 γὰρ τάλαντα ἤδη ἀνηλωκέναι καὶ ἔτι πολλὰ προσοφείλειν, 

κι “ ΄»“-ὦἢ κι ὯΝ Ὰ 
ἣν τε καὶ ὁτιοῦν ἐκλίπωσι τῆς νῦν παρασκενῆς τῷ μὴ 
διδόναι τροφήν, φθερεῖσθαι αὐτῶν τὰ πράγματα, ἐπικου- 

ν᾿ ΝᾺ «“Ἁ 5 9 ’ἤ Ψ Ν ’ » 

ρικὰ μᾶλλον ἢ δι’ ἀνάγκης ὥσπερ τὰ σφέτερα ὄντα. 
3 ΄»ιἋ Ν 

τρίβειν οὖν ἔφη χρῆναι προσκαθημένους καὶ μὴ χρή- 

40 μασιν, ὡς πολὺ κρείσσους εἰσί, νικηθέντας ἀπιέναι. 

49 ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα λέγων ἰσχυρίζετο, αἰσθόμενος τὰ 
ῪΜᾺ Ἁ ͵ 

ἐν ταῖς Συρακούσαις ἀκριβῶς, καὶ τὴν τῶν χρημάτων 

.ο.ἔτι: οὐ Ρτδούθτϑδ. ΟΥ νἱ. 31. 18, 
καὶ ξύμμαχοι ἔτι. ---- βόσκοντας : πιαϊη- 
ἰαϊπῖπρ, ἃ5 ἴῃ ἨΔ. νἱ. 30. 14, πεντακοσί- 
ους βόσκων ἐπικούρους“. 

ὙΈΏΟΙΘ πϑο οὗὨ τηρῃ ἴῃ Αἰ. ΡΓΟΒ6, Ὀαὺ 

οὔζθῃ ἴῃ ἃ σοπίοιηρίαοιβ 5Β6η86 ἴῃ [86 
Ῥορίβ. ---ϑά. τὰ μέν, τὰ δέ: {Π6 βγϑύ 
ἰ5 ΘΧρ αἰ ποα ὈΥ δισχίλια γάρ . . . προσ- 
οφείλειν; ὕπ6 βροοπᾷ ὮΡΣ ἤν τε. . - 
πράγματα. ---- ἔτι: ΟἹ. δῃὰ ἘτΤ. ΤΟΠΘΘΓ 
λεγεαῖῖον (ς΄. νἱ. 86. 24, ἔτι βουλή- 
σεσθε): Ατη. ἰγδηβίαῦθθ [Π6 Ῥββᾶρθ: 
« Ὕ͵ΘΥΘ ἴῃ Βοὴ6 τοϑρθούβ 11] ργουϊαθα, 
δια ἴῃ οΟὔἤοΥβ, πιουθουοῦ, ἴον σψουἱᾶ 

Ὅ6 υὐδουν δὖὺ 8 1085 μον ἴο ρχοοσοθϑᾶ. 
.--- 856. ἀνηλωκέναι: οὐ ὑπ6 δΔ., 566 
ΑΡ»ν.--- προσοφείλειν: ἐλεψ οισεα ὦὁ6ε- 
δῖ465, 1.6. ὝΘΥΘ ἴῃ ΔΙΎΘΔΙΒ ΜΙ ΤΙ ΔΗΥ͂ 
Ῥαυτηθηΐβ.---ϑ6. ἦν τε καὶ ὁτιοῦν 
ἐκλίπωσι τῆς νῦν παρασκενῆς : ςο(, Ο. 
13. 8, εἰ ἀφαιρήσομέν τι καὶ βραχὺ τῆς 
τηρήσεως. --- 91. τροφήν: ῬΘΟΏ ΠΗ 18 Πὴ 

ΔΙ πα ηὐδτΙϊὶϑτι, ἴῃ 6 ΘΟΙΏΙΏΟΩ Τη68}- 

ἵπρ; ἴῃ ΤΠ ΑΤῪ ἀϑᾶρθ. (ΟΓ υἱ. 93. 20. 
Τὰ Τ)οῖη. 1ν. 28, σιτηρέσιον ( -Ξ τροφή). 
-- φθερεῖσθαι: ἔαῦ. ταϊᾶ. ϑ6ἃ ῬὉ888. 
Καμβη. 576, ποίρ 1; Κγσ, νυ. 40 5.0υ. -- 
ἐπικουρικὰ μᾶλλον ἢ δι ἀνάγκης: 
5080]. μισθοφόρων τοῖς Συρακοσίοις ὄν- 
των, καὶ οὐχὶ δ ἀνάγκην στρατευομένων 
πολιτῶν, ὥσπερ ᾿Αθηναίων. 

99. καὶ μὴ χρήμασιν : 1 ΒΘΘΙῚΒ ὈΟΥΓΟΥΙ 

1 15 τοί ο6156-. 

πού ἰο Ὀγδοκοὺ χρήμασι ἃ5 (Ἰ. ἄοσϑ. 
ΤΠ σομοϊααϊηρ Δραχηθηῦ οὐὗὨ ΘΙηΟ08- 
[Π6 168 ἴῃ 6. 47. 17 νυ, “ΠΟΥ ϑιρϑίη νγἂ8 
1ῦ ῬΤΟΡΘΥ ἴο σΘομππ|6 [Π6 516ρ6, ΘΧροηα- 

1ηρ᾽ λΌΟἢ πποηθῃ ἴο ΠΟ ῬΌΤΡΟΒΘ,᾽ 1.6. [Π6 
ΤΩΟΏΘΥ σΟΠΒΙἀογαίΐοη γἃ5 ῃΪ5 π8] ΟὉ- 
Ἰθούΐοη ἴο βΒίδγιπρ ΙΟπροΓ. ΝΊΟΙΔ5᾽5ΗΠ8] 
ΔΙ ΤΘηὗ γγ885 Δ ΘΏΒΥΥΘΙ [0 {}15, “ΤΠ 6 Ὺ 
ουρῦ ἴο σομ παρ ἰῃ6 βῖθρα (τρίβειν 
προσκαθημένους) δια ποῦ ἴο 9Ὸ ΔΒΓ 
ΟΟΒαΠΘΙΕα ΤΥ ΤΙΏΟΠΘΥ (ὉΥ ἰδ ΤΩΟΠΟΥ 
ΘΟΟΠΒΙἀοΓΑΙ01), ἃ5 ὑΠ6ΥῪ ΘΓ ΠΤ] ΠΟὮ 81|- 
ῬΟΥΙ͂ΟΡ (1 {815 τοϑρθοῦ)." ὙΠ {Π18 
ΠΟΙΏΡΔΙΒΟΩ {Πμ6 δ6ηὖ, ῬΘΟΟΙΏ65 ΟἸΘΔΥ. 
1 ΔῊ Οἤδηρθ ἴῃ {Π6 ἰοχύ 15 ἰο 6 
τηδᾶβρ, {ῃ6 οιηθηδδίίοῃ οἵ Κογδῖβ, οἷς 
ἔΟΥ ὧς, τηοϑῦ ΘΟ ΠΘΠα5. 1561, 566 
ΑΡνΡ. 

49, Ζεηιοδίδοη68 18 ἀδοἰἀοαϊψ ἀσαϊηϑὲ 
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ἐλ6 οοπίϊημαίζοη 07 ἢ 8ΐεσο, απα Ἰηδιδίδ,.. 
ὦ ἰλον πιαρ πο ἰθαυα ϑἱοεϊίζῳ εὐἱΠοιιξ 
οΥγοΥ5 ἤοηι Αίλοηϑ, μας ἐΐθν σο ϑαοΐ ἴο 
71 λαρδιιβ οΥὁἨ Οαίαπα, τυἤθηο6 ἐΐαψ οοια 
γαυασα ἐδ δημθηιν᾽ 5 ἰεγΥϊίουῳ τοϊέδ ἐξεῖγ 
ἰαπά-ζογοο, απαὰ τσΐογὰ ἰΐοῳ τοοιϊα δαῦυε 
ἐλε αασναπίασα Ο7᾽ ἐξα ορϑη 8ὲὰ ΚΌΥ {δα 
γιονεηιογιέ 07 ἐλοῖγ 766. ΟἿ ασοομηΐ ΟΚ 
ἐλὶβ αἀἰεγοησα 977 ορίηΐοη πιο ργϑοῖοιιϑ 
ἐϊηι6 18 ἰοϑί. 

1. λέγων ἰσχυρίζετο : 85 ἴῃ 28, ̓ η515ἰοα 
δγιρἠαϊζιςαἰίζψ. ΓᾺΘ 1ᾶ68 15, αδϑογίοα σοΉ- 
»αοπείν, τοῦ ὕῆδη αϑϑουίθαί ρογϑῖϑβί- 
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9. , Ἂν ξχ 9 0 λὺ Ν 5 κ᾿ ἀπορίαν καὶ ὅτι ἦν αὐτόθι πολὺ τὸ βουλόμενον τοῖς 
’ Ἁ 

᾿Αθηναίοις γίγνεσθαι τὰ πράγματα καὶ ἐπικηρυκευόμε. 
Ἧ ΄“ 

νον πρὸς αὐτὸν ὥστε μὴ ἀπανίστασθαι, καὶ ἅμα ταῖς 
ΩΝ εν 9 Ὁ ᾽ 3 ᾽ ’΄’, 

γοῦν ναυσίν, ἢ πρότερον, ἐθάρσησε κρατηθείς. ὃ δὲ 
Δημοσθένης περὶ μὲν τοῦ προσκαθῆσθαι οὐδ᾽ ὁπωσοῦν 
»“» 2 5 ΟΝ κι . "».» ὟΝ δ δ» 9 
ἐνεδέχετο" εἶ δὲ δεῖ μὴ ἀπάγειν τὴν στρατιὰν ἄνευ ᾿Αθη- 
ναίων ψηφίσματος, ἀλλὰ τρίβειν αὐτοῦ, ἔφη χρῆναι ἢ 
9 Ν , 9 ,΄. Δ΄ .“ΦΔὮΊῈΊΊ  Ὰ 5» Ὰ ΄ 
ἐς τὴν Θάψον ἀναστάντας τοῦτο ποιξιν ἢ ἐς τὴν Κατά. 

ΠῚ »““΄. ΄“ΨὉ 9... Ν δ οιἃὦ . 9 9 ὔ 2 νην, ὅθεν τῷ τε πεζῷ ἐπὶ πολλὰ τῆς χώρας ἐπιόντες θρέ- 
ΜᾺ Ἁ »“.Ἅ ’, ἃ 3 ’ 4 ψονται πορθοῦντες τὰ τῶν πολεμίων καὶ ἐκείνους βλά- 

ψουσι, ταῖς τε ναυσὶν ἐν πελάγει καὶ οὐκ ἐν στενοχωρίᾳ, 
ἃ ἐγ ΝᾺ ᾽ “ ᾿ 9 Ἁ 9 ἊΝ ὰ 

ἢ πρὸς τῶν πολεμίων μᾶλλόν ἐστι, τοὺς ἀγῶνας ποιή- 
σονται, ἀλλ᾽ ἐν εὐρυχωρίᾳ, ἐν ἣ τά τε τῆς ἐμπειρίας χρή- 

ἐμίϊΐψ. ΟἹ τῇ. 44. 9; ἵν. 23. 6, --- 8, 
πολὺ τὸ βουλόμενον: π6 σογγοούϊοι 
πολύ, ἴογῦ ἴπ6 Ὁπ]ηίο ]ΠρῚ0]6. που οὗ 
ὑπ6 Μ85., 15. ἀπ ἴο Τὐπηποοᾶ («“ψαλγθῦ. 
1862, Ρ. 202), πο τ ῖουβ ἴο [86 ᾿πλϊίὰ- 
ἰοη οὗ {86 Ῥᾶββᾶρθ ἴῃ 9 1᾽ο Ο.. χ]ν. 
8, πλεῖστον γάρ ἐστι τὸ βουλόμενον 
πάντας . . . ἀλλήλοις διαφέρεσθαι. ΟἿ 
ΡΙαΐ. Νίς. 21, ἦσαν ἄνδρες οὐις ὀλίγοι 
διαλεγόμενοι τῷ Νικίᾳ κρύφα ὥστε μὴ 
ἀπανίστασθαι. ΤῊΘ τύ. ἰδ ῬΙορ. σι] 
βουλόμενον, δ'ἴποθ τρίρθγθηοα 5 Ὠδᾶ ἰο 
6. 4δ. 18. --- τοῖς ᾿Αθηναίοις γίγνεσθαι : 
ΟἹ. 18 ἀο. Ή1685 τὶρηῦ ἴπ οχριαἰπίηρ 
τοῖς ᾿Αθηναίοις ἃ5Β ἄδαί. οὗἩἨ ᾽ΡΟΒΒΘΟΒΒΙΟΙ 
ὙΠ γίγνεσθαι, ὑμπουρἢ ἴῃ ὉΠ6 οχϑπηι- 
Ρ]65 Β6 οἶΐθβ (111. 23. 26; ν. σς. 14; 
ὙΠΠ. 57. 8) γίγνεσθαι Β66Ιὴ5 ΤΑΙΠΘΥ -- 
ΘΟΟὨΟΙΉΡΘΟΙΘ, ΟΥ̓ΘΩΪΓΘ. δῦ. δἀα8 
ὑποχείρια Ὀαΐοτα γίγνεσθαι, οἰϊηρ 1]. 
86. 18. ---ὅ. ὥστε: 566 Οοἢ 6. 48. 19. 
-- ταῖς γοῦν ναυσίν, τ πρότερον, ἐθάρ- 
σησε κρατηθείς : 158 15 Κ5'.᾽5 τοδϊηρ 
ἴογ ἢ πρότερον θαρσήσει (Ν᾽ αὖ. ἐθάρσησ ε) 
οὗ 7π6 Μϑ85.: “δηᾶ δ {Π6 βϑῖηβ {{1ὴ6 
ὑμουρὴ Ῥοδίθη, ῃ6 ρ]δοϑᾶ σοῃῆἔδθῃοθ 
ἴῃ 186 5Π105 δὖ Ἰϑαβύ, ἃ8 θθἕογβ. ὅδ 

ἈΑΡΡ. ἘῸΣ ἢ πρότερον, (οὔ. 6.4. 22 Εὲ, ΤῊΘ 
ΘΟΠΠΘΧίοη οὗ ὑπ6 Ππῖΐθ γο ἐθάρσησε 
τὺ 0Π6 Ῥᾶτίϊο. αἰσθόμενος ΥΤαῖδο5 ΠῸ α1- 
Βου]ν. ΤῊ ΔηΔΟΟ] ΓΏΟῺ 15 ΘϑϑΘ ἢ 1411} 
ἴΠ|6 5816 ἃ8 ἴῃ 6. 47. ὃ 2. ΟἿ 1. 57. 8 4. 

Ἴ. περὶ... τοῦ προσκαθῆσθαι: ας 
ο ἐδ6 φιιοδίοη Ὁ σοπέϊπμίηφ ἐδ βἕοσο. 
566 ὁπ. 6. 47. 18. -- οὐδ᾽ ὁπωσοῦν: ο" 
ο, 6ο. 20; 1, 77.9; ν]. 9οο. 16; οἵ. 21. 
---8. ἐνεδέχετο: Π6ΙΘ, 85 1 Υ. 15. 9, 
συ πουὺ ἀαῇ. Ο00]., ΠΙΟΙ 15 ΘΑ ΘΠ 50}- 
ῬΠ64 ἔτοτα {μ6 οοῃίοχί. ---- 9. αὐτοῦ: 
ἔλεγε, ἴ.6. ἴὰ ὅν. Κα. 5 Θῃηθηδίίοη, 

δἀορίεα ὃν ΟἹ. διὰ δύ., ἔου αὐτούς, 
ὙΠΟ 85 [86 50]. οἵ τρίβειν 15. ψ1}- 
ουὖῦ [ὈΤ06 ἃ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΥΥ͂, ουθὴ ἰ 
8. πλ1551}16. ----ξ[10. Θάψον: ψῇοτο {6 
Βοοῦ οὐ 86 νογᾶρο ουὖὺ πᾶ Ἰδΐῃ [ῸΤ 

ΒΟΙΩ6 πη. ΟἿ νἱ. 97. 9. --- Κατάνην : 
Ποτα ἴοο {π6 βδοὺ δδᾶ πιδᾶθ ἃ ἰοηρ 
βύδΥ, ΥἹ. δο. 10 ἴο τνἱ. 97. 8. ---11. ἐπὶ 
πολλὰ τῆς χώρας : 566 ΟὮ 6. 11, 18. --- 
θρέψονται: -Ξ- τὸ στράτευμα θρέψουσι, 
{μ6 ξαῦ. ἴῃ ΤῈ]. ΟΙδιιδα ΟΥἩἨ ῬΆΓΡΟΒΟ, ἃ5 
ἴῃ νἱ. 21. 7.---14, πρὸς τῶν πολεμίων : 
ἴῃ ἐλ6 ὁπθηιν 5 ζαυοιγ. 8666 ὁπ 6. 36. 18, 
Εὸν τἢ6 ἔδοίβ, οὔ ο. 36. ὃ 8, 4. --- 15, 
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“ἊΨ .. 9 , ν, 3» -9.».- 9 
σιμα σφῶν ἔσται καὶ ἀναχωρήσεις καὶ ἐπίπλους οὐκ ἐκ 

, ν ω 

βραχέος καὶ περιγραπτοῦ ὁρμώμενοί τε καὶ καταίροντες 

ἕξουσι. τό τε ξύμπαν εἰπεῖν, οὐδενὶ τρόπῳ οἱ ἔφη ἀρέ- 
2 ο "» ο}ὸόὺ) ν ΄ 9 959 ἡ ᾿ Ψ 

σκειν ἐν τῷ αὐτῷ ἔτι μένειν, ἀλλ᾽ ὅτι τάχιστα ἤδη ἐξαν- 

20 ίστασθαι καὶ μὴ μέλλειν. 
ξυνηγόρενεν. 

"Ἶ ε 9 4 4 ΄Ν [ωῚ 

καὶ ὁ Ἑὐρυμέδων αὐτῷ ταῦτα 
9 , ν ΄ΖΩι ξ ϑ, Ά 

ἀντιλέγοντος δὲ τοῦ Νικίου ὄκνος τις καὶ 
[4 ’. Ν χὰ Ἁ ᾿ μέλλησις ἐγένετο καὶ ἅμα ὑπόνοια μή τι καὶ πλέον εἰ- 

δὼς ὁ Νικίας ἰσχυρίζηται. 
ἃ ε ἃ 9 ἊἉ , καὶ οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι τούτῳ 

τῶ Τ ’ ὃ ἐλλ. , ἃ Ἁ ’ » ᾧ τρόπῳ διεμέλλησάν τε καὶ κατὰ χώραν ἔμενον. 
ε δὲ ΄ Ν ε . 9 ’ ἰϑὴ Ο δὲ Γύλιππος καὶ ὁ Σικανὸς ἐν τούτῳ παρῆσαν 

3 Ν , ε Ν ἃ ε Ά ὉΛὋΟΞ59 ’ 

ἐς τὰς Συρακούσας, ὁ μὲν Σικανὸς ἁμαρτὼν του Ακρα- 
9 ΄ Ἁ 5» 9 ΝΡ» ε ΄ ᾿ 

γαντος (ἐν Γέλᾳ γὰρ ὄντος αὐτοῦ ἔτι ἡ τοῖς Συρακοσίοις 

ἐν ἡ τά τε τῆς ἐμπειρίας χρήσιμα σφῶν 
ἔσται: τὐἰονα ἐδ6 αὐἀναηπίαφες 0}, 5 
εσῖϊί δὲ ἐϊιεῖγε. ὅϑοῖμθ δαϊδ. ἔακθ χρή- 
σιμα ἃ8 Ῥτοῦ, δη4 σφῶν Ὑ{ ἐμπειρίας, 
Ὀαὺ ἴῃ {μ18 6486 σφίσιν ου]α ὍΘ ΤΔΟΤΘ 
πδύυτϑ!. --- 16. οὐκ ἐκ βραχέος καὶ 
περιγραπτοῦ : ὈΘΙΟΩΡΒ ἴο [ὴ6 ῬΑΡΟ8. 
ὁρμώμενοί τε καὶ καταίροντες, ὑπΠΟῸΡἪ ἴῃ 
ἔοτηι ΔΡΡρσορσίδίθ ΟὨΪῪ ὧο {86 ΤΟΥΤΊΘΓ, 
Βῖποθ ψἱ} καταίροντες 6 50] ὈΤΌΡ. 
Βμᾶγο ἐς ὶ ἢ δοο. ΤῊ ραγίϊοβ. βίαπα 
ἴοο ἴῃ ομϊαβίῖο ογάθσ 88 σοτηρδῖθᾶ 
ὙΠ ἀναχωρήσεις δια ἐπίπλους. --- 18. 
ἕξουσι : “ὍΠΟΥ Ἅ1] δᾶ ἴῃ {π0ὶν 
Ῥονον.᾿ 8.66 οἱ 6. 236. 87. 

τὸ ξύμπαν εἰπεῖν : ̓ηὖ. αδ6α 805. ἴῃ 
Ῥαγθη ῃοίϊοαὶ φρῆγαβθο. ἘΑΜΊ, 100; 
Ἡ. 96δ6.Ὀ. ΟΥ 1. 138. 17.---ξ19. ὅτι 
τάχιστα ἤδη ἐξανίστασθαι καὶ μὴ μέλ- 
λειν: 80 γοβδίοσθα Ὁ. Ἦδδβο (}μιοιδν. 
Ζάμςο. Ὁ. 588) Ἰμδίοδα οὗ ὅτι τάχιστα ἤδη 
καὶ μὴ μέλλειν ἐξανίστασθαι. Ο΄ ν. 30. 
29, ἐκέλενον τοὺς Κορινθίους ἰέναι ἐς τὴν 
ξυμμαχίαν καὶ μὴ μέλλειν, ΥΒ1ΟῊ ῬΓΟΥ͂ΘΒ 
{πμαὺ πῃ ΟἿΤΓ Ῥᾶβϑθᾶρθ ὕθοσθ Βᾶ5. Ῥθθὴ 
ΟἿΪΥ 8 ΟΔΓΘ]655 ΟἤΔηΡῸ ἴῃ ὕΠ6 ΟΥ̓ΘΥ 
ΟΥἩ {π6 ψογᾶβ. ἐξανίστασθαι γχθ8}5 ἴο 
ευἱίδάγαιυ ἤοπι {ἰοῖγ ροσϊέϊοπ. Οὔ, ἄπανί- 

στασθαι (6) ἀερατί, ἀναστῆναι (10) 
γϑέϊγθ, ΥϑΏιΟῦΘ. ---- 21. ξυνηγόρενεν : ςΚ 
νἱ. 6. 26. ᾿ 

22. ἐγένετο: 50 Ν᾽ ὖ., Ἑομῆττηϑα ὈΥ 
ἐμ6 ἱτηϊαὐΐοη οὗ 908. “4, 7. γοοθηι. 2, 
ὄκνος μοι καὶ μέλλησις ἐγένετο. ϑ΄ο1η6 
ΟἿΟΣ Μβ85. δᾶνγθ ἐνεγένετο, ΜΈΏΪΙΟΝ 
ΤΉῸΟ. 868 τ] {ῃ6 ἄαύ. (Οὐ. α. δο. 
12. 1. 2. 16; Π. 49. 82; 62. 29. --- τι 
καὶ πλέον εἰδώς: οΥὙ ν- 29. 12, πλέον 
τέ τι εἰδότας. --- 34. διεμέλλησαν : {λέν 
οαπι ἰο αδίαν (801.). 

ὅ0. 76 ϑυγταοιιβαηβ8 ἴπ ἐΐ6 πιθαπέϊηιθ 
σοὶ 768}. τοϊη)γογοθηιθηΐβ ; ἐπ ἐδα αγπν οὶ 
ἐδ «Αἰμοηΐατ {6 5ἰοἴηθ85 κθερβ βρτγοαά- 
πο, απὰ ΝΝίοϊαβ δεοοπιθ8 τιοτὰ ἱποϊϊποα 
ἰο ἀορατί. Τλ6 αἀδοϊδίοι 5 ποῖῦ πιαάθ, 
αηὰ εουονγεμίης 15 γτεααν 7 ἐδ6 ἀθρατί- 
“76, τοΐθη, αἩ, δοἰΐρ86 Οὗ 116 πιοοῆ οσοιιγ8. 
ΤΊ βιρογεδίϊϊοις ΝΊοϊας5 ἐξεγθιηγοπ γὙο- 

ὭἭιθος ἰο 5ἐγ μρξὶ! ἐλγίοο πἴη6 ἀαγ8 ἢαῦυθ 
»αϑ8864,, α8 {ἢ6 βοοίμδαψεγϑβ αἸἸγοοί. 

1. ὁ δὲ Τύλιππος καὶ ὁ Σικανός : οὗ 
6. 46. --- παρῆσαν ἐς : 88. ἴῃ Υἱ. 88. 51. 
ΟΠ ἵι. 34. 11, παρεῖναι ἐπί; ἰἰϊ. 3. 19, 
παρεῖναι παρά. --- ὃ. ἡ τοῖς Συρακοσίοις 
στάσις φιλία: ἐδδ ρατίγ 7)]επαἶη το ἐλ6 
ϑυτγαςιδαηδ. φιλία 15 ῬΔΌΘΙ᾽Β ΘΟΠἾ60- 

98 

4 

1 



ΤΗΟΥΡΙΌΕΒ ΥῊ. το. 

στάσις φιλία ἐξεπεπτώκει): ὁ δὲ Τύλιππος ἄλλην τε 
ὅ στρατιὰν πολλὴν ἔχων ἦλθεν ἀπὸ τῆς Σικελίας καὶ τοὺς 
ἐκ τῆς Πελοποννήσου τοῦ ἦρος ἐν ταῖς ὁλκάσιν ὁπλίτας 
ἀποσταλέντας, ἀφικομένους ἀπὸ τῆς Λιβύης ἐς Σελινοῦν- 
Τα. ἀπενεχθέντες γὰρ ἐς Λιβύην, καὶ δόντων Κυρηναίων 

[4 ’ ἃ ΄Ν . Ὁὁοπ ε ’ Ἁ 9 »" ΄ λ τριήρεις δύο καὶ τοῦ πλοῦ ἡγεμόνας, καὶ ἐν τῷ παράπλῳ 
9 ς ἢ : » ἔχᾳφᾳ ᾽ ’ 10 Εὐεσπερίταις πολιορκουμένοις ὑπὸ Λιβύων ξυμμαχήσαν- 

᾿ . ’ Ἁ ’ μ 3 40 λ τά τες καὶ νικήσαντες τοὺς Λίβυς, καὶ αὐτόθεν παραπλεύ- 
9 ,.. ᾿ ὃ Ἁ 3 , , 50 σαντες ἐς Νέαν πόλιν, Καρχηδονιακὸν ἐμπόριον, ὅθεν- 

, ϑᾺ 7 ὃ , ε. “ Α Ν λ “ περ Σικελία ἐλάχιστον δύο ἡμερῶν καὶ νυκτὸς πλοῦν 
. 42 Ἁ 9 5 9 [φ᾿ θέ 393.μ42,9 3 5 λ ἀπέχει, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ περαιωθέντες ἀφίκοντο ἐς Σελι. 

ἰῳ Ἁ [1 , ᾿ 952 Ν 9. "Ὁ 3 ’ 16 νοῦντα" καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι εὐθὺς αὐτῶν ἐλθόντων 
.3.ν» 59 ’ ΕῪ 

παρεσκευάζοντο ὡς ἐπιθησόμενοι κατ᾽ ἀμφότερα αὖθις 
κ΄ ἴδὺ Ν ο 3 ’ 

τοῖς ᾿Αθηναίοις, καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ '" οἵ δὲ τῶν ᾿Αθηναίων 
π- , Ἔξ » ᾽ στρατηγοὶ ὁρῶντες στρατιάν τε ἄλλην προσγεγενημένην 

΄Ἂ ΄΄ἷἃὦ Ἃ ΡΝ: ον αὐτοῖς, καὶ τὰ ἑαυτῶν ἅμα οὐκ ἐπὶ τὸ βέλτιον χωροῦντα, 

76. ΤῸ ἐς φίλια, ἐς φιλίαν, ἐς φιλία 
(γε...) οὗ 6 Μ88. 866 Αρρ. τοῖς 

Συρακοσίοις ὈΘΙΟΩΡΒ ἰο φιλία, ἀπᾶ {6 
αὐ. 84]. 15 Ῥ᾽ δορά δέξου 115 Ποῦ ἃ8 
ἴῃ 111, σ6. ὅ, κατὰ τὸν πᾶσι νόμον καθε- 
στῶτα; ἵν. 122. 19, τῇ κατὰ γῆν Λακε- 
δαιμονίων ἰσχύι ἀνωφελεῖ. ΟἿ 1 Ὀδϊον 
8πᾶ ὁ. 23. 18. ----4, ἄλλην τε στρατιάν : 
ΤΙ ο. 21. 1. Αοο, ἴο Ὠ]οΙᾶ, χα. 12, 
08:15 ΔΥΤΩΥ τγὰ 5 οοΟ]] οἰ ρα ἔγοπι 56] ηι5, 
(614, Ηΐπιοτα, δῃᾷ Οδιηογίηδ. --- ὅ. 
τοὺς ἐκ τῆς Πελοποννήσου... ἀποστα- 
λέντας : οὗ α. το. ὃ 8. 

8. ἀπενεχθέντες ἐς Λιβύην : ἐε. 
ἀτίνϑη Ὁ 106} ὉΥ βίοτιηβ. ΟἿ νἱ. 104. 
10, ἁρπασθεὶς ὑπ᾽ ἀνέμου... ἀποφέρεται 
ἐς τὸ πέλαγος. ΝΙΘΡΌΙΤἘΒ νἱον οὗὨ δὴ 
Ἰη ο 08] γσογᾶρα ἴῃ {πᾶὺ ἀϊτοοίίοι 
( ϑοίωγες οα Απο. Ηΐϊϑί. 11. Ρ. 160) 18 
ΠΟΥ οσο Ὑσοηρ. ---- 10, Ἐϊ εσπερίταις : 
ΘΙΘΡΆ. ΒΥΖ. Εὐεσπέριδες πόλις Λιβύης. 

ξ.: 
τ 

τὸ ἐθνικὸν Ἐδεσπερίτης. Τί ἰβ π6 Ἰαΐεν 
ΒΟΥΘΠΪΟΘ, ψγοϑὺ ἔσο ΒΆΓοδ, ἢθ 81 {6 

βυθαῦ ϑΥΓΙ5. --- 12. Νέαν πόλιν: οὐ 
Βίχαρ. Χχυϊ. 2. 16; ηού ἴο Ὀ6 οοπ- 
ξουπαοα τ {πΠ6 ΝΟ δΡο] 18 ψΠΙΟΝ ἰδ 
4180 081168 Τιορί8, Βύγαθ. χυ] 2. 18, 
566 ΚΙοροσί, Α{|{6 Οφοστ. Ὁ. 198, 197. --- 
ὅθενπερ Σικελία ἐλάχιστον δύο ἡμερῶν 
καὶ νυκτὸς πλοῦν ἀπέχει: ΟΘΟΥΓΘΟΌΥ 
διηθηθα Ὀγ Βῃ]. 0} ὅθεν πρὸς Σικελίαν 

. πλοῦς (γαῖ. πλοῦν) ἀπέχει. ΟἹ 
ὙἹ]. 2. 88, ἐντεῦθεν ἐλάχιστον πλοῦν 
Καρχηδὼν Σικελίας ἀπέχει. ἘῸΣ πλοῦς 
8ἃ5 ἃ ἸηΘΔ ΒΓ ΟΥ̓ αἰδίδησθ, 566 οἡ ἷγ. 
Ι04. 17. ὅθενπερ ἃ8 ἴῃ ἰγ. 73. 27. --- 
14. ἐς Σελινοῦντα : [Π6ν σποηὺ {1 0ΠῸῚ 
παχύ Ῥθοδαβο 10 γγὰ8 ἴῃ 811Π|8η66 τ 

ὄγγδοιβθ, νἱ. 48. Ἑτσουὰ ἰῃθγο Ον]Ρ- 
ῬᾺΒ ὈΥΙΠΡΒ ὑΒ ΘΙ ἴο ϑγσϑομβθο, ὅ, 

19. ἐπὶ τὸ βέλτιον χωροῦντα: οὗ 
ἐπὶ (ἐ5) τὸ μεῖζον ἐπιδιδόναι, νἱ. 60. 8; 

Ψ ζ] 



ἜᾺἊ . 418, Αὐρ. 27. ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ΥἹΙ. το. 

3 Ἁ 3 ε ’ ᾳ. [ῳ ᾿ » », 

20 ἀλλὰ καθ᾽ ἡμέραν τοῖς πᾶσι χαλεπώτερον ἰσχοντα, μά- 
Ν ΝᾺ 3 [ά “Ἅ 9 ’ λιστα δὲ τῇ ἀσθενείᾳ τῶν ἀνθρώπων πιεζόμενα, μετεμέ- 

λοντό τε πρότερον οὐκ ἀναστάντες, καὶ ὡς αὐτοῖς οὐδὲ 
ε , » ε [4 3 φὶ 3 39 “Ἁ νΝ [ω ὁ Νικίας ἔτι ὁμοίως ἠναντιοῦτο, ἀλλ᾽ ἢ μὴ φανερῶς γε 
ἀξιῶν ψηφίζεσθαι, προεῖπον ὡς ἠδύναντο ἀδηλότατα ἔκ- 

25 πλουν ἐκ τοῦ. στρατοπέδον πᾶσι καὶ παρεσκευάσθαι, 

90 

ὅταν τὶς σημήνῃ. 
ἐν 39 λ “" ε ,» . 5 λ , ὃς 5.2 ἐν , 
ἣν, ἀποπλεῖν ἢ σελήνη ἐκλείπει: “ ἐτύγχανε γαρ πανσέ- 

ληνος οὖσα. 
Ἁ ε"5 Ὁ ν ’ : 9 4. 9.9. 9. καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι οἵ τε πλείους ἐπισχεῖν ἐκέ- 

λευον τοὺς στρατηγοὺς ἐνθύμιον ποιούμενοι, καὶ ὁ Νι- 
κίας (ἣν γάρ τι καὶ ἄγαν θειασμῷ τε καὶ τῷ τοιούτῳ 
προσκείμενος) οὐδ᾽ ἂν διαβουλεύσασθαι ἔτι ἔφη, πρίν, 
ὡς οἱ μάντεις ἐξηγοῦντο, τρὶς ἐννέα ἡμέρας μεῖναι, ὅπως 

ὙΠ. 24. 22. ---- 20. καθ᾽ ἡμέραν: ἴῃ 
ἅϊ65, ἢ ὑΠ6 σοΙΏΡ. 4180 ἴῃ υἱ. 6ο. 
8; 63. ὅ.--- τοῖς πᾶσι: {π δυογῃ 7Ὲ- 
βρεοεῖί. ΟἿ ν. 28. 12. -- χαλεπώτερον 
ἴσχοντα: στοισίμῳ τῦογ86. ἴσχειν ἸὨΪΤ. 
Βοτο δᾶ ΡΙ]αῦ. δ αοςῖ. 181] 6; ΕἸβθνῃθγα 

ὑγᾶη8. 8566 οἢ 11]. 58. 26. -- 21. μετε- 
μέλοντο: νῖν Ῥαβύῦ ρατίϊο., ἃ8. ἴῃ ἴν. 
27. 18, οὐ δεξάμενοι; Υ.35. 17, ἀποδεδω- 
κότες. -- 28. ὁμοίως : 1.6. ἃ5. ΒΙΠΠοΤίοΟ. 
ΟΥ 1. γς. 12; 99. 6. --- ἀλλ ἤ: 1181], 
ῬΡτγδοίεσαυ δι. Κα. ϑδργυ. 69, 4, 6. 
ΟἿ ἃϊ. γι. 4; ν. 6ο. δ; δ8ο. δ; ν]]]. 28, 
9. 66. Αρν. --- 294. προεῖπον... ση- 
μήνῃ : 8 δθογεοίίψ α8 ροβδίθϊ6 ἐπβθῃ σαῦθ 
ΟΥάοΥβ Ὁ ἀδραγέινα ἰο αἷΐ απα ἰο δὲ 
»τεραγεὰ (ἷ.6. ἴο 5811 ουὖ) τυλόπουοῦ ἐΐθ 
δίσπαϊ εἠοιιία δὲ σίνθη. ΤῊ ογάᾶθυβ 
ΜΟΙ ρσίγθη ἰο {π6 {πο Γ ΓΟ ἢ5. (πᾶσι) 
ΒΘΟΥΘΌΣ, Ἰοϑῦ 086 ϑοϊάϊουβ τοϊρῦ Βμα 
οὐ {π6 ΡΙδη 8π4 ὈΥ Βοῃ16 ᾿ρυ αάθη06 
ἀΐβοϊοβο 10 το ὅπ6 δῆθίῃγ. Οἤ α. 48. 
ὅδ. Αὔτοβο 5 ϑιηθπδαϊίοῃ παρεσκευά- 
σθαι (ἔοΣ παρασκευάσασθαι) 156 ὨΘΟΘ8- 
ΒΆΤΎ, 5ἴπορ 1 15 οἴθαν ἐπᾶὺ [Πη6 ΟΓΘΥΒ 
τασϑὲ 6 ἐο δα γεαάῃ (ἴο 581] οὐ) ψΠΘΠ 
{πΠ6 504] 5}8}} Ῥ6 ροίνθη, μοῦ {θη 

Βγϑὺ ἐο σοὶ τοαῃ (παρασκευάσασθαι). 

ΟΑ ῬΙυῦ. ΜΝῖῖο. 22, παρήγγειλε τοῖς 
στρατιώταις εὐτρεπεῖς εἶναι πρὸς ἀπό- 
πλουν. ΕῸΓ ΟἹ. ̓5 νίονν, Ὑπὸ γϑδάβ [καὶ] 
παρασκευάσασθαι, 886 ΑΡΡ. 

26. ἐπειδὴ ἑτοῖμα ἦν: οοπδίδηῦ 
οδχρυθββδίοη. ΟἿ 11. 3. 1δ; το. ὅ; 56. 
8; οδ. 2. --- 21. ἡ σελήνη ἐκλείπει: 
Ααρ. 27, 418 Βισ. 566 Ηδ615, 2 ὲ6 Κδϊη- 
βδίογηΐ886 τ΄. α΄. Ῥεῖΐορ. Κγϊεσεβ, Ῥ. 11. -- 
28. οἱ ᾿Αθηναῖοι οἵ τε πλείους ... καὶ 
ὁ Νικίας : ρᾶγῦ. ἀρροβ. (' ς. γι. ἕ 1. 
--- 29. ἐνθύμιον ποιούμενοι : γιαζίηρ τῇ 
α πιαΐίον 97 τοϊϊφίοη. ΟἿ. ν. τό. 18, ἐς 
ἐνθυμίαν προβάλλειν ; Ηαΐ. ν}}]. 54. ὃ, ἐν- 
θύμιόν οἱ ἐγένετο ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν; 
Ἐπι. Πογο. 192, σοὶ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐνθύμιον. 
---80. καὶ ἄγαν θειασμῷ : 500]. εὐχῇ καὶ 
μαντείᾳ, 811 το] ρΊουΒ αϑᾶρθ65 8πα Ῥγδο- 
[ἴοθ5, Βοβ6 οὔβούνδμποα 15 οΔ]]6α θειά- 
(ειν ἴὰ Ὑ111. 1. 8.-- 51. προσκείμενος : 1- 
οἰϊηοα ἐο, ἃ5 ἴῃ νἱ. 80. 18; γ1}1. 89. 22. --- 
οὐδ᾽ ἂν διαβουλεύσασθαι : τυοιι αὶ πο ἐυέπ 
αἴἰϊοιυ α σοπϑμίαϊίοη, ἴ.6.. ΦΌουῦ [6 4168- 

ἰΐομ οοπίαϊποα ἴῃ ὅπως ἂν πρότερον 
κινηθείη. --α 82. ἐξηγοῦντο : ΤΟΡΌΪΔΥΥ 
864 οὗ 5660 15 8δηα ῥγ]οϑίβ. Οὐ Ἐπ, 

9ὅ 

Α ’ δ ᾿ καὶ μελλόντων αὐτῶν, ἐπειδὴ ἑτοῖμα 4 
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δ] 

σι 

λ ’ , 
ανΨ»» Τβροτέρον κινηθείη. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒΚ ὙΠ. το, κι. 

καὶ τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις μελλή- 
Ἁ ἴω ᾿ 

σασι διὰ τοῦτο ἡ μονὴ ἐγεγένητο. 
Οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ αὐτοὶ τοῦτο πυθόμενοι πολλῷ 

ἮΝ 9 ᾿ ΓῚ 4 . »; Ἁ Ἂ 9 , 
μᾶλλον ἐπηρμένοι ἦσαν μὴ ἀνιέναι τὰ τῶν ᾿Αθηναίων, ᾿ ' 
ὡς καὶ αὐτῶν κατεγνωκότων ἤδη μηκέτι κρεισσόνων 
κυ ω “Ὁ “Ὁ ν᾿ εἶναι σφῶν μήτε ταῖς ναυσὶ μήτε τῷ πεζῷ (οὐ γὰρ ἂν 

᾽ν 

τὸν ἔκπλουν ἐπιβουλεῦσαι), καὶ ἅμα οὐ βουλόμενοι αὐ- 
Ἁ μέ ’ ΚᾺ ’ " ’ » 

τοὺς ἄλλοσέ ποι τῆς Σικελίας καθεζομένους χαλεπωτέ- 
ρους εἶναι προσπολεμεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ὡς τάχιστα καὶ 

ῬΡάοοη. 1011; 7ρῖ. Αμῖ, 629; ῬΙαΔΙ. 
Ζλεασ. 181; Χοη. Οὐγορ. νἱὶ. κα. δῖ; 
Ὑ1}1. ,.. 11. --- τρὶς ἐννέα ἡμέρας : ῬΓΟΌ. 
866. ἴο ῬΥΙΘΒΟΥ αν, ἃ5 ἴῃ ὑῃ6 Ῥγϑαϊΐο- 
ὑΐοη οἵ {μ6 τρὶς ἐννέα ἔτη, Υ. 26. 22. 

Ὠ]οά, Χιῖ. 13 σῖνο 5 ΟἿΪΥ τὰς εἰθισμένας 
τρεῖς ἡμέρας; ῬΙαῦ. Μΐσ. 23 ΤοΙδίθ5, 
Νικίας ἄλλην ἔπεισε σελήνης ἀναμένειν 

“περίοδον. ΤΏ βἰδίθιηθηῦ οἵ ΤΏας. 18 
οογίδι ΠΥ ποὺ ἔο θ6 αυοϑίϊοηθᾶ, ον θη 
{πουρῈ {μον ἀϊα πού δούμδ! ν᾽ Τουηδ 
21 ἀδγ5. ὅ666 {Π|σ ἢ, Ομαθεῖ, Αγ15- 
ἱορῆ. Ῥ. 40. ---ὅπως ... κινηθείη : ἱπάϊτ. 
αυσβίϊοη γορτοϑϑηΐπρ τού. ορί. οὗἁ ἀϊγ. 
156. --- 88. καὶ τοῖς. .. ἐγεγένητο: 
αηά 80 ἰῪ6 ΑἸλοπίαηϑ, λανίησ οποο ἀεἰαγεα 
ὸν τρῖὶβ γϑαβοη, ηλιιδὲ δίαψ. ΟἿ. ῬΤΟΡΟΒ65 
ἐγένετο ἴοΥ ἐγεγένητο; ΤηοΉγα [{ἰἸΟ]Υ͂ 
ψγο]α 6 ἐνεγένετο. 

ὅ1]1. (δὸ πιιιοῖ, ἐδ6 πλοῦο αγὰ {16 δ'γγα- 
οσιδαη8 Πἰοα εὐἱϊᾷ ἄορα 96 υἱείοτψ, απά 
ϑροηα βουογαΐ ἀανγ8 τιαποαιυογίησ ῥτο- 
Ῥαγαίογῳ ἴἰο α 8εα- οί. Βιι ἰΐον 7γ8ΐ 
παζα α ργοϊηιϊπανῳ αἰασῖξ οη δε Αἰδε- 
πἴαπ Του βοαίϊίοηβ ἤοπι ἰδ ἰαπαὶ 51.416, 
απὰ αγῖνσα δαοῖξ α 5γιαϊΐ :;ραγίψ ὁ ἐξ 
«Αἰλοηΐαης τσῆο σοηια οι ἀασαϊηϑβὲ ἐΐδηι. 

1, τοῦτο: ἴ.6. θοίῃ {π6 ἰηἰθηίίοι ἴο 
ἀορασέ δηᾶ {6 Δ δηΔοηγηθηῦύ Οἵ 10. -- 
ὦ. ἐπηρμένοι: ψαΐ. ἕογ {Π6 νυ]ραΐθ 
ἐγηγερμένοι, ὨΪΟὮ 15 ἀπυθα8)1 ἴῃ {15 
56Ώ86 1 ῬΙΌΒΟ ὙΤΙΘΥ5. ἐπηρμένοι δ5ὶρ- 

ἩΪῆ68 [86 ΘΟ ἔθπορ οὗ νυἱοίουυ (οὔ ο. 
41. ἡ νι {π6 δααρά ἰᾶθα οὗ ᾿ἰνοὶν 
οχοϊζοιηθηῦ ψ 1ΟῈ} προα {ποθι ἴο νἱρ- 
ΟΥΟῚΒ δοίΐοηῃ (οὐ 11. 11, 9; νι]. 2. 8), 
ὑπ6 δημβδμοοιμθηῦ Οὗ {π6 1468 οὗ ἀναρρω- 
σθέντες οἵ ο. 46.2: “ΤΠ6Υ ψοτθ ἔ}]] οὗ 
οοπῆδρηῦ τοβοϊ αὐοῃ.᾽ --- μὴ ἀνιέναι: 
8.8 ἴῃ ὦ. 18, 7; Υἱ, 18, 16, ποέ ζ0 δὲ οἰαοῖς 
αδοιιῖ.----ϑ. ὡς... πεζῷ : δἴησε νοῃ {πο 0} 
ἐλοπιβοῖίνε5α ουἱαοπίϊψ λαα αἰγοασῳ ςοηια 
ἰο 6 σοποἰιδίοη ἐδαΐ ἰΐδη 0676 ἨῸ ἰοΉσΕΥ 
δ ρΕΥΟΥ 10 ἐΐθηι εἴδον ὃψ 8εαὰ ον ἰαπά. 
κατεγνωκότων οἵ ηΐανούῦγαθ! 6 7παρ- 
Τηθηῦ, 85 ἴῃ 1Π|, 4ς. 4. αὐτῶν ΞΞ τῶν 
᾿Αθηναίων; σφῶν -Ξ τῶν Συρακοσίων. 
ΤΠ Ἰαῦίοσ 18 ρον: θα ὉΥ κρεισσόνων. 
-- 4. οὐ γὰρ ἄν... ἐπιβουλευσαι: ,ὺ᾽ 
οἰπογιυῖδα ἐΐον τοοια ποῖ ἤανα ργο)οοίοα 
λ6 ἀοραγίμγο. ΟἽ 1. τι. δ; 68. 18; 11]. 
84. 135.. ἘῸΓῚ {Π6 ἱπῇ. ἴῃ ἱπᾶϊν, ἀϊδβς,, 
566 Καὶ 8} γ7, 68, 11, 7.--- δ, καὶ ἅμα οὐ 
βουλόμενοι : οο-οτᾷ. νη} [Πη6 ρθη. 805. 
ΟἸαα86 88 Βθοοηα ΓΘΆ801 ἴο ἐπηρμένοι 
ἦσαν. Κα. βργ. 56, 14, 2.---6. ἄλλοσέ 
ποι... προσπολεμεῖν : ποέ τυϊδλῖησ ἰδαϊΐ 
ἐλον βλουα 65ἰαδίϊδἢ ἐλοηπιδεῖσεβ απιψιοΐετα 
εἶβο ἴῃ ϑιοῖϊϊν απαὶ δὲ βατάον ἰο σοπίεπα 
εὐ. ἜΟΥΡ τῆς Σικελίας 845 ῬαΓέ. ρθη. 
ἀορομαϊηρ Οὴ ϑάν, Οὗ ΡΙδοθ, 566. α. 
168; Ἡ. 757. Οπ {Π6 χτηδύΐζου, οὐ α. 
49. ὃ 2. ἘῸΥ οοπδί. οὗ χαλεπωτέρους 
προσπολεμεῖν, 566 Οἢ 6. 14. ὅ. 



9 ᾽’ Ἁ κυ 

10 ἐδόκουν ἱκαναὶ εἶναι. 

ΤΗῊΠΟΥΙΘΈΕΒ ΥἹΙ. ς:, 52. 

9 

εν 

ον 

: ΚΖὥᾧὃ ἈΝ Ν ’ “ 9 ’ ’ Ά τέρᾳ πρὸς τὰ τείχη τῶν ᾿Αθηναίων προσέβαλλον, καὶ 
3 ΄ [ή » ἈΝ 9 ἰφ᾿ Ἁ [οὶ ε “Ἢ. 
ἐπεξελθόντος μέρους τινὸς οὐ πολλοῦ καὶ τῶν ὁπλιτῶν 

Ἁ ω ε »’ 4 ’ 9 , ’ [ω͵ καὶ τῶν ἱππέων κατά τινας πύλας ἀπολαμβάνουσί τε τῶν 
ὁπλιτῶν τινας καὶ τρεψάμενοι καταδιώκουσιν " οὔσης δὲ 

15 στενῆς τῆς ἐσόδου οἱ ᾿Αθηναῖοι ἵππους τε ἑβδομήκοντα 

9 ἀπολλύουσι καὶ τῶν ὁπλιτῶν οὐ πολλούς. 
νν 

καὶ ταύτῃ 
Ἁ ἐὺ ε δ ῪᾺ μὲν τῇ ἡμέρᾳ ἀπεχώρησεν ἡ στρατιὰ τῶν Συρακοσίων " 
΄»Ὁἅ 3 ῪᾺ 

τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ταῖς τε ναυσὶν ἐκπλέουσιν οὔσαις ὲξ 
Ἁ ἐβὃ ’ ν ῸΝὉᾳ ζῷ Ψ νΝ δ ’ 9 ’᾽ καὶ ἑβδομήκοντα, καὶ τῷ πεζῷ ἀμα πρὸς τὰ τείχη ἐχώ- 

βουν. 
Ἁ 

κοντα καὶ προσμίξαντες ἐναυμάχουν. 

8. τὰς ναῦς ἐπλήρουν καὶ ἀνεπει- 
ρῶντο : ΘΟΧΔΟΙΪΥ 88 ἴῃ 6. 7. 14, ἀνεπαύ- 
οντο, ἴα γτοδαϊηρ οἵ τηοβϑὺ οὗ ὑπ Μ,85., 

1πο]αᾶϊηρ ναΐ., ἄο65 ποῦ ἄρτθο νῖΐ ἢ 
1Π6 οοπίοχί. --- 10. τῇ μὲν προτέρᾳ: 
οἢ {886 ἢγϑύ (οἵ μ6 ὑψὸ ἄδυὺβ {πᾶ 
ΘΟΙ16 πΠΑ͂ΘΣ ΘΟὨΒΙ ἀγα 10), ΟΌΡ. ἴο τῇ 
δ᾽ ὑστεραίᾳ, ο. 52. ὃ. Ἠοτγρεύ (6Ἃεσ. 
Οὐοϑοεϊ, ». 86) μᾶ5 βῆονιη ὑπμαὺ ἢ προτέρα 
(μοῦ προτεραία, Μ ὨΪΟΝ Ν᾽ αὖ. 85. ΠΘΙΘ) 
15. π8664 ΟὨ]ν ΏΘΓΙΘ ΤΟΙΘΥΘΠΟΘ 15 τηϑαθ 
ἔτοια ἰῃ6 δδύΐοῦ ἰο {ἐπ Ἰαΐδε ἄδν ; 

ΠΟΤΕ ἰὐ 15 τηδᾶθ ἔσο {86 ἰαΐοσ ἴο {Π6 
ΘΑΤ] ΘΙ (845 ἴῃ 1. 54. 16), ἧ προτεραία 
15. πι568. --- 11, προσέβαλλον : ̓ἰποΠο8- 
ἰἶνα ᾿τηρΐ. --- 15. ἀπολαμβάνουσι : οὐΐ 
οἷ. ΟΥ̓ ν. 8. 10.---ὄ14. τρεψάμενοι 
καταδιώκουσιν : ΤούοΥΥηρ ἰο {η6 ψγῆ 016 
ἔογτοθ, πού {Π6 ὁπλιτῶν τινας, ἃ58 ΒΏΟΜΏ 

ὍΥ ψμδῦ ΤΟ]]ον5. --- 15. τῆς ἐσόδου : 
ἐλ δηίγαηοθ (ἴο {π6 ξου Πα ὐοη5 οὗ [ἢ 6 
ΑΥ̓ΒΘΩΪ 88). ---ἴππους : υπαογβίοοαῦ ὮΥ 
βοῖὴθ (Ηδϑι]θηη, ἃπα Ἡοΐπι, 11. τ: 
86) οὗ Πογβϑηθῃ; αὺ ὑμ6 στϑρϑυ θη 
τοὺς ἵππονς ἴῃ Ὁ, 54. 98 ΤΑΔΚΚΒ 10 ΡὈΙῸΡ. 

οἵἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἀντανῆγον ναυσὶν ἕξ καὶ ὀγδοή- 
Ἁ Ν ΕῚ 

και τὸν Ἑυρυ- 

ἰῃαὺ 1786 τοίοθμοα 15. ΟἿ]ἹΥ ἴο ΠΟΙΒΘ6Β8. 
Τὴ [Π6 δ: δὲ {π6 ραύθβ {π6 Πουβθιῆθῃ 
ῬΥΟΡ. δρϑῃηδοηθᾶ {ποῖ ἤοσβθ5. πᾶ 

6868}06Ά. --- 16. ἀπολλύουσι : 88 ἴη ἴν. 
25.190; ἴῃ ν111, το. 16 ἀπολλύασι. Βοίἢ 
ἔοστβ βθϑὴὰ ἴο δύ θη 864 Ὀν [86 
οἸἹάου Αὐῦ. ψυϊίθυβ. 

ὅθ. Οὐ {6 7οϊϊοισϊη,, αν 1ἀε ἕο 
ρος ἐοπια ἰοὸ απ Θηφασθηιθηί. 116 
Θψγαςσιδαηδ σΟΉΠΊΕΥ αἱ ἤγδέ ἐπ ἰ6 ἐεπ- 
ἔγο, ἱλοη ἀεγεαὶ ἐδ τῖφλί τὐΐπσ, δἰαγῖησ 
Ἐυγγπιεάοη, απαᾶ αὐ ἰαδὲ ἀγα εἶ τυλοῖθ 
7εοος ἀϑἤογα. 

8. ἕξ καὶ ἑβδομήκοντα: 76 γτδου- 
58πη δᾶ 86 Αὐποϑηΐδη 58108 ρδϊπϑὺ 80 
δα 75 τοϑρϑούϊνοιυ ἰὰ [Π6 ῬΥΓΘΥΪΟΙΒ 
βοδ-ρμέ, α. 37. 19,20. Νὸ ΤΘδ80} 15 
οἴγθῃ Τ[ῸὉΓ {πΠ6 ναυϊαίλοι ἴῃ ὑπ6 ΠΠΠ}- 
ῬΕΙΒ; {μ6 Αἰπροηΐδηβ. ῬτΟ. αἸα πού Ηὖ 
ουὖῦδ ἸΑΤΡΟΥ͂ ὨΌΙΩΌΘΙ ΠΟΥ, δ106 {86 
ΑΥΤῖν 8] οὗ (86 78 ἔγϑϑα 5}1}5 (6. 42. 5), 
ου δοσουῃΐ οὗ {88 ὩΔΙΤΟῪ 5Ρ0806. --- 4. 

ἀντανῆγον ναυσίν: 866 Οἡ 6. 37. 19. 
---ὅ. ἐναυμάχουν : ὄδεσαπ ἔλα δαϊ(6 
(ρΡ1.). 
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ἢ σφίσι ξυμφέρει ἀναγκάσαι αὐτοὺ εἷν ὶς 2 ᾧ σφί μφέρει ἀναγκάσ οὺς ναυμαχεῖν. τὰς 
ΝᾺ ῪΝᾺ [4 

οὖν ναῦς ἐπλήρουν καὶ ἀνεπειρῶντο ἡμέρας ὅσαι αὐτοῖς 
ἐπειδὴ δὲ καιρὸς ἦν, τῇ μὲν προ- 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΚ ὙΠ. .2, 52. 

ων 9 

μέδοντα ἔχοντα τὸ δεξιὸν κέρας τῶν ᾿Αθηναίων καὶ 
Ν οὶ 

βουλόμενον περικλήσασθαι τὰς ναῦς τῶν ἐναντίων καὶ 
ἐπεξάγοντα τῷ πλῷ πρὸς τὴν γὴν μᾶλλον, νικήσαντες 

οἵ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τὸ μέσον πρῶτον τῶν 

10 ᾿Αθηναίων, ἀπολαμβάνουσι κἀκεῖνον ἐν τῷ κοίλῳ καὶ 
ἴφὴ ΜᾺ 4 Ἁ .. ἢ» ὃ θ ’ ἃ Ἁ 9 μυχῷ τοῦ λιμένος καὶ αὐτὸν τε διαφθείρουσι καὶ τὰς μετ 

3 φ᾿ ἊΝ 3 , » Ν Ἁ Ἁ , » αὑτοῦ ναῦς ἐπισπομένας: ἔπειτα δὲ καὶ τὰς πάσας ἤδη 
: “ ἴω 9 » δί ᾿᾽ Ά 3 ’᾽ 3 Ἁ ναῦς τῶν ᾿Αθηναίων κατεδίωκόν τε καὶ ἐξεώθουν ἐς τὴν 

ἰὴ ε Ν ’ ε ω δ ἴω, ἌΜᾺ ᾽ 

ὄϑγην. ὁ δὲ Τύλιππος ὁρῶν τὰς ναῦς τῶν πολεμίων νι- 

κωμένας καὶ ἔξω τῶν σταυρωμάτων καὶ τοῦ ἑαυτῶν στρα- 
τοπέδου καταφερομένας, βουλόμενος διαφθείρειν τοὺς 

8. ἐπεξάγοντα : 50 ΟἹ]. δηᾶ 81., 70]- 
Ἰονίηρ Ναΐ.; οὐμοὺ οδαϊυῦ. βἴποο ΒΚ. 

ἐπεξαγαγόντα (ἢ ἃ ἔρον Μ85., ταοϑῦ 
Βαυϊηρ ἐξάγοντα). ΤῊΘ ῬΥΘΒ5. ΘΧΡΤΌΒΒΘΒ 
ψιντα]ν [86 ταοϊηθὴῦ θη ἘΣ τη6- 
ἄοῃ, οχίθπαϊηρ ἢϊβ 11Π6, ΟΥ̓ ῬΟΡΠΔΡῸ5 
ἀταισΐησ ο} (ς΄. Ἰϊοᾶ, ΧΗ. 132, ὡς ἀπε- 
σπάσθη τῆς τάξεως), ἴο {ῃ6 τὶρῃῦ, ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΥ ἴἰο {1 {π6 ἸοΥ σψἱηὴρ οὗ {86 

ὩΘΠΘΙΏΥ,, ΒΡΡΓΙΌΔΟΙΘΒ 00 Π68 7 {Π6 Ἰ4ηᾶ, 
86 15 οαὖ οὔ, ΟἿ ν. γι. 14, δείσας δὲ 
ἼἌγις μὴ σφῶν κυκλωθῇ τὸ εὐώνυμον, 
καὶ νομίσας ἄγαν περιέχειν τοὺς Μαντι- 
νέας, τοῖς μὲν Σκιρίταις καὶ Βρασιδείοις 
ἐσήμηνεν ἐπεξαγαγόντας ἀπὸ σφῶν ἐξ- 
ἰισῶσαι τοῖς Μαντινεῦσιν. Τὴ 115 Ὀ88- 
Βαρθ [86 ΔΟΙ. 15. ΠΘΟΟΘΒΑΡΥ Ὀοίοτα ἐξι- 

σῶσαι. ---10. κἀκεῖνον : τοῖουυηρ ἴῸ 
Εὐρυμέδοντα τη Π]οπΘα δον δη4 6η1- 
ῬΒΔίο4}1Υ τοροϑαύϊηρ ἴὖ ΔΙΓΟΥ νικήσαν- 
τες τὸ μέσον πρῶτον. ---ἐν τῷ κοίλῳ καὶ 
μυχῷ τοῦ λιμένος: ἴπ α Τ66685 0} ἴδε 
πη δαῃ ὁ ἐλα μαγϑοιν. Ὠϊοᾶ., ψχο 
ἴῃ {π6 δοσοπηΐ οὗ {π6 Ῥαϊ]α (χη. 1.3} 
ΓΟ]]ΟΥΒ 1 ΤΊΘΔΗΥ͂ ῬΑΥ ΙΟΏ]ΔΥ5 σΟΟα 81- 

ὑπουϊν, ῬΤΟΡ. ῬΙΠ βία, σαν 8 : ἀπελή- 
φθὴη πρὸς τὸν κόλπον τὸν Δάσκωνα μὲν 
καλούμενον. κατακλεισθεὶς δ᾽ εἰς στενὸν 
τόπον καὶ βιασθεὶς εἰς τὴν γῆν ἐκπεσεῖν, 

αὐτὸς μὲν ὑπό τινος τρωθεὶς καιρίᾳ πλήγῃ 

τὸν βίον μετήλλαξεν" ἑπτὰ δὲ ναῦς ἐν 
τούτῳ τῷ τόπῳ διεφθάρησαν. ΤῊ στε- 
νὸς τόπος 18 ἩΔΙΩΘα Ὀγν ἜΠαΟ. κοῖλον, 
ὃ ΤΘΟΘ6Β Οὗ Β0016 ἀοΡΓἢ δὖ [Π6 ἔοοῦ οὗ 
π6 811 οὗ {π6 βϑῖηθ ἤϑχηθ, ΆβΟΟῊ 
(ν1]. 66. 9), ἴῃ δἀάϊτίοι ἰο {Π6 ΤΟΥΘ 
ΒΘΠΘΙΆΙ ἀρδίσηδίϊοη οὗ μυχὸς τοῦ λιμέ- 
νος Οὗ 6. 4. 21. ὙΠΟΓΟοΓα κοίλῳ καί ἰ5 
ποῦ ἴο ὍΘ Ὀτδοκοίρα 85 ν. Η. (ϑέιμα, 
Ὁ. 100) Ρτόοροβθβ. ὙΨΊ τ ἢ ΡχῸΡ- 
ΔΌΪ ν, Πονον συ, ν. ΗἩ. σομ͵θοί το 5 
ἔσουη ἴπ6 ον Ῥϑββᾶρο οὗ Π)΄1οα. {ῃδὺ 

ἑπτά Π85 ἀγορρϑα οαΥὼ ΑΥ6 Γ᾽ ἐπισπομέ. 
να5. ---- 11. μετ᾽ αὐτοῦ ἐπισπομένας:: 8.5 
ἴῃ 6. 57. 47, μετὰ ᾿Αθηναίων ἠκολούθουν. 
Α8 ἴο {6 Ῥοβί οι οἵ {π6 ρδγίϊΐο., 568 
οῃ 6. 23. 14.---1ὦ., τὰς πάσας ἤδη 
ναῦς : 50 Υϑῦ.; ναϊραία ναῦς ἤδη. ΟἿ᾽ 
ὙΠ]. 26. 1, περὶ δείλην ἤδη ὀψίαν; γ11]. 

56. 19, ἐν τῇ τρίτῃ ἤδη ξυνόδῳ. 
ὅθε 7. τῆ αἰϊοηιρὶ ο 56οιγ ἰἢ6 Αἰς 

βἠῖρβ οἡ ἔα βἤογα, ἐδε ϑγγασιβαῆβ ατὲ 
αγίσοη δαςΐξ εὐ σγοαΐ ἰο55; διιὲ ἐΐεῃ 
ἔαΐε 18 εἠΐρε απαὶ ἀτίί ἐΐα σγοιῦθ. ἊΑπ 
αἰΐοηερέ ἐο 86: 1δ6 γομιαϊηίης 8018 ὁη 5776 
15 δα ει ὃν ἰἠὰ Αἰδποπίαπξ. 

2. ἔξω τῶν σταυρωμάτων : ςΚὶ 6. 48. 
δ 2; γἱ. 66. 8 2.--- καὶ τοῦ ἑαυτῶν 
στρατοπέδου: 866 ΟἹ 06. 2323. 8. --8. 
καταφερομένας : ἀγίνοη ἰο 5ἤ0γ6, ἃ5 ἴῃ 



10 

15 

ΤΗΠΟΥΌΙΘΕΚ ὙΠ. κ3. 
- 

μ Ἁ ἴω ᾿ 
ἐκβαίνοντας καὶ τὰς ναῦς ῥᾷον τοὺς Συρακοσίους ἀφέλ.- 
κειν τῆς γῆς φιλίας οὔσης, παρεβοήθει ἐπὶ τὴν χηλὴν 
μέρος τι ἔχων τῆς στρατιᾶς. 

Ὄ Ν 3 2 ἰδοὺ 9 7 , ς “ (οὗτοι γὰρ ἐφύλασσον τοῖς ᾿Αθηναίοις ταύτῃ) ὁρῶντες 
ἀτάκτως προσφερομένους, ἐπεκβοηθήσαντες καὶ προσπε- 
σόντες τοῖς πρώτοις τρέπουσι καὶ ἐσβάλλουσιν ἐς τὴν 
λίμνην τὴν Λυσιμέλειαν καλουμένην. ὕστερον δὲ πλείονος 3 
ἤδη τοῦ στρατεύματος παρόντος τῶν Συρακοσίων καὶ 

’ Ν ες" “ 9 ’ Ἁ ,’ ξυμμάχων καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπιβοηθήσαντες καὶ δείσαντες 
ΜᾺ Ἁ 

περὶ ταῖς ναυσὶν ἐς μάχην τε κατέστησαν πρὸς αὐτοὺς 
Ἁ ’ 3 », με ’ 9 Ἁ 9 ’ καὶ νικήσαντες ἐπεδίωξαν καὶ ὁπλίτας τε οὐ πολλοὺς ἀπέ. 

Ἁ Ἁ ἴφ᾽ Ἁ Ἁ Ἁ , », 4 

κτειναν καὶ τὰς ναῦς τας μὲν πολλὰς διέσωσάν τε καὶ 
, Ἁ νν ’ ὃ ὃ ἴω , , » 

ξυνήγαγον κατὰ τὸ στρατόπεδον, δυοῖν δὲ δεούσας εἴς- 

ας. γι. 81.---4(. ἀφέλκειν: οὗἹἽ α. γ4. 
12 ἢ ; ἢ. 93. 26. ΟἸ. 15 οἰδαυῖν στοὴς 
ἴῃ ψυϊηρ ἀνέλκειν ἴογ ἀφέλκειν, δη 
ατοίθ᾽β νΐϑθν 18 τὶρῃῦ ;: “Ονρρὺβ 
Π]ΘΙΌΠ ρα ἀονγῃ Β15 Ιδπα ἔοτοθ ἰο {ῃ6 
γϑίοτ᾿ 5 εἄρο, ἴη οτᾶου ἴο φργονθηῦ [ἢ6 
τοίγοδῦ Οὗ {π6 οὔοῦνϑ, ας τοοῖΐ ας ἰο αεεἰςὲ 

ἐλε ϑυτγασιδαπ βϑαμιθη ἐπ παμίΐηρ 9677) ἐδ 
δῆϊρ5 α5 ργίσθβ." δὸ 8130 ΤΉΪΓΙνΔ]} 
ππαογβίδηβ 10. ΤῊΘ ταύτῃ οὗ 7 ΒΟΥ 8 
τμαὖ μδ΄ ρατί οἵ {π6 5ΏΟΤΘ ννᾶβ γε 
ἴῃ 86 φροββϑβϑδίοῃ οὗ [η6 Αὐμρηΐδηβ, 
διηα τῆς γῆς φιλίας οὔσης (δύ. 51 ΔῸ 
ΔΙΔΪΟ18Β ὑθῃθγοῦ Γ) Τηθ8ὴ5 ἰῃδ᾽ 
αν!ρΡρὰβ οχρθοϊθᾷ ἴο τηᾶῖκα [Πδὺ ρᾶτὺ 
οὗ μ6 β5ῆογθ ἔγίθηαὶν Ὁγ {πΠ6 αἱἰα ἢ6 
Ῥτουρῦ, πού ἰῃδὺ 1Ὁ τνᾶβ ἤθη 580. Β6- 
51Ἃ6 5, 1Π6 ἰθ86, 85 τοὶ αἰθα ἴῃ ὃ 9, 
ΒΏΟΥΒ ΠΟῪ αδηροτοιβ 10 ψουϊα ἤᾶγνθ 
Ῥθθη Το Ὺ {πΠ6 γγδοῦβϑηβ ἰὼ ἀγαν ἢ 6 
5.05 ὍὋΡ ΟἿ 5ΠΟΓ6 αὖ ὑπᾶὖῦ ροϊῃηῦ. ΑΥοΥ 
{η6 ργοαὺ βοδ-ῆρηῦ, {πῸγ αἰα εὐἱέλοιιξ 
ορροϑιξιοη Ηϑῦ ΠΟΥ πον τ ]5Π6 ἰο 40, 
ὨΔΙΊΘΙν, ἴοοκΚ {πὸ 5} 105 ἴῃ τον, δηᾶ 

Ῥγοῦρηῦ ὕθτῃ ἴο [Π6 ΟἿΤν (6. 74. ,11.). 
--ὅ. ἐπὶ τὴν χηλύν : 10 ἐδε σαιιβοισαν. 
ΤΠὶΒ γὰ5Β ἃ αὐδᾶν ψΠ]0ἢ τὰ ΔΙΟῚΡ 

Ὀν {86 δύνϑιρ ΤΥ βἰθ 168 ἑοναγα {Π6 
ΑΥΒΘηΐδη ὀρ. 8.666 {Π6 τᾶ. 

6. οἱ Τυρσηνοί : 8η Εἰταβοδη ΔΧ1]- 
ἸΔΥΥ ΟΟΥΡ5 ΜΏΪΘἢ 866. ἴο Ῥγομηῖβα (νἹ. 
88. 84) μδᾶ Ἰοϊπορᾶ {Π6 ΑἰΠπϑηΐδπβ, 
ὙΠ ὑΠγτοα Εἰ γ-οατοᾶ Ὀοδΐβ (νὶ. 103. 
10).--- ἢ. οὗτοι γὰρ ἐφύλασσον τοῖς 
᾿Αθηναίοις ταύτῃ: 70. ἐλό86 δαα δόθῃ 
διαϊϊοηεαί ὃν ἰδ6 Αἰδοημίαηβ οἡ ψμαγαά ἴῃ 
ἔλαΐ ψιιαγίογ, 1.6. ὁ {π6 πουίπογῃ δἰ 
Οὗ {π6 σδιῃρ. --- 8, προσφερομένους : 
86. τοὺς Συρακοσίους. --- ἐπεκβοηθήσαν- 
τες: οἱ νἹ]. το. 18. .---10. τὴν Δυσι- 
μέλειαν καλουμένην: ο΄ α. 8ο. 20. 
ΤῊ ὈΪ866 15 0816 τὸ ἕλος ἴῃ ΥἹ. ΙΟΙ. 
2. ὅδε Ἠοΐμι, 1. Ρ. 12. 

11. παρόντος : ρΡδγίίο. ἔΥΟΠῚ παρῆν 
ἴῃ 56η886 οὗ {π6 8οῦύ. Οἔ α. 5ο. 1; 1, 
47. ὅ.--- 12. ἐπιβοηθήσαντες καὶ δεί- 
σαντες περὶ ταῖς ναυσίν: {μ6 οἰβοί 
8η 4 (Π6 σϑῖιδθα (δείσαντες) μ]δορα 
οο-οΓά,, 85 ἴῃ 1.1. 8, ἀρξάμενος . .. καὶ 
ἐλπίσας. --- 18. ἐς μάχην κατέστησαν: 
ΞΞ- καταστάντες ἐμάχοντο (1ϊ. 49. 10), 
ῖ.6. 1 σᾶτηθ ἴο ἃ ΤΟΡῚ 8 4116. --- 16. 

ξυνήγαγον κατὰ τὸ στρατόπεδον : 1.6. 
πον Ὀγουρμῦ ὑΠ6πὶ ἀραῖῃ ἱπίο βϑἔοίν 

99 

Ἁ 9 Ν ε ’, 
καὶ αὕτοὺυς οἱ Τυρσηνοι 2 



100 ΤΗΟΥΘΙΘῈΒ ΥἹΙ. 53, 54. 

ε έ ἃ ε 2 κὰ 49. Δ 4 

κοσιν οἷ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἔλαβον αὐτῶν, καὶ 
Ἁ 

τοὺς ἄνδρας πάντας ἀπέκτειναν. καὶ ἐπὶ τὰς λοιπὰς ἐμ- 4 

πρῆσαι βουλόμενοι ὁλκάδα παλαιὰν κληματίδων καὶ δᾳ- 
Ἁ 4 ΩΝ δ 95. ἃ 3 ’ ε 5 20 δὸς γεμίσαντες (ἣν γὰρ ἐπὶ τοὺς ᾿Αθηναίους ὁ ἄνεμος 

οὔριος) ἀφεῖσαν [τὴν ναῦν] πῦρ ἐμβαλόντες. καὶ οἱ ᾽Αθη.-. 
ναῖοι δείσαντες περὶ ταῖς ναυσὶν ἀντεμηχανήσαντό τε 

ΝΜ [Ἁ Α , ΄, ,. Ά ν 

σβεστήρια κωλύματα καὶ παύσαντες τήν τε φλόγα καὶ τὸ 
Ἁ θ “Ὁ . Ἁ ὁλ (ὃ ἊΝ ᾿ ὃ κά 9 , 

μὴ προσελθεῖν ἐγγὺς τὴν ὁλκάδα τοῦ κινδύνου ἀπηλλά- 

ὅξγησαν. μετὰ δὲ τοῦτο Συρακόσιοι μὲν τῆς τε ναυμαχίας 1 
ΝᾺ » ἴω “ 

τροπαῖον ἔστησαν καὶ τῆς ἄνω τῆς πρὸς τῷ τείχει ἀπο- 
λήψεως τῶν ὁπλιτῶν, ὅθεν καὶ τοὺς ἵππους ἔλαβον, ᾿Αθη- 
ες ἮΝ ΧΩ Ἁ Ἂ ω “ 

ναῖοι δὲ ἧς τε οἱ Τυρσηνοὶ τροπῆς ἐποιήσαντο τῶν πεζῶν 
δ ἐς τὴν λίμνην καὶ ἧς αὐτοὶ τῷ ἄλλῳ στρατοπέδῳ. 

ΘΒ 186 σταυρώματα (2) ἴῃ Ττουῦύ οἵ 
16 ΟΔΙΩΡ. --- δνοῖν δὲ δεούσας εἴκοσιν 
.«.«-- ἰἴλαβον αὐτῶν : ατοίθ. ὑπῚηΚ5 ὑπαῦ 
ἴπο586 18 58ῃ1}05 παᾶ Ῥοϊοηρθα ἴοὸ {16 
αἰνιϑίου, ΠΟ 8 ουαὖὺ οὗ τοῦ οἵ 
811 ΠΘ6ῚΡ, ἴῃ [86 ὈΔγ οὗ θαβοοη. Βαΐ 
ΟἸΙ. 15 ἀου 1655 στρ ἴῃ ΘΟ ἀΟΥηρ 
{118 1058 ΟΥ̓ 18 εαρέμγοαί 5105 ἴο 6 αἱ - 
Τογθηῦὺ ἔτοτῃ δύ οὗ {ῃ6 (86) 61) 5}1}8 
Οὗ Τυυσγιθάοῃ {ηδὺ γγοσο αοβίσογρα 
(διαφθείρουσι) ἃ5 Βἰαῖοα ἴῃ 6. 52. 11]. 
ΤῊ μυχὸς τοῦ λιμένος αὖ π6 Τοού οὗ 
Παβοοῃ γγὰ8 ΟἹ [Π6 ΟΡρΟΒΙίδ 8146 οὗ 1Π6 
ΓΤ ϑ 6168 ἔγοπι {π6 ΑἸΠΘηἾ Δ ΟΘΠΡ. 

19. δᾳδός: οοΟἸ]οονα 5[ηρ., ἃ5. κέ- 
ραμος Ἰπ 11. 4. 7; ἄμπελον, ἷν." 90. 9. 
Κύμη. 847,1. ΟΥἱἹ Ὀι1οᾶ. ΧΙ. 13, κλη- 
ματίδων καὶ δάδων, ἔτι δὲ πίττης πληρώ- 

σας. --- 20. ἦν ἐπὶ τοὺς ᾿Αθηναίους ὁ 
ἄνεμος οὔριος: -Ξ- ἄνεμος (πνεῦμα) 
ἐπίφορος 1 ἀδύ., ἃ5 ἴῃ 11. 77. 20 ; 11]. 

γ4. 11.---ἔ 21. [τὴν ναῦν] : ΟἹ. ξο]]ον8 
Βαάμετιῃ (Μποηι. 1816) ἴῃ σοηδίἀοσυίηρ 
ἴπ686 ψΟΥ͂β 885 ἃ ρΊοββ δον ὁλκάδα 
παλαιάν. '"ΓΏΘΙΓΘ ΒΘΘΙῚ5 ἴο 6 ΠΟ Τθ8- 
80}, ΠονΟ ΟΣ, ἢν Το. 5Που]α ποῦ 
ἢδᾶγθ τορθδίθα {π6 ο0}]. δὐίοσ. {π6 ρὰ- 

τη 6515. -- 25, σβεστήρια κωλύ- 
ματα: ΓΠ6 ῬἜΠΘΙΔΙ ἰθυτὴ κωλύματα (ἰ. 
16.1; ν. 30. 11, 24) 1Β Ὄχρ]αϊπθᾶ Ὄγν 
7η86 ἀηυβθα8] σβεστήρι. ΟἹ ῬΟΙΙ. 
1. τθῦὃ, σβεστηρίοις κωλύμασιν ἐχρῶντο, 

ὙΠΪΟῊ ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὅ6 8ὴ ἰγηϊαϊϊοι οὗ 
{815 Ῥαββαᾶρθ. ΤῈ οθοῦ οἵ σβεστήρια 
18. ΘΧΡ 6556 ἴῃ παύσαντες τὴν φλόγα; 
Οὗ κωλύματα ἷἱπ (παύσαντες) τὸ μὴ 
προσελθεῖν (ς 11. τ. 7) ἐγγὺς τὴν ὅλ- 
κάδα. ΤῊΘ το δἤβοίβ δῖ οο-ογσά. ὮΥ 
τε (ΔΕ τήν, Ναΐ.), καί. ΤῊΘ Ῥ]δΔῃ 
(ἀντεμηχανήσαντό τε. .. κωλύματα) 
8.06 18 Θχϑουίοη δηα ΓΤ] (καὶ παύ- 
σαντες. . . ἀπηλλάγησαν) 816 σο-ΟΥ. 
ἴῃ ρᾶγαΐαχὶβ, Δ) ἤθησθ {Π6 76 8. τῸ 
ὩΘΘΩαΛ; ἰοὸ οἵηϊῦ τε 816 Υ ἐμηχανήσαντο, 
85 δύ. ἀο65. Οπ τὸ μή ΜΙ 1ΠῈ0 Δ ΟῚ 
παύσαντες, 806 ΑΜΊ. 96, 8; Η. 1029: 
Καδῃ. 5616, ποία 9]. 

ὅ4. Οηἡ δοίξι 51.165 ἰγορ]ιῖο5 αγὸ γδοίοα. 
Ἰ. τῆς . .. ναυμαχίας τροπαῖον : 

866 ΟΠ 6. 24. 8,---2. ἄνω: 1,6. οἢ ἴΠ6 
Ιαπᾶᾷ. (ἢ α. κι. 18.--- 8... ὅθεν: ὠὐἦόγο, 
ΒΣΙΟΌν -- ἐξ ἧς (τῆς ἄνω ἀπολήψεως) 
--- τοὺς ἵππους : 566 ΟΠ 6. 51. 18. --- 4, 
ἧς --. τροπῆς : ΟἹ [Π6 δὐῤγαοίϊοι πᾶ 
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ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΚ ΝΠ. 55. 

Γεγενημένης δὲ τῆς νίκης τοῖς Συρακοσίοις λαμπρᾶς 1 

ἤδη καὶ τοῦ ναυτικοῦ (πρότερον μὲν γὰρ ἐφοβοῦντο τὰς μετὰ 
΄κ΄ , Ὡ ΄Ὰ 3 , ε Ἁ 9 ἰα τοῦ Δημοσθένους ναῦς ἐπελθούσας) οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι 

ἐν παντὶ δὴ ἀθυμίας ἦσαν καὶ ὁ παράλογος αὐτοῖς μέ- 
γας ἦν, πολὺ δὲ μείζων ἔτι τῆς στρατείας ὃ μετάμελος. 

“λ δ , » ἡ ὃ ε ’ 3 ελθό πόλεσι γὰρ ταύταις μόναις ἤδη ὁμοιοτρόποις ἐπελθόντες, 
δημοκρατουμέναις τε, ὥσπερ καὶ αὐτοί, καὶ ναῦς καὶ 

ἵππους καὶ μεγέθη ἐχούσαις, οὐ δυνάμενοι ἐπενεγκεῖν 
. ϑῇ : 4 “ 

οὔτε ἐκ πολιτείας τι μεταβολῆς τὸ διάφορον αὐτοῖς, ᾧ 

Δδβ τα] δύο, 5866 α΄. 1δ4, ν.; Η, 998 ἃ. 
-ὅ. ἧς αὐτοί: οὗ α. κ3. 18 Β΄ 

δῦ. 77:6 5ιιρογίογίῳ 977 ἐδα ϑ'γγασι- 
808 αἱ 86α ἠαυΐπσ δόοι ἰΐι5 οἰεδαγίῳ 
αοηιοηϑίγαϊοα, ἐδ Αἰδοηῖαη ἴο56 αἰΐ ἧορα 
97 αεοογερ[ϊδμΐησ τὰ ἀπν τσαρ αὐ αἰΐ {6 
οὐ͵εεὶ οὔ 6 ἐπροαϊξοΉ. 

1, λαμπρᾶς : ρῥγοᾶ,, ἐδα υἱείογγ 07 ἐς 
ϑγγασιβαηβ παυΐηρ δοθη αἰδοϊδίυο. ΟἿ 
Το. Κεγ. Ηΐῖβι. ἴ, 17, τῆς δὲ τροπῆς 
λαμπρᾶς γεγενημένης. ΟἽ. ΡΥΓΟΡΟΒ6Β ἴο 
ΓΙ λαμπρῶς, ΤΟΉΘΟΥ]ηρ᾽, “ ὙἹΟΙΟΥΥ Οἡ 
1μ6 βοᾷ. μανίπηρ 4150 ΟἸθαυὶν αἀροϊαρα 
ΤῸ 6 ΠἸνΥΘΔΟΌΒΔηΝ ἢ; Ὀαὺ ὑΠ6Γ6 15 0 
ΠΘΟΘΒΒΙν ΤῸ ὑΠ6 σἤϑηρθ, βίποθ {ῃ6 
Ῥτϑᾶ. 844]. 8 {Ππ|5 ἴοτοθ. 8366. Αγρρ. 
--:. ἤδη καὶ τοῦ ναυτικοῦ: καί, εὐδῃ 
(4150), Ὑ Β]Οἢ Νὶ αὖ. ΟΥ̓ Ἶΐ5, 15 1Π6]15Ρ06}- 
ΘΔ Ὁ]6, βἴποο {π6 τοίοσοπορ 15 ἰὸ ἐπ 

ἀοξοραύ οἵ Ὡουηοβίμθηρβ ἴῃ {Π6 8016 
ΟἹ ΕἸ ΙΡΟΪδ6, 6. 43. ---κμέν: ψιπουΐ 8 
αιγθοῦ σογγοϊδίνο, θαὺ Δηβυγουηρ ἱτ- 
ΤΟΊ] ΑΥν ἰὼ δέ δρονο. ---ὃ, ἐπελθού- 
σας: ἴον {η6 φῬοβιίίοι Οὗ ἐπὸ αὐ. 
ῬΑγίο., 5866 οἡ 6. 22. 14. 6. 142, 2, 

ν. ὅ. ---4, ἐν παντὶ ἀθυμίας : ἐπ ἐΐθ 
φγοαϊοδὲ ἀοβροπαδηομ. ἘῸΥΣ οοπμδῦ., 566 
ΟἹ 6. 2. 16; 233. 28, ('ὶ ῬΙ]αεαι. ᾿ερ. 
579 Ὁ, ἐν παντὶ κακοῦ; ἨΔ. γἱϊ. ετ8. 9, 

ἐς πᾶν κακοῦ ἀπίκατο. ---- ᾧ παράλογος : 
566 Οἢ 6. 28. 17. --- ὅ. τῆς στρατείας ὁ 
μετάμελος : τεστεοῖ οὐεῦ ἰΐ6 δαρεαϊζίον, 
οὈ]βούνε ρβὴ. Κὔμῃ. 414,4. ὃ μετά- 

- 
ῳω 

μελος 18 ποῦ Τουππηᾶ 6ἸΒομΟΓῸ ἴῃ ΑΤί., 
Ῥαΐ ΟΟΟῸΥΒ ἃρδῖη ἰῃ {Π6 Δ ́ΘΓ ἩΥΙΘΓΒ. 

6. πόλεσι ταύταις κτέ. : {Π6 Ρ]Δοϊηρ' 
οὗ {7ὉΠ6 βυρδύ. Πγϑύ φῖνοα 1 ἃ ομαυϑοίου 
οὗ φϑῃουδ νυν, τΠ ΘΑ μ6 οεἴοοῦ 
οὗ {π6 γατύ. σϑῃ.: “οὐ 811 [Π6 οἱτ165 
ἢ ΘΟ ἢ {πον δα σοηθ ἴο ΨΥ, 
{Π6856 616 {Π6 ΟἿἹΡ ΟΠ65 δὖὺ ἐπμπδύ {{π|6 
οὗ Κἰπατρα οτρϑδηϊζΖαίϊου." ΤῊ ΟΥ̓ΘΡ 
15 86 σοτησηοῃ 0Π6 ἴῃ ΤΏπα., ἴῃ ψ ὨΪΟΝ 
δι ῬΙΌΠ. Β.}]. 15 Ῥ]δορᾶ ἰοῦ ἃ Ῥτϑᾶ. 
Βυρδῦ. δη4α ῬΟΙΌΤΘ 84. Βα}. 86]. (Π 6.6 
τοργοβοηἰθα ὉΥ μόναις) ΏΪΟῊ ῬΘΙΟΠΡΒ 
ἰο {Π6 βαθύ. 8566 οῃ 6. 29. 29. ---ἤδη : 
αὐ ἐμαὶ ἔΐπια, ἃ5 ἴῃ νἱ. 31. 46. --- 8. 
μεγέθη : ὑπουύρἢ [86 Ὁ]. 4065 ποῦ ΟΟΟῸΓ 
ΘΙ ΏοΥα ἴῃ ΤὭπαο,, ἴὖ ἴθ Γουπα ἴῃ ΑΥ. 

απ. 1057; Χροη. Ογηοσ. 4. 1; ῬΙαΐ. 
Ῥγοί. 866 α; Οὐϊεὶ. 115 ἃ ; “εσο. 860 Ὲ, 
861] 6. Καμπη. 848, ηοία 8. Τὸ τ ῦουβ 
ἴο {Π6 51Ζ6 οὗ {π6 οὐὐ165, 85 ν)6}] 8.5 1ὸ 
ποῦ ποίονουίην Ὀυϊ]ᾶαϊηρβ δα ἴτη- 
Ῥχονθιηθηΐβ, 650. ὑποβθ [ἴὉ0 Α,ΠΚΘ 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ. --- 9. ἐκ πολιτείας τι μετα- 
βολῆς: “ὍΥ ἃ οὔϑηρο οὗὨ σοῃϑδίϊ αι 
ἴῃ 8ΠΥ τοβρθοί." τι ἰβ δᾶν. 86ο., ἃ 
ασοηδβύ. 650. ΘΟΙΏΤΠΟΏ 8[6 1 Ὡ6Ρ8., ἃ8 ἴῃ 
6, 57. 4, οὐ κατὰ δίκην τι μᾶλλον». --- τὸ 
διάφορον: 88 ἴῃ 6. 75. 59, ἐδδ οἰαηφθ, 
ἔλα γαουοίμἑϊοη. Κα. [Δ κΚ68 τι ψ ἢ τὸ 
διάφορον, δια {Π15 ἴπ ἢ 6 5Β6η86 οὗ α08- 
οογαά, Θχρ]ἰηΐηρ: τὸ διάφορον ὃ αὐτοῖς 
ἐδύναντο ἐπενεγκεῖν οὐδὲν ἦν. ΟἽ 1. 
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», 5», 395. 5 ἰοἡ ἰφὶ  ὰ 10 προσήγοντο ἄν, οὔτ᾽ ἐκ παρασκενῆς πολλῷ κρείσσονος, 
», δὲ Ἀ ἤ , Ν 3. Ἃ 3. » Ἁ σφαλλόμενοι δὲ τὰ πλείω, τά τε πρὸ αὐτῶν ἠπόρουν καὶ 

ἐπειδή γε καὶ ταῖς ναυσὶν ἐκρατήθησαν, ὃ οὐκ ἂν ᾧοντο, 
ὄθπολλῷ δὴ μᾶλλον ἔτι. οἱ δὲ Συρακόσιοι τόν τε λιμένα 

52 Ν ’ 3 “ ἃ νν ’ἤ Φ . Ἃ ΜᾺ 
εὐθὺς παρέπλεον ἀδεῶς καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ διενοοῦντο 

7 μά [4 δ᾽ 9 ΄ ᾿ 9 4 κλήσειν, ὅπως μηκέτι, μηδ᾽ εἶ βούλοιντο, λάθοιεν αὐτοὺς 
9 ; [ 

οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκπλεύσαντες. 
9 Ν Ἁ ΜᾺ 9 ΑἉἋ 

Οου γαρ ΠΤέρὺ Του αντοῖ σω- 

θῃ ’ »» δ 9 ’ , ἊὉ . 9 δ λ-ὺῪ ἤναι μόνον ἔτι τὴν ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο, ἀλλὰ καὶ ὅπως 
3 4 ζφῳο.. ν ξὺ 3 Ϊέ ἰφ 

ἐκείνους κωλύσωσι, νομίζοντες, ὁπερ ἣν, ἀπὸ τε τῶν 

140. 27, τὸ γὰρ βραχύ τι τοῦτο πᾶσαν 
ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν; 1γ. 27. 21, 
ὡρμημένους τι τὸ πλέον. --- ὦ προσή- 
γοντο ἄν: ὃν ευυλίοι ἰδόν πιϊγλὲ ἄανθ 
ὀγοιοῆξ ἰΐθηι ἱπίο ϑβιιδ]οοίίοπ, 1.6. εἰ ἐδύ- 
ναντὸ τοῦτο ἐπενεγκεῖν. (ΑΓ. ἰϊ. 30. 
7; νῖ. 9ο4. 14. Ἐτ. ὅν. 84, 12, 9. -- 
10. οὔτ᾽ ἐκ παρασκευῆς πολλῴ κρείσ- 
σονος: (ΟἹ., Κτν., δᾶ 50. στϊίθ κρείσ- 
σονος ᾿Ἰπϑίοϑᾷ οὗ [μΠ6 νυα]ραΐθ κρείσσους. 
366 Αρρ. ΤΠ ῬΏγαβα 15 τ} 650 
ΟΡΡ. ἴο οὔτε ἐκ πολιτείας τι μεταβολῆς, 

αηα οί ἅτ ἰο 6 σοπμηθοίθα 88 
85 ὙΠ οὐ δυνάμενοι ἐπενεγκεῖν. 
ΤΠῸ 56η86 οὗ {Π6 5θηῦ. ὑπ8 [87 15: 
Κ6Π656 ΟΥΘ {ῃ)6 ΟἿἹΡῪ οΟἰ65 δὖ {πδὺ 
ἘΠῚ 5 δῦ ἴἢ Ομ οί υ ἰο ὑΠ 6 ΙΓ ΟΥΤ, 

ρεαϊηϑὺ ἡ ΒΊ 0 ἢ} μον δα ΡὍΠ6 ἴο ΜΓ; 
ΤΟΥ ΠΟΥ Πδᾷ 4. ἀοιηοογαῦο σΟΠΒΕ- 
ἰίοι, 85 ὑπο {ποπίβοῖνοβ 8, δῃᾶ 
ῬΟΒΒβθβϑβϑα βῃ} 105 δηα ΟΑΥΔΙΤΥ, Δ ὙὙ6ΓΘ 
ποὺ ἱποοῃβίουα]6 ἴῃ 5ἰΖθ; ὉῃΟΥΘΙΟΥΘ 

{πὸν οοὐἹᾶ ποῖον ὉΥ 84 σμδηρα ἴῃ 
{πο ῖν ὀομδϑυ 10 ἴῃ ΔῊΥ͂ Ταβρθοῦ, ΠΟΙ 
ὈΥ͂ ΤΘΥΥ ΠΟ ΒΌΡΘΙΙΟΙ Δ ΠΤ Ὺ ΓΌΤΟΒΒ, 
Ὀτίησ δρουῦ διθοπρ ὑπΠ6πὶ ὑπ ομδηρα 
(οἰ Πποῦ ὉΥ ἰηνατᾷ Τδούϊοηβ, Οὐ ὉΓ ἃ 

ἀοξΐοαῦ ἴῃ οροπ Π6]14) Ὀγν ψ ΐοἢ {Π6 0 
τρηῦ ἤανθ Βορϑᾶ ο Ὀγΐηρ ὑῃθτα 
ἀπᾶοΥῦ {ποὶν στὰ]6. ὙΠῸ {ΓΘ66 Ῥδυ 68. 
ἐπελθόντες (6), οὐ δυνάμενοι ἐπενεγκεῖν 

(8), Δηἃ σφαλλόμενοι δὲ τὰ πλείω (11, 

οὗ [1Π6 γοβ] 8 ΟΥ̓ [6 τηδουίδκῖηρ) 
οοπίαϊη ὑμ6 βυσοοβδῖνο οϑῦβο8 Οἵ [6 
ΤΟΙ οὐίπρ ἠπόρουν κτέ. ὅ66. ΑΡΡ. --- 
11. τὰ πρὸ αὐτῶν: δᾶγ., δεζῶγα ἐλὲδ, 
ἴ.6. θοΐοτο {86 πϑασορϑδία] 568- Πρ}. 
αὐτά οἵ [ἢ τηδίίουβ ὉμᾶοΥ ἀἰἸΒΟ ΒΒΊΟΉ, 

8.5 ἴῃ ἱ. 1. 10, δᾶ οὔΐθῃ. 

ὅ6. 716 εοηπάσηπεα 90 ἐδ6 βγγαοσι- 
86Ή.8, ὁη δα οἷον παπᾶ, γτῖδος ἤοῖῦ ἰὸ ἐδ 
»οΐηι Ὁ βορίπρ σοηιρίοἰοῖψ ἰο ἀδείγου ἐδ 
Αἰβοηίαη αὐηῖν, απα ἰἦιι5 τοΐπὶ σγοαΐ σον 
απα α εοπβρίοιιοιι ροδίϊζίοη αἀπιοη ἐδ6 

Ογεοζϑ. 
2. παρέπλεον: 1.6. ἴΠο 7 581164 

8] οπρ [Π6 5Ππογα οὗ [6 ΒδυθΟαΓ, Θσ θα 
Ῥαϑὺ {π6 Αὐμοηΐδη βῃϊρ-ϑίδίοη, ἴῃ 8, 
ἀροχηοηβίχη να δηα {ῃγοδίθηϊηρ᾽ Τη8ῃ- 

ΠΟΥ. ---- διενοοῦντο: ψΙ8 ἔαύ. ἰης 48 1π 
γ. 115. 7; 121. ὃ. 

4. αὐτοί: ἴτοιη δαΐ., ἴΟὉΥ αὐτοῦ, 

ΔΙΟΏΘ Δ πη 1551016. 85 ΟΡΡ. ἴο ἐκείνους. 
---6. κωλύσωσι: [ῃῆ6 τοδαϊηρ οὗὨ 484]] 
{ῆ6ὸ Μβθ58. ΑΥ̓ΟΡ νοῦρθᾶὰ συΡδΠηαΙ 
ὙΠῃ ὅπως, ΤΟ. ἀδᾶρα. γαυῖθα Ρ6- 

ἔποθῃ {π6 αὖ. 1η610. Δηα ΔΟΓ. Βα 7ν. 
ΟΜΤ. 45; Ἡ. 888 9. ὅ66 οἱ 1. το. ὃ 
δηα 5.0. μ. στ. Ρ. 11. ὙΠ κωλύσωσι 
Ὁπαογβίδηα μὴ σωθῆναι. ΟἿ νἱ. 88.28; 
1Ο2. ὃ. --- ἀπὸ τῶν παρόντων: 05 ἀο- 
οοιηΐ 0.7 (ἴἰὰ σΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ οἵ) 166. ργ68- 
πὲ 5ίαΐα ο77 αὔαϊγβ, ΒΊΓΟΠΡΟΥ ὕῃδη ἐκ 

ΟΓ ἃ. γγ. 8. -- τῶν παρόντων. 
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παρόντων πολὺ σφῶν καθυπέρτερα τὰ πράγματα εἶναι, 
καὶ εἶ δύναιντο κρατῆσαι ᾿Αθηναίων τε καὶ τῶν ξυμμάχων 

Ν ἈΝ ἰφὺ Ἁ Ν, , Ν ’ 9 Ἀ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, καλὸν σφίσιν ἐς τοὺς 
10 Ἕλληνας τὸ ἀγώνισμα φανεῖσθαι" τούς τε γὰρ ἄλλους 
Ἕλληνας εὐθὺς τοὺς μὲν ἐλευθεροῦσθαι, τοὺς δὲ φόβου 

3 ᾽ 9 Ἀ 3,» Ἃ »ἬᾺ Ἁ ε ά ἀπολύεσθαι (οὐ γὰρ ἔτι δυνατὴν ἔσεσθαι τὴν ὑπόλοιπον 
9 »’ 2 Ἅ Ψ 9 ᾽ ’ Αθηναίων δύναμιν τὸν ὕστερον ἐπενεχθησόμενον πόλεμον 
ἐνεγκεῖν), καὶ αὐτοὶ δόξαντες αἴτιοι αὐτῶν εἶναι ὑπό τε 

“ 5» 9 , ν ͵ε» ἰφὶ » Ἁ 15 τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ τῶν ἔπειτα πολὺ θαυμα- 
σθήσεσθαι. Αν 53 4}ὦΚ ε 9.ϑ ΚἉ ’, φ᾿ ἃ 

Καὺ ἪΡ δὲ ἄξιος Ο ἄγων Κατα ΤΕ Ταῦτα Και 

ὅτι οὐχὶ ᾿Αθηναίων μόνον περιεγίγνοντο, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἄλλων πολλῶν ξυμμάχων, καὶ οὐδ᾽ αὐτοὶ αὖ μόνον, ἀλλὰ 

καὶ μετὰ τῶν ξυμβοηθησάντων σφίσιν, ἡγεμόνες τε γε- 
’ Ν , ἃ , Ἁ Ἁ 

νόμενοι μετὰ Κορινθίων καὶ Λακεδαιμονίων, καὶ τὴν 

Ἵ. καθυπέρτερα : 45 ἴῃ ν. 14. 8.---9. ἐς. 
τοὺς “Ἑίλληνας : {Π6 ὈΙ͵ΘΡ. ἐς ΙΓ ΤΟ ἔου- 
ΘΠ68 ἴο {86 110. τηβϑηΐηρ οὗ φανεῖσθαι, 8.8 
10 ὙΕΓΘ, βλῖηδ Ἰηίο. Οπ16 5᾽ τ 181} 15 δη- 

λοῦν ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους,1]. 90. 10. 41. 72. 
186; νἱ. 31, 852, -- καλόν : σίογίοιια, ΠΗ 

ἀγώνισμα 8180 ἴῃ οὁ. 59. 2.---11, τοὺς 
μέν, τοὺς δέ: ραγῦ. ΔΡῥΡοΒ. ἴο τοὺς ..- 
Ἕλληνας, ἃ5 ἴῃ 6. 45. 8. ---- ἐλευθεροῦ- 
σθαι, ἀπολύεσθαι : {π 656 1ηἴ5. ἃἀγα ονἱ- 
αδηύν ἀδοᾶὰ Ἷἢ ἔπαύ. β56η86. ϑύ., [0]- 
Ιονίηρ ν. Η., 5 ἰπβουίοα ἄν Ῥοουα 
ἐλευθεροῦσθαι, Ὀὰπὺ ὉπΠΗΘΟΘΘΒΑΤΙΡ 5 ῸΓ 
Ὑ ούμον ΟἹ. 5 1Ιᾶθα {Πδὺ ἴῃ {Π6 ΟΙΔΘΡ 

ΑἿῦ. νΥΘ 5. ΒΟΙῚΘ. ῬΥρβθηΐβ οὐἠἨ ῬΡΏΓΥΘ 
86 οοηΐγδοῦ ΘΙ. ἃ1τ6 πϑραᾶ ἴῃ {ῃ6 

Β6η56 Οὗ 17η6 ἐπ΄. (566. ὁ 11]. 58. 29) 
Ὀ6 τ]ρὴξ ΟΥ πού, σοί! [ῃ6 ῬΓΘΒ. 

1 εὐθύς ὮΘΥΘ ΘΟΧΡΥΘΒ565 ΤΠ ΟΝ ΤΔΟΥΤΘ 

Τότ ῖο]ν {ῃ6 ᾿ἰηβίδηϊδηθοιι ΤΟ]. 

ΓΘ Β6Π00]., 85 δῦ. ΟΌΒΘΓΨ ΘΒ, βοὴ ἴο 
αν τοϑδᾶ ἀπολύσ εσθαι, Β'πΠο6. Ὧ6 6χ- 

ῬΙαῖη5 Ὁ Ὀγ ῥύσεσθαι. --- 14. καὶ αὐτοί: 
ΟὨΡ. ἰο τούς τε ἄλλους Ἕλληνας ἴῃ 10, 
- δόξαντες αἴτιοι αὐτῶν εἶναι: λαυΐηρ 

ἐδ6 γϑριεΐαϊΐοη ΟΥ̓ δοῖηρ [46 δαι868 ΟΚ᾽ 
ἔλε86 ἐλίηφθ. ἘῸΤ αὐτῶν, 866 Οἢ 6. 
55. 11. ΤῊΝ 50Π0]. σοτγθοῦ]ν Ἔχ] δ΄ 8, 
τῆς τε ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ 

. ἀπαλλαγῆναι τοῦ φόβου. 
16. καὶ ἦν δὲ... ἀγών: απα {6 

αδοΐδῖσα σογιδαΐ τσαϑ ἱηἀθο6α αἡ ἱπιρογίαηπὲ 
οὁη6. καί ἴἰβΒ ποὺ σορυϊαίϊνα, δπᾶ δέ 
ἴβ ΘΡΟχθρϑίοαὶ. 53.866 οἱ ἴἱ. 122. 22. ---- 
17. ὅτι... περιεγίγνοντο: ὑπ6 ἴτηρῇ. 
οὗ δηὐοιραύϊοη, δδοαιιδ6 ἐδ ν} τ06γ6 δοη- 
φιεγίηρ. ---- μόνον, - .« . μόνον : ΟἹ. δπᾶ 
δύ, τυτῖΐθ μόνων, μόνοι, [ῃ6 ΓΟΥΠΊΘΥ 6χ- 
ῬΙΔΙΠΪηρ : “ΚΑ μόνοι ἴῃ 18 15 ἩΘΟΘΒΒΑΤΥ 
ἃ5 ΟΌΡ. ἴο μετὰ τῶν ξυμβοηθησάντων, 50 
ἴῃ 17 αἴ8ο, ἔογ [Π6 β54ῖκο οὗ βΒυτηπιο νυ δὖ 
Ιραβύ, μόνων 158 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ, Βοβ[65, 
μόνων 15, 1Ὲ τπιοῦ ἰπ α΄ ΒΡΘΠ5816, δύ Ἰϑαβὲ 
ΤΌΘ ΤΟΤΕ ΟΧΡΥ ϑδίνο, δηα αὖ ὈΘΙΟΤΘ 
μόνοι Υοουβ ἴο ἃ ρυθοθάϊηρ μόνων. ΚΤ, 
ἘΠΉΏΘΟΘΒΒΑΤΙν ΟὈ]Θοῖβ το ὑπ6 πψοτᾶβ καὶ 
οὐδ᾽ αὐτοὶ αὖ μόνον, Ὀδοα86 ῃπαῦ ψου]ᾶ 

αἸτ 80 [86 ΡΊΟΥΥ οὗ {πΠ6 δγγδοιβδη8. 
ΤΠδῦ 1η6 ΥΥΔΟΊΒΑΠΒ ἴη {Π15 ΒΙΓΡΡΊΘ 
ΔΡΡΟΘΑΓΘα 88 ἰθδοσβ, θυθὴ ὈΥῪ {Π6 5146 
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104 ΤΗΠΟΥΡΙΌΈῈΒ ΥἹΙ. ε6, «7. 

’ [4 9 [ ἌΚᾺ ’ Ἁ σφετέραν πόλιν ἐμπαρασχόντες προκινδυνεῦσαί τε καὶ 
τοῦ ναντικοῦ μέγα μέρος προκόψαντες. ἔθνη γὰρ πλεῖ- 
στα δὴ ἐπὶ μίαν πόλιν ταύτην ξυνῆλθε, πλήν γε δὴ τοῦ 

2 5, ΟἨ 95 ὃ “Ὁ ’ ᾿ν ᾿ 9 ξύμπαντος ὄχλου τοῦ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρὸς τὴν ᾿Αθη- 
’ ’ Ἁ ’ 

25 ναίων τε πόλιν καὶ Λακεδαιμονίων. 
’΄ Α ε 25. ἃ [4 ἃ... .} Τοσοίδε γὰρ ἑκάτεροι ἐπὶ Σικελίαν τε καὶ περὶ Σι- 

κελίας, τοῖς μὲν ξυγκτησόμενοι τὴν χώραν ἐλθόντες, τοῖς 
Ν ’ 393.» ἃ , 3 [ή 9 δὲ ξυνδιασώσοντες, [ἐπὶ Συρακούσας} ἐπολέμησαν, οὐ 

οἵ ΟοΥ τ 8η5 δηα ΤιΔορἀδοι Δ Ὴ8, 
δηα ὑμαῦ {π6 οομίοδὶ [00 Κ ῬὈΪδοθ ἴῃ 
ΤΠΘῚΡ ὑοΥΥ  ΓΟΥΥ, σαν ὑπο στοαὺ 1π|- 
Ῥογίδηοθ ἴὼὺ 811] Ηδ6]1145. Βαυΐὺ [6 
ΟἸΔΗΡΘ ΒΘΘΠῚΒ ἸΠΉΘΟΘΒΒΘΓΙῪ : 866 ΔΡΡ.--- 

21. ἐμπαρασχόντες : οὗ, νἱ. 12. 19. ἐν- 
Πδ5 δᾶν, ἔΌΓΟΘ, 85 1 τῷ ἀγῶνι ΨΘΥΘ 
ΘΧΡρΙ βϑθᾶ. Οὐ 1. 20. 9, ὁ χῶρος 
ἐπιτήδειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῦσαι; 1ἷ. 
44. ὃ, ἐνευδαιμονῆσαι ὃ βίος . . .- ξυνε- 
μετρήθη. ΤὭΏΘ 56η86 οὗ [Π6 Ῥᾶββδρθ 15, 
“ανίηρ γαῦ Τουπαχα ὉΠΘΙΤ οὐ ΟἿΤΥ 
ἴῃ {Π6 οοηίρϑῦ ἰο ἰακα {π6 ροβὺ οὗ ἄδη- 
δον," --- τε 85 1 καὶ προκόψαι ζοἸ]]οννΘα. 
ΤΏΘΥΘ 15. ἃ 5] ]ρῃῦ οὔδηρο οὗ οοπμϑίύ,, 
Βίποβ προκόψαντες 158 ΘΟὨΪΟΥΙ 6 ΤΑΙΠΟΓ 
ἴο ἐμπαρασχόντες. --- 22. τοῦ ναυτικοῦ 
οὐὐπροκόψαντες : λαυΐπο πιαάς σγεαξργοσ- 
τ688 ἴηι παυαΐ αὔαϊγν5, 110. ανὶπρ οροηρα 
ἴΠ6 ΨΥ ῸΥ [86 πᾶνν ἴπ Ιᾶτρα π|688- 
τα. ΟἿ ἵν. 6ο. 12, καὶ τῆς ἀρχῆς ἅμα 
προκοπτόντων ἐκείνοι. Καάπη, 416, 

ῃοίθ 2. Τμπο. βοιηθίϊηθβ 1565 μέρος 
(Δαν. Π6Γ6) ἴῃ οὔθ ὺ ῬΊδοθ5 8180 ἴῃ δῃ 
ὈΠΌΒαΔΙ] Ὑ8Υ, 6.5. ἴῃ 111. 3. ὅ; ν. 
32. 9. 

ἔθνη γὰρ πλεῖστα δὴ κτέ.: ς ἷ. 1. 8. 
γάρ Υοουβ ἴο τῶν ἄλλων πολλῶν ξυμμά- 
χων διῃ μετὰ τῶν ξυμβοηθησάντων σφίσι 

8 θουΘ6.---29. ἐπὶ μίαν πόλιν : πού ασαΐηϑ8έ 
Ῥαὺ ἐο 16 οἱΐν, βδίποθ. ποὺ ΟἿἹΥ {86 
ΘΏΘΙΩΥ Ραΐ 480 0ῆ6 411165 476 τηδϑηΐ. 

-- τοῦ ξύμπαντος ὄχλου: {86 Μβ5. 
τϑαᾶ λόγου, ΟΝ [16 3610]. ἜΧΡ] δ᾽ π5 

Ὦν ἀριθμοῦ. ΚΥ, Ῥτοροβρᾶ ὄχλου, ΟΝ 
ΟΙ. διὰ δι. δάορί. 1ῦ 15 βαρροχίβα ὃν 
6. γ5. 20, μυριάδες τοῦ ξύμπαντος ὄχλου 
οὖκ ἐλάσσους τεσσάρων ἅμα ἐπορεύοντο. 
Βοϑίθβ, ΟἹ]ν πα {86 τοδαϊηρ ὄχλου 
15 10 Δ γα 551016 τὶ τοῦ... πρὸς τὴν 
᾿Αθηναίων τε πόλιν καὶ Λακεδαιμονίων ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ξυνελθόντος ἴτοτα ξυνῆλθε, δηᾶ 
{μουν ἰοὸ Ρυύ [Π6 ῬΓΘΡ. πρός ἴῃ ἃ ῬΤΟΡ. 
σὺ, Τηδβίοδα οὗ {}15, 50. νου]Ἱᾶ 50}- 
ῬΙΥ ΟΥὁὩ ᾿ῃβοῦῦ ξυστάντος. ἨΘΙ]τδΔηη δηα 
Μδανὶρ' ῬΙΌΡΟΒΘ ξυλλόγου ἴον λόγου. 

ὄϊ. ἽΤλὲ αἰϊίος 97 ἐῖ6 Αἰπεπίαηπξ. 
1. ἐπὶ Σικελίαν τε καὶ περὶ Σικε- 

λίας : ἴΟΥ ἐπὶ Σικελίαν ὙΠ ἐπολέμη- 

σαν, 866 Κα. ϑργ. 48, 9, 8. ---- 2. ἐλθόν- 
τες: ὈΘΙοηρΒ ἴο Ὀοΐἢ ἔαΐ. Ῥδυί165. --- 
9. [ἐπὶ Συρακούσας] ἐπολέμησαν : {π6 
ΒΟΥ. ΤΊ68 5 ποῦ ἐΐόῳ οσαΥγθαὶ ὁπ {6 τσαῦ, 
Ῥαΐ {Π6 Ὁ} ηέογθα ἴμίο ἐδ τῦαῦ' (ΒΟΟΏΘΥ 
ΟΥ̓ 1α 67), ἴοοῖΚ ραχύ ἴῃ 10. ἐπὶ Συρακού- 
σας, ασαϊπδὲ ϑγταοιβα, Ο]. ΘΟμΒΙΘΥΒ. ἃ 
ΤῊΔΥΡῚΠ8] ΟΧΡ]δηϑίϊοι οὗ ἐπὶ Σικελίαν 
(1) Ὑ ]ΊΟἢ Π85 ογορῦ ᾿ηἴο πᾳ ἰαχὺ. ΚΤ. 

"8 η4 δ. δᾶορύ Βϑδιθυβ Θιμθηδίθῃ, 

ἐπὶ Συρακούσαις ἐπολέμησαν -- ἐς τὸν 
ἐπὶ Συρακούσαις πόλεμον κατέστησαν. 
Ατῃ, ΒΟ] 8 ἐο ἐπὶ Συρακούσας ἐπολέμη- 
σαν δα ΥΟΠΘΙΒ σαηι6 ἕο ϑγγαρσιιδ6 ἰὸ 
τσαῦ, ἐπολέμησαν ὈΘίηρ' ΒΥΠΟΏΥΤΙΠΟΙΙΒ 
σἹ ἢ ἐς πόλεμον, ΟΥ μετὰ πολέμου, ἦλθον. 
ΤῊ15 του] 6 Ῥυθίογϑ Ὁ]6 1 πολεμεῖν 
ἐπί τινα ἴῃ {15 Β6η56 σΟἸ]α 6 αϑίδθ- 
115Π6ἅ. --- οὐ... τὰ: ηοὲ αἱ αἰ. 8.66 οἢ 
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ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΡ ΜΠ. κ7. 

κατὰ δίκην τι μᾶλλον οὐδὲ κατὰ ξυγγένειαν μετ᾽ ἀλλή- 
᾿ 9 9 ΝᾺ “Ὁ λων στάντες, ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστοι τῆς ξυντυχίας ἢ κατὰ τὸ 

ξυμφέρον ἢ ἀνάγκῃ ἔσχον. ᾿Αθηναῖοι μὲν αὐτοὶ Ἴωνες 3 
5. δ 2 ΄ ε» ΚῚ ΑἉ ς. κι κι 

ἐπὶ Δωριέας Συρακοσίους ἑκόντες ἦλθον, καὶ αὐτοῖς τῇ 
9. Ὁ ἴω ΑἉ » ’ [έ αν 

αὐτῇ φωνῇ καὶ νομίμοις ἔτι χρώμενον Δήμνιοι καὶ Ιμ- 
Ἁ 3 »Ὃ" ἃ ᾽ » ὧν .» ε 

βριοι καὶ Αἰγινῆται, οἷ τότε Αἰγιναν εἶχον, καὶ ἐτι Ἐστι- 
ως ε 9 9 ’ ε ’ὔ . ΟῚ »“ ,, 3, 

ανῆς οἵ ἐν Εὐβοίᾳ Ἑστίαιαν οἰκουντες, ἄποικοι ὄντες 

ξυνεστράτευσαν. τῶν δὲ ἄλλων οἱ μὲν ὑπήκοοι, οἱ δ᾽ 
9. "Ἀ ’ . 9 95. 'ὶ δὲ Ἁ ἃ ᾽ 
απο ξυμμαχίας αὐτόνομοι, εἰσι ὁἐε Καὶ οἱ μισθοφόροι 

ο. 55. 9. --- 4. μετ᾽ ἀλλήλων στάντες : 
«ἐ ρῃοοβίῃρ ὑποὶν 5146. Οὗ α.61.12; 
1.33.2; Ηϊ. 39. 12. ---ὔ. ὡς ἕκαστοι τῆς 
ξυντυχίας ... ἔσχον : 118 18 ἩΘΙΠΤΔ ΠΏ 5 
δυᾶ Βμι.5 οομ͵]θοΐαχο, ἔογ ἑκάστοις . .. 
ἔσχεν. (δ᾽ α. 88 ἕκαστοι, ΤΊ Τ.8 
τη 8. ἃ.) ἔχειν 15 ποῦ 864 ΠΏΡΘΙΒ. ἴῃ 
Τῆς, ὙΠῸ σομϑῦ. 18 {Π6 Β87η6 88 ἴῃ 1. 
22. 14, ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνή- 

μης ἔχοι. 866 Οῃ 6. 2. 2. ἔσχον (801. 
85 ἴῃ γ΄. 28. 12), ᾿ποορίνϑ : “ δοοογά- 
ἴπρ 85 {π6 ἱπάϊν ἄπ8] (βἰα68) ὙΠ ΘΙΠΟΥ 
ογ {86 58κα οὗ ὑποῖνῦ οσῆ δάνδηΐαρθ 
ΟΥ ΤὨτουρἢ ΘΟΙΩΡ 5100). ΟΔΙΩὴ6 1ηἴο ἃ 

ΠΘΔΤΟΣ το αὐϊομβηῖρ τὶ (ξυντυχίας) 
16 Ομ 5146 οὐ 86 οἴμογ.ἢ 

6. ᾿Αθηναῖοι... Ἴωνες . . . Δωριέας 
Συρακοσίους : ΟἸιϊαδίϊς οΓΩΘΙ. --- ἴ. 
ἑκόντες ἦλθον : [π6 Πο5[116 το]δίϊοη οἵ 
{πὸ ομἰθὲ σοπέοβίδηϊβ ψγἃ5 Τουπᾶρα 
4,150 ἴῆ τϑοθ αἸ ΘΥΘΠΟΘ ; ΠΘΓΘ, ὑπο Θ ἔογΘ, 

πο γο 88 πὸ η666 οὗὨ ΘσοτΡ.] 510 ἔσο μα 
αἰ πουῦ. --- τῇ αὐτῇ : ὈΘΙΟΠΡΒ ἴῃ ἔοΤῸΘ0 
8150 ἰο νομίμοις ὉΠ ΨὌΥΘΥΙΠΒ αὐτοῖς (7). 
--- 8. Δήμνιοι κτέ. - {Π6 οοσυραύίϊοη οὗ 
Τιθιηπο5 ὈΓ Αὐὖ. ΟἸασ ΘΙ 5 νγὰ8 οθοίθα 
Ὄγ Μι|Πδᾶς5, ΗΔ. νἱ. 140 Π, ; {Πδὖ οἵ 
ἸπΑΤαΒ ῬΓΟΌ. αοῦῦ {π6 βδτὴθ ὑΐϊτη6; οὗ 
Αορΐηα, 451 8.6. (ΟΣ ᾿. 27. ὃ 1, ἴὸ 
ὙΓΏΪΟἢ τότε ΤΟΐοΓ5); Οὗ Ἡδϑίδθ, ΟΥ 
Ἠϊβἰδοα, 446 Β.ο. (1. 114. 16). ὙΤΠ8 
οἷν Ηοβύδοα νγὰ8 08116α ἔα 118. οο- 

ουραίΐοη ὈΥ ἰὰ6 Αὐἰμθηῖδηβ, ἰὼ [86 

ἀϊαϊοοὶ οἵ {86 Ῥβρορῖθ, Οὐ ϑαβ, ἔγοι. 
1Ὲ6 Ρδοθ ποῦ Ὅν νι ΒΟ ἢ 1ὖ γγὰ5 
πητοα , θυ ἴῃ ΡΠ ἀοουτηθηΐβ δηᾶ 
ΟΠ. οΟἷ 8 1 νψγχὰβ ο84116α ογϑη Ἰαίθ Ηθ5-. 
ἰἰαλθρα. ὅθ Βαυτγβίδη, 1. Ρ. 401. ---- 10. 
οἱ ἐν Εὐβοίᾳ “Εἰστίαιαν οἰκοῦντες : Ῥ6Ὶ- 
μ8}05 ἴο ἀἰβύ ρι 8} 1Ὁ ἔγοτη [86 Οἱἐν οὗ 
{86 βϑῖὴθ πϑπιθ6 ἴῃ Αοδγηϑηΐα, Τη6}- 
ἐϊοπθᾶ Ὁγ δίθρῃ. ΒΥΖ. 8.0. --- 11. ξυνε- 
στράτευσαν: Δ0Υ. 86 οἱ εὐἱϊδ ἐλόηι. 
ἄποικοι ὄντες σἰνίηρ [ἢ6 σϑᾶβοῦ. (ἰκὶ 
ξυνεστράτευον (18), ἑοοΐς ραγί ἐπ ἐἶι6 6:)6- 
αἰϊξίοη, εὐὐι ἐλθηι. 

12. ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτόνομοι: ἀπὸ 
ξυμμαχίας σἶνα5 ὑπ6 σ4ι856 οἵ {Π61γ [8 - 
ἴπρ Ῥατῦ ἴῃ ῃ6 δχρβαϊίοῃ ; αὐτόνομοι 
Βῃον5 [86 τοϊδύϊομπ [6 Ὺ ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ ἴύ. 
Οἡ ἀπό, αεοοτάϊησ ἰο, Β66 Ἰζἅπη. 480,1 ρ΄. 
“ΠΤΉπο. 604115. 411 [Πο86 γῇῆο ἢᾶνθ θῃ- 
ἰογρᾶ ἱπίο ἃ ρουρϑίιδὶ 811Π|8πὸ6 τ] 
{86 Αὐμοηΐδηβ ἰὸ ᾶρ6 ψᾺΣ ΟἹ {ΠπῸ 

Ὀδιθαγίδηβ, 8η4 σὺ δοκπον]θαρθ 
{πο ῖν ἈΘΡΘΙΊΟΏΨ, ὑπήκοοι ξύμμαχοι, ἀπά 
ἰδ ηρυθη65 ἴγοια ὕπο [Πο86 70, 
1Κ [Π6 ΟΟΤΟΥ ΤΆ ΘΔΉ5, Τη8) 46. ΒΠΉΡΙΥ ἃ 
ἐθιλρΟΥΑΥΥ 8411Π|18π06. ΤῊ ]αὐίο ἃΓΘ 
ΠοΙΘ ἰοιτηθᾶ ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτόνομοι, 
οἰβθυν ΠΟΥ ΒΠΏΡΙΥ αὐτόνομοι (6. 57. 55; 
νἱ. όρ. 28), ΟΥ πάνυ ἐλευθέρως ξυμμαχοῦν- 
τες (νἱ]. 8ς. θ). ΟΥ̓ [16 ἔοσγωθυ 6 ἀ18- 
ἐἰϊπρα θη δα ἔντο 618.5868,--- [ἢ 6 0Π6 Ὑ7Π|0, 
Θη͵οσίπρ ὑποῖν οὐσῃ [αν Δ πα ἔγθο ἔγότὴ 
ἰτϊθαΐα, ἔατηΐϊθη Βῃἷρ5 οἵ ὑπο οσῃ 
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ξυνεστράτενον. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΣ ΝΠ. 55. 

Ἁ -ιὦ - ε ’ Ἁ ᾽ [2 

καὶ τῶν μὲν ὑπηκόων καὶ φόρου ὕποτε- 4 

λῶν Ἐρετριῆς καὶ Χαλκιδῆς καὶ Στυρῆς καὶ Καρύστιοι 
16 ἀπ᾿ Εὐβοίας ἦσαν, ἀπὸ δὲ νήσων Κεῖοι καὶ Ανδριοι καὶ 

95.» Ἁ ᾽ Ἁ “ΜᾺ 

Τήνιοι, ἐκ δ᾽ Ἰωνίας Μιλήσιοι καὶ Σάμιοι καὶ Χῖοι. τού- 
ἰφὼ ᾽ 9 ε λ ΝᾺ 3 ἴων δὲ ’ 

των Χῖοι φόρου οὐχ ὑποτελεῖς οντες, ναῦς ὃὁέ παρέχον- 
᾽ τες αὐτόνομοι ξυνέσποντο. 

ν Ἅ, “Ὁ ϑ᾿ 9 

καὶ τὸ πλεῖστον Ιωνες οντες 
χὰ , Ν 3953. 93 . ΧΩ 

οὗτοι πάντες καὶ ἀπ᾿ ᾿Αθηναίων πλὴν Καρυστίων (οὕ- 
δ᾽ 5.» ᾽ ε ΄ δ᾽ Ψ 9. ἡ . . 

90 του δ᾽ εἰσὶ Δρύοπες), ὑπήκοοι δ᾽ ὄντες καὶ ἀνάγκῃ ὁμώς 

Ἴωνές γε ἐπὶ Δωριέας ἠκολούθουν. πρὸς δ᾽ αὐτοῖς Αἴο- 
Ἂ Ν λῆς, Μηθυμναῖοι μὲν ναυσὶ καὶ οὐ φόρῳ ὑπήκοοι, Τε- 

δοοοτᾷ ἰο 1886 Αὐποπίδηβ (οἱ νἱ. 85. 8, 
νεῶν παροκωχῇ αὐτονόμους, δια Ῥοίον, 
ὃ 4, δ); [Π6 5Βθοοῃᾶ, ὕμοβθ ὴο Ῥδν 

ΤΩΟΗΘΥ ᾿ἰηϑίοδα οἵ 58ῖρ5 (οὐ 11. 9. 15, 
πόλεις αἱ ὑποτελεῖς οὖσαι, απα Ὀ6ΙΟΥ͂ν, ὃ 
4, ὅ; {Π6 586 Ὀοϑίῃρ ο81164 ὕποχει- 
ρίους ἴῃ 111. 11.232). Απᾶ 80 ὈαΒ᾽ 468 [86 
ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτόνομοι ἴμοτγα 15. 8η- 
Ο6Ρ ο18455 οἵ αὐτόνομοι, ψο, ὑπουρἢ 

ΤΘΘΠΥ ὑπήκοοι, ατθ οοπϑίοτθᾶ αὐτόνο- 
μοι Ὀθόδαβα ὑπῸν 816 ὉπαΘ ὯῸ ΟΟ0Ή- 
βίταϊην ἴῃ ροϊηῦ οὗ 1ᾶννβ 8 πα Οὐβίοτῃβ 
ἴῃ {Π6 5ΡΏΘΓΘ οὗἉ 61} βθραγαίθ βου ση- 
χαθηΐβ, (ΟἿ 11, το. 8 ὁ; 11. 8 1; 39. 
δ. 2.) 51. 

18. καὶ τῶν μὲν ὑπηκόων κτέ.: ἃ 5 
[6 φηυτηλογϑίίζοῃ οἵ βα]θοῦ δηᾶ ἰτῖρθυ- 
{ΔΥν 411165 Το] ον 5 ΘΘΟΡΥΔΡὮὨΪΟΔ] ΒᾺὈ- 
αἰ ν᾽ β᾽ ΟῊΒ, --- ἴα, 106. 8411165 ἴτοτῃ ἔὰπ- 

Ῥοθα, ποϑθ ἴτοσῃ τπ6 Ογοϊδᾶθβ, δῃά 
{[Πο86 ἔγοια Ιοηΐδ, ---- π6 ΟΠ 5. 4150 
ΔΥΘ ΥὙροκομπθᾶ διηοηρ ὑῃ6 ἰδδύ, 506 
Πογο {Π6 σϑορυθῃῖοδὶ ροϊηῦ οὗἉἩἨ νἱονν 15 
τηοϑβῦ ἱτηροχίδηΐ ; αῦ ᾿τητηοαϊαύοιΥ δἵ- 
του 5, τοραγα Ῥοίηρ' Ρ416 ἴο [ῃη6 60η- 
αἸἰίΐοη οἵ {π6 ξυμμαχία, [μα οογταοίίοι 

15 δααρᾷ : τούτων Χῖοι... . ξυνέσποντο 
(γ 5Βῃου]Ἱᾶ ἤδνγ δχρθοίρα τούτων δὲ 
Χῖοι). ὅ88 ΑνΡΡ.---16. Τήνιοι : ἔτγοτη 
0Π6 οὗἉ [Π6 ΙΔΥΡῸΥ Ογοϊδᾶορϑβ ; [Π6 τοδᾶ- 
ἱηρ οἵὗἱ Ναΐ. ΟἸ]Υ, {86 οἰἴθ.5. ᾿ποοῦ- 

ΤΟΥ Τήιοι. «--18, ξυνέσποντο : 80Γ., 
88 ξυνεστράτευσαν ἴῃ 1]. --- τὸ πλεῖ- 
στον: δᾶν., 70. 6 τιοβὲ ρατί. ---19. 
οὗτοι πάντες ΒΌΤΩ5 ὉὃὉΡ {ῃ6 ὑπήκοοι καὶ 
φόρου ὑποτελεῖς (18), ἱποϊπαϊπρ {Π6 
Ομΐδηϑ, Μο0 σϑορυδρῃῖολ! νῦν ἃτὸ οοπηΐ- 
οα νι {πθ56. Ἴωνες ὄντες ΘΙΏΡΠ8- 

51Ζθ 5 {π6 Ῥοϊπύ οὗ γϑοθ, ἜΘ 15. 50}}} 
ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΒΟΙν ἀρῆηρθα Ὁγ π6 δάσος 
καὶ ἀπ᾿ ᾿Αθηναίων (ες. ἄποικοι; ςὔ, νἱ. 
76. 14, ἀπὸ σφῶν). --- 20. Δρύοπες : 
τηρηἰοηοᾶ δυηοηρ {π6 οἰἀοθῦ ἨΘ] 6 ηῖς 
᾿ηπαριϊδηΐβ οὗ ατθθοο, ἀνθ! ]ηρ ΠΘΔΓ 
Μι. Οεἰα. ΟἿ Ἠδῦ. νι, 43. 9. 8566 
Ἡοτδηη, Οατίοϑεϊ. δὲ. 411. 8 16, ποίθ 6. 
--- ὑπήκοοι ὄντες... Δωριέας : ὑπουρι 
{ποῖτ βουνίος ψὰβ ποῦ νοϊπηΐδυν, 50} 
(ὅμως) 10 νὰ ποῦ ἀππαίαγαι, βίποθ [ΠΟΥ 
νι οηΐ 85 Τομΐϑ 5 (ΘΙ Ρμ851Ζοα ὮΡ γε, Οὗ 
ψαϊ.) ἀραϊηδῦ Πουῖδη8. [ΤῺ [Π6 ΘΟ 565 
ἐπαὺ ἔο]]ον {π6 Τϑοθ- Ομ ποχίοῃ 15 56 }- 

Β10 1 υἱοϊδίβα. 
21. πρὸς αὐτοῖς: 1.6. Ὀοδίά65. {Π6 

ΤΙομπίαθ ῬΘΟΡΙΘ65. --- 22. Μοηθυμναῖου : 

Μοισηπϑ, ἴῃ Π,680085 μϑα ῬΘΘῈ βραγθᾶ 

{η6 ΒαΥΒἢ ἐτοαϊμηοηῦ οὗ [88 ΤΟΙΊΔΙΏΪῊρ; 

ΤιοβὈΐϑη5, 111. πο. 7, ἀπᾶ {π6 ᾿π πα θταπύβ 

416 ΠΔΠΙΘΩ͂, νἱ. ὅ5. 8, ΔΙίοπρ ψ 1 {86 

ΟΠΐδηβ, 85. νεῶν παροκωχῇ αὐτόνομοι. 

ΤῊ 5816 το αὐϊοι 15 ΠΟΘ ΘΧΡΥ 556 ὈΥ͂ 

ναυσὶ καὶ οὐ φόρῳ ὑπήκοοι, Ῥϑσηρ᾽ 561- 
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Α Α » ἴων 

νέδιοι δὲ καὶ Αἴνιοι ὑποτελεῖς. οὗτοι δὲ Αἰολῆς Αἰολεῦσι 
ἊΝ , πᾶς “ δὴ ΄, 5. 9. », 

τοῖς κτίσασι Βοιωτοις τοῖς μετὰ Συρακοσίων κατ᾽ ἀνάγ- 
’ ῪΝ Ν ᾿ 

25 κὴν ἐμάχοντο, Πλαταιῆς δὲ καταντικρὺ Βοιωτοὶ Βοιω- 
ἊΝ , 3. » ΙΝ», 

Τοὺς μόνοὺ ξιυκοζὼῶς Κατὰ Τὸ ἔχθος. Ῥόδιοι δὲ καὶ Κυθή- 
ἰϑὺ 3 ’ ε Ν ’ὔ 5» ριοι Δωριῆς ἀμφότεροι, οἱ μὲν Λακεδαιμονίων ἄποικοι, 

Κυθήριοι, ἐπὶ Λακεδαιμονίους τοὺς ἅμα Τυλίππῳ μετὰ 
9 ν ε »» 5 

Αθηναίων ὅπλα ἐπέφερον, Ῥόδιοι δέ, ᾿Αργεῖοι γένος, Συ- 
, λ. φ ’ δὲ δ 9 ’ ς 80 ρακοσίοις μὲν Δωριεῦσι, Τελῴοις δὲ καὶ ἀποίκους ἕαυ- 

΄ 3 Ά ’ 

τῶν οὖσι, μετὰ Συρακοσίων στρατευομένοις, ἠναγκάζοντο 
ΝᾺ “ Ν ’ 'ϑν 

πολεμεῖν. τῶν τε περὶ ἸΤελοπόννησον νησιωτῶν Κεφαλ- 
».: Ἁ ᾿ ; 

λῆνες μὲν καὶ Ζακύνθιοι αὐτόνομοι μέν, κατὰ δὲ τὸ νη- 

νῖοσο ὙΠ 58105, ποῦ τὲ ὑτθυΐο, ὑπή- 

κοοι Ὀοΐπρ ἀϑροα ἴῃ 8ὴ ΔΙ᾿ ΤΑΣ 11π|- 
164 86}86. --- 92. Αἴνιοι: ἔτοιῃ Αἶνος, 
8 Ο]ᾶ ΑΘ0]. βου ]οιηθπῦ οἡ {ῃ6 ΤὭτα- 
οἶδ οοαδύ. ὅθε ρσγμι. δὲ. Αἰ. 8 16, 
ῃοίθ 17. ----24. Βοιωτοῖς τοῖς μετὰ Συ- 
ρακοσίων : {Π6 τοῖς ὙΒΊΟΙ ὨἰΠοΡίο μδᾷ 
τοϑίθα ΟἿΪῪ οἡ Τπᾶδιβ ΘοΟμ θοῦ ΓΘ 
ἢ85 Ὀ6θὴ Ἰαίθ!ν οομῆγτηρα Ὁγ [6 Μ5. 
ἴῃ {π6ὸ Βειῖΐ. Μυ5. (Μ.- ἴῃ δί4}}). ΤῈΘ 
ΕΘΏΘΙΔΙ ἀοϑισηδύϊοη τοῖς κτίσασι Βοιω- 
τοῖς, “1ὴ)6 Βοροίϊδηβ8 ψηο0 Ὠϑᾷ ο0]ο0- 
πἰζΖοα {π6 δΔθονθ- "πη ῬὉ]8Δ065᾽ Ππδᾶ 
ΠΘΟΟΘΘΑΥΪν ἰο Ὀ6 τοβύγϊοἰθα ὉΥ τοῖς 
μετὰ Συρακοσίων, “ὍΜΏῸ 5ίοοα ΠΟῪ ΟἿ 
ὑπ6 υγδοῦβϑη 5146. ὙΨ1Π τορᾶγα ἰὸ 
1π6 βυ]θού, 566 Ουτγίϊαβ, αν, ΠΠ,. 1. Ῥ. 
127, “Βορούϊα νγὰ5 ὕμ6 βίαν] ηρ- οὗ 
ἔοῦ {π6 ουγϊρυδαίίοῃ (οὗ {π6 Αϑο]ίδῃ 
ΤᾺ065), δα νὰ ΘΟΠΒΙΔΟΓΘααῖ 4150 1η 

Ἰαίου τὴ)65 ὑπ6 τηούου-οοπὐγν οὗἁἨ [Π6 
Αθο] δ ΟΟ]οΠΐ65.᾽ --- κατ᾽ ἀνάγκην : 
Ῥθοδδβα ὑΠῸῪ 616 ὑπήκοοι Δα ὕποτε- 
λεῖς. ΗΠ τΘ {π6 Ῥγοδκίπρ ὉΡ οὗ [6 
ὨΔΊΌΥΔΙ το]δίΐοη οὗ κατὰ τὸ ξυγγενές 
(ς. σ8. 1δ; 1. 6, 12; 111. 82. 86) νγὰ8 
Ὀγχουρμῦ δρουΐ Ὁ. ουὐΐνγαΓα σοτηρὰ]- 
Βῖοη. ---25, Πλαταιής δὲ... ἔχθος: 
{η6 ΡΙαΐαθαηϑ, οἢ {86 οὐμοῦ ϑηᾶ 616 

᾿πθδποπορα ἴῃ ἐποῖν ομοῖοα οὗ 811Π|8πῸὸὸ 
Ὁγ ὑπμοῖν το] -στουπᾶρθα μαίο ραϊηδὺ 
{μ6 ΓΘ ΌδΔΏη8, ΠΟ  ΌΥΘ εἰκότως. (ΟἹ. 
ΤΟ ἀουϊηρ Οὗ καταντικρύ, οη ἐδ οἰδεῦ 
λαπά, 15 αὖ Ἰοαδῦ ἀουθύζα!, Βιχ. ρτο- 
ῬΟΒ65 καὶ ἄντικρυς, ἱπάφεα ομγίρλί (οἱ 
1. 122. 1δ; ν111. 64. 28; 92. 66), ΠΙΟΗ 
ψΟΙ]α οἷν χοῦν ὑΠ6 1468 οὗ Κερκυ- 
ραῖοι δὲ... σαφῶς ἴῃ 85 Ῥοῖονγ. κατὰ 
τὸ ἔχθος, ὶτ Υ αἱ., τοί δυσί πρ' ἴο ᾿ψ6]}- 
Κποόνι ΟΟΟΌΤΘηΟθ5, {86 ΟΥΒΟΣ Μβ5. 
κατ᾽ ἔχθος. ---- 26. μόνου: 2.6. ἢῸ ΟΥ̓ΘΡ 
Βοροίδηβ δᾶ Ἰοϊηρα π6 Αὐμδϑηΐδηβ. 
ΜΟοΥΘΟΥΘΥ, {μ6 ῬΙαίδθϑηβ ἤθ ΓΘ τοίουτοα 
ἴο 16 δἰ πὸ ΒΟ ἢ 885 μδᾶ ἐουπᾶ τοΐαρα 
ἴη Αἰῃθῃβ, 6.5. ἰΠοβα γῆ βδιυσασοραρα 
ἴῃ οβοδρίηρ σθὴ Ῥ]αίαθα γψγὰ8 Ρ6- 
ΒΙΘροᾷ, 111. 24. ὃ 8, ΟΥΓ ΒΌΘΙ ἃ8 8 56(- 
{168 ἴῃ ϑοΐοῃθο, ν. 32. ὃ 1. 

28. Ἰζυθήριοι : τορροαίοα ἴο δνοϊά 
τηϊδαηογβίδη απρ. ΟἿ α. 86. 10. --- 
29. ἐπέφερον: (15 τοδαϊηρ οἵ δ, ί., 
ἔοΥ ἔφερον, ΒΘΘΙ8 ἰο Ὀ6 βιρροχίθᾷ ὮὈΥ 
0. 18. 15; ν. 18. 12. ---᾿ Αργεῖοι γένος: 
566 Ο. ΜΆ], Φογΐογ, Ἰ. Ῥ. 118 Τ-- 
90. ἀποίκοις ἑαυτῶν : ςἢ νἱ. 4. ὃ 9. 

92. Κεφαλλῆνες μὲν καὶ Ζακύνθιοι : 
οὗ. ο. 31. 7. ὙΠῸ οοττοϊαίνο 15. δέ ἴῃ 
85. --- 83. κατὰ τὸ νησιωτικόν : οἤ 

107 
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σιωτικὸν μᾶλλον κατειργόμενοι, ὅτι θαλάσσης ἐκράτουν 
86 οἱ ᾿Αθηναῖοι, ξυνείποντο" Κερκυραῖοι δὲ οὐ μόνον Δωρι- 

ἧς ἀλλὰ καὶ Κορίώθιοι σαφῶς ἐπὶ Κορωθίους τε καὶ 
Συρακοσίους, τῶν μὲν ἄποικοι ὄντες, τῶν δὲ ξυγγενεῖς, 
ἀνάγκῃ μὲν ἐκ τοῦ εὐπρεποῦς, βουλήσει. δὲ κατὰ 
ἔχθος τὸ Κορινθίων οὐχ ἧσσον εἵποντο. Ά 

. καὶ οἱ Μεσ- 8 
Ὰ Ἁ 

40 σήνιοι νῦν καλούμενοι ἐκ Ναυπάκτου καὶ ἐκ Πύλου 
’ ε 5955 [4 9 ’ 39 δ ’ ᾿ »’ ; τότε ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων ἐχομένης ἐς τὸν πόλεμον παρελήφθη- 

σαν. καὶ ἔτι Μεγαρέων φυγάδες οὐ πολλοὶ Μεγαρεῦσι 
Σελινουντίοις οὖσι κατὰ ξυμφορὰν ἐμάχοντο. τῶν δὲ ἄλλων 
ε ’ ΝᾺ ε »,’ 9. 9 » ἑκούσιος μᾶλλον ἡ στρατεία ἐγίγνετο ἤδη. ᾿Αργεῖοι μὲν 

Ν 9. κα , ν κι Δ αὶ , 
45 γὰρ οὐ τῆς ξυμμαχίας ἕνεκα μᾶλλον ἢ τῆς Λακεδαιμονίων 

ΠΝ ἌΝ ’ ν ἐδ ες 9 , τε ἔχθρας καὶ τῆς παραυτίκα ἕκαστοι ἰδίας ὠφελίας Δω- 

ριῆς ἐπὶ Δωριέας μετὰ ᾿Αθηναίων ᾿Ιώνων ἠκολούθουν, 

ασοοιηΐ Ο ἐποῖν ἐπϑιίαν ροδιίξοη. ---- 84. 
κατειργόμενοι : οοπδίταϊπεα, (ΟἿ ἵν. οὅ. 
18. ---86. σαφώς : οἰοαγίψ, αοἰμαίἪψ. ---- 
97. τῶν μέν: 580. Κορινθίων. ---- τῶν δέ: 
85. Συρακοσίων. --- 88. ἐκ. τοῦ εὐπρε- 
ποῦς: 7Ὁ0Υ αρρεοαγαῃοθ᾽5 βαζθ. ὅ6}0]. 
ἵνα εὐπρεπὴς ἀπολογισμὸς αὐτοῖς ἡ. --- 
κατὰ ἔχθος τὸ Κορινθίων : οὗ 1. 26. --- 
99. οὐχ ἧσσον: ποΐ ἰ6585, ἴ.6. ΟΥ̓́Θ 
ΤΏΟΓΘ. 

οἱ Νεσσήνιου νῦν καλούμενοι: 
“ΤΑΔΟΙΘ ΘΟΙΏΤΠΟΙ 18 πα οΟΓΘΙ οὗ νῦν 
Μεσσήνιοι καλούμενοι, ἃ58 ἢ νῦν Ἑλλὰς 

καλουμένη, 1. 2. 1; ἡ νῦν Θεσσαλία κα- 
λουμένη, ἱ. 2.ὄ 14, (1. 99. 19. Βυΐ οἱ 
μᾶ5 πού ἀτορρϑᾶ ουὖῦ αἴϊου Μεσσήνιοι, 
85 ἃ ΟΘΟΙΏΡΑΙβοη ἢ ἢ. 20. 11, ἐν 
Δαυλίᾳ τῆς Φωκίδος νῦν καλουμένης, 
Βῆονγβ. ΤὮΘ Ῥῆταβο νῦν καλούμενοι 18 
δαἀαοα Ὀροδαβα ὑπ6 ἨἩρ]ούβ βοτὰ [Π6 
ΑΥΒοηΐδη8 δᾶ βου164 αὖ Ναυρδοίαβ ((. 
103. 8 9) ψοΓ6 ποῦ ἴῃ ἔδού 811] Μοββϑηΐ- 
85 (1. τοι. ὃ 2). δύ. ὅθθ Αρρ. ---40. 
ἐκ Ναυπάκτον ... παρελήφθησαν : ἃ 8 
βίαϊρα ἴῃ ὁ. 31, ὃ 2. ---ἐκ Πύλου. .. 

ἐχομένης : 806, ἴο 1γ. 41. 8 2 {π6 ΑἰΠ6- 
Ὠἰδὴ5 δα μ]δορα [6 Μοββθηΐδ 8 ἔγοιη 
Νδιυρδοίαβϑ 885 ἃ ρϑυυίθοη δύ Ῥυ]ὰβ 
(425 8.0.).--- 42. φυγάδες οὐ πολλοί: 
ς΄. ἵν. 74. ὃ 2; νἱ. 43. 15. --- Νίεγα- 
ρεῦσι.... οὖσι: ρΡτοᾶ. ἴο Σελινουντίοις. 
ΤῊΘ φῬοβιϊοη 85 ἴῃ 7 δῃηᾶ 28 δῇονσο. -- 
45. κατὰ ξυμφοράν : ἐπ σοπδοφμθηςα 97 
ἐμιοῖν' ηυϊβ γέ, 1.6. ὈΔ Βτηθηῦ Ἡ ΒΙΟἢ 
δᾶ Ῥγουρῦ ἰἤθιῃ ἰο ΑἴΠθπμ5. ὅϑ60ο0]. 

ξυμφορὰν ἄρτι τὴν φυγὴν λέγει. 
44. ἤδη : 7οηι ἰλὶ5 ροϊπέ (1π [π6 Θπὰ- 

τ ογαῦϊοη), ( 1. ο6. 17. ὙΠ} [6 
Ἰαδὺ πδιηηθα {Π6 τιον νγ88 ἀνάγκη ΟΥ 
ξυμφορά ἀπᾶον [Π86 οοῃίτο!]ἕηρ ᾿πῆπ- 
Θηο6 οὗ {ῃ6 ΑΥὐΠΘΏ Δη8; [Πο056 παπιρᾶ 

δἰίαν {815 οηῦ οὗ ὑμ6ὶ" οσῃ δοοοζᾷ, 
Του θυϑῃ {Π6 μισθοφόροι ἃτ6 ἴο 6 τεοκ- 
ομΘα ἀπηᾶον [ῃ15 Ὠθϑᾷᾶ. ---46., τῆς παρ- 
αὐτίκα ἕκαστοι ἰδίας ὠφελίας : οἱ 5ἴτη- 
118} σοηϑβίβ. 1η ὁ. 70. 47; υἱ. 69. 19. ὠφε- 
λίΐας, ΔἸ πΠΟῸΡῊ ἰπ α΄ ΒΡ ΘΠ58}1]6, 15 ξουπᾶ 
οἷν ἴῃ αύ. ΤῊΘ τηϑϑῃΐῃρ ΒΘΘΙῺ5 ἴὸὺ 
δ6 {ῃμδύὺ {π6 ὅ00 Ατρῖνϑβ τηϑη!οηρᾶ ἴῃ 

γἱ. 43.11 δὰ οἴδεοτοα ὑμοιηβοῖνοβ οὗ 
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τ τὸ . 
Μαντινῆς δὲ καὶ ἄλλοι ᾿Αρκάδων μισθοφόροι, ἐπὶ τοὺς 
5.Ἀ ἤὕ ’ 9 ’ 3 ’ 9592 Ἁ 

ἀεὶ πολεμίους σφίσιν ἀποδεικνυμένους εἰωθότες ἰέναι, καὶ 

50 τότε τοὺς μετὰ Κορινθίων ἐλθόντας ᾿Αρκάδας οὐδὲν ἧσσον 
Α ᾽ έ ’ ’. ἊΝ Ἁ ᾿ 9 Ἁ 

διὰ κέρδος ἡγούμενοι πολεμίους, Κρῆτες δὲ καὶ Αἰτωλοὶ 
ΝᾺ ΑνὉϑὋ- - Ὁ ’ ΄ ᾿ Ὁ“ ἉἋ Ἁ μισθῷ καὶ οὗτοι πεισθέντες - ξυνέβη δὲ τοῖς Κρησὶ τὴν 

Γέλαν Ῥοδίοις ξυγκτίσαντας μὴ ξὺν τοῖς ἀποίκοις ἀλλ᾽ 
5. ἃ ον 9 ’ εν», Ν Ὁ 59 ῳ 59 
ἐπὶ τοὺς ἀποίκους ἑκόντας μετὰ μισθοῦ ἐλθεῖν. καὶ ᾿Ακαρ- 

’ Ἁ Ἁ ’ Νν Ν γὰ ’ὔ 

55 νάνων τινὲς ἅμα μὲν κέρδει, τὸ δὲ πλέον Δημοσθένους 

φιλίᾳ καὶ ᾿Αθηναίων εὐνοίᾳ ξύ ὄντες ἐπεκού ῳ κα ηναίων εὐνοίᾳ ξύμμαχοι ὄντες ἐπεκούρησαν. 
. ν᾽ Α ΟΣ) » ’ ε , 3 κ᾿ δ 

καὶ οἵδε μὲν τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ ὁριζόμενοι " ᾿Ιταλιωτῶν δὲ 

Θούριοι καὶ Μεταπόντιοι, ἐν τοιαύταις ἀνάγκαις τότε στα- 
ἴω Μι Ἁ 

σιωτικῶν καιρῶν κατειλημμένοι, ξυνεστράτευον καὶ Σι- 

ΤΠ 6 1 οσῃ Δοσοχγᾷ, 85 6 ν ἱπαϊ να} 
οσχρθοίθαᾶ φχγοῆῦ ἔγοτῃ {π6 Ὄχρϑαϊπίοη, 
Ταῦ {86 Ατρῖνϑβ, 88 π6 Ατοδάϊδὴβ, 
ΒΟΙΩΘΟΣΏΘΒ ΒΟΥΥΘα 85 Ι]ΘΙΟΘΗΔΥΪΟΒ, 15 

Β5ῆονσ ὉΚΡ ΑΥ. αχ, 477. ----48, Μαν- 
τινῆς καὶ ἄλλοι ᾿Αρκάδων: οὗ νἱ. 43. 
12. ---49. ἀεί: “οηι ἐΐηια ἰο ἐΐηιθ, ὃ.6. ἴἸᾺ 
ΘΆ0ἢ ῬΑ Οα] 81 6886, ΟΡΡ. ἴο ψὩ 0 ἢ 
15. καὶ τότε, 80 ἰλὶδ ἐΐηι6. ---- πτολεμίους : 
φτρᾶ. Κα. ϑρν. δ0, 12, 1. --- σφίσιν ἀπο- 
δεικνυμένους : 80. ὑπὸ τῶν μισθωσάντων. 

--θ. τοὺς μετὰ Κορινθίων ἐλθόντας 
᾿Αρκάδας : οὗ 6. 19. 29. --- οὐδὲν ἧσσον : 
ὙἹ πολεμίους. “445 6} ψογ6 80- 

᾿ σαβίοιηθα ὖ ΟΥΠΘΥ ἰΐηθθ ἴο {στη 

δθδϊηδῦ ΔΠΥ͂ ΠΟ γο γα ροϊηἰθα οαὐὖ ἴο 
ὑΠπ6Πὶ 85 ΘΙ ΐθ 8. (ἀ8Ό8}}}7 ΟΥἨ ΘΟΌΤΒΘ 
ΒίΣΘΏΡΘΥΒ), 50 ΠΟΥ {Π6Υ 1184] πὸ Ὠο5108- 
ἴΐοη ἴῃ ἢρ  ]ηρ,, ἔοΥ [η6 584Κ6 οὐ ῥΡᾶν, 
ὑΠ6 ῚΓ ΟὟ ΘΟΙΠ ΤΥ ΙΊΘΗ.)---1. Ἰζρῆτες : 
ς νὶ. 43. 14. --- Αἰτωλοί: 6} Β6ΥΥ6 
ΠΟΥ͂ 8.5 ΤΠ ΘΙΌΘΠΔΙῖΘ5 τ] [6 Αὐῃθη1- 
8.5, ὙΏΟ Π8α ἰηνϑαρα {ποῖ σοπηΐτυ ἴῃ 
420 Βιο. ΟἿ 11. ο4. Π. --- 58, ξυγκτί- 
σαντας: οἵ, Υἱ. 4. ὃ 8. ἘῸγ {Π6 806., 
866 Οἢ 6. 40. 13. ---δ4, ἑκόντας : [}15 
τοϑάϊηρ οἵ δαΐ., ἴΙῸΥ ἄκοντας, 15. οὗ 
ΟΟΌΓΒΘ ᾧΠ6 ΟΠ] ΟὯ6 δα τ} 551016 τἹῈ 

μετὰ μισθοῦ ἃ ἴῃ {158 01488 οἵ {86 

811165. Οὗ, 44 αῦονθ. 4118 τϑῃᾶθυβ, 
ΓΟ. Οη {86 οὔμον πδηΐᾷ, ἀποίκους 

15. ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ (γ᾽ δ. ἐποίκους, ς΄. 11. 27. 
δ), οὐ ϑοσοουηύ οὗ {πΠ6 δΔῃ Π6515 (μὴ 
ξὺν -- ἀλλ᾽ ἐπί). 

δ4. ᾿Ακαρνάνων τινές: οὗ 6. 31. 28, 
--. 5, Δημοσθένους, . . . ᾿Αθηναίων: 
οὈ͵]θοῦζσνο σθηθϑ. ΕΌΓ φσοοῦβ οὐ {ῃ6 
ἐσ Πα]ν ἀΙἸΒΡοβ 0 ΠΟΙ δ᾿] πιο ἴο, οἱ 
1. 7. ξ 1; 94. ὃ 2; τος. 8 8; τογ. ὃ 2; 
114. ὃ 1. --- δ7. Ιονίῳ κόλπῳ: ΠοΓδ 
[8 Κοὴ 848 δχύθηῃσιηρ ἰο {πΠ6 ψοϑῦ οοδϑῦ 

οἵ Τία]ν. ---- 58. ἐν τοιαύταις ἀνάγκαις 
τότε στασιωτικῶν καιρῶν κατειλημμέ- 
νοι: ΤΏπο. βἰαίθβ ἴῃ ὁ. 33. 24 {., ο0η- 
οογηΐηρ ΤὨΟΣΙ;, [Πδὺ [μ6 Αὐΐ, ρατῖν δὰ 
Ῥτονδι δα δηα ἀγίσθῃ ουὖ {Π6 ]. ΟΡΡο- 
πρηΐβ; Δη6 ἴΠῸ Ὁ. ΟΥΘ ΠΟῪ ἴῃ 500} ἃ 
δια ]0, ΓΟΘΌ Πρ ἔσο ῬΔΥῚΥ Γ16]8- 
105 (στασιωτικῶν καιρῶν), ὑπᾶῦ ὕπο γ 
γγΟΙΘ Τοτορᾶ (τοιαύταις ἀνάγκαις) ἴο 1Π6 
8} 1} πὸ6 τ] Αἰῆθηβ. 4.8 Τασ6. τη6ῃ- 
[10 Ὼ8 ἴῃ Ο.. 32. ὃ ὅ ἔδοῦίο 8. ΟἿΪΥῪ 8 ΟΠΡ; 
{86 ΤῊ υσίδη5, δηα 58 γ85 {πᾶὺ 1Π6 Μοία- 
Ῥομίΐδη5 1οϊποα {πὸ Αὐποηΐδηβ κατὰ 
τὸ ξυμμαχικόν, ϑῦ. [1 ηΚ5, ὙΠΠΠ ΤΘΆΒ0Η, 
{μδὺ νὸ Βῃου]ᾶ τοαᾶ Μεταπόντιοι καὶ 

Θούριοι.---- ὅ9, κατειλημμένοι : ἨΟΙ5].6᾽ 5 
διλθηἀδίϊοι, ἴο᾽ κατειλημμένων, ΜΏΙΟΒ 
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110 ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΒ ΜΠ]. 57, 58. 

60 κελιωτῶν Νάξιοι καὶ Καταναῖοι, βαρβάρων δὲ ᾿Ἐγεσταῖοι, 
ν 3 ΄, " οὶ Ἁ ΄ Ν οὶ » 

οἵπερ ἐπηγάγοντο, καὶ Σικελῶν τὸ πλέον, καὶ τῶν ἔξω 
’ Ὃ »’ Ἀ Ν » 

Σικελίας Τυρσηνῶν τέ τινες κατὰ διαφορὰν Συρακοσίων 

καὶ ᾿Ιάπυγες μισθοφόροι. τοσάδε μὲν μετὰ ᾿Αθηναίων 
᾿δ8 ἔθνη ἐστράτευον. Συρακοσίοις δὲ ἀντεβοήθησαν Καμαρι- 

»“- ΠΝ ν μά ," ϑὺ 5 “ 9 39 , 

ναῖοι μὲν ὅμοροι ὄντες καὶ Τεέλῴοι οἰκοῦντες μετ᾽ αὑτούς, 
3» .3 μά ε ’ 3 ΝΌ. 3 5» “ ὃ 3 

ἔπειτα ᾿Ακραγαντίνων ἡσυχαζόντων ἐν τῷ ἐπ᾿ ἐκεινα τὸρυ- 

μένοι Σελινούντιοι. 
ν" ν Ν ΡᾺ ΄ δ ,Ν 

καὶ οἷδε μὲν τῆς Σικελίας τὸ πρὸς 
, ᾿ ’ [4 ᾽’ ε “Ὁ ἃ 93. Ν᾿ 5 Διβύην μέρος τετραμμένον νεμόμενοι, Ἵμεραϊοι δὲ ἀπὸ 

δο : 
τοῦ πρὸς τὸν Τυρσηνικὸν πόντον μορίου, ἐν ᾧ καὶ μόνοι 
σ΄ 9 Ὃ “Ὁ Α ΑΛ.» 3 ΄ΝὉΝ ᾽ 9 [ά Ἕλληνες οἰκοῦσιν " οὗτοι δὲ καὶ ἐξ αὐτοῦ μόνοι ἐβοήθησαν. 

λ ἐ Ν » » ἴω, 3 ’, ’ “ καὶ Ἑλληνικὰ μὲν ἔθνη τῶν ἐν Σικελίᾳ τοσάδε, Δωριῆς 
Ἁ ε .. » ’ ’ἤ ’ἤ δι τε καὶ [οἱ] αὐτόνομοι πάντες, ξυνεμάχουν, βαρβάρων δὲ 
᾿ ’ Ψ ΝΑ 3 ’ ; νν ν 3 [4 10 Σικελοὶ μόνοι ὅσοι μὴ ἀφέστασαν πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους - 

τῶν δ᾽ ἔξω Σικελίας Ἑλλήνων Λακεδαιμόνιοι μὲν ἡγε- 

σοῦ α θ6 ρθη. 808., Θουρίων καὶ Μετα- 
ποντίων Ὀοΐηρ υῃαογδίοοα, ΤῺ ρθη. 
185. ἀουθ]685 δὴ ΟΥΤΟΥ Οὗ {Π6 Θσοργ δῦ 
ἄπο ἴο {86 Ῥγροράϊηρ φ6}8. --- 60. βαρ- 
βάρων δὲ ᾿Εἰγεσταῖοι: οὶ νἱ. 2. ὃ 8, 6. 
--ΟἸ. ἐπηγάγοντο : 86. τοὺς ᾿Αθηναίους. 
-- Σικελών : τηοϑὺ οὗ ῃ6 Μ85., ἀχοθρῦ 
ψαῖ., ὙΓΟΙΡῚΥ Σικελιωτῶν. (Υ. ο. 58. 
10; νἱ. 88. ὃ 4. --- 62. Τυρσηνών : 566 
ΟΠ 6. 52. 6.---68, Ἰάπυγες : οὗ α. 33. 
ἃ 4.--- 64. ἔθνη ἐστράτευον : πααῦ. }}]. 
ψὶῦἢ Ὁ]. νου, θθοδαβο ἔθνη ἀθηοίβϑ 

Ῥουβοῦβ. Κὔμβη. 8θ8ὅ ἃ. 

ὅ8. 76 αἴΐιος οΥ ἐδ6 ϑγγασιιβαηϑ. 
1, Καμαριναῖοι. .. καὶ Γελῴοι: οὗ 

6.33.8 1; νἱ. 67. 18,.-- 2. μετ᾽ αὐτούς : 
δαοῖς οΥ ἐΐδηι, 1.6. Γασ 6 ἀΡ ὑΠπ6 οοαδῦ, 
ἴῃ [6 Β81ηὴ6 56η86 88 ἐν τῷ ἐπ᾽ ἐκεῖνα 
ἴῃ 8. Τὸ 15 [Π6 581ὴη6 πι86 οὗ μετά ψὙΠῊ 
866. 88 ἴῃ ἀφΘβου Ρ 1 Ο}5 οἵὁὨ ᾿Ιη68 οὗ Ὀδῖ- 
116 (οΥ̓ ν. 67. 1, 16).--- ὃ. ̓ Ακραγαγτί- 
νων ἡσυχαζόντων : γεπιαϊπίης ποιίγαί. 
(ἢ «ς. 33. 1.--- ἐν τῷ ἐπ᾽ ἐκεῖνα : τη {λό 

οσοιπέγῳ δεψοπά (ἴ[μ6 Αρτὶροηίπη65). 866 
ΟΠ α. 37. 9. ΟἿ νἱῖ]. τοφ. 25. 

δ. τετραμμένον : ἴοΥ Ῥοδί(οη οὗ [86 
αὐ]. Ῥαγῦϊο., 5866. Οἡ 6. 22. 14. ---Θ. 
μορίου: ν. Η. (φΡ. 100) το͵]οοίβ {815 
ὙΟΓΩ͂ ΠΟΥ δἃηᾷ [ΪἿἢ 1]. ὅς. δ2 ψιϊοαυΐ 
5: ΠοΙοηὐ γΘΆΒΟ0Π, ἴῸΓ μόριον 15 πού αἴτα. 
ΟΥ μόρος, ἃ8 ὯΘ6 Διϑβουΐίβ, θυῦ Πᾶ5 ἃ 
ΒΡΘΟΙΔΠΖίηρ ΌΤΟΘ, 85. 811 ποι 6πᾶ- 
ἴηρ᾽ ἴῃ -ον. (ΑΓ ἀργύριον, ἄργυρος ; χρυ- 
σίον,. χρυσός ; βιβλίον, βίβλος ; χωρίον, 

χῶρος. --- ἢ. “Ἕλληνες : Ρῥτοά,., α5 {δὰ 
οπἶψ Ἡεἰΐοπες. (ὔῦ. νῖ. 62. 9. ---- ἐξ αὐὖ- 
τοῦ : ὃς. τοῦ πρὸς τὸν Τυρσηνικὸν πόντον 
μορίου. 

9. [οἱ] αὐτόνομοι : 811 {86 φαϊ{. 
ΤΟ] ]ον ΒΚ. ἱπ ομλἱ ἰπρ' {Π6 ᾿πη  ΟΒ510]6 
οἷ, ῬοΙθΚο Ῥγοροβθρα ο η]δοθ 10 δὐίου 
αὐτόνομοι.----10. Σικελοὶ μόνοι : ΠΕΙΓΠΘΓ 
ἘΠγπιΐ, ἔμθὴ (ν]. 2. 156), ποῦ ῬΠοΘηΪ- 
οἶδηβ (νϊ. 2. 82), 1οϊηθα ὑμουη. --- ὅσοι 
μὴ ἀφέστασαν : δοο. ἴο 6. 57. 61 (Ξικε- 
λῶν τὸ πλέον) Π6 ΤηΔ]ΟΥ μα τρ- 



ΤΗΠΟΥΙΡΕΒ ΥἹΙ. ε8. 

μόνα Σπαρτιάτην παρεχόμενοι, νεοδαμώδεις δὲ τοὺς ἀλ- 
λους καὶ Εἵλωτας [δύναται δὲ τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύθερον 

ἠδὴ εἶναι], Κορίνθιοι δὲ καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ μόνοι πα- 
[ἀ Ν ’ 59 ἴω : Ν δ 

15 ραγενόμενου καὶ Λευκάδιοι καὶ ᾿Αμπρακιῶται κατὰ τὸ 

ξυγγενές, ἐκ δὲ ᾿Αρκαδίας μισθοφόροι ὑπὸ Κορινθίων 
ἀποσταλέντες καὶ Σικυώνιοι ἀναγκαστοὶ στρατεύοντες καὶ 

τῶν ἔξω Πελοποννήσου Βοιωτοί. πρὸς δὲ τοὺς ἐπελ.- 
, ΄ ε κι 9. " » ᾽ Ν θόντας τούτους οἱ Σικελιῶται αὐτοὶ πλῆθος πλέον κατὰ 
’ ’ Ψ ’ [ά 3 ἴω ἃ 

20 πάντα παρέσχοντο, αἀτε μεγάλας πόλεις οἰκοῦντες " καὶ 

“Ὁ 

Ν ὅπλι; λλοὶ ν΄ Ἂν λνῪ ν ε »» ψ 
γὰρ ὅπλιται πολλοὶ καὶ νῆες καὶ ἵπποι καὶ ὃ ἄλλος ομι- 

λος ἄφθονος ξυνελέγη. Ἀ Ν κή 5 ε. καὶ πρὸς ἅπαντας αὖθις, ὡς 
3. αὶ δ “ ΄ -5. ἡ" ΄ 3 ΄ 

ειἰπέειν, Τους ἄλλους Συρακόσιοι αυνυτοι πλείω ἐπορβισαντο 

. 2 ᾿γ᾿ , “νῷ 3 ’ , ᾿ 
διὰ μέγεθός ΤΕ πόλεως Καὶ ΟΤι ἐν βμέγιστῳ κινδύνῳ Ὥσαν. 

Ἁ ε Ἁ ε ν᾽ 9 ᾽’ ’ ’ Ἁ 

καὶ αὐ μὲν ἐκατέερων ἐπικουρίαι τοσαίδε ξυνελέγησαν, και 

. ψοϊοᾶ. ΟἿ νἱ. 88. ὃ 8, 4. --- 12. νεο- 
δαμώδεις.. .. καὶ Βΐἵλωτας: 566 ΟἩ 6. 
19. 16. --- 18. [δύναται δὲ... ἤδη 
εἶναι]: Πιηάοτί δηά ν. Η. 7050 
ΤΕΟΟΘΟΡΏΪΖΘα ὑπαὺ 6586 ψΟΤαΒ ΤΟΥ͂Θ ποῦ 
ἔτοτῃ Το. ΤΠ6 Θχρ δηδίϊοῃ οἵ ὑμ6 

5680]. (νεοδαμώδης ὃ ἐλεύθερος παρὰ 
τοῖς Λακεδαιμονίοις) ῬΤΌνΘ5 ὑμδὺ Π6 ἀἸα 
ποῦ δᾶγο {ἤθη Ὀοΐοτο τη, Ἐ651665, 
Ϊὴ 6. 190. 16 δηᾶ ν. 34.6 Τπο. ἰοοκΚ 
ἔογ ρτδηΐθα οὐ {π6 ρῥϑτγὺ οὗἉ [15 τϑδθυβ 
δοαπϑὶηΐδησο ψ] ἢ {ῃ15 δραγίϑη ἰηδι- 
ταίίοη. ---14. μόνοι: 1.6. καὶ ναυσὶ καὶ 
πεζῷ. Τῇ Τιϑποδάϊδηβ δπᾶ Αὐηρτδοῖ- 
οἱβ ἔΓΠΙΒηΠΘα ΟἾΪΥ 5Π105, ψ ῖο {πὸ 
ΟΥ̓  ΠΔὴ5 τηϑηηοϑα ἴῃ δἀαϊπίοη ἰο 
16 σὴ. (ΟἹ νυἱ. τοφ. 10, οὗ Κορίν- 
θιοι πρὸς ταῖς σφετέραις δέκα Λευκαδίας 
δύο καὶ ᾿Αμπρακιώτιδας τρεῖς προσπληρώ- 
σαντες ὕστερον ἔμελλον πλεύσεσθαι. ---- 

16, παραγενόμενοι : ὈΘ]ΟΩΡΒ. ΟὨΪΥ ἴο 
Κορίνθιοι; Ὀπὺ κατὰ τὸ ξυγγενές (50Ρ- 
ῬῚΥ ξυνεμάχουν ἔτοτα 9) ὈΘ]ΟΏΡΒ ἴο ὑΠ6 
[χοθ 7] 6 οὐδ Κορίνθιοι, Λευκάδιοι, ἀπα 

Ὡς 

᾿Αμπρακιῶται; ἴοΥὶ τὸ ξυγγενές (85. τῶν 
Συρακοσίων) 18 186 τηοῦνα νι 8]} 
ΓΘ ΤῸΥ ῬδΥ  ΟΙΡ Ιοη 1ῃ {Π6 ψ)8}. --- 
16. ἐξ ̓ Αρκαδίας μισθοφόροι... καὶ 
Σικυώνιοι: ςΓ 6. 19. ὃ 4.--- 17. ἀναγ- 
καστοί: ὈΘΟΔΊΒ6 51Π06 418 ΒΟ. 8η 
ΟἸρΡΆσοΙς οοπμουϊαϊοη με Ὀθθῃ 
Τογτοθα οὐ {πμ6 Κιογομίδηβ (ν. 81. 6).. 

ΟΠ «. 18. 51.---18, Βοιωτοί: οὗ α. 
19. ὃ ὃ. 

πρός: ΠΟΙΘ 8ηα ἴῃ 22 Ὀρίον, ἐπ 
οσοηὶραγίβοη ιυτίῆ. ---- 21, ὁ ἄλλος ὅμιλος : 
ΟΥ ἸΙρ -ἀττηρα ἰτοῸΡ8 οὗ θυοσυ Κιμηᾶ, 
--- 22. ξυνελέγη : υϑβροᾶ 68Ρ. οὗ [Π6 60]- 
Ἰβοϊζομ οἵ ἔσοορβ. ΟΥ̓ 1. 115. 18; 11. 
1ο. 8; 11. 94. 16; νἱ. 22. 18; 66. 14; 
οὗ. 6. ---- αὖθις : ΟἿ]Υ ἴο ᾿πἰγτοάποο {86 
ΒΘΟΟΙΑα ΘΟΥΙΩ ΙΒΟΙ.. ---- ὡς εἰπεῖν : Π1πὴ- 
1ὴρ ἅπαντας. [Τὺ 15 ὍΠ6 ΤΟΡΌΪΔΥ ΤΌΥΤΩ 
ἰὼ ΤΏπΟ., ΠΘΥΘΙ ὧς ἔπος εἴπεῖν. 66 
ΟἹ 1. 1. 9. --- 24, μέγεθος πόλεως : γί. 
ΟΠ 66] 845 1 μῆκος πλοῦ ἸῈ νἱ. 34. 
28; 86. 10. 

δ. τοσαῖδε ξυνελέγησαν : --Ξ τοσαῖδε 
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Θθ0 οὐδὲν ἐς οὐδὲν ἐπενόουν. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ΥἹΙΙἜἜ. κ58-6ο. 

᾽ » »ῪῺἮῃἽ ΕῚ ,ἠ ΄»ᾳ Α .: 9ω 80ΟΝ 

τότε ἤδη πᾶσαι ἀμφοτέροις παρῆσαν καὶ οὐκέτι οὐδὲν 
οὐδετέροις ἐπῆλθεν. 

ε 9 εχ ’ ἃ ε , 9. », 9. ἢ 
Οἱ δ᾽ οὖν Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι εἰκότως ἐνό- 

Ἁ 9 ’ ’ ἰοὺ 5. 4 

μισαν καλον ἀγώνισμα σφίσιν εἶναι ἐπὶ τῇ γεγενημένῃ 
“ΜᾺ ΜᾺ ν ω 

νίκῃ τῆς ναυμαχίας ἑλεῖν τε τὸ στρατόπεδον ἅπαν τῶν 
9 [Ά ἴω 3, Ἁ Ἁ 3 Ψ 9 ΄ 

Αθηναίων τοσοῦτον ὄν, καὶ μηδὲ καθ᾽ ἕτερα αὐτούς, 
δ μήτε διὰ θαλάσσης μήτε τῷ πεζῷ, διαφυγεῖν. 

ΕΝ “᾿ 

ἔκλῃον οὖν 
’ ᾿ 9 Ἁ "Υ̓ ᾽ » Α ; 9 ἃ 

τὸν τε λιμένα εὐθὺς τὸν μέγαν, ἔχοντα τὸ στόμα ὄκτω 
’ ’, ’ »’ Α ’ Ν 95 , 

σταδίων μάλιστα, τριήρεσι πλαγίαις καὶ πλοίοις καὶ ἀκά- 
5 9 9 Ἂ ε 2 Ἁ οἱ “Ἁ ν 

Τοις, ἐπ αγκυρων ὁρμίζοντες, καὶ τάλλα, Ἣν ετι ναυμα- 
. ΝᾺ ε9 “ ’, ’ Ν.3λᾺ.2 

χέϊν οἵ ᾿Αθηναῖοι τολμήσωσι, παρεσκευάζοντο, καὶ ὀλίγον 
ΝΦΔΝ 9 ; τοῖς δὲ ᾿Αθηναίοις τήν τε ἀπό- 

ε ἰφ᾿ Ν Α 3, ᾿ ᾿ 9. Δ 3 ’ 

κλῃσιν δρῶσι καὶ τὴν ἄλλην διάνοιαν αὐτῶν αἰσθομένοις 

ἦσαν αἱ ξυνελέγησαν. ---- 26. τότε : ἴῃ [Π6 
Ἰαὐῖϊοῦ Ῥατὺ οὗ {Π6 ΒΌΙΤΊΘΥ οὗ 419 Β.6. 

ὅ9. 7116 ϑγυγασιιβαηδ, αοἰογηιηοα 0 
ισαφὰ α τῦατ' 07 ἐχσἰογηιπαίϊίοη ἀσαϊπδὲ ἐδ 
«Αἰδοηπίαηβ, ποῖ βθμ Ὁ} 1Ὧ6 Θηϊγαηοα ἴο 
ἐδ σγοαΐξ ᾿αγδοι ὃῳ πιθαπ8 ΟἹ 58ἢϊρ8 
αποβογεα δγοαάδιαα θοΌΥ6 τί. 

1. οἱ δ᾽ οὖν Συρακόσιοι: 5ίποο {Π6 
παγταίϊνο, ἰποσσαρίθα δὖ ἴΠ6 πᾷ οἴ α. 

56, 15 ΘῈ σοϑυμηθ, οἰ νίηρ' ἴῃ ἐνόμισαν 
καλὸν ἀγώνισμα σφίσιν εἶναι αἰτηοδὺ ἃ 
ψΟΥΡΔ4] τορϑυμ!οη οἵ ὁ. κό6. 9, Κα. δ 
οοπή͵θοίατο, δέ (ἴοΥ τε οἵ 1786 Μβ8.), 
ΨΈΙΟῊ 15 {Π6 πδὰ8] ΘΟ ΠΘορ' ρα Υ 1016 ἡ 

ἴῃ Το. ἴῃ ΒΌῸΟἢ οᾶ5685, 15. ἀΟῸ 1685 

τσ. 866 οἡ 1. 2. 19. ἘῸΓΣ οὖν, 566 
ΟΠ 6. 6. 7. ὅ66 Αρρ. ---2, ἐπὶ τῇ γε- 
γενημένῃ νίκῃ: ποῦ ΟἿΪΥ ἰθΙρΟΥΔΙ, 
αὔοΥ ἐδα υἱοίογῃ τοι, Ὀπὺ 8180 οἡ ἐλ 
δαξὶς 9. ἴῃ νἹοίουυ σγοῃ, ζ.6. ἰγαδύ- 
ἴῃρ' ΠΟῪ ἴῃ ὙἹ]Ἱοίουυ. --- 4. μηδὲ καθ᾽ 
ἕτερα: 1.6. κατὰ μηδέτερα. Ὧὅ66 ΟἿ 6. 
41. 1δ; 43. 4. --- αὐτοὺς... διαφυγεῖν : 
ὙΠ Ομδηρδα 580]., ἀρροπαάθηῦ οἡ 

καλὸν ἀγώνισμα. ΝΥ ταρᾶγα το {π6 
ἔοτοα οὗ {Π6 δου. ἰῃηἴ5. ἑλεῖν, διαφυγεῖν, 
5686 ΑΡΡ. ἴ0 1, ΘΌΟΥΘ, --- ὅ, διὰ θαλάσ- 

σης: ΠΊΟΥΘ ἀοῇ. {πῃ κατὰ θάλασσαν, 
ΤΟ στρ ἴο [6 ψ]6 568 ἴο Ὀ6 ΟΓΟϑΒθά. 

ἔκλῃον : ἱτηρ.; ὑπ Ὺ ἀπᾶογίοοῖκ {πΠ6 
ΟΣ,  ΉΙΟΙ, δοο, ἰο ὨΙ]οᾶ. χίϊ!. 14, 
10 ν ΒηϊΒηΘα 1 Φγ06 644}5. ---- 6. 
ὀκτὼ σταδίων μάλιστα: ἴοΥ σοῃ. οἵὗἉ 
ὨΘΑΒΆΓΘ, 866 ΟΠ 6. 2. 17, ἨΟ]Ὰ 

( γονγίγας ἵπ Καγίδγ. Ῥλιϊοί. Ἡγοσδθη- 
δοδγ, 1882, Νο. 44, δῃὰ Ζεϊίδοΐν. Καὶ 
αἰΐσ. Οδοῖ. 1884, ν». 16, 17) δάορίβ 
ἮΘΥΘ ἃ 5118}1] 1ὈΠΠΘΥΔΙῪ βίδαϊατη οἵ 
δρουύ 160 τηορίσοβ. 866 Αρρ. ἴο ὁ. γδ. 
14.---. πλαγίαις: ὈΘΙοηρθ ίο {Π6 
ἰῆγθα βυρϑίβ. ΤΠ6 5105 ΤΟΥ ρ] δορά 
Ῥγοϑαβιᾶθ Ὀοΐουθ ὑπ6 αύθουΣ 88 
ΔΠΟΒΠΟΙΥΟα (ἐπ᾽ ἀγκυρῶν δρμίζοντες, 8. 
αὐτά). ---9, ὀλίγον οὐδὲν ἐς οὐδέν: 
ς, ο. 8). 28; 11. 8.1; ν11. 15. 21. 566 
Τηϊγοῦ. ἴο ΒΟΟΚ 1. Ρ. 48, ῃοία 77. 

60. Ππεοπιραϑβεεά ὃν δε γγεαίεϑδί ἀαη- 
σοΥ, ἐπ6 Αἰλοηϊαηβ ἀδίεγηιῖηε, {7 ροϑδϑϊθίε, 
0 οι τλοῖγ τσαν ἐλγοισῆ υἱέ ἐμοῖν δἢῖρϑβ; 
ἐΐεν αδαπάοπ αἰΐ ἐΐα 7)υΥἱζῇεαϊίοηβ περ 
α τσαϊϊοα 5ραςο ἨθαΥ 106 5Πἴρ8 707 186 5ἱοῖ 
απαὰὶ ὅῶῪ ἐδο δασσαφα 9} ἐπα αγηιν, απά 
»ιιΐ αἰΐ ἐδι6 αναϊἰαδία ἰγοορα ὁπ δοαγά. 

2. ὁρῶσι; ΡὈΓ68.,) ἃ8 ἴδ 6 ΜΟΙ Μ͵ὰ8 
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βουλεντέα ἐδόκει. 

118 

Ἁ Ιἀ ν. Ἁ καὶ ξυνελθόντες οἵ τε στρατηγοὶ καὶ 3 
ε ΄ , ν φ᾿ 3 ,, “ Ξ οὗ ταξίαρχοι πρὸς τὴν παροῦσαν ἀπορίαν τῶν τε ἀλλων 

λ»ν-νσ Ἁ 3 Τά » 5 923 » 3 , 

καὶ ὅτι τὰ ἐπιτήδεια οὔτε αὐτίκα ἔτι εἶχον (προπέμψαν- 

τες γὰρ ἐς Κατάνην ὡς ἐκπλευσόμενοι ἀπεῖπον μὴ ἐπά- 
» Ν Ν » ΄ 9 4 ’ 

γε.) οὔτε τὸ λοιπὸν ἔμελλον ἕξειν, εἰ μὴ ναυκρατήσουσιν, 
3 ’ ΝΝ Ν ’ὔ ΌῸΌΝ»» 3 λ Ἂ ν δὲ 9 ἐβουλεύσαντο τὰ μὲν τείχη τὰ ἀνω ἐκλιπεῖν, πρὸς ὃὲ αὐ- 

ταῖς ταῖς ναυσὶν ἀπολαβόντες διατειχίσματι ὅσον οἷόν τε 
ἐλάχιστον τοῖς τε σκεύεσι καὶ τοῖς ἀσθενοῦσιν ἱκανὸν 

, θ “Ὁ Ν “ 95.ϑ ' δὲ ο  ω Ὁ ἴω 
γενέσθαι, τουτο μὲν φρουρεῖν, ἀπὸ ὃέε τοῦ ἄλλου πεζοῦ 

ζῚ : Ἁ 

τὰς ναῦς ἁπάσας, ὅσαι ἦσαν καὶ δυναταὶ καὶ ἀπλοώτεραι, 

511 ροΐηρ ΟΠ. --- αἰσθομένοις : 80Γ.; 
βίηοο πον πᾶ τϑοοϊνρα ᾿ἱῃξουτηϑίίοη. 
---Φῷ. βουλευτέα: ἴτοῃ βουλεύεσθαι. 
ἍΜῈΠ τορατὰ ἰοὸ {Π6 Ὁ]. ἴοστα οἵ {π6 
γψουρ 8], ΘΟ οἢ ἴῃ ΤΉΏΠΟ., 566 ΟΕ 1. 7. 
2, 

καὶ οἱ ταξίαρχοι: 5610]. νῦν διὰ 
τὸ ἄπορον καὶ τοὺς ταξιάρχους (866 Οἡ 
ἵν. 4. 2) οὗ στρατηγοὶ συνήγαγον, καθ᾽ 
αὑτοὺς πρότερον βουλευόμενοι. ΟἿ α. 48. 
8 1; 50. ὃ 9. ---4, πρὸς τὴν παροῦσαν 
ἀπορίαν: ἰο Ὀ6 σοῃπθοοίορα ὙΠ] ἐβου- 
λεύσαντο ἴπ ὃ. (ΟΥ̓ α. 47. 2. ---- τῶν τε 
ἄλλων: 845 1’ καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἴ0]- 

Ἰονοᾶ, ---ὅ. καὶ ὅτε κτέ. : ΤῸ ΟΡΔΒΡῸ 
οὗ σοηϑύ., Βα Κν. βϑρυ. 89, 2, 4. ---- 6. 
ἀπεῖπον μὴ ἐπάγειν: ἱΐοῃ λαὰ αἱ- 
γεοίοα ἰΐεηλ ποὲ ἰοὸ ὀγίπα ἀπῇ ΠΊΟΤΘ 

ῬγουϊδίοηδΒ. ἐπάγειν, ὄγίπο (οὗ [δ6 
Οδίδηδθδη8) ; ἐπάγεσθαι (νὶ. ο9. 21), 
“είελ (οὗ ἴ6 Αὐμοηΐϊδηβ {ξ6γη861γ 65). 
ΓῊΙ5 δα Ὅδοηῃ ἄομπο θη ὉΠ 61 ἀ6- 

Ῥαγίαγο (ὡς ἐκπλευσόμενοι, ς ὁ. γο. ὃ 
5, 4) Βα Ῥθϑὴ ἀθίρυ πη ποα οἢ ὈοοτΘ 
16 60]10586 ΟΥ̓ {Π6 τηο0η. --- 8. τὰ τεί- 
χη τὰ ἄνω: {Π6 ρῬατὺ οὗ {Πη6 ἸΟΤΟΥ 
Υγ8}1 (6. 2. 17 16.) {μ8ὺ νὰβ Τυτυποϑῦ 
ἔτοια {86 οοαϑέύ. ατοίβ υπᾶουβίδηαβ 
1 οὗ Ῥοϊηΐβ οἡ ΕΣ Ρ'ρο]δ6 511} ἴῃ Ροϑ8- 
ΒΘ 55:00 οὗ {η6 ΑΥ̓ΠΟΠΪδη5; Ῥαύ Πατά]γ 
τ, Τῇ ΔῺΥ Ῥᾶζύ οὗ ΒΡΙΡΟ]46 νὰ 8 

5.11 οοσαριοα Ὀγ [π6 ΑΥ̓ΠΘηΐδ.5, 10 18 
ΒίΎΔΏρ6 ὑΠπδὺ ΠΟ ΤΟ ΟΝ ἡ )1ἃ8 τηϑᾶσ. οὗ 
ἴῦ αὖ 1ῃ6 πη|6 οὗ {π6 πὶρῦ αὐΐδοῖ, ο. 
42. ὶ 4 {Π|--- πρὸς αὐταῖς ταῖς ναυσίν: 
“(5 ΘᾺ 8ἃ8 ῬΟΒ810]6 ἴο {Π6ΙΣ 5}108.ἢ 
---9. ἀπολαβόντες διατειχίσματι: 80 
πὰ Μαῖῦ. ἔογ διατείχισμά τι οἵ {Π6 
γτοϑύ οὗ {μ6 Μ88.; ΤῸ 1Ὁ 6615 ΟἸΘΑΥΙΥ 
τηθδηὺ ὑμαὺ ὑῃδν οσαὖ ΟΥ̓ ὉΥ ἃ Ογοβδβ- 
Ὑ081} ἃ 50,866 ούνθθῃ [ῃ6 ἀΟᾺ016 γγ08]] 
ΟΥἩ [6 5ιηδ)]θδὺ οχίθηὐῦ ὑμδὺ σου]Ἱᾶ 
ΒΠἼοο οῪ {Ππ6 τϑοθρύϊοῃ οἵ {Π6 Ὀ8ρ- 
σασθ, [86 5101, δηᾶ ἰῇ φΑΥΊΒ0 Ὡ60- 
ΟΘΒΑΤΥ ἴον ὑπ6 Ῥγοίθοίοπμ οὗ [686. 
διατείχισμα 4180 ἴῃ 11, 34. 9.---10. 
ἀσθενοῦσιν : {π6 τοδάϊηρ οὗ αί., {Ππ6 
χοϑὺ ἀσθενέσι, ΜΈΪΟΝ, 8δ06. ἴο 6. 75. 12, 
15 ῬΟσ 805 Δατ 5510 16. Βυΐ {6 οΟἸΑ6Γ 
Δα ῬούίοΣ του, δος, ἰο Β]., 1.86 

ΔΙναν 5. ὑπ6 Ῥατίῖα. Το Ὺ {Π6 5ἱοΐ,, δᾶ ἴῃ 
6. 75. 12 ἀσθενέσι Ταθδ 8 Ταῦμο. [ἢ 6 
ισεαΐς [Π8 5ΠΠΆΡΙΥ {Π6 5ἱοζ.--- 11. ἀπὸ 
τοῦ ἄλλον πεζοῦ: 7270ηι {6 τεϑβί ὁ {ἦε 
μη απίγῳ, 1.6. 1Πο086 ποὺ τϑαυϊγζθα ἴο 
συδλτα {Π6 ΘΔ}. --- 12. ἁπάσας : π6 
τοδᾶϊηρ οὗ Ν᾽ δὖ. ἴ0 Υ πάσας οὗ ἴΠ6 οΟἴΠΕΥ 
Μ858., 65Ρ. ΔΡῬσορσγίδίθ Ὀθΐοτσα καὶ δυνα- 
ταὶ καὶ ἀπλοώτεραι, 1.6. [6 016 ἡστη- 
ὍΟΓ, τ μοί ἘΠΟΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ ΡΟΟα σοῃ- 
αἸΠ]Οἢ ΟΥ Θυθη βοιηθνϑῦ ὩηΒοϑιυγουίῃγ. 

--- ὅσαι ἦσαν : ἴον {π6 ἱπιρῆ. ἱπαΐο, ἴπ- 
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, ᾽ὔ 9 ᾽ ων Ἧ ’ πάντα τινὰ ἐσβιβάζοντες πληρῶσαι, καὶ διαναυμαχήσαν- 
«Ὁ Ἁ “Ὰ 9 4 ’, Ἅ Ν », τες, ἣν μὲν νικῶσιν, ἐς Κατάνην κομίζεσθαι, ἣν δὲ μή, 

ἐμπρήσαντες τὰς ναῦς πεζῇ ξυνταξάμενοι ἀποχωρεῖν ἢ 
ἂν τάχιστα μέλλωσί τινος χωρίου ἣ βαρβαρικοῦ ἢ Ἕλλη- 
νικοῦ φιλίου ἀντιλήψεσθαι. 

᾿ ξ ’ ε 9 ΄ὉΝ καὶ οἵ μέν, ὡς ἔδοξεν αὐτοῖς 
“. ’ « ΄Κ ϑΞ ω 

ταῦτα, καὶ ἐποίησαν " ἔκ τε γὰρ τῶν ἄνω τειχῶν ὑποκατ- 
’ Ν Ν ἊΝ 3 », ’᾽ 9 , 

ἔβησαν καὶ τὰς ναῦς ἐπλήρωσαν πάσας, ἀναγκάσαντες 
3 [4 ΄ ε ΚΝ 9 ͵ ε ὔ , 4 

ἐσβαίνειν ὅστις καὶ ὁπωσοῦν ἐδόκει ἡλικίας μετέχων ἐπι- 

τήδειος εἶναι. 
Ν ’ ΝᾺ ε ἴω , 

καὶ ξυνεπληρώθησαν νῆες αἵ πᾶσαι δέκα 
μάλιστα καὶ ἑκατόν, τοξότας τε ἐπ᾽ αὐτὰς πολλοὺς καὶ 
3 νΝν ων 3 ’ Α “ Ξ ’ 3 

ἀκοντιστὰς τῶν τε ᾿Ακαρνάνων καὶ τῶν ἄλλων ξένων ἐσε- 
’ Ἁ 3 ε Φ 9 κυ 9 9 ’ ᾿ Ἁ 

βίβαζον καὶ τἄλλα ὡς οἷόν τ᾽ ἣν ἐξ ἀναγκαίου τε καὶ 

βἰοϑδα οὗ ορῦ. πῃ ἀδρομαρθηῦ ο]8186, 566 
ΟΜΈΎ. 77, 1, κ. 2; Κύμη. δὅ98, 9. - 
δυναταί: το ]]ν Ῥούβοηδὶ, δηα πβορᾶ 
ΟὨΪΥ ἢογΘ οὗ βῃϊ085 (780 85 πονεῖν 15 
πιϑϑα οὗ ἔποιῃ ἴῃ ο. 28. 11; νἱ. 104. 20). 

---- ἀἠξπλοώτεραι : 566. ΟὨ ὁ. 34. 20. --- 
13. πάντα τινά: 8ἃ5 ΘΟΥΩΡΥΘΉΏΘΗΒΙΥΘ 88 
ΡῬοββῖ0 16. Κσ. ϑργυ. 81, 106,11. (ἡ ο. 
γο, 21; 84. 10. ---1ὅ. ἢ ἂν... μέλλω- 
σιν: ὃῃ ιτυβαίΐουοῦ τσᾶρ ἐΐοῳ σον ἰἰϊεοῖψ 
γιϊεζεϑί. ---- 1. ἀντιλήψεσθαι: τεαεΐ, 
ἃ5 ἴῃ 6. 77. 29. --- ὡς ἔδοξεν... καὶ 
ἐποίησαν: οὗἨ {π6 ᾿ητηθαϊαία ΘΧΘΟα- 
ἰΐοῃ οὗ {πΠ6 Ρ]8Δῃ ἃρτθθα οῃ. ὅθθ οἢ 
11. 93. 17. 

20. καὶ ὁπωσοῦν : ἰουπα 4180 ἴπ]. 
77. 9; 111. 91. 21. Τῦ 15 ἴο 6 οοη- 
προίθᾷ ψῖἢ ἐπιτήδειος. --- ἡλικίας μετέ- 
χων: “88 Ροίῃρ πού γοϑὺ ἴοο ΟἸά,᾽; 1.6. 
ἴον βυοἢ βουυΐίσθ, ἡλικία 15 πιδρα ποῦ 

ἴῺ ἃ ΤΣ] ΠἸΓΑΤΥΎ, Ὀπῦ σΘΠΘΙΆΙ Β6η86, Μ ὨΙΟῊ 

{Π6 Κ6Βο]. ἱπαϊοαΐθθ Ὁ νεότητος. (Τῇ. 
11. 44. 20, ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας, δ 
νἱ, 24. 11, (δ. βίσκ65 οαὐ [6 ψοτάϑβ, 
ΤΟ] οσίηρ ῬΆΙΠΡΡΙ, «αλγθῦ. 1881, Ῥ. 
99.) 

21. καί: απα 80, 85 ἴῃ 1. 67. 12; νἱ. 
73. 1.--- αἱ πᾶσαι: μι αἰ, ὅ66. οἢ ὁ. 

τι. 91. ---δέκα μάλιστα καὶ ἑκατόν : 
Ὠ1οα. ΧΙ. 14 δοἶνθβ 11 {Π|ΓΘ 168 ; 
ῬΙυΐ., ἃ5. Τππο., 110, δαάϊηρ : αἱ γὰρ 
ἄλλαι ταρσῶν ἐνδεεῖς ἦσαν. ΤΗδύ (Π6 
ΟΥ̓ΡΆ] ὨΌΤΘΙ, ϑιηθ]ν, 194 {ἐγὶ- 
ΤΟΙΏ05 γϑὺ βοΐ οαὖ (ΥἹἱ. 43. 8) Δῃᾶ 78 
Δίου ναγᾶβ (ν]]. 42. 8), {.6. 207 4]- 
ἰορσούμου, 84 Ῥθθὴ στοδν τοαπορᾶ, 

ἴθ ἃ ταδίζου οὗ οσουτβθ αὐΐου {36 οου- 
ΗΙοΐβ οὐ 86 ψοΪΘ γϑᾶσ, θαΐ {6 1088 
οδπποῦ Ὀ6 δοοαγαύθ]ν οϑυϊπχαῦθα. ---- 22, 
ἐπ᾿ αὐτάς : ἴοΥ ΠΟΙ Κτσ. Ὀγοροβθϑᾶ ἐς 
αὐτάς, 156 ΔΡΡΤΟΡΥΙαΙΘ ΤῸ {Π086 ΠΙρΡΏ- 
ΔΥΤΩΘΑ͂ τοῦ ρ8 ΠοΒα αυὺν 85 οοηβίδηῦ 
πνοὴ δη ἢσμησ στ ἸΙσμῦ 
ΔΤΤΉ5 Οα {Π6 α60Κ. --- 24. ἐξ ἀναγκαίου : 
δᾶν., ἴῃ διιοῖ αοδρογαία οἰτγοιιηιδίαηο68, 

ἙΏ1Ο χηϑᾶθ {86 πθὰ81] Θαπριηθηῦ 
προθβϑασυ. ΤΠπ6 ἐκ ψιῦ ὑμπ6 ποα΄. οὗ 
{86 8247]. 88 ἴῃ ἐξ ἴσου, ἱ. 120. 4; ἐϊς τοῦ 
ἀκινδύνου, 111. 40. 28; ἐκ τοῦ προφανοῦς“, 
νἱ. 73. 7. τε, καί ἔου 15. Θομπρούϊηρ' 
ἀναγκαίον ΜἰΔ διανοίας. Τῇ 80 ὁοῃ- 
Ὠροϊθοα, τοιαύτης ου ἃ πᾶν ἴο ὈΘ 
ἰδ θη ἴῃ 8 ταϑίρυϊ!ν αἰ ουθηῦ 5686 
ἔτοτη ἀναγκαίου. Βο51468, τοιαύτης δια- 

νοίας οαπιηοῦ αἰΐαΐη ἰ5 [01] εἴζοοῦ οχοθρῦ 
ὉΥ Ῥεΐηρ οοῃδίγιθα βοραχαίθὶγ. ΤΠΘ 

8 
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25 τοιαύτης διανοίας ἐπορίσαντο. ὃ δὲ Νικίας, ἐπειδὴ τὰ δ 
πολλὰ ἑτοῖμα ἣν, ὁρῶν τοὺς στρατιώτας τῷ τε παρὰ τὸ 

3 Ν Ν “ δ ΜᾺ 3 “Ὰ ἃ Ν εἰωθὸς πολὺ ταῖς ναυσὶ κρατηθῆναι ἀθυμοῦντας καὶ διὰ 
τὴν τῶν ἐπιτηδείων σπάνιν ὡς τάχιστα βουλομένους δια- 
κινδυνεύειν, ξυγκαλέσας ἅπαντας παρεκελεύσατό τε πρῶ- 

80 τον καὶ ἔλεξε τοιάδε " 

6] “ἴΑνδρες στρατιῶται ᾿Αθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων 1 
, ’ὔ ε 4 3. Ν᾿ ε ’ ε ’ Ν πὰ ξυμμάχων, ὃ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν 
ἔσται περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος [ἑκάστοις οὐχ ἧσ- 

«Ὁ ΄Ν ῪᾺ ἴων 

σον ἢ τοῖς πολεμίοις] " ἣν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυ- 
5 σίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν. 

10 "Ὁ δὲ 9 Ἁ ἠδὲ ’ ν ε 3 ’ ἀθυμεῖν δὲ οὐ χρὴ οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ ἀπειρότατοι 2 
τῶν ἀνθρώπων, οἱ τοῖς πρώτοις ἀγῶσι σφαλέντες ἔπειτα 
διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ φόβου ὁμοίαν ταῖς ξυμφο- 
ραῖς ἔχουσιν. ἀλλ᾽ ὅσοι τε ᾿Αθηναίων πάρεστε, πολλῶν 8 
γὃ λέ »»» 3, Ν φ ἊΝ ᾽ 

10 ἢ πολέμων ἐμπειροι οντες, καὶ οσοι των ξυμμάχων, 

56η86 15. {6}, “1 80 ΟΥ 108] ἃ 51.}ΣΣ- 88 ἃ »΄οββ ἴο ὁμοίως ἅπασιν. 366 ΑΡΡ. 
ὕοπη δηᾷ ἴῃ σοηθοαθοποθ οὗ β00 ἢ ἃ 
(ἀββρθγδίθ) γθβοϊαίοη.» 

26. ὁρῶν τοὺς στρατιώτας: οἡ [Π6 
Τοδϊηρ, 566 ΑΡΡ. --- 27. πολὺ ταῖς 
ναυσὶ κρατηθῆναι: ἴῃ 6 Ὀαύ16 ἄθ- 
ΒΟΥ 6 ἴῃ 6. 52, 53. 

ΞΡΕΈΘΟΗ ΟΕ ΝΊΟΙΑΞΚ ΤῸ ΤῊ ΤΈΟΘΟΡΞ 

ΒΕΕΟΒΕ; ΤῊΒ ΟἜΒΑΊΤ ΘῈΛ-ΕΙΘΉΤ. 

61. “Δ εῶγε αἷΐ αἰϊΐξο, Αἰδοπίαη5 απαὰ 
αἰϊίοβ, ἰ5 ἐδα αἰοοϊδίυα εἰγιίσοφίθ. ΥοΙ 
δἠοιϊα σὸ ἑπίο τῇ υυἱέδ οουγασα, δεοαιι86 
ψοι ἄποιν ἦοιν οδαπσοαδίο 158 ἐδ 7ογίμηε 
97 τῦαῦ, απα δεςαιιδ6, σομδιαογ πη ψΟΙΩ 
μμηιδογ8, γοι ἤαυα α γἱσἧξ ἴο ἦορε ἰμαΐ τὲ 
εὐὶϊ, ἀοοίάα ΚΟΥ γοιι.᾽ 

1. ἄλλων: 8566 Οἡ 6. 4. 12. --- 2. 
ὁμοίως : ἴο Ῥ6 οοπηθοίοα ΗΠ ἅπασιν. 
ΟἹ α«. 28. 4; 1. 932. ὃ; γἱ. 24. 8. --- ὃ. 
[ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεμί- 
οις}: ΟἸ]. δηᾶ δ΄. Ὀγδοῖκοῦ {Π656 γοσαϑβ 

---5. ἔστι τῳ... ἐπιδεῖν: “10 15 Ῥο8- 
5016 [ῸΣ ΘΥΘΥΡ ΟἿΘ ἴο 8566 Δρ81 18 
ΓΑΙ Βου]δηα. Οτ τῳ ἴῃ [16 56η86 αΉΚ 
ἃ 0Π6, ΟΥ̓ θυ ΟΥ̓ οπ6, 5686 τ, βργυ. 81, 16, 
10. Ὑ[ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν 
πόλιν ἐπιδεῖν ς΄, Υἱ. 60. 24, τὴν ὑπάρχου- 
σαν σφίσι πατρίδα νικήσαντες πάλιν ἐπι- 
δεῖν.---- ἐπτιδεῖν : 866 αφαϊῃ,8.1580 1 6.77. 87. 

6. ἀθυμεῖν δέ: ορνΡ. ἴο ὁ μὲν ἀγών: 
“6 Ὀ4{{16 15 ἰο θ6 ἀδοϊβῖνο, θαῦ 6 τὸ 
ἴθ Π0 Ρ»ΤΟΙΠΩ [Ι͂ῸΓ ἀοβροπάθηον.7 --- 8. 
τὴν ἐλπίδα τοῦ φόβου κτέ. : δε ἐτρεο- 
ἑαέϊοῃ, ο ἐλεοῖγ ζϑαν, 1.6. [η6 ὀχρϑοίδιϊοῃ 
ΠΙΟ ἴῃ ὑπο θα ὑπὸν οηίοσγίδϊῃ 
δ ῖκοβ 0Π6 ΘΟΙΟῸΣ οὗ {6 τιϊϑζου [Π65 
ὙΙΟ. ΤΠ6Υ ἤδνθ βυογοα. 680]. 
προσδοκῶσιν ὁμοίως ταῖς γεγενημέναις 

ξυμφοραῖς τὰ μέλλοντα. ἐλπίς ἴῃ {18 
βΒΘΏ86 ΟΟΟΌΣΒ 84]80 ἴῃ Υἱ. 87. 15... ΟἹ 
πενίας ἐλπίς, 1ῖ, 42. 1ὅ ; Ταῖο. ἐμ 7 γγαη- 
Ἠϊο. 11, τίς ἐλπὶς τοῦ φόβον. 
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ξυστρατευόμενοι ἀεὶ μνήσθητε τῶν ἐν τοῖς πολέμοις 
Ἁ ΝᾺ “Ἁ ἴων 

᾿“παραλόγων, καὶ τὸ τῆς τύχης κἂν μεθ᾽ ἡμῶν ἐλπίσαν- 
τες στῆναι καὶ ὡς ἀναμαχούμενοι ἀξίως τοῦδε τοῦ πλή- 
θους, ὅσον αὐτοὶ ὑμῶν αὐτῶν ἐφορᾶτε, παρασκευάζεσθε. 

ες Δ δὲ 3 Ν, 5 (ὃ 95. Ν “ “ λ ’ , ἐ ἀρωγὰ ἐνείδομεν ἐπὶ τῇ τοῦ λιμένος στενό- 
Ν νΝ 3, ἴω Το » . 

τητι πρὸς τὸν μέλλοντα ὄχλον τῶν νεῶν ἔσεσθαι. καὶ 

πρὸς τὴν ἐκείνων ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων παρασκενήν, 
κ ’, 9 ’ , Ν ες ἡ “Ὰ 3 ΝᾺ οἷς πρότερον ἐβλαπτόμεθα, πάντα καὶ ἡμῖν νῦν ἐκ τῶν 

5 παρόντων μετὰ τῶν κυβερνητῶν ἐσκεμμένα ἡτοίμασται. 
Ν Ἁ Ζ Ἁ Ἁ 9 ἋἉ 9 , . καὶ γὰρ τοξόται πολλοὶ καὶ ἀκοντισταὶ ἐπιβήσονται, καὶ 

9 “Ὁ 
ὄχλος ᾧ ναυμαχίαν μὲν ποιούμενοι ἐν πελάγει οὐκ ἂν 
3 , δ νν ’ «Ἁ Ν φ 3 ’ ἱρὰ γέ ἐχρώμεθα διὰ τὸ βλάπτειν ἂν τὸ τῆς ἐπιστήμης τῇ βαρύ- 

ἌᾺ “Ὁ 9 ΝΝ 

τητι τῶν νεῶν, ἐν δὲ τῇ ἐνθάδε ἠναγκασμένῃ ἀπὸ τῶν 

02 

11, τῶν ἐν τοῖς πολέμοις παραλό- 
γῶν : 566 οἡ 6. 28. 11.--- 19. καὶ... 
παρασκεναΐεσθε: απαὶ πιαΐζο ψοιιγβείνα8 
γοαάν ἐιοἱΐδ 6 διρεοίαξίοη ἐλαΐ Τογίμη8 
την δυθη ψαὶ δὲ ιοἱζς ιι5, απα ιὐἱζ, ἐἶ6 
Ῥιγροβα ἰο τείγϊουθ χοιῦ αοἦεαὶ ἴπ α 
γιαηηΥ τὐογίδῳῃ 07 ἐδῖὶ8 ναϑδί πιθοῦ οΓ 
ψουν οἱ αΥ̓ἢ ἐμαὶ ψοῖ 8566 δε ζΌΥ6 ψοῖι. 
Οη σοη. ψ ἢ πουΐ. γί. (τὸ τῆς τύχης, 
ονγέυηθ), βε6 Ἡ. 7806; τ, ϑργυ. 47, ὃ, 
10. Οὗ ςε. 62. 8; ἰν. 18. 9. μεθ᾽ ἡμῶν 
στῆναι ἃ8 ἴῃ Ὁ. 57. 4. ὑμῶν αὐτῶν Ὀ6- 
ἸΟΠΡΒ Υ68}}ν ἰο τοῦδε τοῦ πλήθους, Ὀπύ 
15 ρυϑ τη ϑύ108}}]ν ἀοροηάρθηῦ 85 Ῥδσίύ. 
σ6ῃ. οἡ ὅσον. Κα. ϑρυ. 47, 9, δ. 

62. “ἡ οἷν 81416 δυοῦῃ ργοοαιμίϊοῃ 
λα8 δοοῃ ἑαΐξοη ἰο ργοίδοξ οἱ" 5Ὺ1}5 ασαϊηϑὲ 
ἐδε οοπίγίναπσοβ αουϊδοα ὃν ἰδ δηθηιῃ 
δύοντα {δ ἰαϑὲ δαξίίο ; απαὶ ΟἿ ογοισβ ἤαῦθ 
δδοῃ δἰγεπσίμοπεαῖ, 80 α8 10 γϑΠῸ 67 ΟἹ 
αἰξαεΐεβ οἡ ἐπα ῖῦ δλτρ8 πλοῦ οἤεοξῖυα.᾽ 

1. ἀρωγά: υϑοᾶ οἴδθηου ἴῃ ρορίσν. 
(Γ α18ο Ῥ]δῦ. Ῥγοί. 884 Ὁ. --- ἐνείδομεν : 
866 ΟΠ 6. 36. 60. ----ἐπὶ τῇ . . . στενό- 
τητι: ἐπ ἰδ πιαϊίογ Ο7 {6 παγγοιρηε85 οἵ 
ἐλ6 λαγδοιιν. ἐπί ψὶτῃ (Π6 ἀαύ. 4.85 ἴπ 1. 
Ἴο. 10; 11, 17, 1; ἰν. 22. 19. ---2. πρὸς 

τὸν μέλλοντα ὄχλον . . . ἔσεσθαι : 
ἔσεσθαι ἀοροηᾶθ οὐ μέλλοντα, δηᾶ 
ὄχλος Τηθϑη8, πού {πμ6 σγεαὶ Ἠμηιθοῦ 
(ἴοΥ [18 νγᾶϑ Ῥγοβδϑηῦ ἔσοχῃ {86 Ῥδρίη- 
πἰηΡ), θα [Π6 ῬΥΘ85 ΟΥὨ {Π6 5}105, 88 ἴῃ 

1. 49. ὃ, ὑπό τε πλήθους καὶ ὄχλον. --- ὃ. 

πρὸς τὴν... παρασκευήν : οὗ ο. 36. ὃ 9- 
ὅ. ----4, οἷς πρότερον ἐβλαπτόμεθα : ς 6. 
40. ὃ ὅ. οἷς 15 πραΐ. δηα ΓΤΟΥΘΥΒ ἴο ὄχλος 
8.5 Ἴἴ761] ἃ5 παρασκευή. ΚΥ. 5»γ7. 88, 8, 8. 

--ὅ. μετὰ τῶν κυβερνητῶν: ὈΘΙΟΠΡΒ 
ὙΠ ἐσκεμμένα: “ἴον οδγοία] οοη- 
βιἀδυδίϊοη ἴῃ σου ρϑὴν 1} {Π6 ρῥΙ]οὔδ.᾽ 

6. ἐπιβήσονται: τευἱἶΐ βδογυε α8 6ρῖ- 
δαίαθ. ΤὮΘ δορὶ αΐδθ σα Ὲ 88 ἃ ΤῸ]6 
ΒΟΡΙ 65, ΟΥ ΤΏΘῊ ΔΥΙΩΘα 85 ΒΟ (566 
ΟἿ ΥἹ. 43. 9). --- καὶ ὄχλος : (Ἰ. ρυΐβ 8 
ΟΟΙΠ)8, ὈΘίοτο καί δηᾶ γϑηᾶριβ, απὰ 
80 ἃ ογοισά (ες. ἐπιβήσεται, υυἱΐΐ σοΉϊα 
ἱοσαίλε οὐ δοαγα). Βυῦ ταῖμον 
ΒΘΘῺΒ ὑπηδῦὺ {πΠ6 1016 15 δααρα ἴο 8 

Ῥατί, νἱΖ. [Π6 ΔΙΙΌΠΘΓΒ δηα δ νθ 1} 1Π-ΤΉ 6}, 
ὄχλος 5. ]ηρ ΠΟΙΘ {Π6 ψΏΟ]6 τηὰ]- 
{{πᾶ6 ΟΥ̓́ΤΊΘ ἢ Ὁ. ΠΟΙᾺ {86 5105 ΟΓΘ 
Β]16ά. ---- 8. διὰ τὸ βλάπτειν : {π6 50]. 
5 τὸν ὄχλον. ---- τὸ τῆς ἐπιστήμης : 566 

ΟΠ 6. 61. 12. --- 9. ἐν δὲ... πρόσφορος 
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10 νεῶν πεζομαχίᾳ πρόσφορος ἔσται. εὕρηται δ᾽ ἡμῖν ὅσα 8 
χρὴ ἀντιναυπηγῆσαι, καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐπωτίδων αὖ- 

ἴω ’ὔ χ ΝῊ ᾽’ 9 ,’ ΄Ν 

τοις παχύτητας, ᾧπερ δὴ μάλιστα ἐβλαπτόμεθα, χειρῶν 
σιδηρῶν ἐπιβολαί, αἱ σχήσουσι τὴν πάλιν ἀνάκρουσιν. 
τῆς προσπεσούσης νεώς, ἣν τὰ ἐπὶ τούτοις οἱ ἐπιβάται 

16 ὑπουργῶσιν. ἐς τοῦτο γὰρ δὴ ἠναγκάσμεθα ὥστε πεζο- 4 
'μαχεῖν ἀπὸ τῶν νεῶν, καὶ τὸ μήτε αὐτοὺς ἀνακρούεσθαι 

»» 9 ’ ϑ ἊΝ 3 ᾽ ’ » Ἁ μὴτ ἐκείνους ἐᾶν ὠφέλιμον φαίνεται, ἄλλως τε καὶ 
Π ἊΝ ἮΝ Χὴ ῳ “Δ ε δ ς κ᾿ ς. » ’, 
τῆς γῆς, πλὴν ὅσον ἂν ὁ πεζὸς ἡμῶν ἐπέχῃ, πολεμίας 

3’ 
οὔσης. 

09 

ἔσται: πηδογδίδηα ὅς ἔσοτη {86 ῬΧ͵6- 
σραϊηρσ ᾧ. ΟἿ 1. το. 20, ἣν εἰκὸς... 
ποιητὴν ὄντα᾽ κοσμῆσαι, ὅμως δὲ φαίνε- 
ται ἐνδεεστέρας, Α. 166; Η. 1008; 
Κύμη. 861,1. ὙΥ1Ὸ [μ185 νον πρόσ- 
φορος, 6 τοδαϊηρσ οὗ ἃ βἰπρίθ Μ5. 
([6 γοϑύ, πρόσφορα), 1ὶδ ἩΘΟΘΑΒΆΤΥ. 
Μοβῦ οὔμον αϊτῦ. τϑδᾶ πρόσφορα, ες. 
ἐπιβῆναι αὐτόν (τὸν ὄχλον). ΕῸΥ ἃ 
βίδαίθ οἵ δἰαῖυβ βίλ]8ν ἰο {μαὺ ἤΘΓῸ 
ἀββουθρα (ἐν τῇ . .. πεζομαχίᾳ), ςο, 1. 
49. ὃ 2, διηᾶ 11], ὅο. ὃ 8. 

11. χρὴ ἀντιναυπηγῆσαι: [Π6 
τοδαϊηρ οὗ Νΐ., ἴογ [6 ὉπΙη 6 1110 1016 
μὴ ἂἄντιναυπηγεῖσθαι οἵ ἴῃ6 ΟΥ̓ΟΙ Μ4885. 
ΤῊΘ 80 ῖ.. ἰη. 15. ῬΓΘίΘΓΔΌ]6. ον {Ππ6 
ΒΙηΡ16 ο84586. Τῇ Τδοῦ {πμαῦ ΤΏπΟ, ἴῃ 
1. 21. 5 86 νγἱ. 90. 12 πϑδρὰ ἐμ6 τη]α., 
Ῥοίῃ ἐΐπηθ5 δύο Ῥε 5. 511}75., (0685 ποῦ 
Θχοϊαᾶθ {ῃηὴ6 8δοῦὺ. ΤΌΤ 1 8) [ΠΡ 6Τ8- 

οοῃηϑβύ. --- τῶν ἐπωτίδων : 566 Ο 6. 34. 
22; 56. ὃ. --- αὐτοῖς : ἴῃ {Π6 56η86 ΟΥ̓ ἃ 
Ιοοβθθ ρϑθῇ. 8366 οὁἢ 6. 34. 7. --- 12. παχύ- 
τῆτας : αὐἰγδοίθα ᾿πἴο {Π6 ΠΌΤΟΥ οὗ 
ἐπωτίδων, ἃ5 ἐπιβολαί (18) ᾿πίο ἐπδὺ οὗἁ 
χειρῶν. --- ἧπερ: οὐ π6 προαῦ. οὗἨ {Π6 
ΤΟ]. τοουτιπρ ἴο ῬγΓΘΟΘαΙηρ' Ο 4156, 566 

Κα, ϑρνυ. δ8, 8, 6. ---- χειρῶν σιδηρών 
ἐπιβολαί: ἦς ἰαψίπφ οπ ὁ σταρρίϊηρ- 
ἴγοη8. ἐπιβολή θτο δηῃᾶ ἴῃ α. ὅπ. ὅ 

“Ὧν χρὴ μεμνημένους διαμάχεσθαι ὅσον ἂν δύνησθε, 1 
ΒΙσΉ1ΠΈρ5 [η6 ἀσνίοα ἴο Ὀ6 οι] ουθᾶ ἴπ 
Ῥαύ016, ποὺ [816 ΔΡΡΙΙΟΔΊΟΙ ΟΥ̓ Ϊύ, 85 18 
Βηονῃ ὈΥ ἶν. 25. 14, χειρὶ σιδηρᾷ ἐπι- 
βληθείσῃ μίαν ναῦν ἀπώλεσαν. ---- 18. 

σχήσουσι: -Ξ-- κωλύσουσι. 8.66 οἢ ἷ. 
73. 22. --- πάλιν : δαεῖς, ἈΘΥ6. ΡῬ]θομδβί!- 
ΟΔΙΠν δἀάρα ἰο ἀνάκρουσις ἴοτὶ ΘἸΙΏΡἢ8- 
Βῖ58. ΟἿ α. 44. 42. ---14. τῆς νεώς : ἴῃ 
{Π6 56ῆ886 οὗ ἑκάστης νεώς, ἃ5 8.30 ἴῃ 
6.6ς. 7. Κα. βρυ. 80, 2, 4. --- 14, τὰ 
ἐπὶ τούτοις : ιτυλαΐ 15 ἨδοΟΘΒαΥ ΠΟΥ 
ἔλ686 εἰγοιηιδίαη 665 (ΟΥ̓ π6:πὲ ἴῃ ΟΥ̓ΑἸ6ΥῚ, 1.6. 
ἴο Ῥοδγα {ῃμ6 Ποϑῦ]α 5ῃϊ1085, δᾶ ἢρσῃΐ 
Βδῃᾶ ἰο μβαπᾶ. ΟἿ Ἵ. 65. 1; νἱ. 45. 8. 

15, πεζομαχεῖν ἀπὸ τῶν νεῶν : ἃ.5 ἴῃ 
ἶν. 14. 20. ---16. καὶ τὸ μήτε... ὠφέ- 
λιμον φαίνεται: ἱπάορομᾶάθηῦ οομῃϑύ. 
ΉΘΙΘ Μγ͵Ὸ 5Π0 1] ἃ οχρϑοῦ {πμ6 1πῇ, θ6- 

Ῥϑπάρηῦΐ οὁη ὥστε. --- 17. ἐᾶν : 80. ἀνακρού- 
εσθαι. ΟΥ̓ 1. 70. 89. ---18. ἐπέχῃ : υοἱ 
λανθ ροββ6851οη οὐ, ΟἽ 1. 48. 7; το. 7. 

68. “ὁ 7 αὐἀὐπιοηϊδῆ γοῖ αἰΐ ἐο λοϊά 
ομέ ὑγαυοίψ μη 1:6 οογιδαΐ τολίοϊ 18. δὲ- 
7ῦγε ἐι8, ἐδ λορζίξε5 τπ 186 σοπϑοϊοιιβη6855 
Ὁ ἐλοῖν φιρογιογίέῃ, ἐἶα δϑαπιθπ ἐπ Ἃ16- 
»επάφηςθ ὁπ οὐ" ργεραγαίΐζοηβ απα οἩ ἔα 
αποϊεπὲ σίογῳ ὁ} Αἐξθη5, ἕο διιδέαζη τὐπίοἢ 
ἐβ ποῖῦ οἷν αι. Θδλοιῦ γοιῖ" ααυθγβαγῖες 
ἐλαΐ γοιι (ὁ ποὲ δοῖν δε 7ΌΥ6 Ἠιὶβ ΟΥ̓ ιιγι68.᾽} 

1. ὧν: [16 Το]. ΒΘΥΥΟΒ ἃ8 8 Θ1- 
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καὶ μὴ ἐξωθεῖσθαι ἐς αὐτήν, ἀλλὰ ξυμπεσούσης νηὶ 
Α ᾿ ’ 3 “Ὰ 3 ’ θ « Ἁ 5.ϑ κ᾿ ἰφὶ νεὼς μὴ πρότερον ἀξιοῦν ἀπολύεσθαι ἢ τοὺς ἀπὸ τοῦ 

’ ᾽ ε [4 9 ’ 

πολεμίον καταστρώματος ὅπλίτας ἀπαράξητε. 
ΙΝ ΄ Ἂ 

και ταὐυτα ἃ 

δ τοῖς ὁπλίταις οὐχ ἧσσον τῶν ναυτῶν παρακελεύομαι, ὅσῳ 
ἴω ϑ, ἷ Ὰ ΝΌΨ»ὕ σὰ ες »ὕἤὔ 3, εειιτ»ν τῶν ἄνωθεν μᾶλλον τὸ ἔργον τοῦτο" ὑπάρχει δ᾽ ἡμῖν ἔτι 

΄»κ΄οὦν Ὰ ᾿ κ -Ὸ.Ψ. 594 ΄΄ 
νυν γε τὰ πλείω τῷ πεζῳ ἐπικρατεῖν. ΝΜ ἉἫ 3 

τοῖς δὲ ναύταις 

παραινῶ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τῷδε καὶ δέομαι μὴ ἐκπεπλῆ- 
Ϊ4 ἴω Ὗ 

χθαί τι ταῖς ξυμφοραῖς ἄγαν, τήν τε παρασκευὴν ἀπὸ 
10 τῶν καταστρωμάτων βελτίω νῦν ἔχοντας καὶ τὰς ναῦς 

λ ’, 3 ’ Ἁ δὃ Ἁ 3 θ “)Ἅ θ ε 9 3 Ἁ πλείους, ἐκείνην τε τὴν ἡδονὴν ἐνθυμεῖσθαι ὡς ἀξία ἐστὶ 
’ [ο , 9 ΄“" [έ Ἁ ᾿ 5, 

διασώσασθαι, οἱ τέως ᾿Αθηναῖοι νομιζόμενοι καὶ μὴ ὄντες 
δ ἡμῶν τῆς τε φωνῆς τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τῶν τρόπων τῇ μι- 
μήσει ἐθαυμάζεσθε κατὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς 

Ῥμδίϊα οοπηροῦνο. ΟἿ 1. 9. 19; 42. 
1, οἷο. ---- διαμάχεσθαι: 0 βοΐὲ 1ο 16 
ἰαεὲ (αἰταοθῦ). --- 2. ἐς αὐτήν : 86. τὴν 
ἣν πολεμίαν οὖσαν. ---- ὃ. ἀξιοῦν : 10 δὲ 
γεϑβοίυδα. ---- ἀτολύεσθαι: «ο΄ 6. 44. 40. 
-- πρότερον ἢ: ἡ ὑπ6 δα] ν. τιἢ- 
ουὖῦ ἄν, ἃ5 πρίν ἴῃ νἱ. το. 19; μέχρι, 1. 
137. 18, ΟΜΈ. 660,2, κ. ὃ; 67,2, ν. ὃ; 

Ἡ.921 4; Κὔδῃ. 8598, ηοίθ 2 α; τσ. δ ,αί. 
δά, 17. 9. ---4. ἀπαράξητε: ο΄, Ἠὰι. 
γ 1. 9ο. 10, τοὺς ἐπιβάτας ἀπὸ τῆς κατα- 
δυσάσης νεὺς βάλλοντες ἀπήραξαν. 83.686 

ΟἩ 6. 6. 18. 

5. τῶν ναυτῶν: 1.6. ἢ τοῖς ναύταις. 
Η. 6480; Κὕμῃ. δ48, 1 Ὅ. --ΛΑ. τῶν 

ἄνωθεν: 1.6. τῶν ἐπὶ τῶν καταστρωμά- 
των, τῶν ἐπιβατῶν. --- ἢ. τὰ πλείω : 

οορηδίθ 866. ψΠῈ ἐπικρατεῖν, ἃ5 ἴῃ 1Υ. 
10. 9. 

8. ἐν τῷ αὐτῷ τῷδε: 010]. ἐν τῷ 
παραινεῖν. --α τοῖ ἴο Ὅ6 σοπηθοίρα 1 

μή: “τού ἰο Ὀ6 ἴῃ ΔῊ ΨἈΥ ἴοο το} 
αἸϊδηγαν οα." --- 9. ἀπό : ἃ5 ἴῃ ὁ. 70. 20, ἴη- 
βίθδα οὗ ἐπί (α. 62. 8) θδοδῖβο {πὸ ἄθοϊκ 
15 ὑποπρἘύ ΟἽ 48 {π6 ρΡοϊῃὺ 2 ,ηι ΝΥ Ώ1Ο ἢ 
ΤΠ6Υ͂ ἅγὰ ἴο ρῃῦ. Καὶ. ϑργυ. 80, 8, 17. 

-- 10. βελτίω νῦν: ες. ἢ ἐν τῇ προτέρᾳ 
ναυμαχίᾳ. ---11., ἐκείνην τε τὴν ἡδονήν : 
ἰλαὲ ργουα 7δοϊἶἷποσ. ὙΤΠΗ6 φγοϊθρίίο 
οσομδύ. 85 1 11, 67. 28 ; νἱ. 88. δὅ. Ἐ͵ΟΤΩ 
ἤργθ ἴο {Π6 6δηᾶά οἵ {ῃ6 οἢδρ. {86 
αχμογίαϊίου 18 αἰγϑοίθα δβρ. ἰο ἐδ6 
τηρίοθοὶ, 0 βουνϑα ὈΥΪΠΟΙΡΆΠν ἴῃ 
186 ἤδοθι. ΤΉΏΘΥ 816 ΤΟΥ͂Θ ΡΥ Ό]ΔΥΥ 
ἀοδισηιδίθα ἴῃ 12 ὈΓ οἱ τέως ᾿Αθηναῖοι 
νομι(όμενοι κτὲ, (ὅσβο!. τοὺς μετοίκους 
λέγει). -- ἀξία ἐστὶ διασώσασθαι : 
ῬΟΥΒ. οοηδύ. ἘΑΜΈ. 98,1, ν. 26; Η. 
9448Δ. Οὗ 1. 40. 13: 111. τ. 1..--- 12. 
οὗ τέως κτέ.: ἴῃ {Π6 Γ6]. οἴαιβο {π6 
ΒΌΘΔΙΚΘΥ Ῥ85568 ἔγοτῃ {Π6 ἔθοιησ ἴο [ἢ 6 
5] 6 οίβ οὗἉ 10, δηα {86 βοῃΐ. ρτοσοραβ 
ἴῃ {16 βροοηᾶ Ῥούβοιῃ ῬθΟδα86 τοῖς ναύ- 
ταις (7) -Ξ ὑμῖν τοῖς ναύταις. --- 19. ἡμῶν : 
ΓΙ. δηὰ 51. δἀορῦ [15 τϑδάϊηρ οἵ ἃ ἴθ πὶ 
Μ485., ἴοΥ ὑμῶν, Ὀδοδα86 [Π6 ἀϊτοού το ο "- 

606 ἴο [6 Αἰ 6ηΐδη5 ἱπσουρῃοῦ ἐῃΠ 6 
ψἜΠΟ]6 Ῥᾶβθαρο 15 ΤΏΟΤῈ παίθγα] {Π 8} 
{Π6 νᾶριθ ὑμῶν. --- τῆς φωνῆς τῇ ἐπι- 
στήμῃ ... Ἑλλάδα : ΤΟΙ ΔΓ ΚΔΌ]6 ἰ68- 
ὑἰτοην ἴο {ῃΠ6 τοσορΖοα ΒΌΡΟΓΟΥΙΥ 

οὐ Αὐῦ. ΟΥ̓ΟΥ 8ἃ}} οἴμον Ἠθ]]θηὶς οὐ]- 
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ε ’ ἴω 

15 ἡμετέρας οὐκ ἔλασσον κατὰ τὸ ὠφελεῖσθαι, ἔς τε τὸ 
δ Ἁ ΄-“- φοβερὸν τοῖς ὑπηκόοις καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖσθαι, [πολὺ πλεῖον] 

»’ ἴω 

μετείχετε. ὥστε κοινωνοὶ μόνοι ἐλευθέρως ἡμῖν τῆς ἀρχῆς 
3 Ε Ν ὄντες δικαίως [ἂν] αὐτὴν νῦν μὴ καταπροδίδοτε, κατα- 

; , Ν ’ ἃ , , φρονήσαντες δὲ Κορινθίων τε, οὺὃς πολλάκις νενικήκατε, 
Ἁ ἥ »» 

20 καὶ Σικελιωτῶν, ὧν οὐδ᾽ ἀντιστῆναι οὐδεὶς ἕως ἤκμαζε 
νι ν» δε κα 5 7) 53.» 3 ν Ν ’, τὸ ναυτικὸν ἡμῖν ἠξίωσεν, ἀμύνασθε αὐτοὺς καὶ δείξατε, 

. Ἁ Ά 9 ’ Ἁ ἴω ἐ ε ’ἢ 3 ’ὔ ὁτι καὶ μετὰ ἀσθενείας καὶ ξυμφορῶν ἡ ὑμετέρα ἐπιστήμη 
’ Ἁ κρείσσων ἐστὶν ἑτέρας εὐτυχούσης ῥώμης. 

Ν ΜᾺ ΩῚ 
“Τοὺς δὲ ᾿Αθηναίους ὑμῶν πάλιν αὖ καὶ τάδε ὕπο- 

μιμνήσκω ὅτι οὔτε ναῦς ἐν τοῖς νεωσοίκοις ἄλλας ὁμοίας 
- - ὃ μ ε ε , ε , » Ω.2 ταισὸε οὔτε ὁπλιτῶν ἡλικίαν ὑπελίπετε, εἴ τε ξυμβήσε- 

ἔυ16, πα ο {5 ῬΟΥΤΟΥ οὗ ργορδρδίίοῃ, 
-15ὅ. κατὰ τὸ ὠφελεῖσθαι κτέ. : {π6 
5656. 185, “Δα γοῖ ᾶγθ ὈθΟοΙ6 
ΒΏΔΥΘΙΒ ἢ ΟἿΪ ΘΙΏΡΙΤΘ ποὺ 1655 {88} 
6 ἱπ ρμοϊηῦ οΟΥ̓θ δαγαπίαρα, οί ἴῃ 
ἰηβρίτηρ ἔθ ἴθ ΟἿἹΤ 5076 οῖβ (ἴ.6. 
ΒΘΟΌΣΙΩρΡ' γαϑρϑοὺῦ ἔγοτῃ [ῃ61η), δηᾶ ἴῃ 
ἔγθράομῃ ἔτοτη ἰμΐανν." Βα Ὁ ἴδ 
ἈΔΤΟΙν ῬΟΒΒ1Ρ]6 ὑπδὺ οί οὐκ ἔλασσον 
(16) ἀπᾶ πολὺ πλεῖον (16) οδὰ Ὅ6 οοΥ- 
τοοῦ, ΟἹ. το͵ϑοίβ [η6 ἔουιηθυ, θαὺ δὲ. 
Κτ, δηᾶ δηλ. ΠΟΤ ῬΥΟΡ. σομϑί ον [Π6 
Ἰαύδν 8 ρ͵οϑϑ ἴο οὐκ ἔλασσον. ὅ66 ΑΡΡ. 

17. ἐλευθέρως : ἐπ α 33:86 πιαπηοΥ, ἴ.6. 
σου ΠἸτ θη οΥὗὨἨ ψγΟῸΡ ἔγθθάομ. 

(ἢ νὶ. ὃς. 9, πάνυ ἐλευθέρως ξυμμαχοῦν- 
τες. --- 18, δικαίως [ἄν] : ΟἹ. Ὀγδοϊκοὺθ 
Ῥοίῃ πψογᾶβ οἡ {πΠ6 στουπᾶ ὑπαὺ πὸ 
Βα ΙΒ δούουν Οχρ]δηδίΐοιη μ85 ῬΘΘΩ 
ξουπᾶ. Μορβὺ ραϊθῦ. οτοΐὲ ἄν (ν ἃ 
ἴενν Μ85.). ὙΤΠ6 βθῆβο σουἹᾶ [θη Ῥο, 
“δού ΤαβΈγ, δπᾶ ἄο πού Ὀοίγαν 1{.᾽ 
“ δικαίως 5. ΒΥΠΟΠΥΤΠΟᾺΒ ὙΪ ὡς τὸ 

δίκαιον βούλεται (Δτη.). ΚΌΡΗ. 497, δ. 

ὅε6. Αρρ. --- 21. ἡμῖν: ἴο Ὅ6 (Δῖκοι 
σἱ ἢ ἀντιστῆναι ἃ5 ΜΧ61] ἃ5 ἢ ἤκμαζε. 

--- ἠξίωσεν : ργεδιημμοα. ΟἽ 1. 42. 2; 
74. 12. --- 22. ἐπιστήμη : ἔτοα. υϑδοα 

οὗ ἐδοδβηΐσαῖ Καουν]οᾶρο δηᾶ 5111], 650. 
ἴῃ Βοδιδηβϑῃῖρ. (Γ ο. 62. 8; 1. 49. 12; 
121. 16. ---- 28. ἑτέρας εὐτυχούσης ῥώ- 
μης: τλαᾶη οσοηβαάσησα ὁπ 186 ρμαγί οΓ 
οἰλεγς γοϑείησ ἤοηι ἰμοΐῳ ουεπέδ. ὙΊΗ 
ἑτέρας, ἴον ὙΠΙΟῚ ΒΔΊΘΥ Ῥγοροβθϑᾶ ἑτέ- 
ρυν, (ΚΙ σφετέραν ἴπι Ο. 17. 17; παρ᾽ 
ἀμφοτέροις τοῖς πράγμασι, Υ. 26. 27. Οπ 
ῥώμη, 866 ΑΡΡ. ἴο γἱ. 31. 9. 

64. “776 Αἰποηΐαπς οβρεοοϊαϊίψ 7 γὙο- 
γεῖπαὶ ἐλαΐ τη {18 Πδοὲ ἀγα εοἰἰεοίοα ἐδ 
ἰαδὲ γΥδβοιγοεβ ΟΓ ἰδ βἰαίο, απα ἐβαΐ αἴἴἶεν 
ἐϊς ἀδϑέγιοΐίοι ϑἰγγαςσιιδο απὰ ϑρατγία ευἱἰ 
αἴυΐάο δοίισοοη ἐΐδηι ἐδ βιρΥ ας Ἱ ΟΥ̓ΕΥ͂ 
Ἡοεἰϊα5. Ῥω ζουλ, ἐλ γθγΌγ6, 1ἦ6 σγοαϊοεὲ 
δἰῖ απα ὄγαυονῃ ἴῃ ἰἐιῖ8 οὐτἐϊοαΐ βἰγισοίο.᾽ 

1, τοὺς δὲ ᾿Αθηναίους ὑμῶν: ιτ01ο- 
δυθῖ᾽ ΟΓΚΓ γοι! αγ «ἰξοπῖαηβ; [6 σοηϑβϑί. 
ἃ5 ἴῃ ἷγ. 126. 14: νἱ. 6ι. 15. 6. 

ΟΠ ΔΗΡΘ5 τε οἱ [η6 Μί85. ἴο δέ οἡ 80- 
οουπΐ οὗ ἴῃ6 ονυϊάθηΐ τοΐθγθηοα ἰο ο. 
63. 12, θαπύ ῆ6 οὔδϑηρθο βοὴ αα16 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ. --- πάλιν αὖ: 566 ΟἩ 6. 
46. 2. ---- καὶ τάδε: {Π6 δοα, πραΐ. οὗ 
[ῃ6 φύόῃ. ψὶἢ ὑπομιμνήσκειν 85 Υἱ. 
68. 14, τοὐναντίον ὑπομιμνήσκω ὑμᾶς. 
Βα 515. βίδα ἴῃ {Π6 σϑῆ. 85 ἴῃ 6. 60. 
14, μη, 411, 6,---, ἡλικίαν: ἴῃ 

τὸν 
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τοὺς ἐπελθόντας ἀμύνασθαι. 

ΤΗΟΥΘΙΘΕῈΝ ΜΗ]. ὅᾳ. 

, 5 ͵Ἁ Ν “Ἂ ες ἊἋ ’ 5» (ὃ 
ταί τι ἀλλο ἢ τὸ κρατεῖν ὕμιν, τούς τε ἐνθάδε πολε- 

,’ 3 Ἁ 9 95. 5 “Ὃ ’ Ν ᾿. 9 ΜᾺ ε μίους εὐθὺς ἐπ᾽ ἐκεῖνα πλευσουμένους καὶ τοὺς ἐκεῖ ὑπο- 
ἴω 3 ’ ᾽» Ἁ 

λοίπους ἡμῶν ἀδυνάτους ἐσομένους τούς τε αὐτοῦ καὶ 
Ν ε Ν «Ὁ ε Ν καὶ οἱ μὲν ἂν ὑπὸ Συρα- 

, 52 Ν , 2 Ξ. ν᾿» . , » », κοσίοις εὐθὺς γίγνοισθε, οἷς αὐτοὶ ἴστε οἵᾳ γνώμῃ ἐπήλ- 
ε 9 9 Ὃ ε ΝΑ »’ ΄ 9 εΝῬ “ θετε, οἵ δ᾽ ἐκεῖ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις. ὥστε ἐν ἑνὶ τῷδε 

ΩΝ κι Ψ 
ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἀγῶνι καθεστῶτες καρτερῇσατε, εἴπερ 

ΜᾺ 3 »ἤ Ἁ 

ποτέ, καὶ ἐνθυμεῖσθε καθ᾽ ἑκάστους τε καὶ ξύμπαντες, 
ο ἴω Α ΜᾺ “Ὰ ἃ 

ὅτι οἱ ἐν ταῖς ναυσὶν ὑμῶν νῦν ἐσόμενοι καὶ πεζοὶ τοῖς 
9 [ἀ 95.ϑ.Ν ἃ ᾿ Α φὸ Ν ε ε ’ὔ ’ Ἀ » 

Αθηναίοις εἰσὶ καὶ νῆες καὶ ἡ ὑπόλοιπος πόλις καὶ τὸ 
ἤ 3 Ὃ 9 " ἮΝ ΔΝ Δ » [4 μ4 ε»», μέγα ὄνομα τῶν ᾿Αθηνῶν, περὶ ὧν, εἴ τίς τι ἕτερος ἑτέρου 

Δ ἦ - προφέρει ἣ ἐπιστήμῃ ἣ εὐψυχίᾳ, οὐκ ἂν ἐν ἄλλῳ μᾶλλον 
“Ὁ 3 ὃ ’ 9 , εἐ ΄ὉἝ 9 » »’ καιρῷ ἀποδειξάμενος αὐτός τε αὑτῷ ὠφέλιμος γένοιτο 

ν »" ᾽ ᾽’ 95 

Καὶ τοις ξύμπασι σωτήριος. 

ῬΟΓΒΟΙΔ8] 56η86, ἱανοηςπύρτῃ, 85 ἴῃ 

111. 67. 11. --- 4. τι ἄλλο ἢ τὸ κρατεῖν: 
560]. εὐφημότατα ἠνίξατο τὴν ἧτταν. 
--- ὅ. ἐπ᾽ ἐκεῖνα, ἐκεῖ: τοῖον ἴο ΑὐΠ6ΠΗ8. 
ΟἿ νὶ. γ7. 4, τῶν τ᾽ ἐκεῖ Ἑλλήνων. Οἡ 
1706 ΟΥ̓ΒΕΙ Π8ηᾷᾶ, τοὺς αὐτοῦ ΥοΙΘΥ5. ἴο 

{πΠ6 φῃθιΐθβ οὗ Αὐμθηβ ἴη Η61145, δᾶ 

τοὺς ἐπελθόντας ἴο 056 ΠΟ 11] δᾶ νθ 

Ὄθθη δάαρα ἔτομη ΒΙ ον. --- 7. καί: 
απα 50. 8586 οὁῃ 6. 6ο. 21. ---- οἱ μέν... 
οἱ δέ : {Π15 αἰ νΊΒΊΟΩ σΟΥ̓́ΟΥΒ 6 7,016 
τ] ΔΥῪ δ θη ρίῃ ΟΥ̓ ΑὐΠ 6185, οὗ μὲν [6 
ΔΥΙΩΥ͂ θοοτα ὥνΎϑοιδθ, οἱ δ᾽ ἐκεῖ [Π 056 
αὖ ποθ. Ηθπηορ ἂν ὑπὸ Συρακοσίοις 
εὐθὺς γίγνοιδθε ῬοΪηίδ ἴο ἸτχηΡ6 Πα] ηρ᾽ 
οαθνιν, ὑπὸ Λακεδαιμονίοις ἴο {πὸ 

[4}} οὗ ΑἿΠ ΘΠ 1156] --- 8. οἷς... ἐπήλ- 
θετε: απα γοιι γοιιγδοίυες ζποῖιῦ ιὐἱζἢ 
ιυδαΐ ἑπίοηἰϊοη5 ψοι σάπια ἀσαϊπβὲ ἐδεηι. 
(Γ νὶ. 31. ξ 6, ἀπά 6βρΡ. ([16 ΠΟΡ65 οἵ 
ΑἸΟΙΡΙ844485) ν]. 15. ὃ 2. 

10. ὑπὲρ ἀμφοτέρων : 86. τῶν τ᾽ αὖ- 
τοῦ καὶ τῶν ἐκεῖ. ἀμφοτέρων ποῦ ἕκα- 
τέρων, Ὀθοδιδα {π6 το ᾿ηἰογοδύβ 81Θ 
1ἸΔἀδη 041. ἀμφοτέρων σοι] Ῥ6, ἃ8 ΚΤ. 

ΘΧΡΙΪΔΙ1Π8, ποαΐ., δοίβ ἐλίπρε, γΟῸΣ ἔτγϑο- 
ἄοτῃ δη4 {Π6 ᾿Ἰηδοροπάθμποο οἵ Αὐ 6 Ώ8, 
ἴ.6. [6 1Ιᾶθα οἵ [86 Ῥγθοθάᾶϊηρ, οἰ 568. 
- 11. καθ᾽ ἑκάστους : δενεγαϊίζγ. ἘῸΥ 
[815 Τουπλαΐα, ἴῃ [Π6 Ρ]866 Οὗ {Π6 ΠΟΠ]., 
866 Κα. ϑργ. 60, 8, 4. --- 12. οἱ ἐν ταῖς 
γαυσὶν ὑμῶν νῦν ἐσόμενοι: ΝΙΊΟΪΔ5 
ΒΡΟΔΚΒ τη] 6 ΙΔ ῖθ]ν Ῥοίοστθ {πΠ6 θιη- 
βαγκαύϊοηῃ οὗ {ΠπῸ το Ρ85: [Π6 5101 δὰ 
ἴηνα ας δηα Π6 ρΑΙΤΊΒΟη οἵ {16 δια- 
τείχισμα (ας. 6ο. 9), ῇο νΨ}1}} τϑιηηϑίῃ 

ῬΘΗΙΠα, ΓΘ 4150 Ῥγοβοηῦ; {μου οτα 
{6 ρμᾶγί. ρθῆ. ὑμῶν, ἃ5 ἴῃ 1, ΔΌονΘα. 

ϑθθ. ΑΡΡ. --- 14. περὶ ὧν: {πΠ6 Το]. 15 
ῃραΐ,., το ουυϊηρ ἴο {ΠηΠ6 ἔοῸΤ ῬΥθοραϊηρ 
ΒΕ 5β., δΔηα ἴθ ἰο 6 οοπηροίρα σιἢ 

ἀποδειξάμενος, ΜΙ ὙΓΏΙΟΙ ΒΌΡΌΙΥ 88 
ΟὈ]. τοῦτο ἔτοπ εἴ τι προφέρει. “ Απᾶ 1ἢ 
ΘΏΥ ΟἿΘ 5ΠΟυ]α αἴβθ]αν τ μδίθυου 5.0 6- 

ΤΙΟΥΤΙΥ ὯΘ6 85 ΟΥ̓́Τ ΟΥΠΟΥΒ, ΟἸΓΠΟΣ ἴῃ 
5.11] οΟΥ σοῦταρο, ἴῃ ΘΔ ΟΥ̓ [Π 6886 
ὉΠϊηρ5 (περὶ ὧν), Βα οου]ᾶ αὖ πο ΟΥ̓ΠΟΥ 
{ἰτὴ6 ΟΠ ΤΙ αΐ6 το ἴοὸ πὶ οὐ 86- 
γδηΐαρο δηα ἰὸ ὑπ6 βαζοίν οἵ 8ἃ1]].} - 

εἴ τίς τι... προφέρει κτέ. : 1.123. 6. 
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θὔ Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα παρακελευσάμενος εὐθὺς ἐκέ- 1 
λευνε πληροῦν τὰς ναῦς. τῷ δὲ Τυλίππῳ καὶ τοῖς Συ- 
ρακοσίοις παρὴν μὲν αἰσθάνεσθαι ὁρῶσι καὶ αὐτὴν τὴν 
παρασκευήν, ὅτι ναυμαχήσουσιν οἱ ̓ Αθηναῖοι, προηγγέλθη 

» 9 ΄ν Α ε 3 ᾽ν ἰφὴ ἰω ἌᾺ Ἁ ’ὔ 5 δὲ αὐτοῖς καὶ ἡ ἐπιβολὴ τῶν σιδηρῶν χειρῶν, καὶ πρός 2 
τε τἄλλα ἐξηρτύσαντο ὡς ἕκαστα καὶ πρὸς τοῦτο" τὰς 
γὰρ πρώρας καὶ τῆς νεὼς ἄνω ἐπὶ πολὺ κατεβύρσωσαν, 
ν «Ὁ 9 ὔ Ν ᾽ν » 3 Ν ε Ἁ 

ὅπως ἂν ἀπολισθάνοι καὶ μὴ ἔχοι ἀντιλαβὴν ἡ χεὶρ 
9 , Ἁ 9 Ἁ ε ΄Ν ’ Α᾿ ’ ἐπιβαλλομένη. καὶ ἐπειδὴ ἑτοῖμα πάντα ἦν, παρεκελεύ- 

9 [4 κέ Ν ΑἉ ᾽ ν᾽» 10 σαντο ἐκείνοις οἵ τε στρατηγοὶ καὶ Γύλιππος καὶ ἔλεξαν 
τοιάδε" ὙΠ ᾿ 

66 “Ὅτι μὲν καλὰ τὰ προειργασμένα καὶ ὑπὲρ καλῶν 1 

6ὅ. “Πηπιοαϊαίοῖψ αὐἶεν ἰἢἰ8 βραεοῆ, 
ΙΝιοΐαβ5 σίυεβ ογίδγβ ἰο θηιδαγζ. Ο γίϊΐρ- 
»ιι απὰ ἐδ ΟἸγταοσιδαη8 πιϑοὲ ἐΐ6 Αἰποπΐαη 
ἵπιρτουθηιθηΐϑ ιὐἱίϊ, σοιπίεγ-ἰπιργουθηιθηί8. 

ὦ. παρῆν: 11 τῦᾶϑβ ροδδίδία, ἴπὰ [6 
56η86 ὍΧ611 Κηόνῃ σοι {Π6 808. ῬΑΙΙΟ. 
(1ν. 19. 11; ν. 1το2. 7). ΤΠπ6 6χ- 
ῬΙδηδίοσυ ὁρῶσι Βῃου]α ποὺ Ὀ6 856ρἃ- 
ταὐθα Ὁ. ἃ σομηη Ττοϊὴ αἰσθάνεσθαι. 
--- καὶ αὐτὴν τὴν παρασκευήν : 1.6. 81] 
ΔΥΓΑΠροιηθηΐβ Δηἃ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘΒ Ὑ ΒΙΟῊ 

Ὸ͵6 οοηπθοίρα 1} {86 ορᾶγκᾶ- 
[10.---4. προηγγέλθη . .. χειρών: 
ἐΐ6 (ἀανίοα οἵ) ἰαψίπρ οἡ {6 σταρρίϊησ- 
ἔγοηβ βαα δεθη τορογίοα ἰο ἐΐλδηι (1.6. ὉΥ 
80165). ΕὟΌΓ ἐπιβολή, 8566 οη 6. 62. 12. 

6. ὡς ἕκαστα: -Ξ καθ᾽ ἕκαστα, 51}- 
σὺ}]8 ἀρίη 6 08. 5366 οἡ 1. 3. 19, 
--- καὶ πρὸς τοῦτο: απ 6ερεοϊαίίῃ ἀσαϊπϑὲ 
ἐλῖ5, ἴ.6. τὰς τῶν σιδηρῶν χειρῶν ἐπιβο- 
λάς. Κὔμη. 521, 2. ---. τῆς νεὼς 
ἄνω ἐπὶ πολύ: [ῃ6 ψΟ]6 ἔοστηβ {168 
ΒΘΟΟΒΑ ΟΡ]. ΞΞ μέγα μέρος τῆς νεὼς ἄνω, 
“Δη6 6 51465 ἃ σοῃβί ἄθσϑ 16. ρογίϊοη 
ΟΥ {π6 β8ῃ1ρ ἅθονϑ (1.6. ἴῃ 108 ὌΡΡΕΓ 
Ρᾶγ 5). Κύμη. 8551, 8. 566. ὁ 6. 
11. 18,--κατεβύρσωσαν: ῬὈῬΟ]]. (ἰ. 
130) ὙΥΧ611 ΟΧΡΙ]Δἴη8, πρὸς τὰς ἐπιβολὰς 

Τογθηῦ ΟὙΘΟΙ 

αὐτῶν ἀντεσοφίζοντο βύρσας προσηλοῦν- 
τες πρὸς τὰ τειχίσματα τῶν νεῶν, ὅπως 
ὁ σίδηρος ὀλισθαίνῃ πρὸς τὸ ἂντίτυπον 
ἀντιλαβὴν οὐκ ἔχων. --- 8. ὅπως ἂν ἀπο- 
λισθάνοι: [86 ορῖ. Δ ὅπως ἄν, 
ὑβοῸΡἪ σοιμτῆομ 1 Ηδί,, 15 Τάτ ἴῃ 
Αὐδ. ρΡτοβθο. ΟΜΊΈ. 44, 1, ν. 8 δ; Ἡ. 
882; Κ μη. ὅδ, ὅ. ---Θ. ἐπιβαλλομένῃ : 
““ὍΏΘη {τόσσα ΠΡΟ [Π6 Ποβύ]]6 βῃϊ105.ἢ 
Οὗ ἵν. 25. 14.--- 10. οἵ τε στρατηγοὶ 
καὶ Γύλιππος ... ἔλεξαν : ὑμ6 Ξ'οΒΠο!]. 
ΟὈΒΘΟΥΥ͂ΘΒ πάντες ὑπὸ θάρσους ἐν τούτοις 
παρακελεύονται, πα τηθη!]οηβ {ῃθῃ 
[Π6 τηούναβ οὗ {ῃ6 Ιοϑδάϑυβ οὗ {86 αἸ- 

βίαίθβ. Βυὺ ΤΒυο. 
ΤΘ8}85 (85 6. 69. 1 ῬΓΙΟΥΘΒ) ΟΪΥ οἱ τῶν 
Συρακοσίων στρατηγοί, 1.6. {πΠ6 παίϊνο 

ΘΘΏΘΥΔΙ]Β, ἃ5 ΟΡΡ. ἴο ἰῃ6 ϑ)ῃραεατγίδηῃ αγ- 
Ἰρρυ8. Α κ σᾶ86 οσου8 1]. δ6. 26, 
ΘΧΡΙΘΒΒΘα 1 ΘΧΘΟΙΥ {η)6 βᾶ1η6 ψογαβ, 
παρεκελεύσαντο καὶ ἔλεξαν τοιάδε. 

ΑΥΡΡΕΒΙ͂ ΟΕ ΟὝὙΤΙΡΡΟΒ ΑΝῸ ΤῊΚΒ 
ΟΤἸΗΒΕ ΟΟΜΜΑΝΡΕΕΒ ΤῸ ἸΤΗΕῚΒ 
ΓΈΕΟΟΡΘ. ΟἼ4}5. 66-68. 

66. “776 σἰογίοιι8 υἱεσίογα5 ισλίοϊ γοιι 
λαυε αἰγοαάψ τ΄ῦσοι οὐον ἐδ πιϊσἠίϊαδέ δέαΐα 
ἐπ Ποίας αγὸ ἐΐ6 576 ρίεαφα ἴο γοιῖ Οὗ 



122 ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ΜἹΙ. 66. 

ω Ι ς 9 " » οὰ ’. Ἁ ’ 
τῶν μελλόντων ὁ ἀγὼν ἔσται, ὦ Συρακόσιοι καὶ ξύμμα- 

χοι, οἵ τε πολλοὶ δοκεῖτε ἡμῖν εἰδέναι (οὐδὲ γὰρ ἂν 
3 ἴω Ψ ’ 9 ’ Ν » ᾿ Ἁ 5 ἃ αὐτῶν οὕτως προθύμως ἀντελάβεσθε), καὶ εἴ τις μὴ ἐπὶ 

5 ὅσον δεῖ ἤσθηται, σημανοῦμεν. ᾿Αθηναίους γὰρ ἐς τὴν 
’ ᾽ 3 ’ὔ ἴω, ν 95. ἴων 2 χώραν τήνδε ἐλθόντας πρῶτον μὲν ἐπὶ τῆς. Σικελίας κα- 

ταδουλώσει, ἔπειτα δὲ εἰ κατορθώσειαν, καὶ τῆς Πελοπον- 

νήσον καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος, καὶ ἀρχὴν τὴν ἤδη μεγί- 
οὶ Ἁ ε ., ἃ ἰωὶ “Ὰ », 

στην τῶν τε πριν Ἑλλήνων καὶ τῶν νῦν κεκτημένους, 
ἴων 7 ῪΝΗ ΄ᾳ “ιν ᾽’ 

10 πρῶτοι ἀνθρώπων ὑποστάντες τῷ ναντικῷ, ᾧπερ πάντα 
’ὔ Ἁ Ά ’ » : γέ Ἁ 95. » 

ΚΑΤ Εεσχον, τας μεν νενυιΚΉ Κατε ἤδη ναυμαχιαᾶς, ΤΡ ὃ εκ 

τοῦ εἰκότος νῦν νικήσετε. 
» ᾿ 9 Ν Ἔ 5 ω 

ἄνδρες γὰρ ἐπειδὰν ᾧ ἀξιοῦσι : 
᾽ ῪΝᾺ ’ 9 ε ’ 9 ῪᾺ ΝᾺ 7 

προύχειν κολουθῶσι, τό Ύ ὑπόλοιπον αὐτῶν Τῆς δόξης 

βιυίλον βιιξοθ58685, απ ἔαυς ἀεσορίῃ Ἃ[6- 
Ῥγοβϑοα δε οοιγασα απ ἦορα ο {ΐε 
Αἰλοπίαπ5.᾽ 

1. ὑπὲρ καλῶν τῶν μελλόντων : ὑΠ6 
Ῥοβιίίίοη οὗ 186 ρΡτϑᾶ. 84]. θϑΐογθ {Π6 
αὐτὸ. Ῥτοάποθβ ῃ6 βδϑῖπθ οἴἶοοῦ ἃ8 
καλὰ τὰ μέλλοντα, ὑπὲρ ὧν ὃ ἄἂγὼν 
ἔσται. --- ὃ. οὐδὲ γὰρ ἄν: 207 οἰλεγιυῖδο 
ψοῖι τσοιὰ ποῖ. (Γ΄. ο. 51. 4.---ὄ4. αὖ- 
τῶν: 80. τῶν προειργασμένων καὶ τῶν 
μελλόντων. 566. ΟἿ 6. 55. 11. --- μὴ 

ἐπὶ ὅσον δεῖ: ποί ει Π]εϊοηίίγ. 
ὅ. ᾿Αθηναίους: ἴο 6 οσοπηθροίρα 

ΙΓ ὑποστάντες νενικήκατε (11) δῃᾶ. 
νικήσετε (12). τσ, δγ. 60, ὅ, 2. ---. 

ἔπειτα δέ: {Π6 γεδάϊηρ οὗ γ,αί., ἔοῦ 
ἔπειτ᾽ οἵ [6 οἴου Μ85. 15 Τοσα [ΟΥ̓ Δ ]6. 
-- 8 ἀρχὴν τὴν ἤδη μεγίστην : ὉΚ 16 
ῬΟΒΙΓΟΗ, ---- ϑα 5ι., τῦ., 86]., ---- {Π16 Θ- 

ῬΠΔΒ15 15 ρα οἡ {Π6 εαὐἰζὶθαΐο, Τὴ6 
ΔΙΥΔΗσΘΙΘηΣ 18 ΘΟΙΠΠΊΟη ἴῃ ΤΠᾶσ. 

ὅ66 οἢ 1. 1. 6. --- καὶ ἀρχὴν .. . κεκτη- 
μένους: γα 5Βῃου!α οχροοῦ ἤδη ψἱῈ 

κεκτημένους. Βαὺ [Π6 56η86 18, “86 
γηοδὺ δχίθηβίνο στὰϊθ δἰγσοϑαν ΔΙΟΩρΡ' 

1ῃ6 δῃοϊθηῦ δα {86 ρῬγθϑοηῦ Ηθ]- 

6685. τῶν πρὶν Ἑλλήνων 15. ῬΑΓί. 

σοῃ., ὑπουρῃ 6 5}. ἀο65 ποὺ τϑα]]ν 
ῬοΙοηρ ἴο ἐμ6 Βρῇοτο οἵ {πΠ6 σϑῃη. Κύυ, 
ϑ'ρυ. 41, 28, 10; Κἄμηῃ. 8549", 4. .--- 10. 
ὑποστάντες : (ΚΙ 1. 144. 22. --- 11. κατ- 
έσχον: Ροί({1 βυαπί. Οὗ 11. 62. 
2ὅ; ἴγ. 2. 19. --- τὰς μὲν νενικήκατε 
ἤδη ναυμαχίας : οὐ 11. ὃς. 14, περὶ τῆς 
ναυμαχίας ἣν ἐνίκησαν. Τῃ6 ἀουθ]θ 
800, (56 ᾿Αθηναίους ὈΘΙΟΠΡΒ 8180 ἴο 
νενικήκατε) ΒΙΤΏΙΠΔΥ ἰο 1. 22. 18, τὴν... 
ναυμαχίαν . . . ἀπεωσάμεθα Κορινθίους. 

α. 159, κ. 4; Ἡ. 725. --- ἐκ τοῦ εἰκό- 
τος : 850 1η 6. 68. 14, ἃ 5ἰγοηριμοηρα 

εἰκότως, ἴπ αἰΐ γργοϑαδιϊέν. ΟἿ, ἐξ 
ἀναγκαίου, ο. 60. 24; ἐκ τοῦ φανεροῦ, ἵν. 

γ9. 10; ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, '. 39. 2; ἐκ 
τοῦ ἀφανοῦς, ἱ. κι. 4.. 

12. ἄνδρες: ἴῃ {ῃ6 856η86 οἵ {πΠ6 
1ΠΠ]Ρ ΓΒ. ῬΥΌΏ. --- αἃὁ ἀξιοῦσι προύχειν : 
“ἐγ ΒΟΥΘΙη {Π6} ΟἸδίτη ἴο 6 {Π6 ἢγρί.; 

--- 18. κολουθῶσι: 15, 1 ΒΘΟΙΏΒ, ΤΟΥ͂Θ 

Αἰ. Π8π κολουσθῶσι. ὅ61.0]. ἐλαττω- 

θῶσι.---τό Ὑ ὑπόλοιπον αὐτῶν τῆς 
δόξης: “16 τοβῦ οὐ {πμοῖγ ροοᾶ ορίη- 
ἴοὴ οὗ {δοιηβϑῖνοβ." ΒΥ [15 ΟΙοβθ 
οομηδχίοι ὙΥἱΠ Π6 φῬγθοραϊηρ ᾧ ἀξι- 
οὔσι προύχειν, δόξα αὐτῶν φσοίβ [Π6 
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9 », 9 "Ἀ ε ΄Ὰ 3 “Ἁ, 9 3 5». ἃ 

ἀσθενέστερον ἄᾶντο ἐξαντου ἐστιν ἢ ει μηδ φήθησαν Το 

16 πρῶτον, καὶ τῷ παρ᾽ ἐλπίδα τοῦ αὐχήματος σφαλλόμενοι 
ἊΝ δ 9 Ἁ ΄““ ’ 9 ’ ἃ ζω 3 

Και παρα ὑσχυν ΤῊς δυνάμεως ἐνδιδόασιν “|| Ψυν, Αθη- 

» 95. "Ἀ ’ 

ναίους εἰκὸς πεπονθέναι. 
ες ἭἬἭ “ δὲ , ε , Ὄ Δ. 95 

μῶν δὲ τό τε ὑπάρχον πρότερον, ᾧπερ καὶ ἄνε- 
ὲ ’ὔ φας 

πιστήμονες ἔτι ὄντες ἀπετολμήσαμεν, βεβαιότερον νῦν, 
Ἁ ΜᾺ ,’ [4 9 ΄ΝἮ Ν ΄ 

καὶ τῆς δοκήσεως προσγεγενημένης αὐτῷ, τὸ κρατίστους 
"ἢ ’ἤ 

εἶναι εἶ τοὺς κρατίστους ἐνικήσαμεν, διπλασία ἑκάστου 

τηθϑηΐηρ ΜὩ ΟΝ {π6 0.0]. ΟΧΡΥ 5568 
ὉΥ φρόνημα, 5οἰεοηαάεξηοο. ---- 14, ἀσθε- 
γέστερον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐστιν ἢ εἰ--: 
“85 ΒΚ ΟὟΤΟΙ (156 θᾶ Κοῦ) ἰθδη 
1, οἷο. ΓΘ σοτρ. ὙΠ αὐτὸ ἑαυτοῦ 
τηθαβυσίηρ ἴΠ6 αἰ ἴοσθηοθ Ὀούνθοῃ 
ἀἸογοηῦ οοπαϊοηβ οὗ [μ6 50]. 10- 
8561. Η. 644: Κύμη. δ48, 6. Βοίῃ 
1ῃ6 το. σοῆ. δηα ἤ ἤθγθ 8ἃ85 ἷἴπ 

Ηαΐ. 11. 25. 28, αὐτὸς ἑωυτοῦ ῥέει πολλῷ 
ὑποδεέστερος ἢ τοῦ θέρεος ; ν]]1. 86. ὃ. -- 
ᾧήηήθησαν : 86. προύχειν. ---τὸ πρῶτον: 
θορι λα δοσίπηΐπσ, ἃν 850. βίγθηρίῃοη- 
ἰὴ 7π6 πορδίϊοῃ, ἃ8 τὴν ἀρχήν ἴῃ ἸΥ. 
98. 4; νἱ. σό. ὅ. ---15. καὶ τῷ παρ᾽ 
ἐλπίδα... ἐνδιδόασιν : (Ἰ. {Π1η}Κ5 [Πδὺ 
ὑπ6 δνυϊαθηῦ Ρ878}6] βϑτὴ οὐ {Π6 βϑηΐ. 
γΤραυΐγοβ ὑπαῦὺ τοῦ αὐχήματος 5Που]α 
ἀδρϑῃᾶ οὁἢ παρ᾽ ἐλπίδα, ἃ5 τῆς δυνάμεως 
ἀδθρϑῃᾶβ οἢ παρὰ ἰσχύν; ἴΠ6 ΤΟΥΤΩΘΥ [ἢ 
[68 5686 “δὖ νυΐδησα τ ἢ ᾽ (1.6. σ0Π- 
ΤΆΤ ἴο π6 οχρθοίαίοη οὐ) ““{π6}} 
Ρτοια 56] οοηῆδοησο᾽"; {16 ]Ἰαὐζογ, 
“ΘΟΒΥΓΆΤΥ ἴο [Π6 5ίγθηρτῃ ΟΥ̓ [ΠΟ] ΓΘ8] 
ῬΟΥΟΙ,᾽ 1.6. τῆοτο 8 νγᾶβ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ 

ἴῃ ῬΤΟΡΟΥΠΟΩ ἴο [Π6 γχθ 8] πιθάβαγα οὗ 

61 βίσθηρίη. Βαΐὺ 10 5605 Ὀδίϊοσ, 

νὰ Κα, δύ., δηᾷ οὔμουβ, ἰο ἰᾶΚὸ τῷ 
παρ᾽ ἐλπίδα -ΕἸ ΒΡ Θ΄ ἃῦο, δπα οοῃϑδί. 
τοῦ αὐχήματος ῖ ἢ σφαλλόμενοι, ““ ἀ6- 
οοἰγοᾶ ἴῃ {Ποῖγ βοἰεοοηβάεηςο. ΟἿ ἵν. 
62. 12, τῷ παρ᾽ ἐλπίδα μὴ χαλεπῶς 
σφαλλέσθω. Ι παρὰ ἰσχὺν τῆς 
δυνάμεως, τ΄. ὅορι. λι, ὅθ4, ἰσχύος 

κράτος; Ῥαυϊ. αὐ Εῥἶ. τ. 19, τὸ κράτος 
τῆς ἰσχύος. ---16. ἐνδιδόασιν: σίσα 
μρ, ἴοϑδα δοιγαφθ. ΟὟ. νἱϊϊ. τ. 23. 

67. “Ὑ7ε, οπ {6 σοπίγαγῃ, ἔαυα ἸιΟΥΟ 
ἐμαπ δΌΟΥ σαϊι86 ἰο ἤορ6 ΤΥ ἰδ6 δεδὲ; ΚΟΥ 
δε πιεαδιιγε8 ιολιοῦ ἐδεψ ἄαυς ἑαΐξοη 
ασαϊηϑδέ τι5 τοῖϊζ ἐϊιογηιδοῖυοβ δὲ γιυϊΐποιιβ ἴο 
ἑΐεπι. Βοδίθ85, ποὲ οοηβαάθηςσα διὲ α6- 
βραῖν αγῖυε5 ἰΐθηι ἐο δαΐξίί6.᾽ 

1. τὸ ὑπάρχον πρότερον κτέ.: τὸ 
ὑπάρχον 15 ποὺ ἴο θ6 πηδογβίοοί, ὙΠ 
Κσ., οἵ τρδίθυϊὶ ῬΟΥΘΥ, 885 διπλασία 

ἑκάστου ἣ ἐλπίς ῬΥΟΥΘΒ, Ῥπὺ ΟἾΪΥῪ οἵ 
ΤΟ] βίγθηρίῃ ; ΠΟΙΘ, ““ σοῦταρο, 
“ς 561[-σοπῆρησα." “ΤῊ6 ΓΘ] ]ηρ 
ὙΠΟ Ῥαοίοσο δηϊσηδίθα 5, ἴῃ ΒΙΟΠ 

6, ΏΘη γγὙ6 ὙὙΟΙῸ 501}} Ἰποχρϑυϊθηοσθο, 
ἀλτοα ἴὸ τὶβὶς 8]1, τοϑίβ. ΠΟ ΟἿ ἃ 

ἤγτὰ Ῥαβῖβ; δηῃηᾶ βίποα 186 δοηυ]τοίοι 

οΟὗὁ βυρουιοσιῦν μᾶ5 Ὅθθη δααρά, {Π6 
ΠΟΡΘ6 οὗ ΘΥ̓ΘΥΥ ΟΠ6 18 ἀου 164." --- ἀνε- 
πιστήμονες : 8ἃ5 ἐπιστήμη (6. 62. ὃ; 64. 
15), το θυυϊηρ 650. ἴο 5Κ1} ἴῃ βϑδιηϑῃ- 
581ρ. --- 2, ἀπετολμήσαμεν: Τουπᾶ 
ΟὨΪν ποτ. Οὐ ἀποπειρᾶσαι, ο. 36. 2; 

ἀποκινδυνεύειν, Ο. 81. 26. ----δ, αὐτῷ: 

80. τῷ πρότερον ὑπάρχοντι. ---- τὸ κρα- 
τίστους εἶναι: ΟἹ. ΟΧΡ]ΔΙΠ5 τό “1 
{16 1ηἴ. 88 1ἰσοαποϊηρ' {πΠ6 ΘΧΡ]Δηδ- 
ἰἰοη οἵ τῆς δοκήσεως. Μοβί οαϊύδ. οταῖῦ 
τό. ὅ66 Αργν.---. εἰ... ἐνικήσαμεν : 
[ἢ 6 Τ6 8] οᾶ86 ἴῃ οοπᾶ. ΤΟΥ̓ΠῚ, ἃ5 1 1. 32. 
8; γό. 8; δ6. 4; ἵν. ὃς. 4; νἱ. το. 20. 

ἼΠ6 τϑρουϊοη οὐ κρατίστους (6 ποθ 

128 
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ξἐέ 5 ’ » δὲ δ δ Ν 3 ’ ε , : δ ἡ ἐλπίς " τὰ ὃὲ πολλὰ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἢ μεγίστη 
᾿ Ν 

ἐλπὶς μεγίστην καὶ τὴν προθυμίαν παρέχεται. τά τε 3 
τῆς ἀντιμιμήσεως αὐτῶν τῆς παρασκευῆς ἡμῶν τῷ μὲν 
ἡμετέρῳ τρόπῳ ξυνήθη τέ ἐστι καὶ οὐκ ἀνάρμοστοι πρὸς 
[2 5. κ᾿ 9 7’ ε 9 3 Ν Ν Α ε ΄“ 

ἕκαστον αὐτῶν ἐσόμεθα " οἱ δ᾽, ἐπειδὰν πολλοὶ μὲν ὁπλῖ- 
ἴΙοται ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων παρὰ τὸ καθεστηκὸς ὧσι, 

Α Ἁ ἃ 9 ’ Ὺ ε 3 ἴω 9 

πολλοὶ δὲ καὶ ἀκοντισταΐῖ, χερσαῖοι, ὡς εἰπεῖν, ᾿Ακαρ- 
““.»ρ»ἤ Ἁ Ξ 5 ΄Ν 3 » ἃ 30.33.. ὦ 

νᾶνές τε καὶ ἄλλοι, ἐπὶ ναῦς ἀναβάντες, οἱ οὐδ᾽ ὅπως 
’ Ἁ Ν , 9 Ὁ ε ,’ »"». Ε 

καθεζομένους χρὴ τὸ βέλος ἀφεῖναι εὑρήσουσι, πῶς οὐ 
σφαλοῦσί τε τὰς ναῦς καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς πάντες οὐκ 
ἐν τῷ ἑαυτῶν τρόπῳ κινούμενοι ταράξονται ; ἐπεὶ καὶ 8 

ἊὉ έ ων ἰω 9 3 , » ,: », τῷ πλήθει τῶν νεῶν οὐκ ὠφελήσονται, εἴ τις καὶ τόδε 
ε ΄ΝᾺ ν 3 » ’ ’ 9 9 [4 Ἁ ὑμῶν, ὅτι οὐκ ἴσαις ναυμαχήσει, πεφόβηται " ἐν ὀλίγῳ γὰρ 

3 ’ὔ , 3 Ν ΄Ὰ Ἂ ᾽’, Ψ 

πολλαὶ ἀργότεραι μὲν ἐς τὸ δρᾶν τι ὧν βούλονται ἔσον- 
[4] 5» Ἁ ᾿, 9135. δ “ἡ ᾽ ται, ῥᾷσται δὲ ἐς τὸ βλάπτεσθαι ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν παρεσκεύα.- 

1ὅ 

σται. 

{6 οπλΐβϑίοη ΟΥὨ ὑπὸ δοτητηδ ὈΘἴοΓΘ εἰ) 
οἶνοβ ἴο {πΠ6 Ἔχ δηδίουυ Οἰδιι88 ΒΟΙ6- 

ἰῃΐηρ' οὗ δὴ διχϊοσηδίϊο ΘΔ ΘΟΙΘΕ. ---- ὅ, 

τὰ πολλά: [07 ἐἢ6 ηιοδὲ ρατγί, σεπογαίἶψ. 
ΟΥ ἰ. 13. 8; ἵν. 8ο. 10. 

6. τὰ τῆς ἀντιμιμήσεως . .. ἡμών : 
“ρου Πρ ἸΏ ΟἿΤ ΔΥΥΔΉΡΘΙΘηὐβ 

ψ ]Οἢ πον οη ἐδοῖν 8.6 (ἀντι-) 566Κ 
ἴο ἰπιίαίο.᾽ --- 8. οὐκ ἀνάρμοστοι : 
“ηροῦ Ὁπρτοραγρᾶ." Τηϊθ 84], ἴῃ 
Ῥ6 8. σοῃϑῦ. 15 ηοὺ Του Πα ΘΙΒΘΎΤΏΘΤΙΘ. --- 
10. παρὰ τὸ καθεστηκός : σοπέγαγψ ἴἰ0 
ἐδ μδιαΐ γιαπποῦ. ΟὟ 1. οὗ. 9. ---11. 
χερσαῖοι: “Ἰἰνίπρ οη ἴθστα ἤγτηδ,» 
ἸβΘά 650. οὗἩἨ δΔηΐτηα͵5, Δα ἤΘη66 50 {- 
ΘηΘα ὮΡ ὡς εἰπεῖν. Τῦ 15 ἴο Ὀ6. ὁοῃ- 
Ὠθοϊρα τὶ ἐπὶ ναῦς ἀναβάντες, δηᾶ 
᾿Ακαρνᾶνές τε καὶ ἄλλοι 16 δρᾷ 88 
ξαγηϊϑιϊηρ' βρη οδηῦ ΘΧΔΙΏΡ]68. --- 12, 
ὅπως... χρή: ς ο.44.1δ; Π1.τἰ.18; 
Δα 566 ΟἹ 1. ΟἹ. 4.---18. καθεζομέ- 
γους : δἰζϊησ ; ΟΥ̓ ὕΠΘΥ ΜΠ ποῦ ὍὈ6 8016 

τὸ δ᾽ ἀληθέστατον γνῶτε, ἐξ ὧν ἡμεῖς οἰόμεθα 

ἰο βἰαῃᾷᾶ οὐ ὈῬοδγα {Π6 5818. ---14. πῶς 
οὐ... τὰς ναῦς: ἦλοισ ιυἱϊί ἐζοῳ πο ἴηι- 
ρεγϊ ἐμοὶ 5 89 ---ν σφίσιν αὐτοῖς... 
ταράξονται: 866 ὁ 6. 23. 16. --- 1δ, 
ἐν τῴ... τρόπῳ: οἴ 1. 130. ὅ, ἐν τῷ 
καθεστηκότι τρόπῳ. 

16. τῷ πλήθει: “Ὁ [6 ρυϑαΐεσς 
πα 6 ν."--- 17. ἐν ὀλίγῳ : τη α παγτοῖῦ 
βραςα. ΟΥ̓ ο. γο. 22; 1. 84.14; δ6.20; 
ἷν. κα. 17; ο6. 18. ---18. ἀργότεραι ἐς 

᾿ τὸ δρᾶν: “5]ΟἾΤΘΥ 1 ΘΟΘΟΙΏΡ]]5Πϊηρ.᾽ 
ΟΥ νἱ. τ2. 10, νεώτερος ἐς τὸ ἄρχειν. 
.--ξ19. ἐς τὸ βλάπτεσθαι: τππι51|48] 
ον 186 5[11}0}16 1ηξ, ΔΘ ῥᾷσται. Τῦ 18 
οδαβοα Υ {Π6 Ρᾶγ8}16] Ἠϑὴ τ {Π6 
Ῥτθοράϊηρ ἐς τὸ δρᾶν. ἘΕῸΥ {ἢ6 ἀ888] 
σοπμϑῦ., 866 Οἢ. 6. 14. ὅ. ---ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν 
παρεσκεύασται: ὃν ἐΐα αὐταπροηιθηΐβ 

εὐζϊοῖ μαῦο δόοη πα ὃν τ|8 ; ὉαΒ.8] ἃ5- 
βἰ αἰ] αὐϊοη οἵ {Π6 ποιη. οὗὨ [Π6 ΓΟ]. οΟἴδα58 
(ἀπὸ τούτων ἅ). ΟΕ. 168, ν.2; Η. 996 ἃ; 
Κύμη. ὅδ, πος 4. ἘῸΓ ἀπό, ςἢ, 6.29.6. 
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σαφῶς πεπύσθαι ὑπερβαλλόντων γὰρ αὐτοῖς τῶν κακῶν 
καὶ βιαζόμενοι ὑπὸ τῆς παρούσης ἀπορίας ἐς ἀπόνοιαν 
καθεστήκασιν οὐ παρασκευῆς πίστει μᾶλλον ἢ τύχης ἀπο- 
κινδυνεῦσαι οὕτως ὅπως δύνανται, ἵν᾿ ἢ βιασάμενοι ἐκ- 

25 πλεύσωσιν ἣ κατὰ γῆν μετὰ τοῦτο τὴν ἀποχώρησιν ποι- 
ὥνται, ὧς τῶν γε παρόντων οὐκ ἂν πράξαντες χεῖρον. 

ς΄ “Πρὸς οὖν ἀταξίαν τε τοιαύτην καὶ τύχην ἀνδρῶν 
ἑαυτὴν παραδεδωκυῖαν πολεμιωτάτων ὀργῇ προσμίξω- 
μεν, καὶ νομίσωμεν ἅμα μὲν νομιμώτατον εἶναι πρὸς 
τοὺς ἐναντίους, οἱ ἂν ὡς ἐπὶ τιμωρίᾳ τοῦ προσπεσόντος 

5 δικαιώσωσιν ἀποπλῆσαι τῆς γνώμης τὸ θυμούμενον, ἅμα 

21. ὑπερβαλλόντων: ΔΘ ἄδΙθ, 
ΒΏΌΏΡΘΙΔΓΙΘ. ΟἿ νἱ. 23. 8. Ἐδγ {86 ὁο- 
οὐαϊηδίίοη οὗ {Π6 σϑη. 805. σι {86 
οἰσουταβίδη 841 πουι., ὈΟΐ οδιι58], 566 
Κι. 5ρν. 56, 14,2; Κὔμη. 492, 8. --- 25. 
ἀποκινδυνεῦσ᾽αι: [1515 ὈΌ ΚΟΙ᾿Β 60η- 
7θούαγο ἴου ἀποκινδυνεύσει (48 .) οὗἩ [86 
Μ85. δῃᾶ τηοϑὺ δαϊύῦ. Τὴ {15 νὰν {86 
1ᾶρθ4 ἐς ἀπόνοιαν καθεστήκασὶ 15 οαττῖοα 
ουαῦ πΑΡΌΓΔΙΠν, 8η4 οὕτως ὅπως δύνανται 
15 Ῥγουρηῦ το {Π6 ὩΘΟΟΒΒΑΥΥ ΘΟΠΠΘΧ- 

ἴοῃ τὶ ἃ νοῦ. ΤῈ ΠΌΠΟΙ]. 88 Υ5: 
οὐ τῇ παρασκευῇ δηλονότι πιστεύοντες, 
ἀλλὰ διακινδυνεῦσαι σπεύδοντες ἐπὶ τῇ 
τύχῃ τὸ μέλλον ποιοῦνται, ΜὨΪΟῊ ΒῈΡ- 
Ῥοχίβ [ῃ6 οοῃ͵θούασθ. “ ΤΉΘΥ ἃΓΘ ΟΟΤΙΏΘ 
ἱπίο Π6 ἀοβροσγαίβθ βίχαϊυ οὗ στ βί πρ ἃ 
ῬΔ.16 ἴῃ ΘΟ ἢ ΤΠΒΉΠΟΙ 8.5 ὉΠΟΥ͂ 681, 
{γαβίϊπρ ταοτο ἰο ζοτίαμο (Π8η ἴο {Π6ῚΡ 
ΟΥ̓ 5 ΓΘ ρ ἢ. ΕῸΥ ρονθυμπιθηῦ οὗ ἄπο- 
κινδυνεῦσαι, 5066 Κτ. ϑγ. δ, 8, 16. -- 

206. ὡς... οὐκ ἂν πράξαντες χεῖρον : 
16 807. (45 ἴῃ νἱ. 20. 8, προσδεξαμέ- 

νας) ἴῃ {π6 ἀποργίδιηῦν οὗ τΠ6 Ν58. 18 
ἴο Ῥ6 ργϑἔοσσϑᾷ ἴο {Π6 ἔαῦ. ραγῦ. πράξον- 
τες. τῶν παρόντων χεῖρον Βῃογύ ἴο0Υ 
χεῖρον ἢ ἐν τῷ παρόντι πράσσουσι. ΚΥ. 
ϑργ. 41, 21, 2. Ο»᾽Ἱ νἱ. ὅὃρ. 19, τῆς 
ὑπαρχούσης ἀκολασίας . -« . μετριώτεροι. 

Εδτ Γ1π6 οδιβαὶ ραγίϊο. ψὶὺ ἢ ἄν ΤΟΡΙΘ- 

Βϑηθηρ 801. ορῦ., 8606 ΟΜΤ, ΑἹ, 8; 
Η. 981 ἃ. 

θῶ. ““7ε, λοισουοῦ, αΥὰ ιυϊίμοιξ αοιιδὲ 
7ιδεεα, ιυυλῖΐα τυαγαϊπρ ο7 α πιοβδέ τπ- 
7ι8ὲ αἰαοΐ, ἴπ ἰακίπφ ὕιϊΐ τϑυθησα ὁπ 
οἱ" δίξίογοϑὲ 7065; απα ὃψ ἐλὴβ πιθαῃ 8 σα 
δλαϊ αὐ ἐΐ6 βαπι6 ἐϊηι6 86οιγ6 Ξθεάοηι 
3 ν αἷΐ διοῖϊψ.;» 

1, πρὸς οὖν ἀταξίαν... προσμίξω- 
μεν : π6 δοο. 1 πρός ΤῸΥ ὑΠπ6 5Β᾽τᾺ 016 
δῦ. 15 ἀπαβαδὶ, Ὀὰὺ ΔΥΟΥ [Π6 ΔΗΔΙΟΡῪ 

οὗ μάχεσθαι πρός τινα. ---- τύχην ἀνδρῶν 
ἑαυτὴν παραδεδωκυῖαν : [6 1ᾶδᾳ οὗ 8 
ζαΐα ονυθυσα]ηρ [6 αν 181 ἩΤΉ ΔῈ 

Ὀαΐπρ', 85. Ὑ611 48 “016 βίδἕοϑβ, 15 πού 

Τοπηᾶ οἰβονοῦα ἴθ ἼΤμπο., Ὀπὺ οἴΐοη 

ἴῃ Πρῖη.; 6.9. τι. 22, τὴν τῆς ἡμετέρας 
πόλεως τύχην ἂν ἑλοίμην ἢ τὴν ἐκείνου. 
- 2. ὀργῇ : υἱδ ξιτν, 85. ἴῃ ν. γο. 2. 
--8, νομιμώτατον .... οὗ ἄν : ασαϊηϑί 
ΘΠ 6165 1ξ 5 σχυῖία ἰαιοθιΐ (1.6. {Π6ν δοί 
αυΐΐο Δ ἔν )ιυῆο, εἰς. ΟΣ [ῃ6 ἔγθ6 Θοη- 
ΠΘΧΙΌῊ οἱ [86 9]. οὗἉ {Π6 ῬΟ6ΓΒ. ΓΕ]. ῬΤΙΟΏ. 
αὶ τὴ6 πουῦ. 8]., 5866 τ. ϑργυ. 51, 19, 
11: Καμη. 668,8 ἃ. ΟἿ 1.44. 4; νἱ. 14. 

7.--- 4. ὡς ἐπὶ τιμωρίᾳ τοῦ προσπεσόν- 
τος: ὁ} ἐδ6 σγοιπα 0 ριιηϊδἠϊηρ ἐδ6 ασ- 
σΤΉ55ογ. ΟἿ, ἱ. τ26. 14.---ὅ. ἀποπλη- 
σαι τῆς γνώμης τὸ θυμούμενον : ἰο δαϊϊαΐε 
ἐκεῖν ἠοαγ δ απὶηιοδῖῖψ. 80. ἴῃ 111. 82. 
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Α Α ἤ 

δὲ ἐχθροὺς ἀμύνασθαι ἐκγενησόμενον ἡμῖν [ καὶ] τὸ λεγό- 3 
μενόν πον ἥδιστον εἶναι. ὡς δὲ ἐχθροὶ καὶ ἔχθιστοι, 

’ » ν᾽ 9. "δ ν ε ’ 3. θ ὃ λ ’ 

πάντες ἴστε, οἵ γ᾽ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ἦλθον δουλωσόμενοι, 
“' “Ἀ 

ἐν ᾧ, εἰ κατώρθωσαν, ἀνδράσι μὲν ἂν τάλγιστα προσέ.- 
Ἁ Α ν Ἁ Ἁ 9 φ ’ὔ Ἁ 10 θεσαν, παισὶ δὲ καὶ γυναιξὶ τὰ ἀπρεπέστατα, πόλει δὲ 

“Ὁ ’ Ἁ 9 » 3 94ᾳ λ' 3 θ᾽ “Ὁ Ἁ λ 

τῇ πάσῃ τὴν αἰσχίστην ἐπίκλησιν. ἀνθ᾽ ὧν μὴ μαλακιυ- 8 
Νὰ ’ 2 Α 4, 9 ὃ γά 4 θ “ 9 ἉἍ 

σθῆναί τινα πρέπει, μηδὲ τὸ ἀκινδύνως ἀπελθεῖν αὐτοὺς 

κέρδος νομίσαι. τοῦτο μὲν γὰρ καὶ ἐὰν κρατήσωσιν, 

ὁμοίως δράσουσι: τὸ δὲ πραξάντων ἡμῶν ἐκ τοῦ εἰκότος 

ἃ βουλόμεθα τούσδε τε κολασθῆναι καὶ τῇ πάσῃ Σικελίᾳ ἃ βουλόμεθα τούσ ασθη ἢ πάσῃ 

καρπουμένῃ καὶ πρὶν ἐλευθερίαν βεβαιοτέραν παραδοῦναι, 

καλὸς ὁ ἀγών. καὶ κινδύνων οὗτοι σπανιώτατοι, οἷ ἂν 
' ᾿ Ἁ ΄σ΄ὰ Α 

ἐλάχιστα ἐκ τοῦ σφαλῆναι βλάπτοντες πλεῖστα διὰ τὸ 

1ὅ 

9 “Ὰ 3 ΄Ὰ 393 

εὐτυχῆσαι ὠφελῶσν. 

θ4, ἐκπιμπλάναι. τὸ θυμούμενον (8150 
ἘΠῚ. ΠἶἼεο. 290) 88 τὸ δεδιός, 1. 36. 
8; τὸ ὀργιζόμενον, 1. κο. 12; τὸ ἐπιθυ- 
μοῦν, νἱ, 24. 4.---- 6. ἐκγενησόμενον : 
(ΜΝ αἱ.) οἱ γχαἰ ἐο οἷν ἰοἱ, δθοοηλθ ΘΟ 78 ( 
ΤΊΟΤΘ δΡΡσορσχίαΐθ ἔμδη ἐγγενησόμενον 
(φ Δτ. Εφ. 851), οἱ δ6 ροβειδί. (ΟἿ᾽ 
Ηαΐ. 1. γ8. 7; νἱϊ. 4. ὅ. ΤῊ ραγίϊο. ἐκγενη- 
σόμενον ἀοροηᾶθ οἡ νομίσωμεν (ἢ 
ἔοτοβ οὗ εἰδῶμεν). Καδμη. 484, 8; Ἀτ. 
Ῥιίαί. δθ, 4, 4. ---τὸ λεγόμενόν που 
ἥδιστον εἶναι: ΘΟΥ]ἹἀΘ.} ΔΡΡΟΒ. ίο 
ἐχθροὺς ἀμύνασθαι, ““ἰμδὺ ΜΈΣΟΙ 15 
ῬΓΟΥΘΥΌΙΔΙΠΠΥ {Π6 συθοίοϑυ [ηρ ἢ; δᾶ 
ἤθῆοο καί, ΜΟΙ 15 οτηϊ θα ὍΥ ΟἿ6 

Μϑ8. δηᾷ Ὑ 8118, 15 ἱποουσθοῦ. ἘΚ. ϑνη. 
ὅτ, 10, 12. 

Ἵ. ἐχθροὶ καὶ ἔχθιστοι: δηθηιῖε8, 
απα ἱπαθεα ἐδα τσοτϑὲ ὁ} αἰΐ δπεπιῖο8. 
566. 0). 6. 48. 24. --- 9. ἐν ᾧ: ωἢετε- 
ὃψ, Υϑἤουυϊηρ ἴῃ ἃ ΘΘΏΘΓΔΙ 56η88. ἴὸ 
Ἣ7ἢη6 ἰᾶθᾳ ΟΥ̓ {86 φγδοραϊηρ οΟδαθδα, 

ΔΒ ἴῃ ἵν, 18, 7. 508}0]. ἐν τῷ δουλώ- 
σασθαι ἡμᾶς. ---- τἄλγιστα προσέθεσαν : 
85 ἴῃ 111. 42. 2ὅ, τιμήν; ἵν. 20. 12, χά- 

ριν. ---11, τὴν αἰσχίστην ἐπίκλησιν : 
50ΠοΙ, τὴν δουλείαν (1ῃ [Ὧ6 56 1856 οὗ 
ῬΟΙ 1608] ἀθρθη 6068). 

12. ἀκινδύνως : 1.6. ἴογΥ {π6 γγδου- 
888 854 8}} δ᾽΄᾽ὝΟ6Ι1]γ.---14, ἡμῶν: 
δαορίοα ὈγῪ ΟἹ. ἔτοῃω γαΐ., οὐ {μ8 
στουπᾶ {δύ 10 15 δἰχηοϑδύ ᾿παθροηΒ8 0} 16 
ΔΕΐοΣ {[πΠ6 ξογθροΐπρ, 1 0ἢ ἰτγοαίοα οἵ 
{πηῃ6 Αὐμποηίθηθ. Βα, 35. δύ. βᾶγϑ, 

ἡμῶν 15. ΘΆΒΙ]Υ πηαογβίοοα ἔσγοτῃ βουλό- 
μεθα. τ. ἰβ σουίαι ] τόρ ἴῃ ΡΓῸ- 
Ῥοβίῃηρ αὐτῶν. ΕὉΓ {Π6 οοηϑύ. πράττειν 
τι, 886 τ. ϑδργ. 46, ὅ, 1]. ---«κ τοῦ 

εἰκότος : α5 ἐ8 ρτγοδαθἴο. ---- 1δ. κολα- 
σθῆναι, παραδοῦναι: {(Π6 56ηΐ. 15 6Ο0ῃ- 
βυγσαοίθα 8ἃ5 1 καλὸς ἀγών 616 ἴο ἴ0]- 
ον. ὙΠ {ΠῸ Ἰδαίου ᾿ξ, ΒΌΡΡΙΥ ἡμᾶς. 
ΤΠ6 50}. 15 ΟὨδηροα 845 ἴῃ νῇἱ. 68, 
12. ---16. ἐλευθερίαν : ὈδΙοηρ5 ἴο καρ- 
πουμένῃ ἃ8. ΜΔ] ὃἃ5. 10 παραδοῦναι. 
Καμη. 597, 2 ἢ. --- 18, ἐκ τοῦ σφαλή- 
ναι: {π σοπϑδεφισποθ ο} γζαϊζιτο. ἜσοΥ 
Θ6η, οὗ 1πῇ, σἱ ἢ ῬΥθρ. ὕπ5 αϑοᾶ δᾶν., 
806. Κὔμη. 478, 4 ο. - πλεῖστα : οορ- 
πϑίρ 866. ὥἶθθ οῃ ο. 24. 12. 
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. ε Ν ων ’ Ν Ἁ , Καὶ οἱ μὲν τῶν Συρακοσίων στρατηγοὶ καὶ Τύλιπ- 
ἴω Ν ἴωω ’ 

πος τοιαῦτα καὶ αὑτοὶ τοῖς σφετέροις στρατιώταις παρα- 
, 9 [έ δ “Ὁ. 9 ᾽ 3 Ἁ Ν κελευσάμενοι ἀντεπλήρουν τὰς ναῦς εὐθύς, ἐπειδὴ καὶ 

ε δ , ςε "Ἀ ων ᾽ 

ὁ δὲ Νικίας ὑπὸ τῶν παρόν- 2 

09 

τοὺς ᾿Αθηναίους ἠσθάνοντο. 
9 ’ Ἁ ε ΝᾺ Ὁ [ :} ᾽ Ἁ ε 

δ των ἐκπεπληγμένος καὶ ὁρῶν οἷος ὁ κίνδυνος καὶ ὡς 
9 ΝΥ » ῚῚ Ἁ Ἁ {2 9 » 9 ᾽ Ἁ 

ἐγγὺς ἤδη, ἐπειδὴ καὶ ὅσον οὐκ ἔμελλον ἀνάγεσθαι, καὶ 

νομίσας, ὅπερ πάσχουσιν ἐν τοῖς μεγάλοις ἀγῶσι, πάντα 
» 5 ἂν ’ 9 ΄Ὰ κυ ᾿ Ἧ ’ 3 4, » 

τε ἔργῳ ἔτι σφίσιν ἐνδεᾶ εἶναι καὶ λόγῳ αὐτοῖς οὔπω 
Ν ᾿ 3 , 

ἱκανὰ εἰρῆσθαι, αὖθις τῶν τριηράρχων ἕνα ἕκαστον 

ἀνεκάλει, πατρόθεν τε ἐπονομάζων καὶ αὐτοὺς ὀνομαστὶ 
4, φ λ ᾿ 9 ἕ -" ’ὔ θ᾽ δ ’ “' ξ ΄- λ 

καὶ φυλήν, ἀξιῶν τό τε καθ᾽ ἑαυτόν, ᾧ ὑπῆρχε λαμ- 

10 

51.}}}. οὗ πάσχουσιν. ΑΥ̓ΟΥ σφίσιν ἢδ8 69. Ἅ4{ἔοεν ἐξιὶβ βροοοΐ, ἐΐ6 ϑυγαοσιιβαη 
ἐθααεγϑβ αἶδο ἐπιδαγῖξ ἐβοῖγ ἔγοορβ. ΝΝΙοϊ- 
α8, λοισουεν, ουοτισποίγιοα ὃψ ἐδ ἰλοιισἠξ 
οὔ λα ἡρεπαϊηρ ογΐβίβ, ξᾺΥ5. ΟἼΟ6 ὨΔΟΥ͂Θ 
εὐἱζΐδ ργαγοῦβ απ ὀαλογίαϊζίοπβ ἰο {6 
ἱπαϊυϊάμαϊ ἰγϊογατοῖθ. Αὐδν ἰ᾿ῖβ ἢ6 
αγγαπσος ἰΐ6 ἰγοορς ιοἰζῆ ισΐοπι ὧδ γὸ- 
ηιαΐϊη8 οη ἰαπα ἴῃ α8 ἰοπο ἃ ἰΐπα α8 ρο8- 
δίδί6 αἰοηρ ἰΐα δἤογο; ἀπά 7)οηιοδίἠοη68, 
Μοπαπάον, απα ἐπιμδυαθφηνιδ, τσῆο ἔανα 
οἴαγοα οΚ 6 Πεεΐ, ξαϊΐ ἱπιπιεαϊαϊξοίψ ιοἱϊᾷ 
ἐλοῖν βλὶρβ αφαϊηϑδὲ ἐΐε οἰοδοα θπίγαποο οὗ 
ἐλε λαγϑουγ. 

3. καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους : 56. πληροῦν- 
τας τὰς αὑτῶν ναῦς. τ. δργ. 56, 16,1. 
ΟἿ. 1. γᾶ. 10; 11. 86. 14.--- 4. ὑπὸ τῶν 
παρόντων: ἴουπαᾶ ΟΠ]Υ͂ ΠΟΘ. Τὺ 15 
δαπῖν. ὧο 86 ϑ08] ἐκ τῶν παρόντων, 
ἐπὶ τοῖς παροῦσι, πρὸς τὰ παρόντα, ἀπὸ 

τῶν παρόντων. 66 οὁῃ 6. 56. 6. 
ὅ. ὡς ἐγγὺς ἤδη: {Π6 τοδάϊηρ οἵ 

Μαῖ.; [Π6 ἦν αἴίον ἤδη  ΠΙΟῊ {ῃ6 ΟΥΠΟΙ 

Μ85. ᾶγϑ θα ῖζθηβ {Π6 ἴοτγοα οὗ {16 
ΘΧΡΙΘΒΒΊΟΉ. ---6. ὅσον οὐ: ὕϑη Ὁ ὉΠ 
ποπ. Κα. δργ. 67,14, ὅ. ΟΕ 1.36.8; 
11.94.6 ; ἴν. 69. 15 ; ν. χο. 22; 64. 4; νἱ. 

45. 8; 111. 26. ὃ.--ὖἶ. ὅπερ πάσχουσιν: 
86. οἱ ἄνθρωποι νομίζοντες. --- πάντα... 
εἰρῆσθαι: [Π6 πα. οὗ σφίσιν δηᾶ 
αὐτοῖς ΒΏοΟνΒ {ῃ8ὺὺ Ὀοίῃ τρῖρσ ἴο ὑμ6 

1846 ΟἸΘΑ ΣΡ [Π6 ΓοΟΐοτθποα ἰοὸ {Π6 580]. 
οὗ πάσχουσιν, ὕΠ6Γ6 15 πο πορᾶ οὗ {ῃ6 
ΤαΗ͂. ἴῃ [86 δΒϑοοηᾶα οἂδ8θ. ΤῊ οοη- 
ὑγαδίθα ἔργῳ δη!αἃ λόγῳ τᾶ ῖκθ 10 Οἶθδν 
ὑμαύ οί ἀαίβ. τοῖον ὅο {Π6 βδ1ὴ6 51]. 
Βευΐύ Ῥρ. ἀπα Β1η. Θχρ]δίη αὐτοῖς --Ξ τοῖς 
στρατιώταις τοῦ Νικίου; δῦ., ΤΟ] ον πρ 
Τ,. Θιηδοτῖ, βύσῖ Καθ οὐὐ αὐτοῖς, Ὑ ὨΪΟἢ 

ΠΟΥΘΥΘΙ Β6ΘΙῚΒ ΠΟΟΟΒΒΔΤῪ ὙΠ λόγῳ 
εἰρῆσθαι. οὔπω ἱκανά 15 ΟΡΡ. ἴο πάντα, 
Βόποα {Π6 ροβιοη Οἶ τε. ---- 9. ἕνα ἕκα- 
στον: Ως ο. 75. 1δ; νἱ. 41. θ. ---10. 
ἀνεκάλει: οαἰϊεα ὃψ παηιε, ἃΒ ἴῃ ο. 70. 
40. 86 οἢ 1. 3. 16. --- πατρόθεν τε 
ἐπονομάζων: ἴῃ68 8010]. τοῖϑθυβ (οὸ 
Ἠόομ. Κ. 68, πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομά. 
ζων ἄνδρα ἕκαστον, πάντας κυ δαίνων. 

-- αὐτούς : 1.6. τοῖς οἰκείοις αὐτῶν ὁνό- 
μασιν, ἃΒ ΟΡΡ. ἴο φυλήν, ὈοΟΐῃ Ι͂οΥ 
16 58 Κ οὗ ρυϑδίοσ. βοῆουσ. δύ. 

ΟἸαίτηβ, οονοῦ, ἐπα ἐπονομάζων 15 

ΠΟΥΏΘΙΘ ΘΟΠΪΥ. ΒΙΠΊΡ]Υ ἴο ὀνομάζων, 
Ῥαῦ ΠΟΙ δηᾶ ἴῃ Ῥ]ϑί. Ζγ8. 204 α (ἔτι 
πατρόθεν ἐπονομάζεται) Τη68 8 ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι ὀνομάζειν, 1.6. ῬΥδΟΌΘΥΙ 1Ρ50- 
ΓᾺΠΏ ΠΟΙΏΘ ΠΟΙΏΪΠ8Γ6. Ηδ 
ΟΥ̓Ιΐ5, ὉΠουθἔοσθ, καὶ αὐτοὺς ὀνομαστί, 
ἃ5 ἃ ἸηϑΓΡΊη 8] ΘΧΌΙΔηδίοη ᾿παϊοαίηρ 
[815 ἔογοβ οὗ {116 ὙϑΌ. --- 11, ἀξιῶν : 
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’, ’ Α ὃ ὃ ’ Ν Ἁ Α 4 9 πρότητός τι, μὴ προδιδόναι τινὰ καὶ τὰς πατρικὰς ἀρε- 
τάς, ὧν ἐπιφανεῖς ἦσαν οἱ πρόγονοι, μὴ ἀφανίζειν, πα. 
τρίδος τε τῆς ἐλευθερωτάτης ὑπομιμνήσκων καὶ τῆς ἐν 

16 αὐτῇ ἀνεπιτάκτου πᾶσιν ἐς τὴν δίαιταν ἐξουσίας, ἄλλα 
" Ψ 9 ΝΝ , " - ς΄. ψ Ν 

τε λέγων ὅσα ἐν τῷ τοιούτῳ ἤδη τοῦ καιροῦ ὄντες ἄν- 
3 ν᾿ ΜΝ. ὃ ΄Ἂ 39... λ Ὁ) λ , θρωποι οὐ πρὸς τὸ δοκεῖν τινι ἀρχαιολογεῖν φυλαξάμε- 

νοι εἴποιεν ἄν, καὶ ὑπὲρ ἁπάντων παραπλήσια ἔς τε γυ- 
ναῖκας καὶ παῖδας καὶ θεοὺς πατρῴους προφερόμινα, 

20 ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ παρούσῃ ἐκπλήξει ὠφέλιμα νομίζοντες ἐπι. 
βοῶνται. καὶ ὃ μὲν οὐχ ἱκανὰ μᾶλλον ἢ ἀναγκαῖα νομί- 
σας παρῃνῆσθαι, ἀποχωρήσας ἦγε τὸν πεζὸν πρὸς τὴν 
θάλασσαν καὶ παρέταξεν ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἐδύνατο, ὅπως 
ν ,’ -" 9 “ν Ν 39 Ἃ 7 3 Ν θ ΝΝ 
ὁτι μεγίστη τοῖς ἐν ταὺῖς ναυσὶν ὠφελία ἐς τὸ θαρσεῖν 

5 γίγνοιτο. ὃ δὲ Δημοσθένης καὶ Μένανδρος καὶ Ἐὐθύδη.- 
μος (οὗτοι γὰρ ἐπὶ τὰς ναῦς τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγοὶ 
αὐἀπιοηϊϑλΐησ, αἰ ὑμ6 ἰηἶβ. μὴ προδιδό- 
ναι δ ηα μὴ ἀφανίζειν, οὗ ΒΟ 0Π6 
ΓΟΥΤΊΘΙ Ππᾶ8 ἃ8 5110]. τινα (ργϑοθαθα Ὁγ 
115 {Ππϊ τἶπρ’ Χ6]. οΟἸαπι56), [Π6 Ἰδοῦ 

τούτους (ὧν -- τούτους ὦν). --- τὸ καθ᾽ 
ἑαυτόν : ργοΐβ ὑβτουρ ᾧ ὑπῆρχε λαμ- 
πρότητός τι ὑῃ6 5'ρηϊβοδίίΐοη οὗ ἰπαϊ- 
ψ 41 τηϑῦῖῦ πα που. Ξ΄6}0]. τὴν 

οἰκείαν ἀρετήν. ----λαμπρότητός τι: 566 
ΟὨ 6. 48. 9. ---14, τῆς ἐν αὐτῇ ἀνεπι- 

. τάκτου . .. ἐξουσίας : 1.6. ὅτι ἑκάστῳ 
ἐν αὐτῇ ἀνεπιτάκτως διαιτᾶσθαι ἔξεστι. 
566 Π6 Ῥοδυῦα] οχργοββίου οἵ {815 
ὑβουρηῦ ἴῃ {μ6 ΕᾺΠΟΓΑΙ Οταίίοι, 11. 
37. ὃ 2. ---15, ἄλλα τε λέγων: τε ἴη- 
ἰγοάποῖίπρ {πὸ {πϊγὰ ρᾶγίο. --- 16. ἐν 
τῷ τοιούτῳ τοῦ καιροῦ : [Ἢ 5ιιοἦ α ΟΥ̓ ε18. 
ὅ'66 οἢ 6. 2. 10. --- 17. οὐ πρὸς τὸ δο- 
κεῖν τινι ἀρχαιολογεῖν φυλαξάμενοι : 
ποί γεϊπαϊης [65 τῆδν ηιϊσὴξ 5θθηὶ ἐο Ὧν ἴο 
δαΐ 5ογηιείλίπο οἷά. φυλάσσεσθαι πρός τι 
15 ΤΆΤΘ. Τῦ ὁσοῦγβ ἴῃ ῬΙαύ. Ζ7ογ. 976 ἃ. 
πρός, α8 10, ιυϊτῇ τοσαγαῖ ἴο, ἃ5 ἴπ 11. 22. 
1; νἱ, 40, 18, δηᾷ οἴἴξθη. ---- 18, καὶ 

ὑπὲρ ἁπάντων ... προφερόμενα: -- ἃ 
καὶ ὑπὲρ ἁπάντων παραπλήσια προφέρε- 
ται. ΤῺΘ ΜΨΠ0]6 οΟἴδιι86 18 ἴῃ ΔΡροϑβ. ἴο 
ὅσα... εἴποιεν ἄν. καί, ουθη, 15 ἰο Ὀ6 

[Δ κοὴ ΜΡ ἁπάντων, δια παραπλήσια 
ἰδ ὑγϑᾶ, ἰο προφερόμενα. “ ΟὈμπιπιοη- 
ῬΊδοΘ. ἈΡΡΘ8158 ΒΌΟΙ 85. ἃ16 Ὀσουρηῦ 
ξουνγατα ουθὴ ἔὸγ δυο τ ίηρ (οη 81] 
ΟΟΟΔ5101}5)."---20. ἀλλ᾽... ἐπιβοῶνται : 
1ὴ6 ἔογοθ οἵ ὅσα σοηξξηθθθ. ὙΤΠῸ 
ΟἸα 86 18 ΟΡΡ. ἴο οὐ πρὸς τὸ δοκεῖν... 
φυλαξάμενοι εἴποιεν ἄν. 

21. οὐχ ἱκανὰ μᾶλλον ἢ ἀναγκαῖα: 
56ΠΟ]. ἀναγκαῖα μᾶλλον ἤπερ ἱκανά. ΟἿ, 
ἢ. γο. δ, βρῶσις ἀναγκαία; νἱ. 37. 17, 
ἀναγκαία παρασκευή. --- 22, τὸν πεῖόν: 
ζ.6, [π6 ρατύ οὗ {π6 ΙΔπᾷ ἔοτοσ {μ8 το- 
τ] 66] ΟἹ ΒΏΟΓΘ ἴο συγ [Π6 διατεί- 
χισμα (α. 6ο. 11). --- 29. ὅπως“. .. 
γίγνοιτο: 7.6. ἴῃ ΟΥ̓ΔΟῚ τῃδὺ {Π6 5ἰρβιῦ 
ΟΥ {π6 ργδίθσ ογονγχᾶ τηῖϊρηῦ ᾿πουθα88 
{Π61} σουγαρθ. 

25. Μένανδρος καὶ Εὐθύδημος: εἶ 
6. 16, ὅ,---26. στρατηγοὶ ἐπέβησαν : 
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ῪΝᾺ ῪΝᾺ ᾿ ΝΥ 

ἐπέβησαν) ἄραντες ἀπὸ τοῦ ἑαυτῶν στρατοπέδου εὐθὺς 
ἔπλεον πρὸς τὸ ζεῦγμα τοῦ λιμένος καὶ τὸν καταλει- 
φθέντα διέκπλουν, βουλόμενοι βιάσασθαι ἐς τὸ ἔξω. 

Ν ε 

10 προεξαναγαγόμενοι δὲ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι : 
ναυσὶ παραπλησίαις τὸν ἀριθμὸν καὶ πρότερον, κατά 

Ἁ » ’ 5. Ὁ 9 ’ Ἁ Ν Ἁ τε τὸν ἔκπλουν μέρει αὐτῶν ἐφύλασσον καὶ κατὰ τὸν 
» ’ὔ ’ ν ’ ν ᾿ ἄλλον κύκλῳ λιμένα, ὅπως πανταχόθεν ἅμα προσπί- 
πτοιεν τοῖς ᾿Αθηναίοις, καὶ ὃ πεζὸς ἅμα αὐτοῖς παρε- 
βοήθει ἥπερ καὶ αἵ νῆες κατίσχοιεν. 

λαα οπιδαγοα α5 εἰγαίοσὶ (ρΥ6.). --- 28. 
τὸ ζεῦγμα : [π6 Ῥαγτίου οὗὁὨ [πΠ6 ΒΑΓ ΡΟΌΓ, 
ἀΘΒΟΥ 66 1 6. 59. 82. 50 {Π6 ατθοβ 
ὨδΠΊΘα 4 Ὀτϊᾶροα οὗ θοδίβ οὗ δὴν Κὶηᾶ. 
--29. διέκπλουν : 5Ιρη 165 πι5118}}γ [Π6 
γη Δ ΠΟΘΌ ΤΟ Οὗ Ὀτθακίηρ {ΒΓΟῸΡῊ ἃ 1116 
οὐ μοβί!θ 5108 (6. 26. 22; 70. 26), 
θυῦ ἤθγθ {Π6 βρᾶοθ ἰού τοὺ 88111η0’ 
ΤῃτουΡρἢ (οἷ Ῥ]αΐ. Νέος. 24, ἀπέκλεισαν 
τὸν διέκπλουν). ΕὟΓ 1Ὁ ΒΘΘΠῚΒ ὨΘΟΘ8- 
ΒΕΤῪ 0 ΔΒΒΌΤΩΘ, οσθη ὑποπρἢ 1ὖ 15 ποῦ 
τη θη ]οΠΘ(, ὑπαῦ Π6 γγδοιβ8 8 1η 6]08- 
ἵηρ {Π6ῚῚ ΒΑΙΌΟΙ.Σ τηὰυδῦὺ πᾶνο ἰοῦ Δ 
οΟΡοηΐηρ᾽ ἔοΥ [ΠΕΣ οὐ 156. Τ 6 508}0]., 
ὙἘ}0Ὸ 566 115 ἴο ἢδιν6 γΓϑϑᾷ παραλειφθέντα, 

ΕΧρ]δίηβ, τούτεστι παρελέλειπτο ὥστε 
μὴ ἐζεῦχθαι. Τη ο. γο. 3 ἔκπλους Τοὸ- 

ἔουβ ἰο {πΠ6 β581ὴη6 φοϊηὺ ἴῃ {π6 ζεῦγμα. 
Ηοηοδ καταλειφθέντα οὗ Ν᾽ αὖ. 156. ἴο ὈΘ 
Ῥγοίοσσρα ἴο καταληφθέντα, παραληφ- 
θέντα, ΟΥ̓ παραλειφθέντα. Οὗ, Ἠδΐ. νἱ!. 
26. 12, διέκπλοον ὑπόφαυσιν κατέ- 
λιπον τῶν πεντηκοντέρων καὶ τριηρέων, 
ΚΦ ΠΘΚ ἸΘ Ὁ 80 ΟΡΘηΪηρ᾽ ἴο 581] ἐῃτΟ  Ρ ἢ ̓ἢ 
(τοίουσίηρ ἴο {πΠ6 Ὀτίᾶρθ οὐδοῦ [Π6 
Ἠδ]]Θβροηί). -- βιάσασθαι : 8:05. δγεαΐ 
ἐλγοισῆ, ἃ5. ἴῃ 1. 62. ὅ; αἰ οσθηῦ ἔΤΟΙ 
6. 70. 48. 

70. 716 δγγαοιδαη ἤεοὶ δα 5 }ο58568- 
βίοη ποὶ ομἶψ οὗ ἐδ οιιξο διιὲ 975 αἰΐ ραγὲς 
Ο7 ἐπε λαγδοιν, απαὶ ἰΐ6 δαίί6 8οοη. δε- 
σοηι68 σοηογαί. Οἠ δοίἢ 5[(165 1Ὺ}6 σγεαί- 

3 Ν ἴω 

Ὥρχον δὲ τοῦ ναυτι- 

δ8ὲ εβογέ απα εἰὶϊ αγὰ ρει ζογεἶΐ ὃψ ἐλ6 
ἰρααογς α8 τσοῖ α8 ὃγ ἰΐ6 ογοδιυ8. 

1. προεξαν ἀγαγόμενοι: {815 ΤΌΤΤΙΩ, 
το 1 οη. ΗΔ]. ρῖνϑβ ἴῃ απούϊηρ [Π6 
ῬᾶΒ5806, 15. ΠΘΥΘ ΠΘΟΘΘΒΔΥΥ. ΤῊ ΟΣ, 
15. τϑαυϊγοα Ῥοἴοσο ἐφύλασσον, δπᾷ 186 
ΒΠΏΡ]6 ἐξάγεσθαι ἀοδ5 πού οὐσαγΐ ἴῃ [Π6 
Β6η86 Οὗ {Π6 581Π1πῥ6’ οὖ ΟὗὨ 5105, 8116 
ΒΟΥΘΥΔ] αἰ ουθηῦ σοηροση 48. Οὗ ἀνά- 
γεσθαι ἢᾶνο {118 ἔοτοα:: ἐξανάγεσθαι, 
Ἷ. 25. 25; ὑπεξανάγεσθαι, 111. 74. 14: 
ἀντεπανάγεσθαι, ἵν. 25. 4. ΤῊ οοχμ- 
Ῥᾶιίβοη ΜΠ {μ6 1βο] θα ἐξαγωγή, 
Ἡάδΐ. ἴν. 170. 9, ΒΟ 15. πϑ6α ποῦ οὗ 
{86 βϑϊπἶηρ οαὖ, θαΐ οὗ τοϑοῦθ ἔτόχη 

ἀδηρου, 15. ποὺ Β] Ποϊθηΐ. Κύ., μον- 
ΘΥΘΙ, τοϑᾶβ προεξαγαγόμενοι -- ὉΤΟ- 
γΘΟΥΣ, ΡΥΪΟΥΘΒ ν 618 ἀδηῃῦύθ5, δπᾶ 
ΘΟΟΙΡΑΥΘΒ Ὀ651465 ἐξαγωγή ἴῃ ἨΔ. ἰν. 
179. 9, 8180 ἐπεξάγοντα, Ο. 52. 8.(. Οἱ 
{Π6 ἔγθαᾳ. ΘΥΤΟΥ͂Β ἴῃ Π6 ἰΥδηβου 10. 
ΟΥ̓ {η15 δῃᾷ π| ΤΟΥ, 566 {Π6 ΑΡρ. 
ΟὨ 1. 29. 18. ---2, καὶ πρότερον : ςἤ α. 
52. 8. ὙΠΟΥΘ 6 ΓῸ δῦ τδὺ ἄτη 76. --- 
δ. παρεβοήθει : ΑΥ̓Π.᾿5 τοδαϊηρ,, Γ0]1ονν- 
ἴηρ Τίοῃ. ΗΔ8]., ἔοῦ παραβοηθεῖ, παρα- 
βοηθῇ ΟΥ̓ παραβοηθοῖ οἵ ἴπ6 Μ88. “1 

15. ΔΌΒυΤα ἴο 580 ἰῃδὺ [πδν βίαθϊοηραᾶ 
ΤΟΙΣ 5Π105 411 τουηᾶ Γηὴ6 ΔΥΡΟῺῚΣ ἴῃ 
οτᾶον {πδύ πο ῖγ ἸΔηα ἔοτοΘ 5 τηϊρΐ 418 
{πθῖὰ, θη ποίπϊηρ μδΔα Ὀθθη 58] 
δουΐ {6 ἸΔηᾷ ἔογορβ." ὙΠ καὶ ἅμα 

129 
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ἴω: ἰδ ὔ ἃ Ἁ 2 7  . ,’ κοῦ τοις Συρακοσίοις Σικανὸς μὲν καὶ ᾿Αγάθαρχος κέρας 
ε » ἰφὶ Ν » Ἁ δὲ ν ε ’ ἑκάτερος τοῦ παντὸς ἔχων, Πυθὴν δὲ καὶ οἱ Κορζώνθιοι 
"02 3 . 9. εν» “ ΄ - , τὸ μέσον. ἐπειδὴ δ᾽ οἱ ᾿Αθηναῖοι προσέμισγον τῷ ζεύγ- 

10 ματι, τῇ μὲν πρώτῃ ῥύμῃ. ἐπιπλέοντες ἐκράτουν τῶν 
τεταγμένων νεῶν πρὸς αὐτῷ, καὶ ἐπειρῶντο λύειν τὰς 
κλήσεις - μετὰ δὲ τοῦτο πανταχόθεν σφίσι τῶν Συρακο- 

’ Ν : ’ 3.9. »’ 3 . “Ἂ ’ σίων καὶ ξυμμάχων ἐπιφερομένων οὐ πρὸς τῷ ζεύγματι 
Ψ , Ξ- ε , 3 Ν Ν Ν δ , “ » ἐτι μόνον ἣν ἡ ναυμαχία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λιμένα ἐγί. 
γνετο, καὶ ἦν καρτερὰ καὶ οἵα οὐχ ἑτέρα τῶν προτέρων. 

Ἁ Ν Ν ε ή ’ 3535.ϑΝ Ν ων ἴω 9 πολλὴ μὲν γὰρ ἑκατέροις προθυμία ἀπὸ τῶν ναυτῶν ἐς 
Ν 39 »“Ὰ ε ’ »’ 5. ». ᾿ Ν Α ε 39 τὸ ἐπιπλεῖν ὁπότε κελευσθείη ἐγίγνετο, πολλὴ δὲ ἡ ἀν- 

τιτέχνησις τῶν κυβερνητῶν καὶ ἀγωνισμὸς πρὸς ἀλλή- 
λους, οἵ τε ἐπιβάται ἐθεράπευον, ὅτε προσπέσοι ναῦς 

ὉΠΟΥΘΙΌΤΘ ἃ Βθοοῃᾶ ρῥγθοϑπίίοη 18 ἴη- 
ἰχσοσπορα ᾿πἀοροπ θην, ΤἬΏΘΤΟ 15 8ῃ 
δχϑοῦ Ῥ878116] ἴο {1158 Ῥββᾶρο ἴῃ 11. 90. 

14: (ὃ Φορμίων) ἔπλει παρὰ τὴν γῆν " καὶ 
ὃ πεζὸς ἅμα τῶν Μεσσηνίων παρεβοήθει. 

ἘΠ6 18η6 ἴγοορβ βίοοα οἡ {Π6 5ΏΟΥΘ 
Τοϑ αν ἰο αὐΐδοϊκς [η6 5ῃ1Ρ05 οὗ {π6 Α1Π6- 
ΙΔ Π5 ὙΠΘΥΘΥΘΥ πον ταϊρῦ ΡῈ ἀτίνθη 
ἴο Ἰφηᾶ. --- 7. τοῖς Συρακοσίοις : {Π6 
ααύ. νι ἄρχειν ἃ5 ἷπ ἱ. 92. 11; 1, 2. 
6; νἱ. 54.271. 6α.184,8; Ἡ, 767; Κα. 

ϑργυ. 41, 20, 2. --- Σικανός : τ, ο. το. 1. 
---᾿Αγάθαρχος: 6. 25. 2. ---8. ΙΤυθήν: 
6.1.1; νἱ. 1το4. 8. --- 9. οἱ ᾿Αθηναῖοι: 
πηοϑὺ Μδ85. πᾶ Ἰίοη. αδ Τῆις. 7μα. Ὁ. 
875 τοϑᾶ οἱ ἄλλοι ᾿Αθηναῖοι. 80. ῥὑτο- 
ἤχαβ, ἢ ἃ ἔθ Ν88., 81580 καί. Βαΐ 
ὕΠ 616 15 στουηαᾶ ποτ πο 6 Υ οΥ ἄλλοι 
(85 ἴῃ 6. 61. 1) ΠΟΥ ἔογ καί (ςΖὶ 6. 69. 
δ 4), θοΤἢ οὗ πη ϊοῇ Υ᾽ δῇ. οὐαϊῦβ. 

10. τών τεταγμένων νεῶν πρὸς αὐτῷ: 
ἃ5 ἴο Π6 ῬΟΒΙ ΟΝ οἵ πρὸς αὐτῷ, οἷ ν. 
112. 6, τῇ μέχρι τοῦδε σῳζούσῃ τύχῃ ἐκ 
τοῦ θείου αὐτήν. Κα. 8 γΥ. 80, 10, 2. --- 
11. λύειν τὰς κλήσεις: 1.6. ἰο ῬΓΘΩΚ 
1Π6 ΖΘΌρΤΩδ, ον [η6 Ῥαββᾶρο πᾶ. δὰ 

θη θεν ὀρθὴ (6. 69. 39) νγο]ᾶ ἢδνθ 
ἴο Ὅ6 ΘΗΪΔΥρΡΘΩ͂ ἰο 211ὸνν {π6 Ὑ;ῈΟ]6 
ἢθοὺῦ ἰο θβββρθ. ὅ3586 οἱ 6. 69. 29, ἀπᾶ 
φ΄. ο. 59. ὃ 2. ---12, σφίσι: ἴογ αὐτοῖς, 
ΣΙ θη ΠΟΥ ὑπ6 ἰπῆποηοθ οὐ {ῃθ 
Ῥτθοθαϊηρ 5θηΐ. ---14. ἣν: 50 Δί. 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ; {μ6 τοϑῦ οὐηϊύ. ἐγίέγνετο 
᾿δηηοΐ ῬΙΌΡ. Ὀ6 86 οΟΥὁἩ {π6 ναυμαχία 
πρὸς τῷ ζεύγματι, ἴπ6. Ῥερίπηϊηρ οἵ 
ὙΠΟ ἢδΔα Ὅ6Θη ΔΙσοδᾶν τηθηϊϊοηθᾶ ἴῃ 
10. ---κατὰ τὸν λιμένα ἐγίγνετο: 1.6. 
ὑΠ6΄.568- ρθη ΒΊΟΣ δά ΔἸγοδᾶν θοσὰῃ 
ΠΟ ὈΤΟΪΚΘ οὐὖ ονδν ἐδ τυΐοία λαγδοιιν. 
- 1δ. οἵα οὐχ ἑτέρα: ς" 1. 23. δ᾽; ν[ϊ!. 
τ. 12, 

16, πολλή, πολλή : ς7, πολλούς, πολ- 
λούς ἴπ 1. 49. 2, 8. ---- ἀπὸ τῶν ναυτών : 
οἡ ἔδα ραγὲ 97 ἐἢ6 βαἴΐογξ, ΒΊΓΟΠΡΌΓ μ8 
{868 5ἴτηρ]8 ρθη. ἔβα οἡ ἱ. 37. ὅ. ---- 17. 
κελευσϑθείη : 1.6. ῬῪ [Π6 κελευσταί (40) 
ΔΡΡοϊηὐθα ἴο {Π185 ἀαίν. -- ἡ ἀντιτέ- 
χνησις: {Π6 ἀΙΐ. 15 τιθθ6α 5ἴποθ [18 18 8 
ΤΘΟΟΡΪΖΘα ἔθαξασθ ἴῃ δὴν 568- Πρ. 
ΤΗΐβ σογὰ ἃπᾶ ἀγωνισμός Τουπᾶ ον 
ὮΘΓΘ ἴῃ ΑΤῇ. ---19. οἵ τε ἐπιβάται: τε 
Ἰηγοάμποθβ {πΠ6 {π|γ τηθιηθοῦ δέου 
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,’ } λ , θ 95. κα “Ἂ ’, ω μή λ 
20 νηί, μὴ λείπεσθαι τὰ ἀπὸ τοῦ καταστρώματος τῆς ἄλλης 

τέχνης" πᾶς τέ τις ἐν ᾧ προσετέτακτο αὐτὸς ἕκαστος 
ξυμπεσουσῶν δὲ ἐν ὀλίγῳ 4 

20 

3 ’ ΝᾺ ’ ἠπείγετο πρῶτος φαίνεσθαι. 
πολλῶν νεῶν (πλεῖσται γὰρ δὴ αὗται ἐν ἐλαχίστῳ ἐναυ- 

, Ἁ Ν 9 ᾽’ ’ὔ ’ἤ μάχησαν : βραχὺ γὰρ ἀπέλιπον ξυναμφότεραι διακόσιαι 
’ θ ΕΞ 9 Ἁ ὃ ἉἋ ΑἋ ν᾿ κὺ δ 9 ’ γενέσθαι) αἱ μὲν ἐμβολαὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ἀνακρούσεις 

καὶ διέκπλους ὀλίγαι ἐγίγνοντο, αἱ δὲ προσβολαΐ, ὡς τύχοι 

ναῦς νηὶ προσπεσοῦσα ἣ διὰ τὸ φεύγειν ἢ ἄλλῃ ἐπιπλέ- 
ουσα, πυκνότεραι ἦσαν. λ-ὺῪ Ἁ , »’ καὶ ὁσὸν μὲν χρόνον προσφέ- 

σὰ ες 55 ,ὕ 3 “ ροιτο ναῦς, οἱ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων τοῖς ἀκοντίοις 

καὶ τοξεύμασι καὶ λίθοις ἀφθόνως ἐπ’ αὐτὴν ἐχρῶντο᾽ 
3 δὴ δὲ , εἐ 5 ’ 3 Ἣν 5» 3 ἐπειδὴ δὲ προσμίξειαν, οἵ ἐπιβάται ἐς χεῖρας ἰόντες ἐπει- 
ρῶντο ταῖς ἀλλήλων ναυσὶν ἐπιβαίνειν. 

ναυτῶν δια κυβερνητῶν. --- ἐθεράπευον : 
ΘΌΤ δ 8. --20. τὰ ἀπὸ τοῦ κατα- 
στρώματος : ἔλέ φεγυΐος οπ ἀεοῖ. Τὶ 18 
510]. οὗ λείπεσθαι. ἘῸΣΪ ἀπό, 866 ΟΠ 6. 
63. 9. --- τῆς ἄλλης τέχνης : 1.6. τῆς τῶν 
ναυτῶν καὶ κυβερνητῶν. ---- 21, πᾶς τέ 
τις: [ῃ6 ΤΟΒΌρίνο τε, ἃ58 ΜΠ τὸ 
ξύμπαν, Ο. 49. 18; ἁπλῶς, 111. 82. 84: 
πάντι τρόπῳ, ἵν. 48. 1. ἘῸΥ πᾶς τις, 

566 Οἢ 6. 6ο. 18. --- ἐν ᾧ - ἐκδ. ἐν τούτῳ 
ᾧ; ἐν ῬοΙομρίηρ ΟἿΪΥ Μιὰ {π6 ἴπὰ- 
Ῥ θα τούτῳ δπαᾶ ἴο Ὀ6 οοπηθροίρα 1 ἢ 
πρῶτος φαίνεσθαι. ἘῸΥ προστάσσεσθαι 
ΙΓ [Π6 ΒΤ} 16 ἀαΐ,, οἱ 11. 87. 81; νἱ. 
31. 91; 42. 8. 

24. βραχὺ ἀπέλιπον : -- ὀλίγου ἐδέ- 
σαν. ὙΝ ΤᾺ 5016 1,  ἅμη. δ16, ποθ 
98. ΟΥ Ἠᾶδΐ. νἱῖ. ο. 18, ὀλίγον ἀπο- 
λιπόντι. . ἀφικέσθαι. ---- διακόσιαι : 
866. ἴο 6. 6ο. 231] «πᾶ 2 ἀὔονο, {ῃ6 

ΠΌΠΌ6᾽ ου]α 6 186. ---- 25, αἱ ἐμβο- 
λαί: χγηοϑὺ Μ85. ᾶνο ἐκβολαί, Μ ὨΪΟΝ 

ἀο65 ηοῦ 8810 {π6 σοπίοχί. ΤΠ6 ἐμβο- 

λαί ἅτ6 1 θη 1088] αὐΐδοῖκβ, προσβολαί 

δΔοοϊάθης αὶ 60]11810η5. (85 μον ΓΤ ὡς 
τύχοι... ἐπιπλέουσα) οὗ [86 58,108. -- 

ῖ 
-»- 

ξυνετύγχανέ τε 

διὰ τὸ μὴ εἶναι... διέκπλους : 1.6. ὁῃ 
δοσοουσηῦ οὗ {πΠ6 ΡΟ ΟΒΒΙ Ὀ1Πν οὗ [86 
ΤΟΡΌΪΔΥ ΤΠ] ΠΟΘΌΥΤΟΒ, ἀνακρούσεις (8686 ΟἹ 
ο. 36. 28) 8πᾶ διέκπλοι. ΤΏΘ διέκπλους 
Ὑ85 ῃ6 ἔανουγίίθ Αὐὐ. τηϑηθαντο οὗ 
Ῥτοακίηρ ΠΠγοῸΡ ἢ [.6 ΠΟΒ.116 11π6, δηᾶ 
{θη αὐϊδοκίηρ' [ῃ6 ββραγαϊβθα ρβοσύϊοῃβ 
ἴὴ Ηδηκ ΟΥ Του. ὅθ οἢ Ἱ. 49.11. ΤῊ 
αγί. 15. ποὺ τορϑαίθα τι διέκπλους, ἃ 
ἴῃ 6. 71. 8.--- 27. ἢ διὰ τὸ φεύγειν ἢ 
ἄλλῃ (νηὶ) ἐπιπλέουσα : 60-οΥαἀϊη 0 
οἵ αἰ ογθηύ οομδίβ. ΟἿ νἱ. 17. 12, ἣ 
ἐκ τοῦ λέγων πείθειν ἢ στασιάζων, ἈΤ. 
βυ. 89, 2, 8. 

51. οἱ ἐπιβάται : ὙΙΤΟΙΡῚΥ βαβροοίοα 
Ὁν ΡΙυγροΥβ (ποηι. 11, Ὁ. θ6). ΑΥ̓τον 
186 ΒΙΠΠΡΟΥΒ ἃ Πα ΔΙΌΠΘΥΒ δα βουρμῦ 
ἰὸ ψατγᾶ οὔ {ῃΠ6 ΔΡσυόοδομῖηρ Β81Ρ, {Ππ0 
ΥΤΟΡΌΪΔΥ ἐπιβάται, {π6Ὸ ΒορΠΪ65 ὁἢ 

Ῥοδγᾶ, ἴοοῖκ ἊΡ ὑμ6 δύνα οἱοβθ δ 
μαηᾶ. ΟΥ̓ α. 62. 14. ---- 82. ἐπιβαί- 
γειν : σι {Π6 ἀδ΄, ΟὨΪῪ ΠΟΙ ἴῃ ΤΏυο,, 
ΘΙβθύν ΓΘ ψ ἢ ρΘΗ. ΟΥ ἐπί τι. 

ξυνετύγχανέ τε πολλαχοῦ : ἀπά 580 τί 
λαρροηδα ἴῃ πιαηῃ ρίαςο8. ξυντυγχάνειν 
οὗ ἴμ6 οοϊποϊᾶρπορ οὗ β6ύΎθσδὶ] οἰσου η)- 
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πολλαχοῦ διὰ τὴν στενοχωρίαν τὰ μὲν ἄλλοις ἐμβεβλη- 
κέναι, τὰ δὲ αὐτοὺς ἐμβεβλῆσθαι, δύο τε περὶ μίαν καὶ 
» ὯΝ Ἁ ’ » 959 5 7 ῪΜᾺ 4. ἔστιν ἢ καὶ πλείους ναῦς κατ᾽ ἀνάγκην ξυνηρτῆσθαι, καὶ 
τοῖς κυβερνήταις τῶν μὲν φυλακὴν τῶν δ᾽ ἐπιβουλήν, 

δ δ᾽ ὃν -κὰς ΣΕ ἸΝΝ δΣ ΄ μὴ καθ᾽ ἕν ἕκαστον κατὰ πολλὰ δὲ πανταχόθεν, περιε- 
στάναι, καὶ τὸν κτύπον μέγαν ἀπὸ πολλῶν νεῶν ξυμ- 
πιπτουσῶν ἔκπληξίν τε ἅμα καὶ ἀποστέρησιν τῆς ἀκοῆς 
Ὄ ἐλ τὸ ν 2. , Ν Ν Ἁ ὧν οἱ ᾿κἐελευσταὶ φθέγγοιντο παρέχειν. πολλὴ γὰρ δὴ 
ε ᾽ Ν ἣν 3,3 ε ’ “ ω ἢ παρακέλευσις καὶ βοὴ ἀφ᾽ ἑκατέρων τοῖς κελευσταῖς 
κατά τε τὴν τέχνην καὶ πρὸς τὴν αὐτίκα φιλονικίαν 
ἐγίγνετο, τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις βιάζεσθαί τε τὸν ἔκπλουν 

ΜᾺ Ν “ ἃ . ' ᾿ Κ΄ 

᾿ἐπιβοῶντες καὶ περὶ τῆς ἐς τὴν πατρίδα σωτηρίας νῦν, 
4δ 

ῴῷ 

εἴ ποτε καὶ αὖθις, προθύμως ἀντιλαβέσθαι, τοῖς δὲ Συρα- 
κοσίοις καὶ ξυμμάχοις καλὸν εἶναι κωλῦσαΐ τε αὐτοὺς 

βύδη 68, 88 ξυμβαίνειν Τὰ 6. 75. 7. --- 88. 
τὰ μέν, ... τὰ δέ: “οῃ {Π8 ὁ0Π6 5166, 
οπ ὑμ6 οὔμοὺ βἰ46." ---- ἐμβεβληκέναι : 
ΒΟΙῚΘ ρΘΏΘΓΑΪ Βυ]., {πὸ τινὰ ΟΥ ἐνίους 
ἷβΒ ἰο Ὀ6 Βρρ)ὶ6ᾶ, ἴο ψΒΙΟΙ ἴῃ {Π6 
Βοοοπᾶ οἸδιδβθ, θοΐοτο ἐμβεβλῆσθαι, ἴῃ 6 

Ῥγρα. αὐτούς, ἐμοηιδοίυο8, 185. 8466. --- 

84. ἐμβεβλῆσθαι: ἔτοπι ὑΠ6 δοῦύ. ἐμ- 
βάλλειν τινί, ἃ5 ἴῃ α. 34. 20. --- 85. κατ᾽ 

ἀνάγκην: 07) πεοεβδϊέγ, Ὀθοδαβθ {Π6ΎΥ 
οουἹᾶ ποὺ μοὶρ 1. Οἱ 6. 57. 24. -- 
ξυνηρτῆσθαι : ὅ6Π0]. συμπεπλέχθαι. ---- 
96. τοῖς κυβερνήταις... φυλακὴν ... 
ἐπιβουλὴν. .. περιεστάναι: -Ξ τοὺς 
κυβερνήτας ἀναγκάζεσθαι ἅμα φυλάξαι 
τὰς ἐπιφερομένας ναῦς, ἅμα ἐπιβουλεῦσαι 

ἄλλαις κτὲ, ΤΏ6 56ῆη86 15, “80 {δῦ 
ὍΡΟΙ ἴπΠ6 φὈ]οίβ ἀονοϊνθα [ἢὴ6 πθοθϑ- 
510} οὗ συδγάϊηρ' ἀραϊηδύ [Π6 0η6 ΡῬΑΓΥ 
δα οὗ αἰδοκίηρ [6 ομου, ποῦ ομ 68 
ΡΥ ομϑ, θυ Οοἡ 811 51οβ. δὖὺ ὕΠ6 5816 

{ππ6. ὙΜΠΠ φυλακὴν (ἐπιβουλὴν) 

περιεστάναι, Ο Ἠϊ. τ4. 11, περιέστη 
φόβος; νἱ. 61. 18, περιεστήκει ὑποψία. 
- 98. μέγαν ... ξυμπιπτουσῶν : ΡΙαοοᾶ 

ΑΥΤΟΥ κτύπον (86. ὄντα) ἴῃ ΓΘ. 5686, 
- 9. ἀποστέρησιν παρέχειν : -Ξ- ἀπο- 
στερεῖν. : 

40. πολλή : “ΠΊῈ0}} Δα Ιουᾶ.᾽ -- 41. 
ἀφ᾽ ἑκατέρων: ςΚ 16, Δ ον6.---τοῖς κελευ- 
σταῖς : 1.6. παρὰ τῶν κελευστῶν. --- 
42. κατά τε τὴν τέχνην καὶ πρὸς τὴν 
αὐτίκα φιλονικίαν : “8.5 {Π6ῚΓ 6Δ8]]1η6᾽ 
ἀαπιαπᾶθα, δπα ἔγομι ὑπ6 τίνα συ οὗ 
{86 πιοιηοηΐ.᾽-48. τοῖς μὲν ᾿Αθη- 
ναίοις : ΟὟ]. οὗ ἐπιβοῶντες, ΜΏΪΟΉ 15 
ὉΠαρΥβίοοα 8180 τ] τοῖς δὲ Συρακο- 
σίοις (48). --- 44. ἐπιβοῶντες : ΔΕ Σ 
τοῖς κελευσταῖς, 8ἃ8 1 οἱ κελευσταὶ παρε- 
κελεύοντο Ῥτοοροᾶρα, 5.66 οἢ ο. 42. 9. -- 
περὶ τῆς . . . σωτηρίας : ΟἸ. [Δ Κ65 1 
ἀντιλαβέσθαι ἃ5 δι ΘΙ Δ(10 ΟἸΤΟΆΠΙ- 
Ἰοουθίοη ἔον {π6 ρϑῃ., σοιηρδυηρ 6. 66. 
1; δαὺ 5. Τρ ἰακο8. ἀντιλαβέσθαι 
δ 5., 85. ἴῃ 1ἰ. 8. 8; νἱ]]. τοῦ. 28. τῆς 

ἐς τὴν πατρίδα σωτηρίας 18 Ἁ[ίοΥ {86 

ΘΏΔΙΟΡΥῪ οὗ {μ6 δοιησλοῃ οΟμΒί., ἐς 
τὴν πατρίδα σῴζεσθαι. ---- νῦν, εἴ ποτε 
καὶ αὖθις, προθύμως ἀντιλαβέσθαι : (ΟἹ. 
ΘΧρ δἴηβ: “βίῃοα ὑπ6 δαμλοηϊογΎ εἴ 
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ὃ ; Ἂ " ν 3 , ε» (ὃ ’, ιαφυγεῖν καὶ τὴν οἰκείαν ἑκάστους πατρίδα νικήσαντας 
" - 

ἐπαυ ἕξη σαι. 
- » 

καὶ οἱ στρατηγοὶ προσέτι ἑκατέρων, εἴ τινά 8 

που ὁρῷεν μὴ δι᾽ ἀνάγκην πρύμναν κρουόμενον, ἀνα- 
“Ἂ 9 Ἁ νΝ ’ 3 ’ὔ ε Ἁ 9 50 καλοῦντες ὀνομαστὶ τὸν τριήραρχον ἠρώτων, οἱ μὲν ᾿Αθη- 

ναῖοι εἰ τὴν πολεμιωτάτην γὴν οἰκειοτέραν ἤδη τῆς οὐ 
δι᾿ ὀλίγον πόνον κεκτημένης θαλάσσης ἡγούμενοι ὑπο- 
χωροῦσν, οἵ δὲ Συρακόσιοι εἰ οὺς σαφῶς ἴσασι προθυ- 

» 3 ’ Ἁ [ά ᾿ ΝᾺ [ή μουμένους [᾿Αθηναίους] παντὶ τρόπῳ διαφυγεῖν, τούτους 
11 αὐτοὶ φεύγοντας φεύγουσιν. 

ποτε, 17 δυ6ν, Υοθυβ ἴο 0ῃ6 ραϑῦ (οὔ 6. 
64. 10; ἵν. κ5. 12), καὶ αὖθις οδΔῃ ὈΘ 

σοηηθοίρα ΟΡ ψ 1 νῦν. ὙΠῸ δᾶτηο- 
ΠΙΔοᾺ ἴο {Π6 Αὐμθηϊδηβ 15: “1 ΟΥ̓́Θ 
ΘΕΟΓΘ, ΠΟΥ͂ Ο66 δρδίη {Π6Υ τηπϑὺ ἄο 
δυουυίμίηρ ἴο ονίδϊη ἃ 8816 σϑύασῃ 

Βοιηθ. ΟΥἹ Ὥεκιω. 1. 6, τῷ πολέμῳ 
προσέχειν, εἴπερ ποτέ, καὶ νῦν. Ουϊίθ 
ΑἸ σθηύ 15 [Π6 σΟμ ΧΙ ἴῃ 11]. 48. 14, 

ὙΏΘΓΘ πότε ΤΟΙ το {π6 ἔαΐ., “ἢ {Π6 
Β' οἰκο βῃου]ἃ οὐ Ὀγχθαὶς οαΐ 
δρϑΐη.᾽" ΤῬΤῆθ οὐποῦ δαϊί. 811 ραποίι- 
αίθ νῦν, εἴ ποτε καὶ αὖθις, προθύμως, ἴ.6, 
ποῖῦ, 1} ἐυεν ασαΐη (ἴὰ ἴμ6 ἔπί.), ψ πῃ] ἢ 
15. ἀοα Ὀ.16855 Ὀουίου. ---- 47. ἑκάστους: 
Τοέρουβ ἴο {86 4111658 ἔτοια {π6 αἰ οτοαῦ 
ΘΙΟΠΠΔη βίαϊθβ, ἘῸΣ ῬοΟβ 10}, 566 0 
6. 57. 46. 

49. μὴ δι ἀνάγκην : τη 666 55αΥΊ. 
5686 ΑΡΡ. ---πρύμναν κρουόμενον : ΠΘΙΘ 
γρισϊηρ ἔγομι ὕπ6 δ 16. --- ἀνακα- 
λούῦντες ὀνομαστί: 566 ΟἩ 6. 69. 10. - 
1. οἰκειοτέραν : ηιογ γίοημαἶν, 2076 
ἐλ ῖγ ΟτρΉ. ---- τῆς οὐ δι ὀλίγου πόνου 
κεκτημένης θαλάσσης : ΒΡΟΚΘΟῚ ἴῃ [Π6 
11 οομῆδοηοθ οὐ Αἰῃθηΐδη βῈΡΟΤΊ- 
ΟΥΪΥ δὖὺἡ 8θ8. πόνου, ΜΈΏΪΟΝ 15 δΔααρα 
ἔτομῃ Υὶ᾽ δὺ., βγη σύμ θη {Π15 οἴ θοῦ π8- 
Ἰογ Δ }}γ7γ. κεκτημένης 15 ῬΆ55., ἃ5. ἴῃ 1]. 
62. 22. Κα. ὅν. 40, 5.υ-; Κύμη. 8577, 

4 ἃ. ---δ2. ὑποχωροῦσιν : [Π6 οογγθδοῦ 
το δαϊηρ' ἔτοιῃ Ν᾽ δ. ἴοσ ἀποχωροῦσιν οὗ 
1ῃ6 οὔμευ Μί88. 1Τῦ 15 {Π6 Ῥγορ. σψοτὰ 

᾽ 4 τ φὰς ΝᾺ Ν 9 

Ὁ τε ἐκ τῆς γῆς πεζὸς ἀμ- 

ἴογ γοίγοαῦ Ὀϑοσο ἃ ΒΌΡΟΘΥΪΟΥ ΤΌΓΟΘ, 
8.6 ΘΟΙΤΘΟΘΡΟΙΠ δ ΟΧϑοῦν ἴο {Π6 πρύ- 
ἕναν κρουόμενον ἃθογο. Οὗ πρύμναν 
κρουόμενον ὑποχωρεῖν 8.150 ἴπ 1. 54. 16; 
ἰϊ, γ8. 12. --- 564, [᾿Αθηναίους] : ΟἹ. 
(ΑΔ πἴΐοα, Ῥ. 194, 1862) Θοηβι 618. {118 
8 σ΄οββ, οοπίοησιίηρ ὑηδὺ 10 ΘΔ ΙΚΘΠ5 

{16 οἴδεοῦ οἵ ἃ οομύγαβύ ἡ 10 15 1567 
ααϊΐα ΟΙθαν. ΡῬΙΌΥΡΟΥΒ (} ποι. 11, Ὁ. 
96) δῃᾶ 8:0. ἃρΤθ6. --- ὅδ. φεύγοντας 
φεύγουσιν : τοροείοα ἴο ποῖρηίθη [ῃ6 
οοῃύγαϑύ. 

71. 7.6 Ἰηγαμίγῳ οἡ δοὶδ 81.165 70]- 
Ἰοιῦ ἐΐ6 ολαπσίηρ δυοπίβ 07 6 δαί τοϊίᾷ 
πιοϑδὶ ραϊηξιϊ ἐπέογεβί, ἐδεῖν δοατίψ γιουο- 
πιοηΐβ ἰδορίης ἐΐπια υἱέ ἐΐα διαοϊίοηιοπὶ 
Ὁ ἐμοῦ τιϊμάβ. ΤῈ Αἰδοηΐαηβ, 65ρ6- 
οἱαϊίη, Υ ἃ ἰοηρ ἐΐηι6 σγοεὶ ἰἦδ οοσιγ- 
γθη668 δε 7Όγ6 ἐπαῖν γ 65 εὐἱζ, ἰοιια δποία- 
γιαΐξίοηβ ΟΓ 006 ΟΥ̓ 9.64:ἰ απιχτείψ ; διιξ τοΐθῃ 
νἱοίογῳ αὐ ἰαδὲ ἀεοἰά 68 ΚΟΥ δε ϑ'ψτγαοιι- 
βαη5, απα ἰδ Αἰλοηίαης, Πδοῖπρ τη ιυἱϊά 
δοη ιδίοη, βεοΐ γεβιφθ ὁη 8ἦογο, {δὲ ἰαμα 
ἔγοορϑβ αγὰ βοϊχεα εὐἱίΐ αἀἰαδραῖγ ἰΐξε ἐμαΐ 
0 ἐδ 1ιαοοααοηιοημίαηβ τυἤθη ἐξεῖγ ρόο- 
»ίο, αὔἔον ἰΐ6 «αἰοδίνιοίξίοη ο ἐλοῖγ δλῖρς, 
ἰσογ8 Πορείοβεῖψ οἰ 97} αἱ «Ῥυῖιδ (ἀν. 14). 

1. ὅ τε ἐκ τῆς γῆς πεζὸς ἀμφοτέρων 
κτέ.: ς 6. γο. 29, οἱ ἀπὸ τῶν καταστρω- 
μάτων. τε ἰηἰγοάπορβ ΒΡ ΪΠΟΔΗΥ ἃ 
Π6Ὺ Τοαύασα οἵ {π6 σψῇο]6 σοπβίαθγᾶ- 
ἰοη. Αὐ {πὸ Ὀοίΐζομι οὗ {Π6 θη 18 
ἀοβου 00. 8.5 [87 ἃ5 24 1165 {Π6 1ᾶ68, 

188 
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φοτέρων ἰσορρόπον τῆς ναυμαχίας καθεστηκυίας πολὺν 
τὸν ἀγῶνα καὶ ξύστασιν τῆς γνώμης εἶχε, φιλονικῶν μὲν 
ὁ αὐτόθεν περὶ τοῦ πλείονος ἤδη καλοῦ, δεδιότες δὲ οἱ 
5 ᾿ Ἁ ΜᾺ ’ » »’ ’ἤ 5 ἐπελθόντες μὴ τῶν παρόντων ἔτι χείρω πράξωσι. , 

7αν- 

Ν Ἁ 9 ’ ῪΝὉΝ 3 ’ 3 δ . ΓῪΆ ῳ των γὰρ δὴ ἀνακειμένων τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐς τὰς ναῦς ὅ 
τε φόβος ἦν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος οὐδενὶ ἐοικώς, καὶ διὰ 

Ν ς. “ - , “ » ᾿ Ν Ψ τὸ (ἀνώμαλον τῆς τάξεως) ἀνώμαλον καὶ τὴν ἔποψιν 
ΟΝ ᾽ 9 ΜᾺ ἰοὴ 9 ’ » 5 3ΧᾺ92 τῆς ναυμαχίας ἐκ τῆς γῆς ἠναγκάζοντο ἔχειν. “δι ὀλί- 

10 γου γὰρ οὔσης τῆς θέας καὶ οὐ πάντων ἅμα ἐς τὸ αὐτὸ᾽ 
ΕΝ κ᾿ 

σκοπούντων, εἰ μέν τινες ἴδοιέν πῃ τοὺς σφετέρους ἐπι- 
“ ἍἋ ἃ κρατοῦντας, -ἀνεθάρσησάν τε ἂν καὶ πρὸς ἀνάκλησιν 

ὑμπαὺ 80 Ἰοπρ' 85 {π6 γοδ] βδἰγυρρὶο 18 
Ὁπαροϊαρα, 50 ἸΙοηρ ΘΟΒ ΠΟ 5. ἴῃ 0Π6 
τη 48 οὐ {π6 βρθοίδίουβ ἃ τϑθχῖοη 
οὗ {15 βίσυρρίθ. Τὸ ἰσορρόπου τῆς 
ναυμαχίας καθεστηκυίας ΘΏΒΥΘΙΒ πολὺν 
τὸν ἀγῶνα καὶ ξύστασιν τῆς γνώμης εἶχε. 
ξύστασις, αϑοᾶ ἴῃ ἨΔ. νἱ. 117. 6 δπᾶ 
νἱ. τόγ. ὅ, οὗ {π6 ρτοαίοού ποῦ οὗ 
Ῥαύν]6, Ὄχρύθϑδδθβ όσα οχοϊζοηχοηύ οἵ 
πη (ΒἰΓΟΏΡῸΣ [8ῃ ουθ ἀγών). 10 

ΟΟΟΕΪ5 8150 ἴῃ βϑ1ὴ8 β56η86. 1ὴ ἘΣῸΣ. 
ΗΠ ΐᾧ». 988, μένος μὲν ξύστασίς τε σῶν 
φρενῶν δεινῆς, Απᾷ 910. Ο., γᾷο ἴῃ 

18 δοοουπὺ οὗ ἴμ6 Ὀδύ16 οὗ Μίγ]δ6 
(Ικ. 9) δὰ {{15 Ρᾶβϑϑᾶρα ἴῃ ταϊηᾶ, 
58 0728, ἄντιπάλον ἐπὶ πολὺ τῆς μάχης 
γενομένης ἰσορρόπῳ καὶ αὐτοὶ συστά- 
σει τῆς γνώμης συνέσχοντο. --- 2. 

πολύν : ργγεᾶ. Καάμη. 46, 11 ο6.---4. ὁ 
αὐτόθεν : 56Π0]. ὁ Συρακόσιος στρατός. 
ΓΠΪ5 8δηᾶ οὗ ἐπελθόντες (8ς. οἵ ᾿Αθηναῖοι 
καὶ οἷ ξύμμαχοι) 816 {Π8 ρᾶγΐβ ἴῃ ΔΌΡΟΒ. 
ίο ὅ τε ἐκ τῆς γῆς πεί(ός. ΟἿ ἰν. 6. 
9. Καὶ Ἄρν. δ6, 9, 1.--- περὶ τοῦ πλεί- 
ονος ἤδη καλοῦ: “10 τηᾶκθ ρυθδίεγ 
{ῃ6 ρΊοΟΥΥ {πα΄ ψγὰ85 δἰγοδᾶν στοαί. -- 
ὅ. μὴ τῶν παρόντων ἔτι χείρω πρά- 
ξωσι: ς α. 6γ. 26. 

6. ἀνακειμένων : ἰδ κθ68, ἃ5 ὉΪ, ΡὈ885. 

ἴο ἀνατίθημι {0Ἱ11. 82. 8), ἐς ἰπδ οδ οὗ ἐν. 

ΟἿ Πᾶ.. 1. 97. 8, ὃ Δηϊόκης ἐς ἑωυτὸν 

πᾶν ἀνακείμενον. ΤΠ6 Κ60Π0]. Τα ΘΙ Κ 
86 5686 ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ, πάσης τῆς ἐλπίδος 
αὐτοῖς ἐν ταῖς ναυσὶ οὔσης. --- ἢ. οὐδενὶ 
ἐοικώς: 86. οἷος οὐδεὶς ἄλλος --- μέγι- 
στος. ---διὰ τὸ (ἀνώμαλον τῆς τάξεως 
ἀνώμαλον καὶ τὴν ἔποψιν τῆς ναυμα- 
χίας ἐκ τῆς γῆς ἠναγκαΐζοντο ἔχειν : 850 
ΟΙ. τοδᾶβ, ποὺ οἱδίτηϊηρ οουίδι τυ ἴῸΣ 
ἢ15 Δα] 100, θαΐὺ 56 ΚΕἸ Πρ᾽ ΟἿ]Ὺ ἰοῸ ΡΊΥα6, 
1ηϑίοϑα οἵ {Π6 ἸπΠΟΟΙ ΡΥ ΘΏΘΗΒΙ1016 οτἱρὶ- 
8], [Π6 56.856 νυ 10ῃ 15 ρα ποΥΘα ΤΓΌΙῚ 
186 οσοπίοχὺ : “8πᾶ Ῥθοδηδθ ΓΠΘῚΤ ΡοΚ]- 
ἰΐομ οἢ {Π6 ΒῆοΥΘ ψγβ ΠΗΙΚῸ (ἢ οοη- 
ΒΘΘΌΘΙΘΒΘ Οὗ {Πη6 ψ 6 1]γ οχίθησθαᾶ 1106, 
6. 69. 28), 8580 ΠΟΟΘΘΒΑΥΥ τγὰβ8 ὑπο ῖῦ 
σίου ΟΥ̓ {π6 οομῆϊού (ἔτομὰ αἰ δογθαῦ 
Ῥοϊηΐθ.) ὍΠΠΚ6." ΤΠ5 ὀχρ δηδίϊοῃ 18 
ΒαΓΙν δα ϑίδοίοτν. δὅ66 Αρρ. 

9. δι’ ὀλίγου : αἱ α {6 αἰϊξβίαπεθ, ἃ8 
1 11, 89. 41; 111. 43. 14. --- 12. ἀνεθάρ- 
σησαν ἄν: τι86 οὗ ἄν τη δου. ἱπαϊο. 
ἴο ΘΟΧΡΙΘΒΒ ἃ τορϑαίθα οὁσοῦσθμῃορ, 

ΟΟΥΥΘΒΡΟΠαΐπρ' ἴο εἴ τινες ἴδοιεν ἴῃ {Π6 
φού. ΑΜΈΤ. 80,2; Η. 888,4; Καμη. 

902", ὅ. (ΟΓ ῬΙαῖ. 4οΐ. 22 Ὁ, ἄναλαμ- 

βάνων αὐτῶν τὰ ποιήματα. .. διηρώτων 

ἂν αὐτούς, ---- πρὸς ἀνάκλησιν : ἐο σαἰϊης 

1 



ΠΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒΙ͂ ΥἹ]. 51. 

θ ἴω « Α, λαδς νος ΄ιἃὦ »" , 9 ’ ε δ᾽ εῶν μὴ στερησαὶ σφᾶς τῆς σωτηρίας ἐτρέποντο" οὖ 
5. Ν Ἁ ε ’ ’ 9 ἊΝ νά δ ἊὉ - ἐπὶ τὸ ἡσσώμενον βλέψαντες ὀλοφυρμῷ τε ἅμα μετὰ βοῆς 

16 ἐχρῶντο καὶ ἀπὸ τῶν δρωμένων τῆς ὄψεως καὶ τὴν γνώ- 
᾽ ΝᾺ ων 9 Ὁ Ψ Ξῶ “Ἂ ϑ Ν νΝ μην μᾶλλον τῶν ἐν τῷ ἔργῳ ἐδουλοῦντο - ἄλλοι δὲ καὶ 

πρὸς ἀντίπαλόν τι τῆς ναυμαχίας ἀπιδόντες, διὰ τὸ ἀκρί- 

τως ξυνεχὲς τῆς ἁμίλλης καὶ τοῖς σώμασιν αὐτοῖς ἴσα τῇ 
δόξῃ περιδεῶς ξυναπονεύοντες ἐν τοῖς χαλεπώτατα διῆ- 

20 γον" ἀεὶ γὰρ παρ᾽ ὀλίγον ἢ διέφευγον ἢ ἀπώλλυντο. ἦν 
τε ἐν τῷ αὐτῷ στρατεύματι τῶν ᾿Αθηναίων, ἕως ἀγχώ- 

δὰ 9 ’ ’ ε ἊΜ 9 ἌΝ 3 ᾽’ , μᾶλα ἐναυμάχουν, πάντα ὁμοῦ ἀκοῦσαι, ὀλοφυρμός, βοή, 
νικῶντες, κρατούμενοι, ἄλλα ὅσα ἐν μεγάλῳ κινδύνῳ 

[4 ᾿ ἴϑς 3 ή ’ μέγα στρατόπεδον πολυειδῆ ἀναγκάζοιτο φθέγγεσθαι. 

δῃ παπιθ. ΟἿ ἀνακαλεῖν, α. 69. 10; 70. 
49. --- 18, οἱ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἡσσώμενον βλέ- 
Ψαντες: -Ξ- εἰ δ᾽ ἄλλοι . . . βλέψειαν. 
τὸ ἡσσώμεμον, 88 ποαὖ. ραγίϊο. πιβθρα 

Βα ρϑῦ., ὰ5 ἃ σΟ]]Θοῦγο ἴογοθ ΚΥ. 
57. 48, 4, 17. --- 14. ὀλοφυρμῴ μετὰ 
βοῆς : “Ἰουᾷ Ἰατηοηίαίίοη." ἅμα ὁου- 
προΐβ ὀλοφυρμῷ μετὰ βοῆς ἐχρῶντο πῃ 

τὴν γνώμην ἐδουλοῦντο. --- 1δ. τῶν 
δρωμένων : ΟἿ]. σεη. τὴ ὄψεως. ΟἿ 
6. 42. 80, τῶν Ἐπιπολῶν τῆς ἀναβά- 

σεως. --- τὴν γνώμην. .. ἐδουλούντο: 
οὗ οχίγθῃθ ΠοΟρθ θβϑηθββ, Ὑ ΏΙΟ ΤΟὈΒ 
ἀμ6 ταϊμᾶ οὗ ἔγεθάοῃ. Οὐ 11. 61. 18, 
δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον ; ἵν. 34. 
9, τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι. --- 16. τῶν 
9 -“" { ᾿ ἰξς “ 7 ιν 17 ἐν τῴ ἔργῳ: -- τῶν μαχομένων. ΐ 
3 ᾽ 3 Ά ᾿ ἀντίπαλον : -- ἰσόρροπον. ---- διὰ τὸ 
ἀκρίτως ξυνεχές : οη ασεοιπΐ 7 {πε ἰοπα 
εοηῃέϊημαηοα ἴῃ πποογξαϊηέψ, ἴ.6. [Ὰ6 Ἰοηρ᾽ 
οοηὐηαδηοθ ΟΕ {Π6 ππορυίδι ὐν. --- 18. 
τοῖς σώμασιν ... ξυναπονεύοντες : 1.6. 
ἴῃ [6 τηονοιηθηῦ οὗ μθ6 Ῥοᾶν {86 

Ἰηοοὐῦ οὗ {μ6 τηϊπᾶ νγβ χοῆροίθᾶ. 
600]. συνεξομοιοῦντες τὰ σώματα τῇ 

περὶ τῶν γιγνομένων προσδοκίᾳ ἀπένενον 
τῷ σώματι τῇδε κἀκεῖσε. ἴσα 15 οορῃδίθ 

800. Κϑο οῃ 6. 34. 28... ΤΊ6 Ῥᾶββαρθ 

15 ἰπηϊ θα Ὁ 5381]. “9. 6ο: πἴ0ϊ 
ΟοΟΥΡοΟΥΙΡὰΒ οὐ 68 πὸ οὐ {Π1Ππ|π6Ὸ 
ἐν ρΊθδ76. --- 19. ἐν τοῖς χαλεπώ- 
τατα διῆγον : 1τ0676 τη ἐΐ6 ηιοϑί ραϊηγμ 
δίαίθ. ἘῸΓ ἐν τοῖς, 5866 05 6. 10. 19. 

20. ἀεὶ γὰρ παρ᾽ ὀλίγον... ἀπώλ- 
λυντο: 7017 ποῖὺ ἐμεν ἰσεγὰ αἰΐ διι βαυδά, 
ποις αἷϊ διιὲ ἰοδί. παρά ἃ ἴπ 6. 2. 29. --- 
21. τε: απα 5.ο. ΤἼῊΘ ᾿μοσθη 4] τε 88 
ἴῃ 1. 4. ὃ δηᾶ οἴΐθη. ---21. ἀγχώμαλα : 
οορπαίθ 806. 6 οἢ 6. 34. 295. ΤῈΘ 
σοχα 15. Τουπμαᾶ οὨ]ν ἴῃ ΤΏ πΟ. δηᾶ 1δίθ 
ψΥΪΟΥΒ. --- 22. πάντα ὁμοῦ ἀκοῦσαι, 
ὀλοφυρμὸς.. .. κρατούμενοι: [Π6 ῬΘΙΒ. 
οοηδύ. ΜΙ εἶναι (πάντα Ῥθοίηρ 500]. 
ΟΥ ἦν) ἰῃβίθδα οἵ [Π6 του υϑ88] 
᾿ροτβ. Οὐ Αβ0}. Δ} εγ8. 419, θάλασσα 
δ᾽ οὐκέτ᾽ ἢν ἰδεῖν ναυαγίων πλήθουσα. 
ὅθ {π6 ἱτπαϊ αίοη Οὗ 0Π15 ρᾶβθδδοθ 1ἢ 
ΟΒατῖῦ. Ρ. 66, 10, πάντα ἦν ὁμοῦ, δάκρυα, 
χαρά, θάμβος, ἔλεος. --- 5. νικῶντες, 
κρατούμενοι: 1.6. [πη6 οΥ65 οὗ {Π6 6χ- 
οἰ ρα 5ο] ἼΘΥΒ, τσα σοηφιον,, τῦ6 αΥὸ δοαΐθη. 

---ἄλλα ὅσα. .. φθέγγεσθαι: -- πάντα 
τὰ ἄλλα εἴδη φθεγμάτων, ὅσα μέγα 

στρατόπεδον φθέγγεσθαι ἀναγκάζοιτο. 
ἄλλα ομθπ π6 δονπηαάρθίομ 8ἃ5 ὑπ6 Τωϑῦ. 

4118. Οἱ {86 δδυηάρίοῃ, 5866 τ, ϑ γ. 
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186 ΤΗῊΗΠΟΥ ὈΙΠΕΒ ΥἹΙ. 71. 

τ εδν ΄ : Α 4 ς: ν»ν» κ᾿ βῶν ς. κα ν» : 26 παραπλήσια δὲ καὶ οἱ ἐπὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἔπασχον, δ᾽ 
’ Ἁ ςε ’ Ἃ ε ’ 9. Ἅ 39 πρίν γε δὴ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπὶ πολὺ ἀν- 

τισχούσης τῆς ναυμαχίας ἔτρεψάν τε τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ 
ἐπικείμενοι λαμπρῶς, πολλῇ κραυγῇ καὶ διακελευσμῷ 

2᾽ : ’ 9 ᾿ ἰοὺ χρώμενοι, κατεδίωκον ἐς τὴν γὴν. ᾿ λ ε ἫΝ τότε δὲ ὃ μὲν ναυτι.- 
80 κὸ ατός, ἄλλος ἄλλῃ, ὅσοι μὴ μετέωροι ἑάλωσὰ (ὃς στρατός, ἄλλος ῃ, ὅσοι μὴ μετέωροι ἑάλωσὰν, 

, " 95} 13 Ἁ , ε δ Ν 
κατενεχθέντες ἐξέπεσον ἐς τὸ στρατόπεδον: ὃ δὲ πεζὸς 

» ;,»᾿ , 935. 3." κ᾿ εκ ΄κ Ὁ κ ΝΕ 
οὐκέτι διαφόρως, ἀλλ᾽ ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς οἰμωγῇ τε καὶ 

4 - 4 ᾿ 

στόνῳ πάντες, δυσανασχετοῦντες τὰ γιγνόμενα, οἱ μὲν 
9.9. δ Ν [φ᾿ ’ ε Ἁ Ν ᾿ Ἀ ΜᾺ ἐπὶ τὰς ναῦς παρεβοήθουν, οἵ δὲ πρὸς τὸ λοιπὸν τοῦ 

85 τείχους ἐς φυλακήν, ἄλλοι δὲ καὶ οἵ πλεῖστοι ἤδη περὶ 

σφᾶς αὐτοὺς καὶ ὅπῃ σωθήσονται διεσκόπουν. ἦν τε ἐν 
- , ὑὸ ἴω ὃ) ῶ ξυ οὶ Ἢ ’ 3», 

τῷ παραυτίκα οὐδεμιᾶς δὴ τῶν ξυμπασῶν ἐλάσσων ἔκ- 
Ἰ ’ ’ ’ »ν»ν» 3 Α 

πληξις. παραπλήσιά τε πεπόνθεσαν καὶ ἔδρασαν αὐτοὶ 

δ0, 1, 1. Οπ [6 φοῆθγαὶ τοὶ. οομα,, 
806 ΟΜΈ. 62; Η. 914, Β 2. 

20. αὐτοῖς : 50. τοῖς ἐν τῇ γῇ, 66- 
Ῥοηάθηῦ οἢ παραπλήσια. --- 26. πρίν γε 
δή: μη} αἱ ἰαδί. ὅ66. οἡ 6. 39. ὅ. --- 
ἐπὶ πολύ: ἰοπφ, Μ1Ὸ ἀντισχούσης, ἃ 8 
ἴῃ 6.22. 15; 70. 24, εἰς. ---- 27. ἔτρεψαν: 
[886 ΔΟΥ͂. 5101 1ῆ 65 {πΠ6 τηοπιθηῦ οὗ 16 
οΥἱβίβ, ὑπ6 παρῇ, κατεδίωκον (29) ἐπ6 
τ Β 115 {Πα Το] ον. -- 28. λαμπρώς : 
ΞΞ- φανερῶς, 85 ἴῃ 1. 40. 29, ἡ τροπὴ ἐγί- 
Ύνετο λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο οἷ Κορίνθιοι. 
Τὸ θοϊοηρδ ἰο κατεδίωκον. ΟἹ. που]ᾶ 
οομηθοῦ 1 σὴ ἔτρεψαν, ΜΟΙ 105 
Ῥοβι(0η Του ΙΒ. 

90. μετέωροι: 2.6. 16 501} «ἢοεῦ 
ἴῃ ἴη6 βαύροῦσ. (ΟἹ 1. 48. 4, εἰς. ---51. 
κατενεχθέντες : ὅ0}0]. πρὸς τὴν γῆν. (Υ 
6. 53. ὃ..-- ἐξέπεσον ἐς τὸ στρατόπε- 
δον: 1.6. ΤυΒῃ ρα ἔτοπιὶ {Π6 5105 ἴῃπΐο 
188. 68}. --- θ2. οὐκέτι διαφόρως : ὯὨΟ 
ἸΟΠΡῸΥ ΜΠ {Π6 ντΐουιβ οιηοίϊοηβ ἅ6- 
ΒΟΙΙΘΩ͂ Δῦονο 8-18, Ῥυῦ ἀτίνθῃ ὈγΓ 
ΟὯ6 ᾿ΏΡΈΪ86 (ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς, ἴοΟΥ {Π6 
ΙΏΟΓΘ 1|5118] μιᾷ δρμῇ)), 1.6. ἀ650 81, --- 

99, δυσανασχετούντες : 806. ίο Ῥο]]. 
11, 130, ἤγϑῦ δρᾶ Ὅν ΤΏυο. (πᾶ 

ΟὨΪΥ ΠΟΥΘ) ; ΘΟΙΏΙΠΟῊ ἴῃ 1806} ΓΙ ΟΥϑ. 
ΤῊ ΕΓ ἴδκοβ (ῃ6 δος. (τὰ γιγνό- 
μενα), 7υδὺ ἃ5 δυσχεραίνειν, ἀγανακτεῖν. 
Κν. ϑδρνυ, 48, 8, 1. ΟΥ Ῥίοηῃ. δ]. Ρ. 

ὅθ6, 22, δυσανασχετοῦντες τὴν παρρη- 
σίαν αὐτῆς. ---- οἱ μὲν... οἱ δέ: ρϑγῖ. 

ΔΡΡῬΟΒ. ἰο ὅ πεζός 88 ἴῃ 4. --- 84, τὸ 
λοιπὸν τοῦ τείχους : {π6 διατείχισμα 
τα ΘΠ] ΟΠΘα ἴῃ 6. 60. 9. --- 855. περὶ σφᾶς 
αὐτούς : {ὑπ6 πιοδὺ ὑπουρηῦ αὐ {15 
τηοτηθηῦ (ἤδη) ΟἿΪΥ οὗ {ποιηβοῖνοβ. 
περί Μ᾿. ὑῃ6 86α. ἔον [Π6 τηοῦθ 588] 
δθη. ΟΥ̓ ἵν. κι. ὅ, μηδὲν περὶ σφᾶς 
νεώτερον βουλεύσειν; ΥἹ1. τι. 19, τὰ 
περὶ τὴν καταφυγὴν ἠγγέλθη. --- 86. ὅπῃ 
σωθήσονται: ὅπῃ σ«ἰἢ Ταΐ. ἱπα]16. ἃ 5 
ὅτῳ τρόπῳ ἴῃ 1'. τογ. 190, Δηᾷ ἔγρα. 

97. οὐδεμιᾶς ἐλάσσων : 1.6. μεγίστη. 
50 δή ΘΙΘ 88 ψ]ΠῈ} [ῃ6 500. Τὴ 901- 
ΤῊ] 85 π {8185 {π6 ρϑῃ. 15. ΔΙΑ Β 
564, πονοῦν ἤ. Κὕδη. 548, ποίο 5; 

Ἀν. ϑρυ. 47, 21, 8.--- 88. καί: δεν 

παραπλήσια ἃ8 ἴῃ 6. 70. 2. ΑΤοΓ καί 
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ΤΗΠΟΥΡΙΡΕΒ ΥἹΙ. 71, 72. 

ἐν Πύλῳ. διαφθαρεισῶν γὰρ τῶν νεῶν τοῖς Λακεδαιμο- 
’, ’ 3 “ ΝΝ ς 9 ἴων 2 ΕἸ 

40 νίοις προσαπώλλυντο αὐτοῖς καὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἄνδρες ἣ , " ᾿ 
διαβεβηκότες, καὶ τότε τοῖς ᾿Αθηναίοις ἀνέλπιστον ἦν τὸ 

κατὰ γὴν σωθήσεσθαι, ἣν μή τι παρὰ λόγον γίγνηται. 
Γενομένης δ᾽ ἰσχυρᾶς τῆς ναυμαχίας. καὶ πολλῶν 

΄Ν 3 ’ὔ Ἁ 9 ’ 3 ’, ε 

νεῶν ἀμφοτέροις καὶ ἀνθρώπων ἀπολομένων οἱ Συρα- 
Ἁ ἢ ' ῃ κόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπικρατήσαντες τά τε ναυάγια καὶ 

Ἁ . ν 9 ᾽ Ἁ 9 ει, 7 ᾿ Ἁ εν ’ 

τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ ἀποπλεύσαντες πρὸς τὴν πὸό- 

δ λιν τροπαῖον ἔστησαν, οἵ ὃ ᾿Αθηναῖοι ὑπὸ μεγέθους τῶν 2 μέγ 
ζω | «ἉἉ παρόντων κακῶν νεκρῶν μὲν πέρι ἢ ναναγίων οὐδὲ ἐπε- 

ες ᾿ς 9. ΦἈ 9 ’ , ΝΆ. δὲ : νΝ 9 3) Ἴ “42 λΝ 

νόουν αἰτῆσαι ἀναίρεσιν, τῆς ὃε νυκτὸς ἐβούλοντο εὐθὺς, 

ἀναχωρεῖν. 

(-ΞΞ ὧξ) [π8 δου. μ85 {π6 ἔοτοθ οἵ {πὸ 
ὉΓΡΙ. --- 39. διαφθαρεισῶν τῶν νεῶν 
κτέ.: ς ἵν. 14 Π -- 40. προσαπώλ- 
λυντο αὐτοῖς : (Ἰηρῖ.) ““Μ6Γ6 885 ρσοοᾶ 
8ἃ5 ἰοβύ ἔῸγ {Ποθτ.ἢ ἘῸΓ αὐτοῖς ἃ 6 0 
οὗ 116 τιῖπου Μ85. ἢᾶνῷ αὐταῖς (ταῖς 
ναυσί); Ὀαΐ {μ6 τοροαίθα τοΐρθγθηοθ ἴο 
π6 1,Δοραδοιμο 8 18 ΤΟΥ͂Θ ΤΟΥΟΙΌΪΘ 
{μ8ῃ {06 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ 811 510 ἰο (ἢ 6 

5105. --- οἱ ἐν τῇ νήσῳ διαβεβηκότες : 
ον ἐν αἰἴου νοῦ οὗ τπποΐοῃ, βεο ἵζπη. 

447, Α ἃ; Κα. ϑρυ. 68, 12,2. ΕΟ ἵν. 
14.7, ταῖς . « « ἐν τῇ γῇ καταπεφευγυίαις; 
8,150 6. 87). 18. ἘῸΓ γροπιζίοη οὗ {πΠ6 
Ῥαγίϊο., 588 Οἢ 6. 23. 14. --- 41. καὶ 
τότε: 50 ἤθη. 8366 ΟἩ 6. 29. 28. --- 42. 
παρὰ λόγον : ποὺ παράλογον, ὙΓΏΪΟΗ 
Τῆπο, ΡΤ. ΠΘΥΘΡ τιδβα 8ἃ8 84]. 566 
ΟἹ 1. 65. ὃ. 

τῶ, ΑΠον ἐδα δαΐέϊε ἐΐ6 ϑγγασιιδαῃς 
εγθοΐ α ἱγορῆψ. Ἴλ6 σοπογαῖβ οὔίδο Αἰ}6- 
ηϊαη8 ιοϊδῆ, το πιαΐδα ἀποίλον αἰΐεπιρὲ ἀπ7- 
ἴῃς 6 ξιιοσεοαϊπρ πἴσῆξ ἰο οι ἐβοῖγ τσαν 
ἰλγοισῆ τοϊξδ ἐἶι6 γοϑὲ 975 ἰμεῖγ δμΐρϑ; δι 
ἐΐ6 ἐγοορ5 γϑι86 ἰο σὺ οἡ δοατά ασαϊη. 
Απα 80 ἰΐοψ αἰοίογηιῖηα ἴο γοίγεαί ὃν 
ἰαπα. “" 

1, γενομένης δ᾽ ἰσχυρᾶς τῆς ναυμα- 

Δημοσθένης δὲ Νικίᾳ προσελθὼν γνώμην 8 

χίας κτέ. : ΤΟΙΘΙΒ ἴο οὗ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι. .. 
ἀναχωρεῖν ΤΑῸΟΪ. ΤΠΟΤΘ (Π8η ἰο οἱ Ξυρα- 
κόσιοι . .. ἔστησαν : ““5ἴπσο {μ6 4.16 

Δα Ὅθοῃ 80 ἄγθαδέμ) δηᾶ {μ6 1ο05565 
80 στοδΐ, (ῆὴ6 ΑὐΒΘηΐδηβ ὑποὰυρἢῦ ΟΠΪΥ͂ 
οἵ ροίϊηρ ἅνᾶν." ἨἩρθησθ ΟἿΪΚ ἃ 
ΟοΙηχήϑ, πού ἃ ΟΟΪοη, Βμου]α 6 ρ]δορᾷ 
Δίου ἔστησαν (8). --- πολλῶν γεῶν : 
δος. ἰὸ 12, {6 Αὐῃποηΐδηβ δα Ιοϑύ 

(110 ---60) δρουὺ ὅ0 5Βῃ1Ρ8; δοο. τὸ 
18, 1ῇῆ6 ϑγγδοιβδηβ (10 --- 50) δροιῦ 
2ὅ. ὥβθ οὔ 6. ὅο. 21 δηᾷ γ7ο. 24. 
Τιοᾶ. ΧΗ, 17 οῖνθθ {π6 Ἰοββ ἢ {Π86 
Αὐμρηΐϊδη 8146 δὖὺ 60, ου ὑπ ϑὅγγδου- 
Β8η) δὺ 8 ἀοβίχογοα δῃα 16 στοπάογραᾶ 
561658. 

δ. ὑπὸ μεγέθους τῶν παρόντων 
κακῶν : ὑπό, ὃψ τεαβοη οὕ, Ο Γ΄ νἱ. το. 
20, ὑποψίαν ὑπὸ τῶν παρόντων κακῶν ἐς 
ἀλλήλους εἶχον. ---- 7. αἰτῆσαι ἀναίρε- 
σιν : ΟΧΡΙΔΠΔΙΟΥΥ ΟΥἨ {6 ῥχοϊϑρίϊο 
νεκρῶν πέρι ἣ ναναγίων. Κτ. δργ.61, 6, 
8, ΟἿ νυν. 63. 6, ἐπειδὴ περὶ ᾿᾽Ορχομέ- 
νου ἢγγέλλετο ἑαλωκέναι. ---- ἐβούλοντο : 
γαΐ.; ἐβουλεύοντο οἱ ὑμ6 ταϑὺ οὗ [86 
Μ55. 15. ἀρρτορτγίδίβ ποὶῦῃμον τι} οὐδὲ 
ἐπενόουν ΜΟΥ ΜΠ εὐθύς. 

8. γνώμην ἐποιεῖτο: πιαάδ α ρτῸ- 
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188 ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΝ ΥἹ]. 72, 73. 

9 ἌΆᾺ , » Ν Ἃ ΝᾺ ΨἌᾺ 7 

ἐποιεῖτο πληρώσαντας ἐτι τὰς λοιπὰς τῶν νεῶν βιά. 
: «Ἁ, ν ῖ 

1ὸ σασθαι, ἣν δύνωνται, ἅμα ἕῳ τὸν ἔκπλουν, λέγων ὅτι 
᾽ Ψ ε , 5 κι ͵ ΄ ΕἾ δὰ 

πλείους ἔτι αἱ λοιπαΐ εἰσι νηες χρήσιμαι σφίσιν ἢ τοῖς 

πολεμίοις" ἦσαν γὰρ τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις περίλοιποι ὡς 
ες 32 Ἂ 9. 5 ’ δ »᾽. “Ὁ ’, 
ἑξήκοντα, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις ἐλάσσους ἢ πεντήκοντα. Ν. 

Και 

ἰ'φ᾽ ἵ Ξ ’ ἈΝ υ : Ἁ ’ ῪΝᾺ ξυγχωροῦντος Νικίου τῇ γνώμῃ καὶ βουλομένων πληροῦν 
9. αὶ ε ͵α“Ἑ΄ὖ΄ 9 Ψ ἘΠ 5΄᾽ ν ἊΝ Ν 

156 αὐτῶν οἱ ναῦται οὐκ ἤθελον ἐσβαίνειν διὰ τὸ καταπε- 

πληνθαί τε ΤΏ ἤσσῃ καὶ μὴ ἂν ἔτι οἴεσθαι κρατῆσα αἱ ἼΧ Ὧ Ὡσση μή ἂν ετὶ οὐ ράατησαι. καὶ 

οἱ μὲν ὡς κατὰ γῆν ἀναχωρήσοντες ἤδη ξύμπαντες τὴν 
Τϑγνώμην εἶχον. Ἑρμοκράτης δὲ ὁ Συρακόσιος ὑπονοήσας 1 

9. ἡ Ν , Ν , Ν 3 9 , 
αὐυτῶν ΤῊΡ διάνοιαν καὶ νομίσας δεινὸν εινάᾶι εὐ τοσαντη 

στρατιὰ κατὰ γὴν ὑποχωρήσασα καὶ καθεζομένη ποι τῆς 
΄ ͵ δ᾿ , δ ’, “- 

Σικελίας βουλήσεται αὖθις σφίσι τὸν πόλεμον ποιεῖσθαι, 

ἐσηγεῖται ἐλθὼν τοῖς ἐν τέλει οὖσιν ὡς οὐ χρεὼν ἀποχω- 
ρῆσαι τῆς νυκτὸς αὐτοὺς περιιδεῖν, λέγων ταῦτα ἃ καὶ 

»οβαί. ΟἿ 1. τ28, 27; 11. 2. 324, --- 9. 
πληρώσαντας ἔτι: λαυΐηρ πιαπηπεα οΠ66 
ηιοΥγ6. ΟἿ α. ζο. 8. Κύμη. 464, 2, ἰΔ]κ65 
ἔτι τὰς λοιπάς ἃ5 Θοαπῖὶν. ἴο τὰς ἔτι 
λοιπάς. (ΟἹ. οὐηῖϊί5 ἔτει σι μπουὺ σοοῦ 
ΤΘΆΒΟΉ. --- 11, νῆες χρήσιμαι; {Π6 
ΤΊΟΥΤΘ 11511}8} Τη880. ἔΟΥΤῚ ΟΟΟΘΌΥΪΒ Ψ]]1. 76. 
206. Τα νο ψόοσβ τὸ ἰγθαίθα 48 
ΟἿΘ6 84 {μογοΐοσθ ρίδοθα ἰορϑίῃο 
Αἰτο αἱ λοιπαί, 116 πλείους 15 ῬγΘά, 

1δ. αὐτῶν: ζ.6. ΝΙοΙα 5. ἀηα ἸοΙλο8- 
1 6}65.--- 16. τε: δααρα ἔσο δ᾽ δύ. 
δι οοπίγαβιιπο ΔΌΡΓΙΓΟΡΓΙ ἴον {Π6 
ἀουθ]θ τϑαβοι, δῦ δα Ὠδρροηθα 
8.84 τ μϑὺ νγὰ5 ἴο 6 θατϑά. --- μὴ ... 
κρατῆσαι: ἄν ἴο θ6 οοηηθροίρα ΜΙ 
κρατῆσαι; μὴ ἔτι οἴεσθαι ἀδρεαπηαθηῦ 0ῃ 

διὰ τό. ---- 17. ὡς κατὰ γὴν ἀναχωρή- 
σοντες : οὐἱ ῬΙαΐί. Ζεσο. 188 Ὅ, μηκέτι 
τὴν τηλικαύτην ἀρχὴν ὡς ἄρξων διανοη- 
θήτω. 

49. Πογηιοογαΐε8 αὐυΐδε58 ἰΐ6 δγγα- 
σιϑαΉ5 ἰο τοαἱΐ 7 αἰΐ ἐδ γοαας ἰοααϊης 
ἰπίο ἰΐ6 Ἰπίογίοῦ, απαὰὶ οσοιρῳ ἰΐθηι ιυὐἱξᾷ 

ἐγοορβ8. Βιιίλεηποχὶ ἄαν δοΐπρ α γεδιϊυαΐ 
97 «Πεγοιίο5, ἰμεν αγῷ ἱπαϊβϑροδεα 0 πιαΐξα 
ποι οἤογτίβι Τονμιοογαίεα, ἐλογαμροη, 
τὐαγΉ5 ἰδ6 Αἰμοηϊαηϑβ ἰλτοισἧ, γι655ΘΉ 678 
εὐἰιοτι ἐποῳ βιρροβο "ϊοπαϊῃ ποὶ ἴἰο 86ὲ 
ομἑ ἵπ {δα πἰσλί, βαψίπ ἰζαΐ ἐμαν υὐἱῖ 
ηα ἐδ τοαᾶς σιαγαθα ὃν ἸΥΌΟΡ8. 

ῷ. εἰ... βουλήσεται... τὸν πόλε- 
μον ποιεῖσθαι: οὔ 6. 51. ὅ. ---ὅ. ἐση- 
γεῖται: γεργεβοηί8. ΟἹ 1. 20. Τ; ἵν. 
76. 8; νἱ. οο. 1. --- τοῖς ἐν τέλει οὖσι: 
ς. '. 9οο. 29; νἱ. 88. 61. ἘῚ {Π6 ἀδί. 
τὶ ἢ ἐλθών, 5866 ὁ( ἷ. 13. 12. ----6. ἀπο- 
χωρῆσαι αὐτοὺς περιιδεῖν : ἰο ἰεί ἔλόπι 
φιϊοίίῳ ευἰϊμάγταισ. Ἰκν. πᾶ ΟἹ. ὑπῖπηκ 
ἰμαῦ περιιδεῖν ὙΠῸ ὑπ6 ἰηΐ. ΤΘΡΓΘΒΘΩ 5 
186 ροβϑειῥιψ οὐ Ἀδηγυβίηρ ἰδκίηρ 
ῬΙδορ, τῆ [86 Ῥτῆο. 1η6 μοί. τ. 
ϑργ. δ6, 6, 8. Βαΐ ἴῃ ΟΜΈ. 24, κπ. 2, 
ἐπ 1. δηᾶ ρϑγϊο. το βΒῃονῃ ἴο ΤΘΥΘΥ 
ἴο ΘΧΘΟΙ͂Υ {π6 βᾶσιθ {πίπρ. Οὗ 1. 
18. 21, περιιδεῖν τμηθεῖσαν ; 1. 20. ὅ, 

περιιδεῖν τμηθῆναι. Ὧ66 450 Κύμη. 

484, 24, ---λέγων ταῦτα ἃ καὶ αὐτῴ 

ἘΝ 
- ΝΣ 
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αὐτῷ ἐδόκει, ἀλλὰ ἐξελθόντας ἤδη πάντας Συρακοσίους 
καὶ τοὺς ξυμμάχους τάς τε ὁδοὺς ἀποικοδομῆσαι καὶ τὰ 
στενόπορα τῶν χωρίων διαλαβόντας φυλάσσειν. οἵ δὲ 

[4 ᾿ . 9 Ν 3 “Ὁ “Ἂ 9 ’ 

10 ξυνεγίγνωσκον μὲν καὶ αὐτοὶ οὐχ ἧσσον ταῦτα ἐκείνου 
ἈΝ Ξὃ ’ , 3 Ἀ δὲ 9 θ Ἁ4 » 9 ») καὶ ἐδόκει ποιητέα εἶναι, τοὺς ὁὲ ἀνθρώπους ἀρτι ἀσμέ- 

νους ἀπὸ ναυμαχίας τε μεγάλης ἀναπεπαυμένους καὶ 
. ε κι Ψ Ψ Ἢ -» κε κ“. , 
ἅμα ἑορτῆς οὔσης (ἔτυχε γὰρ αὐτοῖς Ἡρακλεῖ ταύτην 

, ε [4 θ ’ εὺ ΕῚ ὃ “Ἃ «Ὁ ς δί 309 λῇ 

τὴν ἡμέραν θυσία οὖσα) οὐ δοκεῖν ἂν ῥᾳϑίως ἐθελησαι 
ὑπακοῦσαι: ὑπὸ γὰρ τοῦ περιχαροῦς τῆς νίκης πρὸς 

Ιέ ’ Ἃ Ἁ 9 Ὁ ε ῪΝἮῊ Ἁ ’ '“πόσιν τετράφθαι τοὺς πολλοὺς ἐν τῇ ἐορτῃ, καὶ πάντα 
μᾶλλον ἐλπίζειν ἂν σφῶν πείθεσθαι αὐτοὺς ἢ ὅπλα λα- 

βόντας ἐν τῷ παρόντι ἐξελθεῖν. ὡς δὲ τοῖς ἄρχουσι ταῦτα 

ἐδόκει: 50 ΝαωῖΡί. δπᾶ τηοβύ οἵ {η6 Νί58. 
ΤΏΘ 56η86 566 1}8 [0 6, “βασίηρ Ἰυδὺ 
νγδὺ Π6 δούπα!ν (καί) ὑπουρμ." ΟἹ. 
ΘΧΡΙ 818, “ βαγίηρ [δὺ ΟΠ βθθιηθαᾶ 
ἴο πἷχη ἔτοτα 18 οὐσῃ οοη͵θούατα (καὶ 
αὐτῷ) φτορΆ}0} 16. Οογίαϊῃ ἰμίθ}}1- 
ΘΘΏ66 Β6 ἀ]ἃ ποὺ ο]41πὶ ἴο ῃᾶνθ. ΤῊΘ 
τοΐρογθμποθ 1ἰ5 ἰο ὑπονοήσας αὐτῶν τὴν 

διάνοιαν ἃῃᾷ μ6 σΟὨΒΙ ἀουῦϊο ΘΟῊ- 
προίρα ἐπογον , καὶ νομίσας . .. τὸν 
πόλεμον ποιεῖσθαι. ἐσηγεῖται ΘΧΡΤΘΒΒΘΒ 
ἴπ6 δᾶνϊςθ, λέγων {μ6 στουππᾶ ἴον ἴ{. 
ΝΟΙΊΠΟΥ οχρ! απϑίϊοιι, ἐποαρ ἢ ῬΟΥΠΔΡ5 
58 ροοᾷ 85 οδπ Ὀ6 φἴγθα, 18 ΘΏΓΓΟΙΥ 

βϑἰΒ δοίουυ, μα δῦ. ἸΏ ὺ Ἀ6 τὶσδύ 
ἴῃ Ὀτγδοκούϊηρ {π6 πψογᾶβ. ---- 7. ἀλλὰ 
ἐξελθόντας ... ἀποικοδομῆσαι ... Φφυ- 
λάσσειν : ΒΌΡΡΙΥ χρέων ἐστί ἔτοτῃ 
ΔΌοΥΘ. --- ἤδη: ἱππηιεαϊαϊοίγ. ---- 8. τὰς 
ὁδοὺς ἀποικοδομῆσαι : ὅ6}|0]. ἀποφρά- 
ξαι διά τινος οἰκοδομῆς. ΟΥ̓ 1. 134. 12, 
---9. διαλαβόντας : (]. ἀπ Βτη. 0]- 
ον ΒΙκ. ἴῃ δἀορ ϊπρ' {μ15 τοϑδαϊῃρ' ἔΓΟῺΣ 
Μαῦ. ἴου προφθάσαντας οἵ {Π6 τοπηδῖῃ- 
ἴὴηὴρ Μ85. δηὰ οαϊυύ, διαλαβεῖν, ὙΏΊΟῊ 
ΟΟΟΌΥΒ ΟὨΪΥ ΠΟΤ ἴῃ ΤΠας6., 15 ψαττϑηϊθα 
δα οχρ απο ὍΥ {πὸ ἱπηϊίαίοι οὗ 
ῬΟΙΨΌ. ἱ. 18, οὗ στρατηγοὶ τῶν Ῥωμαίων 

τὰ μεταξὺ τῶν τάφρων καὶ τῶν στρατο- 
πέδων διαστήματα φυλακαῖς διέλαβον ; 
ἷν. 67, ὃ Φίλιππος κλείσας τὰς πύλας 
τοῦ Κορίνθον καὶ διαλαβὼν τὰς ὅδοὺς 
φυλακαῖς. ΟἽ Ὁϊοά. χίν. 75, καὶ Διο- 
νύσιος τὰς ὁδοὺς διαλαβὼν φυλακαῖς. 
ϑυϊᾶδλδ, οἰδηρ' ΟἿἿΪ ραβϑᾶρθ, Θχριδίηδ: 
διαλαβών, προκατασχών. ὅ66 ΑΡΡ. --- 

οἱ δέ: 8ς. ἐν τέλει ὄντε. 
10. ξυνεγίγνωσκον : τῦογὰ 9} ἰΐε 

βαῖιε ορίπϊοη ; ξυν- ὙΠῸ δᾶν. ἔΌΓΟΘ, 
ΟἿ ἴϊ. 6ο. 18.---11. ἄρτι... ἀναπε- 
παυμένους : “Ἃ0ἋΠ6 τηθὴ Παγνίπρ 7αϑ 
ΟἸΔαΙν τἀ ἃ 11{{16 σθροβο δῇίοσ {Π6 
στοδῦ 5684-ρύὺ.7 Οπ δοοοπηῦ οὗ ἀσμέ- 
νους δ πᾷ {π6 ῬΙΘΡ. ἀπό, ἀναπεπαυμένους 
ἴθ ἴο Ὅ6 φτγοίουτθα ἴο πεπαυμένους οὗἉ 
Μαῖ. Ἐρτ {16 ΒΠῺΡ]6 Ῥαγίϊο. δα σϑθῃ. 
αὖϑ. οο-οτᾶ., 500 Κα, ϑρυ. δ6, 14, 2. --- 
14. οὐ δοκεῖν: ἀδρομᾶβ ἸΟΟΒΘΙΥ ΟἿ 
ἐγίγνωσκον (ΟΥ ἔλεγον) ἴο Ὅ6 ΒΡ} 01168 
ἔτοτῃ ξυνεγίγνωσκον 8ΌΟΤΥΘΟ. --- ἄν: ῬὈο- 
Ἰοηρ8 Ὑἱ ἐθελῆσαι. ----1δὅ. ὑπὸ τοῦ 
περιχαροῦς : “Ὁ. ΤΟ450η Οὗ ὕΠ6 1} στοῦ 
Ἶογ." ὑπό 85 ἴῃ 6. 72. δ. τὸ περιχαρές 
ΟΟΟΌΪΒ 8150 ἴῃ 1. 51. 20, --- 17. σφών: 
16 ρθη. ψι πείθεσθαι Ὡοὺ ΘΙΒΘΎΤΠΘΥΘ 

ξουπᾶᾷ ἴῃ Αἰ, ργοβθ. Κύμη. 417, ηοΐθ 

1859 
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λογιζομένοις ἐφαίνετο ἄπορα καὶ οὐκέτι ἔπειθεν αὐτοὺς 
90 ὁ Ἑρμοκράτης, αὐτὸς ἐπὶ τούτοις τάδε μηχανᾶται" δε- 

διώς, μὴ. οἱ ᾿Αθηναῖοι καθ᾽ ἡσυχίαν προφθάσωσιν ἐν 
τῇ νυκτὶ διελθόντες τὰ χαλεπώτατα τῶν χωρίων, πέμπει 
τῶν ἑταίρων τινὰς τῶν ἑαυτοῦ μετὰ ἱππέων πρὸς τὸ τῶν. 
᾿Αθηναίων στρατόπεδον ἡνίκα ξυνεσκόταζεν " οὗ προσε- 

25 λάσαντες ἐξ ὅσου τις ἔμελλεν ἀκούσεσθαι καὶ ἀνακαλε- 
σάμενοί τινας ὧς ὄντες τῶν ᾿Αθηναίων ἐπιτήδειοι (ἦσαν 
γάρ τες τῷ Νικίᾳ διάγγελοι τῶν ἐνδοθεν)ὴ ἐκέλευον 
φράζειν Νικίᾳ μὴ ἀπάγειν τῆς νυκτὸς τὸ στράτευμα, ὡς 
Συρακοσίων τὰς ὁδοὺς φυλασσόντων, ἀλλὰ καθ᾽ ἡσυχίαν 

80 τῆς ἡμέρας παρασκευασάμενον ἀποχωρεῖν. 
ν ε 4 

καὺ οὐ μὲν 

εἰπόντες ἀπῆλθον, καὶ οἱ ἀκούσαντες διήγγειλαν τοῖς 
“ [οὶ ᾿ Ν Ψ) ’ 

74 στρατηγοῖς τῶν ᾿Αθηναίων, οἵ δὲ πρὸς τὸ ἀγγελμα ἐπέσχον 

6; Κτ. ϑρυ. 48, 1, 8. γ᾿ ΘΟ ΆΥῸ8 
ἘΥ. 7. 4. 120, πείθεσθαι γὰρ εἴθισμαι 
σέθεν. ΤῊΘ ρθη. 15 σουησηοῃ ἴῃ Ηδί, 
ΟΥ̓ 1. νο. 18, δᾶ Βίοϊπ 5 ποίθβ. Τἢ6 
56ῃ. σφῶν 15 ΠΟΥΘ ῬαΙῸν ἱπαποραᾶ ὈΥ 
186 Ῥγθορᾶϊηρ πάντα: “δηγ ]ηρ᾽ 6156 
ἔτσομι {Π6Π| ποὺ του] 6 ΠΟΤῈ ΤΟΔΑΥ͂ 
ἴο 1ἰβύθη ἴο 8 8 ΟΥΩ͂ΘΥ ἴο ἰδ! Ρ 
ΔΥΤΆΒ,᾽ οἷς. 

19. οὐκέτι ἔπειθεν αὐτούς : 1.6. πἤΘη 
15 ΔΥΡΙΠΏΘηΐΒ 20 ΙΟΠΡῸΡ ῬγΟσποθρᾷ 
ΔΏΥ οἴξοοί. ---- 90. ἐπὶ τούτοις : πο Ὁ 
ἐΐ656 οἱγοιμηπιδίαηςο8. ὥθθ ὁ 6. 62. 14. 
-- τάδε μηχανᾶται: ἦδθ οοπίγίυοα ἐΐ6 
οϊἰοισΐπᾳ ρίαπ, ΜὨΛΟΉ 15 βού ἔοι τ 1}- 
ουαὺ σοηπροίίνο (γάρ) ἴον τάδε, 88 
οἴζθη διῇζου τοιόνδε. ὅ'366 ΟἹ 1. ὅ0. 2. - 
24. ξυνεσκόταζεν : ἃ5 1ἴῈ 1. στ. 7.--- 25, 
ἐξ ὅσου: ἴ.6. ἐς τοσοῦτον ἐξ ὅσου. Ἀγ. 
ϑγ. δ1, 19, 9. --τις : 1.6. ἴὰ 1Π6 ΟΘ.Ρ 
οὗ ἰᾷ8 Αὐἰμποηΐδηβ, ἴον ἀκούσεσθαι 18 
διού. --- ἀνακαλεσάμενοι : (Ἰ14.) οαἰϊίης 
7ουλ ὃγ παρὶθ (ἴο Τῃπθιηβθὶνθθ). 866 
οἢ 6. 69. 10; γο. 49. Ἔν {15 γΘΥῪ δοῦ 
{ον πηϑθ {ΘΙ ΘΙ 65. ΔΡΡΘΑΣ ἴο Ὀ6, 

8.5 ὕδον οἸαἰτηθᾷ, ἐπιτήδειοι. --- 27, διάγ- 
γελοι τῶν ἔνδοθεν : 5010], μηνυταὶ καὶ 
ἐξαγγέλλοντες τὰ Συρακοσίων. διάγγε- 
λος ἰ5 ἴουπᾷᾶ ο6ἸΒουῃοῦο ΟἸΪΥ ἴῃ {Π6 
Ἰαΐον πυϊθουβ (6.σ. Ὅϊο Ο. χ]. δ), Ῥυΐ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ δ 0 {Π6 ψ Ὁ διαγγέλλειν 
πὰ 81. 5ῖησθ 1ὖ γγὰβ Κηόνγῃ οἡ ὈΟΐἢ 
5165 [Πδ8ὺ ΝΙΟΙΔΒ ΠδΔα βρῖθβ 1 ϑὅ'γα- 
σα86 ((Κ ὁ. 48. ὃ 2), δεν οοΥδίοβ 
γἃὰ85 8016 σπιμουΐ αἸΠΠ ον ἰο σοῦ 
ΒΟΟΘΒ5 ἰοὸ ὑπ Αὐποηΐδηβ, Βευὺ {Π686 
ΤΠΘΒΘΘΏΡΘΙΒ, Οὗ οουγ786, αἸα ποὺ Ὀο]οηρ 
ἴο {π6 5Ρ165 οὗ ΝΙοΙδ5. -- 581. καὶ οἱ 
ἀκούσαντες : Ετ.᾿Β ῬΥΟΡΟΒΔΙ καὶ οἵ, ΟΡῬ. 
ἴο οἱ μέν, που] ὯὈ6 δατμῖββῖθ }] 6 δίοσ 
{ῃ6 ΔΗΔΙΟΡῪ οἵἉ ἰν. 32.11; 68. 258. Βαΐ 
{86 οογγοϊαίίνα οἵ οἱ μέν 15 ταῦ υ᾽ οὗ δέ 
ἴῃ 6. γ4. 1, δπια καὶ οἱ ἀκούσαντες... 
᾿Αθηναίων 15 ἸορΊΟΔΙν Βυθοτᾶ. ἴο {Π6 
Ῥγθοραϊηρ οἸααδβα, 85 1 6 βϑηΐ. ὕϑῃ, 

καὶ οἱ μὲν ἀπῆλθον εἰπόντες ταῦτα, ἃ οἱ 

ἀκούσαντες κτέ. 
724, 72}6 σοπιμιαηαον8 οὗ δε «Αϊλοηϊ- 
αη8, αοοοϊνυοά ἱπίο τοπιαϊπίπς απρης τα 
σοημιΐηφ πῖφἠξ, δρεπα αἶδο ἐλ6 7γοϊοισίῃς 



ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΝ ΥἹΙ. να. 141 

; ,ὔ ΓῚ 4 ; τὴν νύκτα, νομίσαντες οὐκ ἀπάτην εἶναι. καὶ ἐπειδὴ καὶ 
Ἁ 9 3 Ἁ τὰ » 9 ΝᾺ Ἀ Ἁ 4 ῪὋ ὡς οὐκ εὐθὺς ὥρμησαν, ἔδοξεν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐπιοῦσαν 
ε “ “4 οὶ ἡμέραν περιμεῖναι, ὅπως ξυσκευάσαιντο ὡς ἐκ τῶν δυνα- 
ἴω ε ῪᾺ ὅ τῶν οἱ στρατιῶται ὅτι χρησιμώτατα, καὶ τὰ μὲν ἄλλα 
» “Ὁ 39 » Ἁ 95.ϑ ν Ἁ Ν πάντα καταλιπεῖν, ἀναλαβόντας δὲ αὐτὰ ὅσα περὶ τὸ 
ἴω. 9 ’ ε ΡῪΜᾺ 9 ’ 9 ΜᾺ σῶμα ἐς δίαιταν ὑπῆρχεν ἐπιτήδεια ἀφορμᾶσθαι. Συρα- 2 
, ᾿ Ν Ἁ ’ ΄Ὁ Ν ῪᾺ ’ ’ 

κόσιοι δὲ καὶ Τύλιππος τῷ μὲν πεζῷ προεξελθόντες τάς 
ε 5 Ἁ ᾿ . Ν , ὌΧ. 3 . 9 ,᾿ τε ὁδοὺς τὰς κατὰ τὴν χώραν ἡ εἰκὸς ἦν τοὺς ᾿Αθηναίους 

9 ΜᾺ ΄ ἰέναι. ἀπεφράγνυσαν καὶ τῶν ῥείθρων καὶ ποταμῶν τὰς: 
' , ἶ κ᾿ διαβάσεις ἐφύλασσον καὶ ἐς ὑποδοχὴν τοῦ στρατεύματος 

ταῖς δὲ ναυσὶ προσ- 

10 

ε ώ Ἔ  »“5ἃ », . 9 
ὡς κωλύσοντες ἢ ἐδόκει ἐτάσσοντο. 

᾿ Ἄ “οὀἪο δὸὦἣὯὃ 9 » 5.Ν κι 3 ἮΝ 
πλεύσαντες τὰς ναῦς τῶν ᾿Αθηναίων ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ 

53.., Δ 9 “ ΄ 35... 7 ν , ἀφεῖλκον, (ἐψέπρησαν δέ τινας ὀλίγας, ὥσπερ διενοήθη- 
15 σαν, αὐτοὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι), τὰς δ᾽ ἄλλας καθ᾽ ἡσυχίαν οὐ- 

ὅαν ἴῆ ργοραγαϊίοῃς ΚΟΥ 1ἦδ6 αθραγίμγα, 
7116 ϑδγγαοσιδαηξ, βοισουοῖ, τη ιι86 οὗ 
ἐΐ6 ἐΐπι6 ἐο οἦἤμὲ ο7 ἐΐα γτοααϊς, απα ἰο 
»ίασεο σμαγα8 σὲ [6 ογοδδίηοβ 9} 16 
γίυεγδ. Αἀὲ ἐδα δαηιδ ἐΐπι6 ἐΐθῳ ἀγαῖ 
πὶ ἐλ βἤογα πα ὄγίμο ἰοὸ ἰξϑῖγ ἢαγ- 
δοιν ἐἦα εἐῖρς ιυἰϊοῖ μαα δε, αϑαπαοηοά 
ᾳπά ἰ6 ὠπδιγηξ ὃψ δα Αἰλοπῖαη8. 

1. πρὸς τὸ ἄγγελμα: τη υἱοῖσ Ο7 {6 
γιε58α 086. πρός 8.5 ἴῊ 111. 43. 12; ἵν. 126. 
4. --- ἐπέσχον: Ὑἰῦἢ 800. οὗ {{π|6, 85 
ἴῃ 1. 137. 92; ἰν. 31. 1, οἷο. ---. οὐκ: 
ῬοΪοηρΒ ἴο ἀπάτην ΟἾΪ, ΟΌΡ. ἴο δῇ 
1π}}0}164 σοηῃΐγαβύ, ἀλλ᾽ ἀλήθειαν. --- καὶ 
ὥς : δυθη ἐδιι5, 1.6. ΑΙΤΟΥ {[Π 6 [8184] α618 
οὗ {ῃ6 ἢγϑύ πἰρηῦ. Βη. ΘΧΡ] 818, 

“ἐδνθη ἔλιι5, Πού δύ ἀ]ηρ [6 πΘ668- 
ΒΓ ΤΟΥ Ἰτητηθαϊαία ἀδραγίασο.) --- 4. 
ξυσκευάσαιντο : σοὴν 85 8.16, ἴῃ ΤΊ πο, 
ΟἿ] Ὦ679.--- ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν : ΠΟΔΙῚΥ 
Θααίΐν. ἴο ὡς ἐκ τῶν παρόντων (ΥἹ. 70. 
18), αϑ τυοϊΐ α5 ἰῆοψ οοιἰά. Οἱ ὡς τῇ 
ΒΌΘΙ ῬΉγΑΒοβ, 566 Κτ. δγυ. 69, 68, 4. 
---(ὅ. ὅτι χρησιμώτατα: Πᾶ5 {Π6 61ι- 
Ῥμδβῖ5 οὐ {Π6 βϑηΐ,, “Ἷ1η 1868 τηοϑύ 60Π- 

γψϑηΐϊθηῦ ἔοστῃ " (ὅον.). -- 6. ἀναλα- 
βόντας : ( αὖ.) ΡΓΘἔογΔΌ]6 ἴο {Π6 ποιὰ. 
οὗ [86 νυἱραΐα, ἀναλαβόντες, 88 ἰῦ το- 
ΤΏΟΥΘΒ {Πη6 Δηϑοο]αίμοη, ΟἿ 1.31.10; 
53.1; 72. ὅ, ψΘτ6 δέον ἔδοξεν αὐτοῖς 
ὃ Ῥτοα. δοο. νι ἢ 1, ΓΟ] ο5. Βαῦ ἴῃ 
11. 36. ὃ νγοὸ πᾶνθ {86 ποχῃ. 885 ἴῃ {ῃ6 
γα] ραίσ. --- αὐτὰ ὅσα : οπίψ ἐλαὶ ιολϊοῖ. 
Κα. ϑργύ. 51, ὅ, ὅδ. ----περὶ τὸ σώμα ἐς 
δίαιταν : 707 βιιρρογὶ 97 [{{8. 

10. ἀπεφράγνυσαν : [Π6 ππαϑ1ι8] 
Τοσ φραγνύναι, ἴον φράσσειν, Τοπηά 
8150 ἴπ ΒΟΡΏ. «4Ἵπί|. 241. ---11. ἐς ὑπο- 
δοχήν : ὈΠΌΒΌΔΙ ἴῃ ἨΟΒΌ]16 56Ώ86; ΤῸΓ 
115 1856 ἴῃ ἃ ἔγΙ ΘΠ] 56η86, 866 ΟἩ ἷ. 
139. 1]. -- 18. τὰς ναῦς τῶν ᾿Δθη- 
ναίων : ΜΈΘΗΝ, 806, ἴο ὁ. γι. 81, μὰ 
ὈΘΘΗ ΓᾺΠ ΔΒΠΟΙΌ. ----14, ἐνέπρησαν... 
᾿Αθηναῖοι : ἃ φδτδηςηθίϊοαὶ οἷαῦβα 
βἰδῦϊηρ τὺ ὨδΔα ΔΙσ θα ῬΘΘη 016 
Ὀγ {86 ΑΥ̓Ποηΐδη5. ΤῊΘ δοὺ. μ85 {Π6 
ἔοτοο οὗ {π6 ρ!ρῇ. Ὀούσθοῃ ὅπ6 ᾿πηρ ἴδ. 
ἀφεῖλκον, ἐκόμιζον, Μ ΔΟΏ ἱπάϊοαίθ {Π6 
σομ παρα δούννιςν οἵ {Π6 ΘἸΥΣΔΟΊ58ΠηΒ. 

ὥσπερ διενοήθησαν Υοῖογβ (0 6. 60, 18. 
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. δ ςε ε » 9 ΤΩ 4 ' 
᾿δενὸς κωλύοντος ως ΕΚασΤῊΡ ΠΟ ΕΚΊΤΕΤΠΤΩΚυιαν ἀναδη- 

’, » », τ 3 ᾿ ὔ σάμενοι ἐκόμιζον ἐς τὴν πόλιν. 
λ ΜᾺ Ἁ 9 Ὁ “ “- 

Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει τῷ Νικίᾳ καὶ τῷ 
2 ς ων ὶ ,  , ε»"»» ϑΨ Δημοσθένει ἱκανῶς παρεσκενάσθαι, καὶ ἡ ἀνάστασις ἤδη 

τοῦ στρατεύματος τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας ἐγί. 
γνετο. δεινὸν οὖν ἣν οὐ καθ᾽ ἕν μόνον τῶν πραγμάτων, 

5 ὅτι τάς τε ναῦς ἀπολωλεκότες πάσας ἀπεχώρουν καὶ 
ως 3 Ἁ ’ 9 ’ Ἅ 3 Ἀ Α ε έ “ ’, ἀντὶ μεγάλης ἐλπίδος καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πόλις κινδυνεύον- 

9 ν Ἁ 9 Ἦν 3 ’΄ ΄Ὰ ’ »’ 

τες, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀπολείψει τοῦ στρατοπέδου ξυνέ- 
΄“Ὁ 9 ε ’ 9 ν᾿ Ἁ ΝᾺ ζή » βαινε τῇ τε ὄψει ἑκάστῳ ἀλγεινὰ καὶ τῇ γνώμῃ αἴσθε- 

σθαι. 
ἴω ν ᾿ ἌᾺ 9 ’ 3 ε ’ » 

ΤΩΡ ΤΈῈΕε γὰρ νέεκρων ἀτάφων ΟΡ ΤΟΩΨ, ΟἿἽΤΟΤΕ Τις ἴδοι 

10 τινὰ τῶν ἐπιτηδείων κείμενον, ἐς λύπην μετὰ φόβου 

--16. ὡς ἑκάστην ποι ἐκπεπτωκυῖαν : 
“45 Π6Υ Βον α}}ν δᾶ τὰπ δρτουπᾶ 
ΔΉ ΠΟτο." ὙΤῇθ οἶδαβθ 186 ΤΘΔ]}Υ 
ΘΙ Πρ οα], ὑπ6 Ἰοδαϊπρ' νου Ὀοίῃρ ἀῃ- 
ἀοτβίοοα. 866 οπ ]. 3. 19. 
δ. ὕὍδπηασν 8ιιοῖ, βαα οἱγοιηιδίαποε8 

ἐῖο Αἰβμοηίαη αὐμιῃ 865 οὐ ὁπ {6 ἰλῖγα 
ἄαγ αὔέον {{π6 δαϊἰ6. Ἐυογψίλίπς οοπι- 
δίας ἰο γϑπάον ἐδ εἰϊυιαΐίοι αεδρετγαΐε : 
ἐΐς ἰοαυΐπσ ϑομίπα οὔ δα ἀφαά, α5 τὐοῖἶϊ 
αϑ ἴδε τη᾽ουπαρα απαὰ δα 5ϊεΐ,, τυῖο ὄγοαΐξ 
7ονυιμ ἑμῖο ἐδ6 δίξῥογεβὲ οοπιρίαϊηΐδ; ἐδ 
αἀεβροπάσποῃ ἀπά Πιοἰρία58η655 υυἱ(ἦ, ιυϊϊοῖ, 
αδοιι 40,000 γιεη ἤμεθα α ρμεγγδοίίῃ ἀατί 
ἡιίωγο; ἐδ ἰαοῖξ 9.7 βογυαηέβ, Ὡιοβδὲ ὁ 
ισλοηι δαά γεσοπίϊν τῖμι αἰσαν ; ἐδ γοηιθηι- 
ὅγαπος οὔ έΐα ὀγι ςἰαηξ ἤοροδ υυἱἦ, τοϊϊοῖ 
ἔλαγ λαα 56ὲ οιέ, απὰ εὐλίοῖ λαα ποὺ 
δοοῃ εἰογίψ αἰδείγογεά. 

2. παρεσκευάσθαι : :ΡΘΙΒ. [η΄ 
ἔτουῃ ὑπ6 ᾿προ 5. ἱπᾶϊο, ΟἿ 1. 46.1; 
ἔπ, τον. 21 ; ἵν. 67. 2. ---- καί : Ἰπτοᾶπο- 
ἴπρ᾽ Π6 ἱτητηδᾶϊαῖθ ρου ζοσηϑηοο οὗἉ 1ῃ6 
ΤΟΒΟΙΠ]ΟῊ ΚΘ, ἃ5 ἴἢ 11. 02. 18, ἵν. δ. 
40; νἱῖ}]. 27. 34, ὡς ἔπεισε, καὶ ἔδρασε 
ταῦτα. --- ἀνάστασις: αδραγίμγα, ἃ5. ἴῈ 
, 122. 14; 1]. 14. 7. 

4. δεινὸν ἦν: σι ΘΘΠΘΓΑΙ ΒῈ]. 

ΟἿ ἴὶ. 1.11; ν. 64. 17. ---οὐ καθ᾽ ἕν 
μόνον τῶν πραγμάτων : Θχρ]δϊπρα ἈΥ͂ 
ὅτι τάς τε ναῦς. .-. κινδυνεύοντες, δηᾶ 

ΟΡΡ. ἴο ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀπολείψει. .. 
αἴσθεσθαι (7), 1.6. [πὸ σόπογαὶ σϑϑαὺ 15 
οομίμαβίοα ἱὺ ἢ [ἢ 6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ] οχροσὶ- 
ΘΠΟ65 οὗ {86 ἱπαϊν! 8]. ΤῊΘ σΈΠΘΓΆ] 
Β6Ώ86 οὗ [86 ΨΜΠ0]6 βϑηΐύ. 15: “1 νγἃ8β 
ΤΟΥ Ρ]6 ποῦ ΟὨἹΥ ΜΠ] τοραγά ἴοὸ {Π6 
ΟΠ6 ΟΠΘΥ αϑρθοῦ οὗ {μον βἰζαδοῃ 
((μ6 1ο85 οἵ τη6 ἢθδού δῃᾶ σομπβθαπρηΐ 
ἀδΏΡΟΙ ῸΥ ΠΘΙΏΒΘΙν 65 δηα [Π6 5.416), 
Ὀπύ 8150 ἴῃ ἰῃδὺ Θϑοῖ οὔθ οἡ ᾿θανίηρ 
[Π6 οδὴρ δᾶ {Π6 τηοϑὺ ρα] ἴτη- 
ῬΥΘΒΒΙΟΙΒ.᾽ ἀλλὰ... αἴσθεσθαι, ποι ρἢ 
ΘΎΔΥ τ 8 1010Ά}}ν ᾿πμαἀσροπηαθηΐ, 15. Ἰορὶ- 
ΟΑΠῸν βυθογά. ἰο δεινὸν ἦν. 566 ΑΡ. --- 
6. ἀντὶ μεγάλης ἐλπίδος : Βῃοτγῦ ἴῸὙ “1η- 
βίρδα. οἵ δοσοιῃρ 5 1ηρ {Π6 ρτγρδΐ 
ὑΒΙῺΡ 5 ΤῸ τ ΟῊ ΠΟΥ δᾶ Βορρᾶ." --- 
8. αἴσθεσθαι: σι {Π6 δοσοηθαδίοῃ 
οὗ {6 Ῥγχϑβ. ἴῃ πῃ σοοά Νίββ. ἤϑτθ 
ΔΩ ἴῃ ν. 26. 29, ΘΟΥΓΟΒΡΟΙαΙηρ τὸ 
1886 β56η86 οὗ (Π6 ρῬᾶβϑασε, σΒ ]0ἢ 
ΤΟΐουβ ἴο γτοροδίθα δηᾷ ν)]δθ-βρτοδᾷ 
ΠΤ ΘΒΒΙΟΏΒ. 

10. κείμενον : 1.4. Ἰγίηρ ἀραᾷ. ΟΥ̓ 
ἴν. 38. 8; Χρῃ. 4η. 1. 8. 21. -- μετὰ 
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» Ἁ ε Ἂ ’ », καθίστατο, καὶ οἱ ζῶντες καταλειπόμενοι τραυματίαι τε 
Ἁ 9 “Ὁ δ “ ’ ἰὼ , ἰω [έ 

καὶ ἀσθενεῖς πολὺ τῶν τεθνεώτων τοῖς ζῶσι. λυπηρό- 
Ξ᾿ δ “- 9 , 9 ΄ Ν Ἀ 

τεροι ἦσαν καὶ τῶν ἀπολωλότων ἀθλιώτεροι. πρὸς γὰρ 
5 ’,’ ν 3 Ν ᾽ὔ 3 3 ’ ΄ 

ἀντιβολίαν καὶ ὀλοφυρμὸν τραπόμενοι ἐς ἀπορίαν καθί- 

στασαν, ἄγειν τε σφᾶς ἀξιοῦντες καὶ ἕνα ἕκαστον ἐπι- 
’ » , , 3» λ΄ ε ’ πεν ὃς 9 , ΩΝ 

βοώμενοι, εἴ τινά πού τις ἴδοι ἢ ἑταίρων ἢ οἰκείων, τῶν 
τε ξυσκήνων ἤδη ἀπιόντων ἐκκρεμαννύμενοι καὶ ἐπακο- 
λουθοῦντες ἐς ὅσον δύναιντο, εἴ τῳ δὲ προλίποι ἡ ῥώμη 
καὶ τὸ σῶμα, οὐκ ἄνευ [ὀλίγων] ἐπιθειασμῶν καὶ οἰμωγῆς 
ὑπολειπόμενοι: ὥστε δάκρυσι πᾶν τὸ στράτευμα πλη- 
θὲ ν, 59 ’ , ᾿ ε δί 3 [9 θ ’ σθὲν καὶ ἀπορίᾳ τοιαύτῃ μὴ ῥᾳδίως ἀφορμᾶσθαι, καίπερ 
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φόβου: {πἱπκίπρ οὗ (16 βδογθᾶ Δαΐν 
οὗ {π6 ὍυτΣίαὶ οὗ {Π6 ἀθδά. ---11. ζῶντες 
καταλειπόμενου : ΟἸΟΒΘΙΥ οοππηροίθα 
ΜΠ ἀπά αὐ. ἴο τραυματίαι τε καὶ 
ἀσθενεῖς: {6 τυοιπαεα απα 8ἰοῖς ((. 
6ο. 10) ωἦο τσογα ἰε7ὲ δεϊίπα αἰΐυς. ---- 
12. τοῖς ζῶσι : ΟἹ. μη 186 ορί- 
ποὺ ζῶντες, ΔΡΡΙΙοά ο {π6 ἀοραγίϊηρ 
ΑΥΒοαΐδηβ, οὖ οὗ ὈΪ86θ, 650. 88 088 

5816 ΘΧΡΓ βδίοῃ Π885 7.8ὺ 66 πι86α 
ΥΟΓΥ ΔΡΡτορσίαίου [0 0η6 καταλειπό- 
μενοι. τοῖς ζῶσι, ὮΘ ΘΧΡΙΔΙ1η8, τησϑδῦ 
Βᾶνα Ὀθοη ψεϊςίθῃ ὈΥ ἃ φ᾽οββδίου ἴο 
8 Κ6 {86 τηρϑηΐηρ Οὗ λυπηρότεροι 
(ραϊηψιϊ, δοῖ.) ΟἸΘΑΥ, ΟΥ ῬΕΓΏΔΡΒ τοῖς 
ὁρῶσι ταυδὺ Ὀ6 Βυδιπἰ6ἃ. ὙΠ6 Ἰαὐζοι 
15. ΤΏΟΥΘ ὈΓΟΌΔΌΪΘ 51Πη66 καθίστασαν (56. 
αὐτούς) 5ΘΘΙῚ5 ἴο Τα αἰγ6 βοῖη6 Ῥγθοθα- 
ἵηρ ποὰῃ. Βαῦ ἴὉ την Ὀ6 αποδύϊοπϑα 
Ὑ ΠΟΥΠΟΥ τοῖς ζῶσι, ΑἸ ΠΟῸΡῊ ποὺ ὨΘΟ68- 
ΒΆΤΥ ἴο ὕΠπ6 5686, ἄοθ5 πού δου 41] 
8 Κα 6 οοῃίγαδῦ οὐ ΒΙΓΟΠΡΘΥ : 

“Δ ηἃ {πΠ6 ψουπᾶρα δηα 5101. ΏΟ Ὑ6ΓΘ 
Ἰοῦν ὈΘῃΪπαᾶ Δ} ῖνθ ΘῚΘ ἴδ 7 ΤΟΥ ρστίονυ- 
οὐ ἴο [86 Πἰνΐησ ἴ8πι {π6 ἀοα, ἀπ 
ΙΏΟΥΘ τχοίοῃοα {μ8ῃ ποβ6 το 8 
Ῥουιβηρα.» | 

14. ἀντιβολίαν : ὅ.0]. δέησις, ἵκε- 
σία. --- καθίστασαν : 56. αὐτούς, τοὺς 

ὑποχωροῦντας. --- 15. ἕνα ἕκαστον : οἱ 
6. 69. 9; 70. 817. --- ἐπιβοώμενοι : οαἰΐ- 
ἑηρ αἰοιά. ΟἿ α. 69. 20; ΜΪ. 59. 11; 
6.9; νἱϊ1. 92. δ0. --- 17. ἤδη ἀπιόντων : 
ζ.6. ΜΘ ὕΠῸ. οΥ6 αδϑὺ οα ὑπ Ῥοϊμύὺ 
οὗἉ βἰαγίϊηρ. -- 18. ἐς ὅσον: Ν᾽ αὖ. δηᾶ 
4116 (ἀπο πὰ 54 Ὁ 6) ΤῸΡ ὅσον. --- προ- 
λίποι: Μ΄ αὖ. ἴογ προλείποι, ΒΥ. ΟΥ̓ [Π6 
Β'ῃ 916 οδ6. Τῦ ἰβ ἰλῖγ., {πὸ ἐλλείπειν, 
δια τᾶστο. ΟἿ Ἐπτ. ΟΥ. 811, φόνος... 
οὐ προλείπει δισσοῖσιν ᾿Ατρείδαις. --- ἢ 
ῥώμη καὶ τὸ σώμα : ποῦ οαιπῖὶν. ἴο ῥώμη 
τοῦ σώματος (ῬΡ.), Ῥαὺ “{μοῖν (1450) 
ῬΟΥΟΙΒ οὗ βρι τὺ δηᾶ μον." 866 ΑΡρρ. 
ἴο νἱ. 21. 9. --- 19, οὐκ ἄνευ [ὀλίγων] 
ἐπιθειασμῶν : [Π6 856η86 τοαυϊγοα ΠΘΙΘ 
ἰβ ουἱάθηῦν πού ευὐἱέδουξ πιατν ὑπιργο- 
οαΐοηδ, ἃ 4114 ἰγϑηβιαΐθϑ, ΠῸΠ 

δίηθ τὴὰ]Ἱ0ϊ5 οὐὐοβδύδιυϊοηϊθαβ 
80 φΙοτγαύϊθαθΒ. 866. Αρρ. --- 20. 
ὑπολειπόμενοι: αἀγορρίπα δεμῖπα. Μαί. 
οΥ ἀπολειπόμενοι. Τῦ 5 ᾿πύ. ΤαΙΠΟΥ 
[8 Ρ855. ΕῸΥ [86 Ὁ]. ΔΥΟΣ τῳ, 566 
Κα. δργυ. 88, 4, δ. ---- δάκρυσι : τὰτγο αδί. 
ἢ πλησθέν ἔογ δακρύων. (. Ἐμαγ, 
Ον. 1868, δακρύοισιν... Ἑλλάδα. .. 

ἔπλησε; Αροβοῇ. 2ὦὌῬΌεγ5. 1883, πίμπλαται 
δακρύμασιν. ---- 21. ἀπορίᾳ : οο-οτ, ἢ 
πλησθέν.---- καίπερ ἐκ πολεμίας : 56. ἀφορ- 
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3 , Ν “ ΕΥ Ἀ , Ν «- 
ἐκ πολεμίας τε καὶ μείζω ἢ κατὰ δάκρυα τὰ μὲν πεπον- 
θέ »ς ᾿. ὍΣ ν,,  διοιο». 59 8 διζ δ '΄ 
ότας ἤδη, τὰ δὲ περὶ τῶν ἐν ἀφανεῖ δεδιότας μὴ πά- 

θωσι. 
᾽ ’ , Ψ Ἁ , ἴων 4. ὦ 

κατήφειά τέ τις ἅμα καὶ κατάμεμψις σφῶν αὐτῶν 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἢ πόλει ἐκπεπολιορκημένῃ 
93.“ ε ΄ Α , 9 κι ’ 
ἐῴκεσαν ὑποφευγούσῃ, καὶ ταύτῃ οὐ σμικρᾷ" μυριάδες 
γὰρ τοῦ ξύμπαντος ὄχλον οὐκ ἐλάσσους τεσσάρων ἅμα. 
ἐπορεύοντο. 

Ἁ 9 ν πμέ »Ὰ »’ .. καὶ τούτων οἵ τε ἄλλοι ἔφερον πάντες ὁ τι 
5 ὁ Ψ ᾿ ιν ς ε Χ᾿ ιν ς ε 

τις εουναΐτο εκΚαστος χρήσιμον, Και Οοὐἐ ΟἽ ζᾶ Καὶ Οἱ ι,1.- 

ΝᾺ νῚ Ἁ 9 Ἁ 9 Ἁ Ν , 3 ων », 9 ἃ 

80 πὴς παρα Το εἰωθὸς αὖτοι τὰ σφέτερα ανυτῶων σιτια ἐπι 
-.- ρ.  ψῳ ε ᾿ 9 , 9 ᾿ ε . 5 , 

τοῖς ὅπλοις, οἱ μὲν ἀπορίᾳ ἀκολούθων, οἱ δὲ ἀπιστίᾳ: 
Ἁ ; 

ἀπηντομολήκεσαν γὰρ πάλαι τε καὶ οἱ πλεῖστοι παρα- 
κι Ψ Ν 9. Ν “Ν᾿ ε , Ἂ Ἀ 9.». 9 

χρῆμα. ἔφερον δὲ οὐδὲ ταῦτα ἱκανά " σῖτος γὰρ οὐκέτι 
᾿ ΄ὰ ᾿ : 

ἣν ἐν τῷ στρατοπέδῳ. καὶ μὴν ἡ ἄλλη αἰκία καὶ ἡ ἰσο- 

μωμένους. ἘὙΒΠουρῆ καίπερ ὈΘΙΟΠΡΒ 
αἶδβο ἴο {π6 ζο]]ονπρ ΡΥ [108., πεπονθό- 
τας, δεδιότας (οοπποοίοα κατὰ σύνεσιν 
ἢ στράτευμα), ἴΠ68 τοι! οὖν ΒΙρῺ- 
βοδίϊοη 18 ποὺ ργουποϑηΐ. --- 22. μείζω 
ἢ κατά: απ Ῥ1ο. Κύμη. δ49, ὃ; 
Κα. ϑρυ. 49,4. ΟἿ. 1. το. 2.---. 28. τὰ 
δέ : Θοῃπηῃθοίθα ὈΥ Ὀχσοὶθρϑῖβ Ὑ ΜῈ δεδιό- 
τας, Ὀπὺ ἴῃ 56η86 ῬΘ]οηρίηρ᾽ ἴο πάθωσι. 
--- περὶ τῶν ἐν ἀφανεῖ : 50}0]. περὶ τῶν 
μελλόντων. 

24. κατήφεια: αο7εοέξίοη ; ἴπ ΤΟ. 
ΟἿΪΥ Ποῖθ. 10 θη ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΥ 8 
ἰοοξίπρ ἀοιση (ἔτοτη πηοᾶοβὺν Οὐ Βῃ81η6). 
--- κατάμεμψις σφῶν αὐτῶν : 5εἰγξοοη- 
αοιηπαϊϊοη. ---- 25. οὐδὲν ἄλλο ἤ: το} 
6] Πρ 108]; 8016 βΌΠΟΥΘΙ ψοσὰ {1Κ6 
ἐγίγνετο ΟΥ̓ ἐποίει τησιδῦ Ὀ6 ΒΡ}Ὀ]168 
ἤτοι {Π6 Το] οτὶηρ᾽ νου, ἃ5 σι [μδῦ. 
ὨΐΪΒ1] δἱϊαἃ αὐἀϑι. 66 ὁ 11. 16. 
10. Καδηῃ. δὅ917, 20: Κτ. ϑργ. 62, 8,7. 
--- πόλει ἐκπεπολιορκημένῃ : 1.6. [6 
ἱπῃδθίϊαηΐβ οὗ ἃ οἷν οαρίυγοα ΔῈ Γ 
ἃ 8608. ---26. οὐ σμικρᾷ: {15 ΤΌΤΤΩ 
ΟΟΟΌΓΒ 4150 ἴῃ ἶν. 13. 19; γϊ]. δὲ. 11. 
«-- μυριάδες κτέ. : ΒοΘΟΚῈ (Ρ. Ε.». 561) 

δϑυϊτηδίοα ὑμαῦ ονοῦ 60.000 τα δᾶ 
οοΙὴβ ἴο δ΄ ον. Τὸ {{686 τηυδῦ ὍΘ 
ααἀάρα {πμ6 δ᾽΄᾽Ο δὴ 411165, Ἐν ἸΟ55 ἴῃ 
Ῥαῦ]6 πᾶ 68Ρ. ὧν ἀδβουίΐοι (Ό ον, 
92, δια ο. 12. 12) {Π6Ὺ δᾶ Ὀθθη χϑ- 
ἀπορᾶ ἴο {15 ΠΌΤΩΘΘΙ. ---- 29. τις ἕκα- 
στος: ΟΥἱ νἱ. 31. 81]. --- 80. παρὰ τὸ 
εἰωθὸς αὐτοί: 85 ἃ Τα ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΒΟΡΗ͂ΪΘ 
δΔηα οδγαὶγγηδη 8 αὐϊομαρθα ὉΚ 8 
ϑουσϑηΐ. --- ἐπὶ τοῖς ὅπλοις : ἴη ἀααἴΐοη 
ἐο ἰδεῖν αὐηι5, ΒΊΟΥ ρῸΥΒ᾽5. οι θηα! 00 
(πιο. 11, 96) ἔον ὑπὸ τοῖς ὅπλοις. 
( ες. 86. 8, ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, ἐπ αὐ ἀϊέϊοῃ 
ἰο δυεγψέϊίπο οἶ86. ---- 81. ἀκολούθων : 
ΘἸβθ τα ο81168 θεράποντες (6. 13. 9; 
ἵν. 16. 9) ΟΥ ὑπηρέται (1ϊ. 17. 10 ; νἱἹ. 
ΤΟ2. 10). --- ἀπιστίᾳ: 1.6. ἔδατίηρ, {πᾶ 
ἴο856 ῺΟ ΜΟΙΘ 5111 ργθβοηῦ σψοι]α 
ἔο] ον [Π6 Θχϑιρ]6 οὐ ὕποβα γῸ δα 
ΤῸΠ δγαν. --- 82. παραχρῆμα : ἰαϊεΐγ, 
ἦ.6. β'ίποθ. [86 βθδ- ἔσῃ. 5080]. ἐν τῷ 
τότε παρόντι. --- 38, οὐδὲ ταῦτα : .6. 
τὰ σιτία. 

84. ἡ ἄλλη αἰκία καὶ ἰσομοιρία τῶν 
κακῶν: νὰ 5που]4 μάν δχρϑοίθα 
«ὉΟΥ, ἸΠΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, 88 {Π6 τοϑὺ οὐ ὑμ6 τ 
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; ,͵ ἰφὶ οὶ » , . Α Ν ωὶ 86 μοιρία τῶν κακῶν, ἔχουσά τινα ὅμως τὸ μετὰ πολλῶν 
ζ Ψ κούφισιν, οὐδ᾽ ὡς ῥᾳδία ἐν τῷ παρόντι ἐδοξάζετο, ἄλλως 

τε καὶ ἀπὸ οἵας λαμπρότητος καὶ αὐχήματος τοῦ πρώτου 
Ὁ ἐς οἵαν τελευτὴν καὶ ταπεινότητα ἀφῖκτο. μέγιστον γὰρ Ἵ 

ὃ Ἂ μΝ δι 4 ΝᾺ ὃ λλ ο-:- 2 “ 9 ΓᾺ 

ἡ τὸ διάφορον τοῦτο Ἑλληνικῷ στρατεύματι ἐγίνετο, οἷς 
3.ϑ ΟΝ Ν Ῥω 25. ς. Ψ 9 ον ἴον 
ἀντὶ μὲν τοῦ ἄλλους δουλωσομένους ἥκειν αὐτοὺς τοῦτο 

μᾶλλον δεδιότας μὴ πάθωσι ξυνέβη ἀπιέναι, ἀντὶ δ᾽ εὐ- 
ω Ἁ ’ θ᾽ κῶν 9 Ὁ. ’ὔ ’ 

χῆς τε καὶ παιάνων, μεθ΄ ὧν ἐξέπλεον, πάλιν τούτων 
ων 3. , 3 , 9 κ , τοῖς ἐναντίοις ἐπιφημίσμασιν ἀφορμᾶσθαι, πεζούς τε 

ἀντὶ ναυβατῶν πορευομένους καὶ ὁπλιτικῷ προσέχοντας 

40 

ΤΑΐΒΟΥῪ δηᾶ 0 ΠΥ ηρθ ΘΑΒΥῪ ἴο 6877 
(αἰκία τοΐονσῖπρ ἰο {μοῖν ᾿ηψασὰ νσϑίοἢ- 
βοἄποξβ, τὰ κακά ἴο {μ6 οαὐναγὰ 1118 
18δὺ οδὰθ ὍΡΟΣ {π 6). Βαΐ ὃὈγ {6 
δααμίου οἵ ἰσομοιρία ἃ 5810 τὴ {8 
{πουρὺ 15 οἴἴβοίρα; οὸγῪ {815 1468, ---- 

ποῦ ΒΡ 086 ον|15, θα 1Π6 οαυδὶ 
ΒῃδΙηρ ΟΥ {Π6Π|, --- ἀογηϊηδύθβ 811 [Π6 
τοδί οὗ ῃ6 βρη. Αμπᾶ 80 ψὰ ἢδγνϑ: 
ἐς Δ, ΤΠοΟΥΘΟΥΘΥ, {δ6 τοϑῦ οἵ {61} 
ΤΊ ΒΟΥΥ͂, 8η4 {Π6 Θα 8] 5ῃδτΐηρ' οὗὨ {Π6Ὶ} 
ΒΌ ΟΣ ηρ5, ΔΙ ΠΟσΡἪ Ὠδνηρ 1 [815 
ὙΘΥΥ “ΔΙοηρ 1 {Π6 ΤΔΗΥ ̓  ΒΟΠῚΊΘ 
ΔΙΠ]αντ οι, εἰσ. τό ἰαἰτοάπθποθο {Π6 

ῬΓΟΥΘΙΌΪΔΙ] μετὰ πολλῶν. ΟἿ τὸ κρατί- 
στους εἶναι κτὲ., α. 67. 8ὃ.(. Καὶ ϑργ. δὅ0, 
δ, 12. τὸ μετὰ πολλῶν 15 00]. οἵ ἔχου- 
σα, διῃιᾷ τινα κούφισιν 18. Ῥγοᾶ, 'ὅ'θϑ 
ΑΡ». --- 56. οὐδ᾽ ὥς : ΤΟ Υ5 [0 ἔχουσα... 
κούφισιν, Ὀὰπὺ ΤΘΒΌΠ.65 650. ὕπ6 1ᾶθ8 οὗ 
ὅμως, ὨΙΟΏ ὑποιρη 1οἰπρα ἴο [Π6 Ῥ87- 

{10. ῬΘΙΟΏΡΒ 1 56η856 ἴο {Π6 Τη81} ν ΟΥ̓. 
--- ἄλλως τε καί: ΒΌΡΡΙΥ ἐνθυμουμένοις 
ἔτοπι ἐδοξάζετο. ὔμη. 551, 9 ἄοδβ 
ποῦ ΒΌΡΡΙΨ ἐνθυμουμένοις, Ὀπιὺ ΘΧΡ] 8 1Π8 
Ξ-- ὅτι ἀπὸ τοιαύτης κτέ. --- 37. ἀπὸ οἵας 

λαμπρότητος... . ἐς οἵαν τελευτήν : [Π8 
586 ΘΙΏΡ δύο ΘΟ ΠΘΧΙΟῊ Οἱ ὕνο 76]. 
οἴδαβοβ ὙΠ δίσοηρ οἴθοῦ ἃ8 ἴῃ ν. 7. 
4,--- αὐχήματος : εεἰξεοηβάδθηςε. ΟἿ. 
ο. 66. 1δ; 1. 62. 28. --- τοῦ πρώτου: 

ῬΙΔοράῖ δέου 15 πΟῸΙ ΤῸΓ ΘΙ 518, 
“85 ὁ ψὰϑ αὖὺ γϑί," δια ορΡ ἴο τελευ- 
τήν, ἃ8 λαμπρότητος καὶ αὐχήματος 15 
ἴο ταπεινότητα. --- 88. ἀφῖκτο: ἐξ λαα 
οοηι6, ἰοὰὺ ΘΧΡΓ ϑδοα 58]. ἃ5 παρε- 
σκευάσθαι ἴῃ 2 ΔΌονα 8πᾷ 1. 46. 1. 5... 
885 δἀορίθα Βδαμϑηηβ σοπ͵θοίΓο, 
ἀφίκατο. 

μέγιστον γὰρ κτέ.: ἴον {Π6 ἴοτγῃι οὗ 
[6 Βοῃΐ., 566 ΟΠ 6. 29. 29; 1. 1. 8. --- 
99. τὸ διάφορον : τευεῖ86, ἴ.6. ΟἸΔΏρΡΘ 
ἴῃ ΟἸΤΟυτηδίδησθθ, 66 0 6. 55. 9, --α 
“Ἑλληνικῷ : [26 ἃ. τῷ ΜΏΙΟΒ [Π6 
Μβ885. ἤδγο 15 ποὺ ΔΡρσυορυῖδίθ, 5506 

ΤΠΘΣΒ 15 8η ΠῊΡ]16 4 οοηύγαβύ τὶ βάρ- 
βαρος, 885 ἴῃ ν. 6ο. 14: τἱ. 21. 7. ΟΥ̓ 

{π6 Ῥαογβίδηβ δὖῦ Μαγαΐδοῃ 8δηα 83418- 
τηἶβ π6 Κ6 οουἹᾶ ρϑσθμαρβ 6 88ϊᾶ. 
-ἕ οἷς : τοῖουτηρ ἰο στράτευμα, ἃ5 ἴῃ 
22, πεπονθότας. 66 Οἢ 6.1.9. ἘῸΓ 

[868 866. ξο] ] ον] ηρ᾽, 5866. ΟἹ 6. 74. θ. --- 
40. ἀντὶ τοῦ... ἥκειν κτέ.: οἱ 1. 69. 
24, ---- τοῦτο : ῬΤΟΙ]ΟΡΙΪΟ, 845 τὰ δέ 'π 28, 
- 42. μεθ᾽ ὧν ἐξέπλεον : οΥ νἱ. 32. --- 
πάλιν τούτων: [86 ἢγεῦ ὈΘΙΟηρΒ. τὸ 
ἀφορμᾶσθαι; ἴπ6 Β60οηα ἴο ἐναντίοις. 
ἘῸΓΣ ροβιοη οὗ τούτων, ο, νἱ. 64. 24, 
ταῦτα τοὺς ξυνδράσοντας. --- 43. πεζούς 
τε: τε (γ ῦ. ; [Π6 τοϑῦ οὗ {86 Μ85. δῶ 
8 6σ0-οΟΥ, τὶ καί Ὀοἔοτο δπλιτικῷ. το 
44. ναυβατῶν: [118 Ταΐμου ἀπαδι8] 
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΄ΚᾺ «Ἁ “ ν δὲ ε Ἀκ 6 “Ἂ 9 45 μᾶλλον ἢ ναυτικῷ. ὅμως ὃέ ὑπὸ μεγέθους τοῦ ἐπικρε- 

μαμένου ἔτι κινδύνου πάντα ταῦτα αὐτοῖς οἰστὰ ἐφαίνετο. 
Ὁρῶν δὲ ὁ Νικίας τὸ στράτευμα ἀθυμοῦν καὶ ἐν 

μεγάλῃ μεταβολῇ ὄν, ἐπιπαριὼν ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 
ἐθάρσυνέ τε καὶ παρεμυθεῖτο, βοῇ τε χρώμενος ἔτι μᾶλ- 
λον ἑκάστοις καθ᾽ οὺς γίγνοιτο ὑπὸ προθυμίας, καὶ βου- 

5 λόμενος ὡς ἐπὶ πλεῖστον γεγωνίσκων ὠφελεῖν τι" 
“Καὶ ἐκ τῶν παρόντων, ὦ ᾿Αθηναῖοι καὶ ξύμμαχοι, 

3 », Ψ»ν» πᾷ Ν ν,.»" ’, “Ἁ ἐλπίδα χρὴ ἔχειν (ἤδη τινὲς καὶ ἐκ δεινοτέρων ἢ τοι.- 

γ ΟΓα πο] ᾶθϑ, 85 {86 ϑαῃοΙ. σΟΥΥΘΟΟΪΥ 
Οὔβοσνοβ, {πΠ6 ναῦται πᾶ ἐπιβάται. ---- 
προσέχοντας: Ναί. ἴογ γυϊραΐα προσ- 
σχόντας, ““ ᾿υτηΐηρ {Ποῖ} τὶ θ᾽ ἴο, 
ἰγαβίϊηρ'."---45, ὑπὸ μεγέθους : οὗ «. 
72. 8. ---46. οἶστά: 88 ἴῃ 1. 122. 9. 

76. Λοίας ἐγίος ὃγ απ αὐάγεοδε ἴο 
γαΐβα ἐδα οἰμλῖηρ οοιγασο 0 }ῖ8 Ἰγοο0ρ8. 

1. ἐν μεγάλῃ μεταβολῇ ὄν : ἴῃ 601- 
ΒΘΑΌΘΗΟΘΘ οὗ ὑΠ6 μέγιστον διάφορον οὗ 6. 
γ5. 58, --- 2, ἐπιπαριών : 7.6. Θοτηΐπρ᾽ ΠΡ 
ἴο δηα ροΐπρ 8Δ]οηρ [ῃ6 τϑηκ5,  Ὡ] Οἢ 
ΓΘ δΙγοδαᾶν βούπρ' ΟΥ̓, ΟἿ ἵν. ο4. 

11; νἱ. 6γ. 19. --- ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόν- 
τῶν : (5 τοοῖΐ ας ροϑδεοὶδίε πραον ἐδ οἷγ- 
ομτηδέαης68. 66 Οἢ 6. 74. 4, ὡς ἐκ τῶν 
δυνατῶν. ---- ὃ. ἔτι μάλλον: {.6. [Π8} 
Ῥοΐοτο ὑπ 1αϑὺ Ῥαΐ]6, ο. 69. 9 Ε΄ -- 4. 
ἑκάστοις: 640. ρονγΥΠΘΩ, ὉΥ βοῇ χρώ- 
μενος --- ἐπιβοῶν, α. 70. 44. ---δ. ὡς ἐπὶ 
πλεῖστον γεγωνίσκων : ““Ταῖδίηρ᾽ 15 
ψΟΪΟΘΘ 80 85 ἴο 6 Ὠρδδγᾶ 85 ἴδ 88 Ῥοϑ- 

5116. γεγωνίσκειν ΟἿΪΡ Πότ ἴῃ ΤΏσΟ,, 
οὐμουνῖθο ρορίϊο, ΟΥἨὨ Αθβοῃ. Ῥγοῆι. 
Θ27; Ἐπγ. 4ἰ. 809. ΩΓ 11. 34. 24, ὅπως 
ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον. ---- ὠφελεῖν τι: 
50 Κ΄ δύ., [ῃς γοϑύ οἵ {Π6 Μί88. ΒΏΡΙΥ 
ὠφελεῖν, ὈΘρτηηΐϊηρ {Π6 ΓΟ] ΟΡ ΟΠ ΔΡ. 
ΜΠ ἔτι. ὠφελεῖν τι 15 ὙΘΥΥ ΔΡΡΓΙΟΡΤΊ- 
δ΄ῖ6 ἩΘΥΘ γΏΘΥΘ ἐῃὴ6. αὐτηοβῦ ΘΠ ΟΡΡ 10 
οὔῇδοὶ βοηιθ σοοά 1Β ἀαβουῦθθᾶ, ΤῃΘ 
οοπηϑβύ. 15 Π6 5816 88 ἴῃ ὠφελεῖν μέγα, 
πλεῖστα, οὐδέν. 

ΞΡΕΕΟῊ ΟΕ ΝΊΟΙΑΒ ΤῸ ΤῊΒ ΑἸΉΗῈΝΙ- 

ΑΝΒ ΟΝ ΒΑΥΙΝῸ ΘΥΒΑΟΌΒΕ. 

47. Ποινευον αἰ βήοιϊέ οἱ» οἰξμαΐίοη ἴ8, 
τῦ πδεα ποὶ σῖνα ἢρ ἤορε. 7π δα οοη- 
βοϊοιιβη685 09}; ἠαυΐπῳ αοηθ ηὶῳ αἰ 1ο- 
ἐὐαγαἱ σοάς απα πιέη, 1 8λαίί 8οὲ γοιι α 
φοοά οχαγτρία. ῥοιαί ἰδ6 «απσον οΓ 6 
φοαῖβ ὃ6 16 σαιι86 07 Οὐ)" Ἠλϑ ΟΥ 6, 106 
πιαν ἤορε ἐλαὶ ἐκ ὲ5 τοῖϊΐ ἐἤαησο απαά α δεῖ- 
67 Κμΐαγα δα σγαηίεα ᾿ι8.( ζ΄ ατγὸ εἰ} 
ἨὨμΘΥΟΙ5 αηαἰ βδίγοης θποισ ἰο δϑέαδίϊδἢ 
ΤΥ οιμδοῖυοβ α ποῖῦ οογιπιοπισοαζίθ. Ουΐ 
σοῖο ΟἸΟΥῚ τιιδὲ δ6 αϊγοείοα ἐο ξεερίης 
φοοα ογαϊδγ οὐ ΟἿ τιαγοῖ, αἀπαὶ τῦ6 ηριιδὶ, 

Ὁ πδοσββαΥ, ουθη ὃν λαγαὰ γσλέϊησ, οι 
ΟἿ τσαρ ἰξγοιρσί, 0 16 ἰογγϊοΥ ο77 ἰΐ6 
ἡϑιοπαϊΐν δοοίθ. ζζισα βιιεσοεα πη ἐλαΐ, 
ἐλ6 οἰλετδ Οὗ ψοῖι πιαν ἦἤορα ἰο 866 ψοιι 
δοηιεβ ασαΐηῃ; τσὰ Αἰξοηΐαης, Ποισουοῦ, ἴο 

γαῖβο τῷ οἵμ" οἷέψ αφαΐπ 7γοπι 18 σγοαΐ 
γαἰ. ΤΟΥ πιῆ πιαζο δ βἰαΐο, ποὲ τσαὶ ἐς 
ΠΟΥ͂ 5}ῖρ8. 

1. καὶ ἐκ τῶν παρόντων : {1158 τοδᾶ- 
ἴηρ οὗ ναύ. (νι τοὰΐ ἔτι) 88, ῬΤΌΡ. 
ΘΙΩΘ ἢ 481ΖΘΩ͂, ὑπ6 βἰτοηροδὺ οθοι. ἘῸΓΣ 

καί ἢ ΙΔ} ΘΙ Πα 515 δὖὺ 1ῃη6 Ὀ6- 
ΟΠ ηρ᾽ Οὗ ἃ. ΒΡΘΘΟΉ, οὶ νἱ. 16. 1. --- 2. 
ἤδη τινὲς... ἐσώθησαν : 50η16 ἔαυνα 
᾿δοθῃ γοϑοιθαῖ ἤοπ οὐ θη. ἸΡΟΥ̓͂86 βίγαϊ 5 Ἰβαη 
ἐΐοεο. ἤδη ΜΙ {Π0 ΔΟΥ. το ουβ ἰοὸ ν᾿ )]} 

ΚΟΥ ΘΧΡΟΥΙΘπΟΘ5. ΟΥὨ 18 Ῥοῖον, 
ἦλθον... καὶ ἄλλοι τινὲς ἤδη; 4150 11, 
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ἴω 9 ’ ὡ Ρρ ε ΔΑ 3, ΕῚ 

ὥνδε ἐσώθησαν), μηδὲ καταμέμφεσθαι ὑμᾶς ἀγαν αὐὖ- 

τοὺς μήτε ταῖς ξυμφοραῖς μήτε ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν 

5 νῦν κακοπαθείαις. 
-».». , 3 δ ε« κα Ψ ε» 

καγω Τοῦ οὐδενὸς υμῶὼν οὐτέ ρωμῃ 2 

προφέρων (ἀλλ᾽ ὁρᾶτε δὴ ὡς διάκειμαι ὑπὸ τῆς νόσου) 
οὔτ᾽ εὐτυχίᾳ δοκῶν που ὕστερός του εἶναι κατά τε τὸν 
ἴδιον βίον καὶ ἐς τἄλλα, νῦν ἐν τῷ αὐτῷ κινδύνῳ τοῖς 
φαυλοτάτοις αἰωροῦμαι" καίτοι πολλὰ μὲν ἐς θεοὺς νό- 

1ὸ μιμα δεδιήτημαι, πολλὰ δὲ ἐς ἀνθρώπους δίκαια καὶ 

ἀνεπίφθονα. 
3 9 ΩΝ ε Ἁ 3 Ἃ ν τς ΗΝ ἴω ἀνθ᾽ ὧν ἡ μὲν ἐλπὶς ὅμως θρασεῖα τοῦ 

μέλλοντος, αἷ δὲ ξυμφοραὶ οὐ κατ᾽ ἀξίαν δὴ φοβοῦσι. 
’, 35. ἃ ν ’, ε Α Ν “ν᾿ ’. τάχα δ᾽ ἂν καὶ λωφήσειαν" ἱκανὰ γὰρ τοῖς τε πολεμίοις 8 

"ἡ. 1δ᾽; ἵν. 62.135. Οἱ {μ6 ἀβγῃάοίοι, 
ψοἢ 18 βομηουνγῃδὺ βοϊίοηρα ὉΥ [16 
οιρηδίϊς ροβιτίοη οὗ ἤδη, 5866 τ. ϑ'γ. 

ὅ9, 1, ὅ. ---- ἢ τοιῶνδε: ΟἸ. ΟΧΡΙ 15. ἃ 8 
π-- ἢ ἐκ τοιῶνδε, ἴπ6 ῬΓΟΡ. ποῦ Ὀοΐπρ' 
τοροδίρα, 85 ἴῃ α. 47. 16; νἱ. γ8.4. Τὸ 
τηϊρηῦ ΘαΌΔΠΥ͂ 61} 6 σομβἑ ογθᾶ 8 

αὐἰγδοίΐοη ΟΥ οᾶ56 (ἔτοπὶ ἢ τοιάδε). 850 
Κύδβη. δ483, 2 Ἀ.--- 3, μηδὲ καταμέμ- 
φεσθαι κτὲ. : (ῃ6 ὉΓ68., ἔγογῃ Υ δί., 15 
ΤΟΙ ΘΟΙΡΓΘΙθηβῖγο ὑπᾶπ ὑπ6 σαϊραῦθ 
καταμέψασθαι: “πᾷ ποὺ ἴο ΤΟΡΤΟΔΟἢ 
γΟΌΓΒΟΙν 68 ἴοο ὨΘΑΥΠΥ, οἰ ΠΟΙ ἔῸ {86 
γτηϊβίογτίθπθϑ τσ 1 Οἢ ᾶνο οἴ θη νοῦ 
(65Ρ. ἴῃ [η6 1αϑὺ Ὀδ.1165) ΟΥ̓ ΤΟΥ ΟΣ 
Ῥτγοβοηῦ ππτπουϊ θα βυ ον πρβ.᾽ ὙΠ 
καταμέμφεσθαι ὑμᾶς, ΟΥ̓ κατάμεμψις 
σφῶν αὐτῶν οὗ ὁ. 75. 24, ξυμφοραί ΔΥΘ 
{6 5]ηρ]6 ΟσΟΌΣΓΘΠΟΘΒ ; κακοπάθειαι; 
16 οπᾶυσίΐηρ σομά!!!] 085. ἘῸΣ [886 
οδ581 ἄαῦ., 866. Η. 718; Κτ, βϑρυ. 48, 
18, 6. 

ὃ. προφέρων: ἱπίτ. 88 ἴπ α. 64. 1; 
'. 89. 11. -- ὡς διάκειμαι ὑπὸ τῆς 
νόσου: ἦοιν 7 απὶ αβ[οίεα ὃψ πιρ αἰϊ8- 
εαθ6. ΟΚ α. τε. 9; νἱ. τοΖ. 8. --- 7. 
εὐτυχίᾳ: οΓ ν. τό. 12; νἱ. τ7. 8. --- 8. 
καὶ ἐς τάλλα : 7.6. ἴῃ ΟΥ̓ Οΐ4] Δηα ῬᾺΌ]1Ο 
116. ---- τοῖς φαυλοτάτοις : ποὺ ἴῃ ἃ 
ΤΉΊΟΤΆ], θαὺ ΡΟ] 1041] 5686, υοὐέδ 186 

λυπιδίοδε (ἰὰ 16 ΔΥγαγ). --- 9, αἰωροῦ- 
μαι: ΒΌΒΡΘΗΒΕΒ 8511. Ο(Λ Ηάΐ. 
γἱ, τοο. 9, τὸν βίον ὑπὲρ μεγάλων 
αἰωρηθέντα. --- καίτοι, ,. ἀνεπίφθονα: 
γοῦ ΤΥ ἄδγβ πάνθ Ὀθθη ρϑββθᾷ ἴῃ 
ἋΠ6 ρουξοτιαδηοθ οὗ ταδὴν ἃ τοὶ ρίουβ 
Δαν, δπᾷ οὗ την ἃ δῦ πα ὈΪΔΙΩ6- 
1655 δοίϊομ᾿ (9ον.). δεδιήτημαι 88 
1Π6 οσορῃδία 866. 88 ἴῃ 1, 6. 28, πολλὰ 
τὸ . . . Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα διαιτώ- 
μενον. α. 169; Η. 716. ἀνεπίφθονα 
Ὧ88 Ττούϑσθηοο (0 {Π6 πη! αἰν οὗ ΝΊΟΙα8 
δϑουὺῦ ροἰνίηρ οἴἴθησο ἴῃ δὴν νὰν. Οὐ 
ῬΙαὐ, Νίς. 2. --- 11. ὅμως : ἴ.6. ἴῃ 5Ρ116 
ΟΥ̓ ΟἿἿΥ̓ δοθρογαίθ β ὑπ 10}. ---- 12, αἱ 
δὲ ξυμφοραὶ ... φοβοῦσι : ΟἹ. υπᾶρτ- 
βίδῃ 45 ἡμᾶς 85 ΟὈ]. οἵὗἩ φοβοῦσι, Ὀπὺ 10 
5. ΤΟΥ παῦθγαὶ ἴο ἴα ἐμέ (ΝΊο145) 
ἃ 5 π6 ο"]. Οἱ σαἰαπιίξϊο5 Κἰσλίθη πιὸ 
μοὶ 50 ηιμοῖ, ας τον πιΐσῆξ οἰδογιοΐδα ιυοἱϊ 
ἄο. ΤΏ ἀὐρυμηδηῦ ΟΥὗὨ [Π6 βΒϑηΐ. 18: “Ἷ1ἢ 
ΘΟΠΒΘΟ]ΈΌΘΏΘΘ Οὗ ΤΡ ΡΟΟα ΘοΟπβοΐθποο 1 
Πᾶνα ΒΟΡΘ, 8ἃπ4 850 ἀδηρουθ (ὁ ποῦ 
ἔγὶρηΐθη π6 88 ΠΟ 85 [Π6Υ τηϊρηῦ 
ΟἰΠΟΥ 886. ὈΓΟΡΟΥΙΥ ἄο. 1 1 [66] 80, 
ὙὮΥ ΤΔΥ ποῦ γοι 8112 854666 ΑΡΡ. 

18. τάχα δ᾽ ἂν κτέ. : ααἰϊία ἰπ δοσογᾶ- 
ΔΠη06 ὙΠΠ [Π6 το] ρου β ΤΏ ΠΟΡ οὗἉ 
τϊηκΚίηρ οὐ ΝΙοῖα5Β. (ἦν τι καὶ ἄγαν θει- 
ασμῷ τε καὶ τῷ τοιούτῳ προσκείμενος, 
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“Ὁ 

ΤΗΠΟΥΙΘῈΒ ὙΠ]. 77. 

9.9 9 Ν Ψ θ ω 9. 9» θ 9 ᾽ 

εὐτύχηται, καὶ εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαμεν, 
3 , τ τῦϑΣ , 3 θ ΄ ν» 
ἀποχρώντως ἤδη τετιμωρήμεθα. ἦλθον γάρ που καὶ ἄλ.- 
λοι τινὲς ἤδη ἐφ᾽ ἑτέρους, καὶ ἀνθρώπεια δράσαντες 
4 ΓΑ ΨΨ ᾳ4( ὁ ΄Ά 4. ΄ΝἮΕ 4 9 Ν ἊΝ , 

ἀνεκτὰ ἔπαθον. καὶ ἡμᾶς εἰκὸς νῦν τά τε ἀπὸ τοῦ θείου 
9 ὔ 3 ΄ ν » Ἁ . 5 -9ς. αὶ 9 ἜΝ ἐλπίζειν ἠπιώτερα ἕξειν (οἴκτου γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀξιώτε- 

"ΝΣ 4 Υ Δ θ ̓ Ἂς κα ε κα 9 ᾿ ἌὌ ροι ἤδη ἐσμὲν ἢ φθόνου), καὶ ὁρῶντες ὑμᾶς αὐτοὺς οἷοι 
ὁπλῖται ἅμα καὶ ὅσοι ξυντεταγμένοι χωρεῖτε μὴ κατα- 
πέπληχθε ἄγαν, λογίζεσθε δὲ ὅτι αὐτοί τε πόλις εὐθύς 
9 ψ Ἃ θ ̓ θ ΣΝ ὕλλ Ἢ» , ε κα -Φᾳ «94 ἐστε ὅποι ἂν καθέζησθε, καὶ ἄλλη οὐδεμία ὑμᾶς τῶν ἐν 

᾿ 3. ἃ 3 ,ὔ ΄, ε δέ » 53 ἃ ε Σικελίᾳ οὔτ᾽ ἂν ἐπιόντας δέξαιτο ῥᾳδίως οὐτ᾽ ἂν ἱδρυ- 
’ 3 ’ Ἁ δὲ [4 ΄ 955" ἴω θέντας που ἐξαναστήσειεν. τὴν δὲ πορείαν ὥστ᾽ ἀσφαλῆ 
ν» 3 3. ΟΝ λ , Ν Υλλ, ε » 

καὶ εὔτακτον εἶναι αὐτοὶ φυλάξατε, μὴ ἄλλο τι ἡγησάμε- 
“Ὁ μ4 : ἊᾺ 5 νος ἕκαστος ἢ ἐν ᾧ 

Ἁ ’ Ἁ ΄ ᾽ ν το καὶ πατρίδα καὶ τεῖχος κρατήσας ἕξειν. 

“Ὁ 9 Ἂ . 9 ἊᾺ ἂν ἀναγκασθῇ χωρίῳ μάχεσθαι, τοῦ- 
σπουδὴ δὲ 

ε ’ Ἁ ’ὔ 4 ε ’ » ΝᾺ ε ἴδ Ἁ ὋΝ 

ὁμοίως καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν ἔσται τῆς ὁδοῦ- τὰ γὰρ 

6. πο. 80). ὙΠῸ Β6η88 15. ὑῃδῦ ΘΥ8ὴ 1} 
186 Ποδ]οῦβυ οὗ {μπ6 ροαβ μ85 Εἰ πο υῖο 
Ῥθθῃ τουβοᾶ ἀρδίηδὺ ὑπ6 ΑΥὐΠ ΘΗ ΪΔΏΉΒ, 
{η15 85 Ὅθθη δρρθδαβοᾶ Ὀγ {86 ροοῦ 
ἤοτίαπιθ οὗ {π6 ϑῆϑὴν δηᾶ ὑπΠ6 1 ΟὟ 
1] Ζογύπιηθ, 8ηα ὉΠ6Ὲ} Τ]Δ ΠΟΥ͂ ἸΟΟΪΚ 
ΤῸ ἃ ΘΉΔΗΡΌ. ---- 14. εὐτύχηται : Ρ888.; 
{Πη6 οορῃϑίο 866. οὗ {Π6 δού. ῬΘΟΟΠΊΪΠρ' 
510]. Κι. ᾽ν. ὅ2, 8, 4; Κύβη. 8578, 
10. --- εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύ- 
σαμεν: -Ξ εἰ τῇ ἐς Σικελίαν στρατείᾳ 
τὸν φθόνον τῶν θεῶν τινος ἐκινήσαμεν. 
ΝΙοΙα5 οχργοϑϑθὰ ἢἷ58. β6ῆη886. οὗ {Π6 
ΘΙΥοραπ66. οὗ {π6 οχρϑαϊίϊοη 'ἱπ ἢ18 
ἤγϑῦ ΒΡΘϑοῇ, νἱ. 9 1 --- 15. τετιμωρή- 

μεθα: Ρ888, 88 ἴῃ νἱ, 6ο. 28, Κα, ὅ}Υ. 
ὅ2, 10, 11. 

16. ἀνθρώπεια: 6. δῦ Ῥ6]ΟΠΡΒ ἴο 
Ὠατηϑῃ Ὡϑύσγο, ἤοΥ6 το ουυϊηρ ὑο Ὑγ87- 
1 μοβυ!ν. ΟΥ̓ νυ. 68, 6; ν11. 24. 
29. --- 17. ἀπὸ τοῦ θείου: ΚΙ. ̓Β. ΘΙ6η- 
δύο [ῸΓ θεοῦ οὗ 126 Μδ88., ψῃΐίοῃ 
ἷβ ὩΘΟΘΑΒΑΥΥ π᾿ ΟΥ̓͂Σ ἴο Ὀτηρ {8 

ΡῬαβϑᾶρο ἱπίο δοοοχᾷ πὰ {Π6 αϑᾶρα οὗ 

Τῆπο, 8.666 Τηίγοῦ. ἴο ΒΟΟΙ 1., Ρ. 39. 
ὁ θεός ΤΟΙ. ον ΠΟ γο ἴῃ ΠΟ. ἴο 
ΒΟΙΠΘ ΒΌΘΟΙΔΙ] ροα, 6.9. ΑΡΟΙ]]Ο; {Π6 
ΠΌΙΘῊ αἰϊνίπμ τη ἴβ τὸ θεῖον. ΟἿ 
γ. 70. 4; το4. 4; τος. 1, ὅ, 11; 112. 7. 
---18. ἀπ᾿ αὐτῶν : 86. τῶν θεῶν, γοῖοΥ- 
Τ]ηρ κατὰ σύνεσιν ἴο ἴῃ68 οΟἸ]]Θοεγο 
θείου,  ΐσοΙ ἱπο! 65 411] {Π6 ροάβ. --- 
19. καὶ ὁρῶντες : καί Θο-ΟΥ͂, τι τε 
ἴῃ 17,85 1Ὁ ψγὸ 8 δρῶντας . . . καταπε- 
πλῆχθαι ἀοροπαᾶϊηρ ὁπ εἰκός. ---- οἷοι: 
Ναῦ., {π6 γτροῦ οὐ 86 Μ885. οἵ. --- 20. 
καταπέπληχθε: Μαΐ. καταπεπλῆχθαι, 
γὶ 10 Ι᾿0δοῖδθη!. μ6 οοπίοχὺ 
ΤΆ Κο5 {ῃ6 ἴτν. ἨὨΘΟΘΒΒΆΓΥ. --- 21. 
εὐθύς : αἰγοαάνγ, 1.6. ὮΥ Τοαβοὴ οἵ γΟῸΓ 
ὨΏΤΩΘΥ 86 1 ΡΟΥίΔΠΟΟ. --- 29. οὔτ᾽ 
ἂν ἐπιόντας δέξαιτο: οοιία πείϊδεν γε- 
818{ ψΟΊΥ αἰίαςῖ. ΟἿἹ α. 40. 15; 44. 20. 

25. μὴ ἄλλο τι ἡγησάμενος ἤ : σοπ)- 
το 1ηἰτοαποίοη ἰο ὨΥΡΟΥΌΟ]1681] 6Χ 
Ῥτθβδίοηβ, ΟἿ 1. γο. 29; 111,20. 12; 56, 
25. ---- 27. κρατήσας: 17 26 σΟΉΦΊΘΥ. 

28, ἔσται: {86 ἔαῦ. νι {π6 ἔογοο 

6 
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ἐπιτήδεια βραχέα ἔχομεν, καὶ ἣν ἀντιλαβώμεθά τον φι- 
’ , Ν ΝΥ κι ᾿ εκ .  Ν ᾿ 80 λίον χωρίου τῶν Σικελῶν (οὗτοι γὰρ ἡμῖν διὰ τὸ Συρά- 

’ ὃ ̓ Ψ 7 »» 5 » ὔ 9 ΠῚ “Ἂ 

κοσίων δέος ἔτι βέβαιοί εἰσιν), ἤδη νομίζετε ἐν τῷ ἐχυρῷ 
προπέπεμπται δ᾽ ὡς αὐτοὺς καὶ ἀπαντᾶν εἰρη- 

τό τε ξύμπαν γνῶτε, ὦ Ἰ 

εἶναι. 
’ Ἁ [4 ᾽ ’ μένον καὶ σιτία ἅμα κομίζειν. 

, ἂν 5 κι 9 ΑΝ) Δ ε κα 9 δ , 9 ἄνὸορες στρατιῶται, ἀναγκαῖόν τε ὃν ὑμῖν ἀνὸράσιν ἀγα- 
“ ». ε Ν  Ψ », 3 Ἁ “ἥ Ἃ 85 θοις γίγνεσθαι (ὡς μὴ ὄντος χωρίου ἐγγὺς ὁποι ἂν μαλα- 

[ά “ ν «ἉἋ ίωὶ [4 Ἁ 

κισθέντες σωθεῖτε), καὶ ἢν νῦν διαφύγητε τοὺς πολε- 
», ν ἱκμά ᾽ Ὄ 3 ΨΩ 3 ὃ ὅν μίους, οἵ τε ἄλλοι τευξόμενοι ὧν ἐπιθυμεῖτέ που ἐπιδειν, 
ν ε5 - .. , , κι ’ ,ὕ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὴν μεγάλην δύναμιν τῆς πόλεως καί- 

περ πεπτωκυῖαν ἐπανορθώσοντες" ἄνδρες γὰρ πόλις, 
᾿ ν 59 ’ 5 «ἡ 9 κι ,» 95 40 καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί. 

ε Ἢ , , , Ψ » “᾿ 
“8 Ο μὲν Νικίας τοιάδε παρακελευόμενος ἅμα ἐπῇξει 1 

Ν ’ ’ » Ἁ ᾿ τὸ στράτευμα καί, εἴ πῃ ὁρῴη διεσπασμένον καὶ μὴ ἐν 

οὗ [86 ἴων. “Ὑου ν«11 ποὺ ἴδρ' ἄδγν 
ΟΥ ἰρὩΐ," 1.6. γοὰ ἄδτα πού. Κὔμῃ. 
987, ὅ. --- 29, ἀντιλαβώμεθα: οἱ ο. 
6ο. 17. --- 981. ἤδη: λόεη οπῖψ. ---- 82. 
προπέπεμπταν. .. κομίζειν : τ΄᾽΄ΆῪ]Ὁ Λαῦθ 
δοηΐ τὸ ἰΐθηι, αϊγοοίζηρ ἐδδηι ἐο Ἠχδθὲ 18, 
απαὶ αἱ ἰλα βαπια ἐΐπι6 0 ὀγίπο 720οα. 
ἘῸΣΓ Ἃμ6 8σο. 8|028β., 5866 ΟἹ 6. 18. 

14. καί, καί οοΥγοΙαῦῦνΘ. ἅμα, Ἐ 6156 8 
οπιοπαἀαϊίοη [οΥ ἄλλα, 15. ΠΟΟΘΒΒΑΤν 
5) 06 50 58. ρχροθᾶρβ, Κ᾽ 8118 ὑγ8}8- 
Ἰαΐοβ. Ῥαυῖῦθοῦ οὖ ΘΟΙΏΙῊ 68 Ὁ ΠῚ. 

82. τό τε ξύμπαν : 50 Υὶ' δῦ. ἴοΥ τὸ δέ. 
ΟΓ α. 49. 18; Π|. 92.117; ἵν. 63. 8; νἱ. 
27. 18,---86. σωθεῖτε: -0η {Ππ6 ΌΤΙ, 
566 ΑῬΡΡ.--- 357. οἵ τε ἄλλοι τευξόμενοι 

. καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι. . . ἐπανορθώ- 
σοντο : ἀοροπηᾶοηδ Οἡ γνῶτε. ΕῸΓ 
[Π6 οο-οταϊπαίϊοη οὐ ποαΐ. 8δοο. (ὄν, 
94) δῃηᾷ ποιι., β8β86 Κτ. ϑρυ. ὅ6, 14, 
2, --- ὃ 7. ὧν: προαυΐί., αι μουϊδηᾶ, δές. 
--- ἐπιδεῖν : 5866 ασαΐη, ς ΚΙ 61. ὅ. --- 99. 
ἄνδρες γὰρ... κεναί: 8. Βροηϊιπηθηῦ 
οσουτγΥῖηρ' ἴῃ τη Δ η10]4 ΤΟΥΤῚΒ ἴῃ ΟὝΘΘΚ. 
( ὅορῇ. Ο. 17. 56, ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε 

πύργος οὔτε ναῦς ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοι- 
κούντων ἔσω; ΔΑΟΒΟΏ. Τεγ8. 8409; ΑἹ- 
686. ἔγτρ. 28; ἘΠῚ, ἔτρ. 825 (Νδαοκ); 
ὍὭϊο Ο. ἵν]. νυ. ὃ; Ῥιαῦ. ἤἔψοιγο. τὸ; 
Τοιηδά. ἴτρ. ὃ 2; θηι. χνιῖ. 299; 
1πιο. Αηπαεῖ. 20; Αγρρίδη, Ῥιμι. ν]][. 
290; Γἷο. αὐ Α{|. νιϊ. τὰ; 51 Ὑ7. ΦΌ0Πη68, 
“«Ὑγηδὺ σοπδεταίοβ ἃ βίαίθ 1 ̓  εἱς. 

48. Ζπλογοροη ἐδ6 Αἰμοηίαθ αν 
56 5 Ο7} ἰπίο ἐδθ ἐπέίογϊου ὁ ἰδ ἐδίαπά, 
πιαγοδίηρ ἴῃ α αοιδία λοίίοιυ Ἔφιαγα τοί 
ἐΐ6 δασσαφο ἐπ ἐδ6 τι 6. λον ΟΥο85 
ἐλε Απαριβ αἴον ρμυξέϊπρ ἰλ6 δγταρσιιδαης 
βίαϊϊοηοα ἐΐογα ἰο ἤϊοἶξ, απα πιαΐξα ὁπ ἰἦε 
γθὶ ἄαν 40, οπ ἐΐ6 βεοοπα, 20 5ἰα(68. 
Οηἡ δε ἐλίγα,, λοισουον, δοΐπο λατα ργοββθα 
ὃψ ἰΐ6 οαναΐγῃ απὰ [ἰσλὲ ἔγοορβ 77 16 
Θπόηιῃ, ἐζον ατγὰ 7ογοεα ἰο ἐμγη δαοῖς αμά 
»}α88 δε πἴρἠξ αἱ {πεῖν ΚΌΤΤΟΥ οαγερίηο- 
»ίαςε. 
1 {16 δοοουηῦ οὗ {μ6 τοίτθδί 

οὗ 1π6 ΑὐΒμΘηΐδη8, ΘΟΙΏΡΆΓΘ τλ8Ρ, δηᾶ 
ΗοΪπὶ 11. Ὁ. 597--401.; «αἷ8ὸ {π6 ΑΡρ. 
ἴο α. 78. 14. 

1, ἐπήευ τὸ στράτευμα : “νοῦ Δ]ΟῊΡ; 
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καὶ ἐσακοντίζοντες οἱ ψιλοί. 

20 

τάξει χωροῦν, ξυνάγων καὶ καθιστάς, καὶ ὃ Δημοσθένης 

ΤΗΤΙΟΥ ΙΕ ΥἹ]. γ8. 

50 Ν ΤΥ κ᾿ 9. ε Ν “.  », Ν , 
οὐδὲν ἧσσον τοῖς καθ᾽ ἑαυτὸν τοιαῦτά τε καὶ παραπλή- 

σια λέγων. 
Ἁ ε [4 Ἁ ,’ 9 ’᾽ Ἁ Ἁ , μὲν ἡγούμενον τὸ Νικίου, ἐφεπόμενον δὲ τὸ Δημοσθέ- 

᾿ κ᾿ ΄ .Ν ἮΝ " Α 
νους" τοὺς δὲ σκενοφόρους καὶ τὸν πλεῖστον ὄχλον ἐν- 

εΝ Ε. ς ς “" 

τὸς εἶχον οἱ όπλιται. 
Ἁ 3 Ἁ 3 »ἤ 395. ἃ ἱφὸ καὶ ἐπειδὴ [τεὖ ἐγένοντο ἐπὶ τῇ 

ὃ ’ ΔΊ 59 ᾽ ΄“ χὰ 4 95 Ὶ ΝᾺ 

ιαβάσει τοῦ ᾿Ανάπου ποταμοῦ, εὗρον ἐπ᾽ αὐτῷ παρα- 

10 τεταγμένους τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων, καὶ τρεψά- 
Ἁ 

μενοι αὐτοὺς καὶ κρατήσαντες τοῦ πόρου ἐχώρουν ἐς τὸ 
’ ς« ὧν , “ , Ὦ 

πρόσθεν ",Οᾧ δὲ Συρακόσιοι πταρύπτένοντες ΤΕε ΤΡρΡΟσΈΚΕΙΡΤΟ 
Ἁ Ἁ “Ἄ 

καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ 
᾽ὔ ’ ε ᾽ 4λ929 ἐγ 

προελθόντες σταδίους ὡς τεσσαράκοντα ηὐλίσαντο πρὸς 

15 λόφῳ τινὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι - τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρῷ ἐπορεύοντο 
Α ἴω θ ς » δί Ἁ ’ 3 

καὶ προῆλθον ὡς εἴκοσι σταδίους, καὶ κατέβησαν ἐς 
Ω 5 ’ὔ Α 9 ἴω. 9 ὃ ὔ ’ἤ 

χωρίον ἀπεδόν τι καὶ αὐτοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο, βουλό- 
» ΜᾺ 9 ἴω λ “ δ ὃ 9 “ δ μενοι ἔκ τε τῶν οἰκιῶν λαβεῖν τι ἐδώδιμον (φκεῖτο γὰρ 

ε ῪᾺ λ΄ Ν ων 5 Ὁ ’ 3 ’ ὁ χῶρος) καὶ ὕδωρ μετὰ σφῶν αὐτῶν φέρεσθαι αὐτόθεν " 
3 Ν οὶ ’ θ 35.» Ν λλὰ (ὃ ὃδιἊν λλ 9» ἐν γὰρ τῷ πρόσθεν ἐπὶ πολλὰ στάδια, ἢ ἔμελλον ἰέναι, 

{π6 τϑηκα. ΟἿ ἐπιπαριών, α. 76. 2, 
Ὑ ΠΙΟ ΤΠ Ρ1165 ΔΡΡΣΟΔΟΒΙΠρ' ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο 
ΒΡ68Κ ἴο. ἅμα Ὀ6]οΠρΒ ἴο παρακελευό- 
μενοϑ. ---- ὃ. καθιστάς : 1.6. μας πρ' [61 
ἴῃ [11η6.---4. οὐδὲν ἧσσον : 86. ἐπήει. 
- τοῖς καθ᾽ ἕαυτόν : 0 ἐδ ἔγοορ8 πη α ον 
λὶβ εογεπιαηα, 

ὅ. ἐν πλαισίῳ: 500]. (ὁπ νἱ. 67. 
6) ἐν σχήματι τετραγώνῳ. Α ΠΟΙΟΥ͂ 
Βαθδγ 6 ΟΔ]]6α τετράγωνος τάξις ἴῃ ἵν. 
125. 16. ΟἹ. 15 ἀοιθύ]θ58. τὶρηῦ ἴῃ 
δαἀορύϊρ πλαισίῳ ἔτοτῃ Υὶ αὖ., ᾿πδίθϑδα 

οὗ διπλασίῳ ΟΥ̓ Τὴ6 οὐοΥ Μ85., θα} Ὠ15 
γον ὑπαῦ {πΠ6 ὕνο αϊνίβίοηβ οὗ {86 
ΘΨΙΩΥ͂ ΤΟΥ 66 ἰορ ΠΟΥ ἃ ΠΟΙ]ΟΥ͂Ν Βα Ὸ8 76 
ΒΘΘΙῺ5 ποὺ [0 ἄρυθθ 80 06: σι {ἢ 6 
οοπίοχί, ἃ8 Καθ δπᾶ 5. .᾿5, {πα΄ 6δοῇ 

αἰνίβιου ἔοττηθα 15 ΟὟ πλαίσιον. ---- 
πρῶτον μὲν ἡγούμενον : π6886 ψΟΓΙάβ, 

Τουπηα ΟἿἹΥ ἴῃ ὶ αὐ., ἃΓ6 1η 5 ΌΘ 5416 
ίο {Π6 5θ6η86. ΤΏΘΥΘ 185 η6 816 χο- 
ἀυπμάδηον οὗ ΘΧΡΥΘΒΒΙο. 85 ἴῃ πρῶτον 
ἤρξατο, 1. το3. 17; 11. 52. 1.---. τοὺς 
δὲ σκευνοφόρους.... ἐντὸς εἶχον : οἵ νἱ. 
6γ. 9; Χρη. «4. 111. 2. 86. 

8. [τε7 : τσ τΠν οὐοἱ θα Ὁν Βα. ἃ5 
αν ηρ ὩῸ ῬὈΓῸΡ. ΟΘΟΠΏΘΧΊΟΙ. --- 10. 
τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων : φαγί. 
δθη8. ΟΥ α. 26. 14; ἴἱν. 8ο. 7. --- 
19. ἐσακοντίζοντες οἱ ψιλοί : ραγί. 
ΔΌΡΟΒ. ἴο οὗ Συρακόσιοι. (ἸΓ ο. γι. 1,4. 

14, σταδίους ὡς τεσσαράκοντα : 566 
ΑΡνΡ.---1ὅ. πρῷ : 566 ΟΠ 6. 10. 1. --- 
17. ἄπεδον: ἰευοῖί, ἃ τὰτα ποτά. Οἱ 
Ἡσῖ. ἴχ. 1ο2. 8, ἄπεδος χῶρος. ὅ6})0]. 
ὅμαλον, ὁμόπεδον, ὧς καὶ ἄλοχος ἢ ὁμό- 
λοχος. --- 20. στάδια: (Π6 ποαΐ. ἔοττῃ 
ἴῃ ΤΏῸπιΟ, ΟὨΪΥ ΠΘΓΙΘ, --- ἡ ἔμελλον ἱέναι : 

Ἁ Ἀ. 5 ’ 3 ’ ’ »“Ἁ τὸ δὲ ἐχώρει ἐν πλαισίῳ τεταγμένον, πρῶτον 2 

4 



79 ἱππέων. 

ΤΗΤΟΥΡΙΌΕΒ ΥἹΠΙ. γ8, 7γὸ. 

οὐκ ἄφθονον ἦν. οἱ δὲ Συρακόσιοι ἐν τούτῳ προελθόν- ὃ 
ἢ Ν ’ ἃ 3 “ ’ 3 ’, 3. Ἁ τες τὴν δίοδον τὴν ἐν τῷ πρόσθεν ἀπετείχιζον " ἣν δὲ 
λ ’ Α λ ε [4 9 Ἂ (ὃ ΄ όὄφος καρτερὸς καὶ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ χαράδρα κρημνώ- 
δης, ἐκαλεῖτο δὲ ᾿Ακραῖον λέπας. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ ᾿Αθη- 

“ ᾿ ν ε ω . 9. δ. ’ 25 ναῖοι προήεσαν, καὶ οἱ τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων 
αὐτοὺς ἱππῆς καὶ ἀκοντισταὶ ὄντες πολλοὶ ἑκατέρωθεν 
ἐκώλυον καὶ ἐσηκόντιζόν τε καὶ παρίππευον. καὶ χρόνον 

Α 4 9 ᾽ ὁ 95 ἴω 3». 9 ᾽ὔ μὲν πολὺν ἐμάχοντο οὗ ᾿Αθηναῖοι, ἔπειτα ἀνεχώρησαν 
’ 9 Ἁ 53. ’ Ἁ Ἃ 9 ,ὕ 3 ’ πάλιν ἐς τὸ αὐτὸ στρατόπεδον - καὶ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι 

80 ὁμοίως εἶχον. 9 δ » 9 “Ὰ ἢ 5 5 ε Ν ἴω 

ον γάρ εΕΤι, αἀποχώρέειν ΟΙΟΡΤΡ' ΡΨ Ὑῇ Ὁ ΤΟῸΡ 

Ἁ ὃ Α Ψ 9 7 ᾽θ Ἁ Ξβ ᾿ 

Τβρῳ ε αραντ' ες ετοβένοντ Ο αἄννσις, Και εβια- 

Ν Ν Δ 2 3 - ν 59 , δ σαντο πρὸς τὸν λόφον [ἐλθεῖν] τὸν ἀποτετειχισμένον, καὶ 
εὗρον πρὸ ἑαυτῶν ὑπὲρ τοῦ ἀποτειχίσματος τὴν πεζὴν 
στρατιὰν παρατεταγμένην οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων ἀσπίδων " στε- 

ἢ.6. ψοδύνασα ἰοὸ [μ6 Πρ ρ]αῦθϑῃ, 
ὙΠ], μούγοσοῦ, πον αἸα ποῦ γϑϑ ἢ. 

22. ἀπετείχιζον : τῦογ6 τυαίϊϊησ ΟΠ 
(ρΡἢ.). --- 24, ᾿Ακραῖον λέπας: [16 
δἰσαδίϊΐοη οὗ {Π15 Ὀᾶγα ΟἹ, ΜΉΙΟΝ 

ΤΥ Κ5 [η6 Ῥορίπηΐηρ Οὗ {π6 φτ]αΐθϑιι, 
Ο4Ὲ 501} 6 ἀοίουιϊηθα ὉΨ Τ6 85 οὗ 
{Π6 ταυΐπο ἸΘδαϊηρ' {1 0Π6 1, ΠΟῪ ο4]116ἃ 
ἀνὰ αἱ Οὐ]αίγ6 1] 0. ὅθ Ἠοϊ, Π. 

Ῥ. 64 «πὰ 899, δπᾶ Ααγίεν. λιοί. 
ῬἩοολεπϑβεῖν. 1882. 

26. αὐτούς : οἸαρῃδίϊος φοβι 0, 88 
ὑμᾶς ἴῃ 1. 68, 1; σφᾶς, ν. 82. 29. --- ἑκα- 
τέρωθεν : {Π158 τοϑαϊηρ οὗ Ν᾽ δὖ. ἴου ἑκά- 
τεροι 680 515 {π6 οοῃίοχί. (ΟΠ Κὶ 8118, 
αΥΓΙΤΉ ΠΑ ΠΕ. 

209. ἐς τὸ αὐτὸ στρατόπεδον : 1.6. ἴῃ 
ΜΘ ἢ τον δᾶ ραββθᾶ [6 πϊρῃΐ Όο6- 
[οΓ6. --- οὐκέτι ὁμοίως: 1.6, ἃ85 Ὀαΐογο, 
ὙΠ6Π Τ68] νγϑηΐ 84 ποὺ γοῦ ὍΘΘη 16], 
- 80. ἀποχωρεῖν : 5680]. ἀποσκίδνα- 
σθαι ἀπὸ τοῦ στρατεύματος, 1.6. ΤΟΥ͂ 
ΤΟΥΆΡΊΩΗρ, --α ὑπὸ τῶν ἱππέων: «ΓΙ νἱ. 
327. 18, 

49. 7716 ἕιυο 7ἰϊοισΐηῳ ἀαγεΕ αἶδο ρα85 

ἕη υαϊηῃ αἰϊοπιρίϑ ἴο ἤΌγ06 ἐποῖν σαν τλγοιισῇ 
ἐλ παγγοῖῦ ρα88 ἩΡ ἰο ἐδ6 ρίαίοαιι. 7 λὲν 
αΥ6 ϊσλίθηθαί, πιογθοῦογ, ὃῳ ἃ 5.ΟΥΏι 
ιυλϊοἢ δγεαζδ προη ἰΐθηι, ἀπά 5:76 7 ἔθαυν 
ἰο5865 τη ἐξεῖὶγ σοηβέαηέ βολέϊηρ οὐδ {86 
δπθηιῃ, τοῖο αἰἑαςΐς ἐβαπι οη αἰΐ 514168. 

1. πρῴ: οἢ 86 Τουγίῃ ἀδν οἵ [Π6 
ΤΊΘΤΟΉ. ---- 2, [ἐλθεῖν : 5. 15 ῬΥΟΌ. τἱρῦ, 
ΤΟ] ονίηρ Κ 4118 5 ὑγαηβ] ὐίοη, Υἱ Ρ61- 
γδαπηύ δ)α ὑπτ α]άατη, ἴῃ σοῃδῖα- 
οὐΐηρ᾽ {Ππ15 Δῃ ἰπίουροϊδίίοη. Τὺ 566 ΠῚ 
ΟἾθαΥ ἔγσομη {ῃ6 σοπίοχύ (68. 6, 7), 
{μδὺ ὑμον ἔοτορα {Πρὶν ἂν ἴο {π6 Ἀ1]], 
Ῥαύ ψοΥΘ ποῦ 8016 ἴο δεν 10. Νο- 

ὙΓΏΠΟΙΘ οἶδα ἴῃ ΤΠπο. ἄοοθθ βιάζεσθαι 
ἰαῖζα 8)ὴ τη, θπὺ ἃἸνᾶνβ ἃ ῬΥΘΡ. (ἐς, 

6. 69. 29:1. 63. δ; κατά, ἵν. 48. 8; διά, 
Ω. ὃ3. 190). 866 Ποῖ, 11. Ρ. 899. ΟἹ. 
ἀεοἔθηαβ ἐλθεῖν, τοπδουϊησ “πον αἰἃ 
ὕΠ6 1 Ὀθδύὺ ἴο σϑοὴ {π6 Του ῆρθᾷ 1]. 
-- τὸν ἀποτετειχισμένον : ς" 6. 78. 22. 
-4. οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων ἀσπίδων : τοῖοτ- 
τῖηρ ἴο {η6 ἀδρίῃ οὗ {π6 1η6. ΟἿ ἴν. 
93. 22, ἐπ’ ἀσπίδας πέντε καὶ εἴκοσι; 
Χρη. ΜΠ οἰΐ. τ, 4. 11, ἐπὶ πεντήκοντα 
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152 ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΒ ΨΠ. 79. τ 01.91. 4; πιο. 418, Βορί. 

5 νὸν γὰρ ἣν τὸ χωρίον. καὶ προσβαλόντες οἱ ᾿Αθηναῖοι 2 

10 

1ὅ 

20 

μετόπωρον : ἰοιυαγαῖ ατμτηῃ. 

ἐτειχομάχουν καὶ βαλλόμενοι ὑπὸ πολλῶν ἀπὸ τοῦ λόφου 
ἐπάντους ὄντος (διικνοῦντο γὰρ ῥᾷον οἵ ἄνωθεν) καὶ οὐ 
δυνάμενοι βιάσασθαι ἀπεχώρουν πάλιν καὶ ἀνεπαύοντο. 
» Ἁ Ἁ , ν ’ ν Ψ ἔτυχον δὲ καὶ βρονταί τινες ἅμα γενόμεναι καὶ ὕδωρ, 
Ὄ “Ὁ Ψ ὃς Ν , ὑφν μὰ “ , 

οἷα τοῦ ἔτους “ πρὸς μετόπωρον ἤδη ὄντος φιλεῖ γίγνε- 
σθαι" ἀφ᾽ ὧν οἱ ᾿Αθηναῖοι μᾶλλον ἔτι ἠθύμουν καὶ ἐνό- 

9. “ ’, 3 6 Ν φ᾿ ’, , μιζον ἐπὶ τῷ σφετέρῳ ὀλέθρῳ καὶ ταῦτα πάντα γίγνε- 
9 . , Α 9. “Ὁ ε ΚΝ Ν ε σθαι. ἀναπανομένων δὲ αὐτῶν ὁ Τύλιππος καὶ οἱ Συ- 

ρακόσιοι πέμπουσι μέρος τι τῆς στρατιᾶς ἀποτειχιοῦντας 
5; 5 “᾿ ᾿ 9 Ἁ δ ’ 5 , αὖ ἐκ τοῦ ὄπισθεν αὑτοὺς ἢ προεληλύθεσαν " ἀντιπέμ.- 

ΝἉ 9 “ ῪΜ ϑ ὃ ’ . ψαντες δὲ κἀκεῖνοι σφῶν αὐτῶν τινας διεκώλυσαν. καὶ 
μετὰ τοῦτο πάσῃ τῇ στρατιᾷ ἀναχωρήσαντες πρὸς τὸ 
πεδίον μᾶλλον οἵ ᾿Αθηναῖοι ηὐλίσαντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 

[ 
Ν ΄΄ὰ 

προυχώρουν, καὶ οἵ Συρακόσιοι προσέβαλλόν τε πανταχῇ 

αὐτοῖς κύκλῳ καὶ πολλοὺς κατετραυμάτιζον, καὶ εἰ μὲν 
ς 2 ε 59 “- ε , 9 9. 9 “ . “2 
ἐπίοιεν οὗ ᾿Αθηναῖοι, ὑπεχώρουν, εἶ δ᾽ ἀναχωροῖεν, ἐπέ. 
κειντο, καὶ μάλιστα τοῖς ὑστάτοις προσπίπτοντες, εἴ 

ἀσπίδων; Απ. ἵν. ὃ. 11. Ὑὴθ ογᾶθσ 108. 9. ---12. καὶ ταῦτα πάντα γίγνε- 
οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων 8ἃ8 οὐκ ἐν πολλῷ, 6. 
26. 17. 

6. ἐτειχομάχουν : ἐλοψ ἐγῖααῖ ἴ0 5: ΟΥ̓) 
ἐλ6 τσαϊ.--- Ἴ, διικνοῦντο ῥᾷον: δον 
γεαολοα ἐδδηλ ἤιογ δαδίΐγ, 1.6. ἰδ [ΠΏ γα 
Βοίίοσ. ὅδ680)!. ἐξικνοῦντο βάλλοντες. 

ἘΟαΠα ΟἾἹΡ ΠΘ6ΙΘ πη ΤΟ. --- 8. βιά- 
σασθαι : ἰο ὀγεαΐξ ἱλτοιισῆ. ---- ἀπεχώ- 

ρουν: (γ᾽ δ.) πού 1658 ιιδοὰ οὗἩ τοϑίγϑαί 
τη ἀναχωρεῖν, 650. 1 πάλιν. Ο 1. 
ΤΟΥ. 11, 

9. βρονταί: ἴῃ Το. αἰνγανβ ἴῃ Ὁ]. 
ΟἿ ἃ. γ7. 25; νἱ. 70. 2. ----- γενόμεναι : 
οἴθηῃ δρᾶ οἵ βοῃ Ῥῃθποιϊήθηϑ, οἵ 
πδίατα, ὕδωρ, βρονταὶ καὶ ἀστραπαί, 

ϑ68 ἢ Ἷ. 54. 6.---10. πρὸς 
(Κ νἹ]. 

σεισμός. 

σθαι: 1.6. {πα΄ 411 {815 νψγᾶ8 ΠΔΡρϑηΐηρ 
8.06. ἴο 86 ἄϊνπα ψ1]]]. 

14. ἀποτειχιοῦντας: σι (ῃ6 60]-, 
Ἰθοῖίν μέρος τι. Εα. 188, ν. 8; Κα, ϑρν. 
δ8, 4,1. (δ τ. 2. 2.----15. αὖ ἐκ τοῦ 
ὄπισθεν : 1.6. ἃ5 μον δα δἰσοδᾶν ἄοπμθ 
ἴῃ ἔγοηΐ. 

17. μετὰ τοῦτο : 50 Υὶ δἵ., τλοτα ἀ6ῆ- 
πἰίθ Π8η μετὰ ταῦτα. ---- πρὸς τὸ πεδίον 
μάλλον : πῖογα ἰοισαγα ἰζ6 ρίαϊη. ΟἿ ο. 
52. ὃ; τἱ. 88. 20. ---18. τῇ ὑστεραίᾳ: 
οὨ 86 ΕΠ ἅδν. --- 20. εἰ μὲν ἐπίοιεν 
«ον ἐπέκειντο: Ι͂ῸΣ 5 τα] 87 ἰδοίϊοβ 
(πᾶ οοπβί.), ς 11. 79. 28; ΗΪϊ. 9γ. 16. 
--22. εἴ πως... φοβήσειαν : {π6 61Π10- 
[108] ΘοΠμα. ΘΧΌΥΘΒ565 ΡΌΤΡοβο. ΟΜΤ. 
δ8, Ν. 3. ΤὮΘ 5816 ΘΟΙμΒύ. ΟΟΟῺΣΒ 8180 



80 

- ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ ΥἹΙ. 70, 80. 

Ν δ ’ [ο, Ν ’ , 
πως κατὰ βραχὺ τρεψάμενοι πᾶν τὸ στράτευμα φοβή- 

ΔΝ 9. Ἁ δ , ͵ Κβ 9 Ἂ ε5 σειαν. καὶ ἐπὶ πολὺ μὲν τοιούτῳ τρόπῳ ἀντεῖχον οἱ ᾿Αθη- 
ῪΌὉ » ’ ’ «Ὁ ἁ » 3 , 2ὅ ναῖοι, ἔπειτα προελθόντες πέντε ἢ ἐξ σταδίους ἀνεπαύ- 

3 Κὰ ,ὕ 9 , ,, ν ε , 9. 9 
οντο ἐν τῷ πεδίῳ " ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι ἀπ 
αὐτῶν ἐς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. 

Τῆς δὲ νυκτὸς τῷ Νικίᾳ καὶ Δημοσθένει ἐδόκει, 
9 ν “ ΄ Ν, , εχ “ 3 ἐπειδὴ κακῶς σφίσι τὸ στράτευμα εἶχε τῶν τε ἐπιτη- 
δείων πάντων ἀπορίᾳ ἤδη καὶ κατατετραυματισμένοι ἦσαν 

Ν. 93 “ ων “ [4 3 
πολλοὶ ἐν πολλαῖς προσβολαῖς τῶν πολεμίων γεγενημέ- 

δ ναις, πυρὰ καύσαντας ὡς πλεῖστα ἀπάγειν τὴν στρατιάν, 
᾽ Ἁ 5" ΤΣ Ὄ ὃ 40 Ἰχχὰ 3 ἢ 

μῆκετι Τ ἫΓΡΨ αυτ Ἣν ΟΟΟΨ 1) ΕΟ ὴ Ὧσ αν, αλλᾶαᾶ Τούυναντιον 

«Ἁ, ε ῇ 9. » νν Ν θ ’ χὰ ΛΝ ε 

ἢ οἱ Συρακόσιοι ἐτήρουν, πρὸς τὴν θάλασσαν " ἣν δὲ ἡ 

ἴῃ ἱ. 58. 2; 11. 67. δ; 11, 4. 14; ἵν. τἱ. 
12.---28. κατὰ βραχύ: α ἤει αἱ α ἐΐπιο. 
ΕΟ. ἵν. 96. 19. ---25. πέντε ἢ ἔξ στα- 
δίους : ὑμ6 1} βίσοηρίῃ, οχῃαυβίθα 1ἢ 
τοδί βυηρ; ΘΟ 561658 ὈΥΘΒΒΘΌΤΕ Ττότὰ 8} 

Βἰάρβ, ἀιΪαά ποὺ δ.|1|ὁὸ [πθὰ ἰὸ νοῦ 
ξυγίμο νυ. 

80, 2 παϊϊγ ἐΐεγ δγϑαΐ τρ ἴῃ ἐλ τηϊά- 
αἶα 97 ἐΐ6 πἷσλε, ἐπ ογάίου ἐο οβοαρα 1ἢ6 
»εγδεῖέ οὔίλα ὀηρθηιν, απα ἑαζα ἐξ 17 7017- 
πο ἴῃ ἰΐα ορροϑβῖίε αἱγεοοίίοη, »γβὲ ἰο ἐξ6 
οοαϑδὲ απα ἐΐοη Ἰοισαγα Οαπιαγίπα απ 
Οεία. Βιὲ ἰδ6 αγηῖῳ, αγίυοη ὃψ 7ξατ, 
»ιι5ῆ.65 βαδίϊί οἡ απαὶ Καἰ 5 πο σοηιβίοη. 
716 αἷυϊδίοη οΥ Νιοα5. 9068 δεΐογα ἀπά 
Κοθρβ ἱοσοίθογ: ἰΐ6 σγθαίοῦ ρμαγὲ τπαον 
]οηπιοδίμοηεβ Τοίίοιυσβ ἴθ αἰἰδογάδθυ, 7π 
{86 πιογηΐησ, ᾿οισονεν, ΝΝιοϊαβ γϑαοσΐε8 ἐἢ6 

οοαϑί, αγῖυοβ αἰσαῷ α ϑγτασιιδαπ σιατα 
αἱ ἰΐ6 τίνογ Οαουραγίβ, ογ05865, απα σοίδ 
8 ΚὙ α5 ἐδ6 Ετγϊηθιι8. 

1, τῆς νυκτός: αυτίηρ {π6 πῖρηῦ 
ῬΓΙΘΟραϊηρ {Π6 5δἰχίῃ ὅδνὺ ἴον ἀθραγί- 
76. --α 2. τε: σψδηϊηρ ἴῃ αῦ. πὰ 
οὐρα ὃν ΟἸ. οἡ {πΠ6 στουππαᾶ (παύ 1 
8845 ΠῸ Οοστοἰδίνο, καὶ. .. γεγενημέ- 

ναὶς ὈΘΙΠρ' ΤΏΘΓΘΙΥ ῬαΙΘ  ο(108] ; Ταῦ 

1ῦ που]ᾶ βϑοῆὶ ὈούΐαΡ τ 1Ππ6 οὐμον 
οαιὐ. ἰο ἔδῖκα τε 85 σο-οσᾷ. ψὑι καί, 
{86 το οἰϑιδ68β σίνηρ {Π6 στουπαβ οὗ 

κακῶς εἶχε. ΕῸΓ {86 ΟΥἸΙΒ5ῖ0η) οὗ ὅτι 
Ῥαίογτθ καὶ κατατετραυματισμένοι ἦσαν, 
ΦΙ ν. 61. 17, βουλόμενοι ἄλλως τε προσ- 
γενέσθαι σφίσι, καὶ ὅμηροι... ἦσαν αὖ- 
τόθι. ---- ὅ. πυρὰ καύσαντας : [Π6 τοδᾶ- 
ἱηρ' οὗἉ Υ᾽ δὖ. ἴοΓ καύσαντες 18 ῬΓΘΙΘΓΔΌΙΘ 
ΔΓΟΡ τῷ Νικίᾳ καὶ Δημοσθένει ἐδόιει. 
5366. Οἢ 6. 74. θΘ. πυρά, 8 9]. οὗ [Π6 
ΒΘΟΟΠΩ͂ 460]., τυαΐεἢ- γε5. ΤᾺΘ οὈ]θοῦ 
νἃ5 ἴο ἀθορῖνο 6 ΘἤΘΙαν 1 τοσαγὰ 
ἴο μον ἀθραυῦαγο, --- 6. τοὐναντίον ἢ: 
8.5 ἴῃ ΥἹ. 68. 14. 

Ἵ. ἦν δὲ ἡ ξύμπασα ὁδὸς αὕτη κτέ.: 
815 ῬΑ 6.108] ΤΟΙΊΔΙΚ, ᾿ηἰτοαποραᾶ 
Ὁν [6 οροχορϑίϊοδι δέ, τϑίουβ, ἂβ ὑπ6 
ΘΧΡΓΘΒδίοη ἢ ξύμπασα ὅδός ΟἸΘΑΥΥ 
Βῆονβ, ἴο {Π6 σο8Ὰ] οὗ [Π6 ψἘΟ]6 τηϑγοῖν 
τοῦ ἴὴ6 ἀθρδυύασο ἔγόση ΥΥΟΌΒ56, Ποῦ 
ΒΊΤΩΡΙΥ ἴο {Π6 αἰτοούϊοῃ δοη ἴῃ {Π6 
πἰρῦ αἴνου [π6 ΕΠ ἄαν. ΤΏτΟ. βν8 
ΘΧΡΓΟΒΒΙ͂ν, 8ηα ῬΤΟΌ. ἴῃ σομ δα] οἰ] 0 

οὗ ναυυίηρ τορουίβ δοῦῦ 1: “ ΕΓΟΠῚ 
1η6 ὈορΙηηΐηρ [Π6 ΡΙ8η οὗ {Π8 ΤΆ ΓΟῊ 
ψὰ5 ποὺ ἰονγᾶτα Οδΐδῃδ (μον πνᾶτα), 
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, δ Σ ψΨ 9 “5. Ν Κ , ΝΝ ᾿ 
ξύμπασα ὅδὸς αὕτη. οὐκ ἐπὶ Κατάνης τῷ στρατεύματι, 
9 Ἁ Ν Ἁ ΄. ’ "Ὁ Σ λί Ν Ἀ ’ 

ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔτερον μέρος τῆς Σικελίας τὸ πρὸς Καμα.- 
’ὔ λε 

10 ριναν καὶ Τέλαν καὶ τὰς ταύτῃ πόλεις καὶ “Ελληνίδας καὶ 
᾿ Ν ν βαρβάρους: καύσαντες οὖν πυρὰ πολλὰ ἐχώρουν ἐν τῇ 

᾿ “. “Ἂ “ Ἁ 

νυκτί. καὶ αὐτοῖς, οἷον φιλεῖ καὶ πᾶσι στρατοπέδοις, 

μάλιστα δὲ τοῖς μεγίστοις, φόβοι καὶ δείματα ἐγγίγνεσθαι, 

ἄλλως τε καὶ ἐν νυκτί τε καὶ διὰ πολεμίας καὶ [ἀπὸ πολε-᾿ 
“Ἂ ’ Ἧ 

16 μίων οὐ πολὺ ἀπεχόντων ἰοῦσιν, ἐμπίπτει ταραχή" καὶ 
ν ῪΝἥὯ Ά 

τὸ μὲν Νικίου στράτευμα, ὥσπερ ἡγεῖτο, ξυνέμενέ τε καὶ 
᾿ κα . νῳ 

προύλαβε πολλῷ, τὸ δὲ Δημοσθένους, τὸ ἥμισν μάλιστα 
Ν ’ 

καὶ πλέον, ἀπεσπάσθη τε καὶ ἀτακτότερον ἐχώρει. 
,»,,, δ "5 κα Ψ Ν ὺ)ν θά ΕΝ 

δὲ Τῇ ἕῳ ἀφικνουνται ὁμως πρὸς τὴν ἄλασσαν, καὶ ἐσ- 
’ 9 Ν ἐῶιἈΝ Ἀ 3 , ’ 9 κ᾿ 

βάντες ἐς τὴν ὁδὸν τὴν ᾿Ελωρίνην καλουμένην ἐπορεύοντο, 

ῳ 

αμα 

20 
Ψ 9 Ν , 5. δ “Ὰ οὶ κι ὔὕ 

ὅπως, ἐπειδὴ γένοιντο ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ Κακυπάρει, 

διὰ μεσογείας - ἡλπιζον γὰρ "Ὁ Ἃ ϑ 
παρὰ τὸν ποταμὸν ἴοιεν ἄνω 

Ῥαΐ ἴῃ ὑπ6 ἀϊγοοίίοη οὗ Οδιηδγίπδ, ἃ πᾶ 
(614 (βου η-τνοβύνατα).᾽ ΘΗ, [Π6τὸ- 
ἔογθ, Π᾿οά. χι, 18 5808, προήεσαν ἐπὶ 
Κατάνης, 6 ᾽85 οἰ 6 Γ᾽ τηϊδαηδογβίοοα 

ΤΏῦα., οὐ μ6 ΓΟ]]ον 5 δηούμου δοσοοιῃῦ 

ποῦ ΔΡρτονϑᾶ ὃν Τππο, 366 Αρρ. 
11. καύσαντες οὖν : ΥΟΒΌΡΟΪν6 

αἴζοσυ {6 αϊρτθβδίοη. 866 οἱ 6. 6. ἴ; 
42. 24.---12. οἷον φιλεῖ: αἀπιοα 501] 60. 
ΟΥ̓ ἵν. 125. ἴ, ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρα- 
τόπεδα ἀσαφῶς ἐκπλήγνυσθαι. ---- 19. 
φόβοι καὶ δείματα: ἴῃ ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΥΥ 
ΔΡΡΟΒ. ἴο οἷον. ΒΙΟΟΠλξ, ΘΟΙΏΡΔΑΥΘΒ ΕΓ. 

εἰ. 812, φόβος εἰς τὸ δεῖμα μ᾽ ἄγει, ἴο 
ῬΓΙΟΥ͂Θ [μδὺ δεῖμα 15 ΒΙΓΟΠΡῸΓΡ [85 φό- 
βος, [6 ἔου τ 61 τ ἔθυσιηρ᾽ 650. ἴο ῥϑῃῖς 
ΤΟΙΤΟΥΒ. φόβος δηα δέος 816 ἀἰ5[1η- 
συϊδιιθα Ὁγ Ῥχοάϊσαβ, ΡΙδῦ. Ῥγοὶ. 8δ8 ἃ. 

ΕῸΥ {μ6 ῬὉ]. οἵ ψοτᾶβ βχρυθββίηρ διηο- 
Τοη ΟΥ Ῥδϑβϑίοῃ, 866 Κα, ὅργ. 44, ὃ, 4. 
-- 14. [ἀπο] : Ὀχδοκοίοα ὃγ ΟἹ., στ} 
{μῃ6 τι ͵]οΥ τυ οὐ {μ6 αϊύ., 85 δά- 
τηϊ πῆρ πὸ 1ηἰ6 1110 1016 οχρ]δηϑίίοῃ. 
ὉΠΟῚ (Βοϊΐγ, 1{Π|| ». 28) οχρ δίῃ, 

φ- το 

“ σοίηρ' ΔΥΥΔΥ ἔΥΌΤῚ ΘΏΘΙΔΙ165 πού ἔα 415- 
απ. 80 Κτ., Ατῃ., Βιη. --- 15. ἰοῦσι: 

Ῥ6Ιο ΡΒ ἴο αὐτοῖς, ποὺ ἰο στρατοπέδοις. 
16. ὥσπερ ἡγεῖτο: τοΐογτίηρ ἴο [Π6 

ϑαγδηΐαρο οι ΝΙοΙαΒ 8, δηᾷ ρἷν- 

8 

ἴηρ ὕπ6 ρτουπά οὗ προὔλαβε, ταῖπεοῦ. 
ὑπ8η οἱ ἐξυνέμενε. --- 17. 
πολλῷ: 586. τῆς ὅδοῦ. 

προύλαβε 
ΟΕ ἴν. 33. 

12, προλαμβάνοντες ῥᾳδίως τῆς φυγῆς; 

Ηδί. 11. του. θ, προλαμβάνειν τῆς ὁδοῦ; 

1ζν. ΧΧΧΥΪ. 19, Δ]|1ᾳα αϑηύπατη νἱδθ 
ῬΥϑθοθροσδύ, (Α1}.) πολλῷ 15 αἀδ΄. 
οὗ ἄδρστθϑο οὗ αἰ ογθμοο. Κα. ϑργ. 48, 
1ὅ, 9.--- 18. καὶ πλέον : οὗ ο. 48. 24. 
ἅμα δὲ τῇ ἕῳ: 5ἰχίῃ ἅδγ. Ἐ͵ΟΙΏ 

ΠΘΙΘ ἴο {π6 οπᾶ οὗ {μ6 ομδρ. {π6 
ουθηΐβ σϑὶαἰθᾶ τϑῖοσ ίο {π6 ἀϊν᾽ βίο οἵ 
ΝΊΟΙαΒ ΔΙΟΉ 6, ἃ5 Ποῖα (1. Ρ. 401) 885 
Βῃον ὈΥ {π6 χηοδϑύ οδτοία! ᾿πνοϑίρα- 
(ἴοι, ΟοΙμϊηρ ο ῃ6 581ὴ6 τϑϑαϊὺ μΠδῦ 
ατοίθ δᾶ τϑϑοῃρᾶ ὉΥ διούμου ψ8Υ. 
- 20. ὁδὸν τὴν ᾿Εἰλωρίνην : ο νἱ. 66. 
117. --- 21. ἐπὶ ΚΚακυπάρει : πον ἘῚΌΤῚΘ 
αἱ Οδββῖθ]6, ΕῸΣ {6 πϑ.8] ογάᾶοι οὗ 



ΤΗΠΟΥΙΡῈΘ ΥἹΙ. 80, 8ι. 

Ἀ Ἁ ᾽ν ’ ἃ , 9 ’, καὶ τοὺς Σικελοὺς ταύτῃ οὺς μετεπέμψαντο ἀπαντήσε- 
ΠΩ δ “ ΓῚ Α 

σθαι. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγένοντο ἐπὶ τῷ ποταμῷ, εὗρον καὶ ἐν- 
25 ταῦθα φυλακήν τινα τῶν Συρακοσίων ἀποτειχίζουσάν τε 

Ν κι ΄ 
Και ἀποσταυροῦσαν τὸν ΠΤΟρΟν. 

δ » 5.ϑ, καὶ βιασάμενοι αὐτὴν 
ὃ ᾽ ᾽’ δ ΝΝ Ἁ 9 ᾽’ ᾽θ οΝ λλ ιέβησάν τε τὸν ποταμὸν καὶ ἐχώρουν αὖθις πρὸς ἀλλον 
ποταμόν, τὸν Ἔρινεόν - ταύτῃ γὰρ οἱ ἡγεμόνες ἐκέλευον. 
9 ’ 9 ’ Ἁ ξ ’ ε ν 81 ἐν τούτῳ δ᾽ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, ὡς ἡ τε 
ε , 39 , ν » Ἁ 3 θ , 9 λ Χ 

ἡμέρα ἐγένετο καὶ ἔγνωσαν τοὺς ᾿Αθηναίους ἀπεληλυ- 
[ά 3 5 9, ε ἃ Ἁ ’ ἰοὺ ε ’ θότας, ἐν αἰτίᾳ τε οἵ πολλοὶ τὸν Γύλιππον εἶχον ἐκόντα 

4 σὰ Ἁ 9 ’ Ἁ νὴ ᾽ὔ 7 4" ἀφεῖναι τοὺς ᾿Αθηναίους, καὶ κατὰ τάχος διώκοντες, ἡ 
5 οὐ χαλεπῶς ἠσθάνοντο κεχωρηκότας, καταλαμβάνουσι 

ν » 2 ψ 
πέρι αβιστοῦυ ὠὡβᾶν. 

Ν Ἂ Ν ἌᾺ 

καὶ ὡς προσέμιξαν τοῖς μετὰ τοῦ 

Δημοσθένους, ὑστέροις τε οὖσι καὶ σχολαΐτερον καὶ 

ἀτακτότερον χωροῦσιν, ὡς τῆς νυκτὸς τότε ξυνεταρά- 
΄ ἃ ΜᾺ ῪἌᾺ 

χθησαν, εὐθὺς προσπεσόντες ἐμάχοντο, καὶ οἱ ἱππῆς τῶν 
Σ ᾽’ 9 λ . ΤΆ [4 [δ 4 ὔ δί ὃ γ 5, 

10 Συρακοσιων εκυκλουντο τέ ρᾳον αὕτους, ὑχὰ ὁὴ οντας, 
ἃ ον 3 95. » 

Και ξυνῆγον ες Ταῦτο. 

ψοΣᾶβ, 566 τσ. ϑργ. ὅθ, 7, 1; Καδῃη. 

462, ποία 1. ΟἿ α. 82. 15. ---29, οὖς 
μετεπέμψαντο : ἴον ὑπ6 ἴδοίδ, οὗ ὁ. 77. 
82, δῃηᾷ οπ {6 ταϊᾶ. ( δἴ.), 866 Αρρ. 
ἴο ἷ. 112. 6. ἘῸΪ 8ογ. ᾿πάϊο. ᾿πβίθαα οὗ 
ορί. αἰϊοσ. ββοοῃᾶδυυ ἴθπβο, β866 ΟΜΈΤ. 

74, 2. 
27. ἐχώρουν πρὸς... τὸν Ἔϊρινεον : 

ααναποεά ἰοιυαγαῖ ἐΐ6 Εγϊπεοιιδ. Τὴ ο. 
82. 15 {8 ν ἃῖὸ βδϊα ἴο ἢδγρ δυγῖνϑά 

{πογο. ΤῺΘ Εχίηθαβ οδπηού ΡῈ 1ἀθητ- 
ἢρα σι οοτίδϊην. Τ 8 Κὸ ΘΟ. Β1ΟΘΥΒ 

1ὖ π6 φῥτοβοηῦ Εδοομᾶγὰ ; ΗἨοΐμ (1. 
Ῥ. 401), {πΠ6 Οδνυ)]αία. --- 28. ταύτῃ: 
86. χωρεῖν. ΝῺΥ [86 ρηϊᾶρ αἰτθοίρα 
μοι ἴο ἴδ!ῖκθ {π1ὶ8 ΘΟΌΥΒΘ Οδῃ ΟὨΪΥ͂ ὈΘ 
οομ͵οοςυτοᾶ. 

81. 7. ἰἢ6 πιραπέϊπιο ἐΐ6 ϑ'ψγαοιιδαηϑ, 
ἰοαγηΐπρ ἐμαὶ ἰδ6 Αἰδοπίαπβ ἀαα ιοϊίξ- 
ἄταιση αυγίησ ἰδ6 πϊοἧξ, ργδιθ ἰἤθηι 
θασεγίψ. λον ουθγίαθα Ζ7)θηιοδίθθηθ5 

Ν Ν ’ ’ 3 “Ὁ 

τὸ δὲ Νικίου στράτευμα ἀπεῖχεν 

7 γβί, ὐδο μαὰ δεθὴ ἰθ} σοπδτασγαδίῃ 
δολίπα ιὐἱϊᾷ 115 αἀϊυϊδίοη, απᾶ σογιρεί λΐηι 
ἰο ἠαϊ(. 176 ἐαΐξο5 εἠείίον πὶ α τυαϊϊοα 
ὀηῃοἰοδιγε, ἰυῆογα ἢ γεδίβίβ ἐμοῖν σοπίϊπιαϊὶ 
αἰαοζε τρί ἢϊδ πιθη αὐ σοπιρίοἰεἰν 
ἐχλαιιδίοα. 

1. ἡ ἡμέρα : ἐ.6. ὑμαῦ Το] οσίην {πμ6΄ 
ΠΟΟύΆΓΙ8Ι] ΟΟΟΌΤΓΘηΟΘ5 αδύ ἀρβου θᾶ 
δ τοΐουσοᾶ ἴο ὁ. δο. 18, ἅμα τῇ ἕῳ; 
ΒθηοΘ {Π6 τί. ---- 8, ἐν αἰτίᾳ... εἶχον : -Ξ 
ἐπῃτιῶντο. ὅ66 οὨ Ϊ. 35.10, ὙΝΊ ΓΟ]]ον- 
ἱπρ ἰῃὉ. 4150 ἴῃ ν. 65. 24. Κα. ὅν. 80, 
6, 6. ----ὅ. οὐ χαλεπῶς : ΙΔ ἠσθάνοντο. 

8. τῆς νυκτὸς τότε: ΤΟΙΘΥΒ ὈΔΟΙΚ [0 
ο. 8ο.. 18. 56 οἢ 6, 231. 12. --- 10, 
δίχα δὴ ὄντας : ὅ6Π01]. κεχωρισμένους 
ἀπὸ τῶν μετὰ τοῦ Νικίου. δή τοῦοττῖην 
ἴο ῥᾷον δ οἰνίηρ τὶ ὉΠπ6 Ῥδγίϊο. 
{πῸ τϑαβοῦ. (ΓΚ ἷν. 59. 14; νἱ. 80. 14. 
---11. ξυνῆγον ἐς ταὐτό: ἰόν ἄγου 
ἐΐθηι ἰοσοίλογ. 83.688 0 Ο. 36. 91. 

1δδ 

θ 
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9 ἱφι , θ 4 », δί Ν θᾶ ’ νΝ ἐν τῷ πρόσθεν καὶ πεντήκοντα σταδίους - θᾶσσόν τε γὰρ 
χυ 3 ΦᾺ 

ὁ Νικίας ἦγε, νομίζων οὐ τὸ ὑπομένειν ἐν τῷ τοιούτῳ 

ἑκόντας εἶναι καὶ μάχεσθαι σωτηρίαν, ἀλλὰ τὸ ὡς τάχι- 
κι “- ΠῚ 

1 στα ὑποχωρεῖν, τοσαῦτα μαχομένους ὅσα ἀναγκάζονται" 
« Ἁ ,’ 39. Ὁ ’ δ ’ 3 » ὅ δὲ Δημοσθένης ἐτύγχανέ τε τὰ πλείω ἐν πόνῳ ξυνεχε- 
στέρῳ ὧν διὰ τὸ ὑστέρῳ ἀναχωροῦντι αὐτῷ πρώτῳ ἐἘπι- 

ἣ 
κεῖσθαι τοὺς πολεμίους, καὶ τότε γνοὺς τοὺς Συρακο- 

’ ’ 9 , ΄Ὰ Ἄ 5 ᾽ 
σίους διώκοντας οὐ προυχώρει μᾶλλον ἢ ἐς μάχην ξυνε- 

20 τάσσετο, ἕως ἐνδιατρίβων κυκλοῦταί τε ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ 
ἐν πολλῷ θορύβῳ αὐτός τε καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ [᾿Αθηναῖοι] 
ἦσαν " ἀνειληθέντες γὰρ ἔς τι χωρίον ᾧ κύκλῳ μὲν τει- 

᾽ ων ς δὸ δὲ » θ Ἁ » θ ὅλ. ’ δὲ 3 

χίον περιῆν, ὁδὸς δὲ ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν, ἐλάας δὲ οὐκ 

12, καὶ πεντήκοντα σταδίους : Υ᾽ αὖ. 
Ὧ85 ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, δ 50 Κὶ 81- 

ἴα τοδᾶ, οδηύατη απϊηαᾳπᾶρ]η ὑ. 
Βαϊ Βα οἢ ἃ ρσῖῃ ἴῃ 850 Βῃογί ἃ {11ὴ68 15 
ΠΡΟ ΟΒΒΙΌΪθ. Νῦ. ῬΤΙΌΡΟΒΟΒ τρεῖς καὶ 
πέντε (γ' ἴογ ρ') Ῥαΐ 80 οχϑοὺ ἃ βύδ[θ- 
τηθηῦ 15 Βαταϊν δαχη8Β51}16 ἀμ ον ἢ 6 
οἰγτοιπηδίδμοθθ. καί -ὸὸ͵ γ 81. ἘΠ6 
ΞΟΠ]. 58 }0}8, περιττὸς ὃ καὶ σύνδεσμος. 
- θᾶσσόν τε γάρ: τε σοΥγο]αὐζγο ἴο δέ 
Ῥοίοσθ δημοσθένης, 85 ἴῃ 111], 52. 18; ν΄, 

9. 85; νἱ]. τ6. 12, τε γάρ --Ξ-- καὶ γάρ 
(οὔθ ηξ) ἄορθ πού Τὁὐοὰ ὈΘΙΌΣΘ 
Ατϊϑίουθ. Κύμη, 844, ποίρ 8. --- 14, 
ἑκόντας εἶναι: {15 ΒΘΘΙΩΪΩΠΡῚΥ Ὁ]60- 
ΠδϑίΟ ΘΟΧΡΥΘΒΒΙΟΩ ΟΟΟΙ5. ΘΘΏΘΓΑΠΥ 

ΟἿΪγ 1 πορ. δοηΐβ. ΑΜΈ. 100, ν. 2; Ἡ. 
θῦθαᾳ. ΟΥ̓ 11. 89. 20; ἴν. 98. 14; νἱ. 
14. 8. ---σωτηρίαν : ς, νἱ. 6ο. 17. --- 15. 
τοσαῦτα ὅσα: ἴῃ γοδίγοὐἶνα ΒΡ. 1Π76Α- 
0. (866 οἡ 1ϊ. 12. 1; Κσ. ὅδρν. 46, ὅ, 
4), οπἶῃψ 80 πιιοῖ, α8. Οἴ ο. 49.1. ΤῆΘ 
8.06. 15 Θορῃϑίο. 

16, τὰ πλείω ἐν πόνῳ ξυνεχεστέρῳ 
ὦν: 220 ἐδδ πιοδὲ ραγὲ ᾿ΠΟΘΥ ἩΔΟΥΘ οο0η- 
ἐϊιμαΐ ργϑβϑαγα, ἴ.6. [πα ΝΙΟΪΆ8. --- 18, 
καὶ τότε: απαὶ ποῖ αἶδο, ΟΡ. ἴο τὰ 
πλείω. --- 19, οὐ προυχώρει. .. ἐς 

μάχην ξυνετάσσετο: “6 γγᾶβ ὑγγίῃρ' 
ἴο Κορ δῖ8 ΤῸΟΡ5 γοϑαῪ ΤῸΣ δύο, 
ταῦμον ὑῃ8η ο ῬΥΘΘΒ Του πασᾶ. --- 91. 
[᾿Αθηναῖοι]: ΟσΟΠΒΙΔοΙΘΩ͂ ἃ. ο͵]ο58 ὉΥ 
Κασ., δῦ., δια ΟἹ]., δϑ ποὺ 411 σοῦ Αἰμο- 

ὨἾ8η5. ΟὗΥἹ οα. 82. 6, τινες πόλεις οὗ 
πολλαί. Βαυΐύ ἴπ ο. 86. 17 Συρακοσίων 

10] 665 4180 0868 811165; ὙὮΥ ΤηΔῪ πού 
᾿Αθηναῖοι ἈΘΓΘ 7 --- 22. ἀνειληθέντες : 
568}0)]. συστραφέντες. ““Ῥγχίνοηῃ ὕδοὶς 
ἰπΐο ἃ 8181} Βρ80θ." ΤΟΌΘΟΚ ρχτο- 
ῬοΒθᾶ ξυνειληθέντες ; Ὀαύ ΙΔ΄ΘΟΥ ἩΓΙ ΘΙ 
Βᾶνα ἀνειλεῖν 1. 0Π68 βϑὴθ βθη80θ. ΟἹ 
ΑΥΥ. 4. ἵν. 5. 8, οἱ δὲ τοὺς διαβαί-. 

γοντας ἄντιμέτωποι ταχθέντες ἀνείλουν 
ἐς τὸν ποταμόν. --- 98. ἔνθεν τε καὶ 
ἔνθεν : οἡ δοίϊ 51165. ΘΌΡΡΙΨ ἦν ΤΟΥ 
περιῆν. ἸΚτ, δ νη. 62, 4,1. Οατοίο οχ- 
Ῥ]αῖη5 (ἼΙ]. ο. 60, ν». 180, ποίθ), “8 
τοδα ψΒΊΟἢ ραβθρα {χοῦρἢ 0ῃ6 γγ4116 
συουμᾶ, οηΐουϊηρσ αὖ 056 βἰ4θ δηᾶ 
οοτηΐπρ' οαὖὔ δὖὺ {π6 οὐπον. Βα {68 
τοῖς ἄοοθβ ποῦ τχθϑὴ {}}18,. --- ἐλάας δὲ 
εἶχεν : ἔτοοα οοπύϊηπαίίοι ΟΥ̓ {ἢ τοὶ. 
βϑοηῦ. Ποῦ γτοροἤοη οὗἩὨ {886 ῬΙΌΠ. 
566. οἢ ὁ. 29. 27. Ῥ]αῦ. Μὲς. 27 681]5 
{8 φῬίδοθ πολυζήλειον αὐλήν. ΗθΘ 

δἀἀ5. ἔτοπι ῬΑ βύπβ, ὑπαὖὺ Ἰοιμοβί!- 

{ 
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ὀλίγας εἶχεν, ἐβάλλοντο περισταδόν. ᾽’ ΝᾺ 

τοιαύταις δὲ προσ- ὅ 
Ἂ " , 25 βολαῖς καὶ οὐ ξυσταδὸν μάχαις οἱ Συρακόσιοι εἰκότως 

ἐχρῶντο: τὸ γὰρ ἀποκινδυνεύειν πρὸς ἀνθρώπους ἀπο- 
», 9 Ν 3 ’ Ὺ ΩΣ » «Ἅ, Ν ἰφ 

νενοημένους οὐ πρὸς ἐκείνων μᾶλλον ἣν ἔτι ἢ πρὸς τῶν 
93 

. ᾿Αθηναίων, καὶ 

γίᾳ ἤδη σαφεῖ 

νά , ’ 5 ἢ» 9 3 9 

ἅμα φειδώ τέ τις ἐγίγνετο ἐπ᾽ εὐπρα- 
μὴ προαναλωθῆναΐ τῳ καὶ ἐνόμιζον καὶ 

80 ὡς ταύτῃ τῇ ἰδέᾳ. καταδαμασάμενοι λήψεσθαι αὐτούς. 
89 ἐπειδὴ δ᾽ οὖν δι’ ἡμέρας βάλλοντες πανταχόθεν τοὺς 

3 [4 Ν ’ ε», » ’ Αθηναίους καὶ ξυμμάχους ἑώρων ἤδη τεταλαιπωρημέ- 
νους τοῖς τε τραύμασι καὶ τῇ ἄλλῃ κακώσει, κήρυγμα 
ποιοῦνται Τύλιππος καὶ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι 
πρῶτον μὲν τῶν νησιωτῶν εἴ τις βούλεται ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ 

Ὧ65 δα Ὀοίογα 0}15 πηϑδ δ αὐϊουηρῦ 
ἴο ἰᾶκθ 15 ον 116; 80 ἴοο Ῥδᾷβ. 
ἱ, 29. 12. --- 24. περισταδόν, ξυσταδόν : 
ῬὈοίῃ δάν. ἔογηβ Του ΟἾΪΥ ἤθτα ἴῃ 
Τῆσο. Τῆο Ἰαὐΐου 156 σοῃπθοίθα, ον θη 
τι μοιῦ {Π6 ἃγί., σις μάχαις, -Ξ στα- 
δίαις μάχαις. Κα. ϑ»γ. δ0, 8,10. Οὗ 
ἵν, 28. 80, ἡ μάχη οὐ σταδία ἦν. 

26. ἀποκινδυνεύειν πρὸς ἀνθρώπους 
ἀπονενοημένους : ““ἴο ΤΙΒΚΚ {Π6 1 1ἴγ68 
αραϊπδὺ ἀοβραϊσηρ τηθη.) Οὐ. Χρη, 
ἩἨεΐΐ. νἱὶ. κα. 12. τοῖς ἀπονενοημένοις 
οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη; Ζοηῃ. Απη. Υἱὶ. 25, 
μὴ διακινδυνεύειν πρὸς ἀνθρώπους ἂπο- 
νοίᾳ χρωμένους. ---28. φειδώ τις ἐγί- 
γνετο: ΞΞ- φειδώ τινὰ (σφῶν αὐτῶν) ἐποι- 
οὔντο, ΟΥ̓ ἐφείδοντο σφῶν αὐτῶ». ---- ἐπὶ 
εὐπραγίᾳ ἤδη σαφεῖ: οηἡ ἐλε στγοιπά 
ἐμαΐ διιοοε85 τῦὰ8 ποῖσ αδϑιγοα, ΟἿ. α. 
59. 2; 62. 1.---29. μὴ προαναλωθήναί 
τῳ : ἀδροπηαθηῦ οη φειδὼ ἐγίγνετο, 
γνΒΙ ἢ τῳ (1.6. τινι Συρακοσίῳ) 15 ἴο Ἀ6 
σοηϑδίσαθα. ΤὴΘ ἴηΐ, τὴ μή ΘΟΥΏΘ5 
μου {86 οοπμδύ. Αἰ νοῦῦ5 οὗ ἀϊη- 
ἄγταποο οὐ γεοάοπι. ΑΜΈΤ. 9, 2; Η. 
1020. Τῆς 8000]. ρίγοβ ἴῃ ἔτϑθθ δοη- 
ποχίοῃ Π6 ῬΤΟΡΘΙ 56η86, ἐφείδετο αὐ- 

τός τις ἑαυτοῦ, ὥστε μὴ προαναλωθῆναι. 

-- καὶ ὡς : ΒΟΠΟΙ], χωρὶς τοῦ αὐτοὶ προα- 
ναλωθῆναι καὶ κινδυνεῦσαι. ---- ὃ0. ταύτῃ 
τῇ ἰδέᾳ: 500]. ἤγουν τούτῳ τῷ τρόπῳ 
τῆς μάχης, ἴ.6. ὉΥ Βυγτοπησδίηρ πᾶ 
Βμοούϊηρ' {μΠ6πὶ ἄονγῃ ἔγοιη ἃ αἰβύδηοθ, 
ποῦ οῃραρίηρ ἴῃ ἃ ξυσταδὸν μάχη. 

89, 7 ἀπδβισοῦ ἰο ἐδ Υδί 5. η10Ὴ}8 
οὔίλο διψγαοιδαηδ, ἵπ τσλτοῖ εθάοπι ἐ5 
ῬΤΟηιδθα ἐο απῷ αἰϊδος 077 16 Αἰμοπΐαη8 
τὐἶο τοῦϊί σοηια οὐδῦ ο ἐΐθηι, ἰΐο56 Κοη Ὁ 
α δι οἰξίο5. βμγγοπαογ. Α οεαρίξυ αϊίοη 
ἷς ἐβθη σοποϊιαοα αἶδο ισἱϊϊ ἐδ6 οἰλεγξ, 
αδομέ Θ000 ἐπ πωριδον, οπ οοπαϊέϊοη, ἰμαΐ 
ἐποῖγ ἰΐυες δμαϊΐ ὃ6 βραγτεά, Αἷΐ ἰἤθη 5:ι}- 
γοπάον, απὰ σίνα ιρ ἰμοῖν αὐπιβ ἀπ ρτορ- 
Εγίῃ, απα αγτὰ ἰοὦ αἰυαρ ἰο Θγγασιιδα. 
ΙΝ εΐαβ, ποισουοῦ, οΥΌ5565 ιτοϊέ, ἢϊ8 αἷυϊδ8- 
ἴοη ἐπα Ἐγίμοιιβ, πα θποαπιρ8 ὁπ α ἀρᾷ 
»ίαεε. 

1. δ᾽ οὖν: [Ι͂οὐ γοῦν ΟΥ̓ ἴμ6 Μβ88., 
ΒΘΘΙῺῚ5 ΠΘΟΘΒΒΕΓΡΨ, [ἢ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΓΟΒΆΤΪΗΘ, 
αἴϊον μ6 αἱργθβδϑίου, ἴῃ δοοοπηῦ 
ὈΤΌΚΘΩ ΟἿ δὖ 6. 81. 24. 8686 Οἢ 0. 59. 
1; 1. 2.10. ΕῸΓΣ οὖν ΤΟΒΌΙΆΡΓνΘ, 566 
οῃ ὁ. 6. 7. --- δέ ἡμέρας : αἰ ἄαν ἰοπσ. 
--- ὅ. τῶν νησιωτῶν : ΤΟΥΘΓΘΠΟΒ 15 τηϑ8 
ΘΒΡ. ἴο [ποβ6 δηυτηθγαϊρα ἴῃ 6. 57. ὃ 4 
(ὑπήκοοι ὄντες καὶ ἀνάγκῃ ὅμως ἠκολού» 
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ὡς σφᾶς ἀπιέναι" καὶ ἀπεχώρησάν τινες πόλεις οὐ πολ- 
Ν » ν 

λαί. ἔπειτα δ᾽ ὕστερον καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας 52 
κ 4 ΄ ε λ ΄ , Ψ Ψ λ 

τοὺς μετὰ Δημοσθένους ὁμολογία γίγνεται ὥστε ὅπλα τε 
᾿ ᾽ν , ΄ , ᾿ παραδοῦναι καὶ μὴ ἀποθανεῖν μηδένα μήτε βιαίως μήτε 

ἴω ἴων ςς 9 3 ’ὔ ᾽ Ν , 10 δεσμοῖς μήτε τῆς ἀναγκαιστάτης ἐνδείᾳ διαίτης. καὶ παρέ. 
΄Κ ’ὔ Ἁ μΝ 3 

δοσαν οἱ πάντες σφᾶς αὐτοὺς ἑξακισχίλιοι, καὶ τὸ ἀρ- 
’ ἃ ἰοὺ  Ὰ 7) 9 λ ’ 9 9 (ὃ γύριον ὃ εἶχον ἅπαν κατέθεσαν ἐσβαλόντες ἐς ἀσπίδας 

᾿ς ὑπτίας, καὶ ἐνέπλησαν ἀσπίδας τέσσαρας. καὶ τούτους 
δ Ἁ ε μὲν εὐθὺς ἀπεκόμιζον ἐς τὴν πόλιν " Νικίας δὲ καὶ οἵ 

9 9 ἰφὶ [έ “Ί ε ᾿ 9 ΄Ν 9.9. ἃ ν Ἅ 

16 μετ΄ αὑτοῦ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
Ν 3 ’ ἃ ὃ Ν Ν ’ ᾽ θι Ν 

τὸν Ἐρινεόν, καὶ διαβὰς πρὸς μετέωρόν τι καθῖσε τὴν 
στρατιάν. ᾿ 

Α 83 Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν 
ἔλεγον, ὅτι οὗ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς 
αὑτούς, κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν ὁ δ᾽ ἀπιστῶν 

᾿ ξ ὰ ’ ᾽ὔ ε δ᾽ 5 ᾿ἤ 

σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον. ὡς δ᾽ οἰχόμενος 
ὅ ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυκεύετα, Τύυ- 

θουν), δια ἡγγ058 ἀθβουίϊοη νγὰβ σθύ 0 ἡμέρᾳ: {π6 5ἰχίἢ ἅΔγ. --- 16. καθῖσε: 
6 δχρθοίθβα. ΤῈ ρθη. ἀθρθηᾶβ οὴ εἴἪ οὔ, νἱ. 66. 2. 
τιξ. ---- ἐπὶ ἐλευθερίᾳ : οἡ σοπἀϊίίοη 07 ρογ- 88, ΟΔοϊας ἰ8 ουογίαζξοη ὃν ἐΐ6 ϑγγα- 
βοπαΐ ἰϊδεγέμ, 1.6. (μαύ {ΠῸΥ Βμουϊα ποῦ οτιδαης; απά ἰρατηίηρ {Π6 716 ον Ἰ)επιοϑ- 
Ὀ6 τηϑαθ βανθβ. ἘῸΡ ἐπί ψἱἢ ἀαύ. ἐλθπθβ, ἤ6 ογ7δγβ α ἰαγφα ἱπαθηιηϊίῃ ἕπ 
Οὗ σφοπαϊ οπ ΟΥΓ ἀθίθνγπιϊηίπρ οἰτοῦτη- πιοόηπθῃ οὐ, ἐἢ6 ἤορο οὗ σείξίη πιοῦὰ 7ἃ.- 
βίδῃοθβ, 886 Κα. ϑργ, 68, 41,7. ΟΥ̓ 1. νοιιγαδία σοπαϊίϊοηδ. Βιιὲ ἐΐ6 ργοροξαΐ 8 
13. 4, εἴο.---6. ὡς σφᾶς ἀπιέναι: ῬῈ- τε)θοίοά, απα α ἰαδὶ αἰϊοηιρέ ἰο εἰραϊ 
Ἰοπρίηρ θοίἢ ἴο κήρυγμα ποιοῦνται ΒῃΠ!ἃΔ ατοαν ἀιτγίηφ τΐ6 πίφπὲ 7118, οαἷγν 800 
εἴ τις βούλεται. διιοοθθαϊησ ἴθ ὀγθαΐίπᾳ ἰδγοισὰ {6 

Ἵ. ἔπειτα ὕστερον: ἃ5 ἴῃ 1ϊ. 9. 7, σιαγάϑ. 
8ηα οὔΐθη. ΤηΘ βϑηΐ, 18 ᾿πἀθρθηᾶοηΐ, 1. τῇ ὑστεραίᾳ : [Π6 Βογοη ἢ ἄδν. --- 
ΜΏΘΤΘ 6 ΒῃΟΙ]ἃ οχρθοῦ ἔπειτα εἰ κκξς 4. σπένδεται... πέ μψαι : τὰγϑ δομδβῦ. 
ΘΗΒΥΘΥΪΏρ᾽ [0 πρῶτον μὲν εἰ κτέ.---8. ΟΥ̓ 1. τορ. 12, σπένδονται... ἀποχω- 
ὥστε : οη οὐῃαἰϊξοη ἰδαί. ΟΜΎ. 98,2; ρεῖν. ΤῊΘ γ ΥῸ 85 ΒΘΏΘΥΔΠΥ [Π86 806... 
Η. 968 Ὁ.---11. οἱ πάντες: τι ἑξα- ἰ. 73. ὅ; 1Πἰ{ 24. 18; 109. 10; 114. 11. 
κισχίλιοι, Θ000 ἐμ αἰ. 8.686 οῃ ὁ, ἷ. 31. οἰχόμενος : ἱπάϊ]οδίθα [Π6 ἰχητηρᾶϊδίθ 
--12. κατέθεσαν: αδροοίϊοα, ἃ5 πὰ ᾽ς. ἄοραγίασο οἵ {π6 ΤΠΘΒΒΘΠΡΌΥ. 566 οἢ 
27. 0. ---18. τούτους μέν: 86. τοὺς ο.7γ.60.---δ. ἀπήγγειλε παραδεδωκότας : 
μετὰ Δημοσθένους. --- δ, ταύτῃ τῇ 60. τοὺς μετὰ Δημοσθένους σφᾶς αὐτούς. 

ϑ 
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λίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ ᾿Αθηναίων 
ξυμβῆναι ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πό- 
λεμον, ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ᾽ αὐτοῦ στρατιὰν 
3 ἊΝ 3 ’ ’,’ 9 Δ «ἃ Ν , 9 ἌᾺ 

ἀφεῖναι αὐτούς: μέχρι δ᾽ οὗ ἂν τὰ χρήματα ἀποδοθῇ, 
Ψ ᾿) 3 ΄ ε»ὕ ψ Α ὕ 

10 ἄνδρας δώσειν ᾿Αθηναίων ὁμήρους, ἕνα κατὰ τάλαντον. 
ε Ἅ ’ Ἁ ’ 3 ΄ ᾿ οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ Τύλιππος οὐ προσεδέχοντο τοὺς 

λόγους, ἀλλὰ προσπεσόντες καὶ περιστάντες πανταχόθεν 
ἔβαλλον καὶ τούτους μέχρι ὀψέ. 

ρὼως σίτου τε καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἀπορίᾳ. 

ζ δὲ Ν “ὋἋ . 
Εὐχον Εε Καὶ Ουτοι ΤΟΨΉ - 

ὅμως δὲ τῆς 

16 νυκτὸς φυλάξαντες τὸ ἡσυχάζον ἔμελλον πορεύεσθαι. καὶ 
9 ᾽ » ᾿ δ νν Α ε ’ 9 ’ ἀναλαμβάνουσί τε τὰ ὅπλα, καὶ οἱ Συρακόσιοι αἰσθάνον- 

Α,..» 4 ’ δι ε5 ; ΄Ὁ ν 9 ται καὶ ἐπαιάνισαν . γνόντες δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι ὅτι οὐ λαν- 
θάνουσι, κατέθεντο πάλιν πλὴν τριακοσίων μάλιστα ἀν- 

δρῶν" οὗτοι δὲ διὰ τῶν φυλάκων βιασάμενοι ἐχώρουν 
ϑ4τῆς νυκτὸς ἢ ἐδύναντο. 

--- 6. ὑπὲρ ᾿Αθηναίων : 1.6. ἴῃ {Π6 ΠϑΙηΘ 
οὗ {Π6 Ῥϑορὶβθ οἵ Αἰ8615. --- 8. ὥστε: 
οπ οοπαϊίίοι ἐλαί. 8.86. οὁῃ 6. 82. 8. -- 

9. μέχρι δ᾽ οὗ ἄν : Ν᾽. ἴον μέχρι οὗ δ᾽ 
ἄν οὗ ἴη6 τοϑβῦ οὗ ἴη6 Μ85. ΤῊΘ Ο]ΟΒΘΓ 
οοῃποχίοῃ οὗ {Π6 στρ]. ρσοη. ψ1 1} ἄν 15 
ΤΉΟΓΟ ΤοτΟΙΌ]6. --- 10. ἕνα κατὰ τάλαν- 
τον: “Ὀθοδαβα δροαῦΐ ἃ ἰδ] ηῦ νγἃ5 {Π6 
ΤΒΏΒΟΙῚ Οὗ 8 ἔσθ τηδη." (Κτ.) --- 12. 
περιστάντες ἔβαλλον καὶ τούτους : ΤΘ- 
ἔουσῖηρ ἴο ο. 81. 24, ἐβάλλοντο περιστα- 
δόν (οἵ {π6 5ο] ἄϊουβ οἵ Ῥϑιγοβυ 668). 
18. μέχρι ὀψέ : ἴον Θοῃμποχίοη ΟΥ̓ ΡΓΘΡ. 
σὴ ἢ δᾶν., Βε6 Κη. 446, Ὁ; τ. ϑγ7. 
66,1, 4. 

18. πονήρως : ἴο0Γ ϑασρηὖ πᾶ πηθ8η- 
ἱπρ, 5866 Αρρ. οἢ 6. 48. 2. ΟΥ Χοη. 
Ουγτν. Υἱῖ. τς. 1δ, πονήρως ... ἔχει. --- 
14. σίτου τε καὶ τῶν ἐπιτηδείων : {16 
Ῥαχὺ οο-οτᾶ. ψὶτῃ τπ6 ΠΟ]6. τ. ΡΥ. 
69, 52, 2. 8566 οῃ 6. 62. 6. 

τῆς νυκτὸς τὸ ἡσυχαΐον : 56}0]. καθ᾽ 
ὃ μάλιστα τῆς νυκτὸς ἔμελλον οἱ πολέ- 
μιοι ἡσυχάζειν. Οὗ Τὰν. ΧΧΥ. 9, ΠΟΧ 

Νικίας δὲ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο 

ΘΟΟμ σα Ρΐδ; Τδο. 4πη. 1. 329ς. ΤὴΘ 
56 Οὗ {π6 προαΐ. δίηρ. οὗ {Π6 Ῥ͵Γθβ. 
Ῥαυθί. ἃ5. 8ὴ δρδίγδοῦ ΟΠ 15. 680. 
ἔτοᾳ. ἴηΏ Τὰ. ΟΜΈ. 108, 2, ν᾿. 4; 
Κα. ϑργ. 48, 4, 28. --- 16. καὶ οἱ Συρα- 
κόσιοι... ἐπαιάνισαν : 566 ΟΠ 6. 44. 
892. καί 18 πού 5 Οὐ] σο-οτά. ψι {Π6 
Ῥγθοράϊηρ τε, θαὖ ᾿πἰγχοαᾳορβ {Π6 τηδίῃ 

οἴδυιβο νίαν ἴῃ ρατγαίδοιο οοηϑῦ. “ἃ 5 
ΒΟΟΠ 85 μ6 Αὐμϑηϊδηβ ἰδ Κα ἊΡ {Π6]Υ 
ΔΙΊΏΒ, {π6 ϑ'υγδοῦβδηβ οὔβοσυα ἰῦ δπά 

Ταΐβα ὑπ6 Ὀδίι16-οὐγ. Καμδη. δ18, 8. --- 
17. γνόντες δέ: δἰξον [Π6 ᾿ΣΤΘΡΌΪΔΥΙΓΥ 
7αϑὺ ταθη!]οπρα, {Π6 Βοηΐ, 15 οΘοη πηποά 
πού ὈΥ καί, Ὀπὺ ὉΥ {Π6 ΒίποηρΡΟΓ δέ (866 
οἡ 6. 81. 12); Τποὰρῆ Ῥοΐῃ ῥυῖποῖρα] 
γΟΥ8, ἀναλαμβάνουσι ἃ! κατέθεντο, 
ΔΙΘ 850 ΟἸΟΒΘΙΥν σοῃπθροίρα {πϑῦ ΟΠ6 ΟΡ]. 
(ὅπλα) 5υἶῆοοθβ ον ὈΟΊΠ. --- 19. διὰ 
τῶν ᾧυλάκων βιασάμενοι: 866 ΟἿ 6. 
γο.. ἢ. ΤΠ [δία οὗ {μθβ6 800 15 τε- 
Ἰαἰβα ἴῃ ο. ὅς. 11. 

84, Λιευεγιϊοίο55, οη ἰδ6 ἠοἰϊοισίπις 
γιογηΐη ΙΝιοϊαβ 86ι5. οὐἕὲ ιὐϊξῃ ἠϊδ θζ- 
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"᾿ Α ’ ε δὲ Ρ̓ Ἁ [4 , ᾿ ἦγε τὴν στρατιάν " οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι προσ- 
, ᾿ “5. ’ , , ΄ 4 
ἔκειντο τὸν αὐτὸν τρόπον πανταχόθεν βάλλοντές τε καὶ 

κατακοντίζοντες. καὶ οἵ ᾿Αθηναῖοι ἠπείγοντο πρὸς τὸν 3 
9 ’΄᾽ ’ ν ᾽ ’ [4 Ἁ ἴω 

δ ᾿Ασσίναρον ποταμόν, ἅμα μέν, βιαζόμενοι ὑπὸ τῆς παν- 

ταχόθεν προσβολῆς ἱππέων τε πολλῶν καὶ τοῦ ἄλλον 
ϑ᾽ 92 εα., , »ἩΆ “Ἁ οὐ ᾿Ὶ 
ὄχλου, οἰόμενοι ῥᾷόν τι σφίσιν ἔσεσθαι, ἣν διαβῶσι τὸν 

Ἁ »- . ᾿ κ᾿ . 
ποταμόν, ἅμα δὲ ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ πιεῖν ἐπι- 

θυμίᾳ. ὡς δὲ γίγνονται ἐπὶ αὐτῷ, ἐσπίπτουσιν οὐδενὶ 8 
᾽ Ψ, 3 ᾿ “Ἄ΄’᾿΄  ᾳ“ κι ς5Ν κι 

κόσμῳ ἔτι, ἀλλὰ πᾶς τέ τις διαβῆναι αὐτὸς πρῶτος βου- 

λόμενος καὶ οἵ πολέμιοι ἐπικείμενοι χαλεπὴν ἤδη τὴν 
ὃ ͵ . ") 93 ᾽ἅ Α΄ 9 ΄ ",  .»“ 
ιάβασιν ἐποίουν " ἀθρόοι γὰρ ἀναγκαζόμενοι χωρεῖν ἐπέ. 

πιπτόν τε ἀλλήλοις καὶ κατεπάτουν, περί τε τοῖς δορα- 

10 

’ ν Ν τίοις καὶ σκεύεσιν οἱ μὲν 

λαυδίοα αγταῳ, απα τϑασίθ8, ὠπαῖθν δΟ0Ή- 
δίαπέ αἰζαοῖε 977 ἦε ὁπόηιν, ἐλ6 γίυθν' 
«Αδεδβίπαγιιδ. 76 ἰλεὶγ αἰοηιρέ ἐο ογο88, 
απὰ υὐἦϊί6 5ἰαζίηφ, ἰξμοῖγ τἰϊγϑέ ἦπ {6 
ΥἹΌΘΥ, α ἴατα πιπιδοῦ ρεγϑἶ,, ραγεῳ ὃν 
ἐδ6 τυϑαροπ8 ὁ} 6 οπόπιψ, ραγίΐν ὃν 
ἀγοισηΐπφ. 

1, ἡμέρα: [6 οἰρἜ ἄδΥ. --- 2. ἣγε 
τὴν στρατιάν: ἴ.6. ΟΟἩΠΠπΘα 118 
ΤΔΙΌΉ. 

ὅ. ᾿Ασσίναρον : πο ΕΔΙΟΟμ ΔΤ, 866. 
ἴο ΗοΪπι, 11.Ὁ. 401 (οΥ ΕἸαπιθ αἱ Νοίο, 
Ἡο]η, αγίδγ. ῬοΥΙγ., ὨΪΟῚ 566. ῸΓ 
ῬΔΡ ΘᾺ ]478). ---- ἅμα μέν, βιαζόμενοι 
κτέ.: ἴπ6 ΑἰΠΘΗΐΔΠ5 ὈΓΘΒΒ ΟἹ ἴο [6 
ΤΕΊΥΟΥ ἴὉΓ ὕνψο σϑᾶβοῃδ: (1) Ὀθοδιβα 
ὕπον πορθα, ψ θη ΠΟΥ μου ]α πᾶν 
ΟΥΟΒΒΘΑ͂ {πῸ στίνου, ἴο ΒῈΠ 1655 ἔΤΟΠῚ 
1Πη6 ΘηΘΥ; (2) οἡ δοοουῃῦ οὗὨ ὑΠ6ῚΥ 
{πσϑῦ. Ἠρποθ ἅμα μέν, ὨΪΟῺ ἰηΐτο- 
ἄποοβ Π6 ἢγβϑύ συουηᾶ, 15 ἰο θ6 (8 Κθὴ 
τ οἰόμενοι, πα (μ6 ρᾶγίϊο. βιαζό- 
μενοι 15 θχρ ϑηδίουυ οἱ {}18: “ Ὀοίηρ 
Βαγα Ὀχοββοαᾶ οἱ ἃ}} 51465, [ΠΥ ποροᾷ 
ἴο σοῦ βοπὶθ σϑ] θοῦ ὉΥ οτὐοβϑίηρ 0Π6 
τῖνοι," Τὰ βθοοπᾶ σϑᾶβοῃ 18 δἀαρα 
τ πουΐύ ἃ ρατίϊο. ὈῪ τι Π5 οὗ [86 ρΘη. 

εὐθὺς διεφθείροντο, οἱ δὲ 

ὙΠ ὑπό ἃπα {Π6 βίταρ]ο ἀδῦ. ἐπιθυμίᾳ. 
Κα. ϑρυ. 59, 2, 8. 

9. οὐδενὶ κόσμῳ ἔτι : π0 ἴοησον ἱῃ απ Κ 
ογᾶεν. (ΟἿ ἔτι νυκτός, ἵν. 26. 20. οὐδενὶ 
κόσμῳ, ἃ8 ἴπ 6. 23. 16; 40. 10; 11. κ2. 
ὅ; 111. τοδ, 16. ---10. πᾶς τέ τις: 566 
ΟΠ 6. 6ο. 18. τε οοῃποοίβ πᾶς ψ ἢ καὶ 
οἱ πολέμιοι, ΘΟ ΟὗἨ ὙὮΏΙΟὮ ΔῚΘ6 508. 
οὗ χαλεπὴν. . . ἐποίουν. ---- 18, περὶ τοῖς 
δορατίοις φβ«αἱ σκεύεσιν κτέ. : ““ ΒΟΙῚΘ 
Ῥουϊβηῃρα ἂῦ οποθ, Ῥἱθγοθᾶ ὍΥ {ποὶγῦ 
ΟΥ̓ ΒΡΘΑΓΒ; Οὔμουβ, θδοοιηΐηρ' οπίδηῃ- 

δ᾽]οα (ἐμπαλασσόμενοι -- ἐμπλεκόμενοι, 
5080].) ἴῃ {ΠΟ 1} ὑπαρΡίηρβ, οΥΘ οδΥ- 
τα ἀνγἂν ὮΚ ὑπ6 ουττοηΐ. Α5 {Πθ γα 
μιδά θδθῃ γαΐῃ ἔουν ἄδγβ θοΐοτο (ς α. 
γο. 9), τὸ Δ} ΒΌΡΡΟΘΘ ἐμαὶ {6 

βίχσθδπη γὙὰβ ποὺ δὖὺ' 105 ἸΙονγαϑῦ ροϊηΐ. 
οἱ μὲν... διεφθείροντο ρῸΘ65 ΜῈ περὶ 

τοῖς δορατίοις πιὰ οὗ δὲ... κατέρρεον 
ΜΙ σκεύεσι. ΟΥὨἁ ῬΙοῦ. Θμ, τ8, κατὰ 
πρανοῦς φερόμενοι τοῖς δόρασι περιέ. 
πιίπτον αὐτοὶ τοῖς ἑαυτῶν. ΤΏ6 σκεύη 
δΥΘ, 8.8 ἴῃ γἱ. 21. 29, ἴο θ6 υπαδογβίοοα 

οὗ [86 τ] ΠΥ δαπὺϊριηθηῦ ουίβιᾶθ οὗ 
ὑπ6 τ] ἃυηβ (Ὀγθαβίρ]αΐο, μοὶ πηθί, 

6ἰ0.). Οἱ ἐμπαλασσόμενοι, τ, Ηὰϊ. 



δῦ τέλος 

ΤΉΤΟΥ ΓΕΘ ΥἹΙ. 84, 8ς. 

15 ἐμπαλασσόμενοι κατέρρεον. 
9 Ἁ 4} Ἁ ’ ’᾽ ΄αᾳΏ 

ἐς τὰ ἐπὶ θάτερά τε τοῦ 4 
ΝᾺ Ε ε ’, 3" Ἁ ἴω 

ποταμοῦ παραστάντες οἱ Συρακόσιοι (ἦν δὲ κρημνῶδες) 

ἔβαλλον ἄνωθεν τοὺς ᾿Αθηναίους, πίνοντάς τε τοὺς πολ- 
Ἁ 3 Ἁ , 5, “Ἂ “ ’ 

λοὺς ἀσμένους καὶ ἐν κοίλῳ οντι τῷ ποταμῷ ἐν σφίσιν 
Ἂ. ἡ Ω 

αὕὔτοις ταρασσόομενους. 
Ψ ,ὕ 3 

οἱ τε Πελοποννήσιοι ἐπικατα- 
ΝΝ Ψ 20 βάντες τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ μάλιστα. ἔσφαζον, καὶ τὸ ὕδωρ 

εὐθὺς 

πηλῷ 

4 ΜᾺ 

εν Τῳ 

διέφθαρτο, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧσσον ἐπίνετό τε 

ἡματωμένον καὶ περιμάχητον ἣν τοῖς 
δὲ νεκρῶν τε πολλῶν ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἤδη 

ε αὶ 6. 

ὁμοῦ τῷ 

πολλοῖς. 

κειμένων 1 
δὲ Ν ’ φ 2 φ᾿ ποταμῷ καὶ διεφθαρμένου τοῦ στρατεύματος τοῦ 

,. 3 Ν ῪΚᾺ ΕΥ̓ 

μὲν κατὰ τὸν ποταμόν, τοῦ δὲ καί, εἴ τι διαφύγοι, ὑπὸ 

ὙἹ]. ὃς. 11, ἐν ἕρκεσι ἐμπαλασσόμενοι 
᾽διαφθείρονται. 

15. ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα τε: ὑπ6 ρετίϊ- 
οἷα 1580 ρ]δορᾶ Ὀθοϑαβο {Π6 Ῥγθοθαϊηρ 
ῬΉΓΔΒΘ 15 τορσαγθα ἃ5 ομθ ψοχᾶ. Οἢ 
186 86 οὗ βυἢ ῬΏΓΑΒΘΒ, 566 Κα. ϑργυ. 
43, 4, 8. --- 16. ἦν κρημνώδες : τιπουὺύ 
ἀοῖ. 58}]., τὰ ἐπὶ θάτερα, ῬοΥΠΔΡ5, Ὀ6- 
ἴὴρ' ἀπαογβίοοα. ΟΟΛΧ 1. 63. 10, ἔστι 
καταφανές; Υἱ. ΤΟΙ. 1δ, πηλῶδες ἦν. --- 

18. ἀσμένους : “φτοράην,; Μαΐ. Ἠδ8 
ἀσμένως, θὰ ὑπ6 δᾶν. 15 πο πδϑεᾶ ὌΓΥ 
Τῆῦς. ὅθ Ἡογρβύ, αόσεη Οοϑεΐ, Ὁ. 22. 
--- ἐν κοίλῳ ὄντι τῷ ποταμῷ : 1.6. ψ 1} 
ἃ ἄδορ Ῥροᾶ. Τῇ γυϑίργθησθ 15 1ἴὸ ἃ 
ΤΊΥΟΥ ΜΉΘ Ὧ845 ουὖ ἃ 660 ΘἤΔΠΠ6Ι, 

Ὡηα δησο, θη (ῃ6 ὙγΑΙΟΙ 15. ἰοΥν, 

ον 5 Ῥούνοοῃ Πρ δηα βδἴθορ ὈδηΪΚ8. 

5ο 15. ἴο 6 δχρ αϊηϑθα ῬοΙυΌ. χχὶ!. 
20. 4, ἐγεφύρωσε τὸν Σαγγάριον ποτα- 
μὸν τελέως κοῖλον ὄντα καὶ δύσβατον. 

ΟΥ̓ αἷ5ο ῬΙαῦ. Οαπι. 3, οἱ δὲ ποταμοὶ 
πάντες ὥσπερ ἀεὶ κοῖλοι καὶ ταπεινοὶ 
διὰ θέρους ἐρρύησᾶν. --- ἐν σφίσιν αὐτοῖς 
ταρασσομένους: ςἢ 6. 67. 14. 

19. ἐπικαταβάντες : 1.6. ροΐπρ' ἄονγῃ 
ἴο ἴΠ6 γΥῪ Θαρθ οἵ {Π6 ναίοσύ. ΟἿ Ἂ. 
23. 2; 35. 9; [γ. 11. 2.---21. εὐθὺς 
διέφθαρτο : Οἡ {πΠ6 ΡῬ] ΡΥ. τ ἢ εὐθύς ἴο 

«καὶ τοῦτο κτῶνται. 

ΟΧΡΥΘΘ5 ᾿ἰηδίδηΐθηθου 5 οἰοοί, 5866. τ, 
ϑρυ. δ8, 4, 2. --- ὁμοῦ τῴ πηλῷ ἡμα- 
τωμένον : αἰϊμοισἦ, ἵπ αααϊίίοι ἰο {6 
ηχιαῖ, {δ τσαϑ δίοοάψ. ὁμοῦ νιν {Π|6 ἀδί. 
85 ἴῃ ο. 19. 28. --- 22. περιμάχητον : 
λέγεται τὸ περιτίμιον, περὶ οὗ τινες ἀἂλ- 
λήλοις διαμάχονται, ἵνα τούτου κρατῶσι 

ϑ0ΠΟ]. ὁπ ΑΤ. 
Τῆο8ηι. 826, ΟἿ ῬΙαῦ. 712εσο. 618 9, 
περιμάχητος ἣν αὐτοῖς ἢ τροφή. 

8ὅ. Ζϊπαϊϊν ΜΝιοϊαβ ϑινυοηευβ ἴοὸ 
Ογίζρριιδ, δπαροοίίπο δείΐο ἰγϑαίπιομί 
οι ᾿ΐηι δα ἥοηι ἰδ6 δι γαοιιδαηδ. 
σγήὶίΐρριιβ ποιῖῦ ογάίογβ ἰδ εἰαισίξον ἰο δ 
δίορρεά. ΟΥ̓ δα βιγυΐσογϑβ, ποισθυοῦ, ἐδ 
δηϊαίίογ ρατέ ομίψ δεοοηια βέαϊε ρυ]βΟη 78, 
7ῶυ υετγν πιαπῳ αὐ ἀϊάάθη αἰσαῃ βεογοίϊῃ 
απα βεαϊογοα α5 5ἰασθα οὐδν αἰΐ ϑὶεϊϊψ. 
Αἱ νοῦν ἴἰαῦσα πιτιδογ, ἰοο, βαα δαθῃ 
Κι οα, ρατγιϊψ ἴὰ ἰδὲ Μολέϊπησ οὐ ἰδ 
γιαγοῖ,, ραγέϊψ ἴῃ ἐδ ἰαδὲ βδἰγιισοίο. ΟΥ͂ 
ἐλο86 τοῆο αγὰὸ 8οία ἱπίο δἰαυεῦῳψ, πιαπν 
Εβοαρθ ἰαΐεν ἐο Οαίαπα. 

1. νεκρών τε πολλῶν : )104. ΧΙ. 19 
Ῥυ85 {16 1ο88 δὖ ὑῃ6 στῖγνοῦ δὖ 18,000, 
δα Π6 οἀρίυγοα δὖ 7,000: Ὀαυὺ 1 15 
ουἹαθηῦ ὑπῶῦὺ μ6 ᾿πο] 65 [Π6 δύν οὗ 
Το] ΟΒΠΘΠ65. --- 2. τοῦ στρατεύματος 
τοῦ μὲν... τοῦ δέ: ρεᾶγύ. ΔΡῬΟΒ. 366 
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162 ΤΗΠΟΥ ΓΕΒ ὙΠ]. 8:. 

τῶν ἱππέων, Νικίας Τυλίππῳ ἕἑαντὸν παραδίδωσι, ἥτι. 
΄Ὰ “Ἂ «ἃ, ἴω 

δ στεύσας μᾶλλον αὐτῷ ἢ τοῖς Συρακοσίοις: καὶ ἑαυτῷ 
δ , 95. » 3. ἊἋΌΡ»,| δ Ν ’ 

μὲν χρήσασθαι ἐκέλευεν ἐκεῖνόν τε καὶ Λακεδαιμονίους 
ὅ τι βούλονται, τοὺς δὲ ἄλλους στρατιώτας παύσασθαι 

’ὔ Ἁ έ ᾽’ Ν ΝᾺ ΄“ ϑ 

φονεύοντας. καὶ .ὁ Τύλιππος μετὰ τοῦτο ζωγρεῖν ἤδη 
95 9 Α ᾽ ’ἤ ν Ν 9 ’ 

ἐκέλευε" καὶ τούς τε λοιπούς, ὁσους μὴ ἀπεκρύψαντο 
, Ὄ ’ ἌᾺ 

10 (πολλοὶ δὲ οὗτοι ἐγένοντο), ξυνεκόμισαν ζῶντας, καὶ ἐπὶ 
Ἁ , ἃ ἣν λ Ἁ ὃ ξὴλθ [ω ΝΙΝ 

τοὺς τριακοσίους, οὗ τὴν φυλακὴν διεξῆλθον τῆς νυκτός, 
πέμψαντες τοὺς διωξομένους ξυνέλαβον. 
3 ἃ ἊΜ ’ 3 ν' Ν 9 Ἁ 393 , ἀθροισθὲν τοῦ στρατεύματος ἐς τὸ κοινὸν οὐ πολὺ ἐγέ- 

Ν Ά κὺ 

Τὸ μεν ον 

Ἁ Ἂ 

νετο, τὸ δὲ διακλαπὲν πολύ, καὶ διεπλήσθη πᾶσα Σικε- 
΄ 3. Ἃ Ψ 3 3535.ϑ ’ ν μδν Ν 16 λία αὐτῶν, ἅτε οὐκ ἀπὸ ξυμβάσεως ὥσπερ τῶν μετὰ Δη- 

μοσθένους ληφθέντων. 

ΟἹ 6. 2321. 4.---4, πιστεύσας μάλλον : 
ΙΏΟΤΘ {ᾺΠῚῪ Θχρ δι πθᾶ, ο. ὅ6, ἃ 4. --- Θ. 
χρήσασθαι: [16 58η16 ΤΟΥΙ.1]8, 8150 ἢ 
11. 4. 52; ἵν. 69. 22. 

8. ζωγρεῖν : ({ΥᾺοτὰ ζῶος δηῃᾶ ἄγρα, 
ἀγρεύειν) ἰῃ6 ορροϑβὶίθ οἵ φονεύειν, 
τ] ΔΏΪΠρ' ποὺ 80 τ ΠΟ ἢ ἑαζα οαρέϊσε ἃ 
σίυνα φιατίογ. ---- 9. τούς τε λοιπούς : Δη- 
ΒΟΥ ἴο καὶ ἐπὶ τοὺς τριακοσίους (10). 
- ὅσους μὴ ἀπεκρύψαντο : 56. οἱ Συρα- 
κόσιοι, ἴ.6. 80 ΤΏΔΗΥ ἃ8 Π8ᾷ ποὺ ῬὈΘ6η 
Βιάάρῃ ἀνγὰν ὉΥ {π6 ϑυυϑοῦβαῃ 580]- 
ὝἼΘΥΒ5, ἴο θ6 Ικθρί οὐ 5ο]ἃ ἃ85 5]δνοβ. --- 
10. ἐπὶ τοὺς τριακοσίους : οΚ, 6. 83. 8 
ὅ.---11. διεξῆλθον: οοπϑδῦ., 16 δια- 
φυγεῖν, ἢ [η6 8400. ΟἿ Χροη. οι. 
1]. 9. 7, τὰς πύλας τοῦ τείχους διεξιών. 

- 12. τοὺς διωξομένους : {π6 τὸ. τ ἢ 
186 ἔπ. ραγίϊο. δααῖν. ἴο 16]. 101 1η- 

ἀ6Ε. δῃηΐθο. (1.40. αὰὨ σι ἢ 5107γ.). 
Κα, ϑρυ. δ0, 4,8. ΟΥ ᾿. κι. 19; ἴν. 

93. 18 ; νἱ. 20. 18. 

τὸ ἀθροισθὲν τοῦ στρατεύματος, τὸ 
«ὦ. διακλαπέν : ἃ8 ἴο Π6 οΟἸ]Θονα 
56 Οὗ {Π6 ἡραΐ, ρϑυίϊο., 566. ΟἹ 6. 43. 

44.--- 15. ἐς τὸ κοινόν: 1.6. ἃ5 5Βίαϊίθ 
ῬΥΪΒΟΠΘΙΒ. ΤῸ Ῥαᾶββᾶρο 18 ᾿τηϊαίοα 

μέρος ὃέ τι οὐκ ὀλίγον καὶ ἀπέ. 

Ὁν ῬΡῬΙαύ, ΖΊηιοί. 29: τῶν αἰχμαλώτων 
οἱ μὲν πολλοὶ διεκλάπησαν ὕπὸ τῶν 
στρατιωτῶν, εἰς δὲ κοινὸν ἀπεδείχθη- 
σαν πεντακισχίλιοι. ----οὐ πολύ: “ΟἾΪΥ 
δου 1000; ἴον 86 581 ἰοία] οὗ {Π6 
οαρύϊνε5. νψὰϑ8 δρουΐ 7000 (α. 87. 19), 
8.6 οὗ [Ππ656 δρουύ 6000 δὰ ῬοΙοηροά 
ἴο [186 ἀϊν βίο οὗ ᾿ϑϑιμοβύμθηθ8 (6. 82. 
11). Βω. ΒΒυΐ {Π6 ἔ1]] τχαρηϊαᾶθ 
οὗ [Π6 σαὐαβίσορθ 15 βθθὴ ἴῃ {π6 ἤδοῦ 

{μδ΄ οἱρῃῦ ἄδγϑβ Ῥοοσο {ΠΥ γγοσα 5111} 
40,000 ταρϑῃ ((. 75. 26). 

16. μέρος δέ τι οὐκ ὀλίγον : 511 ἰο 
Ὀὰ σοπηθροίρα σις τοῦ στρατεύματος, 
{Π6 {Π766 Ῥδγῖβ ΟἵἩἨἉἁ ΨΨΈΙΟΙ ΔΓῸ τὸ ἄθροι- 
σθὲν ἐς τὸ κοινόν, τὸ διακλαπέν, διηᾶ 

μέρος τι οὐκ ὀλίγον ἀπέθανε. 'ΤῊΪΒ 
Ιαϑύ τϑίουβ, ὑπο οσο, ἴο [ἤοβ6 οὗ 1Π6 

αἰνιβίοη οὐ ΝΙΟΙαΒ πὸ Ῥουβῃθα οἢ 

{86 οἸρ ἢ ἀν αὖ δηᾶ ἴῃ [ῃ6 Αββῖηδ- 
Τ5. ΤῊΘ ]Ο5565 οὗ {Π6 Ῥγδοραϊηρ ἀδΥ5 
ΔΙ͂Θ ΘΧΡΓΌΒΒΙΥ αἸΒΌ Πρ 566 ἔτοχῃ {1115 

ἴῃ 18: καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις προσβολαῖς 
«ο΄. οὐκ ὀλίγοι ἐτεθνήκεσαν ({πῸ Ρ]Ρῇ. 
Ἰπαποδιηρ {πΠ6 ανθηΐβ ᾿γίηρ ΤΟΣΟΥ͂ 
Ῥδοῖ, ορρ. ἰο ἀπέθανε ἴῃ 16). ὙΠῸ 
{}185 υἷθν, [ὴ6 ΘΧΌΓΘΒΒΙΟἢ τῶν ἐν τῷ 



ΤῊΗΠΟΥΙΡΕΙ͂ ΥἹΙ. ὃς 86. 

θανε' πλεῖστος γὰρ δὴ φόνος οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων 
ΝᾺ 3 ἰφὺ “) , , 3 ’ 

τῶν ἐν τῷ Σικελικῷ πολέμῳ τούτῳ ἐγένετο. 
νν ΧΆ 

καὶ ἐν ταῖς 
ΕΣ ΜᾺ “-“ Νν ΝΝ ’ τς 

. ἄλλαις προσβολαῖς ταις κατὰ τὴν πορειαν σύχναις γενο- 
’ 20 μέναις οὐκ ὀλίγοι ἐτεθνήκεσαν. πολλοὶ δὲ ὅμως καὶ διέ- 

ε λ Ν ’, ε Ν ἃ ’ Ά 

φυγον, οἱ μὲν καὶ παραυτίκα, οἱ δὲ καὶ δουλεύσαντες καὶ 

διαδιδράσκοντες ὕστερον " τούτοις δ᾽ ἣν ἀναχώρησις ἐς 
Κατάνην. 

Ἐυναθροισθέντες δὲ οἵ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμα- 
χοι, τῶν τε αἰχμαλώτων ὅσους ἐδύναντο πλείστους καὶ 

Ν 3 ἰφ 9 ώ 9 ’ 9 Ἁ ’ 

τὰ σκῦλα ἀναλαβόντες, ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. 
Ν 

Και 

τοὺς μὲν ἄλλους ᾿Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ὁπόσους 
ἔλαβον κατεβίβασαν ἐς τὰς λιθοτομίας, ἀσφαλεστάτην 

Σικελικῷ πολέμῳ τούτῳ (18) ΔΡΌΘΔΙΒ ἴΠ 
{ῃ6 ῬΓῸΡ. ᾿ἰρηύ. Τῆπα. ΠΘΥΘ σΟΙΏΡΘΓΘΒ 

ΟὨΪΥ {ῃ6 ΒΟΥΡΙΌΪΘ Ὀαΐομουν δὖ [6 
Αββίηαγαβ (φόνος οὗτος) ΜΠ {Π6 νᾶἃ- 
τί ουβ Ὀδ.{165 ἴῃ {815 ἱοϊίίἪαη οαπιραϊοη, 
ἸηοἸ πη, 651 465. ἰμοβ6 οὗ {ῃ6 ]αϑὺ 
Βθύθῃ ἄανδ, π6 Ὀαύ]6 δρουῦ ῬΊθια- 
ΤΑΥΤΊ ΤΩ, Ο. 22 Πἶ,, πΠ6 πϊρηῦ Ὀαύι]6. οἢ 
ἘΡΙΌΟΪαθ, 6. 43, ὕΠ6 τορθδίθα εθ8ἃ- 
ΠρΉ 5, 6. 52, ὅο Η, Οογίδι]ν μ6 μδᾶ 
8. τἱρῃῦ τὸ οἰηρῃαβῖσζο ὑπ8 838 {86 
ὈΙοοάιοδὺ οὐ 4}11 (φόνος οὐδενὸς ἐλάσ- 
σων). Ὗς τιυβύ, ὑπογοίουθ, ποθι Π 6 Υ 

τΤοδα νι [ῃ6 5680]. Ἑλληνικῷ ΤΟΥ 
ΣΞικελικῷ, ὩΟΥ ΨΙΠ Θοῦτθο δηᾶ δύ. 
οὐδ 10. Τὺ 15 4180 ἴο θ6 οὈβουυθᾶ ἴῃ 
ΟΟΠΠΘΧΙοὴ ὙΠ {η15 ρᾶβϑαρθ μδῦ 

ΤῊ ΐο, ΟἿ] ὙΘΥΥῪ 56] ἀοηι 1865 ὁ πόλε- 
μος οὗτος οὗ ἴμ6 ῬοΙοΟΡομπθβίϑη ὙΥ̓ΔΥ, 
Ῥαΐύ δ7 Οὔθποσ ὅδε (848 ὑπ6 δ 76οὐ οὗ 
5 οσσῃ ἰδίου). ΟἿ α. δ8γ. 20. --- 21, 
δουλεύσαντες: αἴεν ἰΐδεψ ἠααϊ δεςοηιθ 
βίαυες (Δογ.. Κα. ϑρυ. δ8, ὅ, 2. --- 
καὶ διαδιδράσκοντες ὕστερον : ΤμΠΗΪΗσ 
ατσαὰν αῇεοεγισαγάς (ὈΥ68.). -- 22. ἐς 
Κατάνην : ἰο {18 ΤΟΙοΥ Βα 8. ΧΧ. 24, 
ψ Ώοσο Ῥοϊγβίγαϊιβ 58 0185 ἀνεσώθην ἐς 
Κατάνην. 

86. 7Τῆ6 Θγγασιιδαπβ ὄγιησ ἰμίο {6 
οἷέψ αἰ οαρέϊυοβ. ἐδαὲ γαϊ τπίο ἐλεῖγ 
βαηπάς, ἱοφείλεν ιυϊεϊ, ἐδ δοοίψ ἑαϊξοη ἤγοηὶ 
ἐΐόηι, απα ρίας ἑΐθηι ἐη ἰδ ποϊρἠδοιυγῖηρ 
δίοηθ-φμαγγῖθ8. ιΐ ΝΝιοίαβ απα 1)εγηο5- 
ἐλοηι65 αΥὐὸ ἱπιπιοαϊαϊοί ἐπαεοοιοα,, ἀσαϊηϑὲ 
ἐδ6 τυϊϑδῖ 9,.5,:, Οσυἱίρριιδ, ιυῆο τσοὶ ἢατθ 
{κε ἰο σαγγῃ ἐβοτι οαρίϊυε ἰο ϑραγία. 

3. ἀναλαβόντες : 5.06 Οἢ 6. 33. 29, 
ἘΠΒΘΏΘΓΘ αϑοα οὗ Ιονυίηρ ὑΟΟΡΒ ΟΥ 
Δ] Πρ [Π6 πὰ ἴο ΔΥΠῚ5 (6. 1. 27; 4. Τ; 
43. 18) ; Β6Υ6, οὗ {πΠ6 σαρενοβ δῃηᾶ [6 
Ῥοούν ὙΠΟ ὑγογα Ῥσουρῦ 8] οηρ 1 ἢ 
[Ώθχὰ ἴῃ ὑπ] 0 884] ῬΥΟΘΘΒΒΊΟΏ. 

ὅ. ἐς τὰς λιθοτομίας: οἱ ΟἿο. ἐπ 
γόνυ. 11. ν. 27, Ἰαθοιιΐδ ϑυγδοῦ- 
ΒΔ Π85 ΟἸΠΘ65 δΔΘΙΒ015: Ρ]611- 
ᾳὰ6 ποβὺΐβ. Ορὰβ δϑύ 1 ρ 6 Ὼ8, 
ΤΡ ΏΙ ΓΙ οατα, τορῦϊῃ οὖ ὑγγ8η- 

ποΙαϊα: ὑούα!η οϑὺ οΧχΧ 5884ΧΟ 1 
τα δη ἄδὴ δἰ {1 πᾶάϊη θὰ 46- 
ῬΓΘΒΒ0 οὖ Ὁ] ΟΥῸᾺΠ ΟΡΘΥΪ8 
Ῥοηΐίαβ οχοΐβδο: πἰΠ811 δπι 
οΟἸααβαπι δα οαχιύθπτα, 181] ὅδ τὰ 

βΒαδθρύιαμῃη πηᾶαίΐίᾳθπθ, 181} δπηὶ 
ἐαύατῃι δα ουδύοαϊίδιῃ π66 Εἰσοτὶ 
πρ6ὸὺ οαοριιύδυϊ ρούθϑδῦ [1Ἃ}ἃὦ ἢ 88 
Ἰαὐοιαῖδ8, 81 αὶ ῬΈΌΡΙΙΟΘ οπ8- 
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ΚῚ , , Ν , δὲ Ἁ θέ ᾿ 
εἶναι νομίσαντες τήρησιν, Νικίαν ὃὁε καὶ Δημοσθένην 

ἄκοντος τοῦ Γυλίππου ἀπέσφαξαν. ὁ γὰρ Γύλιππος κα- 
' - ᾿ " 
λὸν τὸ ἀνώνισμα ἐνόμιΐζέν οἱ εἶναι ἐπὶ τοῖς ἄλλοις καὶ μ 

’ 

τοὺς ἀντιστρατήγους κομίσαι Λακεδαιμονίοις. ξυνέβαινε 

10 δὲ τὸν μὲν πολεμιώτατον αὐτοῖς εἶναι, Δημοσθένην, διὰ 
΄“Ὰ Ν Ν Ν 

τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ Πύλῳ, τὸν δὲ διὰ τὰ αὐτὰ ἐπιτηδειό- 
Ἁ Ν 9 ἴω ᾽ » ΄Νο 

ΤΟΤΟΡ" Τοὺς γὰρ εκ τὴς νησου ἄνδρας ΤΩΡ Λακεδαιμο- 

νίων ὁ Νικίας προυθυμήθη, σπονδὰς πείσας τοὺς ᾿Αθη- 
’ ’ ᾿ 9 ων 

ναΐους ποιήσασθαι, ὥστε ἀφεθῆναι. 
ν Δ δ ν 
ἄνθ᾽ ὧν οἵ τε Λα- 

16 κεδαιμόνιοι ἢ ὑτῷ λεῖς κἀκεῖ ὺχ ἡ κεδαιμόνιοι ἦσαν αὐτῷ προσφιλεῖς κἀκεῖνος οὐχ ἥκιστα 
Ν “ ’ ε Ἀ ΄Ν ’ ’ διὰ τοῦτο πιστεύσας ἑαυτὸν τῷ Τυλίππῳ παρέδωκεν. 

3 Ἁ ων ’ ’, ε 3 ’ ε Ἁ ’’ 

ἀλλὰ τῶν Συρακοσίων τινές, ὡς ἐλέγετο, οἱ μὲν δείσαν- 
ν νι 5. 9 ’ ᾿ ’ 

τες, ὅτι πρὸς αὐτὸν ἐκεκοινολόγηντο, μὴ βασανιζόμενος 
Ν Ν ἴω ᾽ν ’, 3 3 ’ ’, ν“ 

διὰ τὸ τοιοῦτο ταραχὴν σφίσιν ἐν εὐπραγίᾳ ποιήσῃ, αλ- 

20 λοι δέ, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Κορίνθιοι, μὴ χρήμασι δὴ πεί- 
’, } λ » “Ξ“ 9 δ σι Ἁ ὃθ , 

σας τινάς, ὅτι πλούσιος ἦν, ἀποὸρᾷᾳ καὶ αὖθις σφίσι 

ἰοἀϊοηαᾷαὶ δαπύ, οὐΐδπὶ 6ΧχΧ σδοῦο- 
τὶβ ΟΡΡΙαϊΒ ΒΙΊΟΙ1186 ἀράᾶποῖὶ 
᾿ἸΡΟΥδηῦαΥ. ΕΣ {Π6ῚΓ δἰ αδίϊοῃ 
ΟΠ ἴΠ6 βου ΘΓ 51006 οὗ {86 φ]αΐθϑα 
οὗ Ασμγδαϊηα, δα ἴον {Π|61} ρυθδθηῦ 
σοπαϊομ, 566 Πο], 1. Ρ. 127, δηὰ 

Μαγίϑβν. Ῥοτίν. ("ἴη.). ---- ἀσφαλεστάτην 
εἶναι νομίσαντες τήρησιν : 86. τὸ κατα- 
βιβάσαι αὐτοὺς ἐς τὰς λιθοτομίας. ἘῸΥ 
οοηδύ., 5866 ΑΡρΡ. ἴο 6. 42. 88. -Ο͵Οὖθἃ]. 
καλὸν τὸ ἀγώνισμα: ς ο. κ6.9; 59. 2. 
---8. ἐπὶ τοῖς ἄλλοις : ἔΤομη τὰ ἄλλα, 
ὑοδῖα65 ἢϊ5 οἰδεν (δυο 6 858565). ἐπὶ ψΠΠ 
{π6 δ΄. 88 ἴῃ 6. 75. 80. 

9. ξυνέβαινε : ξ λαρρεπεά. ΟἿ. α. 
γ5. 1; γν. το. 88.--- Δημοσθένην : [Π6 
Ὠ81η6 δἀαρα ἴῃ δχρ]ϑηδίϊοη, 85 ἴῃ 6. 
57. 28. Καμῃ. 6271, 8, ποίθ ὃ; Κα. ϑργ. 

80, 1, 11.---11. τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ 
Πύλῳ: οὶ ἰν. 3 Πἢ,---12, τοὺς... ἄν- 
δρας : 550]. οὗ ἀφεθῆναι. ---- 19. πείσας 
τοὺς ᾿Αθηναίους: οὐ ν. 16 Π᾿ --- 14, 

ὥστε ἀφεθῆναι: ἀδσροηάθηΐ Οἢ προυθυ- 
μήθη. ΑΜΈΤΈ. 98, κ. 2. ὅον. ρΡυΐβ 8 
οοτητηδ ὈΘΙΌΤΘ πείσας 8. Αἰΐον ᾿Αθη- 

ναίους, τα Κίηρ ποιήσασθαι ἀορομα οἢ 
προυθυμήθη, ὥστε ἀφεθῆναι ἀθΘηΟΙΠρ' 

[6 το β}0. 
16. διὰ τοῦτο πιστεύσας : οὗ 6. 85. 

4, ΑἸ] Μ85. οχορρύ νὶ αὖ. ογἶῦ {Π6 1η- 

αΙΒΡΘΏΒΔΌΙ]6 διὰ τοῦτο. --- 17. ὡς ἐλέ- 
γετο : Ὑ1{Π γαΐθγθπος ἴο {Πη6 αἰ ουθηῦ 
τοροσίβ οατγοηῦ δρουῦ Ὁ ἴῃ ὥὄντα- 
οα86, σΘομοοσΐηρ Μ ΏΙΟΩ ΤΉποΟ. Ηϑ ἴῃ- 
Τουτηθα ὨΪΠ15617, -- 18. ὅτι... ἐκεκοι- 
νολόγηντο: οΙ α. 48. 15; 73. 21. --- 
βασανιζόμενος: οἵ ἁ οχδπιϊηδίϊοη ἈὈΥ͂ 
ἰογίαγ8 4180 ἴῃ νἱῖϊ. 92. 10; νὴ 86ο. 

οὗ {πμ6 {πΐηρ, νἱ. 53. 12, --᾿- 20. καὶ 
οὐχ ἥκιστα οἱ Κορίνθιοι : ἴτοτῃ ὑΠ18 1Ὁ 
ὙΟΙΪΑ ΔΡΡΘΔΥ ἰῃᾶὺ τῶν Συρακοσίων 
ΘΌΟΥΘ 15 τηθϑηῦ ἴο ᾿ποϊαθ 4180 {86 
8.11168. ---- δή : ἴῃ ῬΑΤΊΟ. ΒΌΡΟΓά. οΟἸΔα86; 
8.5 ἴῃ ο. 18. ὅ; 81. 10. ---- 21. πλούσιος 
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, ’ 9. 9 -.-. ἡ , , δ 
μέεώτέρον τι ΑἹ αἀντου ὙγθξνΡνηται, πεισαντες τους ξυμ- 

, 9 μάχους ἀπέκτειναν αὐτόν. 
ἉΑ ε ν , λ΄ 3 

καὶ ὁ μὲν τοιαύτῃ ἢ ὅτι ἐγ- 

γύτατα τούτων αἰτίᾳ ἐτεθνήκει, ἥκιστα δὴ ἄξιος ὧν τῶν 
25 γε ἐπ’ ἐμοῦ Ἑ)λλήνων ἐς τοῦτο δυστυχίας ἀφικέσθαι 

διὰ τὴν πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευσιν. 
ϑητοὺς δ᾽ ἐν ταῖς λιθοτομίαις οὗ Συρακόσιοι γαλεπῶς 

τοὺς πρώτους χρόνους μετεχείρισαν. ἐν γὰρ κοίλῳ χω- 
’ » ΛΝ 5Χλ929 Ἁ ᾽ν ν Ν φ ἃ 

ρίῳ οντας καὶ ὀλίγῳ πολλοὺς οἱ τε ἤλιοι τὸ πρῶτον καὶ 
ἊΝ » 3 ’ Ν Ν 9 ΑΝ Ἁ ε , 3 

πνῖγος ἔτι ἐλύπει διὰ τὸ ἀστέγαστον, καὶ αἱ νύκτες ἐπι- 
, ’, Ν Ἁ Ἁ "Ὁ 

γιγνόμεναι τοὐναντίον μετοπωριναὶ καὶ ψυχραν τῇ μετα- 

ἦν: Π6 ψ͵ὰϑ ΟΣ 100 ἰα]οπίβ, 800. ἴο 
1,78. Χιχ. 47. ---- σφίσι : ἢ τ ΘΠ 6 6 
ἴο {πΠ6 ΠΟ]6 ϑιυγδοῦβϑη 8]1}84η66, ηοῦ 
1π6 ΟοΥ δ. 8]006. --- 22. νεώτε- 
ρόν τι: “5Β0Π168 ἔτ ΠΟΥ τη ]Βο 16." Οὐ 
ἵν. κα. 7; 111. 92. 14. ---- ἀπ᾿ αὐτοῦ : 566 
Οἢ 6. 70. 16. 

20. ὅτι ἐγγύτατα : υϑοᾶ ἃ5 86]. τὶ 
αἰτίᾳ ἃ5 ἴῃ 6. 81. 25, ξυσταδόν «1 
μάχαις. ----24. ἥκιστα... ἐπιτήδευσιν : 
ἴῃ {18 οἱοβίηρ τϑιιδῦῖς δρουὺ ΝίοΙΔ8, 
Π6 ΠΙβύου 8 ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΠΏΣ, ΒΘ ΔΚΘΌΙΥ 
Βοίἢ Πἶβ ϑυῚ 5 ρϑίην [ῸΣ Πΐτ 1Π 
5. πηίονγατα ἴαΐθ δηα 18 ΠΙρἢ Ῥ6ὲ- 
ΒΟΏΔ] οϑίθοιῃ. [10 15, 1 15 ἔσαρ, πού 
δατηϊταύϊοη οὗἩ {π6 1η 6]]6ούα8) ρσγοαῖς- 
Π685 8Δπ8 ζΔΥ-τοδοηΐϊηρ δούϊνιν οὗ {Π6 
τή8, 88 ἴῃ. {πΠ6 οδ86 οὗ ῬοΥΐο]685, 11. 65, 
θαΐ ταῦοΥ τοϑροοῦ ΤἴὸὼῚ ποποδὶ δον 
ΔΙΤΆΥΒ τηδθ σδαοιβν, θαύ ΜΙ ἃ 
ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ ΟΥἨ ΠΟΌΪΘ. ῬΌΓΤΡΟΒΘΒ. -- 

206. διὰ τὴν πᾶσαν... ἐπιτήδευσιν : 
Ξ-- διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ἣ πᾶσα ἐς ἀρετὴν 

ἐνενόμιστο, “ΟὉ δοοοπηῦ οΟὗὁὨ ὨΪ5 ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ "ἴθ 6 ἢ μ8α θΘ6 θη ψΒΟΙ]Υ αἰτθοῖθα 
ἰονατὰ νι δῦ νγαβ σψουῃν." 566 ΑΡΡ. 

87. Οὗ 1τὴὯε εαρίϊυο8 δἠμὲ ὦρ ἴῃ [ἢ6 
δίομδ- χιαγγῖοβ, αδοιΐ 1000 ἐπ πιωηιδοῦ, α 
σγεαΐ ρατί ρεγίϑι βΌηι ογοῖ ἐγοαϊηιοηξ 
απιϊὰ ἐξαγβμ ἱογπιθηΐδ ; 9} δι βιιγυΐνογϑβ, 

{1086 εὐἷο αγὖὰ ποὶ Αἰδομίαῃβ αὐὸ εοἰα 
ἕηίο δίανεγῃ. ἦι οηα5 1λ6 δαρεαηηοη 
αφαϊηϑδὲ διε. 

2. τοὺς πρώτους χρόνους : ΟΧχρΙαϊποᾶ 
ὉΥ ἡμέρας ἑβδομήκοντά τινας ἴῃ 18. 
ΑΥου {π686 70 ἀδὺβ ὕ6γ6 ψγϑ ΒΟ Θ 
γ6 116} δὖ 1οδβῦ, ΤΌΤ [Π6 ΤΟΙΊΟΥΔ] οἵ 8 
φᾶχύ οὗ {Π6 ΘΔΡΕΙΥΘΒ. --- μετεχείρισαν : 
ἴῃ Το. πϑοᾶ οἷν ἴῃ δοὺ. 866 οἢ 1]. 
13.17; ἕουπαᾶ ΟὨΪΡ ΘΓ ἢ Ῥ6Γ18. ΟΡ].; 
τὶ δοο. οὗὨ {π6 {πϊηρ ἴῃ νἱ. 12. 17; 
16. 81. --- κοίλῳ χωρίῳ: 51:5} Π65 ἃ 
ἄθϑρ ρίδοβ σι βύθθρ νγ8115, 8.8᾽ ἴῃ 6. 
84. 18, κοῖλος ποταμός. --- ὃ, οἱ ἥλιοι: 
{86 Ρ]. (485 θάλπη, ψύχη, μεγέθη) ΜῈ 

ἱπίοηβῖνο ἔοτσοθ Κὔμη, 848, ποίο 2; 
Κν. ϑδρυ. 44, 8, 0. ---4. πνῖγος : [Π6 
βΒιοουΐηρ πραῦ ὑϑϑα  ηρ ἔτοτῃ [Π6 
οτονψαραᾷ τη855 οὗ υτηδη ὈΘΙΏρΒ. --- 
διὰ τὸ ἀστέγαστον: “ῬὈοοδθβθ {676 
85 ΠῸ 586] 61. Τρ ποαΐ. οἵ {16 
8.4]. ᾿ποίϑδα οὗ 8ὴ δρϑίγδοῦ που, 88 
ἴῃ 1. 69. 14; 1. σ΄. 12, δπᾶ ἔγρα. --- 
ἐπιγιγνόμεναι τοὐναντίον μετοπωριναὶ 
καὶ ψυχραί: “84πᾶ {π6 πἱρη 5, οὁη. {Π6 
οοηὐγατν, ΤΟ] οσηρ δυϊθαη] πᾶ 
οο14." ---ὅ. τῇ μεταβολῇ : οὐ Ηαΐ. 11. 
"7. 10, ἐν γὰρ τῇσι μεταβολῇσι τοῖσι 
ἀνθρώποισι αἱ νοῦσοι μάλιστα γίνονται 
τῶν τε ἄλλων πάντων καὶ δὴ καὶ τῶν 
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, λ “ 4 9 θ ’ 9 , ’ : 9 4 

βολῇ ἐς ἀσθένειαν ἐνεωτέριζον, πάντα τε ποιούντων αὖ- 8 
΄΄ὰ ᾽ὔ 9 “ .Ὶ ἢ ἴω 

τῶν διὰ στενοχωρίαν ἐν τῷ αὐτῷ καὶ προσέτι τῶν νεκρῶν 
[: ἴω “. 5 9 2 ’ [ο 3,» ΜᾺ 

ὁμοῦ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ξυννενημένων, οὗ ἔκ τε τῶν τραυ- 
’ἤ Ἁ ὃ Ν ᾿ Ὁ» ἉἍ Ν ζω 4 ᾽ 

ματῶν Και ἰὼ ΤΉΡ μεταβο ὭΡ Κα ΤΟ Τοιόνυτον ἀπέθνη- 

Ν,,.» ΞΞὶ 3 9 »’ Ἁ ΝοῸΌῸ Ὁ ᾿Ὶ 
σκον, Και οσμαι σαν Οὐκ αἀνέκτοι, Και λιμῳ αμα και 

“ 3 . 9.9. Ν 5 Ν εἐ γ᾿ 53. Ν 5 Ἁ δίψει ἐπιέζοντο" ἐδίδοσαν γὰρ αὐτῶν ἑκάστῳ ἐπὶ ὀκτὼ 
»“Ἂ δ Ν 

μῆνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο κοτύλας σίτου. ἄλλα τε 
Ψ ΝᾺ ΄ ᾿ ᾿ 

ὅσα εἰκὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπεπτωκότας κακοπαθῆ- 
ΕῚ ΑἉ . 9 9 »’ 9 ω 

σαι, οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἐπεγένετο αὐτοῖς. καὶ ἡμέρας μὲν 
ς ’ἤ’ ’ ν ὃ 40 9 θ ’ » Ἁ 

ἑβδομήκοντά τινας οὕτω διῃτήθησαν ἀθρόοι" ἔπειτα πλὴν 

᾿Αθηναίων καὶ ᾿εἴ τινες Σικελιωτῶν ἢ ᾿Ιταλιωτῶν ξυνε- 

στράτευσαν, τοὺς ἄλλους ἀπέδοντο. ἐλήφθησαν δὲ οἵ ξύμ- 

ὡρέων μάλιστα. --α 6. ἐς ἀσθένειαν ἐνεω- 
τέριζον : “οηροηδογοᾶ νἱοϊθηῦ ἀ5- 
οτᾶρνβ. Οὗ Αὐὖ. «4η. ἵν. 8. 2, ἐς τὸ 
βαρβαρικώτερον νενεωτέριστο; 1ά΄. ΥἹ. 
13. ὃ, μή τι νεωτερισθείη ἐς ὕβριν. ἐς 

ἀσθένειαν ᾿παϊοαῖοΒ. [Π 8 ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΒ, 
νεωτερίζειν 15 ἀδοα ΟἿ ΘΥΟΥΥ ἀορδυαΓΟ. 
ἴγοῦὰ 88 σ'ΘΠΘΓΔΙ ΟΥ͂ΘΥ, 650. Οὗ Πᾶιὰ 
δηα νἱοϊθηΐ σμΔηρ 5. 366 Οἢ ἷ. 58. 8. 

πάντα ποιούντων. .. ἐν τῷ αὐτῷ: 
ΞΟΠΟΙ]. διὰ τὸ δύσφημον ἀπεσιώπησεν 
αὐτὰ ὀνομαστὶ εἰπεῖν. 66. ΟἹ ἱγΥ. 97. 
18, καὶ ὅσα ἄνθρωποι ἐν βεβήλῳ δρῶσι 
πάντα γίγνεσθαι αὐτόθι. --- 8. ἐπ᾽ ἀλλή- 
λοις ξυννενημένων: «ο΄ 11. 52. 6. ---9. 
καὶ τὸ τοιοῦτον: οΥ 6. 50. 90. --- 10. 
ἀνεκτοί: 85 8.1]. ΟΥ̓ ὕνχὸ θυ Δ 1088 ; 
580 ἐσβατόν ἴῃ 11. 41. 16. .----11, δίψει : 
{γᾷ ἅ60]., 85 ἴῃ ἴν. 35. 19 δίψους ; Ὀαΐ 
ἴῃ 11. 49. 28 δίψῃ, ϑ66. ἴο τηοϑὺ οὗ {ἢ6 
Με. 50. 85 δΔἀορίαα ον Β6Γο {Π6 
ξοτγιῃβ οὗ {π6 Πγϑὺ 66]. --- 12. κοτύλην 

ὕδατος κτέ.: [πμ6 βοϑῃθηθθβ οὗ {115 

τηθΆΒγ6, ΒΟ γ88 ΟἾὨἹΥ 84} οὗ {Ππ6 

Τοοῦ ρίνθῃ ἴο 5] υ88, 18 Ὀθϑῦ β6θῃ ἈΥ͂ 

ἃ σοι ραγίβοη ὙΠ ὑπαὺ υ 10}} νγ88 8]- 

Ἰονοῦ ἰο {π6 1,Δορἀϑοιηοηΐδη8 ὕδ 6 ΟἹ 

ΘρΒδοίογία : δύο χοίνικας ἑκάστῳ ᾽Αττι- 

κὰς ἀλφίτων καὶ δύο κοτύλας οἴνου καὶ 
κρέας, ἵν. 16. ὃ.(. Τα κοτύλη 15 {Π6 
Τουτὶ ρᾶτὺ οὗ [Π6 χοῖνιξ. ὅ66 ΒΟΘΟΚΉ, 
4}. Ε.ν. 125. -- ἄλλα ὅσα : 48 ἴῃ 11. 96. 
18, ἴογ ὅσα ἄλλα. Κτν. ϑργ. 51, 10, 10. 
1 10 ΟἹ. οσομππροίβ οὐδὲν ὅ τι οὐκ, 
τούτων Ὀοΐηρ ἀπῃαογβίοοαῦ: ταῦμον, 1Ὁ 
ΒΘΘΙΏ5, ἄλλα 8.5 ὈΘ66ὴ αὐἰἰγδοίθα ἔσοτῃ 
{86 σρῃ. ἰπίο [Π6 6486 οὗἩ {Π6 γ6]. Κι. 
ϑρυ. δ1, 10, 9. ---19. ἐν τῷ τοιούτῳ: 
[ὴ6 ατ., δρᾷ ἔτοιμθῃ δ αΐ., τϑθυβ 
ῬΔΟΙ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἰο {86 ἀοβουιρύίοη οὗ 
2. ἘῸΓΙ ἐν ΔΙ͂ΟΣ νουρθΒ οὗὁὨ τηοίοῃ, 

680. ὑπ6 ρῇ,, 566. οῃ 6. 71. 40. ---14, 
οὐδὲν ὅ τι οὐ: Οἡ {18 ΤΟΥΤΉ.1]8. 566 
Κα. δ»ν». 51,10, 11. --. ἐπεγένετο : πιβοα 
680. Οὗ ΒΟ ΚΉΘ5565 δηα ργοαὺ 115. (κ 
1. 49. 9; 58, 8. 

15. τινας: ψΙΓἢ ἃ ΠΌΤΘΤΆΙ]. 85.666 οἢ 
6. 33. 17.-- διῃτήθησαν : ΘοΟΙΗΡΙΟΧΙῖνΘ 
ΒΟΥ. ὙΈΏΙΟῚ τοοδρίτα]αίθ {ῃ6 ἴοτο- 
σοΐηρ,. (ΕΟ (1. 6. 8. ΑΜΊΈ. 19, ν᾿. 2. -- 
17. ἀπέδοντο : ὅ6Π0]. ἐπώλησαν. 

18. ἀκριβείᾳ μὲν... ἐξειπεῖν, ὅμως 
δέ: {86 φῬᾶΙγδηθ  ῦΐοα] βυθοτγα. οἷδαβο 
15 ἰσοδίθα 85 11 σο-ογᾷ, τι 1Π6 168ᾶ- 

ἴηρ' 614.860. -- οὐκ ἐλάσσους ἕπτακισ- 
χιλίων : 866 0ῃ 6. 85. 19. 

) 
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πῶς 3 : 

πάντές, ἀκριβείᾳ μὲν χαλεπὸν ἐξειπεῖν, ὅμως δὲ οὐκ 
ἐλάσσους ἑπτακισχιλίων. ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο [ Ἑλλη- δ 
νικὸν] τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον γενέσθαι, 
ὃ ἴω δ᾽ » ΝΥ “νι ΕῚ 1 ἴω » ἃ “Ν᾿ 

οκεῖιν ὃ ἔμοιγε καὶ ὧν ἀκοῇ Ἑλληνικῶν ἴσμεν, καὶ τοῖς 
τε κρατήσασι λαμπρότατον καὶ τοῖς διαφθαρεῖσι δυστυ- 
χέστατον" κατὰ πάντα γὰρ πάντως νικηθέντες καὶ οὐδὲν ὁ 
35. 9 3 ΔΝ , ᾿ ’ ΙΝ ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακοπαθήσαντες, πανωλεθρίᾳ δὴ τὸ λε- 

’ Ν Ν, ἃ ΜᾺ Ἁ 9 δὲ ν 3 9 ἡλ γόμενον καὶ πεζὸς καὶ νῆες καὶ οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἀπώλετο, 

20 

δ 
. 3 ᾿ 93. κ᾿ Ἂ 5 93 κά 9 ’ 

καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐπ᾽ οἴκου ἀπενόστησαν. ταῦτα 
ἫΝ δ ἃ ’ ᾿ ’ : μὲν τὰ περὶ Σικελίαν γενόμενα. 

19. ξυνέβη τε: απὰ 80 τὲ δαρροηποά. 
ἘὸΣ π6 ᾿πέθυθη δ) τε, 5866 Οἢ ὁ. 71. 
21. -- ἔργον τοῦτο... μέγιστον : {Π6 
58.516 ΒΘ ΏΠΘΙ ΟἵὨ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη 86 ΟΥ̓ΟΙ 
Οὗ νουαβ 851 1. 1. 8. ΤῊΘ ἔοσῃ οὗ 

1η6 5βθηΐ., ὙΠΟ 15. οἵΐθη δρᾶ Ὦγν 
ΤΠηπο., ἀο065 ποὺ δάση Οὗ 8) ΘΧΡ]Δη8- 
ἰοῦν 84]. τι} ἐῃ6 βἰτηρ]θ ἄθα. Τῇ 
γοβδύγ ον Ἑλληνικόν 15. ἱποομπβίβίθηῦ 

4180 ἢ [6 ρΌΠΟΡΑΙ] 1468. ΟΥ [6 
βϑηΐ.,  ΒΙΟΗ ΘΙ 51Ζθ5, οαὐ ΟΥ̓ {86 
ΏΟ]6 οουγβ6 οἵ {μ6 ῬϑΙΟΡομ  βίδη 
γα (κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε), [Π6 
διθαίοού δἃηα πηοϑύ ᾿τηρουίδηῦ ουθηΐ 
(ἔργον ἤθύθ -ξφῷ σομηρ]οίθα οσουΓ- 
ΤΘΏσΘ, ποῦ ἃ βηρὶ6 ἔδοί)δ. Τὴ {π6 
παχύ οἴδαβο Ἑλληνικῶν 15. Ὁ͵ΙΌΡ., 51η6 6 
[μα νίϑυ 15 θχίθπηθαᾶ Ὀουομᾶ {Π|5 87, 
8η4 ὉΠ6 Ἠϊδίογῖϊδη πδύασα! ν [1πη108 
ἘΠ] ΠΉ561 ἴο [η6 ϑνυθηΐβ οὗ Οσθθκ Β15- 
ἴοῦγ. Καὶ, ῬΙΥρΌΥΒ, δηα Ὁ. 4150 οὐαί 
Ἑλληνικόν. ---- 21. δοκεῖν δ᾽ ἔμοιγε: [Π6 
6110 0168] 118, τι Ποῦ ὧς. 566 0 6. 
49. 18; 1. 138. 17. 

29, κατὰ πάντα: ἴ.6. ΟἩ 568 δΔπᾷ ΟΠ 
14η6, ἴῃ {π61ν Του 1 Πσδ 05 Δηα ἴῃ [Π6 

ΟΡΘῃ ἢθ]α, Τῇ ραγοπομηδβία ἴῃ πάντα 
πάντως ἃ ἴῃ ὙΠ]. 1. 9, πάντα πανταχό- 

θεν. --- οὐδὲν ὀλίγον ἐς οὐδέν : 566 ὁ 
6. 59. 9. --- 24. πανωλεθρίᾳ: ποὺ ουπᾶ 
ΘἸΒΘΏΘΥΘ οχοθρθῦ ἴῃ Ἰδίου υϊίοσβ, θαΐ 
{Π6 84]. πανώλεθρον 15. τη ἢ πϑρᾶ ἴῃ 
ἰγαροαν ἢ ἀπόλλυσθαι (Δ ΘΒ0}. δορί. 
11; Αγ. 5818; Ειιηι. 822; ογξ. δθ8:; 
ΒΟΡἢ. Εἰ. 1009)ς. Οἡ τὸ λεγόμενον, 
“85 {ὴ6 βαγίῃρ 18,᾽ 806 Κα. ὅργ. 51, 
10, 12. ----δή : ΘΙΏΡἢ851Ζ68 650. {Π6 παν-, 
8ἃ5 1ὸ ἀοαθ. 5008. δη6 5]1η118} ΘΟηϑΐ8. 
ΟΥ ἢ. γη. 7, πᾶσαν δὴ ἰδέαν ἐπενόουν. 
- 25. οὐδὲν ὅ τι οὐ : 566 ΟἹ 14. ----26. 
ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν: 8ἃ5 ἴῃ 1. 11το. 2; 
πι. τ12. 80. --- ἀπενόστησαν : 8066. ἰο 
ῬἘΠαΐ. ΝΙίς. 29, ταν οὗ [Π6 ΑὐΠ ΘΠ 818 
οὈἰδιηθα {πον ἔγθθάου, οὔμουβ, οῸ 
Πα ἰγοδαν αβοαρθα, σοὺ Τοοᾶ 8πηᾷ 

ΒΠΘΙ]6Γ, ὌΥ τορϑαϊϊηρ γϑύβϑοθ ἔγοπλ 
ἘΣ ρΙἄθβ, σῇ 8 ΤΟΤΕ ῬΟΡΌΪΆΓΙ 
τΙ {116 ΘΙΟΠ]Π] 85 ΤΏ 8 ΔῊ ΟΥ̓ΠΘΙ 70 Υ- 

ΘΙΡῺ διιῃοῦυ. Π6 {πη Κ8 οὗἨ {686 

ΒΆΓΥΪΥΟΥ͂Β, ΤΏΔῊΥ οἵὁἩ ὙΠΟ Οὁἢ {πεῖ} Τὸ- 
ΤῺ ΟΧΡΤΘΒΒΘα Ποῖν ργδίϊααδ ἴο ὨΐΠ, 
ὙΟΥΘ 20 ἀοιδὺ [Π6 συγθοίθϑὺ ρυδῖ86 }ῃ6 

Ῥορύ θυϑὺ Πρϑτχά. --- ταῦτα μέν : σο-οΥᾷ, 
ὙΠ ἐς δὲ τὰς ᾿Αθήνας ΟΥ̓ ν}}]. 1. 1. --- 

21. τὰ γενόμενα: 86. ἦν. ἘῸῚ οΟΥΠΕΥ 
ΤΟΥΤῚ Οὗ σΟΠΟΙ ὨΒΊΟΏ, 866 ΟΠ 6. 30. 19. 
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ΑΡ̓ῬΕΝΌΙΧ. 

1. 2. τοὺς ᾽Εἰπιζεφυρίους. Οἰμηϊ [6 Ὀγ ν. Η. νι πουῦ Βυβιοϊοηῦ σγοιηᾶϑ. 

1. 1 ἢ, τούς τε Ἱμεραίους. αΐ. 85 τοὺς Ἱμεραίους, [πΠ6 οἴμοι Μδ88. τούς 
τε Ἱμεραίους. ΟἹ. {πῖπ|κ8 ὑμαῦ {μ6 Ῥοβίμομ οὗ [μ6 Ηϊπηθυδθαῃβ 18 5ὸ αἰ ἴουθηΐ 
ἔγοιῃ ἰδαύ οὗ [6 δε! πη }1848, [Πδὺ {Π616 185 ΠΟ ΤΌΔΒΟΠ ΤῸΣ ἃ. ΟΪ086 σΟΠΠΘΧΙΟΙ 

Ῥοΐψθοῃ [Π6π|. δδί., ΠΟΥΘΥΘΣ, τἱσηῦν Ππα5 πῃ6 φοϊηῦ ΟΥἩἨ σοῃμῃοχίομ ἴῃ ἐκεῖ 

ὄντες, ΠΟΙ τ ουβ ἴο θΟύἢ ΟἸδ865. ΙΤΉ ΠΥ, ὑπὸ τε οὗ Ν᾽ αὖ. ψ]Π τοῦ ᾽Αρχω- 

γνίδου ἴῃ 28 15 ΥΟΥΥ οἰθοῦγο ἴῃ ΘΠ δι Ζίηρ [Π6 ἀπο ΟΥἨ ΒΟ ΓΤ ΔΆ Β0Π8 (τοῦ τε 

᾿Αρχωνίδου τεθνηκότος... καὶ τοῦ Γυλίππου δοκοῦντος ἥκειν). ---- αὖ. σίνοβ 
4,150 ΘΟΥΓΘΟΟΥ γάρ ἴοΥ μέν ἰπ 18. Τὴ 20 δ. ντῖϊΐοβ στρατιᾷ, Ὀδοδι56 1 15 πού 

ΠΠἸΚΟΙγ ὑμαὺ [6 δειπαη δη8, γΠ0 6ΓΘ6 αὖ νγὰΥ τὶ ΤΠ6 ΕἸ σοδίδοϑηϑ, σου ]α Τοΐῃ 

ΟΥΠΡΡαΒ τι ἢ {Π6ῚΡ Ο]6 ἔοτοο, δηᾶ ἴῃ ἔδοῦ ἔτη ]8Πῃ6α ΟἾΪΥ 8 ἴον Πρ ὑπο Ὸ 08 

8ιηα οαγαῖτγ. Βαὺ ΟἹ. Ῥγϑῖουβ {16 σϑδάϊπρ' οὗ γαῖ. πανστρατιᾷ, 5Βἴποο {π6 ἔδοί 

ὑμαῦ {π6 δχϑουίίζοῃ (30) ἄοθβ ποῦ σουσοβροπᾶ ἴο ὑῃ6 ἀθιαϑηα Ῥτόνγθα πούμίηρ 

ψ10}} τοργα ἴο {Π6 ἀοιηδηα 1056], 

ΟἹ. τ 1π|κ5 10 απρϑίϊοη8 16 4150 νυ μούμοῦ ὅσα ᾿ηδίοδα οὗ ὅσοι (17) 5Βμου]ἃ ποὶ 
. 6 δἀορίθα ἴγοια γ᾽, δί. ; ἔοσ δ πουρἢ 811] ναῦται ΓΘ πὸ ἀουδὺ τιθποιῦ ΔΓΠῚ5 

ΒΌΪ Δ Ό16 ΤῸΣ βούνίοθ ἴῃ Τὴ6 Η6]14, [ΠΟΥ τηϊρῦ 5111 αν Ὀθθῃ Ταγηϊθῃρᾶ τ} 

ΒΡΘΑΓΒ Δηα Ἰρηὐ 5816185. ΤῊ βθῆδο νου] Ὀ6 ἔμθη {μαὺ {μ6 ΗΘ 685 58}- 

ΡΙ64 τ μδῦ νγὰ8 ἸΔοῖκίηρ' ἴῃ ΠΟΘΙ δύιοισ. ΤΠ6 Ο]γΥ ἀοπθὺ ] ἢ} Ὠΐτη 15 τ μοί  Υ 

ΒΌΘΙ ἸΙρΗὐ ρίθοθβ οὗ ΔΥΓΛΟῸ δ 6 Το κΚοηθα πἀηᾶοῦ [Π6 ὅπλα, 45 ὅσα νου ]ᾶ 

Ταῦτα. Οἱ {Π6 ΔΥΙΠΟΙΓ οὗἩ {Π6 ΟΔΥΒΙΊΘΗ, 566 ΒΟΘΟΚΉ, 6. 1. Ῥ. 888. 

2, 2. Τόγγυλος. Α]1] {η6 Μδ858. Βθϑθῖὴ ἴο δοοθηῦ [Π86 πϑπηθ6 [ἢ π|8, ΔΡΎΘΟΙηρ' 
νι {116 σὰ ]6 οὗ Αγοδᾶ. ἀ6 αδοο. Ῥ. δθ, 9, τὰ διὰ τοῦ υλος τρισύλλαβα προσηγο- 
ρικὰ ἢ κύρια, εἰ ἄρχοιτο ἀπὸ φύσει μακρᾶς, παροξύνεται, ---- Αἰσχύλος, Ρωμύλος. 
αουπίηρ (46 Α4ςο. Ῥ. 185) ρίναβ, 10 15 {{π6, Β6ΥΘΙΆΙ δχοθρίϊομβ,; 8η4 ΤΙ) οΥ ἴῃ 

Χρη. “οἰί. Ἠϊ. τ. ὁ δῃηᾷ 44. νἱῖ. 8, 17, δῃᾷ βοβδϑῖον ἴῃ Ῥ]αύ. Δῖο. 19, νυ Τογ- 

γύλος. ὅο δῦ. Π6γ6. Μαῦ. μδ5 Τόγγυλλος. 
2, 12. Ἴετάς. Τὴ Μβ8β8. αν Γέτας, Γέγας, -γετὰ (Ν᾽ αι.), γε, ἬἼεταάς 15 

(6116 15 ϑιχοπάαϊΐοη. ΟἿ ϑίορῃ. ΒΥΖ., ἼἸεταί, φρούριον Σικελίας, θηλυκῶς. 
Φίλιστος ἕκτῃ. 

2, 18. καί. Ἐο]δοίεα ὃν ν. Ἡ. δπᾶ 5:., “απο ἑλών οὖ ξυνταξάμενος 
ΠΟῚ Θ᾽ αβ ἄθγη ὑθΘΙΊ ΡΟΥῚΒ Βπη0.᾽ 

2, 16. ἔτυχε ἐλθών. ἐτύγχανε, ποι Ν᾽ αὖ. οὔοσβ, ἄοθϑ ποὺ ἄρυβα ψῖἢ {Π6 
αϑᾶρα Οὗ ΤΟ. 8.66 Αρρ. ἴο 1]. 111. 6. 

2, 17. ἑπτὰ μὲν ἢ ὀκτὼ σταδίων. Ο].᾽5 ποία οὐ {Π18 Ῥαββαρθ 15. 85 ΤΌ]]}Ον5: 
“ἑπτὰ μὲν κτέ. οο]Ἱ Ὅ6 οσοπηδοίβα ΟἿἹΡ ΜΠ διπλοῦν τεῖχος, ἃ5 Π]ΘΑ ΘΈΤΟ Οὗ 
ῬΓΟΡΟΒΘΑ οχίθῃβίοῃ ἢ Π18 ΤηΘΒΌΓΘ τηϊϑύ, ΠΟΘ ΟΣ, ὑποαρἢ Ὁ 15 ποῦ ΔΉ ΠΘΥΘ 
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50 ΘΧΡΓΙΟΒΒΘΩ͂, θ6 τοϑίεοιθα το {π6 ἀϊδίαποθ ἔγοιη {π0 δργαρὺ ΟἹ οὗἨ ἘΡΊΡΟΙΔ6 

(τοῦ κρημνώδους, νἱ. 103. 6). ΜᾺΥ ποῦ [Π6 ψοτᾶάβ ᾶγο θθθπ δἀάρα Ὁγ ἃ 
τοδᾶον δοααδίπίρα τὶ ἢ 0Π6 Ρ]466 (ποὺ ὈΥ ἃ οοργ δύ, ἃ5 δύ. υπαρογϑίαηαβ 16 [0 

Τη68η} ΠΟΙ ῬΟΒΙΟΣ 15 ααϊΐθ ἀπηδίῃγαὶ, δα 10 σου] Ὀ6 ΒίγηρῸ, ἴοο, ἰο 

σῖνα [86 ἸηθΆϑΈγ6 οὗ [86 ν8}} 7ι8ὺ 6 γ6 ΏΘΓΘ ΘΙ 8515 15 1814 ὍΡοΩ {πμ6 ἴδοι 

ἐπαὺ ἃ Ῥατὺ νὰβ ψδηῦπρ ἴο 105 σομηρ]οίλοα, ἘΕἾΠΑ]ν, μέν, τ ΒΙΟΙ τηπϑὺ βἰαπᾶ 

ΟΡ Ροβϑᾶ ἰο τῷ δὲ ἄλλῳ τοῦ κύκλου, 88 ἃ ΥΟΥῪ ΔΎ ΚΥνΔΙΓα ῬΟΒΙ 0 θη αὐδοῃρα 
[9 ἴπΠ6 τηθϑβιο οὗ [ῃη6 ἀϊδίδμοθ. 10 ὈΘΙΟΏΡΒ ΤΠΟΤῸ ὈΓΟΌΘΙΥ ἴο [86 Βίδίθιηθηϊ 

οὗ ἀϊτϑοίίομ, ἐς τὸν μέγαν λιμένα." ὙΠΘΙΘ 5 ἴοτοθ ἴῃ ΟἹ]. 5 οὈ]θοίΐοῃ ἰο ὑπ 
Ῥοβίοη οὗ {πΠ6 ψοταβ 85 ἃ ὑ8 016, μαὺ πού οὗ μέν ἴῃ ματα] ν, ἔῸΓ μέν οομ ταδίβ 
16 ὁη6 ρεγ οὗ [Π6 νγ]} οὗ οἰσουτν δ) ίϊοι, π60 ἸΘηρτ οὗὨ Βϑύθῃ Οὐ οἱρηῃξ βίδαϊΐα, 

ἢ [Π6 τοϑὺ οὗ {η6 ψ8}} (τῴ δὲ ἄλλῳ). γἥλπΎ πῆρῃῦ πᾶν δά {ῃ6 αἰγθοίΐοῃ 
ἐς τὸν μέγαν λιμένα 68ρΡ. οοπίγαδίοα σ10} ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν, Ὀυΐ {Π6 
οοπίγαϑῦ ταϑ6 15 ΘαῸ81}ν 85 ᾿τηροτίδηϊ. ὅϑ΄:'ησο [ΒΘ {Π6 ΟὨΪ]Υ οὈ͵]θοίζοῃ 15 ἴο ὑῃ6 

ΘΘΠΘΙΔΙ ροϑιίϊοη οὗ ἑπτὰ μὲν ἢ ὀκτὼ σταδίων, 1Ὁ ΒαοΙὴ8 Ὀδδῦ, ψ 1 ἢ δύ, Δ ΟὐΠΟΥΒ, 

ἴο ἔο!]ον {μ6 Μ8. τϑδάϊηρ, 
9, 18. ἀπετετέλεστο. ΤΠ6 τοδᾶϊπρ οὗ Ναΐ., ἃ5 ἰπ ἰγν. 69. 1δ; 9ο. 17; {ῃ6 

τοπιδἰηἷηρ' Μ88. μᾶγα ἐπετετέλεστο, τγῃΐ ἢ 15 Το ἃ 4180 1 ὙΠ]. τς. 12, 

9, 20᾽ [τοῦ κύκλου πρὸς τὸν Τρώγιλον]. ον. ἰδῖκ68 κύκλος Π6ΥΘ διῃηα ἴῃ νἱ. 
ο8. 9; 102. ὅ, ἴο τοῖϑ ἰο [Π6 ψ8}} οἵ οἰγουχην δ) ίϊοη. Βαὺ ἴῃ νἱ. οϑ. 8, {Π6 

ΔΟΥ. ἐτείχισαν 15 ῬΙΔΙΉΪΥ ἀδ6ἃ ἴο ᾿παϊοαΐθ [6 Θοταρ] θη οὗ [Π6 κύκλος, γΠΘΓΘΔ 8 
186 ψ8}}1 οὗ οἰγοῦμην δ ] 0} ΠΟΥ͂ΘῚ ψγἃ8 ΠηΙ]Βηοα. ΤῊ ΔΟΥ. οδπηοῦ Τη68}, ἃ8 

Φον. τϑηθυβ, “ σοπμιηιθηοοθαῖ διϊίαϊηφ τουμαᾶ ὑπ οἷΐν"; ὑμδαῦὺ πουἹᾶ τϑααΐσγο 
ἐτείχιζον. Ι͂ῃ Υἱ. 1ο2. ὅ {μ6 οοπίοχύ (ἔτυχε γὰρ ἐν αὐτῷ δι᾽ ἀσθένειαν ὑπολε- 
λειμμένος) Βῃονγ5 ὑπαὺ ἃ ἤογῦ 18 τἸηϑϑηῃΐ. ἘΡΟΥ ΠΟΙ 6]86 ἴῃ Ἐππο., ὑπ θη, 

κύκλος ΤΟΙοΓ5 ἴο {Π6 τοὺηα ζοσὺ οἡ ἘΡΊΡο]86, ““ὙΆΙΟῚ ψγ88 ᾿ηἰθη ρα 8.5 ἃ ΘΟ ΓΘ 
ἔσουη θποΘ {86 ΡῬγο͵θοίθα ψ8}} οἵ οἰγουτηνδ)]ύϊοη ψγὰἃ8 ἴο βίαγὺ πουηπνεατγά 

ἰοναγαβ [Π6 568. δὖῦ Τ͵ΟΡΊα5, Βου ππψᾶτγα ἰονγβ [ῃ6 ρτοαῦ Βαυθουγ." Βαΐύ ΠοΥΘ 

10 σου]ᾶ γτοῖου ΟὨΪΥ ἴο {π6 ψΏΟ]6 νψν81}] οὗ οἰσουσην δ] Ἴοη, 8ηα 80. ΑΤΉ. ἰδ |κ685 ἴΐ, 

ὑπουρῇ ἴῃ {15 ἂν Κύκλος, 85 ΔΡΌ]ΠΘα το π6 ΑΥὐΠΘηΐδη Του βοοίζοηβ, νου] 

ἢδνθ ὕνο τηθδηΐηρδ  Τῆῦσο, Οατοία (ΥἹ]. α. ὅθ, Ῥ. 89, ποίβ 1) ψ1}1} ποὺ ἄρτθθ 

ἰο {πῖ8, Δἀπα ΘΧΡΙαΐπΒ τῷ ἄλλῳ τοῦ κύκλου 45 οααῖΐν. ἴἰο ἑτέρωθι τοῦ κύκλου. 

ΤῊ15 15 ϑααῖν. ἰο Ἰη οΥρυθπρ' τῷ ἄλλῳ τοῦ κύκλου (Ο0ΡΡ. ἰο ἐς τὸν μέγαν λιμένα 
διπλοῦν τεῖχος) 85 ἐΐδ οἰδαγ τοΐη (ΟΥ̓ αγηι) ΟΥ̓ ἐδι6 οἰγοπίαν ἔογὶ ἰοισαγα8 Τγοσίζι8. 

ΠοΙμ, 1]. Ρ. 8587, ρσοΐουβ ὙΥ ΟΠ 5 Θοπ]θούαγο, τῷ δὲ ἀπὸ τοῦ κύκλου πρὸς τὸν 
Τρώγιλον. ὅθε Ηρ], ΤΠ. Ρ. 581, 888, 

ὅ. 18, τῇ τάξει κκέ. Τὸ οοῃπροῦ τῇ τάξει ἢ ἀφελέσθαι, ἃ5 ῬΡ. ἀπά Βη),., 
ΟΥ̓ ΜΙ ὠφελίαν, ἃ5 Κα., 15. ᾿ποοτηρδί 16 ἢ 086 ἀβᾶρ οὗ Τθο. ΤΆ. οἱ 

ΒΠΟΌ]α βἰσῖκο οαὖ τῇ τάξει (τ 6 ἢ ΘΙ] τηδ πη 4065 ποὺ ὑγ8}8]8{6), πού ϊπρ' που] 

ὯΘ ΤΛἸΒΒ644. ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὁ νγᾶβ νυ θη 85 85 Οχρ]δηϑίουυ δἀαϊοη [0 τῇ παρα- 

σκευή (16) Δηα σοὺ ὈΥ ταϊδίαϊκο ἱπίο {Πη6 ἑαχί. ῬἘΠΠΡΡΙ 5. οοπ͵θούστα (υαλγθῦ. 
1881, Ρ. 96), τὴν ὠφελίαν, τὴν τάξιν ἐντὸς... ποιήσας ἀφελέσθαι, οἵἷνε5. {Π6 

σογγθοῦ 56η856, θαύ ὕπ6 ΟἤδηρΡ6 ΒΘΘΠῚΒ ἸΠΗΘΟΘΒΒΑΤΎ. 

ἤ. 4. ξυνετείχισαν τὸ λοιπὸν τοῖς Συρακοσίοις [μέχρι] τοῦ ἐγκαρσίου 
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τείχους. ατγοδῦ σοη βίοι μ85 διΐβθῃ ἴῃ τοραγᾶ ἴο {Π8 Ῥοβί οι ἀπ ἀϊτϑοίΐοι οὔ 

{π6 ὑμἰτὰ ϑγγδοῦβδη οοππΐθ- 7 8}1 ἴῃ ΘΟΠΒΘαῦθποθ οὗ {πὸ τηϊθὶ πἰοσρσοίδί οι. οὗἉ 
{πμ6 οἴαιβο ἄνω πρὸς τὸ ἐγκάρσιον τεῖχος ἁπλοῦν ἴῃ ὁ. 4. 8. ΤῊΘ Ῥδϑϑᾶρθ 88 

Ῥθοη οοπδβίγαθᾶ 88 1 τεῖχος 616 ἰο 6 πηδογβίοοα ἃ ββοοπᾶ ἐΐπη6, δ δ5 1 ἔνγο 
νγ78.}15 ὙΟΙΟ ΒΡΟΚΘ οἵ: ἢγβύ, ἃ 51Π016 γγ18}} δθουῦ ἴο Ὅ6. οοπδίτσποίοα (τεῖχος 

ἁπλοῦν) ; δῃᾶ ββθοοῃᾶ, ἃ ΟΓΌΒ5-07018}} ΔΙΤοδ αν οχίβίϊηρ (πρὸς τὸ ἐγκάρσιον. 

τεῖχος). ΤῊ Ἰδύθοσ 15 ΡΘΏΘΓΆΠΥ ἀβϑιυπηθα ἴο Ὧ6 {Π6 βτϑὺ ογοββ-γ8}} θα1]Π}0 Ὅν Π6 

Θγσδοιβδη8 (ὙἹ]. 99. 16). Τὸ {818 Θχρδηδίϊοῃ ἔθου το ἔνγο ἴδίϑὶ ΟΡ] οὐ ἢ : 

ἤτϑύ, ὑμπαῦ 16 Αὐποπίαπβ 8 ἀδβίγογαϑα {μ18 ογοββ- 7 4}1 (ΥἹἱ. τοο. 26) ; βθοομάϊυ, 

{πα 1 ραββϑᾶ βου οὗ {π6 κύκλος (ὙἹ]. οο. 165) πα οοὐἹᾶ ποῦ ἢᾶνο ὍΘ πηθί 
ὉΥ 6 {μϊτᾶ ΟἸΌΒΒ- 411, ΠΟ Ιὰν ὕο ἐπΠ6 που (0. 4. 8). ὙΠῚΒ ΘΥΓΟΏΘΟΙΙΒ 
ἰητογρτοία οη οὗ πρὸς τὸ ἐγκάρσιον 15 ΠΟΥ ἀΠΙνΘΓΒΘΙΥ το] θοίοαᾶ, Ὀαὺ 10 μΠὰ5. δὴ 

ἱπιρογίϑηῦ Ὀθδτΐπρ Οἡ 1η8 Θχριδηδίϊομ οὐ {π6 Ῥᾶββδρθ ὉΠ6ΔΛΘΙ σομΒΙ ἀγα οη. 

ΑἿΥ͂ οοργίϑυ ὑο ἀπἀεογβίοοα πρὸς τὸ ἐγκάρσιον ἴῃ 6. 4. ὃ ἴο τοῦθ ἴο ἃ οΘοπηΐοτ- 

γ8}1 αἰτοδᾶν οχιβίϊηρ' σου] μάνα Ῥθθη ἂρὺ ἴο στῖΐθ μέχρι τοῦ ἐγκαρσίου τεί- 
χους ἴῃ (6. 7. ὅ. ὙΠΘΥΘ 15, ὕμθη, γΟαϑΟΠ 8016 ρτοῦππα ἔον 086 αβϑϑυαρύίομ ὑμπαΐ 

μέχρυ την Ὀ6 ἀπ ἴο ᾿πίοτΡο] Δύο. 
ΜδΗΥ αἰϊοιμαρύβ, Βονγασον, πᾶν Ῥ6θη τηδᾶθ ἴο τϑύδῖῃ 086 πογὰ ἜΘ ΤΥ͂ ὕποβο 

γὑ10 ᾿ἰπἰογργοῦ πρὸς τὸ ἐγκάρσιον ἴῃ 6. 4. 8 δᾶγ. ΒΥ ἔδγ ὑπ τηοβύ πο θου τυ 

οὔ ἴμ6586 15 ατοίθ᾽β (ἼΠ. "Ὁ. 88 18.). Τὸ δβοογίδίῃ ψηδῦ 15 τηθδηῦ ὈΥ τὸ λουπόν, 

ἐμαὶ γοηιαϊηα6᾽ ΜΜ ϊο {π6 Θγγδοῦβδηβ ον Πρ τὶ [16 Π6]Ρ οὗ {π6 ΟοΥ δ 5 

Δ. ΟΥΠΟΥΒ, 8 ΘΟΙΏΡΑΤΟΒ {16 ἔοΥ  ἢΠοδύ0Π85 85 ἴΠ6 Ὁ βοοα θη ΟΥ]ΡΡὺΒ δηΐογθα 

ϑγγάουβο τ ἐμ6 Του βοαύϊοηβ 85 ὑπο γ βίοοα ἃ ἔδυ πιομτηβ αὐίουνσατβ ΤΠ ΘῺ 
Ἐδιλοϑίμοηθα αυυϊγοα ἔτοτη Αἰμθηβ. ΤΉγοο ἀἰβίϊποῦ ΘΟΠ ΒΓ ΟΙΟΏΒ. ΔΥῸ Π]6ῃ- 

ἰἰοποᾶ 85 οχίϑύϊηρ δὖ {π|8 1Ἰαύϑυ ρουϊοᾶ οι δᾶ ποὺ θη ἴῃ δχιϊβίθποθ δῦ [ῃ6 

ΘαΥ] οσ, 1. Α ἔοτῦ (τείχισμα, ο. 43. 28) οπ ὕΠ6 ΠρμοΣ στουπᾶ οὗ ἘΡΙΡοΐδο, 
συδτάϊηρ [88 Θαΐτδμο6 ἴο ἘΡίροΙδθ ἔγοπι Εασγθ]α8. 2. ΔΑ ογΟβ5-08}} (παρατεί- 

χισμα, 6. 42. 28; 43. ἴ, 86) ψ οι Ἰοϊποα {μ15 ἔοτὺ αὖ οὔθ οχύγοιηϊυ, δα γἃ5 

οαγγίοα ἀοιση {6 5ἴορα 9}, Ἐρίροϊαθ μηπεϊΐ τὲ 7οποα ἐδ οοιιέογ-ισαῖί οΥ ἐγκάρσιον 

τεῖχος (μέχρι τοῦ ἐγκαρσίου τείχους). 8. ΤΏΓΘΘ ΒΙΤΟΠΡ' Θποδιηριηθηΐβ (προτει- 

χίσματα) ρΙΔοεᾷ αὖ ἀἰοτοηῦ ρμοϊπῦβ ἀρ {Π6 510Ρ6 οὗἩ ΒΡΙΡροΙδθ, δοῃρ' {815 ΟγΟδδ- 

811 δῃᾶ οὐ {π6 πουίῃ οἷά οὗ 10. ΙῚ ἔμ6β6 θτοθ οσκβ ατοίς ἢἤπαᾶβ {116 τϑπιαΐη- 

ἄεν (τὸ λουπὸν ξυνετείχισαν) τ ΠΟΙ {π6 ΟΟΥπΐδπ8 ἃπα ΥΥδοῦβδη8 81 ΠΟΥ͂Ν 

βἰαιοαᾶ ἴο μανθ οἰ ΠΡ οοπδίγαοίρα. Βοίοτθ π6 ἀὐτῖναὶ οὗ {πΠ6 ὕψϑὶνθ Οὐ 8 

5105, ΟΥΠΡΡαΒ μδᾷ οαγτοα {Π6 ἐγκάρσιον τεῖχος ἴῃ ἃ ΠΟΙΕΠ-ὙΥΘΒΙΘΥΙΥ ἀϊτϑοίοη, 

ραβύὺ [πΠ6 Αὐμοηΐδη γγ08}} οὗὁἨ οἰγουταν δύο ; ΟἹ {Π61} ἈΥΤΙΡΔΙ, σοΙμτθηοίηρ δύ 

[Π8 τείχισμα, 6 οαγυϊοὰ {Π6 παρατείχισμα ΠΟΙ ΠΟΒΙΥ ἄονγῃ ὑπ 51006 οἵ 

Ἐρίροϊδο τμθῖ] 10 ταϑῦ [μ8 ἐγκάρσιον τεῖχος, αὖ βογηθ ἀϊβίδποα ἔγοτα {88 πουΐθοῦα 

5Ιὀορα οἵ ΕἸΡίροϊδο, αὐ απ ἀπσίθ. ἀτοίβ, ὑμογϑΐοτς, ἴῃ ἰδοῦ ἀββαπηθβ 0 ν0815, -- 

8. ΟὙ055-81}} 8π 4 σΘοσῃΐου- 781], ---- ΠΟῸρΡ ἢ ἢ6 ποΐοθβ Ὁπαῦ Ῥγδούοα ν ὉΠΟΥ͂ ΜΟΓΘ 

Ὁπ6 Ομ ἰΠΟΙΒ ὙΧ811 8Π4 Δ1Θ 50 βρόίκῃ οἵ ὉΥῚ Τῆπο. ὙΠῸ 1ἀθη Ὁ Ποδί! ΟΠ, 6.0. 

ΡΣ Νιοΐδβ, ἴπ 6.11. ὃ 8, ΟΥ {π6 παρατείχισμα ὙΠ} {Π6 τεῖχος ἁπλοῦν, 15 σοτμρϊοία 

δΔηα οογίδϊῃ. 

ἩΟΙπν 5 οΡ]θοίϊομβ ἴο (5 ἱπίογργοίϑεοι, ὙΠ ἢ 1οϑ ἃ Βΐτα ἴο το]θοῦ μέχρι ἀπά 

ἿΝ 
ΔΝ Ι 
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᾿ρΟηδίΓι6 τὸ λοιπὸν τοῦ ἐγκαρσίου τείχους, ἰα Κα ἰορούμον, 85. 016 οὐ Ἷ. οἵ ξυνε- 
τείχισαν, 816 Βιι 5 θη 4} Υ 086 Το] οσίπρ: Τῦ 15 ἀΠσα]ῦ ἕο Ῥο]ΐθνθ, ῃ8. 88 8, 

Ἰοοκίῃρ βσϑὺ ἴο {μῃ6 Ἰδηρτιιᾶρο οὗ ΤΏπο., ὑπδύ ἴῃ 6. 7. ὃ 1 Λὴ6 ἰδίου 15. ΒΡΘΑΚ- 

Ιὴρ' Οὗ ἃ ψ84}} οβθ οοηῃδίσποίίοη θορϑη δὖ ὑπ6 δχύγθιμθ νγϑϑίθυῃ ρϑᾶχύ οἵ Ἐρὶρο- 

ΙΪδθ. Τὴ ο. 6. ὃ 4 {Π6 γγ.Ὰ1} 15. Ῥα}]ὺ ἔγομι θαϑὺ ἰο νγοϑύ. ΟΝ οδὴ ἐπ ψοχαβ 

ξυνετείχισαν τὸ λοιπόν σι ποὰὺὺ Ηἰπῦ ΟΥ ΔΙ ἷΠΡ᾽ ΒΕ ΔΟΘΏΪΥ Βιρν (Π6 σοπίξητδ- 
ἘΪΟῚ ΟΥἨ [6 5δγη6 γ}81] ἴῃ. 8Π ΟΡροβῖίθ αἰγχθούϊἽοηΣ Τὴ δέπγδ] Προ ἔχοι 

τὸ λοιπόν 15 ὑπαῦ [Π6 ψ811] γγὰβ σοπϊηποᾶ ἴῃ {πΠ6 οτἱρῖμηδὶ ἀϊτθούίζοη. Τῇ (86 ἀΐτοο- 

οι δα ομδηρθᾶ, γγο Βῃου]α μᾶνο δᾶ ἴῃ {Π6 οχὺ Βοιὴθ βΌ0ἢ δ! 018] ῬΉΤδ56 

ἃ58 ἀρξάμενοι ἄνω. ὙΏΉΘΓΙΟ 15, [Π6ῃ, 0 1ηὐϊτηδίϊομ ἴῃ {86 ἰδησυδρο οὗ Το. οὗ ἃ 
Οἤδηρ οὗ αἸτοϑοίίζοῃ ἴῃ ὑπ6 σΘοπδίγποίίοη οὗ {Π6 γγ81}1. Αραΐῃ, Ἰοοκίηρ' αὖ [Π6 ἔδοίβ, 

ὙΠ δῦ ΡΟΒΒΙ0]6 ΤΘάΒΟη5 δα {ῃ6 ΥΥΔΟΌΒ8:8, ᾿ηβίθϑα οὗ ΟΘοηὐπηπΐηρ {Π6 ᾿Χ18411] ἴῃ {π6 

ΟΥ̓ΡΊηΔ] αἰτϑοίίοῃ, ἴοΥ Ὀγθακίηρ 1ὖ ΟΥ̓ βυαδάθην δηα ὈΘρΊηηρ δὖ [η6 οΟὐποὺ Θπα 1 

ΤΉ ΘΙ ΟΥΟ58-. 78} Π88 ἱπάοορα ραβββᾶ {πΠ6 Αἰποηΐδῃ 1811 οὗ οἰτουμαην]δίϊου ἢ θαδς 

6 Αὐμοηΐδη8 τηϊρῦ μάν ΘΗ]δτροα ὑΠ61} ΜΧ18}1 δηά ἴῃ ΤῺ 6 ΠΟ] οβοα [μ6 ϑγγδου- 

58 ΟΥΟΒ5-Χ84}}, ΤΆ 6 1τηὐδηίοη οὗ [6 γγδοῦβδηβ 85 ὅο ΟΔΥΓῪ ΠΟΙ 7181} ΟΣ 

ΘΟΙΌΒ5 Π6 πουμοτῃ ρᾶτύὺ οὗ ΕΡΙΡΟ]846, πον σψουἹᾶ πδύμγα!!ν ποῦ ἤν οθαβοᾶ 

᾿ΟΡοΥ δ οη8 αὖ {π6 Ροϊηῦ οὗ ἄδηρου δηᾶ ΒΒ} 68 ἰο ἃ Ρ]866 8. τη116 πᾶ ἃ Π81} ἀϊδίδπί 

(86α. ἰο ατοῦθ᾽ Β τ80}). ΟὐἸμοὴ 56 η86  ο ]α ἤδγνα ἀϊοία ρα [Π6 ΘΟΠΊΓΑΤΎ ΘΟΌΓΒΘ. 

ὙΠ ον ῦν Ἰοοῦ οὗἉὨ νγυ811 {μδύὺ πον δααρα ἴο {61} ογοββ- 781}, θυ] αἰηρ ψοβιναγᾶ, 
πον πηδᾶρ {π6 ἔδ5κΚ οὗὁὨ [6 Αὐπθηῖϑηβ ᾿πουθαβι ον αἸΠΠ ΟΥ]0. 

Οη {6 7η8Ρ οὗ ὄὅγγδοιυβο δἀὐᾶοθα [ὸ 86 αὐτο οὗ [16 διχύῃ ΒΟΟΚ οὗ ΤΏμο. 

ἴῃ {15 ὥΐθεϊθβ, μ6 αἰσθοίίΐοῃ οἵ {86 ὑπισα ογοβδ-να}} δῃα [ῃη6 ροβιψοη οΥὨἨ {πΠ6 

τείχισμα Δηα προτειχίσματα 876 ΘΟΠΪΟΥΙΠΙΘα ἰο ὑπθ ρΙδῃ ρίνθη ἴῃ {Ππ6 μηοηι- 
Ἰηθη8] νοῦ οὗ {π6 ὕνψο Οδνδ]]αυῖβ δᾶ Ηοΐ, Τορογγαία ΑΑγολεοίοσίοα αὲ 

γγασιδα (ἢ. 8185), Ῥαδίοσταο, 1889, 
. 11. τρόπῳ ᾧ ἄν, ἐν ὁλκάσιν ἢ πλοίοις ἢ ἄλλως ὅπως ἄν, προχωρῇ. ΤΙ 

1Ἰηἰουργοίδίοι ρἴνϑη 1. ἐπ6 ποίρθβ 15 ὑμδὺ οὗ ΟἹ., Ἄἀχοορύ ὑπαὺ ἢ6 σοῃβίαοσβ ὅπως 

ἄν -- ὅπως δή ΟΥ ὅπως οὖν, 8Δη4 ΘΟΧΡΙΔΠΔίοΥν οὗ ἢ ἄλλως, ροἰνίηρ 1Ἢ [1Π6 ρτραίοβί 
ῬΟΒΒ1016 δχαρϑῃβίοῃ, οΓ 1. αἀπῃ οἰλογῦ τσαν, δα 4065 ποῦ (μῖηκ ὑπᾶὺ προχωρῇ 15 

ὉπαΔογβίοοα ἢ ὅπως ἄν, ἃ85 Βιη. βιρροδίβ. Βαυύ δύ. Βθϑιὴβ οἰθδυὶν τἱρῃύ ἴῃ 

βϑσηρ ὑπαῦὺ ὅπως ἄν νψιΠπουὖ ἃ νΟΥ Ὁ 85 ποὺ [815 τηθαηίηρ, ΒΚ., ξο]ονοα Ὅν 
δύ, βύσῖΚαβ ουὖ ἐν ὁλκάσιν... ὅπως ἄν. Τῦ ἄοθ5 πού 5661 ῬΟβΒ1016 ὑπμαὺ τρόπῳ 
ᾧ ἄν δηᾶ ὅπως ἄν οὯπι ὈοΟΐΉ 6 σὶρ. 

8, 15. οὖς ἀπέστειλε. ῬΙΌγρΟΥΒ (ἴπθηι. 11, ». 94) οοῃ]θοίαγρα ἃ ἐπέστειλε; 51. 

ὡς ἐπέστειλε. Τί δὴν Οἤϑηρθ 18 ἴο Ὀ6 τηδᾶρθ, (]. ργϑουβ οἷς ἐπέστειλε, {ΠΟῸΡΉ 116 
ἄοσβ ποὺ ὑπῖ|πηκ 1ὖ προθβϑᾶσυ. νυ. Ἡ. βίο ουαὖ φέροντες... εἰπεῖν. 

ὃ. 106. ὁ δὲ τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον... ἐπεμέλετο. ΤΠῚΒ Ῥαββᾶρθ Πἃ8Β 
ὈΘΟΟΠΊ6 1 6110 1016 ΟὨ]Κ ὈΥ {π6 δἀορίϊοη οὗ μᾶλλον δηά ἢ δι᾽, ἰηβίοδα οὗ ἤδη, 

ἔγοτι αῖ. ΤῊ 50}0]. τϑοορτῖΖοβ θοίῃ μάλλον δη ἢ δι᾽ : ἡ διάνοια " ἐπιμέλειαν 

εἶχε τοῦ φυλάττεσθαι μᾶλλον ἢ τοῦ κινδυνεύεσθαι (5.7. κινδυνεύειν) ἑκουσίως, 
ὦ.6. “6 Κορῦ ἔγοτῃ 015 {ΠῚ 6 ΤΏΟΤΘ οὐ {πΠ6 ἀθἔθηβινο δηα δνοϊαθα 811] οὔρηβῖνθ 

ορογδίϊουβ. ΟἿ Ὁΐο Ο. χὶνῇ. 426. 2, ἀλλ᾽ αὐτοί τε διὰ φυλακῆς μᾶλλον ἢ 
διὰ κινδύνων τὸ στρατόπεδον ἐποιοῦντο ΤΉΏσΟ. ΘΧΡΓΘΒΒ65. ἴΠ6 οοηίγαβῦ ὈΥ 
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ἸΏ68}85 ΟὗἩ φυλακή 8η6 ἑκούσιοι κίνδυνοι, δα Πανΐπρ' ΟΠΟΒΘ ἢ ἕο {π6 ἢγθύ (διὰ 
φυλακῆς) {π6 Δρρτορτίαία ἔχων, Ὠ6 Ιοᾶναβ {815 Ὀν ἃ Κἰπᾶ οὗ Ζϑουρτηᾷ ἴῃ {μ6 πππὰ- 

58] ΘΟΠΘχίοη τ διὰ κινδύνων. Β΄ΊΠ66, ΠΟΥΘΥΘΙ, ῸΣ ῬΟΪ δῃ οὈ͵θοὺ 18 

ἱπα ]5Ρ6η58}0}16, τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον τησϑὺ 6 τοίαϊποᾶ, ουθὴ δραϊηδὺ Υὶ αἱ. 
γγΒ]Ο ἢ ΟΥ̓ 85 τά, 8δηα 6 ΘΧΡΤΘΘΒΙΟῺ τησδὺ θ6 ὑδίζθη ἴῃ ἃ ΘσΟΙΩΡΥΘΗΘΏΒΙΥΟ 56 Π86 

ἴο Τοῖθυ ἴο {88 ἰσόορβ σοῦ] ΝΙοία8 δᾶ Βογθίοζοτθ διιρὶουϑᾶ ἴῃ οἴομηβῖνα 

ορογδίίΐοῃβ, Ὀπὺ σπου] Ποποοου ἢ ΚΟΘΡ ΤΟΥ6 ΟΔΤΟΥΠΥ οἡ ἐπ6 ἀοίοηθβῖνο. 
Μουθοσον, διὰ φυλακῆς ἔχειν 15 ταῦθ» ἰο ῬὈῸ οουηραγθᾶ ὙΠῸ διὰ χειρὸς ἔχειν 

(. 13. 19) ἴδῃ σ]} δὲ αἰτίας (11. 6ο. 16), οὐ δι’ ὀργῆς ἔχειν (11. 27. 12). δ, 
σομβίραθ85 τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον τ ὶτἢ Ῥοΐ διὰ φυλακῆς ἔχων δηᾷ ἐπεμέλετο, 
σομβιἀουίηρ' διὰ φυλακῆς ἔχων -Ξ- φυλάσσων, ἔχων ὈοΙοηρίηρ' ον ἰο διὰ φυλα- 
κῆς, 8Δη6 δι᾽ ἑκουσίων κινδύνων Ὀοΐηρ οαπῖν. ἰο 8 ᾿πϑγυπηθηΐα] ἀ4΄. Ἠδ ἰγ8ῃ8- 

Ιαΐθβ: 1116 (ΝΙο14858) διυύθηι ΓΘ 5 ΟΧΟΤΟΙ ΚΒ ἸδρὶβΒ σπυδύοαϊΐοηο 

ααδπὶ αἰύτα δἄθππᾶο ΡΟ ΐσα]ο ργοβρίοϊοὈ δύ. 

18. 15. ἐπ᾽ αὐτομολίας προφάσει. ΤῊῺΘ Ῥᾶ58θδρθ 15. 006 Οὗ στοδύ αἰ ΟΠ] ἐν, 
ἴογ 8116 {Π6 16 ἅτ6 ]θηΐν οὗ Θχϑιρ]685 ἰὴ ΤΉυο. οὗ πρόφασις ἴῃ 6 561η86 οὗ 

γϑαΐ δαιι86 ΟΥὨ οοσαϑβίοη, ΥἹΖ. '. 23. 28; 118.8; 133.7; 1τ41τ. 4; 1. 40. 4; νἱ. 6. ὃ (ἴο 
ΜΓ ΏΙΟῊ πηδᾶν 6 δἀαρα Ηδί, 11, τότ. 8; ἰν. γ9. 2, ἀῃᾷ Ὠδθιη. χσπι, 166, τὴν ἀληθῆ 
πρόφασιν), [Π6 οοπίαχύ βθθῖὴβ ὕο ΥΘαΌΪΘ Β0Π10 ΟΣ τηϑϑηϊηρ᾽ ορρογίιμέῳ. ΟἹ. 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο τἸη68} ὑπδῦ {π6 ορρογξμηϊέν νσὰβ [6 οοσοαδίοη, (6δ1186) ῸΓ ἀαβου 00 ; ΤῸΣ 

6 οχρ ἴηβ (πὶ μ15 οὐ 68] ποί6) πρόφασις -- “ οἶπο 5ῖοιι ἀαυθίοίοηᾶθ ΨΟΓΔΠ]48- 
ΒΈΠΡ,᾽ δηᾶ οσΧρ δίηβ ὑπδὺ ὉΡ ““ΟΡΡοΥύ 1685 θη 6 ἀοβουῖοσβ ὑμβουρῦ 

ἘΠ ΙΏΒ6Ιγ 65 ΠΟ Βουυ θα Ὁγ ὑπ6 Αὐμθηΐδηβ, οὐ ἔου πᾶ ὑποιβϑῖνοθ ἀποχρθοίθαϊν 

ἴῃ {π6 ποὶρῃθουσποοῦ οἵὁἩ ὐγγαςαβδη ἱγοορβ." 16 Ιχοϑὺ σνᾶγίοιιβ θη θπᾶδ- 

ΠΟΗΒ Ὦᾶνθ Ὀθθὴ ῥτοροβθᾶ: Φυκὰβ λιθολογίας, Κτ, αὐτομαχίας ΟΥ αὐτο- 
τολμίας, Ῥ]ΌΥΡΟΥΒ σιτολογίας, Μίοίποκα ἀσχολίας, ν. Η. ἀργυρολογίας, Μαά- 
νἱρ αἰχμαλωτίας, Α. ῬαΑΒΒΟΥ͂ (8 ΟὔΠ67Υ5). αὐτονομίας, ψΙΟΙ 5... Ὧδ28 δἀορίοα 
ἴῃ πἰβ ἰαχύ. Βαῦ ΟἹ]. ὑπῚπ|Κ8 ὑπᾶῦ ἴῃ ΤΊ πο. αὐτονομία 15 864 ἀἰνγανβ οὗ ρο] {164] 

ΘΟΙΩΤΏΤ 2165, ΠΘΥΟΥ ΟΥ̓ Σηἀῖν 815. ΟὍΘΙ]ΟΓ Θχρ δἰ ηθᾶ αὐτομολίας 8.5. 800. Ρ]. 

ἀδρϑμαϊπρ οἡ ἐπί. Βαΐῦ ἱπουρἢ σγγὸ ἢπᾶ αὐτομολίας σοπποοίοθα νὴ ἢ καταδρο- 
μαῖς, 1. 142. 10, 1 σψου]Ἱᾶ 6 ΨΘΥΥ͂ βίγϑηρο ΠΟΥΘ, βίποθ πΠ6 παέμγαΐί οομϑῦ. 15 

ΟἸ ΤΡ ἰο ἔφα αὐτομολίας 45 σθη. ατοίο (ΥἼ]. ο. 89, ». 117, ποί6) ἀοίθμβ [Π6 ἰγῶ- 
αἰ ομδὶ γοδάϊπρ, θαὺ 6 ἀπἀογβίδη 8 πρόφασις - ὁρεη ἀεοἰαταΐζίοη, ποῦ οσοαβίοη, 
Δηα ἰγδηβίδύοθβ  Θόηιθ Οὗ ἐδόηι ἀδραγέ ἀπά οΥ ργδίθηοθ (ΟΥ̓ ῥΥΟ 8510) 977 δεῖπῳ αἰεϑβογί- 

675 10 ἐδ δπθηιῃ. ἨἮβξ οχρί δίῃ ξυσίμοῦ : “Τὺ ἄοθ8 ποὺ ἀδποίθ δῦ ἃ τη βία 
Ῥοξοσθ 6 αὐ ρα {μ6 ΑΥὐμΘηΐϑη οατὰρ (μ86 του] οὗ ΘουΥ86 858. ποίῃίηρ ΟΥὗὨ ὨΪ8 

ἰηὐθη ο0 ἰο ΔῺΥ Οη6), θαῦ πΠ6 ΘΟ]ΟῸΓ νγ ΒΟ μ6 ψουἹᾶ ραῦ ὍΡΟΙ Ὦϊ8 οοπαποί 

αὐἶον ἀδ φοὲ εὐἱξλῖπ ἴμ6 ϑγτασοαβαῃ ἴπθ5. Ηδ που] ργθβδϑηῦ ὨΪΠ.561 ἴο {Π6 1 88 

ὃ ΟἀἈΘΒΟΡΙΟΥ ἴο {Π6Ὶ} οδυδα: ἢ6 ψου]ᾶ ρῥγοίθηα ἴὸ Ὅ6 {ἰτϑᾷ οὗ 86 ὀρρυθβϑῖνθ 

Αὐμοηΐδη ἀοχηϊπῖοι --- ον 1 15. ἴο Ὅ6 γταϑοο]]οθοίρα, ἐμαῦ 411 οΟΥ' τηοβὺ οὐ {ῃ686 

ἀρβουύθυβ ὙΟΥΘ τη Θ ἢ ὈΘΙοηρίηρ το ὑπ6 5076 -81Π168 οὗ ΑΥΠΘη5." ΟἹ. Βο] 45 {παΐ 

15 τηθϑηϊηρ οὗ [Π6 ψοτα οδηπού θ6 οϑίϑ Ὁ} 15Π64, ἀηἃ Ὀαβιᾶθβ ὑπαῦ [Π6 σοηποχ- 

ἴοῃ ἐπὶ προφάσει ἴθ ᾿ἱποοτηραι10}]6 τι ατοίθ᾽ 5 οχρ᾽ δηδύϊοη. ὅδ ..᾽8 δβἅυρ᾽ δηδύοη 

οὗ ῬαββοΥ 5. ΘΟ] θοίασο, αὐτογομίας, “ ἰνίηρ᾽ 88. ἃ τϑᾶβϑοιῃ [δῦ ὉΠΟῪ ΔΓ ΤτΌΤα 
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ἔγοθ βδἰδίθβ δῃᾷὰ ὑπμπουοΐοσο ἱπἀοροπᾶθηΐ, δηα ἤθηοθ ποὺ ΟὈ]ροα ἐὸ οηᾶατο 

ΑὐμΘηΐδη ΤΑΣ ΠἸΑΤῪ ΒΟΥ ὶ 6 ἸΟΏΡῸΡ ἴμ8 15 ΔΡΥΘΘΔΌ]6 ἴο μθη,᾿ ΒΘΘιὴβ ἴο 6 

ΙΟΩΡ 1 ͵Ὃὸ ΘΟΙΏΡΆΓΘ α. 48. 858, ΘΓ ΝΙοΙα 5 βᾶγ85 αἰ ποῦ] δῦ [86 ΑὐΠπο- 

Ηἶδηῃ ΤΑΣ ΓΑΤΥ ΒΟΥΥΪΟΘ 18 ΘΟΙΩΡΌΙΒΟΙΥ (δ ἀνάγκης). Βο51ᾶ65, ἐπ᾿ αὐτονομίας 

προφάσει ἀπέρχονται νου ἃ πού ἱΠΠΡῚῪ ὨΘΟΘΒΒαΣν ὑμδύὺ ὑΒΠ6. πϑηΐ ΟΥ̓ΟῚ ἴο {Π6 

ΘΏΘΙΩΥ, δα {8 μογο σου] ὍὈ6. πο ῬΙΌΡΟΙ οοηύγαδβὺ Ὀούνθθῃ {15 οἴδαβα δπᾶ 

οἱ δὲ ὡς ἕκαστοι δύνανται, πολλὴ δ᾽ ἡ Σικελία. Τῃ ὑπ6 οοπίγαϑὺ δυο ν 
Ἰηἰοπαθα Ὀούνθοῃ μ686 ὕνγο οἰδιβθβ ΒΘ ἴο 116 ὁη6 οὗ [6 δἰχοηροδῦ δτρα- 
Τηθηΐβ [0 αὐτομολίας. ὙΥ 8116 ὑπογοΐοσθ ΟἹ].᾽8 ουρι δηϑύϊοῃ (065 ποῦ ἜΣ ΟΙΘΆΣ 
ὉΡ {86 αἰ Βήου ῦν, ποίηϊηρ; θούϊο  Βθο5 ἴο ἢᾶνθ Ὀ66ῃ οἴδογαᾶ, 

14. 18. διαπεπολεμήσεται αὐτοῖς ἀμαχεὶ ἐκπολιορκηθέντων ἡμῶν ὁ πόλεμος. 

ΤὨουρ ὑπ6 Μβ88. 811} γϑδᾶ ὁ πόλεμος, Κτ. δπὰ 5.0. τὸ ποὺ σι ποὰῦ ρτουηβ ῸΣ 

οὐἱ ϊηρ 10. Ὑ4114 5θθπὶβ ποὺ ἴο μᾶγϑ δᾶ ἰδ, ποῦ ἴπ6 ὅ6}0]., γῇο βᾶγ8 διαπολε- 

μήσεται αὐτοῖς “ ἀντὶ τοῦ κατεργασθήσεται αὐτοῖς, διαπολεμήσεται ὁ πόλεμος. 
δῦ, {πη Κ5, ποὺ σἱπουῦ τϑάβοι, {μδῦ 18 [Π6 5. Π0]. δὰ τϑδὰ ὁ πόλεμος, Β6 πσου]ᾷ 
Βαταϊν μᾶνο ἰηὐοσργοίθα 10 ὉΥ 1561; Ηδ 15 μου οσο οὐ {86 ορἱῃΐοῃ ἰῃδὺῦ 10 

885 ογορὺ ἰηΐο ὑπ6 ἰαχύ ἔγομι ὑπ6 ὅ6801., ΟΓ ο. 25. 46, ὙΒΘΟΓΟ διαπεπολεμησό- 

μενον ΟὐΟΌ ΓΒ τ βουῦ 51]. ΘΣΡΙΘϑϑθᾶ. Τὸ νου]ᾶ βθϑὴ 4150 ῃδὺ [86 5680}. τοδᾶ 

διαπολεμήσεται, ποὺ ξαύ. γ»ῇ., ὑπουρὶι Ψ 11ἃ τηυϑὺ πᾶν τὰ 6 Ἰαύεσ, ἃ5 6 
ΥΔ}5]αίοβ ἀοθΙ ]αύπτῃ οϑὺ, αδϑὺ 85 Π6 χσϑδᾶ π6 ζαΐ. Ρ΄. 4,150 1 6. 25. 46, 

566 Καὶ ὅργ. 61, ὅ, 6. 

117. Ἴ. αὐτοῖς οἱ πρέσβεις ἧκον. ὅο δ᾽ αῦ.; [86 τοϑὺ οὗ {π6 Μί88. οἵ τε πρέ- 
σβεις αὐτοῖς ἧκον. Βαΐ 1 [18 0886 τε γΟἸΠ]α ἤᾶγθ ὯῸ ΟΟΥΓΟΙίῖνο, δηα αὐτοῖς 
ἴ86 στόπρ' ΡΟΒΙΓ!ΙΟΏ. 

19. 1. τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ἦρος εὐθὺς ἀρχομένου κτέ. ΤὐΏΡΟΥ, Ζων Ζεϊγεοἢ- 
πιπρ ἀ65 Τἰικγαάϊΐαε5, Ὁ. 84 (δι Ζαμρ βου. ἀθσ ῬΏ1108. ΡΏ110]. ἃ. ἰδύ. ΊαΒ56 δὲ 

ΜύμπομοποΥ Ακδάοιηϊο, 1878, Ρ. 28--78) 08115 αὐϊθαύίζοη ἴο [ῃ6 ζᾳοὺ ὑπ΄ ΟὨΪγ 
ἴῃ {15 ῬΙΔοθ ἄοθβ ὕῃ6 Ῥορὶπμηΐϊηρ' οἵ βρυΐηρ ΨΌ]]ονν [16 Ο]ο86 οὗ ψίηίον τι πούὺῦύ 

τηθηίίοη οὗ [Π6 ΒΌΤΩΤΠΟΙ, 8ηα [μδ΄ ΟὨ]ν ΠΘΥΘ 15 ὑΠ6 ρᾶγίϊο. ἐπιγιγνομένου,  ΒΙΟῚ αὖ 

ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΘΟΙΠΙΘησοΙηθηΐ ΟἹ ἃ γΘΆΙ 15 ]ΟἸπθα τὶ θέρους, Δ αἀ6α ἴο ἦρος. ““ΤῊ]5 

δχοορύϊοη," ἢ σοῃίϊηπθ5, “οαηηού 06 Ὡϑου θα ἴο ὉΠ6 μἰδίογδη ὨΪ 561}, 10 

ἄβθοιυοθ ΘΧΡΥ β81ν, 13. 1. 4, ὑμαὖ 411 15 γϑδὺβ 8.6 αἰν! θα 1ηὐο ϊ]ηΐουβ δᾶ 
ΒΌΠΩΤΩΘΙΒ. Ηδποθ ψ͵χὰ τητιϑῦ Ὑτῖίο τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους εὐθὺς ἀρχομένου. 

Βαυῦ «Ἰπουρ ὙΠπο. ταϊρῦ οὗ οουσθα μάν πυϊδίθη ὑῃπι8, δος. [0 18. 8818] 

οπδίοχῃ, 5.11] {Π6ΓῸ 15 0 ΠΘ6ΘΩ οἵ ἃ ΟἤΔηΡΌ, βίηοθ [26 ῬΓδβθηξ τ δα]ηρ᾽ ΟΥ̓ΟΥΒ ΠΟ 

ἀἰδίουϊν. ἐπιγίγνεσθαι 15 [1Π6 ψοτα 68ρΡ. υαϑοα ἰο ἀθδιρηδῦθ [ΘΙ ΡΟ] Βα 6ο68- 
βίο, οὗ βῃουίυ 88 γ78}} ἃ8 οὗ ἸΟΩΡῈΓ Ρευοαβ (ἡμέρα, χειμών, ηγοϑὺ ἔΓΘΟΑΌΘΏΥ 

θέρος, ἰπ ἀοβουῖπρ 016 ονυθηΐβ οὐ {86 γγὰγ). (υἱΐθ ἴῃ {Π6 58Π16 886η86 ἴὕ 15 
ϑοᾶ Ποῖα οἵ 186 10] ον ὶπρ Βρυΐηρ, δηα ἴο ΤΑΙ 105 γΥν Ὀαρὶπηϊηρ {Π6 ῥτρά. 

ἀρχομένου 15 Δα 464 ἰο {π6 αὐίτϊὉ. ἐπιγιγνομένου, ἔΟΥ πΉΙΟΝ τ Πᾶν Θ ἸΏΟΓΘ ἔγθα. 

ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ (11. 2. 7), ΟΥ ΒΙΠΡΙΥ ἅμα ἤρι (11. 103. 2; ἵν. 117. 1) δῃᾷ ἅμα 
τῷ ἦρι εὐθύς (ν. 40. 1), Δη, τηογα ἀρῆμϊίθ 511}, ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς ἀρχομένῳ τοῦ 
ἐπιγιγνομένου θέρους (ν]. 94. 1), διηα 5᾽ 118} ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ. 

πρῴτατα. 850 (ποὺ πρῳαίτατα ΟΥ πρωίτατα) 800. [0 δ΄. ((ὠμαδδέϊο "65 
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Οταηιηι. Ῥ. 30), 845. 4150 πρῴτερον, 6. 39. 1; ν͵]1Π['. 101. 18, δηᾷ πρῷ (πο πρωΐ) 
α. γ8. 16; 79. 1; ἵν. 6. 4. 

19. 21. ἀφῆκαν. δύ. νυϊθ5 ποσο ἀφεῖσαν, δῃά ἵν. 38, 1 παρεῖσαν. 866 Οἱ. 
ΟΥ. ν. 18... Βυύ Αἰ. ἀϑᾶρθ σανίδι ᾶνογοα Ἰοπρ Ὀούνθθῃ ὑπ ἔνγο ΤΟΥ", 8. 

21. 8. ξυνανέπειθε οὐχ ἥκιστα τοῦ ταῖς ναυσὶ μὴ ἀθυμεῖν [ἐπιχειρήσειν] 

πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους. ΟἸ]. ΘΧΡΙΔΙη5 {πδὺ 10 5668 ἴο 6 ἃ Ῥϑου ανιν οὐ ΤΏσπο. 

ἴῃ {Π6 6486 οὗ ΘΟΙΠΡΟΌΠα5 Ψ]Γ ξυν- 0 ΘΧΡΙΘΒΒ ὑΠ6 ΟὈ]Θοῦ οὗ ἃ σοιημοι φοινν 

ὮΥ 6888 Οὗ [ῃ86 ρθη. Τηδὺῦ 18 ΛΤη6 886 ἠοῦ Οἱν ὙΠ ξυναίρεσθαι (ἷν. 1ο. 1; 

ν. 28. 18), ἃ8 Βῖη. 5808 --- προσξυμβάλλεσθαι ἴῃ 111. 236. 10 15 ποῦ ἴο Ὅ6 οουπίρᾷ 
ἤθγθ, θθοᾶῦβο [Π6 σϑη. τῆς ὁρμῆς ἀορθηᾶβ οὐ οὐκ ἐλάχιστον --- θὰὺ 4150 τ 
ξυνεπιλαμβάνεσθαι (νἱ. 7ο. ὅ; νἶϊ. 26. δ). Φυδὺ 85 6 μᾶνϑ. ἴῃ {π6 1δ8ὺ οδβ6, 

“Ἑιρμοκράτους μάλιστα ἐνάγοντος ξυνεπιλαβέσθαι καὶ τῆς ὑπολοίπου ᾿Αθηναίων 
καταλύσεως, “86 πτροᾶ ὑμεῦ ὑπ. Βῃου ]α Βαγο ἃ ΒΒ .6 ἴῃ {Π6 Θοτμρ]θίθ ἀθβίσαο- 

ἰΐοη οὗ {π6 Αὐμοϑηΐδῃ8᾽"; 850 {π6 Ῥγδβϑηῦ ραββᾶρθ ἰβ ἰο θ6 ἁπᾶαοχβίοοα, “ ΠοΡΙηο- 

ΟΥΑΐΘ5. ΒΟΌΡΉ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴο ΠΘΙΡ ἴῃ οϊοοϊηρ 018, ὑ[ῃαῦὺ [ΠῸΡ 580] ἃ ἢδνγθ 

οοημβάθηορ ἀρδϊπϑῦ [μ6 Αὐμθηΐδηδβ αὖ 8568.᾽ 

Βαΐῦ 50. τσ Πν οὈ]θοῖβ ὑμαῦ {Π6 οᾶ565 οἰϊοα ἅτ ποὺ ρᾶγ81161, ἴου 116 ξυναί.- 

ρεσθαί τινος 8 ῬΙΌΡ. οὗ ἴποβ86 σπὸ ραγθοίραίο ἴπ ἃ ἐπίπρ, Ηδτγιηοογαΐθβ μ88 πὸ 
Ρᾶγῦ ἴῃ {Π6 τοῦ μὴ ἀθυμεῖν; δπᾶ ὑπαὺ ἐπιλαμβάνεσθαι [Δ Κ6Β {Π6 βθῃη. 85 ΜΧ06]] 
ἃ5 ξυνεπιλαμβάνεσθαι. 

2, ἢ. περιέπλεον. καί Ὀεοΐοτα περιέπλεον, ψ Πΐοἢ 15. σταπιηδίϊοα}}ν ἰππρο8- 
5116, 15 ΟἹ 64 1 Δ] 4118 δπα ομθ Μ8. 

2. 25. ἔκ τε τῶν ἀκάτων ὥνευον ἀναδούμενοι τοὺς σταυροὺς καὶ ἀνέκλων. 
ΟΙ. στο Ἰπτουργοίβ ἀνέκλων, δγοαΐς οδὴ, ποῦ ρει οἱ, Βα γ5: “ΤῊ νυ] ]845565 (ὄνοι, 

οἵ. Ἠὰί. νἱϊ!. 36. 16) πχαϑύ αν Ὅθθῃ 80 ρ]δορᾶ, ἃ85 (0 ἄγαν Π6 τορθ85 Πογίζοῃ- 

1811 δᾶ ἐο ὀγϑαΐ ο7 1λ6 ραΐο8 1 ὕΠῸΥ βύυποκ ἔαϑύ. Μϑάν!ρ, σγπὸ ὑπ πκΚ8 ὑμαὺ ὑΠ8 
γγΠ0]6 Ορουδίίοη οὐ {γον ηρ [Π6 ΤΌΡΘΒ ΔιΟυ Πα {Π6 Ρ81685 δηᾷ ψἱημαϊπρ ἪΡ 18 

οαΥΘα οὐ ἔροιη {Π6 ναῦς μυριοφόρος, ῬΓΟΡΟΒ6Β (ἀὐυυ. 1. Ρ». 829), ἐκ τῶν κεράτων 
Ἰηδίθδα οὗ ἐκ τῶν ἀκάτων, ΟὈΒΘΟΕΥΙΡ, ΟῚ πη 65 ν8ἃ]1115 1ηϊθούοβ 84}11- 

σαϑδοηΐύ δὰ πϑν15 ρδύΐθπι, οἱ τοὶ δρύϑιη : δᾶἃ οὐδῃύ οδρὶύϑ 81- 

ΘΠ ΔΆ: ἐκ τῶν κεράτων ἀναδούμενοι. Βυΐὺ 5δἴπορ Το. ον] θη ο]ν ἸΟΟ ΚΒ 
ὍΡΟΙ {Π6 ναῦς (οΥ ὁλκάς) μυριοφόρος 88 ὑῃ6 Ῥτοίροίοα ρῬοβίοη. ΟὨΪΥ ΤῸΣ {}6 

ἴγοορβ ἱπίθῃαθα ἴον ἢρμίπρ (28, οἱ δ᾽ ἐκ τῆς ὁλκάδος ἀντέβαλλον), ποὺ ἴ0Γ 

ΦΏΟΒ6 ΤΟσΟῸΡΙΘΩ͂ 1 ἀοβίσοσιηρ ὕΠ6 ῬὈ81158966, ἐκ τῶν ἀκάτων 5]5Ἔ1Π65 ΨΟΥΥ ῬΓ͵ΓΟΡ. 

{ῃ6 Β5118116 7 Ηδί-Ὀοδίβ, ψιῦἢ σ] 18 5565 οἡ ἴθοιη, ἔσομαι ΜΠ] Οἢ [Π6 τηθῃ [γον 

ΤΟΡΘΒ Διο υ Πα {Π6 04165 δη τοηδογϑα ἤθη ἀβ61655. [Τύ 15 αἰ βού, 10 15 ἴσαθ, ἴο 

5686 ΠΟΥ ὑΠ6 0 Ὀγοκο ΟἿ ὑδ6 Ῥ8165 ἴῃ {815 ορουδίίΐοι ; ἴον ὑμαὺ ἀνακλάν ΠΕΓΙΘ, 8 

ἃ5 ἴὴ 11. 76. 22, σᾶ Ὦδγθ ΟὨΪΥ {815 πηϑϑηΐϊηρ' (Ἰ}} 086 Δα, 0181 56 η856. {ἢ 6 70 

ποίρα, “Όν τ ρΡΊ αν σα] Πρ ἋΡ ᾽) Βθοιὰβ θογοῃᾶ ἀοαδί. Βαύ ψῃδῦ ἴῃ 1], γ6. ὃ 4 

ἰβ ΘΑΒΥ ἴο ὍὈ6 υπάᾶογβίοοαῦ ΟΥ̓ {πΠ6 ψαᾶγαϊΐϊηρ ΟΥ̓ οὗ {π6 Ὀαύίζου! ηρ- ται 566 Π8 

ΠδΥα]ν ΔΡΡΙΠΪΟΦΌ]6 ἴο {Π6856 Ορϑυδίϊοηβ ὁ ΓΠ6 δ -οδίβ.᾽ 

Βαύ δύ. ααούθβ Υτοτ ΌΚΟΘΥ. “ὥνευον ΑΘΙ1ΪὰᾺ5 Ὠ᾿ΟΠΥΒ1Ὸ5 δρυαᾶ Ἐπ ὑ, 

πῃ Ἡοτα. 7. χῖ. Ρ. 862 ὀχροῃ;ῃϊῦ ἐκίνουν καὶ περιῆγον (ἐισίδίεα οἱ). ἘΠῚ 516 
Βυῖϊάδ5 οὐ ΤΟΙ. 88. . .. δρᾷ ἀνακλᾶν ἢΪο ΠΟ 68, αποᾶ [άθ1 
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ΓἈσϑοῖ5] οὐ Ῥογίπυβ Ρυαγαπ,  αῆ σοῦ, ΘΥ̓ΆΤΩ δ γϑίηι αἰξοϊϊεη ὁ 

σοπυοίϊετε 6ὲ εαἀπμοοτα. ϑαῖϊᾶαβ οὐ 5680]. [ὄνος ἐστὶ μηχανὴ ἐπ᾽ ἄκρων 
- τῶν ἀκατίων πηγνυμένη ἀφ᾽ ἧς περιβάλλοντες βρόχοις τοὺς σταυροὺς ῥᾳδίως ἐκ 
τοῦ βυθοῦ ἀνέσπων] Οχροππηῦ 6 γιιπᾶο ευοίζοτο. δῖα Τπᾶαο. 11. γ6. 22, 
οὐ 4111 δρυᾶ Τϊρβίαιη Ῥοϊϊοτοθῦ. ν. ὃ, ἀνακλάν ἸΔΟἢ 81 ΤὩ ΤῸ 

ἰπουββδιη αἀϊοππῦ 605 αἱ ΙΔαῸ 6015 ἰηϊοούΐβ τα δύζο!]απῦ οὐ 
δυογύαμ ὁ. ἘΠῚ ἴῃ 411185 σομΟΥΙΌθ 5 ἸΟαῸΘΠΑΣ ΠΟ ἔσγδηροπάϊ, βοα 

Ἰπβοοίοηαϊ οὐ ἱπ δἱύπθπτῃ ΦοΟ]] 6 πᾶϊ βρη οαύϊοη θα μαρο. ΟἿ 
Επ:. ΟΥν. 1411, ὦμοις ἀριστεροῖσιν ἀνακλάσας δέρην. Μοῦ οὗ {π6 οἀϊ({. δ κθο 
ἀνακλάν -- ἀτγαιυῦ οι : ΒΙοοΙ , “Ρῃ]]6α ἀρ ἢ; ΗΘΙ]ϑηὴ “ ἐν βίθα οὖ ΟΥἩ ὍΤΟΙΚΚΘ οἵ: 

Βπι. “ποππῃᾶ ποῖ πρὸ δπᾶ Ρα]16 ἃ ποῖ οαὐ᾽; Ὀϊαοῦ Ὧπᾶ Βοίαηὐ “ἄγον ἐπι πὶ 
ον; Ἐτοβύ ““πυθῃοοᾶ ἀρ; Οτοῖο “ ἰαβίθηθα τορθβ τουπᾶ {ποτὰ δηᾶ ἰππ8 

ὉΠΗ͂ΧΡα ΟΥ Ρῥ]υοκοαᾶ ἰποὰ οὐἱ. Α΄. 15 τἱρῃῦ ἴῃ ἰηβιβίϊηρ {πΠδὺ ἀνέκλων 
ἴῃ 1ΐ, γ6. 22 ἄοοθβ ποὺ τϑᾶῃ ἰὼ ὈγΘΑΙς οἷ; δηὰ ἢϊ58 ορ͵]θοϊϊοη ἴο ΟἹ]. 5 
ῬΙΌΡΟΒΔΙ ἰοὸ τοϑίοσο ἀνέσπων ἔτοιῃ {ῃΠ6 5080]., {παῦὺ 1Ὁ 16 ἸΏΟΤΘ ῬτΟΌ. {μδὺ {8μ6 
5600). 1ηὐοτρτοίθα ἀνέκλων ὉΥ ἀνέσπων, Β6οῖη8 ἴο Ὀ6 γ06]1} (Δ ΚΘη. 

7. 8. (ΙἹ. βυρροβίβ, βίποθ {π6 Βδγὰ δηδοοϊ που ἴῃ {6 σοπποχίοη οἵ ἐπειδὴ 
«ον τειχισθεῖσα ἀπ ὕστερον δὲ... ἐπῳκεῖτο τηυδὺ αἰνγᾶνγβ σῖγα οὔἶἕϑηοο, ἴο 

ΒΌΓΚΟ ουοὖ δέ αἴίον ὕστερον δη ἃ Τηᾶῖτο ἐπῳκεῖτο [ΟἹ] ον ηρ 0η6 Ῥγρᾶ. ρδγᾷο, 

τειχισθεῖσα ᾿τητηραϊαίο!Υ ἀοροπᾶθηῦ οὁη ἐπειδή, ρτοΐουυϊηρ [Π6 ἸΤΤΘΡΌΪΑΓΙΥ ἴῃ τὸ 
μὲν πρῶτον, τυ ποαὺ σογγοϊαῦγο, ἴο [Π6 ϑηδοο] απο. ΚΤ. ῬΥΟΡΟΒ65. ἴο ΤΕΟΙΠΘΑ͂Υ 

16 ἀΠΠ αν ὉΥ ἃ. οοτμτηϑδ [6 στρατιᾶς. Τῦ τιϊρὴ 6 Τουηουϑα ὮΡ ΡῥΙδοίηρ 4 

σομηϑ, Α [6 ἐπιούσαις ἀπ οοηδύγαϊηρ φρουραῖς, 85 Μ611] ἃ5 ὑπὸ... στρατιάς, 
ὙΠ τειχισθεῖσα. 

δή. 17. ἐξ ἀνάγκης τῆς ἴσης φρουράς. 'ύ. ἜΧΡΙαΐπθ ὑπαῦ {πΠ6 πΘΟΘβϑυ 
ἤΘΥΘ ΠΟ ΠΟ ΠΘ 15 {πΠ8ὺ οὗ ῬΤοσυτηρ ῬΥΟΥΒΊΟΏΒ, δηα Π6 ἴΌΤῸΘ6 ψ Π]Οἢ ΡῸΘΒ ἴουίῃ 

15. ΟὯ6 Θα081] ἰο ΟΥ Ῥχτορουδοηοαᾶ ἴο {πΠ18 πϑοϑββιῦν, 1.6, Ὧ0 φ,Θαίαυ 8. 18 50Ή:- 

οἰθηῦ ἴο ῬΤΟΘΌΣΘ ὩΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ ΒΌΡΡ]165. Η ὑπουϑΐοσο ἰδῖκθβ φρουρά ἴο τηθϑῃ ποῦ 

ὑπ6 016 σαυυίβοη, θα 5ΠΏΡΙΥ ἃ ΤΟΥΟΘ (ἷὰ 8} 5), ἈθγῸ οὗ οοῦγδβο ρᾶγῦ οὗ {π6 

δαγτίβοη. ΗἨθδ οἱΐοϑ ὑπ6 86 οἵ φρουρά ἰπ {1π15 Β6η856 Δηηοηρ {π6 Τιδοραδριηοηῖ- 

85 (Χοη. “οί. 11. 4. 29; ἵν. 7. 2; ν᾿. 2. 8; (6 ἶερ. Ζας. 13. 1, 11), δηᾷ {86 
Ῥῆγαβθ φρουρὰν φαίνειν -- τη δὴ ἂπὶ ουοοᾶτο (Χο. ΤοἰΪ. 1. 2. 28, δηᾶ 
οὔθ). ὅο ἴῃ υὙἱ11]. 71. 9 πὲ υπαογβίδηβ φρουρᾷ ο πιθϑη, ποὺ {Π6 ὙΠΟ]6 ματτῖ- 

80} οἵ ροο]68, Ὀαύ ὕπ6 ρατὺ οὗ 1Ὁ ψν ῖοἢ βοῦ ουὖ νι} ΑρὶβΒ. ΕῸΣ ἴσος ἴῃ {πΠ6 

561η886 ργορογίϊοηπεα ἴο, ς΄, 1. 132. Ἴ, ἴσος εἶναι τοῖς παροῦσι (ἃ ἃ ΡΤ Δ 656 ἢ ῷ} 61 

ΥΘΙΏΙΩ ΟΟΠ ΘΙ ΟΙΟΏΘΙΩ 56 ΦΟΘΟΙΙΠΟ 8416). ὙΥΙΪᾺ {Π18 νον, πλειόνων, 

8.8. Μ}6]}} ἃ5 τῆς ἴσης φρουράς, το ῖοτ5 ἰο ὑπ6 ρσαγτίβοη δὖ [666 164, ἀπά πὸ 56π86 ἰᾷ, 
“οὗ {Π18 σΑΥΤΊΒΟῚ ΒΟΠΊ Οὐ Π165 ΤΏΟΥΘ, ΒΟΙ ΘΠ 68 ἔΘΎΤΟΥ, οὐ οσσϑη {Π6 σοπηίσγ.᾽ 

28, 11. ἐς φιλονικίαν καθέστασαν τοιαύτην ἣν πρὶν γενέσθαι ἠπίστησεν ἄν 
τις ἀκούσας. τὸ γὰρ αὐτοὺς πολιορκουμένους κτέ. ΟἹ.᾽5 ΟΥΙΠ104] ποΐο 15. ἃ5 [0]- 
Ιονβ: “Ἴδῃ αἰ ΠΟ οὗ {Π15 Ῥᾶββθαρα 15 ΓθοορηΖρα Ὁν 811 ραϊυϊ., Δα νδιυϊοῦϑβ 

ΤΟΙΠΘα165 ἤᾶγο Ὀθθη ργοροβοᾶ,. ΤῊ6 5080). δἄορίβ ἐμ ϑαβϑίθδί τηϑίῃοῦ, ΉΘΠ 

Οἢ τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀντιπολιορκεῖν (1πο] υαϊπρ᾽ 4150, οὗὨ σΟΌΓΒ6, μηδ᾽ ὥς ἀποστῆναι 

ἃπα καὶ τὸν παράλογον τοσοῦτον ποιῆσαν) 6 ΤΟΙΠΔΓΚ5, ἤἠπίστησεν ἄν τις ἀκού- 

τ 
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σας ἀπὸ κοινοῦ. Βαυΐ 6 Ιδᾶγεοβ υποχρ αἰποᾶ μον {πὸ ραγίϊο]8 γάρ ἰ5 ἰο Ὀ6 
τϑοοῃο!]δᾶ ὶῦἢ [Π6 ἀοροπάθποθ οὗ {μ6 ἰηΐβ. ου ἠπίστησεν ἄν. 5111] ῬΡ. δηά: 

Βπι. ἀἄο ποὺ οή͵θοῦ ἴο {Π18 Θχρ δηϑίιοη, 1116 ΚΥ. βϑὺ8, “ΠΟΥ6 βθϑιηβ ἴο Ὀ6 

βοιηθίμϊπρ ψηΐηρ' ἴο Θσοπηρ]θίθ {Π6 βϑηΐ., ἃ ἔδυ! πΐσ τ ταπϑὺ Ῥουμαρ8᾽ 

ΒΟΥ [0 6 ΔΌΠΟΥ ὨὨΪΤη5611. Βύ., γὙὴῸὸ Ὠδ85 ἀΙΒο 5564 [Π6 Ῥϑββᾶρθ 1 {ῃ6 

Αγηιδοί. Ῥλῖϊ. Βοπη. Ὁ. 888 ΕΣ,, ΘΟμΒ᾽ ἀΘΥᾺ ΒΟ ἢ ΘΑ 6] ββηθθα ((μαὺ ΤΉπο. μα ἔοτ- 

δούϊθῃ Ὁπ6 ἢηϊΐθ νου ΒΟ μ6 δᾶ ἴῃ τηϊηά δὖὺ {π6 Ῥθρίῃππῖηρ οὗ {Π6 βϑηΐ.) 
ἱποοποδίνϑθῖθ, δηἃ βοοῖκα ἰὸ οἤοοῦ ὑπὸ ρυϑδιηχηδίϊοαὶ οοπποχίου οὗ ἐδθ ἰηδ..: 

ἀντιπολιορκεῖν, ἀποστῆναι, δπα ποιῆσαι, τ] (Π6 Τοτοροϊηρ ἠπίστησεν ἄν τις, 
ὙΒΙΟῺ 18 Ἰη ουγαρθα ὉΡ γάρ, Ὁ. 116 οομ͵]θούαγο τὸ παρ᾽ αὐτοῖς πολιορκουμένους 

ἐονς μηδ᾽ ὡς ἀποστῆναι κτέ. “ΤΠ ἰηΐδβ. μηδ᾽ ὡς ἀποστῆναι, ἀντιπολιορκεῖν, 
πονῆσαι, ἃΥΘ6 ἴῃ ΘΧΡΙΔΗΏΔΊΟΥΥ ΔΡΡΟΒ. 16 {π8 φγθοβάϊηρ ἥν, ὙΒοἢ τοῖοι ἴῸ 
φιλονικίαν. ΒΒαύ {Π6 5βίτοῃρ οχριθϑβϑίοη τὸ (γὰρ) αὐτοὺς πολιορκουμένους 
ἐπιτειχισμῴ ὑπὸ Πελοποννησίων μηδ᾽ ὥς ἀποστῆναι ἐκ Σικελίας, ἀλλὰ 
ἐκεῖ Συρακούσας τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀντιπολιορκεῖν, ὙΠΟ ΟΘΟΙΓΟΒΡΟΙΠ5 
611 πὶ 0Π6 ἀβᾶρο οἵ Ἴμυο., 15 τ ἢ πραϊκοηθᾶ ἴῃ παρ᾽ αὐτοῖς (ἰπ ἐλεῖγ' 
οιῦη ἰαηα) πολιορκουμένους. Τὴ6 ἀϊβήουν οὐ [π6 Ῥᾶβϑαρθ 1165. Ὥθῦ ἃ] μ6 
ἴ ὕπ σομποχίοι οὗ τὸ γὰρ αὐτοὺς κτέ. “Ὑἰἢ {16 Ῥτγοοοάϊησ, Ὀαὺ αυἱΐο 88 

ΤΑ ἴῃ 1Π6 ΟὈΒΟΌΥΘ ΙΠΒΏΠΘΥ ἴῃ ΨΈΏΙΟΩ τὸν παράλογον τοσοῦτον 18 ΟΔΙΤΙΘΩ͂. 
ουαὖ; ἴοΣ θοίῃ ὅσον ἃηα ὥστε βοολ ἰο 6 σοΙτοϊδίίϊγο ἴο τοσοῦτον. Μοϑὲ 

οαϊί. ἀπάἀογϑίδηα ὅσον τῷ απδύθηῃ 8, ἢ 80 ΚΔΥ α8, δια ΥΒΥΘΥ ΟἿἹῪ ὥστε ἴο 

τοσοῦτον. Βαΐ ΠΟῪ [15 ἰὖ ΘοΟμορῖνϑΌ]6 ὑμαὺ ὄσον «αἴΐο τοσοῦτον Βῃουὰ πού 
βίδα ἴῃ οἷοθθ σοπηθχίοη ψἱ 12 Μϑᾶν!ν (Δαάυῦ. 1. ». 529) Τοσορη Ζθβ 

ὑπῖ5; Ὀαύ Ὠὶδ ομδηρα οὗ ὅσον ἰηῖο ὅσου 18 αὐἱΐθ ἀμβα 5 ϑοίοτυ, βίποθ {ῃ 66 

ΪΒ ὯῸ ΤΟᾶβΒΟῃ ΙἴῸΓ {6 ΘΟ ΡγΘθηβῖγ ὅσοι δίίοσ τοῖς “Ἑἴλλησι. 1 ομθ 

ΟΌΒΟΣΥΘΒ ΤΏΟΓΘ Ο]Ο86]γν, ΒΟΥΘΥΘΟΙ, ου ψηδὺ 106 παράλογος ΟὗἨ {μ6 ατΘΚ5 

ἀδροηᾶβ, 10 15 οἷϑαὺ [πᾶ {Π15 15 5Βῃοτῃ ΟὨΪν ὈΥῪ {π6 ρτοαῦ ἀϊογθμοθ Ὀθύνθομ. 

(π6 ππῖνοῦβ8] οχρθοίδίϊοη αὖ {πΠ6 θδριμηϊηρ ΟΥἨ {Π6 νγᾶῦ δηᾶ [Π6 νϑὺν αἰ ουθηῦ 

τοϑαϊύ. Βυΐ {15 15 οἴἴεοοίρα ψιϊποὰὺύ ἀοιδοῦ Ὅν ὑᾷ6 ρῬαγδύίδοίις οοηῃίγαβῦ 

Ὀοΐνθθῃ ὅσον... ἐνόμιζον ἴῃ ὑπ6 ἢγθὺ οἴδιβ δῃὰ ἦλθον ἐς Σικελίαν ἴῃ {Π6 
ΒΘοομᾶ; ΟὨΪΥ {Π15 15 οὐβουγραά Ὀγ {π6 1ηδρργορυίαίθ ὥστε, ἴον το Το. 

ψτοΐθ ῬΓΟΌΔΟΙν ὅμως δὲ ἔτει ἑπτακαιδεκάτῳ... ἦλθον ἐς Σικελίαν. ὙΠῚ5 
οἴδιιβθ, ἰοο, 85 ὑπ6 ὅσον οἶδαϑθ, ἀθρθηᾶβ οἢ τὸν παράλογον τοσοῦτον ποιῆσαι, 
ΔΠ4 {86 ὕνγο 8.6 ρᾶγδίδοι ον οοπύχαβίθα : “0π6 Αὐῃθηΐδηβ ἀθοοῖνθα {πὸ 

ατοοῖκϑ ἴῃ {πο ῖῦ οριΐοη οὗἉ ὑΠ6 1 ῬΟΤΘΥ δα Θη ΘσἶΪ86 ἴο ΒΌΟἢ ἃ ἀδρΡΎΘ6, {Ππᾶὺ αὖ 

1τη6 Ὀορίηηϊηρ οὗἩ [Π6 νγὰσ βουὴθ οι ονϑᾶ ὑπᾶὺ ὑπ ν ψου]α θ6 816 ἴο ΟΔΥΤΥ 1Ὁ οἡ 

ΟὯ6 γϑδγ, ΟὔοΥΒ ὕνχο, Βοῖὴθ ἴθ ῬουὮΔΡ05 ὑπτθο, θαῦ ΠῸ ὁπ6 ἸΟΠΡῸΓ; θαΐ ἐμδὺ {Π6Υ 

ΠΟ ΘΥΓΠ61685 (ὅμως δέ) ἴὰ [86 170 γϑδᾶν δέτον [86 ἢγϑῦ Ἰησοδᾶὰ οὗ {π6 Ῥϑίορου- 
ΠΘΒΙΦ 5 ΠηἀοΡΊΟΟΙς {η6 Θχροαδι το ραϊηδβῦ ΘΙΟἾν, αὖ ἃ ττὴ6 θα {πῸν} ΘΤΘ 

αἰτοδᾶν ἰὸ ἃ ρτοαῦ οχίθηὐῦ οχῃδιιβίϑα Ὀγν {π6 ἢγϑὺ νὰν, δπα {ΠῈ8 Ῥυγχαδηρα ἘΠ 6 - 

βοΙνοβ ὙΠ} ἃ ΒΘοΟΠα τᾶν ποὺ ᾿ζουϊου τὸ {π6 ἢγϑύ, Ῥ ΒΙοἢ τγὰ8 ναροα δραϊηδβῦ 

{δῖ ἔγουα {π6 ῬϑΙοροππθβο. ἘΕνϑα {ἢ ὑπμ6 σογγθοίπμαϑβ ΟΕ 0818 νίαν 15 δατηϊ θα, 

πονηΐησ ἰβ ραϊηοα, ἴ0 ἴ5Β. ὑσαρ, ἔου (ῃ6 στυδιητηδίϊοαὶ σοππμοχίοη οὗὨ {{|π Ῥϑυϊοί 

Ῥαρσίμηΐησ ΜΠ} τὸ γὰρ αὐτοὺς πολιορκουμένους; Ῥαΐ {16 ΤΠΟΤΘ [6 βρηΐ. [π᾿ 18 



ΑΡΡΕΝΌΏΌΙΧ. 177. 

ΤΟΡΓΠΟΥ ΘΟΌΤΒΘ ΔΡΌΘΔΙΒ ὅο 6 Δι Π 6141} σοποίγαοίοα, [Π6 τηογα ΠΊΚΘΙ͂ΥῪ 1 ΒΘ ΘᾺ Β 

ὑῃδύ ὑμ8 58]. ἴῃ ον οὗ {86 ἰηἴ, τᾶν μᾶνα Ὅθοη Ἰοὺ πιϑμοῦῦ 15 νοῦ. ΤῊΘ 
- δηΔΟΟΙ ποι, ΒΟ τησϑῦ ἤΘΤῸ ὍΘ ΣΘΟΟρΡΪΖΘα, ΒΘΘΙῺΒ ποῦ ΤΟΥ δ γἸ Κίηρσ [Δ 

 ΒΠΠΏΠΑΡ ΟΠΘΒ ἴπ 1]. 25. ὃ 4; Π|, 34. ὃ 8; ἵν. 73. ὃ 4; ν. 7γο. ῬΙυγροΥβ, πο Ῥσὸ- 

ΡοΟΒ68 (Φ9΄πϑηι. 9, Ρ. 94) ἰο τϑδᾶ ἰπ 16, τὸν παράλογον (νἰπουὺ καί) τοσοῦτον 
ἐποίησε, ἀπ ρΡυΐβ ἃ ραουϊοᾶ Ὀδίοτο ὥστε, 15 ᾿πῃῆποπορᾶ ὉΥ. ἃ ῬΤΌΡΟΙ ἄδβίσθ ἴοὸ 

δῖνο {86 Ῥουϊοαᾶ 8. ρυδυητηδίϊο8] οοηϑύ. ; θα 6 ὑθῖζοβ αυσαν ἔγομῃ παράλογον [5 

ΤΟ] ΘΧρΙ δηδύϊοη 85 5ῃονῃ ον. Τῇ οὔ σπου] τηϊΐθ ὨΪ58 ῬχΌΡΟΒΔΆ)Ι, ἐποίησε, 

γγ τ [6 οοπ͵θοίασα ταδᾶθ ἃθογθ, ὅμως ..δέ, μετα σου] σου! 06 ἃ. ῬΤΟΡΘΟΓ 

ΘΟΠΠΘΧΙΟΝ ἃ Πᾶ ἃ 5815] Δούουυ 1468.᾽ . 
ΤῊΘ Ῥγϑᾶ. ππδουβϑίοοα, τ μϑίμου ξοσρούθῃ ΟΣ ῬΌΤΡΟΒΘΙΥ ομἱ ρα Ὀγ ΤΟ, 15 

πο ἀουδύ ἄπιστον ἦν, τοῖοΣτίπρ' ἰο ἠπίστησεν ἄν. | 

29. 29. καὶ ξυμφορὰ τῇ πόλει πάσῃ οὐδεμιᾶς ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἀδόκητος 
τε ἐπέπεσεν αὕτη καὶ δεινή. ΤῊΘ ΘΧΡΙΔπδίϊοη 24 ἐγατιβ]αὐϊομ ρίνϑῃ ἴπ ἐμ 6 ποίθβ 
Β66 1 ἴο σϑίδϊῃ ὑπ ἰγδαϊοηδὶ] τοδάϊηρ. Θόῦσθο ορ]θοίθα ἰοὸ {86 τορουϊ οι 

οὗ {π6. Κπαγοα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ οὐδεμιᾶς ἥσσων δπἃ μᾶλλον ἑτέρας, πᾶ, ΔΥ͂ΟΣ τη 1- 
ἴπρ' ὑπο θχϑοῦν αἰϊκ Ὀν (86 οἤϑηρα οὗ ἥσσων ᾿πηΐο ἧσσον, βίγοἷκ οαὖ [Π6 

Ἰατίον (μᾶλλον ἑτέρας) 48 ἃ σίοδθ, δπᾷ 30. μα5 δἀορίεα Ηἷβ οοπ]θοίασα ἴῃ Ηΐ8 

ἰοχύ. Βαΐ ὙΓΟΠΡῚΨΥ; ῸΓ [86 ΡΘΟΌΠΑΡΙΥ ΟΥ [Π6 Ρ4554ρ6 Θοῃδίϑίβ ἴπ {π6 ἔαοί {π81 

ἴη6 στροδίῃηβββ οὗ {Π6 τηϊβίογίαπο δα {Πη6 ἀποχρθοίθαμθαβ Οὗ {Πῃ6 ΠΟΥΤΟΥ͂ ΔΥ6 ἴο 

θ6 ΘΧΡΙΘββθα ἰορϑίμου; {ῃϑυθοσθ οὐδεμιᾶς ἥσσων, “825 ργοαοδὺ 88 Δ οὐδονΡ,᾽ 

ΘΟΥΔΙΉΪΥ οδημοὺ Ὅ6 ΟΠμδηροθᾶ. Τί 5 ἰο ῬὈῈ ΟὈδβθυυθᾶ, 8150, {πδὺ {π6 βὐσϊκίπρ 

οοἰποίάθποβ οὗ [Π6 ΚΙητγοθα ΘΧΡΥ ΘΒ: 005 οὐδεμιᾶς ἥσσων, μάλλον ἑτέρας, 15. 5οΥύ- 

Θηθα Ὅν {ἢ6 ΟὨϊαβίϊο αυσϑηρθιηθηῦ. ΤῊΘ ΟὨἹΥῪ ἀουδὺ 18 συ βϑίῃον 10 15 ῬΟΒΒ1016 

ὑμαὺ [86 ὕγο οἱοβϑῖν οοπηθοίρα απδ} 1165 ΟΥἨ ἁ ρστγϑαΐίηθβδβ δηἃ πἀποχρροίθαῃθϑβ 

Βῃου α οσοῦν ἴῃ ἀϊογοηῦ σγϑιητηδίϊοαὶ το δύϊομ (85 μᾶ5 θθθη 8]] ον γϑα ἴῃ ἐΠ6 

ὑγϑη 518 10} --- ἥσσων Δὐ110. Δηα ᾿πηυηθαϊαίο! Υ Θομηθοίθα 10} ξυμφορά, ἀδόκη- 
τός τε καὶ δεινή ῥτοᾶ. ν᾿} ἐπέπεσεν --- ; ἢ ΤΠ15. θ6 σοῃδίἀογραᾶ ᾿πϑατηΐββ1}0 16, 1 

11 ὍΘ ΠΟΟΘΒΒΑΣΥ ἴο ᾿ἰηβουὺ καί θδθύνψθοη ἥσσων 8ηᾶ μάλλον, ὈΥῚ ψΒΙΟΙ 4180 
ἥσσων ψου]α Ὀ6 σοππηροίρα τὶ} ἐπέπεσεν. 

Βαΐῦ ΒΘοΟ Πα] Υ, ὁη6 6615 στοαὺ μοβιίαύϊοη τυ τορατᾶ ἰο {Π6 ροβιίίοῃ οὐ ἐπα 

Ῥύοῃ. αὕτη. [ἢ 811 Π6 ΘΧΘΙΏΡ]65 ΟΟ]]Θοίρα αὖ 1. 1. 8 οὗ [6 581η6 50}. ἔοστῃ οὗ 

οχργθϑϑίοῃ, {86 ἄθῃμ. ῬτΌη. Ο]]Ονγ5 ὑπ6 ποῦπ ἱπηπηοαϊαίο!γ, οχοορύ ἴῃ 11. 21. 8, 

ὙΠΟΥΘ [Ὁ ἄο65 ποὺ οοοαν {1} αὐου 0ὴ6 ϑδὰρ. ΤΒοτοίοτο {Π6 ὑγϑηβροϑι 0) καὶ 

ξυμφορὰ αὕτη τῇ πόλει πάσῃ ... ἀδόκητος τε ἐπέπεσε καὶ δεινή Π]ΔΥ ῬΘΙΠΘΌΒ 
ΘΟ ΘΠ 1[5611, ΤΕ {ῃ6 οοπ]οούατα καί θοΐοτο μᾶλλον Ὀ6 δοορρίθα, [πΠ6 {γ8}8- 

ῬΟΒΙΘΟΏ 15. ῬΙῸΡ. ΠΘΟΘββασΥ. Βαΐ οἡ {ῃΠ6 οὔμου Ὠδηᾶ, [6 αὐ. το] αίοη οἵ 

οὐδεμιᾶς ἥσσων ἴο ξυμφορά (1 4] ονγοὰ ἰο 6 δΔαπιϊβθ51016) Π61ρ05 ἴο δχρ]αΐπ 
[6 τοιηοΐθ ροβιοη οἵ αὕτη. 

80. 7. ἔξω τοξεύματος. ΤῊ νυϊραία 15 ζεύγματος, τ ὨΪΟΝ ον ἀΘ ΠΥ π68}8 
δεγοπα ἰἦδ ὀγίάφε, Ὀπὺ Ἰ)1οα. ΧΙ], 47 βίαῦθβ ὑπᾶῦ π6 Ὀγᾶσο ἴο Ἐπαιθοθα γγαβ ποὺ 

ὈαΐΠ {11 αὐίον [6 510 118 Ἔχροϑαϊ τίου, δηἃ Βύγ8. ἴχ. 2. 8 Ἰοσδαίθβ 1 ΠΘΔΥ Α 115, 

πού ἴῃ {πΠ6 Μγοδ]θββίδη σοπηίτνν, πᾷ 4118 δηἃ 016 ΟΥ ὕνο Μ88. τϑδᾶ τοξεύμα- 

τος. Β6βια68, 1 15 Παταϊν Π|ΙΚΟΙ͂ν τὺ Τῆπο, ου]ὰ ἀθβοῦῖθα {86 βιζαδίϊοῃ ὉΥ ἃ 
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ἴϑυτη 850 ϑηὐ τοῖν Ἰοοδὶ ἴῃ βρη δολοη. ΑΒ ἴο {π6 αυθϑίίοη Πίος Αι. τδῖβϑϑ, 
ψμοίμου 86 ΤὨΘΌδΔΠΒ 864 ὈΟΥ͂Β ΔΠα ΔΙΓΟΥ͂Β, Ὁ ΙΏΔΚῸ5 πὸ αἰ ἴθ ποθ ΠΟΓο, 

βίποβ ἔξω τοξεύματος 15 ΘΥ ΔΘΏΤΙΥ ΟὨ]Υ͂ ἃ ΙηΘαϑΌΓ6 οὗ ἀϊδίαποθο. ΟΥἹ Χϑῃ. 4. 
1. 8. 19, πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι. 

80. 15. Τὴ6 αυδοίίομῃ μᾶ8 Ῥθρθηῃ σαϊὶβοϑα, ποὺ σι ποὺ τοᾶβοη, ἩΒΟΙΠΟΣ {86 

Ιοαον ΘΙ ΡΏ65 ψγὰ8 δι ηρ {Π86 ἀθδΔά οὗἩἨ [Π8 ΤΥΔΟΙΔ ΤΩΘΓΟΘΉΔΣΥ ΟΘΟΥΡΒ. 

ΤΊ5. 5 Ῥθθὴ οοπ]ροίαγοα θθοδῖθα Ῥαῦβ. (1. 22. 8) πιοηθίομϑ ὈΥ {π6 5146 οἵ 

[Π6 ἀϑοθηῦ ἴο ἴπ ΑΟΤΟΡΟΙ5 ἃ ὈΤΌΟΏΖΘ βίδα οὗ {μῖ5 ὈΠΊΤΘΡΉΘ6Β, ὀϊστοῖς βεβλημέ- 

νος, ὩΠ6] ἰδῖκθβ. ὁοσοδβῖίοι 0 τηθη οι [γ}18 Ἰοδαϊηρ η6 ΤΥδοΙδ ἢ ΤΥ0ΟΡ5, δπα {Π 6 1 

τη βάδραβ 'ῃ ΜγοδΊθβθαθβ. Βαῦ Π6 58 γ8 ποίῃϊηπρ᾽ οὗ ἢϊβ ἀδαίῃ, δπα ΤΏ πο. που ]ὰ 

δ ταϊν ἤανο ἔβ]οα ἴο 811πᾶ6 ἴο 10, 650. 88 6 τῃηϑρηοηρα {86 ἀοϑίῃ οὗ {Π6 

Βοθοίδγοιμ βδοϊσρποηᾶδαβ οα {π6 ΟΥΠΘΥ 8146. Τὺϑ 18 ῬΓΟΌ., τπούθοόυοῦ, {μᾶὺ (86 

ΤΠ} ΓΘΡἢ65 τηθη]οηρᾷ ἴῃ γὙ11]. 64. 7 15 168 8876 8ἃ8 [ἢ18 ΟΠ6. 

81. 10. ᾿Αλύζειαν. ΤῈ ἔοτια 8οο. ἰο Ἡοτοᾶ. 1. Ὁ. 277 δῃᾷ ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 5ς.υ., 
ἴον ᾿Αλνυζίαν οὗ ὑμ6 Μ85. 

81. 17. οὔτε καταλύουσι τὸν πόλεμον. Μδάνὶρο (Αἀάνυ. 1. ». 820) το]θοίβ 
τὸν πόλεμον 885 ἃ ρΊο88, 8πα οΟΧρ]αίηβ: “Οομοι παπύϊανῖῦ ΠΑΥ͂ ΘΒ 510] 
ΟΡροβίίδβ ὕοῃ, απο Β5ρογτανογυϑδύ, βύαϊϊοηθ ἀρδοράοτγτο; 1ἃ οϑύ 

καταλύειν τὴν φρουράν, τὴν φυλακήν δῦ 5 ΠΡ] ΟΙΓ6γΥ καταλύειν (ροτύα 
τορϑῦϊῦο)." Ῥαΐ ΟἹ. ΤΠ] ΚΒ. ΒΌΘΝ δὴ 805. 86 οὗ καταλύειν ῬοΟΒ51016 ΟὨ]Υ͂ 

ΠΟ ὁδόν 15 ἰο ὍὈ6 ΒῈΡ0]16α. δύ, 4180 μᾶ8 βίσυοκ οαὖ τὸν πόλεμον, θὰαὺ ἀηᾶροτ- 
βίδ 5 αὐτό (ες. ἀνθορμεῖν) ὙΠ καταλύειν, σοι ργὶηρ᾽ 111. 11. ὃ 1. 

86. 24. διεκπλεῖν, ὥστε μὴ περιπλεῖν. δ, Το] ον Οομοῦ (05. ’ ηγρ., Ὁ. 
61) το]θοίβ, ἃ8 ἃ1βὸ ν. Ἡ., [Π686 γοσβ ἃ8 ἃ ρΊοββ, βασῖηρ ὑπαὺ πθη ἴο ἃγνοϊά 

ΔΛ Ια 8. Θχρἰδηδίΐοη 15 δἀθα ίο ὁ μέν, ὁ δέ, 1 15. αἀἀρα πβαλ}ν ἴο ὁπ 6 

Οὗ {π ὕπνο, ποῦ ἰο Ροίῃ. (ὅθε Μαίιμϊἶαο, αν. 288, ποία ὅ.). Βαὺ βίποα τὸ μέν 

δ η4 τὸ δέ ὉΥ͂ ὯῸ ΣΩΘΘῺ5 ΤΟΙ͂ΘΣ, Κ ΟἿἿἹ ἐλὲ5 δᾶ ἐξδαὶ, το ἃ ἀΘΠΏΣ 6. 5. ΟΟΘΒΒΊΟΙ, 

Δ ΠΩ 650. ἴῃ [15 ρᾶββᾶρο {Π6 σΠϊαβῦϊς ἀυτϑηροχηθηῦ ἰγΟΙγ 68 ὑπ 6 ῬΟΒΒΙΌΠ1ν οὗ ἃ 

τ δα πἀρουϑίδηϊηρ',, 10 ΒΘΘΙῚΒ ΠΊΟΥΘ ῬΓΌΌ. {μαὺ ΤΉῸΟ. ὨΪΠ1561} δα ρα [Π6 Θα8γΥ δηὰ 

ΠδΌΤΔΙ] ΘΧΡΙ Δ ]0η5. ΑΒ ΤᾺ 845 {μ6 ἴαδοΐ 1056 11 185 ΘΟΠΟΟΙΠΠΘΩ͂, 1Ὁ 15 ΘΕΒΥ (0 

ππαἀογϑίαπα {μαὖὺ {πΠ6 διεκπλεῖν, ὑπ Ὀγϑακίηρ ὑτοῦρῖ (ἢ 6 ὨοΒί116 Π1η6, ψου]α 

θὰ ἰηογρᾶ Ὁν βσθηρυβοηΐϊηρ (6 1ἴη6, [π6 περιπλεῖν, Ὀν ὑμ6 Ἰἰηγοα 5ρδοο. 

ΟἹ 1. 49. ὃ 8; ἢ. 84. 8 1. 

86. 20 ΕἾ τῇ πρότερον ἀμαθίᾳ τῶν κυβερνητῶν δοκούσῃ εἶναι, τῷ ἀντίπρωρον 
ξυγκροῦσαι, μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὶ χρήσασθαι. τὸ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι 15 [6 τοδᾶ- 
ἴηρ οὗ ψαῖ.; [86 τοϑὺ μᾶγϑ τό Οὐ τόν οὐ τῇ ἀντίπρωρον ξυγκρούσει ΟΥ συγκρού- 

σει. ΤῊΘ ΘΧΡ ΔΙ Ο 15 0 6 Τουππᾶ ἴῃ 8. ΘΟ ΡΔΙΊΒ0η ΥΙἢ ὕνγο ΟἾΠΘΙ Ρα558 668, 

ἴῃ ΜΉΘ ἃ Ῥγθοράϊηρ βυθδῦ. 15. Θχρ]αἰπϑα Ὧν ὕπ6 ᾿ἰηξ. τὶ {π6 ἀτῦ.: 1. 32. 15, 

ἡ δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη, τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ πέλας 

γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν ; ἀπᾶ ἰ. 41. 7, ἡ εὐεργεσία αὕτη τε καὶ ἡ ἐς Σαμίους, τὸ δι᾿ 
ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ βοηθῆσαι. ΟἾΪΥῪ ἴῃ ΤΠ 656 64865 [ῃ6 Β0505. [0 

[6 δχφϑ!αΐηθά, πα ΠΟΘ ΟΥΘ 4180 {Π6 1 5., ἀγΘ ἴῃ 6 ποη. Βαΐῦ βῖποθ ἴῃ {Π6 

Ῥγοϑθηῦ ο886 {π6 βυ θδύ. 15 ἴῃ 1η6 ἀδύ., π6 1η. Βῃου]α 8180 Ὀ6 ἴῃ {Π6 β8πὴ6 6886; 

ΤΟΥ ΔῊ 860. 808., ἃ8 ΒΙᾺ. ΘΧΡΙΔΙῊΒ 10, ΘΟΙΡ ΡΥ ρ᾽ 6. 67. 8, 15 ΠΑΡ Ϊν ΔΤ 551016 ἴῃ 
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ΒΌΘΝ 1056 οΘοηποχίου ΠῚ ὑ86 Ῥγθοθάϊηρ πο. Αὐπ. ἤΉ]]ονγ5 ΒΚ, ἴῃ τϑίαϊηϊηρ 
τὸ... ξυγκροῦσαι, οχ {μ6 στουῃά ὑμαῦὺ “06 Ποπ. 1Ἰηβἰοδά οὗἨ [μ6 ὁ456 τραυϊγοά 
ὮΥ ρτδιαμγδ 08). σοπδῦ. 18 ποῦ ὩΠΟΟΙΆΤΊΟΙ ΠΘῈ ἴπ6 1ἄθα ΘΧΡΓΘΘΒΘα Ὀγ {86 ΠΟ]. 

15 δΔαἀρα ἴπ δσρ δηδίϊοα οὐ σρδὺ ῃ84 ρῸΣπθ Ῥϑέοσβ." Ἠθ ὀοιρϑυθβ ο. 67. 8 

(λῖ5. τοδαϊηρ); γι. 20-.28. Κα. ψῖβμθ8 ὑπ6 ἀδί., θαὺ τὶ ἀντίπρωροι ξυγκροῦσαι, 
γἘ10} ΒΡ δοοογᾶβ τὴ δῦ ΡῸ68 Ὀθῆοσθ. Μαᾶνὶρ (Δ αυυ. 1. Ρ. 880) ῥχτο- 
ῬΟΒ68 ἐς τὸ ἀντίπρωρον ξυγκρούσει; 5. ντῖίο5 ἀντιπρώρῳ ξυγκρούσει. Βαΐ 
188 ἄδῦ. οὗ {π6 1πῆ, ΒΘ ΘΙ 5 ΤΏΟΤΘ ἴῃ δοσογᾷ Ὑ1}} {ῃη6 υϑᾶρθ Οὗ ΤΏΉασ. ; “δηᾷᾶ 7αϑὺ 

{μαῦ τ αΐοῖ θαΐοτθ γγὰβ ὈΪαιθᾶ 88 πϑηῦ οὐ 511} οπ 0886 ρᾶγὺ οὗ {π6 Ῥί]οίβ 
(8ο δοκούσῃ εἶναι), ---- ΠΔΙΏΘΙΥ, ὑμαὺ ΠΟΥ ΒΓ ΚΚ ῬΤΟΥ ὅο ῬΓΟΥ ({Π6 8ΔοΓ. ᾿ηΐ,, ἃ8 
ἴῃ 1. 41. 9, μὴ βοηθῆσαι, τοῖογΒ ἴο {π86 ἀρῆπὶζθ ΟΘΟΌΣΓΘΙΘ68), ({18) μον οι] 
ΠΟῚ 8ύ81] ὑποηγβο νο5 οἵ, 

80. 88. ἀνάκρουσιν. ΟἹ. οοπῃ͵θούατοβ ἀναχώρησιν, τείτοαί, ὁπ ἴπ6 στοιπᾶ 
ὑμπαῦ {86 σοπίοχί ἀθιμδη 5 {118 ΤΩΟΤΘ ΡΘΠΘΙΆΙ ἰᾶ68, ἃπα πού ἀνάκρουσιν, δαοζίηρ, 

ἔ.6, το τϊηρ Ἱ Ῥτὸν ἐατηπδᾶ ἰοπατγᾷ [86 θμθγ. Ηδ οἱΐθβ ἴῃ βιρροσχὺ οΥ͂ ΗΪδβ 

ΘΟ ͵ θοΐαΓΟ, ο. 49. 16, ἀναχωρήσεις καὶ ἐπίπλους ... ἕξουσι, ΜΠ116 ο. 38,1, προ σ- 

πλέοντες καὶ ἀνακρουόμενοι 566 πὶ8 ἴο 6 ἀρδϊπδῦ {πΠ6 Μ5. τϑδαϊηρ τὴν ἐπίπλευσιν 
ἐνν τε καὶ ἀνάκρουσιν. Βυΐ δ . ΙΏΟΤΘ ῬΙΌΡ. ΟΧΡ]ΔΙη5 [εὖ ΤΉπΟ. ΠΟΘ 85 ἢ0 
τ οσθησα ἰο Ηἰρη, θαὺ πηθδὴ5 {Πδὖὺ [Π6 58105 σι ᾶγονν τ ἢ {Π6 1} ῬΥονν5 ἰονγατγᾷ 

[6 ΘΏΘΙΩΥ 80 ἃ5 ἴο ψαΙα ΟΥ̓ αὐΐδοῖκβ δᾶ ἴο του Του ναγα ἀρϑίη ἴο {π6 οηδβοῦ 1 

ΟΡΡογίπηϊν οὔογρα;; δηᾷᾶ 70} {μ15 ἀνάκρουσις 15 {Π6 ῬΤΟΡΟΙ ἴοττα. 

42 15. οὐδὲ παθεῖν ὅπερ ὁ Νικίας ἔπαθεν. ΤΙῃ ὑπ6 ποίθ5 {π6 δχρδηδίίΐοη οἵ 
δύ. δα Κα, 15 δαορίεα, Ῥαΐ ΟἹ. {1} Ὁπ8ὺ 10 15 ΠαΡαῚν Δα γ1551016. 0 ΒΌΡΡΙΥ 

οἷόν τε εἶναι τὶ ἢ παθεῖν ὁπ Δοσοὰπῦ ΟΥ̓ {Π6 οὐδέ, πα Πο]α58, ἴοο, ὑπαὺ {15 ἄοο8 

ποῦ σῖγα ὑΠ6 οογγθοῦ θϑηῖηρ, Ηθ ὈΥΟΡΟΒΘΒ ἴο γτθδᾶ : οὐδὲ παθεῖν δεῖν ὅπερ ὁ 

Νικίας ἔπαθεν 806. ἴο π6 σοπδῖ. (τᾶτο, 1 15 ὑταθ, τὰ Τυο., Βαὺῦ Ἰαῦοσ συ ΥῪ ΟΟΠ1- 

ΤΏη0}} Οὗ νομίζειν δεῖν τι ποιεῖν, ΔΙἰᾳαυἰα ἔδοϊοη ἀατὴ 6586 ρα τα: “)6- 

τ] ΒΘ 685 νγὰ5 οὗ ὑπ6 ορίῃΐοη ὑμπαὺ ποτ ὰ5 ηῸ ὑϊὴθ ἴο 1086, ἃπα {ῃδὺ {πον 
τηυϑὺ ποῦ Ἰοὺ {π6 ζαίθ οὗ ΝΊοῖαβ ονογίακθ {μϑτὰ. 

42, 88. καί οἱ ξυντομωτάτην ἡγεῖτο διαπολέμησιν. Μαᾶνὶρ (Δαυνυ. Τ, Ρ. 
980) ΤΡ ΠΥ σοΙργο5 τὶ {818 ραΒΒδρῸ α. δ6. ὅ, ἀσφαλεστάτην εἶναι νομίσαντες 

τήρησιν. Βυΐ ἢ6 ῬΤΟΡΟΒΘ6Β ἴο 88 ἴῃ θοΐῃ Ῥαβϑᾶρθβδ τ ἢ {Π6 τγρᾶ. 8068. ξυντο- 

μωτάτην ... διαπολέμησιν ἀπ ἀσφαλεστάτην .. . τήρησιν, ἀὕοΓ {Π6 51}8., ταύ- 
τὴν, ΜΟΙ τηΐρῦ ΘΑΒΙΥ μᾶγθ Ῥθθη ἰοβὺ ὈΡ τθᾶβοῃ οὗἠἨ 188 δπάϊηρ -τατην. 

Τῆῦσ. ππἀουθίθα!ν οουἹᾶ μαναὰ πυϊυθῃ ὑ}ιῖ5, Ὀὰὺ ΒΌΓΟΙΥ ταύτην 15 ποῦ Π6Ο68- 
ΒΤ ἴῃ οἰ ο Γ Ὁ]δοθ. Τῇ ταύτην 15 ποὺ δἀαβα, {Π6 σοππθχίοῃ οὗ [86 ρῥτϑᾶ. 80ο. 

ΜΠ δύ ροοθβ Ῥοΐοτο τυ Ὅ6 οὗὨἨ οοῦῦβθ ἃ8 Οἷοθθ 8ἃ85 ῬΟβδΙΌ16, ΤῊΪΒ 18 

οἰβοίθα ἰπ ο. 86. 6 ὃν {π6 ραγίίο. νομίσαντες ἰἰ8618 ; δηᾷ 1Ὁ 15. ΘΆΒΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 

τὸ καταβιβάσαι ἐς τὰς λιθοτομίας, 50 οαϑν [μαῦ ταύτην ψΟΙ]α Βθθῖὴ σ᾽ ἴῃ [Π6 
ΨΥ ὑμ8ῃ Οὐμπουνσῖθα, Τὴ {Π6 Ῥγθβθηῦ Ῥαβϑθαρθ {815 Ο]οβθθ σοπποσχίοη 15 οἰβροίρα 

Ἦν {1Π6 Ῥχθρηϑηῦ καί οἱ: “86 ψιὶβηρᾶ το Ππαβίθῃ {15 δίίθοϊκ ἃ8 ΤΟ ἢ 85 ῬΟΒΒΙΌΪΘ, 

Δ τϑοορηΖρα (ΠΟΘ) 15 Βῃογίοδῦ ὑγὰν ἴο Θηα ὑπ γᾶν." Βοβίαθβ, στ τἢ 

ταύτην εἰἴποῖ εἶναι οΥ ἔσεσϑαι του] 6 αἰτηοϑὺ ἱπᾶθρθηθ8 016. Βαῦ ὕπο γθ 15 

5111 διηοίμον οομβιἀογαϊίοι : ὈΥ [Π6 Ιηβουϊοη οἵ ταύτην ῃη6 οουγβθ Τα8 
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ἀοβουι δᾶ (νῖζ., [π6. βέογιηΐπρ' οὐ ἘΡίροϊδθ δηᾷ {16 οαρίστθ οὐ {6 οϑΡ) 
που] Ὀ6 ἱπαϊοδίοα ἃ5 ξυντομωτάτην διαπολέμησιν. Βαΐ {μαὺ 15 ποὺ {π6 οὈ͵οοί 

Οὗ {πὸ πἰθίουίαη. Ηδ τλθϑῃβ ἴο 58. ὑμπδύ 158 ΘΟἾΓΒΘ 1Π ΟὯ6 ΨΑΥ ΟΥ δηοίμ ον ΜΨ1} 

Ὀτίηρ δθοαῦ {π6 πᾶ οὗἩἨ {πΠ6 ψὰγ; δύβθῃ ἴΠ6 δι] τα ΟΥ̓ [Π6 αὐϊοιηρύ δηᾶ {Π6 60π- 

ΒΘΑΌΘΠΠΠΥ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ τούγθδὺ 8.6 ἰδκθη ᾿ηἴο οομδι ἀογαύϊοη. αὖ ὑπαῦὺ που]ᾶ ποὺ 

δοοοτᾶ νι ταύτην. ΤΏ ἴοσιη διαπολεμήσειν οὗ Ν᾽ αὖ. 15 ἃ 5110 οὗ 6 Ῥοῃ. 

48. Ἵ Π. ὡς δὲ αὐτῷ προσαγαγόντι κατεκαύθησάν τε ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἀπὸ 
τοῦ τείχους ἀμυνομένων αἱ μηχαναὶ καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ πολλαχῇ προσβάλλον- 
τες ἀπεκρούοντο. δίποθ δὰ δοουτϊα Ἰαδρταθηῦ δθουῦ ἃ Ἰοοαὶϊῖῦν οὐ θ6 σίνϑῃ 
ΟἾΪΥ ὈΥ ὁπ6 ΠΟ Π85 ϑούιδ!!ν 866 1, ἃ ἀοβουϊρίίοι οὗ [π6 ὁσοῦστθμοοβ ΠΘΥΘ 

τοϊαϊοᾶ 15 δά δοᾶ ἔγομη Ηο]α, πὸ ὑβογοῦρὮ]ν Κποννβ Π6 Ρ]8οα (11. Ὁ. 82) : 1)6- 

τλοβύμοηθϑ τοοορηϊζρα, “{παῦ δὰ αἰίδοκ τησβῦ 6 ταδᾶρ σἰϊπουῦ ἄρϊαν. ΤΠΙ5 

οου]ᾷ, οὗὨἨ ὁουγ86, Ὀ6 πηδᾶ8 ψἱ} ῥχοβρθοῦ οὐ βισοθββ ΟὨ]Ὺ ἔσοιῃ ὑπ6 Ἰδηᾶ 5166, 

᾿«δηα ᾿ηΔαρα ἔγοιῃ ΕΡΙΡοΪ86. Ηδρτο, Βο υοσ, ὑπ6 σοηαϊίοι οὐ {πὶ πρ8 νγἃ8 88 [0]- 

Ἰονϑ8 : ΟὙἹρρυβ δᾶ οοτηροίθᾷ {Π6 ΟΥΟ55-78}},  ΙΟἢ τδὴ ἔσοτα [6 οἱὖγ ψοβύπνατα 

Ρ ὑμσουρ ΕΡρίροϊδθ. ΤῊ Αὐμοηϊάηβ Το γ Βοσ[ἢ οὗ [8185 Ῥ]δςθ, δηᾷ 56 οου]Ἱᾶ ποῦ 

Ῥτουθηῦ {π6 οσοπμϑίδηῦ σομητηπηϊοδίϊοῃ οὗ [πΠ6 γσυδοῦβδῃβ υἱῦ [86 ᾿ύα ον ΟἿ 86. 

1ϑ] πᾶ. ΤΆ [Π6 Οἷὐν νγὰβ ἴο Ὀ6 [ΔΚ ὮΡ ἃ Θοτη]θίβ οἰσουταν Δ] 100), 1ῦ 8 ὩΘΟρ8- 

ΒΆΤΥ {μαῦ {μ6 ΑἰΠΘηΐδη5 5Βῃου] σοῦ ῬΡΟββ} 5810} οὗ {815 ψ181] ἃ5 αὐ] οΚΊῪ ἃ5 ῬΟΒΒ1Ό]6. 

Τῇ πον βυσοορᾶθα, [Π6 βίθρβ οου]Ἱᾶ θ6 ργοβθουίβα, δηα νου]ᾶ οπμα σἰΐποαῦ ἀουθύ 

ψΙ {μ6 οαρίαγο οὗ {Π6 οἷΐν ; Ναύ 1 Λπ6γ [41164, 1π6 τούσϑδύ τηυβδὺ θθρίη σιπουῦ 

ἄοϊαν. ΤῊΪ8 ῬΤΟΡΟΒΔ] τηθῦ [Π6 ΔΡΡΙΌΥΔΙ οὗ ὑμ6 οὔ βῬΘη6 815, δῃηᾶ δέου [6 Ὺ 

δα τ Ἰκθὴ ροββθβδβίου οὗ {Π86 ὀρθὰ οουηίσυ δρουὺῦ [86 ΑΘΔΡαβ, ΟἿΪΥῪ ὉΠ 6 σΆΥΥΊΒΟῚ 

αὖ 186 ΟἸγταρίθίαμα ορροβίπρ μοι, οι οβύμθηθβ Ὀθρϑὴ ἴο ἰχὺ [86 βίχθῃρία οὗ 

Ηἷβ βἰθρθιθηρῖποβ οα {Πῃ6 β'γσϑοιβθῃ Μ081}1. Βαὺ τι {π656 ποίῃϊηρ' νγὰ8 βθοίβα. 

50 [6 ἀαοίουιῃλίηθα ἴο ρὸ διουπᾷ [88 ψ81}1. ΤὨϊ8, ΒΟΟΣ, βίποθ {ῃ6 Μ8]}} 

οχιθπᾶρα το {πὸ οᾶρο οὗ Π6 βίθορ οἱ, γὰβ ῬΟββ1 016. ΟὨΪ]Ὺ ᾿ξ ὁὴ6 νοῦ ἋΡ 16 

ΨΔΠΙΟΥ οὗἩ {π6 Απᾶραβ, ἰμθὰ ὑυτηρα ΟἿ ἴἤο {π6 ποσίῃ, ραββϑαᾶ δγουπαᾶ {μ6 ΒΙΡῚ 

νγοϑύ ροϊηῦ οὗ ΕΡίρῬοϊδο, δηᾷ τιϑᾶθ ὕπ6 δβοθηῦ δὖ ἃ ροϊηύ ααἱΐθ ὩΣ ἴο [}118 Ἰαϑῦ, 

τμδὺ 15. δὖ 186 ὙΘΙῪ βδῖὴθ ρίδοθ ψῃθσα ὑπ Αὐμρηΐδηβ Βυβῦ, ἀηἃ ΟΥ]ΡΡὺΒ δζοσ- 

ψᾶγᾶβ, δ δβοθημᾶρθᾶᾷ. Τῇ {ποὺ ϑυοσοοοᾶρα ἴῃ ἀγίνίπρ (16 Ξυσϑοῦβθηβ Ὁ8Ὸ0Κ 

ἰμίο ὅπ6 οἷν, ΠΟΥ σου]Ἱᾶ ΘΑΒΠΥ σοῦ Ῥοββθϑϑίοῃ οὐ 186 ψ8}1., Βαΐ 1 σψουἹὰ 

ΠΘΥ͂ΘΙ Ὅ6 ῬΟΒΒΙΌΙΘ ἰο βίουμι {Π6 βίβερ οἱ συάγᾶθα Ὀγ {Π6. ϑγτδοῦβδῃβ. 

Ὀριηοϑύμθηθϑ οοπορῖγρᾶ ὑμογοΐοσθ {μ6 ἰᾶθα οὗ ἃ ποοΐσσηδὶ αἰίδοκ, δηα 15 

6] ] ον ΘΟ ΏΘΥ415 ΔΡΡρτονυθᾶ ἢἷβ ρΡ8δῃ. Ηδ ΠΙΠ1861, ψὶ 1 Ἐασυταθᾶοη δη4 Μοηϑδη- 

ἄοσ, απδογΐοοκ {πμ6 οοηδαοῦ οὗἩἨ [86 δββδϊηρ αἰ ν 1510}, 1116 ΝΊΟΪα 5. τοιηδίηθᾶ 

πὶῦἢ {16 τοϑὲ οὗ {Π6 ΔΥΤΩΥ͂ ἴῃ 15 ΟἹ Ῥοβι 0 Ὀθύνγθθῃ {Π6 γ77χ8115.. ΤῊΘ βίοστηϊηρ 

Ῥᾶυν ἰοοῖὶς τὶ} ποῖ ἔνθ ἄδυϑ᾽ ὈΓΟΥ 5105 δα 411 ὑμᾶῦ νγᾶὰθ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴο 

οὔθοῦ ἃ Μ81}1, [πΠ6 Ὀυ]Παηρ οἵ νΒ]Οἢ νψγὰ5 ἴο ΘΟΙΏΙΊΘΠΟΘ. ᾿τητη θα] ίο!ν δέου 1Π6 

σαρύατα οὗ ἘΡίροδθ. ΑἹ] [πΠ6 τηᾶβοῃβ 8η8 ΟΔΡΡΘηἴΘΙΒ ΦΟΘΟΙΏ 8166 Πθῖ. 50 

ΠΟΥ ὈΓΟΚΘ οδιὴρ ἴῃ {π6 ἢγβῦ μοῦσβ οὗ {π6 πἰρηύ, Δυγϊγϑα Ὁπορβογνϑᾶ αὖ [6 

ξοοῦ οὗ Ἐαγγοα8, δϑοθηᾶϑα {π6 ΟἹ, ἃ πα οδπλθ ὌΡΟΙ ἃ ξου  Ποδίίοη οἢ {16 

ΠοΙρΡ ὐβ, ΜΒΙΟΒ {Π6Υ ἰοοκ.; 

44, 39. καθίστασαν. Ξ0. ([ο]]ονγοῦ ὉΥ ΟἹ.) τοβίουθβθ ἔγομι καθίστησαν οὗ 

ν᾿-- 
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γαί. [Π6 τορῦ. καθίστασαν, ἴοΥ καθέστασαν οἵ {π6 τοϑὺ οὗ {86 Μ85. ΟΥ̓ 5680]. 

εἰς φόβον καθίστασαν. 

44. 41. ῥιπτοῦντες. ΤῊΪ5 Τοστὴ 15 δαορίθα ἔτοχῃ Υὶ αὖ. ἴου ῥίπτοντες, 7υδὺ ἃ 8 
ῥιπτεῖν 15 τοδᾷ ἴῃ 11. 49. 22. ᾿ ᾿ 

45, 8. τ οἱ Βοιωτοὶ ἀντέστησαν. (ΟἹ. 70] ον 8 Υ᾽ αὖ. ἴῃ οταϊυἰπρ' πρῶτον ΟΥ 
πρῶτοι οὗ {π6 Μ88., ὑ:ηκίηρ {μδὺ {86 δααϊίίοη 15 ουίηρ το πρῶτοι ἴῃ ο. 43. 46. 

ΤῊ6 τοϑὺ οὗ {86 αἰ, νυῖΐθ ἢ οἱ Βοιωτοὶ πρῶτον ἀντέστησαν, Ὑ10}) ΒΘΘΙῺΒ 
Ῥτϑἔθσδθ!θ, βίποθ {π6 ἱτηρογίδηῦ ἔδοῦ ἰο Ὀ6 χϑθοογᾶθᾶ ἴῃ οομπμθχίοη Ὑλῦμ {86 δούς 

ἰἰπρ ἋΡ οὗ [π6 γον γγὰ8 τον ἴμ6 ,2Υ8ὲ τϑϑβίδιμοθ τγὰβ τηϑᾶβ. ᾿ 

4δ. Ἴ. [ἄνευ τῶν ἀσπίδων]. ῬΙΌγΡΟΥΒ (πθηι. 11, Ὁ. 95) 15. ῬΤΟΌ. τὶρῦ ἴῃ 
Το] οπρ' {Π686 οταβ, ἴον ὑΠΘῪ ΤῸ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, δηα 5661}Ὶ ηοῦ Θυθῃ ἴο Ὀ6 866. 

ίο ατθοκ υβᾶρθ. ὙΤὴ6 οοῃϑδύ. ψιλός τινος οσου5 ἴῃ Χοη. Ογτορ. γ. 3. 81; ῬΙαὐ. 
εσο. 884 ο; 899 ὡ; [οἰϊί(. 258 ἃ. ! , 

48, 8. πόνηρα. Οἡ {86 γαγγίηρ' δοορηαδίίοη οὗὨ {8158 ψοτὰ ὑΠ6Γ6 ἤᾶγο ῬΘ θη 

ῬΙΘδουυϑᾶ, ἴῃ δαἀαϊδίΐοη ἴο οδδβι81 ποίϊοθβ οὗ μ6 βοῇ β., βουσὶ οσοποογᾶάδηῦ 

Βίαύθιηθηΐβ ΟΥἨ ΟΥΔΙΩΙ ΔΥΔΗΒ: ἴῃ π0 Εγτιηο]. Μάρῃ. Ὁ. 682. 2ὅ, εἰ μὲν κατὰ 

ψυχήν, πονηρός, ὀξύνεται εἰ δὲ κατὰ σῶμα, πόνηρος, βαρύνεται; δᾶ ἴῃ ἩδτΙοά. 

ἃ, Ρ. 107 (πυβίδῃ τ} ν ἀρτθοίηρ πὶ Ατοδᾷ. α΄. αοο. Ῥ. 71, 16), ἰστέον, ὅτι τὸ 

πόνηρος καὶ μόχθηρος ἀεὶ οἱ ᾿Αττικοὶ ἀντὶ τοῦ ὀξύνειν προπαροξύνουσιν, ὅταν τὸ 
ἐπίπονον καὶ ἐπίμοχθον σημαίνῃ, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ ψυχὴν φαύλων ὀξύνουσιν. 
ὟΥ 6 5866, 1 15 ἔτι, ἔγτοτῃ (ου]]ηρ,, «4 σσρη -ἰοἶγο, Ὁ. 804 Ε,, πα {μ15 ἀοοίσϊπα οὗ [Π86 

ΘΥΔΙΩΙ ΓΔΒ Π85 ποὺ ῬΘΘῊ ΘΥΘΙΎΜΏΘΙΘ ὉὈΠΙΪΓΟΤΙΏΪΥ [}Ο]]ονγοᾶ. Τὴ Το. ΤοὺΓ 

ῬΑββαρ 8. ΘΟ ὉΠΑΩ͂ΘΥ Θομβί ἀογαύίοῃ ἴῃ [Π15 τοϑρθοῦ: π6 Ῥχοβϑθηΐ ὁ16, νἱϊϊ. 24. 

28; 97. 18 ἴογ [6 8δ4]., Δηα νἱῖ. 83. 15. ΤοῪ {Π68 δᾶν. ΒΚ. νυϊΐθβ 1 1η6 ἢγβῦὺ 
ῬΙδοθ πονηρά, ἴπ {πΠ6 βθοομᾶ πόνηρα, ἴῃ {ῃ6 {μ1τᾷ πονηρῶν, δῃα ἴῃ {π6 ἔουτγίῃ 

πονήρως. Τὴ6 Μδβ8. γᾶσγ. δῦ. ἢδ5 800. ἰο ΒΚ. ἴῃ {Π6 Ῥτοβοπῦ ρδβϑᾶρθ δᾶ 

ὙΠ]. 24. 28 πόνηρα, Υἱ1]. 97. 18 πονηρών, δηᾶ νἱΐ. 82. 15 πονήρως ({π6 ὕτο δϑὺ 

ἴο 6 ᾿πἔθιυθα Ομ]γ οχ 8116 10); Ὀαΐ οη π6 Οὐ6Ρ Βᾶπᾶ δοα, ἴο ὑΠ6 Ἰδοῦ 
οΟἸ] οι. οΟὗἩὨ Εἰ. Ῥρύίθυβϑῃ υἹῖ. 48. 2 πόνηρα δἃηᾶ νἱϊ]. 24. 28 πονηρά, νἱϊϊ. 97. 18 
πονήρων, δηα γἹἱϊ. 83. 18 πονήρως. 5΄Ιπη06, θη, ὑη6 δοσρῃηὐαδίϊοι ἴῃ Ὗ αὖ. ἃρυβ68 
ἴῃ χηοϑὺ 68.565 ὙῚΉ 0Π6 ΓῈΠ]6 ΟΥ̓ [6 ΨΥΔΙΥΩΤΊΔΥ8Η8, 1 ἢ88 ὈΘ6ΘῺ ΘΟΠΒΙἀοΥρα δαν]85- 

8016 ἴο ἔο!]ονν ὑμαὺ ΘΥΘΥΥ Μ ΒΘΓΘ. 

48, 85. ἀνηλωκέναι. ΤῊΪΒ ἔοτιῃ οἵ {πῸ δαρ. 18, 860, ἰο ὙΥΘΟΚΙοΙη (Οἴμγ. 
Τριίστν. Ῥ. 88 [.), ἴο Ὅ6 δἀορίβα Θγθυυ 6 Γ6 ἴῃ ΤΠπο. (ογ 11. 7ο. 11) ἴῃ βρῖΐδ οὗ 

{Π6 νατίδίίϊοη οὗἩ [6 Μϑ88. 

48, 39. καὶ μὴ χρήμασιν, ὡς πολὺ κρείσσους εἰσί, νικηθέντας ἀπιέναι. (. 
Ὀγδοκοίβ χρήμασιν. ΗΒ ΟΥἐ104] ἢοΐΘ 15 85 ἔΟ]ΠΟῪ8 : 

“«“ΠῊὴ6 Μ85. τοδᾶ 85 δῇῆονϑ, οχοθρῦ {παὺ Ν ῖ. ἃ8 ὧν ἴῸΓ ὡς. Τηβίρδα οἵ {}15 

ουδῖβ ῬΥΌΡΟΒβ685 οἷς, Μαᾶνὶρ ᾧ, δηᾷ δύ. ἕως. Μορύ οαϊ{ῦ. ([Βο86 68Ρ. γγῇο τϑδά 

ὡς, ὧν, ΟΥὁ ἕως) οΘοπηθροῦ χρήμασιν Ὑ1 [86 ΤΟ]]ονίπρ' κρείσσους εἰσί. Βτη., ὙΠῸ 
τΤοδᾶβ ὧν, ὑγδηβίαίθβ, “δηαἃ ποὺ ἴο ΡῸ διύδὺὺ ΘΟπαῸποῦοα Υ͂ (ἤο86 ἰο τ οτὰ {μου 

ΔΙΘ ΓΔ ΒΌΡΘΙΙΟΙ ἴῃ Ροϊηύ οὗὨ πηοηθυ. δύ., Ὑπὸ τϑαᾶβ ἕως, ΤΟΠΘΘΙΒ: “δ ηα Ὠοΐ, 

ὙΠ116 (ΠῸΥ 8.6 51} ΤᾺΣ ΒΌΡΘΥΪΟΥ ἴῃ ΙΏΟΠΟΥ, ἴο ΡῸ ἔδυσαν σοπαπογρᾶ." Ηον 

Μϑδάνιρ, ψὸ (ἄαυνυ. ογῖΐ. 1. Ὁ. 891) ραΐβ ἃ οσοιητηᾶ δὐΐεσ χρήμασιν δηα {ῃ1η Κ5 
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ᾧ ἄθ βθΏΘΙΘ βΒουϊθοηαθτῃ 6886, οΟμηθοίβ χρήμασιν Ῥού πὶ κρείσ'- 

σους εἰσί ἀπα τὶ νικηθέντας, Π6 Πὰ5 πού δΒἰαίαα, 
«ἘΒαὺύ ἀρατῦ ἔτοια {π6 ἀουδίβ ἰο ψ ΒΊΘΒ 41] (8656 αὐξοιαρίβ δἱ δα δηδύϊοι σἸΥΘ 

τίῖβθ, ρχοθρίίϊοη πηβδύ 06 [ΚΘ ποῦ ΤΟ ΓΘΙῪ ἰο {Π6 τοϊϑίϊοη οὗ χρήμασι, Ὀαΐ 4150 

ο {π6 ψοχᾷᾶ 1561, ΝΙΟΙΔ5 σάν 85 {Πη6 αϑῦ σϑᾶβοῃ δρδίηδί [Π6 ἀθρδσίαγο, τὰ 

Συρακοσίων ὅμως ἔτι ἥσσω τῶν σφετέρων εἶναι, ἀπ Ὀαδεοαᾶ {815 οἢ {86 ἀΠΠουϊ 
ψΏΪΟΩ ὑπ6 Αὐγυδοῦβδηβ 8 ἴῃ ῬΓΟΥΙΙΉρ' ἸΠΩΟΠΘΥ [Ὁ ΔῺΥ Ιοηρίῃ οὗ {ΐτη6 ἴῸ1 

ΤΠΟΙΓ ΟΣ ΔΟΥ Ἰ Πα ΤῪ ἃττηδιηθηῦ; Ὑ] ἢ τρίβειν οὖν ἔφη χρῆναι κτέ. {π6 σοποῖπ- 

βίοῃ 15 ἄγαν ἔγοιη [Π6 Ῥχοροβ 06 τὰ Συρακοσίων ὅμως ἔτι ἥσσω τῶν σφετέρων 
εἶναι: “16 ΑΥ̓ΠΘΗΐΔη8 ηγυδὺ 501} παῖῦ δῃὰ ποὺ ἀοραγὺ δἰΐζου οὐδ Ἰοβὺ μαύι]6᾽ 

([Π15 15 116 τηθδῃΐϊηρ οὗὁἨ ὑπ 8δ0ῦ. νικηθέντας). Δηᾶ ἴῃ οοππθχίοῃ ΜΠ} {1:15 {Π6 

ΥΘΆ 80), ΨΏΙΟ, Ὠδα π5ὺ 66 οσίγϑῃ ἴῃ {}]], 15 τορϑαίβα ἴῃ ἔρνν πογᾶβ, ὡς πολὺ 

κρείσσους εἰσί -- τὰ Συρακοσίων ἥσσω τῶν σφετέρων εἶναι, ΒΡΟΙΚΘῺ οἱἁἩ {86 ΟΥ̓ΠΒΟΡ 
5116. χρήμασιν νγ»ὰ8 ὈΓΟΡ. υϊίθη οἡ {86 ταϑΙρίη ἔσομι 81 ὍΥ ἃ ρ᾽ οββδίου ὙΠῸ 

σομβί ἀογθα πολὺ κρείσσους ἴοο 5Βίγοηρ. ΝΙοΙδΒ ᾿ἱῃ οσγοαᾶ [Π6 ΒῈρΟΥ ΟΣ οὗ {86 

Αὐμθηΐδη8 ποὺ οὐἱν ἴτοπλ {Π6 17 σΎΘδίοΥ ΓΘΒΟΌΤΟΘΒ 1ἢ ΙΏΟΠΘΥ, θαύ 4180 ἔγοια {6 

ῬΟΟΥ͂ ΤΣ] Ἰαγν οὐρϑηϊζΖαίίοη οἵ {π6 ϑυτδουβδηβ (ἐπικουρικὰ μάλλον ἢ δ ἀνάγκης 
ὄντα, 57). ὡς 15 ῬΥΘίοΓΔΌ]6 ποῖ ΟἿΪἹΥῪ ἴὸ ὧν οἵ Ν᾽ αἷ., ψΒΙΟῊ 15 Βατα ἴο ΘΟΠΒΙΓΌΘ, 

Ὀαΐ 4ἷ5δὸ ἰο ἕως οἵ δ᾽., θδόδαδα {Π6 ΤθιηΡΟΥ ἃ} ΟΟΠ]. 15 1685 οἸθοῦγο ἤθσο ὑμδῃ 

186 σδ1|58].᾽ 

Ἡοχρϑί, δ λιοί. 1884, Ὁ. 7168 Π., οτηϊέβ πολὺ κρείσσους εἰσί ἃ5 8ῃ ᾿πίοΥ ΡΟΪΔ ΟΣ 

διηα τϑδᾶβ καὶ μὴ ὡς χρήμασι νικηθέντας ἀπιέναι. δ 5805 ὑπὰϊ πολὺ κρείσσους 
εἰσί τπηθϑὴ8 ΟἰΠΘΙ ἰο δὲ δ ΟΣ ΟΥ (ν᾽οϊουϊ οι 18), ΟΥ ἴο Ὀ6 αν δείίεν οἢ (ἴῃ ΒΟΙῚΘ 
γοϑρθοῦ). ἼΤμα ἢγθὺ 185 ουαὖῦ οὗ {πΠ6 φυρδύίοῃ ΠΘΙ6 οὗ σοῦχϑο. Βαί 1 Το. πδᾶ 

τηθδηῦ ὑπαὶ {π6 ΑὐΠμΘηΐδ 8 Ὁ ΓΘ 77 δοίίεν 077 ἴθ ροΐπέ 975 πιοπθῃ, 6 σου ΠΔΥΘ 

νυ 6 πολλῷ κρείσσους εἰσί, ἴον {18 15 Ὠ18 ᾿ην ΑΓΔ 016 ἀϑᾶρο (Ο. 55. 10; ν. 101. 

4; ο, αἴ80 1. 136. 14, πολλῴ ἀσθενεστέρου; 11. 89. 22, ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέρων; 
νἱ. τ. 6, 8; νἱῖ. δο. 17; νἱῖϊ. 83. 8); ψμογοαβ πολὺ κρείσσους εἰσί ἴῃ Το. 18 

αἰναγνβ οααῖν. ἰο νικᾶν (6. 41. 14; νἱ. 37. δ; οἴ, α. 6ο. 27, πολὺ . . . κρατηθήναι ; 

6. 34. 8ὅ, πολὺ ἐκρατοῦντο... οὐ πολὺ ἐνίκων; 4150 1. 25. 20; 49. 24; Υἱϊ. κ6. 

1; νι]. 17. 12; ὃ9. 25; του. 8). Τἢδ νοτᾶβ πολὺ κρείσσους εἰσί θοϊηρ᾽ οταϊ 6, 

πη, 6 ἢδγθ ἴῃ καὶ μὴ ὡς χρήμασι νικηθέντας ἀπιέναι ΤτηοΓο]ν ἃ τϑρούϊ οι οὗ 

[μ6 1ᾶθ8 οἵ 26 ᾶἃρογθ, ὡς ὑπὸ χρημάτων καταπροδόντες οἱ στρατηγοὶ ἀπῆλθον. 
Τὸ 85 Ῥθϑὴ βυρροβίθα ἴο ἰδκ8 χρήμασι ψ 1 νικηθέντας, ἴῃ [Π6 5686 ογνεγροῖυ- 

ογδα ὃν (ναμπῦ οἵ) πιοπθγ. " 

49. ὅ. καὶ ἅμα ταῖς γοῦν ναυσίν, τ πρότερον, ἐθάρσησε κρατηθείς. ΟἾΪΥῪ 
γαῖ. 85 ἐθάρσησε; 411 [Π6 ΟΥΠΟΓ Μ85. Βᾶνα θαρσήσει, γ]0ἢ 845 ααί. οὗἨ [Π6 
Βαρδύ. θάρσησις (πού ἔουπᾷ 6ἸΒΘ 616) 15 οΘοπηθοίβα 10} κρατηθείς ἴῃ {Π 6 5686 

τηϑίοτθ ἔτάποῖα οαρύπ5 (ΡΡ.), ουεγοοηια δὲ σοηἤάδσηςο, 1.6. απϊηιαϊεα εὐἱξᾷ 

ἴοο πιιεΐ εοηβάοηςο (Βτλ.), νυ 10 ἢ {Πθῃ ταῖς ναυσίν 15 ἴο Ὅ6. Θομδίχ 64, 88 
1Ὲ στ θαρρεῖν. Κτ. ἀδδρϑίγβ οὗ ἃ 8 δοίουυ θχρ᾽ηδίίοη οὗ [Π6 ψοτᾶβ. 

ΤῊ ἰ5 σού, πούγονοσ, ὈγῪ δαορίρ {πὸ σοδᾶϊηρ οὗ Ναϊ., ἐθάρσησε, δἀηα {Π6 

οιηθηδαύϊοη οὗ δ5., ἡ τρότερον ἴογ ἢ πρότερον : “ΝΙοία5 ἀδθρθηάθα, δου μ6 
γγᾺ5 σΟΠασΘΟΙΘΩ͂, δ 45 Ὀαΐογθ, οὐ [ἷ8 8}108. Τῇ καί Ῥεΐογα κρατηθείς 
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(“δυθη δἴϊου 6 τψὰβ οοπαπογθᾶὙ σβῖο ΟἹ. Ῥσόροβθϑ, δ. τσ ΠΥ σΟμβ᾽ ἄθυϑ 

ἸΠΠΘΟΘΒΒΆΤΥ. 

ὅθ. 8. ἡ τοῖς Συρακοσίοις στάσις φιλία. Μοϑύ Μ85. τοδὰ ἐς φιλίαν οΥ ἐς φίλια 
(δ αῦ. ἐς φιλίαν), ψ ϊοἢ δαταῖῦ οὗ μῸ βα βύδοίουυ βαρ ϑηδύϊοη (866 ΠΠΙΣΙΟἢ, Βεοϊΐ,. 

Ζ. Εν, ἀ. Τά. τ. 116 .). Βαπον, πιὰ [π6 ἀρρτοναὶ οὗ Μδάνίρ, δπα ἔο]ονθα 

ὈΥ 851. δᾶ ΟἹ., τθδᾶβ ἃ5 δῦογε.0. 

ὅ0. 28. ἀλλ᾽ ἤ. ΑἸπιοϑύ 411. π6 Μ85. (ανϑπ Υ αἵ.) τϑδᾶ ἄλλο εἰ μὴ φανερώς 
γε ἀξιῶν μὴ ψηφίζεσθαι. Βαΐ, 45. ῬΡ. οσοΥΥΘΟΥΥ ΟὈΒΘΥΥΘΒ, εἰ μή 15 ΟὨ]Υ ΘΧΡΙΔΠᾶ- 
ΤΟΥῪ οὗ ἀλλ᾽ ἤ, ἀπᾷ ἄλλο που]ὰ ποὺ δοοοτᾷ νι οὐδ᾽ ἔτι ὁμοίως ἠναντιοῦτο. 

ὅθ. 24. προεῖπον ὡς ἠδύναντο ἀδηλότητα ἔκπλουν ἐκ τοῦ στρατοπέδου πάσι 
καὶ παρεσκευάσθαι, ὅταν τις σημήνῃ. ΟἹ. τοὐδίηβ παρασκευάσασθαι οὗἩ {Π8 Μ85., 
Ῥαῦ οἸηῖ8 086 Ῥτϑοραϊηρ καί. Ηἱδ5 οὐἰἰ64] ποίθ 18. ἃ5 ΤΟ] ]ΟΥΒ : 

“ΚΕ ἼΤΓΉΘΥ σάν ΟΥ̓ΘΙΒ [0 ὈΓΘΡΘΙΘ ἃ8 ΒΘΟΓΘΟΥ 885 ῬΟΒΒΙΌΪΘ 1Π ΘΟΥΘΥῪ ΤΟβρθοῦ ΤῸΣ 

54 ΠΙῚρ᾽ Ουὖ Οὗ ΟΔΙΏΡ ([ο Τ,Δ Κα ΠΟ ΊΒ6 1 γ 65 σοϑαν ἴῃ 811 τοβρθοίβ [0 ἀθραγίασο), 

50 500. 88 {Π6 5]ρ14) ΤΟΥ 1Ὁ Βῃου]ᾶ 6 ρίναπ. 4Χ4}1 [8 Μβ58. τοδᾶ : ἔκπλουν ἐκ 

τοῦ στρατοπέδου πᾶσι καὶ παρασκευάσασθαι. ΑΡΓΘΒΟΙ, ὙΠῸ ΤΊΡΉΥ ἐοπὺπῃηὰ 10 
βίχδῃρο ἰῃδὺ ἐπ6 Ῥσαραγδίίομι Βῃου])α πού ἰαῖκθ Ὀ]866 {111 {Π6 Θοχητηϑηᾶ Βμου]ᾶ 

ῬὈῈ σίνθῃ ἴο Ὀγθδὶς ἀρ, ργοροβϑθᾶ παρεσκενάσθαι ἴοΓ παρασκευάσασθαι: “{πδν 

ΜΟΙ ἰο 6 τοδᾶν ὙΠΘΉΘΥΘΥ {86 σοτητηϑηᾶ 5ῃου]ᾶ Ὀ6 σίνθη Βαΐ ἃ ἴδ συθϑίου 

οὈ͵]Θοίζοι ἰο {Π6 να]ραία 1165 ἴῃ {π6 ἔδοῦ ὑπδὺ 806. ἰο 10 ὡς ἠδύναντο ἀδηλότατα 
τηαϑῦ 06. ΘΟηΠΘΟΙΘα τ] προεῖπον, ΔΙΓΒΟΠΡῚΙ 10 15. ΟἸθαν ὑπαῦ 10 νγὰβ ἱπηρογίϑηϊ 

ποῦ {μαὺ [πΠ6 σοτηχηδηᾷ 5ῃου]α Ὀ6 ρἴνϑῃ 8ἃ.5 ΒΟΥ. ἃ5 ῬΟΒΒΙ16, θαὺ ὑπᾶῦ [86 

ῬΓΘΡΑΓΑ 08 Βμοσ] ἃ ποῦ θ6 οὈβουνϑᾶ Ὀν [6 ϑῆθηγ. αἀπᾶ πάσι (τοῖς τριηράρ- 

χοις ΟΥ στρατιώταις 1), ψ ΠΟ ἢ ἴῃ {Π6 συ]ραῦα πηαϑδὺ ΠΠΚουνῖ886 ἀθρο μα οἢ προεῖπον, 

γγΟῦ]α θ6 ἃ ὙΘΥῪ ἀ561655 δἀά᾽΄ῇῃ!ᾳοη. ΤΠ [Δ ]Ὁ 1165, ἃ8. οὐΐθῃ (8866 οἢ α. 38. 2), ἴὴ 

{Π6 καί ᾿πβοτίοα Ῥοΐοσο παρασκευάσασθαι. Τύγοῃ 1 {πο Γὸ 15 πὸ ΟὈ]θοίίοι ἰο Ὀ6 

πιϑᾶρ το ρονοσηΐηρ Ὀούδ ἔκπλουν δΔδηἃ παρασκευάσασθαι ὉΨΡ προεῖπον, 5.11] Το 

ΒΌγοΤη ἔκπλουν Ὁ παρασκευάσασθαι 15 ἴδ᾽ ΤΊΟΥ6 ἡδίαγ4]. Βαῦ δῆονβ 81] 1Π6 
αν. ῬΏγαΒΘ ὡς ἠδύναντο ἀδηλότατα 15 Ὀτουρῦ ΨΥ [86 οτηϊββίοη οἵ καί ᾿πίο 

ῬΙΌΡ. ΘΟΠΠΘΧΙοη ἢ παρασκευάσασθαι. πᾶσι 15 ἴο Ὀ6 Ἰοϊηρα δἃ5 ποαῦ. 1 [Π6 

Β81Ὼ6 ΘΙ. Τύ 15 ἔταθρ ἐῃδύ τοῖς πάσι νου] 6 ἴῃ δοοογάβδησα τ ἢ {Π6 ἀϑᾶρθ 

οὗ Τμασ. (11. 11. 25, πόλιν. .. τοῖς πάσιν ἄριστα παρεσκευασμένην, δηα 20 
ΘΌονο), θαῦ {μ6 βίπηρ! 6 πᾶσι Π85 π6 β8π|6 ππθϑηϊηρ. Απᾶ, ἤπ84}}]ν, ὅταν τις 

σημήνῃ φοίβ 105 ῬΤΟΌΡΟΙ οἴδθοῦ οπ]ν ὉΡ {Π6 σοπποχίοη ἢ ἔκπλουν παρασκευά- 
σασθαι, 50 [Πδὺ ὙΠ σημήνῃ, ποῦ παρασκευάσασθαι, αύὺ ἔκπλουν οὐ ἐκπλεῦσαι 
15. ἴο ὯΘ πηδογβίοοῦ. 0.5 Οδ] οίοι {Ππδὺ 1 {15 σίου 6 Βῃου]α πᾶν ΟἸΓΠΘΥ 

ὡς ἂν δύνωνται ΟΥ ὡς ἂν δύναιντο 15. πού σοποΠαβῖνο, β'ποο ὑΠπΠουρἢ [86 ορί. 15 
ΤΟΥ͂Θ π|8118], {π6 ᾿ἰπηρῖ. ἴῃ ἱπα]γν. α156. 15. ποῦ σιῃουῦῦ ῬΆγ81101.0. ΤῺΘ βῃου 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ὅταν τις σημήνῃ, ὙΠΙΟῊ ΏΘΠ ΤΟΙ ΥΓ α᾽ ΟὨΪΥ ἰο ἔκπλουν 5. ὁσοη- 

Β᾽ἄθτθ ΟΌΒΟΌΓΤΘ, 15. ααϊῖ6 ῬΤΟΡ. ἴῃ τ 1 ᾶτν Ιαπραδρα.ἢ 

ΤῈ [86 νυ]ραίθ 6 τοίδϊηθα, {η6 ᾿πἰουρτοίδί οη 15 ἀοα Υ16585: “85. ΒΘΟΓΘΕΥ 

8.5 ῬΟΒΒΙΌΙ6 ΤΟΥ ράγα ἴο 811 ποίϊοθ οἵ π6 ἔκπλους, 82η6α (οἴ66) ἴο ῬΤΘΡΆΓΘ 

ὉμπϑιηβοΊγοβ ([0 5811) ΏΘΠΘΥΟΥ {16 5101}81] Βμου]α Ὀ6 σίνϑηῃ (8ς. ἐκπλεῦσαι). 

δὅ. 1. γεγενημένης δὲ τῆς νίκης τοῖς Συρακοσίοις λαμπρᾶς ἤδη. (ΟἹ. ντῖίε5 λαμ- 
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πρῶς ἴοΥ λαμπράς, ἀραϊηδῦ 811 [Π6 ΜΕ. ΗΘ ο] ἴτηβ, ὑδμαῦ {Π6 τη ϑηΪηρ' οὗ γεγενημέ- 

νης τῆς νίκης τοῖς Συρακοσίοις 15, “ 5πθ {Π6 ν]ἱοίουν μιδᾷ 4116 ἴο [μ8 οὐ οὗ [π6 

Βγγδοῦβϑῃβ,; ΜΙ σῖο ὕπ6 Ῥγρά. 84}. ἴῃ [88 βθηβ8 οἵ “ Ὀυ]ΠΠ18ηὺ 15 ἰπδατηϊδ- 

Βῖθ16; οπ {86 οἴμοῦ μβαπᾶ ΤΈυς. 15 ἰοπᾶ οὗ ἐπ δᾶν. λαμπρῶς ἴῃ [Π6 δἰ ετάβοαίξοπ 
“ἴῃ δὴ ἱπαυθ᾽ 180 16, ̓ πἀϊθραῦθὉ]6 τη η6 7, 6.0. 1. 49. 28, ἐπεὶ δὲ ἡ τροπὴ ἐγί- 

γνέτο λαμπρῶς; 11. 7. 1, λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν; νἹ]1. 75. 6, λαμπρῶς 
ἤδη ἐς δημοκρατίαν βουλόμενοι μεταστῆσαι τὰ ἐν Σάμῳ. Τμΐδ, ΟἹ. οοπίοπαᾶϑ, 

15 [86 βθηβ6 οὗ [86 Ῥγβθ. ραῦϑᾶρθ, “'βίποθ υἱοίουυ οὐ {π6 βθᾶ μ8α πον 4150 

ἀδβο]ατϑᾶ ἱπάϊβραΐδο!ν ἴοσ [6 ΘΥΥΘΔΟΌΒΔΗΒ ἢ ; [Π6 οοπδβί. Βθτ8 Ὀθίηρ' [ῃ6 βᾶτη8 8ἃ8 

ἴῃ 1. 63.18, ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους ἡ νίκη τῶν ᾿Αθηναίων ἐγίγνετο. Βυὺ [Π6 Ῥαδβδρ68 

εἰϊοᾶ ἅο ποῦ ρύουϑ ὑπαῦ Τπαο. οου]ᾶ ποὺ Βᾶνα υσυϊδίθη μοσο 1η6 ῥταϑᾶ. δά]. ΟἿ 
Αὐὖ. «4η. 1. τι. 8, τότε δὲ ἤδη λαμπρά τε καὶ ἐκ πάντων ἡ φυγὴ ΕΟ; ἐδιά. 
ἶν. 4. 8. 
δ. 8. οὐ δυνάμενοι ἐπενεγκεῖν οὔτε ἐκ πολιτείας τι μεταβολῆς τὸ διάφορον 

αὐτοῖς ᾧ προσήγοντο ἄν, οὔτ᾽ ἐκ παρασκευῆς πολλῴ κρείσσονος. δ. (δ γηιδοί. 

Ῥλϊϊοὶ. Βομη. Ὁ. 890 4.) τρυν οὈ͵]θούηρ᾽ ἴο {Π6 οΘοπηοχίοῃ οὗ τι στ τὸ διάφορον, 

ῬΤΟΡΟβ6β ἴο Ο8ηΡῈ {Π6 Ῥαπουύδιου: 80 88 ἴο τοδᾶ μεταβολής, 1 τὸ διάφορον αὐτοῖς 
ᾧ προσήγοντο ἄν, οὔτε ἐκ παρασκευῆς κτέ., ταδκίηρ' τὸ διάφορον οὔ͵. οὗὁἩ προσ ἡ- 

γοντο. Ηθ ὑγϑῃβ]δύθβ : “ 51206 ὕΠ6. ΘΟ] ΠΘΙ ΤΠ 6. ὉῪ ΟΦ ΏρΘ ΟΓ σομβι τα] ἤοτοθ 

ὍΡΟΣ ὑπθπι Δηγὑμϊπρ' ΒΥ Ταθ8ῃ8 οὗ ΒΟ ῖ πον σου] πᾶν σοι ονοῦ ὑπ ΤΟρΡΡο- 

οἰ ραγν, ΠΟΙΓ 85 ὑΠ6 ΤΘ 5} Οὗ ἃ [8 ΒΌΡΘΙΙΟΡ ΤᾺΣ] αΥν ἔοτοο Βαΐ δυθῃ 1ξ τ 

᾿ Ὧ6. ῬΟΒΒΙΌΙ6 ἴο ἴδκθ ἐπιφέρειν τί τινι -Ξ- ΔἸ]ϊο αἱ ΔΙΙα αἰὰ ἱπέουτ (δύ. οἶτ68 
τ. 42. 17; 56. 14; νἱ. 82. 21), 1Ὁ 156. ἀουθύξα! τμδϑίμον τὸ διάφορον σι πουῦ 

ΔΏΥ δχριδῃδίϊοῃ δὺ 811 οἂπ τηθδῃ ἴμ8 ορροβίίθ ρᾶτίγ. 8. βυαρροτίβ [5 

γίονν ὈΥ {Π6 οχρίδηδίίϊοῃ οὗ ὕΠ6 50}0)]., τῷ μεταβαλεῖν τὴν πολιτείαν προσή- 

γοντο ἂν οἱ διάφοροι αὐτοῖς. Βυῦ {18 18. ΟὨ]Υ οπ6, 8π4 ἱπάθϑᾶ {π86 ᾿ϑαβῦ 
ἀοίθηβιθὶθ, οὐ βϑνυθυϑὶ Ὄχρ!πδῦϊομβ οὗ (Π6 ὅ0Π0]., σῇο ΟΌβουγθβ ἴῃ ΘΟΠΟΙ 5101: 

τὸ ἑξῆς οὐ δυνάμενοι ἐπενεγκεῖν τὸ διάφορον αὐτοῖς. Βαΐ 8485 1ὖ ἴθ ΟἸΘΑΙΥ͂ 

βἰαἰοα ὑπδὺ ποῖσμον οὗ {Π8 ὕνγγχζο γα 8, ἐ.6. ΠΘΙΓΠΟΣ ἐκ πολιτείας τι μεταβολῆς ΠΟΥ͂ 

ἐκ παρασκευῆς πολλῷ κρείσσονος, οοὐ]Ἱ ἃ οἴἶοοί [ῃ6 ἐπενέγκειν τὸ διάφορον 
αὐτοῖς, ᾧ προσήγοντο ἄν, 50 διάφορον Τηρδῃβ ποῖ[ΠοΡ, 88. 50. 5808, ορροϑβίΐθ 
Ῥαγέψ, ὍΟΥ ἃ8 Κύ. δπᾶ οὔμϑυβ, ἐπέθγμαί αἰἰδδθηβίοηβ. ἸῬαύ, 85. βἰ Π 1] υ]ν ἴῃ ὁ. 75- 89, 
8. θα δύθη 141 ολαησα οὗ ἀἰβροβίοη πα δὐϊπᾶα οἡ {π6 ρατὺ οὐ {π6 οἰ Ζ0 8, 
ψΒΟὰ σου Ὅ6 Ὀτουρῃῦ δου οἰ Ρ ὉΚ Ῥαγίγ ἔδοίΐομι οὐ ὍΥ ἔοσοα οὐ ἈΓΤΆΒ. 

Α5 βίαίθα ἴῃ {π6 ποίρβ, τι 18. ποὺ [0 6 οοπηροίορα σι τὸ διάφορον, μαύ πῖϊ 
[16 παρ. ἴο βγθηρίμϑῃ ἴὖ (ποέ ἐπ ἐδ6 ἰδαβέ, ποΐ αἱ αἰ). 

δ. 10. κρείσσονος. ΤῊΘ Μδ85. ᾶγϑ κρείσσους,  ἀ. αἀἀϊην ὄντες. ὙΤμδῦ 

ὄντες γγἃ8 ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ΟὨ]Υ͂ ἃ ΤΠΔΓΡΊΠ4] τϑϑάϊηρ' 1ἴΒ Βῃοσῃ Ὀγ 1π6 Ξ600]., πολλῷ 

κρείσσους ᾿ λείπει τὸ ὄντες. κρείσσους -- κρείσσονες, 8.5 15 ΒΟ ὉΥ {πμ6 δἀαοαᾶ 

ὄντες, 8π4 5 ἄπ ἀουὈ.1658 [0 8) ΘΥΓΟΥ͂ ΟΥ̓ ἃ οοργ δῦ ΤῸΓ κρείσσονθε; ὙΠΟ {Π6 

Θ6Π0]. Ταρᾷ, 85, ΘΧΡΙ αἰ πΐηρ' 85. Τ0]]}ονγ8, οὐ δυνάμενοι δὲ οὔτ᾽ ἐκ μεταβολῆς; 

ἐπεὶ ἡ αὐτὴ ἣν ἑκατέρων πολιτεία, οὔτ᾽ ἐκ παρασκευῆς πολλῷ μείζονος ὅτι καὶ 

ἵππους καὶ ναῦς εἶχον ἐκεῖνοι ὁμοίως τοῖς ᾿Αθηναίοις. ὍΜ)αᾳ!]α 4150 τη] αῦθϑ 
Ἰδίὶοῦῖρθαβ ααϑι 1114 Βα οΥ οὺ 60}118, 
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ὅ6. 17. μόνον, μόνον. Τῇ τοδαϊηρ οἱ {Π6 Μ85., μόνον ἴῃ Ῥοΐ Ρ]86685, 

ΘΊνῈ5. 8 ΡΟΟα β86η86: “Ὀθοδαβ6 ΠΟΥ ὙΙΘ ὈΓΟΥΪΏΡ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ποὺ ομέψ ἴο [86 

ΑΥΒΘΠ ΔΒ θα 8150 ἴο ὑΠ6 1} ΠΌΠΏΘΓΟΙΙΒ 811165 ὈΘβι 68, δη αφαΐπ ποῦ ΟὨ]Ὺ ἀ14 

ον ἐλεηιδοίυες ἀο ἴὖ, θαὺ ((μ6γ αϊᾶ 10) 4150 1} Πο586 γὴῸ θα σοϊηβ ἴο αἰά 

ὕῃ6π|, οί ῬὈθοοχηΐηρ Ιθδάθυβ τι ΟὐΥ 85 δηα ΤΔοραδοιπο 85, εἰς.᾽ 

ΤᾺ 1ἄρϑ οὗ σὶρ ΟΥΓ ποὺ ψὶπηΐηρ Π6 νἱούοσυ αἴοη6 15 ποὺ ἱπουρπί οἵ, θαΐ 

6 β6 86 18, πού οπίψ ἀϊὰ ἐΐεν ἐϊοηιδείυοβ χῖμ, Ὀπὺ 4180 (0 ψοΠ) ἴῃ σοοά 
ΟΟΙΏΡΔΩΥ (] 1 σοηονγῃθα οοτῃγϑθ8). ΔΒ ἴῃογθ 18. πὸ βυρροβδίίζοη οὗ ψὶπηΐηρ 

ΔΙΟΠΘ, ΟΥ ποὺ ὙΪΠΠΙηρ' ΔΙΟΠ6, 80 {Π616 15 ΠΟΠ6 ὑπδὺ ὑΠ6ῚΣ ΡΊΟΥΥ Μ1}} ὑθ΄ αἰμπαϊἰβῃθα 

ὈΥ {πον ποὺ ψἱπηΐηρ' ΔΙοημθ, ΤΏΘ ΘΙΩΡΔ515 15 οἡ {πΠ6 ἔδοὺ ὑμαὺ {Π6 ΥΤδου ΒΔ 5 

ΨΟΙΓΟ Ῥγοῦα οἵἉ {Π6ὲὉ 811168. 

ὃ. 16. τούτων Χῖοι φόρου οὐχ ὑποτελεῖς ὄντες... αὐτόνομοι ξυνέσποντο. 
Τη6 οχρδηδύϊοη ροίνθη ἴῃ π6 ποίοβ το]ίθνοβ Μδανὶρβ ορ͵]θοίΐζοῃ (αυυ. 1. 

Ῥ. 9591) ἴο τηϑῃ]οηίηρ' {Π6 ΣΧοι ἃ5 αὐτόνομοι. ΤῊ αὐτονομία οὗ ἃ ρεᾶτῦ οἵ [Π6 

Αἰ. ξύμμαχοι, ΟΥ 186 ξυμμαχία αὐτόνομος, οοῃδίδίοα ἴῃ {Π6 ἔδοῦ ἰῃδὺ ὕΠῸῪ 
αἰὰ ποῦ ΡῈ μ6 φόρος, θαύὺ ἔαγηβηθα Π6 οὐ ΒῃΪ05 ὙΠῸ {Π6]} οὐἢ 

Ιοραᾶθυβ. Τῇ παραλαβεῖν τὰς ναῦς τῶν πόλεων (1. 19. ὅ; 111. το. 6) οῃ {Π6 
Ῥαγῦ οὗ {π|6 Αὐποηϊδηβ νγὰ8 ὕμ6 δοὺ ὈΥ̓ ΒΟ {πον ἀοβίσογϑα {π6 δυξζοποιην 

Οὗ {16 411|6ὁ5, ῆο ὑμθη οοηίχ!θυίοα, ᾿Ἰηδίοδα οὐ 5105, {Π6ὶῦ φτοροσγίίοῃ οὗ 

6 Θσρϑηβα (ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, ἱ. 99. 11). Ηον 
1 0016, Βούγ υ ου, [815 δπαὐομόσην οϑίϑ ]]15Π64 ΡΟ] 1104] ᾿πἀδροπάθηοο, 16 Το ΟἾΔ 5 

68. ΘΧΡΓΘΒ5 ἱπ ὕπ6 Ὀϊ τοὺ ἰθσταβ, 111. το. 18, ἡμεῖς αὐτόνομοι δὴ ὄντες καὶ ἐλεύ- 

θεροι τῷ ὀνόματι ξυνεστρατεύσαμεν. Τῃ [Π6 ῬΓΕΒΘηὗ ραδθδρ6, ΠΟ ἔοσο, αὐτόνομοι 

ἄοοϑβ πού σοηύγδαϊοῦ Ὠἰδίουυ (Ἰβύουιδο ὑθβυϊηοηϊο τοαἀδτραϊύατ, Μδά- 

νἱρν); ἴου ΤΏτιο. Βα .}8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἴῃ 11. 9. 20, ναυτικὸν παρείχοντο Χῖοι, Λέσβιοι, 

Κερκυραῖοι, δ8πα ὑΠΟΙΘῸΥ δαἀταϊ5 {πο δα ΟΠΟΤΩΥ͂ 1 6 56η56 οἰαϊμηθα. Βαϊ 

5111 τῆοτο ἀρβηϊίοὶν, δηα ἴῃ οοχηρθίθ δρυθοιηθηῦ τὶ ἢ {Π6 Ῥγοβθηΐῦ ρᾶβϑαρθ, {Π6 

ΑΥ̓ΠΘηΐδη ΘΙ θα ββϑᾶου ἘΠΡΠΘτατΒ ἴῃ ΔΙ ΔΙηδ, Υἱ. ὅ5. 7, Βᾶγ8, Χίους μὲν καὶ 

Μηθυμναίους νεῶν παροκωχῇ αὐτονόμους. ΤῈ δβοηῦ. τούτων Χῖοι... ξυνέ- 

σποντο, Πού ΥΘΥ,, 15 1[561 Τηἰοη 66 ἐο σογγθοῦ {ῃ6 ᾿ηϑοσΌγδοΥ ὨΟἢ ἢ 5. ΔΙΊΒΘῚ 

ἔσοτῃ ῥ᾽ δοίηρ π6 Οΐδηβ διηοηρ ὕποβα ἐξ ᾿Ιωνίας (οὐ ηδιϊξαϑύο σούθυ 8 
ααδὸ Το αϊα65 ἀϊοῖ τ, ΓΘΡ Ὸ ΡῈ ἃ [). 

δή. 40. καὶ οἱ Μεσσήνιοι νῦν καλούμενοι ἐκ Ναυπάκτου καὶ ἐκ Πύλου... 
παρελήφθησαν. ια΄. τοδᾶβ ἐκ Ναυπάκτου, 8411 [ῃ86 οἴμοῦ Μδ8858., ἐν Ναυπάκτῳ; 
1ῃ6 Ἰαίου θαι. βίηοα ΒΚ. αν ἀδθοϊαρα ἴον ἐκ Ναυπάκτου. (], {15 ῬΟΤ 

5Που]α 6 τϑϑᾶ, δῃᾷ οχρ]αΐηβ: “ἐν Ναυπάκτῳ 15. ΠΕ ]ΒΡΘΏΒΑΌΪΘ ἰο καλούμενοι 

δα ἐκ Ναυπάκτου ἰο παρελήφθησαν. ΤῊ6 5Βἰδηθίηρ ΓοΟΥΠλ.]8 1ὴ ΜΉ ΤΉ. 
τπἰτοάποοβ {Πα Μοαβθηΐδη5 ΗΟ 6͵Ὸ ὑγδηβρ δηΐθα 462 Β.ο. ἰο Ναιυρδοίαβ 15 οἱ 

Νίεσσήνιοι ἐν Ναυπάκτῳ οὐ Μεσσήνιοι οἵ ἐν Ναυπάκτῳ (11. 9. 158). Οὗ Ῥδιδ. 
ἴν. 26. 1. Τὸ 15 αϑοᾶ ὮδΙΘ ἴοσ ἴῃ 0706 Ῥῆγ͵Γδ86 οἱ Νίεσσηνιοι νῦν καλούμενοι ἐν 

Ναυπάκτῳ Βαυΐ ἃ ΘοΙῃραιίβοι ἱ Ο. 31. ὃ (ὁ Δημοσθένης... ἐκ τῆς Ναυ- 
πάκτον τῶν Μεσσηνίων μετεπέμψατο), ον {παὖ ἐκ Ναυπάκτου 15. 4150 το- 
αὐϊτρᾶ, Τὸ 5 ΘᾶΒΥ ἴο 8566 ΠΟῪ δἰ 6 Υ οἵ {86 Β' παῖ] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟ5 Τρ ΠδΥΘ 

ἀτορρΡβᾶ ουΐ.᾽" 
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Βαυΐ ἐν Ναυπάκτῳ, ν Β 10} ΤΆπΟ. νου] ῬΥΟΡ. μᾶνο πυϊίθῃ 17 ἐκ Ναυπάκτου 

ἢδα ποῦ ῬΘΘὴ ΘΧΡΓΟβΒΘα, Βθ0 5 0 θ6 ὉΠΉΘΟΘΒΒΑΤΥ ΜΈΏΘΩ {15 15 868 - ἴοσ {ῃ68 

βοηῦ., “16 Μροββθηΐδη8, 85. [ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ 681166, ΤΟΥ [Δ Κθὴ ἔγοιη Νϑυρδοίαβ,"» 

Ϊἴβ ΟὨΪΥῪ ἃ 5ΒΟΥΙΘΙ ΨΥ οὗ βαγίηρ, “(ῃ6 Μοββθηΐδηβ, ἃ5 ΠῸῪ 81’ ΠΟΝ οΔ]]6, 

'ἴπ Ναυρδοίαβ ΟΥῈ ἰακϑη ἔγοια Νδιυρϑδοίαβ.᾽" ΒΙοοιῆθ]α τρηᾶουβ {Π6 βθη86 

ΘΧΘΟΙΪ : “08 αἶδο {π6 ΜαοββθηἶΔη5 (88 {ΠῸ} ΟΥΘ ΠΟῪ 681164) αὖ Ναυρδοίαβ 

ΓΘ ἰδῖκθη ἔτὸπὶ ὕμοποθ δηᾶ ἴτοιῃ Ῥυ]ὰβ (6 ἴπ {π6 Ῥοββθββίοῃ οὐ {ῃ6 
ΑΥΒΘη 85) ὕο 76 νγᾶγ. Ὁ 

ὅ9. 1. οὲ δ᾽ οὖν Συρακόσιοι καὶ ξύμμαχοι εἰκότως ἐνόμισαν καλὸν ἀγώνισμα 
σφίσιν εἶναι. Τ,. Ἡογϑὺ οὈ]Θοίβ (Ῥλιϊοί. 24, Ῥ. 628 8.) ἰο ἹΚτ.᾽5. δοπ͵]θοξαγο δ᾽ 
οὖν, ἴΟΓ τε οὖν. δ γοιρδγκβ (Ρ. 628) {παὺ “ὙΠ 6η δέ δπᾶ οὖν οοπηθ ἰορθίμου, 
οὖν 15 τοβιιηρίνο,᾽" δηᾶ “ΏΟΙΓΟ δέ ἰδ τπιδϑθα 1 ΘΟ ΘΧΙΟῺ ΨΨΊ οὖν, 1 ΤηΔ Κ65 ἃ 

οομίγαβύ, Δη ἃ ΤΥ Κ5 0η6 ῬΤΌΡΤΘΟΒΒ ΟὗἨἉ (Π6 παγγαίϊνο." Τὺ Ἡρυρϑὺ ὉΥ δἷ5 

186 Οὗ ἴϑύὴϑ όσα (ἀδρθηβαῖζ) ἄοθβ ποὺ τηθϑῃ σεοπίγααϊοίξίοη, Ὀαὺ σοπίγαδξ, 

{86 ὑγδηβιϊίοη ἴο δπούμου βυρήθοῦ ΟΥΓ ἴοὸ δηούμοι. Ῥῃ886 οὗ {μ6 τηδίου ἴῃ 

αυρδίϊου, ὕψο Ῥαββαρθθ, 8ιηοηρ ΟΠΘΤΒ, ὙὙΠΙΟΝ 6. Οἰΐθβ βῆον: 11. 34. 21, 

ὙΠΘΓ6 ὑπ6 ὑγσαηβιθοη 15. τηϑᾶθ ἔγομῃη {ῃ 6 ἀμΐνουβαὶ οὐβίομη ἴο 118 ΔΡΌΙΠΟα οη 

ἴῃ {86 ῬΑ Δ Οοδ86, 8Δη6α ἵν. δὅ2. 1, ψῇροσα {Πη6 οἤοοῦ οὐ {Ὁπ6 Ῥορῃ αν 

οὗ Βταβιᾶδδ ἴη {Π6 ψΑΥ οὗ στϑαίθι. γπάθηοα οὐ Π6 ραγὺ οἵ {μ6 Αὐἰμθηΐδῃ5 15 

ταϑηὐϊοηθᾶ. (Ὠυἷἶΐθ 5ΙΠΆΙΪΑΥ 5 0Π6 86 οὗ δ᾽ οὖν ἴῃ {π6 Ὀγοδθηῦ Ῥαββαρθ: 

οὖν τοίοτβ ψιὺποὰὺ ἀοαθὺ ἴο ὑπ δἰμχοβῦ 1 ΘΓ ΠΥ τορθαίθα ρᾶββαρο οὗ ο. κό. 9 

(καλὸν σφίσιν... τὸ ἀγώνισμα φανεῖσθαι) ; δέ, ΠογγονοΥ, τᾶ υῖκ8 ὕπ6 ὑγαηβι θη 
ἔγοτα {6 τοργοβοηίαίίοη σίνθη ἴῃ [6 το ργθοθάϊηρ ομδρβ. οὗ {86 τα ΠΠΕ[ατν 

ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ δὺ ὕμΠ6 ἀἰβροβαὶ οἵ {π6 ᾿Ἰθδάϊηρ' βίαϊθϑ, Αὐμθηβ δηα ϑυγδοῦβο, ἴο (Π6 

186. ὙΠΟ. ὉΠΟῪ το οὗ [Π686 ἴῃ [η6 ρῬγθβθῃηῦ οδδθ, ΕἼΘ {Π6 ἐπικουρίαι 
ἑκατέρων νΒῖ61ι {π6ῃ ἡ ΓΘ Ὀγθβοπῦ οα Ροί] 51468 (τότε ἀμφοτέροις παρή- 
σαν) {πο ἰγτδηβιτοη σψου]ά, ποὺ γϑΐθσθποθ ἴο πὸ ρσθνίοτιβ τοιηδῦῖκ (6. 56. 9), 

μάν Ὀθθὴ οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι. δέ, ον ονοῦ, οἴἴθοιβ ποῦ ΟὨΪν {Π|18 
ἰγδηδιοη, Ῥαύὺ 4180 1ὴ6 δάνδηοθ οἵ [η6 ἀϊβοουῦσβθ. ἘῸΣ [ῃ6 σθῃΘΤΆ] ΒΟΡΘ 

ΘΧΡΓΘΒβΘα ἴῃ ὁ. 56. 9 οὗ ἃ καλὸν ἀγώνισμα, εἰ δύναιντο κρατῆσαι ᾿Αθηναίων τε 
καὶ τῶν ξυμμάχων αῖκ658 ἀφ ῆπΙ:6 ἔογτῃ ἴῃ {Ππ6 ρυθβϑηῦ ρα58δρῈ : ἐλεῖν τε τὸ στρα- 
τόπεδον ἅπαν τῶν ᾿Αθηναίων τοσοῦτον ὃν καὶ μηδὲ καθ᾽ ἕτερα αὐτοὺς διαφυγεῖν. 
ΤΙ δἄνδπορ ἔγομι {Π6 5011] ἀἰβίδηὐ φανεῖσθαι ἰο {πΠ6 ΗΤΤΑΙΥ ρστοππαοα οχρθοία- 

ἰΐομ 15 ἰηἀ᾽Ἄοοίρα τ ἢ 650. ΘΙ 8.515 ὉΚΥ εἰκότως ἐνόμισαν σις {Π6 δοΥ. ἰηΐβ. 

ἑλεῖν, διαφυγεῖν. ΕῸΣ ΒτΓοὶν 0Π6 νίον 16 ἩοΡοϑύ (ρ. 681) ἰαῖκοθ οὗ {16 
τοίου οὗ εἰκότως 15 Δἰτοροίμου. Ὑσοηρ: “ΕῸΣ ὑποῖν ({π6 ΘΥτϑοῦβ8}}) 811685, 

{η6 ΟοΥ δ η5 δηα ΤιΔΟΘαδΘΥ ΟΠ 188, οἔα., [6 καλὸν ἀγώνισμα νγᾶβϑ ἃ. τηδύζου 

οὗ οουῦσβθ. ἀμ {π8ὺὖ 15 ψῃδὺ [86 Ὠϊδίοτίδη π85 βϑ1α ἴῃ {Π15 Ῥάββαρθ. εἰκότως 

15 ἴο Ὅ6 ΟἸ]οΟΒ  Ὶν σοηηροίθα ἢ καὶ οἱ ξύμμαχοι, ποὺ νψὶἢ οἵ τε οὖν ΣυρακσσΊοι. 
ὟΥε τιυβὺ ἰγϑηβὶία {μθη: “0π6 Βγυϑδοῦβδηβ, απα παϊιγαϊίῳ αἶ8ο ἐλεῖν αἰϊο5, ὁοτ- 

Βιάογοᾷ Ὁ ἃ ρἱουϊουβ οὈ͵]θοὺ οὐ {πο ὶ} βύσαρρΊθ, εἰς. ἩἨἩΥρϑὺ τθοορηΐζΖοθ ααϊ6 

τυ ὑμᾶὺ {μ6 (γα! Π]0}.8] τε σου] ᾿παϊοαύθ βουὴθ βρϑοΐδὶ ἔόσοθ ἴῃ καὶ οἱ 

ξύμμαχοι. Βαυὺ ὑπδῦ {Π15 οδηποῖ θῈ βουρμῦ ἴῃ π6 σοπηθχίοῃ οὗ εἰκότως ψΊΠ 
καὶ οἱ ξύμμαχοι ΔΡΡΘΟδΙΒ ἔτΟμ ο. 58. 18, πρὸς τοὺς ἐπελθόντας τούτους (1.6. {86 

ψ 
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Τιοραδοτηομπίδηβ, ΟΟΥ 88, εἰς.) οἱ Σικελ Και αὐτοὶ πληθος πλέον κατὰ 

πάντα παρέσχοντος ὙΒαί ρΙουπᾶ οἂπ {Π6Γ6 Ὀ6 ἰο 580 οὗ {μ656, ἐπμδὺ ὑμδν 

παξιγαίίψ ΘομΒι ἀογθᾶ 10 ἃ ρἹ]ουῖουβ ομή͵θοῦ οὗ ὑποὶῦ βίσαρρι οι ΤῊΘ γοτὺ ἔδοῦ ἐμδΐ 

οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, ἴοι {πο6 1} Θομρ]θίθ Θπαπηοτϑίϊοη 7π8ὺ ρΊνΘΏ, 8ΓΘ 

Τοργοϑοηΐθα ὑῃτουρηουύ ἃ5 ΘΙ οηρίηρ ὑορϑύμου δπα ὑμίηΚίηρ' ἀπ δοίϊπρ' ΠΥ Πιο- 

ΒΙΟΌΒΙΥ ΒΡΘΔΚΒ τηοϑὺ ἀθοϊβίνϑν ρδίηδί τε, [πΠ8 ρῬοβίτοπ οὗ σοι θοβϑίαθβ νου] 

θ6 αυὐἴΐθ ππδαῖῖα 16. Α ΟΙθαν δχϑῖηρ]θ οἵ {Π6 οοτγϑοῦ 186 οὗ τε οὖν 15 Τουπᾶ ἴῃ 

1. τδ8, 8, σθτο Ἡογθϑὺ τἱρηον ἀοίθπαβ 10 ἀραϊηδύ νι Οπ {Π6 οὗ  Πδῃηᾶ, ἴῃ 

1.16.1, τε οὖν τηϑὺ θ6 Ομδηρθᾶ ἰο δ᾽ οὖν ῸΓ ΓΘΆΒΟΠΒ 5: ΠΗ]8γ [0 {Π088 ρίνϑῃ ἴῸΓ 
ὑπ Ῥτθβθηΐ ρᾶββαρθ, δῃᾶ ὙΠ {15 σίονν δ . ρΎΘ68. 

60. 26. ὁρῶν τοὺς στρατιώτας. καί Ὀοΐοτο τούς, τ ΠΟΙ 811 ὑπ6 οὐμον Μ85. 
δᾶγθ, 18 πού ἰῃ γί. ΟἹ. ὑπῖπκΚα {μογθ 15 ροοᾶ στουμπᾶ ἴον 10, βῖποθ {πὸ ψη0]6 

Τογθρσοΐπῃρ οομϑυ]ίδθίθη μδα Ῥθθη Π6]4 οὐἱν τὶν {μ6 βἰταίθρὶ δηᾶ ἰαχίϑτοῃβ 

(9 [Ὁ, 16 Πόσο 1ἰβ ἴο θ6 ἀθβουθοᾶ {Π6 5ἰαΐθ᾽ οὗ τηϊπᾶ οὗ [π6 016 Ὀοᾶν οὗ 

ἴγοορϑ, ὑγΒ] 0} ἱπαπποορᾶ ΝΙοΐδ5 ξυγκαλέσαι ἅπαντας. 
Βαὺ [Π6 τηοίΐνο οὗ {Π6 Βρθθοὴ νγὰβ ποῦ ὑπαῦ Π6 ποῖῦ 8ᾶνγ ὑῃαὺ [86 βοἰαϊογ8 εν 

(88 ΜῈ1}1 δβ {π6 Ἰοδᾶ6.8) το ἀθβροηάθπί. Τῇθ οοπάϊίοη δπᾶ αϊβροβίοη οἵἉ 
{Π6 τ 005 τητιϑὺ ἤᾶνθ ΘΟ ἴῃ ΙΔΥΡῸ ΤΘΑΒΌΤΘ ὑΠ6 οαπ856 Οὗ {Π6 οοηδυςδίίοῃ. 

ΤΠο βίδϊθ οὗ τιμᾶ οὗ [86 βο]ά ουβ δου {Π6 Ῥσγρδγδίίοῃβ ἱπάπυοθᾷ Νιοΐδβ ἴοὸ 

δΔάάτοθβ ἤθη. Ηθπησα 1ὖ 15 θούίοσ, ψι} Κα., Αση., 50., δα Βιι., ἴο οταἱύ καί. 

61. 8. [ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεμίοις]. ΟἹ. δΔηᾶᾷ 50. οὐἱῦ ἐπ 686 
γγΟΥΒ. 845 ἃ ΡΊοββ ἴο ὁμοίως ἅπασιν. ΤΟΥ ΤΘΆΒΟΠΒ 476, ὑπαὺ 10 15. ἸΠΟΥΘΑΙΌ]6 
ὑμπαῦὺ ΝΙοίαβ βου μάν βαϊα, 'ἴπ θχποχίίζηρ [15 τῆθῃ ἴῃ 500} ἃ ΟΥἶ515, ὑπαύ 

“1ἴῸ0 88ὸῇ οὗ ἴμϑθηι ποὺ 1655 ὑπϑη ἴο ὑῃ6. ΘηθιΥ ὑΠ6 βίσαρρίο ψγὰ8 ἴου 1116 δῃηά 

σουηΐγν." ΤῊ ΘΟΠμαϊοη ΟΥ π6 ἔνγο δυΤἾ6 85 γγἃ8 γΟῪῪ ΟΠ οσοηῦ αὖ {πδὺ ἐἰτηθ. 

ἘῸΓ {[Π6 ΘΥΓΔΟΆΒΔΏΒ, ἃ5 Ὑἱοίουβ ἴῃ {πΠ6 πᾶν] Ὀδύ]6, οτΘ πῸ ἸΟΏΡΘΥ ἴῃ ἀοπθί 

δθουῦ {πον βαΐθίγ. ΒῪ {Π6 Αἰμθηΐδηβ, μόύγθυοσ, [Π6 Βορβ οὗ νἱοίοσυ πᾶ Ὅθθῃ 

Ἰοϑύ, πα ΘΥ̓ΘΕΥ οἴοτνῦ ψγὰ8 ἰο Ῥ6 πηδᾶθ ἴο ἔογοθ (6 νὰν οἷ οἵὁἩἨ {π6 ΒαγθοὺΣ 

δη4 ἴο γχούσσῃ ΠΟΙη6. 

Βαῦ 10 ἄοοβ ποῦ 5661ΠῚ ἱπηροββῖ 0 16 πα΄ ΝΙοΐα5. βῃου]Ἱᾶ αν τϑηνηαρα ἢΪ8 

ἸΤΟΟΡΒ ὉΠ6ΛῖΘΙ ὕΠ688 ΟἰΤΟυτηβύϑησθ5 ὑπ ΓῸΥ 686}} οὗ ὑΠ6ηὶ εἰ πιοτὸ (οὐχ ἧσσον) 
ἴδῃ οὶ [Π6 ΘΏΘΙΩΥ 116 δη 4 σΟΙΉ ΥΥ ὙγΘΓΘ δὖ βίακθ. Τηδὺ 566 πὴ5 ἱηδοραᾶ Τ7α51 

Οἢ ἃ ῬΔῚ 1 {Π6 Θχβουίαοη8 οὗ 6. 64. ὅ86, πούγϑυοσ, ΟἹ]. ἴῃ Σγαμζ, Ῥτοσν., 

1859, Ρ. δ; δύ, ἴῃ ϑγηιδοί. Ῥλιϊοί. Βοπη. Ὁ. 892. 

608. 14, τῆς ἀρχῆς τῆς ἡμετέρας οὐκ ἔλασσον... πολὺ πλεῖον μετείχετε. 
γδυίοιβ αὐδοιιρύβ ἤν ὈΘΘη τηδᾶθ ἰο τϑίηονα {Π6 ἀΠΠου]Υ, τοϊοσγθα ἰὸ ἴῃ {Π6 

ΘΧΘΟΡΟΙΟ4] ποίρ, οὗ [Π6 βυθδύδη! 8] τορουϊ 0 οὗ οὐκ ἔλασσον ἰῃ πολὺ πλεῖον. 

ΡρΡ. δῃὰ Βη). τοῖοσ. πολὺ πλεῖον ἴο {πΠ6 οοτηρδυίβοηῃ Ὀούνθθῃ {Π6 ταρίοθοὶϊ δηᾶ 

1886 ΑΥ̓ΠΘμΐδη5 ὑβμοιήβ 168: “γοῦ Πϑα ἔγομι ΟἿΤ Τ]6 ποτα δἀνδηΐαρο [Δ Ὑ76 

ΟΌΓΒΘΙγ ΘΒ"; Ὁιαοῦ ἰγϑηβ]ίθθ: “10 5ῃηδγϑᾶ ΟἿἿΪ δϑιηρῖσθ, δ] ογίηρ δἀνδηϊαροϑ 

Θα.8] ἴο ΟὟΥΒ; Π8.Υ, σ,Θδίου, βῖησθ γοὺ, ἔθαγρα ὉΥ ΟἿἿ 5} ]6οῦβ, Δ. 5011] Του Θ 

ὑΠ8ῃ γχἷὸὰὸ Ῥτοίθοϊβα ἔγοϊῃ 1} 1165. ΟἾΠΘῚ5 οοπῃίγαβδὺ κατὰ τὸ ὠφελεῖσθαι τ ῖ ἢ 

ἔς τε τὸ φοβερὸν καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖσθαι (πα ἘΘΙΒΚ6 ῬΤΟΡΟΒΘ6Β ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΥ [0 ΤΙηΔΚ6 
ῬΠ18 ΟΟΏΠΘΧΙΟΙ ΟἸΘΆΓΕΙ ἐς δὲ τὸ φοβερόν): “γοιι Βῃδγθᾶ θα} τ ΟΌΤΒΘΙν 65 

-, 
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ἴῃ {π6 δἄνδηϊαροβ οὗ ΟἿΣ ΘΟ, Ὑ8116 γοὺ ραἰηθᾶ ΘΥ̓Θἢ ΤΠΟΓῸ {Π8}) 6 ὉΥ͂ ὑπὸ 

ἀτοδᾶ νυ ῃΐομ γοῦ ἰπϑρίτοα ἴῃ βυ]θο-βύαῦθβ αὐᾶ 1 ὙΡῸΣ ΒΘΟΌΤΙΥ ἀραϊηδῦ ἰη785- 

ἰἰς8. ὙΤἢ8 τη Κο8 ροοᾶ. 56η86,; αΐ {86 ἴδϑι ἜΡΡΕΙ ΤΘΠΛΒ1115, μῦ ἴηὴ Το. 

οὐκ ἔλασσον -- πολὺ πλεῖον. 

68. 17. ὥστε κοινωνοὶ μόνοι ἐλευθέρως ἡμῖν τῆς ἀρχῆς ὄντες δικαίως [ἄν] αὐτὴν 
μὴ καταπροδίδοτε. Ταῦ [π6 ὑταἀἰ οπ8] το άϊηρ' οαπηοῦ παν Θοπ8 ἔτοια ΤΠυο. 
888 Ὀθθὴ ἀουθίρα Ὀγ πο οαϊύ. ΤῊ ἢγϑὺ {μΐηρ' ἴο ὍΘ ὙθοορΖοαᾶ νγὰ8 ὑμαὺ ἄν γγᾶ8 

ποὶ ΡΟΒΒΙ0]6 τὰ τα [88 ἴπην. ; ἔΠΟΓΘΌΓΘ τηϑηγ μάν ὑπδιραῦ ὑπαὺ Ὁ 15 Βα οἰ Θηῦ ἴο 
ΒΌΚα ουὐ ἄν; 80.6.5. ΒΚ., Κα Ῥρ., Αὐη,, Βι., ἀπ ἀουβύδηϊηρ' [Π6 Ῥαββᾶρθ ἰπ {Π6 
86186, “7507 γοὰ οδηποῦ Ῥοδίσαν 10. Αρὰϊηϑὺ {818 δύ. τοιλατκο (υγπηιδοί. λιϊοῖ, 

Βοπῆ. Ῥ. 892) ὑμεαὖῦ π6 ατθοκ γγοΥ 8 τάϑϑῃ “ ἄο ποὺ Ῥαύγαυ 1ὕ 7. 501γ,᾿ ὙΜ116 ὑπ 

σομίοχὺ σϑαῦΐγοβ 7αδὺ {π6 ὁρροβίίθ, “ἄο ποὺ θοίταν 1Ὁ ἀπ α501γ. Βα Ατη.Β 
᾿πἰογργούδιίοη 18 Βαρροσγίθα Ὁγ ἷν. 62. 17, τιμωρία γὰρ οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως (α5 οὗ" 

γίσλε τὲ ἐδουϊα δ6), ὅτι καὶ ἀδικεῖται. Τὸ τηθοί 8 ΟὈ]ΘΟοη ἰὸ δικαίως, Ὁ. ΘΙ 5 

ἰο δικαιοῦσαν, 8πα ἰχϑῃ 518 068, “ 51π66 Π6 γΟΙ 8106 Βδγθᾶ ἴῃ 8. ἔγθθ' ΤΩΔΠΠΘΡ 

ἴῃ ΟἿΣ ΘΙΏΡΙΓΘ, ἅο πού Ῥεοίσαν Ὁ πον, ΒΘ ἰὺ ἀθιηδηᾶβ {818 Οὗ γοὰὺ 88 8 σὶρ ὔ. " 

Βαυΐ 88:46 ἔγοια. {6 ἴδοῦ {μαῦ δικαιοῦν πἰπουῦ δὴν ἱπθϊτηδίϊοη οὗ {π6 

οδ]θοὺῦ οἵ {μ6 οἰαῖτη, (ΒΟ, 15. ΟἸθαυ]ν ἰηδϊοαίοα ἴῃ 0Π6 Ῥαϑβαροβ οἰϊθα ὉΥ͂ 

δι., 1. 140. 7; ἷν. 64. ἴ, ὍΥ ἰπἴ5.) νου] θ6 πασὰ ὑο ἀπᾶουβίδπα, [Πη6 τοϊδίοη οὗ 

δικαιοῦσαν ἰο ἀρχήν 15 αὐΐ8 ᾿πϑπ)1551016; ΤῸΓ ποὺ ΠΘΡ Θηἀδηροτθαᾶ ΘΠΡῖτ6, 

Ῥαὺ ΑΥὐΠΘη5 Βουβ6] ἢ ΤῸΣ ΠΟΥ ϑιηρίτθ, σου πᾶν ἴο Ῥθρ 86 δβϑἰβϑίδμοθ οὗ ΠΘΥ 

41165. Βιῃ.8 οοῃή͵θοίατο κινδυνεύουσαν σου] 5υϊῦ [86 οοπίοχύ το Ὀούίου, [ἢ 

ιῦὺ ἀ14 ποῦ ἄδραγὺ ἴοο το ἔσο 1806 συϊραΐθ. Μϑαν!ρβ υἱθῦν 18. ΘΥΘῺ [6585 

ρηδθῖα (4ἀυυ. 1. ». 882, ποία 2): “ποῃ δΌΪΙ οἰ πάπθπιη ραΐο αποᾶ 
οοαΐοθ8 πιοἰΐον 8 ἑθπθηΐ, δικαίως ἄν αὐτὴν νῦν μὴ καταπροδιδοῖτε, 6 μή 
π βοηὐοηὐία ρούθηὐδ!ΐ ῬΡοβὶύο γϑυϊῦαϑ πορΊ ΘΟ Το (1) 511}1]}- 

ἰιάϊποιλ Θοσπῖ, 4.86 δὰ ΕπιτὶρΙαϊΒ ΤΡ. Αα]. 8718. ΘΟΙΆΙΏ 61 Ο- 

ταν. [Ι͂ῃ τῃ6 ἢγϑθὺ Ὁ͵δοθ, ἃ οἴόοβοὺ ᾿ηγοβυύραίίοη σσοῦἹα ἤᾶγθ Θομν]ηςθᾶ 

Μαᾶν!ρ' ὑπαὖὺ ποῦ θύῃ ἃ βηρ1]6 σοοᾶ Μ8. Π85 {π6 ορύ., ΒΙΟῚ 15. Τοὰαμαᾶ οἠΪν ἴῃ 

οᾶου οαϊύῦ. [Ιπ {μ6 βθοοῃᾷᾶ ρῖ8οβ, θύθῃ Μϑᾶνὶρ᾽β δυῦπουῖν οδηηοῦ Ῥουβαϑαθ 

α8 ἴο ῬοΙΐονο ὑπαῦ ΤΠμπο. οουἹᾷ μαν συ θη μή ΙῸΥ οὐ ἴῃ ἃ Ῥούθῃηϊδι βθηΐ. 

(δικαίως ἂν καταπροδίδοιτε). 
ΟΙ. ἄρυθοβ τὴ} δ. ἴῃ τοραγάϊηρ' δικαίως ἴῃ {Π6 56η86 δὐΐδοῃρᾶ ἴο 1 ὈΥ ΑΤΉ. 

ΔΩ͂ οὐμουβ᾽ ΡΟ β51016, δπμα ὑμπογοΐοσο Ὀσδοκοίβ θοῦ σνογαᾶβ, Ὁ] Κίηρ ὑπδΐῦ, 

πουρΡὮἢ ἃ βαϊ8.016 ρῬτϑᾶ. τηοαϊῆρυ, τ ΠΘΌΠΘΥ ῬΑΙΓΙΟ. ΟΥ 8δᾶν., τη δῦ ἤᾶγο ρσθοθάρα 

αὐτήν, 0818 Π85 ποῦ ὈΘ6η Τουπᾶ. 
604. 11. ἐνθυμεῖσθε καθ᾽ ἑκάστους τε καὶ ξύμπαντες . .. καὶ τὸ μέγα ὄνομα τῶν 

᾿Αθηνῶν. Τῃ ΟΥΘΙ (ο Ιθᾶνθ πὸ ἀουδύ οὗ Ϊ5 αηαἀογβίδηίηρ οὗ {158 πηροτγίδηῦ 

Ῥάββᾶρθ, ΟἹ. στη άθυβ Ὁ: “δηᾶ ΘΔ. νγ61] ἴῃ σαϊηα, 811 ὑοροῦθ ̓  ἃ8 Ὑ76}} 88 Θ8 608 

οὗ γοιῦ 5ἰῃρὶν, [μᾶὺ {ποβ6 οἵ γοὰ γγὲο 00}}} ῬΓΘΒΘΏΟΥ Ρ6 οἡ Ῥοδγά {π6 581085᾽ 

(ΟΕ {μ6 βίοκ, {π6 ἴμνα]45, δηα σαυυίβοι τουηϑίῃ ἴῃ [86 ξουῆοδύϊομ, διατεί- 

χισμα) “111 σοῃδίϊθαϊα ποὺ ΟὨΪΥ {μ6 ΨΠΟ]6 ἰδηᾷ ἔοτοθ οὗ [η6 Αὐμβϑηΐδηβ, Ὀαΐ 

8150 ὑμοὶν βθ ἔοσοθ " (καὶ νῆες, τ Ιοἢ δ᾽. χοῦ] οὐ), “ 411 {πᾶὺ 5111} Τϑιηδ1 5 

οὗ γουγῦ το Γ -ΟἸὐΥ, 85 1611 ἃ5 [π6 ρσγϑδῦ Ὡδῖὴθ οἵ ΑΥΒοη5." ΘΙ 8} {γ818- 
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Ιαΐθβ Θουτβροπάϊηρὶν : “{μδὺ γοὰ πῸ ψ}}} που. 6 οὴ {π6 Βΐ}5. οοῃδίαὐο {Π6 

ὙὙΠ016 βίγσθηρίῃ οὗ {μ6 Αὐπθηΐϑηβ ἰῇ Ἰδπμά ΤΟΥΟ65 δηα 1ῃ 5105, ἅΥ6, [16 2 16 

τουλϑἰηϊηρ᾽ ΟἿ ΘΗ [86 ῥγθαῦ. πβᾶτηθ οὗ Αὐπθηβ," αΑτοίβ ἴοο σϑῃθυβ 10 58}- 

βύδη Π181}Υ 8ὸ (ΥἼ]. α. 00, Ρ». 161) : “ἘΘοΟΙ]θοῖ, ΟσΘΥν τ8 οἵ γου, ὑπαῦ γΟῚ ΠΟῪ 

Βοίηρ' ΔΡΟΔΓα ΠΟΙ 816 {Π6 αἰ οἵ -ΑὙΠΘΏ8, --- ΠΟΙ ΠΟΡΙ]68,. ΠΟΙ 5105, ΠΟΙ Θη γ6 

ΤΟΙ ΔΙ ἴηρ' Οὐ, πα Π6Ι ΒΡΙΘπαϊᾶ ἢδπιθ.᾽ 

67. 8. τὸ κρατίστους εἶναι. ΟἽ. ΘΟἸΙΏΡΑΓΕΒ 6. 33. 11 δηᾷ ἰΐ. 81.19; θα [Π|686 
᾿ΔΥΘ ποῦ ῬΆΓΆ116]. Νοὺ ΘΙ ἀη]1Κ6 15 Βόρῆ. Απέ, 288, τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι 
δεδραγμένος τὸ μὴ παθεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ μόρσιμον, 1ἢ τῆς δοκήσεως προσγεγε- 
νημένης 11} Δ]1ὸνν 1πμ6 βϑηθ σοηῃϑί, 85 τῆς ἐλπίδος δεδραγμένος (-- ἐλπίζων). 
τῆ. δη8 Βτη. σοῦ ρδ 16. 6. 36. 26 (ΘΓ [ΠΘῪ Ῥγθβοῦνο [Π6 ἰγϑαϊοη8] τϑϑάϊηρ- 

τὸ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι). Ατη. ΘΧΡΙ]ΔΐηΒ (6. 36. 26) ὑπαῦ “16 δ οὗ [88 
ποιη. [860.] ἰηβίθϑα οΟΥἩὨ ΤΠ6 οα86 τϑραυϊγοᾶ Ὁ ρυδιητηδύϊοα] οοηϑῦ. 15 ποῦ ΠΟΟΙ- - 

ΙΏΟΠ, ΏΘη {Π6 1ᾶἅθϑ Θχρυθβθθα Ὀν ὑπ6 ποι. ἰ5 δα θᾶ ἴῃ δσχριδηδίζοῃ οὐ νι μδῦ 

δδϑ 5οὴ6 Ὀοίογο. 8.66 Κἄδη. 406, ποίθ 1. , 

ο 70. 49. μὴ δ ἀνάγκην. 80 γαΐ., πμΐοι ΟἹ. δἄορίβ. Βαΐ 50. 5ῃονβ ὑπαῦ 
᾿ δι᾽ ἀνάγκην 15. ιϑοα ΠΟΥΏΘΙΘ 6156 Ὁ. ΤΉΠπΟ., γῆ Π85 κατ᾽ ἀνάγκην (6. 57. 24; 
ηο. 8; 11. κ8. 10; ἱν. το. 10; 63. 14; νἱ. το. 9; νἱϊ!. 2. 17; 38.11), ἐξ ἀνάγκης 

(ες. 27. 17; 111. 4ο. 9; νἱ. 44. δ), ὑπὸ ἀνάγκης (111. 32. 7), ξὺν ἀνάγκῃ ([11. 40. 80), 
δι᾽ ἀνάγκης (ο. 48. 88). 

11. Ἴ. καὶ διὰ τὸ (ἀνώμαλον τῆς τάξεως) ἀνώμαλον καὶ τὴν ἔποψιν τῆς ναυ- 
μαχίας ἐκ τῆς γῆς ἠναγκαΐζοντο ἔχειν. 50. ΟἹ. ῬΙΌΡΟΒΟΒ [0 Θηῃιθηᾶ {Π6 ἰοχύ 
Η15 οΥἸΠ] ΟΦ] ποθ 15 85 ΓΟ] ΟΥΒ : “ ΕΛΘΤΥῪ αὐϊοιιρύ ἴο Θχρ] δίῃ {πΠ6 ὑγδάϊτ0η8] τοϑδᾶ- 

ἵὰρ (σιπουὺ 6 δἀαοα νγογ 85) μ85 Ὀθθη ἴῃ ναίη. Ἐνθῃ 11 ἀνώμαλον οομ]ᾷ Ὀ6 

. ΒΌΡΡΙ16α 1 Τη]Π6 ἃ βΒϑθοοπᾷ {{π6, 8606. ἴο ΒΗΔΙΟΡῪ οἱ [Π6 6110 1608] πιδᾶρθ οὐβουνρᾶ 

αὖ 6. 69. 4; 1. γ8. 10, 5011 ἀνώμαλον καὶ τὴν ἔποψιν το ΐγτα 5 ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΥ ἃ. ΡΓΟ- 

οΘαϊπρ' ποὰῃ ἴο ΜψΏΪΟῺ ἔποψις σου] ΘΟΙΥΘΒΡΟΠΩ͂, ἃ5 ἴῃ 1ὅ ὄψις 15 οΘοῃίταβίθα Ὁν 

ΙΏΘ8η5 οὗ καί σι γνώμη. ὙΥμδῦ {Π15 15, τηϑύ, ΠΟΥ συ, Ὀ6 ἀσίοσμηϊηθα Ὅν 

{86 ἔοΠουνηρ' Θχρ] δηϑίϊοῃ : δι ὀλίγου γὰρ οὔσης τῆς θέας καὶ οὐ πάντων ἅμα ἐς 
τὸ αὐτὸ σκοπούντων, εἰ μέν τινες ἴδοιεν... ἀνεθάρσησαν .. ., οἱ δὲ... ἐδου- 
λοῦντο, 1.6. “Ῥοοδαβθα6 {ῃΠ6 βρϑοίδίουβ δα ἔγοιῃ {πὶ} αἰ θυθαῦ ροϊηΐβ οὗ υἱὸν 

αἰ ογθηῦ οσουγγΘη 65 οὗ {π6 οοτηρθαῦ Ὀοίουο {Π6 1} ΘΥθβ, 80 [Π6} τϑοοϊνρᾶ αἰ δου- 

οηὖ ΤΥ ΘΒΒΊΟΤΙΒ ΤΌΤ {Ππ686.5 1} {ῃ15 Θχρδηδύϊοῃ, [Π6 δαάϊύϊοη τυ] ἢ Ατη. 

ῬΙΌΡΟΒΘΒ 8Δηα δύ. Βα ρδύδη 18 }}}0 ΔΡΌΤΟΥΘΒ οσδηηοῦ Ὀ6 ΟΟΠΒΙαἀοτρα οογγθοῦ, νἹΖ. 

διὰ τὸ ἀνώμαλον τῶν ξυμβαινόντων ; ΤΟΥ πού ἔγλοτῃ {ἢ 6 ὉΠ] 1] Κη 655 Οὗ {86 οσουγ- 
ΤΌΠΟΘΒ ὑΠΘΙΉΊΒΘΙ 65 σομ65 {Π6 αἰ ἔογθηοθ οὗ ἱπηρυ βϑίομβ, θτὺ ἔτοτη ὑπ6 βρθϑοίδ- 

ἴοτβ βθοίῃηρ αἰ ουθηῦ Θσουτθη 65 δῦ ὕΠ6 βϑῖὴθ {1πΠ|8δ. Τογοΐοτα διὰ τὸ ἀνώμα- 
λον τῆς τάξεως 15 ῬΥχΟροΒαοά (10 τηϊρηῦ 4180 6 τῆς στάσεως ΟΥ τοῦ χωρίου), 50 
ὑπᾶῦ 0Π6 ἀνώμαλον οὗ {π6 Ῥοϊηῦ οὗ νίαν Ὀτηρ5 ψ] ἢ 10 {Π6 ἀνώμαλον οὗ {Π6 νἱον.; 
ΟΙ. σομϑιᾶθυβ Π15. ργοροβϑᾶ οιπθ Πμἀδίΐοπ, ὑπουρἢ ποὺ ΠΘΟΘ ΒΥ 6 ΟὨΪΥ ΟὯΘ 

ῬΟΒΒΙΌΙΘ, 5111] ΔάΤη 551016, ἡούτ δύδηαϊηρ 5.5. ΟὈ] ΘΟ 018. 

ΟἹ. 5 δχρ δηδίϊοῃ ἰβ ποὺ θη σον βου βίβοίουυ. 10 ψου]ᾶ ὍΘ ΤοΥ6 πίττα] (ο 

ΒΈΌΡΡΟΒΘ {ῃδὺ ΒΠΡῚΥ ἀνώμαλον πᾷ ἀτορροα οαὖ οὗ [Π6 ἰδχί, δπα γϑϑᾶ, καὶ διὰ 

τὸ ἀνώμαλον (ἀνώμαλον) καὶ τὴν ἔποψιν κτέ., απ δεοαιιδα οὐ 116 ἱπεφιαίψ (οὗ 
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{π6 στουμπά, ΟΥὨ οὗὨἨ {Π6Ὶ} Ῥοβὶ[10}}) 80, (καί) ἐζδν τῦθγὸ οοπιροίϊοα! ἴο ἤαυε ἀποριαῖ 
υἱεισβ ΟΥ ἰἦ6 δαΐίί6 ἤοπι ἐἦε δἤογε. - : 
ΒΚ. Β ϑιμοπαβίϊοπ, οοπῆττηθα ὉῚ οπ6 Μβ., 15 καὶ δ αὐτὸ ἀνώμαλον καὶ τὴν 

ἔποψιν τῆς ναυμαχίας ἐκ τῆς γῆς ἡνωγκαχοντοὶ ἔχειν. Τῇ νὰ ἰ8κ αὐτό ἴο ΧΘΙ͂ΟΣ 
οἰσποῦ ἴο {Ππ6 1ᾶθα πᾶῦ ΠΟΥ 78αν' τῦας μηραγαϊείοα οὐ ἐλαΐ 1416 δία τρα8 80 σγεαΐ, 
16 146 45 Οὗ ὑπ6 Ῥγθοθάϊηρ οἰδαβ68 (οκ διὰ αὔτο, Ο. 6. 14), Δα ΓυσίΠοΥ ἀνώμαλον : 
καὶ τὴν ἔποψιν τῆς ναυμαχίας ἠναγκάζοντο ἔχειν 45 οαπῖν. ἴο ἐφεώρων ἀναγ- 
καίως τὴν ναυμαχίαν ἀνωμάλως (συαγϊοιιδῖψ, ὠποφιαῖϊν), γα σοῦ ψοοᾶ βθῆ88 διᾶ 
ὁπ6 σοπβίϑιοπί π ΐ [86 Το] ονίηρ δΔιᾺ ΡΠ 1Ποαύίοη. “ ἘῸΓΣ βἴποθ ΠΟῪ ἰμὸ 411 οὗ ὁ 

[86 Αἰμϑιηΐδηβ νγὰβ βία κοα οῃ {πον ΒΗ 05, ποῖ ψὰβ Ὀού ἔθδν ο Ὁ {π6 ἕαΐϊατο. 

.ἼΚΟ ἴο ΠΟΠΘ, ἃπᾶ ου ϑοοουηῦ οὗ 10 [Π6} ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ γίθθᾶ 4150 [μ6 βϑα-ρμὺ 

ἢ νϑυῖοιβ 66 ]}1ρ5 (ὩπΠΘαῈ81]}),᾽ 1,6. [86 ργραΐμθϑβ οἵ 116 βίδκα οδιβρᾶ 

ΤΠΘΙὰ ΡΥΘΔΙΙΥ ἰο ἔραν, πα οδυβοᾶ {μοῖη ἰο Ιοοῖκ τ τ γαγὶϑᾶ ἔθ! ηρΒ οὴ {Π6 568ἃ- 

ἤρηῦ; Το886 ῺΟ ὨΔρΡρθπϑᾶ ἴο 6 Ἰοοκίηῃρ δὖ ϑῃν ρῖδοθ σμθτο ἐμοῖσ ἔσίθπᾶβ 

ὝΟΥΘ σἱοϊοτίουβ, σου], οα δορουηῦ οἵὗὁἩ {Πη6 ργρδίῃμθθϑ οἵ [Π6 βίβκο, θ6 δοσσϑ- 

ΒΡΟΠΑΪΠΡῚΥ οἸαἰβᾶ δηᾶ 68}} ἀΡοι [16 ροᾶβ ἴο Β6]Ρ; ἴμοβθ το ἸοοΚοᾶ ροὴ δὴν 

Ραχὺ {πῶὺ νγὰβ ρούηρ' πογβίθα, {Π6 ΞΤΡΆΠΙΟΡΕ οὗ {μ6 βίδκϑ θᾶ ἰο ρῖνϑ ὙΆ ίο 
᾿Ἰοπᾷ Ιατηδηίδίζοι: : 

48. 9. τὰ στενόπορα τῶν χωρίων διαλαβόντας φυλάσσειν. ΜδΔΗΪΓΘΘΌΣ [815 
τϑδαϊηρ' οὐ δῦ. 15 ποῦ 80 τη 0} ἃ γᾶγϊδηῦ ἃ5 ἃ οοιγθοίίϊζοη οὗ προφθάσαντας, 

ΠΟΙ 411 (86 οὗμον Μ88. τϑδᾶ, δπᾷ πῃ ϊο γα. μα8 οα {Π6 το. ΤΒΟῸΡἢ 

{86 τοϊδίίοη οὗ νύ. ἴο {πΠ6 ἰαχὺ οἵ Ττο., 650. ἴῃ {86 1δϑὺ ἔσο ὍῬΟΟΪΚΒ, ποοᾶβ 8 

ποσοῦ ρἢ δηα οομῃρ θίβ ᾿ηνοϑυ ραίοι, 511}1 1 15. θυθυυῃουοθ, ΟἹ]. (Πϊη 5, ἴο ὍΘ 

ῬΓΘουυϑα, 11 1Ὁ σῖνθθ ἃ ροοά τηθδηΐηρ', δηα δΔΌονΘ 8411 ΘΙ ἴὖ ροἴνγοβ ἃ Ὀδύζοῦ 

τηθϑηΐπρ' (μ8π {Π8 νσα]ραΐθ. ΤῊ 15 [η6 ο886 Πϑῦθ, ψΏοτο διαλαβεῖν ααἰΐα ΡΙΟΡ. 

ΘΧΡΥΘ5565 [86 οοοαραίίοη οὗ ἃ Ρᾶ85. Α οοργίβὲ τηϊρῃῦ ψυῖζα [ῃ6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ 

προφθάσαντας (ς΄ 21; 1]. 69. 18; νἱῖϊδ»Ἤ κι. 8) ῸΣ {16 Τάγο διαλαβόντας, ποὺ 

υἱοα πυοϑα; 86 Ἰαὐῦθι' ΘΟ] 68 ἔτΌΤὰ ἃ θούου ΒΟΌΧΟΘ. 

Ὁ. 4. δεινὸν οὖν ἦν οὐ καθ᾽ ἕν μόνον τῶν πραγμάτων κτέ. ΤῊΘ6 ΘΧΡΙΔΠ8- 
ὑϊοῃ ἴῃ {Π6 πούθβ 15 ῬϑῦδΔ05 ποῦ δῃθ γον βϑυβέδοίουν ; θα ὯῸ ΟΥ̓ΠΘΥ αὐίοιηρύ 

σῖνοβ ἃ θύοι τϑϑ]., ΤῊΘ Ῥῃγαβθ καθ᾽ ἕν τῶν πραγμάτων (Δ Κοη ἰοροίῃθ 1) ἢ88 
Εἰπὸν Ῥθθη σοπβιαγθα [Π86 80]. οὗ {π6 βϑηΐ.: κῃ σῇ] τϑϑϊ (βατα- 
ἰοί8}) οὗ {πῖηρ5 (ϑδοοῦβ, Κσ,, Βιλ.); ΟΥ 1Ἢὸ μᾶ5. Ὀθθὴ {βκθῃ δᾶν.: “81 ἴῃ 

ἀηπὰτ οσοπὐτδοίϑ ΟοδΔ]διηϊαύατη Βυπηπλα βρθούουιγ, δᾶ {π6 5800]. 

Βουρῦ ον οἰ ΠΟΥ ἴῃ 8η 611}10515 ΟΥ 1ἴῺ {μ6 10] ον ηρ ὅτι τάς τε ναῦς. .. 
κινδυνεύοντες (Η 8856 δηά ῬΡ. ψὶ ἢ βοιηθ ᾿ϑβιαθοη). Βαῦ {Πμ6 Θχϑιηρ] 68 οἰϊρα 
ἴπ ΒΌΡΡογῦ οὗἉ {86 Ἰαὐίον οχρ᾽ δηδίϊοι, 111. το. 16; νἱῖ]]. 46. 8, ΤΠ Θγ καθ᾽ ἕν γίγνε- 

σθαι τ6 805 ““ἴο πηϊύθ [ΠΥ Β6 ̓ν 65,᾽ ἅτ οὗ αὐυϊΐθ ἃ αἰ ἔοτγοηῦ παύασθ. ΤῊΘ ὈΡΤῸε 
5 οη ββυτηθα ἰο οχὶϑύ Ὀθύνθομη οὐ καθ᾽ ἕν μόνον ἃ πα ἀλλὰ καὶ ξυνέβαινε κτέ. 15 

ΒΌΡΡογίθα Ὁ. ἃ. ΘΟ ΡΑ,ΊΒοη ] Ηάΐ. ν. 78. 1, δηλοῖ οὐ κατ᾽ ἕν μοῦνον ἀλλὰ 
πανταχῇ. ΟἸ].. 0115 {Πδὺ [Π6 τ64] ἀἸΗΠΟα]ν 1165 ἴῃ τῶν πραγμάτων, {π6 το] αὐϊοιῃ 

ΟΥ̓ ὙΏΙΟῺ ἴο καθ᾽ ἕν 15 ποὺ ΟἸΘΔΥ, 86 σΟΠ]ΘΟ΄ 168, ΠΟ ΟΥΘ, πεπραγμένων ΤῸΥ 

πραγμάτων, 50 ὑπαῦ {Π6 ὑπουρμὺ σου] Ὀ6: ““ΤΘΥΓΙΌ]Θ ψγὰ8 {Ππ6 βιδαδίϊοῃ, ποῦ ἴῃ 

ΟΠ6 τϑϑρϑοὺῦ οὐἱν οἵ {86 {μπῖπρβ ὑμαὺ δα Ὠδρρθηθα, πϑιηθὶν, ὑμαὺ μον δᾶ 
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Ὀορας [86 τοίγοδὺ ὐΐου [Π6 1055 οὗ [868 1016 ἢδθού ἀπᾶ ἴῃ {Π6 τηοβὺ {πγϑαίθηΐμρ 

ἀδηρΡΘΡ ἴο ὑμϑυάβοῖνοβ δηᾷ τὸ Αὐῆθηβ, Ὀὰὺ ὕμογθ ψὰϑ8 δρᾷ, {παὺ ΘΥΘΕΥ 51Πηρ]16 

916, ΟΠ Ἰβανίηρ {Π6 σϑηηρ, δχρουϊθποθα 0Π6 τηοϑὺ ρα ἰη ] ἱπρΡΓΘΘ5101}8 ῸΓ ΘΥ6 

δηα Πραγί.᾽ Ἐβρ. ορρ. ἰο {π6 ραϑὺ 1Ὧθἃ ἴῃ τῶν πεπραγμένων 15 (ῃδὺ οὗ {Π6 

Ῥγθβθηῦ τηοπηθηὺ ἴῃ {π6 ποθ ἐν τῇ ἀπολείψει τοῦ στρατοπέδους Εγοη ὙΠ 
115 ὀχρι δηδίϊοη ΟἹ. 15 πού βαιβῆβᾷ, δῃὰ 10 την Ὀ6 ἀοιθίθα σῃθίμου (μ6 ῥτο- 

ῬΟΒΘΩα,ῖ βιηθηδδίοη τῶν πεπραγμένων 15 ΘΙΓΠΘΙ ΡΙΟ. ΟΟΥΓΘΟῦ ΟΥ ΤΘ811]ν Ὀούΐοῦ 

ἤδη τῶν πραγμάτων. 
Τὅ. 19. οὐκ ἄνευ [ὀλίγων] ἐπιθειασμῶν. ΤῊ νυ]ραῖθ 88 Ὀ66η οὈ]θοίθα ἰο 

ὈΥ 81} οαϊύύ. - ΑἸηοπρ ὑΠ6 ΘΟ] θούαΓο 5. ΤΟΥ ὀλίγων. ἃ΄ΤῸ : λυγρῶν, ΗΘ] 8 ΠΗ ; 

συχνῶν, ῬρΡ.; οἱἰκτρῶν, γ. Η.; ἀλόγων, Μαᾶνὶρ. ΑΤΉ. 5608 ὑπαῦ {π6 πορ; τηπϑὺ 
ὍΘ8 ταρθαίρα, ἂἃβ 11 1Ὁ σγϑῦθ οὐκ ἄνευ οὐκ ὀλίγων, δηα ΜΝ 4118, ἰΣδηβ]αΐθβ, ἢ ὁ ἢ 

Β1Π6 τλῸ}015 ορὐοπύθυϊο Ια 5 8)ὸ ῥΡΙοτδύϊραβ. ΚΙ. δηᾶ Κ΄. βἰσίῖκο 

ουῦ ὀλίγων, [86 Ἰαύῦου 85 διϊβδίηρ ἔσοτη ἃ ρῖοββ, ὀλολυγῶν. ΟἹ. πυηδογβίδηβ 

ὀλίγων οὗ [ῃ86 τΘΔΚ, ΒΟΔΙΌΘΙΥ δυᾶίθ]6 νοΐοα οὗ {ῃ6 ἅγίπρ, ἴῃ {πον 1δ8ὲ δοτη- 

ΡΙ ἰδ ἃ πα ΔΡῬ6818 ἴο [Π6 ροᾶβ. Τῦ μ85 ὑπῖ5 ταθδῃΐηρ ἴῃ ότι. ξ 492, φθεγξάμενος 

ὀλίγῃ ὀπί, πᾶ ἴπ ο6. 44. 19, κραυγῇ οὐκ ὀλίγῃ χρώμενοι ον 6 ΠΕ] Τηθϑη5 ποὶ 
πιο, Ὀαὺ ἰοια οὐγίηρ. 80 Ἐπαν, Ον. 165, βραχὺ ἀναστένει τοΐεγβ ἴο ον β'ρ ει ἴηρ 

8η6 ρστοδηΐηρ. Οπ π6 οἴμϑι μδηᾷᾶ, μέγας 15 ἔτθα. υϑθἃ ἴῃ ροσϑίβ 8πα Ῥ͵οβθ 

ὙΥΥΪΓΘΙΒ5 οὗ ἃ ἰομα βΒῃοαῦ. Βαύ Ο].᾽ 5 Θχριδηδίϊοῃ ν01}} βαγᾶϊν 86 δοοορίθα ; δηᾶ 

1 Ατη.᾿5 νίϑνν 6 ποὺ δἀπη 551016, 10 15 Ῥαυμδρ8 Ὀθϑῦ ἰο τϑ͵ϑοῦ ὑπ ψογτᾶ, 

4ὔ. 84, ἡ ἄλλη αἰκία καὶ ἡ ἰσομοιρία κτέ. ΤΟΌΤΘΘ (Δ αυυ. 1. Ῥ. 97) ΟὈΒοΥν 68 
ΟἹ ὑμι18 Ῥά558ρ6, “Μ΄ 8111 αἰκία, ἰσομοιρίᾳ τῶν κακῶν ἔχουσά τινα ὅμως, τὸ μετὰ 
πολλών, κούφισιν. ψαοτγίο: ἀπ ΥἾ8 6 ΟΟΙὨΙΝ πη αίθ ὑσδῃογθὲ 8]}}- 
αὐἱὰ 5ο] 401}, 1Π1πᾷ βοι σοὺ ρουγσαϊραύπθπιῃ ἦὧος εἰδὶ οἰπὶ πιιἰεϊς 
αἰξὴὶβ αεοΐ τ. Απᾶ Δοοσογαϊηρ]ν 5. ΤΟΥΙΊΘΥΥ τοϑᾶ ἴῃ ἢ 8 ἰοχύ, ἡ ἄλλη 
αἰκία, καὶ ἰσομοιρίᾳ τῶν κακῶν ἔχουσά τινα ὅμως τὸ μετὰ πολλῶν κούφισιν. Βαΐ 
6 μὰβ ὀμδηρθᾶ ἢΐβ ορίπίοῃ, δῃᾷ πον [Ο]]ον5 ν. Η. ἴῃ δ] ἰθνυίηρ ὑπαῦ 1μ6 ῬΡταϑα. 
ἴο ἡ ἄλλη αἰκία (το οου]ὰ Ὀ6 οὐχ ἧσσον αὐτοὺς ἐλύπει) πὰ5 ἀτορρεᾶ οαΐ. 
ΟἹ. Ὁμῖηκα ὑπῶῦ {πΠ6 στουπᾶ οἵ οὈ͵δοϊίοι το {π6 ὑγϑάίνίομ] τϑϑάϊηρ' 1165. ἴῃ τπ6 
ἔδοῦ ἐῃδὺ ἡ ἄλλη αἰκία, νγΐοι οοτίδί ]ν οομαῖπβ ἢ κούφισις, 15 ἴῃ {815 τοδρθϑοῖ 

ΡΙΔοθα οῃ {Π6 58:18 1ἴη6 τ ἢ ἰσομορία, δηἃ [μδὺ ᾿πϑίοδᾶ οὗἩ ἡ ἄλλη αἰκία, τ ΒΐοΒ 
ἄοφθ8 ποῦ βαϊ {π6 οοπίοχύ, βοιηθ ψογὰ Κίπᾶγθα ἴῃ β6η86 ἴο ἰσόμοιρία τηπϑὺ Ό6 

Βοπρηῦ, ἐΒΟῸΡῊ 6 ἢ85 0 581 5}δούουυ διπιθπδαίίοι ο ΡΙΌροβθ. ΤῊΘ βρ]οϑύ 

Τουηθαν, ἢ6 {ῃῖηκΚ8, σου] 6 Το οπιΐύ ἡ ἄλλη αἰκία, ἃ5. 10 15. ῬΟΒΒ1016 {Πδὺ {Π686 

ΟΤ 5. δα {ΠΘῚΥ οΥὐἱρίη ἴῃ ἃ. Τηϑυρη8] οΟὈβουγδύϊοῃ ἡ ἄλλη αἰτία, 86. τῆς κατη- 

Φείας (24). ὙΠ6 ,γϑὲ ρυουπᾶ νὰβ οὐδὲν ἄλλο ἢ... ἐῴκεσαν (26); ἐπ6 Ξδοοπά, 

16 180 Κ οὗ 411] βθυνδηΐβ (28 .); δῃᾷ ἤον {π6 ἐλίγα, [δῦ [π6 σοτητηπηῖν οἵ 
ΤΑ] ΒΓ οΥππ6 Ἰδοκοα [5 Δ] νυ δὐϊπρ᾽ ῬΟΎΨΟΓΙ. 

4. 12. αἱ δὲ ξυμφοραὶ οὐ κατ᾽ ἀξίαν δὴ φοβοῦσι. δ ., το]θοίϊπρ 41] 
Οὔ" Θχρ᾽ δηδίϊομβ οὗ (815 ρᾶϑϑᾶρθ, μΒᾶ5 δἀορίορα ἱπ μἰβ ἰοχὲ {μ6 οοπήθοίαχο οἵ 

ϑομάς (Ζεϊίδολν. 7. α. Οψηιπαβίαίιυ. 1879, Ῥ. 121) : αἱ δὲ ξυμφοραὶ οὐ κατ᾽ ἀξίαν δὴ 
φοβοῦσαι τάχ᾽ ἂν καὶ λωφήσειαν, ἀπἃ ἰτδηβαίοθ, ΟδΙ δια αῦθ 85. δα, 
αποηΐδὴ ῬὈγϑθίθτ τηϑυϊθαη (Π08) ὑθγγθπύ, ἔδοι!θ νἱἀθηὐῃτγ 

ΤΘΙΛΙΊΒΒΌΣΘΔΘ 6886. 
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77. 36. σωθεῖτε. 80 πὸ τηυϑὺ Τοϑδᾶ ἴον σωθείητε οὗ [μ6 Μ88. (88 4150 ἴῃ 11. 
45, 4, κριθεῦτε) Δο6. [ο Η ΘΓ 011468 αρμα Ἐπδίαιῃ. π Οἀ. ᾧ 195, ἡ ἀρχαία ᾿Ατϑὶς 
τὰ εὐκτικὰ ξυγκόπτει κατ᾽ ἐξαίρεσιν μιᾶς συλλαβῆς. 566 5. ὦν. στ. Ρ. 18. 

48. 14, σταδίους ὡς τεσσαράκοντα. 'ΓῺΘ ΓΟ]]ονίηρ ΟὨϊΘ  τϑϑα] 8 οὗἨ ἩΟΊΙΩ ̓Β 

Ἰαἰοϑὺ ορβαυνδίίοῃβ, τηϑᾶθ τὶ 086 ὑτο αν] ]γῖβ, τα ὑακθὴ ἔσομαι Ηἷδ ῬΆΡΟΥ, 

Ζιπι Ποίαν αἀονἦ Αἰμοποῦ νοὰ ϑυγαΐτιδ, 418, τραὰ δὖ τὰ6 τωθοίϊηρ οὗἨ {Π6 
ῬΒΙ]ΟΙορίοα] Αββοοϊϑίοη ἴῃ  ΑΥΙΒΓΌ 6. ᾿ 

ΗοΪπὶ ΒΟΙ]Ά5, ραϊηϑὺ ατοίθ δᾶ ΤΠπρου, ἰο 15 νίθτ [μδὺ [Π6 τοίγοαὺ οογογρᾶ 

εἱσῃῦ ἀ8γ5. ᾿ 

180 ἄαγ. ΤΠ Αὐμϑηΐδηβ ἰθᾶνθ ὑποῖν οατὰρ Ὀϑΐουτο ΞΎΥΓΔΟΌΒ6, ΟΥΟΒΒ [86 ΕἾΥΘΣ 

ΑἸΔΡα5, 8πᾶ, ροΐηρ; 40 βἰδᾶϊα, ΘμοϑιΡ Οἡ ἃ, ὨΪ], ὁ. 78. ὃ 1-4. 

24 ἅᾶν. ΤΏΘΥ τδγοῦ ἔογναγᾶ 20 βἰδαϊα, ργθϑβϑα δἰνσανβ Ὁ. [86 οῆθτην, δπᾶ 

ΘΏΘΔΙΩΡ ὉΠ 8 16Υ6] ρίδοθ ψΏΘΥΘ δῖοι 15 511}} ἴο Ὅ6 Ὠδᾷᾶ, α. 78. 8 4, δ. 

θα ἅᾶγν. ΤΠΟΥ ρῥγοοθθᾶ ἴῃ {ῃ6 αἰγθούϊδἼοη οἵ 6 Αογβθασα 1,6 085, θαὺ 816 

ξογορᾶ ἴο στη Ὅδ8οῖκ σἰτπουῦ τοδοβίηρ τ δα ΘμοϑῺΡ δὖὺ δθουῦ [Π6 βϑμθ Ὁ]8606 

8.5 δὖὺ [Π6 6πᾷ οἵ [86 Βοοοπᾶ ἄδνΥ, ο. 78. ὃ 6, 7. 

4 ἅἄδν. Αρϑίῃ ργϑββίηρ ουνψασγᾶ, ὑπ ν τοδο [ῃ6 Αογδθαπὶ Τ ρα, θὰ ἃ 

ἀτίνϑῃ ὍΔΟΚ, πᾶ δτ6 ΟὈ] σα οἢ 7Π6 τοίγοδῦ [0 βίου βοὴ 6 ὈΥΘδβύ ΟΣ ΚΒ Ψ ΠΟ 

μα Ὅθθῃ ὑβσο ἋΡ ὉΥ [Π6 ΙΥΥΘΟΌΒΔηΒ ἴῃ 61, ΤΩΡ ψἱὰ [Πη6 ῬΌΤΡΟΒΘΟ οὗ 

Βοιημΐηρ θὰ 'θ. ὙΠΘΥ οαὖ ὑΠοΙΥ ᾺῪ ὑμγοΌρΡὮ, πα ΠΠΔΙΥ Θμοϑιὴρ ἃρϑῖη ἴῃ 

ὑπ6 Ηἱδΐῃ, α. 79. ὃ 1-ὖ. 

ὅζῃ ἅαν. ΤΥ {γὺ ἴο ῬΓΘΒΒ ἔουνᾶτα δραΐῃ, θὰὺ ἃ1ΤῸ 8016 ἴο Τη8 Κ6 ΟἿ]Ρ ἢνθ 

ΟΥ̓ 5ῖχ βίδαϊα. Τὴ {86 Το] ] στρ εἰρσηῦ πον οὔδηρο ὕΠ6 οοῦγβο οὗ {ΠΟΙ ΤΔΥΟἢ 

δη4 Ῥτοσθϑᾶ ἰομνδγα [86 868, ο. 79. 8 ὅ--ὃο. ὃ 2. 

60 ἅἄᾶν. ΑἸΘΥ τϑδορίηρ 0η6 8568 6 φγοοθρᾶ βουϊηναγα 8Ιοηρ [86 

ἘΠ]οΥΐπο αν, δηα ΟΥΟΒΒ 0Π6 Αἶνον Οδουρατῖβ. ΝΊΟΙΔΒ 15. ἴῃ δᾶάνδηοθ; Ἰ)θιηο8- 

ΤΠΘΠ65 5 ονουύακοη Ὁ. ὑπ6 υεδοῦβδῃβ δα οαρύυτοα, ο. 8ο. ὃ 4-82. ἃ ὃ. 

ΠΤ ἄν. ΝΊοΙαΒ 15. ογουίδκοη θϑύσνψοθη {6 ΕΘ δηα ὑῃ6 ΑΒΒΙΉΔΓαΒ, δηά 

πορού αὐ οη8, ζο]]οννοα Ὁν Πρ ηρ, [8 Κ Ρ]806, ο. 83. ὃ 1-84. 81. 

80} ἄδν. Νιοῖδβ τθϑομοβ πΠ6 Αϑβίηδταβ. οβδίγαοίίοη δηα οἀρύμπτο οὗ {Π6 

τοιηηδηΐ οὗ (ῃ6 ΑὐΠθηΐϑ ΔΥΤΏΥ, α. ὅ4. ὃ 2--α. 88. 

Ἡοὶπὶ 45 ἴο {μ18 5πουῦ ΒΌΤΩΤΔΥΥ ὕπ6 ΤΟ0]] ΟΡ ΤΟΙ ΥΚ : “ ὙΥ ΕΣΓΠΟΥ αἰὰ 

{π6 ΑὐΒμΘηΐδη5 ψ]Βἢ ἰὼ ροΣ Νού ἰοναγα Οδίδηϑ, ἃ58 ]10α. βᾶυ1 8, θαὺ βουψηνοβύ- 

μαι. ὙΤῇθ ἀοίδι]5 οὐ ὑπ6 παύγαίῖνα οἵ Τῆσο. ἰθᾶνθ μὸ ἀουδύὺ δουξ {μῖ8. 

θυτῖπρ᾽ τὴν ἰδ υἱδιῦ τὸ ὥυυϑοιβθ, Πού υ οΣ,, [ Γθοοη δ᾽ ἀουθα Δηοίῃ  ᾽ αποβί]οη ἢ 

16 βροΐῖ, δᾶ ἢδᾶνα οοῖμβ ἴο ἃ αἰ Ποσθηῦ οοπο] βίο. Τη6 σΘΏΘΓΑΙ αἰγθούϊοη οὗ 

ὕΠ6 ΤηΔΥΟὮ σολϑῖηβ [86 β81τὴ6 ἃ5 Ὀθΐοτ ἀδίοσυταϊηθα, θαὖ ὑΠ6γ6 15 511} ἃ φπθϑΈ0 

85 ἴο ΠΟῪ δι Λ7η6 Αἰ ΘΗ 5 τη γο μΘα οδοῦ ἄὰν. Τῆπο. βομηθύϊτηθβ βίδίθβ {Π6 

ΠΌΙΩΌΟΙ οὗ 5ἰδᾶϊα ΏΙΟΏ ΤΠΕΥ τηδᾶθ. ΤΏ αὐροβίϊοῃ ἴ8 θη, δύ 5}8]1] ψγ6 

ἀοίογγαΐηρβ ἴο αν Ὀθθη {86 Ἰδπρίῃ οἵ {Π6 βἰδᾶθ υβθ6α ὈΥ τα ον Π6 τοίγθαῦύ οὗ 

1π6 ΑΥ̓μοπΐδηβ. 1 πᾶν δϑυϊπηδίρα 1ὖ Πογϑίοζοτο δἱ δρουαῦ 187 τηρίθυβ (10 βίδαϊδ 

-- 1 Επηρ. ρβοορυδρἢ 1081} τ116). Βαΐ 1ἢ {Π6 οα86 οὗ δΔιηούμου τη ΒΌΓΘ οὗ ἀἰϊβίδῃοα, 

ὙΥΠΙΟΙ τοῖο ἴο ϑυσδοιβα ἂμ οἂμ Ὀ6 ἀοίοσιηϊηθα, πϑιηθὶν ὑπ6 σας οὗ 

1.6 Βάγρουν οὗ {86 Βυτϑουβδῃβ (6. 59. 6), [6 ὩΠΡ6. ἴῃ ΤΟ. ἈΡΤΘ65 ἢ [6 
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Τ ΘΠ ΟἿ]Ρ 1 πὸ δορί ἃ βου ον ΠΠΠΟΡΓΑΙῪ δία οὗ δρουῦ 150 χηθίθσβ. Ηθποθ 

1ξ ΒΘ6 18 ῬΙΌΡΟΙ ἴο ΔΡΡΙΥ {15 Τη Δ ΒΌ16 8180 ἴο {Π6 τούτοαί οὗ ἴμ6 Αὐμοηΐδηβ, 85 

Τῆπο. ἀσβοῦῖθοβ ἰὉ; ὉΒΟΥΘΌΥ ΒΟΥ Γ8] βἰαίθιηθηΐβ οἵ {πΠ6 ἰδίου δη ἅτ Ὀοίζου 

Θχρ] δι θα Ὁμ8ῃ οἡ {Π6 8515 οἵ ἃ βίδαθ οἵ 187 τηθϑίϑυβ.; 

80. 7 ἴ, ἦν δὲ ἡ ξύμπασα ὁδὸς αὕτη οὐκ ἐπὶ Κατάνης... καὶ “Ελληνίδας 
καὶ βαρβάρους. ατοία (ΝἼ]. ο. 60, ». 178) αὐὐθηιρύβ ἴο Τθοομοῖ]θ ὑμ6 δοοοπηῦύ οὗ 
Ταυο, τ] ἢ {π6 γσϑιηαυῖ οἵ ]οᾶ. (πρόσῃεσαν ἐπὶ Κατάνης) : ΝΊοΙ45 δηὰ Ὀ6- 
τηοβίμθηθθ, ἢ6 88.008, “580 Ὀ]ΔΙΉΪΥ ὑμᾶὶ 1πΠ6 τουΐθ σπΐο ἢ ΠΟΥ δᾶ οτἱρίηδ!]ν 

Ῥγοϊθοίθα, οὐνϑῦ 86 ΑΚταθδῃ Ο11ΠΠ Ἰηΐο {16 516] ΤΟ ρΊΟΏΒ Οὗ [16 1 ΘΟ Ι͂ΟΥ δηα ἔτοτη 

ἴμθπο6 ἰο Καίαπϑ, μα ῬΘοΟΙηΘ ᾿ργϑοίϊ08}}]6 ; . . . ΔΟΘΟΡΑΙΠΡῚΥ ὑΠπ6 Ὺ τοβοϊνϑᾶ 

ΘΟΙΏΡ]οίθ]ν ἰο ΦΙΓΟΡ Τη6 ἀϊγδοίϊοῃ, 8Π4] ἴοὺ δ ον ἰονγαγ5 {Π6 ΒΟΠΤΏΘΙΗ 

οοδϑϑύ Οἢ ὙὙΠ1ΟΩ ΙᾶγῪ Κϑιηδιῖηα, δηα (1614. ΟἿ [Π6 σοηΐγαγν, ΗΟΪπὶ 85 -5Π νη 

(Π. νη. 898, 899) [μ8αὺ ΤΟ. πο γ6 ὉΒΟΥθ65 ἴο {π6 Αὐἰμοηΐδη ρΘηΘΓ15 086 

᾿ῃ θη 0 ἴο τϑΥῸ ἰο Οδίδπα; Ὀπὺ ““ἰμδὺ δὖ Π6 {{π|6 θη {Π6Ὺ ΤΟΟΙΪΚ {πο ῖγ 

γᾶν ἰο {Π6 ᾿Ακραῖον λέπας ὕΠ6Ὺ ψ6γ6 δἰτοδᾶν τιϑγοῃίπρ' πού ἰοπαγα Οδίδηδ, μαΐ 

ἰονγαῖα Οδιηδυη8, εἴα., Δ. πο θη ὕΠΘΥ Βδᾶ ἴο ὕυτη ὍΔΟΙς ἔγοτα [6 ᾿Ακραῖον 

λέπας ΕΓ βύυνπηρ' ΤῸ {Π6 βᾶχηθ ρΟ 8], ΟἿ]Κ ὉΥ͂ Δποίμον γᾶν." Βοβίαθβ {Π68 

ἔδοῦ ὕμδῦ π86 δβχργθβδβίοῃ ἡ ξύμπασα ὁδὸς αὕτη οαπποὺ ΡΟΒΒΙΌΙΥ τϑῖθυ [0 δηγ- 

ΟΒίηρ' 6156. ἔμδη {μ6 σΠΟ]6 ἢνθ ἄδυβ᾽ ταϑγοῖ, ΗΟ] π᾿ Β ΘΟΠΟΙ βίο 18 τοϑομθα θη 

186 ὕνο ἔο!]ονίηρ συτουμπᾶβ: (1) ὑπαῦ ΝΙοΙαΒ. 1 15. ΒΡΘΘΟῦ οὗ ϑῃοουγδροιηθηΐ 

ΤΟΙΘΙΒ πού ἴο Οδίδηϑδ ἃ5 Π6 φρΌῸΔ] οὗἩ βαΐοίν, Ὀαὺ ἴῃ ὁ. 77. 29 ϑᾶυϑ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἣν 

ἀντιλαβώμεθά του φιλίου χωρίον τῶν Σικελῶν, ... ἤδη νομίζετε ἐν τῷ 
ἐχυρῷ εἶναι; δηᾷ (2) {παὖὺ ΝΙοΙδ 5 ΤΘοΚοπΘα οἢ ταθϑύϊηρ' {Π6 Π6]Ρ τϑθαπϑβίθα ἔγοϊη 

{Π6 516618 (6. 77. 82) ποὺ οα {Π6 τοδᾶ ἴο Οδίδηδ, Ὀαΐ, ἃ5 15 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίδα ἴῃ 
6. 8ο. 22 (ἤλπιζον τοὺς Σικελοὺς ταύτῃ οὖς μετεπέμψαντο ἀπαντήσεσθαι), 1ῃ) [Π6 

ὌΡΡΘΙ ρᾶχύ οὗ {π6 σϑ]16ν οὗ [Π6 Οδουραῦὶβ Εἶνου. [Ἃ}η {1115 ἀἰγϑοίϊοῃ Ώ6Η, 1.6. 

Βοι ῃ-νγοδί, ἰ0 δᾶ Ὅθοη {ποῖ ἱπίθηὐίοι [0 πϑγοῆ ἔγοιη ὑπ6 θοσπηῖπρ. ὍΠΟΥ 
ΠορΘα ἢγβὺ ἰο Ππᾷ ἃ γϑοθρύϊοῃ δηᾷ ἃ 886 50] τη ἴῃ ὁπ6 οὗ {Π6 Ἰαῦρ 3166] 

οἰθ5. Ἐπ Οατϊαβ ((Ογίοος, (αεβεῖ. Τ1. ». 884, ποία 1588) ἴῃ μο]αϊηρ ἴο Οδίδῃηϑ 

85 π6 οὈήθοῦ οὗὨ {Π6 τη Ὸ ἢ 566 }}8 ἴο ΘΟΠΒΙΟΥ {πΠ6 αἰ ΒΟ] 0165. Ώ]Οἢ 86, ἴο 

ΗΟ] 66 ΟΡ᾽. ο [ῃϊ5 πηδορίακίηρ ποῦ 80 ρυϑδὺῦ 85 [Π6 δύο Ὁ 1ηΚ5 ΤΉ ΘΙ. 

86, 26. διὰ τὴν πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευσιν. [1 ἀσίογπιϊη- 
ἴηρ [Π6 τοδάϊῃρ οἵ {818 ραββᾶρθ, γα τηϑὺ Ῥθ8. ἴῃ τϊηα ὑπαὺ {πΠ6 ψογαβ πᾶσαν 

ἐς ἀρετήν, νι ἴοι [Π6 ἰηΐουϊου Μί88. ομλΐζ, τοϑῦ ἡ {ῃ6 δυύπουῖν οὗ Ν᾽ δί., 8118 

ΟἹ Π6 ΘΟὨ ΓΑΙΥ͂ {Π6 ᾿η οτρο]δέϊοη ἐς τὸ θεῖον, ἢ] 6}} {Π6 Ο]Ἃ6 Γ᾽ δα. πανα ΘΕΟῚ 

νενομισμένην, Π85 ποῦ Π6 Βιρρογῦ οὗ ἃ 51ηρ16 ὁη6 οὗ {πὸ Ὀούζου Μ88. ΕῸΤ {Π6 

ΧΡ  δηαϑίϊομ, Πουγουοῦ, οὗ [Π6 ΘΧΡΥΘΒϑοι, ΟἤοβΘη ὈΥ Τα. ον! θη υ}]ν ἢ στοδύ 

ΟΔΤΘ, γ͵ὕὰ τατιϑῦ ΔΌΟΥΘ 81} ΘΟΙΏΡΔΥΘ {Π6 ψογᾶβ τ] ἢ ἢ6 Ῥαΐβ ἰηΐο {π6 του! οἵ 

ΝΊοΐδ5. ὨΪγη5617 ἴῃ [Π6 5816 56η86 ἴῃ 6. 77. 9, καίτοι πολλὰ μὲν ἐς θεοὺς νόμιμα 
δεδιήτημαι, πολλὰ δὲ ἐς ἀνθρώπους δίκαια καὶ ἀνεπίφθονα. [Ι͂ῃ {Π656 ψΟΙΩΒ Π6 
οἸδίτηβ ἴο αν Κορ ῖβ 016 οουγβο οὗ 1{6, ἑονγαγα {ῃ6 ροῦβ, σι ΐη {Π6 

11τη15 οὗ {π6 οταϊπδποοθα μδηδραᾶ ἄονγῃ 8ἃ5 βδογϑά, δηα ἰονγαγα τη, δνοϊαϊηρ 

δνουυ ηρ ὑπδὺ τηϊρηὺ ρσῖνο οἴδδμοα (ἀνεπίφθονα), νι η {π6 1ἰτηϊΐ5. οὗἉ Ἰδραὶ 

τὶρῃῦ. ΤΠθθ6 ὕνο 51465 οἵ ἃ οουγβο οὗ 116 ρυγϑαθᾶ Ὑ1 δηχίουβ οδαϊοη 
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Τησο. Β6ΓΘ πο] 665 ἴῃ [ῃ6 Ῥῇγαβθ τὴν πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευ- 

σιν, 1.6. [Π6 ψῇοὶς οἴοτυ οἵ Νίοῖαβ νὰβ αἰγθοίθα. ὁ Ῥυϊηοῖρ]θ, ἀμάου βὐσιοῦ 

ΟΌΒΘύσαποα οἵ ἰδνγ δῃᾷ σαβίοιῃ, [ο {Π8 ἀθνθιοριηθηῦ ΟὗὨ δυθυν ίηρ' ΠΌΙΩΘΏΙΥ 
ΠΟΌΪΘ. ἀρετή 5]: 165 ἴῃ ΤΊΉπΟ. 680. (566 Τηυτγοᾶ. ἴο ΒοΟΙ 1. Ρῥ. 86} [Π6 5βϑηϊ- 

τηθηΐβ οὗ Βαπηδηΐϊίν δηα σϑηθγοβίύν, ὑΠ6η, ἢ ΘΘΠΘΓΆΙ, σοοα οοπᾶποῦ ἴῃ 8. τηουᾶ] 

διηα γο]ρίουβ 5686. (ΤἘῈ6 ρΡ]. ἀρεταί σι πΐοἢ πιαϑύ θ6 ἀββαπιθᾶ, 1 τγχ δοππθοῦ ἐς 
πᾶσαν ἀρετήν, 85. ΒΟΙῚ6 ῬΙΌΡΟΒΘ, ΤΟ. 8565 ΟἿ] ἴῃ ὕπ8 βθη86 οἵ Χο Ι]θπΐ 

ἄθθαβ δῃηᾶ βϑυύψί}θβ, 1. 123. 4; ἰϊ. 35. 1; 42. ὁ; ΠΙ|. 53. 20; 6γ. 4; ἷν. 92. 86. 

ΤῊΪ5 Ὁ]. 15 ἐουπᾶ, ἴοο, ΟὨΪν ἴῃ ΒΡΘΘΟΙ65.) ΤῊΘ ρᾶ88. νομίζεσθαι ΤΏθΟ. 1565 

ΔἸνγαν 5. οὗ ὑπᾶὺ νγῃΐο ἢ 18 ογᾶθυθᾶ Ὅν 1δὺὺ δη σαβίομι (1. 25. 15; 1.1 ς. 82; νἱ. 

32. 4; 69. 17). 80. 4180 Νίοϊαβ᾽ β ἐπιτήδευσις ἐς ἀρετήν 15 ἰθΓΠη6α νενομισμένη, 

ἴου [86 τϑᾶβοῃ ὑπαὺ 10 νᾶβ συϊάδα δἰνγανβ Ὀ. ἰᾶνν 8ηα φῬγθοθάθηΐ, δηᾶ. ἀνοϊθα 

σἰνίηρ οὔἴθησθ, ζ,6. ρυδοίβθα τὰ νόμιμα ἐς θεούς, τὰ δίκαια καὶ ἀνεπίφθονα 

ἐς ἀνθρώπους. (ΟΥ̓ ἐπιτήδευσις ἐς ἀρετήν, «ο΄. νἱ. 54- 20, τοξουσίηρ το {Π8 
Ῥιβιϑίγα ἅ8δθ, ἐπετήδευσαν ἐπὶ πλεῖστον δὴ τύραννοι οὗτοι ἀρετὴν καὶ ξύνεσιν. 
ὙὝΜΒΟΓΙΟΘοΥ ἴῃ {Π6 Ῥγθβοηῦ ραββθδρθ ὍὙ6 πηρηῦ Πᾶνα μδα ἀρετῆς ἴογΓ ἐς ἀρέτήν; Ὀυΐ 

[16 ῬΥΘΡ. ΘΠ ΡΠ 51Ζ68 ΤΏΟΓΘ βίχοηρν {μ6 ἰᾶθα οὗ Ῥαγροβθ.) [1Ἃὴ {Π18 ομδγδο- 

ἰουϊζσαίϊοη οὗ ΝΙ οἶδ [Π6 τϑοορῃἴοῃ οὗ {Π6 Ρυτοϑῦ δηα τιοϑύ Ὁρυϊρὗ βαη ἰτηθηῦ 15 

ΥΟΙΥ 5 ὙἸΚΊ ΠΡ οοπηροίοα σπίἢ {Ππ6 Ταἰγηϑύϊοη οἵ 8ῃ δηχίθίν δηᾶ πη] }γΥ 

δθουῦ ρσἰνίηρ οὔἴθποθ ἴῃ δὴν αἀϊτθούϊοῃ (Π 6 γ6 ἴῃ νενομισμένη ἐπιτήδευσις, 85 ἴῃ 
ἀνεπίφθονα ἴῃ ο. 77. 11). ΤΙ [8Π6 5Βμαγρϑβύ οοῃύγαβϑῦ ψῦἢ {Π6 Θμαγδοίου οὗ ΝΙοΙἃΒ 

βίδπ 5. ἡ ἄλλη αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴ παρανομία Δῇἶτντηθ6α οὗ 
ΑἸοϊ δἰ Δᾶθ5 ἴῃ νἱ. 28. 12, δῃηᾷ βίαιος οἵ ΟἸδοη ἴῃ 111. 36. 26. Τηδύ [Π6 ΟΠ δΟΙοΓ 

οἵ Νιοῖαβ μοσα Ὀυθῆν βκοίομϑα {ἠῚΡ ἀρΎΘΘ5 τς 411 ὑπ6 ἀθίδι]5 οὗ π15 οοπα ποῦ 

ἔγομῃ Ὠΐ5 σβῦ ρρθδγδῃοθ ἴῃ 111, 91. ὅ ἴο Π15 ἄβαΐῃ, πὸ ἀῃρυθ] υὐϊοθα του ψ1}} 

811] ἴο ΤϑοορηῖζΖβ. 

ΜυΠον-Βισα ίηρ (τγἱβίορῆ. ιι. α΄. ἀἰδέ, Καϊί. Ὁ. 656 8..), ἀββουπρ ὑπᾶῦ {Π6 ψοταβ 

πᾶσαν ἐς ἀρετήν ατε τυαπίϊηρ πη αἰΐ σοοά 1,ἴ88., ἀνιὰ {πα΄ ἀρετή ἴῃ ΤΟ. Τη68}8 
ΒΟΥ Ὼρ οἾ56 ὑμ8ῃ πιαηἰΐη688, Θμογρείῖο, πο 6.658 ριυγϑυῖ 95, ἃ αἀο)ηϊία οὔ7θοί, Υ6} 6 οὔ8 

656 ψογᾶβ τ ἢ 6 ρσγοαίοϑὺ νθῃθιηθηοθ ἀρϑίηϑῦ 056 0 ἀδοῖα8 ΟὐΠΘΥΨΤΙΒΘ, 

δια Θχρ  δίηβ διὰ τὴν νενομισμένην ἐπιτήδευσιν, “Ὀοοαῦθ6. π6 Π8α οτγάβγθα ἢ]5 
116 ἴῃ δοοογάδηοο τὶν οαδύοιῃ. Βαὺ βίποθ Ῥούῃ Ῥσγθιιΐθοθ οἡ ΜΏΙΟΏ [18 

οχριδηδίϊοι γϑϑίβ 816 Ψ͵ΟΏΡ,, 7 ΠΊΔΥ͂, ὈΘΥΠΔΡ5, γθηύαγθ ἴο οοηίθηΐ ΟΌΥ̓ΒΘΙΨΘΒ 

ψὶτἢ [π6 ἀῦονο θχρ  δηδίίοῃ οὗ πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευσιν, {Π|6 
τοδάϊηρ οὗ {π6 Ῥοβδὺ Μ8., συμ] ἢ ἴῃ ὨΙΏΘΡ]685 ρϑββᾶρθδ 'η ΒΟΟΚΒ Ν Τ. δηὰ ΝΠ. 

ΘΙΟΩ6 ρίνϑϑ [Π6 τἱρῦ τοϑαϊηρ. 
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[ΠῈ6 τΟΥθυΘΠΟΘΒ ἴο [68 ατδοκ ἰαχὺ ἃ. 6 Ὁ Ομδρίθυϑ δηὰ {μἰτάβ οἵ ΟΠΔΡΙΟΥΒ; ἴο [Π6 ποῖθβ, Ὦν 
Ομδρίου δῃᾷ 11π6 οὗ ἰοχί δῃηηοίδίθα : 6.5., 318 τ ουβ ἴο (86 αὝΘΘΚ ἰοχὺ δὖὺ ὑπ γβὺ (ηἰγὰ οὗ ο. 
31; 8 67. 8 ΤΟΙΘΙΒ, ἴο [Π8 ποία 01 11Ππ6 ὃ οὗ 6. 67.} 

ἀ-: ἀνάρμοστος, 67. 8; 
ἀδυνασία, 8.9; ἀδύ- 

νατος (τοῖς χρήμα- 
σι), 28. 26: ἀνεπί- 
τακτος, 69. 14; ἀνε- 

πίφθονα, 77. 11; 

ἀίδιον, 21. 11: ἀνώ- 
μαλον, 71. 8; ἄπε- 

δον, γ8. 17; ἄπλους, 
44.20; ἀπροσδόκη- 
τος, 29. 14; ἀπροσ- 
δοκήτως, 21. 19; 
ἀσθενοῦντες, 6ο. 10. 

ἄγειν, οὗὐἨ 5108, 30. ὅ; 
στ 8δοο. 37. 19; 

πὶ ἀαύ. 52. 4. 
ἀγχώμαλα, 71. 21. - 
αἴσθεσθαι, 75. 8. | 

ἀκμὴ βραχεῖα, 14. 2. 
ἀκοντίζειν ἐς, 40. 29. 

ἀκρίβεια, 12. 18. 
ἁλίσκεσθαι, 40. 14. 

ἄλλος (ὀεδί65), 4. 12. 
ἀνα-: ἀνειλεῖν, ὅ1. 22; 

ἀνελέσθαι, ς. 9; 
ἀνεπιστήμων, 67. 1; 
ἀνέχειν, 48. 16; 
ἀνεῖναι, 18. 7 ; ἀνα- 

καλεῖν, 60. 10 ; ἀνα- 

κεῖσθαι, γ1. 6; ἀνά- 

κρουσις, 36. 28; ἀνα- 

λαμβάνειν, τ. 27; 
43. 18; 86. 8; ἀνα- 

παύεσθαι, 73. 12; 

ἀνα-: 
ἀναπειράσθαι, 7. 14; 

12. 16; ἀναρρηγνύ- 
γαι, 34. 20. 

ἄνδρες : -- τινες, 66. 12. 

. ἄντι-: ἀντηρίδες, 36.9; 
ἀντιλαμβάνειν, 6ο. 
17; γο. 45; ἀνθι- 

στάναι, 4ς. 8; ἀντι- 

ναυπηγεῖν, 62. 11; 

ἀντίπαλα, 12. 9; 
28. 9. 

ἁπλώς, 34: 19. 

ἀπό: (-Ξ ἐπί) νῶι ρθη. 
63. 9; ἀπ᾽ αὐτῶν 

βλάψαι, 29. 6; 6 

19; ἀπὸ γλώσσης, 
10. 2; ἀφ᾽ ἑσπέρας, 

29. ὃ; ἀπὸ ξυμμα- 
χίας αὐτόνομοι, 57. 
12; ἀπὸ τῶν πολε- 

μίων, 12. 14. 

ἀπο-: ἀπαντάν, 2. 10: 

ἀποδέχεσθαι, 48. 

18; ἀφέλκειν, 53. 
4; ἀφιέναι τὰς ναῦς, 

19. 21; ἀποκινδυ- 

γεύειν, 6γ. 28; δι. 
26; ἀπολείπειν, 70. 

24: ἀπολύεσθαι, 44. 

40; ἀπολλύειν, κι. 

16; ἀπόπειραν λαμ- 
βάνειν, 21. 6; ἀπο- 

πιμπλάναι, 6ὃ. ὅ; 

ἀπο-: 
ἀποτολμάν, 67. 2; 
ἀποτρέπεσθαι, 231. 
28; ἀποφέρεσθαι, 

5ο. 8; ἀποφραγνύ- 

ναι, γ4ᾳ. 10; ἀπο- 
χρῆσθαι, 42. 27; 
ἀποχωρεῖν, 79. 8. 

ἀρχαιολογεῖν, 69. 17. 

ἀρωγά, 62. 1. 
αὖθις, 36. 2. 

αὐτά, 55. 11. 
αὐτοῦ ἐκεῖ, τό. 4. 

βόσκειν, 48. 853. 
βονλομένοις εἶναι, 35. 8. 

βροντή, 79. 9. 

γεγωνίσκειν, 76. ὅ. 

γραμματεύς, το. 4. 
γυμνητεία, 37. ὃ. 

δᾷς, 53. 19. 
δέ (Ροβιοη οἵ), 12. 4; 

δροχοροίϊοὶ, 15. 

16; 28. 4; κ6. 16. 
δή, 18. ὅ. 

δηλοῦν, 1Ο. ὅ. 

διά: δι ἀνάγκην, 70. 49; 
δι᾽ ἀνάγκης, 48. 58; 

δι ἐλάσσονος, 4. 10; 

δι᾿ ὀλίγον, 36. 29; 
γι. 9; δι ὅπερ, 34. 

859; διὰ παντός, 6. 

6. 
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δια-: διάγγελος, 73. 27; 
διάβροχος, 12. 11; 
διέκπλους, 69. 29; 

γο. 26; διελέσθαι 
κατὰ πόλεις, 19. ὅ ; 

διελθεῖν, 42. 48; 

διικνεῖσθαι, 79. η; 

διακινδυνεύειν, 47. 
11; διακρίνεσθαι, 

34. 26; διαλαμβά- 
'ψειν, 73. 9; διαλεί- 

πειν, 28. 14; δια- 

μάχεσθαι, 632. 1; 
διαπολέμησις, 42. 
84; διατείχισμα, 

6ο. 9; διάφορον, 55. 
9; διαφρεῖν, 32.6; 

διαφυγγάνειν, 44. 

4δ; διαψύξαι, 12. 

18. 
δίψος, 87. 11. 
δυνάστης, 33. 19. 

δυναταί, οἵ 5105, 6ο. 12. 
δυσανασχετεῖν, 71. 99, 

ἑαυτούς, ἴοΓ σφάς αὖ- 
τούς, 44. 41. 

εἶναι -- ὑπάρχειν, 5. 8; 

3 

εκ: 

36. 21, 28; 70. 38. 

ἐξ ἀναγκαίον, 6ο. 
24: ἐξ ἐναντίας, 44. 
22; ἐξ ὅσου, 73. 25; 

ἐκ περιπλοῦ, 56.158; 

ἐκ τοῦ εἰκότος, 66. 

11; 68.14; ἐκ τοῦ ἐπὶ 

θάτερα, 37.9; ἐκ τοῦ 
σφαλῆναι, 68. 18. 

ἐξανίστασθαι, 40. 

19; ἐκγίγνεσθαι, 65. 

6; ἐξηγεῖσθαι, κο. 
92; ἐξορμᾶν, 14. 8. 

ἐλπὶς τοῦ φσβου, 61. 8. 
ἐλπίζειν, νι ἢ ΔοΙ. [Ἡ, 

21. Ἶ. 

ΘΟΕ ΕΕΚ ΙΝΌΕΧ. 

ἐν: 

3 
ετι-: 

ἐν δεξιᾷ λαβών, 1. 

6, ἐν ἐλπίσι ὦν, 

25. 4; ἐν ἐπιστο- 
λαῖς ἴστε, τι. 1; 

ἐν πλαισίῳ, 78. ὅ; 
ἐν τῷ ἀγγέλῳ, 8. 
18; ἐν τῷ ἐπ᾽ ἐκεῖνα, 
58. 8; ἐν τοῖς πρώ- 
τοι, 19. 19. 

: ἐμβάλλειν, 34. 20; 
γο. 84; ἐμβολή, 70. 

25; ἔμβολον, 4ο.17; 

ἐγγίγνεσθαι, κο. 84: 

ἐνδιδόναι, 66. 16: 
ἐνθύμιον, πο. 29: 
ἐνορᾶν, 36. 6; ἐμ.- 

παρασχεῖν, 56. 21; 

ἔμψυχος, 29. 28. 

: ἐπ᾿ ἀμφότερα ἔχων, 
48. 16; ἐπ’ αὐτὸ 

τοῦτο, 56. 8: ἐπ᾽ 

αὐτῷ τούτῳ, 34. 21: 

ἐπὶ μίαν πόλιν, 56. 
28; ἐφ᾽ ὅσον, 66. 
4: ἐπὶ πολύ, 11. 

19; ἐπὶ στρατιάν, 

γ. 6; ἐπὶ τὸ βέλ- 

τιον χωρεῖν, 50. 19; 

ἐπὶ τῴ πεδίῳ, 10. 
9; ἐπὶ (οβ1468) 
τοῖς ὅπλοις, 75. 80... 

ἐπαγγέλλειν, 177. 

2; ἐπάγειν, κ. 14: 
46. 4; 6ο. 6; ἐπακ- 

τός, 28. ὅ; ἐπανα- 

γωγή, 4. 21; ἐπηρ- 
μένοι, ξΙ. 2; ἐπι- 

βαίνειν, 62. 6 ; 70. 

92; ἐπιβολή, 62. 

12; ἐπεξάγειν, 52. 

8; ἐπεκπλεῖν, 37. 

10; ἐπέχειν, 62. 18; 

(ἢ 8οο. οὗὁἉ {1Π26), 

74. 1; ἐπέσχον τὸ 

2 
, ΕἼ: 

2 

ἐσ-: 

ἐπιχειρεῖν, 33. 11; 

ἐπιέναι, γ8, 1; ἐπι- 
θειασμός,75.19; ἐπι- 
καταβαίνειν, 23. 2; 

ἐπικηρυκεύειν, 48. 
14; ἐπικρατεῖν, 42. 

80; ἐπίλουιπος, 22. 

18; ἐπιμέλεσθαι, ὃ. 

18; ἐπιμεταπέμ- 

πεσθαι, 7. 18; ἐποι- 

κεῖν, 27. 11; ἐποι- 
κοδομεῖν, 4. 1]; 

ἐπονομάζειν, 69. 
1ο; ἐφορᾶν, 61.΄ ὅ; 
ἐφορμεῖν, 3. 21; 4. 
20; ἐπυπαριέναι, 76. 

ὃ; ἐπιπέμπειν, τ... 

7; ἐπιπληροῦν, 14. 

6; ἐπιρρωννύναι, 7. 

16; ἐπισκεναΐειν, 
Ι. 2; ἐπιστήμη, 63. 
22; ἐπιτρέπειν, 18. 

24; ἐπιτυγχάνειν, 

25. 8; ἐπίφθονος, 
77. 14; ἐπιχώριος, 
320. 11; ἐπιψηφί- 

ἵειν, τ6. 6; ἐπωτί- 

δες, 34. 22. 

ἐς ἀναβολάς, 15. 

12; ἐς ὀλίγον, 36. 

80. 

ἐσβολή, 27. 18; 
ἐσηγεῖσθαι, 73. ὅ. 

ἔχειν ("εἰαϊη.), 27. 6: 

(Ξεκωλύειν), 62.185; 

- πλέον, 536. 6; 

--- πλεῖστον, 536. 27; 

-- ἔλασσον, 36. 16; 

σχεῖν ψὶῖ αδύ. 1. 

14. 

εὖ ποιεῖν, 15. 11. 
εὐπραγία, 46. 2. 

εὑρών, 31. 8. 



ζεῦγμα, 69. 28. 
ζεύγη, 27. 24. 

ἡλικία, 6ο. 20. 
ἡλίου τροπή, 16. 10. 
ἣν μή τις, τι. 16. 

θειασμός, πο. 80. 

(τὸ) θεῖον, 77. 17. 

θεράπων, 13. 9. 

ἵπποι, ΚΙ. 15. 
ἰσόρροπος, 71. 2. 

ἴσος, 27. 17. 

ἴσον καὶ παραπλήσιον,. 
42. 10. 

ἔσχειν, κο. 20. 
Ἰταλία, 25. ὃ; 33.21. 

καί (απαὶ 50), 6ο. 21; 
64. 1; (ἰαἰτοδυοίηρ; 

Ἰτηγηθαϊαίθ [{]8]- 
τθηῦ οὗ 8 τϑϑοϊυ- 

(ἴο.}), 75. 2; (αοί- 

μαϊίν), 73. θ. 

κατά: κατ᾽ ἀνάγκην, 57. 
24; (οὐ) κατ᾽ ἀξίαν, 

77.12; κατὰ βραχύ, 
γ9. ῶ8; κατὰ γῆν, 

28. 2; καθ ἕκαστα, 

8. ὅ; καθ᾽ ἕν τῶν 

πραγμάτων, 75. 4; 
καθ᾽ ὅσον, 37. 6. 

κατα-: καταράσσειν, 6. 
1δ; καταβυρσοῦν, 

65. ἴ; κατήφεια, 
γε. 24; καθέζεσθαι, 

6γ. 18; κατέχειν, 

66. 11; καθιστάναι, 

28. θ; καταλαμβά- 
νειν, 30. 1; κατα- 

λείπεσθαι, 2. 28; 

γε. 11; κατάλογος, 

16, 7; καταλύειν 

σΒΕ ΒΚ ΙΝΌΒΧΣ. 

κατα-: 
᾿ (τὸν πόλεμον), 31. 
17; καταμέμφε- 
σθαι, γ7. ὃ; κατα- 
προδιδόναι, 48. 26; 
κατατραυματίζειν, 
41. 10; καταφέρε- 

σϑαι, 53. 8; κατά- 
ες ᾧεῦνξιρ, 38. 16, 

κείμενος, 75. 30. 
κεραῖαι, 41. ὅ. 

κρούεσθαι πρύμναν, 40. 

(6) κύκλος, 2. 20. 

λαμπρός, 55. 1. 

(τὸ) λεγόμενον, 68. 6. 
λιθοτομίαι, 86. ὅ. 

μαχαιροφόρος, 27. 1. 

μακρᾶν, 13. 8. 

μεγέθη, 55. 8. 
μέν, ψιποὰαῦ ΟΟΥΓΟΪΔ- 

{ἶἰν6, 55. 2. 

μετά: μετ᾽ ἀλλήλων στῆ- 
ναι, 57. 4; μετ᾽ αὖ- 
τούς, πο. 2. 

μετα- : μεταβολή, 55.9; 
γ6. 1; μετανιστάναι, 

39.10; μετέωρος, 71. 
90; μεταπέμπειν, ὃ. 
7; μεταχειρίζειν, 

87. 2. 

μνήμη, 8. 10. 
μόριον, 58. 6. 
μυριοφόρος, 25. 29. 

μυχός, 4. 21; 52. 10. 

ναυβάτης, 75. 44. 
ναυλοχεῖν, 4. 88. 

νεοδαμώδεις,19.16, 8.12. 

νεώριον, 22. 7. 

νεωτερίζειν, δ7. 6. 

γόσος νεφρῖτις, 15. 9. 

ξηρότης, 12. 10,. 
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ξυν-: ξυναναπείθειν, 21. 
8; ξυναπονεύειν, 71. 
18; ξυγγιγνώσκειν, 
73. 10; ξύνθημα, 
44. 28; ξυγκρούειν, 

36. 26; ξύλλογος, 
41.224; ξυσκευαΐζειν, 

γ4ᾳ. 4; ἔξύστασις, ᾿ 
σι. 1; ξυσταδόν, 
81. 24; ἔξυντειχί- 
ζειν, 7. 4; ἕξυντέ- 
μνειν, 36. Τ; ξυντυγ- 
χάνειν, 70. 82. 

οἰκεῖος, 44. 10. 

ὄλεθρος, 27. 13. 

ὀλίγον οὐδὲν ἐς οὐδέν, 
59. 9; 87. 29. 

ὁμοῖα τοῖς μάλιστα, 20. 
24, 

ὅμως, 1.12;44.4:; 48.981. 

ὅπλα (ιναΐοΐ,-μο515) 28. 8. 

ὅπως, ΔΓΟΥ νου θᾶ οὐυ- 

τϑηαϊ, 6.6; -- ἄν 
Ὁ} ορύ. ὅός. 8; 

τ] ἰπα10. ῬΓ65. 

6γ. 12, 

ὀργή, 68. 2. 

ὅσα γε, τι. 18, 
ὁτὲ μέν, ὁτὲ δέ, 27. 10. 
ὅ τι τάχος, 42. 21. 
οὖν, ταδαχηρνο, 6. 7. 
ὄχλος, 56. 28; 62. 2, 6. 

οὐδεμιᾶς ἥσσων μάλλον 
ἑτέρας, 29. 29. 

ποινανισμός, 44. 82. 
πάλιν, 44. 42. 

πάλιν, αὖ, 46. 2. 

πανωλεθρία, 87. 24. 

παρά: παρὰ βραχύ τι, 
2. 10; παρ᾽ ἐλπίδα, 

66.1δ; παρὰ λόγον, 
71. 42; παρὰ το- 

σοῦτον,. 2. 29. 
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παρα-: παραβοηθεῖν, 70. 
δι᾽ παρελθεῖν,6.8,16; 

παρεξειρεσία,34.21; 

παρακαλεῖν, 20. ὃ; 

παρακομιδή, 28. 1; 

παραλαμβάνειν, 58. 
8; παράλογος, 28. 

17; 55. 4; παρα- 

λύειν (τῆς ἀρχής), 
16. 2; παροικοδο- 

μεῖν, 6.ὄ 16; τι. 14; 
παραπλεῖν, 26. 14; 

40. 22; 56.2; παρα- 

πλήσιον, 19. 8; πα- 
ρασκευάζεσθαι, 17. 
1; 35. 2; παρα- 

σκευή, 36. 8; παρα- 
τείχισμα, 42. 28; 

; παράφραγμα,2:5.24, 

πείθεσθαι, ΙΓ ρθη. 73. 
11. 

πειράν, 12. Ἷ. 

πέμψις, 17. 9. 
περαίνεσθαι, 43. 84. 

περί: (ὄντι) περὶ ταῦτα, 
321. 11; (τὼ περὶ 

τὸ πεδίον, 19. 4. 

περι-: περιαγγέλλειν, 
18. 28; περιορᾶν 
(στ ραγίϊο.), 6. 

8; (σὰ 1πἴ.), 73. 

6; περιιστάναι, 1. 

20; περιμάχητος, 
84. 22; περιμένειν, 
20. 16; περιπόλια, 
48. 82; περιφέρειν, 

28. 20; περιστα- 

δόν, 81. 24. 

πλὴν ὅσον, 23. 20. 
πληρώματα, 4. 21. 
πλοῦς (45 τηθϑϑιτο οὗ 

αϊβύδπορ), κο, 18. 

ποιεῖν (Ξ- ν 84] 617 6),6.8. 

πονεῖν (οἵ 5}1085),38.11. 

ΘΟΕΕΕΚ ΙΝΌΈΧ. 

πόνηρα, 48. ὃ. 
πρὶν δή, 39. ὅ. 

προ-: προεξανάγειν,70.1; 
προκόπτειν, 56. 22; 

προλαμβάνειν, 80. 
17; προλιπεῖν, 75.18; 

προορμίζειν, 38. 12 ; 

προπυνθάνεσθαι, 32. 
4: προτείχισμα, 43. 

2: πρόφασις,1 3.1. 
πρός (ΤῊ οοηδοηιιθηο6 07), 

47. 2; 74. 1; πρὸς ὅ 
τι χωρῆσαι, 44. 1; 
πρὸς ἑαυτών, 36. 18. 

προσ- : προσάγεσθαι, 7. 
8; δ5- 10: προσα- 

ναγκαΐειν, τᾶ. 951; 
πρόσβασις, 45. 2;. 

προσβολή, 4. 87, 

γο. 26; προσέχειν, 
4. 22; προσκαθη- 

σθαι, 47. 18; προσ- 

οφείλειν, 48. 88, 

προσπέμπειν, 3. 4; 

προστάσσειν (ἄρ- 

χοντα), 19. 28. 

πρότερος, 51. 10; πρό- 
τερον ἤ ψ] ἢ Βα 7ν. 
αἰ ποὺὺ ἄν; 63. ὃ. 

πρῴ, το. 1. 
πωλεῖσθαι, 239. 9. 

ῥώμη, 18. 8. 

σβεστήρια, 53. 29. 
σημαίνειν, 44. 20; 50. 

24, 
σμικρός, 75. 26. 
σπένδεσθαι (πὶ (ἢ 1η1.), 

83. 4. 

σφέτερος, 1..27; 4. 10; 

ὃ. ὃ; 29. 7. 

σφίσι, τοίουτῖηρ ἴο 
πρϑγοϑῦ 800]. 5. 2. 

ταρσός, 40. 21. 

τε, ῬΟΒΙΠοη. οὗ, 36. 88: 

84.15 ; ̓ Ιπἰτοδποίῃρ; 

ὑπ ἐΠϊγὰ οὗ ἃ Β6υ 168, 

15. 8; 27. 18; 69. 

16; 7γο, 19 ; τοϑυῃγ- 

ἐἶνθ, 7γο. 21; γι. 21; 

τε γάρ, 81. 12. 
τετρυχωμένος, 28. 28. 

τις (ἢ ΠΌΠΊΘΓΆ]8), 
53. 17, 

τὸ δέ τι καί, 48. 7. 

τὸ κρατίστους εἶναι,6).8. 
τόξευμα, 30. 7; 43. 16. 

τοσοῦτον, ὅσον, ὥστε, 

28. 18, 

τότε, 31. 12: καὶ τότε, 
20. 28. 

. τροφή, 48. 81. 
ἔτυχεν ἐλθών, 2. 16. 

ὑπο-: τὸ ὑπάρχον, 67. 
1; ὑποδοχή, 74.11; 

ὑποκρίνεσθαι, 44. 
91; ὑπολείπεσθαι, 

20. 15; 33. 27; 43. 

19; ὑπομιμνήσκειν 
(στ 866.), 64. 1; 

ὑποπίπτειν, 40. 21 ; 

ὑποχωρεῖν, 70. δ2. 

φαίνεσθαι ἐς, 56. 9. 

φαῦλος, 77. 8. 

φόβος καὶ δεῖμα, δο. 19. 

χειροτέχναι, 27. 29. 

χερσαῖος, 67. 11. 

χηλή, 53: ὅ. 
χρήματα, 24. 1. 

ὡς : τΞ- ὥστε, 34. 28: 
ὡς εἰπεῖν, τῶ. 22: 
ὡς εἶχον τάχους, 2. 

2 (Φ' 57. 5); ὡς ἐκ 
κακῶν, 42. 15 (. 

74. 4; 76. 2); ὡς 
ἐπί (1 ἀαΐ.), 30. 
20; 34. 4. 



ΙΝΘΕΧ ΟΕ ΞΌΒΙΠΟΤΕ. 

ΑΟΔΥΔΗΐΔη5, 31 ἃ, α; 

57γ6; ὅοο; 67 Ὀ. 

Αοοαυβείϊνο (4005.), 5.17; 
18. 14: (οορπδίθ), 

24.12; (δᾶν.), 5.5.9; 
(ἢ Ρ8.88.), 34, 21. 

ΑοΒμδΐϑ, 34 ἃ, 6. 

ΑοΥδΘΌγη [,6088, 78. 24. 

Αα]θοίϊνθ (αΥύϊου δὺ 

Ὡραῦ. τῷὸί δρϑίγδοῦ 

ποῦ), 68. ὅ; 87. 4; 

(αθαῦ. Ρ1.), 43. 18; 

όο. 8; (φιρᾶ. οὗ 

οθοῦ), 4. 11 :ῴῥσϑά. 

ἴῃ αὐ. ῬΟΒΙ ΠΟ), 

σ᾽, ς 

Αἀνορ (ἴον 86].),4. 18; 
28. ὃ; (ἢ Ῥσυθρ.), 

83. 18, 

Αδριηθίϑηβ, 20 α; 26 ἃ; 

57. 9. 

ΑΘηΐθη8, 57. 29. 

ΑΘο] 8 Π8, 57 ἢ. 

Αοδίο δ, 57. 51. 

Αρδύμαγοιϑβ, 25 8; 70 ἃ. 

Αρίβ, 19 8; 27 6. 

ΑρΡΥΙΡΘΏΠΠΠ65, 32 Ὁ; 33 

αι; 46:8; κο δ; 5 ἃ. 

ΑἸοΙ 8αθ68, τὸ ἃ. 

ΑἸΟΧΘΤΟΒ, 19 6. 

ΑἸιονϑθ, 22. 6. 

Α11165, ΟΥ ΑὐΠ 618, 57; οὗ 

ΞΥΤΘΟΌΒΟ, 58, 
ΑἸνΖθϑ, 31. 10. 

ΑἸηρυϑοϊοίβ, 7 ἃ; 25 α; 

δῷ Ὁ. 

ΑΙΔΡὮΙΡΟΙΙ5, 9 8. 

Απμδοο]αῖῃοῃ, 13. θ; 15. 

18; 28, 12; 42. 9; 

47. ὅ; 49. θ; 56. 21; 
75. 84. 

Απδοίουϊ μὴ, 31 ἃ. 

ΑΠΔΡΊΈΒ, 43 ἃ; 7ὃ ἃ. 

ΑΠαΡΊ88, 57. 8. 

Αογϊβύ, ἱπῇ. αἰΐου ἀξιοῦν, 
5. 19; δριβύοί!υυ, 

14. 21; ἸΠΡΥΘΒΒΙ͂ΥΘ, 

δ. Θ; τἰογαύνο, 71. 

12. 

ΑΡΟΪ]]ο, [θι} 16 οὗ, 26. 8. 

ΑΡροβιϊίοῃ, 257. ὃ; 26. 

26: 69. 18; ρεγίύ., 2. 

21 ; 22. ὃ; 44. 8, ὃ, 

46; 45. ὃ; 5ο. 28; 

62.6; γι. 4, 88; γ8. 

18; ὃς. 2, 

Ατοϑάϊδηβ, 19 6; 576; 

5ὃ Ὁ. ΄ 

Αὐτομοιῖᾶδϑ, 1, 29. 

Αὐρίνοβ, 18; 2οδ; 26 

6; 446; 570. 
Αὐϊβῖο, 39. ὅ. 

Ατίδβ, 33. 19. 

Αὐο1]6. (απ), 62. 14; 

6ς. 17 ; οὐ θα 1 

ΒΘΟΟΙΩ, ποῦῃ, 7. 1; 

14.9; 36. 88, 

Αββισ]δίίζοη, οὗ σθηαου, 

32. 1δ; 25. 80; οἵ 

ῬΓΙΌΏ. 21. 24; οἵ 

Ὥοϊη. ὅγ. 19; οἵ 

ἴῃ. ἴῃ 16]. οἸδαβθ 

47. 16. 

Αβυμαοίοῃ, 71. 22; 77. 2. 

ΑὐΒΘη8η8, σϑῺΡ οὗ, 4. 

24; 23.8; διισδοιίν, 

21 Ὁ; ομαγϑοίοῃ οἵ, 

146; 48 Ῥ, α; ἅ6- 

Β'Χ6 Του δῃηα οχίθηϊ 

οὗ βνψαν, 66 })Ὀ; [τη]- 

ἰαἰθα, 62 Ὁ; τραπορα 

ἴο δύγαϊΐβ, 27; 28; 

ΠΌΤΟΙΣ ΟΥἨ ΔΊΩΨΥ, 

75. 26; ἸοΒ568, ὅς. 
18; οδρθνοβ, ΠΟΥ 

ἰχραϊθα, ὅ7. 12. 

Αὐσ8, ᾿ηγαβίοη οὗ, 19. 

2; 20. 14. 
Αὐδούϊοη, οἵ ΠΌΙΡΘΡ, 

62. 12, 18; οὗ οσδ886, 

21. 18; γ7. ἃ; 87. 
12. 

Βοθούδιοῃ, 30. 17. 
Βοθούϊδ, 19 8; 29 ἃ. 

Βοροίϊδῃβ, το Ὁ; 43.46; 

57. 24: κὃ Ὁ. 

ΟδονΡΆΥ18, δο. 21. 

ΟδΙΘΥΪ ΘΒ ΏΒ, 33. 2; σδ 

δι; 80 ἃ. 

ΟΔΥΥΒΌΔΉΒ, 578. 

Οδΐδηδ, 14 Ὁ; 42 Ὁ; 49. 

10: 576; ὅο 8,Ὁ; δο. 

ὃ; ὅς, 29. 

Οδα]οηΐα, 25. 9. 
Οθ8}8, 57 ἃ. 

Ορηὐατρ8, 32. ὅ. 

ΟἝΡΒΔΙ]Θ 88, 31 8; 57 
Ῥ. 

ΟἸἼ81615, 29 ἃ. 

Ομ διοιαΐδῃηβ, 57 ἃ. 
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ΟΠ τῖοὶθβ, 20. 8; 26. 4. 

Ομΐδηβ, 20 Ὁ; 57. 16. 
ΑἸ δβτλι8, 5. 17; 49.16; 

57. 6, 

ΟΠΒοογϑᾶββ, 233. 16. 

ΟὐπΟΗ, 31. 18. 

Οοπρίχαοίίοῃ, ΟμδηρῈ οἵ, 

. 6ο. ὅ; γο. 44; 77. 
19: .--- κατὰ σύνεσιν, 

70. 14. 

Οὐ-οτγαϊηδίίοι οὗ αἰ ἴοτ- 
Θηὗ σοῃϑί ΠΟΙ] 008, 4. 

29; 13. 1; 15. 14; 

18. 2; 27. 10; 30. 
6; 32. 11; 4ο. 10; 

51. ὅ; γο. 27; 75. 

21; γγ. 81. 

ΟὐΥοστδ, 26 α; 3218, 6; 

33Ὁ; 44. 
Οτθύδῃβ, 57 6. 
ΟΥ̓ΟΒΒ-Μ8]], 4. 8; 5. 8; 6. 

ὅ; η.4; τι. 1δ; 43. 

ἡ, 85. 

Οτοίομϊδ, 35 ἃ. 
ΟΥΤΘΏΘΘΔΉΒ, 50 8. 

Ογύβογα, 26 Ὁ; 57 Ὁ. 

θαῖϊνο, οἵ δανδηΐδρο, 

26. 1; 29. 1; οἵ 

Ῥοββθββδίοι, 49. 8; 

ἴῃ Ιοοβθ σοῃ ΘΟ 0, 

324. ἢ; οἵ δρρῃηΐ, 4. 

82; οἵὗἉ Ιηἰογϑϑύ, 19. 

29; ἸηΒ ΓΙ] ΗΔ], 5. 

18; οδιιβαὶ, 77. 4; 

ὙΠ ἐν, ΔΘ νΟ Ὁ 5 

ΟΥ τηοϊΐοῃ, γι. 40; 
νι πλησθέν, 7ς. 

20; ψί ἐλθεῖν, 73. 

ὅ; νι} ἥκειν, 17. 7. 

Ἰοιηοβίῃθῃρβ, 16. 8; 17 

8; 20, 6; 26;31; 

33 Ὁ, 6; 35;42-.44; 
47 Ὁ, ο; 49; όρς; 

ΙΝΏΕΧ ΟΕ ΒΌΒ9ΕΟΤΕ. 

Τοιηοβίμη685, 

72 Ὁ; 75 ἃ; 78-82; 
86 ἃ, Ὁ. 

11, 27. 1. 

ΘΗ ΘΡὮΘ8, 29. 4 ; 30. 18. 

ὌΙΡΏΙ]1α5, 34. 18. 

Το ΐδ8, 5. 18; 57 ἃ, 6. 

Του 16- )7 811, 2. 17. 

Ῥυγορίϑῃβ, 57. 20. 

ἘοοΡ[5, 19 Ὁ. 

ἘΟΙρ56, 5ο. 27. 

Ἐρεβίδϑϑῃβ, 57 Ὁ. 

ἘΠ ΘΔΉΒ, 31 ἃ. : 

ἘΠΠ10515, 28. 4; γ4. 16; 

75. 25; 79. 22. 

ἘΡΔ.ΔΙΘΡΒΙ5, 48. 298. 

ἘΡΔΏΔΡΠΟΥΒ, 1δ. 1. 

ΕΡΙἀδΌτγαβ, τὸ Ὁ. 

Ερίἄδασιβ Τὔτηογα, 26.7. 
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