
(Ὡοοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊία] ΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδ΄ ννὰξ ργθϑουνθα [ῸΓ σθηθγδίοη5 Οἡ ΠΠΌΓΑΓῪ 506 νθ5 ὈΘΙΌΓΘ 11 ννὰ5 σΓ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙ6 ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶῖκα {Π6 ννοῦἹα᾽ 5 θΟΟΚΒ αἸΒοονθΎα]6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟΥ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΘΧΡΙΓΟ δηα {ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴη6 ραΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [πδ΄ ννὰβ πθνϑὺ β]6οἱ 

ἴο ΘΟρυτρΡἢΐ ΟΥν ΠΟ86 ΙΘρα] σορυτγιρῇῃΐ (θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ ΠοίΠου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΠΟ ἀοΠΊΔΙη ΠΠΔΥῪ νΔΙΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σου ηΐγν. ΡΌΌΠῸΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿΓ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑῖ, ΓΟρΡΓ ϑθ πΠΠηρ ἃ νν θα] ἢ ΟἹ ΠΙβίογυ, οὐ] γ᾽ ἃηΠα Κηοννίθαρο {Πδ{᾿8 οἴη αἸΠΟᾺ]0 ἴο αἸΒΟΟνοΊ. 

ΜᾶῖΚβ5, ποίδιοηβ ΔΠη6 ΟΙΠΘΙ ΠΥΡΊ ΠΔ411ἃ ρΓΘδθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΠη6. ΝΝ11}] ἈΡΡΘΑΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ οἵὁὨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ [ΠΤῸΠῚ 1Π 6 

ΡΕΌΙΠΒΠΟΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ Πα ΠΉΔΙΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδεαρο σι! 611η65 

ΟΟΟΡΊΘ 15 ρου ἴο ρδιηθΎ ννΠΠ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡῚΠ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀμ Δ1η Πηδίθγι 15 ἃΠα πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ51016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃΠα ννῈ ἃ΄6 ΠΊΘΓΟΙΥ {Π61Γ Ουδίοα!Δη5. ΝΟνουῃθ 655, [Π15 ννοΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΟνθηΐ αῦιιϑα ΟὟ ΘΟΠΊΠΊΘΙΓΟΙΔΙ] ρΔΓ165, ΙΠΟ] πα 1ηρ Ρ]ΔοΙηρ (ΘΟ ΠΠ108] ΓΟΘΠΠΟΈΠΟης Οἡ Δυϊοπηδίθα 4ιογυιηρ. 

ννὲ αἶβοὸο δ8Κ (Παΐ γου: 

ἜΞΜακΚο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀδϑιρηθα αοορῖθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηΠα ννα γοααθϑβί {Παΐ νοῦ 156 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙ ἃ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μογχαῖπ ΠῸπι αμϊοπιαΐοα σμογγίπρ )ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: ΠΠπγοῦ ἃΓῸ σοΠηΘΠΟΙ Πρ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ ΓΔΟίοΓ ΓΘΟΟΡΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 νν ΠΟΙ ἀοοθ85 ἴ0 ἃ ἰγρα διηοιηΐ οἵἉ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡ΄α], ρΙΘαβο οοηίδοΐ τι5. 6 θποοιγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔΙη Πηδίοτ! 415 ΤΟΥ [Π656 ρα ΓΡΟΘ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαῖπ αΠτιροη ΓΘ ΘΟΟρΊ]Θ “ν δίθυ γ᾽ γοιῦ 566 οἡ θοῇ ἢ]6 15 ΘΘ5 6 η[184] [ΟΥΓ ΠΟΙ] Πρ ρΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δπηα ΠοΙρίηρ [Ποῖ ΠηᾺ 

ΔαΘΠΠΟΠΔ] πηδίθτ! 15 [ἢγουσῇ οορ!α ΒΟΟΚ δράίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ Γοπηονο 11. 

ἙΞΚΟΡΡ [1 ἰοραίΐ ΝΝ μαΐθνϑι γουτγ τ156. ΓΕΠΊΘΙ ΕΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῈ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ {Παΐ ναί γοῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ιασαὶ. [)ο ποΐ ἀβϑῦμηθδ {Παΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 ννῈ ὈθΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη [Π6 ΡΌΌΠ1Ο ἀΟΙΊΔ1Πη ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Ππη1164 δίαϊθ5, [η΄ [Π6 ννουῖκ 15 α5δο 1η 1πΠ6 ρᾳΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΓ65. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ὴ σορυγιρηΐ νὰ Π165 ΠΠῸΠῚ σΟὈΠΙΓΥ ἴο σΟμΠΙΓΥ, ἀηα ννα οδη ἵ ΟΥ̓ΟΙ συμαᾶηοθ οἡ νν ΠΟΙ ΠΟΥ ΔηΥ ΘΡΘΟΙῆΟ τι56 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 ΔΙ] οννοα. Ρίθαβθ (ὁ ποΐ Ἀ55Π16 {πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ρρθάδηοθ ᾿η ΟΟορίθ ΒΟΟΙΚς ϑθδγοῇ Πηθδη5 11 σδη Ὀδ6 1566 1ὴ ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

Δηγνν Ποῖ 1η 1η6 ννου]α. (οργυτρῆϊ Προ Πηθηΐ ΠΠΔ01ΠΠ }ὺ} σδη Ὀ6 4116 βθνοῖθ. 

Αβοιυΐ ΟοορΊο ΒοοΙς ϑθγο ἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊΙ55ΙΟΉ 15 ἴ0 ΟΥΡΔΠ1ΖΘΟ [ῃΠ6 ννου]α᾽ 5 ΤΠ] ΤΙ ΔΙΊΟη ἃ Πα ἴο ΠΊΔΙζΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠ6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δϑδίοῃ Π6Ιρ5 γαῖα 

αἸβοονοῦ (Π6 ννου ] Δ᾽ 5 θΟΟΚ5 νΏ116 ΠΟΘΙΡΙηρ Δ ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5Π ΘΓ Γθᾶοῇ ἤθνν Δα ΊΙθηοθ5. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοσυρῇ της [ὰ]] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

αἰ ΠΕΡ: 5 ὍΟΙ ΒΞ. ὅοδαῖ.. δσήι 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ἸΣΤΌΡΙΩΝ Β. ακεῆκαμο 
α. 816 

Τοῦ δὲ ἀπεγενδοιἐθρου ϑέρους αἱ μὲν ππαύσιοι 
σπονδαὶ διελέλυντο μέχρι Πυϑίων᾽ καὶ ἐν τῇ ἐκεχευ- 

οίᾳ ᾿4ϑηϊναῖοι Ζ4ηλίους ἀνέστησαν ἐκ 4΄ήλου, ἡγησά- τὸ 
μενον κατὰ παλαιάν τινα αἰτίαν οὐ καϑαροὺς ὄντας 
ἱερῶσϑαι. καὶ ἅμα ἐλλιπὲς σφίσιν εἶναι τοῦτο τῆς 
καϑάρσεως, ἧ πρότερόν μοι δεδήλωται ὡς ἀνελόντες 
τὰς ϑήκας τῶν τεϑνεώτων ὀρϑῶς ἐνόμισαν ποιῆσαι. 
χαὶ οἱ μὲν 4ήλιοι ] ̓Ατραμύττειον Φαρνάκου δόντος 30 
αὐτοῖς ἐν τῇ ᾿4“σίᾳ ᾧκησαν, οὕτως ὡς ἕκαστος ὥρμητο. 

Κλέων δὲ ᾿Αϑηναίους πείσας ἐς τὰ ἐπὶ Θρῴκης 3 

χωρία ἐξέπλευσε μετὰ τὴν ἐκεχειρίαν, ᾿4ϑηναίων μὲν 
ὁπλίτας ἔχων διακοσίους καὶ χιλίους καὶ ἱππέας τρια- 
κοσίους,) τῶν δὲ ξυμμάχων πλείους, ναῦς δὲ τριάκοντα. 536 
σχὼν δὲ ἐς Σχιώνην πρῶτον ἔτι πολιορκουμένην καὶ 9 
προσλαβὼν αὐτόϑεν ὁπλίτας τῶν φρουρῶν, κατέπλευσεν 

ἐς τὸν Κωφὸν λιμένα, τῶν Τορωναίων ἀπέχοντα οὐ 

πολὺ τῆς πόλεως. ἐκ δ᾽ αὐτοῦ. αἰσθόμενος ὑπ᾽ αὖτο- ς 

μόλων | ὅτι οὔτε Βρασίδας ἐν τῇ Τορώνῃ οὔτε οἵ 30 

ἐνόντες ἀξιόϊμαχοι εἶεν, τῇ μὲν στρατιᾷ τῇ πεξῇ ἐχώρει 811 
ἐς τὴν πόλιν, ναῦς δὲ περιέπεμψε δέκα (ἐφὴ τὸν λι- 

μένα περιπλεῖν. καὶ πρὸς τὸ περιτείχισμα πρῶτον 4: 
ἀφικνεῖται, ὃ προσπεριέβαλε τῇ πόλει ὃ Βρασίδας ἐντὸς 
βουλόμενος ποιῆσαι τὸ προάστειον καὶ διελὼν τοῦ δ 

ΤΗΟΥΡΙΡΕῈΒ, τοο. ἨἩπυᾶο. 11. ἘΔ. τηΐποσ. 1 



Θι 

10 

1ὅ 

20 

2ῦ 

80 

») ΤΗΠΟΥΘΙΘῚΙΒ 

παλαιοῦ τείχους μίαν αὐτὴν ἐποίησε πόλιν. βοηϑή- 

ὅαντες δὲ ἐς αὐτὸ Πασιτελίδας τε ὃ Μακεδαιμόνιος 

ἄρχων καὶ ἡ παροῦσα φυλακὴ προσβαλόντων τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ἠμύνοντο. καὶ ὡς ἐβιάξοντο καὶ αἱ νῆες ἅμα 
περιέπλεον (αἷς ἐς τὸν λιμένα περιϊπεμφϑεῖσαι, δείσας 

ὁ Πασιτελίδας μὴ αἵ τε νῆες φϑάσωσι λαβοῦσαι ἐρῆ- 
μον τὴν πόλιν καὶ τοῦ τειχίσματος ἁλισκομένου ἐγκα- 
ταληφϑῇ, ἀπολιπὼν αὐτὸ δρόμῳ ἐχώρει ἐς τὴν πόλιν. 
οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι φϑάνουσιν οἵ τε ἀπὸ τῶν νεῶν ἑλόν- 
τες τὴν Τορώνην καὶ ὁ πεζὸς ἐπισπόμεϊνος αὐτοβοεί, 
κατὰ τὸ διῃρημένον τοῦ παλαιοῦ τείχους ξυνεσπεσών. 

καὶ τοὺς μὲν ἀπέχτειναν τῶν Πελοποννησίων καὶ 
Τορωναίων εὐθὺς ἐν χερσί, τοὺς δὲ ξῶντας ἔλαβον 

καὶ Πασιτελίδαν τὸν ἄρχοντα. Βρασίδας δὲ ἐβοήϑει 
μὲν τῇ Τορώνῃ, αἰσϑόμενος δὲ καϑ' ὁδὸν ξαἰλωκυῖαν 
ἀνεχώρησεν, ἀποσχὼν τεσσαράκοντα μάλιστα σταδίους 
μὴ φϑάσαι ἐλθών. ὁ δὲ Κλέων καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τρο- 
παῖά τε ἔστησαν δύο, τὸ μὲν κατὰ τὸν λιμένα, τὸ δὲ 
πρὸς τῷ τειχίσματι, καὶ τῶν Τορωναίων γυναῖκας μὲν 

καὶ παῖδας ἠνδραπόδισαν, αὐτοὺς δὲ καὶ Πεϊλοπον- 
νησίους καὶ εἴ τις ἄλλος Χαλκιδέων ἦν, ξύμπαντας ἐς 

ἑπτακοσίους, ἀπέπεμψαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας" καὶ αὐτοῖς 

τὸ μὲν Πελοποννήσιον ὕστερον ἐν ταῖς γενομέναις 
σπονδαῖς ἀπῆλϑε, τὸ δὲ ἄλλο ἐκομίσϑη ὑπ Ὀλυνϑίων, 
ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀνδρὸς λυϑείς. εἷλον δὲ καὶ Πάνακτον | ̓4ϑη- 
ναίων ἐν μεϑορίοις τεῖχος Βοιωτοὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν 
χρόνον προδοσίᾳ. καὶ ὃ μὲν Κλέων φυλακὴν καταστη- 
σάμενος τῆς Τορώνης ἄρας περιέπλει τὸν Ἄἄϑων ὡς 

ἐπὶ τὴν ᾿ἀμφίπολιν. 
Φαίαξ δὲ ὁ ̓ Ερασιστράτου τρίτος αὐτὸς ᾿4ϑηναίων 

πεμπόντων ναυσὶ δύο ἐς ̓ Ιταλίαν καὶ Σικελίαν πρεσβευ- 
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Ιτὴς ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐξέπλευσεν. Δεοντῖνοι γὰρϑ18 
ἀπελθόντων ᾿4ϑηναίων ἐκ Σικελίας μετὰ τὴν ξύμ- 
βασιν πολίτας τε ἐπεγράψαντο πολλοὺς καὶ ὃ δῆμος 

τὴν γῆν ἐπενόει ἀναδάσασϑαι. οἱ δὲ δυνατοὶ αἰσϑό- ὃ 
μενοι Σ)υραϊκοσίους τε ἐπάγονται καὶ ἐκβάλλουσι τὸν ὑ 

δῆμον. καὶ οἱ μὲν ἐπλανήϑησαν ὡς ξκχαστοι" οἱ δὲ 
δυνατοὶ ὁμολογήσαντες Συρακοσίοις καὶ τὴν πόλιν 

ἐκλιπόντες καὶ ἐρημώσαντες Συρακούσας ἐπὶ πολιτείᾳ 

κησαν. καὶ ὕστερον πάλιν αὐτῶν τινες διὰ τὸ μὴ 1! 

1ὼ ἀρέσκεσθαι ἀπολιπόντες ἐκ τῶν Συρακουσῶν Φωκέας το 
τε, τῆς πόλεώς τι τῆς Δεοντίνων χωρίον καλούμενον, 

καταλαμβάνουσι καὶ Βρικιννίας, ὃν ἔρυμα ἐν τῇ 4εον- 
τίνῃ. καὶ τῶν τοῦ δήμου τότε ἐκπεσόντων οἱ πολλοὶ 

ἦλθον ὡς αὐτούς, καὶ καταστάντες ἐκ τῶν τειχῶν ἐπο- 
1ὃ λέμουν. ἃ πυνϑανόμενοι οἱ | ̓4ϑηναῖοι τὸν Φαίακα τ 

πέμπουσιν, εἶ πως πείσαντες τοὺς σφίσιν ὄντας αὐτόϑι 

ξυμμάχους καὶ τοὺς ἄλλους, ἣν δύνωνται, Σικελιώτας 

κοινῇ, ὡς Συρακοσίων δύναμιν περιποιουμένων, ἐπι- 
στρατεῦσαι. διασώσειαν τὸν δῆμον τῶν “εοντίνων. 

40 ὃ δὲ Φαίαξ ἀφικόμενος τοὺς μὲν Καμαριναίους πείϑει Ἢ 

καὶ ᾿Δἀκραγαντίνους, ἐν δὲ Γέλᾳ ἀντιστάντος αὐτῷ τοῦ 

πραγματος οὐκέτι ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἔρχεται, αἶσϑό- 
μενος οὐκ ἂν πείϑειν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἀναχωρήσας διὰ 
τῶν Σικελῶν ἐς Κατάνην, καὶ ἅμα ἐν τῇ παρόδῳ καὶ 

96 ἐς τὰς Βρικιννίας ἐλθὼν καὶ παραϑαρσύνας, ἀπέπλει. 
ἐν δὲ τῇ παρακομιδῇ τῇ ἐς τὴν Σικελίαν καὶ πάλιν ὃ 
ἀναχωρήσει καὶ ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ τισὶ πόλεσιν ἐχρημάτισε 
περὶ φιλίας τοῖς ᾿4ϑηναίοις, καὶ Μοκρῶν ἐντυγχάνει 

τοῖς ἐκ Μεσσήνης ἐποίκοις ἐκπεπτωκόσιν, οἱ μετὰ τὴν 
80 Σικελιωτῶν ὁμολογίαν στασιασάντων Μεσσηνίων καὶ 

’ - Ρ ᾿ μι 2 ’ 

ἐπαϊγαγομένων τῶν ἑτέρων “οκροὺς ἔποικοι ἐξεπέω- 30 
᾿ 
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φϑησαν καὶ ἐγένετο Μεσσήνη “οκρῶν τινα χρόνον. 

τούτοις οὖν ὁ Φαίαξ ἐντυχὼν [τοῖς] κομιξομένοις οὐκ 3 
ἠδίκησεν" ἐγεγένητο γὰρ τοῖς “οκροῖς πρὸς αὐτὸν ὅμο- 
λογία ξυμβάδσεως πέρι πρὸς τοὺς ᾿“ϑηναίους. μόνοι 3 
γὰρ τῶν ξυμμάχων, ὅτε Σικελιῶται ξυνηλλάσσοντο, 85 
οὐκ ἐσπείσαντο | ̓Δ4ϑηναίοις, οὐδ᾽ ἂν τότε, εἶ μὴ αὐτοὺς 3819 

κατεῖχεν ὃ πρὸς ᾿Ιπωνιᾶς καὶ Μεδμαίους πόλεμος, ὁμό- 

ρους τε ὄντας καὶ ἀποίκους. καὶ ὁ μὲν Φαίαξ ἐς τὰς 

᾿ϑήνας χρόνῳ ἴ Ὀστερῦν ἀφίκετο. 

1... [Ὁ δὲ Κλέων ὡς τότε ἀπὸ τῆς Τορώνης περιέπλευ- 
σεν ἐπὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν, δρμώμενος ἐκ τῆς Ἢιόνος 
Σταγίρῳ μὲν προσβάλλει ᾿ἀνδρίων ἀποικίᾳ καὶ οὐχ 
εἷλε, Γαληψὸν δὲ τὴν Θασίων ἀποικίαν λαιιβάνει κατὰ 
κράτος. καὶ πέμψας ὡς Περδίκκαν πρέσβεις, ὅπως " 
παραϊγένοιτο στρατιᾷ κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, καὶ ἐς τὴν τὸ 

Θράκην ἄλλους παρὰ Πολλῆν τὸν Ὀδομάντων βασιλέα, 
ἄξοντας μισϑοῦ Θρᾷκας ὡς πλείστους, αὐτὸς ἡσύχαξε 
περιμένων ἐν τῇ ᾿Ηιόνι. Βρασίδας δὲ πυνϑανόμενος ὃ 
ταῦτα ἀντεκάϑητο καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῷ Κερδυλίῳ᾽ ἔστι δὲ 
τὸ Ϊ χωρίον τοῦτο ᾿4ργιλίων ἐπὶ μετεώρου πέραν τοῦ 15 
ποταμοῦ οὐ πολὺ ἀπέχον τῆς ᾿Δμφιπόλεως. καὶ κατε- 
φαίνετο πάντα αὐτόϑεν., ὥστε οὐκ ἂν ἔλαϑεν αὐτὸν 

ὁρμώμενος ὃ Κλέων τῷ στρατῷ" ὅπερ προσεδέχετο 
ποιήσειν αὐτόν, ἐπὶ τὴν ᾿“μφίπολιν ὑπεριδόντα σφῶν 

86 τὸ πλῆϊϑϑος τῇ παρούσῃ στρατιᾷ ἀναβήσεσϑαι. ἅμα 30 
ὃξ χαὶ παρεσκευάξετο Θρᾷκάς τε μισϑωτοὺς πεντα- 
κοσίους καὶ χιλίους καὶ τοὺς ᾿Ηδῶνας πάντας παρα- 
καλῶν. πελταστὰς καὶ ἱππέας" καὶ Μυρκινίων καὶ 

Χαλκιδέων χιλίους πελταστὰς εἶχε πρὸς τοῖς ἐν ᾿άμφι- 
80 πόλει. τὸ δ᾽ ὁπλιτικὸν ξύμπαν ἡϑροίσϑη δισχίλιοι 9, 

μάλιστα καὶ ἱππῆς Ἕλληνες τριακόσιον τούτων Βρα- 
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σίδας μὲν ἔχων ἐπὶ Κερδυλίῳ ἐχάϑητο ἐς πεντακο- 
σίους καὶ χιλίους, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐν ᾿Δμφιπόλει μετὰ 

Κλεαρίδου ἐτετάχατο. ὃ δὲ Κλέων τέως μὲν ἡσύχαξεν, 1 
ἔπειτα ἠναγκάσϑη ποιῆσαι ὅπερ ὃ | Βρασίδας προδε- 0 

δ δέχετο. τῶν γὰρ στρατιωτῶν ἀχϑομένων μὲν τῇ ἕδρᾳ, 5 
ἀναλογιξομένων δὲ τὴν ἐκείνου ἡγεμονίαν πρὸς οἵαν 

ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν μετὰ οἵας ἀνεπιστημοσύνης καὶ 

μαλακίας γενήσοιτο καὶ οἴκοϑεν ὡς ἄκοντες αὐτῷ 

ξυνεξῆλθϑον, αἰσϑόμενος τὸν ϑροῦν καὶ οὐ βουλόΪϊμενος 399 

10 αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ καϑημένους βαρύνεσϑαι, 
ἀναλαβὼν ἦγεν. καὶ ἐχρήσατο τῷ τρόπῳ ᾧπερ καὶ ς 
ἐς τὴν Πύλον εὐτυχήσας ἐπίστευσέ τι φρονεῖν" ἐς μά- 
χην μὲν γὰρ οὐδὲ ἤλπισέν οἱ ἐπεξιέναι οὐδένα, κατὰ 
ϑέαν ὃὲ μᾶλλον ἔφη ἀναβαίνειν τοῦ χωρίου, καὶ τὴν 5 

16 μείξω παρασκευὴν περιέμεινεν, οὐχ ὡς τῷ ἀσφαλεῖ, 
ἣν ἀναγκάξηται, περιόχήσων, ἀλλ᾽ ὡς κύκλῳ περιστὰς 
βίᾳ αἱρήσων τὴν πόλιν. ἐλθών τὸ καὶ καϑίσας ἐπὶ ι 
λόφου καρτεροῦ πρὸ τῆς ᾿Αμφιπόλεως τὸν στρατόν, 

αὐτὸς ἐθεᾶτο | τὸ λιμνῶδες τοῦ Στρυμόνος καὶ τὴν το 

420 ϑέσιν τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν Θράκην ὡς ἔχοι. ἀπιέναι ὃ 
τὸ ἐνόμιξεν. ὁπόταν βούληται, ἀμαχεί" καὶ γὰρ οὐδὲ 
ἐφαίνετο οὔτ᾽ ἐπὶ τοῦ τείχους οὐδεὶς οὔτε κατὰ πύ- 

λας ἐξήει., κεκλῃμέναι τε ἦσαν πᾶσαι. ὥστε καὶ μη- 
χανὰς ὅτι οὐκ ἀνῆλϑεν ἔχων, Ϊ ἁμαρτεῖν ἐδόκει" ἑλεῖν 15 

926 γὰρ ἂν τὴν πόλιν διὰ τὸ ἐρῆμον. ὁ δὲ . Βρασίδας 8 
εὐθὺς ὡς εἶδε κινουμένους τοὺς ᾿4ϑηναίους, καταβὰς ἃ 

καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ Κερδυλίου ἐσέρχεται ἐς τὴν ᾿άμφί- 
πολιν. καὶ ἐπέξοδον μὲν καὶ ἀντίταξιν οὐκ ἐποιήσατο 5 
πρὸς τοὺς ᾿4“ϑηναίους, δεδιὼς τὴν [ αὐτοῦ παρασκευὴν 530 

80 καὶ νομίξων ὑποδεεστέρους εἶναι, οὐ τῷ πλήϑει (ἀντί- 
παλὰα γάρ πως ἦν), ἀλλὰ τῷ ἀξιώματι (τῶν γὰρ ᾽49η- 
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ναίων ὅπερ ἐστράτευε καϑαρὸν ἐξῆλϑε, καὶ “ημνίων 

καὶ ᾿Ιμβρίων τὸ κράτιστον), τέχνῃ δὲ παρεσκευάξετο 
ἐπιϑησόμενος. εἶ γὰρ δείξειε τοῖς ἐναντίοις ] τό τε ὃ. 

πλῆϑος καὶ τὴν ὅπλισιν ἀναγκαίαν οὖσαν τῶν μεϑ᾽ 
ἑαυτοῦ, οὐκ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον περιγενέσϑαι ἢ ἄνευ 
προόψεώς τε αὐτῶν καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ ὄντος καταφρο- 
νήσεως. ἀπολεξάμενος οὖν αὐτὸς πεντήκοντα καὶ ἕκα- 4 
τὸν ὁπλίτας, καὶ τοὺς ἄλλους Κλεαρίδᾳ προστάξας. 

ἐβουϊλεύετο ἐπιχειρεῖν αἰφνιδίως, πρὶν ἀπελθεῖν τοὺς 80 
᾿ϑηναίους, οὐκ ἂν νομίζων ὁμοίως αὐτοὺς ἀπολαβεῖν 

αὖϑις μεμονωμένους, εἶ τύχοι ἐλϑοῦσα αὐτοῖς ἡ βοή- 
ϑεια. ] ξυγκαλέσας δὲ τοὺς πάντας στρατιώτας καὶ βου- ΠΝ 

λόμενος παραϑαρσῦναί τε καὶ τὴν ἐπίνοιαν φράδαι 
ἔλεγε τοιάδε. 

.»5»;. ἄνδρες Πελοπὄννήσιοι, ἀπὸ μὲν οἵας χώρας ἥκο- 9 
μὲν, ὅτι αἰεὶ διὰ τὸ εὔψυχον ἐλευϑέρας, καὶ ὅτι Ζ΄ω]- 
ρουῆς μέλλετε Ἴωσι μάχεσϑαι,. ὧν εἰώϑατε χρείσσους ὁ 
εἷναι. ἀρκείτω βραχέως δεδηλωμένον" τὴν δὲ ἐπιχεί- 3 
ρησιν ᾧ τρόπῳ διανοοῦμαι ποιεῖσϑαι διδάξω, ἵνα μή 
τῷ τὸ κατ᾽ ὀλίγον καὶ μὴ ἅπαντας κινδυνεύειν ἐνδεὲς 
φαινόμενον ἀτολμίαν παράσχῃ. τοὺς γὰρ ἐναντίους ὃ 

εἰκάξω [ καταφρονήδει τε ἡμῶν καὶ οὐκ ἂν ἐλπίσαντας τὸ 
ὡς ἂν ἐπεξέλθοι τις αὐτοῖς ἐς μάχην, ἀναβῆναί τὲ 
πρὸς τὸ χωρίον καὶ νῦν ἀτάχτως κατὰ ϑέαν τετραμ- 
μένους ὀλιγωρεῖν. ὅστις δὲ τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας 4 

“τῶν ἐναντίων κάλλιστα ἰδὼν καὶ ἅμα πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 

80 

δύναμιν τὴν | ἐπιχείρησιν ποιεῖται μὴ ἀπὸ τοῦ προ- 16 
φανοῦς μᾶλλον καὶ ἀντιπαραταχϑέντος ἢ ἐκ τοῦ πρὸς 
τὸ παρὸν ξυμφέροντος, πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο᾽ καὶ τὰ ὃ 
κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν ἔχει ἃ τὸν πολέμιον 

3» μάλιστ᾽ ἄν τις ἀπατήσας τοὺς φίλους μέγιστ᾽ ἂν ὠφε- 



Φι 

10 

1ὅ 

20 

20 

ΗΙΒΤΟΒ. 118. Υ͂ 9---ἴ[0. η 

λήσειεν. ἕως οὖν ἔτι [ ἀπαράσκευοι ϑαρσοῦσι καὶ τοῦ τ 

ὑπαπιέναι πλέον ἢ τοῦ μένοντος, ἐξ ὧν ἐμοὶ φαίνονται, 
τὴν διάνοιαν ἔχουσιν, ἐν τῷ ἀνειμένῳ αὐτῶν τῆς γνώ- 
μης καὶ πρὶν ξυνταϑῆναι μᾶλλον τὴν δόξαν, ἐγὼ μὲν 
ἔχων τοὺς μετ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ φϑάσας, ἢν δύνωμαι, 
προσπεσοῦμαι δρόμῳ | κατὰ μέσον τὸ στράτευμα σὺ 1 
δέ, Κλεαρίδα, ὕστερον, ὅταν ἐμὲ δρᾷς ἤδη προσκείμενον 

καὶ κατὰ τὸ εἷκὸς φοβοῦντα αὐτούς, τοὺς μετὰ σέαυ- 

τοῦ τούς τ’ ᾿Δμφιπολίτας καὶ τοὺς ἄλλους ξυμμάχους 

ἄγων αἰφνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκϑεῖν καὶ 

ἐπείγεσϑαι ὡς τάχιστα ξυμὶμεῖξαι. ἐλπὶς γὰρ μάλιστα δ᾽ 
αὐτοὺς οὕτως φοβηϑῆναι" τὸ γὰρ ἐπιὸν ὕστερον δει- 

νότερον τοῖς πολεμίοις τοῦ παρόντος καὶ μαχομένου. 

καὶ αὐτός τε ἀνὴρ ἀγαϑὺς γίγνου, ὥσπερ σὲ εἷκὸς ὄντα 9 

Σπαρτιάτην, καὶ ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, ἀκολουϑή- 
δσατε ἀνδρείως, καὶ νομίσατε {τρία εἶναι ] τοῦ καλῶς 80 
πολεμεῖν, τὸ ἐθέλειν καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι καὶ «τὸν 
τοῖς [ ἄρχουσι πείϑεσθϑαι, καὶ τῇδε ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ ἢ 823 
ἀγαϑοῖς γενομένοις ἐλευϑερίαν τε ὑπάρχειν καὶ 4ακε- 

δαιμονίων ξυμμάχοις κεκλῆσθαι. ἢ ̓ 4ϑηναίων τὲ δού- 
λοις. ἣν τὰ ἄριστα ἄνευ ἀνδραποδισμοῦ ἢ ϑανατώσεως 
πράξητε, ] καὶ δουλείαν χαλεπωτέραν ἢ πρὶν εἴχετε, 
τοῖς δὲ λοιποῖς Ἕλλησι κωλυταῖς γενέσϑαι ἐλευϑερώ- 
δεως. ἀλλὰ μήτε ὑμεῖς μαλακισϑῆτε, ὁρῶντες περὶ τὺ 
ὅσων ὁ ἀγών ἐστιν, ἐγώ τε δείξω οὐ παραινέσαι οἷός 

τε ὧν μᾶλλον τοῖς πέλας ἢ καὶ αὐτὸς ἔργῳ ἐπεξελϑεῖν.“ 
[Ὸ μὲν Βρασίδας τοσαῦτα εἰπὼν τήν τε ἔξοδον 

παρεδκευάξετο ἀὐτὸς καὶ τοὺς ἄλλους μετὰ τοῦ Κλεα- 

οίδα καϑίστη ἐπὶ τὰς Θρᾳκίας καλουμένας τῶν πυλῶν, 

10 
10 

80 ὅπως ὥσπερ εἴρητο ἐπεξίοιεν. τῷ δὲ Κλέωνι, φανε- 3 

ροῦ γενομένου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Κερδυλίου καταβάντος 
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᾿ καὶ ἐν τῇ | πόλει, ἐπιφανεῖ οὔσῃ ἔξωϑεν, περὶ τὸ τό 
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ἱερὸν τῆς ᾿4ϑηναίας ϑυομένου καὶ ταῦτα πράσσοντος, 
ἀγγέλλεται (προυκεχωρήκει γὰρ τότε κατὰ τὴν ϑέαν) 
ὅτι ἥ τὸ στρατιὰ ἅπασα φανερὰ τῶν πολεμίων ἐν τῇ 
πόλει καὶ ὑπὸ τὰς πύλας ἵππων τε πόδες πολλοὶ καὶ 

ἀνθρώπων ὡς ἐξιόντων ὑποφαίνονται. ὃ δὲ ἀκούσας 

ἐπῆλθε, καὶ ὡς εἶδεν, οὐ βουλόμενος μάχῃ διαγωνί- 

σασϑαι πρίν οἵ καὶ τοὺς βοηϑοὺς ἥκειν καὶ οἰόμενος 

φϑήσεσϑαι ἀπελθών. σημαίνειν τε ἅμα ἐκέλευεν ἀνα- 

χώρησιν καὶ παρήγγελλε τοῖς ἀπιοῦσιν ἐπὶ τὸ εὐώνυ- 

“δ 

μον κέρας, ὥσπερ μόνον οἷόν | τ᾽ ἦν. ὑπάγειν ἐπὶ τῆς 565 

Ἠιόνος. ὡς δ᾽ αὐτῷ ἐδόκει σχολῇ γίγνεσθαι, αὐτὸς « 
ἐπιστρέψας τὸ δεξιὸν καὶ τὰ γυμνὰ πρὸς τοὺς πολε- 
μίους δοὺς ἀπῆγε τὴν στρατιάν. κἀν τούτῳ Βρασίδας ὃ 

ὡς ὁρᾷ τὸν καιρὸν καὶ τὸ στράτευμα τῶν ᾿Α4ϑηναίων 
κινούμενον, λέγει τοῖς μεϑ’ ἑαυτοῦ καὶ τοῖς ἄλλοις 80 
ὅτι Οἱ ἄνδρες ἡμᾶς οὐ μένουσιν δῆλοι δὲ τῶν τε 
δοράτων τῇ κινήσει καὶ τῶν κεφαλῶν" οἷς γὰρ ἂν 
τοῦτο γίγνηται, οὐκ εἰώϑασι μένειν τοὺς ἐπιόντας. 
ἀλλὰ τάς τε πύλας τις ἀνοιγέτω ἐμοὶ ἃς εἴρηται. καὶ 
ἐπεξίωμεν ὡς τάχιστα ϑαρσοῦντες.““ καὶ ὃ [| μὲν κατὰ ὃς 
τὰς ἐπὶ τὸ σταύρωμα πύλας καὶ τὰς πρώτας τοῦ 

μακροῦ τείχους τότε ὄντος ἐξελθὼν ἔϑει δρόμῳ τὴν ' 

ὁδὸν ταύτην εὐθεῖαν ἧπερ νῦν κατὰ τὸ καρτερώτατον 3528 
τοῦ χωρίου ἰόντι τροπαῖον ἕστηκε, καὶ προσβαλὼν 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις, πεφοβημένοις τε ἅμα τῇ σφετέρᾳ 

ἀταξίᾳ καὶ τὴν τόλμαν αὐτοῦ ἐχπεπληγμένοις, κατὰ 
μέσον τὸ στράϊτευμα, τρέπει' καὶ ὃ Κλεαρίδας, ὥσπερ ὃ 
εἴρητο, ἅμα κατὰ τὰς Θρᾳκίας πύλας ἐπεξελθὼν τῷ 
στρατῷ ἐπεφέρετο. ξυνέβη τε τῷ ἀδοκήτῳ καὶ ἐξαπί- 
νης ἀμφοτέρωθεν τοὺς ᾿4“ϑηναίους ϑορυβηϑῆναι" καὶ 8 
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τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας αὐτῶν, τὸ πρὸς τὴν ᾿ΗΠιόνα, 
ὅπερ δὴ καὶ [ προυκεχωρήκει, εὐθὺς ἀπορραγὲν ἔφευγε 10 
(καὶ ὃ Βρασίδας ὑποχωροῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐπιπαριὼν 
τῷ δεξιῷ τιτρώσκεται, καὶ πεσόντα αὐτὸν οἷ μὲν ᾿4ϑη- 
ναῖοι οὐκ αἰσθάνονται, οἵ δὲ πλησίον ἄραντες ἀπή- 
νεγκαν), τὸ δὲ δεξιὸν τῶν ᾿4ϑηναίων ἔμενε [τε] μᾶλλον.. 
καὶ ὃ μὲν Κλέων, ὡς τὸ πρῶτον οὐ διενοεῖτο μένειν, 15 
εὐθὺς φεύγων καὶ καταληφϑεὶς ὑπὸ Μυρκινίου πελ- 

ταστοῦ ἀποϑνήσκει, οἱ δὲ αὐτοῦ ξυστραφέντες ὁπλῖται 
ἐπὶ τὸν λόφον τόν τε Κλεαρίδαν ἠμύνοντο καὶ δὶς ἢ 
τρὶς προσβαλόντα, καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν πρὶν ἥ τὲ 
Μυρκινία καὶ ἡ ] Χαλκιδικὴ ἵππος καὶ οἵ πελτασταὶ 530 
περιστάντες καὶ ἐσακοντίξοντες αὐτοὺς ἔτρεψαν. οὕτω 10 
δὴ τὸ στράτευμα πᾶν ἤδη τῶν ᾿“ϑηναίων φυγὸν χαλε- 

πῶς καὶ πολλὰς ὁδοὺς τραπόμενοι κατὰ (τὰ ὅρη, 
ὕσοι μὴ διεφϑάρησαν ἢ αὐτίκα ἐν χερσὶν ἢ ὑπὸ τῆς 
Χαλκιδικῆς ἵππου καὶ τῶν ] πελταστῶν, οἱ λοιποὶ ἀπε- 25 

κομίσϑησαν ἐς τὴν ᾿Ηιόνα. οἷ δὲ τὸν Βρασίδαν ἄραντες τι 
ἐκ τῆς μάχης καὶ διασώσαντες ἐς τὴν πόλιν ἔτι ἔμ- 
πνουν ἐσεκόμισαν᾽ καὶ ἤσϑετο μὲν ὅτι νικῶσιν οἵ 
μεϑ᾽ αὑτοῦ. οὐ πολὺ δὲ διαλιπὼν ἐτελεύτησεν" καὶ ἡ 15 
ἄλλη στρατιὰ ἀναχωρήσασα μετὰ τοῦ Κλεαρίδου ἐκ τῆς 30 
διώξεως νεκρούς τε ἐσκύλευσε καὶ τροπαῖον ἔστησεν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Βρασίδαν οἵ ξύμμαχοι πάντες 11 
ξὺν ὅπλοις ἐπισπόμενοι δημοσίᾳ ἔϑαψαν ἐν τῇ πόλει 
πρὸ τῆς νῦν ἀγορᾶς οὔσης" καὶ τὸ λοιπὸν οἱ ᾿άμφι- 
πολῖται περιείρξαντες αὐτοῦ τὸ μνημεῖον ὡς ἥρῳ τε 56 
ἐντέμνουσι καὶ τιμὰς δεδώκασιν ἀγῶνας καὶ ἐτησίους 
ϑυσίας, καὶ τὴν ἀποικίαν ὡς οἰκιστῇ  προσέϑεσαν 834 

80 καταβαλόντες τὰ ᾿Αγνώνεια οἰκοδομήματα καὶ ἀφα- 
νίσαντες εἴ τι μνημόσυνόν που ἔμελλεν αὐτοῦ τῆς 
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οἰκέσεως περιέσεσθαι, νομίσαντες τὸν μὲν Βρασίδαν 

σωτῆρά τε σφῶν γεγενῆσϑαι καὶ ἐν τῷ παρόντι | ἅμα 5 
τὴν τῶν “ακεδαιμονίων ξυμμαχίαν φόβῳ τῶν ᾿᾽49η- 
ναίων ϑεραπεύοντες, τὸν δὲ “γνωνα κατὰ τὸ πολέ- 
μιον τῶν ᾿4ϑηναίων οὐκ ἂν ὁμοίως σφίσι ξυμφόρως 
οὐδ᾽ ἂν ἡδέως τὰς τιμὰς ἔχειν. καὶ τοὺς νεκροὺς τοῖς 

“ϑηναίοις ἀπέδοσαν. ἀπέθανον δὲ ᾿4ϑηναίων μὲν 53 
περὶ | ἑξακοσίους, τῶν δ᾽ ἐναντίων ἑπτά, διὰ τὸ μὴ ἐκ τὸ 

παρατάξεως, ἀπὸ δὲ τοιαύτης ξυντυχίας καὶ προεχφο- 

βήσεως τὴν μάχην μᾶλλον γενέσϑαι. μετὰ δὲ τὴν ἀναί- 8 
ρεσιν οἵ μὲν ἐπ᾽ οἴκου ἀπέπλευσαν, οἱ δὲ μετὰ τοῦ 
Κλεαρίδου τὰ περὶ τὴν ᾿ἡμφίπολιν καϑίσταντο. 

[Καὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους τελευ- τ 
τῶντος Ῥαμφίας καὶ Αἀὐτοχαρίδας καὶ ᾿Επικυδίέδας 
“ακεδαιμόνιοι ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία βοήϑειαν ἦγον 
ἐνακοσίων ὁπλιτῶν, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Ἡράκλειαν τὴν 
ἐν Τραχῖνι καϑίσταντο ὅ τι αὐτοῖς ἐδόκει μὴ καλῶς 

ἔχειν. ] ἐνδιατριβόντων δὲ αὐτῶν ἔτυχεν ἡ μάχη αὕτη 30 
γενομένη, καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς μέχρι μὲν 18 
Πιερίου τῆς Θεσσαλίας διῆλθον οἱ περὶ τὸν Ῥαμφίαν, 

κωλυόντων δὲ τῶν Θεσσαλῶν καὶ ἅμα Βρασίδου τεΪ- 
ϑνεῶτος. ᾧπερ ἦγον τὴν στρατιάν, ἀπετράποντο ἐπ᾽ 3ὅ 
οἴκου, νομίσαντες οὐδένα καιρὸν ἔτι εἶναι. τῶν τε 
᾿ϑηναίων ἥσσῃ ἀπεληλυϑότων καὶ οὐκ ἀξιόχρεων 
αὐτῶν ὄντων δρᾶν τι ὧν κἀκεῖνος ἐπενόει. μάλιστα 5 

δὲ ἀπῆλθον εἰδότες τοὺς “ακεδαιμονίους, ὅτε ἐξῇσαν, 

πρὸς | τὴν εἰρήνην μᾶλλον τὴν γνώμην ἔχοντας. 80 

Πυνέβη τε εὐθὺς μετὰ τὴν ἐν ᾿“μφιπόλει μάχην 14 
καὶ τὴν Ῥαμφίου ἀναχώρησιν ἐκ Θεσσαλίας ὥστε πο- 
λέμου μὲν μηδὲν ἔτι ἅψασϑαι μηδετέρους, πρὸς δὲ 
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τὴν εἰρήνην μᾶλλον τὴν γνώμην εἶχον, οἵ μὲν ᾿4ϑη- 

ναῖοι πληγέντες ἐπί τε τῷ 4Ζ]η)λίῳ καὶ δι ὀλίγου αὖϑις 35 
ἐν ᾿“μφιπόλει, καὶ οὐκ ἔχοντες τὴν ἐλπίδα τῆς ῥώμης 82ὅ 
πιστὴν ἔτι. ἧπερ οὐ προσεδέχοντο πρότερον τὰς σπον- 
δάς, δοκοῦντες τῇ παρούσῃ εὐτυχίᾳ καϑυπέρτεροι γενή- 
σεσϑαι (καὶ τοὺς ξυμμάχους ἅμα ἐδέδισαν σφῶν μὴ 5 
διὰ τὰ σφάλματα ἐπαιρόμενοι [ ἐπὶ πλέον ἀποστῶσι, δ 
μετεμέλοντό τε ὅτι μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ καλῶς παρασχὸν 
οὐ ξυνέβησαν), οἱ δ᾽ αὖ “Λακεδαιμόνιοι παρὰ γνώμην ὃ 

10 μὲν ἀποβαίνοντος σφίσι τοῦ πολέμου, ἐν ᾧ ᾧοντο 
ὀλίγων ἐτῶν καϑαιρήσειν τὴν τῶν ᾿4“ϑηναίων δύνα- 

μὲν εἶ τὴν γῆν τέμνοιεν, περιπεσόντες δὲ τῇ ἐν τῇ τὸ 
νήσῳ ξυμφορᾷ. οἵα οὔπω ἐγεγένητο τῇ Σπάρτῃ, καὶ 
λῃστευομένης τῆς χώρας ἐκ τῆς Πύλου καὶ Κυϑήρων, 

16 αὐτομολούντων τε τῶν Εἱλώτων καὶ αἰεὶ προσδοκίας 
οὔσης μή τι καὶ οἵ ὑπομένοντες τοῖς ἔξω πίσυνοι πρὸς 
τὰ παρόντα σφίσιν, ὥσπερ καὶ ] πρότερον, νεωτερίσω- τ 
σιν᾽ ξυνέβαινε δὲ καὶ πρὸς τοὺς ᾿Αργείους αὐτοῖς τὰς « 

τριακοντούτεις σπονδὰς ἐπ᾽ ἐξόδῳ εἶναι, καὶ ἄλλας οὐκ 

40 ἤϑελον σπένδεσϑαι οἱ ᾿4ργεῖοι. εἰ μή τις αὐτοῖς τὴν 
Κυνουρίαν γῆν ἀποδώσει ([ὥστ᾽ ] ἀδύνατα (δ᾽) εἶναι 
ἐφαίνετο ᾿Δργείοις καὶ ᾿Αϑηναίοις ἅμα πολεμεῖν), τῶν 90 
τε ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων ὑπώπτευόν τινας ἀποστή- 
σεόϑαι πρὸς τοὺς ᾿“ργείους, ὅπερ καὶ ἐγένετο. ταῦτ᾽ 1ῦ 

οὖν ἀμφοτέροις αὐτοῖς λογιζομένοις ἐδόκει ποιητέα 
εἶναι ἡ ξύμβασις, καὶ οὐχ ἧσσον τοῖς “ακεδαιμονίοις, 
ἐπιϑυμίᾳ τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκ τῆς νήσου κομίσασθαι" 35 
ἧσαν γὰρ οἱ Σπαρτιᾶται αὐτῶν πρῶτοί τε καὶ Τ᾿ ὁμοίως 
σφίσι ξυγγενεῖς. ἤρξαντο μὲν οὖν καὶ εὐθὺς μετὰ 3 

80 τὴν ἅλωσιν αὐτῶν πράσσειν, ἀλλ᾽ οἱ ᾿4“ϑηναῖοι οὕπως 
ἤϑελον, εὖ φερόμενοι, ἐπὶ τῇ ἴσῃ καταλύεσϑαι. σφα- 
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λέντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τῷ Ζ΄ηλίῳ παραχρῆμα οἱ Μαίκεδαι- 380 
μόνιοι γνόντες νῦν μᾶλλον ἂν ἐνδεξαμένους ποιοῦνται 

τὴν ἐνιαύσιον ἐκεχειρίαν, ἐν ἡ ἔδει ξυνιόντας καὶ περὶ 
τοῦ πλείονος [χρόνου] βουλεύεσϑαι. ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡ 16 

ἐν ᾿Αἀμφιπόλει ἦσσα τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐγεγένητο καὶ 
ἐτεθνήκει Κλέων τε καὶ Βρασίδας, οἴπερ ἀμφοτέρωϑεν! 

«μάλιστα ἠναντιοῦντο τῇ εἰρήνῃ, ὁ μὲν διὰ τὸ εὐτυχεῖν 36 
τε καὶ τιμᾶσϑαι ἐκ τοῦ πολεμεῖν, ὃ δὲ γενομένης 
ἡσυϊχίας καταφανέστερος νομίξων ἂν εἶναι κακουργῶν 826 

καὶ ἀπιστότερος διαβάλλων, τότε δὴ ἑκατέρᾳ τῇ πόλει 
σπεύδοντες τὰ μάλιστ᾽ αὐτὴν [ἡγεμονίαν] Πλειστοάναξ 
τε ὃ Παυσανίου, βασιλεὺς “ακεδαιμονίων. καὶ Νικίας 

ὁ Νιϊκηράτου, πλεῖστα τῶν τότε εὖ φερόμενος ἐν στρα- 
τηγίαις, πολλῷ δὴ μᾶλλον προυϑυμοῦντο, Νικίας μὲν 
βουλόμενος, ἐν ᾧ ἀπαϑὴς ἦν καὶ ἠξιοῦτο, διασώσασϑαι 
τὴν εὐτυχίαν, καὶ ἔς τὲ τὸ αὐτίκα πόνων πεπαῦσϑαι 
καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς πολίτας παῦσαι, καὶ τῷ μέλλοντι! 

χρόνῳ καταλιπεῖν ὄνομα ὡς οὐδὲν σφήλας τὴν πόλιν ιο 
διεγένετο, νομίξων ἔκ τοῦ ἀκινδύνου τοῦτο ξυμβαί- 
νειν καὶ ὅστις ἐδάχιστα τύχῃ αὑτὸν παραδίδωσι. τὸ 
δὲ ἀκίνδυνον τὴν εἰρήνην παρέχειν" Πλειστοάναξ δὲ 
ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβαλλόμενος περὶ τῆς καϑόδου 
καὶ ἐς ἐνθυϊμίαν τοῖς “ακεδαιμονίοις αἰεὶ προβαλλό- τὸ 

μενος ὑπ᾽ αὐτῶν, ὁπότε τι πταίσειαν, ὧς διὰ τὴν ἐκεί- 

γον κάϑοδον παρανομηϑεῖσαν ταῦτα ξυμβαίνοι. τὴν 

γὰρ πρόμαντιν τὴν ἐν Ζελφοῖς ἐπῃτιῶντο αὐτὸν πεῖ- 
σαι μετ᾽ ᾽Δριστοκλέους τοῦ ἀδελφοῦ ὥστε χρῆσαι “ακε- 
δαιμονίοις ἐπὶ ] πολὺ τάδε ϑεωροῖς ἀφικνουμένοις, 30 

Διὸς υἱοῦ ἡμιϑέου τὸ σπέρμα ἐκ τῆς ἀλλοτρίας ἐς τὴν 

ἑαυτῶν ἀναφέρειν" εἶ δὲ μή, ἀργυρέᾳ εὐλάκᾳ εὐλαξεῖν" 

χρόνῳ δὲ προτρέψαι τοὺς Δακεδαιμονίους φεύγοντα ὃ 
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αὐτὸν ἐς “ύκαιον διὰ τὴν ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ποτε μετὰ 
δώρων δοκοῦσαν Ϊ ἀναχώρησιν καὶ ἥμισυ τῆς οἰκίας 56 

τοῦ ἱεροῦ τότε τοῦ Διὸς οἰκοῦντα φόβῳ τῷ 4Δακεδαι- 

μονίων, ἔτει ἑνὸς δέοντι εἰκοστῷ τοῖς ὁμοίοις χοροῖς 

καὶ ϑυσίαις καταγαγεῖν ὥσπερ ὅτε τὸ πρῶτον “ακεδαί- ᾿ 
μονα κτίξοντες τοὺς βασιλέας καϑίσταντο. ἀχϑόμενος 17 

οὖν τῇ διαβολῇ ταύτῃ καὶ νομίξων ἐν εἰρήνῃ μὲν 30 
οὐδενὸς δὀφάλματος γιγνομένου καὶ ἅμα τῶν “ακεδαι- 

μονίων τοὺς ἄνδρας κομιξομένων κἂν αὐτὸς τοῖς᾽ 

ἐχϑροῖς ἀνεπίληπτος εἶναι, πολέμου δὲ καϑεστῶτος αἰεὶ 

ἀνάγκην εἶναι τοὺς προύΪχοντας ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν 821 
διαβάλλεσϑαι., προυϑυμήϑη τὴν ξύμβασιν. καὶ τόν τε 5 

χειμῶνα τοῦτον ἧσαν ἐς λόγους, καὶ πρὸς τὸ ἔαρ ἤδη 
παραδχευή τε προεπανεσείσϑη ἀπὸ τῶν “ακεδαιμονίων, 

περιαγγελλομένη κατὰ ] πόλεις ὡς (ἐς) ἐπιτειχισμόν, δ᾽ 

ὕπως οἱ ᾿4ϑηναῖοι μᾶλλον ἐσακούοιεν, καὶ ἐπειδὴ ἐκ 
τῶν ξυνόδων ἅμα πολλὰς δικαιώσεις προενεγκόντων 

ἀλλήλοις ξυνεχωρεῖτο ὥστε ἃ ἕκάτεροι πολέμῳ ἔσχον 
ἀποδόντας τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι, Νίσαιαν δ᾽ ἔχειν 
᾿4ϑηναίους (ἀνταπαιτούντων | γὰρ Πλάταιαν οἵ Θηβαῖοι τὸ 

ἔφασαν οὐ βίᾳ, ἀλλ᾽ ὁμολογίᾳ αὐτῶν προσχωρησάντων 
καὶ οὐ προδόντων ἔχειν τὸ χωρίον, καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ τὴν Νίσαιαν), τότε δὴ παρακαλέ- 
όαντες τοὺς ἑαυτῶν ξυμμάχους οἵ Μακεδαιμόνιοι καὶ 

ψηφισαμένων πλὴν Βοιωτῶν καὶ  Κορινϑίων καὶ τ6 
᾿Ηλείων καὶ Μεγαρέων τῶν ἄλλων ὥστε καταλύεσϑαι 
(τούτοις δὲ οὐκ ἤρεσκε τὰ πρασσόμενα), ποιοῦνται τὴν 
ξύμβασιν καὶ ἐσπείσαντο πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ 

ὥμοσαν, ἐκεῖνοί τε πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους. τάδε. 
Ι»υ»ξδεπονδὰς ἐποιήσαντο ᾿49ηναῖοι καὶ “ακεδαιμόνιοι " 

καὶ οἱ ξύμμαχοι κατὰ τάδε, καὶ ὥμοσαν κατὰ πόλεις. 
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περὶ μὲν τῶν ἱερῶν τῶν κοινῶν, ϑύειν ἐξεῖναι καὶ 5 
μαντεύεσθαι καὶ θεωρεῖν κατὰ τὰ πάτρια τὸν βουλό- 

μενον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν ἀδεῶς. τὸ δ᾽] 
ἱερὸν καὶ τὸν νεὼν τὸν ἐν Ζελφοῖς τοῦ ᾿Ζ“πόλλωνος καὶ 36 

«Πελφοὺς αὐτονόμους εἷναι καὶ αὐτοτελεῖς καὶ αὐτο- 
δίκους καὶ αὑτῶν καὶ τῆς γῆς τῆς ἑαυτῶν κατὰ τὰ 
πάτρια. ἔτη δὲ εἶναι τὰς σπονδὰς πεντήκοντα ᾿4ϑη- 8 
ναΐοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς ᾿“ϑηναίων καὶ “ακεδαι- 

μονίοις καὶ | τοῖς ξυμμάχοις τοῖς “ακεδαιμονίων ἀδό- 80 
λους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. 
ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐπὶ πημονῇ μήτε Δακε- 4 
δαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπ᾽ ᾿“ϑηναίους καὶ 

τοὺς ξυμμάχους μητε ᾿4ϑηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 

ἐπὶ “Μακεδαιμονί]ους καὶ τοὺς ξυμμάχους, μήτε τέχνῃ 36 
μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ. ἣν δέ τι διάφορον ἦ πρὸς ἀλλή- 
λους, δίκαις χρήσϑων καὶ ὅρκοις, καϑ᾽ ὅ τι ἂν ξύν- : 
ϑωνται. ἀποϊδόντων δὲ ᾿Α4ϑηναίοις “ακεδαιμόνιοι καὶ 808 
οἵ ξύμμαχοι ᾿Δμφίπολιν. ὅσας δὲ πόλεις παρέδοσαν 
“ακεδαιμόνιοι ᾿4ϑηναίοις ἐξέστω ἀπιέναι ὅποι ἂν βού- 
λωνται αὐτοὺς καὶ τὰ ἑαυτῶν ἔχοντας. τὰς δὲ πόλεις 

φερούσας τὸν φόρον τὸν ἐπ᾽ ᾿Αριστείδου αὐτονόμους 5 
εἷναι. ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ᾿4ϑηναίους μηδὲ 
τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ κακῷ, ἀποδιδόντων τὸν φόρον, 
ἐπειδὴ αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο. εἰσὶ δὲ ᾿Ἄργιλος, Στάγι- 
00ς.9 ᾿άἄχανϑος, Στῶλος, Ὄλυνθος, Σπάρτωλος. ξυμ- 

μάχους δ᾽ εἶναι μηδετέρων, μήτε “ακεδαιμονίων μήτε το 
᾿᾿ϑηναίων" ἣν δὲ ᾿4ϑηναῖοι πείϑωσι τὰς πόλεις, βου- 
λομένας ταύτας ἐξέστω ξυμμάχους ποιεῖσθαι αὑτοῖς 

᾿“ϑηναίους. ΜΜηκυβερναίους δὲ καὶ Σαναίους καὶ Σιγ- 5 
γίους οἰκεῖν τὰς πόλεις τὰς ἑαυτῶν, κωαϑάπερ Ὀλύνϑιοι 

καὶ ᾿Αἀκάνϑιοι. ἀποδόντων δὲ ᾿Αϑηναίοις ΔΜακεδαι- ἴς 
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μόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι Πάνακτον. ἀποδόντων δὲ καὶ 
᾿4ϑηναῖοι Μακεδαιμονίοις Κορυφάσιον καὶ Κύϑηρα καὶ 
Μέϑανα καὶ Πτελεὸν καὶ ᾿Αταλάντην, καὶ τοὺς ἄνδρας 

ὅσοι εἰσὶ “ακεδαιμονίων ἐν τῷ δημοσίῳ τῷ ᾿Αϑηναίων 
δ ἢ ἄλλοθί που ὅσης [ ̓ 4ϑηναῖοι ἄρχουσιν ἐν δημοσίῳ το 

καὶ τοὺς ἐν Σκιώνῃ πολιορκουμένους Πελοποννησίων 

ἀφεῖναι, καὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι “ακεδαιμονίων ξύμμαχοι 
ἐν Σκιώνῃ εἰσὶ καὶ ὅσους Βρασίδας ἐσέπεμψε, καὶ εἴ 

τις τῶν ξυμμάχων τῶν “ακεδαιμονίων ἐν ᾿Αϑήναις 
10 ἐστὶν ἐν τῷ δημοσίῳ ἢ ἄλλοθί που ἧς ᾿4ϑηναῖοι 315 
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ἄρχουσιν ἐν δημοσίῳ. ἀποδόντων δὲ καὶ Δακεδαι- 
μόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι οὔστινας ἔχουσιν ᾿4ϑηναίων 
καὶ τῶν ξυμμάχων κατὰ ταὐτά. Σκιωναίων δὲ καὶ 8 
Τορωναίων καὶ Σερμυλιῶν καὶ εἴ τινα ἄλλην πόλιν 
ἔχουσιν ᾿Αϑηναῖοι, ᾿Αϑηναίους βουλεύεσθαι | περὶ 30 
αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων πόλεων ὅ τι ἂν δοκῇ αὐτοῖς. 
ὄρκους δὲ ποιήσασϑαι᾿ ϑηναίους πρὸς “ακεδαιμονίους 5" 
καὶ τοὺς ξυμμάχους κατὰ πόλεις" ὀμνύντων δὲ τὸν 
ἐπιχώριον ὅρκον ἑκάτεροι τὸν μέγιστον, ἑπτὰ καὶ δέκα 
ἑκάστης πόλεως. ὁ δ᾽ ὄρκος ἔστω ὅδε' .«ἐμμενῶ ταῖς 
ξυν᾽ϑήκαις καὶ ταῖς σπονδαῖς ταῖσδε δικαίως καὶ ἀδό- 36 

λως." | ἔστω δὲ “ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις κατὰ 829 

ταὐτὰ ὅρκος πρὸς ᾿Αϑηναίους. τὸν δὲ ὅρκον ἀνα- 
νεοῦσϑαι κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀμφοτέρους. στήλας δὲ στῆσαι 10 
Ὀλυμπίασι καὶ Πυϑοῖ καὶ ᾿Ισϑμοῖ καὶ ᾿4ϑήνησιν ἐν 
πόλει Ϊ καὶ ἐν “ακεδαίμονι ἐν ̓ Αμυκλαίῳ. εἰ δέ τι ἀμνη- ἡ, 
μονοῦσιν ὁποτεροιοῦν καὶ ὅτου πέρι, λόγοις δικαίοις 
χρωμένοις εὔορκον εἶναι ἀμφοτέροις ταύτῃ μεταϑεῖναι 
ὅπῃ ἂν δοκῇ ἀμφοτέροις, ᾿4ϑηναίοις καὶ “ακεδαιμονίοις."“ 

»»ἄρχει δὲ τῶν σπονδῶν ἔφορος Πλειστόλας, ᾿άρτε- 19 
ωὐδσίου μηνὸς τετάρτῃ φϑίνοντος, ἐν δὲ ᾿Αϑήναις ἄρ- τὸ 
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χων ᾿4λκαῖος, ᾿Ελαφηβολιῶνος μηνὸς ἔκτῃ φϑίνοντος. 
ὥμνυον δὲ οἵδε καὶ ἐσπένδοντο᾽ Μακεδαιμονίων μὲν 5 
(Πλειστοάναξ, ᾿ἅγις,.) Πλειστόλας, Ζίαμάγητος, Χίονις, 
Μεταγένης, “ἄκανϑος. Ζάιϑος., ᾿Ισχαγόρας. Φιλοχαρί- 
δας, Ζευξίδας, ΄ἄντιππος, | Τέλλις. ᾿Δ4λκινάδας, Ἐμπε- 
δίας, Μηνᾶς, “άφιλος" ᾿4ϑηναίων δὲ οἵδε᾽ “άμπων, 
᾿Ισϑμιόνικος, Νικίας. “ἄάχης, Εὐθύδημος, Προκλῆς, 

Πυϑόδωρος, “ἅγνων, Μυρτίλος, Θρασυκλῆς, Θεαγένης, 

᾿Αριστοχράτης, ᾿Ιώλκιος,. Τιμοκράτης, “έων, Αάμαχος, 
Ζημοσϑένης."“ 

] ἀὗται αἴ σπονδαὶ ἐγένοντο τελευτῶντος τοῦ χει- 20 

μῶνος ἅμα ἦρι ἐκ Διονυσίων εὐθὺς τῶν ἀστικῶν, αὐτό- 
δεκα ἐτῶν διελθόντων καὶ ἡμερῶν ὀλίγων παρενεγ- 
κουσῶν ἢ ὡς τὸ πρῶτον ἡ ἐσβολὴ ἐς τὴν ᾿Δττικὴν καὶ 
ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου τοῦδε ἐγένετο. σκοπείτω δέ τις εν 

[κατὰ τοὺς χρόνους καὶ μὴ τῶν ἑκασταχοῦ ἢ ἀρχόντων 53: 
ἢ ἀπὸ τιμῆς τινος ἐς τὰ προγεγενημένα σημαινόντων 

τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν ὀνομάτων ποιήσας μᾶλλον. οὐ 

γὰρ ἀκριβές ἐστιν, οἷς καὶ ἀρχομένοις καὶ μεσοῦσι καὶ 

ὅπως ἔτυχέ τῷ ἐπεγένετό τι. κατὰ ϑέρη ] δὲ καὶ χει- 
μῶνας ἀριϑμῶν, ὥσπερ γέγραπται, εὑρήσει, ἐξ ἡμισείας 
ἑκατέρου τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν δύναμιν ἔχοντος, δέκα μὲν 
ϑέρη, ἴσους δὲ χειμῶνας τῷ πρώτῳ πολέμῳ τῷδε γε- 
γενημένους. 

“ακεδαιμόνιοι δέ (ἔλαχον γὰρ πρότεροι ἀποδιδόναι 
Ι ἃ εἶχον) τούς τε ἄνδρας εὐθὺς τοὺς παρὰ σφίσιν 880 
αἰχμαλώτους ἀφίεσαν καὶ πέμψαντες ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης 
πρέσβεις ᾿Ισχαγόραν καὶ Μηνᾶν καὶ Φιλοχαρίδαν ἐκέ- 
λευον τὸν Κλεαρίδαν τὴν ᾿Αμφίπολιν παραδιδόναι 
τοῖς ᾿4ϑηϊναίοις καὶ τοὺς ἄλλους τὰς σπονδάς, ὡς 

8 
90 

21 

δ᾽ 

εἴρητο ἑκάστοις, δέχεσϑαι. οἱ δ᾽ οὐκ ἤϑελον, νομίξοντες 53 
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οὐκ ἐπιτηδείας εἷναι" οὐδὲ ὁ Κλεαρίδας παρέδωκε τὴν 

πόλιν χαριξόμενος τοῖς Χαλκιδεῦσι. λέγων ὡς οὐ δυ- 
νατὸς εἴη βίᾳ ἐκείνων παραδιδόναι. ἐλθὼν δὲ αὐτὸς ὃ 

κατὰ τάχος μετὰ πρέσβεων αὐτόϑεν ἀπολογησόμενός τὸ 

τε ἐς τὴν “ακεδαίμονα, ἣν κατηγορῶσιν οἵ περὶ τὸν 

᾿Ισχαγόραν ὅτι οὐκ ἐπείϑετο, καὶ ἅμα βουλόμενος 

εἰδέναι εἰ ἔτι μετακινητὴ εἴη ἡ ὁμολογία, ἐπειδὴ ηὗρε 
κατειλημμένους,. αὐτὸς μὲν πάλιν πεμπόντων τῶν 

Μακεδαιμονίων | καὶ κελευόντων μάλιστα μὲν καὶ τὸ 15 

χωρίον παραδοῦναι, εἶ δὲ μή, ὁπόσοι Πελοποννησίων 
ἔνεισιν ἐξαγαγεῖν, κατὰ τάχος ἐπορεύετο. 

Οἱ δὲ ξύμμαχοι ἐν τῇ “ακεδαίμονι αὐτοῦ (ἔτι 28 
ἔτυχον ὄντες, καὶ αὐτῶν τοὺς μὴ δεξαμένους τὰς 

σπονδὰς ἐκέλευον οἱ Δακεδαιμόνιοι ποιεῖσϑαι. ] οἱ δὲ 50 
5, τῇ αὐτῇ προφάσει, ἧπερ καὶ τὸ πρῶτον ἀπεώσαντο, 

οὐκ ἔφασαν δέξεσϑαι, ἢν μή τινας δικαιοτέρας τού- 
τῶν ποιῶνται. ὡς δ᾽ αὐτῶν οὐκ ἐσήκουον, ἐκείνους 3 

μὲν ἀπέπεμψαν. αὐτοὶ δὲ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους ξυμ- 

μαχίαν ἐποιοῦντο, νομίξοντες ἥκιστα ἂν σφίσι τούς 

τε 1 ̓4ργείους (ἐπιτίϑεσϑαιν (ἐπειδὴ οὐκ ἥϑελον ᾿ἄμπε- 35 
λίδου καὶ Μίχου ἐλθόντων ἐπισπένδεσϑαι νομίσαντες 
αὐτοὺς ἄνευ ᾿Δϑηναίων οὐ δεινοὺς εἷναι) καὶ τὴν 
ἄλλην Πελοπόννησον μάλιστ᾽ ἂν ἡσυχάξειν" πρὸς γὰρ 

ἂν τοὺς ᾿4ϑηναίους, εἰ ἐξῆν, χωρεῖν. παρόντων οὖν ἃ 
πρέσβεων ἀπὸ τῶν | ̓ 4ϑηναίων καὶ γενομένων λόγων 30 

ξυνέβησαν, καὶ ἐγένοντο ὅρκοι καὶ ξυμμαχία ἧδε. 
»»Κατὰ τάδε ξύμμαχοι ἔσονται (43ϑηναῖοι καὶ “ακε- 38 

δαιμόνιοι πεντήκοντα ἔτη" ἥν [δὲ] τινες ἴωσιν ἐς τὴν 

γῆν πολέμιος τὴν “ακεδαιμονίων καὶ κακῶς ποιῶσι 

“ακεδαιμονίους, ὠφελεῖν ᾿άϑη ναίους “ακεδαιμονίους 85 

τρόπῳ ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνα- 881 
ΤΗΟΥΡΙΡΕΒ, το. Ἠπ θ. ΤΙ. Ἐ4. τιΐμου. 2 
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τόν" ἣν δὲ δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν εἶναι ταύ- 
την τὴν πόλιν ΔΜακεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις καὶ κακῶς 

πάσχειν ὑπὸ ἀμφοτέρων. καταλύειν ὃὲ ἅμα ἄμφω τὼ 
πόλει. ταῦτα δ᾽ εἶναι δικαίως καὶ προϑύμως καὶ υ 

δ ἀδόλως. καὶ ἥν τινες ἐς τὴν ᾿4ϑηναίων γῆν ἴωσι 5 
πολέμιοι καὶ κακῶς ποιῶσιν ᾿ 4ϑηναίους, ὠφελεῖν “ακε- 
δαιμονίους (.4ϑηναίους» τρόπῳ ὅτῳ ἂν δύνωνται ἰσχυ- 
ροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν. ἢν δὲ δῃώσαντες οἴχωνται, 
πολεμίαν εἷναι ταύτην τὴν πόλιν Δακεδαιμονίοις καὶ 

10 ᾽4ϑηϊναίοις καὶ κακῶς πάσχειν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, κατα- τὸ 
λύειν δὲ ἅμα ἄμφω τὼ πόλει. ταῦτα δ᾽ εἶναι δικαίως 
καὶ προϑύμως καὶ ἀδόλως. ἣν δὲ ἡ δουλεία ἐπαν- 8 
ίστηται, ἐπικουρεῖν ᾿Αϑηναίους “ακεδαιμονίοις παντὶ 
σϑένει κατὰ τὸ δυνατόν. ὀμοῦνται δὲ ταῦτα οἴπερ καὶ 4 

15 τὰς ἄλλας σπονδὰς  ὥμνυον ἑκατέρων. ἀνανεοῦσϑαι 16 

δὲ κατ᾽ ἐνιαυτὸν Μακεδαιμονίους μὲν ἰόντας ἐς ᾿49ή- 

νας πρὸς τὰ Διονύσια, ᾿4ϑηναίους δὲ ἰόντας ἐς Δακε- 

δαίμονα πρὸς τὰ Ὑακίνϑια. στήλην δὲ ἑκατέρους στῆ- ὃ 
σαι, τὴν μὲν ἐν “Δακεδαίμονι παρ᾽ ᾿Δ4πόλλωνι ἐν 

80 ᾿“μυκλαίῳ, τὴν δὲ ἐν [᾿ϑήναις ἐν πόλει παρ᾽ ᾽49η- Ξ0 
ναίᾳ. ἣν δέ τι δοκῇ «“Τακεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις 8 
προσϑεῖναι καὶ ἀφελεῖν περὶ τῆς ξυμμαχίας, ὅ τι ἂν 
δοκῇ, εὔορκον ἀμφοτέροις εἶναι." 

Τὸν δὲ ὅρκον ὥμνυον “Δακεδαιμονέων μὲν οἵδε" 34 

9 Πλειστοάναξ, ἴάγις, Πλειστόλας, Ζαμάγητος, Χίονις, 
Ι ΜΜεταγένης, "“ἄχανϑος, Ζ΄άνϑος, ᾿Ισχαγόρας, Φιλοχαρί- 35 
δας, Ζευξίδας, “ἄντιππος, ᾿“λκινάδας, Τέλλις, ᾿Εμπεδίας, 
Μηνᾶς, “άφιλος" ᾿Αϑηναίων δὲ “άμπων, ᾿Ισϑμιόνικος, 
“άχης; Νικίας, Εὐθύδημος. Προκλῆς, Πυϑόδωρος, 

80 ἄγνων, Μυρτίλος, Θρασυκλῆς, Θεαγένης, ᾿Αριϊστοκράτης, 30 
᾿Ιώλκιος, Τιμοκράτης, “έων, “άμαχος, Ζ]΄ημοσϑένης."“ 
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“ὍὄὍὄἷἶντη ἡ ξυμμαχία ἐγένετο μετὰ τὰς σπονδὰς οὐ 5 

πολλῷ ὕστερον, καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐκ τῆς νήσου 

ἀπέδοσαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι τοῖς “ακεδαιμονίοις, καὶ τὸ 
ϑέρος [] ἦρχε τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους. ταῦτα δὲ τὰ δέκα 586 
ἔτη ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος γέγραπται. 

᾿ 889 
Ι Μετὰ δὲ τὰς σπονδὰς καὶ τὴν ξυμμαχίαν τῶν οἱ 

“ακεδαιμονίων καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων, αἵ ἐγένοντο μετὰ 
τὸν δεκέτη πόλεμον ἐπὶ Πλειστόλα μὲν ἐν “ακεδαίμονι 
ἐφόρου, ᾿“λκαίου δ᾽ ἄρχοντος ᾿4ϑήνησι, τοῖς μὲν δεξα- 
Ιωένοις αὐτὰς εἰρήνη ἦν, οἱ δὲ Κορίνϑιοι καὶ τῶν ἐν υ 
Πελοποννήσῳ πόλεών τινες διεκίνουν τὰ πεπραγμένα" 

καὶ εὐθὺς ἄλλη {τε ταραχὴ καϑίστατο τῶν ξυμμάχων 
πρὸς τὴν “ακεδαίμονα, καὶ ἅμα καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις 5 
οἱ “Μακεδαιμόνιοι προϊόντος τοῦ χρόνου ὕποπτοι ἐγέ- 
νοντο ἔστιν ] ἐν οἷς οὐ ποιοῦντες ἐκ τῶν ξυγκειμένων τὸ 

ἃ εἴρητο. καὶ ἐπὶ ἕξ ἔτη μὲν καὶ δέκα μῆνας ἀπέσχοντο ὃ 
μὴ ἐπὶ τὴν ἑκατέρων γῆν στρατεῦσαι. ἔξωϑεν δὲ μετ 
ἀνοκωχῆς οὐ βεβαίου ἔβλαπτον ἀλλήλους τὰ μάλιστα" 

ἔπειτα μέντοι᾽ καὶ ἀναγκασϑέντες λῦσαι τὰς μετὰ τὰ 

δέκα ἔτη σπονδὰς αὖϑις ἐς πόλεμον φανερὸν κατέστη- ιὸ 
ὅαν. γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης 36 
᾿4ϑηναῖος ἑξῆς. ὡς ἕκαστα ἐγένετο, κατὰ ϑέρη καὶ 

χειμῶνας, μέχρι οὗ τήν τε ἀρχὴν κατέπαυσαν τῶν ᾽4ϑη- 

᾿ναίων “ακεδαιμόνιον καὶ οἵ ξύμμαχοι καὶ τὰ μακρὰ 

τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ κατέλαβον. ἔτη δὲ ἐς τοῦτο 30 
τὰ ξύμπαντα ἐγένοντο τῷ πολέμῳ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. 
καὶ τὴν διὰ μέσου ξύμβασιν εἴ τις μὴ ἀξιώσει πόλε- 5 
μον νομίξειν, οὐκ ὀρϑῶς δικαιώσει. τοῖς τε γὰρ ἔρ- 
γοις ὡς διήρηται ἀϑρείτω καὶ εὑρήσει οὐκ εἰκὸς ὃν 
εἰρήνην αὐτὴν χριϑῆναι, ἐν ἦ οὔτε ἀπέδοσαν πάντα 535 

ν᾿ 3 οὔτ᾽ ἀπεδέξαντο ἃ ξυνέϑεντο, ἔξω τε τούτων πρὸς 
ο" 
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τὸν Μαντινικὸν καὶ ᾿Επιδαύριον πόλεμον καὶ ἐς ἄλλα 
ἀμφοτέροις ἁμαρτήματα ἐγένοντο, καὶ οἱ ἐπὶ Θράκης 

ξύμμαχοι οὐδὲν ἧσσον πολέμιοι ἦσαν, Βοιωτοί τε 

ἐκεχειρίαν δεχήμερον ἦγον. ὥστε ξὺν τῷ πρώτῳ πο- ε 
ἰλέμῳ τῷ δεκέτει καὶ τῇ μετ᾽ αὐτὸν ὑπόπτῳ ἀνοκωχῇ 530 
καὶ τῷ ὕστερον ἐξ αὐτῆς πολέμῳ εὑρήσει τις τοσαῦτα 
ἔτη, λογιξόμενος κατὰ τοὺς χρόνους. καὶ ἡμέρας οὐ 

πολλὰς παρενεγκούσας, καὶ τοῖς ἀπὸ χρησμῶν τι ἰσχυ- 

οισαμένοις μόνον δὴ τοῦτο ἐχυρῶς ξυμβάν. αἰεὶ γὰρ « 
ἔγωγε μέμνημαι, καὶ ἀρχομένου τοῦ πολέμου καὶ 535 
μέχρι οὗ ἐτελεύτησε. προφερόμενον ὑπὸ πολλῶν ὅτι 
τρὶς ἐννέα ] ἔτη δέοι γενέσϑαι αὐτόν. ἐπεβίων δὲ διὰ 888 
παντὸς αὐτοῦ. αἰσϑανόμενός τε τῇ ἡλικίᾳ καὶ προόσ- 

. ἔχων τὴν γνώμην ὅπως ἀκριβές τι εἴσομαι" καὶ ξυν- 
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2ὅ 
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ὅ ἔβη μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν 
ἐς ᾿Αμφίπολιν ] στρατηγίαν, καὶ γενομένῳ παρ᾽ ἀμφο- 
τέροις τοῖς πράγμασι, καὶ οὐχ ἦσσον τοῖς Πελοπον- 
νησίων διὰ τὴν φυγήν, καϑ'᾿ ἡσυχίαν τι αὐτῶν μᾶλ- 
λον αἰσϑέσϑαι. τὴν οὖν μετὰ τὰ δέκα ἔτη διαφοράν « 
τε καὶ ξύγχυσιν τῶν σπονδῶν καὶ τὰ ἔπειτα ὡς ἐπο- 
λεμήϑη ἐξηγήσομαι. 

᾿᾿Επειδὴ γὰρ αἷ πεντηκοντούτεις σπονδαὶ ἐγένοντο .Ἱ 

καὶ ὕστερον ἡ ξυμμαχία, καὶ αἱ ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου 
πρεσβεῖαι, αἵπερ παρεκλήϑησαν ἐς αὐτά, ἀνεχώρουν ἐκ 
τῆς “ακεδαίμονος. καὶ οἵ μὲν ἄλλοι ἐπ’ οἴκου ἀπῆλϑον, Σ 
Κορίνϑιοι δὲ ἐς "4ργος τραπόμενοι πρῶτον λόγους 
]Ι ποιοῦνται πρός τινας τῶν ἐν τέλει ὄντων ᾽Δργείων ὡς τὸ 
χρή, ἐπειδὴ “ακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ ἀλλ᾽ ἐπὶ 

καταδουλώσει τῆς Πελοποννήσου σπονδὰς καὶ ξυμ- 

μαχίαν πρὸς ᾿“ϑηναίους τοὺς πρὶν ἐχϑίστους πεποίην- 
ται, δρᾶν τοὺς ᾿4ργείους ὅπως σωϑήσεται ἡ Πελοπόν- 
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νησοςς Ϊ καὶ ψηφίσασθαι τὴν βουλομένην πόλιν τῶν 30 
᾿Ελλήνων, ἥτις αὐτόνομός τέ ἐστι καὶ δίκας ἰσας Καὶ 

ὁμοίας δίδωσι, πρὸς ᾿Αργείους ξυμμαχίαν ποιεῖσϑαι 
ὥστε τῇ ἀλλήλων ἐπιμαχεῖν, ἀποδεῖξαι δὲ ἄνδρας ὀλί- 
γους ἀρχὴν 'αὐτοχράτορας καὶ μὴ πρὸς τὸν δῆμον 
τοὺς λόγους εἶναι, τοῦ μὴ καταφανεῖς γίγνεσθαι 30 
τοὺς μὴ πείσαντας τὸ πλῆϑος. ἔφασαν δὲ πολλοὺς 
προσχωρήσεσϑαι μίσει τῶν “ακεδαιμονίων. καὶ οἱ μὲν ὃ 
Κορίνϑιοι διδάξαντες ταῦτα ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἰκου. οἱ 98 
δὲ τῶν ᾿Αργείων ἄνδρες ἀκούσαντες ἐπειδὴ ἀνήνεγκαν 
τοὺς λόγους ἔς τε τὰς Ϊ ἀρχὰς καὶ τὸν δῆμον, ἐψηφί- 80 
σαντο ᾽Δργεῖοι, καὶ ἄνδρας εἴλοντο δώδεκα πρὸς οὗς 
τὸν βουλόμενον τῶν Ἑλλήνων ξυμμαχίαν ποιεῖσθαι 
πλὴν ᾿4ϑηναίων καὶ “ακεδαιμονίων᾽ τούτων δὲ μηδε- 
τέροις ἐξεῖναι ἄνευ τοῦ δήμου τοῦ ᾿“ργείων σπείσασθαι. 

ἐδέξαντό τε ταῦτα οἵ ᾿Αργεῖοι μᾶλλον, ὁρῶντες τόν, 
τὲ Αακεδαιμονίων σφίσι πόλεμον ἐσόμενον (ἐπ᾽ ἐξόδῳ 
γὰρ πρὸς αὐτοὺς αἱ σπονδαὶ ἧσαν) καὶ ἅμα ἐλπίσαντες 
τῆς Πελοποννήσου ἡγήσεσθαι. κατὰ γὰρ τὸν χρόνον 
τοῦτον ἥ τε “ακεδαίμων μάλιστα [ δὴ κακῶς ἤκουσε 5 
καὶ ὑπερώφϑη διὰ τὰς ξυμφοράς, οἵ τε ᾿Αργεῖοι ἄριστα 

ἔσχον τοῖς πᾶσιν, οὐ ξυναράμενοι τοῦ ᾿Αττικοῦ πολέ- 

μου, ἀμφοτέροις ὃὲ μᾶλλον ἔνόσπονδοι ὄντες ἐχκαρπω- 
σάμενοι. οἱ μὲν οὖν ᾿Αργεῖοι οὕτως ἐς τὴν ξυμμαχίαν 
προσεδέχοντο τοὺς ἐθέλοντας τῶν ᾿Ἑλλήννων. Μαν- δ0 
τινῆς δ᾽ αὐτοῖς καὶ οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν πρῶτοι προσε- 
χώρησαν δεδιότες τοὺς “ακεδαιμονίους. τοῖς γὰρ 

Μαντινεῦσι μέρος τι τῆς ᾿ρκαδίας κατέστραπτο ὑπή- 
κοον, ὅτι τοῦ πρὸς ᾿ϑηναίους πολέμου ὄντος, καὶ 

80 ἐνόμιξὸν οὐ περιόψεσθαι σφᾶς τοὺς “ακεδαιμονίους 
ἄρχειν, ἐπειδὴ καὶ σχολὴν ἦγον ὥστε ἄσμενοι πρὸς ιὸ 
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τοὺς ᾽Δργείους ἐτράποντο, πόλιν τε μεγάλην νομίξοντες 
καὶ “ακεδαιμονίοις αἰεὶ διάφορον δημοκρατουμένην τε 

ὥσπερ καὶ αὐτοί. ἀποστάντων δὲ τῶν Μαντινέων καὶ 5 
ἡ ἄλλη Πελοπόννηδος ἐς ϑροῦν καϑίστατο ὡς καὶ 
σφίσι ποιητέον τοῦτο, νομίσαντες πλέον τέ τι εἰδότας 530 
μεταστῆναι αὐτοὺς καὶ τοὺς “ακεδαιμονίους ἅμα δι᾿ 

ὀργῆς ἔχοντες ἐν ἄλλοις τε καὶ ὅτι ἐν ταῖς σπονδαῖς 

ταῖς ᾿Αττικαῖς ἐγέγραπτο εὔορκον εἶναι προσϑεῖναι καὶ 
ἀφελεῖν ὅ τι ἂν ἀμφοῖν τοῖν πόλεοιν δοκῇ, Δακεδαι- 
μονίοις Ϊ καὶ ᾿4ϑηναίοις. τοῦτο γὰρ τὸ γράμμα μά- 88 
λιότα τὴν Πελοπόννησον διεϑορύβει καὶ ἐς ὑποψίαν 

καϑίστη μὴ μετὰ ᾿4ϑηναίων σφᾶς βούλωνται Δακεδαι- 

μόνιοι δουλώσασϑαι" δίκαιον γὰρ εἶναι πᾶσι τοῖς ξυμ- 
μάχοις γεγράφϑαι τὴν μετάϑεσιν. ὥστε φοβούμενοι 4 

οἱ πολλοὶ ὥρμηντο ] πρὸς τοὺς ᾿“ργείους καὶ αὐτοὶ 530 

ἕκαστοι ξυμμαχίαν ποιεῖσϑαι. Δακεδαιμόνιοι δὲ αἰσϑό- 80 

μενοι τὸν ϑροῦν τοῦτον ἐν τῇ Πελοποννήσῳ καϑε- 

στῶτα καὶ τοὺς Κορινϑίους διδασκάλους τε γενομένους 

καὶ αὐτοὺς μέλλοντας δπείσασϑαι πρὸς τὸ ΄Ἄργος, 

πέμπουσι πρέσβεις ἐς τὴν Κόϊρινϑον, βουλόμενοι προ- 85 
καταλαβεῖν τὸ μέλλον, καὶ ἡτιῶντο τήν τε ἐσήγησιν 

τοῦ παντὸς καὶ εἰ ᾿Αργείοις σφῶν | ἀποστάντες ξύμ- 886 

μαχοι ἔσονται. παραβήσεσϑαί τε ἔφασαν αὐτοὺς τοὺς 
ὄρχους. καὶ ἤδη ἀδικεῖν ὅτι οὐ δέχονται τὰς ᾿᾽48ϑη- 
ναίων δπονδάς, εἰρημένον κύριον εἶναι ὅ τι ἂν τὸ 

πλῆϑος τῶν ξυμμάχων ψηφίσηται, ἢν μή τι ϑεῶν | ἢ 5 
ἡρώων κώλυμα ἧ. Κορίνϑιοι δὲ παρόντων σφίσι τῶν : 
ξυμμάχων. ὅσοι οὐδ᾽ αὐτοὶ ἐδέξαντο τὰς σπονδάς 
(παρεκάλεσαν δὲ αὐτοὺς αὐτοὶ πρότερον), ἀντέλεγον 
τοῖς Δακεδαιμονίοις, ἃ μὲν ἠδικοῦντο, οὐ δηλοῦντες 
ἄντικρυς, ὅτι οὔτε Σόλλιον σφίσιν ἀπέλαβον παρ᾽ 
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᾿4ϑηϊναίων οὔτε ᾿Ανακτόριον, εἴ τέ τι ἄλλο ἐνόμιξον το 
ἑλασσοῦσϑαι, πρόσχημα δὲ ποιούμενοι τοὺς ἐπὶ Θρά- 
κης μὴ προδώσειν" ὀμόσαι γὰρ αὐτοῖς ὅρκους ἰδίᾳ τε, 

ὅτε μετὰ Ποτειδεατῶν τὸ πρῶτον ἀφίσταντο, καὶ ἄλ- 

λους ὕστερον. οὔκουν παραβαίνειν τοὺς τῶν ξυμμάχων 8ὃ 

ὅρίκους ἔφασαν οὐκ ἐσιόντες ἐς τὰς τῶν ᾿4ϑηναίων 15 
ὅπονδάς" ϑεῶν γὰρ πίστεις ὀμόσαντες ἐκείνοις οὐκ 

ἂν εὐορκεῖν προδιδόντες αὐτούς. εἰρῆσθαι δ᾽ ὅτι ..ἢν 
μὴ ϑεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ἦ'" φαίνεσϑαι οὖν σφίσι 
κώλυμα ϑεῖον τοῦτο. καὶ περὶ μὲν τῶν παλαιῶν ὅρ- 4 
κῶν τοσαῦτα εἶπον, περὶ δὲ τῆς ᾿Αργείων ξυμμαχίας 30 
μετὰ τῶν φίλων βουλευσάμενοι ποιήσειν ὅ τι ἂν δί- 
καίον ἧ. καὶ οἱ μὲν “Μακεδαιμονίων πρέσβεις ἀνεχώ- ὃ 
ρηόαν ἐπ᾽ οἴκου. ἔτυχον δὲ παρόντες ἐν Κορίνϑῳ 
καὶ ᾿Αργείων πρέσβεις, οὗ ἐκέλευον τοὺς Κορινϑίους 
ἰέναι ἐς τὴν ξυμμαχίαν καὶ μὴ | μέλλειν" οἱ δὲ ἐς 56 
τὸν ὕστερον ξύλλογον αὐτοῖς τὸν παρὰ ἀφίδσι προεῖπον 
ἥκειν. ἦλθε δὲ καὶ ᾿Ηλείων πρεσβεία εὐθὺς καὶ ἐποιή- 81 
σατο πρὸς Κορινϑίους ξυμμαχίαν πρῶτον, ἔπειτα 
ἐκεῖϑεν ἐς ΄ἅργος ἐλθόντες. καϑάπερ προείρητο, ᾽4ρ- 
γείων ξύμμαχοι ἐγένοντο" διαφερόϊμενοι γὰρ ἐτύγχανον 80 
τοῖς Δακεδαιμονίοις περὶ “επρέου. πολέμου γὰρ γενο- 5 

μένου ποτὲ πρὸς ᾿ρκάδων τινὰς “Δεπρεάταις καὶ 
᾿Ηλείων παρακληϑέντων ὑπὸ “Μεπρεατῶν ἐς ξυμμαχίαν 
ἐπὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς γῆς καὶ λυδσάντων τὸν πόλεμον, 
᾿Ηλεῖοι τὴν γῆν νεμομένοις αὐτοῖς τοῖς 4εϊπρεάταις 35 
τάλαντον ἔταξαν τῷ 41ιὶ τῷ Ὀλυμπίῳ ἀποφέρειν. καὶ 588 
μέχρι τοῦ ᾿Αττικοῦ πολέμου ἀπέφερον, ἔπειτα παυσα- 
μένων διὰ πρόφασιν τοῦ πολέμου οἱ ᾿Ηλεῖοι ἐπηνάγ- 
καξον, οἱ δ᾽ ἐτράποντο πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους. 

καὶ δίκης Δακεδαιμονίοις ἐπιτραπείδσης, ὑποτοπήσαντες ὁ 
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οἱ ᾿Ηλεῖοι μὴ ἴδον ἕξειν, ἀνέντες τὴν ἐπιτροπὴν 4ε- 
πρεατῶν τὴν γῆν ἔτεμον. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι οὐδὲν εἐ 
ἧσσον ἐδίκασαν αὐτονόμους εἶναι Δεπρεάτας καὶ ἀδικεῖν 

Ἠλείους, καὶ ὡς οὐκ ἐμμεινάντων τῇ ἐπιτροπῇ φρουρὰν 

ὁπλιτῶν ἐσέπεμψαν ἐς “έπρεον. οἷ δὲ ᾿Ηλεῖοι | νομί- ὃς 

ξοντες πόλιν σφῶν ἀφεστηκυῖαν δέξασϑαι τοὺς 4ακε- 

δαιμονίους καὶ τὴν ξυνϑήκην προφέροντες ἐν ἧἦ εἴρητο, 
ἃ ἔχοντες ἐς τὸν ᾿Δττικὸν πόλεμον καϑίσταντό τινες, 

ταῦτα ἔχοντας καὶ ἐξελθεῖν, ὡς οὐκ ἴσον ἔχοντες ἀφί- 
στανται πρὸς τοὺς ᾿Αργείους, καὶ τὴν ξυμμαχίαν, ὥσπερ 15 
προείρητο, καὶ οὗτοι ἐποιήσαντο. ἐγένοντο δὲ καὶ οἷθ᾽ 
Κορίνϑιοι εὐθὺς μετ᾽ ἐκείνους καὶ οἵ ἐπὶ Θράκης 
Χαλκιδῆς ᾿Δργείων ξύμμαχοι. Βοιωτοὶ δὲ καὶ Με- 
γαρῆς τὸ αὐτὸ λέγοντες ἡσύχαξον, περιορώμενοι [ὑπὸ 
τῶν “ακεδαιμονίων)] καὶ νομίξοντες σφιόι τὴν ᾿4ρ- 

γείων ] δημοκρατίαν, αὐτοῖς ὀλιγαρχουμένοις., ἧσσον 30 
ξύμφορον εἶναι τῆς Δακεδαιμονίων πολιτείαρ. 

Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους τούτου 89 
Σκιωναίους μὲν 4ϑηναῖοι ἐκπολιορκήσαντες ἀπέκτειναν 
τοὺς ἡβῶντας, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν 
Ι καὶ τὴν γῆν Πλαταιεῦσιν ἔδοσαν νέμεσϑαι" 4]ηλίους 25 

δὲ κατήγαγον πάλιν ἐς Ζ4ῆλον., ἐνθυμούμενοι τάς τε 
ἐν ταῖς μάχαις ξυμφορὰς καὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ϑεοῦ 

χρήσαντος. καὶ Φωκῆς καὶ “οκροὶ ἤρξαντο πολεμεῖν. τ 
καὶ Κορίνϑιοι καὶ ᾽Ζργεῖοι ἤδη ξύμμαχοι ὄντες ἔρ- 8 
χονται ἐς [Τεγέαν ἀποστήσοντες “ακεδαιμονίων, ὁρῶντες 80 

μδγα μέρος ὄν, καὶ εἰ σφίσι προσγένοιτο, νομίξοντες 
ἅπασαν ἂν ἔχειν Πελοπόννησον. ὡς ὃὲ οὐδὲν ἂν 4 
ἔφασαν ἐναντιωϑῆναι οἱ Τεγεᾶται “Μακεδαιμονίοις, οἱ 
Κορίένϑιοι μέχρι τούτου προϑύμως πράσσοντες ἀνεῖσαν 
τῆς φιλονιϊκίας καὶ ὠρρώδησαν μὴ οὐδεὶς σφίσιν ἔτι 85 
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τῶν ἄλλων προσχωρῇ. ὅμως δὲ ἐλθόντες ἐς τοὺς Βοιω- δ 
τοὺς ἐδέοντο σφῶν τε καὶ ᾿Αργείων γίγνεσθαι ξυμ- 8381 
μάχους καὶ τἄλλα κοινῇ πράσσειν" τάς τε δεχημέρους 
ἐπισπονδάς, αἱ ἦσαν ᾿Α4ϑηναίοις καὶ Βοιωτοῖς πρὸς 

ἀλλήλους οὐ πολλῷ ὕστερον γενόμεναι αὐτῶν τῶν 
πεντηκοντουτίδων σπονδῶν, ἐκέλευον οἵ Κυςίνϑιοι ὃ 

τοὺς Βοιωτοὺς ἀχολουϑήσαντας ᾿Α4ϑήναξε καὶ σφίσι 

ποιῆσαι, ὥσπερ Βοιωτοὶ εἶχον, μὴ δεχομένων δὲ ᾽49η- 
ναίων ἀπειπεῖν τὴν ἐκεχειρίαν καὶ τὸ λοιπὸν μὴ 
σπένδεσϑαι ἄνευ αὐτῶν. Βοιωτοὶ δὲ δεομένων τῶν ὑ 
Κορινϑίων περὶ μὲν τῆς ᾿4ργείων ἰ ξυμμαχίας ἐπισχεῖν τὸ 
αὐτοὺς ἐκέλευον, ἐλθόντες δὲ ̓ 4ϑήναξε μετὰ Κορινϑίων 
οὐχ ηὕροντο τὰς δεχημέρους σπονδάς, ἀλλ᾽ ἀπεκρί- 
ναντὸ οἱ ᾿Αϑηναῖοι Κορινϑίοις εἶναι σπονδάς, εἴπερ 
“Δακεδαιμονίων εἰσὶ ξύμμαχοι. Βοιωτοὶ μὲν οὖν οὐδὲν 1 
μᾶλλον ἀπεῖπον τὰς δεχημέρους, ἀξιούντων καὶ αἰτιω- τὸ 
μένων Κορινϑίων ξυνϑέσϑαι σφίσι" Κυορινϑίοις δὲ 
ἀνοκωχὴ ἄσπονδος ἦν πρὸς ᾿4ϑηναίους. 

“Δακεδαιμόνιοιυ δὲ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους πανδημεὶ 88 
ἐστράτευσαν, Πλειστοάναχτος τοῦ Παυσανίου 4“ακε- 
δαιμονίων βασιλέως ἡγουμένου, τῆς ᾿ἀρκαδίας ἐς Παρ- 

ρασίους Μαντινέων ὑπηκόους ὄντας, κατὰ στάσιν ἐπι- 30 
καλεσαμένων σφᾶς, ἅμα δὲ καὶ τὸ ἐν Κυψέλοις τεῖχος 
ἀναιρήσοντες. ἣν δύνωνται, ὃ ἐτείχισαν Μαντινής καὶ 
αὐτοὶ ἐφρούρουν, ἐν τῇ Παρρασικῇ κείμενον ἐπὶ τῇ 
Σκιρίτιδι τῆς “ακωνικῆς. καὶ οἵ μὲν “ακεδαιμόνιοι 5 
τὴν γῆν τῶν] Παρρασίων ἐδήουν, οἱ δὲ Μαντινῆς 15 
τὴν πόλιν ᾿Αργείοις φύλαξι παραδόντες αὐτοὶ τὴν ξυμ- 
μαχίαν ἐφρούρουν᾽ ἀδύνατοι δ᾽ ὄντες διασῶσαι τό τε 

ἐν Κυψέλοις τεῖχος καὶ τὰς ἐν Παρρασίοις πόλεις 
ἀπῆλθον. “ακεδαιμόνιοι δὲ τούς τε Παρρασίους αὖτο- 8 
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νόμους ποιήσαντες καὶ τὸ τεῖχος καϑελόντες ἀνεχώ- 80 

ρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 
Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους, ἤδη ἡκόντων αὐτοῖς τῶν 84 

ἀπὸ Θράκης μετὰ Βρασίδου ἐξελϑόντων στρατιωτῶν, 
οὃς ὁ Κλεαρίδας μετὰ τὰς σπονδὰς ἐκόμισεν, οἵ 4ακε- 

δαιμόνιοι ἐψηφίσαντο τοὺς μὲν μετὰ Βρασίδου Εἴλω- 

τας μαΪχεσαμένους ἐλευϑέρους εἶναι καὶ οἰκεῖν ὅπου ἂν 535 
βούλωνται" καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ αὐτοὺς μετὰ τῶν 
νεοδαμώϊ]δων ἐς Μέπρεον κατέστησαν, κείμενον ἐπὶ τῆς 888 
Μακωνικῆς καὶ τῆς ᾿Ηλείας, ὄντες ἤδη διάφοροι Ηλείοις" 

τοὺς δὲ ἐκ τῆς νήσου ληφϑέντας σφῶν καὶ τὰ ὅπλα 5 
παραδόντας. δείσαντες μή τι διὰ τὴν ξυμφορὰν νο- 

μΐσαντες ἐλασσωϑήσεσϑαι καὶ ὄντες ἐπίτιμοι νεωτερί- ὁ 
σωσιν, ἤδη καὶ ἀρχάς τινας ἔχοντας ἀτίμους ἐποίησαν, 
ἀτιμίαν δὲ τοιάνδε ὥστε μήτε ἄρχειν μήτε πρια- 

μένους τι ἢ πωλοῦντας κυρίους εἷναι. ὕστερον δὲ 
αὖϑις χρόνῳ ἐπίτιμοι ἐγένοντο. 

Ι Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους καὶ Θυσσὸν τὴν ἐν τῇ ὃν 
Αϑοωίδι ᾿Ακτῇ Διῆς εἷλον, ᾿4ϑηναίων οὖσαν ξύμμαχον. 

Καὶ τὸ ϑέρος τοῦτο πᾶν ἐπιμειξίαι μὲν ἦσαν τοῖς 3 
᾿4ϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοις. ὑπώπτευον δὲ ἀλλή- 
λους εὐθὺς μετὰ τὰς σπονδὰς οἵ τὲ ᾿4ϑηναῖοι καὶ 

“ακεδαιωόνιοι κατὰ τὴν τῶν χωρίων ἀλλήλοις οὐκ 1τ6 

ἀπόδοσιν. τὴν γὰρ ᾿Αμφίπολιν πρότεροι λαχόντες οἱ 8 

“ακεδαιμόνιοι ἀποδιδόναι καὶ τὰ ἄλλα οὐκ ἀπεδεδώ- 

κεσαν, οὐδὲ τοὺς ἐπὶ Θράκης παρεῖχον ξυμμάχους τὰς 
σπονδὰς δεχομένους οὐδὲ Βοιωτοὺς οὐδὲ Κορινϑίους, 

λέγοντες αἰεὶ ὡς μετ᾽ | ̓ Αϑηναίων τούτους, ἣν μὴ 30 
᾽ϑέλωσι, κοινῇ ἀναγκάσουσιν' χρόνους τε προύϑεντο 
ἄνευ ξυγγραφῆς ἐν οἷς χρῆν τοὺς μὴ ἐσιόντας ἀμφο- 
τέροις πολεμίους εἶναι. τούτων οὖν ὁρῶντες οἱ ᾿48ϑη- 4 
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ναῖοι οὐδὲν ἔργῳ γιγνόμενον, ὑπώπτευον τοὺς Δακδ- 
δαιμονίους μηδὲν δίκαιον διανοεῖσϑαι, ὥσσυε οὔτε Πύλον 16 
ἀπαιτούντων αὐτῶν ἀπεδίδοσαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ τῆς 

νήσου δεσμώτας μετεμέλοντο ἀποδεδωκότες, τά τε ἄλλα 

χωρία εἶχον, μένοντες ἕως σφίσι κἀκεῖνοι ποιήσειαν 
τὰ εἰρημένα. Δακεδαιμόνιοι δὲ τὰ μὲν δυνατὰ ἔφασαν ὅ 
πεποιηκέναι" τοὺς γὰρ παρὰ σφίσι δεσμώτας ὄντας 580 
᾿Αϑηναίων ἀποδοῦναι καὶ τοὺς ἐπὶ Θράκης στρατιώτας 

ἀπαγαγεῖν καὶ εἴ του ἄλλου ἐγκρατεῖς ἦσαν" ᾿Αμφιπό- 
λεως δὲ οὐκ ἔφασαν κρατεῖν ὥστε παραδοῦναι, Βοιω- 
τοὺς δὲ πειράσεσθαι καὶ Κορινϑίους ἐς τὰς σπονδὰς 

ἐσαγαγεῖν καὶ Πάνακτον ἀπολαβεῖν, καὶ ] ̓4ϑηναίων 86 
ὅσοι ἦσαν ἐν Βοιωτοῖς αἰχμάλωτοι κομιεῖν. Πύλον 8 

μέντοι ἠξίουν σφίσιν ἀποδοῦναι" εἰ δὲ μή. 'ΜΜεσίση- 889 
νίους γε καὶ τοὺς Εἵλωτας ἐξαγαγεῖν. ὥσπερ καὶ 

αὐτοὶ τοὺς ἀπὸ Θράκης, ᾿4ϑηναίους δὲ φρουρεῖν τὸ 
χωρίον αὐτούς, εἰ βούλονται. πολλάκις δὲ καὶ πολ-1 
λῶν λόγων γενομένων ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ ἔπεισαν 

τοὺς ᾿4ϑηναίους ὥστε ἐξαγαγεῖν ἐκ Πύλου Μεσση- ὁ 
νίους καὶ τοὺς ἄλλους Εἴλωτάς τε καὶ ὅσοι ηὐτο- 

μολήκεσαν ἐκ τῆς “ακωνικῆς᾽ καὶ κατῴκισαν αὐτοὺς 
ἐν Κρανίοις τῆς Κεφαλληνίας. τὸ μὲν οὖν ϑέρος 8 
τοῦτο ἡσυχία ἦν καὶ ἔφοδοι παρ᾽ ἀλλήλους. 

] Τοῦ δὲ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος (ἔτυχον γὰρ ἔφο- 

θοι ἕτεροι καὶ οὐκ ἐφ᾽ ὧν αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο ἄρ- 
χοντες ἤδη καί τινες αὐτῶν καὶ ἐναντίοι σπονδαῖς) 

ἐλϑουσῶν πρεσβειῶν ἀπὸ τῆς ξυμμαχίδος καὶ παρόν- 
των ᾿ϑηναίων καὶ Βοιωτῶν καὶ Κορινϑίων καὶ πολλὰ 
ἐν ἀλ]λήλοις εἰπόντων καὶ οὐδὲν ξυμβάντων, ὡς ἀπῇ- τὸ 
σαν ἐπ᾽ οἴκου, τοῖς Βοιωτοῖς καὶ Κορινϑίοις Κλεό- 

βουλος καὶ Ξενάρης, οὗτοι οἴπερ τῶν ἐφόρων ἐβούλοντο 

86 
10 
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μάλιστα διαλῦσαι τὰς σπονδάς, λόγους ποιοῦνται 

ἰδίους, παραινοῦντες ὅτι μάλιστα ταὐτά τε γιγνώ- 

όκειν καὶ πειρᾶσϑαι [| Βοιωτούς, ᾽“ργείων γενομένους 530 

πρῶτον αὐτοὺς ξυμμάχους, αὖϑις μετὰ Βοιωτῶν ᾽49- 
γείους “Δακεδαιμονίοις ποιῆσαι ξυμμάχους (οὕτω γὰρ 
ἤἠκιστ᾽ ἂν ἀναγκασϑῆναι Βοιωτοὺς ἐς τὰς ᾿Αττικὰς 
σπονδὰς ἐσελϑεῖν)" ἐλέσϑαι γὰρ “ακεδαιμονίους πρὸ 
τῆς ᾿4ϑηναίων ἔχϑρας καὶ διαλύσεως τῶν σπονδῶν 535 

᾿Αργείους σφίσι φίλους καὶ ξυμμάχους γενέσϑαι. τὸ 

γὰρ "Ὧργος αἰεὶ ἠπίσταντο ἐπιϑυμοῦντας τοὺς “ακε- 
δαιμονίέους καλῶς σφίσι φίλιον γενέσθαι. ἡγουμένους 

τὸν ἔξω Πελοποννήσου πόλεμον ῥάω ἂν εἷναι. τὸ 
μέντοι Πάνακτον ἐδέοντο Βοιωτοὺς ὅπως | παραδώ-ς 90 
δσουσι “Δακεδαιμονίοις, ἵνα ἀντ᾽ αὐτοῦ Πύλον, ἣν δύ- 
νῶνται, ἀπολαβόντες ῥᾷον καϑιστῶνται ᾿4ϑηναίοις 
ἐς πόλεμον. καὶ οἷ μὲν Βοιωτοὶ καὶ Κορίνϑιοι ταῦτα 81 
ἐπεσταλμένοι ἀπό τε τοῦ Ξξενάρους καὶ Κλεοβούλου 
καὶ ὅσοι φίλοι ἦσαν αὐτοῖς τῶν “ακεδαιμονέίων ὥστε 
ἀπαγγεῖλαι ἐπὶ τὰ κοινά, ἑκάτεροι ἀνεχώρουν. ᾿4ρ-33Ὁ 
γείων δὲ δύο ἄνδρες τῆς ἀρχῆς τῆς μεγίστης ἐπετή- 

ρουν ἀπιόντας αὐτοὺς καθ᾽ ὁδὸν καὶ ξυγγενόμενοι ἐς 

λόγους ἦλθον, εἴ πως οἱ Βοιωτοὶ σφίσι ξύμμαχοι 
γένοιντο, ὥσπερ Κο]ρίνϑιοι καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ Μαντινῆς" 5 
νομίξειν γὰρ ἂν τούτου προχωρήδσαντος ῥᾳδίως ἤδη 
καὶ πολεμεῖν καὶ σπένδεσϑαι καὶ πρὸς “ακεδαιμονίους, 

εἶ βούλοιντο, κοινῷ λόγῳ χρωμένους, καὶ εἴ τινα πρὸς 

ἄλλον δέοι. τοῖς δὲ τῶν Βοιωτῶν πρέσβεσιν ἀκού- ὃ 
ὀυσιν ἥρεσκεν᾽ κατὰ τύχην γὰρ ἐδέοντο τούτων ιο 

ὦνπερ καὶ οἱ ἐκ τῆς “ακεδαίμονος αὐτοῖς φίλοι ἐπε- 
στάλκεσαν. καὶ οἱ τῶν ᾿Αργείων ἄνδρες ὡς ἤσϑοντο 

αὐτοὺς δεχομένους τὸν λόγον, εἰπόντες ὅτι πρέσβεις 
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πέμψουσιν ἐς Βοιωτούς, ἀπῆλθον. ἀφικόμενοι δὲ οἱ 4 

Βοιωτοὶ ἀπήγγειλαν τοῖς βοιωτάρχαις τά τε ἐκ Ϊ τῆς τ 
“ακεδαίμονος καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ξυγγενομένων ᾿“ργείων᾽" 

καὶ οἵ βοιωτάρχαι ἠρέσκοντό τε καὶ πολλῷ προϑυμό- 
τεροι ἧσαν, ὅτι ἀμφοτέρωθεν ξυνεβεβήκει αὐτοῖς τούς 

τε φίλους τῶν “ακεδαιμονίων τῶν αὐτῶν δεῖσϑαι καὶ 
τοὺς ᾿“ργείους ἐς τὰ ὁμοῖα σπεύδειν. καὶ οὐ πολλῷ ὅ 

Ι ὕστερον πρέσβεις παρῆσαν ᾿“ργείων τὰ εἰρημένα προ- 30 

καλούμενοι" καὶ αὐτοὺς ἀπέπεμψαν ἐπαινέσαντες τοὺς 

λόγους οἱ βοιωτάρχαι καὶ πρέσβεις ὑποσχόμενοι ἀπο- 
στελεῖν περὶ τῆς ξυμμαχίας ἐς ̓ 4ργος. ἐν δὲ τούτῳ 88 

ἐδόκει πρῶτον τοῖς βοιωτάρχαις καὶ Κορινϑίοις καὶ 

Μεγαϊρεῦσι καὶ τοῖς ἀπὸ Θράκης πρέσβεσιν ὁμόσαι 36 
ὅρκους ἀλλήλοις ἦ μὴν ἔν τε τῷ παρατυχόντι ἀμυνεῖν 
τῷ δεομένῳ καὶ μὴ πολεμήσειν τῷ μηδὲ ξυμβήσεσϑαι 
ἄνευ κοινῆς γνώμης, καὶ οὕτως ἤδη τοὺς Βοιωτοὺς 

καὶ Μεγαρέας (τὸ γὰρ αὐτὸ ἐποίουν) πρὸς τοὺς ᾽49- 
γείους σπέν]δεσϑαι. πρὶν δὲ τοὺς ὅρκους γενέσϑαι οἵ ὃ᾽ 
βοιωτάρχαι ἐκοίνωσαν ταῖς τέσσαρσι βουλαῖς τῶν Βοιω- 
τῶν ταῦτα, αἴπερ ἅπαν τὸ κῦρος ἔχουσι, καὶ παρήνουν 
γενέσϑαι ὄρχους ταῖς πόλεσιν, ὅσαι βούλονται ἐπ᾽ 

ὠφελίᾳ σφίσι ξυνομνύναι. οἱ δ᾽ ἐν ταῖς βουλαῖς τῶν 8 

Βοιωτῶν ὄντες ] οὐ προσδέχονται τὸν λόγον, δεδιότες 536 
μὴ ἐναντία “ακεδαιμονίοις ποιήσωσι τοῖς ἐκείνων 
ἀφεστῶσι Κορινϑίοις ξυνομνύντες" οὐ γὰρ εἷπον αὐτοῖς 
οἱ βοιωτάρχαι τὰ ἐκ τῆς “ακεδαίμονος, ὅτι τῶν τεβ41 

ἐφόρων Κλεόβουλος καὶ Ξενάρης καὶ οἵ φίλοι παραι- 
νοῦσιν ᾿᾽'Δργείων πρῶτον καὶ Κορινϑίων γενομένους 

ξυμμάχους ὕστερον μετὰ τῶν Δακεδαιμονίων γίγνεσϑαι, 

οἰόμενοι τὴν βουλήν, κἂν ἰ μὴ εἴπωσιν, οὐκ ἄλλα ἐ 
ψηφιεῖσϑαι ἢ ἃ σφίσι προδιαγνόντες παραινοῦσιν. ὡς 1 
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ὃὲ ἀντέστη τὸ πρᾶγμα, οἵ μὲν Κορίνϑιοι καὶ οἵ ἀπὸ 
Θράκης πρέσβεις ἄπρακτοι ἀπῆλϑον, οἱ δὲ βοιωτάρχαι, 

μέλλοντες πρότερον, εἰ ταῦτα ἔπεισαν, καὶ τὴν ξυμ- 
μαχίαν πειράσεσϑαι πρὸς ᾿Αργείους ποιεῖν, οὐκέτι ἐσή-- το 
νεγκαν περὶ Δργείων ἐς τὰς βουλάς. οὐδὲ ἐς τὸ “24ρ- 

γος τοὺς πρέσβεις οὺς ὑπέσχοντο ἔπεμπον, ἀμέλεια δέ 

τις ἐνῆν καὶ διατριβὴ τῶν πάντων. 
Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι τούτῳ Μηκύβερναν Ὀλύν- 89 

ϑιοι ᾿4ϑηναίων φρουρούντων ἐπιδραμόντες εἷλον. 
Ι Μετὰ δὲ ταῦτα (ἐγίψνοντο γὰρ αἰεὶ λόγοι τοῖς τὲ ἢ 

᾿4ϑηναίοις καὶ “ακεδαιμονίοις περὶ ὧν εἶχον ἀλλήλων) 
ἐλπίξοντες οἱ “ακεδαιμόνιοι, εἰ Πάνακτον ᾿4ϑηναῖοι 
παρὰ Βοιωτῶν ἀπολάβοιεν, κομίσασϑαι ἂν αὐτοὶ Πύ- 
λον, ἦλϑον ἐς τοὺς Βοιωτοὺς πρεσβευόμενοι καὶ ἐδέοντο 
σφίίσι Πάνακτόν τε καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίων δεσμώτας 30 

παραδοῦναι, ἵνα ἀντ᾽ αὐτῶν Πύλον κομίσωνται. οἱ ὃ 
δὲ Βοιωτοὶ οὐκ ἔφασαν ἀποδώσειν, ἣν μὴ σφίσι ξυμ- 

μαχίαν ἰδίαν ποιήσωνται ὥσπερ ᾿4ϑηναίοις. “ακεδαι- 
μόνιοι δὲ εἰδότες μὲν ὅτι ἀδικήσουσιν ᾿4ϑηναίους, 
εἰρημέϊννον ἄνευ ἀλλήλων μήτε σπένδεσθαί τῷ μήτε 35 
πολεμεῖν, βουλόμενοι δὲ τὸ Πάνακτον παραλαβεῖν ὡς 
τὴν Πύλον ἀντ᾽ αὐτοῦ κομιούμενοι, καὶ ἅμα τῶν 
ξυγχέαι σπευδόντων τὰς σπονδὰς προϑυμουμένων τὰ 
ἐς Βοιωτούς, ἐποιήσαντο τὴν ξυμμαχίαν, τοῦ χειμῶνος 

τελευτῶντος ] ἤδη καὶ πρὸς ἔαρ᾽ καὶ τὸ Πάνακτον 380 
εὐθὺς καϑῃρεῖτο. καὶ ἑνδέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτε- 
λεύτα. 

“Ἅμα δὲ τῷ ἦρι εὐθὺς τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους οἵ 40 
᾿Δργεῖοι. ὡς οἵ τε πρέσβεις τῶν Βοιωτῶν οὺἣς ἔφασαν 

80 πέμψειν οὐχ ἧκον, τό τε Πάνακτον ἤσϑοντο καϑαι)ρού- 35 
μενον καὶ ξυμμαχίαν ἰδίαν γεγενημένην τοῖς Βοιωτοῖς 
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πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους, ἔδεισαν μὴ μονωθῶσι καὶ 

ἐς “ακεδαιμονίους πᾶσα ἡ ξυμμαχία χωρήσῃ᾽ τοὺς ] γὰρ διὸ 
Βοιωτοὺς ὦοντο πεπεῖσθαι ὑπὸ “ακεδαιμονίων τό τε 
Πάνακτον καϑελεῖν καὶ ἐς τὰς ᾿4ϑηναίων σπονδὰς 

ἐσιέναι. τούς τε ᾿4ϑηναίους εἰδέναι ταῦτα, ὥστε οὐδὲ 
πρὸς ᾿4ϑηναίους ἔτι σφίσιν εἷναι ξυμμαχίαν ποιή- 

σασϑαι. [ πρότερον ἐλπίξοντες ἐκ τῶν διαφορῶν, εἰ ὁ 
ινὴ μείνειαν αὐτοῖς αἴ πρὸς “ακεδαιμονίους σπονδαί, 

τοῖς γοῦν ᾿4ϑηναίοις ξύμμαχοι ἔσεσϑαι. ἀποροῦντες 8 
οὖν ταῦτα οἱ ᾿᾽4ργεῖοι καὶ φοβούμενοι μὴ “ακεδαι- 
μονίοις καὶ Τεγεάταις, Βοιωτοῖς καὶ ᾿4ϑηναίοις ἅμα 

πολεμῶσι, πρότεϊρον οὐ δεχόμενοι τὰς “αχεδαιμονίων το 
σπονδάς. ἀλλ᾽ ἐν φρονήματι ὄντες τῆς Πελοποννήδου 
ἡγήσεσθαι, ἔπεμπον ὡς ἐδύναντο τάχιστα ἐς τὴν 
“ακεδαίμονα πρέσβεις Εὔστροφον καὶ ΔΑἴσωνα, οἵ 
ἐδόκουν προσφιλέστατοι αὐτοῖς εἶναι, ἡγούμενοι ἐκ 
τῶν παρόντων κράτιστα, πρὸς  “ακεδαιμονίους ὅπον- ιτὸ 
δὰς ποιησάμενοι ὅπῃ ἂν ξυγχωρῇ, ἡσυχίαν ἔχειν. καὶ 41 
οἱ πρέαβεις ἀφικόμενοι αὐτῶν λόγους ἐποιοῦντο πρὸς 
τοὺς “ακεδαιμονίους ἐφ᾽ ᾧ ἂν σφίσιν αἱ σπονδαὶ 
γίγνοιντο. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἵ ᾿Αργεῖοι ἠξίουν δίκης 5 

ἐπιτροπὴν σφίσι γενέσϑαι ἢ ἐς πόλιν τινὰ ἢ ἰδιώτην 10 
περὶ τῆς Κυνουρίας γῆς, ἧς αἰεὶ πέρι διαφέρονται 
μεϑορίας οὔσης (ἔχει δὲ ἐν αὑτῇ Θυρέαν καὶ ᾿ἀνϑή- 
ψνὴν πόλιν, νέμονται δ᾽ αὐτὴν “ακεδαιμόνιοι)" ἔπειτα 

δ᾽ οὐκ ἐώντων ΔΜακεδαιμονίων μεμνῆσθαι περὶ αὐτῆς, 

ἀλλ᾽ εἰ βούλονται σπένδεσθαι ὥσπερ | πρότερον, ἑἕτοῖ- 15 
μοι εἷναι, οἱ ᾽4ργεῖοι πρέσβεις τάδε ὅμως ἐπηγάγοντο 
τοὺς Δακεδαιμονίους ξυγχωρῆσαι. ἐν μὲν τῷ παρόντι 
σπονδὰς ποιήσασϑαι ἔτη πεντήκοντα. ἐξεῖναι δ᾽ ὅπο- 
τεροισοῦν προκαλεσαμένοις, μήτε νόσου οὔσης μήτε πο- 
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λέμου “ακεδαίμονι καὶ "Ἄργει, διαμάχεσϑαι ] περὶ τῆς 530 
γῆς ταύτης, ὥσπερ καὶ πρότερόν ποτε, ὅτε αὐτοὶ ἕκά- 
τεροι ἠξίωσαν νικᾶν, διώκειν δὲ μὴ ἐξεῖναι περαιτέρω 
τῶν πρὸς Ἄργος καὶ “ακεδαίμονα ὅρων. τοῖς ὁὲ 5 
“ακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει μωρία εἶναι 
ταῦτα, ἔπειτα (ἐπεθύμουν γὰρ τὸ Ἄργος πάντως φίλον 
Ι ἔχειν) ξυνεχώρησαν ἐφ᾽ οἷς ἠξίουν καὶ ξυνεγράψαντο. 535 
ἐκέλευον δ᾽ οἱ “ακεδαιμόνιοι. πρὶν τέλος τε αὐτῶν 
ἔχειν, ἐς τὸ '"ργος πρῶτον ἐπαναχωρήσαντας αὐτοὺς 

10 [δεῖξαι τῷ πλήϑει, καὶ ἣν ἀρέσκοντα ἧ, ἥκειν ἐς τὰ 348 
Ὑακίνϑια τοὺς ὅρχους ποιησομένους. καὶ οἱ μὲν 

ἀνεχώρησαν. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ᾧ οἵ ᾿Δ4ργεῖοι 49 
ταῦτα ἔπρασσον, οἷ πρέσβεις τῶν “ακεδαιμονίων ᾽4ν- 
δρομένης | καὶ Φαίδιμος καὶ ᾿Αντιμενίδας, ος ἔδει τὸ « 

16 Πάνακτον καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς παρὰ Βοιωτῶν παρα- 

λαβόντας ᾿4ϑηναίοις ἀποδοῦναι. τὸ μὲν Πάνακτον 
ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν αὐτῶν καϑῃρημένον ηὗρον. ἐπὶ 
προφάσει ὡς ἦσάν ποτε ᾿4ϑηναίοις καὶ Βοιωτοῖς ἐκ 

διαφορᾶς περὶ αὐτοῦ [ὅρκοι παλαιοὶ μηδετέρους οἰκεῖν το 
τὸ χωρίον ἀλλὰ κοινῇ νέμειν, τοὺς δ᾽ ἄνδρας οὕς 
εἶχον αἰχμαλώτους Βοιωτοὶ ᾿4ϑηναίων παραλαβόντες 
οἵ περὶ τὸν ᾿ἀνδρομένη ἐκόμισαν τοῖς ᾿4“ϑηναίοις καὶ 
ἀπέδοσαν, τοῦ τε Πανάκτου τὴν καϑαίρεσιν ἔλεγον 

αὐτοῖς, νομίξοντες καὶ τοῦτο ἀποδιδόναι᾽ πολέμιον κχς 
γὰρ οὐχέτι ἐν αὐτῷ ᾿4ϑηναίοις οἰκήσειν οὐδένα. λεγο- 9 
μένων δὲ τούτων οἵ ᾿4ϑηναῖοι δεινὰ ἐποίουν, νομί- 
ἕξοντες ἀδικεῖσθαι ὑπὸ “ακεδαιμονίων τοῦ τε Πανάκτου 

τῇ καϑαιρέσει. ὃ ἔδει ὀρθὸν παραδοῦναι, καὶ πυν- 

ϑανόμενοι ὅτι καὶ Βοιωτοῖς ἰδίᾳ ξυμμαχίαν πεποίην- 30 
80 ται φάσκοντες πρότερον κοινῇ τοὺς μὴ δεχομένους 

τὰς σπονδὰς προδσαναγκάδσειν. τά τε ἄλλα ἐσκόπουν 
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ὅσα ἐξελελοίπεσαν τῆς ξυνϑήκχης καὶ ἐνόμιξον ἐξηπα- 
τῆσϑαι., ὥστε χαλεπῶς πρὸς τοὺς πρέσβεις ἀποκρινά- 

μενοι ἀπέπεμψαν. 

Κατὰ τοιαύτην δὴ διαφορὰν ὄντων τῶν Δακεδαι- Ἷ 

μονίων πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους οἱ ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις αὖ 

βουλόμενοι λῦσαι τὰς σπονδὰς εὐθὺς ἐνέκειντο. ἦσαν 3 

ὃξΣ ἄλλοι τε καὶ ᾿Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, ἀνὴρ ἡλικίᾳ 
μὲν ἔτι τότε ὧν νέος ὡς ἐν ἄλλῃ πόλει, ἀξιώματι, δὲ 

προγόνων τιμώμενος" ᾧ ἐδόκει μὲν καὶ ἘΕΒΕΙΡΟΥ εἶναι 30 
πρὸς τοὺς ᾿“ργείους μᾶλλον χωρεῖν, οὐ μέντοι ἀλλὰ 

καὶ φρονήματι φιλονικῶν ἠναντιοῦτο, ὅτι Μακεδαι- 

μόνιονι διὰ Νικίου καὶ “άχητος ἔπραξαν τὰς σπονδάς, 

ἑαυτὸν κατά τε τὴν νεότητα ὑπεριδόντες καὶ κατὰ τὴν 

παλαιὰν  προξενίαν ποτὲ οὖσαν οὐ τιμήσαντες, ἣν τοῦ 3: 
πάππου | ἀπειπόντος αὐτὸς τοὺς ἐκ τῆς νήσου αὐτῶν 844 

αἰχμαλώτους ϑεραπεύων διενοεῖτο ἀνανεώσασϑαι. παν- ὃ 

ταχόϑεν τὸ νομίξων ἐλασσοῦσϑαι τό τε πρῶτον ἀντ- 
εἴἶπεν. οὐ βεβαίους φάσκων εἶναι Αακεδαιμονίους, 

ἀλλ’ ἵνα ᾿Ζ4ργείους σφίσι σπει σ ΕΔ Έ ΤΟΙ ἐξέλωσι καὶ κ 
αὖϑις ἐπὶ ᾿Αϑηναίους μόνους ἴωσι, τούτου ἕνεκα σπέν- 
δεσϑαι αὐτούς, καὶ τότε, ἐπειδὴ ἡ διαφορὰ ἐγεγένητο, 
πέμπει εὐθὺς ἐς "Ἧργος ἰδίᾳ, κελεύων ὡς τάχιστα ἐπὶ 
τὴν ξυμμαχίαν προκαλουμένους ἥκειν μετὰ Μαντινέων 

καὶ ᾿Ηλεέων, ὡς Ϊ καιροῦ ὄντος καὶ αὐτὸς ξυμπράξων :1ο 

τὰ μάλιστα. οἵ δὲ ᾿4ργεῖοι ἀκούσαντες τῆς τε ἀγγελίας 44 
καὶ ἐπειδὴ ἔγνωσαν οὐ μετ᾽ ᾿4ϑηναίων πραχϑεῖσαν 
τὴν τῶν Βοιωτῶν ξυμμαχίαν, ἀλλ᾽ ἐς διαφορὰν μεγάλην 

καθεστῶτας αὐτοὺς πρὸς τοὺς “Μακεδαιμονίους, τῶν 

μὲν ἐν “ακεδαίϊμονι πρέσβεων, οἱ σφίσι περὶ τῶν τὸ 
σπονδῶν ἔτυχον ἀπόντες, ἠμέλουν, πρὸς δὲ τοὺς 
᾿ϑηναίους μᾶλλον τὴν γνώμην εἶχον, ὦ στό- 

Το ΟΥΤΌΕΒ, τος, Ἠ υᾶο. ΤΊ. ἘΔ. πιΐποτ. 
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λὶν τε σφίσι φιλίαν ἀπὸ παλαιοῦ καὶ δημοχρατου- 

μένην ὥσπερ καὶ αὐτοὶ καὶ δύναμιν μεγάλην ἔχουσαν 
τὴν κατὰ θάλασσαν ξυμπολεμή σειν σφίσιν, ἣν καϑθι- 30 

στῶνται ἐς πόλεμον. ἔπεμπον οὖν εὐθὺς πρέσβεις ὡς 5 
δ τοὺς ᾿4ϑηναίους περὶ τῆς ξυμμαχίας" ξυνεπρεσβεύοντο 

δὲ καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ Μαντινῆς. ἀφίκοντο δὲ καὶ Δακε- 8 
δαιμονίων πρέσβεις κατὰ τάχος, δοχοῦντες ἐπυτήδειοι 

εἶναι τοῖς ᾿4ϑηναίοις, Φιλοχαρίδας τε ] καὶ “έων καὶ 16 
Ἔνδιος, δείσαντες μὴ τήν τε ξυμμαχίαν ὀργιξόμενοι 

10 πρὸς τοὺς ᾿“ργείους ποιήσωνται. καὶ ἅμα Πύλον 
ἀπαϊνήσοντες ἀντὶ Πανάχτου, καὶ περὶ τῆς Βοιωτῶν 
ξυμμαχίας ἀπολογησόμδνοι ὡς οὐκ ἐπὶ καχῷ τῶν 
᾿Αϑηναίων ἐποιήσαντο. καὶ λέγοντες ἐν τῇ βουλῇ [περί Ἵ" 

,.τὸ τούτων καὶ ὡς αὐτοκράτορες ἥκουσι περὶ πάντων 
16 ξυμβῆναι τῶν διαφόρων, τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἐφόβουν μὴ 

καί, ἣν ἐς τὸν δῆμον ταὐτὰ λέγωσιν, ἐπαγάγωνται τὸ 

πλῆϑος καὶ ἀπωσϑῇ ἡ ̓ 4ργείων ξυμμαχία. μηχανᾶται 5 
δὲ πρὸς αὐτοὺς τοιόνδε τε ὃ ᾿Δ4λκιβιάδης" τοὺς Δ4ακε- 

δαιμονέους πείϑει πίστιν αὐτοῖς δούς, ἣν μὴ ὁμολο[γή- 845 
20 σωσιν ἐν τῷ δήμῳ αὐτοκράτορες ἥχειν, Πύλον τε 

αὐτοῖς ἀποδώσειν (πείφειμ γὰρ αὐτὸς ᾿Α4ϑηναίους, ὥσπερ 
“καὶ νῦν ἀντιλέγειν) καὶ τἄλλα ξυναλλάξειν. βουλόμενος ὁ 
ὃΣ αὐτοὺς Νικίου τε ἀποστῆσαι ταῦτα ἔπρασσε καὶ | 
ὅπωρ, ἐν τῷ δήμῳ διαβαλὼν αὐτοὺς ὡς οὐδὲν ἀληϑὲς ὁ 

8 ἐν νῷ ἔχουσιν οὐδὲ λέγουσιν οὐδέποτε ταὐτά, τοὺς 

᾿Δργείους καὶ Ηλείους καὶ Μαντινέας ξυμμάχους ποιήσῃ. 
καὶ ἐγένετο οὕτως. ἐπειδὴ γὰρ ἐς τὸν δῆμον παρελ- 1 

ϑόντες καὶ ἐπερωτώμενοι οὐκ ἔφασαν ὥσπερ ἐν τῇ 
βουλῇ | αὐτοχράτορερ ἥκειν, οἱ ᾿4ϑηναῖοι οὐκέτι ἠνεί- τὸ 

80 χοντο, ἀλλὰ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου πολλῷ μᾶλλον ἢ πρότερον 
καταβοῶντος τῶν Μακεδαιμονίων ἐσήκουόν τε καὶ 
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ἑτοῖμοι ἦσαν εὐθὺς παραγαγόντες τοὺς ᾿Αργείους καὶ 
τοὺς με αὐτῶν ξυμμάχους ποιεῖσϑαι' σεισμοῦ δὲ 

γενομένου πρίν | τι ἐπικυρωϑῆναι., ἡ ἐκκλησία αὕτη τὸ 
ἀνεβλήϑη. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίᾳ ὁ Νικίας, καίπερ, 46 
τῶν “ακεδαιμονίων αὐτῶν ἠπατημένων. καὶ αὐτὸς 
ἐξηπατημένος περὶ τοῦ μὴ αὐτοκράτορας ὁμολογῆδαι 
ἥκειν. ὅμως τοῖς “ακεδαιμονίοις ἔφῃ χρῆναι φίλους 

μᾶλλον γίγνεσθαι, καὶ ἐπισχόντας τὰ πρὸς ᾿Αργείους 30 
πέμψαι ἔτι ὡς αὐτοὺς καὶ εἰδέναι ὅ τι διανοοῦνται, 

λέγων ἐν μὲν τῷ σφετέρῳ καλῷ, ἐν δὲ τῷ ἐκείνων 
ἀπρεπεῖ τὸν πόλεμον ἀναβάλλεσθαι" σφίσι μὲν γὰρ 
εὖ ἑστώτων τῶν πραγμάτων ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἄριστον 
εἶναι διασώσασϑαι τὴν εὐπραγίαν, ] ἐκείνοις δὲ δυστυ- 36 
χοῦσιν ὅτι τάχιστα εὕρημα δἷναι διακινδυνεῦσαι. ἔπεισέ 3 

τε πέμψαι πρέσβεις, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, κελεύσοντας 
“Δακεδαιμονέους, εἴ τε δίκαιον διανοοῦνται. Πάνακτόν 

τε ὀρθὺν ἀποδιδόναι καὶ ᾿Αμφίπολιν, καὶ τὴν Βοιωτῶν 
ξυμμαχίαν ἀνεῖναι, ἣν μὴ ἐρ τὰς | σπονδὰς ἐσίωσι. 30 

καϑάκπερ εἴρητο ἄνευ ἀλλήλωμ μηδενὶ ξυμβαίνειν. εἰπεῖν 8 
τε ἐκέλευον ὅτι καὶ σφεῖς, εἰ ἐβούλοντο ἀδικεῖν, ἤδη 

ἂν ᾿Δργείους ξυμμάχους πεποιῆσϑαι, ὡς παρεῖναί γ᾽ 
αὐτοὺς αὐτοῦ τούτου ἕνεκα᾽ εἶ τέ τι ἄλλο ἐνεκάλουν, 
πάντα ἐπιστείλαντες ἀπέπεμψαν τοὺς Ϊ περὶ τὸν Νι- 35 

κίαν πρέσβεις. καὶ ἀφικομένων αὐτῶν καὶ ἀπαγγει- 4 
λάντων τά τε ἄλλα καὶ τέλος εἰπόντων ὅτι, εἰ μὴ τὴν 
ξυμμαχίαν ἀνήσουσι Βοιωτοῖς μὴ ἐσιοῦσιν ἐς | τὰς 846 
σπονδάς, πονήσονται καὶ αὐτοὶ ᾿4ργείους καὶ τοὺς μετ᾽ 
αὐτῶν ξυμμάχους, τὴν μὲν ξυμμαχίαν οἱ Δακεδαιμόνιοι 
Βοιωτοῖς οὐκ ἔφασαν ἀνήσειν, ἐπικρατούντων τῶν 

περὶ τὸν Ξενάρη σὸν ἔφορον ταῦτα γέγνεσθαι καὶ 
ὅσοι ἄλλοι τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν, τοὺς δὲ ὄρκους ὁ 

88 



ὄ 

10 

1ὅ 

90 

4) 

80 

86 ΤΗΟΟΥΡΙΡΙΒ 

δεομένου Νικίου ἀνενεώσαντο" ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ πάντα 

ἀτελῆ ἔχων ἀπέλϑῃ καὶ διαβληϑῇ., ὅπερ καὶ ἐγένετο, 
αἴτιος δοκῶν εἶναι τῶν πρὸς Δακεδαιμονίους σπονδῶν. 

ἀναχωρήσαντός τε αὐτοῦ ὡς ἤχουσαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι ὅ 
οὐϊδὲν ἐκ τῆς Δακεδαίμονος πεπραγμένον, εὐθὺς δι᾽ 10 
ὀργῆς εἶχον, καὶ νομέξοντες ἀδικεῖσθαι (ἔτυχον γὰρ 
παρόντες οἱ ᾿Δργεῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι. παραγαγόντος 

᾿Αλκιβιάδου) ἐποιήσαντο σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν πρὸς 
αὐτοὺς τήνδε. 

[»Σπονδὰς ἐποιήσαντο ἑκατὸν ᾿4ϑηναῖοι ἔτη καὶ 17 
᾿Αργεῖοι καὶ Μαντινῆς καὶ ᾿Ηλεῖοι {πρὸς ἀλλήλουρ),, 
ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὧν ἄρχουσιν 
ἑκάτεροι, ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
ϑάλαάσαν. ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐπὶ πημονῇ 5 
μήτε ᾿Δργείους καὶ ᾿Ηλείους ] καὶ Μαντινέας καὶ τοὺρ 30 
ξυμμάχους ἐπὶ ᾿Αϑηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ὧν 

ἄρχουσιν ᾿Αϑηναῖοι, μήτε ᾿Αϑηναίους καὶ τοὺς ξυμ- 
μάχους ζὧν ἄρχουσιν ᾿4ϑηναῖοιΣ ἐπὶ ᾿Αργείους καὶ 
᾿Ηλείους καὶ Μαντινέας καὶ τοὺς ξυμμάχους. τέχνῃ 

μηδὲ μηχανῇ μηδεμιᾷ. κατὰ τάδε ξυμμάχους εἶναι ὃ 

᾿4“ϑηναίους καὶ | ̓Αργείους καὶ ᾿Ηλείους καὶ Μαντινέας 36 
ἑχατὸν ἔτη" ἣν πολέμιοι ἴωσιν ἐς τὴν γῆν τὴν ᾽48ϑη- 
ναίων, βοηϑεῖν ᾿Δργείους καὶ ᾿Ηλείους καὶ Μαντινέας 
᾿ϑήναξε, καϑ᾽ ὅ τι ἂν ἐπαγγέλλωσιν ᾿4ϑηναῖοι, τρόπῳ 
ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν" ἣν 
ὃὲ δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν εἷναι ταύτην τὴν 80 
πόλιν ᾿4ργείοις καὶ Μαντινεῦσι καὶ ᾿Ηλείοις καὶ ᾿48η- 

ναΐίοις καὶ κακῶς πάσχειν ὑπὸ ἁπασῶν τῶν πόλεων 

τούτων καταλύειν δὲ μὴ ἐξεῖναι τὸν πόλεμον πρὸς 
ταύτην τὴν πόλιν μηδεμιᾷ τῶν πόλεων, ἣν μὴ ἁπάσαις 

δοκῇ. βοηϑεῖν δὲ καὶ |᾿4ϑηναίους ἐς "ἤργος καὶ (ἐς) ἃς 
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Μαντίνειαν καὶ (ἐς Ἦλιν, ἣν πολέμιοι ἴωσιν ἐπὶ 
τὴν γῆν τὴν ᾿Ηλείων ἢ τὴν Μαντινέων ] ἢ τὴν ᾿4ρ- 841 
γείων, καϑ' ὅ τι ἂν ἐπαγγέλλωσιν αἱ πόλεις αὗται, 

᾿ τρόπῳ ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνα- 
ὅ τόν' ἣν δὲ δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν εἶναι ταύ- 
την τὴν πόλιν ᾿4ϑηναίοις καὶ ᾿“ργείοις καὶ Μαντινεῦσι 

καὶ [᾿Ηλείοις καὶ κακῶς πάσχειν ὑπὸ ἁπασῶν τούτων ὁ 

τῶν πόλεων᾽ καταλύειν δὲ μὴ ἐξεῖναι τὸν πόλεμον 
πρὸς ταύτην τὴν πόλιν (μηδεμιᾷ τῶν πόλεωνν, ἣν μὴ 
ἁπάσαις δοκῇ [ταῖς πόλεσιν] ὅπλα δὲ μὴ ἐᾶν ἔχον- ὅ 
τας διιέναι ἐπὶ πολέμῳ διὰ τῆς γῆς τῆς σφετέρας 
αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὧν [ἂν] ἄρχουσιν | ἕκαστοι, τὸ 
μηδὲ κατὰ ϑάλασσαν, ἣν μὴ ψηφισαμένων τῶν πόλεων 

ἁπασῶν τὴν δίοδον εἶναι, ᾿4ϑηναίων καὶ ᾽4ργείων καὶ 
16 Μαντινέων καὶ Ἠλείων. τοῖς δὲ βοηϑοῦσιν ἡ πόλις ἡ 8 

πέμπουσα παρεχέτω μέχρι μὲν τριάκοντα ἡμερῶν σῖτον 
ἐπὴν ἔλϑωσιν ἐς τὴν πόλιν τὴν ἐπαγ|γείλασαν βοηϑεῖν, τ6 
καὶ ἀπιοῦσι κατὰ ταὐτά" “ἣν δὲ πλέονα βούλωνται 
χρόνον τῇ στρατιᾷ χρῆσϑαι, ἡ πόλις ἡ μεταπεμψαμένη 

420 διδότω σῖτον, τῷ μὲν ὁπλίτῃ καὶ ψιλῷ καὶ τοξότῃ 
τρεῖς ὀβολοὺς Αἰγιναίους τῆς ἡμέρας ἑκάστης, τῷ δ᾽ 

ἱππεῖ δραχμὴν «Αἰγιναίαν. ἡ δὲ πόλις ἡ ] μεταπεμψα- ἴο 
μένη {τὴν στρατιὰν» τὴν ἡγεμονίαν ἐχέτω, ὅταν ἐν 

τῇ αὐτῆς ὁ πόλεμος ἧ. ἣν δέ ποι δόξῃ (ἁπάσαιςν 
9ὅ ταῖς πόλεσι κοινῇ στρατεύεσθαι, τὸ ἴσον τῆς ἡγεμονίας 

μετεῖναι ἁπάσαις ταῖς πόλεσιν. ὀμόσαι δὲ τὰς σπον- 8 
δὰς ᾿4ϑηναίους μὲν ὑπέρ τε σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ξυμ- 
μάχων, ᾽Ζργεῖοι δὲ ] καὶ Μαντινῆς καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ οἵ κτ6 
ξύμμαχοι τούτων κατὰ πόλεις ὀμνύντων. ὀμνύντων 

80 ὃὲ τὸν ἐπιχώριον ὅρκον ἕκαστοι τὸν μέγιστον κατὰ 
ἱερῶν τελείων. ὃ δὲ ὄρκος ἔστω ὅδε" .«ἐμμενῶ τῇ ξυμ- 

1 Φ 
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μαχίᾳ κατὰ τὰ ξυγκείμενα δικαίως καὶ ἀβλαβῶς καὶ 
ἀδόλως, καὶ οὐ παραβήδο μαι τέχνῃ οὐδὲ μηχανῇ οὐδε- 30 
μιᾷ.“ ὀμνύντων δὲ ᾿4ϑήνησι μὲν ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἕν- " 
δημοι ἀρχαί, ἐξορχούντων ὃὲ οἱ πρυτάνεις" ἐν "Ζργει 

δ δὲ ἡ βουλὴ καὶ οἱ ὀγδοήκοντα καὶ οἱ ἀρτῦναι, ἐξορ- 
κούντων δὲ οἱ ὀγδοήκοντα ἐν δὲ Μαν]τινείᾳ οἱ δη-848 
μιουργοὶ καὶ ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἄλλαι ἀρχαί, ἐξορκούν- 
τῶν δὲ οἱ ϑεωροὶ καὶ οἱ πολέμαρχοι" ἐν δὲ Ἤλιδι οἱ 

. δημιουργοὶ [καὶ οἱ τὰ τέλη ἔχοντες) καὶ οἱ ἑξακόσιοι, 
10 ἐξορκούντων δὲ οἵ δημιουργοὶ καὶ οἱ ϑεσμοφύλακες. ἐ 

ἀνανεοῦσϑαι δὲ τοὺς ὄρκους ᾿4ϑηναίους μὲν ἰόντας 10 

ἐς Ἦλιν καὶ ἐς Μαντίψειαν καὶ ἐς “4ργος τριάκοντα 

ἡμέραις πρὸ Ὀλυμπίων, ᾿Αργείους δὲ καὶ Ἠλείους 
καὶ Μαντινέας ἰόντας ᾿ϑήναξε δέκα ἡμέραις πρὸ Παν- 

16 αϑηναίων τῶν μεγάλων. τὰς δὲ ξυνϑήκας τὰς πεΪροὶ ᾿" 

τῶν σπονδῶν καὶ τῶν ὕρκων καὶ τῆς ξυμμαχίας 
ἀναγράψαι ἐν στήλῃ λιϑίνῃ ᾿4ϑηναίους μὲν ἐν πόλει, 
᾿Αργείους δὲ ἐν ἀγορᾷ ἐν τοῦ ᾿“πόλλωνος τῷ ἱερῷ, 
Μαντινέας δὲ ἐν τοῦ Διὸς τῷ ἱερῷ ἐν τῇ ἀγορᾶ᾽" 

20 καταϑέντων δὲ καὶ Ὀλυμπίασι στήλην χαλκῆν κοινῇ 
Ὀλυμπίοις | τοῖς νυνέ, ἐὰν δέ τι δοχῇ ἄμεινον εἷναι ἩΝ 

ταῖς πόλεσι ταύταις προσθεῖναι πρὸς τοῖς ξυγκειμένοις, 

ὅ τι [δ ἂν δόξῃ ταῖς πόλεσιν ἁπάσαις κοινῇ βου- 
λευομέναις, τοῦτο κύριον εἶναι." 

9ὅ Αἱ μὲν σπονδαὶ καὶ ἡ ξυμμαχία οὕτως ἐγένοντο. 48 
Ι καὶ αἱ τῶν Δακεδαιμονίων καὶ ᾿4ϑηναίων οὐκ ἀπεί- 30 
ρηντο τούτου ἕνεκα οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρων. Κορίνϑιοι δὲ 3 
᾿Αργείων ὕντες ξύμμαχοι οὐκ ἐσῆλθον ἐς αὐτάς, ἀλλὰ 

καὶ γενομένης πρὸ τούτου ᾿Ηλείοις καὶ ᾿“4ργείοις καὶ 
80 Μαντινεῦσι ξυμμαχίας, τοῖς αὐτοῖς πολεμεῖν καὶ εἰρή- 

ψνὴν ] ἄγειν, οὐ ξυνώμοσαν, ἀρκεῖν δ᾽ ἔφασαν σφίσι κι 
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τὸν πρώτην γενομένην ἐπιμαχίαν, ἀλλήλοις βοηϑεῖν, 
ξυνεπιστρατεύειν δὲ μηδενί. οἱ μὲν Κορίνϑιοι οὕτως ὃ 
ἀπέστησαν τῶν ξυμμάχων καὶ πρὸς τοὺς “ακεδαιμο- 
νίους πάλιν τὴν γνώμην εἶχον. 

Ι| Ὀλύμπια δ᾽ ἐγένετο τοῦ ϑέρους τούτου, οἷς ᾿άν- 0 
δροσθϑένης ᾿Δρκὰς παγκράτιον τὸ πρῶτον ἐνίκα καὶ 
“ακεδαιμόνιοι τοῦ ἱεροῦ ὑπὸ Ἠλείων εἴρχθησαν ὥστε 
ἡ θύειν μηδ᾽ ἀγωνίξεσϑαι, οὐκ ἐχτένοντες τὴν δίκην 
αὐτοῖς ἣν ἐν τῷ Ὀλυμπιχῷ νόμῳ ᾿Ηλεῖοι κατεδικά- 
όαντο [ αὐτῶν, φάσκοντες σφῶν ἐπὶ Φύρκον τε τεῖχος 585 
ὅπλα ἐπενεγκεῖν καὶ ἐς Δέπρεον αὑτῶν ὁπλέτας ἐν 
ταῖς Ὀλυμπικαῖς σπονδαῖς ἐσπέμψαι. ἡ δὲ καταδίκη 349 
δισχίλιαι μναῖ ἦσαν, κατὰ τὸν ὁπλίτην ἕχαστον δύο 
μναῖ, ὥσπερ ὃ νόμος ἔχει. Δακεδαιμόνιοι δὲ πρέσβεις 5 
πέμψαντες ἀντέλεγον μὴ δικαίως σφῶν καταδεδι- 

κάσϑαι, λέγοντες μὴ ἐπηγγέλϑαι πω ἐς “ακεδαίμονα ὁ 

τὰς σπονδάς. ὅτ᾽ ἐσέπεμψαν τοὺς ὁπλίτας. ᾿Ηλεῖοι δὲ 3 

τὴν παρ᾽ αὑτοῖς ἐκεχειρίαν ἤδη ἔφασαν εἶναι (πρώτοις 
γὰρ σφίσιν αὐτοῖς ἐπαγγέλλουσι), καὶ ἡσυχαξόντων 
σφῶν καὶ οὐ προσδεχομένων ὡς ἐν σπονδαῖς, αὐτοὺς 
λαϑεῖν ἀδικήσαντας. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι ὑπελάμβανον ἢ 

οὐ χρεὼν εἶναι αὐτοὺς ἐπαγγεῖλαι ἔτε ἐς Δακεδαίμονα, 
εἰ ἀδικεῖν γε ἤδη ἐνόμιξον αὐτούς, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νομί- 

ξοντας τοῦτο δρᾶσαι. καὶ ὅπλα οὐδαμόσε ἔτι αὐτοῖς 
ἐπενεγκεῖν. ᾿Ηλεῖοι δὲ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἴχοντο, ὡς ὅ 
μὲν οὐχ ἀδικοῦσι μὴ ἂν πεισϑῆναι, εἰ δὲ βούλονται τ 
σφίσι Μέπρεον ἀποδοῦναι, τό τε αὐτῶν μέρος ἀφιέναι 
τοῦ ἀργυρίου καὶ ὃ τῷ ϑεῷ γίγνεται αὐτοὶ ὑπὲρ ἐκεί- 
νῶν ἐχτείσειν. ὡς δ᾽ οὐκ ἐσήκουον, αὖϑις τάδε ἠξίουν, ὅθ 

“Μέπρεον μὲν μὴ ἀποδοῦναι. εἰ μὴ βούλονται, ἀνα- 
βάντας δὲ ἐπὶ τὸν [ βωμὸν τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου, 540 
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ἐπειδὴ προϑυμοῦνται χρῆσϑαι τῷ ἱερῷ, ἐπομόσαι ἔναν- 
τίον τῶν Ἑλλήνων ἦ μὴν ἀποδώσειν ὕστερον τὴν 
καταδίκην. ὡς δὲ οὐδὲ ταῦτα ἤϑελον, “Δακεδαιμόνιοι 3 
μὲν εἴργοντο τοῦ ἱεροῦ [ϑυσίας καὶ ἀγώνων) καὶ 
οἶκοι ἔϑυον, οἱ δὲ ἄλλοι Ἕλληνες ἐθεώρουν πλὴν 536 
“επρεατῶν. ὅμως δὲ οἱ ᾿Ηλεῖοι δεδιότες μὴ βίᾳ ϑύ- ὃ 
σωσι., ξὺν ὅπλοις τῶν νεωτέρων φυλακὴν εἶχον" ἦλθον 
ὃξ αὐτοῖς καὶ ᾽4ργεῖοι καὶ Μαντινῆς, χίλιοι ἑκατέρων, 
καὶ ᾿“ϑηναίων ἱππῆς, οἱ ἐν “Φρπίνῃ ὑπέμενον τὴν ἔἕορ- 

τήν. δέος δ᾽ ἐγένετο τῇ πανηγύ]ρει μέγα μὴ ξὺν ὅπλοις ὁ, 
ἔλθωσιν οἱ Δακεδαιμόνιοι, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ καὶ 
Δίχας ὁ ᾿ἀρκεσιλάου, “ακεδαιμόνιος, ἐν τῷ ἀγῶνι ὑπὸ 
τῶν ῥαβδούχων πληγὰς ἔλαβεν, ὅτι νικῶντος τοῦ ἕαυ- 

τοῦ ξεύγους καὶ ἀνακηρυχϑέντος Βοιωτῶν δημοσίου 
κατὰ τὴν οὐχ ἐξουσίαν τῆς ἀγω]νίδεως. προελθὼν ἐς 536 
τὸν ἀγῶνα ἀνέδησε τὸν ἡνίοχον, βουλόμενος δηλῶσαι 

ὅτι ἑαυτοῦ ἦν τὸ ἅρμα ὥστε πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐπε- 860 
φόβηντο πάντες καὶ ἐδόκει τε νέον ἔσεσθαι. οἱ μέντοι 
“ακεδαιμόνιοι ἡσύχασάν τε καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτοῖς οὕτω 

διῆλϑεν. ἐς δὲ Κόρινϑον μετὰ τὰ Ὀλύμπια ᾿᾽“4ργεῖοί τε ὃ 
καὶ οἱ ξύμμαχοι ἀφίκοντο δεησόμενοι αὐτῶν παρὰ ὁ 
σφᾶς ἐλϑεῖν (καὶ Δακεδαιμονίων πρέσβεις ἔτυχον παρ- 
όντες) καὶ πολλῶν λόγων γενομένων τέλος οὐδὲν 

ἐπράχϑη, ἀλλὰ σεισμοῦ γενομένου διελύϑησαν ἕκαστοι 
ἐπ᾽ οἴκου. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Ηρακλεώταις τοῖς 51 

ἐν ] Τραχῖνι μάχη ἐγένετο πρὸς Αἰνιᾶνας καὶ 4όλοπας τιο 
καὶ Μηλιᾶς καὶ Θεσσαλῶν τινας᾽ προσοικοῦντα γὰρ τὰ 3 
ἔϑνη ταῦτα τῇ πόλει πολέμια ἦν᾽ οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλῃ 
τινὶ γῇ ἢ τῇ τούτων τὸ χωρίον ἐτειχίσϑη. καὶ εὐθύς 
τε καϑισταμένῃ τῇ πόλει ἠναντιοῦντο, ἐς ὅσον ἐδύναντο 



Φι 

1 

1 

2 

ϑ 

0 

ὄ 

Φι 

ΘΦ 

ΗΙΒΤΟΙ,. 118. 0 δ1---ὅ8. 41. 

] φϑείροντες. καὶ τότε τῇ μάχῃ ἐνίκησαν τοὺς Ἧρα- τὸ 
κλεώτας, καὶ Ξενάρης ὃ Κνίδιος, “ακεδαιμόνιος, ἄρχων 
αὐτῶν ἀπέϑανε, διεφϑάρησαν δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἥρα- 
κλεωτῶν. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ δωδέκατον ἔτος 
τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 

Ι Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐθὺς ἀρχομένου τὴν ὅς 
“Βράκλειαν, ὡς μετὰ τὴν μάχην κακῶς ἐφϑείρετο, Βοιω- 

τοὶ παρέλαβον, καὶ ᾿Ηγησιππίδαν τὸν “ακεδαιμόνιον 
ὡς οὐ καλῶς ἄρχοντα ἐξέπεμψαν. δείσαντες δὲ παρέ- 
λαβον τὸ χωρίον μὴ «“ακεδαιμονίων τὰ κατὰ Πελο- 
πόν)νησον ϑορυβουμένων ᾿4ϑηναῖοι λάβωσιν “ακε- 36 
δαιμόνιοι μέντοι ὠργίξοντο αὐτοῖς. 

Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους ᾿Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, 3 

στρατηγὸς ὧν ᾿Αϑηναίων, ᾿Δργείων καὶ τῶν ξυμμάχων 
ξυμπρασσόντων ἐλθὼν ἐς Πελοπόννησον μετ᾽ ὀλίγων 
᾿4ϑηϊναίων ὁπλιτῶν καὶ τοξοτῶν καὶ τῶν αὐτόϑεν 30 
ξυμμάχων παραλαβὼν τά τε ἄλλα ξυγκαϑίστη περὶ 
τὴν ξυμμαχίαν διαπορευόμενος Πελοπόννησον τῇ στρα- 

τιᾷ καὶ Πατρέας τε τείχη καϑεῖναι ἔπεισεν ἐς ϑάλασσαν 

καὶ αὐτὸς ἕτερον διενοεῖτο τειχίσαι ἐπὶ τῷ Ῥίῳ τῷ 
᾿4χαϊκῷ. Κορίνϑιοι δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ οἷς ἦν ἐν 8δι 
βλάβῃ τειχισϑὲν βοηϑήσαντες διεκώλυσαν. 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ᾿Επιδαυρίοις καὶ ᾿Αργείοις ὕ8 

πόλεμος ἐγένετο, προφάδει μὲν περὶ τοῦ ϑύματος 

τοῦ [᾿“πόλλωνος τοῦ Πυϑαιῶς, ὃ δέον. ἀπαγαγεῖν οὐκ 5 
ἀπέπεμπον ὑπὲρ βοτανῶν ᾿Επιδαύριοι (κυριώτατοι δὲ 
τοῦ ἱεροῦ ἦσαν ᾿4ργεῖοι)" ἐδόκει δὲ καὶ ἄνευ {ζταύτης) 
τῆς αἰτίας τὴν ᾿Επίδαυρον τῷ τε ᾿Αλκιβιάδῃ καὶ τοῖς 
᾿4ργείοις προσλαβεῖν, ἣν δύνωνται. τῆς τε Κορίνϑου 

ἕνεκα ἡσυχίας Ϊ καὶ ἐκ τῆς Αϊγίνης βραχυτέραν ἔσεσϑαι το 
τὴν βοήϑειαν ἢ Σκύλλαιον περιπλεῖν τοῖς ᾿4ϑηναίοις. 
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παρεσκευάζοντο οὖν οἵ ᾿Δργεῖοι ὡς αὐτοὶ ἐς τὴν ᾿Επί- 
δαυφον διὰ τοῦ ϑύματος τὴν ἔσπραξιν ἐσβαλοῦντες. 
ἐξεστράτευσαν δὲ καὶ οἱ “΄“κεδαιμόνιοι μασὰ τοὺς ὅς 

αὐτοὺς χρόνουρ ποιιδομοὶ ἐδ “εῦχτρα τῆς ἑαυτῶν μεϑο- 16 
οἷας πρὸς τὸ Μύκαιον, άγιδος τοῦ ᾿᾽Δρχιδάμου βασι- 
λέως ἡγουμένου" ἤδει δὲ οὐδεὶς ὅποι στρατεύουσιν, 
οὐδὲ αἱ πόλεις ἐξ ὧν ἐπέμῳφϑησαν. ὡς δ᾽ αὐτοῖς τὰ 5 
διαβατήρια ϑυομένοις οὐ προυχώρει, αὐτοί τε ἀπῆλθον 
ἐπ᾿ οἴκου καὶ τοῖς Ϊ ξυμμάχοις περιήγγειλαν μετὰ τὸν 530 
μέλλοντα (Καρνεῖος δ᾽ ἦν μήν, ἱερομηνία «ωριεῦσι) 
παραδκχευάξεσϑαι ὡς στρατευσομένους. ᾿4ργεῖοι δ᾽ ἀνα- ὃ 
χωρησάντων αὐτῶν, τοῦ πρὸ τοῦ Καρνείου μηνὸς ἐξελ- 
ϑόντες τετράδι φϑίνοντος καὶ ἄγοντες τὴν ἡμέραν 
ταύτην πάντα τὸν χρόνον, ἐσέϊβαλον ἐς τὴν ᾿Επιδαυ- 90 

οίαν καὶ ἐδήουν. ᾿Επιδαύριοι δὲ τοὺς ξυμμάχους ἐπε- 4 
καλοῦντο᾽ ὧν τινες οἱ μὲν τὸν μῆνα προυφασίσαντο, 
οἱ ὃὲ καὶ ἐς μεϑορίαν τῆς ᾿Επιδαυρίας ἐλθόντες ἡσύ- 
χαξον. καὶ καθ᾽ ὃν χρόνον ἐν τῇ Ἐπιδαύρῳ οἱ ᾽4ρ- ὅδ 
γεῖοι ἦσαν, ἐς Μαντίνειαν πρεσβεῖαι ] ἀπὸ τῶν πό- 3. 
λεὼν ξυνῆλϑον, ᾿4ϑηναίων παρακαλεσάντων. καὶ γενο- 
μένων λόγων Εὐφαμίδας ὃ Κορίνϑιος οὐκ ἔφη τοὺς 
λόγους τοῖς ἔργοις ὁμολογεῖν᾽ σφεῖς μὲν γὰρ περὶ 

εἰρήνης ξυγκαϑῆσϑαι, τοὺς δ᾽ ᾿Επιδαυρίους καὶ τοὺς 
ξυμμάχους καὶ τοὺς ᾿Δργείους μεϑ’ ὅπλων ἀντιτε- 
τάϊχϑαι' διαλῦσαι οὖν πρῶτον χρῆναι ἐφ᾽ ἑκατέρων 8062 
ἐλϑόντας τὰ στρατόπεδα, καὶ οὕτω πάλιν λέγειν περὶ 
τῆς εἰρήνης. καὶ πεισθέντες ὥχοντο καὶ τοὺς ᾿4ρ- 5 
γείους ἀπήγαγον ἐκ τῆς ᾿Επιδαυρίας. ὕστερον δὲ ἐς 
τὸ αὐτὸ ξυνελθόντες οὐδ᾽ ὡς ἐδυνήϑησαν ξυμβῆναι. ὁ 
ἀλλ᾽ οἱ ᾿᾽Δργεῖοι πάλιν ἐς τὴν ᾿Επιδαυρίαν ἐσέβαλον 

καὶ ἐδήουν. ἐξεστράτευσαν δὲ καὶ οἱ “ακεδαιμόνιοι ἐς 8 
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Καρύαρ᾽ καὶ ὡς οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τὰ διαβατήρια αὐτοῖς 

ἐγένετο, ἑπανεχώρησαν. ᾿᾽Δ4ργεῖοι δὲ τεμόντες τῆς ἜἜπι- 
δαυρίας ὡς τὸ } τρίτον μέρος ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου. καὶ τὸ 
᾿Αϑηναίων αὐτοῖς χίλιοι ἐβοήθησαν ὁπλῖται καὶ ᾽Δλκι- 
βιάδης στρατηγός, πυϑόμενοι δὴ τοὺς “ακεδαιμονίους 

ἐξεστρατεῦσϑαι᾽ καὶ ὡς οὐδὲν ἔτι αὐτῶν ἔδέι, ἀπῆλϑον. 
καὶ τὸ ϑέρος οὕτω διῆλϑεν. 

Ι Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος “ακεδαιμόνιοι υθ 

λαθόντες ᾿4ϑηναίους φρουρούς τὲ τριακοσίους καὶ 
᾿4γησιππίδαν ἄρχοντα κατὰ ϑάλασσαν ἐρ ᾿Επίδαυρον 

ἐσέπεμψαν. ᾿Αργεῖοι δ᾽ ἐλθόντες παρ᾽ ᾿Αθηναίους ἐπε- 3 
κάλουν ὅτι, γεγραμμένον ἐν ταῖς σπονδαῖς διὰ τῆς 

ἑαυτῶν ἑκάϊστους μὴ ἐᾶν πολεμίους διιέναι. ἐάσειαν 30 
κατὰ ϑάλασσαν παραπλεῦσαι᾽ καὶ εἰ μὴ κἀκεῖνοι ἐξ 

Πύλον κομιοῦσιν ἐπὶ “ακεδαιμονίους τοὺς Μεσσηνίους 

καὶ Εἵλωτας, ἀδικήσεσθαι αὐτοί. ᾿4ϑηναῖοι δὲ ᾿άλκι- 8 

βιάδου πείσαντος τῇ μὲν “ακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν 

ὅτι οὐκ ἐνέμειναν | οἱ “ακεδαιμόνιοι τοῖς ὅρκοις, ἐς δὲ 6 
Πύλον ἐκόμισαν τοὺς ἐκ Κρανίων Εἵλωτας ληξεσϑαι, 

τὰ δ᾽ ἄλλα ἡσύχαζον. τὸν δὲ χειμῶνα τοῦτον πολε- 4 

μούντων ᾿Αργείων καὶ ᾿Επιδαυρίων μάχη μὲν οὐδεμία 
ἐγένετο ἐκ παρασκευῆς, ἐνέδραι δὲ καὶ καταδρομαί, 

ἐν αἷς ὡς τύχοιεν [ ἑκατέρων τινὲς διεφϑείροντο. 30 
καὶ τελευτῶντος τοῦ χειμῶνος πρὸς ἔαρ ἤδη κλίμακας ὃ 

ἔχοντες οἱ ᾿Δργεῖοι ἦλϑον ἐπὶ τὴν ᾿Επίδαυρον ὡς ἐρή- 
μου οὔσης διὰ τὸν πόλεμον βίᾳ αἱρήδοντες᾽ καὶ 
ἄπρακτοι ἀπῆλϑον. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ τρίτον 
καὶ δέκατον ἔτος τῷ πο͵λέμῳ ἐτελεύτα. 8δ᾽ 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους μεσοῦντος “ακεδαι- δ 

μόνιοι. ὡς αὐτοῖς οἵ τε ᾿Επιδαύριοι ξύμμαχοι ὄντες 858 
ἐταλαιπώρουν καὶ τἄλλα ἐν τῇ Πελοποννήσῳ τὰ μὲν 
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ἀφειστήκει. τὰ δ᾽ οὐ καλῶς εἶχε, νομίσαντες, εἰ μὴ 
προκαταλήψονται ἐν τάχει, ἐπὶ πλέον χωρήσεσϑαι αὐτά, 

ἐστράϊτευον αὐτοὶ καὶ οἱ Εἴλωτες πανδημεὶ ἐπ᾽ "Ἄργος" ὁ 
ἡγεῖτο δὲ ἅγις ὃ ̓ Δρχιδάμου, Δακεδαιμονίων βασιλεύς. 

ὅ ξυνεστράτευον δ᾽ αὐτοῖς Τεμγμεᾶταί τὸ καὶ ὅσοι ἄλλοι ἡ 
᾿Δρκάδων Δακεδαιμονίοις ξύμμαχοι ἦσαν. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς 
ἄλλης Πελοποννήσου ξύμμαχοι καὶ οἱ ἔξωϑεν ἐς 
Φλειοῦντα ξυν͵ελέγοντο, Βοιωτοὶ μὲν πεντακισχίλιοι τὸ 
ὁπλῖται καὶ τοσοῦτοι ψιλοὶ καὶ ἱππῆς πεντακόσιοι καὶ 

10 ἅμιπποι ἴσοι, Κορίνϑιοι δὲ δισχίλιοι ὁπλῖται, οἱ δ᾽ 
ἄλλοι ὡς ἕκαστοι, Φλειάσιοι δὲ πανστρατιᾷ, ὅτε ἐν τῇ 
ἐκείνων ἦν τὸ στράτευμα. ᾿Αργεῖοι δὲ προαισϑόμενοι ὅ8 
τό τε πρῶτον τὴν [ παρασκευὴν τῶν “Μακεδαιμονίων τ 
καὶ ἐπειδὴ ἐς τὸν Φλειοῦντα βουλόμενοι τοῖς ἄλλοις 

1ὅ προσμεῖξαι ἐχώρουν, τότε δὴ ἐξεστράτευσαν καὶ αὐτοί. . 
ἐβοήθησαν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Μαντινῆς ἔχοντες τοὺς σφε- 
τέρους ξυμμάχους καὶ ᾿Ηλείων τρισχίλιοι ὁπλῖται. καὶ Σ 
προϊόντες ἀπαντῶσι τοῖς | “ακεδαιμονίοις ἐν Μεϑυδρίῳ 30 

τῆς ᾿ἀρκαδίας. καὶ καταλαμβάνουσιν ἑκάτεροι λόφον" 
20 χαὶ οἱ μὲν ᾿4ργεῖοιε ὧς μεμονωμένοις τοῖς “ακεδαιμο- 

νίοις παρεσκευάζοντο μάχεσϑαι, ὃ δὲ Ἶ4γις τῆς νυκτὸς 
ἀναστήσας τὸν στρατὸν καὶ λαϑὼν ἐπορεύετο ἐς ὥλει- 
οὔντα παρὰ τοὺς ἄλλους | ξυμμάχους. καὶ οἱ ᾿4ργεῖοι 3 
αἰσϑόμενοε ἅμα ἕῳ ἐχώρουν, πρῶτον μὲν ἐς άργος, 

δ ἔπειτα δὲ ἧ προσεδέχοντο τοὺς Μακεδαιμονίους μετὰ 
τῶν ξυμμάχων καταβήσεσϑαι. τὴν κατὰ Νεμέαν ὁδόν. 
ἦγις δὲ ταύτην μὲν ἣν προσεδέχοντο οὐκ ἐτράπετο, 4 

παραγγείλας δὲ τοῖς «αϊκεδαιμονίοιρ καὶ ᾿Αρκάσι καὶ 30 

᾿Επιδαυρίοις ἄλλην ἐχώρησε χαλεπὴν καὶ κατέβη ἐς 
80 τὸ ᾽Δργείων πεδίον" καὶ Κορένϑιοι καὶ Πελληνῆς καὶ 

Φλειάσιοι ὄρϑιον ἑτέραν ἐπορεύοντο᾽ τοῖς δὲ Βοιωτοῖς 
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καὶ Μεγαρεῦσι καὶ Σικυωνίοις εἴρητο τὴν ἐπὶ Νε- 
μέας ὁδὸν καταβαίνειν, ἧ οἱ ᾿4ργεῖοι [ ἐκάϑηντο, ὅπως, 864 

εἰ οἱ ᾿4ργεῖοι ἐπὶ σφᾶς ἰόντας ἐς τὸ πεδίον βοηϑοῖεν, 
ἐφεπόμενοι τοῖς ἵπποις χρῶντο. καὶ ὁ μὲν οὕτω δια- ὅ 

τάξας καὶ ἐσβαλὼν ἐς τὸ πεδίον ἐδήον Σάμινθϑόν τε 

καὶ ἄλλα. οἱ δὲ ᾿Αργεῖοι γνόντες ἐβοήϑουν | ἡμέρας Ὁϑ 

ἤδη ἐκ τῆς Νεμέας, καὶ περιτυχόντες τῷ Φλειασίων 
καὶ Κορινϑίων στρατοπέδῳ τῶν μὲν Φλειασίων ὀλίγους 
ἀπέκτειναν, ὑπὸ δὲ τῶν Κορινϑίων αὐτοὶ οὐ πολλῷ 
πλείους διεφϑάρησαν. καὶ οἱ Βοιωτοὶ καὶ οἱ Μεγαρῆς 3 

καὶ οἱ Σικυώνιοι ἐχώρουν, ὥσπερ εἴρητο αὐτοῖς, ] ἐπὶ τὸ 
τῆς Νεμέας. καὶ τοὺς ᾿Α“ργείους οὐκέτι κατέλαβον, 

ἀλλὰ καταβάντες, ὡς ἑώρων τὰ ἑαυτῶν δῃούμενα. ἐς 

μάχην παρετάσσοντο. ἀντιπαρεσκευάξζοντο δὲ καὶ οἵ 
16 Μακεδαιμόνιοι. ἐν μέσῳ δὲ ἀπειλημμένοι ἦσαν οἵ ᾽4ρ- 3 

γεῖοι᾽" ἐκ μὲν γὰρ τοῦ πεδίου οἱ “ακεδαιμόνιοι εἶργον 

] τῆς πόλεως καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῶν, καϑύπερϑεν δὲ Κορίν- τ6 
ϑιοι καὶ Φλειάσιοι καὶ Πελληνῆς. τὸ δὲ πρὸς Νεμέας 
Βοιωτοὶ καὶ Σικυώνιοι καὶ Μεγαρῆς. ἵπποι δὲ αὐτοῖς 

90 οὐ παρῆσαν" οὐ γάρ πω οἱ ᾿4ϑηναῖοι, μόνοι τῶν ξυμ- 
μάχων, ἧκον. τὸ μὲν οὖν πλῆϑος τῶν ᾿Δργείων καὶ 

[τῶν ξυμμάχων οὐχ οὕτω δεινὸν τὸ παρὸν ἐνόμιξον, 90 
ἀλλ ἐν καλῷ ἐδόκει ἡ μάχη ἔσεσϑαι, καὶ τοὺς “ακεδαι- 
μονίους ἀπειληφέναι ἐν τῇ αὑτῶν τε καὶ πρὸς τῇ πό- 

οὅ λει. τῶν δὲ ᾿Δργείων δύο ἄνδρες, Θράσυλλός τε, τῶν 

πέντε στρατηγῶν εἷς ὦν. καὶ ᾿Αλκίφρων. πρόξενος 

“ακεϊδαιμονίων,. ἤδη τῶν στρατοπέδων ὅσον οὐ ξυν- 35 
ἰόντων προσελϑόντε "Ἄγιδι διελεγέσϑην μὴ ποιεῖν 
μάχην" ἑτοίμους γὰρ εἷναι ᾿Δργείους δίκας δοῦναι καὶ 

80 δέξασϑαν ἴσας καὶ ὁμοίας. εἴ τι ἐπικαλοῦσιν ᾿Δργείοις 

“ακεδαιμόνιοι, καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν σπονδὰς 
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ποιησαμένους. καὶ ] οἱ μὲν ταῦτα εἰπόντες τῶν ᾿4ρ- ΑΝ 
ψείων ἀφ᾽ ἑαυτῶν καὶ οὐ τοῦ πλήϑους κελεύσαντος 
δἷπον᾽ καὶ ὃ ἅγις δεξάμενος τοὺς λόγους αὐτός, καὶ 

οὐ μετὰ τῶν πλειόνων οὐδὲ αὐτὸς βουλευσάμενος 

ἄλλ᾽ ἢ ἑνὶ ἀνδρὶ κοινώσας τῶν ἐν τέλει ξυστρατενο- 
μένων, σπένδεται τέσσαρας μῆνας ἐν | οἷς ἔδει ἐπιτελέ- 8δῦ 
σαι αὐτοὺς τὰ ῥηθέντα. καὶ ἀπήγαγε τὸν στρατὸν 
εὐθύς, οὐδενὶ φράσας τῶν ἄλλων [ξυμμάχων]. οἱ δὲ Σ 

᾿ Μακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι εἴποντο μὲν ὡς ἡγεῖτο 
10 

1ὅ 

20 

2ῦ 

80 

διὰ τὸν νόμον, ἐν αἰτίᾳ δ᾽ εἶχον κατ᾽ ] ἀλλήλους πολλῇ ὁ 
τὸν ᾽άγιν, νομίξοντες. ἐν καλῷ παρατυχὸν σφίσι ξυμ- 
βαλεῖν καὶ πανταχόϑεν αὐτῶν ἀποκεκλῃμένων καὶ ὑπὸ 
ἱππέων καὶ πεξῶν, οὐδὲν δράσαντες ἄξιον τῆς παρα- 
σκευῆς ἀπιέναι. στούτο σον γὰρ δὴ τοῦτο κάλλιστον ὃ 

Ἑλληνικὸν τῶν μέχρι τοῦδε ξυνῆλϑεν" ὥφϑη Ι ὃὲ μά- τὸ 
λιστα ἕως ἔτι ἦν ἁϑρόον ἐν Νεμέᾳ, ἐν ὦ Δακεδαιμό- 

νιοί τὸ πανστρατιᾷ ἦσαν καὶ ᾿Αρκάδες καὶ Βοιωτοὶ καὶ 
Κορίνϑιοι καὶ Σικυώνιοι καὶ Πελληνῆς καὶ Φλειάσιοι 

καὶ Μεγαρῆς, καὶ οὗτοι πάντες λογάδες ἀφ᾽ ἑκάστων, 
ἀξιόμαχοι δοκοῦντες εἶναι οὐ τῇ ᾿4ργείων μόνον ξυμ- τὸ 
μαχίᾳ, ἀλλὰ κἂν ἄλλῃ ἔτι προσγενομένῃ. τὸ μὲν οὖν 1: 
στρατόπεδον οὕτως ἐν αἰτίᾳ ἔχοντες τὸν ᾿ζἅγιν ἀνεχώ- 
ροουν τε καὶ διελύϑησαν ἐπ᾽ οἴκου. ἕκαστοι" ᾿Δ4ργεῖοι ὃ 
δὲ καὶ αὐτοὶ ἔτι ἐν πολλῷ πλδίονι αἰτίᾳ εἶχον τοὺς 
σπεισαμένους ἄνευ τοῦ πλήϑους, νομίξοντες κἀκεῖνοι 

μὴ [ ἂν σφίσι ποτὲ κάλλιον παρασχὸν “ακεδαιμονίους 30 
διαπεφευμέναι" πρός τε γὰρ τῇ σφετέρᾳ πόλδι καὶ 
μετὰ πολλῶν καὶ ἀγαϑῶν ξυμμάχων τὸν ἀγῶνα ἂν 

γίγνεσθαι. τόν τε Θράφυλλον ἀναχῳρήσαψντες ἐν τῷ ὁ 
Χαράδρῳ, οὗπερ τὰς ἀπὸ στρατείας δίχας πρὶν ἐσιέναι 
κρίνουσιν, ἤρξαντο λεύειν. ὁ δὲ καταφυγὼν ἐπὶ τὸν 35 
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βωμὸν περιγίγνεται" τὰ μέντοι χρήματα ἐδήμευσαν᾽ 
αὐτοῦ. 

Μετὰ ὃὲ τοῦτο ᾿4“ϑηναίων βοηϑησάντων χιλίων 0] 

ὁπλιτῶν καὶ τριακοάίων ἱππέων, ὧν ἐστρατήγουν 4ά- 
χης καὶ Νικόστρατος, οἱ ᾿“ργεῖοι (ὅμως γὰρ τὰς ὅπον- 
δὰς [ ὥκνουν λῦσαι πρὸς τοὺς Δακεδαιμονίους) ἀπιέναι 30 

ἐκέλευον αὐτοὺς καὶ πρὸς τὸν δῆμον οὐ προσῆγον 
βουλομένους χρηματίσαι, πρὶν δὴ Μαντινῆς καὶ ᾿Ηλεῖοι 
(ἔτει γὰρ παρῆσαν) κατηνάγκασαν δεόμενοι. καὶ ἔλε- 3 
γον οἵ ᾿4ϑηναῖοι ᾿Αλκιβιάδου πρεσβευτοῦ παρόντος ἔν 
τε τοῖς [᾿“ργείοις καὶ ξυμμάχοις ταῦτα, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς 86 

αἱ σπονδαὶ ἄνευ τῶν ἄλλων ξυμμάχων καὶ γένοιντο, 

καὶ νῦν (ἐν καιρῷ γὰρ παρεῖναι σφεῖς) ἅπτεσθαι χρῆ- 
ναι τοῦ | πολέμου. καὶ πείσαντες ἐκ τῶν λόγων τοὺς θὰ 
ξυμμάχους εὐθὺς ἐχώρουν ἐπὶ Ὀρχομενὸν τὸν ᾿ήἄρκα- 
δικὸν πάντες πλὴν ᾿Δ4ργείων᾽ οὗτοι δὲ ὅμως καὶ 
πεισϑέντες ὑπελείποντο πρῶτον, ἔπειτα δ᾽ ὕστερον 
καὶ οὗτοι ἦλϑον. καὶ [ προσκαϑεξόμενοι τὸν Ὀρχο- 
μενὸν πάντες ἐπολιόρκουν καὶ προσβολὰς ἐποιοῦντο, 
βουλόμενοι ἄλλως τε προσγενέσϑαι σφίσι καὶ ὅμηροι 

ἐκ τῆς ᾿Αρκαδίας ἦσαν αὐτόϑι ὑπὸ Μακεδαιμονίων 

κείμενοι. οἱ δὲ Ὀρχομένιοι δείσαντες τήν τὸ τοῦ τεί- ὕ 
χους ἀσϑένειαν καὶ τοῦ στρατοῦ | τὸ πλῆϑος. καὶ ὡς το 
οὐδεὶς αὐτοῖς ἐβοήϑει, μὴ προαπόλωνταν, ξυνέβησαν 
ὥστε ξύμμαχοί τε εἷναι. καὶ ὁμήρους σφῶν τε αὐτῶν 
δοῦναι Μαντινεῦσι καὶ οὗς κατέϑεντο “ακδδαιμόνιυι 
παραδοῦναι. μετὰ δὲ τοῦτο ἔχοντες ἤδη τὸν Ὀρχο- 68 
μενὸν ἐβουλεύοντο οἱ ξύμμαχοι ἐφ᾽ ὅ τι [ χρὴ πρῶτον ιο 
ἱέναι τῶν λοιπῶν. καὶ ᾿Ηλεῖοι μὲν ἐπὶ Δέπρεον ἐκέ- 
λευον, Μαντινῆς δὲ ἐπὶ Τεγέαν" καὶ προσέθεντο οἵ 
᾿“ργεῖοι καὶ ᾿4ϑηναῖοι τοῖς Μαντινεῦσιν. καὶ οἱ μὲν 3 
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Ἠλεῖοι ὀργισϑέντες ὅτι οὐκ ἐπὶ Δέπρεον ἐψηφίσαντο, 
ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου" οἱ δὲ ἄλλοι ξύμμαχοι παϊρεσκευά- 2... 
ἕοντο ἐν τῇ Μαντινείᾳ ὡς ἐπὶ Τεγέαν ἰόντες, καί 

τινες αὐτοῖς καὶ αὐτῶν {ζτῶνν [Τεγεατῶν] ἐν τῇ πόλει 

ἐνεδίδοσαν τὰ πράγματα. 
“ακεδαιμόνιοι δὲ ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν ἐξ ᾿ἥργους 68 

τὰς τετραμήνους σπομδὰς ποιησάμενοι, Ἶάγιν ἐν με- 

γάλῃ αἰτίᾳ εἶχον οὐ χειρωσάμενον σφίσιν "4ργος, 536 
παρασχὸν καλῶς ὡς οὔπω πρότερον αὐτοὶ ἐνόμιξον' 
ἁθρόους γὰρ τοσούτους ξυμμάχους καὶ τοιούτους οὐ 

ὁάδιον εἷναι λαβεῖν. ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ Ὀρχομενοῦ 5 
ἠγγέλλετο ἑαλωκέναϊ, πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐχαλέπαινον 
καὶ ἐβούλευον εὐϑὺς ὑπ᾽ ὀργῆς παρὰ τὸν τρόπον τὸν 530 
ἑαυτῶν ὡς χρὴ τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ κατασκάψαι καὶ 
δέκα μυριάσι δραχμῶν ξημιῶσαι. ὁ δὲ παρῃτεῖτο μη- 8 
δὲν τούτων δρᾶν᾽ ἔργῳ γὰρ ἀγαθῷ δύσεσϑαι τὰς 
αἰτίας στρατευσάμενος, ἢ τότε ποιεῖν αὐτοὺς ὅ τι βού- 

λονται. οἱ δὲ τὴν μὲν | ξημίαν καὶ τὴν κατασκαφὴν ὃς 
ἐπέσχον, νόμον δὲ ἔϑεντο | ἐν τῷ παρόντι, ὃς οὔπω 8681 
πρότερον ἐγένετο αὐτοῖς᾽ δέκα γὰρ ἄνδρας Σπαρτιατῶν 
προσείλοντο αὐτῷ ξυμβούλους, ἄνευ ὧν μὴ κύριον 
εἶναι ἀπάγειν στρατιὰν ἐκ τῆς πόλεως. 

Ἔν τούτῳ δ᾽ ἀφικνεῖται αὐτοῖς ἀγγελία παρὰ τῶν δε 

ἐπιτηδείων ἐκ Τεγέας ὅτι, εἰ μὴ παρέσονται ἐν τάχει, 

ἀποστήσεται αὐτῶν Τεγέα πρὸς ᾿Ζ4ργείους καὶ τοὺς 
ξυμμάχους καὶ ὅσον οὐκ ἀφέστηκεν. ἐνταῦϑα δὴΣς 
βοήϑεια τῶν “Μακεδαιμονίων γίγνεται αὐτῶν τε καὶ 

τῶν Εἱλώτων πανδημεὶ ὀξεῖα καὶ οἵα οὔπω πρότερον. 
ἐχώϊρουν δὲ ἐς Ὀρέσϑειον τῆς Μαιναλίας" καὶ τοῖς μὲν ἴο 
Ἀρκάδων σφετέροις οὖσι ξυμμάχοις προεῖπον ϑροι- 
σϑεῖσιν ἱέναι κατὰ πόδας αὐτῶν ἐς Τεγέαν. αὐτοὶ δὲ 
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μέχρι μὲν τοῦ Ὀρεσϑείου πάντες ἐλθόντες. ἐκεῖϑεν 

δὲ τὸ ἔχτον μέρος σφῶν αὐτῶν ἀποπέμψαντες ἐπ᾽ 
οἴκου, ἐν ᾧ τὸ | πρεσβύτερόν τε καὶ τὸ νεώτερον ἦν, 16 

ὥστε τὰ οἴκοι φρουρεῖν, τῷ λοιπῷ στρατεύματι ἀφ- 

νκνοῦνταν ἐς Τεγέαν. καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον οἱ ξύμ- 
μαχον ἀπ᾿ ᾿ρκάδων παρῆσαν. πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὴν 

Κόρινϑον καὶ Βοιωτοὺς καὶ Φωκέας καὶ “οκρούς, 

βοηϑεῖν κελεύοντες κατὰ τάχος ἐς Μαντίνειαν. ἀλλὰ 30 

τοῖς μὲν ἐξ ὀλίγου τε ἐγίγνετο καὶ οὐ ῥάδιον ἦν μὴ 
ἀϑρόοις καὶ ἀλλήλους περιμείνασι διελθεῖν τὴν πολε- 
μίαν (ξυνέκλῃε γὰρ διὰ μέσου), ὅμως δὲ ἠπείγοντο. 
“ακεδαιμόνιοι δὲ ἀναλαβόντες τοὺς παρόντας ᾿ρκάδων 

ξυμμάχους ἐσέβαλον ἐς Ϊ τὴν Μαντινικήν, καὶ στρατο- 36 
πεδευσάμενοι πρὸς τῷ Ἡρακλείῳ ἐδήουν τὴν γῆν. οἵ θὅ 
δ᾽ ᾿4ργεῖοι καὶ οὗ ξύμμαχοι ὡς εἶδον αὐτούς, καταλα- 

βόντες χωρίον ἐρυμνὸν καὶ δυσπρόσοδον παρετάξαντο 
ὡς ἐς μάχην. καὶ οἵ “ακεδαιμόνιοι εὐθὺς αὐτοῖς ἐπῇ- 
σαν" καὶ μέχρι μὲν λίϑου καὶ ] ἀκοντίου βολῆς ἐχώρη- 
σαν ἔπειτα τῶν πρεσβυτέρων τις 'Ἅγιδι ἐπεβόηδσεν, 

ὁρῶν πρὸς χωρίον καρτερὸν ἰόντας σφᾶς, ὅτι διανοεῖ- 

ται κακὸν κακῷ ἰᾶσϑαι. δηλῶν τῆς ἐξ 'ἄργους ἐπαι- 

τίου ἀναχωρήδεως τὴν παροῦσαν ἄκαιρον προϑυμίαν 

ἀνάληψιν βουλομένην εἶναι. ὁ δέ, εἴτε καὶ ] διὰ τὸ ὃς 

ἐπιβόηια εἴτε καὶ αὐτῷ ἄλλο τι [ἢ] κατὰ τὸ αὐτὸ δόξαν 
ἐξαίφνης. πάλιν τὸ στράτευμα κατὰ τάχος | πρὶν ξυμ- 868 
μεῖξαι ἀπῆγεν. καὶ ἀφικόμενος πρὸς τὴν Τεγεᾶτιν τὸ 4 

ὕδωρ ἐξέτρεπεν ἐς τὴν Μαντινικήν, περὶ οὗπερ ὡς τὰ 
πολλὰ βλάπτοντος ὁποτέρωσε ἂν ἐσπίπτῃ Μαντινῆς 

καὶ Τεγεᾶται πολεμοῦσιν" ἐβούλετο δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ ὁ 
λόφου βοηϑοῦντας ἐπὶ τὴν τοῦ ὕδατος ἐκτροπήν, ἐπει- 
δὰν πύϑωνται. καταβιβάσαι [τοὺς ᾿Αργείους καὶ τοὺς 
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ξυμμάχους] καὶ ἐν τῷ ὁμαλῷ τὴν μάχην ποιεῖσϑαι. 
καὶ ὃ μὲν τὴν ἡμέραν ταύτην μείνας αὐτοῦ περὶ τὸ ὃ 
ὕδωρ ἐξέτρεπεν᾽ οἱ δ᾽ ᾿4ργεῖοε καὶ οἱ ξύμμαχοι | τὸ 10 
μὲν πρῶτον καταπλαγέντες τῇ ἐξ ὀλίγου αἰφνιδίῳ αὐτῶν 

ὅ ἀναχωρήσει οὐκ εἶχον ὅ τι εἰκάσωσιν᾽ εἶτ᾽ ἐπειδὴ ἀνα- 

χωροῦντες ἐκεῖνοί τε ἀπέκρυψαν καὶ σφεῖς ἡσύχαξον 
καὶ οὐκ ἐπηκολούϑουν., ἐνταῦϑα τοὺς ἑαυτῶν στρατη- 

γοὺς αὖϑις ἐν αἰτίᾳ εἶχον τό τὸ πρότερον καϊλῶς τ6 

ληφϑέντας πρὸς 4ργει Δακεδαιμονίους ἀφεϑῆναι καὶ 
10 νῦν ὅτι ἀποδιδράσκοντας οὐδεὶς ἐπιδιώκει, ἀλλὰ καϑ᾽ 

ἡσυχίαν οἱ μὲν σῴξονται, σφεῖς δὲ προδίδονται. οἱ δὲ 6 
στρατηγοὶ ἐθορυβήϑησαν μὲν τὸ παραυτίκα, ὕστερον 
ὃὲ ἀπάγουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ λόφου καὶ προελϑόντες 

Ι ἐς τὸ ὁμαλὸν ἐστρατοπεδεύσαντο ὡς ἰόντες ἐπὶ τοὺς 30 

16 πολεμίους. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἵ τε ᾿᾽Δργεῖοι καὶ οἵ ξύμμαχοι θ6 
ξυνετάξαντο, ὡς ἔμελλον μαχεῖσϑαι. ἣν περιτύχωσιν" 
οὗ τε “ακεδαιμόνιοι ἀπὸ τοῦ ὕδατος πρὸς τὸ Ἡρά- 
κλειοὸν πάλιν ἐς τὸ αὐτὸ στρατόπεδον ἰόντες δρῶσι 53: 

40 δι᾿ ὀλίγου τοὺς ἐναντίους ἐν τάξει τε ἤδη πάντας 

καὶ ἀπὸ τοῦ λόφου προεληλυϑότας. μάλιστα δὲ Μακε- 5 
δαιμόνιοι ἐς ὃ ἐμέμνηντο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἐξεπλά- 
γησαν (διὰ βραχείας γὰρ μελλήσεως ἡ παρασκευὴ αὐτοῖς 
ἐγίγνετο). καὶ εὐθὺς ὑπὸ σπουδῆς καθίσταντο ἐς 90 

4ὅ κόσμον τὸν ἑαυτῶν, ΄Ἅγιδος τοῦ βασιλέως ἕκαστα ἐξη- 
γουμένου κατὰ τὸν νόμον. βασιλέως γὰρ ἄγοντος ὑπ᾽ " 
ἐκείνου πάντα ἄρχεται, καὶ τοῖς μὲν πολεμάρχοις αὐτὸς 
φράξει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς λοχαγοῖς, ἐκεῖνοι δὲ τοῖς 

πεντηκοντῆρσιν, αὖ]ϑις δ᾽ οὗτοι τοῖς ἐνωμοτάρχαις, καὶ 36 
80 οὗτοι τῇ ἐνωμοίτίᾳαᾳ. καὶ αἷ παραγγέλσεις, ἣν τι βού- 809 

λωνται, κατὰ τὰ αὐτὰ χωροῦσι καὶ ταχεῖαι ἐπέρχονται" 
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σχεδὸν γάρ τι πᾶν [πλὴν ὀλίγου] τὸ στρατόπεδον τῶν 
“ακεδαιμονίων ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσί, καὶ τὸ ἐπι- 

μελὲς τοῦ δρωμένου | πολλοῖς προσήκει. τότε δὲ κέρας 
μὲν εὐώνυμον Σκιρῖται αὐτοῖς καϑίσταντο, αἰεὶ ταύ- 

την τὴν τάξιν μόνον Μακεδαιμονίων ἐπὶ σφῶν αὐτῶν 
ἔχοντες" παρὰ δ᾽ αὐτοῖς οἱ ἀπὸ Θράκης Βρασίδειοι 
στρατιῶται καὶ νεοδαμώδεις μετ᾽ αὐτῶν" ἔπειτ᾽ ἤδη 

“ακεδαιμόνιοι αὐτοὶ [ ἑξῆς καϑίστασαιν τοὺς λόχους το 
καὶ παρ᾽ αὐτοὺς ᾿ἀρκάδων Ἡραιῆς, μετὰ δὲ τούτους 
Μαινάλιοι, καὶ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ Τεγεᾶται καὶ 4ακε- 
δαιμονίων ὀλίγοι τὸ ἔσχατον ἔχοντες, καὶ οἵ ἱππῆς 
αὐτῶν ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῷ κέρᾳ. “ακεδαιμόνιοι μὲν οὕτως 5 
ἐτάξαντο" οἱ δ᾽ ἐναντίοι αὐτοῖς δεξιὸν μὲν κέρας Μαν- τὸ 
τινῆς εἶχον, ὅτι ἐν τῇ ἐκείνων τὸ ἔργον ἐγίγνετο, παρὰ 
,δ᾽ αὐτοῖς οἱ ξύμμαχοι ᾿ἀρκάδων ἦσαν, ἔπειτα ᾿Αργείων 
οὗ χίλιοι λογάδες, οἷς ἡ πόλις ἐκ πολλοῦ ἄσκησιν τῶν 
ἐς τὸν πόλεμον δημοσίᾳ παρεῖχε, καὶ ἐχόμενοι αὐτῶν 

οἱ ἄλλοι᾽ 4ργεῖοι, καὶ [ μετ᾽ αὐτοὺς οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν, 20 
Κλεωναῖοι καὶ Ὀρνεᾶται, ἔπειτα ᾿4ϑηναῖοι ἔσχατοι τὸ 
εὐώνυμον κέρας ἔχοντες καὶ ἱππῆς μετ᾽ αὐτῶν οἱ 
οἰκεῖοι. τάξις μὲν ἦδε καὶ παρασκευὴ ἀμφοτέρων ἦν, 68 
τὸ δὲ στρατόπεδον τῶν Δακεδαιμονίων μεῖξον ἐφάνη. 
ἀριϑμὸν | δὲ γράψαι, ἢ καϑ' ἑκάστους ἑκατέρων ἢ ἐδ 
ξύμπαντας, οὐκ ἂν ἐδυνάμην ἀκριβῶς" τὸ μὲν γὰρ 
“ακεδαιμονίων πλῆϑος διὰ τῆς πολιτείας τὸ κρυπτὸν 

ἠγνοεῖτο, τῶν δ᾽ αὖ διὰ τὸ ἀνθρώπειον κομπῶδες ἐς 
τὰ οἰκεῖα πλήϑη ἠπιστεῖτο. ἐκ μέντοι τοιοῦδε λογισμοῦ 

ἔξεστί τῷ σκοπεῖν τὸ “ακεδαιμονίων τότε παραγενό- 30 
μενον πλῆϑος" λόχοι μὲν γὰρ ἐμάχοντο ἑπτὰ ἄνευ 8 
Σκιριτῶν ὄντων ἑξακοσίων, ἐν δὲ ἑκάστῳ λόχῳ πεντη- 
κοστύες ἦσαν τέσσαρες, καὶ ἐν τῇ πεντηκοστύι ἐνω- 

4 
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μοτίαι τέσσαρες. τῆς τε ἐνωμοτίας ἐμάχοντο ἐν τῷ 
πρώτῳ ξυγῷ τέσσαρες" ἐπὶ | ὃδὲ βάϑος ἐτάξαντο μὲν 538: 
οὐ πάντες ὁμοίως, ἀλλ᾽ ὡς λοχαγὸς ἕκαστος ἐβούλετο, 860 
ἐπὶ πᾶν δὲ κατέστησαν ἐπὶ ὀκτώ. παρὰ δὲ ἅπαν πλὴν 
Σκιριτῶν τετρακόσιοι καὶ δυοῖν δέοντες πεντήκοντα 

ἄνδρες ἡ πρώτη τάξις ἦν. ἐπεὶ δὲ ξυνιέναι ἔμελλον 69 

ἤδη, ἐνταῦϑα καὶ παραινέσεις καϑ' ἑκάστους ὑπὸ τῶν 6 
οἰκείων στρατηγῶν τοιαίδε ἐγίγνοντο, Μαντινεῦσι μὲν 

ὅτε ὑπέρ τὲ πατρίδος ἡ μάχη ἔσται καὶ ὑπὲρ ἀρχῆς 
10 ἅμα καὶ δουλείας, τὴν μὲν μὴ πειρασαμένοις ἀφαι- 

ρεϑῆναι, τῆς δὲ μὴ αὖϑις πειρᾶσϑαι" ᾿Δργείοις δὲ ὑπὲρ 
τῆς τε παλαιᾶς ἡγεμονίας ] καὶ τῆς ἐν Πελοποννήσῳ το 
ποτὲ ἱἰσομοιρίας μὴ διὰ παντὸς στερισκομένους ἀνέχε- 

σϑαι, καὶ ἄνδρας ἅμα ἐχϑροὺς καὶ ἀστυγείτονας ὑπὲρ 
16 πολλῶν ἀδικημάτων ἀμύνασθαι" τοῖς δὲ ᾿4θηναίοις, 

καλὸν εἶναι μετὰ πολλῶν καὶ ἀγαϑῶν ξυμμάχων ἀγω- 
νιξομένους μηδενὸς λείπεσϑαι. καὶ | ὅτι ἐν Πελοπον- τὸ 

νήσῳ “ακεδαιμονίους νικήσαντες τήν τε ἀρχὴν βεβαιο- 

τέραν καὶ μείξω ἕξουσι, καὶ οὐ μή ποτέ τις αὐτοῖς 

90 ἄλλος ἐς τὴν γῆν ἔλθῃ. τοῖς μὲν ᾿“ργείοις καὶ ξυμ- 
μάχοις τοιαῦτα παρῃνέϑη" Δακεδαιμόνιοι δὲ καϑ' 

ἑκάστους τε καὶ μετὰ τῶν πολεμικῶν νόμων ἐν | σφίσιν 90 
αὐτοῖς ὧν ἠπίσταντο τὴν παρακέλευσιν τῆς μνήμης 

ἀγαϑοῖς οὖσιν ἐποιοῦντο, εἰδότες ἔργων ἐκ πολλοῦ 
δ μελέτην πλείω σῴξουσαν ἢ λόγων δι’ ὀλίγου καλῶς 

ῥηϑεῖδσαν παραίνεσιν. 

Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ ξύνοδος ἦν, ᾿Αργεῖοι μὲν καὶ οἵ 10 
ξύμμαχοι ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες, [ “ακεδαιμόνιοι 36 
δὲ βραδέως καὶ ὑπὸ αὐλητῶν πολλῶν νόμῳ ἐγκαϑεστώ 

80 τῶν, οὐ τοῦ ϑείου χάριν, ἀλλ᾽ ἵνα ὁμαλῶς μετὰ ῥυ- 
ϑμοῦ βαίνοντες προσέλϑοιεν καὶ μὴ διασπασϑείη αὐτοῖς 
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ἡ τάξις, ὅπερ φιλεῖ τὰ μεγάλα στρατόπεδα ἐν ταῖς 
προσόδοις ποιεῖν. ξυνιόντων δ᾽ ἔτι | ἅγις ὃ βασιλεὺς . 

τοιόνδε ἐβουλεύσατο δρᾶσαι. τὰ στρατόπεδα ποιεῖ 
μὲν καὶ ἅπαντα τοῦτο' ἐπὶ τὰ δεξιὰ κέρα τὰ αὐτῶν 
ἐν ταῖς ξυνόδοις μᾶλλον ἐξωϑεῖται, καὶ περιίσχουσι 

κατὰ τὸ τῶν ἐναντίων εὐώνυμον ἀμφότεροι τῷ δεξιῷ, 

διὰ τὸ φοβουμένους προσστέλλειν τὰ γυμνὰ | ἕκαστον 86 
ὡς μάλιστα τῇ τοῦ ἐν δεξιᾷ παρατεταγμένου | ἀσπίδι 861 
καὶ νομίξειν τὴν πυκχνότητα τῆς ξυγκλήσεως εὐδκε- 
σαστότατον εἷναι" καὶ ἡγεῖται μὲν τῆς αἰτίας ταύτης 

ὁ πρωτοστάτης τοῦ δεξιοῦ κέρως, προϑυμούμενος 
ἐξαλλάσσειν αἰεὶ τῶν ἐναντίων τὴν ἑαυτοῦ γύμνωσιν, 
[ἕπονται δὲ διὰ τὸν αὐτὸν φόβον καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ κα 
τότε περιέδσχον μὲν οὗ Μαντινῆς πολὺ τῷ κέρᾳ τῶν 
Σκιριτῶν, ἔτι δὲ πλέον οἱ “Μακεδαιμόνιοι καὶ Τεγεᾶται 
τῶν ᾿4ϑηναίων, ὅσῳ μεῖξον τὸ στράτευμα εἶχον. δεί- 8 
σας δὲ Ἶἅγις μὴ σφῶν κυκλωθϑῇ τὸ εὐώνυμον, καὶ 
νομίσας ἄγαν | περιέχειν τοὺς Μαντινέας, τοῖς μὲν τὸ 

Σκιρίταις καὶ Βρασιδείοις ἐσήμηνεν ἐπεξαγαγόντας 

ἀπὸ σφῶν ἐξισῶσαι τοῖς Μαντινεῦσιν, ἐς δὲ τὸ διά- 

κενὸν τοῦτο παρήγγελλεν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως δύο 
λόχους τῶν πολεμάρχων ᾿Ἱππονοΐδᾳ καὶ ᾿Αριστοκλεῖ 
ἔχουσι παρελϑεῖν καὶ ἐσβαϊλόντας πληρῶσαι. νομίξων τι 
τῷ ϑ᾽ ἑαυτῶν δεξιῷ ἔτι περιουσίαν ἔδεσϑαι καὶ τὸ 
κατὰ τοὺς Μαντινέας βεβαιότερον τετάξεσϑαι. ξυνέβη 12 
οὖν αὐτῷ ἅτε ἐν αὐτῇ τῇ ἐφόδῳ καὶ ἐξ ὀλίγου 
παραγγείλαντι τόν τὲ ᾿Δριστοκλέα καὶ τὸν “ππονοΐδαν 
μὴ ᾿ϑελῆσαι παρελϑεῖν, ἀλλὰ καὶ | διὰ τοῦτο τὸ αἱτίαμα 20 
ὕστερον φεύγειν ἐκ Σπάρτης, δόξαντας μαλακισϑῆ- 

80 ναί, καὶ τοὺς πολεμίους φϑάσαι τῇ προσμείξει., καὶ 
κελεύσαντος αὐτοῦ, ἐπὶ τοὺς Σκιρίτας ὡς οὐ παρῆλϑοτ' 
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οἵ λόχοι, πάλιν αὖ σφίσι προσμεῖξαι, μὴ δυνηϑῆναι 
ἔτι μηδὲ τούτους ξυγκλῇσαι. ἀλλὰ μάλιστα | δὴ κατὰ ὃς 
πάντα τῇ ἐμπειρίᾳ “ακεδαιμόνιοι ἐλασσωϑέντες τότε 
τῇ ἀνδρείᾳ ἔδειξαν οὐχ ἧσσον περιγενόμενοι. ἐπειδὴ ὃ 
γὰρ ἐν χερσὶν ἐγίγνοντο τοῖς ἐναντίοις, τὸ μὲν τῶν 
Μαντινέων δεξιὸν τρέπει αὐτῶν τοὺς Σκιρίτας καὶ 
τοὺς Βρασιδείους, καὶ ἐσπεσόντες οἱ Μαντινῆς καὶ οἱ 

Ι ξύμμαχοι αὐτῶν καὶ τῶν ᾿Αργείων οἱ χίλιοι λογάδες 30 
κατὰ τὸ διάκενον καὶ οὐ ξυγκλῃσθϑὲν τοὺς 4Δακεδαι- 
μονέους διέφθειρον καὶ κυκλωσάμενοι ἔτρεψαν καὶ 
ἐξέωσαν ἐς τὰς ἁμάξας καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐπιτε- 

ταγμένων ἀπέχτεινάν τινας. καὶ ταύτῃ μὲν ἡσσῶντο 4 
οἱ “Μαϊκεδαιμόνιοι" τῷ δὲ ἄλλῳ στρατοπέδῳ, καὶ μά- 86 
λιστα τῷ μέσῳ, ἧπερ ὁ βασιλεὺς ἦν γις καὶ περὶ 
αὐτὸν οἱ τριακόσιοι ἱππῆς καλούμενοι, προσπεσόντες 

τῶν τὸ ᾿Αργείων τοῖς πρεσβυτέροις καὶ πεντελόχοις 3862 

ὠνομασμένοις καὶ Κλεωναίοις καὶ Ὀρνεάταις καὶ ᾽48ϑη- 
ναίων τοῖς παρατεταγμένοις ἔτρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας 
τοὺς πολλοὺς ὑπομείναντας, ἀλλ᾽ ὡς ἐπῇσαν οἵ 4ακε- 

δαιμόνιοι, εὐϊϑὺς ἐνδόντας καὶ ἔστιν οὺς καὶ κατα- 
πατηϑέντας τοῦ μὴ φϑῆναι τὴν ἐγκατάληψιν. ὡς δὲ 18 

ταύτῃ ἐνεδεδώκει τὸ τῶν ᾿4ργείων καὶ ξυμμάχων στρά- 

τευμα, παρερρήγνυντο ἤδη ἅμα καὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα. καὶ 
ἅμα τὸ δεξιὸν τῶν Μακεδαιμονίων καὶ Τεγεατῶν 

ἐκυκλοῦτο τῷ περιέϊχοντι σφῶν τοὺς “9ϑηναίους, καὶ τὸ 

ἀμφοτέρωϑεν αὐτοὺς κίνδυνος περιειστήκει, τῇ μὲν 
κυκχλουμένους, τῇ δὲ ἤδη ἡσσημένους. καὶ μάλιστ᾽ ἂν 
τοῦ στρατεύματος ἐταλαιπώρησαν, εἰ μὴ οἱ ἱππῆς παρ- 
όντες αὐτοῖς ὠφέλιμοι ἦσαν. καὶ ξυνέβη τὸν Ἶάγιν, 5 
ὡς ἤσϑετο τὸ εὐώνυμον] σφῶν πονοῦν τὸ κατὰ τοὺς τ6 
Μαντινέας καὶ τῶν ᾿Δργείων τοὺς χιλίους, παραγγεῖλαι 
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παντὶ τῷ στρατεύματι χωρῆσαι ἐπὶ τὸ νικώμενον. καὶ 8 
γενομένου τούτου οὗ μὲν ᾿Αϑηναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς 
παρῆλϑε καὶ ἐξέκλινεν ἀπὸ σφῶν τὸ στράτευμα, καϑ᾽ 
ἡσυχίαν ἐσώϑησαν καὶ τῶν [᾿“ργείων μετ᾽ αὐτῶν τὸ 530 
ἡσσηϑέν. οἱ δὲ Μαντινῆς καὶ οἱ ξύμμαχοι καὶ τῶν 
᾿Δργείων οἱ λογάδες οὐκέτι πρὸς τὸ ἐγκεῖσθαι τοῖς 
ἐναντίοις τὴν γνώμην εἶχον, ἀλλ’ δρῶντες τούς τε 

σφετέρους νενικημένους καὶ τοὺς “ακεδαιμονίους ἐπι- 
φερομένους ἐς φυγὴν ἐτράποντο. καὶ ] τῶν μὲν Μαν- ἃ 
τινέων καὶ πλείους διεφϑάρησαν, τῶν δὲ ᾿Δ4ργείων 
λογάδων τὸ πολὺ ἐσώϑη. ἡ μέντοι φυγὴ καὶ ἀποχώ- 
ρηόις οὐ βίαιος οὐδὲ μακρὰ ἦν" οἱ γὰρ “ακεδαιμόνιοι 
μέχρι μὲν τοῦ τρέψαι χρονίους τὰς μάχας καὶ βεβαίους 
τῷ μένειν ποιοῦνται, τρέψαντες δὲ βραχείας Ϊ καὶ οὐκ 30 
ἐπὶ πολὺ τὰς διώξεις. 

Καὶ ἡ μὲν μάχη τοιαύτη καὶ ὅτι ἐγγύτατα τούτων 14 

ἐγένετο, πλείστου δὴ χρόνου μεγίστη δὴ τῶν ᾿Ελλη- 
νικῶν καὶ ὑπὸ ἀξιολογωτάτων πόλεων ξυνελϑοῦσα. 
οὗ δὲ “ακεδαιμόνιοι προϑέμενοι τῶν πολεμίων νεκρῶν 5 

τὰ ὅπλα τροπαῖον εὐθὺς | ἵστασαν καὶ τοὺς νεκροὺς 86 

ἐσκύλευον καὶ τοὺς. αὑτῶν ἀνείλοντο καὶ ἀπήγαγον 
ἐς Τεγέαν, οὗπερ ἐτάφησαν, ] καὶ τοὺς τῶν πολεμίων 868 
ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. ἀπέϑανον δὲ ᾿Αργείων μὲν 
καὶ Ὀρνεατῶν καὶ Κλεωναίων ἑπτακόσιοι, Μαντινέων 
ὃὲ διαχόσιοι, καὶ ᾿4ϑηναίων ξὺν Αἰγινήταις διακόσιοι 

καὶ οἱ στρατηγοὶ ἀμφότεροι. ] Μακεδαιμονίων δὲ οἱ μὲν δ 
ξύμμαχοι οὐκ ἐταλαιπώρησαν ὥστε καὶ ἀξιόλογόν τι 
ἀπογενέσϑαι" αὐτῶν δὲ χαλεπὸν μὲν ἦν τὴν ἀλήϑειαν 
πυϑέσϑαι, ἐλέγοντο δὲ περὶ τριακοσίους ἀποϑανεῖν. 

80 τῆς δὲ μάχης μελλούσης ἔσεσϑαι καὶ Πλειστοάναξ | ὃ τ 

ἕτερος βασιλεὺς ἔχων τούς τὸ πρεσβυτέρους καὶ νεω- 
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τέρους ἐβοήϑησε, καὶ μέχρι μὲν Τεγέας ἀφίκετο, πυϑό- 
μενος δὲ τὴν νίκην ἀπεχώρησεν. καὶ τοὺς ἀπὸ Κορίνϑου 5 
καὶ ἔξω ἰσϑμοῦ ξυμμάχους ἀπέτρεψαν πέμψαντες οἱ 

“ακεδαιμόνιοι. καὶ αὐτοὶ ἀναχωρήσαντες καὶ ] τοὺς τ6 
ξυμμάχους ἀφέντες (Κάρνεια γὰρ αὐτοῖς ἐτύγχανον 
ὄντα) τὴν ἑορτὴν ἦγον. καὶ τὴν ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων ὃ 
τότε ἐπιφερομένην αἰτίαν ἔς τε μαλακίαν διὰ τὴν ἐν 
τῇ νήσῳ ξυμφορὰν καὶ ἐς τὴν ἄλλην ἀβουλίαν τε καὶ 

βραδυτῆτα ἑνὶ ἔργῳ τούτῳ ἀπελύσαντο. τύχῃ μὲν ὡς 
ἐδόκουν κακιξόμενοι, γνώμῃ δὲ οἱ αὐτοὶ ἔτι ὄντες. 50 

Τῇ δὲ προτεραίᾳ ἡμέρα ξυνέβη τῆς μάχης ταύτης 4 
καὶ τοὺς ᾿Επιδαυρίους πανδημεὶ ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿4ρ- 
γείαν ὡς ἐρῆμον οὖσαν καὶ τοὺς ὑπολοίπους φύλα- 
κας τῶν ᾿Αργείων ἐξελθόντων αὐτῶν διαφϑεῖραι πολ- 
λούς. καὶ ᾿Ηλείων | τρισχιλίων ὁπλιτῶν βοηϑησάντων ὃς 
Μαντινεῦσιν ὕστερον τῆς μάχης καὶ ᾿4ϑηναίων χιλίων 

πρὸς τοῖς προτέροις. ἐστράτευσαν ἅπαντες οἱ ξύμ- 
μᾶαχοι οὗτοι εὐθὺς ἐπὶ ᾿Επίδαυρον, ἕως οἱ Δακεδαι- 
μόνιοι Κάρνεια ἦγον, καὶ διελόμενοι τὴν πόλιν περιε- 

τείχιξον. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἐξεϊπαύσαντο, ᾿Αϑηναῖοι δέ, ὃ 
ὥσπερ προδετάχϑησαν, τὴν ἄκραν τὸ Ἥραιον εὐϑὺς 

, ἐξειργάσαντο. καὶ ἐν τούτῳ ξυγκαταλιπόντες ἅπαντες 

2ὅ 

80 

τῷ τειχίσματι φρουρὰν ἀνεχώρησαν κατὰ πόλεις ἕκα- 
στοι. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἀρχομένου εὐθὺς 16 

οἱ [ “ακεδαιμόνιοι [ἐπειδὴ τὰ Κάρνεια ἤγαγον] ἐξεστρά- 85 
τευσαν, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Τεγέαν λόγους προύπεμπον 

ἐς ] τὸ ἄργος ξυμβατηρίους. ἦσαν δὲ αὐτοῖς πρότερόν 386 
τε ἄνδρες ἐπιτήδειοι καὶ βουλόμενοι τὸν δῆμον τὸν 

ἐν Ἴάργει καταλῦσαι, καὶ ἐπειδὴ ἡ μάχη ἐγεγένητο, 
πολλῷ μᾶλλον ἐδύναντο πείϑειν τοὺς πολλοὺς ἐς τὴν 
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ὁμολο[γέαν. ἐβούλοντο δὲ πρῶτον σπονδὰς ποιήσαντες ὃ 
πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους αὖϑις ὕστερον καὶ ξυμ- 

μαχίαν, καὶ οὕτως ἤδη τῷ δήμῳ ἐπιτίϑεσθαι. καὶ ὃ 
ἀφικνεῖται πρόξενος ὧν ᾿Αργείων “έχας ὃ ᾿Δἀρκεσιλάου 

ὅ παρὰ τῶν “ακεδαιμονίων δύο λόγω φέρων ἐς τὸ “40- 

γος. τὸν μὲν καϑ]ότι εἰ βούλονται πολεμεῖν, τὸν δ᾽ τὸ 
ὡς εἰ εἰρήνην ἄγειν. καὶ γενομένης πολλῆς ἀντιλογίας 

(ἔτυχε γὰρ καὶ ὃ ̓ 4λκιβιάδης παρών) οἱ ἄνδρες οἵ τοῖς 
“ακεδαιμονίοις πράσσοντες, ἤδη καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ 

10 τολμῶντες, ἔπεισαν τοὺς ᾿Αργείους προσδέξασϑαι τὸν 

ξυμβατήριον λόγον. | ἔστι δὲ ὅδε. 15 
οΚαττάδε δοκεῖ τᾷ ἐκκλησίᾳ τῶν “ακεδαιμονίων 71 

ξυμβαλέσϑαι ποττὼς ᾿“ργείως, ἀποδιδόντας τὼς παῖδας 

τοῖς Ὀρχομενίοις καὶ τὼς ἄνδρας τοῖς Μαιναλίοις, καὶ 

16 τὼς ἄνδρας τὼς ἐν Μαντινείᾳ τοῖς “Δακεδαιμονίοις 
ἀπο διδόντας, καὶ ἐξ ᾿Επιδαύρω ἐκβῶντας καὶ τὸ τεῖχος 10 

ἀναιροῦντας. αἱ δέ κα μὴ εἴκωντι τοὶ ᾿4θηναῖοι ἐξ 3 

᾿ΕἘπιδαύρω, πολεμίως εἷμεν τοῖς ᾿Δ4ργείοις καὶ τοῖς 
“ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς τῶν “ακεδαιμονίων ξυμμάχοις 

40 καὶ τοῖς τῶν ᾿Αργείων ξυμμάχοις. καὶ αἴ τινὰ τοὶ ὃ 
“ακεδαιμόνιοι παῖδα ἔχοντι, ἀποδόμεν ταῖς πολίεσδι 25 
πάσαις. περὶ δὲ τῶ σιῶ σύματοςρ, αἱ μὲν λῆν, τοῖς 4 

᾿Επιδαυρίοις ὅρκον δόμεν, «(αἷ δέ, αὐτὼς ὀμόσαι. 
τὰς δὲ πόλιας τὰς ἐν Πελοποννάσῳ, καὶ μικρὰς καὶ ὃ 

86 μεγάλας, αὐτονόμως εἶμεν πάσας καττὰ πάτρια. αἱ δέ 8 
κα τῶν ἐκτὸς Πελοπονναΐσω τις ἐπὶ τὰν Πελοπόννασον 530 
γᾶν ἴῃ ἐπὶ κακῷ, ἀλεξέμεναι ἁμόϑι βουλευσαμένως, 

ὅπᾳ κα δικαιότατα] δοκῇ τοῖς Πελοποννασίοις. ὅσσοι 
δ᾽ ἐκτὸς Πελοποννάσω τῶν “ακεδαιμονίων ξύμμαχοί 

80 ἐντι, ἐν τῷ αὐτῷ ἐσσοῦνται ἐν τῷπερ καὶ τοὶ τῶν 
“ακεδαιμονίων καὶ τοὶ τῶν ᾿Δργείων ξύμμαχοί ἔντι, 

808 
Ἵ 
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τὰν αὐτῶν ἔχοντες. ἐπιδείξαντας δὲ τοῖς ξυμμάχοις ὃ 
ξυμβαλέσϑαι. αἴ κα αὐτοῖς δοκῇ. αἱ δέ τι δοκῇ τοῖς 

ξυμμάχοις, οἴκαδ᾽ ἀπιάλλην." 
Τοῦτον μὲν τὸν λόγον προσεδέξαντο πρῶτον οἱ 8 

᾿Δργεῖοι, καὶ τῶν “ακεδαιμονίων τὸ στράτευμα ἀνεχώ- 
ρηδεν ἐκ τῆς Τεγέας ἐπ᾿ οἴκου" μετὰ δὲ τοῦτο ἐπι- 
μειξίας ] οὔδης ἤδη παρ᾽ ἀλλήλους, οὐ πολλῷ ὕστερον τ 
ἔπραξαν αὖϑιςρ οἱ αὐτοὶ ἄνδρες ὥστε τὴν Μαντινέων 

καὶ τὴν ᾿4ϑηναίων καὶ ᾿Ηλείων ξυμμαχίαν ἀφέντας 
᾿Δργείους σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν ποιήσασϑαι πρὸς 

«Αακεδαιμονίους. καὶ ἐγένοντο αἵδε. 
Ι οΚΚαττάδε ἔδοξε τοῖς “ακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αργείοις (ῳ 

σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν εἶμεν πεντήκοντα ἔτη, ἐπὶ τοῖς 
ἴσοις καὶ ὁμοίοις δίκας διδόντας καττὰ πάτρια᾽ ταὶ δὲ 

ἄλλαι πόλιες ταὶ ἐν Πελοποννάσῳ κοινανεόντων τᾶν 
σπονδᾶν καὶ τᾶς ξυμμαχίας αὐτόνομοι καὶ αὐτοπόλιες, 
Ιτὰν αὐτῶν ἔχοντες, καττὰ πάτρια δίκας διδόντες τὰς 10 
ἴσας καὶ ὁμοίας. ὅσσοι δὲ ἔξω Πελοποννάσω “ακεδαι- 3 
μονίοις ξύμμαχοί ἔντι, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐσδσοῦνται τοῖσπερ 
καὶ τοὶ “ακεδαιμόνιοι" καὶ τοὶ τῶν ᾿Αργείων ξύμμαχοι 
ἐν τῷ αὐτῷ ἐσσοῦνται τῷπερ καὶ τοὶ ᾿᾽Δ4ργεῖοι, τὰν 
αὐϊτῶν ἔχοντες. αἱ δέ ποι στρατείας δέῃ κοινᾶς, βου- 

λεύεσϑαι “ακεδαιμονίως καὶ ᾿Αργείως ὅπᾳ κα δικαιό- 

τατα κρίναντας τοῖς ξυμμάχοις. αἱ δέ τινι τᾶν πολίων 4 

ἡ ἀμφίλογα, ἢ τᾶν ἐντὸς ἢ τᾶν ἐχτὸς Πελοποννάσω, 
αἴτε περὶ ὕρων αἴτε περὶ ἄλλου τινός, διακριϑῆμεν. 
αἱ | δέ τις τῶν ξυμμάχων πόλις πόλι ἐρίξοι, ἐς πόλιν 930 

ἐλ᾿θεῖν, ἅν τινα ἴσαν ἀμφοῖν ταῖς πολίεσσι δοκείοι. 866 
τὼς δὲ ἔτας καττὰ πάτρια δικάξεσθαι."“ 

“Αἱ μὲν σπονδαὶ καὶ ἡ ξυμμαχία αὕτη ἐγεγένητο" 80 
καὶ ὁπόσα ἀλλήλων πολέμῳ ἢ εἴ τι ἄλλο εἶχον, διελύ- 
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Ιόαντο. κοινῇ ὃὲ ἤδη τὰ πράγματα τιϑέμενοι ἐψηφίέ- 
ὅαντο κήρυκα καὶ πρεσβείαν παρὰ ᾿Αϑηναίων μὴ 
προσδέχεσθαι, ἣν μὴ ἐκ Πελοποννήσου ἐξίωσι τὰ 

᾿ τείχη ἐκλιπόντες, καὶ μὴ ξυμβαίνειν τῷ μηδὲ πολε- 
δ μεῖν ἄλλ᾽ ἢ ἅμα. καὶ τά τε ἄλλα ϑυμῷ ἔφερον καὶ 5 

ἐς τὰ ἐπὶ ] Θράκης χωρία καὶ ὧς Περδίκκαν ἔπεμψαν το 
ἀμφότεροι πρέσβεις. καὶ ἀνέπεισαν Περδίκκαν ξυνο- 
μόσαι σφίσιν" οὐ μέντοι εὐϑύς γὲ ἀπέστη τῶν ᾿49η- 
ναίων, ἀλλὰ διενοεῖτο, ὅτι καὶ τοὺς ᾿Δργείους ἑώρα" 

10 ἦν ὃὲ καὶ αὐτὸς τὸ ἀρχαῖον ἐξ "άργους. καὶ τοῖς 
Χαλκιδεῦσι τούς τε [ παλαιοὺς ὄρχους ἀνενεώσαντο τὲ 

καὶ ἄλλους ὥμοσαν. ἔπεμψαν δὲ καὶ παρὰ τοὺς ᾿48η- 
ναίους οἱ ᾿Δ4ργεῖοι πρέσβεις, τὸ ἐξ Ἐπιδαύρου τεῖχος 
κελεύοντες ἐκλιπεῖν. οἷ δ᾽ ὁρῶντες ὀλίγοι πρὸς πλείους 

1 ὄντες τοὺς ξυμφύλαχας ἔπεμψαν 4ημοσθένη τοὺς 

σφετέρους ἐξάξοντα. ὁ δὲ ἀφικόμενος καὶ ἀγῶνά τινα το 

πρόφασιν γυμνικὸν ἔξω τοῦ φρουρίου ποιήσας, ὡς 
ἐξῆλϑε τὸ ἄλλο φρούριον, ἀπέκλῃσε τὰς πύλας. καὶ 
ὕστερον ᾿Επιδαυρίοις ἀνανεωσάμενοι τὰς σπονδὰς αὐτοὶ 

80 οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀπέδοσαν τὸ τείχισμα. μετὰ δὲ τὴν τῶν 81 
᾿Αργείων ἀπόστασιν ἐκ τῆς | ξυμμαχίας καὶ οἱ Μαν- κς 

τινῆς, τὸ μὲν πρῶτον ἀντέχοντερ, ἔπειτ᾽ οὐ δυνάμενοι 
ἄνευ τῶν ᾿Αργείων, ξυνέβησαν καὶ αὐτοὶ τοῖς Αἴακε- 
δαιμονίοις καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφεῖσαν τῶν πόλεων. καὶ 5 

4ὅ “ακεδαιμόνιοι καὶ ᾿4ργεῖοι, χίλιοι ἑκάτεροι, ξυστρα- 
τεύσαντες, τά τ᾽ ἐν Σικυῶνι ἐς ὀλήγους μᾶλλον κατέ- 30 

ὅτησαν αὐτοὶ οἱ “ακεδαιμόνιοι ἐλθόντες, καὶ μεν ἐκεῖνα 
ξυναμφότεροι ἤδη καὶ τὸν ἐν "άργει δῆμον κατέλυσαν, 
καὶ ὀλιγαρχία ἐπιτηδεία τοῖς “ακεδαιμονίοις κατέστη. 

80 χαὶ πρὸς ἔαρ ἤδη ταῦτα ἦν τοῦ χειμῶνος λήγοντος, 
καὶ τέταρτον καὶ δέκατον ἕτος τῷ | πολέμῳ ἐτελεύτα. 535 



10 

16 

20 

2ὅ 

80 

60 ΤΗΟΟΥΘΙΘΙΒ 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους “Ζιῆς τε οἱ ἐν [ 4ϑῳ δὲ 

ἀπέστησαν ᾿4ϑηναίων πρὸς Χαλκιδέας καὶ “Δακεδαιμό- 
νιοὶ τὰ ἐν ᾿Αχαιΐᾳ οὐκ ἐπιτηδείως πρότερον ἔχοντα 
καϑίσταντο. καὶ ᾿Αργείων ὁ δῆμος κατ᾽ ὀλίγον ξυνιστά- ς 
μενός τε καὶ ἀναϑαρσήσας ἐπέϑεντο τοῖς ὀλίγοις, Ϊ τη- δ 
ρήσαντες αὐτὰς τὰς γυμνοπαιδίας τῶν. “ακεδαιμονίων. 

καὶ μάχης γενομένης ἐν τῇ πόλει ἐπεκράτησεν ὃ δῆμος, 
καὶ τοὺς μὲν ἀπέχτεινε. τοὺς δὲ ἐξήλασεν. οἱ δὲ ς 
“ακεδαιμόνιοι, ἕως μὲν αὐτοὺς μετεπέμποντο οἱ φίλοι, 

οὐχ ἦλθον ὕ ἐκ πλείονος, ἀναβαλόμενοι δὲ τὰς γυμ- 
νοπαιἰδίας ἐβοήϑουν. καὶ ἐν Τεγέᾳ πυϑόμενοι ὅτι νε- τὸ 
νίκηνται οἱ ὀλίγοι, προελϑεῖν μὲν οὐκέτι ἠϑέλησαν 
δεομένων τῶν διαπεφευγότων, ἀναχωρήσαντες δὲ ἐπ᾽ 
οἴκου τὰς γυμνοπαιδίας ἦγον. καὶ ὕστερον ἐλθόντων 4 

πρέσβεων ἀπό τε τῶν ἐν τῇ πόλει [ἀγγέλων] καὶ τῶν 

ἔξω ᾿Αργείων, παϊρόντων τε τῶν ξυμμάχων καὶ ῥηϑέν- 16 
τῶν πολλῶν ἀφ᾽ ἑχατέρων ἔγνωσαν μὲν ἀδικεῖν τοὺς 
ἐν τῇ πόλει καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς στρατεύειν ἐς "άργος, 
διατριβαὶ δὲ καὶ μελλήσεις ἐγίγνοντο. ὁ ὃὲ δῆμος ὃ 
τῶν ᾿Αργείων ἐν τούτῳ, φοβούμενος τοὺς “ακεδαιμο- 

νίους καὶ τὴν τῶν ᾿4ϑηϊναίων ξυμμαχίαν πάλιν προσα- 320 
γόμενός τε καὶ νομίξων μέγιστον ἂν σφᾶς ὠφελῆσαι, 
τειχίζει μακρὰ τείχη ἐς ϑάλασσαν. ὅπως, ἣν τῆς γῆς 
εἴργωνται, ἡ κατὰ θάλασσαν σφᾶς μετὰ τῶν ᾿4ϑηναίων 
ἐπαγωγὴ τῶν ἐπιτηδείων ὠφελῇ. ξυνήδεσαν δὲ τὸν 6 
τειχισμὸν καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ τινὲς πόλεων. καὶ 535 
οἱ μὲν ᾿“ργεῖοι πανδημεί, καὶ αὐτοὶ καὶ γυναῖκες καὶ 
οἰκέται. ἐτείχιξον" καὶ ἐκ τῶν ᾿4ϑηνῶν αὐτοῖς ἦλθον 
τέκτονες καὶ λιϑουργοί. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτᾳ. 

, Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος “ακεδαιμόνιοι ὡς 88 

Ι ἤσϑοντο τειχιξόντων, ἐστράτευσαν ἐς τὸ ΄Ζ4ργος αὐτοί 80 
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τε καὶ οἱ ξύμμαχοι πλὴν Κορινϑίων" ὑπῆρχε δέ τι 
αὐτοῖς καὶ [ἐκ τοῦ ᾽Ζργους] αὐτόϑεν πρασσόμενον. 
ἦγε δὲ τὴν στρατιὰν Ἶγις ὁ ̓ ἀρχιδάμου. “ακεδαιμο- 
νίων βασιλεύς. καὶ τὰ μὲν ἐκ τῆς πόλεως δοκοῦντα 5 

προὐπάρχειν οὐ [ προυχώρησεν ἔτι" τὰ δὲ οἴκοδο- 86 
μούμενα τείχη ἑλόντες Ϊ] καὶ καταβαλόντες καὶ Ὑσιὰς868 
χωρίον τῆς ᾿Δργείας λαβόντες καὶ τοὺς ἐλευθέρους 
ἅπαντας οὺς ἔλαβον ἀποχτείναντες ἀνεχώρησαν καὶ 
διελύθησαν κατὰ πόλεις. ἐστράτευσαν δὲ μετὰ τοῦτο 8 

καὶ ᾿Ζ4ργεῖοι ἐς τὴν Φλειαϊσίαν, καὶ δῃώσαντες ἀπῆλ- « 
ον, ὅτι σφῶν τοὺς φυγάδας ὑπεδέχοντο᾽ οἱ γὰρ 
πσολλοὶ αὐτῶν ἐνταῦϑα κατῴκηντο. κατέκλῃσαν δὲ τοῦ ι 
αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Μακεδόνας ᾿Α4ϑηναῖοι, Περδίκκᾳ 

ἐπικαλοῦντες τήν τε πρὸς ᾿4ργείους καὶ “ακεδαιμονίους 

γενομένην ξυνωμοσίαν καὶ ὅτι [ παρασκευασαμένων το 
αὐτῶν στρατιὰν ἄγειν ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης 
καὶ ᾿Αμφίπολιν Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος 
ἔψευστο τὴν ξυμμαχίαν καὶ ἡ στρατιὰ μάλιστα διελύϑη 
ἐχείνου ἀπάραντος" πολέμιος οὖν ἦν. καὶ ὃ χειμὼν 
ἐτελεύτα οὗτος, καὶ πέμπτον καὶ δέκατον ἔτος τῷ ι6 
σ“ολέμῳ ἐτελεύτα. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους ᾿Αλκιβιάδης τε πλεύσας 84 

ἐς ̓ 4ργος ναυσὶν εἴκοσι ᾿4ργείων τοὺς δοκοῦντας ἔτι 
ὑπόπτους εἷναι καὶ τὰ “ακεδαιμονίων φρονεῖν ἔλαβε, 

τριακοσίους ἄνδρας, καὶ κατέθεντο αὐτοὺς ᾿4ϑηναῖοι 

] ἐς τὰς ἐγγὺς νήσους ὧν ἦρχον᾽ καὶ ἐπὶ Μῆλον τὴν τὸ 
νῆσον ᾿4ϑηναῖοι ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑαυτῶν μὲν τριά- 
κοντα, Χίαις δὲ ξξ, “εσβίαιν δὲ δυοῖν, καὶ ὁπλίταις 
ἑαυτῶν μὲν διακοσίοις καὶ χιλίοις καὶ τοξόταις τρια- 

80 κοσίοις καὶ ἱπποτοξόταις εἴκοσι. τῶν δὲ ξυμμάχων καὶ 

νησιωτῶν ὁπλίταις μάλιστα πεντακοσίοις καὶ χιλίοιρ. 36 
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οἱ δὲ Μήλιοι “Μακεδαιμονίων μέν εἷσιν ἄποικοι, τῶν ᾿ὲ 
δ᾽ ᾿4ϑηναίων οὐκ ἤθελον ὑπακούειν ὥσπερ οἱ ἄλλοι 
νησιῶται, ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον οὐδετέρων ὄντες ἡσύ- 
χαξον, ἔπειτα ὡς αὐτοὺς ἠνάγκαξον οἱ ᾿4ϑηναῖοι 
δῃοῦντες τὴν γῆν, ] ἐς πόλεμον φανερὸν κατέστησαν. 30 
στρατοπεδευσάμενοι οὖν ἐς τὴν γῆν αὐτῶν τῇ παρα- ὃ 
σκευῇ ταύτῃ οἱ στρατηγοὶ Κλεομήδης τε ὃ “υκομή- 
δους καὶ Τεισίας ὃ Τεισιμάχου, πρὶν ἀδικεῖν τι τῆς 
γῆς) λόγους πρῶτον ποιησομένους ἔπεμψαν πρέσβεις. 

10 οὃς οἱ Μήλιοι πρὸς μὲν τὸ ] πλῆϑος οὐχ ἤγαγον, ἐν 5) 
δὲ ταῖς ἀρχαῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις λέγειν ἐκέλευον περὶ 

ὧν ἥκουσιν. οἱ δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων | πρέσβεις ἔλεγον 869 
τοιάδε. 

Ὁ Επειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆϑος οἱ λόγοι γίγνονται, 8ὅ 

ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέ- 
λεγκτα ἐς ἅπαξ ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηϑῶσι (γιγνώ- 
ὅκομδν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς ] τοὺς ὀλί- δ 
γους ἀγωγή), ὑμεῖς οἱ καϑήμενοι ἔτι ἀσφαλέστερον 
ποιήσατε. καϑ᾽ ἕκαστον γὰρ καὶ μηδ᾽ ὑμεῖς ἑνὶ λόγῳ, 
ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ δοκοῦν ἐπιτηδείως λέγεσθαι εὐϑὺς 
ὑπολαμβάνοντες κρένετε. καὶ πρῶτον εἰ ἀρέσκει ὡς 
λέγομεν δἴπατε." 

Οἱ δὲ τῶν Μηλίων ξύνεδροι ἀπεκρίναντο" "ἩΗ μὲν ὃν 
ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καϑ᾿ ἡσυχίαν ἀλλήλους οὐ 
ψέγεται, τὰ δὲ τοῦ πολέμου, παρόντα ἤδη καὶ οὐ 
μέλλοντα, διαφέροντα αὐτοῦ φαίνεται. δρῶμεν γὰρ 
αὐτούς τὸ κριτὰς ἥκοντας ὑμᾶς τῶν λεχϑησομένων, 
καὶ τὴν τελευτὴν ἐξ αὐτοῦ κατὰ τὸ εἶκὸς περιγενο- 

μένοις [ μὲν τῷ δικαίῳ καὶ δι’ αὐτὸ μὴ ἐνδοῦσι πό- ιὖ 
80 λέμον ἡμῖν φέρουσαν, πεισϑεῖσι δὲ δουλείαν." 

ΑΘ. Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν μελλόντων λο- 81 
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γιούμενοι ἣ ἄλλο τι ξυνήκετε ἢ ἐκ τῶν παρόντων καὶ 
ὧν ὁρᾶτε περὶ σωτηρίας βουλεύσοντες τῇ πόλει, παυοί- 
ιι6ϑ᾽ ] ἄν εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῦτο, λέγοιμεν ἄν. 30 

ΜΗΛ. εἰκὸς μὲν καὶ ξυγγνώμη ἐν τῷ τοιῷδε 88 
δ καϑεστῶτας ἐπὶ πολλὰ καὶ λέγοντας καὶ δοκοῦντας τρέ- 

σεσϑαι" ἡ μέντοι ξύνοδος καὶ περὶ σωτηρίας ἦδε πάρεδτι, 
καὶ ὁ λόγος ᾧ προκαλεῖσϑε τρόπῳ, εἰ δοκεῖ, γιἰγνέσϑω. 55 

ΑΘ. Ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ᾽ ὀνομάτων κα- 89 

λῶν, ὡς ἢ δικαίως τὸν Μῆδον καταλύσαντες ἄρχομεν 

10 ἢ ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχόμεϑα, λόγων μῆκος ἄπιστον 
παρέξομεν, οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἢ ὅτι “ακεδαιμονίων 

ἄποικοι ὄντες οὐ ξυνεστρατεύσατε ἢ ὡς ἡμᾶς οὐδὲν 90 
ἠδικήκατε λέγοντας οἴεσθαι πείσειν, τὰ δυνατὰ δ᾽ ἐξ 
ὧν ἑκάτεροι ἀληϑῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσϑαι, ἐπι- 

16 σταμένους πρὸς εἰδότας ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνϑροω- 

πείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ 
οἱ προύΪχοντες πράσσουσε καὶ οἱ ἀσϑενεῖς ξυγχω- 86 
ροῦδσιν. 

[ ΜΗΔ. ἯΙ μὲν δὴ νομίξομέν γε, χρήσιμον (ἀνάγκη 80 

40 γάρ, ἐπειδὴ ὑμεῖς οὕτω παρὰ τὸ δίκαιον τὸ ξυμφέρον 
λέγειν ὑπέϑεσϑε) μὴ καταλύειν ὑμᾶς τὸ κοινὸν ἀγαϑόν, 
ἀλλὰ τῷ αἰεὶ ἐν κινδύνῳ γιγνομένῳ εἶναι τὰ εἰκότα 
[καὶ δίκαια] καί τι καὶ ἐντὸς τοῦ ἀκριβοῦς πείσαντά ς 
τινα ὠφεληϑῆναι. καὶ πρὸς ὑμῶν οὐχ ἧσσον τοῦτο, 

86 ὅσῳ καὶ ἐπὶ μεγίστῃ τιμωρίᾳ σφαλέντες ἂν τοῖς ἄλ- 
λοις παράδειγμα γένοισϑε. 

ΑΘ. Ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς, ἣν καὶ παυσϑῇ, 91 

[οὐκ ἀϑυμοῦμεν τὴν τελευτήν οὐ γὰρ οἵ ἄρχοντες τ1ο 
ἄλλων, ὥσπερ καὶ “ακεδαιμόνιοι, οὗτοι δεινοὶ τοῖς 

80 νικηϑεῖσιν (ἔστι δὲ οὐ πρὸς Δακεδαιμονίους ἡμῖν ὃ 
ἀγών), ἀλλ᾽’ ἣν οἱ ὑπήκοοί που τῶν ἀρξάντων αὐτοὶ 
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ἐπιϑέμενοι κρατήσωσιν. καὶ περὶ μὲν τούτου ἡμῖν ὃ 

ἀφείσϑω κιν)δυνεύεσθαι" ὡς δὲ ἐπ’ ὠφελίᾳ τε πάρεσμεν τὸ 
τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς καὶ ἐπὶ σωτηρίᾳ νῦν τοὺς λόγους 

ἐροῦμεν τῆς ὑμετέρας πόλεως, ταῦτα δηλώσομεν, βου- 
λόμενοι ἀπόνως μὲν ὑμῶν ἄρξαι, χρησίμως δ᾽ ὑμᾶς 
ἀμφοτέροις σωϑῆναι. 

[] ΜΗΛ. Καὶ πῶς χρήσιμον ἂν ξυμβαίη ἡμῖν δουλεῦ- "5 
ὅαι, ὥσπερ καὶ ὑμῖν ἄρξαι; 

ΑΘ. Ὅτι ὑμῖν μὲν πρὸ τοῦ τὰ δεινότατα παϑεῖν 98 
ὑπακοῦσαι ἂν γένοιτο, ἡμεῖς δὲ μὴ διαφϑείραντες ὑμᾶς 
κερδαίνοιμεν ἄν. 

[ΜΗΛΔ. “στε δὲ ἡσυχίαν ἄγοντας ἡμᾶς φίλους μὲν νι 
εἶναι ἀντὶ πολεμίων, ξυμμάχους δὲ μηδετέρων, οὐκ ἂν 

δέξαισϑε; 

ΑΘ. Οὐ γὰρ τοσοῦτον ἡμᾶς βλάπτει ἡ ἔχϑρα ὑμῶν 9ῦ 
ὅσον ἡ φιλία μὲν ἀσϑενείας, τὸ δὲ μῖσος δυνάμεως 
παράδειγμα τοῖς ἀρχομένοις δηλούμενον. 80 

ΜΗΛ. Σκοποῦσι δ᾽ ὑμῶν οὕτως οἱ ὑπήκοοι τὸ 90 

εἰκός, ὥστε τούς τε μὴ προσήκοντας καὶ ὅσοι ἄποικοι 
0 

ὄ 

φΦ 

ὄντες οἱ πολλοὶ καὶ ἀποστάντες τινὲς κεχείρωνται ἐς 

τὸ αὐτὸ τιϑέασιν; 

[ ΑΘ. “Ζικαιώματι γὰρ οὐδετέρους ἐλλείπειν ἡγοῦν- 
ται, κατὰ δύναμιν δὲ τοὺς μὲν περιγίγνεσθαι, ἡμᾶς 

δὲ φόβῳ οὐκ ἐπιέναι" ὥστε ἔξω καὶ τοῦ πλεόνων ἄρ- 
ξαι καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἡμῖν διὰ τὸ καταστραφῆναι ἂν 
παφάσχοιτε, ἄλλως τε καὶ νησιῶται ναυκρατόρων, καὶ 5 

ἀσϑενέστεροι ἑτέρων ὄντες, εἶ μὴ περιγένοισϑε. 
ΜΗΛ. Ἐν δ᾽ ἐκείνῳ οὐ νομίξετε ἀσφάλειαν; δεῖ 98 

γὰρ αὖ καὶ ἐνταῦϑα, ὥσπερ ὑμεῖς τῶν δικαίων λόγων 
ἡμᾶς ἐκβιβάσαντες τῷ ὑμετέρῳ ξυμφόρῳ ὑπακούειν 
πείϑετε, [ καὶ ἡμᾶς τὸ ἡμῖν χρήσιμον διδάσκοντας, εἶ τὸ 

91 
811 
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τυγχάνει καὶ ὑμῖν τὸ αὐτὸ ξυμβαῖνον. πειρᾶσϑαι 
πείθειν. ὅσοι γὰρ νῦν μηδετέροις ξυμμαχοῦσι, πῶς 

οὐ πολεμώδεσϑε αὐτούς. ὅταν ἐς τάδε βλέψαντες ἡγή- 

σωνταί ποτε ὑμᾶς καὶ ἐπὶ σφᾶς ἥξειν; κἀν τούτῳ τί 

ἄλλο ἢ τοὺς μὲν ] ὑπάρχοντας πολεμίους μεγαλύνετε, 15 
τοὺς δὲ μηδὲ μελλήσαντας γενέσϑαι ἄκοντας ἐπάγεσϑϑ; 

ΑΘ. Οὐ γὰρ νομέξομεν ἡμῖν τούτους δεινοτέρους, 99 

ὅσοι ἠπειρῶταί που ὄντες τῶν ἐλευϑέρων πολλὴν τὴν 

διαμέλλησιν τῆς πρὸς ἡμᾶς φυλακῆς ποιήσονται. ἀλλὰ 
Ι τοὺς νησιώτας τέ που ἀνάρχτους, ὥσπερ ὑμᾶς. καὶ 530 

τοὺς ἤδη τῆς ἀρχῆς τῷ ἀναγκαίῳ παροξυνομένους. 

οὗτοι γὰρ πλεῖστ᾽ ἂν τῷ ἀλογίστῳ ἐπιτρέψαντες σφᾶς 
τε αὐτοὺς καὶ ἡμᾶς ἐς προῦπτον κίνδυνον καταστήδειαν. 

ΜΗΛ. Ἦ που ἄρα, εἰ τοσαύτην γε ὑμεῖς τε μὴ 100 
Ι παυσϑῆναι ἀρχῆς καὶ οἱ δουλεύοντες ἤδη ἀπαλλαγῆ- 10 
ναι τὴν παρακινδύνευσιν ποιοῦνται, ἡμῖν γε τοῖς ἔτι 
ἐλευϑέροις πολλὴ κακότης καὶ δειλία μὴ πᾶν πρὸ τοῦ 
δουλεῦσαι ἐπεξελϑεῖν. 

ΑΘ. Οὔκ, ἥν γε σωφρόνως βουλεύησϑε' οὐ γὰρ 10] 

σερὶ [] ἀνδραγαϑίας δ ἀγὼν ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν. μὴ 90 
αἰσχύνην ὄφλειν, περὶ δὲ σωτηρίας μᾶλλον ἡ βουλή, 
πσρὸὺς τοὺς κρείδδονας πολλῷ μὴ ἀνϑίστασϑαι. 

ΝΗΛ. ᾿“λλ᾽ ἐπιστάμεϑα τὰ τῶν πολέμων ἔστιν ὅτε 102 
κοινοτέρας τὰς τύχας λαμβάνοντα ἢ κατὰ τὸ διαφέρον 

] ἑκατέρων πλῆϑος. καὶ ἡμῖν τὸ μὲν εἶξαι εὐθὺς ἀνέλπι- 86 

στον, μετὰ δὲ τοῦ δρωμένου ἔτι καὶ στῆναι ἐλπὶς ὀρϑῶς. 
[4Θ. ᾿Ελπὶς δέ, κινδύνῳ παραμύϑιον οὖσα, τοὺς 108 

μὲν ἀπὸ περιουσίας χρωμένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, οὐ 

καθεῖλε, τοῖς δὲ ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρριπτοῦσι 
80 (δάπανος γὰρ φύσει) ἅμα τε γιγνώσκεται σφαλέντων 

Ο’ ἢ ’ 9 αν καὶ ] ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξεταί τις αὐτὴν γνωρισϑεῖσαν 5 
ΤΗΥΟΥΡΙΡΒΒ, τοο. Ἠ πα ᾶο. 11. ἘΔ. τιΐπο νυ. δ 
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οὐκ ἐλλείπει. ὃ ὑμεῖς ἀσϑενεῖς τε καὶ ἐπὶ ῥοπῆς μιᾶς Σ 

ὄντες μὴ βούλεσϑε παϑεῖν, μηδὲ ὁμοιωθῆναι τοῖς 

πολλοῖς, οἷς παρὸν ἀνθρωπείως ἔτι σῴξεσϑαι, ἐπειδὰν 
πιεξομένους αὐτοὺς ἐπιλέπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπίδες, 

ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς καϑίστανται, μαντικήν τε καὶ χρη- τ0 
σμοὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα μετ᾽ ἐλπίδων λυμαίνεται. 

ΜΗΛ. Χαλεπὸν μὲν καὶ ἡμεῖς, εὖ ἴστε, νομί- 108 
ξομὲεν πρὸς δύναμίν τε τὴν ὑμετέραν καὶ τὴν τύχην, 

εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἔσται. ἀγωνίξεσϑαι" ὅμως δὲ 

10 πιστεύομεν τῇ μὲν τύχῃ ἐκ τοῦ ϑείου μὴ ἑἐλασσώ- τὸ 
σεόσϑαι. ὅτι ὅσιοι πρὸς οὐ δικαίους ἰστάμεϑα, τῆς δὲ 
δυνάμεως τῷ ἐλλείποντι τὴν “ακεδαιμονίων ἡμῖν ξυμ- 

μαχίαν προσέσεσϑαι, ἀνάγκην ἔχουσαν, καὶ εἰ μή του 
ἄλλου, τῆς γε ξυγγενείας ἕνεκα καὶ αἰσχύνῃ βοηϑεῖν. 

16 καὶ οὐ παντάπασιν οὕτω ἀλόγως ϑρασυνόμεϑα. 80 
ΑΘ. Τῆς μὲν τοίνυν πρὸς τὸ ϑεῖον -εὐμενείαρ 10ῦ 

οὐδ᾽ ἡμεῖς οἰόμεϑα λελείψεσθαι. οὐδὲν γὰρ ἔξω: τῆς 
ἀνθρωπείας τῶν μὲν ἐς τὸ ϑεῖον νομίδεως τῶν δ᾽ ἐς 
σφᾶς αὐτοὺς βουλήσεως δικαιοῦμεν ἢ πράσσομεν. 

40 ἡγούμεϑα γὰρ τό τὲ ϑεῖον δόξῃ, τὸ ἀνθρώπειόν τε .ἢ 
σαφῶς διὰ παντὸς ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας, οὗ ἂν 
κρατῇ, ἄρχειν. καὶ ἡμεῖς οὔτε ϑέντες τὸν νόμον 

οὔτε κειμένῳ πρῶτοι χρησάμενοι. ὄντα δὲ παραλα- 
βόντες καὶ ἐσόμενον ἐς αἰεὶ καταλείψοντες χρώμεθα 
αὐτῷ. εἰδότες καὶ ὑμᾶς ἂν καὶ [ ἄλλους ἐν τῇ αὐτῇ 0 

δυνάμει ἡμῖν γενομένους δρῶντας ἂν ταὐτό. καὶ 8 
πρὸς μὲν τὸ ϑεῖον οὕτως ἐκ τοῦ εἰκότος οὐ φοβού- 
μεϑα ἐλασσώσεσϑαι᾽ τῆς δὲ ἐς Μακεδαιμονίους δόξης, 

ἣν διὰ τὸ αἰσχρὸν δὴ βοηϑήσειν ὑμῖν πιστεύετε 

δὺ αὐτούς, μακαρίσαντες ὑμῶν τὸ ἀπειρόκακον οὐ | ξη- 818 
λοῦμεν τὸ ἄφρον. 4Ζακεδαιμόνιοι γὰρ πρὸς σφᾶς μὲν 4 
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αὐτοὺς καὶ τὰ ἐπιχώρια νόμιμα πλεῖστα ἀρετῇ χρῶν- 
ται πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους πολλὰ ἄν τις ἔχων εἰπεῖν 

ὡς προσφέρονται, ξυνελὼν μάλιστα ἂν δηλώσδειεν ὅτι 
ἐπιφανέϊστατα ὧν ἴσμεν τὰ μὲν ἡδέα καλὰ νομίξουσι, 5 
τὰ δὲ ξυμφέροντα δίκαια. καίτοι οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας 

νῦν ἀλόγου σωτηρίας ἡ τοιαύτη διάνοια. 
ΜΗΛ. Ἡμεῖς δὲ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἤδη καὶ μάλιστα 106 

πιστεύομεν τῷ ξυμφέροντι αὐτῶν Μηλίους ἀποίκους 

ὄντας μὴ βουλήσεσθαι προδόντας τοῖς μὲν εὔνοις 1 

τῶν Ἑλλήνων ἀπίστους καταστῆναι, τοῖς δὲ πολεμίοις 

ὠφελίμους. 
ΑΘ. Οὔκουν οἴεσϑε τὸ ξυμφέρον μὲν μετὰ ἀσφα- 107 

λείας εἶναι, τὸ δὲ δίκαιον καὶ καλὸν μετὰ κινδύνου δρᾶ- 

Ισϑαι᾽ ὃ “ακεδαιμόνιοι ἥκιστα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τολμῶσιν. τ5 
ΜΗΔ. ᾿Αλλὰ καὶ τοὺς κινδύνους τε ἡμῶν ἕνεκα 108 

μᾶλλον ἡγούμεϑ᾽ ἂν ἐγχειρίσασϑαι αὐτοὺς καὶ βεβαιο- 
τέρους ἢ ἐς ἄλλους νομιεῖν, ὅσῳ πρὸς μὲν τὰ ἔργα 

τῆς ] Πελοποννήσου ἐγγὺς κείμεθα. τῆς δὲ γνώμης 530 

τῷ ξυγγενεῖ πιστότεροι ἑτέρων ἐσμέν. 
ΑΘ. Τὸ δ᾽ ἐχυρόν γε τοῖς ξυναγωνιουμένοις οὐ 109 

τὸ εὔνουν τῶν ἐπικαλεσαμένων φαίνεται. ἀλλ᾽ ἣν τῶν 

ἔργων τις δυνάμει πολὺ προύχῃ᾽ ὃ “ακεδαιμόνιοι καὶ 

Ι πλέον τι τῶν ἄλλων σκοποῦσι (τῆς γοῦν οἰκείας 535 

παρασκευῆς ἀπιστίᾳ καὶ μετὰ ξυμμάχων πολλῶν τοῖς 

πέλας ἐπέρχονται), ὥστε οὐκ εἷἰχὸς ἐς νῆσόν γε αὐτοὺς 
ἡμῶν ναυκρατόρων ὄντων περαιωϑῆγναι. 

ΜΗΔ. Οἱ δὲ καὶ ἄλλους ἂν ἔχοιεν πέμψαι" πολὺ 110 

[δὲ τὸ Κρητικὸν πέλαγος, δι’ οὗ τῶν κρατούντων 80 
ἀπορώτερος ἡ λῆψις ἢ τῶν λαϑεῖν βουλομένων ἡ σω- 
τηρία. καὶ εἰ τοῦδε σφάλλοιντο, τράποιντ᾽ ἂν καὶ ἐς 3 
τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ἐπὶ τοὺς λοιποὺς τῶν ξυμμάχων, 

δῈ 
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ὅσους μὴ Βρασίδας ἐπῆλθε, καὶ οὐ περὶ τῆς μὴ προσ- 

ηκούσης | μᾶλλον ἢ τῆς οἱκειοτέρας ξυμμαχίδος τε καὶ 814 

γῆς ὁ πόνος ὑμῖν ἔσται. ἷ 
ΑΘ. Τούτων μὲν καὶ πεπειραμένοις ἄν τι γένοιτο, 111 

καὶ ὑμῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήμοσιν ὅτι οὐδ᾽ ἀπὸ μιᾶς 
πώϊποτε πολιορκίας ᾿4ϑηναῖοι δι’ ἄλλων φόβον ἀπε- ὁ 
χώρησαν. ἐνθυμούμεϑα δὲ ὅτι φήσαντες περὶ σωτη- 3 

ρίας βουλεύσειν οὐδὲν ἐν τοσούτῳ λόγῳ εἰρήκατε ᾧ 
ἄνθρωποι ἂν πιστεύσαντες νομίσειαν σωϑήσεσϑαι. 

ἀλλ᾽ ὑμῶν τὰ μὲν ἰσχυρότατα ἐλπιξόμενα μέλλεται. τὰ 
δ᾽ ὑπάρχοντα βραχέα πρὸς τὰ ἤδη ἀντιτεταγμένα περι- τὸ 
γίγνεσϑαι. πολλήν τε ἀλογίαν τῆς διανοίας παρέχετε, 

εἶ μὴ μεταστησάμενοι ἔτι ἡμᾶς ἄλλο τι τῶνδε σωφρο- 

νέστερον γνώσεσϑε. οὐ γὰρ δὴ ἐπί γε τὴν ἐν τοῖς 8 

αἰσχροῖς καὶ προύπτοις κινδύνοις πλεῖστα διαφϑείρου- 

σαν ἀνθρώπους αἰσχύνην τρέψεσϑε. πολλοῖς γὰρ τ6 
προορωμένοις ἔτι ἐς οἷα φέρονται τὸ αἰσχρὸν καλού- 
μενον ὀνόματος ἐπαγωγοῦ δυνάμει ἐπεσπάσατο, ἡσση- 

θεῖσι τοῦ ῥήματος, ἔργῳ ξυμφοραῖς ἀνηκέστοις ἕκόν- 
τας περιπεσεῖν καὶ αἰσχύνην αἰσχίω μετὰ ἀνοίας ἢ 

τύχῃ προσλαβεῖν. ὃ ὑμεῖς, ἣν εὖ [ βουλεύησϑε, φυλά- ἢ 
ξεσϑε καὶ οὐκ ἀπρεπὲς νομιεῖτε πόλεώς τε τῆς μεγίστης 
ἡσσᾶσϑαι μέτρια προκαλουμένης, ξυμμάχους γενέσϑαι 
ἔχοντας τὴν ὑμετέραν αὐτῶν ὑποτελεῖς, καὶ δοθείσης 
αἱρέσεως πολέμου πέρι καὶ ἀσφαλείας μὴ τὰ χείρω 
φιλονικῆσαι" ὡς οἵτινες τοῖς μὲν ἴσοις μὴ εἴκουσι, 35 

τοῖς δὲ κρείσσοσι καλῶς προσφέρονται, πρὸς δὲ τοὺς 
ἥσσους μέτριοί εἶσι, πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖντο. σκοπεῖτε ὃ 

οὖν καὶ μεταστάντων ἡμῶν καὶ ἐνθυμεῖσϑε πολλάκις 
ὅτι περὶ πατρίδος βουλεύεσϑε, ἧς μιᾶς πέρι καὶ ἐς 
μίαν βουλὴν τυχοῦσάν τε καὶ μὴ καϊτορϑώσασαν ἔσται. 30 
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Καὶ οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι μετεχώρησαν ἐκ τῶν λόγων 112 
οἱ δὲ Μήλιοι κατὰ σφᾶς αὐτοὺς γενόμενοι, ὡς ἔδοξεν 

αὐτοῖς παραπλήσια καὶ ἀντέλεγον, ἀπεκρίναντο τάδε. 

οὔτε ἄλλα δοκεῖ ἡμῖν ἢ ἅπερ καὶ τὸ πρῶτον, ὦ 3 
᾿Αϑηϊναῖοι, οὔτ᾽ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πόλεως ἑπτακόσια ἔτη 36 

ἤδη οἰκουμένης τὴν ἐλευϑερίαν ἀφαιρησόμεϑα, ἀλλὰ 
τῇ τε μέχρι τοῦδε σῳξούσῃ τύχῃ ἐκ τοῦ θείου αὐτὴν 
καὶ τῇ ] ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων [καὶ “ακεδκιμονίων] τι- 81 
μωρίᾳ πιστεύοντες πειρασόμεθα σῴξεσϑαι. προκαλού- ὃ 
μεϑα δὲ ὑμᾶς φίλοι μὲν εἶναι, πολέμιοι δὲ μηδετέροις, 

καὶ ἐκ τῆς γῆς ἡμῶν ἀναχωρῆδαι σπονδὰς ποιησα- . 
μένους αἵτινες δοκοῦσιν ἐπιτήδειοι εἶναι ἀμφοτέροις." 6 
οἱ μὲν δὴ Μήλιοι τοσαῦτα ἀπεκρίναντο᾽ οἱ δὲ ᾿49η-118 

ναῖοι διαλυόμενοι ἤδη ἐκ τῶν λόγων ἔφασαν" ..41Δλ1λ᾽ 
οὖν μόνοι γε ἀπὸ τούτων τῶν βουλευμάτων, ὡς ἡμῖν 

δοκεῖτε, τὰ μὲν μέλλοντα τῶν δρωμένων σαφέστερα 
κρίνετε, τὰ δὲ ] ἀφανῆ τῷ βούλεσθαι ὡς γιγνόμενα ιὸ 

ἤδη θεᾶσϑε, καὶ “ακεδαιμονίοις καὶ τύχῃ καὶ ἐλπίσι 
πλεῖστον δὴ παραβεβλημένοι καὶ πιστεύσαντες πλεῖστον 
καὶ σφαλήσεσϑε."“ 

Καὶ οἱ μὲν ᾿4ϑηναίων πρέσβεις ἀνεχώρησαν ἐς τὸ 114 
στράτευμα" οἱ δὲ στρατηγοὶ αὐτῶν, ὡς οὐδὲν ὑπήκουον 
Ι οἱ Μήλιοι, πρὸς πόλεμον εὐθὺς ἐτρέποντο καὶ διελό- 16 
μενοι κατὰ πόλεις περιετείχισαν κύκλῳ τοὺς Μηλίους. 

καὶ ὕστερον φυλακὴν σφῶν τε αὐτῶν καὶ τῶν ξυμ- 3 

μάχων καταλιπόντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ κατὰ γῇν καὶ 
κατὰ ϑάλασσαν ἀνεχώρησαν τῷ πλείονι τοῦ στρατοῦ. 
οἱ δὲ λειϊπόμενοι παραμένοντες ἐπολιόρκουν τὸ χωρίον. 30 

Καὶ ᾿Δ“ργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες 11 
ἐς τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισϑέντες ὑπό τε Φλειασίων 
καὶ τῶν σφετέρων φυγάδων διεφϑάρησαν ὡς ὀγδοή- 
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κοντα. καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου ᾿4ϑηναῖοι “ακεδαιμονίων 53 

Ι πολλὴν λείαν ἔλαβον. καὶ “ακεδαιμόνιοι δι’ αὐτὸ τὰς 95 
μὲν σπονδὰς οὐδ᾽ ὡς ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς. ἐκή- 

ουξαν δέ. εἴ τις βούλεται παρὰ σφῶν, ᾿Αϑηναίους 

λήξεσϑαι. καὶ Κορίνϑιοι ἐπολέμησαν ἰδίων τινῶν 8 
διαφορῶν ἕνεκα τοῖς ᾿4“ϑηναίοις᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι Πελο- 

ποννήσιοι ἡσύχαζον. εἷλον δὲ καὶ οἱ Μήλιοι τῶν ἢ 
᾿4ϑηναίων τοῦ περιτειχίσματος τὸ κατὰ τὴν ἀγορὰν 
προσβαλόντες νυκτός, καὶ ἄνδρας τε ἀπέκτειναν καὶ 

ἐσενεγκάμενοι σῖτόν τε καὶ ὅσα πλεῖστα ἐδύναντο χρή- 
᾿διμα ἀναχωρήσαντες ἡσύχαξον᾽ καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἄμει- 

νον τὴν φυλακὴν τὸ ἔπειτα ] παρεδκευάξοντο. καὶ τὸ 86 
ϑέρος ἐτελεύτα. 

Ι Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος “ακεδαιμόνιοι ΚΕΝ 

μελλήσαντες ἐς τὴν ᾿Αργείαν στρατεύειν, ὡς αὐτοῖς 

τὰ διαβατήρια [ἱερὰ ἔν τοῖς δρίοις] οὐκ ἐγίγνετο, 
ἀνεχώρησαν. καὶ ᾿Αργεῖοι διὰ τὴν ἐκείνων μέλλησιν 
τῶν ἐν τῇ πόλει ] τινὰς ὑποπτεύσαντες τοὺς μὲν ξυνέ- 

λαβον, οἱ δ᾽ αὐτοὺς καὶ διέφυγον. καὶ οἱ Μήλιοι 3 

περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους αὖϑις καϑ᾽ ἕτερόν τι τοῦ 

περιτειχίσματος εἷλον τῶν ᾿Αϑηναίων, παρόντων οὐ 
πολλῶν τῶν φυλάκων. καὶ ἐλθούσης στρατιᾶς ὕστερον ὃ 

ἐκ τῶν ᾿“ϑηνῶν | ἄλλης, ὡς ταῦτα ἐγίγνετο, ἧς ἦρχε τὸ 
Φιλοκράτης ὃ Ζημέου, καὶ κατὰ κράτος ἤδη πολιορκχού- 

μενοι. γενομένης καὶ προδοσίας τινὸς ἀφ᾽ ἕξαυτῶν, 
ξυνεχώρησαν τοῖς ᾿4ϑηναίοις ὥστε ἐκείνους περὶ αὐτῶν 

βουλεῦσαι. οἱ δὲ ἀπέκτειναν Μηλίων ὅσους ἡβῶντας 4“ 

ἔλαβον, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν. τὸ δὲ 15 
χωρίον αὐτοὶ ᾧκισαν, ἀποίκους ὕστερον πεντακοσίους 
πέμψαντες. 
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ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ἸΣΤΌΡΙΩΝ 5. 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿4ϑηναῖοι ἐβούλοντο αὖϑις 
μείζονι παρασκευῇ τῆς μετὰ “άχητος καὶ Εὐρυμέ- 
δοντος ἐπὶ Σικελίαν πλεύσαντες καταστρέψασϑαι, εἰ 

δύναιντο, ἄπειροι οἱ πολλοὶ ὄντες τοῦ μεγέϑους τῆς 30 
ψήσου καὶ τῶν ἐνοικούντων τοῦ πλήϑους καὶ ὋἜλ- 
λήνων καὶ βαρβάρων, καὶ ὅτι οὐ πολλῷ τινι ὑποδεέστε- 

ρον πόλεμον ἀνῃροῦντο ἢ τὸν πρὸς Πελοποννησίους. 
Σικελίας γὰρ περίπλους. μέν ἐστιν δλχάδι οὐ πολλῷ 5 

τινι ἔλασσον ] ἢ ὀκτὼ ἡμερῶν, καὶ τοσαύτη οὖσα ἐν 16 
εἰκοσισταδίῳ μάλιστα [μέτρῳ] τῆς θαλάσσης διείργεται 

τὸ μὴ ἤπειρος εἶναι. 
Ἰϑικίσϑη δὲ ὧδε τὸ ἀρχαῖον καὶ τοσάδε ἔϑνη ἔσχε 2 

τὰ ξύμπαντα. παλαίτατοι μὲν λέγονται ἐν μέρει τινὶ 
τῆς χώρας Κύκλωπες καὶ “αιστρυγόνες οἰκῆσαι, ὧν 80 
ἐγὼ οὔτε γένος ἔχω εἰπεῖν οὔτε ὁπόϑεν ἐσῆλθον ἢ 
Ι ὅποι ἀπεχώρησαν" ἀρκείτω δὲ ὡς ποιηταῖς τε εἴρηται 811 

καὶ ὡς ἕκαστός πῃ γιγνώσκει περὶ αὐτῶν. Σικανοὶ δὲ 3 

μετ᾽ αὐτοὺς πρῶτοι φαίνονται ἐνοικισάμενοι, ὡς μὲν 
αὐτοί φασι, καὶ πρότεροι διὰ τὸ αὐτόχϑονες εἶναι, ὡς 
Ι δὲ ἡ ἀλήϑεια εὑρίσκεται. ἼἼβηρες ὄντες καὶ ἀπὸ τοῦ 5 
Σικανοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐν ᾿Ιβηρίᾳ ὑπὸ “Μιγύων ἀνα- 
στάντες. καὶ ἀπ’ αὐτῶν Σικανία τότε ἡ νῆσος ἔκα- 
λεῖτο, πρότερον Τρινακρία καλουμένη" οἰκοῦσι δὲ ἔτι 

καὶ νῦν τὰ πρὸς ἑσπέραν τὴν Σικελίαν. ᾿Ιλίου δὲ 8 
ἁλισκομένου ] τῶν Τρώων τινὲς διαφυγόντες ᾿4χαιοὺς το 
πλοίοις ἀφικνοῦνται πρὸς τὴν Σικελίαν, καὶ ὅμοροι 
τοῖς Σικανοῖς οἰκήσαντες ξύμπαντες μὲν Ἔλυμοι ἐκλή- 

ϑησαν, πόλεις δ᾽ αὐτῶν Ἔρυξ τε καὶ Ἔγεστα. προσξυν- 
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ῴκησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Φωκέων τινὲς τῶν ἀπὸ Τροίας 
τότε χειμῶνι ἐς Διϊβύην πρῶτον, ἔπειτα ἐς Σικελίαν τ 
ἀπ’ αὐτῆς κατενεχϑέντες. Σικελοὶ δὲ ἐξ ᾿Ιταλίας (ἐν- 4 
ταῦϑα γὰρ ᾧκουν) διέβησαν ἐς Σικελίαν, φεύγοντες 

ὅδ Ὀπικούς, ὡς μὲν εἴχὸς καὶ λέγεται, ἐπὶ δχεδιῶν, τηρή- 
ὅαντες τὸν πορϑμὸν κατιόντος τοῦ ἀνέμου, τάχα ἂν δὲ 
καὶ ἄλλως πως ἐσπλεύϊσαντες. εἰσὶ δὲ καὶ νῦν ἔτι ἐν 10 

τῇ ᾿Ιταλίᾳ Σικελοί" καὶ ἡ χώρα ἀπὸ ᾿Ιταλοῦ, βασιλέως 
τινὸς Σικελῶν. τοὔνομα τοῦτο ἔχοντος, οὕτω ᾿ἸἸταλία 

10 ἐπωνομάσϑη. ἐλθόντες δὲ ἐς τὴν Σικελίαν στρατὸς ὃ 
πολὺς τούς τε Σικανοὺς κρατοῦντες μάχῃ ἀνέστειλαν 

πρὸς τὰ μεσημβρινὰ καὶ ] ἑσπέρια αὐτῆς καὶ ἀντὶ Σικα- 1:6 
νίας Σικελίαν τὴν νῆσον ἐποίησαν καλεῖσϑαι., καὶ τὰ 
κράτιστα τῆς γῆς ᾧκησαν ἔχοντες. ἐπεὶ διέβησαν, ἔτη 

16 ἐγγὺς τριακόσια πρὶν Ἕλληνας ἐς Σικελίαν ἐλϑεῖν" 

ἔτι δὲ καὶ νῦν τὰ μέσα καὶ τὰ πρὸς βορρᾶν τῆς νή- 
σου ἔχουσιν. ᾧκουν δὲ καὶ Φοίνιϊκες περὶ πᾶσαν μὲν 30 

τὴν Σικελίαν ἄκρας τε ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ ἀπολαβόντες 
καὶ τὰ ἐπικείμενα νησίδια ἐμπορίας ἕνεκα τῆς πρὸς 

80 τοὺς Σικελούς" ἐπειδὴ δὲ οἱ “Ἕλληνες πολλοὶ κατὰ 

ϑάλασσαν ἐπεσέπλεον, ἐκλιπόντες τὰ πλείω [| Μοτύηνϑ18 
καὶ Σολόεντα καὶ Πάνορμον ἐγγὺς τῶν ᾿Ἐλύμων 
ξυνοικίσαντες ἐνέμοντο, ξυμμαχίᾳ τε πίσυνοι τῇ τῶν 
᾿Ελύμων καὶ ὅτι ἐντεῦϑεν ἐλάχιστον πλοῦν Καρχηδὼν 

86 Σικελίας ἀπέχει. βάρβαροι μὲν οὖν τοσοίδε Σικελίαν 5 
καὶ οὕτως ᾧκησαν. Ἑλλήνων δὲ πρῶτοι Χαλκιδῆς ἐξ ὃ 
Εὐβοίας πλεύσαντες μετὰ Θουκλέους οἰκιστοῦ Νάξον 
ᾧκισαν καὶ ᾿Απόλλωνος ᾿“ρχηγέτου βωμόν, ὅστις νῦν 
ἔξω τῆς πόλεώς ἐστιν, ἱδρύσαντο, ἐφ᾽ ᾧ, ὅταν ἐκ Σικε- 

80 λέας ϑεωροὶ πλέωσι, ] πρῶτον ϑύουσιν. Σ)υρακούσας ἃ᾿ 
δὲ τοῦ ἐχομένου ἔτους ᾿4ρχίας τῶν Ἡρακλειδῶν ἐκ 
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Κορίνϑου ᾧκισε, Σικελοὺς ἐξελάσας πρῶτον ἐκ τῆς 

νήσου, ἐν ἧ νῦν οὐκέτι περικλυξομένῃ ἡ πόλις ἡ ᾿ 

ἐντός ἐστιν᾽ ὕστερον δὲ χρόνῳ καὶ ἡ ἔξω προόστει- 
χισϑεῖσα πολυάνθρωπος ἐγένετο. Θουϊκλῆς δὲ καὶ οἱ ᾿ 
Χαλκιδῆς ἐκ Νάξου ὁρμηϑέντες ἔτει πέμπτῳ μετὰ 
Συρακούσας οἰκισϑείδας Λεοντίνους τε, πολέμῳ τοὺς 

Σικελοὺς ἐξελάσαντες, οἰκίξζουσι καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Κατά- 
νην᾿ οἰκιστὴν δὲ αὐτοὶ Καταναῖοι ἐποιήσαντο Εὔαρχον. 
κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Δάμις ἐκ Μεγάρων 8 
ἀποικίαν ἄγων ἐς Σικελίαν ἀφίκετο, καὶ ὑπὲρ Παντα- 
κύου τε ποταμοῦ Τρώτιλόν τι ὄνομα χωρίον οἴκίδσας 

καὶ ὕστερον αὐτόϑεν τοῖς Χαλκιδεῦσιν ἐς Λεοντίνους 

ὀλίγον χρόνον ξυμπολιτεύσας καὶ ὑπὸ αὐτῶν ἐκπεσὼν 
καὶ Θάψον οἰκίδας αὐτὸς μὲν ἀποϑνῃσκει, οἱ δ᾽ ἄλλοι 365 
ἐκ τῆς Θάψου ἀναστάντες. Ὕβλωνος βασιλέως Σικελοῦ 

παραδόντος τὴν χώραν καὶ καϑηγησαμένου, Μεγαρέας 
ᾧκισαν τοὺς Ὑβλαίους κληϑέντας. καὶ ἔτη οἴκήσαντες 3 

πέντε καὶ τεσσαράχοντα καὶ διακόσια ὑπὸ Γέλωνος 
τυράννου Συρακοσίων ἀνέστησαν ἐκ τῆς Ϊ πόλεως καὶ 80 
χώρας. πρὶν δὲ ἀναστῆναι, ἔτεσιν ὕστερον ἑκατὸν ἢ 
αὐτοὺς οἰκίσαι, Πάμμιλον πέμψαντες Σελινοῦντα κτί- 

ἕξουσι, καὶ ἐκ Μεγάρων τῆς μητροπόλεως οὔσης αὐτοῖς 

ἐπελθὼν ξυγκατῴκισεν. Γέλαν δὲ ᾿Δντίφημος ἐκ Ῥό- 8 
δου καὶ Ἔντιμος ἐκ Κρήτης ἐποίκους ἀγαγόντες κοινῇ 819 

ἔκτισαν ἔτει πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ μετὰ Συρα- 
κουσῶν οἴκισιν. καὶ τῇ μὲν πόλει ἀπὸ τοῦ Γέλα πο- 
ταμοῦ τοὔνομα ἐγένετο, τὸ δὲ χωρίον οὗ νῦν ἡ πόλις 
ἐστὶ καὶ ὃ πρῶτον ἐτειχίσϑη Δίνδιοι καλεῖται" νόμιμα ὁ 
δὲ ΖΔωρικὰ ἐτέϑη αὐτοῖς. ἔτεσι δὲ ἐγγύτατα ὀκτὼ καὶ 4 

ἑκατὺν μετὰ τὴν σφετέραν οἴκισιν Γελῷοι ᾿ἀκράγαντα 
ὦκισαν, τὴν μὲν πόλιν ἀπὸ τοῦ ᾿Φκράγαντος ποταμοῦ 



14 ΤΗΟΟΥΘΙΘΙΒ 

ὀνομάσαντες, οἰκιστὰς δὲ ποιήσαντες ᾿Δριστόνουν καὶ 

Πυστίλον, νόμιμα δὲ τὰ Γελῴων δόντες. [ Ζάγκλη δὲ Κ᾽ 

τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ Κύμης τῆς ἐν Ὀπικίᾳ Χαλκιδικῆς 

πόλεως λῃστῶν ἀφικομένων φὠκίσϑη., ὕστερον δὲ καὶ 

ἀπὸ Χαλκίδος καὶ τῆς ἄλλης Εὐβοίας πλῆϑος ἐλθὸν 

ξυγκατενείμαντο τὴν γῆν" καὶ οἰκισταὶ Περιήρης καὶ 
Κραταιμένης ἐγένοντο αὐτῆς, ὁ μὲν ἀπὸ] Κύμης. ὁ δὲ τὸ 

ἀπὸ Χαλκίδος. ὄνομα δὲ τὸ μὲν πρῶτον Ζάγκλη ἦν 
ὑπὸ τῶν Σικελῶν κληϑεῖσα, ὅτι δρεπανοειδὲς τὴν ἰδέαν 
τὸ χωρίον ἐστί (τὸ δὲ δρέπανον οἱ Σικελοὶ ξάγκλον 
καλοῦσιν), ὕστερον δ᾽ αὐτοὶ μὲν ὑπὸ Σαμίων καὶ ἄλ- 

λων ᾿Ιώνων ἐκπίπτουσιν, οἱ Μήδους φεύγοντες προό- 30 

ἔβαλον Σικελίᾳ, τοὺς δὲ Σαμίους ᾿δναξίλας Ῥηγίνων 8 

τύραννος οὐ πολλῷ ὕστερον ἐκβαλὼν καὶ τὴν πόλιν 

1 αὐτὸς ξυμμείκτων ἀνθρώπων οἱκίσας Μεσσήνην ἀπὸ 
τῆς ἑαυτοῦ τὸ ἀρχαῖον πατρίδος ἀντωνόμασεν. καὶ ὕ 

Ἱμέρα ἀπὸ Ζάγκλης φκίσϑη ὑπὸ Εὐκλείδου καὶ Σί- 

μου [ καὶ Σάκωνος, καὶ Χαλκιδῆς μὲν οἱ πλεῖστοι ἦλϑον 36 
ἐς τὴν ἀποικίαν, ξυνῴχισαν δὲ αὐτοῖς καὶ ἐκ Συρα- 

40 κουσῶν φυγάδες στάσει νικηϑέντες, οἱ Μυλητίδαι κα- 

λούμενον" καὶ φωνὴ μὲν μεταξὺ τῆς τε Χαλκιδέων καὶ 

Δωρίδος ἐκράϑη. νόμιμα δὲ τὰ Χαλκιδικὰ ἐκράτησεν. 30 
ἄκραι δὲ καὶ Κασμέναν ὑπὸ Συρακοσίων φκίσϑησαν, 3 

"ἄκραι μὲν ἑβδομήκοντα ἔτεσι μετὰ Συρακούσας, Κασμέ- 

δῦ ναν δ᾽ ἐγγὺς εἴκοσι μετὰ ᾿Ακρας. καὶ Καμάρινα τὸ 8 
πρῶτον ὑπὸ Συρακοσίων φκίσϑη, ἔτεσιν ἐγγύτατα 

πέντε καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν μετὰ Συρακουσῶν 
κτίϊσυν᾽" οἱκισταὶ δὲ ἐγένοντο αὐτῆς Ζάσκων καὶ Μενέ- 880 
κῶλος. ἀναστάτων δὲ Καμαριναίων γενομένων πολέμῳ 

80 ὑπὸ Συρακοσίων δι᾽ ἀπόστασιν. χρόνῳ “Ἱπποκράτης 
ὕστερον Γέλας τύραννος, λύτρα ἀνδρῶν Συρακοσίων 
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ΕἸΙΒΤΟΒ. 118. ΥἹ 8---Ο. "Ὁ 

Ι αἰχμαλώτων λαβὼν τὴν γῆν τὴν Καμαριναίων. αὐτὸς ὑ 
οἰκιστὴς γενόμενος κατῴκισε Καμάριναν. καὶ αὖϑις ὑπὸ 

Γέλωνος ἀνάστατος γενομένη τὸ τρίτον κατῳκίσϑη ὑπὸ 

Γελῴων. 
Τοσαῦτα ἔϑνη Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων Σικελίαν 6 

[ ᾧκει, καὶ ἐπὶ τοσήνδε οὖσαν αὐτὴν οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὸ 
στρατεύειν ὥρμηντο, ἐφιέμενον μὲν τῇ ἀληϑεστάτῃ 

προφάσει τῆς πάσης ἄρξαι, βοηϑεῖν δὲ ἅμα εὐπρεπῶς 

βουλόμενοι τοῖς ἑαυτῶν ξυγγενέσι καὶ τοῖς προσγεγενη- 

μένοις ξυμμάχοις. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐξώρμησαν ἾἘγε- 5 
ἰσταίων [τε] πρέσβεις παρόντες καὶ προϑυμότερον ἐπι- τὸ 
καλούμενοι. ὅμοροι γὰρ ὄντες τοῖς Σελινουντίοις ἐς 

πόλεμον καϑέστασαν περί τε γαμικῶν τινῶν καὶ περὶ 
γῆς ἀμφισβητήτου καὶ οἱ Σελινούντιοι Συρακοσίους 

ἐπαγαγόμενοι ξυμμάχους κατεῖργον αὐτοὺς τῷ πολέμῳ 

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν' ὥστε τὴν γενο- 30 
μένην ἐπὶ “άχητος καὶ τοῦ προτέρου πολέμου [.24εον- 
τίνων] οἱ ᾿Εγεσταῖοι ξυμμαχίαν ἀναμιμνήσκοντες τοὺς 
᾿3ϑηναίους ἐδέοντο σφίσι ναῦς πέμψαντας ἐπαμῦναι, 

λέγοντες ἄλλα τε πολλὰ καὶ κεφάλαιον. εἶ Συρακόσιοι 

“εοντίνους τε [ ἀναστήσαντες ἀτιμώρητοι γενήσονται 50 

καὶ τοὺς λοιποὺς ἔτι ξυμμάχους αὐτῶν διαφϑείραντες 

αὐτοὶ τὴν ἅπασαν δύναμιν τῆς Σικελίας δχήσουσι, 

κίνδυνον εἶναι) μή ποτε μεγάλῃ παρασκευῇ Ζωριῆς τε 

Δωριεῦσι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ ἅμα ἄποικοι τοῖς 

ἐκπέμψασι [Πελοποννησίοις]  βοηϑήσαντες καὶ τὴν 80 
ἐκείνων δύναμιν ξυγκαϑέλωσιν" σῶφρον δ᾽ εἶναι μετὰ 
τῶν ὑπολοίπων ἔτι ξυμμάχων ἀντέχειν τοῖς Συρακο- 
σίοις, ἄλλως τε καὶ χρήματα σφῶν παρεξόντων ἐς τὸν 
πόλεμον ἱκανά. ὧν ἀκούοντες οἱ ᾿4ϑηναῖονι ἐν ταῖς 8 

ἐχκλησίαις τῶν τε ᾿Εγεσταίων πολλάϊκιες λεγόντων καὶ 86 

4 
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τῶν ξυναγορευόντων αὐτοῖς ἐψηφήσαντο πρέσβεις 881 

πέμψαι πρῶτον ἐς τὴν '᾿Ἔγεσταν περί τε τῶν χρημάτων 
σκεψομένους εἰ ὑπάρχει. ὥσπερ φασίν, ἐν τῷ κοινῷ 

καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς. καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἅμα πρὸς 
ὅ τοὺς Σελινουντίους ἐν ὅτῳ ἐστὶν εἰσομένους. 

[Καὶ οἱ μὲν πρέσβεις τῶν ᾿Αϑηναίων ἀπεστάλησαν 
ἐς τὴν Σικελίαν. Δακεδαιμόνιοι δὲ τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος 
καὶ οἱ ξύμμαχοι πλὴν Κορινϑίων στρατεύσαντες ἐς 
τὴν ᾿4ργείαν τῆς τε γῆς ἔτεμον οὐ πολλὴν καὶ σῖτον 

10 ἀνεκομίσαντό τινα ξεύγη κομίσαντες, καὶ ἐς Ὀρνεὰς 
κατοιχίἰσαντες τοὺς ᾿Αργείων φυγάδας καὶ τῆς ἄλλης το 

στρατιᾶς παρακαταλιπόντες αὐτοῖς ὀλίγους. καὶ σπεισά- 

μενοί τινα χρόνον ὥστε μὴ ἀδικεῖν Ὀρνεάτας καὶ 
᾿Αργείους τὴν ἀλλήλων, ἀπεχώρησαν τῷ στρατῷ ἐπ᾽ οἵ- 

κου. ἐλθόντων δὲ ᾿Αϑηναίων οὐ πολλῷ ὕστερον ναυσὶ 3 
τριάκοντα | καὶ ἑξακοσίοις ὁπλίταις, οἱ ᾿Αργεῖοι μετὰ τ6 
τῶν ᾿Δ4ϑηναίων πανστρατιᾷ ἐξελθόντες τοὺς μὲν ἐν 

Ὀρνεαῖς μίαν ἡμέραν ἐπολιόρκουν. ὑπὸ δὲ νύκτα, 

αὐλισαμένου τοῦ στρατεύματος ἄπωϑεν, ἐκδιδράσκουσιν 
80 οἱ ἐκ τῶν Ὀρνεῶν. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ οἱ ᾿᾽Δ4ργεῖοι ὡς 

ἔσϑοντο, κατασκάψαντες τὰς [Ὀρνεὰς ἀνεχώρησαν καὶ 90 
οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὕστερον ταῖς ναυσὶν ἐπ᾽ οἴκου. 

Καὶ ἐς Μεϑώνην τὴν ὅμορον Μακεδονίᾳ ἱππέας ὃ 
κατὰ ϑάλασσαν κομίσαντες ᾿Αϑηναῖοι σφῶν τε αὐτῶν 

946 καὶ Μακεδόνων τοὺς παρὰ σφίσι φυγάδας ἐκακούργουν 

τὴν 1 Περδίκκου. Λακεδαιμόνιοι δὲ πέμψαντες παρὰ τ 

Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης, ἄγοντας πρὸς ᾿4ϑηναίους 

δεχημέρους δπονδάς, ξυμπολεμεῖν ἐκέλευον Περδίκκᾳ" 
οἱ δ᾽ οὐκ ἤϑελον. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ἕκτον 

80 καὶ δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυ- 
δέδης  ξυνέγραψεν. 80 
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Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους ἅμα ἦρι οἱ τῶν 8 
᾿4ϑηναίων πρέσβεις ἦκον ἐκ τῆς Σικελίας καὶ οἱ ᾿Ἐγ8- 
σταῖοι μετ᾽ αὐτῶν ἄγοντες ξξήκοντα τάλαντα ἀσήμου 

ἀργυρίου ὡς ἐς ἕξήκοντα ναῦς μηνὸς μισϑόν, ἃς 
ἔμελλον δεήδεϊσϑαι πέμπειν. καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐκκλη- δ᾽ 
σίαν ποιήσαντες [ καὶ ἀκούσαντες τῶν τε ᾿Εγεσταίων 882 

καὶ τῶν σφετέρων πρέσβεων τά τε ἄλλα ἐπαγωγὰ καὶ 
οὐκ ἀληϑῆ, καὶ περὶ τῶν χρημάτων ὡς εἴη ἑτοῖμα ἔν 

τε τοῖς ἱεροῖς πολλὰ καὶ ἐν τῷ κοινῷ, ἐψηφίσαντο 

ναῦς ἑξήκοντα πέμπειν ] ἐς Σικελίαν καὶ στρατηγοὺς δ 

αὐτοκράτορας ᾿Αλκιβιάδην τε τὸν Κλεινίου καὶ Νικίαν 

τὸν Νικηράτου καὶ Μάμαχον τὸν Ξενοφάνους, βοηϑοὺς 

μὲν ᾿Εγεσταίοις πρὸς Σελινουντίους, ξυγκατοικίδσαι δὲ 

καὶ Δεοντίνους, ἤν (τές τι περιγίγνηται αὐτοῖς τοῦ 
πολέμου, καὶ τἄλλα τὰ ἐν τῇ | Σικελίᾳ πρᾶξαι ὅπῃ ἂν τὸ 
γιγνώσκωσιν ἄριστα ᾿4ϑηναίοις. μετὰ δὲ τοῦτο ἡμέρᾳ 8 
πέμπτῃ ἐκκλησία αὖϑις ἐγίγνετο, καϑ᾽ ὅ τι χρὴ τὴν 
παρασκευὴν ταῖς ναυσὶ τάχιστα γίγνεσϑαι. καὶ τοῖς 
στρατηγοῖς, εἴ του προδσδέοιντο, ψηφισϑῆναι ἐς τὸν 

ἔκπλουν. καὶ ὁ Νικίας ἀκούσιος μὲν ] ἡρημένος ἄρχευν, Ἰὲ 
νομίξων δὲ τὴν πόλιν οὐκ ὀρϑῶς βεβουλεῦσϑαι, ἀλλὰ 

προφάσει βραχείᾳ καὶ εὐπρεπεῖ τῆς Σικελίας ἁπάσης, 
μεγάλου ἔργου. ἐφίεσθαι. παρελθὼν ἀποτρέψαι ἐβού- 

λετο καὶ παρήνει τοῖς ᾿4ϑηναίοις τοιάδε. 

58} μὲν ἐκκλησία περὶ παρασκευῆς τῆς ἡμετέρας 9 

[ῦῆδὲ ξυνελέγη, καϑ' ὅ τι χρὴ ἐς Σικελίαν ἐκπλεῖν" ἐμοὶ 10. 
μέντοι δοκεῖ καὶ περὶ αὐτοῦ τούτου ἔτι χρῆναι σκέ- 
ψασϑαι, εἰ καὶ ἄμεινόν ἐστιν ἐκπέμπειν τὰς ναῦς, καὶ 
μὴ οὕτως βραχείᾳ βουλῇ περὶ μεγάλων πραγμάτων 
ἀνδράσιν ἀλλοφύλοις πειϑομένους πόλεμον οὐ προσή- 
κοντὰ αἴρείσϑαι. καίτοι ἔγωγε καὶ τιμῶμαι ἐκ τοῦ δ᾽ 
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“τοιούτου καὶ ἧσσον ἑτέρων περὶ τῷ ἐμαυτοῦ σώματι 
᾿ὀρρωδῶ, νομίξων ὁμοίως ἀγαϑὸν πολίτην εἶναι ὃς ἂν 

καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται" μά- 

λιόστα γὰρ ἂν ὃ τοιοῦτος καὶ τὰ τῆς πόλεως δι᾽ ἑαυτὸν 

βούλοιτο ὀρ]ϑοῦσϑαι. ὅμως δὲ οὔτε ἐν τῷ πρότερον 580 

χρόνῳ διὰ τὸ προτιμᾶσϑαι εἶπον παρὰ γνώμην οὔτε 

νῦν ἄλλ᾽ ἢ ὃν γιγνώσκω βέλτιστα ἐρῶ. καὶ πρὸς μὲν 8 
τοὺς τρόπους τοὺς ὑμετέρους ἀσϑενὴς ἄν μου ὁ λόγος 

εἴη, εἶ τά τε ὑπάρχοντα σῴξειν παραινοίην καὶ μὴ 

τοῖς ἑτοίμοις περὶ ] τῶν ἀφανῶν καὶ μελλόντων κιν- 86 
δυνεύειν᾽ ὡς δὲ οὔτε ἐν ] καιρῷ σπεύδετε οὔτε ῥάδιά 888 
ἐστι κατασχεῖν ἐφ᾽ ἃ ὥρμησϑε, ταῦτα διδάξω. 

ἡ Φημὶ γὰρ ὑμᾶς πολεμίους πολλοὺς ἐνθάδε ὑπολι- 10 
πόντας καὶ ἑτέρους ἐπιϑυμεῖν ἐκεῖσε πλεύσαντας δεῦρο 

ἐπαγαγέσϑαι. καὶ οἴεσϑε ἴσως τὰς Ϊ γενομένας ὑμῖν ὃ 

σπονδὰς ἔχειν τι βέβαιον" αἵ ἡσυχαζόντων μὲν ὑμῶν 
ὀνόματι ὅπονδαὶ ἔσονται (οὕτω γὰρ ἐνθένδε τε ἄνδρες 

ἔπραξαν αὐτὰ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων), σφαλέντων δέ 
που ἀξιόχρεῳ δυνάμει ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ἡμῖν 

οἱ ἐχϑροὶ ποιήσονται, οἷς πρῶτον μὲν διὰ ξυμφορῶν τὺ 
ἡ ξύμβασις καὶ ἐκ τοῦ αἰδχίονος ἢ ἡμῖν κατ᾽ ἀνάγκην 

ἐγένετο, ἔπειτα ἐν αὐτῇ ταύτῃ πολλὰ τὰ ἀμφισβητού- 
μενα ἔχομεν. εἰσὶ δ᾽ οἱ οὐδὲ ταύτην πω τὴν ὁμολο- 8 

γίαν ἐδέξαντο, καὶ οὐχ οἱ ἀσϑενέστατοι" ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
ἄντικρυς πολεμοῦσιν, οἱ δὲ καὶ διὰ τὸ “ακεδαιμο- 15 
νίους ἔτι ἡσυχάξειν δεχημέροις σπονδαῖς καὶ αὐτοὶ 

κατέχονται. τάχα δ᾽ ἂν ἴσως, εἰ δίχα ἡμῶν τὴν δύναμιν 4 

λάβοιεν, ὕπερ νῦν σπεύδομεν, καὶ πάνυ ἂν ξυνεπίϑοιντο 
μετὰ Σικελιωτῶν, οὺς πρὸ πολλῶν ἂν ἐτιμήσαντο ξυμ- 

μάχους γενέσϑαι ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. ὥστε ] χρὴ σκο- 30 
πεῖν τινα αὐτὰ καὶ μὴ μετεώρῳ τῇ πόλει ἀξιοῦν κιν- 
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δυνεύειν καὶ ἀρχῆς ἄλλης ὀρέγεσϑαι πρὶν ἣν ἔχομεν 
βεβαιωσώμεθα, εἰ Χαλκιδῆς γε οἱ ἐπὶ Θράκης, ἔτη 

τοσαῦτα ἀφεστῶτες ἡμῶν, ἔτι ἀχείρωτοί εἶσι καὶ ἄλλοι 

τινὲς κατὰ τὰς ἠπείρους ἐνδοιαστῶς ἀκροῶν͵ται. ἡμεῖς 35 
ὃς ᾿ἸΕγεσταίοις δὴ οὖσι ξυμμάχοις ὡς ἀδικουμένοις 

ὀξέως βοηϑοῦμεν, ὑφ᾽ ὧν δ᾽ αὐτοὶ πάλαι ἀφεστώτων 
ἀδικούμεϑα, ἔτι μέλλομεν ἀμύνεσϑαι. καίτοι τοὺς μὲν 11 
κατεργασάμενοι κἂν κατάσχοιμεν' τῶν δ᾽ εἰ καὶ κρα- 
τήσαιμεν, διὰ πολλοῦ γε καὶ πολλῶν ὄντων χαλεπῶς 80 
ἂν ἄρχειν δυναίμεθα. ἀνόητον δ᾽ ἐπὶ τοιούτους ἰέναι 
ὧν κρατήσας τε μὴ κατασχήδει τις καὶ μὴ ] κατορϑώσας 3884 
μὴ ἐν τῷ ὁμοίῳ καὶ πρὶν ἐπιχειρῆσαι ἔσται. Σικελιῶ- 3 
ται δ᾽ ἄν μοι δοχοῦσιν, ὥς γε νῦν ἔχουσι, καὶ ἔτι ἂν 
ἧσσον δεινοὶ ἡμῖν γενέσϑαι, εἰ ἄρξειαν αὐτῶν Συρα- 
κόσιοι, ὅπερ οἱ ᾿Εγεσταῖοι μάλιστα ἡμᾶς ἐκφοβοῦ]σιν. ε΄, 

νῦν μὲν γὰρ κἂν ἔλθοιεν ἴσως “ακεδαιμονίων ἕκαστοι ὃ 
χάριτι. ἐκείνως δ᾽ οὐκ εἰκὸς ἀρχὴν ἐπὶ ἀρχὴν στρα- 

τεῦσαι" ᾧ γὰρ ἂν τρόπῳ τὴν ἡμετέραν μετὰ Πελοπον- 

νησίων ἀφέλωνται, εἰκὸς ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ τὴν 
σφετέραν διὰ τοῦ αὐτοῦ καϑαιρεϑῆναι. ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἐ 
οἱ [ ἐκεῖ Ἕλληνες μάλιστα μὲν ἐκπεπληγμένοι εἶεν, εἶ τὸ 
μὴ ἀφικοίμεϑα, ἔπειτα δὲ καὶ εἰ δείξαντες τὴν δύνα- 
μὲν δι’ ὀλίγου ἀπέλϑοιμεν (τὰ γὰρ διὰ πλείστου πάν- 
τες ἴσμεν ϑαυμαξόμενα καὶ τὰ πεῖραν | ἥκιστα τῆς 
δόξης δόντα)" εἰ δὲ σφαλεῖμέν τι, τάχιστ᾽ ἂν ὑπερ- 
ἰδόντες μετὰ τῶν ἐνθάδε ἐπέθϑοιντο. ὅπερ νῦν ὑμεῖς, 
ὦ ᾿Δ4ϑηναῖοι. ἐς “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
πεπόνϑατε, διὰ τὸ παρὰ γνώμην αὐτῶν πρὸς ἃ ἐφο- 
βεῖσϑε τὸ πρῶτον περιγεγενῆσϑαι καταφρονήσαντες 

με ψὶ 

80 ἤδη καὶ Σικελέας ἐφίεσϑε. χρὴ δὲ μὴ πρὸς τὰς τύχας 8 
τῶν ἐναντίων ἐπαίρεϊσϑαι, ἀλλὰ τὰς διανοίας κρατή- 30 
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δαντας θαρσεῖν, μηδὲ “ακεδαιμονίους ἄλλο τι ἡγή- 
σασϑαι ἢ διὰ τὸ αἰσχρὸν σκοπεῖν ὅτῳ τρόπῳ ἔτι καὶ 

νῦν, ἣν δύνωνται, ὀφήλαντες ἡμᾶς τὸ σφέτερον ἀπρεπὲς 
εὖ ϑήσονται, ὅσῳ καὶ περὶ πλείστου καὶ διὰ πλείστου 
δόξαν ἀρετῆς μελετῶσιν. ] ὥστε οὐ περὶ τῶν ἐν Σικε- ἷ 
λίᾳ ᾿Εγεσταίων ἡμῖν, ἀνδρῶν βαρβάρων. ὁ ἀγών, εἰ 

σωφρονοῦμεν, ἀλλ᾽ ὅπως πόλιν δι’ ὀλιγαρχίας ἐπιβου- 
λεύουσαν ὀξέως φυλαξόμεϑα. 

“Καὶ μεμνῆσϑαι χρὴ ἡμᾶς ὅτι νεωστὶ ἀπὸ νόσου 19 

10 μεγάλης καὶ πολέμου βραχύ τι λελωφήκαμεν, ὥστε καὶ 
χρήμασι καὶ ] τοῖς σώμασιν ηὐξῆσϑαι" καὶ ταῦτα ὑπὲρ 90 
ἡμῶν δίκαιον ἐνθάδε ἀναλοῦν, καὶ μὴ ὑπὲρ ἀνδρῶν 

φυγάδων τῶνδε ἐπικουρίας δεομένων, οἷς τό τε ψεύ- 

σασϑανι καλῶς χρήσιμον, καὶ τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ, 
ι αὐτοὺς λόγους μόνον παρασχομένους, ἢ κατορϑώσαντας 

χάριν μὴ ἀξίαν | εἰδέναι ἢ πταίδαντάς που τοὺς φίλους 86 
ξυναπολέσαι. εἴ | τέ τις ἄρχειν ἄσμενος αἱρεϑεὶς παρ- ὅδε 
αινεῖ ὑμῖν ἐκπλεῖν, τὸ ἑαυτοῦ μόνον σκοπῶν, ἄλλως 

τε καὶ νεώτερος ὧν ἔτι ἐς τὸ ἄρχειν, ὅπως ϑαυμασϑῇ 

40 μὲν ἀπὸ τῆς ἱπποτροφίας, διὰ δὲ πολυτέλειαν καὶ 
ὠφεληϑῇ τι ἐκ τῆς ] ἀρχῆς, μηδὲ τούτῳ ἐμπαράσχητε 6 
τῷ τῆς πόλεως κινδύνῳ ἰδίᾳ ἐλλαμπρύνεσϑαι, νομίσατε 
δὲ τοὺς τοιούτους τὰ μὲν δημόσια ἀδικεῖν, τὰ δὲ ἰδια 

ἀναλοῦν, καὶ τὸ πρᾶγμα μέγα εἶναι καὶ μὴ οἷον νεω- 
τέρους βουλεύσασθαί τε καὶ ὀξέως μεταχειρίδαι. οὺς 18 

ἐγὼ ὁρῶν νῦν ἐνθάδε] τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ παρακελευστοὺς 10 
καϑημένους φοβοῦμαι, καὶ τοῖς πρεσβυτέροις ἀντι- 

παρακελεύομαι μὴ καταισχυνθϑῆναι. εἴ τῴ τις παρα- 
κάϑηται τῶνδε, ὅπως μὴ δόξει, ἂν μὴ ψηφίξηται πολε- 

80 μεῖν, μαλακὸς εἶναι. μηδ᾽, ὅπερ ἂμ αὐτοὶ πάϑοιεν, 
δυσέρωτας εἶναι τῶν ἀπόντων. γνόντας ὅτι ἐπιϑυμίᾳ τὸ 
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μὲν ἐλάχιστα κατορϑοῦνται. προνοίᾳ δὲ πλεῖστα, ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος. ὡς μέγιστον δὴ τῶν πρὶν κίν- 

δυνον ἀναρριπτούσης, ἀντιχειροτονεῖν καὶ ψηφίέξεσϑαι 

τοὺς μὲν Σικελιώτας οἷσπερ νῦν ὅροις χρωμένους πρὸς 
ὅ ἡμᾶς, οὐ μεμπτοῖς, τῷ τε ᾿Ιονίῳ κόλπῳ, Ϊ παρὰ γῆν 530 
ἥν τις πλέῃ, καὶ τῷ Σικελικῷ, διὰ πελάγους, τὰ αὑτῶν 
νεμομένους καϑ᾽ αὑτοὺς καὶ ξυμφέρεσϑαι" τοῖς δὲ 3 
᾿ἘΕγεσταίοις ἰδίᾳ εἰπεῖν, ἐπειδὴ ἄνευ ᾿4ϑηναίων καὶ 

ξυνῆψαν πρὸς Σελινουντίους τὸ πρῶτον {τὸν πόλε- 
10 μον, μετὰ σφῶν αὐτῶν καὶ καταλύεσϑαι᾽ καὶ τὸ λοι- 

πὸν ξυμ[μάχους μὴ ποιεῖσθαι, ὥσπερ εἰώϑαμεν, οἷς 536 
κακῶς μὲν πράξασιν ἀμυνοῦμεν, ὠφελίας δ᾽ αὐτοὶ 
δεηϑέντες οὐ τευξόμεϑα. 

Καὶ σύ, ᾧ πρύτανι, ταῦτα, εἴπερ ἡγεῖ σοι προσήκειν 14 
τι κήδεσθαί τε τῆς πόλεως καὶ βούλει γενέσϑαι πολίτης 

ἀγαϑός, ἐπιψήφιξε καὶ γνώμας προτίϑει αὖ]ϑις ᾿4ϑη- 0 
ναίοις. νομίσας, εἶ ὀρρωδεῖς τὸ ἀναψηφίσαι., τοῦ μὲν 
λύειν τοὺς νόμους μὴ μετὰ τοσῶνδ᾽ ἂν μαρτύρων 

αἰτίαν σχεῖν, τῆς δὲ πόλεως βουλευσαμένης ἰατρὸς 

90 ἂν γενέσϑαι, καὶ τὸ καλῶς ἄρξαι τοῦτ᾽ εἷναι, ὃς ἂν 
τὴν πατρίδα ὠφελήσῃ ὡς πλεῖστα ἢ ἑκὼν εἶναι μηδὲν 
Ι βλάψῃ.“ 86 

Ὁ μὲν Νικίας τοιαῦτα εἶπεν" τῶν δὲ ᾿4ϑηναίων 1ὅ 
παϊριόντες οἱ μὲν πλεῖστοι στρατεύειν παρήνουν καὶ τὰδδθ 
ἐψηφισμένα μὴ λύειν, οἱ δέ τινες καὶ ἀντέλεγον. ἐνῆγε 5 
δὲ προϑυμότατα τὴν στρατείαν ᾿“λκιβιάδης ὁ Κλεινίου, 

βουλόμενος τῷ τε Νικίᾳ ἐναντιοῦσϑαι, ὧν καὶ ἐς τὰ 
ἄλλα διάφορος τὰ πολιτικὰ καὶ ὅτι αὐτοῦ διαβόλως ὁ 
ἐμνήσϑη. καὶ μάλιστα στρατηγῆσαί τε ἐπιϑυμῶν καὶ 

80 ἐλπίξων Σικελίαν τε δι᾽ αὐτοῦ καὶ Καρχηδόνα λήψεσθαι 
καὶ τὰ ἴδια ἅμα εὐτυχήσας χρήμασί τε καὶ δόξῃ ὧφε- 
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λήσειν. ὧν γὰρ ἐν ἀξιώματι ὑπὸ τῶν ἀστῶν, ταῖς ὁ 
ἐπιϊϑυμίαις μείξοσιν ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν τὸ 
ἐχρῆτο ἔς τε τὰς ἱπποτροφίας καὶ τὰς ἄλλας δαπάνας" 

ὕπερ καὶ καϑεῖλεν ὕστερον τὴν τῶν ᾿Αϑηναίων πόλιν 
ὅδ οὐχ ἥκιστα. φοβηϑέντες γὰρ οἱ πολλοὶ τὸ μέγεϑος 4 

τῆς τε κατὰ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα παρανομίας ἐς τὴν δίαι- 
ταν καὶ τῆς διανοίας ὧν καϑ᾽ ἕν ἕκαστον ἐν ὅτῳ ιὉ 
γίγνοιτο ἔπρασσεν, ὡς τυραννίδος ἐπυιϑυμοῦντι πολέ- 

-μέον καϑέστασαν.- καὶ δημοσίᾳ κράτιστα διωθέντι τὰ 
10 τοῦ πολέμου ἰδίῳ ἕκαστοι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ 

ἀχϑεσϑέντες καὶ ἄλλοις ἐπιτρέψαντες οὐ διὰ μακχροῦ 

ἔσφηϊλαν τὴν πόλιν. τότε δ᾽ οὖν παρελθὼν τοῖς ᾽4ϑη- ὃ 
ναίοις παρήνει τοιάδε. 

Ὁ» “Καὶ προσήκει μοι μᾶλλον ἑτέρων, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, 16 
16 ἄρχειν (ἀνάγκη γὰρ ἐντεῦϑεν ἄρξασϑαι, ἐπειδή μου 

Νικίας καθήψατο). καὶ ἄξιος ἅμα νομίξω εἶναι. ὧν 

γὰρ | πέρι ἐπιβόητός εἶμι, τοῖς μὲν προγόνοις μοῦ 30 

καὶ ἐμοὶ δόξαν φέρει ταῦτα, τῇ δὲ πατρίδι καὶ ὠὧφε-᾿ 
λίαν. οἱ γὰρ Ἕλληνες καὶ ὑπὲρ δύναμιν μείξω ἡμῶν ὃ 

40 τὴν πόλιν ἐνόμισαν τῷ ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς Ὀλυμπίαξε 
ϑεωρίας, πρότερον ἐλπίξοντες αὐτὴν καταπεπολεμῆσϑαι, 
διότι ἄρμαϊτα μὲν ἑπτὰ καϑῆκα, ὅσα οὐδείς πω ἰδιώτης 30 
πρότερον, ἐνίκησα δὲ καὶ δεύτερος καὶ τέταρτος ἐγε- 
νόμην καὶ τἄλλα ἀξίως τῆς νίκης παρεσκευασάμην. 

86 νόμῳ μὲν γὰρ τιμὴ τὰ τοιαῦτα, ἐκ δὲ τοῦ δρωμένου 
καὶ δύναμις ἅμα ὑπονοεῖται. καὶ ὅσα αὖ ἐν τῇ πόλει ὃ 
χορηγίαις ἢ ἄλλῳ [τῷ λαμπρύνομαι, τοῖς μὲν ἀστοῖς 535 
φϑονεῖται φύσει, πρὸς δὲ τοὺς ξένους καὶ αὕτη ἰσχὺς 

φαίνεται. καὶ οὐκ [ ἄχρηστος ἥδ᾽ ἡ ἄνοια, ὃς ἂν τοῖς 381 
80 ἰδίοις τέλεσι μὴ ἑαυτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν 

ὠφελῇ, οὐδέ γε ἄδικον ἐφ᾽ ἑαυτῷ μέγα φρονοῦντα μὴ « 

τε ΦΦ 



σι 

1 φΦ 

1ὅ 

20᾽ 

Θι 

80 

ΕΙΒΤΟΒ. 118. ΥἹ 10---11. 88 

ἴσον εἶναι, ἐπεὶ καὶ ὁ κακῶς πράσσων πρὸς οὐδένα 

τῆς ξυμφορᾶς ἰσομοιρεῖ" ἀλλ᾽ [ ὥσπερ δυστυχοῦντες οὐ ἐ 

προσαγορδυόμεϑα, ἐν τῷ ὁμοίῳ τις ἀνεχέσϑω καὶ ὑπὸ 
τῶν εὐπραγούντων ὑπερφροψνούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων 
τὰ ὁμοῖα ἀνταξιούτω. οἷδα δὲ τοὺς τοιούτους, καὶ ὃ 

ὅσοι ἔν τινος λαμπρότητι προέσχον, ἐν μὲν τῷ κατ᾽ 
αὐτοὺς βίῳ λυπηροὺς ὄντας, τοῖς ὁμοίδοις μὲν μάλιστα, τ0 

ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ξυνόντας, τῶν δὲ ἔπειτα 

ἀνθρώπων προσποίησίν τε ξυγγενείας τισὶ καὶ μὴ 
οὖσαν καταλιπόντας, καὶ ἧς ἂν ὧσι πατρέδος, ταύτῃ 
αὔχησιν, ὡς οὐ περὶ ἀλλοτρίων οὐδ᾽ ἁμαρτόντων, 

ἀλλ᾽ ὡς περὶ σφετέρων τε καὶ καλὰ πραξάντων. ὧν ἃ 
ἐγὼ ὀρεγόμενος καὶ διὰ ταῦτα τὰ ἰδια ἐπιβοώμενος τὰ 
δημόσια σκοπεῖτε εἴ του χεῖρον μεταχειρίξω. Πελοπον- 
νήσου γὰρ τὰ δυνατώτατα ξυστήσας ἄνευ μεγάλου 
ὑμῖν κινδύνου καὶ δαπάνης “αχεδαιμονίους ἐς μίαν 
ἡμέραν κατέστησα ἐν Μαντινείᾳ περὶ τῶν ἁπάντων 530 
ἀγωνίσασϑαι" ἐξ οὗ καὶ περιγενόμενοι τῇ μάχῃ οὐδέπω 
καὶ νῦν βεβαίως ϑαρσοῦσιν. 

“Καὶ ταῦτα ἡ ἐμὴ νεότης καὶ ἄνοια παρὰ φύσιν 17 
δοχοῦσα εἶναι ἐς τὴν Πελοποννησίων δύναμιν λόγοις 
τε πρέπουσιν ὡμίλησε καὶ ὀργῇ πίστιν παρασχομένῃ 

ἔπεισε, καὶ νῦν μὴ πεφόϊβησϑε αὐτήν, ἀλλ᾽ ἕως ἐγώ 536 
τὸ ἔτι ἀκμάξω μετ᾽ αὐτῆς καὶ ὁ Νικίας εὐτυχὴς δοκεῖ 

εἶναι, ἀποχρήσασϑε τῇ ἑκατέρου ἡμῶν ὠφελίᾳ. καὶ 3 
τὸν ἐς τὴν Σικελίαν πλοῦν μὴ μεταγιγνώσκετε ὡς 
ἐπὶ μεγάλην δύναμιν ἐσόμενον. , ὄχλους τε γὰρ ξυμ- 
μείκτοις πολυανδροῦσιν αἱ πόλεις καὶ [ ῥᾳδίας ἔχουσι 30 

τῶν πολιτῶν τὰς μεταβολὰς καὶ ἐπιδοχάς" καὶ οὐδεὶς 8 
δι’ αὐτὸ ὡς περὶ οἰκείας πατρίδος οὔτε τὰ περὶ τὸ 
σῶμα ὅπλοις ἐξήρτυται οὔτε τὰ ἐν τῇ χώρᾳ νομίμοις 

6 
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κατασκευαῖς, ὅ τι δὲ ἕκαστος ἢ ἐκ τοῦ λέγων πείϑειν 

οἴεται ἣ στασιάξων ἀπὸ τοῦ κοινοῦ λαβὼν ἄλλην γῆν, 888 
μὴ κατορθώσας, οἷκήσειν, ταῦτα ἑτοιμάξεται. καὶ οὐκ 4 
εἰκὸς τὸν τοιοῦτον ὅμιλον οὔτε λόγου μιᾷ γνώμῃ 

δ ἀκροᾶσθαι οὔτε ἐς τὰ ἔργα κοινῶς τρέπεσθαι" ταχὺ 
δ᾽ ἂν ὡς ἕκαστοι, εἴ τι καϑ᾽ ἡδονὴν λέγοιτο, προσχο- ε 
ροῖεν, ἄλλως τὸ καὶ εἰ στασιάζουσιν, ὥσπερ πυνϑανό- 
μεθα. καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁπλῖται οὔτ᾽ ἐκείνοις ὅσοιπερ κομ- ὅ 
ποῦνται, οὔτε οἱ ἄλλοι Ἕλληνες διεφάνησαν τοσοῦτοι 

10 ὄντες ὅσους ἕκαστοι σφᾶς αὐτοὺς ἠρίϑμουν, ἀλλὰ μέ- 
γιστον δὴ αὐτοὺς ἐψευσμένη ἡ ̓ Ελλὰς μόλις ἐν ] τῷδε το 
τῷ πολέμῳ ἱκανῶς ὡπλίσϑη. τά τε οὖν ἐκεῖ ἐξ ὧν 6 
ἐγὼ ἀκοῇ αἰσϑάνομαι τοιαῦτα καὶ ἔτι εὐπορώτερα ἔσται 

(βαρβάρους [τε] γὰρ πολλοὺς ἕξομεν οἵ Συρακοσίων 
μίσει ξυνεπυϑήσονται αὐτοῖς), καὶ τὰ ἐνθάδε οὐκ ἔἐπι- 
κωλύσει, ἢν ὑμεῖς ὀρθῶς βουλεύησϑε. οἱ γὰρ πατέρες αὶ 

ἡμῶν τοὺς αὐτοὺς τούτους οὔσπερ νῦν φασι πολε- 

μίους ὑπολιπόντας ἂν ἡμᾶς πλεῖν καὶ προσέτι τὸν 
Μῆδον ἐχϑρὸν ἔχοντες τὴν ἀρχὴν ἐκτήσαντο, οὐκ 

ἄλλῳ τινὶ ἢ τῇ περιουσίᾳ τοῦ ναυτικοῦ ἰσχύοντες. καὶ 8 
νῦν οὔτε ἀνέλπιστοί πω μᾶλλον Πελοποννήσιοι ἐς 
ἡμᾶς ἐγένοντο, εἴ τὲ καὶ πάνυ ἔρρωνται, τὸ μὲν ἐς 30 
τὴν γῆν ἡμῶν ἐσβάλλειν, κἂν μὴ ἐκπλεύσωμεν, ἱκανοί 
εἶσι, τῷ δὲ ναυτικῷ οὐκ ἂν δύναιντο βλάπτειν" ὑπό- 
λοιπὸν γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἀντίπαλον ναυτικόν. 1 ὥστε τί 18 

ἂν λέγοντες εἰκὸς ἢ αὐτοὶ ἀποκνοῖμεν ἢ πρὸς τοὺς 
ἐκεῖ ξυμμάχους σκηϊπτόμενοι μὴ βοηϑοῖμεν; οἷς χρεών, 6 
ἐπειδή γε καὶ ξυνωμόσαμεν, ἐπαμύνειν καὶ μὴ ἀντι- 
τιϑέναι ὅτι οὐδὲ ἐκεῖνοι ἡμῖν. οὐ γὰρ ἵνα δεῦρο 

80 ἀντιβοηϑῶσι προσεϑέμεθϑα αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς ἐκεῖ 
ἐχϑροῖς ἡμῶν λυπηροὶ ὄντες δεῦρο κωλύωσιν αὐτοὺς 

ζι 1 

2 Ξ 

2 ζι 



ΗΙΒΤΟΒ. 118. ΥἹ 18. 8ὅ 

ἐπιέναι. τήν τὸ ἀρχὴν οὕτως ἐκτησάμεθα καὶ ἡμεῖς ὃ. 
καὶ ὅσοι δὴ ἄλλοι ἦρξαν. παραγιγνόμενοι προϑύμως 
τοῖς αἰεὶ ἢ βαρβάροις ἢ Ἕλλησιν ἐπικαλουμένοις, ἐπεί, 
εἴ γε ἡσυχάζοιμεν πάντως ἢ φυλοκρινοῖμεν οἷς χρεὼν 

ὅ βοηϑεῖν, βραχὺ ἄν τι προσκτώμενοι αὐτῇ. περὶ αὐτῆς 

ἂν ταύτης μᾶλλον τγουνεῦ θεν. ..] τὸν γεν, προύχοντα 86 

οὐ μόνον ἐπιόντα τις ἀμύνεται, ἀλλὰ καὶ ὕπως μὴ 
ἔπεισι προκαταλαμβάνει. καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν τα- ἢ 

μιεύεσϑαι ἐς ὅσον βουλόμεθα ἄρχειν, ἀλλὰ ἀνάγκη, 
10 ἐπειδήπερ ἐν τῷδε καϑέσταμεν, τοῖς μὲν ἐπιβουλεύειν, 

τοὺς δὲ μὴ ἀνιέναι. διὰ τὸ ἀρχϑῆναι ἂν ὑφ᾽. ἑτέρων 
αὐτοῖς κίνδυνον εἶναι, εἰ μὴ αὐτοὶ ἄλλων ἄρΪ]χοιμεν. ὁ 
καὶ οὖκ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐπισκεπτέον ὑμῖν τοῖς ἄλλοις 

τὸ ἥσυχον. εἰ μὴ καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐς τὸ ὁμοῖον 
16 μεταλήψεσϑε. 

»»“ογισάμενοι οὖν τάδε μᾶλλον ἐὐεήδεϊ; ἐπ᾽ ἐκεῖνα 4 
ἣν ἴωμεν, ποιώμεϑα τὸν πλοῦν, ἵνα Πελοποννησίων τε 

στορέσωμεν τὸ φρόνημα, εἰ δόϊξομεν ὑπεριδόντες τὴν ιὸ 

ἐν τῷ παρόντι ἡσυχίαν καὶ ἐπὶ Σικελίαν πλεῦσαι. καὶ 
20 ἅμα ἢ τῆς Ελλάδος, τῶν ἐκεῖ προσγενομένων, πάσης τῷ 

εἰκότι ἄρξωμεν, ἢ κακώσωμέν γε Συρακοσίους, ἐν ᾧ 
καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ ξύμμαχοι ὠφελησόμεϑα. τὸ δὲ ἀσφα- ὃ 

λές, καὶ μένειν, ἥν τι προχωρῇ, καὶ ἀπελϑεῖν, αἱ νῆες τὸ 
παρέξουσιν᾽" ναυκράτορες γὰρ ἐσόμεϑα καὶ ξυμπάντων 

9ὅ Σικελιωτῶν.) καὶ μὴ ὑμᾶς ἡ Νικίου τῶν λόγων ἀπραγ- 8 

μοσύνη καὶ διάστασις τοῖς νέοις ἐς τοὺς πρεσβυτέρους 

ἀποτρέψῃ, τῷ δὲ εἰωϑότι κόσμῳ, ὥσπερ καὶ οἱ πατέρες 
ἡμῶν ἅμα νέοι γεραιτέϊροις βουλεύοντες ἐς τάδε ἦραν 30 
αὐτά, καὶ νῦν τῷ αὐτῷ τρόπῳ πειρᾶσϑε προαγαγεῖν 

80 τὴν πόλιν, καὶ νομίσατε νεότητα μὲν καὶ γῆρας ἄνευ 

ἀλλήλων μηδὲν δύνασϑαι, ὁμοῦ δὲ τό τε φαῦλον καὶ 



86 ΤΗΠΟΥΘΙΟΙΒ 

τὸ μέσον καὶ τὸ πάνυ ἀκριβὲς ἂν ξυγχραϑὲν μάλιστ᾽ 
ἂν ἰσχύειν, καὶ τὴν πόλιν, ἂν μὲν ἡσυχάξῃ, τρίψεσϑαί 56 
τε αὐτὴν περὶ αὑτὴν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ πάντων 
τὴν ἐπιστήμην ἐγγηράσεσϑαι, ἀγωνιξομένην δὲ αἰεὶ 
προσλήψεσϑαί τε τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὸ ἀμύνεσϑαι οὐ 
λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ μᾶλλον ξύνηϑες ξξειν. παράπαν τε 
γιγνώσκω πόλιν μὴ ἀπράγμονα τάχιστ᾽ ἄν μοι δοκεῖν 30 
ἀπραγμοσύνης μεταβολῇ διαφϑαρῆναι, καὶ τῶν ἀνθρώ- 
πῶν ἀσφαλέστατα τούτους οἰκεῖν οἱ ἂν τοῖς παροῦσιν 

10 ἤϑεσι καὶ νόμοις, ἣν καὶ χείρω ἧ, ἥκιστα διαφόρως 
πολιτεύωσιν."" 

Τοιαῦτα δὲ ὃ ᾿Αλκιβιάδης εἵπεν. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι 19 
͵ ἀκούσαντες ἐκείνου τε καὶ τῶν ᾿Εγεσταίων καὶ Δεον- 86 
τίνων φυγάδων, οἱ παρελθόνυες ἐδέοντό τε καὶ τῶν 890 

16 ὁρκίων ὑπομιμνήσκοντες ἱκέτευον βοηϑῆσαι σφίσι, 

πολλῷ μᾶλλον ἢ πρότερον ὥρμηντο στρατεύειν. καὶ 3 
ὁ Νικίας γνοὺς ὅτι ἀπὸ μὲν τῶν αὐτῶν λόγων οὐχ 
ἂν ἔτι ἀποϊτρέψειδ, παρασκενῆς δὲ πλήθει, εἰ πολλὴν ὁ 
ἐπιτάξειε, τάχ᾽ ἂν μεταστήδειεν αὐτούς, ποθελύων. 

40 αὐτοῖς αὖϑις ἔλεγε τοιάδε. ἡ 

« Επειδὴ πάντως δρῶ ὑμᾶς, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, ΠῚ 90 
εὐ ος στρατεύειν, ξυνενέγποι μὲν ταῦτα ὡς βουλό- 
μεϑα, ἐπὶ δὲ τῷ παρόντι ἃ γιγνώσκω σημανῶ. ἐπὶ 10 
γὰρ πόλεις, ὡς ἐγὼ ἀκοῇ αἰσθάνομαι, μέλλομεν ἱέναν 

86 μεγάλας καὶ οὔϑ᾽ ὑπηκόουρ ἀλλήλων οὐδὲ δεομένας 
μεταβολῆς, ἦ ἂν ἐκ βιαίου τις δουλείας ἄσμενος ἐξ 
ῥάω μετάστασιν χωροίη, οὔτ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν τὴν ἧμε- 
τέραν εἰκότως [ ἀντ᾽ ἐλευϑερίας προσδεξαμένας. τό τε τὸ 
πλῆϑος, ὡς ἐν μιᾷ νήσῳ, πολλὰς τὰς Ἑλληνίδας. πλὴν ὃ 

80 γὰρ Νάξου καὶ Κατάνης, ἃς ἐλπίξω ἡμῖν κατὰ τὸ 
“εοντέίνων ξυγγενὲς προσέσεσϑαι. ἄλλαι εἰσὶν ἑπτά, 

δι 
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καὶ παρεσκευασμέναι τοῖς πᾶσιν ὁμοιοτρόπως μάλιστα 

τῇ ἡμετέρᾳ δυνάΐμει, καὶ οὐχ ἥκιστα ἐπὶ ἃς μᾶλλον 30 
πλέομεν, Σελινοῦς καὶ Συράκουσαι. πολλοὶ μὲν γὰρ 4 

ὁπλῖται ἔνεισι καὶ τοξόται καὶ ἀκοντισταί, πολλαὶ δὲ 
τριήρεις καὶ ὄχλος ὁ πληρώσων αὐτάς. χρήματά τ᾽ 

ἔχουσι. τὰ μὲν ἴδια, τὰ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς ἔστι 

Σελινουντίοις" Συρακοσίοις δὲ καὶ ἀπὸ βαρβάρων 56 
τινῶν ἀπ’ ἀρχῆς φέρεται. ᾧ δὲ μάλιστα ἡμῶν πρού- 
χουσιν, ἵππους τε πολλοὺς κέκτηνται καὶ σίτῳ οἰκείῳ 
καὶ οὐκ ἐπακτῷ χρῶνται. 

“Πρὸς οὖν τοιαύτην δύναμιν οὐ ναυτικῆς καὶ φαύ- 91 

λου στρατιᾶς μόνον δεῖ, ἀλλὰ καὶ πεξὸν πολὺν ξυμπλεῖν, 
εἴπερ βουλόϊμεϑα ἄξιον τῆς διανοίας δρᾶν καὶ μὴ ὑπὸ 30 

ἱππέων πολλῶν εἴργεσϑαι τῆς γῆς. ἄλλως τε καὶ εἶ 
ξυστῶσιν αἱ πόλεις φοβηϑεῖσαι καὶ μὴ ἀντιπαράσχωσιν 
ἡμῖν φίλοι τινὲς γενόμενοι ἄλλοι ἢ ̓ Εγεσταῖοι ᾧ ἀμυ- 
νούμεϑα ἱππικόν αἰσχρὸν δὲ βιασθέντας ἀπελϑεῖν ἢ 3 
ὕστερον ἐπιϊμεταπέμπεσθαι τὸ πρῶτον ἀσκέπτως βου- 391 
λευσαμένους. αὐτόϑεν δὲ (δεῖ παρασκευῇ ἀξιόχρεῳ 
ἐπιέναι, γνόντας ὅτι πολύ τε ἀπὸ τῆς ἡμετέρας αὐτῶν 
μέλλομεν πλεῖν καὶ οὐκ ἐν τῷ ὁμοίῳ στρατευσόμενοσι 
καὶ [οὐκ} εἶ τοῖς τῇδε] ὑπηκόοις ξύμμαχοι ἤλθετε ἐπί υ 
τινα, ὅϑεν ῥάδιαι αἱ κομιδαὶ ἐκ τῆς φιλίας ὧν προσ- 
ἔδει, ἀλλὰ ἐς ἀλλοτρίαν πᾶσαν ἀπαρτήσαντες, ἐξ ἧς 
μηνῶν οὐδὲ τεσσάρων τῶν χειμερινῶν ἄγγελον ῥάδιον 
ἐλϑεῖν. ὁπλίτας τε οὖν πολλούς μοι δοκεῖ χρῆναι 39 
ἡμᾶς ἄγειν καὶ ἡμῶν αὐτῶν καὶ [| τῶν ξυμμάχων, τῶν ι΄ο 
τε ὑπηκόων καὶ ἣν τινα ἐκ Πελοποννήσου δυνώμεϑα 
ἢ πεῖσαι ἢ μισϑῷ προσαγαγέσϑαι. καὶ τοξότας πολ- 
λοὺς καὶ σφενδονήτας, ὅπως πρὸς τὸ ἐκείνων ἱππικὸν 

ἀντέχωσι, ναυσί τε καὶ πολὺ περιεῖναι, ἵνα καὶ τὰ ἐπι- 
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τήδεια ῥᾷον ἐσκομιξώμεϑα, τὸν δὲ καὶ  αὐτόϑεν σῖτον τὸ 
ἐν δλκάσι, πυροὺς καὶ πεφρυγμένας κριϑάς, ἄγειν καὶ 

σιτοποιοὺς ἐκ τῶν μυλώνων πρὸς μέρος ἠναγκασμένους 

ἐμμίσϑους, ἵνα, ἣν που ὑπὸ ἀπλοίας ἀπολαμβανώμεϑα, 
ἔχῃ ἡ στρατιὰ τὰ ἐπιτήδεια (πολλὴ γὰρ οὖσα οὐ πάσης 
ἔσται πόλεως ὑποδέξασϑαι). τά τε | ἄλλα ὅσον δυνα- 50 
τὸν ἑτοιμάσασϑαι καὶ μὴ ἐπὶ ἑτέροις γίγνεσϑαι, μά- 
λιστα δὲ χρήματα αὐτόϑεν ὡς πλεῖστα ἔχειν. τὰ δὲ 
παρ᾽ ᾿Εγεσταίων, ἃ λέγεται ἐκεῖ ἑτοῖμα. νομίσατε καὶ 

10 λόγῳ ἂν μάλιστα ἑτοῖμα εἷναι. 
ΜΗν γὰρ αὐτοὶ ἔλϑωμεν ἐνθένδε μὴ ἀντίπαλον 38 

μόνον παρασκευαϊσάμενοι, πλήν γε πρὸς τὸ μάχιμον 36 
αὐτῶν τὸ ὁπλιτικόν, ἀλλὰ καὶ ὑπερβάλλοντες τοῖς πᾶσι. 

μόλις οὕτως οἷοί τε ἐσόμεϑα τῶν μὲν κρατεῖν, τὰ δὲ 
16 καὶ διασῶσαι. πόλιν τε νομίσαι χρὴ ἐν ἀλλοφύλοις 3 

καὶ πολεμίσις οἰκιοῦντας ἱέναι, οὃς πρέπει τῇ πρώτῃ 
ἡμέρᾳ ἧ ἂν κατάσχωσιν εὐθὺς κρατεῖν τῆς γῆς ἢ 90 
εἰδέναι ὅτι, ἣν σφάλλωνται, πάντα πολέμια ἕξουσιν. 
ὅπερ ἐγὼ φοβούμενος καὶ εἰδὼς πολλὰ μὲν ἡμᾶς δέον 3 

40 εὖ βουλεύσασϑαι, ἔτι δὲ πλείω εὐτυχῆσαι, χαλεπὸν 

ὃὲ ἀνθρώπους ὄντας, ὅτι ἐλάχιστα Ϊ τῇ τύχῃ παρα- 895 
δοὺς ἐμαυτὸν βούλομαν ἐκπλεῖν, παρασκευῇ δὲ ἀπὸ 

τῶν εἰκότων ἀσφαλής [ἐκπλεῦσαι]. ταῦτα γὰρ τῇ τε « 
ξυμπάσῃ πόλει βεβαιότατα ἡγοῦμαι καὶ ἡμῖν τοῖς στρα- 

90 τευσομένοις σωτήρια. εἰ δέ τῳ ἄλλως δοκεῖ, | παρίημι 5 
αὐτῷ τὴν ἀρχήν." 

Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα εἶπε, νομίξων τοὺς ᾽4ϑη- 34 
ναίους τῷ πλήϑει τῶν πραγμάτων ἢ ἀποτρέψειν ἥ, 
εἶ ἀναγκάξοιτο στρατεύεσϑαι, μάλιστ᾽ ἂν οὕτως ἀσφα- 

80 λῶς ἐκπλεῦσαι. οἱ δὲ τὸ μὲν ἐπυϑυμοῦν τοῦ πλοῦ. 
οὐκ ἐξῃρέϊϑθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς, τὸ 

ϑι 
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πολὺ δὲ μᾶλλον ὥρμηντο καὶ τοὐναντέον περιέστη 
αὐτῷ᾽ εὖ τε γὰρ παραινέσαι ἔδοξε καὶ ἀσφάλεια νῦν 
δὴ καὶ πολλὴ ἔσεσϑαι. καὶ ἔρως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὃ 
ὁμοίως ἐκπλεῦσαι, τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς ἢ 

9 τι ὅ καταστρεψομένοις | ἐφ᾽ ἃ ἔπλεον ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν 16 

10 

1ὅ 

20 

μεγάλην δύναμιν, τοῖς δ᾽ ἐν τῇ ἡλικίᾳ τῆς τε ἀπούσης 
πόϑῳ ὄψεως καὶ ϑεωρίας, καὶ εὐέλπιδες ὄντες σωϑή- 

σεσϑαι, ὃ δὲ πολὺς ὅμιλος καὶ στρατιώτης ἔν τε τῷ 
παρόντι ἀργύριον οἴσειν καὶ προσκτήσεσθϑαι δύναμιν 
ὅϑεν ἀίδιον μισϑοφορὰν ὑπάρξειν. ὥστε διὰ τὴν ἄγαν Ἢ 
τῶν πλειόνων ἐπυϑυμίαν, εἴ τῷ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, 
δεδιὼς μὴ ἀντιχειροτονῶν κακόνους δόξειεν εἷναι τῇ 
πόλει ἡσυχίαν ἧγεν. καὶ τέλος παρελϑών τις τῶν ᾽4ϑη- 3ῦ 
ναίων καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη χρῆναι 
προφασίξεσϑαι οὐδὲ ] διαμέλλειν, ἀλλ᾽ ἐναντίον ἁπάν- 315 
τῶν ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασχευὴν ᾿4ϑηναῖοι 
ψηφίσωνται. ὃ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ μετὰ τῶν 5 
ξυναρχόντων καϑ᾽ ἡσυχίαν μᾶλλον βουλεύσοιτο, ὅσα 
μέντοι ἤδη δοκεῖν αὐτῷ, τριήρεσι μὲν οὐκ ἔλασσον 
[ἢ] ἑκατὸν πλευστέα εἵναι αὐτῶν [[δ᾽]᾿ 4ϑηναίων, (ὧνν 80 
ἔσεσϑαι ὁπλιταγωγοὺς ὅσαν ἂν δοκῶσι, καὶ ἄλλας ἐκ 
τῶν ξυμμάχων μεταπεμπτέας εἶναι, ὁπλίταις δὲ τοῖς 
ξύμπασιν ᾿4ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πεντακισχιλίων 
μὲν οὐκ ἐλάσσοσιν, ἣν δέ τι δύνωνται. καὶ πλείοσιν" 

86 τὴν δὲ ἄλλην παρασκευὴν ὡς κατὰ λόγον καὶ τοξοτῶν 86 
τῶν αὐτόϑεν καὶ ἐκ Κρήτης καὶ σφενδονητῶν καὶ ἤν 393 
τι ἄλλο πρέπον δοκῇ εἶναι ἑτοιμασάμενοι ἄξειν. ἀκού- 96 
ὅαντες δ᾽ οἱ 4ϑηναῖοι ἐψηφίσαντο εὐθὺς αὐτοκράτορας 
εἶναι καὶ περὶ στρατιᾶς πλήϑους καὶ περὶ τοῦ παντὸς 

80 πλοῦ τοὺς στρατηγοὺς πράσσειν ἧἦ ] ἂν αὐτοῖς δοκῇ ὅ 
ἄριστα εἶναι ᾿4ϑηναίοις. καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ 3 
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ἐγίγνετο, καὶ ἔς τε τοὺς ξυμμάχους ἔπεμπον καὶ 
αὐτόϑεν καταλόγους ἐποιοῦντο. ἄρτι δ᾽ ἀνειλήφει ἡ 
πόλις ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου 

ἔς τε ἡλικίας πλῆϑος ἐπιγεγενημένης καὶ ἐς χρημά- τὸ 
τῶν ἔἄϑροισιν διὰ τὴν ἐκεχειρίαν, ὥστε ῥᾷον πάντα 
ἐπορίζετο. καὶ οἱ μὲν ἐν παρασκευῇ ἦσαν. 

Ἐν δὲ τούτῳ, ὅσοι Ἑρμαῖ ἦσαν λέϑινοι ἐν τῇ πόλει 31 
τῇ ᾿4ϑηναίων (εἰσὶ δὲ κατὰ τὸ ἐπιχώριον [ἡ τετρά- 
γῶνος ἐργασία] πολλοὶ καὶ ἐν ἰδίοις προϑύροις καὶ ἐν 

10 [{ἱεροῖς) μιᾷ νυκχτὶ οἱ πλεῖστοι περιεκόπησαν. τὰ πρόσ- τὸ 
ὦπα. καὶ τοὺς δράσαντας ἤδει οὐδείς, ἀλλὰ μεγάλοις 5 
μηνύτροις δημοσίᾳ οὗτοί τε ἐξητοῦντο καὶ προσέτι ἐψη- 
φίσαντο, καὶ εἶ τις ἄλλο τι οἷἱδὲεν ἀσέβημα γεγενη- 
μένον, μηνύειν ἀδεῶς τὸν βουλόμενον καὶ ἀστῶν καὶ 

] ξένων καὶ δούλων. καὶ τὸ πρᾶγμα μειξόνως ἐλάμβα- ξ΄ 

νον τοῦ τὲ γὰρ ἔχπλου οἷωνὸς ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐκὶ 
ξυνωμοσίᾳ ὅμα νεωτέρων πραγμάτων καὶ δήμου κατα- 
λύσεως γεγενῆσϑαι. μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίχων τέ 38 
τινῶν καὶ ἀκολούϑων περὶ μὲν τῶν ἙἭ. μῶν οὐδέν, 

40 ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ 535 
νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ 
μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ᾽ ὕβρει" ὧν 
καὶ τὸν ᾿4λκιβιάδην ἐπῃτιῶντο. καὶ αὐτὰ ὑπολαμβά- 5 

νοντὲς οἱ μάλιστα τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ ἀχϑόμενοι ἐμποδὼν 
ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως προεστάναι, 30 
καὶ νομίσαντες, εἶ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι, 
ἐμεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τά τε 
μυστικὰ καὶ ἡ τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο καὶ οὐδὲν 
εἴη αὐτῶν ὅ τι οὐ μετ᾽ ἐκείνου ἐπράχϑη, ἐπιλέγοντες 

80 τεχμήρια τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύματα οὗ 56 
δημοτικὴν παρανομίαν. ὃ δ᾽ ἔν τὲ τῷ παρόντι πρὸς 99 
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τὰ μηνύματα ἀπελογεῖτο καὶ ἑτοῖμος ἦν πρὶν ἐχπλεῖν 
κρένεσϑαι, εἴ τι τούτων εἰργασμένος ἦν (ἤδη γὰρ καὶ 
τὰ τῆς παρασκευῆς ἐπεπόριστο), καὶ εἶ μὲν τούτων τι 

εἴργαστο, δἤκην δοῦναι, εἰ δ᾽ ἀπολυϑείη, ἄρχειν. καὶ ἢ 

ἐπεμαρτύρετο μὴ ἀπόντος περὶ αὐτοῦ διαβολὰς ἀπο- 
δέχεσθαι. ἀλλ᾽ ἤδη ἀποκτείνειν, εἰ ἀδικεῖ. καὶ ὅτι 

σωφρονέστερον εἴη μὴ μετὰ τοιαύτης αἴτίας, πρὶν δια- 

γνῶσι. πέμπειν αὐτὸν ἐπὶ τοσούτῳ στρατεύματι. οἵ ὃ 
δ᾽ ἐχϑροὶ δεδιότες τό τε στράτευμα μὴ εὔνουν ἔχῃ, ιτὸ 
ἣν ἤδη ἀγωνίξηται, ὅ τε δῆμος μὴ μαλακίέξηται, ϑερα- 

πεύων ὅτι δι᾽ ἐκεῖνον οἵ τ᾽ ᾿Ζ“ργεῖοι ξυνεστράτευον 
καὶ τῶν Μαντινέων τινές, ἀπέτρεπον καὶ ἀπέσπευδον, 
ἄλλους ῥήτορας ἐνιέντες οὗ ἔλεγον νῦν μὲν πλεῖν 
αὐτὸν καὶ μὴ κατασχεῖν ] τὴν ἀναγωγήν, ἐλθόντα δὲ τὸ 
κρίνεσϑαι ἐν ἡμέραις ῥηταῖς, βουλόμενοι ἐκ μείζονος 

διαβολῆς, ἣν ἔμελλον ῥᾷον αὐτοῦ ἀπόντος ποριεῖν, 
μετάπεμπτον κομισϑέντα αὐτὸν ἀγωνίσασθαι. καὶ ἔδοξε 
πλεῖν τὸν ᾿4λκιβιάδην. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ϑέρους μεσοῦντος ἤδη ἡ ἀναγωγὴ 80 

 ἐγέγνετο ἐς τὴν Σικελίαν. τῶν μὲν οὖν ξυμμάχων 30 
τοῖς πλείστοις καὶ ταῖς σιταγωγοῖς ὁλκάσι καὶ τοῖς 

πλοίοις καὶ ὅση ἄλλη παρασκευὴ ξυνείπετο πρότερον 
εἴρητο ἐς Κέρκυραν ξυλλέγεσϑαι, ὡς ἐκεῖθεν ἀϑοόοις 

ἐπὶ ἄκραν ἸΙαπυγίαν τὸν ᾿Ιόνιον διαβαλοῦσιν" αὐτοὶ δ᾽ 

᾿4ϑηναῖοι] καὶ εἴ τινες τῶν ξυμμάχων παρῆσαν ἐς τὸν 15. 
Πειραιᾶ καταβάντες ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ ἅμα ἕῳ ἐπλήρουν 
τὰς ναῦς ὡς ἀναξόμενοι. ξυγκχατέβη δὲ καὶ ὁ ἄλλος 5 
ὄμιλος ἅπας ὡς εἰπεῖν ὁ ἐν τῇ πόλει καὶ ἀστῶν καὶ 

ξένων, οἱ μὲν ἐπιχώριοι τοὺς σφετέρους αὐτῶν ἕκαστοι 
80 προπέμποντες, οἱ μὲν ἑταίρους, οἱ δὲ ξυγγενεῖς, οἱ δὲ 80 

υἱεῖς, καὶ μετ᾽ ἐλπίδος τε ἅμα ἰόντες καὶ ὀλοφυρμῶν, 
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τὰ μὲν ὡς κτήσοιντο, τοὺς δ᾽ εἴ ποτε ὄψοιντο, ἐνθϑυ- 
μούμενοι ὅσον πλοῦν ἐκ τῆς σφετέρας ἀπεστέλλοντο. 
καὶ ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ὡς ἤδη ἔμελλον μετὰ κιν- 81 
δύνων ἀλλήλους | ἀπολιπεῖν, μᾶλλον αὐτοὺς ἐσήει τὰ 536 
δεινὰ ἢ ὅτε ἐψηφίξοντο πλεῖν" ὅμως δὲ τῇ παρούδῃ 
ῥώμῃ διὰ τὸ πλῆϑος ἑκάστων ὧν ἑώρων (ἐν) τῇ ὄψει 
ἀνεϑάρσουν. οἱ δὲ ] ξένοι καὶ ὃ ἄλλος ὄχλος κατὰ 896 

ϑέαν ἧκεν ὡς ἐπὶ ἀξιόχρεων καὶ ἄπιστον διάνοιαν. 
παρασκευὴ γὰρ αὕτη, (ἡ) πρώτη ἐκπλεύσασα μιᾶς 

ι0 πόλεως δυνάμει ᾿Ελληνικῆς, πολυτελεστάτη δὴ καὶ 
εὐπρεπεστάτη τῶν ἐς ἐκεῖνον τὸν χρόϊνον ἐγένετο. 5 
ἀρυϑμῷ δὲ νεῶν καὶ ὁπλιτῶν καὶ ἡ ἐς ̓ Επίδαυρον μετὰ Σ 
Περικλέους καὶ ἡ αὐτὴ ἐς Ποτείδαιαν μετὰ “Ἄγνωνος 
οὐκ ἐλάσσων ἦν τετράκις γὰρ χίλιοι ὁπλῖται αὐτῶν 

16 ᾿4ϑηναίων καὶ τριακόσιοι ἱππῆς καὶ τριήρεις ἑκατὸν 
καὶ Δεσβίων καὶ Χίων πεντήκοντα καὶ ] ξύμμαχοι ἔτι τὸ 
πολλοὶ ξυνέπλευσαν" ἀλλὰ ἐπί τε βραχεῖ πλῷ ὡρμή- ὃ 
ϑησαν καὶ παρασκευῇ φαύλῃ, οὗτος δὲ ὁ στόλος ὡς 
χρόνιός τε ἐσόμενος καὶ κατ᾽ ἀμφότερα, οὗ ἂν δέῃ, 

20 καὶ ναυσὶ καὶ πεξῷ ἅμα ἐξαρτυϑείς, τὸ μὲν ναυτικὸν 
μεγάλαις δαπάναις τῶν τε τριηράρχων καὶ τῆς πόλεως 15 

ἐχπονηϑέν, τοῦ μὲν δημοσίου δραχμὴν τῆς ἡμέρας τῷ 
ναύτῃ ἑκάστῳ διδόντος καὶ ναῦς παρασχόντος κενὰς 
ἑξήκοντα μὲν ταχείας, τεσσαράκοντα δὲ ὁπλιταγωγοὺς 

8δ καὶ ὑπηρεσίας ταύταις τὰς κρατίστας, τῶν (δὲν τριηρ- 

ἄρχων ἐπιφοράς τε πρὸς τῷ ἐκ δημοσίου μισϑῷ δι- 
Ι δόντων τοῖς ϑρανίταις τῶν ναυτῶν [καὶ ταῖς ὑπηρε- 30 

σίαις] καὶ τἄλλα σημείοις καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι 

χρησαμένων, καὶ ἐς τὰ μαχρότατα προϑυμηϑέντος ἑνὺς 
80 ἑκάστου ὅπως αὐτῷ τινι εὐπρεπείᾳ τε ἡ ναῦς μάλιστα 

προέξει καὶ τῷ ταχυναυτεῖν, τὸ δὲ πεξὸν καταλόγοις 
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τε [ χρηστοῖς ἐκκριϑὲν καὶ ὅπλων καὶ τῶν περὶ τὸ 5 
σῶμα σκευῶν μεγάλῃ σπουδῇ πρὸς ἀλλήλους ἁμιλληϑέν. 
ξυνέβη δὲ πρός τε σφᾶς αὐτοὺς ἅμα ἔριν γενέσϑαι, ᾧ ἐ 
τις ἕκαστος προσετάχϑη, καὶ ἐς τοὺς ἄλλους Ἑλληνας 

ἐπίδειξιν μᾶλλον εἰκασϑῆναι τῆς δυνάμεως καὶ ἐξου- 
σίας ἣ 1 ἐπὶ πολεμίους παρασκευήν. [εἰ γάρ τις ἔλο- ἕὃ 
γίσατο τήν τε τῆς πόλεως ἀνάλωσιν δημοσίαν καὶ 
τῶν στρατευομένων τὴν ἰδίαν, τῆς μὲν πόλεως ὅσα 
τε ἤδη προυτετελέκει καὶ ἃ ἔχοντας τοὺς στρατηγοὺς 
ἀπέστελλε, τῶν δὲ ἰδιωτῶν ἅ τὸ περὶ τὸ σῶμά τις καὶ 
τριήραρχος ἐς τὴν [ναῦν ἀνηλώκει καὶ ὅσα ἔτι ἔμελλεν 86 
ἀναλώσειν. χωρὶς δ᾽ ἃ εἰκὸς ἦν καὶ ἄνευ τοῦ ἐκ δη- 
μοσίου μισϑοῦ πάντα τινὰ παρασχευάσασϑαι ἐφόδιον 
ὡς ἐπὶ χρόνιον | στρατείαν, καὶ ὅσα ἐπὶ μεταβολῇ τις 896 

ἢ στρατιώτης ἢ ἔμπορος ἔχων ἔπλει, πολλὰ ἂν τάλαντα 
ηὐρέϑη ἐκ τῆς πόλεως τὰ πάντα ἐξαγόμενα. ᾿ καὶ ὃ 8 
στόλος οὐχ ἧσσον τόλμης τὲ ϑάμβει καὶ ὄψεως λαμ- 
πρότητι περιβόητος [ ἐγένετο ἢ στρατιᾶς πρὸς οὕς ὁ 
ἐπῇσαν ὑπερβολῇ, καὶ ὅτι μέγιστος ἤδη διάπλους ἀπὸ 
τῆς οἰκείας καὶ ἐπὶ μεγίστῃ ἐλπέδι τῶν μελλόντων 
πρὸς τὰ ὑπάρχοντα ἐπεχειρήϑη., ἐπειδὴ δὲ αἱ νῆες 82 
πλήρεις ἦσαν καὶ ἐσέκειτο πάντα ἤδη ὅσα ἔχοντες 
ἔμελλον ἀνάξεσϑαι, τῇ μὲν σάλπιγγι | σιωπὴ ὑπεση- τὸ 
μάνϑη. εὐχὰς δὲ τὰς νομιζομένας πρὸ τῆς ἀναγωγῆς 

οὐ κατὰ ναῦν ἑκάστην, ξύμπαντες δὲ ὑπὸ κήρυκος 
ἐποιοῦντο, κρατῆράς τὸ κεράσαντες παρ᾽ ἅπαν τὸ στρά- 
τευμα καὶ ἐκπώμασι χρυσοῖς τε καὶ ἀργυροῖς οἵ τὲ 
ἐπιβάται καὶ οἱ ἄρχοντες σπένδοντες. ξυνεπηύχοντο ] δὲ ηἢ 
καὶ ὃ ἄλλος ὅμιλος ὁ ἐκ τῆς γῆς τῶν τε πολιτῶν καὶ 
εἴ τις ἄλλος εὔνους παρῆν σφίσιν. παιανίσαντες δὲ 

καὶ τελεώσαντες τὰς σπονδὰς ἀνήγοντο, καὶ ἐπὶ κέρως 
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τὸ πρῶτον ἐκπλεύσαντες ἅμιλλαν ἤδη μέχρι “Δἰγίνης 

ἐποιοῦντο. καὶ οἱ μὲν ἐς τὴν Κέρκυραν. ἔνϑαπερ καὶ 
] τὸ ἄλλο στράτευμα τῶν ξυμμάχων ξυνελέγετο, ἠπεί- 30 
γοντο ἀφικέσϑαι. 

Ἐς δὲ τὰς Συρακούσας ἠγγέλλετο μὲν πολλαχόϑεν ὃ 

τὰ περὶ τοῦ ἐπίπλου. οὐ μέντοι ἐπιστεύετο ἐπὶ πολὺν 
χρόνον οὐδέν, ἀλλὰ καὶ γενομένης ἐκκλησίας ἐλέχϑηδαν 
ἰτοιοέδε λόγοι ἀπό τε ἄλλων, τῶν μὲν πιστευόντων τὰ 536 
περὶ τῆς στρατείας τῆς τῶν ᾿4ϑηναίων, τῶν δὲ τὰ 
ἐναντία λεγόντων. καὶ Ἑρμοκράτης ὁ “ἕρμωνος παρ- 
ελϑὼν αὐτοῖς, ὡς σαφῶς οἱόμενος εἰδέναι τὰ περὶ 

αὐτῶν. ἔλεγε καὶ παρήνει τοιάδε. 
Ι ,,Ἄπιστα μὲν ἴσως, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τινές, δόξω πο 

ὑμῖν περὶ τοῦ ἐπίπλου τῆς ἀληϑείας λέγειν, καὶ 

γιγνώσκω ὅτι οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι ἢ λέ- 

γοντες ἢ ἀπαγγέλλοντες οὐ μόνον οὐ πείϑουσιν, ἀλλὰ 
καὶ ἄφρονες δοκοῦσιν εἷναι᾽ ὕμως δὲ οὐ καταφοβηϑεὶς 
ἐπιόχήϊσω κινδυνευούδης τῆς πόλεως. πείϑων γε ἐμαυ- 5386 
τὸν σαϊφέστερόν τι ἑτέρου εἰδὼς λέγειν. ᾿4ϑηναῖοι γὰρ ὅ51 

ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὃ πάνυ ϑαυμάξετε, πολλῇ στρατιᾷ ὥρμηνται 
καὶ ναυτικῇ καὶ πεξικῇ, πρόφασιν μὲν ᾿Εγεσταίων ξυμ- 
μαχίᾳ καὶ Δεοντίνων κατοικίσει, τὸ δὲ ἀληϑὲς Σικες 

λίας [ ἐπυϑυμίᾳ, μάλιστα δὲ τῆς ἡμετέρας πόλεως, ἡγού- ὁ 
μένοι, εἰ ταύτην σχοῖεν, ῥᾳδίως καὶ τἄλλα ἕξειν. ὡς ὃ 

οὖν ἐν τάχει παρεσομένων, δρᾶτε ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων 
ὅτῳ τρόπῳ κάλλιστα ἀμυνεῖσϑε αὐτοὺς καὶ μήτε κατα- 
φρονήσαντες ἄφαρκτοι ληφϑήσεσϑε μήτε ἀπιστήσαντες 

τοῦ ξύμπαντος ἀμελήσετε. εἰ δέ τῳ καὶ πιστά, τὴν 
τόλμαν αὐτῶν καὶ δύναμιν μὴ ἐκπλαγῇ. οὔτε γὰρ 

βλάπτειν ἡμᾶς πλείω οἷοί τ᾽ ἔσονται ἢ πάσχειν, οὔϑ᾽ 
ὅτι μεγάλῳ στόλῳ ἐπέρχονται, ἀνωφελεῖς. ἀλλὰ πρός 
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τε τοὺς ἄλλους Σικελιώτας πολὺ ἄμεινον (μᾶλλον γὰρ 

ἐθελήσουσιν ἐκπλαγέντες ἡμῖν ξυμμαχεῖν), καὶ ἢν ἄρα ιὖ 
ἢ κατεργασώμεϑα αὐτοὺς ἢ ἀπράκτους ὧν ἐφίενται 
ἀπώσωμεν (οὐ γὰρ δὴ μὴ τύχωσί γε ὧν προσδέχονται 

ὅ φοβοῦμαι), κάλλιστον δὴ ἔργων ἡμῖν ξυμβήσεται καὶ 
οὐκ ἀνέλπιστον ἔμοιγε. ὀλίγοι γὰρ δὴ στόλοι μεγάλοι ὃ 
ἢ λἠλήνων ἢ βαρβάρων πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἀπά- 30 
θραντες κατώρϑωσαν. οὔτε γὰρ πλείους τῶν ἐνοικούν- 

τῶν καὶ ἀστυγειτόνων ἔρχονται (πάντα γὰρ ὑπὸ δέους 
10 ξυνίσταται), ἥν τε δι’ ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδείων ἐν 

ἀλλοτρίᾳ γῇ σφαλῶσι, τοῖς ἐπιβουλευϑεῖσιν ὄνομα, κἂν 

περὶ σφίσιν αὐτοῖς τὰ πλείω πταίσωσιν, ὅμως κατα- 35 
λείπουσιν. ὅπερ καὶ [΄4ϑηναῖοι] αὐτοὶ οὗτοι, τοῦ Μή- 5 
δου παρὰ λόγον πολλὰ σφαλέντος, ἐπὶ τῷ ὀνόματι ὡς 

16 ἐπὶ ᾿4ϑήνας ἤει ηὐξήϑησαν, καὶ ἡμῖν οὐχ ἀνέλπιστον 

φὸ τοιοῦτον ξυμβῆναι. 
οΘαρσοῦντες οὖν τά τε αὐτοῦ παρασκεναξώ μεϑα Ὁ: 

καὶ ἐς τοὺς Σικελοὺς πέμποντες τοὺς μὲν μᾶλλον 

βεβαιωσώμεϑα. τοῖς δὲ φιλίαν καὶ ξυμμαχίαν πειρώ- 
80 μεϑὰα ποιεῖσϑαι, ἔς τε τὴν ἄλλην Σικελίαν πέμπωμεν 

πρέσβεις. δηλοῦντες ὡς κοινὸς ὃ κίνδυνος, καὶ ἐς τὴν 

Ἰἰταλέαν, ὅπως ἢ ξυμμαχίδα ποιώμεθα ἡμῖν ἢ μὴ ] δέ- 80 
χωνται ᾿Αϑηναίους. δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐς Καρχηδόνα 3 
Ι ἄμεινον εἷναι πέμψαι. οὐ γὰρ ἀνέλπιστον αὐτοῖς, 398 

26 ἀλλ᾽ αἰεὶ διὰ φόβου εἰσὶ μή ποτε ᾿Αϑηναῖοι αὐτοῖς 

ἐπὶ τὴν πόλιν ἔλϑωσιν, ὥστε τάχ᾽ ἂν ἴσως νομίσαντες, 
εἶ τάδε πρσήσονται, καὶ ἂν σφεῖς ἐν πόνῳ εἶναι, 
ἐθελήσειαν͵ ἡμῖν ἤτοι κρύφα γε ἢ φανερῶς ἢ ἐξ ἕνός ὁ 
γέ του τρόπου ἀμῦναι. δυνατοὶ δέ εἶσι μάλιστα τῶν 

80 νῦν, βουληϑέντες' χρυσὸν γὰρ καὶ ἄργυρον πλεῖστον 
κέχτηνται, ὅϑεν ὅ τὲ πόλεμος καὶ τἄλλα εὐπορεῖ. πέμ- 8 
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πῶμεν δὲ καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα καὶ ἐς Κόρινϑον, 
δεόμενοι δεῦρο κατὰ τάχος βοηϑεῖν καὶ τὸν ἐκεῖ πό- τὸ 
λεμον κινεῖν. ὃ δὲ μάλιστα ἐγώ τε νομίξω ἐπίκαιρον 4 

ὑμεῖς τε διὰ τὸ ξύνηϑες ἥσυχον ἥκιστ᾽ ἂν ὀξέως 

πείϑοισϑε, ὕμως εἰρήσεται. Σικελιῶται γὰρ εἶ ἐϑέλοι- 

μὲν ξύμπαντες, εἶ δὲ μή, ὅτι πλεῖστοι μεϑ᾽ ἡμῶν, 
καϑελκύσαντες ἅπαν τὸ | ὑπάρχον ναυτιχὸν μετὰ δυοῖν 15 
μηνοῖν τροφῆς ἀπαντῆσαι ᾿4ϑηναίοις ἐς Τάραντα καὶ 
ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν, καὶ δῆλον ποιῆσαι αὐτοῖς ὅτι οὐ 
περὶ τῆς Σικελίας πρότερον ἔσται ὁ ἀγὼν ἢ τοῦ ἐκεί- 
νους περαιωϑῆναι τὸν ᾿Ιόνιον, μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὺς ἐχπλή- 

ξαιμεν καὶ ἐς λογισμὸν καταστήϊσαιμεν ὅτι δομώμεϑα 0 
μὲν ἐκ φιλίας χώρας φύλακες (ὑποδέχεται γὰρ ἡμᾶς 
Τάρας), τὸ δὲ πέλαγος αὐτοῖς πολὺ περαιοῦσϑαι μετὰ 
πάσης τῆς παρασκευῆς, χαλεπὸν δὲ διὰ πλοῦ μῆκος ἐν 
τάξει μεῖναι, καὶ ἡμῖν ἂν εὐεπέϑετος εἴη, βραδεῖά τε 
καὶ κατ᾽ ὀλίγον προσπίπτουϊσα. εἰ δ᾽ αὖ τῷ ταχυναυ- ὃ 
τοῦντι ἁϑροωτέρῳ κουφίσαντες προσβάλοιεν, εἶ μὲν 

κώπαις χρήσαιντο, ἐπιϑοίμεθ᾽ ἂν κεχμηκόσιν, εἰ δὲ 
μὴ δοκοίη, ἔστι καὶ ὑποχωρῆσαι ἡμῖν ἐς Τάραντα᾽ οἱ 

ὃὲ μετ᾽ ὀλίγων ἐφοδίων ὡς ἐπὶ ναυμαχίᾳ περαιωϑέντες 

ἀποροῖεν ἂν κατὰ χωρία ἐρῆμα, ] καὶ ἢ μένοντες πολιορ- 80 

κοῖντο ἂν ἢ πειρώμενοι παραπλεῖν τήν τε ἄλλην παρα- 
σκευὴν ἀπολείποιεν ἂν καὶ τὰ τῶν πόλεων οὐκ ἂν 
βέβαια ἔχοντες, εἶ ὑποδέξοιντο, ἀϑυμοῖεν. ὥστ᾽ ἔγωγε 8 
τούτῳ τῷ λογισμῷ ἡγοῦμαι ἀποκλῃομένους αὐτοὺς 

οὐδ᾽ ἂν ἀπᾶραι ἀπὸ Κερκύρας, | ἀλλ᾽ ἢ διαβουλευ- 86 
σαμένους καὶ κατασκοπαῖς χρωμένους | ὁπόσοι τ᾽ ἐσμὲν 899 

καὶ ἐν ᾧ χωρίῳ, ἐξωσθῆναι ἂν τῇ ὥρᾳ ἐς χειμῶνα, 
ἢ καταπλαγέντας τῷ ἀδοκήτῳ καταλῦσαι ἂν τὸν πλοῦν, 
ἄλλως τὲ καὶ τοῦ ἐμπειροτάτου τῶν στρατηγῶν, ὡς 
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ἐγὼ ἀκούω, ἄκοντος ἡγουμένου καὶ] ἀσμένου ἂν πρό- ὁ 
φασιν λαβόντος, εἴ τι ἀξιόχρεων ἀφ᾽ ἡμῶν ὀφϑείη. 
ἀγγελλοέμεϑα δ᾽ ἂν εὖ οἷδ᾽ ὅτι ἐπὶ τὸ πλέον" τῶν Ἰ 
δ᾽ ἀνθρώπων πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ αἱ γνῶμαι ἴσταν- 
ται. καὶ τοὺς προεπιχειροῦντας ἢ τοῖς γε ἐπιχειροῦσι 
προδηλοῦντας ὅτι ἀμυνοῦνται μᾶλλον πεφόΪβηνται, ἰσο- 1τὸ 
κινδύνους ἡγούμενοι. ὅπερ ἂν νῦν ᾿4ϑηναῖοι πάϑοιεν. 

ἐπέρχονται γὰρ ἡμῖν ὡς οὐκ ἀμυνουμένοις, δικαίως 8 
τατεγνωχότες ὅτι αὐτοὺς οὐ μετὰ “ακεδαιμονίων ἐφϑεί- 
ρομεν᾽ εἰ δ᾽ ἴδοιεν παρὰ γνώμην τολμήσαντας, τῷ 
ἀδοκήτῳ μᾶλλον ἂν καταπλαγεῖεν ἢ τῇ ἀπὸ] τοῦ ἀλη- τὖ 
ϑοῦς δυνάμει. 

Πείϑεσϑε οὖν, μάλιστα μὲν ταῦτα τολμήσαντες, 5 
εἰ δὲ μή, ὅτι τάχιστα τἄλλα ἐς τὸν πόλεμον ἕτοι- 
μάξειν, καὶ παραστῆναι παντὶ τὸ μὲν καταφρονεῖν 
τοὺς ἐπιόντας ἐν τῶν ἔργων τῇ ἀλκῇ δείχνυσθϑαι., τὸ 
δ᾽ ἤδη τὰς μετὰ φόβου παρασκευὰς ἀσφαλεστάτας 50 
νομίσαντας ὡς ἐπὶ κινδύνου πράσσειν χρησιμώτατον 
ἂν ξυμβῆναι. οἱ δὲ ἄνδρες καὶ ἐπέρχονται καὶ ἐν πλῷ 
εὖ οἱδ᾽ ὅτι ἤδη εἰσὶ καὶ ὅσον οὔπω πάρεισιν." 

Καὶ ὃ μὲν Ἑρμοκράτης τοσαῦτα εἶπεν. τῶν δὲ 8ῦ 

Συρακοσίων ὃ δῆμος ἐν πολλῇ πρὸς ἀλλήλους ἔριδι 
ἦσαν, ] οἱ μὲν ὡς οὐδενὶ ἂν τρόπῳ ἔλθοιεν οἱ ᾿49η- 36 
ναῖοι οὐδ᾽ ἀληϑῆ ἐστιν ἃ λέγεται. οἱ δέ, εἰ καὶ ἔλ- 
ϑοιεν, τί ἂν δράσειαν αὐτοὺς ὅ τι οὐχ ἂν μεῖξον 
ἀντιπάϑοιεν; ἄλλοι δὲ καὶ πάνυ. καταφρονοῦντες ἐς 
γέλωτα ἔτρεπον τὸ πρᾶγμα. ὀλίγον δ᾽ ἦν τὸ πιστεῦον 
τῷ Ἑ ρμοκράτει καὶ] φοβούμενον τὸ μέλλον. παρελθὼν Ὗ 
δ᾽ αὐτοῖς ᾿4ϑηναγόρας, ὃς δήμου τὲ προστάτης ἦν 
καὶ ἐν τῷ παρόντι πιϑανώτατος τοῖς πολλοῖς, ἔλεγε 

τοιάδε. 
ΤΉΟΥΡΙΡΕΒ, τοο. Ἠ πο. 11. ἘΔ. τΐποσ. 7 
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Τοὺς μὲν ᾿4ϑηναίους ὅστις ωὴ βούλεται οὕτως 86 

κακῶς φρονῆσαι καὶ ὑποχειρίους ἡμῖν γενέσϑαν ἐνθάδε 

ἐλίϑόντας, ἢ δειλός ἐστιν ἢ τῇ πόλει οὐκ εὔνους" 80 
τοὺς δὲ [ ἀγγέλλοντας τὰ τοιαῦτα καὶ περιφόβους ὑμᾶς 400 

ὅ ποιοῦντας τῆς μὲν τόλμης οὐ ϑαυμάξω, τῆς δὲ ἀξυνε- 

σίας, εἶ μὴ οἴονται ἔνδηλοι εἶναι. οἱ γὰρ δεδιότες 5 

ἰδίᾳ τε βούλονται τὴν πόλιν ἐς ἔκπληξιν καϑιστάναι, 
ὅπως τῷ κοιϊνῷ φόβῳ τὸ σφέτερον ἐπηλυγάξωνται. δ 
καὶ νῦν αὗται αἱ ἀγγελίαι τοῦτο δύνανται. (αἵ οὐκ 

10 ἀπὸ ταὐτομάτου, ἐκ δὲ ἀνδρῶν οἴπερ αἰεὶ τάδε κινοῦσι 

ξύγκεινται. ὑμεῖς δὲ ἣν εὖ βουλεύησϑε, οὐκ ἐξ ὧν ὃ 
οὗτοι ἀγγέλλουσι σκοποῦντες λογιεῖσϑε τὰ εἰκότα, ἀλλ᾽ 

᾿ἐξ ὧν ἂν ἄνϑρωποι | δεινοὶ καὶ πολλῶν ἔμπειροι, τὸ 
ὥσπερ ἐγὼ ᾿Αϑηναίους ἀξιῶ. δράδειαν. οὐ γὰρ 4 

16 αὐτοὺς εἰκὸς Πελοποννησίους τε ὑπολιπόντας καὶ τὸν 

ἐχεῖ πόλεμον μήπω βεβαίως καταλελυμένους ἐπ᾽ ἄλλον 
πόλεμον οὐκ ἐλάσσω ἑκόντας ἐλϑεῖν, ἐπεὶ ἔγωγε ἀγα- 
πᾶν οἴομαι αὐτοὺς ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ᾽ ] ἐκείνους ἐρχό- 

μεϑα., πόλεις τοσαῦται καὶ οὕτω μεγάλαι. εἰ δὲ δή, 81 

40 ὥσπερ λέγονται, ἔλϑοιεν, ἱκανωτέραν ἡγοῦμαι Σικελίαν 

Πελοποννήσου διαπολεμῆσαι ὅσῳ κατὰ πάντα ἄμεινον 

ἐξήρτυται, τὴν δὲ ἡμετέραν πόλιν αὐτὴν τῆς νῦν στρα- 
τιᾶς. ὥς φασιν. ἐπιούσης, καὶ εἶ δὶς τοσαύτη | ἔλϑοι, 
πολὺ κρείσσω εἷναι" οἷς γ᾽ ἐπίσταμαι οὔϑ᾽ ἵππους 

26 ἀκολουϑήσοντας οὐδ᾽ αὐτόϑεν πορισϑησομένους εἶ μὴ 
ὀλίγους τινὰς παρὰ ᾿Εγεσταίων, οὔϑ᾽ ὁπλίτας ἰσο- 

πλήϑεις τοῖς ἡμετέροις ἐπὶ νεῶν γε ἐλθόντας (μέγα 
γὰρ τὸ καὶ αὐταῖς ταῖς ναυσὶ κούφαις τοσοῦτον πλοῦν 

δεῦρο κομισϑῆναι), τήν τε ἄλλην παρασκευήν, ὅσην 55 
80 δεῖ ἐπὶ πόλιν τοσήνδε πορισϑῆναι, οὐκ ὀλίγην οὖσαν. 

ὥστε (παρὰ τοσοῦτον γιγνώσχω) μόλις ἄν μοι δο- 3 
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κοῦσιν, εἰ πόλιν ἑτέραν τοσαύτην ὅσαι Συράκουσαί 
εἶσιν ἔλϑοιεν ἔχοντες καὶ ὅμοροι οἰκήσαντες τὸν πόλε- 
μον ποιοῖντο, Ϊ οὐκ ἂν παντάπασι διαφϑαρῆναι, ἦ πού 380 
γε δὴ ἐν πάσῃ πολεμίᾳ Σικελίᾳ (ξυστήσεται γάρ) στρα- 
τοπέδῳ τε ἐκ νεῶν ἱἰδρυϑέντι καὶ ἐκ σκηνιδίων καὶ 
ἀναγκαίας παρασκευῆς, οὐχ ἐπὶ πολὺ ὑπὸ τῶν ἡμετέ- 

ρῶν ἱππέων ἐξιόντες. τό τὸ ξύμπαν οὐδ᾽ ἂν κρατῆσαι 
αὐτοὺς τῆς γῆς ἡγοῦμαι" τοσούτῳ τὴν ἡμετέραν 85 

παρασκευὴν κρείσσω νομίξω. 

»“λλὰ ταῦτα, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, οἵ τε ᾿4ϑηναῖοι 88 

γιγνώσκοντες τὰ σφέτερα αὐτῶν εὖ οἶδ᾽ ὅτι σῴξουσι, 401 
καὶ ἐνθένδε ἄνδρες οὔτε ὄντα οὔτε ἂν γενόμενα λογο- 
ποιοῦσιν, οὗς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ᾽ αἰεὶ ἐπίσταμαι 5 
ἤτοι λόγοις γε τοιοῖσδε καὶ ἔτε τούτων κακουργο- 

τέροις ] ἢ ἔργοις βουλομένους καταπλήξαντας τὸ ὑμέ- ὁ 
τερον πλῆϑος αὐτοὺς τῆς πόλεως ἄρχειν. καὶ δέδοικα 

μέντοι μή ποτε πολλὰ πειρῶντες καὶ κατορϑώσωσιν᾽ 
ἡμεῖς δὲ κακοί, πρὶν ἐν τῷ παϑεῖν ὦμεν, προφυλά- 
ξασϑαί τε καὶ αἰσθόμενοι ἐπεξελϑεῖν. τοιγάρτοι δι᾽ ἃ 
αὐτὰ ἡ πόλις ] ἡμῶν ὀλιγάκις μὲν ἡσυχάξει. στάσεις τὸ 
δὲ πολλὰς καὶ ἀγῶνας οὐ πρὸς τοὺς πολεμίους πλείονας 

ἢ πρὸς αὑτὴν ἀναιρεῖται, τυραννίδας δὲ ἔστιν ὅτε καὶ 
δυναστείας ἀδίκους. ὧν ἐγὼ πειράσομαι. ἥν γε ὑμεῖς 4 
ἐθέλητε ἔπεσϑαι,. μήποτε ἐφ’ ἡμῶν τι περιιδεῖν γε- 
νέσϑαι, ὑμᾶς μὲν τοὺς πολλοὺς πείϑων τοὺς [δὲ] τὰ ι5 

τοιαῦτα μηχανωμένους κολάξειν, μὴ μόνον αὐτοφώρους 

(χαλεπὸν γὰρ ἐπιτυγχάνειν), ἀλλὰ καὶ ὧν βούλονται 
μὲν δύνανται δ᾽ οὔ (τὸν γὰρ ἐχϑρὸν οὐχ ὧν δρᾷ μό- 
νον, ἀλλὰ καὶ τῆς διανοίας προαμύνεσϑαι χρή, εἴπερ 
καὶ μὴ προφυλαϊξάμενός τις προπείσεται), τοὺς δ᾽ αὖ 0 
ὀλίγους τὰ μὲν ἐλέγχων, τὰ δὲ φυλάσσων, τὰ δὲ καὶ 

: γ δὰ 
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διδάσκων" μάλιστα γὰρ δοκῶ ἄν μοι οὕτως ἀποτρέ- 
σειν τῆς καχουργέας. καὶ δῆτα, ὃ πολλάκις ἐσκεψάμην, ὅ 
τί καὶ βούλεσθε, ὦ νεώτεροι; πότερον ἄρχειν ἤδη; 
ἀλλ᾽ οὐχ ἔννομον. ὃ δὲ νόμος ἐκ τοῦ μὴ δύνασϑαι 535 
ὑμᾶς μᾶλλον ἢ δυναμένους ἐτέθη ἀτιμάξευν. ἀλλὰ δὴ 
μὴ μετὰ {τῶνδ πολλῶν ἰσονομεῖσϑαι; καὶ πῶς δίκαιον 
τοὺς αὐτοὺς μὴ τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσϑαι; φήσει τις δημο- 89 
κρατίαν οὔτε ξυνετὸν οὔτ᾽ ἰσον εἶναι, τοὺς δὲ ἔχοντας 
τὰ χρήματα | καὶ ἄρχειν ἄριστα βελτίους. ἐγὼ δέ 90 
φημι πρῶτα μὲν δῆμον ξύμπαν ὠνομάσϑαι, ὀλιγαρχίαν 
ὃὲ μέρος, ἔπειτα φύλακας μὲν ἀρίστους εἶναι χρη- 
μάτων τοὺς πλουσίους. βουλεῦσαι δ᾽ ἂν βέλτιστα τοὺς 

ξυνετούς, κρῖναι δ᾽ ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολ- 

λούς, καὶ ταῦτα [ ὁμοίως καὶ κατὰ μέρη καὶ ξύμπαντα 36 
ἐν δημοκρατίᾳ ἰσομοιρεῖν. ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν κιν- 3 

δύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι. τῶν δ᾽ ὠφελίμων οὐ 
πλεονεκτεῖ μόϊνον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαντ᾽ ἀφελομένη ἔχει" 403 
ἃ ὑμῶν οἵ τε δυνάμενοι καὶ οἱ νέοι προϑυμοῦνται, 
ἀδύνατα ἐν μεγάλῃ πόλει κατασχεῖν. 

.»41λ: ἔτι καὶ νῦν, ὦ πάντων ἀξυνετώτατοι. ὧν 40 
ἐγὼ οἷδα “Ἑλλήνων, εἰ μὴ μανϑάνετε κακὰ σπεύδοντες, 
[ἢ ἀμα[ϑέστατοί ἐστε] ἢ ἀδικώτατοι, εἰ εἰδότες τολμᾶτε, ἐ 

ἀλλ᾽ ἤτοι μωϑόντες γεὲ ἢ μεταγνόντες τὸ τὴς πόλεως 
ξύμπασι κοινὸν αὔξετε, ἡγησάμενοι τοῦτο μὲν ἂν καὶ 

ἴσον καὶ πλέον οἱ ἀγαϑοὶ ὑμῶν [ἥπερ τὸ τῆς πόλεως 

πλῆϑος] μετασχεῖν. εἰ δ᾽ ἄλλα βουλήσεϊσϑε. κἂν τοῦ το 
παντὸς κινδυνεῦσαι στερηϑῆναι᾽ καὶ τῶν τοιῶνδε ἀγ- 

γελιῶν ὡς πρὸς αἰσθανομένους καὶ ωὴ ἐπιτρέψοντας 

ἀπαλλάγητε. ἡ γὰρ πόλις ἥδε, καὶ εἰ ἔρχονται ᾿48η- 5 
ναῖοι, ἀμυνεῖται αὐτοὺς ἀξίως αὐτῆς, καὶ στρατηγοί 

εἶσιν ἡμῖν οἱ σκέψονται αὐτά. καὶ εἰ μή τι αὐτῶν 
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 ἀληϑές ἐστῖν, ὥσπερ οὐκ οἴομαι. οὐ πρὸς τὰς ὑμδ- τὸ 
τέρας ἀγγελίας καταπλαγεῖσα καὶ ἑλομένη ὑμᾶς ἄρχον- 
τας αὐθαίρετον δουλείαν ἐπιβαλεῖται, αὐτὴ δ᾽ ἐφ᾽ αὑτῆς 
σχοποῦσα τούς τε λόγους ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς ἔργα βουλο- 

ὅ μένους κρινεῖ καὶ τὴν ὑπάρχουσαν ἐλευϑερίαν οὐχὶ ἐκ 
τοῦ ἀκούειν ἀφαιρεθήσεται, ἐκ δὲ τοῦ ἔργῳ φυλασ- 30 
σομένη μὴ ἐπιτρέπειν πειράσεται σῴξειν."" 

Τοιαῦτα δὲ ᾿4ϑηναγόρας εἶπεν. τῶν δὲ στρατηγῶν 41 
εἷς ἀναστὰς ἄλλον μὲν οὐδένα ἔτι εἴασε παρελϑεῖν, 

10 αὐτὸς δὲ πρὸς τὰ παρόντα ἔλεξε τοιάδε. ..4ιαβολὰς 5 

ΘΦ 

σι 

μὲν ] οὐ σῶφρον οὔτε λέγειν τινὰς ἐς ἀλλήλους οὔτε τ 

τοὺς ἀκούοντας ἀποδέχεσθαι, πρὸς δὲ τὰ ἐσαγγελλόμενα 
μᾶλλον ὁρᾶν, ὅπως εἷς τε ἕκαστος καὶ ἡ ξύμπασα 
πόλις καλῶς τοὺς ἐπιόντας παρασκευασόμεϑα ἀμύνε- 

σϑαι. καὶ ἣν ἄρα μηδὲν δεήσῃ, οὐδεμία βλάβη τοῦ 8 

τὰ τὸ κοινὸν Ϊ κοσμηϑῆναι καὶ ἵπποιρ καὶ ὅπλοις καὶ 30 
τοῖς ἄλλοις οἷς ὁ πόλεμος ἀγάλλεται (τὴν δ᾽ ἐπιμέ- 
λειαν καὶ ἐξέτασιν αὐτῶν ἡμεῖς ἕξομεν) καὶ τῶν πρὸς 
τὰς πόλεις διαπομίπῶν ἅμα ἔς τε κατασκοπὴν καὶ ἥν4038 
τι ἄλλο φαίνηται ἐπιτήδειον. τὰ δὲ καὶ ἐπιμεμελήμεθϑα 
ἤδη καὶ ὅ τι ἂν αἰσϑώμεϑα ἐρ ὑμᾶς οἴσομεν." 

Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι τοσαῦτα εἱπόντος τοῦ στρα- 
τηγοῦ διελύθησαν ἐκ τοῦ ξυλλόγου. 

[Οἱ δ᾽ ᾿'4ϑηναῖοι ἤδη ἐν τῇ Κερκύρᾳ αὐτοί τε καὶ 5 
οἱ ξύμμαχοι ἅπαντες ἦσαν' καὶ πρῶτον μὲν ἐπεξέ- 
τασιν τοῦ στρατεύματος καὶ ξύνταξιν ὥσπερ ἔμελλον 

δρμιεῖσθαί τε καὶ στρατοπεδεύσεσϑαι οἱ στρατηγοὶ 
ἐποιήσαντο, καὶ τρία μέρη νείμαντες ἕν ἑκάστῳ ἐκλή- 
ρωσαν, ἵνα ] μήτε ἅμα πλέοντες ἀπορῶσιν ὕδατος καὶ τὸ 

80 λιμένων καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐν ταῖς καταγωγαῖς, πρός 
τε τἄλλα εὐκοσμότεροι καὶ ῥάους ἄρχειν ὦσι, κατὰ 
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τέλη στρατηγῷ προστεταγμένοι᾽ ἔπειτα δὲ προύπεμψαν 5: 
καὶ ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν τρεῖς ναῦς εἰσομένας 
αἵτινες σφᾶς ] τῶν πόλεων δέξονται. καὶ εἴρητο αὐταῖς τὸ 

προαπαντᾶν, ὕπως ἐπιστάμενοι καταπλέωσιν. μετὰ δὲ 48 

ὅ ταῦτα τοσῇδε ἤδη τῇ παρασκευῇ ᾿Αθηναῖοι ἄραντες 
ἐχ τῆς Κερκύρας ἐς τὴν Σικελίαν ἐπεραιοῦντο, τριήρεσι 

μὲν ταῖς πάσαις τέσσαρσι καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν 
καὶ δυοῖν “Ῥοδίοιν Ϊ πεντηκοντέροιν (τούτων ᾿Αττικαὶ 10 
μὲν ἦσαν ἑἕχατόν, ὧν αἱ μὲν ἑξήχοντα ταχεῖαι. αἱ δ᾽ 

10 ἄλλαι στρατιώτιδες, τὸ δὲ ἄλλο ναυτικὸν Χίων καὶ 
τῶν ἄλλων ξυμμάχων). ὁπλίταις δὲ τοῖς ξύμπασιν 

ἑχατὸν καὶ πεντακισχιλίοις (καὶ τούτων ᾿4ϑηναίων μὲν 
αὐτῶν ἧσαν πεντακόσιοι μὲν [ καὶ χίλιοι ἐκ καταλόγου, 5:6 
ἑπτακόσιοι δὲ ϑῆτες ἐπιβάται τῶν νεῶν, ξύμμαχοι δὲ οἱ 

1ὅ ἄλλοι ξυνεστράτευον, οἱ μὲν τῶν ὑπηκόων, οἱ δ᾽ ᾽4ρ- 
γείων πενταχόσιοι καὶ Μαντινέων καὶ μισθοφόρων 
πεντήκοντα καὶ διακόσιοι), τοξόταις δὲ τοῖς πᾶσιν ὀγδοή- 

κοντὰ καὶ τετρακοσίοις (καὶ τούτων Κρῆτες οἱ ὀγδοή- 30 
κοντα ἧσαν), καὶ σφενδονήταις Ῥοδίων ἑπτακοσίοις, καὶ 

0 Μεγαρεῦσι ψιλοῖς φυγάσιν εἴκοσι καὶ ἑκατόν, καὶ ἷπ- 
παγωγῷ μιᾷ τριάκοντα ἀγούσῃ ἱππέας. τοσαύτη ἡ 44 

πρώτη παρασκευὴ πρὸς τὸν πόλεμον διέπλει, τούτοις 

δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἄγουσαι δλκάδες μὲν τριάχοντα σιτα- 
[ἰγωγαέ, καὶ τοὺς σιτοποιοὺς ἔχουσαν καὶ λιϑολόγους 8ἐ 

556 καὶ τέχτονας καὶ ὅσα ἐς τειχισμὸν ἐργαλεῖα, πλοῖα δὲ 404 
ἑχατόν, ἃ ἐξ ἀνάγκης μετὰ τῶν ὁλκάδων ξυνέπλει" 
πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πλοῖα καὶ δλκάδες ἑχούσιοι ξυνηκο- 
λούϑουν τῇ στρατιᾷ ἐμπορίας ἕνεκα᾽ ἃ τότε πάντα ἐκ 
τῆς Κερκύρας ξυνδιέβαλλε τὸν ᾿Ιόνιον κόλπον. καὶ 3 

80 προσβαλοῦσα ἡ πᾶσα παρασκευὴ πρός τε ἄχραν ᾿Ιαπυ- 

γίαν καὶ πρὸς Τάραντα καὶ ὡς ἕκαστοι ηὐπόρησαν. 
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παρεκομίξοντό τὴν ᾿Ιταλίαν. τῶν μὲν πόλεων οὐ δεχο- 

μέμων αὐτοὺς ἀγορᾷ οὐδὲ ἄστει, ὕδατι δὲ καὶ ὅρμῳ, 
Τάραντος | δὲ καὶ “οχρῶν οὐδὲ τούτοις. ἕως ἀφίκοντο τ 

ἐς Ῥήγιον τῆς ᾿Ιταλίας ἀκρωτήριομκ. καὶ ἐνταῦϑα ἤδη 8 
ἡϑοοίξοντο, καὶ ἔξω τῆς πόλεως. ὡς αὐτοὺς ἔσω οὐκ 

ἐδέχοντο, στρατόπεδόν τε κατεσκευάσαντο ἐν τῷ τῆς 
᾿Δρτέμιδος ἱερῷ, οὗ αὐτοῖς καὶ ἀγορὰν παρεῖχον, καὶ 

τὰς ναῦς [ ἀνελκύσαντες ἡσύχασαν. καὶ πρὸς [τε] τοὺρ 16 

Ῥηγίνους λόγους ἐποιήσαντο, ἀξιοῦντες Χαλκιδέας ὄν- 
τας Χαλκιδεῦσιν οὖσι Δεοντίνοις βοηϑεῖν᾽ οἱ δὲ οὐδὲ 

μεϑ’ ἑτέρων ἔφασαν ἔσεσθαι. ἀλλ᾽’ ὅ τι ἂν καὶ τοῖς 
ἄλλοις ᾿Ιταλιώταις ξυνδοκῇ, τοῦτο ποιήσειν. οἱ δὲ πρὸς 
τὰ ἐν τῇ ] Σικελίᾳ πράγματα ἐσχόπουν ὅτῳ τρόπῳ 530 
ἄριστα προσοίσονται" καὶ τὰς πρόπλους ναῦς ἐκχ τῆς 

᾿Εγέστης ἅμα προσέμενον. βουλόμενοι εἰδέναι περὶ τῶν 
χρημάτων εἰ ἔστιν ἃ ἔλεγον ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις οἱ ἄγ- 
γελοι. 

Τοῖς δὲ Συρακοσίοις ἐν τούτῳ πολλαχόϑεν τε ἤδη 4 
Ι καὶ ἀπὸ τῶν κατασκόπων σαφῆ ἠγγέλλετο ὅτι ἐν Ῥη- 36 
γίῳ αἱ νῆῤς εἶσι. καὶ ὡς ἐπὶ τούτοις παρεσκευάξοντο 
πάσῃ τῇ γνώμῃ καὶ οὐκέτι ἠπίστουν. καὶ ἔς τε τοὺς 
Σικελοὺς περιέπεμπον, ἔνϑα μὲν φύλακας, πρὸς δὲ 

τοὺς πρέσβεις, καὶ ἐς τὰ περιπόλια τὰ ὃν τῇ χώρᾳ 
φρουρὰς ]| ἐσεκόμιξον, τά τε ἐν τῇ πόλει ὕπλων ἐξε- 30 
τάσει καὶ ἵππων ἐσκόπουν εἰ ἐντελῆ ἐστι, καὶ τἄλλα 
ὡς ἐπὶ ταχεῖ πολέμῳ καὶ ὅσον οὐ παρόντι καϑίσταντο. 

Αἱ δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Εγέστης τρεῖς νῆες αἱ πρόπλοι παρα- 46 

γίγνονται τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐς τὸ Ῥήγιον, ἀγγέλλουσαι 

ὅτι [| τἄλλα μὲν οὐκ ἔστι χρήματα ἃ ὑπέσχοντο, τριά- 30 
κοντα δὲ τάλαντα μόνα φαίνεται. καὶ οἱ στρατηγοὶ 3 

εὐθὺς ἐν ἀθυμίᾳ ἦσαν ὅτι αὐτοῖς τοῦτό τε πρῶτον 
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ἀντεκεχρούϊκει καὶ οἱ Ῥηγῖνοι οὐκ ἐθελήσαντες ξυστρα- 40ὅ 
τεύειν, οὃς πρῶτον ἤρξαντο πείθειν καὶ εἰκὸς ἦν μά- 

λιστα, Δεοντίνων τε ξυγγενεῖς ὄντας καὶ σφίσιν αἷεὶ 
ἐπιτηδείους. καὶ τῷ μὲν Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἦν τὰ 
παρὰ τῶν ᾿Εγεϊσταίων, τοῖν δὲ ἑτέροιν καὶ ἀλογώτερα. ε 
οἱ δὲ ᾿Εγεσταῖοι τοιόνδε τι ἐξετεχνήσαντο τότε ὅτε οἱ ὃ 
πρῶτοι πρέσβεις τῶν ᾿4ϑηναίων ἦλϑον αὐτοῖς ἐς τὴν 
κατασκοπὴν τῶν χρημάτων. ἔς τε τὸ ἐν Ἔρυκι ἱερὸν 

τῆς ᾿ἀφροδίτης ἀγαγόντες αὐτοὺς ἐπέδειξαν τὰ ἀναϑή- 
ματα, φιάλας τε | καὶ οἱνοχόας καὶ ϑυμιατήρια καὶ ἄλλην τὸ 
κατασχευὴν οὐχ ὀλίγην. ἃ ὄντα ἀργυρᾶ πολλῷ πλείω 

τὴν ὄψιν ἀπ᾿ ὀλίγης δυνάμεως χρημάτων παρείχετο, 
καὶ ἰδίᾳ ξενίσεις ποιούμενοι τῶν τριηριτῶν τά τε ἐξ 
αὐτῆς ᾿Εγέστης ἐχπώματα καὶ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ξυλ- 
λέξαντες καὶ τὰ ἐκ ] τῶν ἐγγὺς πόλεων καὶ Φοινικικῶν τ6 

καὶ ᾿Ελληνίδων αἰτησάμενοι ἐσέφερον ἐς τὰς ἑστιάσεις 
ὡς οἰκεῖα ἕκαστοι. καὶ πάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖς 4 

αὐτοῖς χρωμένων καὶ πανταχοῦ πολλῶν φαινομένων 

μεγάλην τὴν ἔχπληξιν τοῖς ἐκ τῶν τριήρων ᾿4ϑηναίοις 
παρεῖχε, καὶ ἀφικόϊμενοι ἐς τὰς ᾿4ϑήνας διεϑρόησαν 0 
ὡς χρήματα πολλὰ ἴδοιεν. καὶ οἱ μὲν αὐτοί τε ἀπατη- ὃ 
ϑέντες καὶ τοὺς ἄλλους τότε πείσαντες, ἐπειδὴ διῆλϑεν 
ὁ λόγος ὅτι οὐχ εἴη ἐν τῇ ᾿Εγέστῃ τὰ χρήματα. πολ- 
λὴν τὴν αἰτίαν εἶχον ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν οἱ δὲ 
στρατηγοὶ πρὸς τὰ παϊρόντα ἐβουλεύοντο. 36 

Καὶ Νικίου μὲν ἦν γνώμη πλεῖν ἐπὶ Σελινοῦντα 42 
πάσῃ τῇ στρατιᾷ, ἐφ᾽ ὕπερ μάλιστα ἐπέμφϑησαν, καὶ 
ἣν μὲν παρέχωσι χρήματα παντὶ τῷ στρατεύματι 
᾿Εγεσταῖοι, πρὸς ταῦτα βουλεύεσϑαι, εἶ δὲ μή, ταῖς ἑξή- 
κοντὰ ναυσίν, ὅὕὅσασπερ ἠτήσαντο, ἀξιοῦν διίδόναι 30 
αὐτοὺς τροφήν, καὶ παραμείναντας Σελινουντίους ἢ 
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βίᾳ ἢ ξυμβάσει διαλλάξαι αὐτοῖς, καὶ οὕτω, παραπλεύ- 
ὄαντας τὰς ἄλλας πόλεις καὶ ἐπιδείξαντας μὲν τὴν 

δύναμιν τῆς ᾿4ϑηναίων πόλεως, δηλώσαντας δὲ τὴν ἐς 

τοὺς φίλους καὶ ξυμμάχους προθυμίαν. ἀποπλεῖν 
οἴκαδε, ἢν μή τι δι’ ὀλίγου καὶ ἀπὸ τοῦ ἀδοκήτου ἢ 86 
“Δεοντίνους οἷοί τ ὦσιν ὠφελῆσαι ἢ τῶν ἄλλων τινὰ 

πόλεων προσαγαγέσθαι, καὶ τῇ πόλει δαπανῶντας τες 
οἰκεῖα μὴ κυνδυνεύειν. ᾿Αλκιβιάδης δὲ οὐκ ἔφη χρῆ- ἐς 
ναι τοσαύτῃ δυνάμει ἐκπλεύσαντας αἰσχρῶς καὶ ἀπράκχ- 
τους ἀπελθεῖν, ἀλλ᾽ ἔς τε τὰς πόλεις ἐπικηρυχεδύεσθαι 
πλὴν Σελινοῦντος καὶ Συρακουσῶν τὰς ἄλλας. καὶ 
πειρᾶσϑαι] καὶ τοὺς Σικελοὺς τοὺς μὲν ἀφιστάναι ἀπὸ ὁ 
τῶν Συρακοσίων. τοὺς δὲ φίλους ποιεῖσθαι, ἵνα σῖ- 

τον καὶ στρατιὰν παρέχωσι, πρῶτον δὲ πείθειν Μεσ- 
16 σηνίους (ἐν πόρῳ γὰρ μάλιστα καὶ προσβολῇ εἶναι 

αὐτοὺς τῆς Σικελίας, καὶ λιμένα καὶ ἐφόρμησιν τῇ 
στρατιᾷ ἱκανωτάτην ἔσεσθαι), προσαγαγομένους δὲ τὰς τὸ 
πόλεις, εἰδότας μεϑ’ ὧν τις πολεμήσει, οὕτως ἤδη 

Συρακούσαις καὶ Σελινοῦντι ἐπιχειρεῖν, ἣν μὴ οἱ μὲν 
40 ᾿Εγεσταίοις ξυμβαίνωσιν, οἱ δὲ “Δεοντίνους ἐῶσι κατ- 

οἰκίζειν. Δάμαχος δὲ ἄντικρυς ἔφη χρῆναι πλεῖν ἐπὶ 49 

Συρακούσας καὶ πρὸς [τῇ πόλει ὡς τάχιστα τὴν μάχην τὸ 
ποιεῖσϑαι. ἕως ἔτι ἀπαράσκευοί τέ εἶσι καὶ μάλιστα 
ἐχπεπληγμένοι. τὸ γὰρ πρῶτον πᾶν στράτευμα δεινό- 

2ὅ τατον εἶναι" ἣν δὲ χρονίσῃ πρὶν ἐς ὄψιν ἐλθεῖν, τῇ 
γνώμῃ ἀναϑαρσοῦντας ἀνθρώπους κἀν τῇ ὄψει κατα- 
φρονεῖν μᾶλλον. αἱφνέδιοι [ δὲ ἣν προσπέσωσιυν, ἕως 30 
ἔτι περιδεεῖς προσδέχονται, μάλιστ᾽ ἂν σφεῖς περιγε- 
ψέσθαι καὶ κατὰ πάντα ἂν αὐτοὺς ἐκφοβῆσαι, τῇ τὸ 

80 ὄψει (πλεῖστοι γὰρ ἂν νῦν φανῆναι) καὶ τῇ προσδοκίᾳ 
ὧν πείσονται, μάλιστα δ᾽ ἂν τῷ αὐτίχα κινδύνῳ τῆς 

Θι 
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μάχης. εἰκὸς δὲ εἶναι καὶ ἐν τοῖς ] ἀγροῖς πολλοὺς εἶ 
ἀποληφϑῆναι ἔξω διὰ τὸ ἀπιστεῖν σφᾶς μὴ ἥξειν, καὶ 

ἐσκομιξομένων αὐτῶν τὴν στρατιὰν οὐκ ἀπορήσειν χρη- 
μάτων, ἣν πρὸς τῇ πόλει κρατοῦσα καϑέξηται. τούς 

ὅ τε ἄλλους Σικελιώτας οὕτως ἤδη μᾶλλον καὶ ἐκείνους 

οὐ ξυμμαχήσειν καὶ σφίσι προσιέναι | καὶ οὐ διαμελλή- 30 
σειν περισκοποῦντας ὁπότεροι κρατήσουσιν. ναύστα- 4 

ϑμον δὲ ἐπαναχωρήσαντας καὶ ἐφόρμησιν τὰ Μέγαρα 
ἔφη χρῆναι ποιεῖσϑαι, ἃ ἦν ἐρῆμα., ἀπέχοντα Συρα- 

10 κουσῶν οὔτε πλοῦν πολὺν οὔτε ὁδόν. 

“ἄμαχος μὲν ταῦτα εἰπὼν ὅμως προσέϑετο αὐΪτὸς ὃν 

τῇ ᾿4λκιβιάδου γνώμῃ. μετὰ δὲ τοῦτο ᾿4“λκιβιάδης τῇ 

αὑτοῦ νηὶ διαπλεύσας ἐς Μεσσήνην καὶ λόγους ποιησά- 401 
μενος περὶ ξυμμαχίας πρὸς αὐτούς, ὡς οὐκ ἔπευιϑεν, 
ἀλλ᾽ ἀπεκρίναντο πόλει μὲν ἂν οὐ δέξασϑαι, ἀγορὰν 

δ᾽ ἔξω παρέξειν, ἀπέπλει ἐς τὸ Ῥήγιον. καὶ εὐϑὺς 5 
ξυμπληρώσαντες ἑξήχοντα ναῦς ἐκ πασῶν οἱ στρατηγοὶ 
καὶ | τὰ ἐπιτήδεια λαβόντες παρέπλεον ἐς Νάξον, τὴν 5 
ἄλλην στρατιὰν ἐν Ῥηγίῳ καταλιπόντες καὶ ἕνα σφῶν 

40 αὐτῶν. Ναξίων δὲ δεξαμένων τῇ πόλει παρέπλεον ἐς ὃ 
Κατάνην. καὶ ὡς αὐτοὺς οἱ Καταναῖοι οὐκ ἐδέχοντο 

(ἐνῆσαν γὰρ αὐτόϑι ἄνδρες τὰ Συρακοσίων βουλό- 
μενοι), ἐχομίσθϑηϊσαν ἐπὶ τὸν Τηρίαν ποταμόν, καὶ τὸ 
αὐλισάμενοι τῇ ὑστεραίᾳ ἐπὶ Συρακούσας ἔπλεον. ἐπὶ 

95 χέρως ἔχοντες τὰς ἄλλας ναῦς" δέκα δὲ τῶν νεῶν 4 

προύπεμψαν ἐς τὸν μέγαν λιμένα πλεῦσαί τε καὶ κατα- 
σκέψασθαι εἴ τι ναυτικόν ἐστι καϑειλκυσμένον. καὶ 
κηρῦξαι ἀπὸ τῶν νεῶν ᾿ προσπλεύσαντας ὅτι ᾿4ϑηναῖοι τὸ 
ἥχουσι Δεοντίνους ἐς τὴν ἑαυτῶν κατοικιοῦντες κατὰ 

80 ξυμμαχίαν καὶ ξυγγένειαν" τοὺς οὖν ὄντας ἐν Συρα- 

κούσαις Δεοντένων ὡς παρὰ φίλους καὶ εὐεργέτας 

1 δι 
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᾿4ϑηναίους ἀδεῶς ἀπιέναι. ἐπεὶ δ᾽ ἐκηρύχϑη καὶ κατ- ὅ 
ἐσχέψαντο τήν τε πόλιν καὶ τοὺς Ϊ λιμένας καὶ τὰ περὶ 30 

τὴν χώραν, ἐξ ἧς αὐτοῖς ὁρμωμένοις πολεμητέα ἦν, 
ἀπέπλευσαν πάλιν ἐς Κατάνην. «αἱ ἐχκχλησίας γενο- ὅ1 
μένης τὴν μὲν στρατιὰν οὐκ ἐδέχοντο οἱ Καταναῖοι; 
τοὺς δὲ στρατηγοὺς ἐσελϑόντας ἐκέλευον, εἴ τι βού- 
λονται, εἰπεῖν. καὶ λέγοντος τοῦ ᾿Αλκιβιάδου καὶ τῶν τ5 

ἐν τῇ πόλει πρὸς τὴν ἐκκλησίαν τετραμμένων οἱ στρα- 
τιῶται πυλίδα τινὰ ἐνῳκοδομημένην κακῶς ἔλαϑον 
διελόντες καὶ ἐσελϑόντες ἠγόραξον [ἐς τὴν πόλιν]. τῶν 5 

δὲ Καταναίων οἱ μὲν τὰ τῶν Συρακοσίων φρονοῦντες 
ὡς εἶδον τὸ στράτευμα ἔνδον, εὐθὺς περιδεεῖς γενό- 
μενοι ὑπεξῆλθον οὐ πολλοί τινες, οἱ δὲ ἄλλοι ἐψηφί- 30 
σαντό τε ξυμμαχίαν τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ τὸ ἄλλο σετρά- 

16 τευμα ἐκέλευον ἐκ Ῥηγίου κομίξειν. μετὰ ὃὲ τοῦτο 3 
πλεύσαντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐς τὸ Ῥήγιον, πάσῃ ἤδη τῇ 
στρατιᾷ ἄραντες ἐς τὴν Κατάνην, ἐπειδὴ ἀφίκοντο, 
καϊτεσκευάξοντο τὸ στρατόπεδον.  ἐσηγγέλλετο δὲ αὐτοῖς 408 
ἔχ τε Καμαρίνης ὧς, εἰ ἔχϑοιεν, προσχωροῖεν ἂν καὶ 

90 ὅτι Συρακόσιοι πληροῦσι ναυτικόν. ἁπάσῃ οὖν τῇ 
στρατιᾷ παρέπλευσαν πρῶτον μὲν ἐπὶ Συρακούσας" 
καὶ ὡς οὐδὲν ηὗρον ναυτιχὸν πληρούμενον, παρεκο- δ 
μίξοντο αὖϑις ἐπὶ Καμαρίνης καὶ σχόντες ἐς τὸν 
αἰγιαλὸν ἐπεκηρυκεύοντο. οἱ δ᾽ οὐκ ἐδέχοντο, λέγοντες 
σφίσι τὰ ὕρκια εἶναι μιᾷ νηὶ καταπλεόντων ᾿Αϑηναίων 
δέχεσϑαι, ἢν μὴ αὐτοὶ πλείους μεταπέμπωσιν. ἄπρακτοι ᾿Ξ 
δὲ γενόμενοι ἀπέπλεον" καὶ ἀποίβάντες κατά τι τῆς τὸ 
Συρακοσίας καὶ ἁρπαγὴν ποιησάμενοι καὶ τῶν Συρα- 

κοσίων ἱππέων βοηϑησάντων καὶ τῶν ψιλῶν τινὰς 
80 ἐσκεδασμένους διαφϑειράντων ἀπεχομίσϑησαν ἐς Κα- 

τάνην. 
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Καὶ καταλαμβάνουσι τὴν Σαλαμινίαν ναῦν ἐκ τῶν δ8 

᾿ϑηνῶν ἥκουσαν ἐπί τε ᾿“λκιϊβιάδην, ὡς κελεύσοντας τ6 
ἀποπλεῖν ἐς ἀπολογέαν ὧν ἡ πόλις ἐνεκάλει, καὶ ἐπὶ 
ἄλλους τινὰς τῶν στρατιωτῶν, τῶν {μὲν μετ᾽ αὐτοῦ 

δ μεμηνυμένων περὶ τῶν μυστηρίων ὡς ἀσεβούντων, τῶν 
ὃὲ καὶ περὶ τῶν Ἑρμῶν. οἱ γὰρ ᾿Αϑηναῖοι, ἐπειδὴ ἡ 5 
στρατιὰ ἀπέπλευσεν, οὐδὲν ἧσσον | ξήτησιν ἐποιοῦντο 50 
τῶν περὶ τὰ μυστήρια καὶ τῶν περὶ τοὺς Ἑρμᾶς 
δρασϑέντων, καὶ οὐ δοχιμάξοντες τοὺς μηνυτάς, ἀλλὰ 

10 πάντα ὑπόπτως ἀποδεχόμενοι. διὰ πονηρῶν ἀνϑρώ- 
πῶν πίστιν πάνυ χρηστοὺς τῶν πολιτῶν ξυλλαμβά- 
γνοντὲς κατέδουν, χρησιμώτερον ἡγούμενοι εἷναι βασα- 565 
ψέσαι τὸ πρᾶγμα καὶ εὑρεῖν ἢ διὰ μηνυτοῦ πονηρίαν 
τινὰ καὶ χρηστὸν δοχοῦντα εἶναι αἰτιαϑέντα ἀνέλεγκτον 

16 διαφυγεῖν. ἐπιστάμενος γὰρ ὁ δῆμος ἀκοῇ τὴν [Πεισι- 8 

στράτου καὶ τῶν παίδων τυραννίδα χαλεπὴν τελευ- 
᾿τῶσαν γενομόνην καὶ προσέτι οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῶν | καὶ 80 
“Φρμοδίου καταλυϑεῖσαν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν Δακεδαιμονίων, 
ἐφοβεῖτο αἰεὶ καὶ πάντα ὑπόπτως ἐλάμβανεν. 

80 Τὸ γὰρ ᾿Αριστογείτονος καὶ “Δρμοδίου τόλμημα δι᾽ δ4 
ἐρωτικὴν ξυντυχίαν ἐπεχειρήϑη, ἣν ἐγὼ ἐπὶ πλέον 
διηγησάμενος ἀποφανῶ οὔτε τοὺς ἄλλους οὔτε αὐτοὺς 

[.5ϑηναίους περὶ τῶν σφετέρων τυράννων οὐδὲ περὶ 536 
τοῦ γενομένου ἀκριβὲς οὐδὲν λέγοντας. Πεισιστράτου 53 

86 γὰρ γηραιοῦ τελευτήσαντος ἐν τῇ τυραννίδι οὐχ Ἵπ- 
παρχος, [ ὥσπερ οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ ᾿Ιππίας πρε- 409 
σβύτατος ὧν ἔσχε τὴν ἀρχήν. γενομένου δὲ “Δρμοδίου 
ὥρᾳ ἡλικίας λαμπροῦ ᾿Αριστογείτων, ἀνὴρ τῶν ἀστῶν, 
μέσος πολίτης, ἐραστὴς ὧν εἶχεν αὐτόν. πειραϑεὶς δὲ ὃ 

80 ὁ ᾿Φρμόϊδιος ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου καὶ οὐ 6 
πεισϑεὶς καταγορεύει τῷ ᾿“ριστογείτονι. ὁ δὲ ἐρωτι- 



10 

1ὅ 

20 

2ῦ 

ΗΠΒΤΟΗ. 118. ΥἹ δ68---δὅ. 109 

κῶς περιαλγήσας καὶ φοβηϑεὶς τὴν Ἱππάρχου δύνα- 
μιν μὴ βίᾳ προσαγάγηται αὐτόν, ἐπιβουλεύει εὐθὺς 
ὡς ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης ἀξιώσεως κατάλυσιν τῇ τυραν- 
νίδι. καὶ ἐν] τούτῳ ὁ Ἵππαρχος ὡς αὖϑις πειράσας Η 
οὐδὲν μᾶλλον ἔπειϑε τὸν ᾿Φρμόδιον, βίαιον μὲν οὐδὲν 
ἐβούλετο δρᾶν, ἐν τρόπῳ δέ τινι ἀφανεῖ ὡς οὐ διὰ 
τοῦτο δὴ παρεσκευάξετο προπηλακιῶν αὐτόν. οὐδὲ γὰρ ὃ 
τὴν ἄλλην ἀρχὴν ἐπαχϑὴς ἦν ἐς τοὺς πολλούς, ἀλλ᾽ 
ἀνεπιφϑόνως κατεϊστήσατο᾽ καὶ ἐπετήδευσαν ἐπὶ πλεῖ- τὸ 
στον δὴ τύραννοι οὗτοι ἀρετὴν καὶ ξύνεσιν, καὶ ᾿48η- 
ναίους εἰκοστὴν μόνον πρασσόμενοι τῶν γιγνομένων 

τήν τὲ πόλιν αὐτῶν καλῶς διεκόσμησαν καὶ τοὺς πολέ- 
μους διέφερον καὶ ἐς τὰ ἱερὰ ἔϑυον. τὰ δὲ ἄλλα 6 
αὐτὴ ἡ πόλις τοῖς πρὶν κειμένοις ] νόμοις ἐχρῆτο, πλὴν 530 
καϑ' ὅσον αἱεί τινα ἐπεμέλοντο σφῶν αὐτῶν ἐν ταῖς 
ἀρχαῖς εἷναι. καὶ ἄλλοι τε αὐτῶν ἦρξαν τὴν ἐνιαύσιον 
᾿“ϑηναίοις ἀρχὴν καὶ Πεισίστρατος ὃ ἹἹππίου τοῦ 
τυραννεύσαντος υἱός, τοῦ πάππου ἔχων τοὔνομα, ὃς 

τῶν δώδεκα ϑεῶν βωμὸν τὸν ἐν ] τῇ ἀγορᾷ ἄρχων 30 
ἀνέϑηκε καὶ τὸν τοῦ ᾿“πόλλωνος ἐν Πυϑίου. καὶ τῷ: 
μὲν ἐν τῇ ἀγορᾷ προσοικοδομήσας ὕστερον ὃ δῆμος 
᾿“ϑηναίων μεῖξον μῆκος [τοῦ βωμοῦ] ἠφάνισε τοὐπί- 

γραμμα᾽ τοῦ δὲ ἐν Πυϑίου ἔτι καὶ νῦν δῆλόν ἐστιν 
ἀμυδροῖς γράμμασι λέγον τάδε' 

[ μνῆμα τόδ᾽ ἧς ἀρχῆς Πεισίστρατος Ἱππίου υἱὸὸῤ 80 
θῆκεν ᾿“πόλλωνος Πυϑίου ἐν τεμένει. 

ὅτι δὲ πρεσβύτατος ὧν ἹἹππίας ἦρξεν, εἰδὼς μὲν καὶ δῦ 
ἀκοῇ ἀκριβέστερον ἄλλων ἰσχυρίξομαι, γνοίη δ᾽ ἄν 

τις καὶ αὐτῷ τούτῳ᾽ παῖδες γὰρ αὐτῷ μόνον φαίνον- 
80 ταῦ Ϊ τῶν γνησίων ἀδελφῶν γενόμενοι, ὡς ὅ τε βωμὸς 5385 
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σημαίνει καὶ ἡ στήλη (ἡ, περὶ τῆς τῶν τυράννων 
ἀδικίας, ἡ ἐν] τῇ ᾿4ϑηναίων ἀκροπόλει σταϑεῖσα, ἐν ἧἦ 410 
Θεσσαλοῦ μὲν οὐδ᾽ ᾿ππάρχου οὐδεὶς παῖς γέγραπται, 
Ἱππίου δὲ πέντε, οἵ αὐτῷ ἐκ Μυρσίνης τῆς Καλλίου 

τοῦ Ὑπεροχίδου ϑυγατρὸς ἐγένοντο εἰκὸς γὰρ ἦν τὸν 
πρεσβύτατον [| πρῶτον γῆμαι. καὶ ἐν τῇ αὐτῇ στήλῃ 3 

πρῶτος γέγραπται μετὰ τὸν πατέρα, οὐδὲ τοῦτο ἀπει- 

κότως διὰ τὸ πρεσβεύειν τε ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τυραννεῦ- 
ὅσαι. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἂν κατασχεῖν μοι δοκεῖ ποτὲ ᾿[π- ὃ 

10 πίας τὸ παραχρῆμα ῥαδίως τὴν τυραννίδα, εἰ Ἵππαρχος 
μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ ὧν ] ἀπέϑανεν, αὐτὸς δὲ αὐθημερὸν το 
καϑίστατο᾽ ἀλλὰ διὰ τὸ πρότερον ξύνηϑες τοῖς μὲν 

πολύταις φοβερόν, ἐς δὲ τοὺς ἐπικούρους ἀκριβές, πολλῷ 

τῷ περιόντι τοῦ ἀσφαλοῦς κατεκράτησε. καὶ οὐχ ὡς 
ἀδελφὸς νεώτερος ὧν ἠπόρησεν, ἐν ᾧ οὐ πρότερον 
ξυνεχῶς ὡμιλήκει τῇ [ ἀρχῇ. Ἱππάρχῳ δὲ ξυνέβη τοῦ 
πάϑους τῇ δυστυχίᾳ ὀνομασϑέντα καὶ τὴν δόξαν τῆς 
τυραννίδος ἐς τὰ ἔπειτα προσλαβεῖν. τὸν δ᾽ οὖν ᾿4ρ- ὅ6 
μόδιον ἀπαρνηϑέντα τὴν πείρασιν, ὥσπερ διενοεῖτο, 

20 προυπηλάκισεν᾽ ἀδελφὴν γὰρ αὐτοῦ | κόρην ἐπαγγεί- 0 
λαντες ἥκειν κανοῦν οἴσουσαν ἐν πομπῇ τινι. ἀπήλασαν 

λέγοντες οὐδὲ ἐπαγγεῖλαι τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ μὴ ἀξίαν 
εἶναι. χαλεπῶς δὲ ἐνεγκόντος τοῦ ᾿Δρμοδίου πολλῷ δὴ 3 
μᾶλλον δι’ ἐκεῖνον καὶ ὃ ᾿᾽Ζ“ριστογείτων παρωξύνετο. 
καὶ αὐτοῖς τὰ μὲν ἄλλα πρὸς τοὺς ξυνε[πιϑησομένους 35 
τῷ ἔργῳ ἐπέπρακτο, περιέμενον δὲ Παναϑήναια τὰ 
μεγάλα. ἐν ἧ μόνον ἡμέρᾳ οὐχ ὕποπτον ἐγίγνετο ἐν 

ὅπλοις τῶν πολιτῶν τοὺς τὴν πομπὴν πέμψοντας 

ἁϑοόους γενέσϑαι" καὶ ἔδει ἄρξαι μὲν αὐτούς. ξυνεπα- 
80 μύνειν δὲ εὐθὺς τὰ πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐκείνους. 

Ι ἦσαν δὲ οὐ πολλοὶ οἱ ξυνομωμοκότες ἀσφαλείας Ν 
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ἕνεκα ἤλπιξον γὰρ καὶ τοὺς μὴ προειδότας. εὶ καὶ 

ὁποσοιοῦν τολμήσειαν, ἐκ τοῦ παραχρῆμα. ἔχοντάς γε 
ὅπλα, ἐθελήσειν σφᾶς αὐτοὺς ξυνελευϑεροῦν. καὶ ὡς δ7 

ἐπῆλθεν ἡ ἑορτή, Ἱππίας μὲν ἔξω ἐν τῷ Κεραμεικῷ 
δ καλουμένῳ μετὰ τῶν δορυφόρων διεκόσμει ὡς ἕκαστα 85 
ἐχρῆν τῆς ] πομπῆς προϊέναι᾽ ὃ δὲ 'Δρμόδιος καὶ δ41: -. 
᾿Αριστογείτων ἔχοντες ἤδη τὰ ἐγχειρίδια ἐς τὸ ἔργον 
προῇσαν. καὶ ὡς εἶδόν τινα τῶν ξυνωμοτῶν σφίσι 5 
διαλεγόμενον οἰκείως τῷ [Ἱππίᾳ (ἦν δὲ πᾶσιν εὐπρόσ- 

10 οὗος ὁ Ἱππίας), ἔδειϊσαν καὶ ἐνόμισαν μεμηνῦσϑαί υ 
τε καὶ ὅσον οὐκ ἤδη ξυλληφϑήσεσϑαι. τὸν λυπήσαντα 3 
οὖν σφᾶς καὶ δι’ ὄνπερ πάντα ἐκινδύνευον ἐβούλοντο 
πρότερον, εἰ δύναιντο, προτιμωρήσασϑαι. καὶ ὥσπερ 

εἶχον ὥρμησαν ἔσω τῶν πυλῶν, καὶ περιέτυχον τῷ 
1 ἹΙππάρχῳ παρὰ τὸ | “εωκόρειον καλούμενον. εὐϑὺς τὸ 

{δ᾽ ἀπερισκέπτως προσπεσόντες καὶ ὡς ἂν μάλιστα 
δι’ ὀργῆς. ὃ μὲν ἐρωτικῆς, ὃ δὲ ὑβρισμένος. ἔτυπτον 

καὶ ἀποκτείνουσιν αὐτόν. καὶ ὃ μὲν τοὺς δορυφόρους 4 
τὸ αὐτίκα διαφεύγει, ὃ ᾿Ζ“ριστογείτων, ξυνδραμόντος 

20 τοῦ ὄχλου, καὶ ὕστερον ληϊφϑεὶς οὐ ῥᾳδίως διετέθη" τὉ 
““ρμόδιος δὲ αὐτοῦ παραχρῆιια ἀπόλλυται. ἀγγελϑέντος ὅ8 
δὲ Ἱππίᾳ ἐς τὸν Κεραμεικόν. οὐκ ἐπὶ τὸ γενόμενον 
ἀλλ᾽’ ἐπὶ τοὺς πομπέας τοὺς ὁπλίτας. πρότερον ἢ 

αἰσϑέσϑαι αὐτοὺς ἄπωϑεν ὄντας, εὐθὺς ἐχώρησε. καὶ 

8 ἀδήλως τῇ ὄψει πλασάμενος πρὸς τὴν ξυμφορὰν ἐκέ- 90 
λευόεν αὐτούς. δείξας τι χωρίον. ἀπελθεῖν ἐς αὐτὸ 
ἄνευ τῶν ὅπλων. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν οἱόμενοί 3 

τι ἐρεῖν αὐτόν, ὁ δὲ τοῖς ἐπικούροις φράσας τὰ ὅπλα 

ὑπολαβεῖν ἐξελέγετο εὐθὺς οὺἣς ἐπῃτιᾶτο καὶ εἴ τις 
80 ηὑρέθη ἐγχειρίδιον ἔχων" μετὰ γὰρ ἀσπίδος καὶ ] δό- 35 

ρατος εἰώϑεσαν τὰς πομπὰς ποιεῖν. τοιούτῳ μὲν τρόπῳ ὅϑ 
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δι’ ἐρωτικὴν λύπην ἥ τε ἀρχὴ τῆς ἐπιβουλῆς καὶ ἡ 
ἀλόγιστος τόλμα ἐκ τοῦ παραχρῆμα περιδεοῦς “Δρμοδίῳ 

καὶ ᾿Αριστογείτονι ἐγένετο. τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις χαλε- ὃ 
πωτέρα μετὰ τοῦτο ἡ τυραννὶς κατέϊστη. καὶ ὃ “1π- 30 

ὅ πίας διὰ φόβου ἤδη μᾶλλον ὧν τῶν τὲ πολιτῶν πολ- 

λοὺς ἔκτεινε καὶ πρὸς τὰ ἔξω ἅμα διεσκοπεῖτο, εἴ ποϑεν 
ἀσφάλειάν τινα δρῴη μεταβολῆς γενομένης ὑπάρχουσάν 
οἷ, Ἱππόκλου γοῦν τοῦ “Μαμψαχηνοῦ τυράννου “Μἶαν- 3 

τίδῃ τῷ παιδὶ ϑυγατέρα ἑαυτοῦ μετὰ ταῦτα ᾿4ρχεδίκην, 530 
10 ᾿4ϑηναῖος ὧν Μαμψακηνῷ, ἔδωκεν, αἰσθανόμενος αὐτοὺς 

μέγα παρὰ βασιλεῖ “αρείῳ δύναϊσϑαι. καὶ αὐτῆς σῆμα 415 
ἐν Δαμψάκῳ ἐστὶν ἐπίγραμμα ἔχον τόδε" 

ἀνδρὸς ἀριστεύσαντος ἐν “Ελλάδι τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
Ἱππίου ᾽Δρχεδίκην ἦδε κέκευϑε κόνις" 

16 [ἣ πατρός τε καὶ ἀνδρὸς ἀδελφῶν τ᾽ οὖσα τυράννων υ 
παίδων τ᾽ οὐκ ἤρϑη νοῦν ἐς ἀτασϑαλίην. 

τυραννεύσας δὲ ἔτη τρία Ἱππίας ἔτι ᾿4ϑηναίων καὶ « 
παυσϑεὶς ἐν τῷ τετάρτῳ ὑπὸ “ακεδαιμονίων καὶ ᾽41.- 
μεωνιδῶν τῶν φευγόντων ἐχώρει ὑπόσπονδος ἔς τε 

350 | Σίγειον καὶ παρ᾽ Ααντέδην ἐς “άμψακον, ἐκεῖθεν δὲ τὸ 
ὡς βασιλέα “Ιαρεῖον, ὅϑεν καὶ δρμώμενος ἐς Μαρα- 
ϑῶνα ὕστερον ἔτει εἱχοστῷ ἤδη γέρων ὧν μετὰ Μή- 
δωὼν ἐστράτευσεν. 

Ὧν ἐνθυμούμενος ὃ δῆμος ὃ τῶν ᾿Α4ϑηναίων καὶ 60 
2ὅ [ μιμνῃσκόμενος ὅσα ἀκοῇ περὶ αὐτῶν ἠπίστατο, χαλε- 16 

πὺὸς ἦν τότε καὶ ὑπόπτης ἐς τοὺς περὶ τῶν μυστικῶν 

τὴν αἰτίαν λαβόντας, καὶ πάντα αὐτοῖς ἐδόκει ἐπὶ ξυνω- 
μοσίᾳ ὁλιγαρχικῇ καὶ τυραννικῇ πεπρᾶχϑαι. καὶ ὡς 5 
αὐτῶν διὰ τὸ τοιοῦτον ὀργιξομένων πολλοί τὲ καὶ 

80 ἀξιόλογοι ἄνϑρωποι ἤδη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἧσαν καὶ 10 



Θι 

10 

1 Θι 

2 Φ 

2ὅ 

80 

ΗΙΒΤΟΒ. 118. ΥἹ 60---61. 118 

οὐκ ἐν παύλῃ ἐφαίνετο, ἀλλὰ καϑ' ἡμέραν ἐπεδίδοσαν 
μᾶλλον ἐς τὸ ἀγριώτερόν τε καὶ πλείους ἔτι ξυλλαμ- 
βάνειν, ἐνταῦϑα ἀναπείϑεται εἷς τῶν δεδεμένων, ὕσπερ 
ἐδόκει αἰτιώτατος εἶναι, ὑπὸ τῶν ξυνδεσμωτῶν τινος 
εἶτε ἄρα ] καὶ τὰ ὄντα μηνῦσαι εἴτε καὶ οὔ" ἐπ᾽ ἀμ- 56 
φότερα γὰρ εἰκάξεται. τὸ δὲ σαφὲς οὐδεὶς οὔτε τότε 

οὔτε ὕστερον ἔχει εἰπεῖν περὶ τῶν δρασάντων τὸ ἔρ- 
γον. λέγων δὲ ἔπεισεν αὐτὸν ὡς χρή. εἰ μὴ καὶ δέ- 8 
δρακεν, αὑτόν τε ἄδειαν ποιησάμενον σῶσαι καὶ τὴν 

πόλιν τῆς παρούσης  ὑποψέας παῦσαι" βεβαιοτέραν 56 
γὰρ αὐτῷ σωτηρίαν εἶναι ὁμολογήσαντι μετ᾽ ἀδείας ἢ 
ἀρνηϑέντι διὰ δίκης ἐλθεῖν. καὶ ὃ μὲν αὐτός τε καϑ' : 
ἑαυτοῦ καὶ κατ᾽ ἄλλων μηνύει τὸ τῶν Ἑρμῶν" ὁ δὲ 
δῆμος [ὁ τῶν ᾿4ϑηναίων) ἄσμενος λαβών, ὡς ᾧετο, τὸ 

σαφὲς καὶ δεινὸν [ ποιούμενοι πρότερον, εἰ τοὺς ἐπι- 418 
βουλεύοντας σφῶν τῷ πλήϑει μὴ εἴσονται, τὸν μὲν μη- 

νυτὴν εὐθὺς καὶ τοὺς ἄλλους μετ᾽’ αὐτοῦ ὅσων μὴ 

κατηγορήκει ἔλυσαν, τοὺς δὲ καταιτιαϑέντας χρίσεις 
ποιήσαντες τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, ὅσοι ξυνελήφϑησαν. ὁ 

τῶν ἃἂὲ διαφυγόντων ϑάνατον καταγνόντες ἐπανεῖπον 

ἀργύριον τῷ ἀποκτείναντι. κἀν τούτῳ οἱ μὲν παϑόντες ὃ 

ἄδηλον ἦν εἰ ἀδίχως ἐτετιμώρηντο, ἡ μέντοι ἄλλη 
πόλις ἐν τῷ παρόντι περιφανῶς ὠφέλητο. περὶ δὲ τοῦ 61 

᾿Αλκιβιάδου ἐναγόντων τῶν ἐχίϑρῶν., οἴπερ καὶ πρὶν το 
ἐκπλεῖν αὐτὸν ἐπέϑεντο, χαλεπῶς οἱ ᾿4“ϑηναῖοι ἐλάμ- 
βανον᾽ καὶ ἐπειδὴ τὸ τῶν Ἑρμῶν ᾧοντο σαφὲς ἔχειν, 
πολὺ δὴ μᾶλλον καὶ τὰ μυστικά, ὧν ἐπαίτιος ἦν, μετὰ 
τοῦ αὐτοῦ λόγου καὶ τῆς ξυνωμοσίας ἐπὶ τῷ δήμῳ ἀπ᾽ 
ἐκείνου ἐδόκει πραχϑῆναι. καὶ γάρ τις καὶ στρατιὰ ἧς 
“ακεδαιμονίων οὐ πολλὴ ἔτυχε κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ- 

τον ἐν ᾧ περὶ ταῦτα ἐθορυβοῦντο μέχρι ἰσϑμοῦ 
8 ΤῊΟΥΡΙΡΣΒ, σχρο. Ηυᾶο. 11. θᾶ. ΧΪΝΟΣ 
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προελϑοῦσα πρὸς Βοιωτούς τι πράσσοντες. ἐδόκει οὖν 

ἐκείνου πράξαντος καὶ οὐ Βοιωτῶν ἕνεκα ἀπὸ ξυνϑή- 

ματος ἥκειν, καὶ εἰ μὴ ἔφϑασαν δὴ αὐτοὶ κατὰ τὸ μή- 50 
νυμα ξυλλαβόντες τοὺς ἄνδρας. προδοθῆναι ἂν ἡ πό- 

ὅ λις. καί τινα μίαν νύχτα καὶ κατέδαρϑον ἐν Θησείῳ 
τῷ ἐν πόλει ἐν ὕπλοις. οἵ τε ξένοι τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ὃ 

οἱ ἐν Ἄργει κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὑπωπτεύϑησαν 
τῷ δήμῳ ἐπιτίϑεσθαι" καὶ τοὺς ὁμήρους [ τῶν ᾽4ρ- 30 
γείων τοὺς ἐν ταῖς νήσοις κειμένους οἱ ᾿4ϑηναῖοι τότε 

10 παρέδοσαν τῷ ᾿Αργείων δήμῳ διὰ ταῦτα διαχρήσασϑαι. 
πανταχόϑεν τε περιειστήχει ὑποψία ἐς τὸν ᾿4λκιβιάδην. « 
ὥστε βουλόμενοι αὐτὸν ἐς κρίσιν ἀγαγόντες ἀποκτεῖναι. 

πέμπουσιν οὕτω τὴν Σαλαμινίαν ναῦν ἐς [τὴν Σικελίαν 30 
ἐπί τε ἐκεῖνον καὶ ὧν πέρι ἄλλων ἐμεμήνυτο. εἴρητο ὃ 

τ δὲ προειπεῖν αὐτῷ ἀπολογησομένῳ ἀκολουϑεῖν. ξυλ- 

λαμβάνειν δὲ μή, θεραπεύοντες τό τε πρὸς τοὺς ἐν 
τῇ Σικελίᾳ στρατιώτας τὲ σφετέρους καὶ πολεμίους μὴ 

ϑορυβεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς Μαντινέας Ϊ καὶ ᾽4ρ- 86 

γείους βουλόμενοι παραμεῖναι, δι᾽ ἐκείνου νομήξοντες 414 
40 πεισϑῆναι σφίσι ξυστρατεύειν. καὶ ὃ μὲν ἔχων τὴν 6 

ἑαυτοῦ ναῦν καὶ οἱ ξυνδιαβεβλημένοι ἀπέπλεον μετὰ 
τῆς Σαλαμινίας ἐκ τῆς Σικελίας ὡς ἐς τὰς ᾿4ϑήνας" 

καὶ ἐπειδὴ ἐγένοντο ἐν Θουρίοις, οὐκέτι ξυνείποντο, 

ἀλλ᾽ [ ἀπελϑόντες ἀπὸ τῆς νεὼς οὐ φανεροὶ ἦσαν, δεί- ἐ 
ὅαντες τὸ ἐπὶ διαβολῇ ἐς δίκην καταπλεῦσαι. οἱ δ᾽ ἐκτ 

τῆς Σαλαμινίας τέως μὲν ἐξήτουν τὸν ᾿“λκιβιάδην καὶ 

τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ" ὡς δ᾽ οὐδαμοῦ φανεροὶ ἦσαν, ᾧχοντο 
ἀποπλέοντες. ὃ δὲ ᾿“λκιβιάδης ἤδη φυγὰς ὧν οὐ πολὺ 

ὕστερον ἐπὶ πλοίου ἐπεραιώϑη ἐς Πελοπόννησον ἐκ το 
80 τῆς Θουρίας᾽ οἱ δ᾽ ᾿43ϑηναῖοι ἐρήμῃ δίκῃ ϑάνατον 

κατέγνωσαν αὐτοῦ τε καὶ τῶν μετ᾽ ἐκχείνου. 

ῶ ζΦι 
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Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ λοιποὶ τῶν ᾿4ϑηναίων στρατηγοὶ 62 

ἐν τῇ Σικελίᾳ, δύο μέρη ποιήσαντες τοῦ στρατεύ- 

ματος | καὶ λαχὼν ἑκάτερος, ἔπλεον ξύμπαντι ἐπὶ Σελι- τὉ 

ψνοῦντος καὶ ᾿Εγέστης, βουλόμενοι μὲν εἰδέναι τὰ χρή- 

δ ματα εἶ δώσουσιν οἱ ᾿Εγεσταῖοι, κατασκέψασθαι δὲ καὶ 

τῶν Σελινουντίων τὰ πράγματα καὶ τὰ διάφορα μαϑεῖν 

τὰ πρὸς ᾿Εγεσταίους. παραπλέοντες δ᾽ ἐν ἀριστερᾷ τὴν 5 
Ι Σικελίαν, τὸ μέρος τὸ πρὸς τὸν Τυρσηνικὸν κόλπον, 30 

ἔσχον ἐς Ἱμέραν, ἥπερ μόνη ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς 
10 Σικελίας Ἑλλὰς πόλις ἐστίν: καὶ ὡς οὐκ ἐδέχοντο 

αὐτούς, παρεκχομέίξοντο. καὶ ἐν τῷ παράπλῳ αἱροῦσιν ὃ 
Ὕχκαρα, πόλισμα Σικανικὸν μέν, ᾿Εγεσταίοις δὲ πολέ- 
ἱμιον" ἦν δὲ παραϑαλασσίδιον. καὶ ἀνδραποδίσαντες 535 
τὴν πόλιν παρέδοσαν ᾿Εγεσταίοις (παρεγένοντο γὰρ 

16 αὐτῶν ἱππῆς), αὐτοὶ δὲ πάλιν τῷ μὲν πεξῷ ἐχώρουν 
διὰ τῶν Σικελῶν, ξἔως ἀφίχοντο ἐς Κατάνην, αἱ δὲ 
νῆες περιέπλευσαν τὰ ἀνδράποδα ἄγουσαι. Νικίας δὲ 4 

εὐθὺς [ ἐξ Ὑχκάρων ἐπὶ ᾿Εγέστης παραπλεύσας καὶ 380 

τἄλλα χοηματίσας καὶ λαβὼν τάλαντα τριάκοντα παρῆν 
40 ἐς τὸ στράτευμα" καὶ τἀνδράποδα ἀπέδοσαν, καὶ ἐγέ- 

νοντὸ ἐξ αὐτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τάλαντα. καὶ ἐς ὅ 

τῶν Σικελῶν τοὺς ξυμμάχους περιέπλευσαν. στρατιὰν 
κελεύοντες πέμπειν" τῇ τε ἡμισείᾳ τῆς ἑαυτῶν ἦλϑον 535 
ἐπὶ Ὕβλαν τὴν Γελεᾶτιν πολεμίαν οὖσαν καὶ οὐχ εἷλον. 

φῦ καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα. 

Ι Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς τὴν ἔφοδον 

οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ Συρακούσας παρεσκευάξοντο, οἱ δὲ 
Συραχόσιοι καὶ αὐτοὶ ὡς ἐπ᾽ ἐκείνους ἰόντες. ἐπειδὴ 5 

γὰρ αὐτοῖς πρὸς τὸν πρῶτον φόβον καὶ [τὴν] προσδο- 
30 κίαν οἱ [᾿᾽4ϑηναῖοι οὐκ εὐθὺς ἐπέκειντο, κατά τε τὴν ὁ 

ἡμέραν ἑκάστην προϊοῦσαν ἀνεθϑάρσουν μᾶλλον. καὶ 
85 

415 
68 
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ἐπειδὴ πλέοντές τε τὴ ἐπ᾽ ἐκεῖνα τῆς Σικελίας πολὺ 

ἀπὸ σφῶν ἐφαίνοντο καὶ πρὸς τὴν Ὕβλαν ἐλθόντες 
καὶ πειράσαντες οὐχ εἷλον βίᾳ, ἔτι πλέον κατεφρόνη- 
σαν καὶ ἠξίουν τοὺς στρατηγούς, οἷον δὴ ὄχλος φι- 10 
λεῖ ϑαρσήσας ποιεῖν, ἄγειν σφᾶς ἐπὶ Κατάνην, ἐπειδὴ 

οὐκ ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἔρχονται... ἱππῆς {τε προσε- ὃ 
λαύνοντες αἰεὶ κατάσκοποι τῶν α ρυχροίῶν πρὸς τὸ 

στράτευμα τῶν ᾿Αϑηναίων ἐφύβοιξον ἄλλα τε καὶ εἰ 

ξυνοικήσοντες σφίσιν αὐτοὶ μᾶλλον ἥκοιεν ἐν τῇ τὸ 

ἀλλοτρίᾳ ἢ “εοντίνους ἐς τὴν οἰκείαν κατοικιοῦντες. 
ἃ γιγνώσκοντες οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿Α4ϑηναίων καὶ βου- θ4 

λόμενοι αὐτοὺς ἄγειν πανδημεὶ ἐκ τῆς πόλεως ὅτι 
πλεῖστον, αὐτοὶ δὲ ταῖς ναυσὶν ἐν τοσούτῳ ὑπὸ νύκτα 
παραπλεύσαντες στρατόπεϊδον καταλαμβάνειν ἐν ἐπιτη- 320 
δείῳ κωϑθ᾽ ἡσυχίαν, εἰδότες οὐκ ἂν ὁμοίως δυνηϑέντες, 
[καὶ] εἰ ἐκ τῶν νεῶν πρὸς παρεσχευασμένους ἐκβιβά- 
ξοιεν ἢ κατὰ γῆν ἰόντες γνωσϑεῖεν (τοὺς γὰρ ἂν ψιυ- 
λοὺς τοὺς σφῶν καὶ τὸν ὄχλον τῶν Συρακοσίων τοὺς 

ἱππέας πολλοὺς ὄντας, σφίσι δ᾽ οὐ] παρόντων ἱππέων, 35 
βλάπτειν ἂν μεγάλα", οὕτω δὲ λήψεσθαι χωρίον ὅϑεν 
ὑπὸ τῶν ἱππέων οὐ βλάψονται ἄξια λόγου" ἐδίδασκον 

δ᾽ αὐτοὺς περὶ τοῦ πρὸς τῷ Ὀλυμπιείῳ χωρίου, ὅπερ 

καὶ κατέλαβον, Συρακοσίων φυγάδες οἵ ξυνείποντο), 
τοιόνδε τι οὖν πρὸς ἃ ἐβούλοντο | οἱ στρατηγοὶ μη- 30 

χανῶνται. πέμπουσιν ἄνδρα σφίσι μὲν πιστόν. τοῖς 3 

δὲ τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς τῇ δοκήσει οὐχ ἧσσον 

ἐπιτήδειον" ἦν δὲ Καταναῖος ὁ ἀνήρ, καὶ ἀπ᾽ ἀνδρῶν 
ἐκ τῆς Κατάνης ἥχειν ἔφη ὧν ἐχεῖνοι τὰ ὀνόματα 
ἐγίγνωσκον καὶ ἠπίσταντο ἐν τῇ πόλει ἔτι ] ὑπολοίπους 416 
ὄντας τῶν σφίσιν εὔνων.᾽ ἔλεγε δὲ τοὺς ᾿4ϑηναίους ὃ 

αὐλίξεσϑαι ἀπὸ τῶν ὅπλων ἐν τῇ πόλει. καὶ εἰ βού- 
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λονταν ἐκεῖνοι πανδημεὶ ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ ἅμα ἕῳ ἐπὶ 

τὸ στράτευμα ἐλϑεῖν, αὐτοὶ μὲν ἀποκλήσειν τοὺς παρὰ ὁ 
σφίσι καὶ τὰς ναῦς ἐμπρήσειν, ἐκείνους δὲ ῥᾳδίως τὸ 

στράτευμα προσβαλόντας τῷ σταυρώματι αἱρήσειν" 

εἷναι δὲ ταῦτα τοὺς ξυνδράσοντας πολλοὺς Καταναίων 

καὶ ἡτοιμάσϑαι ἤδη, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἥκειν. οἱ δὲ στρα- θῦ 

τηγοὶ τῶν Συρακοσίων, μετὰ τοῦ καὶ ἐς τὰ ἄλλα 

ϑαρ|σεῖν καὶ εἷναι ἐν διανοίᾳ καὶ ἄνευ τούτων ἱέναι τὸ 
[παρεσκευάσϑαι) ἐπὶ Κατάνην, ἐπίστευσάν τε τῷ ἀν- 

ϑρώπῳ πολλῷ ἀπεριδκεπτότερον καὶ εὐθὺς ἡμέραν ξυν- 

ϑέμενοι ἡ παρέσονται ἀπέστειλαν αὐτόν, καὶ αὐτοί 

(ἤδη γὰρ καὶ τῶν ξυμμάχων Σελινούντιοι καὶ ἄλλοι 

τινὲς παρῆσαν) προεῖπον πανδημεὶ πᾶσιν ἐξιέναι Συρα- 16 
κοσίοις. ἐπεὶ δὲ ἑτοῖμα αὐτοῖς καὶ τὰ τῆς παρασκευῆς 

ἦν καὶ αἱ ἡμέραι ἐν αἷς ξυνέϑεντο ἥξειν ἐγγὺς ἦσαν, 
πορευόμενοι ἐπὶ Κατάνης ηὐλίσαντο ἐπὶ τῷ Συμαίϑῳ 
ποταμῷ ἐν τῇ Δεοντίνῃ.) οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ὡς ἤσϑοντο 3 
αὐϊτοὺς προσιόντας, ἀναλαβόντες τό τε στράτευμα ἅπαν 30 

τὸ ἑαυτῶν καὶ ὅσοι Σικελῶν αὐτοῖς ἢ ἄλλος τις προσε- 
ληλύϑει καὶ ἐπιβιβάσαντες ἐπὶ τὰς ναῦς καὶ τὰ πλοῖα, 

ὑπὸ νύκτα ἔπλεον ἐπὶ τὰς Συρακούσας. καὶ οἵ τε 8 

᾿4ϑηναῖοι ἅμα ἕῳ ἐξέβαινον ἐς τὸ κατὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον 536 
ὡς στρατόπεδον καταληψόμενοι, καὶ οἱ ἱππῆς οἱ Συρα- 

κοσίων πρῶτοι προσελάσαντες [ἐ5] τῇ Κατάνῃ καὶ 
αἰσθόμενοι ὅτι τὸ στράτευμα ἅπαν ἀνῆκται, ἀποστρέ- 
ψαντες ἀγγέλλουσι τοῖς πεζοῖς, καὶ ξύμπαντες ἤδη 

ἀποτρεπόμενοι ἐβοήϑουν ἐπὶ τὴν πόλιν. ἐν τούτῳ δ᾽ 66 

οἱ ̓ 4ϑηναῖοι. μακρᾶς οὔσης τῆς ὁδοῦ αὐτοῖς, καϑ᾽ 30 
ἡσυχίαν καϑῖσαν τὸ στράτευμα ἐς χωρίον ἐπιτήδειον 

80 καὶ ἐν ᾧ μάχης τε ἄρξειν ἔμελλον ὁπότε βούλοιντο 2 
καὶ οἱ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων ἥκιστ᾽ [ἂν] αὐτοὺς καὶ “ 
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ἐν τῷ ἔργῳ καὶ πρὸ αὐτοῦ λυπήσειν᾽ τῇ μὲν γὰρ τειχία 
[τε καὶ οἰκίαι εἶργον καὶ δένδρα καὶ λίμνη, παρὰ δὲ 85 
τὸ [χρημνοί. καὶ τὰ ἐγγὺς δένδρα κόψαντες καὶ κατε-1ἴ 

νεγκχόντες ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν παρά τε τὰς ναῦς σταύ- 

ρῶμα ἔπηξαν καὶ ἐπὶ τῷ 4άσκωνι ἔρυμά τε, ἧ εὐεφο- 
δώτατον ἦν τοῖς πολεμίοις, λέϑοις λογάδην καὶ ξύλοις 

διὰ ταχέων ὥρϑωσαν καὶ τὴν τοῦ ᾿ἀνάπου γέφυραν ὃ 
ἔλυσαν. παρασχευαξομένων δὲ ἐκ μὲν τῆς πόλεως οὐδεὶς 8 

ἐξιὼν ἐκώλυε, πρῶτοι δὲ οἱ ἱππῆς τῶν Συραχοσίων 
προσεβοήϑησαν, ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ τὸ πεζὸν ἅπαν 
ξυνελέγη. καὶ προσῆλθον μὲν ἐγγὺς τοῦ στρατεύματος 
τῶν [᾿4ϑηναίων τὸ πρῶτον, ἔπειτα δέ, ὡς οὐκ ἀντι- τὸ 
προῇσαν αὐτοῖς, ἀναχωρήσαντες καὶ διαβάντες τὴν 

᾿Ελωρίνην ὁδὸν ηὐλίσαντο. 
Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι παρε- 61 

σκευάξοντο ὡς ἐς μάχην καὶ ξυνετάξαντο ὧδε. δεξιὸν 16 

μὲν κέρας ᾿᾽Δργεῖοι εἶχον καὶ Μαντινῆς, ᾿4ϑηναῖοι δὲ 
τὸ μέσον, τὸ δὲ ἄλλο οἱ ξύμμαχοι οἱ ἄλλοι. καὶ τὸ 

μὲν ἥμισυ αὐτοῖς τοῦ στρατεύματος ἐν τῷ πρόσϑεν 
ἦν, τεταγμένον ἐπὶ ὀκτώ, τὸ δὲ ἥμισυ ἐπὶ ταῖς εὐναῖς 
ἐν πλαισίῳ, ἐπὶ ὀκτὼ καὶ τοῦτο τεταγμένον᾽ οἷς εἴρητο, 30 
ἡ ἂν τοῦ στρατεύματός τι πονῇ μάλιστα, ἐφορῶντας 

παραγίγνεσϑαι. καὶ τοὺς σκευοφόρους ἐντὸς τούτων 

τῶν ἐπιτάχτων ἐποιήσαντο. οἱ δὲ Συρακόσιοι ἔταξαν 5 
τοὺς μὲν ὁπλίτας πάντας ἐφ᾽ ἑκκαίδεκα, ὄντας παν- 

δημεὶ Σ)υρακοσίους καὶ ὅσοι ξύμμαχοι παρῆσαν (ἐβοή- 
ϑησαν ] δὲ αὐτοῖς Σελινούντιοι μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ 56 

καὶ Γελῴων ἱππῆς. τὸ ξύμπαν ἐς διακοσίους, καὶ Κα- 

μαριναίων ἱππῆς ὅσον εἴκοσι καὶ τοξόται ὡς πεντή- 
κοντα), τοὺς δὲ ἱππέας ἐπετάξαντο ἐπὶ τῷ δεξιῷ, οὐκ 

ἔλασσον ὄντας ἢ διακοσίους καὶ χιλίους, παρὰ δ᾽ αὐτοὺς 
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καὶ [τοὺς ἀκοντιστάς. μέλλουσι δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις προ- Ἢ 

τέροις ἐπιχειρήσειν ὁ Νικίας κατά τὸ ἔϑνη ἐπιπαριὼν 

ἕκαστα καὶ ξύμπασι τοιάδε παρεκελεύετο. 
Πολλῇ μὲν παραινέσει, ᾧ ἄνδρες, τί δεῖ χρῆσϑαι, 08 

οἵ πάρεσμεν ἐπὶ τοιοῦτον ἀγῶνα: αὐτὴ γὰρ ἡ παρα- 
Ισκευὴ ἱκανωτέρα μοι δοκεῖ εἶναι ϑάρσος παρασχεῖν ἢ 86 
καλῶς λεχϑέντες λόγοι μετὰ ἀσϑενοῦς στρατοπέδου. 
] ὅπου γὰρ ᾿4ργεῖοι καὶ Μαντινῆς καὶ ᾿4ϑηναῖοι καὶ 48 
νησιωτῶν οἱ πρῶτοί ἐσμεν, πῶς οὐ χρὴ μετὰ τοιῶνδε 

καὶ τοσῶνδε ξυμμάχων πάντα τινὰ μεγάλην τὴν ἐλπίδα 
τῆς νίκης ἔχειν, ἄλλως τε καὶ πρὸς ἄνδρας πανδημεΐ τὸ 

ἀμυνομένους καὶ οὐκ ἀπολέκτους ὥσπερ καὶ ἡμᾶς, ὁ 
καὶ προσέτι Σικελιώτας, οἵ ὑπερφρονοῦσι μὲν ἡμᾶς, 

ὑπομενοῦσι δὲ οὔ, διὰ τὸ τὴν ἐπιστήμην τῆς τόλμης. 
ἥσσω ἔχειν. παραστήτω δέ τινι καὶ τόδε, πολύ τὸ ὃ 
ἀπὸ τῆς ἡμετέρας αὐτῶν εἶναι καὶ πρὸς γῇ οὐδεμιᾷ 
φιλίᾳ, ἥντινα μὴ αὐτοὶ μαχόμενοι χτήσεσϑε. καὶ τούὐν- τὸ 
αντίον ὑπομιμνήσκω ὑμᾶς ἢ οἱ πολέμιοι σφίσιν αὐτοῖς 

εὖ οἷδ᾽ ὅτι παραχελεύονται" οἱ μὲν γὰρ ὅτι περὶ πα- 
τρίέδος ἔσται ὃ ἀγών, ἐγὼ δὲ ὅτι οὐκ ἐν πατρίδι, ἐξ 
ἧς κρατεῖν δεῖ ἢ μὴ ῥᾳδίως ἀποχωρεῖν" οἱ γὰρ ἱππῆς 
πολλοὶ ἐπικεήσονται. τῆς τε οὖν ὑμετέρας αὐτῶν ἀξίας ἵ 
μνησϑέντες ἐπέλϑετε τοῖς ἐναντίοις προϑύμως καὶ τὴν 
παροῦσαν ἀνάγκην καὶ ἀπορίαν φοβερωτέραν ἡγησά- 
μενοι τῶν πολεμίων." 

Ὁ μὲν Νικίας τοιαῦτα παρακελευσάμενος ἐπῆγε τὸ 909 
στρατόπεδον εὐθύς. οἱ δὲ Συρακόσιοι ἀπροσδόκητοι 30 

μὲν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἦσαν ὡς ἤδη μαχούμενοι, καί 
τινες αὐτοῖς ἐγγὺς τῆς πόλεως οὔσης καὶ ἀπεληλύϑεσαν᾽ 

οἱ ὃὲ καὶ διὰ σπουδῇς προσβοηϑοῦντες δρόμῳ ὕστέ- 
οἰξον μέν, ὡς δὲ ἕκαστός πῃ τοῖς πλείοσι προσμείξειυιξ 
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[ἰ καϑίσταντο. οὐ γὰρ δὴ προϑυμίᾳ ἐλλιπεῖς ἦσαν οὐδὲ 538 
τόλμῃ οὔτ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ οὔτ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις. 
ἀλλὰ τῇ μὲν ἀνδρείᾳ οὐχ ἥσσους ἐς ὅσον ἡ ἐπιστήμη 
ἀντέχοι, τῷ δὲ ἐλλείποντι αὐτῆς καὶ τὴν βούλησιν 

ὅ ἄκοντες προυδίδοσαν. ὅμως δὲ οὐκ ἂν οἰόμενοι σφίσε 30 

τοὺς ᾿4ϑηναίους προτέρους ἐπελϑεῖν καὶ διὰ τάχους 
ἀναγκαξόμενοι ἀμύνασϑαι ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα εὐϑὺς 

ἀντεπῇσαν. καὶ πρῶτον μὲν αὐτῶν ἑκατέρων οἵ τε 5 
λυϑοβόλον καὶ σφενδονῆται καὶ τοξόται προυμάχοντο 

10 καὶ τροπάς, οἵας εἰκὸς ψιλούς, ἀλλήλων ] ἐποίουν" ἔπειτα 36 

ὃξ μάντεις τε σφάγια προύφερον τὰ νο]μιξόμενα καὶ 419 

σαλπικταὶ ξύνοδον ἐπώτρυνον τοῖς ὁπλίταις, οἱ δ᾽ ἐχώ- 

ρουν, Συρακόσιοι μὲν περί τε πατρίδος μαχούμενοι ἃ 
καὶ τῆς ἰδίας ἕκαστος τὸ μὲν αὐτίκα σωτηρίας. τὸ δὲ 

16 μέλλον ἐλευϑερίας,. τῶν δ᾽ ἐναντίων ᾿49η]ναῖοι μὲν ὁ 
περί τε τῆς ἀλλοτρίας οἴκείαν σχεῖν καὶ τὴν οἰκείαν 
μὴ βλάψαι ἡσσώμενοι, ᾽4ργεῖοι δὲ καὶ τῶν ξυμμάχων 

. οὗ αὐτόνομοι ξυγκτήσασϑαί τε ἐκείνοις ἐφ᾽ ἃ ἦλϑον 
καὶ τὴν ὑπάρχουσαν σφίσι πατρίδα νικήσαντες πάλιν 

40 ἐπιδεῖν" τὸ δ᾽ ὑπήκοον τῶν ξυμμάχων μέγιστον | μὲν τὸ 
περὶ τῆς αὐτίκα ἀνελπίστου σωτηρίας, ἣν μὴ κρατῶσι, 
τὸ πρόϑυμον εἶχον, ἔπειτα δὲ ἐν παρέργῳ καὶ εἴ τι 
ἄλλο ξυγκαταστρεψάμενον ῥᾷον αὐτοῖς ὑπακούσεται. 
γενομένης δ᾽ ἐν χερσὶ τῆς μάχης ἐπὶ πολὺ ἀντεῖχον 10 

46 ἀλλήλοις, καὶ ξυνέβη βροντάς τε ἅμα τινὰς γενέσθαι 16 
καὶ ἀστραπὰς καὶ ὕδωρ πολύ, ὥστε τοῖς μὲν πρῶτον 
μαχομένοις καὶ ἐλάχιστα πολέμῳ ὧμιληκόσι καὶ τοῦτο 
ξυνεπιλαβέσϑαι τοῦ φόβου, τοῖς δ᾽ ἐμπειροτέροις τὰ 

μὲν γιγνόμενα καὶ ὥρᾳ ἔτους περαίνεσθαι δοκεῖν, τοὺς 
80 δὲ ἀνθεστῶτας πολὺ μείζω ἔχπληξιν μὴ νικωμέϊνους 30 

παρέχειν. ὠσαμένων δὲ τῶν ᾿Δργείων πρῶτον τὸ εὐώ- 3 
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ψνυμον κέρας τῶν Συρακοσίων καὶ μετ᾽ αὐτοὺς τῶν 
᾿ϑηναίων τὸ κατὰ σφᾶς αὐτούς, παρερρήγνυτο ἤδη 
καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα τῶν Συρακοσίων καὶ ἐς φυγὴν 
κατέστη. καὶ ἐπὶ πολὺ μὲν οὐκ ἐδίωξαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὃ 
(οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων πολλοὶ ὄντες καὶ 30 

ἀήσσητοι εἷργον καὶ ἐσβαλόντες ἐς τοὺς ὁπλίτας αὐτῶν, 
᾿ 8ζ τινὰς προδιώκοντας ἴδοιεν, ἀνέστελλον), ἐπακολου- 

ϑήσαντες δὲ ἁϑροόοι ὅσον ἀσφαλῶς εἶχε πάλιν ἐπανε- 
χώρουν καὶ τροπαῖον ἵστασαν. οἱ δὸ Συραχόσιοι 4 
ἁθοοιϊσϑέντες ἐς τὴν ᾿Ελωρίνην ὁδὸν καὶ ὡς ἐκ τῶν 30 
παρόντων ξυνταξάμενοι ἔς τε τὸ Ὀλυμπιεῖον ὅμως σφῶν 
αὐτῶν παρέπεμψαν φυλακήν, δείσαντες μὴ οἱ ᾿4ϑηναῖοι 
τῶν χρημάτων ἃ ἦν αὐτόϑι κινήσωσι, καὶ οἱ λοιποὶ 
ἐπανεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι πρὸς 11 
μὲν [ τὸ ἱερὸν οὐκ ἦλθον, ξυγκομίσαντες δὲ τοὺς 96 
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ἑαυτῶν νεκροὺς καὶ ἐπὶ πυρὰν ἐπιϑέντες ηὐλίσαντο 420 
αὐτοῦ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἀπέδοσαν 
ὑποσπόνδους τοὺς νεχρούς (ἀπέϑανον δὲ αὐτῶν καὶ 

τῶν ξυμμάχων περὶ ξξήκοντα καὶ διακοσίους), τῶν δὲ 
σφετέρων ] τὰ ὀστᾶ ἀνέλεξαν (ἀπέϑανον δὲ αὐτῶν καὶ ὁ 
τῶν ξυμμάχων ὡς πεντήχοντα)., καὶ τὰ τῶν πολεμίων 
σκῦλα ἔχοντες ἀπέπλευσαν ἐς Κατάνην.; χειμών τε γὰρ 3 
ἦν καὶ τὸν πόλεμον αὐτόϑεν ποιεῖσϑαι οὔπω ἐδόκει 
δυνατὸν εἷναι, πρὶν ἂν ἱππέας τε μεταπέμψωσιν ἐκ 

96 τῶν ᾿4ϑηϊνῶν καὶ ἐκ τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων ἀγείρω- τὸ 
σιν, ὅπως μὴ παντάπασιν ἱπποκρατῶνται, καὶ χρήματα 

ὃς ἅμα αὐτόϑεν τε ξυλλέξωνται καὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίων 
ἔλϑῃ, τῶν τε πόλεών τινας προσαγάγωνται, ἃς ἤλπιξον 
μετὰ τὴν μάχην μᾶλλον σφῶν ὑπακούσεσθαι, τά τε 

80 ἄλλα, καὶ ] σῖτον καὶ ὅσων δέοι, παρασκευάσωνται, ὡς τὉ 
ἐς τὸ ἔαρ ἐπιχειρήσόντες ταῖς Συρακούσαις. 

Φ 
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Καὶ οἱ μὲν ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἀπέπλευσαν ἐς τὴν 18 
Νάξον καὶ Κατάνην διαχειμάσοντες" Συρακόσιοι δὲ 
τοὺς σφετέρους αὐτῶν νεκροὺς ϑάψαντες ἐχκλησίαν 

Ι ἐποίουν. καὶ παρελϑὼν αὐτοῖς Ἑρμοκράτης ὁ Ἕρ- ὃ 
ὅδ μῶνος, ἀνὴρ καὶ ἐς τἄλλα ξύνεσιν οὐδενὸς λειπόμενος 

καὶ κατὰ τὸν πόλεμον ἐμπειρίᾳ τε ἱκανὸς γενόμενος 
καὶ ἀνδρείᾳ ἐπιφανής, ἐθάρσυνέ τὸ καὶ οὐκ εἴα τῷ 
γεγενημένῳ ἐνδιδόναι" τὴν μὲν γὰρ χνώμην αὐτῶν 8 
οὐχ ἡσσῆϊσθαι, τὴν δὲ ἀταξίαν βλάψαι. οὐ μέντοι 55 

10 τοσοῦτόν γε λειφϑῆναι ὅσον εἰκὸς εἶναι, ἄλλως τε 

τοῖς πρώτοις τῶν “Ελλήνων ἐμπειρίᾳ, ἰδιώτας ὡς εἰπεῖν 
χειροτέχναις, ἀνταγωνισαμένους. μέγα δὲ βλάψαι καὶ “ 

[τὸ πλῆϑος τῶν στρατηγῶν καὶ] τὴν πολυαρχίαν (ἧσαν 
γὰρ πέντε καὶ δέκα ] οἱ στρατηγοὶ αὐτοῖς), τῶν τὰ 30 

16 πολλῶν τὴν ἀξύντακτον ἀναρχίαν. ἣν δὲ ὀλίγοι τὰ 

στρατηγοὶ γένωνται ἔμπειροι καὶ ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ 
παρασκευάσωσι τὸ ὁπλιτικόν, οἷς τε ὅπλα μὴ ἔστιν 
ἐχπορίζοντες, ὅπως ὡς πλεῖστοι ἔσονται, καὶ τῇ ἄλλῃ 

μελέτῃ προσαναγχάξουϊτες, ἔφη κατὰ τὸ εἴκὸς κρατήσειν ε5 
40 σφᾶς τῶν ἐναντίων, ἀνδρείας μὲν σφίσιν ὑπαρχού- 

σης; εὐταξίας δ᾽ ἐς τὰ ἔργα προσγενομένης" ἐπιδώσειν 451 
γὰρ ἀμφότερα αὐτά, τὴν μὲν μετὰ κινδύνων μελετω- 
μένην, τὴν δ᾽ εὐψυχίαν αὐτὴν ἑαυτῆς μετὰ τοῦ πιστοῦ 
τῆς ἐπιστήμης θϑαρσαλεωτέραν ἔσεσθαι. τούς τε στρα- ὃ 

δ τηγοὺς καὶ ὀλίγους καὶ ] αὐτοχράτορας χρῆναι ἐλέσϑαι υ 
καὶ ὁμόσαι αὐτοῖς τὸ ὕρκιον ἦ μὴν ἐάσειν ἄρχειν ὅπῃ 
ἂν ἐπίστωνται" οὕτω γὰρ ἅ τε κρύπτεσθαι δεῖ μᾶλλον 
ἂν στέγεσϑαι καὶ τἄλλα κατὰ κόσμον καὶ ἀπροφασίστως 
παρασκευασϑῆναι. καὶ οἱ Συρακόσιον αὐτοῦ ἀκούσαντες 18 

80 ἐψηφίσαντό τὸ πάντα ὡς ἐκέλευε καὶ στρατηγὸν αὐτόν το 
τε εἵλοντο τὸν ἙἙρμοκράτη καὶ ἩΗρακλείδην τὸν Δυσι- 
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μάχου καὶ Σικανὸν τὸν ᾿Εξηκέστου, τούτους τρεῖς, καὶ 3 
ἐς τὴν Κόρινϑον καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα πρέσβεις 

ἀπέστειλαν, ὅπως ξυμμαχία τε οὐτοῖς παραγένηται καὶ 
τὸν πρὸς [᾽4ϑηναίους πόλεμον βεβαιότερον πείϑωσι 15 
ποιεῖσϑαι ἐκ τοῦ προφανοῦς ὑπὲρ σφῶν τοὺς “ακεδαι- 
μονίους, ἵνα ἢ ἀπὸ τῆς Σικελίας ἀπαγάγωσιν αὐτοὺς 

ἢ πρὸς τὸ ἐν Σικελίᾳ στράτευμα ἧσσον ὠφελίαν ἄλλην 

ἐπιπέμπωσιν. 
Τὸ δ᾽ ἐν τῇ Κατάνῃ στράτευμα τῶν ᾿4ϑηναίων 14 

] ἔπλευσεν εὐθὺς ἐπὶ Μεσσήνην ὡς προδοϑησομένην. 30 
καὶ ἃ μὲν ἐπράσσετο οὐκ ἐγένετο" ᾿Αλκιβιάδης γὰρ ὅτ᾽ 
ἀπήει ἐκ τῆς ἀρχῆς ἤδη μετάπεμπτος, ἐπιστάμενος ὅτι 

φεύξοιτο, μηνύει τοῖς τῶν Συρακοσίων φίλοις τοῖς ἐν 

τῇ Μεσσήνῃ ξυνειδὼς τὸ μέλλον" οἱ δὲ τούς τὸ ἄν- 

δρας | διέφϑειραν πρότερον καὶ τότε στασιάξοντες καὶ 536 
ἐν ὅπλοις ὄντες ἐπεκράτουν μὴ δέχεσϑαν τοὺς ᾿᾽4ϑη- 
ναίους οἱ ταῦτα βουλόμενοι. ἡμέρας δὲ μείναντες 3 

περὶ τρεῖς καὶ δέκα οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὡς ἐχειμάξοντο καὶ 
τὰ ἐπιτήδεια οὐκ εἶχον καὶ προυχώρει οὐδέν, ἀπελ- 
ϑόντες ἐς Νάξον | καὶ ὅρια καὶ σταυρώματα περὶ τὸ 30 

στρατόπεδον ποιησάμενοι αὐτοῦ διεχείμαξον" καὶ τριήρη 

ἀπέστειλαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας ἐπί τε χρήματα καὶ ἱππέας, 
ὅπως ἅμα τῷ ἦρι παραγένωνται. 

᾿Ετείχιξον δὲ καὶ οἱ Συρακόσιον ἐν τῷ χειμῶνι Ὁ 
πρός τε τῇ πόλει, τὸν Τεμενίτην ἐντὸς ποιησάμενοι, 

τεῖχος Ϊ παρὰ πᾶν τὸ πρὸς τὰς ᾿Επιπολὰς δρῶν, ὅπως 6 
μὴ δι’ | ἐλάσσονος εὐαποτείχιστοι ὦσιν, ἣν ἄρα σφάλ- 422 
λωνται, καὶ τὰ Μέγαρα φρούριον καὶ ἐν τῷ Ὀλυμ- 
πιείῳ ἄλλο" καὶ τὴν ϑάλασσαν προυσταύρωσαν παν- 

ταχῇ ἧ ἀποβάσεις ἦσαν. καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους εἰδότες 5 

ἐν τῇ Νάξῳ χειμάϊξοντας ἐστράτευσαν πανδημεὶ ἐπὶ ἐς 
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τὴν Κατάνην, καὶ τῆς τε γῆς αὐτῶν ἔτεμον καὶ τὰς 
τῶν ᾿4ϑηναίων σκηνὰς καὶ τὸ στρατόπεδον ἐμπρή- 
ὅαντες ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. καὶ πυνθανόμενοι τοὺς 8 
᾿4ϑηναίους ἐς τὴν Καμάριναν κατὰ τὴν ἐπὶ “Μάχητος 

δ γενομένην ξυμμαχίαν πρεσβεύεϊσϑαι, εἴ πῶς προδσαγά- τὸ 

γουντο αὐτούς, ἀντεπρεσβεύοντο καὶ αὐτοί" ἦσαν γὰρ 
ὕποπτοι αὐτοῖς οἱ Καμαριναῖοι μὴ προθύμως σφίσι 

μήτ᾽ ἐπὶ τὴν πρώτην μάχην πέμψαι ἃ ἔπεμψαν, ἔς τε 
τὸ λοιπὸν μὴ οὐκέτι βούλωνται ἀμύνειν, δρῶντες τοὺς 

10 ᾿4“ϑηναίους ἐν τῇ μάχῃ εὖ πράξαντας, ] προσχωρῶσι δ᾽ 15 

αὐτοῖς κατὰ τὴν προτέραν φιλίαν πεισϑέντες. ἀφικο- 4 
μένων οὖν ἐκ μὲν Συρακουσῶν “Ἑρμοκράτους καὶ ἄλ- 
λων ἐς τὴν Καμάριναν. ἀπὸ δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων Εὐφή- 
μου μεϑ᾽ ἑτέρων, ὁ “Ἑρμοκράτης ξυλλόγου γενομένου 

16 τῶν Καμαριναίων βουλόμενος προδιαϊβάλλευν τοὺς ᾿4ϑη- 30 

ναίους ἔλεγε τοιάδε. 

οΟὐ τὴν παροῦσαν δύναμιν τῶν ᾿Αϑηναίων, ᾧ 16 
Καμαριναῖοι, μὴ αὐτὴν καταπλαγῆτε δείσαντες ἐπρε- 
σβευσάμεϑα, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς μέλλοντας ἀπ᾽ αὐτῶν 

420 λόγους, πρίν τι καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαι, μὴ ὑμᾶς πείσωσιν. 

Ι ἥκουσι γὰρ ἐς τὴν Σικελίαν προφάσει μὲν ἧ πυν- ἐδ 

ϑάνεσϑε, διανοίᾳ δὲ ἣν πάντες ὑπονοοῦμεν᾽ καί μοι 

δοχοῦσιν οὐ Δεοντίνους βούλεσϑαν κατοικίσαι. ἀλλ᾽ 

ἡμᾶς μᾶλλον ἐξοικίσαι. οὐ γὰρ δὴ εὔλογον τὰς μὲν 
9ὅ ἐκεῖ πόλεις ἀναστάτους ποιεῖν, τὰς δὲ ἐνθάδε κατοι- 

κίξειν, καὶ [ Δεοντίνων μὲν Χαλκιδέων ὄντων κατὰ τὸ 30 
ξυγγενὲς κήδεσϑαι, Χαλκιδέας δὲ τοὺς ἐν Εὐβοίᾳ, ὧν 
οἵδε ἄποικοί εἶσι. δουλωσαμένους ἔχειν. τῇ δὲ αὐτῇ 8 
ἰδέᾳ ἐκεῖνά τε ἔσχον καὶ τὰ ἐνθάδε νῦν πειρῶνται" 

80 ἡγεμόνες γὰρ γενόμενον ἑκόντων τῶν τε ᾿Ιώνων καὶ 
ὅσοι ἀπὸ σφῶν | ἦσαν ξύμμαχοι ὡς ἐπὶ τοῦ Μήδου 5385 
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τιμωρίᾳ, τοὺς μὲν λιποστρατίαν. τοὺς δὲ ἐπ᾽ ἀλλή- 
λους στρατεύειν, τοῖς δ᾽ ὡς ἑκάστοις τινὰ εἶχον αἰτίαν 

εὐπρεπῆ ἐπενεγκόντες ] κατεστρέψαντο. καὶ οὐ περὶ “Ὁ 
τῆς ἐλευϑερίας ἄρα οὔτε οὗτοι τῶν Ἑλλήνων οὔϑ᾽ 
οἱ Ἕλληνες τῆς ἑαυτῶν τῷ Μήδῳ ἀντέστησαν. περὶ δὲ 
οἱ μὲν σφίσιν ἀλλὰ μὴ ἐκείνῳ καταδουλώσεως. οἱ δ᾽ 

ἐπὶ δεσπότου μεταβολῇ οὐκ ] ἀξυνετωτέρου, κακοξυνε- ὁ 
͵τωτέρου δέ. 

.»..441λ οὐ γὰρ δὴ τὴν τῶν ᾿4ϑηναίων εὐκατηγόρη- 11 

τον οὖσαν πόλιν νῦν ἥκομεν ἀποφανοῦντες ἐν εἰδόσιν 
ὅσα ἀδικεῖ, πολὺ δὲ μᾶλλον ἡμᾶς αὐτοὺς αἰτιασόμενοι 

ὅτι ἔχοντες παραδείγματα τῶν τ᾽ ἐκεῖ ᾿Ελλήνων ὡς 
ἐδουλώϑησαν, οὐκ ἀμύνοντες | σφίσιν αὐτοῖς, καὶ νῦν τὸ 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ταὐτὰ παρόντα σοφίσματα, “εοντίνων τε ξυγ- 
γενῶν κατοικίσεις καὶ ᾿Εγεσταίων ξυμμάχων ἐπικουρίας, 

οὐ ξυστραφέντες βουλόμεϑα προϑυμότερον δεῖξαι αὐτοῖς 
ὅτι οὐκ Ἴωνες τάδε εἰσὶν οὐδ᾽ ᾿Ελλησπόντιοι καὶ νη- 

σιῶται. οἱ δεσπότην ἢ ] Μῆδον ἢ ἕνα γέ τινα αἷεὶ τ6 
μεταβάλλοντες δουλοῦνται, ἀλλὰ “Ιωριῆς, ἐλεύϑεροι ἀπ᾽ 

αὐτονόμου τῆς Πελοποννήσου τὴν Σικελίαν οἰκοῦντες. 

ἢ μένομεν ἕως ἂν ἕκαστοι κατὰ πόλεις ληφϑῶμεν, 

εἰδότες ὅτι ταύτῃ μόνον ἁλωτοί ἐσμὲν καὶ ὁρῶντες 
αὐτοὺς ἐπὶ τοῦτο τὸ εἶδος [ τρεπομένους ὥστε τοὺς 30 
μὲν λόγοις ἡμῶν διιστάναι, τοὺς δὲ ξυμμάχων ἐλπίδι 

ἢ ἐχπολεμοῦν πρὸς ἀλλήλους. τοὺς δὲ ὡς ἑκάστοις τι 
προσηνὲς λέγοντες δύνανται κακουργεῖν; καὶ οἰόμεϑα 
τοῦ ἄπωϑεν ξυνοίκου προαπολλυμένου οὐ καὶ ἐς αὐτόν 
τινα ἥξειν τὸ δεινόν, πρὸ δὲ αὐτοῦ μᾶλ]λον τὸν πά- 35 
όὄχοντα καϑ᾽ ἑαυτὸν δυστυχεῖν; καὶ εἴ τῷ ἄρα παρέστηκε 18 

τὸν μὲν Συρακόσιον, ἑαυτὸν δ᾽ οὔ πολέμιον εἶναι τῷ 
᾿4ϑηναίῳ, καὶ δεινὸν ἡγεῖται ὑπέρ γε τῆς ἐμῆς κιν- 
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δυνεύειν, ἐνθυμηϑήτω οὐ περὶ τῆς ἑμῆς μᾶλλον. ἐν 
ἴσῳ δὲ καὶ τῆς ἑαυτοῦ ἅμα ἐν τῇ ἐμῇ μαϊχούμενος, 580 
τοσούτῳ δὲ καὶ ἀσφαλέστερον ὅσῳ οὐ προδιεφϑαρ- 

μένου ἐμοῦ, ἔχων δὲ ξύμμαχον ἐμὲ καὶ οὐκ ἐρῆμος 
ἀγωνιεῖται, τόν τε ᾿᾽4ϑηναῖον μὴ τὴν τοῦ Συρακοσίου 
ἔχϑραν κολάσασϑαι, τῇ δ᾽ ἐμῇ προφάσει τὴν ἐκείνου 
φιλίαν οὐχ ἧσσον βεβαιώσασϑαι βούλεσϑαι. εἴ τέ τιριν ἣῇ 

φϑονεῖ μὲν ἢ καὶ φοβεῖται (ἀμφότερα γὰρ τάδε πάσχει 

τὰ μείξω), διὰ δὲ αὐτὰ τὰς Συρακούσας κακωϑῆναι 
10 μέν, ἵνα σωφρονισθϑῶμεν, βούλεται, περιγενέσθαι δὲ 

ἕνεκα τῆς «αὐτοῦ ἀσφαλείας, οὐκ ἀνθρωπίνης δυναΐμεως δ 

βούλησιν ἐλπίξει. οὐ γὰρ οἷόν τὸ ἅμα τῆς τε ἐπιϑυ- 
μίας καὶ τῆς τύχης τὸν αὐτὸν ὁμοίως ταμίαν γενέσθαι. 
καὶ εἰ γνώμῃ ἁμάρτοι. τοῖς αὑτοῦ κακοῖς ὀλοφυρϑεὶς ὃ 

1ὅ τάχ᾽ ἂν ἴσως καὶ τοῖς ἐμοῖς ἀγαθοῖς ποτε βουληϑείη 
αὖϑις φϑονῆσαι. ἀδύνατον δὲ προεμένῳ καὶ [μὴ τοὺς 10 
αὐτοὺς κινδύνους, οὐ περὶ τῶν ὀνομάτων ἀλλὰ περὶ 
τῶν ἔργων, ἐθελήσαντι προσλαβεῖν λόγῳ μὲν γὰρ 
τὴν ἡμετέραν δύναμιν σῴξοι ἄν τις, ἔργῳ δὲ τὴν αὐτοῦ 
σωτηρίαν. καὶ μάλιστα εἰκὸς ἦν ὑμᾶς. ὦ Καμαριναῖοι, 4 
ὁμόρους ὄντας καὶ τὰ δεύτερα κινδυνεύσον᾽τας, προορᾶ- 15 

σϑαι αὐτὰ καὶ μὴ μαλαχῶς ὥσπερ νῦν ξυμμαχεῖν, 
αὐτοὺς δὲ πρὸς ἡμᾶς μᾶλλον ἰόντας. ἅπερ, εἰ ἐς τὴν 

Καμαριναίαν πρῶτον ἀφίκοντο οἱ ᾿4ϑηναῖοι, δεόμενοι 
ἂν ἐπεκαλεῖσθε. ταῦτα ἐκ τοῦ ὁμοίου καὶ νῦν παρα- 
κελευομένους, ὕπως μηδὲν ἐνδώσομεν, φαίνεσθαι. [ ἀλλ᾽ 50 
οὔϑ᾽ ὑμεῖς νῦν γέ πω οὔϑ᾽ οἱ ἄλλοι ἐπὶ ταῦτα ὥρ- 
μησϑε. 

οΖειλίᾳ δὲ ἴσως τὸ δίκαιον πρός τε ἡμᾶς καὶ πρὸς 19 

80 τοὺς ἐπιόντας ϑεραπεύσετε, λέγοντες ξυμμαχίαν εἷναι 
ὑμῖν πρὸς ᾿4ϑηναίους᾽ ἦν γε οὐκ ἐπὶ τοῖς φίλοις 

ϑι 

2 [-- 
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ἐποιήσασϑε, τῶν δὲ ἐχϑρῶν ἤν τις ἐφ᾽ ὑμᾶς ἴῃ. καὶ 
τοῖς γὲ ᾿4ϑηναίοις βοηϑεῖν, ὅταν ὑπ’ ἄλλων, καὶ μὴ 35 

αὐτοὶ ὥσπερ νῦν τοὺς πέλας ἀδικῶσιν, ἐπεὶ οὐδ᾽ οἱ 
Ῥηγῖνοι ὄντες Χαλκιδῆς Χαλκιδέας ὄντας Δεοντένους 

ἐθέλουσι ξυγχατοικίξειν. καὶ δεινὸν εἰ ἐκεῖνοι μὲν τὸ 5 

ἔργον τοῦ καλοῦ δικαιώματος ὑποπτεύοντες ἀλόγως 
σαήϊφρονοῦσιν, ὑμεῖς δ᾽ εὐλόγῳ προφάσει τοὺς μὲν 30 

φύσει πολεμίους βούλεσθε ὠφελεῖν. τοὺς δὲ ἔτι μᾶλ- 
λον φύσει ξυγγενεῖς μετὰ τῶν ἐχϑίστων διαφϑεῖραι. 
ἀλλ᾽ οὐ δίκαιον. ἀμύνειν δὲ καὶ μὴ φοβεῖσϑαι τὴν 8 
παρασκευὴν αὐτῶν" οὐ γάρ, ἣν ἡμεῖς ξυστῶμεν πάν- 

τες. δεινή ἐστιν, ἀλλ᾽ ἥν, ὅπερ οὗτοι σπεύδουσι, 56 
τἀναντία διαστῶμεν, ἐπεὶ | οὐδὲ πρὸς ἡμᾶς μόνους 42 
ἐλθόντες καὶ μάχῃ περιγενόμενοι ἔπραξαν ἃ ἐβούλοντο, 
ἀπῆλθον δὲ διὰ τάχους. ὥστε οὐχ ἁϑρόους γε ὄντας 80 

εἰχὸς ἀϑυμεῖν, ἱέναι δὲ ἐς τὴν ξυμμαχίαν προϑυμότε- 
ρον, ἄλλως τε καὶ ἀπὸ Πελοποννήσου παρεσομένης ὁ 
ὠφελίας. οἵ τῶνδε κρείσσους εἰσὶ τὸ παράπαν τὰ πο- 
λέμια" καὶ μὴ ἐκείνην τὴν προμηϑίαν δοκεῖν τῳ ἡμῖν 
μὲν ἴσην εἶναι, ὑμῖν δὲ ἀσφαλῆ, τὸ μηδετέροις δὴ ὡς 
καὶ ἀμφοτέρων ὄντας ξυμμάχους βοηϑεῖν. οὐ γὰρ 5 

ἔργῳ ἴσον ὥσπερ τῷ δικαιώματί ἐστιν. ] εἰ γὰρ δι᾿ το 
ὑμᾶς μὴ ξυμμαχήσαντας ὃ τε παϑὼν σφαλήσεται καὶ 
ὁ κρατῶν περιέσται, τί ἄλλο ἢ τῇ αὐτῇ ἀπουσίᾳ τοῖς 
μὲν οὐχ ἠμύνατε σωθῆναι, τοὺς δὲ οὐκ ἐκωλύσατε 
κακοὺς γενέσθαι; καίτοι κάλλιον τοῖς ἀδικουμένοις καὶ 

ἅμα ξυγγενέσι προσϑεμένους τήν τε κοινὴν [ ὠφελίαν τι 
τῇ Σικελίᾳ φυλάξαι καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους φίλους δὴ 
ὄντας μὴ ἐᾶσαι ἁμαρτεῖν. 

οπυνελόντες τὸ λέγομεν οἱ Συρακόσιοι ἐκδιδάσκχειν ὃ 
μὲν οὐδὲν ἔργον εἶναι σαφῶς οὔτε ὑμᾶς οὔτε τοὺς 



Θι 

10 

1ὅ 

20 

2 

80 

128 ΤΗΠΟΥΘΙΘΙΒ 

ἄλλους περὶ ὧν αὐτοὶ οὐδὲν χεῖρον γιγνώσκετε" δεό- 
μεϑα δὲ καὶ μαρτυρόμεϑα | ἅμα. εἰ μὴ πείσομεν. ὅτι 30 

ἐπιβουλευόμεϑα μὲν ὑπὸ ᾿Ιώνων αἰεὶ πολεμίων, προδὲ- 
δόμεϑα δὲ ὑπὸ ὑμῶν ΖΙωριῆς Ζωριῶν. καὶ εἰ κατα- 4 
στρέψονται ἡμᾶς ᾿4ϑηναῖοι. ταῖς μὲν ὑμετέραις γνώ- 

μαις κρατήσουσι, τῷ δ᾽ αὑτῶν ὀνόματι τιμηϑήσονται, 

καὶ τῆς νίκης οὐκ ἄλλον τινὰ ἀϊϑλον ἢ τὸν τὴν νίκην 16 
παρασχόντα λήψονται" καὶ εἰ αὖ ἡμεῖς περιεσόμεϑα, 
τῆς αἰτίας τῶν κινδύνων οἱ αὐτοὶ τὴν τιμωρίαν ὑφέ- 
ξετε. σκοπεῖτε οὖν χαὶ αἱρεῖσθε ἤδη ἢ τὴν αὐτίχα ὃ 
ἀκινδύνως δουλείαν ἢ κἂν περιγενόμενοι μεϑ’ ἡμῶν 
τούσδε τε μὴ αἰσχρῶς δεσπότας λαβεῖν καὶ [ τὴν πρὸς 30 

ἡμᾶς ἔχϑραν μὴ ἂν βραχεῖαν γενομένην διαφυγεῖν." 
Τοιαῦτα μὲν ὃ Ἑρμοκράτης εἵπεν, ὁ δ᾽ Εὔφημος ὃ 81 

τῶν ᾿4ϑηναίων πρεσβευτὴς μετ᾽ αὐτὸν τοιάδε. 

»ἀφικόμεϑα μὲν ἐπὶ τῆς πρότερον οὔσης ξυμμαχίας 82 
Ι ἀνανεώσει, τοῦ δὲ Συρακοσίου χαϑαψαμένου ἀνάγκη 86 

καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς εἰπεῖν ὡς εἰκότως ἔχομεν. τὸ μὲν 3 
οὖν μέγιστον μαρτύριον αὐτὸς εἶπεν, ὅτι οἱ "Ἴωνες 
αἰεί ποτε ] πολέμιοι τοῖς “Ιωριεῦσίν εἶσιν. ἔχει δὲ καὶ 426 
οὕτως. ἡμεῖς γὰρ Ἴωνες ὄντες Πελοποννησίοις Ζω- 
οιξῦσι, καὶ πλείοσιν οὖσι καὶ παροικοῦσιν, ἐσκεψάμεϑα 
ὅτῳ τρόπῳ ἥκιστα [αὐτῶν] ὑπακουσόμεθα' καὶ μετὰ 8 

τὰ Μηδικὰ ναῦς κτησάμενοι τῆς μὲν Μακεδαιμονίων δ 
ἀρχῆς καὶ ἡγεμονίας ἀπηλλάγημεν, οὐδὲν προσῆκον 

μᾶλλόν τι ἐκείνους ἡμῖν ἢ καὶ ἡμᾶς ἐκείνοις ἐπιτάσσειν, 

πλὴν καϑ’ ὅσον ἐν τῷ παρόντι μεῖξον ἴσχυον, αὐτό- 
νομοῖὶ δὲ τῶν ὑπὸ βασιλεῖ πρότερον ὄντων ἡγεμόνες 

καταστάντες οἰκοῦμεν, νομίσαντες ἠκιστ᾽ ἂν ὑπὸ Πελο- τὸ 

ποννησίοις οὕτως εἶναι, δύναμιν ἔχοντες ἢ ἀμυνού- 
μδϑα, καὶ ὡς τὸ ἀκριβὲς εἰπεῖν οὐδὲ ἀδίκως καταστρε- 
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ψάμενοι τούς τε Ἴωνας καὶ νησιώτας. οὗς ξυγγενεῖς 

φασιν ὄντας ἡμᾶς Συρακόσιοι δεδουλῶσϑαι. ἦλϑον 1 
γὰρ ἐπὶ τὴν μητρόπολιν ἐφ᾽ ἡμᾶς μεϊτὰ τοῦ Μήδου 15 
καὶ οὐκ ἐτόλμησαν ἀποστάντες τὰ οἰκεῖα φϑεῖραι, 

ὥσπερ ἡμεῖς ἐκλιπόντες τὴν πόλιν, δουλείαν δὲ αὐτοί 

τε ἐβούλοντο καὶ ἡμῖν τὸ αὐτὸ ἐπενεγκεῖν. ἀνθ’ ὧν 88 
ἄξιοί τε ὄντες ἅμα ἄρχομεν, ὅτι τε ναυτικὸν πλεῖστόν 
τε καὶ προϑυμίαν ἀπροφάσιστον πα͵ρεσχόμεϑα ἐς τοὺς 90 

Ἕλληνας, καὶ διότι καὶ τῷ Μήδῳ ἑτοίμως τοῦτο δρῶν- 

τες οὗτοι ἡμᾶς ἔβλαπτον, ἅμα δὲ τῆς πρὸς Πελοπον- 

νησίους ἰσχύος ὀρεγόμενοι. καὶ οὐ καλλιεπούμεϑα ὡς 5 

ἢ τὸν βάρβαρον μόνοι καϑελόντες εἰκότως ἄρχομεν ἢ 

ἐπ᾿ ἐλευϑερίᾳ τῇ τῶνδε μᾶλλον ἢ ] τῶν ξυμπάντων 50 
τε καὶ τῇ ἡμετέρᾳ αὐτῶν κινδυνεύσαντες. πᾶσι δὲ 

ἀνεπίφϑονον τὴν προσήκουσαν σωτηρίαν ἐκπορίξεσϑαι. 
καὶ νῦν τῆς ἡμετέρας ἀσφαλείας ἕνεκα καὶ ἐνθάδε 

παρόντες ὁρῶμεν καὶ ὑμῖν ταὐτὰ ξυμφέροντα ἀπο- ὃ 
φαίνομεν δὲ ἐξ ὧν οἵδε τε διαβάλλουσι καὶ | ὑμεῖς 30 
μάλιστα ἐπὶ τὸ φοβερώτερον ὑπονοεῖτε, εἰδότες τοὺς 
περιδεῶς ὑποπτεύοντάς τι λόγου μὲν ἡδονῇ τὸ παραυ- 
τίκα τερπομένους, τῇ δ᾽ ἐγχειρήσει ὕστερον τὰ ξυμ- 
φέροντα πράσσοντας. τήν τε γὰρ ἐκεῖ ἀρχὴν εἰρή- 4 

καμὲν διὰ δέος ἔχειν καὶ τὰ ἐνθάδε διὰ τὸ αὐτὸ ἥκειν 
Ι μετὰ τῶν φίλων ἀσφαλῶς καταστησόμενοι, καὶ οὐ 421 

ὅ δουλωσόμενοι, μὴ παϑεῖν δὲ μᾶλλον τοῦτο κωλύσοντες. 
οΥ̓πολάβῃ δὲ μηδεὶς ὡς οὐδὲν προσῆκον ὑμῶν 84 

κηδόμεϑα, γνοὺς ὅτι σῳξομένων ὑμῶν καὶ διὰ τὸ μὴ 

ἀσϑενεῖς ὑμᾶς ὄντας ἀντέχειν Συρακοσίοις ἧσσον ἂν: 
τούτων πεμψάντων τινὰ δύναμιν Πελοποννησίοις ἡμεῖς 

βλαπτοίμεϑα. καὶ ἐν τούτῳ προσήκετε ἤδη ἡμῖν τὰ μέ- 

γιστα. δι᾽ ὅπερ καὶ τοὺς “εοντίνους εὔλογον κατοικί- 3 
ΤῊΟΥΡΙΡΕΒ. τοο. πὰρ. 1. ἘΔ. τιΐπου. 9 
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ξευν, μὴ ὑπηκόους ὥσπερ τοὺς ξυγγενεῖς αὐτῶν τοὺς 

ἐν [ Εὐβοίᾳ, ἀλλ᾽ ὡς δυνατωτάτους, ἵνα ἐκ τῆς σφε- τὖὸ 
τέραρ ὅμοροι ὄντες τοῖσδε ὑπὲρ ἡμῶν λυπηροὶ ὦσιν. 
τὰ μὲν γὰρ ἐκεῖ καὶ αὐτοὶ ἀρκοῦμεν πρὸς τοὺς πολε- ὃ 
μέους, καὶ ὃ Χαλκιδεύς, ὃν ἀλόγως ἡμᾶς φησι δουλω- 

σαμένους τοὺς ἐνθάδε ἐλευϑεροῦν, ξύμφορος ἡμῖν 
ἀπαράσκευος ] ὧν καὶ χρήματα μόνον φέρων, τὰ δὲ 16 
ἐνθάδε καὶ Δεοντῖνοι καὶ οἱ ἄλλοι φίλοι ὅτι μάλιστα 
αὐτονομούμενοι. ἀνδρὶ δὲ τυράννῳ ἢ πόλει ἀρχὴν 8ῦ 
ἐχούσῃ οὐδὲν ἄλογον ὅ τι ξυμφέρον οὐδ᾽ οἰκεῖον ὅ τι 
μὴ πιστόν" πρὸς ἕκαστα δὲ δεῖ ἢ ἐχϑρὸν ἢ φίλον μετὰ 
καιροῦ γίγνεσθαι. [] καὶ ἡμᾶς τοῦτο ὠφελεῖ ἐνϑάδε, 30 
οὐκ ἣν τοὺς φίλους καχώσωμεν, ἀλλ᾽ ἣν οἱ ἐχθροὶ 
διὰ. τὴν τῶν φίλων ῥώμην ἀδύνατοι ὦσιν.. ἀπιστεῖν 5 
ὃὲ οὐ χρή᾽ καὶ γὰρ τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους ὡς ἕκαστοι 
χρήσιμοι ἐξηγούμεϑα. Χίους μὲν καὶ Μηϑυμναίους 
νεῶν παροκωχῇ αὐτονόμους, τοὺς δὲ πολλοὺς χρη- 10 

μάτων βιαιότερον φορᾷ, ἄλλους δὲ καὶ πάνυ ἐλευϑέρως 
ξυμμαχοῦντας, καίπερ νησιώτας ὄντας καὶ εὐλήπτους, 
διότι ἐν χωρίοις ἐπικαίροις εἰσὶ περὶ τὴν Πελοπόννησον. 
ὥστε καὶ τἀνθάδε εἰκὸς πρὸς τὸ λυσιτελοῦν καί, ὃ λ6- ε 

γομεν, ἐς Συρακοσίους δέος καθίστασθαι. ἀρχῆς γὰρ 530 
ἐφίενται ὑμῶν καὶ βούλονται ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ ξυστή- 
σαντες ὑμᾶς ὑπόπτῳ βίᾳ ἢ καὶ κατ᾽ ἐρημίαν, ἀπράχτων 

ἡμῶν ἀπελθόντων, αὐτοὶ ἄρξαι τῆς Σικελίας. ἀνάγκη 
δέ, ἣν ξυστῆτε πρὸς αὐτούς" οὔτε γὰρ ἡμῖν ἔτι ἔσται 
ἰσχὺς τοσαύτη ἐς ἕν ξυϊστᾶσα εὐμεταχείριστος, οὔϑ᾽ 536 
οἵδ᾽ ἀσθενεῖς ἂν ἡμῶν | μὴ παρόντων πρὸς ὑμᾶς εἶεν.428 
καὶ ὅτῳ ταῦτα μὴ δοκεῖ, αὐτὸ τὸ ἔργον ἐλέγχει. τὸ 86 
γὰρ πρότερον ἡμᾶς ἐπηγάγεσϑε οὐχ ἄλλον τινὰ προ- 

σείοντες φόβον ἤ, εἰ περιοψόμεθα ὑμᾶς ὑπὸ Συρακο- 
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σίοις γενέσθαι, ὅτι καὶ αὐϊτοὶ κινδυνεύσομεν. καὶ νῦν 3 
οὐ δίκαιον, ᾧπερ καὶ ἡμᾶς ἠξιοῦτε λόγῳ πείϑειν, τῷ 
αὐτῷ ἀπιστεῖν, οὐδ᾽ ὅτι δυνάμει μείξονει πρὸς τὴν 
τῶνδε ἰσχὺν πάρεσμεν ὑποπτεύεσθαι., πολὺ δὲ μᾶλλον 

τοῖσδε ἀπιστεῖν. ἡμεῖς μέν γε οὔτε ἐμμεῖναι δυνατοὶ ἐ 
μὴ μεϑ᾽ ὑμῶν, εἴ τε καὶ γενόμενοι κακοὶ κατεργασαί- τὸ 
ι8ϑα, ἀδύνατοι κατασχεῖν διὰ μῆκός τὸ πλοῦ καὶ 
ἀπορίᾳ φυλακῆς πόλεων μεγάλων καὶ τῇ παρασκχευῇ 
ἠπειρωτίδων᾽ οἵδε δὲ οὐ στρατοπέδῳ, πόλει δὲ μείξονι 
τῆς ἡμετέρας παρουσίας ἐποικοῦντες ὑμῖν αἷεί τὸ ἐπι- 

βουλεύουσι καί, ὅταν καιρὸν λάβω]σιν ἑκάστου, οὐκ τὸ 
ἀνιᾶσιν (ἔδειξαν δὲ καὶ ἄλλα ἤδη καὶ τὰ ἐς Δεοντί- 
νους). καὶ νῦν τολμῶσιν ἐπὶ τοὺς ταῦτα κωλύοντας 1 

, καὶ ἀνέχοντας τὴν Σικελίαν μέχρι τοῦδε μὴ ὑπ᾽ αὐτοὺς 
16 δἶναι παρακαλεῖν ὑμᾶς ὡς ἀναισθήτους. πολὺ δὲ ἐπὶ ὃ 

ἀληθεστέραν γε σωτηρίαν ἡμεῖς ἀντιπαραϊκαλοῦμεν, τ. 
δεόμενοι τὴν ὑπάρχουσαν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀμφοτέροις μὴ 
προδιδόναι, νομίσαι δὲ τοῖσδε μὲν καὶ ἄνδυ ξυμμάχων 

αἰδὶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἑτοίμην διὰ τὸ πλῆϑος εἶναι ὁδόν, ὑμῖν 
20 δ᾽ οὐ πολλάκις παρασχήσειν μετὰ τοσῆσδε ἐπικουρίας 

ἀμύνασϑαι" ἣν εἰ τῷ ὑπόπτῳ ἢ ἄπραϊκτον ἐάσετε ἀπελ- 46 
ϑεῖν ἢ καὶ σφαλεῖσαν, ἔτι βουλήσεσϑε καὶ πολλοστὸν 

μόριον αὐτῆς ἰδεῖν, ὅτε οὐδὲν ἔτι περανεῖ παραγενό- 
μἱδνον ὑμῖν. 

»,λλὰ μήτε ὑμεῖς, ὦ Καμαριναῖοι, ταῖς τῶνδε 81 
διαβολαῖς ἀναπείϑεσθϑε μήτε οἱ ἄλλοι᾽ εἰρήκαμεν δ᾽ 
ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν περὶ ὧν ὑποπτευόμεϑα, καὶ 80 
ὅτι ὧν κεφαλαίοις ὑπομνήσαντες ἀξιώσομεν πεύϑειν. 

φαμὲν γὰρ ἄρχειν μὲν τῶν ἐκεῖ, ἵνα μὴ ὑπακούωμεν 3 
80 ἄλλου, ἐλευθεροῦν δὲ τὰ ἐνθάδε, ὅπως μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν 

βλαπτώμεϑα, πολλὰ δ᾽ ἀναγκάξεσϑαι πράσσειν, διότι429 
᾿ υ" 
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καὶ πολλὰ φυλασσόμεϑα. ξύμμαχοι δὃὲ καὶ νῦν καὶ 
πρότερον τοῖς ἐνθάδε ὑμῶν ἀδικουμένοις οὐκ ἄκλητοι, 

παρακληϑέντες δὲ ἥκειν. καὶ ὑμεῖς μήϑ᾽ ὡς δικασταὶ 
γενόμενοι τῶν ἡμῖν ποιουμένων μήϑ᾽ ὡς σωϊφρονισταί, 

ὃ χαλεπὸν ἤδη, ἀποτρέπειν πειρᾶσϑε, καϑ᾽ ὅσον δέ τι 

ὑμῖν τῆς ἡμετέρας πολυπραγμοσύνης καὶ τρόπου τὸ 
αὐτὸ ξυμφέρει, τούτῳ ἀπολαβόντες χρήσασϑε, καὶ νομί- 

ὅατε μὴ πάντας ἐν ἴσῳ βλάπτειν αὐτά, πολὺ δὲ πλείους 

τῶν “Ελλήνων καὶ ὠφελεῖν. ἐν παντὶ ] γὰρ πᾶς χωρίῳ, 
κἀν ᾧ μὴ ὑπάρχομεν, ὅ τε οἱόμενος ἀδικήσεσϑαι καὶ 
ὁ ἐπιβουλεύων διὰ τὸ ἑτοίμην ὑπεῖναι ἐλπίδα τῷ μὲν 

ἂν [τι] τυχεῖν ἐπικουρίας ἀφ᾽ ἡμῶν, τῷ δέ, εἰ ἥξο- 
μεν, μὴ ἀδεεῖ εἰναι [κινδυνεύειν]. ἀμφότεροι ἀναγκά- 

ἕξονται ὁ μὲν ἄκων σωφρονεῖν, ὃ δ᾽ ἀπραγμόνως σῴ- 
[ξεσϑαι. ταύτην οὖν τὴν κοινὴν τῷ τε δεομένῳ καὶ αὶ 
ὑμῖν νῦν παροῦσαν ἀσφάλειαν μὴ ἀπώσησϑε. ἀλλ᾽ 
ἐξισώσαντες τοῖς ἄλλοις μεϑ᾽ ἡμῶν τοῖς Συρακοσίοις, 
ἀντὶ τοῦ αἰδὶ φυλάσσεσθαι αὐτούς, καὶ ἀντεπιβου- 

λεῦσαί ποτε ἐκ τοῦ ὁμοίου μεταλάβετε."“ 
Τοιαῦτα δὲ ὃ Εὔφημος εἶπεν. οἱ δὲ Καμαριναῖοι 

ἐπεπόνϑεσαν τοιόνδε. τοῖς μὲν ᾿4ϑηναίοις εὖνοι ἧσαν, 

πλὴν καϑ᾽ ὅσον [εἰ] τὴν Σικελίαν ᾧοντο αὐτοὺς δου- 
λώσεσϑαι, τοῖς δὲ Συρακοσίοις αἰεὶ κατὰ τὸ ὅμορον 

διάφοροι" δεδιότες δ᾽ οὐχ ἧσσον τοὺς Συρακοσίους 

8 

δ 
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10 
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88 
30 

46 ἐγγὺς ] ὄντας μὴ καὶ ἄνευ σφῶν περιγένωνται. τό τε 56 
πρῶτον αὐτοῖς τοὺς ὀλίγους ἱππέας ἔπεμψαν καὶ τὸ 

λοιπὸν ἐδόκει αὐτοῖς ὑπουργεῖν μὲν τοῖς Συρακοσίοις 

μᾶλλον ἔργῳ, ὡς ἂν δύνωνται μετριώτατα, ἐν δὲ τῷ 
παρόντι, ἵνα μηδὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἔλασσον δοκῶσι 

80 νεῖμαι. ἐπειἰδὴ καὶ ἐπικρατέστερον τῇ μάχῃ ἐγένοντο, 30 
λόγῳ ἀποκρένασϑαι ἴσα ἀμφοτέροις. καὶ οὕτω βου- ῷ 
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λευσάμενοι ἀπεχρίναντο, ἐπειδὴ τυγχάνει ἀμφοτέροις 

οὖσι ξυμμάχοις σφῶν πρὸς ἀλλήλους πόλεμος ὦν, 
εὔορκον δοκεῖν εἶναι σφίσιν ἐν τῷ παρόντι μηδετέροις 

ἀμύνειν. καὶ οἱ πρέϊσβεις ἑκατέρων ἀπῆλϑον. 8δ 

Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι τὰ καϑ᾽ ἑαυτοὺς ἐξηρτύονἼτο ὃ. 
ἐς τὸν πόλεμον, οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ἐν τῇ Νάξῳ ἐστρατο- 
πεδευμένοι τὰ πρὸς τοὺς Σικελοὺς ἔπρασσον, ὕπως 
αὐτοῖς ὡς πλεῖστοι προσχωρήσονται. καὶ οἱ μὲν πρὸς 4 
τὰ πεδία μᾶλλον τῶν Σικελῶν. ὑπήκοοι ὄντες τῶν 

Σιυϊορακοσίων, οὐ πολλοὶ ἀφειστήχεσαν" τῶν δὲ τὴν "5 

μεσόγειαν ἐχόντων αὐτόνομοι οὖσαι καὶ πρότερον αἰεὶ 

(αἷν οἰκήσεις εὐθύς, πλὴν ὀλίγοι, μετὰ τῶν ᾿Αϑηναίων 

ἧσαν, καὶ σῖτόν τὸ κατεχόμιξον τῷ στρατεύματι καὶ 
εἰσὶν οὗ καὶ χρήματα. ἐπὶ δὲ τοὺς μὴ προσχωροῦντας ὃ 
οἱ ᾿4ϑη ναῖον στρατεύσαντες τοὺς μὲν προσηνάγκαξον, 10 
τοὺς δὲ καὶ ὑπὸ τῶν Συρακοσίων, φρουρούς τ᾽ ἐσπεμ- 
πόντων καὶ βοηϑούντων, ἀπεκωλύοντο. τόν τε χει- 

μῶνα μεϑοομισάμενοι ἐκ τῆς Νάξου ἐς τὴν Κατάνην 
καὶ τὸ στρατόπεδον ὃ κατεκαύϑη ὑπὸ τῶν Συρακοσίων 

αὖϑις ἀνορΙϑώσαντες διεχείμαξον. καὶ ἔπεμψαν μὲν ἐς ὁ 
Καρχηδόνα τριήρη περὶ φιλίας, εἰ δύναιντό τι ὠφε- 

λεῖσϑαι, ἔπεμψαν δὲ καὶ ἐς Τυρσηνίαν, ἔστιν ὧν πό- 
λεὼν ἐπαγγελλομένων καὶ αὐτῶν ξυμπολεμεῖν. περιήγ- 
γελλον δὲ καὶ τοῖς Σικελοῖς καὶ ἐς τὴν Ἔγεσταν πέμ- 

ψαντες ἐκέλευον ἵππους σφίσιν ὡς πλείστους πέμπειν. 30 

καὶ τἄλλα ἐς τὸν περιτειχισμόν, πλινϑεῖα καὶ σίδηρον, 
ἡτοίμαξον, καὶ ὅσα ἔδει, ὡς ἅμα τῷ ἦρι ἑξόμενοι τοῦ 
πολέμου. 

Οἱ δ᾽ ἐς τὴν Κόρινϑον καὶ “ακεδαίμονα τῶν 
Συρακοσίων ἀποσταλέντες πρέσβεις τούς τε ᾿Ιταλιώτας 

ἅμα [] παραπλέοντες ἐπειρῶντο πείϑειν μὴ περιορᾶν τὰ 535 
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γιγνόμενα ὑπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων, ὡς καὶ ἐκείνοις ὁμοίως 
ἐπιβουλευόμενα.. καὶ ἐπειδὴ ἐν τῇ Κορίνϑῳ ἐγένοντο, 
λόγους ἐποιοῦντο ἀξιοῦντες σφίσι κατὰ τὸ ξυγγενὲς 

βοηϑεῖν. καὶ οἱ Κορίνϑιοι,. εὐθὺς ψηφισάμενοι αὐτοὶ 8 

ὅ πρῶτοι ὥστε πάσῃ προθυμίᾳ ἀμύνειν, καὶ ἐς τὴν 50 
“ακεδαίμονα ξυναπέστελλον αὐτοῖς πρέσβεις, ὅπως καὶ 

ἐκείνους ξυναναπείϑοιεν τόν τε αὐτοῦ πόλεμον σαφέ- 
στερον ποιεῖσϑαι πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ ἐς τὴν 

Σικελίαν ὠφελίαν τινὰ πέμπειν. καὶ οἵ τε ἐκ τῆς 9 
10 Κορένϑου πρέϊσβεις παρῆσαν ἐς τὴν Μακεδαίμονα καὶ 36 

᾿4λκιβιάδης μετὰ τῶν ξυμφυγάδων, περαιωϑεὶς τότ᾽ 
εὐθὺς ἐπὶ πλοίου [ φορτικοῦ ἐκ τῆς Θουρίας ἐς Κυλ- 481 

λήνην τῆς λείας πρῶτον. ἔπειτα ὕστερον ἐς τὴν 
“ακεδαίμονα αὐτῶν τῶν “ακεδαιμονίων μεταπεμψάν- 

16 τῶν ὑπόσπονδος ἐλθών" ἐφοβεῖτο γὰρ αὐτοὺς διὰ τὴν 

᾿ περὶ τῶν Μαντινικῶν ] πρᾶξιν. καὶ ξυνέβη ἐν τῇ ὃ. 
ἐκκλησίᾳ τῶν “ακεδαιμονίων τούς τε Κορινϑίους καὶ 
τοὺς Συρακοσίους τὰ αὐτὰ καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην δεο- 

μένους πείϑειν τοὺς “ακεδαιμονίους. καὶ διανοουμένων 

80 τῶν τε ἐφόρων καὶ τῶν ἐν τέλει ὄντων πρέσβεις πέμ- 

πεῖν ἐς Συρακούσας κωλύοντας μὴ ξυμβαίνειν ᾿4ϑη- τὸ 
ναίοιςς. βοηϑεῖν δὲ οὐ προϑύμων ὄντων, παρελϑὼν ὁ 

᾿Δλκιβιάδης παρώξυνέ τε τοὺς «“ακεδαιμονίους καὶ 

ἐξώρμησε. λέγων τοιάδε. 
9 οάναγκαῖον περὶ τῆς ἐμῆς διαβολῆς πρῶτον ἐς 89 

ὑμᾶς εἰπεῖν, ἵνα μὴ χεῖρον τὰ κοινὰ τῷ ὑπόπτῳ μου 
ἀκροάϊσησϑε. τῶν δὴ ἐμῶν προγόνων τὴν προξενίαν δ᾽ 
ὑμῶν κατά τι ἔγκλημα ἀπειπόντων αὐτὸς ἐγὼ πάλιν 

ἀναλαμβάνων ἐθεράπευον ὑμᾶς ἄλλα τε καὶ περὶ τὴν 
80 ἐκ Πύλου ξυμφοράν. καὶ διατελοῦντός μου προϑύμου 

ὑμεῖς πρὸς ᾿4ϑηναίους καταλλασσόμενον τοῖς μὲν ἐμοῖς 
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ἐχίϑροῖς δύναμιν, δι’ ἐκείνων πράξαντες, ἐμοὶ δὲ ἀτι- 20 
μίαν περιέϑετε. καὶ διὰ ταῦτα δικαίως ὑπ᾽ ἐμοῦ πρός 8 
τε τὰ Μαντινέων καὶ ᾿Αργείων τραπομένου καὶ ὅσα 
ἄλλα ἠναντιούμην ὑμῖν ἐβλάπτεσϑε᾽ καὶ νῦν. εἴ τις 

καὶ τότε ἐν τῷ πάσχειν οὐκ εἰκότως ὠργίξετό μοι, 
μετὰ τοῦ ἀληϊϑοῦς σκοπῶν ἀναπενιϑέσϑω" ἢ εἴ τις, 35 
διότι καὶ τῷ δήμῳ προσεκείμην μᾶλλον, χείρω μὲ ἐνό- 

μιξε,. μηδ᾽ οὕτως ἡγήσηται ὀρϑῶς ἄχϑεσϑαι. τοῖς γὰρ 4 
τυράννοις αἷεί ποτε διάφοροί ἐσμεν (πᾶν δὲ τὸ ἔναν- 
τιούμενον τῷ δυναστεύοντι δῆμος ὠνόμασται), καὶ ἀπ᾽ 
ἐκείνου ξυμίπαρόμεινεν ἡ προστασία ἡμῖν τοῦ πλή- 30 
ϑους. ἅμα δὲ καὶ τῆς πόλεως δημοκρατουμένης τὰ 
πολλὰ ἀνάγκη ἦν τοῖς παροῦσιν ἕπεσθαι. τῆς δὲ ὃ 
ὑπαρχούσης ἀκολασίας ἐπειρώμεϑα μετριώτεροι ἐς τὰ 

πολιτικὰ εἶναι. ἄλλοι δ᾽ ἦσαν καὶ ἐπὶ τῶν πάλαι καὶ 
νῦν οἵ ἐπὶ τὰ πονηρότερα [ ἐξῆγον τὸν ὄχλον οἵπερ 36 
καὶ ἐμὲ ἐξήλασαν. ἡμεῖς δὲ τοῦ ξύμπαντος προύστημεν, 6 
δικαιοῦντες ἐν ᾧ σχήματι [ μεγίστη ἡ πόλις ἐτύγχανε 485 

“καὶ ἐλευϑερωτάτη οὖσα καὶ ὅπερ ἐδέξατό τις. τοῦτο 
20 

ὃ 

80 

ξυνδιασῴξειν (ἐπεὶ δημοκρατίας γὲ καταγιγνώσκομεν 
οἱ φρονοῦντές τι, καὶ αὐτὸς οὐδενὸς ἂν χεῖρον, ὅσῳ 

κἂν λοιδορήσαιμι᾽ ἀλλὰ περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας 5 
οὐδὲν ἂν καινὸν λέγοιτο), καὶ τὸ μεϑιστάναν αὐτὴν 
οὐχ ἐδόκει ἡμῖν ἀσφαλὲς εἶναι ὑμῶν πολεμίων προσ- 
κωθημένων. 

9 Καὶ τὰ μὲν ἐς τὰς ἐμὰς διαβολὰς τοιαῦτα ξυνέβη" 90 

περὶ δὲ ὧν ὑμῖν τε βουλευτέον καὶ ἐμοί, εἴ τι | πλέον τὸ 
οἶδα, ἐσηγητέον, μάϑετε ἤδη. ἐπλεύσαμεν ἐς Σικελίαν 3 
πρῶτον μέν, εἰ δυναίμεϑα, Σικελιώτας καταστρεψό- 

μενοι, μετὰ δ᾽ ἐκείνους αὖϑις καὶ ᾿Ιταλιώτας., ἔπειτα 
καὶ τῆς Καρχηδονίων ἀρχῆς καὶ αὐτῶν ἀποπειράδον- 
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τες. εἶ δὲ προχωρήσειε ταῦτα ἢ πάντα ἢ καὶ τὰ] πλείω, ἴε 
ἤδη τῇ Πελοποννήσῳ ἐμέλλομεν ἐπιχειρήσειν, κομίσαν- 
τες ξύμπασαν μὲν τὴν ἐκεῖϑεν προσγενομένην δύναμιν 
τῶν Ἑλλήνων, πολλοὺς δὲ βαρβάρους μισθωσάμενοι 

ὅ καὶ Ἴβηρας καὶ ἄλλους τῶν ἐκεῖ ὁμολογουμένως νῦν 

βαρβάρων μαχιμωτάτους, τριήρεις τε πρὸς | ταῖς ἧμε- 20 
τέραις πολλὰς ναυπηγησάμενοι, ἐχούσης τῆς ᾿Ιταλίας 

ξύλα ἄφϑονα, αἷς τὴν Πελοπόννησον πέριξ πολιορ- 
κοῦντες καὶ τῷ πεζῷ ἅμα ἐκ γῆς ἐφορμαῖς τῶν πόλεων 

0 τὰς μὲν βίᾳ λαβόντες, τὰς δ᾽ ἐντειχισάμενοι ῥᾳδέως 
ἠλπίξομεν καταπολεμήσειν καὶ μετὰ ταῦτα καὶ ] τοῦ 56 
ξύμπαντος Ἑλληνικοῦ ἄρξειν. χρήματα δὲ καὶ σῖτον, 4 
ὥστε εὐπορώτερον γίγνεσϑαί τι αὐτῶν, αὐτὰ τὰ προσ- 
γενόμενα ἐκεῖϑεν χωρία ἔμελλε διαρκῆ ἄνευ τῆς ἐν- 

Ἰὸ ϑένδε προσόδου παρέξειν. τοιαῦτα μὲν περὶ τοῦ νῦν 91 
οἰχομένου στόλου παρὰ τοῦ τὰ ἀκριβέστατα εἰδότος ὡς 
] διενοήϑημεν ἀκηκόατε" καὶ ὅσοι ὑπόλοιποι στρατηγοί, 390 
ἣν δύνωνται, ὁμοίως αὐτὰ πράξουσιν. ὡς δέ, εἰ μὴ 

βοηϑήσετε, οὐ περιέσται τἀχεῖ, μάϑετε ἤδη. Σικελιῶται 5 
20 γὰρ ἀπειρότερον μέν εἶσιν, ὅμως δ᾽ ἂν ξυστραφέντες 

ἁϑρόοι καὶ νῦν ἔτι περιγένοιντο" Συρακόσιοι δὲ | μό- 35 
νον μάχῃ τε ἤδη πανδημεὶ ἡσσημένοι καὶ ναυσὶν ἅμα 

κατειργόμενοι ἀδύνατοι ἔσονται τῇ νῦν ᾿4ϑηναίων ἐκεῖ 
παρασκευῇ ἀντίσχειν. καὶ εἰ αὕτη ἡ πόλις ληφϑή- 488 

οὅ σεται. ἔχεται καὶ ἡ πᾶσα Σικελία, καὶ εὐθὺς καὶ ᾽Ἴτα- 
λία᾽ καὶ ὃν ἄρτι κίνδυνον ἐκεῖϑεν προεῖπον, οὐκ ἂν 
διὰ μαχροῦ ὑμῖν ἐπιπέσοι. ὥστε μὴ περὶ τῆς Σικε- 4 
λίας τις ] οἰέσϑω μόνον βουλεύειν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς 5 
Πελοποννήσου. εἰ μὴ ποιήσετε τάδε ἐν τάχει. στρα- 

80 τιάν τε ἐπὶ νεῶν πέμψετε τοιαύτην ἐκχεῖσε οἵτινες 

αὐτερέται κομισϑέντες καὶ ὁπλιτεύσουσιν εὐϑύς, καὶ 
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ὃ τῆς στρατιᾶς ἔτι χρησιμώτερον εἶναι νομίξω, ἄνδρα 

Σπαρτιάτην ἄρχοντα, ὡς ἂν τούς τε παρόντας ξυν- τὸ 
τάξῃ καὶ τοὺς μὴ ᾿ϑέλοντας προσαναγκάσῃ᾽ οὕτω γὰρ 
οἵ τε ὑπάρχοντες ὑμῖν φίλοι ϑαρδσήσουσι μᾶλλον καὶ 

οἱ ἐνδοιάξοντες ἀδεέστερον προσίασιν. καὶ τὰ ἐνθάδε ὃ 
χρὴ ἅμα φανερώτερον ἐχπολεμεῖν, ἵνα Συρακόσιοί τε 

νομίξοντες ὑμᾶς ἐπιϊμέλεσϑαι μᾶλλον ἀντέχωσι καὶ 15 
᾿Αϑηναῖοι τοῖς ἑαυτῶν ἧσσον ἄλλην ἐπικουρίαν πέμ- 
πῶσιν. τειχίζειν τε χρὴ 4)εκέλειαν τῆς ᾿Αττικῆς, ὕπερ 9 

᾿Αϑηναῖοι μάλιστα αἰεὶ φοβοῦνται καὶ μόνου αὐτοῦ 
νομίξουσι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ οὐ διαπεπειρᾶσϑαι. βε- 
βαιότατα δ᾽ ἄν τις οὕτως ] τοὺς πολεμίους βλάπτοι, εἰ, 
ἃ μάλιστα δεδιότας αὐτοὺς αἰσθάνοιτο, ταῦτα σαφῶς 
πυνϑανόμενος ἐπιφέροι" εἰκὸς γὰρ αὐτοὺς ἀκριβέστατα 
ἑχάστους τὰ σφέτερα αὐτῶν δεινὰ ἐπισταμένους φο- 
βεῖσϑαι. ἃ δ᾽ ἐν τῇ ἐπιτειχίσει αὐτοὶ ὠφελούμενοι τοὺς 1 
ἐναντίους κωλύσετε, πολλὰ παρεὶς τὰ μέγιστα κεφα- 35 
λαιώσω. οἷς τε γὰρ ἡ χώρα κατεσκεύασται, τὰ πολλὰ 
πρὸς ὑμᾶς τὰ μὲν ληφϑέντα, τὰ δ᾽ αὐτόματα ἥξει" 
καὶ τὰς τοῦ “αυρείου τῶν ἀργυρείων μετάλλων προσ- 
όδους καὶ ὅσα ἀπὸ γῆς καὶ δικαστηρίων νῦν ὠφε- 
λοῦνται εὐθὺς ἀποστερήσονται, μάλιστα δὲ τῆς ἀπὸ 30 
τῶν ξυμμάχων προσόδου ἧσσον ἂν φορουμένης, οἵ τὰ 
παρ᾽ ὑμῶν νομίσαντες ἤδη κατὰ κράτος πολεμεῖσθαι 
ὀλιγωρήδουσιν. 

.Τίγνεσϑαι δέ τι αὐτῶν. καὶ ἐν τάχει καὶ προϑυ- 92 
μότερον ἐν ὑμῖν ἐστιν, ὦ Δακεδαιμόνιοι., ἐπεὶ ὥς γε 
δυνατά (καὶ οὐχ ἁμαρτήσεσθαι οἵααι γνώμης) -τάνυ 535 
ϑαρσῶ. καὶ χείρων οὐδενὶ [ ἀξιῶ δοκεῖν ὑμῶν εἶναι, 481 

τ 0 

80 εἶ τῇ ἐμαυτοῦ μετὰ τῶν πολεμιωτάτων, φιλόπολίς ποτε 
δοχῶν εἴναι. νῦν ἐγχρατῶς ἐπέρχομαι., οὐδὲ ὑποπτεύ- 
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εσϑαί μου ἐς τὴν φυγαδικὴν προϑυμίαν τὸν λόγον. 
φυγάς τε γάρ εἶμι τῆς τῶν ἐξεϊλασάντων πονηρίας καὶ μ 
οὐ τῆς ὑμετέρας, ἣν πείϑησϑέ μοι, ὠφελίας" καὶ πολε- 
μιώτεροι οὐχ οἱ τοὺς πολεμίους που βλάψαντες ὑμεῖς 

ἢ οἱ τοὺς φίλους ἀναγκάσαντες πολεμίους γενέσϑαι. 
τό τε φιλόπολι οὐκ ἐν ᾧ ἀδικοῦμαι ἔχω, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ ε 
ἀσφαλῶς ἐπολιτεύϑην. οὐδ᾽ [ ἐπὶ πατρίδα οὖσαν ἔτι τὸ 
ἡγοῦμαι νῦν ἰέναι, πολὺ δὲ μᾶλλον τὴν οὐχ οὖσαν 
ἀνακτᾶσϑαι. καὶ φιλόπολις οὗτος ὀρθῶς. οὐχ ὃς ἂν 

10 τὴν ἑαυτοῦ ἀδίχως ἀπολέσας μὴ ἐπίῃ, ἀλλ᾽ ὃς ἂν ἐκ 

παντὸς τρόπου διὰ τὸ ἐπυϑυμεῖν πειραϑῇ αὐτὴν ἀνα- 
λαβεῖν. οὕτως ἐμοί τε ἀξιῶ ὑμᾶς καὶ ἐς | κίνδυνον ἷἴς 
καὶ ἐς ταλαιπωρίαν πᾶσαν ἀδεῶς χρῆσϑαι. ὦ Δακε- 

᾿ δαιμόνιοι, γνόντας τοῦτον δὴ τὸν ὑφ᾽ ἁπάντων προ- 
16 βαλλόμενον λόγον ὡς, εἰ πολέμιός γε ὧν σφόδρα 

ἔβλαπτον, κἂν φίλος ὧν ἱκανῶς ὠφελοίην, ὅσῳ τὰ μὲν 
᾿Αϑηναίων οἶδα, τὰ δ᾽ ὑμέτερα ἤκαξον, καὶ αὐτοὺς 
νῦν, | νομίσαντας περὶ μεγίστων δὴ τῶν διαφερόντων 30 

βουλεύεσθαι, μὴ ἀποκχνεῖν τὴν ἐς τὴν Σικελίαν τὲ 
καὶ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν. στρατείαν, ἵνα τά τε ἐκεῖ βραχεῖ 
μορίῳ ξυμπαραγενόμενοι μεγάλα σώσητε καὶ ᾿4ϑηναίων 

τήν τε οὖσαν καὶ τὴν μέλλουσαν δύναμιν καϑέλητε, 
καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί τε ἀσφαλῶς οἰκῆτε καὶ τῆς 50 
ἁπάσης Ελλάδος ἑχούσης καὶ οὐ βίᾳ. κατ᾽ δὔνοιαν δὲ 
ἡγήσησϑε." 

Ὁ μὲν ᾿Αλκιβιάδης τοσαῦτα εἷπεν. οἱ δὲ Δακεδαι- 98 
μόνιοι διανοούμενοι μὲν καὶ αὐτοὶ πρότερον στρα- 
τεύειν ἐπὶ τὰς ᾿4ϑήνας, μέλλοντες δὲ ἔτι καὶ περιορώ- 
μενοι, ἰ πολλῷ μᾶλλον ἐπερρώσθησαν διδάξαντος ταῦτα 80 

80 ἕχαστα αὐτοῦ καὶ νομίσαντες παρὰ τοῦ σαφέστατα 

εἰδότος ἀκηκοέναι" ὥστε τῇ ἐπιτειχίδσει τῆς 4εκελείας 3 
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προσεῖχον ἤδη τὸν νοῦν καὶ τὸ παραυτίχα καὶ τοῖς 

ἐν τῇ Σικελίᾳ πέμπειν τινὰ τιμωρίαν. καὶ Γύλιππον 
τὸν [ Κλεανδρέδου προστάξαντες ἄρχοντα τοῖς Συρα- 486 
κοσίοις ἐκέλευον μετ᾽ ἐκείνων καὶ τῶν Κορινϑίων᾽ 

ὅ βουλευόμενον ποιεῖν ὅπῃ ἐκ τῶν παρόντων μάλιστα 
καὶ τἄχιστά τις ὠφελία ἥξει τοῖς ἐκεῖ. ὁ δὲ δύο μὲν 3 
ναῦς τοὺς Κορινθίους ἤδη ἐχέλευέν οἱ πέμπειν ἐς ὃ 
4 σίνην, τὰς δὲ λοιπὰς παρασχευάξεσθϑαι ὅσας δια- ᾿ 
νοοῦνται πέμπειν καί, ὅταν καιρὸς ἧ, ἑτοίμας εἶναι 

10 πλεῖν. ταῦτα δὲ ξυνϑόμενοι ἀνεχώρουν ἐκ τῆς “ακε- 
δαίμονος. ᾿ 

᾿Αφίκετο δὲ καὶ ἡ ἐκ τῆς Σικελίας τριήρης τῶν 4 
᾿Αθηναίων, ἣν ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ ἐπί τε χρή- τὸ 
ματα καὶ ἱππέας. καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀκούσαντες ἐψη- 

ιὅ φίσαντο τήν τε τροφὴν πέμπειν τῇ στρατιᾷ καὶ τοὺς 
ἱππέας. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ἕβδομον καὶ δέ- 
κατὸν ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουχυδίδης 
ξυνέγραψεν. 

[μα δὲ τῷ ἦρι εὐθὺς ἀρχομένῳ τοῦ ἐπιγιγνομένου δῇ 
80 ϑέρους οἱ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αϑηναῖοι ἄραντες ἐκ τῆς 

Κατάνης παρέπλευσαν ἐπὶ Μεγάρων [τῶν ἐν τῇ Σικε- 
λέᾳ]. οὗς ἐπὶ Γέλωνος τοῦ τυράννου, ὥσπερ καὶ πρό- 
τερόν μοι εἴρηται. ἀναστήσαντες Συρακόσιοι αὐτοὶ 

ἔχουσι τὴν [ γῆν. ἀποβάντες δὲ ἐδήωσαν τούς τε Ὁ 
86 ἀγροὺς καὶ ἐλθόντες ἐπὶ ἔρυμά τι τῶν Συρακοσίων 

καὶ οὐχ ἑλόντες αὖϑις καὶ πεξῇ καὶ ναυσὶ παραχο- 
μισϑέντες ἐπὶ τὸν Τηρίαν ποταμὸν τό τὸ πεδίον ἀνα- 
βάντες ἐδήουν καὶ τὸν σῖτον ἐνεπέμπρασαν, καὶ τῶν 
Συρακοσίων περιτυχόντες ] τισὶν οὐ πολλοῖς καὶ ἀπο- 5 

80 χτείναντές τέ τινὰς καὶ τροπαῖον στήσαντες ἀνεχώ- 
ρησαν ἐπὶ τὰς ναῦς. καὶ ἀποπλεύσαντες ἐς Κατάνην, ε 
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ἐκεῖθεν δὲ ἐπισιτισάμενοι πάσῃ τῇ στρατιᾷ ἐχώρουν 
ἐπὶ Κεντόριπα, Σικελῶν πόλισμα, καὶ προσαγαγόμενοι 
ὁμολογίᾳ ἀπῇσαν, πιμπράντες ἅμα τὸν σῖτον τῶν τε 30 
᾿Ινησσαίων καὶ τῶν Ὑβλαίων. καὶ ἀφικόμενοι ἐς Κα- 1 

ὅ τάνην καταλαμβάνουσι τούς τε ἱππέας ἥκοντας ἐκ τῶν 

᾿4ϑηνῶν πεντήχοντα καὶ διακοσίους ἄνευ τῶν ἵππων 
μετὰ σκευῆς, ὡς αὐτόϑεν | ἵππων πορισϑησομένων, καὶ 486 
ἱπποτοξότας τριάκοντα καὶ τάλαντα ἀργυρίου τριακόσια. 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ἦρος καὶ ἐπ᾽ ᾿4ργος στρατεύσαντες θὺ 
10 “ακεδαιμόνιοι μέχρι μὲν Κλεωνῶν ἦλϑον, σεισμοῦ δὲ 

Ι γενομένου ἀπεχώρησαν. καὶ ᾿4ργεῖοι μετὰ ταῦτα ἐσβα- ἐ 
λόντες ἐς τὴν Θυρεᾶτιν ὅμορον οὖσαν λείαν τῶν 
“ακεδαιμονίων πολλὴν ἔλαβον. ἣ ἐπράϑη ταλάντων 
οὐκ ἔλασσον πέντε καὶ εἴχοσι. καὶ ὁ Θεσπιῶν δῆμος 5 

16 ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει οὐ πολὺ ὕστερον ἐπυιϑέμενος τοῖς 

τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν οὐ κατέσχεν, ἀλλὰ βοηϑησάντων τὸ 
Θηβαίων οἱ μὲν ξυνελήφϑησαν. οἱ δ᾽ ἐξέπεσον 
᾿ϑήναξε. 

Καὶ οἱ Συρακόσιοι τοῦ αὐτοῦ ϑέρους ὡς ἐπύϑοντο 90 

40 τούς τε ἱππέας ἥχοντας τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ μέλλοντας 

ἤδη ἐπὶ σφᾶς ἱέναι, νομίσαντες, ἐὰν μὴ τῶν ᾿Επιπο]λῶν ν 
κρατήσωσιν οἱ ᾿Αϑηναῖοι, χωρίου ἀποχρήμνου τὸ καὶ 
ὑπὲρ τῆς πόλεως εὐθὺς κειμένου, οὐκ ἂν ῥᾳδίως σφᾶς, 
οὐδ᾽ εἰ χρατοῖντο μάχῃ, ἀποτειχισϑῆναι. διενοοῦντο 

δ τὰς προσβάδεις αὐτῶν φυλάσσειν, ὅπως μὴ κατὰ ταῦτα 

λάϑωσι σφᾶς ἀναβάντες οἱ πολέμιοι" οὐ γὰρ ἂν ἄλλῃ ᾿ 

γ8 αὐτοὺς δυνηϑῆναι. ἐξήρτηται γὰρ τὸ ἄλλο χωρίον. 

καὶ μέχρι τῆς πόλεως ἐπικλινές τέ ἐστι καὶ ἐπιφανὲς 
πᾶν ἔσω" καὶ ὠνόμασται ὑπὸ τῶν Συρακοσίων διὰ τὸ 

80 ἐπιπολῆς τοῦ ἄλλου εἶναι ᾿Επιπολαί. καὶ οἱ μὲν ἐξελ- ὃ 
ϑόντες πανδημεὶ ἐς τὸν λειμῶνα {ζτὸν» παρὰ τὸν ["2να- 36 
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πον ποταμὸν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ (ἐτύγχανον γὰρ αὐτοῖς 
καὶ οἱ περὶ τὸν, “Ερμοκράτη στρατηγοὶ ἄρτι παρειλη- 
φότες τὴν ἀρχήν). ἐξέτασίν τε ὅπλων ἐποιοῦντο καὶ 

ἑξακοσίους λογάδας τῶν ὁπλιτῶν ἐξέκριναν πρότερον". 

ὅ ὧν ἦρχε “Ἰιόμιλος, φυγὰς ἐξ άνδρου. ὅπως τῶν τὸ 
᾿Επιπολῶν | εἶεν φύλακες καί, ἣν ἐς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ 30 

ὁ ξυνεστῶτες παραγίγνωνται. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ταύτης τῆς 91 

νυχτός, (ἦΣ τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ ἐξητάξοντο, [καὶ] 
ἔλαϑον αὐτοὺς παντὶ ἤδη τῷ στρατεύματι ἐκ τῆς Κα- 

10 τάνης σχόντες κατὰ τὸν Δέοντα καλούμενον, ὃς ἀπέχει 

τῶν ᾿Επιπολῶν [ξξ ἢ ἑπτὰ σταδίους. καὶ τοὺς πεζοὺς 86 

ἀποβιβάσαντες | ταῖς τε ναυσὶν ἐς τὴν Θάψον καϑορ- 481 

μισάμενοι" ἔστι δὲ χερσόνησος μὲν ἐν στενῷ ᾿Ισϑμῷ 
προύχουδα ἐς τὸ πέλαγος. τῆς δὲ Συρακοσίων πόλεως 

16 οὔτε πλοῦν οὔτε ὁδὸν πολλὴν ἀπέχει. καὶ ὃ μὲν ναυ- 5 

τικὸς στρατὸς τῶν |᾿4ϑηναίων ἐν τῇ Θάψῳ διασταυρω- ὁ 
σάμενος τὸν Ισϑμὸν ἡσύχαξεν. ὁ δὲ πεζὸς ἐχώρει 

εὐθὺς δρόμῳ πρὸς τὰς ᾿Επιπολὰς καὶ φϑάνει ἀναβὰς 

κατὰ τὸν Εὐρύηλον πρὶν τοὺς Συρακοσίους αἰσϑομέ- 
50 νους ἐκ τοῦ λειμῶνος καὶ τῆς ἐξετάσεως παραγενέσθαι. 

ἐβοήϑουν δὲ οἵ τε ἄλλοι ὡς | ἕκαστος τάχους εἶχε καὶ Ὦ 
οἱ περὶ τὸν 4ιόμιλον ἑξακόσιοι' στάδιον δὲ πρὶν 
προσμεῖξαι ἐκ τοῦ λειμῶνος ἐγίγνοντο αὐτοῖς οὐκ 
ἔλασσον ἢ πέντε καὶ εἴκοσι. προσπεσόντες οὖν αὐτοῖς 1 

85 τοιούτῳ τρόπῳ ἀτακτότερον καὶ μάχῃ νικηϑέντες οἱ 

Συρακόσιοι ἐπὶ ταῖς ᾿Επιπολαῖς ἀνεχώρησαν | ἐς τὴν ιτ5 
πόλιν" καὶ ὅ τε Διόμιλος ἀποθνήσκει καὶ τῶν ἄλλων 
ὡς τριακόσιοι. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ ᾿4ϑηναῖοι τροπαῖόν 5 

τε στήσαντες καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀποδόν- 

80 τὲς τοῖς Συρακοσίοις, πρὸς τὴν πόλιν αὐτὴν τῇ ὕστε- 

ραίᾳ ἐπικαταβάντες. ὡς οὐκ ἐπεξῇσαν αὐτοῖς, ἐπανα- 
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χωρήσαντες | φρούριον ἐπὶ τῷ Δαβδάλῳ φκοδόμησαν 1:0 
ἐπ᾽ ἄχροις τοῖς κρημνοῖς τῶν ᾿Επιπολῶν δρῶν πρὸς τὰ 
Μέγαρα, ὅπως εἴη αὐτοῖς, ὁπότε προΐοιεν ἣ μαχούμενοι 

ἢ τειχιοῦντες. τοῖς τε σκεύεσι καὶ τοῖς χρήμασιν ἀπο- 

ϑήκη. καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον αὐτοῖς ἦλθον ἔκ τὸ 98 
᾿Εγέστης ἱππῆς | τριακόσιοι καὶ Σικελῶν καὶ Ναξίων 3: 
καὶ ἄλλων τινῶν ὡς ἑκατόν" καὶ ᾿4ϑηναίων ὑπῆρχον ’ 
πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, οἷς ἵππους τοὺς μὲν παρ᾽ 
᾿Εγεσταίων καὶ Καταναίων ἔλαβον, τοὺς δ᾽ ἐπρίέαντο, 
καὶ ξύμπαντες πεντήχοντα καὶ ἕξξακόσιοι ἱππῆς ξυνελέ- 

γησαν. καὶ καταστήσαντες ἐν τῷ “Δαβδάλῳ φυλακὴν 3. 
ἐχώρουν πρὸς τὴν Συκῆν οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ἵναπερ καϑε- 
ξόμξδνοι ἐτείχισαν τὸν κύκλον διὰ τάχους. καὶ ἔχπληξιν 
τοῖς Συραχοσίοις παρέσχον τῷ τάχει τῆς οἱκοδομίαρ" 
καὶ ἐπεξελθόντες μάχην διενοοῦντο ποιεῖσθαι καὶ μὴ 
περιορᾶν. καὶ ἤδη | ἀντιπαρατασσομένων ἀλλήλοις οἱ ὃ 
τῶν Συρακοσίων στρατηγοὶ ὡς ἑώρων σφίσι τὸ στρά- 88 
τευμα διεσπασμένον τὲ καὶ οὐ ῥᾳδίως ξυντασσόμενον, 
ἀνήγαγον πάλιν ἐς τὴν πόλιν πλὴν μέρους. τινὸς τῶν 
ἱππέων. οὗτοι δὲ ὑπομένοντες ἐκώλυον τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους λυιϑοφορεῖν τὲ καὶ ἀποσκίδνασϑαι μακροτέραν. ς 
καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων φυλὴ μία τῶν ὁπλιτῶν καὶ οἵ « 
ἱππῆς μετ᾽ αὐτῶν πάντες ἐτρέψαντο τοὺς τῶν Συρα- 
κοσίων ἱππέας προσβαλόντες, καὶ ἀπέχτεινάν τέ τινας 
καὶ τροπαῖον τῆς ἱππομαχίας ἔστησαν. 

Καὶ τῇ. ὑστεραίᾳ οἱ μὲν ἐτείχιξον τῶν ᾿4ϑηναίων 99 
τὸ [ πρὸς βορέαν τοῦ κύκλου τεῖχος. οἱ δὲ λίϑους 1 
καὶ ξύλα ξυμφοροῦντες παρέβαλλον ἐπὶ τὸν Τρώγιλον 

καλούμενον, αἰεὶ ἧπερ βραχύτατον ἐγίγνετο αὐτοῖς ἐκ 
80 τοῦ μεγάλου λιμένος ἐπὶ τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν τὸ ἀπο- 

τείχισμα. οἱ δὲ Φυρακόσιοι οὐχ ἥκιστα “Ἑρμοκράτους 5; 
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τῶν στρατηγῶν ἐσηγησαμένου μάχαις μὲν πανδημεὶ 16 
πρὸς ᾿Α4ϑηναίους οὐκέτι ἐβούλοντο διακινδυνεύειν, 

ὑποτειχέξειν δὲ ἄμεινον ἐδόκει εἶναι ἧ ἐκεῖνοι ἔμελλον 
ἄξειν τὸ τεῖχος καί, εἰ φϑάσειαν, ἀποκλήσεις γίγνεσθαι, 

καὶ ἅμα καί, ἐν τούτῳ εἰ ἐπιβοηϑοῖεν, μέρος ἀντι- 
πέμπειν αὐτοῖς τῆς ] στρατιᾶς" καὶ φϑάνειν ἂν τοῖς 10 

σταυροῖς προκαταλαμβάνοντες τὰς ἐφόδους, ἐκείνους 

δὲ ἂν παυομένους τοῦ ἔργου πάντας ἂν πρὸς σφᾶς 

τρέπεσϑαι. ἐτείχιξον οὖν ἐξελθόντες ἀπὸ τῆς σφετέρας 8 
πόλεως ἀρξάμενοι, κάτωϑεν τοῦ κύκλου τῶν ᾿᾽4ϑη- 
ναίων ἐγκάρσιον τεῖχος ἄγον]τες. τάς τε ἐλάας ἐκκό- 35 
πτοντες τοῦ τεμένους καὶ πύργους ξυλίνους καϑιστάν- 

τες. αἱ δὲ νῆες τῶν ᾿4ϑηναίων οὕπω ἐκ τῆς Θάψου 4 

περιεπεπλεύχεσαν ἐς τὸν μέγαν λιμένα, ἀλλ᾽ ἔτι οἱ 
Συρακόσιοι ἐκράτουν τῶν περὶ τὴν ϑάλασσαν, κατὰ 
γῆν δὲ ἐκ τῆς Θάψου οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὰ | ἐπιτήδεια ἐπή- 0 
γοντο. ἐπειδὴ δὲ τοῖς Συρακοσίοις ἀρκούντως ἐδόκει 100 

ὄχειν ὅσα τε ἐσταυρώϑη καὶ φκοδομήϑη τοῦ ὑποτειχί- 
όματος, καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι αὐτοὺς οὐκ ἦλϑον κωλύσοντες, 

φοβούμενοι μὴ σφίσι δίχα γιγνομέϊνοις ῥᾷον μάχονται, 489 

καὶ ἅμα τὴν καϑ᾽ αὑτοὺς περιτείχισιν ἐπειγόμενοι. οἱ 
μὲν Συραχόσιοι φυλὴν μίαν καταλιπόντες φύλακα τοῦ 

οἰκοδομήματος ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ᾿4ϑη- 
ναῖοι τούς τε ὀχετοὺς αὐτῶν, οἵ] ἐς τὴν πόλιν ὑπονο- 

μηδὸν ποτοῦ ὕδατος ἠγμένοι ἦσαν, διέφϑειραν, καὶ 
τηρήσαντες τούς τὸ ἄλλους Συρακοσίους κατὰ σκηνὰς 

ὄντας ἐν μεσημβρίᾳ καί τινας καὶ ἐς τὴν πόλιν ἀπο-. 
κεχωρηχότας καὶ τοὺς ἐν τῷ σταυρώματι ἀμελῶς φυ- 
λάσσοντας, τριακοσίους μὲν σφῶν αὐτῶν λογάδας καὶ τὸ 
τῶν ψιλῶν τινας ἐκλεκτοὺς ὡπλισμένους προύταξαν 

θεῖν δρόμῳ ἐξαπιναίως πρὸς τὸ ὑποτείχιόμα, ἡ δὲ 

σι 
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ἄλλη στρατιὰ δίχα, ἡ μὲν μετὰ τοῦ ἑτέρου στρατηγοῦ 

πρὸς τὴν πόλιν. εἰ ἐπιβοηϑοῖδν., ἐχώρουν, ἡ δὲ μετὰ 

τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ σταύρωμα τὸ παρὰ τὴν πυλίδα. τ5 
καὶ προσβαλόντες οἱ τριακόσιοι αἱροῦσι τὸ σταύρωμα" 8 

καὶ οἱ φύλακες αὐτὸ ἐκλιπόντες κατέφυγον ἐς τὸ προ- 
τείχισμα τὸ περὶ τὸν Τεμενίτην. καὶ αὐτοῖς ξυνεδέ- 
πεόον οἱ διώκοντες, καὶ ἐντὸς γενόμενοι βίᾳ ἐξε- 

κρούσϑησαν πάλιν ὑπὸ τῶν Συρακοσίων. καὶ τῶν 

᾿Δρ]γείων τινὲς αὐτόϑι καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων οὐ πολλοὶ 50 
διεφϑάρησαν. καὶ ἐπαναχωρήσασα ἡ πᾶσα στρατιὰ τήν ὃ 

τε ὑποτείχισιν καϑεῖλον καὶ τὸ σταύρωμα ἀνέσπασαν 
καὶ διεφόρησαν τοὺς σταυροὺς παρ᾽ ἑαυτούς, καὶ τρο- 
παῖον ἔστησαν. 

Ι Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπὸ τοῦ κύκλου ἐτείχιξον οἱ ᾿49η- 15} 

ναῖον τὸν κρημνὸν τὸν ὑπὲρ τοῦ ἕλους, ὃς τῶν ἘἘπι- 

πολῶν ταύτῃ πρὸς τὸν μέγαν λιμένα δρᾷ, καὶ ἧπερ 
αὐτοῖς βοαχύτατον ἐγίγνετο καταβᾶσι διὰ τοῦ ὁμαλοῦ 

καὶ τοῦ ἕλους ἐς τὸν λιμένα τὸ περιτείχισμα. καὶ 5 
οἱ Συρακόσιοι ἐν τούτῳ ἐξελθόντες καὶ αὐτοὶ ἀπε- 30 
σταύρουν αὖϑις ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως διὰ μέσου 
τοῦ ἕλους" καὶ τάφρον ἅμα παρώρυσδον, ὅπως μὴ 
οἷόν τε ἡ τοῖς ᾿4ϑηναίοις μέχρι τῆς ϑαλάσσης ἀπο- 
τειχίσαι. οἱ δ᾽, ἐπειδὴ τὸ πρὸς τὸν κρημνὸν αὐτοῖς 3 
ἐξείργαστο, ἐπιχειροῦσιν αὖϑις τῷ τῶν Συρακοσίων 440 
σταυρώματι καὶ τάφρῳ, τὰς μὲν ναῦς κελεύσαντες 

περιπλεῦσαι ἐκ τῆς Θάψου ἐς τὸν μέγαν λιμένα τὸν 

τῶν Συρακοσίων, αὐτοὶ δὲ περὶ ὄρϑρον καταβάντες 
ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν ἐς τὸ ὁμαλὸν | καὶ διὰ τοῦ ἕλους, 5 
ἡ πηλῶδες ἦν καὶ στεριφώτατον, ϑύρας καὶ ξύλα 
πλατέα ἐπιϑέντες καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν διαβαδίσαντες, αἱροῦ- 

σιν ἅμα ἕῳ τό τὲ σταύρωμα πλὴν ὀλίγου καὶ τὴν 
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τάφρον, καὶ ὕστερον καὶ τὸ ὑπολειφϑὲν εἷλον" καὶ 4 
μάχη ἐγένετο, καὶ ἐν αὐτῇ ἐνίκων οἱ ᾿4ϑη]ναῖοι" καὶ τὸ 
τῶν Συρακοσίων οἱ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας ἔχοντες πρὸς 
τὴν πόλιν ἔφυγον, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ παρὰ τὸν 
ποταμόν. καὶ αὐτοὺς βουλόμενοι ἀποκλήσασϑαι τῆς 

διαβάσεως οἱ τῶν ᾿Αϑηναίων τριακόσιοι λογάδες δρόμῳ 

ἠπείγοντο πρὸς τὴν γέφυραν. δείσαντες δὲ ] οἱ Συρα- ἧ, 
κόσιοι (ἦσαν γὰρ καὶ τῶν ἱππέων αὐτοῖς οἱ πολλοὶ 
ἐνταῦϑα) ὁμόσε χωροῦσι τοῖς τριακοσίοις τούτοις, καὶ 

τρέπουσί τε αὐτοὺς καὶ ἐσβάλλουσιν ἐς τὸ δεξιὸν κέρας 

τῶν ᾿4ϑηναίων. καὶ προσπεσόντων αὐτῶν ξυνεφοβήϑη 
καὶ ἡ πρώτη φυλὴ τοῦ κέρως. ἰδὼν δὲ [ ὃ Δάμαχος ὦ 

παρεβοήϑει ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου τοῦ ἑαυτῶν μετὰ το- 
ξοτῶν τὸ οὐ πολλῶν καὶ τοὺς ᾿Ζ“ργείους παραλαβών, 
καὶ ἐπιδιαβὰς τάφρον τινὰ καὶ μονωθεὶς μετ᾽ ὀλίγων 
τῶν ξυνδιαβάντων ἀποθνήσκει αὐτός τε καὶ πέντε ἢ 
ξξ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ τούτους μὲν οἱ Συϊρακόσιοι 35 
εὐθὺς κατὰ τάχος φϑάνουσιν ἁρπάσαντες πέραν τοῦ 

ποταμοῦ ἐς τὸ ἀσφαλές, αὐτοὶ δὲ ἐπιόντος ἤδη καὶ 
τοῦ ἄλλου στρατεύματος τῶν ᾿4ϑηναίων ἀπεχώρουν. ἡ 
ἐν τούτῳ δὲ οἱ πρὸς τὴν πόλιν αὐτῶν τὸ πρῶτον 102 

καταφυγόντες ὧς ἑώρων ταῦτα γιγνόμενα, αὐ]τοί τᾶ 30 
πάλιν ἀναθαρσήσαντες ἀντετάξαντο πρὸς τοὺς κατὰ 

σφᾶς ᾿Α4ϑηναίους. καὶ μέρος τε αὑτῶν πέμπουσιν ἐπὶ 
τὸν κύκλον τὸν ἐπὶ ταῖς ᾿Επιπολαῖς, ἡγούμενοι ἐρῆμον 
αἱρήσειν. καὶ τὸ μὲν δεκάπλεϑρον προτείχισμα αὐτῶν 9 
αἱροῦσι καὶ διεπόρϑησαν, αὐϊτὸν δὲ τὸν κύκλον Νικίας 980 
διεκώλυσεν" ἔτυχε γὰρ ἐν αὐΪτῷ δι’ ἀσϑένειαν ὑπολε- 441 
λειμμένος᾽ τὰς γὰρ μηχανὰς καὶ ξύλα ὅσα πρὸ τοῦ 

80 τείχους ἦν καταβεβλημένα, ἐμπρῆσαι τοὺς ὑπηρέτας 

ἐκέλευσεν, ὡς ἔγνω ἀδυνάτους ἐσομένους ἐρημίᾳ ἀν- 
ΤΉΠΟΥΡΙΡΕΕΒ, Τθο. Ηπᾶο. ΤΠ. δᾶ. πιΐποτυ. 10 
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δρῶν ἄλλῳ τρόπῳ περιγενέσϑαι. καὶ ξυνέβη οὕτως" ὃ 

οὐ γὰρ ἔτι προσῆλϑον οἱ Συρακόσιοι διὰ τὸ πῦρ, 
ἀλλὰ ἀπεχώρουν πάλιν. καὶ γὰρ πρός τε τὸν κύκλον 
βοήϑεια ἤδη κάτωθεν τῶν ᾿4ϑηναίων ἀποδιωξάντων 
τοὺς ἐκεῖ ἐπανήει, καὶ αἷ νῆες ἅμα αὐτῶν ἐχ τῆς 
Θάψου, ὥσπερ εἴρητο, κατέπλεον ἐς τὸν [ μέγαν λιμένα. 10 

ἃ ὁρῶντες οἱ ἄνωϑεν κατὰ τάχος ἀπῇσαν καὶ ἡ ξύμ- « 
᾿πασὰ στρατιὰ τῶν Συρακοσίων ἐς τὴν πόλιν, νομί- 

σαντες μὴ ἂν ἔτι ἀπὸ τῆς παρούσης σφίσι δυνάμεως 
10 ἱκανοὶ γενέσθαι κωλῦσαι τὸν ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν τει- 

χισμόν. 

Ι Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ ᾿4ϑηναῖοι τροπαῖον ἔστησαν 
καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς ΖΣυρα- 

κοσίοις καὶ τοὺς μετὰ “αμάχου καὶ αὐτοὶ ἐκομίσαντο. 
καὶ παρόντος ἤδη σφίσι παντὸς τοῦ στρατεύματος, 

καὶ τοῦ ναυτικοῦ καὶ τοῦ πεζοῦ, ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν 
καὶ τοῦ [ κρημνώδους ἀρξάμενοι ἀπετείχιξον μέχρι τῆς 30 
ϑαλάσσης τείχει διπλῷ τοὺς Συρακοσίους. τὰ δ᾽ ἐπι- 5 
τήδεια τῇ στρατιᾷ ἐσήγετο ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας πανταχόϑεν. 
ἦλϑον δὲ καὶ τῶν Σικελῶν πολλοὶ ξύμμαχοι τοῖς ᾽49η- 
ναίοις, οὗ πρότερον περιεωρῶντο, καὶ ἐκ τῆς Τυρση- 
νίας νῆες πευϊτηκόντεροι τρεῖς. καὶ τἄλλα προυχώρει ες 
αὐτοῖς ἐς ἐλπίδας. καὶ γὰρ οἱ Συρακόσιοι πολέμῳ ε 
μὸν οὐκέτι ἐνόμιξον ἂν περιγενέσϑαι. ὡς αὐτοῖς οὐδὲ 

ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ὠφελία οὐδεμία ἧχε, τοὺς δὲ 
λόγους ἔν τε σφίσιν αὐτοῖς ἐποιοῦντο ξυμβατικοὺς καὶ 
πρὸς τὸν Νι[κέαν" οὗτος γὰρ δὴ μόνος εἶχε Δαμάχου 530 
τεϑνεῶτος τὴν ἀρχήν. καὶ κύρωσις μὲν οὐδεμία ἐγί- « 
γνετο, οἷα δὲ εἰκὸς ἀνθρώπων ἀπορούντων καὶ μᾶλλον 

80 ἢ πολιορκουμένων, πολλὰ ἐλέγετο πρός τε ἐκεῖνον καὶ 
πλείω ἔτι κατὰ τὴν πόλιν. καὶ γάρ τινα καὶ ὑποψίαν 
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ὑπὸ τῶν [| παρόντων κακῶν ἐς ἀλλήλους εἶχον, καὶ 55 
τοὺς στρατηγούς τε ἐφ᾽ ὧν αὐτοῖς ταῦτα ξυνέβη ἔπαυ- 443 
σαν, ὡς ἢ δυστυχίᾳ ἢ προδοσίᾳ τῇ ἐκείνων βλαπτό- 
μδνοι, καὶ ἄλλους ἀνϑείλοντο, ἩΗρακλείδην καὶ Εὐκλέα 
καὶ Τελλίαν. 

Ἐν δὲ τούτῳ Γύλιππος ὃ Δακεδαιμόνιος καὶ αἱ 104 

ἀπὸ [ τῆς Κορίνϑου νῆες περὶ Δευκάδα ἤδη ἦσαν, βου- 
λόμενοι ἐς τὴν Σικελίαν διὰ τάχους βοηϑῆσαι. καὶ ὡς 

᾿ αὐτοῖς αἵ ἀγγελίαι ἐφοίτων δειναὶ καὶ πᾶσαι ἐπὶ τὸ 
10 αὐτὸ ἐψευσμέναι ὧς ἤδη παντελῶς ἀποτετειχισμέναι αἱ 

. Συράκουσαί εἶσι, τῆς μὲν Σικελίας οὐκέτι ἐλπίδα οὐδε- 

1 σι 

μίαν | εἶχεν ὃ Γύλιππος, τὴν δὲ ᾿Ιταλίαν βουλόμενος 1 
περιποιῆσαι, αὐτὸς μὲν καὶ Πυϑὴν ὁ Κορένϑιος ναυσὶ 
δυοῖν μὲν Δακωνικαῖν,. δυοῖν δὲ Κορινϑίαυν ὅτι τά- 

χιότα ἐπεραιώϑησαν τὸν ᾿Ιόνιον ἐς Τάραντα, οἱ δὲ 
. Κορένϑιοι πρὸς ταῖς σφετέραις δέχα “Δευκαδίας δύο 

20 

2ὅ 

80 

καὶ ᾿Αμπραϊκιώτιδας τρεῖς προσπληρώσαντες ὕστερον 16 
ἔμελλον πλεύσεσϑαι. καὶ ὁ μὲν Γύλιππος ἐκ τοῦ Τά- 
ραντος ἐς τὴν Θουρίαν πρῶτον πρεσβευσάμενος κατὰ 

τὴν τοῦ πατρός ποτὲ πολιτείαν καὶ οὐ δυνάμενος αὐτοὺς 

προσαγαγέσϑαι, ἄρας παρέπλει τὴν ᾿Ιταλίαν, καὶ ἀρ- 
ἰπασϑεὶς ὑπ’ ἀνέμου [κατὰ τὸν Τεριναῖον κόλπον], ὃς 30 
ἐχπνεῖ ταύτῃ μέγας κατὰ βορέαν ἑστηκώς. ἀποφέρεται 
ἐς τὸ πέλαγος, καὶ πάλιν χειμασϑεὶς ἐς τὰ μάλιστα τῷ 
Τάραντι προσμίσγει" καὶ τὰς ναῦς ὅσαι ἐπόνησαν ὑπὸ 
τοῦ χειμῶνος ἀνελκύσας ἐπεσχεύαξζεν. ὃ δὲ Νικίας ἐς 
αυϊϑόμενος αὐτὸν προσπλέοντα ὑπερεῖδε τὸ πλῆϑορ :ις 
τῶν νεῶν. ὅπερ καὶ οἱ Θούριοι ἔπαϑον., καὶ λῃστι- 
κώτερον ἔδοξε παρεσκευασμένους πλεῖν καὶ οὐδεμίαν 
φυλακήν πω ἐποιεῖτο. 

Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς γρόνους τούτου τοῦ ϑέρους 10ὅ 
10" 
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Ι καὶ “ακεδαιμόνιοι ἐς τὸ "άργος ἐσέβαλον αὐτοί τε καὶ 80 
οἱ ξύμμαχοι καὶ τῆς γῆς τὴν πολλὴν ἐδήωσαν. καὶ 
᾿4ϑηναῖοι ᾿᾽Δργείοις τριάκοντα ναυσὶν ἐβοήϑησαν, αἵπερ 
τὰς σπονδὰς φανερώτατα τὰς πρὸς. 4“ακεδαιμονίδους 448 

αὐτοῖς ἔλυσαν. πρότερον μὲν γὰρ λῃστείαις ἐκ Πύ- «8 
λου καὶ περὶ τὴν ἄλλην Πελοπόννησον μᾶλλον ἢ ἐς 
τὴν “ακωνικὴν ἀποβαίνοντες μετά τε ᾿4ργείων καὶ Μαν- 

τινέων ξυνεπολέμουν, καὶ πολλάκις ᾿4ργείων κελευόν- 
τῶν | ὅσον σχόντας μόνον ξὺν ὅπλοις ἐς τὴν Δακω- ὁ 
νικὴν καὶ τὸ ἐλάχιστον μετὰ σφῶν δῃώσαντας ἀπελϑεῖν 
οὐκ ἤϑελον" τότε δὲ Πυϑοδώρου καὶ Δαισποδίου καὶ 
Δημαράτου ἀρχόντων ἀποβάντες ἐς ᾿Επίδαυρον τὴν 
Αιμηρὰν καὶ Πρασιὰς καὶ ὅσα ἄλλα ἐδήωσαν τῆς γῆς, 
καὶ τοῖς Ϊ “ακεδαιμονίοις ἤδη εὐπροφάσιστον μᾶλλον 10 

τὴν αἰτίαν ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους τοῦ ἀμύνεσθαι ἐποίησαν. 
ἀναχωρησάντων δὲ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐκ τοῦ "Ἄργους 8 
ταῖς ναυσὶ καὶ τῶν “ακεδαιμονίων οἱ ᾿Αργεῖοι ἐσβα- 
λόντες ἐς τὴν Φλειασίαν τῆς τε γῆς αὐτῶν ἔτεμον καὶ 

ἀπέχτεινάν τινας, καὶ ἀπῆλϑον ἐπ᾽ οἴκου. 16 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΙΣΤΟΡΊΩΝ Ζ. 

Ὁ δὲ Γύλιππος καὶ ὃ Πυϑὴν ἐκ τοῦ Τάραντος, 
ἐπεὶ ἐπεσχεύασαν τὰς ναῦς. παρέπλευσαν ἐς “οκροὺς 

τοὺς ᾿Επιξεφυρίους. καὶ πυνθανόμενοι σαφέστερον ἤδη 

ὅτι οὐ παντελῶς πω ἀποτετειχισμέναι αἱ Συράκουσαί 

] εἰσιν, ἀλλ᾽ ἔτι οἷόν τε κατὰ τὰς ᾿Επιπολὰς στρατιᾷ το 
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ἀφικομένους ἐσελθεῖν, ἐβουλεύοντο εἴτ᾽ ἐν δεξιᾷ λαβόν- 
τερ τὴν Σικελίαν διακινδυνεύσωσιν ἐσπλεῦσαι., εἴτ᾽ 
ἐν ἀριστερᾷ ἐς ᾿μέραν πρῶτον πλεύσαντες καὶ αὐτούς 
τε ἐκείνους καὶ στρατιὰν ἄλλην προσλαβόντες, οὗς ἂν 

ὅ πείϑωσι, κατὰ γῆν ἔλθωσιν. καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς ἐπὶ 5" 

τῆς Ἱμέρας πλεῖν, ἄλλως τε καὶ τῶν ᾿Δττικῶν τεσσά- 
ρῶν νεῶν οὔπω παρουσῶν ἐν τῷ Ῥηγίῳ, ἃς ὃ Νικίας 
ὅμως, πυνϑανόμενος αὐτοὺς ἐν Δοκροῖς εἷναι. ἀπ- 

ἔστειλεν. φϑάσαντες δὲ τὴν φυλακὴν ταύτην περαιοῦν- 
10 ταῖ διὰ τοῦ [ πορϑμοῦ, καὶ σχόντες Ρηγίῳ καὶ Μεσσήνῃ 580 

ἀφικνοῦνται | ἐς Ἱμέραν. ἐκεῖ δὲ ὄντες τούς τε ἵμε- ΕΑ 
ραίους ἔπεισαν ξυμπολεμεῖν. καὶ αὐτούς τε ἔπεσϑαι καὶ 
τοῖς ἐκ τῶν νεῶν τῶν σφετέρων ναύταις ὅσοι μὴ 
εἶχον ὅπλα παρασχεῖν (τὰς γὰρ ναῦς ἀνείλκυσαν ἐν 

16 ἹἽμέρᾳ). καὶ τοὺς [ Σελινουντίους πέμψαντες ἐκέλευον 0 
ἀπαντᾶν στρατιᾷ ἔς τι χωρίον. "πέμψειν δέ τιν᾽ αὐτοῖς « 
ὑπέσχοντο στρατιὰν οὐ πολλὴν καὶ οἱ Γελῷοι καὶ 
τῶν Σικελῶν τινες. οἱ πολὺ προϑυμότερον προόχω- 

ρεῖν ἑτοῖμοι ἦσαν τοῦ τε ᾿'Δρχωνίδου νεωστὶ τεϑνηκότος, 

80 ὃς τῶν ταύτῃ Σικελῶν βασιλεύων τινῶν καὶ ὧν οὐκ το 
ἀδύνατος τοῖς ᾿Αϑηναίοις φίλος ἦν, καὶ τοῦ Γυλίππου 
ἐκ “ακεδαίμονος προϑύμως δοκοῦντος ἥκειν. καὶ δὺ 
μὲν Γύλιππος ἀναλαβὼν τῶν τε σφετέρων ναυτῶν καὶ 
ἐπιβατῶν τοὺς ὡπλισμένους ἑπτακοσίους μάλιστα, 

96 Ἱμεραίους δὲ ὁπλίτας καὶ [ ψιλοὺς ξυναμφοτέρους 15 

χιλίους καὶ ἱππέας ἑκατὸν καὶ Σελινουντίων τέ τινας 

ψιλοὺς καὶ ἱππέας καὶ Γελῴων ὀλίγους, Σικελῶν τε 

ἐς χιλίους τοὺς πάντας, ἐχώρει πρὸς τὰς Συρακούσας. 

οἱ δ᾽ ἐκ τῆς “ευκάδος Κορένϑιοι ταῖς τε ἄλλαις ναυσὶν 9 

ὅ0 ὡς εἶχον τάχους ἐβοήϑουν |[| καὶ Γογγύλος, εἷς τῶν 50 
Κορινϑίων ἀρχόντων, μιᾷ νηὶ τελευταῖος δρομηϑεὶς 
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πρῶτος μὲν ἀφικνεῖται ἐς τὰς Συρακούσας. ὀλίγον δὲ 
πρὸ Γυλίππου" καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς περὶ ἀπαλλαγῆς «: 
τοῦ πολέμου μέλλοντας ἐκκλησιάσειν διεκώλυσέ τε καὶ 
παρεϑάρσυνε, λέγων ὅτι νῆές τε ἄλλαι ἔτι προσ- 35 

δ πλέουσι καὶ Γύλιππος ὃ Κλεανδρίδου “ακεδαιμονίων 
ἀποστειλάντων ἄρχων." καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι ἐπερρώ- 8 
σϑησάν τε καὶ τῷ Γυλίππῳ εὐθὺς πανστρατιᾷ ὡς 

ἀπαντησόμενοι ἐξῆλθον. ἤδη γὰρ καὶ ἐγγὺς ὄντα 
ἠσθάνοντο αὐτόν. ὃ δὲ ᾿Ιετὰς τότε τεῖχος ἐν τῇ 

10 ᾿ παρόδῳ τῶν Σικελῶν ἑλὼν καὶ ξυνταξάμενος ὧς ἐς 80 

μάχην ἀφικνεῖται ἐς τὰς ᾿Επιπολάρ᾽ καὶ ἀναβὰς κατὰ « 
τὸν Εὐρύηλον, ἧπερ καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὸ πρῶτον. 
ἐχώρει μετὰ τῶν Συρακοσίων ἐπὶ τὸ τείχισμα τῶν 
᾿4ϑηϊναίων. ἔτυχε δὲ κατὰ τοῦτο καιροῦ ἐλϑὼν ἐν ᾧ 44 

16 ἑπτὰ μὲν ἢ ὀχτὼ σταδίων ἤδη ἐπετετέλεστο τοῖς ᾿ά49η- 

Ψαίοις ἐς τὸν μέγαν λιμένα διπλοῦν τεῖχος, πλὴν κατὰ 
βραχύ τι τὸ πρὸς τὴν θάλασσαν" τοῦτο δ᾽ ἔτι φκοδό- 
μουν. τῷ δὲ ἄλλῳ τοῦ κύχλου πρὸς τὸν Τρώγιλον 

“ἐπὶ τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν λίϑοι τὸ παραβεβλημένοι 
20) τῷ πλέονι ἤδη ἦσαν καὶ ἔστιν ἃ καὶ ἡμίεργα, τὰ δὲ 

καὶ ἐξειργασμένα κατελείπετος παρὰ τοσοῦτον μὲν 
᾿Συράκουσαι ἦλθον κινδύνου. 

Ι Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι αἰφνιδίως τοῦ τε Γυλίππου καὶ ὃ 
τῶν Συρακοσίων σφίσιν ἐπιόντων ἐϑορυβήϑησαν μὲν τ 

9ὅ τὸ πρῶτον, παρετάξαντο δέ. ὁ δὲ ϑέμενος τὰ ὅπλα 
ἐγγὺς κήρυκα προσπέμπει αὐτοῖς λέγοντα, εἰ βούλονται 
ἐξιέναι ἐκ τῆς Σικελίας πέντε ἡμερῶν λαβόντες τὰ 

σφέϊτερα αὐτῶν, ἑτοῖμος εἶναι σπένδεσθαι. οἱ δὲ ἐν 16 
ὀλιγωρίᾳ τὸ ἐποιοῦντο καὶ οὐδὲν ἀποκρινάμενοι ἀπέ- 

80 πεμψαν. καὶ μετὰ τοῦτο ἀντιπαρεσχευάξοντο ἀλλήλοις 
ὡς ἐς μάχην. καὶ ὃ Γύλιππος δρῶν τοὺς Συραχο- ὃ 
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σίους ταραδσσομένους καὶ οὐ ῥᾳδίως ξυντασσομένουρ, 

ἐπανῆγε ] τὸ στρατόπεδον ἐς τὴν εὐρυχωρίαν μᾶλλον. 20 
καὶ ὃ Νικίας οὐχ ἐπῆγε τοὺς ᾿4ϑηναίους, ἀλλ᾽ ἡσύχαξε 

πρὸς τῷ ἑαυτοῦ τείχει. ὡς δ᾽ ἔγνω ὁ Γύλιππος οὐ 
προσιόντας αὐτούς, ἀπήγαγε τὴν στρατιὰν ἐπὶ τὴν 
ἄχραν τὴν Τεμενῖτιν καλουμένην καὶ αὐτοῦ ηὐλίσαντο. 
τῇ | δ᾽ ὑστεραίᾳ ἄγων τὴν μὲν πλείστην τῆς στρα- ἃ, 
τιᾶς παρέταξε πρὸς τὰ τείχη τῶν ᾿4ϑηναίων, ὅπως 

μ ἐπιβοηϑοῖον ἄλλοσε, μέρος δέ τι πέμψας πρὸς τὸ 
10 φθούβιον τὸ Δάβδαλον αἱρεῖ. καὶ ὕσους ὄλαβεν ἐν 

αὐτῷ πάντας ἀπέχτεινεν. ἦν ὃὲ οὐχ ἐπιφανὲς τοῖς 

᾿Αϑηναίοις τὸ χωρέον. καὶ τριήρης τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Ὁ 
ἁλίσκεται τῶν ᾿“ϑηναίων ὑπὸ τῶν Συρακοσίων ἐφορ- 
μοῦσα τῷ λιμένι. 

16 ΚΚαὶ μετὰ ταῦτα ἐτείχιξον οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ 4 
ξύμμαχοι διὰ τῶν ᾿Επιπολῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀρξάμενοι 446 
ἄνω πρὸς τὸ ἐγκάρσιον τεῖχος ἁπλοῦν, ὅπως οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖοι, εἰ μὴ δύναιντο κωλῦσαι, μηκχότι οἷοί τὸ ὧσιν 
ἀποτειχίδσαι. καὶ οἵ τὸ ᾿4ϑηναῖοι ἀνεβεβήκεσαν ἤδη « 
Ιἄνω τὸ ἐπὶ ϑαλάσσῃ τεῖχος ἐπιτελέσαντες, καὶ ὃ ὁ 
Γύλιππος (ἦν γάρ τι τοῖς ᾿4ϑηναίοις τοῦ τείχους 
ἀσϑενές) νυχτὸς ἀναλαβὼν τὴν στρατιὰν ἐπήει πρὸς ᾿ 
αὐτό. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι (ἔτυχον γὰρ ἔξω αὐλιξόμενοι) ἐ 
ὡς ἤσϑοντο, ἀντεπῇσαν: ὃ δὲ γνοὺς κατὰ τάχος 
ἀπήγαγε τοὺς σφετέρους πάλυν. ἐποικοδομήσαντες δὲ τὸ 
αὐτὸ οἱ ᾿Αϑηναῖον ὑψηλότερον αὐτοὶ μὲν ταύτῃ 
ἐφύλασσον, τοὺς δὲ ἄλλους ξυμμάχους κατὰ τὺ 
ἄλλο τείχισμα ἤδη διέταξαν ἧπερ ἔμελλον ἕκαστοι 
φρουρεῖν. 

88 Τῷ δὲ Νικίᾳ ἐδόκει τὸ Πλημύριον καλούμενον 
τειἰχίσαι" ἔστι δὲ ἄκρα ἀντιπέρας τῆς πόλεως, ἥπερ ιὸ 
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προύχουσα τοῦ μεγάλου λιμένος τὸ στόμα στενὸν ποιεῖ, 

καὶ εἰ τειχισϑείη, ῥάων αὐτῷ ἐφαίνετο ἡ ἐσκομιδὴ τῶν 
ἐπιτηδείων ἔσεσϑαι" δι’ ἐλάσσονος γὰρ πρὸς τῷ λιμένι 
τῷ τῶν Συρακοσίων ἐφορμήσειν σφᾶς, καὶ οὐχ ὥσπερ 

νῦν [ ἐκ μυχοῦ τοῦ λιμένος τὰς ἐπαναγωγὰς ποιήσε- 30 
σϑαι, ἤν τι ναυτικῷ κινῶνται. προσεῖχέ τε ἤδη μᾶλ- 

λον τῷ κατὰ ϑάλασσαν πολέμῳ. ὁρῶν τὰ ἐκ τῆς γῆς 
σφίσιν, ἐπειδὴ Γύλιππος ἧκεν, ἀνελπιστότερα ὄντα. 
διακομίσας οὖν στρατιὰν καὶ τὰς ναῦς ἐξετείχισε τρία 3 
φοούρια" καὶ ἐν] αὐτοῖς τά τὸ σκεύη τὰ πλεῖστα ἔκειτο 35 
καὶ τὰ πλοῖα ἤδη ἐκεῖ τὰ μεγάλα ὥρμει καὶ αἱ ταχεῖαι 
νῆες. ὥστε καὶ τῶν πληρωμάτων οὐχ ἥκιστα τότε ς 
πρῶτον κάκωσις ἐγένετο᾽ τῷ τὸ γὰρ ὕδατι σπανίῳ χρώ- 
μενοι καὶ οὐκ ἐγγύϑεν, καὶ ἐπὶ φρυγανισμὸν ἅμα ὁπότε 

ἐξέλϑοιεν οἱ ναῦται, ὑπὸ τῶν ἱππέων τῶν Συρακο- 30 
σίων κρατούντων τῆς γῆς διεφϑείροντο. τρίτον γὰρ 

μέρος τῶν ἱππέων τοῖς Συρακοσίοις διὰ τοὺς ἐν τῷ 

Πλημυρίῳ, ἵνα μὴ κακουργήσοντες ἐξίοιεν, ἐπὶ τῇ ἐν 
τῷ Ὀλυμπιείῳ [ πολίχνῃ ἐτετάχατο. ἐπυνθάνετο δὲ “4ἴ 
καὶ τὰς λοιπὰς τῶν Κορινϑίων ναῦς προσπλεούσας ὃ 

Νικίας" καὶ πέμπει ἐς φυλακὴν αὐτῶν εἴκοσι ναῦς, 

αἷς εἴρητο περί τὸ Μοκροὺς καὶ Ῥήγιον καὶ τὴν προσ- 
βολὴν τῆς Σικελίας ναυϊΪλοχεῖν αὐτάς. δ 

Ὁ δὲ Γύλιππος ἅμα μὲν ἐτείχιξε τὸ διὰ τῶν ᾿Ἔπι- ὃ 
πολῶν τεῖχος, τοῖς λίϑοις χρώμενος οὗς οἱ ᾿43ϑηναῖον 

προπαρεβάλοντο σφίσιν, ἅμα δὲ παρέτασσεν ἐξάγων 
αἰεὶ πρὸ τοῦ τειχίσματος τοὺς Συρακοσίους καὶ τοὺς 

ξυμ[μάχους" καὶ οἱ ̓ 4ϑηναῖον ἀντιπαρετάσσοντο. ἐπειδὴ 19 
ὃὲ ἔδοξε τῷ Γυλίππῳ καιρὸς εἶναι, ἦρχε τῆς ἐφόδου" 
καὶ ἐν χερσὶ γενόμενοι ἐμάχοντο μεταξὺ τῶν τειχισμά- 
των, ἧ τῆς ἵππου τῶν Συρακοσίων οὐδεμία χρῆσις ἦν. 



ΗἸΒΤΟΒ. 18. ΥὯΙ ὅ---6. 158 

καὶ νικηϑέντων τῶν Συρακοσίων καὶ τῶν ξυμμάχων ε 

καὶ νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀνελομένων καὶ τῶν ᾿4ϑη- τ 

ναίων τροπαῖον στησάντων, ὃ Γύλιππος ξυγκαλέσας 
τὸ στράτευμα οὐκ ἔφη τὸ ἁμάρτημα ἐκείνων, ἀλλ᾽ ἕἑαυ- 

δ τοῦ γενέσϑαι᾽ τῆς γὰρ ἵππου καὶ τῶν ἀκοντιστῶν τὴν 

ὠφελίαν τῇ τάξει, ἐντὸς λίαν τῶν τειχῶν ποιήσας, 
' ἀφελέσθαι" νῦν οὖν αὖϑις ἐπάξειν. καὶ διανοεῖσϑαι Ὁ 

οὕτως ἐχέλευεν αὐτοὺς ὡς τῇ μὲν παρασχευῇ οὐχ ἔλασ- 

δ ων ἕξοντας, τῇ δὲ γνώμῃ οὐκ ἀνεχτὸν ἐσόμενον, εἶ μὴ 
οἰ ἀξιώσουσι Πελοποννήσιοί τε ὄντες ᾿καὶ Δωριῆς ᾿Ιώνων 
καὶ νησιωτῶν καὶ ξυγκλύδων ἀνθρώπων χρατήσαντες 
ἐξελάσασϑαι ἐκ τῆς ) χώρας. καὶ μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ ἢ 
καιρὸς ἦν, αὖϑις ἐπῆγεν αὐτούς. ὁ δὲ Νικίας καὶ 

οἱ ᾿4ϑηναῖοι νομίξοντες,. καὶ εἰ ἐκεῖνοι μὴ ἐθέλοιεν 
16 μάχης ἄρχευν, ἀναγκαῖον εἶναι σφίσι μὴ περιορᾶν 

παροικοδομούμενον τὸ τεῖχος (ἤδη γὰρ καὶ ὅσον οὐ 
παρεληλύϑει τὴν τῶν ᾿4ϑηναίων τοῦ | τείχους τελευτὴν 30 
ἡ ἐκείνων τείχισις, καὶ εἰ παρέχϑοι, ταὐτὸν ἤδη ἐποίει 

αὐτοῖς νικᾶν τε μαχομένοις διὰ παντὸς καὶ μηδὲ μάχε- 
40 σϑαι), ἀντεπῇσαν οὖν τοῖς ΖΣ᾽υραϊκοσίοις. καὶ ὃ Γύ- τ 

λιππος τοὺς μὲν ὁπλίτας ἔξω τῶν τειχῶν μᾶλλον ἮΝ 
πρότερον προαγαγὼν ξυνέμισγεν αὐτοῖς, τοὺς δ᾽ ἱππέας 

καὶ τοὺς ἀκοντιστὰς ἐκ πλαγίου τάξας τῶν ᾿4ϑηναίων 
κατὰ τὴν εὐρυχωρίαν. ἧ τῶν τειχῶν [ ἀμφοτέρων αἱ - 
ἐργασίαι ἔληγον. καὶ προσβαλόντες οἱ ἱππῆς ἐν τῇς 
μάχῃ τῷ εὐωνύμῳ κέρᾳ τῶν ᾿4ϑηναίων, ὅπερ κατ᾽ 
αὐτοὺς ἦν, ἔτρεψαν" καὶ δι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλο στρά- 
τευμα νικηϑὲν ὑπὸ τῶν Συρακοσίων κατηράχϑη ἐς τὰ 
τειχίσματα. καὶ τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἔφϑασαν | παροικο- ἃ 

80 δομήσαντες καὶ παρελθόντες τὴν τῶν ᾿4ϑηναίων οἶκο- 

δομίαν, ὥστε μηκέτι μήτε αὐτοὶ κωλύεσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν. 

2 σι 
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ἐχείνους τὸ καὶ πάντάπασυν ἀπεστερηκέναι, εἶ καὶ 
κρατοῖεν, μὴ ἂν ἔτι σφᾶς ἀποτειχίσαι. 

Μετὰ δὲ τοῦτο αἴ τε τῶν Κορινϑίων νῆες καὶ ᾿4μ- Ἰ 
ἱπρακιωτῶν καὶ “ευκαδίων ἐσέπλευσαν αἱ ὑπόλοιποι 16 

ὅ δώδεκα, λαϑοῦσαι τὴν τῶν ᾿4ϑηναίων φυλακήν (ἦρχε 
δὲ αὐτῶν ᾿Ερασινίδης Κορίνϑιοςρ), καὶ ξυνετείχισαν τὸ 

λοιπὸν τοῖς Σ)υρακοσίοις [μέχρι] τοῦ ἐγκαρσίου τείχουρ. 
καὶ ὃ Γύλιππος ἐς τὴν ἄλλην Σικελίαν ἐπὶ στρατιάν 5 
τε ἰ ᾧχετο καὶ ναυτικὴν καὶ πεζικὴν ξυλλέξων, καὶ τῶν 10 

10 πόλεων ἅμα προσαξόμενος εἴ τις ἢ μὴ πρόϑυμος ἦν 
ἢ παντάπασιν ἔτι ἀφειστήχει τοῦ πολέμου. πρέσβεις 8 
τὸ ἄλλοι τῶν Συρακοσίων καὶ Κορινϑίων ἐς Δακεδαί- 
μονα καὶ Κόρινϑον ἀπεστάλησαν, ὅπως στρατιὰ ἔτι 
περαιω]ϑῇ τρόπῳ ᾧ ἂν ἐν δλκάσυν ἢ πλοίοις ἢ ἄλλως ες 

16 ὁπωσοῦν προχωρῇ, ὡς καὶ τῶν ᾿Α4ϑηναίων ἐπιμετα- 
πεμπομένων. οἵ τὲ Συρακόσιοι ναυτικὸν ἐπλήρουν καὶ 4 

ἀνεπειρῶντο ὡς καὶ τούτῳ ἐπιχειρήσοντες, καὶ ἐς τἄλλα 
πολὺ ἐπέρρωντο. 

: Ὁ δὲ Νικίας αἰσϑόμενος τοῦτο καὶ ὁρῶν | καϑ' 5 

90 ἡμέραν ἐπιδιδοῦσαν τήν τε τῶν πολεμίων ἰσχὺν καὶ 
τὴν σφετέραν ἀπορίαν, ἔπεμπε καὶ αὐτὸς ἐς τὰς ᾿4ϑήνας 

ἀγγέλλων πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε καϑ᾽ ἕχαστα τῶν 

γιψνομένων, μάλιστα δὲ καὶ τότε, νομίξων ἐν ] δεινοῖς 449 
τε εἶναι καί, εἰ μὴ ὡς τάχιστα ἢ σφᾶς μεταπέμψουσιυν 

25 ἢ ἄλλους μὴ ὀλίγους ἀποστελοῦσιν, οὐδεμίαν εἶναι 
σωτηρίαν. φοβούμενος δὲ μὴ οἱ πεμπόμενοι ἢ κατὰ « 
τοῦ λέγειν ἀδυνασίαν ἢ καὶ μνήμης ἐλλιπεῖς γενόμενοι 
ἢ τῷ ὄχλῳ πρὸς χάριν τι λέγοντες οὐ τὰ ὄντα ἀπαγ- 

γείλωσιν, ἔγραψεν ἐπιστολήν, νομίξων οὕτως ἂν μά- 
80 λιότα τὴν αὐτοῦ γνώμην μηδὲν ἐν τῷ ἀγγέλῳ ἀφα- 

νισϑεῖσδαν μαϑόντας τοὺς ᾿4ϑηναίους βουλεύσασϑαι 
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περὶ τῆς ἀληϑείας. καὶ οἱ μὲν ᾧὥχοντο φέροντες ὡς ἐ 
] ἐπέστειλε τὰ γράμματα καὶ ὅσα ἔδει αὐτοὺς εἰπεῖν" 10 
ὃ δὲ τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον διὰ φυλακῆς μᾶλλον ἤδη 
ὄχων ἢ δι’ ἑχουσίων κινδύνων ἐπεμέλετο. 

δ ἘἜἘΝν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει τελευτῶντι καὶ Εὐετίων 9 
στρατηγὸς ᾿4ϑηναίων μετὰ Περδίκκου στρατεύσας ἐπ᾽ 

᾿Δμιφίπολιν Θρᾳξὶ πολλοῖς τὴν μὲν πόλιν οὐχ εἷλεν, τε 
ἐς δὲ τὸν Στρυμόνα περικομίσας τριήρεις ἐκ τοῦ ποτα- 
μοῦ ἐπολιόρκει δρμώμενος ἐξ ᾿Ιμεραίου. καὶ τὸ ϑέρος 

10 ἐτελεύτα τοῦτο. 
Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἥκοντες ἐς τὰς 10 

᾿Αϑήνας οἱ παρὰ τοῦ Νικίου ὅσα τε ἀπὸ γλώσσης 
εἴρητο [ αὐτοῖς εἶπον καὶ εἴ τίς τι ἐπηρώτα ἀπεχρί- 0 
ψοντοὸ καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀπέδοσαν. ὃ δὲ γραμματεὺς 

16 τῆς πόλεως παρελθὼν ἀνέγνω τοῖς ᾿4ϑηναίοις δη- 
λοῦσαν τοιάδε. 

ο΄ μὰ μὲν πρότερον πραχϑέντα, ὦ ᾿Αϑηναῖοι, ἐν 11 
ἄλλαις πολλαῖς ἐπιστολαῖς ἰστε᾽ νῦν δὲ καιρὸς οὐχ 

ἧσσον μαϑόντας ὑμᾶς ἐν ᾧ ἐσμὲν βουλεύσασϑαι. κρα- ὅ' 
80 τησάντων γὰρ ῥωῶν μάχαις ταῖς πλείοσι Συρακοσίους 

ἐφ᾽ οὃς ἐπέμφϑημεν καὶ τὰ τείχη οἰκοδομησαμένων 
ἐν οἷσπερ νῦν ἐσμέν, ἦλϑε Γύλιππος Δακεδαιμόνιος 
στρατιὰν ἔχων ἔχ τε Πελοποννήσου καὶ ἀπὸ τῶν ἐν 
Σικελίᾳ πόλεων ἱ ἔστιν ὧν. καὶ μάχῃ τῇ μὲν πρώτῃ 80 

9ὅ νικᾶταν ὑφ᾽ ἡμῶν, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἱππεῦσί τε πολλοῖς 
καὶ ἀχοντισταῖς βιαϊσϑέντες ἀνεχωρήσαμεν ἐς τὰ τείχη. 460 

νῦν οὖν ἡμεῖς μὲν παυσάμενοι τοῦ περιτειχισμοῦ διὰ 8 
πλῆϑος τῶν ἐναντίων ἡσυχάξομεν (οὐδὲ γὰρ ξυμπάσῃ 
τῇ στρατιᾷ δυναίμεθ᾽ ἂν χρήσασϑαι ἀπανηλωκυίας τῆς 

80 φυλαχῆς τῶν ] τειχῶν μέρος τι τοῦ ὁπλιτικοῦ), οἱ δὲ ἐ 
παρῳκοὸ 'μήχασιν ἡμῖν τεῖχος ἁπλοῦν, ὥστε μὴ εἶναι 
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ἔτι περιτειχίσαι αὐτούς. ἣν μή τις τὸ παρατείχισμα 
τοῦτο πολλῇ στρατιᾷ ἐπελϑὼν ἕλῃ. ξυμβέβηκέ. τε « 
πολιορχεῖν δοχοῦντας ἡμᾶς ἄλλους αὐτοὺς μᾶλλον, 
ὅσα γε κατὰ γῆν, τοῦτο | πάσχειν" οὐδὲ γὰρ τῆς χώρας 10 

δ ἐπὶ πολὺ διὰ τοὺς ἱππέας ἐξερχόμεϑα. πεπόμφασι δὲ 13 

καὶ ἐς Πελοπόννησον πρέσβεις ἐπ’ ἄλλην στρατιάν, 
καὶ ἐς τὰς ἐν Σικελίᾳ πόλεις Γύλιππος οἴχεται. τὰς 

μὲν καὶ πείσων ξυμπολεμεῖν ὅσαι νῦν ἡσυχάξουσιν, 
ἀπὸ δὲ τῶν ἔτι καὶ στρατιὰν πεϊξὴν καὶ ναυτικοῦ παρα- 16 

10 σκευήν, ἣν δύνηται, ἄξων. διανοοῦνται γάρ, ὡς ἐγὼ Σ 
α“υνϑάνομαι, τῷ τε πεζῷ ἅμα τῶν τειχῶν ἡμῶν πειρῶν 
καὶ ταῖς ναυσὶ κατὰ ϑάλασσαν. καὶ δεινὸν μηδενὶ 8 
ὑμῶν δόξῃ εἶναι ὅτι καὶ κατὰ ϑάλασσαν. τὸ γὰρ 
ψαυτικὸν ἡμῶν, ἧπερ κἀκεῖνοι πυυϊϑάνονται, τὸ μὲν 30 

16 πρῶτον ἤχμαξε καὶ τῶν νεῶν τῇ ξηρότητι καὶ τῶν 
πληρωμάτων τῇ σωτηρίᾳ' νῦν δὲ αἵ τε νῆες διάβροχοι, 
τοσοῦτον χρόνον ἤδη ϑαλασσεύουσαι, καὶ τὰ πληρώ- 

ματα ἔφϑαρται. τὰς μὲν γὰρ ναῦς οὐκ ἔστιν ἀνελ- 4 
κύσαντας διαψῦξαι διὰ τὸ ἀντιπάλους καὶ τῷ Ϊ πλήϑει 35 

20 χαὶ ἔτι πλείους τὰς τῶν πολεμίων οὔσας αἱεὶ προσ- 

δοκίαν παρέχειν ὡς ἐπιπλεύσονται. φανεραὶ δέ εἶσιν ὃ 

ἀναπειρώμεναι, καὶ αἱ ἐπιχειρήσεις ἐπ᾽ ἐκείνοις καὶ 
ἀποξηρᾶναι τὰς σφετέρας μᾶλλον ἐξουσία' οὐ γὰρ 
ἐφορμοῦσιν ἄλλοις. ἡμῖν δ᾽ ἐκ πολλῆς ἂν περιουσίας 18 

26 νεῶν [ μόλις τοῦτο ὑπῆρχε καὶ μὴ ἀναγκαξομένοις, 30 
ὥσπερ νῦν, πάσαις φυλάσσειν. εἶ γὰρ ἀφαιρήσομέν 
τι καὶ βραχὺ τῆς τηρήσεως, τὰ ἐπιτήδεια οὐχ ἕξομεν, 
παρὰ τὴν ἐκείνων πόλιν χαλεπῶς καὶ νῦν ἐσκομιξό- 
μενοι. τὰ δὲ [ πληρώματα διὰ τόδε ἐφϑάρη τε ἡμῖν ἫΝ 

80 χαὶ ἔτι νῦν φϑείρεται, τῶν ναυτῶν [τῶν] μὲν διὰ 
φουγανισμὸν καὶ ἁρπαγὴν καὶ ὑδρείαν μακρὰν ὑπὸ 
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τῶν ἱππέων ἀπολλυμένων" οἱ δὲ ϑεράποντες, ἐπειδὴ 
ἐς ἀντίπαλα καϑεστήϊκαμεν, αὐτομολοῦσι, καὶ οἱ ξένοι 

οἱ μὲν ἀναγχαστοὶ ἐσβάντες εὐθὺς κατὰ τὰς πόλεις 

ἀποχωροῦσιν, οἱ δὲ ὑπὸ μεγάλου μισϑοῦ τὸ πρῶτον 
ἐπαρϑέντες καὶ οἱόμενοι χρηματιεῖσθαι μᾶλλον ἢ μαχεῖ- 
σϑαι. ἐπειδὴ παρὰ γνώμην ναυτικόν τε δὴ καὶ τἄλλα 
ἀπὸ τῶν πολεμίων  ἀνθεστῶτα ὁρῶσιν, οἱ μὲν ἐπ᾽ τὸ 
αὐτομολίας προφάσει ἀπέρχονται. οἱ ὃὲ ὡς ἕκαστοι 
δύνανται (πολλὴ δ᾽ ἡ Σικελία), εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ αὐτοῦ 
ἐμπορευόμενοι ἀνδράποδα Ὑκχκαρικὰ ἀντεμβιβάσαι ὑπὲρ 

σφῶν πείσαντες τοὺς τριηράρχους τὴν ἀκρίβειαν τοῦ 

ναυτιχοῦ ἀφήρηνται. [ ἐπισταμένοις δ᾽ ὑμῖν γράφω ὅτι 1 
βραχεῖα ἀκμὴ πληρώματος καὶ ὀλίγοι τῶν ναυτῶν οἵ 

ἐξορμῶντές τε ναῦν καὶ ξυνέχοντες τὴν εἰρεσίαν. 
16 τούτων δὲ πάντων ἀπορώτατον τό τε μὴ οἷόν τε εἶναι 4 

ταῦτα ἐμοὶ κωλῦσαι τῷ στρατηγῷ (χαλεπαὶ γὰρ αἱ 
ὑμέτεραι φύσεις ἄρξαι) | καὶ ὅτι οὐδ᾽ ὁπόϑεν ἐπιπληρω- 420 
σόμεϑα τὰς ναῦς ἔχομεν, ὃ τοῖς πολεμίοις πολλαχόϑεν 
ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀφ᾽ ὧν ἔχοντες ἤλθομεν τά τε 

20 ὄντα καὶ ἀπαναλισκόμενα γίγνεσθαι" αἱ γὰρ νῦν οὖσαι ’ 
πόλεις ξύμμαχοι ἀδύνατοι, Νάξος καὶ Κατάνη. εἰ δὲ ς 

προσγενήσεται ἕν ἔτι τοῖς Ϊ πολεμίοις, ὥστε τὰ τρέφοντα 3: 
ἡμᾶς χωρία τῆς ᾿Ιταλίας, δρῶντα ἐν ᾧ τὸ ἐσμὲν καὶ 
ὑμῶν μὴ ἐπιβοηϑούντων, πρὸς ἐχείνους χωρῆσαι, 

διαπεπολεμήσεταν αὐτοῖς ἀμαχεὶ ἐχπολιορκηϑέντων 
ἡμῶν [ὃ πόλεμος]. 

οΤούτων ἐγὼ ἡδίω μὲν ἂν εἶχον ὑμῖν ἕτερα ἐπι- 4 
στέλλειν, οὐ μέντοι χρησιμώτερά γδ. εἰ δεῖ σαφῶς 80 
εἰδότας τὰ ἐνθάδε βουλεύσασϑαι. καὶ ἅμα τὰς φύσεις 

80 ἐπιστάμενος ὑμῶν, βουλομένων μὲν τὰ ἥδιστα ἀκούειν, 
Ιαϊτιωμένων δὲ ὕστερον, ἥν τι ὑμῖν ἀπ’ αὐτῶν μὴ 482 
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ὁμοῖον ἐκβῇ, ἀσφαλέστερον ἡγησάμην τὸ ἀληϑὲς δηλῶ- 
ὅσαι. καὶ νῦν ὡς ἐφ᾽ ἃ μὲν ἤλθομεν τὸ πρῶτον καὶ 15 
τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων ὑμῖν μὴ μεμπτῶν 

γεγενημένων, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε ἐπειδὴ δὲ ἣ 5 
δ Σικελία τὲ ἅπασα ξυνίσταται καὶ ἐκ Πελοποννήσου 

ἄλλη στρατιὰ προσδόκιμος αὐτοῖς, βουλεύσασϑε ἤδη 
ὡς τῶν γ᾽ ἐνθάδε μηδὲ τοῖς παροῦσιν ἀνταρχούντων, 
ἀλλ᾽ ἢ τούτους μεταπέμπειν δέον ἢ ἄλλην στρατιὰν 
μὴ ἐλάσσω ἐπιπέμίπειν καὶ πεξὴν καὶ ναυτικήν, καὶ 10 

10 χρήματα μὴ ὀλίγα, ἐμοὶ δὲ διάδοχόν τινα, ὡς ἀδύνατός 
εἶμι διὰ νόσον νεφρῖτιν παραμένειν. ἀξιῶ δ᾽ ὑμῶν 5 
ξυγγνώμης τυγχάνειν" καὶ γὰρ ὅτ᾽ ἐρρώμην πολλὰ ἐν 
ἡγεμονίαις ὑμᾶς εὖ ἐποίησα. ὅ τι δὲ μέλλετε, ἅμα 
τῷ ἦρι εὐθὺς καὶ μὴ ἐς ἀναβολὰς πράσσετε, ὡς τῶν 15 

16 πολεμίων τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι’ ὀλίγου ποριουμένων, 
τὰ δ᾽ ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, ὅμως δ᾽, 
ἣν μὴ προσέχητε τὴν γνώμην, τὰ μὲν λήσουσιν ὑμᾶς, 
ὥσπερ καὶ πρότερον, τὰ δὲ φϑήσονται."“ 

[Ἡ μὲν τοῦ Νικίου ἐπιστολὴ τοσαῦτα ἐδήλου. οἵ 1 

ἐοὸ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ἀκούσαντες αὐτῆς τὸν μὲν Νικίαν οὐ 
“΄΄ φαρέλυσαν τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾽ αὐτῷ, ἕως ἂν ἕτεροι ξυνάρ- 

χοντες αἱρεϑέντες ἀφίχωνται, τῶν αὐτοῦ ἐκεῖ δύο 

προσείλοντο, Μένανδρον καὶ Εὐθύδημον, ὅπως μὴ 
μόνος ἐν ἀσϑεϊνείᾳ ταλαιπωροίη" στρατιὰν δὲ ἄλλην 56 

26 ἐψηφέσαντο πέμπειν καὶ ναυτικὴν καὶ πεζικὴν ᾿᾽4ϑη- 
ναίων τε ἐκ καταλόγου καὶ τῶν ξυμμάχων. καὶ 
ξυνάρχοντας αὐτῷ εἵλοντο Ζ4ημοσθϑένη τε τὸν ᾿Δ4λκι- 
σϑένους καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους. καὶ τὸν « 
μὲν Εὐρυμέδοντα εὐθὺς περὶ ἡλίου ] τροπὰς τὰς χειμε- 80 

80 ρινὰς ἀποπέμπουσιν ἐς τὴν Σικελίαν μετὰ δέκα νεῶν, 
ἄγοντα εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου, καὶ ἅμα 
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ἀγγελοῦντα τοῖς ἐκεῖ ὅτι ἥξειν βοήϑεια καὶ ἐπιμέλεια 
αὐτῶν ἔσται. ὃ δὲ 4ημοσϑένης ὑπομένων παρεϊδκευά-, 53 
ξετο τὸν ἔχπλουν ὡς ἅμα τῷ ἦρι ποιησόμενος, ὄτρα- 

᾿τιάν τε ἐπαγγέλλων ἐς τοὺς ξυμμάχους καὶ χρήματα 
δ αὐτόϑεν καὶ ναῦς καὶ ὁπλίτας ἑτοιμάξων. πέμπουσι 5 

ὃὲ χαὶ περὶ τὴν Πελοπόννησον οἱ ᾿4ϑηναῖοι εἴκοσι 
ναῦς. ] ὅπως φυλάσσοιεν μηδένα ἀπὸ Κορίνϑου καὶ 5 
τῆς Πελοποννήσου ἐς τὴν Σικελίαν περαιοῦσϑαι. οἷς, 
γὰρ Κορίνϑιοι, ὡς αὐτοῖς οἱ πρέσβεις ἧκον καὶ τὰ ἐν 

10 τῇ Σικελίᾳ βελτίω ἤγγελλον, νομέσαντες οὐχ ἄκαιρον 

καὶ τὴν προτέραν πέμψιν τῶν νεῶν ποιήσασϑαι, 
πολλῷ μᾶλλον [ ἐπέρρωντο, καὶ ἐν ὁλκάσι παρεσκχευά- 10 
ξοντο αὐτοί τὲ ἀποστελοῦντες ὁπλίτας ἐς τὴν Σικελίαν 

καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Πελοποννήσου οἱ “ακεδαιμόνιοι 
16 τῷ αὐτῷ τρόπῳ πέμψοντες. ναῦς τε οἱ Κορίνϑιοι 4 

πέντε καὶ εἴχοσι ἐπλήρουν, ὅπως ναυμαχίας τὸ ἀπο- 
πειράσωσι πρὸς τὴν ἐν τῇ Ναυπάκτῳ φυλακήν. καὶ 15 
τὰς δλχάδας αὐτῶν ἧσσον οἱ ἐν τῇ Ναυπάχτῳ ᾿4ϑη- 
γναῖοε κωλύοιεν ἀπαίρειν, πρὸς τὴν σφετέραν ἀντίταξιν. 

80 τῶν τριήρων τὴν φυλακὴν ποιούμενοι. 

Παρεσκευάξοντο δὲ καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐσβολὴν 18 
[οἱ “ακεδαιμόνιοι, ὥσπερ τὸ προυδέδοκτο αὐτοῖς καὶ 30 

τῶν Συρακοσίων καὶ Κορινϑίων ἐναγόντων. ἐπειδὴ 
ἐπυνθάνοντο τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων βοήϑειαν ἐς 

9ὅ τὴν Σικελίαν, ὅπως δὴ ἐσβολῆς γενομένης διακωλυϑῇ. 

καὶ ὃ ᾿Αλκιβιάδης προσκείμενος ἐδίδασκε τὴν Ζ,εκέ- 
λειαν τειχήξευν καὶ μὴ ἀνιέναι τὸν πόλεμον. μάλιστα ἕ' 
ὃὲ τοῖς “ακεδαιμονίοις ἐγεγένητό τις ῥώμη, διότι τοὺς 
᾿4θηναίους ἐνόμιξον διπλοῦν τὸν πόλεμον ἔχοντας, 

80 πρός τε σφᾶς καὶ Σικελιώτας, εὐκαϑαιρετωτέρους ἔσε- 

σϑαι, καὶ ὅτι τὰς σπονδὰς προτέρους λελυκέναι ἡγοῦντο 
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αὐτούς" ἐν γὰρ τῷ προτέρῳ πολέμῳ σφέτερον τὸ 530 
παρανόμημα μᾶλλον γενέσϑαι. ὅτι τε ἐς Πλάταιαν ἦλ- 
ϑον Θηβαῖοι ἐν σπονδαῖς καί, εἰρημένον ἐν ταῖς πρό- 

τερον ξυνϑήχαις ὅπλα μὴ ἐπιφέρειν, ἣν δίκας ἐθέλωσι 

διδόναι, αὐτοὶ οὐχ [] ὑπήκουον ἐς δίκας προκαλουμένων 484 
τῶν ᾿Α4ϑηναίων. καὶ διὰ τοῦτο εἰκότως δυστυχεῖν τὸ 
ἐνόμιξον καὶ ἐνεθυμοῦντο τήν τε περὶ Πύλον ξυμ- 
φορὰν καὶ εἴ τις ἄλλη αὐτοῖς γένοιτο, ἐπειδὴ δὲ ε 
οἱ ᾿“ϑηναῖοι ταῖς τριάκοντα Ϊ] ναυσὶν ἐξ Ἄργους δρμώ- 95 

μενοι ᾿Επιδαύρου τέ τι καὶ Πρασιῶν καὶ ἄλλα ἐδήω- 
σαν καὶ ἐκ Πύλου ἅμα ἐλῃστεύοντο, καὶ ὁσάχις 

περί του διαφοραὶ γένοιντο τῶν κατὰ τὰς σπονδὰς 
ἀμφισβητουμένων, ἐς δίκας προκαλουμένων τῶν “1αχε- 
δαιμονίων οὐκ ἤϑελον ἐπιτρέπειν, τότε δὴ οἱ 4αϊκχε- 10 

δαιμόνιοι νομίσαντες τὸ παρανόμημα, ὅπερ καὶ σφίσι 

πρότερον ἡμάρτητο, αὖϑις ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους τὸ αὐτὸ 
περιεστάναι, πρόϑυμοι ἦσαν ἐς τὸν πόλεμον. καὶ ἐν ε 
τῷ χειμῶνι τούτῳ σίδηρόν τὸ περιήγγελλον κατὰ τοὺς 

ξυμμάχους καὶ τὰ ἄλλα ἐργαλεῖα ἡτοίμαξον ἐς τὸν 
ἐπιτειἰχισμόν. καὶ τοῖς ἐν τῇ Σικελίᾳ ἅμα ὡς ἀπο- ιτὸ 
πέμψοντες ἐν ταῖς δλκάσιν ἐπικουρίαν αὐτοί τὸ ἐπό- 

οἰξον καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους προσηνάγκαζον. 

καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ὄγδοον καὶ δέκατον ἕτος 
τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

[Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ἦρος εὐθὺς ἀρχομένου πρῴῷ- τ᾽ 
τατα δὴ οἱ “ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐς τὴν 
᾿4ττικὴν ἐσέβαλον ἡγεῖτο δὲ ἴάγις ὁ ̓ Αρχιδάμου, Δακε- 
δαιμονίων βασιλεύς. καὶ πρῶτον μὲν τῆς χώρας τὰ 

περὶ τὸ πεδίον ἐδήωσαν, ἔπειτα Ζεκέλειαν ἐτείχιξον, 
κατὰ ] πόλεις διελόμενοι τὸ ἔργον. ἀπέχει δὲ ἡ 4Δεκέ- 30 
λεια σταδίους μάλιστα τῆς τῶν ᾿4ϑηναίων πόλεως εἴκοσι 
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καὶ ἑκατόν, παραπλήσιον δὲ [οὐ πολλῷ πλέον) καὶ 
ἀπὸ τῆς Βοιωτίας. ἐπὶ δὲ τῷ πεδίῳ καὶ τῆς χώρας 

τοῖς κρατίστοις [ἐς τὸ κακουργεῖν] φκοδομεῖτο τὸ 
τεῖχος. ἐπιϊφανὲς μέχρε τῆς τῶν ᾿4ϑηναίων πόλεως. 30 
καὶ οἱ μὲν ἐν τῇ ᾿Αττικῇ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμ- 3 
μαχοι ἐτείχιξον᾽ οἱ δ᾽ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ ἀπέστελλον 
περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον | ταῖς ὁλκάσι τοὺς ὁπλίτας 4δὅ 
ἐς τὴν Σικελίαν, Δακεδαιμόνιοι μὲν τῶν τε Εἱλώτων 
ἐπιλεξάμενον τοὺς βελτίστους καὶ τῶν νεοδαμώδων, 

ξυναμφοτέρων ἑξακοσίους ὁπλίτας καὶ Ἔκκχριτον Σπαρ- 
τιάτην ἄρχοντα, Βοιωτοὶ δὲ | τριακοσίους ὁπλίτας, ὧν ὁ 
ἥοχον Ξένων τε καὶ Νίκων Θηβαῖοι καὶ Ηγήσανδρος 

Θεσπιεύς. οὗτοι μὲν οὖν ἐν τοῖς πρῶτοι ὁρμήσαντες ἐ 
ἀπὸ τοῦ Ταινάρου τῆς Δακωνικῆς ἐς τὸ πέλαγος ἀφεῖς- 

σαν" μετὰ δὲ τούτους Κορίνϑιοι οὐ πολλῷ ὕστερον 
πενταχοσίους ὁπλίτας, τοὺς μὲν [ ἐξ αὐτῆς Κορένϑου, ι΄ο 

τοὺς δὲ προσμισϑωσάμενοι ᾿Αρκάδων, [καὶ] ἄρχοντα 
᾿4λέξαρχον Κορένϑιον προστάξαντες ἀπέπεμψαν. ἀπέ- 
στειλαν δὲ καὶ Σικυώνιοι διακοσίους ὁπλίέτας ὁμοῦ τοῖς 

Κορινϑίοις, ὧν ἦρχε Σαργεὺς Σικυώνιος. αἱ δὲ πέντε αὶ 
καὺ εἴκοσι νῆες τῶν Κορινϑίων αἱ ] τοῦ χειμῶνος πληρω- ι5 

ϑεῖσαι ἀνθώρμουν ταῖς ἐν τῇ Ναυπάχτῳ εἴκοσι ᾽άττι- 
καῖς, ξωσπερ αὐτοῖς οἱ ὁπλῖται ταῖς ὁλκάσιν ἀπὸ τῆς 

Πελοποννήσου ἀπῆραν" οὗπερ ἕνεκα καὶ τὸ πρῶτον 
ἐπληρώϑησαν, ὅπως μὴ οἱ ᾿4ϑηναῖοι πρὸς τὰς ὁλκάδας 
μᾶλλον ἢ πρὸς τὰς τριήρεις τὸν νοῦν ἔχωσιν. 30 

Ἐν δὲ τούτῳ καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἅμα “εκχελείας τῷ 20 
τειχισμῷ καὶ τοῦ ἦρος εὐθὺς ἀρχομένου περί τε Πελο- 
πόννησον ναῦς τριάχοντα ἔστειλαν καὶ Χαρικλέα τὸν 

80 ᾿Απολλοδώρου ἄρχοντα, ᾧ εἴρητο καὶ ἐς "άργος ἀφι- 
4 

ἰκομένῳ κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν παρακαλεῖν ᾿ΑΔργείων [τε] 36 
ΤῊΗΌΟΥΡΤΡΣΒ, τοο. ΗΠ αᾶθ. 11. ἘΔ. ταΐπον. 11 
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ὁπλίτας ἐπὶ τὰς ναῦς, καὶ τὸν Ζημοσθένη ἐς τὴν 3 
Σικελίαν, ὥσπερ ἔμελλον, ἀπέστελλον ἑξήκοντα μὲν 
ναυσὶν ᾿4ϑηναίων καὶ πέντε Χίαις, ὁπλίταις δὲ ἐκ 
καταλόγου ᾿Αϑηναίων διακοσίοις καὶ χιλίοις, καὶ νησιω- 

ὅ τῶν | ὅσοις ἑκασταχόϑεν οἷόν τ᾽’ ἦν πλείστοις χρή- 30 
σασϑαι, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ξυμμάχων τῶν ὑπηκόων, εἴ 
ποϑέν τι εἶχον ἐπιτήδειον ἐς τὸν πόλεμον, ξυμπορίσαν- 

τες. εἴρητο δ᾽ αὐτῷ πρῶτον μετὰ τοῦ Χαρικλέους ἅμα 
περιπλέοντα ξυστρατεύεσϑαι περὶ τὴν Μακωνικήν. καὶ ὃ 

10 ὁ μὲν [ Δημοσϑένης ἐς τὴν Αἴγιναν προσπλεύσας τοῦ 456 
στρατεύματός τὲ εἴ τι ὑπελέλειπτο περιέμενε καὶ τὸν 

Χαρικλέα τοὺς ᾿Δργείους παραλαβεῖν. 
Ἔν δὲ τῇ Σικελίᾳ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτου 31 

ἱΙτοῦ ἦρος καὶ ὃ Γύλιππος ἦχεν ἐς τὰς Συρακούσας. ὕὑ 
16 ἄγων ἀπὸ τῶν πόλεων ὧν ἔπεισε στρατιὰν ὅσην ἑχαστα- 

χόϑεν πλείστην ἐδύνατο. καὶ ξυγκαλέσας τοὺς Συραχο- 3 
σίους ἔφη χρῆναι πληροῦν ναῦς ὡς δύνανται πλείστας 
καὶ ναυμαχίας ἀπόπειραν λαμβάνειν" ἐλπίξειν γὰρ ἀπ᾿ τ 
αὐτοῦ τι ἔργον ἄξιον τοῦ κινδύνου ἐς τὸν πόλεμον 

20 χατεργάσεσϑαι. ξυνανέπειϑε δὲ καὶ ὁ Ἑρμοχράτης οὐχ ὃ 
ἥκιστα [τοῦ] ταῖς ναυσὶ μὴ ἀϑυμεῖν ἐπιχειρῆσαι πρὸς 
τοὺς ᾿Αϑηναίους, λέγων οὐδὲ ἐκείνους πάτριον τὴν 
ἐμπειρίαν οὐδὲ ἀίδιον τῆς ϑαλάσσης ἔχειν, ἀλλ᾽ ἠπει- 
ρώϊτας μᾶλλον τῶν Συρακοσίων ὄντας καὶ ἀναγκασϑέν- 15 

26 τας ὑπὸ Μήδων ναυτικοὺς γενέσθαι. καὶ πρὸς ἄνδρας 

τολμηρούς, οἵους καὶ ᾿4ϑηναίους, τοὺς ἀντιτολμῶντας 

χαλεπωτάτους αὐτοῖς φαίνεσθαι" ᾧ γὰρ ἐκεῖνοι τοὺς 

πέλας, οὐ δυνάμει ἔστιν ὅτε προύχοντες, τῷ δὲ 
ϑοάϊσει ἐπιχειροῦντες, καταφοβοῦσι, καὶ σφᾶς ἂν 30 

80 τὸ αὐτὸ ὁμοίως τοῖς ἐναντίοις ὑποσχεῖν. καὶ Συρα- “ 

κοσίους εὖ εἰδέναι ἔφη τῷ τολμῆσαι ἀπροσδοκήτως 
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πρὸς τὸ ᾿4ϑηναίων ναυτικὸν ἀντιστῆναι πλέον τι. διὰ 

τὸ τοιοῦτον ἐκπλαγέντων αὐτῶν, περιεσομένους ἢ 

᾿Α4ϑηναίους τῇ | ἐπιστήμῃ τὴν Συρακοσίων ἀπειρίαν 5 
βλάψοντας" ἱέναι οὖν ἐς τὴν πεῖραν τοῦ ναυτικοῦ 

καὶ μὴ ἀποκχνεῖν. καὶ οἱ μὲν Συραχόσιοι, τοῦ τε ὃ 
Γυλίππου καὶ τοῦ ἙἭρμοχράτους καὶ εἴ του ἄλλου 

πειϑόντων, ὥρμηντό τε ἐς τὴν ναυμαχίαν καὶ τὰς ναῦς 

ἐπλήρουν. ὁ δὲ Γύλιππος, ἐπειδὴ παρεσκεύαστο τὸ ᾿Ξ 
ναυτικόν, ἀγαγὼν ὑπὸ νύχτα πᾶσαν τὴν στρατιὰν 

τὴν πεζὴν αὐτὸς μὲν τοῖς ἐν τῷ Πλημυρίῳ τείχεσι 
κατὰ γῆν ἔμελλε προσβαλεῖν, αἱ δὲ τριήρεις τῶν Συρα- 
κοσίων ἅμα καὶ ἀπὸ ξυνϑήμαϊτος πέντε μὲν καὶ τριά- 451 
κοντα ἐκ τοῦ μεγάλου λιμένος ἐπέπλεον, αἱ δὲ πέντε 
καὶ τεσσαράκοντα ἐκ τοῦ ἐλάσσονος, οὗ ἦν καὶ τὸ 
νεώριον αὐτοῖς, [καὶ] περιέπλεον, βουλόμενοι πρὸς 

τὰς ἐντὸς προσμεῖξαι καὶ ἅμα ἐπιπλεῖν τῷ ] Πλημυρίῳ, ὁ 
ὕπως οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀμφοτέρωϑεν ϑορυβῶνται. οἱ δ᾽ 4 
᾿4ϑηναῖοι διὰ τάχους ἀντιπληρώσαντες ἑξήκοντα ναῦς 
ταῖς μὲν πέντε καὶ εἴκοσι πρὸς τὰς πέντε καὶ τριά- 
κοντὰ τῶν Συραχοσίων τὰς ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι 
ἐναυμάχουν, ταῖς δ᾽ ἐπιλοίποις ἀπήντων ἐπὶ [ τὰς ἐκ τὸ 

τοῦ νεωρίου περιπλεούσας. καὶ εὐθὺς πρὸ τοῦ στό- 
ματος τοῦ μεγάλου λιμένος ἐναυμάχουν, καὶ ἀντεῖχον 
ἀλλήλοις ἐπὶ πολύ, οἱ μὲν βιάσασϑαι βουλόμενοι 
τὸν ἔσπλουν, οἱ δὲ κωλύειν. ἐν τούτῳ δὲ ὁ Γύλιπ- 88 
πος; τῶν ἐν τῷ Πλημυρίῳ ᾿4ϑηναίων πρὸς τὴν | ϑά- 16 

λαόσσαν ἐπικαταβάντων καὶ τῇ ναυμαχίᾳ τὴν γνώμην 
προσεχόντων, φϑάνει προσπεσὼν ἅμα τῇ ἕω αἰφνιδίως 

τοῖς τείχεσι. καὶ αἱρεῖ τὸ μέγιστον πρῶτον, ἔπειτυ, 

δὲ καὶ τὰ ἐλάσσω δύο, οὐχ ὑπομεινάντων τῶν φυ- 
λάκων, ὡς εἶδον τὸ μέγιστον ῥᾳδίως ληφϑέν. ] καὶ ὃν 

11" 
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ἐκ μὲν τοῦ πρώτου ἁλόντος χαλεπῶς οἱ ἄνθρωποι, 
ὅσοι καὶ ἐς τὰ πλοῖα καὶ ὁλκάδα τινὰ κατέφυγον, 
ἐξεκομίξοντο ἐς τὸ στρατόπεδον" τῶν γὰρ Συρακοσίων 

ταῖς ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι ναυσὶ κρατούντων τῇ ναυ- 
μαχίᾳ ὑπὸ τριήρους μιᾶς καὶ εὖ πλεούσης ἐπεδιώ- 
κοντο᾽ ἐπειϊδὴ δὲ τὰ δύο τειχέσματα ἡλίσκετο, ἐν 530 
τούτῳ καὶ οἱ Συρακόσιοι ἐτύγχανον ἤδη νικώμενοι, 
καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν φεύγοντες δᾷον παρέπλευσαν. αἷ γὰρ ε 
τῶν Συρακοσίων αἱ πρὸ τοῦ στόματος νῆες ναυμα- 

χοῦσαι βιασάμεναι τὰς τῶν ᾿4ϑηναίων ναῦς οὐδενὶ 
κόσμῳ ἐσέπλεον καὶ ταραΪχϑεῖσαι περὶ ἀλλήλας παρέ- 80 
δοσαν τὴν νίκην τοῖς ᾿4ϑηναίοις. ταύτας τε γὰρ 

ἔτρεψαν καὶ ὑφ᾽’ ὧν τὸ πρῶτον ἐνικῶντο ἐν τῷ 
λιμένι. καὶ ἕνδεκα μὲν ναῦς τῶν Συρακοσίων κατέ- 4 
δυσαν καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἀπέχτειναν. 

πλὴν ὅσον ἐκ τριῶν νεῶν, . οὗς ἐξώγρησαν" ] τῶν δὲ 4ὅ8 
δὀφετέρων τρεῖς νῆες διεφϑάρησαν. τὰ δὲ ναυάγια 
ἀνελκύσαντες τῶν Συραχοσίων καὶ τροπαῖον ἐν τῷ 

νησιδίῳ στήσαντες τῷ πρὸ τοῦ Πλημυρίου, ἀνεχώ- 

ρησαν ἐς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. 
ΙΟὶ δὲ Συρακόσιοι κατὰ μὲν τὴν ναυμαχίαν οὕτως 

ἐπεπράγεσαν, τὰ δ᾽ ἐν τῷ Πλημυρίῳ τείχη εἶχον καὶ 
τροπαῖα ἔστησαν αὐτῶν τρία. καὶ τὸ μὲν ἕτερον τοῖν 

δυοῖν τειχοῖν τοῖν ὕστερον ληφϑέντοιν κατέβαλον, τὰ 

δὲ δύο ἐπισκευάσαντες ἐφρούρουν. ἄνθρωποι δ᾽ ἐν 2 
τῶν | τειχῶν τῇ ἁλώσει ἀπέθανον καὶ ἐξωγρήϑησαν τὸ 
πολλοί, καὶ χρήματα πολλὰ τὰ ξύμπαντα ἑξάλω" ὥστε 
γὰρ ταμιείῳ χρωμένων τῶν ᾿Αϑηναίων τοῖς τεέχεσι 

πολλὰ μὲν ἐμπόρων χρήματα καὶ σῖτος ἐνῆν, πολλὰ 
δὲ καὶ τῶν τριηράρχων, ἐπεὶ καὶ ἱστία τεσσαράκοντα 
τριήρων καὶ τἄλ]λα σκεύη ἐγκατελήφϑη καὶ τριήρεις 15 

34 
δ 

Ὲ πα. ΞπΞ Πα 
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ἀνειλκυσμέναι τρεῖς. μέγιστον δὲ καὶ ἐν τοῖς πρῶτον ς 
ἐχάκωσε τὸ στράτευμα τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων ἡ τοῦ Πλημυ- 
ρίέου λῆψις" οὐ γὰρ ἔτι οὐδ᾽ οἱ ἔσπλοι ἀσφαλεῖς ἦσαν 
τῆς ἐπαγωγῆς τῶν ἐπιτηδείων (οἱ γὰρ Συραχόσιοι 
ναυσὶν αὐτόϑι ἐφορμοῦντες [ ἐκώλυον καὶ διὰ μάχης 30 
ἤδη ἐγίγνοντο αἱ ἐσχομιδαῦδ, ἔς τε τὰ ἄλλα κατά- 
πληξιν παρέσχε καὶ ἀϑυμίαν τῷ στρατεύματι. 

Μετὰ δὲ τοῦτο ναῦς τε ἐχπέμπουσι δώδεκα οἱ 9 
Συρακόσιοι καὶ ᾿4γάϑαρχον ἐπ᾽’ αὐτῶν Συρακόσιον 

ἄρχοντα. καὶ αὐτῶν μία μὲν ἐς Πελοπόννησον ᾧχετο, 30 
πρέσβεις ἄγουσα, οἵπερ τά τὸ σφέτερα φράσουσιν 
ὅτι ἐν ἐλπίσιν εἰσὶ καὶ τὸν ἐκεῖ πόλεμον ἔτι μᾶλλον 
ἐποτρυνοῦσι γίγνεσϑαι" αἱ δὲ ἕνδεκα νῆες πρὸς τὴν 

᾿Ιταλίαν ἔπλευσαν, πυνθανόμενοι πλοῖα τοῖς ᾿4ϑηναίοις 

γέμοντα χρημάτων προσπλεῖν. καὶ τῶν τὸ πλοίων 80 
ἐπιτυχοῦσαι τὰ πολλὰ διέφϑειραν καὶ ξύλα ναυπηγή- 
σιμα ἐν τῇ Καυλωνιάτιδι κατέκαυσαν, ἃ τοῖς ᾿4ϑηναίοις 
ἑτοῖμα ἦν. ἔς τε “Μοχροὺς μετὰ ταῦτα ἦλϑον, καὶ 3 
δρμουσῶν αὐτῶν κατέπλευσε μία τῶν δλκάδων τῶν ἀπὸ 

40 Πελοποννήσου ἄγουσα Θεσπιῶν ὁπλίτας" καὶ ἀναλα- 
βόντες αὐτοὺς οἱ Συρακόσιοι ἐπὶ τὰς ναῦς παρέπλεον 

ἐπ᾽ οἴκου. φυλάξαντες δ᾽ αὐτοὺς οἱ ᾿4ϑηναῖοι εἴκοσι 

ναυσὶ πρὸς τοῖς Μεγάροις. μίαν μὲν ναῦν λαμβά- 
νουσιν αὐτοῖς ἀνδράσι, ] τὰς δ᾽ ἄλλας οὐκ ἐδυνήϑησαν, ὁ 
ἀλλ᾽ ἀποφεύγουσιν ἐς τὰς Συρακούσας. 

Ἐγένετο δὲ καὶ περὶ τῶν σταυρῶν ἀκροβολισμὸς ὃ 
ἐν τῷ λιμένι, οὺς οἱ Συρακόσιοι πρὸ τῶν παλαιῶν 

νεωσοίχων κατέπηξαν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὅπως αὐτοῖς αἱ 
νῆες [ ἐντὸς δρμοῖεν καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖον ἐπιπλέοντες μὴ τὺ 

80 βλάπτοιδεν ἐμβάλλοντες. προσαγαγόντες γὰρ ναῦν μυ- ὁ 
ριοφόρον αὐτοῖς οἱ ᾿4ϑηναῖοι, πύργους τε ξυλίνους 
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ἔχουσαν καὶ παραφράγματα, ἔκ τε τῶν ἀκάτων ὥνευον 
ἀναδούμενοι τοὺς σταυροὺς καὶ ἀνέκχλων καὶ κατα- 

κολυμβῶντες ἐξέϊπριον. οἱ δὲ Συρακόσιοι ἀπὸ τῶν ι6 
νεωσοίχων ἔβαλλον" οἱ δ᾽ ἐκ τῆς δλκάδος ἀντέβαλλον᾽" 

δ χαὺ τέλος τοὺς πολλοὺς τῶν σταυρῶν ἀνεῖλον οἵ 

᾿4ϑηναῖοι. χαλεπωτάτη δ᾽ ἦν τῆς σταυρώσεως ἡ κρύ- 
φιος᾽ ἦσαν γὰρ τῶν σταυρῶν οὖς οὐχ ὑπερέχοντας 

τῆς ϑαλάσσης κατέπηξαν, ] ὥστε δεινὸν ἦν προσπλεῦσαι. 530 
μὴ οὐ προϊδών τις ὥσπερ περὶ ἕρμα περιβάλῃ τὴν ναῦν. 

10 ἀλλὰ καὶ τούτους κολυμβηταὶ δυόμενοι ἐξέπριον μισϑοῦ. 

ὅμως δ᾽ αὖϑις οἱ Συρακόσιοι ἐσταύρωσαν. πολλὰ δὲ 8 
καὶ ἄλλα πρὸς ἀλλήλους, οἷον εἰκὸς τῶν στρατοπέδων 
ἐγγὺς ὄντων καὶ | ἀντιτεταγμένων. ἐμηχανῶντο καὶ 96 
ἀκροβολισμοῖς καὶ πείραις παντοίαις ἐχρῶντο. 

ι5 ἜἜπεμψαν δὲ καὶ ἐς τὰς πόλεις πρέσβεις οἱ Συρακό- 9 

σιοι Κορινϑίων καὶ ᾿μπρακιωτῶν καὶ Δακεδαιμονίων, 

ἀγγέλλοντας τήν τε τοῦ Πλημυρίου λῆψιν καὶ τῆς 

ναυΪμαχίας πέρι ὡς οὐ τῇ τῶν πολεμίων ἰσχύι μᾶλλον 5380 

ἢ τῇ σφετέρᾳ ταραχῇ ἡσσηϑεῖεν, τά τε ἄλλα δηλώ- 

20 σοντας ὅτι ἐν ἐλπίσιν εἰσὶ καὶ ἀξιώσοντας ξυμβοηϑεῖν 

ἐπ᾿’ αὐτοὺς καὶ ναυσὶ καὶ πεξῷ, ὡς καὶ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων προσ δοκίμων ὄντων ἄλλῃ στρατιᾷ καί, ἤνεξο 

φϑάσωσιν αὐτοὶ πρότερον διαφϑείραντες τὸ παρὸν 

στράτευμα αὐτῶν, διαπεπολεμησόμενον. καὶ οἱ μὲν 
86 ἐν τῇ Σικελίᾳ ταῦτα ἔπρασσον. 

[Ὁ δὲ Δ4ημοσϑένης., ἐπεὶ ξυνελέγη αὐτῷ τὸ στρά- Ρὰ 

τευμα ὃ ἔδει ἔχοντα ἐς τὴν Σικελίαν βοηϑεῖν, ἄρας ἐκ 

τῆς Αἰγίνης καὶ πλεύσας πρὸς τὴν Πελοπόννησον τῷ 

τε Χαρικλεῖ καὶ ταῖς τριάκοντα ναυσὶ τῶν ᾿4ϑηναίων 

80 ξυμμίέσγει, καὶ παραλαβόντες τῶν ᾿ἀργείων ὁπλίτας ἐπὶ 
τὰς [ναῦς ἔπλεον ἐς τὴν Δακωνικήν᾽ καὶ πρῶτον μὲν ἵ' 
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τῆς ᾿Επιδαύρου τι τῆς “ιμηρᾶς ἐδήωσαν, ἔπειτα σχόν- 
τες ἐς τὰ καταντικρὺ Κυϑήρων τῆς Δακωνικῆς. ἔνϑα 
τὸ ἱερὸν τοῦ “πόλλωνός ἐστι, τῆς τε γῆς ἔστιν ἃ ἐδήω- 
σαν καὶ ἐτείχισαν ἰσϑμῶδές τι χωρίον, ἵνα δὴ οἵ τὰ 

Ι Εἴλωτες τῶν Μακεδαιμονίων αὐτόσε αὐτομολῶσι καὶ ιτ5 
ἅμα λῃσταὶ ἐξ αὐτοῦ. ὥσπερ ἐκ τῆς Πύλου, ἁρπαγὴν 
ποιῶνται. καὶ ὃ μὲν Ζ4ημοσϑένης εὐθὺς ἐπειδὴ ξυγ- ὃ 
κατέλαβε τὸ χωρίον παρέπλει ἐπὶ τῆς Κερκύρας, ὅπως 

καὶ τῶν ἐκεῖθεν ξυμμάχων παραλαβὼν τὸν ἐς τὴν 
Σικελίαν ] πλοῦν ὅτι τάχιστα ποιῆται" ὃ δὲ Χαρικλῆς 90 
περιμείνας ἕως τὸ χωρίον ἐξετείχισς καὶ καταλιπὼν 

φυλακὴν αὐτοῦ ἀπεκομίξετο χαὶ αὐτὸς ὕστερον ταῖς 

τριάκοντα ναυσὶν ἐπ᾽ οἴκου καὶ οἱ ᾿4ργεῖοι ἅμα. 
᾿ἀφίχοντο δὲ καὶ τῶν Θρᾳκῶν τῶν μαχαιροφόρων 91 

τοῦ ] ΔΠιιακοῦ γένους ἐς τὰς ᾿ϑήνας πελτασταὶ ἐν τῷ 536 

αὐτῷ ϑέρει τούτῳ τριακόσιοι καὶ χίλιοι, οὗς ἔδει τῷ 
Δημοσϑένει ἐς τὴν Σικελίαν ξυμπλεῖν. οἱ δ᾽ ̓ 4ϑηναῖοι, 5 
ὡς ὕστερον ἦκον, διενοοῦντο αὐτοὺς πάλιν ὅϑεν 
ἦλθον ἐς Θράκην ἀποπέμπειν. τὸ γὰρ ἔχειν πρὸς τὸν 
ἐκ τῆς Δεϊκελείας πόλεμον αὐτοὺς πολυτελὲς ἐφαίνετο" 80 

δραχμὴν γὰρ τῆς ἡμέρας ἕκαστος ἐλάμβανεν. ἐπειδὴ ἐς 
γὰρ ἡ 4Δεκέλεια τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ πάσης τῆς στρατιᾶς 
ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ τειχισϑεῖσα, ὕστερον δὲ φρουραῖς 

ἀπὸ τῶν ] πόλεων κατὰ διαδοχὴν χρόνου ἐπιούσαις τῇ 461 
26 χώρᾳ ἐπῳκεῖτο, πολλὰ ἔβλαπτε τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ 

380 

ἐν τοῖς πρῶτον χρημάτων τ᾽ ὀλέϑρῳ καὶ ἀνθρώπων 
φϑορᾷ ἐκάκωσε τὰ πράγματα. πρότερον μὲν γὰρ βρα- « 
χεῖαι γιγνόϊμεναι αἱ ἐσβολαὶ τὸν ἄλλον χρόνον τῆς 5 
γῆς ἀπολαύειν οὐκ ἐκώλυον τότς δὲ ξυνεχῶς ἐπικαϑη- 
μένων, καὶ ὁτὲ μὲν καὶ πλεόνων ἐπιόντων, ὁτὲ δ᾽ ἐξ 
ἀνάγκης τῆς ἴσης φρουρᾶς καταϑεούσης τὸ τὴν χώραν 
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καὶ λῃστείας ποιουμένης, βασιλέως τὸ παρόντος τοῦ 
τῶν Δακεδαιμο]νίων Ἄγιδος. ὃς οὐκ ἐκ παρέργου τὸν 10 
πόλεμον ἐποιεῖτο, μεγάλα οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐβλάπτοντο. 

τῆς τὸ γὰρ χώρας ἁπάσης ἐστέρηντο καὶ ἀνδραπόδων ὃ 
δ πλέον ἢ δύο μυριάδες ηὐτομολήκεσαν, καὶ τούτων πολὺ 
μέρος χειροτέχναι, πρόβατά τὸ πάντα ἀπολώλει καὶ 
ὑποξύγια" ἵπποι τε, δσημέραι ἐξελαυνόντων τῶν ἷπ- τὸ 
πέων., πρός τὸ τὴν 4εκέλειαν καταδρομὰς ποιουμένων 
καὶ κατὰ τὴν χώραν φυλασσόντων, οἱ μὲν ἀπεχωλοῦντο 

10 ἐν γῇ ἀποκρότῳ τὸ καὶ ξυνεχῶς ταλαιπωροῦντες, οἷ Θ 

δ᾽ ἐτιτρώσκοντο. ἣ τε τῶν ἐπιτηδείων παραχομιδὴ ἐκ 28 

τῆς Εὐβοίας, πρότερον ἐκ τοῦ ϑρωποῦ κατὰ γῆν διὰ 30 
τῆς Δεκελείας ϑάσσων οὖσα. περὶ Σούνιον κατὰ ϑ8ά- 
λασσαν πολυτελὴς ἐγίγνετο" τῶν δὲ πάντων ὁμοίως 

16 ἐπαχτῶν ἐδεῖτο ἡ πόλις, καὶ ἀντὶ τοῦ πόλις εἶναι 

φρούριον κατέστη. πρὸς γὰρ τῇ ἐπάλξει τὴν μὲν ἡμέ- 
ραν κατὰ διαϊδοχὴν οἱ ᾿ϑηναῖοι φυλάσσοντες, τὴν δὲ 56 
νύχτα καὶ ξύμπαντες πλὴν τῶν ἱππέων, οἱ μὲν ἐφ᾽ 
ὅπλοις ποιούμενοι, οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ τείχους. καὶ ϑέρους 

2 5 

εζξεν ὅτι δύο πολέμους ἅμα εἶχον, καὶ ἐς φιλονικίαν 
καὶ χειμῶνος ἐταλαιπωροῦντο. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐπί- 5 

καϑέστασαν τοιαύτην ἣν πρὶν γενέσθαι ἠπίστησεν 30 
ἄν τις ἀκούσας, τὸ γὰρ αὐτοὺς πολιορκουμένους ἔπι- 

τειχισμῷ ὑπὸ Πελοποννησίων μηδ᾽ ὃς ἀποστῆναι ἐκ 
25 Σικελίας, ἀλλὰ ἐκεῖ Συρακούσας τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀντι- Ψϑι 

πολιορκεῖν, πόλιν οὐδὲν [ ἐλάσσω αὐτήν γ8 καϑ᾽ αὑτὴν 462 
τῆς τῶν ᾿4ϑηναίων, καὶ τὸν παράλογον τοσοῦτον 
ποιῆσαι τοῖς Ἕλλησι τῆς δυνάμεως καὶ τόλμης. ὅσοι 
κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ μὲν ἐνιαυτόν, οἱ δὲ δύο, 

80 οἱ δὲ τριῶν γε ἐτῶν οὐδεὶς πλείω χρόϊνον ἐνόμιξον 
περιοίσειν αὐτούς. δὶ οἱ Πελοποννήσιοι ἐσβάλοιδν ἐς 

οι 
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τὴν χώραν, ὥστε ἔτει ἑβδόμῳ καὶ δεκάτῳ μετὰ τὴν 
πρώτην ἐσβολὴν ἦλθον ἐς Σικελίαν, ἤδη τῷ πολέμῳ 
κατὰ πάντα τετρυχωμένοι, καὶ πόλεμον οὐδὲν ἐλάσσω 
προσανείλοντο τοῦ πρότερον ὑπάρχοντος ἐκ Πελο- 

ἰποννήσου. δι᾽ ἃ καὶ τότε ὑπό τε τῆς Ζεκελείας πολλὰ αὶ 
βλαπτούσης καὶ τῶν ἄλλων ἀναλωμάτων μεγάλων προσ- 
πιπτόντων ἀδύνατοι ἐγένοντο τοῖς χρήμασι, καὶ τὴν 
εἰκοστὴν ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον τῶν κατὰ ϑάλασσαν 

ἀντὶ τοῦ φόρου τοῖς ὑπηκόοις ἐποίησαν, πλείω νομί- 

ξον]τες ἂν σφίσι χρήματα οὕτω προσιέναι" αἱ μὲν γὰρ τὉ 

δαπάναι οὐχ ὁμοίως καὶ πρίν, ἀλλὰ πολλῷ μείξους 
καϑέστασαν, ὅσῳ καὶ μείξων ὃ πόλεμος ἦν, αἱ δὲ 
πρόσοδοι ἀπώλλυντο. 

Τοὺς οὖν Θρᾷκας τοὺς τῷ Ζ)ημοσϑένει ὑστερήσαν- 49 
[τὰας. διὰ τὴν παροῦσαν ἀπορίαν τῶν χρημάτων οὐ 30 

βουλόμενοι δαπανᾶν, εὐθὺς ἀπέπεμπον, προστάξαντες 

κομίσαι αὐτοὺς “ιειτρέφει καὶ εἰπόντες ἅμα ἐν τῷ 
παράπλῳ (ἐπορδύοντο γὰρ δι’ Εὐρίπου) καὶ τοὺς 
πολεμίους. ἣν τι δύνηται, ἀπ᾽ αὐτῶν βλάψαι. ὁ δὲν 

ἔς τε τὴν [ Ταναγραίαν ἀπεβίβασεν αὐτοὺς καὶ ἁρπα- 35 

γήν τινα ἐποιήσατο διὰ τάχους. καὶ ἐκ Χαλκίδος τῆς 

Εὐβοίας ἀφ᾽ ἑσπέρας διέπλευσε τὸν Εὔριπον καὶ ἀπο- 
βιβάσας ἐς τὴν Βοιωτίαν ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ Μυκαλησσόν. 

καὶ τὴν μὲν νύχτα λαϑὼν πρὸς τῷ Ἑ ρμαίῳ ηὐλίξετο ς 
(ἀπέχει δὲ τῆς ] Μυκαλησσοῦ ἑκκαίδεκα μάλιστα στα- 80 
δίους), ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πόλει προσέκειτο οὔσῃ οὐ 
μεγάλῃ. καὶ αἱρεῖ ἀφυλάκτοις τε ἐπιπεσὼν καὶ ἀπροσ- 
δοκήτοις μὴ ἄν ποτέ τινα σφίσιν ἀπὸ ϑαλάσσης 

τοσοῦτον ἐπαναβάντα ἐπιϊϑέσϑαι, τοῦ τείχους ἀσθενοῦς 468 
80 ὄντος χαὶ ἔστιν ἢ καὶ πεπτωκότος, τοῦ δὲ βραχέος 

φκοδομημένου, καὶ πυλῶν ἅμα διὰ τὴν ἄδειαν ἀνεῳγ- 
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μένων. ἐσπεσόντες δὲ οἱ Θρᾷκες ἐς τὴν Μυκαλησσὸν 4 

τάς τε οἷχίας καὶ τὰ ἱερὰ ἐπόρ,ίϑουν, καὶ τοὺς ἀν- δ 
ϑρώπους ἐφόνευον φειδόμενοι οὔτε πρεσβυτέρας οὔτε 
νεωτέρας ἡλικίας. ἀλλὰ πάντας ἑξῆς, ὅτῳ ἐντύχοιεν, 
καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας κτείνοντες, καὶ προσέτι καὶ 
ὑποξύγια καὶ ὅσα ἄλλα ἔμψυχα ἴδοιεν. τὸ γὰρ γένος 
τὸ τῶν Θρᾳκῶν ὁμοῖα τοῖς μάλιστα τοῦ βαρβαρικοῦ, τὸ 
ἐν ᾧ ἂν ϑαρσήσῃ, φονικώτατόν ἐστιν. καὶ τότε ἄλλη δ 
τε ταραχὴ οὐχ ὀλίγη καὶ ἰδέα πᾶσα καϑειστήκει ὁλέ- 
ϑρου, καὶ ἐπιπεσόντες διδασκαλείῳ παίδων, ὅπερ 
μέγιστον ἦν αὐτόϑι καὶ ἄρτι ἔτυχον οἱ παῖδες ἐσεληλυ- 

ϑότες, κατέχοψαν πάντας" καὶ ξυμφορὰ τῇ πόλει | πάσῃ 15 
οὐδεμιᾶς ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἀδόκητός τε ἐπέπεσεν 
αὕτη καὶ δεινή. οἱ δὲ Θηβαῖοι αἰσϑόμενοι ἐβοήϑουν, 80 
καὶ καταλαβόντες προχεχωρηκότας ἤδη τοὺς Θρᾷκας οὐ 

πολὺ τήν τε λείαν ἀφείλοντο καὶ αὐτοὺς φοβήσαντες 

καταδιώκουσιν ἐπὶ τὸν Εὔριπον [καὶ τὴν ϑάλασ]σανἾ, 50 
οὗ αὐτοῖς τὰ πλοῖα ἃ ἤγαγεν ὥρμει. καὶ ἀποκτεί- 
νουσιν αὐτῶν ἐν τῇ ἐσβάσει τοὺς πλείστους. οὔτε 

ἐπισταμένους νεῖν, τῶν τε ἐν τοῖς πλοίοις, ὧς δώρων 

τὰ ἐν τῇ γῇ. ὁδρμισάντων ἔξω τοξεύματος τὰ πλοῖα" 
ἐπεὶ ἔν γε τῇ ἄλλῃ ἀναχωρήσει οὐκ ἀτόπως οἱ Θρᾷκες 
πρὸς τὸ τῶν Θηβαίων ἱππικόν, ὕπερ πρῶτον προσέ- 36 
κειτο, προεκϑέοντές τε καὶ ξυστρεφόμενοι ἐν ἐπιχωρίῳ 
τάξει τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο. καὶ ὀλίγοι αὐτῶν ἐν 
τούτῳ διεφϑάρησαν. μέρος δέ τι καὶ ἐν τῇ πόλει 
αὐτῇ δι’ ἁρπαγὴν ἐγκαταληφϑὲν ἀπώλετο. οἱ δὲ ξύμ- 
παντὲες τῶν ] Θρᾳκῶν πεντήχοντα καὶ διαχόσιοι ἀπὸ 30 
τριακοσίων καὶ χιλίων ἀπέϑανον. διέφϑειραν δὲ καὶ 8 
τῶν Θηβαίων καὶ τῶν ἄλλων οἱ ξυνεβοήϑησαν ἐς 
εἴχοσι μάλιστα ἱππέας τε καὶ ὁπλίτας ὁμοῦ καὶ Θη- 
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βαίων τῶν βοιωταρχῶν  Σκιρφώνδαν" τῶν δὲ Μύυκα- ι04 
λησσίων μέρος τι ἀπανηλώϑη. τὰ μὲν κατὰ τὴν Μυκα- « 
λησσὸν πάϑει χρησαμένην οὐδενὸς ὡς ἐπὶ μεγέϑει τῶν 
κατὰ τὸν πόλεμον ἧσσον ὁλοφύρασϑαι ἀξίῳ τοιαῦτα 

ξυνέβη. 
Ι Ὁ δὲ 4ημοσϑένης τότε ἀποπλέων ἐπὶ τῆς Κερκύρας 51 

μετὰ τὴν ἐκ τῆς Μακωνικῆς τείχισιν, δλκάδα δρμοῦσαν 

ἐν Φειᾷ τῇ ᾿Ηλείων, ἐν ἧ οἱ Κορένϑιοι ὁπλῖται ἐς τὴν 
Σικελίαν ἔμελλον περαιοῦσϑαι, αὐτὴν μὲν διαφϑείρει, 

10 οἱ δ᾽ ἄνδρες ἀποφυγόντες ὕστερον λαβόντες ἄλλην ιο 
ἔπλεον. καὶ μετὰ τοῦτο ἀφικόμενος ὁ Ζημοσϑένης ἐς 5 
τὴν Ζάκυνϑον καὶ Κεφαλληνίαν ὁπλίτας τε παρέλαβε 
καὶ ἐκ τῆς Ναυπάκτου τῶν Μεσσηνίων μετεπέμψατο, 
καὶ ἐς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον τῆς Ἀκαρνανίας διέβη, 

ἐς ᾿Αλύξειάν τε καὶ ᾿ἀνακτόριον, ὃ | αὐτοὶ εἶχον. ὄντι αὶ 
δ᾽ αὐτῷ περὶ ταῦτα ὃ Εὐρυμέδων ἀπαντᾷ ἐχ τῆς 
Σικελίας ἀποπλέων, ὃς τότε τοῦ χειμῶνος τὰ χρήματα 

ἄγων τῇ στρατιᾷ ἀπεπέμφϑη, καὶ ἀγγέλλει τά τὲ 

ἄλλα καὶ ὅτι πύϑοιτο κατὰ πλοῦν ἤδη ὧν τὸ Πλημύ- 
320 ρίον ὑπὸ τῶν Συρακοσίων ἑαλωκχός. ἀφικνεῖϊται δὲ τ 

καὶ Κόνων παρ᾽ αὐτούς, ὃς ἦρχε Ναυπάκτου. ἀγγέλ- 
λων ὅτι αἱ πέντε καὶ εἴκοσι νῆες τῶν Κορινϑίων αἱ 

σφίσιν ἀνθορμοῦσαι οὔτε καταλύουσι [τὸν πόλεμον] 
ναυμαχεῖν τε μέλλουσιν πέμπειν οὖν ἐκέλευεν αὐτοὺς 
ναῦς, ὡς οὐχ ἱχανὰς οὔσας δυοῖν δεούσας εἴκοσι 
τὰς ] ἑαυτῶν πρὸς τὰς ἐκείνων πέντε καὶ εἴκοσι ναυμα- 36 

χεῖν. τῷ μὸν οὖν Κόνωνι δέχα ναῦς ὃ Ζημοσϑένης ὃ 
καὶ ὃ Εὐρυμέδων τὰς ἄριστα σφίσι πλεούσας [ἀφ᾽ ὧν 
αὐτοὶ εἶχον] ξυμπέμπουσι πρὸς τὰς ἐν τῇ Ναυπάκτῳ" 

80 αὐτοὶ δὲ τὰ περὶ τῆς στρατιᾶς τὸν ξύλλογον ἡτοιμά- 
ξοντο, Εὐρυμέδων μὲν ἐς τὴν Κέρκυραν πλεύσας καὶ 80 

Θι 

»- ὧς 

Θι 2 



φι 

1 Φ 

1 σι 

2 Θ 

2 Φι 

0 

112 ΤΗΌΟΥΘΙΟΙΝ 

πεντεχαίδεκά τε ναῦς πληροῦν κελεύσας αὐτοὺς καὶ 

ὁπλέτας καταλεγόμενος (ξυνῆρχε γὰρ ἤδη Ζ΄ημοσϑένει 
ἀποτραπόμενος, ὥσπερ καὶ ἡρέϑη). 4“ημοσϑένης δ᾽ ἐκ 
τῶν περὶ τὴν  ᾿καρνανίαν χωρίων σφενδονήτας τὸ καὶ 466 
ἀκοντιστὰς ξυναγείρων. 

Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν Συρακουσῶν τότε μετὰ τὴν τοῦ 89 
Πλημυρίου ἅλωσιν πρέσβεις οἰχόμενοι ἐς τὰς πόλεις, 

ἐπειδὴ [ ἔπεισάν τε καὶ ξυναγείραντες ἔμελλον ἄξειν 9 
τὸν στρατόν, ὁ Νικίας προπυϑόμενος πέμπει ἐς τῶν 
Σικελῶν τοὺς τὴν δίοδον ἔχοντας καὶ ξυμμάχους, 
Κεντόριπάς τὸ καὶ ἉἈλικυαίους καὶ ἄλλους, ὅπως μὴ 
διαφρήδουσι τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ ξυστραφέντες κωλύ- 
σουσι διελθεῖν" ἄλλῃ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲ πειράδειν" τὸ 
᾿Αχραγαντῖνοι γὰρ οὐκ ἐδίδοσαν διὰ τῆς ἑαυτῶν ὁδόν. 
πορευομένων δ᾽ ἤδη τῶν Σικελιωτῶν οἱ Σικελοί, 9 
καϑάπερ ἐδέοντο οἱ ̓ 4ϑηναῖοι, ἐνέδραν τινὰ ποιησάμενοι 
ἀφυλάχτοις τὲ καὶ ἐξαίφνης ἐπιγενόμενοι διέφϑειραν 

ἐς ὀκτακοσίους ] μάλιστα καὶ τοὺς πρέσβεις πλὴν ἕνὸς 16 

τοῦ Κορινϑίου πάνταρ᾽ οὗτος δὲ τοὺς διαφυγόντας, ἐς 

πεντακοσίους καὶ χιλίους, ἐκόμισεν ἐς τὰς Συρακούσας. 

καὶ περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας καὶ οἱ Καμαριναῖοι ἀφικνοῦν- 88 
ται αὐτοῖς βοηθοῦντες, πεντακόσιοι μὲν ὁπλῖται, τρια- 
κόσιοι δὲ [ ἀκοντισταὶ καὶ τοξόται τριακόσιοι. ἔπεμψαν 90 

ὃὲ καὶ οἱ Γελῷοι ναυτικόν τε, ἐς πέντε ναῦς, καὶ 
ἀκοντιστὰς τετρακοσίους καὶ ἱππέας διακοσίους. σχεδὸν 4 

γάρ τι ἤδη πᾶσα ἡ Σικελία πλὴν ᾿Δἀκραγαντίνων (οὗτοι 
δ᾽ οὐδὲ μεϑ᾽ ἑτέρων ἧσαν), οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους ] μετὰ τῶν Συρακοσίων οἱ πρότερον περιορώ- 568 
μενοι ξυστάντες ἐβοήϑουν. 

Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι, ὡς αὐτοῖς τὸ ἐν τοῖς Σικε- ἐς 

λοῖς πάϑος ἐγένετο, ἐπέσχον τὸ εὐθέως τοῖς ᾿49η- 
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ναίοις ἐπιχειρεῖν ὁ δὲ 4Ζημοσϑένης καὶ Εὐρυμέδων, 
ἑτοίμης [ ἤδη τῆς στρατιᾶς οὔσης ἔκ τε τῆς Κερκύρας 30 
καὶ ἀπὸ τῆς ἠπείρου, ἐπεραιώϑησαν ξυμπάσῃ τῇ στρατιᾷ 
τὸν ᾿Ιόνιον ἐπ᾽ ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν" καὶ δρμηϑέντες αὐτό- 4 

ὃὲεν κατίσχουσιν ἐς τὰς Χοιράδας νήσους ᾿Ιαπυγίας, 
καὶ ἀκοντιστάς" τέ τινας τῶν ᾿Ιχπύγων πεντήκοντα καὶ 

ἑκατὸν τοῦ Μεσσαπίου ἔϑνους ἀναβιβάξονται ἐπὶ τὰς 466 

ναῦς, καὶ τῷ Ἄρτᾳ, ὅσπερ καὶ τοὺς ἀκοντιστὰς δυνά- 
στης ὧν παρέσχετο αὐτοῖς, ἀνανεωσάμενοί τινα παλαιὰν 
φιλίαν ἀφικνοῦνται ἐς Μεταπόντιον τῆς ᾿Ιταλίας. καὶ ὃ 
τοὺς Μεϊταποντίους πείσαντες κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν ὁ 
ἀκοντιστάς τε ξυμπέμπειν τριακοσίους καὶ τριήρεις 
δύο καὶ ἀναλαβόντες ταῦτα παρέπλευσαν ἐς Θουρίαν. 

καὶ καταλαμβάνουσι νεωστὶ στάσει τοὺς τῶν ΄48ϑη- 
ὅ ναίων ἐναντίους ἐκπεπτωκότας" καὶ βουλόμενοι τὴν α 
στρατιὰν αὐτόϑι ] πᾶσαν ἁϑροίσαντες εἴ τις ὑπελέλειπτο 10 

ἐξετάσαι καὶ τοὺς Θουρίους πεῖσαι σφίσι ξυστρατεύειν 

τε ὡς προϑυμότατα καί, ἐπειδήπερ ἐν τούτῳ τύχης 

εἰσί, τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους τοῖς 4ϑηναίοις 
νομίξειν, περιέμενον ἐν τῇ Θουρίᾳ καὶ ἔπρασσον 
ταῦτα. 

[Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ἧς 
τοῦτον οἱ ἐν ταῖς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσίν, αἵπερ 
τῶν ὁλκάδων ἕνεκα τῆς ἐς Σικελίαν κομιδῆς ἀνθώρ- 
μουν πρὸς τὰς ἐν Ναυπάκτῳ ναῦς, παρασκευασάμενοι 
ὡς ἐπὶ ναυμαχίᾳ καὶ προσπληρώσαντες ἔτι ναῦς, 
ὥστε ὀλίγῳ ἐλάσσους εἶναι αὐτοῖς τῶν ᾿Αττικῶν νεῶν, 50 
δομίξονται κατὰ ᾿Ερινεὸν τῆς ᾿4χαιΐας ἐν τῇ υπικῇ. 

καὶ αὐτοῖς τοῦ χωρίου μηνοειδοῦς ὄντος ἐφ᾽ ᾧὧ ὥρ- 9 

μουν, ὃ μὲν πεξὸς ἑκατέρωϑεν προσβεβοηϑηκότες τῶν 
τε Κορινϑίων καὶ τῶν αὐτόθεν ξυμμάγων ἐπὶ ταῖς 
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ἀνεχούσαις ἄκραις παρετέτακτο, ] αἱ δὲ νῆες τὸ μεταξὺ 56 
εἶχον ἐμφάρξασαι" ἦρχε δὲ τοῦ ναυτικοῦ Πολυάνϑης 
Κορένϑιος. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ἐκ τῆς. Ναυπάκτου τριά- 8 

κοντα ναυσὶ καὶ τρισίν (ἦρχε δὲ αὐτῶν Δίφιλος) ἐπέ- 
πλευσαν αὐτοῖς. καὶ οἱ Κορίνϑιοι τὸ μὲν πρῶτον 4 

ἡσύχαξον, ἔπειτα ἀρϑέντος αὐτοῖς τοῦ σημείου, ] ἐπεὶ 530 
καιρὸς ἐδόκει εἷναι, ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ 
ἐναυμάχουν. καὶ χρόνον ἀντεῖχον πολὺν ἀλλήλοιρ. 
καὶ τῶν μὲν Κορινϑίων τρεῖς νῆες διαφϑείρονται, δ 

10 τῶν δὲ ᾿4ϑηναίων κατέδυ μὲν οὐδεμία ἁπλῶς. ἑπτὰ 
δέ τινες ἄπλοι ἐγένοντο, ἀντίπρῳροι ἐμβαλλόμεναι 
καὶ ἀναρ)]ραγεῖσαι τὰς παρεξειρεσίας ὑπὸ τῶν Κορινϑίων ὅ5 
νεῶν ] ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο παχυτέρας τὰς ἐπωτίδας ἐχουσῶν. 461. 
ναυμαχήσαντες δὲ ἀντίπαλα μὲν καὶ ὡς αὐτοὺς ἕκα-ς 
τέρους ἀξιοῦν νικᾶν, ὕμως δὲ τῶν ναυαγίων κρατη- 

σάντων τῶν ᾿4ϑηναίων διά τε τὴν τοῦ ἀνέμου ἄπωσιν 
αὐτῶν ἐς τὸ | πέλαγος καὶ διὰ τὴν τῶν Κορινϑίων ς 

οὐχέτε ἐπαναγωγήν, διεκρίϑησαν ἀπ’ ἀλλήλων, καὶ 
δίωξις οὐδεμία ἐγένετο, οὐδ᾽ ἄνδρες οὐδετέρων ἑάλωσαν" 

40 οὗ μὲν γὰρ Κορίένϑιοι καὶ Πελοποννήσιοι πρὸς τῇ γῇ 

ναυμαχοῦντες καὶ διεσῴξοντο, τῶν δὲ ̓ 4ϑηναίων οὐδεμία 
κατέδυ ναῦς. ] ἀποπλευσάντων δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων ἐς ἴ᾿ 
τὴν Ναύπακτον οἱ Κορένϑιοι εὐθὺς τροπαῖον ἔστησαν 
ὡς νικῶντες, ὅτι πλείους τῶν ἐναντίων ναῦς ἄπλους 

ἐποίησαν καὶ νομίσαντες δι’ αὐτὸ οὐχ ἡσσᾶσϑαι δι᾽ 
ὅπερ οὐδ᾽ οἱ ἕτεροι νικᾶν᾽ οἵ τὸ γὰρ Κορίνϑιοι ἡγή- 
ὅαντο χρατεῖν, εἰ μὴ πολὺ ἐκρατοῦντο, οἵ τ᾽ ᾿48η- τ. 
ναῖον ἐνόμιξον ἡσσᾶσϑαι, εἰ μὴ πολὺ ἐνίκων. ἀπο- 8 
πλευσάντων δὲ τῶν Πελοποννησίων καὶ τοῦ πεζοῦ 

80 διαλυϑέντος οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἔστησαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ 
ἐν τῇ ᾿4χαιΐᾳ ὡς νικήσαντες, ἀπέχον τοῦ ᾿Ερινεοῦ, ἐν 
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ᾧ οἱ Κορίνθιοι ὥρμουν, ὡς εἴκοσι [ σταδίους. καὶ ἡ μὲν 320 
ναυμαχία οὕτως ἐτελεύτα. 

Ὁ δὲ Ζημοσϑένης καὶ Εὐρυμέδων, ἐπειδὴ ξυστρα- 8 
τεύειν αὐτοῖς οἱ Θούριοι παρεσκευάσθησαν ἑπτακοσίοις 

μὲν ὁπλίταις, τριακοσίοις δὲ ἀκοντισταῖς, τὰς μὲν ναῦς 

παραπλεῖν ἐκέλευον ἐπὶ τῆς Κροτωνιάτιδος. αὐτοὶ δὲ 

σι 

τὸν πεξὸν πάντα ἐξετάσαντες πρῶτον ἐπὶ τῷ Συβάρει 35 
ποταμῷ ἦγον διὰ τῆς Θουριάδος γῆς. καὶ ὡς ἐγένοντο 

ἐπὶ τῷ Ὑλίᾳ ποταμῷ καὶ αὐτοῖς οἱ Κροτωνιᾶται προσ- 
πέμψαντες εἶπον οὐκ ἂν σφίσι βουλομένοις εἶναι διὰ 

τῆς γῆς σφῶν τὸν στρατὸν ἱέναι, ἐπικαταβάντες ηὐλί- 
1 ΘΦ 

Ισαντο πρὸς τὴν ϑάλασσαν καὶ τὴν ἐχβολὴν τοῦ Ὑλίου" 
καὶ αἱ νῆες αὐτοῖς ἐς τὸ αὐτὸ ἀπήντων. τῇ δ᾽ ὕστε- 

ραίᾳ ἀναβιβασάμενοι παρέπλεον, ἰόὄχοντες πρὸς ταῖς 

1 

90 

ιὅ [πόλεσι πλὴν Δοκρῶν, ἕως ἀφίκοντο ἐπὶ Πέτραν τῆς 468 

Ῥηγίνηρ. 
Οἱ δὲ Συρακόσιοι ἐν τούτῳ πυνϑανόμενοι αὐτῶν 

τὸν ἐπίπλουν αὖϑις ταῖς ναυσὶν ἀποπειρᾶσαι ἐβούλοντο 
καὶ [ τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ τοῦ πεζοῦ, ἥνπερ ἐπ᾽ αὐτὸ 

90 τοῦτο, πρὶν ἐλϑεῖν αὐτοὺς φϑάσαι βουλόμενοι, ξυνέλε- 
γον. παρεσχευάσαντο δὲ τό τε ἄλλο ναυτικὸν ὡς ἐκ 
τῆς προτέρας ναυμαχίας τὶ πλέον ἐνεῖδον σχήσοντες. 
καὶ τὰς πρῴρας τῶν νεῶν ξυντεμόντες ἐς ἔλασσον 

στεριφωτέρας | ἐποίησαν, καὶ τὰς ἐπωτίδας ἐπέϑεσαν 
ταῖς πρῴραις παχείας, καὶ ἀντηρίδας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέ- 

τειναν πρὸς τοὺς τοίχους ὡς ἐπὶ ἕξ πήχεις ἐντός τὰ 

καὶ ἔξωϑεν᾽ ᾧπερ τρόπῳ καὶ οἱ Κορίνϑιοι πρὸς τὰς 
ἐν τῇ Ναυπάκτῳ ναῦς ἐπεσκευασμένοι πρῴραθεν ἐναυ- 
μάχουν. ἐνόμισαν γὰρ οἱ Συρακόσιοι πρὸς τὰς τῶν 

80 4ϑηναίων ναῦς οὐχ ὁμοίως ἀντινεναυπηγημένας, ἀλλὰ 
λεπτὰ τὰ πρῴραϑεν ἐχούσας διὰ τὸ μὴ ἀντιπρῴροις 

2 ϑΘι 

δ6 

ει 
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μᾶλλον αὐτοὺς ἢ ἐκ περίπλου ταῖς ἐμβολαῖς χρῆσϑαι, 
οὐκ ἔλασσον σχήσειν, καὶ τὴν ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι 
ναυμαχίαν, οὐκ ἐν πολ͵]λῷ πολλαῖς ναυσὶν οὖσαν, πρὸς 530 
ἑαυτῶν ἔσεσθαι" ἀντιπρῴροις γὰρ ταῖς ἐμβολαῖς χρώ- 
μενοι ἀναρρήξειν τὰ πρῴραϑεν αὐτοῖς. στερίφοις καὶ 
παχέσι πρὸς κοῖλα καὶ ἀσϑενῆ παίοντες τοῖς ἐμβόλοις. 
τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις οὐχ ἔσεσθαι σφῶν ἐν στενοχωρίᾳ 4 
οὔτε περίπλουν οὔτε διέκίπλουν, ᾧπερ τῆς τέχνης μά- τὲ 
λιστα ἐπίστευον᾽ αὐτοὶ γὰρ κατὰ τὸ δυνατὸν τὸ μὲν 

οὐ δώσειν [διεχκπλεῖν)]. τὸ δὲ τὴν στενοχωρίαν κωλύ- 
σειν ὥστε μὴ περιπλεῖν. τῇ τε πρότερον ἀμαϑίᾳι 
τῶν κυβερνητῶν δοκούσῃ εἶναι, τῷ ἀντίπρῳρον ξυγ- 
κροῦσαι, μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὶ χρήσασϑαι" | πλεῖστον γὰρ 530 
ἐν αὐτῷ σχήσειν" τὴν γὰρ ἀνάκρουσιν οὐκ ἔσεσϑαι 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐξωθουμέόνοις ἄλλοσε ἢ ἐς τὴν | γῆν, καὶ 469 

ταύτην δι᾽ ὀλίγου καὶ ἐς ὀλίγον, κατ᾽ αὐτὸ τὸ στρατό- 
πεδον τὸ ἑαυτῶν" τοῦ δ᾽ ἄλλου λιμένος αὐτοὶ κρατή- 
ὅειν. καὶ ξυμφερομένους αὐτούς, ἣν πῃ βιάξωνται, ἐς 6 
ὀλίγον τε καὶ πάντας ἐς τὸ αὐτό, προσπίπτοντας ἀλλή- ὁ 
λοις ταράξεσϑαι (ὅπερ καὶ ἔβλαπτε μάλιστα τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους ἐν ἁπάσαις ταῖς ναυμαχίαις, οὐκ οὔσης αὐτοῖς 

ἐς πάντα τὸν λιμένα τῆς ἀνακρούσεως, ὥσπερ τοῖς 
Συρακοσίοιθ) περιπλεῦσαι δὲ ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, 
σφῶν ἐχόντων τὴν ἐπίπλευσιν ἀπὸ τοῦ πελάΪγους τὰ ιο 
καὶ ἀνάκρουσιν, οὐ δυνήσεσθαι αὐτούς. ἄλλως τὸ καὶ 

τοῦ Πλημυρίου πολεμίου τὸ αὐτοῖς ἐσομένου καὶ τοῦ 
στόματος οὐ μεγάλου ὄντος τοῦ λιμένος. 

Τοιαῦτα οἱ Συρακόσιοι πρὸς τὴν ἑαυτῶν ἐπιστή- 87 
μην τε καὶ δύναμιν ἐπινοήσαντες καὶ ἅμα τεϑαρσηκότες 

Ι μᾶλλον ἤδη ἀπὸ τῆς προτέρας ναυμαχίας ἐπεχείρουν τὸ 
τῷ τε πεζῷ ἅμα καὶ ταῖς ναυσίν. καὶ τὸν μὲν πεζὸν ς 
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ὀλίγῳ πρότερον τὸν ἐκ τῆς πόλεως Γύλιππος προεξα- 
γαγὼν προσῆγε τῷ τείχει τῶν ᾿4ϑηναίων, καϑ᾽ ὅσον 

πρὸς τὴν πόλιν αὐτοῦ ἑώρα" καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ Ὀλυμπι- 
ἰδέου, οἵ τ ὁπλῖται ὅσοι ἐκεῖ ἦσαν καὶ οἱ ἱππῆς καὶ ἡ 30 
γυμνητεία τῶν Συρακοσίων ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα προσῇει 
τῷ τείχει" αἱ δὲ νῆες μετὰ τοῦτο εὐθὺς. ἐπεξέπλεον 

τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων. καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὸ 8 
πρῶτον αὐτοὺς οἷόμενον τῷ πεξῷ μόνῳ πειράσειν, 

ὁρῶντες | δὲ καὶ τὰς ναῦς ἐπιφερομένας ἄφνω, ἐϑορυ- 535 
βοῦντο, καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τὰ τείχη καὶ πρὸ τῶν τειχῶν 

τοῖς προσιοῦσιν ἀντιπαρετάσσοντο, οἱ δὲ πρὸς τοὺς 

ἀπὸ τοῦ Ὀλυμπιείου καὶ τῶν ἔξω κατὰ τάχος χωροῦν- 
τας ἱππέας τὲ πολλοὺς καὶ ἀκοντιστὰς ἀντεπεξῇσαν, 

ἄλλοι δὲ τὰς ] ναῦς ἐπλήρουν, καὶ ἅμα ἐπὶ τὸν αἰγια- 30 

λὸν παρεβοήϑουν, καὶ ἐπειδὴ πλήρεις ἦσαν, ἀντανῆγον 
πέντε καὶ ἑβδομήκοντα ναῦς᾽ καὶ αἱ τῶν Συρακοσίων 

ἦσαν ὀγδοήκοντα μάλιστα. τῆς δὲ ἡμέρας ἐπὶ πολὺ 88 
προσπλέοντες καὶ ἀναϊκρουόμενοι [καὶ] πειράσαντες 410 
ἀλλήλων καὶ οὐδέτεροι δυνάμενοι ἄξιόν τι λόγου παρα- 
λαβεῖν, εἰ μὴ ναῦν μίαν ἢ δύο τῶν ᾿4ϑηναίων οἱ " 

Συφακόσιοι καταδύσαντες, διεκρίϑησαν᾽ καὶ ὃ πεζὸς 

᾿ ἅμα ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀπῆλϑεν. 

2ὅ 

80 

] Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν Συρακόσιοι ἡσύχαξον,; οὐδὲν ὅ, 

δηλοῦντες ὁποῖόν τι τὸ μέλλον ποιήσουσιν" ὁ δὲ Νικίας 
ἰδὼν ἀντίπαλα τῆς ναυμαχίας γενόμενα καὶ ἐλπίξων 
αὐτοὺς αὖϑις ἐπιχειρήσειν, τούς τὲ τριηράρχους ἠνάγ- 

καξεν ἐπισκευάξειν τὰς ναῦς. εἴ τίς τι ἐπεπονήχκχει, 

Ι καὶ ὁλκάδας προώρμιδσε πρὸ τοῦ σφετέρου σταυρώς-ς τὸ 
ματος, ὃ αὐτοῖς πρὸ τῶν νεῶν ἀντὶ λιμένος κλῃστοῦ 

ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἐπεπήγει. διαλειπούσας δὲ τὰς ὁλκάδας κα 
ὅσον δύο πλέϑρα ἀπ’ ἀλλήλων κατέστησεν, ὅπως. εἴ 

ΤΗΠΟΥΡΙΡΘΕΒ, τοο. ΗΠ πᾶο. Π. ἘΔ. πιΐῃογ. 19 
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τις βιάξοιτο ναῦς. εἴη κατάφευξις ἀσφαλὴς καὶ πάλιν 

καϑ' | ἡσυχίαν ἔχπλους. παρασκευαξόμενοι δὲ ταῦτα ιτ5 
ὅλην τὴν ἡμέραν διετέλεσαν οἵ ̓ 4ϑηναῖοι μέχρι νυκτός. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ Συρακόσιοι τῆς μὲν ὥρας πρῴ- 89 
τερον, τῇ δὲ ἐπιχειρήσει τῇ αὐτῇ τοῦ τὸ πεζοῦ καὶ 
τοῦ ναυτικοῦ προσέμισγον τοῖς ᾿4ϑηναίοις, καὶ ἀντικα- " 
ἱταστάντες ταῖς ναυσὶ τὸν αὐτὸν τρόπον αὖθις ἐπὶ πολὺ 530 

διῆγον τῆς ἡμέρας πειρώμδνοι ἀλλήλων, πρὶν δὴ ̓ 4ρί- 
στῶν ὃ Πυρρίχου Κορίνϑιος, ἄριστος ὧν κυβερνήτης 

τῶν μετὰ Συρακοσίων, πείϑει τοὺς σφετέρους τοῦ 

ναυτικοῦ ἄρχοντας, πέμψαντας ὡς τοὺς ἐν τῇ πόλει 
ἐπιμεϊλομόνους κελεύευν ὅτι τάχιστα τὴν ἀγορὰν τῶν 535 
πωλουμένων ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν μεταστῆσαι κομίσαντας. 

καὶ ὅσα τις ἔχει ἐδώδιμα, πάντας ἐκεῖσξ φέροντας 
ἀναγκάσαι πωλεῖν, ὅπως αὐτοῦ ἐχβιβάσαντες τοὺς 
ναύτας δεὐϑὺς παρὰ τὰς ναῦς ἀριστοποιήσωνται καὶ δι᾽ 
ὀλίγου ] αὖϑις καὶ αὐθημερὸν ἀπροσδοκήτοις τοῖς ᾿4ϑη- 80 

ναίοις Ϊ ἐπιχειρῶσιν. καὶ οἱ μὲν πεισϑέντες ἔπεμψαν 411 

ἄγγελον, καὶ ἡ ἀγορὰ παρεσκευάσϑη, καὶ οἱ Συρακόσιοι 

ἐξαίφνης πρύμναν κρουσάμενοι πάλιν πρὸς τὴν πόλιν 

ἔπλευσαν, καὶ εὐθὺς ἐκβάντες αὐτοῦ ἄριστον ἐποιοῦντο" 
οἱ δ᾽ | 4ϑηναῖοι νομίσαντες αὐτοὺς ὡς ἡσσημένους ὅ, 

σφῶν πρὸς τὴν πόλιν ἀνακρούσασϑαι, καϑ᾽ ἡσυχίαν 
ἐχβάντες τά τε ἄλλα διεπράσσοντο καὶ τὰ ἀμφὶ τὸ 
ἄριστον, ὡς τῆς γ8ὲ ἡμέρας ταύτης οὐκέτι οἱόμενοι 

ἂν ναυμαχῆσαι. ἐξαίφνης δὲ οἱ Συρακόσιοι πληρώ- ἐ 
σαντες τὰς ναῦς ἐπέπλεον αὖϑις᾽ οἱ δὲ διὰ πολλοῦ το 

ϑορύβου καὶ ἄσιτοι οἱ πλείους οὐδενὶ κόσμῳ ἐσβάντες 
μόλις ποτὲ ἀντανήγοντο. καὶ χρόνον μέν τινα ἀπέσχοντο 4 
ἀλλήλων φυλασσόμενοι" ἔπειτα οὐκ ἐδόκει τοῖς ᾿4ϑη- 

ναίοις ὑπὸ σφῶν αὐτῶν διαμέλλοντας κόπῳ ἀναλίσκε- 
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σϑαι. ἀλλ᾽ ἐπιχειρεῖν ] ὅτι τάχιστα, καὶ ἐπιφερόμενοι 16 
ἐκ παρακελεύδεως ἐναυμάχουν. οἱ δὲ Συραχόύσιοι ὃ 
δεξάμενοι [καὶ] ταῖς τε ναυσὶν ἀντιπρῴροις χρώμενοι, 
ὥσπερ διενοήϑησαν, τῶν ἐμβόλων τῇ παρασκευῇ ἀνερ- 
ρήγνυσαν τὰς τῶν ᾿4θηναίων ναῦς ἐπὶ πολὺ τῆς παρ- 

εξειρεσίας, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων αὐτοῖς 50 

ἀκοντίξοντες μεγάλα ἔβλαπτον τοὺς ᾿4ϑηναίους, πολὺ 

δ᾽ ἔτι μείξω οἱ ἐν τοῖς λεπτοῖς πλοίοις περιπλέοντες 

τῶν Συρακοσίων καὶ ἔς τὸ τοὺς ταρσοὺς ὑποπίπτοντες 

τῶν πολεμίων νεῶν καὶ ἐς τὰ πλάγια παραπλέοντες 
καὶ ἐξ αὐτῶν ἐς τοὺς ναύτας ἀκοντίήξοντες. τέλος δὲ γ᾿ 

τούτῳ τῷ τρόπῳ κατὰ χράτος ναυμαχοῦντες οἱ Συρα- 

κόσιοι ἐνίκησαν, καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τραπόμενοι διὰ τῶν 

ὁλκάδων τὴν κατάφευξιν ἐποιοῦντο ἐς τὸν ἑαυτῶν 
ὅρμον. αἱ δὲ τῶν Συρακοσίων νῆες μέχρι μὲν τῶν » 
ὁλκάδων ἐπεδίωκον" ἔπειτα αὐτοὺς αἱ κεραῖαι ὑπὲρ 
τῶν ἔσπλων αἱ ἀπὸ τῶν δλκάδων δελφινοφόροι 30 

ἠομέναι ἐχώλυον. δύο δὲ νῆες τῶν Συρακοσίων 
ἐπαιρόμεναν τῇ νίκῃ προσέμειξαν αὐτῶν ἐγγὺς καὶ 
διεφϑάρησαν, καὶ ἡ ἑτέρα αὐτοῖς ἀνδράσιν ἕάλω. 
καταδύσαντες δ᾽ οἱ Συρακόσιοι τῶν ᾿4ϑηναίων ἑπτὰ 4 

ναῦς καὶ καϊτατραυματίσαντες πολλάς, ἄνδρας τε τοὺς 86 

μὲν πολλοὺς ξωγρήϊσαντες, τοὺς δὲ ἀποκτείναντες 412 
ἀπεχώρησαν, καὶ τροπαῖά τε ἀμφοτέρων τῶν ναυμα- 
χιῶν ἔστησαν καὶ τὴν ἐλπίδα ἤδη ἐχυρὰν εἶχον ταῖς 
μὲν ναυσὶ πολὺ κρείσσους εἷναι, ἐδόκουν δὲ καὶ τὸν 

πεζὸν χειρώσεσϑαι. [ καὶ οἱ μὲν ὡς ἐπιϑησόμενοι κατ᾽ ὁ 
ἀμφότερα παρεσκευάζοντο αὖϑις. 

Ἔν τούτῳ δὲ 4ημοσϑένης καὶ Εὐρυμέδων ἔχοντες 48 
80 τὴν ἀπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων βοήϑειαν παραγίγνονται, ναῦς 

τὸ τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα μάλιστα ξὺν ταῖς ξενικαῖς 
12" 
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καὶ ὁπλίτας περὶ πεντακισχιλίους ἑαυτῶν | τε καὶ τῶν τὸ 
ξυμμάχων, ἀκοντιστάς τε βαρβάρους καὶ Ἕλληνας οὐκ 

ὀλίγους καὶ σφενδονήτας καὶ τοξότας καὶ τὴν ἄλλην 

παρασκευὴν ἱκανήν. καὶ τοῖς μὲν Συρακοσίοις καὶ 5 

δ ξυμμάχοις κατάπληξις ἐν τῷ αὐτίχα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, 

εἰ πέρας μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ ἀπαλλαγῆναι | τοῦ κιν- τό 
δύνου, δρῶντες οὔτε διὰ τὴν 4εκέλειαν τειχιξομένην 
οὐδὲν ἦσσον στρατὸν ἴσον καὶ παραπλήσιον τῷ προτέρῳ 
ἐπεληλυϑότα τήν τε τῶν ᾿4ϑηναίων δύναμιν πανταχόσε 

10 πολλὴν φαινομένην" τῷ δὲ προτέρῳ στρατεύματι τῶν 

᾿4ϑηναίων ὡς ἐκ κακῶν ῥώμη τις ἐγεγένητο, " ὁ δὲ Ὁ 
Ζημοσϑένης ἰδὼν ὡς εἶχε τὰ πράγματα καὶ νομίσας 
οὐχ οἷόν τε εἶναι διατρίβειν οὐδὲ παϑεῖν ὅπερ ὁ Νι- 
κίας ἔπαϑεν (ἀφικόμενος γὰρ τὸ πρῶτον ὁ Νικίας 

1ὅ φοβερός, ὡς οὐκ εὐθὺς προσέχειτο ταῖς Συρακούσαις, 
ἀλλ’ ἐν Κατάνῃ διεχείμαξεν, ὑπερώφϑη τε καὶ ἔφϑα- 
Ισὲν αὐτὸν ἐκ τῆς Πελοποννήσου στρατιᾷ ὃ Γύλιππος 536 
ἀφικόμενος, ἣν οὐδ᾽ ἂν μετέπεμψαν οἱ Συραχόσιοι, 

εἰ ἐκεῖνος εὐθὺς ἐπέκειτο᾽ ἱκανο ἡ γὰρ αὐτοὶ οἰόμενοι 

40 εἶναι ἅμα τ᾽ ἂν ἔμαϑον ἥσσους ὄντες καὶ ἀποτετει- 
“χισμένοι ἂν ἦσαν, ὥστε μηδ᾽ εἶ" ἰ μετεπεμψαν ̓  ἔτι ὁμοίως 
ἄν αὐϊτοὺς ὠφελεῖν). ταῦτα οὖν ἀνασκοπῶν ὃ Ζ΄ημο- 80 
σϑένης καὶ γιγνώσκων ὅτι καὶ αὐτὸς ἐν τῷ παρόντι 
τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ μάλιστα δεινότατός ἐστι τοῖς ἐναν- 

9ὅ τέοις, ἐβούλετο ὅ τι τάχος ἀποχρήσασϑαι τῇ παρούσῃ 
τοῦ στρατεύματος ἐχπλήξει. καὶ ὁρῶν τὸ παρατεί- « 

χιόμα τῶν Συρακοσίων,  ᾧ ἐκώλυσαν περιτειχίσαι σφᾶς 536 
τοὺς ᾿4θϑηναίους, ἁπλοῦν τε ὃν | καί, εἰ κρατήσειέ τις 418 

τῶν τε ᾿Επιπολῶν τῆς ἀναβάσεως καὶ αὖθις τοῦ ἐν 

80 αὐταῖς στρατοπέδου, ῥᾳδίως ἂν αὐτὸ ληφϑέν (οὐδὲ 
γὰρ ὑπομεῖναι ἂν σφᾶς οὐδένα), ἠπείγετο ἐπυϑέσϑαι 
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τῇ πείρᾳ υ την «ταύτηνλ ἡγεῖτο διαπολέ- ὁ 
μησιν: ἢ γὰρ κατορϑώσας ἕξειν Συρακούσας ἢ ἀπάξειν ὃ 
τὴν στρατιὰν καὶ οὐ τρίψεσϑαι ἄλλως ζΧ3ϑηναίους τε 

τοὺς ξυστρατευομένους καὶ τὴν ξύμπασαν πόλιν. 

Ὁ πρῶτον μὲν οὖν τήν τε γῆν ἐξελθόντες τῶν Συρακο- 
σίων ἔτεμνον οἱ ᾿4ϑηναῖοι περὶ τὸν Ἄναϊπον καὶ τῷ 1 
στρατεύματι ἐπεκράτουν, ὥσπερ τὸ πρῶτον, τῷ τε πεξῷ 
καὶ ταῖς ναυσίν (οὐδὲ γὰρ καϑ᾽ ἕτερα οἱ Συρακόσιοι 
ἀντεπεξῇσαν ὅτι τοῖς ἱππεῦσι καὶ ἀκοντισταῖς ἀπὸ 

τοῦ Ὀλυμπιείου ἔπειτα μηχαναῖς ἔδοξε τῷ 4ημοσϑένει 48 
πρότερον ἀποπξιρᾶσαι τοῦ παρατειχίσμαϊτος. ὡς δὲ τὸ 
αὐτῷ προσαγαγόντι κατεκαύϑησάν τε ὑπὸ τῶν ἐναν- 

τίων ἀπὸ τοῦ τείχους ἀμυνομένων αἱ μηχαναὶ καὶ τῇ 
ἄλλῃ στρατιᾷ πολλαχῇ προσβάλλοντες ἀπεκρούοντο, 
οὐκέτι ἐδόκει διατρίβειν, ἀλλὰ πείσας τόν τε Νικίαν 

καὶ τοὺς ἄλλους ξυνάρχοντας, ὡς ἐπενόει, καὶ τὴν 
| ἐπιχείρησιν τῶν ᾿Επιπολῶν ἐποιεῖτο. καὶ ἡμέρας μὲν 3 
ἀδύνατα ἐδόκδι εἶναι λαϑεῖν προσελθϑόντας τὰ καὶ 
ἀναβάντας, παραγγείλας δὲ πέντε ἡμερῶν σιτία καὶ 
τοὺς λιϑολόγους καὶ τέκτονας πάντας λαβὼν καὶ ἄλλην 
παρασκευὴν τοξευμάτων τε καὶ ὅσα ἔδει, ἣν κρατῶσι, 
τειϊχίξοντας ἔχειν, αὐτὸς μὲν ἀπὸ πρώτου ὕπνου καὶ 95 

Εὐρυμέδων καὶ Μένανδρος ἀναλαβὼν τὴν πᾶσαν στρα- 
τιὰν ἐχώρει πρὸς τὰς ᾿Επιπολάς, Νικίας δὲ ἐν τοῖς. 

τείχεσιν ὑπελέλειπτολ καὶ ἐπειδὴ ἐγένοντο πρὸς αὐταῖς κς 
κατὰ τὸν Εὐρύηλον, ἧπερ καὶ ἡ προτέρα στρατιὰ. τὸ 

πρῶτον ἀνέβη, λανθάνουσί τε τοὺς φύλακας τῶν 530 
Συρακοσίων καὶ προσβάντες τὸ τείχισμα ὃ ἦν αὐτόϑι 4 
τῶν Συρακοσίων αἱροῦσι καὶ ἄνδρας τῶν φυλάκων 

80 ἀποκτείνουσιν. Ϊ οἱ δὲ πλείους διαφυγόντες -οὐϑὺς 4τά 

πρὸς τὰ στρατόπεδα, ἃ ἦν ἐπὶ τῶν ᾿Επιπολῶν τρία, 
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ἕν μὲν τῶν Συρακοσίων, ἕν δὲ τῶν ἄλλων Σικε- 
λιωτῶν, ἕν δὲ τῶν ξυμμάχων, ἀγγέλλουσι τὴν ἔφοδον 
καὶ τοῖς ἑξακοσίοις τῶν Συραϊκοσίων, οἵ καὶ πρῶτοι ὁ 
κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τῶν Ἐπιπολῶν φύλακες ἧσαν, 

δ ἔφραξον. οἱ δ᾽ ἐβοήϑουν τε εὐθύς, καὶ αὐτοῖς ὃ κ 
Ζημοσθένης καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐντυχόντες ἀμυνομένους 
προϑύμως ἔτρεψαν. καὶ αὐτοὶ μὲν εὐθὺς ἐχώρουν 
ἐς τὸ πρόσϑεν, ὅπως τῇ παρούσῃ Ϊ ὁρμῇ τοῦ περαίνε- 10 
σϑαι ὧν ἕνεκα ἦλθον μὴ βραδεῖς γένωνται" ἄλλοι δὲ 

10 ἀπὸ τῆς πρώτης τὸ παρατείχιόμα τῶν Συρακοσίων, 
οὐχ ὑπομενόντων τῶν φυλάκων, ἤρουν τὲ καὶ τὰς 
ἐπάλξεις ἀπέσυρον,} οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ς 
καὶ ὃ Γύλιππος καὶ οἱ με αὐτοῦ ἐβοήϊϑουν ἐκ τῶν τ 
προτειχισμάτων, καὶ ἀδοκήτου τοῦ τολμήματος ἐν 

ι6 νυχτὶ σφίσι γενομένου προσέβαλόν τὸ τοῖς ᾿Αθηναίοις 
ἐχπεπληγμένοι καὶ βιασϑέντες ὑπὶ αὐτῶν τὸ πρῶτον 
ὑπεχώρησαν. προϊόντων δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων ἐν ἀταξίᾳ 1 
μᾶλλον ἤδη ὡς κεχρατηκότων καὶ βουλομένων διὰ 50 
παντὸς τοῦ μήπω ᾿μεμαχημένου τῶν ἐναντίων ὡς 

20 τάχιστα διελθεῖν, ἵνα μὴ ἀνέντων σφῶν τῆς ἐφόδου 
αὖϑις ξυστραφῶσιν, οἱ Βοιωτοὶ πρῶτοι αὐτοῖς ἀντ- 
ἔσχον καὶ προσβαλόντες ἔτρεψάν τε καὶ ἐς φυγὴν 
κατέστησαν. καὶ ἐνταῦϑα ἤδη ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ 44 
ἀπορέᾳ ἐγίγνοντο οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ἣν οὐδὲ πυϑέσϑαι 36 

95 ῥάδιον ἦν οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων ὅτῳ τρόπῳ ἕκαστα ξυνη- 
νέχϑη. ἐν μὲν γὰρ ἡμέρᾳ σαφέστερα μέν, ὅμως δὲ 
οὐδὲ ταῦτα οἱ παραγενόμενοι πάντα πλὴν τὸ καϑ'. 
ἑαυτὸν ἕκαστος μόλις οἷδεν" ἐν δὲ νυκτομαχίᾳ, ἣ μόνη 
δὴ στρατοπέδων μεγάλων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ ἐγένετο, 530 

80 πῶς ἄν τις σαφῶς τι ἤδει; ἦν μὲν γὰρ σελήνη λαμπρά, « 
ἑώρων δὲ οὕτως ἀλλήλους ὡς ἐν σελήνῃ εἰκὸς τὴν μὲν 
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ὄψιν τοῦ σώματος προορᾶν, τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ οἰκείου 
ἀπιϊστεῖσϑαι. ὁπλῖται δὲ ἀμφοτέρων οὐκ ὀλίγοι ἐν 41ῦ 
στενοχωρίᾳ ἀνεστρέφοντο. καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων οἱ μὲν 8 

ἤδη ἐνικῶντο, οἱ δὲ ἔτι τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ ἀήσσητοι 
ἐχώρουν. πολὺ δὲ καὶ τοῦ ἄλλου στρατεύματος αὐτοῖς 

τὸ μὲν ἄρτι ἀνεβεβήκει, τὸ δ᾽ ἔτι προσανήει, ὥστ᾽ 5 
οὐκ ἠπίσταντο πρὸς ὅ τι χρὴ χωρῆσαι. ἤδη γὰρ τὰ 

πρόσϑεν τῆς τροπῆς γεγενημένης ἐτετάρακτο πάντα 
καὶ χαλεπὰ ἦν ὑπὸ τῆς βοῆς διαγνῶναι ,οἵ τε γὰρ 4 
Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι κρατοῦντες παρεκελεύοντό 

τε κραυγῇ οὐκ ὀλίγῃ χρώμενοι, ἀδύνατον ὃν ἐν τὸ 
νυχτὶ ἄλλῳ τῳ σημῆναι, καὶ ἅμα τοὺς προσφερομένους 

ἐδέχοντο (οἵ τὸ ᾿Αϑηναῖοι ἐξήτουν τε σφᾶς αὐτοὺς καὶ 
πᾶν τὸ ἐξ ἐναντίας, καὶ εἰ φίλιον εἴη τῶν ἤδη πάλιν 
φευγόντων, πολέμιον ἐνόμιξον, καὶ τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ 

ξυνϑήματος πυκνοῖς χρώϊμενοι διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄλλῳ τ 
τῷ γνωρίδαι. σφίσι τε αὐτοῖς ϑόρυβον πολὺν παρεῖς- 

χον ἅμα πάντες ἐρωτῶντες, καὶ τοῖς πολεμίοις σαφὲς 

αὐτὸ κατέστησαν τὸ δ᾽ ἐκείνων οὐχ ὁμοίως ἠπίσταντο, ὃ 
διὰ τὸ κρατοῦντας αὐτοὺς καὶ μὴ διεσπασμένους ἧσσον 
ἀγνοεῖσϑαι, ὥστ᾽, εἰ μὲν  ἐντύχοιέν τισι κρείσσους 10 
ὄντες τῶν πολεμίων, διέφευγον αὐτοὺς ἅτε ἐκείνων 
ἐπισταμένων τὸ ξύνϑημα, εἰ δ᾽ αὐτοὶ μὴ ὑποκρίνοιντο, 
διεφϑείροντο. μέγιστον δὲ καὶ οὐχ ἥκιστα ἔβλαψε 6 
καὶ ὃ παιανιόμός" ἀπὸ γὰρ ἀμφοτέρων παραπλήσιος 

ὧν ἀπορίαν παρεῖχεν. οἵ τε γὰρ ᾿“ργεῖοι καὶ | οἵ 535 
Κερκυραῖοι καὶ ὅσον Δωρικὸν μετ᾽ ᾿4ϑηναίων ἦν ὁπότε 
παιανίσειαν, φόβον παρεῖχε τοῖς ᾿4“ϑηναίοις, οἵ τε πολέ- 

μοι ὁμοίως.) ὥστε τέλος ξυμπεσόντες αὑτοῖς κατὰ 1 

80 πολλὰ τοῦ στρατοπέδου, ἐπεὶ ἅπαξ ἐταράχϑησαν, φίλοι 
τε φίλοις καὶ πολῖται πολίταις. οὐ μόνον ἐς φόβον 30 
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κατέστησαν, ἀλλὰ καὶ ἐς χεῖρας ἀλλήλοις ἐλθόντες 
μόλις ἀπελύοντο. καὶ διωκόμενοι κατά τὲ τῶν κρημνῶν 8 

ο] πολλοὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἀπώλλυντο, στενῆς οὔσης 

τῆς ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν πάλιν καταβάσεως, καὶ ἐπειδὴ 
ἐς τὸ ὁμαλὸν οἱ σῳξόμενοι ἄνωθεν καταβαῖεν, οἵ 416 

μὲν πολλοὶ αὐτῶν καὶ ὅσοι ἦσαν τῶν προτέρων 
στρατιωτῶν ἐμπειρίᾳ μᾶλλον τῆς χώρας ἐς τὸ στρα- 
τόπεδον διεφύγγανον, οἱ δὲ ὕστερον ἥκοντες εἰσὶν οἵ 
διαμαρτόν᾽)τες τῶν ὁδῶν κατὰ τὴν χώραν ἐπλανήϑησαν" 5 
οὕς, ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο, οἱ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων 
περιελάσαντες διέφϑειραν. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν Συρακόσιοι δύο τροπαῖα 4ὃ 
ἔστησαν, ἐπί τε ταῖς ᾿Επιπολαῖς ἦ ἡ πρόσβασις καὶ 
καϊτὰ τὸ χωρίον ἧἦ οἱ Βοιωτοὶ πρῶτον ἀντέστησαν, οἱ τὸ 

ιὅ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἐκομίσαντο. 
ἀπέθανον δὲ οὐκ ὀλίγοι αὐτῶν τὸ καὶ τῶν ξυμμάχῶν, 5 
ὅπλα μέντοι ἔτι πλείω ἢ κατὰ τοὺς νεκροὺς ἐλήφϑη᾽ 
οἱ γὰρ κατὰ τῶν κρημνῶν βιασθέντες ἄλλεσϑαι ψιλοὶ 
[ἄνευ τῶν [ ἀσπίδων] οἱ μὲν ἀπώλοντο, οἱ δ᾽ ἐσώϑησαν. 15 

80ἁἑ Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ μὲν Συρακόσιοι ὡς ἐπὶ ἀπροσδο- 46 
κήτῳ εὐπραγίᾳ πάλιν αὖ ἀναρρωσθϑέντες, ὥσπερ καὶ 
πρότερον, ἐς μὲν ᾿ἀκράγαντα στασιάξοντα πέντε καὶ 
δέκα ναυσὶ Σικανὸν ἀπέστειλαν, ὅπως ἐπαγάγοιτο τὴν 

πόλιν, ] εἰ δύναιτο" Γύλιππος δὲ κατὰ γῆν ἐς τὴν 30 
46 ἄλλην Σικελίαν ὥχετο αὖϑις, ἄξων στρατιὰν ἔτι, ὡς 

ἐν ἐλπίδι ὧν καὶ τὰ τείχη τῶν ᾿4ϑηναίων αἱρήσειν 
βίᾳ, ἐπειδὴ τὰ ἐν ταῖς ᾿Επιπολαῖς οὕτω ξυνέβη. 

Οἱ δὲ τῶν ᾿Α4ϑηναίων στρατηγοὶ ἐν τούτῳ ἐβου- 41 
λεύοντο πρός τε τὴν γεγενημένην ξυμφορὰν καὶ πρὸς 535 

80 τὴν παροῦσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατὰ πάντα ἀρρω- 
στίαν. τοῖς τε γὰρ ἐπιχειρήμασιν ἑώρων οὐ κατορ- 
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ϑοῦντες καὶ τοὺς στρατιώτας ἀχϑομένους τῇ μονῇ. 

νόσῳ τὲ γὰρ ἐπιέξοντο κατ᾽ ἀμφότερα, τῆς τε ὥρας - 
τοῦ ἐνιαυτοῦ ταύτης οὔσης ἐν ἦ ἀσϑενοῦ σιν ἄνθρωποι 590 
μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον ἅμα ἐν ᾧ ἐστρατοπεδεύοντο 

δ ἑλῶδες καὶ χαλεπὸν ἦν} τά τε ἄλλα ὅτι ἀνελπιστότατα 

αὐτοῖς ἐφαίνετο τῷ οὖν 4“ημοσθένει οὐκ ἐδόκει ἔτι 5 

χρῆναι μένειν, ἀλλ᾽ ἅπερ καὶ διανοηθεὶς ἐς τὰς ᾿Επι- 
πολὰς διεκινδύνευσεν, ἐπειδὴ ἔσφαλτο. ἐξιέναι | ἐψη- 411 
φίξετο καὶ μὴ διατρίβειν, ξως ἔτι τὸ πέλαγος οἷόν τε 

10 περαιοῦσϑαι καὶ τοῦ στρατεύματος ταῖς γοῦν ἐπελ- 

ϑούσαις ναυσὶ κρατεῖν. καὶ τῇ πόλει ὠφελιμώτερον 4 
ἔφη εἶναι πρὸς τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ σφῶν ἐπιτειχίξοντας 
τὸν ] πόλεμον ποιεῖσϑαι ἢ Συρακοσίους, οὃς οὐκέτι ὁ 
ῥάδιον εἷναι χειρώσασϑαι" οὐδ᾽ αὖ ἄλλως χρήματα 

ιό πολλὰ δαπανῶντας εἶκὸς εἶναι προσκαϑῆσϑαι. καὶ 48 

ὁ μὲν 4ημοσϑένης τοιαῦτα ἐγίγνωσκεν" ὃ δὲ Νικίας 
ἐνόμιξε μὲν καὶ αὐτὸς πόνηρα σφῶν τὰ πράγματα 
εἶναι, τῷ δὲ λόγῳ | οὐκ ἐβούλετο αὐτὰ ἀσϑενῆ ἀπο- τὸ 
δεικνύναι, οὐδ᾽ ἐμφανῶς σφᾶς ψηφιξομένους μετὰ 

40 πολλῶν τὴν ἀναχώρησιν τοῖς πολεμίοις καταγγέλτους 

γίγνεσθαι λαϑεῖν γὰρ ἄν, ὁπότε βούλοιντο, τοῦτο 
ποιοῦντες πολλῷ ἧσσον. τὸ δέ ἕι καὶ τὰ τῶν πολεμίων, 5 
ἀφ᾽ ὧν ἐπὶ πλέον ἢ οἱ ἄλλοι [ ἠσϑάνετο αὐτῶν, ἐλπίδος 16 
τι ἔτι παρεῖχε πονηρότερα τῶν σφετέρων ἔσεσϑαι, ἣν 

96 καρτερῶσι προσκαϑήμενοι" χρημάτων γὰρ ἀπορίᾳ αὐτοὺς 

ἐκτρυχώσειν, ἄλλως τε καὶ ἐπὶ πλέον ἤδη ταῖς ὑπαρ- 
χούσαις ναυσὶ ϑαλασσοχρατούντων. καὶ ἦν γάρ τι 
καὶ ἐν ταῖς Συρακούσαις Ϊ βουλόμενον τοῖς ᾿4ϑηναίοις 30 
τὰ πράγματα ἐνδοῦναι, ἐπεκηρυκεύετο ὡς αὐτὸν καὶ 

80 οὐχ εἴα ἀπανίστασϑαι. ἃ ἐπιστάμενος τῷ μὲν ἔργῳ 8 
ἔτι ἐπ’ ἀμφότερα ἔχων καὶ διασκοπῶν ἀνεῖχε, τῷ δ᾽ 
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ἐμφανεῖ τότε λόγῳ οὐκ ἔφη ἀπάξειν τὴν στρατιάν. εὖ 
γὰρ εἰδέναι ὅτι ᾿4ϑηναῖοι []Ϊ σφῶν ταῦτα οὐκ ἀπο- 56 
δέξονται ὥστε μὴ αὐτῶν ψηφισαμένων ἀπελϑεῖν. καὶ 
γὰρ οὐ τοὺς αὐτοὺς ψηφιεῖσϑαί τε περὶ σφῶν αὐτῶν 

ὅ καὶ τὰ πράγματα ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ὁρῶντας καὶ οὐκ 
ἄλλων ἐπιτιμήσει ἀκούσαντας γνώσεσθαι, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
ἄν τις εὖ λέγων διαβάλλοι, ἐκ τούτων αὐτοὺς πεί- 80 
σεσθαι. τῶν τε παρόντων στρατιωτῶν πολλοὺς καὶ 4 

τοὺς πλείους ἔφη, οἱ νῦν βοῶσιν ὡς ἐν δεινοῖς ὄντες, 

10 ἐκεῖσε ἀφικομένους τἀναντία βοήσεσϑαι ὡς ὑπὸ χρη- 
μάτων καταπροδόντες οἵ στρατηγοὶ ἀπῆλθον. οὔκουν 

βούλεσθαι αὐτός γε ἐπιστάμενος τὰς ᾿4θηναίων φύσεις 88 

ἐπὶ αἰσχρᾷ τε αἰτίᾳ καὶ ἀδίκως ὑπ᾽ ᾿4ϑηϊναίων ἀπολέ- 418 
σϑαι μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν πολεμίων. εἰ δεῖ, κινδυνεύσας 

ιὅ τοῦτο παϑεῖν ἰδίᾳ. τά τε Συρακοσίων ἔφη ὅμως ἔτι ὃ 

ἥσσω τῶν σφετέρων εἷναι" καὶ χρήμασι γὰρ αὐτοὺς 
ξενοτροφοῦντας καὶ ἐν περιπολίοις ἅμα ἀναλίσκοντας 5 

καὶ ναυτιχὸν πολὺ ἔτι ἐνιαυτὸν ἤδη βόσκοντας τὰ 
μὲν ἀπορεῖν, τὰ δ᾽ ἔτι ἀμηχανήσειν" δισχίλιά τε γὰρ 

20 τάλαντα ἤδη ἀνηλωκέναι καὶ ἔτι πολλὰ προσοφείλειν, 

ἥν τε καὶ ὁτιοῦν ἐχλίπωσι τῆς νῦν παρασκευῆς τῷ μὴ 
διδόναι τροφήν, φϑερεῖσϑαι αὐτῶν τὰ πράγματα, ἐπι- 
ἰκουρικὰ μᾶλλον ἢ δι’ ἀνάγκης ὥσπερ τὰ σφέτερα ὄντα. 10 
τρίβευν οὖν ἔφη χρῆναι προσκαϑημένους καὶ μὴ χρή- 6 

9ὅ μασιν, οἷς πολὺ κρείσσους εἰσί, νικηϑέντας ἀπιέναι. 
ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα λέγων ἰσχυρίξετο, αἰσϑύμενος 49 

τὰ ἐν ταῖς Συρακούσαις ἀκριβῶς, καὶ τὴν τῶν χρη- 

ἰμάτων ἀπορίαν καὶ ὅτι ἦν αὐτόϑι τὸ βουλόμενον 15 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις γίγνεσθαι τὰ πράγματα καὶ ἐπικηρυ- 

80 κευόμενον πρὸς αὐτὸν ὥστε μὴ ἀπανίστασϑαι, καὶ 
ἅμα ταῖς γοῦν ναυσίν, ἧ πρότερον, ἐϑάρσει (καὶ 
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κρατηϑείς. ὃ δὲ Ζ4ημοσϑένης περὶ μὲν τοῦ προσκαϑῆ- 9 
σϑαι οὐδ᾽ ] ὁπωσοῦν ἐνεδέχετο" εἰ δὲ δεῖ μὴ ἀπάγειν 50 
τὴν στρατιὰν ἄνευ ᾿4ϑηναίων ψηφίσματος, ἀλλὰ τρίβειν 

αὐτοῦ, ἔφη χρῆναι ἢ ἐς τὴν Θάψον ἀναστάντας 
τοῦτο ποιεῖν ἢ ἐς τὴν Κατάνην, ὅϑεν τῷ τε πεξῷ ἐπὶ 
πολλὰ τῆς χώρας ἐπιόντες ϑρέψονται πορϑοῦντες τὰ 

τῶν πολεμίων καὶ [ ἐκείνους βλάψουσι, ταῖς τε ναυσὶν 55 

ἐν πελάγει καὶ οὐκ ἐν στενοχωρίᾳ, ἣ πρὸς τῶν πολε- 
μίων μᾶλλόν ἐστι, τοὺς ἀγῶνας ποιήσονται, ἀλλ᾽ ἐν 
εὐρυχωρίᾳ, ἐν ἧ τά τε τῆς ἐμπειρίας χρήσιμα σφῶν 

ἔσται καὶ ἀναχωρήσεις καὶ ἐπίπλους οὐκ ἐκ βραχέος 
καὶ περιγράπτου ὁρμώμεϊνοί τε καὶ καταίροντες ἕξουσιν. 30 
τό τὲ ξύμπαν εἰπεῖν, οὐδενὶ τρόπῳ οἵἷὨ ἔφη ἀρέσκειν 8 
ἐν τῷ αὐτῷ ἔτι μένειν, [ ἀλλ᾽’ ὅτι τάχιστα ἤδη ἐξανί- 419 
σταόϑανι καὶ μὴ μέλλειν. καὶ ὁ Εὐρυμέδων αὐτῷ 
ταῦτα ξυνηγόρευεν. ἀντιλέγοντος δὲ τοῦ Νικίου ὄκνος 4 
τις καὶ μέλλησις ἐνεγένετο καὶ ἅμα ὑπόνοια μή τι 

καὶ πλέον εἰδὼς ὃ Νικίας ἰσχυρίξηται. ] καὶ οἱ μὲν 5 
᾿Αϑηναῖοι τούτῳ τῷ τρόπῳ διεμέλλησάν τε καὶ κατὰ 

80 χώραν ἔμενον. 
Ὁ δὲ Γύλιππος καὶ ὁ Σικανὸς ἐν τούτῳ παρῆσαν δ0 

ἐς τὰς Συρακούσας, ὃ μὲν Σικανὸς ἁμαρτὼν τοῦ 
᾿Ακράγαντος (ἐν Γέλᾳ γὰρ ὄντος αὐτοῦ ἔτι ἡ τοῖς 
Συρακοσίοις στάσις [ἐς] φιλία ἐξεπεπτώκει)" ὁ δὲ τὸ 

οὅ Γύλιππος ἄλλην τὲ στρατιὰν πολλὴν ἔχων ἦλϑεν ἀπὸ 
τῆς Σικελίας καὶ τοὺς ἐκ τῆς Πελοποννήσου τοῦ ἦρος 

ἐν ταῖς δλκάσιν ὁπλίτας ἀποσταλέντας, ἀφικομένους 

ἀπὸ τῆς Διβύης ἐς Σελινοῦντα. ἀπενεχθέντες γὰρ ἐς 
Λιβύην, καὶ δόντων Κυρηναίων τριήρεις δύο καὶ τοῦ τ. 

80 πλοῦ ἡγεμόνας, καὶ ἐν τῷ παράπλῳ ΚΕὐεσπερίταις 

πολιορχουμένοις ὑπὸ Μιβύων ξυμμαχήσαντες καὶ νική- 

οι 

1 ς 

1 οι 
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ὅαντες τοὺς Λίβυς. καὶ αὐτόϑεν παραπλεύσαντες ἐς 

Ννέαν πόλιν, Καρχηδονιακὸν ἐμπόριον, ὄϑενπερ Σικελία 
ἐλάχιστον δύο ἡμερῶν | καὶ νυκτὸς πλοῦν ἀπέχει, καὶ 50 
ἀπ’ αὐτοῦ περαιωϑέντες ἀφίκοντο ἐς Σελινοῦντα. καὶ ὁ 

ὅδ οἱ μὲν Συρακόσιοι εὐθὺς αὐτῶν ἐλϑόντων παρεσκευά- 
ξοντο ὡς ἐπιθησόμενοι κατ᾽ ἀμφότερα αὖϑις τοῖς 
᾿4ϑηναίοις, καὶ ναυσὶ καὶ πεξῷ" οἱ δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων 
στρατηγοὶ ὁρῶντες στρατιάν τε Ϊ ἄλλην προσγεγενη- 36 

μένην αὐτοῖς, καὶ τὰ ἑαυτῶν ἅμα οὐκ ἐπὶ τὸ βέλτιον 
10 χωροῦντα, ἀλλὰ καθ᾽ ἡμέραν τοῖς πᾶσι χαλεπώτερον 

ἴσχοντα, μάλιστα δὲ τῇ ἀαϑενείᾳ τῶν ἀνθρώπων πιεξό- 
μδνα, μετεμέλοντό τε πρότερον οὐκ ἀναστάντες, καὶ 
ὡς αὐτοῖς οὐδὲ ὁ Νικίας ἔτι ὁμοίως ἠναντιοῦτο ἄλλ᾽ 80 

ἢ μὴ φανερῶς γε ἀξιῶν [μὴ] ψηφίξεσϑαι., προεῖπον 

10 ὡς ἐδύναντο ἀδηλότατα ἔκπλουν ἐκ τοῦ στρατοπέδου 
πᾶσι καὶ παρεσκευάσϑαι ὅταν τις σημήνῃ. καὶ μελ- 4 
λόντων αὐτῶν, ἐπειδὴ ἑτοῖμα ἦν, ἀποπλεῖν ἡ | σελήνη 480 
ἐκλείπει. ἐτύγχανε γὰρ πανσέληνος οὖσα. καὶ οἱ 
᾿4ϑηναῖοι οἵ τε πλείους ἐπισχεῖν ἐκέλευον τοὺς στρα- 

450 τηγοὺς ἐνθύμιον ποιούμενοι, καὶ ὁ Νικίας (ἦν γάρ 
τι καὶ ἄγαν ϑειασμῷ τε καὶ τῷ τοιούτῳ προσκείμενος) 
[οὐδ᾽ ἂν διαβουλεύσασϑαι ἔτι ἔφη, πρίν, ὡς οἱ μάντεις 5 

ἐξηγοῦντο, τρὶς ἐννέα ἡμέρας μεῖναι. ὅπως ἂν πρό- 
τερον κινηϑείη. καὶ τοῖς μὲν ᾿4ϑηναίοις μελλήσασι 

4 διὰ τοῦτο ἡ μονὴ ἐγεγένητο. 
Οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ αὐτοὶ τοῦτο πυϑόμενοι πολλῷ τ 

μᾶλλον ἐγηγερμένοι ἦσαν μὴ ἀνιέναι τὰ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων, ὡς καὶ αὐτῶν κατεγνωκότων ἤδη μηκέτι κρεισ- 
σόνων εἷναι σφῶν μήτε ναυσὶ μήτε πεξῷ (οὐ γὰρ ἂν 

80 τὸν ἔχπλουν ἐπιβουλεῦδαι), καὶ ἅμα οὐ βουλόμενοι 
αὐτοὺς ἄλλοσέ ποι τῆς Σικελίας καϑεξομένους χαϊλεπω- 15 
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τέρους εἶναι προσπολεμεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ὡς τάχιστα 
καὶ ἐν ᾧ σφίσι ξυμφέρει ἀναγκάσαι αὐτοὺς ναυμαχεῖν. 
τὰς οὖν ναῦς ἐπλήρουν καὶ ἀνεπειρῶντο ἡμέρας ὅσαι Σ 
αὐτοῖς ἐδόκουν ἱκαναὶ εἶναι. ἐπειδὴ δὲ καιρὸς ἦν, τῇ 
μὲν προτέρᾳ πρὸς τὰ τείχη τῶν ᾿4ϑηναίων προσέβαλ- 
λον, καὶ ἐπεξελθόντος μέρους τινὸς οὐ πολλοῦ καὶ 50 

τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν ἱππέων κατά τινας πύλας, 

ἀπολαμβάνουσί τε τῶν ὁπλιτῶν τινας καὶ τρεψάμενοι 
καταδιώκουσιν" οὔσης δὲ στενῆς τῆς ἐσόδου οἱ ᾿4ϑη- 

ναῖον ἵππους τε ἐβϑόμ κοῦτα ἀπολλύουσι καὶ τῶν 
ὁπλιτῶν οὐ πολ]λούς. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ ἀπεχώ- δΆ 
ρῆσεν ἡ στρατιὰ τῶν Συρακοσίων τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ταῖς 
τὲ ναυσὶν ἐκπλέουσιν οὔσαις ἕξ καὶ ἑβδομήκοντα, καὶ 

τῷ πεξῷ ἅμα πρὸς τὰ τείχη ἐχώρουν. οἱ δ᾽ ᾽48ϑη- 
ναῖον ἀντανῆγον ναυσὶν ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα καὶ 
προσμείξαντες ἐναυμάχουν. 1 καὶ τὸν Εὐρυμέδοντα, ὃ. 
ἔχοντα τὸ δεξιὸν κέρας τῶν 4ϑηναίων καὶ βουλόμενον 
περικλήσασϑαι τὰς ναῦς τῶν ἐναντίων καὶ ἐπεξάγοντα 

τῷ πλῷ πρὸς τὴν γῆν μᾶλλον, νικήσαντες οἱ Συρακόσιοι 

καὶ οἱ ξύμμαχοι τὸ μέσον [ πρῶτον τῶν ᾿4ϑηναίων 481 
ἀπολαμβάνουσι κἀκεῖνον ἐν τῷ κοίλῳ [μυχῷ] τοῦ 
λιμένος καὶ αὐτόν τε διαφϑείρουσι καὶ τὰς μετ᾽ αὐτοῦ 
ναῦς ἐπισπομέναςρ᾽ ἔπειτα δὲ καὶ τὰς πάσας ναῦς ἤδη 

τῶν ᾿4ϑηναίων κατεδίωκόν τε καὶ | ἐξεώϑουν ἐς τὴν ς 
γῆν. ὃ δὲ Γύλιππος δρῶν τὰς ναῦς τῶν πολεμίων δᾷ8 
νικωμένας καὶ ἔξω τῶν σταυρωμάτων καὶ τοῦ ἑαυτῶν 

στρατοπέδου καταφερομένας, βουλόμενος διαφϑείρειν 

τοὺς ἐχβαίνοντας καὶ τὰς ναῦς ῥᾷον τοὺς Συρακοσίους 

ἀφέλκειν τῆς γῆς φιλίας οὔσης, παρεβοήϑει ἐπὶ τὴν το 
χηλὴν μέρος τι ἔχων τῆς στρατιᾶς. καὶ αὐτοὺς οἱ Τυρ- 5 
δηνοί (οὗτοι γὰρ ἐφύλασσον τοῖς ᾿4ϑηναίοις) δρῶντες 
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ἀτάκτως προσφερομένους, ἐπεκβοηϑήσαντες καὶ προσπε- 

δόντες τοῖς πρώτοις τρέπουσι καὶ ἐσβάλλουσιν ἐς τὴν 

λίμνην τὴν “Μυσιμέλειαν καλουϊμένην. ὕστερον δὲ 1 

πλείονος ἤδη τοῦ στρατεύματος παρόντος τῶν Σίυραχο- 

σίων καὶ ξυμμάχων, καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐπιβοηϑήσαντες 
καὶ δείσαντες περὶ ταῖς ναυσὶν ἐς μάχην τε κατέ- 

στηόσαν πρὸς αὐτοὺς καὶ νικήσαντες ἐπεδίωξαν καὶ 

ὁπλίτας τὲ οὐ πολλοὺς ἀπέχτειναν καὶ τὰς ] ναῦς τὰς 30 

μὲν πολλὰς διέσωσάν τε καὶ ξυνήγαγον κατὰ τὸ στρα- 
τόπεδον, δυοῖν δὲ δεούσας εἴκοσι οἱ Συρακόσιοι καὶ 

οἱ ξύμμαχοι ἔλαβον αὐτῶν, καὶ τοὺς ἄνδρας πάντας 
ἀπέκτειναν. καὶ ἐπὶ τὰς λοιπὰς ἐμπρῆααι βουλόμενοι ἐ 
ὁλκάδα παλαιὰν κληματίδων καὶ δαδὸς γεμίϊσαντες 536 
(ἦν γὰρ ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους ὁ ἄνεμος οὔριος) ἀφεῖσαν 
[τὴν ναῦν] πῦρ ἐμβαλόντες. καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι δεί- 
ὅαντες περὶ ταῖς ναυσὶν ἀντεμηχανήδσαντό τε σβεστήρια 
κωλύματα καὶ παύσαντες τὴν φλόγα καὶ τὸ μὴ προσ- 
ελθεῖν ἐγγὺς τὴν ὁλκάδα τοῦ κινδύνου ἀπηλλάγηϊδαν. 80 

μετὰ δὲ τοῦτο Συρακόσιοι μὲν τῆς τε ναυμαχίας τρο- δ4 
παῖον ἔστησαν καὶ τῆς ἄνω τῆς πρὸς τῷ τείχει ἀπο- 
ἰλήψεως τῶν ὁπλιτῶν, ὅϑεν καὶ τοὺς ἵππους ἔλαβον, 482 

Αϑηναῖοι δὲ ἧς τε οἱ Τυρσηνοὶ τροπῆς ἐποιήσαντο 
τῶν πεζῶν ἐς τὴν λίμνην καὶ ἧς αὐτοὶ τῷ ἄλλῳ 
στρατοπέδῳ. 

[Γεγενημένης δὲ τῆς νίκης τοῖς Συρακοσίοις λαμ- 95 

πρᾶς ἤδη καὶ τοῦ ναυτικοῦ (πρότερον μὲν γὰρ ἐφο- 
βοῦντο τὰς μετὰ τοῦ Ζ4Ζημοσϑένους ναῦς ἐπελϑούσας), 
οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι ἐν παντὶ δὴ ἀϑυμίας ἦσαν καὶ ὃ 
παράλογος αὐτοῖς μέγας ἦν, πολὺ δὲ μείξων ἔτι τῆς 
στρατείας ὃ μεϊτάμελος. πόλεσι γὰρ ταύταις μόναις 19 

ἤδη ὁμοιοτρόποις ἐπελθόντες, δημοκρατουμέναις τε, 
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ὥσπερ καὶ αὐτοί, καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ μεγέϑει 
ἰσχυούσαις, οὐ δυνάμενοι ἐπενεγκεῖν οὔτ᾽ ἐκ πολιτείας 
τι μεταβολῆς τὸ διάφορον αὐτοῖς, ᾧ προσήγοντο ἄν, 

οὔτ᾽ ἐκ παρασκευῆς πολλῷ | κρείσδονος, σφαλλόμενοι 15 
δὲ τὰ πλείω, τά τε πρὸ αὐτῶν ἠπόρουν καὶ ἐπειδή γε 
καὶ ταῖς ναυσὶν ἐκρατήϑησαν, ὃ οὐκ ἂν ᾧοντο, πολλῷ 

δὴ μᾶλλον ἔτι. οἱ δὲ Συρακόσιοι τόν τε λιμένα εὐθὺς δ6 
παρέπλεον ἀδεῶς καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ διενοοῦντο 
κλήσειν, ὅπως μηκέτι, μηδ᾽ | εἰ βούλοιντο, λάϑοιεξν 530 

αὐτοὺς οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐκπλεύσαντες. οὐ γὰρ περὶ τοῦ 5 
αὐτοὶ σωθῆναι μόνον ἔτι τὴν ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο, 
ἀλλὰ καὶ ὅπως ἐκείνους κωλύσουσι. νομίξοντες, ὅπερ 
ἦν, ἀπό τε τῶν παρόντων πολὺ σφῶν καϑυπέρτερα τὰ 
πράγματα εἷναι καί, εἰ δύναιντο κρατῆσαι ᾿4ϑηναίων 55 
τε καὶ τῶν ξυμμάχων καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν, 
καλὸν σφίσιν ἐς τοὺς Ἕλληνας τὸ ἀγώνισμα φανεῖς- 
σϑαι" τούς τε γὰρ ἄλλους Ἕλληνας εὐθὺς τοὺς μὲν 

ἐλευϑεροῦσϑαι, τοὺς δὲ φόβου ἀπολύεσϑαι (οὐ γὰρ ὅτι 
δυνατὴν ἔσεσϑαι τὴν ὑπόλοιπον ᾿4ϑηναίων | δύναμιν 90 
τὸν ὕστερον ἐπενεχϑησόμενον πόλεμον ἐνεγκεῖν), καὶ 
αὐτοὶ δόξαντες αὐτῶν αἴτιοι εἶναι ὑπό τε τῶν ἄλλων 

ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ τῶν ἔπειτα πολὺ ϑαυμασϑήσεσϑαι. 
καὶ ἦν δὲ ἄξιος ὃ ἀγὼν κατά τε ταῦτα καὶ ὅτι | οὐχὶ 

᾿ϑηναίων μόνων περιεγίγνοντο, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων 

πολλῶν ξυμμάχων, καὶ οὐδ᾽ αὐτοὶ αὖ μόνοι, ἀλλὰ καὶ 
μετὰ τῶν ξυμβοηϑησάντων σφίσιν, ἡγεμόνες τε γενό- 
μενοι μετὰ Κορινϑίων καὶ “ακεδαιμονίων, καὶ τὴν 
[σφετέραν πόλιν ἐμπαραδχόντες προκινδυνεῦσαι [τὲ] ὁ 

καὶ τοῦ ναυτικοῦ μέγα [μέρος] προκόψαντες. ἔϑνη « 
γὰρ πλεῖστα δὴ ἐπὶ μίαν πόλιν ταύτην ξυνῆλϑε, 
πλήν γε δὴ τοῦ ξύμπαντος ὄχλου τοῦ ἐν τῷδε τῷ 

8 
488 
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πολέμῳ πρὸς τὴν ᾿4ϑηναίων τε πόλιν καὶ Δακεδαι- 
μονίων. 

Τοσοίδε γὰρ | ἑκάτεροι ἐπὶ Σικελίᾳ τε καὶ περὶ 
Σικελίας, τοῖς μὲν ξυγκτησόμενοι τὴν χώραν ἐλϑόντες, 
τοῖς δὲ ξυνδιασώσοντες, ἐπὶ Συρακούσαις ἐπολέμησαν, 

οὐ κατὰ δίκην τι μᾶλλον οὐδὲ κατὰ ξυγγένειαν μετ᾽ 
ἀλλήλων στάντες, ἀλλ᾽’ ὡς ἑκάστοις τῆς ξυντυχίας ἢ 

κατὰ τὸ ξυμφέρον [ ἢ ἀνάγκῃ ἔσχεν. ᾿Αϑηναῖοι μὲν 1 
αὐτοὶ Ἴωνες ἐπὶ ΖΔίωριᾶς Συρακοσίους ἑκόντες ἦλϑον, 
καὶ αὐτοῖς τῇ αὐτῇ φωνῇ καὶ νομίμοις ἔτι χρώμενοι 
Μήμνιοι καὶ ἼἽμβριοι καὶ ΑἸϊγινῆται, οἵ τότε Αἴγιναν 
εἶχον, καὶ ἔτει Ἑστιαιῆς οἱ ἐν Εὐβοίᾳ [Ἑστίαιαν 
οἰκοῦντες}, ἄποικοι ὄντες, ξυνεϊστράτευσαν. τῶν δὲ Ὁ 
ἄλλων οἵ μὲν ὑπήκοοι, οἵ δ᾽ ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτόνομοι, 
εἰσὶ δὲ καὶ οἱ μισϑοφόροι ξυνεστράτευον. καὶ τῶν μὲν 4 
ὑπηκόων καὶ φόρου ὑποτελῶν ᾿Ερετριῆς καὶ Χαλκιδῆς 
καὶ Στυρῆς καὶ Καρύστιοι ἀπ᾿ Εὐβοίας ἧσαν, ἀπὸ δὲ 
νήσων Κεῖοι καὶ "ἄνδριοι καὶ [ Τήνιοι, ἐκ δ᾽ ᾿Ιωνίας 36 
Μιλήσιοι καὶ Σάμιοι καὶ Χῖοι. τούτων Χῖοι οὐχ ὑπο- 
τελεῖς ὄντες φόρου, ναῦς δὲ παρέχοντες αὐτόνομοι 

ξυνείποντο. καὶ τὸ πλεῖστον Ἴωνες ὄντες οὗτοι πάντες 

καὶ ἀπ᾽ ᾿4ϑηναίων πλὴν Καρυστίων (οὗτοι δ᾽ εἰσὶ 
Δρύοπες), ὑπήκοοι δ᾽ ὄντες καὶ ἀνάγκῃ Ϊ ὅμως Ἴωνές 30 

γε ἐπὶ ΖΦωριᾶς ἠκολούϑουν. πρὸς δ᾽ αὐτοῖς “4]ϊολῆς, ὃ 
Μηϑυμναῖοι μὲν ναυσὶ καὶ οὐ φόρῳ ὑπήκοοι, Τενέδιοι 
ὃξ καὶ Δἴνιοι ὑποτελεῖς. οὗτοι δὲ Αἰοϊλῆς Αἰολεῦσι 484 

τοῖς κτίσασι Βοιωτοῖς (τοῖς) μετὰ Συρακοσίων κατ᾽ 

ἀνάγκην ἐμάχοντο, Πλαταιῆς δὲ καὶ ἄντικρυς Βοιωτοὶ 
Βοιωτοῖς μόνοι εἰκότως κατὰ τὸ ἔχϑος. Ῥόδιοι δὲ Ἃς 

δ 
10 

0 καὶ Κυϑήριοι Ζίωριῆς ἀμφότεροι, οἱ μὲν “αϊκεδαι- ὁ 
μονίων ἄποικοι, Κυϑήριοι, ἐπὶ “ακεδαιμονίους τοὺς 
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ἅμα Γυλίππῳ μετὰ ᾿4ϑηναίων ὅπλα ἔφερον, Ῥόδιοι δέ, 
᾿Αργεῖοι γένος, Συρακοσίοις μὲν ΖΙωριεῦσι, Γελῴοις δὲ 
καὶ ἀποίκοις ἑαυτῶν οὖσι, μετὰ Συρακοσΐων στρατευο- 
μένοις, ἠναγκάζοντο πολεμεῖν. τῶν τε περὶ Πελο- 1 

δ πόννησον νησιωτῶν Κεφαλλῆνες μὲν καὶ Ζακύνϑιοι τὸ 
αὐτόνομοι μέν, κατὰ δὲ τὸ νησιωτικὸν μᾶλλον κατειρ- 

γόμενοι, ὅτι ϑαλάδσης ἐκράτουν ᾿Αϑηναῖοι, ξυνείποντο" 

Κερκυραῖοι δὲ οὐ μόνον ΖΙωριῆς ἀλλὰ καὶ Κορίνϑιοι 
σαφῶς ἐπὶ Κορινϑίους τε καὶ Συρακοσίους, τῶν μὲν 

10 ἄποικοι ὄντες, τῶν δὲ ξυγγενεῖς, ἀνάγκῃ μὲν ἐκ τοῦ τὸ 
εὐπρεποῦς, βουλήσει δὲ κατὰ ἔχϑος τὸ Κορινϑίων οὐχ 
ἧσσον εἴποντο. καὶ οἱ Μεσσήνιοι νῦν καλούμενοι ἐν 8 
Ναυπάκτῳ ἐκ Ναυπάκτου καὶ ἐκ Πύλου τότε ὑπ᾽ 
᾿“ϑηναίων ἐχομένης ἐς τὸν πόλεμον παρελήφϑησαν. 

16 καὶ ἔτι Μεγαρέων φυγάδες οὐ πολλοὶ [| Μεγαρεῦσι 30 
Σελινουντίοις οὖσι κατὰ ξυμφορὰν ἐμάχοντο. τῶν δὲ 9 

ἄλλων ἑκούσιος μᾶλλον. ἡ στρατεία ἐγίγνετο ἤδη" 

᾿Φργεῖοε μὲν οὐ τῆς ξυμμαχίας ἕνεκα μᾶλλον ἢ τῆς 
“ακεδαιμονίων τε ἔχϑρας καὶ τῆς παραυτίκα ἕκαστοι 

80 ἰδίας ὠφελίας Ζωριῆς ἐπὶ ΖΙωριᾶς μετὰ ᾿4ϑηναίων 

᾿Ιώϊνων ἠκολούϑουν, Μαντινῆς δὲ καὶ ἄλλοι ᾿ἀρκάδων 36 
μισϑοφόροι, ἐπὶ τοὺς αἰεὶ πολεμίους σφίσιν ἀποδεικνυ- 

μένους ἰέναι εἰωϑότες, καὶ τότε τοὺς μετὰ Κορινϑίων 
ἐλθόντας ᾿ἀρκάδας οὐδὲν ἧσσον διὰ κέρδος ἡγούμενοι 

οὅ πολεμίους, Κρῆτες δὲ καὶ Αἰτωλοὶ μισϑῷ καὶ οὗτοι 

πειϊσϑέντες" ξυνέβη δὲ τοῖς Κρησὶ τὴν Γέλαν Ῥοδίοις 80 
ξυγκτίσαντας μὴ ξὺν τοῖς ἀποίκοις, ἀλλ’ ἐπὶ τοὺς 

ἀποίκους ἑκόντας μετὰ μισϑοῦ ἐλθεῖν. καὶ ᾿ἀκαρνάνων 10 
τινὲὲ ἅμα μὲν κέρδει, τὸ δὲ πλέον Ζημοσϑένους 

30 φιλίᾳ καὶ ᾿4ϑηναίων εὐνοίᾳ ξύμμαχοι ὄντες ἐπεκού- 
ρησαν. καὶ οἵδε [ μὲν τῷ ᾿Ιονίῳ κόλπῳ ὁδριξόμενοι" 486 

ῬΗΟΥΡΙΡΕΒ, το. Η πὰ 6. 1. ἘΔ. τηΐποῦ 18 



194 ΤΗΌΟΥΘΙΘΙΒΕ 

᾿Ιταλιωτῶν δὲ Θούριοι καὶ Μεταπόντιοι, ἐν τοιαύταις 
ἀνάγκαις τότε στασιωτικῶν καιρῶν κατειλημμένοι. 

ξυνεστράτευον καὶ Σικελιωτῶν Νάξιοι καὶ Καταναῖοι, 
βαρβάρων δὲ ᾿Εγεσταῖοί τε, | οἴπερ ἐπηγάγοντο, καὶ δ 

δ Σικελῶν τὸ πλέον, καὶ τῶν ἔξω Σικελίας Τυρσηνῶν 
τέ τινες κατὰ διαφορὰν Συρακοσίων καὶ ᾿]άπυγες 

μισϑοφόροι. τοσάδε μὲν μετὰ ᾿4ϑηναίων ἔϑνη ἐστρά- 
τευον. Συρακοσίοις δὲ ἀντεβοήϑησαν Καμαριναῖοι μὲν ὅ8 
ὅμοροι ὄντες καὶ Γελῷοι οἱκοῦντες μετ᾽ αὐϊτούς, ἔπειτα το 

10 ᾿χραγαντένων ἡσυχαξόντῳν ἐν τῷ ἐπ᾽ ἐκεῖνα ἱδρυμένοι 
Σελινούντιοι. καὶ οἵδε μὲν τῆς Σικελίας τὸ πρὸς 5 

Διβύην μέρος τετραμμένον νεμόμενοι, “Ἱμεραῖοι δὲ 
ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸν Τυρσηνικὸν πόντον μορίου, ἐν ᾧ 
καὶ μόνοι Ἕλληνες οἰκοῦσιν" οὗτοι δὲ καὶ ἐξ αὐτοῦ 

16 μόϊνοι ἐβοήϑησαν. καὶ Ἑλληνικὰ μὲν ἔϑνη τῶν ἐν τὸ 
Σικελίᾳ τοσάδε, “Ιωριῆς τε καὶ [οὗ αὐτόνομοι πάντες, 

ξυνεμάχουν, βαρβάρων δὲ Σικελοὶ μόνοι ὅσοι μὴ 

ἀφέστασαν πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους᾽ τῶν δ᾽ ἔξω Σικελίας 

Ἑλλήνων Μακεδαιμόνιον μὲν ἡγεμόνα Σπαρτιάτην 

90 παρεχόμεΪνοι, νεοδαμώδεις δὲ τοὺς ἄλλους καὶ Εἴλω- 30 
τας [δύναται δὲ τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύϑερον ἤδη εἰναι], 
Κορίνϑιοι δὲ καὶ ναυσὶ καὶ πεξῷ μόνοι παραγενόμενοι 
καὶ Δευκάδιοι καὶ ᾿Αμπρακιῶται κατὰ τὸ ξυγγενές, ἐκ 
δὲ ᾿ἀρκαδίας μισϑοφόροι ὑπὸ Κορινϑέων ἀποσταλέντες 

46 καὶ Σιϊκυώνιοι ἀναγκαστοὶ στρατεύοντες καὶ τῶν ἔξω 535 
Πελοποννήσον Βοιωτοί. πρὸς δὲ τοὺς ἐπελθόντας 

τούτους οἱ Σικελιῶται αὐτοὶ πλῆϑος πλέον κατὰ 

πάντα παρέσχοντο. ἅτε μεγάλας πόλεις οἰκοῦντες" καὶ 

γὰρ ὁπλῖται πολλοὶ καὶ νῆες καὶ ἵπποι καὶ ἄλλος 
80 ὅμιλος ἄφϑονος | ξυνελέγη. καὶ πρὸς ἅπαντας αὖϑις 80. 

ὡς εἰπεῖν τοὺς ἄλλους Συρακόσιοι αὐτοὶ πλείω ἐπορί- 
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ὅαντο διὰ μέγεϑός τε πόλεως καὶ ὅτι ἐν μεγίστῳ 

κινδύνῳ ἦσαν. καὶ αἱ μὲν | ἑκατέρων ἐπικουρίαι ν 
τοσαίδε ξυνελέγησαν, καὶ τότε ἤδη πᾶσαι ἀμφοτέροις 
παρῆσαν καὶ οὐκέτι οὐδὲν οὐδετέροις ἐπῆλϑεν. 

Οἱ δ᾽ οὖν Συρακόσιοι εἰκότως ἐνόμισαν καλὸν 
ἀγῶνα σφίσιν εἶναι ἐπὶ τῇ γεγενημένῃ νίκῃ τῆς ναυ- 
μαχίας ἑλεῖν τε τὸ στρατόπεδον ἅπαν τῶν ᾿4ϑηναίων 

τοσοῦτον ὄν, καὶ μηδὲ καϑ' ἕτερα αὐτούς, μήτε διὰ 
ϑαλάσσης μήτε τῷ πεξῷ, διαφυγεῖν. ἔκλῃον οὖν τόν ς 

10 τε λιμένα εὐθὺς τὸν μέγαν, ἔχοντα τὸ στόμα | ὀκτὼ 10 
σταδίων μάλιστα, τριήρεσι πλαγίαις καὶ πλοίοις καὶ 

ἀκάτοις ἐπ’ ἀγκυρῶν δρμίξοντες, καὶ τἄλλα. ἣν ἔτι 
ναυμαχεῖν οἱ ᾿4ϑηναῖοι τολμήσωσι, παρεδσκευάξοντο, 

καὶ ὀλίγον οὐδὲν ἐς οὐδὲν ἐπενόουν. τοῖς δὲ ᾿48η- 60 
16 ναίοις τήν τε ἀπόκλῃσιν δρῶσι καὶ τὴν ἄλλην διάνοιαν 

αὐτῶν ] αἰσϑομένοις βουλευτέα ἐδόκει. καὶ ξυνελθόντες δ 

οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ ταξίαρχοι πρὸς τὴν παροῦσαν 
ἀπορίαν τῶν τε ἄλλων καὶ ὅτι τὰ ἐπιτήδεια οὔτε 
αὐτίκα ἔτι εἶχον (προπέμψαντες γὰρ ἐς Κατάνην ὡς 
ἐχπλευδόμενοι ἀπεῖπον μὴ ἐπάγειν) οὔτε τὸ λοιπὸν 
ἔμελλον ἕξειν, εἶ μὴ [ ναυκρατήδσουσιν, ἐβουλεύσαντο 30 
τὰ μὲν τείχη τὰ ἄνω ἐχλιπεῖν, πρὸς δὲ αὐταῖς ταῖς 
ναυσὶν ἀπολαβόντες διατειχίσματι ὅσον οἷόν τε ἐλά- 
χιόστον τοῖς τε σκεύεσι καὶ τοῖς ἀσϑενέσιν ἱκανὸν 

90 γενέσϑαι. τοῦτο μὲν φρουρεῖν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἄλλου 
πεξοῦ τὰς ναῦς ἁπάσας, ὅσαι ἦσαν | καὶ δυναταὶ καὶ 35 

ἀπλοώτεραι, πάντα τινὰ ἐσβιβάξοντες πληρῶσαι, καὶ 

διαναυμαχήσαντες,. ἣν μὲν νικῶσιν, ἐς Κατάνην κομί- 

ξεσϑαι, ἣν δὲ μή, ἐμπρήσαντες τὰς ναῦς πεξῇ ξυνταξά- 
80 μένοι ἀποχωρεῖν ἧ ἂν τάχιστα μέλλωσί τινος χωρίου 

ἢ βαρβαρικοῦ ἢ «Ἑλληνικοῦ. φιλίου ἀντιλήψεσθαι. 30 
. 15: 
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καὶ οἱ μέν, ὡς ἔδοξεν αὐτοῖς ταῦτα. καὶ ἐποίησαν" 

ἔκ τὲ γὰρ τῶν ἄνω τειχῶν ὑποκατέβησαν καὶ τὰς ναῦς 8 
ἐπλήρωσαν πάσας, ἀναγκάσαντες ἐσβαίνειν ὅστις καὶ 

ὁπωσοῦν ἐδόκει ἡλικίας μετέχων ἐπιτήδειος | εἶναι. καὶ 481 
ξυνεπληρώϑησαν νῆες αἵ πᾶσαι δέκα μάλιστα καὶ 

ἑκατόν᾽ τοξότας τε ἐπ᾽ αὐτὰς πολλοὺς καὶ ἀκοντιστὰς 

τῶν τε ᾿Δἀκαρνάνων καὶ τῶν ἄλλων ξένων ἐσεβίβαξον 
καὶ τἄλλα ὡς οἷόν τ᾽ ἦν ἐξ ἀναγκαίου τε | καὶ τοιαύ- κα 
της διανοίας ἐπορίσαντος ὃ δὲ Νικίας. ἐπειδὴ τὰς 

πολλὰ ἑτοῖμα ἦν, ὁρῶν καὶ τοὺς στρατιώτας τῷ τε 
παρὰ τὸ εἰωθὸς πολὺ ταῖς ναυσὶ κρατηϑῆναι ἀϑυ- 
μοῦντας καὶ διὰ τὴν τῶν ἐπιτηδείων σπάνιν ὡς 

τάχιστα βουλομένους διακινδυνεύειν, ξυγκαλέσας ἅπαν- 

τὰς παρεκελεύϊδατό τε πρῶτον καὶ ἔλεξε τοιάδε. 10 
ο»οἄνδρες στρατιῶται ᾿4ϑηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων 61 

ξυμμάχων, ὃ μὲν ἀγὼν ὃ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν 
ἔσται περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις [οὐχ 
ἧσσον ἢ τοῖς πολεμίοις7 ἣν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς 
ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἴκχείαν πόλιν 15 

ἐπιδεῖν. ἀϑυμεῖν δὲ οὐ χρὴ οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἵ 
ἀπειρότατοι τῶν ἀνθρώπων, οἵ τοῖς πρώτοις ἀγῶσι 
σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ φόβου 

ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχουσιν. ἀλλ᾽ ὅσοι τε ᾿4ϑη- : 
ναίων πάρεστε, πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, 530 
καὶ ὅσον τῶν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι αἰεί, μνή- 
ὅϑητε τῶν ἐν τοῖς πολέμοις παραλόγων, καὶ τὸ τῆς 
τύχης κἂν μεϑ᾽ ἡμῶν ἐλπίσαντες στῆναι καὶ ὡς ἀνα- 

μαχούμενοι ἀξίως τοῦδε τοῦ πλήϑους, ὅσον αὐτοὶ 
ὑμῶν αὐτῶν ἐφορᾶτε, 1 παρασκευάξεσϑε. ἃ δὲ ἀρωγὰ 8 
ἐνείδομεν ἐπὶ τῇ τοῦ λιμένος στενότητι πρὸς τὸν μέλ- 
λοντα ὄχλον τῶν νεῶν ἔσεσθαι καὶ πρὸς τὴν ἐκείνων 
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ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων παρασκευήν, οἷς πρότερον 
ἐβλαπτόμεϑα, πάντα καὶ ἡμῖν νῦν ἐκ τῶν παρόντων 
πόῳτὰ τῶν κυβερνητῶν ἐσκεμμένα ἡτοίμασται. καὶ γὰρ ὃ 
τοξόται πολλοὶ καὶ ἀκοντισταὶ ἐπιβήσονται καὶ ὄχλος 

ὅ ᾧ ναυμαχίαν μὲν ποιούμενοι ἐν πελάγει οὐκ ἂν ἐχρώ- 
μεϑα διὰ τὸ βλάπτειν ἂν τὸ τῆς ἐπιστήμης τῇ βαρύ- 
τητι τῶν νεῶν, ἐν δὲ τῇ ἐν)ϑάδε ἠναγκασμένῃ ἀπὸ 488 
τῶν νεῶν πεζομαχίᾳ πρόδφορα ἔσται. ηὕρηται δ᾽ ς 
ἡμῖν ὅσα χρὴ ἀντιναυπηγεῖσϑαι, καὶ πρὸς τὰς τῶν 

10 ἐπωτίδων αὐτοῖς παχύτητας, ᾧπερ δὴ μάλιστα ἐβλαπτό- 
μεϑα, χειρῶν σιδηρῶν ἐπιβολαί, αἵ ] σχήσουσι τὴν ὃ 
πάλιν ἀνάκρουσιν τῆς προσπεσούσης νεώς. ἣν τὰ ἐπὶ 

τούτοις οἱ ἐπιβάται ὑπουργῶσιν. ἐς τοῦτο γὰρ δὴ «4 
ἠναγχάσμεϑα ὥστε πεξομαχεῖν ἀπὸ τῶν νεῶν, καὶ τὸ 

16 μήτε αὐτοὺς ἀνακρούεσϑαι μήτ᾽ ἐκείνους ἐᾶν ὠφέλι- 

μον φαίνεται, ἄλλως τε καὶ τῆς γῆς πλὴν ὅσον ] ἂν ὃ 1ο 
πεξὺς ἡμῶν ἐπέχῃ πολεμίας οὔσης. ὧν χρὴ μεμνη- θ8 
μένους διαμάχεσϑαι ὅσον ἂν δύνησϑε, καὶ μὴ ἐξω- 
ϑεῖσϑαι ἐς αὐτήν, ἀλλὰ ξυμπεσούδης νηὶ νεὼς μὴ 

80 πρότερον ἀξιοῦν ἀπολύεσϑαι ἢ τοὺς ἀπὸ τοῦ πολε- 

μίου καταστρώματος ὁπλίτας ἀπαράξητε. καὶ ταῦτα ς 
τοῖς ὁπλήταις οὐχ ἧσσον τῶν ναυτῶν παρακελεύομαι. τὸ 

ὅσῳ τῶν ἄνωϑεν μᾶλλον τὸ ἔργον τοῦτο" ὑπάρχει δ᾽ 

ἡμῖν ἔτι νῦν γε τὰ πλείω τῷ πεζῷ ἐπικρατεῖν. τοῖς 38 
26 δὲ ναύταις παραινῶ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τῷδε καὶ δέομαι 

μὴ ἐκπεπλῆχϑαί τι ταῖς ξυμφοραῖς ἄγαν. τήν τε 

παρασκευὴν [] ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων βελτίω νῦν 30 
᾿ἔχοντας καὶ τὰς ναῦς πλείους, ἐκείνην τὲ τὴν ἡδονὴν 

ἐνθυμεῖσθαι ὡς ἀξία ἐστὶ διασώσασϑαι, οἵ τέως ᾿48ϑη- 

80 ναῖον νομιξζόμενοι, καὶ μὴ ὄντες, ἡμῶν τῆς τε φωνῆς 

τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τῶν τρόπων τῇ μιμήσει ἐϑαυμάξεσϑε 
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κατὰ τὴν Ελλάδα, καὶ | τῆς ἀρχῆς τῆς ἡμετέρας οὐκ 535 

ἔλασσον κατὰ τὸ ὠφελεῖσϑαι. ἔς τε τὸ φοβερὸν τοῖς 

ὑπηκόοις καὶ τὸ ἀδικεῖσϑαι [πολὺ πλεῖον]. μετείχετξ. 

ὥστε κοινωνοὶ μόνοι ἐλευϑέρως ἡμῖν τῆς ἀρχῆς ὄντες « 
δικαίως [ἂν] αὐτὴν νῦν μὴ καταπροδίδοτε, καταφρονή- 

σαντες δὲ Κορινϑίων τε, οὗς πολλάκις νενικήκατε, 30 
καὶ Σικελιωτῶν, ὧν οὐδ᾽ ἀντιστῆναι οὐδεὶς ἕως ἤχμαξε 
τὸ ναυτικὸν ἡμῖν ἠξίωσεν, [] ἀμύνασϑε αὐτοὺς καὶ δεί-489 
ξατε ὅτι καὶ μετ᾽ ἀσϑενείας καὶ ξυμφορῶν ἡ ὑμετέρα 
ἐπιστήμη κρείσσων ἐστὴν ἕτέρας εὐτυχούσης ῥώμης. 
τούς τε ᾿Αϑηναίους ὑμῶν πάλιν αὖ καὶ τάδε ὑπο- θ4 
μιμνήσκω, ὅτι οὔτε ναῦς ἐν τοῖς [ νεωσοίκοις ἄλλας 5 

ὁμοίας ταῖσδε οὔτε ὁπλιτῶν ἡλικίαν ὑπελίπετε, εἴ τε 
ξυμβήσεταί τι ἄλλο ἢ τὸ κρατεῖν ὑμῖν, τούς τε ἐνθάδε 
πολεμίους εὐθὺς ἐπ᾽ ἐκεῖνα πλευσουμένους καὶ τοὺς 

ἐκεῖ ὑπολοίπους ἡμῶν ἀδυνάτους ἐσομένους τούς τε 
αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐπελθόντας ἀμύνασθαι. καὶ οἱ μὲν τὸ 

ἂν ὑπὸ Συρακοσίοις εὐθὺς γίψνοισϑε, οἷς αὐτοὶ ἰστε 

οἵᾳ γνώμῃ ἐπήλϑετε, οἱ δὲ ἐκεῖ ὑπὸ “ακεδαιμονίοις. 
ὥστε ἐν ἑνὶ τῷδε ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἀγῶνι καϑεστῶτες 5 
καρτερήσατε, εἴπερ ποτέ, καὶ ἐνθυμεῖσθε καϑ' ἑκάστους 
τε καὶ ξύμπαντες ὅτι οἱ ἐν ταῖς ναυσὶν ] ὑμῶν νῦν τὸ 

ἐσόμενοι καὶ πεξοὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις εἰσὶ καὶ νῆες καὶ 
(«ἡ ὑπόλοιπος πόλις καὶ τὸ μέγα ὄνομα τῶν ᾿4“ϑηνῶν, 

περὶ ὧν, εἴ τίς τι ἕτερος ἑτέρου προφέρει ἢ ἐπιστήμῃ 
ἢ εὐψυχίᾳ, οὐκ ἂν ἐν ἄλλῳ μᾶλλον καιρῷ ᾿ἀποδειξά- 
μένος αὐτός τε αὑτῷ ὠφέλιμος γένοιτο καὶ τοῖς  ξύμ- 30 
πασι σωτήριος." 

Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα παρακελευσάμενος εὐϑὺς 6ὅ 

ἐκέλευες πληροῦν τὰς ναῦς. τῷ δὲ Γυλίππῳ καὶ τοῖς 

Συρακοσίοις παρῆν μὲν αἰσϑάνεσϑαι, ὁρῶσι καὶ αὐτὴν 
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τὴν παρασκευήν, ὅτι ναυμαχήσουσιν οἱ ᾿4ϑηναῖοι., προ- 
[ηγγέλϑη δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἡ ἐπιβολὴ τῶν σιδηρῶν χειρῶν, 45 
καὶ πρός τε τἄλλα ἐξηρτύσαντο ὡς ἕκαστα καὶ πρὸς 

τοῦτο τὰς γὰρ πρῴρας καὶ τῆς νεὼς ἄνω ἐπὶ πολὺ 5 
κατεβύρσωσαν, ὅπως ἂν ἀπολισϑάνοι καὶ μὴ ἔχοι 

ἀντιλαβὴν ἡ χεὶρ ἐπιβαλλομένη. καὶ ἐπειδὴ πάντα 3 
ἑτοῖμα ] ἦν, παρεκελεύσαντο ἐχείνοις οἵ τε στρατηγοὶ 80 
καὶ Γύλιππος καὶ ἔλεξαν τοιάδε. 

οὔτι μὲν καλὰ τὰ προειργασμένα καὶ ὑπὲρ καλῶν 66 
τῶν μελλόντων ὃ ἀγὼν ἔσται, ὦ Συρακόσιοι καὶ ξύμ- 

ἰμαχοι, οἵ τε πολλοὶ δοκεῖτε ἡμῖν εἰδέναι (οὐδὲ γὰρ490 
ἂν οὕτως αὐτῶν προϑύμως ἀντελάβεσϑε). καὶ εἴ τις 
μὴ ἐπὶ ὅσον δεῖ ἤσϑηται, σημανοῦμεν. ᾿4ϑηναίους γὰρ 3 
ἐς τὴν χώραν τήνδε ἐλθόντας πρῶτον μὲν ἐπὶ τῆς 
Σικελίας καταδουλώσει, ἔπειτ᾽, εἶ κατορϑώσειαν, καὶ 6 

τῆς Πελοποννήδου καὶ τῆς ἄλλης “Ελλάδος, καὶ ἀρχὴν 

τὴν ἤδη μεγίστην τῶν τε πρὶν Ἑλλήνων καὶ τῶν 
νῦν κεκτημένους. πρῶτοι ἀνθρώπων ὑποστάντες τῷ 

ναυτικῷ, ᾧπερ πάντὰ κατέσχον, τὰς μὲν νενικήχατε 
ναυμαϊΪχίας, τὴν δ᾽ ἐκ τοῦ εἰκότος νῦν νικήσετε. ἄνδρες 1 
γὰρ ἐπειδὰν ᾧ ἀξιοῦσι προύχειν κολουσϑῶσι, τό γ' 

ὑπόλοιπον αὐτῶν τῆς δόξης ἀσθενέστερον αὐτὸ ἑαυτοῦ 

ἐστιν ἢ εἰ μηδ᾽ φήϑησαν τὸ πρῶτον, καὶ τῷ παρ᾽ 
ἐλπίδα τοῦ αὐχήματος σφαλλόμενοι καὶ παρὰ ἰσχὺν 
τῆς δυνάμεως ἐνδιδόασιν.' ὃ νῦν ᾿4ϑηναίους εἰκὸς τὸ 
πεπονϑέναι. ἡμῶν δὲ τό τε ὑπάρχον πρότερον, ᾧπερ 67 
καὶ ἀνεπιστήμονες ἔτι ὄντες ἀπετολμήσαμεν, βεβαιό- 
τερον νῦν, καὶ τῆς δοκήδεως προσγεγενημένης αὐτῷ 

τοῦ κρατίστους εἶναι, εἶ τοὺς κρατίστους ἐνικήσαμεν, 

διπλασία ἑκάστου ἡ ἐλπίς. τὰ δὲ πολλὰ πρὸς τὰς 30 

ἐπιχειρήσεις ἡ μεγίστη ἐλπὶς μεγίστην καὶ τὴν προ- 
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ϑυμίαν παρέχεται. τά τε τῆς ἀντιμιμήδεως αὐτῶν τῆς 5 
παρασκευῆς ἡμῶν τῷ μὲν ἡμετέρῳ τρόπῳ ξυνήϑη τέ 

ἐστι καὶ οὐκ ἀνάρμοστοι πρὸς τὴν τέχνην» ἑκάστην 

αὐτῶν ἐσόμεϑα᾽ οἵ δ᾽, ἐπειδὰν πολλοὶ μὲν | ὁπλῖται 35 
ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων παρὰ τὸ καϑεστηκὸς ὦσι, 
πολλοὶ δὲ καὶ ἀκοντισταί, χερσαῖοι ὡς εἰπεῖν ᾿άκαρ- 
νᾶνές τε καὶ ἄλλοι ἐπὶ ναῦς ἀναβάντες, οἱ οὐδ᾽ ὅπως 

καϑεξομένους χρὴ τὸ βέλος ἀφεῖναι εὑρήσουσι, πῶς 
οὐ σφαλοῦσί τε τὰς ναῦς καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς πάντες 

οὐκ ] ἐν τῷ αὐτῶν τρόπῳ κινούμενοι ταράξονται; ἐπεὶ δ 
καὶ τῷ πλήϑει τῶν νεῶν οὐκ ὠφελήσονται, εἴ τις καὶ 

τόδε ὑμῶν, ὅτι οὐκ ἴδαις ναυμαχήδει, πεφόβηται" ἐν 

ὀλίγῳ 1 γὰρ πολλαὶ ἀργότεραι μὲν ἐς τὸ δρᾶν τι ὧν 491 
βούλονται ἔδονται, ῥᾷσται δὲ ἐς τὸ βλάπτεσϑαι ἀφ᾽ 
ὧν ἡμῖν παρεσκεύασται. τὸ δ᾽ ἀληϑέστατον γνῶτε. ἐξ 4 

ὧν ἡμεῖς οἰόμεϑα σαφῶς πεπύσϑαι" ὑπερβαλλόντων 
γὰρ αὐτοῖς ] τῶν κακῶν καὶ βιαξόμενοι ὑπὸ τῆς ὁ 
παρούσης ἀπορίας ἐς ἀπόνοιαν καϑεστήκασιν οὐ παρα- 
σκευῆς πίστει μᾶλλον ἢ τύχης ἀποκινδυνεῦσαι οὕτως 

ὅπως δύνανται, ἵν᾽ ἢ βιασάμενοι ἐχπλεύσωσιν ἢ κατὰ 
γῆν μετὰ τοῦτο τὴν ἀποχώρησιν ποιῶνται, ὡς τῶν 

γε παρόντων οὐκ ἂν πράξαντες χεῖρον. πρὸς οὖν 88 
ἀταξίαν τε τοιαύτην καὶ τύχην ἀνδρῶν ἑαυτὴν παρα- 
δεδωκυῖαν πολεμιωτάτων ὀργῇ προσμείξωμεν, καὶ 

ὅ νομίσωμεν ἅμα μὲν νομιμώτατον εἶναι πρὸς τοὺς 

ἐναντίους οὗ ἂν ὡς ἐπὶ τιμωρίᾳ τοῦ προσπεσόντος 
δικαιώδσωσιν ἀποπλῆδαι τῆς γνώμης τὸ [ ϑυμούμενον, 16 

ἅμα δὲ ἐχϑροὺς ἀμύνασϑαι ἐγγενησόμενον ἡμῖν, [καὶ] 
τὸ λεγόμενόν που ἥδιστον εἶναι. ὡς δὲ ἐχϑροὶ καὶ 5 
ἔχϑιστοι, πάντες ἴστε, οἵ γε ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ἦλθον 
δουλωσόμενοι, ἐν ᾧ, εἶ κατώρϑωσαν, ἀνδράσι μὲν 
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ἂν τὰ ἄλγιστα προσέϑεσαν, παισὶ δὲ καὶ γυϊναιξὶ τὰ 30 
ἀπρεπέστατα, πόλει δὲ τῇ πάσῃ τὴν αἰσχίστην ἐπί- 
κλησιν. ἀνϑ’ ὧν μὴ μαλακισϑῆναί τινα πρέπει, μηδὲ 3 
τὸ ἀκινδύνως ἀπελθεῖν αὐτοὺς κέρδος νομίσαι. τοῦτο 

δ μὲν γάρ, καὶ ἐὰν κρατήσωσιν, ὁμοίως δράσουσιν᾽ τὸ 

δὲ πραξάντων ἐκ τοῦ εἴχότος ἃ βουλόμεϑα τούσδε τὲ 
Ι κολασθῆναι καὶ τῇ πάσῃ Σικελίᾳ καρπουμένῃ καὶ 36 
πρὶν ἐλευϑερίαν βεβαιοτέραν παραδοῦναι, καλὸς ὁ 
ἀγών. καὶ κινδύνων οὗτοι σπανιώτατοι οἱ ἂν ἐλά- 

10 χιότα ἐκ τοῦ σφαλῆναι βλάπτοντες πλεῖστα διὰ τὸ 
εὐτυχῆσαι ὠφελῶσιν." 

Καὶ οἱ μὲν τῶν Συρακοσίων στρατηγοὶ καὶ Γύλιπ- 69 
[πος τοιαῦτα καὶ αὐτοὶ τοῖς σφετέροις στρατιώταις παρα- 90 

κελευσάμενοι ἀντεπλήρουν τὰς ναῦς εὐθὺς ἐπειδὴ καὶ 
1δ τοὺς ᾿4ϑηναίους ἠσθάνοντος. ὃ δὲ Νικίας ὑπὸ τῶν 5 

παρόντων ἐχπεπληγμένος καὶ δρῶν οἷος ὁ κίνδυνος 

καὶ ὡς ἐγγὺς ἤδη, ἐπειδὴ καὶ ὅσον οὐκ ἔμελλον ἀνάγε- 
σϑαι, ] καὶ νομίσας, ὅπερ πάσχουσιν ἐν τοῖς μεγάλοις 492 
ἀγῶσι, πάντα τε ἔργῳ ἔτι σφίσιν ἐνδεᾶ εἷναι καὶ λόγῳ 

40 αὐτοῖς οὕπω ἱκανὰ εἰρῆσθαι, αὖϑις τῶν τριηράρχων 

ἕνα ἕκαστον ἀνεκάλει. πατρόϑεν τε ἐπονομάξων καὶ 
αὐτοὺς | ὀνομαστὶ καὶ φυλήν, ἀξιῶν τό τε καϑ᾽ ἑαυτόν, ὁ 
ᾧὦ ὑπῆρχε λαμπρότητός τι, μὴ προδιδόναι τινὰ καὶ 

τὰς πατρικὰς ἀρετάς, ὧν ἐπιφανεῖς ἦσαν οἱ πρόγονοι, 

δ μὴ ἀφανίζειν, πατρίδος τὲ τῆς ἐλευϑερωτάτης ὑπο- 

μιμνήσκων καὶ τῆς ἐν αὐτῇ ἀνεπιτάκτου πᾶσιν ἐς τὴν 
δίαιταν ἐξουσίας, ἄλλα τὲ λέγων ὅσα ἐν τῷ τοιούτῳ 10 

ἤδη τοῦ καιροῦ ὄντες ἄνϑρωποι οὐ πρὸς τὸ δοκεῖν 

τινε ἀρχαιολογεῖν φυλαξάμενοι εἴποιεν ἄν, καὶ ὑπὲρ 

80 ἁπάντων παραπλήσια ἔς τε γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ 

ϑεοὺς πατρῴους προφερόμενα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ παρούσῃ 
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ἐχπλήξει ὠφέλιμα ] νομίξοντες ἐπιβοῶνται. καὶ ὃ μὲν τῇ 
οὐχ ἱκανὰ μᾶλλον ἢ καὶ ἀναγκαῖα νομίσας παρῃνῆσθαι, 

ἀποχωρήσας ἦγε τὸν πεξὺν πρὸς τὴν ϑάλασσαν καὶ 
παρέταξεν ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἐδύνατο, ὅπως ὅτι μεγίστη 

τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶν ὠφελία ἐς τὸ ϑαρσεῖν γίγνοιτο. 
ὃ δὲ 4ημοσϑένης καὶ ] Μένανδρος καὶ Εὐθύδημος 9 
(οὗτοι γὰρ ἐπὶ τὰς ναῦς τῶν ᾿Α4ϑηναίων στρατηγοὶ 
ἐπέβησαν) ἄραντες ἀπὸ τοῦ ἑαυτῶν στρατοπέδου εὐϑὺς 
ἔπλεον πρὸς τὸ ξεῦγμα τοῦ λιμένος καὶ τὸν παρα- 

10 λειφϑέντα διέκπλουν, βουλόμενοι βιάσασϑαι ἐς τὸ ἔξω. 
προεξαγαγόμενοι δὲ οἱ Συρακόσιον καὶ οἱ ξύμμαχοι τ 
ναυσὶ παραπλησίαις τὸν ἀριϑμὸν καὶ πρότερον, κατά 
τε τὸν ἔχπλουν μέρει αὐτῶν ἐφύλασσον καὶ κατὰ τὸν 
ἄλλον κύκλῳ λιμένα, ὅπως πανταχόϑεν ἅμα προσπί- 

1 πτοιὲν τοῖς ᾿4ϑηναίοις, καὶ ὁ πεξὸς ἅμα αὐτοῖς παρε- 
βοήϑει ἧπερ καὶ αἱ νῆες κατίσχοιεν. ἦρχον | δὲ τοῦ 50 
ναυτικοῦ τοῖς Συρακοσίοις Σικανὸς μὲν καὶ ᾿4γάϑ- 
αρχος9) κέρας ἑκάτερος τοῦ παντὸς ἔχων, Πυϑὴν δὲ 
Ι καὶ οἱ Κορίνϑιοι τὸ μέσον. ἐπειδὴ δὲ οἱ ἄλλοι 498 

90 .4ϑηναῖοι προσέμισγον τῷ ξεύγματι, τῇ μὲν πρώτῃ 
ῥύμῃ ἐπιπλέοντες ἐκράτουν τῶν τεταγμένων νεῶν πρὸς 
αὐτῷ, καὶ ἐπειρῶντο λύειν τὰς κλήσεις μετὰ δὲ 
τοῦτο πανταχόϊϑεν σφίσι τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμά- ς 
χῶν ἐπιφερομένων οὐ πρὸς τῷ ξεύγματι ἔτι μόνον ἡ 

86 ναυμαχία ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λιμένα ἐγίγνετο, καὶ ἦν 
καρτερὰ καὶ οἵα οὐχ ἑτέρα τῶν προτέρων. πολλὴ μὲν ς 
γὰρ ἑκατέροις προϑυμία ἀπὸ τῶν ναυτῶν ἐς τὸ ἐπι-᾿ 
πλεῖν ὁπότε κελευσϑείη | ἐγίγνετο, πολλὴ ὃὲ ἡ ἀντι- τὸ 
τέχνησις τῶν κυβερνητῶν καὶ ἀγωνισμὸς πρὸς ἀλλή- 

80 λους᾽ οἵ τὲ ἐπιβάται ἐθεράπευον, δπότε προόσπέδοι 
ναῦς νηί, μὴ λείπεσθαι τὰ ἀπὸ τοῦ καταστρώματος 

Φι 
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τῆς ἄλλης τέχνης πᾶς τέ τις ἐν ᾧ προσετέτακτο 

αὐτὸς ἕκαστος ἠπείγετο πρῶτος φαίνεσϑαι. ξυμ- 4 
ἱπεσουσῶν δὲ ἐν ὀλίγῳ πολλῶν νεῶν (πλεῖσται γὰρ τ5 
δὴ αὗται ἐν ἐλαχίστῳ ἐναυμάχησαν. βραχὺ γὰρ ἀπέ- 
λιπον ξυναμφότεραι διακόσιαι γενέσϑαι), αἱ μὲν 
ἐμβολαὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ἀνακρούσεις καὶ διέχπλους 
ὀλίγαι ἐγίγνοντο, αἱ δὲ προσβολαί. ὡς τύχοι ναῦς 

- ψῃὶ προσπεισοῦσα ἢ διὰ τὸ φεύγειν ἢ ἄλλῃ ἐπι- 30 

10 

1ὅ 

πλέουσα, πυκνότεραι ἦσαν. καὶ ὅσον μὲν χρόνον 

προσφέροιτο ναῦς. οἱ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων τοῖς 
ἀκοντίοις καὶ τοξεύμασι καὶ λέϑοις ἀφϑόνοις ἐπ᾽ 

αὐτὴν ἐχρῶντο᾽ ἐπειδὴ δὲ προσμείξειων, οἱ ἐπιβάται 
ἐς χεῖρας ἰόντες ἐπειρῶντο ταῖς ] ἀλλήλων ναυσὶν 96 
ἐπιβαίνειν. ξυνετύγχανέ τε πολλαχοῦ διὰ τὴν στενο- 8 
χωρίαν τὰ μὲν ἄλλοις ἐμβεβληκέναι, τὰ ὃὲ αὐτοὺς 

ἐμβεβλῆσϑαι, δύο τε περὶ μίαν καὶ ἔστιν ἧ καὶ 
᾿ πλείους ναῦς κατ᾽ ἀνάγκην ξυνηρτῆσϑαι, καὶ τοῖς 

20 

2ὅ 

80 

κυβερνήταις τῶν μὲν φυλακὴν τῶν δ᾽ ἐπιβουλήν, μὴ 
[ καϑ’ ἕν ἕκαστον, κατὰ πολλὰ δὲ πανταχόϑεν, περιε- 30 
στάναι, καὶ τὸν κτύπον μέγαν ἀπὸ πολλῶν νεῶν 
ξυμπιπτουσῶν ἔκπληξίν τε ἅμα καὶ ἀποστέρησιν τῆς 
ἀκοῆς ὧν οἵ κελευσταὶ φϑέγγοιντο παρέχειν. πολλὴ 1 
γὰρ δὴ ἡ παρακέλευσις καὶ βοὴ ἀφ’ ἕκατέρων τοῖς 
κελευσταῖς κατά τὲ ] τὴν τέχνην καὶ πρὸς τὴν αὐτίκα 494 
φιλονικίαν ἐγίγνετο, τοῖς μὲν ᾿Ἁϑηναίοις βιάξεσϑαί 

τε τὸν ἔκπλουν ἐπιβοῶντες καὶ περὶ τῆς ἐς τὴν 
πατρίδα σωτηρίας νῦν, εἴ ποτὲ καὶ αὖϑις, προϑύμως 
ἀντιλαβέσϑαι, τοῖς δὲ Συραϊκοσίοις καὶ ξυμμάχοις καλὸν 5 
εἶναι κωλῦσαί τε αὐτοὺς διαφυγεῖν καὶ τὴν οἰκείαν 

ἑκάστους πατρίδα νικήσαντας ἐπαυξῆσαι. καὶ οἱ στρα- 8 
τηγοὶ προσέτι ἑκατέρων, εἴ τινά που ὁρῷεν μὴ κατὶ 
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ἀνάγκην πρύμναν κρουόμενον, ἀνακαλοῦντες ὀνομαστὶ 

τὸν τριήραρχον ἠρώτων, οἱ μὲν | ̓4ϑηναῖοι, εἰ τὴν το 
πολεμιωτάτην γῆν οἰκειοτέραν ἤδη τῆς οὐ δι’ ὀλίγου 
πόνου κεχτημένης ϑαλάδσσης ἡγούμενοι ὑποχωροῦσιν, 

δ οἱ δὲ Συρακόσιοι, εἰ οὗς δαφῶς ἴσασι προϑυμου- 
μένους [΄4Ζϑηναίουρ)] παντὶ τρόπῳ διαφυγεῖν, τούτους 
αὐτοὶ φεύγοντας φεύγουσιν. ὅ τε ἐκ τῆς γῆς πεϊξὸς . 

ἀμφοτέρων ἰσορρόπου τῆς ναυμαχίας καϑεστηκυίας 
πολὺν τὸν ἀγῶνα καὶ ξύστασιν τῆς γνώμης εἶχε, 

10 φιλονικῶν μὲν ὃ αὐτόϑεν περὶ τοῦ πλείονος ἤδη 
καλοῦ, δεδιότες δὃὲ οἱ ἐπελθόντες μὴ τῶν παρόντων 
ἔτι χείρω πράξωσιν. πάντων γὰρ δὴ ἀνακειμένων τοῖς 5 
᾿Αϑηναίοις | ἐς τὰς ναῦς ὅ τε φόβος ἦν ὑπὲρ τοῦ 530 
μέλλοντος οὐδενὶ ἐοικὼς καὶ διὰ τὸ ἀνώμαλον {τῆς 

16 τάξεως ἀνώμαλον» καὶ τὴν ἔποψιν τῆς ναυμαχίας ἐκ 

τῆς γῆς ἠναγκάξοντο ἔχειν. δι’ ὀλίγου γὰρ οὔσης 8. 
᾿ τῆς θέας καὶ οὐ πάντων ἅμα ἐς τὸ αὐτὸ δκοπούντων, 

εἰ μέν τινες ἴδοιέν πῃ τοὺς σφετέρους ἐπιϊκρατοῦντας, 35 
ἀνεθάρσησάν τε ἂν καὶ πρὸς ἀνάκλησιν ϑεῶν μὴ 

80 στερῆσαι σφᾶς τῆς σωτηρίας ἐτρέποντο" οἱ δ᾽ ἐπί τι 
ἡσσώμενον βλέψαντες ὀλοφυρμῷ τὲ ἅμα μετὰ βοῆς 
ἐχρῶντο καὶ ἀπὸ τῶν δρωμένων τῆς ὄψεως καὶ τὴν 
γνώμην μᾶλλον τῶν ἐν τῷ ἔργῳ ἐδουλοῦντο᾽ ἄλ]λοι 80 
ὃὲ χαὶ πρὸς ἀντίπαλόν τι τῆς ναυμαχίας ἀπιδόντες, 

26 διὰ τὸ ἀκρίτως ξυνεχὲς τῆς ἁμίλλης καὶ τοῖς σώμασιν 

αὐτοῖς ἴσα τῇ δόξῃ περιδεῶς ξυναπονεύοντες ἐν τοῖς 

χαλεπώτατα διῆγον" αἰεὶ γὰρ παρ᾽ ὀλίγον ἢ διέφευγον 
Ι ἢ ἀπώλλυντο. ἦν τε ἐν τῷ αὐτῷ στρατεύματι τῶν; 
᾿4ϑηναίων, ἕως ἀγχώμαλα ἐναυμάχουν, πάντα ὁμοῦ 

80 ἀκοῦσαι, ὀλοφυρμός, βοή, νικῶντες, κρατούμενοι, ἄλλα 

ὅσ᾽ ἂν ἐν μεγάλῳ κινδύνῳ μέγα στρατόπεδον πολυειδῆ 
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[ ἀναγκάξοιτο φϑέγγεσθαι. παραπλήσια δὲ καὶ οἱ ἐπὶ 
τῶν νεῶν αὐτοῖς ἔπασχον, πρίν γε δὴ οἱ Συρακόσιοι 
καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπὶ πολὺ ἀντισχούδης τῆς ναυμαχίας 
ἔτρεψάν τε τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ ἐπικείμενοι λαμπρῶς, 

πολλῇ κραυγῇ καὶ διακελευσμῷ χρώμενοι, κατεδίωκον 

Ιἐς τὴν γῆν. τότε δὲ ὃ μὲν ναυτικὸς στρατός, ἄλλοι 
ἄλλῃ. ὅσον μὴ μετέωροι ἑάλωσαν, κατενεχϑέντες 
ἐξέπεσον ἐς τὸ στρατόπεδον" ὃ δὲ πεζὸς οὐκέτι δια- 

φόρως, ἀλλ᾽ ἀπὸ μιᾶς δρμῆς οἰμωγῇ τὲ καὶ στόνῳ 
10 πάντες, δυσανασχετοῦντες τὰ γιγνόμενα, οἱ μὲν ἐπὶ 

τὰς ναῦς παρεβοήθουν, οἱ δὲ πρὸς τὸ λοιπὸν τοῦ 
τείχους ἐς φυλακήν, ἄλλοι δέ, καὶ οἱ πλεῖστοι, ἤδη 
περὶ σφᾶς αὐτοὺς καὶ ὅπῃ σωϑήσονται διεσκόπουν. 
ἦν τε ἐν τῷ παραυτίκα οὐδεμιᾶς δὴ τῶν ξυμπασῶν 
ἐλάσσων ἔκπληξις. παραπλήσιά τε ἐπεπόνϑεσαν καὶ 
ἔδρασαν αὐτοὶ ἐν Πύλῳ᾽ διαϊφϑαρεισῶν γὰρ τῶν νεῶν 
τοῖς “ακεδαιμονίοις προσαπώλλυντο αὐτοῖς καὶ οἱ 

ἐν τῇ νήσῳ ἄνδρες διαβεβηκότες, καὶ τότε τοῖς ᾽4ϑη- 
ναίοις ἀνέλπιστον ἦν τὸ κατὰ γῆν σωϑήσεσθϑαι. ἢν 

20 μή τι παρὰ λόγον γίγνηται. 

Γενομένης δ᾽ ἰσχυρᾶς τῆς ναυμαχίας καὶ πολλῶν 
νεῶν ἀμφοτέροις καὶ ἀνθρώπων ἀπολομένων οἵ 
Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπικρατήσαντες τά τὲ 

ναυάγια ᾿καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ ἀποπλεύ- 
ὅαντες πρὸς τὴν πόλιν τροπαῖον ἔστησαν. οἱ δ᾽ 
᾿'4ϑηναῖοι ὑπὸ μεγέϑους τῶν παρόντων κακῶν νεκρῶν 
μὲν πέρι ἢ ναυαγίων οὐδὲ ἐπενόουν αἰτῆσαι ἀναίρεσιν, 
τῆς δὲ νυχτὸς ἐβουλεύοντο εὐθὺς ἀναχωρεῖν. 4΄ημο- 
σϑένης δὲ Νικίᾳ προσελθὼν γνώμην ἐποιεῖτο πληρώ- 

80 ὅαντας ἔτι τὰς λοιπὰς τῶν νεῶν βιάσασϑαι, ἢν δύνων- 

ται, ἅμα ἕῳ τὸν ἔχπλουν, λέγων ὅτι πλείους ἔτι αἱ 
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λοιπαί εἶσι νῆες χρήϊσιμαι σφίσιν ἢ τοῖς πολεμίοις" 35 
ἦσαν γὰρ τοῖς μὲν ᾿4ϑηϊναίοις περίλοιποι ὡς ἑξήκοντα, 496 
τοῖς δ᾽ ἐναντίοις ἐλάσσους ἢ πεντήκοντα. καὶ ξυγχω- 4 

ροῦντος Νικίου τῇ γνώμῃ καὶ βουλομένων πληροῦν 
αὐτῶν οἱ ναῦται οὐκ ἤϑελον ἐσβαίνειν διὰ τὸ κατα- 
πεπλῆχϑαι τῇ ἥσσῃ καὶ μὴ ἂν ἔτι οἴεσθαι κρατῆσαι. ὃ 
καὶ οἵ μὲν ὡς κατὰ γῆν ἀναχωρήσοντες ἤδη ξύω- 
πάντες τὴν γνώμην εἶχον. ἙἝἭ μοκράτης δὲ ὃ Συρα- 18 

κόσιος ὑπονοήσας αὐτῶν τὴν διάνοιαν καὶ νομίσας 

δεινὸν εἷναι εἰ τοσαύτη στρατιὰ κατὰ γῆν ἀποχω- 
ρήσασα καὶ καϑεξομένη ποι τῆς Σικελίας Ϊ βουλήσεται ιὸ 
αὖϑις σφίσι τὸν πόλεμον ποιεῖσϑαι, ἐσηγεῖται ἐλϑὼν 
τοῖς ἐν τέλει οὖσιν ὡς οὐ χρεὼν ἀποχωρῆσαι τῆς 
νυχτὸς αὐτοὺς περιιδεῖν, λέγων ταῦτα ἃ καὶ αὐτῷ 
ἐδόκει, ἀλλὰ ἐξελθόντας ἤδη πάντας Συρακοσίους καὶ 

τοὺς ξυμμάχους τάς τε ὁδοὺς ἀποικοδομῆσαι | καὶ τὰ ι5 

στενόπορα τῶν χωρίων προφϑάσαντας φυλάσσειν. οἱ ὃ 

δὲ ξυνεγίγνωσκον μὲν καὶ αὐτοὶ οὐχ ἦἧἦσσον ταῦτα 
ἐκείνου καὶ ἐδόκει ποιητέα εἶναι, τοὺς δὲ ἀνθρώπους 

ἄρτι ἀσμένους ἀπὸ ναυμαχίας τὲ μεγάλης ἀναπεπαυ- 
μένους καὶ ἅμα ἑορτῆς οὔσης (ἔτυχε γὰρ αὐτοῖς Ἥρα- 
ἰκλεῖ ταύτην τὴν ἡμέραν ϑυσία οὖσα) οὐ δοκεῖν ἂν 30 
᾿βαδίως ἐθελῆσαι ὑπακοῦσαι" ὑπὸ γὰρ τοῦ περιχαροῦς 

τῆς νέκης πρὸς πόσιν τετράφϑαι τοὺς πολλοὺς ἐν τῇ 

ἑορτῇ, καὶ πάντα μᾶλλον ἐλπίζειν ἂν σφῶν πείθεσθαι 
αὐτοὺς ἢ ὅπλα λαβόντας ἐν τῷ παρόντι ἐξελθεῖν." ὡς ἐ 
δὲ τοῖς ] ἄρχουσι ταῦτα λογιξομένοις ἐφαίνετο ἄπορα 35 
καὶ οὐκέτι ἔπειϑεν αὐτοὺς ὃ Ἑρμοκράτης, αὐτὸς ἐπὶ 
τούτοις τάδε μηχανᾶται. δεδιὼς μὴ οἱ ᾿4ϑηναῖοι καϑ' 

80 ἡσυχίαν προφϑάσωσιν ἐν τῇ νυκτὶ διελθόντες τὰ 
χαλεπώτατα τῶν χωρίων᾽ πέμπει τῶν ἑταίρων τινὰς 
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τῶν ἑαυτοῦ μετὰ | ἱππέων πρὸς τὸ τῶν ᾿“4ϑηναίων 30 

στρατόπεδον ἡνίκα ξυνεσκόταξεν᾽ οὗ προσελάσαντες ἐξ 

ὕσου τις ἔμελλεν ἀκούσεσϑαι καὶ ἀνακαλεσάμενοί τινας 
ὡς ὄντες τῶν ᾿4“ϑηναίων ἐπιτήδειοι (ἦσαν γάρ τινες 

δ τῷ Νικίᾳ διάγγελοι τῶν ἔνδοθεν) ἐκέλευον φράξειν 
Νικίᾳ μὴ ἀπάγειν τῆς ] νυκτὸς τὸ στράτευμα, ὡς 491 

Συρακοσίων τὰς ὁδοὺς φυλασσόντων, ἀλλὰ καϑ᾽ 

ἡσυχίαν τῆς ἡμέρας παρασκευασάμενον ἀποχωρεῖν. 
καὶ οἵ μὲν εἰπόντες ἀπῆλθον, καὶ οἱ ἀκούσαντες « 

10 διήγγειλαν τοῖς στρατηγοῖς τῶν ᾿“4ϑηναίων᾽" | οἱ δὲ τ 

πρὸς τὸ ἄγγελμα ἐπέσχον τὴν νύκτα, νομίσαντες οὐκ 
ἀπάτην εἷναι. καὶ ἐπειδὴ καὶ ὃς οὐκ εὐθὺς ὥρμησαν, 
ἔδοξεν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν περιμεῖναι. 
ὕπως ξυσκευάσαιντο ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν οἱ στρατιῶται 

16 ὅτι χρησιμώτατα, καὶ τὰ μὲν ἄλλα πάντα καϊταλιπεῖν, τὸ 
ἀναλαβόντες δὲ αὐτὰ ὅσα περὶ τὸ σῶμα ἐς δίαιταν 
ὑπῆρχεν ἐπιτήδεια ἀφορμᾶσθαι:". Συρακόσιοι δὲ καὶ ε 
Γύλιππος τῷ μὲν πεξῷ προεξελθόντες τάς τε ὁδοὺς 

τὰς κατὰ τὴν χώραν ἡ εἰκὸς ἦν τοὺς ᾿4ϑηναίους ἰέναι 

40 ἀπεφάργνυσαν καὶ τῶν ῥείϑρων καὶ ποταμῶν τὰς 

 [διαβάδεις ἐφύλασσον καὶ ἐς ὑποδοχὴν τοῦ στρατεύ- τὸ 
ματος ὡς κωλύσοντες ἧ ἐδόκει ἐτάσσοντο" ταῖς δὲ 

ναυσὶ προσπλεύσαντες τὰς ναῦς τῶν ᾿4ϑηναίων ἀπὸ 

τοῦ αἰγιαλοῦ ἀφεῖλκον᾽ ἐνέπρησαν δέ τινας ὀλίγας, 

86 ὥσπερ διενοήϑησαν, αὐτοὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι, τὰς δ᾽ ἄλλας 

καϑ' ἡσυχίαν οὐδενὸς κωλύοντος ὡς ἑκάστην πόοι 20 

ἐχπεπτωκυῖαν ἀναδησάμενοι ἐκόμιξον ἐς τὴν πόλιν. 
Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει τῷ Νικίᾳ καὶ τῷ 1ῦ 

ΖΔημοσϑένει ἱκανῶς παρεσκευάσθαι. καὶ ἡ ἀνάστασις 
80 ἤδη τοῦ στρατεύματος τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας 

[ ἐγίγνετο. δεινὸν οὖν ἦν οὐ καϑ᾽ ἕν μόνον τῶν πραγμά- 3 
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τῶν, ὅτι τάς τε ναῦς ἀπολωλεκότες πάσας ἀπεχώρουν 

καὶ ἀντὶ μεγάλης ἐλπίδος καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πόλις κιν- 
δυνεύοντες, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀπολείψει τοῦ στρατοπέδου 
ξυνέβαινε τῇ τε ὄψει ἑκάστῳ ἀλγεινὰ καὶ τῇ γνώμῃ 
αἰἰσϑέσϑαι.. τῶν τε γὰρ νεκρῶν ἀτάφων ὄντων, ὁπότε δ᾽ 
τις ἴδοι τινὰ τῶν ἐπιτηδείων κείμενον, ἐς λύπην μετὰ 

φόβου καϑίστατο, καὶ οἱ ξῶντες καταλειπόμενοι τραυ- 
ματίαι τε καὶ ἀσθενεῖς πολὺ τῶν τεθνεώτων τοῖς 

ὁρῶσι λυπηρότεροι ἦσαν καὶ τῶν ἀπολωλότων ἀϑλιώ- 
τεροι. πρὸς ] γὰρ ἀντιβολίαν καὶ ὀλοφυρμὸν τραπόμενοι 4,8 
ἐς ἀπορίαν καϑίστασαν, ἄγειν τε σφᾶς ἀξιοῦντες καὶ 

ἕνα ἕκαστον ἐπιβοώμενοι, εἴ τινά πού τις ἴδοι ἢ 

ἑταίρων ἢ οἰκείων, τῶν τε ξυσκήνων ἤδη ἀπιόντων 
ἐκκρεμαννύμενοι καὶ ] ἐπακολουθοῦντες ὅσον δύναιντο, ὁ 
εἴ τῳ δὲ προλέποι ἡ ῥώμη καὶ τὸ σῶμα, οὐκ ἄνευ 
ὀλίγων ἐπιϑειασμῶν καὶ οἰμωγῆς ἀπολειπόμενοι, ὥστε 
δάκρυσι πᾶν τὸ στράτευμα πλησϑὲν καὶ ἀπορίᾳ 
τοιαύτῃ μὴ ῥᾳδίως ἀφορμᾶσϑαι, καίπερ ἐκ πολεμίας 

τε καὶ μείξω ἢ κατὰ δάκρυα | τὰ μὲν πεπονθότας ἤδη, τὸ 
τὰ δὲ περὶ τῶν ἐν ἀφανεῖ δεδιότας μὴ πάϑωσιν. 
κατήφειά τέ τις ἅμα καὶ κατάμεμψις σφῶν αὐτῶν ὃ 
πολλὴ “ἦν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἢ πόλει ἐκπεπολιορκημένῃ 
ἑῴκεσαν ὑποφευγούσῃ, καὶ ταύτῃ οὐ σμικρᾷ" μυριάδες 
γὰρ τοῦ ξύμπαντος ὄχλου οὐκ] ἐλάσσους τεσσάρων 15 
ἅμα ἐπορεύοντο. καὶ τούτων οἵ τε ἄλλοι πάντες 
ἔφερον ὅ τι τις ἐδύνατο [κατὰ τὸ] χρήσιμον, καὶ οἵ 
ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππῆς παρὰ τὸ εἰωϑὸς αὐτοί γε καὶ τὰ 

σφέτερα αὐτῶν σιτία, οἱ μὲν ἀπορίᾳ ἀκολούϑων, οἵ 
ὃὲ ἀπιστίᾳ ἀπηυτομολήκεσαν γὰρ πάλαι ] τε καὶ οἷ 30 

80 πλεῖστοι παραχρῆμα. ἔφερον δὲ οὐδὲ ταῦτα ἱκανά" 
σῖτος γὰρ οὐκέτι ἦν ἐν τῷ στρατοπέδῳ. καὶ μὴν ἡ ἄλλη 6 

Φι 
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αἰκία, καὶ [ἡ] ἰσομοιρίᾳ τῶν κακῶν ἔχουσά τινα ὅμως 
[τὸ μετὰ πολλῶν) κούφισιν, οὐδ᾽ ὡς ῥᾳδία ἐν τῷ 

παρόντι ἐδοξάξετο, ἄλλως νε καὶ ἀπὸ οἵας λαμπρό᾽τη- 95 
τος καὶ αὐχήματος τοῦ πρώτου ἐς οἵαν τελευτὴν καὶ 

ταπεινότητα ἀφίχατο. μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφορον 1 

τοῦτο [τῷ] ᾿Ελληνικῷ στρατεύματι ἐγένετο, οἷς ἀντὶ μὲν 
τοῦ ἄλλους δουλωσδομένους ἥκειν αὐτοὺς τοῦτο μᾶλλον 

δεδιότας μὴ πάϑωσι ξυνέβη ἀπιέναι, ἀντὶ δ’ εὐχῆς τε 

[καὶ παιάνων, μεϑ’ ὧν ἐξέπλεον, πάλιν τούτων τοῖς 90 
ἐναντίοις ἐπιφημίσμασιν ἀφορμᾶσϑαι, πεξούς τε ἀντὶ 
ναυβατῶν πορευομένους καὶ ὁπλιτικῷ προσέχοντας 

μᾶλλον ἢ ναυτικῷ. ὅμως δὲ ὑπὸ μεγέϑους τοῦ ἐπι- 
᾿ κρεμαϊμένου ἔτει κινδύνου πάντα ταῦτα αὐτοῖς οἷστὰ 499 

1ὅ 

20 

80 

ἐφαίνετο. ὁρῶν δὲ ὁ Νικίας τὸ στράτευμα ἀϑυμοῦν 178 
καὶ ἐν μεγάλῃ μεταβολῇ ὄν, ἐπιπαριὼν ὡς ἐκ τῶν 
ὑπαρχόντων | ἐθάρσυνέ τε καὶ παρεμυϑεῖτο, βοῇ τὲ ε 
χρώμενος ἔτι μᾶλλον ἑκάστοις καϑ'’ οὺὃς γίγνοιτο ὑπὸ 
προϑυμίας καὶ βουλόμενος ὡς ἐπὶ πλεῖστον γεγω- 
νίσκων ὠφελεῖν. 

τι καὶ ἐκ τῶν παρόντων, ᾧ ᾿Δ4ϑηναῖοι καὶ ξύμ- 21 
μαχοι, ἐλπίδα χρὴ ἔχειν (ἤδη τινὲς καὶ ἐκ δεινοτέρων 

ἢ τοιῶνδε | ἐσώϑησαν), μηδὲ καταμέμφεσϑαι ὑμᾶς το 
ἄγαν αὐτοὺς μήτε ταῖς ξυμφοραῖς μήτε ταῖς παρὰ τὴν 
ἀξίαν νῦν κακοπαϑίαις. κἀγώ τοι οὐδενὸς ὑμῶν οὔτε 9 

ῥώμῃ προφέρων (ἀλλ᾽ ὁρᾶτε δὴ ὡς διάκειμαι ὑπὸ τῆς 
νόσου) οὔτ᾽ εὐτυχίᾳ δοχῶν που ὕστερός του εἶναι 
κατά τε τὸν ἴδιον βίον καὶ ἐς τὰ ἄλλα, νῦν ἐν τῷ τ6 

αὐτῷ κινδύνῳ τοῖς φαυλοτάτοις αἰωροῦμαι" καίτοι 
πολλὰ μὲν ἐς θεοὺς νόμιμα δεδιήτημαι, πολλὰ δὲ ἐς 
ἀνθρώπους δίκαια καὶ ἀνεπίφϑονα. ἀνθ’ ὧν ἡ μὲν 8 
ἐλπὶς ὅμως ϑρασεῖα τοῦ μέλλοντος, αἱ ε πυμῆροναι 

ΤΉΟΥΡΙΡΣΒ, τοο. πᾶθ. 11. ἘΔ. ταΐτοσ. 
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οὐ κατ᾽ ἀξίαν δὴ φοβοῦσιν. ] τάχα δὲ ἂν καὶ λωφή- 20 
σειαν᾽ ἱκανὰ γὰρ τοῖς τε πολεμίοις ηὐτύχηται. καὶ εἴ 

τῷ ϑεῶν ἐπέφϑονοι ἐστρατεύσαμεν, ἀποχρώντως ἤδη 

τετιμωρήμεϑα. “ ἦλθον γάρ που καὶ ἄλλοι τινὲς ἤδη « 
ὅ ἐφ᾽ ἑτέρους, καὶ ἀνθρώπεια δράσαντες ἀνεκτὰ ἔπαϑον. 

καὶ ἡμᾶς εἰκὸς νῦν τά τε ἀπὸ | τοῦ ϑείου ἐλπίξευν 535 
ἠπιώτερα ἕξειν (οἴκτου γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀξιώτεροι ἤδη 
ἐσμὲν ἢ φϑόνου), καὶ ὁρῶντες ὑμᾶς αὐτοὺς οἷοι 
ὁπλῖται ἅμα καὶ ὅσοι ξυντεταγμένοι χωρεῖτε μὴ κατα- 

10 πέπληχϑε ἄγαν, λογέξεσϑε δὲ ὅτι αὐτοί τὲ πόλις εὐθύς 

ἐστε ὅποι ἂν καϑέξησϑε, καὶ ἄλλη οὐδεμία | ὑμᾶς τῶν 30 

ἐν Σικελίᾳ οὔτ᾽ ἂν ἐπιόντας δέξαιτο ῥᾳδίως οὔτ᾽ ἂν 

ἱδουϑέντας που ἐξαναστήδειεν. τὴν δὲ πορείαν ὥστ᾽ δ 
ἀσφαλῆ καὶ εὔτακτον εἶναι αὐτοὶ φυλάξατε, μὴ ἄλλο 

16 τι ἡγησάμενος ἕκαστος ἢ ἐν ᾧ ἂν ἀναγκασϑῇ χωϊρίῳ ὅ00 
μάχεσϑαι. τοῦτο καὶ πατρίδα καὶ τεῖχος κρατήσας 
ἕξειν. ἰσπουδὴ δὲ ὁμοίως καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν ἔσται ᾳ 
τῆς ὁδοῦ" τὰ γὰρ ἐπιτήδεια βραχέα ἔχομεν, καὶ ἣν 
ἀντιλαβώμεϑά του φιλίου χωρίου τῶν Σικελῶν (οὗτοι 

80 [γὰρ ἡμῖν διὰ τὸ Συρακοσίων δέος ἔτι βέβαιοί εἶσιν), ὁ 

ἤδη νομίξετε ἐν τῷ ἐχυρῷ εἶναι. προπέπεμπται δ' 
ὡς αὐτούς, καὶ ἀπαντᾶν εἰρημένον καὶ σιτία ἅμα 

κομίξειν. τό τε ξύμπαν γνῶτε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, 1 
ἀναγκαῖόν τε ὃν ὑμῖν ἀνδράσιν ἀγαϑοῖς γίγνεσϑαι, 

οὅ ὡς μὴ ] ὄντος χωρίου ἐγγὺς ὅποι ἂν μαλακισϑέντες τὸ 
σωϑθεῖτε, καὶ ἣν νῦν διαφύγητε τοὺς πολεμίους, οἵ 
τε ἄλλοι τευξόμενοι ὧν ἐπιϑυμεῖτέ που ἐπιδεῖν, καὶ 
οἵ ᾿4ϑηναῖοι τὴν μεγάλην δύναμιν τῆς πόλεως καίπερ 
πεπτωχυῖαν ἐτανορϑώσοντες" ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ 

80 τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί." 16 
Ὁ μὲν Νικίας τοιάδε παρακελευόμενος ἅμα ἐπῇει 18 
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τὸ στράτευμα καί, εἴ πῃ ὁρῴη διεσπασμένον καὶ μὴ 
ἐν τάξει χωροῦν, ξυνάγων καὶ καϑιστάς, καὶ ὃ 4ημο- 
σϑένης οὐδὲν ἦσσον τοῖς καϑ᾽ ἑαυτὸν τοιαῦτά τε καὶ 
παραπλήσια λέγων. τὸ δὲ ἐχώρει ἐν διπλαισίῳ τε- 3 

δ ταγμένον, πρῶτον μὲν ἡγούμενον τὸ Νικίου, ἐφεπό- 

μενον δὲ τὸ 4ημοσϑένους" τοὺς δὲ σκευοφόρους καὶ 

τὸν πλεῖστον ὄχλον ἐντὸς εἶχον οἱ ὁπλῖται. καὶ ἐπειδὴ ς 
[τε] ἐγένοντο ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ ᾿ἀνάπου ποταμοῦ, 

ηὗρον ἐπ᾽ αὐτῷ παρατεταγμένους τῶν Συρακοσίων καὶ 35 
10 ξυμμάχων, καὶ τρεψάμενοι αὐτοὺς καὶ κρατήσαντες τοῦ 

πόρου ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσϑεν' οἱ δὲ Συρακόσιοι 
παριππεύοντές τ προσέκειντο καὶ ἐσακοντίξοντες οἷ 
ψιλοί. ( καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ προελθόντες σταδίους « 
ὡς τεσσαράκοντα | ηὐλίσαντο πρὸς λόφῳ τινὶ οἵ ᾿4ϑη- 30 

16 ναῖον" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρῷ ἐπορεύοντο καὶ προῆλθον 
ὡς εἴχοσι σταδίους, καὶ ] κατέβησαν ἐς χωρίον ἄπεδόν δ01 
τι καὶ αὐτοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο, βουλόμενοι ἔκ τὲ 

τῶν οἰκιῶν λαβεῖν τι ἐδώδιμον (ὠκεῖτο γὰρ ὁ χῶρος) 
καὶ ὕδωρ μετὰ σφῶν αὐτῶν φέρεσϑαι αὐτόϑεν᾽ ἐν γὰρ 

80 τῷ πρόσϑεν ἐπὶ πολλὰ | στάδια, ἧ ἔμελλον ἱέναι, οὐκ κε 

ἄφϑονον ἦν. οἱ δὲ Συρακόσιοι ἐν τούτῳ προελϑόντες ὃ 
τὴν δίοδον τὴν ἐν τῷ πρόσϑεν ἀπετείχιξον᾽ ἦν δὲ 
λόφος καρτερὸς καὶ ἑκατέρωϑεν αὐτοῦ χαράδρα κρημνώ- 

δης, ἐκαλεῖτο δὲ ᾿ἀκραῖον λέπας. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἵ α 
26 ᾿4ϑηναῖοι προῇσαν, καὶ οἱ τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμ- τὸ 

μάχων αὐτοὺς ἱππῆς καὶ ἀκοντισταὶ ὄντες πολλοὶ 

ἑκατέρωϑεν ἐκώλυον καὶ ἐσηκόντιξόν τε καὶ παρίπ- 
πευον. καὶ χρόνον μὲν πολὺν ἐμάχοντο οἱ 4ϑηναῖοι, 1 
ἔπειτα ἀνεχώρησαν πάλιν ἐς τὸ αὐτὸ στρατόπεδον. 

80 καὶ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ὁμοίως εἶχον" οὐ | γὰρ ἔτι 15 
ἀποχωρεῖν οἷόν τ’ ἦν ὑπὸ τῶν ἱππέων. πρὼ δὲ 79 

145 

! 
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ἄραντες ἐπορεύοντο αὖϑις., καὶ ἐβιάσαντο πρὸς τὸν 
λόφον ἐλϑεῖν τὸν ἀποτετειχισμένον, καὶ ηὗρον πρὸ 

ἑαυτῶν ὑπὲρ τοῦ ἀποτειχίσματος τὴν πεζὴν στρατιὰν 
παρατεταγμένην οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων ἀσπίδων" στενὸν γὰρ 

5 ἦν | τὸ χωρίον. καὶ προσβαλόντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐτει- 5 
χομάχουν καὶ βαλλόμενοι ὑπὸ πολλῶν ἀπὸ τοῦ λόφου 
ἐπάντους ὄντος (διικνοῦντο γὰρ ῥᾷον οἱ ἄνωϑεν) καὶ 
οὐ δυνάμενοι βιάσασϑαι ἀνεχώρουν πάλιν καὶ ἄνε- 

παύοντο. ἔτυχον δὲ καὶ βρονταί τινες ἅμα γενόμεναι 3 

10 καὶ ὕδωρ. ] οἷα τοῦ ἔτους πρὸς μετόπωρον ἤδη ὄντος 55 
φιλεῖ γίγνεσθαι. ἀφ᾽’ ὧν οἱ ᾿Αϑηναῖοι μᾶλλον ἔτι 
ἠθύμουν καὶ ἐνόμιξον ἐπὶ τῷ σφετέρῳ ὀλέϑρῳ καὶ 
ταῦτα πάντα γίγνεσϑαι. ἀναπαυομένων δ᾽ αὐτῶν ὃ. 
Γύλιππος καὶ οἱ Συρακόσιοι πέμπουσι μέρος τι τῆς 

στρατιᾶς ἀποτειχι οὔντας ἐκ τοῦ ὄπισϑεν αὐτοὺς ἢ 30 

προεληλύϑεσαν᾽ ἀντιπέμψαντες δὲ κἀκεῖνοι σφῶν αὐτῶν 
τινας διεκώλυσαν., καὶ μετὰ ταῦτα πάσῃ τῇ στρατιᾷ ὃ 

ἀναχωρήσαντες πρὸς τὸ πεδίον μᾶλλον οἵ ᾿4ϑηναῖοι 

ηὐλίσαντο. τῇ δ᾽ | ὑστεραίᾳ προυχώρουν, καὶ οἱ Συρα- δ05 
80 κόσιοι προσέβαλλόν τε πανταχῇ αὐτοῖς κύκλῳ καὶ 

πολλοὺς κατετραυμάτιξον, καὶ εἰ μὲν ἐπίοιεν οἱ ᾽49ϑη- 

ναῖοι, ὑπεχώρουν, εἰ δ᾽ ἀναχωροῖεν, ἐπέκειντο, καὶ 

μάλιστα τοῖς ὑστάτοις προσπίπτοντες. εἴ πῶς κατὰ ὁ 

βραχὺ τρεψάμενοι πᾶν τὸ στράτευμα φοβήδειαν. καὶ 6 
95 ἐπὶ πολὺ μὲν τοιούτῳ τρόπῳ ἀντεῖχον οἱ ᾿4ϑηναῖοι, 

ἔπειτα προελθόντες πέντε ἢ ἕξ σταδίους ἀνεπαύοντο 
ἐν τῷ πεδίῳ' ἀνεχώρησαν δὃὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἐς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. 

Ι Τῆς δὲ νυχτὸς τῷ Νικίᾳ καὶ Ζ4ημοσϑένει ἐδόκει, εὖ 
80 ἐπειδὴ κακῶς σφίσι τὸ στράτευμα εἶχε τῶν τε ἐπιτη- 

δείων πάντων ἀπορίᾳ ἤδη καὶ κατατετραυματιδσμένοι 

1 ψ᾿ι 
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ἦσαν πολλοὶ ἐν πολλαῖς προσβολαῖς τῶν πολεμίων 
γεγενημέναις. πυρὰ καύσαντες ὡς πλεῖστα ἀπάγειν 

τὴν | στρατιάν, μηκέτι τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἦ διενοήϑησαν, τὸ 
ἀλλὰ τοὐναντίον ἢ οἱ Συρακόσιοι ἐτήρουν, πρὸς τὴν 

ὄ ϑάλασσανλ ἦν δὲ ἡ ξύμπασα ὁδὸς αὕτη οὐκ ἐπὶ Κατά- 5 

νης τῷ στρατεύματι, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἕτερον μέρος τῆς 

Σικελίας τὸ πρὸς Καμάριναν καὶ Γέλαν καὶ τὰς ταύτῃ 

πόϊλεις καὶ ᾿Ελληνίδας καὶ βαρβάρους. καύσαντες οὖν ἢ 

πυρὰ πολλὰ ἐχώρουν ἐν τῇ νυκτί. καὶ αὐτοῖς, οἷον 
10 φιλεῖ καὶ πᾶσι στρατοπέδοις, μάλιστα δὲ τοῖς μεγίστοις, 

φόβοι καὶ δείματα ἐγγίγνεσϑαι, ἄλλως τε καὶ ἐν νυκτί 
τε καὶ διὰ πολεμίας καὶ [ἀπὸ] πολεμίων οὐ πολὺ 
ἀπεχόντων |; ἰοῦσιν, ἐμπίπτει ταραχή᾽ καὶ τὸ μὲν Νικίου δ 
στράτευμα, δόπερ ἡγεῖτο, ξυνέμενέ τε καὶ προύλαβε 

16 πολλῷ, τὸ δὲ 4Ζ]ημοσϑένους, τὸ ἥμισυ μάλιστα καὶ τὸ 
πλέον, ἀπεσπάσϑη τε καὶ ἀτακτότερον ἐχώρει. ἅμας 
ὃὲ τῇ ἕῳ ἀφικνοῦνται ὅμως πρὸς τὴν ϑάλασσαν, 
καὶ ἐσβάντες ἐς τὴν ὁδὸν [| τὴν ᾿Ελωρίνην καλουμένην 20 
ἐπορεύοντο, ὅπως, ἐπειδὴ γένοιντο ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ 

40 Κακυπάρει, παρὰ τὸν ποταμὸν ἴοιεν ἄνω διὰ μεσογείας" 

ἤλπιξον γὰρ καὶ τοὺς Σικελοὺς ταύτῃ οὺὃς μετέπεμψαν 
ἀπαντήσεσϑαι. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγένοντο ἐπὶ τῷ ποταμῷ, κ᾽8 
ηὗρον καὶ ἐνταῦϑα φυλακήν τινὰ τῶν Συρακοσίων 
ἀποτειχίξουσάν τε καὶ ἀποσταυροῦδαν τὸν πόρον. 

40 χαὶ βιασάμενοι αὐτὴν διέβησάν τε τὸν ποταμὸν καὶ 

ἐχώρουν αὖϑις πρὸς ἄλλον ποταμόν, τὸν ᾿Ερινέον᾽ 1 
ταύτῃ γὰρ οἱ ἡγεμόνες ἐκέλευον. ἐν τούτῳ δ᾽ οἵ Συρα- 81 
κόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, ὡς ἥ τε ἡμέρα ἐγένετο καὶ 
ἔγνωσαν τοὺς ᾿4ϑηναίους ἀπεληλυϑότας, ἐν αἰτίᾳ τε 

80 οἱ πολλοὶ τὸν Γύλιππον εἶχον ἑκόντα ἀφεῖναι τοὺς 
᾿Αϑηναίους, καὶ κατὰ τάχος διώκοντες, ἡ οὐ χαλεπῶς το 
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ἠσθϑάνοντο κεχωρηκχότας, καταλαμβάνουσι περὶ ἀρίστου 

ὥραν. καὶ ὥσπερ προσέμειξαν τοῖς μετὰ τοῦ Ζ]ημοσϑέ- 8 

νους. ὑστέροις τ᾽ οὖσι καὶ σχολαίτερον καὶ ἀτακτό- 
τερον χωροῦσιν, ὡς τῆς νυκτὸς τότε ξυνεταράχϑησαν, 

εὐθὺς προσπεσόντες ἐμάχοντο, καὶ οἱ ἱππῆς τῶν 
Ι Συρακοσίων ἐκυκλοῦντό τε ῥᾷον αὐτοὺς δίχα δὴ κς 
ὄντας καὶ ξυνῆγον ἐς ταὐτό. τὸ δὲ Νικίου στρά- ς 

τευμα ἀπεῖχεν ἐν τῷ πρόσϑεν καὶ πεντήχοντα σταδίους" 

ϑᾶσσόν τε γὰρ ὃ Νικίας ἦγε, νομίζων οὐ τὸ ὑπο- 
μένειν ἐν τῷ τοιούτῳ ἑκόντας εἶναι καὶ μάχεσϑαι 
σωτηρίαν, ἀλλὰ τὸ [ ὡς τάχιστα ὑποχωρεῖν, τοσαῦτα Ὡς 
μαχομένους ὅσ᾽ ἂν ἀναγκάξωνται. ᾿ ὁ δὲ Ζημοσϑένηςς 
ἐτύγχανε [τε] τὰ πλείω ἐν πόνῳ τε ξυνεχεστέρῳ ὧν 
διὰ τὸ ὑστέρῳ ἀναχωροῦντι αὐτῷ πρώτῳ ἐπικεῖσϑαι 
τοὺς πολεμίους, καὶ τότε γνοὺς τοὺς Συρακοσίους διώ- 

κοντας οὐ προυχώρει μᾶλλον ἢ ἐς [ μάχην ξυνετάσσετο, 9: 
ἕως ἐνδιατρίβων κυκλοῦταί τε ὑπ᾽ αὐτῶν κἀν πολλῷ 
ϑορύβῳ αὐτός τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ [᾿43ϑηναῖοι] ἧσαν" 
ἀνειληϑέντες γὰρ ἔς τι χωρίον ᾧ κύκλῳ μὲν τειχίον 

περιῆν, ὁδὸς δὲ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, ἐλάας δὲ οὐκ ὀλίγας 
δἶχεν, ἐβάλλοντο περισταδόν. ] τοιαύταις δὲ προσβολαῖς ὃ 
καὶ οὐ ξυσταδὸν μάχαις οἱ Συρακόσιοι εἰκότως 

ἐχρῶντο" τὸ γὰρ ἀποκινδυνεύειν πρὸς ἀνθρώπους ἀπο- 

νενοημένους οὐ πρὸς ἐκείνων μᾶλ!λον ἦν ἔτι ἢ πρὸς δ0. 
τῶν ᾿4ϑηναίων, καὶ ἅμα φειδώ τέ τις ἐγίγνετο ἐπ᾽ 

εὐπραγίᾳ ἤδη σαφεῖ μὴ προαναλωϑῆναί τῳ καὶ ἐνόμιξον 
καὶ ὡς ταύτῃ τῇ ἰδέᾳ καταδαμασάμενοι λήψεσϑαι 
αὐτούς. ᾿ ἐπειδὴ δ᾽ οὖν δι’ ἡμέρας βάλλοντες παν- 85 
ταχόϑεν τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ ξυμμάχους ἑώρων ἤδη 
τεταλαιπωρημένους τοῖς τε τραύμασι καὶ τῇ ἄλλῃ 

καχώδσει, κήρυγμα ποιοῦνται Γύλιππος καὶ Συρακόσιοι 
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καὶ οἱ ξύμμαχοι πρῶτον μὲν τῶν νησιωτῶν εἴ τις 
βούλεται ἐπ’ ἐλευϑερίᾳ ὡς σφᾶς ἀπιέναι" καὶ ἀπε- 
Ιχώρησάν τινες πόλεις οὐ πολλαί. ἔπειτα δ᾽ ὕστερον 3" 
καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς μετὰ 4΄ημοσϑ.έ- 
νους ὁμολογία γίγνεται ὥστε ὅπλα τε παραδοῦναι καὶ 

μὴ ἀποθανεῖν μηδένα μήτε βιαίως μήτε δεσμοῖς μήτε 

τῆς ἀναγκαιοτάτης ἐνδείᾳ διαίτης. καὶ παρέδοσαν οἷ ς 

πάν)τες σφᾶς αὐτοὺς ἑξακισχίλιοι, καὶ τὸ ἀργύριον τι8 
ὃ εἶχον ἅπαν κατέϑεσαν ἐσβαλόντες ἐς ἀσπίδας ὑπ- 
τίας, καὶ ἐνέπλησαν ἀσπίδας τέσσαρας. καὶ τούτους 

μὲν εὐθὺς ἀπεκόμιξον ἐς τὴν πόλιν Νικίας δὲ καὶ 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἀφικνοῦνται τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐπὶ τὸν 
ποταμὸν τὸν ᾿Εριϊνέον, καὶ διαβὰς πρὸς μετέωρόν τι τὸ 
καϑῖσε τὴν στρατιάν. 

Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν 88 

ἔλεγον ὅτι οἵ μετὰ 4ημοσϑένους παραδεδώκοιεν σφᾶς 
αὐτούς, κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν" ὃ δ᾽ ἀπι- 

στῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον. ὡς δ᾽ 
οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυ- 

κεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ 
᾿Αϑηναίων ξυμβῆναι ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακό- 
σιοι ἐς τὸν πόλεμον, ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ᾽ 

αὐτοῦ | στρατιὰν. ἀφεῖναι αὐτούς" μέχρι οὗ δ᾽ ἂν τὰ 90 
χρήματα ἀποδοϑῇ, ἄνδρας δώσειν ᾿4ϑηναίων ὁμήρους, 
ἕνα κατὰ τάλαντον. οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ Γύλιππος 
οὐ προσεδέχοντο τοὺς λόγους, ἀλλὰ προσπεσόντες καὶ 
περιστάντες πανταχόϑεν ἔβαλλον καὶ τούτους μέχρι 

ὀψέ. εἶχον ] δὲ καὶ οὗτοι πονήρως σίτου τε καὶ τῶν εἶς 
ἐπιτηδείων ἀπορίᾳ. ὕμως δὲ τῆς νυκτὸς φυλάξαντες ς 
τὸ ἡσυχάξον ἔμελλον πορεύσεσϑαι. καὶ ἀναλαμβάνουσί 

τε τὰ ὅπλα καὶ οἱ Συρακόσιοι αἰσϑάνονται καὶ 
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ἐπαιάνισαν. γνόντες δὲ | οἵ ᾿4ϑηναῖοι ὅτι οὐ λαν- 5 

ϑάνουσι, κατέϑεντο πάλιν πλὴν τριακοσίων μάλιστα 

ἀνδρῶν᾽ οὗτοι δὲ διὰ τῶν φυλάκων βιασάμενοι ἐχώ- 
ρουν τῆς νυχτὸς ἡ ἐδύναντο. Νικίας δ᾽ ἐπειδὴ ἡμέρα 84 

ὅ ἐγένετο ἦγε τὴν στρατιάν" οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ οἵ 
ξύμμαχοι προσέχειντο τὸν αὐτὸν τρόΪϊπον πανταχόϑεν το 
βάλλοντές τε καὶ κατακοντίζοντες. καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι « 
ἠπείγοντο πρὸς τὸν ᾿Ασσίναρον ποταμόν, ἅμα μὲν 
βιαζόμενοι ὑπὸ τῆς πανταχόϑεν προσβολῆς ἱππέων 

10 τὲ πολλῶν καὶ τοῦ ἄλλου ὄχλου, οἰόμενοι ῥᾷόν τι 

σφίσιν ἔσεσϑαι, ἢν διαβῶσι τὸν ποταμόν, ἅμα δὲ 
ὑπὸ [ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ πιεῖν ἐπιϑυμίᾳ. ὡς 1" 

δὲ γίγνονται ἐπ’ αὐτῷ, ἐσπίπτουσιν οὐδενὶ κόσμῳ 
ἔτι, ἀλλὰ πᾶς τέ τις διαβῆναι αὐτὸς πρῶτος βουλό- 

16 μενος καὶ οἱ πολέμιοι ἐπικείμενοι χαλεπὴν ἤδη τὴν 
διάβασιν ἐποίουν" ἀϑρόοι γὰρ ἀναγκαζόμενοι χωρεῖν 
ἐπέπιπτόν τε ἀλλήϊλοις καὶ κατεπάτουν, περί τε τοῖς 530 

δορατίοις καὶ σκεύεσιν οἱ μὲν εὐθὺς διεφϑείροντο, οἱ 
δὲ ἐμπαλασσόμενοι χκατέρρεον.( ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερά τε « 

80 τοῦ ποταμοῦ παραστάντες οἱ Συρακόσιοι (ἦν δὲ χρη- 
μνῶδες) ἔβαλλον ἄνωθεν τοὺς ᾿4ϑηναίους, πίνοντάς 
τὸ τοὺῤ πολλοὺς ἀσμένους καὶ ἐν κοίλῳ ὄντι τῷ 56 
ποταμῷ ἐν σφίσιν αὐτοῖς ταρασσομένους. οἵ τε Πελο- κ 
ποννήσιοι ἐπικαταβάντες τοὺς ὃν τῷ ποταμῷ μάλιστα 

96 ἔσφαξον. καὶ τὸ ὕδωρ εὐθὺς διέφϑαρτο, ἀλλ᾽ οὐδὲν 
ἧσσον ἐπίνετο ὁμοῦ τῷ πηλῷ ἡματωμένον καὶ περι- 
μάχητον ἦν τοῖς πολλοῖς. τέλος δὲ νεκρῶν τε πολλῶν 8. 

ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἤδη κειμένων ὃν τῷ ποταμῷ καὶ διεφϑαρ- 
μένου τοῦ στρατεύματος τοῦ μὲν κατὰ τὸν ποταμόν, 

80 τοῦ δὲ καί, εἴ τε διαφύγοι,. ὑπὸ τῶν ἱππέων, Νικίας 
Γυλίππῳ ἑαυτὸν παραδίδωσι πιστεύσας μᾶλλον αὐτῷ 
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ἢ τοῖς Συρακοσίοις: ] καὶ ἑαυτῷ μὲν χρῆσϑαι ἐκέλευεν 86 
ἐκεῖνόν τε καὶ Δακεδαιμονίους ὅ τι βούλονται, τοὺς 
δὲ ἄλλους στρατιώτας | παύσασθαι φονεύοντας. καὶ ὁ 8 

Γύλιππος μετὰ τοῦτο ξωγρεῖν ἤδη ἐκέλευεν" καὶ τούς 
δ τε λοιπούς, ὅσους μὴ ἀπεκρύψαντο (πολλοὶ δὲ οὗτοι 

ἐγένοντο), ξυνεκόμισαν ξῶντας. καὶ ἐπὶ τοὺς τριακο- 
σίους, οἵ τὴν φυλακὴν διεξῆλθον τῆς νυκτός, πέμ- ὁ 

ψαντες τοὺς διωξομένους ξυνέλαβον.. τὸ μὲν οὖν εἐ 
ἁθροισϑὲν τοῦ᾽ στρατεύματος ἐς τὸ κοινὸν οὐ πολὺ 

10 ἐγένετο, τὸ ὃὲ διακλαπὲν πολύ, καὶ διεπλήσϑη πᾶσα 

Σικελία αὐτῶν, ἅτε οὐκ ἀπὸ ξυμβάσεως ὥσπερ τῶν 
μετὰ Δημοσθένους ληφϑέντων. μέρος δέ τι | οὐκ ἴρ 
ὀλίγον καὶ ἀπέθανεν" πλεῖστος γὰρ δὴ φόνος οὗτος 
καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων τῶν ὃν τῷ [ Σικελικῷ)] πολέμῳ 

16 τούτῳ ἐγένετο. καὶ ὃν ταῖς ἄλλαις προσβολαῖς ταῖς 

κατὰ τὴν πορείαν συχναῖς γενομέναις οὐκ ὀλίγοι ἐτεϑνή- 

κεόαν. πολλοὶ δὲ ὅμως καὶ διέφυγον, οἱ μὲν καὶ 
παραυτίκα, ] οἱ δὲ καὶ δουλεύσαντες καὶ διαδιδράσκον- 15 
τες ὕστερον᾽ τούτοις δ᾽ ἦν ἀναχώρησις ἐς Κατάνην. 

420 υναϑροισϑέντες δὲ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμα- 88 
χοι, τῶν τε αἰχμαλώτων ὅσους ἐδύναντο πλείστους 
καὶ τὰ σκῦλα ἀναλαβόντες, ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. 

καὶ τοὺς | μὲν ἄλλους ᾿4ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων 3. 
ὁπόσους ἔλαβον κατεβίβασαν ἐς τὰς λυϑοτομίας, ἀσφα- 

9ὅ λεστάτην εἷναι νομίσαντες τήρησιν, Νικίαν δὲ καὶ 
Ζημοσθϑένη ἄκοντος Γυλίππου ἀπέσφαξαν.“ ὃ γὰρ 

Γύλιππος καλὸν τὸ ἀγώνισμα ἐνόμιξέν οἱ εἶναι ἐπὶ 
τοῖς ἄλλοις καὶ [ τοὺς ἀντιστρατήγους κομίσαι 4ακε- 26 
δαιμονίοις. ξυνέβαινε δὲ τὸν μὲν πολεμιώτατον αὐτοῖς ς 

80 εἶναι, Ζημοσϑένη, διὰ τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ Πύλῳ, τὸν 
δὲ διὰ τὰ αὐτὰ ἐπιτηδειότατον" τοὺς γὰρ ἐκ τῆς νήσου 
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ἄνδρας τῶν “ακεδαιμονίων ὁ Νικίας προυϑυμήϑη, 

σπονδὰς πείδας τοὺς | ̓ 4ϑηναίους ποιήδασϑαι, ὥστε 90 

ἀφεθῆναι. ἀνθ’ ὧν οἵ τε “ακχεδαιμόνιοι ἦσαν αὐτῷ 4 
προσφιλεῖς κἀκεῖνος οὐχ ἥκιστα πιστεύσας ἑαυτὸν τῷ 
Γυλίππῳ παρέδωκεν. ἀλλὰ τῶν Συρακοσίων τινές, 
ὡς ἐλέγετο, οἵ μὲν δείσαντες, ὅτι πρὸς αὐτὸν ἐκξχου- 

νολόγηντο, μὴ βαϊδανιξόμενος διὰ τὸ τοιοῦτον ταρα- 86 

χὴν σφίσιν ἐν εὐπραγίᾳ ] ποιήσῃ, ἄλλοι δέ, καὶ οὐχ 501 
ἥκιστα οἱ Κορίνθιοι, μὴ χρήμασι δὴ πείσας τινάς, 

ὅτι πλούσιος ἦν, ἀποδρᾷ καὶ αὖϑις σφίσι νεώτερόν τι 
ἀπ᾽ αὐτοῦ γένηται, πείσαντες τοὺς ξυμμάχους ἀπέκτει- 

ναν αὐτόν. καὶ ὁ μὲν τοιαύτῃ ] ἢ ὅτι ἐγγύτατα τούτων ὅς 

αἰτίᾳ ἐτεϑνήκει, ἥκιστα δὴ ἄξιος ὧν τῶν γε ἐπ᾽ ἐμοῦ 
Ἑλλήνων ἐς τοῦτο δυστυχίας ἀφικέσϑαι διὰ τὴν πᾶσαν 
ἐς ἀρετὴν νενομιόσμένην ἐπιτήδευσιν. τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς 81 

λιϑοτομίαις οἱ Συρακόσιοι χαλεπῶς τοὺς πρώτους χρό- 

νους μετεχείριθσαν. ἐν γὰρ | κοίλῳ χωρίῳ ὄντας καὶ τὸ 
ὀλίγῳ πολλοὺς οἵ τε ἥλιοι τὸ πρῶτον καὶ τὸ πνῖγος 

ἔτι ἐλύπει διὰ τὸ ἀστέγαστον, καὶ αἱ νύκτες ἐπιγιγνό- 

μεναι τοὐναντίον μετοπωριναὶ καὶ ψυχραὶ τῇ μεταβολῇ 
ἐς ἀσϑένειαν ἐνεωτέριξον, πάντα τε ποιούντων αὐτῶν 5 
διὰ στενοχωρίαν ἐν τῷ αὐτῷ καὶ | προσέτι τῶν νεκρῶν 16 
ὁμοῦ ἐπ᾽’ ἀλλήλοις ξυννενημένων, οἵ ἔκ τε τῶν τραυ- 
μάτων καὶ διὰ τὴν μεταβολὴν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀπέϑνῃ- 

όκον, καὶ ὀσμαὶ ἦσαν οὐκ ἀνεκτοί, καὶ λιμῷ ἅμα καὶ 
δίψῃ ἐπιέξοντο (ἐδίδοσαν γὰρ αὐτῶν ἑκάστῳ ἐπὶ ὀκτὼ 

μῆνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο κοτύλας σίτου), ἄλλα 530 
τε ὅσα εἰκὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπεπτωκότας κακο- 

παϑῆσαι., οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἐπεγένετο αὐτοῖς. καὶ ἡμέρας ἐ 
μὲν ἑβδομήκοντά τινας οὕτω διῃτήθησαν ἁϑρόοι" 
ἔπειτα πλὴν ᾿4ϑηναίων καὶ εἴ τινες Σικελιωτῶν ἢ 



ΗΙΒΤΟΒ. 8. ὮΙ 87 --- ΥὯῇ 1. 219 

᾿Ιταλιωτῶν ξυνεστράτευσαν, τοὺς ἄλλους | ἀπέδοντο. 55 

ἐλήφϑησαν δὲ οἱ ξύμπαντες, ἀκριβείᾳ μὲν χαλεπὸν 4 
ἐξειπεῖν, ὅμως δὲ οὐκ ἐλάσσους ἑπτακισχιλίων. ξυνέβη κ 

τε ἔργον τοῦτο [᾿Ελληνικὸν] τῶν κατὰ τὸν πόλεμον 

τόνδε μέγιστον γενέσϑαι, δοκεῖν δ᾽ ἔμοιγε καὶ ὧν ἀκοῇ 
Ἑλληνικῶν ἴσμεν, καὶ τοῖς τε κρατήσασι λαμπρότατον 30 
καὶ τοῖς διαφϑαρεῖσι δυστυχέστατον᾽ κατὰ πάντα γὰρ ς 

πάντως νικηϑέντες καὶ οὐδὲν ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακχο- 
παϑήσαντες, πανωλεϑρίᾳ δὴ τὸ λεγόμενον καὶ πεζὸς 

10 καὶ νῆες καὶ οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἀπώλετο, καὶ ὄλίγοι Ι ἀπὸ 608 
πολλῶν ἐπ᾽ οἴκου ἀπενόστησαν. ταῦτα μὲν τὰ περὶ 
Σικελίαν γενόμενα. 

Θι 

ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Η. 
Ἐς δὲ τὰς ᾿ϑήνας ἐπειδὴ ἠγγέλθη, ἐπὶ πολὺ μὲν 

ἠπίστουν καὶ τοῖς πάνυ τῶν στρατιωτῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ 

[ ἐργου διαπεφευγόσι καὶ σαφῶς ἀγγέλλουσι, μὴ οὕτω ἐ 

γε ἂν πανσυδὶ διεφϑάρϑαι' ἐπειδή τε ἔγνωσαν, χαλε- 
ποὶ μὲν ἦσαν τοῖς ξυμπροθϑυμηϑεῖσι τῶν ῥητόρων. 
τὸν ἔκπλουν, ὥσπερ οὐκ αὐτοὶ ψηφισάμενοι, ὠργίξοντο 

ὃὲ καὶ τοῖς χρησμολόγοις τε καὶ μάντεσι καὶ ὁπόσοι τι 
20 τότε Ϊ αὐτοὺς ϑειάσαντες ἐπήλπισαν ὡς λήψονται Σι- τὸ 

κελίαν. πάντα δὲ πανταχόϑεν αὐτοὺς ἐλύπει τε καὶ « 
σεριειστήκει ἐπὶ τῷ γεγενημένῳ φόβος τε καὶ κατά- 
σληξις μεγίστη δή. ἅμα μὲν γὰρ στερόμενοι καὶ ἰδίᾳ 
ἔχαστος καὶ ἡ πόλις ὁπλιτῶν τὸ πολλῶν καὶ ἱππέων 

95 καὶ ἡλικίας οἴ]αν οὐχ ἑτέραν ἑώρων ὑπάρχουσαν ἐβαρύ- ιτ5 
ψοντο' ἅμα δὲ ναῦς οὐχ ὁρῶντες ἐν τοῖς νεωσοίκοις 
ἱκανὰς οὐδὲ χρήματα ἐν τῷ κοινῷ οὐδ᾽ ὑπηρεσίας 
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ταῖς ναυσὶν ἀνέλπιστοι ἦσαν ἐν τῷ παρόντι σωϑή- 

σεόϑαι. τούς τε ἀπὸ τῆς Σικελίας πολεμίους εὐϑὺς 

σφίσιν ἐνόμιξον τῷ ναυ]τικῷ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ πλευσεῖ-. 30 
σϑαι. ἄλλως τε καὶ τοσοῦτον χρατήσαντας, καὶ τοὺς 

αὐτόϑεν πολεμίους τότε δὴ καὶ διπλασίως πάντα 

παρεσχευασμένους κατὰ κράτος ἤδη καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ 
ϑαλάσσης ἐπικείσεσϑαι. καὶ τοὺς ξυμμάχους σφῶν 
μετ᾽ αὐτῶν ἀποστάντας. ὅμως δὲ [ ὡς ἐκ τῶν ὑπαρ- ὃ, 
χόντων ἐδόκει χρῆναι μὴ ἐνδιδόναι, ἀλλὰ παρασκευά- 

ξεόϑαι καὶ ναυτικόν. ὅϑεν ἂν δύνωνται ξύλα ξυμ- 

πορισαμένους καὶ χρήματα. καὶ τὰ τῶν ξυμμάχων ἐς 
ἀσφάλειαν ποιεῖσϑαι., καὶ μάλιστα τὴν Εὔβοιαν, τῶν 

τε κατὰ τὴν πόλιν τι ἐς εὐτέλειαν σωΪφρονίέσαι καὶ 30 

ἀρχήν τινα πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ἐλέσϑαι, οἴτινες περὶ 
τῶν παρόντων ὡς ἂν καιρὸς ἡ προβουλεύσουσιν. πάντα « 
τε πρὸς τὸ παραχρῆμα περιδεές. ὅπερ | φιλεῖ δῆμος ὅ09 

ποιεῖν, ἑτοῖμοι ἦσαν εὐτακτεῖν. καὶ ὡς ἔδοξεν αὐτοῖς, 
καὶ ἐποίουν ταῦτα, καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος πρὸς τὴν ἐκ τῆς ὃ 

Σικελίας τῶν ᾿“ϑηναίων μεγάλην κακοπραγίαν εὐθὺς ἐ 

οἱ Ἕλληνες πάντες ἐπηρμένοι ἦσαν, οἱ μὲν μηδετέρων 

ὄντες ξύμμαχοι, ὧς, ἤν τις καὶ μὴ παρακαλῇ σφᾶς, 
οὐκ ἀποστατέον ἔτι τοῦ πολέμου εἴη. ἀλλ᾽ ἐθελοντὶ 

ἱτέον ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους, νομίσαντες κἂν ἐπὶ σφᾶς 

ἕκαστοι ἐλ]ϑεῖν αὐτούς, εἰ τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ κατώρ- τὸ 
ϑωώσαν., καὶ ἅμα βραχὺν ἔσεσθαι τὸν λοιπὸν πόλεμον, 

οὗ μετασχεῖν καλὸν εἷναι, οἵ δ᾽ αὖ τῶν Μακεδαιμο- 
νίων ξύμμαχοι ξυμπροϑυμηϑέντες ἐπὶ πλέον ἢ πρὶν 
ἀπαλλάξεσϑαι διὰ τάχους πολλῆς ταλαιπωρίας. μάλιστα 8 

δὲ οἵ τῶν ᾿Αϑηναίων ὑπήκοοι ἑτοῖμοι ἦσαν καὶ παρὰ τὸ 
δύναμιν αὐτῶν ἀφίστασθαι διὰ τὸ ὀργῶντες κρένειν 
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τὰ πράγματα καὶ μηδ᾽ ὑπολείπειν λόγον αὐτοῖς ὡς τό 

γ᾽ ἐπιὸν ϑέρος οἷοί τ᾽ ἔσονται περιγενέσϑαι. ἡ δὲ 8 
τῶν “Μακεδαιμονίων πόλις πᾶσί τε τούτοις ἐθάρδει 

καὶ μάλιστα ὅτι οἱ ἐκ] τῆς Σικελίας αὐτοῖς ξύμμαχοι 30 
πολλῇ δυνάμει, κατ᾽ ἀνάγκην ἤδη τοῦ ναυτικοῦ προῦδ- 

γεγενημένου, ἅμα τῷ ἦρι ὡς εἰκὸς παρέδεσϑαι ἔμελ- 
λον. πανταχόϑεν τε εὐέλπιδες ὄντες ἀπροφασίόστος ει 

ἅπτεσϑαι διενοοῦντο τοῦ πολέμου, λογιξόμενοι καλῶς 

τελευτήσαντος αὐτοῦ κινδύνων τε τοιούτων ἀπηλ- 36 
λάχϑαι ἂν τὸ λοιπὸν οἷος καὶ ὁ ἀπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων 
περιέστη ἂν αὐτούς, εἰ τὸ Σικελικὸν προσέλαβον, καὶ 

καϑελόντες ἐκείνους αὐτοὶ τῆς πάσης Ελλάδος ἤδη 
ἀσφαλῶς ἡγήσεσϑαι. 

Εὐϑὺς οὖν ἴἅγις μὲν ὃ βασιλεὺς αὐτῶν ἐν τῷ χει- ὃ 
μῶνε τούτῳ δρμηϑεὶς στρατῷ | τινι ἐκ “]εκελείας τά 30 

τε τῶν ξυμμάχων ἠργυρολόγηδσεν ἐς τὸ ναυτικόν, καὶ 

τραπόμενος ἐπὶ τοῦ Μηλιῶς κόλπου Οἰταίων τε κατὰ 
τὴν παλαιὰν ἔχϑραν τῆς λείας τὴν πολλὴν ἀπολαβὼν 

χρήματα ἐπράξατο, καὶ ᾿Αχαιοὺς Ϊ τοὺς Φϑιώτας καὶ δ10 
τοὺς ἄλλους τοὺς ταύτῃ Θεσσαλῶν ὑπηκόους, μεμφομέ- 
νῶν καὶ ἀκόντων τῶν Θεσσαλῶν, ὁμήρους τέ τινας 

ἠνάγκασε δοῦναι καὶ χρήματα, καὶ κατέθετο τοὺς 

ὁμήρους ἐς Κόρινϑον, ἔς τε τὴν ξυμμαϊχίαν ἐπειρᾶτο 
προσάγειν. Δακεδαιμόνιοι δὲ τὴν πρόσταξιν ταῖς πόλε- : 
σιν ἑκατὸν νεῶν τῆς ναυπηγίας ἐποιοῦντο, καὶ ἑαυτοῖς 
μὲν καὶ Βοιωτοῖς πέντε καὶ εἴκοσι ἑκατέροις ἔταξαν, 
Φωκεῦσι δὲ καὶ Μοκροῖς πέντε καὶ δέκα, καὶ Κοριν- 
ϑίοις πέντε καὶ δέκα, ᾿Αρκάσι δὲ καὶ Πελ]ληνεῦσι καὶ τὸ 
Σικυωνίοις δέκα, Μεγαρεῦσι δὲ καὶ Τροξηνίοις καὶ 

᾿Επιδαυρίοις καὶ ομιονεῦσι δέκα" τά τε ἄλλα παρε- 
σχευάξοντο ὡς εὐϑὺς πρὸς τὸ ἔαρ ἑξόμενοι τοῦ πολέμου. 
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Παρεδκευάξοντο δὲ καὶ ᾿4ϑηναῖοι, ὥσπερ διενοή- 4 
ϑηϊσαν, ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι τούτῳ τήν τε ναυπηγίαν, 15 

ξύλα ξυμπορισάμενοι,. καὶ Σούνιον τειχίσαντες. ὅπως 
αὐτοῖς ἀσφάλεια ταῖς σιταγωγοῖς ναυσὶν εἴη τοῦ περί- 

πλου, καὶ τό τε ἐν τῇ “ακωνικῇ τείχισμα ἐκλιπόντες 

ὃ ἐνῳκοδόμησαν παραπλέοντες ἐς Σικελίαν, καὶ τὰ 

ἄλλα, εἴ ] πού τι ἐδόκει ἀχρεῖον ἀναλίσκεσθαι, ξυστελ- 0 
λόμενοι ἐς εὐτέλειαν, μάλιστα δὲ τὰ τῶν ξυμμάχων 
διασκοποῦντες ὅπως μὴ σφῶν ἀποστήσονται. 

Πρασσόντων δὲ ταῦτα ἀμφοτέρων καὶ ὄντων οὐδὲν ὅ 
ἄλλο ἢ ὥσπερ ἀρχομένων ἐν κατασκευῇ τοῦ πολέμου, 
πρῶτοι Εὐβοῆς ὡς 'άγιν περὶ ἀποστάσεως τῶν ᾿49η- Ξ6 
ναίων ἐπρεσβεύσαντο ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ. ὃ δὲ 
προσδεξάμενος τοὺς λόγους αὐτῶν μεταπέμπεται ἐκ 

“ακεδαίμονος ᾿Δλκαμένη τὸν Σϑενελάδου καὶ Μέλαν- 
ϑον ἄρχοντας ὡς ἐς τὴν Εὔβοιαν" οἵ δ᾽ ἦλϑον ἔχοντες 

τῶν ] νεοδαμώδων ὡς τριακοσίους, καὶ παρεσκεύαξεν 80 
αὐτοῖς τὴν διάβασιν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ “έσβιοι ἦλϑον, 
βουλόμενοι καὶ αὐτοὶ ἀποστῆναι καὶ ξυμπρασσόντων 
αὐτοῖς τῶν Βοιωτῶν ἀναπείϑεται ἵάγις ὥστε Εὐβοίας 
μὲν πέρι | ἐπισχεῖν, τοῖς δὲ Δεσβίοις παρεσκεύαξε τὴν δ11 
ἀπόστασιν, ᾿Δλχαμένη τε ἁρμοστὴν διδούς. ὃς ἐς Εὔ- 

βοιαν πλεῖν ἔμελλε. καὶ δέκα μὲν Βοιωτοὶ ναῦς 
ὑπέσχοντο, δέκα δὲ γις. καὶ ταῦτα ἄνευ τῆς Δακεδαι- κ 

μονίων πόλεως ἐπράσ]σετο᾽ ὁ γὰρ Ἶάγις ὅσον χρόνον 5 
ἦν περὶ “Ἰεκέλειων ἔχων τὴν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ δύναμιν, 
κύριος ἦν καὶ ἀποστέλλειν εἴ ποί τινα ἐβούλετο στρα- 
τιὰν καὶ ξυναγείρειν καὶ χρήματα πράσσειν, καὶ πολὺ 

μᾶλλον ὡς εἰπεῖν κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν αὐτοῦ οἱ 

ξύμμαχοι ὑπήκουον [ἢ] τῶν ἐν] «ῇ πόλει “ακεδαι- τὸ 
μονίων᾽ δύναμιν γὰρ ἔχων αὐτὸς εὐθὺς ἑκασταχόδε 
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δεινὸς παρῆν. καὶ ὁ μὲν τοῖς Δεσβίοις ἔπρασδε, Χῖοι 4 
ὃΣ καὶ ᾿Ερυϑραῖοι, ἀποστῆναι καὶ αὐτοὶ ἑτοῖμοι ὄντες, 
πρὸς μὲν ἅγιν οὐκ ἐτράποντο, ἐς δὲ τὴν “ακεδαίμονα. 

καὶ παρὰ Τισσαφέρνους, ὃς βασιλεῖ “)α]ρείῳ τῷ ι6 

᾿Δρτοξέρξου στρατηγὸς ἦν τῶν κάτω, πρεσβευτὴς ἅμα 

μετ᾽ αὐτῶν παρῆν. ἐπήγετο γὰρ καὶ ὁ Τισσαφέρνης ὃ 

τοὺς Πελοποννησίους καὶ ὑπισχνεῖτο τροφὴν παρέξειν. 

ὑπὸ βασιλέως γὰρ νεωστὶ ἐτύγχανε πεπραγμένος τοὺς 

ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς φόρους, οὗἣς δι᾽ ᾿4“ϑηϊναίους ἀπὸ 0 
10 τῶν Ἑλληνίδων πόλεων οὐ δυνάμενος πράσσεσϑαι 

ἐπωφείλησεν. τούς τε οὖν φόρους μᾶλλον ἐνόμιξε 
κομιεῖσϑαι κακώσας τοὺς ᾿4ϑηναίους, καὶ ἅμα βασιλεῖ 

ξυμμάχους “ακεδαιμονίους ποιήσειν, καὶ ᾿Ζμόργην, 
τὸν Πισσούϑνου υἱὸν νόϑον, ἀφεστῶτα περὶ Καρίαν, 

16 [ὥσπερ αὐτῷ προσέταξε βασιλεύς. ἢ ξῶντα ἄξειν ἢ 35 
ἀποκτενεῖν. οἵ μὲν οὖν Χῖοι καὶ Τισσαφέρνης κοινῇ 
κατὰ τὸ αὐτὸ ἔπρασσον" Καλλίγειτος δὲ ὁ Μαοφῶντος, 8 
Μεγαρεύς, καὶ Τιμαγόρας ὁ ᾿“ϑηναγόρου. Κυξικηνός, 

φυγάδες τῆς ἑαυτῶν ἀμφότεροι παρὰ Φαρναβάξῳ τῷ 

20 Φαρνάκου κατοικοῦντες. ἀφικνοῦνται περὶ τὸν αὐτὸν 80 

καιρὸν ἐς τὴν “ακεδαίμονα πέμψαντος Φαρναβάξου, 
ὅπως ναῦς κομίσειαν ἐς τὸν “Ἑλλήσποντον, καὶ αὐτός, 

εἰ δύναιτο, ἅπερ ὃ Τισσαφέρνης προυϑυμεῖτο, ] τάς τε 612 

ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἀρχῇ πόλεις ἀποστήδειε τῶν ᾿4“ϑηναίων 
846 διὰ τοὺς φόρους. καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ βασιλεῖ τὴν ξἕξυμ- 

μαχίαν τῶν “ακεδαιμονίων ποιήδειεν. πρασδόντων 3 

ὃὲ ταῦτα χωρὶς ἑκατέρων, τῶν τε ἀπὸ τοῦ Φαρνα- 
βάξου καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ Τισσαφέρνους, πολλὴ ἅμιλλα ς 
ἐγίγνετο τῶν ἐν τῇ “Δακεδαίμονι, ὅπως οἱ μὲν ἐς 

80 τὴν ᾿Ιωνίαν καὶ Χίον, οἱ δ᾽ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον 

πρότεοον ναῦς καὶ στρατιὰν πείσουσι πέμπειν. οἵ 38 
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μέντοι “ακεδαιμόνιοι τὰ τῶν Χίων καὶ Τισσαφέρ- 

νους παρὰ πολὺ προσεδέξαντο μᾶλλον. ξυνέπρασδε 1ο 
γὰρ αὐτοῖς καὶ ᾿“λκιβιάδης, ᾿Ενδίῳ ἐφορεύοντι πατρι- 
κὸς ἐς τὰ μάλιστα ξένος ὥν, ὅϑεν καὶ τοὔνομα Δακω- 

νικὸν ἡ οἰκία αὐτῶν [κατὰ τὴν ξενίαν) ἔσχεν" Ἔνδιος 
γὰρ ᾿Αλκιβιάδου ἐκαλεῖτο. ὅμως δὲ οἱ “ακεδαιμόνιοι « 
πρῶτον κατάσκοπον ἐς τὴν Χίον πέμψαντες Φρῦνιν, τὸ 
ἄνδρα περίοικον, εἰ αἷ τε νῆες αὐτοῖς εἰσὶν ὅσασπερ 
ἔλεγον καὶ τὰ ἄλλα ἡ πόλις ἱκανή ἐστι πρὸς τὴν 
λεγομένην δόξαν, ἀπαγγείλαντος αὐτοῖς ὡς εἴη ταῦτα 
ἀληϑῆ ἅπερ ἤκουον, τούς τε Χίους καὶ τοὺς Ἔρυ- 
ϑραίους εὐθὺς ξυμμάχους ἐποιήσαντο καὶ τεσ]σαρά- τ 
κοντὰ ναῦς ἐψηφίσαντο αὐτοῖς πέμπειν, ὡς ἐκεῖ οὐχ 

ἔλασσον ἣ ἕξήκοντα ἀφ᾽ ὧν οἱ Χῖοι ἔλεγον ὑπαρχουσῶν. 
καὶ τὸ μὲν πρῶτον δέκα τούτων αὐτοῖς ἔμελλον πέμ- δ 

ψειν καὶ Μελαγχρίδαν, ὃς αὐτοῖς ναύαρχος ἦν ἔπειτα 
σεισμοῦ γενομένου ἀντὶ τοῦ Μελαγχρίδου Χαλκιίδέα 46 
ἔπεμπον καὶ ἀντὶ τῶν δέκα νεῶν πέντε παρεδκευά- 
ξοντο ἐν τῇ “ακωνικῇ. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ 
ἑνὸς δέον εἰκοστὸν ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν 
Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐθὺς ἐπειϊγομένων 
τῶν Χίων ἀποστεῖλαι τὰς ναῦς καὶ δεδιότων μὴ οἵ 
᾿4ϑηναῖοι τὰ πρασσόμενα αἴσϑωνται (πάντες γὰρ κρύφα 

αὐτῶν ἐπρεσβεύοντο), ἀποπέμπουσιν οἱ Δακεδαιμόνιοε 613 
ἄνδρας Σπαρτιάτας ἐς Κόρινϑον τρεῖς, ὅπως ἀπὸ τῆς 

ἑτέρας ϑαλάσσης ὡς τάχιστα ἐπὶ τὴν πρὸς ᾿4ϑήνας ὑπερ-- 
δνεγκόντες τὰς ναῦς τὸν ἰσϑμὸν κελεύσωσι πλεῖν ἐς 

Χίον πάσας, καὶ ἃς ὃ ἅγις παρεσχεύαξεν ἐς ] τὴν ὁ 
Μέσβον καὶ τὰς ἄλλας. ἦσαν δὲ αἱ ξύμπασαι τῶν 

ξυμμαχικῶν νῆες αὐτόϑι μιᾶς δέουσαι τεσσαράκοντα. 

Ἵ 
89 
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ὁ μὲν οὖν Καλλίγειτος καὶ Τιμαγόρας ὑπὲρ τοῦ Φαρνα- 8᾽ 
βάξου οὐκ ἐκοινοῦντο τὸν στόλον ἐς τὴν Χίον, οὐδὲ 
τὰ γρήματα ἐδίδοσαν ἃ ἦλθον ἔχοντες ἐς τὴν ἀπο- 
στολήν, ] πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐφ᾽ 10 

δ ξαυτῶν διενοοῦντο ἄλλῳ στόλῳ πλεῖν. ὃ δὲ λγις ἐπειδὴ «5 
δώρα τοὺς “ακεδαιμονίους ἐς τὴν Χίον πρῶτον ὡρμη- 
μένους. οὐδ᾽ αὐτὸς ἄλλο τι ἐγίγνωσκεν, ἀλλὰ ξυνελ- 

ϑόντες ἐς Κόρινϑον οἱ ξύμμαχοι ἐβουλεύοντο, καὶ 
ἔδοξε πρῶτον | ἐς Χίον αὐτοὺς πλεῖν ἄρχοντα ἔχοντας τ0 

10 Χαλκιδέα, ὃς ἐν τῇ Δακωνικῇ τὰς πέντε ναῦς παρε- 
σκεύαξεν, ἔπειτα ἐς Δέσβον καὶ ᾿Δλκαμένη ἄρχοντα, 
ὅνπερ καὶ ἵάγις διενοεῖτο, τὸ τελευταῖον δὲ ἐς τὸν 
Ἑλλήσποντον ἀφικέσθαι (προσετέτακτο δὲ ἐς αὐτὸν 
ἄρχων Κλέαρχος ὃ.] ῬῬαμφίου), διαφέρειν δὲ τὸν ἰσϑμὸν ὃ 

16 τὰς ἡμισέας τῶν νεῶν πρῶτον, καὶ εὐθὺς ταύτας ἀπο- 

πλεῖν, ὅπως μὴ οἱ ᾿4ϑηναῖοι πρὸς τὰς ἀφορμωμένας 
μᾶλλον τὸν νοῦν ἔχωσιν ἢ τὰς ὕστερον διαφερομένας. 
καὶ γὰρ τὸν πλοῦν ταύτῃ ἐκ τοῦ προφανοῦς ἐποιοῦντο, 4 
καταφρονήσαντες | τῶν ᾿4“ϑηναίων ἀδυνασίαν, ὅτι ναυ- 95 

20 τικὸν οὐδὲν αὐτῶν πολύ πω ἐφαίνετο. ὡς δὲ ἔδοξεν 
αὐτοῖς, καὶ διεκόμισαν εὐθὺς μίαν καὶ εἴκοσι ναῦς. 

οἱ δὲ Κορίνϑιοι. ἐπειγομένων αὐτῶν τὸν πλοῦν, οὐ 9 
προυϑυμήϑησαν ξυμαλεῖν πρὶν τὰ Ἴσϑμια, ἃ τότε ἦν, 
διεορτάσωσιν. ᾿άγις δὲ | αὐτοῖς ἑτοῖμος ἦν ἐκείνους 530 

9ὅ μὲν μὴ λύειν δὴ τὰς ᾿Ισϑμιάδας σπονδάς, ἑαυτοῦ δὲ 
τὸν στόλον ἴδιον ποιήσασϑαι. οὐ ξυγχωρούντων δὲ 9 

τῶν Κορινϑίων, ἀλλὰ διατριβῆς ἐγγιγνομένης, οἵ ὅ14 
᾿4ϑηναῖοι ἤσϑοντο τὰ τῶν Χίων μᾶλλον, καὶ πέμψαντες 
ἕνα τῶν στρατηγῶν ᾿Αριστοχράτη ἐπῃτιῶντο αὐτούς, 

80 καὶ ἀρνουμένων τῶν Χίων, τὸ πιστὸν ναῦς σφίσι 
ξυμπέμπειν ἐκέλευον ἐς τὸ ξυμμαχικόν᾽ οἵ ] δ᾽ ἔπεμψαν 9 

ΤΗΠΟΥΡΙΡΕΒ, τος. ἨἩ πᾶο. ΠῚ. Ἐ ἃ. τηΐπου. 16 
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ἔἕπτά. αἴτιον δ᾽ ἐγένετο τῆς ἀποστολῆς τῶν νεῶν οἷ : 
μὲν πολλοὶ τῶν Χίων οὐκ εἰδότες τὰ πρασσόμενα. οἵ 
ὃὲ ὀλίγοι (οἷ ξυνειδότες τό τὲ πλῆϑος οὐ βουλόμενοί 
πῶ πολέμιον ἔχειν, πρίν τι καὶ ἰσχυρὸν λάβωσι. καὶ ͵ 
τοὺς Πελοποννησίους οὐκέτι προσδεχόμενοι | ἥξειν, ὅτι τὸ 
διέτριβον. 

Ἔν δὲ τούτῳ τὰ Ἴσϑμια ἐγίγνετο, καὶ οἱ ᾿48ϑη- 10 
ναῖοι (ἐπηγγέλϑησαν γάρ) ἐθεώρουν ἐς αὐτά, καὶ 
κατάδηλα μᾶλλον αὐτοῖς τὰ τῶν Χίων ἐφάνη. καὶ 

10 ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, παρεδσκευάξοντο εὐθὺς ὅπως μὴ 
λήσουϊ]σιν αὐτοὺς αἱ νῆες ἐκ τῶν Κεγχρειῶν ἀφορμη- 15 
ϑεῖσαι. οἱ δὲ μετὰ τὴν ἑορτὴν ἀνήγοντο μιᾷ καὶ εἴκοσι ς 
ναυσὶν ἐς τὴν Χίον, ἄρχοντα ᾿Αλκαμένη ἔχοντες. καὶ 

αὐτοῖς οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὸ πρῶτον ἴσαις ναυσὶ προσπλεύ- 

1ὅ ὅαντες ὑπῆγον ἐς τὸ πέλαγος. ὡς δ᾽ ἐπὶ πολὺ οὐκ 

ἐπηκολούϑησαν οἱ | Πελοποννήσιοι ἀλλ᾽ ἀπετράποντο, 30 

ἐπανεχώρησαν καὶ οἱ ᾿Α4ϑηναῖοι" τὰς γὰρ τῶν Χίων 38 
ἑπτὰ ναῦς ἐν τῷ ἀριϑμῷ μετὰ σφῶν ἔχοντες οὐ πιστὰς 
ἐνόμιξον, ἀλλ᾽ ὕστερον ἄλλας προσπληρώδαντες (ἐξ) 

90 ἑπτὰ καὶ τριάκοντα, παραπλέοντας αὐτοὺς καταδιώ- 
κουδσιν ἐς Πειραιὸν τῆς Κορινϑίας" ἔστι δὲ λιμὴν 535 
ἐρῆμος καὶ ἔδχατος πρὸς τὰ μεϑόρια τῆς ᾿Επιδαυρίας. 
καὶ μίαν μὲν ναῦν ἀπολλύαδι μετέωρον οἱ Πελοπον- 
νήσιοι, τὰς δὲ ἄλλας ξυναγαγόντες δρμίξζουσιν. καὶ « 
προσβαλόντων τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ κατὰ ϑάλασσαν 

ταῖς ναυσὶ καὶ ἐς τὴν γῆν ἀποβάντων ϑόρυϊβός τε 30 
ἐγένετο πολὺς καὶ ἄτακτος. καὶ τῶν τὲ νεῶν τὰς 
πλείους κατατραυματίξουσιν ἐν τῇ γῇ οἱ ᾿Αϑηναῖοι 
καὶ τὸν ἄρχοντα ᾿Αλκαμένη ἀποκτείνουσιν" καὶ αὐτῶν 

80 τίνες ἀπέϑανον. διακριϑέντες δὲ πρὸς μὲν τὰς πολε- 11 
μίας ναῦς ἐπέταξαν ἐφορμεῖν ἱκανάς, ταῖς δὲ λοιπαῖς 

φΦι 
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ἔς τι νησίδιον δρμίξονται, ἐν ᾧ οὐ πολὺ ἀπέχοντι ες 

ἐστρατοπεδεύοντο, καὶ ἐς τὰς ᾿ϑήνας ἔπὶ βοήϑειαν 510 
ἔπεμπον. παρῆσαν γὰρ καὶ τοῖς Πελοποννησίοις τῇ ς 
ὑστεραίᾳ οἵ τε Κορίνϑιοι βοηϑοῦντες ἐπὶ τὰς ναῦς, 

ὅ καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ οἵ ἄλλοι πρόδχωροι. καὶ 
ὁρῶντες τὴν φυϊλακὴν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ ἐπίπονον α: 
οὖσαν ἠπόρουν" καὶ ἐπενόησαν μὲν κατακαῦσαι τὰς 
ναῦς, ἔπειτα δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς ἀνελκύσαι καὶ τῷ πεξῷ 

προδκαϑημένους φυλακὴν ἔχειν, ἕως ἄν τις παρατύχῃ 
10 διαφυγὴ ἐπιτηδεία. ἔπεμψε δ᾽ αὐτοῖς καὶ Ἶἅγις αἰσϑό- 

μένος ταῦτα ἄνδρα ] Σπαρτιάτην Θέρμωνα. τοῖς δὲ 19 
“ακεδαιμονίοις πρῶτον μὲν ἠγγέλθη ὅτι αἵ νῆες 
ἀνηγμέναι εἰσὶν ἐκ τοῦ ἰσϑμοῦ (εἴρητο γάρ, ὅταν 
γένηται τοῦτο, ᾿Δλκαμένει ὑπὸ τῶν ἐφόρων ἱππέα πέμ- 

16 ψαι), καὶ εὐθὺς τὰς παρὰ σφῶν πέντε ναῦς καὶ 

Χαλκιδέα ἄρχοντα καὶ ᾿4λκιβιάδην μετ᾽ [ αὐτοῦ ἐβού- 1ς 
λοντο πέμπειν" ἔπειτα ὡρμημένων αὐτῶν τὰ περὶ τὴν 
ἐν τῷ Πειραιῷ τῶν νεῶν καταφυγὴν ἠγγέλθη. καὶ 

ἀθϑυμήσαντες, ὅτι πρῶτον ἁπτόμενοι τοῦ ᾿Ιωνικοῦ 

90 πολέμου ἔπταισαν, τὰς ναῦς τὰς ἐκ τῆς ἑαυτῶν οὐκέτι 

διενοοῦντο πέμπειν, ἀλλὰ καί τινας προανηγμένας με- 

[ἰτακαλεῖν. γνοὺς δὲ ὁ ᾿4λκιβιάδης πείϑει αὖϑις Ἔν- ἴς, 
διον καὶ τοὺς ἄλλους ἐφόρους μὴ ἀποκνῆδαι τὸν πλοῦν, 

λέγων ὅτι φϑήσονταί τε πλεύσαντες πρὶν τὴν τῶν νεῶν 

9Φὅ ξυμφορὰν Χίους αἰσϑέσϑαι, καὶ αὐτός, ὅταν προσβάλῃ 
᾿Ιωνέίᾳ, ῥᾳδίως πείδειν τὰς πόλεις ἀφίστασθαι. τήν τὲ 
᾿Ιτῶν ᾿4ϑηναίων λέγων ἀσϑένειαν καὶ τὴν τῶν “ακε- ὃς 
δαιμονίων προϑυμίαν᾽ πιστότερος γὰρ ἄλλων φανεῖ- 

σϑαι. ᾿Ενδίῳ τε αὐτῷ ἰδίᾳ ἔλεγε καλὸν εἷναι δι᾽ ς 
80 ἐκείνου ἀποστῆσαί τε ᾿Ιωνίαν καὶ βασιλέα ξύμμαχον 

ποιῆσαν “Δακεδαιμονίοις, καὶ μὴ ΄4γιδος τὸ ἀγώνισμα 
185 
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τοῦτο γενέσθαι" ἐτύγχανε γὰρ τῷ Ἄγιδι αὐτὸς διά- 30 
φορος ὥν. καὶ ὁ μὲν πείσας τούς τε ἄλλους ἐφόρους ε 
καὶ ᾿νδιον ἀνήγετο ταῖς πέντε ναυσὶ μετὰ Χαλκιδέως 
τοῦ “Δακεδαιμονίου καὶ διὰ τάχους τὸν πλοῦν ἐποιοῦντο. 

᾿᾿Φνεκομίξοντο δὲ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον ἰδ 
καὶ αἱ ἀπὸ τῆς Σικελέας Πελοποννησίων ἐχκαίδεκα 
νῆες αἱ μετὰ Γυλίππου ξυμπολεμήσασαι᾽ καὶ περὶ τὴν 
“ευκαδίαν ἀποληφϑεῖσαι καὶ κοπεῖσαι ὑπὸ τῶν ᾽Ἅττι- 
κῶν ἑπτὰ | καὶ εἴκοσι νεῶν, ὧν ἦρχεν Ἱπποκλῆς Μεν- κ 
ίππου. φυλακὴν ἔχων τῶν ἀπὸ τῆς Σικελίας νεῶν, 
αἱ λοιπαὶ πλὴν μιᾶς διαφυγοῦσαι τοὺς ᾿4ϑηναίους 
κατέπλευσαν ἐς τὴν Κόρινϑον. 

Ὁ δὲ Χαλκιδεὺς καὶ ὁ ᾿Αλκιβιάδης πλέοντες ὅσοις 14 

[τε ἐπιτύχοιεν ξυνελάμβανον τοῦ μὴ ἐξάγγελτοι γενέ- τὸ 
σϑαι., καὶ προσβαλόντες πρῶτον Κωρύκῳ τῆς ἠπείρου 
καὶ ἀφέντες ἐνταῦϑα αὐτούς, αὐτοὶ μὲν προξυγγενόμε- 
νοι τῶν ξυμπρασσόντων Χίων τισὶ καὶ κελευόντων 
καταπλεῖν μὴ προειπόντας ἐς τὴν πόλιν, ἀφικνοῦνται 

αἰφνέήδιοι τοῖς Χίοις. καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἐν ϑαύματι ἐδ 
40 ἦσαν καὶ ἐκπλήξει" τοῖς δ᾽ ὀλίγοις παρεσκεύαστο ὥστε 

βουλὴν [τὲ] τυχεῖν ξυλλεγομένην, καὶ γενομένων λόγων 
ἀπό τε τοῦ Χαλκιδέως καὶ ᾿Αλκιβιάδου ὡς ἄλλαι [τε] 

νῆες πολλαὶ προσπλέουσι καὶ τὰ περὶ τῆς πολιορκίας 
τῶν [ ἐν τῷ Πειραιῷ νεῶν οὐ δηλωσάντων, ἀφίσταν- 20 

8δ ται Χῖοι καὶ αὖϑις Ἐρυϑραῖοι ᾿4ϑηναίων. καὶ μετὰ 8 

ταῦτα τρισὶ ναυσὶ πλεύσαντες καὶ Κλαξομενὰς ἀφιστᾶ- 
σιν. διαβάντες δὲ οἱ Κλαξομένιοι εὐθὺς ἐς τὴν ἤπειρον 
τὴν Πολίχνην ἐτείχιξον, εἴ τι δέοι σφίσιν αὐτοῖς ἐκ 
τῆς | νησῖδος ἐν ἡ οἰκοῦσι πρὸς ἀναχώρησιν. καὶ οἷ 535 

80 μὲν ἀφεστῶτες ἐν τειχισμῷ τε πάντες ἦσαν καὶ παρα- 
σκευῇ πολέμου. ἐς δὲ τὰς ᾿4ϑήνας ταχὺ ἀγγελία τῆς 1 



Θι 

φΦ 

φΦι 

ἩΙΞΤΟΗ. 118. ΥΠΙ 13---16. 2290 

Χίου ἀφικνεῖται" καὶ νομίσαντες μέγαν ἤδη καὶ σαφῆ 
τὸν κίνδυνον σφᾶς περιεστάναι, καὶ τοὺς λοιποὺς 

ξυμμάϊχους οὐκ ἐθελήσειν τῆς μεγίστης πόλεως μεϑ-- 0 
εἑστηκυίας ἡσυχάξειν, τά τε χίλια τάλαντα, ὧν διὰ 
παντὸς τοῦ πολέμου ἐγλίχοντο μὴ ἅψασθαι, εὐϑὺς 
ἔλυσαν [τὰς ἐπικειμένας ξημίας] τῷ εἱπόντι ἢ ἐπιψηφί- 
ὅαντι ὑπὸ τῆς [ παρούσης ἐκπλήξεως καὶ ἐψηφίσαντο δ11 
κινεῖν καὶ ναῦς πληροῦν μὴ ὀλίγας. τῶν τε ἐν τῷ 

Πειραιῷ ἐφορμουσῶν τὰς μὲν ὀκτὼ ἤδη πέμπειν, αἵ 
ἀπολιποῦσαι τὴν φυλακὴν τὰς μετὰ Χαλκιδέως διώξα- 

ὅσαι καὶ οὐ καταλαϊβοῦσαι ἀνεκεχωρήκεσαν (ἦρχε δὲ ὁ 
αὐτῶν Στρομβιχίδης Διοτίμου). ἄλλας δὲ οὐ πολὺ 
ὕστερον βοηϑεῖν δώδεκα μετὰ Θρασυκλέους, ἀπο- 

λιπούδας καὶ ταύτας τὴν ἐφόρμησιν. τάς τε τῶν Χίων 9 
ἑπτὰ ναῦς. αἵ αὐτοῖς ξυνεπολιόρκουν τὰς ἐν τῷ Πει- 
ραιῷ, ἀπαγαγόντες τοὺς μὲν [ δούλους ἐξ αὐτῶν ἠλευ- τὸ 

ϑέρωσαν, τοὺς δ᾽ ἐλευϑέρους κατέδησαν. ἑτέρας δ᾽ 
ἀντὶ πασῶν τῶν ἀπελθουσῶν νεῶν ἐς τὴν ἐφόρμησιν 
τῶν Πελοποννησίων διὰ τάχους πληρώσαντες ἀντέ- 

πέεμψαν καὶ ἄλλας διενοοῦντο τριάκοντα πληροῦν. καὶ 

πολλὴ ἦν ἡ προϑυμία καὶ ὀλίγον ἐπράσ]σετο οὐδὲν ἐς τὸ 
τὴν βοήϑειαν τὴν ἐπὶ τὴν Χίον. 

Ἔν δὲ τούτῳ Στρομβιχίδης ταῖς ὀκτὼ ναυσὶν ἀφικνεῖ- 16 
ται ἐς Σάμον, καὶ προσλαβὼν Σαμίαν μίαν ἔπλευσεν 

ἐς Τέων καὶ ἡσυχάξειν ἠξίου αὐτούς. ἐκ δὲ τῆς Χίου 
ἐς τὴν Τέων καὶ ὁ Χαλκιδεὺς μετὰ τριῶν καὶ εἴκοσι τὸ 
νεῶν ἐπέπλει, καὶ ὃ πεξὸς ἅμα ὁ Κλαξομενίων καὶ 
Ἐρυϑραίων παρήει. προαισϑόμενος δὲ ὁ Στρομβιχίδης 5 
προανήγετο, καὶ μετεωρισϑεὶς ἐν τῷ πελάγει ὡς ἑώρα 

80 τὰς ναῦς πολλὰς τὰς ἀπὸ τῆς Χίου. φυγὴν ἐποιεῖτο 

ἐπὶ τῆς Σάμου" αἱ δὲ ἐδίωκον. τὸν δὲ πεξὸν οἱ | Τήιοι ἧς 
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τὸ πρῶτον οὐκ ἐσδεχόμενοι. ὡς ἔφυγον οἵ ᾿4ϑηναῖοι, 
ἐσηγάγοντο. καὶ ἐπέσχον μὲν οἱ πεζοὶ [καὶ] Χαλκιδέα 
ἐκ τῆς διώξεως περιμένοντες" ὡς δὲ ἐχρόνιξε, καϑή- 

ρουν αὐτοὶ τὸ τεῖχος ὃ ἐνῳκοδόμησαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι τῆς 

Τηίων πόλεως πρὸς ἤπειρον, ξυγχαϑήρουν δὲ αὐτοῖς 30 
καὶ τῶν βαρβάρων ἐπελθόντες οὐ πολλοί, ὧν ἦρχε 
Στάγης,. ὕπαρχος Τισσαφέρνους. Χαλκιδεὺς δὲ καὶ 17 
᾿Δλκιβιάδης ὡς κατεδίωξαν ἐς Σάμον Σπρομβιχίδην, 
Ι ἐχ μὲν τῶν ἐκ Πελοποννήσου νεῶν τοὺς ναύτας δ18 

ὁπλίδσαντες ἐν Χίῳ καταλιμπάνουσιν, ἀντιπληρώσαντες 

δὲ ταύτας τε ἐκ Χίου καὶ ἄλλας εἴκοσι ἔπλεον ἐς 

Μίλητον ὡς ἀποστήσοντες. ἐβούλετο γὰρ ὃ ᾿Αλκι- 
βιάδης, ὧν ] ἐπιτήδειος τοῖς προεστῶσι τῶν Μιλησίων. 6 

φϑάσαι τάς τε ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ναῦς προσαγαγό- 

16 μενος αὐτοὺς καὶ τοῖς Χίοις καὶ ἑαυτῷ καὶ Χαλκιδεῖ 

καὶ τῷ ἀποστείλαντι ᾿Ενδίῳ, ὥσπερ ὑπέσχετο, τὸ ἀγώ- 
ψιόμα προσϑεῖναι, ὅτι πλείστας τῶν πόλεων μετὰ τῆς 

Χίων δυνάμεως | καὶ Χαλκιδέως ἀποστήσας. λαϑόντες 

οὖν τὸ πλεῖστον τοῦ πλοῦ καὶ φϑάσαντες οὐ πολὺ 
20 τόν τε Στρομβιχέδην καὶ τὸν Θρασυκλέα, ὃς ἔτυχεν 

ἐκ τῶν ᾿4ϑθηνῶν δώδεκα ναυσὶν ἄρτι παρὼν καὶ ξυν- 
διώκων, ἀφιστᾶσι τὴν Μίλητον. καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι κατὰ 
πόδας μιᾶς δεούσαις εἴκοσι ναυσὶν ἐπιπλεύσαντες, ὧς τὸ 

αὐτοὺς οὐκ ἐδέχοντο οἱ Μιλήσιοι. ἐν Μάδῃ τῇ ἐπι- 
46 κειμένῃ νήσῳ ἐφώρμουν. καὶ ἡ πρὸς βασιλέα ξυμ- « 

μαχία “ακεδαιμονίοις ἡ πρώτη Μιλησίων εὐθὺς ἀπο- 

στάντων διὰ Τισσαφέρνους καὶ Χαλκιδέως ἐγένετο δε. 

Ι. Ἐπὶ τοῖσδε ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο πρὸς βασιλέα 18 
καὶ Τισσαφέρνη 4ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι. ὁπόσην 

80 χώραν καὶ πόλεις βασιλεὺς ἔχει καὶ οἵ πατέρες οἱ 
βασιλέως εἶχον, βασιλέως ἔστω καὶ ἐκ τούτων τῶν 

σι 
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πόλεων ὁπόσα ᾿Α4ϑηναίοις ἐφοίτα χρήματα ἢ ἄλλο τι. 
κωλυόντων κοινῇ βασιλεὺς καὶ “ακεδαιμόνιοι καὶ 536 
οἱ ξύμμαχοι ὕπως μήτε χρήματα λαμβάνωσιν ᾿᾽48ϑη- 
ναῖον μήτε ἄλλο μηδέν. καὶ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς 8 

ὅ ᾿4ϑηναίους κοινῇ πολεμούντων βασιλεὺς καὶ Δακεδαι- 
μόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι᾽ καὶ κατάλυσιν τοῦ πολέμου 
τοῦ πρὸς ᾿4ϑηναίους μὴ ] ἐξέστω ποιεῖσθαι. ἢν μὴ 30 

ἀμφοτέροις δοκῇ, βασιλεῖ καὶ Δακεδαιμονίοις καὶ τοῖς 

ξυμμάχοις. ἢν δέ τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ βασιλέως, 8 

10 πολέμιοι ἔστων καὶ Δακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις. 

1ὅ 

20 

2 

80 

καὶ ἣν τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ Μακεδαιμονίων καὶ τῶν 
ξυωμάχων, πολέμιοι ἔστων βασιλεῖ κατὰ ταὐτά." 86 

[Ἢ μὲν ξυμμαχία αὕτη ἐγένετο. μετὰ δὲ ταῦτα οἱ ἐμ 
Χῖοι εὐθὺς δέκα ἑτέρας πληρώδαντες ναῦς ἔπλευσαν 
ἐς 'άναια, βουλόμενοι περί τε τῶν ἐν Μιλήτῳ πυϑέ- 
σϑαι καὶ τὰς πόλεις ἅμα ἀφιστάναι. καὶ ἐλθούσης 5 

παρὰ ] Χαλκιδέως ἀγγελίας αὐτοῖς ἀποπλεῖν πάλιν, 5 

[καὶ] ὅτι ᾿“μόργης παρέσται κατὰ γῆν στρατιᾷ, ἔπλευ- 
ὅαν ἐς Διὸς ἱερόν" καὶ καϑορῶσιν ἑκκαίδεκα ναῦς, ἃς 

ὕστερον ἔτι Θρασυκλέους ΖΙιομέδων ἔχων ἀπ᾽ ᾿4ϑηνῶν 
προσέπλει. καὶ ὡς εἶδον, ἔφευγον μιᾷ μὲν νηὶ ἐς 5 
Ἔφεσον, αἱ δὲ ] λοιπαὶ ἐπὶ τῆς Τέω. καὶ τέσσαρας το 
μὲν κενὰς οἱ ᾿Αϑηναῖοι λαμβάνουσι, τῶν ἀνδρῶν ἐς 

τὴν γῆν φϑασάντων᾽ αἱ δ᾽ ἄλλαι ἐς τὴν Τηίων πόλιν 
καταφεύγουσιν. καὶ οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ τῆς Σάμου 4 
ἀπέπλευσαν, οἱ δὲ Χῖοι ταῖς λοιπαῖς ναυσὶν ἀναγαγό- 

μενοι καὶ ὁ πεζὸς Ϊ μετ᾽ αὐτῶν Μέβεδον ἀπέστησαν 15 

καὶ αὖϑις ΑἌ[ράς. καὶ μετὰ τοῦτο ἕχαστοι ἐπ᾽ οἴκου 

ἀπεχομίσϑησαν, καὶ ὁ πεξὸς καὶ αἱ νῆες. 

Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους αἱ ἐν τῷ Πειραιῷ 30 
εἴκοσι νῆες τῶν Πελοποννησίων, καταδιωχϑεῖσαι τότε 
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καὶ [ ἐφορμούμεναι ἴσῳ ἀριϑμῷ ὑπὸ ᾿Α4ϑηναίων, ἐπέκ- 30 
΄πλουν ποιησάμεναι αἰφνίδιον καὶ κρατήδσασαι ναυμα- 

χίᾳ τέσσαράς τε ναῦς λαμβάνουσι τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ 
ἀποπλεύσασαι ἐς Κεγχρειὰς τὸν ἐς τὴν Χίον καὶ τὴν 

δ᾽ Ιωνέίαν πλοῦν αὖϑις παρεσκευάξοντο. καὶ ναύαρχος 
αὐτοῖς ἐκ  “ακεδαίμονος ᾿Δστύοχος ἐπῆλϑεν, ᾧπερ τ 
ἐγίγνετο ἤδη πᾶσα ἡ ναυαρχία. 

᾿Δναχωρήσαντος δὲ τοῦ ἐκ τῆς Τέω πεζοῦ καὶ 
Τισσαφέρνης αὐτὸς στρατιᾷ παραγενόμενος καὶ ἐπικαϑ- 

10 ελὼν τὸ ἐν τῇ Τέῳ τεῖχος. εἴ τι ὑπελείφϑη, ἀνεχώ- 

ρηϊσεν. καὶ “Διομέδων ἀπελθόντος αὐτοῦ οὐ πολὺ 30 
ὕστερον δέκα ναυσὶν ᾿4ϑηναίων ἀφικόμενος ἐσπείσατο 
Τηίοις ὥστε δέχεσθαι καὶ σφᾶς. καὶ παραπλεύσας ἐπὶ 
Αἱρὰς καὶ προσβαλών, ὡς οὐκ ἐλάμβανε τὴν πόλιν, 

16 ἀπέπλευσεν. 

[γένετο δὲ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ ἡ ἐν ἢ 
Σάμῳ | ἐπανάόστασις [ὑπὸ] τοῦ δήμου τοῖς δυνατοῖς δ50 
μετὰ ᾿4ϑηναίων, οἵ ἔτυχον ἐν τρισὶ ναυσὶ παρόντες. 
καὶ ὃ δῆμος ὁ Σαμίων ἐς διακοσίους μέν τινας τοὺς 

90 πάντας τῶν δυνατῶν ἀπέκτεινε, τετρακοσίους δὲ φυγῇ 
᾿ξημιώϊσαντες καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν αὐτῶν καὶ οἰκίας νειμά- κ 
μένοι. ᾿Αϑηναίων τε σφίσιν αὐτονομίαν μετὰ ταῦτα 

ὡς βεβαίοις ἤδη ψηφισαμένων, τὰ λοιπὰ διῴκουν τὴν 

πόλιν. καὶ τοῖς γεωμόροις μετεδίδοσαν οὔτε ἄλλου 

946 οὐδενός, οὔτε ἐχδοῦναι οὐδ᾽ ἀγαγέσϑαν παρ᾽ ἐκείνων 
οὐδ᾽ ἐς ἐκείνους οὐδενὶ ἔτι τοῦ δήμου ἐξ ἦν. 10 

Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ αὐτοῦ ϑέρους οἱ Χῖοι. ὥσπερ 98 
ἤρξαντο, οὐδὲν ἀπολείποντες προϑυμίας ἄνευ τε Πελο- 
ποννησίων πλήϑει παρόντες ἀποστῆσαι τὰς πόλεις 

80 καὶ βουλόμενοι ἅμα ὡς πλείστους σφίσι ξυγκινδυνεύειν., 

[ στρατεύονται αὐτοί τε τρισὶ καὶ δέκα ναυσὶν ἐπὶ τὴν 15 
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“Δέσβον, ὥσπερ εἴρητο ὑπὸ τῶν “ΔΜακεδαιμονίων δεύ- 

τερον ἐπ᾿ αὐτὴν ἱέναι καὶ ἐκεῖϑεν ἐπὶ τὸν ᾿Ελλήσ- 
ποντον, καὶ ὁ πεζὸς ἅμα Πελοποννησίων τε τῶν 
παρόντων καὶ τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων παρῇήει ἐπὶ 

δ Κλαζομενῶν τε καὶ [] Κύμης" ἦρχε δ᾽ αὐτοῦ Εὐάλας τ 
Σπαρτιάτης, τῶν δὲ νεῶν 4εινιάδας περίοικος. καὶ 3 

αἱ μὲν νῆες καταπλεύσασαι Μήϑυμναν πρῶτον ἀφι- 
στᾶσι. καὶ καταλείπονται τέσσαρες νῆες ἐν αὐτῇ" καὶ 
αὖϑις αἱ λοιπαὶ Μυτιλήνην ἀφιστᾶσιν. ᾿4στύοχος δὲ 38 

10 ὁ “ακεδαιμόνιος ναύαρ]χος τέσσαρσι ναυσίν, ὥσπερ 36 
ὥρμητο, πλέων ἐκ τῶν Κεγχρειῶν ἀφικνεῖται ἐς Χίον. 
καὶ τρίτην ἡμέραν αὐτοῦ ἥκοντος αἱ ᾿Αττικαὶ νῆες 

πέντε καὶ εἴκοσι ἔπλεον ἐς Δέσβον, ὧν ἦρχε “έων καὶ 
Διομέδων: “έων γὰρ ὕστερον δέκα ναυσὶ προσεβοή- 

1ὅ ϑησεν ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν.  ἀναγαγόμενος δὲ καὶ ὃ ὃ 
᾿Ἡστύοχος τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐς ὀψέ, καὶ προσλαβὼν Χίαν 
ναῦν μίαν, ἔπλει ἐς τὴν “έσβον, ὅπως ὠφελοίη, εἶ τι 
δύναιτο. καὶ ἀφικνεῖται ἐς τὴν []ἰ Πύρραν, ἐκεῖϑεν δὲ τῇ δ31 
ὑστεραίᾳ ἐς Ἔρεσον᾽ ἔνϑα πυνϑάνεται ὅτι ἡ Μυτιλήνη 

40 ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων αὐτοβοεὶ ἑάλωκεν" οἱ γὰρ ᾽4ϑη- 8 

ναῖοι ὥσπερ ἔπλεον ἀπροσδόκητοι κατασχόντες ἐς τὸν 
λιμένα τῶν τε Χίων νεῶν ] ἐκράτησαν καὶ ἀποβάντες 5 
τοὺς ἀντιστάντας μάχῃ νικήσαντες τὴν πόλιν ἔσχον. 

ἃ πυνϑανόμενος ὃ ᾿“στύοχος τῶν τε ᾿Ερεσίων καὶ τῶν « 
86 ἐκ τῆς Μηϑύμνης μετ᾽ Εὐβούλου Χίων νεῶν, οἷ τότε 

καταλειφϑεῖσαι καί, ὡς ἡ Μυτιλήνη ἑάλω, φεύγουσαι 
περιέτυχον αὐτῷ τρεῖς (μέα | γὰρ ἑάλω ὑπὸ τῶν ᾿4ϑη- τὸ 
ψαίων), οὐκέτι ἐπὶ τὴν Μυτιλήνην ὥρμησεν, ἀλλὰ τὴν 
ἝἜρεσον ἀποστήσας καὶ ὁπλίσας, καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 

80 ἑαυτοῦ νεῶν ὁπλίτας πεξῇ παραπέμπει ἐπὶ τὴν άντισ- 
σαν καὶ Μήϑυμναν ἄρχοντα ᾿Ετεόνικον προστάξας. 
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καὶ αὐτὸς ταῖς τὲ μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ] ναυσὶ καὶ ταῖς τρισὶ 16 

ταῖς Χίαις παρέπλει, ἐλπίξων τοὺς Μηϑυμναίους ϑαρ- 

δήσειν τε ἰδόντας σφᾶς καὶ ἐμμενεῖν τῇ ἀποστάσει. 

ὡς δὲ αὐτῷ τὰ ἐν τῇ “έσβῳ πάντα ἠναντιοῦτο, ἀπέ- ὃ 
πλευόε τὸν ἑαυτοῦ στρατὸν ἀναλαβὼν ἐς τὴν Χίον. 

ἀπεκομίσϑη δὲ πάλιν κατὰ πόλεις καὶ ὁ ἄἅπὸ τῶν 30 
νεῶν πεζός, ὃς ἐπὶ τὸν “Ἑλλήσποντον ἐμέλλησεν ἱέναι. 

καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Κεγχρειᾷᾶ ξυμμαχίδων Πελοποννησίων 

νεῶν ἀφικνοῦνται αὐτοῖς ἕξ μετὰ ταῦτα ἐς τὴν Χίον. 

οἱ ὃὲ ᾿4“ϑηναῖοι τά τ᾽ ἐν τῇ Μέσβῳ πάλιν κατεστή- 

σαντο καὶ πλεύσαντες ἐξ αὐτῆς Κλαζομενίων τὴν ἐν 35 
τῇ ἠπείρῳ Πολίχνην τειχιξομένην ἑλόντες διεκόμισαν 

πάλιν αὐτοὺς ἐς τὴν ἐν τῇ νήσῳ πόλιν πλὴν τῶν 
αἰτίων τῆς ἀποστάσεως" οὗτοι δὲ ἐς ΖΔαφνοῦντα ἀπῆλ- 
ϑον. καὶ αὖϑις Κλαξομεναὶ προσεχώρησαν ᾿4ϑηναίοις. 

Ι Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους οἵ τ᾽ ἐπὶ Μιλήτῳ ᾿Αϑηναῖοι 
ταῖς εἴκοσι ναυσὶν ἐν τῇ “άδῃ ἐφορμοῦντες ἀπόβασιν 
ποιησάμενοι ἐς Πάνορμον τῆς Μιλησίας Χαλκιδέα τε 

τὸν Μακεδαιμόνιον ἄρχοντα μετ᾽ ὀλίγων παραβοηϑή- 
Ιόσαντα ἀποκτείνουσι, καὶ τροπαῖον τρίτῃ ἡμέρᾳ ὕστερον 6522 
διαπλεύσαντες ἔστησαν, ὃ οἱ Μιλήσιοι ὡς οὐ μετὰ 
κράτους τῆς γῆς σταϑὲν ἀνεῖλον᾽ καὶ “έων καὶ Ζ1ιο- 8 

μέδων ἔχοντες τὰς ἐκ Μέσβου ᾿Αϑηναίων ναῦς, ἔκ 
τε Οἰνουσσῶν τῶν πρὸ Χίου νήσων καὶ ἐκ Σιδούσσης ὁ 
καὶ ἐκ Πτελεοῦ, ἃ ἐν τῇ ᾿Ερυϑραίᾳ εἶχον τείχη. καὶ 
ἐκ τῆς Δέσβου ὁρμώμενοι τὸν πρὸς τοὺς Χίους πόλε- 

μον ἀπὸ τῶν νεῶν ἐποιοῦντο" εἶχον δ᾽ ἐπιβάτας τῶν 
ὁπλιτῶν ἐκ καταλόγου ἀναγκαστούς. καὶ ἔν τε Καρ- 8 
δαμύλῃ ἀποβάντες καὶ ἐν Βολίσκῳ τοὺς προσβοηϑή- 1ο 

34 
80 

80 ὅαντας τῶν Χίων μάχῃ νικήσαντες καὶ πολλοὺς δια- 

φϑείραντες ἀνάστατα ἐποίησαν τὰ ταύτῃ χωρία, καὶ 
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ἐν Φάναις αὖϑις ἄλλῃ μάχῃ ἐνίκησαν καὶ τρίτῃ ἐν 
“ευκωνίῳ. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ μὲν Χῖον ἤδη οὐκέτι 

ἐπεξῇσαν, οἱ δὲ [] τὴν χώραν καλῶς κατεσκευασμένην ιὉ 
καὶ ἀπαϑῆ οὖσαν ἀπὸ τῶν Μηδικῶν μέχρι τότε διεπόρ- 
ϑησαν. Χῖοι γὰρ μόνοι μετὰ “ακεδαιμονίους ὧν ἐγὼ 4 
ἠσθϑόμην ηὐδαιμόνησάν τε ἅμα καὶ ἐσωφρόνησαν, καὶ 
ὅσῳ ἐπεδίδου ἡ πόλις αὐτοῖς ἐπὶ τὸ μεῖξον, τόσῳ καὶ 
ἐκοσμοῦντο ἐχυϊρώτερον. καὶ οὐδ᾽ αὐτὴν τὴν ἀπόστα- ὕ 
ιν, εἶ τοῦτο δοκοῦσι παρὰ τὸ ἀσφαλέστερον πρᾶξαι, 
πρότερον ἐτόλμησαν ποιήδσασϑαι ἢ μετὰ πολλῶν τε 

καὶ ἀγαϑῶν ξυμμάχων ἔμελλον κινδυνεύσειν καὶ τοὺς 
᾿4ϑηναίους ἠσθάνοντο οὐδ᾽ αὐτοὺς ἀντιλέγοντας ἔτι 
μετὰ τὴν Σικελικὴν [ ξυμφορὰν ὡς οὐ πάνυ πόνηρα 56 
σφῶν βεβαίως τὰ πράγματα εἴη" εἰ δέ τι ἐν τοῖς 
ἀνθρωπείοις τοῦ βίου παραλόγοις ἐσφάλησαν, μετὰ 
πολλῶν οἷς τὰ αὐτὰ ἔδοξε, τὰ τῶν ᾿4ϑηναίων ταχὺ 

ξυναιρεϑήσεσϑαι, τὴν ἁμαρτίαν ξυνέγνωσαν. εἰργομέ- 6 

νοις δ᾽ οὖν αὐτοῖς τῆς ϑαλάσσης καὶ Ϊ κατὰ γῆν πορ- 0 

ϑουμένοις ἐνεχείρησάν τινες πρὸς ᾿4“ϑηναίϊους ἀγαγεῖν δ28 

τὴν πόλιν" οὗ αἰσϑόμενοι οἱ ἄρχοντες αὐτοὶ μὲν ἡσύ- 
χασαν, ᾿Αστύοχον δὲ ἐξ ᾿Ερυϑρῶν τὸν ναύαρχον μετὰ 

᾿ τεσσάρων νεῶν, αἵ παρῆσαν αὐτῷ, κομίσαντες ἐσκόπουν 

9ῦ 

ὅπως μετριώτατα ἢ ὁμήρων λήψει ἢ [ ἄλλῳ τῷ τρόπῳ 
καταπαύσουσι τὴν ἐπιβουλήν. καὶ οἱ μὲν ταῦτα 

ἔπρασσον. 
Ἔχ δὲ τῶν ᾿ϑηνῶν τοῦ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶν. 9 

τος χίλιοι ὁπλῖται ᾿4ϑηναίων καὶ πεντακόσιοι καὶ 
χίλιοι ᾿“ργείων (τοὺς γὰρ πεντακοσίους τῶν ᾿Αργείων 
ψιλοὺς ] ὄντας ὥπλιδαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι) καὶ χίλιοι τῶν το 

80 ξυμμάχων ναυσὶ δυοῖν δεούσαις πεντήκοντα, ὧν ἦσαν 
καὶ ὁπλιταγωγοί, Φρυνίχου καὶ Ὀνομακλέους καὶ Σίκιρω- 
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νίδου στρατηγούντων κατέπλευσαν ἐς Σάμον, καὶ δια- 

βάντες ἐς Μίλητον ἐστρατοπεδεύσαντο. Μιλήσιοι δὲ ἐ 
ἐξελθόντες αὐΪτοί τε, ὀκτακόσιοι ὁπλῖται, καὶ οἱ μετὰ τὸ 
Χαλκιδέως ἐλθόντες Πελοποννήσιοι καὶ Τισσαφέρνους 
τι [ξενικὸν] ἐπικουρικὸν καὶ αὐτὸς Τισσαφέρνης παρὼν 
καὶ ἡ ἵππος αὐτοῦ ξυνέβαλον τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ 

ξυμμάχοις. καὶ οἱ μὲν ᾿Δργεῖοι τῷ σφετέρῳ αὐτῶν ἐ 
κέρᾳ | προεξάξαντες καὶ καταφρονήσαντες ὡς ἐπ᾽ "Ἰωνάς 530 
τε καὶ οὐ δεξομένους ἀτακτότερον χωροῦντες, νικῶνται 

10 ὑπὸ τῶν Μιλησίων καὶ διαφϑείρονται αὐτῶν ὀλίγῳ 

ἐλάσσους τριακοσίων ἀνδρῶν" ᾿Αθηναῖοι δὲ τούς τε 4 

Πελοποννησίους πρώτους νικήσαντες καὶ τοὺς βαρβά- 

ρους καὶ ] τὸν ἄλλον ὄχλον ὠσάμενοι. τοῖς Μιλησίοις 365 
οὐ ξυμμείξαντες, ἀλλ᾽ ὑποχωρησάντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
τῶν ᾿Αργείων τροπῆζῆς ἐς τὴν πόλιν, ὡς ἑώρων τὸ 
ἄλλο σφῶν ἡσσώμενον, πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν τῶν 

Μιλησίων κρατοῦντες ἤδη τὰ ὅπλα τίϑενται. καὶ ἐ 
ξυνέβη ἐν τῇ μάχῃ | ταύτῃ τοὺς Ἴωνας ἀμφοτέρων 30 
τῶν ΖΙωριῶν κρατῆσαι" τούς τὲ γὰρ κατὰ σφᾶς Πελο- 

90 ποννησίους οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐνίκων καὶ τοὺς ᾿Δργείους οἵ 
Μιλήσιοι. στήσαντες δὲ τροπαῖον τὸν περιτειχισμὸν 

ἰσϑμώδους ὄντος τοῦ χωρίου οἱ ᾿4“ϑηναῖοι παρεσκευά- δ24 

ξοντο, νομίζοντες. εἶ προσαγάγοιντο Μίλητον, ῥᾳδίως 

ἂν σφίσι καὶ τἄλλα προσχωρῆσαι. ἐν τούτῳ δὲ περὶ 98 
96 δείλην ἤδη ὀψίαν ἀγγέλλεται αὐτοῖς τὰς ἀπὸ Πελο- 

ποννήσον καὶ Σικελίας πέντε ] καὶ πεντήκοντα ναῦς δ 

ὅσον οὐ παρεῖναι. τῶν τε γὰρ Σικελιωτῶν, Ἕρμο- 
κράτους τοῦ Συρακοσίου μάλιστα ἐνάγοντος ξυνεπιλα- 

βέσϑαι καὶ τῆς ὑπολοίπου ᾿Αϑηναίων καταλύσεως, 
80 εἴκοσι νῆες Συρακοσίων ἦλθον καὶ Σελινούντιαι δύο, 

αἴ τε ἐκ Πελοποννήσου. ἃς παρεσκευαϊΐξοντο, ἑτοῖμαν 1ο 
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ἤδη οὖσαι" καὶ Θηριμένει τῷ “ακεδαιμονίῳ ξυναμφό- 
τεραι ὡς ̓ στύοχον τὸν ναύαρχον προσταχϑεῖσαι κομίσαι, 

κατέπλευσαν ἐς ̓ Ελεὸν πρῶτον τὴν πρὸ Μιλήτου νῆσον. 
ἔπειτα ἐκεῖϑεν αἰσϑόμενοι ἐπὶ Μιλήτῳ ὄντας ᾿4ϑηναίους 5 

ἐς τὸν ᾿Ιασικὸν κόλπον πρόΪτερον πλεύσαντες ἐβούλοντο τ6Ὁ 

εἰδέναι τὰ περὶ τῆς Μιλήτου. ἐλθόντος δὲ ᾿Αλκιβιάδου ε 
ἵππῳ ἐς Τειχιοῦσσαν τῆς Μιλησίας, οἷπερ τοῦ κόλπου 

πλεύσαντες ηὐλίσαντο, πυνϑάνονται τὰ περὶ τῆς μάχης 

(παρῆν γὰρ ὃ ᾿Αλκιβιάδης καὶ ξυνεμάχετο τοῖς ΜΜιλη- 
σίοις καὶ Τισσαφέρνει), καὶ αὐτοῖς παρήνει, εἶ μὴ 10 
βούλονται τά τε ἐν ᾿Ιωνίᾳ καὶ τὰ ξύμπαντα πράγματα 
διολέσαι, ὡς τάχιστα βοηϑεῖν Μιλήτῳ καὶ μὴ περιιδεῖν 

ἀποτειχισϑεῖσαν. καὶ οἱ μὲν ἅμα τῇ ἕῳ ἔμελλον βοη- 91 
ϑήσειν" Φρύνιχος δὲ ὁ τῶν ᾿4ϑηναίων στρατηγός, ὡς 
ἀπὸ τῆς “έρου ἐπύϑετο τὰ ] τῶν νεῶν σαφῶς, βου- 96 

λομένων τῶν ξυναρχόντων ὑπομείναντας διαναυμαχεῖν, 
οὐκ ἔφη οὔτ᾽ αὐτὸς ποιήσειν τοῦτο οὔτ᾽ ἐκείνοις οὐδ᾽ 

ἄλλῳ οὐδενὶ ἐς δύναμιν ἐπιτρέψειν. ὅπου γὰρ [ἔξεστιν] 9 
ἐν ὑστέρῳ, σαφῶς εἰδότας πρὸς ὁπόσας τε ναῦς πολε- 

μίας καὶ ὅσαις πρὸς αὐτὰς ταῖς | σφετέραις, ἱκανῶς 90 
καὶ καϑ' ἡσυχίαν παραδσκευαδαμένους ἔσται ἀγωνίσα- 
σϑαι, οὐδέποτε τῷ αἰσχρῷ [ὀνείδει] ] εἴξας ἀλόγως δια- δ26 
κινδυνεύσειν. οὐ γὰρ αἰσχρὸν εἷναι ᾿4ϑηναίους ναυ- «ἐ 

τικῷ μετὰ καιροῦ ὑποχωρῆσαι, ἀλλὰ καὶ μετὰ ὁτουοῦν 
τρόπου αἴσχιον ξυμβήσεσϑαι ἣν ἡσσηϑῶσιν. καὶ τὴν 
πόλιν (ἂν οὐ μόνον τῷ αἰσχρῷ, ἀλλὰ καὶ τῷ ] μεγίστῳ 
κινδύνῳ περιπίπτειν' ἧ μόλις ἐπὶ ταῖς γεγενημέναις 
ξυμφοραῖς ἐνδέχεσϑαι μετὰ βεβαίου παραδκευῆς ἢ 
πάνυ γε ἀνάγκῃ προτέρᾳ ποι ἐπιχειρεῖν, (ἦ) που δὴ 
μὴ βιαξομένῃ γε πρὸς αὐϑαιρέτους κινδύνους ἰέναι. 
ὡς τάχιστα δὲ ἐκέλευε τούς τε τραυμαϊτίας ἀναλα- ἴο 
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βόντας καὶ τὸν πεζὸν καὶ τῶν σκευῶν ὅσα ἦλϑον 
ἔχοντες, ἃ δ᾽ ἐκ τῆς πολεμίας εἰλήφασι καταλιπόντας, 

ὅπως κοῦφαι ὧσιν αἱ νῆες, ἀποπλεῖν ἐς Σάμον, 
κἀκεῖθεν ἤδη ξυναγαγόντας πάσας τὰς ναῦς τοὺς 

ἐπίπλους. ἥν που καιρὸς ἧ, ποιεῖσϑαι. ὡς δὲ ἔπεισε, ὃ 

καὶ | ἔδρασε ταῦτα᾽ καὶ ἔδοξεν οὐκ ἐν τῷ αὐτίκα τὸ 
μᾶλλον ἢ ὕστερον, οὐκ ἐς τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐς 

ὅσα ἄλλα Φρύνιχος κατέστη, οὐκ ἀξύνετος εἶναι. καὶ 8 
οἱ μὲν ᾿4“ϑηναῖοι ἀφ᾽ ἑσπέρας εὐθὺς τούτῳ τῷ τρόπῳ 

10 ἀτελεῖ τῇ νίκῃ ἀπὸ τῆς Μιλήτου ἀνέστησαν, καὶ οἱ 
᾿Δργεῖοι κατὰ | τάχος καὶ πρὸς ὀργὴν τῆς ξυμφορᾶς 30 
ἀπέπλευσαν ἐκ τῆς Σάμου ἐπ᾽ οἴκου. οἱ δὲ Πελοπον- 98 
γνήσιοι ἅμα τῇ ἕῳ ἐκ τῆς Τειχιούσσης ἄραντες ἐπικατά- 
γονται, καὶ μείναντες ἡμέραν μίαν τῇ ὑστεραίᾳ καὶ 

16 τὰς Χίας ναῦς προσλαβόντες τὰς μετὰ Χαλκιδέως τὸ 

πρῶτον ξυγκαταδιωχϑείϊσας ἐβούλοντο πλεῦσαι ἐπὶ τὰ 56 

σχεύη, ἃ ἐξείλοντο, ἐς Τειχιοῦσσαν πάλιν. καὶ ὡς ἦλ- 8 
ϑον, Τισσαφέρνης τῷ πεξῷ παρελθὼν πείϑει αὐτοὺς ἐπὶ 
Ἴασον, ἐν ἦ ̓ Δμόργης πολέμιος ὧν κατεῖχε, πλεῦσαι. 
καὶ προσβαλόντες τῇ ᾿Ιάσῳ αἰφνίδιοι καὶ οὐ προσδε- 
χομένων ἄλλ᾽ ἢ ̓ Ατ]|τικὰς τὰς ναῦς εἶναι αἱροῦσιν" 80 
καὶ μάλιστα ἐν τῷ ἔργῳ οἱ Συρακόσιοι ἐπῃνέϑηδσαν. 
καὶ τόν τὲ ᾿“μόργην ξῶντα λαβόντες [Πισσούϑνου 8 

νόϑον υἱόν, ἀφεστῶτα δὲ βασιλέως] παραδιδόασιν οἱ 

“ὅ Πελοποννήσιοι Τισσαφέρνει ἀπαγαγεῖν, εἰ βούλεται, 

βασιλεῖ, ὥσπερ αὐτῷ προσ]έταξε, καὶ τὴν Ἴασον διε- δ86 
πόρϑησαν καὶ χρήματα πάνυ πολλὰ ἡ στρατιὰ ἔλαβεν" 
παλαιόπλουτον γὰρ ἦν τὸ χωρίον. τούς τ᾽ ἐπικούρους 4 

τοὺς περὶ τὸν ᾿“μόργην παρὰ σφᾶς αὐτοὺς κομίσαντες 

80 καὶ οὐκ ἀδικήσαντες ξυνέταξαν, ὅτι ἦσαν οἱ πλεῖστοι 5 

ἐκ Πελοποννήσου" τό τε πόλισμα Τισσαφέρνει παρα- 

σι 

2 ΘΦ 
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δόντες καὶ τὰ ἀνδράποδα πάντα, κἀὶ δοῦλα καὶ ἐλεύ- 
ϑερα. ὧν καϑ᾽ ἕκαστον στατῆρα δαρεικὸν παρ᾽ αὐτοῦ 
ξυνέβησαν λαβεῖν, ἔπειτα ἀνεχώρησαν ἐς τὴν Μίλητον. 
καὶ Πεδάριτόν τε τὸν Δέοντος ἐς τὴν Χίον ἄρχοντα ὃ. 

δ “ακεδαιμονίων πεμψάντων ἀποστέλλουσι πεζῇ μέχρι 
Ἐρυϑρῶν ἔχοντα τὸ παρὰ ᾿“μόργου ἐπικουρικόν, καὶ 
ἐς τὴν Μίλητον αὐτοῦ Φίλιππον καϑιστᾶσιν. καὶ τὸ 
ϑέρος ἐτελεύτα. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος. ἐπειδὴ τὴν Ἴασον 99 

10 [κατεστήσατο ὁ Τισσαφέρνης [ἐς] φυλακήν, παρῆλϑεν ιτ6 
ἐς τὴν Μίλητον, καὶ μηνὸς μὲν τροφήν, ὥσπερ ὑπέστη 
ἐν τῇ “ακεδαίμονι, ἐς δραχμὴν ᾿Αττικὴν ἑκάστῳ πάσαις 

ταῖς ναυσὶ διέδωκε, τοῦ δὲ λοιποῦ χρόνου ἐβούλετο 

τριώβολον διδόναι, ἕως ἂν βασιλέα ἐπέρηται" ἣν δὲ 

18 κεϊλεύῃ, [ἔφη] δώσειν ἐντελῆ τὴν δραχμήν. Ἕρμο- 
κράτους δὲ ἀντειπόντος τοῦ Συραχοσίου στρατηγοῦ 

(ὁ γὰρ Θηριμένης οὐ ναύαρχος ὦν, ἀλλ᾽ ᾽“στυόχῳ 
παραδοῦναι τὰς ναῦς ξυμπλέων, μαλακὸς ἦν περὶ τοῦ 
μισϑοῦ), ὅμως δὲ παρὰ πέντε ναῦς πλέον ἀνδρὶ ἑκάστῳ 

40 ἢ τρεῖς ὀβολοὶ [| ὡμολογήϑησαν. ἐς γὰρ πέντε ναῦς 5305 

καὶ πεντήκοντα τριάκοντα τάλαντα ἐδίδου τοῦ μηνός" 

καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσῳ πλείους νῆες ἦσαν τούτου τοῦ 

ἀριϑμοῦ,. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τοῦτον ἐδίδοτο. 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος τοῖς ἐν τῇ Σάμῳ ᾿4ϑη- 80 
45 ναίϊοις προσαφιγμέναι γὰρ ἦσαν καὶ οἴκοϑεν ἄλλαι 80 

νῆες πέντε καὶ τριάκοντα καὶ στρατηγοὶ Χαρμῖνος καὶ 

Στρομβιχίδης καὶ Εὐχτήμων, καὶ τὰς ἀπὸ Χίου καὶ τὰς 

ἄλλας πάσας ξυναγαγόντες ἐβούλοντο διακληρωσάμενοι 

Ι ἐπὶ μὲν τῇ Μιλήτῳ τῷ ναυτικῷ ἐφορμεῖν, πρὸς δὲ 021 

80 τὴν Χίον καὶ ναυτικὸν καὶ πεζὸν πέμψαι. καὶ ἐποίη- 3 
σαν οὕτως" Στρομβιχίδης μὲν γὰρ καὶ Ὀνομακλῆς 
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καὶ Εὐχτήμων τριάκοντα ναῦς ἔχοντες καὶ τῶν ἐς 

Μίλητον ἐλ᾿ϑόντων χιλίων ὁπλιτῶν μέρος ἄγοντες ἐν ὁ 
᾿ ψαχυσὶν δπλιταγωγοῖς ἐπὶ Χίον λαχόντες ἔπλεον, οἱ δ᾽ 

ἄλλοι ἐν Σάμῳ μένοντες τέσσαρσι καὶ ἑβδομήκοντα 
δ ναυσὶν ἐθαλασσοχράτουν, καὶ ἐπίπλους τῇ Μιλήτῳ 

ἐποιοῦντο. 
Ὁ δ᾽ ᾿“στύοχος ὡς τότε ἐν τῇ Χίῳ ἔτυχε διὰ τὴν 81 

προδοσίαν τοὺς ὁμήρους καταλεγόμενος. τούτου μὲν 10 
ἐπέσχεν, ἐπειδὴ ἤσϑετο τάς τε μετὰ Θηριμένους ναῦς 

10 ἡκούσας καὶ τὰ περὶ τὴν ξυμμαχίαν βελτίω ὄντα, λαβὼν 

δὲ ναῦς τάς τε Πελοποννησίων δέκα καὶ Χίας δέκα 

ἀνάγεται, καὶ προσβαλὼν Πτεελεῷ καὶ οὐχ ἑλὼν παϊρέ- ἧς 
πλευσεν ἐπὶ Κλαξομενάς, καὶ ἐκέλευεν αὐτῶν τοὺς τὰ 
᾿4ϑηναίων φρονοῦντας ἀνοικέίξεσϑαι ἐς τὸν Ζίαφνοῦντα 

16 καὶ προσχωρεῖν σφίσιν. ξυνεκέλευε δὲ καὶ Τάμως 

᾿Ιωνίας ὕπαρχος ὥν. ὡς δ᾽ οὐκ ἐσήκουον, προσβολὴν κ5 
ποιησάμενος τῇ πόλει οὔσῃ ἀτειχίστῳ καὶ οὐ δυνάμενος 

ἑλεῖν, [ ἀπέπλευσεν ἀνέμῳ μεγάλῳ, αὐτὸς μὲν ἐς Φώ- 30 
καιαν καὶ Κύμην, αἱ δὲ ἄλλαι νῆες κατῆραν ἐς τὰς 

40 ἐπικειμένας ταῖς Κλαξομεναῖς νήσους Μαραϑοῦσσαν 

καὶ Πήλην καὶ «ἁίρυμοῦσσαν. καὶ ὅσα ὑπεξέκειτο 4 

αὐτόϑι τῶν Κλαζομενίων ἡμέρας ἐμμείναντες διὰ τοὺς 

ἀνέμους ὀκτὼ ] τὰ μὲν διήρπασαν καὶ ἀνήλωσαν,. τὰ δὲ 55 
ἐσβαλόμενοι ἀπέπλευσαν ἐς Φώκαιαν καὶ Κύμην ὡς 

οὅ “στύοχον. ὄντος δ᾽ αὐτοῦ ἐνταῦϑα Δεσβίων ἀφικνοῦν- 8ἃ9 
ται πρέσβεις βουλόμενοι αὖϑις ἀποστῆναι" καὶ αὐτὸν 

μὲν πείϑουσιν, ὡς δ᾽ οἵ τε Κορίνϑιοι καὶ οἱ ἄλλοι 

ξύμμαχοι ἀπρόϑυϊμον ἦσαν διὰ τὸ πρότερον σφάλμα, 530 

ἄρας ἔπλει ἐπὶ τῆς Χίου. καὶ χειμασϑεισῶν τῶν νεῶν 
80 ὕστερον ἀφικνοῦνται ἄλλαι ἄλλοθεν ἐς τὴν Χίον. καὶ 5 

μετὰ τοῦτο Πεδάριτος, τότε παριὼν πεξῇ ἐκ τῆς 
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Μιλήτου, γενόμενος ἐν ] ̓Ερυϑραῖς διαπεραιοῦται αὐτός ὅ38 

τε καὶ ἡ στρατιὰ ἐς Χίον ὑπῆρχον δὲ αὐτῷ καὶ ἐκ 

τῶν πέντε νεῶν στρατιῶται ὑπὸ Χαλκιδέως ἐς πεντα- 

κοσίους ξὺν ὅπλοις καταλειφϑέντες. ἐπαγγελλομένων 3 
ὅ δέ τινῶν Δεσβίων τὴν ἀπόστασιν, προσφέρει τῷ τὲ ὁ 
Πεδαρίτῳ καὶ τοῖς Χίοις ᾿στύοχος λόγον ὡς χρὴ 

παραγενομένους ταῖς ναυσὶν ἀποστῆσαι τὴν “έσβον᾽ 

ἢ γὰρ ξυμμάχους πλείους σφᾶς ἕξειν ἢ τοὺς ᾿᾽4ϑη- 

ναίους, ἦν τι σφάλλωνται. κακώσειν. οἱ δ᾽ οὐκ 

10 ἐσήκουον, οὐδὲ τᾶς ναῦς ὁ Πεδάϊριτος ἔφη τῶν Χίων 1ο 
αὐτῷ προήσειν. κἀκεῖνος λαβὼν τάς τε τῶν Κορινϑίων 88 

πέντε καὶ ἔχτην Μεγαρίδα καὶ μίαν Ἕρμιονίδα καὶ 
ἃς αὐτὸς Μακωνικὰς ἦλθεν ἔχων, ἔπλει ἐπὶ τῆς Μιλή- 
του πρὸς τὴν ναυαρχίαν, πολλὰ ἀπειλήσας τοῖς Χίοις ἦ 

16 μὴν μὴ ἐπιβοηϑήσειν, ἤν τι δέωνται. καὶ προσβαλὼν 1" 
Κωρύκῳ τῆς ᾿Ερυϑραίας ἐνηυλίσατο. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς 
Σάμου ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ τὴν Χίον πλέοντες τῇ στρατιᾷ 
καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα, λόφου διείργοντος, [καὶ] 
κωϑωρμίσαντο, καὶ ἐλελήϑεσαν ἀλλήλους. ἐλθούσης ς 

40 δὲ παρὰ Πεδαρίτου ὑπὸ νύκτα ἐπιστολῆς ὡς ἾΕρυ- τὸ 
ϑραίων ἄνδρες αἰχμάλωτοι ἐκ Σάμου ἐπὶ προδοσίᾳ ἐς 
᾿Ερυϑρὰς ἤκουσιν ἀφειμένοι, ἀνάγεται ὁ ᾿Αστύοχος 
εὐθὺς ἐς τὰς ᾿Ερυϑρὰς πάλιν, καὶ παρὰ τοσοῦτον 
ἐγένετο αὐτῷ μὴ περιπεσεῖν τοῖς ᾿Αθηναίοις. δια- 4 

90 πλεύσας δὲ καὶ ὃ Πεδάριτος παρ᾽ αὐτὸν καὶ ἀναξη- 
τήϊσαντες τὰ περὶ τῶν δοκούντων προδιδόναι, ὡς ηὗρον 5:0 
ἅπαν ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐκ τῆς Σάμου προ- 
φασισϑέν, ἀπολύσαντες τῆς αἱτίας ἀπέπλευσαν, ὁ μὲν 

ἐς τὴν Χίον, ὃ δὲ ἐς τὴν Μίλητον ἐκομίσϑη, ὥσπερ 

80 διενοεῖτο. 
84 

[Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἡ τῶν ᾿4ϑηναίων στρατιὰ ταῖς "0 
ΤΉΟΥΡΙΡΕΒ. το Ηπάᾶο. Π1. Ε. ταΐπον. 16 
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γαυσὶν ἐκ τοῦ Κωρύκου περιπλέουδσα κατ᾽ ᾿“ργῖνον 
ἐπιτυγχάνει τρισὶ ναυσὶ τῶν Χίων μακραῖς, καὶ ὥσπερ 
εἶδον, [ ἐπεδίωκον" καὶ χειμών τε μέγας ἐπιγίγνεται 5839 
καὶ αἷ μὲν τῶν Χίων μόλις καταφεύγουσιν ἐς τὸν 

λιμένα, αἱ δὲ τῶν ᾿4θϑηναίων αἱ μὲν μάλιστα δρομήσασαι 
τρεῖς διαφϑείρονται καὶ ἐχπίπτουσι πρὸς τὴν πόλιν 

τῶν Χίων. | καὶ ἄνδρες οἱ μὲν ἁλίσκονται οἱ δ᾽ 
ἀποθνήσκουσιν, αἵ δ᾽ ἄλλαι καταφεύγουσιν ἐς τὸν 

ὑπὸ τῷ Μίμαντε λιμένα Φοινικοῦντα καλούμενον. 

ἐντεῦϑεν δ᾽ ὕστερον ἐς τὴν “έσβον καϑορμισάμενοι 
παρεσχευάξοντο ἐς τὸν τειχισμόν. 

[Ἔκ δὲ τῆς Πελοποννήσου τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος 
Ἱπποκράτης ὃ “Δακεδαιμόνιος ἐκπλεύσας δέχα μὲν 
Θουρίαις ναυσίν, ὧν ἦρχε 4ωριεὺς ὃ 4Διαγόρου 

τρίτος αὐτός, μιᾷ δὲ “ακωνικῇ,. μιᾷ δὲ Συρακοσίᾳ, 

καταπλεῖ ἐς Κνίδον" ἡ δ᾽ ἀφειστήκει ἤδη ὑπὸ Τισσα- 
φέρνους. καὶ αὐΪτοὺς οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ, ὡς ἤσϑοντο, 
ἐκέλευον ταῖς μὲν ἡμισείαις τῶν νεῶν Κνίδον φυλάσ- 

σειν, ταῖς δὲ περὶ Τριόπιον οὔδαις τὰς ἀπ’ Αἰγύπτου 

δλκάδας προσβαλούδας ξυλλαμβάνειν" ἔστι δὲ τὸ Τριό- 
πίον ἄκρα τῆς Κνιδίας προύχουσα, ᾿““πόλλωνος ἱερόν. 
πυϑόμενοι δὲ | οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ πλεύσαντες ἐκ τῆς 

Σάμου λαμβάνουσι τὰς ἐπὶ Τριοπίῳ φρουρούδας ἕξ 
ναῦς" οἱ δ᾽ ἄνδρες ἀποφεύγουσιν ἐξ αὐτῶν. καὶ μετὰ 

τοῦτο ἐς τὴν Κνίδον καταπλεύσαντες καὶ προσβαλόν- 

τες τῇ πόλει ἀτειχίστῳ οὔσῃ ὀλίγον εἷλον. τῇ δ᾽ 
ὑστεραίᾳ αὖϑις προσέβαλ]λον, καὶ ὡς ἄμεινον φαρ- 
ξαμένων αὐτῶν ὑπὸ νύκτα καὶ ἐπεσελθόντων αὐτοῖς 
τῶν ἀπὸ τοῦ Τριοπίου ἐκ τῶν νεῶν διαφυγόντων 

οὐκέϑ' ὁμοίως ἔβλαπτον, ἀπελθόντες καὶ δῃώσαντες 

τὴν τῶν Κνιδίων γῆν ἐς τὴν Σάμον ἀπέπλευσαν. 

δῦ 
10 

Φ 
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Ι Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ᾿Αστυόχου ἥκοντος ἐρδῦ 
τὴν Μίλητον ἐπὶ τὸ ναυτικόν, οἱ Πελοποννήσιοι εὐπό- 

ρῶς ἔτι εἶχον ἅπαντα τὰ κατὰ τὸ στρατόπεδον. καὶ 
γὰρ μισϑὸς ἐδίδοτο ἀρκούντως, καὶ τὰ ἐκ τῆς ᾿Ιάσου 
μεγάλα χρήματα διαρπασϑέντα ὑπῆν τοῖς στρατιώταις, 

οἵ τε Μιλήσιοι προϑύμως τὰ τοῦ πολέμου ἔφερον. ὅ80 
πρὸς δὲ τὸν Τισσαφέρνη ἐδόχουν ὅμως τοῖς Πελο- ὃ 

ποννησίοις αἱ πρῶταν ξυνϑῆκαι,. αἱ πρὸς Χαλκιδέα 
γενόμεναι, ἐνδεεῖς εἶναι καὶ οὐ πρὸς σφῶν μᾶλλον, 
καὶ ἄλλας ἐπὶ Θηριμένους Ϊ] παρόντος ἐποίουν" καὶ ὁ 
εἰσὶν αἴδε. 

οΞυνϑῆκαι “ακεδαιμονίων καὶ τῶν ἱυμμάχων πρὸς 81 
βασιλέα Ζ΄αρεῖον καὶ τοὺς παῖδας τοὺς βασιλέως καὶ 

Τισσαφέρνη' σπονδὰς εἶναι καὶ φιλίαν κατὰ τάδε. 
ὁπόση χώρα καὶ πόλεις βασιλέως εἰσὶ “Ιαρείου ἢ τοῦ 5 
πατρὸς ἦσαν ἢ τῶν προγόνων, ἐπὶ ταύτας μὴ ἱέναι τὸ 
ἐπὶ πολέμῳ μηδὲ κακῷ μηδενὶ μήτε “Μακεδαιμονίους 
μήτε τοὺς ξυμμάχους τοὺς “ακεδαιμονίων, μηδὲ 

φόρους πράσσεσϑαι ἐκ τῶν πόλεων τούτων μήτε 
“ακεδαιμονίους μήτε τοὺς ξυμμάχους τοὺς “ακεδαι- 

μονίων" μηδὲ | Δαρεῖον βασιλέα μηδὲ ὧν βασιλεὺς 15 
ἄρχεν ἐπὶ “ακεδαιμονίους μηδὲ τοὺς ξυμμάχους ἱέναι 

ἐπὶ πολέμῳ μηδὲ κακῷ μηδενί. ἣν δέ τι δέωνται ὃ 
“Μακεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι βασιλέως. ἢ βασιλεὺς 

“ακεδαιμονίων ἢ τῶν ξυμμάχων, ὅ τι ἂν πείϑωσιν 
ἀλλήλους, τοῦτο ποιοῦσι ] καλῶς ἔχειν. τὸν δὲ πόλε- πὰ 

μον τὸν πρὸς ᾿Αϑηναίους (βασιλέχ καὶ Δακεδαι- 

μονίους) καὶ τοὺς ξυμμάχους κοινῇ ἀμφοτέρους πολε- 
μεῖν. ἢν δὲ κατάλυσιν ποιῶνται, κοινῇ ἀμφοτέρους 

80 ποιεῖσθαι. ὁπόδη δ᾽ ἂν στρατιὰ ἐν τῇ χώρᾳ τῇ 
βασιλέως ἦ μεταπεμψαμένου βασιλέως, τὴν δαπάνην 

165 
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βασιλέα παρέχειν. ἣν δέ | τις τῶν πόλεων ὁπόσαι ὃς 
ξυνέϑεντο βασιλεῖ ἐπὶ τὴν βασιλέως ἴῃ χώραν. τοὺς 
ἄλλους κωλύειν καὶ ἀμύνειν βασιλεῖ κατὰ τὸ δυνατόν᾽ 
καὶ ἣν τις τῶν ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ ἢ ὅσης βασιλεὺς 

ὅ ἄρχει ἐπὶ τὴν “ακεδαιμονίων ἴῃ ἢ τῶν ξυμμάχων, 
βασιλεὺς κωλυέτω καὶ ἀμυνέτω ] κατὰ τὸ δυνατόν. 5 50 

Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ξυνϑήκας Θηριμένης παραδοὺς 88 
᾿Δστυόχῳ τὰς ναῦς ἀποπλέων ἐν κέλητι ἀφανίξεται. 

οἱ δ᾽ ἐκ τῆς 4“έσβου ᾿4ϑηναῖοι ἤδη διαβεβηκότες ἐς «9 
10 τὴν Χίον τῇ στρατιᾷ καὶ κρατοῦντες καὶ γῆς | καὶ δ81 

ϑαλάσσης Δελφίνιον ἐτείχιξον, χωρίον ἄλλως τὸ ἐκ 
γῆς καρτερὸν καὶ λιμένας ἔχον καὶ τῆς τῶν Χίων 
πόλεως οὐ πολὺ ἀπέχον. οἱ δὲ Χῖοι ἐν πολλαῖς ταῖς ς 

πρὶν μάχαις πεπληγμένοι, καὶ ἄλλως ἐν σφίσιν αὐτοῖς 

16 οὐ [ πάνυ εὖ διακείμενοι. ἀλλὰ καὶ τῶν μετὰ Τυδέως 56 
τοῦ Ἴωνος ἤδη ὑπὸ Πεδαρίτου ἐπ᾽ ἀττικισμῷ τεϑνεώ- 
τῶν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως κατ᾽ ἀνάγκην ἐς ὀλίγους 

κατεχομένης ὑπόπτως διακείμενοι ἀλλήλοις ἡσύχαξον, 
καὶ οὔτ᾽ αὐτοὶ διὰ ταῦτα οὔτε οἱ μετὰ Πεδαρίτου ἐπί- 
κουροι | ἀξιόμαχοι αὐτοῖς ἐφαίνοντο. ἐς μέντοι τὴν 19 
Μίλητον ἔπεμπον, κελεύοντες σφίσι τὸν ᾿Αστύοχον 
βοηϑεῖν. ὡς δ᾽ οὐκ ἐσήκουεν, ἐπιστέλλει περὶ αὐτοῦ 
ἐς τὴν Δακεδαίμονα ὁ Πεδάριτος ὡς ἀδικοῦντος. καὶ ς 

τὰ μὲν ἐν τῇ Χίῳ ἐς τοῦτο καϑειστήκει τοῖς ᾿4ϑηναίοις" 
αἱ δ᾽ ἐκ ]| τῆς Σάμου νῆες αὐτοῖς ἐπίπλους μὲν ἐποι- τὸ 
οὔντο ταῖς ἐν τῇ Μιλήτῳ, ἐπεὶ δὲ μὴ ἀντανάγοιεν, 
ἀναχωροῦντες πάλιν ἐς τὴν Σάμον ἡσύχαξον. 

Ἔκ δὲ τῆς Πελοποννήσου ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι 89 

αἴ τῷ Φαρναβάξῳ [ὑπὸ] Καλλιγείτου τοῦ Μεγαρέως 
80 καὶ [ Τιμαγόρου τοῦ Κυξικηνοῦ πρασσόντων παρα- Ξ0 

σχευασϑεῖσαν ὑπὸ “ακεδαιμονίων ἑπτὰ καὶ εἴκοσι 

νὴ Φ 

2 Φι 
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νῆες ἄρασαι ἔπλεον ἐπὶ ᾿Ιωνίας περὶ ἡλίου τροπάς, καὶ 

ἄρχων ἐπέπλει αὐτῶν ᾿ἀντισϑένης Σπαρτιάτης. ξυνέ- 9 
πεμψαν δὲ οἱ “ακεδαιμόνιοςν καὶ ἕνδεκα ἄνδρας 

Σπαρτιατῶν ξυμβού λους ᾿ἀστυόχῳ, ὧν εἷς ἦν Δίχας 35 
ὅ ὃ ᾽ἀρκεσιλάου. καὶ εἴρητο αὐτοῖς ἐς Μίλητον ἀφικο- 

᾿ μένους τῶν τε ἄλλων ξυνεπιμέλεσϑαι ἧ μέλλει ἄριστα 
ἕξειν, καὶ τὰς ναῦς ταύτας ἢ αὐτὰς ἢ πλείους ἢ καὶ 

ἐλάσσους ἐς τὸν “Ἑλλήσποντον ὡς Φαρνάβαξον, ἢν 

δοκῇ. ἀποπέμπειν, Κλέαρχον τὸν Ραμφίου, ὃς ξυνέπλει, 30 
10 ἄρχοντα προστάξαντας. καὶ ᾿Αστύοχον, ἣν δοκῇ [τοῖς 

ἕνδεκα ἀνδράσι], παύειν τῆς ναυαρχίας. ᾿Δντισϑένη 
δὲ κωϑιστάναι᾽ πρὸς γὰρ τὰς τοῦ Πεδαρίτου ἐπιστολὰς 

ὑπώπτευον αὐτόν. πλέουσαι οὖν αἱ νῆες ἀπὸ Μαλέας 3 

πελάγιαι Μήλῳ | προσέβαλον, καὶ περιτυχόντες ναυσὶ 30 

ι δέκα ᾿4“ϑηναίων ] τὰς τρεῖς λαμβάνουσι κενὰς καὶ κατα- δ82 

καίουσιν. μετὰ δὲ τοῦτο δεδιότες μὴ αἱ διαφυγοῦσαι 
τῶν ᾿4ϑηναίων ἐκ τῆς Μήλου νῆες, ὅπερ ἐγένετο, 

μηνύσωσι τοῖς ἐν τῇ Σάμῳ τὸν ἐπίπλουν αὐτῶν, πρὸς 

τὴν Κρήτην πλεύσαυ]τες καὶ πλείω τὸν πλοῦν διὰ 
20 φυλακῆς ποιησάμενοι ἐς τὴν Καῦνον τῆς ᾿“σίας κατῆ- 

ραν. ἐντεῦϑεν δή, ὡς ἐν ἀσφαλεῖ ὄντες, ἀγγελίαν 4 
ἔπεμπον ἐπὶ τὰς ἐν τῇ Μιλήτῳ ναῦς τοῦ ξυμπαρα- 

κομισϑῆναι. οἱ δὲ Χῖοι καὶ Πεδάριτος κατὰ τὸν αὐτὸν 40 
χρόνον οὐδὲν ἧσσον, καίπερ ] διαμέλλοντα, τὸν ᾿Αστύο- τὸ 

26 χον πέμποντες ἀγγέλους ἠξίουν σφίσι πολιορκουμένοις 

βοηϑῆσαι ἁπάσαις ταῖς ναυσὶ καὶ μὴ περιιδεῖν τὴν 
μεγίστην τῶν ἐν ᾿Ιωνίᾳ ξυμμαχίδων πόλεων ἔχ τε 
ϑαλάσσης εἰργομένην καὶ κατὰ γῆν λῃστείαις πορ- 

ϑουμένην. οἱ γὰρ οἰκέται τοῖς Χίοις πολ]λοὶ ὄντες ἢ, 
80 καὶ μιᾷ γ8ὲ πόλει πλὴν “ακεδαιμονίων πλεῖστοι γενό- 

μενοι καὶ ἅμα διὰ τὸ πλῆϑος χαλεπωτέρως ἐν ταῖς 
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ἀδικίαις κολαξόμενοι, ὡς ἡ στρατιὰ τῶν ᾿4ϑηναίων 
βεβαίως ἔδοξε μετὰ τείχους ἱδρῦσϑαι, εὐϑὺς αὐτομολίᾳ 
τε ἐχρήσαντο πολλοὶ πρὸς αὐτοὺς καὶ τὰ | πλεῖστα κακὰ 530 
ἐπιστάμενον τὴν χώραν οὗτοι ἔδρασαν. ἔφασαν οὖν 5 

χρῆναι οἱ Χῖοι, ἕως ἔτι ἐλπὶς καὶ δυνατὸν κωλῦσαι, 
τειχιζομένου τοῦ 4)ελφινίου καὶ ἀτελοῦς ὄντος, καὶ 

στρατοπέδῳ καὶ ναυσὶν ἐρύματος μείζονος προσπερι- 
βαλλομένου, βοηϑῆσαι σφίσιν. ὁ δὲ ᾿“στύοχος καίπερ 

[οὐ διανοούμενος διὰ τὴν τότε ἀπειλήν, ὡς ἑώρα καὶ 55 

τοὺς ξυμμάχους προϑύμους ὄντας, ὥρμητο ἐς τὸ βοη- 

ϑεῖν. ἐν τούτῳ δὲ ἐκ τῆς Καύνου παραγίγνεται ἀγ- 41 

γελία ὅτι αἱ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι νῆες καὶ οἱ τῶν “4ακεδαι- 
μονίων ξύμβουλοι πάρεισι. καὶ νομίσας πάντα ὕστερα 

εἶναι τὰ ἄλλα πρὸς τὸ ναῦς τε, ὅπως ϑαλασσοκρα- 80 
τοῖεν μᾶλλον, τοσαύτας ξυμπαρακομίσαι καὶ τοὺς 

“ακεδαιμονίους, οἵ ἧκον κατάσχοποι αὐτοῦ. ἀσφαλῶς 
περαιωϑῆναι, εὐθὺς ἀφεὶς τὸ ἐς τὴν Χίον ἔπλει ἐθ 

τὴν Καῦνον. [Ϊ καὶ ἐς Κῶν τὴν Μεροπέδα ἐν τῷ δδ8 
παράπλῳ ἀποβὰς τήν τὲ πόλιν ἀτείχιστον οὖσαν καὶ 
ὑπὸ σεισμοῦ. ὃς αὐτοῖς ἔτυχε μέγιστός γε δὴ ὧν μεμνή- 

μεϑα γενόμενος, ξυμπεπτωκυῖαν ἐχπορϑεῖ, τῶν ἀνθρώ- 
πῶὼν ἐς τὰ ὄρη | πεφευγότων, καὶ τὴν χώραν κατα- δ 
δρομαῖς λείων ἐποιεῖτο, πλὴν τῶν ἐλευϑέρων᾽ τούτους 

ὃὲ ἀφίει. ἐκ δὲ τῆς Κῶ ἀφικόμενος ἐς τὴν Κνίδον 8 
νυχτὸς ἀναγκάξεται ὑπὸ τῶν Κνιδίων παραινούντων 

μὴ ἐκβιβάσαν τοὺς ναύτας, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἶχε πλεῖν 
εὐθὺς ἐπὶ τὰς τῶν ᾿Αϑηναίων | ναῦς εἴκοσι, ἃς ἔχων 10 
Χαρμῖνος, εἷς τῶν ἐκ Σάμου στρατηγῶν, ἐφύλασσε 
ταύτας τὰς ἑπτὰ καὶ εἴκοσι ναῦς ἐκ τῆς Πελοποννήσου 

προσπλεούσας, ἐφ᾽ ἅσπερ καὶ ὃ ᾿Αστύοχος παρέπλει. 
ἐπύϑοντο δὲ οἱ ἐν τῇ Σάμῳ ἐκ τῆς Μήλον τὸν ἐπί- 4 
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πλουν αὐτῶν, καὶ ἡ φυλακὴ τῷ ] Χαρμένῳ περὶ τὴν 16 
Σύμην καὶ Χάλκην καὶ Ῥύδον καὶ περὶ τὴν Δυκίαν 
ἦν ἤδη γὰρ ἠσϑάνετο καὶ ἐν τῇ Καύνῳ οὔσας αὐτάς. 
ἐπέπλει οὖν ὥσπερ εἷχε πρὸς τὴν Σύμην ὃ ᾿Δστύοχος 49 

ὅ πρὶν ἔχπυστος γενέσθαι, εἴ πως περιλάβοι που μετεώ- 

ρους τὰς ναῦς. καὶ αὐτῷ ὑεϊτός τε καὶ τὰ ἐκ τοῦ 30 
οὐρανοῦ ξυννέφελα ὄντα πλάνησιν τῶν νεῶν ἐν τῷ 

σκότει καὶ ταραχὴν παρέσχεν. καὶ ἅμα τῇ ἕφ, διε- 

σπασμένου τοῦ ναυτικοῦ, καὶ τοῦ μὲν φανεροῦ ἤδη 
10 ὄντος τοῖς ᾿4ϑηναίοις. τοῦ εὐωνύμου κέρως, τοῦ δὲ 

ἄλλου περὶ τὴν νῆσον ὅτι πλανωμένου. ἐπανάΐγονται 5:6 
κατὰ τάχος ὁ Χαρμῖνος καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐλάσσοσιν ἢ 
ταῖς εἴκοσι ναυσί. νομίσαντες ἅσπερ ἐφύλασσον ναῦς 

[τὰς ἀπὸ τῆς Καύνου] ταύτας εἶναι. καὶ προσπεσόντες 53 

16 εὐθὺς κατέδυσάν τε τρεῖς καὶ κατετραυμάτισαν ἄλλας, 

καὶ ἐν τῷ ἔργῳ ἐπεκράτουν, μέχρι οὗ ἐπεφάνησαν 30 
αὐτοῖς παρὰ δόξαν αἱ πλείους τῶν νεῶν καὶ πανταχό- 

ὃὲν ἀπεκλήοντο. ἔπειτα δὲ ἐς φυγὴν καταστάντες ἕξι 
μὲν ναῦς ἀπολλύασι. ταῖς δὲ λοιπαῖς καταφεύγουσιν ἐς 

80 τὴν Τευτλοῦσσαν νῆσον, ἐντεῦϑεν δὲ ἐς ““λικαρνασσόν. 

μετὰ δὲ τοῦτο οἱ μὲν Πελοποννήσιοι ἐς Κνίδον κατ- ὃ, 

ἄραντες καὶ ξυμμιγεισῶν τῶν ἐκ τῆς Καύνου ἑπτὰ 

καὶ εἴκοσι νεῶν αὐτοῖς ξυμπάσαις Ϊ πλεύσαντες καὶ δ84 

τροπαῖον ἐν τῇ Φύμῃ στήσαντες πάλιν ἐς τὴν Κνίδον 
4.6 καϑωρμίδσαντο. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ταῖς ἐκ τῆς Σάμου 48 

ναυσὶ πάσαις. ὡς ἤσϑοντο τὰ τῆς ναυμαχίας. πλεύ- 
σαντες ἐς τὴν Σύμην καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἐν τῇ | Κνίδῳ ἐ 
ναυτικὸν οὐχ δρμήσαντες, οὐδ᾽ ἐκεῖνοι ἐπ᾽ ἐκείνους, 
λαβόντες δὲ τὰ ἐν τῇ Σύμῃ σκεύη τῶν νεῶν καὶ 

80 “ωρύμοις τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ προσβαλόντες, ἀπέπλευ- 

ὅαν ἐς τὴν Σάμον. 
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“Ἵπασαι δ᾽ ἤδη οὖσαι ἐν τῇ Κνίδῳ αἱ τῶν Πελο- 5 
ἱποννησίων νῆες ἐπεσχευάξοντό τε εἴ τι ἔδει, καὶ πρὸς ιὸ 

τὸν Τισσαφέρνη (παρεγένετο γάρ) λόγους ἐποιοῦντο 

οἵ ἔνδεκα ἄνδρες τῶν “ακεδαιμονίων περί τε τῶν ἤδη 
πεπραγμένων, εἴ τι μὴ ἤρεσκεν αὐτοῖς, καὶ περὶ τοῦ 

μέλλοντος πολέμου, ὅτῳ τρόπῳ ἄριστα καὶ ξυμ- 
φορώϊτατα ἀμφοτέροις πολεμήσεται. μάλιστα δὲ ὃ 1' 
“ίχας ἐσκόπει τὰ ποιούμενα, καὶ τὰς σπονδὰς οὐδε- 

τέρας, οὔτε τὰς Χαλκιδέως οὔτε τὰς Θηριμένους, ἔφη 

καλῶς ξυγκεῖσϑαι, ἀλλὰ δεινὸν εἷναι εἰ χώρας ὅσης 
βασιλεὺς καὶ οἱ πρόγονοι ἦρξαν πρότερον, ταύτης 

καὶ νῦν ἀξιώσει ] κρατεῖν (ἐνῆν γὰρ καὶ νήσους ἁπάσας 50 
πάλιν δουλεύειν καὶ Θεσσαλίαν καὶ Λοκροὺς καὶ τὰ 
μέχρι Βοιωτῶν), καὶ ἀντ᾽ ἐλευϑερίας ἂν Μηδικὴν 
ἀρχὴν τοῖς Ἕλλησι τοὺς “ακεδαιμονίους περιϑεῖναι. 
ἑτέρας οὖν ἐκέλευε βελτίους σπένδεσθαι, ἢ ταύταις « 

γε οὐ χρήσεσϑαι, ] οὐδὲ τῆς τροφῆς ἐπὶ τούτοις δεῖσϑαι 56 
οὐδέν. ἀγανακτῶν δὲ ὃ μὲν Τισσαφέρνης ἀπεχώρηδεν 

ἀπ’ αὐτῶν δι᾽ ὀργῆς καὶ ἄπρακτος. οἱ δ᾽ ἐς τὴν 44 

40 Ῥόδον, ἐπικηρυκευομένων ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἀν- 

2 ζι 

80 

δρῶν, τὴν γνώμην εἶχον πλεῖν, ἐλπίξοντες νῆσόν τὲ οὐκ 

ἀδύνατον καὶ ναυβατῶν πλήϊϑϑει καὶ πεξῶν προδ- 30 
ἄξεσϑαι, καὶ ἅμα ἡγούμενοι αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης 

ξυμμαχίας δυνατοὶ ἔσεσθαι, Τισσαφέρνη μὴ αἰτοῦντες 

χρήματα, τρέφειν τὰς ναῦς. πλεύσαντες οὖν εὐϑὺς ἐν 5 
τῷ αὐτῷ χειμῶνι ἐκ τῆς Κνίδου, καὶ προσβαλόντες δ8ὅ 

Καμίρῳ τῆς Ῥοδίας πρώτῃ ναυσὶ τέσσαρσι καὶ ἐνενή- 
κοντα, ἐξεφόβησαν μὲν τοὺς πολλοὺς οὐκ εἰδότας τὰ 
πρασσόμενα, καὶ ἔφευγον, ἄλλως τε καὶ ἀτειχίστου 

οὔδης τῆς πόλεως" εἶτα ξυγκαλέδσαντες οἱ “Δακεδαι- ὁ 
μόνιοι τούτους τε καὶ τοὺς ἐκ τοῖν δυοῖν πόλεοιν. 



ΗΠΠΤΟΙΒ. 118. ΥΙΠ 44-46. 249 

“Αένδου τε καὶ ᾿Ιηλύσου, Ῥοδίους ἔπεισων ἀποστῆναι 

᾿“ϑηναίων. καὶ προσεχώρησε Ῥόδος Πελοποννησίοις. 
οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι κατὰ τὸν καιρὺν τοῦτον ταῖς ἐκ τῆς ὃ 

Σάμου ναυσὶν αἰσϑόμενοι ἔπλευσαν μὲν βουϊλόμενοι τὸ 
ὃ φϑάσαι καὶ ἐφάνησαν πελάγιοι, ὑστερήσαντες δὲ οὐ 

πολλῷ τὸ μὲν παραχρῆμα ἀπέπλευσαν ἐς Χάλκην, 
ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐς Σάμον, ὕστερον δὲ ἐκ τῆς Χάλκης 
καὶ ἐκ τῆς Κῶ καὶ ἐκ τῆς Σάμου τοὺς ἐπίπλους 

ποιούμενοι ἐπὶ τὴν Ῥόδον ἐπολέμουν. οἱ δὲ χρήματα 4 
ι0 μὲν ἐξέϊλεξαν ἐς δύο καὶ τριάκοντα τάλαντα, οἱ Πελο- τὸ 

ποννήσιοι, παρὰ τῶν Ῥοδίων, τὰ δ᾽ ἄλλα ἡσύχαξον 
ἡμέρας ὀγδοήκοντα ἀνελκύσαντες τὰς ναῦς.' 

Ἔν δὲ τούτῳ καὶ ἔτι πρότερον, πρὶν ἐς τὴν Ῥόδον 46 
αὐτοὺς ἀναστῆναι. τάδε ἐπράσσετο. ᾿᾽“λκιβιάδης μετὰ 

ιὸ [τὸν Χαλκιδέως ϑάνατον καὶ τὴν ἐν Μιλήτῳ μάχην 530 

τοῖς Πελοποννησίοις ὕποπτος ὧν καὶ ἐπὶ αὐτῶν ἀφικο- 
μένης ἐπιστολῆς πρὸς ᾿“στύοχον ἐκ “ακεδαίμονος ὥστε 

ἀποκτεῖναι (ἦν γὰρ τῷ Ἄγιδι ἐχϑρὸς καὶ ἄλλως ἅἄπι- 
στος ἐφαίνετο), πρῶτον μὲν ὑποχωρεῖ δείσας παρὰ 

80 Τισσαφέρνη, ἔπειτα ἐκάκου πρὸς αὐτὸν ὅσον ἐδύνατο 35 

μάλιστα τῶν Πελοποννησίων τὰ πράγματα, καὶ διὲ- 3 

δάσκαλος πάντων γιγνόμενος τήν τὸ μισϑοφορὰν 
ξυνέτεμεν, ἀντὶ δραχμῆς ᾿Δττικῆς ὥστε τριώβολον, καὶ 
τοῦτο μὴ ξυνεχῶρ, δίδοσθαι, λόγευν κελεύων τὸν Τισ- 

86 σαφέρνη Ϊ πρὸς αὐτοὺς ὡς ᾿4ϑηναῖοι ἐκ πλείονος 530 
[χοόνου] ἐπιστήμονες ὄντες τοῦ ναυτικοῦ τριώβολον 
κὰ τοῖς ἑαυτῶν διδόασιν, οὐ τοσοῦτον πενίᾳ ὅσον 
ἵνα αὐτῶν μὴ οἱ ναῦται ἐκ περιουσίας ὑβρίξοντες. οἱ 
μὲν τὰ σώματα χείρω ἔχωσι δαπανῶντες ἐς τοιαῦτα 

80 ἀφ’ ὧν ἡ ἀσϑένεια ξυμβαίνει, | οἱ δὲ τὰς ναῦς ἀπο- ὅ88 

λείπωσιν οὐχ ὑπολιπόντες ἐς ὁμηρείαν τὸν προσδοφει- 
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λόμενον μισϑόν᾽" καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ τοὺς στρα- 8 

τηγοὺς τῶν πόλεων ἐδίδασκε [ὥστε] δόντα χρήματα 

αὐτὸν πεῖσαι ὥστε ξυγχωρῆσαι ταῦτα ἑαυτῷ | πλὴν δ 
τῶν Συρακοσίων" τούτων δὲ Ἑρμοκράτης ἠναντιοῦτο 

μόνος ὑπὲρ τοῦ ξύμπαντος ξυμμαχικοῦ. τάς τε πόλεις 4 

δεομένας χρημάτων ἀπήλασεν, αὐτὸς ἀντιλέγων ὑπὲρ 

τοῦ Τισσαφέρνους ὡς οἱ μὲν Χῖοι ἀναίσχυντοι εἶεν, 
πλουσιώτατοι ὄντες τῶν “Ελλήνων, ἐπικουρίᾳ δὲ | ὅμως τὸ 
σῳζόμενοι ἀξιοῦσι καὶ τοῖς σώμασι καὶ τοῖς χρήμασιν 
ἄλλους ὑπὲρ τῆς ἐκείνων ἐλευϑερίας κινδυνεύειν" τὰς ὃ 

δ᾽ ἄλλας πόλεις ἔφη ἀδικεῖν, αἵ ἐς ̓ 4“ϑηναίους πρότερον 
ἢ ἀποστῆναι ἀνήλουν, εἰ μὴ καὶ νῦν τοσαῦτα καὶ ἔτι 

πλείω ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν ἐθελήσουσιν ἐσ]φέρειν. τόν δ 

τε Τισσαφέρνη ἀπέφαινε νῦν μέν, τοῖς ἰδίοις χρήμασι 

16 πολεμοῦντα, εἰκότως φειδόμενον, ἣν δέ ποτε τροφὴ 

καταβῇ παρὰ βασιλέως, ἐντελῆ αὐτοῖς ἀποδώσειν τὸν 
μισϑὸν καὶ τὰς πόλεις τὰ εἰκότα ὠφελήσειν. παρήνει 46 
δὲ καὶ τῷ Τισσαφέρνει μὴ ἄγαν ἐπείγεσθαι | τὸν πόλε- 90 
μον διαλῦσαι, μηδὲ βουληϑῆναι ἢ κομίσαντα ναῦς 

80 Φοινίσσας ἅσπερ παρεσκευάξετο ἢ Ἔλλησι πλείοσι 
μισϑὸν πορίξοντα τοῖς αὐτοῖς τῆς τε γῆς καὶ τῆς ϑα- 
λάσσης τὸ κράτος δοῦναι, ἔχειν δ᾽ ἀμφοτέρους ἐᾶν 
δίχα τὴν ἀρχὴν καὶ βασιλεῖ ἐξεῖναι ἐπὶ τοὺς αὐτῷ | 1 

λυπηροὺς τοὺς ἑτέρους ἐπάγειν. γενομένης δ᾽ ἂν καϑ᾽ 3 

οὅ ἕν τῆς ἐς γῆν καὶ θάλασσαν ἀρχῆς, ἀπορεῖν ἂν αὐτὸν 
οἷς τοὺς κρατοῦντας ξυγκαϑαιρήσει, ἣν μὴ αὐτὸς 
βούληται μεγάλῃ δαπάνῃ καὶ κινδύνῳ ἀναστάς ποτὲ 
διαγωνίσασϑαι. εὐτελέστερα δὲ τάδ᾽ εἶναι, βραχεῖ 
μορίῳ τῆς [ δαπάνης καὶ ἅμα μετὰ τῆς ἑαυτοῦ ἀσφα- 80 

80 λείας αὐτοὺς | περὶ ἑαυτοὺς τοὺς "Ἕλληνας κατατρῖψαι. δ81 
ἐπιτηδειοτέρους τε ἔφη τοὺς ᾿4ϑηναίους εἷναι κοινω- ἐ 
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γνοὺς αὐτῷ τῆς ἀρχῆς" ἧσσον γὰρ τῶν κατὰ γῆν ἐφίε- 

σϑαι {καὶ τὸν λόγον τὲ ξυμφορώτατον καὶ τὸ ἔργον 

ἔχοντας πολεμεῖν. τοὺς μὲν [ γὰρ ξυγκαταδουλοῦν 

ἂν σφίσι τε αὐτοῖς τὸ τῆς ϑαλάσσης μέρος καὶ ἐκείνῳ 

ὅσοι ἐν τῇ βασιλέως Ἕλληνες οἰκοῦσι, τοὺς δὲ τούὐν- 

αντίον ἐλευϑερώδοντας ἥκειν. καὶ οὐκ εἰκὸς εἶναι 

“ακεδαιμονίους ἀπὸ μὲν σφῶν [τῶν Ἑλλήνων] ἐλευ- 
ϑεροῦν νῦν τοὺς Ἕλληνας. ἀπὸ δ᾽ ἐκείνων [τῶν 
βαρβάρων], ἣν μή ποτε αὐτοὺς [μὴ] ἐξέλωσι, μὴ ἐλευ- 

ϑερῶσαι. τρίβειν οὖν ἐκέλευε πρῶτον ἀμφοτέρους, 

καὶ ἀποτεμόμενον ὡς μέγιστα ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων 
ἔπειτ᾽ ἤδη τοὺς Πελοποννησίους ἀπαλλάξαι ἐκ τῆς 

χώρας. καὶ διενοεῖτο τὸ πλέον οὕτως ὁ Τισσαφέρνης, 

ὅσα γε ἀπὸ ] τῶν ποιουμένων [ἦν] εἰκάσαι. τῷ γὰρ 
᾿Αλκιβιάδῃ διὰ ταῦτα, ὡς εὖ περὶ τούτων παραι- 
νοῦντι, προδσϑεὶς ἑαυτὸν ἐς πίστιν τήν τὸ τροφὴν 

κακῶς ἐπόριξε τοῖς Πελοποννησίοις καὶ ναυμαχεῖν 
οὐκ εἶα, ἀλλὰ καὶ τὰς Φοινίσσας φάσκων ναῦς ἥξειν 

καὶ ἐκ περιόντος ἀγωνιεῖσϑαι [ ἔφϑειρε τὰ πράγματα 
καὶ τὴν ἀκμὴν τοῦ ναυτικοῦ αὐτῶν ἀφείλετο γενομένην 

καὶ πάνυ ἰδχυράν, τά τε ἄλλα καταφανέστερον ἢ ὥστε 
λανϑάνειν οὐ προϑύμως ξυνεπολέμει. 

Ὁ δὲ ᾿Αλκιβιάδης ταῦτα ἅμα μὲν τῷ Τισσαφέρνει 

[καὶ [τῷ] βασιλεῖ, ὧν παρ᾽ ἐκείνοις. ἄριστα εἷναι 
νομίξων παρήνει, ἅμα δὲ τὴν ἑαυτοῦ κάϑοδον ἐς τὴν 

πατρίδα ἐπιϑεραπεύων, εἰδώς, εἰ μὴ διαφϑερεῖ αὐτήν, 

ὅτι ἔσται ποτὲ αὐτῷ πείσαντι κατελθεῖν" πεῖσαι δ᾽ ἂν 
ἐνόμιξε μάλιστα ἐκ τοῦ τοιούτου, εἰ Τισσαφέρνης φαί- 
νοιτοὸ αὐτῷ ἐπιτήδειος ὥν᾽ ὕπερ καὶ ἐγένετο. ἐπειδὴ 

γὰρ ἤσϑοντο αὐτὸν ἰσχύοντα παρ᾽ αὐτῷ οἱ ἐν τῇ 
Σάμῳ ᾿4ϑηναίων στρατιῶται, τὰ μὲν καὶ ᾿Αλκιβιάδου 
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προσπέμψαντος λόγους ἐς τοὺς δυνατωτάτους αὐτῶν 

ἄνδρας ὥστε μνησϑῆναι περὶ αὑτοῦ ἐς τοὺς βελ- 

τίστους τῶν ἀνθρώπων | ὅτι ἐπ᾽ ὀλιγαρχίᾳ βούλεται δὲ8 
καὶ οὐ πονηρίᾳ [οὐδὲ δημοκρατίᾳ) τῇ ἑαυτὸν ἐκβαλούσῃ 
κατελϑὼν καὶ παρασχὼν Τισσαφέρνη φίλον αὐτοῖς 

ξυμπολιτεύειν, τὸ δὲ πλέον καὶ ἀπὸ σφῶν αὐτῶν οἱ 

ἐν τῇ Σάμῳ τριήραρχοί τε τῶν |᾿4ϑηναίων καὶ δυνατώ- ὁ 
τατον ὥρμηντο ἐς τὸ καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν. καὶ 48 
ἐκινήϑη πρότερον ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοῦτο καὶ ἐς 

ι0 τὴν πόλιν ἐντεῦθεν ὕστερον. τῷ τε ᾿Αλκιβιάδῃ δια- 

βάντες τινὲς ἐκ τῆς Σάμου ἐς λόγους ἦλϑον, καὶ 
ὑποτείνοντος αὐτοῦ Τισσαφέρνη μὲν | πρῶτον, ἔπειτα 1ο 
δὲ καὶ βασιλέα φίλον ποιήσειν, εἰ μὴ δημοκρατοῖντο 

(οὕτω γὰρ ἂν πιστεῦσαι μᾶλλον βασιλέα), πολλὰς 
16 ἐλπίδας εἶχον αὐτοί τε ἑαυτοῖς οἱ δυνατοὶ τῶν πολι- 

τῶν τὰ πράγματα, οἵπερ καὶ ταλαιπωροῦνται μάλιστα, 

ἐς ἑαυτοὺς περιποιήσειν καὶ τῶν πολεμίων ἐπιϊκιρατήσειν. τὸ 
ἔς τε τὴν Σάμον ἐλθόντες ξυνίστασάν τε τῶν ἀνθρώπων 4 
τοὺς ἐπιτηδείους ἐς ξυνωμοσίαν καὶ ἐς τοὺς πολλοὺς 

420 φανερῶς ἔλεγον ὅτι βασιλεὺς σφίσι φίλος ἔσοιτο καὶ 
χρήματα παρέξοι ᾿Δλκιβιάδου τε κατελθόντος καὶ μὴ 
δημοκρατουμένων. καὶ ὃ μὲν ὄχλος, εἰ καί τι [ παραυ- ὃ. 
τίχα ἤχϑετο τοῖς πρασσομένοις, διὰ τὸ εὔπορον τῆς 

ἐλπίδος τοῦ παρὰ βασιλέως μισθοῦ ἡσύχαζεν" οἱ δὲ 

ξυνιστάντες τὴν ὀλιγαρχίαν, ἐπειδὴ τῷ πλήϑει ἐκοίνω- 

σαν, αὖϑις κἀν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τοῦ ἑταιρικοῦ τῷ 
πλέονι τὰ ἀπὸ τοῦ ᾿4λκιβιάδου ἐσκόπουν. καὶ τοῖς ὁ 

μὲν ἄλλοις ἐφαίνετο εὔπορα καὶ πιστά, Φρυνίέχῳ δὲ 36 
στρατηγῷ ἔτι ὄντι οὐδὲν ἤρεσκεν, ἀλλ᾽ ὅ τε ᾽άλκι- 

80 βιάδης, ὅπερ καὶ ἦν, οὐδὲν μᾶλλον ὀλιγαρχίας ἢ 
δημοχρατίας δεῖσθαι ἐδόκει αὐτῷ ἢ ἄλλο τι σκοπεῖς 
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σϑαι ἢ ὅτῳ τρόπῳ ἐκ τοῦ παρόντος κόσμου τὴν πόλιν 
μεϊταστήσας ὑπὸ τῶν ἑτέρων παρακληϑεὶς κάτεισι, 30 

σφίσι δὲ περιοπτέον εἶναι τοῦτο μάλιστα ὅπως μὴ 
στασιάσωσιν᾽" [τῷ] βασιλεῖ τε οὐκ εὔπορον εἶναι, καὶ 
Πελοποννησίων ἤδη ὁμοίως ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ὄντων καὶ 689 
πόλεις ἐχόντων ἐν τῇ αὐτοῦ ἀρχῇ οὐκ ἐλαχίστας, 
᾿4ϑηναίοις προσϑέμενον, οἷς οὐ πιστεύει, πράγματα 

ἔχειν, ἐξὸν Πελοποννησίους, ὑφ᾽ ὧν κακὸν οὐδὲν 
πέπον]ϑε, φίλους ποιήσασθαι. τάς τε ξυμμαχίδας κα 
πόλεις, αἷς ὑποσχήσεσϑαι δὴ σφᾶς ὀλιγαρχίαν, ὅτι δὴ 

καὶ αὐτοὶ οὐ δημοχρατήσονται, εὖ εἰδέναι ἔφη ὅτι 
οὐδὲν μᾶλλον σφίσιν οὔϑ᾽ αἱ ἀφεστηκυῖαι προσχωρή- 

ὅονταν οὔϑ᾽ αἱ ὑπάρχουσαι βεβαιότεραι ἔσονται" 

οὐ γὰρ βουλήσεσϑαι αὐϊτοὺς μετ᾽ ὀλιγαρχίας ἢ δημο- τὸ 
κρατίας δουλεύειν μᾶλλον ἢ μεϑ᾽ ὁποτέρου ἂν τύχωσι 

τούτων ἐλευϑέρους εἷναι" τούς τε καλοὺς κἀγαϑοὺς 6 

ὀνομαξομένους οὐκ ἐλάσσω αὐτοὺς νομίξειν σφίσι 

πράγματα παρέξειν τοῦ δήμου, ποριστὰς ὄντας καὶ 

ἐσηγητὰς τῶν κακῶν τῷ δήμῳ, ἐξ [| ὧν τὰ πλείω 1. 
αὐτοὺς ὠφελεῖσθαι" καὶ τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι 
καὶ ἄκριτοι ἂν καὶ βιαιότερον ἀποϑνήσκειν, τὸν δὲ 
δῆμον σφῶν τε καταφυγὴν εἶναι καὶ ἐκείνων σωφρο- 
νιστήν. καὶ ταῦτα παρ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων ἐπιστα- 1 
μένας τὰς πόλεις σαφῶς αὐτὸς εἰδέναι ὅτι οὕτω νομί- 

ἰξουσιν. οὔχουν ἑαυτῷ γε τῶν ἀπὸ ᾿“4λκιβιάδου [καὶ] 0 
ἐν τῷ παρόντι πρασσομένων ἀρέσκειν οὐδέν. οἱ δὲ 49 
ξυλλεγέντες τῶν ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ, ὥσπερ καὶ τὸ πρῶ- 
τον αὐτοῖς ἐδόκει. τά τε παρόντα ἐδέχοντο καὶ ἐς τὰς 

᾿ϑήνας πρέσβεις Πείσανδρον καὶ ἄλλους παρεσκευά- 
ξοντο πέμπειν, ὅπως περί τε τῆς τοῦ ᾿4λκιβιάδου 35 

καϑόδου πράσδοιεν καὶ τῆς τοῦ ἐκεῖ δήμου κατα- 
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λύσεως καὶ τὸν Τισσαφέρνη φίλον τοῖς ᾿4“ϑηναίοις 

ποιήσειαν. γνοὺς δὲ ὃ Φρύνιχος ὅτι ἔσοιτο περὶ τῆς ὅ0 
τοῦ ᾿Αλκιβιάδου καϑόδου λόγος καὶ ὅτι ᾿“4ϑηναῖοι 

ἐνδέξονται αὐτήν, δείσας Ϊ πρὸς τὴν ἐναντίωσιν τῶν 30 
λεχϑέντων ὑφ᾽ αὑτοῦ μή, ἣν κατέλθῃ, ὡς κωλυτὴν 

ὄντα κακῶς δρᾶ, τρέπεται ἐπὶ τοιόνδε τι. πέμπει ὡς 8 
τὸν ᾿“στύοχον, τὸν “ακεδαιμονίων ναύαρχον, ἔτι ὄντα 
τότε περὶ τὴν Μίλητον, κρύφα ἐπιστείλας ὅτι ᾽Δ4λκι- 

βιάδης αὐτῶν τὰ πράγματα | φϑείρει Τισσαφέρνη ᾽49ϑη- δ40 
ναίοις φίλον ποιῶν, καὶ τἄλλα σαφῶς ἐγγράψας" 
ξυγγνώμην δὲ εἶναι ἑαυτῷ περὶ ἀνδρὸς πολεμίου καὶ 
μετὰ τοῦ τῆς πόλεως ἀξυμφόρου κακόν τι βουλεύειν. 

ὁ ὃὲ ᾿Δ“στύοχος τὸν μὲν ᾿᾽4λκιβιάδην, ] ἄλλως τε καὶ ὃ, 

οὐχέτι ὁμοίως ἐς χεῖρας ἰόντα, οὐδὲ διενοεῖτο τιμω- 
ρεῖσϑαι,. ἀνελθὼν δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐς Μαγνησίαν καὶ 

παρὰ Τισσαφέρνη ἅμα λέγει τε αὐτοῖς τὰ ἐπισταλέντα 

ἐκ τῆς Σάμου καὶ γίγνεται αὐτὸς μηνυτής, προσέϑηκέ 

τὸ, ὡς ἐλέγετο, ἐπὶ ἰδίοις κέρδεσι Τισσαϊφέρνει ἑαυτὸν 10 

καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων" δι’ ὅπερ καὶ 
περὶ τῆς μισϑοφορᾶς οὐκ ἐντελοῦς οὔσης μαλακωτέρως 

ἀνθήπτετο. ὃ δὲ ᾿4λκιβιάδης πέμπει εὐθὺς κατὰ Φρυ- ἐ 

νίχου γράμματα ἐς τὴν Σάμον πρὸς τοὺς ἐν τέλει 
ὄντας οἷα δέδρακε, καὶ ἀξιῶν αὐϊτὸν ἀποϑνήσκειν. τε 
ϑορυβούμενος δὲ ὃ Φρύνιχος καὶ πάνυ, ἐν τῷ μεγίστῳ ὃ 
κινδύνῳ ὧν διὰ τὸ μήνυμα, ἐπιστέλλει αὖϑις πρὸς 
τὸν ᾿Δστύοχον, τά τε πρότερα μεμφόμενος ὅτι οὐ 
καλῶς ἐκρύφϑη, καὶ νῦν ὅτι ὅλον τὸ στράτευμα τὸ 

τῶν ᾿4ϑηναίων ἑτοῖμος εἴη [τὸ ἐν τῇ Σαάϊμῳ] παρα- 90 
σχεῖν αὐτοῖς διαφϑεῖραι,. γράψας καθ᾽ ἕκαστα, ἀτει- 

80 χίστου οὔσης Σάμου, ᾧ ἂν τρόπῳ αὐτὰ πράξειξ, καὶ 
ὅτι ἀνεπίφϑονόν οἱ ἤδη εἴη περὶ τῆς ψυχῆς δι’ ἐκεί- 
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νους κινδυνεύοντι καὶ τοῦτο καὶ ἄλλο πᾶν δρᾶσαι 

μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἐχϑίστων αὐτὸν διαφϑαρῆναι. 
ὁ δὲ [᾿“στύοχος μηνύει καὶ ταῦτα τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ. καὶ δι 
ὡς προήσϑετο αὐτὸν ὁ Φρύνιχος ἀδικοῦντα καὶ ὅσον 

οὐ παροῦσαν ἀπὸ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου περὶ τούτων ἐπιστο- 
λήν, αὐτὸς προφϑάσας τῷ στρατεύματι ἐξάγγελος 
γίγνεται ὧς οἱ πολέμιοι μέλλουσιν, ἀτειχίστου οὔσης 

τῆς Σάμου ] καὶ ἅμα τῶν νεῶν οὐ πασῶν ἔνδον 30 
ὁρμουσῶν, ἐπιϑήσεσθαι τῷ στρατοπέδῳ, καὶ ταῦτα 
σαφῶς πεπυσμένος εἴη, καὶ χρῆναι τειχίξειν τε Σάμον 
ὡς τάχιστα καὶ τἄλλα ἐν φυλακῇ ἔχειν. ἐστρατήγει 
ὃὲ καὶ κύριος ἦν αὐτὸς πράσσων ταῦτα. καὶ οἱ μὲν 8 
τὸν τειχιόμόν τε παρεϊσκευάξοντο καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου. ὕά41 
καὶ ὃς μέλλουσα, Σάμος ϑᾶσσον ἐτειχίσθη" αἱ δὲ 
παρὰ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ἐπιστολαὶ οὐ πολὺ ὕστερον ἧκον 

ὅτι παραδίδοταί τε τὸ στράτευμα ὑπὸ Φρυνίχου καὶ 
οἱ πολέμιοι μέλλουσιν ἐπιϊθήσεσϑαι. δόξας δὲ ὃ κα 
᾿Δλκιβιάδης οὐ πιστὸς εἷναι, ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν πολε- 
μίων προειδὼς τῷ Φρυνίχῳ ὡς ξυνειδότι κατ᾽ ἔχϑραν 
ἀνατυϑέναι, οὐδὲν ἔβλαψεν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ξυνεμαρ- 

τύρησε μᾶλλον ταὐτὰ ἐξαγγείλας. 

Μετὰ δὲ τοῦτο ᾿Αλκιβιάδης μὲν Τισσαφέρνη παρε- δ 
Ισκεύαξε καὶ ἀνέπευϑεν ὅπως φίλος ἔσται τοῖς ᾿4ϑηναίοις, τὸ 

δεδιότα μὲν τοὺς Πελοποννησίους, ὅτι πλείοσι ναυσὶ 

τῶν ᾿4ϑηναίων παρῆσαν, βουλόμενον δὲ ὅμως. εἶ 

δύναιτό πως. πιστευϑῆναι. ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ τὴν 

ἐν τῇ Κνίδῳ διαφορὰν περὶ τῶν Θηριμένους σπονδῶν 
ἤσϑετο | τῶν Πελοποννησίων (ἤδη γὰρ κατὰ τοῦτον 10 
τὸν καιρὸν ἐν τῇ Ῥόδῳ ὄντων αὐτῷ ἐγεγένητο)" ἐν ἧ 
τὸν τοῦ ᾿4λκιβιάδου λόγον πρότερον εἰρημένον περὶ τοῦ 

ἐλευθεροῦν τοὺς “ακεδαιμονίους τὰς ἁπάσας πόλεις 
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ἐπηλήϑευσεν ὃ “ίχας, οὐ φάσκων ἀνεκτὸν εἶναι ξυγκεῖ- 
σϑαι ] κρατεῖν βασιλέα τῶν πόλεων, ὧν ποτε καὶ πρό- 0 
τερον ἢ αὐτὸς ἢ οἱ πατέρες ἦρχον. καὶ ὃ μὲν δὴ 
᾿Αλκιβιάδης. ἅτε περὶ μεγάλων ἀγωνιξόμενος, προϑύ- 

ὅ μως τῷ Τισσαφέρνει ϑεραπεύων προσέκειτο. 
Οἱ δὲ μετὰ τοῦ Πεισάνδρου πρέσβεις [τῶν ᾿4ϑη- δᾶ 

ναίων] ἀποσταλέντες ἐκ τῆς Σάμου, ἀφικόμενοι ἐς 35 
τὰς ᾿ϑήνας. λόγους ἐποιοῦντο ἐν τῷ δήμῳ κεφα- 

λαιοῦντες ἐκ πολλῶν, μάλιστα δὲ ὡς ἐξείη αὐτοῖς ᾿4λκι- 

10 βιάδην καταγαγοῦσι καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον δημο- 

κρατουμένοις βασιλέα τε ξύμμαχον ἔχειν καὶ Πελοποῦ- 
νησίων περιγενέσθαι. ἀντιλεγόντων δὲ πολλῶν | καὶ ᾿ 
ἄλλων περὶ τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ᾿Αλκιβιάδου 

ἅμα ἐχϑρῶν διαβοώντων ὡς δεινὸν εἴη εἰ τοὺς νόμους 

βιασάμενος κάτεισι. καὶ Εὐμολπιδῶν καὶ Κηρύκων 
περὶ τῶν μυστικῶν, δι’ ἅπερ ἔφυγε, μαρτυρομένων 
καὶ [ ἐπυϑειαξόντων μὴ κατάγειν, ὃ Πείδανδρος παρελ- δ43 
ϑὼν πρὸς πολλὴν {τὴν ἀντιλογίαν καὶ σχετλιασμὸν 

ἠρώτα ἕνα ἕκαστον παράγων τῶν ἀντιλεγόντων, ἥντινα 
40 ἐλπίδα ἔχει σωτηρίας τῇ πόλει, Πελοποννησίων ναῦς τὸ 

οὐκ ἐλάσίδους σφῶν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἀντιπρῴρους δ 
ἐχόντων καὶ πόλεις ξυμμαχίδας πλείους. βασιλέως τὸ 
αὐτοῖς καὶ Τισσαφέρνους χρήματα παρεχόντων, σφίσι 

δὲ οὐκέτι ὄντων, εἰ μή τις πείσει βασιλέα μεταστῆναι 

παρὰ σφᾶς. ὁπότε δὲ δὴ μὴ φαῖεν ἐρωτώμενοι, ἐν- ὃ 

ταῦϑα δὴ σαφῶς | ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι .. Τοῦτο τοίνυν 10 

οὐκ ἔστιν ἡμῖν γενέσθαι, εἰ μὴ πολιτεύσομέν τε 

σωφρονέστερον καὶ ἐς ὀλίγους μᾶλλον, ἵνα πιστεύῃ 
ἡμῖν βασιλεύς (καὶ μὴ περὶ πολιτείας τὸ πλέον βου- 

80 λεύωμεν ἐν τῷ παρόντι ἢ περὶ σωτηρίας" ὕστερον γὰρ 

ἐξέσται ] ἡμῖν καὶ μεταθέσθαι, ἣν μή τι ἀρέσκῃ), 16 
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᾿Αλκιβιάδην τε κατάξομεν, ὃς μόνος τῶν νῦν οἷός τε 

τοῦτο κατεργάσασθαι.“ ὃ δὲ δῆμος τὸ μὲν πρῶτον δ4 
ἀκούων χαλεπῶς ἔφερε τὸ περὶ τῆς ὀλιγαρχίας" σαφῶς 
δὲ διδασκόμενος ὑπὸ τοῦ Πεισάνδρου μὴ εἷναι ἄλλην 
σωτηρίαν, ] δείσας καὶ ἅμα ἐλπίζων ὡς καὶ μεταβαλεῖ-- 30 

ται, ἐνέδωκεν. καὶ ἐψηφίσαντο πλεύσαντα τὸν Πείσαν- 5 

δρον καὶ δέκα ἄνδρας μετ᾽ αὐτοῦ πράσσειν ὅπῃ αὐτοῖς 
δοκοίη ἄριστα ἕξειν τά τε πρὸς τὸν Τισσαφέρνη καὶ 

τὸν ᾿Αλκιβιάδην. ἅμα τε διαβαλόντος καὶ Φρύνιχον 8. 
τοῦ | Πεισάνδρου παρέλυσαν τῆς ἀρχῆς καὶ τὸν 56 
ξυνάρχοντα Σκιρωνίδην, ἀντέπεμψαν δὲ στρατηγοὺς 

ἐπὶ τὰς ναῦς ΖΙιομέδοντα καὶ “έοντα. τὸν δὲ Φρύνιχον 

ὁ Πείσανδρος φάσκων Ἴασον προδοῦναι καὶ ᾿ΔΑμόργην 
διέβαλεν, οὐ νομίξων ἐπιτήδειον εἶναι τοῖς πρὸς τὸν 

᾿Αλ|κιβιάδην πρασσομένοις. καὶ ὃ μὲν Πείσανδρος τάς "" 

τε ξυνωμοσίας, αἵπερ ἐτύγχανον πρότερον ἐν τῇ πόλει 

οὖσαν ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς, ἁπάσας ἐπελϑὼν καὶ 
παρακελευσάμενος ὕπως ξυστραφέντες καὶ κοινῇ βου- 

λευσάϊμενοι καταλύσουσι τὸν δῆμον, καὶ τἄλλα παρα- 5 
σκευάσας ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ὥστε μηκέτι διαμέλλεσϑαι. 

αὐτὸς μετὰ τῶν δέκα ἀνδρῶν τὸν πλοῦν ὡς τὸν Τισσα- 
φέρνη ποιεῖται. 

Ὁ δὲ “έων καὶ ὃ Διομέδων ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι δῦ 

ἀφιγμένοι ἤδη ἐπὶ τὰς τῶν ᾿4“ϑηναίων ναῦς ἐπίπλουν 10 

τῇ Ῥόδῳ ἐποιήσαντο. καὶ τὰς μὲν ναῦς καταλαμβά- 

νουσιν ἀνειλχυσμένας τῶν Πελοποννησίων, ἐς δὲ τὴν 

γῆν ἀπόβασίν τινα ποιησάμενοι καὶ τοὺς προσβοηϑή- 

ὅαντας Ῥοδίων νικήσαντες μάχῃ ἀπεχώρησαν ἐς τὴν 

Ι Χάλκην, καὶ τὸν πόλεμον ἐντεῦϑεν μᾶλλον (ἢΣ ἐκ τὸ 
τῆς Κῶ ἐποιοῦντο᾽ εὐφυλακτότερα γὰρ αὐτοῖς ἐγίγνετο, 

εἴ ποι ἀπαίροι τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικόν. 
ΤΗΟΥΡΙΡΕΒ, τθο. Η πὰ ἀ9. 11. ἘΔ. τηΐῃοσ 17 
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Ἦλϑε δ᾽ ἐς τὴν Ῥόδον καὶ Ξενοφαντίδας Λάκων 5 
παρὰ Πεδαρίτου ἐκ Χίου. λέγων ὅτι τὸ τεῖχος τῶν 
[᾿.43ϑηναίων ἤδη ἐπιτετέλεσται καί, εἰ μὴ βοηϑήδουσι 90 

πάσαις ταῖς ναυσίν, ἀπολεῖται τὰ ἐν Χίῳ πράγματα. 

οἱ δὲ διενοοῦντο βοηθήσειν. ἐν τούτῳ δὲ ὁ Πεδάρι- 
τος αὐτός τε καὶ τὸ περὶ αὑτὸν ἐπικουρικὸν ἔχων καὶ 

τοὺς Χίους πανστρατιᾷ προσβαλὼν τῶν ᾿4“ϑηναίων τῷ 

περὶ ] τὰς ναῦς ἐρύματι αἱρεῖ τέ τι αὐτοῦ καὶ νεῶν 5: 
τινῶν ἀνειλκυσμένων ἐκράτησεν. ἐπεχβοηϑησάντων δὲ 
τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ τρεψαμένων τοὺς Χίους πρώτους 

νικᾶται καὶ τὸ ἄλλο τὸ περὶ τὸν Πεδάριτον, καὶ αὐτὸς 
ἀποϑνήσκει καὶ τῶν Χίων πολλοὶ καὶ ὅπλα ἐλήφϑη 
πολλα. 

[Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ μὲν Χῖοι ἔκ τε γῆς καὶ θαλάσ- "Ὁ 
ὅσης ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ἐπολιορκοῦντο καὶ ὁ λιμὸς 

αὐτόϑι ἦν μέγας" οἱ δὲ περὶ τὸν Πείσανδρον ᾿“ϑηναίων 

πρέσβεις ἀφικόμενοι ὡς τὸν Τισσαφέρνη λόγους ποιοῦν- 

ται περὶ τῆς ὁμολογίας. ᾿4λκιβιάδης δέ (οὐ γὰρ αὐτῷ» 
πάνυ τὰ ἀπὸ Τισσαφέρνους βέβαια ἦν, φοβουμένου 535 

ἰτοὺς Πελοποννησίους μᾶλλον καὶ ἔτι βουλομένου, δ44 
καϑάπερ καὶ ὑπ᾿ ἐκείνου ἐδιδάσκετο, τρίβειν ἀμφοτέ- 
ρους) τρέπεται ἐπὶ τοιόνδε εἶδος ὥστε τὸν Τισσαφέρνη 
ὡς μέγιστα αἰτοῦντα παρὰ τῶν ᾿“ϑηναίων μὴ ξυμβῆναι. 
δοκεῖ δέ μοι καὶ ὃ Τισσαφέρνης τὸ αὐτὸ βουλη- ὃ, 
ϑῆναι,. αὐτὸς μὲν διὰ τὸ δέος, ὁ δὲ ᾿4λκιβιάδης, 
ἐπειδὴ ἑώρα ἐκεῖνον καὶ ὃς οὐ ξυμβησείοντα, δοκεῖν 
τοῖς ᾿4“ϑηναίοις ἐβούλετο μὴ ἀδύνατος εἶναι πεῖσαι, 
ἀλλ᾿ ὡς πεπεισμένῳ Τισσαφέρνει καὶ βουλομένῳ 
προσχωρῆσαι τοὺς ᾿4ϑηναήους μὴ ἱκανὰ διδόναι. τει 1" 
γὰρ τοσαῦτα ὑπερβάλλων ὃ ᾿Ζ“λκιβιάδης, λέγων αὐτὸς 
ὑπὲρ παρόντος τοῦ Τισσαφέρνους, ὥστε τὸ τῶν ᾿4ϑη- 
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ναίων, καίπερ ἐπὶ πολὺ ὅ τι αἰτοίη ξυγχωρούντων, 

ὅμως αἰτιον γενέσϑαι" ᾿Ιωνίαν τε γὰρ πᾶσαν ἠξίου 
δίδοσϑαι καὶ αὖϑις νήσους τε τὰς Ϊ ἐπικειμένας καὶ ιτ5 
ἄλλα" οἷς οὐκ ἐναντιουμένων τῶν ᾿4ϑηναίων τέλος ἐν 

τῇ τρίτῃ ἤδη ξυνόδῳ, δείδας μὴ πάνυ φωραϑῇ ἀδύ- 
νατος ὥν, ναῦς ἠξίου ἐᾶν βασιλέα ποιεῖσϑαι καὶ 

παραπλεῖν τὴν ἑαυτῶν γῆν ὅποι ἂν καὶ ὅσαις ἂν 

βούληται. ἐνταῦϑα δὴ οὐκέτι ἄλλ᾽ (ἢ) ἄπορα νομίδαν- 
[τες οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ ὑπὸ τοῦ ᾿Δλκιβιάδου ἐξηπατῆσθαι, το 

δι’ ὀργῆς ἀπελθόντες κομέίξονται ἐς τὴν Σάμον. 
Τισσαφέρνης δὲ εὐθὺς μετὰ ταῦτα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ δ1 

χειμῶνι παρέρχεται ἐς τὴν Καῦνον, βουλόμενος τοὺς 
Πελοποννησίους πάλιν τὸ κομίσαι ἐς τὴν Μίλητον 
καὶ ] ξυνϑήκας ἔτι ἄλλας ποιησάμενος, ἃς ἂν δύνηται, 1: 

τροφήν τε παρέχειν καὶ μὴ παντάπασιν ἐκπεπολε- 
μῶσϑαι, δεδιὼς μή. ἣν ἀπορῶδσι πολλαῖς ναυσὶ τῆς 

τροφῆς. ἢ τοῖς ᾿Α4ϑηναίοις ἀναγκασϑέντες ναυμαχεῖν 

ἡσσηϑῶσιν ἢ κενωθεισῶν τῶν νεῶν ἄνευ ἑαυτοῦ γένη- 
ται τοῖς ᾿4ϑηϊναίοις ἃ βούλονται" ἔτι δὲ ἐφοβεῖτο 80 
μάλιστα μὴ τῆς τροφῆς ζητήσει πορϑήσωσι τὴν ἤπειρον. 

πάντων οὖν τούτων λογισμῷ καὶ προνοίᾳ, ὥσπερ ἐβού- « 
λετο ἐπανιϊσοῦν τοὺς “Ἑλληνας πρὸς ἀλλήλους, μετα- δ4ῦ 
πεμψάμενος οὗν τοὺς “Πελοποννησίους τροφήν τε 

αὐτοῖς δίδωσι καὶ σπονδὰς τρίτας τάσδε σπένδεται. 
οἹοίτω καὶ δεκάτῳ ἔτει Ζαρείου βασιλεύοντος, ὅ8 

ἐφοϊρεύοντος δὲ ᾿4λεξιππίδα ἐν “ακεδαίμονι. ξυνϑῆκαι ὁ 
ἐγένοντο ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ “ακεδαιμονίων καὶ τῶν 

ξυμμάχων πρὸς Τισσαφέρνη καὶ “Ιεραμένη καὶ τοὺς 
Φαρνάκου παῖδας περὶ τῶν βασιλέως πραγμάτων καὶ 

80 “ακεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμμάχων. χώραν τὴν βασι- 5 

λέως, | ὕση τῆς ᾿Ασίας ἐστί, βασιλέως εἶναι" καὶ περὶ τὸ 
1τ" 
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τῆς χώρας τῆς ἑαυτοῦ βουλευέτω βασιλεὺς ὕπως βού- 

λεται. Μακεδαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους μὴ ἐς 

ἰέναι ἐπὶ χώραν τὴν βασιλέως ἐπὶ κακῷ μηδενί, μηδὲ 
βασιλέα ἐπὶ τὴν “ακεδαιμονίων μηδὲ τῶν ξυμμάχων 

ἐπὶ κακῷ μηδενί. ἣν δέ τις Δακεδαιμονίων ἢ τῶν 1' 

ξυμμάχων ἐπὶ κακῷ ἴῃ ἐπὶ τὴν βασιλέως χώραν, “ακε- 
δαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους κωλύειν" καὶ ἤν τις 

ἐκ τῆς βασιλέως ἴῃ ἐπὶ κακῷ ἐπὶ “ακεδαιμονίους ἢ 

τοὺς ξυμμάχους, βασιλεὺς κωλυέτω. τροφὴν δὲ ταῖς δ 

ναυσὶ ταῖς νῦν παϊρούσαις Τισσαφέρνη παρέχειν κατὰ 530 
τὰ ξυγκείμενα μέχρι ἂν αἱ νῆες αἱ βασιλέως ἔλθωσιν" 
“ακεδαιμονίους ὃὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἐπὴν αἱ 8 
βασιλέως νῆες ἀφίκωνται, τὰς ἑαυτῶν ναῦς. ἣν βού- 

λῶνται, τρέφειν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς εἶναι. ἣν δὲ παρὰ Τισσα- 
φέρνους λαμβάνειν ] ἐθέλωσι τὴν τροφήν, Τισσαφέρνη 

παρέχειν, “ακεδαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους τελευ- 

τῶντος τοῦ πολέμου τὰ χρήματα Τισσαφέρνει ἀποδοῦ- 

ναν ὁπόσα ἂν λάβωσιν. ἐπὴν δὲ αἱ βασιλέως νῆςες 1 
ἀφίκωνται. αἵ τε “Δακεδαιμονίων νῆες καὶ αἱ τῶν 

ξυμμάχων καὶ αἱ βασιλέως κοινῇ τὸν πόλεμον πολεμούν- 30 
τῶν καϑ' ὅ τι ἂν Τισσαφέρνει δοκῇ καὶ “ακεδαι- 
μονίοις καὶ τοῖς ξυμμάϊΪχοις. ἢν δὲ καταλύειν βούλωνται 846 

πρὸς ᾿4ϑηναίους, ἐν ὁμοίῳ καταλύεσϑαι “Ὁ 

Αἱ μὲν σπονδαὶ αὗται ἐγένοντο. καὶ μετὰ ταῦτα ὅ9 
παρεσκευάξετο Τισσαφέρνης τάς τε Φοινίσσας ναῦς 

Ι ἄξων, ὥσπερ εἴρητο, καὶ τἄλλα ὅσαπερ ὑπέσχετο, καὶ δ 
ἐβούλετο παρασκεξυαζόμενος γοῦν δῆλος εἶναι. 

Βοιωτοὶ δὲ τελευτῶντος ἤδη τοῦ χειμῶνος Θρωπὸν 60 

εἰλον προδοσίᾳ ᾿ 4ϑηναίων ἐμφρουρούντων. ξυνέπραξαν 
δὲ ᾿Ερετριῶν τε ἄνδρες καὶ αὐτῶν Ἰρωπίων. ἐπιβου- 
λεύοντες ἰ ἀπόστασιν τῆς Εὐβοίας" ἐπὶ γὰρ τῇ Ἔρε- τὸ 

τὸ ὅ 
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τρίᾳ τὸ χωρίον ὃν ἀδύνατα ἦν ᾿4ϑηναίων ἐχόντων μὴ 
οὐ μεγάλα βλάπτειν καὶ ᾿Ερέτριαν καὶ τὴν ἄλλην Εὔ- 
βοιαν. ἔχοντες οὖν ἤδη τὸν Ὠρωπὸν ἀφικνοῦνται ς 
ἐς Ῥόδον οἱ ᾿Ερετριῆς, ἐπικαλούμενοι ἐς τὴν Εὔβοιαν 

τοὺς Πελοποννησίους. οἱ δὲ πρὸς τὴν τῆς Χίου 15 

κακουμένης βοήϑειαν μᾶλλον ὥρμηντο, καὶ ἄραντες 

πάσαις ταῖς ναυσὶν ἐκ τῆς Ῥόδου ἔπλεον. καὶ γενό- 8 

μενοι περὶ τὸ Τριόπιον καϑορῶσι τὰς τῶν ᾿4ϑηναίων 
ναῦς πελαγίας ἀπὸ τῆς Χάλκης πλεούσας" καὶ ὡς 

οὐδέτεροι ἀλλήλοις ἐπέπλεον, ] ἀφικνοῦνται οἱ μὲν ἐς 10 
τὴν Σάμον, οἱ δὲ ἐς τὴν Μίλητον καὶ ἑώρων οὐκέτι 

ἄνευ ναυμαχίας οἷόν τε εἶναι ἐς τὴν Χίον βοηϑῆσαι. 
καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ εἰκοστὸν ἔτος τῷ 
πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

[ Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς τὰ 
ἀρχομένῳ 4]ερκυλίδας τε, ἀνὴρ Σπαρτιάτης. στρατιὰν 
ἔχων οὐ πολλὴν παρεπέμφϑη πεξῇ ἐφ᾽ ᾿“Ελλησπόντου 
ῤδβυδον ἀποστήσων (εἰσὶ δὲ Μιλησίων ἄποικοι), καὶ οἱ 
Χῖοι, ἐν ὅσῳ αὐτοῖς ὃ ᾿Αστύοχος ἠπόρει ὅπως βοη- 
ϑήσοι. ναυμαΪχῆσαι πιεξόμενον τῇ πολιορκίᾳ ἠναγκά- 30 

σϑησαν. ἔτυχον δὲ ἔτι ἐν Ῥόδῳ ὄντος ᾿“στυόχου ἐκ 5 
τῆς Μιλήτου Μέοντά τε, ἄνδρα Σπαρτιάτην, ὃς ᾽άντι. 
σϑένει ἐπιβάτης Ϊ ξυνεξῆλϑε, [τοῦτον] κεκομισμένοιδ41 
μετὰ τὸν Πεδαρίτου θάνατον ἄρχοντα καὶ ναῦς δώδεκα, 
αἱ ἔτυχον φύλακες Μιλήτου οὖσαι, ὧν ἦσαν Θούριαι 
πέντε καὶ Συρακόσιαι τέσσαρες καὶ μία ᾿Δναιῖτις καὶ 

μία Μιλησία καὶ ] Μέοντος μία. ἐπεξελϑόντων δὲ τῶν α᾿ 
Χίων πανδημεὶ καὶ καταλαβόντων τι ἐρυμνὸν χωρίον 

καὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἅμα ἕξ καὶ τριάκοντα ἐπὶ τὰς 

τῶν ᾿Α4ϑηναίων δύο καὶ τριάκοντα ἀναγαγομένων ἐναυ- 
μάχησαν' καὶ καρτερᾶς γενομένης ναυμαχίας οὐκ 
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ἔλασσον ἔχοντες ἐν τῷ ἔργῳ | οἱ Χῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι το 
(ἤδη γὰρ καὶ ὀψὲ ἦν) ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. μετὰ 89 
δὲ τοῦτο εὐθὺς τοῦ Ζερκυλίδου πεξῇ ἐκ τῆς Μιλήτου 

παρελθόντος, ᾿Αβυδος ἐν τῷ ᾿Ελλησπόντῳ ἀφίσταται 
ὅ πρὸς 4]ερκυλίδαν καὶ Φαρνάβαξον, καὶ “Μάμψακος 

δυοῖν ἡμέραιν ὕστερον. Στρομιβιχίδης δὲ ἐκ τῆς ἧς 

Χίου πυϑόμενος κατὰ τάχος βοηϑήσας ναυσὶν ᾽4ϑη- 

ναίων τέσσαρσι καὶ εἴκοσι. ὧν καὶ στρατιώτιδες ἦσαν 
ὁπλίτας ἄγουσαι, ἐπεξελϑόντων τῶν “αμψακηνῶν μάχῃ 

10 χρατήσας καὶ αὐτοβοεὶ Μάμψακον ἀτείχιστον οὖσαν 

ἑλών, καὶ σκεύη μὲν καὶ ἀνδράποδα Ϊ ἁρπαγὴν ποι- 90 
ησάμενος. τοὺς δὲ ἐλευϑέρους πάλιν κατοικίσας. ἐπ᾽ 

Ἄβυδον ἦλθεν. καὶ ὡς οὔτε προσεχώρουν οὔτε προσ- 8 
βαλὼν ἐδύνατο ἑλεῖν, ἐς τὸ ἀντιπέρας τῆς ᾿Αβύδου 

16 ἀποπλεύδας Σηστὸν πόλιν τῆς Χερσονήσου, ἣν τότε 

Μῆδοι εἶχον, καϑίστατο φρούριον καὶ φυλακὴν | τοῦ 525 
παντὸς ᾿“Ελλησπόντου. ἐν τούτῳ δὲ οἱ Χῖοί τε θαλασσο- 68 
κράτορες μᾶλλον ἐγένοντο καὶ οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ καὶ ὃ 
᾿στύοχος πυϑόμενος τὰ περὶ τὴν ναυμαχίαν καὶ τὸν 

420 Στρομβιχίδην καὶ τὰς ναῦς ἀπεληλυϑότα ἐθάρσησεν. 

καὶ παραπλεύσας | δυοῖν νεοῖν ᾿4στύοχος ἐς Χίον κομίξει ὃ, 

αὐτόϑεν τὰς ναῦς, καὶ ξυμπάσαις ἤδη ἐπίπλουν ποιεῖται 

ἐπὶ τὴν Σάμον" καὶ ὡς αὐτῷ διὰ τὸ ἀλλήλοις ὑπόπτως 

ἔχειν οὐκ ἀντανήγοντο. ἀπέπλευσε πάλιν ἐς τὴν Μί- 
956 λητον. 

Ὑπὸ γὰρ | τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἔτι πρότερον ἡ κα 
ἐν ταῖς ᾿ϑήναις δημοκρατία κατελύετο. ἐπειδὴ γὰρ 
οἱ περὶ τὸν Πείσανδρον πρέσβεις παρὰ τοῦ Τισσα- 

φέρνους ἐς τὴν Σάμον ἦλθον, τά τε ἐν αὐτῷ τῷ 
80 στρατεύματι ἔτι βεβαιότερον κατέλαβον, καὶ αὐτῶν 

τῶν Σαμίων προυτρέψαντο τοὺς δυνατοὺς ὥστε πειρᾶ- 
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ὄϑαι μετὰ σφῶν ὀλιγαρχηϑῆναι., καίπερ ἐπαναστάντας 
αὐτοὺς ἀλλήλοις ἵνα μὴ ὀλιγαρχῶνται. καὶ ἐν σφίσιν 4 

αὐτοῖς ἅμα οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ᾿4ϑηναίων κοινολογού- 
μενοι ἐσκέψαντο ᾿᾽Ζ“λκιβιάδην | μέν, ἐπειδήπερ οὐ βού- 1ὸ 

λεται. ἐᾶν (καὶ γὰρ οὐκ ἐπιτήδειον αὐτὸν εἶναι ἐς 
ὀλιγαρχίαν ἐλθεῖν). αὐτοὺς δὲ ἐπὶ σφῶν αὐτῶν, ὡς 
ἤδη καὶ κινδυνεύοντας, δρᾶν ὅτῳ τρόπῳ μὴ ἀνεϑή- 

σεται τὰ πράγματα, καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἅμα ἀντέχειν, 
καὶ ἐσφέρειν αὐτοὺς ἐκ τῶν ἰδίων | οἴκων προϑύμως 15 

χρήματα καὶ ἤν τι ἄλλο δέῃ, ὡς οὐκέτι ἄλλοις ἢ 
σφίσιν αὐτοῖς ταλαιπωροῦντας. παρακελευσάμενοι οὖν 64 

τοιαῦτα τὸν μὲν 1Π]είσανδρον εὐθὺς τότε καὶ τῶν 

πρέσβεων τοὺς ἡμίσεις ἀπέστελλον ἐπ᾽ οἴκου πράξοντας 

τἀκεῖ. καὶ εἴρητο αὐτοῖς τῶν ὑπηκόων πόΪλεων αἷς ἂν 30 
ἴσχωσιν ὀλιγαρχίαν καϑιστάναι' τοὺς δ᾽ ἡμίσεις ἐς 

τἄλλα τὰ ὑπήκοα χωρία ἄλλους ἄλλῃ διέπεμπον καὶ 3 
Διειτρέφη. ὄντα περὶ Χίον, ἡρημένον δὲ ἐς τὰ ἐπὶ 
Θράκης ἄρχειν, ἀπέστελλον ἐπὶ τὴν ἀρχήν. καὶ ἀφι- 

κόμενος ἐς τὴν Θάδον τὸν δῆμον κατέλυ σεν. καὶ τ 

ἀπελϑόντος αὐτοῦ οἱ Θάσιοι δευτέρῳ μηνὶ μάλιστα τὴν 
πόλιν ἐτείχιξον, ὡς τῆς μὲν μετ᾽ ᾿4“ϑηναίων ἀριστοκρα- 

τίας οὐδὲν ἔτι προσδεόμενοι, τὴν δὲ ἀπὸ “Δακεδαιμο- 

νίων ἐλευϑερίαν ὅσαι ἡμέραι προσδεχόμενοι. καὶ γὰρ «4 

καὶ φυγὴ αὐτῶν ἔξω ἦν ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων παρὰ 
Ι τοῖς Πελοποννησίοις, καὶ αὕτη μετὰ τῶν ἐν τῇ πόλει 30 

ἐπιτηδείων κατὰ κράτος ἔπρασσε ναῦς τε κομίσαι καὶ 

τὴν Θάσον ἀποστῆσαι. ξυνέβη οὖν αὐτοῖς μάλιστα ἃ 
Ιἐβούλοντο, τὴν πόλιν τε ἀκινδύνως ὀρϑοῦσϑαι καὶ τὸν δ49 

ἐναντιωσόμενον δῆμον καταλελύσϑαι. περὶ μὲν οὖν ὃ 

τὴν Θάσον τἀναντία τοῖς τὴν ὀλιγαρχίαν καϑιστᾶσι 

τῶν ᾿4ϑηναίων ἐγένετο, δοκεῖν δέ μοι καὶ ἐν ἄλλοις 
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πολλοῖς ] τῶν ὑπηκόων" σωφροσύνην γὰρ λαβοῦσαι αἱ ὃ 

πόλεις καὶ ἄδειαν τῶν πρασσομένων ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν 

ἄντικρυς ἐλευϑερίαν, τῆς ἀπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων ὑπούλου 

εὐνομίας οὐ προτιμήσαντες. 

δ Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πείσανδρον παραπλέοντές τε, ὥσπερ 6ὅ 
ἐδέδοκτο, τοὺς δήμους ἐν ταῖς [ πόλεσι κατέλυον, καὶ τὸ 
ἅμα ἔστιν ἀφ᾽ ὧν χωρίων καὶ ὁπλίτας ἔχοντες σφίσιν 
αὐτοῖς ξυμμάχους ἦλθον ἐς τὰς ᾿4ϑήνας. καὶ κατα- 9 

λαμβάνουσι τὰ πλεῖστα τοῖς ἑταίροις προειργασμένα. 

10 καὶ γὰρ ᾿ἀνδροκλέα τέ τινα τοῦ δήμου μάλιστα προ- 

δστῶτα ξυστάντες τινὲς τῶν νεωτέρων κρύφα ἀποχτεί- 1τὉ 

νουσιν, ὅσπερ καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην οὐχ ἥκιστα ἐξήλασε, 

καὶ αὐτὸν κατ᾽ ἀμφότερα, τῆς τε δημαγωγίας ἕνεκα καὶ 
οἰόμενοι τῷ ᾿4λκιβιάδῃη ὡς κατιόντι καὶ τὸν Τισσα- 
φέρνη φίλον ποιήδσοντι χαριεῖσϑαι, μᾶλλόν τι διέ- 

φϑειραν᾽ καὶ ἄλλους τινὰς ἀνεπιτηδείους τῷ ] αὐτῷ 30 
τρόπῳ κρύφα ἀνήλωσαν. λόγος τε ἐκ τοῦ φανεροῦ 

προείργαστο αὐτοῖς ὡς οὔτε μισϑοφορητέον εἴη ἄλλους 
ἢ τοὺς στρατευομένους, οὔτε μεϑεκτέον τῶν πραγμάτων 

πλείοσιν ἢ πεντακισχιλίοις, καὶ τούτοις οἵ ἂν μάλιστα 

τοῖς τε χρήμασι καὶ τοῖς σώμασιν ὠφελεῖν οἷοί τὲ 35 

ὦσιν. ἦν δὲ τοῦτο εὐπρεπὲς πρὸς τοὺς πλείους, ἐπεὶ 68 

ἕξειν γε τὴν πόλιν οἴπερ καὶ μεϑιστάναν ἔμελλον. 
δῆμος μέντοι ὅμως ἔτι καὶ βουλὴ ἡ ἀπὸ τοῦ κυάμου 
ξυνελέγετο᾽ ἐβούλευον δὲ οὐδὲν ὅ τι μὴ τοῖς ξυνε- 
στῶσι δοκοίη, ἀλλὰ καὶ οἱ λέγοντες ἐκ τούτων ἦσαν 
καὶ τὰ ] ῥηϑησόμενα πρότερον αὐτοῖς προύσκεπτο. 80 

ἀντέλεγέ τε οὐδεὶς ἔτι τῶν ἄλλων, δεδιὼς δρῶν πολὺ 9 
τὸ ξυνεστηκός᾽ εἰ δέ τις καὶ ἀντείποι, εὐθὺς ἐκ τρόπου 

80 τινὸς ἐπιτηδείου ἐτεθνήκει, καὶ τῶν δρασάντων οὔτε 

ξήτησις ] οὔτ᾽ εἰ ὑποπτεύοιντο δικαίωσις ἐγίγνετο, ἀλλ᾽ δδ0 

μ"- Οι 

φϑ 

2 φ 

2 Φι 
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ἡσυχίαν εἶχεν ὁ δῆμος καὶ κατάπληξιν τοιαύτην ὥστε 
κέρδος ὃ μὴ πάσχων τι βίαιον, εἰ καὶ σιγῴη, ἐνόμιξεν. 
καὶ τὸ ξυνεστηκὸς πολὺ πλέον ἡγούμενοι εἷναι ἢ 3 
ἐτύγχαϊνεν ὃν ἡσσῶντο ταῖς γνώμαις, καὶ ἐξευρεῖν ὁ 

αὐτό, ἀδύνατοι ὄντες διὰ τὸ μέγεϑος τῆς πόλεως καὶ 
τὴν ἀλλήλων ἀγνωσίαν, οὐκ εἶχον. κατὰ δὲ ταὐτὸ « 
τοῦτο καὶ προσολοφύρασϑαί τινι ἀγανακτήσαντα, ὥστε 

ἀμύνασϑαι ἐπιβουλεύσαντα, ἀδύνατον ἦν" ἢ γὰρ ἀγνῶτα 
ἂν ηὗρεν [ ᾧ ἐρεῖ ἢ γνώριμον ἄπιστον. ἀλλήλοις γὰρ κ᾿ 

10 ἅπαντες ὑπόπτως προσῇσαν οἱ τοῦ δήμου, ὡς μετέ- 
χοντά τινα τῶν γιγνομένων. ἐνῆσαν γὰρ καὶ οὗἣς οὐκ 
ἄν ποτέ τις ᾧετο ἐς ὀλιγαρχίαν (ἂν) τραπέσϑαι. καὶ 
τὸ ἄπιστον οὗτοι μέγιστον πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐποίησαν 

καὶ πλεῖστα ἐς τὴν ] τῶν ὀλίγων ἀσφάλειαν ὠφέλησαν, ι6 
16 βέβαιον τὴν ἀπιστίαν τῷ δήμῳ Ἐς: ἑαυτὸν καταστή- 

σαντες. 
Ἐν τούτῳ οὖν τῷ καιρῷ οἱ περὶ τὸν Πείσανδρον 0 

ἐλϑόντες εὐθὺς τῶν λοιπῶν εἴχοντο. καὶ πρῶτον μὲν 
τὸν δῆμον ξυλλέξαντες εἶπον γνώμην δέκα ἄνδρας ἐλέ- 

20 [σϑαι ξυγγραφέας αὐτοχράτορας, τούτους δὲ ξυγγρά- 90 
ψαντας γνώμην ἐσενεγκεῖν ἐς τὸν δῆμον ἐς ἡμέραν 
ῥητὴν καϑ᾽ ὅ τι ἄριστα ἡ πόλις οἰκήσεται. ἔπειτα ς 

ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα ἐφῆκε, ξυνέχλῃσαν τὴν ἐκκλησίαν ἐς 
τὸν Κολωνόν (ἔστι δὲ ἱερὸν Ποσειδῶνος ἔξω πόλεως 

26 ἀπέχον σταδίους μάλιστα δέκα), καὶ ἐσήνεγκαν οἷ 35 
ξυγγραφῆς ἄλλο μὲν οὐδέν, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἐξεῖναι 

μὲν ᾿4ϑηναίων ἀνατεὶ εἰπεῖν γνώμην ἣν ἄν τις βού- 
ληται ἢν δέ τις τὸν εἰπόντα ἢ γράψηται παρανόμων 
ἢ ἄλλῳ τῷ τρόπῳ βλάψῃ, μεγάλας ξημίας ἐπέϑεσαν. δ51 

80 ἐνταῦϑα δὴ λαμπρῶς ἐλέγετο ἤδη μήτε ἀρχὴν ἄρχειν ε 
μηδεμίαν ἔτι ἐκ τοῦ αὐτοῦ κόσμου μήτε μισϑοφορεῖν. 

Φι 
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προέδρους τε ἐλέσϑαι πέντε ἄνδρας. τούτους δὲ ἐλέ-. 

σϑαι ἑκατὸν ἄνδρας. καὶ Ϊ τῶν ἑκατὸν ἕκαστον πρὸς 5 
ἑαυτὸν τρεῖς" ἐλθόντας δὲ αὐτοὺς τετρακοσίους ὄντας 

ἐς τὸ βουλευτήριον ἄρχειν ὕπῃ ἂν ἄριστα γιγνώσκωσιν 

αὐτοκράτορας, καὶ τοὺς πεντακισχιλίους δὲ ξυλλέγευν 

ὁπόταν αὐτοῖς δοκῇ ἦν δὲ ὃ μὲν τὴν γνώμην 68 
ταύτην εἰπὼν Πείσανδρος, καὶ τἄλλα ] ἐκ τοῦ προφα- ιὸ 
νοῦς προϑυμότατα ξυγκαταλύσας τὸν δῆμον ὁ μέντοι 

ἅπαν τὸ πρᾶγμα ξυνϑεὶς ὅτῳ τρόπῳ κατέστη ἐς τοῦτο 
καὶ ἐκ πλείστου ἐπιμεληϑεὶς ᾿ἀντιφῶν ἦν. ἀνὴρ ᾿᾽49η- 
ναίων τῶν καϑ'᾿ ἑαυτὸν ἀρετῇ τε οὐδενὸς ὕστερος 

καὶ κράτιστος ἐνθυμηϑῆναί {τε γενόμενος καὶ ἃ 15 

γνοίη εἰπεῖν, καὶ ἐς μὲν δῆμον οὐ παριὼν οὐδ᾽ ἐς 

ἄλλον ἀγῶνα ἑκούσιος οὐδένα, [ἀλλ᾽] ὑπόπτως τῷ 
πλήϑει διὰ δόξαν δεινότητος διακείμενος. τοὺς μέντοι 

ἀγωνιξομένους καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ ἐν δήμῳ πλεῖστα 

εἷς ἀνήρ, ὅστις ξυμβουλεύσαιτό τι, δυνάμενος ὠφελεῖν. 50 

καὶ αὐτός γε, ἐπειδὴ τὰ τῶν τετρακοσίων ἐν ὑστέρῳ 5 

μεταπεσόντα ὑπὸ τοῦ δήμου ἐκακοῦτο, ἄριστα φαίνεται 

τῶν μέχρι ἐμοῦ ὑπὲρ αὐτῶν τούτων, αἰτιαϑεὶς ὡς 

ξυγκατέστησε, ϑανάτου δίκην ἀπολογησάμενος. παρ- ὃ 

ἔσχε δὲ καὶ Φρύνιχος ἑαυτὸν πάντων διαφερόντως 

Ιπροϑυμότατον ἐς τὴν ὀλιγαρχίαν, δεδιὼς τὸν ᾿4λκι- 35 
βιάδην καὶ ἐπιστάμενος εἰδότα αὐτὸν ὅδα ἐν τῇ Σάμῳ 

ὅ πρὸς τὸν στύοχον ἔπραξε. νομίξων οὐκ ἄν ποτε 
αὐτὸν κατὰ τὸ εἷκὸς ὑπ᾽ ὀλιγαρχίας κατελϑεῖν" πολύ 

τε πρὸς τὰ δεινά, ἐπειδήπερ ὑπέστη, φερεγγυώτατος 

ἐφάϊνη. καὶ Θηραμένης ὃ τοῦ “ἅγνωνος ἐν τοῖς ἢ 
ξυγκαταϊλύουσι τὸν δῆμον πρῶτος ἦν, ἀνὴρ οὔτε δδ2 
εἰπεῖν οὔτε γνῶναι ἀδύνατος. ὥστε ἀπ᾿ ἀνδρῶν 

πολλῶν καὶ ξυνετῶν πραχϑὲν τὸ ἔργον οὐκ ἀπεικότως 
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καίπερ μέγα ὃν προυχώρησεν' χαλεπὸν γὰρ ἦν τὸν 
᾿“ϑηναίων δῆμον | ἔτει ἑκατοστῷ μάλιστα ἐπειδὴ οἱ 5 
τύραννοι κατελύϑησαν ἐλευϑερίας παῦσαι. καὶ οὐ 
μόνον μὴ ὑπήκοον ὄντα, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ 

ζι χρόνου τούτου αὐτὸν ἄλλων ἄρχειν εἰωϑότα. 

Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος ἅμα 69 

᾿Ιχυρώσασα ταῦτα διελύϑη. τοὺς τετρακοσίους τρόπῳ 
τοιῶδε ὕστερον ἤδη ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσήγαγον. 

ἦσαν δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι πάντες αἰεί. οἱ μὲν ἐπὶ τείχει οἱ 
10 δ᾽ ἐν τάξει. τῶν ἐν Δεκελείᾳ πολεμίων ἕνεκα ἐφ᾽ 

ὅπλοις. τῇ οὖν ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοὺς μὲν μὴ ἔξυνει- 
δότας εἴασαν, ὥσπερ | εἰώϑεσαν, ἀπελϑεῖν, τοῖς δ᾽ ἐν 
τῇ ξυνωμοσίᾳ εἴρητο ἡσυχῇ μὴ ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῖς ὅπλοις 

ἀλλ᾽ ἄπωϑεν περιμένειν, καὶ ἥν τις ἐνίστηται τοῖς 
1ὅ ποιουμένοις. λαβόντας τὰ ὅπλα μὴ ἐπιτρέπειν. ἦσαν 

δὲ καὶ 'άνδριοι καὶ Τήνιοι καὶ Καρυστίων τριακόσιοι 
καὶ Αἰγινητῶν τῶν | ἐποίκων, οὺς οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἔπεμ- 
ψαν οἷκήσοντας, ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἥκοντες ἐν τοῖς 

ἑαυτῶν ὅπλοις, οἷς ταὐτὰ προείρητο. τούτων δὲ δια- 

20 τεταγμένων οὕτως ἐλϑόντες οἱ τετρακόσιοι μετὰ ξιφι- 

δίου ἀφανοῦς ἕκαστος, καὶ οἱ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν μετ᾽ 
αὐτῶν νεανίσκοι, οἷς ] ἐχρῶντο εἴ τί που δέοι χει- 
ρουργεῖν, ἐπέστησαν τοῖς ἀπὸ τοῦ κυάμου βουλευταῖς 

οὖσιν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐξιέναι 

λαβοῦσι τὸν μισϑόν᾽ ἔφερον δὲ αὐτοῖς τοῦ ὑπολοίπου 
χρόνου παντὸς αὐτοὶ καὶ ἐξιοῦσιν ἐδίδοσαν. ὡς δὲ 

τούτῳ τῷ τρόπῳ ἥ τὲ βουλὴ οὐδὲν ἀντειϊποῦσα ὑπ- 
εξῆλϑε καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται οὐδὲν ἐνεωτέριξον ἀλλ᾽ 

ἡσύχαξον, οἱ [δὲ] τετρακόσιοι ἐσελϑόντες ἐς τὸ βου- 
80 λευτήριον τότε μὲν πρυτάνεις τὲ σφῶν αὐτῶν ἀπε- 
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ἰκλήρωσαν, καὶ ὅσα πρὸς τοὺς ϑεούς. εὐχαῖς καὶ ϑυ- δ08 
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σίαις καϑιστάμενοι ἐς τὴν ἀρχὴν ἐχρήσαντο, ὕστερον 
ὃὲδ πολὺ μεταλλάξαντες τῆς τοῦ δήμου διοικήσεως, 

πλὴν τοὺς φεύγοντας οὐ κατῆγον τοῦ ᾿4“λκιβιάδου δὴ 
ἕνεκα, τὰ δὲ ἄλλα ἔνεμον κατὰ κράτος τὴν πόλιν. 
καὶ ἄνδρας τέ τινας ἀπέχτειναν οὐ πολλούς, οἱ ἐδόκουν 

ἐπιτήδειοι εἷναι ὑπεξαιρεϑῆναι, καὶ ἄλλους ἔδησαν, 
τοὺς δὲ καὶ μετέστησαν πρός τε ᾽άγιν τὸν Δακεδαι- 
μονίων βασιλέα ὄντα ἐν τῇ “)εκελείᾳ ἐπεκηρυκεύοντο, 
λέγοντες διαλλαγῆναι βούλεσθαι καὶ εἰκὸς εἶναι αὐτὸν 
σφίσι καὶ οὐκέτι τῷ ἀπίστῳ δήμῳ μᾶλλον ξυγχωῤρεῖν. 
ὁ δὲ νομίξων [τὴν πόλιν οὐχ ἡσυχάξειν] οὔτ᾽ εὐϑὺς 
οὕτω τὸν δῆμον τὴν παλαιὰν ἐλευϑερίαν παραδώσειν, 
εἴ τε στρατιὰν πολλὴν ἴδοι σφῶν, οὐκ ἂν ἡσυχάζξειν, 

οὐδὲ ἐν τῷ παρόντι πάνυ τι πιστεύων μὴ οὐκέτι ταράσ- 
σεσϑαι αὐτούς, τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν τετρακοσίων ἐλϑοῦσιν 

οὐδὲν ξυμβατικὸν ἀπεχρίνατο, προσμεταπεμψάμενος δὲ 
ἐκ Πελοποννήσου στρατιὰν πολλὴν οὐ πολλῷ ὕστερον 
καὶ αὐτὸς τῇ ἐκ τῆς Ζεκελείας φρουρᾷ μετὰ τῶν ἐλϑόν- 
τῶν κατέβη ] πρὸς αὐτὰ τὰ τείχη τῶν ᾿4ϑηναίων, 

40 ἐλπίσας ἢ ταραχϑέντας αὐτοὺς μᾶλλον ἂν χειρωϑῆναι 

2ὅ 

80 

σφίσιν ἧ βούλονται, ἢ καὶ αὐτοβοεὶ ἂν διὰ τὸν ἔνδο- 
ϑέν τε καὶ ἔξωϑεν κατὰ τὸ εἰκὸς γενησόμενον ϑόρυβον 
τῶν γοῦν μαχρῶν τειχῶν διὰ τὴν κατ᾽ αὐτὰ ἐρημίαν 

20 

λήψεως οὐκ ἂν | ἁμαρτεῖν. ὡς δὲ προσέμειξέ τε ἐγγὺς δ᾽ 
καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὰ μὲν ἔνδοϑεν οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκί- 
νησαν, τοὺς δὲ ἱππέας ἐκπέμψαντες καὶ μέρος τι τῶν 
ὁπλιτῶν καὶ ψιλῶν καὶ τοξοτῶν ἄνδρας τὸ κατέβαλον 
αὐτῶν διὰ τὸ ἐγγὺς προσελθεῖν καὶ ὅπλων τινῶν καὶ 
νεκρῶν ἐχράτησαν, οὕτω Ϊ δὴ γνοὺς ἀπήγαγε πάλιν. 
τὴν στρατιάν. καὶ αὐτὸς μὲν καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κατὰ 
χώραν ἐν τῇ 4εκελείχ ἔμενον, τοὺς δ᾽ ἐπελϑόντας 

80 

ῷ 
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ὀλίγας τινὰς ἡμέρας ἐν τῇ γῇ μείναντας ἀπέπεμψεν 
ἐπ’ οἴκου. μετὰ δὲ τοῦτο παρά τε τὸν Ἶάγιν ἐπρε- 

σβεύοντο οἱ τετρακόσιοι οὐδὲν ἧσσον, κἀϊκείνου μᾶλ- 30 
λον ἤδη προσδεχομένου καὶ παραινοῦντος  ἐχπέμπουσι 5ῦ4 

δ καὶ ἐς τὴν Δακεδαίμονα περὶ ξυμβάσεως πρέσβεις, 

βουλόμενοι διαλλαγῆναι. πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὴν 18 

Σάμον δέκα ἄνδρας, παραμυϑησομένους τὸ στρατό- 

πεδον καὶ διδάξοντας ὡς οὐκ ] ἐπὶ βλάβῃ τῆς πόλεως 5 

καὶ τῶν πολιτῶν ἡ ὀλιγαρχία κατέστη, ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίᾳ 
10 τῶν ξυμπάντων πραγμάτων, πεντακισχίλιοί τε ὅτι εἶεν 

καὶ οὐ τετρακόσιοι μόνον οἱ πράσσοντες᾽ καίτοι οὐ 

πώποτε ᾿Αϑηναίους διὰ τὰς στρατείας καὶ τὴν ὑπερο- 
ρίαν ἀσχολίαν ἐς οὐδὲν πρᾶγμα οὕτω μέγα ἐλϑεῖν τὸ 
βουλεύσοντας, ἐν ᾧ πεντακισχιλίους ξυνελϑεῖν. καὶ 5: 

16 τἄλλα ἐπιστείλαντες τὰ πρέποντα εἰπεῖν ἀπέπεμψαν 
αὐτοὺς εὐθὺς μετὰ τὴν αὐτῶν κατάστασιν, δείσαντες 

μή. ὅπερ ἐγένετο, (ὃ) ναυτικὸς ὄχλος οὔτε αὐτὸς 

μένειν ἐν τῷ ὀλιγαρχικῷ κόσμῳ ἐθέλῃ, σφᾶς τὲ μὴ 
[ἐκεῖϑεν ἀρξαμένου τοῦ κακοῦ μεταστήσωσιν. 15 

8 ἘἜἘν γὰρ τῇ Σάμῳ ἐνεωτερίξετο ἤδη τὰ περὶ τὴν 18 

ὀλιγαρχίαν, καὶ ξυνέβη τοιάδε γενέσϑαι ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν 
χρόνον τοῦτον ὅνπερ οἱ τετραχόσιοι ξυνίσταντο. οἵ ς 

γὰρ τότε τῶν Σαμίων ἐπαναστάντες τοῖς δυνατοῖς καὶ 

ὄντες δῆμος, μεταβαλλόμενοι αὖϑις καὶ πεισϑέντες 90 

φῦ ὑπό τε τοῦ Πεισάνδρου, ὅτε ἦλϑε, καὶ τῶν ἐν τῇ 
Σάμῳ ξυνεστώτων ᾿Αϑηναίων, ἐγένοντό τε ἐς τρια- 
κοσίους ξυνωμόται καὶ ἔμελλον τοῖς ἄλλοις ὧς δήμῳ 

ὄντι ἐπιϑήσεσϑαι. καὶ ᾿Ὑπέρβολόν τέ τινα τῶν ᾿49η- 3 
ναίων, μοχϑηρὸν ἄνθρωϊπον, ὠστρακισμένον οὐ διὰ 55 

80 δυνάμεως καὶ ἀξιώματος φόβον ἀλλὰ διὰ πονηρίαν καὶ 

αἰσχύνην τῆς πόλεως, ἀποκτείνουσι μετὰ Χαρμίνου τε; 
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ἑνὸς τῶν στρατηγῶν, καί τινῶν τῶν παρὰ σφίσιν 

᾿43ϑηναίων, πίστιν διδόντες αὐτοῖς. καὶ ἄλλα μετ᾽ 
αὐτῶν τοιαῦτα ξυνέπραξαν, τοῖς ] τε πλείοσιν ὥρμηντο 30 

ἐπιτίϑεσϑαι. οἱ δὲ αἰσϑόμενοι τῶν τὲ στρατηγῶν 4 

“Μέοντι καὶ Διιομέδοντι (οὗτοι γὰρ οὐχ ἑκόντες διὰ 
τὸ τιμᾶσϑαι ὑπὸ τοῦ δήμου ἔφερον τὴν ὀλιγαρχίαν) 
τὸ μέλλον σημαίνουσι καὶ Θρασυβούλῳ καὶ Θρασύλλῳ, 
τῷ μὲν τριηραρχοῦντι, τῷ δὲ δπλιτεύοντι, Ϊ καὶ ἄλλοις δδδ 
οὗ ἐδόκουν αἰεὶ μάλιστα ἐναντιοῦσϑαι τοῖς ξυνεστῶσι, 
καὶ οὐκ ἠξίουν περιιδεῖν αὐτοὺς σφᾶς τε διαφϑαρέντας 
καὶ Σάμον ᾿3ϑηναίοις ἀλλοτριωϑεῖσαν, δι’ ἣν μόνην 
ἡ ἀρχὴ αὐτοῖς ἐς τοῦτο ξυνέμεινεν. οἱ δὲ ] ἀκούσαντες ὅς 

τῶν τε στρατιωτῶν ἕνα ἕκαστον μετῇσαν μὴ ἐπιτρέ- 

πεῖν. καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς Παράλους. ἄνδρας '48ϑη- 

ναίους τε καὶ ἐλευϑέρους πάντας [ἐν τῇ νηὶ πλέοντας] 
καὶ αἰεὶ δή ποτε ὀλιγαρχίᾳ καὶ μὴ παρούσῃ ἐπικει- 

μένους" ὅ τε “έων καὶ ὃ Διομέδων αὐτοῖς ναῦς τινας, 

Ι ὁπότε ποι πλέοιεν, κατέλειπον φύλακας. ὥστε ἐπειδὴ δ᾿ 
αὐτοῖς ἐπετίϑεντο οἱ τριακόσιοι, βοηϑησάντων πάντων 

τούτων, μάλιστα δὲ τῶν Παράλων, περιεγένοντο οἱ 

τῶν Σαμίων πλείονες. καὶ τριάκοντα μέν τινας τοὺς 

αἰτιωτάτους ἀπέχτειναν τῶν τριακοσίων, τρεῖς δὲ [ φυγῇ τὸ 

ἐξημίωσαν᾽" τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὐ μνησικακοῦντες δημοχρα- 

τούμενοι τὸ λοιπὸν ξυνεπολίτευον. τὴν δὲ Πάραλον 74 
ὅ ναῦν καὶ Χαιρέαν ἐπ᾽ αὐτῆς τὸν ᾿ἀρχεστράτου, ἄνδρα 

᾿4“ϑηναῖον, γενόμενον ἐς τὴν μετάστασιν πρόϑυμον, 
ἀποπέμπουσιν οἵ τε Σάμιοι καὶ οἱ στρατιῶται κατὰ 
τάχος ἐς τὰς ᾿ϑήνας ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγενημένα" 90 

οὐ γὰρ ἤδεσάν πω τοὺς τετρακοσίους ἄρχοντας. καὶ 

καταπλευσάντων αὐτῶν εὐθέως τῶν μὲν Παράλων 
9 τινὰς οἱ τετραχόδιοι δύ᾽ ἢ τρεῖς ἔδησαν, τοὺς δὲ 
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ἄλλους ἀφελόμενοι τὴν ναῦν καὶ μετεκβιβάσαντες ἐς 

ἄλλην στραϊτιῶτιν ναῦν ἔταξαν φρουρεῖν περὶ Εὔβοιαν. 35 

ὁ δὲ Χαιρέας εὐθὺς διαλαϑών πῶς, ὡς εἶδε τὰ παρόντα, 8 
πάλιν ἐς τὴν Σάμον ἐλθὼν ἀγγέλλει τοῖς στρατιώταις 

ἐπὶ τὸ μεῖξον πάντα δεινώσας τὰ ἐκ τῶν ᾿“ϑηνῶν, ὡς 

πληγαῖς τὲ πάντας ζημιοῦσι καὶ ἀντειπεῖν ἔστιν οὐδὲν 

πρὸς ] τοὺς ἔχοντας τὴν πολιτείαν, καὶ ὅτι αὐτῶν καὶ 80 

γυναῖκες καὶ παῖδες ὑβρίξονται. καὶ διανοοῦνται, ὁπόδοι 
ἐν Σάμῳ στρατεύονται μὴ ὄντες τῆς σφετέρας γνώμης, 

τούτων πάντων τοὺς προσήκοντας λαβόντες εἰρξειν, 

ἵνα, ] ἣν μὴ ὑπακούσωσι, τεϑνήκωσιν" καὶ ἄλλα πολλὰ δδθ 

ἐπικαταψευδόμενος ἔλεγεν. οἱ δὲ ἀκούοντες ἐπὶ τοὺς 7 
τὴν ὀλιγαρχίαν μάλιστα ποιήσαντας καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
τοὺς μετασχόντας τὸ μὲν πρῶτον ὥρμησαν βάλλειν' 

ἔπειτα ] μέντον ὑπὸ τῶν διὰ μέσου κωλυϑέντες καὶ 5 
διδαχϑέντες, μὴ τῶν πολεμίων ἀντιπρῴρων ἐγγὺς 

ἐφορμούντων ἀπολέσωσι τὰ πράγματα, ἐπαύσαντο. 

μετὰ δὲ τοῦτο λαμπρῶς ἤδη ἐς δημοχρατίαν βου- 5 
λόμενοι μεταστῆσαι τὰ ἐν τῇ Σάμῳ ὅ τε Θρασύβουλος 

ὁ τοῦ “ύχου καὶ [ Θράσυλλος (οὗτοι γὰρ μάλιστα τὸ 
προειστήκεσαν τῆς μεταβολῆς) ὥρκωσαν πάντας τοὺς 

στρατιώτας τοὺς μεγίστους ὅρκους. καὶ αὐτοὺς τοὺς 

ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας μάλιστα, ἦ μὴν δημοκρατήσεσϑαί 

τε καὶ ὁμονοήσειν, καὶ τὸν πρὸς “Πελοποννησίους 

πόλεμον προϑύμως διοίσειν, καὶ τοῖς τετρακοσίοις ιῦ 

πολέμιοί τε ἔσεσϑαι καὶ οὐδὲν ἐπικηρυκεύσεσϑαι. 
ξυνώμνυσαν δὲ καὶ Σαμίων πάντες τὸν αὐτὸν ὕρχον 3 

οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τὰ πράγματα πάντα καὶ τὰ ἀπο- 
βησόμενα ἐκ τῶν κινδύνων ξυνεκοινώσαντο οἱ στρα- 
τιῶται τοῖς Σαμίοις, νομίξοντες οὔτε ] ἐκείνοις ἀπο- 30 

στροφὴν σωτηρίας οὔτε σφίσιν εἶναι, ἀλλ᾽ ἐάν τε οἱ 
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τετρακόσιοι κρατήσωσιν ἐάν τε οἱ ἐκ Μιλήτου πολέ- 

μιοι, διαφϑαρήσεσθαι. ἐς φιλονικίαν τε καϑέστασαν 16 
τὸν χρόνον τοῦτον οἱ μὲν τὴν πόλιν ἀναγκάζοντες 

δημοκρατεῖσϑαι, οἱ δὲ τὸ στρατόπεδον ὀλιγαρ]χεῖσϑαι. 55 

ἐποίησαν δὲ καὶ ἐχκλησίαν εὐθὺς οἱ στρατιῶται. ἐν 5 
ἦ τοὺς μὲν προτέρους στρατηγοὺς καὶ εἴ τινα τῶν 
τριηράρχων ὑπώπτευον, ἔπαυσαν, ἄλλους δὲ ἀνϑ εἰ- 
λοντο καὶ τριηράρχους καὶ στρατηγούς, ὧν Θρασύβου- 
λός τε καὶ Θράσυλλος ὑπῆρχον. καὶ παραινέδεις εἐ 
ἄλλας | τε ἐποιοῦντο ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἀνιστάμενοι, καὶ 30 
ὡς οὐ δεῖ ἀϑυμεῖν ὅτι ἡ πόλις αὐτῶν ἀφέστηκεν" τοὺς 

γὰρ [ ἐλάσσους ἀπὸ σφῶν τῶν πλεόνων καὶ ἐς πάντα δδ1 
ποριμωτέρων μεϑεστάναι. ἐχόντων γὰρ σφῶν τὸ πᾶν 4 
ναυτικὸν τάς τε ἄλλας πόλεις ὧν ἄρχουσιν ἀναγκάσειν 

τὰ χρήματα ὁμοίως διδόναι καὶ εἰ ἐκεῖϑεν ὡὥὡρμῶντο 

(πόλιν | τε γὰρ σφίσιν ὑπάρχειν Σάμον οὐκ ἀσϑενῆ, 5 
ἀλλ᾽ ἣ παρ᾽ ἐλάχιστον δὴ ἦλϑε τὸ ᾿4ϑηναίων κράτος 
τῆς ϑαλάσσης, ὅτε ἐπολέμησεν, ἀφελέσϑαι,. τούς τε πολε- 
μίους ἐκ τοῦ αὐτοῦ χωρίου ἀμύνεσθαι οὗπερ καὶ πρό- 
τερον). καὶ δυνατώτεροι εἶναι σφεῖς ἔχοντες τὰς ναῦς 

πορέξεϊσθαι τὰ ἐπιτήδεια τῶν ἐν τῇ πόλει. καὶ δι᾽’ Ὁ 
ἑαυτούς τε ἐν τῇ Σάμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον 

αὐτοὺς κρατεῖν τοῦ ἐς τὸν Πειραιᾶ ἔσπλου, καὶ (ὅτιν 
νῦν ἐς τοιοῦτο καταστήσονται μὴ βουλόμενοι σφίσι 

πάλιν τὴν πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥστε αὐτοὶ καὶ δυνατώ- 
τερον εἶναι εἴργειν | ἐκείνους τῆς ϑαλάσσης ἢ ὑπ᾽ ἐκεί- 15 
νῶν εἴργεσθαι. βραχύ τέ τι εἶναι καὶ οὐδενὸς ἄξιον, ς 
ὃ πρὸς τὸ περιγίγνεσθαι τῶν πολεμίων ἡ πόλις σφίσι 
χρήσιμος ἦν, καὶ οὐδὲν ἀπολωλεκέναι, οἵ γε μήτε ἀρ- 
γύριον ἔτι εἶχον πέμπειν, ἀλλ᾽’ αὐτοὶ ἑπορίξοντο οἱ 
στρατιῶται, μήτε βούλευμα χρηστόν, οὗπερ ἕνεκα 20 
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πόλις στρατοπέδων κρατεῖ. ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις τοὺς 

μὲν ἡμαρτηκέναι τοὺς πατρίους νόμους καταλύσαντας, 

αὐτοὶ δὲ σῴξειν καὶ ἐκείνους πειράδσεσϑαι προσαναγ- 
κάξειν. ὥστε οὐδὲ τούτους, οἵπερ ἂν βουλεύοιέν τε 

ὅ χρηστόν, παρὰ σφίσι χείρους εἶναι. | ̓4λκιβιάδην τε, Ἷ, 

ἣν αὐτῷ ἄδειάν τε καὶ κάϑοδον ποιήσωσιν, ἄσμενον 
τὴν παρὰ βασιλέως ξυμμαχίαν παρέξειν. τό τε μέγιστον, 
ἣν ἁπάντων σφάλλωνται, εἷναι αὐτοῖς τοσοῦτον ἔχουσι 
ναυτικὸν πολλὰς τὰς ἀποχωρήσεις ἐν αἷς καὶ πόλεις Ε 

ι0 καὶ γῆν εὑρήσουσιν. τοιαῦτα ἐν | ἀλλήλοις ἐκκλησιά- ει 
σαντες καὶ παραϑαρσύναντες σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ τοῦ 

πολέμου παρεσκευάζοντο οὐδὲν ἧσσον. οἱ δὲ ἀπὸ τῶν 
τετραχοσίων πεμφϑέντες ἐς τὴν Σάμον [οἱ δέκα πρε- 
σβευταί]), ὡς ταῦτα ἐν τῇ “ήλῳ | ἤδη ὄντες ἠσθάνοντο, ὁ 

16 ἡσύχαξον. 

Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ 18 
τῶν Πελοποννησίων ἐν τῷ ναυτιχῷ στρατιῶται κατὰ 
σφᾶς αὐτοὺς διεβόων ὡς ὑπό τε ᾿Αστυόχου καὶ Τισσα- 

φέρνους φϑείρεται τὰ πράγματα, τοῦ μὲν οὐκ ἐϑέλον- 

80 [τὸς οὔτε πρότερον ναυμαχεῖν. ἕως ἔτι αὐτοί τε ἔρρωντο το 
μᾶλλον καὶ τὸ ναυτικὸν τῶν ᾿4ϑηναίων ὀλίγον ἦν, 
οὔτε νῦν, ὅτε στασιάξειν τε λέγονται καὶ αἱ νῆες 
αὐτῶν οὐδέπω ἐν τῷ αὐτῷ εἶσιν, ἀλλὰ τὰς παρὰ Τισσα- 
φέρνους Φοινίσσας ναῦς μένοντες, ἄλλως ὄνομα καὶ 

2 οὐκ ἔργον, ] κινδυνεύειν διατριβῆναι᾽ τὸν δ᾽ αὖ Τισσα- τὸ 
φέρνη τάς τὸ ναῦς ταύτας οὐ κομίξειν, καὶ τροφὴν 

ὅτι οὐ ξυνεχῶς οὐδ᾽ ἐντελῆ διδοὺς κακοῖ τὸ ναυτικόν. 

οὔκουν ἔφασαν χρῆναι μέλλειν ἔτι. ἀλλὰ διαναυ- 
μαχεῖν. καὶ μάλιστα οἱ Συρακόσιοι ἐνῆγον. αἰσϑόμενοι 79 

80 δὲ οἱ ξύμμαχοι | καὶ ὃ ̓ ἡστύοχος τὸν ϑροῦν, καὶ δόξαν Ὁ 
αὐτοῖς ἀπὸ ξυνόδου ὥστε διαναυμαχεῖν, ἐπειδὴ καὶ 

ΤΗΟΟΥΡΙΡΕΒ, τοο. υὰθ 11. Ἑὰ. ΤΟΣ. 18 
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ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς ἡ ἐν τῇ Σάμῳ ταραχή, ἄραντες 

ταῖς ναυσὶ πάσαις οὔδαις δώδεκα καὶ ἑκατὸν καὶ τοὺς 

Μιλησίους πεξῇ κελεύσαντες ἐπὶ τῆς Μυκάλης παριέναι 

ἔπλεον ] ὡς πρὸς τὴν Μυκάλην. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ταῖς ἢ 

ἐκ Σάμου ναυσὶ δύο καὶ ὀγδοήκοντα, αἵ ἔτυχον ἐν 

Γλαύκῃ τῆς Μυκάλης δρμοῦσαι (διέχει δὲ ὀλίγον ταύτῃ 
ἡ Σάμος τῆς ἠπείρου πρὸς τὴν Μυκάλην). ὡς εἶδον 
τὰς τῶν Πελοποννησίων ναῦς ἐπιπλεούσας, ὑπεχώρησαν 
ἐς τὴν ] Σάμον, οὐ νομίσαντες τῷ πλήϑει διακινδυνεῦ- 30 

σαι περὶ τοῦ παντὸς ἱκανοὶ εἶναι. καὶ ἅμα (προήσϑοντο 5 
γὰρ αὐτοὺς ἐκ τῆς Μιλήτου ναυμαχησείοντας) προσε- 

δέχοντο καὶ τὸν Στρομβιχίδην ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου 
σφίσι ταῖς Ϊ ἐκ τῆς Χίου ναυσὶν ἐπ᾽ ᾿Αβύδου ἀφικομέ- δδ9 

ναῖὶς προσβοηϑήσειν᾽ προυπέπεμπτο γὰρ αὐτῷ ἄγγελος. 

καὶ οἱ μὲν οὕτως ἐπὶ τῆς Σάμου ἀπεχώρησαν, οἱ δὲ « 
“Πελοποννήσιοι καταπλεύσαντες ἐπὶ τῆς Μυκάλης ἐστρα- 

τοπεδεύϊοντο καὶ τῶν Μιλησίων καὶ τῶν πλησιοχώρων 5 

ὁ πεξός. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μελλόντων αὐτῶν ἐπιπλεῖν 5 
τῇ Σάμῳ ἀγγέλλεται ὃ Στρομβιχίδης ταῖς ἀπὸ τοῦ 

40 Ἑλλησπόντου ναυσὶν ἀφιγμένος" καὶ εὐθὺς ἀπέπλεον 

2ὅ 

80 

πάλιν ἐπὶ τῆς Μιλήτου. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι προόσγενο- ςᾳ 
μένων σφίσι ] τῶν νεῶν ἐπίπλουν αὐτοὶ ποιοῦνται τῇ τὸ 
Μιλήτῳ ναυσὶν ὀκτὼ καὶ ἑκατόν, βουλόμενοι διαναυ- 
μαχῆσαι" καὶ ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς ἀντανήγετο, ἀπέπλευσαν 
πάλιν ἐς τὴν Σάμον. 

Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει μετὰ τοῦτο εὐϑὺς οἱ Πελο- 80 
[ποννήσιοι, ἐπειδὴ ἁϑρόαις ταῖς ναυσὶν οὐκ ἀξιόμαχοι ι: 
νομίσαντες εἶναι οὐκ ἀντανήγοντο, ἀπορήσαντες ὁπόϑεν 

τοσαύταις ναυσὶ χρήματα ξξουσιν, ἄλλως τε καὶ Τισσα- 

φέρνους κακῶς διδόντος, ἀποστέλλουσιν ὧς τὸν Φαρνά- 

βαζον, ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐκ τῆς Πελοποννήϊδου :υ 
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προσετάχϑη, Κλέαρχον τὸν Ῥαμφίου ἔχοντα ναῦς 
τεσσαράκοντα. ἐπεκαλεῖτό τε γὰρ αὐτοὺς ὁ Φαρνά- ἐ 
βαξος καὶ τροφὴν ἑτοῖμος ἦν παρέχειν, καὶ ἅμα καὶ 

τὸ Βυξάντιον ἐπεκηρυκεύετο αὐτοῖς ἀποστῆναι. καὶ ἐ 
ὅ αἷ τεσσαράκοντα τῶν Πελοποννησίων αὗται νῆες ἀπά- 

ρασαι ἐς τὸ πέλα]γος,. ὅπως λάϑοιεν ἐν τῷ πλῷ τοὺς 55 

᾿Αϑηναίους., χειμασϑεῖσαι. [καὶ] αἱ μὲν 4ήλου λαβό- 
μενα αἱ πλείους μετὰ Κλεάρχου καὶ ὕστερον πάλιν 

᾿ ἐλϑοῦσαι ἐς Μίλητον ἘἘ (Κλέαρχος δὲ κατὰ γῆν αὖϑις 
10 ἐς τὸν Ἑλλήσποντον κομισϑεὶς ἦρχεν)... αἱ δὲ μετὰ 

λίξου τοῦ Μεγαρέως | στρατηγοῦ δέκα ἐς τὸν ᾿“Ελλήσ- 30 

ποντον διασωϑεῖσαι Βυξάντιον ἀφιστᾶσιν. καὶ μετὰ 4 

ταῦτα οἱ ἐκ τῆς Σάμου πέμπουσιν αἰσϑόμενοι νεῶν 
βοήϑειαν καὶ φυλακὴν ἐς τὸν ᾿Ελλήσποντον, καί τις καὶ 

18 ναυμαχία βραχεῖα γίγνεται πρὸ τοῦ Βυξαντίου ναυσὶν 
ὀχτὼ πρὸς ὀκτώ. 

ΙΟἱ ὃδὲ προεστῶτες ἐν τῇ Σάμῳ καὶ μάλιστα ἕὰς 
Θρασύβουλος. αἷεί γε τῆς αὑτοῦ γνώμης ἐχόμενος, 
ἐπειδὴ μετέστησε τὰ πράγματα, ὥστε κατάγειν ᾿Α4λκιβιά- 

80 δην, [καὶ] τέλος ἀπ᾽ ἐκκλησίας ἔπεισε τὸ πλῆϑος τῶν 
στραϊτιωτῶν, καὶ ψηφισαμένων αὐτῶν ᾿Αλκιβιάδῃ κάϑ- 

οδον καὶ ἄδειαν πλεύσας ὡς τὸν Τισσαφέρνη κατῆγεν 

ἐς τὴν Σάμον τὸν ᾿4λκιβιάδην, νομίξων μόνην σδωτη- 
ρίαν, εἰ Τισσαφέρνη αὐτοῖς μεταστήσειεν ἀπὸ Πελο- 

90 ποννησίων. γενομένης δὲ ἐκκλησίας, τήν τε ἰδίαν ξυμ- ς 

φορὰν [τῆς φυΪ]γῆς] ἐπῃτιάσατο καὶ ἀνωλοφύρατο ὃ 10 
᾿Αλκιβιάδης. καὶ περὶ τῶν πολιτικῶν πολλὰ εἰπὼν ἐς 

ἐλπίδας τε αὐτοὺς οὐ σμικρὰς τῶν μελλόντων καθίστη 
καὶ ὑπερβάλλων ἐμεγάλυνε τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν παρὰ 

80 τῷ Τισσαφέρνει, ἵνα οἵ τε οἶκοι τὴν ὀλιγαρχίαν ἔχοντες 

φοβοῖντο αὐτὸν | καὶ μᾶλλον αἱ ξυνωμοσίαι διαλυϑεῖεν, 15 
18" 
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καὶ οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τιμιώτερόν τε αὐτὸν ἄγοιεν καὶ 
αὐτοὶ ἐπὶ πλέον ϑαρσοῖεν, οἵ τε πολέμιοι τῷ Τισσα- 
φέρνει ὡς μάλιστα διαβάλλοιντο καὶ τῶν ὑπαρχουσῶν 
ἐλπίδων ἐκπίπτοιεν. ὑπισχνεῖτο δ᾽ οὖν τάδε μέγιστα ε 
ἐπικομπῶν ὁ | ̓Αλκιβιάδης, ὡς Τισσαφέρνης αὐτῷ 50 
ὑπεδέξατο ἦ μήν, ἕως ἄν τι τῶν ἑαυτοῦ λείπηται, ἣν 
᾿Αϑηναίοις πιστεύσῃ, μὴ ἀπορήσειν αὐτοὺς τροφῆς, 
οὐδ᾽ ἣν δέῃ τελευτῶντα τὴν ἑαυτοῦ στρωμνὴν ἐξαρ- 
γυρῶσαι, τάς τε ἐν ᾿Ασπένδῳ ἤδη οὔσας Φοινίκων 

10 ναῦς κομιεῖν ᾿Δϑηναίοις καὶ οὐ Πελοποννησίοις" 15 

πιστεῦσαι δ᾽ ἂν μόνως ᾿4ϑηναίοιρ,. εἰ σῶς αὐτὸς 

κατελθὼν αὐτῷ ἀναδέξαιτο. οἱ δὲ ἀκούοντες ταῦτά τε 88 

καὶ ἄλλα πολλὰ στρατηγόν τε αὐτὸν εὐθὺς εἵλοντο 

μετὰ τῶν προτέρων καὶ τὰ πράγματα πάντα ἀνετί- 
16 ϑεέσαν, τήν τε παραυτίκα ἐλπίδα ἕκαστος | τῆς τε σωτη- δ61 

ρίας καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων τιμωρίας οὐδενὸς ἂν 
ἠλλάξαντο, καὶ ἑτοῖμοι ἤδη ἦσαν διὰ τὸ {τοὺς αὐτίκα 
τότε παρόντας πολεμίους ἐκ τῶν λεχϑέντων κατα- 
φρονεῖν πλεῖν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ. ὃ δὲ τὸ μὲν | ἐπὶ τὸν ἢ 

20 Πειραιᾶ πλεῖν τοὺς ἐγγυτέρω πολεμίους ὑπολιπόντας 
καὶ πάνυ διεκώλυσε πολλῶν ἐπειγομένων, τὰ δὲ τοῦ 

πολέμου πρῶτον ἔφη, ἐπειδὴ καὶ στρατηγὸς ἤρητο, 
πλεύσας ὡς Τισσαφέρνη πράξειν. καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς 

ἐκκλησίας εὐθὺς ὥχετο, ἵνα δὴ δοκῇ πάντα μετ᾽ | ἐκεί- ιο 
δ νου κοινοῦσϑαι, καὶ ἅμα βουλόμενος αὐτῷ τιμιώτερός 

τε εἷναι καὶ ἐνδείκνυσθαι ὅτι καὶ στρατηγὸς ἤδη ἤρη- 
ται καὶ εὖ καὶ κακῶς οἷός τε ἐστὶν αὐτὸν ποιεῖν. 
ξυνέβαινε δὲ τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ τῷ μὲν Τισσαφέρνει τοὺς 
᾿4“3ϑηναίους φοβεῖν, ἐκείνοις δὲ τὸν Τισσαφέρνη. 

80 [Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐν τῇ Μιλήτῳ πυνϑανόμενοι 58 

τὴν ᾿4λκιβιάδου κάθοδον, καὶ πρότερον τῷ Τισσαφέρνει 

δι 



ἩΠΒΤΟΗΝ. 1.18. ΥὯΙ 82---84. 211 

ἀπιστοῦντες, πολλῷ δὴ μᾶλλον ἔτι διεβέβληντο. ξυνη- 5 
νέχθϑη γὰρ αὐτοῖς, κατὰ τὸν ἐπὶ τὴν Μίλητον τῶν 

᾿4ϑηναίων ἐπίπλουν ὡς οὐκ ἠθέλησαν ἀνταναγαγόντες 

ναυϊμαχῆσαι,. πολλῷ ἐς τὴν μισϑοδοσίαν τὸν Τισσα- 30 
δ φέρνη ἀρρωστότερον γενόμενον καὶ ἐς τὸ μισεῖσϑαι 

ὑπ’ αὐτῶν πρότερον ἔτι τούτων διὰ τὸν ᾿Αλκιβιάδην 
ἐπιδεδωκέναι. καὶ ξυνιστάμενοι πρὸς ἀλλήλους οἷάπερ 3 
καὶ πρότερον οἱ στρατιῶται ἀνελογίξοντο καί τινες καὶ 

τῶν ] ἄλλων τῶν ἀξίων λόγου ἀνθρώπων [καὶ οὐ 35 
10 μόνον τὸ στρατιωτικόν]. ὡς οὔτε μισϑὸν ἐντελῆ πώ- 

ποτὲ λάβοιεν τό τε διδόμενον βραχὺ καὶ οὐδὲ τοῦτο 
ξυνεχῶς" καὶ εἰ μή τις ἢ διαναυμαχήσει ἢ ἀπαλλάξε- 

ται ὅϑεν τροφὴν ἕξει. ἀπολείψειν τοὺς ἀνθρώπους τὰς 

ναῦς" ] πάντων τε ᾿“στύοχον εἶναι αἴτιον, ἐπιφέροντα 80 
16 ὀργὰς Τισσαφέρνει διὰ ἰδια κέρδη. ὄντων δ᾽ αὐτῶν 84 

ἐν τοιούτῳ ἀναλογισμῷ ξυνηνέχϑη καὶ τοιόσδε τις δ62 
ϑόρυβος περὶ τὸν ᾿Αστύοχον. τῶν γὰρ Συρακοσίων 
καὶ Θουρίων ὅσῳ μάλιστα καὶ ἐλεύϑερον ἦν τὸ πλῆ- 
ϑος [οἱ ναῦται], τοσούτῳ καὶ ϑρασύτατα προσπεσόντες 

80 τὸν μισϑὸν ἀπήϊτουν. ὁ δὲ αὐθαδέστερόν τέ τι ἀπε- ὁ 
κρίνατο καὶ ἠπείλησε καὶ τῷ γε “Ιωριεῖ ξυναγορεύοντι 

τοῖς ἑαυτοῦ ναύταις καὶ ἐπανήρατο τὴν βαχτηρίαν. τὸ ς 
δὲ πλῆϑος τῶν στρατιωτῶν ὡς εἶδον, οἷα δὴ ναῦται, 
ὥρμησαν ἐγκχραγόντες ἐπὶ τὸν ᾿ἀστύοχον ὥστε βάλλειν" 

46 ὃ δὲ προϊδὼν | καταφεύγει ἐπὶ βωμόν τινα. οὐ μέν- τὸ 
τοι ἐβλήϑη γε, ἀλλὰ διελύϑησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων. ἔλαβον « 
δὲ καὶ τὸ ἐν τῇ Μιλήτῳ ἐνῳκοδομημένον τοῦ Τισσα- 
φέρνους φρούριον οἱ Μιλήσιοι, λάϑρᾳ ἐπιπεσόντες, 

καὶ τοὺς ἐνόντας φύλακας αὐτοῦ ἐκβάλλουσιν. ξυνε- 

80 δόκει δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις Ϊ ξυμμάχοις ταῦτα. καὶ οὐχ ιὉ 
ἥκιστα τοῖς Συρακοσίοις. ὃ μέντοι Μίχας οὔτε ἠρέ- 
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ὄκετο αὐτοῖς, ἔφη τε χρῆναι Τισσαφέρνει καὶ δου- 
λεύειν Μιλησίους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ βασι- 

λέως τὰ μέτρια καὶ ἐπιϑεραπεύειν, ἕως ἂν τὸν πόλεμον 

εὖ ϑῶνται. οἱ δὲ Μιλήσιοι ὠργέξοντό τε | αὐτῷ καὶ 20 
διὰ ταῦτα καὶ δι’ ἄλλα τοιουτότροπα, καὶ νόσῳ ὕστερον ὁ 
ἀποθανόντα αὐτὸν οὐκ εἴασαν ϑάψαι οὗ ἐβούλοντο οἱ 
παρόντες τῶν “ακεδαιμονίων. κατὰ δὴ τοιαύτην δια- 8ῦ 

φορὰν ὕντων αὐτοῖς τῶν πραγμάτων πρός τὲ τὸν 

᾿φστύοχον καὶ τὸν Τισσαφέρνη Μίνδαρος διάδοϊΪχος 535 
τῆς ᾿ἀστυόχου ναυαρχίας ἐκ “ακεδαίμονος ἐπῆλϑε καὶ 
παραλαμβάνει τὴν ἀρχήν᾽ ὃ δὲ ᾿Αστύοχος ἀπέπλει. 

ξυνέπεμψε δὲ καὶ Τισσαφέρνης αὐτῷ πρεσβευτὴν τῶν 9 

παρ᾽ ἑαυτοῦ, Γαυλίτην ὄνομα, Κᾶρα δίγλωσσον. κατη- 

γορήδοντα τῶν τε Μιλησίων περὶ τοῦ φρουρίου καὶ 

Ι περὶ αὐτοῦ ἅμα ἀπολογησόμενον, εἰδὼς τούς τε [Μιλη- 30 

σίους πορευομένους ἐπὶ καταβοῇ τῇ αὐτοῦ μάλιστα 
καὶ τὸν Ἑρμοκράτη μετ᾽ αὐτῶν, ὃς ἔμελλε τὸν Τισσα- 

φέρνη ἀποφαίνειν φϑείροντα τῶν Πελοποννησίων τὰ 
Ιπράγματα μετὰ ᾿Αλκιβιάδου καὶ ἐπαμφοτερίξοντα. ὅ68 
ἔχϑρα δὲ πρὸς αὐτὸν ἦν αὐτῷ αἰεί ποτε περὶ τοῦ 3 
μισϑοῦ τῆς ἀποδόσεως" καὶ τὰ τελευταῖα φυγόντος ἐκ 
Συρακουσῶν τοῦ “Ἑρμοκράτους καὶ ἑτέρων ἡκόντων 

ἐπὶ τὰς ναῦς [ τῶν Συρακοσίων ἐς τὴν Μίλητον στρα- ὁ 

τηγῶν, Ποτάμιδος καὶ Μύσκωνος καὶ Ζημάρχου. ἐνέ- 

κεῖτο ὃ Τισσαφέρνης φυγάδι ὄντι ἤδη τῷ “Ἑρμοκράτει 
πολλῷ ἔτι μᾶλλον καὶ κατηγόρει ἄλλα τε καὶ ὡς 
χρήματά ποτὲ αἰτήσας ἑαυτὸν καὶ οὐ τυχὼν τὴν ἔχϑραν 

οἱ πρόϑοιτο. ὁ | μὲν οὖν ᾿“στύοχος καὶ οἱ Μιλήσιοι ἔς 
καὶ ὁ Ἑρμοχράτης ἀπέπλευσαν ἐς τὴν “ακεδαίμονα" 

ὁ δὲ ᾿4λκιβιάδης διεβεβήκει πάλιν ἤδη παρὰ τοῦ 
Τισσαφέρνους ἐς τὴν Σάμον. 
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Καὶ οἱ ἐκ τῆς 4ήλου ἀπὸ τῶν τετρακοσίων [πρε- 868 

σβευ ταί], οὺς τότε ἔπεμψαν παραμυϑησομένους καὶ τι 
ἀναδιδάξοντας τοὺς ἐν τῇ Σάμῳ, ἀφικνοῦνται παρόν- 

τος τοῦ ᾿Αλκιβιάδου. καὶ ἐκκλησίας γενομένης λέγειν 
ἐπεχείρουν. οἱ δὲ στρατιῶται τὸ μὲν πρῶτον οὐκ 3 
ἤϑελον ἀκούειν, ἀλλ᾽ ἀποχτείνειν ἐβόων τοὺς τὸν 
δῆμον καταλύοντας᾽ | ἔπειτα μέντοι μόλις ἡσυχάσαντες 530 

ἤκουσαν. οἱ δ᾽ ἀπήγγελλον ὡς οὔτε ἐπὶ διαφϑορᾷ 8 

τῆς πόλεως ἡ μετάστασις γένοιτο, ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίᾳ, 

οὔϑ᾽ ἵνα τοῖς πολεμίοις παραδοϑῇ (ἐξεῖναι γάρ, ὅτε 

ἐσέβαλον ἤδη σφῶν ἀρχόντων, τοῦτο ποιῆσαι), τῶν τὲ 
πεντακισχιλίων ὅτι πάν]τες ἐν τῷ μέρει μεϑέξουσιν, οἵ 90 
τε οἰκεῖοι αὐτῶν οὔϑ᾽ ὑβρίξονται, ὥσπερ Χαιρέας δια- 

βάλλων ἀπήγγελλεν, οὔτε κακὸν ἔχουσιν οὐδέν, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τοῖς σφετέροις αὐτῶν ἕκαστοι κατὰ χώραν μένουσιν. 
ἄλλα τε πολλὰ εἰπόντων οὐδὲν μᾶλλον ἐσήκουον, ἀλλ᾽ 4 
ἐχαλέπαινον καὶ γνώμας | ἄλλοι ἄλλας ἔλεγον, μάλιστα 30 
δὲ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ πλεῖν. καὶ δοκεῖ ᾿Αλκιβιάδης 

πρῶτος τότε καὶ οὐδενὸς ἔλασσον τὴν πόλιν ὠφελῆσαι, 
ὡομημένων γὰρ τῶν ἐν Σάμῳ ᾿Αϑηναίων πλεῖν ἐπὶ 

σφᾶς αὐτούς, ἐν ᾧ σαφέστατ᾽ ἂν ᾿Ιω]νίαν καὶ ᾿Ελλήσ- δ64 
ποντον εὐθὺς εἶχον οἱ πολέμιοι. κωλυτὴς γενέσϑαι. 

καὶ ἐν τῷ τότε ἄλλος μὲν οὐδ᾽ ἂν εἷς ἱκανὸς ἐγένετο κ 
κατασχεῖν τὸν ὄχλον, ἐκεῖνος δὲ τοῦ τ᾽ ἐπίπλου ἔπαυσε 

καὶ τοὺς ἰδίᾳ τοῖς πρέσβεσιν ὀργιξομένους ] λοιδορῶν ς 

ἀπέτρεπεν. αὐτὸς δὲ ἀποκρινάμενος αὐτοῖς ἀπέπεμπεν, ς 
ὅτι τοὺς μὲν πεντακισχιλίους οὐ κωλύοι ἄρχειν, τοὺς 

μέντοι τετρακοσίους ἐκέλευεν ἀπαλλάσσειν αὐτοὺς καὶ 
καϑιστάναι τὴν βουλὴν ὥσπερ καὶ πρότερον, τοὺς 

πενταχοσίους᾽ εἰ δὲ ἐς εὐτέλει ὧν τι ξυντέτμη]ται, ὥστε το 
τοὺς στρατευομένους μᾶλλον ἔχειν τροφήν, πάνυ ἔπαι- 
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νεῖν. καὶ τἄλλα ἐκέλευεν ἀντέχειν καὶ μηδὲν ἐνδιδό- 1 
ναι τοῖς πολεμίοις πρὸς μὲν γὰρ σφᾶς αὐτοὺς σῳξζο- 

μένης τῆς πόλεως πολλὴν ἐλπίδα εἶναι καὶ ξυμβῆναι, 
εἰ δὲ ἅπαξ τὸ ἕτερον σφαλήσεται, ἢ τὸ ἐν Σάμῳ | ἢ 1τ6 

δ ᾽χεῖνο, οὐδὲ ὅτῳ διαλλαγήσεταί τις ἔτι ἔσεσθαι. 
Παρῆσαν δὲ καὶ ᾿Δ4ργείων πρέσβεις, ἐπαγγελλόμενοι 8 

τῷ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ᾿4ϑηναίων δήμῳ ὥστε βοηϑεῖν" ὃ 

ὃὲ ᾿4λκιβιάδης ἐπαινέσας αὐτοὺς καὶ εἰπών, ὅταν τις 
καλῇ, παρεῖναι, οὕτως ἀπέπεμπεν. ἀφίκοντο δὲ οἱ ᾽4ρ- 5 

10 [γεῖοι μετὰ τῶν Παράλων, οἵ τότε ἐτάχϑησαν ἐν τῇ 530 
στρατιώτιδι νηὶ ὑπὸ τῶν τετρακοσίων περιπλεῖν Εὖὔ- 
βοιαν καὶ ἅγειν ᾿“ϑηναίων ἐς “ακεδαίμονα ἀπὸ τῶν 
τετραχοσίων [πεμπτοὺς] πρέσβεις ΜΔαισποδίαν καὶ 

᾽Δριστοφῶντα καὶ Μελησίαν᾽ οἱ ἐπειδὴ ἐγένοντο πλέον- 
16 τὲς ἰ κατ᾽ “Ἄργος, τοὺς μὲν πρέσβεις ξυλλαβόντες τοῖς 35 

᾿4ργείοις παρέδοσαν ὡς τῶν οὐχ ἥκιστα καταλυσάντων 
τὸν δῆμον ὄντας. αὐτοὶ δὲ οὐκέτι ἐς τὰς ᾿4ϑήνας 

ἀφίέκοντο, ἀλλ᾽ ἄγοντες ἐκ τοῦ ᾿άργους ἐς τὴν Σάμον 
τοὺς πρέσβεις ἀφικνοῦνται ἧπερ εἶχον τριήρει. 

40 [Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους Τισσαφέρνης, κατὰ τὸν 

καιρὸν τοῦτον ἐν ὦ μάλιστα διά τε τἄλλα καὶ τὴν 
᾿Αλκιβιάδου κάθοδον ἤχϑοντο αὐτῷ οἱ Πελοποννήσιοι 

ὡς φανερῶς ἤδη ἀττικίξοντι, βουλόμενος. ὡς ἐδόκει 

δή, ἀπολύεσϑαι πρὸς αὐτοὺς τὰς διαβολάς. παρεσκευά- 

86 ξδτο Ϊ πορεύεσθαι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας ναῦς ἐς σπενδον, 566 

καὶ τὸν Δίχαν ξυμπορεύεσϑαι ἐκέλευεν" τῇ δὲ στρατιᾷ 
προστάξειν ἔφη Τάμων ἑαυτοῦ ὕπαρχον, ὥστε τροφὴν 
ἐν ὅσῳ ἂν αὐτὸς ἀπῇ διδόναι. λέγεται δὲ οὐ κατὰ « 
ταὐτό, ] οὐδὲ ῥᾷάδιον εἰδέναι τίνε γνώμῃ παρῆλϑεν ἐς ὁ 

80 τὴν ἥσπενδον καὶ παρελθὼν οὐκ ἤγαγε τὰς ναῦς. 

ὅτι μὲν γὰρ αἱ Φοίνισσαι νῆες ἑπτὰ καὶ τεσσαρά- ς 

87 
80 
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κοντὰ καὶ ἑχατὸν μέχρι ᾿Ασπένδου ἀφίκοντο σαφές 
ἐστιν᾽ δι᾽ ὅ τι δὲ οὐκ ἦλθον πολλαχῇ εἰκάξεται. οἵ 
μὲν γὰρ ἵνα διατρίβῃ ἀπελιϑών, ὥσπερ καὶ διενοήθη» 1τὸ 
τὰ τῶν Πελοποννησίων (τροφὴν γοῦν οὐδὲν βέλτιον, 
ἀλλὰ καὶ χεῖρον ὃ Τάμως, ᾧ προσετάχϑη, παρεῖχεν), 
οἱ δὲ ἵνα τοὺς Φοίνικας προαγαγὼν ἐς τὴν 'ἥσπενδον 
ἐκχρηματίσαιτο ἀφείς (καὶ γὰρ ὡς αὐτοῖς οὐδὲν ἔμελλε 
χρήσεσϑαι), ἄλλοι δ᾽ ὡς Ϊ καταβοῆς ἕνεκα τῆς ἐς Δακε- 15 
δαίμονα, τοῦ λέγεσθαι ὡς οὐκ ἀδικεῖ, ἀλλὰ καὶ σαφῶς 
οἴχεται ἐπὶ τὰς ναῦς ἀληϑῶς πεπληρωμένας. ἐμοὶ 4 

μέντοι δοκεῖ σαφέστατον εἶναι τριβῆς ἕνεκα καὶ ἀνο- 

κωχῆς τῶν Ἑλληνικῶν τὸ ναυτιχὸν οὐχ ἀγαγεῖν, 
φϑορᾶς μέν, ἐν ὅσῳ παρήει ἐκεῖσε καὶ  διέμελλεν, 30 
ἀνισώσεως δέ, ὅπως μηδετέρους προσϑέμενος ἰσχυρο- 
τόρους ποιήσῃ; ἐπεί, εἴ γε ἐβουλήϑη, διαπολεμῆσαι (ἂν) 

ἐπιφανεὶς δήπου οὐκ ἐνδοιαστῶς" κομίσας γὰρ ἂν “ακε- 

δαιμονίοις τὴν νίχην κατὰ τὸ εἰκὸς ἔδωκεν, οἵ γε καὶ 

ἐν τῷ παρόντι ἀντιπάλως μᾶλλον ἢ ὑποδεεστέρως τῷ 
ἱναυτικῷ ἀνθώρμουν. καταφωρᾷ δὲ μάλιστα καὶ ἣν δ 
εἶπε πρόφασιν οὐ κομίσας τὰς ναῦς. ἔφη γὰρ αὐτὰς 
ἐλάσσους ἢ ὅσας βασιλεὺς ἔταξε ξυλλεγῆναι" ὁ δὲ 
χάριν ἂν δήπου ἐν τούτῳ μείζω ἔτι ἔσχεν, οὔτε ἀνα- 
λώσας πολλὰ τῶν βασιλέως, τά τε αὐτὰ ἀπ᾿ ἐλασσόνων 

πράξας. ἐς | δ᾽ οὖν τὴν σπενδον ἧτινι δὴ γνώμῃ ὃ δ 
Τισσαφέρνης | ἀφικνεῖται καὶ τοῖς Φοίνιξι ξυγγίγνεται᾽ 666 

καὶ οἱ Πελοποννήσιοι ἔπεμψαν ὡς ἐπὶ τὰς ναῦς κελεύ- 

σαντος αὐτοῦ Φίλιππον ἄνδρα Δακεδαιμόνιον δύο τριή- 

ρέσιν. ᾿Δλκιβιάδης δὲ ἐπειδὴ καὶ τὸν Τισσαφέρνη 88 
ἤσϑετο παριόντα ἐπὶ τῆς ᾿Ασπένδου. ἔπλει καὶ αὐτὸς ὁ 

80 λαβὼν τρεῖς καὶ δέκα ναῦς, ὑποσχόμενος τοῖς ἐν τῇ 
Σάμῳ ἀσφαλῆ καὶ μεγάλην χάριν (ἢ γὰρ αὐτὸς ἄξειν 
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᾿4ϑηναίοις τὰς Φοινίσσας ναῦς ἢ Πελοποννησίοις γὲ 

κωλύσειν ἐλθεῖν), εἰδώς, ὡς εἶκός, ἐκ πλείονος τὴν 
Τισσαφέρνους γνώμην | ὅτι οὐκ ἄξειν ἔμελλε, καὶ τὸ 
βουλόμενος αὐτὸν τοῖς Πελοποννησίοις ἐς τὴν ἑαυτοῦ 

καὶ ᾿“ϑηναίων φιλίαν ὡς μάλιστα διαβάλλειν, ὅπως 
μᾶλλον δι’ αὐτὸ σφίσιν ἀναγκάξοιτο προσχωρεῖν. καὶ 

ὁ μὲν ἄρας εὐθὺ τῆς Φασήλιδος καὶ Καύνου ἄνω τὸν 

πλοῦν ἐποιεῖτο. 

[Οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Σάμου ἀπὸ τῶν τετρακοσίων πεμ- δῦ 

φϑέντες πρέσβεις ἐπειδὴ ἀφικόμενοι ἐς τὰς ᾿άϑήνας 

ἀπήγγειλαν τὰ παρὰ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου, ὡς κελεύει τε 

ἀντέχειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τοῖς πολεμίοις, ἐλπίδας 

τε ὅτι πολλὰς ἔχει κἀκείνοις τὸ στράτευμα διαλλάξειν 

καὶ ] Πελοποννησίων περιέσεσθαι. ἀχϑομένους καὶ 90 
πρότερον τοὺς πολλοὺς τῶν μετεχόντων τῆς ὀλιγαρ- 

χίας καὶ ἡδέως ἂν ἀπαλλαγέντας πῃ ἀσφαλῶς τοῦ 
πράγματος πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐπέρρωδσαν. καὶ ξυνί- « 
σταντό τε ἤδη καὶ τὰ πράγματα διεμέμφοντο. ἔχοντες 

ἡγεμόνας τῶν πάνυ ] [στρατηγῶν] τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ 585 
καὶ ἐν ἀρχαῖς ὄντων, οἷον Θηραμένη τε τὸν “γνωνος 

καὶ ᾿ἀριστοχράτη τὸν Σκχελίου καὶ ἄλλους, οἵ μετέσχον 

μὲν ἐν τοῖς πρῶτοι τῶν πραγμάτων, φοβούμενοι δέ, 

ὡς ἔφασαν, τό τε ἐν τῇ Σάμῳ στράτευμα καὶ τὸν 
“Ἀλκιβιάδην, ] τούς τε ἐς τὴν “ακεδαίμονα πρεσβευο- 80 
μένους μή τι ἄνευ τῶν πλειόνων κακὸν δράσωσι τὴν 
πόλιν, οὔτοι ἀπαλλαξείευν τοῦ ἄγαν ἐς ὀλίγους ἐλϑεῖν. 

ἀλλὰ τοὺς | πεντακισχιλίους ἔργῳ καὶ μὴ ὀνόματι χρῆ- δ61 
ναι ἀποδεικνύναι καὶ τὴν πολιτείαν ἰσαιτέραν καϑι- 

στάναι. ἦν δὲ τοῦτο μὲν σχῆμα πολιτικὸν τοῦ λόγου ε 
αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίας δὲ φιλοτιμίας οἱ πολλοὶ αὐτῶν τῷ 

τοιούτῳ προσέκειντο, ἔν ᾧπερ καὶ μάλιστα ὀλιγαρχία 5 
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ἐκ δημοκρατίας γενομένη ἀπόλλυται" πάντες γὰρ αὐϑη- 

μερὸν ἀξιοῦσιν οὐχ ὅπως ἴσοι, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρῶτος 

αὐτὸς ἕκαστος εἰναι" ἐκ δὲ δημοκρατίας αἱρέσεως 
γιγνομένης ῥᾷον τὰ ἀποβαίνοντα ὡς οὐκ ἀπὸ τῶν 

ὁμοέων ἐλασσούμενός τις φέρει. ] σαφέστατα δ᾽ αὐτοὺς τὸ 
ἐπῇρε τὰ ἐν τῇ Σάμῳ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ἰσχυρὰ ὄντα 

καὶ ὅτι αὐτοῖς οὐκ ἐδόκει μόνιμον τὸ τῆς ὀλιγαρχίας 

ἔσεσθαι. ἠγωνίζετο οὖν εἷς ἕκαστος αὐτὸς πρῶτος 

προστάτης τοῦ δήμου γενέσϑαι. οἱ δὲ τῶν τετρακο- 90 
σίων μάλιστα ἐναντίοι ὄντες τῷ τοιούτῳ εἴδει καὶ 15 
προεστῶτες, Φρύνιχός τε. ὃς καὶ στρατηγήσας ἐν τῇ 
Σάμῳ τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ τότε διηνέχϑη. καὶ ᾿Δρίσταρχος, 

ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα καὶ ἐκ πλείστου ἐναντίος τῷ 

δήμῳ, καὶ Πείσανδρος καὶ ᾿ἀντιφῶν καὶ ἄλλοι οἱ 

δυνατώτατοι, πρότερόν τε. ἐπεὶ τάχιστα κατέστησαν 

[καὶ ἐπειδὴ τὰ ἐν τῇ Σάμῳ σφῶν ἐς δημοκρατίαν 30 
ἀπέστη, πρέσβεις τε ἀπέστελλον σφῶν ἐς τὴν ΔἜακε- 

δαίμονα καὶ τὴν ὁμολογίαν προυϑυμοῦντο καὶ τὸ ἐν 
τῇ ᾿Ηετιωνείᾳ καλουμένῃ τεῖχος ἐποιοῦντο, πολλῷ τε 
μᾶλλον ἔτι, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἐκ τῆς Σάμου πρέσβεις 
σφῶν ἦλϑον, ὁρῶντες τούς τε πολλοὺς καὶ σφῶν τοὺς 5 
δοκοῦντας πρότερον πιστοὺς εἶναι μεταβαλλομένους. 
καὶ ἀπέστειλαν μὲν ᾿Δντιφῶντα καὶ Φρύνιχον καὶ ἄλ- 9 
λους δέκα κατὰ τάχος, φοβούμενοι χαὶ τὰ αὐτοῦ καὶ 

τὰ ἐκ τῆς Σάμου, ἐπιστείλαντες παντὶ τρόπῳ ὅστις καὶ 

ὁπωσοῦν ἀνεχτὸς  ξυναλλαγῆναι πρὸς τοὺς “4ακεδαι- 30 

μονίους. φὠκοδόμουν δὲ ἔτι προθυμότερον τὸ ἐν τῇ 3 
᾿Ηετιωνείᾳ τεῖχος. ἦν δὲ τοῦ τείχους ἡ γνώμη αὕτη, 

ὡς ἔφη Θηραμένης καὶ οἱ μετ᾽ | αὐτοῦ, οὐχ ἵνα τοὺς : 68 
ἐν Σάμῳ, ἣν βίᾳ ἐπιπλέωσι, μὴ δέξωνται ἐς τὸν Πει- 
ραιᾶ, ἀλλ᾽ ἵνα τοὺς πολεμίους μᾶλλον, ὅταν βούλωνται. 
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καὶ ναυσὶ καὶ πεξῷ δέξωνται. γχηλὴ γάρ ἐστι τοῦ « 
Πειραιῶς ἡ ᾿Ἠετιώνεια, καὶ παρ᾽ αὐτὴν εὐθὺς ὃ ὁ 
ἔσπλους ἐστίν. ἐτειχίξετο οὖν οὕτω ξὺν τῷ πρότερον 
πρὸς ἤπειρον ὑπάρχοντι τείχει, ὥστε καϑεξομένων ἐς 

αὐτὸ ἀνθρώπων ὀλίγων ἄρχειν τοῦ τε ἔσπλου (καὶ 
ἔκπλουν" ἐς αὐτὸν γὰρ τὸν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ λιμένος 

στενοῦ ὄντος τὸν ἕτερον πύργον ἐτελεύτα τό τὲ πα- 
λαιὸν τὸ πρὸς ἤπειρον καὶ τὸ καινὸν τὸ ἐντὸς τεῖχος τὸ 
τειχιξόμενον πρὸς ϑάλασσαν. διῳχοδόμησαν δὲ καὶ κ 
στοάν, ἥπερ ἦν μεγίστη καὶ [ἐγγύτατα] τούτου εὐθὺς 
ἐχομένη ἐν τῷ Πειραιεῖ. καὶ ἦρχον αὐτοὶ αὐτῆς, ἐς 
ἣν καὶ τὸν σῖτον ἠνάγκαξον πάντας τὸν ὑπάρχοντά 

τὸ καὶ ] τὸν ἐπεσπλέοντα ἐξαιρεῖσθαι καὶ ἐντεῦϑεν ιτ5 
προαιροῦντας πωλεῖν. 

Ταῦτ᾽ οὖν ἐκ πλέονός τε ὃ Θηραμένης διεϑρόει 91 
καὶ ἐπειδὴ οἱ ἐκ τῆς “Ζακεδαίμονος πρέσβεις οὐδὲν 
πράξαντες ἀνεχώρησαν τοῖς ξύμπασι ξυμβατικόν, 

φάσκων κινδυνεύσειν τὸ τεῖχος τοῦτο καὶ τὴν πόλιν 

διαφϑεῖραι. [ ἅμα γὰρ καὶ ἐκ τῆς Πελοποννήσου ὃ, 

ἐτύγχανον Εὐβοέων ἐπικαλουμένων κατὰ τὸν αὐτὸν 
χρόνον τοῦτον δύο καὶ τεσσαράκοντα νῆες, ὧν ἦσαν 
καὶ ἐκ Τάραντος καὶ ἐκ “οκρῶν ᾿Ιταλιώτιδες καὶ 
Σικελικαί τινες. δρμοῦσαι ἤδη ἐπὶ Μᾷ τῆς Μακωνικῆς 
καὶ παρασκευαξόμεναι τὸν ἐς ] τὴν Εὔβοιαν πλοῦν 35 
(ἦρχε δὲ αὐτῶν ᾿Ηγησανδρίδας Ηγησάνδρου Σπαρτιά- 
τηθ) ἃς ἔφη Θηραμένης οὐκ Εὐβοίᾳ μᾶλλον ἢ τοῖς 
τειχίξουσι τὴν ᾿Ηετιώνειαν προσπλεῖν. καὶ εἰ μή τις 

ἤδη φυλάξεται, λήσειν διαφϑαρέντας. ἦν δέ τι καὶ 8 
τοιοῦτον ἀπὸ τῶν τὴν κατηγορίαν ἐχόντων, καὶ | οὐ 30 

80 πάνυ διαβολὴ μόνον τοῦ λόγου. ἐκεῖνοι γὰρ μάλιστα 669 
μὲν ἐβούλοντο ὀλιγαρχούμενοι ἄρχειν καὶ τῶν ξυμ- 
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μάχων, εἰ δὲ μή, τάς γε ναῦς καὶ τὰ τείχη ἔχοντες 

αὐτονομεῖσϑαι, ἐξειργόμενοι δὲ καὶ τούτου μὴ οὖν ὑπὸ 
δήμου γε αὖϑις γενομένου αὐτοὶ πρὸ τῶν ἄλλων | μά- 5 
λιότα διαφϑαρῆναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς πολεμίους ἐσαγαγό- 

μενοι ἄνευ τειχῶν καὶ νεῶν ξυμβῆναι καὶ ὁπωσοῦν 
τὰ τῆς πόλεως ἔχειν, εἰ τοῖς γε σώμασι σφῶν ἄδεια 
ἔσται. δι’ ὅπερ καὶ τὸ τεῖχος τοῦτο, καὶ πυλίδας ἔχον 99 
καὶ ἐσόδους ἐπεσαγωγὰς τῶν πολεμίων, ἐτείχιξόν τὲ 

Ιπροϑύμως καὶ φϑῆναι ἐβούλοντο ἐξεργασάμενοι. πρό- 3 
10 τερον μὲν οὖν κατ᾽ ὀλίγους τε καὶ κρύφα μᾶλλον τὰ 

λεγόμενα ἦν᾽ ἐπειδὴ δὲ ὁ Φρύνιχος ἥκων ἐκ τῆς ἐς 
“ακεδαίμονα πρεσβείας πληγεὶς ὑπ’ ἀνδρὸς τῶν περι- 

πόλων [τινὸς] ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν τῇ ἀγορᾷ πληϑούσῃ 
καὶ οὐ ] πολὺ ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου ἀπελϑὼν ἀπέϑανε 15 

16 παραχρῆμα. καὶ ὁ μὲν πατάξας διέφυγεν, ὃ δὲ ξυνερ- 

γός. ᾿“ργεῖος ἄνϑρωπος, ληφϑεὶς καὶ βασανιξόμενος 

ὑπὸ τῶν τετρακοσίων οὐδενὸς ὄνομα τοῦ κελεύσαντος 

εἶπεν οὐδὲ ἄλλο τι ἢ ὅτι εἰδείη πολλοὺς ἀνθρώπους 
καὶ ἐς τοῦ ] περιπολάρχου καὶ ἄλλοσε κατ᾽ οἴκίας 30 

80 ξυνιόντας. τότε δὴ οὐδενὸς γεγενημένου ἀπ᾽ αὐτοῦ 

νεωτέρου καὶ ὃ Θηραμένης ἤδη ϑρασύτερον καὶ ᾽Αριστο- 

κράτης καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν {τε τετραχοσίων αὐτῶν 
καὶ τῶν ἔξωϑεν ἦσαν ὁμογνώμονες ἦσαν ἐπὶ τὰ πρά- 
γματα. ἅμα γὰρ καὶ ] ἀπὸ τῆς Μᾶς αἱ νῆες ἤδη περι- ὃ, 

οὔ πεπλευκυῖαι καὶ δρμισάμεναι ἐς τὴν ᾿Επίδαυρον τὴν 
Αἴγιναν κατεδεδραμήκεσαν᾽ καὶ οὐκ ἔφη ὃ Θηραμένης 
εἰκὸς εἶναι ἐπ’ Εὔβοιαν πλεούσας αὐτὰς ἐς Αἴγιναν 

κατακολπίσαι καὶ πάλιν ἐν ᾿Επιδαύρῳ δρμεῖν, εἶ μὴ 
παρακληϑεῖσαι ἥκοιεν ἐφ᾽ οἷσίπερ καὶ αὐτὸς αἰεὶ 50 

80 κατηγόρει" οὐκέτι οὖν οἷόν τε εἶναι ἡσυχάξειν. τέλος 4 
ὃὲ πολλῶν καὶ στασιωτικῶν λόγων καὶ ὑποψιῶν 
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προσγενομένων καὶ ἔργῳ ἤδη ἥπτοντο τῶν πραγμάτων᾽ 
οἱ γὰρ ἐν τῷ Πειραιεῖ τὸ τῆς ᾿Ηετιωνείας τεῖχος 

ὁπλῖται οἰκοδομοῦντες, ἐν οἷς καὶ ᾿Δριστοχράτης [ ἦν 510 

ταξιαρχῶν καὶ τὴν ἑαυτοῦ φυλὴν ἔχων, ξυλλαμβάνου- 

σιν ᾿“λεξικλέα. στρατηγὸν ὄντα ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ 
μάλιστα πρὸς τοὺς ἑταίρους τετραμμένον, καὶ ἐς 

οἰκίαν ἀγαγόντες εἶρξαν. ξυνεπελάβοντο δὲ ἅμα αὐτοῖς ὃ 
Ι καὶ ἄλλοι καὶ Ἕρμων τῶν περιπόλων τις, τῶν Μουνι- 5 
χίασι τεταγμένων ἄρχων᾽ τὸ δὲ μέγιστον, τῶν ὁπλιτῶν 

τὸ στῖφος ταὐτὰ ἐβούλετο. ὡς δὲ ἐσηγγέλϑη τοῖς Ἃς 

τετρακοσίοις (ἔτυχον δὲ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ξυγκαϑή- 
μενοι), εὐθὺς [πλὴν] ὅσοις μὴ βουλομένοις ταῦτα ἦν, 
ἑτοῖμοι ] ἦσαν ἐς τὰ ὅπλα ἱέναι καὶ τῷ Θηραμένει τὸ 
καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ ἠπείλουν. ὃ δὲ ἀπολογούμενος 

5 ἑτοῖμος ἔφη εἶναι ξυναφαιρησόμενος ἱέναι ἤδη. καὶ 

παραλαβὼν ἕνα τῶν στρατηγῶν ὅστις ἦν αὐτῷ ὁμο- 

γνώμων ἐχώρει ἐς τὸν Πειραιᾶ: ἐβοήϑει δὲ καὶ 

Ἀρίσταρχος καὶ τῶν ἱππέων | νεανίσκοι. ἦν δὲ 
ϑόρυβος πολὺς καὶ ἐχπληκτικός᾽" οἵ τε γὰρ ἐν τῷ 

ἄστει ἤδη ᾧοντο τόν τε Πειραιᾶ κατειλῆφϑαι καὶ τὸν 

ξυνειλημμένον τεϑνάναι, οἵ τὲ ἐν τῷ Πειραιεῖ τοὺς 

ἐκ τοῦ ἄστεως ὅσον οὕπω ἐπὶ σφᾶς παρεῖναι. μόλις 8 
δὲ τῶν τε πρεσβυτέρων διακωλυόντων τοὺς ἐν τῷ 530 

ἄστει διαϑέοντας καὶ ἐπὶ τὰ ὅπλα φερομένους καὶ 
Θουκυδίδου τοῦ Φαρσαλίου τοῦ προξένου τῆς πόλεως 

παρόντος καὶ προϑύμως ἐμποδών τε ἑκάστοις γιγνο- 

μένου καὶ ἐπιβοωμένου μὴ ἐφεδρευόντων ἐγγὺς τῶν 

πολεμίων ἀπολέσαι τὴν πατρίδα, ἡσύχασάν τὲ καὶ 

σφῶν | αὐτῶν ἀπέσχοντο. καὶ ὃ μὲν Θηραμένης ἐλθὼν ὃ 
ἐς τὸν Πειραιᾶ (ἦν δὲ καὶ αὐτὸς στρατηγός), ὅσον 
ἀπὸ βοῆς ἕνεκα, ὠργίξετο τοῖς ὁπλίταις" ὃ δὲ ᾽4ρί- 
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σταρχος καὶ οἱ ἐναντίοι τῷ πλήϑει ἐχαλέπαινον. οἷ τὺ 
δὲ ὁπλῖται ὁμόσε τε ἐχώρουν οἱ πλεῖστοι τῷ ἔργῳ καὶ 

οὐ μετεμέλοντο, καὶ τὸν Θηραμένη ἠρώτων εἰ δοκεῖ 30 
αὐτῷ ἐπ’ ἀγαθῷ τὸ τεῖχος οἰκοδομεῖσθαι, καὶ εἰ 611 
ἄμεινον εἶναι καϑαιρεϑέν. ὃ δέ, εἴπερ καὶ ἐκείνοις 
δοκεῖ καϑαιρεῖν, καὶ ἑαυτῷ ἔφη ξυνδοκεῖν. καὶ 
ἐντεῦϑεν εὐθὺς ἀναβάντες οἵ τε ὁπλῖται καὶ πολλοὶ 

τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀν᾽ϑρώπων κατέσκαπτον τὸ τεί- ὁ 

χισμα. ἦν δὲ πρὸς τὸν ὄχλον ἡ παράκλησις ὡς χρή, ιἱ 
ὅστις τοὺς πεντακισχιλίους βούλεται ἄρχειν ἀντὶ τῶν 

τετρακοσίων, ἱέναι ἐπὶ τὸ ἔργον. ἐπεχρύπτοντο γὰρ 

ὅμως ἔτι τῶν πεντακισχιλίων τῷ ὀνόματι, μὴ ἄντι- 

κρυς δῆμον ὕστις βούλεται ἄρχειν ] ὀνομάξειν, φοβού- το 

μένοι μὴ τῷ ὄντι ὧσι καὶ πρός τινὰ εἷπών τίς τι 
ἀγνοίᾳ σφαλῇ. καὶ οἱ τετρακόσιοι διὰ τοῦτο οὐκ 

ἤϑελον τοὺς πεντακισχιλίους οὔτε εἶναι οὔτε μὴ ὄντας 

δήλους εἶναι. τὸ μὲν καταστῆσαι μετόχους τοσούτους 

ἄντικρυς [ἂν] δῆμον ἡγούμενοι. τὸ δ᾽ αὖἡ ἀφανὲς 

[φόβον ἐς ἀλλήλους παρέξειν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν 8 

τετρακόσιοι ἐς τὸ βουλευτήριον ὅμως καὶ τεϑορυβη- 

μένοι ξυνελέγοντο" οἱ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ ὁπλῖται τόν 
τε ᾿“λεξικλέα ὃν ξυνέλαβον ἀφέντες καὶ τὸ τείχισμα 
καθελόντες, ἐς τὸ πρὸς τῇ ΜουϊΪνιχίᾳ Διονυσιακὸν 50 

ϑέατρον ἐλθόντες καὶ ϑέμενοι τὰ ὅπλα ἐξεκλησίασάν 

τε καὶ δόξαν αὐτοῖς εὐθὺς ἐχώρουν ἐς τὸ ἄστυ καὶ 

ἔϑεντο αὖ ἐν τῷ ᾿Ανακίῳ τὰ ὅπλα. ἐλθόντες δὲ ἀπὸ 3 
τῶν τετρακοσίων τινὲς ἡρημένοι πρὸς αὐτοὺς ἀνὴρ 

ἀνδρὶ διελέγοντό τὲ καὶ ἔπειϑον οὺς ἴδοιεν ] ἀνθρώ- 5 
πους ἐπιεικεῖς αὐτούς τε ἡσυχάξειν καὶ τοὺς ἄλλους 

παρακατέχειν, λέγοντες τούς τε πεντακισχιλίους ἀπο- 

φανεῖν, καὶ ἐκ τούτων ἐν μέρει ἡ ἂν τοῖς πεντα- 
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κισχιλίοις δοκῇ τοὺς τετρακοσίους ἔσεσϑαι. τέως δὲ 

τὴν πόλιν μηδενὶ τρόπῳ διαφϑείρειν μηδ᾽ ἐς τοὺς 

πολεμέους ἀνῶϊσαι. τὸ δὲ πᾶν πλῆϑος τῶν ὁπλιτῶν, 89 
ἀπὸ πολλῶν καὶ πρὸς πολλοὺς λόγων γιγνομένων, 

ἠπιώτερον ἦν ἢ πρότερον. καὶ ἐφοβεῖτο μάλιστα περὶ 
τοῦ παντὸς πολιτικοῦ. ξυνεχώρησάν τε ὥστε ἐς ἡμέ- 

ραν ῥητὴν ἐκκλησίαν ποιῆσαι ἐν τοῦ Διονύσου περὶ δ13 
ὁμονοίας. 

Ἐπειδὴ δὲ ἐπῆλθεν ἡ ἐν Διονύσου ἐκκλησία καὶ 94 
ὅσον οὐ ξυνειλεγμένοι ἦσαν, ἀγγέλλονται αἱ δύο καὶ 
τεσσαράκοντα νῆες καὶ ὁ ᾿Ἡγησανδρίδας ἀπὸ τῶν 

Μεγάρων τὴν Σαλαμῖνα παραπλεῖν" | καὶ πᾶς τις τῶν δ 
ὁπλιτῶν αὐτὸ τοῦτο ἐνόμιξεν εἶναι τὸ πάλαι λεγόμενον 
ὑπὸ Θηραμένους καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ, ὡς ἐς τὸ τεί- 
χιόμα ἔπλεον αἱ νῆες, καὶ χρησίμως ἐδόκει κατα- 
πεπτωκέναι. ὁ δὲ ᾿Ηγησανδρίδας τάχα μέν τι καὶ ἀπὸ ς 
ξυγκχειμένου [λόγου] περί τε τὴν Ἐπίδαυρον καὶ ταύτῃ 

[ ἀνεστρέφετο, εἰκὸς δὲ αὐτὸν καὶ πρὸς τὸν παρόντα το 
στασιασμὸν τῶν ᾿4“ϑηναίων, δι᾽ ἐλπίδος ὡς κἂν ἐς 
δέον παραγένοιτο, ταύτῃ ἀνέχειν. οἱ δ᾽ οὖν ᾽άϑη- ἐ 
ναῖοι. ὡς ἠγγέλθη αὐτοῖς, εὐθὺς δοόμῳ ἐς τὸν Πει- 

ραιᾶ πανδημεὶ ἐχώρουν, ὡς τοῦ ἰδίου πολέμου μεί- 

ξονος [ἢ] ἀπὸ | τῶν πολεμίων οὐχ ἑκὰς ἀλλὰ πρὸς 16 
τῷ λιμένι ὄντος. καὶ οἱ μὲν ἐς τὰς παρούσας ναῦς 

ἐσέβαινον, οἱ ὃὲ ἄλλας καϑεῖλκον, οἱ δέ τινες ἐπὶ τὰ 

τείχη καὶ τὸ στόμα τοῦ λιμένος παρεβοήϑουν. αἱ δὲ 9ὅ 

τῶν Πελοποννησίων νῆες παραπλεύσασαν καὶ περιβα- 

λοῦσαι Σούνιον δρμίξονται μεταξὺ Θορικοῦ τὲ καὶ 10 
Πρασιῶν, ὕστερον δὲ ἀφικνοῦνται ἐς Ὡρωπόν. ᾿48ϑη- 5 
ναῖον δὲ κατὰ τάχος καὶ ἀξυγκχροτήτοις πληρώμασιν 

ἀναγκασϑέντες χρήσασϑαι, οἷα πόλεώς τε στασιαξούσης 
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καὶ περὶ τοῦ μεγίστου ἐν τάχει βουλόμενοι βοηϑῆσαι 
(Εὔβοια γὰρ αὐτοῖς ἀποκεκλῃμένης | τῆς ᾿4ττικῆς πάντα 55 
ἦν), πέμπουσι Θυμοχάρη στρατηγὸν καὶ ναῦς ἐς ᾿᾽Ερέ- 
τριαν. ὧν ἀφικομένων ξὺν ταῖς πρότερον ἐν Εὐβοίᾳ 3 
οὔσαις ξξ καὶ τριάκοντᾳ ἐγένοντο. καὶ εὐθὺς ναυμα- 

χεῖν ἠναγκάξοντο᾽ ὃ γὰρ Ἡγησανδρίδας ἀριστοποιη- 
σάμενος ἐκ τοῦ Ἰδἀρωποῦ ἀνήγαγε τὰς ναῦς, | διέχει δὲ δ18 
μάλιστα ὃ ρωπὸς τῆς τῶν ᾿Ερετριῶν πόλεως ϑαλάσσης 

μέτρον ἑξήκοντα σταδίους. ὡς οὖν ἐπέπλει, εὐϑὺς 4 
ἐπλήρουν καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὰς ναῦς, οἰόμενοι σφέσι 

παρὰ ταῖς ναυσὶ τοὺς στρατιώτας εἷναι" οἱ δὲ ] ἔτυχον 5 
οὐκ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἄριστον ἐπισιτιξόμενοι (οὐδὲν γὰρ 
ἐπωλεῖτο ἀπὸ προνοίας τῶν ᾿Ερετριῶν). ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ἐπ’ ἔσχατα τοῦ ἄστεως οἰκιῶν, ὅπως σχολῇ πληρου- 

μένων φϑάσειαν οἱ πολέμιοι προσπεσόντες καὶ ἐξαναγ- 

κάσειαν τοὺς ᾿4ϑηναίους οὕτως ὅπως τύχοιεν ἀνάγε- 

Ισϑαι. σημεῖον δὲ αὐτοῖς ἐς τὸν Θρωπὸν ἐκ τῆς ᾽Ἔρε- 19 
τρίας. ὁπότε χρὴ ἀνάγεσθαι. ἤρϑη. διὰ τοιαύτης δὴ ὅ 

παρασκευῆς οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀναγαγόμενοι καὶ ναυμαχή- 

ὅαντες ὑπὲρ τοῦ λιμένος τῶν ᾿Ερετριῶν ὀλίγον μέν 
τινα χρόνον ὅμως καὶ ἀντέσχον, ἔπειτα ἐς φυγὴν 

τραπόμενοι καταδιώκονται ἐς τὴν γῆν. καὶ ὅσοι μὲν 8 
αὐτῶν πρὸς τὴν πόλιν τῶν ᾿Ερετριῶν ὡς φιλίαν 
καταφεύγουσι, χαλεπώτατα ἔπραξαν φονευόμενοι ὑπ’ 

αὐτῶν" οἵ δὲ ἐς τὺ ἐπιτείχισμα τὸ ἐν τῇ ᾿Ερετρίᾳ., ὃ 
εἶχον αὐτοί, περιγίγνονται καὶ ὅσαι ἐς Χαλκίδα ἀφι- 

κνοῦνται ] τῶν νεῶν. λαβόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι Ἢ 

δύο καὶ εἰκοόι ναῦς τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ ἄνδρας 
τοὺς μὲν ἀποκτείναντες τοὺς δὲ ἔξωγρήδαντες 

τροπαῖον ἔστησαν. καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ Εὔβοιάν 

τε. ἅπασαν ἀποστήσαντες πλὴν ἸΘρεοῦ (ταύτην δὲ 
ΤῊΉΠΟΥΡΙΡΕΒ, τοῦ. Η πὰ ἀρ. Π|. ἘΠ. τοῖο σ. 19 
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αὐτοὶ ᾿4ϑηναῖοι εἶχον). καὶ τἄλλα ] τὰ περὶ αὐτὴν 58 
κωϑίέσταντο. ᾿ 

Τοῖς δὲ ᾿4“ϑηναίοις ὡς ἦλϑε τὰ περὶ τὴν Εὔβοιαν 96 
γεγενημένα, ὄκπληξις μεγίστη δὴ τῶν πρὶν παρέστη. 

οὔτε γὰρ ἡ ἐν τῇ Σικελίᾳ ξυμφορά, καίπερ μεγάλη 
τότε δόξασα εἶναι, οὔτε ἄλλο οὐδέν πω οὕτως ἐφόβη- 

σεν. ] ὅπου γὰρ στρατοπέδου τε τοῦ ἐν Σάμῳ ἀφεστη- ὃν 
κότος, ἄλλων τε νεῶν οὐκ οὐσῶν οὐδὲ τῶν ἐσβησο- 
μένων, αὐτῶν τε στασιαζόντων καὶ ἄδηλον ὃν ὁπότε δ14 
σφίσιν αὐτοῖς ξυρράξουσι, τοσαύτη ἡ ξυμφορὰ ἐπεγε- 
γένητο, ἐν ἡ ναῦς τε καὶ τὸ μέγιστον Εὔβοιαν ἀπο- 
λωλέκεσαν, ἐξ ἧς πλείω ἢ τῆς ᾿Δττικῆς ὠφελοῦντο, 

πῶς οὐκ εἰκότως [ ἠθύμουν; μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς καὶ ς᾿ 

δι’ ἐγγυτάτου ἐθορύβει, εἰ οἱ πολέμιοι τολμήσουσι 
νενικηκότες δὐϑὺ σφῶν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἐρῆμον ὄντα 

νεῶν πλεῖν" καὶ ὅσον οὐχ ἤδη ἐνόμιξον αὐτοὺς παρεῖναι. 
ὅπερ ἄν, εἰ τολμηρότεροι ἦσαν, ῥᾳδίως ἂν ἐποίησαν, ι 
καὶ διέστησαν ἂν | ἔτι μᾶλλον τὴν πόλιν, εἶ ἐπολιόρκουν τὸ 
μένοντες, καὶ τὰς ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας ναῦς ἠνάγκασαν ἂν 

καίπερ πολεμίας οὔσας τῇ ὀλιγαρχίᾳ τοῖς σφετέροις 
οἰκείοις καὶ τῇ ξυμπάσῃ πόλει βοηϑῆσαι᾽ καὶ ἐν τούτῳ 

Ἑλλήσποντός τε ἂν ἦν αὐτοῖς καὶ ᾿Ιωνία καὶ αἱ νῆσοι 
καὶ ] τὰ μέχρι Εὐβοίας καὶ ὡς εἰπεῖν ἡ ᾿4ϑηναίων ι5 
ἀρχὴ πᾶσα. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ μόνῳ “ακεδαιμόνιοι ὃ 

᾿4ϑηναίοις πάντων δὴ ξυμφορώτατοι προσπολεμῆσαι 
ἐγένοντο, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς. διάφοροι γὰρ 
πλεῖστον ὄντες τὸν τρόπον, οἱ μὲν ὀξεῖς οἱ δὲ βραδεῖς, 

καὶ οἱ ] μὲν ἐπιχειρηταὶ οἱ δὲ ἄτολμοι. ἄλλως τε κἀν 30 
ναυτικῇ ἀρχῇ πλεῖστα ὠφέλουν. ἔδειξαν δὲ οἱ Συρα- 
κόσιοι᾽ μάλιστα γὰρ ὁμοιότροποι γενόμενον ἄριστα 

καὶ προσεπολέμηδσαν. 
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᾿Επὶ δ᾽ οὖν τοῖς ἠγγελμένοις οἱ ᾿4ϑηναῖοι ναῦς τε 91 
εἴκοσι ὅμως ἐπλήρουν καὶ ἐκκλησίαν ξυνέλεγον, μίαν 35 

μὲν εὐθὺς τότε πρῶτον ἐς τὴν Πύκνα καλουμένην, 
οὗπερ καὶ ἄλλοτε εἰώϑεσαν, ἐν ἧπερ καὶ τοὺς τετρα- 
κοσίους καταπαύσαντες τοῖς πεντακισχιλίοις ἐψηφί- 

ὅαντο τὰ πράγματα παραδοῦναι" εἶναι δὲ αὐτῶν ὁπόσοι 
καὶ ὅπλα παρέχονται" καὶ μισϑὸν μηδένα φέρειν 30 
μηδεμιᾶς ἀρχῆς, εἰ δὲ μή, ἐπάρατον ἐποιήσαντο. 

ἐγίγνοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον (ἐν Πυκνὶ ἐκκλησίαι, ς 
ἀφ᾽ ὧν καὶ νομοϑέτας καὶ τὰ ἄλλα ἐψηφίσαντο ἐς τὴν 

πολιτείαν. καὶ Ϊ οὐχ ἥκιστα. δὴ τὸν πρῶτον χρόνον ὅϊδ 
ἐπί γε ἐμοῦ ᾿“ϑηναῖοι φαίνονται εὖ πολιτεύσαντες" 
μετρία γὰρ ἥ τὲ ἐς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς 

ξύγκρασις ἐγένετο, καὶ ἐκ πονήρων τῶν πραγμάτων 

γενομένων τοῦτο πρῶτον Ϊ ἀνήνεγκε τὴν πόλιν. ἐψη- αὶ 

φίσαντο δὲ καὶ ᾿Αλκιβιάδην καὶ ἄλλους μετ᾽ αὐτοῦ 
κατιέναι, καὶ παρά τε ἐκεῖνον καὶ παρὰ τὸ ἐν Σάμῳ 
στρατόπεδον πέμψαντες διεκελεύοντο ἀνθάπτεσϑαι τῶν 

πραγμάτων. 
Ἔν δὲ τῇ μεταβολῇ ταύτῃ εὐϑὺς οἱ μὲν περὶ τὸν 98 

] Πείσανδρον καὶ ᾿4λεξυκλέα καὶ ὅσοι ἦσαν τῆς ὀλιγαρ- τὸ 
χίας μάλιστα, ὑπεξέρχονται ἐς τὴν Ζεκέλειαν" ᾿“ρίσταρ- 

χος δὲ αὐτῶν μόνος (ἔτυχε γὰρ καὶ στρατηγῶν) λαβὼν 
κατὰ τάχος τοξότας τινὰς τοὺς βαρβαρωτάτους ἐχώρει 

πρὸς τὴν Οἰνόην. ἦν δὲ ᾿4ϑηναίων ἐν μεϑορίοις τῆς 
Ι Βοιωτίας τεῖχος. ἐπολιόρχουν δ᾽ αὐτὸ διὰ ξυμφορὰν ι: 

σφίσιν ἐκ τῆς Οἰἴνόης γενομένην ἀνδρῶν ἐκ Ζ,εκελείας 
ἀναχωρούντων διαφϑορᾶς οἱ Κορένϑιοι ἐϑελοντηδόν, 
προσπαρακαλέσαντες τοὺς Βοιωτούς. κοινολογησά- 

μενος οὖν αὐτοῖς ὁ ᾽Δρίσταρχος ἀπατᾷ τοὺς ἐν τῇ 
Οἰνόῃ, λέγων ὡς καὶ οἱ ἐν τῇ πόλει τἄλλα ξυμβεβή- 30 

τ9" 

[1 
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κασι “Δακεδαιμονίοις, κἀκείνους δεῖ Βοιωτοῖς τὸ χω- 

ρίον παραδοῦναι" ἐπὶ τούτοις γὰρ ξυμβεβάσϑαι. οἱ 
δὲ πιστεύσαντες ὡς ἀνδρὶ στρατηγῷ καὶ οὐχ εἰδότες 
οὐδὲν διὰ τὸ πολιορκεῖσθαι, ὑπόσπονδοι ἐξέρχονται. 
τούτῳ μὲν τῷ τρόπῳ ] Οἰνόην τε λειφϑεῖσαν Βοιωτοὶ 3. 
κατέλαβον καὶ ἡ ἐν ταῖς ᾿ζϑήναις ὀλιγαρχία καὶ στάσις 

ἐπαύσατο. 
Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους τούτου 99 

καὶ οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ Πελοποννήσιοι. ὡς τροφήν τε 

οὐδεὶς ἐδίδου τῶν ὑπὸ Τισσαφέρνους τότε [ὅτε ἐπὶ 
τὴν ᾿“΄σπεν͵δον παρήει] προσταχϑέντων, καὶ αἱ Φοίνισ- 30 
σαι νῆες οὐδὲ ὁ Τισσαφέρνης πω ἧκον, ὅ τε Φίλιππος 
ὁ ξυμπεμφϑεὶς αὐτῷ ἐπεστάλκει Μινδάρῳ τῷ ναυάρχῳ 
καὶ ἄλλος. ᾿ἹἹπποκράτης. ἀνὴρ Σπαρτιάτης καὶ ὧν ἐν 

Φαϊσήλιδι. ὅτι οὔτε αἱ νῆες παρέσοιντο πάντα τε ἀδὲ- δ16 

κοῖντο ὑπὸ Τισσαφέρνους, Φαρνάβαξός τε ἐπεκαλεῖτο 
αὐτοὺς καὶ ἦν πρόϑυμος κομίσας τὰς ναῦς καὶ αὐτὸς 

τὰς λοιπὰς ἔτι πόλεις τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς ἀποστῆσαι τῶν 

᾿.5“9ηναίων, ὥσπερ καὶ ὁ Τισσαφέρνης, ἐλπίξων πλέον 
τι ὄχήσειν ἀπ᾽ αὐτοῦ, οὕτω δὴ ὁ Μίνδαρος πολλῷ 

κόσμῳ καὶ ἀπὸ παραγγέλματος αἰφνιδίου, ὅπως λάϑοι 

τοὺς ἐν Σάμῳ, ἄρας ἀπὸ τῆς Μιλήτου ναυσὶ τρισὶ 
καὶ ἑβδομήκοντα ἔπλει ἐπὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον (πρότερον 
ὃὲ ] ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει τῷδε ἑκκαίδεκα ἐς αὐτὸν νῆες το 
ἐπέπλευσαν, αἵ καὶ τῆς Χερσονήσου τι μέρος κατέδρα- 
μον)" χειμασϑεὶς δὲ ἀνέμῳ καὶ ἀναγκασϑεὶς καταίρει 

ἐς τὴν Ἴκαρον, καὶ μείνας ἐν αὐτῇ ὑπὸ ἀπλοίας πέντε 
ἢ ἕξ ἡμέρας ἀφικνεῖται ἐς τὴν Χίον. 

Ὁ δὲ Θράσυλλος ἐκ τῆς [] Σάμου. ἐπειδὴ ἐπύθετο θῦ 
αὐτὸν ἐκ τῆς Μιλήτου ἀπηρκότα, ἔπλει καὶ αὐτὸς 
ναυσὶν εὐθὺς πέντε καὶ πεντήχοντα, ἐπειγόμενος μὴ 
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φϑάσῃ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον ἐσπλεύσας. αἰσϑόμενος « 
ὃὲ ὅτι ἐν τῇ Χίῳ εἴη καὶ νομίδας αὐτὸν καϑέξειν 
αὐτοῦ, σκοποὺς μὲν κατεστήσατο καὶ ἐν τῇ “έσβῳ 50 
καὶ ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ, εἶ ἄρα ποι κινοῖντο αἱ 

νῆες, ὅπως μὴ λάϑοιεν. αὐτὸς δὲ ἐς τὴν Μήϑυμναν 

παραπλεύσας ἄλφιτά τε καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια παρα- 
δκευάξειν ἐκέλευεν ὧς, ἣν πλείων χρόνος ἐγγίγνηται, 

ἐκ τῆς Δέσβου τοὺς ἐπίπλους τῇ Χίῳ ποιησόϊμενος. 10 

ἅμα δέ (Ἔρεσος γὰρ τῆς “έσβου ἀφειστήκει) ἐβούλετο 8 
ἐπ’ αὐτὴν πλεύσας, εἰ δύναιτο, ἐξελεῖν. Μηϑυμναίων 

γὰρ οὐχ οἱ ἀδυνατώτατοι φυγάδες, διακομίσαντες ἔχ τε 

τῆς Κύμης προσεταιριστοὺς ὁπλίτας ὡς πεντήκοντα 

καὶ τῶν ἐκ τῆς ἠπείρου μισθωσάμενοι, ] ξύμπασιν ὡς 90 

τριακοσίοις, ᾿ἀναξάρχου Θηβαίου κατὰ τὸ ξυγγενὲς 
ἡγουμένου, προσέβαλον πρώτῃ ΜΜηϑύμνῃ καὶ ἀπο- 

κρουσϑέντες τῆς πείρας διὰ τοὺς ἐκ τῆς Μυτιλήνης 

᾿Αϑηναίων φρουροὺς προελθόντας, αὖϑις ἔξω  μάχῃδτι 

ἀπωσϑέντες καὶ διὰ τοῦ ὄρους κομισϑέντες ἀφιστᾶσι 

τὴν Ἔρεσον. πλεύσας οὖν ὁ Θράσυλλος ἐπ᾽ αὐτὴν 4 

πάσαις ταῖς ναυσὶ διενοεῖτο προσβολὴν ποιεῖσϑαι. 

προαφιγμένος δὲ αὐτόσε ἦν καὶ ὁ Θρασύβουλος πέντε 

ναυσὶν ἐκ τῆς Σάμου, ὡς ἠγγέλθη αὐτοῖς ἡ τῶν ες 
φυγάδων αὕτη διάβασις" ὑστερίσας δὲ ἐπὶ τὴν Ἔρεσον ὃ 
ἐλθὼν ἐφώρμει. προσεγένοντο δὲ καὶ ἐκ τοῦ Ἔλλησ- 

πόντου τινὲς δύο νῆες ἐπ᾽ οἴκου ἀνακομιξόμεναι 

καὶ Μηϑυμναῖαι {πέντε καὶ αἱ πᾶσαι νῆες παρῆσαν 
ἑπτὰ καὶ ἑξήκοντα, ἀφ᾽’ ὧν τῷ στρατεύματι παρε- τὸ 
σκευάξοντο ὡς κατὰ κράτος μηχαναῖς τὰ καὶ παντὶ 

τρόπῳ, ἣν δύνωνται, αἱρήσοντες τὴν Ἔρεσον. 

Ὁ δὲ Μίνδαρος ἐν τούτῳ καὶ αἱ ἐκ τῆς Χίουϊο!] 

τῶν Πελοποννησίων νῆες. ἐπισιτισάμεναι δυοῖν ἡμέ- 
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ραιν καὶ [ λαβόντες παρὰ τῶν Χίων τρεῖς τεσσαρα- 15 
κοστὰς ἕκαστος Χίας, τῇ τρίτῃ διὰ ταχέων ἀπαίρουσιν 

ἐκ τῆς Χίου (οὐδ πελάγιαι, ἵνα μὴ περιτύχωσι ταῖς ἐν 

τῇ ᾿Ερέσῳ ναυσίν, ἀλλὰ ἐν ἀριστερᾷ τὴν “έσβον ἔχον- 

ὅ τες ἔπλεον ἐπὶ τὴν ἤπειρον. καὶ προσβαλόντες τῆς 5 
Φωκαΐδος ἐς [ τὸν ἐν Καρτερείοις λιμένα καὶ ἀριστο- 90 

ποιησάμενοι, παραπλεύσαντες τὴν Κυμαίαν δειπνο- 

ποιοῦνται ἐν ᾿4ργινούσσαις {καὶ τῆς ἠπείρου ἐν τῷ 

ἀντιπέρας τῆς Μυτιλήνης. ἐντεῦϑεν δὲ ἔτι πολλῆς 58} 
10 νυχτὸς παραπλεύσαντες καὶ ἀφικόμενοι τῆς ἠπείρου ἐς 

“Φρματοῦντα καταντικρὺ Μηϊϑύμνης, ἀριστοποιησάμενοι 536 

διὰ ταχέων παραπλεύσαντες Δεκτὸν καὶ “άρισαν καὶ 
«μαξιτὸν καὶ τὰ ταύτῃ χωρία ἀφικνοῦνται ἐς Ῥοί- 
τειον ἤδη τοῦ ᾿Ελλησπόντου, πρῴτερον μέσων νυκτῶν. 

1ῦ εἰσὶ δ᾽ αἷ τῶν νεῶν καὶ ἐς Σίγειον κατῆραν καὶ ἄλλοσε 

τῶν ταύτῃ χωρίων. 

Οἱ 1 δὲ ᾿4ϑηναῖον ἐν τῇ Σηστῷ δυοῖν δεούσαιςϊϑξ 

εἴκοσι ναυσὶν ὄντες, ὡς αὐτοῖς οἵ τε φρυκτωροὶδ18 
ἐσήμαινον καὶ ἠσθάνοντο τὰ πυρὰ ἐξαίφνης πολλὰ 

50 ἐν τῇ πολεμίᾳ φανέντα, ἔγνωσαν ὅτι ἐσπλέουσιν οἱ 
Πελοποννήσιοι. καὶ τῆς αὐτῆς ταύτης νυκτὸς ὡς εἶχον 

τάχους ὑπομείξαντες τῇ Χερσονήσῳ, παρέπλεον ἐπ᾽ 98 

᾿Ελαιοῦντος, βουλόμενοι ἐκπλεῦσαι ἐς τὴν εὐρυχωρίαν 

[τὰς τῶν πολεμίων ναῦς]. καὶ τὰς μὲν ἐν ᾿Αβύδῳ ἕκ- ς 
οῦ καίδεκα ναῦς ἔλαϑον, προειρημένης φυλακῆς τῷ φιλίῳ 

ἐπίπλῳ, ὅπως αὐτῶν ἀνακῶς ἕξουσιν, ἣν ἐκπλέωσιν" 

τὰς δὲ μετὰ τοῦ Μινδάρου ἅμα | τῇ ἕῳ κατιδόντος τὴν τὸ 
δίωξιν εὐθὺς ποιουμένου οὐ φϑάνουσι πᾶσαι, ἀλλ᾽ αἱ 

μὲν πλείους ἐπὶ τῆς Ἴμβρου καὶ “ήμνου διέφυγον, 
80 τέσσαρες δὲ τῶν νεῶν αἱ ὕσταται πλέουσαι καταλαμ- 

βάνονται περὶ τὸν ᾿Ελαιοῦντα. καὶ μίαν μὲν ἐποχεί- 
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λασαν κατὰ τὸ ἱερὸν τοῦ Πρωτεσιλάου ] αὐτοῖς ἀν- 16 
δράσι λαμβάνουσι. δύο δὲ ἑτέρας ἄνευ τῶν ἀνδρῶν" 

τὴν δὲ μίαν πρὸς τῇ Ἴμβρῳ κενὴν κατακαίουσιν. 

μετὰ δὲ τοῦτο ταῖς τὸ ἐξ ᾿α“βύδου ξυμμιγείσαις καὶ108 
ταῖς ἄλλαις, ξυμπάσαις ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα, πολιορκή- 
σαντες ᾿Ελαιοῦντα ταύτην τὴν ἡμέραν, ὡς οὐ προσ- 
ἰεχώρει, ἀπέπλευσαν ἐς "Ἄβυδον. 30 

Οἱ δὲ ᾿4“ϑηναῖοι ψευσθέντες τῶν σκοπῶν καὶ οὐκ ς 

ἂν οἱόμενοι σφᾶς λαϑεῖν τὸν παράπλουν τῶν πολεμίων 

νεῶν, ἀλλὰ καϑ᾽ ἡσυχίαν τειχομαχοῦντες, ὡς ἤσθοντο, 

εὐθὺς ἀπολιπόντες τὴν Ἔρεσον κατὰ τάχος ἐβοήϑουν 
ἐς τὸν “Ελλήσποντον᾽ καὶ δύο τε ναῦς τῶν Πελοπον- 36 

νησίων αἱροῦσιν, αἵ πρὸς τὸ πέλαγος τότε θρασύτερον 

ἐν τῇ διώξει ἀπάρασαι περιέπεσον αὐτοῖς, καὶ ἡμέρᾳ 
ὕστερον ἀφικόμενοι δρμίξονται ἐς τὸν ᾿Ελαιοῦντα καὶ 

τὰς ἐκ τῆς Ἴμβρου ὅσαι κατέφυγον κομίξονται καὶ ἐς 

τὴν Ϊ ναυμαχίαν πέντε ἡμέρας παρεσκευάζοντο. 80 
Μετὰ δὲ τοῦτο ἐναυμάχουν τρόπῳ τοιῷδε. οἶἱ!θέ 

᾿43ϑηναῖον παρέπλεον ἐπὶ κέρως ταξάμενοι παρ᾽ αὐτὴν 

τὴν γῆν ἐπὶ τῆς Σηστοῦ, οἱ δὲ Πελοποννήσιοι αἰσϑό- 
μενον ἐκ τῆς ᾿Αβύδου ἀντανῆγον καὶ αὐτοί. καὶ ὡς 2 
ἔγνωσαν ναυμαχήϊσοντες, παρέτεινον τὸ κέρας οἱ μὲνῦϊϑ 

᾿3ϑηναῖοι παρὰ τὴν Χερσόνησον, ἀρξάμενοι ἀπὸ ᾿᾽1δά- 

κου μέχρι ᾽Φρριανῶν, νῆες ξξ καὶ ἑβδομήκοντα, οἱ δ᾽ αὖ 
δ Πελοποννήσιοι ἀπὸ ᾿Αβύδου μέχρι Ζαρδάνου. νῆες ξξ 

καὶ ὀγδοήκοντα. κέρας δὲ τοῖς μὲν Πελοποννησίοις ἧι 
εἶχον τὸ μὲν δεξιὸν Συρακόσιοι. τὸ δ᾽ ἕτερον αὐτὸς 
Μίνδαρος καὶ τῶν νεῶν αἱ ἄριστα πλέουσαι, ᾿᾽49η- 

ναίοις δὲ τὸ μὲν ἀριστερὸν Θράσυλλος. ὁ δὲ Θρασύ-᾿ 

80 βουλος τὸ δεξιόν" οἱ δὲ ἄλλοι στρατηγοὶ ὡς ἕκαστοι 

διετάξαντο. ἐπειγομένων δὲ τῶν | Πελοποννησίων πρό- εἶ 
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τερόν τε ξυμμεῖξαι. καὶ κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ὑπερόχόντες αὐτοὶ τῷ εὐωνύμῳ ἀποκλῇσαι τοῦ 
ἔξω αὐτοὺς ἔκπλου, εἰ δύναιντο, κατὰ δὲ τὸ μέσον 
ἐξῶσαι πρὸς τὴν γῆν οὐχ ἑκὰς οὖσαν, οἱ ᾿4ϑηναῖοι 
γνόντες, ἧ μὲν ἐβούλοντο ἀποφάρξασϑαι αὐΪϊτοὺς οἵ τ5 
ἐναντίοι, ἀντεπεξῆγον καὶ περιεγίγνοντο τῷ πλῷ" τὸ ὁ 

δ᾽ εὐώνυμον αὐτοῖς ὑπερεβεβλήκει ἤδη τὴν ἄκραν ἢἣ 

Κυνὸς σῆμα καλεῖται. τῷ δὲ μέσῳ, τοιούτου ξυμβαίνον- 

τος, ἀσϑενέσι καὶ διεσπασμέναις ταῖς ναυσὶ καϑίσταντο, 

ἄλλως τε καὶ ἐλάσσοσι χρώμενοι τὸ πλῆϑος | καὶ τοῦ 530 
χωρίου τοῦ περὶ τὸ Κυνὸς σῆμα ὀξεῖαν καὶ γωνιώδη 

τὴν περιβολὴν ἔχοντος, ὥστε τὰ ἐν τῷ ἐπ’ ἐκεῖνα αὐτοῦ 

γιγνόμενα: μὴ κάτοπτα εἶναι. προσπεσόντες οὖν οἱτθ0δ 
Πελοποννήσιοι κατὰ τὸ μέσον ἐξέωσάν τε ἐς τὸ ξηρὸν 

τὰς ναῦς τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ ἐς τὴν γῆν ἐπεξέβηϊσαν, 53: 

τῷ ἔργῳ πολὺ περισχόντες. ἀμῦναι δὲ τῷ μέσῳ οὔϑ᾽ : 
οἱ περὶ τὸν Θρασύβουλον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ὑπὸ πλήϑους 
τῶν ἐπικειμένων νεῶν ἐδύναντο οὔϑ᾽ οἱ περὶ τὸν Θρά- 
συλλον ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου (ἀφανές τε γὰρ ἦν διὰ τὴν 
ἄκραν [τὸ Κυνὸς σῆμα] καὶ ἅμα οἱ ΣυρακόΪσιοι καὶ οἱ 50 
ἄλλοι οὐκ ἐλάσσους ἐπιτεταγμένοι εἶργον αὐτούς), πρὶν 
οἱ Πελοποννήσιον διὰ τὸ κρατήσαντες ἀδεῶς ἄλλοι 

ἄλλην ναῦν διώκειν ἤρξαντο μέρει τινὶ σφῶν ἀτακτό- 

τερον γενέσϑαι. γνόντες δὲ οἱ περὶ τὸν Θρασύβουλον, ς 
τὰς ἐπὶ σφίσι ναῦς ἐπεχούδσας, παυσάμενοι τῆς ἐπεξ- 

Ιαγωγῆς ἤδη τοῦ κέρως καὶ ἐπαναστρέψαντες εὐϑύς,580 
ἠμύναντό τε καὶ τρέπουσι, καὶ τὰς κατὰ τὸ νικῆσαν 
τῶν Πελοποννησίων μέρος ὑπολαβόντες πεπλανημένας 

ἔχοπτόν τε καὶ ἐς φόβον τὰς πλείους ἀμαχεὶ καϑί- 

σταϊδαν. οἵ τε Συρακόσιοι ἐτύγχανον καὶ αὐτοὶ ἤδη 5 
τοῖς περὶ τὸν Θράσυλλον ἐνδεδωκότες καὶ μᾶλλον ἐς 
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φυγὴν δρμήσαντες, ἐπειδὴ καὶ τοὺς ἄλλους ἑώρων. 

γεγενημένης δὲ τῆς τροπῆς καὶ καταφυγόντων τῶν00 
Πελοποννησίων πρὸς τὸν Πύδιον μάλιστα ποταμὸν τὸ 

πρῶτον, ] ὕστερον δὲ ἐς 'ἄβυδον, ναῦς μὲν ὀλίγας το 
5 ἔλαβον οἱ ᾿Αϑηναῖοι (στενὸς γὰρ ὧν ὃ ᾿Ελλήσποντος 
βραχείας τὰς ἀποφυγὰς τοῖς ἐναντίοις παρεῖχε), τὴν 
μέντοι νίκην ταύτης τῆς ναυμαχίας ἐπικαιροτάτην δὴ 

ἔσχον. φοβούμενον γὰρ τέως τὸ τῶν Πελοποννησίων 4 

ναυτικὸν διά τε ] τὰ κατὰ βραχὺ σφάλματα καὶ διὰ τὴν ιτ5 
10 ἐν τῇ Σικελίᾳ ξυμφοράν, ἀπηλλάγησαν τοῦ σφᾶς τε 

αὐτοὺς καταμέμφεσϑαι καὶ τοὺς πολεμίους ἔτι ἀξίους 

του ἐς τὰ ναυτικὰ νομίξειν. ναῦς μέντοι τῶν ἐναν- 3 
τίων λαμβάνουσι Χίας μὲν ὀκτώ, Κορινϑίας δὲ πέντε, 

᾿Δμπρακιώτιδας Ϊ δὲ δύο καὶ Βοιωτίας δύο, “ευκαδίων 30 
18 δὲ καὶ Μακεδαιμονίων καὶ Συρακοσίων καὶ Πελληνέων 

μίαν ἑκάστων" αὐτοὶ δὲ πέντε καὶ δέκα ναῦς ἀπολλύασιν. 

στήσαντες δὲ τροπαῖον ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ οὗ τὸ Κυνὸς σῆμα « 
καὶ τὰ ναυάγια προδαγαγόμενον καὶ νεκροὺς τοῖς 

ἐναντίοις ὑποσπόνδους ἀποδόντες ἀπέστειλαν καὶ ἐς 35 

40 τὰς ᾿ϑήνας τριήρη ἄγγελον τῆς νίκης. οἱ δὲ ἀφικο- ὃ 
μένης τῆς νεὼς καὶ ἀνέλπιστον τὴν εὐτυχίαν ἀκού- 
ὅαντες ἐπί τε ταῖς περὶ τὴν Εὔβοιαν ἄρτι ξυμφοραῖς 
καὶ κατὰ τὴν στάσιν γεγενημέναις πολὺ ἐπερρώσϑησαν 

καὶ ἐνόμισαν σφίσιν ] ἔτι δυνατὰ εἷναι τὰ πράγματα, 580 
26 ἣν προϑύμως ἀντιλαμβάνωνται, περιγενέσϑαι. 

Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν ἡμέρᾳ τετάρτῃ ὑπὸ σπου-107 
δῆς ἐπισκευάσαντες τὰς ναῦς οἱ ἐν Σηστῷ ᾿Α4ϑηναῖοι 
[ἐπέπλεον ἐπὶ Κύξικον ἀφεστηκυῖαν᾽ καὶ κατιδόντες κατὰδδι 

“ἀρπάγιον καὶ Πρίαπον τὰς ἀπὸ τοῦ Βυξαντίου ὀκτὼ 
80 ναῦς ὁρμούσας, ἐπιπλεύσαντες καὶ μάχῃ κρατήσαντες 

κω 

τοὺς ἐν τῇ γῇ ἔλαβον τὰς ναῦς. ἀφικόμενοι δὲ καὶ 
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[ἐπὶ τὴν Κύξικον ἀτείχιστον οὖσαν προσηγάγοντο 5 
πάλιν καὶ χρήματα ἀνέπραξαν. ἔπλευσαν δὲ ἐν τούτῳ Σ 
καὶ οἱ Πελοποννήσιοι ἐκ τῆς ᾿βύδου ἐπὶ τὸν ᾿Ελαιοῦντα 
καὶ τῶν σφετέρων νεῶν τῶν αἰχμαλώτων ὅσαι ἦσαν 
ὑγιεῖς ὁκομίδσαντο (τὰς δὲ ἄλλας ᾿Ελαιούσιοι "κατέχαυ-- 

σαν), καὶ [ ἐς τὴν Εὔβοιαν ἀπέπεμψαν “Ἱπποκράτη καὶ τὸ 
᾿Επικλέα κομιοῦντας τὰς ἐκεῖϑεν ναῦς. 

Κατέπλευσε δὲ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτους108 

καὶ ὃ ᾿Αλκιβιάδης ταῖς τρισὶ καὶ δέκα ναυσὶν ἀπὸ τῆς 
Καύνου καὶ Φασήλιδος ἐς τὴν Σάμον, ἀγγέλλων ὅτι 

Ιτάς τε Φοινίσσας ναῦς ἀποτρέψειε Πελοποννησίοις 15 

ὥστε μὴ ἐλθεῖν, καὶ τὸν Τισσαφέρνη ὅτι φίλον 

πεποιήκοι μᾶλλον ᾿4ϑηναίοις ἢ πρότερον. καὶ πλη- «6 
ρώσας ναῦς ἐννέα πρὸς αἷς εἶχεν ᾿Δ4λικαρνασσέας τὲ 

πολλὰ χρήματα ἐξέπραξε καὶ Κῶν ἐτείχισεν. ταῦτα δὲ 
πράξας | ἄρχοντας ἐν τῇ Κῷ καταστήσας πρὸς τὸ μετό-- 30 
πῶρον ἤδη ἐς τὴν Σάμον κατέπλευσεν. 

Καὶ ὃ Τισσαφέρνης ἀπὸ τῆς ᾿“σπένδου,. ὡς ἐπύ- ς 
ϑετο τὸς τῶν Πελοποννησίων ναῦς ἐκ τῆς Μιλήτου ἐς 

τὸν Ἑλλήσποντον πεπλευκυίας, ἀναζεύξας ἤλαυνεν ἐπὶ 
τῆς ] ̓Ιωνίας. ὄντων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἐν τῷ Ἢ 
᾿“Ελλησπόντῳ, ᾿Αντάνδριοι (εἰσὶ δὲ Αἰολῆς) παρακομι- 
σάμενοι ἐκ τῆς ᾿Αβύδου πεξῇ διὰ τῆς Ἴδης τοῦ ὄρους 

ὁπλίτας ἐσηγάγοντο ἐς τὴν πόλιν, ὑπὸ ᾿Δρσάκου τοῦ 

ὅ Πέρσου, Τισσαφέρνους ὑπάρχου, ἀδικούμενοι, ὅσπερ 

καὶ Ζ]ηλίους Ϊ τοὺς ᾿Ατραμύττειον κατοικήσαντας, ὅτε 30 

ὑπ’ ᾿4ϑηναίων Ζ4“ήλου καϑάρσεως ἕνεκα ἀνέστησαν, 
ἔχϑροαν προσποιησάμενος ἄδηλον καὶ ἐπαγγείλας στρα- 

τείαν αὐτῶν τοῖς | βελτίστοις, ἐξαγαγὼν ὡς ἐπὶ φιλίᾳδ8 
καὶ ξυμμαχίᾳ, τηρήσας ἀριστοποιουμένους καὶ περι- 
στήσας τοὺς ἑαυτοῦ κατηκόντισεν. φοβούμενοι οὖν ε 
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αὐτὸν διὰ τοῦτο τὸ ἔργον μή ποτὲ καὶ περὶ σφᾶς 
τι παρανομήσῃ, καὶ ἅμα | ἐπιβάλλοντος αὐτοῦ ἃ 5 
φέρειν οὐκ ἐδύναντο. ἐκβάλλουσι τοὺς φρουροὺς αὐτοῦ 

ἐκ τῆς ἀκροπόλεως. ὃ δὲ Τισσαφέρνης αἰσϑόμενος καὶ109 
τοῦτο τῶν Πελοποννησίων τὸ ἔργον καὶ οὐ μόνον τὰ 

ἐν τῇ Μιλήτῳ καὶ Κνίδῳ (καὶ ἐνταῦϑα γὰρ αὐτοῦ 
ἐξεπεπτώκεσαν οἱ φρουροί), διαβεϊβλῆσϑαί τε νομίσας τὸ 
αὐτοῖς σφόδρα καὶ δείσας μὴ καὶ ἄλλο τι ἔτι βλάπτωσι, 
καὶ ἅμα ἀχϑόμενος εἰ Φαρνάβαξος ἐξ ἐλάσσονος χρόνου 
καὶ δαπάνης δεξάμενος αὐτοὺς κατορϑώσει τι μᾶλλον 

τῶν πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους, πορεύεσϑαι διενοεῖτο πρὸς 

αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ ᾿Ελλησπόντου. ὅπως μέμψηταί τε τῶν ι5 
περὶ τὴν ᾿Αντανδρον γεγενημένων καὶ τὰς διαβολὰς 

καὶ περὶ τῶν Φοινισσῶν νεῶν καὶ τῶν ἄλλων ὡς 
εὐπρεπέστατα ἀπολογήσηται. καὶ ἀφικόμενος πρῶτον 
ἐς Ἔφεσον ϑυσίαν ἐποιήσατο τῇ ᾿Αρτέμιδι" 
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᾿Αλχμέων ὁ ̓ ἀμφιάρεω Π 102, ὅ 
᾿Αλκμεωνίδαι ΥΙ ὅ9. 4 
"ἄλμωπες, ᾿Δλμωπία δ 99, ὅ 
᾿Αλόπη 126, 3 
“4λύξεια ΥΠ 81, 3 
“ἅλυς 116 
Ἁμαξιτός ΥΙΠ 101, 8 
᾿Δἀμεινιάδης Αἰμομἐθηβὶβ Π 61, 2 
᾿Δμεινίας Ἰ,δοραβοιπμομδυθ ἷν 

182, 8 
᾿Αμθινοκλῆς ΟοΥίδίαθ 1 18, 8 
μμέας ΡΙαὐδοθηβὶβ ΠῚ 22, 8 
᾿Ἵμόργηρ Ῥογβδ ΥἹΠ ὅ, ὅ; 19, ὡ; 

28, 
ΝΣ τ ποι μδρο θὲ δ" 

22, 2 
᾿ἀμπρακία! 80,8: ἀμπρακιῶται 
Ἐαρ τὶ 21, ἃ: ΠΟ, 2; 68,1: 

, ΠΙ 69, ι; 10ὅ, θα 
τ ̓  1: 96, Ἢ δ8, 

᾿Ἀ“μύκλαιον Ὑ 18, 10; Ἂν ὅ 
᾿Αμύντας τὸχ Μαοθδοπῦτ Π 96, 

8: 100, 8 
Ἀμυρταῖος Αοαγρσβ Ι 110, 2: 

112, 8 
᾿ἀμφιάρεως Π 68, 8: 102, ὅ 
᾿Ἀμφίας Ἐρίἀδυχίαβ Ἰ 119, 2 
᾿ἀμφίδωρος ΜεββιθὨΕἰ1Υ͂ 119, ΟῚ 
᾿Δἀμφιλοχία ΠῚ 68, 1: ᾿ἀμφίλοχοι 

Π 68, ὅ; πὶ ἼΟΤ, Ἴ8: 
᾿ἀμφιλοχικὰ ὄρη 1πὶ 112, 
᾿Αμφιλοχική Π 98, ὅ 

᾿Ἀἀμφίλοχος Π 68, 8 
Ἀμφίπολις 1 100, 8: ΙΥ̓ 102, 

1π5αᾳ.: Υ͂ 68 844.: ΥΠ 0; 
᾿Αμφιπολῖται 108, ὅ: Υ̓ 
11, 1 

᾿άμφισσ ς ΠῚ 101, 3 
"Αναια 11 82, 2. ΤΥ 1ὅ, 1; ΥΠ1 

19, 1; ᾿“ϑοιττας πὶ 19. ΡῈ 
᾿ἀναιῖτις ΥΠΙ6Ι1, 3 

᾿Ανάκειον ὙΠ] 98, Ἶ 



ΙἸπᾶθχ Ὡουὶηῦση Ὀ͵ΟΡΙΪΟΓΏΤΩ, 

᾿ἀνακτόριον 1 δῦ, 1: ΙΠ 114, 8: 
ΙΝ 490. ὶ 80, 2: ὙΠ 81, 2; 
᾿Ανακτόριοι ἴ 40, 1: Π , 2; 

80, ὅ; 81, 8; ᾿ἀνακτορία γῆ 
129. 8 

᾿Δνάξαρχος ΤμοθδῦθβΒ ΥΠΙ 
100. 8 

᾿δναξίλας ὑγγδμυβ ΒΒΘΡΊΣΥΙ4.6 
ἤάναπος ΔοδΙηδη186 Βανι 1182 
-- διολδο βυναβ ὟΙ 66, 2; 
96, 8: ὙΠ 49, ὁ: 18, 8 

Ἀνδοκίδης ΑἰΒΘΏΘΗΒΙΒ 1 ὅϊ, 4 
Ἀνδροκλῆς ΑὐΒΘμ ΘΏΒ18 ΥΠΙ6ὅ,2 
᾿Ανδροκράτης ΠῚ 24,1 
᾿ἀνδρομένης ΤιβοθἀθθιμοηϊΒ Υ 

4), 1 

κάνδρος Π δόδ.ι 1; Ἄνδριοι ἸΥ͂ 
42, 1: ὙΠ] δ, 4: ὙΠ] 69, 8ὃ 

᾿Ανδροσϑένης Αἴοαϑ Υ͂ 49. 1 
Ἀνήριστος Τιδοοαδθιηομίαβ Π 

ΟΊ, 1 
᾿ἀνϑεμοῦς Π 99, ὁ 
᾿᾿νϑεστηριών π 16. 4 
᾿ἀνϑήνη Υ 41. 2 
"ἄντανδρος ΤΥ δῶ, 8: Τῦ, 1; 

ΥΠΙ 109, 1: ᾿ἀντάνδριοι 
ὙΠῚ 108, Δ 

᾿Αντιγένης Αἰμθηἰθαβὶβ Π 28, 3 
᾿Ἀντικλῆς ΑὐΒΘΒΙΘΙΒ18 1 111, 9 
᾿Αντιμενίδας Το ϑοιηομίαβ Υ͂ 

42. 1 
᾿ΑἈντίμνηστος Αὐμοηϊομβὶθ ΠῚ 

106, 8 
᾿ἀντίοχος ΙῸῈΣ Οτχοβίδσαη Π 

80, ὁ 
νὴ ειποδς ᾿ιϑοθαβοιμοιὶαβ Υ 19, 

2; 24, 1 
᾿Αντισϑένης Τιοοαἀϑοιηοηῖαβ 

ΥΠΙ 89. 1; 61, 3 
κάντισσα 1 18, 1: 238, 8; ΥΠ 

28, 4: ᾿ἀντισσαῖοι ΠΙ 18, 2 
᾿ἀντίφημος ΒΠΒοάϊαβ ΥἹ 4, 8 
᾿Αντιφῶν ΑὐΒΘΏΙΘΙΒ18 ὙΠῚ θ8, 

1: 90,1 
ξιος π 99, 4 
“4πιδανός Ι͂ 18, ὅ 
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᾿ποδωτοί 1Π 94, ὅ 
᾿Δπολλόδωρος ΑὐμοηϊθηβῖΒ ὙΠ 

50.1 
᾿ἀπόλλων 1 39, 8: ΠΟ 1093, ὅ; 

Π| 94. 2}ὺΐᾶἷ "ἢ ὥῶ. 23, ὅ;: 
47, 11; ὙΠ 26, . ΠῚ 86, 
2: ᾿Αρχηγέτης Ἢ ἀ, 1; Ζή: 
λιος Ι 18, 6; ΙΠ᾿ 104. Ὡ; 
Μαλόεις ΠῚ 8, 8; Πιυθαϊεύς 
Υ ὅ3.1: Πύϑιορ, ΙΥ̓ 118, 1; 
ΥΙ δά, ὃ 

᾿Απολλωνία ὦ 26, 3 
᾿Δπολλώνιον Π 91, 1 
Ἴάργιλος Ὗ 18, ὅ; Ἀὀχ Δι}. ΙΥ 

108, 8: 8 
Ἀργῖνον ΝΙΠ 84 
᾿Αργινοῦσσαι ΥΠ]Ι 101, 2 
Ἄργος ῬοΙ]ορομποδὶ, 'ΑἌργεῖοι 

1102, ΕἸ 14 586α.: ΥγΥ1.1; 
ΥΙΠ 2 

ἴάργος τὸ ΠῚ ᾿“Δργεῖοι 
1168,1; ΠΠ102. 6; 106, 1 8ᾳᾳ. 

Αριανϑίδης ΤΉΘΡΘμαΒ ΙΥ͂ 91 
᾿Δἀρισταγόρας Μι]οϑίαβ ΙΥ̓ 102, 2 
Ἀρίσταρχος Αὐδμοπῖθηβὶυ ὙΠ 

90, 1: 92, θ, 95, 1 
᾿Αριστείδης ΑΥΒΘμ Θπβίβ, ὁ 4υ- 

σιμάχου, 1 91, 8: 0 18, ὄ 
-- ΑὐΒΘΕΣΘΏΒ18, ὁ ̓ Αρχίππου, 
ΙΝ ὅο0, 1; 17, 1 

᾿ἀριστεύς Οοτϊαὐμίαβ, ὁ ᾿4δει- 
μάντου, 1 θ0, 2: ΠΙ 61. 1 

-- Οοχϊη ἴα, ὁ Πελλίχου, 
Ι 29, 2 

--- Τιβοθ ἀφ θταοπίυϑ ΓΥ 182, 8 
᾿Δριστογείτων ΑὐΒΘΗΪΘΩΒΙΒΙ 90, 

8. ΥἹ δά, 1 
"Ἀριστοκλείδης ΑὐΒμθηἱθηβίβ Π 

10. 1 
᾿Δριστοκλῆς Τιϑοραδοιηοπίαβ Υ 

16, 9 
--- ᾿ϑοραβθιοηϊαβ Υ 11. 8 

Ἁἀριστοχράτης Αὐμθῃΐθηβὶβ Υα 
19, 2: 34. 1 

-- ΑὐΒΘμΙθηβὶΒ, ὁ σΣκελίου, 
ΥἹΙΠ 9, ἃ; 89, 2; 92, ὃ 
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Ἀριστόνους αο]ουπ ΥἹ 4. 4 
- ατίβαθυβ ΠῚ 22, 8 

Ἀριστοτέλης Αὐδμιοηϊοηβὶβ [Π 
106ὅ, 8 

᾿Δριστοφῶν Αὐμοπίθηδὶβ ΥΠΙ 
86, 9 

ρίστων Οοτϊπίμῖυβ ὙΠ 89, 2 
Ἀἀριστώνυμος Οοτηίμτυ Π 88,1; 

ΙΥ͂ 119. 3 
-- ΑὐΒθμῖθηβὶβ ΓΥ͂ 122. 1 

᾿Αρίφρων Αὐμϑηλθηβὶβ ΠΥ 66, 8 
ρκάδες ἄχω, Ἀρκαδία 1 3, 

8: ΥἹ 299 
᾿Δρκεσίλαος ΕΝ ΤῈ γ 

ὅ0, 4 
Ἁρματοῦς ὙΠ] 101, 8 
Ἁρμόδιος Αἰμθιϊθμβίβ 1 20, ὃ: 

ΥὙΙΈδά, 1 
ἄρναι ΤΥ 108, 1 
Ἄρνη 112, 8 
ἄρνισα ΤΥ 198, 
“ρπάγιον γΙΠ ὙΠ 1 
Ἁρπίνη Ὑ ὅ0, 8 
Ἀρράβαιος ΥτὸχΣ υγῃοθδίδσυσα 

ΙΝ 19. 2: 134, 1 
᾿Αρριανοί ὙΠ| 104, 2 
Ἀρσάκης Ῥοσβα ὙΠΙ 108, 4 
᾿Δρτάβαξος Ῥοῖβα 1᾿ 129, 1; 

182, ὅ 
"άρτας τοῦϊαΒ ἴαρυσα ΥΠ 

88, 4 
᾿Δρταφέρνης Ῥοχβα [Υ̓ ὅ0, 1 
άρτεμις ΠῚ 104, ὅ: ΥὟἹ 44, 8; 

ΥΠ] 109 
ρτεμίσιον ΙΠ δέ͵ 4 
Ἀρτεμίσιος μήν ν᾽ 19. 1 
Ἀρτοξέρξης ΤΟΣ ῬΟΙΒΔΙΌΣΩΙ 104, 

1. 187, 8; ΙΝ ὅ0, 8: γΙΠ 
δ, 4 

᾿Αρχεδίκη 8116 Ηἱρρὶδθ ΥἹ ὅ9, 8 
Ἀρχέλαος τσ Μδοράομυχα 1 

100, 3 
᾿ιρχέστρατος Αὐδοῃίθηβιθ ῖ δ7, 6 

-- ΥΠ “ 1 
᾿Αρχέτιμος ΟοΥαίίαβ 1 29, 
Ἀρχίας Οδηηδηπαθαβ ΙΥ δ, 1 

Ιηρχ ποσηϊπυση ῬΤΟΡΥΊΟΣΤΙΩ. 

᾿Δρχίας Οουπίμῖαβ ΥἹ 8, 2 
᾿Αρχίδαμος τὸχ Τιδοθάδθχηο- 

Ὠϊοχυτῃ 1 79, ἃ: Π10, εὐμος ; 
47, 3: 11. 1 βαα.: ΠῚ 1. 
89, 

ἤν ο ἢ Αὐμοηἱθμβὶβ ΓΥ͂ δ0. 1 
ρχωνίδης τὸχ ᾿'ΙΟΟ]ΟΥΌΙΩα ΥΠ 

᾿Ασία Ῥδββίσα; οἱ ᾿(σιανοὶ βάρ- 
βαροι 1 ὅ, ὅ 

᾿Ασίνη Μοββθῃῖδο ορρίάυσχῃ ΙΥ 
18. 1; ΥἹ 98, 8 (ὃ) 

-- Ἰιοοπίοδθ Ὁρρίδυχα ΙΥ δά, 
4 ΥἹ 98, 8 Ο) 

Ἄσπενδος ΨΙΠ 81, 8: 87. 1: 
88. 99: 108, 8 

Ἀσσίναρος γΠ 84, 2 
“σσύρια γράμματα ἸΥ͂ ὅ0, 8 
Αστακός 1 80), 1. 88,1; 102, 1 
στύμαχος ΡΙΔἰβϑομβὶβ ἵΠ δῷ, ὅ 
᾿Αστύοχος ΤιδοραβοΙηοιη ΥἹΠ 

20, 1 5αα. 
᾿ἀσώπιος ΑὐΒΘΕΣΘΏΒΙΒ, 

ῬΒΟΥΤΥΑΪΟΠΙΒ, 1 64, 3 
--- Αὐμθῃϊθηβίβ, δ]π8. ῬΒοτ- 
ΤΩῚΟΙΙΒ, ΠῚ 7, 1 

᾿ἈἈσωπόλαος ῬΙαἰδοθηβίβ ΠῚ δῶ, ὅ 
᾿Ασωπός ΤΠ ὃ, 3 
Ἀταλάντη ἱπβαῖα Π 82: ΠΙ 

89, 8:ὉΥ͂ 18,1 
-- υὧὖῦϑ Π 100, 8 

᾿Δτιντᾶνες Π 80, 6 
Ατραμύττειον γ 1; ΥΠΠ 108, 4 
Ατρεύς 19,2 
᾿Δττική ρῬϑββίτη:; Ἀττικὴ δραχμή 

ΥΠ1|Ι 20,1; 46,2; ; Ἀττικὴ ξυγ- 
1 τῇ Ϊ 97, Ἢ , Ἀττικὴ χοῖνιξ 

16. 1 
“«Αὐλών ΙΝ 108, 1 
Αὐτοκλῆς ΑὐἰΒμοαἱθπδὶβ ᾿Υ͂ 88, 1: 

119, 2 
Αὐτοχαρίδας 
Υ 12.1 

Ἀφροδίτη ΥἹΙ 46, 8 
᾿ἀφροδιτία Ιν δ6, 1 
Ἄφυτις 1 64, ὃ 

Ῥαΐοσ 

ἐπε μαδτ ὧς 



Ιπθχ ΠΟΙ ΠΌΤΩ ῬΧΟΡΤΊΟΤΤΙΤΗ. 

᾿Αχαιΐα ῬΟΙοΟΡοπΘαὶ 1 11, 1: 
ἦγ 21, 8: Υ 82, 1; ἀχαιοί 
Ι 111, 8: Π 9, 2; 6θ,1; 
δρᾶ Ἠοχηοσυμ: 1 8, 8: ΙΥ͂ 
120, 1; ΥἹ 2, 8 

᾿Αχαιΐα ἸΒαοΒβα]αο ΙΥ̓ 18, 1: 
᾿Αχαιοὶ οἱ Φϑιῶται ΥὙ1Π8, 1 

ἈΑχαρναί ΤΠ 19, 2: ἈἈχαρνῆς Π 
90, 4 

Αχελῶος Π 102, ῶ: ΠΙ 7, 4: 
106, 1 

Ἀχερουσία λίμνη 1 46, 4 
Ἀχέρων 1 46, 4 
Ἀχιλλεύς 1 8, 8 

Βάττος ΟοΥηςΐυβ ΤΥ 48, 1 
Βέροια 1 601, 4 
Βιϑυνοὶ Θρᾷκες ΤΥ͂ 1, 2 
Βισαλτία ΠΙ 99, ὃ; Βισαλτικόν 

ΤΥ͂ 109, 4 
Βοιόν 1 101, 3 
Βοιωτοί, Βοιωτία ῬϑδΒίτα 
Βόλβη ἴ ὅδ, 5: ΙΝ 108, 1 
Βολίσκος ὙΠῚ 34, 8 
Βοριάδης Ευτχγίδῃ Π 100, 1 
Βορμίσκος ΤΥ͂ 108, 1 
Βοιτία Π 99, 8: Βοττιαία Π 

100, 4; Βοττιαῖοι 1 δῖ, ὅ; 
1 19, 1; 99, 8; 101, 1; 
ΙΝ 1; Ββοττική 1 θὅ, 8: 
Π 101, ὅ 

Βούδορον Ι 94, 8: [1 δ1, 3 
Βουκολιών Υ͂ 184, 2 
Βουφρᾶς ἸΥ͂ 118, 4 
Βρασίδας ϑιρεαγίίαἰοΒ Π 26, 2; 

8ὅ, 1, 86,6, 938,1: ΠΙ69.1: 
16: Υ̓͂ 11. 4; 10, 1; 18,1; 
“Ὧ2, 1; 109, 1; 120, 1: Υ̓ 2, 
ὃ 84Ὶ4ᾳ.; Βρασίδειοι Ὗ 67, 1: 
11, ὃ, 12, 8 

Βραυρώ ὍΧΟΣ τορὶϑ Βαορῦτ ΙΥ͂ 
101, 8 

Βροικιννίαι Υ 4, 4 
Βριλησσός 11 38. 1 
Βρομερός ΤτὸχΣ Τυγηοοδίασυσα ΙΥ͂ 

88, 1 4 
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Βυζξάντιον 1 94, ἃ; 128, δ: ΥΠΙ 
80, 8: 107, 1; Βυζαντιοι 1 
116, δ: 117, 8 

᾿Βωμιῆς ΠῚ 96, 8 

Γαληψός ΤΥ͂ 101, 8:}Υ͂ 6, 1 
Γαυλίτης δὲ ΥΙΠ 86, 3 
Γέλα ΤΥ ὅ8: Υ̓ 4, 6: ΥἹ 4, 8; 

Γελῷοι ΤΥ ὅ8: ΥἹΙ 4, 4: ὙΠ 
68,1; Γελεᾶτις Ὕβλα ΥἹ 62, ὅ 

Γέλας ΥἹΙ 4, 8 
Γέλων ὑγτϑυτβ ΘΥΥΔΟυΒΑΙΣΌΙΩ 

ΥἹΙ 4, ἃ; ὅ, 3: 94. 1 
Γεραιστός ΠΙ 8, ὅ 
Γεράνεια 1 106, 8: 107, 8: Ὁ 

10, 1 
Γεράστιος μήν ΤΥ͂ 119, 1 
Γέται ΤΠ 96, 1: 98, 4 
Γἧ Π 16, 4 
Γίγωνος 1 61, ὅ 
Γλαύκη ΥἼΠΠ 19, 2 
Γλαύκων ΑὐἰμοηΘηΒὶΒ 1 ὅ1, 4 
Γόαξις Ἐάοπαβ ΙΥ̓ 107. ὃ 
Γογγύλος ἘχΘΙΧΙΘΗΒ18 1 128, ὁ 
-- Οοπηίμίαθ ΥὙ11} ὃ, 1 

Γορτυνία Ἰΐ 100, 8 
(Γόρτυν) Γορτύνιος 1| 8ὅ, ὅ 
Γραϊκὴ γῇ Π 28, 8: ΠῚ 91, ὃ 
Γρηστωνία 11] 99, 6: 100, 4: οὗ. 

Κρηστωνικόν 
Γύλιππος ιδοραδθοιλομῖαβ ΥἹ] 

98, 2: ΥΠ 1 58ᾳα. 
Γυρτώνιοι Π 22. 8 

Ζάνϑος 1,δΔοοαδοχηοηῖα Υ 19.2. 
94. 1 

Ζαΐμαχος ῬΙ]αἰθθοηδὶβ ΠῚ 20. 1 
Ζαμάγητος Ἰωϑοραδβοιμομῖαβ Υ͂ 

19, 2, 24, 1 
“αμάγων Ἰιϑοραδϑοιρλομῖαβ 1Π 

99. ὅ 
Ζαμότιμος ϑιογοπίαβ ΙΥ̓͂ 119, 2 
Ζαναοί 1 8, 8 
Ζάρδανος ΥΠ]Ι 104, 2 
Δαρεῖος, τοχ Ῥογβδιυσα, Ε] 18 

ΤΗΥΟΥΡΙΡΕΒ, σζοο. Ηπᾶοθ. Π| Ἑὰᾷ τΤηΐΠμΌΣ. 20 
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ἩΤΕΗΙΘΡΙΣ 114, 1; 16; ΙΥ 
102, ὃ; ὟΙ ὅ9, 3 
μα; ΤΟΣ ῬΘΙΒΔΙΌΣΩ, 811τ|8 

Αγΐδχοσχὶβ ΥἹΠ ὅ, 4: 87, 1: 
58, 1 

Ζασκυλῖτις σατραπεία 1129, 1 
Ζάσκων ϑιγτδουδβδηθβ ΥἹΙ ὅ, 8 
- ἸοσὰΒ ῬΤῸΡΘ ϑ'υγδοῦβδβ δ 
66, 2 
Δαυλία ᾿ 29, 8; Δαυλιὰς ὄρνις 
Π 29, 8 

Δαφνοῦς ὙΠ] 38, 6; 81, 3 
Ζ4εινιάδας Ῥθοτϊοθοῦδ [,.8ο6486- 

ΤΩΟΙΪΌΒ 22, 1 
Δεινίας Αὐἰδμομπϊοιδὶα ΠῚ 8, 2 
“Ὡεκέλεια ὟΙ 91, 6: 98, :.ω ὙΠ 

18, 1; 19, 186α: ὙΠ| 8, 1 
Δελφίνιον ὙΠ 88, 2; 40, ὃ 
“Δελφοί 1 86, 1: 98, δ; 115. ὅ; 

118, 8; 121, 8: 1986, 4; 
189, ἃ; 1834. 4. 148,1: ΠΙ 
δΊ͵ ἃ; 92, δ; 101, 1: {Υ̓́184, 
1. Υ 16, 2; 18, 2: 82, 1 

Ζέρδας Μδορὰοὶ δ, 8: ̓ δ9, ῶ 
Ζερκυλίδας Θρατίϊαίθβ ὙπΠ| 61, 

1: 62.1 
Δερσαῖοι Π 101, 8 
Δευκαλίων 1 8, Ε 
4ήλιον ΤΥ͂ 16, 4: 89, 1 βαᾳ. 
4ῆλος 18,1: 96, ΓΝ Π8,8: Π 

104, 1; Υ͂ 1; 82. 1; Δήλιοι 
1; 82, 1; ΥἹΙ 108, 4; τὰ 
δήλια ΠῚ 104, Ὡ; 4ηλιακὸς 
χορός ΠῚ 104, ᾿δ 

Ζημάρατος Αἰὐἰμιοιίθηδίβ Υ͂Ι 
106, 2 

δήμαρχος ϑγυδουβαπαβ ΥΠΙ 

Στ; Αἰδθμῖθηθ18 Υ 116, 8 
ΡΩΝ ΣΤΡᾺ Αὐμομϊομβὶβ [Υ̓ τὸ, 1 
Ζημοσϑένης ΑΥΒΘΠΙ ΘΙ ΒὶΒ Ϊπ 

91,1; 94, 2 5αᾳ.; 106, 8 5αᾳ.; 
ΤΥ 8, 4 β4ᾳ.; 66, Ἢ 16, 1; 
89, 1; 101, 8:}Υ͂ 19,3; 24, 1; 
80, 8: Υ] 16, 18α σας 

Δημοτέλης Μοββθεΐαβ Ωὅ, 11 

Ιπᾶοσ ποι ηθατη ῬΓΟΡΙΙΟΤΣΏΌΙΩ. 

Ζιαγόρας Ταυσίηθβ ὙΠ] 88, 1 
Ζιάκριτος ϑραχγυϊίοα 11 12, 1 
Διάσια 1 126, 6 
Διδύμη ΤΠ 88, 3 
“ιειερέφης Αἰβοηϊθηϑίβ ΠΙ16δ.1 

-- ΥγΠἠΠ 39,1; Ὑ]Π 
"δά, 

Διέμπορος ΤὨΘΌΔμσΒ Π 2, 1 
“πιόδοτος Αἰ Βοπ θη518 ΠῚ 418 ἘΠ 
Ζῖοι 1| 96, δ: 4Διακὸν γένος 

21, 1 
Διομέδων Αἰμοπίθηβὶβ ΥἹΠ 19, 

ὃ. 30, ὃ; 38.1:; 34,3; ὅ:, 3: 
δῦ, 1: 18, 4 

Διόμιλος Απατῖθε Υ͂Ι 96, 3; 
97, 8 

Ζῖον Μαοραομῖδο ΓΥ͂ 18, 6 
-- Δοίοϑ ΙΥ̓͂ 109, 8: 4Διῆς ῦ 
8δ, 1. 82, 1 

Διόνυσος Π 1δ, 4: ΠῚ 81, ὅ; 
ὙΠ] 98, 8: Διονύσια ΠῚ 16, 
4. 20, 1; 28, 4; Διονυσια- 
κὸν ϑέατρον ὙΠ] 98, 1 

Διὸς ἱερόν ΙΠ 1) 2 
ΖΔιόσκοροι 1Π τὰ: 8; Διοσκό- 

οδιον ΙΥ͂ 110, 
δ εὐτε τὸς μι κακὰς Ι4δ, 2: 

1δ, 1 
Δίφιλος Αἰδμοπϊθηδὶθ Υ͂ΤΙ 84, 8 
Δόβηρος ΠΕ 98, 3 8Βαᾳ. 
“Δόλοπες 1 98, ῶ; Υ51.1: 

Ζολοπία Π 109, Ὁ] 
Ζόρφκις Τιδοθἀδοιποηΐαβ 1 9ὅ, ὁ 
“4ραβησκός 1 100, 8; ΤΥ 102, 2 
“ρυμοῦσσα ΥΠ|Ι 81, 8 
“'ρύοπες ΥΙ! δΊ, 4 
“ρυὸς κεφαλαί ἴπ 24, 1 
“ρῶοι ΠῚ 101, 8 
Ζύμη ἢ 84, ὃ 
“Ζωριεύς ΒΒοάΐαθ ΠῚ 8: ΥΠ| 

8δ, 1: 84, 2 
Δωριῆς ᾿δὐνίδαθ 1 1071, ἃ: ΙΠ 

92, 8 
-- θ8β ρϑεβίτη ; Ζωριακός 
Π δά, 2: Ζίωρικός Π ὅ4,͵ 8: 
Δωρὶς ᾿γῶσσα, φωνή π 
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112, 4: Υ͂Ἱ ὅ, 1; 
πόλεις ΠῚ 86, 2 

ΖΔῶρος ῬΒδΙΒΑΙαΒ ΙΥ̓ 18, 1 

ΖΔωρίδες 

ἝΒβοροος Πὶ 96, 4 
"Ἐγεστα ΥΙ 3, 8: ᾿Εγεσταῖοι ΥἹ 

6, 2 βΒαα. 
Εἰδομενή 11 100, 8 
Εἴλωτες 1101, 3; 198,1; 135,4: 

ΤΥ͂ 80, 2: Υ͂ 84,1 
Ἔκκριτος ϑραχίϊαἴοθ ΥΠ 19, 8 
᾿Ελαιᾶτις 1 46, 4 
᾿Ελαιοῦς ὙΠ] 102, 1; 108, 1: 

101, 2; ᾿Ελαιούσιοι Ὑ1Π1107, 8 
᾿Ελαφηβολιὼν μήν ἸΤΥ͂ 118, 12; 

Υ 19,1 
Ἑλένη 19. 1 
Ἐλεός ΥΠΙ 26, 1 
᾿Ελευσίνιον Π 17, 1 
᾿Ἐλευσίς 1114. 2: 1119. 2 Βαᾳ.:; 

ΕΥ͂ 68, ὅ; ᾿Ελευσίνιοι Π 1ὅ,1 
᾿Ελιμιῶται ΤΙ 99, 2 
Ἕλιξος Μορϑτγοιβὶβ ΥἹΗ 80, 8 
Ἑλλάνικος ΒογΙΡύοΥ σόσῦσα [97,2 
Ἑλλάς ρῬαϑβίχω; Ἔλληνες 1 8, 3, 

Ῥϑβϑα; τὸ Ἑλληνικόν ΠΙ 
82, 1, 88,1 

“Ἕλλην δ11π8 Πουοδ]ομὶβ 1 8, 2 
᾿Ελληνοταμίαι 1 96, 2 
᾿Ελλήσποντος ῬδΒββίτα: Ἂἀθ τϑ- 

σίομθ 1 89, 2; Π 9, 4; ΥὯἝΙ 
86, 4: 968, 4 

᾿Ελλομενός 1Π 94, 1 
Ἕλος ΡΥ δά, 4 
Ἔλυμοι ΥἹ 3, 8 
᾿Ελωρίνη ὁδὸς ΥἹΙ 66, 8: 70, 

4. ὙΠ 80, ὅ 
Ἔμβατον 1Π 29, 2; 82, 1 
᾿Εμπεδίας Ἰωδοραδϑοιηομῖαϑ 05 

19, ὃ: 34,1 
Ἔνδιος 1Ἰιϑοραδοιβουῖυβ Υ 44, 

8: ὙΠ16, 8: 193, 1; 11, 3 
᾿Ενιπεύς ΤΥ 18, 8 
᾿Εννεάκρουνος Π 1ὅ, ὅ 
᾿Εννέα ὁδοί 1 100, 8; ΙΥ̓ 102, 8 
Ἔντιμος Οτοίθμβιβ ΥἹ 4, 3 
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Ἔνυάαλιον ΤΥ͂ 61, 2 
᾿Εξήκεστος ϑγγδούβδητβ 178, 1 
᾿Ἐορδία, ᾿Εορδοί Τ| 99, ὅ 
᾿Επίδαμνος, ᾿Ἐπιδάμνιοι 1 34 

86α. 
᾿Ἐπίδαυρος Ατροϊ!ῖοα Π ὅθ, 4; 

Υ͂ δδ, 1 Βαα.;: 7δ, ὅ βΒαα.: Υ1 
92, 8; ᾿Επιδαύριοι 1 21, 2; 
10, 1; Υ͂ ὅ8, 1; ΥΠ] 8, 2; 
ἡ ̓ Επιδαυρία ΤΥ͂ 40, 2; ᾽Επι- 
δαύριος πόλεμος Ὗ 26, 2 

-- ἡ ΔΛιμηρά ἸΥ͂ δδ., ὃ: ΥἹ 
106, ὃ: Υἱ 18, 8; 26, 2 

᾿Ἐπικλῆς ΑὐΒΘΙΙΘμΒ18 1 46, 2; 
Π 28, 3 
- Τιδοραδοχπομῖνβ ΥΠ|107. 2 

᾿Ἐπίκουρος ΑἸΒΘΠΙΘΗ818 ΠῚ 18, 8 
᾿Επικυδίδας Τιδοοἀδοιηοπίαθ Υ͂ 

15, 1 
᾿Ἐπιπολαί ΥἹ 1ὅ, 1: 96, 1 8αα.; 

ΥΙΓ:, 18αᾳ.:; 48, 1 βΒαα. 
᾿Επιτάδας 1,δορἀδοιπομΐυθ ΙΥ͂ 

8, 9; 81, 2, 88, 1; 3838, 1; 
89, 3 

᾿Ερασινίδης Οοτϊηἰῖυθ ΥΠ 1, 1 
᾿Ερασίστρατος Αἰ ΘΙ ΘΙΗΒΙΒΥ͂ 4.1 
᾽Ερατοκλείδης ΟοΥπίίαβΙ 24. 2 
Ἔρεσος ΠΙ 18, 1; 8ὅ, 1; ὙΙΠ 
98, 2; 100. ἃ; 101,1; 108,2; 
᾿᾽Ερέσιοι ΥὙΠΠ 38, 4 

᾿Ερέτρια ὙΠ] 60, 1; 9, 2; 
ἙἘρετριῆς 1 16, 8; ΤΥ 198. 1: 
ὙΠ δ, 4: ΥἹΙ 60, 1; 96, 8 

᾿Ερεχϑεύς Π 16, 1 
Ἔρινεός οτϊαϊθ ορρίάυχῃ 1 

101, 2 
- Αοθδθδθ ροσγΐυθ ὙΠ 84, 1, 8 

᾿Ερινέος ὅϑ1ο6118406 βΒανίὰα ΥΠ 
80, 6: 82, 8 

Ἕρμαϊῖ ΥἹ 27, 1 5αᾳᾳ. 
Ἕρμαιον ΥὟἼΠ 29, 8 
᾿Ἑρμαιώνδας ΤἈΘΌϑΩηυΒ ΠῚ ὅ, 4 
ἹἙομιονῆς ἵ 21, 2. ΥΠ] 83, 2; 
 ἹἙρμιονὶς γῆ ΤΙ ὅθ, ὅ 
Ἑρμοκράτης ϑγγδουβδηθβ ΙΥ͂ 

ὅ8 βΒαα.; ΥἹ 82, 8; 7172, 2; 

40" 
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18, 1. 70, 4: 96, 8: 99, 2: 
ΥΠ 91, 8: 18,1; ΥΠΙ 46,1; 
29, 2; 4, ὃ: 8ὅ, 2 

Ἕρμων ϑ'γτδουβδηυθ ΙΥ̓ δὅ8: ΥἹ 
82. 8 

-- Αὐμομπίοηβὶβ ὙΠ] 92, ὅ 
᾿Ερύϑραι Βοροῖϊδδο ΙΠ 34, 3 
᾿Ερυϑραϊί]ουϊαο 134,6: 28,ὅ: 

82, ἢ: 88,8: ᾿Ερυϑραῖοι Ὑ1Π 
δ, 4: 8, 4; 14, 9; 16. 1; ἡ 
᾿Ερυϑραία 129. 2; ΥὙ11234, 2 

Ἔρουξ ΥἹ 2, 8: 46, 8 
᾿Ερυξιλάδας Ἰωδοοαδθτιροπὶαθ ΙΥ͂ 

119, 3 
Ἑστίαια ὙΠ δ1, 2; ἱἙστιαιῆς 

1114, 8; ΥΠ δΊ, 2 
᾿Εστιόδωρος Αὐἰμοηϊοηβὶβ Π 70,1 
᾿Ετεόνικος 1,δοοαδοιμοπϊϑ ΥΙΠ 

98. 4 
Εὐάλας ϑραγανοθ ὙΠ] 22, 1 
Εὕὔαρχος Αοδγπδῃ Π 80,1; 838,1 
-- Ομαϊοίάρηβιβ ὟἹΙ 8, 8 

Εὔβοια 128, 4: 114,1: Π2,1: 
20, 1; 82. ΠῚ 17, 2; 871, 4; 
89,2; ΥὙΠΠ1ὅ,1: 60, 2: 91.2; 
9ὅ, 7 44 Εὐβοῆς 1 98, 8: 
118, 2. ΓΝ 92, 4; ὙΠ. 1; 
91, 8; τὰ Εὐβοϊκά 1 81, ὃ 

Εὔβουλος ΟμΐαΒ ΥἹΙ 28, 4 
Εὐεσπερῖται ὟἼΠΙ δ0, 2 
Εὐετίων ΑἰμοπἱΘμβὶβ Υ]1 9 
Εὔηνος ΠΕ 88, 8 
Εὐθύδημος ΑὐΒΘΕΙΘΩΒΙΒΎΥ͂ 19,8; 

94. 1 
-- -- ΨΙ116.1; 69, 4 
Εὐθυκλῆς ΟοΥίδῖαβ 1 46, 2 
Εὐκλείδης Ζϑιηοϊδουβ ΥἹ ὅ, 1 
Εὐκλῆς Αὐἰμομῃϊθηβὶβ ΓΥ 104, 4 
- ϑγγδουβδῃῦβ ΥἹ 108, 4 
Εὐκράτης Αὐμθπηιοπβὶβ ΠῚ 41 
Εὐκτήμων Αἰμοπίθηδὶβ ΥΠΙ 

80, 1 
Εὕὔμαχος Οοτγϊπέμῖυβ Π 88, 1 
Εὐμολπίδαι ὙἹΠΗ ὅ8, 2 
Εὕὔμολπος τὸχ ΕἸθυβίπίοσυσα Π 

16, 1 

Ιηάθχ ποιρίπυση ῬΥΟΡΥ]ΟΤΌΙΩ. 

Εὔξεινος πόντος ΠῚ 96, 1; 97, 
1; ΑΥ̓͂ 16, 1) 

Εὐπαλίδας Ερ᾿ἀδυχ 817 119. 2 
Εὐπάλιον 1Π 96, 2: 103, 1 
Εὐπομπίδας Ρ] αἰδαθηβὶ8 ΠΙ20, 1 
Εὐριπίδης Αὐμοηλθοηβὶβ ΠΊΟ, 1 
Εὔριπος ΥΙ1 29, 1: 80, 1 
Εὐρύβατος Οοτογτᾶθαθ 1 47, 1 
Εὐρύηλος ΥἹ 91, 2, ΥΠ 3, 4; 

48, 8 
Εὐρύλοχος ϑρατ ἴθ ΠῚ 100, 2 ; 

106, 1; 109, 1 
Εὐρύμαχος ΤἈΘΌΘμαΒ 11 2, 8: 

ὅ, 7 
Εὐρυμέδων ΑἰδμοπλοηδὶΒ ΠΠ 80, 

ὦ: 8ῦ, 1; 91, 4: 11ὅ. δ: ΤΥ 
Ὡ, ἃ; 46, 1; θὅ, 8: ΥἼΠ 16, 1; 
81, 8; 88, 8, 8ὅ, 1; 42, 1. 
48, ἢ: 49, 8; δῶ, 2 

Εὐρυμέδων θανὶθβ 1 100, 1 
Ἐούσῦ τς ΤῸΣ Μγοθβθοσττλ 

9, 2 
Εὐρυτᾶνες ΠΙ 94, ὅ 
Εὐρύτιμος ΟοΥπίδῖαβ 1 39, 3 
Εὐρώπῃ 1 89, ὃ: Π ΘΊ, ὅ 
Εὐρωπὸς 1 100, 8 
Εὔστροφος Ατρίνυβ Υ 40, 8 
Εὐφαμίδας ΟοΥημῖυθ ἢ 838. 1; 

ΙΥ̓ 119, 5: Υ δῦ, 1 
Εὔφημος Αὐἰδθῃΐθηβὶβ ΥἹ 17, 

4. 81 
Εὐφίλητος Αὐμιθηϊθηβὶ8 Π] 86,1 
Ἔφεσος 1 181, 2: ΠΙ 82, 2: ΙΥ 

δ0, ὃ: ΥΠ1 19, 8: 109; τὰ 
᾿Εφέσια 1Π 104, 8 

᾿Ἐφύρη 1 46, 4 
᾿Εχεκρατίδης τὸχ ΤὨΘΒΒΑΙοσαχα 

111. 1 
᾿Εχετιμίδας ῳϑοραδοχμοπίυβ ΙΥ̓ 

119, 9 
᾿Εχινάδες Π 102, 8 

Ζάγκλη ΥΙ 4, δ: ὅ, 1 
᾿ Ζάκυνθος ΠΊ, 8; 66, 1; 80,1: 

ΙΥ͂ 8, ὃ; 18, 2; ΥΠ 81, 9; 



Ἰπᾶθχ ποχηΐμ τη ὈΓΟΡΥΟΙΌΙΩ. 

Ζακύνθϑιοι 1 41, 2; Π9, 4: 
ΠῚ 94, 1; 9ὅ, 2: ὙΠ δ. 1 

Ζευξίδαμος βραγύϊαίοα Η! ἴ9, 1 
Ζευξίδας 1,δοραδοτηομπῖθβ Υ 19, 

2: 24,1 
Ζεὺς ̓Ελευϑέριος ΠΙ 11, 2. 1θο- 

μήτας 1108, 2: Ὀλύμπιος Π 
1δ, 4. ΠΠ14.1; Ὑ81.ὃ; :ὅ0,1; 
Μειλίχιος Ι 198, 6: Νέμειος 
1Π96.1; (Ὀοσουσδθ) 170,4: 
(Δαμέϊηθδθ) Υ͂ 41,11 

Ζώπυρος ῬοτβδᾶΙΪ 109, 8 

ἩΗγησανδρίδας (4γ.) ϑραγίϊαῦθθ 
ΤΠ 91, 3: 94, 1, 2; 96, 8 

Ἡγήσανδρος ΤιΔοθἀϑϑσαοσῖαβ, 
Ῥδύοσ Ῥββιίϑιάδο, ΙΥ̓ 139, 8 
-- Τιλοοἀμθσηοηαθ, Ῥδΐοσ ἦο- 
σοϑαμαγϊδο, ὙΠ 91, 2 

-- ΤΒοδρίθηβὶβ ΥἹΙ 19, 8 
ἰδ τς ας [μΒοραβοι οι ξτΒ 

Ἠδῶνες, Ἦδωνοί 1 100, 8; Π 
99, 4: ΤΥ͂ 102, 5. 86ᾳ.: γ 6, 
4. Ἡδωνκός Ἰ 100, 8: ΙΓ 
107, 8 

Ἠετιώνεια ὙἹΠ 90, 1 8ᾳα. 
᾿ἪἨιών 198.1: ΓΥ̓ 1; δ0,1; 102, 

4 βαα. ΝΕ δ, 1 
Ἤβς, Ἠλεῖοι Ῥδββίτα ; ἡ κοίλη 

Ἦλις, ἡ Ἠλεία Π 96, 8 
Ἤρα ΠῚ 868, 8: ΙΥ̓͂ 188, 2; 
τοῖο Οὐτοῦγδθ Ι 94. ; 
ΙΠ 16ὅ, δ8αα.; Ρ]αἰδοὶβ ΠΠ 
68, 8 

Ἡραιῆς Υ͂ οἴ, 1 
Ἤραιον ἡ ἄκρα Υ͂ 18. 6 
Ἡράκλεια ἐν Τρα ρνίς ΠῚ 

92, 1; ΓΥ͂ 18, 1: Κὶ 18. 1; 
δ, 1; Ἡρακλεῶται Υ δΊ, Ἷ 

Ἡρακλεῖδαι 1 9. 3: 15, 8. ΥἹ 
8, 2 

Ἡρακλείδης ϑγταούθδδαυσθ ΥἹ 
18, 1: 108, 4 

Ἡραχλεῶτις ἷν 1, 2 
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Ἡρακλῆς 24. 2: ὙΠ 18, 2; 
Ἡράκλειον Υ̓ 84, ὅ: 66, Ἴ 

[ Ἡφούδοτορ] βουΐρίοσ τοῦτα 1 
20, 

τοί ῦϑος οοἶδ [Π 96, 1 
Ἤσσιοι 101, 3 
Ἥφαιστος ΤΠ 88, 8 

Θάρυψ ΤῸΣ Μο]οββοσθμῃ Π 80, 8 
Θάσος, Θάσιοι 1 100, 2: ἴν 

104, εἰλ τς βά, 8 
Θάψος 4, 1: 97, 18βαα.; 
ΥΠ 49, 3 ὲ 

Θεαγένης ὑγτππῦβ Μορδσγθη- 
Βίυχη 1 126, 8 

--- Αἰμοηϊοηβὶθ Υ͂ 19. 2: 34,1 
Θεαίνετος Ῥ]αἰδοθηβίβ ΠῚ 20, 1 
Θεμιστοκλῆς ΑἰΒΘΗΙΘΏΒΙ81Ι 14. ῷ: 

14,1: 90, 8 αᾳ.; 18, 2 Βαα. 
Θεογένης ΑἸΒΘμἸθαβὲβ ᾿Υ͂ 21, 8 
Θεόδωρος Αἰμοπίθπδὶβ ΠΙ 91 1 
Θεόλυτος Δοδγηδη [11 102, 1 
Θέρμη 1 61, ἃ: ΠΟ 29, 6 
Θερμοπύλαι ΠΊΟ1, 2; Π 99. 6; 

86, 8 
Θέρμων ϑραγίϊαίοθ ΥἹΙΠΙ 11, 2 
Θεσπιῆς ΤΥ 98, 4; 188, 1. ΥἹ 

9ὅ. 2: ΥΠ ἐδ, 8; Θεστεικὴ 
γῆ ΤΥ Ἰ6, 8 

δε πνοξοῖ ἦἱ 80, ὅ; Θεσπρωτίς 
180, 8 

Θεσσαλία 1 ῶ, 8; Θεσσαλοί] 
12. 8; 102, 4; Π 22, ὃ: 7 
98, ὃ; ΙΥ̓ 18, 3; Υ͂ δι, 1; 
ΥΠ| 8,1 

Θεσσαλός Αὐμοηΐοηβὶβ 1 20, 3; 
ΥἹ δῦ. 1 

Θῆβαι, Θηβαῖοι ρϑββίτα; Θηβαΐς 
ώρα ὅ8, ὅ 

Θήρα Τὶ 9, 4 
Θηραμένης Αἰδμοπίθηθὶβ ΥΠ1Ι 

68, 4: 89, 2: 90, 8 5Βαᾳα. 
Θηρ ἱμένης Τιδοοἀβοχαοηΐαβ γΠ 
2θ, 1; 29, 2; 81,1; 8θ, 2: 
88, 1; δῶ 
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Θησεύς Π 1δ, 1; Θησεῖον ΥἹ] 
61, 2 

Θορικός ΥΠΙ 9ὅ.1 
Θουκλῆς Αἰμοιέθηβίβ [Π 80, 8 
-- Ομαϊ)οιάθηβιβ ΥἹ 8, 1 
Θουκυδίδης Αἰ μΘα θα βίβ. 801:- 

Ῥύοσ σοσύσω, 11, 1; ΤΥ 104, 
4πΒαα.ε ὺώ ὁ6, 1 

-- ΑἰΠΘηϊομβῖβ 1 111. 2 
--- ῬΒαδσβαβ ΥὙΠ| 92, 8 
Θουριᾶται Μοβδθοηΐδθ ἢ 101, 2 
Θούριοι [Ιἰα]186 ΥἹ 61, 6: 104, 

ὃ: ΥΠ 38, 6; 86. 1; δ7, 11; 
ΥΙΠ 84,2; Θουρία ΥἹ 61, 1; 
88, 9: 104, 2: ΥΠ 88, ὅ; 
Θουριὰς γῆ ὙΠ 8ῦ, 1 

Θρῴάκη, Θρᾷκες Ῥϑββῖτα (οἱ 
παλαιοί Π|99): Θρῴκιαι πύ- 
λαι Υ 10,1 

Θρασύβουλος Αὐμουϊθηβὲβ ὙΠ] 
18, 4: 1δ, 2: 16, 2; 81, 1; 
100, 4; 104, 8: 106, 2 

Θρασυκλῆς Αὐμοηΐομπδὶθ Υ 19, 
9. 94.1 

-- Αἰδομϊθηβὶβ ΥΠ]Ι 16. 1: 
11, 8: 19,9 

Θράσυλλος Ατρίναβ Υ͂ ὅ9, ὅ; 
60, 6 

-- Αἰμοιϊθηβίὶβ ΥἹὯΙ 18, 4. 
τὸ, 3: 16, ὃ: 100,1; 104, 8: 
106, 3 

Θρασυμηδίδας ϑραγίαίοθ ΓΥ͂ 
11. 2 

Θριάσιον πεδίον ΤΠ 19, 2 β44:: ι 
Θριῶξε 1 114, ἃ; ΠΟ 21, 

Θρόνιον Π 260, Ἁ 
Θύαμις 1 40, " 
Θύαμος 1 106, 8 
Θυμοχάρης Αἰμιθπϊομθῖβ ΥἹΙΙ 

9ῦ, 
Θυρέα πὶ 31, ὃ, ΙΥ 66, 2; 

δΊ͵ 8: Υ̓ 41, 2; Θυρεᾶτις 
ἢ) τί “1,3; ΥἹ 96, 

Θυσσός ΤΥ͂ 109, διΥ ἡ 1 

᾿Ιάπυγες ὟΊΙ 88, ἐ; δῖ, 11: 

Ἴνησσα ΠῚ 108, 1: 

ἴΔΟΧ ΠΟΣΩΣ ΠΌΤ ὈΥΟΡΙΟΣΌΣΩ. 

᾿Ιαπυγία ἄκρα Υ͂Ι 80, 1; 84. 
4. 44, ἃ: Υ 88, 8; ;Ἴα- 
πύγιαι. νῇσοι ΥΠ 88, ἀ 

Ἴασος ὙΠ] 238, 2. 29, 1; 86. 1: 
δά͵ ὃ; "Ιασικὸς πόντος Ὑ1Π 
98. 2 

Ἴβηρες, ὙΡηΟ ς ΥΙ 3, ὃ; 90, 8 
Ἴδακος 104, 2 
Ἴδη ΤΥ͂ 65, 8; ΥΠΙ 108, 4 
᾿Ιδομενή, ᾿Ἰδομεναί 1 119, 1: 

118. 8 
ἱερά ΙΠ 88, 2 
“Ιεραμένης ῥοσβα ὙΠ] ὅδ, 1 
“ερῆς ΠΙ 92, 3 
“Ἴερο ὧν Αἰμομϊοπὶβ ΠῚ 108. 8 
᾿Ιεταί ὙΠ 2, 8 
᾿Ιήλυσος ὙΠ 44. 9 
᾿Ιθώμη 101, ὃ 5Βαα.: ἀρ ὃ: 

᾿Ιϑθωμήτας ΓΖεύρ) Ι 108, 
Ἴκαρος ΠΙ| 29, 1; Υ1 Τῷ 
Ἴλιον 1 12, 2; Υἱ 9, 8 
᾿Βλυριοί Ι 88, '; ΙΝ 194. 4 Βα.; 

᾿Ιλλυρικὸν ἔθνος ] 24. 1 
Ἴμβρος ΥἹΙ 105, 2; 108, 2; 
Ἴβέονοι πιὸ, Ἰ; ἸΥ͂ 938, 4: 

8, ὃ: ΥΠ δ7, Ὁ 
Ἱμέρα ὙΤ ὅ, 1; 82, ὡς, ὙΠῚ1,1: 

“Ἱμεραῖοι γὶ! 1, ὃ; ὅ8. 2: 
“μεραία ΠΙ 116, 1 

Ἱμεραῖον ὙΠ 9 
᾿Ινάρως τὸχ ΙΑΌΥΟΙΩ 1 104, 1: 

110, 8 
᾿Ινησσαῖοι 

ΥἹΙ 94, 8 τ 
᾿Ιόλαος Μαοθᾶο Ι 62, 2 
᾿Ιόνιος (κόλπος) Ῥαβδέτω 
᾿Ιπνῆς ΙΠ 101, 2 
Ἵππαρχος ΑἰΒθαϊθμβίβ 1 20, 2: 

ὟΙ δά, 3 Βαα. 
Ἱππίας ὑγγϑῆμπαβ Αὐμοηδσῦτη 
20, ὃ; ΥἹ δά, 2 Βαᾳ. 

-- Αὐοδβ ΙΠ 84. 8 
“Ἱπποκλῆς Αἰδμομϊθηβὶβ ΥἼΠ 18 
Ἵπποκλος ὑγγϑημῦβ [,διηρβδοὶ 

ΥἹ ὅ9, ὃ 
᾿“πποκράτης Αἰμοηλομβὶβ ΓΥ 66, 



ἴμοχ ποχοϊηῦτη ῬΧΟΡΣΪΟΥΌτη. 

8 8α.;: 16, 28Ββα.; 89, 18αᾳ.: 
101, 3 

Ἱπποκράτης ὑγταθπῦ 6Ἃ16]80 
ΥΙ ὅ, 8 
- Ιδοραδοιηοπΐῃβ ΥὙΠ| 8, 1: 
99: 107, 2 

᾿Ιππολοχίδας ΡΒΔΙΒΑΙλιΓΥ͂ 78,1 
᾿Ιππόνικος Αἰ ΒΘΕΣΘΏΒΙΒ ΠῚ], 4 
“Ιππονοΐδας Ἰιδοραδοιποπίυν Υ͂ 

11, 88βα. 
᾿Ιπωνιῆς Υ ὅ, 8 
᾿Ισαρχίδας Οοχϊθμῖυβ 1 39, 2 
Ἴσαρχος ΟοΥὐαίμῖυβ 1 29, 3 
Ἴσϑμια ΥΠΙ 9, 1; 10, 1; 

᾿Ισϑμιάδες σπονδαί Ὑ1ΠΠ 9, 
1, ᾿Ισϑμοῖ Υ 18. 10 

᾿Ισϑμιόνικος ΑὐἰΒομὶθηβὶθ Υ 19, 
9; 34. 1 

᾿Ισοκράτης Οογηίῖυθ Π 88, 4 
᾿Ισόλοχος Αἰ ΒΘΗΙΘΏΒ18 ΠῚ 11, 2 
Ἴστρος ΤΙ 96, 1 Βα. 
᾿Ιστώνη ΠῚ 86, 4: ἵΥ͂ 46, 1 
᾿Ισχαγόρας ἸωϑοθαδοΙημο 8 

182, ὃ: Υ 19. 2; 31, 1. 94,1 
᾿Ικαλία Ῥαβϑῖια (Υ 3, 4); ᾽Ιτα- 

λιῶται ΥἹἱ 44, 8; 88, 7: 90, 
ὁ. ΥΠ δῖ, 11; 87, 8: ᾿Ιτα- 
λιώτιδες νῆες ΥΠΠΙ 91, 2 

᾿Ιταλός τὸχ Ξϊ᾽Ίοαϊοτυχα ΥἹ 2, 4 
᾿Ιταμάνης Ῥοτβᾶ ΠΙ 84, 1 
Ἴπτυς Π 39, 8 
᾿Ιχϑῦς ΤΙ 26, 4 
᾿Ιώλκιος Αἰμομιθηβὶβ Υ 19, 3: 

94. 1 
Ἴων Οδὴυβ ΥΠ]|Ι 88, 8 
Ἴωνες ῬδΒΒΊΊΩ (1 104, 8); ̓ Ιωνία 

Ῥδββῖτα; ᾿Ιὰς ξυγγένεια ΤΥ͂ 
61, ὃ; ᾿Ιωνικὸς πόλεμος ὙΠ 
11, 8 

Καδμηΐς γῆ 1 13, ὃ 
Καϊκῖνος ΠΙ 108, 8 
Κακύπαρις ΥΠ 80, ὅ 
Κάλης ἸΥ͂ Τῦ, 3 
Καλλιάδης ΑἰΒΘὨ ΘΏΒῚ8 1 61, 1 
Καλλίας Οοχὶπὐιῖυβ 1 29. 3 

811 

Καλλίας Αὐδοιηϊθμηδὶβ 1 61. 1; 
82, 4: 88, 8 

-- --, ργραοΐον ΗΡ»ομὶοὶ, 1 
4 

-- --, 8118 Ηγροχοοβίαδθ, 
ΥἹ δῦ, 1 

Καλλίγειτος Μορδγομπδὶβ ΥἹΠ 
6, 1. 8, 1; 89,1 

Καλλιῆς 1] 96. 8 
Καλλικράτης ΟοΥία8 1 29, 2 
Καλλίμαχος Αὐἰμοηϊθοηβὶ8 Π 67, 2 

πξο ππὸ ΤΠ 7, ἃ 
Καλλιρρόη Π 16, ὅ 
Καλυδών 1Π 102, ὅ 
Καλχηδών ἸΤΥ͂ Τῦ, 2 
Καμάρινα ΤΠ 86, 2: ΙΥ͂ 26, 1: 

ΥΙδ, 8; δ2., 1; 1ὅ. 8: Καμα- 
ριναῖοι 1Π᾿ 86, 2. Υ̓͂ δδ8: 
θῦὅ, 1: Υ͂ 4, ὁ: Υὶ 67, 2: 
"δ, 8: ὙΠ 88. 1; ὅ8,1: ἡ 
Καμαριναία ΥἹΙ 18, 4 

Καμβύσης τὸχ Ῥογβᾶτυτῃ [1 18, 
θ 8α. 

Κάμιρος ὙΠ] 44, 2 
Καναστραῖον ΤΥ 110, 2 
Καπάτων ἸμΟΟΥ̓́ΘΏΒ18 ΠῚ 108, 8 
Καρδαμύλη Υ1ΠΙ 34. 8 
Κᾶρες 1 4: 8, 1; 19, 4; ΠΙ 

19. ὃ: Καρία 1 116, 1: Π 
9,4: 69,1: ΠῚ19, 2; 118, ὅ 

Καρκίνος ΑἰΒμΘμΙΘμβὶ8 ΠῚ 23, 3 
Κάρνεια Ὗ 1δ, ὃ: 10, 1; Καρ- 

νεῖος μήν Ὗ δά, 3 
Καρτέρεια ὙΠΕΙ 101, 2 
Καρύαι Ὗ' ὅδ, 8 
Καρύστιοι 1 98. 8: ΝΡ 49. 

15αᾳ.; ΥἼΠ δ7, 4; ΥἹΠ 69, 8 
Καρχηδών ΥἹ ῶ., 6; 84, 2, 

88, ὁ; Καρχηδόνιοι 1 18, 6: 
ΥἹ 90. 2; Καρχηδονιακὸν 
ἐμπόριον ὙΠ ὅ0, 3 

Κασμέναι ΥἹ ὅ, 3 
Κατάνη Υ 4. 6: Υ̓Ἱ 8, 8: δ0, 

8 8Βαα.: ΥΠ 60, 2; 88, 4: 
Καταναῖοι ΤΙ 116, 1; ΥἹ 98. 
1. ὙΠ δ, 11 
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Καυλωνιᾶτις ΥΠ 96, 2 
Καῦνος 1 116, 8: ΥΠΙ 89, 

ὃ 5αα.; δή. 1: 88: 108. 1 
Κεάδας 1 184. 4 
Κεγχρειά, Κεγχρειαί ΤΥ͂ 42, 4: 

᾿ ἃς ὙΠῚ 10, 1; 30. 1; 
53,1 

Κεῖοι ὙΠ δ7, 4 
Κέκαλος Μορμδγθηϑὶβ ΓΥ̓ 119. 2 
Κέκροψ Π 1δ, 1 
Κεκρυφάλεια ἶ 106, 1 
Κεντόριπα ΥἹ 94, 8; Κεντό- 

ρίπες ΥΠ 82. 1 
Κεραμεικός ΥἹ ᾽δτ, 1. 8α. 
Κερδύλιον Υ 6, 8 Ββαα. 
Κερκίνη ΠΕ 98, 1 
Κέρκυρα, Κερκυραῖοι Ῥδββίσω 
Κεστρίνη 1 46, 4 
Κεφαλλῆνες 1 21, 3: ΠΙ 94, 

1 βᾳ.: ΥΠ δ, τ Κεφαλλη- 
νία ΠῚ, 8: δ, 2. 7Π81, 2 

Κήναιον Ϊπ 98, 
Κήρυκες ΥΠῚ " : 
Κιϑαιρών ΠΕ 1ὅ, 3: ΠΠ 24,1 
Κίλικες 1 112, 4 
Κίμων Αὐμοῃίθηβὶβ 1 48, 3; 

98, 1; 100, 1; 102, 1; 119,2 
Κίτιον 1 11}, 8 
Κλαξομεναί ὙΠἍἘ 14. ὃ; 32, 1; 

98, 6: 81, ὃ; Κλαξζομένιοι 
ὙΠ114, 8: 16. 1 

Κλάρος ΤΠ 88, 1 
Κλεαίνετος Αἰμοπίθηβίβ ΠΙ 86, 6 
Κλεανδρίδαις 1ῳδοοαδοιμομ 8 

ΥἹΙ 98, 3 
Κλεαρίδας [,ϑορἀδοτιπομῖυθ ΙΥ͂ 

132, ὃ: Υ͂ 6, ὅΒαᾳ.; 21, 1; 
84, 1 

Κλέαρχος ϑοραϑοιπιομῖτθβ Υ1Π 
8, ὃ, 839, 3: 80. 1 

Κλεινίας ΑὐΒΘῺΏΙΘΗΒΊΒ, 
ΟἸθοροταρὶ, Π 26, 1 

- ΑὐΒΘΒΊΘΉΒ18, Ὀδΐοσ ΑἸοὶ- 
Ὀΐϊδάᾶ!θ, Υ 48, 2 

Κλεϊππίδης Αὐμοηῖθηθὶθ ΠῚ 

4 

Ραΐοσ 

0 Χ ΠΟΙΩΪΠΌΤΩ ῬΤΟΡΣΊΟΣΌΙΙ. 

Κλεόβουλος Ἰιδοοαδοιπουΐυα Υ͂ 
86, 1; 88, 8 

Κλεόμβροτος 1,δοθαδθτπομῖτε 1 
94. 1; 107, 2 

Κλεομένης τὸχ υδοραδθοιημομπῖο- 
Ταχα 1 126, 12 

-- ᾿ιϑοραδοιροπὶαβ ΠῚ 26, 3 
Κλεομήδης ΑὐΒΘΙΙ ΘΗ Β818 Υ 84, 8 

. Κλεόπομπος Αὐἰμοπίθμβιβ ΠῚ 26, 
1. ὅ8, 1 

Κλέων ΑἰμοηλοηθΒ ΠῚ 86, 
θ8αα.;: ΓΝ 21, 8 5Βᾳ.;: 27, 8 
Β4ᾳ.:; 122, 6; 2 866. 

Κλεωναί Αοἶοβ ΤΥ͂ 109. 8 
-- Ῥο]ορομηθβὶ ΥἹ 96, 1; 
Κλεωναῖοι Υ 61, 2 

Κλεώνυμος Ἰωϑοραδοιηομὶὰβ ΙΥ̓͂ 
182, 8 

Κνῆμος ϑραγίλαίοβ Π 66, ὃ: 80, 
2 8 84. 

Κνίδις 1,δοοαδοχαοιῖυβ Υ ὅ1, 3 
Κνίδος ΥὯΠΠἬΠ 86, 1: 493, ὅ Βαα.; 

δῶ: 109: Κνίδιοι Τῇ 88, ὃ; 
ὙΠ] 8δ, 4; 41, ὃ; Κνιδία 
ὙΠ 886, 8 

Κολοφώνιοι ΙΠ 84,1 
Κολωναί 1 181, 1 
Κολωνός ὙΠΠ 67, 9 
Κόνων Αἰμοηϊθηβὶβ ΥΠ 81, 4 
Κόρινϑος, Κορίνϑιοι ῬΆΒΒΙΙΕ ; 

Κορινϑία δραχμή 1 3231. 1 
Κόροιβος Ῥ]αὐαθθμβι8 ΠῚ Ω2, 8 
Κόροντα Π 109, 1 
Κορυφάσιον ΙΥ 8, ὃ; 118, 4; 

Υ͂ 18, 1 
Κορώνεια 1 118, 2; ΠῚ 62, ὅ: 

67, 8: Υ͂ 92, 6; Κορωναῖοι 
ΙΥ͂ 98, 4 

Κοτύρτα ΤΥ ὅθ, 1 
Κράνιοι ΤΙ 80, ὃ: 88, 8: Τὶ 86, 

1: ὅθ, 8 
Κραννώνιοι ΠῚ 22, 8 
Κραταιμένης ΟἸΒΔΙοἱἀθηδὶ8 ΥἹ 

ὄ 4 

Κρατησικλῆς ϑραγύϊαῦθοθ ΓΥ͂ 11,2 
Κρῆναι ΠῚ 108, 2 Βα. 



ΙΔΟΧ ΠΟΙ ΤΩ ὈΓΟΡΥΪΟΓΏΤΙΩ. 

Κρηστωνικόν (ἔϑνος) ΤΥ 109, 
4. οὗ, Γρηστωνία 

Κρήτη Π 9, 4: 8ὅ, ὅπΒᾳ.; 92,7; 
ΥΙ4,8: 2ὅ, 2; Κρῆτες ΥἹ 48: 
ΥΠ 1, 9; Κρητικὸν πέλαγος 
ΙΥ͂ ὅ8, 8: Υ͂ 110,1 

Κρισαῖος κόλπος 1 101, 8: Π 
69, 1: 88,1: 86, 8; 92, 6 Βα.; 
ΤΥ 16, 8 

Κροῖσος Υτὸχ ,γαϊδ01 16 
Κροκύλειον Τ| 96, 2 
Κρομμνών ΤΥ͂ 42, 4: 44. 4 βα. 
Κροτωνιᾶται ΥἼΠ 86, ἃ; Κρο- 

τωνιᾶτις ΥΠ 8,1 
Κρουσὶς γῆ Π 19, 4 
Κρωπιά ἢ 19, 2 
Κυδωνία, Κυδωνιᾶται ΠΤ 86, ὅ 
Κύξικος ΥὙΠΙ 107, 1; Κυξικη- 

νός ΥἿἼΠΠ 6, 1; 89. 1 
Κύϑηρα ΤΥ͂ ὅ8, 1 Βαᾳ.; 118, 4: 
14, 8: 18, 1: ΥΠ26,2; 
Κυϑήριοι ΤΥ͂ δά, 1; δ7. 4: 
ὙΠ 57, ὃ; κυϑηροδίκης ΤΥ 
δ83, 3 

Κυκλάδες ψῆσοῦ 14. Π 9, 4 
Κύκλωπες 2, 1 
Κυλλήνη 1 80, ὃ: Π 84, ὅ; 

86, 1; ΠῚ 69. 1: 16; Υ͂Ἱ 88, 9 
Κύλων ΑὐΒΠΘΏΣΘΩΒΙΒΊ1 1260, 8 
Κύμη ΑΘο]1418 ΤΠ 831, 1: ὙΠ] 

22. 1; 81, 8; 100,8; Κυμαία 
ΥἹΙΠ 101, 3 

-- Ὑαρϑηϊδο ΥὙἱ 4, ὅ 
Κύνης Δοδγηϑη ΠΕ 102, 1 
Κυνὸς σῆμα ὙἼΠΠ 104, ὅ Βαα. 
Κυνουρία ΤΥ͂ ὅ6, 2; ΥΥ 14, 4. 

41, 3 
Κύπρος 194,2. 104.2: 112,2: 

128, ὅ: Κύπριοι 1 112, 4 
Κυρήνη 1 110, 1; Κυρηναῖοι 

ὙἹΙ ὅ0, 3 
Κῦρος τοχ Ρογβαγύσα ῖ 18, 6: 16 
-- τοῦ ΠῚ 6, 12 

Κύρρος ΤΙ 100, 4 
Κυτίνιον 1 101, ἃ; ΠῚ 98, 1: 

102, 1 

518 

Κύὐψελα Υ 88,1 
Κωπαιῆς ΙΥ̓͂ 98, 4 
Κώρυκος ὙΠ] 14. 1; 88, 1 5α. 
Κῶς ὙΠῚ 41, ὃ: 44. 8; δ, 1; 

108, 3 
Κωφὸς λιμήν Υ 3, 2 

Λᾶ ὙΠ| 91, 2; 92, 8 
Ἄσρόολον ΥΙ 97, ὅ; 98, 2; 

8, 4 
“άδη ὙΠ 17, 8; 34, 1 
“αιαῖοι Παίονες ΠΙ 96, 8 Βα. 
“αισποδίας ΑἰΒμομΙομΒὶ8 ΥἹ 10. 

ὃ: ΥΠΙ 86, 9 
“Μαιστρυγόνες ΥΙ 3, 1 
“ακεδαιμόνιος ΑὐΒΘΠΗΙΘΗΒῚ8 1 

46, ἃ 
“Μακεδαίμων, Λακεδαιμόνιοι 

Ῥδββδίη; “άκων ΠΙ ὅ,͵, 4: 
ΥΠ]| δδ, 2; “ακωνικός, Λα- 
κωνική ῬὈΆΒΒΙΙΩ 

“Μάκων Ῥ]αἰδοοπβὶ8 ΠῚ δῶ, ὅ 
“άμαχος Αὐἰδμομΐθηδβὶβ ΤΥ 76, 1: 

19,2. 24, 1. ΥἹ 8, 2: 49, 
18α.; 101, 6: 108. 1 

Λάμις Μρρατοηβὶβ ΥἹ 4, 1 
“Μάμπων Αὐμθηΐθη818 Υ 19, 2; 

94. 1 
Μάμψακος 1 188, ὅ; ΥἹ ὅ9, 8: 
ὙΠ 62, 1; “αμψακηνοί Υ1Π 
82, 2 

“Μαοδοκεῖον ΤΥ 1834, 1 
“Μαοφῶν Μορδτθηβὶθ ὙΠ] 6, 1 
᾿Μάρισα ΤΏΘΒΒΑΙδο Π.22, 8: ΙΥ 

18, 3: Λαρισαῖοι ΤΠ 22, 8 
--- Αρθο]αὶβ ΙΠ 101, 8 

“αύρειον ΤΠ δδ. 1: ΥἹ 91, 1 
“Μάφιλος 1δοραβοηαου 8 Υ 19. 

2: 24, 1 
Λάχης Αἰμοῃΐθηβιβ ΠῚ 86, 1; 

90, 2: 108, 8: 11ὅ,2. ΤΥ 118, 
11. Υ 19, 2; 24. 1; 48, 2, 
61, 1; ΑΓ 1, 1; 6, 2; 1δ, 8 

“Μέαγρος ΑὐΒΟΒΙΘΏΒ1Β 1 δ1, 4 
“έαρχος ΑὐΒθηϊθμβὶ Π 67, 3 
ΛΔέβεδος ΥΠΠ 19, 4 
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Δεκτόν ὙΠΠ 101. 8 
“εοντιάδης ΤΒΘΌΔμυΒ Π 9, 8 
“Μεοντῖνοι ΤΠ 86, ὃ: ΙΥ̓ 96, 9: 
Υ 4, ὃ; ΥὙ18, 88α.; 6, 3; 
8, 2; ὅ0, 4; “Μεοντίνη Υ 4, 4: 
Υ͂Ι 6. 1 

Λέπρεον Ὗ 81, 1; 84. 1; 49. 
1.8αᾳ.; “επρεᾶται Υ 81, 2: 
δ0, 3 

Δέρος ὙΠΠ 5317, 1 
Μέσβος 1 116. 15ᾳ.; Π 2. 1; 

22, 1 8αᾳ.; 84; “έσβιοι 
119: 116, 2: ΠΘ9, 4: ὅδ6, 2: 
ΠῚ 28ᾳᾳ.; Υ 84,1; Υ 81,2; 
ΥὯΩ ὅ, ὃ; 85, 1 

ΔΜευκάς 180, ὃ; ΠΙ94, 2: “ευ- 
κάδιοι 1 26, 1; 37. ὃ: 46, 1; 
Π 9. 2; 80, δ εα.; ΠῚ 69. 1; 
ΥΠ71, 1: δ8, 8; 106. 8: 
ἡ Δευκαδία ΠῚ 94, 1:18 

Μευκίμνη 1 80, 1; 47, 2; δΙ1, 
ά. ΠΙ 19, 8 

Λευκὸν τεῖχος 1 104. 2 
“ΔΜεῦκτρα Υ ὅ4,1 
“Μευκώνιον ὙΠΠ 34. 3 
“εωγόρας Αἰμοηϊθηβὶθ } δ1, 4 
ΜΛεωκόρειον 1 30, ἃ; ὟἹ δ, 8 
“εωκράτης ΑἰδΒοπίθη818 [108,2 
Μέων Αἰμοηϊοηδὶθ Υ͂ 19. 2; 

94, 1: ΥΠ| 38. 1; 34, 2; 
δά. 8: δῦ, 1: 18, 4 

- ᾿μδοραδοιιουῖῃβ ΠῚ 92, ὅ: 
Υ 44, 8 

-- -- ΠῚ 88, ὃ 
- δραχίαΐοβ ΥΠὯΙ 61, 2 
-- Ἰοσὰβ ῥζοῸρθ Ε1Ρο]48 ΥἹ 
91. 1 

“ΔεωνίδαςτοΧ],ΟΘαΒΘΙΠΟΠΙΟΣΌΣΩ 
1189, 1 

“Μεωτυχίδης τὸχ 1,.8δοράδθοιοο- 
ὨΪΟΤΌΙΩ 1 89, 2 

ΛΜήκυθϑος ΤΥ 118, 2 Βαα. 
ΜΛῆμνος 1116. ἃ; Π 47, 8; ΤΥ 

109, 4: ΥὙΠ| 1023, 3: λήμνιοι 
ΤΠ ὅ, 1; ΤΥ 38, 4: Υ 8, 2; 
γΙΙ δ1. ὃ 

ΤπῸΧ ὨΟΙΏΣ ΠΣ ὈΓΤΟΡΙΙΟΤΌΣΩ. 

ΔΜιβύη 1 110. 1; ΠΕ 48, 1: 
Λίβυες 1104, 1; 110, 8; ΥΠ 
δ0, 3 

Λίγυες ΥἹ 2, 2 
ΔΛιμηρά νἱᾶ. ᾿Επίδαυρος ἡ «. 
Μίμναι ΤΠ 16. 4 
ΔΜιμναία ΤΠ 80, 8: ΠῚ 106, 3 
ίνδιοι ὅ᾽1ο1118Δ6 ΥἹ 4, 8 
Λίνδος ὙΠ] 44, 3 
Μιπάρα, Λιπαραῖοι ΠῚ 88, 2 
«Αίχας Ἰμϑοοαδοιηομῖαβ Υ 22, ὃ: 

ὅ0, 4: 16, 8: ΥὯΠΠΙ 39, 3; 48, 
8: δ: 84, ὅ: 87. 1 

“οκροὶ οἱ ᾿Επιξεφύριοι ΤΠ 86, 
4. 99: 116, 6: ΙΥ͂ 1, ὃ; 34. 
8:8αᾳ.: Υ δ, 1. ΥἹ 44. 2. ὙΠ 
4, 1. 3. 8: 8ῦὅ, ὃ: ὙΠ] 91, 
ὡ: Μοκρίς ΠῚ 99: 108, 8 

Δοκροὶ οἱ Ὀζόλαι 1 δ, 8: 108, 
8: 1Π 98. 1; 101. 1βΒᾳ.0 
89, 2; “Μοκρίς ΠΙ 98, 8 καᾳ. 

“οκροὶ οἱ Ὀπούντιοι 1 108, 8; 
118, ὃ; ΠΌΘ, 2; 26, 5; 82: 
ΠΙ 89. 8; ΝΡ 96. 8. Υἵ 64, 
4. ΥΠ| 8, ὃ; 48, 8; “Μοκρίς 
ΠῚ 36. 1; ΠΙ 91, 6 

ΛΜόγκος ΤΥ͂ 88, 2; 124, 1: 
199. 2; 182. 1; Δυγκησταῖ 
Π 99, ὃ: ΙΝ 19, 8; 88. 1; 
194. 2 

Δόκαιον Ὗ 16, 8: δά. 1 
Δυκία ΠῚ 69, 1; ΥΠΙ 41. 4 
“Μυκομήδης ΑἰδομΊΘμΒ18. Ῥδίοσ 

Ατοβοεδίσδς, 1 δ7, 6 
-- Αὐμομθμδὶβ, ρδῦοσ Ο]θο- 
τυ α 8, Υ 84, 8 

“Μύόκος Αἰδοηπίθηδιβ ὙΠ 2ὅ, 8 
Μυκόφρων [1,δοραδοιηομϊβ Π 

8ὅ, 1 
-- ΟοΥηίῖυβ ΙΡ̓ 48, 1; 44, 3 

“υσικλῆς ΑἰΒΘΏΙΘΙΗΒῚΒ 1 91, 8ὃ 
ϑὸν - [Π19,.1 

“Μυσιμαχίδης ΤὨΘΌΒΔΙΙΒ ΙΥ̓ 91 
᾿υσιμᾶχος Αἰμθμϊθηβὶβ 1 91. 8 

Βδη08 ΥἹ] 78,1 
«“υσιμέλεια ὙΠ ὅ8, 2 
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“Μυσίστρατος ΟἸγπί:817110.3 
“Μώρυμα ὙΠ] 48,1 

Μαγνησία ἡ ̓ Ἀσιανή 1 188, ὅ; 
Υ1Π 60, 8 

Μάγνητες Π 101, 2 
Μαιάνδρου πεδίον ΠῚ 19, 2: 

ΥΙΠ ὅ8. 1 
Μαιδοί ΤΙ 98, 3 
Μαιναλία Ὗ' 64, 8: Μαινάλιοι 

Υ͂ 61. 1: ΤΊ. 1 
Μακάριος ϑραχίλοίοβ ΠῚ 100, ὃ: 

109. 1 
Μακεδόνες, Μακεδονία 1 99 

Βαα.. ῬΒΒΒΊΤΩ 
Μαλέα͵ 1ιϑοοπίοδο ΙΥ ὅδ8, 2: 

ὙΙΠ 39, 8 
- 080] Π 4, ὅ: 6, 3 

“Μαλόεις νἱὰ. ᾿4πόλλων 
Μαντίνεια, Μαντινῆς ῬθΒΒΙΤΩ: 

Μαντινικὸς πόλεμος Υ 26, ὃ: 
Μαντινικά ΥἹΙ 88, 9: Μαν- 
τινική Υ θά. ὅ Βα. 

Μαραϑοῦσσα ΥΠ| 81, 8 
Μαραϑών 118. 1; 78, 4: Π 

84, δ: ΥἹ ὅ9, 4 
Μάρεια 1 104, 1 
Μασσαλία 1 18. 6 
Μαχάων Οοχιαἰμῖυβ Π 88, 4 
Μεγάβαξος Ῥοτβᾶ [ 109, 3 
Μεγαβάτης Ῥοῖβδ 1 129,1 
Μεγάβυξος Ῥοτῖβὰ 1 100, 8 
Μεγακλῆς ϑΙιογομίαθβ ΙΥ̓͂ 119, 2 
Μέγαρα, Μεγαρῆς ῬδΒΒΙχ; 

Μεγὰαρίς 1 106, ὃ; 108, 2; 
Π 81. 1, ΤΥ 16,1 

Μέγαρα ϑ΄ κδϊδο ΥἹ 49, 4; 
"δ, 1: 94. 1; 97, δ: ὙΠ 
26δ.4: Μεγαρῆς Ὑβλαῖοι 1] 4.1 

Μεδεών ΠΙ 106, 3 
Μεδμαῖοι Ὗ' ὅ, 8 
Μέϑανα ΙΝ 4ὅ, 2: 0 18,71 
Μεϑύδριον Ὗ' ὅ8, 3 
Μεϑώνη Ἰιϑοομπίοδο ΠῚ 26, 1 
-- ἡ ὅμορος Μακεδονίᾳ ΥἹ 
1, 8; Μεϑωναῖοι ΤΥ͂ 129, ἐ 
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. Μελαγχοίδαος 1, ϑοραδβθοιηοιιβ 
ΥΠ| 6, ὅ. 

Μέλανϑος 1,ϑοοαδοιηοιλυβ Υ1Π 
ὅ. 1 

Μελάνωπος ΑὐΒὨΘΠΙΘΙΗΒῚΒ ΠΙ 86,1 
Μελέας 1,8.οὸ ΠῚ ὅ. 4 
ἹΜελήσανδρος Αὐμθοηίοηδῖιθ Π 

69. 1 
Μ. ελησίας Αὐμϑῃΐθησῖβ γ1Π86.9 
Μελήσιππος 1ιϑοραδριηοηϊαβ 1 

189, 8: Π 19, 1 
Μελίτεια ΤΥΊΥ͂ 18. 1 
Μέμφις 1 104, ὃ: 109, 4 
Μένανδοος Αὐμροηϊθηθῖβ ΥΠ 

160, 1; 48, 2; 69, 4 
Μένδη ΙΝ 121, 23 Βαα.: Μεν- 

δαῖοι ΤΥ 1: 128, 2 Ββαᾳ. 
Μενδήσιον κέρας 1 110, 4 
Μενεδάϊος ϑιρατχίλαϊοπ Π1Ὶ100, 2: 

109, 1 
Μενεκράτης 

119, 2 
ἹΜΜενέκωλος ϑ'γτδοιβδημβ ΥἹ ὅ, ὃ 
Μένιππος ΑἰΒΘηΙθηβ18 ὙΠ] 18 
Μένων ῬΒδγΒαΙὰΒ ΠῸ 22, 8 
ἹΜεσσάπιοι Π1101,8; Μεσσάπιον 

ἔϑνος ῪὟὍΡ 838, 4 ; 
Μεσσήνη ὅ1011140 1Π 90, ὃ; ΤΥ 
1, 1; Υ ὅ, 1; ΥἹ 4. 6: 
δ0, 1; 14, 1; ΥΠ 1, 2; 
Μεσσήνιοι ΤΠ 90, 2; ΤΥ͂ 36, 
1. Υ ὅ,. 1: ὟἹ 48 

Μεσσήνιοι οἱ παλαιοί 1101, 2: 
οἱ ἐν Ναυπάκτῳ 1 108, 8; 
Π9, 4; 86, 4: 96, 8; 102, 1; 
ΠῚ Τδ, 1: 81. ἃ; 94, 8Βαᾳ.: 
ΓΝ9. 1; 82. 2: 860, 1; 41, 2; 
Ὑ 80, 6: ὅδ, 2: ΥΠ 81, 2; 
δ, 8: Μεσσηνία γῇ ΙΥ͂ 8, 2; 
Μεσσηνίς ΤΥ 41. 2 

ΜΜεταγένης Ἰ,Δοραθοιπομαβ Υ͂ 
19, ὃ; 94, 1 

Μεταπόντιον ὙΠ 88, 4: Μετα- 
πόντιοι ὙΠ 838. ὅδ; δή, 11 

Μορδίθηβια ΙΥ͂ 

,. Μῆδοι. Μηδικὸς πόλεμος, τὰ 
Μηδικά ῬδΒΒίτΩ 
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Μήϑυμνα ΠῚ 2, 1; ὅ, 1; 18, 
1; ὙΠ] 22, 2 βα.; 100, 3 Βα.; 
Μηϑυμναῖοι 1Π 2, 8: 18, 2; 
80, 2; Ὗ7Ἱ 8ὅ, 2: ΥΠ δή, ὅ: 
γίπ 38, 4: 100, 8 

"Μηκύβερνα Υ᾽ 89, 1; Μηκυβερ- 
ναῖοι Υ 18, 6 

Μηλιῆς ΠΙ 92, ὃ: Υἧ δΣ:], 1; 
Μηλιακὸς κόλπος ΤΙ 96, ὃ; 
Μηλιεὺς κόλπος ΤΡ 100, 1: 
ὙΠ 8,1 

Μῆλος Τ|9, 4: 7191, 1; Υὶ 84, 
1 βαα.; γπὶ 89, δι Μήλιοι 
1 1. Φι 0 84, ἃ 

Μηνᾶς Πρ ἀδοτποηίαϑ Υ͂ 19,2: 
21. 1. 24,1 

Μητρόπολις ΙΠ 1017, 1 
Μικιάδης Οοτοσσδϑῦβ 1 417, 1 
Μίλητος 1116, ὅ 8ᾳ.; ΥΙΠῚΤ, 1: 

19. 1; 54. 1 βαᾳ.: 80, 1; 
86, ἐ 19. δ᾽ Μιλήσιοι 
Ι 116, ΙΥ 4, : ὅ8, 18α.; 
γΠ ΠἪ ἊΣ ΨΙ 11. Ὡ; 24. 
1 5αα.; ᾿ 86, 4; Μιλησία γΠ| 
24, 1: 26, 8 

Μιλτιά ς Αὐμοιίθιβίβ 1 98, 1 
Μίμας 84 
Μίνδαρος Τιδοθαδοικοιΐαβ ΥἹΙ 

8δὅ. 1; 99: 101, 1; 102, 2: 
104, 8 

Μινύειος νἱά. ψῊ 
Μινῴα 1Π δ1͵ ΙΥ ο67, 1: 

118, 4 
Μίνως ΤῸΣ Οτοίϑο 1 4: 8, 3 
ΠΟΛ οος Ιιϑοοἀϑοχαοπῖπβ ΙΥ̓͂ 

8, 
τ γουδοὶ 1180, ἢ: Π 80, 6 
Μολύκρειον Π 84, Ἂς ΠῚ 109, 4; 

Μολυκρικός π᾿ 86, Ὧ 
Μοργαντίνη ΙΝ 6, 1 
Μοτύη ὟἿ 2.6 
Μουνιχία ΤΠ 18, 1. ὙΠ} 98,1; 

Μουνιχίασι ὙΠῚ 92, ὅ 
Μυανῆς 101, 2 
Μυγδονία 1 ὑδῚ ὡ; Π 99, 48α. 
Μυκάλη 1 89, δ; ΥΙΠΟ ἴ9, 1 

Ιπηᾶθχ ΠΟΥ Ϊ ΠΌΤΩ ῬΤΟΡΥ]ΟΤΌΙΩ. 

ἹΜυκαλησσός, Μυκαλήσσιοι ὙΠ 
29, 2 Βα. 

Μυκῆναι, Μυκηναῖοι 1 9, 2; 
10, 1 

Μύκονος ΠΠ 29, 1 
Μύλαι ΤΠ 90, ἃ 
Μυλητίδαι ΥἹ ὅ, 1 
Μυόννησος ΠΙ 82. 1 
Μυνυοῦς 1 138, ὅ: Ϊπ 19, 3 
Μύρκινος ἸΥ͂ ἸΟΊ, 8; Μυρκίνιοι 
Υ 6, 4 

Μυρσίνη ὍΧΟΣ ΗἸΡΡΙ896 ΥὟΙ ὅδ, 1 
Μυρτίλος Διμομίθηβὶβ Υ 19, 2: 

94. 1 
Μυρωνίδης Αἰδοπίθη818110ῦ, 4. 

108, ὃ; ΙΥ͂ 9ὅ, 8 
Μύσκων ἀγχδουβδηυβ ΥἹΠ 8ὅ, 8 
Μυτιλήνη 1Π2. 85βαᾳ.; 18,4: 96, 

1 8αᾳ.; ΥΠ| 22, ἃ βα.: ̓Μυτι- 
ληναῖοι 1Π 2, 8; 86, 3: 40, 
8.584ᾳ.; ΙΥ͂ δ, 2; Τῦ, 1 

Νάξος ἰπβ]8Δ 1 187, 2: Νάξιοι 
Ι 98, 4 
- δ΄0 1180 ΤΥ 2, 7: ΥἹ 8,1: 
ὅ0, ἃ: 12, 1: 14. ἃ: Νάξιοι 
ὙἹΌ0, 8; 98, Ἰ; ψΠ| δῖ, 11 

Ναυκλείϑης Ρ᾽ αἰδοθηβίβ Π 3.8 
Ναυκράτης ϑιογοῃίαθΊ ιν 119, 3 
Ναύπακτος 1108, 8: 19,4: ΤΠ 

94, 8: 100, 1: 102,1: Ναυ- 
πακτία 1ΠΊ102, ὃ: Νανυπακ- 
τίων λιμήν ΤΠ 92, 8 

Νέα πόλις ὙΠ δ0, 2 
Νεῖλος 1 104, 2 
Νεμέα Αϑίοβο,. Νέμειος ΤΙ 

96, 1 
- ῬΟΪοΟΡοπμΘΒῚ Υ ὅ8, 8 8αα. 

Νέστος " 96, 4 
Νήρικος ΠῚ 1, ὅ 
Νικάνωρ ἀὰχ Ὀβδοιατ Π 80, ὅ 
Νίκασος Μοραχθηϑβὶβ Υ̓ 119, 2 
Νικήρατος Αἰμοπϊθηβὶβ ΠῚ δῖ, 1 
Νικιάδης ΑὐΒΘΗΙΘΗΒΙΒΙΥ͂ 118, 11 
Νικίας Αὐμοπίθηβὶβ, Ε]1Ὲ8 Νι- 

οογϑ, ΠΙ 1, 1; 91, 1: ἡ 
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2, ὅΒαα.; 42, 1; ὅ8, 18α.; 
119. ἃ: 129. 8βα.: Υ 16, 1; 
19, ὃ; 34, 1; 46, 1; 88, 4; 
ΥἹΙ 8, 2. 8ααᾳ.; ΥΠ 1, 3 Βαα. 

-- ΑὐΒΘΒΙΘΏΒ18, ραΐοσ Ηδρπο- 
18, 1Π| ὅ8, 1 

-- ἀοτγηϊαβ Π 8, ὅ 
Νικόλαος ϑοοαδοχηουϊὰθ Π 

ΘΊ. 1 
Νικόμαχος ῬΒοοομπδὶβ ΙΥ͂ 89, 1 
Νικομήδης Τ,δοράδβοχμοηΐαβ 1] 

1017, 2 
Νικόστρατος Αὐμοηΐθηβῖθ Πἠ 

Ἰῦ, 1; ΤΥ ὅ8, 1; 119, 3; 199, 
9 8α.: Υ͂ 61,1 

Νίκων ΤΆΘΌδπυΒ ὙΠ 19, 8 
Νικωνίδας Τιατίβδουβ ΙΥ̓ 18, 3 
Νίσαια 1108, 4: 114, 158α.: Π 

81, 8; ΓΥ͂ 91, 8; 66, 48αᾳ.; 
Υ͂ 11,9 

Νῖσος (Ὁ ΤΥ͂ 118, 4 
Νότιον 1Π| 84. 1 
Νυμφόδωρος ἀνάᾶουῖία Π 290, 1 

Ξάνϑιππος ΑὐΒΘΕΣΘΗΒῚ8 [111]. 2 
Ξενάρης ᾿ϑοραβοιρουϊαβ Υ 86, 

18αᾳ.; 46, 4 
- ᾿μϑοραδοχηομέτι, 8118 Οπὶ- 
ἀϊ8, Υ ὅ!], 3 

Ἐενοκλείδης (-ας) ΟοΥἰῖτβ 
146, 2; ΠῚ 114, 4 

Ξενότιμος Αἰμοηϊθηβὶθ Π 28, 3 
Ξενοφάνης ΑὐΒΘΕ1ΘμΒ18 ΥἹ 8, 3 
ΞἘενοφαντίδας ἴμοο0 ΥὙἹΠ δ, 3 
Ξενοφῶν ΑὐἰΒοηϊθ δῖ Π 70, 1; 

Ἴ9. 1 
Ξένων ΤὨΘΌΘαυΒ ΥΠ 19, 8 
Ξέρξης τὰχ Ῥογβᾶχαχῃ 114. 1: 

1929, 1 

Ὀδόμαντοι ΤΙ 101, ὃ; Υ 6, 3 
Ὀδρύσαι ΤΠ 29, 2; 986, 1 5αᾳ.; 

ΤΥ 101, ὅ 
Ὀδυσπεύς ΤΥ 34. ὅ 
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Οἰανϑῆς ΠΙ 101. 3 
Οἰἱνεών Τῇ 96, 8: 98, 8: 102, 1 
Οἰνιάδαι 1111. 8: Π|82:1092,2; 
ΙΠ7, 4: 94. 1; 114. 2. 1 
τ, ὃ 

Οἰνόη ΤΙ 18. 15α.; ΥΠΠ 98, 1 
Οἰἱνοῦσσαι ΥΙΠ 34, 2 
Οἰνόφυτα 1 108, 8: ΤΥ 96, 8 
Οἰσύμη ΤΥ 101, ὃ 
Οἰταῖοι ΠΙ 99, ὃ: ΥΠ| 8,1 
Ὄλορος Αὐἰμοιηΐθηβὶβ ΕΥ̓ 104, 4 
Ὀλόφυξος ἸΥ͂ 109, 8 
Ὄλπη. Ὄλπαι ΤΠ 1086, 1 Βααᾳ.: 

Ὀλπαῖοι ΤΠ 101, 3 
Ὀλυμπία 1191, 8; ΠΠ8; Ὀλυμ- 

πίαξε ΤΠ 8: ΥἹ 16,2; Ὀλυμ- 
πίασι(ψν) 1148, 1. Υ 18, 10: 
41. 11: Ὀλύμπιαὶϊ 156.ὅ: Υ 
41, 10, 49. 158αᾳ.;: Ὄλυμ- 
πιάς ΠῚ 8: Ὀλυμπικὸς ἀγών 
10, ὅ, νόμος, σπονδαί 49,1: 
Ὀλυμπιονίκης 1136, 8 

Ὀλυμπιεῖον ΥἹ θά. 1 58αα.; ΥἹΙ 
4, 6 8αα. 

Ὄλυμπος ἵν 18. 6; Ὀλύμπιος 
νἱὰ. Ζεύς 

Ὄλυνϑος 1 δ8, 3 βαᾳ.; Π 79, 2; 
Ὗ 18, ὅ; Ὀλύνϑιοι Υ 8͵ 4. 
18, 6: 89, 1 

Ὅμηρος 1 8, 8; 9, 8; 10, ὁ; 
Π 41, 4; [πΠ 104. 4 

Ὀνάσιμος ϑιογοηΐῃθ ΙΥ̓ 119, 2 
Ὄνειον ΤΥ͂ 44, 4 
Ὀνητορίδης ΤΆΘΌΘΗυΒ Π 3, 1 
Ὀπικοί ΥἹ 3, 4, Ὀπικία ΥἹ 4, ὅ 
Ὀποῦς ΤΠ 82, Ὀπούντιοι ντἱᾶ. 

“οκροί 
Ὀρέσϑειον Υ θά, 8; Ὀρεσϑίς ΤΡ 

184. 1 
Ὀρέσται Π 80, 6 
Ὀρέστης ΤὨΘΒΒΔ]ὰΒ ἴ 111, 1 
Ὀρνεαί Ὑ1Π1. 1: Ὀρνεᾶται Υ 61, 

2. 8αα.;: Υ7, 1 
Ὀρόβιαι ΤΙ 89, 3 
Ὄροιδος τὸχ Ῥαγϑυδθοσυσα Π 

80. ὁ 
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Ὀρχομενός Ατοδᾶϊδθ Υ 61, 
ὃ ὅ4α.; Ὀρχομένιοι Υ 61, ὅ: 
11. 

-- ἜΑ (Μινύειος 1 118, 
1, ΠῚ 81, 4; ἸΥ͂ 16, 
Ὀρχομένιοι Τ᾽ 16. 8: 98, ἣ 

Ὄσκιος Π 96, 4 
Ὀφιονῆς ΠῚ 94, δ Βᾳ. 

Πάγγαιον ΤΙ 99, 8 
Παγώνϑδας ΤὨΘΌδηυ ΙΥ͂ 91 Ββαα. 
Παίονες Π 96, 8: 98. 1: Παιο- 

νία ΤΠ 99, 4: Παιονικὰ ἔϑνη 
ΠΘθ6, 8 

Παλαιρῆς Π 80,1 
Παλῆς 1 91. 5: Π 80, 3 
Παλλήνη 1 δ6, ὃ: θά, 1: Ι΄ 

116,3. 120,1, 128,1:129.,1 
Πάμμιλος ΜορΘτοπβὶβ ΥἹ 4 3 
Παμφυλία [100,1 
Παναϑήναια τὰ μεγάλα Υ͂ 41, 

10: ΥἹ δ6, 2: Παναϑηναϊκὴ 
πομπή 20, 8 

Παναῖοι ΠῚ 101, 8 
Πάναιρος ῬΆΔΙΒΑΙ]108 ΓΙΥ̓͂ 78, 1 
Πάνακτον Υ 8, ὃ; 18, 1; 39,8: 

40. 1 
Πανδίων τοχ Αὐἰμοηάσυτση 1129, 8 
Πάνορμος Αοθδοδθ Π 860, 1; 

99. 1 
-- ΒΙΟ] ἶδο ὙἹ 93, 6 
-- Αθ80 ΥΠ1 δ 1 

Παντακύας ΥἹ 4, 
Παράλιοι (μιηλιῆὴ ΠῚ 92, 3 
Πάραλος (παραλία) γῆ Π δδ, 1; 

δ6. 1, ναῦς ΠΙ 838, 1; ΤᾺ 8; 
ΥΠ Ἰ4, 1; Πάραλοι ὙΠ 18, 
δ8α.; 86, 9 

Παράσιοι Τί 22, 8 
Παραυαῖοι ΤΠ 80, 6 
Πάριοι ΤΡ 104, 4 
Παρνασσός ΙΠ ̓ οὅ, 1 
Πάρνης Π 28,1: ἽΤΥ͂ 96, 1 
Παρράσιοι, Παρρασική Υ̓ 88.1 
Πασιτελίδας Τ,ϑοραοΙΛΟΙ 8 ΪΙΥ 

182, 8. 8. 1 

ΙΏΔΘΣΧ ΠΟΙ Τα ὈΓΟΡΣΙΟΤΌΙΩ. 

Πάτμος ἹΠ 88, 8 
Πάτραι Π 88. 88α.; Πατρῆς 
Υ δ, ὃ 

Πατροκλῆς ᾿ϑοραδοιηομῖαβ ΙΥ͂ 
δΊ. 8 

Παυσανίας Ἰ,δοραδοχηοπίαβ, 8- 
118 ΟἸοοχα χοῦ, 1 94. 1 βαα.: 
101, ῶ; 114. ἃ; 128, 8 5αᾳ.: 
Π τ, ὃ αν 
-- ΔΟΘαΒΟΙΩΟΙΙΟΓΌΤΙΩ, 
ΠΝ ῬΙοιοαπαοίῖε, ΠῚ 26, 2 

-- ΜδοραοῚ 6], 4 
Πάχης Αἰμθοηϊθμβὶβ ΠῚ 18, ὃ; 

28. 1, 88, 258αα.; 49. 4 56. 
Πεδάριτος Τιλοοἀδθχποιῖαβ ὙΤΙΠ 

28, ὅ; 82, 28αᾳ.; 88, 8 Βαα.:; 
δδ, ὃ; 61, 3 

Πειϑίας Οοτογτγάθυβ ΠῚ 70, 8 
Πειραιεύς 198. 8: 107. 1: Π 

18. 17; 98, 18α.: Υ͂ 26. 1; 
ΥΠ 92, 4 86. 

Πειραιός ὙΠῚ 10, 8 54ᾳ.;:; 14, 
238ᾳ.; 20,1 

Πείσανδρος Αὐἰδομηΐθηϑια ΥὙΠΠ 
49. ὅδ, 184ᾳ.; ὅδ, 1; 88, 
8 βαᾳ.: 61, 1 5α.; 18, 9: 
90, 1; 98, 1 

Πεισίστρατος ὑγτδητῦβ Αἰμο6- 
ΘΎΣΩ 1 230, 2: ΠῚ 104, 1:- 
ΥΙ δά, 5 

-- Π]1ὰ8 Η!ρρίδθ ΥἹ δ4, ὁ 
Πελαργικόν 1 "τι 1 
Πελασγικόν 1 8, 
Πέλλα Π 99, πὰ 
Πελληνῆς π᾿ 9, ὃ; ΙΥ̓ 120. 1; 

Υ͂ ὅ8, 4 καᾳ.:; ὙΠΠ 8. ῷ; 106, ὃ 
Πέλλιχος Ομ μι μῖαβ ἴ 29, 2 
Πελοπίδαι 19, 3 
Πελοπόννησος, Πελοποννήσιοι 

Ῥϑββίτω; τὸ Πελοποννήσιον 
Υ 8, 4 

Πέλοψ 19, 2 
Πελωορίς ΙΓ 9ὅ, 8 
Πεπάρηϑος πὶ 89, 4 
Περδίκκας τΤὸχ Μαοθάομυμ 1 

δ6, 88α.; Π29, 4; 80, Τ; 96. 

: [Υ 109, 1 



Ιμπᾶθχ ΠΟΣΩΪ ΤΩ ΡὈ͵ΟΡΥΙΟΤΌΙΩ. 

1 8ααᾳ.; ΙΥ̓ 19, 3: 82 8ᾳ.; 124, 
1584.:; 185, 1; Υ͂ 6, 2: 80, 4; 
88, 4: γι Γ 8; 

Περιήρης Οαπιϑηῦβ ΥἹΙ 4 ὅ 
Περικλείδας Τβοθἀθοτηοιίαϑ ΓΥ͂ 

119. 3 
Περικλῆς ΑὐΒΘΕΙΘΗΒῚΒ 1 111, 2: 

114. 1; 116, 184ᾳ.; 197, 1; 
189, ἀ; Π 18. 1; 81, 1; 84, 
8: 59. 'Ω; θὅ.- ̓ γὶ 81, 2 

Περραιβοί ΤΥ 18, 6; Περραιβία 

Πέρσαι ΓΡΕΙΩΙ; Περσὶς γλῶσσα 
Ι[188, 

ΕΚ ΑΡΡ ἢ 19,2 
Πέτρα ὙΠ 86, 2 
Πηγαί 1108, 4; 111, 2; 116, 

1; ΤΥ͂ 21, 3; 886. 1. τά, 2 
Πήλη ὙΙΠ 81, 8 
Πίερες Π 99, 8; Πιερία ΠΤ 99, 

8 5α.; Πιερικὸς κόλπος 1199, 8 
Πιέριον Ὗ 18, 1 
Πίνδος Π 102, ἃ 
Πισσούϑνης Ῥοτβᾶ 1116, 4: ἠΠ 

81,1; 84, 5: ὙΠ|, ὅ; 38, 8 
Πιτανάτης λόχος 130, 8 
Πιττακός τὸχ πάοπατα ΓΥ͂ 107, 8 
Πλάταια, ]]λαταιαί Π 3. 1; 7.1, 

Ῥϑεβίτα; Πλαταιᾶσιν 1 180 
1; Κ᾿ 12, 1; Πλαταιῆς 
2, 8 8αα.; ἼΙ, Ἵ ἘΝ ΤΣ 20, 
1.5αᾳ.: ὅ2. 186ᾳ.; 61 Ω; 
Υ͂ 82,1: ΥΠ δ᾽, ὅ: Πιαταιεὶς 
πῃ Ἴ1, 4: 14. 8: ΠῚ δ8, ὅ 

Πλείσταρχος ΙΧ Ιιϑοράδοιηο- 
πἰοσύχη 1 182, 1 

Πλειστοάναξ ΤΟΣ 1.ϑοράδοχηο- 
Βἰοσθχη 1107, 2: 114 ἃ: Π 
1, 1; ΙΠ 46, ὃ; Υ 16. 1; 
19. 2; 24,1; 38. 1. 7ὅ, 1 

Πλειστόλας Ἰιδοραδοιηομπὶαβ Υ͂ 
19, 1; 34,1; 96, 1 

Πλευρών ΠΙ 102, ὅ 
Πλημύριον ὙΠ 4, 4; 32. 1 5αα. 
Πνύξ ὙΠΠ 91, 1 
Πόλις ΠῚ 101, 2 
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Πολίχνη ὙΠΩΙ 14, 8; 28, 6 
Πολιχνῖται Οχθίδο Π 86, ὅ 
Πολλῆς τὸχ Οἀοταδπίοίαμα Υ͂ 

θ, 2 
Πόλλις Ατρίγυβ Π ΟΊ, 1 
Πολυάνϑης Οογϊπίμτῖτ Υἱ] 84, 2 
Πολυδαμίδας 1,ϑοραδοΙηου 8 

ΤΥ͂ 123, ἀ; 129, 8 Βα. 
Πολυκράτης ὑγγδημῦβ ἤἔδιῃι 1 

13, 6; ΠῚ 104, 9 
Πολυμήδης 1ιδγβαουβ Π 22, 8 
Πόντος ΤΠ 2, 2: ΤΥ Τό. 1 
Ποσειδών 1 128, 1: Π 84 4, 

γΠΙ|67,2; Ποσειδώνιον ῬΥῸΡΘ 
Νίθδθϑιῃ ΠΥ͂ 118, 4, Ῥσορθ 
Μοπάδιῃ [Υ͂ 199, 8 

Πόταμις ϑγτϑδουδδηῦβ ΥΠ| 885. 8 
Ποτείδαιαὶ δ7, 4 ξαα.: Π ὅ8,1 

67, 1. 10, 4: ἸΥ̓͂ 121, ὃ; 180. 
1. Ποτειδεᾶταν 1 ὅθ, 2: Π 
Ἴ0, 1 

Ποτιδανία ΤΠ 96, 2 
Πρασιαί Αὐϊίοαθ ΥΠ| 96, 1 
-- δοοπίοδθ Π ὅ6, 6; ΥἹ 
106. 2. ΥΠ 18, 8 

Πρατόδαμος Τ,δοθἀδοχαοπῖαβ 
Π 61, 1 

Πρίαπος ΥἹὯΙΑἜΙ 107, 1 
Προιήνη 111δ. 2 
Τιουκλῆν ΑὐΒΘΏΣΘΏΒ18 ΠῚ 91, 1; 

98, 
-- Υ 19, 3; 24.1 

Πρκϑὴ 8116 Ῥαπαϊοπίβ Π 90, 8 
Πρόξενος ἸιΟοΥομΒὶβ ΠῚ 108, 8 
Πρόσχιον ΠῚ 103, δ: 106, 1 
Προσωπῖτις 1 100, 
Πρῶννοι 1 80. 2 
Πρωτέας Αἰ ΒΘΗἰΘμΒὶΒ 1 45, 2: 
Ἢ 48, 2 

Πρωτεσιλάου ἱερόν ὙΠΠ 109, 8 
Προωτή ἸΥ͂ 18, 8 
Πτελεόν τὺ Υ 18. 17 

᾿ κα οδβίθ! ]γὰ Υ ΠῚ 34, 3: 81,2 
Πτοιόδωρος Τμοραπυς ΤΥ͂ 18, 2 
Πτυχία ἸΥ͂ 46, 
Πύδιος ΨΙΠ τ 1 
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Πύδυα 1 61, 2; 137,1 
Πυϑάγγελος ΤὨΘΡΔαυΒ Π 2, 1 
Πνϑαιούς νἱὰ. ᾿4πόλλων 
Πυϑήν ΟὐοΥπίδιαβ ΥἹ 104. 1; 

ΥΙ! 1, 1; τὸ, 1 
Πύϑης Αὐάοχιία ΤΠ 99, 1 
Πυϑόδωρος Αἰμοη θηβὶβ, 8:- 

οἤου, Π 2, 1 
-- Αὐμθῃ θη818, Ὀσϑοίοσ, ΠῚ 
110, 1; ΤΥ 8, 3; 6ὅ, 8: 
Υ͂ 19. 2; 324, 1, ΥἹ 106, 3 

Πυϑοῖ Υ 18. 10: Πύϑια Υ 1: 
Πύϑιον!! 1δ, 4: Πύϑιος νἱὰ. 
Ἀπόλλων; Πυϑικὸν μαντεῖον 
Π17, 1. χρηστήριον 1108, 2 

Πύλαι ΤΥ͂ 118. 4 
Πύλος Υ͂ 8, 18παα.; 

1 5αα.;: ΥΠ δῖ, 8 
Πυράσιοι ΤΙ 39, 8 
Πύρρα Π| 18, 1; 3ὅ, 1; 88,1; 
ὙΙΠ 28, 3 

Πύρριχος ΟοΥηὐμῖυθ ΥἹ1 89, 3 
Πυστίλος ΟοΙουβ ΥἹ 4, 4 

Υ 86, 

ἱΡαμφίας ἸιϑοθάδοιηομίυβΊΙ 139, 
8: 12. 15αα.; ΥΠ| 8, 3 

Ῥεῖτοι ΤΙ 19, 2 
Ῥεῖτος ΙΝ 42. 3 
Ῥήγιον 1Π 86, ὅ: ΥἹ 44, 3, 

Ῥϑββίτη; ἱΡηγῖνοι ΤΠ 86, 2: 
ἵν 1. ἃ; 24, 28α.:; ΥἹ 44, 8: 
“Ῥηγίνη ὙΠ 8, 3 

Ῥήνεια 1 18, 8: [ΠῚ 104, 3 
Ῥίον τὸ ᾿Αχαϊκόν Π 80, 8: 

92. ὅς; Υ δῶ, ἃ: τὸ Μολυ- 
κρικόν Π 84, 4: 806, ὃ; τὰ 
Ῥία ΤΠ 86, ὅ 

Ῥρδόπη ΤΙ 98, 1; 98, 4 
Ῥόδος ΤΠ 41, 4: δὅ, 23: 60, 

2 Βα.;: Ῥόδιοι ΥἹ 48, ὙΠ 
δ1, 6; Ῥοδία ΥἹὯΠ 44, 2 

Ροίτειον ΤΥ͂ ὅ3, ὃ; ΥἹΙ͂ 101, 8 
ἹΡυπική ΥΠ 84,1 : 

Σαβύλινϑος Μοϊοβδὺβ Π 80, 6 
Σάδοκος ΤΉχΑΣ ΠΕ 29, ὅ; 67, 2 

Ιπᾶθχ ποιοΐϊθθαση ΧΟΡ ]ΟσΤΩ. 

Σάκων Ζαμποίδουβ ΥἹΙ ὅ, 1 
Σάλανϑος Ἰιδοοάδοιηομϊαβ 1Π 

28, 1: 217, 2; 80, 1 Βα. 
Σαλαμίς ατδθοῖδο 1 18, 4; 137, 

4. Π 98, 4; ΠΙΊ11, ὃ; δ1, 2; 
Σαλαμινία (ναῦς) ΠῚ 88, 1: 
1. ὃ; ΥἹ 68, 1; 61, 4 

-- γρεὶ 1119, 4 
Σαλύνϑιος τὸχ Αρταθοστῃ ΠῚ 

111, 4: 114, ὃ: ΙΝ ΤΊ, 2 
Σαμαῖοι ΤΠ 80, 2 
Σάμινϑος ΥὟ' ὅ8, ὅ 
Σάμος 118, 6; ὙΙΠ 21; 48, 

1 8αα.: 68, ὃ: 72. 1 Βαᾳ.; 
Σάμιοι 1 18. 8: 40, ὅπα.: 
11δ, 3 Βαᾳ.; ΥἹ 4, ὅ; ΝΠ 
δῆ, 4: ὙΠ] 174, 1 βα.: οἱ ἐξ 
Ἀναίων ΠΙ 82, 5; ΙΥ͂ 1ὅ. 1 

Σάνδιος λόφος 1 19, 2 
Σάνη ἸΝ 109, 8: Σαναΐοι ΚΟ 

18, 6 
Σαργεύς ϑιογοηΐὰβ ΥΠ 19, 4 
Σάρδεις 1116. 4 
Σελινοῦς ὟἹ 4. 3, ραθδίτα; “Χ  ελε- 

ψούντιοι ὟΙ 6, 2. Ῥδϑββίχῃ : 
Σελινούντιαι νῆξς 26, 1 

σεμναὶ θεαί 1 1260, 11 
Σερμυλιῆς 1 60, 2: Υ͂ 18, 8 
Σεύϑης τὸχ Οὐἀγγβάσγυηῃ Π 97, 8: 

101, δ; ΙΥ͂ 101, ὅ 
Σηστός 1 89, ἃ; ΥΠ| 62, 8; 

102, 1; 104, 1 
Σϑενελάδας ἸωϑοθαδθοΙλομαβ 1 

8ὅ, 8 ε6.: ὙΙΠ ὅ, 1 
Σίγγιοι Ὗ 18, 6 
Σίγειον ΥΙ ὅ9. 4: ΠΠΊ0Ι1, 8 
Σιδοῦσσα ὙΠ 34. 3 
Σικανοί ὙἹ 2. ἃ; Σικανία ΥἹΙ 

ῶ. 2; Σικανικὸν πόλισμα 
ΥἹΙ 692, 8 

Σικανός Βανί ΥἹΙ 2. 2 
-- βγιδουβδηαβ ΥἹ 78, 1: 
ΥΠ 406: δ0, 1; 10, 1 

Σικελοί, Σικελία ῥϑββίτα; Σι- 
κελικὸς κόλπος Υ113. 1: Σι- 
κελικὸν πέλαγος ΤΥ 24, ὅ; 



ΤπάΟΧχ ΠΟΙΏΣΤΤΩ ῬΣΟΡΤΊΟΣΤΙΣΙ. 

δ8, 8: τὸ Σικελικόν ΥΠ| 3, 
4. Σικελιῶται ῬΆΒΒΊΤΩ 

Σικυών Π| 80, 8: Υ̓ 81, 2: Σι- 
κυώνιοι 1 38. 1: 108, ὅ; 
111. 3; 114. 1; Π9, 8; ΙΥ͂ 
10, 1; 101, 4; Υ͂ δὅ3, 2; ὅδ, 
4 βαᾳ.: ΥΠ 19, 4; ὅδ, 8; 
ὙΠΙ 8, 3; ἡ Σικυωνία ΤΥ 
101, 8 

Σῖμος ΖδΠΟΙΘΘΌΒ ΥἹ ὅ, 1 
Σιμωνίδης ΑἰμΘηϊομδΒ ΙΥ͂ 1 
Σιντοί ΤΠ 98, 1 
Σιτάλκης τὸχ ΤΏχδουα Π 39,1; 

67, 1; 96, 1 8αα.: ΙΥ̓ 101, ὅ 
Σῖφαι ΤΥ 10, 8: 717, 1. 89, 1: 

101, 8 
Σχάνδεια ἸΥ͂ δά, 1 
Σκχελίας ὙΠ] 89, 3 
Σκιρῖτις 88, 1; Σκιρῖται Υ 

67, 1; 68, 8; ΤΙ, 2 Βα. 
Σχιρφῶώνδας ἸΒοῦδηυΒ ΥΠ 

80, 8 
Σχιρωνίδης Αὐβοηϊοηδῖ8 ΥΠΙ 

46. 1; δά, 8 
Σκχιώνη ΙΝ 120, 1 5αα.: Υ͂ 3,2; 

18, 1: Σκχιωναῖοι ἸΥ͂ 120, 
15ααᾳ.: Υ 18, 8: 82,1 

. Σκόμβρος Π 96, 8 
Σκύϑαι 11 96, 1; 97, ὅ 
Σχύλλαιον Υ ὅ8 
Σκχῦρος 1 98, 2 
Σόλλιον 11 80, 1; 1Π9ὅ, 1.00 

80, 2 
Σολόεις ὙἹ 3, 8 
Σολύγεια (κώμη) ΤΥ͂ 42, 38α.; 

Σολύγειος λόφος ΤΡ 49, 2 
Σούνιον ὙΠ 38,1: ὙΠ] 4: 96.1 
Σοφοκλῆς Αὐἰδοπῃθηθ18 ΠῚ 116, 

ὅδ. ΤΡ 2, 28ᾳ.; 46, 1: θὅ, 8 
Σπαράδοκος τὸχ Οὐατγβδστῃ Π 

101, ὅ: ΓΥ͂ 101, ὅ 
Σπάρτη, Σπαρτιᾶται ῬδΒΒ11) 
Σπάρτωλος 1 79. 2. Οὐ 18. ὅ 
Στάγης Ῥοτῖβα ΥἹΙΠ 16, 8 
Στάγιρος ἸΤΥ͂ 88, ὃ; 76. 1; 

18, ὅ 
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Στησαγόρας ϑαγηϊβ 1 116, 8 
. Στρατονίκη Βοτοῦ Ῥοσάϊοοδο Π 

101, 6 
Στράτος 11 80, 8: 89: 102, 1: 

Στράτιοι Π 81, 3. Βαᾳ.; ΠΙ 
106, 1 

Στρέψα [6], 4 
Στρογγύλη 1Π 88, 3 
Στροῖβος ΑὐΒΘΙΗΙΘΗΒΙΑ 1 106, 2 
Στρορομβιχίϑης ΑἰΒΘμΐΘηΒ᾽8 Υ1Π 

1δ, 18αα.; 80, 1; 623, 2 Βα.; 
79, 8 

Σ τρόμβιχος ΑὐΠΘΕΪΘΙμΕῚΒ 1 46, 2 
Στρόφακος ῬἈΒΥΒΑΙΐὰ ΙΥ̓ 78. 1 
Στρυμών 1 98, 1. Ῥδδδέχα 
Στυρῆς ΥΠ δ᾽, 4 
Στύφων 1,Δοραδοχηοηΐτι [Υ̓ 88,1 
Στῶλος Ὗ 18, ὅ 
Σύβαρις ἹἿ 86, 1 
Σύβοτα ἰμΒθ]80 1 47, 1: δά, 1 
- φοχίαβὶ ὅθ, 8: δῶ, 1; δά. 1: 

16 
Συκῆ ΥἹ 98, 2 
Σύμαιϑος ΥἹ θ6θῦ, 1 
Σύμη ΝΠ 41, 4: 49, 1; 48,1 
Συράκουσαι ν ά,͵ 8: ΥἹΙ 8, 

28αᾳ.; Υ͂Π 1, 1Β58αᾳ.; Σνρα- 
κόσιοι 1Π 86, 3; 84, 1. 
Υ͂ 4, 8; ΥἹ 6, 8358αᾳ.: ΥἹ] 
2, 85αα.; ΥἼΠἼ 26, 1; 106,2; 
ἡ Συρακοσία ΥἹ δῶ, 2 

Σφακτηρία ἹΥ͂ 8, 6 5Βαα. 
Σωκράτης ΑἰΒΘΒΙΘΩΒῚΒ Π 38, 2 
Σωστρατίδης Αἰὐδμθομῃϊοηδὶθ ΠῚ 

11, ὅ 

Ταίναρον͵ 128, 1; 188, 1. ὙΠ 
19, 4 

Τάμως Αοργρθδυιβ ὙΠΠ 81, 2; 
81, 1 

Τάναγρα 1 108, 1: ΠΙ 91, 8: 
ΙΝ 91: 97, 1; Ταναγραῖοι 1 
108, 8: 191. ὅ: 98. 4: 
Ταναγραία ἹΤΥ͂ 16, 4; ΥἹἱ] 
49, 3 
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Τάνταλος Ἰιϑοοαδβοιηομῖθβ [ΓΥ͂ 
δῖ, ὃ 

Τάρας ΥἹ 84, 4; 44, 3. Υ1 
91,3. ὁὃὖὃΡϑθ 5-.Ὠ 

Ταυλάντιοι 1 34, 1 
Ταῦρος 1ωδοραδοχηουΐϊαβ [Υ͂ 

119, 3 
Τεγέα Ὗ 83, 8: 62, 1; 64, 1: 

Τεγεᾶται ΤΥ 184, 1; Υ̓ 82, 4": 
57, ἃ; 67, 1; ΤΙ, 3; 18, 1: 
Τεγεᾶτις Ὗ' 6, 4 , 

Τεισαμενός ΤΥΒΟΒΙ πἷθβ ΠΙ 92,2 
Τείσανδρος Αγροἀοΐῃθ ΠῚ 100. 1 
Τεισίας ΑἰΒΠΘΗΘΗΒ18 Υ 84. 8 
Τεισίμαχος ΑὐἰμομϊΘμΒῖθ Υ͂ 84, 8 
Τείχιον ΤΠ 96, 3 
Τειχιοῦσσα ὙΠ| 26, 8: 38,1 
Τελλίας ϑγγδοσβδηυβ ΥἹ 108, 4 
Τέλλις Τιδοοράδοσρομϊυβ, Ῥδύοσ 

Βγϑβιάδο, Π 8ῦ, 2 
--- ΤΔΟΘαΔΘΙΔΟΣΣΌΒ Υ 19, 2: 
94. 1 

Τεμενίτης ΥἹ Ἴδ, 1: 100, 2: 
Τεμενῖτις ἄκρα ὙΠ] 8, 8 

Τένεδος 11.238, ὃ: 86, 1; Τενέ- 
διοι 1Π 3, 3: ΥἹ ὅ7, ὅ 

Τεριναῖος κόλστος Υ] 104, 2 
Τευτίαπλος ΕἸθαΒ ΙΠ 239, 3 Βα. 
Τευτλοῦσσα ἼΠ 4, 4 
Τέως ΙΕ 16, 1; 19, 8 5α:.; 

Τήιοι Π| 82, 1: ΥἱΠ 16, 8: 
19, 8 Βα. 

Τημενίδαι Π99,3. 
Τήνιοι ὙΠ δ΄, 4: ΥΠ]| 69, 8 
Τηρεύς τὸχ ΤΏγχϑουμα Π 29, 8 
Τήρης τὸχ Οὐγγβδῖυπι Π 29, 1 
Τηρίας ΥἹΙ δ0, 8: 94, 2 
Τιλαταῖοι ΤΙ 96, 4 : 
Τιμαγόρας Ογτίοομπαβ Υ1Π6, 1: 

8, 1, 839,1 
-- Τοροείοβ Π 67, 1 
Τιμάνϑης ΟοΥπηΐῖαβ 1 29, 2 
Τιμάνωρ Οοτϊηὐμίτια 1 29. 3 
Τιμοκράτης Αὐμοηίθ 818, ρῥϑίθυ 
Ασϊβίοίθ δ, ΠῚ 106, 8 

-- ΑἰΒομθμΒῚ8 Υ 19, ὃς 24.1 

Ἱπᾶοχ ποιοΐμστη ὈΤΟΡΥΪΟΥΈΌΤΩ. 

Τιμοκράτης ΟοΥπίμίτι Π 33:1 
-- Πιδοραϑοχποιϊαβ ΠῚ 8ὅ, 1: 
92, ὃ ᾿ 

Τιμόξενος ΟοΥπίδιτβ Π 88, 1 
Τισσαφέρνης Ῥοτδαὰ ΥΠΙ ὅ, 
, 4866. ᾿ : 
Τληπόλεμος ΑἰΒΘΕΙΘΩΒΙΒ 117,9 
Τολμαῖος ΑἰΒΘΗΙΘΏΒ1Β, φδύοσ 

ΤΟΪτἱά86, 1108, ὅ; 118, 1 
Τολμαῖος ΑἰΒΠΘΠΙ ΘΗ ΒΒ, Ῥϑῦοσ 

Αὐΐοοϊ!β, ΙΥ̓ ὅ8, 1: 119, 2 
Τολμίδης ΑὐΒοπίΘηδ181 108, ὅ: 

. 118,1 
--- Ρ]δἰδϑοηβὶβ ΠΙ 90, 1 
Τόλοφος ᾿ΟρΡΒίοπουδ ΠῚ 100, 1 
Τολοφώνιοι ΠῚ 101, 2 
Τομεύς ΤῊ 118, 4 
Τορύλαος ῬὨΔΥΒΔ]1ὺ8 ΤΥ͂ 78, 1 
Τορώνη ΙΥ̓ 110, 1 Βαα.; Υ 2, ὃ: 

Τορωναῖοι ἸΥ͂ 110, 38αα.: 
Υ 2,3; 18,8 

Τραγία 1 110, 1 
Τραχίς ΠΙ 100, ὃ; ΙΥ͂ 18, 1: 

Τραχίνιοι ΤΠ 92, 2: Τραχινία 
ΠῚ 92, 1 

Τρῆρες Π 96, 4 ἫΝ 
Τριβαλλοί ΤΠ 96, 4; ΙΥ̓͂ 101. ὅ 
Τρινακρία ΥἹ 3, 3 
Τριόπιον ΥΙΠ 86, 3; 60, 8 
Τριποδίσκος ΤΥ 70, 1 
Τριτῆς 1Π|10Ὶ1, 3 
Τροζήν 1 1158.}1: ΤΥ 21, 8: 

118, 4: Τροζήνιοι 1 21, ὃ: 
ΥὙΙΠ 8, 2; Τροξηνία γῇ ΤΥ 
46, 2; Τροζηνὶς γῆ Π ὅ6, ὅ 

Τροία 1 8, 458αᾳ.: ΙΝ 120, 1; 
Υ2, 8; Τρῶες 111. 1; ΥἹ. 
2, 8: Τρῳάς 181. 1; Τρωικά 
Ι 8, 186ᾳ.: Π 68, 8 

Τρώγιλος ὟΙ 99, 1. ΥΠ 3, 4 
Τρώτιλος 1 4, 1 
Τυδεύς ΟμυΒ ΥἹΠ 88, 8 
Τυνδάρεως τὸχ ϑ'ραχίδο 19, 1 
Τυρσηνοί ΤΥ 109, 4; ὙΠ δὅ8, 2 - 

δ17..11; Τυρσηνία ΥἹ 88, 6:. 
108, 2; Τυρσηνικὸς κόλπος 

Ι 



Ιπᾶδχ ποιρϊηθπι ὈΤΟΡΤΊΟΥτΙΩι. 

ΥἹΙ 62, 2, πόντος ὙΠ ὅ8, 3; 
ΟΤ. πέλαγος ἸΥ͂ 34, ὃ 

ὙὙαῖοι ΠῚ 101, 3 
'γακίνϑια Ὗ 3238, 4: 41, 8 
Ὕβλα ἡ Γελεᾶτις ὟἹΙ 62, δ Βα.; 

Ὑβλαῖοι ΝΙ 94, 8: νἱᾶ. οἴζδπι 
“Μεγαρῆς 

Ὕβλων τὸχ ϑσαϊοτυχα ΥἹ 4, 1 
Ὕχκαρα ΥἹ 62, ὃ; Ὑχκαρικός 

ΨΙΙ 18,3 
Ὑλίας ὙΠ 86, 3 
ἱγλλαϊκὸς λιμήν ΤΠ 172, 8: 81, 2 
Ὑπέρβολος Αἰμοπίθηϑὶβ ΥΠ| 

18, 8 
Ὑπεροχίδης ΑἰΒοπομβὶβ ΥἹ δδ, 1 
Ὑσιαί Βοοοῦδο ἧ 24, 3 

--- Αὐρο αϊ8 Υ 88, 2 
Ὑστάσπης Ῥοτθδ Ι 11, 4 

Φάγρης Π| 99, 8 
Φαεινίς Ατρῖνα ΓΥ͂ 138, 8 
Φαίακες 1 26, 4 
Φαίαξ Αὐδοπῖθηβὶα Υὶ' 4, 1 δα. 
Φαίδιμος Τιδοοἀδοιηοηῖυβ Υ 

49, 1 
Φαίνιππος Αἰδοηΐθηθὶβ [ΙΓ 

118, 11 
Φάκιον ΡΥ 18, ὅ 
Φάληρον 1 101. 1; Φαληρικὸν 

τεῖχος Π18, 1 
Φαλίος Οογηίηΐυθ 1 34, 9 
Φάναι ὙΠ] 34, 8 
Φανόμαχος ΑὐΒμοιαΣθβὶ8 Π 70, 1 
Φανοτεύς ΤΥ͂ 89, 1: Φανοτίς 

ΙΥ͂ 16, 8 
Φάραξ ἸιΔοραδοιποπίαβ ΙΥ͂ 88,1 
Φαρνάβαξος Ῥοτβα, ραΐον ῬΒδτ- 

Ὡ8618, Π 67, 1 
-- Ῥογβᾶ, 811π6ὸ ῬΒΔσπβοΐβ, 
ὙΠΠ6, 1; 8.1; 89, 1: 62.1: 
80, 1: 99; 109 

Φαρνάκης Ῥοτβδ, ρϑίοτ Ατίδ- 
ΌΔ2Ι, 1129, 1 

--- Ρογβθᾶ, Β]ὰ8Β ῬΒΔΓΠΔΌΔΖΙ, 
Π67.1: Υ1; ΥΠ6,1; ὅ8,1 

828 

Φάρος 1104, 1 
Φάρσαλος 1 111, 1: Π 22, ὃ; 

ΙΝ 18, 1: Φαρσάλιοι ΤΠ 22. ὃ 
Φάσηλις 1669, 1: ΥΙΠἝ 88: 990: 

1058, 1 
Φειά Π 96, 8; ΤΙ 81, 1 
Φεραῖοι 11 22, 8 
Φϑιῶται ὙΠΠ 3.1: Φϑιῶτις 18,3 
Φιλήμων Αὐμοπίθηβιε Π 67, 2 
Φίλιππος Ἰ,δοοραδοιηομῖαβ ΥὙ1Π 

28, ὅ: 87, 6: 99 
-- Μαορᾶο 1 δϊ, 8: ὅθ, 2: 
61, 4: Π θῦ, 5: 100, 8 

Φιλοκράτης ΑὐΒΟΙΣΘΩΒΙΒΥ͂ 116. 8 
Φιλοκτήτης 110. 4 
Φιλοχαρίδας ΤιΔοοαἀδοπιοπίαθ ΓΙ 

119, 3. Υ 19,2: 21,1: 34,1; 
44, 8 ᾿ 

Φλειοῦς ΙΥ̓ 188, 8: Υ δ7, 3. πα.; 
Φλειάσιοι 1 231, ὃ: ΙΝ 170,1; 
Υ 67, 2 5Βαα.; 11δ.1:; Φλειασία 

ΟὟ 88, 8; 11, 1; ΥἹ 10, 8 
Φοῖβος 1 182, 2 
Φοίνικες 1 8. 1; 16: 100, 1; 

110, 4: 112, 4: ΥἹ 2, 6: 
ΥΠ|8]1, 8; 87, 8; Φοινίκη 
Π 69, 1; Φοίνισσαι νῆες 1 

.. 116,1; ΥΙΠ 46. 18αᾳ.; Φοινι- 
κικαὶ πόλεις ΥἹ 46, 8 

Φοινικοῦς ΥΠΙ|Ι 84 
Φορμίων ΑἰμΘμΘΏ 8181 64, 3 8βα.; 

111, 3; Π 29, 6: δ8, 2: 68, 
1 58α.;: 80, 4 8αᾷ4ᾳ.; 102, 1 Βα.:; 
ΠῚ, 1 1 

Φρύγια ΤΙ 22, 2 
Φρῦνις ροχϊοθουβ ΥἹΠ 6, 4 
Φρύνιχος ΑὐἰΒΘΕΙΘΙΒ18 ΥἹΠ 26, 

1, 27, 1; 48, 4: ὅ0, 1δ5α.: 
ΝΑ, 8. 608, 8: 90, 1, 92,2 

Φυλείδης ΤΆΘΌΔηυΒ Π 9, 1 
Φύρκος Υ̓ 49. 1 
Φύσκα 199, ὅ 
Φυτία ΠῚ 106, 2 
Φώκαια ὟΠἼΠΙ 81. 8; Φωκαῆς 1 

18, ὁ; Φωκαΐς ΠΙ 101, 2; 
Φωκαΐτης στατήρ ἸΥ̓ 52, 2 

215 



324 

Φωκέαι Ὗ 4, 4 
Φωκῆς 1 107, 3: 111,1; Π9, 

ἃ. ΠΙ 96, 1; 101, 2. Υ 82, 
4; 84, 4; ΥἹ 2, 8; ὙΠΙ 8, 
ὥ, Φωκίς 1108, 8: Π 29, 8; 
ΤΥ͂ 16, 8 

Φώτιος ἀὰχ ΟἸδομσμι ΠΕ 80, ὅ 

Χαιρέας ΑΥ̓ΒοπΙΘηδ15 ΥἹΠ 14. 1: 
86, 8 

Χαιρώνεια 1118, 1; ΙΥ͂ 16, 8; 
89, 3 

Χαλαῖοι 1ΠΊΟΙ1, 8 
Χάλκη ΥΙΠ 41͵ 4: 44, 8: δὅ, 1; 

60, 8 
Χαλκιδεύς Τ,ϑοοαδοιηοιὶαβ Υ1Π 

θ, ὅ βΒαα. 
Χαλκιδῆς οἱ ἐπὶ Θράκης 1 δῖ, 

δ 8αᾳ.; Π39, δ; δό, 1; 19,1; 
9ὅ,1; 101,1: ΓΝ 1; 79, 35αα.; 
198, 4 πβαᾳ.; Υ͂ 6, 4; 21, 2; 
81, 8; 80, 5; ΥἹΊ, 4: Ζαλ- 
κιδική 1 θὅ, 8: Π 70, 4: 
101,6: ΓΥ͂ 19,1; 108,1; Χαλ- 
κιδικόν ΤΥ͂ 109, 4 

Χαλκίοικος 1 138, 2: 184, 1 
Χαλκίς ΕπΡοΘδΘ ΥἹ 4, δ: Χαζ- 

κιδῆς 116. ὃ; ΥἹ ὃ, 1; ΥΠ 
51, 4 

-.- Οονπίδίογυσα 1 108, ὅ;: Π 
88, 8 

Χαόνες Π 68, 9: 80, 1 8α. 
Χάραδρος Υ θ0, 6 
Χαρικλῆς ΑἰΒοπίθηβιβ ὙΠ 20, 

1: 36. 1 

Ἰπᾶθχ πουοΐηατη ῬΧΟΡΥΟΣΌΙΩ. 

Χαρμῖνος Αἰμοπὶοη518 ΥΠΠ 80, 
1; 41, 884.: 18, 3 

Χαροιάδης Αὐἰδμομὶθη818 ΠΠῚ 86. 
1: 90, 3 

Χάρυβδις ΤΥ͂ 34, ὅ 
Χειμέριον 1 80, 8; 46, 8; 48, 1 
Χερσόνησος Ουτϊημια ΙΥ̓ 42, 2: 

48, 2 
-- Τμγαοὶδ 1 11, 1. ὙἹΠ 62, 
8: 99: 102, 1: 104, 3 

Χίονις Ἰ,Δοραδοιμοηΐαβ Υ 19, 2: 
94. 1 

Χίος 116,1; ΠῚ 104, δ; Υ1Π6, 
25αᾳ.; δῦ, ἃ: 62. 23. 5α.; 79, 
8: 99: 100, 2: Χοιε 1 19; 
ΠῚ 10, ὅ; ΙΥ͂ δ1; ΥἹ 8ῦ, 5: 
ΥΠ δῖ, 4: Υ8π| ὅ, 4 παᾳ.; 
Χίαι τεσσαρακοσταί ΥἱΙΠ 
101, 1 

Χοιράδες νῆσοι ΥὟἼΠ 838, 4 
Χρόμων Μοβδθιΐυβ ΠΙ 98, 1 
Χρύσιππος Δ]ϊὰ8 Ῥο]ορΙθ 1 9, 2 
Χρῦσις Οογϊπίμῖυθ Π 88, 1 
Χρυσίς Ατγρῖνα Π3, 1; ΙΥ̓͂ 188,5 

Ψαμμήτιχος τὸχ υἱογυτ [104,1 

Ὥχυτος Οογίπἰηΐυα ΙΥ̓͂ 119, 3 
Ὦρεός ΥἹΙΠ 9ῦὅ, 1 
Ωρωπός ΤΊ 238, 8: ΠΙ 91, 8: ἡ 

96, 1; ΥΙΙ 38, 1; ὙΠ] 60, 1: 
96, 1: Ὠρώπιοι Π 28, 8; 
ἸὨρωπία ἸΥ͂ 91: 99. 



ϑ0|}|- Ὁ 6} [06 (6. ΚΔ 5 ΘΙ 0 }|8}} Θῃ ΓΔ ΒΗ 
ἰπι γογίδ00 νοὴ Β. 6. ΤΟΙ ΠΘΓ ἰπ ἰοἱρχΖίῃ, Ροδίβίγαβθ 3. 

ἱρρῃίαρῃ. ὕοαι . Ε. ΒοηΒβΘΙοΓ απὰ Κ. ΘΟΠΘΗΚΙ. αΡΙΘΟΠἾΒΟΠ: 5 50 δ 
Ι. Οὐ ο 80 }- οαΐβοῃ. γοι (. Εἰ. ΒΘ 5616 1. 19. Απῇ., 

γοη Α. Κδοσὶ. [ἴἷπὰ δι έγαυσ ροθυπᾶθη 8 οΚ 
Π. θουΐβοι- αΥἹθοῖβο. Ὑοη Κα. βομθΚ]. ὅ., ἰσὶϊν. 

σοϊταχχίο Ααῇ. ἴῃ ΗδΙ ἔσϑης ρορυμάσδῃ 10 υΚὶ ὅ0 3. 

ἱ αἴθ  ηἶ80}}: γοι Ε. Α. Ἠοίπίοιθη. 2 Βἅπάαθ. 
Ι. Τμαὐθι πίβοι - Ποαΐβοῃ. 7. Αὐῇ., στοὰ Ο. αρθηθ:. 

πῃ ΗΔ] γϑηζ σοραμάθη 7 υΚὶ ὅ0 8. 
Π. Ῥοαυΐδοὶ - Πιαὐοὶ πῖβοῃ. ὅ. Απῇ., στοὰ Ο. αθῃμ 91. 

ἴῃ Ηδ]ρἔγαπς σοουπάθη 6 ιΚὶ ὅ0 3. 

ϑΟΠ6- Νγ ΘΓ ΟΠΘΓΡ ΖΙΙ ᾿ΞΞΞΞ  -Ξ 
᾿ ΨΕΈΣΤΙ οι Η. ΕἸ οἸΐπρ. ὅ. Αυβ., νοῦ 7. 8π69. 

860. 1 ΚΑ 60 3. 

ΝΘρΟ8 οι Ἡ. δϑδοῖκοθ. 14. Αυῇ. ρϑῦ. 1 υΚὶ 80 ἃ. 
Μ|ν ἄθπὶ Ἰοχὺθ ἀθθ ΝὍΡΟΒ ζΖυβδιθσηθῃ σΘὮ. 

1 Κι 30 8, μθὉ. 1 υΚὶ 60 5. 
οι 6. Αὐυὐδοητλθῦῃ. 10. Ααῇ., νοι Α. Κδορὶ. 

ΠΟΠΙΘΡ 8600. 8 «Κὶ 60 38. : 

᾿ γοι 2. 5160 6118. 
θν 45 ΜοίΑΠΙΟΓΡΠΟΒΘΗ ς τὴ νον ΡοΪ] 

50. 2 υΚκ ΤῸ ἃ, ρϑῦ. 8 «Καὶ 10 3. 
- --- Κἰοῖμο Αὐδρ.. ὈθαὈ. ν. δ ὕδπ 6. 960. 3 «Κὶ ὅ0 8. 

οι Α. δοβαρδοι. 8. Απῇ. σοὰ. 60 3. 
ΡΠΔΟΓΙ8 Μιὺ ἄθα Τοχίο ἀρ Ρηδάταδ 90 5. 

ἷἰςφ ου Εἰ. ὙοΟ]] τ οί. 
ΧοπορίοΠ8 ΑΠΑΡᾶδΓ8 10 6 κοῦ 5 κα 30 5. 

Ἴ οπ Κ. ΤῊ θα 8 π ἢ. Χοπορίοη8 ΘΙ ]θηἶ Κα τὰ ρα δ τ 
800. 1 .«Κ 90 ἃ. 

Γ Ι4᾽ {] η] Ἴ οι ϑΙθ006|18᾽ {ΙΓΟΟΪΠΪΙΠΙ ρΟΘΙΪΟΙ1ΠΊ, «οὴ 
ὈδΟἢ. 11. Αὐῇ. ρον. 80 8. 



δ0 ΠΡ ρ ΓΑ σΠ8ῃ 21 ἰαἰδῖ}, 0η] 60 }}, δ0 1 [5 {88} 
ἵπι νογίασθ νοῦ Β. θ. Του 9) ἰη ᾿οἰρχί, ΡῬοοίδίναβο 3. 

τ. 8. εαἰοϊΐ ποῦ. 

Οδοβδνγ, δ9|. ἌΔΙΙΟΝΜ, γὸ Ῥχοῦ. Βυδιυ τι ΒοΣ ἴπ Βιυϊξέχατε. 1. Ἡοΐι. 
Β. 1. Απῇ. 80 Ρή. -- 3. Ἠοῖξ. Β. Π α. 1. 3. Αὐυϑ. 40 Ρ΄. -- 
Ἔν ΒΙΙΥῸΥ. 3. ΑπΗ͂. ὅ0 Ρέύ. -- 4 Ηοῖς. Β. ΥἹΙ. 3. Ατῇ. 
40 Ῥέ -- δ. Ἠοῖς. Β. ΥΙΙ. 8. Ατ)ἢ. ὦ ΡΙ. 

Οδοβαγ, 060}. οἰν!]9, νοὰπ Ῥιοῖ. Βτδιυ βιἅᾶπιδοσς ἴῃ Βιεαυϊλίρατί. 1. ΗΘΕΙ͂. 
ΒυσΣ 1. 1. 40 Ρή. --- ὃ. Ἠοΐϊ. Βυσὰ 171, 40 ΡΩ 

Οἰοθγοβ Ηϑάθ ἴδον θη ΟΒΘΡΒΟΥΘΉΙ δον. ἡ. Ροιηροίιβ, νοὰ ΒΘ, ἸΘΌΤΟΣ 
ΒῚΒΟ0. ἴπ ΑἸσογ. 2. Αυῇ. 80 ΡΥ 

ΟἸοθροθ δι. Πούθη, το Ῥχοῦ. Ὁσ. γοίβοῖ ἱν Μαράθροσα. 1. Ηϑές. 
1.π.11. Βοᾶο. 2. Αὐυῇϑ. 40 Ρέ .-- 3. Ηοῖξ. 111. υ ΤΥ. Βοᾶ6. 80 Ρή. 

ΟΙοθγοϑ Κϑῦθ Ν|» Βοβοίι Απὶ.. νοι Ῥχοῦ. ΚΔ} ΘΟ 9. ἰπ ΤὈίπροα. δ0 ῬΕΩ͂ 
Οἰοθγοβ θ69 {Π᾿΄- ΑΡΟΝΙ 80, νου Ῥχοῖ. ἐδ Ἀ] ΘΟ ΟΣ ἐπ ΤαὈίηροι. 80 Ῥύ. 
Οἱοθνοβ ϑ49 6θ00ὁη νοῦγθδ ἵν, νοῦ Ῥσοῦ. ππ ὧἄθσ ἔπ ἩδΠΡτουσ, 60 ΡΕΩ. 
Οἰοθγοϑ ἤϑθάθ σθῦ9η γόργθ8 Υ͵, γοὰ Ῥιοῦ υπᾶοτ ἐπ Ηοησοις. 60 Ῥέ. 
Οἰοθροβ 9469 ΠΙΡ Ν͵ΪΟ, νὸπὰ Ῥχοῦ. Ὦσ. ΚΟΥ 'π Τυᾶυτίρεουτα. 40 Ῥ΄ 
Οἰοογος ἤθάο ΤΡ Ὀοϊοΐαγιι8, σοι Ῥχοῖ. οί σοὶ ἴῃ βοῦν.-ΗΔ11. 80 Ῥ΄. 
Οἰοθνοδ βοέθ ΠΡ αἰσαρίμ8, νοι Ῥτοῖῦ. 7 οι891ὶ] ἰπ βοῖν.-Δ}}1. 80 Ῥή. 
Ηορασ᾽ θάθη, σοὰ Ῥχυοῦ. υυᾶπὶμ ἰπ βοῦν. ΗΔ}. 1. Ηοῖ. ΒΤ τα. 1. 

60 Ῥῇ. --- 3. Ηοῖ. Β. ΠΙῚυὦἬ ΙΥ̓β. 60 Ρέ 
Ηονδ Σ᾽ δαί γθη, το Ῥχοῦ. πιὰ πὶ ἦπ Βολν.- 41}. 1. ΗοΩξ. Β.1. 60 Ῥή. --- 

3. Ἡοῖς. Β. ΣΙ. 60 ΡΕΩ͂ 
εΙνί8᾽ Βυοῖῆ ἴ νοὰ ΟὈΘΣΊΘΕτοΣ ὍΣ. ΒΘΘΌ ἰπ Μαίης. 60 ΡΖ. 
εἱνίμδ' Βυοῦ 21] ὦ. 22 νοῦ Ῥιοῖ. Ὧσ. ΚΊΟΥ ἐπ ᾿υἀνίρορατα. Β. 31. 

60 ΡΥ. --- Β. 32. δ0 ΡΥ. ; 
θν!}65 Νοϊαπιογρηοβθη, γος Ῥχοῖ. ϑέδηροίη Ὠχοβᾶθῃ. 1. Ηοῦς. ΒΤ. 11. 60 ΡΕ. 

τς 4. Ἠοῖς. Β. ΠῚ--ΥἹΙ. 80 ΡΖ. 
δε υϑῖ, νου Ῥτοῦ. Ὧσ. ψοΐδβοι ἐπ Μαρᾶθθυσχα. 1. Ηοῖξς. Β611. δὲ. 60 ῬΖ. 
Τδοιδ᾽ Αππδίθη, του Ῥσχοῦ. Ὦσ. Ἐοξέαδηι ἴῃ Βοίξνοὶι). , ἃ, Ρε.) 
Ταοϊυ8᾽ θονγπιαηΐα, σοῦ Ῥχοῖ. Ὦσ. Ὁ τα ἴῃ Εδηπδίαιι. 6ὺ Ῥῇ. 
νορο ες Αϑποίθθ, στοὰ ΡῬχοῦ. σ. Ὁ σῦοκ ἴπ Βιαϊίμασί. 1. Ηοῖξ, Β.1. 3. Αυῇ. 

80 ΡΖ. --- 3. Ἠοῖι. ΒΟῚΣ υ. ΠῚ. 8. Ανῇ. 40 Ρή. --- 8. Ηοΐ!. ΒΟΙ͂ΨΡ. 40 ΡΖ. 
Ὀοιποδίποηθϑ᾽ ἤοάθῃ, νὸν Βοῖκί. Ὁσ. ΤσθοαροΣ ἰπ ΤΟνΐηροθη. 1. Ἠοΐῖι. 

ἈΠῚΡν. Βϑάϑθῃη. 80 ΡΖ. --- ῶ. Ηοῖς. 1.--1ῖῦ]. ΟἸγηῖ. πθὰθ υπὰἃ Βθὰθ 
ΡΟΣ ἄθῃ Ἐχίθᾶθῃ. 40 Ῥὲ. 

Ηοργοάοίῖ, νοῦ ΟὈΘΙΊΘΟΤΟΣ ΟΥ̓" ἀπ δὴ ἐπ Βεανϊίδοι. 1. Ηοῖσ. Β. Υ͂. 
δ0 Ῥή. -- 3. Ηοῖι. Β. ΥἹ. 40 ῬΑ. 

οπιορα θάγδεθο, σοῦ Ῥχοῦ. Ὦσ. ΕΘ" ]ϑίδϑη ἴῃ βοῦν. ἘΔ}. 1. Ηοέι. 
Β.Ιὺ. Π. 8. Δυῇ. 80 ΡΥ. --- 10. Ἡοῖξ. Β. ΤΠ πα ἁ ΙΨ. 40 ῬΖέ. “-- 
ῷ. Ἡοῖι. Β. Υ--ὙΓΠ. 8. Απϑ. 60 Ρή. -- 8. Ηοῖς. Β. ΙΧ-- ΤΙ, 
ῷ. Απῇ. 60 Ῥῇ. --- 4. Ἡοΐῖι. Β. ΧΙΤ .-- ΧΥΤΙ. 3. Αὐυβῇ. 40 Ρέ. -- 
δ. Ἡοῖ. Β. ΧΙΧ--- ΧΧΤΙΤ 40 ῬΖ 

οιηθγα {1|88, του Βοκίοσς Ὧσ. ΕἸ θὲς πὶ Καππείδίι. 1. Ηοδι. ΒΟῚ υἱ 11. 
ῶῷ. Αὐυϑ. 0 ἡ)ῬῬΡΩ͂ -- 3. ΗΟ. Β. 1Π|--ν δ0 ῬΥΙ. 

ἰγεἰα98᾽ 966 ροσ6η ΕΓδίοβίῃθηθ8, του Ῥχοῖ. 7829] ἴῃ βοιν,.- 811. 40 Ῥέ. 
ΡΙδΐοπβ Αροϊοσίθ υὑπά Κρερίίΐοθ, νυν. Ῥσοῦ. Ὧσ. 5. Τϑα Το] πὰ ΤΡ θη. 

ῷ. Αὐῇ. 40)Ὀ'»5. 
ϑορποκίθε᾽ Ρη οκίθίθ8, τοῦ Ῥχοῦ. Ὧχ. Η τυ ῖς ἰὼ βοῦν.-Δ}1. δ0 ΡΥ. 
ϑορδοκ!θβ' Απἰίσοηθ, νοι Ῥχοῦύ υὐὰᾶπι ὶα ἰπ βοῦν.-ΗΔ}1. δὺ ΡΖ. 
Τηυκγάϊάθ8, νοι Ὁΐτ. Ὧσ. 5. Ὑ ἰᾶπιδη ἰπ ὙἹοωρστονί. 1. ΗΟ. Β.1 

80 ΡΩ͂ -- 8. Ηοῖ. Β.ΥἹ. 60 ῬΕ -- 4. Ηοῖ. Βυοὶ ὙΠ. 40 Ῥή 
Χυβαρι εἰ ἈΠΑΡΆΘΙΝΙ σοῦ χοῦ. Ὧσ. Β δμιηοσ ἰὰ ἘΒΙ| ρθη. 1. Ἔ πρϑς 

ΒῚΙ. 3. Αυῇ. δὅο ΡΥ -- ὃ Ἠοῖ. ΒΒ. 1Π|. 3. Αυῇ. 40 ΡΆ “-- 
8. πω Β. ΠῚ ετἱῦ. 60 Ῥέ 

Χοπορῆοηβ Ἠο θη, Κα, νοῦ Ῥσοῖ. Ὧσ. Β. δ σηοσ ἰπ ἘΒιησθα. 1. Ἠοξι. 
Βυσ 1. 40 Ῥέ 





Αας Παξιν απὸ Φείίος τοῖς 
ἘΠῚ ἐπ ἐμῇ τοἰ Ποπ!Ὡα ἰά)- ἀν Ἔ γαῦ 

ΠπττιτΊ ἰμπιρὲπ απς αἰΐοπ. Φεδίοίεη δὲ ΤΟ Π6π5, απ 
.} Βδπδάγεπς ἱπ Βδἄπδάγεη Ὅσα 150--160 εῖμον, Ἄοδες Β 

Ἐπ ΤΟΙ ᾧ κα {εἴα Πά), αϑαοϊ [οὔτοι αι. εἰπεῖν: Ἐ 
Φεϊξεπξαιιξααδε ἕυοπ δὸπ ποιότεῖ. Βᾶπδ ει, “οὐάγι 

Ῥαρίον π᾿ ξς εδετεϊπθατδ γπ|. 250. ἯῊΣ 
αδεῖ, ἀηῤητὶς ἴῃ Ηιϊάς ππὸ. 
ἈΑπετδαΐ, Ὄϊε᾽ Φυιπδδεοτίε ὁ δὲς πῖον 

. δύέγπεπ Ἰαπιυῖοῦγο. 
Θιονπαάίὶ, ὉϊῪ ἠηϑδυχῆξ Βοϊτυ ἐπί γαῖ. 
ΒΙΤο;, Ὄϊς ̓ πιᾶπδιἄγεπ τι, Ἰοξίαϊςπ" Ἐἀτηρζέ. 
ΒΙσπιαππ, τα, ΠΡ αἴγεν, Γι ἄγειι. ΤΟ ἄγπις, ἢ εἰάγρο. ἀνα π εἰ ἩΞ ἐπον ἘλΟΣ πὰ ἐπ Βδηϊπεν Ἠσπιιπδέ, “εζι ἐπ. 
ὉΠ ΟἿ, ζοῖε5. ππὸ Τεῖπο δεϊἐφοποήειι. 
οὐΐπϑοῖς, 6.5 σπεαίου, 

ἘΘΌΑΡΕΝΝ απὸ ταν αἴὸΞ, διώϊδατο 
᾿ τππτὸ τα ΐδατο Θεγαῆϊοι, 
Βτααϊώ, ἘεΙοἰδῆς Θιτδητπιπάσπ,. 
Βεμίπίες, ῬΉΡΙΚΝΣ ὈοΙΞΠοὺ 
Βιώπετν, Βθοτίγᾶσε α. ὃ, Φελιποβειενίοητι." 
Ῥὺτ εὐἴτεῖπ, δάῃ (εν σι : 
ἤει εν, Ἐπ ΡΠ ας 15. ων 
ΠΝ τροϊταμῃ αἰϑιπς, Ἂ" Ῥηΐΐο ὌΡῇ, 
αὐεῖπ, ραημαίθα 14). ἐπί ἢ Ὁ 
5ταπϑ, ον ΠοΝ 
τε, “ς δότ' ̓ ὐμδαιας δὲν (τὸν, 
ξυεηθοῖ, Ἐενάῃτ,ι )οΙςπαδτιίασπιεϊ, 
Φείϊδεπ, Β.. ὃ. Ἰϑεγδεζοῖξ ὃ. τἰτεπίμπης.. 
Φιίεεδτεδ, ὍὌϊ- Φυιιδηίαδ δέϊ. 

{ταο! τ} ἄγόπι ἘοΙαϊσπσοεϊ εις, 
Ο εἰ ἢ αα ἐπὶ {π|. οἵγε ἈαΤΕΙ Πἀπβεη. ἡ 
σταεῦ, Σἰῶξε τὸ Ξατθοπ, 
ὅταῖὶ, Ὁϊς οἴκαϊαι ες. ἨμπΪ. 
Φτιδεῖ, τυ Ἃγες Ἐθ εὦ αἢ 5 Ὁ 60}: 
Θιπε ον, ῬαΚ δοιταϊτον δον πὶδεδιιπαοι, 
ααάᾶε, Βαιὶ πὸ ξοῦει δὸς Τίστος. 
Παῆπ, Ὄϊε ΕἠΠεπθαΐποη. 
ὑπ ἢαπίέιπαῖπ, Ὅεν Εδετζαϊαπδε ἰπ 

δεῖ Ἠϊεδιζίπ, 
δ α[[ἐτί, Ὅς Ῥοϊατζουζάγαπα. 
ἤγαιι5 ἣν ὺ Γ Υ Βευδιξετμπαϑίεδτο, 
ὮΦΕΙ, Ὁ, διᾶδιο τ, Βταοῦ ἰπὶ ΠΕ Ιαἴέον, 
ἢ εὐ ᾿ τη, Ῥομ ἂς Ἠοϊσπῖίξη. 
Βοίδοτη, Ὡςε Ὑπεπ[. 
ἢ ἐ{{Ὸὸ ΠΤ πι ποςῖοῆτγει ατγτυπίσπῃιξ; 
διδνῖ  Φεμάες Φἢυ ἐπῆμπ πιὸ 
δει ἢ ἐς. ΘοΥΓαΠπ ποϑτθοΐεπ, 

Ταπίοπ, ες ἐσ ζοτκῶμπα .. ἩΤοοτος δεῖ, 
απ Τα, Ὡομτ ἄς σϊπηταϊϊσι, 
ίτ ἢ σῇ, ΣΤ επΙν τπιπὸ (τὸς. 
Ἡπαῦς, (δεϊάγί ἄγεε ὃ, δει ὦ), 5 Δ} ἴσης, 
Κεαερεῖίπ, Ὁΐς Βοϑιδἢτιπσοι δον ΤΊΟΣΟ 

γιεϊπαπδοῦ - 

δὰ} τθὰπ ἰᾶ τις ητ ἄγον ἀπτω ετίοτεοι Καιαῖοῦ μπιίοπῖς απ 

᾿Ἠξῆπιΐο, ὁ Θϑεῖε δὲ ἢ τ 

| ς ἀεῖπετ, Ὅετ Βανι 

5 ἅγυ δ ητ ἐτ, Ὧϊε Ἀξαδσπ αἱ 

ἜΡΙ ξτ ΕΣ ΣΕ δ. τεῖτπετ ΠΣ Ρ3 ΠῚ ΠΤ Ὰ 
"ᾳ.».- Ἔξω ὦ 

57, Ὕ 

Ἀτοδς, αηὸπ, Το 
πεεδίοι Ὅϊε. (πῇ 5 
ἨΠΠ͵ΡΕε, ΕΣ Ῥῆ { 

δαππδαξδειθστα 
Ξοςπίνπ 

ἀπαοῖ ὃ ᾿ 

τοῶπίξ δὲν Ἰιομβοῖξ,ς 
ππῖς, ὙΠΟ ς --- Βἰοπῖ 
υὸπ Ἠεαοϊεῖπ, φεῖπιι ΤΠ 
Θεία, ας δοιι (δον δυῦς 

δεν ϑρηδτ οϊο, ἐππηϊατιτα ὁ {1}: 
Ἰδάμιοιέδεπς ἐπὶ 19. Ὁ ἔν 

ὅοὴ οτέπα αἴ, 5τιεδείάν, 
Ἡαΐῆσεπ, Ὅὲς ταραπεῦν, 

Ἐϊώετε, ϑορε  αμιέν, ὁ 
ὑδπ Ἠσοῆτ, ἵ ; 
5αᾷ5, Βαϊ, δε τεῖεδ.α ητ ὙΜΤὴ 
5 εξίεν, θὰ5 πὶ ορ.. τα 
5 ἀγεῖδ, Ὁὶς Ὑπεῖαϊῃο. 

5αίτια δ ον, Ὁὲὶς πισὶ 
5 διπιδιιτα, μθοτίι 
ϑἢ τ εὐτοτ, Ἠοεαιγαηση Ν 

5 ἀυθεπιεν, θοῦ μηδ᾽ ὅμῖπ Βεὶ 
θοιι ϑοδὲπ; Ἰαῖπα,, τ ΡΩΝ ἢ 
σι δοίηεπ, Ὁ, Ἡτίθα5 τροΊτον δα 
ϑεεῖπ, ὮϊΨ ἀπίαπαε δέει οηάγϊ. 
5 ἐεϊ τ ἢ απ ἴεπ, ενπε θῖν 
πεϊῶπια πα, θὲς Βεῖ ΤΩΝ 
ἘΠῚ, δινοῆ. τι, ΘΠ ΕΟ ΑΙ, 
ἸποΙὸ, ἀμήσαδ. ἅἰ. ὁ ἰεῖς ὃ ὀἰο 
Ὀαΐεν, Πῆηξοτίς μηδ Βάϊ δὲῦ 

τ ἀτιπεῖταμηιαί πα ας 

ΠΟΙ ΖΘΟΕΥ ς 
«Ὁ 4 ) 

ἌΞΟΝΕΣ 
- ἜΣ -» 
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