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ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΙΣΤΟΌΟΡΙΩΝ 

' 

“Ὁ ’ὔ 

1. Τοῦ δὲ ἐπιγιγνομένου θέρους αἱ μὲν ἐνιαύσιοι 
᾿ 7 , ΄ Ἂ 2 -“ 

σπονδαὶ διελέλυντο μέχρι Πυθίων' καὶ ἐν τῇ 
ἐκεχειρίᾳ ᾿Αθηναῖοι Δηλίους ἀνέστησαν ἐκ Δήλου, 
ἡγησάμενοι κατὰ παλαιάν τινα αἰτίαν οὐ καθα- 

᾿ροὺς ὄντας ἱερῶσθαι, καὶ ἅμα ἐλλιπὲς σφίσιν 
εἶναι τοῦτο τῆς καθάρσεως, ἣ ἡ πρότερόν μοι δεδή- 
λωται ὡς ἀνελόντες τὰς θήκας τῶν τεθνεώτων 
ὀρθῶς ἐνόμισαν ποιῆσαι. καὶ οἱ μὲν Δήλιοι 
᾿Ατραμύττειον Φαρνάκου δόντος αὐτοῖς ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ ῴκησαν, οὕτως ὡς ἕκαστος ὥρμητο. 

11. Κλέων δὲ ᾿Αθηναίους πείσας ἐς τὰ ἐπὶ Θρῴ- 
κῆς χωρία ἐξέπλευσε μετὰ τὴν ἐκεχειρίαν, ᾿Αθη- 
ναίων μὲν ὁπλίτας ,"ἔχων διακοσίους καὶ χιλίους 
καὶ ἱππέας τριακοσίους, τῶν δὲ ξυμμάχων πλείους, 
ναῦς δὲ τριάκοντα. σχὼν δὲ ἐς Σκιώνην πρῶτον 
ἔτι πολιορκουμένην καὶ προσλαβὼν αὐτόθεν ̓  
ὁπλίτας τῶν φρουρῶν, κατέπλευσεν ἐς τὸν Κωφὸν 
λιμένα, τῶν Τορωναίων ἀπέχοντα οὐ πολὺ τῆς 

: ΤῊ ίσιιοθ δα ΓΘΔ]}Κ Θχρὶ θα, δοοογαϊηρ ὕο 1Ψ, ΟΧΥῚΙ. 12, 
0Ὁπ6 14{} οὗ Ὁπμ6 Αὐὐϊο πηοηῦῃ ΕΠ]ΔΡΒΘΌοΟΙΙοὴ (ἀθοῦῦ ὑπ6 οπμα οὗ 
ΜδΥΟ), Ὀπῦ ΠΟ 0165 ὑοῦ ποῦ γοηθυνθα {11} ἴδον ὕμ6 Ῥυυμίδῃ 
ϑϑτηθϑ, ψν ΠΟ ἢ ὑγογΘ ΘΙ] γαϊθα ἴῃ ὑπ Αὐὔο του Μοίδ- 
σθιυπϊου (Ἰαὐον Πα] οἵ Απρυϑὺ πᾶ ἢγνβῦ οὗ ϑϑρύθῃιθθη). 
ΤῊΐβ 5θθπὶβ 0Π6 πιοϑὲ παύαναὶ ἰηὐογργθύθύϊου οὐ ΤΉ ον 1 68᾽ 

2 



ΤΗΠΟΥΌΙΌΕΒ 

ΠΟΤ ν 

Ι. ΤῊΝ παχὺ ϑυτηηοΥ ἴῃ οπϑ-υ αν 5 ὑτποα Θοη- 
ὑἰπαθα {1}1, πα δπμᾶάθα νυ, ὑπ6 Ρυγιῃϊδη σδηηθβ. 
Πυνΐπρ ὅΠ6 βαβρεηβϑίοη οἵ ἃγπῚ5 ὑπ6 Αὐἰμεπίδης εχ- 
ΡΕΙΙοα ὑπ6 1) ε]αη5. ἤγουν 1)6]05, ὑπ πκίηρ ὑπαὺ ὑπδν 
δα θϑϑῃ οοπβθουαιθα 2 116 ἴῃ ἃ βἴαϊε οἵ ρο]]υύίοι 
ἔγομ ΒΟΙῚ6 Δ πο απ οὐ π6, Δηα μα βία 65, ὑΠπαῦ ὑπ ν ὑΠδθπ- 
56 ῖνεβ. δά Ὀδθεπ γοβροηϑίθ]6 [Ὁ {ἢϊ5 ἀεἴδοῦ ἴῃ {6 
Ραυγὶποαίίοῃ, ἴπ νν Π ἢ, ἃ5. 1 Πᾶνα θθοτα το]αῦθα, ὑπὸ 
Ῥεϊονεα παν δα δοϊβα τἱρηθν ἴῃ τοιηονίηρ ὑπ 
οοἴπης οὗ ὑπεὸ ἀθαα. Απα {π6 [1)6]1Δῃ5 βει]θα, δο- 
ΘΟΥαΪΠρ' ἃ5 680 }} τηδῃ οἢο56,8 ἰπ Αἰταπηντῦδαχη ἴῃ Αϑϊἃ, 
ὙΠ] 6ἢ Παα Ὅδοη σίνεη ὑπ θη) Ὀγ ΡΠ ΔΙ ΠδΟ65. 

11. Αἴὔεν. ὑπ6 διυμηϊϑίοα μα δχρίγεα ΟἸθοη ρει- 
βυδαεα ὑπΠῸ Αὐμπεπίδηβ ἴο Ἰοὺ Ὠΐπὴ 5841] ἴο ὑπ οἰὐϊε5. ἴῃ 
ΤΏτγασο, ὑπ ὕννεϊνε πυαηαάνεα Αὐμαηΐδη ΠοΟρ] 65 δπα 
[ῆγεα δΒυπανοα οαναῖνυ, Δα ἃ ἰαυρον οτος οὔ {Π6 
411165, ἃπα {π|στγ 5ῃ105. Απα τοὺποῃίηρ ἤνϑὺ αὖ ϑοίομθ, 
ὙΠΟ τγὰθ 501} ὉΠΑ͂ΘῚ βίθρθ, πα ἰακίηρ ΟΠ {ἸῸΠῚ 
ὑπετα βόηθα ΠοΟρ 65 οἵ ὑπ6 σαυγίβομ, πῈ ὑπ 5416 8 
ἄοννη ἴο Π6 ρου οἵ Οορῇιβ, νι οἢ 15 ποὺ ἴδν αἰδίδης 

Ιαησταρσθ, Ὀτπὺ Ἰηδὴν θα Ἰύουβ γϑθοὺ “6 ποχῦ διπλῆ" ὍΠ6 
ΟΠΘ-ὙΘδ5. ὑγιιοθ νγὰβ ϑιαθα ἃπα νᾶ ψγὰ8 γϑπθνγθα 11] 0Π6 
Ῥγύμίϑη ρ8Π168.᾽ 

5. Ῥοίουγϊηρ ὕο ὑποῖν ραν Ποδύϊοι ἃπα οοηβθογαύϊοῃ ὑο ΑΡΟ]]Ὸ 
ἔθου γϑᾶγβ θϑίοτθ (11. 107). 

8 Οὗ, ““νγὰβϑ 1Π011πη66᾽ (8ς, οἰκῆσαι). 

4922 Β.0. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

πόλεως. ἐκ δ᾽ αὐτοῦ, αἰσθόμενος ὑπ᾽ αὐτομόλων 
ὅτι οὔτε Βρασίδας, ἐν τῇ Τορώνῃ οὔτε οἱ ἐνόντες 
ἀξιόμαχοι εἶεν, τῇ μὲν στρατιᾷ τῇ πεζῇ ἐχώρει 
ἐς τὴν πόλιν, ναῦς δὲ περιέπεμψε δέκα ἐς 1 τὸν 
λιμένα περιπλεῖν. καὶ πρὸς τὸ περιτείχισμα 
πρῶτον ἀφικνεῖται, ὃ προσπεριέβαλε τῇ πόλει ὁ 
Βρασίδας ἐντὸς βουλόμενος ποιῆσαι τὸ προά- 
στείον καὶ διελὼν τοῦ παλαιοῦ τείχους μίαν 
αὐτὴν ἐποίησε πόλιν. 

111. Βοηθήσαντες δὲ ἐς αὐτὸ Πασιτελίδας τε 
ὁ Λακεδαιμόνιος ἄρχων καὶ ἡ παροῦσα φυλακὴ 
προσβαλόντων τῶν ᾿Αθηναίων ἠμύνοντο. καὶ ὡς 
ἐβιάζοντο καὶ αἱ νῆες ἅμα περιέπλεον αἱ 5 ἐς τὸν 
λιμένα περιπεμφθεῖσαι, δείσας ὁ Πασιτελίδας μὴ 
αἵ τε νῆες φθάσωσι λαβοῦσαι ἐρῆμον τὴν πόλιν 
καὶ τοῦ τειχίσματος ἁλισκομένου ἐγκαταληφθῇ, 
ἀπολιπὼν αὐτὸ δρόμῳ ἐχώρει ἐς τὴν πόλιν. οἱ 
δὲ ᾿Αθηναῖοι φθάνουσιν οἵ τε ἀπὸ τῶν νεῶν ἑλόν- 
τες τὴν Τορώνην καὶ ὁ πεζὸς ἐπισπόμενος αὖτο- 
βοεί, κατὰ τὸ διῃρημένον τοῦ παλαιοῦ τείχους 
ξυνεσπεσών. καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν τῶν Πελο- 
ποννησίων καὶ Τορωναίων εὐθὺς ἐν χερσί, τοὺς δὲ 
ζῶντας ἔλαβον καὶ Πασιτελίδαν τὸν ἄρχοντα. 
Βρασίδας δὲ ἐβοήθει μὲν τῇ Τορώνῃ, αἰσθόμενος. 
δὲ καθ᾽ ὁδὸν ἑαλωκυῖαν ἀνεχώρησεν, ἀποσχὼν 
τεσσαράκοντα μάλιστα σταδίους μὴ φθάσαι 
ἐλθών. ὁ δὲ Κλέων καὶ οἱ ̓Αθηναῖοι τροπαῖά τε 
ἔστησαν δύο, τὸ μὲν κατὰ τὸν λιμένα, τὸ δὲ πρὸς 
τῷ τειχίσματι, καὶ τῶν Τορωναίων γυναῖκας μὲν 
καὶ παῖδας ἠνδραπόδισαν, αὐτοὺς δὲ καὶ Πε- 
λοποννησίους καὶ εἴ τις ἄλλος Χαλκιδέων ἦν, 

᾿ ἐς δα ρα Ὀγ ΒΕ κΙτου. 5. αἱ δα αἀρα Ὀν Ἠδδοῖτο. 
Ε 



ΒΟΟΚ. ν. π΄. 2-τπ. 4 

ἔγογη ἴμ6 οἷν οἵ Τογομθ. ΕἼοπλ {6 6, οα ᾿ΘαΥ ἢ Ρ᾽ 
ἔγοιῃ ἀδβδουΐευβ ὑμαὺ Βυδβϑίἃ5 ννγὰβ ποὺ ἴῃ ΤοΟΌης δπηα 
ὑπᾶῦ ἴῃ6 ἱπΠαζαηῖϊθ εῖα ποὺ ἃ πηδῖοἢ [Ὁ Ὠΐμὴ 
ἱπ θα ΐ}]6, ἢ6 δἀνδῃμοθα νἱῦ ἢΪ5 Ἰαπα-ἔογος ἀραϊηϑὺ 
ἴΠ6 οἷΐγ, Ὀπὺ βεπῦ θη 8}105 ἴο 5841] τοσπα ἰηἴο {πῸ 
Βαθουγ. Απα ἢυϑὺ μῈ αυυϊνεα αὖ ἔπΠ6 ἥδνν ψν8}} ψ ῃ ] ἢ 
Βη51445 δὰ 11 τουπα ὑπὸ οἷδΐγ Ὁ ὑπΠ6 Ρυγροβα 
ΟΥ̓ ταϊκίπρ' ἴπ ὑπ βιθυυ, Πανίησ ρῈ]]εα ἀονὴ ἃ 
ρατΐ οἵ {Π6 οἱα ννὰ}}] ἀπᾶα τηδᾶθ ὁπ οἷΐν οἵ ΤοσΌΠα. 

111. Βιδ Ραββί θ! δ, π6 [,Δοραδθιηοηΐδὴ ΟΘΟΠ- 
τηϑηᾶδν, πα ὑΠ6 σαυυίβοιῦ μπαὺ νγὰβ ργθϑθηῦ στη ἴο 
ἴπη6 ἀεΐδηος οἵ {πὶ5 νν8}} ἀπα ὑγϊεαὰ ἴο νναγα οἱ {Π6 
Αἰπεοηίδη αϑϑααϊῦ. Βαῦὺ πον Ψψεῦα Πᾶνα ρΡγθϑβθα δπηα 
ὑΠ6 5ῃϊρ5 ὑπαὺ δα θθϑη βεηῦ του πα ὑγο τα ον 54] ΠΠ}ὴρ’ 
ἰηἴο ἔπ6 ΠΔυΡοι ; 580 Ραϑί 6] 1465, ἴῃ [δδαν ὑΠᾶὺ [Π 6 5ῃϊρ5 
τηϊσηῦ [κα ἴῃ 6 ἴον. ππα πα δα ἃ5 Ὁ ννᾶβ, θεΐογε Πα 
οουά σοὺ ἔπούθ, πα ὑπαὺ 1ἢ ὑΠ6 πὸνν ἐου ΠΟ ΟΠ 85 
6 6 οδΥτ Ἔα Πα τηἱρσηῦ 6 οἀρτατγεα ἴῃ ὑπ θη}, οἵ {Π 6 1} 
ἃ Πα Πυγγὶθα θδοῖς ἰηΐο ὑπ6 ἴον. Βυΐ ὑπ6 ΑἸΠε πίῃ 5 
ἔτοτη πΠ6 5ῃϊρ5 ἔογδϑίβ! θα Ηΐτη ἀπα ἴοοὶς Τ οΥΌπο, πα 
πεῖν ἰδηα- οτος, ἐὉ]]ουνίηρ οἱοθα προὰ ᾿ἶπι, δὖ {Π6 
ἢγϑὺ αϑϑαι]ῦ 4564 ἴῃ νἱὉἢ Ὠΐτη αὖ ὑπ 6 ὕγθδοὴ ἴῃ {16 
οἷα ννὰ}}1. Απα ὑπαν 5]6νν βοῖηα οἵ Π6 Ῥϑὶ οροπ βίῃ 8 
ἃ ηα ΤοΟΥοη θη 5 οἡ {Π6 βροῖ ἱπ ἢὰηα ἴο Παπα ἤρῃτηρ, 
θαῦ οὔουθ {πο Ὺ τοοὶς αἰΐνα, ἱπο] μα ηρ Ῥαβὶ 6] 14ὰ5. ὑπ 6 

- σΟΙΠΠΔη66᾽, Βιαβ᾽ 85 τη θϑηνν 1} 6 ννὰ5 οομλίηρ ἴο ὑΠ6 
το] εἴ οὗ Τόγοπα, θαὺ ᾿Ἰεαυηΐηρ οἡ πε τοδα ὑπαῦ 1 
Πα [41]16ὴ με γεϊιεαϊεα, μανὶηρ τβθε αὶ σούς ηρ ὑπ 6 γα 
ἴπ ὑἰὴθ ὈΥ Ἰυδὺ ἀροιΐ ἔογτ᾽ν βἴδαϊα, ἝΟἸθοη ἃπα {Π6 
ΑΥΠαπΐδηβ 5εῦ ὉΡ ὕννο ὑγορΐθθ, μα αὖ Π6 ΒΥ ΟΣ, 
{π6 οὔποὺ δὖ ὑπε πὸνν νν8]}}, απ] τηδάθ 5'ανθβὲ οἵ {Π6 
γνο 6 δηα ΟΠ] ατθη οὗ ὑπΠς6 'Γογοηδθδηβ, Ὀυὺ ὑπ 6 τη θὴ 
οἵ Τοιόπα δ᾽οηρ νυ ὑΠ6 Ῥο]ορομηδβίδηϑ, Ἀπ Δ ΠΥ 
ὑπαὺ νγεῦα ΟΠ Δ] οἰ αἴδη5, 4}1} τοσεῖμον ἴο ὑπὸ παρ οι οὗ 

: τ 



ΤΗΌΟΥ 10 Ὲ5 

ξύμπαντας ἐς ἑπτακοσίους, ἀπέπεμψαν ἐς τὰς 
» 7] ἢ ᾽ -" Ἂς, Αι Ἕ 

Αθήνας: καὶ αὐτοῖς τὸ μὲν Πελοποννήσιον 
“» “ “ ἣν 

ὕστερον ἐν ταῖς γενομέναις σπονδαῖς ἀπῆλθε, τὸ 
δὲ ἄλλο ἐκομίσθη ὑπ’ ᾿Ολυνθίων, ἀνὴρ ἀντ᾽ 
ἀνδρὸς λυθείς. εἷλον δὲ καὶ [Γάνακτον ᾿Αθη- 
ναίων ἐν μεθορίοις τεῖχος Βοιωτοὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν 
χρόνον προδοσίᾳ. καὶ ὁ μὲν Κλέων φυλακὴν 
καταστησάμενος τῆς Τορώνης ἄρας περιέπλει 
τὸν Ἄθων ὡς ἐπὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν. 

ΙΝ. Φαίαξ δὲ ὁ ᾿Πρασιστράτου τρίτος αὐτὸς 
᾿Αθηναίων πεμπόντων ναυσὶ δύο ἐς ᾿Ιταλίαν καὶ Ω, μ ς 
Σικελίαν πρεσβευτὴς ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐξέ- 
πλευσεν. Λεοντῖνοι γὰρ ἀπελθόντων ᾿Αθηναίων 
ἐκ Σικελίας μετὰ τὴν ξύμβασιν πολίτας τε ἐπε- 
γράψαντο πολλοὺς καὶ ὁ δῆμος τὴν γῆν ἐπενόει 
ἀναδάσασθαι. οἱ δὲ δυνατοὶ αἰσθόμενοι Συρα- 
κοσίους τε ἐπάγονται καὶ ἐκβάλλουσι τὸν δῆμον. 
καὶ οἱ μὲν ἐπλανήθησαν ὡς ἕκαστοι: οἱ δὲ 
δυνατοὶ ὁμολογήσαντες Συρακοσίοις καὶ τὴν 
πόλιν ἐκλιπόντες καὶ ἐρημώσαντες Συρακούσας 

ΠΑΡ ΌΣ 

ἐπὶ πολιτείᾳ ῴκησαν. καὶ ὕστερον πάλιν αὐτῶν Ε 
τίνες διὰ τὸ μὴ ἀρέσκεσθαι ἀπολιπόντες ἐκ τῶν 
Συρακουσῶν Φωκέας τε, τῆς πόλεώς τι τῆς 
Λεοντίνων χωρίον καλούμενον, καταλαμβάνουσι 
καὶ Βρικιννίας, ὃν ἔρυμα ἐν τῇ Λεοντίνῃ. καὶ 
τῶν τοῦ δήμου τότε ἐκπεσόντων οἱ πολλοὶ ἦλθον 
ὡς αὐτούς, καὶ καταστάντες ἐκ τῶν τειχῶν ἐπο- 
λέμουν. ἃ πυνθανόμενοι οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν Φαίακα 
πέμπουσιν, εἴ πως πείσαντες τοὺς σφίσιν ὄντας 

τ 6. ἴῃ ΘΧΟΠδηρθ ἴον Αὐμθηΐαη ῬΥΙΒΟΠΘΙΒ, 
αν ν ΠΝ 

ΥΝΙν, 



ΒΟΟΚ ΚΓ. πι. 4--τν. 5 

Βανθὴ πυπανεά, ὑπεν βεηὺ ἴο Αὐμθπθ. 'ΤΠδγα, πον- 
δνοῖ, {πΠ6 ῬΕΙΟΡομ π ϑίδηβ νυν γῈ αἰδαυνναγ 5 βοῦ ἔτεα ἴῃ 
1Π6 ὑγοδῖν ὑπαῦ νγὰβ τηδάθ, ῦ ὑπΠ6 ταϑῦ ψεγα Ὀγουρηϊ 
Ῥαοὶς Ὀγ πε ΟἸγηὐίδηβ, θδἰηρ᾽ γϑηβοιη 6] τδῃ ἔῸΥ 
πη. Αδοῦὺ ὑπ6 βαρ τἴἰπηα Ῥαπδούαχῃ, ἃ [οΥ 655 ΟἹ 
ὑΠ6 ἰτομ ον οἵ Αὐϊοα, ννὰθ θα γαγθα ἴο ὑπΠ6 Βοβοίϊδῃηβ. 
Α5 ἴον. Οἴδοη, δἴδευ. βευτπρ ἃ συγ ονοῦ ΤΟΙΌΠΘ, Πς 
νγεῖσ α ἀποῦοῦ ἃπα 58 116α τουπα Αἴῃοβ ἢ ἃ νίονν 
ἴο. αὐϊαοκίπο ΑἸηρἢ]ρο]15. 
ροῦν ὑπὸ ϑβϑαιὴδ ἰπὸ Ῥῆδθοαχ 805} οἵ 

Ἐγαβιϑίγαϊυα ἃἂηαὰ ὕνο οὐμεῖβ ννεῖα βεηῦ Ἀγ {δε 
ΑἸΠΘηΐδηβ νυ ἢ ὕννο βἷρ5. οἷν ἃ τηϊβϑίοη ἴο []ν δἀπὰ 
Β᾽ογ. ΕῸΥ {πΠῸ 1 ,δοηὐϊπ68, οα Π6 ἀδραγΐασα οὗ ὑπῈ 
ΑὙΠΘΠΐδΠ5 ἔγομ 51 αἴζον ὑΠ 6 σθηθυδὶ ρϑδοθ,;: δὰ 
ΘΏΙΟΠ]Θα τηϑην παν οἰ ἰΖοη5,5 δηα 6 ΡΈορ]Ὲ ψεΥῈ 
τη 64 ἴο τηᾶκα ἃ γεαϊϑυγα θη οὗ πῈ6 ἰαπα. Βαΐ 
Π6 ΟἹ σάγοἢ5, ρεγοθϊνίηρ ὑπο ῖν ᾿ηὐθηϊοη, Ὀτουρῃῦ 
ον ιν [ῃ6 ϑ'υγδοιιβδη5 ἃ πα δχρϑὶ]δα {π6 ρβορῖίθβ. ἀπά 
{Π6 Ἰαΐζει νγεια βοαϊϊεγεα ἰῃ Ἔνοῦν αἰγθούϊοη ; θαΐὺ ὑπ6 
ΟἸΙΡΥΟΉ5, οοιηΐϊηρ ἴο δὴ δογθοηθηῦ ψἱὺῃ {ῃ6 
ϑυυδοιθαηθ δηα] ᾿δανίηρ ὑΠπ6ῖ" οὐ οἷν ἀαδβοϊαΐθα, 
βαύ ]εα αὖ ϑυγδοιθα ἡ οοπα!οη οἵ Πανίηρ {Π6 τ]ρ]ῦϑ 
Οὗ οἰ σα η8η0ρ. Βαΐῦ Ἰαῦδθυ. βοῖηθ οἵ ὑῃδϑιη, οὐὶηρ ἴο 
αἰβοοπξαπηΐ, ᾿εΐς ϑγγδοιβα δηα οοσοιρίεα ΡἤοοΘδθ, ἃ 
αὐδνῖεν 850 πδιηθδα οἵ {πε οἷΐν οἵ [1 δοηὐϊηΐ, δπα 
Βυϊοϊπηΐδθ, ἃ βγη ΠΟ] ἴῃ Τδοηὑϊηδ ἐουγϊΐουυ. ΤΠ 656 
θείη Ἰοίπθα ὈΥ τηοϑὺ οἵ {πδ6 πῃθῃθῖ5 οἵ {π6 
ῬΟΡαΪα ραν ννῆο δα βεϑθῃ δχρβὶ]θα, ὑπαν δϑίδῦ- 
5 ηθ6α ὑπϑηηβοῖνεβ ἀπ οανγϊθὰ οἢ ψγνᾶν ἔτοπ {ἢ Εἰν 
Β ΟΠ ΡΟ] 45. Ηδαιίηρ οὗ ὑ{Π|5, ὑπὸ Αὐμπαπίδηβ βθηΐ 
Ῥῃαθαχ ἴο 866 1 ρειομαποα ὑΠ6 Ὺ τηϊρηῦ μϑυβαδαα 
ἘΠ δῖ οὐ 411165 ὑποῖθ, πα ὑπ6 γοϑὺ οὗ {πὸ 5᾽οθ]οῦβ 

3 Πγ5Β νψὰϑ ἴο βύγοηρύμθη ὕΠ6 αἀθηοογαῦϊο ραγῦν, δηα ἴον 
061} θαποῆῦ ἃ ἢδνν αἰ ν᾽βίομ οἱ βία δ νγὰβ ὕο θὈ6 πηδᾶθ. 

ἕ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

αὐτόθι ξυμμάχους καὶ τοὺς ἄλλους, ἢν δύνωνται, 
Σικελιώτας κοινῇ, ὡς Συρακοσίων δύναμιν περίὶ- 
ποιουμένων, ἐπιστρατεῦσαι, διασώσειαν τὸν 
δῆμον τῶν Λεοντίνων. ὁ δὲ Φαίαξ ἀφικόμενος 
τοὺς μὲν Καμαριναίους πείθει καὶ ̓ Ακραγαντί- 
νους, ἐν δὲ Πέλᾳ ἀντιστάντος αὐτῷ τοῦ πράγ- 
ματος οὐκέτι ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἔρχεται, αἰσθό- 
μενος οὐκ ἂν πείθειν αὐτούς, ἀλλ’ ἀναχωρήσας 
διὰ τῶν Σικελῶν ἐς Κατάνην, καὶ ἅμα ἐν τῇ 
παρόδῳ καὶ ἐς τὰς Βρικιννίας ἐλθὼν καὶ παρα- 
ΕΈ τ γα, ἀπέπλει. 

. Ἐν δὲ τῇ παρακομιδῇ τῇ ἐς τὴν Σικελίαν 
ὉΠΆΜΕΗΘΑ ἀναχωρήσει καὶ ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ τισὶ 
πόλεσιν ἐχρημάτισε περὶ φιλίας τοῖς ᾿Αθηναίοις 
καὶ Λοκρῶν ἐντυγχάνει τοῖς ἐκ Μεσσήνης 
ἐποίκοις ἐκπεπτωκόσιν, οἱ μετὰ τὴν δΣικε- 
λιωτῶν ὁμολογίαν στασιασάντων Μεσσηνίων 
καὶ ἐπαγαγομένων. τῶν , ἑτέρων Λοκροὺς ἔποικοι 
ἐξεπέμφθησαν καὶ ἐγένετο Μεσσήνη Λοκρῶν 
τινα χρόνον. τούτοις οὖν ὁ Φαίαξ ἐντυχὼν 
κομιζομένοις οὐκ ἠδίκησεν" “ἐγεγένητο γὰρ τοῖς 
Λοκροῖς πρὸς αὐτὸν ὁμολογία ξυμβάσεως πέρι 
πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους. μόνοι γὰρ τῶν ξυμμάχων, 
ὅτε Σικελιῶται ξυνηλλάσσοντο, οὐκ ἐσπείσαντο 
᾿Αθηναίοις, οὐδ᾽ ἂν τότε, εἰ μὴ αὐτοὺς κατεῖχεν 
ὁ πρὸς ἸΙπωνιᾶς " καὶ Μεδμαίους πόλεμος, 
ὁμόρους τε ὄντας καὶ ἀποίκους. καὶ ὁ μὲν Φαίαξ 
ἐς τὰς ᾿Αθήνας χρόνῳ ὕστερον ἀφίκετο. 

1 τρῖς οἵ πὸ ΜΝ. Ὀοἔογθ κομιζομένοις ἀδ] οὐρα Ὀγ Τοῦγθο.. 
2. δὸ οογγθοίθα Ὀν Ββίοοῃβ. τὺ ὑΠ6 Π6]Ρ οὗ οοΐῃϑ; ΜΗδ, 

ἸἸτωνέας. 

ὃ 

κωϑ 

ΩΝ 



ἀύς, 

ΠΝ ν. τὖνΈΕι σ--ν. 2 

1Ὲ Ῥοββ1016, ἴο τῆδκθ ἃ οοϊῃηοῃ δχρεαϊϊίοη. ἀρδιηϑὺ 
1η6 ϑυυύδουβδηβ οἡ ἴπΠ6 σγουπα οἵ ὑπεὶν σοῃ ϊηι]} 
αὐργαββίοη, 8πα ἴπιι5 βάν ὑπΠῸ Ρεορὶς οἵ 1,βοῃέϊηϊ. 
ῬΠΏδθαχ, οἡ ἢἰβ αὐγίνδὶ, ρουβυιδαθα ὑπΠ6 (δι πα δ 5 

84 Αρυὶσθηξπ6β ; θαῦ βίποθ ἢϊ5. υπηάογίαϊκίηρ αἰἸά 
ποῦ ὈΙΌΒΡΕΙ δὖ εἶα ἢῈ αἰά ποὺ σὸ οἡ ἴο {ῃ6 
οἴου βἴαϊθϑ, ρευοαινίπσ ὑμαὺ δ οου]Ἱα ποῦ ρδύϑιυδαθ 
ὕπαθη, θὰ νυν πᾶγανν ὑΠγοὰρ {Π6 οου ΠΥ ΟΥ̓ {ΠῈ 

516 615 ἴο (δἴδηδ, μανίηρ νἱβι τε Βυϊοϊπηἶδα οὰ {Πε6 

ὙΔΥ ἃπα δηοουσαρσδα 108 ΠΕΡ πες, Ηδς ὑπο 54116 4 
Ὀδοῖκ Ποιηα. 

ν, Οπ πῖβ νογᾶρ δοπρ' {Π6 οοαϑὺ ἴο δηα [ἸῸΏῚ 
ΒΟΥ πα ἴῃ [{4]}ν ἢῈ παροὐαἰεα νυν οογίαϊῃ οἰ 165 
αθουῦ ἔποπα ϑῖρ ἢ πΠῸ Αὐμοπῖαηβ. Ηδ ἔ6]] ἴῃ 
4150 νὴ ὑπεῸ Τοουίδη δε ]εβ μὸ Πδα θα θη οχραὶ δα 
{τότ Μ6ϑϑ6πΠ6 ; ἴοΥ ὕΠ656, αἰζου ὑΠ6 σθηθιὰ! ἀρυθαπιθηῦ 
ὉΠΔΟΠς» Πα 5᾽οο]οβ, θη Π6 Μοββθηίδηβ Πδα [Ἀ]]6 ὴ 
ἰηΐο αἰϊδοοτά πα ομα ἰδοϊίοη. δα οδ]εὰ ἰπ {ΠῸ 
ΤιοοΥδη5, Δα θθθ βοπῦ οὐὖῦ 85 οο]οηϊθῦθ, ΜΙ θϑθ6η8 
ὑπ Θοχηΐηρ ΤῸ ἃ τὴς ἱπΐο πε παπᾶβ οἵ {πε 
ΤοοΥδη5. ΔΙ] ηρ' 'π, ὑπ θη, [ἢ {Π 656 ἤδη ὑΠ 6 Ὺ γνο 6 
οη ὑπαῖν νὰν Ποῖ, με αἰα {Π 6 ΠΔ ΠΟ ᾿Π] ΤΥ, ἃ5 Δ ἃργτθα- 
τηθηΐ μά ὕδεπ τηϑᾶς νὴ Ηΐπα 1 ΌῪ {πα 1 ΟοΥίδη5 [ῸΣ 
ἃ ἰγχεδῖγ ἱἢ ὑπ ΑἸΠδηΐαη8. ΕῸΥ ὕΠδῪ ἃ]οπα οὗ ὑπε 
411165, θη ὑπΠῸ 5᾽οο] οἵ. θδοδγὴθ γΘοοηο 64, τά 6 
ΠΟ ὑγεαΐν στ ὑπΠ6 ΑἸΠΘμΐδη5, ΠΟΥ νου] ὑΠαν Πᾶνα 
ἄοπα 50 ἔπεη 1 {Πα Ὺ Πδα ποῦ θθ δὴ ργδβθθα Ὀγ ὑΠ6 νγδῦ 

ΟΠ}, ὕΠπΠ6 ΙΡοπίθδηβ δηα Μεαϊηδθδηβ, ψγΠποὸ ᾿ἰνεα οἡ 
{πεῖν Ὀογάδυβ δἀημα ψγεῦα οο]οπίθίβ οὐ ὑπμεῖνθ. Απᾶ 

ῬΏδθαχ βοιὴθ {ἰπη6 ἰοὺ ὑΠ18 γολαυηδα ἴο ΑὐΠ6 8. 

1 Ὅλη Πῖ5 νὰν ἴο [ΟῚ ν. 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕ5Ξ 

ΥΙ. Ὃ δὲ Κλέων ὡς τότε ἀπὸ τῆς Τορώνης 
περιέπλευσεν ἐπὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν, ὁρμώμενος ἐκ 
τῆς Ἠιόνος Σταγίρῳ μὲν προσβάλλει ᾿Ανδρίων 
ἀποικίᾳ καὶ οὐχ εἷλε, Παληψὸν δὲ τὴν Θασίων 
ἀποικίαν λαμβάνει κατὰ κράτος. καὶ πέμψας 
ὡς Περδίκκαν πρέσβεις, ὅπως παραγένοιτο 
στρατιᾷ κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, καὶ ἐς τὴν Θράκην 
ἄλλους παρὰ ἸΠολλῆν τὸν ᾿Οδομάντων βασιλέα, 
ἄξοντας μισθοῦ Θρᾷκας, ὡς πλείστους, αὐτὸς 
ἡσύχαζε περιμένων ἐν τῇ ᾿Ηιόνι. Βρασίδας δὲ 
πυνθανόμενος ταῦτα ἀντεκάθητο καὶ αὐτὸς ἐπὶ 
τῷ Κερδυλίῳ: ἔστι δὲ τὸ χωρίον τοῦτο ᾿Αργιλίων 
ἐπὶ μετεωρου πέραν τοῦ ποταμοῦ οὐ πολὺ 
ἀπέχον τῆς ᾿Αμφιπόλεως, καὶ κατεφαίνετο πάντα 
αὐτόθεν, ὥστε οὐκ ἂν ἔλαθεν αὐτὸν ὁρμώμενος 
ὁ Κλέων τῷ στρατῷ" ὅπερ προσεδέχετο ποιήσειν 
αὐτόν, ἐπὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν ὑπεριδόντα σφῶν 
τὸ πλῆθος τῇ παρούσῃ στρατιᾷ ἀναβήσεσθαι: 
ἅμα δὲ καὶ παρεσκευάξετο Θρᾷκάς τε μισθωτοὺς 
πεντακοσίους καὶ χιλίους καὶ τοὺς ᾿Ηδῶνας 
πάντας παρακαλῶν, πελταστὰς καὶ ἱππέας" καὶ 

Μυρκινίων καὶ Χαλκιδέων χιλίους πελταστὰς 
εἶχε πρὸς τοῖς ἐν ᾿Αμφιπόλει. τὸ δ᾽ ὁπλιτικὸν 
ξύμπαν ἡθροίσθη δισχίλιοι μάλιστα καὶ ἱππῆς 
ἽΒλληνες τριακόσιοι. τούτων Βρασίδας μὲν ἔχων Αι 
ἐπὶ Κερ δυλίῳ ἐκάθητο ἐς πεντακοσίους καὶ 
χιλίους, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐν ᾿Αμφιπόλει μετὰ Κλεα- 
ρίδου ἐτετάχατο. 

ΥΙΙ. Ὁ δὲ Κλέων τέως μὲν ἡσύχαξεν, ἔπειτα 
ἠναγκάσθη ποιῆσαι ὅπερ ὁ Βρασίδας προσε- 

Ἐν δὶ ΦῸΝ Σ 5. οτν. 

[9] 
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ὑκεδν, ξυμ ΑΙ Μοάδθγη Κοϑάβ. 

-- Αποϊαηὺ βοδαβ. 

1 Τηγϑοίϑδη 6δϑΐβ. 

ὦ. Εἰγϑὺ δσδαὺβ ἴπ ὑῆβ ἰοη β γα}. 

5, δαῖα ἔγοπι ἐμε ἔοννη ᾿πΐο ϑρϑοθ ἱποίοββα ὃγ ἐμ Ρα!βϑαβ. 

4, 6εαἴε ἴῃ ἐπε Ρα!58αε. 





ΒΟΟΚ Υ. νι. 1 ΠῚ 1 

ΝΙ. Νοῦν ψνῆθη (Ἰθοη παα 58] δα τοιηα ἔὙῸῺ] 
Τογοπα ἴο Ατηρ ΐρο] 8, ἃ5. τη τὶοη θα ἃθονα, ἰαϊκίηρ' 
Εϊοη ἃ5 ἰδ Ὀδᾶθ6 6 τηδᾶθ ἃΠ τΠϑ 006 55] δὐίδοῖς 

ὍΡΟΙ ϑ αρίτι5,} δὴ ΑΠατδη οοΙοην, αὺ α1α ἴαῖκε ὃν 
βύοστη (δ θβρϑιιβ,;2Ζ ἃ οοϊοην οἵ ὑπὸ Τηδβίδηβ. ΤΠ θη 
ΒΘ ησηρ εῆνουϑ ἴο Ρογαϊοοδβ, νν ἢ ἃ γεαποδὺ ἴο 1οἱπ 
ἴση ἢ 8Π ΔΙΎΩΥ ἴῃ δοοοιΎδηοο ἢ ὑΠ 6 [θυ η5 
ΟΥ̓ Δ4]]ΠἸ|δῆοθ,5 δηα οὔπου θῆνουβ ἴο ΤΠ γαοα ἴο Ρο]]65, 
κΚίησ οἵ {ῃ6 Οαἀοχηδηζίαηβ, ἴο ᾿υἷπρ ἃ8 ΤΏΔΗΥ͂ 
᾿ΓΗγδοῖδη ΤΟΙ ΘΏΔΥΘ5. ἃ5 ΡΟΒΒ10]6, π6 ηβ6] Καρὶ 
ααϊοὺ δὖ Εἴοη. Βιυῦ Βιαβίδβ, οὐ ᾿ϑαγίῃηρ οἵ ὑπ 6586 
ὑπίηρθ, ἴοοκ ρμοϑὺ ονϑῖ ἃραίηδὶ ἢΐτη αὖ (δγαυ]η). 
ΓΠΪ5. οἷδοα ἴθ ἰπ ὑπῸ ὑουγουυ οὗ 6 Αὐρη]ϊδηβ, οἡ 
ΠΙΡῊ σγου πα ΔΟΙΌΒ5 ὑΠ6 τῖνϑὺ ποὺ ἴα τῸ ΠΣ) ΑἸ ΡΠ] ΡΟ] 5, 
Δα σΟΙΠΔΠη45 ἃ νὶον ἴῃ 4}1] αἰγϑοίϊοηβ, 50 ὑμπὰΐ 
ΟἸδοη οου]α ποῦ τηονα ἢϊβ ἅν υνἱῦποιΐ θεῖπρ' ο"- 
ΒΕῖνεα; ἴου Βυαβϑίδ5 εχρεβοῖβα {πΠδῦ Ο]θοη ἴῃ οοπίειηρὺ 
οὗ [Π6 5128] πιιμ 6 15 οἵ ὑπ Το ἀδθ πο ηἶδη5 νοι] σῸ 
ἊΡ ἀραϊηδὺ ΑΥΡΠ ΡΟ 5, ἢ 8 ργοϑαπῦ ἁπηγ.. Αὐ 
Π 6 βᾶτηβ ὑϊπ|6 ΠῈ τηδα 6 ἔπνῦ Ποὺ ρυθργαίϊοηϑβ, οδ]]ηρ; 
ἴο Ὠϊ5 δα ζει πυπαάνεα ἢ γδοῖδη τη ΘΠ 7165 πα 
411 {πΠ6 Εἀοπίϑηβ, θοῦ ἢ αν σαύθουβ Δ ΠΩ] οάναὶσγ. Απᾶ 
6 Πδᾶ «αἷ5ο οἵ ῃε Μυ7χοϊηϊδηβ ἀπ της ΟΠ Δ] οἰ Δ 5 
ὁπ6 ὑποιβαπα αγραύθουβ, ἴῃ Δα] πο ἴο {Π6 ὑγοορ5 ἴῃ 
ΑΜ ΡΟ] 5. ΤΠ6 ψΠο]6 θοᾶν οὔ Πορ] 65 οοἸ]οὐοα ὃν 
᾿ΐτη ννὰ5 ἃθουῦ ὕνο ὑΠποῦυθαηα ἢ ΠΣ )6Υ; ἀπ α ἢ6 πᾶ 
[τες δυπαγεα Ηδ]]οηῖος Ππούϑοπιθη. ΟΥ̓ ὑπ686 ἴουοθς 
Βτνα51465 ἴοοὶς ἁροιῦ ἤεεπ πυπαγοα Δηα οἰαϊ οπδα 
ΠΙΤΆ561 αὖ (Οδταγ]ίατη; ὑπῸ τοϑῦ ννοῦθ ροβίβα δὐ 
ΑἸΡὮΪΡΟΙ5 ἀπά θυ {πΠ6 σου οὗ ΟἸδανδ5. 

ΝΠ]. ΟἸεοη Κερὺ αὐἰεὺ ἴῸΥ ἃ νν ἢ] 6, ΠΠ 6 ννᾶβ Γουοθα 
ἴο 4ο ἤπ5ὲ ψ]αῦ Βιαϑίααβ παᾷ ἜἌχρεοϊεᾶ, Ἐὸὺ ψῇθη 

τ τὺ, ΟΥΧΣΙΙ, Τ 
42,6. νι ῃηοαῦ νγαϊθϊηρ, ἔοι ΤΟΙ ΟΡ ΟΘ ]Θὐ8. 

1 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

δέχετο. τῶν γὰρ στρατιωτῶν ἀχθομένων μὲν τῇ 
ἕδρᾳ, ἀναλογιζομένων δὲ τὴν ἐκείνου ἡγεμονίαν ὍΣ τρρρβα ρμασε Θενυ ἈΡΎΝ πρὸς οἵαν ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν μετὰ οἵας ἀνεπι- 

7] 

στημοσύνης καὶ μαλακίας γενήσοιτο καὶ οἵ- 
ς ΜΨἷ ᾽ “ “ 2 ͵ 

κοθεν ὡς ἄκοντες αὐτῷ ξυνεξῆλθον, αἰσθόμενος 
Ν “-“ Ν Ψ , ᾽ . ὃ Ν Ἂ ᾿] 

τὸν θροῦν καὶ οὐ βουλόμενος αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν 
“ ᾽ [ο ᾿ 7 2 Ν 

τῷ αὐτῷ καθημένους βαρύνεσθαι, ἀναλαβὼν 

ἦγεν. καὶ ἐχρήσατο τῷ τρόπῳ ᾧπερ καὶ ἐς τὴν 
Πύλον εὐτυχήσας ἐπίστευσέ: τι φρονεῖν" ἐς μά- 

ἃ Ἂν Ρ] Ἀ »Μ ᾿ φ Ἃ “ Ψ δέ 

χὴν μὲν γὰρ οὐδὲ ἤλπισέν οἱ ἐπεξιέναι οὐδένα, 
κατὰ θέαν δὲ μᾶλλον ἔφη ἀναβαίνειν τοῦ χωρίου, 
καὶ τὴν μείζω παρασκευὴν περιέμεινεν, οὐχ ὡς 

Ἂ 5 Χλ “Ὁ Δ 2 ιζ Ζ ὑλλ᾽ 

τῷ ἀσφαλεῖ, ἣν ἀναγκάζηται, περισχήσων, ἃ 
ς ΄ , ὡς κύκλῳ περιστὰς βίᾳ αἱρήσων τὴν πόλιν. 

φ  ᾷ ἃ, χΣ 2 Ἁ ἴον ἈΝ 

ἐλθών τε καὶ καθίσας ἐπὶ λόφου καρτεροῦ πρὸ 
ῪΝ 2 , Ἁ ᾿ » Χ ᾿] ἴω ἣ 

τῆς Αμφιπόλεως τὸν στρατόν, αὐτὸς ἐθεᾶτο τὸ 
κι οι κ' ΄ “ ῇ 

λιμνῶδες τοῦ Στρυμόνος καὶ τὴν θέσιν τῆς πόλεως 
᾽ Ν “Ὁ (5 ᾿ Ἴ 4 »Μ 9 , 3 , 

ἐπὶ τῇ Θρᾷκῃ ὡς ἔχοι. ἀπιέναι τε ἐνόμιζεν, 
«ς ῇ ͵ » 7, Ἁ, Ν δ ΨΥ [4 

ὁπόταν βούληται, ἀμαχεί: καὶ γὰρ οὐδὲ ἐφαίνετο 
οὔτ᾽ ἐπὶ τοῦ τείχους οὐδεὶς οὔτε κατὰ πύλας 
ἐξήει, κεκλῃμέναι τε ἦσαν πᾶσαι. ὥστε καὶ μη- 
χανὰς ὅτι οὐκ ἀνῆλθεν ἔχων, ἁμαρτεῖν ἐδόκει" 
ἑλεῖν γὰρ ἂν τὴν πόλιν διὰ τὸ ἐρῆμον. 

ὙΙΠ. Ὁ δὲ Βρασίδας εὐθὺς ὡς εἶδε κινου- 
7 Ἁ ᾽ 7 .- ο ᾿ “Αι » δ Ἶ μένους τοὺς ᾿Αθηναίους, καταβὰς καὶ αὐτὸς ἀπὸ 

τοῦ Κερδυλίου ἐσέρχεται ἐς τὴν ᾿Αμφίπολιν. 
καὶ ἐπέξοδον μὲν καὶ ἀντίταξιν οὐκ ἐποιήσατο 
πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους, δεδιὼς τὴν αὐτοῦ παρα- 

1 ΜΠ τηοϑῦ ΜΗ55.; πᾶ γϑϑᾶβ τὴν Θράκην ψεῖῦι Οὕο,. 
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ΒΟΟΚ ὟΣ: ΤΠ ΠῚ Σ 

{Π6 5016 1 θν5 θθραπ ἴο 86 δῃηπογεα δὖ δἰ υδπηρ᾽ 501} δα 
ἴο αἀἰβουββ ὑῃ6 αὐδ ν οἵ Πἰ5 ᾿Ἰεϑ θυ 5}1ρ ---νν δῦ Ἔχρουῖ- 
6πο8 δπα ἀδυϊηρ πο γῈ γὰβ οα ὑῃ6 Οὔ Υ 5146 ἃπα νυν μδὺ 
ἱποοιηρεΐθπος ἃπα οονιαϊοα ννου]α 6 ρῥΙδα ἀραϊηδὺ 
1ῦ, ἀπ πονν ἀν ον ὑπο γ Πδα σοουὰα νυν] ἢ Πΐμὰ ἔἸῸΠῚ 
Ποιηε---ἢς Ὀεϑοδτηθ ἅννᾶγσα οὗ ὑπαὶν σταμη ] ηρ, ἃπα 
ΠΥ] σ᾽ ἐΠαὖ ὑΠδγ Βῃου]α 6 Ἔχαβραγαΐθα ὈΥ τὑϑιηδίῃ- 
πο ᾿Ἰηδοῦννα ἴῃ [Π 6 βᾶτη6 Ρ]84 66, Δι Πα ουὖ νυ ὑπο. 
Ηδ6 δᾶαορίεδα {πε βᾶῖὴβ οουγϑα ἴῃ θοῇ ἢ6 δα θεβϑῃ 
Βυσοσδδϑία! δ Ῥυ]οβ ἃπα 50 Πδα δοχυϊγεαὰ οοπῆἤσθηοα 
ἰπ 5 οὐ Ὑν]ἱϑα τη ; ἴον ἢ6 δα πὸ δχρεοίαϊὶοη παῖ 
ΔΠΥθοαν νγου]α σου ἀραϊπηϑὺ ἢϊπὶ ἴον θα 16, αὐ ἢ 6 
νγὰ8 ΘΌΪΠΡ ΠΡ, ἢδ6 8814, ταῦμει ἴο γϑοοηηοϊγα {Π6 
ΡΪδοα ; δηα ἴῃ ἔδοῦ ἢ6 ννα8 νυν δι τηρ᾽ ΟΣ {Π6 Ἰάυροσ ἔογοο, 
ποῦ νυ ἢ ἃ νἱανν ἴο σαϊπίηρ ἴΠς6 νϊοΐογυ υυἱὐπουῦ γ5Κ 
5ῃου]α Πα ὈῈ ἔογοβα ἴο ἢρῃϊΐ, Ραῦ ἴο βιισσοιπαϊηρ' {Π6 
ἴοννη δπα ἰακίηνσ [Ὁ Ὀγ ἔογοα οὗ διτηβ8. Ασοοσαϊηρ)]ν μα 
γννεηὺ ἃπα ροβίεα ἢἰβ ἴοσοθ. οἢ ἃ βἰγζοηρ 1] θεΐογα 
ΑἸΡ ἢ ρο1]15, πα νγὰ8 Ὠἰση561} βυσνουίπρ {Π6 τ ΔΙΒἢΥ 
Ραιὺ οὗ {η6 ϑύγγιποη ἃπα {πε βἰυπαύοι οἵ ὑπε οἰΐυ ἴῃ 
Γεβρεοῦ ἴο πε βυυγοιυπαΐϊηρ ΤἬγδοϊαη οουπηΐγν, δη6 
ἢδς ὑπουρῃῦ ὑπαῦ ἢδ οουἹὰ νι Ππαγανν  ΠΈπανοὺ Πδ 
ΡΙεαβεα νἱπουῦ ἃ αυ]6 ; [ῸΓ πὸ οπ6 νγᾶθ νἱβ10]6 
οἢ ὅπ6 νγὰ}} ΟΥ̓ νγὰ85 566 οοπηίηρ οαὖ ὈΥ Π6 σαΐαβ, 
γγΒ]Ο ἢ να γα 41] οἱοθεα. Ηδε ἐπευδίοσε ὑπουρὺ ὑπὰῦ 
6 δὰ τηδᾶδ ἃ τηΐϊβίακε ἴῃ οουϊηρ ἃρ νυ ποιυῦ 
βϑὑουτηϊ ηρ-ΤἸΔΟΉΪΠ65; ἴον ἢ τηϊσῃῦ ἤᾶνα ἴάκθη {ΠῸ 
ἴον, 5ῖποα 1Ὁ ννὰβ υπαδίεπαβδα, 
ΠΠΠ τππτ'ο Πταϑιδθ; 85. 500ὴ 885 θ᾽ βϑἂνν {πὸ 

ΑΥΒΘηΐδη8Β δὑϊυίησ, ψεηῦὺ ἄον ἢίμη56 1} τόμ 
Οεγαν]ατα ἀηα δπίθγεα Ατηρῃρο] 5. Βαΐ Πα αἰὰ ποὶ 
ἸΏΔΥΟἢ ουὖὖὺ 8π6 αἀἴανν τρ ἃραϊηδῦ ὑῃε Αὐμθηΐδῃβ, 
θεσδιιβα ἢ6 πηϊθυγιιϑιθα 5. οὐ ἔογοςα, με] νίηρ ὑΠ 6} 

ἀπο ΟΝ ΥἹΟῚ 9 
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ΤΗΠΟΥΌΙΘΕΒ 

σκευὴν καὶ νομίζων ὑποδεεστέρους εἶναι, οὐ τῷ 
πλήθει (ἀντίπαλα γάρ πως ἣν), ἀλλὰ τῷ ἀξιώ- 
ματι (τῶν γὰρ ᾿Αθηναίων ὅπερ ἐστράτευε κα- 
θαρὸν ἐξῆλθε, καὶ Λημνίων καὶ ᾿Ιμβρίων τὸ 
κράτιστον), τέχνῃ δὲ παρεσκευάξετο ἐπιθησό- 
μενος. εἰ γὰρ δείξειε τοῖς ἐναντίοις τὸ τε πλῆθος 
καὶ τὴν ὅπλισιν ἀναγκαίαν οὖσαν τῶν μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ, οὐκ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον “περιγενέσθαι ἢ 
ἄνευ προόψεώς τε αὐτῶν καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ ὄντος 
καταφρονήσεως. ἀπολεξάμενος οὖν αὐτὸς πεν- 
τήκοντα καὶ ἑκατὸν ὁπλίτας, καὶ τοὺς ἄλλους 
Κλεαρίδᾳ προστάξας, ἐβουλεύετο ἐπιχειρεῖν 
αἰφνιδίως, πρὶν ἀπελθεῖν τοὺς ᾿Αθηναίους, οὐκ 
ἂν νομίζων ὁμοίως αὐτοὺς ἀπολαβεῖν αὖθις 
μεμονωμένους, εἰ τύχοι ἐλθοῦσα αὐτοῖς ἡ βοή- 
θεια. ξυγκαλέσας δὲ τοὺς πάντας στρατιώτας 
καὶ βουλόμενος παραθαρσῦναί τε καὶ τὴν ἐπί- 
νοιαν φράσαι ἔλεγε τοιάδε. 

ἘΧ, “Ἄνδρες Πελοποννήσιοι, ἀπὸ μὲν οἵας 
χώρας ἥκομεν, ὅτι αἰεὶ διὰ τὸ εὔψυχον ἐλευθέρας, 
καὶ ὅτι Δωριῆς μέλλετε Ἴωσι μάχεσθαι, ὧν 
εἰώθατε κρείσσους εἶναι, ἀρκείτω βραχέως δεδη- 

ἃ λωμένον" τὴν δὲ ἐπιχείρησιν ᾧ τρόπῳ διανοοῦμαι 
ποιεῖσθαι διδάξω, ἵνα μή τῳ τὸ κατ᾽ ὀλίγον καὶ 
μὴ ἅπαντας κινδυνεύειν ἐνδεὲς φαινόμενον ἀτολ- 
μίαν παράσχῃ. τοὺς γὰρ ἐναντίους εἰκάζω 
καταφρονήσει τε ἡμῶν καὶ οὐκ ἂν ἐλπίσαντας 
ὡς ἂν “ἐπεξέλθοι τις αὐτοῖς ἐς μάχην, ἀναβῆναί 
τε πρὸς τὸ χωρίον καὶ νῦν ἀτάκτως κατὰ θέαν 
τετραμμένους ὀλιγωρεῖν. ὅστις δὲ τὰς τοιαύτας 
ς “2 ΕῚ ᾽ ὁ ες 3 Ν Ν Ψ 

ἁμαρτίας τῶν ἐναντίων «άλλιστα ἰδὼν καὶ ἅμα 
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ἴο θ6 ἱπέευϊου, ποῦ ἰῃ Πιιη}}0618----ἃθ πον ψ γα ἀθουΐ 
Ε6118]----ἰσαῦ ἴῃ αυδ]} ν ; ἴον ὑΠ6 ἔογοθ ὑΠὰΐὺ ννὰβ ἴῃ ὑπ6 
6] ψεγα Αὐμαηΐδηβ οἵ ρᾳγα Ὀ]οοα ἃπα {πὲ ρἱοῖ οὗ 
ὑΠπ6 1,δπγηΐδη5 πα [τὰ γα η5. 850 Π6 ννᾶϑ ρυεραυηρ᾽ ἴο 
αἰΐδοῖς Ὁ. τηθϑη5 οἵ ἃ 5ἰταΐδϑϑῃ ; ἴον. ῃ6 ὑπουρηῦ ὑπᾶὺ 
1 6 βῃονεαὰ πε βπόῖὴν ὕπ6 πυσαθεῦ ἃπα ῃ6 γον 
βιΠοίθεηῦ δαυϊριηεπὶ οἵ πε ἰτοοὺρθ ἰὴ Πΐπλ Πα 
5Βῃου ]α 6 1685 {Πκοὶν ἴο σαΐη ἃ νἱοΐουυ ὑπᾶῃ 1 {παν 
Παᾶ πο ριενίοιιβ β'σῃῦ οἵ Πῖ5 ἔογοθϑ δηα αἰά ποῦ Ἰοοὸῖκ 
ρου ἔπθηι νυ οοπίοτηρῦ ἔγοτ βθοίηρ ὑμ6ῖν γ68] 
οΠαγδοῖευ. Ἀσοοοταϊηρ)ν, ρμἱοκίηρ οαὖ ἴον Ὠϊτη5 6} οὁπῈ 
Βυπαγεα ἀπα ἤν Πορ] 65 Δ Πα αϑϑισηϊηρ ὑΠ6 γαϑῦ ἴο 
ΟἸΘανά45, 6 ἀειειυϊηθα ἴο τὰκ ἃ βυαᾳάδῃ αὐΐδοϊς 
θεΐοτε πε Αὐπαπίδηβ νὶπατγονν, ὑπ κί ηρ' [Πδὺ πα οι] 
ποὺ ρσαΐη ουΐ ἴπδπὶ ΟἹ ἴδμι5 ἰβοϊαίεα ἔς οποα 
τ ἰπουοειηθηΐθ 5Που]α γεδο {πεη. 80. οδ]]ηρ' 
τορεύῦμου 84}1 {Π6 50] 615, νυ] Πρ ἴο σποοῦταρσα ἔῃ θυ 
ΔΠα ἜΧρ δίῃ ἢ ρ᾽δη, 6 βροόῖκα ἴο ὑῃϑιὴ ἃ5 [Ὁ]]ονν8 : 

ΙΧ. ““Μδεη οἵ πε Ῥεὶορομμηδβιιβ, ἰοῦ Ὁ βαῇοα ἴο 
Το ϊηα γοὺ Ὀγεῆν το ν Παὺ τη πο. οἵ σου ΠΥ νγα 
Πᾶνα οοχη6, ἐπαὺ Ὁ 5 Ἔνϑὺ 6 θη ἔτεα βοδιιβα οὗ 105 
οουταρα, πα ὑπαὺ γοῖ δὲ σοίϊηρ ἴο ἤρ!ῦ, [)οΥδ 5 
ἀραϊηϑὺ Ιοπΐδη8, ϑγΠοτὴ γοὰ ἤᾶνα ὈΘ6 6 δοσιβιίοιηδα ἴο 
νΔ Πα 18ῃ. 1 Ψ11}, Ποννανεῖ, Ἔδχρ]δίη ἴο γοὰ ἴῃ ννῃαῦ 
νὰΥ [1 ἰπίθπηα ἴο τηὰκα {Π|6 αἴΐδοκ, ἴῃ ογάθυ ὑΠπᾶῦ τὴν 
Ρίδη οἵ ἢσῃτίηρ ἴῃ ἀοἰδοῃγηθηΐβ ἀηα ποῦ ἴῃ ἃ θα γν πᾶν 
ποῦ 566 ἴο ϑΏγοπα ΡοοΙ ἰδοῦϊοβ 8Δηα πιι5 οαιβε α15- 
οοαυτασεαιηθηῦ. ΕῸΥ ἴ ἰτηαρὶπ 6 ὑπαῦ {Π6 σπϑιν ἀϑοθηαθα 
[Π6 ἈΠ] ἰπ οοπίειηρὺ οἵ τ15 πὰ θεδοδιβα ὑπαν οου]Ἱά 
ποῦ πᾶνε δὌχρβοῖεα {παῦ ἀπυροαν ννοι]α οομμα ουΐ 
ἴον θδύὺ}]6 ἀραϊπδὺ ἔπθπ, ἀμ πον, νυ ἢ ὈΤΌΚΘΙ ΥδηΚ5 
ἃηα ἰηΐεπῦ ὑροὸρ ΥΘΟοΟΠηΟἰ ]ηρ, ἃΓ6 ἰδ κί ηρ 5Π18]]} 
δοοουηῦ οὗ τ5. Νονν ψ ῃ6Π ἃπ 558] Δηῦ Πανίηρ τηοϑῦ 
οἰδαυῖν οὈβευνϑα 510} ΘΥΤΟΥΒ ἰῃ Π6 ΘΠ ΠΘΠῚΥ 4150 ΠΤ] Κ65 
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πρὸς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖται 
μὴ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς μᾶλλον καὶ ἀντιπαρα- 
ταχθέντος ἢ ἢ ἐκ τοῦ πρὸς τὸ παρὸν ξυμφέροντος, 
πλεῖστ᾽ ἂν ὀρθοῖτο' καὶ τὰ κλέμματα ταῦτα 
καλλίστην δόξαν ἔχει ἃ τὸν πολέμιον μάλιστ᾽ 
ἄν τις ἀπατήσας τοὺς φίλους μέγιστ᾽ ἂν ὠφε- 
λήσειεν. ἕως οὖν ἔτι ἀπαράσκευοι θαρσοῦσι καὶ 
τοῦ ὑπαπιέναι πλέον ἢ τοῦ μένοντος, ἐξ ὧν ἐμοὶ 
φαίνονται, τὴν διάνοιαν ἔχουσιν, ἐν τῷ ἀνειμένῳ 
αὐτῶν τῆς γνώμης καὶ πρὶν ξυνταθῆναι" μᾶλλον 
τὴν δὸ ξαν, ἐγὼ μὲν ἔχων τοὺς μετ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ 
φθάσας, ἢ ἢν δύνωμαι, προσπεσοῦμαι δρόμῳ κατὰ 
μέσον. τὸ στράτευμα' σὺ δέ, Κλεαρίδα, ὕστερον, 
ὅταν ἐμὲ ὁρᾷς ἤδη προσκείμενον καὶ κατὰ τὸ εἰκὸς 
φοβοῦντα αὐτούς, τοὺς μετὰ σεαυτοῦ τούς τ᾽ 
᾿Αμφιπολίτας καὶ τοὺς ἄλλους ξυμμάχους ἄ ἄγων 
αἰφνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν καὶ ἐπεί- 
γεσθαι ὡς τάχιστα ξυμμεῖξαι. ἐλπὶς γὰρ μά- 
λιστα αὐτοὺς οὕτως φοβηθῆναι: τὸ γὰρ ἐπιὸν 
ὕστερον δεινότερον τοῖς “πολεμίοις τοῦ παρόντος 
καὶ μαχομένου. καὶ αὐτός τε ἀνὴρ ἀγαθὸς γί- 
γνοῦυ, ὥσπερ σε εἰκὸς ὄντα Σπαρτιάτην, καὶ ὗ ὑμεῖς, 
ὧ ἄνδρες ξύμμαχοι, ἀκολουθήσατε ἀνδρείως, καὶ 
νομίσατε τρία" εἶναι τοῦ καλῶς πολεμεῖν, τὸ ἐθέ- 
λείν καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι καὶ τὸ τοῖς ἄρχουσι 
πείθεσθαι, καὶ τῇδε ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ ἢ ἀγαθοῖς 
γενομένοις ἐλευθερίαν τε ὑπάρχειν καὶ Λακεδαι- 
μονίων ξυμμάχοις κεκλῆσθαι, ἢ ᾿Αθηναίων τε 
δούλοις, ἢν τὰ ἄριστα ἄνευ ἀνδραποδισμοῦ ἢ 

1 Κυϊρου 5 διχθηαύϊοῃ ἔου ξυνταχθῆναι οὗ π6 Μ58. 
2 Ομ θα ὃν ΜΒ. Ραὺ τἱρμῦν τοϑύογοα Ὁν ῦϑὨ] ἔγοτῃ 

δύορδοιιβ δηᾶ 860}0]. ὃ. Αἀαρα ὃν Κυῖρου. 
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ἢ15 αἰΐδοῖς ἴῃ δοοογάδηοθ ψ ἢ ὑπὸ ἴογος αὖ ἢἰβ οὐ 
αἴβροβαὶ, ποῦ ὀρεηὶν ἃπα ἰῃ αὐγδὺ οὗἩ ὑαύ]6, θὰὺ 858 
ΤΑΥ͂ 6 δαναηΐεαρσϑοιιβ ππ6 6} ργαϑοηῦ οἰγουτηβίδηοαϑβ, 
π6η ἢ6 ννου]α )»ὲ τηοϑβῦ ΠΚοὶγ ἴο βδαοοθοά. Απα ὑῃοβε 
βιγαϊαρθιηθ ἤᾶνε ψοὸπ πε πἰσμοϑδὺ ογεαϊῦ ὈγΥ νν ΠΙοἢ 
ἃ ΙΔ πιοϑὺ σομιρ εἴεὶν ἀδοεῖνες ὑΠ6 Θηθν δηᾶ 
6105 Πῖ5 ἔτ] πάθ. ὙΥΉ1]16, ὑπ, ὑπῸ ΑὐΠοπΐδπ5, 501} 
ὈΠΡΙΘΡΑΓΘΩ͂, ἀγα [Ὁ}} οἵ οοηἤάδθποα πα ἀγα ὑπ] ηἸκίηρ, 
80 δ ἃ5 1 οἂῃ 866, τηοΥ6 οἵ νι παγανίηρ ἔπη οἵ 

 βδυϊηρ γα παν ἅγ6, νν 116 {Π6 1’ θηβίοη οἵ ταϊπα 
5 Τε]αχϑα δηᾶ θεΐοτε πον πᾶν σοὺ ὑπεὶν ὑπουρβ 
τοροῦμαν, 1 νν}}} ἴακα τὴν οὐ ὑγοορ5 ἃ πα 1 Ῥοββίθ]ς 
ΒΆΓΡΟΥΪΒΘ ἔπη ὈΥ ἃ ἀΔ5 ἀρορ ἐπε οεπῖγα οἵ {πεῖν 
ΔΙΊ. ΤΠαπ, ΟἸεδαιάαβ, {πε τηοπχθὴΐ γοὶ 8566 ΠῚ 
ῬΓΘββίηρ ἢ ἃπα ἴῃ 4}1 11 6] Ποοα βὑυικίπρ' ΓΘΥΤΌΥ ἰηἴο 
ὕπεια, αο γοι βυάδάθηϊν ἰῃσγονν ορεη ὑπὸ σαΐθϑβ ἀπα αὖ 
ὕπ6 Πεδᾶ οὗ γοὺν ον τ6η ἃπα πΠ6 Ατηρ] ρο ἴδ 
Δ πα ὑπ6 ταοϑὺ οἵ οὐῦσ 411165 τΌ5 ἢ οαὐΐ ἀροη ὑπθπὶ πα 
τδκα 811 ἢδβία ἴο οἱοβα ψὶἢ τΠθ αὖ οποθ. [Ιἢ {15 

ΟΥΔΥ ἰπαῖα 18 Π6 θεϑὺ πόρε ἴο ραὺ ὑπδπὶ ἰῃ ἃ ρδηΐο ; 
ἴοΥ ἃ ἔογος ὑπαῦ σοῖμθβ ΠΡ δἰευννααθ Πᾶ5. ἰννδΥ5 
ΤΟΙ ΘΙΤΌΙ [ὉΥ δΔΠ ΘΠΘΙΥ ἴμδη ὑμαῦ νυ νυ ΠΙΟἢ ἢ 6 15 
ΔΙγεδαν δησαρεα, Α8 ἴου γοιθ6] ἢ, σαν γου 861} ἃ 
Ὀγᾶνα τη8η, 8ἃ8 ὈδΟΟμη65 ἃ ϑ'ραγίδῃ ; ἃπα 40 γοιι, "6 ἢ 
οὗ [ῃς 4}1165, [Ὁ]]ονν τη Ὀγάνεὶν, δηα θθαν ἴῃ πϊπα 
ὑπαῦ ὑπ ἴῆγεα νἱγαεϑ οὗ ἃ ροοα 580] Ἰοὺ ἃγ6 Ζ6Δ], 

Π56η86 οὗ Ποποῦΐ, Δπα ΟὈδαϊθποα ἴο ἢἷἰς ᾿θδάδυβ; δπᾶ 

ὑμπαῦ οἱ ὑπὶ8 ἀΑὺ ὑπεῦγα 15 ἴῃ βδἴοσε ἔῸγ γου, [ἢ γοὰ ἃγ6 
τανε, ἰτεθάοιη δηα ἴο Ὀ6. οδϑ]]Ἱδθᾶ 4111ὁὸ5. οἵ {πῃ6 

Τ δοραδοιηοηίμηϑ---ΟΥ 6186 να858]5 οὐ ὑπ Αἰμϑηΐίδηβ (1 
γοιυ θὲ 50 ογζαμαΐα ἃ5. ἴο δβοᾶρε ἀδαίῃ οὐ Ρείῃρ 5014 

᾿ 17 
ΣΟῚ ΤΙ, 6 
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ζι 

ΤΗΙΠΙΓΟΥΏΌΙΘΕΒ 

, Ζ 

θανατώσεως πράξητε, καὶ δουλείαν χαλεπωτέραν 
ἢ πρὶν εἴχετε, τοῖς δὲ λοιποῖς “Ελλησι κωλυταῖς 

γενέσθαι ἐλευθερώσεως. ἀλλὰ μήτε ὑμεῖς μαλα- 
κισθῆτε, ὁρῶντες περὶ ὅσων ὁ ἀγών ἐστιν, ἐγώ τε 
δείξω οὐ παραινέσαι οἷός τε ὧν μᾶλλον τοῖς πέ- 

- ᾽ 

λας ἢ καὶ αὐτὸς ἔργῳ ἐπεξελθεῖν. 
ω Ἃ 7 

Χ. Ὁ μὲν Βρασίδας τοσαῦτα εἰπὼν τήν τε 
Μ ΄ ᾽ Ἂ Ἁ Ἅ », ἔξοδον παρεσκευάζετο αὐτὸς καὶ τοὺς ἄλλους 
μετὰ τοῦ Κλεαρίδα καθίστη ἐπὶ τὰς Θρᾳκίας 

7 “ “Ὁ Ψ [χά Μ Ἃ 

καλουμένας τῶν πύλων, ὅπως ὠσπερ εἰρήῆτο ἐπ- 
᾽ν “ Ν , “ 7 .] “ 

εξίοιεν. τῷ δὲ Κλέωνι, φανεροῦ γενομένου αὐτοῦ 
᾽ Ν χω 7 ΄ ΜῊΣ “ , 

ἀπὸ τοῦ Κερδυλίου καταβάντος καὶ ἐν τῇ πόλει, 
᾿] -“ » » Ν Ἀ ς Ν “ Ψ 

ἐπιφανεῖ οὔσῃ ἔξωθεν, περὶ τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αθη- 
7 “ 

ναίας θυομένου καὶ ταῦτα πράσσοντος, ἀγγέλ- 
Ἁ λεται (προυκεχωρήκει γὰρ τότε κατὰ τὴν θέαν) 

Ὁ ͵ ᾿ “ ,ὔ ὅτι ἥ τε στρατιὰ ἅπασα φανερὰ τῶν πολεμίων ἐν 
΄“ , “, , 

τῇ πόλει καὶ ὑπὸ τὰς πύλας ἵππων τε πόδες 
Χ Ά }] , [4 3 , με ἽΝ 

πολλοὶ καὶ ἀνθρώπων ὡς ἐξιόντων ὑποφαίνονται. 
ς ΧΡ" ΄ 5. τὰ ΜΌΓΙΣ - ᾽ τ 
ὁ δὲ ἀκούσας ἐπῆλθε, καὶ ὡς εἶδεν, οὐ βουλόμενος 

΄ “4 ΄ ς Ν Χ Χ μάχῃ διαγωνίσασθαι πρίν οἱ καὶ τοὺς βοηθοὺς 
[χά Ν - δ. , Ρ] ΄ ΄ 

ἥκειν καὶ οἰόμενος φθήσεσθαι ἀπελθών, σημαίνειν 

τε ἅμα ἐκέλευεν ἀναχώρησιν καὶ παρήγγελλε 
τοῖς ἀπιοῦσιν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κέρας, ὥσπερ 

, ΓΙ) »,4 ς 7, 4 ἵν ΚΟΥ (8 , ς ᾽ 
μονον οἷον τ᾽ ἦν, ὑπάγειν ἐπὶ τῆς ᾿Ηιόνος. ὡς ὃ 

}] “ δό “Ὁ , θ ἈΝ ΕῚ Ἃ αὐτῷ ἐδόκει σχολῇ γίγνεσθαι, αὐτὸς ἐπιστρέψας 
Χ ὃ Ἂν ᾿ Χ Ν "ἢ ᾿Ν ΄ Ἄὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὰ γυμνὰ πρὸς τοὺς πολεμίους δοὺς 

᾽ “ Ἁ 

ἀπῆγε τὴν στρατιάν. κἀν τούτῳ Βρασίδας ὡς 
«ς Ὁ Ν ἈΝ Ν ἌἍ Ὁ ορᾷ τὸν καιρὸν καὶ τὸ στράτευμα τῶν ᾿Αθηναίων 
τ8 



π" 

ΒΟΟΚ ΥἹ. ικ. 9-χ. 5 

ἰπΐο 5ἰανευυ) ἃπα ὑπαῦ, ἴοο, ἰῃ ἃ ΠδυΒΠΘΥ νϑβϑϑὶαρο 
ὑπὰπ γοὰ Βαα Ὀείουθ, ψ 1] 6 ον ὑῃ6 γοϑὺ οἵ {ῃ6 
ΗΕΙ]Θ 65 γοὺ νν}]} ριον ἃ θᾶυτῖθυ ἴο ὑΠ6ὶν Πρ δναζίοη. 
ΝΥ, ὕμθῃ, βϑϑίηρ ἤονν το ἢ 185 αὖ βίακθ, Ἃ4ο γοὰ 
ΟἹ. ψΟι ρᾶιὺδ ποὺ ρΪαν {ῃΠ6 οοννατα ; δῃαὰ Ϊ, ἴῸΣ τὴν 
Ραιῦ, νν}}} 5ιονν ὑπαῦ 1 δῖὴ ποὺ θεϊζει. 4016 ἴο δχπουῦ 
Οὔ 5 ὑΠπδῃ ἴο ΘΑΥΤῪ ουὖ τὰν 561} ἴῃ δοίίοη {Π16 δάνϊοα 
Ι ρσῖνα ἴο τὴν δ] ]ονν5.᾿ 

Χ, Αὐἴὔοῦ {πὶ Ὀγϊοῦ ϑρβϑοῦ, Βγαβίδὰβ Πἰμη56} 
Ῥιδραγεα ἴον ὑπῸ β}]}γν ἃπαᾶ ρ]δοθ {πῸ τεϑὺ ψ 
ΟἸδαυααβ ἂὺ {πΠ6 σαΐϊθ οδ᾽ δα '“ΓΗγδοίδῃ, ἴῃ οὐ θυ ὑῃδὺ 
ΤΠΘΥ τηΐοηῦ οοπηα οι ἴο 5 Βιρροτ δοσουαϊηρ ἴο ἢ ἰ5 
οἵδβ. Βιυΐὺ πε δα θδθὴ β6θὴ θη ἢ6 οδη6 ἀοη 
Τόσα (δγαυ τη, πα ἀραίη ἴῃ ὑπα οἰὐγ---ν ΠΙοἢ 15 ἴῃ 
[Ὰ}} νὶεανν ἴτοιη οιὐδία6----ν ἢ] 6 βου ποῖ αὖ ὑπ6 
᾿ειηρία οἵ Αὐμοπᾶ δηα Ὀυ16α ἀροιῦ ὑπ 656 γηδυῦθυβ : 
δὴ νοῦ νγὰβ ὑγτουρῃηῦ ἴο (Ἰδοῦ, ψμο δα σῸΠ6 
ξουνναυα αὖ ὑπαὺ {ἰτὰθ ἴον ὑπ 6 τθοοηηδίϑϑδησθ, ὑπᾶαὺ ὑΠῈ 
ὙΠΟ]6 ΔΙΥ οἵ πε ὅπου οουαὰ 06 ο]6αυ]ν 566 ῃ 
Ἰηϑῖ46 πε οἷν, πα {πε ἔδεϊ οἵ γγξεπ ἃπα [ἸΟΥ565 ἴῃ 
ογθαῦ ὨΠΙΕΙ5 ΕΘ νἱβι0]6 ὑπᾶοϑὺ ἴη6 σαΐθϑ, ἃ8 
ἘΠΟῸΡ ΤΟΥ ἴῸν ἃ 8541}}7. Ηδαυπρ {Π18 ΟἸΘοΠ. σα πη68 
ὨΘΑΓΕΙ ; πα 6 η ἢδ 88νν ἰΐ, θεῖπρ ἀπ ]]Π1ηρ ἴο γ15Κ 
ἃ Ὀαῦ}16 είογε ἢἰ5 τε ουοθουηθηῦα αὐτῖνεα, δηα {Π]η1ς- 

ἴπηρ {Ππᾶὸ Πα οου]α σοῦ ἀννᾶν ἴῃ {ἰἰπηθ, 6 σᾶνα οὐ Θ 5 

τυ Υ͂ 

ἴο βΒοιπα ἃ τεϊτεαῦ πα αὖ {Π6 βᾶγηθ ὑἰπ16 ρα 5566 Δ] οῃρ' 
ννοτα ἴο {πῸ ἔΌΟρ5 ἃ5 πεν βεὺ οὔ ἴο ρὸ ἴο ὑπ6 ᾿εἐ 
---δ 8Ιοῃε νγὰβ ροβϑβὶ]6--ροη πε τοδα το Εϊοη. Βαΐ 
5 1Ὁ Βεϑιηδα ἴο ᾿ΐπη ὑΠ}15. νγὰβ θεϊπρ ἄομα ἴοο 5] ΟΥΥ, 
ἢδ6 Βίπηβαὶ ψν ΠΘ6]θα ὑπε υἱρῃὺ τυὶπρ, ὑππι|5 δχροβίηρ 
ἴΠ6 υπϑιτηθα 5146 1 ἴο ὑΠ6 Ἔσπεηυ, ΔΠ6 αραῃ ἴο 1684 
ΟἹ ΠΙ5 διην. Αὖ {Π18 πιοπηεΐ Βιαβί 88, βθοίηρ ἢΪ8 
Ρουθ ἃηα ὑπ 6 διτηῦ οἵ ἴπΠ6 Αὐμϑηΐϊδηβ οα {Π6 

᾿ 7,6, ὕΠ6 τἱρηῦ 546, ὑπ6 Ἰοΐῦ Ὀϑίηρ οΘονθυθα Ὀγν ὑπ6 5}}16]4. 

19 
ΤΩ 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

4 7ὔ “ Φ “ Ν “ " 

κινούμενον, λέγει τοῖς μεθ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τοῖς ἄλλοις 
“ ς Ε᾽ Τὸν αν, ᾽ν ᾽ ΄, δῇ δὲ ΩΝ 

ὅτι “Οἱ ἄνδρες ἡμᾶς οὐ μένουσιν" δῆλοι δὲ τῶν τε 
δοράτων τῇ κινήσει καὶ τῶν κεφαλῶν" οἷς γὰρ ἂν 

ἴω , 

τοῦτο γίγνηται, οὐκ εἰώθασι μένειν τοὺς ἐπιόντας. 
΄ Ἀ 7 7 ᾽ ΄ὔ 5 ἈΠ » 

ἀλλὰ τάς τε πύῦλας τις ἀνουγέτω ἐμοὶ ἃς εἰρηται, 
“ Ἁ ε 

καὶ ἐπεξίωμεν ὡς τάχιστα θαρσοῦντες.᾽ καὶ ὁ 
Ν μὲν κατὰ 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 τοῦ χωρίου ἰόντι τροπαῖον 
δ -“ 7 , 

ἕστηκε, καὶ προσβαλὼν τοῖς ᾿Αθηναίοις, πεφοβη- 
μένοις τε ἅμα τῇ σφετέρᾳ ἀταξίᾳ καὶ τὴν τόλμαν 
αὐτοῦ ἐκπεπληγμένοις, κατὰ μέσον τὸ στράτευμα, 
τρέπει: καὶ ὁ Κλεαρίδας, ὥσπερ εἴρητο, ἅμα 

Ν Ν 7 7 ᾿Ὶ Ν - “-“ 

κατὰ τὰς Θρᾳκίας πύλας ἐπεξελθὼν τῷ στρατῷ 
» 7 “ “ 5 7 ΔΥΣ ,ὔ 

ἐπεφέρετο. ξυνέβη τε τῷ ἀδοκήτῳ καὶ ἐξαπίνης 
Υ̓ - 

ἀμφοτέρωθεν τοὺς ᾿Αθηναίους θορυβηθῆναι" καὶ 
Ν “-“ , 

τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας αὐτῶν, τὸ πρὸς τὴν μονα 
ὅπερ δὴ καὶ προυκεχωρήκει, εὐθὺς ἀπορραγὲν 

Ε “ “ 

ἔφευγε (καὶ ὁ Βρασίδας ὑποχωροῦντος ἤδη αὐτοῦ 
ἐπιπαριὼν τῷ δεξιῷ τιτρώσκεται, καὶ πεσόντα 

3 Ν Ὁ ἊἍ 3 -“ μὰ }] 4 4 ἢ 

αὐτὸν οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι οὐκ αἰσθάνονται, οἱ δὲ 
7 ΕΣ Ε , Ν Ν Ἁ ΝΕ 

πλησίον ἄραντες ἀπήνεγκαν), τὸ δὲ δεξιὸν τῶν 
“- «ς 

᾿Αθηναίων ἔμενε μᾶλλον. καὶ ὁ μὲν Κλέων, ὡς. 
τὸ πρῶτον οὐ διενοεῖτο μένειν, εὐθὺς φεύγων καὶ 

Χ [ α οἷ τι “ 2 καταληφθεὶς ὑπὸ Μυρκινίου πελτωστοῦ ἀπο- 
θνήσκει, οἱ δὲ αὐτοῦ ξυστραφέντες ὁπλῖται ἐπὶ 

ἊΆ 

τὸν λόφον τόν τε Κλεαρίδαν ἠμύνοντο καὶ δὶς ἢ 
, τρὶς προσβαλόντα, καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν 

20 



ΒΟΟΚ Υ[. κ. ς-9 

ἴον, 584 ἴο ὕποββε ἱπηηηθαϊ αἴθ δθοιΐ Ὠΐνη 1 ἀηα ἴο 
ὑΠ6 γεϑὺ οἵ {Ππ6 ἔτοορβ: “1686 τθῃ ψ1}] ποὺ οἰδηά 
Ὀεΐοσα αθ; ποὺ βδῃον ἰδ ὈγΥ ὉπΠ6 ψαρρίηρ οὐ ὑμεῖς 
ΒΡΘ δ 5 πα οἵ {πεῖν Ποδᾶβ; ἤθη ψῆηο αὯοὁ ὑῃαῦ ΠΟνΟΥ 
υναὶν δῃ αἰΐϊδοῖ. ΒοιηθθοαΥ οραπ {πὸ σαΐδβ [ῸΥ Πὴ6 
ἃ5 1 Πᾶνε ογάδγεα ἐπα ἰεῦ τι5 "ο] αν σεῦ δὖ {Π6}} ἃ 5 
αυΐοκ]ν 85 Ροβϑὶ 16. Ηε νεηῦ ουῦ ἔΠδη θγ {ΠεῸ σαῖς 
ὑπαῦ Ἰεα ἴο {πε ρα]βδδάβ πα Ὀγ {Π16 ἢγϑὺ σαΐε οἵ {πὸ 
Ἰοπρ ψν8}1, νυν ΐο ἢ ννὰ8 ὑπ θη βἰαπαϊηρ, ἀπ δαἀνδηοδᾶ αἵ 
[Ὁ}}] βσρεθα ἃρ {πΠ6 βἰναϊσηῦ τόδ ΠΘ 6 πον, ἃ8. Οὴ6 
ΘΟΠΊ65 ἴο πε 5ἰδβερεδὺ ρᾶτῦ οὗ {πε ἢ1]], ἃ ὑστορῃν 
βίδα παβ, ἀπα αἰξδοκίηρ ὑΠ6 οοπίγα οὔ {πΠ6 Αὐμϑηΐδῃβ, 
γΠὴ0 ψΨΕῚῈ διηδΖοα αὐ [ἰβ διά δοϊῦν, ἃ5 νν6}} ἃ5. ρᾶῃὶο- 
ϑύΚο δοδιϑα οἵ {ὑπδ" οὐ αἰδογάθυ, π6 τουΐθα 
πο. Αὐ {πῸ ϑάῖηθ χτηοχηθηὺ ΟἸδαυαδθ, ἃ5. ἢ6 δᾶ 
Ὀδοπ ογαεγεα, ννεπῦὺ ουὖὐ αὖ ὑπ6 ΤἬγδοίδη σαΐα πα 
θογῈ ἄοννῃ νυ ἱτἢ ἰδ ὑοΟρ8. Απα 80 ἰὖ οαπηα ἴο ρΡᾶ55 
ὑπαῦ οὐνἱηρ ἴο ὑπΠ6 πποχροϑοϊεα δπα βυάαθη παΐαγε οὗ 
16 αἰἴδοκ ἴτομυ Ὀοΐῃ 51468 δὖ οποθ ὑπ6 ΑὐμΠθηΐδη5 
6 6 ἐμγονι ἰηΐο σΟηΓιβίοη ἢ ἃπα ἴΠ6 Ἰοῦς ννὶηρ, ὁ 
πΠ6 5'4ε ἴονδαια Ἐϊοη, ψῃ ἢ δα Δ᾽" εδαν σῸΠΟ 
ΒΟΙη6 αἰδίδποα ἴῃ δάνδμποθ, νγὰβ αὖ οὔποθ ουὖΐ οὔ, ἀπᾶ 
Ηεα. (Τὺ νὰβ Ἰυβδῦ ψπαπ ἰδ Ὀαρὰπ ἴο ταϊϊγτε ὑπδὺ 
Βγαβϑίαδβ, 0 ννὰβ ργδϑϑίηρ ἰουννανα ἀραϊηβῦ ὑΠ6 τἱσηῦ 
ννἱηρ, νγὰ5 νου πηαε6α, ἀπ ὑπὸ ΑἸΠΘηΐδπ5. αἸα ποὺ οὔ- 
σῦν ὑπαὺ 6 δὰ ΦἈ]16π, θα ὑποβθα γῆο ΕΘ ὩΘ8. 
ἴοοκ Πΐτπη ὰ}Ρ πα οδυτθϑα Ὠΐπη ἤγουν ὑπΠ6 Π6]4.)ὺ ΤῈα 
τσῃῦ σνἱηρ οὐ {η6 ΑὐΠδπίδηβ βζοοα 1ζ5 σγουηα ἰσεςίθυ. 
ΟἸεοπ, ἱπά θεά, 45 ἢ6 Πδᾶ ποὺ ἱπίεηαθα το {ΠηΠ6 ἢγϑὺ 
ἴο 5Βἰαπα ἢϊ5 στοιπά, ἤδα αὖ οποθ, ἃπα ννὰβ ονθυζακθη 

. ἃ Πα 5]αἴη Ὀγ ἃ Μυτγοϊηϊδη ἰαγροῖθου ἢ "θαῦ ὉΠ6 ΠΟρ] 65, 
ΤΑΙ γίπρ αὐ ὑπ αῖν ἤγϑὺ ροβιυομ οα ὑΠ6 ἢ1]], ὕνν]οθ οὐ 
ὉΠ υῖ]ο 6 γαρυΪϊβϑα ὑπ 6 αὐλοῖς οὐἠἨ (Ἰδανάδβ, ἀπ αἸα ποῖ 

1,6. ὕπο Ὠππανρα δηα Πέύγ (οἰ. ν}1], 4), 

γι 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

πρὶν ἥ τε Μυρκινία καὶ ἡ Χαλκιδικὴ ἵππος καὶ 
οἱ πελτασταὶ περιστάντες καὶ ἐσακοντίζοντες 
αὐτοὺς ἔτρεψαν. οὕτω δὴ τὸ στράτευμα πᾶν ἤδη 
τῶν ᾿Αθηναίων φυγὸν χαλεπῶς καὶ πολλὰς ὁδοὺς 
τραπόμενοι κατὰ ὄρη, ὅσοι μὴ διεφθάρησαν ἢ 
αὐτίκα ἐν χερσὶν ἢ ὑπὸ τῆς Χαλκιδικῆς ἵππου 
καὶ τῶν πελταστῶν, οἱ λοιποὶ ἀπεκομίσθησαν ἐ ἐς 
τὴν Ἠιόνα. οἱ δὲ τὸν Βρασίδαν ἄραντες ἐκ τῆς 
μάχης καὶ διασώσαντες ἐ ἐς τὴν πόλιν ἔτι ἔμπνουν 
ἐσεκόμισαν: καὶ ἤσθετο μὲν ὅτι νικῶσιν οἱ μεθ᾽ 
αὑτοῦ, οὐ πολὺ δὲ διαλιπὼν ἐτελεύτησεν" καὶ ἡ 
ἄλλη στρατιὰ ἀναχωρήσασα μετὰ τοῦ Κλεαρίδου 
ἐκ τῆς διώξεως νεκρούς τε ἐσκύλευσε καὶ τροπαῖον 
ἔστησεν. 
ΧΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Βρασίδαν οἱ ξύμμαχοι 

πάντες ξὺν ὅπλοις ἐπισπόμενοι δημοσίᾳ ἔθαψαν 
ἐν τῇ πόλει πρὸ τῆς νῦν ἀγορᾶς οὔσης" καὶ τὸ 
λοιπὸν οἱ ᾿Αμφιπολῖται, περιείρξαντες αὐτοῦ τὸ 
μνημεῖον ὡς ἥρῳ τε ἐντέμνουσι καὶ τιμὰς δεδώ- 
κασιν ἀγῶνας καὶ ἐτησίους θυσίας, καὶ τὴν ἀποι- 
κίαν ὡς οἰκιστῇ προσέθεσαν καταβαλόντες τὰ 
᾿Αγνώνεια " οἰκοδομήματα καὶ ᾿ἀφανίσαντες εἴ τι 
μνημόσυνόν που ἔμελλεν. αὐτοῦ τῆς οἰκίσεως 
περιέσεσθαι, νομίσαντες τὸν μὲν Βρασίδαν σω- 
τῆρά τε σφῶν γεγενῆσθαι καὶ ἐν τῷ παρόντι ἅμα 
τὴν τῶν Λακεδαιμονίων ξυμμαχίαν φόβῳ τῶν 
᾿Αθηναίων θεραπεύοντες, τὸν δὲ “Αγνωνα κατὰ τὸ 
πολέμιον τῶν ᾿Αθηναίων οὐκ ἂν “ὁμοίως σφίσι 
ξυμφόρως οὐδ᾽ ἂν ἡδέως τὰς τιμὰς ἔχειν. καὶ 
τοὺς νεκροὺς τοῖς ᾿Αθηναίοις ἀπέδοσαν. ἀπέθανον 

1 δὴ, ΚΚυ ἄρσου 5 Θογυγθούϊοῃ ἴον δὲ οἵ «6 ΜΝ 
5. 27. ΣΟ ΤΙ 



Ε- 
ΠΟΟΚ ΝΟ χ 9- χι. 2 

δῖνε ννἂγ {1}} π6 Μυγοϊηΐδη ἀηα (Πδ]οϊ ἴδῃ ἤοῦβα πα 
ἴΠςῸ ἰαυραύθουβ, γῆ βιυυοση 6 δηα Πυυ]εα ὰνο]] 5 
αὖ ὕεια, Ραὺῦ ἔπη ἴο ἤϊο]νῦ. ΓΏδη δὖ Ἰαϑὺ ὑΠ 6 016 
ΑΥὙΒΘηΐδη ΔΥΊΩΥ͂ ἴοοῖκ ἴο ἢϊ οὔ, πηαϊκίηρ' ὑπο ῖὶν νὰν ἢ 
απ ουΥ ἀηα ὈγΥ τὴν τουΐθθ νοῦ {πα Π11}15, ἈΠῸ}}]} 
ἤπια! ν ὑπα ϑυγνίνουβ---4}} ὑπΠὰῦ ννοῦα ποὺ ἀδϑίγογθα 
Εἰ Ποὺ αὖ ὁποα ἴῃ ἢᾶπα ἴο ἢδπα οομπῆϊος οὐ θγ {Π6 
ΟΠ] οἱα ἴδῃ Ποῦθα πα ἰδυραΐεεουβ- --σοῦ ὑδοὶς ἴο Εἴοη. 
Βγαβίααβ νγᾶὰβ δ κθὴ 0 ὈΥ ἰδ [ὉΠ] ὺθ ἀπ σαν ϊθα 
Βα ίεἰν ἔγοὴ ὑπ 6 θα 16 6]α ἴο {Π6 οἷτν, 501 Ὀγ θαυ ηρ; 
Δα 6 ᾿δαυποα ὑπαὺ ᾿ἰθ θη 66 νἱοϊουϊοιβ, Ραΐ 
Εν ἃ 1{{16Ὸ ᾿ηΐαυναὶ μῈ αἰθα. Τὴ τϑϑὺ οὐ [Π6 δύΊωΥ, 
ΔΕΓΘΥ γαϊαγπῖηρ 10} ΟἸΘαυ 5 ἔτουα ὑΠ 6 ρΡυγϑαϊ, 46- 
ΒΡΟ δα ὑπ ἀεδα δπά 5βεῦ ἃρ ἃ {πΌΡἢγ. 

ΧΙ. Αἰἴον {Π15 411 ὑΠ6 41}1165 σὰν Βυαβίὰ5 ἃ ΡῈ] 16 
Ὀυσα] ἴῃ ἐπε οἷΐν αὖ ἃ βροὺῦ ἔδοίϊηρ' υνῃδὺ 156. πὸνν ὑΠ6 
τϑ τς οὕ-Ῥ] σα, ΓΟ] οννίπρ 5 θοαν ἴῃ [Ὁ] ἀυσηοαγ, Απα 
ἴῃ 6 Ατηρ! ρο  ϑη5 ἔα ποϑα ἴῃ 5 τηοπατηθηῦ ΔΠη4 ἢᾶνα 
ΕΥ͂ΕΥ βίποα τηϑάδ οἤδυϊηρβ ἴο ἢΪπ) ἃ5 ἃ ἤεῖο, οἰ νἱηρ' 
Βοποῖτβ 8πΠα ἰπϑυϊ αὐ] πηρ σα. 65 Δ Πα γΘΑΥ]ν 580. 1ῇΕ 68. 
ΤΉΘΥ 4͵50 δαορίβα ἢϊπὶ ἃ5 ἴὈσπάθὺ οὗ 6 οοΐοην, 
ΡυΠΠτηρ ἀοννῃ ὑπ 6 δαϊῆσεβ οἵ Ηάρσποη ἃπα ΟὈ] δγαϊηρ; 
νυν παΐανοι νγὰϑ ΠΠκοὶγ, 1 Ἰο οἰδπαϊηρ,, ἴο θ6 ἃ γδι Π 6 0 
ΟΥ̓ Πῖ5. ϑευεμηθηΐ,: ἔου αὖ ὑΠ6 ρυδϑθηῦ τηομηθηῦ ὑΠ6Ὺ 
οουγίοα {Π6 δἰ] πος οἵ {ΠῸ Το δοιηοηΐδη5. ΠΥ Ρἢ 
ἔδαν οἵ ὑπ ΑΥ] δ πΐδη5, ὑπ κίηρ' Βτγαϑιάδβ ἴο ἤᾶνα 66 ῃ 
ὉΠ 6 βανίοιν, ὑνΠθγοὰβ ΗΠ ΆΡΉΟΠ, ἴῃ ΘΟηΒΘ΄ 6 η66 οὗ 
{πεῖν ποϑὺ!]α αὐτὰς τοννατς ΑὐΠθπ5, σνου]α ποὺ ἴῃ 
16 ΤΏ ΠΟΙ ἃ5 Ὀδίουν 5 γεοοῖνα ὑΠ| 61 ΠΟΠΟΙ 5 Εἰ ΠΟΥ 
νὴ θα πεῆς ἴο ὑπεηλβεῖνεβ οὐ Ἱἢ Ρ]Θαβϑανα ἴο Ὠΐτη- 
561, Πα ἀφδα ὑπὸν σᾶνε ὕδοκ ἴο {πὸ ΑὐΠΘηΐΔ 5, 

ΣΕ εν, ΟἹἹ. 5. 4. 
2. 2,6. ἃ5 Του Υν, γῃθὴ {πῸ}}’ τ Ια] οηΒ νὴ ἢ ΑΟΠΘΗΒ νν 66 

Ῥ᾽θαβαηῦ. Οὐ' ὕπο πηθϑηΐϊηρ την Ὀ6, “80 ϑανδῃηΐαρθοιβ) ν ἴον 
ὉΠ θὴ 85 Βιαβί δ νγνοι]Ἱᾶ," 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

δὲ ̓ Αθηναίων μὲν περὶ ἑξακοσίους, τῶν δ᾽ ἐναν- 
τίων ἑπτά, διὰ τὸ μὴ ἐκ παρατάξεως, ἀπὸ δὲ 
τοιαύτης ξυντυχίας καὶ προεκφοβήσεως τὴν μά- 

8 χὴν μᾶλλον γενέσθαι. μετὰ δὲ τὴν ἀναίρεσιν οἱ 
μὲν ἐπ᾽ οἴκου ἀπέπλευσαν, οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κλεα- 
ρίδου τὰ περὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν καθίσταντο. 

ΧΤΙ. Καὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους 
τελευτῶντος Ῥαμφίας καὶ Αὐτοχαρίδας καὶ Ἔπι- 
κυδίδας Λακεδαιμόνιοι ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία 
βοήθειαν ἦγον ἐνακοσίων ὁπλιτῶν, καὶ ἀφικό- 
μενοι ἐς Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι καθίσταντο ὅ 

2 τι αὐτοῖς ἐδόκει μὴ καλῶς ἔχειν. ἐνδιατριβόντων 
δὲ αὐτῶν ἔτυχεν ἡ μάχη αὕτη γενομένη, καὶ τὸ 
θέρος ἐτελεύτα. 

ΧΊΤΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς μέ- 
χρι μὲν Πιερίου τῆς Θεσσαλίας διῆλθον οἱ περὶ 
τὸν Ῥαμφίαν, κωλυόντων δὲ τῶν Θεσσαλῶν καὶ 
ἅμα Βρασίδου τεθνεῶτος, ᾧπερ ἦγον τὴν στρα- 
τιάν, ἀπετράποντο ἐπ᾽ οἴκου, νομίσαντες οὐδένα 
καιρὸν ἔτι εἶναι, τῶν τε ᾿Αθηναίων ἥ ἥσσῃ ἀπελη- 
λυθότων καὶ οὐκ ἀξιόχρεων αὐτῶν ὄντων δρᾶν τί 

9 ὧν κἀκεῖνος ἐπενόει. μάλιστα δὲ ἀπῆλθον εἰδότες 
τοὺς Λακεδαιμονίους, ὅτε ἐξῆσαν, πρὸς τὴν εἰρή- 
νὴν μᾶλλον τὴν γνώμην ἔχοντας. 
ΧΙ. Ξυνέβη τε εὐθὺς μετὰ τὴν ἐν ᾿Αμφιπόλει 

μάχην καὶ τὴν Ῥαμφίου ἀναχώρησιν ἐκ Θεσσα- 
λίας ὥστε πολέμου μὲν μηδὲν ἔ ετί ἅψασθαι μηδε- 
τέρους, πρὸς δὲ τὴν εἰρήνην μᾶλλον τὴν γνώμην 
εἶχον, οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι πληγέντες ἐπί τε τῷ 

ΟΕ ΟΥ ΟἹ 
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μῆϊδά Ἐν 

. ΒΟΟΚ Υ. χι. 2--ΧΙν. ἢ 

Αδουΐ εἰχ Βυπάγεοα οὔ {π656 μδᾶ θεθὴ Κὶ]16 4, θαῦ οἵ 
. ἀΠ6 11} Δαν υβαυ 165 ΟὨΪῪ βανϑη ; ἴον πε ἤσῃῦ ἢδα Ὀδβεη 
τη866, ποὺ ἃ5 ἃ ταριΐαν αὐ ]6, θὰ 85 ὑῃς6 τϑϑαὶῦ οὗ 
ΒΌΘΟΝ δη δοοίαοπῦ ἃπηα ρῥγδανίοιιβ ρϑηΐο ἃ5 ἢδ8 Ὀ6 6 
ἀδβουῖθεα. Αἴὔεν ζακίησ ἂρ ὑπ ἀδΘδα {πῸὸὶ Αὐμδπίδη5β 
5811664 ὕδοῖς μοηθ, μυὺ ΟἸδαυάαθ δηα ἢ. [Ὁ]] ον Ἔ 5 
ΓΘ ΠδΙ Π6α ἀπά 56 ἰῃ οὐ θυ ὑΠ6 αἰΐαῖτβ οὗ ΑτηρΠ!ρο 18. 

ΧΙ]. Αροαΐ {πῸ ϑαγὴθ {ΐτηθ, ἤονγαυ 5 ὑΠ6 οἱοβα οἵ 
ὑΠ15 βασησηθῦ, ἘἈπΠδρἶαθ, Αὐξοσῃδιαάαβ, δἀπα Ἐρὶ- 
ΟΥ̓ άα5, ῆοῸ ψεῦα 1 ,Δοοἀδοιηοηίδηβ, ννοΥΘ ΟἹ ἢ 611 
ὙΔΥ ὙνἹ ἢ γΘἰ που οθπηθηἴβ, οοπβίβυϊηρ οὗ πἶπα μυπαγεα 
Βορ! ϊῖε5, ἕο ὑπ6 βγοηρῃο] 5 ἴῃ ΤἬγδοθ, πα δυυϊνίηρ, 
αὖ Ηδγδοϊ εἶα ἴῃ ΤΎΔοἷς πο Ὺ δεῦ ἴῃ οὐθυ ννηῃδύΐανευ 
Βεϑιηθδα ἴο ὑμδῖὴ δηῃγῖϊδθ. [}ᾧ νὰβ ψ ῃ116 ὑπαν ψεΥῈ 
βίαγίηρ' ὕπο γα Πα {Π6 θαΐι]6 αὖ Ατηρ !ρο}15 οσουγτεᾶ ; 
Δ Πα 50 ὑΠ6 βγη  Θηα6α. 

ΧΙΠΠ. ΑΚ βο0ὴ 85 νυ ηδευ οδπηθ οἡ ἘΠ ΔΙ ΡἢΪ85 ἃπα 
ἢϊ58. [Ὁ] ον ου5 δαναπορα ἃ5 ἴδ Υ 8ἃ5 ΒΊθυϊατη ἴῃ 1 6 558}γ : 
θυῦ 45 {πΠ6 Τ᾿ 6554 }18Π5 Ὠϊπάθγεα {πεῖν Ργορ 655 8ΔΠ6 
Βγαβίάδβ, ἴο ψῆομπὰ ὑπδὺ σνεῦα Ὀγηρίπρ ὑΠ6 ΔΥΤΙΩΥ, 
νγὰ5 ποὺν ἦ646, [6 ὺ ὑπυπθα θᾶ. Κ Πομῃχεννατα. ΤΠΘΥ 
ὑπουρηῦ ὑπα ἔανοῦγα θα πποιηθηῦ ννὰ8 ρᾶβῦ, ἴον ὑμε 
ΑΥΠΒοπΐδπβ δὰ σοὴθ νὰν ἴῃ ΘΟμβΘαῦθηςα οὗ {πΠεὶν 
αἀοἴεδαῦ, ἀηα ὑπον αγα ποῖ οοτηροίθηῦ Ὀγ ὑπ θυ βαὶν 68 
ἴο ΟΔΙΤΥ οὐ ΔηΥ͂ οἵ Βιδβιαϑ᾽ ρ'αηβ. Βαῦ {π6 ομϊ 
ΓΘΆΒ0Π [ῸΥ ὑπο ῖν γαῦαγη ννὰβ ὑΠπαῦ ὑπαν παν ὑπαὺ ὑΠ6 
Τ᾿ Δοοαδειηοπίδηβ, αὖ {Π6 τὴ 6 6 η ὑπδν βεῦ ουὖ, γγ6 76 
τ ΟὙ6 ἤδη Ἔν πο] ]η6 4 ἴο ρ6δο6. 

ΧΙΝ. 80 ᾿δρρεπεα, ἴοο, ὑμαὺ αἰγθοῦ δου 
1ῃ6 Ὀαύῦ!]6 αὖ Ατρῃ]ρο] 5 δἀθα ὑπ νυ] Ππάγανναὶ οἵ 
ΒΠΔΙΩΡἢΐα5 ἤοη ΤΠ Θβθαὶν παι ΠΕΣ 5146 ὑπαάουζοοὶς 
ΔΏΥ Ταγ ΠΟΥ τ] Ἐανν ορογαύοηβ, Δπα ΟῚ ὙγΕΓ 6 ΠΟΥ 

 Ἱπο]]η6α ἴο ρθᾶθθ. ΤΠῸῈ ΑΒΘ Πἰδὴ5 νγεῦα 50 ᾿πο]πϑα 
Ρδοδιβε παν παα θϑδθπ θεαΐθη αὖ 1) 6] 1. },} πα ἀρδίη 
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ΤΗΠΟΥΌΙΘΕΒ 

Δηλίῳ καὶ δι᾽ ὀλίγου αὖθις ἐν ̓᾿Αμφιπόλει, καὶ 
οὐκ ἔχοντες τὴν ἐλπίδα τῆς ῥώμης πιστὴν ἔτι, 
ἡπερ οὐ προσεδέχοντο πρότερον τὰς σπονδάς, 
δοκοῦντες τῇ παρούσῃ εὐτυχίᾳ καθυπέρτεροι γε- 
νήσεσθαι (καὶ τοὺς ξυμμάχους ἅμα ἐδέδισὰν 
σφῶν μὴ διὰ τὰ σφάλματα ἐπαιρόμενοι ἐ ἐπὶ πλέον 
ἀποστῶσι, μετεμέλοντό τε ὅτι μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ 
καλῶς παρασχὸν οὐ ξυνέβησαν), οἱ δ᾽ αὖ Λακε- 
δαιμόνιοι παρὰ γνώμην μὲν ἀποβαίνοντος σφίσι 
τοῦ πολέμου, ἐν ᾧ ῴοντο ὀλίγων ἐτῶν καθαι- 
ρήσειν τὴν τῶν ᾿Αθηναίων. δύναμιν εἰ τὴν γῆν τέμ- 
νοίεν, ,περιπεσόντες δὲ πῇ ἐν τῇ νήσῳ ξυμφορᾷ, 
οἵα οὔπω ἐγεγένητο τῇ Σπάρτῃ, καὶ λῃστευομένης 
τῆς χώρας ἐκ τῆς Πύλου καὶ Κυθήρων, αὐτομο- 
λούντων τε τῶν Εἱλώτων καὶ αἰεὶ προσδοκίας 
οὔσης μή τί καὶ οἱ ὑπομένοντες τοῖς ἔξω πίσυνοι 
πρὸς τὰ παρόντα σφίσιν, ὥσπερ καὶ πρότερον, 
νεωτερίσωσιν' ξυνέβαινε δὲ καὶ πρὸς τοὺς ᾿Αρ- 
γείους αὐτοῖς τὰς τριακοντούτεις σπονδὰς ἐπ᾽ 
ἐξόδῳ εἶναι, καὶ ἄλλας οὐκ ἤθελον σπένδεσθαι οἱ 
᾿Αργεῖοι, εἰ μή τις αὐτοῖς τὴν Κυνουρίαν γῆν ἀπο- 
δώσει (ἀδύνατα δ᾽ 1 εἶναι ἐφαίνετο ᾿Αργείοις καὶ 
᾿Αθηναίοις ἅμα πολεμεῖν), τῶν τε ἐν ΤΙελοπον- 
νήσῳ πόλεων ὑπώπτευόν τινᾶς ἀποστήσεσθαι 
πρὸς τοὺς ᾿Αργείους, ὅπερ καὶ ἐγένετο. 

ΧΥ. Ταῦτ᾽ οὖν ἀμφοτέροις αὐτοῖς λογιζομένοις 
ἐδόκει ποιητέα εἶναι ἡ ξύμβασις, καὶ οὐχ ἧσσον 

1 ΒΊΔΗ] 5 διιθηδαύϊου ἴον ὥστ᾽ ἀδύνατα οἵ {π6ὸ ΜΕΝ, 

16. ὍΠποΒα γιὸ δα ϑϑοδρθᾶ, 
2 ΤῈ}. ργραῦ γϑνο]ῦ οἵ Π6 Ἠρ]ούβ, οα]]Ἱϑᾶ ὑπ Ταγα Μ68- 

Βα νυ; οὗ 1. οἱ. --ΟἸ]]. 
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νι τ, 

ΠΟΙ ν. χιν, τοχΥ. Σ 

αὖ ΑἸρ Προ] 15. ἃ 1016 Ἰαΐθυ, ἀπ σομβθ πα ηθ]Υ Πδά 
ΠΟ ἰοησον {ΠπΠᾶὺ οοηἤάεποθ ἴῃ ὑμεὶν βσθηρῃ ἴῃ το]}- 
8 Π06. ὌΡΟΙ ψνϊοἢ ὑπο Ὺ Πδα δδυ]ϊοὺ το ιβεα ἴο ἀσοερὺ 
ὑη6 ἴτασα, ἃ5 ὑμπαν ὑπθη ὑπουρηῦ ὑπαῦ 10} ὑμεῖς 
οχιϑυϊηρ' σοοα ἱποὶς μον νου] ρτονα βιρθυῦῖου. ΤῆΘΥ 
ὙγΟ 6 δἰναϊα, ἴοθ, οἵ ὑπεὶν 411165, 165, δἱαϊθα ονδὺ 
ἀπ 656 [811 τε 5 οἵ ὑπ 115, ὑΠ 6 τανο]ῦ διηοηρ ὑπ εη τηϊρηΐ 
ΒρΓΘδά, πα ὑπδν γτερεηϊθα ὑπᾶῦ ἴῃ ν ἢδα ποὺ οοιης ἴο 
ὕθ 5 γΠ 6 ἃ σΟΟα ορρογτιηϊγ οἴου α αὔγον ὑΠς Δ ῖν 
αὖ Ργ]ο5Β. Τα 1 Δοραδομ)οἶΔη8, οη ἴΠ6 οὐμον Πδηά, 
ἔὰνουγεα ρεδοα δοδῖιβο {Π6 νγαῦ ννὰβ ὕαγ]ηρ᾽ ουὖ 60η- 
ὑγανν ἴο ὑπϑὶν ἤορθβ. ΤΠθΥ δα ὄχρθοῖδα ὑπμαῦ ἴῃ 

ἃ ἔενν γε 8, ἢ παν 5Που]α τάνασα ὑπεὶν ΤΘΥΥΟΥΥ, 
που σου] Ρὰ}}] ἄἀοννῃ ὑπ ροόονεν οἵ ὑπ ΑΥΠ ΘΗ 85 :; 
ΠΟΥ 5 ὕπαυ Πδα τηθὺ υνἱῦ] {Π6 σαν οα ἐπε 
ἰϑδπα οἵ ϑρῃδοῖογία, 5.1.0} ἃ) Οὴ6 ἃ58. δα ΠδνοΥ 
θεΐογτε μδίβι θη ϑραγία ; ὑπ6ῖν τθυυϊ ζοῦν ννὰβ γαναρθα 
ἔγνοια Ῥυ]οβ 8πα υὐμοτνὰ ; {η6 Η δ] οὐβ ννγεῦα ἀθβου ηρ, 
ἈΠΑ αἰννανβ ὕπθυα ννᾶ8 ΔρΡρΥ ΘΠ Θηβίοη ὑΠὰὺ ὑΠο86. ν Πη0 
ΤΟΙ δἰ η6 6, ΓΟ γίπρ ὁπ ἴηοθα Ὀθνοηα {ὑπὸ Ρογαθι,} 
τσ ῦ γανοὶῦ ἴῃ ὑΠ6 ργεϑεηῦ βἴαϊα οἵ δὔαϊνβ, Ἰυϑὺ ἃ5 
παν Παα ἄοπο θεΐονο 5 [Ὁ Παρραϑηδα 1950 ἐπὰαῦ ἐπε 
Πἰγῦν γεᾶνθ᾽ ἴσταθα αν] ὑπῸ Αὐρῖνεϑ νγὰβ ἡ ὑΠεῈ 
Ροϊηΐ οἵ δχρὶνηρ." πα {Π6 Αὐρῖνοθ γ ῦΘ πη] πρ' 
ἴο τὰκ ἃποῖποι ὑγθαΐν ἀπ|685 ὑπθ ὑθυυϊζουν οἵ 
ΟΥπυνα ὁ νγεῦθ τϑϑίουθα ἴο ὑμϑιῃ ; δηᾶ ἰὑ βεεηθδα 
ἱπηροβ81 016 ἴο οαὺνν οὐ ὑπ6 νὰν νὴ ὑΠ6 Αὐρῖνοβ 
δηα πε ΑἸΠΘηΐδ 5 αὖ {ΠῈ βᾶστηθ η6. Βεϑίάθβ, ἔΠ6Ὺ 
βυθρεοοίθα ὑπᾶὺ βούηθ οἵ {Π6 οἰτίθβ. ἴὼ ὑΠ6 Ῥε]οροη- 
Π6515 νοῦ ]α τανοὶὺ ἴὸ ὑπὸ Αὐρίνεβ, ἃ5. ἰηαορα ἀα 
ΒΆΡΡΘῃ. 

ΧΥ. [Ιῃ οοπβδίἀδυϑύϊοι οὗ ὑΠ686 ὑπϊηρο, ΒΟΥ} ρα θϊθ5 
Οπουρηῦ ἰδ δανίθαθ!] 8 ἴθ σοὴθ ἴο 8η Δρυθοιηθηῦ, 

5. Τὸ ὀχρίγϑα ὑπ μοχύ γϑὰν (ῳ΄ οἷν. χχν, 2), Δηα ὑμϑυθέογ 
ἀαύοα ἔγομι 457 Β.6. ΑΝ, Ἱν12 2. 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

- ͵ 3 ΄ὔ “ » “ -“" ΠῚ 
τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἐπιθυμίᾳ τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκ 

οὶ 3 ᾿Ὶ Σ τῆς νήσου κομίσασθαι; ἦσαν γὰρ οἱ Σπαρτιᾶται 
“ “ ς 7 

αὐτῶν πρῶτοί τε καὶ ὁμοίως σφίσι ξυγγενεῖς͵ 
" Ν 3, Ν 2 Ὰ Ν ἣν Γ 

ἤρξαντο μὲν οὖν καὶ εὐθὺς μετὰ τὴν. ἅλωσιν. 
- ᾽ “- 

αὐτῶν πράσσειν, ἀλλ᾽ οἱ ᾿Αθηναῖοι οὔπως ἤθελον, 
εὖ φερόμενοι, ἐπὶ τῇ ἴσῃ καταλύεσθαι. σφαλέν- 

δὲ 3 “ 3. ον [οὶ Ἂν χΧι, [ο ς Δ των δὲ αὐτῶν ἐπὶ τῷ Δηλίῳ παραχρῆμα οἱ Λακε- 
δαιμόνιοι γνόντες νῦν μᾶλλον ἂν ἐνδεξαμένους 
ποιοῦνται τὴν ἐνιαύσιον ἐκεχειρίαν, ἐν ἢ ἔδει 

- ΄ 

ξυνιόντας καὶ περὶ τοῦ πλείονος χρόνου βουλεύε- 
σθαι. 

ΧΥΙ. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡ ἐν ᾿Αμφιπόλει ἧσσα 
“3 2 7 » , Ὄ ἴᾳ ’ὔ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐγεγένητο καὶ ἐτεθνήκει Κλέων τε 
Ν 7 “ 2 ᾿΄ 4 2 καὶ Βρασίδας, οἵπερ ἀμφοτέρωθεν μάλιστα ἠναν- 
ΓΟ “Ὁ. Ν Ν -“ 

τιοῦντο τῇ εἰρήνῃ, ὁ μὲν διὰ τὸ εὐτυχεῖν τε καὶ 
“- ἴω - ῇ, 7, 

τιμᾶσθαι ἐκ τοῦ πολεμεῖν, ὁ δὲ γενομένης ἡσυχίας 
καταφανέστερος νομίζων ἂν εἶναι κακουργῶν καὶ 
» , ὃ ΄ ΄ δὲ Ὶ ς ᾿ “ ἀπιστότερος διαβάλλων, τὸτε δεῖ ἑκατέρᾳ τῇ 

Ἁ 

πόλει σπεύδοντες τὰ μάλιστ᾽ αὐτὴν2 Π]λειστο- 
ἀναξ τε ὁ Παυσανίου, βασιλεὺς Λακεδαιμονίων, 

» - ᾿ς 

καὶ Νικίας ὁ Νικηράτου, πλεῖστα τῶν τότε εὖ 
φερόμενος ἐν στρατηγίαις, πολλῷ δὴ μᾶλλον 

Ὡ 7 Ν ᾿ ν 4. ΦΟΦΟΣ 
προυθυμοῦντο, Νικίας μὲν βουλόμενος, ἐν ᾧ ἀπα- 

θὴς ἦν καὶ ἠξιοῦτο, διασώσασθαι τὴν εὐτυχίαν, 

1 50 8ἃ}} ὑπ6 Ὀϑύθον Μ5Ν.; Ηπάθ γϑδᾶβ δή. 
2 Τῇ νυ]ραῦα μδθ μάλιστα τὴν ἡγεμονίαν : δ] ἀ6]6ἴ68 

ἡγεμονίαν δι οογγθοία τὴν ἴο αὐτήν. Τὴη6 νυϊραῦθ ψου]Ἱᾶ 
Ἰ68η : ““ὉὋΠ6η ὑποθθ ψηῸ ἴῃ οἰῦπθν οοαπνν γθ 8. τηοϑῦ α18- 
ΒΙΓΟῚΒ ΟὗἨ ὑδϊκίηρ ὑῃ68 Ἰοδ, ΠΔΠΊΘΙΥ - . . .ἢἢ 

2 ὃ 



ΒΟΟΚ Υ. χν. 1--χνι. 1 

ἜΘ ΡΘ ον ὑπ6 1 Δοραδοιηοηίδηβ, θθοδῦαβε οἵ {πεῖν 
ἀεϑίγα ἴο γδοονοὺ ὑΠ6 τηθη οἀρίθγεα αὖ ϑρῃδοίειϊα ; 
ἴον ὑπὸ ϑ ραν αῦεβ διηοηρ ὑπθβθε νγεῦθ πηθη οὗ Πρ]}} 
τ Ως Δηα 81] 411|κὸ ἰ πϑηλθη οἵ ὑποῖγβ.1 ΑοοοιαΙηρΊν, 
ὑπεν θερᾶπ παρουϊαὐοηβ αἰ γα ῦγ αἴδου ὑπαὶν σαρῦαγα, 
θαῦ ἴπ6ὸ ΑὐΠπθηΐδηβ νεῦα ποῦ αὖ 4}1] πο] η6α, ἃ8 Ἰοῃρ; 
ἃ5. ΠΕΥ τγεῖα σούς ηρ᾽ ΘΟ. νγ6}}, ἴο τηδῖϊτθ ἃ βϑυυεμηθηΐ 
ΟἹ ἴδιι ἴοτηθ. νΏ θη, ποννανοι, ὑπΠ6 ΑἸΠΘηΐδη5 6 6 
ἀείεδαϊεα αὖ 1)εϊίαχα, 6 Τ᾿ ἀσρααθιηοηΐδη5 Κηθν ἰχη- 
πηδαϊαΐοὶν ὑπαὺῦ ὑΠδῪ σνουἹὰ πονν θ6 τΟΥ6 τΈΔαΥῪ ἴω 
δοςερῦ οἴΐειβ, ἀπ πον σοποϊπ δα {Π6. το ΤῸ ἃ 
γεᾶν, ἀασῖπρ νν ἢ ο ἢ ὑπαν αγα ἴο οοτηα τορεῦμου ἀπά 
οοηϑα!ῦ ρουΐ ἃ ἐτεαὺν [ῸΣ ἃ ἰΙοησοι ρευῖοα. 

ΧΥΙ. Βυῦ ψ ἤδη ὑπὸ ΑὐΠαπίδη5 Πδα πηεὺ ἀοίδαϊ αὐ 
ΑἸ ΡΠ ΡΟ] 5. 4150 ἀπα θοΐῃ ΟἸδεοιῦ ἀπα Βυαβίάδβ Πδαὰ 
Ὀδδη Κι]16α---ἰπ6 θη ηῸ Οἢ οἰσμον. 546. Ππδὰ θδϑϑὴ 
πιοδῦ Ορροβεᾶ ἴἰο ρεᾶδθ, {π6 (ἴθ. ββοάιβε οὔ ἢΐ5 
Βσοαϑθ ἀπ {πΠ6 γταρυϊαϊίοι πῈ δα ἀετνεα ἔγοια ὑπὸ 
νὰν, ἴῃς ὀϊπον. δεοαυδα ΠιῈ Ὁπουρηῦ 1 ααϊεῦ ἡμεῖς 

᾿ς χρβίογθα Π6 νου] θὲ πιοῦα τηδηϊξοϑῦ ἴῃ μεθ νΠ]δϊ πη 65 
ἃ Πα 1655 οὐεαϊ! εα ἴῃ 15 σα] απ ηΐ65---ἰ ἤθη 1Ὁ ννὰβ ὑπαὺῦ 
ΡΙεἰϑίύοαπαχ 80η οἵ Ῥαιμπβϑαπὶαβ, Κίησ οὗ {πῸ [οραδε- 
τηοηΐδη5, ἃηα ΝΙΊοΙα5. 50η οἵ Νοδγαῖιβ, πὸ Πδα 66 π 
οὗ ἃ}1} ὑπ6 σεπουα β οἵ ᾿ἷἰβ ἀν πηοϑῦ ΒΟ 551] ἰὴ ΠῚ5 
σοιητηδηα5--- 6 γγΠ0 Δα] τηοϑὺ Ζϑα] οι β]ν βαρροτίθα 
Π6 οὐδε οἵ ρεᾶοα δῇ ἴῃ {πΠ6 ἰηἰετοϑὺ οἵ ἢϊβ. ονῃ 
βίαϊε---ὐρεὰ ὑ{Π|5 σοῦγθα ἢ} σγθαΐθυ Ζ6 84] ὑΠῃδη 
Ἔν. Νιοῖδαϑ νυν θη θα, νν 116 Πἰδ γθοουα νγὰβ 501}} ἔγε 8 
ἔγομη ἀἰϑαθῖεν πα ΠῈ ννὰβ Πε]α ἴῃ δβϑύθομῃ, ἴο ργε- 

1 2,6. οὗ 8 ΤιΔοραδιθ π]ο ]δ)5 ἴῃ δι ῃουῦγ. Τὴ ὥραγυϊωΐθϑ 
Του π]θα ἃ οἴδῃ; ὑθϑιθβ {61} ΘΟΙΩΠΠΟἢ ἀἰθβοθηύῦ, ὍΠΘΥ ὙΘΓΘ 
Ο]ΟΒΘΙν οοπμθούοα ὈΥ ἰῃ θυ ΠἸΔΥΤΙΔΡ6. ΟΥ τϑδάϊηρ, νι 0Π8 
Β0Π0]., ἦσαν γὰρ οἱ Σπαρτιᾶται αὐτῶν κτλ., ““ΤοΥ ὕπθυθ ὑγθὺΘ 
ἃΠιοη ὑμθη) 5οην6 ὥρϑγυϊαῦθβ οὗ {Π|6 Βυϑὺ γϑηκ ἃπα γϑαὐθᾶ ἰο 
086 τηοϑῦ αἰδυϊηρι 5 64 ἔα η}11168.᾽ 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

Ν “ Ἁ 

καὶ ἔς τε τὸ αὐτίκα πόνων πεπαῦσθαι καὶ αὐτὸς 
Χ ’͵ “ “ , , 

καὶ τοὺς πολίτας παῦσαι, καὶ τῷ μέλλοντι χρόνῳ 
“ "“᾿ . ιν , Ἁ Ι 

καταλιπεῖν ὄνομα ὡς οὐδὲν σφήλας τὴν πόλιν 

διεγένετο, νομίζων ἐκ τοῦ ἀκινδύνου τοῦτο ξυμ- 
΄ 

βαίνειν καὶ ὅστις ἐλάχιστα τύχῃ αὑτὸν παρα- 

δίδωσι, τὸ δὲ ἀκίνδυνον τὴν εἰρήνην παρέχειν" 
“ “- Δ 

Πλειστοάναξ δὲ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβαλλόμενος 
Ν χ ᾽ 15 ἢ , - ὃ 

περὶ τῆς καθόδου καὶ ἐς ἐνθυμίαν τοῖς Λακεδαι- 
7 8. “ ς ᾽ ᾽ “ ῳ ἃ μονίοις αἰεὶ προβαλλόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν, ὁπότε τι 

᾿, 

πταίσειαν, ὡς διὰ τὴν ἐκείνου κάθοδον παρανο- 
“ “ ἃ , μηθεῖσαν ταῦτα ξυμβαίνοι. τὴν γὰρ πρόμαντιν 

Ά, “ “ Ν "“ 2 

τὴν ἐν Δελφοῖς ἐπητιῶντο αὐτὸν πεῖσαι μετ 
᾿Αριστοκλέους τοῦ ἀδελφοῦ ὥστε χρῆσαι Λακε- 

7 2 Ν Ἁ Ψ -“ ᾽ ΄ δαιμονίοις ἐπὶ πολὺ τάδε θεωροῖς ἀφικνουμένοις, 
- - Υ͂ 

Διὸς υἱοῦ ἡμιθέου τὸ σπέρμα ἐκ τῆς ἀλλοτρίας ἐς 
Ἁ ς “ » 7 ᾿ » δὲ “ 2 ᾿ ὑλά 

τὴν ἑαυτῶν ἀναφέρειν" εἰ δὲ μὴ, ἀργυρέᾳ εὐλάκᾳ 
“ ΄ Ἀ ΄ εὐλαξεῖν: χρόνῳ δὲ προτρέψαι τοὺς Λάκεδαι- 

7, ΄ ,. ΠΝ 5 ΄ Ἁ Ν 2 μονίους φεύγοντα αὐτὸν ἐς Λύκαιον διὰ τὴν ἐκ 
τῆς ᾿Αττικῆς ποτε μετὰ δώρων δοκοῦσαν ἀναχώ- 

εἶ “ , ἴω ἴω -“ 

ρησιν καὶ ἥμισυ τῆς οἰκίας τοῦ ἱεροῦ τότε τοῦ 
“ , “ 

Διὸς οἰκοῦντα φόβῳ τῷ Λακεδαιμονίων, ἔτει ἑνὸς. 
2 “ - ἐπ “ 

δέοντι εἰκοστῷ τοῖς ὁμοίοις χοροῖς καὶ θυσίαις 
καταγαγεῖν ὥσπερ ὅτε τὸ πρῶτον Λακεδαίμονα 

γ Ά ῇ ,, 

κτίζοντες τοὺς βασιλέας καθίσταντο. 

1 2,6. ἃ5. ὕῃ 8 5080]. Θχρ]ϑίηβ, ὕμπθγθ νου] θ6. ἃ Ῥϑϑύι]θμηοθ, 
Θηα ὉΠΘΥ ΨνουἹα Ὀὰν ἴοοα αὖ ἃ νϑὺῪ ΠΙΡῊ ὈΥΪοΘ, ἃ5 1ῦ 6 Γ6 
ὉΒΊΠΡ᾽ ΒΊ]ν 6} ὕοο]. 

5. 427 8.0., ϑῖποθ 6 ϑα Ἰοΐῦ ὑῃ86 ὁοπηῦγυ ἴῃ 446.Ὁ. εἴτ 
σχιν: Ὁ Δ Τὶ, ΧΧῚ, 1. 
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ἥδ 

ΒΟΟΚ  Υ. χνι. τ-- "3 

Β6ΥνῈ ἰδ ροοα Ἰποὶς ἴο ἴπθ ἐπάᾶ, ἃπα ποὺ οἠἱϊν αἵ 
ΡΙδϑθηῦ θοῦ ἴο γϑϑὺ ἴγοιη [01] Ειἰπαβοὶξ ἀπᾶ ἰο σῖνα 
[18 ἔθ] ]ονν - οὐ] Ζθ 8. ἃ τοϑῦ, θαὺ αἴ50 ἴο παπᾶ ἄονῃ ἴο 
ἴον ὑπη65 ἃ πᾶ πη6 5 οἵ ὁμα νγῇῆο δα ᾿ϊνεα 8 11{Ὸ 
ὉΠγοιρ ἢ νυ πουῦὖ ᾿π]αυηρ {Π6 δἴαϊα; ἀπ πα πουρΐ 
ὑπαῦ ἃ τῆϑῃ τηϊσἢῦ δοῆϊανο 5110}. ἃ γοϑα]ῦ Ὀγν Κααρίηρ' 
ουὺ οἵ ἀδῆρσου δηα Ὀγ ᾿δαϑὺ Ἔχροβίηρ. ἰτη561 ἴο {ῃ6 
ΘΔΡΙΟα5. οἵ ἔογΐαπε, πα ὑπαὺ [Ὁ ννὰ8 ρεᾶθα οἷν {ῃδῦ 
οἴεγβα τοθάοση ἔτοιη ἀδηρεῦ. Ρ]θιβϊοαπαχ, οἢ ὑῃ6 

ΟΟΥΠΟΙ απ, νγὰβ [Ὁ ρεᾶςθ, θδοδῦβα ΠῈ νὰβ οοϑη- 
βύδηῦν τη]! Ομ α Ὀν ἰδ Θμθιηἶθ5. ροιΐ [18 χοῦ ἢ 
ἔγοιη δχίϊθ, ἃπα Ὀδοδιβα, ΨΒΘΏΘΨΕΙ ΔΗΥ͂ ΓΕνΘΥΒ65 
ΟΟΟΌΣΓΘα, ἢ6 ννὰβ αἰννὰγϑ βρὶ ΓΘ }]γ το] δα ἴοὸ ὑπαὶν 
ἐπουρηῖϊθ Ὀν ὑπαθε Ῥθύβομβ ἃ8. ὑποιρὴ ὑπ 686 υηΐ8- 
Τουΐα πε νεῖα ἀπθ ἴο Πιὶς Παρὰ] γαϑιογαϊοη. ΕῸΣ 
ὑΠ6ὺ οπανσεα ὑμαῦ 6, ΔΙοηρ ἢ 8. Ὀτοῦμον Αὐ]δ- 
ἴοο!θβ, δὰ Ὀυῖρθεα ὑπα ρυϊθϑίθϑδ δῇ [26 ]Ρ}ῃ1 οοη- 
βίδη γ ἴο δῆβνγεν πΠ6 [1 ,Δοθαδειηοηΐδηβ, ν ΘΠ ν ΟΥ 
ΠΕΥ οδπηθ ἴο οομϑα!ῦ ὑπ οἵὰοϊα : ““Βυίηρ ὑδοκς 
ὑπΠ6 β6εεα οἵ {πε ἀεδιηϊροα, βοὴ οἵ Ζευβ, το {πα 
Τογεῖρη ἰαπὰ ἴο γοὰ ον; οὔπουνν θα. γοὰ 5}48]] 
ΡΙοασ ψἹὉ ἢ ἃ 5 νον Ρ]οι ἢ -Βηαγα τ; ἀηα {ῃᾶὺ ἴῃ 
οου 86 οὗ {ἴπη6 5Π6 ἢδα ἱπαιιοοα {Π6 1,ΔοΘαἀδθυηο δ 5 
ἴο Ὀγΐηρ μι Ὀδοὶς ἔγτοτὰ ΔἸ μη ηὖ ἴπὶ {Π|ὸ ὑννεα ἢ 
γᾶν 2 ννἱὉ}} Π|ὸ ἀδηοαβ ἃπα βδουῆοοβ ἃ5. ἤθη αὖ {πΠῸ ᾿ 
Τουπαϊηρ' οἵ 1,ἀοοαδθιηοι ὑπαν Πδα ἤγϑῦ δπυῃγοηθα 
ὑπεῖν Κίηρβ. ΕῸΣ πὸ Πα ἢδβα ἴῸγ γτϑίαρε ἴὸ Μιύ. 
Τ γοδαῦτη,5 οὐ δοοουηὺ οἵ Πἰβ γεϊγεαῦ ἔγτομια Αὐίϊοδ, 
τῃΠᾶὺ νγὰβ ὑπουρῃῦ ἴο Ὀ6. ἀπε ἴο θυ θΘΥυ, 4ηα ὑΠγουρἢ 
ἔδαν οἵ {πΠ6 1 ,δοδαδουηοηίαηβ πδα οσοιρῖοα αὖ ὑπαὶ 
ὕμηθ ἃ ἤουβδα ψῃδιθοῦ ὕΠεῈ ΠΑ] νὰ νυ] πη {6 
βδποῦιδνυ οἵ Ζει. 

ὃ. Α πιοπηΐαϊη ἴῃ Ατοϑάϊα οἢ νυ ΠΙΟἢ τν88 ἃ ὡποῖ θη Βαπούμα 
οἵ Ζθιβ, 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

᾽ “ “ , ᾿ ΧΥΠΙ. ᾿Αχθόμενος οὖν τῇ διαβολῇ ταύτῃ καὶ 
Ψ. ᾽ ᾽ ᾿ Ν ᾽ Ν , 

νομίζων ἐν εἰρήνῃ μὲν οὐδενὸς σφάλματος γιγνο- 
ε “ , 

μένου καὶ ἅμα τῶν Λακεδαιμονίων τοὺς ἄνδρας 
κομιζομένων κἂν αὐτὸς τοῖς ἐχθροῖς ἀνεπίληπτος 

“ 4 

εἶναι, πολέμου δὲ καθεστῶτος αἰεὶ ἀνάγκην εἶναι 
“ “Ὁ ᾳ τοὺς προύχοντας ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν διαβάλλε- 

, Ἁ ,΄ 

σθαι, προυθυμήθη τὴν ξύμβασιν. 
Καὶ τόν τε χειμῶνα τοῦτον ἦσαν ἐς λόγους, καὶ 

’, 

πρὸς τὸ ἔαρ ἤδη παρασκευή τε προεπανεσείσθη ἀπὸ 
[οἱ Ἀ τῶν Λακεδαιμονίων, περιωαγγελλομένη κατὰ πόλεις 

ς 2 3 ἼΣΟ ς ΔΘ “ αλλ ὡς ἐς ἐπιτειχισμόν, ὅπως οἵ ηναῖοι μᾶλλον 
᾽ 7 ΑΘ ὃ) 2 “ ὃ Ψ μ᾽ 
ἐσακούοιεν, καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῶν ξυνόδων ἅμα πολλᾶς 

δικαιώσεις προενεγκόντων ἀλλήλοις ξυνεχωρεῖτο 

ὥστε ἃ ἑκάτεροι πολέμῳ ἔσχον ἀποδόντας τὴν 
“ ᾽ ὔ 

εἰρήνην ποιεῖσθαι, Νίσαιαν δ᾽ ἔχειν ᾿Αθηναίους 

(ἀνταπαιτούντων γὰρ Ἰ]λάταιαν οἱ Θηβαῖοι ἔφα- 
» ἤ 2 Ῥ ὩΕ ,ὔ 2 “ 

σαν οὐ βίᾳ, ἀλλ ομολογίᾳ αὑτων προσχωρησάᾶν- 

των καὶ οὐ προδόντων ἔχειν τὸ χωρίον, καὶ οἱ 
“ [οὶ [οἱ Ἅ , Ν 

᾿Αθηναῖοι τῷ αὐτῷ τρόπῳ τὴν Νίσαιαν), τότε δὴ 
παρακαλέσαντες τοὺς ἑαυτῶν ξυμμάχους οἱ Λακε- 
δαιμόνιοι καὶ ψηφισαμένων πλὴν Βοιωτῶν καὶ 
Κορινθίων καὶ ᾿Ηλείων καὶ Μεγαρέων τῶν ἄλλων 
Ψ ͵ 7 Ν » » μὴ ὥστε καταλύεσθαι (τούτοις δὲ οὐκ ἤρεσκε τὰ 
πρασσόμενα), ποιοῦνται τὴν ξύμβασιν καὶ ἐσπεί- 

Ν Ψ - ,ὔ 
σαντο πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ ὦμοσαν, ἐκεῖνοί 

τε πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, τάδε. 
1 ῬΟΡΡο᾿Β οοῃ͵θούμγθ ἴον" ὡς ἐπὶ τειχισμόν οἱ Μ55. 

ἘΡΟΣΤΥ ΙΣ απ Στ ν βο νοι λ] 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. χνιι. 1τ--2 

ΧΥῚΙ. νεχεᾶ, ἐπειείογθ, ὈῪ ὑΠ18 οδ]υσηην, ἃπᾶ 
ὑΠϊηκΚίηρ ὑπαῦ ἴῃ ὑϊπι6 οἵ ρϑᾶσθ, υνῇθη ἢῸ οἰ μλἰδΥ 
γνο]α ΟΟΟὰ 8ΔΠ6, τηούθονοὺ, 6 1 ,Δορα δου Δ 5 
νου 6 τϑοονουίηρ ὑπαὶ τηθη, 6 ᾿ιἰπη561 ψνου]α 
ποῦ Ὀ6 ἐχροβϑᾶ ἴο {πὸ αἰΐδοῖκ οἵ ἢἷβ. βπϑιηΐθβ, ν ΠΟΥ ἃ 5 
50 ἰοπρ' 85 ὑπαυα ὑγὰ5 νγαν Ὁ πγαϑὺ αἰνναγβ 6 ὑπαῦ {Π6 
Ἰδδαϊηρ θη νοῦ] 6 τη] σηθα ἴῃ ὑΠ6 ἐνεπῦ οἵ δὴν 
τηϊϑίον[α 65, ἢ 6 θθοδμηα νΕΥῪ ἀγα θηῦ ἔρον {6 ἀργθοιηθηῦ. 

Τυυτίηρ ὑπὶ5 νυἱηΐου ὑποὺ Καρὺ αὐϊεπαϊηρ οοηξει- 
ΘΏΟ685:; 8π4α ἰονναια βρυίηρσ ὑποῦα γὰ8 ἃ τθηϑοα οὗ 
ὙγΑΥ Κα ργδραγαϊίοη οὐ π6 ραᾶτὺ οἵ ἴῃς 1,δοβάδοιηο- 
πἶδτ5, ΟἸθΥ5 θείη βεηῦ ἴο {Π6 οἰδ᾽68. ἃ5. ὑπο ρ ἔῸΥ 
ὑΠ6 δγθοϊίοη οὗ ἃ ἔογίγεβϑϑ ἴο ὀνϑύανα {πὸ ὑουυ ζοῦν οὗ 
ὑπ 6 Αἰμϑηίΐδηβ, ἐπαῦ παν τηϊσηῦ θ6 τηοτα ἱπο]]πδα ἴο 
Ἰιϑΐθη ἴο ὑθιτηϑ; 8Ππ6 δὖ ὑπ6 βαῖὴδ {ϊτλθ δ ὑπ6. γϑϑαϊῦ 
οἵ {πεῖν σοπΐδλεποθϑ, ἰπ ν ῃ]οἢ δδοὴ ρᾶγῦγ μα Η]οα 
ΤΩΔΗΥ͂ οἰαίτη5 ἃραϊηδὺ ὑπ οὔπϑι, 8ἃΠ Ὡρυθεπηθηῦ ννγὰϑ8 
ἤπΑΠν ταδομῃθα ὑπαὺ πον 5Που]α τηᾶῖκο ρθᾶοθ, βδο ἢ 
Ραγῖγ ἴο ταϑΐοστε ἴο 6 οὔμπεν. ὑπ 6 ὑδυυιζουῖθς ν Ιοἢ 
παν Πδα σαϊπθα Ὀγ ννᾶΐν, ὑποιρῇῃ [ῃη6 ΑὐΠ θη Π5 ἡ ΕΥ6 
ἴο Καερ Νίβαθι.: (Εοὺῦ σιμθη πον Πα ἀειηδηαθα 
Ὀδοκ Ρ]αἴαθα, {πΠ6 ΤΠ ΘΡ απ 5 ρῥτοϊοϑίθα ὑΠπαῦ ἔΠδ νυ 1ιδα 
οὐαϊποα ροβϑαβϑϑίοη οἵ ὑπ ρίδοθ, ποὺ Ὀγ ἔοτοθ, θαΐ 
Ὀαοδιθα πε Ρ]αΐδθαμβ ἢαα σοὴθ ονϑὺ ἴο ὕπεῃ ὈΥ . 
δργθοιηθηῦ ἃπα ποῦ ὑπτοιρὴ Ὀαἴνγαγαὶ ἢ; δηᾶ {πΠ6 
Αὐμεπίδηβ οἱαϊτηθα ἴο ἢᾶνε οὐίαϊπθα Νίβαθα ἴῃ ὑπα 
Βδγη6 τγᾶγ.) Αὖὐὗ {Π]5 ὑϊτηα ὑΠ6 ΤΔοθαἀ θυ δ 5 50}}- 
'ΤηΟΠ ΘΩ͂ ὑπαὶ οὐ 411165, πα θη 411 {πῸ τοϑὺ δα 
νοΐϊεα ἴο 5ἴορ [ιοϑυ 65, ὄχοορῦ ἴπ6 Βορούίδῃϑβ, 
(οὐ πὲ ΐαπ5, Ε]δαπ5, ἀηα Μερατγίδηϑ-- -ἰοὸ ῃοῖὰ {ῃ6 
παροὐϊαὐϊοηϑ γε τα ἀρ] αβῖηρ--- ἢ ν τηδα6 ὑῃ6 ἀρτθο- 
τηρηΐ, ταῦ γίηρ ὃ Ὅν Πα ὐοπ5. ἃπα οαὐῃβ νι {ῃΠ6 
Αὐμοηΐδηϑ, δπα ὑπ Αὐμαηίδηβ ἢ ὑΠ 6 πὶ, οα ὑΠ6 
ΤΟ]]ονν ηρ ὑθυγτϑ8 :--- 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

ΧΥΤΙΙ. “Σπονδὰς ἐποιήσαντο ᾿Αθηναῖοι καὶ 
Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι κατὰ τάδε, καὶ 
ὦμοσαν κατὰ πόλεις. 
“Περὶ μὲν τῶν ἱερῶν τῶν κοινῶν, θύειν ἐξεῖναι! 

καὶ μαντεύεσθαι καὶ θεωρεῖν κατὰ τὰ ̓ πάτρια τὸν 
βουλόμενον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν 
ἀδεῶς. 

“Πρὸ δ᾽ ἱερὸν καὶ τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς τοῦ 
᾿Απόλλωνος καὶ Δελφοὺς αὐτονόμους εἶναι καὶ 
αὐτοτελεῖς καὶ αὐτοδίκους καὶ αὑτῶν καὶ τῆς γῆς 
τῆς ἑαυτῶν κατὰ τὰ πάτρια. 
«Ἔτη δὲ εἶναι τὰς σπονδὰς πεντήκοντα ᾿Αθη- 

ναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς ᾿Αθηναίων καὶ 
Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς Λακε- 
δαιμονίων ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ κατὰ γῆν 
καὶ κατὰ θάλασσαν. 

““Ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐπὶ πημονῇ 
μήτε Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπ᾽ 
᾿Αθηναίους καὶ τοὺς “ξυμμάχους μήτε ᾿Αθηναίους 
καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς 
ξυμμάχους, μήτε τέχνῃ μήτε "μηχανῇ μηδεμιᾷ. 
ἣν δέ τι διάφορον ἢ πρὸς ἀλλήλους, δίκαις 
χρήσθων καὶ ὅρκοις, καθ᾽ ὅ τι ἂν ξύνθωνται. 

““᾿Αποδόντων δὲ ᾿Αθηναίοις Λακεδαιμόνιοι καὶ 
οἱ ξύμμαχοι ᾿Αμφίπολιν. ὅσας δὲ πόλεις παρέ- 
οσαν Λακεδαιμόνιοι ᾿Αθηναίοις ἐξέστω ἀπιέναι 

ὅποι ἂν βούλωνται αὐτοὺς καὶ τὰ ἑαυτῶν 
ἔχοντας. τὰς δὲ πόλεις φερούσας τὸν φόρον 
τὸν ἐπ᾽ ᾿Αριστείδου αὐτονόμους εἶναι. ὅπλα 
δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ᾿Αθηναίους μηδὲ τοὺς 

1 ΚΙΡΟΠΠΟΗ͂ 5 Θῃιηθηἀα ϊοη ἴον καὶ ἰέναι οὗ Μ55. 
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ΒΟΟΚ  Υ. χνυπι. 1-- 

ΧΥ ΠῚ. “Τῆς Αὐμδμΐδηβ ἀπά ὑπεῸ Δα θοηἾΔἢ8 
ΔΠ 6 ὑΠεὶν γθϑρθοῖνε 411165 ἤᾶνε οοπο] θα ἃ ὑγεδὶν 
Δα 5ννοῦ ἰὼ ἰδ βἴαϊε Ὀν βἰαϊε. Ὡροῃ {πε [Ὁ]]οινίηρ; 
ῬΘΥΤΏΒ : 

1. “ὙΠ γταρσαυα ἴο ὑΠ6 σουμηηοη βαποῦαδυ 65,1} γγνῃο- 
ΘΥ̓ΘΥ ννγ 5165 τηδῦ Οὔἶδυ 5δου ῆσοϑ ΔΠ4 σοηβι] {Π 6 ΟΥ̓Ά6]65 
86 αἰζεπα ἃ5 ἃ ἀδραΐυ δοοογαϊηρ' ἴο ὑΠ6 οαβίομηβ οὗ 
{Π6 [αὐπειβ, θοῦ Ὀγ απ δηᾶ 568, υνἱὑπουὺ ἔδαν. 
ὦ. “ΤΠδ ριβοίϊποῦ δπα ὑπθ ὑθιρὶα οἵ Αρο]]ο αἱ 
ΠΕΡ πα {ΠῸ Ρβορὶς οἵ 1)6]ρ 1 584}} θὲ ἱπάερεπάδηϊ, 
Βανίπρο ὑΠπαὶν οὐ συϑύεμπι οὐ ἰαχαϊίοη δηα ὑπ δὶ" οννῃ 
οουγχἧβ οὗ 1506, θοὺἢ α5 γεραχαᾶβ ἐμ οιηβοῖνεβ δηα {Π 6 ν 
Οὐ ἐουυϊζουν, Δοσογαϊηρ ἴο {Πα οτιϑζομηβ οὗ {πΠ6 δύ 6 υ8. 

8. “ΤΠ6 ἴγυοθ 51.84}} θὲ ἰῃ ἔογος ἔογυ ΠΥ γϑδὺβ 
Ὀεύνεεῃ ὑπ Αὐπεηΐϊδηβ μα {πεῖν 411165 ἀπα {Π6 1,8ο6- 
ἀδειηοηΐδηβ πα ἐπ6ὶν 411165, συ Ἱυποιυὺ ἔγαπα οὐ παχὺ, 
Ὀοΐῃ ΟΥ ἰᾶπα πᾶ 56ἃ. 

4, ““ [Ὁ 51Π8}} ποῦ »ὲ ἰΙαννα] ἴο 6 αν δυτὴβ ψνἱὉ ἢ Ὠδττη- 
{ὰ] τητεπῦ, εἰδῃθν [Ὸν ὑπ6 1 Δοθἀδθιηηοπίδηβ δηα πεῖν 
411165 ἀσαϊηϑῦ ὑπΠ6 ΑὐΠπαηΐδηβ ἃπα ὑπ εἰν 411165, οὐ ἴον ὅΠ6 
ΑΥΠαπίδη5 ἃπα ὑποὶν 411165 ἃσαϊηϑὺ ἔΠ6 Το ο ἀΔ ΘιηοἰΔἢ5 
Δα {Π|611 411165, ὈῪ δὴν ἃὺΐ οὐ ἀδθνίοθ. Αμπαὰ 1 ἔπεσα ΡῈ 
ΔΗΥ αἰδραΐα ἢ οπα ἀπούϊον, ἔπ ν 5Π4}] ἤὰνὸ γθοοι 86 
ἴο οουγῖβ ἃηα οαὐΠ5, ἀοοογα]ηρ 85 ὑΠῈν 51}4}] ἄρυδα. 

ὅ. “ἼἸἢς [1 οεραδοιηοηΐδηβ ἃπαὰ ὑπαὶ 4}1}165 5}8]] 
γδϑίουθ Αὐηρῃὶρο δ ἴο ὑπε Αὐμεπίδηβ. Βαΐ ἴῃ {ΠῸ 
ο8568 οὗἉ οἰ165 ἀ 6] νετεα ὕν ὑπ6 1 Δοραἀδοηηοπίδη5 ἴο ὑΠ6 
Αἰπεϑηίΐδηβ, ὑπαὶν ᾿πΠαἸϊαηῦδθ 51.4}} θῈ Δ] οννεα ἴο ρῸ 
ΔΥΔΥ ὙΠΕΥΘνΟΥ ὑπαν 15}, Πανίηρ ὑπαὶ οὐνὴ ΡΟΒ85685- 
5105 ; 86 {Π6586 οἰ165, 50 Ιοπρ' ἃ5 πεν ρᾶγν {π6 ὑυ θα 
πα νγὰβ ἤχεα ἴῃ ὑπ6 {πὲ οὐ Αὐιϑίει65, 5881] "θὲ ἰη- 
ἀερεπάδηῦ. Απα ἰὔ 51.4}} ποὺ 0»8Ὲ ἰανν αι] ἔου ὑπ6 Αὐῃδβη- 
ἴδηι 5 ἃ πα ὑῃεῖν 4}1165, αἴτεον ὑ[ῃ6 ταὐοαίίοη οἵ {Π6 ὑγθαῦυ, 

1 ΨΥ 10 τϑίθυθηοθ ΒΡ θοὶ]]ν ὕο ΤΠ. ΙρΡἢΪ δηᾷ ΟἸνπρίδ. 

35 
Ὦ ἢ 



“.- 

ΤΗΠΟΥ ὨΙΘΕΒ 

ξυμμάχους ἐπὶ κακῷ, ἀποδιδόντων τὸν φόρον, 
ἐπειδὴ αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο. εἰσὶ δὲ "Αργι- 
λος, Στάγιρος, Ἄκανθος, Στῶλος, ἴΟλυνθος, 

Σπάρτωλος. ξυμμάχους δ᾽ εἶναι μηδετέρων, μήτε 
Λακεδαιμονίων μήτε ᾿Αθηναίων: ἢν δὲ ᾿Αθηναῖοι 
πείθωσι τὰς πόλεις, βουλομένας ταύτας ἐξέστω 
ξυμμάχους ποιεῖσθαι αὑτοῖς ᾿Αθηναίους. 

“«Μηκυβερναίους δὲ καὶ Σαναίους καὶ Συιγγίους 5 
οἰκεῖν τὰς πόλεις τὰς ἑαυτῶν, καθάπερ ᾿Ολύνθιοι 
καὶ ᾿Ακάνθιοι. 

“᾽Α ποδόντων δὲ ᾿Αθηναίοις Λακεδαιμόνιοι καὶ 
οἱ ξύμμαχοι ἸΤΪάνακτον. ἀποδόντων δὲ καὶ ᾿Αθη- 
ναῖοι Λακεδαιμονίοις Κορυφάσιον καὶ Κύθηρα 
καὶ Μέθαναβϑ καὶ Πτελεὸν καὶ ᾿Αταλάντην, 
καὶ τοὺς ἄνδρας ὅσοι εἰσὶ Λακεδαιμονίων ἐν 
τῷ δημοσίῳ τῷ ᾿Αθηναίων ἢ ἄλλοθί που ὅσης 
ἊΘθ ΩΣ Υ Ε, 5 ὃ 7, Ἂς ἊΝ ἐ ἢ 

ῃναιοι αρχουσιν εν ἡμοσιῳ καὶ τους Ψ 

, Υ̓ Ψ ΕΣ ων 
Σκιώνῃ πολιορκουμένους Ἰ]ελοποννησίων ἀφεῖναι, 

8, Ὰ » Ψ ἤ ΄7 » 

καὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι Λακεδαιμονίων ξύμμαχοι ἐν 
, Ὁ ΛΌΟΝ ᾿ς Υ 3 Ἅ μὲ Σκιώνῃ εἰσὶ καὶ ὅσους Βρασίδας ἐσέπεμψε, καὶ εἴ 

“ 7 - , 3 3 ἰὲ 

τίς τῶν ξυμμάχων τῶν Λακεδαιμονίων ἐν ᾿Αθή- 
ναις ἐστὶν ἐν τῷ δημοσίῳ ἢ ἄλλοθί που ἧς ᾿Αθη- 
ναῖοι ἄρχουσιν ἐν δημοσίῳ. ἀποδόντων δὲ καὶ 
Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι οὕστινας ἔχουσιν 
᾿Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων κατὰ ταὐτά. 
“Σκιωναίων δὲ καὶ Τορωναίων καὶ Σερμυλιῶν 

καὶ εἴ τινα ἄλλην πόλιν ἔχουσιν ᾿Αθηναῖοι, ᾿Αθη- 
1 ΚΊΡΟΒΠΟΗ͂ 5 Θογγθούϊοῃ αὔῦου ᾿πβουϊ ρύϊοηβ; ΜΗ. Σκῶλος. ᾿ 
2. ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂ΝΒ οοΥΓθούϊοη ἴον Σιγγαίους οὗ ὕπ6 ΜΌΝ, 
Ὁ. Βύθ ἢ] 5 οογγϑθούϊοῃ ἔου Μεθώνη οὗ ΜϑΝ. 
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ΒΟΟΚ  Γ.Ξ. χυπι. 5-8 

ἴο ΘΔ ΔΙΊῚ5 ἀσδίηδὺ ὑΠπ6 οἰδ᾽65 ἴο ὑπεὶν Παγῦ, 50 Ἰοπρ' 
ἃ5 παν μὰν πε {τθυΐθ. ΤἬΉδβα οἰδ]δ5 ἅττα Αὐρί]α5,1 
Βιαριγα5,2 Αοδηΐῃιβ,5 σἴο]α5, ΟἸγηΐηι5,, Θραγίο!αβ. ὅ 
ΤΠ 686 584]}1 6 411165 πϑῖθηθυ οὗ ὑῃς6 1,δοραδϑιηοηΐδη5 
ΠΟΥ οἵ ὑπ6 Αὐποηίδηβ ; Ραὺ 1 τἢΠ6 ΑὐΠεδηΐδη5. οδὴ 
Ρεῖβαδαθ ὑπεβθα οἰὐϊίεβ ἰῦ 58}84}} Ὀ6 Ἰαννὰ] ἴον {πα 
ΑΥἸΠΘηΐδη5 ἴο τᾶ κα ὕπο, ἢ ὑπο ον ἴτθα ψν1}} 
Δηα οοπδοηΐ, 411165 ἴο ὑπϑιηβοῖὶνθϑ. 

60. “ΤὴῈ Μϑουθοθυπμδθδηβ ἀπ ϑδηδθδῃβ Δηα 51η- 
σίδἢΒ. 58Π4}] ἄὐνε}} ἴῃ ὑπαῖὶῦ οὐ ἴοννηθ Οἢ ἴΠ6 58 1η6 
ὑθυγηϑ 85 ὑπη6 ΟἸγπ δ η 5 Δπα Αοδη 88. 

1. “ΤἸΠε 1,δΔοθαδϑιηοηίδηβ ΔΠπ4α ὑπαεὶν 411165 5}8]] 
ταϑίοσα Ραπδοΐατση ἴ ἕο ὑη6 Αὐμεπίαπβ. Τὴ ΑὐΠΘηἶΔ 5 
58.411] γεϑΐογε ἴο {π6 1,δοθαδουηοηΐδηβ, ΟΟσυ ἢ βίατη, 8 
Ογύμετα," Μεΐμαπα,,.9 Ῥίδϊθατη, δπα Αἰαϊδηΐα 11} ; 4150 
ὑπ Ὺ 5}4}] βεὺ αὖ ΠΠθοτῦγν {πΠ6 1,Δοραἀδουηοηΐδη οαρὶϊνεϑ8 
ὙΠῸ ἅττα ἴῃ ὑπ6 ΡῈ]. ῥυΐίβοη αὖ Αὐμθη5 Οὐ ἴῃ ρὈ]1ς 
ΡΙΒοΠ ΔηΥ ΠΥ δἶβα ὑπαὺ ὑπ6 ΑὐΠθηΐδη5 ΠοΙα ϑνᾶγυ, 
ἃπα {πὸ τηθῃ οἵ ἴῃς Ῥεὶοροπηθβιβ μῸ γα Ὀεὶηρ' 
Ὀεϑίεσεα ἰῃ ϑοίομθ, ἃπα 411} βεβϑίθβ γῆὴο ἃ16 411165 οἵ 
{η6 1,Δοραδθιηοηΐδηβ ἴῃ ϑοίοπθ, "5 δΔπα ὑποθα ἡ ΠΟΙ 
Βγαϑίαδβ βεηΐ ἰηἴο {Π6 ρἷδοθ, 8 85 ΠΠκ νν ῖθ8 δὴν οὗ {Π6 
411165 οὗ ἴῃς 1δοθαδοιηοηϊδη5 ΠῸ ἃγ6 ἴῃ πΠ6 ΡῈ]1ς 
ΡΙΒοη ἰῃ Αὐἤθη8, ΟΥ ἴῃ ΡᾺ ΠΟ. ῬΥΊ50η ἈΠ ΠΟΥ 6. 6Ἶ86 
ὑπαῦ πΠ6 ΑὐΠθηΐδηβ πᾶνε δυγᾶν. [}ἢ {ΠΚ6 τηϑηποι {Π6 
1 Δοραδθη)οηΐδη5 δηα ὑπεὶν 411165 5Π4}}] τοϑΐοτε ψ Ποῖὰ- 
ΒΟΕΥΟΥ ὑπο Πᾶνα οὗ ἴῃς Αὐπαϑηΐδηβ δηα ὑπ δ ῖν 411168. 

8, “ῖ4Α5 ἴο δείοπῃθ, ΤοΟΥΌΠ 6,1}. ϑΘΥγ]6, ΟΥ̓ ΔΠΥ ΟΥΠΘΥ 
οἰὐγ ψΒ]οἢ ἐπα Αὐμεπίδηβ πο], {Π6 Αὐπαηΐδηβ 5}8]] 

ΤΣ ΟΣ τὺ. ΟἿ, 4. ΒΟ αν. ἸΣΣΣΥΤ. ὦ; 
ἘΠ πη τν χε τν!, 1. ΘΕΟΣ ΤΣ} 111. 2. ΒΚΟΥ τῆ  χ πῖσ. 
πο τὺ: οἷχ. 8. ὅ. τος ΟΕ 111. 5 ὲ ΣΎ Εἰ ον νἢ ΒΦΟΥ 

τ ἐτν: 1ἰν-: να ΟΣ ἐχΧΧΊΙ. 
ἘΣ Ὑν ὈΧΧΤΙ. ον ὈΧΣΙΗΝ 4, 1. 0} 12}. 1110 Ὁ. 
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ΤΗΠΟΥ ὈΓΘῈΒ 

ναίους βουλεύεσθαι περὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων 
πόλεων ὅ τι ἂν δοκῇ αὐτοῖς. 

“«““Ὅρκους δὲ ποιήσασθαι Αθηναίους πρὸς Λακε- 
δαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους κατὰ πόλεις" 
ὀμνύντων δὲ τὸν ἐπιχώριον͵ ὅρκον ἑκάτεροι τὸν 
μέγιστον, ἑπτὰ καὶ δέκα" ἑκάστης πόλεως. ὁ 
δ᾽ ὅρκος ἔστω ὅδε' “᾿Εμμενῶ ταῖς ξυνθήκαις καὶ 
ταῖς σπονδαῖς ταῖσδε δικαίως καὶ ἀδόλως. ἔστω 
δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις κατὰ ταὐτὰ 
ὅρκος πρὸς ᾿Αθηναίους. τὸν δὲ ὅρκον ἀυανει δ. 0. 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀμφοτέρους. 

εν Στήλας δὲ στῆσαι Ὀλυμπίασι καὶ Πυθοῖ καὶ 
Ἰσθμοῖ καὶ ᾿Αθήνησιν ἐν πόλει καὶ ἐν Δακε- 
δαίμονι ἐν ᾿Αμυκλαίῳ. 

“Εἰ δέ τε ἀμνημονοῦσιν ὁποτεροιοῦν καὶ ὅτου 
πέρι, λόγοις δικαίοις χρωμένοις εὔορκον εἶναι 
ἀμφοτέροις ταύτῃ μεταθεῖναι ὅπῃ ἂν δοκῇ ἀμ- 
φοτέροις, ᾿Αθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις. 

ΧΙΧ, “ἴΑρχει δὲ τῶν σπονδῶν ἔφορος Πλει- 
ὙΜΑ͂Σ ᾿Αρτεμισίου μηνὸς τετάρτῃ φθίνοντος, ἐν 
δὲ ᾿Αθήναις ἄρχων ᾿Αλκαῖος, ᾿Ελαφηβολιῶνος 
μηνὸς ἕκτῃ φθίνοντος. ὥμνυον δὲ οἵδε καὶ ἐσπέν- 
δοντο' Λακεδαιμονίων μὲν Πλειστοάναξ, ἾΑγεις,2 
Πλειστόλας, Δαμάγητος, Χίονις, Μεταγένης, 
ἼΑκανθος, Δαάιθος, ᾿ἸΙσχαγόρας, Φιλοχαρίδας, 
Ζευξίδας, ἔΑντιππος, Τέλλις, ᾿Αλκινάδας, ᾽Ἔ;μ- 
πεδίας, Μηνᾶς, Λάφιλος: ᾿Αθηναίων δὲ οἵδε" 
Λάμπων, ᾿Ισθμιόνικος, Νικίας, Λάχης, Εὐθύδη- 

1 ἑπτὰ καὶ δέκα, ΟἸαπβθη δηᾶ ϑύδ] δββασηθ ὑμπαῦ ιζ΄ δ 
14 116 οαὖὺ οὗ ὑπ6 ΜΝ. 

5 Πλειστοάναξ, ἾΑγις, νναηθηρ; ἴῃ 8411 ΜΒ55., αὐ ἀρᾷ ἔτοτῃ ἰῃ- 
ΒΟΥΙΡΌΟΏΒ, 
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ΒΟΟΚ. ΡΥ. χυπι. 8--ΧΙΧ. 2 

ἀδἰθυτηΐπθ αροιῦ ὑΠ 6886 ἀηα [Π6 οὔμδὺ οἰδίο 5. ἃ5. ὑπὸ 
ΤηΔΥ ὑμῖηκ ᾿αϑβύ. 

9, “ΤΠ6 Αὐμοπίδηβ 5}4}] ἱπα ὑΠπϑυηβοῖνεβ ΟΥ̓ οδὐΠ5 
νυ ἢ ὑπ6 Γ,Δοθἀδθυηοηΐδηβ ἃ Πα ὑΠ6 1 411165, οἷον Ὀγ οἰδγ ; 
Δ Εἰ ΠΕΥ Ῥᾶγὺν 51184}} βυνθδὺ [15 ουβίύομηδτυ οὐ ἴῃ 
ὑπ ἔοστῃ ὑπαῦ 15 τηοϑὺ δἰ παϊηρ,} βανθπΐθαῃ Τη6η ΤΈΡΙ6- 
βϑηὐπρ 6860} οἷν. Πα οαὐῇ 51}4}] )ὲ ἃ5 ἔΌ]]ον8: “1 
Ψ}1}1] Δ]46 Ὀγ ὑπὶ5 ἀρυθϑιηθηῦ δπα {15 ὑγθαῦν, 1050} 
δηα νυισπουῦ ἀδοεῖν.᾿ ΕῸΣ {πῸ 1,Δοραδομῃηοηίδηβ Δ Π4 
ἘΠΕῚ. 411165 ὑπ 66 5881] θ6 δὴ οδί!, ἰῃ ὉΠ 6 βδῆηθ ὑβθυγη8, 
ψ ἢ της Αὐπμαπίδηβ. Αμπα θοῦ ρατυίϊοβ, 5Π4}} ὕεπμεν 
ὑπ οὔ! γϑδι ὈΥ γϑδι. 

10. “ΤΠΘΥ 514}} δὐθοῦ Ρ1118γ8 αὖ ΟἸγτηρία, [)6]ΡῊ], 
ἀῃς ᾿Ιϑὕμγημβ, δηα οα πε ΑογΌΡροΟΙ 5. αὖ Αἴῆρθηβ, ἀπά 
αὖ 1,Αοραδοϑιηοη ἴῃ ὑΠ)6 ἤθη ρ]Ὲ οἵ Αρο]]ο οἵ Ατηγοΐδο.ἕ 

11. “1 εἰποι ραγΐυ ἴουραῖβ δηγυμίπρ ἀρουῦ ΔΗΥ͂ 
τηδίύϊου ψδΐβοθνϑυ, Ὁ 5141} 6 σοῃϑιϑυθηῦ νυ] }}) ὑπεῖν 
οὐ ἔου θοῦ, ΟΥ̓ πηθδη8 οἵ ἔδιν αἰβουββίοη, ἴο τηὰκα ἃ 
οΠδηρα αὖ ΔΥ͂ ρμοϊηῦ ψΠΘΥ6 Ὁ τᾶν 566 πὶ σοοα ἴο θοῦ 
Ραγῦϊεβ, ὑπῈ ΑὐΠαπδη5 πα {Π6 1 Δοδ Δα μ Πἰ 88. 

ΧΙΧ, “ΤΠ6 ἰγεαὺν "ερὶπ5 δ δοεάδοιηοη ἴῃ ἐπα 
ἐρμογαῖα οἵ Ρ] εἰβίο!δβ, ὁ ὑπ 6 ἔφαθ ἀἀν του ὑπ6 ἐπα 
οἵ ἴῃς τηομῦῃ Αὐδεοχηϊβίατη, πα αὖ Αἰμθηβ ἴῃ {ΠῸ 
ΔΥΌΠΟΠΒΗΪΡ οἵ ΑἸοδδιβ, ὁ {Π6 βἰχίῃ ἀδν ἤτοι ὑπ 6 ἐπα 
οὗ {Π6 τηοπῦῃ ΕἸΔΡΠ ΘΟ] Ιοη. ΤΠ6 [Ὁ]]οννηρ ΡΕΙΒΟΠ5 
ἴοοῖὶς οαἱῃβ δηα γαϊῆεα ὑπ6 ὑγεαῖν : οὐ 6} 8}Ὁ οὗ {Π6 
ΤΙ οεαδοτηοπίδηβ, Ρ] εἰσζοαπαχ, Αρὶβ, Ρ] εἰβίο]αβ, ᾿θδιηα- 
σεῦα5, ΟΠ ομΐβ, Μεΐαρθηθθ, Δοδηΐμῃι5, 1)αϊζΠιι5, [50 Πὰ- 
ϑογὰβ, ΡΒΠΟΟΠδυα85, Ζειυχίαβ, ΑΠΌΡΡιι5, 16}}15, ΑἹ- 
οἰηδάδβ, Εχηρεαΐαβ, Με πμδ5, Παρ 1]ὰ5 ; ὁπ. θῈ Π}} οἵ {6 
Αὐπεηΐδηβ, 1 διήρομ, ᾿ϑὑμηηϊοηΐοιβ, ΝΙοίαθ, ΓΆῸΠ 65, 

Ἱ ΠῊ 65 ΑὐΠΘηΪΔ 5, ἴῃ Ταυϊ γηρ ὑγθαύϊθθ, βοῦθ Ὁ Ζθαϑ, 
 Τοηϑῦο δηα Αροῖο. ὅθε. Βγδηϊζοῖ, Πεγηιθ8, ΧΙ. 460. 
ΤΡ ῖ βαρροβύβ ἴον ραγύβ ὑΠ6 Ἰ)ΙΟΒΟ ΓΙ. 

2 Το Οὐ ὕῃγθθ Π11165 ἔγτομη ϑραγίδ. 
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- Ψ, Ψ, μος, ἸΙροκλῆς, Πυθόδωρος, “Αγνων, Μυρτίλος, 
κι ᾽ 

Θρασυκλῆς, Θεαγένης, ᾿Αριστοκρατης, ᾿Ιώλκιος» 
᾽ 

Τιμοκράτης, Λέων, Λάμαχος, Δημοσθένης. 
ΧΧ. Αὗται αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο τελευτῶντος 

τοῦ χειμῶνος ἅμα ἦρι ἐκ Διονυσίων εὐθὺς τῶν 
ἀστικῶν, αὐτόδεκα ἐτῶν διελθόντων καὶ ἡμερῶν 

“ “ . 

ὀλίγων παρενεγκουσῶν ἢ ὡς τὸ πρῶτον ἡ ἐσβολὴ 
ἐς τὴν. ᾿Αττικὴν καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου τοῦδε 
ἐγένετο. σκοπείτω δέ τις κατὰ τοὺς χρόνους καὶ μὴ 
τῶν ἑκασταχοῦ ἢ ἀρχόντων ἢ ἀπὸ τιμῆς τινος ἐς 
τὰ προγεγενημένα σημαινόντων; τὴν ἀπαρίθμησιν 
τῶν ὀνομάτων πιστεύσας " μᾶλλον. οὐ γὰρ ἀκριβές 
ἐστιν, οἷς καὶ ἀρχομένοις καὶ μεσοῦσι καὶ ὅπως 
ἔτυχέ τῳ 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 γεγενημένους. 

ΧΧΊ. Λακεδαιμόνιοι δέ (ἔλαχον γὰρ πρότεροι 
᾽ , ἃ 3 » 5 » 2), Ὁ ᾿ ΤἊΝ 
ἀποδιδόναι ἃ εἶχον) τούς τε ἄνδρας εὐθὺς τοὺς 

Ἂν ’ὔ οι ᾿ » 7ὔ Ἂ, , 

παρὰ σφίσιν αἰχμαλώτους ἀφίεσαν καὶ πέμψαν- 
᾿ Ἀσὰ, ΄ , ᾽ ΄ ἊΨ τες ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης πρέσβεις ἰσχαγόραν καὶ 
“ Ν Μηνᾶν καὶ Φιλοχαρίδαν ἐκέλευον τὸν ΚΚλεαρίδαν 

τὴν ᾿Αμφίπολιν παραδιδόναι τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ 
Ἁ “ἷ Αι. , 6 Μ[ 4 Ψ΄' 

τοὺς ἄλλους τὰς σπονδάς, ὡς εἴρητο ἑκάστοις, 

δέχεσθαι. οἱ δ᾽ οὐκ ἤθελον, νομίζοντες οὐκ ἐπι- 
1 ἐς τὰ... σημαινόντων, ὕΠ 6 ΟΥ̓ΘΙ 15 ΘοοΟΥΘΊηρ' ο ΑΥ̓ΠΟ] 5 

Βα ρ ΘΒ οη ; ἴῃ ΜΘ. {Π656 ἡγοῦ β ΘΟΠ]6 ἴδοι ὀνομάτων. 
2 πάρ οογγθοῦύβ ἴο ποιήσας. 
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Ἐπτηγάεξιηιβ, Ργοο]65, Ῥυϊμοάογαβ, Ηδρπομ, Μγυ- 
ὉΠ05, ΤἬΉγαβγοθβ, ΤΠδαρθπηαβ, Αυιβύοογαϊεβ, Ιο]οίι5, 
ΤΙτηοοταΐθβ, ΓΘ ομ, 1 τηϑοῆι5, οιηοϑῦῃ θη 65.᾿ 

ΧΧ, Τῆηῖβ ὑγεαῦν ννὰ8 οοπο] δα αὖ ὑΠ6 επᾶ οὗ πε 
γνὶηΐεν δ ηα πε ορεπίπρ' οἵ βρυῖηρ ἰτητη θα αἴθ δου 
ὑπ6 ΟἸζγ Π)ὲοηγϑία.Σ «πιδῦ ἴδῃ γεαῦβ ἃπα ἃ ἔδνν ἀδγϑ 
Πδα ρμαβββα βίποβ {π6 ἤγβὺ ᾿ηνδβίοῃ οἵ Αὐζίοα δπα {πε 
Ὀερσὶπηίηρ οὗ {Π|8 νγὰγ. Βιυΐῦ ὁη6 τσϑὺ γθοϊζοη δοοογα- 
ἰησ ἴο ὑΠ6 παΐῃγδὶ αἰν βῖοη 5 οἵ {πΠ6 γϑαῦ, ποῦ δοοουϊηρ 
ἴο ἔπε οδἴδίοσιια οὗ πΠ8Ὸ πᾶπιθ5 οἵ οἰποίδ]β ἴῃ δδοῇ 

ἽΡίδοθ, 6 Π6Υ ΔΙΌΠΟΠΒ ΟΥ᾽ ΟὔΠ6υ 5 ὙΠῸ π᾿ ΘΟΠΒΘα ΘΠο6 
οἵ βοιὴβ οἵποα τηδυῖκ {πΠ6 ἀαὐεϑ ἴῸγ ρᾶϑὺ δνεηΐβ, ἰη {Πα 
θ6]116 1} ὑπαὺ ὑπ|5 τηϑὶ ποα 15 τηοτα ἴο 6 ὑγυβιθα ; ἴον ἴὖ 
ἰ5. ΓΘ] ν ἱποχδοῦ, βποθ 8ἃη δνθηῦ τᾶν ἢᾶνα οσου γα 
ἴῃ ἴΠ6 Ῥερι πηΐϊπηρ' οἵ ὑποὶν ἴθυτα οὗ οϊοθ, οὐ ἴῃ {πε 
τη 4416, οὐ αὖ δὴν οὔπδὺ ροϊῃηῦ ἃ5 1 Βαρρεμεᾶ. Βαΐ 
ΓΘοΚοηΐπρ' ὈΥ ΒΌΧΏΤΊΘΥ5 Πα νυ] ηἴ6 85, ἃ8 Π85 Ὀ6 6 ἄοη6 
ἴῃ δ 15 Πἰβύογυ ----ἰ παβυηι ἢ ἃ5 680} οὗἩ {Π656 αἰν]βΊ 05 15 
ἴο ὈῈ γτεοκομθαᾶ 85 Πα] ἃ γϑδγ---ὁτἰυἠλλππν:!} 06 ου πα ὑπαῦ 
ὑπογα Πᾶνα Ὀθ6ῃ ἴδῃ 5.7) ΠΊ6Υ5 ΔΠΩ ἃ ΓΠΔΠΥ Ὑ] ΠΟ 5 ἴῃ 
{15 Πγϑὺ ννδν.2 

ΧΧΙ. Νον βίποα ἔπε ἰοὺ [611] ἴο {πε 1,δοβᾶδε- 
τη ηΐδη5 ἴο τηᾶκα τοβίογαϊίου ἤγϑὺ οἵ Π6 ροϑβι 0 η5 
ὑπαν ΠΕ6]α, ἔπ Ὺ βὑγαὶρ ῦνναν 5εῦ αὖ ΠΠρουν ὑΠ 6 ΡΥ ΒΟ 5 

οὗ νὰγ {παῦ ψεα 'ἰπ {Π6ὶν Παηᾶβ, 8Δη6α βεπαϊηρ 
ἸϑοΠαρογαβ, Μαπδ5, ἃπα ῬΠΠΟΟΠ Υἃ5 ἃ5. δῆνουβ ἴο 
ΤὭΏνδος οτἄάθυεα ΟἸθαυααβ ἴο οσἷνε ἃρ Αἰῃρῃ]ϊρο] 5 
ἴο ὑπΠ6 Αὐμεηΐδηθ, ἀπ {πὸ τοοῦ οὔ ὑπδ6 411165 ἴο 
δοσερῦ ἐπα ἐγθαῦν, ἃ5 1 Πδα 6 δὴ ρυθβου θεά [ῸΣ δᾶ ἢ. 
Βαΐ 6 Ἰαϊεν ψεῦθ ἀν} ηρ ἴο ἀο 80, 88 ὑπδῪ 
ὑπουρῃῦ ὑπαῦ Π6 ἔθυτηβ ὑναῦα ἀπίανοιγα]α ἴο ὑῃοι ; 

1 ΠῚ 6 ΟΙἷύν οὐ ατθδαΐθυ. ΤΠ) οηνγϑῖα Ὀθρϑη Βοίοσθ ὑῃ8 νϑυπ8] 
ΘαΌΪΠΟΧ ἀηα ᾿αϑύθα βθνϑυδὶ ἄδυβ. 

2 (ΟΠΠΠΠΟΗΪΥ τοίουγθα ο ὈγΥ ὑπ Αὐϊίο ογδύουβ ἃ8Β ὑπ6 
Ατομιἀδμηδη ἦγ. 66 Τηὐγοαπούϊομῃ, νο]. 1., ̓ . ΧΙ]. 
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τηδείας εἶναι' οὐδὲ ὁ Κλεαρίδας παρέδωκε την 
πόλιν χαριζόμενος τοῖς Χαλκιδεῦσι, λέγων ὡς οὐ 
δυνατὸς εἴη βίᾳ ἐκείνων παραδιδόναι. ἐλθὼν δὲ 
αὐτὸς κατὰ τάχος μετὰ πρέσβεων αὐτόθεν ἀπο- 
λογησόμενός τε ἐς τὴν Λακεδαίμονα, ἢν κατηγο- 
ρῶσιν οἱ περὶ τὸν ᾿Ισχαγόραν ὅτι οὐκ ἐπείθετο, 
καὶ ἅμα βουλόμενος εἰδέναι εἰ ἔτε μετακινητὴ εἴη 
ἡ ὁμολογία, ἐπειδὴ ηὗρε κατειλημμένους,, αὐτὸς 
μὲν πάλιν πεμπόντων τῶν Λακεδαιμονίων καὶ 
κελευόντων μάλιστα μὲν καὶ τὸ χωρίον παρα- 
δοῦναι, εἰ δὲ μή, ὁπόσοι ἸΪελοποννησίων ἔνεισιν 
ἐξαγαγεῖν, κατὰ τάχος ἐπορεύετο. 

ΧΧΙΙ. Οἱ δὲ ξύμμαχοι ἐν τῇ Λακεδαίμονι 
αὐτοὶ" ἔτι ἔτυχον ὄντες, καὶ αὐτῶν τοὺς μὴ 
δεξαμένους τὰς σπονδὰς ἐκέλευον οἱ Λακεδαι- 
μόνιοι ποιεῖσθαι. οἱ δὲ τῇ αὐτῇ προφάσει, ἧπερ 
καὶ τὸ πρῶτον ἀπεώσαντο, οὐκ ἔφασαν δέξεσθαι, 
ἢν μή τινας δικαιοτέρας τούτων ποιῶνται. ὡς δ᾽ 

᾽ “ ᾽ 5 7 ΣῚ ,ὔ ἈΝ 2 Ἕ 

αὐτῶν οὐκ ἐσήκουον, ἐκείνους μὲν ἀπέπεμψαν, 

αὐτοὶ δὲ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους ξυμμαχίαν ἐποι- 
οῦντο, νομίζοντες ἥκιστα ἂν σφίσι τούς τε ᾽Αρ- 
γείους,) ἐπειδὴ οὐκ ἤθελον ᾿Αμπελίδου καὶ Δίχου 
ἐλθόντων ἐπισπένδεσθαι, νομίσαντες αὐτοὺς ἄνευ 
᾿Αθηναίων οὐ δεινοὺς εἶναι καὶ τὴν ἄλλην Πελο-. 

ῇ ᾿Α ᾽ Ἃ ἐς [ἡ Χ Ν ΕΝ 

πόννησον μάλιστ᾽ ἂν ἡσυχάζειν. πρὸς γὰρ ἂν 

1 Κυϊ ρου 5 Θουθούϊοῃ ἔου κατειλημμένας οὗ {π6 ΜΞΝ. 
2 αὐτοῦ, Ἰζτϊ σον Β οογγθούϊοῃ ἴουῦ αὐτοί οὗ ὑμ6 ΜῆΝ., 15 

ϑαορύοα Ὀγ Ηπαθ. ἔτι νγὰβ δ ἀθα Ὀγ δύϑῃὶ. 
3 πα ᾿ηϑογῦβ ἐπιτίθεσθαι αἴδον ᾿Αργείους, νι Μϑάν!ρ, 

1. ΠῊἢ6 παιγδαύϊνο γϑοῦγϑ ύο ὑῃ6 6οπα οὗ οἢ. χν]]. 
3. ΟἿὉ οἷς ΣΎ (686 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. χχι. 2--ΧΧΙ, 2 

8Δη 6 (Ἰεδυϊάδ5, ἴο ΟὈ] σα [Π6 ΟΠ] οἰ απ, ἀἸ4 ποὺ σίῖνα 
ἊΡ Ατηρ ρο] 5, βαυῖηρ ὑμαὺ Π6 ννὰθ πη80]6 ἴο οσἶνα [Ὁ 
ἋΡ ἃραϊηϑδὺ ὑΠϑὶνγ νν}}}. Απά Πα Παβίεμηθα ἰῃ ῬεΊβοῃ, 
ψ ἢ δηνουβ ΠῸμπ ὑπ 6 ρ͵δοθ, ἴο 1,Δοθαδθιηοῃ, ἰῃ ΟΥ̓ΟΥ 
ἴο ἀεἔδμπα Πίμηβ6] ἴῃ οα56 ἰβοῃαροτὰϑ ἃ ηα ἢΪ5 οΟ]]Θρὶι6 5 
Βῃου ]α δοοῦβθα πὴ οἵ αἰβορεαάϊθποα; απ 6 ν ϑηδα 
4180 ἴο ἰδᾶτῃ Ποῦ Που Π6 ἀρταοιηθηῦ οοι]α 5}}}} ΡῈ 
σμδηρθα. Βυῦ ψῃδη Πα ἐουπα {πᾶὺ {Π6Ὺ ννετα Αἰσαδαν 
θουπα ὈΥ οὐ, Πα Πἰπη56 1} νεπῦ 80 Κ ἀραΐη ἴῃ Παβῦθ, 
νγἢ οΥάδιβ ἴοτὰ πε [Τ,Δοραδοιηοηΐδηβ ἴο οἷν ΠΡ 
ΑἸΩΡΠΙΡΟΙ 5 1 Ῥοββῖ0]6, οὐ δὖ 8ἃ}1] ενθηΐβ ἴο ἔδϊοἢ ἃννᾶῦ 
νυν δίβοθνει Ρε]οροπ ἢ βίδη5 υγατα ἴῃ ἰΌ. 

ΧΧΙ]. Τῆς τοργοβαηΐαϊίινοϑ οἵ Πα 4111651 Παρρεπηθα 
ἴο 6 501} ργδδεῃΐ ἰῃπ Ῥδύβοῃ αὖ [1 .δοδαδοιηοῃ, 8πα 
ἃ5 ΤΩΔΗΥ͂ Οἵ ὑπαϑῖὴ 85 Πα ποῦ δοοδαρίεα {πε ὑγεαΐγν 
γ ΕΓ οὐἀογθα Ὀγ πΠ6 [Δοραδοϑιηοηΐδηβ ἴο δαορὺ [{. 
Βαυΐ παν, οὐ ἔπε βᾶπη6 ργεϊαχὺ ἴῸΓ 9 που Πδαὰ 
αὖ ἢγϑὺ 3 γο]θοϊεα 1, 501} γοΐαβεα ἴο δοοδρὺ Ὁ 1685 
ἃ ἔαῖγου ὑγεαῖὺγ ψεῦα τηΔ46. δϑἴποθ, ἔπεπ, ὑπδὺ νρου]Ἱα 
ποῦ Πεδδύκεπ ἴο ὕπο, ὑπΠῸ6 1Δοραδοη)οηἾδ 5 αἰἸϑηηϊββεα 
ἔπτη, ἃπα ργοοθεάθα ἴο τηδκε δῃ δ᾽] ποθ ἢ της 
ΑὐΠδηΐδη5 Ὀγ ὑπετηβεῖνθβ, ὑπ] ηἸςίηρ ὑπαῦ {πΠ6 ΑὙρῖνοβ 
ψγου]α ὈΥ ΠΟ Τη68Π85 Πηδΐτα 8η Δ]]}Π}1}ΔΠ66 ν ἢ ϑραγίδ---- - 
βίποα πεν Πδα γϑβιβεα ἴο τεπον {Π6 ὑγεαὺν ἢ} ὑπ διὰ 
ὙΠῈΠ ΑἸηρε]!αβ ἀπ 1 ομα5 ννεπὺ ἴο Ατροβ---ηᾶ 
δε] ανίηρ ὑπαὺ Πα νου] ποὺ ΡῈ ἀδηρθγοιβ ἴο ὉΠ 6 1 
νυ ποῦ ὑπ6 Αὐπαηΐδηθ, δπα ὑπαῦ {πὸ τεϑὺ οἵ {πΠ6 
Ῥε]οΡοπ 6 βϑίδη8 νγου]α [6 πηοϑῦ ΠΠ|κ 6 ]γ ἴο γουηδίῃ αυϊοῦ : 8 
ἴον, ῃδα 1Ὁ θθεπ Ροββι0]6, παν τϊρηῦ Πᾶνα ΡΌΠΘ ΟΥ̓ΕΙ 

8 ΠῊ 6 ἰαχύ 15 βιισθῖν ποῦ ἴῃ ΟΥΓΑ͂ΘΥ 8 ΠΠΤΊΘΥΟΙΙΒ ΘΠ] ΘΠ ἀΌ]ΟἢΒ 
Πᾶν Ὀθθη οἵδυθα. Τηθ γοπαθυϊηρ δον ΘΒ η65 ξυμμαχίαν 
ποιεῖσθαι ἃ5 Ῥγραϊοαῦθ οὗ νομίζοντες, ἃπα δα 5 καί, Ὀαΐογο νομί- 

᾿ς σαντες, ἃ58 ΟΟΥΓΘΙδῦϊνγο ὕο τε---ΟἹ", ῬΟΒΒΙΡΙΥ, πα ντνοοΣ ΤΥ Ὀ6 
οϑιβδι. 
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8 τοὺς ᾿Αθηναίους, εἰ ἐξῆν, χωρεῖν. παρόντων οὖν 
πρέσβεων ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων καὶ γενομένων 
λόγων ξυνέβησαν, καὶ ἐγένοντο ὅρκοι καὶ ξυμ- 
᾿μαχία ἥδε: 

ΧΧΤΙΠ. “ Κατὰ τάδε ξύμμαχοι ἔσονται ᾿Αθη- 
ναῖοι καὶϊ Λακεδαιμόνιοι, πεντήκοντα ἔτη". 
“Ἤν 3 τινες ἴωσιν ἐς τὴν γῆν πολέμιοι τὴν Λακε- 

δαιμονίων καὶ κακῶς ποιῶσι Λακεδαιμονίους, ὦφε- 
λεῖν ᾿Αθηναίους Λακεδαιμονίους τρόπῳ ὁποίῳ ἂν 
δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν. ἢν δὲ 
δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν εἶναι ταύτην τὴν 
πόλιν Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις καὶ κακῶς 
πάσχειν ὑπὸ ἀμφοτέρων, καταλύειν δὲ ὁ ἅμα ἄμφω 
τὼ πόλει. ταῦτα δ᾽ εἶναι δικαίως καὶ προθύμως 
καὶ ἀδόλως. 

οὐ δσθεε Καὶ ἤν τινες ἐς τὴν ̓ Αθηναίων γῆν ἴωσι πολέ- 
μίοι καὶ κακῶς ποιῶσιν ᾿Αθηναίους, ὠφελεῖν Λακε- 
δαιμονίους ᾿Αθηναίους ὃ τρόπῳ ὅτῳ ἂν δύνωνται 
ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν. ἢν δὲ δῃώσαντες 
οἴχωνται, πολεμίαν εἶναι ταύτην τὴν πόλιν 
Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις καὶ “κακῶς πάσχειν 
ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, καταλύειν δὲ ἅμα ἄμφω τὼ 
πόλει. ταῦτα δ᾽ εἶναι δικαίως καὶ προθύμως. 
καὶ ἀδόλως. ᾿ 

8 “Ἢν δὲ ἡ δουλεία ἐπανίστηται, ἐπικουρεῖν 
᾿Αθηναίους Λακεδαιμονίοις παντὶ σθένει κατὰ 
τὸ δυνατόν. 

4 ““ Ὀμοῦνται δὲ ταῦτα οἵπερ καὶ τὰς ἄλλας 

1 Αθηναῖοι καὶ, νγϑιύϊηρ ᾿η ΜΗΒ., δααθα ὮὉν Κα ἴσου. 
3 δέ, αἴΐον ἤν, ἀο]οβα Ὀγν ΒοΘὮ 6. 
ὃ Αθηναίους δα αἀδᾷ Ὀγ ΠΠΡΊΠΗ. 
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ΒΟΟΚ  ΓΥ. χχηι. 2--ΧΧΠΠ]. 4 

ἴο ἔπ6 Αὐμεπίδηβ Ασοογαϊ ΡΥ ποθ θῆνουβ ΘΙ 
ΡΙδϑεπῦ οσα ὑπ6 ΑὐΥΠαπίδηβ, ἃ ΘΟΠ ἜΘ μο 6 ννὰ5 Π6]α 
Δα ὑμπαν οδπα ἴο δῃ ἃργθοιηθηῦ, ἃπα οαὔῃθ 6 6 
ΒΥΨΟΓΏ Δ Πα δῃ 4|Π|4ΠπῸ06 τηδ 6 ὁ {Ππ6 [Ὁ] ον Πρ ὕΘΥΤῚΒ : 
ΧΧΙΠ. “Τῃδ 1 δοραδοιηοηίδηβ ἀπ ΑὐΠΘπδη5 518] 

Ὀ6 4111658 ἴον ΠΕΡΥ γϑαῦβ οα Ππ6 [Ὁ]]οννίηρ σοΠα [1008 : 
1, “1 ΔὴΥ δπεῖὴν ἰηνδαάδ {Π6 ὑθυυϊζουυ οὗ {Π6 [,δο6- 

ἀδουηοηΐδηβ 8η6α θὲ ἀοίηρσ' [Πθῖὰ ἤάττῃ, ἴΠ6 ΑὐΠθηδ 5 
584] Παὶρ π6 1, Δορἀδοοηΐδηβ ἰἴπ νυν μαύανει νγὰν ὑΠ 6 Ὺ 
οδη τηοϑὺ εἰδοϊνεϊγ, νυ ἢ 411 {πεῖν ταϊσηῦ ; αὐ 1 {Π6 
ΘΠΘΙΏΥ, ΔΙ ΓΘΥ γαναρίηρ [Π6 σου ηἶγν,5Π4}} πᾶνε ἀδρατιίεα, 
ὑπαὺ οἰζγ 588}} "ὲ {πΠ6 Ἔἐπειὴν οἵ πε 1 Δοβα θυ οη δ 5 
δα Αὐἰμοηΐδη5, πα 5}4}] βου δὖ ὑΠ 6 Παηα5 οἵ θοΐῃ, 
Πα ποῖῦμου οἰζγ 5}4}1 τηᾶϊῖζα ρεᾶοθ ψ τ Ὁ ψιϊποαΐ 
{ῃη6 οἵμεύ. Τῆεθα σοπαϊτοηθ 58} θὲ οὔϑεῖνεα 
Ποποϑῦϊγν, Ζθα]ουϑὶν, ἀπα υυϊὑποιΐὺ ἔγαμπα. 
Ὁ. “1 ΔῺΥ ΦΠΘΙΩΥ͂ ἰηνδᾶάθς ὑπΠ6 ὑδυυϊ ον οὗ ἐπε 

Αὐμεπίδηβ ἃπα ΡῈ ἀοϊπρ' ἔθ Πδιη, ὑῃ6 [,ἀοεάδο- 
ΤΟ Πΐϑη5 5.81} Π6ὶρ ὑπ6 Αὐμεπίδηβ ἴῃ νυν μαΐανου ννᾶν 
ΠΥ οδηῃ τηοϑὺ εἰδούνεϊ ν, ψ Ὁ} 411 {Ππ| 10 τηϊρηῦ ; ὰΐ 
1 τὉΠ6 Ἔποιην, αἰζευ ταναρίηρ {Π6 σοιιηὐγυ, 5141] ἤᾶνα 
ἀερατίεα, ὑμπαῦ οἰδγ 5841] θῈ ὑπ6 θῆδϑιηγν οὔ πε [,δοθάδε- 
ΤΟ Πΐ8η5 8π6 ΑὐΠαηΐδη85, Πα 5141] βαθὺ αὖ ὑΠπ6 Ππαηα5 
οὗ Ῥοΐῃ, μὰ παιΐηου οἷν 5}4}1 τδκα ρεᾶσε ψ ἢ ἰὐ 
τιυπουὺ ὑπ 6 οἴου. ἼΠμ686 οοπαϊ το 5}4}] θὲ ορβευσνϑά 
Ποπαϑύν, Ζεδίοιβὶν, δηα νυ πουὺ ἐγ, 

9. “[1{ {Πότ 5411] θ6 δ8ῃ ᾿πϑυσυθοίίοη οὗ 5]ανθϑ, ὑπ6 
ΑΥΠΘμΐδη5 5Π8}] δἰα {πε 1, Δοοαἀδουηοπίδηβ ν ῦ ἢ 81} ὑπ εἰν 
τηϊρηΐ, το ὑΠ6 αἰτηοβὺ οἵ {πεῖν ρον ου. 

4, “ΤΠ 686 δυθϊο} 65 5Π4}} θὲ βου ἴο ὈΥ ὕΠπ6 ϑϑπη6 

17,6. 11 ὕπθυθ 5ῃοιπᾶ 6 πὸ ὑγθαῦν βούνψθθῃ Αὐπμθηβθ δπᾶ 
ϑραγύδ, ἃπΥ αἀἰβϑαυβηθα βίαῦθ ἴῃ ὉΠ6 Ῥϑ]οροηπδβιιβ τηϊρ αὖ οἷα 
ὑη6 Αὐμοπίδη 81}18πὸ6 πα οατιθθ ὑρο 18. ΤἼ8 ἀδηροῦ νγου]ᾶ 
6 γϑηιονθα Ὀγ δπίογϊηρ ἱπῦο ὑπ6 ὑγθαῦγ, δηα α͵βὸ Αὐροβ, γμο86 
το] ύϊομϑ οοηὐϊητιθα ποβῦ]]6, οι] Ὀ6 ἰβοϊαὐβα, 
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σπονδὰς ὥμνυον ἑκατέρων. ἀνανεοῦσθαι δὲ κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν Λακεδαιμονίους μὲν ἰόντας ἐς ᾿Αθήνας 
πρὸς τὰ Διονύσια, ᾿Αθηναίους δὲ ἰόντας ἐς Λακε- 
δαίμονα πρὸς τὰ “Ὑακίνθια. 

“Στήλην δὲ ἑκατέρους στῆσαι, τὴν μὲν ἐν 
Λακεδαίμονι παρ᾽ ᾿Απόλλωνι ἐν ᾿Αμυκλαίῳ, τὴν 
δὲ ἐν ᾿Αθήναις ἐν πόλει παρ᾽ ᾿Αθηναίᾳ. 

πὰ Εν δέν τὲ δοκῇ Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις 
προσθεῖναι καὶ ἀφελεῖν περὶ τῆς ξυμμαχίας, ὅ 
τι ἂν δοκῇ, εὔορκον ἀμφοτέροις εἶναι. 

ΧΧΙΥΝ. “Τὸν δὲ ὅρκον ὥμνυον Λακεδαιμονίων 
μὲν οἵδε" Πλειστοάναξ, ἾΑγις, Πλειστόλας, Δα- 
μάγητος, Χίονις, Μεταγένης, Ἄκανθος, Δάιθος, 
᾿Ισχαγόρας, Φιλοχαρίδας, Ζευξίδας, λντιππος, 
᾿Αλκινάδας, Τέλλις, ᾿Εμπεδίας, Μηνᾶς, Λάφιλος" 
Αθηναίων δὲ Λάμπων, ᾿Ισθμιόνικος, ἈΈΧῊΝ 
Νικίας, Εὐθύδημος, ἹΠροκλῆς, Πυθόδωρος, “ἡ Αγ- 
νων, Μυρτίλος, Θρασυκλῆς, Θεαγένης, ᾽Αριστο- 
κράτης, ᾿Ιώλκιος, Τιμοκράτης, Λέων, Λάμαχος, 
Δημοσθένης." 

Αὕτη ἡ ξυμμαχία ἐγένετο μετὰ τὰς σπονδὰς 
2 ᾿ς « . Χ "ἷ Ἂ » - οὐ πολλῷ ὕστερον, καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐκ τῆς 

νήσου ἀπέδοσαν οἱ ᾿Αθηναῖοι τοῖς Λακεδαιμονίοις, 
καὶ τὸ θέρος ἦρχε τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους. ταῦτα 
δὲ τὰ δέκα ἔτη ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς 
γενόμενος γέγραπται. 
ΧΧΥ. Μετὰ δὲ τὰς σπονδὰς καὶ τὴν ξυμμαχίαν 

τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν ᾿Αθηναίων, αἷ ἐγέ- 
νοντὸ μετὰ τὸν δεκέτη πόλεμον ἐπὶ Πλειστόλα 

ἃ » ,ὔ 3 , ᾽ 7 3 5, 

μὲν ἐν Λακεδαίμονι ἐφόρου, ᾿Αλκαίου δ᾽ ἄρχοντος 

1. Π}6 ΟἸύν θιοηγβίδ ; οὗ, οὗ. χχ. 1. 
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ΒΟΟΚ.  Υ. χχπι. 4--χχν. 1 

ΡΘΙΒΟΠ5 ὙΠῸ ϑύγουα ἴο {Ππ6 οὔπεὺ ὑγααῦν οι θοὐ]}} 514.68. 
ΤΉΘΥ 51Π4}} 6 τεποιυνθα Ἐν σῪ γϑᾶν, ὑπε [οράκθιηο- 
Πἰδη5 σοίΐπρο ἴο Αἴπθπηβ αὖ ὑπὸ Ἰ)1οηγδία, ὑῃΠ6 ΑἰΠε- 
πἰδη5 ἴο Γιοδαάδθιηοη αὖ {πΠ6 Ηγδοϊπιῃϊα.3 

ὅ. “Βδο ρᾶνῦν 514}}] ουθοῦ ἃ ρ1}1ὰν, ὑΠαῦ ἴῃ [,Δς6- 
ἀδοιηοη ὈΥ {πα ἴειρ]α οἵ Αρο]]ο οἵ Ατωγοϊδο, ὑμαῦ αὖ 
Αὐἴῃθηβ οα π6 ΑοιΌρο 5 Ὀγ Ὁπ6 ζερ]6 οἵ Αἰμ6πηδ. 

6. “1 τὸ 5881} ββϑῖὴ σοοα ἴο {Π|᾿ 1,ΔοΘ θυ ΟἾΔ 5 
δα Αὐμδηΐδηβ ἴο δα οὐ ἴακα ἀννᾶὺ δηγιῃϊηρ ΡοΥ- 
ἰαϊηϊηρ ἴο ὕπΠ6 Δ]]ἴἰάποθ, Ὁ 5Π4}1 1)0ὲ6 οοπϑίϑιεπῦ ψ ἢ 
ἴΠ6 οαἱῇβ οἵ θΡοΐῃ ἴο ἀο νπαΐθνου πᾶν βθοῖὴ φοοα 
ἴο θοίῃ. 

ΧΧΙΨΝ. “Εὸν δθ Το δθμηοηΐαη5. ἴΠ6 [Ο]]ονπρ' 
ῬΘΥΒΟΠ5 ἴοοῖκ Πα οαἰῇῃ : Ρ]εἰδίοδπμαχ, Αρὶβ, Ρ] εἰβίο]αβ, 
Ἰδαιααρεῖιβ, ΟΠομΐβ, Μεΐαρεπθθ, Δοδηΐηαβ, [αἰ ῦΠπ5, 
Ἰβοπάαρογαβ, ΡΒ] ΟΟΠ αν .ἃ5, Ζειχίαθ, Απερριβ, ΑἸοὶ- 
πδα 5, 161115, Ἐπηρβαϊαβ, Μεμπαβ, ΓΆΡ ἢ 5 ; ἴον {Π6 
ΑὐΠεηΐδπθ, [ἀπηροπ, οὐ μηηϊοηίοιβ, [8 065, ΝΙοἶδβ, 
Ἐπ γα θηι8, Ῥσγοοθβ, Ῥυιποάοταβ, Ηᾶρσπομ, Μυυῖϊ- 
15, ΤἬγαβγοεβ, Τηθαροποθ, Αὐϊϑύοογαϊαθ, [ο]οΐα8, 
ΤΙμηοοταῖθβ, [,6οπ, [ιηδοῆα5, ϑθιηοϑῦ θη 65.᾿ 

ΤῊ15 4ΠΠἸᾶποα νγὰβ πηδάθ ποῦ Ἰοπρ αἴδευ. [Π6 ἰγεαΐγυ, 
Δ Πα ἐπ ΑἸΠεπΐδπ5 γεβίοσεα ἴο ὑπῸὶ Το ἀδθιπο ἾΔ 5 
ὑΠ6 οαρύϊνεβ ἰαίςοπ οα. {Π| 6 15] πᾶ ; ἀηα ὑπι5 θα σα {Π6 
ΒΌΤΤηδι οὗ {ῃΠ6 δἱθνθηῦ) γεὰνῦ. υσησ ὑπθθ6. ἴδῃ 
γε 818 {Π6 ἢγϑὺ ννδὺ, οἵ νυνὶ ἢ ὑΠ6 Πβίουυ ἢὰ5 πον 66 ἢ 
νυ τε, ννὰ5 ναρ αὶ σΟμ ΠΟΙ 5] γΥ. σχ,΄ 

1ῃ6 [1 ,Δοραδϑιηοηΐδη5 πα Αὐπμαδηΐαπθ, ψῃο ἢ Ὑ6ΙΘ 
ΘοΟΠΟΙ 64 αὖ ἔΠ6 ἐπα οὗ {πὲ ἴδῃ γϑαιβ᾽ τᾶν, ἰῃ {Π6 
δρπογαῖε οἵ Ρ] εἰβϑίοϊδβ αὖ ᾿,δοθαάδθίηοη δηα ὑΠπ6 ΔΙΌ Ποη- 
5Πῃ10 οὗ ΑἸοδεϑιβ αὖ Αὐ] θη 5, ὕποϑα Ψῆο δοοθρίθα ὑπ 6868 

2 ΠῊ6 ξοδύϊναι οἵ ΑΡΟ]]ο οὗ Αἰηγοὶδθ ἴῃ ὕπ6 πιοηθῃ Ηγᾶ- 
οἰηὐπῖαβ (Αὐὐο Ἡοδύομι ἃ ]ΟΠ). 
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᾿Αθήνησι, τοῖς μὲν δεξαμένοις αὐτὰς εἰρήνη ἦν, 
οἱ δὲ Κορίνθιοι καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεῶν 
τίνες διεκίνουν τὰ πεπραγμένα" καὶ εὐθὺς ἄλλη 1 
ταραχὴ καθίστατο τῶν ξυμμάχων πρὸς τὴν ΔΛακε- 
δαίμονα, καὶ ἅμα καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις οἱ Λακε- 
δαιμόνιοι προϊόντος τοῦ χρόνου ὕποπτοι ἐγένοντο 
ἔστιν ἐν οἷς οὐ ποιοῦντες ἐκ τῶν ξυγκειμένων 
ἃ εἴρητο. καὶ ἐπὶ ἕξ ἔτη μὲν καὶ δέκα μῆνας 
ἀπέσχοντο μὴ ἐπὶ τὴν ἑκατέρων γῆν στρατεῦσαι, 
ἔξωθεν δὲ μετ᾽ ἀνοκωχῆς οὐ βεβαίου ἔβλαπτον ᾿ 
ἀλλήλους τὰ μάλιστα: ἔπειτα μέντοι καὶ ἀναγ- 
κασθέντες λῦσαι τὰς μετὰ τὰ δέκα ἔτη σπονδὰς 
αὖθις ἐς πόλεμον φανερὸν κατέστησαν. 

ΧΧΥΊΙ. Γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυ- 
δίδης ᾿Αθηναῖος ἑξῆς, ὡς ἕκαστα ἐγένετο, κατὰ 
θέρη καὶ χειμῶνας, μέχρι οὗ τήν τε ἀρχὴν κατέ- 
παυσαν τῶν ᾿Αθηναίων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ 
ξύμμαχοι καὶ τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ 
κατέλαβον. ἔτη δὲ ἐς τοῦτο τὰ ξύμπαντα ἐγέ- 
νοντὸ τῷ πολέμῳ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. καὶ τὴν διὰ 
μέσου ξύμβασιν εἴ τις μὴ ἀξιώσει πόλεμον 
νομίξειν, οὐκ ὀρθῶς δικαιώσει. τοῖς τε γὰρ ἔργοις 
ὡς διήρηται ἀθρείτω καὶ εὑρήσει οὐκ εἰκὸς ὃν 
εἰρήνην αὐτὴν κριθῆναι, ἐν ἡ οὔτε ἀπέδοσαν 
πάντα οὔτ᾽ ἀπεδέξαντο ἃ ξυνέθεντο, ἔξω τε 
τούτων πρὸς τὸν Μαντινικὸν καὶ Ἐπιδαύριον 

1 σε, αἴΐζου ἄλλη, ᾿Ἰηδβουῦθα ὃν Ηπᾶθ ἴδον ϑύδῃ]. 

--.-- 

1 ΤῊ5 οπαρύθυ ἔουηβ ἃ Κὶπα οὗ βθοοπα ἰηὐγοαιούίοη, δηαᾶ 
88 ῬΓΟΌΔΌΙν τυυϊῦθηῃ ἰδοῦ ὑπ δαῦμον. δη]αυσθα 18. ῬΙδη 
ἔγοιη ἃ ιἰβύουυ οἱ {πΠ6 ἢγβϑῦ ὕθῃ γϑᾶὺβ ὕο ὑμαῦ οὗ ὕπθ ψγῃ016 
Ὑγ8Υ. 
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ΒΟΟΚ  Υ. χχυιι. 2--ΧΧΥ͂ΠΙ. 2 

οὐ ἴπ6 Αὐρῖνε τηᾶρ᾽ϑγαΐαβ, βαγίηρ ὑπαῦ, δίποθ. {Π6 
ΤοΘαἀδοιηοηΐδηβ ἢδα τηδάδ ἃ ὑγοαὺν Δ πα 4]]Πἰδ πος τυ} 
{π6 Αἰποηΐδηβ, ὨἰλΠπθυΐο ὑπαὶν ὈϊΓογαϑὺ δηθιηΐθϑ, ποῦ 
ον ὑπε σοοῦ οὗ {πε Ρεϊορομηθϑαβ Ὀαὺ ἔον 15 δ ηϑὶανο- 
τηδηῦ, ἴΠ6 Αὐρῖνεβ ουρῃϊ ἴο ΡῈ σοῃπβιθυίηρσ ἤον ὑΠ6 
Ῥε]ορομμδβιβ σου 6 βανβᾶ ; ἃπα β8Που]α ρᾶ85 ἃ 
ἄθοῦθα, ὑμαῦ δὴν Ηδ]]εηὶς οἷδν νν ἢῖ ἢ 15. δια ΟΠΟΥΟΙ5 
δ:ηα οἴεγβ βευ]δυηθηΐ οἵ αἀἸδραΐαβ Ὀγ ἔδϊν ἀπα ἱρὰ] 
ὑγῖα}5, τηδύ, ἰξ τ 5δὸ ὙΠ 685, τη Κα 8ῃ ]]Π|8πηο 6 ψ] ἢ 
{πε Αὐρῖνεϑβϑ [Ὁ τηπΐαα] ἀδίεποα οἵ {πεῖν ὑθυυϊου 68 ; 
Δηα ὑπᾶὺ ἔμαν 5Πῃου]α ἀρροϊπῦ ἃ ἔδνν τβθὴ ψ Ὁ ἃ05ο- 
Ια αν Ἃ}} Ρονγθῦβ, ἃπα ποὺ αἴβοιβ5 τηδῦϊθυβ ὈΘΌΥ 6 
6 Ῥξορὶθ, 80 ὑμαῦ δΔῃὴγ ψ͵ὴ0 τυ [841] ἴο ρϑύβϑυδαάβ 

Ο π6 ΡΟΡΟΪΔΙ ΔΒΒΘΘΙΏΌΙΥ τηδΥ ποῦ ὈΘοομΊ6 Κπόνῃ ἴο {Π6 
ΤΙ οεαἀδειηοηΐαηθΒ. Απαᾶ {ππῸὺ δββδουίθα ὑπαῦ τηδην 
νοῦ Ἰοΐη ὑποῖὰ ὑπο Παίτγοα οἵ ὑπῸ [,Δοεαδε- 
τηοηΐδη5. Τα ΟΟΥ π᾿ 8 η5, ὑΠ 6 η, Πανίηρ' βυρσσοβίθα 
ὕπεβ6 ὑπίηρβ, σεῦ ΠΟυη6. ᾿ 

ΧΧΥΝΠΙ. Τὴ Αὐρῖνε τηᾶρὶ δ γαῖαβ, οη. Πδαυηρ ὑΠ6 
ΡΙΌΡΟΒϑα]5, γερογίβα ὑπϑῖὰ ἴο ὑπεὶνγ σονθυπηηθηῦ δηα 
ΡΕΟΡΙΘ, ἀπᾶ ἴπ6 Αὐρῖνεβ ραββϑα {Π6 ἄθοῦδα πα ἍἽῇοβε 
ὕνγεῖνα θη νυν Ὑνῃοὰ ΔηΥ οὗ ὑπῈὸ Η]]θμ65 ΠῸ 
ΡΙεαβεᾶ τσ οοποὶθάθ ἃῃ Δ|]Π[ἰᾶποθ, Ἔχοθρὺ {πα 
Αὐμοηΐδηβ δπα πε 1 Δοθαἀδοιηοῃίδηϑ ; ποῖ Π Υ οἵ {Π656 
5που]α θὲ Δ] οννεα ἴο τηδῖκα ἃ ὑγεαὺν ψῃ ΑΥρὸβ νι ἢ- 
οαὖὺ [6 Ἔχριδβϑ οοῃηβθηῦ οὔ πῸ Αὐρῖίνα ρεορὶθ. Τηθβε 
ῬΙΟΡοβ815 ὑμ6 Αὐρῖνεβ. δοοδερίθα ἴΠ6 τποῦα γθϑάη]γυ, ἴῃ 
1π6 ἤνβὺ ρίδοθα θϑδοδιβα ὕπΠθῪ 8) ὑπὰῦ παν 8ῃου]α 
Πᾶνα ννὰῦ συλ ὑπὸ 1 Δοδαἀδοιηοη δ η5--- ον {Π6 ὑγεαῖν 
ἢ ὑπο ψγὰθ Οἢ πε ροϊηῦ οἵ εχρίτϊηρ---Δδηᾶ, 
ἸΠΟΥΘΟν ΟΣ, Ὀθοδιιθα πον Ππδὰ πορβα ἴο βεοῦσα {Π6 
Πεαρειηοην οἵ πε ΡῬϑ]οροόπηθϑιβ. ΕῸΣ δὖ ὕΠ15 {{πη6 

 ]λοδάδοιηοη μα [Ἀ] θη. πο νῦν 11 ταραΐα ἃπα 
γγὰ5 ἀεβρίβεα οἡ δοοουηῦὺ οἵ 105. ῃγϊδίουθα μεθ, ψν Π1]16 
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7 “ 9 “ 5" τ » ΩΝ 

ξυμφοράς, οἵ τε ᾿Αργεῖον ἄριστα ἔσχον τοῖς 
πᾶσιν, οὐ ξυναρώμενο, τοῦ ᾿Αττικοῦ πολέμου, 
3 7 ὗ “ » " 5 ἀμφοτέροις δὲ μᾶλλον ἔνσπονδοι ὄντες ἐκκαρπω- 

- Ἁ 
σάμενοι. οἱ μὲν οὖν ᾿Αργεῖοι οὕτως ἐς τὴν ἕξυμ- 

Χ “ 

μαχίαν προσεδέχοντο τοὺς ἐθέλοντας τῶν 
“Ἑλλήνων. 

ΧΧΤΙΧ. Μαντινῆς δ᾽ αὐτοῖς καὶ οἱ ξύμμαχοι 
αὐτῶν πρῶτοι προσεχώρησαν δεδιότες τοὺς 

“ , 

Λακεδαιμονίους. τοῖς γὰρ Μαντινεῦσι μέρος τι 
τῆς ᾿Αρκαδίας κατέστραπτο ὑπήκοον, ἔτει τοῦ 

Ἁ ᾽ ᾿ Φ , “ἤ Ἁ Ψ ῇ ᾽ 

πρὸς ᾿Αθηναίους πολέμου ὄντος, καὶ ἐνόμιζον οὐ 
“ - Ἄ ᾽ὔ », 

περιόψεσθαι σφᾶς τοὺς Λακεδαιμονίους ἄρχειν, 
ϑ"" ,Ἶ 

ἐπειδὴ καὶ σχολὴν ἣγον' ὥστε ἄσμενοι πρὸς τοὺς 
᾿] ᾿ ᾿ 7 , Υ Ζ 

Αργείους ἐτράποντο, πόλιν τε μεγάλην νομίζοντες 
καὶ Λακεδαιμονίοις αἰεὶ διάφορον δημοκρατου- 

᾿φ “-“ 

2 μένην τε ὥσπερ καὶ αὐτοί. ἀποστάντων δὲ τῶν 
Ἂ - 

Μαντινέων καὶ ἡ ἄλλη Πελοπόννησος ἐς θροῦν 

καθίστατο ὡς καὶ σφίσι ποιητέον τοῦτο, νομί- 
, - 

σαντες πλέον τέ τι εἰδότας μεταστῆναι αὐτοὺς 
καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἅμα δι’ ὀργῆς ἔχοντες ἐν 
“ εἶα ὦ ᾿ - “- Ὁ “ ᾿ 

ἄλλοις τε καὶ ὅτι ἐν ταῖς σπονδαῖς ταῖς ᾿Αττικας. 

ἐγέγραπτο εὔορκον εἶναι προσθεῖναι καὶ ἀφελεῖν 
“ Ἃ 3 “- ἴω -“ ’ ὅ τι ἂν ἀμφοῖν τοῖν πόλεοιν δοκῇ, Λακεδαιμονίοις 

ὔ ἴω 

8 καὶ ᾿Αθηναίοις. τοῦτο γὰρ τὸ γράμμα μάλιστα 
ῇ 

τὴν Πελοπόννησον διεθορύβει καὶ ἐς ὑποψίαν 
καθίστη μὴ μετὰ ᾿Αθηναίων σφᾶς βούλωνται 
Λακεδαιμόνιοι δουλώσασθαι: δίκαιον γὰρ εἶναι 

“ “Ὁ “Α 

πᾶσι τοῖς ξυμμάχοις γεγράφθαι τὴν μετάθεσιν. 
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π6 Αὐρῖνεβ δᾶ αὐἰΐαϊπθα ἂη θχοθ]]θηῦ ροβίτϊοη ἰπ 
411 γδϑρεοῖβ, πανίηρ Πδα πὸ ραιτὺ οἵ ὑπ6 θυτάξη οὗ 
ὕπΠ6 νὰγ ψἱῦ) Αὐπθηβ, αὐ γαῦῃου, 85. ὑΠῸῪ νγεῦα δὖ 
Ρϑᾶοθ υνἱτἢ Ὀοΐ] μάν ϊθβ, Ππανίηρ γεαρθα ἃ Παγνεϑῦ 
ἔγουη ἰὑ. Τῆὰπβ ὑΠ6 Αὐρίνεβ ψεῖθ γον ἴο τϑοοῖνα 
ἰηΐο ὑπεὶν 8]]Π}|81|ὸ6 δὴν οὗ πῸ ΗΘ]]6 πο 5 ὑπαῦ γε Ὲ 50 
᾿πο]η6α. 

ΧΧΙΧ, ΤῊς Μδηςποδηβ ἀπηα ὑμεὶν 411165 νοῦε ὑπΠς 
ἢνϑῦ ἴο 1οἷπ ἔθιη, ὑΠγοὰρ ἢ ἔδαν οὗ ὑπε Γοβθάδθϑιηοη- 

ἴδη5. ΕῸΣ ἃ ραγτΐ οἵ Αγοδαϊα ῃδᾶ ὕ"εθη τεάμποεβα ἴο 
Β δ] οἴου Ὀγ ἴη6 Μαηύπεαμβ, νν ἢ1]6 ἢΠ6 νὰν ] ἢ 
1Ππ6 ΑΥΠΘηΐδ 5 νγὰβ 501}}] σοίηρ' οπ, δηα ἔπεν ὑπουρΐ 
ἐπδὺ {πΠ6 Τιδοδαδοιηομπίδηβ, πον ὑπαὶ ὑπο Πδα ]Ἰοίβαγα, 
νοῦ α ποῦ βυῆει ὑΠδ6πὶ ἴο τεϊαϊη ὑπ 6] βονθυεῖρηῦΐν. 
50 ὑπεὺ ὕυγποα οἴδαϊν ἴο ΑΥγρὸοβ, τεραγαϊηρ ἢ ἃ5 ἃ 
ῬΡον Υ α] βἰαΐθ, μα αἰνγαγϑβ αὖ νἀυίδποα ψ 0} ὑΠ6 1,Δο6- 
αἀδειηοπίδηϑ, δπα Πα 6} ἃ ἀεηηοογαῦϊο ἔογτη οἵ ρον η- 
τηρηῦ πκὸ {πϑιηβαῖνεθ. Απᾶ ψ θη ὑπ6 Μδη πΠθδ 5 
Πα γτενοϊτεα, πε ταϑὺ οἵ [ης Ῥεὶοροπηθϑι5 4150 θα σδη 
ἴο τησδίεν ὑπαὺ ΠΥ ταιιϑδὺ (ὁ ὑπὸ Κα, ὑπ πΚίηρ ὑΠαῦ 
π6 Μαηϊίποαμβ Πα ομδηροα 5146ε5. θθοδυβ ὑπο 
ῬΟΒΘαϑϑεα 50Πὴ6 ϑῈΡΘΥΟΥ πον]εᾶσα. Αὐ {πῃ βϑῖὴη8 
ὑἴπηθ ὑΠΕῈΥ γα ΔΉΡΤΥ ψ ἢ ὑΠ6 ΓΔοραδθιηοηἶδη5. ἢ 
οὔμεΥ στουπᾶδ, ἀπ Θβρθοῖα!]ν θδοασβ6 1Ὁ νὰ νυ δ ἢ 
ἰπ ἔπ ὑγεαῖγ ἢ ΑἰΠ 6 π5 ὑΠῦ ᾿Ὁ νου] θ6 σοπβίβιθπηὐ 
νυνί ἢ ὑπεὶν οαἱβ ἴο δα ἃ οὐ ἑακα ἀννὰν νυν ῃδίενδι 5}4]] 
Β6θῖὴ φροοα ἴο βού βἰαΐθβ, ὑπαὺ 15, ἴο {ῃη6 [,δοράδο- 
τηοηΐδη5 ἀπ Αὐἰπεπίδηβ. ΕῸΣ ἰὉ ννὰβ ὑπὶ5. δγθο]8 
ΘβΡθβοίδ!ν ὑμαῦ τνὰ5 αἰδύυσθπρ [Π6 Ῥε]οροηηθβιιβ ᾺΓ 
Δα νἱᾶθ δηα οδυβίηρ βϑυβρίοίοη ὑπᾶῦ πΠ6 [δοςάδε- 
χηοηΐδη5 τ 5η 6 α ἴῃ οοποοῦῦ ἢ {πΠ6 ΑὐΠΘηΪδπ5. ἴο 
τεάποςα ἔπαϑῖη 411 ἴο βάνει ; ἴου [Ὁ σγοῦ]α πᾶν θεβη 

᾿ ἤαϑὺ, ὕπου ὑποιυρμῦ, ὑπαῦ {Π6 οἰαυβα βΒῃου]ά ᾿ᾶνα σίνθη 
1ῃ6 μονα ἴο ΙΓ6Ὺ {Π| ἀΥῦϊο]65 ἴο 811 {Π6 411165. Απὰ 

5.5 



ΤΗΓΠΟΥΘΙΘΕΒ. 
Ν Ψ μι δ 

4 ὥστε φοβούμενοι οἱ πολλοὶ ὥρμηντο πρὸς τοὺς 
᾿Αργείους καὶ αὐτοὶ ἕκαστοι ξυμμαχίαν ποιεῖσθαι. 
ΧΧΧ, Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸν θροῦν 
΄“- [9] Ὁ ἣ᾽ τοῦτον ἐν τῇ Πελοποννήσῳ καθεστῶτα καὶ τοὺς 

,ὔ ΄ Υ Ν 2 ἮΝ Κορινθίους διδασκάλους τε γενομένους καὶ αὐτοὺς 

μέλλοντας σπείσασθαι πρὸς τὸ ΓΑργος, πέμπουσι, 
΄ , 

πρέσβεις ἐς τὴν Κόρινθον, βουλόμενοι προκατα- 
“ δὰ ,ὔ λαβεῖν τὸ μέλλον, καὶ ἡτιῶντο τήν τε ἐσήγησιν 

τοῦ παντὸς καὶ εἰ ᾿Αργείοις σφῶν ἀποστάντες 
ἣ , 

ξύμμαχοι ἔσονται, παραβήσεσθαί τε ἔφασαν 
αὐτοὺς τοὺς ὅρκους, καὶ ἤδη ἀδικεῖν ὅτι οὐ 

΄ δέχονται τὰς ᾿Αθηναίων σπονδάς, εἰρημένον κύριον 
Ψ “ Ἂὃ Ν “ “ ᾿ “ 

εἶναι ὅ τι ἂν τὸ πλῆθος τῶν ξυμμάχων ψηφίσηται, 
ΕΥ̓ ,ὔ “ ΓΚ ΎΣ 7 , 3 7 Ν, 

ἣν μή τι θεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ἧ. Κορίνθιοι δὲ 
ἤ “ 2 ᾿ 

παρόντων σφίσι τῶν ξυμμάχων, ὅσοι οὐδ᾽ αὐτοὶ 
50. 23 Χ Ξ ΄ Ἂ ᾽ ἢ ἐδέξαντο τὰς σπονδάς (παρεκάλεσαν δὲ αὐτοὺς 
αὐτοὶ πρότερον), ἀντέλεγον τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἃ 

μὲν ἠδικοῦντο, οὐ δηλοῦντες ἄντικρυς, ὅτι οὔτε 
, 

Σόλλιον σφίσιν ἀπέλαβον παρ᾽ ᾿Αθηναίων οὔτε 
3 “ Ανακτόριον, εἴ τέ τι ἄλλο ἐνόμιζον ἐλασσοῦσθαι, 

, - 
πρόσχημα δὲ ποιούμενοι τοὺς ἐπὶ Θρᾷκης μὴ προ- 

4 , “- 

δώσειν: ὀμόσαι γὰρ αὐτοῖς ὅρκους ἰδίᾳ τε, ὅτε 
μι “Ὁ “Ὁ 

μετὰ ἸΠοτειδεατῶν τὸ πρῶτον ἀφίσταντο, καὶ 
7 ΨΆ. Ἢ 8 ἄλλους ὕστερον. οὔκουν παραβαίνειν τοὺς τῶν 
ξυμμάχων ὅρκους ἔφασαν οὐκ ἐσιόντες ἐς τὰς τῶν 

1 Τὴ Αοδυπδηϊδ, ὑδίτθη Ὀ. ὑπ Αὐμθηίδηβ ἴῃ ὑπ6 ἢγϑῦ γϑᾶϊς 
οἱ Ὁῃ6 ψϑγ (11. χχχ. 1). 

56 

-" 

ἊΣ λυ νυ 

λΣ .« ἀνέ ο 



ΒΟΟΚ ΡΥ. χχιχ. 4-χχχ. 3 

80 τηοϑὺ οἵ ὑπεπὶ ψψεγῈ αἴγαϊα ἃπαὰ ψεῖθ ἜᾶρθῚ ΟΠ 
ΠΕ ΙΓ οὐ Ραῦΐ 4180 ἴο τγδῖκα ἃ βεραιαΐβ 8]]}}8 πος ἢ 
ὑῃς Αὐρῖνεϑβ. 

ΧΧΧ, Της οραδοιηοηΐδηβ, νᾶ ΟΥἨ ὑΠ|5 τηπτ- 
τη ηρ᾽ ὑΠαῦ ννὰ5 σοίησ οα ἰῃ πε Ρε]οροπηδβι5, 8ΔΠ 
ὑπαῦ πΠ6 ΟοΥ π᾿ δὴ. Πδα θα θη {Π6 ἰπϑυϊσαΐουβ 'ῃ [15 
τηδύϊευ δηα νγουα ὑπθιηβαῖναβ σοἰπσ ἴο τηᾶ]τα ἃ ὑγδαῦν 
ἢ ΑΥ̓ΡῸΒ, Βεηῦ δσῆνουβ ἴο (Οὐ, νυν ἰβῃϊπρ ἴο ἔοτε- 
β8}} νγῆδὺ ννὰβ ἀοιῦ ἴο πάρρεββ. Απᾶ ποὺ οπᾶῦρεα 
ἴπεπὰ ν᾿ ἢ βἰαγ ϊηρ ὉΠ 6 γ᾽ Πο]Ὲ τηονετηθηΐ, Δα 5δϊα ἐδ 
1Ὲ τΠδῪ ϑῃου]α τανο]ῦ ἔτομλ δι ἀπα Ὀδςοπηα 4}1165 οἵ 
16 Αγὐρῖνεϑ, ἔπ γ ννου]α θ6 ν]οϊαϊτίπρ Π6 ἜΧρ]ἰοἱὉ ἔθυτη5 
οὗ {πεῖν οἴῃ, ἀπα ἱπάθεα ψ 6 δἰγεδαν ἀοίηρ ψΥΟΠρ; 
πη ποῦ δοοδρίϊμρ ἴμ6 ἰγεαῖγ σὺ Π6 Αὐμοηΐδηβ, 
᾿παϑι 0 ἢ 85 ᾿ὑ ἢδα θδδθη ἀδοϊαγθα ὑπαῦ νυν μαΐανεν ὑΠ6 
τηϑ]ουγ οὗ πῸ 411165 ἀθούθθα βῃοι]α )ὲ Ὀἰπαϊΐϊηρ, 
ὉΠ]|655 ὕπετα ϑῃοι]α Ὀ6 βοπὶα Πἰπαάγαποα οἢ {πὲ 
Ραγτὺ οὗ ροάβ οὐ Πεῖοθβ. Βιῦ πε (ον 85, ἴῃ 
1Π6 ργδϑεποα οὗ 411 {πεῖν 411165 γγῆο Πδα ποὺ {πϑιὰ- 
56 ῖνε5 δοοερίβα {π6 ἰγϑαῖγ.---ον ὑπαν Πδα οἢ {πεῖν 
ΟὟ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ ϑαχητηοπμθα ἔπθπὶ Ὀαίογθαπα.--- 
ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο ἐπε ,Δοοαδεπηοηΐδη85 5] α ἴῃ γῃδὺ τοϑρθοῖβ 
ὕπον Ππδα θβεὴ ψτοηρθα, ποὺ βἰαιϊίπο ουϊσιῦ ὑπαΐ 
ἐπ6 1ἀοεαδοιηοηΐδη Ὠδα [Α1]16α ἴο γξοονου τόμ ἐπ6 

ΑὐΒοπίδηβ ἴου ὑπθῖὰ ϑο]]ατη Σ οὐ Απδοξουϊατη,2 ΠΟΥ 
τηθη οηΐηρ᾽ ΔΩΥ Οὔ ΟῚ τηαῦξοι ἴῃ νυ ἢ ἢ ὑπο ν ὑπουρῃΐ 
πεν ψψετα σευπρ' 1655 ὕΠδη {πεῖν τρηΐβ, αὖ τηδἰκίηρ; 
ἃ Ῥγεϊεχὺ ὑπαῦ ὑπαν οου]ᾶ ποὺ οἷνα ἃρ ὑπ αῖν 411165 
ἴπ ΤΉνασα; [Ὁ πεν 5884, ὑπΠ8ὺ ᾿δὰ ρίνθβῃ {πε ὶγ 
οαἵῃϑ ἴο ἔπεϑθ ρεορίβ, ὑοΐῃ ρυίναϊειγ, ἤθη ὑΠ6Ὺ 
δα ἢγβδὺ γτενοϊ δα δἱοηρ νἱτ ὑπΠς6 Ροθάδεδῃβ," δηα 
αἴτζευνναγαθ. ΤΉΘΥ νου ὑπουθίογο, ὑπ γ δαὶ, ποὺ νὶο- 
᾿Ἰαϊίηρ {πεῖν οαὐῃ5 ἴο ὑπ6ῖν 411168 Ὀγ. τί αβίηρ ἴο Ἰοη ἴῃ 

ΒΔΓ, ΣΙ, τα ΠΑ ραν Χἢ ἵ 

ς τὶ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

3 7 Χ “ Χ , 5 , Αθηναίων σπονδάς" θεῶν γὰρ πίστεις ὀμόσαντες 
ἐκείνοις οὐκ ἂν εὐορκεῖν προδιδόντες αὐτούς. 

τι 3 σ΄ ςς ἃ Ἁ Ἂ Ἂ 1 , ΓΑ ΚΡ ΊΥΝ 

εἰρῆσθαι δ᾽ ὅτι “ἢν μὴ θεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ἦ" 
φαίνεσθαι οὖν σφίσι κώλυμα θεῖον τοῦτο. καὶ περὶ 
μὲν τῶν παλαιῶν ὅρκων τοσαῦτα εἶπον, περὶ δὲ 

“ “ , 

τῆς ᾿Αργείων ξυμμαχίας μετὰ τῶν φίλων βουλευ- 
σάμενοι ποιήσειν ὅ τι ἂν δίκαιον ἢ. καὶ οἱ μὲν 

΄ 

Λακεδαιμονίων πρέσβεις ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 
» Ν , » ’, ᾿ ᾽ ὔὕ ἔτυχον δὲ παρόντες ἐν Κορίνθῳ καὶ ᾿Αργείων. 

7 Δ ΕΑΝ ὦ ᾿ 7 ἈΨ' 3 

πρέσβεις, οἱ ἐκέλευον τοὺς Κορινθίους ἰέναι ἐς 
Ἁ Ψ, Χ Ἁ , ς Ἄ, 2 » 

τὴν ξυμμαχίαν καὶ μὴ μέλλειν: οἱ δὲ ἐς τὸν 

ὕστερον ξύλλογον αὐτοῖς τὸν παρὰ σφίσι προεῖπον 
ἥκειν. ᾿ 

ΧΧΧΙ, Ἦλθε δὲ καὶ ᾿Ηλείων πρεσβεία εὐ- 
θὺς καὶ ἐποιήσατο πρὸς Κορινθίους ξυμμαχίαν 

“Ἁ Μ 5 ων , Ἵ[ 3 Ψ πρῶτον, ἔπειτα ἐκεῖθεν ἐς Αργος ἐλθόντες, 
,ὔ 

καθάπερ προείρητο, ᾿Αργείων ξύμμαχοι ἐγένοντο" 
διαφερόμενοι γὰρ ἐτύγχανον τοῖς Λακεδαιμονίοις. 
περὶ Λεπρέου. πολέμου γὰρ γενομένου ποτὲ πρὸς 
᾿Αρκάδων τινὰς Λεπρεάταις καὶ ᾿Ηλείων παρα- 

7 «ς Ἁ “ 5 ͵ ΡῚ ᾿ ἤν ὦ 

κληθέντων ὑπὸ Λεπρεατῶν ἐς ξυμμαχίαν ἐπὶ τῇ 
ἡμισείᾳ τῆς γῆς καὶ λυσάντων τὸν πόλεμον, 
Ἤλεϊοι τὴν γῆν νεμομένοις αὐτοῖς τοῖς Λεπρεάταις 
τάλαντον ἔταξαν τῷ Διὶ τῷ ᾿Ολυμπίῳ ἀποφέρειν. 

Ά , “,ΟΥ “-“ ΄ 2 ΄ ΕΝ καὶ μέχρι τοῦ ᾿Αττικοῦ πολέμου ἀπέφερον, ἔπειτα, 
Ὗ Ν ῇ “ , ἘΝ ΕΣ παυσαμένων διὰ πρόφασιν τοῦ πολέμου οἱ ᾿Ηλεῖοι 

ἐπηνάγκαξζον, οἱ δ᾽ ἐτράποντο πρὸς τοὺς Λακε- 
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π6 ἐγεαὺν στ πε ΑὐΠ ΘΗ ΔΠ5 ; ῸΣ βἴποα παν δά 
θοιυπα ὑπαιηβεῖνοβ ἴο ὑποβα 811165 ὈγΥ ρ᾽εᾶσοθ βνΟ ἢ 
ἴῃ πα πδιης οἵ {πε σοάδ, [Ὁ σοι] ποῖ "Ὀὲ οοῃβιβιίθηῦ 
Ὑν ἢ ὑπαῖὶν οαὐῃβ ἴο θεΐγαν πε. Β6βϑίαθβ, [ῃ 8 ψουαβ 
οὔ ἔπε ἀργϑειηθηΐ υγεσθ, “1 {ποτα θΡῈ πὸ Ηἰϊπάγδηοα ὁ 
Πς ματι οὗ σοαβ οὐ ἤϑιοθβ᾽᾿ ; δά ἰᾧὑ βεειηβδα ἴο ὑῃθῃ) 
ὑμπαῦ [Π18 νγὰβ ἃ Βίπάτγδηοα οα {πῸ ρᾶτὺ οὗ ὑπ6 ροαβ. 
50 το ἢ ὑπαν βαϊα ἴῃ τεραγα ἴο ὑπεῖν ἀποϊθηῦ οαἰῃ8, 
Ὀαΐ ἃ5 ἴο ὑπε6 Ατρῖνε δ]]Π]Ἰ|ὰ πος ὑπ 6 γ νου]α σοπβα]ῦ νυ τ ἢ 
ὙΠΕΡ ἔγοπαβ ἀπ ἀο ψμαΐθνεν νὰ τρηῦ. 80. {Π6 
Θδηνουβ οἵ ἴπΠ6 1 Δοραδοιηομίδηβ γαϊασπεα ἤοαθ. Βαΐῦ 
ὑποτα Παρρεπθα ἴο ΡὈὲ αὖ Οουὐηθῃ Αὐρῖνε δηνΟΥβ 
ψγῃο0 υγροα {πΠ6 (ΟΥ π᾿ ἰδ π5. ἴο οοτηα ἰηἴο {Π6 4]]Π|8η6 68 
νυ πουῦ ἀαἰὰγ; πε Ἰαἰξεν, ποννανεὺ, [Ὁ] ὰ ὑμϑῖὰ ἴο 
οομηθ ἴο {παὶν ποχὺ ΔββθιηΪγΥ. 

ΧΧΧΙ. 5όοοπ αἴδευ ἔπαγε 4150 Θὰ πη6 ἃ ΘΙ ΡΆ55 0 οἵ 
1π6 ἘΠ6δη5 ἀπα ἤγϑῦ σοποὶ θα δῃ 4]]}}1}4πο6 νυ ἢ {Π6 
(οὐ π ἶδη5, ἀπά ὑπθη ὑπεν ργοοθεαθα ἴο Αὐροβ, ἃ8 
ὑπεν Πα ὕεδη ᾿ηϑίγαοϊεα, ἀπα τηδαά 6 Δη 4]]ἰᾶποα νυ ἢ 
ὑπε Αὐρίῖνεβ. [ᾧ βϑαϑιὴβ ὑμαῦ αὖ οπα {ἴπηθ ὑπ6 ἘΣ]6 88 
γγΕῈ αὖ νϑυίϊδποθ ἢ ἴῃς [1 Δοεαδεοιηοπίδηβ ἀρουῦ 
Τιαρύδυση. Εὸν ψ Πθη ἔπεα Πδαὰ θϑθὴ ἃ νγᾶῦ Ὀ6- 
ὕνεεη πα [οργϑαΐῖεβ ἀπ βϑοῖηα οἵ πεῸὸ Ασοδαϊδῃβ, 
δΔηα ἴῃ6 ΕἸδδηβ Πα θθαπ ἰμν τε Ὀγ ὑπε Τἀρυθαΐθβ 
ἴο τηᾶκΚ6 δὴ Δ8]]|1}84Ππ66΄ νη ὑἤε, τὶ τῃς6 οἴει 
ΟΥ̓ ΠΑ] {πεῖν ἰευγϊϊοσυ, οὐ ὑπ6 οοπο] βίου. οὗ ὑ{πεῈ 
νᾶ ἴπΠ6 ΕἼἸδδη5 Ἰοῦς Π6 1,ἐργεαΐοβ ἴῃ Ῥοββθβϑίοῃ 
ΟΥ̓ {πεῖν ἰαπα, θυῦ δϑβθϑϑθα ἀΡῸμ ὑΠ6πὶ ἃ ἰᾶὰχ οὗ ἃ 
ἰαϊαη ἴο Ὀ6 ραϊὰ ἴο ΟἸγιηρίδη Ζει5. Νοὸν ἀρ ἴο {Π6 ννᾶ 
ἢ Αὐπδπβ παν ταρι Δυ]Υ ρα ἴῃς {τιθαΐε ; ὑπ 6 Ὲ 
οἡ πες ρῥιεϊεχὺ οἵ ὑπὸ νὰῦ ὑπαν οθαϑϑα ἴο μὰν ἴΠ6 
ὑγῖθαΐα, απ ἴη6 Ε]θδηβ ὑτεά ἴο δηΐοσοθ ραγιηθηΐ, 
ὙΠΟΥΘ ΡΟΙ παν δα τθοουγβα ἴο ὕπΠ6 ΓΔοραἀδοιηοῃΐδ 5. 
᾿Ξ Τὴ ΤΥΡΏ να, ποῦ δι ἔγροιη ὑπ Ὀθουπᾶδγθβ οὗ Ἐ]15 πὰ 
Τμνοομΐθ (6. χχχίν. 1). 

τι 



ΤΗΠΟΥΠΕΒ 

7 Χ Α ΄ 3 δαιμονίους. καὶ δίκης Λακεδαιμονίοις ἐπιτρα- 
ς » 9 “ Ὗ ΕὐᾺΣ μή πείσης, ὑποτοπήσαντες οἱ ᾿Ηλεῖοι μὴ ἴσον ἕξειν, 

ἀνέντες τὴν ἐπιτροπὴν Λεπρεατῶν τὴν γῆν ἔτεμον. 
4 ἮΝ ’ 3“.ὉΝ - 20..᾽ 3 

οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι οὐδὲν ἧσσον ἐδίκασαν αὐτο- 
Γ ἂν “4 Ν » “ ᾽ ΄, 

νόμους εἶναι Λεπρεάτας καὶ ἀδικεῖν ᾿Ηλείους, καὶ 
ὡς οὐκ ἐμμεινάντων τῇ ἐπιτροπῇ φρουρὰν ὁπλιτῶν 

᾿ - 7 

ἐσέπεμψαν ἐς Λέπρεον. οἱ δὲ ᾿Ηλεῖοι νομίζοντες 
πόλιν σφῶν ἀφεστηκυῖαν δέξασθαι τοὺς Λακε- 

Ψ ς δαιμονίους καὶ τὴν ξυνθήκην προφέροντες ἐν ἡ 
" ἃ » ᾿ οἿ ᾽ Ν ᾿ ’ὔἢ 

εἴρητο, ἃ ἔχοντες ἐς τὸν ᾿Αττικὸν πόλεμον καθί- 
σταντό τινες, ταῦτα ἔχοντας καὶ ἐξελθεῖν, ὡς οὐκ 
ἴσον ἔχοντες ἀφίστανται πρὸς τοὺς ᾿Αργείους, καὶ 
τὴν ξυμμαχίαν, ὥσπερ ποείρητο, καὶ οὗτοι ἐποιή- 

» Ψ Ν ,ἢ ς 7 ᾽ ᾿ 3 σαντο. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ ἹΚορίνθιοι εὐθὺς μετ 
[ ᾽ 

ἐκείνους καὶ οἱ ἐπὶ Θράκης Χαλκιδῆς ᾿Αργείων 
αὶ Ἀ, Ν Ν “ Ν ᾽ Ἂ 

ξύμμαχοι. Βοιωτοὶ δὲ καὶ Μεγαρῆς τὸ αὐτὸ 
΄ 

λέγοντες ἡσύχαζον, περιορώμενοι ' καὶ νομίζοντες 
σφισι τὴν ᾿Αργείων δημοκρατίαν, αὐτοῖς 
ὀλιγαρχουμένοις, ἧσσον ξύμφορον εἶναι τῆς 
Λακεδαιμονίων πολιτείας. 

ΧΧΧΙΠΙ. Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ 
θέρους τούτου Σκιωναίους μὲν ᾿Αθηναῖοι ἐκπο- 
λιορκήσαντες ἀπέκτειναν τοὺς ἡβῶντας, παῖδας 
δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδραπόδισαν καὶ τὴν γῆν 
Πλαταιεῦσιν ἔδοσαν νέμεσθαι" Δηλίους δὲ κατή- 
γαγον πάλιν ἐς Δῆλον, ἐνθυμούμενοι τάς τε ἐν 

1 ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, ἴῃ ὑπ6 ΜΒ. αἴδϑι περιορώμενοι, 
ἀρΙοίθα Ὀν ορῦθθ. Τὴ βθῆβθ οἵ ὕμῃθ νϑυ, ““7θδίοιιβὶ ν 
γγαῦοῃ θα ἢ (Φοννϑῦῦ), γϑαυπιγθα τι ὑμαῦ τοϑαϊηρ, ἀοθ8 ποῦ 
ΟΟΟῸ ἴῃ Του α]668. 

όο 

πϑπρρ ς, οὐ ΣΥΝ 

αὐ Τ᾿ δα 



ΒΟΟΚ ΡΜ. χχχι. 3--ΧΧΧΙΙ. 1 

ΤῊ 4856 πανίηρ᾽ Ὀ6 θη γαξευγεα ἴο {πὸ 1,Δος ἀδοοἶΔ ἢ 5 
ἴον αὐ θ᾽ γαύοη, ὑΠπ6 Ἐ]Θδη5, ϑαβρεουίηρ ὑπαῦ ὑπ ν νου] 
ποὺ γϑοαῖνε [δὶν ὑγεαϊμηθηῦ, Γαποιποβα {Π6 υθἱἐγαϊοη 
δηα γαναροα {Πς Ἰαηά οὔ {πε Τοργεαΐῖθθ. Τῆς [μς6- 
ἀδεϑιηοηΐϑηϑ, πονουῦ 616 55, σαν Ἰυαρτηεηΐ, ἴο {Π6 
εἴξοῦ ὑπᾶὺ ἴΠ6 Τιδργθαΐοϑ ψετα ἱπάθρεπάδῃβ πα ὑΠ6 
Ἐ]68Πη5 Πα ἀροΊ 550 085, ἃΠα ἃ5 ἔπη: Ἰαϊξεν αἰ ποῦ δῖα 68 
ὈΥ ὑπ6 δγθιϊγαϊίοη, βαπῦ ἃ σαΥ θοη. οἵ ᾿ιορ! 65. ἴο 
Τδρύθαη. Βιυΐ ὑπΠῸ ἘΠ]δαπβ, οοπδίἀουΐηρ ὑπᾶὺ {ΠῸ 
Τιαοεαδουηοηΐδηβ Πδά ἰδκοη ἀπᾶδὺ ὑπεῖνγ ρῥγούθοϊοη 
ἃ οἰὺγν οἵ ὑπεῖτ5 ὑπδὺ νγᾶβ ἴῃ γενοῦ, οἰτεα ὅΠ6 ἀρτβϑιηθηῦ 
ἴῃ νγ] ἢ 1Ὁ νγὰβ βυϊρυ!αῖεα {πΠὰΐ νυν μαΐανου ρ]οθ5. ΔΗΥ͂ 
οὗ {π6 οοηξεαάογαῖεβ πΠδὰ ψῃθη ὑπο δηὐεγεα {ΠῸ 
γγ8} ἢ ΑἰΠΘη5 ὑΠ6Ὺ 5ῃου]α ταϊαϊη θη ΓΠΘΥ ΟΔ 16 
οαὖῦ Οὗ ; ἀπ οἱ ἔπε στοιπα ὑπμαῦ ὕπο ν μα ποῦ τεοοῖνεα 
ἕαὶν ἐγεαϊιηθηῦ ννεηῦ ονοῦ ἴο ὑπ6 Αὐρῖναοβ, ἔπε ΘηνοΟΥ5 
ταδί {Π6 4]]Πᾶηοο 85 Ποὺ Ὠδα θεθη ἰπϑυγιοϊεα ἴο 4ο. 
Ἰτητηδαίαὔο!υ ἴδεν ἔμθυα ὑπ6 (Οὐ Πα ἢ 5. 4150 πα ὑΠ6 
ΟΠαϊοίἀϊδη5 ἴθ ΤΉγαοα θϑοδιηθ 411165 οὗ ὑπΠῸ Αὐρῖνϑϑ. 

, Βαῦ ἴῃς Βοφδοιδηβ ἀπ Μερδγίδηβ, ὑποιρὴ πο] αϊηρ {Π6 
ΒΔ 16 νίθνβ, καρὺ αυϊαῦ, αὐγαὶ πρ' ανθηΐβ ἀπα ὑπ πΚίηρ' 
1ὉΠ6 ΑΥὐρῖνδ ἀθιηοοῦδου ποῦ 50 δαναηΐαρδοιιβ ου ὑΠ 6 1}, 
ψιλῇ {παῖ ΟἹ ΡΑγΟΠ1081] ἔοττη οἵ σονευπιηθηῦ, ἃ5. {Π6 
ΡΟΙΙΟἴ64] οοπϑυϊ τοι οἵ ὑπῸ 1 ,Δοραἀδουηοῃίδη8. 

᾿ ΧΧΧΙ͂Ι. Αροαυῦ ὑΠ6 βδπὴ6 {ἶπι6 ἀυτίηρ {Π||8 ΒΌΤΩ ΤΊ 6 Γ,. 
ὅπ Αὐμεπίδπβ τεἀποθᾶ ἔπε ϑοϊοπαθδηβ ὈΥῪ 5ίερσε, βθνν 
ὑη6 δά] τη8]65,} τηδᾶθ 5]ανεβ. οἵ π6 ψοηθπ ἃπα 
ΟΠ] αγΘη, Ἀπ σάνε ἴπΠ6 ἰαημαὰ ἴο ὑπε Ρ]αΐδθιπμβ ἴο 
ΟΟΟΌΡΥ ; 8ἃπα παν Ὀτουρῦ δος {πΠ6 1) 6]18Π5 ἴο 1)6105,3 
ἰαϊκῖπσ ἴο Πποαγὺ ὑΠ6}Ὶ ταϊϑῃαρ5. ἴῃ ῃη6 μαΐ0]68 8 δπὰ 

1 Τῇ δοοογάδμοθ νυ ὕπ6 ἄθοσθθ πιονβα ὈΚ ΟἸθοη ὕνγο γθδγ8 
ΟῬοΐοσβ (1ν. οχχίϊ. 6), Αὖ ὕΠμ6 ὀοποϊαβίοη οὗ ρϑᾶοθ ὕμϑυ δᾶ 
Ῥθθη 1ϑζὺ δῦ ὕΠ6 τθυου οὗ ὑπο Αὐμπθηΐϊδηβ (οἢ. χνἹ]. 8). 

ἘΦΟῚ ΘΠ: 1, 3. Αὖ Ποϊίαπι δηα ΑἸρἘ]ροΙ 5, 

6ι 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ταῖς μάχαις ξυμφορὰς καὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς θεοῦ 
2 χρήσαντος. καὶ Φωκῆς καὶ Λοκροὶ ἤρξαντο 
8 πολεμεῖν. καὶ Κορίνθιοι καὶ ᾿Αργεῖοι ἤδη ξύμ- 
μαχοι ὄντες ἔρχονται ἐς Τεγέαν ἀποστήσοντες 
Λακεδαιμονίων, ὁρῶντες μέγα μέρος ὄν, καὶ εἰ 
σφίσι προσγένοιτο, νομίζοντες ἅπασαν ἂν ἔχειν 

4 ἸΠελοπόννησον. ὡς δὲ οὐδὲν ἂν ἔφασαν ἐναν- 
τιωθῆναι οἱ 'Γεγεᾶται Λακεδαιμονίοις, οἱ Ἰζορίνθιοι 
μέχρι τούτου προθύμως πράσσοντες ἀνεῖσαν τῆς 
φιλονικίας καὶ ὠρρώδησαν μὴ οὐδεὶς σφίσιν ἔτι 

ὅ τῶν ἄλλων προσχωρῇ. ὅμως δὲ ἐλθόντες ἐς τοὺς 
Βοιωτοὺς ἐδέοντο σφῶν τε καὶ ᾿Αργείων γίγνεσθαι 
ξυμμάχους καὶ τἄλλα κοινῇ πράσσειν: τάς τε 
δεχημέρους ἐπισπονδάς, αἱ ἦσαν ᾿Αθηναίοις καὶ 

οιἰωτοῖς πρὸς ἀλλήλους οὐ πολλῷ ὕστερον γενό- 
ο “ 7] Ὁ 

ἈΠ ΔῊ αὐτῶν τῶν πεντηκοντουτίδων σπονδῶν, 

ἐκέλευον οἱ Κορίνθιοι, τοὺς Βοιωτοὺς ἀκολουθή- 
σαντας ᾿Αθήναξε καὶ σφίσι ποιῆσαι, ὥσπερ 
Βοιωτοὺ εἶχον, μὴ δεχομένων δὲ ᾿Αθηναίων 
ἀπειπεῖν τὴν ἐκεχειρίαν καὶ τὸ λοιπὸν μὴ σπέν- 

6 δεσθαι ἄνευ αὐτῶν. Βοιωτοὶ δὲ δεομένων τῶν 
Κορινθίων περὶ μὲν τῆς ᾿Αργείων ξυμμαχίας 
ἐπισχεῖν αὐτοὺς ἐκέλευον, ἐλθόντες δὲ ᾿Αθήναζε 
μετὰ Κορινθίων οὐχ ηὕροντο τὰς δεχημέρους 
σπονδάς, ἀλλ᾽ ἀπεκρίναντο οἱ ᾿Αθηναῖοι Κοριν- 
θίοις εἶναι σπονδάς, εἴπερ Λακεδαιμονίων εἰσὶ 

7 ξύμμαχοι. Βοιωτοὶ μὲν οὖν οὐδὲν μᾶλλον ἀπεῖπον 
μὴ “ 5 ΄ Ν » κ ᾿ 

τὰς δεχημέρους, ἀξιούντων καὶ αἰτιωμένων ἸΚοριν- 

Τὸ πᾶ δἸνγαυβ τη ηὐδί πθα δὲ ᾿παθρθπάθηῦ ροβί υΐοῃ ἴῃ 
Αγοδαϊδ, ϑηα ἴῃ θαυ] ον (ἰτη685 δα Ὅ6θη ἃ Ῥονγουα] ορροηθηῦ 
οἵ βρατία. 
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ΠΥ ΤΙΤ νι, δ σΓΠἘνσσέὴτ Γτὐξἷἕξᾷἕ͵νυνν 
ἐσ Ἐς ἀξ 

δ ἣν τ - 

ΒΟΟΚ. Υ. χχχηιι. 1τ--}) 

ΟὈδυηρ' ΔΠ ΟΥ̓Δ616 οὗ ἴῃς ροα αὖ 16 ]ρῃ1. Μεοδην 6 
ἴπ6 ῬΠοοίδηβ ἃπα ἴῃς 1 οουδηβ θαρρῶ ΠΟΒ. 1165. 
Απα {πε (ον πὐ ἶδη5 ἀηα ὑΠ6 Αὐρῖνοβ, θεϊηρ' πονν 411165, 
οδτηο ἴο Τερδα,; Ππορίηρ ἴο ἰπάποα ἰδ ἴο τανο]ῦ ἔγοῖα {Π6 
ΤΔοθαδθιηοηΐδηβ, βθοῖίηρ ὑπαῦ Ὁ ννὰθ 8ῃ ἱπηρογίδηῦ 
Ρᾶτὺ οὗ πε Ρεὶοροπηδβαϑ, πα Τ]ηΚίπρ 1 1Ὁ 5Βῃου]α θ6 
σαϊπεα ἴο ὑμοὶν δία β ἵπθὺ νου] βοομ πᾶν Π6 ψγ ΠΟ ]6 
Ῥε]οροπηθβιθ. Βα θη ἔπ6 Τερσοαῖθ το αβεα ἴο 
ΟΡΡοβ6 {πε 1,δοθαάδοιηοηΐδηβ, ὑπ6 Οουηὑ ΐδη5, γνῃῸ ἀρ 
ἴο ὑπεαῦ ἔτη6 δα θα νγουκίηρ' Ζοδ]οιβ᾽υ, θθοδπλ6 58 ο κΚ 
ἴῃ ὑπεὶν ἀγάουν ἀπ [1] οὗ ἀγεδα ὑπαῦ ποπα οὔ {πΠ6 οὔ Υ 

᾿ ῬεΙορομ 6 βίδηϑ νου] Πα ποαίουτ" ἢ οομλα ον ἴο 61]. 
Νανουῦῃ6 1685 ὑπεν ψνεηὺ ἴο ἴπ6 Βορδοίίδηβ ἀπα τα- 
αυδϑιθα πε πὰ ἴο θεοομπηδ 4}1165 οἵ ὑπ δυβαῖνεβ ἀπ {ῃ86 
Αὐρῖνεβ, ἀπα ἴο δοὺῦ σϑῆθυα!ν ἴῃ οοποογὺ νι {ἢ 61}. 
Απα {ῃς ΟοΥ ἐπ 5 ἔαγ μον γεαπθβῖεα ὑπ Βοβούϊδηβ 
ἴο δοσοιῆρϑην ἔὕπεμι ἴο ΑὐΠθη5 δηα ργοσαγα ἴον ἔμ θὰ 
Αἰ5ὸ ἔῃ6 ἴδῃ ἀανβ᾽ ὑτιοα 5 ψν ἢΊοἢ Πα θδ θη τηδαα θ6- 
ὕννεεη ἔπΠ6 Αὐμοηΐδη5 πα Βοδούδηβ ποὺ Ἰοὴρ αἴδεσ ὑΠ6 

: ΟΟΠΟ] υδίοῃ οἵ ὑπ Πές γϑδυβ᾽ ὑγεαΐγ, οὴ ὑΠ6 βϑιηδ ἔθ 15 
85 ὕπ6 Βορδοίίδηῃβ μδα ορίαϊποά, δηα, 1 ὑΠ6 ΑἸ Δ ἢ8 
αΙα ποῦ ἀρυξθ, ἴο Τεποῦποα ὑΠ6 δυμϊϑυϊοα δηα ἔουν Π6 
ξαΐατα ἴο τη κα πο ἔσιοα τὶ Πποὰὺὺ {ΠπΠ6 (ον ὐ Πίδη5. ΤῈ 
Βοεούδηβ, νν ἤθη ὑπ 6 ΟΟΥ ἰδ 5 τηδάθ {Π6586 γοαιθϑὺβ, 
ἀεβιγεα ὑπϑιὰ ἕο νναῖϊδ ἀυνῃ]]6 ἴῃ τοραγᾷ ἴο [Π6 Ατρῖνα 
ΔΙ]! ποθ, θα παν ννεπὺ ψ ἢ ἔπεα ἴο Αὐπεηβ, 6 6 
Βονενει ἔπον [1164 ἕο οὐἱαϊπ ἐπε ἔθη ἀανβ᾽ ἔσιιοα, [Π6 
ΑΥΠΘπΐδπ5 Ἀηβυνευηρ ἔθ ὑπαὺ ὑπ θγῈ νὰ5 ΔΙ ΓΘΔΑΥ ἃ 
ἔχασε νὴ Π6 ΟοΥ δ η5, 1 [ΠδῪ νεσθ Ἀ11165. οὗ {Π6 
Γαςεαδοιηοηΐδηβ. Βιΐὺ {Π6 Βορδούδηβ αἸα ποῦ δὴν {Π6 
ΤΩΟΥ6 σίῖνα ἀρ {Π6 ἴδῃ ἀἀνϑ᾽ ὑσοθ, ΑΙ ΠΟῸΡἢ {πΠ6 ΟοΥη- 
τΠΐδη5 ἀειηδπαᾶθα Ὁ δηα δοοιβεα ὑπο οὗ Πανίηρ 
. 3.2.6. ἃ ὕσιαοθ ψοὴ Πα ο Ὀ6 Υϑηθνγθα θυύϑυῪ ὕθῃ ἀδΥβ ; 
ΟΥὉγ ῬΘΙΠαΡ5, ““ θυ] 8016 δύ ὕθῃ ἀανβ᾽ ῃούϊορ,᾽" ἃ5. ΔΦονθὺῦ 
ῬΒΙΏΪΚΒ, οἵ, ὁἢ.. χχνὶ. ὃ. 
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ΤΗΠΟΥΙΘΕΒ 

θίων ξυνθέσθαι σφίσι: Κορινθίοις δὲ ἀνοκωχὴ 
ἄσπονδος. ἣν πρὸς ᾿Αθηναίους. 

ΧΧΧΊΤΙΙΠ. Λακεδαιμόνιοι δὲ τοῦ αὐτοῦ θέρους. 
πανδημεὶ ἐστράτευσαν, Ἰ]λειστοάνακτος τοῦ 
Παυσανίου Λακεδαιμονίων βασιλέως ἡγουμένου, 
τῆς ᾿Αρκαδίας ἐς ἸΠαρρασίους Μαντινέων ὑπηκό- 
ους ὄντας, κατὰ στάσιν ἐπικαλεσαμένων σφᾶς, 
ἅμα δὲ καὶ τὸ ἐν Κυψέλοις τεῖχος ἀναιρήσοντες, 
ἢν δύνωνται, ὃ ἐτείχισαν Μαντινῆς καὶ αὐτοὶ 
ἐφρούρουν, ἐν τῇ Παρρασικῇ κείμενον ἐπὶ τῇ 
Σκιρίτιδι τῆς Λακωνικῆς. καὶ οἱ μὲν Λακεδαιυμό- 
νιον τὴν γῆν τῶν Παρρασίων ἐδήουν, οἱ δὲ 
Μαντινῆς τὴν πόλιν ᾿Αργείοις φύλαξι παραδόν- 
τες αὐτοὶ τὴν ξυμμαχίαν ἐφρούρουν' ἀδύνατοι 
δ᾽ ὄντες διασῶσαι τό τε ἐν Κυψέλοις τεῦχος "καὶ 
τὰς ἐν Παρρασίοις πόλεις ἀπῆλθον. “Λακεδαιμό- 
νίοι δὲ τούς τε Ἰ]αρρασίους αὐτονόμους ποιή- 
σαντες καὶ τὸ τεῖχος καθελόντες ἀνεχώρησαν 
ἐπ᾽ οἴκου. 
ΧΧΧΤΥ. Καὶ τοῦ αὐτοῦ θέρους, ἤδη ἡκόντων 

αὐτοῖς τῶν ἀπὸ Θράκης μετὰ Βρασίδου ἐξελθόν- 
των στρατιωτῶν, οὺς ὁ Κλεαρίδας μετὰ τὰς 
σπονδὰς ἐκόμισεν, οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐψηφίσαντο 
τοὺς μὲν μετὰ Βρασίδου Ἐϊἵλωτας μαχεσαμένους 
ἐλευθέρους εἶναι καὶ οἰκεῖν ὅπου ἂν βούλωνται" 
καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ αὐτοὺς μετὰ τῶν νεοδαμώ- 
δων ἐς Λέπρεον κατέστησαν, κείμενον ἐπὶ τῆς 
Λακωνικῆς καὶ τῆς ᾿Ηλείας, ὄντες ἤδη διάφοροι 

᾿ ΤΠ πιοπηὐδίπουβ γϑρίοη Ὀθύνθθηῃ ὑΠπ8 ἼΡρϑὺ Εατούαβ πᾶ 
ὕΠ6 ν8|16ὺ οὗ πμ6 Οϑθημϑ, ὁπ οὗ ὑπ πηοβῦ ᾿πηρουύδιῦ ἀἰδβύσιοὐβ 
οὗ ὑπ Ῥϑυϊοθοὶ. 
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ΒΟΟΚ. ΓΥ-. χχχιι. 7--ΧΧΧΙν. 1 

ἀργθθα ψἱτἢ ὑπουάβεὶνεβ ἴοὸ ἄἀο 8580οθ. Βεΐνεεη {π6 
ΟοΥ δ η5, πονγανοῖ, δηα ὑπ6 Αὐμθηΐδης ἔμ θα γγᾶ5 ἃ 
οαϑβαύοη οἱ δοῦν. 65 νυ ποιδ δὴ δοῖαδ] ἔγασα. 

ΧΧΧΙΠΠ. Τῆς βάπηθ βυμησηθῦ ἴΠ6 1,Δοραδοιηοηίδη8, 
ὉΠάῖΘΥ ἴπ6 σοτητηδηα οἵ Ρ] εἰϑίοαπαχ, βοὴ οὗ Ρδυβδηΐδβ, 
Κίησ οἵ Π6 1, ἀοεαδοϑιηοπίδηβ, 846 ἂἃῃ δχραάϊίοη 
νὴ ἢ 4}1 {Πδὶν ἔογοθϑ ἰηΐο π6 ἰουγϊζουυ οὗ ἴῃς ᾿δι- 
γΠαβίδηῃβ οἵ Αγοδαΐα, νηο οα βα ]εοῖβ οὗ ὑπ6 Μαηί- 
πδᾶπη5. ΤΠου πδα θθθη οΔ]] δα ἴῃ ὈγΥ ὑῃ6 Ῥδιυγ δ β᾽8 8 
ἢ δοοουηΐ οἵ ἃ ἔδοϊϊοηδὶ αυδιγαὶ], ἀηα ἰπἰεπα θα 4150 
ἴο ἀδυηο 5}, ἰἢ ῥροβϑί]6, ὑπ6 ἔογῦ αὖ Ουὐρβεῖὶα, νυν ἢ ἢ, 
θεὶπρ βἰζυαϊθα ἴῃ Ῥδυυῃδβίδη ἰαυγϊζουυ, ἴΠ6ς Μαηΐ- 
Π6Δη5 ἢ8α οοπδίγιοϊοα δηα ὑπϑιηβοῖνεβ σΑΥΥἸΙΒΟΠ ΘΑ [ῸΓ 
ὑΠ6 δΔῃηπούδηοα οἵ ἴῃς αἰδύνιοῦ δον 5 ἴῃ ],Δοοηΐδ. 
ΤΠη6 1,Δοραδοιηοηΐδιβ ργοοε θα 64 ἴο τάναρα ὑΠε Ἰαπᾶ οὗ 
ἴΠ6 Ραυυμαβίδηβ, δηα ἴῃ 6 Μαῃίϊπθδηβ, ρἰνίηρ' ον ε  ὑῃς 
ουϑίοαγ οἵ {Ππεὶν οἱζγ ἴο ὑπ6 Αὐρίῖνεβ, ὑγδα {Πϑυηβο να 
ἴο συλ {Π6 ἰευυϊΐουυ οὗ {πεὶγ Ῥδυυαβίδῃ 4168. 
Βεῖησ ὕπ80]6, Πονγενεῦ, ἴο βάν ἴΠ6 ἔογ αὖ υρβεὶδ 
«Δα ἴΠ6 ἴοννῃβ ἴῃ Ρδυυδϑὶα, ΠΥ ψΠπᾶγανν. Απα 
ὑπ6 1,δοεαἀδοιηοηίδηβ, δεν. τηδκίησ 6 Ρδυυ ἢ βδῃ5 
ἱπαερεπάθηϊ Δηα ρυ]]ηρ ἀοννῃ ὑπ ἔουῦ, 6 γαϊασπεα 
Βοπηα. 

ΧΧΧΙΨΝ, Τυτίπρ' {Π6 βδ 6. Θ0ΣΏΤΊ6Ὶ, Οἢ ὑΠπΠ6 ταῦ ἢ 
το ΤὭγδοα οὗ ἴΠ6 ἵγοορβ ννβῖοἢ δα σοπα οαὖ νψ]ἢ 
Βυδβϑῖαδϑ 2 δπα σῇ ϊο ἢ ΟἸοανα8 ὃ Πα Ὀτουρσ]ῦ ὕδοκΚ 
αἴζεν πε ἰγθαῖῦγ ννὰβ τηϑᾶβθ, ὑῃθ6 1, Δοθ δε οἰ Δ 5 
νοϊεα ἐπαῦ ὑπ6ὸ6 Ηεο]οΐβ ψῃο 84 Ὀυρηῦ νι Βαβι 88 
5ῃου]α Ὀὲ ἴγεε δπα ἄνα] ψνθύθνοῦ ὑπο ν ρῥγεεστεα ; 
ἃ πα ποὺ Ἰἰοηρ αἴζευνναν 5. ὑπο ν βαυθ]εα ὑμθ πὶ ψ ἢ {Π6 
Νεοάδιηοα 68 5 αὖ Γ ρυδιπὰ οἢ ὑπ6 θογάθιβ οὗ 1 ,δοοηΐα 
Δηα ἘΠΠ15, ἔογ πον γοσα Ὀγ ὑπὶ5 {ἰπη 6 αὖ νυϊάποα ψἸὉἢ 

3 (Γ΄, τὺ. ΙχχνἹ]]. 1 ; ΙΧχχ. ὅ. ΒΟ ΧΧΙΣ 8 
4 ΠῚ 6 οἶδηβ οὗ ϑυν οἰ] ΖΘΠ5 ξουτηθα οἵ Ἠο]ούβ θιηδποϊραύθα 

ἴου Βθύν]ο6 ἴῃ Ψ08Υ. Ε: 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

2 ᾿Ηλείοις: τοὺς δὲ ἐκ τῆς νήσου ληφθέντας σφῶν 
καὶ τὰ ὅπλα παραδόντας, δείσαντες μή τι διὰ τὴν 
ξυμφορὰν νομίσαντες ἐλασσωθήσεσθαι καὶ ὄντες 
ἐπίτιμοι νεωτερίσωσιν, ἤδη καὶ ἀρχάς τινας ἔχον- 
τας ἀτίμους ἐποίησαν, ἀτιμίαν δὲ τοιάνδε ὥστε 
μήτε ἄρχειν μήτε πριαμένους τι ἢ πωλοῦντας 
κυρίους εἶναι. ὕστερον δὲ αὖθις χρόνῳ ἐπίτιμοι 
ἐγένοντο. 

ΧΧΧνΥ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους καὶ Θυσσὸν τὴν 
ἐν τῇ Αθωίδι᾿ Ακτῇ Διῆς 1 εἷλον, ᾿Αθηναίων οὖσαν 
ξύμμαχον. 

᾿. Ν “ “- ΕῚ ,ὕὔ Ἀ Γ 

Καὶ τὸ θέρος τοῦτο πᾶν ἐπιμειξίαι μὲν ἦσαν 
“Ὁ ᾽ ᾽ Ν 7 φ ΓΑ 

τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ Ἰ]ελοποννησίοις, ὑπώπτευον 
Χ » ῇ τὰ ὁ Ν Ν εἶ “ δὲ ἀλλήλους εὐθὺς μετὰ τὰς σπονδὰς οἵ τε 

3 - μὴ ὃ ΄ μὴ Δ “ 
Αθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι κατὰ τὴν τῶν 

χωρίων ἀλλήλοις οὐκ ἀπόδοσιν. τὴν γὰρ ᾿Αμφί- 
πολιν πρότεροι λαχόντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀποδι- 

ῇ ᾿ ᾿ 9.9} 2 2 ΄ 50 ν Δ 
δόναι καὶ τὰ ἄλλα οὐκ ἀπεδεδώκεσαν, οὐδὲ τοὺς 

ἐπὶ Θράκης παρεῖχον ξυμμάχους τὰς σπονδὰς 
δεχομένους οὐδὲ Βοιωτοὺς οὐδὲ Κορινθίους, λέ- 
γοντες αἰεὶ ὡς μετ᾽ ᾿Αθηναίων τούτους, ἢν μὴ 
» , Ἃ ᾽ , , ὦ 

θέλωσι, κοινῇ ἀναγκάσουσιν: χρόνους τε πρού- 
θεντο ἄνευ ξυγγραφῆς ἐν οἷς χρῆν τοὺς μὴ ἐσι- 
ὄντας ἀμφοτέροις πολεμίους εἶναι. τούτων οὗν 
ὁρῶντες οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐδὲν ἔργῳ γυγνόμενον, 
ὑπώπτευον τοὺς Λακεδαιμονίους μηδὲν δίκαιον 
διανοεῖσθαι, ὥστε οὔτε Πύλον ἀπαιτούντων αὐὖ- 

1 ᾽᾿Ακτῇ Διῆς, ΜοΙηΘἸΚΘ᾽ 5 Θοῃ)θούαγθ ἴοσ Δικτηδιῆς οὗ ΠΘΑΥΙ͂Υ 
84}1 ΜΗΞ. 
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ΒΟΟΚ. ΝΡ. χχχιν. 1:--χχχν. 4 

{η6 Ε]δδηβΒ. Βυῦ 8ἃ5 ἴοὸ ὑπδὶ" Ὡθὴ ψὴο δά Ὀδδη 
ἴα κοὴ οἱ {πα ᾿ἰβδπα ἃπα 84 σίνθῃ ΠΡ {πεῖν ΔΥΤΉ5, 
ἔθανε ὑπαὺ ὑπθθε τηϊσῃΐ ἀχρεοῦ ἴο βυῆειυ βοιὴθ 
αἀερτδάδίϊοη. θϑοδιβα οἵ {πιεῖν τηϊδέουξα μα ἀηα 1 ἐπ 6 Ὺ 
οοηὐίπυσα ἰπ ροββεβϑίοη οἵ {πθὲ ἔγδηο δα. τἱρ 
αἰϊεηρῦ ἃ γτανοϊυΐϊοη, παν αἰβίγπμο δε {πῃ θη, 

 πουρῇ βοπλα οὗ ἐπ δηλ πονν Π6]4 οδϊος, δπα ἢ 5 ἢ 
ἃ αἰ γδποἸβθιηθηῦ ὑΠπαὺ ὑπαν οου]α ποῖτποὺ ΠΟ] οἤοα 
ΠΟΙ ᾶνα πε Ἰἰερὰ] υἱρῆιῦ ἴο ὈΌΥ Οὐ 5611} δηνιῃίηρ. 
Ϊῃ ὑπὸ οουγβα οἵ {ἴπηθ, πονενοῖ, ὑπαΥ, εῖα ἀραΐῃ 
Θη γ πο Ϊβ6ά. 
ΧΧΧΝ, θυχίπηρ {Π6 5816 Β0ΠΩΠΊ6Ι 4150 ὑπὸ 115 

ἴοοκ ΤΉγβϑιβ, ἃ ἴοννῃ οα ὑΠ6 ῥγοιηοηΐουυ οἵ Αὐδοϑβ, 
ὙΠ] Οἢ ννὰ8 ἴῃ 8]]Π|8πὸ06 να} {Π6 ΑΥΠ ΘΗ ΪΔη5. 

ΑΙ] {π|8 ϑυχημθυ ἔπεσα ννὰβ ἰῃζογοουγβα θαΐννθ 
16 ΑΥΠοπίδη5 δπα 1 ἀοεαἀδοιηοπίδηβ, ᾿ῦ θοῦ ρᾶγ 165 
Ὀερᾶπ ἴο βυβρεοῦ ομς δἃποῖμεν αἰγθοῦγ αἴζευ {ὑΠ6 

ΟΟΠΟΪδῖοη οὗ ὑΠπΠ6 ὑγοαῖυ, οὐἱηρ ἴο ὑπαῖὶν δι] γα ἴο 
σῖνα ὕῬδοὶς ἴο ομα δἃποῖΐῃου ἴῃ ρδοθβ βρεοϊῆβά. 
ΤΠ ς 1,Δοραδειηοηΐδηβ, ὑπουρὴ πεν Πα ἀγάνῃ ὑΠῈ 
Ἰοὺ ἴο τηδὶςθ γϑϑιογαϊίοι ἢιβῦ, ῃΠδα ποὺ γϑϑίογθα Αἰὴ- 
ΡΒΡΟΙ5 ἀπ πε οἴμϑυ ρ]δοθβ; ΠΟΥ Πδα ὑπδὺ τηδά8 
ὑπεῖνγ 411165 ἰπμ ΤὭγαος δοοαρὺ πε ὑγεαΐν, ποὺ {Π6 
'Βορούίδηβ, ποὺ ἔπε ΟοΥὐ πη 5, ὑπουρ ἢ ὑΠαν οοπύϊηα- 
ΑΙγ ργοΐεβθεα ὑπδὲ ὑΠδν ννου]Ἱα Ἰοΐῃ τἴΠ6 Αὐπεμπίδηβ ἴῃ 
οοογοίηρ ἔπαθε βἰαΐθβ, 1 ὑπο ν σγοῦθ ἀην ]]Π Πρ; ἃπα 
ΠΟΥ Ριοροβεᾶ ἀἄαΐθβ, νι ποιὰΐδ τπακίηρ ἃ νυυϊτΐθη 
Δργεοιηθηῦ, οα νγὨϊοἢ ὑΠπο86 ψνῃοῸ αἸα ποὺ δοςοβάβ ἴο 
ἴπη6 ἐγεαῖν ψεῖα ἴο Ὀ6 δηθιηῖθβ οἵ θοΐῃ. ϑεείηρ, 
6 η, ὑπαῦ ποπα οὗ ὕπθϑε {πϊηρδ ννὰ8 δοῦμ!]ν εϊηρ' 
ἄοπο, πε Αὐμαπίδηβ βυβρεοῖεα {πΠ6 1 Δοθἀδθ 85 
οὗ Πανίπρ' πο 750 ᾿πδεπίίοπβ, πα 50 ποῦ οΟἿΪγῪ αἰά ποῦ 

γχαβίοσε Ρυ]οβ γε ἴπΠς6 Το δοιηοηΐδηβ ἀθιηδηᾶθα 
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ΤΗΠΟΥ ΠΕ 

τῶν ἀπεδίδοσαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ τῆς νήσου 
δεσμώτας μετεμέλοντο ἀποδεδωκότες, τά τε ἄλλα 
χωρία εἶχον, μένοντες ἕως σφίσι κἀκεῖνοι ποιή- 
σειαν τὰ εἰρημένα. Λακεδαιμόνιοι δὲ τὰ μὲν 
δυνατὰ ἔφασαν πεποιηκέναι" τοὺς γὰρ παρὰ 
σφίσι δεσμώτας ὄντας ᾿Αθηναίων ἀποδοῦναι καὶ 
τοὺς ἐπὶ Θράκης στρατιώτας ἀπαγαγεῖν καὶ εἴ 
του ἄλλου ἐγκρατεῖς ἦσαν: ᾿Αμφιπόλεως δὲ οὐκ 
ἔφασαν κρατεῖν ὥστε παραδοῦναι, Βοιωτοὺς δὲ 
πειράσεσθαι καὶ Κορινθίους ἐς τὰς σπονδὰς 
ἐσαγαγεῖν καὶ Ἰ]άνακτον ἀπολαβεῖν, καὶ ᾿Αθη- 
ναίων ὅσοι ἦσαν ἐν Βοιωτοῖς αἰχμάλωτοι κομιεῖν. 
Πύλον μέντοι ἠξίουν σφίσιν ἀποδοῦναι" εἰ δὲ μή, 
Μεσσηνίους γε καὶ τοὺς Εἵλωτας ἐξαγαγεῖν," 
ὥσπερ καὶ αὐτοὶ τοὺς ἀπὸ Θράκης, ᾿Αθηναίους 
δὲ φρουρεῖν τὸ χωρίον αὐτούς, εἰ βούλονται. 
πολλάκις δὲ καὶ πολλῶν λόγων γενομένων ἐν τῷ 
θέρει τούτῳ ἔπεισαν τοὺς ᾿Αθηναίους ὥστε ἐξαγα- 
γεῖν ἐκ Πύλου Μεσσηνίους καὶ τοὺς ἄλλους 
Εἵλωτάς τε καὶ ὅσοι ηὐτομολήκεσαν ἐκ τῆς 
Λακωνικῆς: καὶ κατῴκισαν αὐτοὺς ἐν ἹΚρανίοις 
τῆς Κεφαλληνίας. τὸ μὲν οὖν θέρος τοῦτο ἡσυχία 
ἣν καὶ ἔφοδοι παρ᾽ ἀλλήλους. 

ΧΧΧΥ͂Ι. Τοῦ δὲ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος (ἔτυ- 
χον γὰρ ἔφοροι ὃ ἕτεροι καὶ οὐκ ἐφ᾽ ὧν αἱ σπονδαὶ 
ἐγένοντο ἄρχοντες ἤδη καί τινες αὐτῶν καὶ 
ἐναντίοι σπονδαῖς) ἐλθουσῶν πρεσβειῶν ἀπὸ τῆς 
ξυμμαχίδος καὶ παρόντων ᾿Αθηναίων καὶ Βοιω- 
τῶν καὶ Κορινθίων καὶ πολλὰ ἐν ἀλλήλοις εἰπόν- 
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ΒΟΟΚ Γ. χχχν. 4-ΧΧΧν} 

ἰῦ, θὰ ἀνε τερεπίθα {παὺ ὑποὺ Πδᾶ τοϑίουεα ὑπΠ6 
ῬΥΙΒΟΠΟΥΒ ἔθ ἡ {Π6 ἰ5]4η6α, ἃπα ἔπ Ὺ οοηςὶπαρα ἴο 
Βο]ά {π6 οὐπδὺ ρ]δοθβ, νυνί ηρ ἀηὐ}} {Π6 1,Δοε ἀδθιηοη- 
ἴδη5 5ῃοι ]α Πᾶνε Ὁ] 6116 α ὑπ εὶν ρα οὐ τΠη6 σοπέγδοῦ. 
ΤῊΘ ΓΔοΘαδοιηοπίδηβ βαϊα ὑπαὺ ἔπον ΠδΔα ἄοηθ ψηδὺ 
γγ85 ῬΟΒ510]6 ; ἔογ ὑπο Πδᾶ γεβίουθα ἔα ρυίβοπθιβ οὗ 
ὑΠ6 ΑὐΠαπίδηβ ὑπαὶ ἡνεσα ἴῃ ὑπεῖν Πα η45, ῃδα Ὀγοιρῃὶ 
θδοὶς ὑπεῖν ἔγοορβ 'ἱπ ΤΉτγδοο, ἃπα Πμαα ἄἀοπα ννδΐθνευ 
6Ἰ5βα ῃδὰ ὕβεῃ ἴῃ ἐπεὶ ροινοῦ. Α8 ἴο ΑἸρῃρο] 5, 
δονγανεῦ, ὑμαν βαϊα πὰῦ ὑΠ ον νεσα ποὺ ἴῃ σοη 0] οὗ Ὁ, 
80 8ἃ5 ἴο ἀδ νου ἰὉ ἀρ ; Ὀαὺ ΤΠΕΥ νου] ἔγν ἴο ᾿χΐηρ 
1Π6 Βορούϊδηβ ἀπα ΟοΥ ἐδ η5 ἰἴο ἐπε ὑγοδὺν ἀπά ἴο 
σοῦ Ῥδοκ Ραπδοΐιση, ἃπα σνου]α γθοονεῖ 811 Αὐπεπίδη 
ῬΙΊΒΟΠΘΥΒ ὑπαῦ εσα ἰη ὑπς Παπᾶβ οὐ ὑῃς Βοερούίδηβ. 
Ῥυ]οϑ, πονγανεῦ, ὑΠαὺ ἰπϑἰϑίθα ὑΠ6 Αἰμπθηΐδηβ 5ῃου]ά 
γαβδίΐουσθ ἴο ἔπμεηλ; ΟΥΥ̓Άῳ αὖ 8ΔηΥ ἵἴαΐθ, ὑπεοὺ δου] 
ψΠαγανν ὑπ6 Μοββαηΐδηβ ἃπα [ῃ6 Ηε]οῖβ, 5. ὑΠῈῪ 
ὑποιήβεῖνοβ ἢδα ψὶ Ὁ Πάγαννῃ ὑπεῖν ὑγοορϑ ἔγοτη ΤἬτγαςθ, 
ἃ Πα Π6 Αὐπαεπίδηβ ὑποιηβεῖνοβ πσδ ρσαγγίθοι {ῃ6 
Ρίαοα 1 {ποὺ νψιβῃεα. ΑἰΟΥ δὴν ἃπα ἔγεαπθηΐ 
ΘΟΠΐδυθπμοαβ Πα ὕδεη Πε]α ἀυγίπρ' {Π|8 ΒΟ τ τ οΥ, ὑΠ6Ὺ 
Ρευβυδαάβα ὑπ6 ΑὐΠδηΐδη5 ἴο νυ Πα γανν το Ρυ]ο5 ἐμ Ὲ 
Μεββεπηΐδηβ, ὑπ6 τοϑὺ οὗ ὑπῸ Ηο]οῦβ, ἀμ 411} ψνηο δα 
ἀοϑογσίεα το δοοηΐὰ; ἀπα ὑπ656 ὑπῸ6 ΑὐΠ δ ἶΔη5 

βου δᾶ αὖ Ουδηΐ ἴῃ σερ ΒΑ] πα. ΤῊΪ5 βατητηθυ, ἔπ 6, 
ὑπ ογα ννὰ5 ρεᾶοα δηα τηυὔτδ] ᾿π θγοο 186. 

ΧΧΧΨΥῚΙ. ΤῊς [Ο]]οννπρ υνϊηΐευ ὑΠ6 ΘΡΠοΥ5 ψΠΟ 
Βαρρεπεάᾶ ἰο σε ἰπ ὍΠος αὖ ϑρατία ψεῖα οὐπεν ἢ 
ἔμαπ ὑποβϑα ὑπᾶθὺ ποῖ ὑΠ6 ὑγεαῖγν Δα 6 θη τηδ6ς6, 
Δα βοὴ οἵ ὑπϑῖη νγεῦα ὄνεὴ Ορροεβθάᾶ ἴο 10. Εμ- 
μαβϑίθϑ Πδᾶ οοΐηθ τοι ὑπαὶν 411165, πα ὑΠΠ6Υ6 6 Υ6 
Ῥγεβθηῦ 4150 Αὐμεηΐδηβ, Βοεοίδηβ, ἃπα (ον 185"; 
Δα αἰξει. το ἀἰδβοιββίοι, νυ ποὰὺ οοτηϊηρ ἴο Δ 

ό9 
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ΤΗΠΟΥ ΘΟΕ 

. ΟΝ ͵ ε ΡΝ ,.. 5 "ἃ 
των καὶ οὐδὲν ξυμβάντων, ὡς ἀπῇσαν ἐπ᾽ οἴκου, 

΄ὉΝὮ “Ὁ Ν 

τοῖς Βοιωτοῖς καὶ Κορινθίοις Καεόβουλος καὶ 
»- 7 ᾿ “4 “ 3 4 5 ΄ Ξενάρης, οὗτοι οἵπερ τῶν ἐφόρων ἐβούλοντο 

“ , »“ 

μάλιστα διαλῦσαι τὰς σπονδάς, λόγους ποιοῦνται 
ἰδίους, παραινοῦντες ὅτι μάλιστα ταὐτά τε γιγνώ- 
σκειν καὶ πειρᾶσθαι Βοιωτούς, ᾿Αργείων γενο- 

μένους πρῶτον αὐτοὺς ξυμμάχους, αὖθις μετὰ 
Βοιωτῶν ᾿Αργείους Λακεδαιμονίοις ποιῆσαι ἕξυμ- 
μάχους (οὕτω γὰρ ἥκιστ᾽ ἂν ἀναγκασθῆναι Βοιω- 
τοὺς ἐς τὰς ᾿Αττικὰς σπονδὰς ἐσελθεῖν): ἑλέσθαι 

Ν ὃ ᾽ὔ Ν »“ ἾἌἊΘ ’ὔ ΝΜ, θ γὰρ Λακεδαιμονίους πρὸ τῆς ηναίων ἔχθρας 
καὶ διαλύσεως τῶν σπονδῶν ᾿Αργείους σφίσι 

, Ἄ, ὔ Ν Ἂς » φίλους καὶ ξυμμάχους γενέσθαι. τὸ γὰρ ἴΑργος 
. »“»“ ᾿ ᾿ 

αἰεὶ ἠπίσταντο ἐπιθυμοῦντας τοὺς Λακεδαιμονί- 
“ ΄ 7 ΄ ς , Ν 

ους καλῶς σφίσι φίλιον γενέσθαι, ἡγουμένους τὸν 
» 7 “ τ, Ἃ ΨΨ Ν 

ἔξω Ἰ]ελοποννήσου πόλεμον ῥᾷω ἂν εἶναι. τὸ 
ἤ , 2. ἡ Ν “ Υ 

μέντοι Πάνακτον ἐδέοντο Βοιωτοὺς ὅπως παραδώ- 
', 4 » ᾽ ᾽ “ , ΕΥ 

σουσι Λακεδαιμονίοις, ἵνα ἀντ᾽ αὐτοῦ Πύλον, ἢν 
δύνωνται, ἀπολαβόντες ῥᾷον καθιστῶνται ᾿Αθη- 
ναίοις ἐς πόλεμον. 

ΧΧΧΎΥΤΙ. Καὶ οἱ μὲν Βοιωτοὶ καὶ Κορίνθιοι 
ταῦτα ἐπεσταλμένοι ἀπό τε τοῦ Ἐξνάρους καὶ 
Κλεοβούλου καὶ ὅσοι φίλοι ἦσαν αὐτοῖς τῶν 
Λακεδαιμονίων ὥστε ἀπαγγεῖλαι ἐπὶ τὰ κοινά, 
«ς ,ὔ 3 4 3 , Ν 4 » “ ἑκάτεροι ἀνεχώρουν. ᾿Αργείων δὲ δύο ἄνδρες τῆς 
ἀρχῆς τῆς μεγίστης ἐπετήρουν ἀπιόντας αὐτοὺς 

θ᾽ ὁ δὸ Ν ῇ 5 τ Ρ» καθ᾽ οδὸν καὶ ξυγγενόμενοι ἐς λόγους ἦλθον, εἴ 
πως οἱ Βοιωτοὶ σφίσι ξύμμαχοι γένοιντο, ὥσπερ 

,ὔ - “ 

Κορίνθιοι καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ Μαντινῆς" νομίζειν γὰρ 

ο 



ΒΟΟΚ. ΡΥ. χχχΥυϊ. 1--ΧΧΧΥΙΙ, 2 

ΔρΤεατηθηΐ, 85 ὑπ 6 δσηνΟΥ5 γε 6 οἡ πα ροϊηὐ οἵ 4ε- 
Ραγυϊηρ' ἕου. πουηθ, Ο]θορα] 5 πα Χοπαγθβ, ὑΠπ6 ἜΡΠοΥ5 
ψγο τηοϑὺ ἀθϑίγεα ἴο ἅπη}} ὑπ6 ὑγεαΐυ, τηδά 6 ρυϊναῖα 
ΡΙΌΡοΞϑ4 15 ἴο {πε Βοεδοίιδῃβ ἀπα Οουηὐῃΐδηβ, δα ν]ϑίηρ' 
Ποιὰ ἴο δαορῖ 85 87 ἃ5 ροϑβϑί0]6 Π6 βᾶπηε ρο] οὐ, ἃπα 
ὑμαῦ [η6 Βοβοίϊδηβ 5βῃοιυϊα ἤγβῇ θθοοῖηα 41|1165 οὔ ἴῃ6 
Αὐρῖνεϑ δηα ἔπθῃ ἔγν ἴο τλᾶῖα ὑπΠ6 Αὐρῖνεβ δίοηρ ψ ἢ 
ὑπαυαβαῖνεβ 411165 οἵ ὑπεῈ 1Δοθαδθιηοηΐδηβ. ΕῸΣ ἴῃ 

ΟΤΠ15 νὰν ὑπε Βορούϊδηβ νγου]Ἱα θῈ Ἰεαϑὺ κε ὶν ἴο "6 
ξογοβα ἴο οοιπμα ἰηἴο πα ὑγεαῦν ἢ Αἴ δ η5, δίπος ὅΠ6 
1 Δοβαδϑιηοῃΐδηβ ννου]Ἱα ργε ει σαϊπίηρσ ἴῃς ἐγ Ἐπ 5ῃ 10 
δα 4]]ἰὰποα οὗ ἴπηΠ6 Αὐρίνεβ, οουηϊπρ ὑπαὺ τηοτα 
ἱτηρογζαπί ἔπδι ὑπ 6 δητηϊΐυ οἵ ὑπ Αὐπεηΐϊδηβ δπα {ῃ86 
αἰδγαρίίοη οἵ ἐπε ἐγεαῖγ. Εὸν πον πον ὑπαὺ {Π6 
ΤΔΟοοαἀδθυηοηΐδηβ ψγ γα αἰννᾶγθ ἀθβίσοιβ ὑπὰὺ ΑΥΡῸΘ 
5ῃου ἃ ὕὈ6 ΕΠ] μα ἴο ὑπο οἡ ἴαϊν ὑευτηβ, ὑΠ πἸζ ηρ 
ὑπαῦ νὰν ουΐδίάα οἵ {πΠ6 Ῥεὶοροππδβιβ νου] ὑμεπ 6 
δ Θαβῖο τηϑύϊου [Ὁ ὑπεη. Ρδπηϑδοίιση, ΠΟΘ Υ, 
πα ὑεσσεα {πθῸ Βοροίίϊῃηβ ἴο σίνεα ὑἃρ ἴο {πε 
1 οεαἀδοιηοπίδηθ, ἱπ ΟΥΘΥ {πᾶὺ ὑπαὺ τηϊρῃΐ, 1 
ῬΟΒ51016, σαὺ Ὀδοὶς Ρυ]οβ ἴῃ Ἔχοθδησα ἴῸγ 1, Δπα 50 "6 
ἷπ ἃ 58 67 ροβίτου ἔου γεπανὶπρ ὑΠ6 ννὰῦ τὶ {Πα 
ΑΥΠΕΠπΙδη5. ᾿ ; 

ΧΧΧΥΠΙ. Τῆς Βοεοίδηβ 8δπα (οὐ πὐ ίδηβ, θεϊηρ 
σΠαγσεα ὈΥ Χεομᾶγοβ ἃπα ΟἸθοθα]ι5 δπα ὑπε [.δοο- 
αἀδειηοηΐδηβ ὑπαῦ σγαῦα ἔθ μάν ἴο ὑπο νι {ῃ 658 
ἰηβίτυοἰϊοηβ, ν ῃῖοἢ ὑπο ψεῦα ἴο δῃποῦποα ἴο ὑπεὶτγ 
σονουπηηθηΐθ, ΠΟῚ ΤτΤαύασμθα ἴἰο ὑπαὶ τϑϑρθοῦνε 
οἰδϊε5. Βιιῦὺ ὕνο Αὐρίνα τθπη οἵ πὶρῃοϑὺ οἰ οῖδὶ 
Ροβι οπ, γγῇο νγεῦα ψψαιϊοῃίηρ ἴον [θὰ Ὀγ ἴΠ6 γᾶν ἃ 8 
ὑΠοΥ ννεπὶ οἵ, Ἰοἰπεα πθὰ ἀπα τηϑᾶβ ἃ ΡΙΌΡΟβδὶ ἴο 
Πέτα, ἴῃ πε Πορα ἐπαὺ {πΠ6 Βοεοιδηβ τηὶρῦ θΕσοσ. 6 
4}1165 ἴο ὕπϑιη, Ἰυϑὺ δ ἴῃ 6 Οουπὐίδηβ, Ε]Θδη5, δΔηα 
Μαῃίμπεδηβ μααὰ ἄοπα; ἴογ ὕπαν ὑπουρηῦ, 1 115 

ἼΣ 



ΤΗΠΟΥ ὈΓΘῈΒ 

ἂν τούτου προχωρήσαντος ῥᾳδίως ἤδη καὶ πολε- 
μεῖν καὶ σπένδεσθαι καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους, εἰ 
βούλοιντο, κοινῷ λόγῳ χρωμένους, καὶ εἴ τινα 
πρὸς ἄλλον δέοι. τοῖς δὲ τῶν Βοιωτῶν πρέσ- 
βεσιν ἀκούουσιν ἤρεσκεν: κατὰ τύχην γὰρ 
ἐδέοντο τούτων ὧνπερ καὶ οἱ ἐκ τῆς Λακεδαί- 
μονος αὐτοῖς φίλοι ἐπεστάλκεσαν. καὶ οἱ τῶν 
᾿Αργείων ἄνδρες ὡς ἤσθοντο αὐτοὺς δεχομένους 
τὸν λόγον, εἰπόντες ὅτι πρέσβεις πέμψουσιν ἐς 
Βοιωτούς, ἀπῆλθον. ἀφικόμενοι δὲ οἱ Βοιωτοὶ 
ἀπήγγειλαν. τοῖς βοιωτάρχαις τά τε ἐκ τῆς Λακε- 
δαίμονος καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ξυγγενομένων ᾿Αργείων" 
καὶ οἱ βοιωτάρχαι ἢ ἠρέσκοντό τε καὶ πολλῷ προ- 
θυμότεροι ἦσαν, ὅτι ἀμφοτέρωθεν ξυνεβεβήκει 
αὐτοῖς τούς τε φίλους τῶν Λακεδαιμονίων, τῶν 
αὐτῶν δεῖσθαι καὶ τοὺς ᾿Αργείους ἐς τὰ ὁμοῖα 
σπεύδειν. καὶ οὐ “πολλῷ ὕστερον πρέσβεις 
παρῆσαν ᾿Αργείων τὰ εἰρημένα προκαλούμενοι: 
καὶ αὐτοὺς ἀπέπεμψαν ἐ ἐπαινέσαντες τοὺς λόγους 
οἱ βοιωτάρχαι καὶ πρέσβεις ὑποσχόμενοι ἀπο- 
στελεῖν περὶ τῆς ξυμμαχίας ἐς Αργος. 

ΧΟ ΧΎΙ Ἔν δὲ τούτῳ ἐδόκει πρῶτον τοῖς 
βοιωτάρχαις καὶ Κορινθίοις καὶ Μεγαρεῦσι καὶ 
τοῖς ἀπὸ Θράκης πρέσβεσιν ὀμόσαι ὅρκους ἀλλή- 
λοις ἧ μὴν ἔν τε τῷ παρατυχόντι ἀμυνεῖν τῷ 
δεομένῳ καὶ μὴ πολεμήσειν τῳ μηδὲ ξυμβήσεσθαι 
ἄνευ κοινῆς γνώμης, καὶ οὕτως ἤδη τοὺς Βοιωτοὺς, 
καὶ Μεγαρέας (τὸ γὰρ αὐτὸ ἐποίουν) πρὸς τοὺς. 
᾿Αργείους σπένδεσθαι. πρὶν δὲ τοὺς ὅρκους γενέ- 
σθαι οἱ βοιωτάρχαι ἐκοίνωσαν ταῖς τέσσαρσι 

Ὁ ον ἢ ΣΥΣΊ Ο 
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ΒΟΟΚ Ν.. ΧΧΧΥΙΙ. 2--ΧΧΧΥΠΙΙ. 2 

Βιιοοσααα δα, ὑπαν τηϊρηῦ ὑΠπ6πη τϑδα ]γ, 411 ραγϑαϊηρ᾽ ἃ 
ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΡΟΪ]ΪΟΥ, ΟΔΥΤΥ͂ ΟἹ Υγ8 1 ΟΥ̓ ΤηᾶὶτΘ ρϑδοα νυν ἱτἢ {Π6 
ΤΙ Δοραδοιηοηΐδηβ, [ἢ παν 5Που]α υν]8}}, οὐ νυν ἹὉ}} ΔΉ ΟΠ ΟΣ 
Εἶδα ὶτῃ ν ποτὰ Ὁ τηϊσηῦ θῈ πθοθϑϑᾶῦυ. Τὴ Βορβοίδῃ 
ΘΏνΟΥΒ ΨΕΙῈ Ρ]Θαβεα αὖ ἤϑδυίηρσ ὑΠπ686 ὑπίηρϑ; [ῸΣ 
Ὀν ρσοοᾶ ἰποκ ὑπθθθ ἤθη 6 6 δϑίτίηρ ὑΠ 6 βᾶτηα 
ὑΠῖηρ8 85 ὑποὶν {το πα5. αὖ Γιδοθαδοιηοῃ Πδα δπ]οϊπ δα 
ὌΡΟΠ ὑπθη. πα {ῃης Αγρῖνε τχδῃ, βϑαίηρ ὑμαῦ {ΠδῪ 
ὙΕΥΘ πο] ]Π6 6 ἴο δοοορὺ {πΠ6 ργόροβδὶ, ἰο]αὰ μετὰ ὑπο Ὺ 
νου 56 πα δηνουβ ἴο πε Βορούίδηβ δπα ννεηῦ ἃυναῦ. 
Οπ οοτηΐηρ Ποηθ πε Βορδοίϊδηβ τερουϊεα ἴο {πε 
Ὀοδοΐδγοῃβ ὑΠ6 ΡΥΟΡΟβ8] τηδα 6 αὖ ᾿Δοθάδϑιηοη ΔΠα 8]50 
ὑπαῦ οὔ πε Αὐρίνε ννπο δα πιοῦ ΠΠθτὴ οἡ {Π6 ἂν ; ἀπά 
πα Ὀθοδοΐαγοῃβ ψεῖα ρ]εαϑεα δηα γαῖα ΠΟΥ [ὯΤ ΤΟΥ 
ΘΑΡΘΥ [ῸΥ [Π15 ΔυΥδη σϑυηδηῦ, θθοδιιβ6 πη ύςζαυβ Πδα ᾿ὰγη 66 
οαὖ ἴο ὑπ6ὶν Πἰκίηρ' ἰπ θοῦ αἰγθοῦο5---ὐ πο ὶν 6 πα 5 
δΙηοηρ ὑΠ6 δος αἀδουηοηΐδηβ ννδη την {116 54πγ6 {Π]η 5 
85 ἴμεν ἀϊά, ἀπα πε Αὐρίῖνεϑ βσινηρ ἔο ἃ πκὰ ἐπ. 
Νοῖ Ἰοπρ' αἴδου. ὑΠὶ8 δθῆνουβ οᾶπηθ ἴτοπὶ ὑΠ6 Αὐρίῖνϑϑβ 
ἢ ὑΠ6 Ῥγοροϑβὰ β ὑΠπαὺ ἢἤάνα θθ θη τηθηὐοηθα ; δπα 
ἴῃς Ὀοεδούδιοῃβ δϑϑεηϊεα ἴο ὑπαὶ" ῬΥΌροβα]5 ἃπα βϑηΐ 
ὑμθῖὴ ἀνᾶὺ ὑνἱἢ ἃ ΡΙΌΠ.Ϊδ6 ἴο αἰβραΐοῃ. δῆνουβ ἴο 
ΑΥρὸβ ἴο πεαροίίαΐθ ὑΠ6 8]]} 18 π66. 

ΧΧΧΥΠΙΙ]. [Ιὰ {πε τηδδηζίμηδ 1Ὁ ννὰβ ἀδἰευσηϊπθα ὈΥ 
16 Ὀοδοΐδυοῃϑ δπᾶ ὑΠ6 (ουϊηΐἶδη5, πη Μερδυίδηϑ, 
Δα {πε δηνουβ ἔἴτοιη ΤὭγασθ, ἢγδῦ, ἴο πα ὑμοιη- 
Β6ῖνεβ Ὀγ οαὐῇϑ οὔδα ἴο ἃπούποι, ὑΠὰῦ ἀββαγθ αν 6 
οὐσοαβίοη οὔκἌσγεα ὑπαν σνουα ᾿βϑϑὶδῦ ὑΠ6 οὔθ ὑῃὺ 
πεεαεα ΠεΙρ δῃμα ψου]Ἱα ποὺ σὸ ἴο ψὰ ννὶἢ ΔΉ ΟΠ6 
ΟΥ ΙΔ κ6 ρεδοα νυ ]ζῃοιΐῦ ἃ σΟΙΠΟ0η ἀργαθιηθηῦ ; 8ΔΠ6 
ὑπαῦ ὑπθη ἃπα ΟὔΪΥ ὕπεπη {πῸ Βοεδούδηβ δηᾶὰ {πΠῸ 
Μεραυδη5---οὙ ὑπενὺ ψεγα δούίϊηρ ἴῃ οοποο 1--- 

. 5Που]α τηδῖτα ἃ ἰγεαΐγ νττῆ ἴῃς Αὐρῖνθβ. Βαΐ Ὀεΐοτε 
1Π6 οαὐῇ5 ψνοῦο σοῦ ὑμα Ὀοδοΐδυοῃϑ σοοϊτημηπηϊοδ θα 

ΥΩ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

“" “ [οὶ ιν “ Ψ ᾿ “ἢ 
βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν ταῦτα, αἵπερ ἅπαν τὸ 

κῦρος ἔχουσι, καὶ παρήνουν γενέσθαι ὅρκους ταῖς 
, Ι] 

πόλεσιν, ὅσαι βούλονται ἐπ᾽ ὠφελίᾳ σφίσι ξυνο- 

μνύναι. οἱ δ᾽ ἐν ταῖς βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν ὄντες 
οὐ προσδέχονται τὸν λόγον, δεδιότες μὴ ἐναντία 
Λακεδαιμονίοις ποιήσωσι τοῖς ἐκείνων ἀφεστῶσι 
Κορινθίοις ξυνομνύντες" οὐ γὰρ εἶπον αὐτοῖς οἱ 
βοιωτάρχαι τὰ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος, ὅτι τῶν τε 

4 ἐφόρων Κλεόβουλος καὶ Ἐξενάρης καὶ οἱ φίλοι 
“ ’ “ τὰ παραινοῦσιν ᾿Αργείων πρῶτον καὶ Κορινθίων 

3 “ “ 

γενομένους ξυμμάχους ὕστερον μετ᾽ αὐτῶν τῶν ἷ 
Λακεδαιμονίων γίγνεσθαι, οἰόμενοι τὴν βουλήν, 
κἂν μὴ εἴπωσιν, οὐκ ἄλλα ψηφιεῖσθαι ἢ ἃ σφίσι 
προδιαγνόντες παραινοῦσιν. ὡς δὲ ἀντέστη τὸ 

- ς Ν , Ν « ᾽ - 

πρᾶγμα, οἱ μὲν Κορίνθιοι καὶ οἱ ἀπὸ Θράκης 
4 » ᾽ “Ὁ 4 ἣ 7] 

πρέσβεις ἄπρακτοι ἀπῆλθον, οἱ δὲ βοιωτάρχαι, 
μέλλοντες πρότερον, εἰ ταῦτα ἔπεισαν, καὶ τὴν 
ξυμμαχίαν πειράσεσθαι πρὸς ᾿Αργείους ποιεῖν, 

» “ ᾿ , Πῶς. ’ » εὖ " οὐκέτι ἐσήνεγκαν περὶ ᾿Αργείων ἐς τὰς βουλάς, 
50 Ν }] ἊΨ Ἁ ΄ ἃ Ἔ ’ οὐδὲ ἐς τὸ ΓΑργος τοὺς πρέσβεις οὺς ὑπέσχοντο 

» 3 “, δέ ἐδ. ᾿ ὃ Χ “ 
ἔπεμπον, ἀμέλεια δέ τις ἐνῆν καὶ διατριβὴ τῶν 

πάντων. 
ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι τούτῳ 

Μηκύβερναν ᾿Ολύνθιοι ᾿Αθηναίων φρουρούντων 
ἐπιδραμόντες εἷλον. 

Ν Ν “ ᾽ ’ Ν ΦΌΝ γ᾽ Ὁ“ 

Μετὰ δὲ ταῦτα (ἐγίγνοντο γὰρ αἰεὶ λόγοι τοῖς 
᾿ " Ν ἐῷ ο δ Ἂ- τε ᾿Αθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις περὶ ὧν εἶχον 

1 μετ᾽ «αὐτῶν ἢ ϑύδῃϊ, ἴου μετὰ τῶν οὗ ΜΒ. 85 ΗἩπᾶθ 
γτϑϑαᾶβ, 
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ΒΟΟΚ. Υ. χΧχΧΧχΧΥυΠΙ. 2--ΧΧΧΙΧ. 2 

ὑπεθε τὑϑϑοϊυὐϊοηβ ἴο ἴπ86 ἴουῦγ οουηοῖ5 οὔ {πε 
Βοεδοίϊδηβ νηοῦ Πᾶνα βΌΡΓΘηΘ δυϊηογγ, δηᾶ 
Τεσουητηθ θα ὑπαΐ οαὐῃϑ θῈ δχοῆδηρεα νι ἢ 806 ἢ 
οἰδίε5. 85 ψβηθα ἴο ἴαϊκε οαὐῇβ τὺ ὑπ πὶ ῸΣ τααὐπδ] 
αϑϑιβϑίδῃοθ. Βυαὺ ἰῇ τηϑηρεῖβ οὗ ἴῃε Βοροϊζίδῃ 
ΘΟΌΠΟΙΪ αἸα ποῦ δοσαρὺ ὕπθ6 ργόροβδὶ, ἰδαγίηρ ἐμαΐ 
ὑπο τηϊσῃῦ οἶδμα ἴπ6 1,Δορδδθπηοηΐδηβ ὈΥ ἰακίπρ 
οαῖμϑ υἱῦῃ 6 ΟΟΥ πη  ΐδη5 ηοὺ Παα βεοθαβα ΠΌΤ 
ὑπεὶν οοπίδεσδου. ΕῸΣ πα Ὀοδοΐδγοηβ αἀἸα ποὺ {6]} 
ἵπεπὶ ννηδὺ Πα Παρρεπεα δ ]1,δοβάδϑιηοη-- -[Πδῦ 1ὑ 
νγὰ5 ὕπε δρίμοῦβ, ΟἸθοθα5 ἃπαὰ Χοπαῦθβ, Δ πα ὑπο ὶγν 
ον ἔθ α5 πὸ δαν βθα ἔπθπὰ ἤγϑὺ ἴο "»αοούηβ 411165 
οἵ ὑῃεῈ Ατρίῖνεβ πα (ουϊ τ ῃΐληβ, πα ὑπ6 πη ἴῃ. οοη- 
Ἰαποίίοι νυν {Ππ686 ἴο θθοοπηα 411165 οἵ πῸ 1,δοβάδε- 
ΤΠ ΠΐἶδΠ5 ; ἴον ἐπα υ ὑπουσηὺ ὑπαῦ ὑΠ6 σουπο!]},1 τυ ποαὺΐ 
ὉΠ 6. τηδκῖ ρ ΔΠΥ͂ 506 ἢ} σἰαϊεσηθηΐῦ, σγου]α ποὺ νοῖα ἔου 
ΔΏΥ ΟΥΠΘΥ οουγβα ἴμδη Πα 16 }} Πα ν Πδα ΡΥ Θν]ΟΙΒΙΥ 
ταβοϊνϑα ἸΡοπ ἃπα πον Γεοοιητηεπαθα. Βιῦ πονν, ΘΠ 
ὑΠ15 αἸΠΠοα] ν ἀτοβθ, ὕπΠ6 Οουὶπἰ Πϊᾶπ5 πα ὑΠ 6 ἘΠ ΟΥ̓ 
ἔγτοτη ΤἬτγασα νναηῦ νὰν νυ που ΔοσουὈ]]5Π1πρ ὑΠεὶν 
ΡαΡοΟβα ; δπα πα Ὀοδοΐαγοῃβ, γῆ Πα Ρεΐοτε ἰη- 
ἰεπαδά, [ἢ παν σατο [Π 686 τηθᾶβαγθβ, ἴο {ὐΥ ἴο 
εἴεοῦ 4150 ἔπ6 δ᾽ Πα πος ἢ {πῸ Ατὐρῖνεβ, αἸα ποῦ πον 
τίη Ὀεΐογα ὑπ σοῦ 6115 {Π6 τηδύῦζευ σοποουηϊηρ Π6 
ΑΥρῖνεβ, ποὺ αἸα παν β6πα ἴο ΑΥὐρὸβ ὕΠ6 βῆνουβϑ ὑπδυ 
Πδα Ργογηϊββα ; πα ἔπευα ννὰβ πϑρί δοῦ δῃα ἀο]αὺ ἴῃ 
1Π6 ψῃο]6 Ὀυ51Π 688. 
ΧΧΧΙΧ, [πη {πΠ6 σουγ86 οὗ {Π15 βϑᾶτηθ ψὶηὔοι, ὑΠ6 

ΟἸγὐΠΐδη5 ὈΥ ἃ βάθη αἰΐδοὶς οαρζατεα Μαουθοῦηᾶ 2 
γν ΠΟ ἢ ννὰ5 συ Ἰβοηθα Ὀγ ὑπ ΑἸΠ ΘΠ η8. 

Αἴευ {π|5, 116 σοηἤθγεποαθ νοῦ ΘΟΠ ΠΑ ΠΥ 
δοίηρ οπὐ θεΐνεθεη ἴπΠ6 Αὐμθηΐδηβ ἂπᾶ 1, δοβθάδε- 

1. ΠῊ 6 ἔοτιῦ ΘΟ Π01158 ΠογΘ ἄου Ὀὐ1685 ΘΟ ΒΙ θυ θα 85 ὁη6 Ῥοάγ. 
2. Ἃ φοτνῦ ὕογψῃη οὗ ΟἸγπύμιιβ ; ςΚ οἰ. χυ!!, 7. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

, ἕ ἀλλήλων) ἐλπίζοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι, εἰ Πά- 
νακτον ᾿Αθηναῖοι παρὰ Βοιωτῶν ἀπολάβοιεν, 

κομίσασθαι ἂν αὐτοὶ Πύλον, ἦλθον ἐς τοὺς Βοιω- 
Χ ῇ Ν ΦΕΥ͂ ὔ 7 ΄ τοὺς πρεσβευόμενοι καὶ ἐδέοντο σφίσι ἸΠάνακτόν 

, “ 

τε καὶ τοὺς ᾿Αθηναίων δεσμώτας παραδοῦναι, 
Ω ᾽ ᾽ ᾽ “ ΄ὔ ἡ ς ᾿ Ν 

ἵνα ἀντ᾽ αὐτῶν Πύλον κομίσωνται. οἱ δὲ Βοιωτοὶ 
» Μ 2 ξ Ἁ Ἧ Ι 7ὔ οὐκ ἔφασαν ἀποδώσειν, ἢν μὴ σφίσι ξυμμαχίαν 

γὺ}.3ϑ, 7, 4 2 ᾿ς 

ἰδίαν ποιήσωνται ὥσπερ ᾿Αθηναίοις. Λακεδαι- 
, δὲ ᾽δό ᾿ἶ “ Ἰὃ ᾿ 2 7 

μόνιοι δὲ εἰδότες μὲν ὅτι ἀδικήσουσιν ᾿Αθηναίους, 
᾽ 7 » ᾽ 7 4 γ, ,ὔ 

εἰρημένον ἄνευ ἀλλήλων μήτε σπένδεσθαί τῳ 

μήτε πολεμεῖν, βουλόμενοι δὲ τὸ Πάνακτον 
κ ς Ἁ , » ᾽ }} “ " ΄ 

παραλαβεῖν ὡς τὴν ἸΙύλον ἀντ αὐτοῦ κομιού- 
[ Χ μενοι, καὶ ἅμα τῶν ξυγχέαι σπευδόντων τὰς 

σπονδὰς προθυμουμένων τὰ ἐς Βοιωτούς, ἐποιή- 
σαντο τὴν ξυμμαχίαν, τοῦ χειμῶνος τελευτῶντος 
» ἃ Ν Μ ᾿ Χ Υ' 3 Ἁ ἤδη καὶ πρὸς ἔαρ' καὶ τὸ Πάνακτον εὐθὺς καθῃ- 

- ἈΠ ͵ » [οὶ , 3 Ἁ ρεῖτο. καὶ ἑνδέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 
Ἵ “ “-“ : ΧΙ, ἽΔμα δὲ τῷ ἦρι εὐθὺς τοῦ ἐπιγιγνομένου 

θέρους οἱ ᾿Αργεῖοι, ὡς οἵ τε πρέσβεις τῶν Βοιω- 
ω ἃ »Ψ , ᾽ - , ΄ τῶν οὺὃς ἔφασαν πέμψειν οὐχ ἧκον, τό τε Πά- 

͵ 

νακτὸν ἤσθοντο καθαιρούμενον καὶ ξυμμαχίαν 
Υ -“ -“ 

ἰδίαν γεγενημένην τοῖς Βοιωτοῖς πρὸς τοὺς Λακε- 
’, “ 

δαιμονίους, ἔδεισαν μὴ μονωθῶσι καὶ ἐς Λακεδαι- 
᾿ - 

μονίους πᾶσα ἡ ξυμμαχία χωρήσῃ: τοὺς γὰρ 
- , 

Βοιωτοὺς ῴοντο πεπεῖσθαι ὑπὸ Λακεδαιμονίων τό 

τε Πάνακτον καθελεῖν καὶ ἐς τὰς ᾿Αθηναίων 
δὰ » , ᾿ 3 Θ , δέ -“ σπονδὰς ἐσιέναι, τούς τε᾿ Αθηναίους εἰδέναι ταῦτα, 

"6 



ΒΟΟΚ.  Υ. ΧΧΧΙΧ. 2--ΧΙ,. 2 

Το ηΐδη5 ἃθοιῦ ρ͵δοθβ 6] οηρίηρ ἴο πα οὐ Π6 οἰ δῦ 
γγ]Οἢ ὑπαν ταϑρεοϊνοὶν Π6]4, ὑπε Το δοιηοῃίδη8, 
ἴῃ {π6 πορα ὑμαῦ, 1 {πΠ6 ΑἸμΘμΐδηβ βῃου]α σεῦ ὕδοῖκ 
Ῥαπδοίΐαμα ἴγοθα ἴῃ6 Βοβοίιδηῃβ, ὑπεν ὑπμαηλβεὶνεβ 
τηϊσῃῦ Τοῦ ὺ Ρυΐοβ, βεηῦ θῆνουβ ἴο ὑῃ6 Βοεδοίϊδῃβ 
Δ πα Ὀερσσδθα ὑπδηὶ ἴο ἀ6]νεῦ ὰἃρ Ραπδοίαση δηᾷ {Π|6 
ΑΥΠΘπίδη ΡΥ ΒΟΠΘΥΒ ἴο ὑΠπϑιηβεῖνθβ, ἴῃ οὐάου ὑπαὺ μον 
τηϊσηῦ γεοονεῦ Ρυ]οβ 'π Ἔχοῆδηρα ἴον ἴΠ656. Βαΐῦ {Π6 
Βορδούίδηβ τεΐαβεα ἴο οἷνε ὑπεη Ρ, η1655 ὑπαν 
νου] πλᾶκα ἃ βϑαραγαΐθ 4|1Π|4Πη06 ἢ θὰ ᾿αϑὺ ἃ5 
ἢ τῃ6 Αἰὐπεηΐαπβ. Νοὸν πε [,Δοραδοι)οηϊδη 8 
Κηθνν ὑπαῦ ὑμαεν νοῦ ὑπαυεῦν ΡῈ ψτοηρίηρ [Π6 
ΑἸ ΐδ}5, ᾿Παϑυη ἢ ἃ5 Ὁ ννὰ5 βυρυ!αῦθα ποῦ ἴο πηλκα 

. ΕἸΠΕΥ Ρεδοθ Οὐ γᾶν Ὁ δηγοηθ συ Πποὰὺ τηαΐι8] 
οσοπμϑαηΐ, γεῖ {πεν ψ]ϑηθεα ἴο οϊαίϊη Ῥαπαοίιη) ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο Τϑοονε  ΡῬυ]οβ ἰπ δχοῆϑηρσο [Ὁ 10. Βεβίαθϑ, 
ἴπ6 ραυὺν ὑπαῦ ννὰβ δαρϑι ἴο Ὀγϑαὶς {Π6Ὸ6 ὑγεδὺν ννᾶβ 
Ζεδίουβ [Ὁ ἴῃ 6 οοπηδοίϊζοι ἢ ὑΠ6 Βοεοίίαμθ. 80 
παν σοποϊυαδα [ἴῃς 4]] απο, θη ὑῃ6 νυ ὶηΐαι τνᾶ5 
οἸοβίηρσ ἀπα {ῃ86 βρυῖπρ' αὖ Βαπα ; δπᾶ {Π6 ἀειηο]οη 
οἵ Ῥαπδοἴυτη νγᾶ8 ᾿ἰτητη θα ϊαΐθὶν μασι. 80 εἊπαεϑα {ῃς 
εἰανεηΐῃ γεᾶῦ οἵ ὑπὸ νυ. 

ΧΙ, Αὐ πῈ νεῖν Ὀερὶπηΐησ οὗ τῆς [ο]]ονίηρ 
ΒΌΓΩΤΠΘΙ, ΨΠ6η ἴῃθ Θῆνουβ ὙΠΟΙΏ τῆς Βοεοίϊδῃϑ 

ὯροροΕιὺύ.. ὙὙπὔρϑὰ 

Ῥτοτηβθᾶ ἴο 56π4 ἀἸα ποὺ οομχθ, πε Ατρῖνεβ, 
Ρετοαίνίηρ ὑΠαὺ Ῥαπδοΐυστη ννὰ8 βθεΐηρ ᾿δοιρο 564 ἀπά 
ἃ Ῥυϊναῖα δ᾽]ΠἸα ποθ Πδα θα τηδάς Ὀγν ὑπΠε Βοεοίίδης 
ἢ ὑπΠ6 Τιδοραδεϑιηοηΐδηβ, θαραπ ἴο ἔδαν ὑπαῦ ὑΠ6Ὺ 
νοῦ α 6 ἰοίψ αἱοπθ ἀπ {ῃ6 ψῇοϊα Ἄοοπἔεάεγδου 
νου ]α σὸ ονϑὺ ἴο ὑπΠ6 [δοραδεπηοπίδηθ. ΕῸΣ ὑπ 6 Ὺ 
ὑπουρῃῦ ὑπαῦ {πε Βοεούδηβ μ8α θεδθὴ ρευβυδάβα Ὀγ 
τς 1,Δοραδοιηοῃίδηβ ἴο τᾶΖε Ραπδούμμῃ δηα ἴο δοοδαςα 
ἴο πε ἰγεαΐγ ψἱτ ὑπΠ6 Αὐπδηΐδηθ, ἀπ ὑμπὰῦ ἐῃ6 
ΑΥΠμομΐδη5 Κπὸνν ὕπεβθε τῃϊηρθ, 50 ὑπαὺ ἰδ νᾶ ΠῸ 

71] 

ΜδΥΟΉ, 
420 Β.0. 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ὥστε οὐδὲ πρὸς ᾿Αθηναίους ἔτι σφίσιν εἶναι ξυμ- 
μαχίαν ποιήσασθαι, πρότερον ἐλπίξοντες ἐκ τῶν 
διαφορῶν, εἰ μὴ μείνειαν αὐτοῖς αἱ πρὸς Λακεδαι- 
μονίους σπονδαί, τοῖς γοῦν ᾿Αθηναίοις ξύμμαχοι 
ἔσεσθαι. ἀποροῦντες οὖν ταῦτα οἱ ᾿Αργεῖοι καὶ 
φοβούμενοι μὴ Λακεδαιμονίοις καὶ 'εγεάταις, 
Βοιωτοῖς καὶ ᾿Αθηναίοις ἅμα πολεμῶσι, πρότερον 
οὐ δεχόμενοι τὰς Λακεδαιμονίων σπονδάς, ἀλλ᾽ ἐν 
φρονήματι ὄντες τῆς Πελοποννήσου ἡγήσεσθαι, 
ἔπεμπον ὡς ἐδύναντο τάχιστα ἐς τὴν Λακεδαίμονα 
πρέσβεις Εὔστροφον καὶ Αἴσωνα, οἵ ἐδόκουν 
προσφιλέστατοι αὐτοῖς εἶναι, ἡγούμενοι ἐκ τῶν 
παρόντων κράτιστα, πρὸς Λακεδαιμονίους σπον- 
δὰς ποιησάμενοι. ὅπῃ ἂν ξυγχωρῇ, ἡσυχίαν. 
ἔχειν. 

ΧΙ,. Καὶ οἱ ἱ πρέσβεις ἀφικόμενοι αὐτῶν λόγους 
ἐποιοῦντο πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἐφ᾽ ᾧ ᾧ ἂν 
σφίσιν αἱ σπονδαὶ γίγνοιντο. καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
οἱ ̓Αργεῖοι ἠξίουν δίκης ἐ ἐπιτροπὴν σφίσι γενέσθαι 
ἢ ἐς πόλιν τινὰ ἢ ἰδιώτην περὶ τῆς Κυνουρίας γῆς, 
ἧς αἰεὶ πέρι διαφέρονται μεθορίας οὔσης (ἔχει δὲ 
ἐν αὑτῇ Θυρέαν καὶ ᾿Ανθήνην πόλιν, νέμονται δ᾽ 

ΒΈΒΙΝΙ ΄ Μἷ :] » ».} 

αὐτὴν Λακεδαιμόνιοι): ἔπειτα δ᾽ οὐκ ἐώντων Λακε- 
7 “ Ἁ ἫΝ “ , ᾽ ᾿] ΄,΄ 

δαιμονίων μεμνῆσθαι περὶ αὐτῆς, ἀλλ᾽ εἰ βούλον- 
ται σπένδεσθαι ὥσπερ πρότερον, ἑτοῖμοι εἶναι, οἱ 
᾿Αργεῖοι πρέσβεις τάδε ὅμως ἐπηγάγοντο τοὺς 
Λακεδαιμονίους ξυγχωρῆσαι, ἐν μὲν τῷ παρόντι 
σπονδὰς ποιήσασθαι ἔτη πεντήκοντα, ἐξεῖναι δ᾽ 
ὁποτεροισοῦν προκαλεσαμένοις, μήτενόσου οὔσης 
μήτε πολέμου Λακεδαίμονι καὶ ἴΑργει, διαμά- 

1 2,6. οὗ ὕπμ6 1,δοράδοϑιηοηϊδηβ δηα ΑὐΠμ θη] 85. 

8 
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ΒΟΟΚ. Υ-. χι, 2--Χι]. 2 

Ἰοηροῦ Ῥοββίθ]8 ἔοῦ ὑμετὰ ὕο τοᾶῖκα δῃ ἈΠ ηο8 Ἔνθ ἢ 
ννἢ τη6 Αὐποηΐδηβ; ψῃμθυθὰβ παν δα [ὈΥΠΊΟΙ]Υ 
Βορβα ὑμπαὺ 1 ὑπεῖὶν ἐγεαῦν τ} ὑΠ6 δος δοιηοηΐδ8 
Βῃο]α ποὺ οοπίϊηια ὑπδῪ τηϊρηῦ αὖ δὴν ταΐθ, ἴῃ 
ΘΟμβοασθποα οὗ {πε αἰδγθποαβ, ̓  Ὀδοοηθ 8|1}1685. οὗ 
ἴη6 Αὐμεπίαηβ. Βείηρ ὑπθῃ ἴῃ 5.6} ρευρ αχῖῦν ἃπα 
ξεαυίπρ Ἰαδῦ ὕΠ6Ὺ ταϊρηῦ Πᾶνα νὰν αὖ οποα τ ἐπε 
Τλοραδοτηοηίϑηβ ἃπα Τερδαΐθθ, ἴῃ6 Βοροιίδηβ ἃπᾶ 
ὑπΠ6 Αὐπεηίΐίδηβ, ὑπΠ6 Αυρίνοθ, ψῃοὸ μείονα ὑΠ15 ἢδα ποὺ 
δοσδρίβα ὑπὸ ἐγθαΐγ τ ὑΠ6 1 Δοραδοηηοπίδηβ θαΐ 
Ριοόσαὶν πορεα ἴο πᾶνε ἔπθὸ παροιηοην οἵ {πΠ6 
ῬΕΙοΟΡοΟΠ 6815, ον βοηῦ ἴο 1,Δοθαδθῃλοη ἴῃ 8]] ἢαϑίε 
ὕνγο δθῆνουβ, Επιβίορ 5 8Δηαὰ Αθβοῦ, ψγΠη0 56ειη θα 
ἸΠκοὶγ ἴο 6 τηοϑὺ δοοαρίδθ]α ἴο ὑπο, ἐπίῃ κίηρ ἰὖ 
θεϑὺ ὑπάᾶθὺ ἰἢ6 ρῥγδϑεηῦ οἰγουμηβίδημοαβ ἴο πᾶ κ6 ἃ 
ὑγθαΐν στ ὑπΠῸ ΤΔοραδοιηοηίδηβ ἴῃ ὙνΠδΐενευ ὙΔΥ 
τηϊσηῦ 6 ἔθ 8510}]6 ἃπα ἴο ᾶνε αυϊεῦ. 
ΧΙ. Οπ {πεῖν υεῖναὶ ὑπ 6] Ἔν ΟΥΒ Τη866 ΡΙΌΡΟΒ8]8 

ἴο ἴπΠ6 ΓιΔοθαἀδθηηοηἶϑη5 ἃβ ἴο ὑΠ6 ὕθυπηβ οη ν ἤ]ο ἢ ὑΠ6 
ὑγεαῦν ποιὰ θὲ οοποϊάθα. Αὐ ἤγνβ {π6ὸ Αὐρίῖνββ 
οἰαϊτηδα ὑπαὺ ὕπδν 5ῃοι]α 6 4] οννεα ἴο 5 θῃ1ῦ ἴο {Π6 
ΑΙ γαϊίοι οὗ βουηθ οἰΤΥ ΟΥ ρυϊναῖΐα ρϑύβοῃ ὑΠ6 τηδύῦδου 
οὗ {π6 Ογπαυτνίδη ἰθυυϊΐογυ-- -ἃ αἰδίστιοῦ οσοηἰαϊπίησ ὑΠ6 
ἴοννηβ οἵ ΤὭγτγοα πα Απέπεπε πα οσοαρίεα ὈΥ πα 
1 Δοεαἀδουηοη δῃ8.----ὐν ἢΙοἢ Ὀαίηρ ὈογΓάΘΥ στουπα πα Ὺ 
ὙΕΙ͂ ἀἰννανβ αἰβρυϊπρ ἀρουϊ. Αὐγογνναυαβ, μον αν οὺ, 
Αἰ Ππουρ ἰῃ6 1, Δοβαδθιηοηΐϊδηβ νου ποῦ ρϑυτηϊῦ 
ὉΠ δῖ ἴο τδῖτα πηδηύίοη οὗ ὑπμδὺ αἰδύγιοῦ, θαὺ 5414 {Παῦ, 
1 ὙΠῸ νυ ]βῃθα ἴο τηᾶῖκα ἃ ὑγεαΐν οἡ ὑπ6 βϑϊηβ ὑθιγη5 
ἃ5 θεΐογθ, ἔΠδῪ νου γοδαγ ἴο 40 50, πΠ6 Αὐρίνε δῆνουϑβ 
ἀἸα ἱπάπος ἴπΠεῸ 1,Δοεαἀδοιηοηΐδηβ ἴο ἄργθα ἴο {πῸ6 [0]- 
Ἰουγίηρ ὕευτσωβ : ἴον ὕπΠ6 ργεδοηῦ ὑπαῦ ἃ ὑγθαὺν 5ῃου]ά 
θὲ τηδάδ ἴον ἤξγ γϑαῦβ; ὑπαῦ, ποννανοῦ, εἰ πον 1,866- 
ἀδειλοῃ ΟΥἩ ΑΥροβ, ργονίἀβα ἴπθτα νγεῦα δὖ ὑπῈ {πὴ 

719 



ΤΗΠΟΥΘΌΙΌΕΒ 

“ “» Α Α , Υ̓. χεσθαι περὶ τῆς γῆς ταύτης, ὥσπερ καὶ προτερὸν 
ποτε, ὅτε αὐτοὶ ἑκάτεροι ἠξίωσαν νικᾶν, διώκειν 

“ “ ... 

δὲ μὴ ἐξεῖναι περαιτέρω τῶν πρὸς Ἄργος καὶ 
ἢ “ “Ὁ δ ,ὔ Ἃ Λακεδαίμονα ὅρων: τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις τὸ 

μὲν πρῶτον ἐδόκει μωρία εἶναι ταῦτα, ἔπειτα 
2 » Ν ν 7 , » (ἐπεθύμουν γὰρ τὸ Ἄργος πάντως φίλον ἔχειν) 

, 3.1} κα 3 ’ Ν 7 

ξυνεχώρησαν ἐφ᾽ οἷς ἠξίουν καὶ ξυνεγράψαντο. 
ἩΜΕΣ ἃ 7 « Ν 7 3 [οἱ ἐκέλευον δ᾽ οἱ Λακεδαιμόνιοι, πρὶν τέλος τι αὐτῶν 
ἔχειν, ἐς τὸ ΓἼΑργος πρῶτον ἐπαναχωρήσαντας 

᾽ Υ ὃ - Ἂ 40 Ἂ Ἃ ἐξ ΕΠ. Φ 
αὐτοὺς δεῖξαι τῷ πλήθει, καὶ ἢν ἀρέσκοντα ἢ; 
ἥκειν ἐς τὰ “Ὑακίνθια τοὺς ὅρκους ποιησομένους. 
καὶ οἱ μὲν ἀνεχώρησαν. 

[ο 3 -“ ΧΙΠῚ. Ἂν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ᾧ οἱ ᾿Αργεῖοι 
Ἂ » ς ᾽΄ [οἷ 7, . 

ταῦτα ἔπρασσον, οἱ πρέσβεις τῶν Λακεδαιμονίων 
) ῇ, ᾽ὔ ᾽ 7ὔ Ανδρομένης καὶ Φαίδιμος καὶ ᾿Αντιμενίδας, οὺς 
ἔδει τὸ Πάνακτον καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς παρὰ 

“- ΄ 7 Ν 
Βοιωτῶν παραλαβόντας ᾿Αθηναίοις ἀποδοῦναι, τὸ 
μὲν Πάνακτον ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν αὐτῶν καθῃρη- 

“ - ο ἈΟΒΣ ἢ ,ὔ ς " 7 3 μένον ηὗρον, ἐπὶ προφάσει ὡς ἦσάν ποτε ᾿Αθη- 
ναίοις καὶ Βοιωτοῖς ἐκ διαφορᾶς περὶ αὐτοῦ ὅρκοι 

Χ 7 ᾽ Ἂ Ν ’ὔ ᾽ ᾿ “ 

παλαιοὶ μηδετέρους οἰκεῖν τὸ χωρίον ἀλλὰ κοινῇ 
νέμειν, τοὺς δ᾽ ἄνδρας οὺς εἶχον αἰχμαλώτους 
Βοιωτοὶ ᾿Αθηναίων παραλαβόντες οἱ περὶ τὸν 
᾽ , 2 ΄ “ ᾽ ,ὔ ᾿ 3 , 

Ανδρομένη ἐκόμισαν τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ ἀπέ- 
δοσαν, τοῦ τε ΠΠανάκτου τὴν καθαίρεσιν ἔλεγον 
αὐτοῖς, νομίζοντες καὶ τοῦτο ἀποδιδόναι: πολέ- 

Ἃ,  . 
μιον γὰρ οὐκέτι ἐν αὐτῷ ᾿Αθηναίοις οἰκήσειν 

1 0: οὐ τῇ Ἡδ τν 

8ο 
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ΒΚ τν. ΧΗ: 2- ΧΙ. 1 

ΠΟΙ ΠΕΣ ραϑῦ!θποθ ΠΟΙ νᾶ ἴῃ οἰὑμεὺ ρῥ]δος, πιὶρσῃὺ 
ΟΠ] 6 ηρσα ὑπ6 οὐμον ἴο ἀθοῖάα Ὀγ αι ]6 Π6 χασϑίϊοη 
δοουὶ ὑΠ15 ᾿αυυϊζουυ.--- [ϑὺ ἃ5 ομοα Ὀϑΐοτε, ἤθη Ἔδοὶ 
δα οἰαἰτηθα ἴο θὲ νϊοϊουϊουδ---ὖ ρΡαγβαϊῦ τησϑὺ ποῖ 
Ὀ6 τηδάβ8 θεγοπα {ῃ6 θοιπαδγῖθβ, θα ὔνεεη ΑΥΡῸβ. πα 

 ]οεαδοιθοη. Αὐ ἢγϑὺ {ῃϊ5 βεεμηθα ἴο {πες 1,δοδάδε- 
ΤΟ Δ 5 ΤΩ6 16 ΤῸ]]γ, ὺ αἰζαυνναγα 5, ἃ5 ὑπου ἀδϑίνεα 
ὈΠΑΘΥ ΔΠΥ͂ Οἰτουτηβίδπμοος ἴοὸ πᾶν ΑΥ̓ΡῸΒ ἔθ μα]ν ἴο 
παι, ὑπαν δοοαρίεα ὑπ6 οοπαϊτῖοηβ ἀεδιμδηαθα δηα 
Ἰοϊπεα ἰπ ἃ νυϊζίθη ἀργθοιηθηῦ. Βαΐ πε [,δοβάδε- 
ΤΟ ἶ8η5 ὑγροα ἴΠ6 δηνουβ ἢχθί, μείονα δὴν οἵ {πε 
ΡΙΓΟν βίοη5 5Βῃου]α θῈ γεσαγθα δ5 βε ]εα, ἴο γεΐασῃ ἴο 
ΑΥΡῸΒ Δπα ἰὰὺ ἴΠ6 τηδίζεν θεΐοσαε ὑπμ6 ρξορίβ, δπὰ 
ἴΠδη, [ἢ τ 5Που]α "»ὰ 5αἰδέαοξονυυ ἴο ἔῃ θπη, ἴο οοϊηα 

 ἴο πε Ηγνδοϊηϊῃίδη ἔεβϑυϊνναὶ ἃπα ἴακα {Π6 οαἴῃβ. 50 
ὑμον νι παάγαν. 

ΧΙΜΠ. [Ιῃ {π6 τηϑδμῃίϊμηθ, ψ 116 ὑπΠ6 Αὐρῖνεβ Ε Ὲ 
παροὐύϊαὐϊηρ' ἔπ 656 πηαύξουβ, [6 1,Δοθαἀδοιηοηΐδ ΘΠ ΟΥ5, 
Απαάγοιηθπθθ, ῬΠδεάϊπηυβ δηᾷ Απύϊπηεπίααθ, τ ΠῸ 
γα ἴο ἴαϊςα ονϑῖ Ῥαπδοΐιμη πα ὑΠ6 ὈΥ ΒΟ ΠΟ 5 ἔτΌση 
ὑπῃ6 ΤΏΕΡΔη5 ἃπα τοϑΐοστα ὑπεὰ ἴο πῸ6ὶ ΑὐΠαπηίδηβ, 
ουπα ὑπαὺ Ῥαπδοίΐασση δὰ Ῥδθὴ αδϑίγογεα Ὀγ {ῃ6 
Βοεούδη8 ὑπαυηβαῖνεβ, οη ὑπε ρῥγοίαχῦ ὑπαῦ ομσα ἴῃ 
Τούτη θυ ὑϊτηθ8, ἤθη ὑπετα Πδα θθθὴ ἃ ατδιγαὶ ἀρουΐ 
Ῥαπδοΐατη, οαὐῃβ δὰ ὕεθὴ Ἂχοῃδησθα μεύνεεπ {Π6 
ΑὐΠπαπίδης πα Βορούίδμβ, ὑπαῦ ποῦ. 5ῃου]α ἰη- 
Βαρὶῦ ὑπ6 αἰδίγιοῦ, υὰῦ πεν 5ῃοι]α ρσγὰζα Ὁ ἴῃ 
ΘΟΙΏΙΠΟη. ΑΔΔ5 ἴῸΥ ὑπ6 τηθπ οὗ ἴῃς Αὐπμεπίδηβ, Πμον- 
Ἔδνϑῖ, ψῃοτ ἔπΠ6 Βοροιίδη5 μοὶ ἃ5 Ῥυ]βοηοβ, ἀπάτγο- 
ΤΏΘΠη65 Δηα ἢῖ5 οΟ]]δασιιθ5 γεοεϊνεα {Π 6586 ΤτΌσὰ ὕπειη, 
8ΔΠ6 Ὀγϊηρσίηρ ὕποτη Ὀδοῖς γεϑιογεα ἴπθη ἴο πε Αὐμπεη- 
ἷἴδῃ8. ὙΠ ΠΕΥ 4150 το] ἔμπεπὶ οἵ {πῸ ἀεπμηο]τοη οὗ 
Ῥαπδοΐατη, οἰδἰμηΐηρ ὑμαῦ ὑΠϊ5, ἴοο, νγᾶβ ἃ γεϑιουδϊοῃ : 
ἴον ὑπεγεαίευ πὸ πα μοϑβί!α ἴο ὑπ6 Αὐμδηΐδηβ ννου]α 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ῶ οὐδένα. λεγομένων δὲ τούτων οἱ ᾿Αθηναῖοι δεινὰ 
᾿" , , ᾽ ΄-“" ς Ν ὃ Ζ' 

ἐποίουν, νομίζοντες ἀδικεῖσθαι ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
ῪΝ ““ ΕῚ 

τοῦ τε Πανάκτου τῇ καθαιρέσει, ὃ ἔδει ὀρθὸν 
παραδοῦναι, καὶ πυνθανόμενοι ὅτι καὶ Βοιωτοῖς 
20.) ΄ Ψ᾿ ᾿ ἰὸ 

ἰδίᾳ ξυμμαχίαν πεποίηνται φάσκοντες πρότερον 
κοινῇ τοὺς μὴ δεχομένους τὰς σπονδὰς προσαναγ- 
κάσειν. τά τε ἄλλα ἐσκόπουν ὅσα ἐξελελοίπεσαν 

᾿ ΄, Ν 9. ες “Ὁ Ψ τῆς ξυνθήκης καὶ ἐνόμιζον ἐξηπατῆσθαι, ὥστε 
χαλεπῶς πρὸς τοὺς πρέσβεις ἀποκρινάμενοι 
ἀπέπεμψαν. 

ΧΙ71ΠΙ. Κατὰ τοιαύτην δὴ διαφορὰν ὄντων τῶν 
ὔ 4 Ἁ ᾽ ᾿ ς ᾿] “-“ 

Λακεδαιμονίων πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους οἱ ἐν ταῖς 
᾿Αθήναις αὖ βουλόμενοι λῦσαι τὰς σπονδὰς εὐθὺς 
» ) 3 

2 ἐνέκειντο. ἦσαν δὲ ἄλλοι τε καὶ ᾿Αλκιβιάδης ὁ 
Κλεινίου, ἀνὴρ ἡλικίᾳ μὲν ἔτι τότε ὧν νέος ὡς ἐν 
», » Ἅ Ν , ε ᾿ ἄλλῃ πόλει, ἀξιώματι δὲ προγόνων τιμώμενος" ᾧ 
ἐδόκει μὲν καὶ ἄμεινον εἶναι πρὸς τοὺς ᾿Αργείους 
μᾶλλον χωρεῖν, οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ φρονήματι 
φιλονικῶν ἠναντιοῦτο, ὅτε Λακεδαιμόνιοι διὰ 

Νικίου καὶ Λάχητος ἔπραξαν τὰς σπονδάς, ἑαυ- 
τὸν κατά τε τὴν νεότητα ὑπεριδόντες καὶ κατὰ 
τὴν παλαιὰν προξενίαν ποτὲ οὖσαν οὐ τιμήσαν- 
τες, ἣν τοῦ πάππου ἀπειπόντος αὐτὸς τοὺς ἐκ τῆς 
νήσου αὐτῶν αἰχμαλώτους θεραπεύων διενοεῖτο 

8 ἀνανεώσασθαι. πανταχόθεν τε νομίζων ἐλασ- 
ΨΥ νας; ὑνγν ΨΝν 

1 οΥ. οἢ, χχχν, 9, 
2 Βούῃ δβρουῦ 460 Β.0., δηᾷ 8Βο πον δροιῦ ὑμὶγῦν γϑαγβ οἵ 

διθ6. 

δὃ2 



ΒΟΟΚ ΜΡ. χιπ. 1--χιμπ. 2 

ἄνα] ἱπ ἢ. Τὴθ τποχηθηῦ τὶ ννὰβ βαϊά {πε 
Αὐἰμαπΐδηβ 6 6 ΝΕΥῪ ἱπαϊρηδαπῦ, ὑπ πκίηρ ὑπαῦ ὑπΠῈῪ 
γε ψτοηροα Ὀγ ἴπε 1 ,Δοραδοιηοηΐδηβ, Ὀοὺἢ ἴῃ {πα 
ἀεὶ τοη οἵ ῬΡαμπδοΐαχη, νυ οἢ ουρῇῦ ἴο πᾶνε θεθὴ 
γαβϑιογεα ἴο ὑπθπὶ ἱπίδοῦ, πα θδοδιβα ὕμογ Πεαγα {παῖ 
πε ιδοραδθοιηοπίδηβ ἢ πηδ4θ ἃ βδράΐαΐε 8]][δ πος 
γγἢ ὑπ Βοροϊίδηϑ, Αἰ Ππουρἢ πον Πα 5αα μεΐοτε 1 
ὑπαῦ παν ψουϊὰ Ἰοΐπ ἰπ σοογοίηρ δὴν ὑπαὺ αἰα ποῖ 
δοσερὺ ἔπε ἐγεαῖγ. Απά {ποὺ ἴοοϊκς ἰπῖο σοπδίἀθγαϊοῃ 
πε οὔ Υ τηδιζευβ ννῃογεὶπ ὑπῸ 1 ,δοραἀδοιηοηΐδηβ δα 
αὶ] οα ἴῃ ὑποὶν οοηίγαοῦ πα ἰῃ ψν ίοἢ ὑπαν ὑπουρὶ 
ὑπεν πδᾶὰ Ῥεϑθὴ ἀδοεῖνεα ἢ ἅπαὰ 80 ποὺ σάνε {πῈ 
ΘΏΨΟΥ͂Β Δ ΔΗΡΤΥ ΔΏΒΥΨΘΙ ΔΠη6 5οηὖ ὑΠ6Πὶ ἀννϑΥ. 

ΧΙ... Α5 πὸνν πὸ 1, Δοραδοιηοηΐδηβ σγεῦα ὑΠ5 
δὖὺ νυίϊδποα ἢ ὑπΠ6 ΑὐΠμαδπίδηβ, ἔΠ6 ραυὺυ αὖ Αἰ θῃ5 
ὑπαὶ νυ ϑηθα ἴο δηπὰ] Π6 ἰγεαῖγ δ οποθ Ὀβοδῃλα 
ὑτροηῦ ἴῃ ργδϑϑίηρ ὑΠΕῈῚῚ νίοννϑ. ΤῸ {1185 ραυῖγ Ρ6- 
Ἰοηρεα, διηοησ οὐμεῖβ, Α]Ἰο 65. σοὸὴ οὗ ΟἸ]εἰηΐδβ, ἃ 
τδ ψῆ0, ὑπουρἢ 845 γεραναβ ἢΪθ ἀραὶ ΠῈ ψου]α ἴῃ Δ ΠΥ 
οὔμεν οἷν ἤᾶνα θθϑὶὴ δοοοιιηΐεα ὄνεη δὖ ὑμαῦ {ἰπ|6 ἃ 5 
501}} γοιηρ,,2 ννγὰβ 6] ἴῃ Ποποιῖ οα δοοοιυηΐ οὗ {Π6 
νου οὗ ἢἰβ δἀποθϑῖοσθβ. ΤῸ ἢΐπη Ὁ ββειηθα ὑθΆ]}} 
ἴο Ὀ6 Ὀεϊζεαι ἴο 5146 νυ ὑπΠ6 Αὐρῖνοβ ; Ὁ ννὰβ ποῦ 
ὑπαῦ δἴοπθ, ἤοννανεὺ, Ὁ. ἢ «580 ορροββεᾶ ἴπ6 ὑγϑαῖυ 
Ὀεοδιβα ἢδ νγὰ5 ρμἰᾳυξα ἴῃ Πἰ5 ρυάθ θεοδαβα πε [,Δ66- 
ἀδεοιηοηΐδηβ πα περοὐαἰεα ὃ ὑπγουρὴ Νίοϊα5. δηᾶ 
126 65, ονε]οοκίηρσ Ὠΐπὰ οα δοοοιηῦ οὗ ἢἶβ. γουΐῃ 
δηα ποῦ 5ῃονίηρ Πἴτη ὑῃς τοϑρεοῦ ὑπΠᾶῦ ννὰβ ἀπε Ὠΐτη 
Οη δοοουηΐ οὗ {πες ο]α ῬΥΟΧΘΗΥ ὑπμᾶὺ ομσα δχίβίθα ὃ 
ἷπ Ὠἰ5 ἔδγηϊν. Τ}}15. το] αὐ! οπμβἢρ, ὑπουρῃ Πἰ5. ργταπά- 
[αϊμον Πα γτεπουποβθα ἰΐ, ἢ6 Ὠϊπη561 νγὰβ ὈῪ ἢΪ58. αὖ- 
ἰδηὐϊίομβ ἴο ἐπεὶγ οἀριϊνεθ ἴτοσλ ϑ'ρηῃδοίΐετια ΠΟΥ͂ 

Ρ]απηΐηρ ἴο Γεπονν. Απᾶ 50 οοῃϑί ἀθυίηρ ᾿ἰπη5 6} ἴῃ 

νι ἰχχχισ. 2; ΡΙαῦ, ΑΑοὶδ. χῖν. 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

“ ͵ “ Ψ “ ᾽ Ἧ 

σοῦσθαι τό τε πρῶτον ἀντεῖπεν, οὐ βεβαίους 

φάσκων εἶναι Λακεδαιμονίους, ἀλλ᾽ ἵνα ᾿Αργείους. 
7 

σφίσι σπεισάμενοι ἐξέλωσι καὶ αὖθις ἐπ᾽ ᾿Αθη- 
ναίους μόνους ἴωσι, τούτου ἕνεκα σπένδεσθαι 

᾽ , Ν 4 2 ὃ) ς ὃ Ἂ 3 ᾿ αὐτούς, καὶ τότε, ἐπειδὴ ἡ διαφορὰ ἐγεγένητο, 
, Ρ] Ἁ 9. φῇ 50} , ιά 4 

πέμπει εὐθὺς ἐς Ἄργος ἰδίᾳ, κελεύων ὡς τάχιστα 
ἐπὶ τὴν ξυμμαχίαν προκαλουμένους ἥκειν μετὰ 
Μαντινέων καὶ ᾿Ηλείων, ὡς καιροῦ ὄντος καὶ 

3 Ἁ , Ν ᾽ 

αὐτὸς ξυμπράξων τὰ μάλιστα. 
ΧΙΙΥ. Οἱ δὲ ᾿Αργεῖοι ἀκούσαντες τῆς τε 

᾽ ’ὔ ᾿ 3 ΝΎ .Ψ ᾽ Φ 9 Ψ ἀγγελίας καὶ ἐπειδὴ ἔγνωσαν οὐ μετ᾽ ᾿Αθηναίων 
-" Ν “ “ ἦ 3 Ε] 

πραχθεῖσαν τὴν τῶν Βοιωτῶν ξυμμαχίαν, ἀλλ, 
ἈΝ “ Ἁ ἐς διαφορὰν μεγάλην καθεστῶτας αὐτοὺς πρὸς 

τοὺς Λακεδαιμονίους, τῶν μὲν ἐν Λακεδαίμονι 
πρέσβεων, οἱ σφίσι περὶ τῶν σπονδῶν ἔτυχον 
Ψ ᾽ , Ν »" Ἁ Ψ ἥ “Ὁ 

ἀπόντες, ἠμέλουν, πρὸς δὲ τοὺς ᾿Αθηναίους μᾶλ- 
Ἁ ΄ ΔῈ ’ ῇ, »»» 

λον τὴν γνώμην εἶχον, νομίζοντες πόλιν τε σφίσι 
ν “ 

φιλίαν ἀπὸ παλαιοῦ καὶ δημοκρατουμένην ὥσπερ 
καὶ αὐτοὶ καὶ δύναμιν μεγάλην ἔχουσαν τὴν κατὰ 
θάλασσαν ξυμπολεμήσειν σφίσιν, ἢν καθιστῶν- 
ται ἐς πόλεμον. ἔπεμπον οὖν εὐθὺς πρέσβεις ὡς 

Ἁ ᾽ -" - 

τοὺς ᾿Αθηναίους περὶ τῆς ξυμμαχίας: ξυνεπρεσ- 
δ “ “ βεύοντο δὲ καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ Μαντινῆς. ἀφίκοντο 

ἈΝ Ν δὲ καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεις κατὰ τάχος, 
δοκοῦντες ἐπιτήδειοι εἶναι τοῖς ᾿Αθηναίοις, Φιλο- 

, Ν , 

χαρίδας τε καὶ Λέων καὶ ἔνδιος, δείσαντες μὴ 
τήν τε ξυμμαχίαν ὀργιζόμενοι πρὸς τοὺς ᾿Αργείους 

7 

ποιήσωνται, καὶ ἅμα Πύλον ἀπαιτήσοντες ἀντὶ 

δ4 
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ΒΟΟΚ ΝΡ. χιμπ. 2- χιιν. 2 

ΘΥΘΡῪ ὙΨΔΥ 5115 64, Πα μού Θροῖα ἀραϊηβϑὺ Π6 ἐὑγϑαῖγ 
ἰπ {πῃ6 ἢνβὺ ἰηβίδποθ, Ὡ]]ορίησ ὑπᾶαὺ τῇς 1,δοβᾶδο- 
ΤΟ ἢ 88 ΟΥῈ ποῦ ἴο 6 ὑταβιεα, ᾿λὰΐ ἐΠαὺ {πεῖν ομ]εοὶ 
ἴῃ τη κίηρ' {Π6 ὑγθαῦν ννὰβ, ὑπῃαῦὺ ὈΥ σοπο] πα ϊηρ ἃ ὑγδαῦν 

᾿ ἢ {Π6 ΑἸΠΘηΐδη5 ὑπ ν τηϊρηδ αὐζευ]γ ονευζηγονν [ῃ6 
Αὐρῖνεβ δἃπαὰ ὑπδη ριόοθεα δραϊηϑῦ {ηΠ6 Αὐμθηΐδη5 
θη ὑπ5 ἰβοϊαϊεα ; δἀηα δὲ ὑπε ργϑϑϑηΐ {ἰτηθ, δίδου 
ἐπε αἰβδυεποα ᾿ΠδΔα οοουγτεα, ἢ Ργου ΡΥ αἰβραϊοῃθά ἃ 
τηθβϑᾶρα ἴο ΑΥρὸβ ρυϊναίαϊγ, ὈϊΔαϊηρ ὑπ 6 πη οοῖηθ ἃ5 
αυ]οκ]ν 85 ΡΟββ1016, δἱοηρ ἢ τΠ6 Μαηιποδηβ δηα 
ἘΠ6δη5, δπα ἰηνὶϊε ὑΠ6 Αὐμπαπίδης ἴο ἰουγη 8 8]]18Π 66, 
85 ἴΠε6 τηουηδηῦ νὰ ἰδνοιγα]α ἀπ ᾿ς Πΐμη561} νου]Ἱά 
οοορεῖαῖα το ππ6 αἰπηοβί. 

ΧΙΙΝ. θη πΠ6 Αὐρῖνεβ γϑοεϊνεα ὑΠ15 πηθβϑαρα 
ἃ: Πα τϑα]Ζεα ὑπαῦ ὑΠ6 4]}Π|4Ππὸ6 νι ἢ της Βοςροδη5 Παά 
θδθϑη 846 νἱῖνπουὺῦ ὑπ6 οοηβοηῦ οὗ {η6 Αὐπαηΐδηϑ, θα 
ὑπαῦὺ πεθα ὑγαῦα ἱηνοϊνθα ἴῃ ἃ βϑυϊοι5 ααάυτ 6] ψῚ 
1π6 1 Δοραδεπιοηίδηβ, ὑπαν ἴοοϊς πὸ ἔατῦπεν ὑπουρῃς 
δου ὑπεῖ δῆνουβ αἱ 1 δοθάδϑιηομ, ψγηο0 ΠδΔα σοῃα 
ὉΠ ΠΟ οα πα πηαΐζευ οἵ ὑΠς ἰγεαῖγν, ἀπ σᾶνα ὑπο ῖν 
αἰϊεπίϊοι γαΐμεν ἴο ὑπ6ὸ Αὐμπαηΐδηβ, ὑπ] πἰτίηρ ὑΠαῦ ἃ 
οἷδγ νν ΒΙοἢ Ππδα θβϑη οἵ οἱα ἔπ] μα ]γ ἴο ὑΠπθ πὴ 8 πα ννὰϑ 
φονευπμεα ὈΥ ἃ αδιηοοῦδου, Ἰιδὺ 85 ὕπο Ψψθ α, 8Πα 
Ροβϑεββεα σγεαῦ βουγαῖ ΟἹ. 568, ψο ]α δηΐθυ ὑΠ6 νὰν 

Διοησ ἢ ὑπθῖη, βῃου]α ὑπαν ΡῈ ἱῃνοϊνεα ἴῃ ΨΨΆΓ. 
ΔΟΟΘΟΙΟΙΠΡΊΥ, ὑΠαῈῪ αὖ ὁποα βεηῦ δῆνουβ ἴο Αὐμαδηβ ἴο 
περούϊαϊα ὑπ6 δ)]Πᾶποα; ἃπα ὕπεγα ψγεπῦ ψ ἢ ὑπ θῖὴ 
8150 βῆνουϑβ οὔ {π6 Ε]δαπ5 πα Μδηϊηθαπβ. Βαΐ {ΠῚ Π6Υ 
ΘΔΤη6, ἴοο, ἴῃ ἃ}} Παβῦθ, βῆνουβ οὗ ἴΠ6 1,δοβα θυ ἶΔ5 
ψὴ0 ψετα ὑπουρῃῦ ἴο θ6 δοοθρίδθ]α ἴο {πη6 Αὐπαδηΐδη8, 
ῬΠΙΠΟΟΠΥ45, ἴθ οη, δηα Ἐπηήϊι5, ἴον ὑμεγα ννᾶ5 ἔδυ 
ὑπαῦ ὑῃη6 Αὐπεπίδηβ ἴῃ ἐπα ὶν ΔΠΡῸΥ τηϊρηῦ τηὰκα {πα 

᾿ΔΙΠἰά πο ἢ [η6 Αὐρίνοβ; 8Π6 ὕΠ6 δῆνοΥβ ψγ6 6 4150 
ἴο ἀειηδηα {πε ταϑίογαϊϊοπ οὔ Ῥυ]οβ ἴῃ ρῖδοες οὗ 

ὃς 



ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

᾿, Ν Ἂν “Ὁ “ , 3 

Πανάκτου, καὶ περὶ τῆς Βοιωτῶν ξυμμαχίας ἀπο- 
[ο ο 2 “ 

λογησόμενοι ὡς οὐκ ἐπὶ κακῷ τῶν ᾿Αθηναίων 
ἐποιήσαντο. 

“Ὁ “Ὁ. ἤ, 

ΧΙ,Υ. Καὶ λέγοντες ἐν τῇ βουλῇ περί τε τού- 
των καὶ ὡς αὐτοκράτορες ἥκουσι περὶ πάντων 

- “Ὁ , Ν 3 ΄ 

ξυμβῆναι τῶν διαφόρων, τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἐφό- 
Ἂ Ν , 

βουν μὴ καί, ἢν ἐς τὸν δῆμον ταὐτὰ λέγωσιν, 
εν ΄ Ν [ Ν 3 “ ς} ᾿ 

ἐπαγάγωνται τὸ πλῆθος καὶ ἀπωσθῇ ἡ ᾿Αργείων 
ξυμμαχία. μηχανᾶται δὲ πρὸς αὐτοὺς τοιόνδε τι 

7 4 Υ 

ὁ ᾿Αλκιβιάδης: τοὺς Λακεδαιμονίους πείθει πίστιν 
»“" ς “ 

αὐτοῖς δούς, ἢν μὴ ὁμολογήσωσιν ἐν τῷ δήμῳ 
΄ “ 

αὐτοκράτορες ἥκειν, Πύλον τε αὐτοῖς ἀποδώσειν 
Ν ᾽ ,ὔ δὴ (πείσειν γὰρ αὐτὸς ᾿Αθηναίους, ὥσπερ καὶ νῦν 

ἀντιλέγειν) καὶ τἄλλα ξυναλλάξειν. βουλόμενος 
δὲ αὐτοὺς Νικίου τε ἀποστῆσαι ταῦτα ἔπρασσε 

Ἂν ἐν ᾽ “Ὁ ΄ δ » Ἁ «ς ᾽ δ καὶ ὅπως, ἐν τῷ δήμῳ διαβαλὼν αὐτοὺς ὡς οὐδὲν 
» Ν 3 “ » 50ῸΝ ᾿ς 3 Ἢ ἀληθὲς ἐν νῷ ἔχουσιν οὐδὲ λέγουσιν οὐδέποτε 
ταὐτά, τοὺς ᾿Αργείους καὶ ᾿Ηλείους καὶ Μαν- 
τινέας ξυμμάχους ποιήσῃ. καὶ ἐγένετο οὕτως. 
ἐπειδὴ γὰρ ἐς τὸν δῆμον παρελθόντες καὶ ἐπερω- 
τώμενοι οὐκ ἔφασαν ὥσπερ ἐν τῇ βουλῇ αὐτο- 
κράτορες ἥκειν, οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐκέτι ἠνείχοντο, 
ἀλλὰ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου πολλῷ μᾶλλον ἢ πρότερον 
καταβοῶντος τῶν Λακεδαιμονίων ἐσήκουόν τε καὶ 
ἑτοῖμοι ἦσαν εὐθὺς παραγαγόντες τοὺς ᾿Αργείους 
καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ξυμμάχους ποιεῖσθαι" σεισ- 
μοῦ δὲ γενομένου πρίν. τι ἐπικυρωθῆναι, ἡ 
ἐκκλησία αὕτη ἀνεβλήθη. 

ΧΙΥΙ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίᾳ ὁ Νικίας, 

86 

ΔΝ δ εὐ δοὼ κμ λὺννὁ νῶν. 



ΒΟΟΚ ΝΡ. χμπὶιν. 2 ΧΗΝΙΟΙ 

Ῥαμπδοΐυμῃ, πα ἴο βὰν αὖ πε βϑτὴθ {ϊπη6, ἰῃ δχοιβ8 
ἴογ ὑπΠς6 Βοροίϊδη 4]]ἴδησς, ἐπαὺ Ὁ Παα ποὺ θδθὴ τηδᾶς 
ΙΓ ἃ νίανν ἴο ᾿Π] τη ρ ἴῃΠ6 ΑὐΠ ΘΠ 85. 
ΧΙ. ϑρεαδκίηρ ἴῃ ἐπ 6 βεπαῦα οἢ {Π| 656 ροϊπῖβ, δη 

βαυϊηρ ὑπαὶ ἔμπα Παα οοτηθ νυν ἹὉ}} Ὁ] ρόνγαὺ ἴο βεῦ!] 6 
4}1 {πεῖν αἰ δγθηοαβ, ὑπο ὺ 116 ΑἸοΙ δ 65 νυ Ὁ ἢ Δ] 
Ἰ6ϑὺ, 1 ὕΠΕῪ 5Που]α σὰν ὑῃς βᾶπηδ ἐπ πρδ ἴο {Π6 ἀ5βθιΏ}]ν, 
ΠΟΥ 5ῃου]αὰ υνἱῦθ ΟῚ {Π6 Ρθορὶα ἂδπᾶ {πὸ Αὐρῖνε 
Δ]ΠἸ|ᾶ ποθ τπηὶρῆΐϊ θὲ τοὐεοϊεα. 80 δ δἀοριεα {πε [Ό]]ον - 
ἰησ ἀδθνίοα αραϊηδὺ {πο : Ηδ ρογβυδαδα ἰῃς 1,Δ6ε- 
ἀδεϑιηοηΐδῃϑβ, ὈΥ ρ]εαρίηρ ὑπδ πὶ ἢΐ5. [αὶ ἢ, ἐΠαῦ, 1 ὉΠ δ Ὺ 
ψΟΣ]α ποῦ δαπηϊζ θαίογα ὑΠ6 δββειι νυν ὑπαῦ ὑπαν πᾶ 
οὐ ἢ {Ὁ}} ροννεῦβ, ἢς νου] γοβίοσα Ῥυΐοβ ἴο 

᾿ς {6 10----ἰὉΓ Π6 Ηϊἰτηβο] Υ ψνου]Ἱα τι86 ἢἰβ ἱπῆπθποας ψ ἢ 
ὑῃ6 Αὐμδπίδηβ ἴον ὑπθ ἃ5 πον 6 ορροξβεα {πεθη--- 
Δα νου] βαὺ!]ε ἴΠ6 οὐμεῦ ροϊηΐβ αὖ ἴβϑιε. Ηξ 
τεβογ θα ἴο βιοἢ τηεϊ μος θθοδιιβα 6 νυ] 66 ἴο ἀεἴδο 
Πα ἔγομῃ ΝΊοῖαβ, ἀπα ἴῃ ογάθυ ὑπαῦ Πα τηϊρηῦ δοοῦβα 
ὑπο Ὀεΐοσα ὑπ6 Δββειν οὗ Πανίηρ ΠΟ 5ίποοσα ἰη- 
ὑδηΐοη5 πα οὗ πϑνεὺ βαγίηρ ὑπ 6 β8πη6 {πίηρβ, ΔΠ6 
πεγεΌΥ πηϊριῦ εἴἴδοῦ δὴ 4]]Π1|8ποὸ6 ἢ {πΠῸ6 Αὐρῖναϑ, 
Μαπίϊποδηβ, δηα ἘΠ]δαηβ. Απᾶ 80 ἰὉ τυτηεα οαΐ. 
ΕῸΓ θη, οα οοϊηΐηρ Ὀδίογα ὑπ ῬΟΡυΪΔΙ 855 ΘΙ} }]ν 
Δα Ὀεΐηρ δϑικεα ψῃϑῦμοῦ ὑποῪ πὰ οοτὴθ ψ ἢ {Ὁ]] 
Ροννευβ, ὉΠΟΥ͂ ἀηβυγεγεα “ΝΟ, οοηΐγανν ἴο δῦ ὑπΠδν 
δά 5αϊά 'ἰπ {π6Ὸ βεπαῖθ, ὑπθὸ Αὐπαηΐϊδηβ σου] ἐπ υγ6 
ἰδ πὸ Ἰοηρσοῦ, Ραῦ Πεδυκεηθα ἴο ΑἸοϊ δα θβ, ψΠῸ 
ἱηνεῖρῃεα ἀραϊπϑὺ {πὸ 1,Δοοἀδοι ἢΔ5 δ. τόσα ἤδη 
μεΐογε, δῃαὰ νγεῦε τεδαν δὖ οποθ ἴο Ὀγΐπρ ἴῃ {πα 
Αὐρίνεβ δῃᾶ ὑπεὶγ οοηΐεαεγαῖθβ δπα οοποὶθάθ 8η 
Δ]Παησο. Βυῦ μεΐοτε δηγι πίη 5 ταὐϊεα δὴ 
εαυπαυδίκα οοσυγγεαᾶ, ἃπαὰ ὑΠϊ8 δϑβθιγ ννὰ5 δ- 
Ἰουγηδά. 

ΧΙΝΙ. [πῃ [Π6 4556 1} }0]ν οα ἴΠ6 παχὺ ἄδυ, Πονγενεῦ, 
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ΤΗΠΟΥΌΙΘΕῈΒ 

“ 7 “ ᾿ 
καίπερ, τῶν Λακεδαιμονίων αὐτῶν ἠπατημένων, 

΄ Ν “ » , ΄ὔ καὶ αὐτὸς ἐξηπατημένος περὶ τοῦ μὴ αὐτοκρά- 
“- Ὁ - Ψ 

τορας ὁμολογῆσαι ἥκειν, ὅμως τοῖς Λακεδαιμονίοις 
“ “Ὁ ’, 

ἔφη χρῆναι φίλους μᾶλλον γίγνεσθαι, καὶ ἐπι- 
͵ ν ἀρέλ , ͵ » ς 5 ΣΥΝ σχόντας τὰ πρὸς ᾿Αργείους πέμψαι ἔτι ὡς αὐτοὺς 

Χ 5 7 Ὁ “ Ψ 5 Ν [οἱ 

καὶ εἰδέναι ὅ τι διανοοῦνται, λέγων ἐν μὲν τῷ 
, Ἂ 2 Ν [οὶ 3 , 3 -" Ν σφετέρῳ καλῷ, ἐν δὲ τῷ ἐκείνων ἀπρεπεῖ τὸν [ ὶ 

πόλεμον ἀναβάλλεσθαι: σφίσι μὲν γὰρ εὖ 

ἑστώτων τῶν πραγμάτων ὡς ἐπὶ πλεῖστον 
7ὔ 

ἄριστον εἶναι διασώσασθαι τὴν εὐπραγίαν, 

ἐκείνοις δὲ δυστυχοῦσιν ὅτι τάχιστα εὕρημα 
- ἴω “ἤὔ 77 4 7ὔ 2 εἶναι διακινδυνεῦσαι. ἔπεισέ τε πέμψαι πρέσ- 

Φ' Ἀ Φος ΤΝ, " ΄ 

βεις, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, κελεύσοντας Λακε- 
7 - ᾿ 

δαιμονίους, εἴ τι δίκαιον διανοοῦνται, ἸΠἀνακτόν 

τε ὀρθὸν ἀποδιδόναι καὶ ᾿Αμφίπολιν, καὶ τὴν 

Βοιωτῶν ξυμμαχίαν ἀνεῖναι, ἢν μὴ ἐς τὰς σπονδὰς 
,ὔ, ἐσίωσι, καθώπερ εἴρητο ἄνευ ἀλλήλων μηδενὶ 

8 ξυμβαίνειν. εἰπεῖν τε ἐκέλευον ὅτι καὶ σφεῖς, εἰ 

ἐβούλοντο ἀδικεῖν, ἤδη ἂν ᾿Αργείους ξυμμάχους 

πεποιῆσθαι, ὡς παρεῖναί γ᾽ αὐτοὺς αὐτοῦ 
, ῖ 

τούτου ἕνεκα" εἴ τέ τι ἄλλο ἐνεκάλουν, πάντα 

ἐπιστείλαντες ἀπέπεμψαν τοὺς περὶ τὸν Νικίαν 
ἢ ἀν , ». κα ᾿ ἢ : 4 πρέσβεις. καὶ ἀφικομένων αὐτῶν καὶ ἀπαγγει- 

΄ “ , λάντων τά τε ἄλλα καὶ τέλος εἰπόντων ὅτι, εἰ μὴ 

δδ 



ΒΚ ν. χινὶ. τ- 4 

ΝΙοίαβ, Αἰ που, ἃ5. ὑπῈ 1δοεἀδοϑιηοηΐδηβ δα ἐμειι- 
56 |ῖΙν65 θδδη ἀδθοεδῖνοα, 50 Πα ἴοο δα θθϑη ἀφθοοϊνϑα ἴῃ 
ὑπ6 τηδίΐευ οὗ ὑπμπεὶνγ δαγηϊβϑίοι ὑμαῦ πεν δὰ ποῖ 
οοη6 ψἱ ἢ Ὁ]] ρόννοῦβ, παν θυ ῦ 6 685 501}] γηδὶ π αὶ μα 
ὑπαῦ {ΠῈῪ οὐυρηΐ ἴο θεοομηα ἔπἰοπ 8. νυ ῦἢ {πε 1,ἀοο- 
ἀδϑιηοηΐϑη8 ταΐμευ ὑπᾶπ ἢ {Π6 Αὐρῖνεβ; ἀπα 8ο- 
ΟΟΥΙ ΡΥ ἢ6 Ῥιοροβεα ὑπαῦ, ἀδἔθυυιηρ ὑΠ6 απδϑύϊοῃ 
οἵ Γπ6 Ατρῖνα δἰ] ποθ, ἔμ Ὺ 5Ποι]α ἀραὶ 56 Πα ΘΏΨΟΥΒ 
ἴο {πε [,δοεαδοιηοηΐδηβ ἃπα ἤπα οὖῦ νψηδὺῦ ὑπεὶν ἰη- 
δηΐου ψεῖῈθ. Ηδε υτρεᾶ {Π6 νίανν ὑπαῦ {πΠῸ ροϑῦ- 
Ροπειηδηΐ οἵ ποβί!ε οροϑγαϊοηβ νὰ ΠΟΠΟΌΤΑΌ]6. ΤῸΣ 
ὑπαοιηβοῖνοθ αὺ Πυχη!]] αὐ ἴον ὑπὸ δος ἀδοιπμοηΐδῃ8 ; 
ΤῸΣ ἃ5 τηδίύζευβ βίοοα νν6}}] ἴου ὑπϑιηβεῖναβ, Ὁ ννὰ5 θα ϑὺ 
ἴο Ργδϑαῦνα ὑπαὶ ροοα [ουζαμα ἃ5 Ἰοηρ' ἃ5 ῬΟββ1|016, 
ὙγΠοΥΘ85 [ῸΥ ὑΠη6 1,Δοραδοιηοηΐδηβ, νη γγΕῈ ἴῃ Πατγά 
Ἰαοἰς, 10 νου] 6 οἸ6 αν σαΐπ ἴο υἰϑὶς ἃ ἀδοίβῖνα οοηΐαϑὺ 
ἃ5 ΟΑἸΪΟΚΙΥ ἃ5 Ροββῖθ]6. 50. Πα ρειβϑυδαβδα ἔπθμ ἴο 
ΒΕ Πα δηνουϑ, Ὠἰμη561} απ ὁπ 6, ἴο ἀσσὰ ὑΠπῸ Τ,Δοράδε- 
τηοηΐδη5, ἢ ὑΠῸῪ Πα δὴν 1ι8ὺ ἰηϊαπίϊοηβ, ἴο γϑϑύουα 
Ῥαπδοΐατῃ ἰηΐδοῦ ἀπα Ατηρ ]ρο]15, πα ἴο σῖνα ὑρ {ὑπ6 
Δ]! ηοα τ ὑπ Βορουδη8---ιι] 685 ὕπμθθθ βδῃου]ά 
δοοεθ ἴο π6 ἰὑγδαῖγ---ἰη δοσούάδποθα νὰ {6 
βυϊρυϊαίοι νϊοἢ Πδα ὈδΘη διγϊνεα αὖ ὑπαῦ ποῖον 
5ῃου]α επἴοι ἰηἴο δῃ ἀργδοιηθηῦ ψ ἢ Δὴν ὑΠ|γὰ ρᾶγῦν 
αι πουῦ ἴπΠ6 οσοπβεηΐ οἵ {πε οἴμευ. Τὴδ διμθαβϑδάουβ 
γα ἰπϑίγυοϊοα 4180 ἴο δὰν ὑῃαῖ, 1 τῃς ΑὐΠθηΐδη5 
Πδα ννἱϑῃεά ἴο ἀο ψτοηρ, ὑπαὺ ψου]α ΔἸγτεδαν Πᾶνα 
τηδάς {π6 Αὐρῖνεβ 811165, ἃ5 ὑπ 6!" ΠΝ ΟΥ 5 ἡγ6ΓῈ ργαϑεηῦ 
ον ὑμαῦ νΕΥῪ ΡυγΡοΟΒα ; ἃπα δὴν οὔμευὺ οοιηρ] δἰ ηὔὖβ 
ψΠΐοἢ ὑπεὺ Πααᾶ ἴο τηᾶϊτα ὑπθὺ ἱποϊθα ἴῃ {πεῖν 
ἰηβίγαοίίοπβ ἴο Νίοϊαβ ἀπᾷ ἢΐβ σο]]δαριιθβ ἀπᾶ ἔῃ θη 
ἀαβραϊομαα ὑπ θη ἴο ϑραντία. ὙΠ δΘη {Π6856 Πδα αυυϊὶνθα 

᾿ Δ Παᾶ ἢΠηϊ5)6 4 τϑοϊζίηρ {Πα ῖν οὔμθυ ἀδθιμδαπαβ, ὑΠ6Ὺ 
βδ]α πῃ οοΟπο] θη ὑπαῦ, ἀπ]655 ὑπ6 1,Δοραἀδοιηοηδη5 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

τὴν ξυμμαχίαν ἀνήσουσι Βοιωτοῖς μὴ ἐσιοῦσιν ἐς 
τὰς σπονδάς, ποιήσονται καὶ αὐτοὶ ᾿Αργείους καὶ 
τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ξυμμάχους, τὴν μὲν ξυμμαχίαν 
οἱ Λακεδαιμόνιοι “Βοιωτοῖς, οὐκ ἔφασαν ἀνήσειν, 
ἐπικρατούντων τῶν “περὶ τὸν Ξενάρη τὸν ἔφορον 
ταῦτα γίγνεσθαι καὶ ὅσοι ἄλλοι τῆς αὐτῆς γνώμης 
ἦσαν, τοὺς δὲ ὅρκους δεομένου Νικίου ἀνενεώ- 
σαντο" ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ πάντα ἀτελῆ ἔχων 
ἀπέλθῃ καὶ διαβληθ ῇ, ὅπερ καὶ ἐγένετο, αἴτιος 
δοκῶν εἶναι τῶν πρὸς Λακεδαιμονίους σπονδῶν. 
ἀναχωρήσαντός τε αὐτοῦ ὡς ἤκουσαν οἱ ᾿Αθηναῖοι 
οὐδὲν ἐ ἐκ “τῆς Λακεδαίμονος πεπραγμένον, εὐθὺς δι᾿ 
ὀργῆς εἶχον, καὶ νομίξοντες ἀδικεῖσθαι (ἔτυχον 
γὰρ παρόντες οἱ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, παρα- 
γαγόντος ᾿Αλκιβιάδου) ἐποιήσαντο σπονδὰς καὶ 
ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς τήνδε. 

ΧΙ ΥΤΙ. “Σπονδὰς ἐ ἐποιήσαντο ἑκατὸν ̓ Αθηναῖοι 
ἔτη καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ Μαντινῆς καὶ Ἠλεῖοι πρὸς 
ἀλλήλους," ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων 
ὧν ἄρχουσιν ἑκάτεροι, ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν. 
““Ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐ ἐπὶ πημονῇ μήτε 

᾿Αργείους καὶ Ἠλείους καὶ Μαντινέας καὶ τοὺς 
ξυμμάχους ἐπὶ ᾿Αθηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
ὧν ἄρχουσιν ᾿Αθηναῖοι, μήτε ᾿Αθηναίους καὶ τοὺς 
ξυμμάχους ᾧὧ ὧν ἄρχουσιν ᾿Αθηναῖοι" ἐπὶ ᾿Αργείους 
καὶ Ἠλείους καὶ Μαντινέας καὶ τοὺς ξυμμάχους, 
τέχνῃ μηδὲ μηχανῇ μηδεμιᾷ. 

“ Κατὰ τάδε ξυμμάχους εἶναι ᾿Αθηναίους καὶ 
1 πρὸς ἀλλήλους, γοβύογοα ἔτοπι ὑμ6 ἱπβογϊρύϊοη γθοογαϊηρ 

ὑ818 ὕγθδῦγ (0.1.4. τν. Ρ. 15 ἱ., Νο. 46 Ὀ). ὅθ ποῖϑ, Ρ. 96. 
ὧν ἄρχουσιν ᾿Αθηναῖοι τοδίονοα ὈνΥ ΚΙγΟΒΠΟΗ͂ ἔτοπι ὑμ6 

πρρ βῆνις 

9ρο 

-ῃφ-- πὰ .: 

νἌ, 

ΝΣ νᾶ, ἡ" 

«Ἀνι ΥΔΟΝ» δόνν δι “ἃ. “ων . “«..Δ.... 

δ 
] 
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ΒΟΟΚ. ΚΓ. χινι. 4--χιναι. 2 

Βῃου ]α οἷνα ὉΡρ πε δ]] ποθ ἢ Π6 Βοροίίδηβ, ἰῃ 
οᾶ56 ὕπεβε ψουἹὰ ποῖ δοοεάβ ἴο πὸ ὑγτεαῦν, ὑπδῪ 
ὑποιηβαῖνοβ νου] τηδῖκα δη 8]]ᾶπος Ὁ ὑπ 6 ΑΥ̓ρῖνεϑ 
Δηα {πΠϑὶγ οοπίδασγαϊεβ. Βυὺῦ ῃς6 1 ,Δοραδοιηοπίδη5 
ταίυδεα ἴο σίνα ἀρ {πε 41] πος νυ [πε Βοροιδη9--- 
ἴπΠε6 ραγΐυ οὔ ΧΈπατεβ ἴΠ6 ἜρΠΟΥ ἀηα 411 {πε γαϑὺ 
ὑπαῦ ψεγα οἵ ὑπαὺ νἱϑνν σδυγυγίηρ ὑπεὶν ροϊηῦ ἴο {Π|15 
εἰἴεου---αΐ Π6 οαὐῃβ ὑπεν τοπεννεα οἡ Νοἰαβθ᾽ στὸ- 
αυσϑῦ; ἴῸγ ἢ6 νγὰβ αἰγαϊα {πὰῦ ἢ υνου]Ἱᾶ γαῦασα ἢ 
ποίη ΔΟΘΟΙΩΡ] 5Π6α Δηα θὲ Ἔχροβεᾶ ἴο δ] υηην, ἃ8 
ἱπάθϑα Πδρρεηθά, βίποα ἢ6 νγὰβ σ!θῃ αν ταράτα θα 
85 Βανὶηρ ὈΘΘῚ ΓΕΒΡΟΠΒ10]6 ἔοὸν πα ἰγθαὺῦν ψ τ} ὑΠ6 
Τ᾿ Δοεαἀδειηοηΐδη8. ΟἿ 15 τεϊαση, ἤθη {π6 ΑἸΠΘ ΗΔ 5 
Πεαγα ἐμπαῦ ποϊῃὶπρ μα θεθὴ ἄοπα αὖ [Δοθαδοϑιηομ, 
ὑπεν ἔσνν ἰπἴο ἃ τάσδ, δηα {πϊηκίηρ ὑπο Πδα Ὀθθῃ 
Ὑ͵ΟΠΡΕα, 6 πη ΑἸοΙ θ᾽ α465 Ὀτουρηηῦ ἴῃ {η6 Αὐρῖνεβ 
Δα ὑποὶν 411165, γῆο οπδαποεᾶ ἴο θὲ ριεβεηῦ, πο Ὺ 
τηΔ 46 8π 8|1}Π|}84πὸ6 νυ ὑπ πὶ οα ὑπ 6 Ο]]οΟυν ηρ ΤΘΥΊΏΒ : 

ΧΙΨΙΙ. 1. “Της Αὐμεδηΐδηβ, Αὐρῖνοϑ, Μη πδδηϑ8, 
Δηα ΕἸΘδη5 ἤδνα τη846 ἃ ὑτεαῦν ψ τ οπ6 ἃποῦμεου 
ἴογ ἃ δυπαγεα γϑδᾶῖβ, ου ὑῬεῃα] οὔ ὑπαιήβεῖνεβ ἃπα 
π6 411165 οὐ πο ὕπο ἤᾶνα δυνῃου τ τοβρεο- 
νεϊν, ἴο 6 οὔβευνεα ψιπουΐ ἔγαπα οὐ μαγὺ Ὀοΐἢ ὈΥῪ 
Ἰαπὰ δηά 56. 

᾿ς 2, “Ὁ 5}4]1] ποῖ "»ὲ «]]ονεὰ ἴο θεᾶν διῖὴβ ψ τῇ 
Παιτη Ὁ] ἰηΐεηΐ, εἰπε ἴογ ὑπ6 Αὐρίῖνες, Ε]δδη8, 
Μαῃηϊίπμθδηβ ἀπ ὑπθὶνγ 411165 ἀρδίηδὺ ὑπΠ6 ΑΘ ηἱδῃ5 
δα πΠ6 4111658 οὐνεὲῦ νοι ὑπῃ6 Αὐμϑηΐδηβ ἢᾶνα 
δυϊπογν, Οὐ ἴου ὑπῸ Αὐμδηΐϊδηβ δηα ἴῃ 6 411165 Ἤν δ 
ψγοὰ ὕμε Αὐμϑηΐδη ἤᾶνε δυΐῃου τυ δραϊπϑδὺ {Π6 
Αὐρίῖνεβ, ΕἸθδηβ, Μδηϊίποαηβ ἀπ ὑπεὶν 411165, ΕΥ̓ ΔῪ 
τὶ ΟΥ ἀεδνίοα. 

9, “ἼἸ πε ΑὐΠδπῖδηβ, Αυρίῖνεϑ, ΕἸ] δη5, πα Μη θ68ῃ5 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

Αργείους καὶ ᾿Ηλείους καὶ Μαντινέας ἑκατὸν 
ἔτη" ἢν πολέμιοι ἴωσιν ἐς τὴν γῆν τὴν ᾿Αθηναίων, 
βοηθεῖν ᾿Αργείους καὶ ᾿Ηλείους καὶ Μαντινέας 
᾿Αθήναζε, καθ᾽ ὅ τι ἂν ἐπαγγέλλωσιν ᾿Αθηναῖοι, 
τρόπῳ ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ 
δυνατόν' ἢν δὲ δρώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν 
εἶναι ταύτην τὴν πόλιν ᾿Αργείοις καὶ Μαντινεῦσι 
κα ᾿Ηλείοις καὶ ᾿Αθηναίοις καὶ κακῶς πάσχειν 
ὑπὸ ἁπασῶν τῶν πόλεων τούτων' καταλύειν δὲ 
μὴ ἐξεῖναι τὸν πόλεμον πρὸς ταύτην τὴν πόλιν 
μηδεμιᾷ τῶν πόλεων, ἢν μὴ ἁπάσαις δοκῇ. 
“Βοηθεῖν δὲ καὶ ᾿Αθηναίους ἐς ΓΑργος καὶ ἐς 

Μαντίνειαν καὶ ἐς 5 Ἦλιν, ἢν πολέμιοι ἴωσιν ἐπὶ 
τὴν γῆν τὴν ᾿Ηλείων ἢ τὴν Μαντινέων ἢ τὴν ᾿Αρ- 
γείων, καθ᾽ ὅ τι ἂν ἐπαγγέλλωσιν αἱ πόλεις 
αὗται, τρόπῳ. ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰ ἰσχυροτάτῳ κατὰ 
τὸ δυνατόν' ἢν δὲ δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν 
εἶναι ταύτην τὴν πόλιν ᾿Αθηναίοις καὶ ᾿Αργείοις 
καὶ Μαντινεῦσι καὶ Ἠλείοις καὶ κακῶς πάσχειν 
ὑπὸ ἁπασῶν τούτων τῶν πόλεων" καταλύειν δὲ 
μὴ ἐξεῖναι τὸν πόλεμον πρὸς ταύτην τὴν" πόλιν μη- 
δεμιᾷ τῶν πόλεων, ἢν μὴ ἁπάσαις οκῇ." 

““Ὅπλα δὲ μὴ ἐᾶν ἔχοντας. διιέναι ἐ ἐπὶ πολέμῳ 
διὰ τῆς γῆς τῆς σφετέρας αὐτῶν καὶ τῶν ξυμ- 
μάχων ὧν ἄρχουσιν ἕκαστοι, μηδὲ κατὰ θάλασσαν, 
ἢν μὴ ψηφισαμένων τῶν πόλεων ἁπασῶν τὴν 
δίοδον εἶναι, ᾿Αθηναίων καὶ ᾿Αργείων καὶ Μαν- 
τινέων καὶ ᾿Ἤλείων. 

1. Αἀάαρᾶ ὃν δΞδῃ]. 2. Αἀάρά ὃν Ξ[8ῃ!. 
ἢ μηδεμιᾷ τῶν πόλεων τοϑίογοα ὈΥ ΚΙΡΟΒΠΟΗ͂ ἔγοτα {86 

Ἰπβουιρυίομ. 
4 ταῖς πόλεσιν, αἰΐον δοκῇ, ἀο]ούθα Ὀγ ΚἸτοΠοΟΗ͂ πο ς.. 

ὕο ὕμ ᾿πϑουϊρύϊοῃ. 
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ΒΟΟΚ ΡΥ. χιυνπ. 4-ς 

584}1} θὲ 411165 ἴον ἃ πυπαγεα γϑᾶῦβ οὴ ὑπε [Ὁ]]οννηρ' 
ειηθ: [ΙΓ δὴ δεν ἱπναᾶς ὑπὸ ἰουτίζουυ οὐ ἐπε 
Αἰμδηΐδηβ, Π6 Αὐρῖνεβ, ΕΠ] θη 5 πα Μαηςπαϑδηβ 5Π4]] 

Ὀγΐηρ' ἰά ἴο Αὐἰῃθηβ, Δοοουα!ηρ' ἃ5 Π6 ΑΥΠΘηἶδη5 ΤηδῪ 
Β6ηα ὑπεῖὰ νγοσα, ἴθ ψν ημδΐανει Ὺ ὑπου οδηῃ τηοϑβὺ 
εἰεοΐαδ!γ, ἴο ὑπ6 Ἰἰταῖϊῦ οἵ ὑπεὶν ρόνοῦ; Ραὺ 1 {Π6 
ἰηνδάθυβ 5141} ἢᾶνα ταναρϑα {πΠῸ Ἰαπα δηα ροπΕ, ὑπαὺ 
οἷν 5184}} 6 Ποβῦ!α ἴο ὑπεῈ Αὐρῖνεβ, Μαῃίϊποδῃβ, 
Ἐ]6Δη5, πα Αὐπαοηίδηβ, Δπα 5}4}} βαδὺ αὖ ὉΠ 6 Πα 5 

οὗ 411 πθϑθ δἰαΐεβ ; δηᾶ ἴο αἰδοοῃθϊππθ Βοβυ 1165 

αϑαϊηϑὺ ὑμαῦ βὕαϊε 51.4}} ποῦ )0Ὲ Δ] οννεα ἴο δῃγ οπα οὗ 
ὕΠε686 βῥαϊεβ, τΠ]655 411] ἀργθα. 

4, “1ᾺΚονβδε ἔπς Αὐἰμπδηΐδηβ 5Π4}}] Ὀγΐπρ δὰ ἴο 
ΑΥ̓ΡῸΒ ἀπᾶ ἴο Μϑδηϊζίπεα ἃπα Ἐ15, 1 Δ ἢ ΘΠΘΙΗΥ͂ ΘΟΠ]6 
ἀραϊηϑδὲ ὑῃ6 ὑδυγίουυ οἵ ὑπ6 Ἐ]Πδδὴβ οὐ ὑπαὺ οἵ {πε 
Μαῃὐπμθδηβ οὐ ὑπαὶ οἵ ἴῃς Ατὐρίῖνθβ, δοοοιαηρ ἃ8 

Πε686 βἰαΐεβ βεμα νοχά, πῃ ννῃαΐενει ΨΥ. ὑπο Ὺ οδη 
τηοϑὺ εἰεούμα! !γ, ἴο ὑπὸ Ἰἰμαϊῦ οἵ ὑπϑὶγ ρόνγεῦ ; θαΐὺ 1 

ὕΠ6 ἱηνδάθι 51.411} ἤᾶνε γταναρϑα πε ἰὰ πα ἃπα φΌΠΘ, 
ὑπαὺ οἰζγ 51.411 ὲ Ποβί!α ἴο {πΠ6 Αὐμοηΐδηβ, Αὐρῖνϑϑ, 
Μδηϊίπθδηβ, ἃπα Ἐ]θδη 5, 8Δπ4 5Π4]}] βυαθον 1] αὖ {πῸ 

Πδηάβ οἵ 411 {π656 βἰαΐθ; δηα ἴο αἰϊβοοιτίπας Πο5- 

ὉΠῚῸ 165 ἀραϊηϑὺ ὑπαὶ οἴαΐϊε 58.4}} ποὺ 6 δἱ]ονεὰ ἴο 

ΔΗΥ͂ 0η6 οἵ Πε6586 βἰαϊε, 1π]6 55. 411] ἀρυδα. 
ὅ,. “Ὁ 5411] ποὺ θὲ ροιυτηϊ 64 ἴο ρΡᾶ85 ὉΠ6ΘῚ ΔΙΠῚ5 

ἢ Ποβί 6 ἱπίθηῦ ὑπγοιρ) ὑπαὶ οὐ ὑθυυ ΟΥῪ ΟΥ̓ 
ὑπαῦῷ οἵ {πε 411165 ονυνδὺ ὑπο ὑΠῈῪ βθνευα] ]ν ἢᾶγνα 
ΔΌΣ ΠΟΥ, ΠΟΙ ΟΥ̓ 568, 1}1655 ρᾶβϑᾶρθ 5Π4}} πᾶνῈ Ὀ6 6 
'νοϊεα ΌΥ 411 οἵ {πδ6ϑθ6 κἰαΐθβ, Αἰμπεηΐίδηβ, Αὐρίῖνεϑ, 

Μαπίίϊπδδηβ, δπα Ἐ]6δη8. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ 

“«οῖς δὲ βοηθοῦσιν ἡ πόλις ἡ πέμπουσα παρ- 
ἐχέτω μέχρι μὲν τριάκοντα ἡμερῶν σῖτον ἐπὴν 
ἔλθωσιν ἐ ἐς τὴν πόλιν τὴν ἐπαγγείλασαν βοηθεῖν, 
καὶ ἀπιοῦσι κατὰ ταὐτά! ἢν δὲ πλέονα βού- 
λωνται χρόνον τῇ στρατιᾷ χρῆσθαι, ἡ πόλις ἡ 
μεταπεμψαμένη διδότω σῖτον, τῷ μὲν ὁπλίτῃ 
καὶ ψιλῷ καὶ “τοξότῃ τρεῖς ὀβολοὺς Αἰὐγιναίους 
τῆς ἡμέρας ἑκάστης, τῷ δ᾽ ἱππεῖ δραχμὴν Αἰγι- 
ναίαν. 

δ ἘΣ πόλις ἡ “μεταπεμψαμένη τὴν στρατιὰν 1 
τὴν ἡγεμονίαν ἐχέτω, ὅταν ἐ ἐν τῇ αὐτῆς ὁ πόλεμος 
ἧ. ἢν δέ ποι δόξῃ ἁπάσαις 3 ταῖς πόλεσι κοινῇ 
στρατεύεσθαι, τὸ ἴσον τῆς ἡγεμονίας μετεῖναι 
ἁπάσαις ταῖς πόλεσιν. 

ε Ὃμόσαι δὲ τὰς σπονδὰς ᾿Αθηναίους μὲν ὑπέρ 
τε “σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων, ᾿Αργεῖοι δὲ 
καὶ Μαντινῆς καὶ ̓ Ηλεῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τούτων 
κατὰ πόλεις ὀμνύντων. ὀμνύντων δὲ τὸν ἐπι- 
χώριον ὅρκον ἕκαστοι τὸν μέγιστον κατὰ ἱερῶν 
τελείων. ὁ δὲ ὅρκος ἔστω ὅδε" “᾿Εμμενῶ τῇ 
ξυμμαχίᾳ κατὰ τὰ ξυγκείμενα δικαίως καὶ ἀβλα- 
βῶς καὶ ἀδόλως, καὶ οὐ παραβήσομαι τέχνῃ οὐδὲ 
μηχανῇ οὐδεμιᾷ." 

ἐξ ᾿Ομνύντων. δὲ ᾿Αθήνησι μὲν ἡ βουλὴ καὶ αἱ 
ἔνδημοι ἀρχαί, ἐξορκούντων δὲ οἱ πρυτάνεις" ἐν 
ἼἌργει δὲ ἡ βουλὴ καὶ οἱ ὀγδοήκοντα καὶ οἱ 
ἀρτῦναι, ἐξορκούντων δὲ οἱ ὀγδοήκοντα" ἐν δὲ 
Μαντινείᾳ οἱ δημιουργοὶ καὶ ἡ βουλὴ καὶ αἱ 
ἄλλαι ἀρχαί, ἐξορκούντων δὲ οἱ θεωροὶ καὶ οἱ 

τσὴ στρατιὰν δ΄ ἀφα Ὀγ νδὴ Ηδννογάθη. 
2 ἁπάσαις δοοογαϊηρ' ὕο ὑπ ἱπβογὶρύϊοη ; ΜΆ8. οτηΐῦ. 
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ΒΟΟΚ. ΡΥ. χυνιι. 6-- 

6. “Εὸν {πε το]ϊανίηρ ἔογσος ἔπεα βίαϊε ψῃ] ἢ 5665 
ἴου ὑῃϑτὰ 5141} ἔα ἢ ῥυον 5105 ἔθου Ὁ Πἰγν ἀἀγ5 ἰοὺ 
Π6ῚὉ ἀΥαῖναὶ ἴῃ Π6 σἰαΐο νν πῖοἢ βεηῦ ἔῸΓ ΘΟ ΟΟΓ͵, Δη6 ἴῃ 
{κ6 τη πεῖ οἡ ὑπεὶν γοῦαστῃ ; αὐ 1 ὕπο Ὺ ψ Ἰ8ῃ ἴο 568 
ὑπ6 ΔΙΩΥ ἴῸγ ἃ ἸΟΏΡΟΙ ρϑτὶοά, ὑΠ6 οἰζγ νυν ῃΐϊο ἢ 56 πα 5 
ἴου Ὁ 514}} ἔαγηἶ8 ἢ Ὀγον βίοπβ [ῸΣ Πδανυ- Τα ΟΥ̓ 
᾿ση -ατηθα ἰγοορβ ΟΥἩ Ροντλθι, ἴτε Αδρὶποΐδῃ 
ΟὔΟΪβ ̓  ΡῈῚ ἄδν, ἀπα ἴου ἃ ον γτδῃ ομα Αδρίποῖδῃ 
ἀγδοῃχηδ. 3 

1. “Τῇε κ'αϊε ψῃΐϊοῃ βεπῦ ἔου 16 ὑγοορβ 518}} ἤᾶνε 
σΟΙΤηΔ Πα ΏΘΠΘνΟΥ ἴῃς νγ8Υ 15. ἴῃ 15 ὑουυϊΐοσυ. Βυΐ 
1 10 5}14}} ββϑῖη σοοά ἴο 8ἃ]1] [π6 βἰαϊεβ ἴο τηϑκε ἃ Ἰοϊπΐ 
Ἔχρϑαϊτίοη δηγνῃογα, ἃ}1 {Π6 βἰαΐεβ 5841} βῃατε τῃ6 
ΘοΙητηδηα 6 8]]γ. 

8. “ΤΠ6 Αἰμεηΐϊδηβ 5}4}1 ϑυγεαῦ ἴο ὕπΠ6 ὑγεαὺν ΤῸΥ 
ὑπειηβεῖνεβ ἃπα {πεὶγ 4|1165, θυῦὺ πη6 Αὐρῖνεϑβ, 
Μαηϊίπϑδηβ, Ε]θδη5, Δπα ὑποὶν 411165 5}8}} βυνθαγ ἴο ἴζ 
ἱπαϊν᾽ ἀ4}}Υ Ὀγ 5ἴαῖθβ. Απα ΠΥ 5141] βενθυα}}ν 5 Ἔν 
πε οἴῃ ὑμαὺ ἰ5 τηοϑδὺ υἱπαϊπρ ἴῃ ὑπαὶ οὐ ΘΟΙΠΕΓΥ, 
ΟΥ̓ [Ὁ}]- στόν νἱο 5. Απα {Π6 οδὺϊι 584}} "Ὀὲ 85 
[ΟΠ] ]ον5: 41 ψ1] «146 ὃν ὑΠπῸ δ]]ἴδηςα ἴῃ δοοούάδησα 
ἢ 1158. βου ρυ αι οηβ, }ϑ0}]γ πα νυ] οι δ ἱπ]υΥῪ ἀπὰ 
νυ Ππουΐ συ] 6, 8Δηα νν1}} ποῦ ὑγδηβργθβϑο Ὁ ὈΥ ΔῺΥ ἃγ ΟΥ̓ 
ἀενίοο. 
9. “Τὴ οδίῃ 5}4}} θὈῈ βύνοῦῃ δ Αὐπεηβ Ὀγ {π6 
βαηπδίας δηα {πθ Ποπια 8 τηᾶρὶογαῖθθ, ὑπ6 ΡΥγύδῃ 88 
Δατηϊηἰβίθυϊησ ἰὐ ; αὖ Αὐρὸβ ὈΥ ὑπὸ βεηδΐθ πᾶ {6 
εἰρηῦν δπα {πε ἀτῖγπαθ, {πε εἰρητν δα πλἰηἰβυθυϊηρ {Π6 
οἴῃ ; αὖ Μδηϊζίπθα Ὀγ πε ἀδθιυσρὶ ἀπα ὑΠ6 βαηᾶῖΐα 
Δα πε οὗμαν τηᾶρ᾽οίγαῖθθ, ὑπΠθ6 ὑῃμθοῦϊ δῃὰ {πὰ 

1. Αρουῦ 8α. οὗ 106 οθηΐϑ. 
3. Αβρουῦΐῦ 18. 4“. οὐ 32 σφ ηί8. 
3. 2,6. ΠοΒ8 ὑγοβθ ἔππούϊοηβ ψγ γ6 γοϑύγιοὐθα ἴο ὑμ6 οἰΐγ. 
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ΤΗΠΟΥΙΏΕΒ 

πολέμαρχοι" ἐν δὲ "᾿Ηλιεδι οἱ “δημιουργοὶ ᾿ καὶ οἱ 
ἑξακόσιοι, ἐξορκούντων δὲ οἱ δημιουργοὶ καὶ οἱ 
θεσμοφύλακες. 

᾿Ανανεοῦσθαι δὲ τοὺς ὅρκους ᾿Αθηναίους μὲν 
ἰόντας ἐ ἐς Ἦλιν καὶ ἐς Μαντίνειαν καὶ ἐς Ἄργος 
τριάκοντα ἡμέραις πρὸ ᾿Ολυμπίων, ᾿Αργείους δὲ 
καὶ ̓ Ηλείους καὶ Μαντινέας ἐ ἰόντας ᾿Αθήναξε δέκα 
ἡμέραις τον Παναθηναίων τῶν μεγάλων. 

τ Τὰς δὲ ξυνθήκας τὰς περὶ τῶν σπονδῶν καὶ 
τῶν ὅρκων καὶ τῆς ξυμμαχίας ἀναγράψαι, ἐν 
στήλῃ λιθίνῃ ᾿Αθηναίους μὲν ἐν πόλει, ᾿Αργείους 
δὲ ἐν ἀγορᾷ ἐν τοῦ ᾿Απόλλωνος τῷ ἱερῷ, Μαν- 
τινέας δὲ ἐν τοῦ Διὸς τῷ ἱερῷ ἐν τῇ ἀγορᾷ" 
καταθέντων δὲ καὶ ᾿Ολυμπίασι στήλην χαλκῆν 
κοινῇ Ολυμπίοις τοῖς νυνί. 
“Ἐὰν δέ τι δοκῇ ἄμεινον εἶναι ταῖς πόλεσι 
ΗΝ προσθεῖναι πρὸς τοῖς ξυγκειμένοις, ὅ τι 
ν 2 δόξῃ ταῖς πόλεσιν ἁπάσαις κοινῇ βουλευο- 
ἀκα τοῦτο κύριον εἶναι." 
ΧΙΥΊΠ. Αἱ μὲν σπονδαὶ καὶ ἡ ξυμμαχία 

οὕτως ἐγένοντο. καὶ αἱ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ 
᾿Αθηναίων οὐκ ἀπείρηντο τούτου ἕνεκα οὐδ᾽ ὑφ᾽ 
ἑτέρων. Κορίνθιοι δὲ ᾿Αργείων ὄ ὄντες ξύμμαχοι οὐκ 
ἐσῆλθον ἐς αὐτάς, ἀλλὰ καὶ γενομένης πρὸ 
τούτου ᾿Ηλείοις καὶ ᾿Αργείοις καὶ Μαντινεῦσι 
ξυμμαχίας, τοῖς αὐτοῖς πολεμεῖν καὶ εἰρήνην 
ἄγρην οὐ ξυνώμοσαν, ἀρκεῖν δ᾽ ἔφασαν σφίσι τὴν 

1 καὶ οἱ τὰ τέλη ἔχοντες, πῃ ΜΒ. ἴδον. δημιουργοί, ἀο]οὐοα 
Ὀγ ΚΙΊΡΟΒΠΟΗ δ8 οσοββ ου ὑπμδῦ ννογά. 

2 ὅ τι δ᾽ ἄν Μ55., δ᾽ ἀο]ούοα Ὀγ ΒΕΚΙΚΟΥ. 

1Α ἔγαρτηθηῦ οὗ {Π6 οἴἶοῖα] ἀοουτηθηΐ γθοογαϊηρ 015 ὑγθαῦν 
νγὰ5 ἴουπα Ὦν ὕπθ Αγομϑθοϊορίοαὶ δοοϊθὺν δῦ Αὐμθηβ ἴῃ ὑμ6 

οὔ 



ΒΟΟΚ Ν. χιυνη. 9 ΧΗΝΙΠ. 2 

ΡοΟΪοτηα ο 5. δαιτηϊηϊβύθυϊηρ ὑΠ 6 οδίῇ ; αὖ Ε]15 Ὁν {πὲ 
ἀδιηϊυΡῚ πα ἰΠ6 5ἷχ πυπαγοά, Π6 ἀδηϊαγρὶ ἀπά {πὰ 
ὑπαϑιηορην δοα5 δατηϊηϊβίθυϊηρ {Π6 οαὐῃ. 

10. “Εὸν ταμϑνὰὶ οἵ ὑπῸ οἀὐῇ {{π| ΑἸΠΘηΪδη 5 588]] 
80 ἴο Ἐ15, ἴο Μδηϊϊπθα, ἀπαὰ ἴο Ατὐρὸοβ, ὑμιγὺν ἀδγ58 
θεΐογτα πΠ6 ΟἸγτηρῖο σᾶτηδβ; πα ἴη6 Αὐρῖνεβ, ΕἸ] δ η5, 
δα Μδηύπθδηβ 5}4}} σὸ ἰο Αἰἴπϑηβ ἴδῃ ἀδγβ Ὀδίουα 
ὑΠ6 στοαὺ Ραμπαίμεπδθᾶ. 

11. “ἼΠπα βυρυϊαϊίοηβ τοϑρεοῦπρ ὑπ6 ἰχεαῖγν, {πε 
οαὐῃ5, δἀπα ὑπ6 δ᾽ ]Π]δησθ 51.4}1} θ6Ὲ ᾿πβου 6 οἢ ἃ βϑἴομπε 
ΘοἸθτηπ, Ὀγ ἴη6 Αὐμπϑηΐδηβ οα ὑΠ6 ΑΟΙΌΡΟΙΙ5,}: Ὀγ {Π6 
Αὐρῖνεβ ἱπ πθ6 τηδυκαί- θ]οθ, ἴθ ὑπ ἴθρ]ὶς οὗ 
ΑΡΟΙ]ο, ὈγῪ ἴπ6 Μδηΐπμθδηβ ἴῃ πὸ τηδγκαύ- ]οα, ἴῃ 
ἴῃ ἴερὶα οἵ Ζειβ ; δπα ἃ Ὀγάζθῃ ρ1118ι 584} θὲ βεὺ 

ΠΡ ὈΥῪ ὕμοϑια Ἰοϊμον αὖ ὑπεῸ ΟἸγμηρίο σαιηθβ οἵ ὑϊ5 
ΘΔ Γ. 
12. “ΤΠ 10 5Π4}] ββϑῖῃ δαινίβ8]6 ἴο ὑπ 656 βἰαΐθϑβ ἴο δαά 

δΔηγ Πηρ ἔαγ Π θυ τὸ {Π6856 ἀρυθοιηθηΐβ, νν μίαν υ 518]] 
566 1) φΟΟα ἴο 4}} {Π6 5ἴαϊεϑβ ἴῃ Ἰοϊηῦ 46] Θγαῦοη 518] 
θὲ Ὀἱπαϊπρ." 
ΧΙΨΙΠ. Τῆυβ {πῸ ἰτεαῦν ἀπα {Πς 4]] ποθ ὑνα τα 

οοηρ εἴεα ; Ὀαὺ {πε ἰγεαΐν Ὀεύνεεη ὑπῸ [1,δοραδε- 
το ηΐδη5 8ἃΠα Αὐμαπίδηβ νγὰβθ ποῦ ὁπ {πὶ5 δοοουηῦ 
ΤΈΠΟΙΠΟΘα ὈΥ Εἰ ΠΕ ρᾶῦΐγ. πε ΟὈΥ ἰδ 8, 
Βονενοσ, δἰ πουρ 411165 οἵ {πηΠ6 Αὐρῖνεβ, αἱὰ ποὺ 
δοοαάς ἴο πε πενν ὑγϑαῖγ---ονθη θοίοσγα ὑΠ15 ἤθη δ 
ΔΙ] ποθ, οἴδηρῖνα ἅμα ἀεοίδηβιῖνθ, μδα θθθη τηδΔ468 
θεῦνεεπ ὑπ6 ἘΠεδηβ, Αὐρῖνοϑ, ἀπ Μδηϊηδδηβ, ὑπ Ὺ 
δα ποὺ Ἰοϊπεα 1ὑ---ραῦ βαιά ὑπο ψεῦα οοπΐθηῦ ψ] ἢ 
1η6 ἢιθὺ ἀείεηβινε Δ]]}|δηοθ ὑπαῦ Ππδα Ὀθθη τη866, 

ΒΡΥΪηρ οὗ 1877 ὉΡΟΙ ἃ τη }}]6 5180 οὐ ὑπ βου 5]006 οἵ 
Ὁ 8 ΑΟΥΟΡΟΙ8. [16 ὑοχῦ οἵ ὑπ ᾿πβουιρύϊοη 8 Ὀ6θη γϑϑύογθα 
Ὅν Κιγοθμοῆ, Βομῦπο, Εοπουγῦ, μὰ ϑύϑ ἢ] ἴῃ βαρβύδη δ) 
δον θθηηθηῦ. 
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πος ὦ 
ΡΣ ον ᾿ δῶν Ὁ 4 

ΤΗΠΟΥΘΠΘΕΒ 

’ὔ ᾽ 7 » 7 ων 

πρώτην γενομένην ἐπιμαχίαν, ἀλλήλοις βοηθεῖν, 
͵7] εἿ ’ ὁ Ν ’ὔ 

83 ξυνεπιστρατεύειν δὲ μηδενί. οἱ μὲν Κορίνθιοι 
“- Ν δὴ 

οὕτως ἀπέστησαν τῶν ξυμμάχων καὶ πρὸς τοὺς 
Λακεδαιμονίους πάλιν τὴν γνώμην εἶχον. 
ΧΙΙΧ. Ὀλύμπια δ᾽ ἐγένετο τοῦ θέρους τούτου, 

τὸν , 9 Ν 7 Ν οἷ οἷς ᾿Ανδροσθένης ᾿Αρκὰς παγκράτιον τὸ πρῶτον 
Ν , “ Δ2»- ᾿ς ΨῸΝἉΨ ͵7ὔ 

ἐνίκα: καὶ Λακεδαιμόνιοι τοῦ ἱεροῦ ὑπὸ ᾿Ηλείων 
" [χ Ἁ Ξ, ᾽ ᾽ ν Ε] 

εἴρχθησαν ὥστε μὴ θύειν μηδ᾽ ἀγωνίζεσθαι, οὐκ 
ἐκτίνοντες τὴν δίκην αὐτοῖς ἣν ἐν τῷ ᾿Ολυμπικῷ 
νόμῳ λεῖοι κατεδικάσαντο αὐτῶν, φάσκοντες 
σφῶν ἐπὶ Φύρκον τε τεῖχος ὅπλα ἐπενεγκεῖν καὶ 
ν “ Ξ ᾽ὔ “ » »Ἤ: 

ἐς Λέπρεον αὑτῶν ὁπλίτας ἐν ταῖς ᾿Ολυμπικαῖς 
Ἁ ᾽ Ἑ δ Ν “ , 

σπονδαῖς ἐσπέμψαι. ἡ δὲ καταδίκη δισχίλιαι 
-“" , “- 

μναῖ ἦσαν, κατὰ τὸν ὁπλίτην ἕκαστον δύο μναῖ, 
2 ὥσπερ ὁ νόμος ἔχει. Λακεδαιμόνιοι δὲ πρέσβεις 

Υ͂ :) , Ἁ , “ 

πέμψαντες ἀντέλεγον μὴ δικαίως σφῶν καταδεδι- 
͵7ὔ ͵ Ἁ }] “ ᾽ ’ὔ 

κάσθαι, λέγοντες μὴ ἐπηγγέλθαι πω ἐς Λακεδαί- 
μονα τὰς σπονδάς, ὅτ᾽ ἐσέπεμψαν τοὺς ὁπλίτας. 
᾽ Ν τ ᾿ ᾽ - πὰ 9 , " " ᾿ 8 ᾿Ηλεῖοι δὲ τὴν παρ᾽ αὑτοῖς ἐκεχειρίαν ἤδη ἔφασαν 
εἶναι (πρώτοις γὰρ σφίσιν αὐτοῖς ἐπαγγέλλουσι), 
καὶ ἡσυχαζόντων σφῶν καὶ οὐ προσδεχομένων ὡς 
9 “ ΡῚ εἰ “3, ᾿ ΝΖ δὲδι: ἘΣΤΕ ὦ. Ὁ". Ἁ 

4 ἐν σπονδαῖς, αὐτοὺς λαθεῖν ἀδικήσαντας. οἱ δὲ 
7 ς ΄ » εἶ 4 ᾽ λ 

Λακεδαιμόνιοι ὑπελάμβανον οὐ χρεὼν εἶναι αὐτοὺς 
2 “-“ » Β. Γ᾿, ᾽ 3 “ » 

ἐπαγγεῖλαι ἔτι ἐς Λακεδαίμονα, εἰ ἀδικεῖν γε ἤδη 
᾿] “ 

ἐνόμιζον αὐτούς, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νομίζοντας τοῦτο 
δρᾶσαι, καὶ ὅπλα οὐδαμόσε ἔτι αὐτοῖς ἐπενεγκεῖν. 

1 ΤῊΘ πῃοηῦἢ οὗ ὑμ6 ἔθϑύϊναιὶ νγὰβ βϑογθα (ἑερομηνία) ἃπᾶ ἃ}] 
νγδ Αγ 6 ννὰ8 βίορρϑα ἴον ὑπδῦ ὑϊτη6. Τὸ ϑηΐδνὺ {Π6 ὑθυυύουν οὗ 
1115 νυ} 8. Δ 64 ἴογοθ ἀασίηρ' ὑμπαῦ τηοη ἢ τγῶβ ΒΔΟΡΙ ΘΟΊΟΙΙΒ. 

οὗ 

᾿ 
ἱ 



ΒΟΟΘΚΟΥ. χινπι. 2-ΧΗΧ, 4 

ΠΑΙΏΘΙΥ ἰο ἃ οὔθ ἃποίμοι, ὰυῦ ποὺ ἴο Ἰοὶπ ἴῃ 
αὐϊδοκίηρ δὴν οὐποὺ ραῦΐγυ. Τῆι5, ὕΠπ6π, ὅπ Οουϊη- 
ὑμίδηβ ἢ6]α δ]οοῦ ἔγουη {πεῖν 411165 ἀπα ψουα ὑὰτηΐηρ; 
{π6ῖν ὑπουρἢῖθ ἀσαῖὶη το ὑΠ6 ΤΔοβἀδειηοπίδηϑβ. 

ΧΙΙΧ, ΤΠΗΪ5. δυμηηθτ ὑπ ΟἸγτηρῖς σ,ϑηη68. ψγΕΓῸ6 Ο].90,1; 
Β6]4, ἱπ νοι Απάτοβύμεπεβ ἂπ Αγοδάίδη νοι 5. ἐαζης 
ἢγϑὺ νϊοΐονυ ἴῃ ὑπὸ ραπογαίιμη. ΤῊΘ 1 δος ἀδομηοηίδηβ 
γε 6 δχοϊθθα ἔγοη ὑΠ6 βαποῦπδιν Ὁ ὑπῸ ἘΠ]δθδη5, 
Δα 80 οουἹα πεῖ ποὺ βου ῆσοα ἢΟΣ σοηςεηα ἴῃ ὑΠ6 
θδμγ68, 85 ὕΠπδὺ γϑίαβεα ἴο ρὰν πε ἥπε ψῃΐοἢ Πιδᾶ 
Ὀ6 6 πη 45856556α δραϊηβὺ ὑπ δι δοοογαϊηρ ἴο ΟἸγμρίο ᾿ὰνν 
Ὀγ ὑπ ΕἸδθδηβ, νῆο 4]]οσϑα ὑΠπαῦ ἔπΠαν Πα αὐϊδοκεα 
1ῃη6 Ε]δαπ {ονίγεϑϑ οὐ ῬΏγτουβ, πα βεηὺῦ ἃ οτος οὗ 
ὑπαὶ ΠΟρΙΪ65 ἰηΐο [δργοασὰ αυτηρ (ῃη6 ΟἸγτρίς 
ὑτυσε. 1 ΤΤΠῈ6 ἤἥπε νὰβ ὕνο ὑποιιβαμα τηΐηϑ5,2 ὕννο 
τ Πὰ5 5. ΤῸ 680} ΠΟρ] ἴθ, 8ἃ5 πΠ6ὶ ἰὰνν οἵαδίῃβ. Τὴ6 
1 Δοεαδουηοηἶδ 5 δε σηνουϑ ΔΠ4 υγροα ὑπαῦ ἐπε ἤπο 
Πα θ6δπ πηΐαϊν]ν πη ροβθα ἀροη ἔπει, οἰαἰμΐηρ ὑπαὶ 
πε ὑγεαὺν μβδα ποὺ θεθη Δηποιποεᾶ αὖ [δοραδθιηοῃ 
γ θη ὑπεν βοπὺῦ ὕπΠῸ Πορ] 165 ἰηἴο Ε]15. Βυῦ ὑΠ6 Ἐ]Θδη5 
981 ἰῃπαὶ {Π6Ὸ6᾿ ἴτιιοθ νὰ5. Αἰγεδανγ ἴῃ ἴογοθ ἴῃ {πεῖν 
σουηΐτνΥ ---ἴογ ὑπαν Ρῥγοοϊίγη 1Ὁ ἀηοηρ ὑπδιβοῖνοβ ἢγϑὺ 
-ἂηπα ψν 116 ὑπαν νοῦ Κααρίηρ ααϊοῦ πα ποὺ οχ- 

ΟΡεοὔπρ'᾽ Δ αὐΐδοῖκ, ἃ5 ἴῃ πη οἵ ἔσαςοθ, ὑπ6 [Δοραδε- 
τη Πΐδ 5 ἢδΔα ἀοπ6 ὑπ 6 ννγοπρ;, ἰα Κίηρ ἔμ δ Ὀ. ΘΌΓΡΙΪΒ6. 
ΤΠηε ,οεαδοιηοηΐδηβ γαρ] θα {Πὲὺ ὑΠπεν 5Πῃοι]α ποῖ 
ἢανα ΦὍΠ6 Οἡ 8ἃΠ6 δηποιπηοοα πο ὑσιιος αὖ [δοδᾶδε- 
τποη 1 πεν νεῖ οἵ {πῸ ορί πίοι ὑπᾶῦ ὑπε [οράδο- 
ΤΠΟΠἾΔ 5 6 6 Αἰ οδαν ψτοπρίηρ ὕΠθη, ᾿ὺ ἰΠΘΥ δᾶ 
ἀοπα ὑμ15 5 ὑποιρὴ ὑΠδν αἸα ποῦ ὑΠῖπκ 850, δπα {πον 
ὑπεοιηβεῖνεβ Πδα ποὺ Καρῦ οὐ Ὀθδυηρ ΔΙ 5 ἀραϊηϑῦ 
ὉΠ θῖὴ δηγνν ΠΥ 6 ἴδοι: ὑΠ6 Δηποιιποθμγδηΐ οὗ ὑπ6 ἔσποδ. 

3 Ανρουὺ 38,12 ον ᾧ98,840. 
8 Ανοιυῦ 38 9.4, θα. οὐ ῷ99, 
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ΗΠΟΥΕΌΝ 

3 »-“ “-“ »“" ᾿ , 

ὅ ᾿Ηλεῖοι δὲ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἴχοντο, ὡς μὲν οὐκ 
᾽ “ Ἀν Τᾷι, “ 3 ΕἾ 7 ,ὔ 

ἀδικοῦσι μὴ ἂν πεισθῆναι, εἰ δὲ βούλονται σφίσι 
» “ Ξ ͵7ὔ 

Λέπρεον ἀποδοῦναι, τό τε αὐτῶν μέρος ἀφιέναι 
τοῦ ἀργυρίου. καὶ ὃ τῷ θεῷ γίγνεται αὐτοὶ ὑπὲρ 
ἐκείνων ἐκτείσειν 

Ι,. Ὡς δ᾽ οὐκ ἐσήκουον, αὖθις τάδε ἠξίουν, 

Λέπρεον μὲν μὴ ἀποδοῦναι, εἰ μὴ βούλονται, 
ζ Ν “ “ΟΦ ἀναβάντας δὲ ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ Διὸς τοῦ Ὅλυμ- 

᾽ ᾿] ἢ “ “3, “ « “ 

πίου, ἐπειδὴ προθυμοῦνται χρῆσθαι τῷ ἱερῷ, 
᾽ ἥ » 7 δ: 7) διφλῦν! κα ᾽ ΄ 
ἐπομόσαι ἐναντίον τῶν “Ελλήνων ἢ μὴν ἀποδώσειν 
“ Ἀ Υ̓͂ ς Ν 20Χ “ "7 2 ὕστερον τὴν καταδίκην. ὡς δὲ οὐδὲ ταῦτα ἤθελον, 

“ “ ΄ὔ μὰ Ἂ Λακεδαιμόνιοι μὲν εἴργοντο τοῦ ἱεροῦ θυσίας καὶ 
Ξ ᾿ ὦ 

ἀγώνων; καὶ οἴκοι ἔθυον, οἱ δὲ ἄλλοι" Ελληνες ἐθεώ- εὐεώ σὰ 
. “ , [ἀν Ὁ ῇ, 8 ρουν πλὴν Λεπρεατῶν. ὅμως δὲ οἱ ᾿Ηλεῖοι δεδιότες, 

Ἁ 77 “- Χ ᾿ 

μὴ βίᾳ θύσωσι, ξὺν ὅπλοις τῶν νεωτέρων φυλακὴν 
εἴχον" ἦλθον δὲ αὐτοῖς καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ Μαντινῆς, 

, « , ΜΝ Ἂ ς “Ὁ δὰ «ς 

χίλιοι ἑκατέρων, καὶ ᾿Αθηναίων ἱππῆς, οἱ ἐν ᾿Αρ- 
7 φ ς 7 Ἄ, , Ἵ 7 7 Ὶ ᾿] ΨΖ [ο 4 πίνῃ Σ ὑπέμενον τὴν ἑορτήν. δέος δ᾽ ἐγένετο τῇ 

πὴ ' ἕ ᾿ η ν “ 5 4 

πανηγύρει μέγα μὴ ξὺν ὅπλοις ἔλθωσιν οἱ Λακε- 
ἥ » ὙΠῸ ἃ ᾿ ν , :: δαιμόνιοι, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ καὶ Λίχας ὁ 

2 7΄ ῇ ΕῚ ΡΣ. - Ε Ν Ἁ Ἀρκεσιλάου, Λακεδαιμόνιος, ἐν τῷ ἀγῶνι ὑπὸ τῶν 
ε 5 ΄, ἈΤο 50 Ψ - ς “κε 
ῥαβδούχων πληγὰς ἔλαβεν, ὅτι νικῶντος τοῦ ἑαυ- 

τοῦ ζεύγους καὶ ἀνακηρυχθέντος Βοιωτῶν δημοσίου 
Χ Χ 2 ΣῚ ,ὔ ΩἹ ᾿ Ἕ Ἂν κατὰ τὴν οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἀγωνίσεως, προελθὼν 

᾽ Ν ᾽ ““ » Ἅ Ν Φ..7 , 

ἐς τὸν ἀγῶνα ἀνέδησε τὸν ἡνίοχον, βουλόμενος 

1 θυσίας καὶ ἀγώνων Ὀγδοϊκοῦοα ὈὉν Ἡπᾶ6 ξο]ονηρ Κι ἔρον. 
2 ΜΙΟΙδ6115᾽ οονγθούίη ἔου ἤΑργει οἱ ὑπ6 ΜΗΒ. 

1οο 



ΠΌΘΟΥ. χρῖχ. κ--τ 4 

Βυαΐ ὑπε ΕἸθδὴβ ρμεγϑίϑίεα ἰὴ ἴῃς ϑϑπὴ6 βἰαϊεηχθηῦ, 
βαγυίηρ ὑΠαὺ ὑΠδῪ σου] Πανεὺ θῈ ρειβαδαβα ὑπαὶ {ῃ6 
1 Δοραδοιηοηΐδηβ γεῦα ποῦ οὐ] ; 1, Ποννανου, ἔπ Ὺ 
γγΕ 8 Ὑ1]Π}πρ’ ἴο ταβίοσα Γι ργθαπὶ ἴο ἔΠθιω, Πα ν νου] 
σῖνα ὑρ ὑποὶν οὐνη Π4]Π οἵ ὑπΠ6 πε, δπα ννῃηδὺ ννὰβ ἀπ 8 
ἴο {Π6 σοαβ ὑπαν νροι]α ὑπϑιηβεῖνοθ ΡΔΥ οἡ ἐπμεὶν 
6 ΠΑ] ἢ. 

Ι. ηεη {πὸ [δοραδοηιοηΐδηβ ταί αβεα ἐΠῖ5. οἵου, 
ἴπε6 ΕἸδαπβ ΡῬγοροβθα ἰῃαὺ ὑπδν 5Που]α ποῖ γϑϑίουα 
Τρύθαση, 1 που οὐή]εοϊεα᾽ ἴο ὑμαῖ, ἰγαΐ, δ8 ὕπδυ 
ΘΑΡΕΥΪΥ ἀεβίγαα ἴο ἤᾶνα ἃοοθβ5 ἴο {ῃ6 βαποῦπανυ, ὑμδὺ 
ὍΠΟΥ 5ῃου]α σὸ ὸπρ ἴο {πὸ αἰΐαν οἵ ΟἸγυηρίδη Ζειβ δηα 
ΒνγΘ δ ἴῃ ὑΠ 6 ΡΥΈβθ πο οἵ {πΠ6 ΗΠ 6]16Ππ65 ὑμαῦ ὑπο ν νοῦ ]α 
ἈΘΘΌΓΘΟΙΥ ΡΔΥ πε΄ ἤἥπε ἰαΐεύ. Βυῦ δἂ5 ὑῃδὺ ψεῖα 
ἀν ]]]Π}1ηρ ἴο ἀο ἄνθη {Π|5, ὑπ ΓΔοθαδοιπο δ 5 γῈ 6 
δχοϊααθα ἔγομχ {πα ἴθιρ]6, ἔτομι 6 βδουῆοα δηα {ΠῸ 
οοηΐοϑίβ, ἀπα δου ποθα αὖ ποῖα; ννῃ}]6 {πΠ6 τοϑὺ οὗ 

[ες ΗδΕ]]οπ65, Ἔχοθρὺ ὑπὸ [ργθαΐθβ, βεπΐ ὑΘρυΈβθη- 
[αϊίνο5 ἴο ὕπΠε6 [δϑιϊνα]. 5111 ἴῃς ΕἼ]Θαη5, ἔδαυίησ ὑπ 
πε 1,Δοραἀδοιηοηΐδηβ νου] ογοα ὑΠ 6} νὰν δηα οΟΠῈΥ 
βδουϊῆσο, καρ συγ νὰ {Π6 γοιηρ' Τη6 ἢ Π6ΘΙ ΔΙΠῚ5; 
Δ Πα ἔπαθα οαπηα ἴο ὑπεὶν αἰ α͵5οὸ βοῖηθ Αὐρίνεβ δηᾶ 

 Μαηϊζίποδηϑβ, ἃ ὑποιβαπα οἵ δδοῇ, ἃπα βοῖηθ Αὐμϑηΐδη 
ΑΝ ΑΙ ὑπΠδὺ ΕγῈ αὖ ΑΥρίπα! ἀνγαϊ της Π6 [εβυϊναὶ. 
᾿ Ἀπᾶ στγοδὺ [Θ΄ Οδπη6 ΠΡΟΠ ὕΠΠ6 5560 }Υ ὑῃδῦ {Π6 
ΓΑσεαδειηοηΐδη5 τηϊσδ οουηα νυ] ἢ ΔΥΠ5, ΘΒ ΘΟ ΙΔ }}Υ ἃ5 

[685 850η οἵ Αὐοθϑιίδιβ, ἃ 1,Δοραδοιηοηΐδῃ, Γθοοὶνεα 
ΠΟ ]ον5 ἔγοτα ὑπ ὑτηρίταϑ οα {Π6 οοι856, θθοδιβθ, 6 ἢ 
8 οὐ ἴδδιη ΟΠ ἃπα τνὰβ ρῥγοοϊδίτηθα ἃ5 θε]οηρίηρ 
ἴο {πε Βοροίίδῃ βαϊε οὐ δοοοιηὺ οἵ 8 Πανίπρ' ΠΟ 
σίρῃῦ ἴο οοπίεπά, ἢ6 Πδα οοῖηθ ἀροὴ Πα δουγβα 8ηα 
᾿ ον α {πΠ6 οματίοἰθν, ΙΒ ηρ ἴο σῇον ὑπαὺ {πὸ 

᾿Π1 Τῇ {6 νΔ|]|ῈῪ οἱ {6 ΑἸἹρΡΠθιιβ, ὑννθηὺν βίδαϊα ἅβρονθ 
ΟἸ γπιρΐα, 

ΤΟΙ 
3, 

ΩΝ ἝΞ 



[ 
» 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

δηλῶσαι ὅτι ἑαυτοῦ ἣν τὸ ἅρμα: ὥστε πολλῷ δὴ 
μᾶλλον ἐπεφόβηντο πάντες καὶ ἐδόκει τι νέον 
ἔσεσθαι. οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι ᾿ἡσύχασάν τε 
καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτοῖς οὕτω διῆλθεν. ἐς δὲ Κόρινθον 
μετὰ τὰ Ὀλύμπια ᾿Αργεῖοί τε καὶ οἱ ξύμμαχοι 
ἀφίκοντο δεησόμενοι αὐτῶν παρὰ σφᾶς ἐλθεῖν (καὶ 
Λακεδαιμονίων πρέσβεις ἔτυχον παρόντες) καὶ 
πολλῶν λόγων γενομένων τέλος οὐδὲν ἐπράχθη, 
ἀλλὰ σεισμοῦ γενομένου διελύθησαν ἕκαστοι ἐπ᾽ 
οἴκου. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα. π᾿ τν 
ὌΓ Τοῦ δ᾽ ἐπιγυγνομένου χειμῶνος Ἡρακλεώ- 

ταῖς τοῖς ἐν Τραχῖνι μάχη ἐγένετο πρὸς Αἰνιᾶνας 
καὶ Δόλοπας καὶ Μηλεᾶς καὶ Θεσσαλῶν τινας" 
προσιοικοῦντα, γὰρ τὰ ἔθνη ταῦτα τῇ πόλει πολέ- 
μια ἣν' οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλῃ τινὶ γῇ ἢ τῇ τούτων τὸ 
χωρίον ἐτειχίσθη. καὶ εὐθύς τε καθίσταμένῃ τῇ 
πόλει ͵ ἢναντιοῦντο, ἐς ὅσον ἐδύναντο θείροντες, 
καὶ τότε τῇ μάχῃ ἐνίκησαν τοὺς Ἡρακλεώτας, καὶ 
Ξενάρης ὁ ΙΚνίδιος, Λακεδαιμόνιος, ἄρχων αὐτῶν 

ἀπέθανε, διεφθάρησαν δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἣρα- 
κλεωτῶν. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ δωδέκατον 
ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 
ΤΊ. Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους εὐθὺς ἀ ἀρχομένου. 

τὴν Ἡράκλειαν, ὡς μετὰ τὴν μάχην κακῶς ἐφθεί- 
ρετο, Βοιωτοὶ παρέλαβον, καὶ Ἡγησιππίδαν τὸν 
Λακεδαιμόνιον ὡς οὐ καλῶς ἄρχοντα ἐξέπεμψαν. 
δείσαντες δὲ παρέλαβον τὸ χωρίον μὴ Λακεδαι- 
μονίων τὰ κατὰ Πελοπόννησον θορυβουμένων 
᾿Αθηναῖοι λάβωσιν' Λακεδαιμόνιοι μέντοι ὠργί- 
ζοντο αὐτοῖς. 

Καὶ τοῦ αὐτοῦ θέρους ᾿Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, 
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ζμο] 

ἥν 
ΨΩ ΣΦ Ύ. 

ΒΟΟΚ ΨΥ. τ. 4-:1|. 2 

σμαυϊοῦ ννὰ5 ἢΪϊ8ι Απα 580 ΘνεΙΎ ΌΟαΥ νν85 ΤΟ ἢ ΤΏΟΓΘ 
αἰναϊα, δηα ἰδ βϑϑειηβδα ὑπαῦὺ ὑπμοτθ νου Ὀ6. βοιὴηδ 
αἰδίυσραποθ. ΤὴῈ 1, Δοεαδεοιηοηΐδπηβ, Ππονγανοῦ, Καρὶ 
αυϊεῦ, ἀπα πα ἔεϑεινναὶ ννεηῦ ὑπγυοῦρῇ ἴῃ ὑπὶ8 ΨΥ, 
ἃ5 ἴᾺΥ ἃ5 ὕπδν ὑγετα οοποοῖμθᾶ. Βιιΐ δεν [Π6 ΟἸγιηρὶς 
ϑϑτηθβ πε Αὐρῖνϑβ δηα {πεῖν 411165 οᾶτηθ ἴο Οογηΐῃ, ἴο 
5 ὑπεὰ ἴο Ἰοὶπ ὑπαὶ ἰθασιθ. [1 δοθαδϑιηοηΐϑῃ 
ΘΏνΟΥΒ 8158 0 Πᾶρρεμεα ἰοὸ 6 ριεβεηῦ. Μϑδῃν 
ΡῬΓΟΡοβαὶα ψετα τηδάθ, ὰὐ ποϊῃϊηρ νγὰ8 40Π6 ; ἴῸΓ δὴ 
ΘαυΠαυΔ Κα οσουγγθα δηα πον αἰβρουβθα βενοία}}γ ἴο 
πεῖν ἤοπηθθ, Απα {πα βιιπητηθ 1 πα 6α. 

ΠῚ. Ἰλυνίπρ' {πῸ [Ο]]ουνίηρ' νυ ἱπῖθιυ, ἔμ 6 να ἃ θαυ] 6 
βεύνθεη {πε ρεβορὶε οἵ Ηεδιδοϊεία ἰπ ΤΎδο 5 ἀπᾶ ἐπα 
Αδηϊδηΐδηβ, 1)ο]ορίαηβ, Μα]ᾶη5, πα βοὴ οὗ {πε 
ΤΠ βϑα] δη5. ΕῸΣ Π 656 ννεῦα μοῖρ οι ηρ ἐγ 1 065 Δ πα 
Ποβί!ε ἴο {Π6 οἰΐγ οὗ Ηετγδο]εῖα, βἰποα ὑπ 6 ἔογίγαββ 
ἴΠ6γ6 ννὰ5 δϑίδὈ 56 α ἃ5 ἃ τηθηδοα ἴο ΠΟ Οὔ ΠΟΥ ὑθυ τ ΟΥῪ 
θυΐ ὑπεῖγβ. Ἀοοογαϊηρν, ἃ85. 5000 ἃ8 πε οἷν νγὰβ 
οαπαεα, ἔμεν θεσᾶη ἴο ϑῃηονν ορροϑίζΐοη ἴο ἰΐ, 
Παγαβϑίηρ ἰδ ἃ5 τὰ ἃ5 παν οου]ᾶ ; δἀπα δὲ {ῃϊς 
ὑἴπηθ ὑπὰν ἀείδαϊεα ὑπὸ Ἡδγδοϊθοῖθβ, Χθηδγα8. 50 οὗ 
(πηϊαϊς, ἃ [,δοεαἀδοιηομπίδῃ ἀηα ὑπ εὶν οοπηηδηᾶεν, θεϊηρ 
Κη]6α, ἃ5 νν 6}1] 458 βοῆῖδ οὗ ὑπη6 Ηεδγδοϊθοῖε. ἀπᾶ {μὲ 
γνηΐου ἐπα 64, ἀπα ψ ἢ ἰὉ ὑπ ὑνν ε ἢ γϑᾶὺ οὗ [Π15 ννϑυ. 

ΠΠΠ Αὐὖ 86 νεῖῪ Ὀερὶπηίησ οἵ {πε [Ὁ] ον πρ' 
ΒΌΓΩΤΩΘΙ,, ἃ5 Ηδυδο] θα ννὰβ ἴῃ ἃ ουίενοιιβ Ὀ]ρηὐ δου 
ἴΠ6 Ὀαῦ]6, ὑπ Βοροὐίδηβ ἴοοκ ροββϑθϑϑίοῃ οἵ ἰὉ δῃηάᾶ 
αἰβηηθοεα Ηεδρεβίρρίάαθ, ὑπ ᾿δοραδοιηοηΐδη, [ῸΓΣ 
ΤηΪΒΡΟν Υ Πμηθηῦ. ΤΠαν οσουρίοα {Π6 ρ͵δοα ἐῃτουρσἢ 
ἔεαν ὑπαῦ, ψψ ἢ116 ὑπ6 1δοθαδθιηοηΐδηβ ψγ γῈ αἰδιασθοα 
δρουῦ τηδύξοιβ 'ἴπ ἴπΠ6 Ῥε]οροηηδβιβ, τΠ6 Αὐπθηΐδῃ8 
τη]ρην ἴαϊκα Ὁ; {ηΠ6 Το ἀδοιηοηίδηβ, Πουνενεῦ, ΘΓ 
ΔΏΡΤΥΥ αὖ ὑπ 6ηὶ [Ὸν {Π|5. 

θυτίηρ {6 916. ΠΟΙ ΔΙοΙθααθ9. βοὴ οἵ 

Ιο3 

419 Β.6, 



ΤΗΠΓΥΘΙΌΕΒ 

στρατηγὸς ὧν Αθηναίων, Ἀργείων καὶ τῶν ξυμμά- 
᾿ 

χων ξυμπρασσόντων ἐλθὼν ἐς Πελοπόννησον μετ 
Ἂ ᾿ 3 7 «ς “ Ν “ ἈΝ “ 

ὀλίγων ᾿Αθηναίων ὁπλιτῶν καὶ τοξοτῶν καὶ τῶν 

αὐτόθεν ξυμμάχων παραλαβὼν τά τε ἄλλα 

ξυγκαθίστη περὶ τὴν ξυμμαχίαν διαπορευόμενος. 
᾿ Ν ᾿ Ν παρε ἀν}. ἊΝ Πελοπόννησον τῇ στρατιᾷ καὶ Ἰ]ατρέας τε τείχη 

“Ὁ ΡΝ 2 , Ἂ 3 Ἂ Ψ 

καθεῖναι ἔπεισεν ἐς θάλασσαν καὶ αὐτὸς ἕτερον 
- Ψ Ψ ΡΝ, Ἂ «ς [4 Ὁ Ε “ - 

διενοεῖτο τειχίσαι ἐπὶ τῷ Ῥίῳ τῷ ᾿Αχαϊκῷ, 

Κορίνθιος, δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ οἷς ἣν ἐν 

βλάβῃ τειχισθὲν βοηθήσαντες διεκώλυσαν. -- 

Π1171. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους ᾿Επιδαυρίοις καὶ 
}] Ψ' ἘΟΥ , Ἁ Χ “ Ἀργείοις πόλεμος ἐγένετο, προφάσει μὲν περὶ τοῦ 

θύματος τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ Πυθαιῶς,, ὃ δέον 
τ ἴω :] » Ψ ε Ἶ “ μ ΤΗΝ ἀπαγαγεῖν οὐκ ἀπέπεμπον ὑπὲρ βοτανῶν πι- 

δαύριοι (κυριώτατοι δὲ τοῦ ἱεροῦ ἧσαν ᾿Αργεῖοι)" 
»Ὁ 7 ἐπ Κ ἐν ἊΝ δὲ Ψ ὩΞΦΩΣ , Ξ 
ἐδόκει δὲ καὶ ἄνευ τῆς αἰτίας τὴν ᾿Ε'πίδαυρον τῷ 

“ 4 “ 

τε ᾿Αλκιβιάδῃ καὶ τοῖς ᾿Αργείοις προσλαβεῖν, ἢν 
δύνωνται, τῆς τε Κορίνθου ἕνεκα ἡσυχίας καὶ ἐκ 
τῆς Αἰγίνης βραχυτέραν ἔσεσθαι τὴν βοήθειαν ἢ. 

Σκύλλαιον περιπλεῖν τοῖς ᾿Αθηναίοις. παρε- 
,ὔ 3 ς ᾽ “ Ὁ 3 Ἀ Ὶ ΙΝ 

σκευάξοντο οὖν οἱ ᾿Αργεῖοι ὡς αὐτοὶ ἐς τὴν 

1 (ογγθϑούϊοη οὗ Ο᾽, Πυθέως ΑἸΠΠΕΜ, Πιθέως Β. 
3 δύθῃ]᾽ αὶ Θουγθοῦϊοῃ ἔοῦ βοταμίων οὗ ΜΕΝ. 

1Α Ἰονν ροϊηῦ οὗ Ἰαπᾶ δὺ ὕπθ πιοιῦῃ οἵ {μ6 Οὐνη ῃῖδη 
αυ]ῇ ; ου ὉΠ6 ορροβῖύβ βι48 οἵ ὉΠ6 βύγαϊῦ νγὰβ ὕπη6 Μοὶ ου 8 
ΒΒῖαση. ΤΠ ἴον ψουἹὰ πᾶν σίνθῃ π6 Αὐῃ θη 5. ΘΗ 16 
ΘΟΠΌΓΟ] οἵ ὑΠ6 θηύγϑηοθ ἴο ὑη6 ΟἹ], 
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ΟἸεἰπἶαβ, ννῆο ννὰθ θη ἃ ρθηθγαὶ οὗ ὑπε ΑὐΠδηΐδη8, 
δοίη ἴῃ σοποευὶ νἱἢ ὑπΠ6 Αὐρίνεβ δηα {πεῖν 41]165 
ψγοηῦ ἰηἴο {πῸ Ῥοϊορομπαβὰβ ἢ ἃ ἴονν ΑὐΠθηΐϊδη 
ΒΟΡΙΙΓ65 δηα θοντηθη, Δηα ἱακίηρ νν ἢ Πΐπὶ βοπλα οὗ 
ὑΠ6 411Π1865 ἔγτότὰ ὑπαῦ τασίοη ΠοΙρεα ἴο βεῦθ]θ πηδυουϑ 
Ρουαϊπίηρ ἴο ὑπ6 4]}]ΠἸ|ὰ ποθ ἃ5. ἢ6 ρᾷβϑ5θ6α ὑῃσγουρἢ ὑπ6 
ΡΙοΟΡοηπαβιιβ υνἱτ ἢ Π15. δύτὴν ; οοιηΐηρ ἴο ΡῬαΐταβ ἢ6 
Ρειβυδα θα {ΠῸ ἱπ Πα ἰξαηἴβ ἴο σΑΥΤῪ ὉΠ 6 ὶν ν᾽ 8}18 ἀόννῃ ἴο 
ὑΠ6 568, δῃᾷ ᾿πτοπα δα Πἰτη561} ἴο θα] ἃ δπούμοι ἕο αὐ 
ἴπ6 Αοθδθδη ΒὨΐαη.; Βαὺ ὑπ ον πα  ΐδη 5, Β᾽ ογ ΟἾΔ 5, 
Πα 811] ἔποϑε ἴο ψοση ὑπ6 ἔογυΠοαύίοη οἵ Ἐίαχη 
νου πᾶνε Ὀεεὴ ἃ τθηδ0θ, ψνοηὺ ἴῃ ἴούοα δηᾶ 
Ριθνεηΐθα [{. 

Π111. θυυνίηρ {ΠπῸὶ 586. ΒΌΠΏΠΘΙ νΚῚ Ὀγοὶτα ουΐ 
θεύνεεπ ἐμς Ερίἀδυναηβ ἀπα Αὐρῖνεβ. Τῆς δἱ]ορσεα 
στουπηα ον ὑΠῖ5. ννὰ5. ὑπαῦ τῆς Ἐρίἰἀδυτίδης ψγετθ ποὶ 

 Βεπαϊηρ ὑπ 5δουίϊῆος ἴο. Αροϊῖὶο Ργιμδεθὺς, νν Βί ἢ 
ἰῦ ννὰβ ἱπουτη θοῦ ὁπ ἴθθια ἴο ΤῸ ΠΟΥ ἰῃ ρδγυτηθπΐ 

 ἴῸΥ ραβίυταρα, ἀπ πε Αὐρίνεβ εἘχαγοβεα οϊθῖ 
ΔΟΒΟΥΥ ον γ ὑΠ6 βαπούμπδιν : " θὰῦ Ἔνθη ἃραγῦ ΤτΌτὰ 
ΠΟ [Π|15 τηοϊνε ΑἸοΙ᾽α65 δηα ὑπΠῸὸὶ Αὐρίνεβ ἀδειηθα ἰὖ 
: Δανίθε 0] 6, 1 ὑπο οου]ά, ἕο ὑγίησ Ερίάδυγιβ ἰηΐο 
{πε Ατρῖνα δ]]δηοα, θοῦ ἔῸγ ὑΠ6 84κε οἵ Κεερίῃηρ 
Ἷ ΟοΥπτἢ ααϊεῦ, πα θεοδιβε ὑπαν ὑπουρῃῦ {πΠς6 Αὐπεη- 
᾿ἴΔῃ5 νοι] Ὀ6 84016 ἴο Ὀγὶηρ' δἰα ἴο Αὐροὸβ ὈΥ ἃ βυθοῦ 
ΟὙΨΨΑΥ, ῸΠπ. Αδρὶπα ἃ5 θᾶβθε, ὑπδῃ ὈΥ 58 Π1πρ Του πᾶ 
ΒΟΥ] αδυπι.3 ΤΠὴῈ6 Αὐρίῖνεβ, ὑπ, Ε 6 ΡΙΘΡδυηρ,, ἃ5 

ι. ΧὩ 

Ἃ' 

ἜΝ τ λυ 

2 ῬΥΟΌΔΌΪν ὑπ6 ὑθηρ]6 οὗ Αρο]]ο Ῥυγύμδθιβ γϑίθυγθα ἴο ἰ5 
ποὺ ψὩ]Οἢ ἃἴοπθ οὗ 4}1 π6 Ὀα]ΠσΊηρ5 ἴῃ Αβϑίηθ ὑπ6 Αὐρῖνϑβ 
ΒρΡΑΙΓΘα θη ὑπον ἀθϑύγονθα ὑμαῦ ἰονη ; ς Ῥαυϑ. τι. Χχχνὶ. ὅ 

ς ΒᾺ ργοιηοηΐουυ βϑύνγθθῃ Ἡθυοηθ 8ηα ΤΎοΘΖθηθ. ΤῊ 
Βῃογῦ τουῦθ νγὰβ ἴγοιη Δθρίηδ, ὕο. ὑπ πϑὶρῃουσίηρ οοαβὺ οὗ 
Ε Ἑρἀδυγὰβ πα ὕΠθποο ὕο ΑΥροβ; 1ἴ ΕἸΡΙἀδαγιιβ ννὰβ ΠΟΒΌΪ16. ΟΥ 

ποαῦγα], γοηἰουοθιηθηῦβ πδαὰ ὕο Ὀ6 οΥγϊθα τουπηα ϑον]] ΔΘ ΠῚ 
ἴο ὑΠ6 ὁυ! οἵ Ναυρ]ΐω ἀηα ὕμθποθ Ὀγ ἰδπᾶ ἴο ΑΥὐροβ. 

Ιος 
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Ἐπίδαυρον διὰ τοῦ θύματος τὴν ἔσπραξιν. 
ἐσβαλοῦντες. ι 
ΠΥ. ᾿Εξεστράτευσαν δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι 

κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους “πανδημεὶ ἐς Λεῦκτρα 
τῆς ἑαυτῶν μεθορίας πρὸς τὸ ὃ Λύκαιον, Ἄγιδος τοῦ 
᾿Αρχιδάμου βασιλέως ἡ ουμένου" ἤδει δὲ οὐδεὶς 
ὅποι στρατεύουσιν, οὐδὲ αἱ πόλεις ἐξ ὧν ἐπέμ- 

» φθησαν. ὡς δ᾽ αὐτοῖς τὰ διαβατήρια. ̓ θυομένοις οὐ 
ἶ προυχώρει, αὐτοί τε ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου καὶ τοῖς 
ἕξ υμμάχοις περιήγγειλαν μετὰ τὸν μέλλοντα (Καρ- 
νεῖος δ᾽ ἣν μήν, ἱερομηνία Δωριεῦσι) παρασκευά- 

3 ζεσθαι ὡς στρατευσομένους. ᾿Αργεῖοι δ᾽ ἀνα- ᾿ 
χωρησάντων αὐτῶν, τοῦ πρὸ τοῦ Καρνείου μηνὸς ᾿ 
ἐξελθόντες “τετράδι φθίνοντος καὶ ἄγοντες τὴν 
ἡμέραν ταύτην πάντα τὸν χρόνον, ἐσέβαλον ἐς 

4 τὴν ᾿Επιδαυρίαν καὶ ἐδήουν. ᾿Επιδαύριοι δὲ ᾿ 
τοὺς ξυμμάχους ἐπεκαλοῦντο" ὧν τινες οἱ μὲν 
τὸν μῆνα προυφασίσαντο, οἱ δὲ καὶ ἐς μεθορίαν 
τῆς ᾿Επιδαυρίας ἐλθόντες ἡσύχαξον. 

ΠΥ. Καὶ καθ᾽ ὃν χρόνον ἐν τῇ ᾿Επιδαύρῳ οἱ 
᾿Αργεῖοι ἦσαν, ἐς Μαντίνειαν πρεσβεῖαι ἀπὸ τῶν 
πόλεων ξυνῆλθον, ᾿Αθηναίων παρακαλεσάντων. 
καὶ γενομένων : λόγων Εὐφαμίδας ὁ ὁ Κορίνθιος οὐκ, 
ἔφη τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις ὁμολογεῖν" σφεῖς μὲν 
γὰρ περὶ εἰρήνης ξυγκαθῆσθαι, τοὺς δ᾽ ̓ Επιδαυρί- 
ους καὶ τοὺς ξυμμάχους καὶ τοὺς ̓ Αργείους μεθ᾿ 
ὅπλων ἀντιτετάχθαι' διαλῦσαι οὖν πρῶτον χρῆ- 

1. ΜΕΝ. γινομένων, Ἠ πα 6 γενομένων. 

1 ΤῊ βϑουϊῆοθϑ οἴδυβα ἴο Ζθιιβ Ὁν ὑπ8 ϑρατγύδῃ Κἰηρϑ Ὀθου 8 
ΟΓΡΟΒβίηρ ὕΠ6 ὈΟΓΩΘΥ. 

᾿ΟΟΥΡοβροηάϊηρ ὅο ὑῃῆς Αὐτὸ Μοίαρθιθμ!οη, ὩΘΑΡ ΟἿΣ 
Ααριϑῦ, 

τοῦ 
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οὔ ὑπεοὶγ οὐνῆ τηοϊίοη, ἴο ἰηναάς Ερίάδιχγιιβ ἴον {6 
δχδοίίοη οὗ {πΠ6 οἴειηρ. 

Τ1Ν. Αρουΐ ὑπ βαρ ἐἰπηθ. ὑΠ6 1,ΔΟραδϑιηοῃΐδη8, 
ἴοο, τη μοα οὐ ψΊ ἢ 411 ὑπεῖν ἔογοθϑ ἰο 1,δποῖτα, ἃ 
Ρίαοα οὐ ὑπεὶν οὐ θοτάθιβ ορροβίϊε Μι. 1 γοδθ ΠΏ, 
ὕπᾶεΡ ἴδε οομηηαμα οὗ Κίηρ Αρὶβ 80ὴ οἵ 
Αὐτὸ ἀδιηιϑ; ἃπΠα πὸ ομα πον ψ ΠΙΠῸῚ πον ΨΕΥαῈ 
τη ΐησ, ποῦ ὄνεη ἴΠ6 οἰ 5. ΤΌΤ νυ ΒΙΟἢ παν ες 
βεηΐ. Βαΐ 85 ὕΠ6 βου ῇσαβ [ῸΓ ογοβϑίησ ἴΠ6 Ὀογάου 
γγΕΓῈ ποὺ νοῦν] 6, ἔθ ν νοῦ θδοῖς Ποῖὴθ ὑπδιηβοῖνεβ, 
Δη6α 5εηῦ νγοχα ἴο ὑπεὶν 411165, αὔγον {Π6 σοπλϊηρ το .Ἐ---- 
Π6 Οδγπαίδῃ τηοπτῃ,2 ἃ ΠΟΙ ἁλοπρ {πὸ Ἰ)ογδη5---ἴο 
ΡΙΈΡαῖα ἴο ἴαϊκε {πε ἤθεα. ὙΠ θη ποὺ νι πάγεν, ὑΠ6 
Αὐρῖνεβ βεῦ οὖ ου {Π6 ὑννεηίγυ-ϑθνθηΐῃ οὗ Π6 τηοπΐῃ 
ΡΓδοδαϊηρ Π6 (δνπδῖδη, ΔΠ6 σοηὐἰπυΐηρ ἴο ΟὈβοῦνα 
ὑπαὺ ἀἂν ἀυτίηρ 6 γῇ ο] 6 {ἰπγ6,8 ᾿ηναάοα ΕἸ Ιἀδιτι5 
δΔηα Ργοοαααδα ἴο τάναρα ἰὑ. Πα ΕΡίἀδυγίδηβ ο]]6 4 
ὍΡΟΙ ὑπο ὶν 411165 ἴον ΠΕΡ ἢ θαΐ βοὴ οἵ ὑπεβὲ τηδάς 
π6 τποπῦῃ 8η δχοιβθ, ψγἢ1]}6 ὅΠ6 ταϑὺ ννϑηῦ τήθυα ]ν ἴο 
ὑπῸ Ὀογάετβ οὗ Εἰρίἀδυνα Δηα] {Π6 γα γθυηδὶ πΠδα αυϊδῦ. 

Τν. ὮΠ6 ἴπθ6 Αὐρίῖνεβ νεῖ ἰῃ ΕἸ ρΙἀδυγίδη 
ἐαυυ ον δῆνουβ ἤῸπ) πε αἰ δυεηΐ οἰδθθ οδυὴς 
τορεῦμον αὖ Μαηῃζίπθα, οὐ πα ἰηνίζαϊίοη οὗ {ΠῸ 
᾿ΑΥἸΠεπίδηβ. Απα ἴῃ ἴπΠ6 οουγβα οἵ ὑπ σοηΐεγθηςοα 
ΕΝ ρΡΠδτηἶα5. 6 ΟΟΥ ΠΕ ἴδῃ βαϊα ὑΠαῦ ὑΠεῖν υνοταᾶ5 41 
ποῦ ἀρτϑα τὴν ὑπεὶν ἀ6 θα ; [ῸΓ ὑπ Ὺ ἡγε δἰ υὑϊὴρ᾿ ἴῃ 
ΘΟΌΠΟΙ οὁη ἴπῸ απδϑίϊοη οἵ ρϑᾶοθ, ψ ῃ}]Ὲ {πες 
ἘΡ᾿ἀδυγίδηβ ἡ ὑπ ὶν 411165 ἀπ ὑπΠ6 Αὐρῖνεβ ΨΟΥῈ 
ΔΙΥΔΥΘΑ ἴῃ ΔΥΤὴ5 ἀραϊηϑῦ θ80 οὔποθ; ὕπϑν ουρ]ὖ ἴο ρῸ 

38 ΠΉ;6Υ οδ]]δα δνϑὺν ἄδὺ ὕπ6 270} ἃ5. Ἰοπρ' ἃ8 ΠΟΥ Ψ6Γ6 ἴῃ 
ΕἸ ρΙἀδυτγίδη ὑθυυϊ ΟΥῪ πα ἰῃπ5 ροβύροηθα {ῃη6 Ῥορίπηϊηρ οὗ 

ΟΠ ζο]]ονίπρ τηοηὐἢ τιη01] ὉΠ6ὶν ὑγουκ νὰ ἄοηθ. ῬΌΔΟΥ 
{Π6 Αὐρῖνϑϑ, οὐ σὑϑ]ρίοιβ ουου η5 (88. Το ]8 5), ὕοοὶς ΠΟΙ αν 
8.5. ΒΟΟῚ 85 ὕπ6 Οδγηδίδη πηοηὐ}} θδρδῃ. 
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ναι ἐφ᾽ 1 ἑκατέρων ἐλθόντας τὰ στρατόπεδα, καὶ 
οὕτω πάλιν λέγειν περὶ τῆς εἰρήνης. καὶ πεισ- 
θέντες ὥχοντο καὶ τοὺς ᾿Αργείους “ἀπήγαγον ἐκ 
τῆς ᾿Επιδαυρίας. ὕστερον δὲ ἐς τὸ αὐτὸ ξυνελ- 
θόντες οὐδ᾽ ὡς ἐδυνήθησαν ξυμβῆναι, ἀλλ᾽ οἱ 
᾿Αργεῖοι πάλιν ἐς τὴν ᾿Βπιδαυρίαν ἐσέβαλον καὶ 
ἐδήουν. ἐξεστράτευσαν δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι 
ἐς Καρυας: καὶ ὡς οὐδ᾽ ἐνταῦθα τὰ διαβατήρια 
αὐτοῖς ἐγένετο, ἐπανεχώρησαν. ᾿Αργεῖοι δὲ τεμόν- 
τες τῆς ̓ Επιδαυρίας ὡς τὸ τρίτον μέρος ἀπῆλθον 
ἐπ᾽ οἴκου. καὶ ᾿Αθηναίων αὐτοῖς χίλιοι ἐβοή- 
θησαν ὁπλῖται καὶ ᾿Αλκιβιάδης στρατηγός, πυθό- 
μενοι δὴ 5 τοὺς Λακεδαιμονίους ἐξεστρατεῦσθαι- » 
καὶ ὡς οὐδὲν ἔτι αὐτῶν ἔδει, ἀπῆλθον. καὶ τὸ 
θέρος οὕτω διῆλθεν. 

1,01. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Λακεδαι- 
μόνιοι λαθόντες ᾿Αθηναίους φρουρούς τε τριακῦξθ 
σίους καὶ ᾿Αγησιππίδαν ὁ ἄρχοντα κατὰ θάλασσαν 
ἐς ᾿Επίδαυρον ἐσέπεμψαν. ᾿Αργεῖοι δ᾽ ἐλθόντες, 
παρ᾽ ᾿Αθηναίους ἐπεκάλουν ὅτι, γεγραμμένον ἐν 
ταῖς σπονδαῖς διὰ τῆς ἑαυτῶν ἑκάστους μὴ ἐᾶν 
πολεμίους διιέναι, ἐάσειαν κατὰ θάλασσαν παρα- 
πλεῦσαι" καὶ εἰ μὴ κἀκεῖνοι ἐς Πύλον κομιοῦσιν. 
ἐπὶ Λακεδαιμονίους τοὺς Μεσσηνίους καὶ Εἵλωτας, 
ἀδικήσεσθαι αὐτοί. ᾿Αθηναῖοι δὲ ᾿Αλκιβιάδου 
πείσαντος τῇ μὲν Λακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν ὅ ὅτι 
οὐκ ἐνέμειναν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς ὅρκοις, ἐς δὲ 

1 ΘΏΡΥΩΒΟΥ. 89. 811} οὔμον Μ55, ἀφ᾽. 
2 Ἠπαθρ᾽ 5 οογγϑθούϊοιι ἔοῦ δὲ οὗ ὑπὸ ΜΝ. 

! τ τοϑάϊηρ πυθόμενοι δέ, νγὶ ἢ ὑπ ΜΆ55., ““ δα θαυ πηρ πΠαῦ 
ὉΠ 6 Τιδοθἀδϑιηοηΐδηβ μαᾶ 16} ἐμ Ποία "ἢ - πηοῆ 0} νὺἢ τθϑ 5 
ΠΟΥ ΠΟΙ 6156--- “ δηα ὑπμαῦ ὕΠ6γ6 γγἂβϑ η0 ἔα 6 ἡθθα οὗ ὑῃδιη.᾽" 

δ 
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 ἢιδὲ ἴο πΠ6 σδιὴρ5 οἵ ὑπε ὕνο ρᾶγῦϊεβ δηα αἰδυδηά 
ἔπαιη, πα Πδῃ {Ππ6Ὺ τηϊρῦ ΘΟ Ὀ80}Κ ἀπα [Δ}1ςΞ ἀρουΐ 
Ρεδθθβ. Δαορίϊηρ ὑπὶ5 βυρσαβδίίοι, παν ννεπῦ δηα 
ἱπάποεα ἴθ Αὐοῖνεβ ἴοὸ ἀδραῦὺ ἔτοη Εἰ ριάδιυυᾶ. 
Αἴευνναναβ ΠΥ οαπηα ἱορεῦπει ἀραίη, θαῦ ποὶ ὄνθη 
ὕΠπ6π γεῦα ὑμπαὺ Δ0]6 ἴο ἄστξα, ἃπα {Π6 Αὐρίῖνϑβ ρδίὶῃη 
ἰηνδάεα ΕἰριΙαδυντία ἀπὰ ερᾶπη ἴο τᾶναρε ἰὑ. ΤΠα 
ΤΙ Δοραδϑιηοηΐδηβ, ἴοο, Τ]ϑῸ Πα οὐ ἰο νγαα; Ραΐ 
8ἃ5 ὑοῦ ὄνθὴ ὕπογα {6 βϑδουϊἤοθθ [Ὁ οὐοβδίησ ὑΠ6 
Ὀουπαδιῖθθ ργονεα ανοιγαθ]α, πον τεϊασμθα. Απὰ 
ὑπ6 Αὐρῖνεβϑ, πανίηρ τἀνᾶρεα δθοιῖῦ ἃ ὑπῖγὰ ρᾶγὶ οὗ 
Ερίϊαδυτνα, 480 ννεηῦ θδοὶῖς ἢοπιθ. Μουθονου, ἔπεσα 
δα οοτηα ἴο ὑπεὶν ἰά οπεα ἐπουβαπα Αὐπεπίδη Πορ] 65, 
ἀπηᾶδὺ πε οοχμιημαπα οἵ ΑἸοϊ θα 65, οα ᾿δαυπίηρ δῖ 
πε 1 ,Δοραδοιηοηΐδηβ ἤδα ἴακοη {πὸ ΠεΙὰ ; δ8. πον 
ὑΠ6γῈ νγὰϑ ΠῸ ΟΠ ΠΡΘΙ δὴν Π6Εα οὗ ἴπδηὰ ἔπ686 νυ τ ἢ- 
ἄταν. Απᾶ 90 {π6 βυσοῦ δπαδα, 

101. Ῥυτίπ ἐπε ΤΟ] ον ίπρ υνϊπΐου, {Π6 1,δορᾶδο- 
τηοηΐδη5, οἰ υαϊησ ὑῃΠ6 νἱρῖίαηος οἵ ὑπε ΑὐμΠδηίΐδηϑβ, 
βεηῦ ἃ φσδυγίβοῦ οἵ ἴτας Πυπαγθα τπθη, ππάρϑι {Π6 
σομτηδ Πα οἵ Αρεβίρρίάδβ, Ὀ. 5εὰ ἰο Ερίάδασιιβ. πα 
1Πς6 Αὐρῖνεβ, δομηΐηρ ἴο Αἰπθη5, πηδάςα οοϊηρ᾽δἰηὐ ὑΠαῦ, 
ΔΙΠΟῸΡῊ Ὁ ννὰ5 νυ θη ἴῃ ὑπὸ ἐγεαῖν ὑπαῦ ὑΠῸῪ ἡ ε Ὲ 

ποῦ ἴο Δ]ἴονν δῃθιηΐθβ ἴο οῸ ὑῃγοιρ}} ὑπεῖν γαβραεοῖίνα 
 ἐευητουεβ,2 ὑπῈ ΑὐΠοηΐδπη5 πδα ρου τε τΠ6 [,866- 
 (ἀδοιηοηίδηβ ἴο ΡῸ ραϑβὺ {πεῖν ὑουυϊζονν 5. ὈῪ 568 ; 1Π1685, 
δε π, πΠ6 Αὐμεηίδηβ σου] Ὀγΐησ [ῃΠς Μεββεπίδηβ ΔΠα 
 Ἡεϊοῖΐβ ἴο Ρυΐὶοβ ἴο δῆπου ἴπΠῸ [οθαδοιηοηΐδηβ, ὑΠ 6 Ὺ 
 {Ποιηβεῖνοα ψουἹα δε] ἀσοτίενεα. 80 πῸ Αὐμϑηΐδη8, 
ΠΟἢ ἴδε δανίος οἵ ΑἸοὶ δα 65, ᾿πϑου θα δὺ 6 θούζοχῃ 
οὗ {πΠ6 [1,δοοηΐδη οο]στηπ ὑμπᾶὺΡ πε 1,Δοραδουποηΐδηβ 
δα ποὺ Κερὺ {Πδὶν οδἴῃβ, δηαὶ παν Ὀγουρηῦ ἴο Ῥυ]οβ 

ὙΝ 

Ἔ π᾿ τιν]. δ, 
᾿ 3.2.6. Ῥαβῦ Αϑρίηϑ, ποὺ Αὐμϑηΐδη ὑθυυ] ΟΥΥ. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

7 " , 

Πύλον ἐκόμισαν τοὺς ἐκ ἹΚρανίων ϊλωτας λῃ- 
ἕεσθαι, τὰ δ᾽ ἄλλα ἡσύχαζον. τὸν δὲ χειμῶνα 

κ᾿ ΄ 2 , ΑΓ Ν 5 ,ὔ 
τοῦτον πολεμούντων ᾿Αργείων καὶ ᾿᾿πιδαυρίων 
μάχη μὲν οὐδεμία ἐγένετο ἐκ παρασκευῆς, ἐνέδραι 

: . ’ὔ' 

δὲ καὶ καταδρομαί, ἐν αἷς ὡς τύχοιεν ἑκατέρων 
᾿ ἴω “ “ τινὲς διεφθείροντο. καὶ τελευτῶντος τοῦ χειμῶνος 
Ν » », ’ " ἘΠ - Δ 

πρὸς ἔαρ ἤδη κλίμακας ἔχοντες οἱ ᾿Αργεῖοι ἦλθον 
“εν τὴς Ἀ 2 ᾿ ς Το " Ἂ Ν Α ἐπὶ τὴν ᾿᾿πίδαυρον ὡς ἐρήμου οὔσης διὰ τὸν πό- 

7 ς ’ὔ Ν "ἢ ᾽ [4] 

λεμὸον βίᾳ αἱρήσοντες" καὶ ἄπρακτοι ἀπῆλθον. 
Ν ς Ν 5 7 ν᾽ ’ 

καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ τρίτον καὶ δέκατον 

ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 
ΤΎΠῚ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους μεσοῦντος 

΄ ε ᾽ Ἂ. “ ᾽ ΄, ΄ὔ Λακεδαιμόνιοι, ὡς αὐτοῖς οἵ τε ᾿πιδαύριοι ξύμ- 
», 5 ΄ Χ 4 ) “Ὁ 

μᾶχοι ὄντες ἐταλαιπώρουν καὶ τἄλλα ἐν τῇ [1ελο- 
᾿Ἶ ἊΝ. Ὶ 

ποννήσῳ τὰ μὲν ἀφειστήκει, τὰ δ᾽ οὐ καλῶς εἶχε, 
Ν ᾿ νομίσαντες, εἰ μὴ προκαταλήψονται ἐν τάχει, ἐπὶ 

πλέον χωρήσεσθαι αὐτά, ἐστράτευον αὐτοὶ καὶ οἱ 
“ 'Φ Ξ. 

Εἵλωτες πανδημεὶ ἐπ᾽ Αργος: ἡγεῖτο δὲ ἾΑγις ὁ 
᾽ ᾽ 7 

Ἀρχιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς. ξυνεστρά- 
᾽ ᾽ Ἂ “Ὁ ,ὔ . πο, ὁ 5 93 δ Ὁ 

τευον δ᾽ αὐτοῖς Τεγεᾶταί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι ᾿Αρκά- 
, ΄ 3 τ Ὁ δων Λακεδαιμονίοις ξύμμαχοι ἦσαν. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς 

ἄλλης Πελοποννήσου ξύμμαχοι καὶ οἱ ἔξωθεν ἐς 
ω Ἧ Φλειοῦντα ξυνελέγοντο, Βοιωτοὶ μὲν πεντακισχί- 

Α “ “ “Ὁ 

λιοι ὁπλῖται καὶ τοσοῦτοι ψιλοὶ καὶ ἱππῆς πεν- 
ῇ 3, ΤΕ " ὁ Ά , 

τακόσιοι καὶ ἅμιπποι ἴσοι, ἹΚορίνθιοι δὲ δισχίλιοι 

ὁπλῖται, οἱ δ᾽ ἄλχοι ὡς ἕκαστοι, Φλειάσιοι δὲ 
“) ο - οἷ 

πανστρατιᾷ, ὅτι ἐν τῇ ἐκείνων ἦν τὸ στράτευμα. 

11ο 



ΒΟΟΚ. Ρ. τνι. 2-|,ντι. 2 

Πς ΗεἸοῦβ ἔγουη Οὐδῃ,1 ἴο ΡΙ απ οὺ πε σουαίνν ; θαΐ 
ἴῃ οὐ ὺ γταϑρθοῖβ ὑπδν κερὶ αὐἰοῦ. Ἰλυγηρ ὑΠ15 νυν ἱηΐθυ, 
ΔΙ ΠΠοὰΡ ὑῃη6 Αὐρῖνεβ 8πα Εριἀδυγδηβ ἡ ΥῈ αὖ νν8Ὶ, 
[πεῖ νγδδ πὸ ρίζοῃεα ἰναὐ|6, Ὀυΐ ἔπεῦα - ψετα 
ὉΠ βολ 65 ἃΠα [Ὀγᾶγ5, ἴῃ νν ἢΪο ἢ βοῖηα ΡῈ ]5Πη6α οἢ 
ΕἸΓΠΟΙ 5146 ἃ5 6 οἴδηοα πλσηῦ θ6. Α'8 νυ ηῦου ννὰβ 
οἸοβίπο ἃπα βρυϊηρ αὖ Παηά, {ΠΔῸ Αὐρῖναβ οάτηθ νυ Ἱῦ 
508 Ππρ- Δ ἀ6Υ5 ἀσαϊηϑὺ ρΙ δι γ115, ΒΡ Οβίηρ,, ἃ5 ᾿Ὁ ννὰβ 
βρρΡΘα οὗ 115 ἀδἴδηαθιβ Ὀγ ὑπα ναῦν, ὑπᾶὺ ὕῃδν οου]Ἱὰ 
ἴδακα Ὁ ὈΥ δβϑϑι]ῦ; ᾿ὰῦ ὑΠδν ΔοσοΙ ΡΠ 15Π6 4 ποιηϊηρ 
8ΔΠ4 ννεπῦ ὕδοῖς Ποπηθ. Απᾶ {πΠῸ νηΐ ἐπα θα πα 
νι τἢ 10 [Π6 Τῃϊ]γ δα πΐ ἢ γϑᾶν οἵ ἴΠ6 ννᾶγ. 

ΠῸΥῚῚ.- ἴῃ ἐπε τα α]6 οὗ {πὸ [Ὁ] ον ἱηρ ϑατημηθυ, {Π6 
Τ οεαἀδοιηοπίδηβ, βεοίηρ ὑπαὶ ὑπεὶν ΕρΙἀδαγίδη 411165 
ΨΜΕΙΘ ἴῃ αἰδίγθθθ, δηα οὐ πε οὐπϑι δἰαϊθβ ἴῃ {ὑπ 
ῬΘΙοροῃηδβιιβ βοηθ ἢδα γϑνοϊ θα, νν ἢ 1] 6 οὔθυβ γε 
ποῦ ννγ6]]-αἸβροβεα, ἀπά {πἰη]κίηρ {Πὰὺ 1 τηθαβαγ685 οἵ 
ΡΥΘοδυς θη γεσα ποὺ ἔδϊκθη αυ] οΚὶν ὑπ6 ον] νγνου]α ρῸ 
γεῦ {αγῦῃ δου, τηδύο δα ἀρσδϊηδὺ Αὐρὸβ νυ 10} 411 {πεῖν 
[ούοθϑ, ὑμϑιηβοῖνεβ δηα {ποῖ Ηο]οῖθ, ὑπᾶθῦ ὑῃ6 
Ιβδάθυβηὶρ οὗ Αρὶβ 58οη οἵ Αὐοῃϊάδιηιβ, Κίηρ οὔ ὑΠα 
Τ᾿ οεαδοιηοηίδηθ. Απμα νὴ {πθ νψνεηῦ {πε 
Τερεαῦΐεβ δπηα 4}} πε γεϑὺ οἵ πε Αγοδάϊδηβ ὑπαῦ ννϑυα 
811165 οἵ {πΠῸ 1δοεαδειηοηΐϊαηθ. Βιῦ {Π6 41}1165 ΠΌΤ 
ἴΠ6 ταϑὺ οἵ ἴῃς Ῥεὶορομπθϑι5 δηα {Ππο86 ἤτοτὰ οὐδ 6 
τηιθδίογεα αὖ Ρἢ]15---ἥνε ὑπουβαημα Βοεούδη ΠΟρ 685 
Δα 8ἃ5 τϑην ᾿ἰρη- ἀυτη θα ἵσοορβ, ἢ ἤνε πυμπαάγοα 
ΟδνΔΙΓΥῪ Θ80} υνἱἢ 5 ἰοοὐ-βο] ἴδον : 5. ὕνο ὑπουϑαπα 
(ον ῃΐαη Πορ ΐα5 ; πὸ τοϑὺ οἵ {Π6 411165 ἴῃ ναῦγ- 
ἱπρ' ΠυμηθθΥ5, Ὀὰὺ ὑῃ6 Ρἢ]ΠἸαβίαη5 ἢ ὑΠ6 1 ψ ΠΟ0]6 
ἔογοθ, βίηοθ ὑπο δυηϑιηθηῦ νν85 Δ556 1] 66 ἰῃ {πο ὶν 
ΤΕΥ ΟΥΥ. 

ΝΠ τ οἴ. χχχν. 7. 
2. ἅμιπποι, Ἰἱσῃ ῦ-τΙ θα τηθη, οΘ νι} δ Ὠογβοιηδῃ, γα η- 

πΐηρ ΔΙοηρβίθ οὐ ΥἹαϊηρ ὈΘῃΪπᾶ. 
ΤΠ 
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ῦ 

ΤΗΠΟΥΙΌΕΒ. 

ΤΥΤΙΙΣ ᾿Αργεῖοι δὲ προαισθόμενοι τό τε πρῶτον 
τὴν παρασκευὴν τῶν Λακεδαιμονίων καὶ ἐπειδὴ ἐς 
τὸν Φλειοῦντα βουλόμενοι τοῖς ἄλλοις προσμεῖξαι 
ἐχώρουν, τότε δὴ ἐξεστράτευσαν καὶ αὐτοί. ἐβοή- 
θησαν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Μαντινῆς ἔχοντες τοὺς 
σφετέρους ξυμμάχους καὶ Ἠλείων τρισχίλιοι 
ὁπλῖται. καὶ προϊόντες ἀπαντῶσι τοῖς Λακεδαι- 
μονίοις ἐν Μεθυδρίῳ τῆς ᾿Αρκαδίας. καὶ κατα- 
λαμβάνουσιν ἑ ἑκάτεροι λόφον: καὶ οἱ μὲν ᾿Αργεῖοι 
ὡς μεμονωμένοις τοῖς Λακεδαιμονίοις παρεσκευά- 
ζοντο μάχεσθαι, ὁ ὁ δὲ ᾽Αγις τῆς νυκτὸς ἀναστήσας 
τὸν στρατὸν καὶ λαθὼν ἐπορεύετο ἐς Φλειοῦντα 
παρὰ τοὺς ἄλλους ξυμμάχους. καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι 
αἰσθόμενοι ἅ ἅμα ἕῳ ἐχώρουν, πρῶτον μὲν ἐς ΓΑργος, 
ἔπειτα δὲ ἡ προσεδέχοντο τοὺς Λακεδαιμονίους 
μετὰ τῶν ξυμμάχων καταβήσεσθαι, τὴν κατὰ 
Νεμέαν ὁδόν. ᾽Αγις δὲ ταύτην μὲν ἣν προσε- 
δέχοντο οὐκ ἐτράπετο, παραγγείλας δὲ τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις καὶ ᾿Αρκάσι καὶ ᾿Επιδαυρίοις ἄλλην 
ἐχώρησε χαλεπὴν καὶ κατέβη ἐς τὸ ̓ Αργείων 
πεδίον" καὶ Κορίνθιοι καὶ Πελληνῆς καὶ Φλειάσιοι ᾿ 
ὄρθιον ἑτέραν ἐπορεύοντο" τοῖς δὲ Βοιωτοῖς καὶ 
Μεγαρεῦσι καὶ Σικυωνίοις εἴρητο τὴν ἐπὶ Νεμέας 
ὁδὸν καταβαίνειν, ἧ οἱ ᾿Αργεῖοι ἐκάθηντο, ὅπως, 
εἰ οἱ ᾿Αργεῖοι ἐπὶ σφᾶς. ἰόντας ἐς τὸ πεδίον. 
βοηθοῖεν, ἐφεπόμενοι τοῖς ἵπποις χρῷντο. καὶ ὁ 
μὲν οὕτω διατάξας καὶ ἐσβαλὼν ἐς τὸ πεδίοις 
ἐδήου Σάμινθόν τε καὶ ἄλλα. Ἶ 

Τ1Χ. Οἱ δὲ ᾿Αργεῖοι γνόντες ἐβοήθουν ἡ ἡμέρας 
ἤδη ἐκ τῆς Νεμέας, καὶ περιτυχόντες τῷ Φλειασίων 

1. Βδαπδηιδ ΘοΥΥθούϊοη ἴον. ἰόντες οὗ ὑπ Μ5, 

ΤΩ 



ΠΟΌΚΟΥ. ΤΥΠῚ, 1-Ξ-ΙἼΙΧΟῚΙ 

ΤΥΠῚ. ΤῊὴε Αὐρίῖνεβ δα θδεὴ ἅννᾶγε οἵ {πῸ ρῥγε- 
Ραγαύίοηβ οἵ ὑπ6ὸ 1δοθδεπηοπίδηβ ἔγοπι ὑπ 6 ἢγϑῦ, δᾶ 
μδη [μ6 Ἰαΐτον ὑγθῦθ οα ἐῃ6 τηᾶγοὴ ἴο ΡΏ]ΐ5 ΨΏΕΓΕ 

ΟἔδπαΥ ἱπίεπαβα ἴο Ἰοΐῃ ἴῃς γεβῦ, ὑπῈν πον ἰοοῖκ {Πα 
Π6]α ὑμπϑιηβεῖνεβ.0 Απᾶ ἴπμ6 Μδηῃϊπδδηβ οαπηθ ἴο 
ὑπαὶ δἱὰ υἱῦῃ ὑπαὶν οὐν 811165 ἀπ ἴῆγεαθ ὑπουβαηᾶ 
Ε]δαπ ΠΟΡΙΪ65. Α8 ὑπο ψευα σοϊπρ' ἔουννασα ὑπανῪ 
Οδτη6 ὌΡΟΠ πε [,Δοραδοιηοηΐδηβ αὖ Μεμγαγίαμη ἰπ 
Ατοδαϊα. Εδοῃ ρῬᾶυύν ἴοοϊκ ροϑίϊοη οα ἃ ἢ1]], 8πα 
1η6 Αὐρίνεβ ριερασεα ἴο ἤρῃὺ νἱ ὑπ6 [,δοράδε- 
τηοηΐϑη5, ὑπ Κίπο ἴο ἤπα ὑμδιὴ 511}}] ἰβοϊαϊβα ; Ραΐ 
Αρίβ, τουβίηρ ὋΡ ἢ5 ἴογος ἀυσίηρ ὑῃ6 πὶρηῦ ἃπα 
δἰ ααϊηρ ἀοἰθούίοι, τηαγομεα ἴο ῬΠ]ὰ5 ἴο Ἰοὶπ ἐπα 
τοδὶ οἵ {πῸὶ 4165. ΤὴῈ Ατρῖνοβϑ, ρεγοθίνίηρ' [ἢ]15, 
βαοῖ οιῦ αὖ ἀδγθγοδὶς, τηδυοΐηρ ἤγϑὺ ἰοὸ ΑΥ̓ρῸβ. 8πα 
ὉΠ θη αἰκίηρ' ἔΠ6 τοδᾶ ἴο Νειηδα, γνοσα ὑπο ν ὄχρεοῦθα 

{πΠ6 [Τ᾿ Δοραδεοιποηίδηϑβ νυ ἢ ὑπαὶν 411165 ἴο οοπηα ον. 
Αρίβ, βοννανεσ, αἰα ποὺ ἴακε πε νὰν πεν ψεῖα δχ- 
ΡΘούϊπρ Πίστη ἴο ἔο] ον, Ὀὰΐ οἰνίησ Π6 ψοτὰ ἰοὸ ὑπα 
Τλοεαἀδειηοπίδηϑ, Αγοδαϊΐϊδηβ, δηα Εἰρἀδυγίδηβ, μῈ δα- 
νδποαα ὈΥ ἃ τότ αἰΠἤου]ῦ τουΐα ἀπ ἀθβοθπαβα ἴο 

ἐπε Ατρῖνα ρ͵αῖη. Τὴς (Οὐ πη ίδηβ, Ρε]] ἰδ η 5, δη 
ῬΗ]ϊαβίδηθ δαναποεα ὈΥ δηούμου δἴθερ τοδᾶ ; ψ ἢ 1]6 

ἔπεα Βοεροίϊαηβ, Μερανίδηβ ἀπα ϑ᾽ογοηΐδη5 μα4 ᾿δδη 
 [ο]α ἴο οοἴηα ἄονγῃ ὈΥ ὑπ τοδα ἴο Νεηγθα, γῇ θτα ὑΠ6 
ἷ ΑΥὙρῖνεβ ψεσα ροβίεα, ἴῃ οὐδ ὑπαὺ { {πῸ Αὐρῖναβ 
Ο5ΠΟΙ]α δἰΐαοῖς ὑπεὶγ τηδΐη οτος δ5 ἰδ δανδῃοθα 
ἰηἴο {Ππ6 ρῥ]αίῃ, πα ὺ τηϊρηῦ Πδηρ οἢ ὑμεὶν Γθαῦ 8 
᾿ δ υ5ς ὑπαὶ οαναϊν ἀραϊηβδὺ πε. Ηδνίπρ, ὑπθη, 50 
᾿ ἀἰβροβεᾶ ἢϊθ. ἵτοορβ, Αρὶβ οδηθ ἄονῃ ἱπἴο {Πα δοίη 
ἊΝ ΡΙοοΘααδα ἴο ταναρα ϑ'δηγηΐῃαβ δηα οὐπεσ Ρ]δο65. 

ΠΧ. ΤῊΣ Αὐρίῖνεβ αἰβοονουεα {}15 δπᾶ, [Ὁ Ὀεϊηρ 
πον ἄδγ, οᾶτηα ἴο {Π6 τϑβοιδ ἔγτουῃ Νδιηθᾶ, δῃᾶ [Ἀ]ΠΠηρ 

νὰ ὑπε ἴογος οἵ ἴῃς ΡΗ]ϊαβίδηβ πα (ΟἹ 1805 
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ΤΗΙΟΥ ΙΕ 

» Ν Ἵ» ; , “ Ν με καὶ ἱκορινθίων στρατοπέδῳ τῶν μὲν Φλειασίων 
Ψ 7 2 Ψ [ Ν Ν ω ,ὔὕ 3 Ν Ε 

ὀλίγους ἀπέκτειναν, ὑπὸ δὲ τῶν Κορινθίων αὐτοὶ οὐ 
- » Ἅ Ν « 2 πολλῷ πλείους διεφθάρησαν. καὶ οἱ Βοιωτοὶ καὶ οἱ 

. , , Μεγαρῆς καὶ οἱ Σικυώνιοι ἐχώρουν, ὥσπερ εἴρητο 
“- ἴω ᾽ , 

αὐτοῖς, ἐπὶ τῆς Νεμέας, καὶ τοὺς ᾿Αργείους οὐκέτι 
7 » ς 7] [ ῳ ἘΝ "5. ον κατέλαβον, ἀλλὰ καταβάντες, ὡς ἑώρων τὰ ἑαυτῶν 

δῃούμενα, ἐς μάχην παρετάσσοντο. ἀντύπαρε- 
᾿ ξ Ν Ν “ “4 ) ΄ δ 8 σκευάζοντο δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἐν μέσῳ δὲ 

- εὖ “ 
ἀπειλημμένοι ἦσαν οἱ ᾿Αργεῖοι" ἐκ μὲν γὰρ τοῦ 

“ ς 

πεδίου οἱ Λακεδαιμόνιοι εἶργον τῆς πόλεως καὶ οἱ 
μετ᾽ αὐτῶν, καθύπερθεν δὲ Κορίνθιοι καὶ Φλειάσιοι 
καὶ Ἰ]Πελληνῆς, τὸ δὲ πρὸς Νεμέας Βοιωτοὶ καὶ 

Σικυώνιοι καὶ Μεγαρῆς. ἵπποι δὲ αὐτοῖς οὐ παρ- 
ἤσαν: οὐ γάρ πω οἱ ᾿Αθηναῖοι, μόνοι τῶν ξυμ- 

7ὔ δ Ν Ν φ' “ ΒΟ , ᾿ 
4 μάχων, ἧκον. τὸ μὲν οὖν πλῆθος τῶν Ἀργείων 

- ᾽ ο : ἢ ΚΒ 

καὶ τῶν ξυμμάχων οὐχ οὕτω δεινὸν τὸ παρὸν 
5.,."Υῇ ἃ Σλλ᾽ 2 ὙΎΡΆ δό ς ᾿ “ θ ἐνόμιζον, ἀλλ᾽ ἐν καλῷ ἐδόκει ἡ μάχη ἔσεσθαι, 

Χ , ᾽ “ ἢ “ 

καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπειληφέναι ἐν τῇ αὑτῶν 
τε καὶ πρὸς τῇ πόλει. τῶν δὲ ᾿Αργείων δύο, 
ΨΥ ᾿ , “ ΄ “Ὁ φ- Ὶ 

ἄνδρες, Θράσυλλός τε, τῶν πέντε στρατηγῶν εἷς 
» ᾽ ᾽ - 

ὦν, καὶ ᾿Αλκίφρων, πρόξενος Λακεδαιμονίων, ἤδη 
τῶν στρατοπέδων ὅσον οὐ ξυνιόντων προσελθόντε 
ΡΝ 7 Χ κ- 7 ε ,ὔ : 
Αγιεδὲὶ διελεγέσθην μὴ ποιεῖν μάχην: ἑτοίμους 
Ν φ 7 Ψ » “- 4: ͵7 ι γὰρ εἶναι ᾿Αργείους δίκας δοῦναι καὶ δέξασθαι, 

΄ς ᾿κ 6 ἴσας καὶ ὁμοίας, εἴ τι ἐπικαλοῦσιν ᾿Αργείοις 
Λακεδαιμόνιοι, καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν σπον- 
δὰς ποιησαμένους. ἱ 

Τ Χ,. Καὶ οἱ μὲν ταῦτα εἰπόντες τῶν ᾿Αργείων. 
᾽ »ι “ Ν » ἴω ΄ ,ὔ Φ Ἶ 

ἀφ᾽ ἑαντῶν καὶ οὐ τοῦ πλήθους κελεύσαντος εἶπον" 
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ΠΥ. ΤΙΧ. 1- ΙΧ 

οἷανν ἃ εν οἵ ἴπθ Ρῃ]1αβίδηβ, θαὺ Πδα γαῦῃϑῦ ΠΟΥ 6 
οἵ {ΠπῸὶ} οὐ Π6 5]αΐη Ὀγ {ΠπῸ (ΟΥ πὰ η5. Μοδη- 
γγΠ116 ὑΠ6 Βορούδηβ, Μεραγίδηβ ἀμ ϑ᾽ογοηίδηβ δα- 
νδηοδα ἰονδιαὰ Ναειηθὰ 85 ὑπο ν Πα θεθπ οἵ ογϑά, μὰΐ 
Τουπα ὑπ6 Αὐσῖνεθ πὸ Ἰοηροι ὑπογα; ἴον ὑπ 686 δὰ 
ϑοπ6 ἀονῃ πᾶ, 5θοῖηρ {Π6 1} σοι Ὀοὶπρ' τανᾶροά, 
ὙΕ ΤῈ ἰοτιηΐϊηρ ἴον ρα ]6, νυν 116 ὑΠ6 1ΔοΘαἀ οι ΟἾΔ 5 
ὙΕΥΘ ΡΥΘραυηρ ἴο τηθδοὺ περ. ΤὴῸ Αὐρῖνεβ 6 ΓῸ 
Ποιημη δα ἴῃ ἢ ἃ]] 5465 : ἴῃ {π6 αἰγθοϊίοη οἵ {πῸ6 Ρ]δὶπ 
ἴΠ6 1,δοεαδοιπμοηΐίδηθ πα {πεῖν ἀββϑοοίαϊεϑ 5ῃαῦ ὑπ θ πὴ 
οἵ ἔγουηθ ὑπα οἰἷΐζν; αῦονε ψψοῦθ ὑῃη6 (τ ὐ Πΐδη5, 
ΡῬΗ]1αϑίδη5 δηα Ρε]] δ 5 ; τοννατας Νϑηχθα ψο γα ὑΠ6 
Βοροίδη5, 5ἰονοηΐϊληβ, πα Μαραγῖηθ. ΤΉΘΥ Πδα ΠῸ 
οᾶνδὶνυ δὖὺ Πδηα, ἴον ὑπ 6 ΑὐΠδηΐδη 51 Δ]9η6 οὗὨ ὑπ 61 411168 
δα ποὺ γεῖ αὐτῖνεα. Π6 τηδΐῃ θοᾶγν οἵ ὑπ6Ὸ Αὐρὶνεϑβ 
πα ὑΠπ|6 }} 4}1165 ὑπουριῦ {πεῖν ργαϑθηῦ βἰσαδυύοη ννὰ5 
ποῦ 50 ΥΕΙΥ͂ ἀδηρογοιῦβ, αὖ ὑπΠαὺ ὑΠ6 θα .016 ννὰβ ΠἸΚΕΙῪ 
ἴο Ὀ6 ἔουρῃῦ ἀπά οΥ [ἀνοῦγαῦ]ς οἰγοιμηθῖδηςο65, ἀπ ὑπαΐ 
ἴΠ6 1 Δοραδοιηοηίδηβ δὰ δε ουὐΐ οἵ᾽ ἴῃ ὑπεὶν 
σου πα ο]οβα ἴο {ὑπὸ οἷν οὗ Αὐροβ. Βιεῦ ἵνο οἵ 
ἴῃ6 Αὐρῖνεβ-- -ΤὭγαϑυ 5, ομα οἵ [η6 ἤνα σφ ῃΘΓΆ]8, 
ἃ πη ΑἸΟΙΡΒ ΟΠ, ΡΙΌΧΟπι5. οἵ {Π6 1ΔοΘαΔΘΙΟὨ]Δ 8 .--- 
ΠΘ6η ἴῃ6 ὕνγο διῚἾΪ65 νοῦ 411 θυὺ ἴῃ σοο] ]ἰβίομ, ννϑηΐ 
ἴο Αρὶβ δῃὰ υτρεα ἢΐπη ποὺ ἴο Ὀγΐηρ οἢ ἃ Ὀα.6 ; 
ἴον ὕΠ6 Αὐρῖνεϑβ γε ῖα τοδαν ἴο ΟΥΕΙ 5 νν 6}} 5 ἴο ἀδοδρὺ 
ἃ ἴαϊν ἀπ ἱπηράγῦϊα] δὐὶ γαϊϊοι. οὐ ἃν οοιηρ]αϊηῦ 
ὙΠ ]οἢ ὑπ 1,Δοοαδοιηομπία 5 Πδα ἀραϊηϑὺ ὑπὸ Αὐρῖναϑ, 
Δα ἴον ἴῃς {αὐτο ἴο τηδκα ἃ ἰγεαῖν ἃπα Κααρ {πΠ6 
Ρ6866. 

1,Χ. ΤΠμοβε οὗ ὑπε Αὐρῖνεβ γγῆο 5814 ὕπεβε ὑΠ]ηρ8 
ΒΡΟΚΕ οὐ ῃθὶγ οὐνὴ δυΐπῃου πα ποὺ Ὀγ ογάθυ οὗ 

τ Τῦροι {Π6 1} οἀναὶγν [η6 ΑΥρσῖνοβ μδα γϑ]]θα. ΤΠ] θῖν σοι] ηρ; 
15. ϑῃ οπηοθα οἢ. ΙΧ]. 1. 

15 
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ΤΗΠΟΥ ΠΕ 

καὶ ὁ ἾΑγις δεξάμενος τοὺς λόγους αὐτός, καὶ οὐ 
μετὰ τῶν πλειόνων οὐδὲ αὐτὸς βουλευσάμενος 
ἄλλ᾽ ἢ ἑ ἑνὶ ἀνδρὶ κοινώσας τῶν ἐν τέλει ξυστρα- 
τευομένων, σπένδεται τέσσαρας μῆνας ἐν οἷς ἔδει 
ἐπιτελέσαι αὐτοὺς τὰ ῥηθέντα. καὶ ἀπήγαγε τὸν 
στρατὸν εὐθύς, οὐδενὶ φράσας τῶν ἄλλων ξυμ- 
μάχων. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 
εἵποντο μὲν ὡς ἡγεῖτο διὰ τὸν νόμον, ἐν αἰτίᾳ δ᾽ 
εἶχον κατ᾽ ἀλλήλους πολλῇ τὸν ἾΑγεν, νομίζοντες, 
ἐν καλῷ παρατυχὸν σφίσι ξυμβαλεῖν καὶ παν- 
ταχόθεν αὐτῶν ἀποκεκλῃμένων καὶ ὑπὸ ἱππέων 
καὶ πεζῶν, οὐδὲν δράσαντες ἄξιον τῆς παρασκευῆς 
ἀπιέναι. στρατόπεδον γὰρ δὴ τοῦτο κάλλιστον 
Ἑλληνικὸν τῶν μέχρι τοῦδε ξυνῆλθεν: ὥφθη δὲ 
μάλιστα ἕως ἔτι ἦν ἁθρόον ἐν Νεμέᾳ, ἐν ᾧ Λακε- 
δαιμόνιοί τε 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 ᾿Αργείων μόνον ξυμμαχίᾳ, ἀλλὰ κἂν ἄλλῃ 
ἔτι προσγενομένῃ. τὸ μὲν οὖν στρατόπεδον οὕτως 
ἐν αἰτίᾳ ἔχοντες τὸν ᾽Δγιν ἀνεχώρουν τε καὶ 
διελύθησαν ἐπ᾿ οἴκου ἕκαστοι" ᾿Αργεῖοι, δὲ καὶ 
αὐτοὶ ἔτι ἐν πολλῷ πλείονι αἰτίᾳ εἶχον τοὺς σπει- 

σαμένους ἄνευ τοῦ πλήθους, νομίξοντες κἀκεῖνοι 
μὴ ἂν σφίσι ποτὲ κάλλιον παρασχὸν Λακεδαι-, 
μονίους διαπεφευγέναι: πρός τε γὰρ τῇ σφετέρᾳ 
πόλει καὶ μετὰ πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ξυμμάχων 

1 ξυμμάχων, Ἠπᾶδ ἀο]ούθπ,αἴθον Κα ρου. 
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ξ ΒΟΟΚ ΓΥ. τκ. τ-5 

πΠ6 ΡΘορΙῈ ; πα Αρὶβ, γϑοδινίηρ ὕΠ6 ῬτΌΡρΟβ8]5 ἔου 
Εΐγηβ6 1 δἴοπθ, ποὲ σοπηξεγυίηρ ννἹὉΠ [Π6 τηδ] ον γ, ἀπά 

 πουῦ δὴν ἀε]οταϊϊοθ οα ἶβ οὐ ρᾶτῦ ἔα ΠΟΥ 
ἐπα ἴο σομηπηηϊοαΐα ἐπα τηδῦξευ ἴο ἃ βἰῃρ]α οπα οὗ 
ὑπ6 πιᾶσίϑἰγαΐεβ ῆο δοοοιηρδηϊθα ὑπ δχρϑαϊίοῃ, 
Ἰηδαθ ἃ ἔτιιοα τἱδὰ ὑπη6 Αὐρίῖνεβ [Ὁ ἔπ" τη 8, 
ΟΠ ὙΒΙΟῊ ἔα ὕπεν ψγεσα ἴο {{16] ὑπαὶ ἀρτϑε- 
 χηδηῦ. Απα 50 Πε ἰεα οἵ Πἰ5 δυύγην αὖ οποθ, νυὶδπουΐ 
ΧΡ παύου ἴο 8ηΥ οὗ {ῃδ 4111685β. Τὴ6 [1,δοβάδε- 
ΤηοΠἶϑη5 δηα ὑπεὶν 411165 ΤΌ] ον εα ἢἰβ συάδπος ουὐ οὗ 
Τδϑρεοῦ ἴον ὑπε ἰᾶνν, ἰυὺ διηοηρ ὑμδιάβαοῖνεθ ὑΠδν 
Ἰουα]ν Ἀ]αιηθα Αρὶβ, οοπϑιἀθυϊηρ ὑπαὺ μοι ποτα 
νγὰ8 Ορρογΐζυμϊίν ἴον ἔπθπὶ ἴο οἷ αυ16 Π6ΘΥ 

 {ἀνουῦγα]α οοπαϊ[ομβ, ἀηαὰ ὑπΠ6 Αὐρῖνος σγεῖα οαὖὐ οἤ 
ΟῊ Δ]} 5465 βοΐῃ ὃν οᾶναὶνυ ἃ Πα ἰη!απέγυ, [ΠΘΥ ΕΓ 6 
 ροἷπρ' ὕδΔῸκΚ Ποιηα νυ πουὺ ἀοίησ ἀηγυΐηρ νοῦν οἵ 
πεῖν ργεραγαϊίοηβ. Εὸν ὑΠὶ8 ννγὰθβ ἱπάθθα {πΠῸ ἤποϑὶ 
Ηε]]επὶς ἔοσοα ὑμὰῦ δὰ οουης τορεῦμου τρ ἴο ὑπαὶ 

ἔϊππηε; δπα {Π18 νγὰϑ 566 δβρθοῖ!]ν ψν Π1]6 1Ὁ τνὰβ 581} 
πηϊϊεα αὖ Νεπιδα, ἱποϊ παϊπρ ὑπῸ 1 οεςἀδοπηο δ η5 ἴῃ 
1] [Ὁγοθ, {ηΠ6 Ατοδαΐδηβ, Βορθοίίδηβ, ΟΟΥ 85, 

 Βογοηίδηβ, Ῥε]]θηΐδηβ, ΡΠ] βίδηβ, ἀηα Μοραγδη5, 
Δ}} οἵ ὑπεδῃ μἱο κα τη ἔΌΊὴ δδοὶ παύϊοη, ψηο [εἰ] 
ὙΠΕΊΒΕΙνεβ ἴο θὈ6 ἃ πιδίοῃ, ποὺ ἴον 1ῃ6 Αὐρῖνα 
᾿ΘΟΠ ΘΒ ΕΥ̓ΔΟΥ͂ ΟἾΪν, Ὀαῦ ὄνθῃ ἴον δποῖβδι βυθῃ οτος 
ἴῃ δἀάϊίοη. Τῆς ἅγαγ, ὑμθη, ὑῃπι5. Ὀ]δταΐηρ Αρί5, 
ΟΡ Παγανν δηα αἰβρευβεα ΒΕΥΘΙΡΆΪΙΥ ἴο ὕπεῖνῦ ΠΟΠ,65. 
Βαυῦ πε Αὐρίνεβ αἴδο οὐ ὑποὶν ρα πε] ἴῃ [Ὁ 
στολίδι Ὀδπιθ ἔποβα νη Πδα τηλᾶς {Π|6 ἔσιιος νυ Πουΐ 
ΘΟΠΒΪ ἰπρ ἔΠ6 ΡΘΟΡΙΘ, ἃ5 ὑπϑὺ ἴοο ὑπουρῃΐ {Παὺ ὑπ 6 

Τ οραδοιηοπίδηβ Πδα δϑοδρϑα, ὑποιρ} οἰτουτηβέαποοϑ 
ου]α πονεῖ θ6 τολ6 Γνουγα} ] 6 ΤῸ {Ππϑυηβοῖνοϑ; [ὉΥ 
πε οοηϊοϑῦ νου] παν θῈ θη 681 ὑΠ 6 ῖν οὐ οἷτγ δηά 

ἡ.» 

Ὁ) 



νυν 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

τὸν ἀγῶνα ἂν γίγνεσθαι. τόν τε Θράσυλλον 
ον Ν 2 Ν ἀναχωρήσαντες ἐν τῷ Χαράδρῳ, οὗπερ τὰς ἀπὸ 

7ὔ στρατείας δίκας πρὶν ἐσιέναι κρίνουσιν, ἤρξαντο 
΄, ε Ἶ ν Ἵν: τ Ν , λεύειν. ὁ δὲ καταφυγὼν ἐπὶ τὸν βωμὸν περιγέγνε- 

ται" τὰ μέντοι χρήματα ἐδήμευσαν αὐτοῦ. 
-  Ὰ 

ΠΧ1. Μετὰ δὲ τοῦτο ᾿Αθηναίων βοηθησάντων 
“ , ΄ χιλίων ὁπλιτῶν καὶ τριακοσίων ἱππέων, ὧν 

Π ἘΨ - 

ἐστρατήγουν Λάχης καὶ Νικόστρατος, οἱ ᾿Αργεῖοι 
- ἣΝ; Χ 

(ὅμως γὰρ τὰς σπονδὰς ὥκνουν λῦσαι πρὸς τοὺς 
ἴᾳ Ἁ Λακεδαιμονίους) ἀπιέναι ἐκέλευον αὐτοὺς καὶ 

πρὸς τὸν δῆμον οὐ προσῆγον βουλομένους χρη- 
7 ᾿ κι᾿ “ ἈΝ “Ὁ δ Ν 

ματίσαι, πρὶν δὴ Μαντινῆς καὶ ᾿Ηλεῖοι (ἔτε γὰρ, 
“- ε 

παρῆσαν) κατηνάγκασαν δεόμενοι. καὶ ἔλεγον οἱ 
᾿Αθηναῖοι ᾿Αλκιβιάδου πρεσβευτοῦ παρόντος ἔν 
τε τοῖς ᾿Αργείοις καὶ ξυμμάχοις ταῦτα, ὅτι οὐκ 
μι “- ι ἥν οὶ " τ, Ἄ 
ὀρθῶς αἱ σπονδαὶ ἄνευ τῶν ἄλλων ξυμμάχων καὶ 

Υ͂ “- -“ Ν - “- 

γένοιντο, καὶ νῦν (ἐν καιρῷ γὰρ παρεῖναι σφεῖς) 
ἅπτεσθαι χρῆναι τοῦ πολέμου. καὶ πείσαντες ἐκ 
τῶν λόγων τοὺς ξυμμάχους εὐθὺς ἐχώρουν ἐπὶ 
2 Ν Ν ᾽ ᾿ , Ἁ 2 

Ορχομενὸν τὸν ᾿Αρκαδικὸν πάντες πλὴν ᾿Αρ- 

γείων: οὗτοι δὲ ὅμως καὶ πεισθέντες ὑπελείποντο, 
πρῶτον, ἔπειτα δ᾽ ὕστερον καὶ οὗτοι ἦλθον. καὶ 

προσκαθεζόμενοι τὸν ᾿Ορχομενὸν πάντες ἐπο- 
λιόρκουν καὶ προσβολὰς ἐποιοῦντο, βουλόμενοι 
» , " ὌΝ »] “ 

ἄλλως τε προσγενέσθαι σφίσι καὶ ὅμηροι ἐκ τῆς 
ἊΝ δί 5 2 0 ΦΈΒΕΑ ὃ ᾽ ,ὔ Δρκαδίας ἦσαν αὐτόθι ὑπὸ Λακεδαιμονίων κεί- 
μενοι. οἱ δὲ Ὀρχομένιοι δείσαντες τήν τε τοῦ 
τείχους ἀσθένειαν καὶ τοῦ στρατοῦ τὸ πλῆθος, 

Χ ς ᾽ Ν ᾽ - φ. 7 εὐ , 

καὶ ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς ἐβοήθει, μὴ προαπόλωνται, 

1χὃ 

4. 



ΕΟ ΚΟΥ; ἰχ' τ-ἰ σι, κα 

ἷπ οοποουῦ ΙΓ πυχπθύοιιβ ἀπά Ὀτᾶνο 411|165. Απᾶ 80 
οα ὑπαῖν γαΐαστη ποὺ ὈΘρδη ἴο βἴοπμα ΤἬγΑΘυ ]]} 5 ἴῃ {116 

. Ρεα οὗ [Π6 ΟΠαγδάνιβ,, θτα θεΐοτα ὕπο ν επῖου {Π6 
τ Δ] ηῖ565 ὅτε {τε ἰπαὺ διε πο δὴ 
δχρϑαϊτοη. Βιΐ ες ἤεα ἴον τεΐαρσε ἴο {Π6 αἰΐαῦ πᾶ 
ννὰ8 βΒαν6α ; ἢΠὶβ ΡΙΌΡΟΥΥ Ποννανεῖ ννὰ5 οοπἤβοσϊαα. 

Χ1]. Αἴευ. ὑῃϊ5, ψῇθη Αὐμϑηΐδη γοϊ πέογοθιηθηΐβ 
ΑΥΥΙνεα, οοηδίβϑιϊηο οὗ οὔθ ὑπουβαηα Πορ] 65. δπᾶ 
γα μυπαγεα σοανδὶνν, ἀπ 6. Ππ6 σοτητηδηᾷ οὗ Γι ἢ 65 

ΔΠηα Νιοοβίγαϊιβ, ἴΠ6 Αὐρίῖνοβ-- -ἰ[Ὅὐ ὑῃον βῃσαηκ ἴῃ 
Βρίϊε οἵ 411 ἔγοῃ) Ὀγθαϊίηρ οἱὐ ὅπΠῸ6 ὑσαοα πὶ {Π6 
1 λοοαἀδευηοηΐδηβ---Ῥ 46. ὑΠ6 πὶ οῸ ἄνα, 8ἃπΠ4 νοι ]α 
ποῦ σοιρὶν υνἱῦ ἢ {Πα ῖτ νυν 5 ἢ ἕο θ6 Ὀτοιρηῦ θεΐονε ὑῃς 
ΡΘΟΡΙΘ ἴον. περοὐ ῦίοηβθ, ἀπ} Π6 Μαηύηθδηβ πᾶ 
Ἐ]Θδη5, ῆῸ γγαῦα 51}} ργδβθηΐ, οοηβίγαϊ θα [Πθπ ὈῪ 
ὉΠ6ῖν δηἰγοαϊθβ ἴο ἄἀο 5οθ. Τὴ Αὐποϑηΐδηβ, ὑπμθῃ, 
Ὁῃγουρἢ ΑἸοϊα65, γῆο ννᾶ5 ργθϑεηῦ ἃ5 ΔΙ θΑΘΘΔΑΟΥ, 
Ρτοϊξεβϑίεα Ὀεΐοσε πε Αὐρίνεβ πὰ ὑπ αῖν 411165 ὑπαὺ Ὁ 
νγὰϑ ποῦ γἱρῃ δ Ἔνθ ἴο πᾶνε τηδαο πε ὕσιοα νι πουῦὺ ὑπ 6 
οοπβοηῦ οἵ ὕΠεῸ τεϑῦ οἵ ὑΠ6 411}165, πη πονν, βίπος ὑΠδῪ 
ὑποιηβαῖνεβ γεα ρυεϑοηῦ Ορρουΐαποῖν, πον οὐρἢῦ ἴο 
Τα ϑυαπηθ πε νὰ. Ηδνίηρ ρευβϑυδαδα ὑΠ 6 411}165 Ὀν 
ὑΠ6ῖ δυριυτηθηΐθ, 411} οὔ {πε ὄχοθρὺ ὑπῸ Αὐρῖνεβ 
Ριοοθαάδα αὖ οποα δραϊπϑὺ ΟΥ̓ ΠΟ 6 Πι15 πῃ Ατοδαϊΐα ; 
[Π6 Ατγρῖνεϑϑ, ὑποὰρἢ σον] ΠΟ664, γΓοπηδἰ πΠ6α θΘἢΠΪπα δὐ 
ἢγϑῦ, ὑπθὴ Ἰαΐο ὀᾶτηθ οἡ ἴοο. 'αϊκῖπρ ροϑὺ δου 
ΟΥοποιηθπιβ, ὑΠῈΥ 41} ργοοεεαδά ἴο Ρεβίερα ἰὖ ἀπὰ ἴο 
τᾶ κα δϑϑαυϊῦβ, θεῖηρ Θβρθοῖα νυν ἀδϑίτοιβ οὐ σαςεηρ' 
Ροβϑεϑϑίοη οἵ 1Ὁ θθοδιβα μοβίαρϑ ἔγουη Αὐοδαϊα νετα 
ἀεροκίτεα ὑπαυα Ὀν ὑπΠῸ ΤδοδαδθιηοηΐδηβΒ. Βαΐ {Π6 
ΟΥοποιηθηίδηβ, [δαυῖηρ ὑΠ6 να Κη 685 οὐ ὑΠ6 νν8}} δπὰ 
π6 παθεῖν οὔ {Π6 πον, δηα Ὀεῖπρ ΔΡΡΙΘΠΘηβῖνο ᾿6ϑὺ 

ΟΎΠΕΘΥ τσ ρ6υ 15) θα ογε γ6] 16} οαπιθ, σαρὶ ]αἴθα οὴ 

1 Οἵοβα ἀπᾶθὺ ὑπ που -Θαϑὺ νγ8}} οὗ {116 οἱύν. 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

ξυνέβησαν ὥστε ξύμμαχοί τε εἶναι καὶ ὁμήρους 
σφῶν τε αὐτῶν δοῦναι Μαντινεῦσι καὶ οὺς 
κατέθεντο Λακεδαιμόνιοι παραδοῦναι. 

ΠΧΤΙ. Μετὰ δὲ τοῦτο ἔχοντες ἤδη τὸν Ὄρχο- 
μενὸν ἐβουλεύοντο οἱ ξύμμαχοι ἐφ᾽ ὃ τι χρὴ 
πρῶτον ἰέναι τῶν λοιπῶν. καὶ ᾿Ηλεῖοι μὲν ἐπὶ 
Λέπρεον ἐκέλευον, Μαντινῆς δὲ ἐπὶ Τεγέαν" καὶ 
προσέθεντο οἱ ̓ Αργεῖοι καὶ ᾿Αθηναῖοι τοῖς Μαν- 
τινεῦσιν. καὶ οἱ μὲν Ἢλεϊοι ὀργισθέντες ὅ ὅτι οὐκ 
ἐπὶ Λέπρεον ἐψηφίσαντο, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου' 
οἱ δὲ ἄλλοι ξύμμαχοι παρεσκευάξοντο ἐν τῇ 
Μαντινείᾳ ὡς ἐπὶ Τεγέαν ἐ ἰόντες, καί τινες αὐτοῖς 
καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τῇ πόλει ἐνεδίδοσαν τὰ 
πράγματα. 

1Χ11|. Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπειδὴ ἀ ἀνεχώρησαν ἐξ 
"Αργους τὰς τετραμήνους σπονδὰς ποιησάμενοι; 
᾽Ἄγιν ἐν μεγάλῃ αἰτίᾳ εἶχον οὐ χειρωσάμενον 
σφίσιν Αργος, παρασχὸν καλῶς ὡς οὔπω πρό- 
τερον αὐτοὶ ἐνόμιξον' ἁθρόους γὰρ τοσούτους 
ξυμμάχους καὶ τοιούτους οὐ ῥάδιον εἶναι λαβεῖν. 
ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ ᾿Ορχομενοῦ ἠγγέλλετο ἑαλω- 
κέναι, πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐχαλέπαινον καὶ ἐβού- 
λεύον εὐθὺς ὑπ᾽ ὀργῆς παρὰ τὸν τρόπον τὸν 
ἑαυτῶν ὡς χρὴ τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ κατασκάψαι, 
καὶ δέκα μυριάσι "δραχμῶν ζημιῶσαι. ὁ δὲ 
παρῃτεῖτο μηδὲν τούτων δρᾶν" ἔργῳ γὰρ ἀγαθῷ 
ῥύσεσθαι τὰς αἰτίας στρατευσάμενος, ἢ τότε 
ποιεῖν αὐτοὺς ΠΣ βούλονται. οἱ δὲ τὴν μὲν 
ζημίαν καὶ τὴν κατασκαφὴν ἐπέσχον, νόμον δὲ 
ἔθεντο ἐν τῷ παρόντι, ὃς οὔπω πρότερον ἐγένετο 

1 ΒΌΔΙΪ δη νὰ Ἡ θυυγθυ θη ̓  5 οουγθοίϊοη ἴον αὐτῶν Τεγεατῶν 
οὗ ὑπ6ὸ ΜΝ, 
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οοπαϊ οι ὑμαὺ ἔμ ν 5Πμου]α με γεοαϊνϑα 85 411165, ϑῃου 
δῖνε Ποβίαρβ ἴον ἐπ θυηβεὶνοα ἴο ὑπ 6 Μδηῃϊίηδθδηβ, ἀπά 
Βῃου α ἀ 6] νοῦ ἃρ ἔμοβα  μοτὰ ὑΠ6 Τ,Δοραδοιηοηΐδηβ5 
δα ἀεροϑβιεα τ} ὑπ θυ. 

ΠΧῚ]1. Αὔἴαν {ῃ18, Ὀείηρ πον ἰῃ ροβϑϑϑϑίοηῃ οὗ 
ΟΥΟΠουαθηιβ, ὑπΠ6 411165. ἀθ!Ποταῖθα ψ ΐοἢ οὗ {πὸ 
ΤΟΙ δ᾽ ἷη 9 ὈΪδοθ5 που 5ῃου]α παχὺ ριοοθθα δρσαϊηϑῦ. 
ΤΠη6 ΕΠ]δδηβΒ ψεῖα υὐρίηρ ὑπο ἴο οῸ δἃραϊηϑὺ 
Ταρύθαμη, ὑπη6 Μϑηϊίηθδηβ ἀραϊηδὺ Τα ρεα; δηα {πε 
Αὐρῖνεβ δηα Αἰμεηίδηβ 5ἰαθα ψἱῦἢ ὑπ6 Μαηυπϑδῃβ. 
Τὴς Ε]δδη5, ἔπε, ὈΘοουληρ᾽ ΔΗΡΤΎῪ θδοδαβα ὕμπου αἰα 
ποῦ νοΐϑ ἴο Ὁ δραϊηβϑὺ Γαρύδαχη, ννεπὺ οἵ πουλα; ὑαΐ 
ὑΠ6 τεϑὺ οἵ πε 8411165 θερῃ ἴο τῇδε ρυθραγαυοηβ δ 

 Μαηΐποᾶ ἴο ρῸ δραϊηδὺ Τα ρδᾶ ; ἃπα Πα Ὲ ΕΓ Ὲ ὄν ἢ 
ΒοΙη6 οὗ {Π6 ᾿ἱπημαρϊζαηΐα οὐ ὑπὸ ἴον ποὺ ψο Ὲ ἴῃ 
ἕανουν οἵ γ᾽] απ {ΠπΠῸ6 Ρ]δοα ἴο ὑπ 6 πὶ. 

1ΧΠΠ|. Βαῖ τῃς 1 ,μΔοραδοθιμοηΐδηϑ, οἡ ὑπαὶ γα ἢ 
 ἤἔτοη ΑΥ̓ΡῸΒ δε τηδιτίηρ ὑΠ6 ἔουγ τηοηὐ δ᾽ ὑχπ66, 

ὈΙΑΙηεα Αρὶβ βενευεὶν [ῸΥ ποῦ βυθαιπίηρ ΑΥΡῸΒ, 6 Π, 
ἴῃ ὑπεῖν Ἰααοτηδηΐ, [Π6 ΠΔΡΡΥ ορρουξα μιν ννὰ8 500 ἢ 
85 δα παϑνοὺ θδϑθὴ οἤἴεγθα Ὀοϑίογε ἴον ἢ νὰ ποῖ 

ΔῊ ΘΑΒΥ τηδίζευ ἴο σοὺ ἱοροϑῦμου 411}165 50 ΤΔΗΥ ἃ Πα 50 
 ροοᾶ. Βαυῦνπεη {πε ὑἰαϊηρδ οαπηθ ἁθουὺ ὑΠ6 οαρύυγα 
οὗ ΟΥΟΠοΙμεπι5 150, ὑπεὺ ψΕΥῈ ΓᾺΓ ΤΔΟΥῈ ΔΏΡΤΥ,. 
Δα ἴῃ ὑπΠεῖ ψγαῦ, οομ γαυυ ἴο ὑμῖν Πα, αὖ οποα 

 ΤαΒοΪνοϑᾶ ἴο γτὰ26 μβ Βουδα δῇ ἴο πε Ηἰπὶ ἐπ [μ6 50τη 
οὗ ἴδῃ ὑπουβᾶηα ἀγδοῆτηδϑ Βεΐ 6 θεβϑοιυρηῦ ὑπ 
ἴο Ἃοὁ Πποηα οὗ {Πε686 {πίη ρϑβ, ΡΥ Ἰϑίηρ [ῃὺ Π6 νου] 
ρα ουὐ ἐπα σΠάγραθ ὈΥ βοπὶς ὕγᾶνε ἀθεᾶ ψῃθη ᾿ς 
ἴο00.Κ {πε ἢεϊα ἀρσαίῃ ; ̓ξ. ποὺ, ὕπϑν ταϊρῃῦ ὑἤθ ἀο 
ΟγΠδῦ {Π6Ὺ γε. 80 ἘΠ6Ὺ το αηδα ΠΠῸμπ {116 
ἢπα δηῃᾶ {πε ταχὶπρ οἵ ἢὶβ πουβθ, θαὺ ἴον {πε 

Ἢ» 

; 

: 

Ῥτεβδεηῦ οπδοίεα ἃ ἰὰὺν νηοῦ δά πὸ ρῥγδοδάθηϊ 

1 Αρουὺ 4:6,730, 32,000. 
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αὐτοῖς: δέκα γὰρ ἄνδρας Σπαρτιατῶν προσείλοντο 
αὐτῷ ξυμβούλους, ἄνευ ὧν μὴ κύριον εἶναι 
ἀπάγειν στρατιὰν ἐ ἐκ τῆς πόλεως. 
ΠΧΤΥ. Ἔν τούτῳ δ᾽ ἀφικνεῖται. αὐτοῖς ἀγγελία 

παρὰ τῶν ἐπιτηδείων ἐκ Τεγέας ὅτι, εἰ μὴ παρέ- 
σονται ἐν τάχει, ἀποστήσεται αὐτῶν Τεγέα πρὸς 
᾿Αργείους καὶ τοὺς ξυμμάχους καὶ ὅσον οὐκ ἀφέ- 

2 στῆκεν. ἐνταῦθα δὴ βοήθεια τῶν Λακεδαιμονίων 
γίγνεται αὐτῶν τε καὶ τῶν Εἱλώτων πανδημεὶ 

8 ὀξεῖα καὶ οἵα οὔπω πρότερον. ἐχώρουν δὲ ἐς 
᾿Ορέσθειον τῆς Μαιναλίας" καὶ τοῖς μὲν ᾿Αρκάδων 
σφετέροις οὖσι ξυμμάχοις προεῖπον ἁθροισθεῖσιν 
ἰέναι κατὰ πόδας αὐτῶν ἐς Τεγέαν, αὐτοὶ δὲ μέχρι 
μὲν τοῦ ᾿Ορεσθείου πάντες ἐλθόντες, ἐκεῖθεν δὲ 
τὸ ἕκτον μέρος σφῶν αὐτῶν ἀποπέμψαντες ἐπ᾽ 
οἴκου, ἐν ᾧ τὸ πρεσβύτερόν τε καὶ τὸ νεώτερον 
ἣν, ὥστε τὰ οἴκοι φρουρεῖν, τῷ λοιπῷ στρα- 
τεύματι ἀφικνοῦνται ἐς Τεγέαν. καὶ οὐ πολλῷ 
ὕστερον οἱ ξύμμαχοι ἀπ᾽ ᾿Αρκάδων παρῆσαν. 

4 πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὴν Κόρινθον καὶ Βοιωτοὺς 
καὶ Φωκέας καὶ Δοκρούς, βοηθεῖν κελεύοντες κατὰ 
τάχος ἐς Μαντίνειαν. ἀλλὰ “τοῖς μὲν ἐξ ὀλίγου 
τε ἐγίγνετο καὶ οὐ ῥάδιον ἣν μὴ ἁθρόοις καὶ 
ἀλλήλους περιμείνασι διελθεῖν τὴν “πολεμίαν. 
(ξυνέκλῃε γὰρ διὰ μέσου), ὅμως δὲ ἠπείγοντο. 

δ Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀναλαβόντες τοὺς παρόντας 
᾿Αρκάδων ξυμμάχους ἐσέβαλον ἐς τὴν Μαντινι- 
κήν, καὶ ΄στρατοπεδευσάμενοι πρὸς τῷ Ἡρακλείῳ 
ἐδήουν τὴν γῆν. 

1 Ομ ρδ1 6 5] 118} Ῥγοοθθα!ηρβ ἴῃ 11. Ιχχχυ. 1 ; 1|. Ἰχῖχ' 1; 
ΠΥ ΣΧ ΧΙΧ ὦ 
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διηοηρ ὕπδιη, ἴογ ὕΠΘΥ οἤοβα ἴδῃ οὗ πες ϑραγύϊαϊεβ 
ἃ5 ΘΟΙΏΒΘΙΙΟΙΒ 1 [ῸΓ Πΐπὶ υνἱποὰῦ νόθα οοηβαπῃὺ ἰὐ 
νγὰἃ5 ποὺ ἰαννα] [ῸΓ ἢὨΐτη ἴο θα δὴ διτην οιἱὖ οἵ πες 
οἰΐγ. 
ἴχιν. Μεδην Π1]6 ὑνοσα οδηγ6 ἔτομι ὑπ εν ἔ] 6 πα 5 3 

ἰῃ Τασοα ὑπμαῖ, ὑπ]6585 ὕΠ6Υ 5ῃοι]!α οοῖηθ ααΐοΚ]ν, 
Τεροθὰ νου] σῸ ονεῖ ἴο ὑπΠ6 Αγρῖνεβ δπα ὑπεὶγ 411165, 
Δα αἰγεδαυ ἢδα 8}1] θῦ ἀοπεα 50. ἡ ΠΘυΘ ΡΟΙ ΒΘ ΟΙΣ 
νὰ58 ϑϑηΐ, θοΐῃ οὐ ἔθ 1,δοθαδθιηοηΐϊδηβ ὑμουϑοὶνῈ5 
Δηα οὗ πε Ηε]οῖβ, ἱπ ἔᾺ}}] ἔογοθ, Ῥγοιη ΡΥ ἃπα Οἢ 
ΒΌΘΙ ἃ 50816 ἃ5. πευύϑῖὺ Ὀεΐοτο. Πθθε δάνδηοεα ἴο 
Οταβδίμουμα 'ἰπΠ Μδεμπα]α, ἃπα σᾶνα ογάθυβ ἴο ὑπμεὶγ 
811165 διηοηρ ὑΠ6 Ατοδαϊδηβ ἴο σεῦ τοσοῦ ου δηα οομη6 
Ο]ο86. ροη ὑπεὶγ ἢ166]5 ἰο Τερεα. Αἰζεν σοίηρ, 4]] 
ἰοσοῦμεσ, 85 ἴὯ. δ5 ὑη6 Οτγδδύπευμπι, Π6Ὺ βεηΐῦ Ποπηα 
Πότ ὑπο 6 ἃ βἰχίῃ ρατὺ οἵ ὑπαὶν ἔΌτοε --ἰὴ νυν ὨΙΟἢ ἡ γα 

᾿ ἰηοἰυαεα {π6 οἷάδι πα γουηρ οι  τη6η---ἴο ΚΕ6Ρ συδγά 
αὖ ὨοΙηθ, δπα νἱῦῃ ὑπ6 τϑιπμαϊπαθυ οὗ {ΠῸὶϊ ΔΥμν 
ΤΈΔοηοα Ταρθα, γἤεγα ποῦ Ἰοηρ δἴξουνναγβ [Π6 411165 
ἔγοη Ατοδαΐα δὐγὶνεα. πεν βεηῦὺ αἶδο ἴο Οουϊπτῃ 
δ ἃ ἴο πε Βοροίίαης, ΡῬῃοοίδηβ δῃηάὰ [,οο Δ η5, 
ὈϊΔαϊησ ὑπεῖὰ Ὀτὶηρ δαἰα 'π 411 μαβδῖε ἴο. Μδηϊιίπθδ. 
Βυὺῦ ἴο βοηηθ ὑπῖ5 ννὰβθ ἃ σἀἀἋ6η ο68]], δηα ᾿ὖ ννὰβ ποὺ 
ΘΑΒΞΥ ἴον ὑμθπὶ, Ἔαχοαρῦ ἴῃ ἃ ὈΟΩῪ δπα δου νναϊτπρ᾽ ΤῸΥ 
ΟΠ δπούῃεσ, ἴο ρΡῸ ὑπγοιρῃ ὑῃΠ 6 Θμθυγ 5 ΘΟΙΠΕΥΥ ; 
ἴῸ ἰῃᾶαὺ οἰοδβεάα ἴπΠ6 νὰν, ᾿γίπσ Ἰυ5δὺ Ὀεΐνεεῃ. 
Νανευύπα]εβθ ὑπαν Πυθα οἡ. Βαῦ τΠς6 [,Δοεαδο- 
Τηοηΐδη5, ὑδἰκῖηο ὩΡ ὕΠ6 411165 οἵ ὑπΠ6 Ασοδαϊδηβ ὑΠδὺ 
γγΕΥῈ Ργαβδθηΐ, ἱηνδ θα Μαηζιηθα, ἃπΠα δησδμ)ρίηρ αὖ 
ἴῃ 6 βαποίυαγυ οἵ Ηδυδο]6β5 ργοσθθαδα ἴο γάναρα {Πα 
σοπηΐγν. 

2.Α5 ορροβοᾶ ἴο {Ππ6 ἰδούϊοη τηθης]οηθα αὖ ὑπὸ μα οἵ 
ΘΠ [Χ1], 



ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

ὧκΥἶ 
ς “ ὧν ΤΧν. Οἱ δ᾽ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ὡς εἶδον 

7 7 

αὐτούς, καταλαβόντες χωρίον ἐρυμνὸν καὶ δυσ- 

πρόσοδον παρετάξαντο ὡς ἐς μάχην. καὶ οἱ 
Λακεδαιμόνιοι εὐθὺς αὐτοῖς ἐπῆσαν: καὶ μέχρι 

Ν 7 Ν Ρ. 7 “-“ 3 ͵ »᾿ " 

μὲν λίθου καὶ ἀκοντίου βολῆς ἐχώρησαν" ἔπειτα 
“- 7 " ΕῚ 7 ΕΥ̓ ΨῸΝΣ 

τῶν πρεσβυτέρων τις Αγιδι ἐπεβόησεν, ὁρῶν 
7 “ “Ὁ 

πρὸς χωρίον καρτερὸν ἰόντας σφᾶς, ὅτι διανοεῖται 
κακὸν κακῷ ἰᾶσθαι, δηλῶν τῆς ἐξ ΓΑ ὃ κῷ ἰᾶσθαι, δηλῶν τῆς ἐ ργους ἐπαι- 

τίου ἀναχωρήσεως τὴν παροῦσαν ἄκαιρον προ- 
6 

θυμίαν ἀνάληψιν βουλομένην εἶναι. ὁ δέ, εἴτε 
Ἀ ὃ Ἂν Ν » 9 Ν ᾽ ἴω 5», Ἃ ἡ ἢ καὶ διὰ τὸ ἐπιβόημα εἴτε καὶ αὐτῷ ἄλλο τι ἢ 

Χ Ν 5 ΥΝ , 3 ,ὔ 7, ἈΝ ΄ 
κατὰ τὸ αὐτὸ δόξαν ἐξαίφνης, πάλιν τὸ στρά- 

Ἂ “.Ἅ “ 

τευμα κατὰ τάχος πρὶν ξυμμεῖξαι ἀπῆγεν. καὶ 

ἀφικόμενος πρὸς τὴν Τεγεᾶτιν τὸ ὕδωρ ἐξέτρεπεν 
3 ἣς 7 ᾿ Φ ς Ν Ν 

ἐς τὴν Μαντινικὴν, περὶ οὔπερ ὡς τὰ πολλὰ 

βλάπτοντος ὁποτέρωσε ἂν ἐσπίπτῃ Μαντινῆς καὶ 

Τεγεᾶται πολεμοῦσιν" ἐβούλετο δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ 
,ὔ “ 5 Ν εἶ δὰ ἂν 93 ᾽ὔ 

λόφου βοηθοῦντας ἐπὶ τὴν τοῦ ὕδατος ἐκτροπήν, 
᾽ δὰ 4θ ΄ὕ δ ἡ Ὁ 8 “Ἐξ Ε- 
ἐπειδὰν πύθωνται, καταβιβάσαι 3 καὶ ἐν τῷ ὁμαλῷ 

-“ ξ ᾿ 

τὴν μάχην ποιεῖσθαι. καὶ ὁ μὲν τὴν ἡμέραν 
“ Ν 

ταύτην μείνας αὐτοῦ περὶ τὸ ὕδωρ ἐξέτρεπεν" οἱ 
δ᾽ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τὸ μὲν πρῶτον κατα- 

͵7] “ 3 ,ν Ψ' 2 ’ὔ ΕῚ “ ΕῚ 

πλαγέντες τῇ ἐξ ὀλίγου αἰφνιδίῳ αὐτῶν ἀναχω- 

ρήσει᾽ οὐκ εἶχον ὅ τι εἰκάσωσιν' εἶτ᾽ ἐπειδὴ 
ἀναχωροῦντες ἐκεῖνοί τε ἀπέκρυψαν καὶ σφεῖς 

͵7 “ 

ἡσύχαζον καὶ οὐκ ἐπηκολούθουν, ἐνταῦθα τοὺς 
ς Ἂ Ἁ ᾽ 

ἑαυτῶν στρατηγοὺς αὖθις ἐν αἰτίᾳ εἶχον τό τε 

1 Βυῦ Ἠπᾶθ ἀο]θύεθα ἢ, τηδϊκίηρ ὕῃ8 βθῆβθ ο "6, “" πδᾶ 
δ᾽ύοτθα ἢΪ5 νΊ θυ Β πὶ ἃ 1116 τη 61." 

2 τοὺς ᾿Αργείους καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἴῃ ΜΝ. αὔον καταβιβά- 
σαι, ἀοΙ]οἰρα Ὀγ νϑὴ Ἠθυνθυθῃ, 
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ΤΧν. Βαυῦ {πε6 Αὐρίῖνοϑ πα ὑπ δὶν 411165, οη βθείηρ 
δῖα, ἑοοῖς ἀρ ἃ ροβίδίοιι ἐπαῦ τνὰβ βίβερ ἀπά αἰ οα] 
ΟΥ̓ δοοθϑβ, 8η4 ἀγανν ὑὉρ ἴογ θαῦ]6. δ [δοράδε- 
τηοηΐδὴ5 ψεηὺ ἀρδίηδὶ ἴπδὰ ἂὖ οὔοθ, ϑδανϑῃοίηρ 
ὙΠ ἃ ϑἴομθ᾽ 5. ΠγΟν ΟΥ ἃ ᾶνθ] 1 5 οαϑῦ ; ὑπ θη οὔθ᾽ 
οἵ {π6 οἱάδι' τπθπ, βϑϑείπρ ὑπᾶῦ ὕπον νοῦ ροΐϊηρ 
ἀσαϊηϑὺ ἃ βίτοηρ ρἷδοθ, οαἹ]Ἱδαὰ οαὖ ἴο Αρὶβ ὑπαῦ ἢδ 
᾿πουρσῃΐϊ ἴο οατα οπα 1}} νυν ἃἀποῦπευ, τηθαπίηρ ἰῃδὺ 
π6 τηοῖϊνε οἵ [5 ργεβϑθηῦ ᾿π5Θ ΒΟ Δ 0]6. ΘΑ ΘΙ 658 
γὰ8 ἴο τηδῖτα διηθπα5 ἴον ὑπ6 σα]ρ4}016, τοεύτθαῦ ἔγοτα 
ΑΥροβἹ Αρίβ, ὕπεη, ψνμδῖμοι οα δοοουηΐ οὐ {18 
6811, ΟΥΎ Ὀδοδιβα ἰὺ βυάθ πη οἴγαοκ μη, ἴοο, ὑμαῦ 
ΒΟΙΩ6 ΟΥΠΘΙ Θοι86. νγὰβ θείου ὑπᾶπ ὕΠ6 ὁπ6 δ νγᾶβ 
[Ο]]οννίπηο, ἰδ ἢΐθ δύων ὕδοὶς ἀρϑίηῃ ἴῃ 411} Παβίβ 
νν Πουῦ σομηΐησ ἰηἴο οομῆϊος. ΤΠθδπ ψῃθπ ἢ6 δὰ 
ΤΔοηεα Τεροθδῃ ἰουυϊουυ Πα δεὺ ἂρουῦ αἰνθυθηρ' 
ἰηΐο Μϑηζίηθϑη ὑδυυϊουυ ὑπα βδίγααιῃ οἵ νναΐεὺ δρουΐῦ 
νοῦ μ6 Μϑηϊπμθδηβ ἀπ Τερθαῖεβ ἃ16 ἰνναΥϑ 
ὙγΑΥ Πρ, Οα ἀοοουηΐῦ οὗ πΠ6 ΠδΥΠ ἰδ ΘΟΙΏΙΠΟΗΪΥ 4065 
ἴο ψῃ]οἤθν υ ΘΟ Ὺ Ὁ δηηρύϊθβ ἰηΐο. Ηβδ νυ ]βηθ8α 
ἴο τηᾶκα ὑπθ6 ὑποορβ οὐ πε ἢ1}} 2 οοῆθβ ἀονῃ ἴο 
ΡΙδνεηῦ {πε αἰνευβίοη οὗ πε νναῖθι. ἃ858. 8000 ἃ8 
ὑπαν 5ῃου]α ἤεανὺ δρουΐ 1Ὁ, ἀπα ὑπιι5 ἴογοβ ὑμθῖὴ ἴο 
Πρῃῦ ὑῃ6 Ὀαῦ]6 ἴῃ ὑπ ρθη. 80. Π6 ᾿ἰπρεγθα ἔου 
ὑπαῦ αἀἂν ἴῃ {πΠ6 πεῖ ουγ Ποοα οἵ {πε βἴγθδιη δπα βϑῦ. 
ἀροαὺῦ αἰνεγυπρ ἰδ ; θαὺ ὑπῃ6 Αὐρῖνεβ ἀπα ὑμὶν 411165 
ψΕΥῈ αὖ ἢνθὺ ἁηηδζεα αὖ ὑῃμεὶν ορροπεηΐθ βυάδάβθῃ 
νυ Παγανναὶ αἰἴδευ οομηΐϊπρ ΟΪοβα, ἃπΠα γαῖα αὖ 8. 1088 
γννηδὺ ἴο τᾶκε οὗ ἴῦ ; αἴδουνναγαάβ, πουνανϑῦ, θη {Π6 
ΘΠΘΙΩΥ͂ ὨΔα νυ] Πάγαννη ουαὖ οὗ 5ἰσῃῦ, 8116 ὑΠ 6 υ ὑμϑιὰ- 
56 ῖνεβ κορὺ αυϊεῦ ἀπα αἰα ποὺ ἔο!]]ονν αἴζον ὑμ θα, ὑΠ 6 Ὺ 
ῬῬερὰπ ἀρϑίῃ ἴο ἤπα ἔδιι]ν. υν ἢ ὑΠ6ὶν ον ΘΠ 6 γᾺ]5 

Ὁ} ΟἿ ΕἸΣΊ, 1 [χ1]},.2. 
2. 323,6. χωρίον ἐρυμνόν τηϑῃὐϊοηθα ἃθονθ, 
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ΨἹ .᾿ 

ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

᾽ “ Υ πρότερον καλῶς ληφθέντας πρὸς "Αργει Λακεδαι- 
’ - "“- ΠΩ 

μονίους ἀφεθῆναι καὶ νῦν ὅτι ἀποδιδράσκοντας 
΄ Ν 

οὐδεὶς ἐπιδιώκει, ἀλλὰ καθ᾽ ἡσυχίαν οἱ μὲν 
, -“ Ν ὔ φ ,ἷ δ᾽ σῳζονται, σφεῖς δὲ προδίδονται. οἱ δὲ στρατηγοὶ 

ΠῚ ς ἫΝ ἐθορυβήθησαν μὲν τὸ παραυτίκα, ὕστερον δὲ 
» ΄ ᾽ παν ὅτε κ᾿ ᾿ Ν , ἀπάγουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ λόφου καὶ προελθόντες 

Ἀ 6 , 

ἐς τὸ ὁμαλὸν ἐστρατοπεδεύσαντο ὡς ἰόντες ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους. 
ἌΣ - »" ΥΝ Ἐωὰ 

ΤΧΥῚ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἵ τε ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ 
΄ ’ Φ' » “ θ ξύμμαχοι ξυνετάξαντο, ὡς ἔμελλον μαχεῖσθαι, 

ἂ Ἃς -“ ἢν περιτύχωσιν: οἵ τε Λακεδαιμόνιοι ἀπὸ τοῦ 
“ ᾿ ἌΠΡ ᾿4 7 ,ὕ 5 .Ἶ 9 ιν Ν 

ὕδατος πρὸς τὸ Ἡράκλειον πάλιν ἐς τὸ αὐτὸ 
στρατόπεδον ἰόντες ὁρῶσι δι’ ὀλίγου τοὺς ἐναν- 

ὔ ᾿] Ψ ΕΣ Ψ εΝ » Χ “ “ 

τίους ἐν τάξει τε ἤδη πάντας καὶ ἀπὸ τοῦ λοφου 
3 

προεληλυθότας. μάλιστα δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐς 
ΠΣ Ὁ, : » “ Δ ΄, Ἂι ὃ ἐμέμνηντο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἐξεπλάγησαν (διὰ 

΄ Ν 3 -" 

βραχείας γὰρ μελλήσεως ἡ παρασκευὴ αὑτοῖς 

ἐγίγνετο), καὶ εὐθὺς ὑπὸ σπουδῆς καθίσταντο ἐς 
δ ν (ἢ ον τ᾿ ΣΡ ΑΙ » ͵ ες κόσμον τὸν ἑαυτῶν, Αγιδος τοῦ βασιλέως ἕκαστα 

᾿ 7 Ν Ν , 7 ἊΝ ἐξηγουμένου κατὰ τὸν νόμον. βασιλέως γὰρ 
7 δ ΩΝ 
ἄγοντος ὑπ᾽ ἐκείνου πάντα ἄρχεται, καὶ τοῖς μὲν 

7 }] Ἁ Τὰ Ν ΄' ς Ἀ »“" 

πολεμάρχοις αὐτὸς φράζει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς 

λοχαγοῖς, ἐκεῖνοι δὲ τοῖς πεντηκοντῆρσιν, αὖθις 
3 Φ - Ρ] 7 Ν κὰ ΄,Ν 3 7, 

δ᾽ οὗτοι τοῖς ἐνωμοτάρχαις, καὶ οὗτοι τῇ ἐνωμοτίᾳ. 
Ἃ, ς 7 ᾽ ΄ ἣν Ἁ καὶ αἱ παραγγέλσεις, ἤν τε βούλωνται, κατὰ τὰ 

Ν “ - Ν αὐτὰ χωροῦσι καὶ ταχεῖαι ἐπέρχονται' σχεδὸν 
᾽7ὔ “ -““ 

γάρ τι πᾶν πλὴν ὀλίγου! τὸ στρατόπεδον τῶν 

1 πλὴν ὀλίγου, ἀο]οὐοα Ὀν Ηπάθρ, αἴδον Βαάμϑιη. 
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ΒΟΟΚ ΡΥ. τχν. ς-τιχνι. 4 

Ὀεσδιβα ο ἃ ργΓδνίοιι5 οσοσαβίοη ὑπὸ Τ᾿ δοθαδθμ] ΪΔη5, 
ὙΠ 6 η [αϊν]ν οδυρσῃῦ πᾶν ΑΥὐροβ, Π8α ὕδεπ Δ]]οννϑα ἴο 
Ἔβοᾶρ6, 8ηα ποὺγν ψῃδ ὑΠπΠῈΥ νΕΙῈ ΓᾺΠΗΪΩΡ ΑΥΑΥ ΠῸ 
ΟΠ6 Ρυϊδυεα {παῖ ; ὁη πε οοῃΐγανν, ὑΠ6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 
γα ααϊοῦν τηακίηρ σοοα {πεῖν βαξεῦν, ννἢ1] 6 {παν 
ὑπαιηβοὶνεβ ναοὶ θείηρ Ὀείγαγθα. ΤὴῈ6 φσϑηθ 8 ]}5 
ψγαα οοηΐουπαθα ἴον ὑΠ6 πηουιθηῦ ὈγῚ πε οὐΐοτγν, 
Ὀυΐ αἴδουνναγαβ ὕπου τπονϑα {Π6 ὑτοορ5 τοι ὑμ6 Ἡ1]} 
ἈΠΑ σοΐηρ' [ΟΥ̓ ἰηΐο ὑπΠ6 ρ]αίη δποδιηρθα ἴπογα, 
γγΊτἢ [Π6 ἱπίθπίϊοη οἵ δαναποίηρ ἀραϊηδῦ ὉΠ 6 ΘΠΘΙΏΥ. 

ΠΧΥῚΙ. Οπ πὲ παχὺ ἀἂὺ ὑπῈ Αὐρίῖνεβ δηᾶ {Π 6} 
811165 ἀγανν ὉΡ ἴῃ πε οὐ θυ ἴῃ ψνῃ]οἢ ἐπα Ὺ ἰητεπαᾶθα 
ἴο ἤρῃΐ 1 {πον [611] ἴθ ψιἢ ῃ6 δπειὴν ; δηα {ΠῸ6 
1 δΔοεαἀδοιηοηΐδηϑ, σοΐϊηρ ἄννᾶγ ΠΟ ὑῃς βδἰγθεαὰ πᾶ 
δος ἴο ἔπεὶγ οἱ α οϑιὴρ αὖ {πΠ6 βαποΐιυδιυ οἵ Ηδῖδο]65, 
ΒΌΘαΘΗΪΥ δανγ ὑΠ6 ΘΠΘΙΩΥ οἷοβε αὖ Παηά, 4}1 Ὀγ ὑπαὶ 
ἰπηθ ἴῃ ογάθυ οἵ Ὀαϊι!]α δπηα οοουργίηρ 8η δανδηςδα 
Ροϑι θη ἀυνᾶν ἴγοτὴ ἴπ6 ἢ1}]. Νάνον Πδα ἴῃς 1,ἀοεάδε- 
ΙΠΟΠΐΪΔΏ5, 85 ἴδαν Ὀδοῖς 45 ὕπδν σϑιηθι ογεα, Ὀθθη ἴῃ 
ΒΌΘΙ σομδίθυπδίϊοη ἃ5. οα {ἢ15 οοοαβδίοῃ. ΤΠ ΠΕΙγ ῥΡτο- 
Ραιδίΐοῃ πὰ ἴο θὲ τηδᾶθ. οὴ δῃογΐ ποίϊοα ; πα αὐ 
ΠΟΘ ἴῃ Ὠαβδίε παν [6]} ἰηΐο ὑΠ ΕΓ ον ἃιγαν, Κίηρ' 
Αρὶβ αἰγεοίηρ' Ἔδοὴ τηονειηθηῦ ἃ5 ὑΠ6 ἰὰνν ΡΥΘβουθαα, 
Εοὸν ψ Πϑη ἃ Κίηρ [6445 8}1] ΟΥ̓ΔΘΥΒ ἅ16 ρίνβη Ὀγ ἢΐπι: 
ἢ6 Πίτηβθ!ῖ σῖνεβ ἴῃ86 πΘΟαβΒΑΥΥῪ ΟἸἹΘΥ ἴο {πδ6 ρο]ε- 
ΙηΔΙῸ ἢ 5,1 παν ἴο {6 σοϊηχηδηᾶθιβ οὐ αὐ] 0η5, 
πε686 ἴο ἐπΠ6 οἀρίδὶ 8 οἵ σοϊυρϑηῖΐθβ, ὑπ 686 ἀρδίη ἴο 
16 σομηηδηᾶουβ οἵ ραϊοοῃηβ, δῃᾶ ἴπθθε ἴο {πε 
ΡῬ]αίοοῃβ. 80 {ῃ6 βρθοΐδὶ οὐ θυβ, 1 ὑΠαν νυν ῖ8ἢ ἴο σίὶνα 
ΔΏΥ, Ριοσθθα ἴῃ πε βδὴ86 ψᾶγὺ, Δη6 γϑδοῇῦ ὑπεὶγ 
ἀεβυπαίϊοη αυΐϊοκὶν; ἴοι δἰπηοδὺ ὕῃ6 ὑγῃ0]6 ΔΙΊΩΥ 
ΟΥ̓ {π6-. 1, Δοοαδοιηοπίϑηβ οοπδίβίβ οἵ οἰ οοιβ ΟΥΘΙ 

1 (πη δηθγ5 οἱ ὑηθ Β1]Χ Ποῦ86, δοοογάϊηρς ο Χρῃ, 1468}. 
δ. ΧΤ: ἵν. 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

, » ᾽ ἢ ἥν; ΣΕ μι Λακεδαιμονίων ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσί, καὶ τὸ 
ἐπιμελὲς τοῦ δρωμένου πολλοῖς προσήκει. 

ΤΧΥΤΙ. Τότε δὲ κέρας μὲν εὐώνυμον Σκιρῖται 
- Υ͂ αὐτοῖς καθίσταντο, αἰεὶ ταύτην τὴν τάξιν μόνοι 

“- - Ν Λακεδαιμονίων ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἔχοντες." παρὰ 
δ᾽ αὐτοῖς οἱ ἀπὸ Θράκης Βρασίδειοι στρατιῶται 

᾿ , 3 3 “Ὁ “ Φι ἘΣ καὶ νεοδαμώδεις μετ᾽ αὐτῶν: ἔπειτ᾽ ἤδη Λακεδαι- 
- δ 

μόνιοι αὐτοὶ ἑξῆς καθίστασαι τοὺς λόχους καὶ 
7 ᾽ Ἃ ᾽ ᾽ ς “ Ἀ Ν [4 

παρ᾽ αὐτοὺς ᾿Αρκάδων ἩἫραιῆς, μετὰ δὲ τούτους 
Μαινάλιοι, καὶ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ Τεγεῶται καὶ 
Λακεδαιμονίων ὀλίγοι τὸ ἔσχατον ἔχοντες, καὶ οἱ 
ἱππῆς αὐτῶν ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῷ κέρᾳ. ΛΔΛακεδαι- 

Ι͂ μόνιοι μὲν οὕτως ἐτάξαντο: οἱ δ᾽ ἐναντίοι αὐτοῖς 
δεξιὸν μὲν κέρας Μαντινῆς εἶχον, ὅτι ἐν τῇ ἐκείνων 
τὸ ἔργον ἐγίγνετο, παρὰ δ᾽ αὐτοῖς οἱ ξύμμαχοι 
᾿Αρκάδων ἦσαν, ἔπειτα ᾿Αργείων οἱ χίλιοι λογάδες, 

᾿ ς 7 ΕῚ 4ΙΜ “ 2 Ἁ , 
οἷς ἡ πόλις ἐκ πολλοῦ ἄσκησιν τῶν ἐς τὸν πόλεμον 

͵ - “ δημοσίᾳ παρεῖχε, καὶ ἐχόμενοι αὐτῶν οἱ ἄλλοι 
᾿Αργεῖοι, καὶ μετ᾽ αὐτοὺς οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν, 

“Ὁ 3 [ - 

Κλεωναῖοι καὶ Ὁ ρνεῶται, ἔπειτα ᾿Αθηναῖοι ἔσχατοι 
τὸ εὐώνυμον κέρας ἔχοντες καὶ ἱππῆς μετ᾽ αὐτῶν 
οἱ οἰκεῖοι. : 

ΠΤΧΎΤΙΙ. Τάξις μὲν ἥδε καὶ παρασκευὴ ΠῚ. 
τέρων ἣν, τὸ δὲ στρατόπεδον τῶν Λακεδαι- 

“ » 

μονίων μεῖζον ἐφάνη. ἀριθμὸν δὲ γράψαι, ἢ καθ 
ἑκάστους ἑκατέρων ἢ ξύμπαντας, οὐκ ἂν ἐδυνάμην 
3 Ἂ ἈΝ Ἅ Ἁ ΄ [ Ἂ Ὁ ἀκριβῶς" τὸ μὲν γὰρ Λακεδαιμονίων πλῆθος διὰ τῆς 

-“ “Ὁ Ν 

πολιτείας τὸ κρυπτὸν ἠγνοεῖτο, τῶν δ᾽ αὖ διὰ τὸ 
ἀνθρώπειον κομπῶδες ἐς τὰ οἰκεῖα πλήθη ἡπι- 

128 



᾿ΒΟΟΚ Υ. ιτανι. 4- 1 ΧΥΠΠ. 2 

ΟἰοοΥβ, ἃπα ὑΠ6 γΘΒρο β: ὈΠ1Πὺγ ἴογ Π6 δχϑουίίοη οὗ 
ΟΥ̓ΕΥ5 ἀθνοϊνεβ ΠΡΟῚ ΤΏΔΗΥ. 

ΠΧΥῚΙ. Ομ {185 οοοαϑίοη ἔθεσε σεῦ ροβίθα ὁ 
ὑῃς εἴς νϊησ ἴῃς Βοϊνταθ,; ψν ΠῸ ἀἴοπα οὗ ὑπε [,δοεάδο- 
ΤΟ ΠἶΔ 5 ἰνναγβ πᾶνε ὑμπᾶὺ ροβὺ ὈΥ ὑπϑιηβαῖναβ ; παχὺ 
ἴο ἔποϑτὰ ἐπα βο] αϊθυθ νο Πδα βευνεα νυν Βγαβ 45 
ἴῃ ΤΏὭγασθ, 8η6α ψῖῦ ἔπει ὑῃη6 Νεοαδιηοαᾶθδ; ποχῦ 
ὑπ6 ΓιΔοραδοιηοηΐδηβ ὑΠπδιηβοῖνεβ, ἢ} {ποῖ θα δ] 105 
Ῥοβίβα οπα αἴξεν ἀποίμευ, αἀπα Ὀγ ὑπθη ἴῃΠ6 Ηδιδθδῃβ 
ΟΥ Αγοδάϊα; αἴδοσ. ποθ ὑπ6 Μϑϑμῃδ]ίδηβ: οὐ ὑπ6 
τἱρηΐ ψῖηρ ὑπΠ6 Τεροδαῦθβ, τ ἃ ἔον οἵ πε [δοραδε- 
τηοηΐδη5 ΠΟ] αΐπρ {Π6 ἐπα οὗ {πῸ 1ἴπὲ ; ἃπα οἡ εἰμεν 
νὶπρ ὅΠ6 οαναῖὶγυ. ΤΠηα 1 Δοραδουηοπῖδηβ γα ὑΠ5 
διγαγεᾶ. Οἱ ἐποὶγ Ἂδπειην 5 546. πΠῸ6ὶ Μαδηϊηδθδηβ 
Βα ἴῃς τσ νης, θδοδθθα ὑΠ6 δοῦϊοη νγὰ8 ἴο Ἀ6. 
Τουσῃῦ ἰπ ὑπεὶν οοὺπίγυ ; ὈγῪ ὑπμαὶν βἰάβ σνεσα ὑπεὶν 
᾿Αὐοδαϊΐδη 411165; ἔπεη {πῸ ὑπουβαπα ρΡἱοκεα τθη οὗ 
ἴΠ6 Αὐρίνεϑ, ἴῸγ πο ὑπ βἴαϊα ἢδα ἴον ἃ Ἰοῃρ' {ϊπ|6 
Ῥαγθῃθα αὖ ρα]. δχρεηβα ὑτγαϊηΐηρ ἰῃ Ὠαύτειβ 
Ρογϊαϊηϊηρ ἴο ννᾶγ ; παχὺ ἴο ὕπειηῃ ὑπ γαβϑὺ οὗ {πὸ 
ΑΥρῖναβ; αἰΐευ ὑπε8εὲ ὑπαὶν 411165, {π6 ΟἸεομδθδῃβ 
δΔηα ΟΥμπϑαΐθϑ; ὑμθη ὑπ6 Αὐμαϑηΐδηϑ 1αϑὺ, οα {Π6 Ἰεΐ 

ΟΜ ησ, Δπα ψ]δ ἔθ {6 ]γ ον οάνδ]νν. 
ΤΠΧΥΠΙῚ. 5. ννὰθ {πε οὐ θυ δηα {Π6 οομηροϑιοη 

οὗ {ῃς ὕννο βἰ4ά6εβ. Τὴ6 ἃν οἵ ὑπὸ 1,Δοθαδοιηοη δ 5 
ΔρΡΡεαγθα ὑπ6 ἰαῦρϑνὺ; αὺ ὑΠ6 πυχηθθι, οἰπευ οὗ {πΠ6 
βαρᾶίαῖθ οοῃὐησαηΐβ οὐ οἵ πε τοῖα] ὁὴ. εἰ πεν δας, 1 
οου]α ποῦ Ροββί]ν βίαϊα δοουγαΐαὶγ. ΕῸΥ οἱ δοσοιηΐ 
ΟΥ ἔπδ6 βϑούδου οἵ ὑπεὶγ ροὶ τυ ὑπ6 παροὺ οἵ {Π6 
Τ,Δοεαδειηοηΐδηθ νὰ ἀπ κηον ; δηα ὑπαὶ οΪαἰτηθα 
ἴον [Π6 οὐουβ; ὁ δοοοιυηῦ οὗ πη6Π᾿5 [θά θηου ἴο θοᾶβὺ 
ψ] ἢ γεραγα ἴο ὑπαὶν οὐ ΠυΙΉ 7615, νγὰ8 αἀἰβογθαϊζεα. 

1 Τημαθϊναηύα. οὗ ὑπ ΓοΟυΡ ἈΠῚν σουπῦν ἰονγαγβ 16 
ὑουυϊύουυ οὗ Τορθᾶ. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

»“"ὔ» κ᾿ “ ’ , 
στεῖτο. ἐκ μέντοι τοιοῦδε λογισμοῦ ἔξεστί τῳ σκο- 

-“ , ῇ “ 

πεῖν τὸ Λακεδαιμονίων τότε παραγενόμενον πλῆ- 
8 θος: λόχοι μὲν γὰρ ἐμάχοντο ἑπτὰ ἄνευ Σκιριτῶν 

ὄντων ἑξακοσίων, ἐν δὲ ἑκάστῳ λόχῳ πεντηκοστύες 
ἦσαν τέσσαρες, καὶ ἐν τῇ πεντηκοστύι ἐνωμοτίαι 

“ ᾿ [οἷ 

τέσσαρες. τῆς τε ἐνωμοτίας ἐμάχοντο ἐν τῷ 
7, ᾿ “ 7 ᾿ ρων, ἢ δὲ βάθ “0 ἘΦ 

πρώτῳ ζυγῷ τέσσαρες: ἐπὶ δὲ βάθος ἐτάξαντο 
ς ’ὔ 3 Ἂ 

μὲν οὐ πάντες ὁμοίως, ἀλλ᾽ ὡς λοχαγὸς ἕκαστος 
2 ΄, οἰπαλ," - Ν ΄ 5. ἜΧΑ ς 5 Ψ Ἂ ἐβούλετο, ἐπὶ πᾶν δὲ κατέστησαν ἐπὶ ὀκτώ. παρὰ 
δὲ ἅπαν πλὴν Σκιριτῶν τετρακόσιοι καὶ δυοῖν 
δέοντες πεντήκοντα ἄνδρες ἡ πρώτη τάξις ἦν. 

3 ““ 

ΠΧΊΧ. ᾿Επεὶ δὲ ξυνιέναι ἔμελλον ἤδη, ἐνταῦθα 
᾽ “ 

καὶ παραινέσεις καθ᾽ ἑκάστους ὑπὸ τῶν οἰκείων 
στρατηγῶν τοιαίδε ἐγίγνοντο, Μαντινεῦσι μὲν ὅτι 

’ -" "᾿ 

ὑπέρ τε πατρίδος ἡ μάχη ἔσται καὶ ὑπὲρ ἀρχῆς 
κ ον 

ἅμα καὶ δουλείας, τὴν μὲν μὴ πειρασαμένοις ἀφαι- 
θη “ δὲ ἂ᾿ ᾽θ “ ᾽ ’ ἃ, 

ρεθῆναι, τῆς δὲ μὴ αὖθις πειρᾶσθαι' ᾿Αργείοις δὲ 
ὑπὲρ τῆς τε παλαιᾶς ἡγεμονίας καὶ τῆς ἐν ΠΠελο- 
ποννήσῳ ποτὲ ἰσομοιρίας μὴ διὰ παντὸς στερι- 

ς 

σκομένους ἀνέχεσθαι, καὶ ἄνδρας ἅμα ἐχθροὺς καὶ 
ἀστυγείτονας ὑπὲρ πολλῶν ἀδικημάτων ἀμύνα- 

“ » τὰ -“ 

σθαι" τοῖς δὲ ᾿Αθηναίοις, καλὸν εἶναι μετὰ πολλῶν 
καὶ ἀγαθῶν ξυμμάχων ἀγωνιζομένους μηδενὸς 
λείπεσθαι, καὶ ὅτι ἐν Πελοποννήσῳ Λακεδαιμονί- 

΄ 

ους νικήσαντες τὴν τε ἀρχὴν βεβαιοτέραν καὶ 
’ὔ “ Ν 3 ᾽ ΄ ᾽ -“" », 3 5᾽. 

μείζω ἕξουσι, καὶ οὐ μή ποτέ τις αὐτοῖς ἄλλος ἐς 
“ 7 “ ᾿, 2 - 

2 τὴν γῆν ἔλθῃ. τοῖς μὲν ᾿Αργείοις καὶ ξυμμάχοις 

1 ΤῊ βυμπ)-οα] οἵ ῃ6 ψγ0 186 ΔΥΠῚΥ ψγὰ8 4,184 ἜΝ Ἶ 
(7χΧάχάχ 4--448 χ8--3,5ὅ84- 6000 -Ξ 4,184). 
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ἌΝ ΔΝΙ ΠΓΎΥΥ, 

ΒΟΟΚ ΡΥ. ΙΧΥΠῚ. 2--ἼΧΙΧ. 2 

Ηοννενεὺ, ΠτῸμὰ ὑπα Ο]]οννπρ τηοαα οἵ οομηραυϊαίίοη 
ἰδ 15. Δ] οννα Ὁ ]6 ἴο δϑίϊηαΐα ὑη6 παῦροι οἵ {δε 
Τ᾽ οοαἀδοιηοηΐίδηβ ὑμπαὰὺ ψεγα πθη ργθϑεηῖ. ἽΠΘΓα 
ΘῈ 6 δηρσαρσαα ἴῃ πε θα] 6 βανθη θα] οη5, νυ ποὺ 
Π6 ϑοϊγιδθ, γγο πατ οΥΘα οἷχ Πα παγθα, δηα ἴῃ Ἄδοῇ 

᾿ θα ία!οη σσεῦα ἔουσ σοιηρδηΐθβ οὗ ἤν, ἴῃ 680 }} οομ- 
ῬΆΠΥ ἴουνγ ρῥ᾽αΐοοθμβ0 [ἰὶῃ πε ἢτνβθὺ τηῖ οὗ δβδοῇ 
σοιηρδην ουρἢῦ ἔουν τη6ῃ ; ἴπ ἀδθρίῃ, πονγανευ, ὑΠπ6Ὺ 
γα Ὲ ποὺ 411 ἄγαν ΠΡ 4|1Κ6, θαὺ ἃ5 ϑδδοῃ αὐ] οη- 
ΘΟΙ τ ΘΠ 46. ργαεγγεα-- -οὴ ὑΠ6 ἀνοῖᾶσα εἰρῃηΐ ἀδερ. 
ΑἸοπρ ὑπ6 ψνΠ 016 1ἴπ6, μη, δχο]αβῖνα οὗ {Π6 ϑοϊνιϊαθ, 
π6 ἤνϑὺ γηὶς οοπβίβίβα οὗ ἴουν Πυπαγεα δηα ἔογίγ- 
᾿εἰρῃῦ τηθη.ἷ 

ΠΧῚΙΧ. θη ὑπεν νγεσα οα πε ροϊηΐ οἵ δηραρίηρ, 
δχμουίαϊοηβ γεῦα τάς ἴο {Π6 βενϑῖδὶ οοπύϊπραηΐβ 
Ὀν ὑπαὶ οὐ σΈ ΠΟΙ ]5 ἴο ὑπ6 [Ο]]ονν ηρ εἰεοῦ: ΤῊς 
Μαῃδίηθδηβ πνεῦα σταιηϊπάθα τπαὺ ὑπΠ6 μαΐῦ]α ννοῦ]Ἱα 
θὲ ἴον ἔδυ μϑυ]απα, ἃ πα, τηούθονϑὺ, ἔου ἀοχηϊπίοη οὐ 
βουνιπα ε---ἰΠαὺ παν 5 ου]α ποὺ θὲ ἀερτηῖνεα οἵ {δε 
ΟΠ6 αἰζει. Πανίηρ τηδάς ὑγ14] οἵ ἰΐ, δἀηἋ βῃοι]α ποὺ 
ἀϑαὶῃ δχρευίεποθ πε οὐποὺ; ὑπΠ6 Ατρῖνεβ, ὑπαὶ {πε 
οοηΐοϑῦ νοῦ] Ὀ6 θοὶῃ ἴον ὑπεὶν ἀποϊθηῦ Παρϑιηοην 2 
8Δη6 ἴον ὑπεὶν οἷα δαυδ!δν οὗ ἱπῆπεποα 5 ἰῃ ὑΠ6 Ρε]ο- 
ῬΟΠΠ686, ὑμαὺῦ ὑπδν τηϊϑὺ ποῦ ὈτΌοΚ θείηρσ ἀδρυηίνεα 
οἵ Ὁ ἔΌγΘνΟΥ, πα αὖ ὑπθ βϑϑηὴθ ὑἰὴθ ῃγιϑὺ Ἀνθ ηΡῸ 
ὑπαϑιηβεῖνεθ [ῸΓ τῆΔηΥ ΨΙΌΠΡΒ Οἡ 6 Π ΨὙὴῈΟ ὙγΕΓῈ 

6 ποιηΐεβ δη6 ΠΘδῚ παρ θουγ5 αὖ ὑπαῦ; ὑῃ6 Αὐμδηΐδηβ, 
ὑμπαῦ 1Ὁ νγὰβ σ]ουίοιιβ, οοπίθπαϊηρ δ]οπρ ἢ) ΤΔΗΥ͂ 
Δα Ὀγᾶνθ 411165, ἴο θ6 ἱπέδσου ἴο ποηθ, πα ἰῃδῦὺ 1 
ὑπαν ϑῃουϊα οοπαθοῦ ἴῃ6 [,Δοραδϑιηοηΐδηβ πῃ {Πα 
Ῥεϊοροόπηθβα που σννουἹα ἢᾶνα ἃ σγδαΐαει δα ρῖγα 8Ππα 
Πο]α Ὁ τἸηοῦε βθοῦγαὶν, ἃΠπΠα ΠΟ οπ6 Ψψοι]α ανϑὺ ἰηνδᾶθ 

Οὑπεῖγ ὀουπίγν ἃραΐη. ὅϑιοἢ ψαῖθ [ἢ6 δατϊηοηϊ 05 

5. ὕπαοδν Αρϑιηθημποῃ. 9. Βοίογθ ὑπ Ῥογβίδη Ὑ8υ8. 
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τοιαῦτα παρῃνέθη" Λακεδαιμόνιοι δὲ καθ᾽ ἑκάσ- 
τους τε καὶ μετὰ τῶν πολεμικῶν νόμων ἐν σφίσι 
αὐτοῖς ὧν ἠπίσταντο τὴν παρακέλευσιν τῆς μνήμη. 
ἀγαθοῖς οὖσιν ἐποιοῦντο, εἰδότες ἔ ἔργων ἐκ πολλοῦ 
μελέτην πλείω σῴζουσαν ἢ λόγων δι’ ὀλίγου καλῶς 
ῥηθεῖσαν παραίνεσιν. 
ΩΧΧ. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ ξύνοδος ἦν, ̓ Αργεῖοι 

μὲν καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες, 
Λακεδαιμόνιοι δὲ βραδέως καὶ ὑ ὑπὸ αὐλητῶν πολ- 
λῶν νόμῳ ἐγκαθεστώτων, οὐ τοῦ θείου χάριν, 
ἀλλ᾽ ἵνα ὁμαλῶς μετὰ ῥυθμοῦ βαίνοντες προσέλ- 
θοιεν καὶ μὴ διασπασθείη αὐτοῖς ἡ τάξις, ὅπερ 
φιλεῖ τὰ μεγάλα στρατόπεδα ἐν ταῖς προσόδοις 
ποιεῖν. 

1 ΧΧ1. ἘΞυνιόντων δ᾽ ἔτιἾΑ γις ὁ βασιλεὺς τοιόνδε 
ἐβουλεύσατο δρᾶσαι. τὰ στρατόπεδα ποιεῖ μὲν 
καὶ ἅπαντα τοῦτο ἐπὶ τὰ δεξιὰ κέρα τὰ αὐτῶν ὦ 
ἐν ταῖς ξυνόδοις μᾶλλον ἐξωθεῖται, καὶ περιίσχουσι ἢ 
κατὰ τὸ τῶν ἐναντίων εὐώνυμον ἀμφότεροι τῷ Ἵ 
δεξιῷ, διὰ τὸ φοβουμένους προσστέλλειν τὰ γυμνὰ 
ἕκαστον ὡς μάλιστα τῇ τοῦ ἐν δεξιᾷ παρατεταγ- 
μένου ἀσπίδι καὶ νομίξειν τὴν πυκνότητα τῆς 
ξυγκλήσεως εὐσκεπαστότατον εἶναι" καὶ ἡγεῖται, 
μὲν τῆς αἰτίας ταύτης ὁ πρωτοστάτης τοῦ δεξιοῦ 
κέρως, προθυμούμενος ἐξαλλάσσειν αἰεὶ τῶν ἐναν- 
τίων τὴν ἑαυτοῦ γύμνωσιν, ἕπονται δὲ διὰ τὸν 
αὐτὸν φόβον καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ τότε περιέσχον 
μὲν οἱ Μαντινῆς πολὺ τῷ κέρᾳ τῶν Σκιριτῶν, ἔτι 
δὲ πλέον οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ Τεγεᾶται τῶν 
᾿Αθηναίων, ὅ ὅσῳ μεῖζον τὸ στράτευμα. εἶχον. δεί- 
σας δὲ Ἄγις μὴ σφῶν κυκλωθῇ τὸ εὐώνυμον, καὶ 

1 ὙΠῸ Ο6]11π|5 πα ἐπ ΞοΠο]. ἔου προέλθοιεν οὗ ὑπ6 ΜΝ. 
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δαἀαγεβθεα ἴο ὑῃε Αὐρίνεβ ἃπΠαἃ ὑμεῖν 411168; {πΠ6 
ΤΙ οεαἀδοιηοπῃίδηβ, ποννονοῦ, δχῃουγϊεα οὴ6 δποῦπου 
8 ὈΥ τηϑῃ, τιϑἷτισ 480 ὑμὶν νγᾶ -Β0ηρ8--ἃβ ὈΓᾶν 6 
ΤΏΘΠ ἴο ΤΟΙ ΘΙ θ6Υ νηδὺ ὑΠδῪ Πδα ᾿δδυπϑα, Κπονηρ' 

᾿ ἐπαὺ Ἰοπρ-οοπἰϊηποα δοΐαδ] ργδοίϊοθ πηθδηΐ τηοτα [ῸΣ 
ὑπ εὶν βαϊναύίοι ἔμπα δὴν τεῦ δατηοηϊ τοι, μον αν 
γγ6}} ΘΡόοΚβηῃ. 

ΤΧΧ. Αἴἴον ὑπὶ5 ὑπθ6 σομπῆϊοϊς σοιμηγηθπορά, {πΠ6 
ΑΥρῖνεβ δπᾶὰ ὑμεὶν 41}165 δαναποίηρ δαρεῦὶνγ ἀπά 
ἱτηραίαουβιν, θα ὑπ 1,Δοδαἀδοιοηἶδ 8 5] ον ]ν ἃπα ἴο 
{πὸ τηυδβίο οἵ τηδην ἤπϊε- ᾽ν οῦβ ρ]δοαα ἀμηοηρ ὑΠ6 1 
δοροΟΙΪηρσ ἴο οαβίομμ, ποῦ νυ ἱ ἢ δὴν γο]]σίοιβ πιοίίνθ, 
θαῦ ἴῃ οὐδ ὑῃπαὺ ὑπδὺ ταϊρῦ γᾶγο ἢ θρ ψ ἢ Ἔνθ 
βίερ δπά Ἰκεερίπρ' ἐϊπιθ υυὑποὰὺ Ὀγθαϊείηρ ἐπα ὶν οὐ θυ, 
8ἃ5 ΔΥΡῚΘ ΔΙΤΩΪ65 8Υ6 δρὺ ἴο αὁ 'π σοϊπρ' ἰηἴο Ὀαΐι]6. 

ΠΧΧΙῚ. Βυῦ ΨΏ1ΠῸ6 ὑπμαν σγεσα 501} οἹοβίηρ, Κίηρ 
Αρὶβ τεβϑοϊνεα ἴο τηᾶῖα ἴπΠ86 [Ὁ] ονηρ τηᾶποραν 6. 
ΑἸ] δυτηΐθβ ἅτε ἀρ, οὔ. οουηΐηρ ἱορεῖποι, ἴο τῆγαδὺ 
οαῦ ὑπαὶγ τἱρηῦ υνηρ ἴοο τπο}}; ἃπα θοΐῃ 51.465 
εχίεπα στ ὑπ οῖν την θεγοπα ὑπεὶν ορρομπθηΐβ᾽ οἵ 
γνηρ, Ὀδοδιβα ἴῃ ὑπαὶν θαυ δᾶο ἢ τηδη ὈΥΪΠΡ5. Πἰδ 
ὉΠΟΟνΟΙΘα 546 85 οἱοβα ἃ5 ροβϑί]6 ἴο {ῃη6 8}16]8 οὔ 
186 τηδῃ βίαι οπθα οα 5 τἱρῦ, πΙη]κίησ ὑπΠαὺ {Πα 
ΟἸοθαῦ πε 516] 45 ἃγα Ἰοοϊκεα τοροῦμον ὑπ6 Ὀεύζευ 15 
{πε ρῥγοϊεοϊϊοῃ. ἀπα ιὖ 15 με ἢγϑῦ γηδῃ οἡ ὑπε τἱρὴῦ 
νυνὶ πρ γηῸ 5 ῬΥΪΤΔΑΥΪΥ ΤΈΒΡΟΠ510]6. ἴον ὑΠ|8, βίποα ἢ6 
Αἰνναγ5 νγαπὺβ ἴο νυ παγανν ἔγοση ὕΠ6 ΘΠΘτΥ 5. ΟΥ̓ 
ὉΠΟοοΟνοΙΘα 546, ἀπμα {πῸ τϑϑῦ, ποτὰ ἃ {πὸ ἔδυ, Ὁ]1Ὸὸνν 
ἢ5 ΘΧδηρὶθ. Ἀπ 8580. οὔ {Π18 οοοδβίοη {πα 
Μαηύίπμοδηβ δχίθεπαθεα υνἱῃῇ ὑπεὶγ τἰρηῦ νυηρ ἔδυ 

 Βεγοπᾶ ἐπε ϑοίϊγιίδα ; δηα {πε Γ,Δοδαδοιηοηΐδηβ ἃπα 
Τερεαΐεβ ἔαγίμεν 501] Ῥεγοπα ἴπεὸ Αἰμαηΐδῃβ, 

ΟΠ ἰπδϑιηθοῦ ἃ5 ὑΠοὶγ ΔΙΊΩΥ νγὰβ ἰάῦροσ. 850 Αρΐβ, ἴῃ ἔδδυ 
ὑπαῦ ὶ5 εν τηϊρ]ῦ θῈ. ἐποῖγοϊεα, ἀπα ὑπιηκίηρ ὑΠπᾶΐ 
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,ὔ ᾽ς Ἁ ΓΑ “ ᾿ 

νομίσας ἄγαν περιέχειν τοὺς Μαντινέας, τοῖς μὲν 
Υ Σκιρίταις καὶ Βρασιδείοις ἐσήμηνεν ἐπεξαγαγόν- 

τας ἀπὸ σφῶν ἐξισῶσαι τοῖς Μαντινεῦσιν, ἐς δὲ 
ῆς ’ὔ “ Ζ » ᾿ “ “ 

τὸ διάκενον τοῦτο παρήγγελλεν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ 
͵7 , , “ ὦ «ς ΑΙ 

κέρως δύο λόχους τῶν πολεμάρχων “Ἱππονοΐδᾳ 

καὶ ᾿Αριστοκλεῖ ἔχουσι παρελθεῖν καὶ ἐσβαλόν- 
“ ’ “Ὁ “ “ 

τας πληρῶσαι, νομίζων τῷ θ᾽ ἑαυτῶν δεξιῷ ἔτι 
περιουσίαν ἔσεσθαι καὶ τὸ κατὰ τοὺς Μαντινέας 
βεβαιότερον τετάξεσθαι. 

᾿ 3 3 ΔΛ ΦΨ Φ : ἘΣ ἊΣ ᾿ Τ Χ ΧΙ]. Ἐυνέβη οὖν αὐτῷ ἅτε ἐν αὐτῇ τῇ ἐφόδῳ 
Ν » 2 ὔ , Ἕ Ψ ὕ 

καὶ ἐξ ὀλίγου παραγγείλαντι τὸν τε Ἀριστοκλέα 
.λΛ “ ἴω ιἴ 

καὶ τὸν 'ἵππονοἴΐδαν μὴ ̓ θελῆσαι παρελθεῖν, ἀλλὰ 
καὶ διὰ τοῦτο τὸ αἰτίαμα ὕστερον φεύγειν ἐκ! 

, “ ᾿ Σπάρτης, δόξαντας μαλακισθῆναι, καὶ τοὺς πολε-΄ 
μίους φθάσαι τῇ προσμείξει, καὶ κελεύσαντος 

᾽ [ον » ᾿ ᾿ - Ἂς , Ἑ » “ ς , 

αὐτοῦ, ἐπὶ τοὺς Σ κιρίτας ὡς οὐ παρῆλθον οἱ λόχου, 
7 5 ,ὔ “ Ἁ “Ὁ Ε 

πάλιν αὖ σφίσι προσμεῖξαι, μὴ δυνηθῆναι ἔτι 
2 μηδὲ τούτους ξυγκλῇσαι. ἀλλὰ μάλιστα δὴ κατὰ 

ἊΝ ϑ 

πάντα τῇ ἐμπειρίᾳ Λακεδαιμόνιοι ἐλασσωθέντες 
, ΒΩ) 7 » ᾽ Ό Ἃ 

τότε τῇ ἀνδρείᾳ ἔδειξαν οὐχ ἧσσον περυγενόμενοῦ ΕΝ 
» ᾽ “ 

8 ἐπειδὴ γὰρ ἐν χερσὶν ἐγίγνοντο τοῖς ἐναντίοις, τὸ 
μὲν τῶν Μαντινέων δεξιὸν τρέπει αὐτῶν τοὺς 

,ὔ 

Σκιρίτας καὶ τοὺς Βρασιδείους, καὶ ἐσπεσόντες οἱ 
“ “ ον , Μαντινῆς καὶ οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν καὶ τῶν ᾿Αργείων 

ν ΄, "2 Ν Ν ΄ Ν » οἱ χίλιοι λογάδες κατὰ τὸ διάκενον καὶ οὐ ξυγ- 
κλῃσθὲν τοὺς Λακεδαιμονίους διέφθειρον καὶ κυ- 

͵ », Ἄ, γφω»." 3 Ν Ὁ ΄ 

κλωσάμενοι ἔτρεψαν καὶ ἐξέωσαν ἐς τὰς ἁμάξας 
- “ 7, 

καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐπιτεταγμένων ἀπέ- 
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ὑπ6 Μδιῃζίπθδηβ σεῦ αχίθπαϊηρ ἴοο ἔν θεγοπά ἰὖ, 
δᾶνα οἵδθιβ ἴο ὑπ ϑοϊνϊαθ δηᾶὰ με βο]αΐθιθ οὗ 
Βγαβίααβ ἴο τῆονβ οι, δυἂῪ το ἢΪ5 τηδίη ὈΟάΥ, 
δα τηὰκα {πε ᾿ἴπ6 δαυλὶ] ἴο ὑπαὺ οἵ π6Ὸὸ Μδιύϊπεδῃβ ; 
ἔπθη ἢς αἰτεοϊεα ὕννο ροϊθιμαυοῃβ, ΗἸρρομποϊάαβ δηαᾶ 
Αὐίβίος!θθ, ἴο οἵοϑ5. ονδὺ νὰ ἢ ὕννο σοιρϑηΐθϑ ἔἸῸΠῚ 
ἴῃς τἱσῃῦ ψίηρ, γον ὑπϑυηβεῖναθ ἴῃ δπα ἢ]] ἃρ {Π6 
ΘᾺΡ ὕπι5 ογδαῖθα, ὑπ πκίηρ ὑῃαὺ 5 ον τρηῦ νὶηρ 
νου] 5011 πᾶνε τόσα ἔμπα ΘΠΟΌΡἢ τη6η, ἀπα ὑμαῦ 
1η6 Ἰ᾿Ἰἴπθ ορροβεὰ ἴο ὑπθῸὸ Μϑηϊίπμοαῆβ νου ΡῈ 
βγη ΠΘη6α. 

ΧΧΤἠῚ]. [Ὁ τὰγπεα οαΐ, ἔΠ6 πῃ, ἃ5 ἢ6 σάνε ὑΠϊ5 ογάθυ 
αὖ ἴΠ6 νεῦῪ πιοιηθηῦ οὗ {Π6 αὐΐδοϊς ἃπα οἢ ἃ βυάάβῃ, 
ὑπαὺ Αὐἱβΐοοϊεβ ἀπα Ηἰἱρροποῖΐάαβ γεΐαβϑεα ἴο τηονα 
ον οι ---ἰοῦ  Ποἢ οἴἴδηος ὑΠ6Ὺ υγεγα δἰθεγνναυαβ Ἔχ δα 
ἔγοτη ϑραγΐδ, ἃ5 ἔν γαα οοηϑί δυο ἴο πᾶνε δοϊθα ἃ5 
οοναγαβ ; δηᾶ ὑπαῦ Π6 βῆθῦ τὑνεῖα ἴοο ααΐοὶς ἔοι 
Πΐτὰ ἴῃ σομηϊηρ ἴο οἷοβα απδυΐοῦβ; 8ηα ὕπδ6π, ἤδη 
πε οοηραπίθβ αἰὰ ποῦ τον ον ἴο ταρίδοα {ῃ6 
Βοῖγῖαθ, δπα Π6 σᾶνα οὐδὺβ ἴο ὑπε ϑοϊγιαθ ἴο Ἰοΐῃ 
1Π6 τπδΐη ὈΟΔῪ αραΐϊῃ, δθνεὲη ἴπθϑθε ΨΕΙΘ ΠΟ ΠῸ 
ἸοΠΡῸΥ 4016 ἴο οἷοβα ὰρ πε 116. Ὑδὺ ἰὼ ὑπ6 πιοϑῦ 
Β.υΚίηρ γὰν ὕΠ6 1,ΔοΘαἀδουηοῃΐδη5, ΑΙ Ποὰ ἢ. ὕΠδῪ ν  α 
ἴῃ 4}1 γτεβρεοῖβ ργονθα ἱπξευϊου ἴῃ ροϊπὺ οἵ ἐδοῦϊοαὶ] 
5Κ111, ἀ14 οι ὑΠ||8 οοσοαβίοι 5ῇουνν ὑπαὺῦ ὉΠ6Ὺ ὙγῈΓῈ ΠΟΠ6 
Π6 1685 ΒΌΡΟΘΥΪΟΥ ἴῃ σΟυρθ. ΒῸΣ 6 η ὉΠΘῪ ΘΔ Π)6 
ἴο οἷοβδα αυᾶνίαουβ ἢ {πὸ ἴῸ6, ὑΠ6 τἱσηῦ ννὶηρ οἵ {Π6 
Μϑηϊίπμθδῃβ γουΐεα, ἃ 15 ὑταθ, ὑπ6 δοϊγαθ δἀπα [ῃ6 
Βταβίάεδμϑ, δηα ἔπθη ὑπὸ Μαηιϊπδαηβ ἀηα ὑΠ6ὶν 411165 
ἃ πε ὑπουβαπα μἱοκεα τῆθὴ οὗ {πῆς Αὐρῖνεϑ, 
ΤῸΒηΪηρ ἰηΐο ὕπΠ6 σὰρ ὑπαῦ δὰ ποὺ ὑεδϑὴ οἰοβεᾶ, 

ΟΡΪαγεά ἴᾶνος ννἱῦ ἴῃς ΓΔοδδθηο δ ; [ῸΓ ὑπῈῪ 
Βα Πα6α ἀπα ρμαΐὺ ἔπϑῖὰ ἴο τοῦ, ἃπα ἄγονα ὑπ θὰ ἴῃ 
δοηρ Π6 ννᾶΡΌΠ5, 5] υϊηρ 50Ππ16 οἵ {πε οἱ δὺ τἤθ 
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δ - : τ 4 κτεινάν τινας. καὶ ταύτῃ μὲν ἡσσῶντο οἱ Λακε- 
“ [οἱ ἌΓΡῈΡ 4 [ῳ δαιμόνιοι" τῷ δὲ ἄλλῳ στρατοπέδῳ, καὶ μάλιστα 

“ » Ξε ς τ; λ ᾿ 4 ἐῤδι Ν Ἄ τῷ μέσῳ, ἧπερ ὁ βασιλεὺς ἣν ἾΑγις καὶ περὶ 
“-“ ΄ 

αὐτὸν οἱ τριακόσιοι ἱππῆς καλούμενοι, προσπε- 
“-“ 7ὔ “-“ , Ἁ 

σόντες τῶν τε ᾿Αργείων τοῖς πρεσβυτέροις καὶ 
’ὔ πεντελόχοις ὠνομασμένοις καὶ Κλεωναίοις καὶ 

“- , 1 

Ὀρνεάταις καὶ ᾿Αθηναίων τοῖς παρατεταγμένοις 
Ψ ᾿ ιν.» “ κ᾽ γι. ς 4 
ἔτρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας τοὺς πολλοὺς ὑπομείναντας, 
» ιν ᾿ς ἂἐ Ξε , 54Ὰ 2 , ἀλλ᾽ ὡς ἐπῇσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, εὐθὺς ἐνδόντας 

πὴ, [ο᾿ ᾿ “ 

καὶ ἔστιν οὺς καὶ καταπατηθέντας τοῦ μὴ φθῆναι 
Ἀ 3 7 

τὴν ἐγκατάληψιν. 

1 ΧΧΊΙΙ. Ὡς δὲ ταύτῃ ἐνεδεδώκει τὸ τῶν 
᾿Αργείων καὶ ξυμμάχων στράτευμα, παρερρή- 

» [τ ᾿Ἶ ἀξ, « » [4 : ἶ γνυντο ἤδη ἅμα καὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα, καὶ ἅμα τὸ 
Ν κ᾿ , Χ ΚῈ - αν δΙΣ δεξιὸν τῶν Λακεδαιμονίων καὶ Τεγεατῶν ἐκυ- 
“- “- ’, “ Ἁ 3 Ψ» ὟΝ κλοῦτο τῷ περιέχοντι σφῶν τοὺς ᾿Αθηναίους, καὶ 

ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κίνδυνος περιειστήκει, τῇ 
μὲν κυκλουμένους, τῇ δὲ ἤδη ἡσσημένους. καὶ 
μάλιστ᾽ ἂν τοῦ στρατεύματος ἐταλαιπώρησαν, εἰ 

Ἀ [ἃ - , » - ᾽ ,, 5, ΧΩ 

2 μὴ οἱ ἱππῆς παρόντες αὐτοῖς ὠφέλιμοι ἦσαν. καὶ 
, . 4 ε " τ ΕΥ̓; πἾν- ; 

ξυνέβη τὸν ἾΑγιν, ὡς ἤσθετο τὸ εὐώνυμον σφῶν 
““ Ν Ν “ ᾿ 

πονοῦν τὸ κατὰ τοὺς Μαντινέας καὶ τῶν ᾿Αργείων 
τοὺς χιλίους, παραγγεῖλαι παντὶ τῷ στρατεύματι 

- Ν 

8 χωρῆσαι ἐπὶ τὸ νικώμενον. καὶ γενομένου τούτου 
ς Ν ᾽ - δ ζ 

οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς παρῆλθε καὶ ἐξέ- 

κλινεν ἀπὸ σφῶν τὸ στράτευμα, καθ᾽ ἡσυχίαν 
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τὰ ὐπογό; ἴπ- {π|5 ἀάαγῖεῦ, ὑμεη, ἰῃς 
1 ΔοΘα δου οἶδ ὴ5 ΕΥΘ ψογβίθα; θα ἴῃ {πε τοϑὺ οἵ 
ἴΠ6 Δ ̓ ΩΥ͂, ἃπαὶ δβρθοῖδ!]ν ἴῃ ἔπε οαπῖσα, ψ ἤετε Κίηρ 
Αρὶβ νᾶϑ, ἀπα δροὰῦ ᾿ἷτὰ ὑπ6 ἕπγεα πυπαγεα ψῃῸ 
γα Ὲ οΔ]16 4 πϊρ 5,: παν {611 ἀροὸπ ὑΠ6 οἹἀ6. τθ 
οἵ ες Αὐρῖνεβϑ, ἴῃ 509-08 ]16 ἥνε σοιηρϑηῖθβ, πα 
ἀρΡοη ἴπ6 ΟἸδοπδθδηβ, ἴῃΠ6 Οὐπϑαῦθϑ, ἃπα ἴποβα οἵ ἐπα 
ΑΥΠΟπίδπ5 ὑμαὺ γγεῦα ἀυγάγθα νυνὶ ὑπο, ἀπά τουΐθα 
ἵει. Μοϑὶ οἵ ἔπε Ἔπεῖὴν αἷα ποῦ Ἔσνθη ναὶ ἴο σοπΊθ 
ἴο Ὀΐοννβ, θαῦ γῇ θη {Π6 1ΔοΘ ἀπ ἢ Ἶ8 5 οϑιη6 Οἢ Κᾶνα 
ὙΑΥ αὖ οὁποθ, βοιηδ οὗ πεῖ ᾿)εΐπρο ἰγτοάά θη ἀπάεογίοου 
πη ὑπαὶν οἴονῦ ἴο σε ουῦδ οἵ {Π6 νὰν Ὀεΐοτε βθεΐηρ 
Βεοιητηδα ἴῃ ΟΥ̓ 1[Π6 1,Δοδ δε οἾ85. 

ΙΧΧΠΙῚ. μεμα {πῸ δύτγ οἵ ὑπθεὲ Αὐρῖνεβ ἃπα 
ΟΠ εν 411165 ῃΠδα σίνθη νὰν ἴῃ {15 αυάγίοθν, ὑΠαῖν Π1πΠ6 

ννὰβ ὁπ. ἴῃς ροϊηὐ οἵ Ὀεὶπρ ὈγΌΚαη ἴῃ οὐ] αἰγθοϊοηΒ ; 
ἃ Πα δ ἴπῸ βδὴθ ἰωθ ἴπ6 υἱσῃῦ νὶηρ οἵ {ῃςε 
Τ᾿ οεαἀδοιηοπίδηβ ἀπά ὑπ Ταρθαῖθβ ννὰβ θα οΙ πηΐηρ ἴο 
ἐμοίγοϊα ὑπΠ6 Αὐποπΐδηβ νυ) ὑπ ουὐῆδηκίησ ρᾶτὺ οὗ 
ὑπαῖγ οὐνῃ ᾿ἴπα ; πα 50 ἄδηροι θαβεῦ {Π6 ἢ} οἡ ὈοΓῃ 
βί46ϑ, ἴον ἵπθν ψνεσα θείηρ' ΒΤ Πα 64 ἴῃ ΟΠ 6 αυδυΐεῦ 
ἃπα πδα Ὀεεη αἰγεδαν ἀείδαϊθα πὰ ὑπα οἴπον. ᾿Απὰ 

. Π6Υ σου] Πᾶνα δα ευ θα τηοσα ὕπδπ Δην ρᾶτὺ οὗ {Π6 
ὙγΠ0]6. ἅτ ἰΓ ὑπαὶ ον] Πδα ποῦ θεθη ριθϑαηΐ 
ἃ Πα ρΡτονεα ΠεΙρία] ἴο ὑπο. [ᾧ Βάρρεπεα, ἴοο, {Πδὺ 
Αρὶβ, ρεγοοίνίηρ ὑπαὺῦ ὑπ6 ᾿ἰε οὗ 8 ον ἔογοββ, 
γγῃ]οἢ τγὰβ ΟρΡροβεα ἴο ὑπε6ὸ Μαϑῃηϊζᾳηρθαπβ ἀπ {ῃ6 
ὑπουθεπα Αὐρίνεβ, νγὰβ ἴη αἰβίγεβθ, σᾶνθ οὐ ἀεὐβ ἔῸΓ 
ὑΠ6 ννῇο]εῈ ἀύτὴν ἴο σὸ ἴο ὑΠ6 δϑββϑιβίδησθα οὐ {Π6 ραγὶ 
πᾶῦ νγὰβ ἴῃ ἀἄδηρεν οἵ ἀεἴδαί. ὙΠ θη ὑΠ15 ννὰβ ἀ0Π6, 
ἔα Αὐμεπίδμβ, 85. ὑπε δηθυηγ 5 [ΌΤῸ6 ρᾶβ86α οὴ 8Π6 
Ἰηονεα ἅνᾶν ἔγομη ὑπ θη), ααϊθῦν τηδᾶ 8 ὑπαὶ" Ἔβοᾶρα, 

1 ΟἸοβϑη ἔτγοιη ὑπ ἥονο οὗ ὑπ ϑραγύδῃ ψουίῃ 8Πη6 Βουνὶηρ 
 ἃ5 ἃ ΤΟΥ͂Δ] Ὀοᾶγ-συδΓα, ὁπ ἑοοῦ ἃ5 ν78}1 ἃ5. οἡ Βουβθθϑοϊς. 
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ἐσώθησαν καὶ τῶν ᾿Αργείων μετ᾽ αὐτῶν τὸ ἧσση- 
θέν. οἱ δὲ Μαντινῆς καὶ οἱ “ξύμμαχοι καὶ τῶν 
᾿Αργείων οἱ ἱ λογάδες οὐκέτι πρὸς τὸ ἐγκεῖσθαι" τοῖς 
ἐναντίοις τὴν γνώμην εἶχον, ἀλλ᾽ ὁρῶντες τούς τε 
σφετέρους νενικημένους καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους 
ἐπιφερομένους ἐς φυγὴν ἐτράποντο. καὶ τῶν μὲν 
Μαντινέων καὶ πλείους διεφθάρησαν, τῶν δὲ 
᾿Αργείων λογάδων τὸ πολὺ ἐσώθη. ἡ μέντοι 
φυγὴ καὶ ἀποχώρησις οὐ βίαιος οὐδὲ μακρὰ ἣν" 
οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι μέχρι μὲν τοῦ τρέψαι χρο- 
νίους τὰς μάχας καὶ ὶ βεβαίους τῷ μένειν ποιοῦνται, 
τρέψαντες δὲ βραχείας καὶ οὐκ ἐπὶ πολὺ τὰς 
διώξεις. 
ΠΧΧΙΝ. Καὶ ἡ μὲν μάχη τοιαύτη καὶ ὅτι 

ἐγγύτατα τούτων ἐγένετο, πλείστου δὴ χρόνου 
μεγίστη δὴ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ ὑπὸ ἀξιο- 
λογωτάτων πόλεων ξυνελθοῦσα. οἱ δὲ Λακε- 
δαιμόνιοι προθέμενοι τῶν πολεμίων νεκρῶν τὰ 
ὅπλα τροπαῖον εὐθὺς ἵστασαν καὶ τοὺς νεκροὺς 
ἐσκύλευον καὶ τοὺς αὑτῶν ἀνείλοντο καὶ ἀπή- ᾿ 
γαγον ἐς Τεγέαν, οὗπερ ἐτάφησαν, καὶ τοὺς τῶν 
πολεμίων ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. ἀπέθανον δὲ 
᾿Αργείων μὲν καὶ Ὀρνεατῶν καὶ Κλεωναίων. 
ἑπτακόσιοι, Μαντινέων δὲ διακόσιοι, καὶ ᾿Αθη-. 
ναίων ξὺν Αἰγινήταις διακόσιοι καὶ οἱ στρατηγοὶ ᾿ 
ἀμφότεροι. Λακεδαιμονίων δὲ οἱ μὲν ξύμμαχοι 
οὐκ ἐταλαιπώρησαν ὥστε καὶ ἀξιόλογόν τι ἀπο- 
γενέσθαι: αὐτῶν δὲ χαλεπὸν μὲν ἦν τὴν ἀλή- 
θειαν πυθέσθαι, ἐλέγοντο δὲ περὶ τριακοσίους 
ἀποθανεῖν. 
ΤΧΧΥ. Τῆς δὲ μάχης μελλούσης ἔσεσθαι καὶ 
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δα ἢ ὑπο ὑπΠ6 ρᾶτῦ οἵ ὑπεῈ Αὐρίναβ ὑπαῦ δᾶ 
Ὀδθη ψογϑίεα. ΤηῈ Μδηξίπθδῃβ δηα {θῖν 411165, ΟἹ 
πΠ6 οἴμδι ᾿ὰηα, ἃπα πα ρῥἱοκεα τδη οἵ ἴῃς Αὐρῖνεβ, 
616 ΠῸ ἸΟΠΡῸΥ αἸβροβεα ἴο ργ6 85 ποῖηα {Π6 αἰΐδοϊς οἢ 
πεῖν ορροπεηΐβ, αὐ βϑαίηρ ὑΠ δῖ ον 5146 ἀδἴδαϊεα 
8 ὑΠ6 1Δοραδοιηοηΐδη5 Ὀθαυϊηρ ἀν ΠΡΟ Π 61}, 
ἱαγπθα ἴο ἢϊρηῦ. Οπ {πε ρᾶγτὺ οὗ ἴπ6 Μαπύϊποδῃβ 
6 Ἰοθ565 ὑγεῦα τογ6 βουίουβ, θαὺ οὗ {ππ ρῥἰοκεα τηθῃ 
οἱ {πη6 Αγρίῖνεβ ὑπεῸ ρυϑαΐῖευ. ρᾶιῦ νγὰβ βϑανεα. Τηὰ 
Πρ, Πονγανθὺ, νγὰ5 ποῦ ΠΟΥ ρυγβιθα, ποὺ αἰα {Π6 
Τεοϊγεαῦ δχίαπα ἴο Δ ργεαὺ αἰϊβίδποεα; ἔῸγ {πὲ 
ΓοΘαἀδθιοηΐϊδηΒ ἤρσῃῤ ὑπεὶν Ὀαὺ]8ε8 Ἰἰοὴρ πὰ 
Βῦα ΟΣ Ϊν, βἰδηαίϊησ {Πδῖν στοῦ Πα ἀΠ}}} Πα Ὺ τοιυῦῖ 
ὑπεὶν ἔοεβ, θυῦ ἤθη ὑπαν πᾶνε τουΐεα ὑπεῖὴ ὑπΠεὶν 
Ρυγϑι δ ἀγα ὈΥ16 1 ἀπα ΟἾΪγΥ ῸΓ ἃ Ε{{016 αἰδίδησαε. 

ΤΧΧΙΝ. Θυςῇ, ὑπ η, ννὰβ ὑπ6 θαύι]6---ΟΥἩ ἃ5 {|κ6 ἃ5 
ΡΟΒ51516 ἴο {15 ἀδβουρίϊοη----οῖηρ ὕΠ6 σγτεαϊοϑῦ ὑπαῦ 
δα οοουτγοαᾶ νυἱ Πΐη ἃ νοῦν Ἰοηρ εἶπα θεύννεεη Η ε]]εηϊς 
[οΥοα5, ἃπα ουσηῃῦ Ὀγ ὑΠ6 τηοβὺ ἴδτηουβ οἴαΐθθ. ΤὴῈ 
ΤΙ οςαἀδοιηοπίδηβ, Πα] ἶηρ ἰπ ἴτοπῦ οὐ ὑπεῖν Θμθυ  θβ᾽ 
ἀεδα, 5ἰγαϊσηϊνναν δεῖ ἊΡ ἃ ὑτΌΡἢΥ ἀμ εἰσ ρρεα ὑπ6 
5]αΐη, ἔθη ἴοοῖς ἀρ ὑπαὶ ον ἀδδα ἀπα νυ πάγον ἴο 

ΟΤΕερεθα, εγα ὑμαν θυτεα ὑμεῖ, οσἰνίηρ ὉΡ ὑπῆου 
ἴγασα ἔποβα οἵ ὑπΠ6 πον. Τπεγα ψε τα 5]αῖη, οὗ {Π6 
Ατρῖνεβ, Ογπϑαῖθβ ἀπα (Ἰθοπδθδηβ δεν Πυπαχγεα, οὗ 
ὑῃ6 Μαηϊηδδηβ ὕνο Πιπατεα, οὐ ὑπ6 Αὐπμαεηΐδηβ, 
τορεῖμου σῇ η6 Αδρὶπεΐδηβ,, ὕνγο Πυπαγθα, 8πα 
Ῥοΐῃ {πεῖν σοπογαϊθ. Οἡ ἰῃε 546 οἵ {πης 1,δοβᾶδε- 
τηοηΐδη5, Πα 41}1}165 αἰ ποῦ βΠδυ 80 ὑπαῦ ΔὴΥ ΠΌΤΟΥ 
σου ἢ τη] ΐ Πρ ννὰ5 τ βϑίηρ; ἃ ουὺ ὑπδη βαῖνε ἰὖ 
γψγὰβ αἰ ἤσοαϊῦ ἴο ἰΙφασὴ π6 ἰγαΐῃ, θὰ πθᾶὺ {ἢγ866 
“Πυπαγεα τνεῖα 5α]α ἴο ῃᾶνε ὕεδϑη Κι]]6α. 

ΤΧΧΝ. Α58. {πῸ θαΐ]ε ννὰβ δροὰυῦ ἴο ἴδϊκα ρἷδςςθ, 

1 Αὐμομῃΐδη οο]ομἰϑύβ βϑυυ]θα ἰῃ Αθρί πὰ ; οὐ τι. χχν!]. 1. 
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Πλειστοαναἕ ὁ ἕτερος βασιλεὺς ἔχων τούς ΤΟΙ ἢ 
πρεσβυτέρους καὶ νεωτέρους ἐβοήθησε, καὶ μέχρι, 
μὲν Ῥεγέας ἀφίκετο, πυθόμενος δὲ τὴν νίκην. 
ἀπεχώρησεν. καὶ τοὺς ἀπὸ Κορίνθου καὶ ἔξω 
ἰσθμοῦ ξυμμάχους ἀπέτρεψαν πέμψαντες οἱ 
Λακεδαιμόνιοι, καὶ αὐτοὶ ἀναχωρήσαντες καὶ 
τοὺς ξυμμάχους ἀφέντες (Κάρνεια γὰρ αὐτοῖς 
ἐτύγχανον ὄντα) τὴν ἑορτὴν ἦγον. καὶ τὴν ὑπὸ 
τῶν Ἑλλήνων 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 κακι- 
ζόμενοι, γνώμῃ δὲ οἱ αὐτοὶ ἔτι ὄντες. 
Τῇ δὲ “προτεραίᾳ ἡμέρᾳ ξυνέβη τῆς μάχης, 

ταύτης καὶ τοὺς ᾿Ε'πιδαυρίους πανδημεὶ ἐσβαλεῖν 
ἐς τὴν ᾿Δργείαν ὡς ἐρῆμον οὖσαν καὶ τοὺς. 
ὑπολοίπους φύλακας τῶν ᾿Αργείων ἐξελθόντων 
αὐτῶν διαφθεῖραι πολλούς. καὶ ᾿Ηλείων τρισχι- 
λίων ὁπλιτῶν βοηθησάντων Μαντινεῦσιν ὕστερον 
τῆς μάχης καὶ ᾿Αθηναίων χιλίων πρὸς τοῖς προ- 
τέροις, ἐστράτευσαν ἅπαντες οἱ ξύμμαχοι οὗτοι 
εὐθὺς ἐπὶ ᾿Επίδαυρον, ἕως οἱ Λακεδαιμόνιοι Κάρ- 

νεία ἦγον, καὶ διελόμενοι τὴν πόλιν περιετείχεζον., 
καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἐξεπαύσαντο, ᾿Αθηναῖοι δέ, 
ὥσπερ προσετάχθησαν, τὴν ἄκραν τὸ “ραιον. 
εὐθὺς ἐξειργάσαντο. καὶ ἐν τούτῳ ξυγκαταλι- 
πόντες ἅπαντες τῷ τειχίσματι φρουρὰν ἀνεχώρη- 
σαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα. 

᾿ ΡΠ Ἴχιν 3. ἘΚ Δ)1ν. 1 αὐονν τν 
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Ρ]εἰβίοαπαχ, ὑπ6 οὔμευ Κίηρ, βεῦ ουὖῦ νὰ ὑΠ6 ΟἹ 6Υ 
Δ Πα γΟΌ ΠΡΟ Υ ΤΏ6 ' ἴο ὈγΪπρ᾽ ΘΙ ΘΟΟΙ", ἃπα σοῦ ἃ5 [δι ἃ5 
Ταρεδα; θα Ἰδαγπίησ μετα οὔ πε νἱοΐογ δε 
γταϊατποα. Τὴθ 4]11165, ἴοο, οσὰ Οὐ ἢ δηα [ΥΌΠῚ 
ουΐδίαα ἰῃ6 ᾿βἰμιηιβ 5 ννεῦα τὰσπεα Ὀδοὶς Ὀν τη68- 
ΒΘΏΡΘΙ5Β δεηὴῦ ὈῪ πε [,δοθαδοιηοηΐδηθ, ηὴ0 {θη 
Πκοννῖβα νυ παάγαν ἀηα, αἰβηλβϑίηρ ὑΠ 611 411165, ὁ616- 
Ὀγαϊθα ἐπα ἔδϑυϊναὶ οἵ ὑπ6 Οδυπεῖα ; ἴον Ὁ μᾶρρεπεα 
ἴο [}1] αὖ ὑπαὺ ὑηθ. Αμπα ὑμθ6 ομᾶῦρα Ὀτουρῦ 
ἀραϊηϑδὺ ἤθη αὖ ὑμαὺῦ ἐς Ὀγ {πΠ6 Ηδ]]6π65, θούἢ οὗ 
σον γ θα θαοδιβα οἵ ὑΠ6 οαἸδυηϊτΥ οα ὑπΠ6 ἰϑἰαπα οἵ 
ΒΡΠδοΐοχία, ΔηΠ οἵ σϑηουαὶ θδα Ἰπασηηεπὶ δηα αΠ]αἴοτ!- 
Π655, παν δα ψὶρβα οὐ ὈΥ {118 ομα δοίίϊοῃ ; ὑπθῪ 
ψγαγα ὑπουρῃῦ ἴο ἢᾶνα ἱπουγγθα αἴδργᾶσθ ὑῃγοιρἢ 
11:|ποῖκ, θα ἴο "6 5}1}} [Π6 ϑαῖὴβ ἴῃ βρί τί. 
ΤΕ ἀδγΥ Ὀδίογα {Π|5 αν] ᾿ῦ Παρρεπαα αἷ5ο ὑδαΐ 

ἴῃς Ερ᾿ἀδυγίαηβ ἴῃ {8]] οτος ἱηναάεα ἔπε τουτϊζουυ οἵ 
ΑΥΡΌΒ, ὑπϊπκΚίηρσ ἴο ἤπα Ὁ πονν υπαάδίεπαβδα, δ πα 5]δνν 
ΤΩΔΩΥ͂ οὗ [ποθ πο Π8α ὕδεη ἰεΐῦ 6 πα ἃ5 συγ 
γΠῈη ἴΠ6 τηδῖη θοᾶν οἵ ἔπε Ατρίῖνοβ μδα ἴδκβη ὑπΠ6 
πε]. Απά πονν, βίπος ἔπτεςα ὑπουβαηα ΕἸ] Θδὴ Πορ] 65 
Πα οοήηθ ἴο [6 «αἱὰ οἵ πε Μαιῃϊποϑδηβ αἴζεν ὑΠῸ 
θαῦι]α, δηα αἷθοὸ οὔθ ὑπουβαηα Αὐμπδηΐϑης ἴῃ δα αἰ! θη 
ἴο ὑπεῖν ΤΟΥ ΘΥ οοηἰϊηραηΐ, 4}1} {Π 656 411165 πλαγοῃ θα 
αῇ οποθ ἃραίηδὺ Ερίήδυχιιθ, Ὑν 116 ὑπ 1,ἀοράδε- 
ΤΠΟΠΪΔῊ5 γγ6 16 ΘΟ] ΘὈγαὐϊησ [ῃ 6 δγηοῖα, ἃηΠα ργοσδεαβα 
ἴο θυ] ἃ νν8}} γοιπα {πε οἰΐν, αἰν!αϊπρ' αρ {Π 6 ψνουκΚ. 
Τὴ6 τοϑὺ ἰηἀθρα Ἰ᾿Ἰοῖς οὔ, θυ ὑπ6 ΑΥΠΘηἶΔη 5. 500 ἢ 
ΠηΒη6α {πε ἰουυἰβοαϊίοη οὗ {πΠ6 ργομηοηΐουυ οα ν᾽ ἢ ο ἢ 
βΒοοαῦ πε Ηδεγδδυχη, νυν ο ἢ νὰ ὑπ6 ρᾶτὺ ὑπαὺ Παὰ 
Ὀδθη δϑϑίσμεα ἴο ὑπο. ἴῃ {Π1ὶ5 ρᾶτὺ οὔ {πὲ 
Του υϊποδίίοη μον Ἰεΐ ἃ σαγγίβου, ἴο ψνῃϊο} 8]] 
σοηϊγθαϊοα, δηα ὑπθὲὴ ψιπᾶγον ἴο ὑπαὶ βανθ δὶ] 
οἰδ65. Απα 80 {πε βυχημηθῦ ἐπα6α. 

Ι41 
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ΤΧΧΥ͂Ι. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἀρχο- 
μένου εὐθὺς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξεστράτευσαν, 
καὶ ἀφικόμενοι ἐς Τεγέαν λόγους προύπεμπον ἐς 
τὸ "Ἄργος ξυμβατηρίους. ἦσαν δὲ αὐτοῖς πρό- 
τερόν τε ἄνδρες ἐπιτήδειοι καὶ βουλόμενοι τὸν ̓- 
δῆμον τὸν ἐν Ἄργει καταλῦσαι, καὶ ἐπειδὴ ἡ 
μάχη ἐγεγένητο, πολλῷ μᾶλλον ἐδύναντο πείθειν 
τοὺς πολλοὺς ἐς τὴν ὁμολογίαν. ἐβούχοντο δὲ 
πρῶτον σπονδὰς ποιήσαντες πρὸς τοὺς Λακεδαι- Ἴ 
μονίους αὖθις ὕστερον καὶ ξυμμαχίαν, καὶ οὕτως 
ἤδη τῷ δήμῳ ἐπιτίθεσθαι. καὶ ἀφικνεῖται πρό- 
ξενος ὧν ᾿Αργείων Λίχας ὁ ᾿Αρκεσιλάου παρὰ 
τῶν Λακεδαιμονίων δύο λόγω φέρων ἐς τὸ Ἄργος, 
τὸν μὲν καθότι εἰ βούλονται πολεμεῖν, τὸν δ᾽ ὡς 
εἰ εἰρήνην ἄγειν. καὶ γενομένης πολλῆς ἀντι- » 
λογίας (ἔτυχε γὰρ καὶ ὁ ᾿Αλκιβιάδης παρών) οἱ 
ἄνδρες οἱ τοῖς Λακεδαιμονίοις πράσσοντες, ἤδη. 
καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ τολμῶντες, ἔπεισαν τοὺς 
᾿Αργείους προσδέξασθαι τὸν ξυμβατήριον λόγον. 
ἔστι δὲ ὅδε. 

ΤΧΧΥΙΙ.2 “Καττάδε δοκεῖ τᾷ ἐκκλησίᾳ τῶν 
Λακεδαιμονίων ξυμβαλέσθαι ποττὼς ᾿Αργείως. 

Ἂν ᾿Αποδιδόντας τὼς παῖδας τοῖς ᾿Ορχομενίοις͵ 
καὶ τὼς ἄνδρας τοῖς Μαιναλίοις, καὶ τὼς 
ἄνδρας τὼς ἐν Μαντινείᾳ τοῖς Λακεδαιμονίοις 
ἀποδιδόντας. ᾿ 

“Καὶ ἐξ ᾿Επιδαύρω ἐκβῶντας καὶ τὸ τεῖχος 
ἀναιροῦντας. αἱ δέ κα μὴ εἴκωντι τοὶ ᾿Αθηναῖοι, 
ἐξ ᾿Επιδαύρω, πολεμίως εἶμεν τοῖς ᾿Αργείοις καὶ 

1 ἐπειδὴ τὰ Κάρνεια ἤγαγον, ἴῃ ὑῃ6 ΜΞΝ. αἴξου οἱ Λακεδαιμό- 
νιοι, Ὀγϑοϊθύθα ὃ. Ητάθ, ξο]]ονίηρ Κα ρον. 

3 ΤῊ 6 ἀἸα]θοῦ ἴπ οἢ5. ἰχχν . ἀπᾶ ᾿χχίχ, 15 Ποσῖο. 
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Ψς ἜΨ0ῃ0υιΙ πιῆ να υεκ ΧΟ 
ΕΥῪΥ ᾿ 

ΕΣ 

ΒΟΟΚ Υ. ᾿ἰΧΧυϊἹ. 1-Ἴ,ΧΧΥΙΙ. 2 

ΥΧΧΨΥῚ. Αὐ {π6 νεῦγ Ρερίπηΐϊηρ οὗ ὑπ6 ἔο]] ον ηρ 
νῆα, ὑπε6 Γδοραδεοιηοηΐδηβ ἰδα ουῦ ἃ δΙΊΩΥ δπά 
οἄηθ ἴο Τερσοθα, ψῃθποα πον βεηῦ οὴ ἴο ΑΥ̓ΡῸΒ 
ΡΙΌΡΟΒΑΪ5Β [Ὁ ρεᾶθθς. ἼΠεσα δὰ θὑεεὴ Ὀεΐογε 5 
Ραυ βδη5 οὗ ὑΠεὶγβ αὖ Αὐρὸβ υγῇο νη 6α ἴο ραὺ ἀοννῃ 
ὕΠ6 ἀδιηοοσδου παν, ἃπα αἰζευ ὑπΠ6 θανῦ]Ὲ πδα θβθη 
ἴουσῃξ ὑπαὺ νεσα αν θεϊζευ 40]6 ἴο ρεύβαδαα {Π6 
Ῥεορὶα ἴο οομια ἴο ἃῃ ἀργβοπηθηῦ υνἱτ ϑραγία. ΤΠΟΥ 
ν]ΒΠεα, ἴον παν Πα ἢγβὺ τηδάα ἃ ὑγεαῖγ νὶτἢ {Π6 
1, Δοραδρθιηοηΐδηβ, ἴο οοποὶαάς Ἰαΐθὺ δῃ 4]]]}Δη6 6 4]50, 
8Δη6] Πανίηρ 0Π6 50 ἴο αἰΐδοικ {πΠ6 ἀθιηοούδου. ἀπά 
πον ὑπεσα δυγὶνεα δὖ Αὐρὸβ [16 Π 85 βοὴ οἵ Αὐοθβιϊδιβ, 
ῬΙΌΧαπιΒ οὕ {πθὸ Αὐρῖνεθ, Ὀυϊηρηρ Ὸπ] {6 
Τ᾿ ΔΟΘαἀδοιηοηΐδη5 ὕννο ΡΙΌΡΟϑαΪΘ : ὑπθ οπμα βἰδύηρ' Οἢ 
ψγμαῦ οοπαϊἰ ἴοη5 ὕπεου 5ῃοιυ]α τηὰκα ψνᾶν, ἢ πον 
νυ ἰβηθα ὑῃαῦ; ὑπ6 οὔπεν, ον πον βου ϊα Κααρ {π6 
Πυπσο 1ὃ ἴπεν γχοίειτεα ἰπαΐ. Απα δε τηῦς] 
ΟΡΡοϑι[Ἰοη---ἰονῦ ΑἸοϊθῖαι᾽ε5. οπμαποθα ἴο 6 ργεβϑηύΐ--- 
ὕῃη6 ἤθη 0 νψνεῖα ννουκίηρσ ἴον {πΠ6 1, Δοθἀδθῃοΐ88, 
νϑηϊαυηρ πον ἴο δοῦ Ορδϑηϊν, ροιβυδα θα ἴῃ6 Αὐρὶνεβ 
ἴο δοοορὺῦ ὑμε ῥριόΌροβαὶ ἰοῦ. ρεᾶοθ, ψῃ ἢ τνὰβ ἃ 85 
ἔΌ]]ονν5 : 

ΤΥΧΧΥΠ]. “10 βεεϑιὴβ σοοα ἴο πε ἀββθυθν οἵ ὑΠ6 
Τ᾿ Δοςἀδουηοηΐδηβ ἴο πη 8η δσγδοηθηῦ νυ ἱτἢ ὑπὸ 
Αὐρίνεβ. οἡ {πα ἔο]]ονν προ ὑθ 8 : 

1. “ἼΠ ες Αὐρῖναβ 5Π8}} γαϑΐογε ἴο ἔΠ6 Οὐ ποιηθῃ δη8 ὦ 
ὑπΠ6ῖν ΟΠ] άγθη ἃπα ἴο 6 Μϑομδ]δηϑ 2 ὑΠ16 1 ΤΏΘΏ, 
Δα ἴο {πΠ6 1,Δοο δου οηΐδηβ ὃ [Π6 τηθη ἔπανὺ ἀεροβίῖεα 
αὖ Μϑδιηίπθϑἃ. 

2. “ἼΤΠεΥ 5Π4}1] Ἔεναουαῖθ Ερ᾿ ἀδιισιιβ ἃ μα ἀθηηο] 15} 
ὑπ6 [ογυϊβοαίϊοπ ὑμογθ. Απα 1 ἴπ6 Αὐμϑηΐδηβ ἀο 
ποῦ νυ πμαγανν τότ Εἰρίἀδυγιιθ, ὑπ Ὺ 5141} θ6 ΘΠ Πλ165 
ΣΟ οἷν, Ἱχ], ὅ, 
2 οὗ, οἢ. Ἱχ]. 4, ὑὉμποιρὴι ὑπ6 Μδθηδ]δηθ ἃγ6 ποῦ ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ 

τηθη )οηθα ὑῃθ γα. ἘΠ 87} ὉΠ; Ἰχὶ, "ἢ: 
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ΤΗΠΟΥΙΌΕΒ.. ἤν :.- 
- ’ . Ν λ σδα 

τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς τῶν Λακεδαιμονίων 
Ἀ - “ Ψ , ΄΄ 

ξυμμάχοις καὶ τοῖς τῶν ᾿Αργείων ξυμμάχοις. : 
“ Β 

8 “Καὶ αἴ τινα τοὶ Λακεδαιμόνιοι παῖδα ἔχοντι, 
- Υ͂ Ἷ 

ἀποδόμεν ταῖς πολίεσσι πάσαις. 
«ς Ν Ἂ -" "“ νά 3 Ν ᾿ »"ἿἙ 

4 Περὶ δὲ τῶ σιῶ σύματος, αἱ μὲν λῆν, τοῖς 
᾽ ΓΑ Ὁ , ᾽ 7 Ε] ἢ 2 “ ν 

Εἰπιδαυρίοις ὅρκον δόμεν, αἰ δέ, αὐτὼς ὀμόσαι. 
᾿ Ν ἌΝ 

δ “Τὰς δὲ πόλιας τὰς ἐν ἸΠελοποννάσῳ, καὶ 
3 , [ 

μικρὰς καὶ μεγάλας, αὐτονόμως εἶμεν πάσας 
καττὰ πάτρια. Ε 

“ Ν Ν 
θ. “Αἰ δέ κα τῶν ἐκτὸς Πελοποννάσω τις ἐπὶ τὰν 

κ᾿ " 5Ὲ ἐς ΩΝ ᾽ , - 
Πελοπόννασον γᾶν ἴη ἐπὶ κακῴ, ἀλεξέμεναι 
ς ῇ , “ ῇ ; “ ἁμόθι βουλευσαμένως, ὅπᾳ κα δικαιότατα δοκῇ 

-“ ἔ 

τοῖς Πελοποννασίοις. 

1 ““ἽὍσσοι δ᾽ ἐκτὸς Πελοποννάσω τῶν Λακεδαι- 
μονίων ξύμμαχοί ἐντι, ἐν τῷ αὐτῷ ἐσσοῦνται ἐν 
τῷπερ καὶ τοὶ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὶ τῶν 

7 δ δ 7 “ 

᾿Αργείων ξύμμαχοί ἐντι, τὰν αὐτῶν ἔχοντες. 
᾽ [ 

8. ““᾿ΕἘπιδείξαντας δὲ τοῖς ξυμμάχοις ξυμβαλέ- 
» 3 “-“" [οὶ » ες “Ὁ -“ 

σθαι, αἴ κα αὐτοῖς δοκῇ. αἱ δέ τι δοκῇ τοῖς ξυμ- 
, » ᾽ ὰ “ ΡΣ] 

μάχοις, οἴκαδ᾽ ἀπιάλλην. 

ΤΧΧΎΤΙΙ. Τοῦτον μὲν τὸν λόγον προσεδέξαντο. 
ἴο Ε] - “ . Ὲ 

πρῶτον οἱ ᾿Αργεῖοι, καὶ τῶν Λακεδαιμονίων τὸ 
στράτευμα ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Τεγέας ἐπ᾽ οἴκου" 

οὗ δὲ “ 2 ᾿ς " "ὃ ΕΠ ῸΣ, Δ 
μετὰ δὲ τοῦτο ἐπιμειξίας οὔσης ἤδη παρ᾽ ἀλλή- 

λους, οὐ πολλῷ ὕστερον ἔπραξαν αὖθις οἱ αὐτοὶ 
» “ ἈΝ Ἔ Ν Ν » ;» Ν 

ἄνδρες ὥστε τὴν Μαντινέων καὶ τὴν ᾿Αθηναίων καὶ 
᾽ ,ὔ ΐ ,ὔ ΤΥ ’ὔ Ηλείων ξυμμαχίαν ἀφέντας ᾿Αργείους σπονδὰς 
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; ΒΟΟΚ ΝΡ. ΙΧΧΥῚῚ. 2-ἼΧΧΥΤΙΙ. 

ἴο ἔΠς Αὐρῖνεϑ ἃπα 1ιδοβαδοϑιηοηῃίΐδηβ, δηα ἴο ὑῃς 41165 
οὗ {πῸ 1, οραἀδοιηοπίδηβ πα ἴὸ ὑῃθ 4]1165 οἵ {πε 
Αὐρῖναϑ. 

ὃ. “1Ὲ ἴΠ6 ,Δοραδοιποπίδηβ πᾶν ἴῃ οἰιϑίοα ΔΎ 
σΠΠ]Πάγαα, ἔπαν 51|4}1 γαβΐογε Π 656 ἴῃ 4]1 οἂβ68 ἴο ὑΠεὶν 
ΟἾὉ168. 

4. “,Α5 ἴο {π6 οἴδετνϊπρ' ἴο ὑπε σοά,ἷ 16 ᾿Πδγ 5} ὑπὸ ν 
58}8}} ᾿πηροβϑα δὴ οἱ ὑρορ {πε Εἰρἀδυγίδηβ; θαὺ 1 
ποῦ, ΠΘΥ 514}] βυνθδῦ Ὁ ὑπϑιηβαῖνεβ. 

ὅ. “ΤΠ οἰτἰ65 ἴῃ {Π6 Ῥεϊοροπηδβιιβ, Ὀοῦ 5818}} δηα 
στοῦ, 58}4}} 411 θὲ ἱπαδρεπάδθηϊ δοοογζάϊηρσ ἴο ἐπεὶν 
Παυα  ΑΥῪ υ58068. 

0. “ΤῈ δῆγοῆθ ἤτοι ουΐδῖάθ ὑῃ6 Ῥε]οροηπδδιι5 
ΘΟΠη65 ἃρδίηβϑὶ Ῥθ]οροηπαβίδη ἰουυϊΐουν στ 6ν]]} 
ἰηὐδηῦ, ὑΠ6Ὺ 51.4}} γερϑὶ {πῸ ἱπνδάθι,, ἰαἰκίηρ σου Π56] 
Ἰοσοῦμαθυ, ἰθ ψῃδΐενε νὰὺ 518} βθεῖῦὶ ἴο ὑ{πῈ 
Ῥε]οΡοπ βῖδηβ πηοϑὺ 150. 

7. ““υῇ 5ἴαϊεϑ5 ἃ5 ἅ16 411165 οἵ ὑπῸ 1 ,Δοβἀδοιη 8 5 
ουΐδίάςα οἵ {Π6 Ῥεϊοροπηθϑιιβ 584}} "6. οἢ ἴΠ6 βϑϑτηδ 
Τοοϊϊπρ ἃ5 δἵ ἴῃ οὔπεν 41116ὲ5 οἵ πες [},δοβάδε- 
τηοηΐδη5 ἃπα οὗ ἴῃς Αὐρῖνεβ, ἃ}1] γεϊαϊπΐηρ 6 1 Οὐ 
ὑευ τ ΤΟΥΥ. 

ὃ, “ΤἼΠΕΥ 51|4}1] οοπημηπίοαϊα ἐΠ|15 ἀρτδοιηθηῦ ἴο 
ὉΠ 6 1 411165 δπα τᾶ κα ἔδυ νυν ὑπ ϑηὰ, 1 Ὁ 5θθυὴ 
Ὀεβδί. Βαυΐ 1 {Π6 411165 ργείευ, ὑΠ6Ὺ τᾶν βεπα {πα 
ὑγθαῦν Πουὴθ ἴον οοπβι ἀθυδιοη. 

ΤΧΧΥΠΙΠ. Τῆς Αὐρῖνεβ δοοαρίθα {Π18 ΡΙΌΡΟΒΑ] αὖ 
ἢγβῦ, ἀπα {π6 δύτην οἵ {ΠπῸ 1 δοδἀδοιηοηῃίδηβ ταϊαγη δα 
Βοπθ ἔτομι ερεα. Βυΐ ποῦ Ἰοηρσ «αἴὔευ ὑῃ]18, ἤθη 
{πεῦα ψψαὰ85 πον ἱπίδυοουτβα θεν ἐπ θηλ, ὅπ 6 ϑϑγὴ6 

ΙΏ6η ἃραὶη Ὀτουρηΐ ἰὑ ἀρουῦ ὑπαῦ ὑπθ Αὐρῖνεβ 
ΤΕ που πηοδα {πε Δ]]ἰᾶπος ἢ ὑΠ6 Μδηςπθδηβ, ΕἸ] 688, 

1 ΑρΡο]Ϊο Ρυύμδθιβ ; οὐ οἰ. 111. 
32. 2,6. ΤΩΘῪ Του τ ὈδΟΙ ἴο ὑπ6 βύδὑῦθβ ἴου. ὑΠ θυ ἀθο ΒΊ οη. 
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ΤΗΠΟΥΙΡΕΒ ΡΣ 

καὶ ξυμμαχίαν ποιήσασθαι πρὸς Λακεδαιμονίους. 
καὶ ἐγένοντο αἵδε. δι 
ΠΧΧΙΧ. “ Καττάδε ἔδοξε τοῖς Δακεδαίμο ΟΝ 

τήκοντα ἔτη. 
“Ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις δἰξες διδόντας ς 

καττὰ πάτρια: ταὶ δὲ ἄλλαι πόλιες ταὶ ἐν 
Πελοποννάσῳ κοινανεόντων τῶν σπονδᾶν καὶ 
τᾶς ξυμμαχίας αὐτόνομοι καὶ αὐτοπόλιες, τὰν 
αὐτῶν ἔχοντες, καττὰ πάτρια δίκας διδόντες τὰς ζ: 
ἴσας καὶ ὁμοίας. ἐ 

““Ὅσσοι δὲ ἔξω Πελοποννάσω Λακεδαιμονίοις 
ξύμμαχοί ἐντι, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐσσοῦνται τοῖσπερ᾽ 
καὶ τοὶ Λακεδαιμόνιοι: καὶ τοὶ τῶν ᾿Αργείων 
ξύμμαχοι ἐν τῷ αὐτῷ ἐσσοῦνται τῷπερ καὶ τοὶ 
᾿Αργεῖοι, τὰν αὐτῶν ἔχοντες. 

“Αἰ δέ ποι στρατείας δέῃ κοινᾶς, βουλεύεσθαι, 
Λακεδαιμονίως καὶ ᾿Αργείως ὅπᾳ κα δικαιότατα 
κρίναντας τοῖς ξυμμάχοις. ᾿ 

“Αὐ δέ τινι τἂν πολίων ἢ ἀμφίλογα, ἢ τᾶν 
ἐντὸς ἢ τᾶν ἐκτὸς Πελοποννάσω, αἴτε περὶ ὅρων 
αἴτε περὶ ἄλλου τινός, διακριθῆμεν. αἱ δέ τις 
τῶν ξυμμάχων πόλις πόλι ἐρίξζοι, ἐς πόλιν ἐλθεῖν, 

ἅν τινα ἴσαν ἀμφοῖν ταῖς πολίεσσι δοκείοι. 
“ΤῬὴὼς δὲ ἔτας καττὰ πάτρια δικάξεσθαι." 
ΤΧΧΧ. Αἱ μὲν σπονδαὶ καὶ ἡ ξυμμαχία αὕτη ̓  

ἐγεγένητο" καὶ ὁπόσα ἀλλήλων πολέμῳ ἢ εἴτις 

ἄλλο εἶχον, διελύσαντο. κοινῇ δὲ ἤδη τὰ πράγ- 

1 ῬΡΟΡρο᾿ 5 οογγθούϊοῃ ἔοι τοῖς δὲ ἔταις οὗ ὑπ6 ΜΗΝ. 
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᾿ς πο ν. ὙΧΧΥΠΙ.--ἰχχχυ ῦ 

Δα Αὐμδηΐϊδηβ ἃπα οοποϊυαθα ἃ ἰγεαὺν ἃπαᾶ δῃ 
ΔΠΙΔ πο 6 νυ ὑΠπΠε Γιλοδαδειηοηΐδηβ ἴο {115 εἴἴδοῦ : 
ΧΧΙΧ, “10 Πδ5 βεεπηδα ρσοοα ἴο {πες [1,δοβάδε- 

τη ηΐδη5 8ΠπΠ4 ἴῃ6 Αγρίνεβ ἴο οοποῖπαδ ἃ ὑγεαὺν ἀμπα 
8 Δ ]ΠἸ|ὰ πος ἴον ΠΥ γϑᾶγβ οὴ ὑΠ6 [ὉΠ] ον ηρ᾽ ἔδυ. : 

1, “ΤΠΘΥ 514}} οὔδι. βεὺ]επηθηΐβ ὈΥ ἰὰνν ὑΠ66Γ 
οοπαϊτῖοηβ ὑπαῦ γα ἔαϊ ἃ πα ἱπράγῦϊα], Δοσογαϊηρ' ἴο 
ΒΟΡΘαΙΤΑΥΥ ἀὑϑᾶσο. Τὴα τοϑῦ οἵ {πΠε6 οἰδί65. ἴθ {πῸ 
ῬΕΙΟΡΟΠ 6508 5118}} 5Πγα ἴῃ ἴῃς ἰὑγεαῖν δηα Ἀ]][δποθ, 
Ὀεϊπρ' ἱπάδρεπαδηῦ δπα 56] - σονευηθδα, τείδϊηϊηρ' ὑπ 6 }ν 
ΟῚ ἰδυΥ ΟΥΎ, 8Δπ6 οἴευίησ βευ ]θηηθηῦβ ΟΥ̓ ἰὰνν ὑΠπαῦ 
ΔΥ6 αὶν ἀπα ἰτηραῦίϊα]! δοοογαϊηρ ἴο Που αἴ Ὺ ἀδθᾶρθ. 

2. “ΒΌΟΘΠ 5β[αϊεβ ἃ5 4γ6 ἃ11165 οὐ ἴῃ 1,οθἀδουηο Δ 5 
ουΐδίάς οἵ πΠ6 Ῥε]ορομηθβι5 514}} οἴδημα προ ὑπ6 
βδτηβ ἔοοϊπρ' ἃ5 πε 1δοθαἀδοιηοηίδῃ8 ; πα {Πς6 4}1165 
οἵ ἴπη6 Αὐρίνβϑ 5841} θῈ θροῃ ὑπα βᾶπη6 Ὀοϊϊπρ' 85 
ἴπ86 Αὐρῖνεβ, 411] γεϊαϊ πη {ΠῚ οννη ἐθυυΟΥΥ. 

ὃ. “1 τῃϑγὰ θὲ πϑεᾶ ἴο βεηα ἃ οοιηηοη δΧρδααᾶι- 
ἰϊοη ἴο Δῃὴγ αὐδιΐον, ὑπ ᾿Δοθαδθηοηΐδηβ πα {πα 
Αὐρῖνεβ 584}} οοῃϑα]ῦ ἀπα δαϊπα σα ἴο ὑΠς 411165 ὑπεὶν 
Δ] οὐμηθηΐβ ἴῃ νδΐθνου γᾶν ἰ5 [αϊγαβϑῦ. 

4. “1 ἴπεγὰ 6 δὴν αἀἰβραΐα οα {πε ραγὺ οὗ ἃῃγ ομδ 
οὗ {π6 οἰδ165, εἰπεῖ οἵ ὑποβα νι ὑπ 6 ῬΟΙΟΡΟΠ 6515 
ΟἹ νυ πουΐ, να ῦΠοι ἀὐοιυδ Ου Πα 7165 ΟΥἩ Δηγ Πΐηρ; 
εἶβε, ἐπ τηδίξοι. 5181} θὲ πα 1ο14}}ν ἀδοϊάθα. Βαΐ 1 
ΔῺΥ οἷζν οὗ [6 411165 ἀυδυγαὶ νυ Δποῦῃ θυ, [ΠΘῪ 5}4]} 
ΔΡΡδδ] ἴο βοῃηδ οἷζυ νυν] οἢ θοῦ ἄδεια ἴο ΡῈ ἱπηρᾶγ δ]. 

ὅ. ““Τπαϊνά πα] οἰ] ΖΘ 5. 5141} οοπαπιοῦ ὑπ6 1} σϑυϊὺϑ 
δοοογαϊηρ ἴο Πευθα αν τἰϑᾶρα.᾿ 
ΤΧΧΧ, 806} ννὰβ ὑΠ 6 ὑγεαὺν δπα Δ]]ΠἜᾶποα ἐπα νγὰβ 

οΟΠΟΙ δα :; πα 41] ὑπΠ6 Ρ]δοθβ νυν] ἢ εἰδπον 5146 ἢδα 
δοαυϊνοα ἔγοτη ὑΠ6 οὔπου ἰῃ νῶν ὑπδν γοβϑίογεα, οὐ 

ΟΠ {Ποῖα νγὰ5 δὴν οὐπει σγτοιυπα οἵ αἰδγεπος θεΐννεθῃ 
ἔΠοιω, ἔΠπδὺ οᾶτηθ ἴο δὴ ἃρυδϑιηθηῦ δροιυΐ 1. Αοἰϊηρ' 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

, » ’ὔ Ψ Ν »“, ματα τιθέμενοι ἐψηφίσαντο κήρυκα καὶ πρεσ- 
Π ἂν "4 7 ᾿, ΄ Ἃ ΝᾺ βείαν παρὰ ᾿Αθηναίων μὴ προσδέχεσθαι, ἢν μὴ 

5 Ψ 3ς,7 Ν 7ὔ Ψ ’ 

ἐκ Ἰ]ελοποννήσου ἐξίωσι τὰ τείχη Ἑκλίποντες, 
᾿ Ν Υ͂ Ν -“" ΕΝ ΦΨ.ΝΝ Ἐν 

καὶ μὴ ξυμβαίνειν τῳ μηδὲ πολεμεῖν ἄλλ᾽ ἢ ἅμα. 
Ν 7 { [οὶ " ᾿ 2 μὴ 3 καὶ τά τε ἄλλα θυμῷ ἔφερον καὶ ἐς τὰ ἐπὶ 

“4 , Ἀπ, Ψ, » 3 , 

Θράκης χωρία καὶ ὡς ἹΤερδίκκαν ἔπεμψαν ἀμφό- 
Ξ Χ 3 7 » 

τεροι πρέσβεις. καὶ ἀνέπεισαν Περδίκκαν ξυνο- 
΄ 

μόσαι σφίσιν: οὐ μέντοι εὐθύς γε ἀπέστη τῶν 
“ 7ὔ 

᾿Αθηναίων, ἀλλὰ διενοεῖτο, ὅτι καὶ τοὺς ᾿Αργείους 
ΓΝ ὦ κὶ Ν Ὗ ἌΟΡ ν᾿ » ω 2 Υ ἑώρα" ἣν δὲ καὶ αὐτὸς τὸ ἀρχαῖον ἐξ "Ἄργους. 

ἴα “ Ν καὶ τοῖς Χαλκιδεῦσι τούς τε παλαιοὺς ὅρκου, 
᾽ ΄ Ὁ ᾿ " Ν -- 
ἀνενεώσαντο καὶ ἄλλους ὦμοσαν. ἔπεμψαν δὲ 

Ν ᾿ 17 ἐδ , εἰν Ἂ ͵ ν καὶ παρὰ τοὺς ᾿Αθηναίους οἱ ᾿Αργεῖοι πρέσβεις, 
: ὦ τ ᾽ 4 “ κ ) “ [ 

τὸ ἐξ ᾿Ε᾿πιδαύρου τεῖχος κελεύοντες ἐκλιπεῖν: οἱ 
δ᾽ ὁρῶντες ὀλίγοι πρὸς πλείους ὄντες τοὺς ξυμ- 

, Μ ᾿ς Ἁ 7 

φύλακας ἔπεμψαν Δημοσθένη τοὺς σφετέρους. 
ε “- ΞΚι. 

ἐξάξοντα. ὁ δὲ ἀφικόμενος καὶ ἀγῶνά τιν΄) 
Ν “ ,ὔ 

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

Ν Ἂ }] μ᾽ 4 “ » , ἊΝ 

τὰς σπονδὰς αὐτοὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπέδοσαν τὸ 
τείχισμα. 
ΤΧΧΧΙ. Μετὰ δὲ τὴν τῶν ᾿Αργείων ἀπόστασιν 

» Ξ “Ὁ Ν » μ-. 

ἐκ τῆς ξυμμαχίας καὶ οἱ Μαντινῆς, τὸ μὲν πρῶτον 
ἀντέχοντες, ἔπειτ᾽ οὐ δυνάμενοι ἄνευ τῶν ᾿Αρ- 

, 7 Ν - : 

γείων, ξυνέβησαν καὶ αὐτοὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις 
ἃ Ἁ Ν -“ Ἂ 

καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφεῖσαν τῶν πόλεων. καὶ Λακε- 
, - 

δαιμόνιοι καὶ ᾿Αργεῖοι, χίλιοι ἑκάτεροι, ἕξυστρα- 

ἈΠΟ Π σοῖν ἢ 5. Ὁ: ἴσαν Ὁ 
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ὼς ̓
ς ΒΟΟΚ ΥΓΥ. ῃἰχχχ. 1-ἼΧΧΧΙ. 2 

ΠΟ ἰπ οοποοχΐ ἴῃ ὑμεὶν αἰἴαϊνθ, παν νοϊεα ποὺ ἴο 
Γδοοῖνα ἤει] οὐ δῦρθᾶβϑυ οὰ ΐ6 ΑὐΠΘηΐ8η8, 
ὉΠ]6585 ὕπαυ δνδουδίΐεα ὑμεῖὶν ἔουΐβ ἃπηπα ψὶπάγον 

τοῖα ἴη6 Ῥα]οΟρΡοΟΠΠ6ΒῈ15; 84150 ποὺ ἴο τγλκα ρϑᾶδδ 
ΟΥ̓ ΟΔΥῪ Οἢ ΜΓ ἢ Δῆγοηθ δχοαθρῦ τοροῦμεου. 
Απα ποῦ οἷν αἰα παν ρῥτιοβθοιΐε οὔμεὺ χτηδύξειβ 
νγὶ Θηδῦσν, αὶ οί οἵ ὑπδθηὶ βθηῦ δηνουβ 
ἴο ὑΠ6 ρῥίδοθβ ἴῃ Ἴῆταοα δηα ἴο Ῥεογάϊοοδβ. Απᾶ 
ὑπαν ρϑιβυϑαάθα ΡῬεγαϊοοαβ ἴο ϑυνθαν 8]]ΠἸ|Δησὲ νυ ἢ 
ἔθη. Ηθ, πονγανοι, αΪα ποὺ αἀθϑουῦὺ ὑπη6 ΑὐΠοπίδηβ 
αὖ οη66, θαὺ ννὰβ ὑπ πκίηρ' οὗ 1Ὁ, θεοδιθα 6 δᾶὰνν ὑπῈ 
Αὐρῖνθβ δᾶ ἀοπ6 80 ; ἴου ἢ6 ννὰβ ἢϊη561} οἵ Αὐρῖνε 
αεβοθηΐ ὙΠ ὑπΠ6 ΟΠ] οἰ αη5, ἴοο, ἔῃ τεπενθᾶ 
ὑΠ6ὶν δηποϊθηῦ οδΐῃβ, ἃπηΠα ΘΟ ΠΕΡ ΟἾθ5. 1Π6ὲ 
ΑΥ̓ΡΊνΕ5 8150 βεῃῦ δῆνουβ ἴο 6 Αὐπεηΐδηβ υἱΔαϊηρ 
ὑπϑῖὰ ενδουαΐα πε ἔουίγεϑθ αὖ Ερίάδυσαβ; 5 δηᾶ 
ὑπε686, βϑείηρ τῃηαὺ ὑπμθὶν οοηἰϊηρεηῦ ννὰθ 5128}} ἴῃ 
ΘΟ βοὴ νυ ἢ ὑΠ6 γϑβϑῦ, βεηῦ 1)διποϑύμεηθϑ ἴο Ὀγΐηρ 
ΔΥΤΔΥ ὉΠ 6] θη. ΟἿ Πΐ58 δυγῖνα] ἢδ τηδάδ ἃ ργείοχὺ οὗ 
Β01ὴ6 σγιηπεϑίϊο οοηϊδϑὺ ουὐΐβια 6 ὑῃ6 ἔουῦ, ἀπ ἤθη 
πε τεϑὺ οἵ 6 ρϑυυίβοη ἢδα φοῸ πα ουὖ ο]οβαα ὑΠδ ραΐθϑ 
ὈΘΒ πα πε. ΑἰἝογνναγαθ ὑῃῈ Αὐπεηΐϊδηβ γαπμον θα 
ἴπΠ6 ὑγεαὺν νὰ ὑΠ6 ΕρΙἀδυγίδηβ δπα οὗ {πεῖ ον 
δΟΟΟΙΑ͂ σαν ὉΡ ὑΠε ἔουίγ 685. 

ΙΧΧΧΙ. Αἴον ὑπθ νι πάγανναὶ οὗ {πὲ ᾿Αὐρῖνεϑ 
ἔγοσω ἐπε 8]Παηοθ, ἔπῈ Μαμπέϊπθδμβ α͵50, ἃ ΠοῸ ΡΝ αὐ 
ἤγοῦ ορροβϑεαὰ ἴο {{||8 σουγβα, αὐνεῤνάνθνι βπάϊηρ; 
ὑμϑιηβοῖνοϑ ἀη8400]6 ἴο ΠοΙ]ά ουὖῦ νιτμουῦ {Π6 Αὐρῖναβ, 
ΠΠἸκαυννῖβα τηδᾶθ 8η ἂργδοιηθηῦ υὐἱἢ ὑῃ6 [Ι,Δοραδε- 
τη ηΐδη8 ἃ ΥἸ Πα 5 ῃ6 4 ὑπδὶγ ϑονευει σῦν ΟΥΘΥ 
1π6 οἰξίε5.5 Απᾶὰ πον ὑπῈ [,οοαδοιηοηΐδηβ πα 
Αὐρίνεβϑ, δδοὸῇῦ ἃ ὑμπουβᾶπα βἰγοηρ, τηϑᾶθ ἃ Ἰοϊηΐ 

Ὁ. 2,6, ΟΥ̓ΘΡ ὕῃ ῬΑΥΥμδϑίδη5 δηα οὐὔπθὺβ ἴηὴ Αγοϑάϊδ; οὐ ὁ. 
πο Υ αυσχί. 1: ΧΊ], 1], 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΌΕΒ 

κατέστησαν αὐτοὶ οἱ ΘΩΝ, ἮΝ ἐλθόντες, καὶ 
ἘΠΕ ΧῸ , ἊΣ Ν χ 3. ὧν Ἃ μετ᾽ ἐκεῖνα ξυναμφότεροι ἤδη καὶ τὸν ἐν ἼΑργει 

Ὁ : Α “ 

δῆμον κατέλυσαν, καὶ ὀλιγαρχία ἐπιτηδεία τοῖς 
ΕΣ πιβϑνιοις κατέστη. καὶ πριν ἐὰβ ἤδη ταῦτα 

» 

ἣν τοῦ χειμῶνος λήγοντος, καὶ τέταρτον καὶ 
δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. : 

ΤΠ ΧΧΧΊΤΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους Διῆς τε 

οἱ ἐν Άθῳ ἀπέστησαν᾽ Αθηναίων πρὸς Χαλκιδέας. 
Ν , Ἀν το Ὁ .λ » 2 ΄ ΤᾺ καὶ Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐν ᾿Αχαιΐᾳ οὐκ ἐπιτηδείως 

3 Ὄπ πρότερον ἔχοντα καθίσταντο. καὶ ᾿Αργείων ὁ 
“- ψγ δῆμος κατ᾽ ὀλίγον ξυνιστάμενός τε καὶ ἀναθαρσή- 

- 7 εἶ δ σας ἐπέθεντο τοῖς ὀλίγοις, τηρήσαντες αὐτὰς τὰς 
, “ “ 

γυμνοπαιδίας τῶν Λακεδαιμονίων. καὶ μάχης 
“ »Ὁ“Ἥ Ν' “4 

γενομένης ἐν τῇ πόλει ἐπεκράτησεν ὁ δῆμος, καὶ 
ν Ν ΠΕ ρωγ, ν Ὁ ΥΤΟ5 ΚΣ ε τ ἀν τοὺς μὲν ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ ἐξήλασεν. οἱ δὲ 

ς 
Λακεδαιμόνιοι, ἕως μὲν αὐτοὺς μετεπέμποντο οἱ 
φίλοι, οὐκ ἦλθον ἐκ πλείονος, ἀναβαλόμενοι δὲ 

᾿ 7 3 724. ςἰν Ὁ. 7 ΣΝ 

τὰς γυμνοπαιδίας ἐβοήθουν. καὶ ἐν Τεγέᾳ πυθὸ- 
« , ἘὐλΕ 5. ἘΠ ες λ ΑΝ μενοι ὅτι νενίκηνται οἱ ὀλίγοι, προελθεῖν μὲν. 

, , ᾽ 7 ᾿ - , ᾿ 

οὐκέτι ἠθέλησαν δεομένων τῶν διαπεφευγότων, 
, εἶ Χ [ῇ ᾿ ἀναχωρήσαντες δὲ ἐπ᾽ οἴκου τὰς γυμνοπαιδίας 

μὲ ἐγ Ψ ἀκ τῷ “ 2 ’ ᾿ ἦγον. καὶ ὕστερον ἐλθόντων πρέσβεων ἀπὸ τε 
“ [οἹ ῇ “ ς : 

τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ ἀγγέλων ' τῶν ἔξω ᾿Αργείων, 
ῇ, “ ψ.. 

παρόντων τε τῶν ξυμμάχων καὶ ῥηθέντων πολλῶν 

1 ΜΆΠ]ον- δύνατ ρ᾽ 5 ογᾶθυ, ἔου ἀγγέλων καί οὗ ὑπ6 ΜΕΝ. 
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δ ΕΝ ν΄, ἸΧΧΧΙ. 2-ἼΧΧΧΙΙ. 4 

ἐχρϑαϊδίοη, ὑῃ6 [ΓιΔοοαἀδεπιοπίδηβ ἢἤγθὺ σοίϊηρ Δ]οὴς 
ἃπα βού πρ ὉΡ ἃ πο ΟἹ σαγο ἶσα] ἔργ οὗ ρσονετῃ- 
τηθηΐ ἴῃ ϑίογομ, αἴθευννασταβ θοΐἢ τορεῖποῦ ρμυϊηρ 
αονῃ ὕπθ αἀδιηοοσδον αὖ Αὐρὸβ ἃπα θϑίδ] ]βῃϊηρ; 
ἃπ ΟἸΙσΔΥΟὮΥ,.. ἔἀνοῦγα}]Ὲ ἴο ἐπε [1 ,Δοαἀδουηοη Δ 8. 
ΤΠ 656 ὑΠὶποθ οσουτγθα θη ὑΠ6 υνἱηΐευ ννᾶβ ο]οβίηρ 
ἃ Πα ΒΡΥΪΏ σ᾽ νγὰ8 ΠΟ ΠΘΆΪ ὖ Πδηᾶ ; δΔηα 50 δπαδθᾶ {ῃ8 
Γουτίθθητῃ γεᾶν οὐ {Π6 ννδγ. 

ᾺΧΧΧΙ]. ΤῊδ παχὺ βυσημγοι ὑἢ 6 ρθορ]α οὗ Πίαμ 1 
οα Μουπὶ Αὐποβ τεανοϊ θα ἔγοι ὑπῈ Αὐμεηΐδηβ δά 
γγοηῦ οὐ ἴο {πμ6 (Πδ)ο ἴδῃ ; δπα ὑπ 1,δοράδε- 
ΤΠΟΠἾ8 5 ΔΙΥΔηΡΘα τηδίζειβ 'π Αοῆαθα, ψῃῖο ἢ Πδα 
Ὀεΐογα ὑπὶβ ποῦ θδθη ἔἈνουγαθ ]α ἴο ὑπαὶν ᾿πἰογαϑῦβ. 
Απα ποῦν ἴπθ ῬΟΡΌΪΑΓ ραγ αὖ Αὐροβ, φυδάμα]]ν 
ΘΟΠΒοΟΙἀδξϊπρ 108 βύσε ποῖ ἃ πα τϑοονουίηρ ὈΟ] 685, 
τγαϊξεαὰ ἔῸΓ {π6 ςο]εὈγαϊοη οἵ ὑπ Ογιηπορδεαΐδα 3 
Ὀγ {πες 1,Δοραδοιηοηἶδη5 ἃπα αἰΐδοϊςθα ὑΠ6 ΟἹ ράγ 5. 
Α Βαΐι!6 οοσουχτθα ἴῃ ἴη6 οἰζγ ἃπᾶα {πΠ6 Ρορ δῦ 
Ἀγ σοῦ ἴπῃ6 θείαν οὗ 1, 5]αγίῃσ βοῖηῆβ οἵ 
Πα ἜΘ πθιΐθ5 ἃπα Ἔχρο]]ηρ οὔπμουθ. ΤηῈ [ἀοράδε- 
τηοηΐδηβ, δἰ Πουρἢ ἐποῖν ἔτ πάβ Κεαρὺ βεπαϊηρ ἴὸυ 
ἔδει, α14 ποῦ οοτηθ ἴοι ἃ Ἰοηρ' {ἴπη6 ; αὐ αὖ Ἰαϑὺ ὑπ 6 Ὺ 
Ραὺῦ οὔ ἴπΠ6 Ογιηποραβδαΐαα ἀπ ννεηῦ ἴο ἐπμεὶν δἱά. 
Βαυὺ Πεαγίηρσ αὖ Τερεα ὑπᾶαῦ {Π6 οΟἸἸσαγοῃς5. Πδὰ θθεη 
σοΠπαπ γα, παν τϑἤμυβεα ἴο σὸ ἔαγίμ θυ, ἴῃ βρὶΐα οὔ {Π6 
εηὐγθαῖῖες οἵ ὅΠ6 οΟἸσαγοῆθ ψηῸ Πα δβοδρεά, πὰ 
ταϊατηΐηρ Πουηα ριοοε θα δα ψ ἢ ὑΠπ6 οο] αυγαΐίοι οὔ ὑῃ 6 
Ογμμπορδδαϊαθ. [1 αἴδυ, ἤθη Θηνουβ Πδα σοτὴθ ἔγοσα 
π6 Αὐρίνεϑ ἴῃ πε οἷ ἃ Πα ΤΠ ΒΒ ἜΘ ΠΡ ΙΒ ἔτοιὰ ὑΠ 056 
ΨψηῸ μδᾶ Ῥδδθη ατίνεη οὖ, πα ὑπο ὶῦ 411165 ψν 8 
ΡῬγεβεηΐ, ἃπα ταοἢ μα ὈΕςη βαἱα οὴ εἰπου βἰάθ, ὑΠ6Ὺ 

ΠΕΣ, ΟΝ. χασν. 1. 
2.Α ἐοϑύϊνδὶ ἴῃ ν ΐο ἢ θογ5 ἃπηα πιθὴ ἀδπορα παῖτθα. ὙΝᾺ116 

1ὖῦ Ἰαϑύθα Ὁπ6 1ιΔορα θη δη5 (85 αὖ ὑπ 6 Οδγπθὶδ, φ Οἢ8. Ἰἰν. 
δια Ιχχν.) δϑύδι πϑα ἔγῸΠπ γν 81. 
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417 Β.0. 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ἀφ᾽ ἑκατέρων ἔγνωσαν μὲν ἀδικεῖν τοὺς ἐν τῇ 
πόλει καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς στρατεύειν ἐς ἼΛργος, 
διατριβαὶ δὲ καὶ μελλήσεις ἐγίγνοντο. ὁ δὲ 
δῆμος τῶν ᾿Αργείων ἐν τούτῳ, φοβούμενος τοὺς 
Λακεδαιμονίους καὶ τὴν τῶν ̓ Αθηναίων ξυμμαχίαν 
πάλιν προσαγόμενός τε καὶ νομίζων μέγιστον ἂν 
σφᾶς “ὠφελῆσαι, τειχίξει μακρὰ τείχη ἐς θάλασ- 
σαν, ὅπως, ἢν τῆς γῆς εἴργωνται, ἡ κατὰ θάλασ- 
σαν σφᾶς μετὰ τῶν ᾿Αθηναίων ἐπαγωγὴ τῶν 
ἐπιτηδείων ὠφελῇ. ξυνήδεσαν δὲ τὸν τειχισμὸν 
καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ τινὲς πόλεων. καὶ οἱ 
μὲν ᾿Αργεῖοι πανδημεῖί, καὶ αὐτοὶ καὶ γυναῖκες 
καὶ οἰκέται, ἐτείχιζον. καὶ ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν αὐτοῖς 
ἦλθον τέκτονες καὶ λιθουργοί. καὶ τὸ θέρος 
ἐτελεύτα. 

ΤΙ ΧΧΧΊΙΠΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Λα- 
κεδαιμόνιοι ὡς ἤσθοντο τειχιζόντων, ἐστράτευσαν 
ἐς τὸ ΓΑργος αὐτοί τε καὶ οἱ ξύμμαχοι πλὴν 
Κορινθίων: ὑπῆρχε δέ τι αὐτοῖς καὶ ἐκ τοῦ "Ἀρ- 
γουςΪ αὐτόθεν πρασσόμενον. ἦγε δὲ τὴν στρατιὰν 
᾽Αγις ὁ ̓ Αρχιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς. 
καὶ τὰ μὲν ἐκ τῆς πόλεως δοκοῦντα προὐπάρχειν 
οὐ “προυχώρησεν ἔτι" τὰ δὲ οἰκοδομούμενα τείχη 
ἑλόντες καὶ καταβαλόντες καὶ “Ὑσιὰς χωρίον τῆς 
᾿Αργείας λαβόντες καὶ τοὺς “ἐλευθέρους ἅπαντας 
οὺς ἔλαβον ἀποκτείναντες ἀνεχώρησαν καὶ διε- 
λύθησαν κατὰ πόλεις. ἐστράτευσαν δὲ μετὰ 
τοῦτο καὶ ᾿Αργεῖοι ἐς τὴν Φλειασίαν, καὶ δῃώ- 
σαντες ἀπῆλθον, ὁ ὅτι σφῶν τοὺς φυγάδας ὑπεδέ- 
χοντο" οἱ γὰρ πολλοὶ αὐτῶν ἐνταῦθα κατῴκηντο. 
κατέκλῃσαν δὲ τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Μακε- 

1 ἐκ τοῦ Αργους ἀο]εἰοα Ὀν ΗΌΚΘΙ, [ο]] ον Ὀν Ἠπάδ. 
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 ἀεοϊα θα ὑπαῦ ἔΠο56 ἴῃ {Π6 οἰδγ 1 γε τα ἴῃ ὑΠ6 ψτοηρ ἀηά 
αἀδἰδυ πη πθα ἴο τηϑῖτα ἃπ Ἔχρεαϊζίοη ἴο Αὐροβ; "υΐ 

Ε ἀ6]ὰνγ5 ἃπα ροβὶροποιηθηΐβ οοουττεα. ΜαδηνΠ]]α, 
1Π6 ἀδπηοούϑου δὖ Αὐροβ, Γδαυηρ' ἴῃ 6 1,Δοδαδοιηοηΐδῃ5 
ΔΠ6α ἀρδῖη οουγίϊπρ ὑπ6 Δ]]Πἰᾶποθ οὗ ὑπε Αὐμεϑηΐδηβ, 
Ὀδοδαβα ἔμου με] ονεα ὑῃαῦ Ὁ νου] μὲ οὔ {ππῸ στεαϊαϑὺ 
Ὀεπεῆϊ ἴο ὑμπϑιηβαὶνεβ, ριοοθθα θα ἴο θυ] ἃ Ἰοηρ' νν8}}5 
ἄονγῃ ἴο ὑΠε6 568, ἴῃ ογά ει ἐμπαΐ, 5Βῃου]α ὑπδν ΡῈ οαὖ οὔ 
ἔχου ἐπ Ἰαπᾶ, ἔπ ν τηϊρῦ Ὁ} ὑΠ6 ΠΕΡ οὗ πε Αὐπε- 
Πἰδη5 ἢδνε ὑπΠ6 δανδηΐασα οἵ ἱπηρουτϊηρ ΘῸΡΡ] 165. ὈῪ 
868. ὅϑοῖηδ οὗ {Π6 οἰδίοϑβ. ἰὴ πῃ Ῥε]ορομηδβιιβ, ἴοο, 
ὙΘΥΘ ΟΥΝΥ ἰοὸ ὑπ6ὶν ἐου γὴν. ΤῊ6 ψνΠο]Ὲ Αὐρῖνε 
ῬΘΟΡΙΘ, τη, ϑγουηθ, ἃ Πα 5ανεβ, βεῦ ἴο ψνοῦκ ΠΡΟ 
{ΠηΠ6 νγ8}}15; δῃᾶ ἴοι Αὐμδηβ «αἷ9οὸ ὑμεύα οδὴθ ἴο 
ὑπθῖὴ σδυροηἴαβ ΔΠ 4 βἴομα Τηϑϑ0η58. 850. ὑπ6 5:1 6 
6πα6α. 

ΠΧΧΧΗ͂Ι. ΤῊΣ ΓΟ] ον ηρ ψἰηἴον, με π ἐπα [ἀςε- 
ἀδειαομίδηβ θθολῦπδ ἄντα ὑΠπαὺ ὙΠῸΥ γγεΥῈ ἐου γιην 
ΑΥ̓ΡΌΒ5, ὕπαυ τηδ46 δὴ Ἔχρϑαϊτομ ὑπ 0} 16ν, ὑΠπθιηβεὶν 68 
ἃπα ὑῃαὶν 411165, Ἄεχοαρὺ {πὲ Οονἰπεμίδηϑ ; ἃ πα ὑπδτα 
νγὰβ 450 ἃ ραᾶῦΐν 'ἰπ Αὐρὸβ ἰἴ561 ὑΠαῦ ννὰβ. ννουκίῃρ' 
ἴῃ πεῖν ἰηϊεγεϑῦ. ΤῊδ σοτητηδ 6 Υ οἵ ὑΠ6 ΔΥΠῚΥ τγἃϑ8 
Αρὶβ βοὴ οἵ Αὐομίαδμηιιβ, κἰηρ οὔ {Π6 ΓΟ ἀδειη οηΪ8}8. 
ΤῊ βαρροχῦ ἔγοτα {πε οὖν ννο ἢ {Πα γ Ἔχρθοϊεα ἴο πᾶ 
τοδαν [1164 ἔπθη, θὰ ὑΠαν βεϊχθα ἃπα ἀθμλο] 15ῃ64 
{Π6 νγ8}}8 ὑπαῦ σγεσα θεΐπρ θα] ; Δηα ΠΥ 4150 βεἰζεα 
Ηγϑῖδθ, ἃ ρἷδοβ ἴῃ Αὐσῖνα ὑδυυιουυ, δ᾽ανν 811 ὑῃ6 ἔγεε 
τ6η ἡγΠοΙ ἴπαδυ οδπρὐ, ἀπα ὑπ 6 ψ]  Πατανν ἀπ α15- 
Ρειβεα ἴο ὑπεὶν βενεῖδ] οἰδϊθ5. Αὐἴὔον ὑΠ15 ὑη6 Αὐρῖνεβ 
ἴῃ ὑπεὶν ἵστη ἱπνααεα ῬΗ]Ἰαϑα δηα ταναρϑᾶ ἰὉ Ὀεδἴοτα 
ὕΠ6Υ γαϊανσπθα ἤουηθ, Ὀθοδιβα ὑπΠ6 ΡἈὨ]ϊ βίης δα τὸ- 
οαἰνεα ἔαρστῦνεβ οἵ ὑπο ῖγβ, τηοϑῦ οὐ ψῃομ Π8α 56 0164 

Ο{Π6γα. ΑἸϑο ἀυτίηρ {Π6 βατὴς νηοῦ ῃ6 ΑὐΠΘ 85 

1 ΠῚῚ.6 ρορυδγ ρᾶγύγ. 
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ΤΗΠΟΥ ΠΕ 

δόνας ᾿Αθηναῖοι, Περδίκκᾳ ἐπικαλοῦντες τήν ΤΕ 
πρὸς ᾿Αργείους καὶ Λακεδαιμονίους γενομένην. 
υνωμοσίαν καὶ ὅτι παρασκευασαμένων αὐτῶν 

στρατιὰν ἄγειν ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης καὶ 
᾿Αμφίπολιν Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος, Ἢ 
ἔψευστο τὴν ξυμμαχίαν καὶ "ἢ στρατιὰ μάλιστα " 
διελύθη ἐκείνου ἀπάραντος" πολέμιος οὖν ἦν" 
καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ πέμπτον καὶ 
δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 
ΣΝ ΧΊΝΠο ὴ ἐπυγυγνομένου θέρους ᾿ΑλΝ ; 

βιάδης τε πλεύσας ἐς Ἄργος ναυσὶν εἴκοσι τῷ 
᾿Αργείων τοὺς δοκοῦντας ἔτι ὑπόπτους εἶναι καὶ ᾿ 
τὰ Λακεδαιμονίων φρονεῖν ἔλαβε, τριακοσίους Ἧ 
ἄνδρας, καὶ κατέθεντο αὐτοὺς ᾿Αθηναῖοι ἐς τὰς 
ἐγγὺς νήσους ὧν ἦρχον: καὶ ἐπὶ Μῆλον τὴν νῆσον 
᾿Αθηναῖοι ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑαυτῶν μὲν τριά- 
κοντα, Χίαις δὲ ἕξ, Λεσβίαιν δὲ δυοῖν, καὶ 
ὁπλίταις ἑαυτῶν μὲν διακοσίοις καὶ χιλίοις καὶ ἢ 
τοξόταις τριακοσίοις καὶ ἱπποτοξόταις εἴκοσι, 
τῶν δὲ ξυμμάχων καὶ νησιωτῶν ὁπλίταις μάλιστα 
πεντακοσίοις καὶ χιλίοις. ΠΣ δὲ Μήλιοι Λακεδαι- [ 
μονίων μέν εἰσιν ἄποικοι, τῶν δ᾽ ᾿Αθηναίων οὐκ 
ἤθελον ὑπακούειν ὥσπερ οἱ ἄλλοι νησιῶται, ἀλλὰ 
τὸ μὲν πρῶτον οὐδετέρων ὄντες ἡσύχαζον, ἔπειτα 
ὡς αὐτοὺς ἠνάγκαζον οἱ ᾿Αθηναῖοι δηοῦντες τὴν 
γῆν, ἐς πόλεμον φανερόν “κατέστησαν. στρατο- 
πεδευσάμενοι οὖν ἐς τὴν γῆν αὐτῶν τῇ παρασκευῇ, 
ταύτῃ οἱ στρατηγοὶ Κλεομήδης τε ὁ Λυκομήδους. 
καὶ Τεισίας ὁ “Τεισιμάχου, πρὶν ἀδικεῖν τι τῆφη 
γῆς, λόγους πρῶτον ποιησομένους ἔπεμψαν προ 
βεις. οὺὗς οἱ Μήλιοι πρὸς μὲν τὸ πλῆθος ; 

1 ἀπάραντος 18 ΡΥΟΌΘΌΙΥ οοΥγαρΐ, 
» 
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1. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿Αθηναῖοι ἐβούλοντο 
αὖθις μείζονι παρασκευῇ τῆς μετὰ Λάχητος καὶ 
Εὐρυμέδοντος ἐπὶ Σικελίαν πλεύσαντες κατα- 

, » 7 " ς ἈΞ ΟΣ ΘΣ ΟΝ 
στρέψασθαι, εἰ δύναιντο, ἄπειροι οὐ πολλοὶ ὄντες 

τοῦ μεγέθους τῆς νήσου καὶ τῶν ἐνοικούντων τοῦ 
πλήθους καὶ “Ελλήνων καὶ βαρβάρων, καὶ ὅτε οὐ 
πολλῷ τινι ὑποδεέστερον πόλεμον ἀνῃροῦντο ἢ 

ἈΝ Ά, ΡΨ 7 Ν Ὺ;) 

τὸν ἼΡΩΟΣ Πελοποννησίους. Σικελίας γὰρ περί- 
Ἐ Ἐ τεὸν 

2 πλους. μέν ἐστιν ὁλκά ἄδι οὐ πολλῷ τινι ἔλασσον Ἶ 

ὀκτὼ ἡμερῶν, Ἧι τοσαύτη οὖσα ἐν εἰκοσισταδίῳ ᾿ 
μάλιστα μέτρῳ 3 τῆς θαλάσσης διείργεται τὸ μὴ 
ἤπειρος εἶναι. 

11. ᾿Ωικίσθη δὲ ὧδε τὸ ἀρχαῖον καὶ τοσάδε 
ἔθνη ἔσχε τὰ ξύμπαντα. παλαίτατοι μὲν λέγον- 
ται ἐν. μέρει τινὶ τῆς χώρας Κύκλωπες καὶ Λαισ- 
τρυγόνες οἰκῆσαι, ὧν ἐγὼ οὔτε γένος ἔχω εἰπεῖν 
οὔτε ὁπόθεν ἐσῆλθον ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν" ἀρκεί- 
τω δὲ ὡς ποιηταῖς τε εἴρηται καὶ ὡς ἕκαστός πῃ 

2 γιγνώσκει περὶ αὐτῶν. Σικανοὶ δὲ μετ᾽ αὐτοὺς 

1 ῬῸΥ {Π6 818] εἴκοσι σταδίων ((' οοτγγοοῦθα, 1.) δἀορύθα 
ἩὐτοΝ Μ δῃᾶ δόλο]. Ῥαΐίιῃ., εἴκοσι σταδίοις ΑΒ. 

2 μέτρῳ ἀο]οὐοα Ὀν Ηπᾶθ 85 ποῦ γοδᾶ Ὀγ ὅοῃο). Ῥαΐμ. 
3. εἶναι, 580 ΠΘΑΥΪΥ 811 Γϑοθηῦ θα ]ῦουβ [ο] ον ηρ Η (βργαϑβοῦ. 

γιαῃ. 97.), Ἰ)ϑιηθύστιθ δηα ῬΥΟΟΟΡΙΠ5, ἴον οὖσα οὗ ὕπ6 ΜΗΝ. 
ΘΒΠΙοῦο, Βαάμϑηη, δηα οὔ ουβ Ῥγϑῖου ἠπειροῦσθαι. 
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ΒΟΟΚΥΙ 

ΤΙ. Τυυπινα {Π6Ὸ βᾶῖλα νἱηὔου Π6 ΑἸΠεηΐδηβ νυν ]5 64 ἴο αἰξιο. 
581} ἀραίη ἴο 51 ψ τ ἃ Ἰᾶτρον ἀττηδτηθηῦ ὑμδῃ ἐπαῦ 
οοπααοϊοα Ὀγ [665 ἀπα Επισγιηθάοῃ,, ἀηα σα θα πε 1, 
1 ὉΠΘΥῪ οου]α, τηοϑῦ οἵ {πη μεϊηρ ἱσπογδηΐ οὐ ὑΠ6 
δγααῦ 51Ζ6 οἵ ὑπΠ6 ἰβϑαπα πα οἵ π6 ἰαῦσα πα 6. οὗ 
115 πη Πδ)ϊταηΐβ, ΗΠ 6] 6 πὶς ἃ5. ννῈ}}] ἃ5. Βαυρδυίδη, δηᾶ 
ὑπαῦ ὑπαὸν ψετα ὑπαάουίακίηρ ἃ γᾶν ποῦ νΕΥῪ τ ]0ἢ 
ἱπέθυῖοῦ ἴο ἐμπᾶὺ ἀρσαϊηϑὺ ὑπΠ6 Ρε]οροπη δία. ΕῸΣ ὑπὸ 

᾿νογᾶρσα τοὰυπηα 5᾽ΟΙγ, ἴῸΣ ἃ τηϑγοπδηϊιηδη, 16. οπ6 οὗ 
ποῦ τῇ 6855 ἴδῃ εἰρῃῦ ἀᾶγϑ; ἃπα δἰὑποιρῇ ἰὐ 
ἰδ 80 ἰᾶαῦσα ον ἃ αἰβίδποα οἵ ἀροιῦ ὑνεπῖν βἰδαϊα 
οὗ πε 8568 αἰνίδβ {πε ἰϑ]πα ἔγομλ ὑΠ6 τηδὶ ]απά. 

Π1|. 51᾽οΙν νγὰβ βευ θα οὐἱρῖπα!ν ἴῃ ὑπ [ὉΠ] Οἱ ηρ; 
ΤΩΔΏΠΟΙ, 8πα {ῃ6 ψΠΟΪΘ πυχθεν οὗ ὕπ6 παύϊοηβ 
ὑπαῦ οοουρίεοα ἰὃ ννεσα ὑπθ86. Μοβὺ ἃποίεπῦ οἵ 4]} 
ὑποϑα ὑγῆο ἃ΄Ὲ γτερουϊεα ἴο μάνα βε 16 ἴῃ ΠΥ μαι οὗ 
{πε 15]. πα ννεσα ἴπΠῸ Ογοϊοραβ δηὰ [δ ϑ συ ΡΟ ἴδ η5, 85 ἴο 
νοι, πουνανϑῦ, 1 δ 4016 ἴο [611 ποῖ θυ {πεῖν ϑὕοοκ 
ΠΟΙ γῇ ποθ ὑπ ν οὰπη6 ΠΟΥ ὙΠ ὺ {Ποὺ ννεπῦ ; ̓ϑὺ 10 
Βα ΠΠ6 6. ἃ5 ὑπὸ ϑὕουσυ Πᾶ5 εθὴ ἰο]α Ὀγ ὑπ ροεῖβ,32 δῃά 
5. 680} τηδῃ ἢδ5 [ὈγΠ]6 4 ἰγ1ῖ5. ορίπίοη. ἀοιυὺ {πῃειη. 
ΤῊΣ ϑ᾽οδηΐδ 5 ἈΡΡΘαΓ ἴο μαναὰ θ6 θη ὑπΠ6 ἤγδὺ ἴο βδὺι]8 

1 Ἴγγο βϑραῦδίθ δ υ]16 } ΘΧρΘα: ὉΠ] 05, οη6 τπηᾶον ΠΟ ἢ 65 δη4 
ΟΠδγοβθδᾶθβ, 427 Β.0. (1ππ|. ᾿Ιχχχνυ]. 1), ὑπ6 οὔπϑὺ απᾶθϑν Ῥγύμο- 
ἄογιιβ. ΒΟΡΠΟΟ]65 πᾶ Εππγγπιθάοῃ, 424 8.0. (ΠΥ. 11.), ἃΓ6. ΠΘΓΘ 
ΟΟΙΡΓΙΒΘα ἀηα6} ὕΠ6 ΟΠ6 ΤΟΥΤΉ1]δ, 

2. Ἠοιηον, πο ἀοιυθύ, Θβρθοίδ!]ν, ἃ8 δῖδο ἴῃ 1. χ. 1; χὶ, 8; 
ἘΞ ΕῚ:.1, 
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ΤΗΠΟΥΘΌΠΘΕΒ 

πρῶτοι φαίνονται ἐνοικισάμενοι, ὡς μὲν αὐτοί 
Ν 

φασι, καὶ πρότεροι διὰ τὸ αὐτόχθονες εἶναι, ὡς 
δὲ ἡ ἀλήθεια εὑρίσκεται, Ἴβηρες ὄντες καὶ ἀπὸ 

΄ς΄»“Ψ' ΄“ ἊΝ [4᾿ ἊΝ δ 

τοῦ Σικανοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐν ᾿Ιβηρίᾳ ὑπὸ Λιγύων 
Φ “ ᾿4 “ 

ἀναστάντες. καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν Σικανία τότε ἡ νῆσος 
- ’ “ 

ἐκαλεῖτο, πρότερον Τρινακρία καλουμένη" οἰκοῦσι 
- ν Ἀ Υ 

δὲ ἔτι καὶ νῦν τὰ πρὸς ἑσπέραν τὴν Σικελίαν. 
. 7 Ν ςε ἦ “ , ᾿ 

Γλίου δὲ ἁλισκομένου τῶν Τρώων τινὲς διαφυ- 
ζω Ἀ 

γόντες ᾿Αχαιοὺς πλοίοις ἀφικνοῦνται πρὸς τὴν 
οι - ᾽ὔ 

Σικελίαν, καὶ ὅμοροι τοῖς Σικανοῖς οἰκήσαντες ξύμ- 
Ἧ, »' “Ἔ 2 Ξ ὁ 3 » “Ὁ 

παντες μὲν "ἄλυμοι ἐκλήθησαν, πόλεις δ᾽ αὐτῶν 

"Ερυξ τε καὶ "Ἄγεστα. προσξυνῴκησαν δὲ αὐτοῖς 
καὶ Φωκέων τινὲς τῶν ἀπὸ Τροίας τότε χειμῶνι 
ἐς Λιβύην πρῶτον, ἔπειτα ἐς Σικελίαν ἀπ᾽ αὐτῆς 
κατενεχθέντες. Σικελοὶ δὲ ἐξ Ἰταλίας (ἐνταῦθα 

᾿ μι ς ᾽ » Ζ' Ἷ ᾽ γὰρ ᾧκουν) διέβησαν ἐς Σικελίαν, φεύγοντες Ὄπι- 
κούς, ὡς μὲν εἰκὸς καὶ λέγεται, ἐπὶ σχεδιῶν, τηρή- χε τ 
σαντες τὸν πορθμὸν κατίόντος τοῦ ἀνέμου, τάχα 
Χ ς ρν" γε, ΄ αν»... ἂν δὲ καὶ ἄλλως πὼς ἐσπτλεύσαντες. εἰσὶ δὲ καὶ 

“ » . αν. ᾽ ἐν ΕὟ: , » Ν 

νῦν ἔτι ἐν τῇ Ἰταλίᾳ Σικελοί. καὶ ἡ χώρα ἀπὸ 
᾿Ιταλοῦ, βασιλέως τινὸς Σικελῶν, τοὔνομα τοῦτο 
Μ “ » , 2 ΄ ῇ Ν 

ἔχοντος, οὕτω ᾿Ιταλία ἐπωνομάσθη. ἐλθόντες δὲ 
ἐς τὴν Σικελίαν στρατὸς πολὺς τούς τε Σικανοὺς 
κρατοῦντες μάχῃ ἀνέστειλαν πρὸς τὰ μεσημβρενδ “κι ἐς 
καὶ ἑσπέρια αὐτῆς καὶ ἀντὶ Σικανίας Σικελίαν 
τὴν νῆσον ἐποίησαν καλεῖσθαι, καὶ τὰ κράτιστα 

“ “ 7 

τῆς γῆς ῴκησαν ἔχοντες, ἐπεὶ διέβησαν, ἔτη ἐγγὺς 
, Ἵ “ 

τριακόσια πρὶν" Ελληνας ἐς Σικελίαν ἐλθεῖν: ἔτι 
“ εἶ , “- “ δὲ καὶ νῦν τὰ μέσα καὶ τὰ πρὸς βορρᾶν τῆς νήσου 

ἔχουσιν. ᾧκουν δὲ καὶ Φοίνικες περὶ πᾶσαν μὲν 
7 “ ἐν 

τὴν Σικελίαν ἄκρας τε ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ ἀπολαβόν- 
᾿ τες καὶ τὰ ἐπικείμενα νησίδια ἐμπορίας ἕνεκα τῆς 

τὃ4 



ΒΟΟΚ.  ΓΥΙ. τ΄. ,ς- 6 

ἔθ α αἴγευ ὕπο, ἱπα 666, 5 ὑΠ6Ὺ ὑπριηβοὶναβ δϑϑοσῦ, 
δνεη Ὀεΐογα ὑμεη, 85 θεὶπρ' ἱπαϊρθποιβ, θα 85. ὑπ6 
ὑγαΐῃ ἰ8 Τουπα ἴο "6, ὑῃ6Ὺ ψεῖα ΠΡ θυ ]δη5 δηα 6 6 
αἀτίνεπ ὈΥ ὑπὸ Γἰρυτίδηβ τοι ἴΠ6 Εἰνοὺ ϑ᾽σαπα5. ἴῃ 
Ιρετῖὰ. Εγοὰ ὑποὰ {Π6 15] Π4 ννὰβ ὑμεθη οδ]] δα 
ΒΙ᾽οδηΐα, Πανίηρ Ὀδ6η οδ]]οα Τυϊπδουῦῖα Ὀαΐοτο ; δπα 
ΠΟΥ 501}1 ᾿π Πα] ὑΠ6 νεβδύθυη ρᾶυῖβ οὗ 51ογ. Βαΐῦ 
οα ἐπε οἀρίατε οὗ Πίτππ σοῖς οὔ ὑμε Ττοδη5, νῃο Πδα 
εβϑοδρεα {πῸ Αοἤδθδηϑ, οᾶτηθ ἰπ μοαὺβ ἴο 51, γ, δηά 
βαυ ππρ οα π 6 Ὀοτάδυβ οἵ {πΠῸ διοδηίδηβ υγαῦα οἁ]]6α, 
ἃ5 ἃ Ρ6Θορίβθ, ΕἸ τα, 116 ὑΠαῖν οἰδϊθ5. αυα πϑιηθα 
Εγγχ δπα Ερεβία. Απα {πδγὰ βου ]θα ἢ ὉΠ θτὰ 4150 
Β0Ιὴ6 οὗ ὑπ ῬΠοοΐδηβ, νῆο οἡ ὑποῖν γούαση δὖ ὑπαῦ 
ὑἰπλς ἴσου ΤΊΟΥ σγεῦα ἀγίνεη ὈῪ ἃ βἴοιτη ἢγβὺ ἴὸ [ἰργὰ 
διηα Πα πος ἴο 5᾽΄ον. ΤῊ 516 615, ἀραίῃ, οὐγοββθα ΟΥ̓ ΘΥ 
ἔγομι 1ταὶγ, μοτα ὑπου ἀν εὶῦ, ἴο 5᾽οῖγ, ἤθεὶηρ το τα 
πε Ορίοδηθ--ἃϑ 15 ΡΟ 4 Ό]6 δπηα ἱπα 666 ἰ5 τθροτίεα--- 
οἡ γαΐϊβ, μανίηρ νναϊδεα ἴον ὑποὶν ραϑϑαρα {1} ὑΠ6 νυἱϊπα 
γγ85 ἴτοτη ὕΠ6 ΒΥ ; ΟΥ̓ ΡΕΥΠδρ5 ὑπαδν 54116α ἐπι Π 6 ν ἴῃ 
ΒΟΙΠ]6 ΟΥΠΘΙ νγᾶΥ 8'5ο, ἔνθ πον ὕπεῖδ ἃ1΄6 51.6]5 501} 
ἷἰπ [Ἃ{ἀ]ν; δηα ῃ6 σοι νγὰβ πᾶιηθα [{4]ν δου 
ΤΑ105, ἃ Κίπρ' οὔ {πὸ 516 615 ψῇῆο Πδα {18 πᾶῖηθ. ΤΉ 656 
ΟΥΟΒ56α ονοϑῖ ἴο 5160 1]}γ ἴῃ ἃ ναϑῦ που θ Δηα φοπαπ θυ ρ' 
ὑΠ6 5᾽οδηΐίδηβ ἴπ θαΐ]α ἔογοθα ἔπθὰ δοὶς ἴο {πα 
ΒΟ ΠΘΥΗ Δ Πα ννεβϑίειη ρᾶγῖβ οὗ [Π 6 ἰβ]απηά, σδαβίηρ [Ὁ 
ἴο Ὀ6 οΔ116α 51:0] ἰποίθδα οὗ 5᾽οαηῖα. ΤΠΘΥ βϑυυ θα 
ὕΠ6 16 δἴγαν ὕπαν Πα ογοββϑα δπα πο] 4 ἴΠ6 θεϑὺ ρδυϑ 
οὗ {Π6 Ἰαπᾶ ἴοι πϑᾶυν γε μα παγθα γϑᾶῦβ θοίουε ὑΠ6 
ΗδΠ]6πμθ5 οᾶτὴθ ἴο 510 ]γ; ἃπα Ἔνθ πον ὑμον 5.1} 
ΒοΙα {π6 οδθηΐγαὶ ἀπα πουύπουη ρᾶγῖβ οἵ ὑπὸ 15] η4. 
Ῥῃορσηϊοίδηβ, ἴοο, μα βου οπηθηΐβ 411] του πα ΒΊΟΙΪγ, 
ΟἹ ΡΙΌΤΠΟΠἴΟΙ 65 δ᾽οηρ ὑΠ6 868 οοδϑδῦ, ννῃὶο ἢ ΤΠ 6Ὺ 
γνα] δα οἵδ, ἀηα οὐ {ἢ ε δα]δοθηῦ ἰϑ] εὺθ, ἔου ὑπ 6 βᾶκα 

τὃς 



ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

πρὸς τοὺς Σικελούς" ἐπειδὴ δὲ οἱ “Ἑλληνες πολ- 
λοὶ κατὰ θάλασσαν ἐπεσέπλεον, ἐκλιπόντες τὰ 
πλείω Μοτύην καὶ Σολύεντα καὶ Ἰ]ανόρμον ἐγγὺς 
τῶν ᾿Ελύμων ξυνοικίσαντες ἐνέμοντο, ξυμμαχίᾳ 
τε πίσυνοι τῇ τῶν ᾿Ελύμων καὶ ὅτι ἐντεῦθεν ἔλά- 
χίστον πλοῦν Καρχηδὼν Σικελίας ἀπέχει. βάρ- 
βαροι μὲν οὖν τοσοίδε Σικελίαν καὶ οὕτως ὥκησαν. 

11. Ἑλλήνων δὲ πρῶτοι Χαλκιδῆς ἐξ Εὐβοίας 
πλεύσαντες μετὰ Θουκλέους οἰκιστοῦ Νάξον ὠκι- 
σαν καὶ Ἀπόλλωνος ᾿Αρχηγέτου βωμόν, ὅστις νῦν 
ἔξω τῆς πόλεώς ἐστιν, ἱδρύσαντο, ἐφ᾽ ᾧ, ὅταν ἐκ 
Σικελίας θεωροὶ πλέωσι, πρῶτον θύουσιν. Συρα- 
κούσας δὲ τοῦ ἐχομένου ἔτους ᾿Αρχίας τῶν Ἥρα- 
κλειδῶν ἐκ Κορίνθου ᾧκισε, Σικελοὺς ἐξελάσας 
πρῶτον ἐκ τῆς νήσου, ἐν ἡ νῦν οὐκέτι περικλυ- 
ζομένῃ ἡ πόλις ἡ ἐντός ἐστιν: ὕστερον δὲ χρόνῳ 
καὶ ἡ ἔξω προστειχισθεῖσα πολυάνθρωπος ἐγέ- 
νετο. Θουκλῆς δὲ καὶ οἱ Χαλκιδῆς ἐκ Νάξου 
ὁρμηθέντες ἔτει πέμπτῳ μετὰ Συρακούσας οἶκι- 
σθείσας Λεοντίνους τε, πολέμῳ τοὺς Σικελοὺς ἐξε- 
λάσαντες, οἰκίζουσι καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Κατάνην" 
οἰκιστὴν δὲ αὐτοὶ Καταναῖοι ἐποιήσαντο Εὔαρχον" 

ΙΝ. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Λάμις ἐκ 
Μεγάρων ἀποικίαν ἄγων ἐς Σικελίαν ἀφίκετο, καὶ 

1 10} ΟΟ, ὑπ6 οὔμον ΜΞ. περικλυζομένη. 

1 Οη {86 1Π0{16 15] ηα οὗ 53. Ῥαηίδίθοη ἤθδν ὍΠ6 ῬΓΟΙΠ ΠΟΥ 
οἱ ΤΊ] θαι. 

2 Ῥδϑύ οὗ Ῥαδίθγπιο, πον ϑα]δηΐο. 8. ΝΟΥ Βδ]ϑυτηο. 
4 7835 5.0. Τῆθ βὶῦθ ννὰθ ὑῃ6 Ῥϑϑὺ ροϊπὺ ἴον: ἰἸωπᾶϊηρ ΡΟ 

Ἠ61185, πϑᾶῦ Τϑαγοιηθηΐϊαμη (ΤΟΥ 18). 
5.Α Ἰοδᾶϑι' δρροϊηϊθα Ὀγ ἃ βίαῦθ ὕο οοπάποῦ ὕΠ6 ῬΘΟρὶθ βθηῦ 

ουῦ ὕο ΘβῦδὉ]15}} ᾧ οοοῃηγ. Ηβ ῥγόθθΌ]ν γθοθὶνϑα τηδύθυϊα] 
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οὗ ἐτδάβ ψἱτἢ ὑπε6 51.615. Βαῦ ψ ἤδη ἐπ6 Ηδ]]6 65 
αἰβὸ θαρδῃ ἴο οομηθ ἰῃ ὈΥ̓ 868 ἴῃ ἰαῦρα πα θ 6 15, ὑπ 6 
ῬΠοσδηϊοίδηβ ᾿ΘΗν γηοϑὺ οἵ {Πθ686 ρ΄δοθϑ δπα βεϑυ)ηρ 
τορσεῖμεὺ ᾿νε ἰῃ Μοῖγα, ϑο]οαὶβ 2 ἃπα Ρδπουτηι8 
ΠΘ681 ὕΠ6 ΕἸγτηΐ, ραυῦν θΘοδυβα ὑπαν ὑγυβίθα ἴῃ ὑπ οὶν 
ΔΠΔ ποθ ν πε ΕἸγτ ἅμα ΡΥ Ὀδοδαθα6 ΠΌΙΩ 
ἔπογα ὑπ νογᾶρα ἔτομ 51 ον ἴο δυίμαρα 15 βῃογιθϑῦ. 
ΤΉΘ656, {Π6 πη, γα ὑπὸ Αγαγ δη5 Δ Πα] 506 ἢ νγὰ5 ὑπ 6 
ΤΩΘΏΠΘΥ ἰπ ὙΠ οἢ ὑΠθῪ βαυ δα ἴῃ 51 ον. 

ΠΙ|Ι. ΟΥτπμ6 Ηδ]]επθθ, οὐ πα οὐμοὺ παπᾶ, ὑπ6 ἢγοὺ 
ἴο 581] νεῖ γε βοῖηθ ΟΠ] οἰ αἰδη5. ἔτου Επαθοθα ννῆῸ 
βού θα Νάχοβ ὁ νυνὶ ΤΉ 6165 ἃ5 Το πα θυ, δηα θα 1] Δ 
Αἰΐαν ἴῃ Ποποῦν οὗὨ Αρο]]ο Ατομεσοῖθϑθ ΤῊΪ5 15 πον 
ουΐθι46 οὗ {πΠ6 οἰΐγ, ἀπα οὐ Ὁ πΠ6Ὸ βαουδα ἀδραίεβ5,7 
ψγΠ θη ὑΠ6Ὺ 581] ἔτοτὰ 51ον, ἢγϑὺ οἵϊδι βδουῆοο, Τῆς 
ΤΟ]]οννηρ γεᾶν ϑγγύδοιβε 8 νγὰβ ΟΠ 6α Ὀγν ΑτοΪδ5, 
οη6 οὗ ὑπ6 Ηδοτιδοϊεάδθ τῸσὰ ΟοΥηΐῃ, αἴζου ἢ6 πᾶ 
ἢγϑὺ δχρε θα ὑπ6 51.615 ἤτοι ὑΠ6 15]. πα, πὸ ἸΟΠΡΘΥ 
ΒΌΓΓΟῸΠα δα ὈΥ τναΐϑυ, ἢ. νν ἰοἢ πον βἴδηαβ ὑΠ6 ᾿ΠΠΘΥ 
οἷὖγ ; δᾶ αὖ ἃ ἰαΐει. ρευϊοα αἰ5οὸ ὑπ6 ουΐοὺ οὐ νγὰβ 
οοπηδοίθα υἱΐῃ Ὁ Ὀν νν4}1585. ἀπα ᾿δοδπηθ ρορα]οιϑ. 
Ϊὴ {π6 ΠΡ γεν αἴζου ὑΠ6 βϑυ]δεπιθπὺ οὐ ϑγγδοιιβθ, 
ΤΉο]65 ἀπ ῃς6 ΟἸΠδ]ο ἴδῃ, βουτηρ Του ἢ ΟΊ 
Ναχοβ, αἀιόνε ουοὖ {6 516 615. ἴῃ νγᾶν δηα βου ]εᾶ 
Τϑοηὐϊηὶ, Δη4 αἴξοεν τ Οαἴδπα9ϑ ΤπῈ (Οδἰδηδθδῃβ, 
Πονγανοῦ, οσπο56 ἴον ὑπϑιηβεῖνος ὔναγσῃι5 ἃ5 Το ει. 

ΙΝ. Αρουῦ {π6θ βϑᾶΐηβ {ἰπηθ 1δυὴἷθ 4150 σᾶς ἴο 
ΒΊΟΙν τ ἢ ἃ ΘΟΙΟΠΥ ἤτοῖη Μεραγα ἃπα βευ]εα ἴῃ ἃ 

ῬΥΪνΙΠΠΘροΒ δηα σγϑηΐβ Ὑγ 116 αἰῖνο, δηα οογύδ αν τγὰβ ραϊὰᾶ 
αἰνίπθ ΠΟΠΟΙΕ---ϑϑουἤοθ5. Δ Πα σδιηθ5---δύου ἀθαῦῃ. 1 8 
ΘΟΙΟΠΥ ἔθου νγαγβ ἐοα πθα ἀηοί] οι Θο]οην,, ᾿ῦ νγ88 Οιβῦο ΠΡ Ὺ 
ὕο δὶς ἃ ἰθδᾶθν ἔγοῃι ὑπ τηοῦμϑν οἰύν. 

ὁ 830. οδ]]6 85 “"Του Ποὺ ᾿ οὐ Ῥγούθοίου οὗ ἃ πον βϑυυ θυ θηῦ. 
Τ Οἡ τηἰββίοηϑ ὕο βϑΠ165 ΟΥ̓ ΟΥ̓8ΟΪ68. 
8. 734 3,6. Β. 729.8.6᾽ 
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ὑπὲρ Παντακύου τε ποταμοῦ Τρώτιλόν. τι ὄνομα 
χωρίον οἰκίσας καὶ ὕστερον αὐτόθεν τοῖς Χαλκι- 
δεῦσιν ἐς Λεοντίνους ὀλίγον χρόνον ξυμπολιτεύσας 
καὶ ὑπὸ αὐτῶν ἐκπεσὼν καὶ Θάψον οἰκίσας αὐτὸς 
μὲν ἀποθνήσκει, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐκ τῆς Θάψου ἀνα- 
στάντες, Ὕβλωνος βασιλέως Σικελοῦ παραδόντος 
τὴν χώραν καὶ καθηγησαμένου, Μεγαρέας ὠκισαν 
τοὺς Ὑβλαίους κληθέντας. καὶ ἔτη οἰκήσαντες 
πέντε καὶ τεσσαράκοντα, καὶ διακόσια ὑπὸ Γέλωνος 
τυράννου Συρακοσίων ἀ ἀνέστησαν ἐκ τῆς πόλεως καὶ 
χώρας. πρὶν δὲ ἀ ἀναστῆναι, ἔτεσιν ὕστερον ἑκατὸν 
ἢ αὐτοὺς οἰκίσαι, “Πάμμιλον πέμψαντες Σελι- 
νοῦντα κτίζουσι, καὶ ἐκ Μεγάρων τῆς μητροπόλεως 
οὔσης αὐτοῖς ἐπελθὼν ξυγκατῴκισεν. Γέλαν δὲ 
᾿Αντίφημος ἐκ Ῥόδου καὶ Ἔντιμος ἐκ Κρήτης 
ἐποίκους ἀγαγόντες κοινῇ ἔκτισαν ἔτει πέμπτῳ 
καὶ τεσσαρακοστῷ μετὰ Συρακουσῶν οἴκισιν. καὶ 
τῇ μὲν πόλει ἀπὸ τοῦ Γέλα ποταμοῦ τοὔνομα 
ἐγένετο, τὸ δὲ χωρίον οὗ νῦν ἡ πόλις ἐστὶ καὶ ὃ 
πρῶτον ἐτειχίσθη Λίνδιοι καλεῖται’ νόμιμα δὲ 
Δωρικὰ ἐτέθη αὐτοῖς. ἔτεσι δὲ ἐγγύτατα ὀκτὼ 
καὶ ἑκατὸν μετὰ τὴν σφετέραν οἴκισιν Γελῷοι 
᾿Ακράγαντα ᾧκισαν, τὴν μὲν πόλιν ἀπὸ τοῦ ᾿Ακρά- τ 
γαντος ποταμοῦ ὀνομάσαντες, οἰκιστὰς δὲ ποιή- 
σαντες ᾿Αριστόνουν καὶ Πυστίλον, νόμιμα, δὲ τὰ 
Γελῴων δόντες. Ζάγκλη δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ 
Κύμης τῆς ἐν ᾿Οπικίᾳ Χαλκιδικῆς πόλεως λῃστῶν 
ἀφικομένων ὠκίσθη, ὕ ὕστερον δὲ καὶ ἀπὸ Χαλκίδος 
καὶ τῆς ἄλλης Εὐβοίας πλῆθος ἐλθὸν ξυγκατενεί- 

ΤᾺ φῬϑηΐϊηβαϊα 7ι8ὺ πουῦῃ οὗ ὥὄγϑοιιβθ (πον ο8]16 1βο]α αἱ 
Μδρ 151). 
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Ρίδοβ οδἹ]δα Τγοῦ!αβ, θαγομα ὑπ υἷνοὺ Ῥαηΐδογαβ ; 
θαὺ αἴευνναγαάβ, πανίηρ τοιηονϑα ἴοι ποτα πᾶ 
Ἰοϊπεα ἐῃς βευ ]δυηθηΐ οἵ ὑπ6 ΟΠ] οἰ ἰδ η5 αὖ Γθοηύϊηϊ, 
6 νγαὰϑ ἃ [ἰ{{{|ῸΔ Ἰαΐθν ἀγίνεη ουὐ Ὀγ ὑμεῖὰ, πᾶ 
ὑῃπθη αἴδει οο]οπί χίηρ ΤΠ αρβιβ 1 τοὺ 5 ἀθαῖῃ. Η!5 
ΟΠ] ον εΥβ με α ἜΧρο]]οα ἔοτα ΤΠαρϑὰβ πα βευ]θα 
ὕπεπ δ ἃ ρίδοε. Ἷ]εὰ Μεραῖαὰ ΕΗγυθ]δθα,;: 5ἴποα 
ἈΥΡΙοΗ, ἃ 51.686] Κίησ, σᾶνθ πρὸ πε Ἰαπα ἴο ἔμϑιῃ ἃπα 
1Ιεα ἔπειη ἴο {πε ἴθ. Αἴεν ἀν] ηρ ματα ὕνο 
Βυπαγοα πᾶ ἔοτὶγ-ῆνε γϑαῦβ, ὑπ ν ννοσα αἀγίνεη ουΐ 
οὗ Π6 ἴον ἃπα οουηΐγυ ὈΥ ΟεἸοηῃ, ὑγτδηῦ οὗ ὅγγα- 
οα586. Βαΐ Ὀεΐογα ποὺ νεῦα ἀσίνεπ ουὖ, ἃ πυπαγεα 
γεδῖβ αἴευ πον δα βου]εα ὑποτθ, πον ἔουπαβα 
5611 Π.5,5 βαπαϊηρ ὑπι 1 Π6Ὺ Ῥδτηγη]115, γ᾿ ἢ σαπη6 ΤΌ ΠῚ 
πε τηοὐποι-οἰϊγ Μαραγα δπα Ἰοϊμθα ἴῃ {π6 βεὐ]ε- 
τηθηῦ. [}᾿ὶ {πε ον γ- ἢ γϑαν αἴζον ὑΠ6 βευ]διηθηΐ 
οἵ ϑγιδοιβα εἶδ ὁ ννὰβ οα πᾶ θα Ὀν ΑΕ ΡΠ μλι15 ΠΟΙ 
ἈΠοάδΘ5 πα Εἰ ἔτοτὰ Οτεῖθ, πὸ τορεῦμοὺ Ἰδὰ 
ουῦ {π6 οοἴοην. ΤΠ οἰζγ σοῦ [5 πῆγα ἔγοιη ὑῃ6 
τῖνεν (ἀεἶα, Ὀὰαῦ π6 ρἷδοθ. ἤοστα ὑΠ6 ΔΟΙΌΡΟΙ 5. πον 
ἰβ δπα ΒΟ ἢ τὰ ὑπε6 ἤγϑδῦ ἴο 6 [ουυῆεα 15 ο4]16 ἃ 
Τλπα 11.585 Τῆς ἱπϑυϊταϊουβ σίνεπ ὁ ψψεῦα [])ουίδη. 
ψαδὺ αροὰῦ ομε πυπαγεδα δπα εἰσῃῦ γϑᾶῖβ δεν {πεῖν 
οὐ ἰουπαάαίίοη, ὑΠ6 (ὐε]οδηβ οο]οηϊσζεα Αογαραϑὅ : 
Δα ΠΕΥ πδιηθα {6 οἷΐγ αἴοσ [Π6 υἷνοὺ Αογᾶρδβ, 
τηδκίηρ Αὐϊβίοποιιβ ἀπα Ῥυϑθ]αβ ἔθ Πά 6Υ5, ἀπα οἱνὶηρ 
ἴῦ Π6 ἱπϑυϊτςαϊουβ οὗ πε (ὐβϊοδηβθ. ζδϑηοὶθ νγὰβ 
56 166, ἴῃ ἐπε Ὀερὶπηΐϊηρ,, ὈΥ Ρἰγαῦθϑ 0 οᾶπηθ ΕἸ ΟΠ. 
Ογπη6, ἴΠ6 ΟΠ] οἰαἴαη οἷν ἴῃ Ορὶοΐα ; αῦ ἴδον 8 
ἃ ἰαῦσα παθεῖν οἱ οο]οη βὺβ σάτα ἔτοπὶ ΟΠ] οἷβ δηᾶ 
π6 ταϑὺ οἵ Επαρθοθα πα 5πᾶγδα Π6 ἰαπᾶ νυν τ ὑΠ 61}, 

3. 728 8.0. 8 628 8 2. 689 Β.0 
δ. δο οδ]]δὰ ον  ἀθ Εν πα Ιλπάπβ ἰπ ΒΠοάᾶΘΒ ; ΠΣ δε 

ΨΙΙ. 0111]. 6. 58] 8.0. 
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μαντο τὴν γῆν' καὶ οἰκισταὶ ἹΕεριήρης καὶ Κρα- 
ταυμένης ἐγένοντο αὐτῆς, ὁ μὲν ἀπὸ Κύμης, ὁ δὲ 
ἀπὸ Χαλκίδος. ὄνομα δὲ τὸ μὲν πρῶτον Ζάγκλη 
ἣν ὑπὸ τῶν Σικελῶν κληθεῖσα, ὅ ὅτι δρεπανοειδὲς 
τὴν ἰδέαν τὸ χωρίον ἐστί (τὸ δὲ δρέπανον οἱ Σικελοὶ 
ζάγκλον καλοῦσιν), ὕστερον δ᾽ αὐτοὶ μὲν ὑπὸ Σα- 
μίων καὶ ἄλλων ᾿Ιώνων ἐκπίπτουσιν, οἱ Μήδους 
φεύγοντες προσέβαλον Σικελίᾳ, τοὺς δὲ Σαμίους 
᾿Αναξίλας Ῥηγίνων. τύραννος οὐ πολλῷ ὕστερον 
ἐκβαλὼν καὶ τὴν πόλιν αὐτὸς ξυμμείκτων ἀνθρώ- 
πων οἰκίσας Μεσσήνην ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ τὸ ἀρχαῖον 
πατρίδος ἀντωνόμασεν. 

ν. Καὶ Ἱμέρα ἀπὸ Ζάγκλης φκίσθη ὑπὸ 
Εὐκλείδου καὶ Σίμου καὶ Σάκωνος, καὶ Χαλκιδῆς 
μὲν οἱ πλεῖστοι ἦλθον ἐ ἐς τὴν ἀποικίαν, ξυνῴκισαν 
δὲ αὐτοῖς καὶ ἐκ Συρακουσῶν φυγάδες στάσει 
νικηθέντες, οἱ Μυλητίδαι καλούμενοι: καὶ φωνὴ 
μὲν μεταξὺ τῆς τε Χαλκιδέων καὶ Δωρίδος 
ἐκράθη, νόμιμα δὲ τὰ ΧΟΛΈΙΟΙΩΝ ἐκράτησεν. 
ἼΑκραι δὲ καὶ Κασμέναι ὑπὸ Συρακοσίων φκί- 
σθησαν, ΓἼΑκραι μὲν ἑβδομήκοντα ἔτεσι μετὰ 
Συρακούσας, Κασμέναι δ᾽ ἐγγὺς εἴκοσι μετὰ 
Ἄκρας. καὶ Καμάρινα τὸ πρῶτον ὑπὸ Συρακο-᾿ 
σίων ὠκίσθη, ἔτεσιν ἐγγύτατα πέντε καὶ τριά- 
κοντὰ καὶ ἑκατὸν μετὰ Συρακουσῶν κτίσιν" 
οἰκισταὶ δὲ ἐγένοντο αὐτῆς Δάσκων καὶ Μενέ- 
κωλος. ἀναστάτων δὲ Καμαριναίων γενομένων 
πολέμῳ ὑπὸ “Συρακοσίων δι᾿ ἀπόστασιν, χρόνῳ 
Ἱπποκράτης ὗ ὕστερον Γέλας τύραννος, λύτρα ἀν- 
δρῶν Συρακοσίων αἰχμαλώτων λαβὼν τὴν γῆν τὴν 
Καμαριναίων, αὐτὸς οἰκιστὴς γενόμενος κατῴκισε 
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πε ἰουμάουβ θείης Ῥευοτο5. δηα Ογαϊδειηθηθ, ὑπ6 
οΠ6 ἔτοιῃ ὕγιηθ, ἴπ6 οὔπου ἔγτοτα ΟΠ ἃ] οἷ8. [08 πδηηα δὖ 
ἢυβὺ νγὰβ Ζδῃο]θ, ἃπα ἰδ ννγὰβ 80 οδ᾽ δα ὈΥ {πε 51.6]5 
Ὀαδοδῦβα {Π6 ΡΪδοα 15 510 }.]6- 5 ῃδρεϑα : ἴον ὑπ 51.615 98]]} 
ἃ, 510 1.16 ““Ζὰποϊοη. Αἰευνναγαάβ ὑπ 686 βευ ]θυβ 6 6 
αγίνεη ουὖῦ Ὀγ ϑαμηΐδηβ ἃπα οὐποὺ Ιοηΐδη8, γΠῸ ἴῃ 
{πον ἢϊσηῦ θεΐοσα πες Ραυβίδμβ ἰδηα θα ἴῃ 5160 1]γ 1; 
Ῥαΐῦ ἴπη6 ϑδμλῖδηϑ οῦα ἜΧρο]] δα ποῦ Ἰοπρ' αἴϊευνναγαβ 

ΡΥ Απαχίϊυβ, ὑγγδηὺ οἵ ἘΠπερίατη, 0 οο]οπΖεα {116 
Ρίδοθ ψῦῦ ἢ ἃ πιϊχοθα ρορυϊαϊίϊοθπ πα ομδηρεα [8 
πᾶτηθ ἴο Μαεβθεπα 2 δἰϊευ 8. οὐ ΟΥΡῚΠΔ] ἔαϊῃοτ- 
Ιδπα. 

ν. Ηἰἴπηθτὰ 8 ννὰβ οο]οηϊσζεα ἔτοτη Ζᾶπο]ὶα Ὀγ Ε- 
οἰοίαθϑ, ϑίσηιβ ἀπ ϑδοοῦ. Μοϑὶ οἵ {πῸ οο]οπ ϑὺϑ 
γα (ΟΠ δ]οϊαίδης ; θαὺ ὑπεῖα βου δα νυνὶ ἢ ὑφ 4150 
Ταρτιϊνε8 ΠῸμὰ ϑυτασοαβα ῃηοὺ Πδαὰ θεθὴ νδηαθη6α 
ἰπ ἃ ἰδοϊίομαὶ! αυᾶιγαὶ, ὑπΠ6 Μυ)]οί δα 45 ὑπὸν να 
ο4116. ΤΠεὶν ἰδηρσιαρα ννὰβ ἃ τηϊχίασα οἵ ΟΠ δ] οἱαὶς 
δα Ἰοῦς, Ὀὰαὺ ΟΠαϊοίαϊς ᾿πϑυϊταϊοηβ. ργανδι]δά. 
Αοήᾶθ πα (ὐδϑιηθπὰθ ψψεῈ οο]οηϊσεα Ὀγ πΠ6 ϑὅ'γυδ- 
Ουβδη5: Αογδε ἢ βανυθῃΐυ γδαγ8 αἰΐευ ϑυγδοιβθ, (85- 
τηθηδ6 5 ΠΘΑΥΪν ὑννθητΥ γε δι5 αἰευ Αουδθ. (διηδυηᾶ ὃ 
γγὰ5 ἢγϑῦ οο]οπῖσο Ὀγν ὑῃε ϑυγδοιιβδηβ, ᾿υϑὺ Δθοὰῦ ΟΠ 6 
Βυπατδα δπα {πϊτιγ-ῆνε γεϑδὺβ δἰζαυ ὑπ6 ἔουπαάδίίοι 
ΟΥ̓ ϑγγύδοιβθ, 105 θα πουβ θεϊηρ [λάβοοη ἃπα Μεπηε- 
οοἶυ5. Βεῦ πΠ6 (δηῃγδυ παθδηβ νγετα ασυίνθη ουὖὐ ὈΥ 
1πΠ6 ϑ'υσδουβδηβ ἴῃ ἃ νᾶ ὙΠΟ) ΔΙΌΒ6. ΤΌΤ ἃ τ νοὶ, 
ΔΠα βοῖὴθ {ΐης ἰαΐεν Ηἱρροογαῖεβ, ὑγγσδηὺ οἵ Οεϊδ, 
τϑοαϊνίπο ὑῃ6 ἰαυγϊζουυ οὗ πμθ6 (διηδυμθδ 5. ἃ8 
ΤΔΏΒΟΙΩ Ὁ 501η6 ϑυγδοῦβδῃ ὈΥΙΒΟΠΘΥΒ οὗ ννῖ, Ὠΐτη- 
561 Ῥεοδῖηθ ἔουπᾶθυ ἃπα τϑοο]οηϊζεα (δχηδυϊηδ. 

ΡΠ ΠΕ ΎΣ. ΣΧΊΪ,, ΧΧΙΙ!. 5.780 8.6. 
5. θ648 8.6. Σ θρθά 8.0. ὅδ θρ44 8.6. 
6. 599 Β.0. 1 Ἰ)αύο5 498--49]. 
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Καμάριναν. καὶ αὖθις ὑπὸ ᾿έλωνος ἀνάστατος 
γενομένη τὸ τρίτον κατῳκίσθη ὑ ὑπὸ Γελῴων." 

ΝΙ. Τοσαῦτα ἔθνη Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων 
Σικελίαν ῴκει, καὶ ἐπὶ τοσήνδε οὖσαν αὐτὴν οἱ 
᾿Αθηναῖοι στρατεύειν ὥρμηντο, ἐφιέμενοι μὲν τῇ 
ἀληθεστάτῃ προφάσει τῆς πάσης ἄρξαι, βοηθεῖν 
δὲ ἅμα εὐπρεπῶς βουλόμενοι πῶ ἑαυτῶν ξυγ- 
γενέσι καὶ τοῖς προγεγενημένοις " ξυμμάχοις. 
μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐξώρμησαν ᾿᾿!γεσταίων 8 πρέσ- 
βεις παρόντες καὶ προθυμότερον ἐπικαλούμενοι. 
ὅμοροι γὰρ ὄντες τοῖς Σελινουντίοις ἐς πόλεμον 
καθέστασαν περί τε γαμικῶν τινων καὶ περὶ γῆς 
ἀμφισβητήτου, καὶ οἱ Σελινούντιοι Συρακοσίους 
ἐπαγαγόμενοι ξυμμάχους κατεῖργον αὐτοὺς τῷ 
πολέμῳ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν' ὥστε 
τὴν γενομένην ἐπὶ “Αάχητος καὶ τοῦ προτέρου 
πολέμου Λεοντίνων ὁ οἱ ᾿Εἰγεσταῖοι ξυμμαχίαν 
ἀναμιμνήσκοντες τοὺς ᾿Αθηναίους ἐδέοντο σφίσι 
ναῦς πέμψαντας ἐπαμῦναι, λέγοντες ἄλλα τε 
πολλὰ καὶ κεφάλαιον, εἰ Συρακόσιοι Λεοντίνους 
τε ἀναστήσαντες ἀτιμώρητοι γενήσονται καὶ τοὺς 
λοιποὺς ἔτι ξυμμάχους αὐτῶν διαφθείροντες ὃ 
αὐτοὶ τὴν ἅπασαν δύναμιν τῆς Σικελίας σχή- 
σουσι, κίνδυνον εἶναι μή ποτε “μεγάλῃ παρασκευῇ 
Δωριῆς τε “Δωριεῦσι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ ἅμα 
ἄποικοι τοῖς ἐκπέμψασι Πελοποννησίοις ὃ βοη- 

1. Τ)οᾶνν6}}᾽ 5 οοῃ͵]θοῦύιγ ἔοῦ Γέλωνος οὗ ὑπ ΜΒ. 
2 1} ΕΟΜ δηᾶνῦ 811; πᾶ γϑϑαϑ προσγεγενημένοις Τὶ ἢ 

ὑμο οὔμον ΜΒ. 
τε αἴϊου ᾿Εγεσταίων οτιϊ 6 τὺ ὉΠ Γ66 ἰηζθσῖου Μ 55. 

4. Λεοντίνων, Ηπιάδ ἀδ]ούθβ, ἔο]ονγίηρ: ΟἸαββθῃ. 
ὅ διαφθείροντες, Ητἀθ γοδαβ διαφθείραντες νι ἢ Οοα. ΟἸατοπᾶ. 
6 Πελοποννησίοις, Ἠπιᾶθ ἀο]οῦθ5, ΤΟ] ουσίηρ Οοθϑῦ. 
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Απα ἃραίη {πε ρἷδοα ψὰβ ἀερορυϊαῖϊεα ὃν Ἃἀείοῃ, 
Δ πα νγὰβ ὕμθη οο]οηϊζεα ἴον ὑπ6 ὑπιτὰ τη Ὀγ {ῃε 

. ΕἸ οδ8. 
ΥΙ. δυοῇ ψεσα {Π6 παίίοπβ, Η 6]] απο ἀπ Ὀδυθαγίδη, 416 Β.0 

ὑπαῦ ἱπῃα θα 51οΙ]γ ; ἀπα ϑ 0 νγὰ8 ὑπΠ6 τηδρηϊζααε 
οὗ {Π6 ᾿ἰβίαπα νυ ΐοἢ ὑπΠ6 ΑΒΘ πδη5. νγοσα ὈΘηῦ ΠΡΟῚ 
ἱπνααίηρ. Τὸ σῖνε {πΠ6 ἐγιθδὺ Ἐχρδηδίίοη, ἔπ Ὺ γε τα 
ΘΑΡΘΥ ἴο αὐΐαὶη ἕο δτρῖτα οἵ πΠ6 ψ Πο]6 οὗ Ὁ, αῦ {παν 

᾿ς ]ΒΠ6α αὖ πε βᾶπηα ὑἴτηα ἴο ἢᾶνα ἴῃς ἰαἰὶν ργεϊοχὺ οἵ 
τ βἘΘΟΟΌΤΙρ ὑπ αῖγ οὐ Κίπδιηθη Δπα ὑπ οὶν ΟἹ 4}1165.1 

Βαυΐ πηοβὺ οὗ 41} ἴπδν ννεῦθ ἰηϑυραῖθα ὈΥ δῆνουβ οὗ 
{πε Εροδϑίδαϑηβ Ποὺ νγοῦα ργοϑαηῦ πα ἱηνοϊζοα {πεῖν 
᾿Δ᾽α τοῦδ ΘϑυμΘϑῦυ ὑπὰπ ανασ. ΕῸΣ Ὀογδυηρ' 85 ὑΠ 6 Ὺ 
αΙἸα οπ Π6 56] πῃ ὐαπ5 ἔμπαν Πδα σοῦ ἰπΐο νγὰῦ ψ ἢ 
πεῖ ἀρουῦ οογξαϊη τηδυτίασε τἱρῆϊο ἀηα ἀρουΐ α15- 
Ραΐϊοα ὑευυϊζουυ ; ἃπα {Π6 56] πη 18Π5,Ὰ ὈυΪηρΊηρ ἴῃ 
[Π6 ϑυγδοιβδηβ 85 81}165, γε ῖα Ὀγθβϑϑίηρ ὕμθι Παγα ἴῃ 
1Π6 νὰν θοΐῃ Ὀγν ἰδηα δα Ὀγ 5εὰ. Απα 80 {πε ἔροϑβ- 
ἴδθᾶῃ8, γα ηαΐπο ἴΠ6 Αἰ δηΐδη5. οὗ ὑπαὶγ 4]]}Π|8ΠῸ6 
νυ Ιοἢ πα Ὀθ θη τηδάα ννἱτἢ ὑῃ6 Τ,Θοη ἴῃ 65 ἴῃ {Π6 {ἰπης 
οὗ 1Δ0Π65 δηα πα ὈΥΠῈ’ τνᾶγ,2Ζ Ὀερρεα {πολ ἴο 
ΒΕ Πα 5105 ἴο ὑπεὶγ σα] ϊϑῖ; βαν]ηρ' τη ΠΥ Οὔ δὺ ὑπῃϊηρ8 
θαὺ οὨϊοῆν {π|5, ὑπαῦ ἢ {π6 ϑγυδοιβαηβ Βῃου]α ρῸ 
ὈΠΡΟΠΙΒμεα ἰοῦ ἀερορυϊαϊίηρ [,Θοηὐϊ πὶ, ἀηα ὈΥῪ 
ἀεϑίγογίησ ὕποβα οἵ {πεῖν 4111658 ὑπαῦ οῦα 501} 16 
Βῃου]α σοὺ {πε ψν0] 6 οἵ 51. ]ν πο ὑμϑὶν Ρονου, 
πεῖ νγὰ5 ἀδῆροῦ ὑπαὺ βου {ἰπ|6, ΙΕ παϊηρ δἰα νυ ἱῦ ἢ ἃ 
στεδὺ ἴογοθ, θοῦ 85 Ἰ)ουίδη5 ἴο Ἰ)ογίδηβ οὴ. δοσοοπηῦ 
οἵ Κιπβῃΐρ, πα αὖ ὑπΠ6 βᾶγτηβ ὑϊπη6 ἃ5 οο]οηϊδὺβ ἴο ὑΠ68 
Ρε]ορομπηδβίδηβ ὑμπαῦ Πα βεηὺ ὑπεῖὰ οαΐ, {Π6Ὺ τηϊρῃξ 

1 Οὐ, τοϑάϊηρ προσγεγενημένοις,---““ ὉΠ 6. 8ἃ11168 ὕπ6 νυ Βδᾶ δο- 
αὐϊτοα Ὀ651668 ᾽᾿---ῃ Οδηηδυϊηδθϑηβ δηα ΑΡΤΙρ ΘΗ 1688 (Υ΄. ἵν. 
0) δηὰ βοιηδ οὗ {Ππ6 510615 (111. ο111. 1). 

δ 0}: τι ἰχχανΐ. 1]. 
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θήσαντες καὶ τὴν ἐκείνων δύναμιν ξυγκαθέλχωσιν' 
σῶφρον δ᾽ εἶναι μετὰ τῶν ὑπολοίπων ἔτι ξυμ- 
μάχων ἀντέχειν τοῖς Συρακοσίοις, ἄχλλως τε καὶ 
χρήματα σφῶν παρεξόντων ἐ ἐς τὸν πόλεμον ἱκανά. 
ὧν ἀκούοντες οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν 
τε ᾿Εγεσταίων πολλάκις λεγόντων καὶ τῶν ξυνα- 
γορευόντων αὐτοῖς ἐψηφίσαντο πρέσβεις 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 τοὺς Σελινουντίους ἐν ὅτῳ ἐστὶν εἰσομένους. 

ΥἹΙΙ. Καὶ οἱ μὲν πρέσβεις τῶν ᾿Αθηναίων ἀπε- 
στάλησαν ἐς τὴν Σικελίαν. Λακεδαιμόνιοι δὲ 
τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ οἱ ξύμμαχοι πλὴν. Κο- 
ρινθίων στρατεύσαντες ἐς τὴν ᾿Αργείαν͵ τῆς τε 
γῆς ἔτεμον οὐ πολλὴν καὶ σῖτον ἀνεκομίσαντό 
τινα ζεύγη κομίσαντες, καὶ ἐς ᾿Ορνεὰς κατοικί- 

}ὴ ᾽ 7] , μ “Ὁ ΝΜ 
σαντες τοὺς ᾿Αργείων φυγάδας καὶ τῆς ἄλλης 

σ “ - 2 

στρατιᾶς παρακαταλιπόντες αὐτοῖς ὀλίγους, καὶ 
σπεισάμενοί τίνα χρόνον ὥστε μὴ ἀδικεῖν ᾿Ορνεά- 
τας καὶ ᾿Αργείους τὴν ἀλλήλων, ἀπεχώρησαν τῷ 
στρατῷ ἐπ᾽ οἴκου. ἐλθόντων δὲ ᾿Αθηναίων οὐ 
πολλῷ ὕστερον ναυσὶ τριάκοντα καὶ ἑξακοσίοις. 
ὁπλίταις, οἱ ᾿Αργεῖοι μετὰ τῶν ᾿Αθηναίων παν- 
στρατιᾷ ἐξελθόντες τοὺς μὲν ἐν ᾿᾽Ορνεαῖς μίαν 
ἡμέραν ἐπολιόρκουν" ὑπὸ δὲ νύκτα, αὐλισαμένου 
τοῦ στρατεύματος ἄπωθεν, ἐκδιδράσκουσιν οἱ ἐκ 
τῶν ᾿ΟὈρνεῶν. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ οἱ ᾿Αργεῖοι ὡς 
ἤσθοντο, κατασκάψαντες τὰς ᾽Ορνεὰς ἀ ἀνεχώρησαν 
καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἡ ὕστερον ταῖς ναυσὶν ἐπ᾽ οἴκου. 

Καὶ ἐς Μεθώνην τὴν ὅμορον Μακεδονίᾳ ἱππέας 
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ΠΕΡ ἴο Ρὰ}} ἀοννῃ ὑπ ρονεὺ οἵ ὑπΠ6 Αὐῃπεῃίδηβ. [Ὁ 
ψνοα ΡῈ ννῖβθ, ὑπουθίογε, υυνἱῦ ὑμεὶν 411Π165 παῖ 
ὙγΕΥῈ 501} δῦ, ἴο ορροβα ὑπ ϑυγδοιβδηβ, Ἔβρθοίδ!]}ν 
ἃ5 ὅπ6 Εἰ σοβδίαθδηβ νου] ἔα 51} ἸΠΟΠΘΥ 5ιΠοϊεηῦ ἴον 
ἴη6 ννγὰσ. Δπαίῃε Αὐπαπίδηβ, πΠϑαυϊηρ ἴῃ ὑπο ῖγ ἀββειη- 
1165 {686 δυρυτηθηΐβ οἵ ἴῃς Εραδβίδθαδηβ 8Ὧπ6 ὑπεὶν 
ΒΡΡονΐαυβ, γνῃο οοηδίδη ον γαρθαϊθα ὑπεη, νοϊεα ἤἢγβὺ 
ἴο 5Β6ΠπΠ4 δῆνουβ ἴο Εροϑία ἴο 5866. Ποῦ 6. {Π|6 ΤΩΟΠΘΥ 

᾿ αγᾶἃ5 ΟΝ Πᾶπά, 85 που βαϊά, ἴῃ {Π6 ὑγδαβατν Δ Πα ἴῃ {Π6 
ἴδΙρ 65, πα αὖ ἴπθ βϑϑὴηθ {ϊπηθ ἴο δβϑοουΐαϊη ον 
τηδΐξειβ βίοοα υνἱῦἢ τοΐίεσθπος ἴο {πΠῸ6 νὰν ψ ἢ {ῃς 
ΒΘ] ππ 188. 

ΝΠ]. Αοοογαϊηρν ὑπθὸ Αὐπαηΐϊαθ δῆνουθ ΜΕΥ 
ἀεβραίομεα ἴο δ᾽. Βαυΐὺ ἀυλίηρ ὑΠ6 βᾶτηβ ψ]ηὔευ 
{πης6 [Δοεαδεμῃηοηΐϊδηβ πα ὑπαὶν 411165, Ἔχοαρὺ {π6 
ΟοΥηὐ ΐδη5, ἱπνδα θα ὑπ Αὐρῖνα ὑθυυιΐουυν, γανᾶρθα ἃ 
5108}} ραγῦ οἵ ἴῃ ἰαπα δηα οδυτϊθα οἵ βοὴ ου ἴῃ 
ὙὙΔΡῸΠΒ ΠΟ. ὑμδον πδα Ὀγτουρηῦ ἢ ὑπθηὶ ; ὑπ θη 
Βανίηρ βεϊ!εα ὑπ Αὐρῖνα ἔαρὶονεοβ δ Οὐπαδα, ᾿δὰν- 
ἴηρ τἱῦ ἢ ὑπθὰ 4150 ἃ 5114}} θοαν οἵ ἴγοορβ, αἴξευ 
παν Πα τηδᾶδ ἃ ἴτιασα ἴον ἃ σαγίαϊη ὑἴτη 6, οα. οοπαϊ- 
ἀΐοπ ὑμπᾶῦ π6 Οὐπϑαῖθβ ἃπα Αὐρῖνεβ ψγεῦα ποὺ ἴο 
ἰπ͵αγ6 ΟΠ6 ΔποῦΠου᾽ 5 ἰδηα, ὕπο νγεηῦ ποῖα στ ὑΠς 
τοϑὺ οἵ ὑπεῖν ἴογσοα. Ὑὐμεη ὑπ6 ΑὐΠδηΐδη5 οαπὴδ ποὺ 
Ἰοηρ αἰζεγνναγβ νι ὑΠἰγν 5ῃ]ρ05 δηα δἱχ Πυπαγθα 
Πορ τξε5, με Αὐρίῖνεβ, ἴῃ σοιρϑην νν1Ὁ}} {Ππ6 ΑΥΠΘπΐδη8, 
ννεηὖῦ ουὐὖ ἴῃ {1} οτος πα Ὀδβίθρεα ἴΠ6 σαυυίβοη δὖ 
ΟΥπδδθ ἴοι ἃ βίπρ]ε δύ; θαῦ ὕπᾶ θυ οονεὺ οὗ πἰρῃΐ, 
ψ Πεη ὑπ6 θεβίερίηρ δύιὴν πα Ὀἰνουδοκεα δ ἃ α15- 
ἴάποθ, ἴπΠ6 σαγγίβου οἵ Οὐπθὰθ δβοαρθα. ΤΠη6 παχὺ 
ἄᾶγ π6 Αὐρίνθϑ, οὐ Ἰθαυπίηρ [Π]5, γαζθα Οὐηθαᾶς ἴο 
πῸ στουπα ἀπα νι πάγον, πα Ἰἰαΐου ὕΠ6 Αὐμθηϊδῃ8 
αἰθδο ψεηῦ ποῖα νυ Ὁ ἢ ὑπ ῖτ 58}105. 

ΤῊς Αὐποπίδηβ ͵5ὸ οοηνογεα Ὀγ 568 βοηδ οὗ ὑπ6}γ 
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κατὰ θάλασσαν κομίσαντες ᾿Αθηναῖοι σφῶν τε 
αὐτῶν καὶ Μακεδόνων τοὺς παρὰ σφίσι φυγάδας 
ἐκακούργουν τὴν Περδίκκου. Λακεδαιμόνιοι δὲ 
πέμψαντες παρὰ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης, 
ἄγοντας πρὸς ᾿Αθηναίους δεχημέρους σπονδάς, 
ξυμπολεμεῖν ἐκέλευον “Περδίκκᾳ: οἱ δ᾽ οὐκ ἤθελον. 
καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ἕκτον καὶ δέκατον 
ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης 
ξυνέγραψεν. 

ΨΙΠΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους ἅ ἅμα ἦρι οἱ 
τῶν ᾿Αθηναίων πρέσβεις ἧκον ἐκ τῆς Σικελίας 
καὶ οἱ ᾿ϊϊγεσταῖοι μετ᾽ αὐτῶν ἄγοντες ἑξήκοντα 
τάλαντα ἀσήμου ἀργυρίου ὡς ἐς ἑξήκοντα ναῦς 
μηνὸς μισθόν, ἃς ἔμελλον δεήσεσθαι πέμπειν. 
καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκκλησίαν ποιήσαντες καὶ ἀκού- 
σαντες τῶν τε ᾿Εγεσταίων καὶ τῶν σφετέρων 
πρέσβεων τά τε ἄλλα ἐπαγωγὰ καὶ οὐκ ἀληθῆ, 
καὶ περὶ τῶν χρημάτων ὡς εἴη ἑτοῖμα ἔν τε τοῖς 

“ Χ ζω -“ “ - ἱεροῖς πολλὰ καὶ ἐν τῷ κοινῷ, ἐψηφίσαντο ναῦς. 
ἑξήκοντα πέμπειν ἐς Σικελίαν καὶ στρατηγοὺς 
αὐτοκράτορας ᾿Αλκιβιάδην τε τὸν Κλεινίου καὶ 
Νικίαν τὸν Νικηράτου καὶ Λάμαχον τὸν Ἐενο- 
φάνους, βοηθοὺς μὲν ᾿Εγεσταίοις πρὸς Σελένουν- 
τίους, ξυγκατοικίσαι δὲ καὶ Λεοντίνους, ἤν] τι 
περυγίγνηται αὐτοῖς τοῦ πολέμου, καὶ τἄλλα τὰ 
ἐν τῇ Σικελίᾳ πρᾶξαι ὅ ὅπῃ ἂν γιγνώσκωσιν ἄριστα 
᾿Αθηναίοις. μετὰ δὲ τοῦτο ἡμέρᾳ πέμπτῃ ἐκ- 
κλησία αὖθις ἐγίγνετο, καθ᾽ ὅ τι χρὴ τὴν παρα- 
σκευὴν ταῖς ναυσὶ τάχιστα γίγνεσθαι, καὶ τοῖς 
στρατηγοῖς, εἴ του προσδέοιντο, ψηφισθῆναι ἐς 

1 Ἠπάθ ᾿ηβουῦϑ τε δέου ἤν. 

1906 

γ5 ἐᾷ 
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ΟΥ̓ Αναν 8ΠπΠα ἴηΠ6 Μδοβαομῃΐίδη αχίϊθϑ ὑπαῦ με α 
ἢ} Πϑῖ ἴο Μεΐμποηθ, ννῃϊοἢ θογάθυβ οὴ Μδοδάοηίΐα, 
Δ πα τανασεὰ πε οουπένυ οἵ Ρεχάϊοοαβ. Απᾶ ἐπε 
Τοεαδοιηοηΐδηβ δαηῦ ἴο ὕπῸ ΟΠ Δ] π5 ἴῃ ΤἭτγτδςο, 
ψγὴῸ γε ΟὈβουνίηρ ἃ ὑτιοα τον 0} ]6. ΘνΕΙῪ ἴδῃ 
ἀδγ5 στ {πΠ6 Αὐμπεπίδηβ, πα ἀτρεα ἴῃ πὶ ἴο Ἰοΐῃ 
ῬΡεγαϊοοαβ ἴῃ {π6 ννὰῦ ; Ὀαὺ ὕπο ψαΥα ἀμ]! 1ηρ,, 50 
ἴΠ6 ψὶπίευ ἐπαθα, δπα νυ ἢ ἰὖ ὑΠ6 οἰχύθθητ ἢ γϑᾶῦ οὗ 
{15 σὰν οὗ ψνῃίοῃ ΤΗπον 1465 υσοῦα ὑΠπε Πἰβίοτυυ. 

ΝΠ]. Τὴ ποχῦ γϑαῦ αὖ ὑῃ8 ορβηΐϊηρ' οὗ βρυΐπρ {Π6 
ΑὐΠοηΐδη δηνου8 γαϊαυ δα ἔγοσὰ 51 ον, δηα νυ ἢ ὉΠ 6 πὶ 
πε Ερσαοίδθδηβ, Ὀυϊηρίηρ δἰχῦν ἰα]θηῖβ ἢ οὗ ὑποοϊηδα 
ΒΟΥ ἃ5 ἃ τῃοηΐῃ᾽ 5 ΡΔῪ ἴῸΣ 5ἰχὺν 5105, νυ πο παν 
ΕΘ ἴο δὶς {πΠ6 Αὐμεπίδηβ ἴο ϑεπα. ἀπᾶ {πε 
ΑΥΠεπΐδπ5, δ] ]Π Πρ Δ Π Δ5ΒΘΙΏΌΪΥ πᾶ Πδδυίηρ ἔτοσα ὑΠῈ 
Ἐξρεβίδθδηβ ἀπ ὑπεὶν οὐ δνογβ οἴμοι ὑπίηρθ ὑπαὶ 
γγ Γα δἰ οἰηρ αὐ ποῖ ἔσιιθ, δα] ὑπΠαὺ ὑΠ 6 ΤΠΟΠΘΥ ννὰβ 
ΤΕΔαν ἴῃ ἰαῦρα αυδηύτν ἰπ ὑΠ6 ὑθηρ0]65 ἀπα ἰπ {Π6 
ἰγθαβϑατυ, νοΐβα ἴο ϑεπα ἴο 510} βἰχῦν βῃϊρβ, ψ ἢ 
ΑἸοϊδ65 8οὸπ οὗ (]εϊηΐϊαϑ, ΝΊοϊαβ σὸὴ οὗ Νισογαῦιιβ, 

ἃ Πα ΓιΑτηδοῆιιβ 50η οὗ ΧοποΟρΡ Δ Π65 85 σα πο Ὰ]5 νἹἢ 
[Ὁ}} ρονεῖβ, ἴο αἰά ἰπῸ Ἐς ρεβίδεδηβ ραϊηδὺ ἴῃς 
ΒΘ πα δ η5, πα ἃ]50ὸ ἴο Ἰοΐπ ἴῃ γαϑιουϊηρ Τιβοηεηΐ, 
ἴῃ 6456 ὕπεϑυ βῃουἹαὰ ἢᾶνα δΔῃῪ βϑιοοθϑβ ἰῃ πε ψ8γ: 
8 ηα ἔαγῦμοι ἴο βεὺι]6. 4}1 οὐπει τηδύΐίευβ 1π ΘΙΟΙΥ 85 
ὕπον τηῖρηῦ ἄδθ θαδὺ ἴου ὑπθῸὸὶ Αὐμεπῖίδπμβ. Βαυΐ οἡ 
ὑπ6 ΠΡ ἄν αἴξεν {Π|5 ἃ πηβοϊϊπρ' οὐ ὑΠ6 855} 

αγ85 ἀραῖὶπ Π6]4, ἴο ἀδἰθυτηΐηθ ἴῃ ψνηδὺ νᾶὺ ὑΠ6 5Π105 
οουἹὰ ΡῈ εδαυϊρραα τηοϑῦ βρβεαιν, ἃπα ἴῃ οᾶ86 ὑῃε 
ϑεμεΥαὶθ 5Ππου] ἃ ποεα δηγίηϊηρσ ἔαγΌΠΕΥ ἴοσῦ ἐπα 

1 212,000, 467,360. 
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ΤΗΠΟΥ ὨΙ0Ὲ5 

Ν » Ἁ ς » 3 νος Ν πὰ 4 τὸν ἔκπλουν. καὶ ὁ Νικίας ἀκούσιος μὲν ἡρη- 
΄ Υ ,, Χ Ἁ ’ Ρ] ε οὶ μένος ἄρχειν, νομίξων δὲ τὴν πόλιν οὐκ ὀρθῶς 

“, ᾽ ἣν 7 7] ᾿, ᾽ 

βεβουλεῦσθαι, ἀλλὰ προφάσει βραχείᾳ καὶ εὖ- 
- “ ’ ς “4 τ ͵ 

πρεπεῖ τῆς Σικελίας ἁπάσης, μεγάλου ἔργου, 

ἐφίεσθαι, παρελθὼν ἀποτρέψαι ἐβούλετο καὶ 
παρήνει τοῖς ᾿Αθηναίοις τοιάδε. 

ἣ 

ῇ 
1 
4 

ὲ 
ὶ 

,ὔ ζ “- 

ΙΧ. “Ἢ μὲν ἐκκλησία περὶ παρασκευῆς τῆς 
3. 6 

ἡμετέρας ἥδε ξυνελέγη, καθ᾽ ὅ τι χρὴ ἐς Σικελίαν 
- -“ ““ ἣν ἐκπλεῖν" ἐμοὶ μέντοι δοκεῖ καὶ περὶ αὐτοῦ τούτου 

“ , 

ἔτι χρῆναι σκέψασθαι, εἰ καὶ ἄμεινόν ἐστιν 
2 ΄ Χ “ Ν Ἁ «“ Ῥ) “ ἐκπέμπειν τὰς ναῦς, καὶ μὴ οὕτως βραχείᾳ βουλῇ 
περὶ μεγάλων πρωγμάτων ἀνδράσιν ἀλλοφύλοις 

; 
πειθομένους πόλεμον οὐ προσήκοντα αἴρεσθαι. 

2 καίτοι ἔγωγε καὶ τιμῶμαι ἐκ τοῦ τοιούτου καὶ 
ἧσσον ἑτέρων περὶ τῷ ἐμαυτοῦ σώματι ὀρρωδῶ, 

ε ς Ζ 3 Ν χ' ΜΡ ἃ Ἂ Ν νομίζων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι ὃς ἂν καὶ 
ον Υ̓ “ ““ 

τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται" μά- 
λιστα γὰρ ἂν ὁ τοιοῦτος καὶ τὰ τῆς πόλεως δι᾽ 
«ς Χ ͵ ᾿] ΄“ « Ἂν ΕΣ ᾿ “, 

ἑαυτὸν βούλοιτο ὀρθοῦσθαι. ὅμως δὲ οὔτε ἐν τῷ 
"Ὁ » 

πρότερον χρόνῳ διὰ τὸ προτιμᾶσθαι εἶπον παρὰ 
, » ἴω 2 ἌΣ ΦΊΡΕΝ ΜΙ , , γνώμην οὔτε νῦν, ἀλλὰ ἡ ἂν᾽' γιγνώσκω βέλτιστα 

“ Ι͂ 

8 ἐρῶ. καὶ πρὸς μὲν τοὺς τρόπους τοὺς ὑμετέρους 
Χ 7 ς 

ἀσθενὴς ἄν μου ὁ λόγος εἴη, εἰ τά τε ὑπάρχοντα 
τ - - σῴζειν παραινοίην καὶ μὴ τοῖς ἑτοίμοις περὶ τῶν 

» “Ὁ Ν ’ὔ 7 ς » » » 

ἀφανῶν καὶ μελλόντων κινδυνεύειν: ὡς δὲ οὔτε ἐν 

1 ἀλλὰ ἣ ἂν, τ ὑπ6 ΜΕΞ,, Ἠπᾶθ δάορί5 ἄλλ᾽ ἢ ἂν ἔτοπὶ 
Πρ ΙβΘ δηα Μϑάνιίρ. 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹ. νι. 32-|Χ. 2 

εχρϑαϊτίοη, ἴο νοῖα ἰδ ἴον ἔπΠθπλ. Απα ΝΙοῖαβ, ψ ῃὸ Πδά 
Ὀεδη εἰθδοϊεα ἴο [6 σομητηδηα ἀραϊηϑὺ ἷς νν1]], δηᾶ 
ἐπουρσῃ δ [Π6 οἷν Πα ποῖ ὀουηβ ἴο ἃ τἱρῃν ἀδοϊβίοῃ, 
Ὀαυΐ παῖ, ἢ ἃ 5] 1 σ᾽ ἀπα βρεοίοιιβ ργεϊαχῦ, Ὁ ννὰ5 
π6 σοπαιαϑὺ οὗ 411 51. ]ν, ἃ στϑαῦ ἀπαουίακίηρ,, δὖ 
νγ]οἢ ὑΠ6Υ αἰπηθα, οαπηθ ἔργ νὰν τνἱῦἢ ὑΠ6 ΡαγΡοβο 
οἵ ἀνευίπρ' ὑΠ|5, Δπηα δανιθϑθα {πῸὸ Αὐμεηΐδηβ ἃ5 
[Ο]]ονν5 :-- 

ΙΧ. “ΤΠϊ5. ἀΒΘΘυ ]Υ ννὰβ οοηνοϊςοα ἢ τεξεγεπος 
ἴο ΟἿἱ διτηδτηθηῦ, ἴο σΟηβδυ ἰη ν Πὰῦ νὰν γα 5Που]ά 
τᾶ κα ὑπ Ὄχρεαϊζίοη ἴο ὅ51οῖγ; ἴο τηθ, μονανϑὺ, ἰ᾿ 
566 15 ὑμαῦ νγα ουρὴῦ ἴο σομ βου γεῦ ἀραίη ὑΠὶβ νεῖν 
αασβύίομ, νυν θύμον 1ὑ 15 θεϑὺ ἴο β6ηα Π6 5105 δὖ ἃ]], 
δηα ὑπαῦ να οὐρ!ῦ ποῦ, ὁη. 5.160 5]Πσῃὺ 46] εγδίϊοη 
δουΐ τηδίζουβ οἵ σγεδαῦ ᾿τηρογΐδποθ, αὖ ὑπ6 ᾿πηϑυϊσαῦοη 
οὗ τηξδηῃ οὗ δ] 6 γὕδοθ, ἴο ἀπάουΐακα ἃ ννᾶὺ ὑπαῦ ἄοα5 
ποῦ ΘΟ ΠΟΘΙ 85. Απα γεῦ ἕτοιμη 510 }} δῃ δηΐου ρ δε 1 ΓῸΣ 
ΤΥ Ρᾶγτὺ σεῦ ΠΟΠΟΙΙ, Δπα πᾶνε 1655 ἀγοδα ἤδη οὐδ 5 
αοαῦ τὴν {6,1 ΑἸ ΠοῸΡ 1 σοπβίδὺ ὑπαῦ Πα 15 αυϊΐα ἃ5 
σοοα ἃ οἰδίΖσοη ψγη0 ἴδϊκεβ βοῖὴηθ γε πουρηῦ ον ἢΪ5 
116 «πα ριόοροεν ; ἴου βοῇ δὴ ὁπ6 ψ οι]α, ἴον ἰδ 
ΟΥ̓ 84κ6, 6 τηοϑῦ αθϑοιβ ὑπᾶὺ ὕῃς6 δἤαεϊιθ οὐ {Π6 
οἷν 5μουϊαὰ ριόβρεσ. Βυῦ παϑνθυθ δ ]θθ5 ποὶϊῃε 
ἴῃ {πΠ6 ραβϑὺ πᾶνε 1, ἴον ὕΠ6 54Κε οἵ θείπρ' ργείεσγεα ἴῃ 
ΒΟΠΟΙΓ, ΒΡΟΪΚ ἢ ΘΟΠίγΑΤΥ ἴο Τὴν Ἰυαρτηθηῦ, ΠΟΥ 5}4]] 
Ι Ὧο 80 πον, θαυΐὺ 1 5Π4}} βρεαῖκ 1ι8ὺ 85 1 ἄδϑιὴ 6βῦ. 
Αραϊπϑῦ ᾿δευαροῦβ, πα 664, 6 γοῦτβ τὴν νου 5. νου] 
θὲ υπᾶνδἰϊηρ, 1Ε Τ 5ῃου]α δχῆουῦ γοὰ ἴο ΡῥγΈβεῦνα 
νγμαῦ νοὰ ἴᾶνε Αἰγοδαν πα ποὺ ἴο Παζαγὰ ρυδβδϑηΐ 
Ροβϑθϑϑίοηβ ἔου ὑπῖποθ ὑπαῦ ἃὺ6 ἀΠΒΘΘῚ 8ἃηα ἴῃ {Π6 
Ταΐζαγε ; ὑπᾶ΄, Πονγανοι, ποι Ποὺ 15 γοῦν Παβῦθ {ἰπηοὶυ, 

1 Ἠδ πηδὺ πᾶν Ῥθθὴ βΒιῆθυίηρ ΔΙΓΘΔΑΥ ἔγομι ὑμ6 ΚίάποΥ 
ὑγοι]6 οὗ νυν βϊοῃ ἢ 6 ΘοΠΡ] δ] η6α ὕὉΠ6 ποχῦ βιιησηθῦ ἴῃ 15 Ἰθ θυ 
ἴο ὑπ6 Αὐμϑηϊϑηβ (ΝΊΙ. χν. 1). 

109 



ΤΗΠΟΥΌΙΕ5 

[ο͵ ,ὔὕ » δον ΄ 3 “Ὁ 4,3. ἃ καιρῷ σπεύδετε οὔτε ῥάδιά ἐστι κατασχεῖν ἐφ᾽ ἃ 
“ “ Ψ, ὥρμησθε, ταῦτα διδάξω. 

“ Ψ 
Χ, “Φημὶ γὰρ ὑμᾶς πολεμίους πολλοὺς ἐνθάδε 

᾿ - “-“ “ 

ὑπολιπόντας καὶ ἑτέρους ἐπιθυμεῖν ἐκεῖσε πλεύ- 
“ ΝΥ σαντας δεῦρο ἐπαγαγέσθαι. καὶ οἴεσθε ἴσως τὰς 

7] δ. Ά, » ᾽ Δδ 
γενομένας ὑμῖν σπονδὰς ἔχειν τι βέβαιον" αἵ 

ἡσυχαζόντων μὲν ὑμῶν ὀνόματι σπονδαὶ ἔσονται 
Ὁ 3 » , ΝΜ » ᾽ Ν Ν (οὕτω γὰρ ἐνθένδε τε ἄνδρες ἔπραξαν αὐτὰ καὶ 

» “ ) 7 ᾿ Ψ' 3 ’ 

ἐκ τῶν ἐναντίων), σφαλέντων δέ που ἀξιόχρεῳ 
“ - ς 

δυνάμει ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ἡμῖν οἱ ἐχθροὶ 

ποιήσονται, οἷς πρῶτον μὲν διὰ ξυμφορῶν ἡ 
“Ἁ [ω. ᾽ 

ξύμβασις καὶ ἐκ τοῦ αἰσχίονος ἢ ἡμῖν κατ 
᾽ 7 τς Υ̓ 3 3. ΠΝ » ὰ Χ 
ἀνάγκην ἐγένετο, ἔπειτα ἐν αὑτῇ ταύτῃ πολλὰ τὰ 
3 , » Ψζος ε “Δ 50 λΝ Ψ ἀμφισβητούμενα ἔχομεν. εἰσὶ δ᾽ οἱ οὐδὲ ταύτην 

Ἁ ες , 0.7 Ν 3 Ἐν χα 
πω τὴν ὁμολογίαν ἐδέξαντο, καὶ οὐχ οἱ ἀσθενέ- 

» ) ς Ν Υ “ ς Ν στατοι: ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄντικρυς πολεμοῦσιν, οἱ δὲ 
Ν ὃ Ἂ Χ ἊΝ ὃ , » ε ξ΄ ὃ καὶ διὰ τὸ Λακεδαιμονίους ἔτι ἡσυχάζειν δεχη- 

, -“ ᾽ 

μέροις σπονδαῖς καὶ αὐτοὶ κατέχονται. τάχα ὃ 
ΕΝ Μ }] ,ὔ ς ἴω Ἁ ,ὔ Υ͂. “ ἂν ἴσως, εἰ δίχα ἡμῶν τὴν δύναμιν λάβοιεν, ὅπερ 
νῦν σπεύδομεν, καὶ πάνυ ἂν ξυνεπίθοιντο μετὰ 

Ἂν ἃ Ν “ ΕΝ 3 ν᾿ 

Σικελιωτῶν, οὺς πρὸ πολλῶν ἂν ἐτιμήσαντο ξυμ- 
᾿ 4 “ 

μάχους γενέσθαι ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. ὥστε χρὴ 
σκοπεῖν τινα αὐτὰ καὶ μὴ μετεώρῳ τῇ πόλει ἀξιοῦν 

ὃ "Α Ν : “ ΤΑΣ, θ Ἁ κινδυνεύειν καὶ ἀρχῆς ἄλλης ὀρέγεσθαι πρὶν ἣν 
7 “-“ 

ἔχομεν βεβαιωσώμεθα, εἰ Χαλκιδῆς γε οἱ ἐπὶ 
“ , “ - ω 

Θρᾷκης, ἔτη τοσαῦτα ἀφεστῶτες ἡμῶν, ἔτει ἀχεί- 
Ψ Ἄ 

ρωτοί εἰσι καὶ ἄλλοι τινὲς κατὰ τὰς ἠπείρους 
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ΠΟΟΚ ΥΙ τχ. 23- χα 

ΠΟΙ ἰἴ5 ἰδ ΘΑϑύὺ ἴο δἰΐαϊη ψῇῆηδὺ γοι ἃΥ6 εἰγνίπρ' [ῸΓ, 
[18 1 5}4}}] 5ῃον. 

Χ, “1 8γ, ἵπδθη, ὑπαὺ γου, ᾿δανίηρ ὈΘΠΪπα γοὰ 
ἸΏΔΗΥ ΘΠΘΙΪ65 ΠΟΘ, ἀγα θθηὔῦ ὩΡΟΠ 58 1]1ηρ᾽ ὑπατα ἀπά 
ὈΥηρΊπο ΠΡΟῚ γοῦ ἤδγ 501}} οὔ οῚ σπϑιηϊθβ. Απᾶ γοι 
{Πῖπ|ς Ρευμδρ5 ὑμαὺ ὑΠ6 ὑγεαῦν ψ ῃῖο ἢ Πᾶθ θθθη τηδά6 
Αἰον 5 γοὰ βοῖηα βθουγὺν ---α ὑγεαὺγ ἡ ΠΙΟἢ ἱπα 666, 85 
Ἰοπρ' ἃ5 γοῦ δ1᾽΄6 αυϊαῦ, νν}}} θ6 4 ὑγϑαῦυ ἴῃ πᾶπγ6 ([ὉΥ 

80 ΟαΥϑίη Τ]Θη ἤδΥα 8ΔΠ6α διηοηρ᾽ ΟἿἿἹ ΘΠΘΙΪ65 ἢᾶνα 
τηᾶπᾶρδα [ἢ 6586 τηαἰε 5); Ὀαῦ 5Ππου]α γοιῖ ρευομδηοα 
βαῖου ἀεἴεαι νἱῦἢ ἃ σοΟηβίἀΘΥ 4016 ἔογοθ, οὐὐ ἔοθϑ ψν ἢ] 
θὲ αυΐϊοκ ἴο τηᾶῖκ ὑπεὶν αὐΐδοϊὶς ἀρομ α58. ΕῸΥ {πῸ 
οοηρδοῦ 'ἴπ ὑπε ἢγβδι ρΙδοθ νγὰβ σοπο]παθα Ὀγ ὑΠ 6 
ὉΠ6ΘΙ σοΙΡαΪϑίοη ὑΠτοαρἢ δἴγθϑϑ οὗ πηϊϑίογϊα μα ἀπά 
νι ἢ 1655 ογεαϊῦ ἴο ὑῃθιὴ {πδη ἴο 5 ; 8Δη4, 6514 65, ἴῃ 
ἴΠη6 οοτηρδοῖ 1561 {ποτα ἀγα τηϑὴν αἰβραϊεα ροϊηΐδ. 
ΤΉ ΘΥΘ 16 4180 βοὴ βἰδίθβϑ νυ ῃίο ἢ ἤᾶνα ποῦ 85 γεῦ δο- 
σερίβα δνεῃ {πὶβ δρυθθιῃηθηΐ, δπηα μεθα ποὺ {πε 
νγϑαϊκαβῦ ; οἡ ὑΠ6 σοηΐγαγυ, βου οὗ ὑπ 6 πὶ δῦ δἰ ὀρεῃη 
ὙγΑῚ ὙΥΌΠ. 5, Ὑν ἢ116 οὔμθὺβ ἀραῖη, τη ΘΓ ]Υ θθοδαβα {μα 
ΤΔοοαδοιηοπίδῃβ 501}} καρ ααυϊοῦ, ἀγα ὑπου βαῖνε 5 4150 
Καορὺ ἴῃ ταϑίγαϊηῦ ὈΥ ἃ ὕτιιοα ΓΘ νυν 0]6. ΘνΕΙΎ ἴδῃ 
ἄαγβΒ. Βυΐ νΕΙῪ ΡΙΌΡΑΌΪΥ, 1 {ΠῸν 5ῃου]α ἢπα οἱΐ 
Ρον ΕΣ αἰν!αεα---ἰῃῇς νεῖν {ἰηρ γα 816 ΠΟΥ 50 
ΔηΧίΟα5. ἴο Ὀγΐηρ δὐουΐ---ἰΠογ ψουἹα δαροῦν Ἰοΐηῃ 
ἷπ 8ὴῃ αἰΐδοῖκ ροῃ τι5 δἰοηρ στ ἴῃς ϑιοο]οῦβ, 
γγΠο56 Δ᾽] ἰᾶποα ὑποΥ νου] Πογεϊοίογσα αν σίνθη 
τσ0ἢ ἴο οίαϊη. Αηα 850 ψὰ τηιϑὺ σομβ δου {Π 686 
τηδῦειβ ἃπα γαβϑοῖνα ποῦ ἴο τὰ ἰπἴο ἀδηροι ψν 1] 6 
ἀπ6 οἰαΐθ 15. 501} διά ὑηΠ6 νγᾶνθϑ, δῃηα γὑϑϑοῇ ουΐ 
ΔΙΓΕΥ δηοῦπου διαρῖγα Ὀϑίοτο γα μάνα βεουγοα {πα 
ΨΠΟἢ γα πάνθ, βϑοίηρ ὑμαῦ {πΠῸ ΟΠδ]οϊαϊδηβ ἴῃ 
ΤΉγνδοα, δίδει 50 ἸΏΘΠΥ γΕ6Δ15 οὗ γανο]ῦ ΠΌΤ 18, 816 
501} παρα πθα, νυν ῃ1]16 οὔμοῦβ αὖ νᾶυϊουβ ροϊῃΐθ ἡ 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

Σ “ » “ ς - ΔΙ 7 ΣΌΝ ἐνδοιαστῶς ἀκροῶνται. ἡμεῖς δὲ ᾿᾿μγεσταίοις δὴ 
Φ ΠΥ ς :) , 5.7 “ οὖσι ξυμμάχοις ὡς ἀδικουμένοις ὀξέως βοηθοῦμεν, 

ὑφ᾽ ὧν δ᾽ αὐτοὶ πάλαι ἀφεστώτων ἀδικούμεθα, 

ἔτι μέλλομεν ἀμύνεσθαι. 

ΧΙ. “Καίτοι τοὺς μὲν κατεργασάμενοι κἂν κατά- 
“ 2 » Ν , οΝ [ον σχοιμεν" τῶν δ᾽ εἰ καὶ κρατήσαιμεν, διὰ πολλοῦ γε 

- - 7] καὶ πολλῶν ὄντων χαλεπῶς ἂν ἄρχειν δυναίμεθα. 
ΟῚ Ν 

ἀνόητον δ᾽ ἐπὶ τοιούτους ἰέναι ὧν κρατήσας τε μὴ 
ΜΝ Ἐ κατασχήσει τις καὶ μὴ κατορθώσας μὴ ἐν τῷ ὁμοίῳ 

Ν αἱ 5 [οὶ » “ ΣΕΥΒΕ καὶ πρὶν ἐπιχειρῆσαι ἔσται. Σικελιῶται δ᾽ ἄν 

μοι δοκοῦσιν, ὥς γε νῦν ἔχουσι, καὶ ἔτι ἂν ἧσσον 
᾿ Ν ἐκ ῷ “ 7 ΦΟ 2 “ ῇ, δεινοὶ ἡμῖν γενέσθαι, εἰ ἄρξειαν αὐτῶν Συρακόσιοι, 

[χά ἘΨΎΨ “Ὁ 7 Ν ἴω 3 “ 

ὅπερ οἱ ἴὡγεσταῖοι μάλιστα ἡμᾶς ἐκφοβοῦσιν. 
“ Ἁ Ἂ Ἀ »} » , Ψ νῦν μὲν γὰρ κἂν ἔλθοιεν ἴσως Λακεδαιμονίων ἕκα- 

7 2 , ᾽ 5 ““ᾳῃ 2 Ν 2 , ἈΝ ε στοι χάριτι, ἐκείνως δ᾽ οὐκ εἰκὸς ἀρχὴν ἐπὶ ἀρχὴν 

στρατεῦσαι: ᾧ γὰρ ἂν τρόπῳ τὴν ἡμετέραν μετὰ 

Πελοποννησίων ἀφέλωνται, εἰκὸς ὑπὸ τῶν αὐτῶν 
᾿ ἃ ῇ, Ν ἴω » “ “ καὶ τὴν σφετέραν διὰ τοῦ αὐτοῦ καθαιρεθῆναι. 
΄-“» 3 ᾿ “Ὁ 

ἡμᾶς δ᾽ ἂν οἱ ἐκεῖ “Ἑλληνες μάλιστα μὲν ἐκπε- 
77 Ὁ 3 Ἁ τ ὔ Μ Ν Ν πληγμένοι εἶεν, εἰ μὴ ἀφικοίμεθα, ἔπειτα δὲ καὶ 

εἰ δείξαντες τὴν δύναμιν δι’ ὀλίγου ἀπέλθοιμεν 
Ἂ Χ Ἔ ᾿ ΄ὔ » 

(τὰ γὰρ διὰ πλείστου πάντες ἴσμεν θαυμαζόμενα 
-“ - 2 Χ καὶ τὰ πεῖραν ἥκιστα τῆς δόξης δόντα)" εἰ δὲ 

Ὁ , καὶ ᾽ ΕΝ ῇ Ἁ Ὁ 

σφαλεῖμέν τι, τάχιστ᾽ ἂν ὑπεριδόντες μετὰ τῶν 

202 



ΠΝ ὙΠ χ. τ-χὶ 4 

1η6 τρδὶη]δηα το ηαοὺ τι5. ἃ ἀυ)ίοι5. Δ] σίδηοθ. Βαυΐ 
να, ἰῦ 566 1Πη5, Τηϊτιϑὺ γ5ἢ ἴο Ὀυΐηρ' δἰὰ ἴο Εἰσοϑίδαδηϑβ, 
Ὀεΐπρ, ἐουβοοΐῃ, οὐσ' 411165, οὰ. ὑπ στουπα ὑπαῦ ὑπδῪ 
6 ΨΙΟΠησΘα, ψνῃ1]16 οα ὑποϑθ ὈῪ ψγοθα τανοὶῦ να 
Οὐγβαῖνεθ να ἰοησ 66 ψ͵Οησοα τγα 5}}}} ἀθ]αυ ἴο 
ἰηῆϊοῦ ρα ἰβῃτηθηῦ. 

ΧΙ. “Απᾶα γεῦ [Π656.,1 ὁποα Ὀγουρ ἢ ἀπά 6Υ σοΠΐΓΟ], 
να τηϊρηὐ αἰδὸ Κααρ ὑπάδϑι σοηΐτγοὶ ; θα ὑπ6 5᾽ σο] οὔ, 
δνθη ἢ να βου !α σεῦ ἴῃς θεΐζεν οὗ ὑπ δι, ννγα 5Βῃου]α 
ἤπα 1 Παγὰ ἴο σοόονεῖῃ, ἴδ οἵ 5 ὕπΠ6ὺ ἃ δῃηα ἴου- 
τη Α0]6 ἴῃ πατάθοῖβ. Βυὺ ἰὖ 5 [01}]}ν ἴο ρὸ δραϊηβὺ 
ΤΏΘ νγῃΘη νἱοΐουν ψν1}}] ποῦ Ὀγίηρ οομ το] ον ὑπ θη 
Πα αι! γα νν1}} ποὺ ἰθανα πηδύζουβ ἴῃ ὑπ 6 5816 σ0η- 
απο. ἃ5 θα ΐοσε ὑπ αἰΐδοὶς ννγὰβ τηδθ. ΤῊα Β᾽οο]οῦς, 
ΤΩΟΥΘΟΥΘΙ, ἰδ 86ϑῖὴβ8 ἴο πη|6, αὖ ᾿δαϑῦ δ ὑπίηρϑ πον 
βία πα, γο]α θ6 ὄνθὴ 685 ἀδηροίοιιβ ἴο τ5 1 {πΠῸ 
ΞΥΓΔΟΙ 58 5 5ΠΟ00] ἃ δοααϊγα τὰ]6 ονοῦ ἰπειη---ἰἢδὺ 
Ριόϑρθοὺῦ ψἢ το ὑπὸ Εἰρδβίδεδηβ δβρθοΐα}]ν {ὐν 
ἴο ἰευυνγ ἃ58. ΕῸΣ πον ὑπδν τηϊσῃῦ ρου πμδρ5. σΟπλ6Ὲ 
ἀραϊηϑὺ τ15 β' πον οὐὖ οἵ τεσδατα ἴῸγ πΠ6 1 ,δοραδε- 
τηοηΐδη5, αὖ ἴῃ ὑΠ6 οὐ οα56,} Ὁ 15 ποῦ ΠἸΚ ]γ ὑπ αὺ 
8 ΠΏΡΟΙΑΙ οἷὐγ νου τηᾶῖα νὰ ἃρσαϊηϑῦ ΔΠ ἰπη- 
ΡΘΥΪΔ] οἷΐγ; ἔογ ὈῪῚ νηδΐβοθνει. τηθδ 5 πο Υ, ἴῃ οοη- 
σοὺ νι ὑπ6 Ρε]οροπ  βίϑη8, μηϊρηῦ 6 5ρΡ01} τ5 οὗ 
ΟἿ 5υγᾶν, ὈΥ ὕΠ6 ϑϑτη6 τηθ8η5 νεὺῪ [ΠΚοὶγ νου] 
Π6ῖῦ οὐ δἰαρίγα ΡῈ ρυ]]εαὰ ἄοννπ ὈΥ {πΠ686 ϑδ1ὴ6 
ΡεΕΙορομ πο ϑίθηβ. Αμπα 85 ἴο 5, ἴῃς Ηδ]]ε πο ὑπ6 γ6 
νοι] Ὀ6 τηοϑὺ ἴῃ ἂν, ἤΠιϑὺ, 1 να 5ῃου]α ποῦ σοπηα 
αὖ 11}; παχὺ, 1 ἰδοὺ ϑῃουηρ ΟἿἿ ΡΟν ΟῚ γα 5Που]άᾶ 
ΔΙΓΕΡ ἃ Ὀγίοῖ τηΐεγναὶ ἀδραγ. ΕῸν [Ὁ 15, 885. 6 41] 
Κηονν, ὑπίηρβ ὑπαῦ ἂῦὰὲ (αν Ππεϑὺ οἱ πα ᾿δαϑὺ δ]1ὸνν 
ἃ τεῦ οἵ {πεῖν γερυϊαϊϊοη τ ϊο ἢ εχοῖζε σνοπάδυ ; θαΐ 
1 γγε 5Ββῃου]α βυθεν ἃ ἀδἴδαῦ, ἔπ δν νου] νεὺν αυΐϊοκ])ν 

1 2,6, ἴῃ οᾶ886 ὕπ6 ϑυυϑοιβδηβ δοα γα ϑυνῶν ΟΥ̓́ΘΡ ὕπριη. 
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ΤΗΠΟΥ ὈΙΘῈΒ 

5 ἐνθάδε ἐπίθοιντο. ὅπερ νῦν ὑμεῖς, ὦ ᾿Αθηναῖοι, ἐς 
Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους πεπόνθατε, 

Χ ν᾿ Ἄ , ᾽ “ Ν Γ  »: “Ὁ Ν 

διὰ τὸ παρὰ γνώμην αὐτῶν πρὸς ἃ ἐφοβεῖσθε τὸ 

πρῶτον περιγεγενῆσθαι καταφρονήσαντες ἤδη καὶ 
Σ 7ὔ δυντν θ Τ Χ δὲ Ν Ν Ἂ ΄ 
ἐικελίας ἐφίεσθε." χρὴ ὃὲ μὴ πρὸς τᾶς τύχας 
“-“ " ν᾽ ᾿Ὶ [ἢ 3 Ν ᾿Ἷ ᾿ ἡ 

τῶν ἐναντίων ἐπαίρεσθαι, ἀλλὰ τὰς διανοίας 
7 - Ν [4 Μ 

κρατήσαντας θαρσεῖν, μηδὲ Λακεδαιμονίους ἄχλο 

τί ἡγήσασθαι ἢ διὰ τὸ αἰσχρὸν σκοπεῖν ὅτῳ 
τρόπῳ ἔτι καὶ νῦν, ἢν δύνωνται, σφήλαντες ἡ μᾶς 

Ν ῇ, ᾽ Ν 5 ᾿ “ ᾿ ον 

τὸ σφέτερον ἀπρεπὲς εὖ θήσονται, ὅσῳ καὶ περὶ 
΄ Ν Ν 7 ΄ » - πλείστου καὶ διὰ πλείστου δόξαν ἀρετῆς μελε- 

“ “ ᾽ Ν “ 2 Ψ ᾽ Ψ τῶσιν. ὥστε οὐ περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ ᾿Ε! γεσταίων 
ς ““ Ρ] “ 7 τ  Φ , ᾿] “ 

ἡμῖν, ἀνδρῶν βαρβάρων, ὁ ἀγών, εἰ σωφρονοῦμεν, 
ἀλλ᾽ ὅπως πόλιν δι’ ὀλιγαρχίας ἐπιβουλεύουσαν 
ὀξέως φυλαξόμεθα. 

ΧΙΠ. “Καὶ μεμνῆσθαι χρὴ ἡμᾶς ὅτι νεωστὶ 
3 Ν , 4 Ν , Ψ, 

ἀπὸ νόσου μεγάλης καὶ πολέμου βραχύ τι λε- 

λωφήκαμεν, ὥστε καὶ χρήμασι καὶ τοῖς σώμασιν 
5 φον θ ᾿ ζω Ν ε “ δί ᾿ θάδ 

ηὐξῆσθαι' καὶ ταῦτα ὑπὲρ ἡμῶν δίκαιον ἐνθάδε 
Ε] “ Ν Ἁ ε Ν }] Ἂ ““ ἀναλοῦν, καὶ μὴ ὑπὲρ ἀνδρῶν φυγάδων τῶνδε 

, ἦν ον ᾿ 

ἐπικουρίας δεομένων, οἷς τό τε ψεύσασθαι καλῶς 
χρήσιμον, καὶ τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ, αὐτοὺς 
λόγους μόνον παρασχομένους, ἢ κατορθώσαντας 
χάριν μὴ ἀξίαν εἰδέναι ἢ πταίσαντάς που τοὺς 

, ἢ ᾿ » ; » 5» 
φίλους ξυναπολέσαι.2 εἴ τὲ τις ἄρχειν ἄσμενος 
αἱρεθεὶς παραινεῖ ὑμῖν ἐκπλεῖν, τὸ ἑαυτοῦ μόνον 

1 ῬβῈογ ἐφίεσθαι οὗ ὑπΠ6 ΜΒ55., αἴθ. 56}0]. 
2 ἘῸΓ ξυναπολέσθαι οὗ ὑπὸ Μ585., Β ΘΙ 51κ6᾽ 5 οογγϑθούϊοπ, 
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τ κἂν πον ““΄Π΄-- 

ΒΟΟΚ. ΓΙ. χι. 4--χπ. 2 

ἀαϑρίβε ἃ8 ἃπα Ἰοΐῃ οἵ ΘΠ ΘΠ165 Πδύα ἴῃ δὐΐδοκίηρ 
15. Απα Ἰυδϑὺ ὑπὶ5 ἢὰ5 Ὀθθὴ γΟ" ΘΧΡΕΘΙΊΘΠΟΘ, ἸΠ6 ἢ 
οἵ Αἴπθη5, τ γοσαγὰ ἴο ὑπ6 Τιδοραδοιηοηίδηβ. ἃπᾶ 
ὑπεῖν 411165 : θδοδιβα γοῖ πᾶνε σοῦ ὑπ6 Ὀαϊζεν οἵ ὑΠ 6 πὶ 
Ὀεγοπᾶ γουν ἐχρεοϊαϊοη---ἰἶπ σοΙη ρα βοη Ὑν1}}} νυν δῦ 
γοιι ἔβαγεα αὖ ἢγβὺ-- -σοὺ ἀαβρίβα ἔμθηὴ ποὺ 8Π6 ἃΪΠ| 
δνεπ δὺ ὑπὸ οοπαμοϑὺ οἵ 519] ν. Υἵοι Πᾶνα πο τἱρηῦ, 
Βοννανεσ, ἴο "ὲ εἰαϊεα αὖ ῃς στηϊβίουϊα μδβ οὗ γουν 

᾿ς ΟΡρΡοπρηΐβ, θαῦ ΟὨΪΥ θη γοῖ ἢᾶνα τηδδίθγεα ὑΠ6]ν 
ΒΡ. 115. 5ΒΠου] ἃ γοὰ ἴδ] οοπἤαδηοα; ΠΟΥ πχιϑῦ γοὰ 
Ὀ6ΙΙΘνα ὑπαῦὺ ὑη6 1,Δοραδθιηηοπίϑηϑ, Οἢ δοοοιηΐ οἵ 
ὑπαὶν Πυμα]]αὐϊοι, μᾶνα ἀηγὑῃΐπρ 6156 ἴῃ νίανν ὑῃδῃ 
ἴο αἀἰβοονοῦ ἱπ ννῆηδὺ νγὰὺ ὑπϑυ τηδὺ ὄνϑὴ γεὶ ἀδἴθαϊ 
15 ἃηα γτεϊτίανε ὑΠ 6 οὐ αἰβῃοποῦτ-- [Π6 ΠΟΤῈ 80 
ἃ5 ὕπΠαν πᾶνε Ὀδαπ ἴῃ ἴΠ6 Πίρηθδὺ ἀθρτθα ἃπα ἴῸγ 
ὑπΠ6 Ἰοησαδὶ {ϊπηθ οουγύϊπρ ἃ γαρυζαϊοι ἔῸν νδ]ο τ. 
Απά 50 {πε ἰβϑιθ θείου τι5, ἢ γα γα ρυυαθηΐ, ἰ5 ποὺ 
1ῃ6 ἴαϊε οἵ ἴπΠ6 Ερσαβίδθδηβ, ἃ Ὀδυθαγίς ΡΘΟΡΙῈ ἴῃ 
51 γ, θαῦ ἤονν να 5141} 'θδρ ἃ 5π87)}0 ναΐοῃ ροη ἃ 
βίαϊα νγῃ]ο ἢ 15 ἰπ υ]ρυΐηρ ἀραϊηδὺ ἃ5 Ὁ} ὑΠῃ6 ἀδνὶοαβ 
οὗ οἸ᾽σάγοῆγ. 

ΧΙ]. “Αμπα να 5ποι]αὰ τοιμθι ον ὑπαὺ να ἢᾶνα 
θαὺ Ἰαἴεὶγ γεοονευθα βοιηθνῃδὺ Όμ ἃ στγααῦ ρεαϑιϊ- 
Ιθποα δηα νγᾶϊ, 580 8ἃ5 ἴο ὑδουαϊῦ ΟΌἿ βίγεηρίῃ θοτἢ ἴῃ 
ἸΠΟΠΘΥ ἃπαᾶ ἴῃ ΤΏ6η; πη ἴπθβε γθβϑοιγοθβ ἰὖ 15. Ὀαΐ 
ρηῦ ἴο Ἔχρεπα [ῸΓ οὐϊβεῖνεβ Πού, ἃπα ποῦ [ῸΣ 
πΠ656 ἔαριτῖνεβ ὑπαῦ ἃ Ὀεροίηρ ΟἿ 814, ψῇῃοβα 
ἰηϊεγεϑδὺ ἰὉ ἰ5 ἴο 116 οἰθνευῦῖν, 8πα, αὖ ὑπεὶνγ πεῖρἢ- 
θοῦ 5 οοβῦ, βιρρ᾽ γίηρσ ποὐπίηρ θὰ ννογάς {πειὰ- 
56 ῖν6ϑβ, δἰ Ποὺ, ἴῃ οαβ6 οὗ βιιοοθϑβ, ἴο 5Π0νν ΠῸ ΡΙΌΡΕΥ 
πΠΠΙσδ, ὁγ, ἴῃ π6 ονεήὺ οὗ [Ἀ]|}ὺὑγ6, ἴο ἱηγοϊνα 
ὑπ 6 τ {16 Π645 ἴῃ γὰΐη. Απα 1 ὕμθγα Ὀ6. Δῆγομθ ἤοΥα 
γῆ, εἰαϊθα αὖ ὑείῃρ' οἤοβθθῃ ἴο δοῃλδηα, Θχῃουὺβ 
γοὰ ἴο 5481], σοῃϑβιθυϊηρ.---Θσρθοία ]]ν ἃ5 ἢ6 ἰ5. ἴοο 
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μα » Ν ΄, Ἃ » }] ἌΣ. 
σκοπῶν, ἄλλως τε καὶ νεώτερος ὧν ετι ἐς τὸ 

ἄρχειν, ὅπως θαυμασθῇ μὲν ἀπὸ τῆς ἱπποτροφίας, 
, Ν , ἐν") “ ΕῚ “- Ε] “- διὰ δὲ πολυτέλειαν καὶ ὠφεληθῇ τι ἐκ τῆς ἀρχῆς, 

“ “ , 

μηδὲ τούτῳ ἐμπαράσχητε τῷ τῆς πόλεως κινδύνῳ 
ἰδίᾳ ἐλλαμπρύνεσθαι, νομίσατε δὲ τοὺς τοιούτους 

ἡ " Ν 3 " Ν Α τῶν 3 “ Ν 
τὰ μὲν δημόσια ἀδικεῖν, τὰ δὲ ἴδια ἀναλοῦν, καὶ 

Ν -“ ΄ “. Ν ᾿, Φ ,, ε τὸ πρᾶγμα μέγα εἶναι καὶ μὴ οἷον νεωτέρῳ 
βουλεύσασθαί τε καὶ ὀξέως μεταχειρίσαι. 

ΧΠΠΙ. “Οὗς ἐγὼ ὁρῶν νῦν ἐνθάδε τῷ αὐτῷ ἀνδρὶ 
παρακελευστοὺς καθημένους φοβοῦμαι, καὶ τοῖς 

Ἄ πρεσβυτέροις ἀντιπαρακελεύομαι μὴ καταισχυν.- 
“ “Ὁ Ν θῆναι, εἴ τῴ τις παρακάθηται τῶνδε, ὅπως μὴ 

δόξει, ἂν μὴ ψηφίζηται πολεμεῖν, μαλακὸς εἶναι, 
3 ΄ ““ μηδ᾽, ὅπερ ἂν αὐτοὶ πάθοιεν, δυσέρωτας εἶναι τῶν 

ἀπόντων, γνόντας ὅτι ἐπιθυμίᾳ μὲν ἐλάχιστα 
“ ῷ ΄ »Ὶ ἰὴ : 3 ς Ἂ 

κατορθοῦνται," προνοίᾳ δὲ πλεῖστα, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
ἴω φ ᾿ Ψ 

τῆς πατρίδος, ὡς μέγιστον δὴ τῶν πρὶν κίνδυνον 
- , ἀναρριπτούσης, ἀντιχειροτονεῖν καὶ ψηφίζεσθαι 

τοὺς μὲν Σικελιώτας οἷσπερ νῦν ὅροις χρωμένους 
ω - [ον 2 , 

πρὸς ἡμᾶς, οὐ μεμπτοῖς, τῷ τε ᾿Ιονίῳ κόλπῳ, 
εἶ " Υ Ν [ » [ο ὃ ΤΣ παρὰ γῆν ἤν τις πλέῃ, καὶ τῷ Σικελικῷ, διὰ 

“ ᾽ 

πελάγους, τὰ αὑτῶν νεμομένους καθ᾽ αὑτοὺς καὶ 
7 - Νν 9 Ψ 50. 2 ἊΣ 

ξυμφέρεσθαι' τοῖς δὲ ᾿Εἰγεσταίοις ἰδίᾳ. εἰπεῖν, 
“ ἊΝ 

ἐπειδὴ ἄνευ ᾿Αθηναίων καὶ ξυνῆψαν πρὸς Σε- 
“ Ἂν ΄-“ “ 

λινουντίους τὸ πρῶτον πόλεμον, μετὰ σφῶν αὐτῶν 
Ν ,): Χ 

καὶ καταλύεσθαι: καὶ τὸ λοιπὸν ξυμμάχους μὴ 
“ - “-“ Ν Ψ 

ποιεῖσθαι, ὥσπερ εἰώθαμεν, οἷς κακῶς μὲν πρά- 

1 ΜΕΝ. ; Ηπάᾶθ δαορὺβ ῬΙαν ρου β᾽ οουγθούοη, νεωτέρου. 
5. κατορθοῦνται Μϑ5., κατορθοῦται (ΧΟΘ]]6 Υ᾽5 ΘΟΠ] θοῦ 6. 
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ΒΟΟΚ ΓΥΙ. χιι. 2--Χ11Π1. 2 

γοιηρ' ἴο σΟΙΠΤηΔΠΩ ---ΟὨΪΥ 8. οὐνὴ ἰηΐεγεϑδῦ, ἢον ἢδ 
τᾶν σοὺ δΔαμηϊγαϊϊοι ἴον 5. ταϊϑίηρ οἱ ἤἥπε Που865, 
Δα ἴπεθῃ, θδοδιιθα ὑμᾶὺῦ 156 νΕΙῪ δχραϑηβῖνο, μον δ 
ΤΩΔΥ͂ αἶδο σεῦ 50η16 ΡιΌΠεἑ ἔγομὰ ἢΪ8 Θοϊηχηδηά, ἀο ποὺ 
Αἰἴογα ὑΠ18 τλᾶπ, αὖ ὕΠ6 οοβῦ οἵ ὑπῈ βἴαϊε, ορρουδαμιν 
ἴο τᾶ Κα ἃ Ὀεύβομδὶ αἰβρίαγ, Ὀὰὺ ταῦμϑυ ΘΟΠΒΙΔΘΥ 
ὑπαῦ βὰοἢ τηθῃ ἀδηηᾶρσα ὑῃΠ6 ρι]1ς ἰηΐεγαϑῦ νυ ῃ1]6 
ὑπον τναϑῖα ὑπεῖν οὐν Ρριοροσῦν, πα ὑμαῦ {Π| τηδύξευ 
Ϊ8 0η6 οὗ σγοαῦ βϑυ] οῦ8η 685, Δηα ποῦ 50} ἃ5 ἃ γοιτῃ 
ἴδυ ἀδοίαθ δηα γάβῃ}ν ἴαϊκα 1 Πδπά. 

ΧΙΠΠ. “Τὺ ἰβ οἵ ϑ.0ῃ γουΐῃθ, ἤθη 1 566. ὑπαῖὴ 
Β᾽Π]ηρ ἤΟΥΘ ἴῃ ΔΏΒΥΟΙ ἴο ὑπ6 ἅρρθὰὶ]ὶ οἵ {1115 5816 
τη8η, ὑπαὺ ἰ δὴ δἰταϊα : δηα 1 τηδῖϊτα ἃ οουηΐοι- 
ΔΡΡΘΔΙ ἴο πε οἱάδι τηξῃ, ἴἢ δὴν οἵ γοὺ 10 ὈγῪ 
ΟΠ6 οἵ {ῃ686, ποὺ ἴο Ὀ6 ϑῃδιηθα ἱἰπΐο ἔβαν. 1θϑὺ 
ἢδ τηᾶῪ 56ϑ ἴο μὲ ἃ οοναια 1 ἢ6 αἋο ποὺ νοΐε [ὉΓ 
γγαν, ἃπα ποῖ, ὑποὰρἢ ὑπαῦ τᾶν θὲ ἐλοῖγ [66] 1η σ, ἴο 
Πᾶνα ἃ τοῦθ] ογανίηρ ἴῸγ ψνμᾶὺ ἴ6 ουὖ οὗὨ Τϑδοῇ, 
Κπονίησ ὑπαΐῦ ἔδνν βυσοθββεθ ἃ΄6 ψΟη ὈΥ ρτεαα, Ρθαΐ 
ΨΘΙῪ ΤΏΔΠΥ ὈΥ [ογοβίρ ῦ ἢ οα ὕΠ6 σοηὐγαγν, οα θ6}4]} 
ΟΥ ΟὟΥ σουηΐγν, ΠΙΟῊ ἰ6 πον ΤΠ ηΐηρ ἴΠ6 σγοαϊοϑῦ 
ΥἼ5}ς [Ὁ ἢδ5 νεῖ τὰπ, ΠΟΙ]α ἊΡ γοιῦν πᾶ πΠα5 ἴῃ ΟρΡροβι θη 
8 Πα νοῖε ὑπαῦ {Π6 5:᾽ςο]οῖβ, Κααρίηρ ὑΠ6 βαῖὰα θοιη- 
ἀαΥε5 ψἹὉἢ γαβρθοῦ ἴο τι5 845 δὖ ργυεϑϑηΐ--- οι πμδγ 165 

ΠΟ ΟΠ6 Οὁ8Πη πα ἔδυ]ῦ νν10}---παιηθὶν, ὑπ6 Τοηΐδη 8688, 
1Ὲ ομα 5811] δἱοὴρ πε οοαβῦ, ἃπΠα μ6 510} 8, 1 ὁπ 6 
ΟΥΌ55 6 ορεὴ ἀδ6ερ---54}} δπ]ου ὑπαὶ οὐ ΡΟ5565- 
ΒΙοηβ ἃπηα βεῦθϊα ὑπαὶ ον ααδιγ6 5. διηοην ὑμδι- 
56 Ινεβ. Βιυῖΐ {61} {πὸ Ἐςξροοίδθδῃβ ἴῃ ριον ἐπαὺ, 
ἂἃ5 ΠΕΥ ννεηὺ ἴο νγὰῦ ψἱῦ ὑπ6 6] πὰ η5. ἴῃ ὑΠ6 
ἢγϑὺ ρἷδοα υυἱτπουῦ ὕπΠ6 Αὐμθηΐδη 8, 50 ὑπ δον πγαϑῦ ὈγῚπρ' 

Οὐ ἴο δῃ δπα Ὀγ ὑπϑυήβαῖναβ; ἃπηα ἴον ὑΠπ6 ἔαΐανα εὐ 
15 ποὺ τηᾶῖκα 8|1165, ἃΞἩ ΨῈ δῖα ψοηὺ ἴο 4, ννῇουη 
γγῈ τησδὺ δϑϑίϑὺ θη ὑπου γα 111, θὰ ποτ ᾿ν ΠΟΙ 
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ἕασιν ἀμυνοῦμεν, ὠφελίας δ᾽ αὐτοὶ δεηθέντες οὐ 
τευξόμεθα. 
ΠΝ ΓΕ δὲ ὅν, ὦ πρύτανι, ταῦτα, εἴπερ ἡγεῖ 

σοι προσήκειν ΣΕ ΡΣ τε τῆς πόλεως καὶ βούλει 
γενέσθαι πολίτης ἀγαθός, ἐπιψήφιξε καὶ γνώμας 
προτίθει αὖθις ᾿Αθηναίοις, νομίσας, εἰ ὀρρωδεῖς τὸ 
ἀναψηφίσαι, τὸ μὲν λύειν τοὺς νόμους μὴ μετὰ 
τοσῶνδ᾽ ἂν μαρτύρων αἰτίαν σχεῖν, τῆς δὲ “πόλεως 
βουλευσαμένης " ἰατρὸς ἂν γενέσθαι, καὶ τὸ καλῶς 
ἄρξαι τοῦτ᾽ εἴναι, ὃς ἂν τὴν πατρίδα ὠφελήσῃ ὡς 
πλεῖστα ἢ ἑκὼν εἶναι μηδὲν βλάψῃ." 

ΧΥ. ὋὉ μὲν Νικίας τοιαῦτα εἶπεν: τῶν δὲ 
Αθηναίων παριόντες οἱ μὲν πλεῖστοι στρατεύειν 
παρήνουν καὶ τὰ ἐψηφισμένα μὴ λύειν, οἱ ἱ δέ τινες 
καὶ ἀντέλεγον. ἐνῆγε δὲ προθυμότατα τὴν στρα- 
τείαν ᾿Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, βουλόμενος τῷ τε 
Νικίᾳ ἐναντιοῦσθαι, ὦ ὧν καὶ ἐς τὰ ἄλλα διάφορος 
τὰ πολιτικὰ καὶ ὅτι αὐτοῦ διαβόλως ἐμνήσθη, καὶ 
μάλιστα στρατηγῆσαί τε ἐπιθυμῶν καὶ ἐλπίζων. 
Σικελίαν τε δι’ αὐτοῦ καὶ Καρχηδόνα λήψεσθαι 
καὶ τὰ ἴδια ἅμα εὐτυχήσας χρήμασί τε καὶ δόξῃ 
ὠφελήσειν. ὧν γὰρ ἐν ἀξιώματι ὑπὸ τῶν ἀστῶν, 
ταῖς ἐπιθυμίαις μείζοσιν ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν 
οὐσίαν ἐχρῆτο ἔς τε τὰς ἱπποτροφίας καὶ τὰς 
ἄλλας δαπάνας: ὅπερ καὶ καθεῖλεν ὕ ὕστερον τὴν 
τῶν ᾿Αθηναίων πόλιν οὐχ “ἥκιστα. φοβηθέντες 
γὰρ οἱ πολλοὶ τὸ μέγεθος τῆς τε κατὰ τὸ ἑαυτοῦ 
σῶμα παρανομίας ἐς τὴν δίαιταν καὶ τῆς διανοίας 

1 τὸ μὲν λύειν, πιά Βυθρϑυϊυαῦθβ τοῦ, [ο]ονσίηρ νη ΗδΥ- 
γγ υά θη. 

2. βουλευσαμένης, ᾿πέθηϊοῦ ΜΗ. δηᾶ {π6 ϑομπο]αδῦ κακῶς 
βουλευσαμένης. 
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ΒΟΟΚ. ΓΥἹ. χπι. 2--χν. 4 

νγῈ 58}} σεῦ πὸ Πεὶρ θη νγα ἃΓ6 ΟὈΥΒΈΪν6 5. ἴῃ 
π6δα. 

ΧΙΝ, “Απα ἀο γοι, Με. Ρυιεβιεηΐ, 1 γοὰ ὑπὶπκ 
ἰδ γοῦν αἀυΐγ ἴο οἀγα ἴον. ΠπῸ6 βίαϊε ἃμα γοὺ ψ 8 ἴο 
ΡΙονα γοι 86} ἃ σοοα οἰζίσοῃ, Ὀγὶηρ ὕμ6βα τηδῦϊουβ 
ἀραὶη ἴο ἃ νοΐα ἃπὰ ἰἂὰὺ ὑπθ6 αιδϑύϊοη ΟΠΟ6. ΤΩΟΤῈ 
θεΐογε π6 Αὐπδηϊὰπβ. [{ γοῦ ἔδαν ἴο ραὺ ὑΠ6 ἰβϑὰθ ἴο 
νοΐα ἀραῖῃ, τεῆθοῦ ὑπαῦ ᾿Ὁ νου] ἰνοϊναε πὸ σα] ἴο 
Ὀγδακ ὑπ ἰανν ἰῃ ὑΠ6 ργθϑθποα οὗ 50 τχδην νν]ῦΠ65868; 
θαὺ ὑπαῦ γοὰ νου! ὑππι5 Ὀθοομηα ἃ ρἢγβίοῖδη ἴογ {Π6 
ϑίαϊθ θη ἰὉ ἢδ5 δ κθη ον] σοι 56] ; δΔηα ΓΘ ΘΙΏΒΘΥ 
ὑπαὺ ὑΠ|5 15 ὑΠπ6 ραγὺ οὗ ἃ ροοα σονϑύμπου.- το θεποῆξ 
ἢ15 ΘΟ ΥῪ ἃ5 ΤΟ ἢ 88 ρΟββῖ0]6, ΟΥ̓́ ἹΠΠΠΡῚΥ αὖ ᾿θαβὺ 
ἴο 4Ὧο 1 πο Παιμλ.᾿᾿ 

Χν. Τῆι ΝΙοῖαθ 5Βροῖκε. Μορὶ οἵ ἴῃς Αὐμεπίδηβ 
ὑπαῦ σάτηθ ἔουνναγα δανίβεα ὑΠ6 ρθορὶα ἴο τπᾶκα {ΠῈ 
ἐχρεαϊτοη ἀπ ποῦ ἴο γεϑοὶπα με νοῖθ, νυ 116 βοῖὴς 
ΒΡΟΚΕ ἃρδϊηδὺ ἰὑ. Βυὺ τηοβδὺ Ζϑάίοιιβ ἴῃ ὑγρίηρ {Π6 
Ἔχρϑαϊ τοι ννἃβ Α]οΙ δ 65 βοὴ οἵ (]δίπἶδβ, νυ ἸΒ!ηρ᾽ ἃ 8 
6 αἷα ἴο ορροβὲ Νίοϊδβϑ, θεοδιβα, δοηρ ψ ἢ ὑπμεῖν 
ΘΘΠΘΥΆ] ρο] 164] αἰβαστοειηθηΐ, ΝΙοαθ Πδα τηδα8 
ἰην!αἰοι5 Γαίδγθημοθ ἴο ᾿ἰμπ,} ἀπ ἀῦονε ἃ1]|1] 6 ννᾶβ 
Εασο ἴο "Ὀὲ πδήάθ φ'Ἔπευα] ἃπαὰ πορεα ὑπμευεῦγ 
ἴο ϑυράμπα Ὀοΐῃ ΘΙΟΙΥ ἀπ (ἰανῖπαρα, ἃπα ἴῃ οᾶ86 
Οὗ βυοοθϑθ ἴο ργοιηοΐα αὖ ὑΠ6 βᾶπηδ ὑἴτηθ ἢΪβ ρυϊναῖθ 
ἰηϊογθϑίβ ἴῃ ννθα] ἢ} ἃ8. νν6}} ἃ5 ἰὴ ρου. ΕῸν Ὀεϑίηρ 
Π6]α ἴῃ Πρ δβίθοιη Ὀγ Πὶβ ᾿ουνϑυηθη, μ6 Πα] ρ θα 
ἀδϑῖγτεβ Ὀαγοπα [115 ἀοῦμπα] τηθϑηβ, ἴῃ Καορίηρ ΠΟΥΘΘ5 
ΔΒ ΜΕ] 88 ἴῃ [18 οὔμεν ὄἜχρθῆβϑεβ. Αμα ἰδ ν8ϑ 
ῬΙΘοίβοὶν ὑΠ15 βουῦ οἵ ὑπίηρ ὑπαὺ τηοϑὺ οἵ 4}} Ἰαῦδυ 
ἀεβίσογεα ὑπὸ Αὐμεμπίδη 5ἴαῖϊθ. ΤῸ ὑπμ6 τηᾶ8568, 
αἰταϊα οἵ ΠῸ σγεαΐηθϑϑ οὐ ἢἰβ ἰνν]θ85. ἃ Πα βθηβι8] 
561{-ἰπἀ πα] ρόποα ἴῃ ἢΐθ τηϑη Π6Ὶ οἵ Πἰνίηρ', ἃ8 ἃ150 οἱ [15 

ἘσρΥΣ ΟΝ ΠΣ ΠΩΣ 
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ΤΗΠΟΥΘΠ ΕΒ 

με ) ἃ Ψ 3» Ὁ “ ν» { 
ὧν καθ᾽ ἕν ἕκαστον ἐν ὅτῳ γίγνοιτο ἔπρασσεν, ὡς 

,ὔ “ τυραννίδος ἐπιθυμοῦντι πολέμιοι καθέστασαν, καὶ 
δημοσίᾳ κράτιστα διαθέντι τὰ τοῦ πολέμου ἰδίᾳ 
ἕκαστοι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ἀχθεσθέντες 
καὶ ἄλλοις ἐπιτρέψαντες οὐ διὰ μακροῦ ἔσφηλαν 
τὴν πόλιν. τότε δ᾽ οὖν παρελθὼν τοῖς ᾿Αθηναίοις 
παρήνει τοιάδε. 

ΧΥΙ. “Καὶ προσήκει μοι μᾶλλον ἑτέρων, ὦ 
᾽ Ὁ} ΝΥ » 7 Ἂ 5 “ Ε Αθηναῖοι, ἄρχειν (ἀνάγκη γὰρ ἐντεῦθεν ἄρξασθαι, 
ἐπειδή μου Νικίας καθήψατο), καὶ ἄξιος ἅμα 

᾿ , -“ 

νομίζω εἶναι. ὧν γὰρ πέρι ἐπιβόητός εἰμι, τοῖς 
μὲν προγόνοις μου καὶ ἐμοὶ δόξαν φέρει ταῦτα, τῇ 
δὲ πατρίδι καὶ ὠφελίαν. οἱ γὰρ ᾿Ἑλληνες καὶ 
ς Ν ΄ ΄ ς “ Ά ῇ .- Ὁ Ὁ ὑπὲρ δύναμιν μείζω ἡμῶν τὴν πόλιν ἐνόμισαν τῷ 

“ - “ ͵' ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς ᾿Ολυμπίαζξε θεωρίας, πρότερον 
ως “ “ [4 

ἐλπίζοντες αὐτὴν καταπεπολεμῆσθαι, διότι ἅρμα- 

τα μὲν ἑπτὰ καθῆκα, ὅσα οὐδείς πω ἰδιώτης πρό- 

τερον, ἐνίκησα δὲ καὶ δεύτερος καὶ τέταρτος ἐγε- 
νόμην καὶ τἄλλα ἀξίως τῆς νίκης παρεσκευασάμην. 

- - Ζ νόμῳ μὲν γὰρ τιμὴ τὰ τοιαῦτα, ἐκ δὲ τοῦ δρωμένου 
καὶ δύναμις ἅμα ὑπονοεῖται. καὶ ὅσα αὖ ἐν τῇ 

ῇ ’ὔὕ Ὧν ἌΡ “ “ ἣΝ 
πόλει χορηγίαις ἢ ἄλλῳ τῷ λαμπρύνομαι, τοῖς μὲν 
᾽ Ν ὮΝ ΄ὕ Χ Ν ᾿ , ΕΝ ἀστοῖς φθονεῖται φύσει, πρὸς δὲ τοὺς ξένους καὶ 

1 ῬΡΟΌΔΌΙν 410 8.6. ; ὑβμβουρῇ ΤΆ] γ811 ἀββθαπηθθ 424, 
ατοῖθ 420. 

2.2,6. αὖ Ὅπ6 Ῥῦ]1ο ἔθβύϊνὶβ δηα ϑϑρθοῖα!ν δῦ αἀγδιηδῦϊο 
ΘΧΒΙΙϊομβ. ΟΠοσιιθο5 ἡ γ6 Ῥγονι θα Ὀν ψ9}1-ο-ἀο ῬᾳὈ]10- 
ΒΡ ΓΙ 6 ΟἸΌ]ΖΘη5, ο8116α ΟἸΟΓΘΡῚ, δρροϊηύθα ὕο ὑπὶ8 ἀπαὺν ὈΥ͂ 
6 βύαῦθ, ὑπθϑθ βϑοιγίηρ ὕΠ6 ΠΟΥ Ἰϑῦθυβ δα ὑΠ6 1} ὑγδῖηθ 5 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹ. χν. 4--χνυι. 3 

αἀοδίρηϑ ἃ5 Γανε δ] δα ἴῃ ἘΥΘΥῪ βἰηρ]α ἰηὐεσας ἴῃ νῃϊ ἢ 
6 νγδαβ ἱπνοϊνεά, Ὀθοδηθ ᾿οβὺα ἴο ᾿ΐπη ὁπ ἐπα 
ϑγτουπα ὑπαῦ ἢ6 ννὰβ δἰμηΐηρ αὖ ἃ ὑγγᾶμην ; ϑδηᾷ, 
ὑπουρὴ ΡΠ ον ἢ6 τπὰπᾶροα πε αἰαϊνβ οἵ [ῃ 6 νγᾶῦ 
τηοϑὺ βχο! θην, ἰῃ ἢϊ5 Ὀυϊναΐα 116 Ἔν υῪ τδη ἢΔα 
Ὀδοη οἴἴβπαβά δἷ ἢἰβ ργδοΐϊοθβ, Δηα 850 δηἰγαβυϊηρ {Π6 
οὖν ἴο οἴπου ἢδηαᾶβ αἴδει. πὸ Ἰοπρ ὑἴϊπηθ ὕπαν Ὀγουρῦ 
ἰῷ ἴο τυ. Ηδς πον οἄτηδ ἔουνναγα ἃ πα δανίβεα ὑΠ6 
ΑΥΠΘμἶδη5 ἃ5 [Ό]]ονν8 :---- 

ΧΥ!. “Ἰὺ Ὀεϊοηρβ ἴο πηῈδ το ἔμδη ἴο οὐ 8, 
ΑΥΠΕπΐδη5, ἴο ἢᾶνθ σοιῃμηδηᾶ---οΥ 1 τησϑὺ ποραβ 
θερίη τ ὑΠ|15, ϑίποα ΝΙοῖαθ Πᾶ5 αἰΐδοκρβα τηθ---ἂηα 
1 ὑπίηϊκ, ἴοο, ὑπαῦ 1 8πὶ ψουτΠν ἴο σοϊητηδηα. ΕῸΓΥ 
[Πο56 ὑπίηρβ ἴογ ψνῃοἢ 1 ἀπ γα]]6α αὖ Ὀτπρ »]ΟΥΥ ἴο 
ΤΩΥ͂ “δησοϑύουβ 8Πα τυ β6] , ἃ5. νν6}}] ἃ5 δανδηΐαρε ἴο ΤΩΥ͂ 
σουηΐνγ. ΕῸΣ ἰῃ6 Ηε]]εποθ, νῃῆο Πδα ῥγανίουβὶν 
Πορεαὰ ὑπαῦ οὖσ 5ἰαϊε πδᾶ Ὀδεῃ δχ]δυβίθα Ὀγ ἴῃ6 
γᾶν, οοποοίνεα δῃ ἰάδα οἵ ἰΐ5 σγδαΐπθθβ ὑπαῦ ὄνεῃ 
γα ΒΟ Πα θα 15 δοῖαα] ρόνγαὺ ΟΥ̓ τϑάβϑοη οἵ {Π6 τπὰρ- 
πἰἤοοποα οἵ τὰν αἰθρίαν ἃ5 βδοῦδα ἀδραΐν αὖ ΟἸγιμρία,ἷ 
Ὀεδοδαβα 1 δηΐεγθα βενθη σΠδυϊοῦβ, ἃ Πα 6 1 ὑμᾶὺ ΠΟ 
Ρυναῖα οἰδίζθοη Πδα δνεῖ δηἰουθα θεΐοσα, ἀπα ψοη {Π6 
ἢγϑὺ ρυΖα ἀπ ἴΠ6 βεοοπα δπαᾶ {π6 ἔοαγίῃ, ἀπα ῥτο- 
νἀ6α ἐνευυυπίηρ' 6156 ἴῃ ἃ βῦγ]6 νγουσῃγ οὗ τὴν ν]οΐοτγυ. 
Εὸν ΕΥ̓ φ'ΘΠΕΥΑΙ οὐδίομι 5 οἢ {Ππϊηρδ 40 ἱπάθθα πηθδῃ 
Ποποαιῖ,, ἃηα ἔτομη νυν ῃδῦ 15 ἀ0Π6 Τὰ 6Ὲ 4180 ἰπ θυ ΡΟΥΘ... 
Απᾶ ἀραίπ, δἰ ποὰρἢ νν παΐανευ αἰθρίαν 1 τδάα ἴῃ {Π6 
οἷν, ὈΥ ρῥγονἀϊηρ σΠουτ565 2 Οὐ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥ ΨΔΥ, 
πϑῦαγ}} ν οαι1565 16] ΟΌ ΒΥ ΔΙΟΠΡ᾽ ΤΥ ΤΟΙ 6 ΠΗ, γαῦ ἴῃ 
[Π6 δγε88 οἵ βύγδηρουα [18 ἴοο οσῖνεβ 8 ἱπηρυθϑϑίοη οὗ 

δι ἀοίγανγίηρ 811 ΘΓ ΘΧΡΘΉ565 ἴον ἀγθβ8, τηϑ᾽ ηὔθηϑηοθ δηᾶ 
ὑγαϊηΐησ, ΑΒ ΟΠΟΥΘΡῚ ρΘΠΘΓΆ]Υ ν] θα νυ Θδ ἢ οὔ Γ ἴῃ Ὀυϊμηρ- 
ἱπρ οαῦ ΟἤΟΓΙΒ65 νἱῦ ἢ 8411 ῬΟΒΒ1016 ΒΡ] που, 810 ΒΘΥΨ]ΟΘ 
νὰ ΟΟΒΌΪν, βοιηθύϊπηθα Θχ μδιιϑύϊηρ ἃ Τηϑη᾽Β ψγ}0]6 ῬδύΣ ΠΟΥ. 

ΤΙΣ 



ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

φ . ν ΄ὕ δ ᾽ » ἥδ δ αὕτη ἰσχὺς φαίνεται. καὶ οὐκ ἄχρηστος ἥδ᾽ ἡ 
- Ν Χ Ι͂ 

ἄνοια, ὃς ἂν τοῖς ἰδίοις τέλεσι μὴ ἑαυτὸν μόνον, 
- » ᾽ ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ὠφελῇ, οὐδέ γε ἄδικον ἐφ 

“- - ἰὰ ᾿ ἈΠῸ Ὁ ἑαυτῷ μέγα φρονοῦντα μὴ ἴσον εἶναι, ἐπεὶ καὶ ὁ 
΄σ Ν -“ ρον" 9 

κακῶς πράσσων πρὸς οὐδένα τῆς ξυμφορᾶς ἰσο- 
μοιρεῖ: ἀλλ᾽ ὥσπερ δυστυχοῦντες οὐ προσαγο- 

“ Ἂ “ ρευόμεθα, ἐν τῷ ὁμοίῳ τις ἀνεχέσθω καὶ ὑπὸ τῶν 
οὖς ἃ 7 εὐπρωγούντων ὑπερφρονούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων 

« “ Ζ 

τὰ ὁμοῖα ἀνταξιούτω. οἶδα δὲ τοὺς τοιούτους, καὶ 
ὅσοι ἔν τινος λαμπρότητι προέσχον, ἐν μὲν ῷ 

᾽ 
ἢ ς 5 

κατ᾽ αὐτοὺς βίῳ λυπηροὺς ὄντας, τοῖς ὁμοίοις μὲν 
7 Ψ ᾿ ᾿ - »“΄ ΄ ΜᾺ μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ξυνόντας, τῶν 

4 δὲ ἔπειτα ἀνθρώπων προσποίησίν τε ξυγγενείας 
- 3 

τισὶ καὶ μὴ οὖσαν καταλιπόντας, καὶ ἧς ἂν ὦσι Σ : 
πατρίδος, ταύτῃ αὔχησιν, ὡς οὐ περὶ ἀλλοτρίων 
δ᾽ , 5 9 ᾳ Ν ᾿' Χ 

οὐὸ ἁμαρτόντων, ἀλλ ὡς περὶ σφετέρων τε καὶ 
Ν ἫΝ " καλὰ πραξάντων. ὧν ἐγὼ ὀρεγόμενος καὶ διὰ 

ταῦτα τὰ ἴδια ἐπιβοώμενος τὰ δημόσια σκοπεῖτε 
εἴ του χεῖρον μεταχειρίξω. Ἰϊελοποννήσου γὰρ 
τὰ δυνατώτατα ξυστήσας ἄνευ μεγάλου ὑμῖν 
κινδύνου καὶ δαπάνης Λακεδαιμονίους ἐς μίαν 
ἡμέραν κατέστησα ἐν Μαντινείᾳ περὶ τῶν ἁπάν- 

7 »’ Δ 
των ἀγωνίσασθαι: ἐξ οὗ καὶ περιγενόμενοι τῇ 

΄ὔ δέ Ἀ “ Ἷ - ὙΦΝΝ 
μάχη οὐδέπω καὶ νῦν βεβαίως θαρσοῦσιν. 

ΧΥΤΙ. “Καὶ ταῦτα ἡ ἐμὴ νεότης καὶ ἄνοια 
» ΄ - "δ 2 Χ 7, παρὰ φύσιν δοκοῦσα εἶναι ἐς τὴν Πελοποννησίων 

δύ ᾽ ς ,ὔ ἐὔε μας 
ὕναμιν λόγοις τε πρέπουσιν ὠμίλησε καὶ Οργ 
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ΠΟΟΘΚ ΥἹ. χνι. 2- χυῇ 1 

βίγεησίῃ. Απαᾶ ἐπαὺῦ 156 πῸ τ5616855 [Ὁ]]}γ, θη ἃ 
τηδη ΟΥ̓ ἰδ ῥγίναϊαε Ἔχρεπαϊζιγεβ θεπθῆϊθ ποὺ Ὠϊτη- 
561 οἡἱν θυὺ «180 Πϊβ5 βδἰαϊθ. ΝΟΥ 15 Ὁ απηΐαϊν, οἰ θυ, 
ὑπᾶῦ πα ψῃο ἢδ5 ἃ Πίρῇ ορὶπίοη οἵ Ὠϊτηβ6}} 5ῃου]άᾶ 
Τείαθα ἴο 6 ὋΠπ 80 δαμδιϊν τῇ οὐ θΥβ, βἰποα 
Ὠ6 ψΠ0 ἔδγαβ 11] ἥπαβ πὸ οπα ἴο ΡῈ ἃῃ 6618] 
ῬΑΥ οΙραῖου πὶ ἰδ αν] Ὀ]ρηῦ. Οἡ ὑΠ6 σοπίγαυ, 
7υϑὺ 45 ἴῃ τηϊδίου[π6 νγα γθοθῖνα 0 σγϑοίίηρϑ, ἴῃ {πΠ|κ6 

Π ΤΩΔΠΠΟΥ ἰοῦ ἃ Τηδη Βα τ Ἔνθα ὑμουρη ἀοϑρίβοα Ὀγ 
Ποϑ8 ΨηῸ ῬΓΌΒΡΕΥ ; οἵ᾽ 686, ἰεῦ πὶ πιεῖα οὖ 6488] 
ΤΠ ΘΑ ΘΌγ6 ἴο 411, δα ὑπ θη οἰαίτη ὑπ Πκ6 ἴῃ τη. 1 
Κῆονν, Πουγενευ, [Παὖ πχθη οὗὨ ὑΠ15 βἴδτηρ, δηα 4}} οὔ Πϑὺβ 
ψηὴο ἢᾶνα ἱπ ΔΩΥ ψγᾺΥ δἰοοα οιιἱῦ 85 1ΠΠπ|δύυϊοβ, ΔΥῸ 
ἰπα 6 θα ἴῃ ὑπαὶ οὐ 1ἰ[δὐγηα δὴ οἤδοθ, πηοϑὺ οἵ 4]] 
ἴο ἐπεὶν εαπ815, ἔῃ 6 4150 ἴο οὔμϑυβ, νυν 1] 6 5.11] διηοηρ 
ὑπδι, Ὀαὺ ἐπαὺ πον ἰθανα Ὀθ πα ἴο ἔΠο86 0 ΘΟΠ]6 
αἰζεν ὕΠ6 οἸαϊμηΐπρ οὐ Κίηβηϊρ ὄνὲπ ψῃθτα ὑμοῖα ἰ5 
ΠΟΠΘ ; 8Δη6, ὙΠ αΐανου ὑπεὶν ἔα ΠΘυ]δηα, ἴο 1 {παν ἰεᾶνα 
χυϊαηῦ ΡΥ 6 ἴπ ὕΠθιη, 88. ἤθη γγΠ0 816 ποῦ 8]16}5 ΟΥ̓ 
οἴδπασδυϑ, θυ νῆο δύα ὕΠ 61} οὐ Δηα ἢᾶναῈ ἀοπη6 ψ6]]. 

᾿Απᾶ 5800} Ρεΐπρ' ΤΥ Δι ζΐοη ἃπα {πΠ686 πε σγοιηαᾶβ 
ΟἿ νν] ἢ 1 πὴ ἀεουϊθα ἰπ τὴν ρυναΐα 116, ΙοοῸΚ δὖ τὴν 
ΡΟΌΙΪΟ δοὺβ ἃπα 5ε6ὲ ψῃθίμεν 1 δχθουΐθ ὕΠ6ΠῈ ὑΡΟΥΒ6 
ὑπᾶπ δποῦμευ. 1 Ὀγουρῃῦ ἰορεῖμου πεῸ σγαοαΐαϑῦ 
Ρονγεῖβ! οἵ {πε Ῥεὶοροηποβιβ νι πουὺ ρογθαὺ ἀδηροΥ 
ἴο γοὰ ΟΥ ΕΧΡΘΠ56 δπα ἔογοθα [Π6 1 Δοθαδθιηοηΐδη5 ἴο 
βίας 411 ἸΡροη ἃ 5ἰηρὶα ἀν αὖ Μαῃηζ[ζίπεὰ 5; πᾶ ἴῃ 
σοηβοασοπος οὗ {Πϊ5, ὑπουρὴ νἱοϊογίοιιβ πῃ ὑῃ6 ἢε]ά, 
δνεϑ γεὺῦ ὑπαν πᾶνε ποῦ ἤἥττη οοηῇάαποβ. 

ΧΥΠΙ. “Τῆυ5. ἀ1ἃ τὴν γουῃ μα! 655 Δ Πα τὴν 86διη- 
ἸΠΡῚΥ δποιτηδὶ [0}]ν οὐρα ψἱῦῃ Π6 ρόνϑὺ οἵ {ῃς 
Ῥεϊοροπηθϑίδηβ ἰπ Πυδπρ νγνου 58 Δπ 6 ψΊῸῊ ἃ βρίτιῦ ὑπαὶ 

1 ΑΥροϑ, Μϑδηύηθα ϑηά ΕἸ18 ; ςΓ ν. Χ]ν]., 11]. 
", 6γν. τυ]. Η, 

ἍΤ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ἣ ᾿ κ᾿ ν ἂν 
πίστιν παρασχομένῃ ἔπεισε" και νυν μή πεφο- 

᾽ ᾿ ᾽ Σ Ψ . , » 3 Ἂ Ψ, 

βησθε αὐτήν, ἀλλ᾽ ἕως ἐγὼ τε ἔτει ἀκμάζω μετ 

αὐτῆς καὶ ὁ Νικίας εὐτυχὴς δοκεῖ εἶναι, ἀποχρή- 
- “ 4 Ν Ἀ 

σασθε τῇ ἑκατέρου ἡμῶν ὠφελίᾳ. καὶ τὸν ἐς τὴν 
“- 4 Ἅ, 

Σικελίαν πλοῦν μὴ μεταγιγνώσκετε ὡς ἐπὶ μεγά- 
Ἀ , 

λην δύναμιν ἐσόμενον. ὄχλοις τε γὰρ ξυμμείκτοις 
πολυανδροῦσιν αἱ πόλεις καὶ ῥᾳδίας ἔχουσι τῶν 
πολιτῶν ' τὰς μεταβολὰς καὶ ἐπιδοχάς" καὶ οὐδεὶς 

Ν δ αὐτὸ ὡς περὶ οἰκείας πατρίδος οὔτε τὰ περὶ τὸ 
[᾿͵ “ . ἐς μ᾿" Ν 3 “Ὁ ,ὔ ες 

σῶμα ὅπλοις ἐξήρτυται οὔτε τὰ ἐν τῇ χώρᾳ μονί- 
μοις 5 κατασκευαῖς, ὅ τι δὲ ἕκαστος ἢ ἐκ τοῦ 

ΕΣ “ “-“ 

λέγων πείθειν οἴεται ἢ στασιάζων ἀπὸ τοῦ κοινοῦ 
᾿, " “ Ν “4 δ 7 »“): 

λαβὼν ἄλλην γῆν, μὴ κατορθώσας, οἰκήσειν, ταῦτα 
οἿ ο “ 

ἑτοιμάζεται. καὶ οὐκ εἰκὸς τὸν τοιοῦτον ὅμιλον 
οὔτε λόγου μιᾷ γνώμῃ ἀκροᾶσθαι οὔτε ἐς τὰ ἔργα 
κοινῶς τρέπεσθαι: ταχὺ δ᾽ ἂν ὡς ἕκαστοι, εἴ τι 

“ » καθ᾽ ἡδονὴν λέγοιτο, προσχωροῖεν, ἄλλως τε καὶ 
, 

εἰ στασιάζουσιν, ὥσπερ πυνθανόμεθα. καὶ μὴν 
οὐδ᾽ ὁπλῖται οὔτ᾽ ἐκείνοις ὅσοιπερ κομποῦνται, 

Ἵ “ 
οὔτε οἱ ἄλλοι λληνες διεφάνησαν τοσοῦτοι ὄντες, 
Φ“ Ψ “ » ᾿ 3. τσ 2 ᾿ ΨὍἋ 

ὅσους ἕκαστοι σφᾶς αὐτοὺς ἠρίθμουν, ἀλλὰ μέ- 
μὴ γίστον δὴ αὐτοὺς ἐψευσμένη ἡ ὡλλὰς μόλις ἐν 

- ᾿ ᾿ 7 ς - ε ,7ὔ ΄, ΓῚ ΕῚ - 
τῷδε τῷ πολέμῳ ἱκανῶς ὡπλίσθη. τά τε οὖν ἐκεῖ 

Ν “ ω 

ἐξ ὧν ἐγὼ ἀκοῇ αἰσθάνομαι τοιαῦτα καὶ ἔτι εὐπο- 

1 ὙΥ 10} Εἰ, 06 τοϑῦ οὗ ὑπὸ ΜΆ. πολιτειῶν. 
2 Ἠπάθ δαορίβ νομίμοις, Τ) Καδ᾽ οοη]θούυγθ, νγβΐο 15. ΒῸΡ- 

Ῥογύθα Ὀν ὕπμθ ὅϑομο]., ψῆο δχρ]ϑίηβ νομίμοις ὈΥ οὐ ταῖς 
νομιζομέναις, ἀλλὰ ταῖς ἱκαναῖς" οὕτω" καὶ νόμιμον ῥήτορα τὸν 
ἱκανὸν καὶ νόμιμον ἀθλητὴν φαμεν. 
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ς Σλ  οἱ 4 ἰ 

ΠΟΥ. χγυη. τ- 

ἱπϑρ γα αὶ [ἢ νη δϑϑαηῦ. Απα πον θὲ ποὺ εἴα οὗ 
ἰδ, θαῦ ὙΠ1]6 1 ἅτὰ 5301}} ἴῃ ὑπῸὶ ἤοννευ οἵ γνουΐῃ, δά 
ΝΙοΙα5 Πδ5 πε γεριυζϊαϊίοη οἵ σοοα Ἰτοῖκ, κα {ΠῈ 
τηοϑὺ οἵ {Π6 βϑύνίοθβ. οὗ ὰἃ8 θοῖΐῃ. πᾶ δ ἴο {πε 
νογᾶσα ἴο 8101} ν, ἀο ποῦ οἤδηρα ὙΟῈ τ] η45. Οἢ 
πε σγουπα ἐπαῦ γοὺ αὐὸ σοΐηῃρ ἀραϊηβῦ ἃ [ουτ 440] 
ῬΡονγθυ. ΕῸΥ ἴὖ 15 οὔἱν ψ Ὁ ἃ τηϊχϑα τ Ό0]6 ὑπαὶ ἐῃς 
οἰδ65 ὕπαγε ̓  ἀγθ ΡΟρΡαΪοιι5, πα οἤδηρο5θ 8ΔΠα δοοθο- 
Βίοῃϑ ἴῃ ἴῃ6 Ὀοαγ οἵ ὑμεὶν οἰ θη ἃγ6 εαϑὺ. Απα 
ἴον ὑΠ15 ὕβᾶβομ ΠῸ οπῈ 5 δαυἱρρεά, ἃ5 6 ψου]Ἱᾶ ΡῈ 
ἴῃ 6 ΠΑ] οὗ Πὶβ οὐνὴ οουπηΐγν, οἰῦπου ] ἢ ΔΥΠῚ5 [ῸΓ 
Ῥευβοηδὶ ργοΐθοϊίοι οὐ νυν τ ἢ ρου πηθηΐ πη ργον δι ηὔϑ 
ἴου ὅΠ6 οὐ] ναίίοη οὗ Πὶ5 ἰδηα ; ὰῦ νυν μδΐονου ὅδοῇ 
οὁΠ6 πη Κ5 Π6 οδῃ οὐίαίπ ἔγου ὑπ 6 Θουησοη βἴοοκ ὈῪ 
Ρουϑιυδδῖνα οὐδίουυ οὐ ὈῪ βϑαϊ το, ἴῃ {Π6 ὀχρθοξαϊοη 
ἐπαὺ 1 ἢς [8115 πὸ ψ1}}] βού] ἴῃ βοηθ οὔμϑὺ Ἰδηα, {15 
ἢδ ΡΙΌν 465 Πἰτηβ6 1 νυ. Απα ἰὖ 15 ποῦ τον ὑπαῦ ἃ 
γᾺ 016 οὗ ὑΠ15 εἰ πα ννου]α εἰδῃ ον ̓ ϑῦθη ἴο οοι 56] τ ἢ 
ΟΠ6 ΠΪΠα ΟἿ ἔασι ἴο δοίϊοη νυν Ὁ ἢ ἃ ΘΟΥΩ ΟΠ ΡΌΪΓΡΟΒΘ ; 
θαΐ αϊοκῆν, 1 ἀηγ τ Πϊηρ νγαυα 8814 ἴο ρ]θαβα ὑῃ6π,8 
παν νου] εδοῇ ἔῸΣ Ὠἱτη56] σόα ον  ἴο ΟἿἹ 5166, 
ΘΒρΡεοῖδ ἢν ἢ Πα ἀγα ἴπ ἃ βἴαϊε οὗ γενο] αὐ]οη 85 να 
Πδθᾶύ. ΕἸΥΠΕΙ, 885 τασαυβ ΠΟρ] 65 παεῖΐμαυ ἤδνα 
ΠΕΥ ἃ5 Τϑην 85 ὑΠ6Ὺ Ὀοδϑῦ; Ποὺ ἢᾶνα {πΠ6 γαϑϑὺ οὔ {Π6 
ΗδΠΙ6μ65 ργονεα ἴο πᾶνε 50 ἢ Πυμ θΕ 5 85 ἴΠ 6 Ὺ Ἔϑοἢ 
ΤΘΟΚΟΙ ; οὴ ἴπθ οοηίγαιυ, Η611Δ5 Πὰ5 Ὀθ6Π νΘΥῪ 
στοῦ ἀδοεϊναα ἴῃ ἰΐβ δϑυϊμηδΐθβ οἵ ΠΟρ [65 ΔπΠα 1ῃ ὑΠ}15 
Ὑν8 7 πὰ5 ἢ αΠ ΠΟ] γ δ θη δάδασᾶῖεὶν δαυϊρραϑα ν]ἢ 
ἔπθα. αι, ὑπ 6η, 15 πε 5ἰδαδῦϊοη ἴῃ 51Ο]ν, ἴο Ἰυα ρα 
ἔγτοιη ψῃαῦ 1 Ιδδῖπ ὈΥ ταρογῦ, δηα 1Ὁ 15. ΠΠ|το]ν ἴο θ6 

1 Ῥρἔθυσίηρ ὕο ὥγδοιιβθ πᾶ 105 ἀθρθῃαθποῖββ. 
2 ΟΥ᾽, Γεδαϊπρ πολιτειῶν, ““ΟὨδηρ6Β ἴῃ Ο]α ἴουτὴ5. οὗ ρον η- 

τηθηῦ δηα δἀορύϊοη οἱ πονν.᾽ 
3.2.6. Όγ Αὐῃρπίδη γθρυθβθηὐαύϊνθϑ. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΕῈ5 

ρώτερα ἔσται (βαρβάρους ᾿ γὰρ πολλοὺς ἕξομεν 
οἵ ̓ Συρακοσίων μίσει ξυνεπιθήσονται αὐτοῖς), καὶ 
τὰ ἐνθάδε οὐκ ἐπικωλύσει, ἢ ἣν ὑμεῖς ὀρθῶς βουλεύ- 
ησθε. οἱ γὰρ πατέρες ἡμῶν τοὺς αὐτοὺς τούτους 
οὕσπερ νῦν φασι πολεμίους ὑπολιπόντας ἂν ἡμᾶς 
πλεῖν καὶ προσέτι τὸν Μῆδον ἐχθρὸν ἔ ἔχοντες τὴν 
ἀρχὴν ἐκτήσαντο, οὐκ ἄχλῳ τινὶ ἢ τῇ περιουσίᾳ 
τοῦ ναυτικοῦ ἰσχύοντες. καὶ νῦν οὔτε ἀνέλπιστοί 
πω μᾶλλον Πελοποννήσιοι ἐς ἡμᾶς ἐγένοντο, εἴ 
τε καὶ πάνυ ἔρρωνται, τὸ μὲν ἐς τὴν γῆν ἡμῶν 
ἐσβάλλειν, κἂν μὴ ἐκπλεύσωμεν, ἱκανοί εἰσι, τῷ 
δὲ ναυτικῷ οὐκ ἂν δύναιντο βλάπτειν" ὑπόλοιπον 
γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἀντίπαλον ναυτικόν. 

ΧΥΤΤΙ “Ὥστε τί ἂν “λέγοντες εἰκὸς ἢ αὐτοὶ 
ἀποκνοῖμεν ἢ πρὸς τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους σκηπτό- 
μενοι μὴ βοηθ οἴμεν; οἷς χρεών, ἐπειδή γε καὶ 
ξυνωμόσαμεν, ἐπαμύνειν καὶ μὴ ἀντιτιθέναι ὅτι 
οὐδὲ ἐκεῖνοι ἡμῖν. οὐ γὰρ ἵνα δεῦρο ἀντιβοηθῶσι 
προσεθέμεθα αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς ἐκεῖ ἐχθροῖς 
ἡμῶν λυπηροὶ ὄντες δεῦρο κωλύωσιν αὐτοὺς ἐπ- 
ἰέναι. τήν τε ἀρχὴν οὕτως ἐκτησάμεθα καὶ ἡμεῖς 
καὶ ὅσοι δὴ ἄλλοι ἦρξαν, παραγιγνόμενοι προθύμως 
τοῖς αἰεὶ ἢ βαρβάροις ἢ ἔλλησιν ἐπικαλουμένοις, 
ἐπεί, εἴ γε ἡσυχάζοιμεν πάντες 2 ἢ φυλοκρινοῖμεν 
οἷς χρεὼν βοηθεῖν, βραχὺ ἄν τι προσκτώμενοι 
αὐτῇ περὶ αὐτῆς ἂν ταύτης μᾶλλον κινδυνεύοιμεν. 
τὸν γὰρ προύχοντα 9 μόνον ἐπιόντα τις ἀμύνεται, 
ἀλλὰ καὶ ὅπως μὴ ἔπεισι προκαταλαμβάνει. 

1 τε οὗ π6 ΜΗ, αἴῦϑυ. βαρβάρους Ὀτδοϊκοῦοα Ὀγ Ηδδοῖκθ. 
2 πάντες, Ἠυᾶθ δπιθηᾶβ ὑη6 ΜΕ. τϑδάϊηρ ὕο πάντως. 
3 ΤΥΘΉΒροβίηρ' μὴ ὅπως οὗ ὑπ ΜΒΒ., ἴον Κι ἴρϑ'. 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹἽΙ. χνιι. 6- ΧΥΠΙ. 2 

501] τη οὐ 6 ΘαβῪ ἴο 468] νυν] }}}--- Ὁ ν᾽ 6 51.4}} Πᾶν ΤΔΗΥ 
αν αν δ 5, ννῃο τοι παῖγεα οἵ η6 ϑγυδοῦβαηβ ψ»]]}} 
7οἱπ ἃ5 ἴῃ αὐϊδοκίπρ' ἔπει ; πα τηδύζευβ ἤθσα ψνν1}] 6 
ΠΟ δοῖτπαὶ πἰπάγδηοα, ἢ γοὺ τὰ τἱρητ]ν δανίβεα. ΕῸΣ 
ΟἿἿἹ αύμπειβ δὰ δ5 δθθιηΐθθ ὑΠ 656 5816 6 ΠΟΙ, 
ἃ5 ὕπδυ 887, γοὰ ψνοἹα Ὀ6 Ἰεανίηρ θη 1 γοι 
5ῃοι α 581] ὑΠ1 Π θυ, δα ὑπ Ῥουϑίδη θθϑῖ 465 ἃ5 ἃ ἴοϑ, 
γε δοαυϊγεα ὑμεὶν διρίγα νυϊτποιΐ Ἰαΐηρ βὑγοηρ ἴῃ 
δην τη εἶδα ἔπη ἴῃ [ἢ 6 βαρουουγ οὗ {πεῖν ἢδοῦ. 

ΠᾺΒ ἴον πε ργδεϑθηῦ, παν ν ννεσα ὕπΠ6 Ρε]ορομ ἢ 65]Δη8 
ΤΟΥ 6 ΠΟρΡΘ 655 δραϊηϑὺ τι5; δΔηα ἰδοὺ {π86 πὶ 6 ΠΘνΟῚ 50 
οοηδαεπῦ, ἔπ Ὺ δ ἰπνδάδ τ15 ΟΪγ Υ ἰαπα--- ἀπά {ῃαεΐ 
ΠΕ6Ὺ οδῃ ἀὯο δνϑῃ ἰἢ να ἀο ποῦ γηδκα {Π15 Ἔβχρβαϊτοῃ ; 
θαῦ νῖτἢ ὑμεῖν ἤθθὺ ὑπο ν οαπποῦ Παγ 8, ἔογ γα Πᾶνα 
ἴῃ τ βεῦνα ἃ ἤδεὺ ὑπαῦ 5 ἃ παῦροι ἔου ὑΠ 6 πη. 
ΧΥΠΙ. “Οπ νι ῆδὺ γϑαϑοηλ 0} ]6 Ρ]6α, {6 πη, οδη 6 

ΠοΙα Ῥδοὶς ουγβϑῖνθθ, ΟΥ τῆ Κ6 δχοιϑα ἴο Οὐὐ᾽  4]1165 
ὕπεγα ἴου το ϑῖπρ' ἴο αἱὰ ἔπθ " δε οὐρῇ ἴο δϑϑίϑὺ 
ὕθθυη, δβρθοίδ! ν 88 γα Πᾶνα δοῦι}}]ν σοῦ ἴο 40 580, 
δα τὰν ποῦ οΟὈ͵]εοὺ ὑΠαὺ ὑΠαν αἰα ποῦ Π6]Ρ 5, ΕἸ {Π6γ. 
Εον να ἴοοκ ὑπεπὶ ἱπἴο οἷ 4]] Δ ηο6, ποῦ ὑμαῦ ὑπδν 
πηϊσηῦ Ὀνΐπρ αἰ ποτα, θαῦ ἴῃ οὐάδυ ὑπαῦὺ Ὁ Δηπογηρ' 
ΟἿ ΘΠΘΙΪ65 ὕπαγε ὑπαὺ τηϊρῃηὺ Ππἰπάθυ ὑπο ΤΌΤ 
οομηΐησ ΕΙΓΠΘΥ ἀσαϊηδὺ α85. [Ὁ ννὰβ ἴῃ ὑΠὶ8 νὰν ὑπῃαῦ 
να δοαυϊγ αὶ ΟἿἿ ΘΙ ΡΪγ6--- οὐ ἢ να δπα 41] οὐμουβ ὑΠδὺ 
Πᾶνθ δνεὺ ΨΟΏ ΘΙΏΡΙ16---Ὅν σοτηΐϊηςσ ΖΘ] οι 5 ̓ν ἴο {πὸ 
αἷὰ οἵ ὕποβε, ψν μεῖπου Ῥαυ θαυ π5. οὐ Η 6]]6π 65, σγΠῸ 
αν δ δὴν {ϊπ|6 Δρρεδίεα ἴο 5; ψηῃεδγθδϑ, 1 να 
5ῃοι]α 411 Κααρ αυϊεῦ οὐ ἀγὰνν αἰβυϊποιύοηβ οὗ τᾶοα ἃ5 
ἴο νγῇομ να οὐρῇ ἴο 8ϑϑϑί, νγα 5Βῃου]ᾶ δαα "ναὺ 11{{]6 
ἴο ΟἿ ΕΠ ΡΙΤ6 8Ππα 5Που]α γαῦμδι τὰ ἃ αἰϑὶς οὗ Ἰοβίηρ 

Ο ἐδαῦ δμρίγε ἰ[56]. ἘῸΓ αραϊηϑῦ ἃ ΒΡ υου οπ6 4065 
ποῦ ποτ εὶν ἀδίεπα οπεβαὶῇ ἤθη Πα αὐΐδοκβ, θαῦ Ἔνθ 
ἴδ!κο5 ργεοδυϊομ ὑπὸ Π6 5}4}1 ποὺ αὐΐβοὶς δἰ 4]]. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ΕΠ 3 τὸ ς κα ΄ ,», Ψ ΜΈΝ 
8 καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι ἐς ὅσον βουλόμεθα 

", » Ἂ ᾽ Ψ' Ρ] Ὺ ᾿ ω 7 

ἄρχειν, ἀλλὰ ἀνάγκη, ἐπειδήπερ ἐν τῷδε καθέ- 
“ Ψι 

σταμεν, τοῖς μὲν ἐπιβουλεύειν, τοὺς δὲ μὴ ἀνιέναι, 
Ν Ν - Εν ς τ ος. 3 “ ἐμ διὰ τὸ ἀρχθῆναι ἂν ὑφ᾽ ἑτέρων αὐτοῖς κίνδυνον 

“ ᾽ Ἁ ᾽ ΑΥ̓ΤῊΝ » ἣΝ ᾽ 3 
εἰναι, εἰ μὴ αὕτοι ἄλλων ἄρχοιμεν. καὶ οὐκ ἐκ 

“- Ε] “ΟΣ 7 ΟΥ̓ “- » ΣΤ, ἥ 

τοῦ αὑτοῦ ἐπισκεπτέον ὑμῖν τοῖς ἄλλοις τὸ ἥσυχον, 

εἰ μὴ καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐς τὸ ὁμοῖον μεταλή- 
ψεσθε. 

“Λογισάμενοι οὖν τάδε μᾶλλον αὐξήσειν, ἐπ᾽ 
ἐκεῖνα ἢν ἴωμεν, ποιώμεθα τὸν πλοῦν, ἵνα Πελο- 

ποννησίων τε στορέσωμεν τὸ φρόνημα, εἰ δόξομεν 
ὑπεριδόντες τὴν ἐν τῷ παρόντι ἡσυχίαν καὶ ἐπὶ 
Σικελίαν πλεῦσαι, καὶ 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 ἀσφαλές, καὶ 
μένειν, ἤν τι προχωρῇ, καὶ ἀπελθεῖν, αἱ νῆες παρέ- 
ἕξουσιν: ναυκράτορες γὰρ ἐσόμεθα καὶ ξυμπάντων 
Σικελιωτῶν. καὶ μὴ ὑμᾶς ἡ Νικίου τῶν λόγων 

ἀπραγμοσύνη καὶ διάστασις τοῖς νέοις ἐς τοὺς 
πρεσβυτέ ἀποτρέψῃ, τῷ δὲ εἰωθό ᾿ ρεσβυτέρους ἀποτρέψῃ, τῷ εἰωθοτι κόσμῳ, 

ὥσπερ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἅμα νέοι γεραιτέροις 
βουλεύοντες ἐς τάδε ἦραν αὐτά, καὶ νῦν τῷ αὐτῷ 

, “ -»" ’ ΄ 

τρόπῳ πειρᾶσθε προαγαγεῖν τὴν πόλιν, καὶ νομί- 

1 ΤῊΘ οὔ ὺ Ἠθ]]θηϊο βύϑὑββ, 10 σου] βθθιη, ὑγο 6 Ῥγθδοῃῖπρ 
ὍὋη6 ἀοοίχγϊπθ οἵ ποη-ἰπὔθυἔθυθηθοθ ΟΥὐ 56] }-ἀθύθυσωϊπαῦϊοῃ : 
Αὐμθηβ, δοοογάϊηρ ἴο ΑἸοϊῖδαθβ, οαπποῦ δοσθρῦ ὑπὶβ ἀοούτπθ 
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ΒΟΟΚ ΓΥὙἹ. χνυπι. 4ς-Ὸ 

Αμα [Ὁ 156. ποῦ Ῥοββϑί]6 ἴῸΓ τὁ ἴο δβχϑιύοῖὶθα ἃ σδύϑία] 

βίαν ϑῃϊρ οἵ {Π6 1Ἰπυϊΐ5 να νου] βεὺ ἴο οὐσ δρίγα; 
Ὀαΐ, βῖποθ γε ἅ΄6 ρἰδοθα ἴῃ ὑπὶ5 ροϑβιτίοῃ, ᾿Ὁ 15 πθοθϑ- 
ΒΑΥῪ ἴο ῥοῦ ἀραϊηϑὺ βοπηθ ἃπα ποὺ ἰοῦ σὸ οὔγ Πο]ά 
ὍΡΟΙ Οὔπουβ, Ὀθοδιιδα Ποῦ ἴθ ἃ ἀληρου οὗὨ σομλΐηρ; 
ουγβαῖνεβ ἀπᾶδν [ῃ6 Ἔργα οἵ οὔμεϑυβ, 5Βῃου]α ννα ποῦ 
ΟὔΥβαῖνο 5 ΠΟ] δυηρίσγα ονοῖ οὔ υ ρΘορ] 65. Απᾶ νοι 
οδηποῦ γαραγα ἃ ρδοὶῆο ΡΟ] ον ἴῃ ὑπ βάλθ ΠΡ ἃ5 
ΟὗΠΕΥ βἴαϊαβ τσ, ἅη]685 γοι νν1}] Οἤμδηρσα νοῦ ΡΓδο- 
[ἴσα 5 αἰβδὸ ἴο σου ϑροπα νυ ἱὉ}} {Πεἰγ8.1} 

“« (δ]ουϊαύ προ, ὑπ 6 πη, ἐΠαῦ νγα 518}} γαῦμου βαρ θη 
ΟἿΓ ΡΟΘΙ Πογα ἰἔ να σὸ ονοῖ ποῖα, Ἰοὺ τι5 τηᾶῖζο ὑπα 
νόογάᾶρσα, [Παὺ νγα τᾶν ἰὰν ἰονν {π6 ἢδιιρηξνυ βρὶυῦ οἵ ὑπ6 
ῬεΕΙΟρΡοΠ 6 βϑίϑη8, ἃ5 νγα 5114}} 1 ννὰ Ἰδοῦ ἤδη 566 ὑπαῦ ἰπ 

. οοπίειηρῦ οὗ ουν ργδβεηῦ ροδοοῖα] οοπαϊτοη 5 να Ἔνθ ῃ 
581} ἀραϊηδὺ ὅ51ο ν; δἀηα ὑπὰῦ νγα τηδύ, δὖ ὕΠ6 βᾶτη8 
ὑἴτη6, δἰ ΠῚ δοα 6 ΘΙ ρὶ ΓΘ. ον 411 Η61185, ἃ5 ἴῃ 41} 
ΡΓΟΡΔΌΙ ν νγα 51.411, θη ὑῃΠ6 Ηδ6]]6μ65 ὑμοτα Πᾶνα 
θεεη δα ἀδα ἴο 1.8, ΟἿ᾽ τη  ὖ ᾿δαβὺ οὐἱρρὶα ὑῃς ϑὅγτὰ- 
ουβ8η5, ΠΟΥ ὈΥ θοὺῃ Οὐγβοῖνεθ ἀπ Οὐ 411165 νν}}]} 
Ὀὲ Ὀεπεῆϊεα. ΑἈἀπᾶ 85 ἴο β8αξείυ--- οῦῃ ἴο γϑιηδῖη, 
1 {πηρθ σῸ ψ6]], ἃπα ἴο οοιὴβ ἃνναυ---ΟἿἿ 5ῃϊ105 ψ1}]} 
Ρτονίάα ὑπαῦ ; [Ὁ νγε 5Π.4}] 0ὲ πηδβίευβ οἵ {Π6 568 Ἔβνβὴ 
δραϊηϑῦ 4}} ἐμ Β᾽ ΘΠ οὔβ σοι πθα. Απα Ἰοὺ ποῦ {πε 
ΡΟΪῖον οὗ ἱπδούϊοι ὑπαὺ Νίοϊα 5 ΡΥΌΡΟΒ65, Οὐ ἢἰβ ρα πηρ 
ὕΠ6 γοῦηροῦ αὖ νϑυίάποθ ἢ [Π6 οΟἹα6Υ τηθη, αἰνονῦ 
γοῦ ἔγουη γουτ ρυγροβα; θαὖ π᾿ ΟἿ πι588] βοοά οΥ̓ἀοΥ, 
Ἰαϑῦὺ 885 οὐὐγ ἔαΐπευβ, γοιηρ Τη6 η ἰακίηνσ, ΘΟΙη56] 
ἢ ΟἹΔΘΥ πλθ, ταϊβθα οἷἵ ρον ἴο [5 ρῥγδβϑηῦ 
Πεῖσῃδ, ἀο γοι πον 4150 ἴῃ Π6 588Π16 ψγἂΥ βύγίνε ἴο 

γγιυπουῦ δοοθρύϊηρ ὑπ 6 ΘΟηΒθα ΘΠ 68. ἃ πα τ] Πα α]Β] 1 ηρ ΠΟΥ 
ΘΙΏΡΙΓΘ. 

3 ὙΜΏΙΟΙ τνὴβ ἴῃ γϑϑ νυ δὴ δυηθα ὕγοθ γθη θυ Ὁ]6 ΘΥΘΓῪ 
ὕθῃ ἄδνυ. 
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σατε νεότητα μὲν καὶ γῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδὲν 
δύνασθαι, ὁμοῦ δὲ τό τε φαῦλον καὶ τὸ “μέσον καὶ 
τὸ πάνυ ἀκριβὲς ἂν ξυγκραθὲν μάλιστ᾽ ἂν ἰσχύειν, 
καὶ τὴν πόλιν, ἂν μὲν ἡσυχάξῃ, τρίψεσθαί τε 
αὐτὴν περὶ αὑτὴν ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ πάντων 
τὴν ἐπιστήμην ἐγγηράσεσθαι, ἀγωνιζομένην δὲ 
αἰεὶ προσλήψεσθαί τε "τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὸ ἀμύ- 
νεσθαι οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ μᾶλλον. ξύνηθες ἕξειν. 
παράπαν τε γιγνώσκω πόλιν μὴ ἀπράγμονα τά- 
χιστ᾽ ἄν μοι δοκεῖν ἀπραγμοσύνης μεταβολῇ 
διαφθαρῆναι, καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀσφαλέστατα 
τούτους οἰκεῖν οἱ ἂν τοῖς παροῦσιν ἤθεσι καὶ 
νόμοις, ἢν καὶ χείρω ἢ, ἥκιστα διαφόρως πολι- 

5» τεύωσιν. 
ΧΙΧ. Τοιαῦτα δὲ ὁ ᾿Αλκιβιάδης εἶπεν. οἱ δ᾽ 

᾿Αθηναῖοι ἀκούσαντες ἐκείνου τε καὶ τῶν ᾿Εγε- 
σταίων καὶ Λεοντίνων φυγάδων, οἱ παρελθόντες ἐδέ- 
οντό τε καὶ τῶν ὁρκίων ὑπομιμνήσκοντες ἱκέτευον 
βοηθῆσαι σφίσι, πολλῷ μᾶλλον ἢ πρότερον ὥρ- 
μηντο στρατεύειν. καὶ δ Νικίας γνοὺς ὅτι ἀπὸ μὲν 
τῶν αὐτῶν λόγων οὐκ ἂν ἔτι ἀποτρέψειε, παρα- 
σκευῆς δὲ πλήθει, εἰ πολλὴν ἐπιτάξειε, τάχ᾽ ἂν 
μεταστήσειεν αὐτούς, παρελθὼν αὐτοῖς αὖθις ἔλεγε , 
τοίαδε. 

ΧΧ, “Ἐπειδὴ πάντως ὁρῶ ὑμᾶς, ὦ ᾿Αθηναῖοι, 
ὡρμημένους στρατεύειν, ξυνενέγκοι μὲν ταῦτα ὡς 
βουλόμεθα, ἐπὶ δὲ τῷ παρόντι ἃ γιγνώσκω σημανῶ. 
ἐπὶ γὰρ πόλεις, ὧς ἐγὼ ἀκοῇ αἰσθάνομαι, μέλλο- 
μεν ἰέναι μεγάλας καὶ οὔθ᾽ ὑπηκόους ἀλλήλων 
οὐδὲ δεομένας μεταβολῆς, ἡ ἂν ἐκ βιαίου τις δου- 
λείας ἄσμενος ἐς ῥάω μετάστασιν χωροίη, οὔτ᾽ ἂν 
τὴν ἀρχὴν τὴν ἡμετέραν εἰκότως ἀντ᾽ ἐλευθερίας 
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δανάᾶποθ ὑμε βἰαίθ. Απὰα οομϑίάεν ὑπαῦὺ γουΐῃ ἀπα 
ἃσα τ Πποὰῦ οη6 ποῦ οι ναὶ πούμϊηρ, θαῦ ὑΠᾶῦ ὑΠς6 
Β' τ} 16, πα τηεαΐοογα, πα {Π6 νεῦν 5 0016 τοηρογοα 
τοσοῦ ον νν1}} να ταοϑὺ βγη σίῃ ; ἃπα {ῃαῦ {Π6 5ἴαΐα, 
1Ὲ 8η6 τειηδίῃ δὖ ρεϑοθ, υνν1}], 1|πὸ Δαν ϊηρ 6156, γε δ 
᾿ΠΘυβ6 1 οὐ ἀροῖ ΠεΥβ6] ἢ, ἀπ ΠΘῚ 5111 ἰὴ 411 ρυτ- 
Βα 5 ΜΨ011 στον οἷα ; ψ ῃεγθδβ, 1 5}6 15. σοι 1 }}ν αὖ 
οομηῇϊοῦ, 516 νν1}} αἰνναγβ θῈ δα αΐηρ' ἴο Πδὺ βχρϑυίεῃοο, 

8Πα ΜΠ δΔοααϊγα τηογ6, ποῦ ἴῃ ψνογὰ θαὺ ἴῃ ἀεεα, ἴῃΠ6 
Πιδρὶῦ οὗ ἀεἰεπαϊηρ Πδυϑε] ἢ... [Ιῃ βΠουῦ, 1 ἀδοϊαγα ὑΠαῦ ἃ 
βίαϊθ ψΠ]Οἢ 5 δοοιιβιίοιηθα ἴο δον ὑν υνουα νεὺν 
αΌΙΟΚΙν μθῈ6 ταϊηδα Ὀγ ἃ ομδηρα ἴο ἱπαουνιγ; δπα 
ἐμαῦ ὑποβθα τπθῃ ᾿ἰἷνα τηοϑῦ βθουγαν ψῃο86. ΡΟ [108] 
δοίϊοη 18 ἰϑαϑδὺ δὖ ναυΐδηοα νυ ἱῦἢ οχίϑυϊηρ ΠαΡῚ 5. ἃπα 
Ἰηϑυϊδαϊ !.Οη5, Ἔνθ  Θὴ ἢ 656 ἀῖα ποῦ ὑμε θϑὺ." 
ΧΙΧ, ΤΠὰ5 ΑἸοϊθα 65 βροκθ. Αὔξδεν ᾿δαυῦίπρ ΠΪΠῚ 

8 πα {πΠ6. Εραβίδθηβ Δη4 δοῦλα [δοηὐη6 Ἔχ ] 68, γγ η0 
οοτηΐηρ ἔογυναγα, θΘδουρηῦ ὑπο Δπα ἱπρ] ογθα ὑἤ θυ 
ἴῸΥ 5 0.7, Ταμϊηαϊησ πεῖ οἵ {πεῖν οαἴῃβ, ὑπ 
ΑΥΠΘΗΐ Δ Π5 ὙγΕ 6 ἴδυ ΤΟΥ ΘαρῈν ἴον ἴΠ6 Ἔχρβαϊζίοι ὑΠ δὴ 
θεΐογθ. Απα ΝΙοΐδβ, βεοίηρ ὑῃαὺ 6 οου]Ἱαὰ πὸ ἸΟΠΡῈΥ 
αἀδἴον ἔποῖὰ ψ ἢ ὑπ 6 βᾶτηθ ἀυραμπηδηΐβ, θαῦ ὑπ] πη ΚΊπρ' 
ὑπαὺ Ὀγ {Π6 πιᾶρῃίζααε οἵ {πε αὐτηδυηεηῦ, 1 Πα ᾿ἰηβιβίθα 
ὍΡΟΝ ἃ ἰαῦρα οὔθ, 6 τηϊρηῦ ΡΟΒΒΙὈ]ν οἤμδησο {πεῖν 
τη 5, οατηθ ἔουυναγα ἃ πα ΒΡΟΪΚ6 ἃ5 [Ὁ] ονν8: 

πτΠ ΕΓ δδα, τδη οὗ Αἰῃθηϑ, ὑΠᾶῦ γοὺ ἃγα 
γν ΒΟΥ θεπῦ ἀροὸπ ὑπ δχρεαϊτίομ, Τ ργὰν ὑμαῦ {Π 686 
τηϑ 6 5 την ὑπ γἢ Οὐ ἃ5 νγ6 ννΊ8} ; ἴον ὑπα ργυδβεπῦ 1ιπο- 
ὕαγα, πουγανοῦ, 1 ν1}} ον ννῃμδῦ τὴΥ Ἰπαστηξηΐ 15. ΤΠ 6 
οἰτ65 ψψὰ ἀγ6 δοιυΐ ἴο αἴΐαοῖς γε, ἃ5 1 ᾿θδαυῃ Ὀγ τϑροσῦ, 
ἴατρε, ἃπα πειΐπεν δα ]εοῦ ἴο οη6 ἀποῦῃ οι ΠΟΙ 'ῃ 666 
οἵ Δὴγ 5.0 ἢ οἤδηρα ἃ5 ἃ Ῥϑύβοη τηϊρν θ6 ΠΔΡΡΥ ἴο 
δοσαρὺ ἴῃ ΟΥ̓ΕΥ ἴο δβοᾶρα ἔγοιη δηΐουοθα βουνιῦαα 8 ἴο 
δι ΕΔ ϑ16 . οΟΠηαΙ [0 ἢ, ΠΟΥ ΠΠ Κα ὶν ἴο δἃοοαρῦ οὐὐ ταὰ]α ἴῃ 
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» ᾿' “Ὁ ς » [4] 7 

προσδεξαμένας, τό τε πλῆθος, ὡς ἐν μιᾷ νήσῳ, 

πολλὰς τὰς “λληνίδας. πλὴν γὰρ Νάξου καὶ 
“-“ ᾿ Κατάνης, ἃς ἐλπίζω ἡμῖν κατὰ τὸ Λεοντίνων ξυγ- 

γενὲς προσέσεσθαι, ἄλλαι εἰσὶν ἑπτά, καὶ παρε- 

σκευασμέναι τοῖς πᾶσιν ὁμοιοτρόπως μάλιστα τῇ 
ς Ψ 7] Ν . Φ 3 ἘΝ Ὁ " 

ἡμετέρᾳ δυνάμει, καὶ οὐχ ἥκιστα ἐπὶ ἃς μᾶλλον 
“ ᾿ Ἁ 

πλέομεν, Σελινοῦς καὶ Συράκουσαι. πολλοὶ μὲν 
“- ᾽ὔ γὰρ 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 
« “ " ͵ 7ὔ Ὗ ΔῸΣ Ἂν 

ἱεροῖς ἔστι Σελινουντίοις" Συρακοσίοις δὲ καὶ ἀπὸ 
ν -“ ᾽ . λων] “ ᾿ς Ἱ ἦ δὲ ὯΝ 

βαρβάρων τινῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς φέρεται.1 ᾧ δὲ μάλιστα 

ἡμῶν προύχουσιν, ἵππους τε πολλοὺς κέκτηνται 

καὶ σίτῳ οἰκείῳ καὶ οὐκ ἐπακτῷ χρῶνται. 

ΧΧΊΙ. “Πρὸς οὖν τοιαύτην δύναμιν οὐ ναυ- 
“ “Ὁ “ Ν ᾿ τικῆς καὶ φαύλου στρατιᾶς μόνον δεῖ, ἀλλὰ καὶ 

“ 4 -““» 

πεζὸν πολὺν ξυμπλεῖν, εἴπερ βουλόμεθα ἄξιον τῆς 

διανοίας δρᾶν καὶ μὴ ὑπὸ ἱππέων πολλῶν εἴργε- 
΄“"» -ι » Ν ᾽ “ Φ ὔ 

σθαι τῆς γῆς, ἄλλως τε καὶ εἰ ξυστῶσιν αἱ πόλεις 

φοβηθεῖσαι καὶ μὴ ἀντιπαράσχωσιν ἡμῖν φίλοι 

τινὲς γενόμενοι ἄλλοι ἢ ̓ ᾿Ἔγεσταῖοι ᾧ ἀμυνούμεθα 

ἱππικόν" αἰσχρὸν δὲ βιασθέντας ἀπελθεῖν ἢ ἢ ὕστε- 
ρον ἐπιμεταπέμπεσθαι τὸ πρῶτον ἀσκέπτως βου- 

΄ ᾽ Ι͂ οι. ΄Ὺ 9 , 

λευσαμένους. αὐτόθεν δὲ 5 παρασκευῇ ἀξιόχρεῳ 
3 Ζ , ,ὔ » ἢ “ ἤι 

ἐπιέναι, γνόντας ὅτι πολύ τε ἀπὸ τῆς ἡμετέρας 

1 ἀπ’ ἀρχῆς φέρεται, Π 8 γθδϊηρ οὗ Ο (δἀορίθα Ὀγ βοιηθ οὗ 
ὕη6 Ὀθϑῦ ϑαϊζουβ), ἔοι. ἀπαρχῆς φέρεται ΑΒΟΒΕΜ, ἀπαρχὴ 
ἐσφέρεται νυ]ρ. 

2 Ὁπαογβϑίδμαϊηρ δεῖ ἔγομι ὃ 1, ψ 9 Ηπάᾶθ ᾿πβουὺβ τὺ 
νϑὴ ἩἨθυνψοσγάθῃ δηα Μδαάν!ρ. 
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Ρίδος οἵ Πἰθευὺγ ; δπα ὑπὸ πυσηθευ ἰ5 ἰᾶῦρα, [Ὁ ἃ 
5616 ἰϑδηά, οἵ οἰδϊ65 οἵ Η 6] επὶς οὐἱρίη. Εον ἜἼχοθρὺ 
Νάχοβ δπα (δΐδμα, ψ ῃίοῃ 1 ὄχρθοὺ ψ1}} 5146 ψ ἢ τὰ5 
οἡ δοοοιηΐ οὗ ὑπεὶγ Κιηβηϊρ ἴο ὑπ6 1,δομύϊπθ5, ὑπ 6 
ΓΘ 5αύθη οὐἤμουβ: 8η4 πθθ6 ἃγα δαιαὶρρεα νυ ἢ 
ενευυὑπίηρ ἰη ἃ βύγν]6 νὉΥῪ [{Π πὸ ἴο οἷα ΟΥ̓ ΔΙΤηδιηθηΐ, 
ἃ ποὺ ᾿δαϑὺ ὑποβα ἀσαϊηϑδὺ ννῃ]οἢ Οὐ Ἔχρθαϊτοῃ 
8 τη ΟἿ 6 ἱτητηθαϊαίοὶν αἰτοοϊβα, 56] 1 πὰ8 πα ϑγγδοιβα. 
ΕῸΓ ὕπῸὺ οδη ΒΌΡΡΙΥ πιληΥ ΠΟρ] 65, δύο 5. δηᾶ 
Ἰδνδ]]η- τ θη, Δ Πα ῬΟΒ58658 ἸΏΔΥ {6 ΠΊ65 Δ Πα ἃ πλ}0]- 
ἴχα6 οἵ τηθῃ ἴο τηδη ἔῆθηη. ΤἢδΥ Πᾶνα γε τ, ἴοο, 
Ραυ ον ἰπ ρυϊναΐα ροββθϑϑίοη Δ πα ρυῦν ἴῃ ὑΠ6 [δι 0]65 
αὖ 56] 185 ; πα ἴο {πΠ6 ϑυγδοιιθδηβ ὑἹθαῦα Πα5 σομη6 ἴῃ 
τόση ὑἱστθ ᾿πηγ θυ οΥ8] το σου ΐαϊη ὈΑΥ θα Δ η5. 4150 : 
θαὺ πεῖν οἢϊοε δαναηΐαρε ὌΝΟΥ 15 15 ἴῃ πα ἔαοϊ ἐπαὺ 
παῪ Πᾶνα ΤΩ ΠΥ ΠΟΥΙΒ65, ΔΠα 186 σγδίηῃ ὑπαὺ 18 Ποιηθ- 
βσύόνῃ δΔηα ποῦ ᾿πηρογΐίεα. 

ΧΧΙ. “Τὸ οορὲε νι βοἢ ἃ ρονεῖ να πϑϑα ποὺ 
ΟΠΪΥ ἃ πᾶναὶ διτηδιηθηῦ οὗ βιιο}} ἰηϑὶ σαἰποδηΐ 51Ζα, αὐ 
4150 ὑπαῦ ἃ ἰαυῦρα ἴΌγοθ [ῸΓ τι56 ὁ ἰδηα 5ῃοι]α δοοομ- 
ΡδηΥ ἴΠ6 ἐχρεαϊτίοῃ, ᾿νε νοι] δοσοιηρ 15} δηυτϊηρ' 
ψουΐῃν οὗ οὔ ἀ6ϑὶρη δπα ποῦ θὲ βῃυΐ ουῦ ἔγοτα {ΠῸ6 
απ ΟΥ̓ ὑΠ6Ὶ" ΠΌΙΏΘΥΟΙ5Β ΟΔνΑΙΥΥ ; ΘϑΡΘοα]]ν 1 {Π6 
οἰδ65 θθοουηδ ἰθυυῇδα Δπηα βἴαπμα ἰορσοῦμευ, Πα Β0Π16 
οὗ 1Π6 οὔδμειβ, θεβϑῖαθβ Εσαϑία, ἀο ποὺ Ὀδοοῖὴθ Οἱ 
ἔπ πα5. ἃ Πα ΒΌΡΡΙΥ 5 οαναὶγν ἢ} ψ ΐοἢ ἴο ἀδἔεπα 
ΟΌΥΒΘΙν 65 ἀραϊηδὺ ὑπαὺ οἵ ἴῃς ἐπεην. ἀπά ἰζ ψουἹὰ 
Ὀ6 Ξῃδιηθίμ! ἴο Ὀς [ογοθα ἴο γεαύαγ ΠοΙη6, οἵ ἰαῦου ἴο 
Β6Π6 [ῸΓ ἔπῈ 5 ΘΌΡΡ]Ϊ65, θεοδιβα ψψὰ δα τηδᾶθ ΟἿΓ 
Ρ͵δη5 δὖ ἢγβὺ νι ποὰΐ ἀπε οοπδίἀδγαϊίοη. 80. να τησϑὺ 
βίατ᾽, ἔγτουη Ποῖηθ νυνὶ τ 8η δα δαυδῖθ δυτηδιηθηῦ, γ68}1Ζ- 

ἰηρ ὑμαῦ να ἃτ6 αὐουΐ ἴο 581], ποῦ ΟἹΪΥ ἔδυ ἔἸΥῸΠῚ ΟἿΥ 

1 ϑγγδϑοιιβθ, 56] 1ηπ|5, 614, Αργϊρθηύΐαιῃ, Μϑββαπθ, Ηϊπηθγϑ, 
Οδϑιμδυῖηδ (859}0].). 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒΞ 

᾽ “ , “ Ἄ ᾽ .} 1 “ αὐτῶν μέλλομεν πλεῖν καὶ οὐκ ἐν τῷ ὁμοίῳ στρα- 
-“ ᾿ , 

τευσόμενοι καὶ 1 εἰ τοῖς τῇδε ὑπηκόοις ξύμμαχοι 
ἤλθετε ἐπί τινα, ὅθεν ῥᾷδιαι αἱ κομιδαὶ ἐκ τῆς 
φιλίας ὧν ἀξεκλ τς ἀλλὰ ἐς ἀλλοτρίαν πᾶσαν 

ἀπαρτήσαντες, 5 ἐξ ἧς μηνῶν οὐδὲ τεσσάρων τῶν 
χειμερινῶν ἄγγελον ῥάδιον ἐλθεῖν. 

ΧΧΊΙ. “ὋὉπλίτας τε οὖν πολλούς μοι δοκεῖ 
χρῆναι ἡμᾶς ἄγειν καὶ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν 
ξυμμάχων, τῶν τε ὑπηκόων καὶ ἤν τινα ἐκ Πελο- 
ποννήσου δυνώμεθα ἢ πεῖσαι ἢ μισθῷ προσαγα- 

΄ νΝ , ᾿ ,Ἶ Ὑ 
γέσθαι, καὶ τοξότας πολλοὺς καὶ σφενδονήτας, 
εξ Ἂ ὅπως πρὸς τὸ ἐκείνων ἱππικὸν ἀντέχωσι, ναυσί 
τε καὶ πολὺ περιεῖναι, ἵνα καὶ τὰ ἐπιτήδεια ῥᾷον 
᾽ , ᾿Ν ᾿ Ν ΡΟΣ . 4 ΚΟ ἐσκομιζώμεθα, τὸν δὲ καὶ αὐτόθεν σῖτον ἐν ὁλκάσι; 
πυροὺς καὶ πεφρυγμένας κριθάς, ἄγειν καὶ σιτο- 
ποιοὺς ἐκ τῶν μυλώνων πρὸς μέρος ἠναγκασμένους 

, ἐμμίσθους, ἵνα, ἥν που ὑπὸ ἀπλοίας ἀπολαμ- 
ον " ς Ἂ Ἄς τ 5 ᾿ Χ βανώμεθα, ἔχῃ ἡ στρατιὰ τὰ ἐπιτήδεια (πολλὴ 

Ν ΩΝ ᾽ Ιὰ ΕΝ ς ;, γὰρ οὖσα οὐ πάσης ἔσται πόλεως ὑποδέξασθαι), 
“ » “ με ς ΄ Ν Χ 

τά τε ἄλλα ὅσον δυνατὸν ἑτοιμάσασθαι καὶ μὴ 
ἐπὶ ἑτέροις γίγνεσθαι, μάλιστα δὲ χρήματα αὐτό- 
θεν ὡς πλεῖστα ἔχειν. τὰ δὲ παρ᾽ ᾿Βγεσταίων, 
ἃ λέγεται ἐκεῖ ἑτοῖμα, νομίσατε καὶ λόγῳ ἂν 

μάλιστα ἑτοῖμα εἶναι. 

ΧΧΊΙΠΙ. “Ἢν γὰρ αὐτοὶ ἔλθωμεν ἐνθένδε Ἢ 
΄ ἣν 

ἀντίπαλον μόνον παρασκευασάμενοι, πλήν γε πρὸς 
“Ὁ ’ ΐ ᾿ 

τὸ μάχιμον αὐτῶν τὸ ὁπλιτικόν, ἀλλὰ καὶ ὑπερ-, 
1 καὶ εἰ ἔογ καὶ οὐκ ἐν οὗ ὕπο Μ5Σ., νι ΟἸαββθη. 
5 ἀπαρτήσαντες, 8 ΑΒΕ δπᾶ Β6}0]. (ἀντὶ τοῦ ἀπαρτηθέντε5, 

ἀπελθόντε5), ἀπαρτήσοντες ΟΜ. 

2.2. 



ΒΚ ΥἹ ὝὙΣΙ, 2-Ξ ΧΧΙΠΟΙ 

οὐνι πα], κι 4150 οἢ ἃ οἀμηραὶρη ὑμαῦ νν}}} )ὲ οανν θα 
ΟἹ ὉΠΑ͂ΘΥ ΠΟ 5.6} οομάϊ ἰοπβ ἃς ἢ γοὰ δ ροπα 
ἃσαϊηϑῦὺ Δ ΘΠΘΙΩΥ ἃ5 841165 οἵ γοῦν 5] εοὔ-5ἴαῦεϑ ον δι 
ἤδια, θυ ἰῦ νου ]α 1)γ6 δαϑὺ ἴο σεὺ νναΐδνοι Γαυ Π6Υ 
ΒΌΡΡΙ165 γοὰ παεααβα ἔγοιῃ ὑπ ἔπ μα ]ν ὑδυυϊἴουυ ; μὰν, 
γοι ψ01}1} Πᾶνα γοιηον δα ἰηἴο ἃπ υαὐίου]ν ἃ] 16 πα, ἔγοιη 
νγΠοἢ ἀυτίηρ [Π6 νυν που 1Ὁ 15 ποῦ Θαβυ [ῸΥ ἃ ΤΠ ΘΒ ΡῸΥ 
ἴο ΘΟΙ6 δνϑὴ ἴῃ [Ὁὰ1 Ἰηοη 8. 

᾿ς ΧΧΙΗΠ “Απᾶθο ἰ[ᾧ δ5δϑιὴβ ἴο τὴὰ ὑπαὶ ψὰ οὐὔρηῦ ἴο 
᾿ ἤεϊκα ΠΟΡ 65 ἴῃ ἰᾶγρο πα] δῖ8, θοῦ οἵ οὐν ον μα 

ΟΥ̓ οὖν 4}1165, ἀπ ἔγοπὶ οὐν 5] οῦβ, ἃ5. νν6}} ἃ8. ΔΠΥ͂ 
ἔγοιη π6 Ῥεὶοροπηθϑιβ ὑμαῦ νγα οδη αὐϊγαοῦ ΟΥ̓ ΡᾶῪ 
ΟΥ̓ ῬΘΙβαδα6 ; τηϑὴν ὈΟνΘ, 816] 4150 5]1η 9678, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ὑπαῦ ὑΠΘῪ πᾶν νυν δία {Π6 οαναὶνν οἵ ὑπ6 
Θμθγ. Απα ἰπ ϑῃϊρθ ψὰ πλυϑῦ πᾶνε ἃ ἀδοϊαδα 
ΒΌΡΘΙΟΥΥ, ἴῃ οὐδ ἐΠ αὖ ννΘ τᾶν ὈΥΠΡ᾽ ᾿ῃ ΟἿ ΒΌΡΡ 165 
ΤΟΥ͂Θ Θαβιν. Απα νὰ τηιϑὺ ἃ͵8ο ἴακ ψ10}} 18. ἰὴ 
ΤΥ Οδηΐγηθη ὑΠ6 ργαΐῃ ἴῃ ΟἿἹ δἴουεβ ἢ γθ, νγηῃθαῦ 
ΔΠΩ Ρᾶγυοπθα αυ]αν, τοσαῖμοῦ νι θά ΚΘΥΒ. γα ]5]- 
ΕΟ θα] ἴον μὰν ἔομὰ {Π|6 τ1}15 ἰὴ ργορογύζοη ἴο ὑἢι6 1: 
5126, ἴπ οΥ̓ἀδν ὑπαΐ, [ἢ ρεύομαποθ νὰ μὲ ἀδίαϊηθδα Ὀγ 
βῦγεβϑϑ οἱ νγϑαύῃθι, ὕΠ 6 ΔΥΤΩΥ ΠΔΥ ἢᾶνΘ ΒΌΡΡ]168. ΕῸΣ 
{πὸ ἔογοα ψν1}} θ6 ἰαῦρθ, ἀπὰ ἴδ νν}}}] ποῦ θὈ6 δνευυ οἰζγΥ 
ὑπὰῦ οδῃ τδοεῖνα Ὁ. Απά 41] οὐπαν ὑπὶηρδ 80 ἴδι ἃ5 
Ῥοββϑίθ]6 νὰ τηυϑὺ σοὺ γεδαν ἴον ουγβοὶν β, Πα ποῦ ΟΠ 6 
ἴο ΡῈ αὖ ὑπδ6 τηϑσου οἵ ὑπῈ διοθ)οῦβ ; θα ννα Ὠγαβ 
ΘΘΡ ΘΟ" Πᾶνα ἔΠΌτ 6’ ἃ5 ΤΏ 10}} ΠΠ]ΟΠΘΥ͂ ἃ5 ροβ58106 ; 
ἴῸΥ ἃ5 ἴο ὑπαὺ οἵ ὑπ Εἰρεβίδεαηβ, νν ΒΊοἢ 15 ταρουίβα ἴο 
μὲ τεδᾶν ἔπδυθ, γοῖι τᾶν ἀβϑασηθ ὑΠπδὲ [Ὁ 15 ἱπαθθα 
ον ὃν γαρουῦ {Ππῶψὺ 10 νψν}}}] Ἔνϑὺ 06 γϑδαγ. 
ΧΧΙΠ “ον ἢ να ρὸ [ἸῸΠπῚ ματα ργον θα ψ ἢ δἃη 

δαυϊρηηοηΐ οὗ ουν οὐ ὑπαΐ 15 ποῦ ΟΠ]Υ δαι8] ἴο ὑπ 6 1185 
-αχοερὺ ἱπάβεα δ5 τεραναβ ὑπο ὶν Πρ} ὑησ ὑτοορ5 οὗ 
Πδανυ-ιτηθα τηθ6ῃ--- τ {Παὺ Ἔνθ 5.1 ΡΆ5568 ἰὉ ἴῃ ἃ}} 
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βάλλοντες τοῖς πᾶσι, μόλις οὕτως οἷοί τε ἐσόμεθα 

ῶ τῶν μὲν κρατεῖν, τὰ δὲ καὶ διασῶσαι. πόλιν τε 
νομίσαι χρὴ ἐν ἀλλοφύλοις καὶ πολεμίοις οἰκι- 
οῦὔντας ἰέναι, οὺὃς πρέπει τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ ἂν 
κατάσχωσιν εὐθὺς κρατεῖν τῆς γῆς ἢ εἰδέναι ὅτι, 

8 ἢν σφάλλωνται, πάντα πολέμια ἕξουσιν. ὅπερ. 
ἐγὼ φοβούμενος καὶ εἰδὼς πολλὰ μὲν ἡμᾶς δέον εὖ 
βουλεύσασθαι, ἔτι δὲ πλείω εὐτυχῆσαι, χαλεπὸν 

δὲ ἀνθρώπους ὄντας, ὅτι ἐλάχιστα τῇ τύχῃ παρα- 
δοὺς ἐμαυτὸν βούλομαι ἐκπλεῖν, παρασκευῇ δὲ 

4 ἀπὸ τῶν εἰκότων ἀσφαλής. ταῦτα γὰρ τῇ τε 
ξυμπάσῃ πόλει βεβαιότατα ἡγοῦμαι καὶ ἡμῖν τοῖς 
στρατευσομένοις σωτήρια. εἰ δέ τῳ ἄλλως δοκεῖ, 
παρίημι αὐτῷ τὴν ἀρχήν." 

ΧΧΤΥ. Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα εἶπε, νομίζων. 

τοὺς ᾿Αθηναίους τῷ πλήθει τῶν πραγμάτων ἢ 
ἀποτρέψειν ἤ, εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσθαι, μά- 

2 λιστ᾽ ἂν οὕτως ἀσφαλῶς ἐκπλεῦσαι. οἱ δὲ τὸ μὲν 
ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξηρέθησαν ὑπὸ τοῦ 
ὀχλώδους τῆς παρασκευῆς, πολὺ δὲ μᾶλλον ὥρ- 
μήηντο καὶ τοὐναντίον περιέστη αὐτῷ" εὖ τε γὰρ 
παραινέσαι ἔδοξε καὶ ἀσφάλεια νῦν δὴ καὶ πολλὴ 

8 ἔσεσθαι. καὶ ἔρως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὁμοίως 
ἐκπλεῦσαι, τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς ἢ κατα- 
στρεψομένοις ἐφ᾽ ἃ ἔπλεον ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν 
μεγάλην δύναμιν, τοῖς δ᾽ ἐν τῇ ἡλικίᾳ τῆς τε ἀπού- 

1 ἐκπλεῦσαι οἵ ὑπ6Ὸ ΜΗΒ., οἴνου. ἀσφαλής, ἀεἸοιοα ὉΥ 
Κυνυίρον. 
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ἡοδρθοῖβ, βοδύσθὶν Ἔνθ 50 5Π8]}] να "6 40]ς ἴο σοῃαποι 
5 ΟἽ οὐ ἱπαθεα ἴο ρυύθβαῦνα οἷμ" οὐ την. [ 15, ἴΠ 
ἴαοῦ, ἃ5. γοῖ τηιιϑὺ θα] αν, ἃ οἷν ὑπᾶῦ να ἃγὰ ρσοίΐηρ 
Του ῦ ἴο Τουπα διηϊα 4] 16 ἃπα Ποϑο]α ΡΘΟΡ] 65, δηᾷ ἰὐ 

ΒΘ οον 85 ΤῈ Π ἴῃ 5110} Δ δηὐουρυὶθα ἴο 1086 αὖ ὁπος, 
Ο ἴῃ6 νεῖν ἀν ὑπενυ ἰὰηα, τηαϑίθυβ οὗ {ΠῸ6 5οὶ], οὐ 
αὖ Ἰεαβὺ ἴο ἰσπον ὑπαΐ, [Γ ὑπο [41] ἴῃ {Π|15, Ἔνευυυΐηρ 
Ὑ11 06. ποδί] ἴο ἴθ. Ἐδδιίηρ, ὑπδθη, [Π}18. νΕΥῪ 
ἡ δ], ἀπ Κπονίηρ ὑΠπαΐ ἴο βιοοθοα ννα τηϊτιϑὺ ἢᾶνα 
θθθὴ ννῖδα ἴῃ Ρἰδηηΐηρ ἴο ἃ ἰαγρα εχιθηῦ, θαὺ ἴο ἃ 
5011] Ἰᾶυ ρον δχίθπῦ τηπϑὺ να ΡΟΟΩ ἔοτίιπε---ἃ αἰ] ου] Ὁ 
ὑΠίησ, ἃ5 ψγὰ ἀύὸ αὐ τηδη---ἰ νυν ]5}, νῃθη 1 56 581}, 
ἴο πᾶνε οομητηϊ [6 τηνε 6} ἃ5. {116 5. ροβϑίθ]ε ἰὸ 
Τουΐαπα, Ὀαὺ 50 ἔδυ ἃ5 ργεραγαίϊοῃ 15 φοπμοθυ πε ἴο θ6, 
ἴῃ 411 μυισηδη ΡΥ ΡΔὈΙ ν, 58. ΕῸΣ [Π 686 ρυδοδι 08 
Ι γαραγα ἃ8 ποὺ ΟἿΪΥ βυγθϑὺ ἴον ὑΠ6 ν ΠῸ]6 οἰαΐθ υΐ 
Αἶδο 8ἃ8 βαΐεριδιαβ [Ὁ τ5 ψγηὴ0 ἃ ἴοὸ οῸὸ οὐ {Πε 
δχρϑαϊίοη. Βαΐ ἰΓ 1Ὁ 566 πὶ οὐδυννῖβα ἴο δῆγοης, ] 
γ᾽ θ]α ὑπ σοτητηδηα ἴο Πἰπλ.᾿ 

ΧΧΙΝ. 50. το ΝΙοΙαβ ϑα]α, ὑπιηκίηρ ὑπαῦ ἢδ 
νου α ἀοἴου ὑπ6 Αὐ]θηΐδη5 Ὀγ πα τηα]υϊτπα 6 οὗ ἢΪ5 
τ απ Γοτηθηΐβ, οἱ", ᾿ἢ Π6 5Ποι]α ὈῈ ἔογοβα ἴο τηάϊτα {}|6 
χρεαϊτίοη, πα νγου]ᾶ ἴῃ ὑΠ18 νὰν βεῖ οαὖ πηοβὺ βαΐε]υ, 
ἜΠΕαν, μοννανου, νου ποὺ αἰνογῖοα ἔγομ ὑπ 6 ῖν δᾶροι- 
Π685 ἴον ὑΠ6 νογᾶρα Ὀγ γδάβοῃ οὗ {Π6 θα 6 ΠΒΟΠΊΘΠ 688 
οὗ πΠ6 δαυϊρταθηΐ, θὰ γεῦα δ τόσα θ6ηῦ ἀροη ἰδ; 
ἃ πα ἴΠ6 γαϑαϊῦ ννὰβ δῦ {Π6 ορροβῖϊζα οἵ ννῃδὺ πα πδὰ 
ἐχρεοῖθα; ἴον 1 βἜεεπχθα ἴο ὑμδπὶ ὑπαὺ ἢ Πδὰ ρσίνβη 
ϑοοα δανίοθ, ἃπα ὑῃαὺ πονν οδυΐδί νυ ὑποῦα γουἹα θ6 
ἃθαπαάδηῦ βθουσγιγ. Αμπα ΡΟΠ ἃ}] ΑἸ1κα ὕΠπ6 16 ἔ6]] ἢ 
ΘΑΡΟΙ ἀαβῖγα ἴο 581]---ροι ἴῃς 6] θὺ8, ἔότη ἃ 6] 16 
ἐπαὺ ὑπον νου ]α οἰ ν δυθάπθ ὑπΠ6 ρ]δοθ5 ὕπῸὺ ε Ὲ 
δι Πρ ἀραϊηδῦ, ΟΥἩ ὑῃπαῦ αὖ ἃν ταῦθ ἃ σγϑαῦ ἔογοθ σου] 
ΘΒ ΠΥ ηῸ αἰθαβῦδυ ; προῃ ὑποβ6 ἴῃ ὑΠ6 ἤἥονγεν οἵ {πεῖν 

27 
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σης πόθῳ ὄψεως καὶ θεωρίας, καὶ εὐέλπιδες ὄντες 
σωθήσεσθαι, ὁ δὲ πολὺς ὅμιλος καὶ στρατιώτης 
ἔν τε τῷ παρόντι ἀργύριον οἴσειν καὶ προσκτήσε- 

,7 “ 5», Χ ξ 7 σθαι δύναμιν ὅθεν ἀίδιον μισθοφορὰν ὑπάρξειν. 
ὥστε διὰ τὴν ἄγαν τῶν πλειόνων ἐπιθυμίαν, εἴ τῳ 
ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, δεδιὼς μὴ ἀντιχειροτονῶν 

“ 7 ζ΄ 

κακόνους δόξειεν εἶναι τῇ πόλει ἡσυχίαν ἦγεν. 
ΧΧΥ, Καὶ τέλος παρελθών τις τῶν ᾿Αθηναίων 

καὶ παρακαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη χρῆναι 
προφασίζεσθαι οὐδὲ διαμέλλειν, ἀλλ᾽ ἐναντίον. 
ἁπάντων ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν 
᾽ “Ὁ ᾿ «ς ἐν ππ. Ἂ 3 «“ 

Αθηναῖοι ψηφίσωνται. ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι 

καὶ μετὰ τῶν ξυναρχόντων καθ᾽ ἡσυχίαν μᾶχλον 
βουλεύσοιτο, ὅσα μέντοι ἤδη δοκεῖν αὐτῷ, τριή- 
ρεσι μὲν οὐκ ἔλασσον ἢ ἑκατὸν πλευστέα εἶναι 

» “ 59 ΄ » ς ᾿ Ὁ 
(αὐτῶν δ᾽ “᾿Αθηναίων ἔσεσθαι οπλιταγωγοὺς ὅσαι 
ἂν δοκῶσι, καὶ ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων μετα- 

, ἰνὸ «ς 7 Χ »“"» ,ὔ ΕῚ πεμπτέας εἶναι), ὁπλίταις δὲ τοῖς ξύμπασιν ᾿Αθη- 
ναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πεντακισχιλίων μὲν οὐκ 
ἐλάσσοσιν, ἢν δέ τι δύνωνται, καὶ πλείοσιν: τὴν 
δὲ ἄλλην παρασκευὴν ὡς κατὰ λόγον καὶ τοξοτῶν 
τῶν αὐτόθεν καὶ ἐκ Ἰζρήτης καὶ σφενδονητῶν καὶ 
Μἷ » Ἂ [ω] “- [ἢ , »Μ - ἤν τι ἄλλο πρέπον δοκῇ εἶναι ἑτοιμασάμενοι ἄξειν. 
ΠΟΥ; ᾿Ακούσαντες δ᾽ οἱ ̓ Αθηναῖοι ἐψηφίσαντο 

εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι καὶ περὶ στρατιᾶς πλή- 
θους καὶ περὶ τοῦ παντὸς πλοῦ τοὺς στρατηγοὺς 

εἶ 

1 ἢ Ἠπάβ οπῦβ ψ Ὁ} ΕΣ. 
2 δ' Ἠπάθ Ῥγυδοϊκοία ἂμ ἰηβουῦΐβ ὧν αἰῦευ ᾿Αθηναίων, ΟἿ 

πξρα βού ΒΟ ΘΒΌΙΟΗ. ᾿ 
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856, ὑΠπηοι ἢ ἃ ἸΟηρΊη [Ὸ [Ὧγ- ΟἹ δ! ρ δ Πα βοθπ 68, ἴῃ 
ΘΟΟα ΠΟΡΕ65 ἃ5 ἴδ  νεῦα οὗ ἃ βαΐε γϑίιγῃ ἢ ἃπα ΠρΡΟὴ 
1Π6 στεδαὺῦ τηυ]υϊτααε---ἰΠαὺ ἰ5, ὑΠ6 50] ἴθ γ5 1- πῃ 
Πορβα ποῦ οἠἱν ἴο σεῦ πΠἸΟΠΘΥ ἴον ὑπ6 ριθδαηΐ, ᾿αῦ 
αἰδὸ ἴο δοαιυῖτα δααϊθομαὶ ἀοπηϊηΐοη τ ἢ ΪΉ ἢ} ἡγοῦ] 
ΑΙτναγϑ5 6 δῃ ᾿πΘχ Πα β 1 0]6 βοῦγοα οὗ ρᾶγ. Απᾶά 0, οὴ 
δοοουηῦ οὗ ὑπ6 βχοθϑαϊηρ Θασ  Π655 οἵ ὑΠ6 τηδ]ουν, 
Θδν θη ἰἢ ΔΠγοπα νν5 ποὺ 5αἰϊδῆεα, 6 Π6]α ἢἷἰβ ρβδος, 
ἰη {Π6 ἔβαν. ὑπαὺ 1 ἢθ νοϊδα ἱπ ορροβίτἴοη ἢ ταϊρηῦ 
566} ἴο μὲ αἰβϑίογαὶ ἴο ὑΠε6 εἰαῖα. 
ΧΧΝ. ΕἸΠ4|}ν ἃ οοταϊη Αὐπεηΐδη οαῖηδ [οΥ ναι δηΩ, 

ΟΔΠΠπρ ἀροη ΝΊοα5, βαϊα 6 οαρῆῦ ποῦ ἴο ")ὲ πηακίηρ 
ἜΧΟΊ565 ΔΠηα οδιιβίηρ 46] αν, Ὀαῦ 5Πο.]α 5ὰν αὖ οποα 
Ὀεΐογα ὑπο 411] ψῇηδὺ ἔογος ὑπ6 Αὐπθηΐδηβ 5ῃου] 
νοῖΐα ἢ. Ηδ ὕπθη, ὑπουρ το] αοϊδηθν, σα ὑΠδὺ μα 
γνου]α ργοΐευ. ἴοὸ 46] ογαῦθ νυ Ὁ} ἢΪ5. ΘΟ] Θαριια5 ΠΟΤῈ 
αὖ ὑπ6ῖν ᾿οίϑθαγθ; 50 [81, Πουναν συ, ἃ5 π6 σου] 566 δὖ 
Ριδδθηΐ, ὑπεν τηυϑὺ 5811} ννἱτἢ ποὺ ἔδενε ὑπᾶπ ὁπ 6 
Βυπαάνοα ἐγ 6 168 ---ἰῃογα νοι] α͵5ο ἤᾶνα ἴο 6 ἃ 
ἸΏΔΗΥ͂ ὑὐϑηΒροΥΐ5Β ἃ5 5ῃου]α 6 ἀεἰθιϊηε ὉΡοῃ, 
ξαγ 8 η6α Ὀγ ὑπ Αἰπδηΐϊαηβ ὑπϑιηβεῖνοθ δπα οὔθ β 
ΠΟΥ πχιιϑὺ 68}1 ἀροὸμ ἐπ ῖτ 411165 ἴο ϑιρρ)ν.---ἃἂηα νῦἢ 
Βορ!] 65, θοῦ οὗ πὸ Αὐμεϑηΐδηϑ δηα {Ππεῖν 411165, ἴῃ 41} 
ποῦ ἔδυνε. ὑμδη ἔνα ὑποιβαηα, πα τηογὸ 1 ΡΟΘ5 1016 ; 
Δηα {Π6 ταϑὺ οἵ {Π6 διπηιηθηῦ νυν 0 ἢ) ὑΠπαν ταϑὺ σοεῖ 
Τ6ϑΔαν δΔηα ἴδκα υνἱὉ}} ὑπθ ταπιϑῦ θ6. ἴῃ ΡΙορουίίοη--- 
θοναθη ΠΟ Οπη6 8πα ἔγοτη Ογαΐθ, Πα 5]1ΠηΡ6 18, 
Δα ννηδίανει 6156 5Βῃοιυ]α θὲ ἀειεδιτηϊη θα ΠΡΟΠ. 

ΧΧΨΥῚΙ. ὕροῃ ᾿ιδανΐπρ [Πϊ5, [πΠ6 Αὐμδηΐδηβ βὑγαϊρῃῦ- 
ννὰν νοΐβα ὑπᾶὺ {ῃ6 φσ'Ἔ που ]5 5Βῃοα]α ἢᾶνα {Ὁ} ρον ΕΥ5, 
ἢ ταρᾶαὰ μοΐῃ ἴο {πΠῸ 8'Ζε οἵ ὉΠ6 διτηδιηθδηΐ 

1 Πα Ἰοηρ; στρατιώτης ἃΒ Ρυ"δαϊοδῦα ; ΟΥ̓, “ὉΠ 6 σγοαῦ ῃγα]υἱυπἃ 6 
δ. ὉΠ6 50] Δ] Υν ὑγ Υ 6 ΒΟΡΙΠσ ὕο σοῦ ἸΠΟΠΘΥ͂ ἴον {Π6 ργυθβθηῦ," 
δὕο, 
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᾿ “ “ ᾽ . 

πράσσειν ἡ ἂν αὐτοῖς δοκῇ ἄριστα εἶναι ᾿Αθηναῖ- 
“- [ι λ 

οἰς. καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ ἐγίγνετο, καὶ 
͵ 

ἔς τε τοὺς ξυμμάχους ἔπεμπον καὶ αὐτόθεν κατα- 
Ι͂ 5 “ Ψ ᾽ Ε] ΄ « , 

λόγους ἐποιοῦντο. ἄρτι δ᾽ ἀνειλήφει ἡ πόλις 
- ἴω “-“ , 

ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου. 
“ ΄ Ν 

ἔς τε ἡλικίας πλῆθος ἐπιγεγενημένης καὶ ἐς χρημά- 
᾿ Ἕ 

των ἅθροισιν διὰ τὴν ἐκεχειρίαν, ὥστε ῥᾷον πάντα 
« Ν ΄“ ᾿ 

ἐπορίζετο. καὶ οἱ μὲν ἐν παρασκευῇ ἦσαν. 
σ΄ “ ΄ὔ 

ΧΧΥΤΙ. ᾿ἂν δὲ τούτῳ, ὅσοι “Ἑρμαῖϊ ἦσαν λίθινοι 
9 “-“ , ΩΣ ] 7 “,-Ἁ4 Ν Ἀ σοι! ΄ ἐν τῇ πόλει τῇ ᾿Αθηναίων (εἰσὶ δὲ κατὰ τὸ ἐπιχώ- 

, ᾽ Ἅ 

ριον ἡ τετράγωνος ἐργασία πολλοὶ καὶ ἐν ἰδίοις. 
προθύροις καὶ ἐν ἱεροῖς) μιᾷ νυκτὶ οἱ πλεῖστοι 

΄ ΄ περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα. καὶ τοὺς δράσαντας 
» ᾽ ΄ ΕῚ Ἀ ͵7ὔ Ψ' 7ὔ 

ἤδει οὐδείς, ἀλλὰ μεγάλοις μηνύτροις δημοσίᾳ 
7ὔ “ 

οὗτοί τε ἐζητοῦντο καὶ προσέτι ἐψηφίσαντο, καὶ 
" » ἊΨ » , “ ᾿ς εἴ τις ἄλλο τι οἷδεν ἀσέβημα γεγενημένον, μηνύειν 

“- 4 - Ψ Ἂ ἀδεῶς τὸν βουλόμενον καὶ ἀστῶν καὶ ἕένων καὶ 
΄ὔ [ον “ 

δούλων. καὶ τὸ πρᾶγμα μειζόνως ἐλάμβανον: τοῦ 
, Ν , 

τε γὰρ ἔκπλου οἰωνὸς ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐπὶ ξυνω- 
μοσίᾳ ἅμα νεωτέρων πραγμάτων καὶ δήμου κατα- 
λύσεως γεγενῆσθαι. ΧΧΥΤΊΙΙ. μηνύεται οὖν ἀπὸ 

᾿ “ - 

μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν 
{ΓᾺ “ὦ ϑ » Ν ᾽ [4 ὔ 

Ερμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί 
Ζ - ν᾿ 

τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ 
οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖ- 

, ᾿ ται ἐν οἰκίαις ἐφ᾽ ὕβρει: ὧν καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην. 
»“»3 Ν ᾿ 

ἐπητιῶντο. καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἱ μάλιστα͵ 

- 

1 ἢ τετράγωνος ἐργασία, ἀε]οιοα Ὀν Ἡπᾶδ, ἃ8. ποῦ γοϑῶ ον 
ΟΠΟ], Ῥαΐμ, 
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»» ὥδυω 

ἘΚ ΥΙ ΧΧΥΪ, 1-- ΧΧΥΤΙ͂. 2 

ἅμα ἴο ὑπΠ6 ψνο]α οχρϑαϊιίοη, ἴο δοὺ ἴῃ ὑνῃδΐθνου 
ΟΥΔΥ Πισηῦ 5θαπ ἴο {δῖ δϑὺ ον Αὐπθηθ. Αὔδυ 
ὑΠ|5 ὅπΠ6 ῥγδραγαϊίϊοη νγὰβ Ὀερη ; ἃπᾶ ὑπὸν δεηΐ 
πούϊοα ἴο {1161} 411165 ἃπα τηϑᾶδ Ἰανὶθ5 ἂὖ ἢοηθ. Νὸον 
{πε οἷτγ δά 1ι:ι50 Γεοονεγεα ἔγοιη {Πα ρΪάαρσιιθ δηα ἔχοι 
6 σοῃὐϊπποιιβ ναῦν, οἱ} ἴῃ ρΡοϊηῦ οὗ ὑπὸ σπαυ]εἰδπάς οἵ 
γοιηρσ 6 ΨηΟ ἢδα σγόνῃ τπ0 ἃπΠα οἵ {Π6 ᾿ηοπαν 
ἐῃαὺ δα δοσιπλι]αῖθα ἴῃ οοηϑεαπθηοα οἵ τΠ6 ἔσιιοα, 
50 ὑπαῦ. δνουυ τ πίηρ ννγὰβ ὑτον θα τοῦ 6 θαϑϊγ. 50 
ὑΠ6 ΑὐΠ δ πἶδΠ5 γο γα Θηραρδα ἴῃ ΡΥΘραγδίοη. 

ΧΧΨΥΠΙ. Βαΐῦ ἴπ {πῸ πηδδῃὔπηα ὑΠ6 δἴομα βἰαΐιιθ5. οἵ 
Ηδυτηδ5 ἴῃ ὑπ οἰΐγ οἵ ΑἰΠθη8---ἰῃον ἀγα ὑΠ6 Ρ1]]ὰ 05 
οὔ βαυαγα οοπδίχιοῦίοη νυν ἢ Οἢ Δοοογαϊηρ' ἴο Ἰοολ] οὐβύουη 
βίαπα ἴῃ σηθαῦ πατήρ ΟΠ ἴῃ ὑπ ἀοοῦννᾶγϑ οἵ 
Ρυϊναῖα Ποιιϑε5 πα ἴῃ ϑδοι δα Ρ]8665---Ἴθαυ]ν 411 δά 
ἀποίνὶ ἔλοοθϑὶ τη] αἴθ οὴ {Π6 δὴ πἰρῃῦ. ΝῸ οὁΠ6 
Κῆανν ἴπθῸ ρεγρείγαϊουβ, θυὺ ρσγοαῦ τανγαγὰβ ΘῈ 
ΡαΌΪΟΙγ οἴκενεα ἔον ὑΠπεὶν ἀδἰθοίοη ; ἃ Πα Ὁ ννὰβ νοϊδά, 
εβίάθϑ, ὑπαῦ 1 ἀῆγοπο, οἰ Ζθ ΟΥ̓ΒΟΥΔΏΡΟΙ ΟΥ̓ 518νε, 
πον οὗ δὴν οὐποὺ ῥγοίαηδίίοη ὑμαῦ πὰ θθθη ἄομπθο, 
ΠΟΘ ΕΥ νου] ταϊσῃῦ [θαυ] οϑϑὶν ρσῖνα ἰη!ουτηδιϊοη. 
ΓΘ τηαύξαι νγὰβ ἔδίζθη νΕΙῪ 56. ΟΊ] Υ ; ἴον 1Ὁ ΒΘ 
ἴο "6 οπγίποιιβ ἴον ὑΠ 6 Ἔχρεαϊποη Δπα ἴο ἤᾶνα θεῈθῃ 
ἀοηθ ψἱ0Π18] ἴῃ ἔα Πουᾶηοθ οὗ ἃ σοηδρίγαου τὶ ἃ 
νίαν ἴο ἃ γανοϊυϊοη ἃπαὰ πα ονευΐῆστονν οὗ {Π6 
ἀδμηοούδου. ΧΧΥΤΙ. Αοοοταϊηρ]ν, ᾿π ουγηδύῦο ννὰβ 

 ρίνϑη ὈΥ οογίδίη τηϑῦϊοβ Δ η 4 βουνίηρ- δ η, ηοῦ ἱπαάθεϑα 
δθουὺ 6 σἰαῖαςεβ οἵ Ηθυτηθϑ, θὰ ἴο ὑπὸ εἴἴδοῦ ὑπὰΐ 
Ὀδίογα {πὶ5 ἐπεγα δὰ Ὀεθπ οογίαϊῃ τ] οη5. οἵ 
οὔποι βίαϊαεβ ρευρεϊγαϊεα Ὀγ γοῦηρου τη ῃ ἰπ αὐ ΚΘ ἢ 
Βρογΐ, δηα αἷϑὸ ὑπαῦ {Π6 τηγϑύθυϊαβ ψεσα βείηρ ροὺ- 
[ουτηθα ἴῃ ρυϊναῖα Ποιιβ65 ἴπ ΤΩ ΟΟΚΘΥΥῪ ; Δη4 ΑἸΟΙ 8665, 
ΔΙΠΟΠρ' ΟΠ 6.8, ννᾶ5 πη ρ]οαἰδα ἴῃ 6 οἤδυρθθ, ΤΠΘΥ 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

- ,ὔ 

τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι μὴ 
“ -“ ’ ϑ 

αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως προεστάναι, καὶ νομί- 
σαντες, εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι, ἐμεγά- 

Ν 5 , Ψ 3 ᾿ Υ̓ ,ὔ , 

λυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τά τε 
ω ξ “Ὁ 

μυστικὰ καὶ ἡ τῶν “Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο καὶ 
“" ο 3 Ὰ 

οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅ τι οὐ μετ᾽ ἐκείνου ἐπράχθη, 
᾿" ν 7 ν᾽ Υ Ε] ον». δ ῳ 

ἐπιλέγοντες τεκμήρια τὴν ἄλλην αὑτοῦ ἐς τὰ ἐπι- 
᾿Ὶ “ 

τηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν. 
«ς ᾽ “ “ 

ΧΧΊΧ. ὋὉ δ᾽ ἔν τε τῷ παρόντι πρὸς τὰ μηνύ- 
ματα ἀπελογεῖτο καὶ ἑτοῖμος ἣν πρὶν ἐκπλεῖν 

"Α » 3 Ν κρίνεσθαι, εἴ τι τούτων εἰργασμένος ἣν (ἤδη γὰρ 
“- -“ , Ἁ Ν 

καὶ τὰ τῆς παρασκευῆς ἐπεπόριστο), καὶ εἰ μὲν 
7 ΕΣ 7 -“ ἊΨ Ὧν ἮΝ δ ς 

τούτων τι εἴργαστο, δίκην δοῦναι, εἰ δ᾽ ἀπολυθείη, 
΄ ῇΓ “-“ 

ἄρχειν. καὶ ἐπεμαρτύρετο μὴ ἀπόντος περὶ αὐτοῦ 
᾿ , 

διαβολὰς ἀποδέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἤδη ἀποκτείνειν, εἰ 
- ε Ἄ ἀδικεῖ, καὶ ὅτι σωφρονέστερον εἴη μὴ μετὰ τοιαύ- 

Ὁ [ᾷ της αἰτίας, πρὶν διαγνῶσι, πέμπειν αὐτὸν ἐπὶ 
’ὔ 

τοσούτῳ στρατεύματι. οἱ δ᾽ ἐχθροὶ δεδιότες τό 
Ἁ , Ἃ 7 

τε στράτευμα μὴ εὔνουν ἔχῃ, ἢν ἤδη ἀγωνίξηται, 
[7 ΄““ Ν 7ὔ Ἕ « ἂν ΟΝ 

ὅ τε δῆμος μὴ μαλακίζηται, θεραπεύων ὅτι δὲ 
“- .} - “ 

ἐκεῖνον οἵ τ᾽ ᾿Αργεῖοι ξυνεστράτευον καὶ τῶν Μαν- 
τινέων τινές, ἀπέτρεπον καὶ ἀπέσπευδον, ἄλλους 
κα «“Ῥ -“ "“. 

ῥήτορας ἐνιέντες οἱ ἔλεγον νῦν μὲν πλεῖν αὐτὸν 
καὶ μὴ κατασχεῖν τὴν ἀναγωγήν, ἐλθόντα δὲ 

΄ - ἐ 

κρίνεσθαι ἐν ἡμέραις ῥηταῖς, βουλόμενοι ἐκ μεί- 

1 Νούδο!ν ἃ οογύαϊη Αμάγοοϊθα (νπ|. ἴχν. 2); οἦ ΡΙαΐ. 
«Αἱοῖν. 19. - 
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δ χ ν  ΔἋ Π Υ 

ΒΘΟΚ ΟἹ. χχνυπι. 2--ΧΧΙΧ, 2 

616 [τη 0 Ὀγ ὑΠποβα ννΠῸ ΕΓ 6 πηοϑῦ [68] 05 οὐ Ηἰπῃ 
85 8Πι. Οὐβύδβοϊα ἴῃ ὑῃ6 νγᾶν οὗ {Π|6 1} 56 ου 6 ΓΘ ΠΟ ΠΟ 
ΔΘ ηρ ὕΠ 6 ῬΘΟΡΪΘ ; ἃπα {Π6856 πηθη, ἐμ] ηκίηρ ὑΠδῦ 1Ὁ 
ὑπεν οουἹὰ σοὺ τἱὰ οὔ πίη ὑΠῈὺ ψου]Ἱά ἤᾶνα ἢγϑὶ 
Ρίδοθ, τηδσηϊπεα {Π6 πηαίζον πα ϑῃοιϊεα ὑπαᾶὺ θοῦ ἢ 
ὑπ6 τῃοοκοὺν οὐ {πῸ τηγνϑίθυϊεβ ΔΠπα {Π|6 σαὐ]]αἰίοη οἵ 
1π6 Ηδτηδα πδα Ὀδεη οοχητηϊὑεα ἢ ἃ νίαν ἴο {πε 
οναυ τ ηγον οἵὁἩ {Π6 ἀδιηοούδου, δηα ὑπαὺ ὕΠ6γ6 ννᾶ8 ΠΟΠῈ 
οἵ {Π656 ὑπίηρϑ θα ΠδΔα θϑδῃ ἄοπα ἴῃ Το] ]δίοη ἡ} ἢ 

᾿ς Βΐμη, οἰδηρ 85 [αν Ποὺ ῥγοοΐβ οὔΠοΥ ἰῃβύαποθς οὐ ἢΐ5 
ὉΠ διηοοΥ ϊο ̓ ανν] 6 55Π655 Οἵ οοπαιποῦ. 
ΧΧΙΧ, Ηε ἀείεμαεα ἢ π561 αὖ ηΠ6 {πηδ ἀραϊηϑὺ 

{Π6 ᾿πέου δ 5᾽ οἤᾶγρ65, Πα ννὰβ γεδαυ ὈΘΙΌΓῈ βα]]Πἰηρ 
-ἰἴοῦ αἰγοδαν ὑπΠ6 ρυδραγαύοηβ μδα θδδθη οομρ] εἰθά--- 
ἴο θὲ ὑγὶδα οὐ {πε αιδϑύϊοη οὐ ΗΪβ μανίηρ ἄοπῃα δὴν οἵ 
{Π6586 ὑπϊηρθ, πα 1 ἢς μδα θθδη ρα ΠΥ οὗ δὴν οἵ ὑπ 6 η} 
ἴο ΡΔΥῪ {π6 ρεμαϊν, θῦ ἀειηδηα θα ὑπΠᾶὺ ἢ ἢδ νεῖ τα 
δοαυϊεα ἢ 5ῃοι!α 68 Ρ 5 σοῃημηαπα. Απᾶ Πε 
Ριοϊεθίεα ὑπαὺ ἔπεν βου] ποῖ δοοθρὺ 5]απάθγοιιβ 
ΟΠδΥρα5. ἀραϊηβῦ τη ἴῃ ἢΐ5. ἀῦβεποθ, θαὺ 5Ποι]α ριΐ 
πὰ ἴο ἀδαῦ!} αὖ ποθ ἢ ἢ6 σεῦ ρου ]ῦγ, δπα ἐπα ἰὐ 
Ὑγᾶ5 Ὑ]56 1 ποῦ ἴο β86πη6α ἢΐπη αὖ ὑπε πδδᾶ οὗ 80 συϑαῦ 
δὴ ΔΙΊΩΥ, ὉΠ 61 50 ἢ 8π ᾿πηριτςαὐύοη, πη] πον δα 
ἀδοίάδα {πΠ6 απδϑίύϊοπ. Βιΐ 5. δπδιηῖθβ, ἔδαυηρ ὑπαὺ 
π6 διην τηϊσηῦ 6 ἔανουσγαθ!α ἴο ἢΐπιὶ 1 Π6 γε α 
θγουρηῦ ἴο ὑγ14] αὖ οποα ἀπά ὑπαῦ ὑπὸ ρορυ]δος τηϊρηΐ 
θὲ Ἰεπίθηῦ, ἱπαϑηλι6}} ἃ5 ἰὉ ἀνουγθα ἴμη θδοδιιβα 
ννὰβ ὕπγοαρΡ ἢ 5 ἱπἤπεποθ ὑΠᾶὺ ὑΠηΠ6 Αὐρῖνοϑβ ἈΠ βοπη6 
οὗ π6 Μδῃῦπδδηβ γε α κί ραν ἴῃ {Π6 οδιηρδίρη, 
ΕΘ ΘΑΡῸΥ ἴο ροβύροπε πε ὑγ18], βου πὶ ηρ ΟΥΠΘΥ 
οὐδοῦ γγηο ἰηϑ]ϑ θα ὑπᾶὺῦ 6 5ῃῃου]α 5411] ποὸνν ἃπᾶ ποῖ 
ἀοἰαν. ἴπη6 ἀεραγΐαγε οἵ τΠ6 Ἂχρϑαϊδίοη, θαὺ ὑπαῦ ἢ 6 
Β5Πο 0 1 ἃ οοπηθ δος δηα θὲ ἐυϊθα αὖ ἂη δρροϊηϊεα {ἰπη6. 
ΤΠΘΙ. ρυγΡΟβ6 νὰ ἴο Πᾶν ἃ ΤΠ076 5΄Δη ἀθγοι5. Παρ 6 
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ΤΗΙΟΥ ΙΕ ΨῊ 

ἕονος διαβολῆς, ἣν ἔμελλον ῥᾷον αὐτοῦ ἀπόντος 
ποριεῖν, μετάπεμπτον κομισθέντα αὐτὸν ἀγωνί- 
σασθαι. καὶ ἔδοξε πλεῖν τὸν ᾿Αλκιβιάδην. 
ΧΧΧ, Μετὰ δὲ ταῦτα θέρους μεσοῦντος ἤδη ἡ 

ἀναγωγὴ ἐγίγνετο ἐς. τὴν Σικελίαν. τῶν μὲν οὖν 
ξυμμάχων τοῖς πλείστοις καὶ ταῖς σιτωγωγοῖς 
ς ͵, ᾿ . , ν ὦ " δ 
ολκάσι καὶ τοῖς πλοίοις καὶ ὅση ἄλλη παρασκευὴ 
ξ ᾿ , μ 3 ͵ Ψ᾿ 

ξυνείπετο πρότερον εἴρητο ἐς Κέρκυραν ξυλλέ- 
ς » “-“ ς- , ΣΕΥ Φ ἘΡ 3 Ἂ ' 

γεσθαι, ὡς ἐκεῖθεν ἁθρόοις ἐπὶ ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν 

τὸν ᾿Ιόνιον διαβαλοῦσιν' αὐτοὶ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι καὶ 

εἴ τινες τῶν ξυμμάχων παρῆσαν ἐς τὸν Πειραιᾶ 
΄ ᾽ ἐζυ ἐκ Κι Ὡ 3 ᾿ μ᾿ καταβάντες ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ ἅμα ἕῳ ἐπλήρουν τὰς 

“ ’ ὧ 

ναῦς ὡς ἀναξόμενοι. ξυγκατέβη δὲ καὶ ὁ ἄλλος 
ὅμιλος ἅπας ὡς εἰπεῖν ὁ ἐν τῇ πόλει καὶ ἀστῶν 
καὶ ξένων, οἱ μὲν ἐπιχώριοι τοὺς σφετέρους αὐτῶν 
ἕκαστοι προπέμποντες, οἱ μὲν ἑταίρους, οἱ δὲ 
ξυγγενεῖς, οἱ δὲ υἱεῖς, καὶ μετ᾽ ἐλπίδος τε ἅμα. 
ἰόντες καὶ ὀλοφυρμῶν, τὰ μὲν ὡς κτήσοιντο, τοὺς 

δ᾽ εἴ ποτε ὄψοιντο, ἐνθυμούμενοι ὅσον πλοῦν ἐκ 

τῆς σφετέρας ἀπεστέλλοντο. καὶ ἐν τῷ παρόντι 
Ἂ Ν᾿ ι καιρῷ, ὡς ἤδη ἔμελλον μετὰ κινδύνων ἀλλήλους 

» - - - εν ἃ..." εἶ Χ Α΄, Δ αν δ 
ἀπολιπεῖν, μᾶλλον αὐτοὺς ἐσήει τὰ δεινὰ ἢ ὅτε, 

ἐψηφίξοντο πλεῖν" ὅμως δὲ τῇ παρούσῃ ῥώμῃ διὰ 
τὸ πλῆθος ἑκάστων ὧν ἑώρων τῇ ὄψει ἀνεθάβι ; 
σουν. οἱ δὲ ξένοι καὶ ὁ ἄλλος ὄχλος κατὰ θέαν 
ἧκεν ὡς ἐπὶ ἀξιόχρεων καὶ ἄπιστον διάνοιαν. 

1 τῇ ὕψει, Ἠπαᾶθ ᾿πβουὺβ ἐν, 
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ΧΡ 

ΚΟΥ, ΧΥΙΧ. 23-ΧΧΧ, 2 

-ἃηα {Π15 Ποὺ ννου]α ἢπα 1ζ δαβίον ἴο ργόοιτα ἴῃ ΠῚ5 
ΑΌΒΘΠΟΘ ---ἀπα ὑπ 6 ἴο Πᾶνα Πίτη γθοδ]]εα ἀπα Ὀγτουρ 
Ποιὴδ ἴον ἔγῖα]. 80 1ὖ ννὰ5 ἀδἰθυυηϊηθδα ὑπαὺ ΑἸοϊθα 65 
5ῃου]α 541]. 

ΧΧΧ, Αὔἴεν ὑπαῦ, ἤδη 1Ὁ ννᾶ5 ΑΙ Γοδ αν γἸ ἀβυ "6 ., 
ὑπ ἀδρανΐατα ἴον 51 ν ννὰβ πδάθ. Οτάουβ ἢδα θθθῃ 
σίνθη θείου μα πα ἴον ποϑῦ οὐ [ῃς6 411165,. 8ἃ5. ψ 6}} ἃ5 
Του {Π6 ῥγον 510-85 105 Δ Πα 5}18}16τ θοαΐα δηα 411} ὑῃμε 
γοϑὺ οὔ πΠ6 δυγηδιηθηῦ ὑπαᾶῦ ννϑῃῦ ν᾽ 6}, ἴο 556 }}}}} 6 

αὖ Οὐγογτα, ψ ἢ ὑπὸ ἰηϊαπίϊοη ὑΠπαῦ ἔγουα ὑμθτα {πον 
ΒΒου]α 4}} οὐο85 {πε Ιοπΐδη (]} ἴο ὑπ6 ργυοιποηΐουν οἵ 
Ἰαρυρία ἰπ πα ὕὈοαν. βυὺ ἴΠ6 ΑὐΠδμΐδη5 ὑπ θυ 56} ν 65 
δα {Π6 4165 ὑπαῦ ψψετα ργθϑαηῦ ννοηῦ ἀονη ἴο {Π6 

Ῥείγαθυβ δὖ ἀδννῃ οἢ ἃ ἀΔΥ δΔρροϊηϊθα «πα ριοοεθαβα 
ἴο πηϑηῃ {Π6 5Π105 ἴον ὑπ ρᾷασροβα οὔ ρυϊεμηρ ἴο 568. 
Αμπα νὴ) ὑΠθηὶ νναπὺ ἀον 4180 411] ῃη6 φθηθι Ὰ] 
ὑΠΥΟΠρΡ᾽, ΘΙ ΎΟΠΘ, γὙ͵Ὸ ΤῊΔΥ Δἰπηοϑὺ 580, ὑπαῦ ννὰϑ8 ἴῃ 
1Π6 οἰῦγν, Ὀοὶ]) οἰ σε π8 ἃπα βίγδηρουβ, ὕΠ6 ηδϊῖνοϑ ἴο 
᾿Β6Π6 οἵ᾽ δδοῇ ὑΠ6ὶνῦ οὐγη, ψ ποῦν ἔλα μ5. οὐ Κἰ πβ 6 ἢ 
ΟἿ᾽ 5015, φΟΪπρ' ἃ΄ ὁΠπ66 ἴῃ ΠΟρ6 δηα υνἱὐἢ Ἰατη θη δ] 5 
--ορα ὑπαῦ παν ννουϊα τηᾶῖτα οσοπηϊθοῖβ ἴῃ 51 οῖϊν, 
Ἰαυηδηϊαϊοηβ ὑπαῦ Π6Ὺ ταϊσῦ πον οὺ 566 ὑΠοῖν {6 Π65 
ἀσαῖη, οοηϑίδυίησ πον Ἰοηρ ννὰβ ὕΠ6 νογᾶρὲ ἔγοΣ 
ὑπαὶ οὐ ἰᾶαπαὰ οὐ ψνΪοἢ ὑπεὲν ψοῖα Ὀοίηρ βϑηΐ. 
Απάᾶ αὖ ὑπὶ8 οὐ βίϑ, θη ἀπά δὺ ΡῈ Παϊπρ ἀδηρο 5 

Οἔπον γογα πον ἀροιὺ ἴο ἴακε ἰθᾶνα οἵ ομα ἃπούμου, 
ὉΠ 6 τὴβθκ8 οαυὴβ μοῖηθ ἴο ὑμϑιὴ τονε ὑπᾶπ γΠΘὴ παν 
γγεῖῈ νούϊηρ ἔον 6 Ἔχρεαϊοι ; αὖ 50}}} Ποῖ σουγαρο 
γενὶνϑα δὖ ὑπὸ βἰρειῦ οὐ ὑΠπ6ὶν ργθϑθηῦ βγη. Θοδιι568 
οἵ ἴη6 δρυπάδηοσα οἵ ἐνευυ τ ίηρ ὑΠ6Ὺ θὰνν 6 ογα ὑπΠεὶν 
εγεϑ. ΤΠα βἔγδησοιβ ὁπ ὕπε οὔμϑυ Πα πα ἃπα {6 γαϑῦ 
οἵ {π6Ὸ τυυ]υϊτις Ππαα σομπὴα [Ὁ ἃ βρεοΐδοϊβ, ἴῃ ὑπὸ 
{6 6] 1]ηρ ὑπαῦ ὑΠπΠ6 Θαῦθυ Υ 56 νὰ ούθυογίῃν δηα 581- 
Ρϑϑϑίηρ ΒΘ] 16, 
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ΧΧΧΤ, Παρασκευὴ γὰρ αὕτη ἡ πρώτη ᾿ἐκ- 
πλεύσασα μιᾶς πόλεως “δυνάμει ᾿Βλληνικῇ " : 
πολυτελεστάτη δὴ καὶ εὐπρεπεστάτη τῶν ἐς 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐγένετο. ἀριθμῷ δὲ νεῶν 
καὶ ὁπλιτῶν καὶ ἡ ἐς ᾿Επίδαυρον μετὰ ΠῈΕερι- 
κλέους καὶ ἡ αὐτὴ ἐς Ποτείδαιαν μετὰ “Αγνωνος ᾿ 
οὐκ ἐλάσσων ἣν" τετράκις. γὰρ χίλιοι ὁπλῖ- 
ται αὐτῶν ᾿Αθηναίων καὶ τριακόσιοι ἱππῆς καὶ 
τριήρεις ἑκατὸν καὶ Λεσβίων καὶ Χίων πεντή- 
κοντα καὶ ξύμμαχοι ἔτι πολλοὶ ξυνέπλευσαν" 
ἀλλὰ ἐπί τε βραχεῖ πλῷ ὡρμήθησαν καὶ παρα- 
σκευῇ φαύλῃ, οὗτος δὲ ὁ στόλος ὡς χρόνιός τε 
ἐσόμενος καὶ κατ᾽ ἀμφότερα, οὗ ἂν δέῃ, καὶ ναυσὶ 
καὶ πεζῷ ἅμα ἐξαρτυθείς, τὸ μὲν ναυτικὸν μεγά- ! 
λαις δαπάναις τῶν τε τριηράρχων καὶ τῆς πόλεως 
ἐκπονηθέν, τοῦ μὲν δημοσίου δραχμὴν τῆς ἡμέρας 
τῷ ναύτῃ ἑκάστῳ διδόντος καὶ ναῦς παρασχόντος 
κενὰς ἑξήκοντα. μὲν ταχείας, τεσσαράκοντα δὲ 
ὁπλιταγωγοὺς καὶ ὑπηρεσίας ταύταις τὰς κρατί- 
στας, τῶν δὲ τριηράρχων ἐπιφοράς τε πρὸς 
τῷ ἐκ δημοσίου μισθῷ διδόντων τοῖς θρα- 
νίταις τῶν ναυτῶν" καὶ τἄλλα σημείοις καὶ 
κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένων, καὶ ἐς τὰ : 
μακρότατα προθυμηθέντος ἑνὸς ἑκάστου ὅπως 
αὐτῷ τίνι εὐπρεπείᾳ τε ἡ ναῦς μάλιστα προέξει 
καὶ τῷ “ταχυναυτεῖν, τὸ δὲ πεζὸν καταλόγοις ταῦ 
χρηστοῖς ἐκκριθὲν καὶ ὅπλων καὶ τῶν περὶ τὸ 
σῶμα σκευῶν μεγάλῃ σπουδῇ πρὸς ἀλλήλους 

1 ἡ εὐαρα Ὀγ ΠοΌΓ 66. 
2 “Ἑλληνικῇ, Ηπᾶθ ψυιύοϑ “Ἑλληνικῆς, ἴδον Ἡδδοῖκο ᾿ 
ὅ δὲ δάἀορίοα ἔγΟῚ ὅ0Π0]. Ῥαύμι. Ἀ 
4 καὶ ταῖς ὑπηρεσίαις εἴξον τῶν ναυτῶν 15 ἀο]οἰοα ἂἃ5 ποῦ τοδᾶς 

Ὀγ {6 δομο]αβί. 
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. ΧΧΧΙ. Πὸν {Π|5 ἤγοῦ δυῃιδιηθηῦ ὑπὰὺ 5164 ἴον 
ΒΊΟΥ ν ννὰβ ὑΠ6 σοβυ!δϑῦ ἀπα τηοϑῦ 5ρ] 6 ηα]1α, 6] ομσηρ; 
ἴο ἃ 5]ηρ]6 οἷν δῃὰ στ} ἃ Ρυγοὶν Ηδ]]θηὶς ἔογοα, 
ὑπαῦ Δα αν ὉΡ ἴο ὑμπαὺ {ϊπ6 βεῦ 5811. [Ι͂ἡ πυροῦ 
οἵ 5Π105, ποννενεῖ, δηα οἵ πορ]ῖεβ [Π6 δχρϑαϊ το 
ἀραϊηϑὺ Ερἀδυγιιβ ἀπά θυ ΘΟ] 65, ἀπ ὑΠ6 5816 ΟΠ 6 

δἰευνναγαβ ὑπ ον Ηδρποη ἀραϊηϑὺ Ῥοίααθα, ννὰβ ποῖ 
᾿ς ΣΠΓΕΥΟΥ ; [Ὁ ἴῃ ὑπΠᾶῦ νογᾶρε ἔοι ὑποιβαηα Αἰμθηϊδη 

ΠΟΡ 65 δπα ἴπγθα πυπαγδα Κηϊρηῦδ ἃηα οπθ Πυπαγεα 
ὑὐγοη65 δα ραν οἱραῖθα, ἃ πα ἔγοτη 1,6 5005 ἀπὰ (ϊοϑ 
ΠΕ ν ὑὐγθηγ685, πα 4116 ἔγοορ5 εβϑ 465 ἴῃ Ἰαῦρθ Π1Π]- 
θευβ. Βαυΐῦ ὕπδν Πδα εεὺ οἱ [ῸΓ ἃ βῃογῦ νογᾶρε ψ]ἱὺ ἢ 
ἃ ῬοΟΟΥ δααϊριηδηῦ ; νη θυθὰβ {Πἰ5 Θχρϑαϊ τοι, ἃ85 ΟΠ6 
1Πτοὶν ἴο "6 οὗ Ἰοπρ' ἀπταϊομ, ννὰβ ἰϊεα ουαὖ ἴον "ΟῚ 
Κιηα5 οἵ βϑύνίοβ, δοοουαϊηρ 8ἃ5. ὕπουα τηϊσῦ 06. θϑα 
οἵ εἰμεν, στ 5η105 8ἃπα «150 ψ1}}} ἸΔηα-ΌΥ6 68. 
ΤΠς ἢἤδεῦ ννὰβ θα] Ὁ ἀρ δὖ σίεαῦ ὄχρϑηθα οἡ {πε ραᾶτὺ 
θοῇ οὐ [Π6 ὑγ] δου ἢ 5 ἀπα οὔ {Π6 οἰζγ : {π6 βἴαϊε ρ᾽νίηρ' 
ἃ ἀγδοῆτηδ ρῈῚ αἀδΥ ΤΌΣ ΘΔ ο ἢ βαῖ]οῦ πα ἐγ 5 ἢ ηρ δἰχὺν 
Εἰ ὺν 1 νυν] ρ05 Πα ἔογον ὑγδηβρογίβ, νυ Ὁ οΥθννβ. ἴο 
τῆ8η ὕπο οὗ {πε νεῖν Ὀδϑῦ; ὑπὸ ὑγουαγο 5. σίνίηρ' 
Ὀουπηὐ65 ἴο ὑπὸ ὑπυδηϊΐδα 2 ΟΥ̓ ἸρΡΡουτοϑῦ θθ πο ἢ οἵ ὑΠ6 
58 1105 ἴῃ Δαα το ἴο [Π6 ρὰν ἤοτὰ ὑπὸ 5ἰδΐθ, μὰ 
πἰϑίηρ, θαϑίαθβ, ἤσαγο- Πθδὰς ἀμ δαυϊρηηθηΐθ ὑπᾶΐ 
ΕΘ ΨΘΙῪ ΘΧΡΟΙΠΒΙνΕ ; [ὉΓ δδοῇ ομδ βδίτονα ἴο ὑΠ6 
αἰτηοϑὺ ὑπαῦ ἰδ οὐ 58Πϊ]0 5Ποι!α δχοϑὶ δὶ] οὐδ ὺϑ 
οι ἰπ ἤπα ἀρρϑᾶίδηοα πα ἰῇ ϑυν η 655 οὐ βδι]τηρ. 
ΤῊς Ἰαπα-ἔογοοβ ννεῦα ρἱοκοα ουαὖ οἵ πε Ἰνεϑὺ 1198, 
ΔΠ6 ὑΠοΥδ νὰ Κθϑὴ εἰν] διηοηρ {Π6 τηθη ἴῃ ὑπῸ 

1 2,6, ΘιΡΌΥ π}}5 ψιὐπουὺ Θααὶριηθηῦ, ν]Ο ἢ ὑΠ16 ὑυ ] ΥΆΓΟ ἢ 
γγῶ8 ὕο {158}. 

5 Τὴ π6 ὑγρθθ ὑπθῦθ 66 ὕπγθθ σϑ 5 Οὗ ΟΔΙΡΒ : {116 
ὑπγδηϊῦθθ τονγθα νι ὑπ6 Ἰοπροθβδὺ δ ; ὑΠ8 χυοιῦθβ οοοιρίοα 
{π6 τηϊᾶ]6 τον ; {Π6 ὑπδ]διηϊίθϑ ὑΠπ6 Ἰονγθϑῦ τον, πβίηρ {86 
Βῃογύθϑῦ δῦ ἃ πα ἀγα ννηρ ᾿θαβϑῦ ρᾶν. 
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ἁμιλληθέν. ξυνέβη, δὲ πρός, τε σφᾶς αὐτοὺς ἅμα, 

ἔριν γενέσθαι, ᾧ τις ἕκαστος προσετάχθη, καὶ ἐς 

τοὺς ἄλλους “λληνας ἐπίδειξιν μᾶλλον εἰκα- 
θῇ “ 7ὔ ΣᾺΣ ο ,ὔ Ἂν ΑΝ τὰ Υ, 

σθῆναι τῆς δυνάμεως καὶ ἐξουσίας ἢ ἐπὶ πολεμίους. 

παρασκευήν. εἰ γάρ τις ἐλογίσατο τήν τε τῆς 

πόλεως ἀνάλωσιν δημοσίαν καὶ τῶν στρατευο- 
7 ἥν 50, “ ἣ ᾿ .“, δ) μένων τὴν ἰδίαν, τῆς μὲν πόλεως ὅσα τε ἤδη 

προυτετεέλέκει καὶ ἃ ἔχοντας τοὺς στρατηγοὺς 
Ύ, α ν 7 ἈΝ ἀν τιν, νἀ ΤῊ Σ ς 
ἀπέστελλε, τῶν δὲ ἰδιωτῶν ἅ τε περὶ τὸ σῶμά τις 

καὶ τριήραρχος ἐς τὴν ναῦν ἀνηλώκει καὶ ὅσα ἔτι 

ἔμελλεν ἀναλώσειν, χωρὶς δ᾽ ἃ εἰκὸς ἣν καὶ ἄνευ 

τοῦ ἐκ δημοσίου μισθοῦ πάντα τινὰ παρασκευά- 
2 ῇ α 3 Ν 4 ὔ Ν,» ὦ 

σασθαι ἐφόδιον ὡς ἐπὶ χρόνιον στρατείαν, καὶ ὅσα 

ἐπὶ μεταβολῇ τις ἢ στρατιώτης ἢ ἔμπορος ἔχων. 

ἔπλει, πολλὰ ἂν τάλαντα ηὑρέθη ἐκ τῆς πόλεως 
᾿ ΄, ᾿ , . ες , ᾽ ᾿- 

τὰ πάντα ἐξαγόμενα. καὶ ὁ στόλος οὐχ ἧσσον 

τόλμης τε θάμβει καὶ ὄψεως λάμπ οι περι-᾿ 

βόητος ἐγένετο ἢ ΔΥΡΟΣΟ πρὸς οὺς ἐπῇσαν 

ὑπερβολῇ, καὶ ὅτι μέγιστος ἤδη διάπλους ἀπὸ 
Ὰ ᾽ ,ὔ Ν 5. 7ἷ 9 ᾽ ᾿ Ἁ ἰῶ 

τῆς οἰκείας καὶ ἐπὶ μεγίστῃ ἐλπίδι τῶν μεὰ- 

λόντων πρὸς τὰ ὑπάρχοντα ἐπεχειρήθη. 

κ᾿ Ν 7, Ν ς ΄ ἌΡ ἕεσθαι, τῇ μὲν σάλπιγγι σιωπὴ ὑπεσημάνθη, 

εὐχὰς δὲ τὰς νομιζομένας πρὸ τῆς ἀναγωγῆς οὐ 
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τηδύξεν οἵ 4118 Δ) ρϑυβοηδὶ δααϊριηθηῖϊ. Απά 50 1 
σα δροιΐὺ ὑπαῦ ἀιπομηρ' ὑποιβοῖναβ ὕπο. 6 ννὰ5 διλἶἃ- 
ὑἰοη, ΠΟΥ ΟΥ Θδο ἢ] νγὰβ δϑϑοιίσηθα ἴο ἀπΐγ, πα {πὰ 
γγΠο]6 τη ρ' 566 α ποτα ᾿ἰἰτ6 ἃ αἰ ραν οἵ νν θα! ἢ δηθὰ 
Ροννεῦ ὑυεΐοτε ὑΠ6 γεϑὺ οἵ ὑπ6 Η 6] ] θη 65 [ἤδη δῃ ππάϑι- 
ἰδ κῖηρ' ἀραϊηδὺ Θῃθυηΐθθ. ΕῸΣ ἰἤ οπα Πδα τεοκομηθα {Π6 
ΡΌΡΙΙς Ἔχρεπαϊζασα οα {πὸ ρᾶγὶ οὗ {πΠῸ βἴαϊε δῃᾷ {Π6 
Ρυΐναΐα ουὐ]ὰν οὗ ὑποβα νπο τηδάθ ὑπ6 Ἔχρβαϊοη--- 9 

ΟἴΠ6 μετ οὗ {πὸ οἷν, θοΐῃ νῇηδῦ Ὁ Παᾶ αἰγεδᾶαν δά- 
᾿ΝΔΠΟΘα δΔηα ψῇἢδΐ ᾿ὖ ννὰϑ5 βε παϊηρ' ἰῃ ῃ6 Πδηα5 οἵ 6 

ΘΈΠΘΙΑΪ5, ἃπΠα ὁπ ἴπ6 ρᾶῦΐ οἵ ρυϊναΐϊε ἱπαϊνι ἀ8]5 
ννδΐανθι ἃ τηδη ἢδα δχρεπαθα οἢ [8 ΟὟ ΡΘΥΒΟῸΠ 
ΟΥ, ἰξ ὑυϊουγο, ἡ ἢϊ5. 510, ἀπ ψνῃαῦ πον ννοτα 
δοίηρ' ἴο 5Ξρεπα 5{1}}, ἀηα], θ6βϑί68, ὕΠ 6 ΤΏΟΠΘΥ νγ6 ΤΩΔΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΞΘ ὑπαῦ δνειύγομθ, Ἔνθ ἐρᾶῦῦ του ὑΠ6 μὰν πε 
Τδοοϊνεα ἤοχὰ {Π6 5ἴαϊο, ργον! ἀ δα ἴον Πἰ Π1561}} 88 ὑγανϑ]- 
Ἰηρ' ἜΧρθηβ68, οι ηρ ΠΡΟΠ 8Δη δχρϑαϊζίοη οὗ Ἰοηρ 
ἀπγαύοι, δηα 41} ὑῃ 6 αὐύϊο! 65. ἔοι θαυῦθυ ἃ πα 5816 τπθῪ- 
σηδηῦ ΟΥ᾽ 501 16 ὺ ἰοοῖκ νἱἢ Πα οὐ ὑπ νογᾶρε---ἰϊ 
νου ἤὰνα 6 θη ἔοιιπα ὑπαῦ τηδηὴν [δ] οηἴβ ἴῃ 41} νῈ 6 
ἴθ ἔτομὰ ἐπ οἷν. Απᾶ {πὸ ἔδιης οὔ πε δυιηδιηθηΐ 
τνὰ5 ποἰβθα δρτοδά, ποὺ 1655 θθοδιιθθ οὗ διηδζΖθιηθηῦ αὐ 
5 θο]απ6585 δηα {Π6 βρ]επάοιι οὗ Ππ6 βρβοΐδοϊς ὑπδῃ 
ΘΟ δοοουηῦ οὗ 15 ονουν ΠΟΙ Παΐηρ ἔργα ἃ5. σοιῃρᾶιεα 
ἢ ὑΠπο86 νΠοπὰ ὑΠ6 Ὺ πνεῖ σοϊηρ' ἀρσαϊηϑὶ ; Δα 8150 
Ὀδοααβα Ὁ ννὰ5 ἴΠ6 Ἰοησαϑῦ νογαρα ΠΌμ Ποτηδ 8ἃ5 γεὺ 
αἰτειηρίεα ἃπα ὑπάδυΐζαϊζοη ἢ ὑπς ΠΙρηαϑῦ Πορο5 
ἴου π6 ἔπζαγα δ8 οοιηραγθα υνἱἢ ὑποὶν ρῥγοβϑθηῦ 
ΓΘΒΟΙΓΟΘΒ. 

ΧΧΧΙΙ, θη πα 5}}105 δᾶ θδδὴ τῃδηποα δπᾶ 
ενεγυυ ίηρ Πα αὖ Ἰαβῦ ὕδθη ρμιυὺῦ ΔΡοδτὰ ννῃ]οἢ ὑπὸ 
ὑνεσα ἴο ἴακα νυ Ὁ} ὑΠπέτη θα τ 6 νογάρσα, ὑπ ἐτυχηρεῖθυ 
ΡΓΟΟΙαἰμηθα 5ἰἰθποθ, πὰ ἔμεν οἴενεα {Π6' ῬΥΑΥ ΟΥ̓ 

ἀΠᾶὺ γγεγα οὐϑίοιηδνν θείου ρυὐηρ ουῦ ἴο 568, ποῖ 
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κατὰ ναῦν ἑκάστην, ξύμπαντες δὲ ὑπὸ κήρυκος 
ἴω κι » οἱ ἐποιοῦντο, κρατῆράς τε κεράσαντες παρ᾽ ἅπαν τὸ 

“ ᾿Ν στράτευμα καὶ ἐκπώμασι χρυσοῖς τε καὶ ἀργυ- 
“- ,ὔ ροῖς οἵ τε ἐπιβάται καὶ οἱ ἄρχοντες σπένδοντες. 

Ἄ Ν ΝΣ “ } “Ὁ Ἂ 

ξυνεπηύχοντο δὲ καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ὁ ἐκ τῆς γῆς 

τῶν τε πολιτῶν καὶ εἴ τις ἄλλος εὔνους παρῆν 
Ν σφίσιν. παιανίσαντες δὲ καὶ τελεώσαντες τὰς 

σπονδὰς ἀνήγοντο, καὶ ἐπὶ κέρως τὸ πρῶτον 
᾿ , « » ᾿ς Σ 3 

ἐκπλεύσαντες ἅμιλλαν ἤδη μέχρι Αἰγίνης ἐποι- 
οῦντο. καὶ οἱ μὲν ἐς τὴν Κέρκυραν, ἔνθαπερ καὶ 

ἊΝ » Ἶ [ον ΄ ΄ ς 
τὸ ἄλλο στράτευμα τῶν ξυμμάχων ξυνελέγετο, 

ἠπείγοντο ἀφικέσθαι. 
ς δὲ τὰς “Συρακούσας ἠγγέλλετο μὲν πολλα- 

χόθεν τὰ περὶ τοῦ ἐπίπλου, οὐ μέντοι ἐπιστεύετο 
: Ἰδαδὰς Ν ῇ ΦΧ ) μ᾽ Ν ΓᾺ τ ἐπὶ πολὺν χρόνον οὐδέν, ἀλλὰ καὶ γενομένης 

ῇ , » ἐκκλησίας ἐλέχθησαν τοιοίδε λόγοι ἀπὸ τε ἄλλων, 
ἴω ͵ Ν - “ 

τῶν μὲν πιστευόντων τὰ περὶ τῆς στρατείας τῆς 
“- 3 , “ Ν Ν 3 , Α ᾿. τῶν ᾿Αθηναίων, τῶν δὲ τὰ ἐναντία λεγόντων, καὶ 

ς 7 Ξ “ Ν ᾽ »" ἊΨ, Ἑρμοκράτης ὁ “Ἕρμωνος παρελθὼν αὐτοῖς ὡς 
σαφῶς οἰόμενος εἰδέναι τὰ περὶ αὐτῶν, ἔλεγε καὶ 
αρῆνει τοιάδε. 

τινές, δόξω ὁ ὑμῖν περὶ τοῦ ἐπίπλου τῆς ἤν 

λέγειν, καὶ γιγνώσκω ὅτι οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα 

εἶναι ἢ λέγοντες ἢ ἀπαγγέλλοντες οὐ μόνον οὐ 
,ὔ ᾿ Ἂ Ν Μ “ "ἢ 

πείθουσιν, ἀλλὰ καὶ ἄφρονες δοκοῦσιν εἶναι" 
“ ᾿ ᾽ ᾿, ᾿ 4 Υ͂ 

ὅμως δὲ οὐ καταφοβηθεὶς ἐπισχήσω κινδυνευούσης 
τῆς πόλεως, πείθων γε ἐμαυτὸν σαφέστερόν ἐν. 

Ἢ 

ἑτέρου εἰδὼς λέγειν. ᾿Αθηναῖοι γὰρ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὃ Ἢ 
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ΒΡ Ὀν 5810 θυΐ 411} ἱορούμπον, ᾿εὰ "γ ἃ ᾿γειὰ]α, {πε 
ΤΑΙ ΠΕΙΒ 85 6] ἃ5 ὑπθ οἰἥοοὺ ὑῃπτοιρῇοιΐ ὑΠα 
γγἢ016 ΠΥ πηδκίπρ [ἰ]λα οη5 ἢ σοϊάθη. ἀπά 
ΒΟΥ ΟῸΡ5 {ἸῸΠπῚ υνὶπα ὑπὸν ἰδ τηϊχθα. Απα {πὸ 
γαϑὺ οἵ ὑπ6 ὑῃπγοηρ οὗ ρβορὶθα οὐ ὑπ 8ἰοῦθ, Ὀοΐ] 
1Π6 οἰδίΖθηβ ἃπα 41} οὐπαὺβ ρυδδθηῦ γῆ νυ θα {Π|6 
ΑΥΠΒΘΠΐδη8. νν6]}, α͵5ὸ Ἰοϊηθα ἴῃ {Π6 ριίάγειβ. Απαὰ 
γῇ θη ὑπαν ἢδα διπρ ὑΠπ6 ρᾶθδῃ ἀπ ἢδα Πηϊβηδα {ΠῸ 
θαϊοηδβ, ποὺ ρΡαὺ ΟἹ“, πα ϑ αἰ]! πρ οὐἱ αὖ ἢγϑὺ ἴῃ βἰῃρ]Ὲ 
ΘΟ ἵπεν πε τοθα ἃ5 ἴᾺγ ἃ5 Δερὶπᾶά. ΤῆἊ 
Αὐμδηΐδη ἢδεὺ, ὑΠπθη, ννὰθ ΡῬυθϑϑὶηρ Οἢ ἴο Γ680}} 
Οὐγογήα, ψγῃογα πε τοῦ οὐ {πΠ6 διτηδιηθηὺ οὗ {πῈ 
411Π165. νγὰβ ΒΘ. ὉΠ]. 

Βαυὺ πηϑϑηνν]Ὲ γταρουΐβ οἵ {Π6 δχρεϑαϊζοη να 
οοΟπλΐηρ ἴο ϑ'υιδοιιϑα ἔΤΟΠ Τηϑὴν αιαγΐο δ, θυ νγ6 6 
ποῦ Ὀ6]Ἰενϑα αὖ 41] ἔου ἃ ἰἸοηρ {ϊπ|)6. Ναγ, δνϑθῃ ὑνΠ6 ἢ 
δ ἢ ἈΒΒΘΏΔΌΪΥ γὰἃ8 6] ἃ βρβθοῆδβ ἴο Ππ6 [Ὁ]]οννἱηρ' 
εἴδοῦ α γεῦα τηδᾶθ οὴ ἴῃη6 ρᾶγὺ οἵ οἰ δυβ, 5016 
οὐϑα ἴῃ [6 γθρουΐβ ἁρουῦ πΠ6 ἐχρεαϊίίοη οἵ {16 
ΑὐΠδηΐδη5, οὔπουβ οοπίγδαϊοϊηρ 6 πη, ἀπ Ηδηο- 
οὐδίθϑ βδοὸὴ οἵ Ηδιοη οᾶϊμηδ ον αν, ᾿ὰ ὑΠ 6 οοηνὶο- 
ἰἴοη ὑπαὶ Π6 παονν ὑπ6 ὑγαΐῃ οἵ {πῸὶ τηαὐζου, δηὰ 
ΒΡΟΙΚΘ, δχουγύϊπρ' ὑΠ 6 πὶ ἃ5 ΤΌ]]ονν8 : 

,᾿ ΧΧΧΠΙ. “Ῥοβϑῖθ]ν τὉ νν1}} βεθῖι ἴο γοὰ ὑπὰῦ ψηδῦ 
Ι δηᾶ οονίαϊῃ οὔμεῖθ 5 Υ δθοιῦ {Π6 γα] ν οἵ ὑπὲ 
δχρϑαϊ οι ἀραϊηδὺ τι5 15. ἱπουθα 0} }6, Πα 1 ἃγὴ ἃννᾶ δ 
ὑπαῦ ὕποβα ψνῇο εἰὐπϑι τηᾶκα οὐ τορϑαΐ βἰαϊθιθηΐβ 
ἐῃαῦ 566 πὶ ποῦ οὐδ α10]6 ποῦ οὔἱν ἀο ποῦ ΘἈΥΤΎ ΘΟΉν]ο- 
εἴοπ θὰ ἀΥ6 'βδο τεραυ δα ἃς. [00]15}}; θὰ πϑνουῖῃε- 
Ιε85 1 ψν ἢ] ποῦ θὲ {ἰρηςεοπδα τηἴο ΠΟ] αἰ πρ τὴν οηρὶ6 
ψγΉΠ6η πε βἰαΐα 15 ἴῃ ἀδηροῦ, ρουβυδα δα δ5. 1 δῖὴ ὑπαῦ 
1 φρεαῖ νἱὉἢ τότε οογίαϊη Κηον]θαρα ὑπ τὴν 
ΟΡΡοπθηΐθβ. ΕῸν ἰὉ 18 ἱπα θα ἃραϊηϑὺ γοὰ, το ἢ 

1 7,6. ᾿κ ὑποβα οἱ Ἡδειηοογαῦθα πα ΑὐΠ θη ΡΌΓΒΒ, 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΒ 

΄ὔ ΄ - “ Ὁ - ν 

πάνυ θαυμάζετε, πολλῇ σχρατιᾷ ὡρμηνταῖ" καὶ 
ἴω Ὰ “ 3 

ναυτικῇ καὶ πεζικῇ, πρόφασιν μὲν ᾿Ιζγεσταίων 
7, Ά, ὐς Ν 

ξυμμαχίᾳ καὶ Λεοντίνων κατοικίσει, το δὲ ἀληθὲς 
“ “ 

Σικελίας ἐπιθυμίᾳ, μάλιστα δὲ τῆς ἡμετέρας 
-“ ’ὔ Ν πόλεως, ἡγούμενοι, εἰ ταύτην σχοῖεν, ῥᾳδίως καὶ 

ἕ ς “ 

τἄλλα ἕξειν. ὡς οὖν ἐν τάχει παρεσομένων, ορᾶτε 
ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ὅτῳ τρόπῳ κάλλιστα 
ἀμυνεῖσθε αὐτοὺς καὶ μήτε καταφρονήσαντες 
» 7 7 ᾽ 7 -“ 

ἄφαρκτοι ληφθήσεσθε μήτε ἀπιστήσαντες τοῦ 
ξύμπαντος ἀμελήσετε. εἰ δέ τῳ καὶ πιστά, τὴν 

᾽ ᾽ Ἂ Ν ΄ ΠῚ Ἂ Υ μ᾽ τόλμαν αὐτῶν καὶ δύναμιν μὴ ἐκπλαγῇ. οὔτε γὰρ 
βλάπτειν ἡμᾶς πλείω οἷοί τ᾽ ἔσονται ἢ πάσχειν, 
"θ᾽ “ λ 4, 2 “ 9 λέ Ἶ 

οὔθ ὃτι μεγάλῳ στόλῳ ἐπέρχονται, ἀνωφελές, 
ἀλλὰ πρός τε τοὺς ἄλλους Σικελιώτας πολὺ. 
ἄμεινον (μᾶλλον γὰρ ἐθελήσουσιν ἐκπλαγέντες 
ἡμῖν ξυμμαχεῖν), καὶ ἢν ἄρα ἢ κατεργασώμεθα 
αὐτοὺς ἢ ἀπράκτους ὧν ἐφίενται ἀπώσωμεν (οὐ 

Ν ᾿Α Ψ, Φ. “-“ γὰρ δὴ μὴ τύχωσί γε ὧν προσδέχονται φοβοῦμαι), 
7, Ἁ “ὔ δεῖνα , ᾿ ] 

κάλλιστον δὴ ἔργων ἡμῖν ξυμβήσεται καὶ οὐκ 
Ἄ΄. εὐ " 3. ἡ Ἁ δὲ ᾿ ΖᾺ 
ἀνέλπιστον ἔμοιγε. ὀλίγοι γὰρ δὴ στόλοι μεγάλοι 

ς “ ὌΝ 

ἢ ᾿᾿'λήνων ἢ βαρβάρων πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν 
ἀπάραντες κατώρθωσαν. οὔτε γὰρ πλείους τῶν 
ἐνοικούντων καὶ ἀστυγειτόνων ἔρχονται (πάντα 

᾿ ΦΡ»Ά , , " 7. , ἐδεο. γὰρ ὑπὸ δέους ξυνίσταται), ἤν τε δι’ ἀπορίαν τῶν 
᾽ὔ -“ “ὋὉᾳ) “ 

ἐπιτηδείων ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ σφαλῶσι, τοῖς ἐπι- 
βουλευθεῖσιν ὄνομα, κἂν περὶ σφίσιν αὐτοῖς τὰ 

1 ἀνωφέλες, ΠΟ Υ 668 οογγθούϊοῃ, ἴοι" ἀνωφελεῖς οὗ ὑπ ΜΕΝ, 
γΥ ]οἢ Ἠπαθ γούδ! 8. 
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ΠΝ ΥΙ. ΧΧΧΗΙ. 2-- 

85 γοὶ ΨΟΠαΘΙ αὖ ἰὑ, ὑμπαῦ πῸ ΑΥὐΠΘηΐδη5 ἢᾶνα 
βαῦ ουὖῦ υνἱἱἘζῃ ἃ ἰᾶῦραὲ διυιηδηθηῦ [Ὁ 586. ὁ ἰᾶπάᾶ 
τ ἀπ π΄ πε 668, ὁῃ 6 ρῥγεϊοχὺὶ οἵ δῃ 
ΔΙΠΙΔπο6 ἢ ὑπΠ6 Ερσοβίδθδης ἅμα {Π6 γϑϑιουδίοι 
οἵ τῃ6 1,θοηὐῖηθϑ8, θαὺ ἴῃ ὑγαΐῃ νυν ἢ ἃ οονοίοιι5 4691 γ6 
ἴον 5᾽οἶν, ἀπ ἀθονα 411 ἴον οὰν οἰὐν, {πη κίηρ {πὸ 
ΟΠΘΘ ἴῃ ροββϑεϑϑίοη οἵ ἰὖ ὑπθῪ νου ]α δαϑῖν σεῦ ρμό5- 
ΒΟΒΒΙΟη ΟὗἩ ὑπ6 ταϑὺ αἷθο. 10 ὑΠ6 οονίαϊηῦν, {Π|6 Π, 
Ἐπαῦ ἔμπα ΨΠ] βοοὰ 6 Πατδ, οοηβίἀθι ἴῃ ψν ηδὺ νὰν 
10} γοῦν ργθβεηῦ ΓΟϑΟῦγΟ65 γοι οδὴ θ6δὺ νναγα ἐμ θη) 
οἵ, ἀπ τηᾶν πεὶτπον Ὀγν ἀδβρίβίπρ' {δῖ 06 οδυρῇῦ οἱ 
γοι οδγ ποὺ ὑΠγοιρἢ ἱπου θα α] 1 περ]θοῦ ἔπ 6 νν 0} 8 
τηδΐίευ. 1, ονανοῦ, ΔΉγΟΠΘ ἀο065 ἢπα τὰν ψογβ 
ΟΥ̓ 1016, Ἰοὺ Πΐτα ποῦ 6 αἰβιηαγν θα δὖ ὑΠ6ὶν ἀδνῖηο ἀπ 
Ῥονγει. ον ποὶ πον νν1}} [Π6 Ὺ θ6 4016 ἴο ᾿ἱπῆϊοῦ τηοτα ἰη- 
Τανν ὍΡΟΙ τι5 ὑμδη {παν νν}}}} σα Ἔν, ΠΟΥ ἰ5. 1Ὁ νοΐ 
δανδηΐαρα [ῸΣ τι5 ὑπαὺ ὑπ 6 Ὺ ἀγὸ οομηΐηρ ἢ ἃ σγοδῦ 
ΔΥΤηδιηθηῦ ; Οἡ ὕΠπΠ6 οοηὐγαιυ, ἰὑ 15 ἴδ θαιῦευ 850 5 
τ ρα 5 ὑπὸ γοϑῦ οἵ {ΠῸ δ᾽ οο]οὔβ, ἔου ἰὴ ὑΠ6ῖν οοπβίουπὰᾶ- 
τἴοη ὕμαν νν1}} 06 τηονα πο] πθα ἴο Ἰοΐῃ οἷν Δ]Π8πῸ8 ; 
δα 1 ἴῃ ὑπε ἐπ νὰ εἰϊποὺ ονθύρονγαι ὑπ δὴ οὐ αιῖνε 
ὑπ απ οἱ θ4 ΠΠ6α ἴῃ ὑΠποῖν ἀ6ϑιση5--- ἴον 1 σαι] πᾶνὸ 
ὯΟ ἔδαι 85 ἴο ὑΠ6ὶν αὐϊαϊπϊηρ' {Π16 ϑιοοθ85 ὑπ 6 ΥῪ ἁηὐϊοίραῦο 
τὶ ΜΠ] ρῥγονα 6 τηοϑὺ ρ]ουίουβ οἵ δοῃίθνοιηθηῦβ 

ΨΥ ΤΆ 

ἴου 5, ἀπ ὁπα ψ ϊο}}) 1 αὖ ᾿ἰθαθὺ (ὁ ποὺ ἀδβραὶν οἵ. 
ΕῸΥ ἔδν ργϑαῦ διυπηδυηθηΐβ, νν ποῦμε οἵ ΗΘ]]6η65 οὐ οἵ 
θαυ αν η5, 6 ϑϑηῦ ἔδυ Ττοχὰ ὑπ δὶ, ον ἰαηα, πᾶν 
θεδη βιιοοθϑϑία!, 6 γθάβοη ἰ8 ὑπαῦ {Π6Ὺ ἃγα ποῦ, ἴῃ 
{πὸ ἤγϑὺ ρἷδδθ, ΒΡ υου ἴῃ Πυμηθο 5. ἴο ὑπ 6 ΡΘΟΡΙΘ 
ἀσαϊηϑὺ νυ Ποη ὕπαν σῸ πα {Π6 πϑῖρ  Ρουγ5 οὗ {Π68ε---- 
ἴοῸγ ἔδαι. αἰνγὰγϑ Ὀυϊηρθ ρου πο ; πα 1, ἴῃ ὑπε 

. ΒΘΟΟΠα ρῥἷδος, ἔπΠ6 Ὺ [81] οὐ δοσοιπηΐ Οὗ ΙΔοκ οἵ Βα ρὈ]165 
ἴῃ ἃ ογεῖσῃ ἰαπα, ὑπ γ ἰθᾶνα ἃ ριοια δὴ ἴο ὑποβα 

αν Ποῖ ὑπεν μοι δα ἀραϊηβῦ, Ἔνεὴ ὑποιρἢ {πεῖν (Ὰ1Π|πτὰ 
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αν Ὁ ἝἥἤὮἉ 

ὩΣ δς 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕ5 

θ πλείω πταίσωσιν, ὅμως καταλείπουσιν. ὅπερ 
΄“ “ Ν , 

καὶ ᾿Αθηναῖοι ᾿ αὐτοὶ οὗτοι, τοῦ Μήδου παρὰ λόγον 
πολλὰ σφαλέντος, ἐπὶ τῷ ὀνόματι ὡς ἐπὶ ᾿Αθήνας 
ἤει ηὐξήθησαν, καὶ ἡμῖν οὐκ ἀνέλπιστον τὸ τοιού- 
τον ξυμβῆναι. 
ΧΧΧΤΥ. ““Θαρσοῦντες οὖν τά τε αὐτοῦ παρα- 

σκευαζώμεθα καὶ ἐς τοὺς Σικελοὺς πέμποντες 
“- Δ “- , 

τοὺς μὲν μᾶλλον βεβαιωσώμεθα, τοῖς δὲ φιλίαν 
" ᾿ 

καὶ ξυμμαχίαν πειρώμεθα ποιεῖσθαι, ἔς τε τὴν 
ἄλλην Σικελίαν πέμπωμεν πρέσβεις, δηλοῦντες 
ὡς κοινὸς ὁ κίνδυνος, καὶ ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν, ὅπως 
ἢ ξυμμαχίδα ποιώμεθα ἡμῖν ἢ μὴ δέχωνται 

-» Ε 2 ᾿Αθηναίους. δοκεῖ δέ μοι καὶ ἐς Καρχηδόνα ἄμει- 
νον εἶναι πέμψαι. οὐ γὰρ ἀνέλπιστον αὐτοῖς, 
ἀλλ᾽ αἰεὶ διὰ φόβου εἰσὶ μή ποτε᾿ Αθηναῖοι αὐτοῖς 
“αὐ ὰ Ν , »" “ ΝΥΝ » ΄ ἐπὶ τὴν πόλιν ἔλθωσιν, ὥστε τάχ᾽ ἂν ἴσως νομί- 
σαντες, εἰ τάδε προήσονται, καὶ ἂν σφεῖς ἐν πόνῳ 
ς- ᾽ 7 γον τὶ " ΄ πὴ " 

εἶναι, ἐθελήσειαν ἡμῖν ἤτοι κρύφα γε ἢ φανερῶς 
ἢ ἐξ ἑνός γέ του τρόπου ἀμῦναι. δυνατοὶ δέ εἰσι 
μάλιστα τῶν νῦν, βουληθέντες" χρυσὸν γὰρ καὶ 
ἄργυρον πλεῖστον κέκτηνται, ὅθεν ὅ τε πόλεμος 

Ν Μ » - , Ν Ν 2 Ὗ 8 καὶ τἄλλα εὐπορεῖ. πέμπωμεν δὲ καὶ ἐς τὴν 
4 Ν 2 , , »" 

Λακεδαίμονα καὶ ἐς Κόρινθον, δεόμενοι δεῦρο 
Ν “ - “ κατὰ τάχος βοηθεῖν καὶ τὸν ἐκεῖ πόλεμον κινεῖν. 

Ὰ Ὁ 

4 ὃ δὲ μάλιστα ἐγώ τε νομίξω ἐπίκαιρον ὑμεῖς τε 
ὃ Ν Χ ΄, Ψ Ψ 5». ἃ »)..7 »2: ιὰ τὸ ξύνηθες ἥσυχον ἥκιστ᾽ ἂν ὀξέως πείθοισθε, 
ἐς ἈΠ Ἃ - ᾿Ὶ ν ἌΥΕ Ἁ 
ὅμως εἰρήσεται. Σικελιῶται γὰρ εἰ ἐθέλοιμεν ξύμ- 

παντες, εἰ δὲ μή, ὅτι πλεῖστοι μεθ᾽ ἡμῶν, 

1 ῬΑθηναῖοι, πιάθ ἀο] εἴθ ἢ Βαάμδιη, 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. χχχι. ---Χχχιν. 4 

θὲ ἀπε οὨίοῆν ἴο ὑπϑηχβαῖνοβ. Π 656 νοῖν ΑἸΠ ΘΠ 815, 
ἴον Ἔχϑῃρὶθ, θη ὑΠ6 Ῥουβίδη5 σοηΐγανν ἴο δχρεοΐα- 

ι ὕΐοῃ βίρηδν [116 α, στανν σγεαῦ οὴ {πῸ γδραΐθ ὑπαὺ 1 
νγὰ8 Αἰπδη5 ὑπδν ννεπὺ ἀραϊηϑῦ; 50 ἴῃ ΟἿἿ οα56 ἃ |ἰΚὸ 
ἰβ8116 15 ποῦ θενοπα Πορϑ. 
ΧΧΧΙΝ. “ὙΠ οοηῇάσξηοοθ, ὑπθη, ἰοῦ τ τγδ]κ6 ΟἹ 

ΡΥΘΡραγαϊίοηβ 6 υ6, Ὀὰὺ 4180 βεπα δηνουϑ ἴο {Π6 516 6]5, 
ἴο οοπῆττῃ {π6 δ] σίδποθ οἵ βόα δηα ἴο δπάδδνοι 
ἴο πᾶ κα ἔν] 6 5} 10 ἀηα ΔἸ] δ ποθ Ὁ} οὐ 5 ; δηᾷ 1οὐ 
ι.5 ἀεβραΐοῃ δῆνουβ ἴο ὑπῸ γϑϑὺ οἵ δον, ἴο βίον ὑπαὺ 
ἴΠ6 ἀδηροι ἰδ ἃ ΘΟ. Οη6, ἃπα ἴο [{ἀ]γν, ὑπαῦ να 
ΤΔΥ Εἰ Πει βθοιγα ὑπεὶν 4] πο 6 ἔῸΣ Οὐ Βα ῖν 65. ΟΥ̓ 656 
Ῥιδνεηὺ ὑπαὶν γεοδινίπηρ ὑπΠ6 Αὐμοπίδηβ. Αμπα ἴο τὴς 
1 56 θ5 Ὀεϑῦ ἴο βεῃα αἶθδοὸ ἴο (ἰαὐΐῆαρθ. ΕῸΣ {ῃς 
(ΔΥ Παρ  πδη5 ἀγα ποὺ νυἱὺπουῦ Ἔχρθοϊαϊτοη, Οὐ γα ΠΥ 
ὝΠΟΥ ἃγ6 αἰνγαγβ ἴῃ ἔδαν, ὑπαῦ βοὴ {ἰπὴ6 {6 Αὐπεη- 
188 ΠΊΔΥ ΘΟΠ6 ἃρσαϊηδὺ ὑπΠ6ῖγ οἷζγ ; ἀηα 50 πεν ψ}}]} 

Ο ΡΙΟΌΔΟΌΪΥ ἴδε] ὑπαῦ 1 ΠΥ 51Π4}} Ἰδανα ἐπϊηρθ Παυα ἴο 
ὑπο αἴθ, ἔΠδν τὰν 6 ἴῃ ἰγοι}]6 ὑΠπθυήβεὶνθβ, 8η6 
πουθίουθ νν1}} 06 ᾿πο] 64 ἴο αϑϑἰβῦ τ15, ΒΘ Εν ΡΟ ΠΔ 05, 
ΟΥ̓ ΟΡΘΏΪΥ, ΟἿ᾽ ΟΥ̓ ΒΟΙΠ6 Τη681}}8 ΟΥ̓ ΟὔΠοι. Απα {πΠδν, οἵ 
411 τηϑθῃ οἵ ὑπῸ ργεβεηὺ ἀδυ, ἀγα ὕΠ6 χτηοϑῦ 4016 ἴο ἀὁ 
80, 1 ὕπαν ψ}}] ; ἴοΥ ἔπθν πᾶνε δὴ ἀρυπάδποα οὗ ρο]ὰ 
ΠΩ 51νϑνῦ, ὈΥῪ ψΠ]οἢ ταῦ ἃπα δνϑυυ τη 6156. 15 
ἐχραϑαϊεα. Απα Ἰεῦ τι βεπα αἷθδο ἴο 1,δοθάδεῃοι 
πᾶ ἴο Οουὐηΐ, θερσρίηρ ὕπδ6πὶ ἴο Ὀχϊηρ δἰά ἢδγα 
ὙΠ 411} ϑρεεά, δπα ἴο δ ἃΡ ὑΠπῸ6 νᾶ ονϑὺ ὑπ 676. 
Απᾶ πον {πα τηδάβϑυτα νηοῦ 1 ὑπῖπκ νου θὲ 
τηοϑὺ ορρογΐιπε, θα νΠ]οἢ γοι ὁ δοοουπηῦ οἵ γοῦν 
Βαθὶξαδ] ἰονε οἵ εαθε ψου]Ἱᾶ θὲ ᾿εαϑδὺ πο Ὶγ ἴο δάορὺ 
ΡΙΟΤΩΡΟν, 58.411] πθνϑυῦ 6 1655 Ὀ6 ΡιΌΡοβεα [1 να 
5: σ6]10[5---4}} τορσεῦμευ, οὐ, ἰὴ ἀδἔδα!δ οἵ {Π18, 85 
ἸΩΔΗΥ͂ ἃ5 Ὑν1}} Ἰοΐἢ τ15---ὐνα 6 νΠΠπρ' ἴο ἰδιηοἢ 411 ΟἿΓ 
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.-- ΐ- 

ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΕΒ ; 

ε Ν ἢ Ν 

καθελκύσαντες ἅπαν τὸ ὑπάρχον ναυτικὸν μετὰ 
“-» “ “4μ“ ΄-“3 9 Ἅ: Ἂ 

δυοῖν μηνοῖν τροφῆς ἀπαντῆσαι ᾿Αθηναίοις ἐς 
Τάραντα καὶ ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν, καὶ δῆλον ποιῆσαι 

“ - “ 7 , 

αὐτοῖς ὅτι οὐ περὶ τῆς Σικελίας ' πρότερον ἔσται 
Ἂ ζ Ν ’ 

ὁ ἀγὼν ἢ τοῦ ἐκείνους περαιωθῆναι τὸν ᾿Ιόνιον, 
΄ », Ἀ 2 ᾿ ᾽ ΄ ἐν Χ 

μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὺς ἐκπλήξαιμεν καὶ ἐς λογισμὸν 
. 7 

καταστήσαιμεν ὅτι ὁρμώμεθα μὲν ἐκ φιλίας 
΄ ΄ ς ΄ Ν Ε “Ὁ 7, Χ 

χώρας φύλακες (ὑποδέχεται γὰρ ἡμᾶς Τάρας), τὸ 
- "Ὰ ᾿ 

δὲ πέλαγος αὐτοῖς πολὺ περαιοῦσθαι μετὰ πάσης 
Ἂ ρ ἡ “ 

τὴς παρασκευῆς, χαλεπὸν δὲ διὰ πλοῦ μῆκος ἐν 
τάξει μεῖναι, καὶ ἡμῖν ἂν εὐεπίθετος εἴη, βραδεῖά 

᾽ “ 

τε καὶ κατ᾽ ὀλίγον προσπίπτουσα. εἰ δ᾽ αὖ τῷ 
“ ’ὔ 

ταχυναυτοῦντι ἁθροωτέρῳ κουφίσαντες προσβά- 
λ ,ὔ 

λοιεν, εἰ μὲν κώπαις χρήσαιντο, ἐπιθοίμεθ᾽ ἂν 
,ὔ ᾿ “ 

κεκμηκόσιν, εἰ δὲ μὴ δοκοίη, ἔστι καὶ ὑποχωρῆσαι 
γι ΠΟ Ὑὴ . δὰ 5 Ὁ ὙΣ ᾿ 7 ς ἡμῖν ἐς 'Γάραντα: οἱ δὲ μετ᾽ ὀλίγων ἐφοδίων ὡς 

ῇ “ 

ἐπὶ ναυμαχίᾳ περαιωθέντες ἀποροῖεν ἂν κατὰ 
“- ῇ -» 

χωρία ἐρῆμα, καὶ ἢ μένοντες πολιορκοῖντο ἂν ἢ 
πειρώμενοι παραπλεῖν τήν τε ἄλλην παρασκευὴν 
» 7 ἊἊ Ν δὰ [ον , ᾽ ΕΝ ΄ὔ 

ἀπολείποιεν ἂν καὶ τὰ τῶν πόλεων οὐκ ἂν βέβαια 
ΝΣ ζῶν ὅς 7 3 Ψ 4. ἘΚ 
ἔχοντες, εἰ ὑποδέξοιντο, ἀθυμοῖεν. ὥστ ἔγωγε 

[9] Ἃ “Ἁ ᾽ 

τούτῳ τῷ λογισμῷ ἡγοῦμαι ἀποκλῃομένους αὐτοὺς 
503» ἃ 5 “ }] ἈΝ ΄ Ε ἌΝ οὐδ᾽ ἂν ἀπᾶραι ἀπὸ Κερκύρας, ἀλλ᾽ ἢ διαβουλευ- 

» Δ 

σαμένους καὶ κατασκοπαῖς χρωμένους ὁπόσοι τ᾽ 
ἐσμὲν καὶ ἐν ᾧ χωρίῳ, ἐξωσθῆναι ἂν τῇ ὥρᾳ ἐς 

1 περὶ τῆς Σικελίας, ΤῈ ΚοΥ 5. ΘοΥΡθούϊοη ἴον περὶ τῇ Σικελίᾳ 
οὗ π6 ΜΗΝ, : 

ΠΡ. Αὐμϑηΐϊδηβ νγου]α παύμγα!]ν ὄχρθοῦ ὕο οὔοβ5. {πῸΠῚ 
Οογοντὰ ὕο ᾿᾽αγθηύαην, ὑμ θη ἔο]]ονν ὑπ 6 οοαδϑὺ ἰο Μϑββθηθ, ΒΚ 
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ΒΟΟΚ ΥΙ. χχχιν. 4-Ὸ6 

Ἀν ΑΙΪΔΌ]6 πᾶνὰ] ἴοστος ἀηα υν τυ} ὕνν ο πη ηὑΠ5᾽ ΡΥον 50 Π}5 
σὸὺ ἴο τηδοὺ ἴπ6 Αὐπεηίδηβ αὖ Ταγθηΐαπλ δπα {Π6 
Ῥυουηοηΐοιν οἵ ργυοῖα, ἀπα τηδ]κα ρμ]αίη το ὑμθ πὶ ὑμαῦ 

᾿ς δὲ εοπίοϑὺ ΨΠ] ποῖ θὲ ἢγδὲ ἴον ΒΊοΙγ, θαὺ θεΐοτο 
ἐπαῦ ἔονυ ὑπαὶ ρᾶβϑᾶρθ δοῖθβϑ ὕΠ6 Ιομΐϑη ὅ6ἃ, νν 
5Που ]α τρ Εν ἀϑίου πα ὑπθῖὰ πα ἴογος ὑῃθῖὰ ἴο 
γεῆδοῦ ὑπαὶ να πᾶνε ἃ5 ΟἿΥΓ θᾶ86 ἃ ἔγ] 6 Πα]γ σου ΓΥ 

 ἴτοῦι ψνΠ]οἢ ἴο Καορ νναΐο ἃπα νυνᾶΐα---οΥ ᾿ΓΑγθη πὶ 
ἰδ τϑδαν ἴο γϑοοῖνα ι15---ονν Πα γθαβ [ῸΓ ἴπθ ἢ 6 ΟΡΘἢ 
568 15 ἃ νυνῖαθ πα ἴο οἵΌ55 νυνὶ 411 ὑπ 6 ῖν δυυηδυηθηΐ, 
ΠΩ Ὁ 15 αἸΠΠ ΟΠ] οἢ δοοουηῦ οἵ ὑπὸ Ἰεπρὶῃ οὗ {πὲ 
νογᾶρθ ἴο ΚΘΕΡ ἴῃ ἔουυηδίϊοη ; ΘΟηΒ αὐ ν, σΟΡΪ Πρ; 
ἋΡ δον ν ἀπα εν αὖ ἃ {ΐπιθ, ὑπο ν ννου]Ἱα )ὲ δὖ {πὲ 
ΤΊΘΓΟΥ οὗ οὐ αὐΐαοῖς,. Βαῦ 1 οχ {π6 οἴπϑὺ πα ἴΠδν 
5Πο 1 ἃ Ἰἰσηΐεη. {Π|6|} 5105 δηᾶ αὐΐδοὶῖς νι {ΠῈ 
δυν 0- 58 }]Π1πρ Ρᾶγὺ οἵ ὑπεὶν ἤδεῦ ἴῃ ἃ τοῦθ σομπηρδοὺ 
Ὀοᾶν, ἔθη, 'π οαβα ἔπθυ 864 {πεῖν οδγβ, γα 5ῃου]α 
Βαεῦ ὌΡΟΣ ὑππδὴ ΠΟΘ ΨΘΔΙῪ ἢ τονηρ; οὐ ἢ 1 
αἸα ποῦ βεεῖ υνἱβα ἴο αὐΐδοκ ὑπ 6}, ψνγα σομ]α ταῦτα ἴο 
Ταγεηΐαμ) ἀσαίη. ΤΠθυ, Ποινονοῦ, Βανίηρ' ΟΙΟΒΒΘα 
ΥἹΠ 5] Ποὺ ΒΌΡΡ 165 ἴπ {πῸ ῥγοβρθοῦ οὗ ἃ πᾶνὰ] δη- 
σασαοτηθηΐ, νοῦ 6 ἴῃ αἰδβίγεθθ ἴθ ἀπ Πα δα 
ΤΕΡΊΟΠΒ, ἃΠα οἰ ν υνοῦ]α τουηδίη ἃ πα θὲ Ὀ]οοἸζαάεα, 

ΠΟΥ ΟΥΥΪΩρΡ᾽ ἴο 581] δοησ ὑΠ6 οοαϑῦ νου] ἰθᾶνα 6 ῃϊπα 
{Πα τεϑὺ οἵ {πεῖν δαυἱριηθηῦ, Δηα, Πανὶπρ ΠΟ σογίδϊηῦν 
ἃ5 ἴο ὕπεα ἴειρεὺ οὗ {Π|π οἰτίθϑ, ν᾿ μαῖμου ὑπ ν νοῦ]Ἱα 
τεοεῖνε ὑπθηὶ οὐ ποῖ, νου ]α θὲ ἀϊβοουταρεα. Απὰ 
50 ἴ [0ΥΓ Τὴν ρᾶγῦ δὴ οἵ ορϊηίομ ὑμαῦ, ἀεἰευγεα ὈγῪ 
ὑΠ|5 σομϑιἀδύαύοη, ὑποὸν νου ποῦ ἄνθη Ραΐ ουΐ 
ἴγοαθα (ὐγόγγα, Ὀὰὺ εἰνΠ|6}, αἰζου ἰακίηρ {ἰὴθ ἴον 

᾿ς ἀεϊρεναύίοπ ἀπα βργίπρ' οαὖὐ Ποὺ πϑην )6 ἃ. 6 δ ηα ἴῃ 
ννῃαὺ ροβιυοη, νου θὲ ἀγίναπ ἰηὔο ν]η θυ - ΑἸ ΓΕ 5 

γτηδκίην Ταγθηύιμ ὑΠπ6 1} θ886. ὑῃ6. Κ᾽ οθἸϊοῦβ νου] ἔογοθ {116 
ΑὐΠΘηΐΔηΒ ὑο ΟΥ̓ΌΒ5 ὕΠ 6 ΟὈΘῺ βθῶ---ὦ παΖαυουβ πα ουακίηρ, 
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ΤῊΗΠΟΥΌ ΕΒ 

χειμῶνα, ἢ καταπλαγέντας. τῷ ἀδοκήτῳ κατα- 

λῦσαι ἂν τὸν πλοῦν, ἄλλως τε καὶ τοῦ ἐμ- 
ω “ Ν 3 ΄, 

πειροτάτου τῶν στρατηγῶν, ὡς ἐγὼ ἀκούω, 
» , 

ἄκοντος ἡγουμένου καὶ ἀσμένου ἂν πρόφασιν 
μ “ ᾿ 7 

λαβόντος, εἴ τι ἀξιόχρεων ἀφ᾽ ἡμῶν ὀφθείη. 
ἢ Ν Ζ “- 

ἀγγελλοίμεθα δ᾽ ἂν εὖ οἷδ᾽ ὅτι ἐπὶ τὸ πλέον" τῶν 
᾽ ᾽ , Ν Ν Ι͂ Ν ς »“ 

δ᾽ ἀνθρώπων πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ αἱ γνῶμαι 

ἵστανται, καὶ τοὺς προεπιχειροῦντας ἢ τοῖς γε 

ἐπιχειροῦσι προδηλοῦντας ὅτι ἀμυνοῦνται μᾶλλον 
, ᾽ ΄ὕ ε ΄ “ Ἂ κ 

πεφόβηνται, ἰσοκινδύνους ἡγούμενοι. ὅπερ ἂν νῦν 
᾿] “ Ζ 3 ,ὔ Ν ς “ 4 3 Αθηναῖοι πάθοιεν. ἐπέρχονται γὰρ ἡμῖν ὡς οὐκ 

“ Ἁ 

ἀμυνουμένοις, δικαίως κατεγνωκότες ὅτι αὐτοὺς οὐ 
, 

μετὰ Λακεδαιμονίων ἐφθείρομεν" εἰ δ᾽ ἴδοιεν παρὰ 
, ,ὕ “ ᾽ [ ΕΝ γνώμην τολμήσαντας, τῷ ἀδοκήτῳ μᾶλλον ἂν 

ΓΟ ΕΥ ΄-“ » Ἅ, »“ 3 »»"» , 

καταπλαγεῖεν ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ ἀληθοῦς δυνάμει. 

“Πείθεσθε οὖν, μάλιστα μὲν ταῦτα τολμή- 
» Ν Ξ Ὁ Γι 3 2 Ν 

σαντες, εἰ δὲ μή, ὅτι τάχιστα τἄλλα ἐς τὸν 

πόλεμον ἑτοιμάζειν, καὶ παραστῆναι παντὶ τὸ 

μὲν καταφρονεῖν τοὺς ἐπιόντας ἐν τῶν ἔργων τῇ 

ἀλκῇ δείκνυσθαι, τὸ δ᾽ ἤδη τὰς μετὰ φόβου 
Ν ΄ . παρασκευὰς ἀσφαλεστάτας νομίσαντας ὡς ἐπὶ 

κινδύνου πράσσειν χρησιμώτατον ἂν ξυμβῆναι. 
“Ὁ » οἱ δὲ ἄνδρες καὶ ἐπέρχονται καὶ ἐν πλῷ εὖ οἷδ 

μῳ » ΦΈΡΑΝ ἊΝ ὦ Υ͂ ᾽ 2) ὅτι ἤδη εἰσὶ καὶ ὅσον οὔπω πάρεισιν. 
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΄ ἷ ΒΟΟΚ ΓΙ. χχχιν. 6-9 

Ὀν ὑπ ἰαΐθηθϑβ οἵ ὑπ βθᾶβοῃ, οἱ ἰῃ αἰδιηᾶὰν αὖ ὑπε 
πηδχρθοϊθα ὑπ οἵ ανεηΐβ νου] ἀθάηάοῃ πε Ἔχρεαὶ- 
ὕ10Π, ΘΒΡθ οί ν ἃ5 Π6 τηοϑῦ δχρϑιθηοθα οἵ {πεῖν 
σΘ πο Υ8}]5 [δῖ 5. ΘΟΙΙηΔΠ6, ἃ5 1 Πδϑι, ἀραϊηδὺ ἢϊδβ νν]]], 
ἃ Πα νοῦ] οἸδα ]γ βεἰσα ΠΡΟ 8 θχοιβα ἴο ἀράπαοι ἰὐ 
1 δὴν σοηϑί θυ ]6 ορροϑίτοη. οἢ οἷ ρᾶῦῦ ψ 66 
ΟὈβεσνθα. πᾶ τϑρουῦΐβ οἵ οὔῦ βίσθηρῦ ννοῦ]ᾶ, 1 
ἅτ ΘΟην] ΠΟΘ, Ὀ6 οχασσογαϊθβα ; {Π6 ΟΡ᾿ ΠΟ 5 οὗ τηδ 
ΑΥ̓͂Θ δρὺ ἴο νϑεὶ δοοογαϊηρ ἴοὸ ννῆδὺ {Π6Ὺ γα ἰο]ὰ ; 
ΔΠα ὕποϑα ψγῆο αἵὸ ἤγχοῦ ἴο αὐΐδοϊς, οὐἠἨΥ̓ .Πο86 δ 
ΔΩ γαΐα ΨὴῸ ἰῃ δαάνδποθ τηᾶκα ἰἢ οἷθαῦ ἴο {πε 
ΔΟΘΥΘΘΒΟΥΒ ὑπαῦ πεν ψ}}} ἀδίοπα ὑπαϑιηβαῖναβ, ἰη- 
Βρίγα ὑπῈ σιδαΐευ ἔβαν ἴῃ ὑΠ6 ἴθ6, πὸ ὑπ]ηκΚ5 ὑπ δι 
εαπ8] ἴο Π6 δηθύραοηου. ἀμπᾶ ρυϑοίβϑὶν {15 νγου]Ἱὰ 
0ὲ {πε εἤξοῦ αδὖ ὑπ|5 τὴ ἀροὸρ ὑπ6 ΑἸΠΘηΐΔΠ8. 
ΨΥ ΠΕ Ὺ ἀγα σομλΐηρ ἀραϊηβῦ τ15 πὶ ὑΠ6 θ6] 16 ὑΠπαῦ τνς 
564} ποῦ ἀείεπα οιγβεῖνθβ, ΥἱσΉ ΠΥ ΟΠ Θυ ΐ Πρ τι5 
Ὀεσαῖϑα ννα αἸα ποῦ 1οἷπ ὑπὸ 1 Ἀοδαἀδουηοηΐδηβ ἴῃ {ῃς 
εἴϊοτὶ ἴο ἀδβίγον θη. Βυὺ ἰἢ ὑπαν 5ῃου]α 566 15 
τἀπδχρϑοΐεαϊν αἀἰβρί ανίπο σοιγαρα, 6 Ὺ νου] 6 ΠΟΥ 6 
αἰδυμαγθα Ὀγ ὑπ|5 ἀπ]οοἸκοα ΤῸ τοβιϑίαποθ ὑπὰπ ὈΥ͂ 

ΟἿΣΙ 168] ΡΟΥΨΘΥ. 
“Β6 ρεγϑυδᾶθα, ὑπ θη, 5 θεϑὺ οἵ 4}1 ἴο ἴακε {Π]15 

θο]α 5ἴερ, "αὐ 1 ποῦ ὑπαῦ, ἴο τμαῖϊκο 411 οὐπδὺ ρυδραγὰ- 
ὑΐομβ ἴον ῃη6 νᾶ υνἱῦ 411 βρεεα; δπᾶ Ἰεὺ 1Ὁ οοχηθ 
Ποπηα ἴο δνεύγόπα ἐμεῦ οοπἰετηρῦ οἵ ᾿πνϑά δου ἰ5 Βῃοννἢ 
Ὀγ νοῦν [π᾿ δοῦτα] οομῆϊοι,1 θα ὑΠμαὺ αὖ ὑΠ15 ρυδϑεηῦ 
ἀἴμηθ, γα! χίηρ ὑπαῦ ρυθραγδῦϊοη5 τα. νυ ἢ ἔδδι δύ 6 
ϑαΐαϑυ, Ὁ νου] ργονα τηοβϑὺ δαἀνδηΐαρδοιβ 50 ἴο δοῦ ἃ 5 
ὑπουρσ ἴῃ ἱπηγηϊηθηῦ ἀδηροι. ΕῸΣ ὑπῸ ΑΥΠΘηΐδη5 
ΔΥΕ ΒΌΓΕΙν σΘΟΙΏΪηρ᾽ ἀραϊηδῦ τι5; ὑΠ6Ὺ ἃ16, 1 δῃ αἰϊΐα 
ὀδγξαϊπι, Αἰτοδαν ἈΠ 46. 541], ἀπα ἃ}} υαῦ Πδτο. 

1 ΟΥ, “ΌῪ δὴ ϑηθιροῦϊο ἀθίθηοο,᾽" 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ΧΧΧΥ͂. αὶ Ὁ μὲν “Ὡρμοκράτης τοσαῦτα εἶπεν. 
τῶν δὲ Συρακοσίων ὁ ὁ δῆμος ἐ ἐν πολλῇ πρὸς ἀλλή- 
λους ἔριδι ἦσαν, οἱ μὲν ὡς οὐδενὶ ἂν τρόπῳ 
ἔλθοιεν οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐδ᾽ ἀληθῆ ἐστιν ἃ λέγεται, 
οἱ δέ, εἰ καὶ ἔλθοιεν, τί ἂν δράσειαν αὐτοὺς ὅ τι 
οὐκ ἂν μεῖζον ἀντιπάθοιεν; ἄλλοι δὲ καὶ πάνυ 
καταφρονοῦντες ἐς γέλωτα ἔτρεπον τὸ πρᾶγμα. 
ὀλίγον δ᾽ ἦν τὸ πιστεῦον τῷ ἙῬρμοκράτει καὶ 
φοβούμενον τὸ μέλλον. παρελθὼν δ᾽ αὐτοῖς ᾿Αθη- 
ναγόρας, ὃς δήμου τε προστάτης ἣν καὶ ἐν τῷ 
παρόντι πιθανώτατος τοῖς πολλοῖς, ἔλεγε τοιάδε. 

ἊΝ ας. ΧΥῚ. “Τοὺς μὲν ᾿Αθηναίους ὅστις μὴ βού- 
λεται οὕτως κακῶς φρονῆσαι καὶ ὑποχειρίους 
ἡμῖν γενέσθαι ἐνθάδε ἐλθόντας, ἢ δειλός ἐστιν ἢ 
τῇ πόλει οὐκ εὔνους" τοὺς δὲ ἀγγέλλοντας τὰ 
τοιαῦτα καὶ περιφόβους ὑμᾶς ποιοῦντας τῆς μὲν 
τόλμης οὐ θαυμάξω, τῆς δὲ ἀξυνεσίας, εἰ μὴ 
οἴονται ἔνδηλοι εἶναι. οἱ γὰρ δεδιότες ἰδίᾳ τι 
βούλονται τὴν πόλιν ἐς ἔκπληξιν καθιστάναι, 
ὅπως τῷ κοινῷ φόβῳ τὸ σφέτερον ἐπηλυγάζωνται. 
καὶ νῦν αὗται αἱ ἀγγελίαι τοῦτο δύνανται, αἷ' 
οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου, ἐκ δὲ ἀνδρῶν οἵπερ αἰεὶ 
τάδε κινοῦσι ξύγκεινται. ὑμεῖς δὲ ἢν εὖ βου- 
λεύησθε, οὐκ ἐξ ὧν οὗτοι ἀγγέλλουσι σκοποῦντες 
λογιεῖσθε τὰ εἰκότα, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἄνθρωποι δεινοὶ 
καὶ πολλῶν ἔμπειροι, ὥσπερ ἐγὼ ᾿Αθηναίους 
ἀξιῶ, δράσειαν. οὐ γὰρ αὐτοὺς εἰκὸς Πελοπον- 
νησίους τε ὑπολιπόντας καὶ τὸν ἐκεῖ πόλεμον 
μήπω βεβαίως καταλελυμένους ἐπ᾽ ἄλλον πόλε- 
μον οὐκ ἐλάσσω ἑκόντας ἐλθεῖν, ἐπεὶ ἔγωγε 

1 αἵ δἀαἀρα Ὀγ ΟἸαββθη. 

'Ε Ὁ 

' ῥά 
Ἕ 

ἀὶ ὑᾶάω ἡ). ἐνὶ μεν 

ἊΝ , ον ΨΨ " 

“ι 

Βν"-", ἌΝ 



ΓΕ κ 

ΠΙΚ ΥἹ᾽, χχχν, 1--ΧΧΧΥΙ, 4 

ΧΧΧνΝ. δυο νὰ ἴδε βρεϑοῇ οἵ Ηρυμοογαῖαβ. 
Βυΐὺ 6 ϑγγδουβαη ΡΘΟρ] 6 γευα αὖ ργοαῦ βύυα δ ηρ᾽ 
ὑπετηβεῖνεθ: βόηθα τηδἰηϊαϊηθα ὑπαῦ ἴῃ ΑὐΠΘηΪδΔη9 
νου ]α ποῦ οολης αὖ 4}} ἀπᾶ ὑπαῦ ὑπὸ τϑρουΐβ νετα ποῦ 
ἴτας ; οὐπδῖθ ϑίκεα, ὄνεὰ 1 {παν αἰα. σομλθ, νῇηδῖ 
οοα ὑπδν ἀο ἴο ὑπο ὑπαῦὺ ὑΠπδῪ νου] ποὺ ὑπει- 
Β6ῖνϑϑ βΒ ΠΕ 5}1}} τότ ἢ οὐ ὺ5 ααϊζα σοπὑθιμηρίιοι! ν 
ταῦ πη θα {Ππ6 τηδύζου ἰηἴο το]. ποτα νοῦ, πον- 

ΘνΟΥ, ἃ ἴεν πο 6] ανεα Ηδιτηοοζαΐθ πα ἐδαγθα 
ψγδὺ ννὰ5 οομηΐησ. Βυΐ Αὐποπάροναβ, νῃοὺ νγὰθ ἃ 

ΡΟΡρΌΪΑν Ἰεαᾶον ἀπᾶ αὖ ὑπὸ ργεβαηὺ {πη πιοβϑὺ ἢ- 
Πα δ  Ὁ14] νυ τυ {Π6 τηὰ5565, οδῆγδ Του να ἀπα ἀγα ϑ5θα 
θη ἃ5 [Ὁ]]ονν5 --- 

ΧΧΧΥῚΙ. “145 ἴο ὑπ6 Αὐπϑηΐϊδηθ,  πορθνοϑὺ ἀο65 ποῦ 
]5 ὑἤδη ἴο Ὀ6 50 1}] νἱϊεα ἃ5 ἴο σοῃα ἢ 616 8πα 
ΓᾺ}} Ἰηἴο οἷν μὰ η 615, 15 δἰ ΠΥ ἃ οοννυτα οὐ ποὺ ἰογὰὶ ἴο 
1Π6 οἰδΐε; δἃ5 ἴο ὑπὸ πῆθῃ, Ππονθνεῦ, πο [6}} 506 ἢ 
βύουθϑ δηα ἢ]1] γον νυν) ἔδαν,  Ὧἀὸ ποὺ ψνομαᾶθν αὖ 
ὑπεὶν δυδοὶῦν 50 τ οἢ) ἃ5 αὖ {Π 61 ϑἱθ]]οἰδν, 1 πεν 
ἔλθου ψγα 4ο ποῦ 566 ὑπγοιο ἢ ὑΠΠθηη, ΕῸΣ τθὴ ψγΠ0 
Πᾶνα βοιηθ μῥυϊναῖε στοιηῆβ οὗ ἴδαι. τν8 ἴο ρ]υηρο 
1ῃ6 οἷζγ ἰηΐο οοηϑίθσηαϊοη, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ὑπαῦ ἴῃ ἐπα 
ΘΟΙΏΠΟἢ ἴδδι ὑπαὶ Οὐ ΤηΔΥ Ὀ6. Ονο βμΠδαοινεα. 80 
ΤΟ [15 5 ὑπΠ6 πηδδηΐϊηρ' οἵ {Π6 56 γδρουῦβ,  ῃ]οῸ ἢ δΥ6 
ποῦ βροηΐδπθουβ, Ὀυῦ πᾶνα ὕ6θη οοποοοίθα ὃν τηθὴ 
ὙΠῸ 1.6 ΔΙ ννγ5 50 }}Π 9 τ ὑγοι Ὁ]6 ἤετα. Βαΐ γου, 1 
γοῖϊ ἃ΄6 νγ6}} δανίβεα, υν}}} δβχϑιηϊηθ Πα [ὈΓΠ) ὙΟᾺΓ 
δϑυμχηδΐα οἵ ψῇῃαῦ 15 ΡυΌ 4 0]6, ποὺ ἤῸπ νηδὺ {656 
τθῃ τερουῦΐ, θὰ ἤομῚ ννῆδαῦ ϑῃγεννα θη οἵ το ἢ 
ΧΡΘΙΘΠΟΘ, 50} ἃ5 1 ἀξδϑὴ {πῸθ Αὐπθηΐδηβ ἴοὸ θ6, 
νοι] 6 ΠἸκοὶν το 40. ΕῸν ἰδ 15. ποῦ ρυόρα}]6 ὑπαὰῖ 
πεν νουα ᾿δανε ὑπὸ Ρε]οροηηδβίϑηβ. 6] πα ἘΠ 61} 
μείους ὑπον να γεῦ Ὀγοιρηῦ ὉΠ6 πγὰν ὑπ 6 6 ΘΌΤΟΪΥ 
ἴο δὴ δηάᾶ, ἀπα νοϊ πη ΐαυγ οοπ6 ἤθγα ἴο ριόβθουΐο 

δὰ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΒ 

΄ Ἷ Ἁ φ “ ᾽ ’ ; 

ἀγαπᾶν οἴομαι αὐτοὺς ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ᾽ ἐκείνους 
ἐρχόμεθα, πόλεις τοσαῦται καὶ οὕτω μεγάλαι. 

ΧΧΧΎΥΤΙ. “Εἰ δὲ δή, ὥσπερ λέγονται, ἔλθοιεν, 
. , ς ἴον  - "“ ΤΠ ΄ ὃ ἱκανωτέραν ἡγοῦμαι Σικελίαν ἸΤελοποννήσου δια- 
πολεμῆσαι ὅσῳ κατὰ πάντα ἄμεινον ἐξήρτυται, 

“ Ν “ - “ τὴν δὲ ἡμετέραν πόλιν αὐτὴν τῆς νῦν στρατιᾶς, 
.“ ΕΣ , Ν 2 ἣ Ω, 7 
ὥς φασιν, ἐπιούσης, καὶ εἰ δὶς τοσαύτη ἔλθοι, 

,ὔ ᾽ 

πολὺ κρείσσω εἶναι" οἷς γ᾽ ἐπίσταμαι οὔθ᾽ ἵππους 
» 7 Ρ} ᾿] }] Υ̓ ͵ὔ Ν ἀκολουθήσοντας οὐδ᾽ αὐτόθεν πορισθησομένους εἰ 

Ἁ 5 , Ν ἌΡ 7] Ἔα  ς-: ὔ 

μὴ ὀλίγους τινὰς παρὰ ᾿᾿ῇηγεσταίων, οὔθ᾽ ὁπλίτας 
ἰσοπλήθεις τοῖς ἡμετέροις ἐπὶ νεῶν γε ἐλθόντας 
(μέγα γὰρ τὸ καὶ αὐταῖς ταῖς ναυσὶ κούφαις 

“ - ον “- ᾿ ΕΝ τοσοῦτον πλοῦν δεῦρο κομισθῆναι), τήν τε ἄλλην 
παρασκευήν, ὅσην δεῖ ἐπὶ πόλιν τοσήνδε πορι- 
σθῆναι, οὐκ ὀλίγην οὖσαν. ὥστε (παρὰ τοσοῦτον 
γιγνώσκω) μόλις ἄν μοι δοκοῦσιν, εἰ πόλιν ἑτέραν 

,ὔ ὁ 

τοσαύτην ὅσαι Συράκουσαί εἰσιν ἔλθοιεν ἔχοντες 
δ Ν “ καὶ ὅμοροι οἰκήσαντες τὸν πόλεμον ποιοῖντο, οὐκ 

ἂν παντάπασι διαφθαρῆναι, ἢ πού γε δὴ ἐν πάσῃ 
πολεμίᾳ Σικελίᾳ (ξυστήσεται γάρ) στρατοπέδῳ λα όρ τα ΄ Ἵ γὰρ ρ (, 

ΟῚ “- ς 7, Ν ει ἐ Χ τε ἐκ νεῶν ἱδρυθέντι καὶ ἐκ σκηνιδίων καὶ 
ἀναγκαίας παρασκευῆς, οὐκ ἐπὶ πολὺ ὑπὸ τῶν 
ἡμετέρων ἱππέων ἐξιόντες. τό τε ξύμπαν οὐδ᾽ ἂν 
κρατῆσαι αὐτοὺς τῆς γῆς ἡγοῦμαι" τοσούτῳ τὴν 
ἡμετέραν παρασκευὴν κρείσσω νομίζω. 

ΧΧΧΥΤΙΙ. “᾿Αλλὰ ταῦτα, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, οἵ 

τε ᾿Αθηναῖοι γιγνώσκοντες τὰ σφέτερα αὐτῶν εὖ 
οἶδ᾽ ὅτι σῴζουσι, καὶ ἐνθένδε ἄνδρες οὔτε ὄντα οὔτε 

ἂν γενόμενα λογοποιοῦσιν, οὺὃς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον, 

252 



ΒΟΟΚ ΥἹ. χχχνυι. 4--ΧΧΧΥΠΠ. τ 

δ ΠΟΥ ΠΘΥ νὰν αὐϊΐα ἃ5 στοῦ; ἴον 1 τυ β6 } ὑπ ηἰς ὑΠᾶΐ 
ὑπαον ἅγτα οοηϊοηῦ ὑπαῦ ννε 4 ποῦ οοτηθ ἁραϊηβὺ ὉΠ 61}, 
θεῖῃρ 50 ΠΟΙΊΘΙΌΙ5 ἃΠα 50 ρον γα]. 
ΧΧΧΝΙΙ. “Τῇ, ποννανοσ, ὑπαν 5} ]α ΘΟ0Π16, ἃ5 1ὔ 15 

Ἰδρουεα, 1 ὑπίπὶς 51 ν πιοῦα οοιηροίθηῦ ἴο ΟΔΥῪΥ 
Π6 γγᾶν ὑπο ὕπδη 6 Ῥεϊοροηηδβιιβ, πα βηλι0}} ἃς 
ἰῦ 156. θαῦδει ργον θα ἴῃ 411] τοϑρθοῖθ, ἃπα ὑπὰῦ Οἱ 
οἷὖγν ὈΥγ 1561} 15 σθπο ἢ} β σοηρ ον ὑπ {Π18. τ ν ΠΪΟ]] 
ΠΟΥ, ἃ5 ὕΠ6Υ 58, 15 οουηΐη σ᾽ ΟΠ---ᾶγδ, αν θὴ 1 1ὖ 504 
ΘΟΥη6 ἴῃ ὕννιοθ ὑΠ16 ἡ ρθου. ΕῸν 1 Κπον {Ππὺ πο 16. 
Ποῦβθ5. Ὑν1}} δοσοιηραᾶπν ὑμϑιη---αηα ἔγοιη ἤθῦα αἰ50 
ΠΟΩΘ 011} θ6. ργον θα, Ἔβχοθρὺ ἃ ἔενν τοπὶ Εἰ ρ 6ϑίδ--- 
ΠΟΙ ΠΟΡ 65 δα 8] ἴῃ Πα} 061 ἴο ΟἸ8, δῖπο 6 ἴδ γῪ ἢᾶνε 
ἴο ΘΟ 6 ΟἹ 5105 ; ἴον [Ὁ 15. ἃ σγϑαῦ ὑπίηρ' ἴο πηᾶϊζα ὑΠ6 
Ἰοηρ' νογαρα ἴο 5101] ν ὄνθὴ Ὁ} {Π|6 1} 5}105 Δ]ΟΠ6, 
πρητν Ἰαάθη. Απα {πῸ τοϑῦ οἵ {π6 δαυϊρηχθηῦ νυν 16} 
τὺ 6 ριον! δα ἀραϊηϑῦ 50 ἰἅγρα ἃ οἱῦν ἃ5. ΟἿ" ἰ5. ποῖ 
518}}. 850 τῇυοἢ, ἴπδη, ἄο [1 αἸΠῸῚ ἴῃ τὰν Ἰπαρτηδηΐ 
ἔροτ ὑΠ686 πηθὴ ὑπαῦ Ὁ 56 6 58 ἴο πη6, ἰἢ παν ὑγοιρ}ῦ 
ν ἢ ὑπδη ποῦν οἷν ἃ5. ἰᾶγρα ἃ5. ϑυύδοιιϑα. ἃπη6 
56 Ππρ' ΠΟΙ Οἡ οἷ ὈοΥ 618 5Ποι 1 ναρα ὑΠ6 νὰν, . 
ὑπδν νου Πάν Ϊν [41] ἴο 06 αὐΐενὶν ἀδβίγογϑα ; τη ]} 
1655, ἔθη, υνῃθη ἃ}} 51ον 15. Ποβῦ116---ον 1Ὁ ψν}}} θὲ 
πηϊ 6 α---Δηα παν ἃ16 ἴῃ ἃ οϑιὴρ ρμἱζοΠ δα 1α8ὺ αἴξεν 
ἰδπαϊηρ ἔγου ὑπ6 5}}105 ἅπα οδηποῦ νϑηὔΐιγδ Δ} [ΠΌΤ 
ὑΠπδὶν ψγοΐο! δα ὑθηΐβ Πα τηθᾶργα ΒΡ} ] 165. Ὀγ ΓΘΆΒ0 
οὗἨ οἷν οαναῖϊνγ. [ἢ βῃονῦ,  {Ππ|πὶς ὑπο ψνου]α ποὺ 
ὄνδη σοῦ ἃ ἐοού πο] οἡ ὑπ ἰδ πα ; 50 τχπι0}} ὅὁ 1 πάσα 
ΟἿ ΌΓΟ65 ἴο 6 ΒΌΡΘΙΟΥ. 
ΧΧΧΥΠΙ. “Βα οἵ {π6586 ὑπίηρ5, 51 μηδ ηἰαΐϊη, {116 

ΑΥΒΠΘΠΐδης ἃ. 6 ἄνγαγο πα {ΠδῪ ἃγ6, 1 δὼ αὐἰΐα 5116, 
ταϊκίηρ γα οἵ {πεῖν οὐνῃ ἰηδογθϑῦβ, ἃηα τη θη ἔγομ ἢ δ 
αὐ ΤᾺ θυ] οὐ σἴου 65. ΠΥ γι 6. ΠΟΙ ΡΟ5510}6, τη 6} 
γγομα ποῦ πον ἴον Π6 ἤνϑὺ {πῶ Ὀὰῦ ἀἰνναγϑ 1 Πᾶνα 
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ξ “ 

2 ἀλλ᾽ αἰεὶ ἐπίσταμαι ἤτοι λόγοις γε τοιοῖσδε καὶ 
ἔτι τούτων κακουργοτέροις ἢ ἔργοις βουλομένους Ὁ 
καταπλήξαντας τὸ ὑμέτερον πλῆθος αὐτοὺς τῆς ὁ 
πόλεως ἄρχειν. καὶ δέδοικα μέντοι μή ποτε πολλὰ 

“ “ ὔ 

πειρῶντες καὶ κατορθώσωσιν' ἡμεῖς δὲ κακοί, 
Ἂ 5 “ “ 5 ᾽ὔ ἢ πρὶν ἐν τῷ παθεῖν ὦμεν, προφυλάξασθαί τε καὶ 

3 αἰσθόμενοι ἐπεξελθεῖν. τοιγάρτοι δι’ αὐτὰ ἡ πόλις 
ἡμῶν ὀλιγάκις μὲν ἧσυχάξει, στάσεις δὲ πολλὰς 

καὶ ἀγῶνας οὐ πρὸς τοὺς πολεμίους πλείονας ἢ 
πρὸς αὑτὴν ἀναιρεῖται, τυραννίδας δὲ ἔστιν ὅτε καὶ 

4 δυναστείας ἀδίκους. ὧν ἐγὼ πειράσομαι, ἤν γε 
ὑμεῖς ἐθέλητε ἕπεσθαι, μήποτε ἐφ᾽ ἡμῶν τι περι- 
ἰδεῖν γενέσθαι, ὑμᾶς μὲν τοὺς πολλοὺς πείθων 

Ὰ “ Ν᾿ 
τοὺς δὲ ̓  τὰ τοιαῦτα μηχανωμένους κολάζων, μὴ 
μόνον αὐτοφώρους (χαλεπὸν γὰρ ἐπιτυγχάνειν), 
ἀλλὰ καὶ ὧν βούλονται μὲν δύνανται δ᾽ οὔ (τὸν 

Ν ᾿ς θ Ν » Ξ ὃ [9 ΄ 3 Ν Ν “ 

γὰρ ἐχθρον οὐχ ὧν ὁρᾷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς 

διανοίας προαμύνεσθαι χρή, εἴπερ καὶ μὴ προφυ- 
, ἢ , Χ ᾽ Ως ἀπ 

λαξάμενός τις προπείσεται), τοὺς δ᾽ αὖ ὀλίγους 

τὼ μὲν ἐλέγχων, τὰ δὲ φυλάσσων, τὰ δὲ καὶ διδά- 
σκων' μάλιστα γὰρ δοκῶ ἄν μοι οὕτως ἀπο- 
τρέπειν τῆς κακουργίας. καὶ δῆτα, ὃ πολλάκις 
᾽ ΄ , ἢ ΄, 5 ͵ , ᾿ 

ἐσκεψάμην, τί καὶ βούλεσθε, ὦ νεώτεροι; πότερον 
Ε » }] » 3 » 8 ᾿ , εὶ - ἄρχειν ἤδη; ἀλλ᾽ οὐκ ἔννομον. ὁ δὲ νόμος ἐκ τοῦ 

Ἀ Ρ φ “ “ Ἃ ' 3. ΗΝ μὴ δύνασθαι ὑμᾶς μᾶλλον ἢ δυναμένους ἐτέθη 
π᾿ ᾿ Ἂ- 

ἀτιμάξειν. ἀλλὰ δὴ μὴ μετὰ τῶν 5 πολλῶν ἰσο- 

σι 

1 Ἡπάρ ἴο!]ονν5 ὟΝ 611 ἴῃ ὑγαςϊκουύϊηρ δέ δηα οὨδηρίηρ κολά- 
ων ἴο κολάζειν. 

2. τῶν ἀΠ]αθα Ὁν Ἠμπάβ ἃ5 Ῥγο ]ν τα Ὁν {πὸ ΞΟΠ αϑῦ, 
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πον ἴο 6. νυ]ϑϊηρ, Εἰ Π6ν ὈΥῪ ΓΘΡοΥ 5 5110}} ἃ5 ὕΠπ6βα 
8 Π6] 50}}} τόσο τηἰβοῃίθνοιϑ ὑπδῃ ὑΠ656, οὐ ὈΥ ονουῦ 
δοῖβ, ἴὸ ΠἸσ ὔαη ὑΠ6 τηᾶ855 οἵ γοῖ ἀηα ὑπαϑιηβεῖνοβ 
ἀοχηϊηαΐα ὑπΠ6 οἰΐγ. Απα 1 ἴδαν, γχουθονθὺ, ὑπαῦ βοιὴα 
αν, Ὀγ αἰπὺ οὗ γερεαΐεα αἰζειηρίβ, ὑΠμ Ὺ τᾶν δούιδ}}ν 
Βιιοοδαοα ; [ῸΓ ννα ἃγ6 ΡΟΟΥ ἢδη65 αὖ ἰαἰκίηρ' ρΡγθοδα 5 
Ὀεΐογα να ἃῖῈ δὖ ὑμεὶν ΙΏΘΥΟΥ, 8η6, 1 γε πᾶνα α15- 
οονογεα {πεῖν ρ]οῦβ, αὖ ἀ θα! οΟΠο] ϑίν οὶ Υ νυ} {πὲ 
Ροὐΐζευβ. ΤΠαγεΐουα 1Ὁ 15. οὴ ὑΠ]5 ναῦν δοοοιπὺ ὑπὰῦ 
ΟἿΪ οἷδν 15. βϑίαοιῃ ααἰϊθῦ, αὖ 15. δ θ]θοὺ ἴο ἐγεααθηῦ 
ἔεια5. ἃηα σοομἤϊοῖθ---ηοῦ 50 το νὴ ὑΠ6 ἜΘπθιὴν 
ἃ5 ὙΠ ἰἰβ6] --ἃἀπα βομπηθιϊπηθθ ἴο ὑνγδηηϊθθ ἃπὰ 
γν]οΚαα ΟἹ σαγο 65. Βυὺ 1Γ ψγοὰ νν1}}} ΟὨ]ν [Ό]]ονν Π16, 
1 1} ὑτν ἴο 566 ἴο Ὁ ὑπᾶαῦ πϑνϑὺ ἴῃ οἷν {πη 5}4]] 
ΔῊΥ οἵ ἴΠδ686 ὑπίησβ οοθ ἴο ρᾶ585, ρει βαδα]ηρ γΟᾺ 
γγη0 δὐα {Π6 τηδ88 οἵ ὑπ6 ρθορίθ, θυὺ οἢαβυϊβίπ ὑΠ6 
Ἰ6 ἢ γῆ ἀανίβα σαοἢ ὑπίησοθ, ποῦ οἷν θη ὑπ6Ὺ 
ΔΥ6 οι ρῃηΐ ἴῃ ἴδ δοῦ---Β 10 15 αἸΠου]ῦ ἴο οοτθ ΠΡΟΣ 
ὑποιη--δυυῦ ἄνθη ἴον υν μαὺ ὑπ δον υνου]Ἱα θυ οδηποὺ 40. 
ΕῸΥ 8 ΘΠΘΙΩΥ ΟΠ6 ηγιιϑὺ [Ὀγ 6 ϑῖδ]], ποῦ Ο]ν ἴθ ψνῃδΐ 
6 ἄοοθβ, θυῦ δνεὴ ἴῃ 15 ἀ658]ρη5, βίποθ. ἰηάθθα ἃ 
Ιη8 ἢ ὙΠΟ 15 ποὺ ἤγϑθὺ ἴο βαΐδβριδγα ἢϊπλβ 6] ψν1}}} 6 
ἢιβὺ ἴο βϑυῆευ. Α8 ἴο ὑπ6 οἱίραγοβ, οὐ ὑπ 6 οὔιδὺ 
Παπα, 1 584] βοῃγθύϊηθϑ Ἔχροβα ὕΠ 6}, ἃ Πα βοπγθύϊηηθβ 
νγαΐοἢ ἔθη, θὖ βου θυϊηθ5 4150 1 5}}4}1 ᾿ηϑύσιιοῦ ὉΠ 6, 
ἴον ἴῃ ὑΠ]15 νὰν [1 {Πϊπὶς 1 οου]α θ6βϑὺ ἀδἴθι ὑπ 6 πὴ ἔΓΟ πὶ 
ον }]-ἀοπρ. Απα πον---ἃ αιαϑυϊοη ν ]0ἢ 1 Πᾶνα οὔθ 
Αϑςεα την 861 -τυμαῦ ἀο γοὺ νναηΐ, γοῖι γοιηρ' ΤῈ ἢ 
Το ΠοΙ]α οἥϊος αἰγεδαν ἢ Βυὺῦ {Πώᾶὺ 15 ποῦ ἰαυνα] ; πὰ 
1Π6 ἰὰνν νγὰβ εηδοῖθα ἴῃ οοηβθάπεποδ οἵ γοι ᾿ποομρε- 
ἴδπου, γα. ὑπ ἴο Κααρ γοῖ ἔγοη οἷἥοα Π 6 
οομῃροίθπί, 611, {Π 6, γοῖι ἀο ποὺ ψεαηΐ ἴο "06. Οἢ Δἢ 
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νομεῖσθαι; καὶ πῶς δίκαιον .τοὺς αὐτοὺς μὴ τῶν 
αὐτῶν ἀξιοῦσθαι; 
ΧΧΧΙΧ, “ Φήσει τίς δημοκρατίαν οὔτε ξυνετὸν 

οὔτ᾽ ἴσον εἶναι, τοὺς δὲ ἔχοντας τὰ χρήματα καὶ 
ἄρχειν ἄριστα βελτίους. ἐγὼ δέ φη ἡμι πρῶτα μὲν 
δῆμον ξύμπαν ὠνομάσθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ μέρος, 
ἔπειτα φύλακας μὲν ἀρίστους εἶναι χρημάτων τοὺς 
πλουσίους, βουλεῦσαι δ᾽ ἂν βέλτιστα τοὺς ἕυνε- 
το ὕς, κρῖναι δ᾽ ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς, 
καὶ ταῦτα ὁμοίως καὶ κατὰ μέρη καὶ ξύμπαντα 
ἐν δημοκρατίᾳ ἐ ἰσομοιρεῖν. ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν 
κινδύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι, τῶν δ᾽ ὠφε- 
λίμων οὐ πλεονεκτεῖ, μόνον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαντ᾽ 
ἀφελομένη ἔχει. ἃ ὑμῶν οἵ τε δυνάμενοι καὶ οἱ 
νέοι προθυμοῦνται, ἀδύνατα ἐν. μεγάλῃ πόλει 
κατασχεῖν. 

ΧΙ, “᾿Αλλ᾽ ἔτε καὶ νῦν, ὦ πάντων ἀξυνετώ- 
τατοι, ὧν ἐγὼ οἶδα ᾿Εἰλλήνων, εἰ μὴ μανθάνετε 
κακὰ σπεύδοντες, ἢ ἀδικώτατοι, εἰ εἰδότες τολ- 
μᾶτε, ἀλλ᾽ ἤτοι μαθόντες γε ἢ μεταγνόντες τὸ τῆς 
πόλεως ξύμπασι κοινὸν αὔξετε, ἡγησάμενοι τοῦτο 
μὲν ἂν καὶ ἴσον καὶ πλέον οἱ ἀγαθοὶ ὑμῶν ἤπερ 
τὸ τῆς πόλεως πλῆθος " μετασχεῖν, εἰ δ᾽ ἄλλα. 
βουλήσεσθε, κἂν τοῦ παντὸς κινδυνεῦσαι στερη- 
θῆναι: καὶ τῶν τοιῶνδε ἀγγελιῶν ὡς πρὸς αἰσθα- 
νομένους καὶ μὴ ἐπιτρέψοντας ἀπαλλάγητε. ἡ 
γὰρ πόλις ἥδε, καὶ εἰ ἔρχονται ᾿Αθηναῖοι, ἃ ἀμυνεῖται 
αὐτοὺς ἀξίως αὐτῆς, καὶ στρατηγοί εἰσιν ἡμῖν οἱ 

1 ἢ ἀμαθέστατοί ἐστε, ὈθΘίογα, ἢ ἀδικώτατοι ἴῃ ὑη6 ΜΙ5Ν,, 
ἀοΙθῦθα Ὀν όῦγθο πα Μϑανὶρ. 

Ξ ἥπερ τὺ τῆς πόλεως πλῆθος, Ηπιθ «ἀο]οῦθ8, ἔο]Πονίηρ 
Καΐροιυ. 
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δαυδ!ν ψ ἢ πε δὴν ὃ Αμπα ἢον [5 ἰὖ υἱρηῦ ἐῃδὺ 
ὉΠ 6 βϑῖὴθδ [01]. 5ϑῃουἹα ποὺ "6 ἀδοιηδα ννουΐην οὗ {Π6 
Β8 16 ὈΙν]6ρα5Ὁ 
ΧΧΧΙΧ, “βοότηθ ν}1}] βὰν ὑμαῦ ἃ ΘΙ ΟΟΥ̓ΔΟΥ 15 πο ΠΥ 

Ὑγ 156 ΠΟΙ δα 4016, ἀπα ὑΠαῦ ὕποβα ὑπμπᾶαῦ Πᾶνα ρυορουΐυ 
ΑΥ͂Θ ΤΟ] 6 οοτῃηραίθηῦ ἴο τὰ]6 6ϑὶ. Βαΐ [ 5αγ, ἢγϑῦ, 
τῃδὺ ἀδιποογδον 15 ἃ Ὠδτη6 ἴῸΥ 81], ΟἹ ΡΑΥΟ ΠΥ [Ὁ ΟἿ]ν 
ἃ Ῥαγῦ; παχὺ, ὑπαὺ 116 ὑπΠ6 θα! ν ἀγα ὑπα ᾿εϑῖ 
συδταϊδηβ οἵ ργορϑυῖγ, ὕΠ6 ννῖβα ψουἹα μὲ {π6 ᾿εϑὺ 
ΘΟΙΏ56Ι]ο 5, ἃηα ὑπ Ἰτηϑην, αἴζευ ᾿θδυϊηρ τηδύϊε β 
᾿ἀἰδβουβϑεα, ννγου]α θῈ ὑπ Ὀεϑῦ ᾿πᾶροϑ; δπα [Πᾶὺ {Π 6868 
Ο]85568, ΡΝ ΒΘν θυ ν οὐ οοΟἸ δ οὐϊν εν, ΒΟΥ ἃ {6 
Θαυ!τν ἴῃ ἃ ἀδυηοοσδου. Αῃ οἸἱράγοῃν, οα {πΠ6 οὐδ 
Παηά, οσἷνεβ π6 τηϑὴν ἃ 5ῆηγε οἵ ὑπ ἀδηροῖβ, θαὺ οὗ 

ἀλλ τετο δαναηΐαροϑ ἰῦ ποῦ τ ΓΟ ΪνῪ οἸαίπη5 ὑΠ6 ΠΟ μ᾽ 5. 5Π8 6, 
θὰΐ ἀνθ ἰαῖκεβ ἃπα δερϑ ἃ]. Απᾶ {πῃ ϊ5 15 ναὶ ἐμὲ 
ΡοΟνΟΥᾺ] ἀτηοηρ γοῖ ἃ Πα ἴΠ6 γουηρ Τη6ῃ ἃ16 θεηῦ 
ὈΡΟΗ---α ἐΠίηρ' ἱπηροβϑί 6 ἴο αὐΐαϊη ἴῃ ἃ σγϑδΐ οἰΐγ. 

ΧΙ, “581]], ὄἀνεπ πον, Ὁ γε πηοϑὺ 56η5861685 οὗ ἃ]] 
ΗΕΙΙ6μ65 ὑπαὶ 1 πον, ἰἢ γοὰ ἀο ποῦ 866 ὑπὰϊ γὙ Γ 
(ἀἰΘϑρὴ8 ἀγα ψ]οὶςοα, ΟΥ̓ Τηοϑὺ ΟΥ̓] η8], 1 γοι πον 
Δα γεαὺ ἀγα ἴο ρει βϑιϑῦ ἴῃ {ἘΠ 61],---Θν ἢ ΠΟΥ͂, 1 58 Υ, 
ΕἸ ΠΠ 6. δα ν]βάου οἱ τορεηὺ οὗ γουτγ [Ὸ]]ν πα ϑὑγῖνε 
ἴο δᾶάναπος ἐπε οοιμηοη ἰηΐογοϑῖβ οὐ ὑπ6 βδἰαΐε [ῸΓ 
ὑπ 6 σοοά οὗ 1], τεβδοϊπρ ὑΠαὺ ὑπ σοοα διηοηρ γοὰ 
γγοι]α 5Πᾶγα ὑΠὶ5 ἴῃ δα 08] οὐ ἰαυρου τη θᾶβασα ὑμδη {Π6 
τη855 οἵ ὑπ6 Ῥθορὶθ, νυ θουθαβ ἢ γοὰ ἤανα ΟὔΠΘῚ δἰ ΠῚ8 
γοῦ! Ψ11}1] τὰ ὑΠ6 γυἱβὶς οἵ Ἰοβίπρ' 411. 850. πᾶνθ ἀοπα 
γι ἢ συ οἢ γαρουΐϑ, που βίδπαϊηρ ὑπαῦ γοι ἀγα ἀθα]ηρ' 
ὙΠ Τη6η ΨΠῸ 816 ἄντα οἵ γοῦν ἀ6β]ρ 5 ἃηα ν}]}} 
ποῦ ρυῦ ὕρΡ νἱῦ {Π6η]. Εον {Π|15 οἱζγ, Ἔενθὴ 1 {ῃ6 

᾿ς ΑΥΠοηΐδη59 οομηθ, Ψν1}} ννᾶγτα ὑπδπὶ οΟἱ᾽᾽ ἴθ ἃ ΠΠΔΏΠΘΙ 
ὙΟΥΠΥ οἵ ΠοΥβα] ; δηα νγα πᾶν σεπουαὶα ψη0 ψ]]]} 
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σκέψονται αὐτά. καὶ εἰ μή τι αὐτῶν ἀληθές 
ἐστιν, ὥσπερ οὐκ οἴομαι, οὐ πρὸς τὰς ὑμετέρας 
ἀγγελίας καταπλαγεῖσα καὶ ἑχλομένη ὑμᾶς ἄρχον- 
τας αὐθαίρετον δουλείαν ἐπιβαλεῖται, αὐτὴ δ᾽ ἐφ᾽ 
αὑτῆς σκοποῦσα τούς τε λόγους ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς ἔργα 
βουλομένους κρινεῖ καὶ τὴν ὑπάρχουσαν ἐλευθε- 
ρίαν οὐχὶ ἐκ τοῦ ἀκούειν ἀφαιρεθήσεται, ἐκ δὲ 
τοῦ ἔργῳ φυλασσομένη μὴ ἐπιτρέπειν πειράσεται 
σῴζειν." 

ΧΙ]. Τοιαῦτα δὲ ᾿Αθηναγόρας εἶπεν. τῶν δὲ 
᾿ ᾿ ᾽ Ἀ “ Ν 507 " 

στρατηγῶν εἷς ἀναστὰς ἄλλον μὲν οὐδένα ἔτι 
» - ἘῸΝ " ,ἢ ᾿ ῇ 2 

εἴασε παρελθεῖν, αὐτὸς δὲ πρὸς τὰ παρόντα ἔλεξε 
τοιάδε. “᾿Διαβολὰς μὲν οὐ σῶφρον οὔτε λέγειν 

Ν : ᾽ , " Χ 3 . 5 ΄ 
τινὰς ἐς ἀλλήλους οὔτε τοὺς ἀκούοντας ἀποδέ- 

Ν ν Ἷ ΧΝ 9 ΄ “Ὁ ε “ 

χεσθαι, πρὸς δὲ τὰ ἐσαγγελλόμενα μᾶλλον ὁρᾶν, 

ὅπως εἷς τε ἕκαστος καὶ ἡ ξύμπασα πόλις καλῶς 
τοὺς ἐπιόντας παρασκευασόμεθα ἀμύνεσθαι. καὶ 
τ » ᾿ 7 ᾽ ,ὕ ΄, ἥε Χ 
ἢν ἄρα μηδὲν δεήσῃ, οὐδεμία βλάβη τοῦ τε τὸ 
κοινὸν κοσμηθῆναι καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ τοῖς 
ἄλλοις οἷς ὁ πόλεμος ἀγάλλεται (τὴν δ᾽ ἐπιεμέ- 
λειαν καὶ ἐξέτασιν αὐτῶν ἡμεῖς ἕξομεν) καὶ τῶν 
πρὸς τὰς πόλεις διαπομπῶν ἅμα ἔς τε κατασκοπὴν 

ιν δ , 3 ἢ Ἀ ν Ν 
καὶ ἤν τι ἄλλο φαίνηται ἐπιτήδειον. τὰ δὲ καὶ 
᾽ ͵7 " ἜΝ Ἂ ᾽ , ἀν εἰ δος ΤῊΣ 
ἐπιμεμελήμεθα ἤδη καὶ ὅ τι ἂν αἰσθώμεθα ἐς ὑμᾶς 
οἴσομεν." 

Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι τοσαῦτα εἰπόντος τοῦ 
στρατηγοῦ διελύθησαν ἐκ τοῦ ξυλλόγου. 

᾿» φ 3 .Ψ Ὁ »᾿ 3 [ω] ’ὔ δ ,ὕὔ 

ΧΙῚῚ. Οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἤδη ἐν τῇ Κερκύρᾳ αὐτοί 
,7ὔ Ἂ ἴω 

τε καὶ οἱ ξύμμαχοι ἅπαντες ἦσαν: καὶ πρῶτον 

25ὃ 
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ΠΌΚΟΝ αΙ. 2ΞΧΊΪΤΟΕΙ 

Ἰοοῖὶς αἷΐοι ὑπθϑθθ υηδύΐουθ. Αμᾶ 1 πόμα οὐ {π6β6 

ἐπῆρα Ὀς6. ἔγπ6---ἃ8 ἱπαδεά 1 {Ππκ ὑΠῈῪ γα ποὺ--ἰῃε 
βἴαΐα ν}}] ποῦ, ὑπυοαρ ἢ ὑδυτοῦ δὖ γοῦν τδρουῖβ ἃπα Ὀν 
ἙΠοοβίηρ' γοῖϊ ἃ5 γᾺ]6 15, μΪδοα Οἢ ΠΕΡ ΠΘΟΚ, οὗ Ποὺ 
οὐ οΠοΐοα, ὑπΠ6 γοῖϊκα οἵ 5ανθυυ, μυῦ Ἰοοϊκίηρ δὲ πε 
γτηδύζει ἴον Πουβαὶ ἢ 56. ν}}} ρᾶ85 Ἰπαρτηθηῦ Οἢ γΟῸΤ 
γΟΥ5 85 1 πον εσα ἀθθαβ ; πα ψ}1}] ποὺ Ὀγ 1Ἰδ᾽θηΐϊηρ 
ἴο 500}} γαρουΐβ μὲ ἀδρυϊνεα οἵ ἢδὺ ρυδβϑεπῦ ροσῦν, μαὺ 
1} τῪ ἴο ρύδβεῦνα Ὁ Ὀγ ἰαἸςί προ δοϊίνα ργθοδα 05 50 

ἃ5 ἴο δυδίγαϊα γοῦν 6 65]05.᾿᾿ 
ΧΙ. Θὰο ἢ ψὰθ ἰΐθ βρεεοὺρβ οὗ Αὐπεηδροῦά8. 

ὙΥ ΒουΘαρΡοη ὁπ οὗ Π6 σεῃθγα]β 056 ΠΡ δηα ἔουραάε 
ΔΏΥ Ο.6 Εἶβε ἴο οοιηδ ἴὈγνναγα, θαῦ ΠτηΒ6 1} Βροκα ἃ5 
Ό]]ονν5 ἢ γεεγθηος ἕο πα παύδου ἴῃ Πδηᾶ : “ Ρεὺ- 
Β0η8] ἱχηριιζαὶ 5 Ὁ 15 ποὺ ννῖδα δἰ 6} [ὉΥ δὴν 5ρθακοὺ 
ἴο υαὐὖέεν αραϊηβδὺ ἁποῦ ΟΥ̓ ΪῸΓ ὑΠοθα ΠῸ ἤδαῦ ἴο 
Ἰοϊεταῖε ; θὰ ἴῃ νἱεν οἵ ἴῃς ταρογίβ ὑμαῦὺ 876 
ΘΟΙΪ σ᾽ ἴῃ, νγα 5Πποι]4 γτΐμ οι 566 ἤονν γα, ἐδ. ἢ Ρθύβοῃ 
Δ Πηα {πΠ6 οἰδν ἃ5 ἃ γῃο] 6, 588}} ργδραῖε ἴο ἀδίεπα οἱὐτγ- 
56 Ινε5 δἴεοϊ,νεϊν ἀραϊηδῦ {Π6 ᾿πνδάθιβ. Απα 1 δἴζευ 
41} ὑπθ 6 51.4}} θὈ6 πὸ πεεᾶ οἵ 1, ὑΠ6γῈ 15. πΠῸ ΠδΙΏ 
ἴῃ ἔπε σοιημηοηνν δ] ἢ θεΐηρ δαυσϊρρεα νι ΠοΟΥΒ65 
ἈΠ ΔΙΊΏ5 ἃ πα 411] οὔποὺ ὑΠ]ηο5 ὙΠ ΘΥ ΘΙ ὙΡΔῚ ἴδ ]τ 6 5 
Ρυά6---ἰῆς ῥγον ϑίου δηα ᾿πϑρθούοη οὗ 50} βαὰὶρ- 
τηρηῦ τὰ 50.8}} ἢᾶνε ἴῃ σἤδΥρο--- Δηα ἴῃ 56 ΠΟ] Πρ ΘΠ 
του ἴο ὑπὸ οἰδῖε 5 ἴον ΟὈβουναίϊοη ἃ5 ν᾽ 6}] ἃ5 [Ὁ ΔὴΥ 
οὗμεν Ρυγροθα ὑμπαῦ τηδῪ 5661] Ὄχρβαϊθηῦ. Τῆαβα 
Ριον βίο γα Πᾶνα ἰπ ρᾶιῦ Δἰγεδαν τηδάε, ἃηα ψῇἢδὺ- 
δυο γα ἢπα ουὖ ννα νν}}} θυπρ θαίονε σου." 

Απᾶ ἔπε ϑυγδουβδηβ, ννθι ὑπΠ6 σΘΠΘΙᾺ] Πα 5α]α 
ἐΠπι5 τηθο}), αἰθρουβεα ἔομν ὉΠ 6 ΒΒ ]γΥ. 
ΧΙ]. Μεδην ες ἴπ6 ΑὐΠαηΐδη5 ὑΠπθυβαῖνο5 δᾶ 

ΠΔΠῚ πεῖν 411165 50 ὑγεῦδ δἰγεοδαν αὖ ούογτα. Απμά 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

μὲν ἐπεξέτασιν τοῦ στρατεύματος καὶ ξύνταξιν 
ὥσπερ ἔμελλον ὁρμιεῖσθαί τε καὶ στρατοπεδεύ- 
σεσθαι οἱ στρατηγοὶ ἐποιήσαντο, καὶ τρία μέρη 
νείμαντες ἕν ἑκάστῳ ἐκλήρωσαν, ἵνα μήτε ἅμα 
πλέοντες ἀπορῶσιν ὕδατος καὶ λιμένων καὶ τῶν 
ἐπιτηδείων ἐν ταῖς καταγωγαῖς, πρός τε τἄλλα 

εὐκοσμότεροι καὶ ῥάους ἄρχειν ὦσι, κατὰ τέλη 
στρατηγῷ προστεταγμένοι:" ἔπειτα δὲ προύπεμ- 
ψαν καὶ ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν τρεῖς ναῦς 
εἰσομένας αἵτινες σφᾶς τῶν πόλεων δέξονται. 
καὶ εἴρητο αὐταῖς προαπαντᾶν, ὅπως ἐπιστάμενοι 
καταπλέωσιν. 

ΧΙΜ7ΠΊΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα τοσῇδε ἤδη τῇ παρα- 
σκευῇ ᾿Αθηναῖοι ἄραντες ἐκ τῆς Κερκύρας ἐς 
τὴν Σικελίαν ἐπεραιοῦντο, τριήρεσι μὲν ταῖς 
πάσαις τέσσαρσι καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ 
δυοῖν “Ῥοδίοιν πεντηκοντέροιν (τούτων ᾿Αττικαὶ 
μὲν ἦσαν ἑκατόν, ὧν αἱ μὲν ἑξήκοντα ταχεῖαι, 
αἱ δ᾽ ἄλλαι στρατιώτιδες, τὸ δὲ ἄλλο ναυτικὸν 
Χίων καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων), ὁπλίταις δὲ τοῖς 
ξύμπασιν ἑκατὸν καὶ πεντακισχιλίοις (καὶ τούτων 
᾿Αθηναίων μὲν αὐτῶν ἦσαν πεντακόσιοι μὲν καὶ 
χίλιοι ἐκ καταλόγου, ἑπτακόσιοι δὲ θῆτες ἐπι- 

βώται τῶν νεῶν, ξύμμαχοι δὲ οἱ ἄλλοι ἕξυνε- 
στράτευον, οἱ μὲν τῶν ὑπηκόων, οἱ δ᾽ ᾿Αργείων 
πεντακόσιοι καὶ Μαντινέων καὶ μισθοφόρων πεν- 
τήκοντα καὶ διακόσιοι), τοξόταις δὲ τοῖς πᾶσιν 
ὀγδοήκοντα καὶ τετρακοσίοις (καὶ τούτων ἹΚρῆτες 
οἱ ὀγδοήκοντα ἦσαν), καὶ σφενδονήταις Ῥοδίων 

26ο 

᾿ 

| 

᾿ 

ἽἭ 

᾿ 
᾿ 



ΠΟΘΙ ΝΙ. ΧΠῚ. 1- ΧΙ. ΠΙ. 

ἢτϑὺ Π6 σεηθτα δ Ποα ἃ ἢπδ] γενίον οἵ ὑΠ6 δὐγπδμηηθηΐ 
δα τηδά6 αἰδροϑβίϊϊοη ἰῃ νυ ἢαὺ οὐ θυ Π6 ἔογοθθ 6 ΤῈ 
ἴο Δποῆον 8ἃπα ἴο Ἔποϑὴρ. Μακίηρ ἴῆγεα αἱν᾽ϑίοηβ 
ὕΠ6Υ αἰ]οϊζεα οπα ἴο βοὴ ρξεπευαὶ, ἴῃ ογάδυ ὑπαὺ ὑπαν 
τηϊσηϊ ποῖ, ΟΥ̓ 58 11πρ' Τορσοῦῃ θυ, θ6 αἱ ἃ 1οϑθ ἔῸΣ ναῦν 
ἃ Πα ρουΐβ ἃπα ρμγονίβίομβ θη πον μα ἴῃ ἴο 5Π016, 
ἃ Πα ὑμαῦ ὑπο Ὺ τηϊρηὗ ἴῃ σΘηθυα] θ6 τηογα ΟΥ̓ ΘΥΥ ἀπά 
ΘΑΒΥ ἴο οοπίτοὶ, θαϊηρ ὑΠπι5 ἀϑϑίσηθα ἴῃ αἰνίβιοηβ ἴο 
βαραγαῖθ σοϊωσηδηθῖβ. Απα ποχὺ πεν βεπΐ ἰουνναγα 
ἴο [{ὰ]ν ἀπμα 5101] ν γα βῃϊρβ, ἴο ἀβοθυΐδϊη τυ ΠΙΟἢ 

. ΟΓ {π6 οἰτίθα ννου]Ἱᾶ τροοϑῖνα ὑπο. Αμπᾶ οὐαθϑυϑ νου θ 

σίνεῃ ἴο {Π656 βῃϊρ05 ἴο οοιηδ θδοὶς ἴο τηδοῦ ὑΠ 6 η}, {Πὰῦ 
ὑπΠ6νυ τηϊσηῦ Κπὸπονν Ὀδΐοσα ρυὐεϊπρ' ἴο 5Π0Υ6. 

ΧΙ.Π|Ι. Αἴον {Π15 {πὸ ΑὐΠοπΐδη5 ννεϊση θα ΔΠΟΠΟΥ 
Δ Πα οΥὐΟβϑθα νοῦ ἔγομι (ὐγογτα ἴὸ δ᾽ ιν ἢ ἃ οτος 
ὑπαῦ νγὰβ ποὺ οὗ {Π158 βἰγεηρίῃ : ΟΥ̓ {τἰγοιηθθ ὕπατος 
ΨΕΙῈ ἴῃ 8}1 οὔθ υπατνεα «πα ἰῃϊτγὺγ- ἴον, ἀμ ὄννο 
ἘΠοαίδη ἤέγ-οαγεα σϑ]] 6 γ5---οπα Πυπαάγεα οἵ {πα686 
Ατίϊο, βἰχγ οἵ ψῃ ἢ σγεῦα ϑυν Ὁ νεβ85615, ὑπΠ6 οἴ ὺβ 
ὑγδηβρουΐβ ἴοι 50] αἴθυβ, ὑΠη6 γεϑὺ οἵ {πῸ ἤδεῦ ὑεὶπνσ 
Γαγ 5 η6α Ὀγν ὑπὸ ΟἸΐδη5 ἀπα {ΠῸ οἴμοι 411165. Οἵ 
ΟΡ 65 μου σγεῦα 11] τοροῦμον ἔνε ὑπουβαπα οπῈ 
Βυπανθα--- πη οἵ {Π656, πέξθεεη πα παάγθα ννεσο Αἰπεη- 
ἴδ 8 ἔγότη ὑ{π6 τηϊιϑῦθυ-γῸ}} ἀπα βανθὴ πυπάγοα ΓΠεθβ 
ΒΟΥ ἱ Πρ ἃ5 ΤΠΔΥ]Πη65 Οἡ ὕπε 5ῃϊρ5, ἃπα ἴῃ ταϑϑῦ 411165 
ὙΠῸ 5παγεα ἴπ πε Ἔχρεαϊτίομ, βοπηδ ἔγοιὰ ὑπ δα θ]θοῦ- 
βύαϊεβ, οὔπευβ ἵγοτῃ ὑΠῸ6 Αὐρῖνϑβϑ ἴο π6 πυσαθειῖ οἵ ἥνα 
πυπηαγθά, δπα οὐ Μαηςίπθαμα Δηα Οὔ ΟῚ ΤΟΥ ΘΘ Δ Υ 165 
ὕννο μυπαγεα ἀπᾶ ἢγυ. ΟἿ θοντάθη {Π6γ6 νεῖ ἴῃ ἃ]]} 
ἔουν Ππυπαγνεα δηα εἰρηῦν, δηα εἰρηΐν οἵ ἴῃ686 6 16 
Οτθΐδῃβ ; οὗ 5]πρσθυβ, βανεῖ. πυπάνεα ΕΠοάίΔη8; 9Π6 

1 ΟἸθίΖθη8 οἱ ὑΠ6 Ἰοννθϑὺ ρυορθυῦν-ο1655, νν ἤο βδυν δα τιϑα8}}ν 
ἂ8 ΟΔΥΒΙΉΘη, Ὀϊὺ ἴῃ ΘΧΟΥΘΟΥΓΙΠΔΥν οᾶδθϑ, δἃ5. Π616, βϑυνϑα 885 
Π]ΘΡ 65 νυν] ἢ ΠΟΡ᾿ΤΓ6 Δ ΠΊΟΌΡ. 
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ΤΗΠΟΥΌΙΘΕΒ 

ἑπτακο σίοις, καὶ Μεγαρεῦσι ψιλοῖς φυγάσιν εἴκοσι 
καὶ ἑκατόν, καὶ ἱππαγωγῷ μιᾷ τριάκοντα ἀγούσῃ 
ἱππέας. 

ΧΙΙ͂Ν. Τοσαύτη ἡ πρώτη παρασκευὴ πρὸς 
τὸν πόλεμον διέπλει, τούτοις δὲ τὰ ἐπιτήδεια 
ἄγουσαι ὁλκάδες μὲν τριάκοντα σιταγωγοί, καὶ 
τοὺς σιτοποιοὺς ἔχουσαι καὶ λιθολόγους καὶ 
τέκτονας καὶ ὅσα ἐς τειχισμὸν ἐργαλεῖα, πλοῖα 
δὲ ἑκατόν, ἃ ἐξ ἀνάγκης μετὰ τῶν ὁλκάδων 
ξυνέπλει: πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πλοῖα καὶ ὁλκάδες 
ἑκούσιοι ξυνηκολούθουν τῇ στρατιᾷ ἐμπορίας 
ἕνεκα: ἃ τότε πάντα ἐκ τῆς Κερκύρας ἕυν- 
διέβαλλε τὸν ᾿Ιόνιον κόλπον. καὶ προσβα- : 
λοῦσα ἡ πᾶσα παρασκευὴ “πρός τε ἄκραν Ἰαπυ- 
γίαν καὶ πρὸς 'Γάραντα καὶ ὡς ἕκαστοι ηὐπόρησαν, 
παρεκομίζοντο τὴν ᾿Ιταλίαν, τῶν μὲν πόλεων οὐ 
ἐχομένων αὐτοὺς ἀγορᾷ οὐδὲ ἄστει, ὕδατι δὲ καὶ 

ὅρμῳ, Τάραντος δὲ καὶ Λοκρῶν οὐδὲ τούτοις, ἕως 
ἀφίκοντο ἐς Ῥήγιον τῆς ᾿Ιταλίας ἀκρωτήριον. καὶ 
ἐνταῦθα ἤδη ἡθροίζοντο, καὶ ἔξω τῆς πόλεως, ὡς 
αὐτοὺς ἔσω οὐκ ἐδέχοντο, στρατόπεδόν τε κατε- 
σκευάσαντο ἐν τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερῷ, οὗ αὐτοῖς 
καὶ ἀγορὰν παρεῖχον, καὶ τὰς ναῦς ἀνελκύσαντες. 
ἡσύχασαν. καὶ πρὸς τοὺς “Ῥηγίνους λόγους 
ἐποιήσαντο, ἀξιοῦντες Χαλκιδέας ὄντας Χαλκι- 
δεῦσιν οὖσι Λεοντίνοις 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; ἐσκόπουν 
ὅτῳ τρόπῳ ἄριστα προσοίσονται: καὶ τὰς πρό- 

τ στε οὗ ὑῃ6 ΜΗΝ., ἴοι πρὸς, ἀο]ούβα ὃν Ἰζ ρου. 
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ΒΟΟᾺΚ ΥἹ: χειπτχιαν. 4 

 Βυπαγεα «ἀπα ὑνεηΐν ᾿ἰσηϊ-ἀιτηθα Μερδυίδῃ δχί!αβ ; 
Δ Πα ὁΠ6 Ποιδα-γϑηβροῦῦ οαυυἱηρ ὑΠὶγ οανά]γυ. 

ΧΙΙΝ. 506} ννὰ5 ὑπα βίγεηρίῃ οὗ ὑπ ἤγβϑὺ διτηᾶ- 
τηδηὗ ὑπαΐ 58 1166 ον Ὶ ἔν {ΠπῸ νὰν. Απαᾶ ἴοΥ {Π 656, 
τῃϊγγ ἰοοα- θΘαυησ ὑγδηβρουῖβ Ὀγουρηῦ ΒῈΡΡ]168, 
Πανίηρ 1580 θΆΚΟΥΒ, βἴοπ - 8 50η5, οα θα πΐθυβ, Δη4 4]] 
ἴο0 15 ἴον ννα]]}- θα] απο; ἃπα ὑμοτα 88116α 4150. ὁὴ6 

 Βυπαγαδα Ρθοαδΐβ ὑπαῦ γγεῦα ργΘϑθθα ἰπΐο βουνῖίοθ, δ] οηρ' 
ἢ ὑΠ6 ὑγαηθρουῖβ. Βαΐ τπὰην Ὀοαῖβ ᾿6βι 65, ἃ8 
Ὑ06}] ἃ5. ὑγδηβρουῖβ, νοι ηΐαυν ἀοοουρϑηϊθα ὑῃς 6χ- 
᾿Ρεαϊίοη, ἔου ἴῃ 6 5κα οἵ ὑγαᾶθ. 411 {Π686, δὖ {Ππ4ὖὺ {ἴχηθ, 
Βα 6 α τορεῦμον ἔτοτὰ Οὐγογγὰ Δουοβ5 ὕΠ6 Τοπίδηῃ ΟἽ], 
Απα ἤδη {πὸ ΗΟ] 6 δυτηδηιθηῦ Γαδ δα ἐῃ6 ρυρῖδῃ 
ΡΙοοπἴοΟΥΥ, ΟΥἩ ΤΥ Θηἴατη, οὐ ν ἤθτανοὺ ὑπ 6 ν βανευδ}}ν 
Τουπα ορρονδαμιν ἴο πᾶ κα ἰὰπα, ὑπ ν δα 1] 6 α Δ]οηρ' 
1Π6 οοαϑὺ οὔ [{Ἀ]ν----ϑουηθ οἵ ὑπ6 οἰδϊθβ ποὺ ὑθοθὶν!ηρ' 
ὑΠθτα υνἱτ ἢ ἃ τηδυϊςοῦ ποὺ ἰπἴο {Π6 ἴον, ὑποιρὴ ἔπγ- 
ΙΒ ϊη ρ᾽ ἔχετ νυ] νναῦου πα πο ογαρο, πα ΤΥ  [Π] 
ἃηα ΤοοΥ ποὺ ἄνθη υνἱὐἢ) ὑῃ686---αὐ Ὁ}} πον οὰμπηθ ἴο 
ἈΠεαρίατη, ἃ Ριοσποηΐουυ οἵ [ἰὰἰγ. ἽΠπονε ὑπαν ποὺν 
ἈΒΒΘΙΩ 64, «ηα, 5 ἴῃς ἈπΠεαρίδηβ α14 ποῦ δατϊῦ {Π θυ 
ννἹ Πΐπη [Π6 ννγ 8115, ἔπ Ὺ ῥ᾽ οΠ δα ἃ οδιὴρ ουΐδιάς οὗ {πε 
ἴονγῃ ἴῃ ὑπα ρῥγδοϊποῦ οἵ Αὐΐουηΐβ, θυ ἃ τηϑυκοῦ 
αἰθὸ νγνἂϑ ριον δα ἔον ἔθη ; ἀπα 50 ἀγανίηρ' αρ ὑΠεὶν 
5Π105 Οἡ. Βῃογα ὑπον ἴοοῖκ ἃ γεϑύ. Αμὰ {Π6Υ δ150 μ6]α 
ἃ σοηΐογθποα νυ ὑπΠῈ ΒΠαρίδηβ, οἰαϊθϊηρ ὑΠαῦ ὑΠ6Ὺ 
ἃ5 ΟΠ ΔΙ οἰ αἴδη5 2 5ῃοιυ !α αἰὰ ὑπὸ Γδοπύϊηοϑ ν η0 ννῈ Ὲ 
ΟΠαϊοϊαΐαηθ. Τηθν, πονανοὺ, 5814 ὑπαῦ ὑπεν ννου]Ἱὰ 
6 ποαυῖΐχαὶ, αῦ νου] ἀο ψπμαΐθνου τη6 γοοῦ οὐ ὑπ6 
Ττα]οὐ 5ῃου ἃ ἀθοῖάθ. Τὴ Αὐπϑπίδης πον οοη- 
βία ογεα υνπδᾶῦ ννουἹα 06 {Ππ| αϑῦ σοῦγβα ἴο ἴακα ψἹ} 
ΓΘ ηο6 ἴο αἰαῖγ8 ἴη ΘΊ1ΟΙγν ; Δπα αὖ ὕΠ6 ϑάγτηςδ {ἰπ|8ὰ 

7 οἷ, τχχί. 1, 
5. Οὗ δῦγαθο νὶ. 257 ο, κτίσμα ἐστὶ τὸ Ῥήγιον Χαλκιδέων, 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

“ ᾽ “ ᾽ ᾳ [φ δ΄ ; 

πλους ναῦς ἐκ τῆς ᾿ΠὨἔἼγέστης ἅμα προσέμενον, βου- 
“ , τὰν 

λόμενοι εἰδέναι περὶ τῶν χρημάτων εἰ ἔστιν ἃ 
- ὴ 7 

ἔλεγον ἐν ταῖς ᾿Αθήναις οἱ ἄγγελοι. 
ΧΙ,Κ. Τοῖς δὲ Συρακοσίοις ἐν τούτῳ πολλα- 

χόθεν τε ἤδη καὶ ἀπὸ τῶν κατασκόπων σαφῆ 
᾽ , [τ ᾿] ς ὔ ε »“»κ , ) » ς 5 , 

ἠγγέλλετο ὅτι ἐν Ῥηγίῳ αἱ νῆξς εἰσι, καὶ ὡς ἐπὶ 
΄ὔ 7 Ἂ μν 

τούτοις παρεσκευάξοντο πάσῃ τῇ γνώμῃ καὶ 

οὐκέτι ἠπίστουν. καὶ ἔς τε τοὺς Σικελοὺς περι- 
,ὔ » Α, 7 Ν ἣν ᾿ 7 

έπεμπον, ἔνθα μὲν φύλακας, πρὸς δὲ τοὺς πρέσ- 
ἃ ᾿] οἾ Υ͂ οἱ » “Ὁ ͵ὔ Ν 

βεις, καὶ ἐς τὰ περιπόλια τὰ ἐν τῇ χώρᾳ φρουρὰς 
᾽ , ΄ ᾽ “ Ω Ὁ 2 β ᾿Ν 

ἐσεκόμιζον, τά τε ἐν τῇ πόλει ὅπλων ἐξετάσει καὶ 
4 5 7 ᾽ 5 “ Ρ] Ν Ψ' δ 

ἵππων ἐσκόπουν εἰ ἐντελῆ ἐστι, καὶ τἄλλα ὡς 
᾿Ὶ Ν ΄“΄ Ψ Ν Ὡ Ε] ͵ ’ὔ 

ἐπὶ ταχεῖ πολέμῳ καὶ ὅσον οὐ παρόντι καθί- 

σταντο. 

ΧΙ. Αἱ δ᾽ ἐκ τῆς ᾿᾿γέστης τρεῖς νῆες αἱ 
, 7 “ 2 7 ᾿ Ν 

πρόπλοι παραγίγνονται τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐς τὸ 

“Ῥήγιον, ἀγγέλλουσαι ὅτι τἄλλα μὲν οὐκ ἔστι 

χρήματα ἃ ὑπέσχοντο, τριάκοντα δὲ τάλαντα 

μόνα φαίνεται. καὶ οἱ στρατηγοὶ εὐθὺς ἐν ἀθυμίᾳ 

ἦσαν ὅτι αὐτοῖς τοῦτό τε πρῶτον ἀντεκεκρούκει 
Ν ἰἀ “-“ 3 3 " Ἰὰ 

καὶ οἱ Ῥηγῖνοι οὐκ ἐθελήσαντες ξυστρατεύειν, 
ΩΝ [φ » Ψ Ν 3 ΟῚ ,ὔ 

οὺς πρῶτον ἤρξαντο πείθειν καὶ εἰκὸς ἣν μάλιστα, 

Λεοντίνων τε ξυγγενεῖς ὄντας καὶ σφίσιν αἰεὶ ἐπι- 
4 Ν “- ἶ ᾽ὔ  φ Ὁ Ν 

τηδείους. καὶ τῷ μὲν Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἣν τὰ 
Ν “" 3 7 - ἌΝ ͵ Χ Φ ΄, 

παρὰ τῶν ᾿Εγεσταίων, τοῖν δὲ ἑτέροιν καὶ ἀλογώ- 

τερα. οἱ δὲ ᾿᾿γεσταῖοι τοιόνδε τι ἐξετεχνήσαντο 
Ζ “ « “ 7 “ 5 ’ Ω 

τότε ὅτε οἱ πρῶτοι πρέσβεις τῶν ᾿Αθηναίων ἦλθον 
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ΠΝ ΥἹ αν, 4. χΧην!. 2 

πον νγεῦα ἀνναϊτπρ Π6 ἀυγῖναὶ ἔτουὰ Εἰσοβία οἵ ὑῃς 
5ΒΠ1ρ5 ὑπὰῦ δᾶ θεϑὴ βεῃπὺ δῃδβδάα, νυ" ]ϑῃϊησ ἴο ἱκπιονν 
αοαὺ ὑΠ 6 τόπου, μοί μον ὑΠθγα δούπα!]ν ννὰ5 ννῃαΐ 
ὕΠ 6 τη ββθηροῦβ Πδα ταροτίθα αὖ ΑὐΠ 68. 
ΧΙ. Μεδαν]ε, ᾿Πγουρ ἢ δρῖεβ, 85. ΨΜ6}}] ἃ5. ΤΠ ΌΙα 

ΤΉΔΠΥ͂ Οὗ ΠΟΥ Βουγ6 65, ροβὶ να Ἰη ον δ ἢ ννἃ8 ΔΙ ΓΈΔαῪ 
σομηΐησ' ἴῃ ἴο ὕπΠ6 ϑ'γδοιβαηβ ἰῃαὺ ὑπε Αὐμπεπίδη ἤδεῖ 
νγὰ8 αὖ ἈΠορίαμα ; ἃπα ὑπᾶϑὺ ἢ 686. σόα! 105 ὑΠ|6 Ὺ 
Ὀεσὰπ ἴο τᾶ κα ρυδραγαίοηβ νυ ἢ 411 Ζ6 8], Πα ὑνευα 
ΠΟ ΙΟΠΡῈΥ ἱπουεαπϊοιθ. ΠΟΥ βεηῦ Διο Πα 4]50 ἴο 

᾿ὑΠ6 516 615, ἴο βοῖηθ Ό]δοθβ συαγάβ, ἴο οὐμϑυβ ΘἤνΟΥβ ; 
παν Ὀτουρηῦ σαν 50η5 ἰπΐο ὑπε ἔογῦβ ἰῃ ὑπ 6 οαὐ] γ]ηρ; 
αἰδύνϊοῦβ ; δ5 ἴο δ ]γ8 ἴῃ με οἷν, ὑπ 6 γ τηϑαθ δὴ ἰη- 
ϑρεοίϊοῃ οἵ διΐὴβ ἃπα οἵ ἤουβθϑ, ἴο 866. ψ ῃθῦΠΕΥ 
νου Πϊηρ᾽ ννὰθ ΠΡ ἴο {Ὁ]] βἰγεηρίῃ ; ἃπα 4}} οὐδ 
τηδύϊοιβ πον Ε 6 Δυυϑηρηρ υνἱ ἢ ἃ νίανν ἴο ἃ νγᾶγ 
ὑπαῦ νγὰβ ἱπηπηϊπ θη δ πα 411 θὰ ἀροη ὑπ Ὲ πη. 
ΧΕΙ. Τῆς ἴμπγεα 5ῃϊ05 ὑμαῦ δα φροπμδα δδθδα ἴο 

Ἐσοϑία τηϑὺ πε Αὐμεπίδηβ αὖ Εμαρίαση, ἈΠ ΠΟΙ ΠΟΙ ρ' 
ὑπαὺ {πῸ γοϑὺ οἵ ὑπθ τπορμϑνὺ ψν]ο ἢ ὑΠ6 Εἰ σοϑίαθδῃβ 
Πα ΡΥΟμΪβοα ννὰ5 ποὺ ὑμανθ, θαῦ ΟὨΪγ ὑπινὸν ἰἈ]  η 5 
ὙΕΙ͂ ἴο θ6 ἔοαπα. Απα ἰῃθ σεηθσαὶθ ψετῈ ἂὖῦ ΟΠ66 
ουὖὺ οὗ 5ρίτ]ΐ5, θοῦ Ὀεοδιβα {115 πα ἐπυποα ουὖ οοη- 
ὑὐγαυν αὖ πες οἰαγῖ, πα Ὀδοϑιδα ἴῃ6 ἘΠαρίδηβ, {πε 
ἢγϑῦ ρεορὶθ ὑνβου ὑπεν Πδα ὑπ]εα ἴο ρευβαδάθ ἴο Ἰοΐη 
ὑΠπ6 Ὄχρεαϊτίοι ἃπα νυν] Ποῖ ἰδ ννὰ5 τηοϑὺ {πον 
ὑΠ 6 Ὺ 5Που]α βυοοααά, βθαίηρ ὑπαῦ ὑΠδν νου α ΚΙ ΒΘ 
οἵ {Π6 ιδοηὐίπεβ ἃ πα αἰννᾶγβ 6 ηα]ν ἴο {πε Αὐπεη- 
ἴδη5, ταί αβεα ἐπεὶ οοηβθηῦ. ΝιΙοῖδθ, ᾿παθθα, ννᾶβ 
ἐχρθούρ {Π15 πεννβ οι {π6 ΕΠ ραβίδθδηβ, θα ἴον 
πε οὔπει ὕννο Ὁ ννὰϑ8 δοΐιδ!]γ βοιηαν δῦ οὗ ἃ ΒΌΓΡΥ 56. 
ΤῊΣ ἰδοῦ ννᾶβ ὑπαῦ {πΠῸὸ Ἐρεϑίδθδηβ μδα γεβουεα ἴο 
πὸ [Ὁ] οννίπρ ἀσθνίος αὖ {Π6 ὑἴϊπηα ἤθη {Π6 ἤνοὺ δη- 
νΟΥ5 οἵ {πΠ6 Αὐμαηϊαηβ οατηθ. ἴο ὕπθιὴ ἴο 866 δρουΐ 
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ΤΗΠΟΥ ὈΙ0Ὲ5 

αὐτοῖς ἐς τὴν κατασκοπὴν τῶν χρημάτων. ἔς τε 
τὸ ἐν ἼἜἜρυκι ἱερὸν τῆς ᾿Αφροδίτης ἀγαγόντες 
αὐτοὺς ἐπέδειξαν τὰ ἀναθήματα, φιάλας τε 
καὶ οἰνοχόας καὶ θυμιατήρια καὶ ἄλλην κατα- 
σκευὴν οὐκ ὀλίγην, ἃ ὄντα ἀργυρᾶ πολλῷ πλείω 
τὴν ὄψιν ἀπ᾽ ὀλίγης δυνάμεως χρημάτων παρεί- 
χετο, καὶ ἰδίᾳ ξενίσεις ποιούμενοι τῶν τριηριτῶν 
τά τε ἐξ αὐτῆς ᾿Εϊγέστης ἐκπώματα καὶ χρυσᾶ 
καὶ ἀργυρᾷ ξυλλέξαντες καὶ τὰ ἐκ τῶν ἐγγὺς 
πόλεων καὶ Φοινικικῶν καὶ Ἑλληνίδων αἰτη- 
σάμενοι ἐσέφερον ἐς. τὰς ἑστιάσεις ὡς οἰκεῖα 
ἕκαστοι. καὶ πάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖς αὐτοῖς 
χρωμένων καὶ πανταχοῦ πολλῶν φαινομένων 
μεγάλην τὴν ἔκπληξιν τοῖς ἐκ τῶν τριήρων ᾿Αθη- 
ναίοις παρεῖχε, καὶ ἀφικόμενοι ἐς τὰς ᾿Αθήνας 
διεθρόησαν ὡς χρήματα πολλὰ ἴδοιεν. καὶ οἱ μὲν 
αὐτοί τε ἀπατηθέντες καὶ τοὺς ἄλλους τότε πεί- 

σαντες, ἐπειδὴ ,διῆλθεν ὁ ὃ λόγος ὅτι οὐκ εἴη ἐν τῇ 
᾿Βγέστῃ τὰ χρήματα, πολλὴν τὴν αἰτίαν εἶχον ὑπὸ 
τῶν στρατιωτῶν' οἱ δὲ στρατηγοὶ πρὸς τὰ πα- 
ρόντα ἐβουλεύοντο. 

ΧΙΊΤΙ. Καὶ Νικίου μὲν ἣν γνώμη ΠΕΣ ἐπὶ 
Σελινοῦντα πάσῃ τῇ στρατιᾷ, ἐφ᾽ ὅπερ μάλιστα 
ἐπέμφθησαν, καὶ ἢν μὲν παρέχωσι χρήματα 
παντὶ τῷ στρατεύματι ᾿Εγεσταΐῖοι, πρὸς ταῦτα 
βουλεύεσθαι, εἰ δὲ μή, ταῖς ἑξήκοντα ναυσίν, 
ὅσασπερ ἠἡτήσαντο, ἀξιοῦν διδόναι αὐτοὺς τροφήν, 
καὶ παραμείναντας Σελινουντίους ἢ βίᾳ ἢ ξυμ- 
βάσει διαλλάξαι αὐτοῖς, καὶ οὕτω, παραπλεύ- 
σαντας τὰς ἄλλας πόλεις καὶ ἐπιδείξαντας μὲν 

Ἀ 7 “ ᾿ , ῇ ,, 

τὴν δύναμιν τῆς ᾿Αθηναίων πόλεως, δηλώσαντας 
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ΒΟΟΚΟ ΓΥἹ]. χινι. 3 ΧΊΠ. 

Π6 το Π6Υ : μου Ὀγουρῃῦ ὑπϑῖὰ ἰηΐο ὑμ6 ἴδιρ]ς οἱ 
Αρδῃγοάϊξα αὖ Ευυχ πα βῃονβα ὕπϑιῃ {πε ἀςξαϊοαΐουν 
οἶδεν ρ8--- θον]5, νυ Π 6-1Δ6}65, οθηβθῦβ, Δα ποῦ ἃ 1100] 6 
οὗμαὺ ἰδ] 6-αγπϊζαγα, πο ἢ θεΐπρ ΟΥ̓ 5]]νῈῚ τηδάς, 
ὑπουρὴ οἵ 5114}} νᾶϊια ἴῃ ΤΌΠΟΥ, ἃ ΠΟ ΟΎΘδΙΘΥ 
αἰβρίαυ. ᾿Ἀπᾶ ἴῃ σίνὶπρ' ρυϊναῖα δηϊαυ αὶ τη θη ΐβ [ῸΥ 
ὑῃ6 ογανϑ οἵ ὑπῸ ὑγίγοιηθβ, ὑπαν ποῦ οἠἱν οοἸ]Θοἰοα 
1Π6 ρσο]ᾶ ἃπα νεῖ ἀγηκίηρ- οαρ5 ἤοτὰ Εἰ οϑία ἰὑ56 Ὁ, 
Ὀαῦ Ὀογγονγεα ἐποθα ἔτοὴ ὑπ πεὶσῃθοιτίηρ οἰ 65, 
θοΐῃ Ῥῃοεπίοϊδη ἃπα Η ]]δπϊο, πα Ὀτουρῦ ὑπδ πὴ 
6 δοὴ ἴο πε Ὀθαπαπεῖβ ἃ5 ὑπουρἢ ὑπΠῈῪ νετα ὑπ δῦ νη. 
Απᾶ 885 4}} υϑεα ἴον ὑπΠ6 τοϑὺ ρᾶγὺ πὸ βϑᾶτηθ ν6556]}5 
ἃ ηα ὑπαῖθ νγὰϑ ἃ σγοαῦ αἰβρίαν οἵ ὑπϑιὴ Ἔνουυνετα, 
ἰῦ οαυδεα σγοδὺ δβϑιοηϑῃτηθηῦ ἴο {Π6 ΑὐΠθηΐδη5 ἔγΌ ΠῚ 
16 ὑγίγαιηθβ, ἀνα ὑΠδν οὐ γαϊαγπίηρ ἴο ΑἸ ΘΠ 5 Βργεδα 
Πε τερογῦ οἵ πονν τσ οἢ ὑγδάβαγα πον μδα βθθη. Απά 
[Π 6886 θη Ποὺ ἢδ Ὀθθπ ὑμϑιηβοῖνοθ ἀθοοῖνεα πα 
δα αὖ ὑπε6 {ἰτηθ ρεύβαδαθα ὑῃς τϑϑῦ, Ἰαῦθυ, ἤθη πα 
Β[ΟΥΥ σοῦ ουαὖ ὑῃπαὺ {Π6 τηοπον νγὰ5 ποὺ αὖ Εἰροϑίδα, ὑγ6 8 
τηῦ0ἢ Ὀ]αμηδα ὈΥ πα 5ο]αΐευβ. 6 σθηθία 8, μον- 
Ἔν οὺ, ἴοοὶς σοι η86] ἴπ νίοϑνν οἵ {Π ργδβδθηῦΐ βἰδαδυοη. 

ΧΙΨΙΠ. 1Ὁ νψὰβ {πΠ6 ᾿πασηηθπῦ οἵ ΝΙοίαβ ὑπαῦ ὑπὸν 
5Που ]α 5411] νὴ ὑπεῖν ψνΠ0]6 δὐιηδιηθηῦ ἃραϊηϑῦ 
56] 1ηπ15, ΠΟ ἢ ννὰ5 ὕπε6 οὐ͵]εοῦ ον ἢ ὑπον δᾶ 
ομΙοῆν θθεη βεηῦ οαΐ, ἀπα 1 {πὸ Ἐςρεβϑίδθαηϑ 5ῃοῦ]α 
Ῥαγ 8) ΟΠ ΘΥ ἴον ὑπ 6 ἡ» ]0]6 ἀύτὴν, ὑπ Ὺ 5ῃου]α ὑῃ Ἐπ 
ἀεἰευτηΐπθ δοοουα! ηρ]ν ἢ οὐπουννῖβα, ὑπαν δπου]α Ὧε- 
τηδηα ὑπαὺ πον οἷν τηδϊηΐεπδποθ ἴον οἰχῦγ βἢῃΐρϑ, 
ὕΠ6 παταθοὺ ὑπδν δα «ϑἰςθα [Ὸν, ἀπά γϑιηδίηΐηρ ἔῃ θυ 6 
ὉΠΕῪ 5Που]α γϑοοποῖϊα ὑπὸ 56] πππὐϊδης ἴο ἐπς Ἐροβῖα- 
685, Εἰ ΠΘῚ ΟΥ̓ ἔογοθ οὐ Ὀγν ἀργθοιηθηῦ. ΠῚ5. θεϊηρ' 
ΔΟσΟΙ 5 ῃςα, τς ΑἸΠΘπΐδη5 5Που]α 581] δ]οηρ Ὀγ {πὸ 
ΟὔΠΕΥ οἰὐίεβ, ἀἰβρί αν τΠη6 ρόνεν οἵ τῆς οἷν οἵ 
ΑὙΠδη5 ἀπα τηδκίηρ' τη ἰδοῦ ὉΠ θῖν 26 ὰ} τον νυ α5 ὑπο ῖν 
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. ΖΟὃ 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

Ν, Ἀ » Ἁ 7ὔ ,Ἶ Ψ, : ᾽ὔ 

δὲ τὴν ἐς τοὺς φίλους καὶ ξυμμάχους προθυμίαν, 
» ““ " ὃ Ἃ , ὃ Ψε Ὁ ΄ ἈΝ 3 ι. “ 

ἀποπλεῖν οἰκαὸδε, ἢν μὴ τι ὃν ὀλίγου καὶ ἅπο τοῦ 
ΕῚ 7 Ἃ 7 φ'΄Ά κὶ ᾿] “ ΕΥ̓ 

ἀδοκήτου ἢ Λεοντίνους οἷοί τε ὦσιν ὠφελῆσαι ἢ 

τῶν ἄλλων τινὰ πόλεων προσαγαγέσθαι, καὶ τῇ 
πόλει δαπανῶντας τὰ οἰκεῖα μὴ κινδυνεύειν. 

ΧΙΜΊΙΠΙΙ. ᾿Αλκιβιάδης δὲ οὐκ ἔφη χρῆναι τοσ- 
αὐτῃ δυνάμει ἐκπλεύσαντας αἰσχρῶς καὶ ἀπράκ- 

Ψ Ἂ με. » ΒΙ Ν “ 5 

τους ἀπελθεῖν, ἀλλ΄ ἔς τε τὰς πόλεις ἐπικη- 
7 Ἀ ς- ἊὉ Α “Ὁ 

ρυκεύεσθαι πλὴν Σελινοῦντος καὶ Συρακουσῶν 
Ν », Ἁ “Ὁ θ ἈΝ Ἁ Ἁ ον 

τὰς ἄλλας, καὶ πειρᾶσθαι καὶ τοὺς Σικελοὺς τοὺς 
Ν Ε] 7 5 ἂς “- 7 Χ δὲ 

μὲν ἀφιστάναι ἀπὸ τῶν Συρακοσίων, τοὺς δὲ 
ΠῚ ΄ ,ὔ 

φίλους ποιεῖσθαι, ἵνα σῖτον καὶ στρατιὰν παρέ- 
“ 7 7 

χωσι, πρῶτον δὲ πείθειν Μεσσηνίους (ἐν πόρῳ 
γὰρ μάλιστα καὶ προσβολῇ εἶναι αὐτοὺς τῆς 
εἊ , ΄“ [2] 

Σικελίας, καὶ λιμένα καὶ ἐφόρμησιν τῇ στρατιᾷ 
ὁ 

ἱκανωτάτην ἔσεσθαι), προσαγαγομένους δὲ τὰς 
3 Υ 3 φΦ ἿΝ Ὡ« » πόλεις, εἰδότας μεθ᾽ ὧν τις πολεμήσει, οὕτως ἤδη 

Συρακούσαις καὶ Σελινοῦντι ἐπιχειρεῖν, ἢν μὴ οἱ 
ν ᾿] , 7 « 3ὲ ,ὔ 

μὲν Ἐγεσταίοις ξυμβαίνωσιν, οἱ δὲ Λεοντίνους 

ἐῶσι κατοικίζειν. 

ΧΙΙΧ. Λάμαχος δὲ ἄντικρυς ἔφη χρῆναι ἜΑΡΙ 
ἐπὶ Συρακούσας καὶ πρὸς τῇ πόλει ὡς τάχιστα 

τὴν μάχην ποιεῖσθαι, ἕως ἔτι ἀπαράσκευοί τέ 

εἶσι καὶ μάλιστω ἐκπεπληγμένοι. τὸ γὰρ πρῶ- 
τον πᾶν στράτευμα δεινότατον εἶναι" ἣν δὲ χρο- 

’, Ν 9 " 5 -» -» ΄ ᾽ - ᾽ 

νίσῃ πρὶν ἐς ὄψιν ἐλθεῖν, τῇ γνώμῃ ἀναθαρσοῦντας 
2 θ ͵ Ἀ54 ὌΝ τὰν Υδἢ -“ “ 

ἀνθρώπους καὶ τῇ ὄψει καταφρονεῖν μᾶλλον. 

1 καί, Ηπᾶδ γϑϑαβ κὰν αὖθι νὰπ Ἡδυ νου θη. 



τὰ, λων ΣΝ 

ς ὴ 

ΠΥ ΧΙΝΠ ΧΕΙΧ. 2 

ἔνθ 45 πα 411165, δα ὑΠ6η. 5 ου]α 5411] θδοὶς Ποιηε--- 
ὉΠ|655 ΡΟ Πδηοα ὕπεν που] μ6. 8400]6 αιϊοκὶν δπα 
πποχρθοΐθαϊν εἰζηθυ ἴο δἰ {ΠπῸ6 1,δοπύϊη 65, οὐ ἴο ὈΥ]ηρ' 
ΟΥ̓́ΘΙ Βοη6 οἵ ὑπ6 οὔπευ οἰ165---ἃηα ποῦ ἰπηρ 6 171} {Π6 
βαίεϊγ οἵ {πε βἴαϊε αὖ ἴπῸὸ δχρεῆβα οὗ ὑπεὶῦ ονῃ 
ΓΘ ΒΟυΓΟ 68. 
ΧΙ. ΑἸοϊ δα 65 ̓ πϑιϑῦθα ὑπᾶῦ ὑπο οὐρηῦ ποῦ, 

ΑΙΌΘΥ 581 Ππρ οαὖὐ Υἱἢ 50 ογααὺῦ 8 δυμηδιηθηῦ, ἴο ΡῸ 
Ὀδοῖκ ἴῃ αἴσσταοα τ πουὺ οἴδοῦπρ' Δην τ Πϊηρ; θαὺ υτρϑα 
ταῦμ θυ ὑπαὺ πον βεπα που] 65 ἴο {Π|᾿ οὐ ΠΕ  οἰ165, αχοθρῦ 
6] 1ππι5 ΔΠ 6 ϑυύϑοιβα, πα ὑγν ἴο ἀδίϑο βοιηα οἵ ὑπ6 
5᾽΄ο6ἰ5 πἰῸπλ ἔπ ϑγγδοιβδηβ, ἃΠα ἴο τηδὶτα 6 ηα5 οὗ 
οὔπϑυβ, ἰῃ οὐάθυ ὑπαῦ ὑΠΠ 656. ταϊσὶῦ ᾺΓΠ151}) στα ἃπαὰ 
ὕγΌΟΡ5, υαὺ ἤγβὺ οἵ 41} ὑπαῦ ὑῃεν τ ἴο ρευβιδάς ὑῃ6 
Με ββεηΐδηβ ; ἴον {πον οἰῦγ, 6 ἀτροα, νγὰθ τηοϑῦ Θοη- 
γΘΠΙΘ αν δἰζααϊεα οἢ ἃ ᾿ἰπα οὗ ἰγαῇῆο 5 ἃπα αὖ ὑῃ6 
ΔΡΡΙΌΔΟΙ ἴο 51ο]ν ἃπα νου θὲ ἃ Πυθοῖ πα ἃ 
τηοϑῦ ϑ1Ὁ84016 τναῦο ῃ- ϑ᾽αϊίομ ἴον. ὕΠ 6 ἁυιηδηηθηῦ. ΤΏ ΘΗ, 
αἴτει ὑπον Πα Ὀγουρσῃῦ ονοῖ ὑμ6βε οἰδθ5. ἃπα Κηδν 
νὴ νόθα ἀϑϑιϑίαηοα ὑΠππαν νου] ον ο {Π6 νν 8, 
ὕΠῸΥ 5Που]α ρῥγοσοεδα ἴο αἴΐαοῖκ ϑυγδοιβα ἃ ηα 6] η118, 
ὉΠ]685 ὑΠ6 ᾿αὐῦεν οαπγλα ἴο [θυ 5 νυν ἱτἢ η6 Ἐὸὶρ Θβύαθδηβ, 
8ἃη ἃ ἴπ6 ἔουηδυ ρουπηϊ τε ὑπο ἴο τοϑίοστα ὑῃ6 
Τ,βου 168. 

ΧΙΙΧ, Γπλδοί5 πγαϊηϊαϊπ θα ὑμπαῦ ὑπὸν οὐρῦ ἴο 
581] αἰγϑοῦ ἴον ϑγδοιβα δηα ἃ58 ΒΟΟῚ ἃ ῬΟ5510]6 γτηδῖκ 8 
πὸ ἢρηὴῦ παν ἔπε οἱὔν, νν ἢ116 {Π6 ϑ'υγδοῦβδηϑ νου 50}}} 
ὈΠΡΥΙΘΡαΙοα ἀπα πεῖν οοηβύου πα νγὰ5 ὖὺ 5. Παρ ΐ. 
ΕῸΙ ΘΨΕΙΎῪ ΔΙΤΩΥ, 6 ἃὐριιθα, 15. ἰνναγδ πηοϑῦ ἐουγηϊα- 
4016 αὖ ἤγβῦ, θυὺ 1 1Ὁ ἀοἸαν ᾿νθίουε οουαϊηρ ἰηἴο δἰ ὗ, 
ΤΏΘῈ ΤΈΘΟΨΟΙ ὑμῖν ϑρὶῦ ἀηα ὄνθη αὖ ὑπὸ βἰρ]ῦ οὗ Ὁ 
ΑΥΘ ἸΠΟΥ6 ἱποϊποα ἴο ἀθϑρίβα ὕμδη ἴο ἔβαν ἰἴ. Βαΐ 

1 Α5 ορροβϑά ἴο {πο86 οὗ ὑπθ Ἰυσοπύαθδηβ. 
2 ἐν πόρῳ 15 τπιϑοα οὗ {Π6 ρῬοβίυϊοη οὗ ον}, 1, οΧχ. Ὡ. 
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᾿Αλκιβιάδης τῇ αὑτοῦ νηὶ διαπλεύσας ἐς Μεσ- 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕῈΒ 

αἰφνίδιοι δὲ ἢν προσπέσωσιν, ἕως ἔτι περιδεεῖς ̓ 
προσδέχονται, μάλιστ᾽ ἂν σφεῖς περιγενέσθαι καὶ 
κατὰ πάντα ἂν αὐτοὺς ἐκφοβῆσαι, τῇ τε ὄψει 
(τ πλεῖστοι γὰρ ἂν νῦν φανῆναι) καὶ τῇ “προσδοκίᾳ 
ὧν πείσονται, μάλιστα δ᾽ ἂν τῷ αὐτίκα κινδύνῳ 
τῆς μάχης. εἰκὸς δὲ εἶναι καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς 
πολλοὺς ἀποληφθῆναι ἔξω διὰ τὸ ἀπιστεῖν σφᾶς ΤΑ 
μὴ ἥξειν, καὶ ἐσκομιζομένων αὐτῶν τὴν στρατιὰν ᾿ 
οὐκ ἀπορήσειν χρημάτων, ἢν πρὸς τῇ πόλει 
κρατοῦσα καθέζηται. τούς τε ἄλλους Σικελιώτας 
οὕτως ἤδη μᾶλλον καὶ ἐκείνοις οὐ ξυμμαχήσειν 
καὶ σφίσι προσιέναι καὶ οὐ διαμελλήσειν περι- 
σκοποῦντας ὁπότεροι κρατήσουσιν. ναύσταθμον δὲ 

ἢ 
ἐπαναχωρήσαντας καὶ ἐφόρμησιν τὰ Μέγαρα ς- 
ἔφη χρῆναι ποιεῖσθαι, ἃ ἣν ἐρῆμα, ἀπέχοντα 
ΓΕΤΥΟΝΟΣ οὔτε πλοῦν πολὺν οὔτε ὁδόν. ᾿. 

ξ 

5. 
Τ,. Λάμαχος μὲν ταῦτα εἰπὼν ὅμως προσέθετο 

-“ ΄ ἊΝ “-“ 

αὐτὸς τῇ ᾿Αλκιβιάδου γνώμῃ. μετὰ δὲ τοῦτο 

Ψ ’,ὔ 

σήνην καὶ λόγους ποιησάμενος περὶ ξυμμαχίας 
΄ ’ὔ ἐ 

πρὸς αὐτούς, ὡς οὐκ ἔπειθεν, ἀλλ᾽ ἀπεκρίναντο 
͵ ΑΜ ς 2 ὃ Ξ θ 2 ν ὃ; Υ ζῳ Ἁ 

πόλει μὲν ἂν οὐ δέξασθαι, ἀγορὰν ἔξω παρέξειν, ᾿ 
ἀπέπλει ἐς τὸ “Ῥήγιον. καὶ εὐθὺς ξυμπληρώσαν- 
τες ἑξήκοντα ναῦς ἐκ πασῶν οἱ στρατηγοὶ καὶ τὰ 
ἐπιτήδεια λαβόντες παρέπλεον ἐς Νάξον, τὴν 
ἄλλην στρατιὰν ἐν Ρηγίῳ καταλιπόντες καὶ ἕνα 

ἴω ᾿) “ ε 

σφῶν αὐτῶν. Ναξίων δὲ δεξαμένων τῇ πόλει 
παρέπλεον ἐς Κατάνην. καὶ ὡς αὐτοὺς οἱ Ἱζατα- 

1 ἐφόρμησιν τά, ΒοΘΠΠ16᾽5 ΘοΥ̓Θούϊο ἴον ἐφορμηθέντας οὗ ΟΝ 
ΜΗ, ΒΟΒ ΘΟ οΥ Β Θοη͵θοῦι6, ἐφορμισθέντας, σἷνεθ ὕΠ 6 βδῆθ.. 
ΒΘΠΒ6, 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. χιῖχ. 2--,.. 3 

1 τὸ αἰΐδοϊις βϑυαάθηϊν, νν 116 ἴΠ6 ΘΠΘΩΥ 876 501}} ἴῃ 
ἴθυτοῦ οἵ ἰζϑ οοτηΐηρ,, Ὁ νν}}} Πᾶνα {Π6 θεϑῦ οῆδηοθ ἴον 
νἱοἴΟΥΥ 8δηα ἴῃ ΘΥΘΙῪ ὙΔΥ Ὑ01}} βύυῖκα ἴδαν ἰηἴο ὉΠ 61, 
θοῦ Ἣν {ἰπ οἰσηῦ οἵ ἰὑ----ῸΥ αὖ {ΠΠ15 παουηθηῦ ἰδ ννου]ᾶ 
ΔΡΡΕΔΙ τηοϑὲ πυχηδτοιβ--Δη Ὀγ ὑπ ἀχρθοζαϊίοη οὗ 
ἴῃς ἔαϊε ἴῃ βἴογε ἴον ἔπει, Ὀὰὺ τηοϑὺ οὗ 411 Ὀγν ὑπῸ 
ἰτητηθαϊαΐα Ρ6 11} οἵ ἴῃς θαΐ 116. Απά, ἢδ δαάαβά, ργο- 
ὈΔΌΪΥ ΤΔΩΥ ῬΘΟΡΙῈ μᾶνα θθθη ᾿ἰε Ὀ6 πα οὐ {με ὶν 
ἕαυτηβ ουξδίας [Π6 οἷν οἡ δοοοιυηῦ οὗ {Π6 αἰ θα] 
τῃαὺ πε Δὐμθηΐδηβ Ψ}1}}] οουηθ, δηα Ὑν 116 ὑῃδν 16 
υ]ηρίηρ ἴῃ ὑπΠοὶν ργορουῦν ὕΠ6 διτὴν ν}}}] ποὺ ἰδοκ 
ΒΌΡΡΙ165, 1 1Ὁ ὁποα οοηὐγο]5 ὅπ Ἰαπμα ἀηα ἰηναϑίβ ὑΠ6 
οἷδν. Απᾶ 88 ἔου {πες γεϑῦ οἵ {πΠ6 51 δ] οῦβ, 1 να ἔΉ]Π]ονν 
{Π|8 σοῦῦβα ὕμου ψΨ01}} αὖ ὁποθ "ὲ τῇοσα [Π|ςο]ν, ποὺ ἴο 
τη8 Κ6 δὴ ἃ] Π πο νυ ὑπΠ6 δπεν, θὰ ἴο ΘΟΙ6 ΟΥ̓ΟῚ 
ἴο ι.18, ἃΠα ποῦ ἴο τθᾶκε ἄεΐανϑ, Ἰοοϊκίησ ἀθοῦῦ ἴο 
566 ψΠΙΟῊ 5146 ψ1}} θῈ πε δἰγτοηρευ. πᾶ ἢε καἱά, 
ἤπα]γ, ἐμπαὺ ὑπον 5ῃου]α γαῦασ ἃηα τηλκα ἃ Πᾶνα] 
Ῥα86 ἃπαᾶ ἃ νυναὶςἢ- ἰαὐύϊου αὖ Μερᾶγα, οἷποα Ὁ νγὰβ 
ΠῚ ΠΑ 6, ἃπα ποὺ ἴδ το ϑυγδοιβα οἰπ νυ ΟΥ̓ 
868 Οὐ Ὀγ Ἰδηά. 

Ι,. Τιαταδοῆαβ, ὑποιρὴ βρθακίηρ ἴο [15 οἤεοί, 
ΠΘν ΟΠ 6]655 σάνε [ἶἰ56 ϑαιρροῦῦ ἴο ὑπδ ορίηΐοη. οἵ 
ΑἸοΙ δά 65. Αὐἴδον ὑῃ15 ΑἸο θα δ5 βα]εαὰ ἴῃ ἢἷδ. οὐ 
5Π10Ρ ονεῦ ἴο Μεϑβεπα ἃπα τηδᾶθ ρΙΌΡΟΘΑΪς τὸ ὑπε 
Μαεββθηΐδηβ [οΥ δη ἃ]]ἰάπος ; Ραΐ 45 τπδν οου]α ποὺ ΡῈ 
Ρευβαδα δα, Δηβυνουῖηρ ὑμαῦ ὑπ δ ν υνου]α ποῦ γδοϑῖνε ἢϊμὴ 
νι ὑΠ6 οἰὔν, θαΐ νου] γΠ15}} ἃ την κοῦ ουΐϑιαε, 
6 βα]δα ὕδοῖκ ἰο Ἐπορίιη. θα ἴη6 σθηουα]5 
ϑίγα σ νναυ τη 64 οἰχῦν 5Π105 ουὖδ οὗ {πεῖν ΨΠῸ]6 
ΠΌΤΩΙ, Δη4 ἐδ Ἰςρ' ῬΥΟν 5105 581] 64 δ]οῃρ {Π6 οοαϑὺ ἴο 
Ναχόϑ, ἰδανίηρ αὖ ἈΠδρίυση ὑΠ6 τϑϑὺ οἵ Π6 δυτν δηα 
οΠ6 οὗ {Π6 σιθῃθυα]5. ΤῊΘ Ναχίδηβ τϑοαῖνϑα ὕΠθυὰ ᾿πηἴο 
{πεῖν οἰΐγ, δηα ὑΠπαν 541164 οἡ πε ἴο δίαθα. θη 
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ναῖοι οὐκ ἐδέχοντο (ἐνῆσαν γὰρ αὐτόθι ἄνδρες τὰ 
Συρακοσίων βουλόμενοι), ἐκομίσθησαν ἐπὶ τὸν 
Τηρίαν ποταμόν, καὶ αὐλισάμενοι τῇ ὑστεραίᾳ 
ἐπὶ Συρακούσας ἔπλεον, ἐπὶ κέρως ἔχοντες τὰς 
ἄλλας ναῦς" δέκα δὲ τῶν νεῶν προύπεμψαν ἐς 
τὸν μέγαν λιμένα πλεῦσαί τε καὶ κατασκέψασθαι 
εἴ τι ναυτικόν ἐστι καθειλκυσμένον, καὶ κηρῦξαι 
ἀπὸ τῶν νεῶν προσπλεύσαντας ὅτι ᾿Αθηναῖοι 
ἥκουσι Λεοντίνους ἐς τὴν ἑαυτῶν κατοικιοῦντες 
κατὰ ξυμμαχίαν καὶ ξυγγένειαν' τοὺς οὖν ὄντας 
ἐν υρακούσαις Λεοντίνων ὡς παρὰ φίλους καὶ 
εὐεργέτας ᾿Αθηναίους ἀδεῶς ἀπιέναι. ἐπεὶ δ᾽ ἐκη- 
ρύχθη καὶ κατεσκέψαντο τήν τε πόλιν καὶ τοὺς 
λιμένας καὶ τὰ περὶ τὴν χώραν, ἐξ ἧς αὐτοῖς 
ὁρμωμένοις πολεμητέα ἣν, ἀπέπλευσαν πάλιν ἐς 
Κατάνην. 

11. Καὶ ἐκκλησίας γενομένης τὴν μὲν στρατιὰν ᾿ 
οὐκ ἐδέχοντο οἱ Καταναῖοι, τοὺς δὲ στρατηγοὺς 
ἐσελθόντας ἐκέλευον, εἴ τε βούλονται, εἰπεῖν. καὶ 
λέγοντος τοῦ ᾿Αλκιβιάδου καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει 

Χ [ο᾿ 

πρὸς τὴν ἐκκλησίαν τετραμμένων οἱ στρατιῶται 
πυλίδα τινὰ ἐνῳκηωδομημένην κακῶς ἔλαθον διε- 
»Ν ζ ᾿ 3 θ ͵ " ὅ Ἶ. [φ δὲ Κ -- 

ὄντες καὶ ἐσελθόντες ἠγόραζον. τῶν δὲ Κατα- 
ναίων οἱ μὲν τὰ τῶν Συρακοσίων φρονοῦντες ὡς 
εἶδον τὸ στράτευμα ἔνδον, εὐθὺς περιδεεῖς γενόμενοι 
ὑπεξῆλθον οὐ πολλοί τινες, οἱ δὲ ἄλλοι ἐψηφί- 

’ [4 ἴω) » " Ἁ Ἄ » 

σαντὸ τε ξυμμαχίαν τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τὸ ἄλλο 
στράτευμα ἐκέλευον ἐκ Ῥηγίου κομίζειν. μετὰ δὲ 
τοῦτο πλεύσαντες οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐς τὸ Ῥήγιον, πάσῃ 

ΟἽ ἐς τὴν πόλιν, αἴδον ἠγόραζον ἴῃ ὑπ6 ΜΌΝ,, ἀο]ο θα Ὀγ νϑῃ 
Ἠδυνϑγάρθηῃ. 
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ΓῚ Υ ὌΙ πὰ συν ἂν τὸ ΡΨ εν. Ὄπ ον ΜΟΟ  Α Σ“--- 

ΠΌΝΟΥ, ν...5γ.-τΘ 5 

ὑπε (δἴδηδεδηβ νοῦ ποὺ τϑοεῖνε ὑϊπδιλ---ἴον ὑμοτα 
γγΘΓα ἴῃ ὑμαῦ Ρ]δοα τθῃ νῃηο0 ἔδνουγαα {Π|6 σαι5ε οὗ {86 
ΒΞ ΥΔΟΌ58}5---ἰ δ ν τονε α οἢ ἴο {πε γἶνον Ταγὶδβ, δηάᾶ 
Βανίηρ Ὀἱνουδοϊςοα ὑπεγα βα]θβα ἡδχὺ ἀδὺ ἴο ϑ'γδουβα 
νυ 411 ὉΠ 6 Ὶ 5ῃ105 ἴῃ βἰπρὶς ἢ]6, Ἔεχοθρὺ ἔβη, ἴον [ἢ 15 
παχηθδι ὑπαν Πδα βεηὖ ον νατα ἴο 581} ἰηἴο ὑΠς ατϑδαῦ 
Ηδυθοῦν πα οὔβαυνα ἢ θῦΠου δὴν ἢδοὺ ννὰ5 ἰδ πο 6. 
ΑΥΘΥ βδὶ Πρ αρ ὑπ 6 Θομ δ ηθ 5 οἵ ὑπθ686 νεῖ ἴο 

᾿Ῥιοοϊδίμη ἔτομι ὑΠ6 5105 ὑπαῦ ὑπ Αὐπϑηΐδηβ ῃδα σοτὴα 
ἴο τοϊηβίαϊθ ὑΠ6 Το  π65 ἴῃ ὑΠεῖγ οὐαὶ ΘΟ ἰΎ ΟἿ 
π6 στουπα οἵ «]]Πἰαποα ἃπα Κἰμβῃϊρ ; ΔΗΥ͂ [Ομ 68 
Ὁπογείοσα ψνὺ ἡνεα ἴῃ ϑυγδοῦβα 5ῃου]α σΟὨ]6 ΟΥΘΥ 
νυ πουῦ ἔδαν ἕο ὑπΠ6 Αὐπδηΐϊδηβ ἃ5. ἔτ θμβ. ἀπ θ6πε- 
[αοῖουβ, θη {πὶ ῥγοοϊαπηαύίου δα θεθη τηδάθ 
δηα πεν Πδα οὔβευνεα {πὸ οἰζγ ἀπά {Π6 παυθου 8 πα 
ὑὉπ6 ἔεαΐυγαβ οὗ π6 σοιηὐγν νν οἢ ὑπ αΥ νου] Πᾶνε 
ἕο δ κα ὑμαὶν θᾶ56 Ὁ ὑγαυ κα ορογαϊοηβ, {ον 5811 6 
Ὀδοῖὶς ἴο Οδἴδηδ. 

ΤΠ. Απ ἀϑϑϑηλθὶν Ὀεϊηρ Πα] ἔπεσθ, ὑΠ6 Οδἰαμδθδῃ8 
νου ποῦ τϑοαῖνα ὑἢ6 ἁυτὴν θὰΐ ὈΔα6 6 σϑηθγα}5 
ΟΟΠ6 ἴῃ ἃπα 88ν ννῆδὺ ὑπΠον νναηϊθα. ὙνΏ1]6, ἔῃ θη, 
ΑἸοϊθίαα 65. ννὰβ βρϑδϊκίηρ, δηα ὑπ αὐδεηίίοη οἵ {πὸ 

 ΡΘΟρΪΙΘ ἴῃ ἔπε οἰ νγὰϑ νν ΠΟ]]γ ἀϊγεοϊεα ἴο {ΠῸ ΔββθιΌ]Υ, 
ὑΠ6 5016 1615, θυ θαϊκίηρ ἀπο βαννεα ὑΠγοαρἢ ἃ ροβίοχη- 
σαῖε ὑπαῦ ῃδα ὕδεῃ θδαάὶν θυ] ὺ Ἰηἴο Π6 νν4]}, εηΐεγδα 
8 Πα Ὑγ6γ6 ὑγαϊ Κίηρ᾽ ἀρουῦ ἴῃ {Π6 τηδυκαῖ- ]οθ. ΤΉοβα 
(δἴδμδθδηβ ηΠῸ εσα μάν ϊθαηβ οἵ ὑπθ ϑυγδοῦβη8, 
βααίηρ ὑῃ6 50] ἴθ ἰπϑίάθ, αὖ οὔοθ δοῦλα τ 0 ἢ 
ἔσο παα πα 5] 1ρρεα ἀννᾶγν,ῃοῦ ἴῃ δὴν ἰΔΥΡῈ ΠΟΙ ΌΘΥΒ; 
πὸ οὐπαῖβ νοΐθα ΑἸ] απος νυ {πῸ ΑΥΠΘηΐδη5 ἀπ 
Ὀαα6 θη Ὀγὶπρ' {ἢ πε τοϑῦ οὗ ὑπ 6} ἀυν ἔγοτη ἈΠ ρίαη,. 
Αἴἴευ ὑπὶ5 πΠ6 Αὐποηΐδηβ 58116 6 θδο κ ἴο ΒΠερίαχη, 
ὑπεπ ρμυϊιϊηρ ουὐ ἔτουη ὑπεγθ ἢ ὑποῖὶν γῇ ο]8 
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ΤΗΠΟΥΙΘΕῈΒ 
« 

ἤδη τῇ στρατιᾷ ἄραντες ἐς τὴν Κατάνην, ΓΡΑΣῚ ᾿ 

ἀφίκοντο, κατεσκευάξοντο τὸ στρατόπεδον. 
111. ᾿Εσηγγέλλετο δὲ αὐτοῖς ἔκ τε ἹΚαμαρίνης 

ὡς, εἰ ἔλθοιεν, πιροσχωροῖεν ἂν καὶ ὅτι Συρακόσιοι 
πληροῦσι ναυτικόν. ἁπάσῃ οὖν τῇ στρατιᾷι 

“ ΄ ἈΠῸ 

παρέπλευσαν πρῶτον μὲν ἐπὶ Συρακούσας' καὶ 
ι κα , 

ὡς οὐδὲν ηὗρον ναυτικὸν πληρούμενον, πᾶρεκο- 
΄ .᾿ ππὴν ᾽ λ , ΕἸ ἝΝ μίζοντο αὖθις ἐπὶ ΚΚαμαρίνης καὶ σχόντες ἐς τὸν 

αἰγιαλὸν ἐπεκηρυκεύοντο. οἱ δ᾽ οὐκ ἐδέχοντο, 

δυο, Δ. 

7 , Ν ; “ λ ἐᾷ 
λέγοντες σφίσι τὰ ὅρκια εἰναι μιᾷ νηὶ καταπλεον- 

᾽ Λ0 , δέ θ δ Ν 3 Ν Ὑ ’ 
των Αθηναίων δέχεσθαι, ἣν μὴ αὑτοὶ πλείους 

μεταπέμπωσιν. ἄπρακτοι δὲ γενόμενοι ἀπέπλεον" 
᾿ 5 ,ὔ ’ ἴω ᾿ ΣῪ 

καὶ ἀποβάντες κατά τι τῆς Συρακοσίας καὶ 
ἁρπαγὴν ποιησάμενοι καὶ τῶν Συρακοσίων ἱππέων 
βοηθησάντων καὶ τῶν ψιλῶν τινὰς ἐσκεδασμένους 
διαφθειράντων ἀπεκομίσθησαν ἐς Κατάνην. 
1171. Καὶ καταλαμβάνουσι τὴν Σαλαμινίαν 

ναῦν ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἥκουσαν ἐπί τε᾿ Αλκιβιάδην, 
ε 7, » - 2 » , φ' ΦἊ ὡς κελεύσοντας ἀποπλεῖν ἐς ἀπολογίαν ὧν ἡ 

“ - ΄ ἈΚΜΉΝ ὦ ἢ ἫΝ Χ Ἂ βενις 
πολις ἐνεκάλει, καὶ ἐπ ἄλλους τινᾶς τῶν στρᾶ- 

τιωτῶν, τῶν μὲν μετ᾽ αὐτοῦ μεμηνυμένων περὶ 
“ ,ὔ κΑ “- ἌΝ τῶν μυστηρίων ὡς ἀσεβούντων, τῶν δὲ καὶ περὶ 
“ ς “ ς Ν ᾿] -“ Ὶ ἃ φ Ἂ 

τῶν “Ἑρμῶν. οἱ γὰρ Αθηναῖοι, ἐπειδὴ ἡ στρατιὰ, 
ἀπέπλευσεν, οὐδὲν ἡ ἧσσον ξήτησιν ἐποιοῦντο τῶν 
περὶ τὰ μυστήρια καὶ τῶν περὶ τοὺς Ἕρμέ 
δρασθέντων, καὶ οὐ δοκιμάζοντες τοὺς μηνυτάς, 

1 μὲν Δα ἀρ ὃὉγ Ἠπάδ. 



δ 

Ἢ 

“κτν υ Ὺν» 

ΟΠ ΥρῈ5 νυ οἢ ὑπ 6 οἰδγ νναϑ ὈΥΪη σΊ ἢ; 

ΠΌΝΟΥ, τ΄, .2-.|,1. 2 

δυτηϑηηδυΐ ἴον (ΐδηδ, οἡ ὉΠ δεῖν ἃὐγῖναὶ ὑπ ν σοῦ αροιυΐ 
ΑΥΤΔΉρΊηρ᾽ ὑΠ 6 ῖν σΔΙΏΡ. 

111. Μεδην 6 πδνν5 σαμπηθ ἔτουὰ (διηδυΐηα ἐῃαὺ 
1ξ τπΠ6 Αὐμεηΐδῃβ νου] σὸ ὑπ πον {πΠς (δι δι δ 6815 
νοῦ ]α Ἰοΐῃ ἔμ θτη, ἀηα ἃ150 ὑπαὺ ὑῃ6 ϑ'υδοιβδηϑ ὑγῈ 6 
τ ηηΐηρ ἃ ἥδε. Ασοοναϊηρ]ν ὑΠπὸν ργοοθθαςα ψ ἢ 
ὑΠοὶν ἡν Πο]6 αὐτὴν «ἱοηρ ἐῃΠ6 οοαδὺ, ἢγϑὺ ἴο ϑγδοιβα ; 
Δ Πα πο η ὑπον Γου πα πὸ Ποὺ ννὰβ θθίηρ' τηδηη64, παν 
ἃσαῖη σοΟὨ πιο α ἁ]οηρ ὑπΠ6 οοαδὺ ἴο (ὑδιηδγίηα ἃπα 
πυτσ ἴὉ 5Πποῖα βεηΐ ἴογσνναια ἃ ἢεταϊὰ. ΤΤῃα 
Οδιηδυϊηδοδηβ, Πονανοῦ, νου] ποὺ τοορῖνε ὑπ 6}, 
βαγίηρ ὑπαῦ ὑπ6 ἔθυπβ οἵ {πεῖν οαὐἢ ψψεῦθ ἴο τϑοεῖνε 
ἴῃη6 ΑὐΠδηΐϑη8 οὐἱν ἢ {ΠῸΥ ρὰΐῦ ἴῃ ψἱ1ἢ ἃ 5]ηρ}6 
510, ἅπ|655 πον ὑμϑιηβεῖνοβ ϑθηὗ [ῸΥ τηογα. 80 {πε 
ΑΥΒΘπΐδ5 58:16 ἀυνὰν υἱοῦ δοσοιρ  15Π}1η0 Δηγ- 
Πίπηρ; ἃπα αὔξει ἰαπαϊηρσ αὖ ἃ ροϊπῦ ἰπ ϑυγδοιβδῃ 
ΤΟΥ ΤΟΥ ἀπ πηδκίησ γδϊάβ, ἤθη ἴδ 6 ϑγυδοῦβδη 
οᾶνδὶνν Παα οοτμς ἰὼ ὑπε τοβοια ἀηα ΚΙ] δα βοῦς οἵ 
ὑποὶν Πρ -ἃυγηθα ἴγοορβ ὑΠδὺ ὑνεῦα βὑγαορ)]ηρ ὑπ 6 Ὺ 
νγεηῦ ὕδοῖς ἰο (ἰαΐδηϑ. 

1111. Του ὑπδν ἔοιιπα ὑπᾶῦ ὑῃ6 σφ] ον ϑδ]δυηϊ δ 
δα οομηα οτὰ ΑἰΠδθη5 ἴον ΑἸοϊ δα 68---ἴο οΥὐοΥ ὨΪην 
ἴο οοηδ Ποῖηθ ἃηα τηδκα ᾿εἶϊ5 ἀδΐεπος δραϊηϑῦ ὑπ6 

Δ Πα Του σαν ἰδίῃ 
ΟΥ ὑπ6 580] θὺβ 4150, βδοῖηθ οἵ ὑπεῖη Πανίηρ 66 
ἀδπουποθα νἱδἢ Ἰλΐτη ἃ5 συν οὗ ργοΐαπαίϊοη νἱτἢ 
τερατα ἴο ὑπ τηγϑίθυϊθβ, Δ Πα βδοῖηθ ἃ͵8δοὸ νυ Ἱἢ}) γταραγα 
ἴο ὑπ6 Ηδϑιϊηδθ. Ἐὸοι δἴξζου ὑπὸ δὐτηδηηθηΐ 541164, ὑΠ6 
ΑΥΒΘπΐδη5 Δα δα η Ρυτγβιηρ υν Ὁ ἢΟ 1685 Ζ6 8] ὑΠδῃ 
Ὀεΐονε ὑπεὶν ἰηνεϑυραιοη οὗ νν μαὺ ῃδα θδεὴ ἄοπα ἴῃ 
6 τηδύζεν οἵ {Π6 τηγϑύθυιεβ ἃ5. ΨῈ]}} 85 [ης Ηδθύμηδ : 
Δα δ5 ὕπευ αἰα ποὺ [εϑὺ {πὸ υνυϊΐπθβϑθϑ, θαὺ ἴῃ ὑΠεὶν 

1 Οη6 οὗ ὕπ6 ὕνγο βυν ῦ ΑὐΠΘηΐδη ϑὐαῦθ ὑγ] ΓΘΠ1Θ5 ϑρῦ αν αΥ5 
τηϑηηθα γοϑαν ἴοι δα υυϑου ΠΥ ΟΟΟΘΒΙΟΉΒ 8Π6] ῬΌΥΡΟΒΘ5. 
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τῷ 

ΤΗΠΟΥ ὈΠ0ῈΕΒ 

» Ἀ ,. ἢ ς ΄ » ἜΦΥ ε .“ 
ἀλλὰ πάντα ὑπόπτως ἀποδεχόμενοι, διὰ πονήηρῶων 

δ." ἴω “ 

ἀνθρώπων πίστιν πάνυ χρηστοὺς τῶν πολιτῶν 
, Ψ. 

ξυλλαμβάνοντες κατέδουν, χρησιμώτερον ἡγού- 
- -» Ν 

μενοι εἶναι βασανίσαι τὸ πρᾶγμα καὶ εὑρεῖν ἢ διὰ 
μηνυτοῦ πονηρίαν τινὰ καὶ χρηστὸν δοκοῦντα 
“- 3 7 » ΙΩΥ ἴω » Α͂ εἶναι αἰτιαθέντα ἀνέλεγκτον διαφυγεῖν. ἐπιστά- 

μενος γὰρ ὁ δῆμος ἀκοῇ τὴν Πεισιστράτου καὶ τῶν 
παίδων τυραννίδα χαλεπὴν τελευτῶσαν γενο- 

Ν οἿ “ ΙΑ: Φν ἴω ἈΝ α δί μένην καὶ προσέτι οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῶν καὶ ᾿Αρμοδίου 
“-“ ἴω ΄. 

καταλυθεῖσαν, ἀλλ᾿ ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, 
» “ 3.» ἈΝ Ψ Ὁ Ἄ 9 ΄ 

ἐφοβεῖτο αἰεὶ καὶ πάντα ὑπόπτως ἐλάμβανεν. 
Ἱ ᾿ ε ΐ, ΤΥ. Τὸ γὰρ ᾿Αριστογείτονος καὶ ᾿Αρμοδίου 

, ὃ ̓  » Ν ᾿ » 40 ΩΥ 

τόλμημα δι᾽ ἐρωτικὴν ξυντυχίαν ἐπεχειρήθη, ἣν 
ἐγὼ ἐπὶ πλέον διηγησάμενος ἀποφανῶ οὔτε τοὺς 
“ », ) ᾿ 2 Γι Ἂ “ ᾿ ἄλλους οὔτε αὐτοὺς ᾿Αθηναίους περὶ τῶν σφε- 
τέρων τυράννων οὐδὲ περὶ τοῦ γενομένου ἀκριβὲς 
οὐδὲν λέγοντας. Ἰ]εισιστράτου γὰρ γηραιοῦ τελευ- 

-“ “ 
τήσαντος ἐν τῇ τυραννίδι οὐχ Ἵππαρχος, ὥσπερ 

͵ὔ Ἃ Ν οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ Ἱππίας πρεσβύτατος ὧν 
ἔσχε τὴν ἀρχή "μένου δὲ ᾿Αρμοδίου ὥρᾳ χε τὴν ἀρχήν. γενομένου δὲ ᾿“Αρμοδίου ὥρῳ 
ς [οὶ ων “ ἡλικίας λαμπροῦ ᾿Δριστογείτων, ἀνὴρ τῶν ἀστῶν, 
μέσος πολίτης, ἐραστὴς ὧν εἶχεν αὐτόν. πειραθεὶς 
δὲ ὁ “Αρμόδιος ὑπὸ ἹΙππάρχου τοῦ ἸΠεισιστράτου 
καὶ οὐ πεισθεὶς καταγορεύει τῷ ᾿Αριστογείτονι. ὁ 
δὲ ἐρωτικῶς περιαλγήσας καὶ φοβηθεὶς τὴν 
Ἱππάρχου δύναμιν μὴ βίᾳ προσαγάγηται αὐτόν, 
2 4 » Χ ς » Ἂν [οὶ ς ΄ » - 

ἐπιβουλεύει εὐθὺς ὡς ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης ἀξιώ- 
΄ [ο ἥ ᾿ ᾽ 4 ε 

σεως κατάλυσιν ΤΉ τυραννίδι. καὶ ἐν τουτῷ 0ο 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. πππἰ. 2-ἰαν. 4 

βίαξε οἵ βυβρίοίοη δοοαερίεα δνευυ τ ΐηρ, οα ὑπὸ ογϑαϊι 
Οὗ δα τηθη ἔπαν διγεβιθα πα ἔῆσεν ἰηΐο ρυ 500 γεν 
ΘΧΟΘ]]Ἔηὐ οἱ Ζαι8, ὑπ κίηρ' ᾿Ὁ πογα Ἔχρεϑαϊεηὺ ἴο 51{Ὸ 
1Π6 τηδίΐου ἴὸ ὑπὸ Ἰνυοϊζομη πᾷ ἢπαᾷ οὐ ἐπα ἐγαΐῃ, 
ἔπδη ἐῃαὺ Ἀηυθοαγ, ὄνομ οπ6 ταραυΐθα ἴοὸ θὲ ροοά 
Δα δοοσιβεα ον ΓΠγου σ Ἢ {Π6 ν]]ΐην οἵ ἢ ἱπίουμιθυ, 
5ΒΠου]α δβοὰρα νυ μουὰΐ οἱοβα ἰηνεβεϊρσαίίϊοη. Εον ἐπα 
ΡΘΟΡΙΘ, Καονίηρ ὈΥ ὑγδαϊτου ὑἐπαῦ ἐπ6 ὑγύδπην οἵ 
Ῥεϊδβιβέγαξιιβ πα 8 50η5 δα Ὀδοοπιθ σἈ]]ἕἶηρ αὖ ὑΠ 6 
]αϑῦ, ἃπα τηούθονεῦ δα θεδη ρα ἄονη, ποῦ Ὀγ {πεῖη- 
56 |νε5 δη6α Ηδυτηοαϊα5, Ὁ Ὦν {πὸ Τιἀοεἀδϑυηοιίδῃη5,1 
ΕΙῈ ἴῃ οοπδίδηϊ δα ἃπα τϑραυθα ἐνευνυϊηρ' 
ν ἢ βαβρί εἴθ. 

Τ1Νν. Νον ἔπε ἀατίηρ ἀεεα οἵ Αὐἱϑιαροίζοι 5 ἀπά 
Ηδυτηοαϊ5 ψγὰθ ππαουΐακοη οὐ δοοουηΐ οὗ ἃ Ιονο 
Αἰαῖν, ἀπ Ὀγ γεϊαὐηρ' {Π|15 αὖ βοπλο ἸΘπρ. ἢ} 1 5}}4}] ρύονε 
ὑμαῦ πεῖσον πῈ Ηδ]]6μ65. αὖ ἰᾶῦρα ΠΟΥ ενϑὴ {πὲ 
ΑΥΠεπίδηβ ὑμπειηβεῖνεβ σῖνα δη δοσιγαῖα δοοοπηΐ ἀθοιξ 
ἐΠ δῖ οὐνῃ ὑγγδηΐβ οὐ ἃθουῦὺ ὑΠ15 ᾿Ἰποϊάθηῦ. ΕῸΥ 6 
Ῥεϊδιβίγαϊα5 ἀἰθα,5 5 δὴ οἱ τηδῃ, ἰῃ ροβϑεϑϑίοῃ οἵ {πΠ6 
ὑγίϑπην, ἰ νὰ ποὺ ΗΙρΡΡδοἤι8, 8ἃ5 τηοϑῦ ΒΈΡΡΟΞΕ, 
δι ΗἸρρία5, 85. εἰάδϑῦ βοῃ, ὑπαῦ βϑυσοεοαδα ἴὸ ἐπε 
βϑονδυεῖρηῦν. Απαὰ Ηδιτηοαΐμπβ, Ὀείπρ ὕμδη ἴῃ ἐΠῸ 
ἤοννευ οἵ γου!ηα]. θεδαΐν, Παα 88 ἷβ Ιονεὺ Αὐὶϑίο- 
δεϊζοη, ἃ οἰδσεη οὗ {π6 τα α]6 ο855. Απ αὐϊξετηρῦ ἴο 
βΒαάιος. ἢϊτη ἢανίησ θθ θη τηδᾶς Ὀγ ΗΙΡΡΆΓΟἢι5. 50 
ΟΥ̓ Ῥεϊβϑιο γαῖα νυν που σιοοθϑο, Η διτηοάϊιβ ἀ δ πουποεδ 
Πα ἴο Αὐἱβδίορεϊΐοη. πᾶ δε, Ἰονει- κα, ἄδαρὶν 
τεβϑηϊθα 1, ἃπα δαυίηρ {πΠῸὸ ρονεὺ οἵ ΠΙΡΡδγολι, 
Ιεϑδὺ δ τηἱρῃΐξ ἴακε Ηδυιηοήϊαβ ΟΥ̓ ἴογοθ, δῇ ὁποα 
ΡΙοὐζεα, νἱἢ ϑ0 ἢ} ἱπῆἤπεηοθ ἃ85 ἢ ροββββββα, ἴο 
ονευζῆτουνν ὑπΠῸ6 ὑγύδῆην. Μαϑδηνῃ]]6 ΕἸΡΡΔΙΌΠΙ5, 

1 Τῇηᾶον ΟἸδοιηθηθϑ, ὅ10 8.0. 
2 δ]4 Ρ.6. 3. ῬΥΟΌΘΌΙν 527 8.6. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

Ἵππαρχος ὡς αὖθις πειράσας οὐδὲν μᾶλλον ἔπειθε 

τὸν ᾿Αρμόδιον, βίαιον μὲν οὐδὲν ἐβούλετο δρᾶν, ἐν 

τρόπῳ" δέ τινι ἀφανεῖ ὡς οὐ διὰ τοῦτο δὴ παρε- 
σκευάζετο προπηλακιῶν αὐτόν. οὐδὲ γὰρ τὴν 
ἄλλην ἀρχὴν ἐπαχθὴς ἣν ἐς τοὺς πολλούς, ἀλλ᾽ 
5 , 7 Ν 3 7 4 
ἀνεπιφθόνως κατεστήσατο" καὶ ἐπετήδευσαν ἐπὶ 

πλεῖστον δὴ τύραννοι οὗτοι ἀρετὴν καὶ ξύνεσιν, 
καὶ ᾿Αθηναίους εἰκοστὴν μόνον πρασσόμενοι τῶν 
γιγνομένων τήν τε πόλιν αὐτῶν καλῶς διεκόσμη- 
σαν καὶ τοὺς πολέμους διέφερον καὶ ἐς τὰ ἱερὰ 
ἔθυον. τὰ δὲ ἄλλα αὐτὴ ἡ πόλις τοῖς πρὶν κειμένοις 
νόμοις ἐχρῆτο, πλὴν καθ᾽ ὅσον αἰεί τινα ἐπεμέλοντο 
σφῶν αὐτῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι. καὶ ἄλλοι τε 
αὐτῶν ἣρξαν τὴν ἐνιαύσιον ᾿Αθηναίοις ἀρχὴν καὶ 
Πεισίστρατος ὁ [Ἱππίου τοῦ τυραννεύσαντος υἱός, 
τοῦ πάππου ἔχων τοὔνομα, ὃς τῶν δώδεκα θεῶν 

βωμὸν τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ ἄρχων ἀνέθηκε καὶ τὸν 
τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐν Πυθίου. καὶ τῷ μὲν ἐν τῇ 
ἀγορᾷ προσοικοδομήσας ὕστερον ὁ δῆμος ᾿Αθη- 
ναίων μεῖζον μῆκος ὁ ἠφάνισε τοὐπίγραμμα" τοῦ 
δὲ ἐν Πυθίου ἔτι καὶ νῦν δῆλόν ἐστιν ἀμυδροῖς 
γράμμασι λέγον τάδε: , 

μνῆμα τόδ᾽ ἧς ἀρχῆς Πεισίστρατος Ἱππίου υἱὸς 
θῆκεν ᾿Απόλλωνος Πυθίου ἐν τεμένει. 

τιν. Ὅτι δὲ πρεσβύτατος ὧν Ἱππίας ἦρξεν, εἰδὼς 
μὲν καὶ ἀκοῇ ἀκριβέστερον ἄλλων ἰσχυρίζομαι, 

1 Ἰμϑγθϑα θ᾽ 5 ΘΟΥΓθούϊοη ἴοι" τόπῳ οὗ {1:6 ΜΗ. 
5 τοῦ βωμοῦ, ἴῃ Ὅπ6 ΜΩ͂Ν. ἴον μῆκος, ἀο]ούρα Ὀν Καυᾶρϑυ. 

1 ΤῊΪ5. βθθηὴ5 ἴο φῬοϊηῦ ὕο ἃ πϑϑι γ᾽ υϊομβῃρ οὗ ἐῃ6 ἢ185- 
ΤΟΥΔ Ὑν] Ὁ} ὕΠ6 ἔβαν οὗ ὑμ8 Ῥοιβιβύγωθ θθ, 50 ὑπῶῦ τποῦθ , 
27 ὃ 



ν ΨΥ φψ αν ΡΥ ΒΡ 

ν 

ΠΝ εἰν. 4-|ν. 1 

Βανίηρ ἴῃ ἃ ϑεοοῃα αἰζειρὺ τοὺ ψ ἢ πὸ βείζει 
ΒΟΟΘ55 ἴῃ Ρευϑυδαίηρ Πδυτηοαϊι5, ΑἸ ΠΟ Ρ Πὰς μιδα 
πὸ ἱπίθηϊίοη οὗ οὔδυϊηρ νϊοϊδηοο, γεὺ Ἰαϊα ἃ ρ]δὴ ἴο 
ἰηβ}Ὁ Ὠΐτη ἴῃ βοῖηα οονογὺ ννᾶν, ἃ5 ὑποιυρῃ ἰῦ ψεγα ποῖ 
ον {1118 τεάβοη. Εον ἢδ αἰα ποὺ ΘΠ Θ Ά}}ν 50 Ἔχϑγοῖβα 
ἢ Δα  ΠοΥν ἃ5 ἴο 6 Ορρυδδϑῖνα ἴο Π6 τηδδ85 οἵ {Π6Ὸ 
Ρδορίθ, θαῦ τηδϊηἰαϊημθα ἰδ νυ ϊῦποιΐ οἰνίηρ οἴδηςε. 
Απα ἱπαάδεα {πες Ῥεϊβιϑυγαϊαθ συγ ὑΠ6 ργδούοε 
ΟΥ̓ νἱγῖας ἃπα αἰδογείϊοη ἴοὸ ἃ νεῖν Πὶρ) ἄδρτεα, 
ΟΠ ΒΒ ἀδυηρ ὑπαὺ ὑπδν ὑνετα ὑγγαηΐθ, ἀπ ΔΙ ΠΟῸΡἢ 
ὑπαν δχδοῖθα ἤτον πθ Αἰπδηΐδη5 οαἱν ἢνε ρϑὺ οθηΐ. 
οἵ ὑπεὶν ᾿ποοιηθ5, ποῦ οηἷν δα ὑπδν δἰ 96} } 1566 ὑπ 61} 
οἷὐν, θαὺ ὑπαν 4150 οδυυ θα οἡ 15 ννᾶγ5 ἀηα ργονίθα 
ΒΔΟΥΠΟΘ5 ἴον Π6 δια ρ] 68. [ἢ οὔθ γθβρθοῦβ [Π6 οἷν 
156} δπ]ογεα {Π6 Ἰὰνν5 Ὀθίουθ θϑῦα Ὁ] 566, Ἔχοαρὺ ἴῃ 
80 ἴγ ὑπαὺ ὑΠ6 ὑγγαηΐβ ἴοοῖς ργθοδαξίοη ὑπαῦ πα οὗ 
ὉΠ εῖν ον ΓἈταὐ]ν 5ῃ οι] αἸννὰγβ θα ἰη οἵἶϊοθ. Αιηοηρϑῦ 
οἴδιευβ οἵ ὑπο ψν πὸ ΠεΙα {Π6 δηπιιδὶ ἃιΟΠοηΒἢϊΡ αὐ 
Αὐμθη5 νγὰβ Ῥεϊβιϑυγαϊιβ, ἃ βοὴ οἵ ὑπὸ Ηἱἰρρίαβ ψνῇῆο 
δὰ θεδη ὑγίδηῦ. Ηδ ννὰβ πᾶμπιθα αἴου ἢἷἰβ. στδηα- 
α δ. ἀπα, ἤθη ἢ 6 ννᾶβ διοῃομ, ἀδαϊοαῖθα ὑΠ6 αἱ [δι 
οἵ τπ6 ὕψνεϊναε σοαβ ἴῃ πε Αροτὰ δῃὰ ἐπαῦ οὗ Αρο]]ὸ 
πη {πε Ῥυυπίδη ρυθοϊποῦ. πα ρεορὶς οἵ Αὐπθὴβ 
ΔΡΓευνγαγβ, ἴῃ αχίθηαϊησ ὑΠ6 Ἰδησὶῃ οὗ ὑπ ἰζαυ ἰὴ 
{πε6 Αροτγὰ, εἰδοθα ὑπὸ ἰηβουϊρύϊοη ; θαὺ ὑΠπαῦ οἢ ὑπ 6 
αἰΐαν οἵ η6 Ῥγίῃῖαη ΑΡΟ]]Ο οἀη 50}}} 06 βθξῃ ἴῃ ἰη- 
αἰδεϊποῦ Ἰοὐῦθυβ, γεδαϊηρ' 5. [Ο]]οννΒ : 

“ΗΘ. τηθιηουδὶ οὗ ᾿ἷβ οἶος Ῥεϊβιβίγαϊιιβ. δὸη οὗ 
ΗἸΡΡΙἃ5 

ϑεῦ ὉΡ ἴῃ ὑπε ργδοϊποῦ οἵ Ργυπίδη ΔΡο]]ο.᾿ 

1. Τπαὺ ἰὉ ννὰ5. ΗἸρρίδϑ ψηο, ἃ5. δ] ϑδϑῦ βοῇ, β580- 
οαοα δα ἴο ἴῃς βονεγεῖϊρηὺν 1 ροβιυνοὶν δἤγη θθοδαβ 1 
Κπον Ὁ ἐνϑῃ ᾿γ ὑγδα Ὁ] 0 τλογ6 ἀοουγαῦθ!Υ [ἤδη οὐ 6 5,1} 

δχϑοῦ πον ]θᾶρθ μδα οοιηθ ὕο ῃϊηὶ Ὀγ ννογὰ οὗ τπουῦ (καὶ 
ἀκοῇ) ; ς΄, Μδτιοϑ ]ηαΒ, ὃ 18, πα ϑο] 10]. οἡ 1. Χχ. 2. 
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ΤΗΠΟΥΘΌΠΕΒ 

, γ Κ Ν 231 1 ᾺῸ ΄, ΓΝ Ἢ ,), κα 
γνοίη δ᾽ ἄν τις καὶ αὐτῷ τούτῳ: παῖδες γὰρ αὐτῷ 

“ [οἷ , 

μόνον φαίνονται τῶν γνησίων ἀδελφῶν γενόμενοι, 
δ 7 “- 

ὡς ὅ τε βωμὸς σημαίνει καὶ ἡ στήλη περὶ τῆς 
[οὶ “ἫὋὮΣ» Ν᾿ 

τῶν τυράννων ἀδικίας, ἡ ἐν τῇ ᾿Αθηναίων ἀκρο- 
“ ἴω Ν ἃ ὁ 

πόλει σταθεῖσα, ἐν ἣἧ Θεσσαλοῦ μὲν οὐδ᾽ “1π- 
- " ΄ Υ̓ 

πάρχου οὐδεὶς παῖς γέγραπται, Ἱππίου δὲ πέντε, 
ε “ ΄“-» 7 νι Ὁ 

οὗ αὐτῷ ἐκ Μυρσίνης τῆς Καλλίου τοῦ Ὕπερο- 
χίδου θυγατρὸς ἐγένοντο' εἰκὸς γὰρ ἣν τὸν 
πρεσβύτατον πρῶτον γῆμαι. καὶ ἐν τῇ αὐτῇ 
στήλῃ πρῶτος γέγραπται μετὰ τὸν πατέρα, οὐδὲ 
τοῦτο ἀπεικότως διὰ τὸ πρεσβεύειν τε ἀπ᾽ αὐτοῦ 

“ Ν ᾽ - 

καὶ τυραννεῦσαι. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἂν κατασχεῖν μοι 
δοκεῖ ποτε Ἵππίας τὸ παραχρῆμα ῥᾳδίως τὴν 

“ χ 

τυραννίδα, εἰ Ἵππαρχος μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ ὧν ἀπέ- 
θανεν, αὐτὸς δὲ αὐθημερὸν καθίστατο: ἀλλὰ διὰ 

Ἁ , Ψ' -“ Ν ’ὔ’ἢ Υ͂ 

τὸ πρότερον ξύνηθες τοῖς μὲν πολίταις φοβερόν, 
ΗΝ Ά ᾿ 5 ’ὔ » » “ “Ὁ ἤ 

ἐς δὲ τοὺς ἐπικούρους ἀκριβές, πολλῷ τῷ περιόντι 
“ 5 “. 7 Ν 3 ς 3 ᾿ 

τοῦ ἀσφαλοῦς κατεκράτησε, καὶ οὔχ ὡς ἀδελφὸς 

νεώτερος ὧν ἠπόρησεν, ἐν ᾧ οὐ πρότερον ξυνεχῶς 
ὡμιλήκει τῇ ἀρχῇ. ᾿Ἱππάρχῳ δὲ ξυνέβη τοῦ πά- 

“ 7 3 ᾿ ᾿ Ἀ ῇ “ 

θους τῇ δυστυχίᾳ ὀνομασθέντα καὶ τὴν δόξαν τῆς 
Χ - 

τυραννίδος ἐς τὰ ἔπειτα προσλαβεῖν. 
᾿] ς 

ΤΥῚ. Τὸν δ᾽ οὖν ᾿Αρμόδιον ἀπαρνηθέντα τὴν 
’ “ 

πείρασιν, ὥσπερ διενοεῖτο, προυπηλάκισεν' ἀδελ- 
ἈΝ - 5 ,ὔ “ 

φὴν γὰρ αὐτοῦ κόρην ἐπαγγείλαντες ἥκειν κανοῦν 
οἴσουσαν ἐν πομπῇ τινι, ἀπήλασαν λέγοντες οὐδὲ 
3 ω Ἃ, 3 Ά ὃ Ἂς ᾿ς δ ΟΝ “δὴ 5 

ἐπαγγεῖλαι τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ μὴ ἀξίαν εἶναι. χαλε- 
πῶς δὲ ἐνεγκόντος τοῦ ᾿Αρμοδίου πολλῷ δὴ μᾶλλον 
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ῬΟΥ νς-ςἍ 

παν που ν» 

πΥνυτυΞΥ Ἐν ΕΕΕ ΤΣ 

ὌΓΎΨΨΌΥ 
" 

ἷ 

ἘΚ ΎΝΙ τὺ. 1-Ξ ΠΥ] 2 

δηα ΔΏγΟΠΘ ταϊσὐ θ6 σοηνὶ πορβα οἵ [Ὁ 4150 Ὀγ {15 βἰμαρ]ς 
ἴαοὺ---θ δίοης οἵ ὑπε Ἰθοιεϊπηαῖα Ὀτούῃουθ ἀρρθδῦβ ἴο 
Ὦανε δα Ομ! ἄγῃ, ἃ5 ποῦ οὐΪν ὑπΠ6 αἰΐαν βἰρηῖῇεβ, θὰ 
4180 ὕπ6. σοἸυτηπι σοτητηθπιούαϊ πο ἴῃ 6 νντοηρ-ἀοίϊηρ οὗ 
ὑπ ὑγγαπὺβ ὑπαΐῦ ννὰβ βεῦ ἊΡ οἡ ὕΠ6 ΔΟΙΌΡΟΪ 5 οἵ ΑἸ 65, 
οὨ ΠΏ ΟΠ πὸ οΠ]α οἵ ΤΠ 6 ββα] 5 οὐ οὗ ΗἸρρδύομιβ ἰ5 
᾿πβου θά, θὰὐ οἵ ΗἸρΡρΡΙαβ ἥνε, γνῆο ννϑῦα θοῦ α ἴο Πΐμὰ 
Ὀν Μγυγῃίπε ἀδυρηϊεν οἵ (1115 βοὴ οἵ Ηγυρεγοοῆί- 
45: ἴον ἰῦ ννὰβ παῦαγα ἕου ὕΠ6 εἱἀθϑὺ ἴο πηδυτν ἢγϑῦ. 
5, ΟΝ ὑπ|5 βάθη οο]υτηη [ΐ5. Πᾶιηθ 15 νυ τε ἢγοὺ 
ΑἰΓον 15. ἔα  Π οτ᾽ 5, Π15 4150 ποῦ πππαϊαγα}]ν, ἃ5. ἢῈ νγᾶ5 
πε εἰ 6ϑὺ αἴϊεν ῃἴτη ἃπὰ παὰ θδθη ὑγτδηῦ. Νὸοὺ γεῦ 
ἀϑαΐη νοι] ΗἸΡΡΙ 5, 85 1ὕ βθϑιηβ ἴο τηϑ, πᾶν ορίδι πα 
ἴῃ 6 ἔγυδηην αὖ οποα ψ ἢ 6856, 1 ΗΙρΡΡδυ 5 μδα θε θη 
ἴῃ Ρονοῦ ἤδη ΚΙΠ]εα, ἀπα Πα Πδα ἴο εϑίδὈ! 5}. Ὠίτα- 
561 ἐπαγείη οἡ πε βᾶιηθ ἄν. Ναν, 1 ννὰβ ον ηρ ἴο 
6 Βαδίτια! ἔδαν ν]ο ἢ μεΐογε ὑμαὺ 6 πᾶ ᾿ηϑρίγεα 
ἰπ ἐπε οἰτΖσεηβ, δηα ὑπ βὑγιοῦ αἰβορ! πα 6 Πα τηδίη- 
ταϊη δα ἴῃ ἔπε θοαγριυατά, ἐπαὺ 6 σοῦ ἴῃ 6 ἀρρεὲὺ πάπα 
ὙΠ] ϑαρετα θαπαάδηϊ βθουσυ τυ ἀπα νγὰβ αὖ ΠῸ 1055, ἃ5 ἃ 
γΟΌΠΡΟΥ Ὀγούμαν νου ἤᾶνα Ὀ6Θη, β'ποα ἴῃ ὑπαὺ ο86 
ἢ6 νου ποῦ ρῥγδνϊοιβὶν Πᾶνα ἜΝ ΓΘΡΌΪΑΥ]ν τπ566 ἴο 
Ρονγεῦ. Ηἰρρδίοῃιιβ, μοννανϑυ, 85. Ὁ 611] οαὖ, Πανΐπρ' 
θεοοῖηθ ἕδιμοιιβ Ὀγν [ἷ5 ὑγαρσῖςο ἔαϊθ, ορίδϊπβα ἴῃ αἴξο- 
ἔτης ὑΠ6 ογεαϊῦ 4150 οἵ πανίπο θ6 θη ὑγγαηΐ. 
ΤῪ 1. 8ο, θη, ἤθη Ἡταδάναῦ 86 γτϑρα]βεα ἢϊ5 

510, ΗΠ ΡΡΑτοπι5 ᾿πβυ] θα Ὠΐτα, 85 ἢ6 ᾿Ἰηϊθπᾶθα. ΕῸΓΣ 
ἴδεν βατητηοηΐηρ ἃ τηϑ 46 η-ϑἰβῦευ οὐ Πἰβ ἴο βεῖνε ἃ5 ἃ 
 αϑικεῦ- ὈΘαΥΟῪ ἱ ἴῃ Β0Π16 ρτοοθβϑίοη, ὑΠ6Υ το]θοϊεα Ποὺ, 
ἀδοϊαυίηρ ἔμπα ν ἢδα παν ΟῚ Βυτητη Πα Π6Γ αὖ 811, θεοδι86 
5Π6 νῦᾶβ υηυνογΐην. Α95 Ηαιτηοαϊαβ ννα5 Ἰπα!σηδηῦΐ αὐ 

1 ΠῊΪ5 βϑυνίοθ οἵ οδυυγίηρ οὖ ἔθϑυϊνα 8 Ὀδβίςθῦβ οοηὐαϊηϊηρ 
ὉΠ6 τα αΐβῖ: 65 ἔον ΓΘ]! σ]Ο8 ΘΘΥΘΙΏΟΠ 85 νγἃ8 ἃ ργϑδῦ αἸΒΟΪ]ΠΟΌΪΟΙ, 
80 ὑπδῦ {Π6 γϑ]ϑούϊοῃ οὗ ὑπ6 τηϑί θη νγῶβ Γοσϑγα θα ἃ5 ἃ ὈΪ ὐδι 
Ἰηβα]ῦ ὕο ὑπ ἔδμηῖϊν. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ἡ Δα ἧς ὅς ἢ 7 ῳ ᾿ Νῇ 
δι᾿ ἐκεῖνον καὶ ὁ ᾿Αριστογείτων παρωξύνετο. καὶ 

ΟῚ “-“ Ν Ν », Ν ᾿ “ 

αὐτοῖς τὰ μὲν ἄλλα πρὸς τοὺς ξυνεπιθησομένους 
“, , “4 

τῷ ἔργῳ ἐπέπρακτο, περιέμενον δὲ Παναθήναια τὰ 
ΙΑ 

μεγάλα, ἐν ἣ μόνον ἡμέρᾳ οὐχ ὕποπτον ἐγίγνετο ἐν 
μΞ “- σ᾿ Ά, Ψ 
ὅπλοις τῶν πολιτῶν τοὺς τὴν πομπὴν πέμψοντας 
ς ΄, 7] Δ ωΝ " ᾿ » Ὰ 

ἁθρόους γενέσθαι" καὶ ἔδει ἄρξαι μὲν αὐτούς, ἕξυνε- 
΄ ᾿ ΕῚ εἶ Ἂν . Ν ῇ }] ,ὔ παμύνειν δὲ εὐθὺς τὰ πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐκεί- 

κω εἶ ϑ ἊΝ ς “ » 

νους. ἦσαν δὲ οὐ πολλοὶ οἱ ξυνομωμοκότες ἀσφα- 
λείας ἕνεκα' ἤλπιζον γὰρ καὶ τοὺς μὴ προει- 
δότας, εἰ καὶ ὁποσοιοῦν τολμήσειαν, ἐκ τοῦ 

- » ὥ Ὁ“ 5 ͵ “ 

παραχρῆμα, ἔχοντάς γε ὅπλα, ἐθελήσειν σφᾶς 

αὐτοὺς ξυνελευθεροῦν. 

ΠΥ]. Καὶ ὡς ἐπῆλθεν ἡ ἑορτή, “Ἱππίας μὲν 
ἔξω ἐν τῷ Καὶ δ λουμέ ὼὰ τῶν δο- ἐν τῷ Κεραμεικῷ καλουμένῳ μετὰ τῶν δὸ 

, , δ ΄- “ “΄ 

ρυφύρων διεκόσμει ὡς ἕκαστα ἐχρῆν τῆς πομπῆς 
“. ἢ Ν ς Ε ἢ « εν ν» 

προϊέναι" ὁ δὲ ᾿Αρμόδιος καὶ ὁ ᾿Αριστογείτων 
, » Χ Ἃ “- 

ἔχοντες ἤδη τὰ ἐγχειρίδια ἐς τὸ ἔργον προῇσαν. 

καὶ ὡς εἶδόν τινα τῶν ξυνωμοτῶν σφίσι διαλεγό- 
μενον οἰκείως τῷ Ἱππία (ἣν δὲ πᾶσιν εὐπρόσοδος 

ὁ ἽἽππίας), ἔδεισαν καὶ ἐνόμισαν μεμηνῦσθαί τε 
καὶ ὅσον οὐκ ἤδη ξυλληφθήσεσθαι. τὸν λυπή- 

' - » "4 

σαντα οὗν σφᾶς καὶ δι ὅνπερ πάντα ἐκινδύνευον 

ἐβούλοντο πρότερον, εἰ δύναιντο, προτιμωρή- 
σασθαι, καὶ ὥσπερ εἶχον ὥρμησαν ἔσω τῶν 

΄- “ ἊΝ Ἄ, 

πυλῶν, καὶ περιέτυχον τῷ ᾿ἱΪππάρχῳ παρὰ τὸ 
’ “ὦ " Χ δ᾽ 1 » ᾽ 

Λεωκόρειον καλούμενον. εὐθὺς ἀπερισκέπτως 
᾿ ΄ΣΞ » «ς 

προσπεσόντες καὶ ὡς ἂν μάλιστα δι᾿ ὀογῆς, ὁ μὲν 

1 δ᾽ δα ἀ6α Ὅν Ῥοηύΐιιϑ. 

γι ἀκ με χιὼν». ἃ, 



ΒΟΟΚ. ΥἹ. ῃνι. 2-- ων]. 2 

τΠϊ5, Αὐϊϑιοσίζοι ἔου [215 8 1 6 ννὰβ Ὰ 7 ΤΟΥ Ἔχαβρογαῖθα, 
Απα πονν πε αἀοἴα1]5 πα θδδη ἀὐτδηρ δα Ὀγ ποιὰ ν 1 
8056 γνῆο υγεῦα ἴο ἴακα ραν ἴῃ {πῸ δχϑουζίοη οἵ ὑΠ6]ν 

ΒΟΠοΩδ; θαὺ ΤΠΘῪ νου να] ]ηρ ἴον ἴῃ σγοαὺ Ραμπὰ- 
Ὁπ6πᾶ6ἃ, ΟΣ οἡ ὑπαὺ ἀδν ομἱν ᾿ὖ Ἔχοϊ θα ΠΟ 50] οἰ ἴον 
ὑΠ6 οἰδσθηβ γη0 νγαῦθ ἴὸ ἴαϊκα ρᾶγῦ ἴῃ ὑΠ 6 ῬΥΟΟΘ ΒΒ 0 
ἴο 6 Δββϑθι δα ἴῃ ἃγη5. ΓΠΘΥ νογα ὑΠΘῃΊΒ 6 Ιν 65 ἴο 
θεσίη ὑΠ6 αὐΐδοϊς, αὺ {Π6 οὔ μου 5 ὑνοῦα το Ἰοΐη ὑπ πὰ αὖ 
ὁΠ66 ἴῃ ἀδδ! ηρ ἡ ὑΠ6 Ὀοαγσιάαγα. ΤΠ 6 ΘΟ ϑ γαἴου δ 
ΘΓΘ ποῦ τηδην, ἴον Ια ϊου βϑοαγὶῦν ; ΤῸ ὕΠ6Ὺ Πορϑα 
ὑμαῖ, 1 Ἔνοὺ 50 ἴδνν τη {Π6 ὈοΪα αὐξειηρῦ, αὖ ομοα 
δνοη ὕμποβα νὴ ννοῦα ποῦ ὑαίουα θυῖνυ ἴο 10, ἢδν]ηρ' 
ἈΥΤὴ5 ἴῃ ἐμαὶνγ ἢ ηα5, υνοι]α 1)6 ἱπο] θα ἴο "δ ἃν ἃ ρᾶγΐ 
ἴῃ πη πρ' ὉΠ 611 οὐ ἐγ θάμ. 

ΓΝῚ. Απαὰ ψῃθη ὑπΠ6 ἔδϑεϊνα! οαπηα ὁπ, ΕΗ ΡΡἱἃ8 
ἢ ἰδ Ὀοαγρυδγα νὰ ουδίάθ ὑπΠ6 νν8}]5, ἴῃ ὑΠ6 
ΡΙδοθ δ! δα τῃ6 (ὑδγδιηθίουϑβ, ΔυΥδηοηρ ὕΠ 6 οΥάου ἴῃ 
νν]οἢ Π6 βανευὰὶ] ρᾶγῖβ οἵ ἴΠ6 ργοοθϑθίοη εσα ἰοὺ οῸ 
ἔουυνατα ; θα Ἠδιτηοαϊιθ ἃπὰ Αὐἱβιορσεϊζομ, τνῆ0 
γε γαδαν ψῦἢ} ὑπαὶν ἀάρσροῦβ, δθρρϑα ἔουνναγα ἴο 
Ραῦ ὑπαῖν βοῆθιηα ἱπ δἴξοῖ. Βυῦ ἤθη ὕπδν 8νν ΟΠ 6 
ΟΥ̓ {πε6ὶν ΔΟσΘΟΙΏΡ 1665 ἰ Κη ρ᾽ ΓἈΠ 1 Π1ὰν]ν Ὁ ΗἸΡΡΙ85, 
ὙΠῸ ννᾶβ δοσθβϑί]6. ἴο 411], ὑπαν ἴοοῖκ ἔγοἢῦ, ΠΙπκίηρ 
ὑπὰῦ ὑπαν παα θεθῃ ἰηουηθα ἀροὰ ἃπα ννου]Ἱᾶ ἴῃ 
ἃ Ιηοϊηθηῦ 6 διγαϑίθα. 850. υνἱβϑῃϊηρ ἤΠυοὺ ἴο ἴδκθο 
νεηρθδηοο, ἰἢ ὑπΠαν οου]α, ἀροὸρ ὑπ6 ομα ψο Πδᾶ 
ἀροτίανεα ὑμθὴ ἃπα Ὀδοδιβα οἵ ψῃοπὶ πον ΕΓ 
ΤἸΘ ΕἸ ηρ᾽ 411, ὕΠΕΥ γυβΠῃ64, 1π8ὺ ἃ5. ὑπεν ψεχθ, ψ] ΐη 
ὑπΠ6 σαῖεθβ ἃπα οδπθ ροὸὴ ΗἸρρδιομα5 αὖ ὑπε6 ρΗ]δοα 
οΔ]16α Τιβοοουίατη.:Σ Απα αὖ οἤοθε ΓἈ]]Π1ηρ ἀΡΟΠ ἢΐτη 
ΓΕΟΚΙ ΒΒ Ιν Θηα 85 16 Ὑ}1}} ἴῃ οχύγεμηθ νυυαῦῃ, ὕΠ 6 ΟΠ 6 

1 ΠῚ 6 βαμούπανυ οἵ ὑπθ ἀδαρῃ θυ οὗ Τ,6ο5, δὴ ϑοϊθηῦ Αὐτὶο 
Κἴηρ, ηΟ ἴῃ 8. ἴδῃ νν γ 6 βδουΠορα ἔου ὉΠ6 βῦαῦθ. Τῦ ννὰβ 
ἴῃ Ὅ6 Πιηοι Οδγπιθίοιιβ, πθαν 0Π6 ὕὑθιηρ]}θ οὗ Ἄρο]]ο Ῥαΐγοιιβ. 
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ῷϑ 

τε πολιτῶν πολλοὺς ἔκτεινε καὶ πρὸς τὰ 

ΤΗΠΠΟΥΘΙῈΕΒ 

3 “ ς Ν ς ͵ ᾽ Χ 5 ᾿ ,». 

ἐρωτικῆς, ὁ δὲ ὑβρισμένος, ἔτυπτον καὶ ἀποκτεί- 
νουσιν αὐτόν. καὶ ὁ μὲν τοὺς δορυφόρους τὸ 

5 ͵] ΚΣ ’ ,ὔ 

αὐτίκα διαφεύγει, ὁ ᾿Αριστογείτων, ξυνδραμόντος 
τοῦ ὄχλου, καὶ ὕστερον ληφθεὶς οὐ ῥᾳδίως διετέθη" χΧ - ρ { βς 7) 
ΝΑ: ἠὃ δὲ ᾽ “ “ 3 λ)λ, 

ρμόδιος δὲ αὐτοῦ παραχρῆμα ἀπόλλυται. 
«ς 4 

ΤΥ 111. ᾿Αγγελθέντος δὲ ᾿ἱππίᾳ ἐς τὸν Κερα- 
΄ 3 3 Ν Ν “ 3 » »- Ν Α, 

μεικον, οὐκ ἐπὶ τὸ γενόμενον ἄλλ ἐπὶ τοῦς 

πομπέας τοὺς ὁπλίτας, πρότερον ἢ αἰσθέσθαι 
3 ᾿ »Μἷ ΕΣ Ἂ Ἁ »} ΄ , 5 7 αὐτοὺς ἄπωθεν ὄντας, εὐθὺς ἐχώρησε, καὶ ἀδήλως 
χω “ ὰ Ν , ν 5 ὍΝ 

τῇ ὄψει πλασάμενος πρὸς τὴν ξυμφορὰν ἐκέ- 

λευσεν αὐτούς, δείξας τι χωρίον, ἀπελθεῖν ἐς 
αὐτὸ ἄνευ τῶν ὅπλων. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν 

“- ͵ ες “-“ ᾿' 

οἰόμενοί τι ἐρεῖν αὐτόν, ὁ δὲ τοῖς ἐπικούροις 
φράσας τὰ ὅπλα ὑπολαβεῖν ἐξελέγετο εὐθὺς οὺς 
ἐπητιᾶτο καὶ εἴ τις ηὑρέθη ἐγχειρίδιον ἔχων" 
μετὰ γὰρ ἀσπίδος καὶ δόρατος εἰώθεσαν τὰς 
πομπὰς ποιεῖν. 

΄ εἶ ᾽ τ 
ΤΙΧ. Τοιούτῳ μὲν τρόπῳ δι’ ἐρωτικὴν λύπην 

[4 2 Ν [ρ 3 “ ἢ ς 2 
ἥ τε ἀρχὴ τῆς ἐπιβουλῆς καὶ ἡ ἀλόγιστος 

τόλμα ἐκ τοῦ παραχρῆμα περιδεοῦς “Αρμοδίῳ 
καὶ ᾿Δριστογείτονι ἐγένετο. τοῖς δ᾽ ᾿Αθηναίοις. Ξ 
χαλεπωτέρα μετὰ τοῦτο ἡ τυραννὶς κατέστη, 
καὶ ὁ Ἱππίας διὰ φόβου ἤδη μᾶλλον ὧν τῶν 

ἔξω ἅμα διεσκοπεῖτο, εἴ ποθεν ἀσφάλειάν τινα 
ὁρῴη μεταβολῆς γενομένης ὑπάρχουσάν οἱ. Ἵπ- 
πόκλου γοῦν τοῦ Λαμψακηνοῦ τυράννου Αἰαν- 

τίδῃ τῷ παιδὶ θυγατέρα ἑαυτοῦ μετὰ ταῦτα 
᾿Αρχεδίκην, ᾿Αθηναῖος ὧν Λαμψακηνῷ, ἔδωκεν, 
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, ΨΥ. τ--- 

ΒΟΟΚ ΥἹ. ὑνπ. 3--11Χ. 3 

᾿μῇδιηθα Ὀγ 7εαϊουδυ, ὑπ6 οὔμαυ γ ἰηβ}ῦ, ὑπδν βϑμιοῖε 
ἃ Πα 5θνν πη. Αὐἱβτορεϊζοη, ἱπάθεά, δϑοδρεᾶ ἐπα 
ϑυδγαβ ἴον 6 τῃηοπιθηΐ, ἃ5 ὕΠθ6 οὐοννα γδὴ ἱορεῦΠῃου, 
Ὀυὺ αἰδευνναταβ νὰβ οδυρηῃῦ δηαὰ δ μα]εα ἴῃ ἢῸ 
σϑην]θ τηϑῆηθὺ; Ὀυΐ Ηδυγηοαΐιθ ρϑυϊϑῃθα οἢ {πε 
βροῦ. Α 
ΝΠ. θη ὑἢε πϑννβ ννὰθ Ὀγουρηῦ ἴο Ηἱρρίδβ ἴῃ 

τΠη6 (δυδιηδίοιβ, ῃ6 ννεηῦ ἂὖ ομσθ, ποῦ ἴο {Π6 βεθηα οὗ 
δοίϊοι, δ ἴο πα Πορὶἐἴο5 ἴθ ὑπ6 ργοοθββίοη, θ6 Ιου 
παν, ᾿είηρσ βοὴ αἀἰβίδποθ ἃνναν, Πα ὈΘΟΟΠλΘ. ἄνγα 8 
οἵ νψϑαὺῦ πᾶ Ὠὰρρεπεά, ἀηα, αἀἰδθουθίπρ Πῖ5 ΙΟΟ ΚΒ 50 ἃ 
ἴο θεϊγαν ποιῃϊηρ ἴῃ τοοαγὰ ἴο {Π6 οα]αηλὶῦν, ροϊηϊθα 
ἴο ἃ οογΐζαϊν Ρ]Δοο πα οὐγάθυθα ὑπθπὶ ἴο οὸ ὑμιῖΠεν 
νι Πποιὺ ὑΠ εἰν ἃυτη5. 80 ὑπον νυ πάτοιν, ὑπ πη κίηρ ὑῃαὺ 
Πι6 Πα βομηδίῃίπρ' ἴο 58ν ἴὸ ὑπ θη} ; νν1]6 ἢ 6, ογα θυ ϊῃρ' 
ὑΠ6 τη ΘΠ 1165 ἴο ἴακα ἃΡ ὑΠ6 ἃιτὴβ οὗ {Π6 οἴῃ θυ, 
ἱτητηθαϊαῖοὶν ρῥἰοκεα ουὖῦ ὑποβο νἤομὰ ἢ6 Π6]α συγ, 
Δ Πα ΔΏΥΟΠΘ Ὀεϑῖ 65 γῆὴο ννὰβ ἴοι ηα στ ἃ ἀασρθυ; 

ἴον Ὁ νγὰϑ δυβίἝοιηαυυ ἴο ΔΥῸ ἢ ἴῃ ὑΠ6 ῬΥΟΟΘΒΒΙΟΠ5 
ΔΥΤΘα, τ» Ὁ} 5}1614 ἃπα βρθὰᾶν οἠΐνυ. 
ΠΙ͂Χ. [τ νν»ὰβ ἰπ βῦο νΐβθ, ἔῸγυ δὴ αῇγομῦ ἰπ Ἰονθ, 

ὑπαὺ πε ρἱοῦ οἵ Ηδιτηοαϊιβ ἀπ Αὐδιοροιϊοη ννὰβ 
ἤγϑὺ οοποοῖνεα ἃπα ὑποὶγ Ὑθο κΚ] 685. αὐζειηρὺ πδᾶς 
ὑπάᾶδν ἴπ6 ᾿πἤμπεπος οἵ ὑμῖν τηοτηθηΐανν αἰαῖ. Αὐεν 
ὑΠ18 ὕΠ6 ὑγυάπην Ὀθοδιηθ ΠΔΥΒΠΟΥ ἴον ὑἰπ6 ΑΥΠΘΠἴΔ 8, 
δὰ Ηἰρρίαθ, θεϊπρ πον ἴῃ ουθαΐθυ ΔρΡριΠΘῃβίοη, 
ποῦ ΟΠΪΥ ρὰΐ ἴο ἀφδαϊῃ τᾶην οὗ ῃΠ6 οἰξίζθηβ, ὰΐ 
αἰβδὸ θδθρᾶπ ἴο ἰοοὶς ἃῦγοδα, ἴο 566 1ξ ἴπ δὴν αἀπδγίθυ 
6 τηϊσῃῦ ἤπα δὴν ἄοου οὗ βαΐεϊν ορβὴ ἴο ΐπλ ἴῃ οα88 
οὗ ἃ τενοϊαϊίοη. ῚΑὖ δὴν ταῖβ ἴοι 18 ἢ6 σᾷνβ ἢΪ5 
οὐ ἀδυρηϊει Αὐομεαϊοα ἴῃ τηϑυυϊᾶρο ἴο Αδϑηλ 65 
50 οὗ Ηἱρροοϊεβ, ἐγγαηὺ οὗ 1 ατηρβδοιβ---ἂη ΑὐΠΘηΐϑ 
ἴο ἃ 1ιδγρβδοθηο !---᾿ο ον ηρ ὑΠᾶὺ ὑΠ18 ἔδυ ]ν Πδά 

ὃς 



ΤΗΌΟΥΘΙΘΕΒ 

᾽ , ᾿ ᾿ 7, ὶ ἣ ο , 
αἰσθανόμενος αὐτοὺς μέγα παρὰ βασιλεῖ Δαρείῳ 
δι᾿ Ἀ ΕῚ ΓΞ σ΄ ΟῚ 7 ᾿ Ά, δύνασθαι. καὶ αὐτῆς σῆμα ἐν Λαμψάκῳ ἐστὶν 

ΙΑ » 

ἐπίγραμμα ἔχον τόδε' 

ἀνδρὸς ἀριστεύσαντος ἐν “Ελλάδιε τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
ς , "] 7 “ Υ͂ ΄ Ἱππίου ᾿Αρχεδίκην ἥδε κέκευθε κόνις" 

ΕῚ ; χὺ Χ Ν ᾽ Ν ΄, ἣ πατρός τε καὶ ἀνδρὸς ἀδελφῶν τ᾽ οὖσα τυράννων 
παίδων τ᾽ οὐκ ἤρθη νοῦν ἐς ἀτασθαλίην. 

ΝΑ ΟΝ Ὑδι ἢ 7, ς 7, » ᾽ 7, 
τυραννεύσας δὲ ἔτη τρία ᾿ἵππίας ἔτι ᾿Αθηναίων 
καὶ παυσθεὶς ἐν τῷ τετάρτῳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
καὶ ᾿Αλκμεωνιδῶν τῶν φευγόντων ἐχώρει ὑπό- 

ὃ » ᾿ ὉΡΙ . Ν τ » (ὃ ε σπονδος ἔς τε Σίγειον καὶ παρ᾽ Αἰαντίδην ἐς 
Λάμψακον, ἐκεῖθεν δὲ ὡς βασιλέα Δαρεῖον, ὅθεν 

καὶ ὁρμώμενος ἐς Μαραθῶνα ὕστερον ἔτει εἰκοστῷ 
ἤδη γέρων ὧν μετὰ Μήδων ἐστράτευσεν. 

Ὁ «ε “ “Ὁ ΤΧ. Ὧν ἐνθυμούμενος ὁ δῆμος ὁ τῶν ᾿Αθηναίων 
καὶ μιμνῃσκόμενος ὅσα ἀκοῇ περὶ αὐτῶν ἠπίστατο, 

5 ρ Ἁ “-“ χαλεπὸς ἦν τότε καὶ ὑπόπτης ἐς τοὺς περὶ τῶν 
μυστικῶν τὴν αἰτίαν λαβόντας, καὶ πάντα αὐτοῖς 
ἐδόκει ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ὀλιγαρχικῇ καὶ τυραννικῇ 

“ “ Ν Ἀ ἴω ᾿] 

πεπρᾶχθαι. καὶ ὡς αὐτῶν διὰ τὸ τοιοῦτον ὀργιζο- 
μένων πολλοί τε καὶ ἀξιόλογοι ἄνθρωποι ἤδη ἐν 

ἴων Φ' 7ὔ τῷ δεσμωτηρίῳ ἦσαν καὶ οὐκ ἐν παύλῃ ἐφαίνετο, 
- »Ἶ ἀλλὰ καθ᾽ ἡμέραν ἐπεδίδοσαν μᾶλλον ἐς τὸ 

, , ἣ ἀγριώτερόν τε καὶ πλείους ἔτι ξυλλαμβάνειν, 
ἐνταῦθα ἀναπείθεται εἷς τῶν δεδεμένων, ὅσπερ 

1 Αϑβουιρϑαᾶ ἴο Βιπηοπίᾶθα οὗ ὕθοβ (Αὐϊϑύου]θ, ἰλϑέ. 1. 9). 
610 Ὁ 
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ΒΟΟΚ ΓΥὙἹΙ. πιχ. 3-1χ. 2 

στεδὺ ἰμῆἤμπθηοθ αἱ Κίηρ δυῖ5Β. Αππ ὑμοῦα ἰ5 
αὖ ΓιΑγάρβδοιβ ἃ τηοηπτηθηῦ οἵ Πδὺ Ὀδδυϊηρ {Πῖ5. ἴη- 
βου ρύϊοη :1 

“Πϊ5 ἀπδὶ οονεῖβ Αὐοπδάϊος ἀδαρῇῃζοι οἵ Ηἱρρίἱδ5, 
᾿ς Π|ο ν᾽ 85 ἰογοιηοϑβὺ ἰπ 6115 διποπρ ὕπ6 πλθη οὗ 5 

ὑπηδ : 
Ηδὺ αῦπεν ἀπα΄ Πυθα, ον Ὀγοῦ Ποὺ ἀμ α ΟΠ] Πα 6 ἢ 

ὙΕΥ6 ὑγυδηΐβ, 
Υεὺ ννὰβ ποῦ ποι πιϊπα Π{{π6 τρ ἴο ναϊῃρίουν. 

ΗἸρΡρίᾶβ, οννανθυ, ἰζευ θείηρ ὑγγδηὺ ἴον γε α ν Θὰ 5 
ἸοΥ6 ἂὖ Αἰμδθηβ, ννὰβ ὕπθη ἀδροβεα " ἴῃ ἴθ Το 
γεν Ὀγ ὑπε [,ἀοραδοιηοηΐδηβ Δη4 ὑπ χα ]εα Δ]ομλδο- 
οπάδο, δηα γούϊτεα ὑπάᾶϑὺ ἔσος ἰο 5ὶσοίατη, ΕἸ ΟΠ] 
ἔποτα ἴο Αθαηύϊάθβ αὖ 1 ιηρβϑδοιδ, ἀπ ὑπθηοα ἴο ὑπ 6 
οουχὺ οἵ Κίηρ [αν ; ννῇθποα ὑννθηΐυ γϑδ5 ἰαΐευ, 
Ὀεῖπρ' αἰγοδαν δὴ οἱ τηδῃ, ΠῈ ννϑπῦ νυ τπ6 ΡΟ ΘΙΔ 5 
ου πε δχρβαϊτίοη ἰο Μαναίοη. 

ΤΧ, τ ὑΠπ6θ6 ὄνοηΐβ ἴῃ πλϊηα «πα Ὑδοδ! ] ηρ 4}} 
ὑπαῦ {πον Κπὸνν οἵ ἔπε ὃν γταροτῦ, ὑπὸ ΑὐΠπϑηΐδῃ 
Ρεορὶα νγεῖα ἰπ ἃ πρὶν θη ροι αὖ {Π15. τἴτηθ ἀπα 
βυδρίοίοιιβ ἰονναν 8 {Π056. γῃο ἢδα ἱπουγτεα Ὀ] τη6 ἴῃ 
πα τοαύζοι οἵ {ΠῸ πιγϑύθυϊθβ ; ἀμ] ὑΠ6 ὑνῃο16 {Πρ 
Βϑϑιηθα ἴο ὑπθῖὰ ἴο ἢᾶνε "δεὴ ἄοπα ἰῃ οοππϑοίΐοη 
νὴ ἃ ΘΟΠΒΡΙγΔΟΥ ὑπᾶὺ αἰμμθα δὲ ἃπ ΟἸρΡΆΓΟἢΥ ΟΥ ἃ 
ὑγγάπηνγ. 80 ψνῇθῃ, ἴῃ οοημϑεααεποα οὗ ὑπδῖν ΔΉΡΟΥ 
οὁΠ. {Π15 δοοοιηῦ, Τὴν πούθυνου Π ν τη νοῦ αἰτεδαν 
ἱπηΡ ]ϑοπ θα] ἀπα ἔπογα βϑεοιηθα ἴο θὈῈ πὸ ἐπα οἵ {πὲ 
τηδῦζου, θα ἀἀν Ὀγν ἀἂν ὑπο ν ἡ Ε 6 στον] Πρ ΤηΟ 6 βϑᾶναρα 
ΔΑ 501}} γηογα θη ΕΓ 6 θεϊηρ ἀὐγοοῖθα, ὕμθη δὖ Ἰαβϑῦ 
οπ6 οὗ {Π6 τηδη 'ἰπ σοηίπουηθηΐ,5 [Π6 οπ6 ἴῃ ἰδοῦ πὸ 

5. Πὴ6 ογαΐον" Απάοοϊθθ, ψγῆο οἷνθα μἰβ δοοουηῦ οὐ ὑῃ8 
τηδύθον ἴῃ ἢΐβ ΒΡθθοῦ 226 Δ ψείογῖ8. ΤῊ μηδ γγο ρουβϑυδαᾶθα 
Πΐτη ψχῶ8, δοοογαάϊηρ ἴο Απάοοϊάθβ, ἷἰθ. οοιβίη ΟἸΠδυπ]εβ : 
δοοογϊηρ ἴο ῬΙαύαγοι, (4 οὐδ. 11.}, 1ὖ νγὰ8 ΤΊ δι 8. 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

γκ 7 ἢ ΄ - ΓΕΣ ΤΙΝ Ἢ ἢ κ᾿ 
ἐδόκει αἰτιώτατος εἶναι, ὑπὸ τῶν ξυνδεσμωτῶν 

τινος εἴτε ἄρα καὶ τὰ ὄντα μηνῦσαι εἴτε καὶ οὔ" 
᾽ Ν Ν Ἅ 

ἐπ᾽ ἀμφότερα γὰρ εἰκάζεται, τὸ δὲ σαφὲς οὐδεὶς 
5 5 Ψὰ 2 

οὔτε τότε οὔτε ὕστερον ἔχει εἰπεῖν περὶ τῶν 
Ἂν 

δρασάντων τὸ ἔργον. λέγων δὲ ἔπεισεν αὐτὸν 
ς 7 2 Ἂ Ν δέδ Ὃ ῇ Υδὃ ὡς χρή, εἰ μὴ καὶ δέδρακεν, αὑτόν τε ἄδειαν 

“ , “ ᾽ " 

ποιησάμενον σῶσαι καὶ τὴν πόλιν τῆς παρούσης 
ς ’ »“ 7 Ν » “ ὑποψίας παῦσαι: βεβαιοτέραν γὰρ αὐτῷ σωτη- 

3 ς , Ε ρίαν εἶναι ὁμολογήσαντι μετ᾽ ἀδείας ἢ ἀρνηθέντι 
Ν ᾽ὔ “ “Ὁ Ν ξ Ν » Ζ' Ἐ ὁ “ 

διὰ δίκης ἐλθεῖν. καὶ ὁ μὲν αὐτὸς τε καθ᾽ ἑαυτοῦ 
“ «ς “ . - 

καὶ κατ᾽ ἄλλων μηνύει τὸ τῶν “Ἑρμῶν: ὁ δὲ δῆμος 
ς “Ἁ 3 Υ̓ ἢ » , φ' » Ν ὁ τῶν ᾿Αθηναίων ἄσμενος λαβών, ὡς ῴετο, τὸ 

δ σαφὲς καὶ δεινὸν ποιούμενοι πρότερον, εἰ τοὺς 
ἐπιβουλεύοντας σφῶν τῷ πλήθει μὴ εἴσονται, 

Ἀ Ν ᾿ Ρ] Ν Ἂ Ἁ » ᾽ τὸν μὲν μηνυτὴν εὐθὺς καὶ τοὺς ἄλλους μετ 
αὐτοῦ ὅσων μὴ κατηγορήκει ἔλυσαν, τοὺς δὲ 
καταιτιαθέντας κρίσεις ποιήσαντες τοὺς μὲν 
ἀπέκτειναν, ὅσοι ξυνελήφθησαν, τῶν δὲ διαφυ- 
γόντων θάνατον καταγνόντες ἐπανεῖπον ἀργύριον 

ἐὴ 

“- 5- 7] 7 « Ν ΄ὔ , ν 

τῷ ἀποκτείναντι. κἀν τούτῳ οἱ μὲν παθόντες 

ἄδηλον ἦν εἰ ἀδίκως ἐτετιμώρηντο, ἡ μέντοι ἄλλη 
,ς “ “- 

πόλις ἐν τῷ παρόντι περιφανῶς ὠφέλητο. 
1Χ1. Περὶ δὲ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ἐναγόντων τῶν 

3 θ “ “ Ἂ, . 3 “- 3. τ ΝὟ 3 Ἕ, ἐχθρῶν, οἵπερ καὶ πρὶν ἐκπλεῖν αὐτὸν ἐπέθεντο, 
“ 3 -“ 

χαλεπῶς οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐλάμβανον: καὶ ἐπειδὴ τὸ 
τῶν “Ἑρμῶν ῴοντο σαφὲς ἔχειν, πολὺ δὴ μᾶλλον. 

ἢ Ν , κὰ 7 “ - καὶ τὰ μυστικά, ὧν ἐπαίτιος ἦν, μετὰ τοῦ αὐτοῦ 

1 ὃ τῶν ᾿Αθηναίων ΚΥᾶροιν ἀδ]θύθβ, ἔο] ον ὃν Ηπαθ. 
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ΠΟΥ ΥΧΙ 2ΈΓΧΙΟ 

85 Ταραγάθα 885 ὑΠ6 πγοϑὺ ον, ννἃ5. ροιβυδαεα ὈΥ 
ΟΠ6 οὗ ἢὶ5 [6] ]ονν-  Υ ΒΟΠΘῚ5. ἴο Τη81κ6 ἃ σοηῃΐεββίοῃ, 
ΒΟ ἢ τὺ ἤᾶνα Ὀδθη ἔτιιθ οὐ ποὺ; ἴοῦ ὑπϑῖθ ἃῖδ 
οοη]θοΐατεβ Ὀοΐἢ νγαγϑ, Ὀὰῦ ΠῸ οὯδ ἢδ5 β6θῃὴ 80]6, 

᾿ ΟΙΠοΥ ὑπο οὐ εαἰδευνναυᾶβ, ἴο [611 π6 ἐγ ἢ ἢ 
γϑίεγθμοθ ἴο ἔοβα πὸ αἰα {Π6 ἀδεα. Αὖὐ δὴηγ ταῖβ, 

ς {Ππ6 οὔδει ὈΥ ΟΠ Ροιβυδαθα ὑπϊς τδῃ {Πᾶῦ, δνθῃ 
ΠΕ Βε Πιδὰᾶ ποῖ ἄοπε ἰῃε ἀδεα, ᾿ς ουρῃξ, Πανίπηρ ἢγϑὶ 

᾿ς Βδουγοα ἱτηγαπηϊν,. ἴο 5δᾶνα ἢ πη561} 8πα ἴεα {ΠπῈ βἴαϊε 
ρου ὑπ6 Ρυανδι! ηρ ΘΒ  οἴοη ; ἴον, Π6 βαϊα, 6 δα 
ἃ ΒΌΓΕΘΥ Οἤδπος οἵ βανίπηρ' ἢἷ5. δ Ὀν σοη θϑβίηρ, νυ τὺ ἢ 
ὑπ6 Ρῥγουϊδα Οὐ ἱτηπηπηϊῦν, ἔπαη Ὀγ ἀδηγίηρ {Π6 
Ομδρα δΔη6] υὑπαουροίϊηρ 114]. Ασοογαϊηρν δ ἰη- 
Τουηθα ἀσαϊηδὺ Ὠϊπηβο!  ἀπα οὐοιθ ἴῃ ὑπ6 αἴαϊν οἵ 
ἐπθ Ηδηηδα; δηα {πὰ ρβορίο, ἀο]ρηῖεα αὖ σεὐηρ' 
ἐπ ὑπαΐ, κ5 ὑπον ὑπουρῃΐ, ἀπ ἰγαδαν τηδκίηρ' 

Ος χηθποῖῇ 860 ἰδαῦ {Ππὸν 5ῃου]α ποὺ αἀἰβοονεν ὑποβα ἡνη0 
ΚΕ Ρ]οὐτπρ' ἀσαϊηϑὺ {πΠ6 ἀδπηοούδου, αὖ ομο6 βεὺ ἔγθα 

ἴΠ6 ᾿Π ουτηοΥ ἀηα νἹ Ὁ ᾿ΐπὰ 41} ὑπ 6 γοϑῦ Ποῖ π6 Πδὰ 
ποὺ ἀεποιποραᾶ ; θὰὺ νἱἢ γοραγα ἴο ὑμοθο πὸ ἡνεῖὸ 
ἀσοουθεα ὑπεν ἰπδυϊαϊεα ὑγ14}5 δηα ρμὰῦ ἴο ἀδαΐ! 4]] 
ψ ηΠο ΠδΔα Ὀ6Θη ιν θϑίθα, νν 116 οα ὑΠοϑα ῃο Πα ἢδθα 
ὙΠΕΥ ρῥᾶδ5βεα βϑηΐθηος οἵ ἀδαδί, οἰουϊπρ' ἃ ταυγαγα ἴῃ 
ΟΠἸΠΟΠΟΥ ἴο ἀηγοηα ννἢο ΚΙΠ]οα πε. Απα ἴῃ 4}} {Π15 
ἰδ νγὰβ υποουΐαΐϊῃ παύου ὑΠοθ6 νΠ0 βυῆεγεα Πδα ποὶ 
θθθη Ρυπίβῃθα ἀπ] υβυν ; ὑΠ6 οἷν αὖ ἰαῦρθ, Πού νου, 
αὖ ὕΠ6 {ἰγη8 τνᾶβ οἱ δαυν θεηεῆϊοα. 

ΠΧ1|. 1 τεραγὰ ἴο ΑἸοϊ δα 65, {6 ΑὐΠμθηΐδηβ ἴοοκ 
[Π6 τηδύξευ βουϊουϑὶν, θεϊηρ πτρϑα ὁ ὈΥ [8 Θμθηΐθ68, 
{π6 τηϑη 0 Πδα αἰϊαοκεα εἷμα θεΐονε ἢ 541164. Απὰ 
ὑΠὶπκῖπρ πονν ὑΠαὺ ὑπΠον μδὰ ὑμθ ὑσαὺῃ ἀρουῦ ὑΠ6 

 Ηδιμλδ6, ΠΕ Υ ̓νε 6 ἔδυ οσγα σομνὶποϑα ὑπαὺ ὑπ6 ρῥτοΐα- 
᾿ς παύίοη οὔ ὑπο τγϑίθυ 68 8150, νυ ἢἸοἢ ἰχ6 ννὰ5 ἱπιρ] ]οαὐθα, 

1 ἡ, 6. Ῥγουηἶβα οὗ ἃ ἴγθ ραγάοῃ. 

2ὃ0 
Ὁ χι; 111: υ 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

Ἂ , Ν “"ε ἕξ ΔΑ ἐ ᾿ τῷ ὃ , ω ᾿ ἀπ᾽ όγου καὶ τῆς ξυνωμοσίας ἐπὶ τῷ δήμς 
τ [ “4 

ἐκείνου ἐδόκει πραχθῆναι. καὶ γάρ τις καὶ 
Ν ,ὔ . Ἁ », ἈΝ 

στρατιὰ Λακεδαιμονίων οὐ πολλὴ ἔτυχε κατὰ 
τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν ᾧ περὶ ταῦτα ἐθορυβοῦντο 

ζω [ο᾿ . ΄ 

μέχρι ἰσθμοῦ προελθοῦσα πρὸς Βοιωτούς τι 
πράσσοντες. ἐδόκει οὖν ἐκείνου πράξαντος καὶ 

3 “ Ὁ“ ἐ Ν Ὗ Ὁ ΑῚ 2 

οὐ Βοιωτῶν ἕνεκα ἀπὸ ξυνθήματος ἥκειν, καὶ εἰ 
, ,᾿ 

μὴ ἔφθασαν δὴ αὐτοὶ κατὰ τὸ μήνυμα ξυλλα- 
»΄: 5 ΄ 

βόντες τοὺς ἄνδρας, προδοθῆναι ἂν ἡ πόλις. καί 
΄, “ τινα μίαν νύκτα καὶ κατέδαρθον ἐν Θησείῳ τῷ ἐν 

φω 9 

πόλει ἐν ὅπλοις. οἵ τε ἕένοι τοῦ ᾿Αλκιβιάδου οἱ 
ἐν Ἄργει κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὑπωπτεύθησαν 

ὃ δήμῳ ἐπιτίθεσθαι: καὶ τοὺς ὁμήρους τῶν ᾽Δρ- τῷ δήμῳ ἐπιτί ἢ 5 ὁμήρους τῶν Δρ 
’ Ἁ .} “ 7 8 “Ἂ γείων τοὺς ἐν ταῖς νήσοις κειμένους οἱ ᾿Αθηναῖοι 

Υ , “2 , δ Ἀ ΨΥ τότε παρέδοσαν τῷ ᾿Αργείων δήμῳ διὰ ταῦτα δια- 
χρήσασθαι. πανταχόθεν τε περιειστήκει ὑποψία 

Ἂ ἐς τὸν ᾿Αλκιβιάδην. ὥστε βουλόμενοι αὐτὸν ἐς 
κρίσιν ἀγαγόντες ἀποκτεῖναι, πέμπουσιν οὕτω 

Ἁ ᾽ “ 3 ᾿ 7ὔ ϑ νι. Ὰ τὴν Σαλαμινίαν ναῦν ἐς τὴν Σικελίαν ἐπί τε 
3 “Ἁ Ν ὡ κα 7 » 3 ΄ Μ Ν 

ἐκεῖνον καὶ ὧν πέρι ἄλλων ἐμεμήνυτο. εἴρητο δὲ 

προειπεῖν αὐτῷ ἀπολογησομένῳ ἀκολουθεῖν, ξυλ- 
Ἄ λαμβάνειν δὲ μή, θεραπεύοντες τό τε πρὸς τοὺς 

ἐν τῇ Σικελίᾳ στρατιώτας τε σφετέρους καὶ πο- 

λεμίους μὴ θορυβεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς Μαν- 
᾽ὔ , “- 

τινέας καὶ ᾿Αργείους βουλόμενοι παραμεῖναι, δι᾿ 
᾿ [ο 

ἐκείνου νομίζοντες πεισθῆναι σφίσι ξυστρατεύειν. 
ς ἴω [᾿᾿ 

καὶ ὁ μὲν ἔχων τὴν ἑαυτοῦ ναῦν καὶ οἱ ξυνδια- 
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ΒΟ ὙΤ αχι. τ- 

ἰδ θεξδη σουμηγϊ ἐεα Ὀν Πίην νυ] τἢ ὑπ δᾶθις ἱπ θηῦ, ὑΠδὲ 
15 Οἵ σοῃβρί την ἀραϊηϑῦ {Π6 Ῥεορ] 6. ΕῸΥ Ὁ 50 Βρρεῃθα 
ὑπαὺ ἃ 51:28}}] 1, δοθάἀδθιηοηΐδη ἴουοθ, αὖ ὑπ τηοχηθηΐ 
γΠΘη ὑπο ν Ε 6 ἰῃ σομηηγοίίοη αθοιὺ ὑπ 656 γηδίζουβ, 
δα ΘΟΠ16 ἃ ἔδυ ἃ5 ὑΠ6 150 γῖ15 ἴῃ Ρανβαδηο6 οὗ 5016 
ΔυΥδησοτηθηῦ νυ τη6 Βορδοίμβ. ὙΠῸ ορϊηΐοῃ ρ᾽Ὲ- 
να 116, ὑπεγείονθ, ὑπαὺ Ὁ Πα σομα οἢ ἃρυδειηθηῦ αὖ 
ἢ)15 ᾿ηϑυϊραιίοη, ἀπα ποὺ ἴῃ πα ᾿ηϊογοοὺ οἵ ἴῃς Βορο- 
υἰδη5; «πα ἐπαΐ, ἢ ὕπον παᾶ ποὺ ἐπεϑιάβοῖνος θθ θη 

. ΒΕ Ιου μδηα ἴῃ δγγδϑυϊηρ ὑπ 6 τηθ οἢ {6 5ιγεηρίῃ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 ᾿πίοττηδίϊοη οίνθη, {Π6 οἷν νου] ἢᾶνα θθ θη 
μεϊιαγεα. μπᾶ οὔποθ ἴῸὼ ἃ ψ ΠοΪΘ ηἰρηῃῦ ὑμαγ ἰὰν 
ὉΠΟΥ͂ ΔΥ5 ἴῃ ἴῃ ρῥτεοϊποὺ οἵ Τ Πθϑεῖιβ πῃ ὑΠ6 
νγ4}15.0 ΕἸγ Πουηοσθ, ὑπὸ θη α5. οἵ ΑἸ δ 6 5. αἱ 
ΑΥΡῸΒ Ψ6Ι6 αὖ ἴΠ6 β8π16 {ἰτὴ6 βιιβρθοῖεα οἵ ἃ ἀθϑίὶρῃη 
ἴο αὐΐδοῖς Π6 Ρϑορίθ; δηαὰ οἡ {18 δοοοιιηΐ ὑΠ6 
Αὐρῖνε Ποβίαροβθυι:. ψνηο πᾶ θεὰ ἀδροβιιθα ἴῃ {πὸ 
18] πα 51 νου δὖ {πὰ τἴπης6 ἀ 6] Ινουθα Ὀγ {πὸ ΑὐΠϑηϊδης 
ἴο ἐπε Αὐρίῖνα ρεορὶε ἴο θῈ ραυῦ ἴο ἀδάϊψῃ. 'ΓΠὰ5 ἔγΟ πὶ 
ἃ}1} 5465 βυβρίοίοη δα σαύμπεγεα ἁροιὺ ΑἸοΟΙ Δα 65. 
Απα 50, νυν» ϑῃϊπρ ἴο Ὀγίηρ ἴηι ἴο ὑγ14] ἀπὰ ρυὺ Πΐηι 
ἴο ἀδαΐῃ, ὑπεν πδα 5ςεπῦ ὑΠπ6 δ] ηἰηἶα ἴο 5101] ν ῸΣ 
πὰ Δηα ἴον ὑπ οὔθ πο πὰ δ θη ᾿η οΥτη δ α ἘΡΟΗ. 
Απάᾶ ὑπ6 ογάδιβ ννεῖα ἴο σῖνα ΠΙηῚ [ὈΥΠ18] 511 ΠΊ ΠΟΙ 5 
ἴο [Ὁ]]ονν, ὑμᾶῦ μ6 πϊρηῦ τὰκ ἰδ ἀδἔΐθποθ, μαΐ 
ποῦ ἴο αὐγεϑὺ ἢ; ἴῸγ ὑπον νοῦ α βο]οϊζοιιβ δροιΐ 
μοῦ ὑπαὶ οὐ 50] 1618 ἰῃ 5101] ν Δπα ὑπ 86 ΘΠΘΙΏΥ, 
ποῦ υν]ϑῃϊηρ' ἴο δὑϊ ἃρ δχοϊζθπηθηῦ διηοηρ' ἔθη, πα 
ΠΟΥ ψΕῖῈ Θβϑρθοία! ν ἀαβίτοιιβ ὑπαῦ ὅΠ|6 Μδη ηΘ8 8 
ἃ ηα Ατγρῖνοϑ 5ῃου]α γϑπγδίη υν Ὁ} ὑπ 6 πη, ΤΠϊηκίηρ' ὑΠαὺ 
ἰδ ννὰβ ὑπγοὰρ Ὠΐπὴ {πΠᾶὺ παν Πδα θ6θὴ ρευβαδαθα 
ἴο Ἰοίπ ἰπ ὑπ6 Ἔχρεβάϊξίοη. 80 6, ἰῃ ἢἷβ ον 5Π|ρ, 
δα ποθ ηὴΟ νοῦ δοουϑθα νι Πίτῃ, 94116α οὔ ἴῃ 

ΤΟΥΣ Ἰχεχῖν. 1. 
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-1 

τὸ 

ΨΗΟΥΠΕΝΣΝ 

βεβλημένοι ἀπέπλεον μετὰ τῆς Σαλαμινίας ἐκ 
- -ὰ ,ὕὔ - 

τῆς Σικελίας ὡς ἐς τὰς ᾿Αθήνας: καὶ ἐπειδὴ 
᾽ Ἕ 5 Ἂ 3 ͵ ,ὔ 3 ν ἐγένοντο ἐν Θουρίοις, οὐκέτι ξυνείποντο, ἀλλ 
}] ’ » Ν “Ὁ Ἁ 9 3, 3 Ῥ ἀπελθόντες ἀπὸ τῆς νεὼς οὐ φανεροὶ ἦσαν, δεί- 

ἣν }] Ν ἊὉᾳ 3 ὔ ἴω σαντες τὸ ἐπὶ διαβολῇ ἐς δίκην καταπλεῦσαι. 
ς΄ 2 ᾽ ἴω , 4 οἿ ΡῚ Ν οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Σαλαμινίας τέως μὲν ἐζήτουν τὸν 

Ἢ ὔ ῃ ᾿ ᾽ » κα : Ε Ε ἘΞ Αλκιβιάδην καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ" ὡς δ᾽ οὐδαμοῦ 
Ἂν, ἠὦ " Ε Ἄ ς χλ 

φανεροὶ ἦσαν, ῴχοντο ἀποπλέοντες. ὁ δὲ ᾿Αλκε- 
Κ (ὃ ἠὸ ΑΝ Ἅ , . “ Ρ. Ν 

βιάδης ἤδη φυγὰς ὧν οὐ πολὺ ὕστερον ἐπὶ 
, ᾿ 5 , 4 »-» 

πλοίου “ἐπεραιώθη ἐς Πελοπόννησον ἐκ τῆς Θου- 

ρίας" οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἐρήμῃ δίκῃ θάνατον κατέ- 
γνωσαν αὐτοῦ τε καὶ τῶν μετ᾽ ἐκείνου. 

ΠΧΤΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ λοιποὶ τῶν ᾿Αϑην εν 
στρατηγοὶ ἐν τῇ Σικελίᾳ, δύο μέρη ποιήσαντες 
τοῦ στρατεύματος καὶ λαχὼν ἑκάτερος, ἔπλεον 

’ὔ 3 οἿ ἴω ἈΠΕ ν᾽ ͵ 

ξύμπαντι ἐπὶ Σελινοῦντος καὶ ᾿Ε γέστης, βουλό- 
μενοι μὲν εἰδέναι τὰ χρήματα εἰ δώσουσιν οἱ 
᾿Βγεσταῖοι, κατασκέψασθαι δὲ καὶ τῶν Σελινουν- 
τίων τὰ πράγματα καὶ τὰ διάφορα μαθεῖν τὰ 
πρὸς ᾿᾿!γεσταίους. παραπλέοντες δ᾽ ἐν ἀριστερᾷ 
τὴν Σικελίαν, τὸ μέρος τὸ πρὸς τὸν Τυρσηνικὸν 

δ Ψ, “ κόλπον, ἔσχον ἐς Ἱμέραν, ἥπερ μόνη ἐν τούτῳ τῷ 
μέρει τῆς Σικελίας “Ἑλλὰς πόλις ἐστίν καὶ ὡς 
οὐκ ἐδέχοντο αὐτούς, παρεκομίζοντο. καὶ ἐν τῷ 
παράπλῳ αἱροῦσιν ὍὝΤκκαρα, πόλισμα Σικανικὸν 
μέν, ᾿Ἐιγεσταίοις δὲ πολέμιον: ἣν δὲ παραθαλασ- 

΄ σίδιον. καὶ ἀνδραποδίσαντες τὴν πόλιν παρέδοσαν 
᾿Εγεσταίοις (παρεγένοντο γὰρ αὐτῶν ἱππῆς), αὐτοὶ 
δὲ πάλιν τῷ μὲν πεζῷ ἐχώρουν διὰ τῶν Σικελῶν, 
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ΠΌΘΟΝ ὙΠ αχι ὅξυχι. 2 

ΠΟ ΘΟΡΑΙν ΙΗ ὑΠ6 ϑδ]αιηϊαΐα ἔχοι 5 ον, ἃ. 1 ἔον 
Αἴμθηβ. θη, Ποννανθι, [Π6 Ὺ γαδοῃ θα ὑμ6 τευ ἴουν 
οὗ ἴῃς ΤἼυγίδηβ, ἔμ ν [Ὁ] οννεαὰ πὸ ξαγύπεν, αὶ 1εἷ 
ὑπεὶν βῃ]ρ δηα αἰβδαρρεανεα, Ὀαϊπρ' δῇιαϊα ἴο 5811 Ποπλα 
ἔῸΣ ὑγ18] ἴῃ {π6 ἕδοθ οἵ [6 εχ ϑυϊηρ ργοπαᾶϊοα, Τα 
οὐανν οὗ {Π6 δ] δυηϊπία βδουρ ἢ ἴον ΑἸοϊ θα 65. ἀπα 1." ς 
ΘΙ ΡΔΏΪΟΩ5. [Ὁ δοὴθ ἔα; θυ Π6η ὑΠ 6856 γ6 1Ὲ 
πονῆογα ἴο θ6 ἔοιιπά, ὑπο ν 54116 4 μοηθ. ΑἸοϊίδάε.. 
Ποννανϑυ, Ὀδίηρ πον ἃΠ ουὖ]ανν, ποῦ ἰοησ αὔζεγνναγας 

. ΟἹ ΌΒΒ6α ΟΥ̓ΘΙ Ὀγ Ὀοεὺ ἤτοι ΤΉ ἴο της Ῥε]οροη- 
Π6βι5; δηᾶ π6 Αἰμδηΐδης. ΓΠγΟῸὰΡἢ ἃ Ἰπαρηχθπὶὺ ὃν 
ἀεί} οοηϊεποθα ἢΐη ἃπηα ᾿ΐθ οομηραηΐοηθ ἴο 
ἄἀδαδίῃ. 
ἹΧ1]. Αἰτον ὑπ|5 ὑΠ6 ὕννο σ'θηθγὰ]θ νν 0 γν 6 6 ̓ἰΘ ἔν 1π 

ΒΙΟΙγ, τηαἰκίησ ὕννο αἰνβίοηβ οὐ Π6 ΔΥΥ ἃ Πα 68} 
ἰαἰκίηρ μα Ὀγ ἰοῦ, 5116 ἃ ν ἢ ὑῃη6 νΠΟ]6 ἔογος ἴον 
56] 5 δηα Εσοβία, νυν ἰϑῃϊηρ ἴο Κῆονν ΒΘ ῦΠ ον {Π6 
Ἐροϑίδθαῃβ νου α σῖνα ὑΠ6 Ῥγοηλ θα τόπου, πα ἴο 
Ἰοοῖκ ἰπἴο ὑπὸ αὐαϊνβ οἵ [6 δε] πη 8585 Πα 168} 
{πεῖν ροϊηΐς οἵ οοπὐοηζίοι νυ ἱὉ ὑπὸ Εἰροβίαθδηβ. 80 
58 1’ ΔΙΟΠρ᾽ ἴΠ6 οοαβῦ, νυν} ΒΘ] ον ---ἰ δῇ 15, ὑΠ6 ρανὶ 
οὔ 1 ψῃῖοἢ ἔδοθς ἔμ 6 Τ γυυ πδηΐδη οἰ] ---οὐ ὑπ ῖν 16 
Βαμα, ὑμπαν ρΡὰΐ ἱπίο Ηΐμηθτα, νυν ϊο ἢ 18 ἴῃ 6 ΟὨΪΥ 
Ηε]]εηΐϊς οἷδν ἴῃ ὑμᾶὺ ρᾶνὺ οἵ 516 ]ν ; δῃηα ἃ5 Ηϊἰπηοτὰ 
νου] ποὺ τϑοεῖνε ἔθη, ὑπδν ριοοθεαβα δἹἱοπρ {ΠῸ 
οοαϑύ. ἡ {ποὶν ραββᾶσα ὑπδν ἴοοῖκ Ηνοοδνὰ, ἃ ροῦν 
ἴον Ὀγ ὑπὸ βϑαβίάθ, ψῃϊο}, ὑΠποιρὴ Θ᾽ οδηΐδ, τνὰϑ 
γεὺῦ Ποϑῦα ἴο ἴΠ6 Εἰρεβίδθδιμβ. ΤΠΘΥ δμϑανοα {πὸ 
ἴῃ ματα ἴ8, πα αγπθα ὑΠ 6 ἤοννῃ ονοϑῖῦ ἴο {Π Ερθ8- 
ἴδθδη8, βοὴηδ οἵ ψνῇοβα οαναὶνν Πδα Ἰοϊηδα ἴμδια, θαΐ 
Ἐποι βαῖνε ννεηῦ δος ἢ ὑπαὶ Ἰαπα -ἰὌγος ὑΠγοαρἢ 
πα ἐουυϊζουν οὗ {Π6 515 6158 πη 0} ὑΠ 6 Ὺ οδηια ἰο Οδἰδηδ, 

1 Οἴνϑη ἴῃ οᾶ5658 ὙΠ6Υ6 {Π6 ρ6 βοὴ. ἸηΠΙ]ούθα ἔ8110α το ΡΡθἂν 
ἴον ὑγ18], 

293 



ιῷ 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΞ 

ἕως ἀφίκοντο ἐς Κατάνην, αἱ δὲ νῆες περιέπλευσαν 
τὰ ἀνδράποδα ἄγουσαι. Νικίας δὲ εὐθὺς ἐξ 
Ὑκκάρων ἐ ἐπὶ ᾿᾿γέστης παραπλεύσας καὶ τἄλλα 
χρηματίσας καὶ λαβὼν τάλαντα τριάκοντα παρῆν 
ἐς τὸ στράτευμα' καὶ τἀνδράποδα ἀπέδοσαν, καὶ 
ἐγένοντο, ἐξ αὐτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τάλαντα. 
καὶ ἐς τῶν Σικελῶν τοὺς ξυμμάχους περιέπλευσαν, 
στρατιὰν κελεύοντες πέμπειν" τῇ τε ἡμισείᾳ τῆς 
ἑαυτῶν ἦλθον ἐ ἐπὶ Ὕβλαν τὴν Γελεῶτιν πολεμίαν. 
οὖσαν καὶ οὐχ εἷλον. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα. 

ΠΧΊ11. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς 
τὴν ἔφοδον οἱ ἐλέου τς ἐπὶ Συρακούσας παρε- 
σκευάξοντο, οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ αὐτοὶ ὡς ἐπ᾽ 
ἐκείνους ἰόντες. ἐπειδὴ γὰρ αὐτοῖς “πρὸς τὸν 
πρῶτον φόβον καὶ τὴν ᾿ προσδοκίαν οἱ ᾿Αθηναῖοι 
οὐκ εὐθὺς ἐπέκειντο, κατά τε τὴν ἡμέραν ἑκάστην 
προϊοῦσαν ἀνεθάρσουν μᾶλλον, καὶ ἐπειδὴ πλέ- 
οντές τε τὰ ἐπ᾽ ἐκεῖνα τῆς Σικελίας πολὺ ἀπὸ 
σφῶν ἐφαίνοντο καὶ πρὸς τὴν Ὕβλαν ἐλθόντες 
καὶ πειράσαντες οὐχ εἷλον βίᾳ, ἔτι πλέον κατε- 
φρόνησαν καὶ ἠξίουν τοὺς στρατηγούς, οἷον δὴ 
ὄχλος φιλεῖ θαρσήσας ποιεῖν, ἄγειν σφᾶς ἐπὶ 
Κατάνην, ἐπειδὴ οὐκ ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἔρχονται. 
ἱππῆς τε προσελαύνοντες αἰεὶ κατάσκοποι τῶν 
Συρακοσίων πρὸς τὸ στράτευμα τῶν ᾿Αθηναίων 
ἐφύβριξον ἄλλα τε καὶ εἰ ξυνοικήσοντες σφίσιν 
αὐτοὶ μᾶλλον ἥκοιεν ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ ἢ Λεοντίνους 
ἐς τὴν οἰκείαν κατοικιοῦντες. 

ἘΡΚΎΨΊΟ ἋΣ γιγνώσκοντες οἱ στρατηγοὶ τῶν 
᾿Αθηναίων καὶ βουλόμενοι αὐτοὺς ἄγειν πανδημεὶ 

1 στὴν, Ἡ πᾶσ ἀρ]ούθς τὺ} Ε΄. 
5. χε 1Β ἱπα ]ἸΡΘηΒ8Ό16, Ρεὺ οὐ θα ἴπ 8}1 ΜΙ ΒΕ, 
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“ΨΨΥ ΨΥ, σὰν ς  ΨσῪΣε:Ῥ λ 

ΒΟΟΚ ΥἹ]. χχιι. 3-ἼΧΙν. 1 

γνΏ116 ὑπῈ 5105 δα]]εαὰ τουπα ἴο (ἰἴαπα νυν τπ6 
οαρίϊνεβ. Νιοίδβ, μουνανον, ῃδα 5816 α δὖ οποα 1 ἔγοιη 
Ηγοοδνα ἴον Εὶρϑϑίδ, ἀπα αἴδου ὑγδηβαοῦπηρ ἢΪ5. ΟΥΠΘΥ 
Ὀυδβίηθ55 δηα γεοοϊνίηρσ ὑῃϊγῦν ἰα]θηΐθ δα γο]οϊηθα 
Π6 δύων. ΤΠεὶν 5]. νῈ5 ὑπ 6 Ὺ 5014, γεοδὶνίηρ ἕο ὑΠ 6 ὴ 
οΠ6 Πυπαγοα ἃπα ὑννεηῖυ ἰα]θηΐβ. ΤΉΘΥ βδαηΐ τοὺπηα 
αἰδοὸ ἴο ὑπαὶν 411165 διοηρ' ἔΠ6 5166]5, ὈϊΔ απο ὉΠ 6} 
56 Πα ἐϊΌ005 ; ἃπα νυ] 41} οἵἩ ὑπαὶ οὐ ἔογοθ ννοηΐ 
ἀσαϊηϑὺ Ηγ0]ὰ (εἸ δα δ, ἃ ἢοϑῦ]α ἴον, θαὺ [α1]6α ἴο 

ἕαϊκα ἰ. Απᾶ 90 ἴδ βυσαγηθῦ Θπαθά. 

1ΧΠ1|. Τῆς [Ὀ]]οννησ ννἱηΐου ὑπΠ6 ΑὐΠΘπΐδη5 θα ρδῃ 
ἃ ὁη66 ἴο ΡΥΘΡΑΙῈ ἴον {ΠῸ δάνδποα ὈΡΟῚ ϑγγδοιβθ, ἃπα 
ἐπα ϑ'υγδοιβδηβ 180, οἡ ὑΠ|6 11 5146, ἴο "Ὁ ἃραϊηϑῦ ἔῃ 611. 
Εὸν θη ὑπ Αὐἰμποπΐδηβ α16α ποῦ, ἴῃ δοοογάδησα ψῖῦῃ 
{Πεῖν ἤγϑὺ ἰδυῖα ἀπ Ἔχρεοζαϊίοῃ, αὖ ποθ αἰΐδοῖς ὑΠ 6), 
Ἱ 686 βυσοοδδῖνα ἀαΥ ὑπο. σοῦταρα τανὶνεᾶ; πᾶ 
θη {πε ΑὐΠϑηΐδη5 584116 4 ΔΙοηρσ [6 ορροβίϊε δοδϑὺ 
οὗ 510 γ δηα 5ῃοννεα {Πϑιηβαῖνοβ ΟὨΪΥ αὖ ἃ αἀἰϊἰβίδῃος 
ἤποῖὴ ϑυίδοιβθ, ἃπα σοΐϊπρ ἁσαϊηβδὺ Ηγ ]ὰ [αι ]εα ἴῃ 
{πῸ αἰϊεηιρὺ ἴο ἰαῖκα Ὁ Ὀγ βἴουτη, ὑπΠ6 ϑυγδοιβδηβ δᾶ 
501}} σγεδίδυ οοηϊθιηρὺ [Ὁ ἔπ θη, ΔΠ4], 8ἃ5 ἃ οἵονα ἰ5 
ννοηῦ ἴο ἄο θη ἰδ ᾿ὰ5 Ὀδθοοῖηθ οἰαΐθα, ἀδθιηδηαθϑα 
{πΠδὺ {πεῖν σαηθγα]5 5Που]α 1684 ὑπαὶ ἀραϊηβὺ (ἰαἴδπδ, 
βίηοα πε Αὐπεηΐδηβ ννουἹα ποῦ οοηδ ἀραϊηδὺ {πῃ 61. 
Μογϑονοι, πιουηΐϊθα γγυδοιβδη βοουῦβ οομδίϑη ]γ γος 
ἊΡ ἴο {πὸ Αὐμεπίδη διτὴν Δπα διηοηρβὺ οὔμδυ ᾿ηϑ}05 
ὉΘΙοα ὑπδηι: ““Ατα γοὰ οὐ ἴο 5εὺ]6 γουγβαῖναϑ 
δα ψὴ ἢ 5, Οη ἰαπά ψ ῃϊο ἢ Ὀϑϊοηρθ ἴο οΟΥΠΘΥ 
ΡΘΟΡΙΘ, ἰπϑύθδα οἵ γεβϑυ πο ὑπῸ Γ,Θοηὐπ65. ὁ {Π 6 1 
ον ἢ 

ΠΧ1Ν. Τῆς Αὐπθηΐδη σθη θυ 8 νΕ Ὲ ἀννᾶῦα οὗ 4]] 
{Π1|5 ἃπα ριγροβεᾶ ἴο ἀγτὰνν ὑπΠ6 ψνῃοὶα οἵ ὑπε ϑ'γτιὰ- 

1 5,6. ψιῦ ποὺ νγαϊῦηρ ἔοῦ Ἡ γοοᾶγα ὅο Ὀ6 γραπορα πᾶ 1ὑβ 
1 ΠδΌϊὑϑὐβ ἀἸβροβϑα οἵ. 
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αι Σ΄. Ἕν ΨΡᾺ, ἴ,ὰ, κα 
ΟΡ ΤῊ ἘΠ ΤΗτ, ΚῪ 

τ᾿ ὁ" ἘΝ 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ψ -“ Ι͂ ω “ Α 3 Ν ᾿ -“" ᾿ Χ 

ἐκ τῆς πόλεως ὅτι πλεῖστον, αὐτοὶ δὲ ταῖς ναυσὶν 
ν' ΄ 

ἐν τοσούτῳ ὑπὸ νύκτα παραπλεύσαντες στρατό- 
Ἷ ᾽ ’ 

πεδον καταλαμβάνειν ἐν ἐπιτηδείῳ καθ᾽ ἡσυχίαν, 
ς ἴω 

εἰδότες οὐκ ἂν ὁμοίως δυνηθέντες, εἰ ἐκ τῶν νεῶν 
ἣ, “ 

πρὸς παρεσκευασμένους ἐκβιβάζοιεν ἢ κατὰ γῆν 
ἢ “ Ν Ἀ Εν Ὗ χ [η ἰόντες γνωσθεῖεν (τοὺς γὰρ ἂν ψιλοὺς τοὺς σφῶν 

" “ Ι ᾿ « ᾿ 

καὶ τὸν ὄχλον τῶν Συρακοσίων τοὺς ἱππέας 
Ν ν » :] 9 , ᾿ ͵ὕ 

πολλοὺς ὄντας, σφίσι δ᾽ οὐ παρόντων ἱππέων, 
,ὔ 

βλάπτειν ἂν μεγάλα: οὕτω δὲ λήψεσθαι χωρίον 
ε - “ Ἂ 

ὅθεν ὑπὸ τῶν ἱππέων οὐ βχλάψονται ἄξια λόγου" 
»ΟΜ ᾽ ᾽ Ἁ ᾿ “ ,, ψ'ῳω..9 » 

ἐδίδασκον δ᾽ αὐτοὺς περὶ τοῦ πρὸς τῷ Ολυμπιείῳ 
7 ῳ Ν ΄ ΣΝ , Ζ 

χωρίου, ὅπερ καὶ κατέλαβον, Συρακοσίων φυγάδες 
δ ,ὔ , 5 ᾿ Δι.9 ΄ « 

οἕ ξυνείποντο), τοιόνδε τι οὖν πρὸς ἃ ἐβούλοντο οἱ 
ω ΄ 7 , στρατηγοὶ μηχανῶνται. πέμπουσιν ἄνδρα σφίσι 

“ ον ’ὔ - 

μὲν πιστόν, τοῖς δὲ τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς 
τῇ δοκήσει οὐχ ἧσσον ἐπιτήδειον. ἣν δὲ Κατα- 

Ἂ ΄ 3 “ “-“ 

ναῖος ὁ ἀνήρ, καὶ ἀπ᾽ ἀνδρῶν ἐκ τῆς Κατάνης 
“ Χ 

ἥκειν ἔφη ὧν ἐκεῖνοι τὰ ὀνόματα ἐγίγνωσκον καὶ 
’, [ο ““ ἠπίσταντο ἐν τῇ πόλει ἔτι ὑπολοίπους ὄντας τῶν 

Ε ’ 

σφίσιν εὔνων. ἔλεγε δὲ τοὺς ᾿Αθηναίους αὐλί- 
» Ἁ ἴω “ 3 [ς] 7 Ἂ 3 ὕῪ΄ 

ζεσθαι ἀπὸ τῶν ὅπλων ἐν τῇ πόλει, καὶ εἰ βού- 
ΕῚ “Ὁ Ἅ ᾽ 4 4 4 [ο] « “ 

λονται ἐκεῖνοι πανδημεὶ ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ ἅμα ἕῳ 
4 ὥ -" 5. " » , 

ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐλθεῖν, αὐτοὶ μὲν ἀποκλήσειν 
Ν Χ Ν ἴω 

τοὺς παρὰ σφίσι καὶ τὰς ναῦς ἐμπρήσειν, ἐκείνους 
εἶ “ 

δὲ ῥᾳδίως τὸ στράτευμα προσβαλόντας τῷ σταυ- 
΄ ς 7 Φ, Α, “ ᾿ 

ρώματι αἱρήσειν: εἶναι δὲ ταῦτα τοὺς ξυνδρά- 
κ , ΨΥ ΄ » σοντας πολλοὺς Καταναίων καὶ ἡτοιμάσθαι ἤδη, 

ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἥκειν. 

1 καὶ, Ὀθἔογ εἰ ἴῃ ΜΌΝ, ἱρόν Ὀγ Ν᾽ α]1ὰ δηα ὕπο ϑο)ιο δῦ. 
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ΠΌΘΙΚ Ν] ὐὐιν. τ-- 

ΘΌΒΘΩ ἔΌΓΟΘ ἃ5 δι ἃ5 ροβϑίθ]8 ἄννδὺ ἔτοην {πε οἰῦν, δηάᾶ 
ἘΒαυηβαῖν 5 τθϑην ἢ} 16 ἴο 5811 ἄοννα πάθοι οονοὺ οὗ 
ηἰρῃῦδ ἃπα ὑπαϊβῦαγθοα ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἃ ΟΘΔΙΡ δὖ ἃ ϑιϊ- 
Δ 016 Ῥ]αςθθ, Κπονίηρ' ὑμαὺ πον νου] ποῖ 06 40] 6 ἴο 
αο [Π15 580 νγ8}} 1 ὕπδὸν 80 ]α αἰβθια θαυ κ ἔγοτα ὑπεὶν 
Βῃ105 ἴπ ὑπε6 ἴδοθ οἵ ἃῃ ΘηΘΩΥ ρῥγδραγθα ἴο τηδεὺ 
ὕπϑιη, οὐ ϑῃοιαὰ ε ἀεοἰεβοϊβα σοίϊηρ Ὀγ ἰαπά. ἔοι 
θεῖηρ ιτῃοιυῦ Πουβϑοιηθη ὑμθηλβοῖνοβ, ὑμὶν ον Πρ} ὺ- 
αὐτή θα ἔγΌΟΡ5 πα {Ποῖ τη0}0 οὗ ὁπ ρ- ]] ον οΥ5. νου], 

. ΠΥ ὑπουρηϊΐ, 5 ΠΥ σγοαῦ Παγὰ αὖ ἴῃ6 πδηας οὗ πε 
ΠΌΤΩΘΙΌΙ5 ϑυγδοιβᾶη αν νυ; θὰὺ ἴῃ ὑΠ6 ν ΑΥ̓͂ ρῖο- 
ῬΡοβεβα ὑπεν ψοῦ]α ἴακα ἃ ροβίοπ ποτα ὑΠον ου]ά 
ποῦ βυῆδν δὴν ᾿Δὺ πὶ ὙγΟΥ Ὁ] πιδηὐοηΐη ἔτο ὑπὸ 
ΘΑΥΔΙΥΥ ; ἃΠα οογΐαΐϊη ϑυγδοιθα ΟΧΪθ5 ὴῸ Ψεῖα 
αὐ ἢ ὑΠ δὴ σανα ὕμθυα ᾿ηἰου πη ΐϊοη ἃ5 ἴο ὕΠ6 ροϑίϊϊοη 
οἷοβα ἴο 1ῃ6 ΟἸγιαρίθιτη, νυν ἢ ἴῃ ἔαοῦ ὑΠῈγ 5α058ε- 
ααδηῦν οοουρίοα. ὅ80 {πδπ, ἴῃ {αν ουάηος οἵ ὑμὶν 
Ρΐδη, ὕπ6 σθπθυα 8 ἀθνιβθα 80η16. 58110}} βοῇθπ]6. ἃ 
{Π|5: ΤΠΟΥν βαπῦ ἃ τηδη ἰογὰ] ἴο {πϑιβοῖνθθ, θαὺ ἴῃ 
{Π6 ορίπίοη οἵ ἔπε ϑινυδοιβδῃ σθηθ ἃ}5 ἢῸ 1685 ἃ ΠἸοηά 
οἵ ὑπεῖγβ. ΤΠη6 τη νγὰβ ἃ (ὐαΐδηδθδῃ, πᾷ βαϊα ὑπαὶ 
6 Βαᾶ οουὴθ ἔἴτοπι τηθῃ αὖ (αΐδηα ὑν 056. ΠΔΙΊ65 
ΠΟΥ ταοοσηϊζοα ἃπα νοὶ μεν Κπὸν ἴο θὲ {πὲ 
τοιηηδηῦ οὗ ὕποθα ψῆὴοὺ ὑγεῦα 5}}}} Ἰογὰ] ἴο ἐπδιὴ ἰὴ 
ῃ6 οἷν. Ηε 5αἰα {πὰῦ ὑῃ6 Αὐπδηΐδηβ ναῦς ἴῃ {πε 
Παθὶῦ οὗ ραβϑίηρ' {Π6 πὶρηῦ ἴῃ {Π| οἷν αὐνᾶν ἔγοηι ὑπο ὶν 

 ΔΙΏ5, δ πα 1 ἴῃς ϑ'νυδουβαηβ ὑνο]α οοτηδ ἴῃ {8]] οτος 
αὐ ἀν ἢ ἃ" ἃρροϊηϊοα ἅὰν εραίηϑὺ ὑΠ6]} ΔΙΊΩΥ, 
ὑπον νου] οἷοβα ἴΠ6 οαΐθβ. οὐ πε Αἰμθηΐϊδπθ ἴῃ 
ΠΕΡ οὖν ἀπα βεὺ ἢἔχθ ἴο ἐΠ6 531}}08, δἃηα {Π6 ϑγτιὰ- 
σα 58}5 σου] αὐΐδοὶς {Π6 βἰοοκαάα πα δαβϑι]ν ἰαϊα {πε 
ὙΡΠΟ]6 ΔΙΊΩΥ͂ ; [Ὁ ὑῃῈγῈ ΨΨΕΥΘ ἸΔΗΥ͂ Οδἰδηδθδηβ ΜὙΠηῸ 
νοι] Π6ΙρΡ ἤθη ἴῃ {5 πα ουζακίηρ', ἀημα ὑΠ6 τθ 
Ῥγοτη Ποῖ ἢ 6 ΠἰΠ1561} δα οουὴς ψἜ 6 γοααν πον. 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

ΧΥ. Οἱ δὲ στρατηγοὶ Σῶν Συρακοσίων, μετὰ 
τοῦ καὶ ἐς τὰ ἄλλα θαρσεῖν καὶ εἶναι ἐν διανοίᾳ 
καὶ ἄνευ τούτων ἰέναι ἐ ἐπὶ Κατάνην, ἐ ἐπίστευσάν τε 
τῷ ἀνθρώπῳ πολλῷ ἀπερισκεπτότερον καὶ εὐθὺς 
ἡμέραν ξυνθέμενοι ἡ παρέσονται ἀπέστειλαν αὐτόν, 
καὶ αὐτοί (ἤδη γὰρ καὶ τῶν ξυμμάχων Σελινούν- 
τίοι καὶ ἄλλοι τινὲς παρῆσαν) προεῖπον πανδημεὶ 
πᾶσιν ἐξιέναι Συρακοσίοις. ἐπεὶ δὲ ἑ ἑτοῖμα αὐτοῖς 
καὶ τὰ τῆς παρασκευῆς ἦν καὶ αἱ ἡμέραι ἐν αἷς 
ξυνέθεντο ἥξειν ἐγγὺς ἧσαν, πορευόμενοι ἐπὶ 
Κατάνης ηὐλίσαντο ἐπὶ τῷ Συμαίθῳ ποταμῷ ἐν 
τῇ Λεοντίνῃ. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ὡς ἤσθοντο αὐτοὺς 
προσιόντας, ἀναλαβόντες τό τε στράτευμα ἅπαν 
τὸ ἑαυτῶν καὶ ὅσοι Σικελῶν αὐτοῖς ἢ ἄλλος τις 
προσεληλύθει καὶ ἐπιβιβάσαντες ἐπὶ τὰς ναῦς 
καὶ τὰ πλοῖα, ὑπὸ νύκτα ἔπλεον ἐπὶ τὰς Συρα- 
κούσας. καὶ οἵ τε ᾿Αθηναῖοι ἅμα ἕῳ ἐξέβαινον 
ἐς τὸ κατὰ τὸ ᾿Ολυμπιεῖον ὡς στρατόπεδον 
καταληψόμενοι, καὶ οἱ ἱππῆς οἱ Συρακοσίων 
πρῶτοι προσελάσαντες ἐς τὴν Κατάνην καὶ 
αἰσθόμενοι ὅτι τὸ στράτευμα ἅπαν ἀνῆκται, ἀπο- 
στρέψαντες ἀγγέλλουσι τοῖς πεζοῖς, καὶ ξύμπαντες 
ἤδη ἀποτρεπόμενοι ἐβοήθουν ἐπὶ τὴν πόλιν. 

ΤΧΥΊ. Ἔν τούτῳ δ᾽ οἱ ᾿Αθηναῖοι, μακρᾶς οὔσης 
τῆς ὁδοῦ αὐτοῖς, καθ᾽ ἡσυχίαν καθῖσαν τὸ στρά- 
τευμα ἐς χωρίον ἐπιτήδειον καὶ ἐν ᾧ «μάχης τε 
ἄρξειν ἔμελλον ὁπότε βούλοιντο καὶ οἱ ἱππῆς τῶν 
Συρακοσίων ἥκιστ᾽ ὁ αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ ἔργῳ καὶ 

1 παρεσκευάσθαι, ἴῃ ΜΌΝ. ἴον ἰέναι, ἀο]ουρα Ὀγν ΠοΌτθοθ. 
2 ΜΠ} ΠΕ, 4}} οὔμον ΜΞΝ. τὸν. 
Ὁ ἐς τὴν Κατάνην, Ἠσᾶδ οοὐγθούβ ἴο τῇ Κατάνῃ. 
4 ἂν, αἴξον ἥκιστ᾽ ἴῃ ΜΩΝ., ἀο]ούρα ὈΥ δύῃ]. 
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- ΡΝ φτῳ 

Ῥ ΎΌΎΌ τ οέοοενοἔὁΠσΠὍνν: 

᾿ -- 

ΠΟΟΚΟΎΥΙ. τὑχν. τ χνι. 

ἼΧΝ. Απὰ {πὸ ϑγγδοιϑδη φθηθΥα 85, πῸ ψ6Γ6 
Αἰγεδαν οοηβαθηῦ ἃ5 ἴο ὑΠ6 σϑῆθῦδὶ αἰ δαδῦϊοη, ἀπ 
ἰηϊοπαθα αναη νυἱπουὺΐ [Π15. Παρ ἴο ρὸ δραϊηβὺ 
Οαἴδηα, ἰγυβίεα ἴῃ 6 ἔδ]]ονν τηπι6}} ἴοο ἱποδυ αν, ἀπὰ 
αὖ ΟΠ66, ΔρΥ δοίη ΠΡΟῚ ἃ ἀν οἡ γνῃΪοἢ ὑΠαν νου] 
Ὀ6 ὕπούθ, δϑοηῦ Πίηλ ὕδοκ; ἃπᾶ ὑπϑιηβο]νϑο--- Π 6 

ΒΘ! π5 ἃπα βδοῖηθ οὔμοιβ οἵ ὑπεὶν 411165 θϑὶηρ 
αἰγοδαν ριδβδεηΐ---τδ 46. ῬγοοἸδηγαίίοη ἴον ὑπΠ6 ψ Πο]ςὲ 

. ἔογοα οὗ {Ππ ϑ'ιγυδοιιβᾶπβ ἴο ἴδε πε 614. Απὰ ψῆθη 
{Π6ὶν ΡΥΘραγαῦϊομβ ὑγοῦΘ τηϑάθ ἃπα ὑπ ἄδγβ ψνε]Ὸ 
ΠπΘδΙ Οἡ ΜΏΪΟΝ παν Πδὰ ἀσγεθα ἴο οομῃλθ, ἔθ ν ρῖο- 
οοοαδά ἰοννάγ5 (ἰδΐαπα ἃ πα Ὀἱνοιδοκοα αὖ {Πς Εἰνον 
5ηδοῦμυ5 ἴῃ {ΠπΠ6 ὑευυϊουυ οἵ Τιδοηεϊπὶ, Βιΐ {Πὲ 
ΑΥΠαπίδηβ, θη ὑπον Ἰοαυηθα οὗ ὑποὶν ΔΡΡΥΌΔΟΙ,, 
ἴοοῖκ 411 ὑπαὶ οὐ ΔΙΩΥ ἃπα σποἢ οὗ [ῃς 51. 6]5. οὐ 
οὔμε β δ5. δα Ἰοϊπβα {θη}, ἀμ οτ θαυ ]εῖηρ οα {πεῖν 
5Π105 ἀπα Ὀοδΐβ 5116 τππάϑὺ οονεὺ οὗ πὶρῦ ἀρσαϊηδῦ 
ϑυύδοιθα. Απα {ποὺ αἰβθιη θαυ κοα αὖ ἀνθ δας δὖ ἃ 
Ροϊῃῦ ορροβὶϊες π6 ΟἸγιηρίθιαμα, ννΠμθῦθ ὑΠ6Υ ΡΙῸ- 
Ῥοββᾶ ἴο ΘΟΟΙΡΥ ἃ οδηρίηρ- αοα; θυΐ ὕΠ6 σι γυδοιιβδη 
Πουβϑιηθη, γῆ νου ὑπΠ6 ἤγου ἴο τεδοῦ (ὐαἴΐαπα δηά 
Τουπα ἔπαγε ὑμαῦ ὑΠ6 νυν} 6. ΔΙῚ ννὰ8 ΡὍΌΠΘ, ὑπ η6α 
θοῦ Δηα δηποιποθα {Π18 ἴο {Π6 ἰηΐαηΐνυ, δηα ἃ]}} 
ὑπεπ παν παα θεοὶς αὖ οοα ἃπα ᾿αβίθηδα ἴοὸ υΐηρ αἰά 
ἴο {πε εἰΐν. 

ΤᾺΧΥῚ. Μεδην 116 ὑπῸ Αὐμαειηΐδηβ, πη] ϑῦαγ 64, ἃ 
{Π6 ϑυυδοιβαηβ Πα ἃ Ἰοηρ νὰν ἴο σο, βϑυ 16 {πεῖν 
ΑΥΤΩΥ͂ ἴῃ ἃ 5114 016 ροδβι το, ννμθγα ὑΠδὺ σου]α Ὀαρίη 
ἃ Ὀαύ]6 πο πανεῦ ὑπο νη 6α δηα ἴΠ6 ϑγγδοιιβδι 
Βουβθθη νγοῦ ἃ ἀπηον ὑπ ϑῖὴ {πῸ Ἰθαϑὺ οἰ Ποὺ ἴῃ ὑπὸ 
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ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ 

“- »“"»Ἥ" «- ἶ ,7, ᾿ 

πρὸ αὐτοῦ λυπήσειν' τῇ μὲν γὰρ τειχία τε καὶ 
᾿ς Ψ Ν Υ ᾿ ἕ ἈΝ 

οἰκίαι εἶργον καὶ δένδρα καὶ λίμνη, παρὰ δὲ τὸ 
κρημνοί. καὶ τὰ ἐγγὺς δένδρα κόψαντες καὶ 
κατενεγκόντες ἐπὶ τὴν θάλασσαν παρά τε τὰς 
ναῦς σταύρωμα ἔπηξαν καὶ ἐπὶ τῷ Δάσκωνι ἔρυμά 

χὰ ᾽ , “  ἐ ἕ τε, ἧ εὐεφοδώτατον ἣν τοῖς πολεμίοις, λίθοις 
΄ὕ ᾿ ΄, Ἦν Ἢ » ΚΎΦΟΙΝ λογάδην καὶ ξύλοις διὰ ταχέων ὥρθωσαν καὶ τὴν 

τοῦ ᾿Ανάπου γέφυραν ἔλυσαν. παρασκευαζομένων 
δὲ ἐκ μὲν τῆς πόλεως οὐδεὶς ἐξιὼν ἐκώλυε, πρῶτοι 
δὲ οἱ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων προσεβοήθησαν, 
ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ τὸ πεζὸν ἅπαν ξυνελέγη. 
καὶ προσῆλθον μὲν ἐγγὺς τοῦ στρατεύματος τῶν 
᾿Αθηναίων τὸ πρῶτον, ἔπειτα δέ, ὡς οὐκ ἀντι- 

προῇσαν αὐτοῖς, ἀναχωρήσαντες καὶ διαβάντες 
Ἁ » ,ὔ [ Ἁ ι - 

τὴν ᾿Ελωρίνην ὁδὸν ηὐλίσαντο. 
ΤΧΥΤΊΙ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ 

ξύμμαχοι παρεσκευάζοντο ὡς ἐς μάχην καὶ ξυνετά- 
ἕαντο ὧδε. δεξιὸν μὲν κέρας ᾿Αργεῖοι εἶχον καὶ 
Μαντινῆς, ᾿Αθηναῖοι δὲ τὸ μέσον, τὸ δὲ ἄλλο οἱ 
ξύμμαχοι οἱ ἄλλοι. καὶ τὸ μὲν ἥμισυ αὐτοῖς τοῦ 

“ ΄ 

στρατεύματος ἐν τῷ πρόσθεν ἣν, τετωγμένον ἐπὶ 
ὀκτώ, τὸ δὲ ἥμισυ ἐπὶ ταῖς εὐναῖς ἐν πλαισίῳ, 
ἐπὶ ὀκτὼ καὶ τοῦτο τεταγμένον" οἷς εἴρητο, ἣ ἂν 
τοῦ στρατεύματός τι πονῇ μάλιστα, ἐφορῶντας 
παραγίγνεσθαι. - καὶ τοὺς σκευοφόρους ἐντὸς τού- 
τῶν τῶν ἐπιτάκτων ἐποιήσαντο. οἱ δὲ Συρακόσιοι 
ἔταξαν τοὺς μὲν ὁπλίτας πάντας ἐφ᾽ ἑκκαίδεκα, 
ὄντας πανδημεὶ Συρακοσίους καὶ ὅσοι ξύμμαχοι. 

» 3 ᾽ εἴ ϑ " ͵ὔ 

παρῆσαν (ἐβοήθησαν δὲ αὐτοῖς Σελινούντιοι μὲν 

300 



ΠΝ ΥΙ ὺὉνι. 1-ανῃ. 2 

δοίιδὶ Πρ ηρ οὐ θείου ἢ ἴου ἢ οπμβ 546. νν8}}8 δπὰ 
Βοι565 8Πα ἰγε8β 8η4 ἃ ϑυνδῃρ {ὈΓΠΒΠ 6 ἃ ὈΔΥΥΙΕΓΥ, 
οὴ πε οὔδει οἰάθ ἃ ᾿ἰπα οἵ οἱ. ΤΠδν α]5ὸ οαΐ 
ἀοννα ὑΠ6 ἔγδὸ5 Πδᾶν αὖ παπᾶ ἃηα Ὀυϊηρίηρ ὑΠ 6 πὶ 
αἀοινη ἴο ὅπῸ 5θὰ θυ }]Ὁ ἃ δἰοοκαάθ Ὀν ὑπὸ 5ῃ1ρ5: 
ἃ Πα δὖ Ἰλάβοοη, ννῃθγα ὕΠ6 ρἷδοο ννὰβ πιοϑῦ δοοθββί Ὁ] 6 

᾿Π ἰἴο πὸ ΘηθιΩΥ, {παν αὐ οΚὶγ ογθοῖθα ἃ θυ] ναγκ οὗ 
᾿ς 5ἴ0η65 ΡἰοκΚοδα ἀρ ἴῃ ἴῃς ἢ6]45 πα οὔ ὑπ θεγ8, δπα 
᾿ς ρυ]δδα ἀονῃ πε ὑνγᾶρε ονεῦ {Π6 Απᾶραβ8. ΥῺ1] 6 

ἼΠΟΥ ψγο 6 τηδἰκίηρ ὑΠπποϑα ΡΥ ραυ αὐ η5. ΠΟΌΟαν οδΠῚ6 
οὐδ Πότ {Ππ6 οἰζγΥ ἴο Πίπαθυ ὑπθηι; ὑῃΠ6 ἤγβδὺ ὑπαὶ 
οδγὴ6 ἃραϊηϑῦ ὑπθη ὑνοῖα {πΠ6 Πουβθηθῃ οὗ ἴΠ6 ϑ'υγὰ- 
ουϑδηδβ, θαὺ αἰζαυνναυβ. ὑΠ6 πη αηγυ 4150 σαῦμογδα ἴῃ 
[1] ἔογοθ. Απὰ αὖ ἢγϑῦ ὑΠπδὺ ἄγεν πϑὰν {πΠ6 Αὐμαϑηΐδῃ 
ΟἝΤῊΡ, θὲ Ἰἰαΐαν, θη ὑΠ686 αἱ ποῦ οοπλα ουῦ ἀραϊηβὺ 
ὑπ8πὶ, ἔπΠον υυἱὺπᾶγονν ἀούοθα ὑπΠ6 ΕἸ]ουης. γοδα δα 
βρθηὺ {π6 ηἰρὔ. 

ΠΧΥΧΥΝΤΙ. Οἱ {π6 παχὺ ἀν ἴπ6 ΑἸΠοπίδη5 δηα {16 ]ν 
411165 τηδᾶθ ργεραγδίϊοηβ ἔου. αὐ] θ, ἀμ νναῦθ ἀγᾶννῃ 
ἋΡ ἰπ ἴπ6 [Ο]]οννηρ οὐάθυ: Οπ {πῸ τἱρηῦ ννεῦθ {6 
Αὐρίῖνεβ. δηαὰ Μαηϊηδαπβ, ὑπ6 Αὐμπαηϊδηθβ δα ὑπὸ 
οαηΐγα, ὑπ οὔϑυ 411165 ὑπΠ6 τϑϑοῦ οἵ ὑπ6 Ἰῖπθ. Ηδὶ]ῇ οἵ 
ὉΠΘΙΥ ΔΥΠῚΥ νγὰ8 ἴῃ ὕΠ 6 νη, διγαγϑα εἰρηῦ ἀ6ορ ; ὑπὲ 
Οὗ Πα] πᾶν ὑπεὶν β᾽θορίηρ- ]αοθβ, Του θα ἴῃ ἃ 
ΒΟΙΙονν βασαγα, ὕποϑα ἴοο διγαγθα εἰρῃῦ ἄθορ ; δπὰ 
ὉΠ6 ογάευα οὗ ὑπ Ἰαΐίεν. νψευθ, ἴο 6 οὐ πὸ αἱενῦ ἴο 
ΒΌΡΡοΥ δὴν ρα οἵ ὑπῸ ἃυτὴν ὑπᾶῦ ννὰ5 πηοϑὺ ἴπ αΪ5- 
6585. Απᾶ {πεῸ Ῥαρρσαρθ-οα τ οΥ5. ΠΥ μὰ ᾿ἰπβάα 
1Π6 θοᾶγν οἵ τεϑεῦνεβ. Τηδ ϑυνυδοιιβδηβ, οἡ {Π6 οὔἴϑὺ 
Πδηα, δὐγδηρσδα 41} ὑπ ῖν ΠοΟρ] 65 βἰχίθε ἀδθορ, ὑπαῖ 
5, ἐῃῆ6. ψο]6 ἴογος οἵ {Ππ|ὸ ϑυυδοιβθαηβ ἃη ἃ ἃ5 ΠΊΔΩΥ 
οὐ {Π|͵π|} 411165 ἃ5 νει ρυθϑοηῦ ; [01 Πα Ὺ Πδα γοοοῖνϑα 

᾿ς βοη6 γΕϊη ον οοτηθηΐβ, ΟΠ θεν ἔγουα ῃ6 56] πιιηἰ8 5, 
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ν᾿ 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ Γελῴων ἱππῆς, τὸ ξύμπαν 
ἐς διακοσίους, καὶ Καμαριναίων ἱ ἱππῆς ὅσον εἴκοσι 
καὶ τοξόται ὡς πεντήκοντα), τοὺς δὲ ἑ ἱππέας ἐπε- 
τάξαντο ἐπὶ τῷ δεξιῷ, οὐκ ἔλασσον ὄντας ἢ 
διακοσίους καὶ χιλίους, παρὰ δ᾽ αὐτοὺς καὶ τοὺς 
ἀκοντιστάς. μέλλουσι δὲ τοῖς ᾿Αθηναίοις προ- 
τέροις ἐπιχειρήσειν ὁ Νικίας κατά τε ἔθνη 
ἐπιπαριὼν ἕκαστα καὶ ξύμπασι τοιάδε παρεκε- 
λεύετο. ᾿ 

ΤΟ ΤΓΙΟΙ Πολλῇ μὲν παραινέσει, ὦ ἄνδρες, τί 
δεῖ χρῆσθαι, οἵ πάρεσμεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ᾿ ἀγῶνα; 
αὐτὴ γὰρ ἡ παρασκευὴ ἱκανωτέρα μοι δοκεῖ εἶναι 
θάρσος παρασχεῖν ἢ καλῶς λεχθέντες λόγοι μετὰ 
ἀσθενοῦς στρατοπέδου. ὅπου γὰρ ᾿Αργεῖοι καὶ 
Μαντινῆς καὶ ᾿Αθηναῖοι καὶ 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 πανδημεί 
τε ἀμυνομένους καὶ οὐκ ἀπολέκτους ὥσπερ καὶ 
ἡμᾶς, καὶ προσέτι Σικελιώτας, οἱ ὑπερφρονοῦσι 
μὲν ἡμᾶς, ὑπομενοῦσι δὲ οὔ, διὰ τὸ τὴν ἐπιστήμην 
τῆς τόλμης ἥσσω ἔχειν. παραστήτω ἡ δέ τινι καὶ 
τόδε, πολύ τε ἀπὸ τῆς “ἡμετέρας αὐτῶν εἶναι καὶ 
πρὸς γῇ οὐδεμιᾷ φιλίᾳ, ἡ ἥντινα μὴ αὐτοὶ μαχόμενοι 
κτήσεσθε. καὶ τοὐναντίον ὑπομιμνήσκω ὑμᾶς ἢ 
οἱ πολέμιοι σφίσιν αὐτοῖς εὖ οἶδ᾽ ὅτι, παρακελεύ- 
ονται" οἱ μὲν γὰρ ὅτι περὶ πατρίδος ἔ ἔσται ὁ ἀγών, , 
ἐγὼ δὲ ὅτι οὐκ ἐν πατρίδι, ἐξ ἡ ἧς κρατεῖν δεῖ ἢ ἢ μὴ 
ῥᾳδίως ἀποχωρεῖν" οἱ γὰρ ἱππῆς πολλοὶ ἐπικεί- 
σονται. τῆς τε οὖν ὑμετέρας αὐτῶν ἀξίας μνη- 

1 τὸν αὐτὸν, Ἠτπιαθ ΟΠδηρθα ἰο τοιοῦτον. 
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ἀν" 

Βπυ το σηοοιοιέυὁ«ι«ἑ«“Ἐ 

ΠΝ ΥΙ ἼχνυΙ. 2: ἸΧΥΠΙ; 4 

θαῦ πεοχὺ ἴο ἔπει 5οη]Ὲ σαν] τοὶ πε (ὐε]οδηβ, 
ἀθουῦ ὕνο πυπαάτδα ἴῃ 4]], ἀμα αἴ50 το ὑΠ 6 (δμηλδι- 
ἰπαθδηβ δοαῦ ὑνθηΐτΥ Πουβθιηθη ἃηα ἤγ Ὀοντηδη. 
ΤΠ οὶν σᾶναϊνν, ψΏΪΟἢ νὰ ποῦ 1685. ὑῃδη ὑὕὑναϊνε 
Βυπαάνγοα ἴῃ πα) 6ν, πον ρ]δοθα οα ὑπΠ6 τἱσηῦ, ἃπα 
Οἢ ἰΐ5 ἤδηϊς {Π6 )ὰνε]π- θη. Α5. ὅπ6 Αὐπεηΐδ 5 
νγοΓῈ οἡ {πες ροϊηὺ οἵ Ὀεριπηΐϊηρ ὑπΠ6 αἰΐδοκ, ΝΙοίας 
νοῦ ]οηρ ὑπε ᾿ἰπθ ἀπα δχῃογίθα ἴπθμ), παϊίοι ὈΥ 
πδίϊοη ἃ5 Ὑ06}} δ5. 4}}] ἰορείπευ, ἱπ ὑπ 6 [Ὁ]]ονηρ' 
ΤὩΒΠΠΘΙ : 

ΤΧΥΝΠΙῚ. “παῖ πεεα 15 ὑποῖθ, βο] Ἰδοῦ 5, οὗ Ἰοὴρ 
Θχμογίαϊοη, 6 6 ΔΥ6 ἃ}}] ἴθ ἴον οὔθ δῃᾶ {πὲ 
βᾶτηβ οοηΐοϑῦ  ϑ Οὐ ὐτὰν οἱ 0561} 56 6 18 ἴο Π6 ΠΟΥ 
οδ]ουϊαῖεα ἴο ἰῃβρίτε οοηἤἥδοηοθ ἔπδη ψν 611] οἤοβθῃ 
ψγολ5 ψν ἢ ἃ νὰ ἀὐηγ. ΕῸΣ ψνἤογα ἃ΄ῖ6 Αὐρίνοϑ 
δα Μδηϊπαϑϑηβ ἀπ Αὐποηΐϊδηβ ἀπὰ πΠ6 Ρεϑὺ οἵ [ἢς 
Ἰ5]  μθυβ, ΠΥ 5Που]ἃ ποῦ Ἔνθυγοηθ, ᾿ῃ ΘΟΠΊΡΔΗΥ νυ» Ὁ} 
4}1165 80 Ὀγᾶνθ ἃ Πα] 80 ΠιΠΊΘΙΌΙ5, πᾶν σγοαῦ πόρε οἵ 
νἱοΐουυ, δϑρθοίδ!ν ἀραϊπδῦ δ ὑπαὺ τηθοῦ τι8 ἴῃ 
ἃ Τη0} πα ἃγὰ ποῦ ρἱοῖκθα θη ἃ5 γγθ ΟἸ ΒΘΙν 6 5. ΑΥ6, 
ἃ Πα ἀραϊηϑὺ 5166] 1 οὔβ, ΤηΟΥ̓ΘΟΥ ΘῚ, γν Π0 ΒΟΟΙῈ τι5, ΠΠ66Ω, 
Ὀυΐ ἀο ποὺ 5ἰδπα ὑπμεὶν στου πα ἀρσαϊηθῦ τ15, Ὀθοδιιθ6 
Π6 51..1}} πον Πᾶνα ἰ8 ποὺ δα] ἴο {πεῖν ἀδυίηρ, 
ΤῊΪ5, ἴοο, τηϑὺὶ 6 ἤχϑα ἴῃ {Π6 τιμᾶ οἵ δνειγοηθ, 
ὑμπαῦ νγε ἀῦξ ἴαι' ΠἸ ἢ) ΟἿἿ οὐ Δ Πα ἃπα ποῦ πϑᾶῖ ἴο 
ΔῊ ΤΠ] Πα Ϊν ΘΟΙ ΥΥ, ᾿1Π}6 55 γοῖι 5}}4}} νη 8160 }} ὈγῪ 
γοι" ΟΥ̓ 5 ο5. πα τὴν δαιϊηοηϊζίοη 85 {π6 
οΟρΡροβίϊε οἵ {πὸ Ἂχῃουίαϊοη 16}, 1 δηλ 8016, ὑΠ6 
ΒΟΥ ἰ5 δ αν δββίηρ ἴο ἷθ ὑἹΌΟΡΒ; ἴου ὑπ ν ὑγρὰ 
ὑπαὶ Π6 οοπίθοῦ νν1}}] 06 ΤῸγ [αὐ ον ]δπα, αὐ 1 γουηϊηα 
γοι ὑπαῦ Ὁ ψν}}}] 6, ποὺ ἴῃ οὐ ἔἈ ΛΠ υ]α πα, θὰ  Πθτ 
γοι Εἰ 6} πιδὺ νη νἱοΐουυ ΟἹ ΠΊΔΥ ποῦ Θδϑῖ]γ σεῦ 
ΔΥΥΔΥ ; ἴον {παῖ} σαν ΑΙ 001} 6. ΡΟῚ τ18 ἴῃ σγοαῦ 
Ππυτηθ6 5. Βα τηϊηα ], {Ππευθίουθ, οἵ γοῦν οὐ ΤΘΡιι- 
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τῷ 

ΤΗΙΟΥΘΙΘΕΒ 

" ,ὔ ᾽ ’ - 9  ι.Ξ" ͵7 Χ Ἁ σθέντες ἐπέλθετε τοῖς ἐναντίοις προθύμως καὶ τὴν 
παροῦσαν ἀνάγκην καὶ ἀπορίαν φοβερωτέραν 
ἡγησάμενοι τῶν πολεμίων." 

ς ᾽7 ἴω ΠΧΊΧ. Ὁ μὲν Νικίας τοιαῦτα παρακελευσά- 
μενος ἐπῆγε τὸ στρατόπεδον εὐθύς. οἱ δὲ Συρα- 

, - ν “ 

κόσιοι ἀπροσδόκητοι μὲν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἦσαν 
᾿ δ, 7ὔ “ ᾿Ὶ ΄“΄᾿ 

ὡς ἤδη μαχούμενοι, καί τινες αὐτοῖς ἐγγὺς τῆς 
, » ᾿ ᾽ 4θ Ψ δὲ δ ὃ Ν 

πόλεως οὔσης καὶ ἀπεληλύθεσαν' οἱ δὲ καὶ διὰ 
“ “ ὔ σπουδῆς προσβοηθοῦντες δρόμῳ ὑστέριζον μέν, 

΄ -“ Ψ 7ὔ 

ὡς δὲ ἕκαστός πῃ τοῖς πλείοσι προσμείξειε καθί- 

σταντο. οὐ γὰρ δὴ προθυμίᾳ ἐλλιπεῖς ἦσαν οὐδὲ ., οὐ γὰρ δὴ προθυμίς ἣ 
, ΠΥ Ἶ, -“" 7 φιςν -“ » 

τόλμῃ οὔτ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ οὔτ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις, 
᾽ Ἂν; “Ὁ Ν 3 7 ] [γὲ ᾿] [4 . ἀλλὰ τῇ μὲν ἀνδρείᾳ οὐχ ἥσσους ἐς ὅσον ἡ 
ἐπιστήμη ἀντέχοι, τῷ δὲ ἐλλείποντι αὐτῆς καὶ 

Ἀ 7 ΕΣ ᾽ὔ - δὲ 

τὴν βούλησιν ἄκοντες προυδίδοσαν: ὅμως δὲ 
“ ,ὔ ; ἦι 

οὐκ ἂν οἰόμενοι σφίσι τοὺς ᾿Αθηναίους προτέρους 
ἐπελθεῖν καὶ διὰ τάχους ἀναγκαζόμενοι ἀμύνασθαι 
," κ ιὟ . 3 ἣ᾽ “ ἊΝ ἧς 

ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα εὐθὺς ἀντεπῆσαν.. καὶ 
-“ Ἀ ᾽ ἴω φ ͵7ὔ Ὁ» ͵ Ν 

πρῶτον μὲν αὐτῶν ἑκατέρων οἵ τε λιθοβόλοι καὶ 

σφενδονῆται καὶ τοξόται προυμάχοντο καὶ τροπάς, 
“ 3 ὃν ΄ ἢ ᾿ 3 ,ὕ » Ἐν 

οἷας εἰκὸς ψιλούς, ἀλλήλων ἐποίουν" ἔπειτα δὲ 
7 

μάντεις τε σφάγια προύφερον τὰ νομιζόμενα καὶ 
“ [4 ’ ἰῷ 

σαλπικταὶ ξύνοδον ἐπώτρυνον τοῖς ὁπλίταις, οἱ 
, έ 

δ᾽ ἐχώρουν, Συρακόσιοι μὲν περί τε πατρίδος 
-“ Ἂν οἵ ω μαχούμενοι καὶ τῆς ἰδίας ἕκαστος τὸ μὲν αὐτίκα 

͵7 ΄“΄“}ν ΟῚ 

σωτηρίας, τὸ δὲ μέλλον ἐλευθερίας, τῶν δ᾽ ἐναν- 
»κ- "» Ψ' 3 3 

τίων ᾿Αθηναῖοι μὲν περί τε τῆς ἀλλοτρίας οἰκείαν 
»-Ρ , 

σχεῖν καὶ τὴν οἰκείαν μὴ βλάψαι ἡσσώμενοι, 
7 “ ἴω ἿΝ 

᾿Αργεῖοι δὲ καὶ τῶν ξυμμάχων οἱ αὐτόνομοι 
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πω» 

ΠΝ ὟΙ ὙΧνη, 2-.1Χ1Χ..2 

᾿ἰαϊίοι, δηα αἰδοῖ ὑΠ6 Ἔθθν ὙὙ1} δρ υῦ δηα νυ ἱ{} 
18 ἐπουρῦ ὑπαῦ ΟἿΥΓ ῥιδβδεηῦ Ὡδοθβϑιῦυ δηα {πὸ 

σἰγαῖϊΐδ ἴῃ ψΠἰοἢ ννα οἱδηα ἃγ6 τότε ἴο θ6 Γδαυρα {πδῃ 
ΠΥ Ἰρὸδ 

ΤΧΙΧ. Αὔον ϑαοῖ δὴ ὄχ μουίαϊοη ΝΙοδθ βὑγαὶρῦ- 
τὰν ἰεα ΟἹ ΠῚ5 ΔΙΤΩΥ ; Ὀυὺ {Π|6 ϑ'υγδοιβθᾶηβ γΕΥ6 ποῖ 
εχρεούμηρσ ἴο ἤρῃὺ δ 7ι5ὺ ὑπὰῦ᾿ τηομπηθηΐ, ἃ Πα 50 ΠΊ6 
οὐ ὕπδυτὰ, ἃ5 ὑπ οἰδν ννὰβ πδδν ἔθ, ἢΔα Ἔνεη φῸΠ6 

ΟΒΟΠΙ6 ; ἃηα {Π686, ὑποιρἢ [ΠΘΥ σδτὴθ σταηπίηρ ἴο ὑπ 6 
᾿Ἰ1π65 ἃ5 αϑὺ ἃ5 ὕΠπ6 ὺ οοι]ά, ννετα ἰαΐθ, δηα πδα ἴο [4]}} 
ἢ ὙΠΘΥΟΝΟΥ 680 οὴθ Πρρεπδα ἴο γϑδοὴ ὑπΠ6 τηδΐῃ 
Ὀοᾶγ. ΕῸΣ παν ψεῖα ποὺ ᾿δοκίηρ ἴῃ 268] ΠΟΥ ἴῃ 
ἀαγίηρ οἰἴπεν ἰῃ {ῃ15 αϊ] 6 οὐ ἴθ ἔποθα ψΒΙΟἢ 
[0] οννεα ; ΠᾶΥ, 'ἰπ Ὀγανειν ὑπδν ψνεῦα ῃοὺ ἰπἤευϊου ἴο 
ὑπεῖῦ Ὁ ΠΘΙἾ68, 50 αι ἃ5 ὑπεῪ Πδα ἜὌχρογίθποο, ᾿υὺ 
Οἀγουρ ὑπαὶν Δοῖκ οἵ ὄἜχρευίθηος ἴῃ ρίζα οἵ ὑπϑηὶ- 
Β6ῖνεβ ὑπου ἰαϊ θα ἴο (ὁ 7ι5ιϊος ἴο {πεῖν ροοα ἰη- 

ΤοηϊίοπθΒ. Νανουῖῃθίθββ, ὑπουῦ σὴ παν αἰα ποῦ ἐχρθοὶ 
“ἀπ ΑἸΠΘηΐδη5 ἴοὸ θῈ ἐΠ6 ἤγβὺ ἴο αἰΐδοϊς, ἀηα ἐπουρἢ 
ΠΕ σεῦ ἰουοθα ἴο ἀεἴε πα ὑπδυηβοῖνεβ ἰπ ἢδβῖθ, ὕΠδν 
ὕοοῖς Ρ ὑμοῖν ἀυτὴβ δῦ οὔσα ἃπα ννυεηῦ δραϊηβὺ ὑθϑιη. 
Αμα αὖ ἤνϑὺ ὑπὰ βἴοπο- ἤγουν ευβ Πα 5]1ηρ 6 1]85 δπα 

ΟΠ Βονηιθη 5ἰκ τη ϑῃ δᾶ, αἀτινίπρ ΘΔ 0 ἢ} οὔθ Ὀδοῖκ, ἢγϑῦ 
9Π6 5146 πᾶ ὑπθῃ ἴῃς οὐμοι, ἃ5. Πρ - γα ὑγοορ5 
νου α θῈ ΚΕ ἴο ἄἀο. Αἰογνναγὰβ ὑπ 6 βοούῃβαυ δ β 
Ὀτουρὺ ουνναγα ὑΠ6 οὐβίομηδνν βϑουῆοαβ πα ἔγαμι- 
Ρεΐευβ βσγεα {πΠ6 Πορ]ϊῦεβ ἴο ὕπ6 οπᾶσσθ. 850 παν 

Σ ᾿ ἀναποοᾶ---ἰΠς Βυγδοῦβαηβ, ἴὸ ἤρῃὺ ἴον [αὐ ου]δπα 
Δα ἜΥΕΥῪ τηδὴ ἴον ἢΐβ οὐνη μι εβϑεηὺ βαΐεϊν ἀπα αΐυτα 

᾿  ἤπεεάομι; οα {ΠπΠ6 οὐδ ὺ 546 ἔῃη6 Αὐοπίδμπβ, ἴὸ ἢρμὺ 
ἴῸΣ δὴ 8]|16 ἢ ἰαπα ἴῃ οΥΟΘΥ ἴο ψίῃ ἰὖ ἴον. ὑμπεὶν σῇ 

Ε. Δπα ἴο βᾶνῈ ὑπεὶγ οὐ ἰαπα πο πε αἰθαβίου οὗ 
 ἀεΐεοαῦ; {π6 Αὐρίνεβ. ἀπ {ποθ οὗ {π6 4]1165 ὑπαὶ 
;- ὙγΘΓΘ ἱπδεροπδεηΐ, ἴο Βεὶρ ἐπε Αὐμεηίϑῃηβ ἴῃ ΒΕ ηρ' 

ΡΟ 
ΨΘΙ,. Π1. Υ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

᾿ ξυγκτήσασθαί τε ἐκείνοις ἐφ᾽ ἃ ἦλθον καὶ τὴν 
,ὔ ς 

ὑπάρχουσαν σφίσι πατρίδα νικήσαντες πάλιν 
“ “Ὁ ἴὰ ἐπιδεῖν: τὸ δ᾽ ὑπήκοον τῶν ξυμμάχων μέγιστον 

“ ᾿ Ἃ Ἢ; μὲν περὶ τῆς αὐτίκα ἀνελπίστου σωτηρίας, ἢν μὴ 
- ’ κρατῶσι, τὸ πρόθυμον εἶχον, ἔπειτα δὲ ἐν παρέργῳ 

Ν "»" » ’ ἑ» ᾽ “Ὁ 

καὶ εἴ τι ἄλλο ξυγκαταστρεψάμενον ῥᾷον αὑτοῖς 
7 

ὑπακούσεται. 
ΤΙ ΧΧ, Γενομένης δ᾽ ἐν χερσὶ τῆς μάχης ἐπὶ 

“ ,ὔ Ψ' 

πολὺ ἀντεῖχον ἀλλήλοις, καὶ ξυνέβη βροντάς 
τε ἅμα τινὰς γενέσθαι καὶ ἀστραπὰς καὶ ὕδωρ 

δ ΄ “ ,ὔ Ν 

πολύ, ὥστε τοῖς μὲν πρῶτον μαχομένοις καὶ 
}] ΄ Ψ ΄ Υ͂ Ἷ [ον 

ἐλάχιστα πολέμῳ ὡμιληκόσι καὶ τοῦτο ἔυν- 
΄ - ᾿ - 3.5» επιλαβέσθαι τοῦ φόβου, τοῖς δ᾽ ἐμπειροτέροις τὰ 

μὲν γιγνόμενα καὶ ὥρᾳ ἔτους περαίνεσθαι δοκεῖν, 
τοὺς δὲ ἀνθεστῶτας πολὺ μείζω ἔκπληξιν μὴ 
νικωμένους παρέχειν. ὠσαμένων δὲ τῶν ᾿Αργείων 
πρῶτον τὸ εὐώνυμον κέρας τῶν Συρακοσίων καὶ 

᾽ ᾽ Ν ΤΡ 7, Ν Ν δ » Ἂ 
μετ᾽ αὐτοὺς τῶν Αθηναίων τὸ κατὰ σφᾶς αὐτούς, 

παρερρήγνυτο ἤδη καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα τῶν 
Συρακοσίων καὶ ἐς φυγὴν κατέστη. καὶ ἐπὶ πολὺ 

Ν » 40}, ΕΡᾺ “ ς Ἁ « “ “Ὁ 

μὲν οὐκ ἐδίωξαν οἱ ᾿Αθηναῖοι (οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν 
Συρακοσίων πολλοὶ ὄντες καὶ ἀήσσητοι εἶργον 
καὶ ἐσβαλόντες ἐς τοὺς ὁπλίτας αὐτῶν, εἴ τινας 
προδιώκοντας ἴδοιεν, ἀνέστελλον), ἐπακολουθή- 
σαντες δὲ ἁθρόοι ὅσον ἀσφαλῶς εἶχε πάλιν 
ἐπανεχώρουν καὶ τροπαῖον ἵστασαν. οἱ δὲ Συρα- 

΄ «ς , ἢ Ά, ᾽ ὔ δον -. 

κόσιοι ἁθροισθέντες ἐς τὴν ᾿Ελωρίνην ὁδὸν καὶ ὡς 
3 [ο , ΄, " ἘΝ οἷς 
ἐκ τῶν παρόντων ξυνταξάμενοι ἔς τε τὸ Ὀλυμ- 
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τ ΉΉΝ 
ΠΟΘ ΥΓἹ ἼΧΙΧ, 2-ἼΧΧ, 4 

{Π6 οβ]εοῖβ ἴογ νη ΐοῃ πεν δα σοηλα, δηᾶ Πανίηρς 
ΜΌΝ νἱοΐουΎῪ ἴο 5866 ἃραίηῃ ὑῃεῖν οὐν [δ  Που]δηᾶ ; ὑῃς 
580] 6 οὐ-8}}165, ἀθονε 411 Ζεβδϊοιβ ἴον. ὑπεὶν οὐνη ἱπηπλ6- 
αἀἰαΐα βαξεῖγν, ἴον νυ Ἰἶο] ἴπθτε ννᾶὰθ ΠῸ ἤΟρΡῈ ὑη]68ς 
ἴπθν οομαπδιθα, ὑπαπμ α5ὁ0 ψἱ ἢ {Π6 βϑοοπᾶδιν 
γηοῖνο ὑπαῦὺ Πανίηρ ΠοΙροα {πΠ6 ΑὐΠδηΐδηβ ἴο ονευ- 
ὉΠγονν Δ ηοῦ ΠΟΥ Ρον ΟῚ ὕΠΠ6Ὺ τϊρὶνῦ πη {ΠπῸ ἔθιη5 οἵ 
ὑπιαὶν οὐνη Βα] οὐ! τ] ον. 

ΠΧΧ. ΏΘη ποὺ Πα οοιηδ ἴο οἴοβθ οομῃιθδῖ, ὑπὸ ν 
Π6]α ουὐ ἴον ἃ Ἰοῃρ ὑϊπιῈὲ ἀραϊηϑὺ ομδ ἀῃούμου ; δηὰ 
ὕΠδγα ομδηῃοδα ἴο οσοὺν αὐ ὑπὸ 8816 ὑΐπηδ 5016 Οἷδ05 
οἵ ὑπαπαᾶοιὺ ἀηα ἤδβ 65 οἵ Πρ} ηϊηρ πα το ἢ γαίῃ, 50 
ὑπδὺ {18 ἴοο οοηεγθυϊοα ἴο {Π6 ἔδαν. οἵ ἴποβε ψῆο 
να 6 Πρσητηρ ἴον {ΠῚ ἤυϑὺ {ἰπη6 ἀπ πνοῦα θα 11{{]Ὸ 
σοηνοιθαηῦ ἢ τνᾶῦ, ψνῃρυθαβ ἴὸ ὑποθα ΠΟ Ὑγ6 16 
ΠΟΤῈ ΘΧρουϊθηοθα 1 {Π6 βἰουτ ϑθοιηθα οὗ οουγβθ ἴο 
θ6 ἄπδ τηϑγεὶν ἴο ἴΠ6 βθᾶβοῃ οἵ ὑΠ6 γϑαὺν, θαὺ ὑπὸ 
ἴαοὺ ὑπᾶὺ ὑπεὶν απίδροηϊοῖθ νεῦα ποὺ ον  Ό6 οδα564 
{Πδῖὴ ἴδ σγεαΐδν δᾶ. ΠΏ εη, Ποννενοῖ, {πΠ6 Αὐρῖνεβ 
πᾶ ἢγοὶ ἀτίνεῃ Ὀδοὶς {116 16  υνἱπρ οὐ 16 ϑ'γγδοῦυβδῃβ, 
απ αἴδεν ὑπθῖὰ ὑπ Αὐἰμδθηΐϊδηβ 84 τρι]βεα ὑπμεὶν 
ΟΥῚ ΟΡΡοποηΐβ, ἔπμθ ἴῃς γαϑϑὺ 4150 οἵ {πΠ6 ϑ'υδοιιβδῃ 
᾿ἴπε θεσδῃ ἴο ὈΓΘΔΚ ἃπα τννὰβ τεαπορα ἴο ἤϊρης. Βαΐ 
ὑπη6 Αὐμεπίδηβ ἀἰὰ ποῦ ρμυγϑιδ αν; ἴον ὑΠ6 ϑ'γγδοιϑδῃ 
οδναῖγυ, Ὀεΐηρ πυπηθύοιιβ ἀηα ππἀοίεαϊεα, μ6]α ὑΠ δι 
ἴῃ οἤθοΚ, δπα [Ἀ]}Π[}1πρ' ἀροπ ὑπ εῖν Πορ] δ 65, 1 ΠΠῸν βἂνν 
ΔῺΥ Δηθδα ἴῃ Ρυγνβαϊδ, ἀγονα ὑπθα δῖ. ΤθΥ ΟὨΪΥῪ 
[ο]οννεα ρ ἴῃ ἃ ὈΟάγῪ 85 ἔδυ 85 1Ὁ ννγὰβ 8δΐδθ, δηα ἔῃ 6 
αἀγανν ὕδΔοῖκ δα βεῦ ὉΡ ἃ ΌΡἢγ. ΤΠ6 ϑγγδοιβδηβ, Οἡ 
{πε οὔπει Ππαηα, οοἸ]Θοὔϊηρσ οα ὕΠμ 6 Ε]οΥης τοδαᾶ ἀπὰ 
αἀγαννηρ ῸΡ ἃ85 Ψ06]}] δἃ5. ροβϑβῖ]6. πηᾶθὺ ῃ6 οἰγουμη- 
βίδποαϑ, ἴῃ βρίζε οἵ {πεῖν ἀθἔδαῦ βϑηΐ βοπηθ οἵ {πεῖν 

1 ἢ 6, ὕπ6 Αὐπϑηϊδηϑ. 
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πιεῖον ὅμως σφῶν αὐτῶν παρέπεμψαν. φυλακήν, 
δείσαντες μὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι τῶν χρημάτων ἃ ἦν 
αὐτόθι κινήσωσε, καὶ οἱ λοιποὶ ἐπανεχώρησαν ἐς 
τὴν πόλιν. : 

ΠΤ ΧΧΊ. Οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι πρὸς μὲν τὸ ἱερὸν οὐκ 
ἦλθον, ξυγκομίσαντες δὲ τοὺς ἑαυτῶν νεκροὺς καὶ 
ἐπὶ πυρὰν ἐπιθέντες ηὐλίσαντο αὐτοῦ. τῇ δ᾽ 
ὑστεραίᾳ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἀπέδοσαν ὑπο- 
σπόνδους τοὺς νεκρούς (ἀπέθανον δὲ αὐτῶν καὶ τῶν 
ξυμμάχων περὶ ἑξήκοντα καὶ διακοσίους), τῶν δὲ 
σφετέρων τὰ ὀστῷ ἀνέλεξαν (ἀπέθανον δὲ αὐτῶν 
καὶ τῶν ξυμμάχων ὡς πεντήκοντα), καὶ τὰ τῶν 
πολεμίων σκῦλα ἔχοντες ἀπέπλευσαν ἐς Κατάνην. 
χειμών τε γὰρ ἣν καὶ τὸν πόλεμον αὐτόθεν ποιεῖ- 
σθαι οὔπω ἐδόκει δυνατὸν εἶναι, πρὶν ἂν ἱππέας 
τε μεταπέμψωσιν ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ ἐκ τῶν 
αὐτόθεν ξυμμάχων ἀγείρωσιν, ὅπως μὴ παντά- 
πασιν ἱπποκρατῶνται, καὶ χρήματα δὲ ἅμα αὐτό- 
θεν τε ξυχλέξωνται καὶ παρ᾽ ᾿Αθηναίων ἔλθῃ, 
τῶν τε πόλεών τινας προσαγάγωνται, ἃς ἤχπιξον 
μετὰ τὴν μάχην μᾶλλον σφῶν ὑπακούσεσθαι, τά 
τε ἄλλα, καὶ σῖτον καὶ ὅσων δέοι, παρασκευά- 
σωνται, ὡς ἐς τὸ ἔαρ ἐπιχειρήσοντες ταῖς Συρα- 
κούσαις. 

ΟΧΧΊΙ. Καὶ οἱ μὲν ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἀπέπλευσαν 
ἐς τὴν Νάξον καὶ Κατάνην διαχειμάσοντες. Συρα- 
κόσιοι δὲ τοὺς σφετέρους αὐτῶν νεκροὺς θάψαντες 
ἐκκλησίαν ἐποίουν. καὶ παρελθὼν αὐτοῖς Ἕρμο- 
κράτης ὁ “Ἕρμωνος, ἀνὴρ καὶ ἐς τἄλλα ξύνεσιν 
οὐδενὸς λειπόμενος καὶ κατὰ τὸν πόλεμον ἐ ἐμπειρίᾳ 
τε ἱκανὸς γενόμενος καὶ ἀνδρείᾳ ἐπιφανής, ἐθάρ- 

4οὃ 



ΒΕΌΝ ὙΥΓ ὑχχ. 4- ἼΧΧΙΙ. 2 

Οὐ Π16η ἴο τῃς6 ΟἸγιηρίθυηι ἃ5 ἃ σιιαγά, ἔεανυίης ὑΠαὲ 
ἴη6. Αὐῃπϑηΐδηβ γηϊρηῦ αἀἰδύαν)» βοίὴθ οὗἩ {Π6 ὑγδδϑυγ 65 
ὙΠ οἢ νοῦ ὑΠ6 16 ἢ ἃπά {Π6 τοϑὺ νυ Πάγανν ἴο ὑΠ6 οἰὐγ. 

ΠΧΧΙ. Τα Αὐπεπίδηβ, ποννενει, ἀἸἃ ποὺ ρῸ ἴο {Π6 
᾿θιρὶθ, Ὀὰΐ οοἸ]εούίϊηρ ὑπεὶν ον 46δα δμα ρ]δοίηρ 
ὉΠ6ΠῈ ἢ ἃ ργγα ἔπε ρᾶϑϑεά ἐπα εἰσῃῦ  Πθγα ὑΠδν 
6 6. Βιυιΐῦ οὐ {Π|Ὸ ποχὺ ἀδὺ {ποὺ σάνα ὕδο κΚ πηάεν 
ὕγασα ὑπΠ6 ϑυιδουβαη ἀθδά, οὔ ψΠοηὶ 4π4 οἵ {πεῖν 
4}1165 δϑοιυῦ ἔννο Βαανα πα οἰχῦν ψε 6 5] ; ὑπ δ πη 
βαυμευίηρ ἃρ ὑΠ6 θοπ 65 οὗ {πϑῖυ οὐ ἀ684---Οὐ {Πδ6ῖ- 
Β6ῖνθβ 8δηα ὑπεὶν 4}1165 ἀθοιυῦ Πν--ἀηα ἰαἸκίηρ ἡ ἢ 
ἔμϑτη ἐπα 5ροῖ]5 οὗ {π6Ὸ6ὶ βμϑν, ὑμεὺ 5816 ἃ Ῥδοκ ἴο 
(δΐδηα. Εον ἰδ ννὰϑ σψηΐοι, ἀπ ἰδ βθειηθα δ5 γεΐ 
Ἰπ οβϑὶθ]6 ἴο συν ὁ ὑΠ6 ννδι {τ Ὸπὶ ὑΠ||5 θ856. πη} {1] 
πον βῃου]α βεηᾶ ἴο Αὐμεηβ ἴον Πουύβϑιηθη, ᾿6β᾽ 465 
σοΙ]] οἴη ΓΘ ἔγοι ὑΠ6ῚῚ 4}1165 ἴῃ 51 γ, ὑπὰῦ Ππὸν 
τηϊσηῦ ποῦ 6 αἰζορεῖῃεον δὖ ὑπὸ ππϑῦον οὗ ὑΠῸ Θμθ ιν 5 
σαναῖνν. Απά {πᾶν νναμἰθα δὖ [6 βδάγηθ {ΐπη6 ἴο ο0]- 
ἰδοῦ ἸποπΘΥ ἔτοσὰ ὑπε6 ἰβαηα 56], ἀπ ἴο ἴᾶνὲ ἃ 
ΒΌΡΡΙΥ σΟπη6 ἔγοτα ΑΘ 8 ; 4150 ἴο ὈΥ Πρ ΟΥ̓ΘῚ ΒΟ 
ΟΥ 16 οἰδίεβ, ψῃῖοῃ ὕΠον Ππορεα ψουἹὰ 6 τοῦτα 
τοδαν ἴο ᾿ἰϑδΐθεπ ἴο ὑπ θη βἴποθ ὑπ6 αὐ] 6 ; «ἀπα ἴο ργε- 
Ρᾶγε οἵδει τπΐησβ, θοΐῃῆ ἴοοάα ἃπηὰ ννῆδΐθονει. ννὰβ 
ῃδεααδα, νἱτἢ ἃ νίϑνν ἴο αὐϊαοϊκίηρ ϑγγάοαβα ἢ 6 ποχί 
ΒΡΥΪησ, 

ΧΧΙῚ]. νη ὉΠ|5 ραγροβθα ὑπαν δα] 6α. ἀναγ ἴο 
Νάχοβ 8πηα (ἰδΐαμα ἴο 5βῃρεπα {Π6 νἱηΐου Τὴ6 ϑυγὰ- 
ουβδηθ, ἢ ὕπε οἴμοι Παηά, αἴζου αν γίηρ ὉΠ 6 οὐ 
ἀεδα, “4116 δὴ ἀϑϑϑιηῦγν. Απᾶ {ποτα οαμὴξ θείου 
δῖ Ηεγηοογαΐος βοὴ οὗ Ηϑυηηοπ,, ἃ Ἰηϑὴ Ὑγῆὴ0 ννγνἃϑ 
ἴῃ ΚΘ πΘΥα] βεοοηα ἴο ποπθ ἴῃ ροϊηῦ οἵ ἰηΐθ]][ροησο, 
«Πα δα 5ἤονπ Ὠἰτη56}} ἴῃ ὑἢ 15. ννὰγ Ὀθοΐἢ οοιηρούδης ἡ 
ὈῪ τϑάροη οἵ δβχρεϑυΐθηοα πα οομβρίοιιοιβ ἴου σουγαρ6. 

ΠΣ αὟ. ἸΨ1}ν} ΥἹΙ, ΧΧΧΊ. 
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, δ 3 " [ο “ 3 “ ᾿ 
συνέ τε καὶ οὐκ εἴα τῷ γεγενημένῳ ἐνδιδόναι 

, »“" “Ὁ Ἁ 

τὴν μὲν γὰρ γνώμην αὐτῶν οὐχ ἡσσῆσθαι, τὴν 
᾿ 3 ᾿ ,ὔ ᾽ “ ἵν 

δὲ ἀταξίαν βλάψαι. οὐ μέντοι τοσοῦτόν γε 
“ «“ ϑν, δὰ 3 » “" ΄, 

λειφθῆναι ὅσον εἰκὸς εἰναι, ἄλλως τε τοῖς πρώτοις 

ἣν Ελλήνων ἐμπειρίᾳ, ἰδιώτας ὡς εἰπεῖν χειρο- τῶν ἢ μπειρίῷ, χεὶρ 
τέχναις, ἀντωγωνισαμένους. μέγα δὲ βλάψαι καὶ. 

Ν “ “ [οὶ ἈΝ , » 
τὸ πλῆθος τῶν στρατηγῶν καὶ τὴν πολυαρχίαν 

(ἦσαν γὰρ πέντε καὶ δέκα οἱ στρατηγοὶ αὐτοῖς), 
- “ Ν ᾽ ΄ . ! Ἂ μ᾽ 

τῶν τε πολλῶν τὴν ἀξύντακτον ἀναρχίαν. ἢν δὲ 

ὀλίγοι τε στρατηγοὶ γένωνται ἔμπειρον καὶ ἐν τῷ 
“ ᾿ , 

χειμῶνι τούτῳ παρασκευάσωσι τὸ ὁπλιτικόν, οἷς 
τε ὅπλα μὴ ἔστιν ἐκπορίζοντες, ὅπως ὡς πλεῖστοι 
Ψ Ἁ [οὶ » , Ζ 

ἔσονται, καὶ τῇ ἄλλῃ μελέτῃ προσαναγκάζοντες, 
“-“ [ο ’ 

ἔφη κατὰ τὸ εἰκὸς κρατήσειν σφᾶς τῶν ἐναντίων, 
» ,ὔ Ν 7 ς ΓΑ 3 ,ὔὕ 3.35 ἀνδρείας μὲν σφίσιν ὑπαρχούσης, εὐταξίας δ᾽ ἐς 

ἰὼ τὼ ἔργα προσγενομένης" ἐπιδώσειν γὰρ ἀμφότερα 
Ἦ αὐτά, τὴν μὲν μετὰ κινδύνων μελετωμένην, τὴν 

δ᾽ εὐψυχίαν αὐτὴν ἑαυτῆς μετὰ τοῦ πιστοῦ τῆς 
ἐπιστήμης θαρσαλεωτέραν ἔσεσθαι. τούς τε στρα- 

τηγοὺς καὶ ὀλίγους καὶ αὐτοκράτορας χρῆναι 
γαβεν" ΟΕ » κα ᾿ς ἘΜ 3 . ς.7 
ἑλέσθαι καὶ ὀμόσαι αὐτοῖς τὸ ὅρκιον ἢ μὴν ἐάσειν 
Μ ω Ἃ 95 Ὁ [2 ’ ἄρχειν ὅπῃ ἂν ἐπίστωνται: οὕτω γὰρ ἅ τε κρύπ- 
τεσθαι δεῖ μᾶλλον ἂν στέγεσθαι καὶ τἄλλα κατὰ 

΄ - 

κόσμον καὶ ἀπροφασίστως παρασκευασθῆναι. 

1 τὸ πλῆθος τῶν στρατηγῶν καὶ ἀο]ο οα ὃν νᾶὴ Ηδινγθιθ, 
Το] ον Ὀν Ηπαᾶο, 

ψ 1 8.4) 

ψβ."ς ω μ δ." ᾿ γ 



ΒΟΟΚ. ΓὙἹΙ. υχχιι. 2-- 

Ης εποουΐαροα ὑπδηλ δηα ρῥγοϊθϑιεα αραϊηβδὺ {πεῖν 
αἰνίηρ νὰν Ὀδοδιβα οἵ ψηδὺ Πδὰ Ππᾶρρεπεᾶ: {πεῖν 
βρί γἰῦ, μ6 ἴο]α ὑμθιι, τννὰ8 ποὺ ἀεἴβαϊεα ; ἰδ ννὰβ ὑπεὶν 
ἰδοὶς οὗ ἀἸβοὶρ! πα ὑπαὶ Πδα ἀοπα μίβο θεῖ. ΤΠον Πδά 
ποῦ, Ποννενδῦ, ὈΘ 6 50 ΤαΟἢ ἰη θυου 85 τηϊρσηῃῦ ἤᾶνα 
θεαεπ δχρθοϊεα, ββϑρθοῖα}]ν ἃ5 ὕπο Ὺ Π84 "δεὴ ρἱ θα 
ἀραϊηδὺ ἴγτοορ5 0 νγεγα {Π6 ἰογαυηοϑδὺ διηοηὴρ {116 
ΗΕ ]]οεπμῈ5. ἴῃ ΘΧρουΐθηοθ, Ἰηθῖ6 {ΠῸ5 50 ἴο 5ρΡ6ὰΚ 
ἀσαϊηϑῦ 5.116 ογαϊἴϑμθη. Μάοῇ χη ἰβοῃϊθῖ Πδα 4150 
θεδθη οδιαβοα γ᾽ 116 ἰᾶῦρα πυ6 . οὗἨ {π6 σἜ με 8 ]5 
Δα Πς ἀἰϊνίϑίοη οἵ οοϊηχηδηά--- ον ὑΠδν Πα βίθε 
ΘΈ ΠΟ 815---ἃηα πε ἀἰβογάου ἀπ δηδύο ΠΥ διηοηρ {ἢ 6 
ἰγοορβ. [Ὁ οἱν ἃ ἔδνν τηθὴ οὗ βχρϑυίθησα 5ῃοι]α θ6 
Θἤοβθη ἃ5 φἜΠΟΙΪ5, ἃπα ἀυτίηρ ὑΠὶ5 νηΐ ὑπὸ ν 
5ῃου ]α σοὺ πε Πορ]το-ἔοτοθ γεδαν, ργονί ἀϊηρ Δ ΠῚ 5 
ἔουῦ ὑποϑα ψνῃο Πδα ΠπΟΠΘ, ἴῃ οΟΥ̓ΘΥ ὑπαὺ π6 πυμ8 1 
τηΐρῃῦ ΡῈ 85 ἰδῦρε 85 ροβϑϑίθ]θ, δπᾶά δηΐογοίησ {Π6 
σΈ ΠΕ Δ] ὑγαϊηΐπρ", ἰῃ 41} 16] }Ποοά, ἢ 5414, {παν ννου]ά 
σοῦ ἴῃς θεΐζεν οἵ {Π6 Ἔποιηνυ, ᾿Γ ἴο οουγζαρα, ψῃ]Ο ἢ 
ΠΟΥ πᾶ αἰγεδάγυν, αἰδοῖ ρ! πε ψψεῦα δαάβα ψ ἤδη ἰΐ 
οᾶτὴθ ἴο δοίίΐοθ. ἔον Ὀοῦῃ ὑπεβε ὑΠϊηρθ σου] ἢππ- 
Ρίονα οἵ ὑπδϑιηβεῖνεβ; ὑπαὶ ἀἰβοὶρ! ηθ νου] ΡῈ 
Ργδοϊβϑα ἴῃ ὑΠ6 τηϊαβὺ οἵ ἀδηρευβ, πα ὑπεῖγ σουγαρο, 
ἰῃ ΡΙΌΡοΟΥΟΩ 8ἃ5 ὑποῖὶγ οοηἤάδοηοα ἴῃ ὑμὶν 5111} ἰη- 
οὐβαβϑα, σου ργονα τοῦ 56] το] ]δηῦ ἔπη δνϑυ. 
ΤῊΘ ρεποιαῖὶθ, {πῸπ, πο ὑπαὸν 5Που]ὰ εἰθοὶ 
ουρηῃῦ ἴο "Ὀὲ ἔδνυνν 'π ΠΟΥ δηα οἱοῦμοα νυ ἢ {ἃ]] 
Ροννεῖβ πα ἴπον 5Ποι]α σῖνα ὑπθπὶ {πεῖν οαὐῃ ὑπαὶ 
ΠΟΥ νου ]α ἰπ νοῦν ὑγαϊῃ Δ|]ὸνν ποτὰ ἴο οομητηδηά 
Δοσοι!ηρ ἴο ὑπεῖὶν πα ρηηθηῦ ; ἔῸγ ἰπ [5 νὰν ψ μαὺ- 
ἜνΟΥ οὐρὺ ἴο ὈςΕ Κορὺ 5βθογοῦ νουἹα 06 θεΐζευ οοη- 
οΘΔ]64, δπα {πεν ργαρδγαῦϊοηβ ἰῃ σαπθαὶ ψου]Ἱᾶ ΡῈ 

 ΤηΔ66 ἴῃ 8η ΟΥ̓ΔΟΥΪΥ γᾶν δηα υυἱτποιιὖ Θνδβί ηϑ. 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

ΤΧΧΤΙΙ. Καὶ οἱ Συρακόσιοι αὐτοῦ ἀκούσαντες 
ἐψηφίσαντο τε πάντα ὡς ἐκέλευε καὶ στρατηγὸν 
αὐτόν τε εἵλοντο τὸν Ἑρμοκράτη καὶ Ἡρακλείδην 
τὸν Λυσιμάχου καὶ Σικανὸν τὸν ᾿Εξηκέστου, 
τούτους τρεῖς, καὶ ἐς τὴν Κόρινθον καὶ ἐς τὴν 
Λακεδαίμονα πρέσβεις ἀπέστειλαν, ὅπως ξἕυμμα- 
ία τε αὐτοῖς παραγένηται καὶ τὸν πρὸς ̓ Αθηναίους ρ 

πόλεμον βεβαιότερον πείθωσι ποιεῖσθαι ἐκ τοῦ 
προφανοῦς ὑπὲρ σφῶν τοὺς Λακεδαιμονίους, ἵ ἵνα 
ἢ ἀπὸ τῆς Σικελίας ἀπαγάγωσιν αὐτοὺς ἢ πρὸς 
τὸ ἐν Σικελίᾳ στράτευμα ἧσσον ὠφελίαν ἄλλην 

ἐπιπέμπωσιν. 
ΤΧΧΤΥ. Τὸ δ᾽ ἐν τῇ Κατάνῃ στράτευμα τῶν 

᾿Αθηναίων ἔπλευσεν. εὐθὺς ἐ ἐπὶ Μεσσήνην ὦ ὡς προ- 
δοθησομένην. 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 τε ἄνδρας, διέφθει- 
ραν πρότερον καὶ τότε στασιάζοντες καὶ ἐν ὅπλοις 
ὄντες ἐπεκράτουν μὴ δέχεσθαι τοὺς ᾿Αθηναίους 
οἱ ταῦτα βουλόμενοι. ἡμέρας δὲ μείναντες περὶ 
τρεῖς καὶ δέκα οἱ ̓ Αθηναῖοι ὡς ἐχειμάξοντο καὶ 
τὰ ἐπιτήδεια οὐκ εἶχον. καὶ προυχώρει οὐδέν, 
ἀπελθόντες ἐς Νάξον καὶ ὅρια καὶ σταυρώματα 
περὶ τὸ στρατόπεδον ποιησάμενοι αὐτοῦ διεχεί- 
μαξζον' καὶ τριήρη ἀπέστειλαν ἐς τὰς ᾿Αθήνας 
ἐπὶ τε “χρήματα καὶ ἱππέας, ὅπως ἅμα τῷ ἦρι 
παραγένωνται. 

ὨΧΧΥ͂. ᾿Ετείχιξον δὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι ἐν τῷ 
χειμῶνι πρός τε τῇ πόλει, τὸν Τεμενίτην ἐντὸς 
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Ἱ "Δ -ὸ ΜΝ ΤΠ ΎΡΥΣ- 

ΒΟΟΚ ΡΥΙ. ΠΧΧΠΙῚ. ΤΌ ΧΧΥΟΙ 

ἼΧΧΠΙ. Τῆς ϑγυδοῦβδηβ, γῇ θ ὑΠεν Πα Πεαγά 
τη, νοϊεα δνευυὑ ίηρ 85 Π6 δαν βεα, δπα οἤοβα ὕΠγδ 8 
ϑεπεῖαὶβ, Ἡδυτηοοίαΐαβ ἢϊπη561, Η δυο] οἰ 8β βοὴ οὗ 
Τ᾿ γϑϑοῆ8, πα 5᾽οδηιϊβ 5δοὸη οὗ Εὐχεοθβδῖαβ. ὙΠῸ 
ΑἶδΟ βεηῦ δῆνουθ ἴο (Οὐ πίῃ ἃπαᾶ [οεραδθοη ἴο 
ἱπάπιοα 8η 8116 ἔογος ἴο 1οἷῃ ἔθ, δῃα ἴο ρϑύβυδας 
1πΠςῸ 1,δοραδοιηοηΐδηβ ἴο ριόβεοιΐα Π6 ννᾶῦ ἢ {ΠῸῈ 
ΑΥ̓ΠΕηΐδη8Β ΟΡΘΗΪΥ ἴῃ ἐπεὶ ὈΘΠΑ] ἀηα ποτα ρδὺ- 
βίδιθηῦ, ἴῃ οὐον ὑπαῦ πον τϊρὐ εἰ πον ἄγανν ὑΠ δ η 
ΑΥΘΥῪ ἔγοτὴ 51Ογ, ΟΥ 656. ἴο βοιὴηβ δχίθηϊ ριεναπὶ 
ὉΠ6ῖν Θα παϊηρ Γοἰ που οθπγθηΐβ ἴο ὑπο ὶν γὴν ἴῃ ὅ᾽οῖν. 

ΠΧΧΙΝ. ΤῊΣ Αὐμεπίδη δύτὴν αὖ Οδΐδηα, αἰγθοῦν 
Αὐου 115 γοῦν η,: δα] οα ἴο Μθϑβθηθ, ἴῃ πε Πορα ὑπαὶ 
ἰδ που] 6 Ὀεϊταγεα ἴο ἔπει. Βαΐῦ {πῸ περοὐϊὐϊοῃ 
νεῖ 6 ποὺ βδυσοοθϑϑία!. ΕῸΥ ἃ5 500ὴ δἃ5 Δ] δα 65] οὕ ἢἰδ 
ΘΟΙΠΙη8 Πα ἸΠΑ͂ΘΥ 5 Π]ΟΠ5 ἔγουη ἤομ6, Κπονΐηρ ὑπᾶῦ 
ἢς νου θὲ δὴ εχίϊθ, ἢ6 σὰν ἱπξουτηδύίϊοη οἵ {ῃς 
ΡΙοὗῦ, οἵ νυν οὶ 6 νγὰ5 οορῃηἱσαπῦ, ἴο {Π6 ἔτ] 6 π45 οἵ {Πς 
Ξυγδοῦ58 5 αὖ ΜΘ βθεπα ; Π656 δα ργδνίουϑυ ρΡαὺ ὑῃς 
οομβρίγαίουβ ἴο ἀθαΐῃ, πα δὖ ὑμῖ5 ἔηθ, θη {ΠῸ 
ΑΥδηΐδηϑ δὐυϊνθα, ὑποθῈ ῃὸ ννεῦα οἵ {Π15 ἐδοϊίοι, 
θεΐηρ' Αἰγεδάν ἴῃ τανο]ῦ ἃπα πΠ 6} 81 Π15, ΜΕ. 5 ΤῸ Πρ 
ΘΠΟῸΡἢ ἴο ργανεηῦὺ ὑπεῖν δα μπλἰβϑίοη. 80. πε Αἰπεη- 
ἴδ5 βίαγεα ἔπογα ἀρουΐ ὑπίτίθθη αν, ἀπ ἂ5 ὑπὸῪ 
ὙΕΙΘ νεαχϑα Ὀν 5ἴοιη5 δη6] ψ]Ποὰὺ ΡῬΥΟν 51 0Π5 πα 
ὙγΕΙῈ ΤηΔἸκῖπρ ΠῸ ΡΙΌΡΤΕΒ5 αὖ 4}1, ὑπδῪ τεϊγεα ἴἰο 
Νάχοβ, δηα οοπδίγιοϊ ηρ ἀοοκΚ- γαλᾶς. πα ΡΠ] απ; 
βίοοϊςαοθ τουπμα ὑπαὶ οδὴρ, ψεηῦ ἰπΐο νἱηΐεοι- 
αυδτίευβ ἵπεγθ. ΤΥ 4150 βεηῦ ἃ ὑγίτειηθ ἴο Αἰ δπ5 
[0 ΤΟΠΘΥ 8ἃη6α οᾶναῖνν, ὑπὰῦ ἴπ686 τηϊρηῦ ΡῈ οἢ 
Παπᾶ αὖ πε ορεηΐϊηρ' οὗ βρυϊηρ. 
ΤΧΧΝ. θυτίηρ ὑΠ|5 ψὶηΐου ὑπὸ ϑγυδουϑαηθ 8150 

ΡΥΙοσεοαδα ἴο θυ ἃ ννἃ}} ποχῦ ἴο τῆς οἷν, δ]οῃρ' 

ἘΠ ΘΠ ΨἸΣΧΉΤΊ,, 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

ποιησάμενοι, τεῖχος παρὰ πᾶν τὸ πρὸς τὰς Ἐπι- 
πολὰς ὁρῶν, ὅπως μὴ δι’ ἐλάσσονος εὐαποτείχιστοι 
ὦσιν, ἢν ἄρα σφάλλωνται, καὶ τὰ Μέγαρα φρού- 

ρίον καὶ ἐν τῷ Ολυμπιείῳ ἄλλο: καὶ τὴν θάλασσαν 
προυσταύρωσαν πανταχῇ ἡ ἀποβάσεις ἦσαν. καὶ 
τοὺς ᾿Αθηναίους εἰδότες ἐν τῇ Νάξῳ χειμάζοντας. 
}] , Ν ᾿ς δι Ἁ ΄ Ν “Ὁ ἐστράτευσαν πανδημεὶ ἐπὶ τὴν Κατάνην, καὶ τῆς 
τε γῆς αὐτῶν ἔτεμον καὶ τὰς τῶν ᾿Αθηναίων 
σκηνὰς καὶ τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσαντες ἀνεχώ- 

,.ΕᾺ Ψ Ν θ , Ἁ ἌἊΘθ ἴω 

8 ρησαᾶν εΕπ οἰκου. καὶ πυνσανομεέενοι τοὺς ηναι- 
2 Ν » Ν Ἁ νυ ἀράναν ἢ ᾿ὰ ους ἐς τὴν Καμάριναν κατὰ τὴν ἐπὶ Λάχητος 

γενομένην ξυμμαχίαν πρεσβεύεσθαι, εἴ πως προσ- 

αγάγοιντο αὐτούς, ἀντεπρεσβεύοντο καὶ αὐτοί" 
ἦσαν γὰρ ὕποπτοι αὐτοῖς οἱ Καμαριναῖοι μὴ προ- 
θύμως σφίσι μήτ᾽ ἐπὶ τὴν πρώτην μάχην πέμψαι 
ἃ »ν ΡΝ ." Ν ΑἉ ᾽ ,ὔ 7 

ἃ ἔπεμψαν, ἔς τε τὸ λοιπὸν μὴ οὐκέτι βούλωνται 
ἀμύνειν, ὁρῶντες τοὺς ᾿Αθηναίους ἐν τῇ μάχῃ εὖ 
πράξαντας, προσχωρῶσι δ᾽ αὐτοῖς κατὰ τὴν προ- 

7 Ψ ᾽ μι ᾽ » 

τέραν φιλίαν πεισθέντες. ἀφικομένων οὖν ἐκ μὲν 
τῳ “- Ἥ 7 Ν Υ̓ 3 Ν 
Συρακουσῶν Ἑρμοκράτους καὶ ἄλλων ἐς τὴν 
Καμάριναν, ἀπὸ δὲ τῶν ᾿Αθηναίων ᾿ὐὐῤφήμου μεθ᾽ 

, ’ “- ἑτέρων, ὁ Ἑρμοκράτης ξυλλόγου γενομένου τῶν 

Καμαριναίων βουλόμενος προδιαβάλλειν τοὺς 
᾿Αθηναίους ἔλεγε τοιάδε. 

ΤΧΧΥ͂Ι. “Οὐ τὴν παροῦσαν δύναμιν τῶν 
᾿Αθηναίων, ὦ Καμαριναῖοι, μὴ αὐτὴν καταπλα- 
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{Ππ6 δηὐγα οχίθηϊ ὑπαῦ ἴδοθς ΕρίροΪδθ, ἰαἰκίηρ ἴῃ {πε 
Τειηδηϊζοθ ρῥγθοϊηοῖ, ἰῃ ΟΥ̓ΘΥ ἐπαῦ, ἴῃ οδβε οὗ ἃ 
Ροβϑίθ]6 γϑνεῦβθ, ὕπθν πηὶρηῦ ποῦ θὈ6 80 δδβϑῖ]ν 5ῃαυΐ 
ἴῃ 85 ἰζ 6 οἰγουϊῦ οὗ ὑΠ6 ἴοννῃ ννοῦδ 5] 16 Υ ; δηᾷ 
παν 4150 ρυῦ ἃ σδιυίβοη αὖ Μαράγα δπα δηούπεοι δὖ 
{πὸ ΟἸγτηρίθυτμη, δπα ἤχεα ρ8]158465 οἡ ἴῃς 568-59 Π ὙῈ 
αὖ 411] ρΡοϊηῖβ ψνοτα ἰαπαϊηρδ γα 6 Ρροϑϑῖ 0] 6. Απᾶ 
Κπονίηρ ὑπαῦ ἴπΠ6 ΑἰΠαπίαπθ ὑγεῦα υυἱπίογίπρ αὖ 
Νάχοβ, ὕπο ννεπῦ οὐῦ ἢ 411 ὑπεὶν ἔογοθβ αρδϊηϑὺ 
(αἴαπᾶ πα γανασεα βοιηδ οὗ ἰΐ5 ζευυϊουυ, ἔπη Πανίηρ 

βαῦ ἤτνε ἴο {πε ἐθηΐβ ἀηα ἴπς6 οδιὴρ οὗ {π6 Αὐμϑηΐδηβ 
πα6Υ ταϊασπεα ἤορηθ. Μουδονϑῖ, οὐ ᾿ἰδθαυπίηρ ὑπαῦ 
ὑπΠ6 Αὐπμαδηΐδηβ δά, ἰἴῃ δοσογάδποθ ψἢ δη 4] ] 8 πὸοα 
οοποϊαάεοα νυν ἴῃ6 (ὑδιηδυϊηδθδηθ ἴῃ ὑπΠ6 (ες οἵ 
140 Π165,2 βεηῦ δῆνουβ ἴο ἔπεβθ, ἴῃ ὑπ6 πορα ὑπαὶ 
ΠΕΥ τηϊρηῦ ντῖη ὑπο ἴο ὑπεὶγ δἰάθ, πον ὑπει- 
56 ῖνεϑ βϑηῦ ἃ σοιπηΐθι- ΘΙ 557 ; [ῸΓ ὑΠ6Ὺ Πα 515- 
Ῥίοἴοηβ ὑπαῦ {πε Οδηγαυπαθαηβ Πδα ποὺ θθθη Ζϑδ]οιβ 
ἴπ ϑεπαϊηρ 59 ἢ ἢ6ῚΡ 45 ὑπεν δα βεπῦ ἔου {πΠ6 ἢγϑί 
αὐ ]16, δηα υϊρηῦ ποῦ νυνδὴ ἴο «ἰαὰ ἔπϑῖ ἴῃ ἔαΐαϊα, 
βϑείῃρ ὑπαῦ πῸ Αὐπαηΐδηβ παᾶ ἔαγεα νν8}}] ἴῃ {Π|Ὸ 
Πρσμΐ, Ὀαΐ τηϊρσηῦ ταῦμου θ6 ἱπάπσαα, οη {πε ρ]εα οὗ 
πεῖν ΤΟΥ ΟῚ ἔπ πα ϑῃΐρ, ἴο ΡῸ ονεῖ ἴο ἴπΠ6 ΑὐΠεηΐδηβ. 
Ασοογαϊηρν, θη Ηεδητηοογαΐοβ δηα οὔμοῖβ Πδα δι- 
γἱνεα δὖ (διηδαυῖπα ἢ ῸΠπὶ ϑυγδοιβθ, ἃπα ἔποπ ὑΠ6 
ΑΥὐΠοηΐδη5 ΕΠ πλι5 Δ ηα ἰδ τοϑῦ, Δ Ἀββθιηθ]ν οὗ 
ῃ6 (ὐδιηδυίπδθδηβ νὰ Π6]ἃ δηαὰ Ηεοχιηοοζαΐεϑ, 
ν]Θηΐησ ἴο ρῥγα] θα ὑπθπὶ δραϊπϑὺ {πὸ ΑὐΠδπίδηβ, 

ἼΘΡΟΪΚΟ ἃ5 [Ὅ]]ον8 : 
ΠΧΧΥῚ. “Κγε πᾶνε οοιὴθ οἱ [Πὶβ δ 55 ν, πη 6η οἵ 

Οδιηδυῖπα, ποῦ θθοᾶῦβε νὰ ἔδβαγεα {πῇ γοὶ ψ1}}] [)ὲ 

1 ΤῊ 6 6η1016 οἵ Αρο!]ο Τδηιθηϊζθϑ δα ὑπ βαθν} ν ἱσοἢ 
᾿ δα ρσγονῃ ἃΡ δθοαυῦ 1, ὑπ6 Ἰαύον ΝΙΘαρο] Ἰ8. 
ΣΤ ΒΟ Ὁ τι: Ἰχχχνυ!. 2. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘῈΒ 

γῆτε δείσαντες ἐπρεσβευσάμεθα, ἀλλὰ μᾶλλον 
Ἁ , 3 » Ε} [ο , ’ 

τοὺς μέλλοντας ἀπ αὑτῶν λόγους, πρὶν τι καὶ 

ἡμῶν ἀκοῦσαι, μὴ ὑμᾶς πείσωσιν. ἥκουσι γὰρ 

ἐς τὴν Σικελίαν προφάσει μὲν ἣ πυνθάνεσθε, 
δ “" ’ “ υ 

διανοίᾳ δὲ ἣν πάντες ὑπονοοῦμεν: καί μοι δοκοῦσιν 
» » εἰ ΄ ψιῳ οὐκ, 

οὐ Λεοντίνους βούλεσθαι κατοικίσαι, ἀλλ᾽ ἡμᾶς 
- ᾽ Ἁ Ν “ἃ 

μᾶλλον ἐξοικίσαι. οὐ γὰρ δὴ εὔλογον τὰς μὲν 

ἐκεῖ πόλεις ἀναστάτους ποιεῖν, τὰς δὲ ἐνθάδε 
, 

κατοικίζειν, καὶ Λεοντίνων μὲν Χαλκιδέων ὄντων 
Ἂ 

κατὰ τὸ ξυγγενὲς κήδεσθαι, Χαλκιδέας δὲ τοὺς 

ἐν Εὐβοίᾳ, ὧν οἵδε ἄποικοί εἰσι, δουλωσαμένους. 
" [οὶ Ν Ψ ἐπι ψῷ ιν » δὰ ἐ τ Ά δὴ Ν Ἄ, 

ἔχειν. τῇ δὲ αὐτῇ ἰδέᾳ ἐκεῖνά τε ἔσχον καὶ τὰ 

ἐνθάδε νῦν πειρῶνται' ἡγεμόνες γὰρ γενόμενοι 
΄ ω Ν “Ὁ 

ἑκόντων τῶν τε ᾿Ιώνων καὶ ὅσοι ἀπὸ σφῶν ἧσαν 
΄ ς 4 πες [οἷ ὃ " ᾿ Ν 

ξύμμαχοι ὡς ἐπὶ τοῦ Μήδου τιμωρίᾳ, τοὺς μὲν 
Ἁ ᾽ λιποστρατίαν, τοὺς δὲ ἐπ᾽ ἀλλήλους στρατεύειν, 

τοῖς δ᾽ ὡς ἑκάστοις τινὰ εἶχον αἰτίαν εὐπρεπῆ 
, “ 

ἐπενεγκόντες κατεστρέψαντο. καὶ οὐ περὶ τῆς 
͵7ὕ “ «ς 

ἐλευθερίας ἄρα οὔτε οὗτοι τῶν “Ἑλλήνων οὔθ᾽ οἱ 

“Ἕλληνες τῆς ἑαυτῶν τῷ Μήδῳ ἀντέστησαν, περὶ 
“ Ν ’ 

δὲ οἱ μὲν σφίσιν ἀλλὰ μὴ ἐκείνῳ καταδουλώσεως, 
, κ᾿ λ 

οἱ δ᾽ ἐπὶ δεσπότου μεταβολῇ οὐκ ἀξυνετωτέρου, 

κακοξυνετωτέρου δέ. 

ΤΙΧΧΥ͂ΤΙ. “᾿Αλλ᾽ οὐ γὰρ δὴ τὴν τῶν ᾿Αθηναίων 
) μ“ ΩΝ Ω [ον Ι 3 εὐκατηγόρητον οὖσαν πόλιν νῦν ἥκομεν ἀποφα- 

241τ6 
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αἰδιηαυεα Ὀγ [Π6 ρυύδϑεποα οἵ ἴῃς ΑἰΠδηίδη ἔούοθ, ὑπ 
ἈΠ ΦΡ ΤΠ ΡΟΙΡ ἢ. ἔδαν οὐ ῃ6 ννοτᾶβ ὑμπαῦ ἅτ ροίῃρ' ἴο 
6 88] 4 οὐ {Π|61} ρατί, ᾿Ἰδϑὺ Π 6856 ρεύϑυδαα γοὰ θεΐοτε 
γοῖ ἤθαὺ δην προ ΠΏ τ5. ΕῸΣ ὑπδν ἃγ6. ΘΟΠ16 ἴο 
ΒΊΟΥ οὐ {πὰ ργεϊαχῦ ὑπᾶῦ γοὰ πθαν, θαὺ ψΊτἢ [Π6 
ἀδδίση ὑπαῦ να 4}} βιιβρθοῦ; δῃα ἴο τὴ8 ὑπ 6 566) 
ἴο Ὑν 5}, ποὺ ἴο γοϑοῦ!]α ὑῃς Τ,θοητῖηθ5, θα γαῦμου ἴο 
ὈΠϑΘὑ6 τ8. ΕῸΣ βϑυγεὶν ἰδ ἴθ ποὺ Ὑδάβοηδ]6. ἴο 
ΒΌΡΡοΒΘ ὑμαὺ, ψ ἢ ]Ὲ ἀδϑοϊαϊϊηρ ὑΠ6 οἰδε5. ἴῃ {πεῖν 
οὐ οοιηὐνγ, ὑπδν ἀγα τοϑϑυ πὶ ηρ {Π6 οἰδ] 65 οὐ δον, 
ΠΩ ὑπαῦ ἴῃ Ὺ στα ἴον {ΠῸ 1,δομεϊπθβ, οα. ὑΠ6 Β6οΥ 6 
οὗ Κἰηβῃϊρ, ἃ5 θείης ΟΠ δ]οἰἴδηβ, 116 Βο]αϊηρ ἴῃ 
ΒίδνουῪ ἴῃς ΟΠ δ]οϊ δὴ ἱπ Ἐπαρθοθα, οἵ ψῃουα ὑΠ 686 
ΑΥ6. οοΟἸοηϊδῖθ. Ναυ, ομὲ ἃπα ἴΠ6 βᾶπηθ ἀδϑὶρῃ ἢΠὰ5 
συϊαεα ἔπ θη ἴῃ δοαυϊτπρ ὑπ ῖϊ ῬΟΒΘ ΘΒ ΊΟ 5 ΟΥ̓ΘΥ ὑΠ 6 16 
ἃΠα ἴ6. ποὺνν συαΐηο ὑπθπὶ ἴῃ ὑποὶν οπάθανοιν ἴο 
ΔΟΘΌΪΘ. Ροβϑαβϑίοηβ ἤδγα: αἰΐου ὑπῸν ἢδα ὈδοΟμΊΘ 
Ιεδάδυβ, Ὀν {Π6 ἔτεα ομοῖος οἵ ὑπεὶν αϑϑοοίϊαΐθϑ, θοῦ ἢ 
οὗ {π6 Ἰοπίδῃβ δπᾶ οἵ 11] ἔποβϑ, ἀθοοθηάδηΐβ οὗ δε 
ἸΤοηΐδηϑ, ννο γ 6 θυ οΥ5 οἵ ὑπ 4] ́ ᾶησα ὑπαῦ νὰ5 
ΘΟΠΟΙΪ 64, ἀνοννθαϊν, ἕο τανεηρα ἀροὴ ὑΠ6 Ῥουβίδῃ8, 
ὑπᾶνῪ ομαυροα βοηλ6 νυ ἢ τααβαὶ ἴο βοῦνθ, οὔ μδυβ ἢ 
ὙΥΔΥΤΪηΡ ὌΡΟΣ ΟὯ6 ἃ ποῖ] δι, οὔποθ ἢ ψΠαΐδνθὺ 
βρεοίουβ. οἤαγρε ἴμεν μδαᾶ αὖ παηα, δπα 80 τϑεάμποθα 
ὑἤθηη ἴο 5 θ]θοίΐοη. Απα 80, αἴζεν 411, ἰδ ννὰβ ποὺ 
ἴον “ἤπεεάοιη  ὑπαῦ πον ψιποῖοοα {Πη6 Ῥουβίδηϑβ, 
ποῖον με ΑὐΠθηΐδη5 ἴο νη ἰδ ἴον ἴΠη6 Η 6]]6 68 
ποὺ ἔπε Ηδ]]Ὲπ65 ἴο υνἱη Ὁ ἴου ὑπϑυηβοῖνοϑ, θαῦ ὑπδν 
Τουρ ῦ ἔον [Π6 δ ϑ]ανοιηθηΐ οἵ [Π6 γαϑὺ ἴο ἔπ ῃΊΒ6Ιν 68, 
δηα ὑπΠ6 Ηδ]1]6Π65 [Ὁ ἃ οἤδηρο οὗ τηδϑῦθυ, ποῦ ἴο ὁη6 
ΤπΟΥ6 αηννῖβο, Ὁ τηογῈ ψ]ΟΚΟΑΪΥ ννῖβ6. 

ΤΧΧΥΠΙ. “Βαυῦνε ἅγὰ ποῦ σουὴβ που, δϑ0 ὑῃποιρῇ 
ἰς θὲ ἴο ἄδηουποο ὑπ6 Αὐπμθηΐαῃ δἰαῦθ, ἴο ἄδο]αγα 
Ὀεΐοτε ἔμοϑθε ψῆο πον Δἰγοδαν ΠΟΥ ΤΔΥ 816 1[5 τηΐ8- 

31} 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

νοῦντες ἐν εἰδόσιν ὅσα ἀδικεῖ, πολὺ δὲ μᾶλλον ἡμᾶς 
αὐτοὺς αἰτιασόμενοι ὅτι ἔχοντες παραδείγματα 
τῶν τ᾽ ἐκεῖ ᾿ὔλήνων ὡς ἐδουλώθησαν, οὐκ ἀμύ- 

νοντες σφίσιν αὐτοῖς, καὶ νῦν ἐφ᾽ ἡμᾶς ταὐτὰ 
παρόντα σοφίσματα, Λεοντίνων τε ξυγγενῶν 
κατοικίσεις καὶ ᾿γεσταίων ξυμμάχων ἐπικουρίας, 

οὐ ξυστραφέντες βουλόμεθα προθυμότερον δεῖξαι 

αὐτοῖς ὅτι οὐκ Ἴωνες τάδε εἰσὶν οὐδ᾽ ᾿Εἰλλησπόν- 

τιον καὶ νησιῶται, οἱ δεσπότην ἢ Μῆδον ἢ ἕνα 

γέ τινα αἰεὶ μεταβάλλοντες δουλοῦνται, ἀλλὰ 

Δωριῆς, ἐλεύθεροι ἀπ᾽ αὐτονόμου τῆς Πελοπον- 

νήσου τὴν Σικελίαν οἰκοῦντες. ἢ μένομεν ἕως ἂν. 
«“ Ν Γ “ 9 Ἂ [2 ΝΣ: 

ἕκαστοι κατὰ πόλεις ληφθῶμεν, εἰδότες ὅτε ταύτῃ 

μόνον ἁλωτοί ἐσμεν καὶ ὁρῶντες αὐτοὺς ἐπὶ τοῦτο 
τὸ εἶδος τρεπομένους ὥστε τοὺς μὲν λόγοις ἡμῶν 

διεστάναι, τοὺς δὲ ξυμμάχων ἐλπίδι ἐκπολεμοῦν 
Ἁ ᾽ 7] Ὶ ἣν, ς [. Ψ Ἁ 

πρὸς ἀλλήλους, τοὺς δὲ ὡς ἑκάστοις τι προσηνὲς 

λέγοντες δύνανται κακουργεῖν; καὶ οἰόμεθα τοῦ 
Ε 7ὔ ,ὔ 5 ἈΝΕ » ,ὔ 

ἄπωθεν ξυνοίκου προαπολλυμένου οὐ καὶ ἐς αὐτὸν 
“-“ “Ὁ Ἁ 

τινα ἥξειν τὸ δεινόν, πρὸ δὲ αὐτοῦ μᾶλλον τὸν 

πάσχοντα καθ᾽ ἑαυτὸν δυστυχεῖν; 
Ἀ Ἀ 

ΤΠ ΧΧΥΎΤΙΙ. “ Καὶ εἴ τῳ ἄρα παρέστηκε τὸν μὲν 
ὰ ς Ν δ᾽ Ἃ 7 κε “) ὍἊθ 

Συρακόσιον, ἑαυτὸν δ᾽ οὗ πολέμιον εἶναι τῷ ῃη- 
΄“ Φ 2 “Ὁ 93 ΄ἊὉ 

ναίῳ, καὶ δεινὸν ἡγεῖται ὑπέρ γε τῆς ἐμῆς κινδυ- 
Ἃ » 7 3 Ἁ ΄“ 9 ἊὉ Ὁ ἽΝ νεύειν, ἐνθυμηθήτω οὐ περὶ τῆς ἐμῆς μᾶλλον, ἐν 

» ἈΝ Ν “) «ε “ιφΦῳ, 3 ΤΙ -“ Υ 

ἴσῳ δὲ καὶ τῆς ἑαυτοῦ ἅμα ἐν τῇ ἐμῇ μαχούμενος, 

τοσούτῳ δὲ καὶ ἀσφαλέστερον ὅσῳ οὐ προδιεφθαρ- 
41τὃ 



ΠΟ ΥΙ Ἐχχυη. Ἱ-ΊΊΧΧΥΠΙΟΣ 

ἀεοαᾶβ ; α΄ πιο τοῦτα ἴο Ϊ]δηλα οὐ ϑεῖνεϑ, θθοδιι56, 
ὑπουρἢ να ᾶνε ννυηίηρ ΘΧΔΙΏΡ]65 ἴῃ {Π6 ψνδῪ ὑῃδῖ 
1η6 ΗΦ]]6μ 68 ονεῖ ὑπθγο αν ὈΘ θη Θηβανϑα θεοδιιβ8 
παν ψου]α ποῖ ἀοἴεηα ομα ἃποῦπον, ἀπά ὑποὰρὴ {πε 
587 6. ΒΟΡἢΪ5Π}5 Δ΄ πον ΡΥ δος 56 α ΠΡΟΠ τ15--ΤΘϑ᾽ου ἢ 5 
οὗ 1,δοηῃὐπε ἰπϑηθη ἀπά βασοουχίηρδ οἵ Ερδβίδθδη 
Α11165 '-ττοσα ἀγα ἈΠ] πρ ἴο σΟμ θἷη6 ἰορεῦμον δηά 
ΥἹῸΣ γηογα βρ εἰ βῃονν ὕπεῖι ὑπαῦ ἤθτα ἃγ6 ποῦ Ιοηΐδη5 
ΠΟΙ γεῖ ΗΕ] ]ϑρομίϊηε5 δηα ἰϑ]δηάθυβ, 0 16 ΔΙ νυ 5 
[δ ἰκῖησ' ΒΟΠ]6 ΠΟῪ πηαϑίου, ΡΥ ΒΔ) ΟἹ᾽ ὑγΠΟΘΥ ΘΙ ἰδ ΤηΔΥ 
6, ἃπα σοῃεϊππα ἰπ ἃ οἴαΐε οὗ βϑανειυ, θὰῦ 1)ογ 88, 
ἔγεθ. τἤθῃ βρύπηρ τοτη ἱπάδραεπάθην Ῥα]ορομ 6518, 
Δα πονν αν ε] ]πρ᾽ ἴῃ 5᾽οῖγ, ΟΥ᾽ ἀγὸ ννα ννδιθηρ' 01] 
νγῈ 5Π4}1 θὲ ἴδκβὴ οπὲ δὖ ἃ ὑΐπη6, οἱὔν Ὀγ οἱῦγ, ἤθη 
να Κηον ὑπᾶὺ ἴῃ [15 ΑΥ̓͂ ΟἿΪΥ οἂη ψα ΡῈ οοη- 
αυετεα, ἃπὰ ἤθη να 566 ὕπεπ γϑβουτηρ ἴο {ἢ 15 
ΡΟΙΊοΥ, ἐπαἀθανουνηρ ἴο οδιι86. αἰ ν βίο. ΔΙΠΟΙ᾽ 50:16 
ΟὗἨ τι8 ὈΥ ΤἸηθᾶπ5 οἵ ουπηΐηρ ψνουβ, ἴο βϑῦ οὔ ϑιβ δὖ 
να ΟἿ 6 ἹΓ Δποῦδὺ Ὀγ ὑπῸ Πορο οὗ οἰσξαϊπΐηρ' 4}1165, 
ΔΠ ἴο γὐϊη Οὐ Π Υ 5 'π νυν μαΐανθυ ννΑΥ ὉΠ6Υ οδη ὈΥ βαυίηρ' 
Βοῃηθίῃϊηρ ΑἸ] τη ἴο ΘΔ ο ἢ ἢ ΑΠπα ἀο ννὲ ὑπίηκ παῖ, 
ΠΕ ἃ αἰδίδηῦ οοτηραίτίοι ρου 5Π 65 Ὀδθίουα τι, ὑΠ 6 
βδῖηθ6 ἀδηρον Ψ01]1 ποῦ οομηθ 450 ἴο ουγβοῖνθβ, θα 
γαῖμαν ὑπαὺ ψψῃοθνοῦ Ὀαΐογα ἃ8 πηθοῖβ υν1}} αἰβαβίθυ 
ΤΏΘΥΓΟΙΥ ἱπουγ8 τηϊβίογία πα ΟΥ̓ Πἰτηβ 6] ΔΙῸ η6 ἢ 
ΤΧΧΥΤΙ. “Απά ἰἢ ὉΠ6 ὑπουρηῦ Πὰ5 οσουγγεα ἴο 

ΔΏγΟΩΘ ὑπαῦ Ὁ 15 ὑπ 6 ϑγγδουβαηβ, ποῦ Πἰμηβ6] ἢ,  ΠῸ 
ΑΙ Θμθηΐοβ ἴο π6 Αὐἰπδηΐδηβ, ἃπα ὑπίπκ ἰὉ ῥγα- 
Ροβίεσγοιϑ ὑπαὺῦ ἢ6 δῃου]ᾶὰ πον ἀδηρον [Ὁ ΟἿΓ 
οοπηΐγυ, ἰοὺ Ὠΐτα γοῆδοῦ ὑπὰῦΡ Ὁ Ψ}}}} ποὺ θὲ οὶ θῆν 
ἴο οὐν οουπέγν, αὐ δα .8}}Υ ἔῸγ 15 ον αὖ {Π6 βᾶπη8 
ἐἴχης ὑἐμπαὺ ᾿6 ψ}}} ἤρηῦ ἴῃ οὐἵν ἰαηα, ἀπα ψῖῦἢ ὑΠ6 
ϑυδαῖευ βαΐεϊν, ἴοο, ἱπδβυηιο ἢ ἃ5. ἢ6 Ψ}}}] δηΐθυ ὑΠ6 
οοηΐοϑί, ποῦ πθη ψγὰὸ πᾶν αἰγοδάν Ὀδθη υ]ΠΘΩ͂, 
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τῷ 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

μένου ἐμοῦ, ἔχων δὲ ξύμμαχον ἐμὲ καὶ οὐκ ἐρῆμος ᾿ 
ἀγωνιεῖται, τόν τε ᾿Αθηναῖον μὴ τὴν. τοῦ Συρα- 
κοσίου ἔχθραν κολάσασθαι, τῇ δ᾽ ἐμῇ προφάσει 
τὴν ἐκείνου φιλίαν οὐχ ἧσσον βεβαιώσασθαι 
βούλεσθαι. εἴ τέ τις φθονεῖ μὲν ἢ καὶ φοβεῖται 
(ἀμφότερα γὰρ τάδε πάσχει τὰ μείξω), διὰ δὲ 
αὐτὰ τὰς Συρακούσας κακωθῆναι μέν, ἵνα σωφρο- 
νισθῶμεν, βούλεται, περιγενέσθαι δὲ ἕνεκα τῆς 
αὐτοῦ ἀσφαλείας, οὐκ ἀνθρωπίνης δυνάμεως βού- 
λησιν ἐλπίζει. οὐ γὰρ οἷόν τε ἅμα τῆς τε ἐπιθυ- 
μίας καὶ τῆς τύχης τὸν αὐτὸν ὁμοίως ταμίαν 
γενέσθαι. καὶ εἰ γνώμῃ ἁμάρτοι, τοῖς αὑτοῦ 
κακοῖς ὀλοφυρθεὶς τάχ᾽ ἂν ἴσως καὶ τοῖς ἐμοῖς 
ἀγαθοῖς ποτε βουληθείη αὖθις φθονῆσαι. ἀδύ- 
νᾶτον δὲ προεμένῳ καὶ μὴ τοὺς αὐτοὺς κινδύνους, 
οὐ περὶ τῶν ὀνομάτων ἀλλὰ περὶ τῶν ἔργων, 
ἐθελήσαντι προσλαβεῖν' λόγῳ μὲν γὰρ τὴν ἡμε- 
τέραν δύναμιν σῴξοι ἄν τις, ἔργῳ Ξ τὴν αὐτοῦ 
σωτηρίαν. : καὶ μάλιστα εἰκὸς ἣν ὑμᾶς, ὦ Καμα- 
ριναῖοι, ὁμόρους ὄντας καὶ τὰ δεύτερα κινδυνεύ- 
σοντᾶς, προορᾶσθαι αὐτὰ καὶ μὴ μαλακῶς ὥσπερ 
νῦν ξυμμαχεῖν, αὐτοὺς δὲ πρὸς ἡμᾶς μᾶχλον. 
ἰόντας, ἅπερ, εἰ ἐς τὴν Καμαριναίαν πρῶτον 
ἀφίκοντο οἱ ᾿Αθηναῖοι, δεόμενοι ἂν ἐπεκαλεῖσθε, 
ταῦτα ἐκ τοῦ ὁμοίου καὶ νῦν παρακελευομένους, 
“ Ν "ὦ ͵ ’, ᾽ » ΕΣ ᾽ 

ὅπως μηδὲν ἐνδώσομεν, φαίνεσθαι. ἀλλ᾽ οὔθ᾽ 
ὑμεῖς νῦν γέ πω οὔθ᾽ οἱ ἄλλοι ἐπὶ ταῦτα ὥρμησθε. 
ἘΧΧΊΧΣ. “Δειλίᾳ δὲ ἰ ἴσως τὸ δίκαιον πρός τε 

ἡμᾶς καὶ πρὸς τοὺς ἐπιόντας θερωπεύσετε, λέγοντες 

1 ἐρῆμος, ὕμε γϑδάϊηρ οὗ βοιὴθ ᾿πέθυϊοῦ ΜΆΜ., βθϑιηβ ἴο Ὀ6 
ΠΡΌῸΣ Ῥτγϑίουγθα Ὁν Βθίκογ, δίδη!, δηὰ Ἠτᾶθ ἴο ἐρῆμον οὗ 

11: ὑμ8 Ὀθύϊου ΜΒ8, 

329 



ἧς κ΄ ἢ »ὦ 4 ". 

ἜΣ 

ΠΥ ΣΧΥΠΙ. 1--ἸΙΧΧΙΧ 1 

86], ποῦ ἰβοϊαϊθα ἢϊηλθο] ἢ, Ὁ Πανίησ τι5. ἃ5. ἅ]1165; 
δηα {Πὰΐ {6 ο]εοὺ οἵ τη6 ΑὐΠϑηΐδη8 15 ποῦ ἴο ρι ηΐ5}} 
ἴΠη6 δημϊΐν οἵ ὑπΠ6 ϑγγδοιβαηβ, θα Πᾶνίηρ τι5 ἃ5. ἃ 
Ῥυδϊαχὺ ἴο τηᾶῖκα γοῦν ἦ 6 Πα 5010 ᾿ 501}} γον 56 υΓ6. 
ΤΠ, τπούθονοῦ, ΔΏΥΟΠΘ 5 Θην οι 5, ΟΥἨ ἄνθη αἰγαϊα οὗ 
115 -- ἴον οΥθαῖου δἰαΐθβ Α΄ Ὄχροβϑθα ἴο ὑοῦ {Π686 
Ῥαβϑ! 0 8---ἃ Πα [ῸΣ ὑΠ15. τθαβοη νυ 565 ὑπαὺῦ {Π6 ϑὅ'γγδ- 
Οοὐϑδ5 518}} "θὲ ἢ} 0164, ἰπα θεά, ἴῃ οτάθι ὑπαὺ ψ 6 
ΙΔΥ 6 ΒΟ θυθα, ἰνὰῦ 5041} δασνίνα ἴῸγ ὑῃ6 βᾶϊζα οὗ 
ἢΐθ ον βαΐεϊγ, 6 πη π]ρσαβ ἃ νν]5}} {Π|ῶὖ 15 ποῦ νυ ὉΠ] 
᾿ατηδη ροννεῦ ἴο αὐζαὶη. Εν ἰὖ 16. ηοῦ ροβϑίθ]6 ἴον 
ὉΠ 6 βϑῖὴδ Ρϑύβοῃ ἴο [)6 ἴῃ {Π|κ6 τηθάβϑασα ὑΠ 6 σΟΠ [ΓΌ]]ΟΙ 
οἵ ϊθ οὐνὴ ἀ651) 65 πα οἵ Εογΐαμῃθ ἢ δηα 1 ἢ6 5ῃου α 
ΕΙἿ ἴῃ Ἰπαστηδηΐ, θη ἢ6 ἢὰ5 ἴο ἰαπηθηῦ 15. Οὐ ἢ 
115 Π6 ἸὩδΔῪ ΡδυΠᾶΡ5 δοιὴθ ἀδὺ νν]8 ΟΠΟΘ. ὩΊΟΥῈ ἴο 
Ὀεοομηα εηνίουϑβ οὗ οἷ σοοῦ ογίαπθ. Βαΐῦ {ἰαῦ νν ἢ} 
6 ᾿πηροϑϑῖ 0 ]6, 1 ἢ6 Δραμ0η5 τι ἀηα 6065 ποῦ 6ο0η- 
Βοηῦ ἴο ἱποὰνῦ ὕπΠ6 β8ᾶ1η6 ἀδηροῦβ, ψ ῃΪΟἢ δῇ ηοῦ 
δ᾽ουῦ Παηηθ5 ὑαὺῦ αἰσοιὺ ἔδοϊβ; ἴῸγ ὑπο} ποτ Π4}}ν 
ἃ τηδὴ ΨΟΙ]α 6 Ργδϑευνίηρ ΟἿ ΡΟ Ο᾽, ἰη δος ἢ 6 
νοι] 6 ΘΟ πρ' εἶθ οὐνῃ βαΐίεϊγ. Απα υποϑβῦ οἵ 4}} 1 
ψγοτα Πυίίηρ Ππδᾶὖ νοι, θη οἵ (ὐδυηαγίηδ, νν 0 16 ΟἹ. ΟἿ" 
Ὀου 615 ἃ πα υν1}} ἰπουν ἀδηροῦ παχὺ, Βῃ οι] Πᾶνα ἔογε- 
566 η {Π656 ὑΠπίηρϑβ δηα ποῖ ")6Ὲ, ἃ5. πονν, βίδοὶς ἴῃ γοιιτ 
ΑἸ]!’α ποθ, αὖ ταῖν ΘΠ ου] ἃ ἤᾶνο σου α ἴο τι5 οὗ γοαῦν- 
56 1νεβϑ, δηα Ἰυϑὺ 85 γοῖι, ἰη οαβα ὕη6 Αἰπϑηΐϊδπ5. δα 
οομηα ἀραϊηϑῦ (ὐδιηδυῖπα ἢν δῦ, ννου ]α 106 ΘΠ} ο᾽ ΠΡΟῚ τι5 
αηα ερσοίηρ 5 ποῦ ἴο γἱ᾽ο]α δῇ 'πο}, 80 50] γοὰ 
θὲ 8686 ὴ ἴῃ {{π ἸηᾶΠΠΟΥ ΠΟΥ 8150 τιϑπρ Π6 5816 
δχῃογίαϊίοη. Βιυυῦ πεὶῦπαι γοῖ, 580 ἴδι' αὖ Ἰθδαϑῦ, ΠΟΥ 

{Ππ ταϑῦ ἤᾶνα θαβϑυ γα γουγβοῖνεβ ἴον {ἢ 15. 
1ΧΧΙΧ. “Βα Ὁπγουρἢ ὑπ! τγ, ρεῦμα Ρ5, γοὰ νν1}]} 

γτηδῖςθ τπ0}} οὗ {Ππ6 ροϊηῦ οὗ τἱρηῦ ἃ5 θδύῦννθθ τι5 ΔΠπΠα 

ΜΟΙ, ὙἹ1. δ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

7 “4 ξ΄ »Ἁ Ν Ψ ’ὔ,͵ 4 ; 3 ξυμμαχίαν εἶναι ὑμῖν πρὸς ᾿Αθηναίους" ἦν γε οὐκ 
δι Ν - ᾽ὕ 3 “ “ ἄν ΄ » ἐπὶ τοῖς φίλοις ἐποιήσασθε, τῶν δὲ ἐχθρῶν ἤν τις 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἴῃ, καὶ τοῖς γε ᾿Αθηναίοις βοηθεῖν, ὅταν 
ΠΥ Ν Ὗ Ν ο ; ΣΝ  Ἔ.. ἴον ε , 
ὑπ ἄλλων, καὶ μὴ αὐτοὶ ὥσπερ νῦν τοὺς πέλας 

ἀδικῶσιν, ἐπεὶ οὐδ᾽ οἱ Ῥηγῖνοι ὄντες Χαλκιδῆς 
᾿ ’ Χαλκιδέας ὄντας Λεοντίνους ἐθέλουσι ξυγκατοικί- 

ζειν. καὶ δεινὸν εἰ ἐκεῖνοι μὲν τὸ ἔργον τοῦ καλοῦ 
δικαιώματος ὑποπτεύοντες ἀλόγως σωφρονοῦσιν, 
δ “-“ ᾽ ᾽ , ’ὔ Ἂ ᾿ Ἂ ὑμεῖς δ᾽ εὐλόγῳ προφάσει τοὺς μὲν φύσει πολε- 
μίους βούλεσθε ὠφελεῖν, τοὺς δὲ ἔτε μᾶλλον φύσει 

ξυγγενεῖς μετὰ τῶν ἐχθίστων διαφθεῖραι. ἀλλ᾽ 
᾽ , 8. ῸΣ Ἶ Ν ν ων Ν οὐ δίκαιον, ἀμύνειν δὲ καὶ μὴ φοβεῖσθαι τὴν 

παρασκευὴν αὐτῶν' οὐ γάρ, ἣν ἡμεῖς ξυστῶμεν ᾿ 
7ὔ ΓΑ ἘῚ 3 ΤΡ Ὁ Ξ ΄ 

πάντες, δεινή ἐστιν, ἀλλ᾽ ἤν, ὅπερ οὗτοι σπεύ- 

δουσι, τἀναντία διαστῶμεν, ἐπεὶ οὐδὲ πρὸς ἡμᾶς 
μόνους ἐλθόντες καὶ μάχῃ περιγενόμενοι ἔπραξαν 
ἃ ἐβούλοντο, ἀπῆλθον δὲ διὰ τάχους. 

ΤΧΧΧ. “Ὥστε οὐχ ἁθρόους γε ὄντας εἰκὸς 
ἀθυμεῖν, ἰέναι δὲ ἐς τὴν ξυμμαχίαν προθυμότερον, 
ἄλλως τε καὶ ἀπὸ Πελοποννήσου παρεσομένης 
᾿ 7ὔ « ον ΄ φι-4, ἈΝ ’ὔ ὠφελίας, οἱ τῶνδε κρείσσους εἰσὶ τὸ παράπαν τὰ 
πολέμια: καὶ μὴ ἐκείνην τὴν προμηθίαν δοκεῖν 

δον τῶ ᾿ » Ξ ς κα Ν Σ -“ Ἂ 
τῷ ἡμῖν μὲν ἴσην εἶναι, ὑμῖν δὲ ἀσφαλῆ, τὸ 

μηδετέροις δὴ ὡς καὶ ἀμφοτέρων ὄντας ξυμμάχους 
βο θ “ 2 Ν Μ " “ “ ὃ Α ’ 

ηθϑειν. οὐ γὰρ ἔργῳ ἰσον ὥσπερ τῷ ὀικαιώματι 

1 ἀδικῶνται 156. ἴο Ὁ8 πηδογϑύοοα. ἘῸΓ 5,118} 611 105685, οὗ, 
1, ἰχχνη, 10 9 1|. κι. 54: ΨΙΠ ΣΙΝ ἡ 
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ΠΝ ὙΠ ΊΧΧΙΝΣ. 1--ἸΧΧΧ. 2 

ὑπ6 Ἰηνδαάεγϑ, δ] ερὶπρ ὑπαῦ γοὰ Πᾶνα δὴ δἰ ΐδηος νυ ἢ 
ὑῃ6 Αὐμεηΐδηβ. Ταῦ 4]}Π}1|}8 ποθ, Ποννανοὺ, γοὰ πγ866, 

. ποῦ ἀραϊηδὺ γοῦν {τε α5, αὐ ἴῃ ἐπα δνεηῦ οἵ Δῃν οὗ 
ΥΟῸΣ ΘΠθι65 αἰΐδοκίηρ γοι ; ἃπα γοῖ νεῖ ἴο αἰὰ 
ἴῃ6 Αἰμπθηΐδηβ οἱ θη ὑμαν ψεῦα ψιοηροα  ὈῪ 
οἴμθυβ, ἃπα ποῦ θη, ἃ5 πον, ὑΠ6ὺ ἃ.6 ὑπδιηβαὶνα8 
το ρσίηρ ὑπο ῖὶν πεΙρηθουΒ. ἥν, ποὺ ὄνεὴ {πὲ 
ἘΠερίδπβ, ὑπειηβεῖὶνεθ ΟΠ δ] οἰ ἴϑηθ, ἃ Πρ ἴο 
ΠΕΙΡ ἴο γαϑΐοσαε ἴΠ6 1 θοηὐ ποθ νῆο ἃ ΟΠδ]οαἰδηϑ. 
Απα 1 15 τηοῃϑβίγοιιβ ἢ ὑπ δ γ, βιιϑρίοίοιβ οὗ ψ ῃδᾶὺ [18 
ἤπε ρἷθα οὗ υἱρὴῦ γ6Ὰ}}ν τηθδηβ ἴῃ ρῥργϑοίΐοθ, ἃ’ 6 ὑῃ- 
ΓΔΒ Ϊν Ρῥυιαθηΐ,, ννἢ1]16 γοι, Οἢ 8 Βρεοϊοιϑβὶν 
ΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 ρῥγεϊεχὶ, ἀδβϑῖγα ἴο αἱ ὑμο86 ννῃο ὈΥ παΐαγα 
ΑΥΘ γΟῸΣ Θμδτηΐθϑ, Πα ἴῃ σοηοογὲ νυ ἡ τ γοῦν Οἰςεγοϑὺ 
ἴοεβ ἴο γυΐη ὑποβϑα ννηο Ὀγ ἃ 501}} οἱοβεὺ [16 οἵ παΐατε 
6 γοῦν ἰκἰπϑτηθη. ὃ Ναν, ἐπαῦ 15 ποῦ τἱρηῦ; θυΐ 
10 15 τίσ ἴο δἰαὰ υὺ58 δηὰ ποὺ Ὀὲ διαϊα οἵ ἐδμεὶν 
ΔΙΤΩΔμ θη. ΕῸΣ ἰἢ να 4}} βἰαπα τορι δν, Ὁ 15 
ποῦ Του 4016. ΤὴΘ ΟἿΪΥ ἀδηροι ἰ5---ὰπα ὑΠ|15 15 
υϑὺ ψιᾶὺ πα γα δαρὸν ἴοι---(Παῦὺ να τὰν βἰδπα 
ΟΡΡοββᾶ ἴο Ἔβδοῇ οὐπεὺ; [Ὁ ποὺ Ἔνθ νν Π 6 ὑπ 6 Ὺ δ Π16 
δραϊπδϑὺ 5 ΔΙομα 8δη ριόονεα βΌΡΟΥΪΟΥ ἴῃ θαύ!] 6 αἱὰ 
πεν εἴξεοῦ νυν μδῦ Πα ν νν]86 6, αὐ αυ] Κ]ν ννετὖ ἀναγ. 
ΙΧΧΧ, “80 ἔπεη, [ἢ οαὶγ να θὲ υπϊϊοά, ννα μᾶνα 

ΓΈΔΒΟῸη ποῦ ἴο θὲ ἀἸΞδαυίεποα, μυῦ γαῖ μον ἴο δηΐθυ ᾿ηἶο 
ἴΠ6 ΡΙΌροβϑα δ] ]Π ποθ τόσα ἢθαυ ]ν, ἜΘ ΡΈ Ο14}}ν ἃ5 δἰὰ 
δ 5.6 ἴο οουηδ ἴσοι ἰῃ6 ῬΘΙΟρΡΟπ βδίϑηβ, 0 816 
δἰτορσεῦπειν Βα ρουῖοῦ ἴο ὑπθθ6 ρβορὶα ἴῃ πιαίζοιβ οἵ 
ν8Υ. Απᾶ ΠΟ οΠ6 5].00]α τεραγα 85 ἴαϊν ἴο 5, ν Ὠ116 
βδίε [Ὁ γου, ὑπὰῦὺ ρυπάθηΐ οουγβα οἵ γουγβ--- ἰο δἱα 
παῖζησδν, ἐουβοοῦ, 85. θείης 4]1]165 οἵ θοίῃ. [πάφξεαὰ 

Οἶδ 15 ποῦ 85 ἴδϊγ ἰὴ ἰδοὺ, δἃ8 ψῇδθη ὑτραα ἴο 1υϑυν 

2. 2,6. ἀἰβοαγὰ Ἰορὶο δῃᾳ ΟΌΘΥ ῬοΟ]ΊοΥ. 
3.Α5 Τογίδηβ δηα ΑΙ ΟῚ 85. 
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2 

ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

ΜῈ ἴω ἔ 

ἐστιν. εἰ γὰρ δι’ ὑμᾶς μὴ ξυμμαχήσαντας ὅ τε 
Ν ΄ Ψ παθὼν σφαλήσεται καὶ ὁ κρατῶν περιέσται, τί 

, Ε Ἁ 3: "' Υχ τὰ Ἃ “" . 3 : ᾽ 
ἄλλο ἢ τῇ αὑτῇ ἀπουσίᾳ τοῖς μὲν οὔκ ἡμύνατε 

“ 3 7 ᾿ 

σωθῆναι, τοὺς δὲ οὐκ ἐκωλύσατε κακοὺς γενέσθαι; 
,ὔ 7 “ ᾽ , ΣΝ, καίτοι κάλλιον τοῖς ἀδικουμένοις καὶ ἅμα ξυγγε- 

νέσι προσθεμένους τήν τε κοινὴν ὠφελίαν τῇ 

Σικελίᾳ φυλάξαι καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους φίλους δὴ 
ὄντας μὴ ἐᾶσαι ἁμαρτεῖν. 

“Ἐυνελόντες τε λέγομεν οἱ Συρακόσιοι ἐκδιδά- 
σκειν μεν οὐδὲν ἔργον εἶναι σαφῶς οὔτε ὑμᾶς οὔτε 

Ἁ » Ν »᾿ ,! ἣ Ρ] Ἂ “ Ρ, 

τοὺς ἄλλους περὶ ὧν αὐτοὶ οὐδὲν χεῖρον γυγνώ- 
΄ ᾿ ᾿ , [τ ᾽ ᾿ σκετε' δεόμεθα δὲ καὶ μαρτυρόμεθα ἅμα, εἰ μὴ 

Ψ' “ ᾽ ΄ Ν ᾳ Ἁ ᾽ ’ 

πείσομεν, ὅτι ἐπιβουλευόμεθα μὲν ὑπὸ ᾿Ιώνων 
᾿όνας." , ΄ Ν ς ᾿, . “ “ αἰεὶ πολεμίων, προδιδόμεθα δὲ ὑπὸ ὑμῶν Δωριῆς 

ἰφ Ν 2 ΄ , »“ 3 “ 

Δωριῶν. καὶ εἰ καταστρέψονται ἡμᾶς ᾿Αθηναῖοι, 

ταῖς μὲν ὑμετέραις γνώμαις κρατήσουσι, τῷ δ᾽ 
αὑτῶν ὀνόματι τιμηθήσονται, καὶ τῆς νίκης οὐκ 
" Ἀν  ἊΡ Ἃ Ν Ν ᾿ ῇ 

ἄλλον τινὰ ἄθλον ἢ τὸν τὴν νίκην παρασχόντα 
λήψονται: καὶ εἰ αὖ ἡμεῖς περιεσόμεθα, τῆς 

“- Ν " 

αἰτίας τῶν κινδύνων οἱ αὐτοὶ τὴν τιμωρίαν ὑφέ- 
ἕετε. σκοπεῖτε οὖν καὶ αἱρεῖσθε ἤδη ἢ τὴν 

Ἄντω ν ᾽ ΄, , δ Ἃ , αὐτίκα ἀκινδύνως δουλείαν ἢ κἂν περιγενόμενοι 
Ἄχ “- ΄ Ἁ }] ων ὃ -“ 

μεθ᾽ ἡμῶν τούσδε τε μὴ αἰσχρῶς δεσπότας λαβεῖν 

καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἔχθραν μὴ ἂν βραχεῖαν γενο- 
μένην διαφυγεῖν." 

Ὁ 1 ΧΧΧΙ. Τοιαῦτα μὲν ὁ Ἑ“ἽἩρμοκράτης εἶπεν, ὁ 
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οὐ. Εν [ἢ ΤΠγουρἢ γουν αἰ ]αγτα ἴο ἴαϊκα 514 65 5 
411165 ἴΠ6 βυθδγαν 5Π4}} Ὀ6 ἀοἰδαϊεα «πα {π6 οοη- 
αΘΙΟΙ 5}4}} ργϑνδῖ!, ννῃαὺ εἶδα ἢᾶνβ γοὰ ἀοπα ὈῪ 
118 56] βαιηθ βἰδπαϊηρ δἱοοῦ υὺ γείαβθα ἴο αδἰὰ πες 
0Π6 ἴο β6οιγα ᾿ιΐ5 βαϊναύίοη δηα ἴο ργανθηῦ ἴμ6 οὔπεὺ 
ἔγοτῃ ἱποαυτησ σα] Απᾶ γεῦ ἰὉ γε γα τποῦα ΠΟΠΟαΓ- 
4016 ἴον γοὰ, ὈΥ 5ιαηρ τ {Πο886 ΠῸ δῖα θείην 
ΟΠ ρα 2 Δηα 16 αὖ {Π6 βᾶγηθ {ἰπη6 Ὑου  ΚἰΠ5ΠΊ6Π, δῦ 
ΟὔΘΘ ἴο σιιδια [Π6 σοτημηοπ ἰηἰογαϑὺ οἵ 510} ν δηα 
ποῦ Βα εν ὑπ Αὐμεηίδηβ, βεείπο ὑπαῦ ὕπ6 Ύ ἃΓ6 γοῦν 
“ σοοα {6 π615,᾿᾽ ἴο τη κ6 ἃ 56. οι 15 πηϊβία κα, 

“ς Βυτητηΐηρ' ΠΡ, [6 π, γὰ Θυυδο 58 5 580 [δ [Ὁ 15. ΠῸ 
Βαγα τηδύξεν ἴο ἀδτηοηδβίγαϊο, οἰ ὉΠ 6  ἴο γοι ΟΥ̓ ἴο Οὔ 678, 
γνγνηδῦ γοι γΟυ β Ιν 5 ΚποΥν ἃ5 νν6}} ἂ5 γα; θαῦ να 40 
Θηὐγοαῦ γοῦ, ἀπα αὖ ὕΠ6 βϑᾶτηβ {ἰπ|6 ψγα ριοϊθϑὺ, ἰἕ νγε 
α1] ἴο ρϑύβυδάβ σοι, ὑπαῦ νη ]]α να ἃῇὰ ρ]ούεα 
ἀσαϊηβὺ Ὀγ Ιοπίδηβ,5 ον ἱηνεΐαγαϊθ επθυηΐθ8, νγ6 ΔῈ 
θαίγαγεα Ὀγ γοῦ, Ἰ)ογίδηβ ὈΥ 1)ογίαπ8. ἀπά 1 {ῃς 
ΑΥΠΘηΐα 5. 51.4}1} βάθια τι5, Ὁ 15. ὈΥ γοῦν αἰ θοἰβί ἢ 5 
ὑπαῦ ὑπαν ψν}}} ργανδῖ!, θαὺ Ὁ 15. ἴπ ὑπ οὐ ΠΆΠῚ6 
ὑπαῦ ὑπδν υν1}}] θ6. Ποπουγεά, δα ὑπ ρυῖΖα οὗ νἱοἴουΥ 
παν νν1}} ἴαῖκα νν]}}] θῈ ποῆς οὗμον ὑπδη ὑποβα ννῃῸ 
ΡΙΓΟΟυΓ αὶ ὑπ 6πὶ ἔπε νἱοΐοτνν ; 1, οη ὑπ οὔπευ μαπά, γγα 
5.81} ΘΟ 16 1, γοῦ 4150 νν}}} ἤᾶνε ἴο ῥῬδῪ πε ρεμῃαϊίν 
οὗ ὑυεΐϊηρ Π6 οδιι86 οἵ οὔ ρε}115. Βοῆβδοῦ, ὑμογεΐοσε, 
Δ Πα σἤοοβα Παυα ἀπα πον, οἰυ ποὺ ἱτηπηθαϊαῖα 5] ΑΝ ΕΥΎ 
ὙΠ ΠῸ αἀδηρου οὐ, ἴἢ γοὺ ἸοΪπ τι5 8ΔΠ6 ργδνϑαὶ}, ὑΠ8 
σμδποθ οὗ ποὺ Βανίπρ ἴο ἰὰκθ, ψ ἢ αἴβρταςοο, ὑπ 6868 
ΤΘΠ 85 πηδβίθιβ, Πα αἷβδο, 85 τα ραυαβ τι5, οὗ δβϑοδρίηρ 
8. Θηγηἶν ὑπαὺ ννου]α ποῦ θ6 ὑγαπβίζουγ. 
ΤΧΧΧΙ. δυο ννὰθ. 6. 5σρεεοὴ οὗ Ηεοιηοογαῖΐαβ ; 

1 Ον, ““85 ὕπθ ρῖϑο οὗ υἱρῃῦ γϑργθβθηῦβ 10. 
2 Τὴ. ἰγυδοιιβϑηϑ. 3 ΠῚ6 Αὐπϑηΐβηϑ. 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

δ᾽ Εὔφημος ὁ τῶν ᾿Αθηναίων πρεσβευτὴς μετ᾽ 
᾽ Ν ͵ αὐτὸν τοιάδε. 

στ ’ ΤΙ ΧΧΧΤΙΙ. “᾿Αφικόμεθα μὲν ἐπὶ τῆς πρότερον 
Ἕ ω ’ 

οὔσης ξυμμαχίας ἀνανεώσει, τοῦ δὲ Συρακοσίου 
καθαψαμένου ἀνάγκη καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς εἰπεῖν 

᾿ Χ ’ 

ὡς εἰκότως ἔχομεν. τὸ μὲν οὖν μέγιστον μαρτύ- 
ρίον αὐτὸς εἶπεν, ὅτι οἱ ἤϊωνες αἰεί ποτε πολέμιοι 
τοῖς Δωριεῦσίν εἰσιν. ἔχει δὲ καὶ οὕτως. ἡμεῖς 

Ν " " ᾿ “ Ν γὰρ ᾿Ἶωνες ὄντες [Πελοποννησίοις Δωριεῦσι, καὶ 
πλείοσιν οὖσι καὶ παροικοῦσιν, ἐσκεψάμεθα ὅτῳ 
τρόπῳ ἥκιστα ὑπακουσόμεθα' καὶ μετὰ τὰ 

“ “- ΄ Μηδικὰ ναῦς κτησάμενοι τῆς μὲν Λακεδαιμονίων 
2 “ εὖ ’ [ο] ἀρχῆς καὶ ἡγεμονίας ἀπηλλάγημεν, οὐδὲν προσῆ- 

“- - ω "4 
κον μᾶλλόν τι ἐκείνους ἡμῖν ἢ καὶ ἡμᾶς ἐκείνοις 

χω " -“ 

ἐπιτάσσειν, πλὴν καθ᾽ ὅσον ἐν τῷ παρόντι μεῖξον 
3) 3 δῷ δὲ “ « Ν᾽ “Ὁ “ ν᾽ 

ἴσχυον, αὐτοὶ δὲ τῶν ὑπὸ βασιλεῖ πρότερον ὄν- 
των ἡγεμόνες καταστάντες οἰκοῦμεν, νομίσαντες 
«“ Ψ ἐδὶ ᾿ με ,ὔ “ 3 ᾿, ἥκιστ᾽ ἂν ὑπὸ Πελοποννησίοις οὕτως εἶναι, δύναμιν 
ἔχοντες ἣ ἀμυνούμεθα, καὶ ὡς τὸ ἀκριβὲς εἰπεῖν 

7 

οὐδὲ ἀδίκως καταστρεψάμενοι τούς τε Ἴωνας καὶ 
νησιώτας, οὺς ξυγγενεῖς φασιν ὄντας ἡμᾶς Συρα- 

7 “ κὸ Ἀ  τἰ ᾿Ν ΄ 
κόσιοι δεδουλῶσθαι. ἦλθον γὰρ ἐπὶ τὴν μητρό- 

ΠΕ. ς “ Ν “ ΄ Ἂν 3 2 , 

πολιν ἐφ᾽ ἡμᾶς μετὰ τοῦ Μήδου καὶ οὐκ ἐτόλμη- 
σαν ἀποστάντες τὰ οἰκεῖα φθεῖραι, ὥσπερ ἡμεῖς 
ἐκλιπόντες τὴν πόλιν, δουλείαν δὲ αὐτοί τε ἐβού- 

“ Ν Ν “ 

λοντο καὶ ἡμῖν τὸ αὐτὸ ἐπενεγκεῖν. 

1 αὐτῶν, ἴη ΜΞΝ. Ὀθἔογβ ἥκιστα, ἀο]οαα ὈγΥ νδῃ Ηδυνοσάθῃ, 
ἔο]]οννθα ὈὉγ Ἠπαϑ. 

2. αὐτοὶ, Ἠπθ Θμηθη 8 ἴο αὐτόνομοι, 
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Αὔταν τη ΕἸΡΠΘηλα8, ἴῃ6 δῆνου οὗ πε Αὐμεηΐδηϑβ, 
ΒΡΟΪΚκα 85 [Ὅ]1ονν8 :-- 

ΤΧΧΧΙΙΠ. “γὙῈὲ παᾶ οοτμα ἴδετε ἔου {ΠῈ6 γεῆανὶ) 
οὗ τῆς 4]]ἴδῆος ἢ ψν ΐοἢ ἐουηλθυν οχίβῦθα, Ὁ ἃ5 ὑῃ6 
Θγγδουϑδη ἢδ5 αἰΐδοϊεα τι5 ἰὉ 18 ΠΘοθββασυ ἴο 5ρ6ὰκ 
αἶδο αὐουῦ οὐν επηρίτα, βῃονίηρσ ἤονν τἱσῃ!γ γα 
ΒοΙα 1. Νον {πε βἰτοηρσεβὺ ργοοῦ οὗ {Π|5 ὑΠ 6 βρεάκεδν 
Πἰτη561 οἰαΐεα---ἰΠαὺ Ιοπΐδηθ ἤᾶνα ἃ]νᾶγ θ θη 
ΘΙ, δτηΐθ5 ἴο ὑΠ6 ])οΥδη5. [15 θνθ πὴ 80θ. ᾿ΑσοοΙα ὨΡἿΥ, 
να, θεΐησ Ιοπΐϑη8, οοΠΒ] θυ ἴῃ ν Παὺ νὰν να 5ῃου]α 
υε ᾿Ιεδαϑὲ βυρήεος ἴο πΠ6 Ρεὶοροπηθϑίδηβ ΨὴΟ ΔῈ 
ουίδηβ ἃπα ποῦ ΟἿΪΥ ΤΠΟΓῈ ΠΕΙΊΘΙΟΙ5 ὑπ ΨῈ 
θαῦ ΟἿΥΓ ΠΕΘᾺῚ πεῖσῃθοιγβ. Απα αἰΐου {Π6 Ῥευβίδη 
Ὑγ 815 νγα δοαυίϊγεα ἃ ἤεξεῦ δἀπα γυἱαὰ ουγβοῖνεβ οἵ {Π6 γα] 6 
δηα συ ργοιηδονυ οὔνηε [δοεἀδθηχοηΐδηβ, Ὁ θεῖηρ ποὺ ἴῃ 
ΔΏΥ ψγαΥ τηοτα ἤιίίηρσ ὑπαῦ πεν σῖνα ογάθυβ ἴο 5 ὑῃΠ δὴ 
να ἴο ἔθ), αχοθρῦ ἴπ 850 ἔδυ ἃ5 ὑπεν αὖ {Π6 {ϊπ6 γνεῦα 
βΒίτοηρου, Ηδνίηρ, ἔπ 6, Οὔγβεῖν 5 βοός θά θῖβ οὗ 
ἴποβα ψῆο ψνεσα ὑείογα βυθ)]εοῦ ἴο {Π6 Κίηρσ, νγα 80 
οοηζίπαο, ἐπ κῖηρ' ὑπαῦ να 5ῃου]α ἴῃ {18 νὰν θὲ Ἰϑαϑῦ 
ϑα ]εοὺ ἕο [η6 Ρε]οροπηβίδηβ, θθοδι88 ννα ἢν ΡΟΥΕΥ 
ψτ ἢ νυ ϊο ἢ ἰο ἀδίεμα οὐγβεῖνεθ. ἀπαᾶ ἴο βὰν ἐπ6 
Ἔχδοῦ ὑγαΐῃ, ποῦ ἀπ] υ50}γ, εἰ Ποὺ, α1ἃ να βαθάϊια θοΐἢ 
ἴΠ6 [οπίδηϑ ἀηα ὑπ ἰϑ᾽απμθυβ, νυ ἤοτὰ ὑῃ 6 5 γδοιβα 5 
ΒΔῪ ψὰ ἢανε δηβἰανεα ὑποὰρἢ ὑΠΕῈΥ ἀΓ6 ΟἿ Εἰ ΠΞΠΊΘΠ. 
ΕῸΓ ὕΠΕΥ οᾶπηθ ἀρσαϊηβϑὺ τ15, {πεῖν του δγ-οἱὐν, Δ] ηρ; 
ὙΠ ἐΠ6 Ῥεγβίδηβ, δηα Πα ποῦ {ὑπ οοιτᾶρσα ἴο τανο]ῦ 
ΔΠα 5δουῦῆοθ ἐῃ6ὶν ἢοπη65, ἃ5 νὰ αἷα θη να ἀρδη- 
ἀοπεᾶ ουτ οἰξγ, θυὺ οἤοβα 5] αν ΘΥῪ ἴῸγ ὉΠ 6 ΠΊ56 ]ν 65 πα 
νυν ]5Πεα ἴο ἱτηροβα {Π6 βᾶτηβ οοπα 10 ΠΡΟΠ 118. 

ΔΓ ἢ χχν, 3, 
2 Οὐ, γϑύαϊ πίῃς αὐτῶν, ““ἘῸΥ να, Ὀϑίηρ Ιοηΐδη8 ἴῃ ὍΠ68 ΘΥ68 

οὗ Ῥοϊοροῃηθϑίηπβ ἡη0 8Γ6 Πουίδηβ, ποῦ ΟΠ]Υ̓͂ ΠΠΟΥΘ ΠΌΙΊΘΓΟΙΒ 
Ὁμ8ὴ ψὸ Ὀὰὺ 8180 οὐ θ8ν πϑίρῃθουγβ, σοηβίἀουθά ἴθ γηδῦ 
ΥΘΥ γ͵Ὑὲ Βῃου]α ὈΘ ᾿θαβῦ βιιυ]θοῦ ὕο ὑπ θη." 
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ν" τ οι σα Ἤ 
᾿, “ 

᾿ 

ΤΗΠΟΥΌΠΟΕΒ 

ΠΧ ΧΧΤΙΙ. “᾽Ανθ᾽ ὧν ἄξιοί τε ὄντες ἅμα ἄρχομεν, 
3 Ἀ , 
ὅτι τε ναυτικὸν πλεῖστόν τε καὶ προθυμίαν ἀπρο- 

’ , 3 Ἁ “ἶ Ἂ 

φάσιστον παρεσχόμεθα ἐς τοὺς “Ελληνας, καὶ 

διότι καὶ τῷ Μήδῳ ἑτοίμως τοῦτο δρῶντες οὗτοι 
ἡμᾶς ἔβλαπτον, ἅμα δὲ τῆς πρὸς Πελοποννησίους 
᾽ ν᾽ ᾽ , ᾿ ᾽ ΄ ΕΣ ἘΣ 
ἰσχύος ὀρεγόμενοι. καὶ οὐ καλλιεπούμεθα ὡς ἢ 

Ν , Ἂ , }] ῇ » τὸν βάρβαρον μόνοι καθελόντες εἰκότως ἄρχομεν 
ἈΝ ΓΙᾺ ᾿ 7ὔ ζο [ο 75 Ὰ “ ΄ τε ἢ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ τῇ τῶνδε μᾶλλον ἢ τῶν ξυμπάν 

“ , ἴω ν᾽): 

των τε καὶ τῇ ἡμετέρᾳ αὐτῶν κινδυνεύσαντες. 
“- ἮΈ ᾿ Ἁ κα ν᾿ 

πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον τὴν προσήκουσαν σωτηρίαν 
) ,ὔ » “ “- ς Ξ 2 ες 

ἐκπορίζεσθαι. καὶ νῦν τῆς ἡμετέρας ἀσφαλείας 
ἕνεκα καὶ ἐνθάδε παρόντες ὁρῶμεν καὶ ὑμῖν ταὐτὰ 
ξυμφέροντα: ἀποφαίνομεν δὲ ἐξ ὧν οἵδε τε δια- 

΄ἊἉ Ἂ 

βάλλουσι καὶ ὑμεῖς μάλιστα ἐπὶ τὸ φοβερώτερον 

ὑπονοεῖτε, εἰδότες τοὺς περιδεῶς ὑποπτεύοντάς τι 
, Ν ς “- Ν Ψ “ Ἂ 

λόγου μὲν ἡδονῇ τὸ παραυτίκα τερπομένους, τῇ 
᾿] 7 ᾿ 

δ᾽ ἐγχειρήσει ὕστερον τὰ ξυμφέροντα πράσσοντας. 
κ- Ν 

τήν τε γὰρ ἐκεῖ ἀρχὴν εἰρήκαμεν διὰ δέος ἔχειν 
» Ν Ν 4 ͵ ᾿ , φ Ν “ Ἂς “ ͵7ὔ 

καὶ τὰ ἐνθάδε διὰ τὸ αὐτὸ ἥκειν μετὰ τῶν φίλων 

ἀσφαλῶς καταστησόμενοι, καὶ οὐ δουλωσόμενοι, 

μὴ παθεῖν δὲ μᾶλλον τοῦτο κωλύσοντες. 
ΤΙ ΧΧΧΤΥ. “Ὑπολάβῃ δὲ μηδεὶς ὡς οὐδὲν προσ- 

ῆκον ὑμῶν κηδόμεθα, γνοὺς ὅτι σῳζομένων ὑμῶν 
Ν Ν Ν ᾿ 2 “ 9 “ " 5 ’ ι 

καὶ διὰ τὸ μὴ ἀσθενεῖς ὑμᾶς ὄντας ἀντέχειν 

Συρακοσίοις ἧσσον ἂν τούτων πεμψάντων τινὰ 
Ἃ “ ᾿ 

δύναμιν ἸΤελοποννησίοις ἡμεῖς βλαπτοίμεθα. καὶ 
2 7 Ψ " ἢ. Ν ἐς ᾿ ᾽ ἐν τούτῳ προσήκετε ἤδη ἡμῖν τὰ μέγιστα. δι 
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1 ΧΧΧΙ]. ἦ“γ)ὲ πᾶνε ἀομηϊπίομ, ὑπουθίογσθ, μοῖῃ 
Ὀδοδιθα ψὰ ἃῖ6 ψουΐηῃν οἱ [1ὑ---οβϑίησ ὑπαῦ να ἔμτ- 
ἰβῃεα ὅΠ6 Ἰαγρσεβὺ ἤδαῖ πα πη θϑιταϊηρ Ζθὰ] τουναγ 
ὑπ6 ΗΘΙ]6π 65, ἀπα ὑπαῦ ἔπ ν, γα "ΠΥ ἑακίηρσ ὑΠ6 σου 56 
ὑπο ὺ αἸα ἴῃ {Π6 ἱπίεγεδῦ οἵ ὑπ Ρευβίδηβ, γε σα ἀοΐηρ 
τ15 Παυτη---ἃ Πα αὖ ὑπ βᾶπηα ὑϊη16 θδοδιι88 ννα δἰχη θα αὖ 
βίσεηρὶῃ ἢ ΗΟ ἴο τοϑίϑῦ ὑπ Ῥε]ορομη 6588. 
Απᾶ νὰ 4ὁ ποῦ 580 ἴῃ ἥπα ρῇγναβθβ ὑπαῦ ννα ἀθβεῖνα ἴο 
γα]16 οἰτποὺ θθοδιιβα να αἴομα ονουΐηγαν {ηΠ6 Βαυθαυδη 
ΟΥ̓ θεοδιβα γα ἱπουγγοα ἀδη σοὺ ον ὑΠ6 ον γ οἵ ὑΠ 656 
ΤΊΘΠ Τ]ΟΥ6 ὑπ δη ἴον {Πᾶὺ οἵ 411] [ῃ6 Η 6]16Π 65, ἱπο] πα] ηρ' 
ΟἿ ον. Βαΐ ΠΟ ΟΠ6 ὁ8η 6 γδριόδοῃθα θεοδιβα Πα 
ΠΊΔς 65 ΡΓΟν ἰὴ ἔῸυ ἢ 5 ΡΥΌΡΘΙ βαΐεϊγ. Απα πον 6 
ἴον ὕΠ6 βᾶϊκα οἵ οὖσ οὐνῃ 5θουσ τ γα Πᾶνα ΘΟ 6 ἤΕΥα 
4150, γγα 566 ὑπαὺ γοῦν ἰηΐθυθϑὺβ 4150 γα ὕΠΠ6 Β81η6 ἃ 8 
Ογ58. πα ὑπΠ18 νγα ριόνε ἴο γοῖι Ὀοΐῃ [τῸπὰ ἴῃ 686 
ΤΏ ΘΠ 5 ΟαἸ ΠΤ] Πἰ65. 8ΔΠα ἴγῸΠῚ ὑΠπο56 5.50] ΟΊ 0 ἢ 5 Οὗ γΟΌ 5 
γγΠοἢ τηοσὺ ἰοπα ἴο ππᾶπια Δ]αύ, θθσδιι56 γγ6 'πονν 
ὑπαῦ [Πο586 γῆ ἃ. 6 βιιϑρίοίοιιβ ὑΠγοΟῸὰρ ἢ αχοδθϑϑῖνα ἔδαυ 
τηδῦ πάθεα ἴακα ἀε! ρηὐ ἔον {Π6 τηοπγθηΐ ἴῃ βεαποῦϊνο 
ΒΡΘΘΟΙ, θαΐ αἰδογνναγβ ἤθη Ὁ σοτη65 ἴο δοίίομ οοη- 
5} ὑπαὶ οὐ ἰπίογεβίβ. ΕῸΣ Ἰυ8ὺ δ5 νγὰ ἢᾶνα βαϊα 
ὑπαῦ νὰ Ποῖα οὔν ἀοιηϊπίομ ΟΥ̓ΘῚ ὑμεγα θδοϑιιθα οὗ 
ἴεν, 580 νγὰ 580 ὑπαῦ ἴῸγ ὑπ6 58 Π16 γθᾶβοη ΜῈ ἢᾶνθ 
οο6 ἤθτα ψ ὉΠ ὑΠ6 ΠΕΡ οἵ οὖσ 6 πα 5 ἴο ρ΄αοα γοιτ 
Δία! γ5 οα ἃ οοςίηρ' οἵ βδαίεὺῦν ἴῸυ τι8, ἀπ ποῦ ἴο δ μβὶανα 
γοῦ, θαὺ γαΐῃον ἴο ρυενθηῦ γου αἰ πρ᾽ ΘΠΒ]ανϑα. 
ποτ τιν ΤἈπα ᾿Ἰεῖ πὸ οπδ οδ͵]εοϊ ὑπαὶ νὰ ἅγα 

Βο]οἰζοιιβ ἴῸγ γοῖι θη 1Ὁ ἀο065 ποῦ ΟΠ ΘΟ Ὶ τ15 ; ἰοὺ 
ίτη τεῆθοῦ ὑμπαῦ, 1 γοὰ ἃ΄ὰ ργδβουνεα δηα ὈγῪ ποὺ 
Ὀεϊηρ γε ας ἀγα 8016 ἴο οὔδυ' γεϑιβδίδηοα ἴο ὑπΠ6 ϑὅγυα- 
οἰιϑᾶη5, νγὰ ϑῃουα 06 1655 114 0]6 ἴο ἰπ] αν ὑπτουρἢ 
Π6ῖ ϑαπαϊηρ' ἃ ἴογοθ ἴο δἰά ῃη6 Ῥαϑ]οροιηθβίδηϑ. 
Απαᾶ Βεουθὶπ νοι Ὀδοοτηθ αὖ οπο6. Οἱ ἤϊε ΘΟΠΟΘΙΉ. 
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“ Ν Ἃ , » 77 ᾿ οἿ ὅπερ καὶ τοὺς Λεοντίνους εὔλογον κατοικίζειν, μὴ 
- “- 

ὑπηκόους ὥσπερ τοὺς ξυγγενεῖς αὐτῶν τοὺς ἐν 

Εὐβοίᾳ, ἀλλ’ ὡς δυνατωτάτους, ἵνα ἐκ τῆς σφε- 

τέρας ὅμοροι ὄντες τοῖσδε ὑπὲρ ἡμῶν λυπηροὶ 
ὦσιν. τὰ μὲν γὰρ ἐκεῖ καὶ αὐτοὶ ἀρκοῦμεν πρὸς 

Ν ’ὔ νυ. ͵,͵ ὰ 3 ἃ δ “Ὁ τοὺς πολεμίους, καὶ ὁ Χαλκιδεύς, ὃν ἀλόγως ἡμᾶς 
ὃ ’ Ἁ ᾽ {ὃ » “- φησι δουλωσαμένους τοὺς ἐνθάδε ἐλευθεροῦν, 

ξύμφορος ἡμῖν ἀπαράσκευος ὧν καὶ χρήματα 
μόνον φέρων, τὰ δὲ ἐνθάδε καὶ Λεοντῖνοι καὶ 
οἱ ἄλλοι φίλοι ὅτι μάλιστα αὐτονομούμενοι. 

τ Ν ἀν ΄, Δ ἢ ᾽ ᾿ ΤΧΧΧΥ. “᾿Ανδρὶ δὲ τυράννῳ ἢ πόλει ἀρχὴν 
» ν᾽ ᾽ εἶ ", “ Ω 307 ;] “Ὁ ἐχούσῃ οὐδὲν ἄλογον ὅ τι ξυμφέρον οὐδ᾽ οἰκεῖον 
“ υ ῇ Α, Ψ Ἂ σ΄. ἃ 3 Ν Ἃ 

ὅ τι μὴ πιστόν' πρὸς ἕκαστα δὲ δεῖ ἢ ἐχθρὸν ἢ 

φίλον μετὰ καιροῦ γίγνεσθαι, καὶ ἡμᾶς τοῦτο 
ὠφελεῖ ἐνθάδε, οὐκ ἢν τοὺς φίλους κακώσωμεν, 
3 Ἀ ς 2 ᾿ ἣν Ν “ ν᾿ ε ἀλλ᾽ ἢν οἱ ἐχθροὶ διὰ τὴν τῶν φίλων ῥώμην 

ἀδύνατοι ὦσιν. ἀπιστεῖν δὲ οὐ χρή" καὶ γὰρ 
τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους ὡς ἕκαστοι χρήσιμοι ἐξηγού- 

ΜΡ Ν ᾿ ᾽ς οὶ -“ μεθα, Χίους μὲν καὶ Μηθυμναίους νεῶν παροκωχῇ 
3 4 ᾿ Ν Ἁ 4 κι πς 

αὐτονόμους, τοὺς δὲ πολλοὺς χρημάτων βιαιό- 

τερον φορᾷ, ἄλλους δὲ καὶ πάνυ ἐλευθέρως ξυμ- 
μαχοῦντας, καίπερ νησιώτας ὄντας καὶ εὐλήπτους, 
ὃ 3 ΄ 2 ,ὔ ΦΌΡΝΝ, Ν » Π λο ἐότι ἐν χωρίοις ἐπικαίροις εἰσὶ περὶ τὴν Πελο- 

’ Ἁ Ἀ 

πόννησον. ὥστε καὶ τἀνθάδε εἰκὸς πρὸς τὸ 
λυσιτελοῦν καί, ὃ λέγομεν, ἐς Συρακοσίους δέος 
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ΕοΥ ὑῃ18 νεῪ οδιι86, ἴοο, ἰδ 18 Γδαβοηδ]6 ἰῃδῦ ννῈ 
5ΒΠ 1] γαβϑίοστε ὑπ6 [βοηὐποβ5, 80 ὑμαῦ ὑΠπ6ν 5|18}] ποῦ 
"κε βυθ)]εοὺβ {16 ὑπεὶνγ Κἰπβηθη ἰπ ἔαρ οσδα, ἰ᾿υὺ 5}8]] 
θὲ 88 ρον] 88 ῬΟββί]6, ἴῃ οὐάου ὑπὰῦ, θοταά υϊπρ 
ἃ5 ΠΟΥ ἀο 9ῃ ἔπε ϑυγδοιιβδηβ, ὑΠ 6  ΤΔΥ ἔχου ὑπο ὶν 
Οὐ ᾿ουτ ον θ6 τοι Ὀ]βοῖηθ ἴο ἔπ686 ἴῃ οαν' Ὀ6 [14], 
ΕῸΣ ἃ8 ἴο τηδίζειβ ἴῃ Η 6115, γα ὈΥ ΟἸ 86 Ϊν 65 816 ἃ 
τηδίοῃ [ῸΓ ΟἿΤΓ ΘΠθτΐ65, ΔΠα ἴῃ τεραγα ἴο ἴῃ ΟΠ Δ]- 
οἰαϊδη8, νγνοτα 6 βαν8 νγα ἃτ6 ἱποοηβίϑιθηϊ ἴῃ ἔγθα- 
ἱπρ ΠΕΙῸ ἴδει. δηϑίανίπρ ὑΠμ θη αὖ ΠοπιΘ, Ὁ 15. ἴο ΟἿ" 
ἰηϊεγαϑὺ ὑπαὺ ὑπο ν 5Που]α ρόβ8685 ΠῸ διτηδηηθηῦ 8Π6 
Βῃου ]α οοπὐγ ΐα το παὺ οἠἷΐν; θυ ἃ5 ἴο πηδύξευβ 
Ποτο, ἰδ ἴθ ἴο ουἱ ἰηὐουθϑῦ ὑπαὺ θοῦ ὑπ6 ΓΘοπ π65 δπα 
Οὐ οὔ ον ἔτ πα 5 βου] δ η]οΥυ {πε [Ὁ] 65 τηθάβατα οὗ 
ἱπάθρεμάδηοο. 
ΤΧΧΧΝ. “Το δὴ διιϊοοταῦ οἱ ἂῃ ἱπηρϑῦῖδὶ οἰζγ 

ποϊῃίηρ' ἰ5 ἱποοηβίϑίθηῦ τυ ἢ ϊο}} 15 ἴο ἰΐβ Ἰηϊθγθβδῖ, ΠΟΥ 15 
ΔΏΥΟΠΘ ἃ Κἰπβιηδη Ψη0 οδηποῦ ὑ ἰγυβίθα ; ἴῃ Ἔν Ὁ ΥῪ 
0856 ΟΠ6 Ιηπδὺ Ὀ6. ΘΠΘΙΩΥ ΟΥ̓ ἔπε μα δοσογαϊηρ ἴο 
οἰγουτηβίδηοαβ. Απα ἴῃ 5161} γν ἰὖ 15 ἴο οἷ" δανδηΐαρα, 
ποὺ ἐμαὶ νὰ βῃοι]α νυν θαίςθ Οοὐὐ {6 πη α8, αὐ ὑπμᾶὺ ΟὐΥ 
Θπμθιηΐθ5 5Βῃου]α 06. ροόοννου] 685 θθοϑιβα οἵ ὑΠ6 βγθηστῃ 
ΟΥ̓ οὐν τε πάβ. Απα γοὺ πιυβὺ ποῦ μγϊδυγιϑῦ 8; [ῸΓ 
γε Ἰἰεδα ουν 811165 ἰη Η 6115 85 ὕΠ6 Υ ἃγδ 680}} αβϑία] 
ἴο υ5: ἴπ6 ΟΠΐαηα δηὰ Μειμγιπαθδηβ ἃ5 ἱπάδθρθη- 
ἀεηΐ, οὐ ἔπε οοπαϊτίοη οἵ [Ἀγπἰϑἰηρ 5ῃ]ρ5; {6 
ΤΩΔ] ΟΥ̓ ΟἹ ΠΟΤῈ ΘΟΙΏΡΙΪΒΟΥΥ ὑθιτη5, ϑνἱ ἢ ραγιηθηῦ 
οὗ ὑγιρθαΐϊα ἴῃ ΤΠΟΠΘΥ ; οὐϊουβ, ὑποιρ ἰϑ᾽δηοὺθ. ἀπα 
Θᾶβν ἴο Ὀ6 γεάμποθα, οἡ ἰθιτηβ οἵ δυϑοϊ θα ἔγεθάοση ἃ8 
ΟἿΣ 4}1165, θδοδιιϑα ὑΠ6Ὺ ΟΟΘΟΌΡΥ 5 γαϊαρίο ροβὶ 0 Π5 
δίοηρ ἴῃς οοαβὺ οἵ ὑῃς ῬΡεϊοροπῆθβθθ. 80. ὑπδῦ 10 15 
πδίαγαὶ ὑΠαὖ τηαὐςουβ ἤ6 6 4150 5Βῃου ἃ θ6 ον δγεα ψ ἢ 
ΔῊ ΕΥ̓Θ ἴο οὐὔν δανδηΐαρθ, ΔΠ6, 88 νγα 880, νν}0}} γδίετ- 
6η66 ἴο Οὔ ἔδυ οἵ ἴΠη6 ϑγγδοιιβᾶηβ. ΕῸΓ ὑπαν δἴτῃ αἱ 
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βούλονται ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ ξυστήσαντες ὑμᾶς 
ὑπόπτῳ, βίᾳ ἢ καὶ κατ᾽ ἐρημίαν, ἀπράκτων ἡμῶν 
ἀπελθόντων, αὐτοὶ ἄρξαι τῆς Σικελίας. ἀνάγκη 
δέ, ἢν ξυστῆτε πρὸς αὐτούς" οὔτε γὰρ ἡμῖν ἔτι 
ἔσται ἰσχὺς τοσαύτη ἐς ἕν ξυστᾶσα εὐμεταχεί- 
ριστος, οὔθ᾽ οἵδ᾽ ἀσθενεῖς ἂν ἡμῶν μὴ παρόντων 
πρὸς ὑμᾶς εἶεν. 
ΤΧΧΧΥΙ. “Καὶ ὅτῳ ταῦτα μὴ δοκεῖ, αὐτὸ 

τὸ ἔργον ἐλέγχει. τὸ γὰρ πρότερον ἡμᾶς ἐπ- 
ηγάγεσθε οὐκ ἄλλον τινὰ προσείοντες φόβον ἤ, 
εἰ περιοψόμεθα ὑμᾶς ὑπὸ Συρακοσίοις γενέ- 
σθαι, ὅτι καὶ αὐτοὶ κινδυνεύσομεν. καὶ νῦν 
οὐ δίκαιον, ἧπερ καὶ ἡμᾶς ἠξιοῦτε λόγῳ πείθειν, 
τῷ αὐτῷ ἀπιστεῖν, οὐδ᾽ ὅτι δυνάμει μείζονι πρὸς 
τὴν τῶνδε ἰσχὺν πάρεσμεν ὑποπτεύεσθαι, πολὺ 
δὲ μᾶλλον τοῖσδε ἀπιστεῖν. ἡμεῖς μέν γε οὔτε 
ἐμμεῖναι δυνατοὶ μὴ μεθ᾽ ὑμῶν, εἴ τε καὶ γενό- 
μενοι κακοὶ κατεργασαίμεθα, ἀδύνατοι κατασχεῖν 
διὰ μῆκός τε πλοῦ καὶ ἀπορίᾳ φυλακῆς πόλεων 
μεγάλων καὶ τῇ παρασκευῇ ἠπειρωτίδων" οἵδε δὲ 
οὐ στρατοπέδῳ, πόλει δὲ μείζονι τῆς ἡμετέρας 
παρουσίας ἐποικοῦντες ὑμῖν αἰεί τε ἐπιβουλεύουσι 
καί, ὅταν καιρὸν λάβωσιν ἑκάστου, οὐκ ἀνιᾶσιν 

(ἔδειξαν δὲ καὶ ἄλλα ἤδη καὶ τὰ ἐς Λεοντίνους), 
4 καὶ νῦν τολμῶσιν ἐπὶ τοὺς ταῦτα κωλύοντας καὶ 

1 Τῃ 497 Β.6,, νγν ἤθη διατί βυοοα νυν] ὑΠ8 ᾿Θομὑϊη685 δηαᾶ 
οἴπου (μδ]οιαϊϑηβ ὡραϊηϑὺ ϑυγϑοιῦβθ ; οὗ. 1π|. Ιχχχυΐ. 2. 

5. 2,6. Ὑ1ῸῸ Ἰπἴδηῦγν ὉΠ οανΑΙΓΥ, ΟἿ ἔογυΌΘ5. Ὀθίηρ' ΡΌΓΘΙΥ 
ἡδν Δ]. Ἵ 
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ἀουϊηΐοη ον  γοῖι, Δηα νν 8}, ἴον τηἸ δηρ νοι νυ ἢ 
ὑπϑιάβοῖνεθ οὐ πα στοιπα οἵ γοῦν βυϑρίοίοη οὗ 8; 
ὑπ θη ὈΥ ἴοτοθ, οὐ θεοδιιβα οἵ γοι ᾿ἰβοϊαἰϊοη ἤθη να 
588}} ἤᾶνθ ΦὍΠΕ ἃυνἃΥὺ ὑηϑσοΘββϑία!, ὑπθιηβεῖϊνεβ ἴο τα]6 
ΒΙΟγ. Απαά {πδῦ 15 516 ἴο ΠρΡΡδη 1 γοι ππῖϊα ψ] ἢ 
ὉΠ ΘΙ ; ἴῸΣ ποι ΠΟΥ ψν}}} 50 σγεοαῦ ἃ ἴογοθ, 1 ὁποα σου- 
υἱπεά, 6 ΔηῪ ἸΟΠΡ ΘΙ ΘΑΒΥ [ῸΪ τι5 ἴο μ8π6]6, ποὺ νοῦ]α 
ὑπΠ6 ϑυυδουβδηβ ᾿δοὶς βίγθηρ.] ο 464] ψ τ νοι 1 να 
5801 ποῖ θ6 ργθϑαηΐ. 
ΤΧΧΧΥῚ. “Απα 1 τπδϑγὸ 06 ἀῆγομδ 0 4065 ποῦ 

δοσερὺ ὑπ|5 νίανν, ὑπαῦ νυ 10 }} ̓Ἰὰ5. ἴα Κα ρ]αθα ψ1]}} 
1561 ρίόνα [8 οὐἹῸΥ. ΕῸΣ γοὰ Ὀτουρηῦ τι8 ΟΥ̓ΘΥ 
μείονα, Πδιηὐηρ ἴῃ Οὐ ἴδοθϑ πὸ οὐμδὺ ἴθυσοῦν αὖ 
{π1|5, ὑπΠαῦ να οὔγβεῖνοϑ 5που] ἃ 06 ἴῃ ἀδηρσον ἢ να 
580 14 Ραγαῦ γοὰ ἴο οοηα ππᾶϑι Πη6 ρόνεῖ οἵ ὑπὸ 
Ξυγδοῦϑδη8. ΑἈμπα ἰὖ ἰ5 ποὺ τἱρὴῦ [ὉΓ γοὰ πον ἴο 
αἰδύγασὺ ὕΠ6 νΘυῪ δύσυμηθηῦ Ὀγ 16 ἢ γόοις ὑπουρ]ῦ 1 
ΠΙΡῦ ἴο ρεϑιβιιδάθ τ ὑπθη, ποὺ ἴο 6. βιβρί οι 5 
"εσδιι8α νγα ἃ΄6 ριδδθηῦ ννὴῦ}} ἃ ἴογοα ουὖ οὗ 411 ρτο- 
Ρογθοη ἴο ὑπΠ6 βίγεηρύῃ οὐ ὑπὸ Θγυδοιιβαῃβ ; [ἈΤ ἸΠΟΥῈ 
5ῃου]α γου αἰδίσγιϑὺ ὑΠθτη. 8 οδυ αὶ αν ἃγα ποῦ 400]6 
ἴο τηδϊηΐαϊηῃ ΟἸΒῈΪν 68. ἴῃ 51ΟΥ νι ποὰὺ γοῖ ; ἃπα 
Ἔν θη 1 να 5βῃου]α ρονα ἴαϊσα ἀηα βυθαάτα 510} ν, ννα 
5ῃου ]α 06 ἀπ40]6 ἴο Ποϊ]α ἰὉ ὁπ δοοοιηῦ οἵ {6 Ἰδεηρ 
οὗ πε νογᾶσα ἀπα ἴῃς αἰ που ν οὗἨ σαυδγαάϊηρ οἰΓϊ6 5 
ὑπαῦ δὺύ8 85 ἰδῦρα δηᾷ νν6}}] δαι!ρρθα ἃ5 σοπυϊηθηΐαὶ 
οἰδ1655; πο υθδ5 [Π 6868 ϑυυδοῦβαη5, 1ὴ ΠΟ50116 ὈΥΟΧΙ ΙΓ 
ἴο γοι, ποῦ νυ} ἃ ὨΊΕΙΘ ΔΙΎΏΥ ἴῃ ὑΠ6 ἤ6]α, ὰΐ ἃ οἰΐγ 
σγδαῦθυ ὑπᾶπ οἷ Ρ δ ϑεηῦ ΌγΟΘ, ἃγ6. αἰνγᾶγβ ῥ᾽ οὐ Πρ 
ἀϑαϊηδϑὺ γοῦ, Πα ψῃθΘηαν εν ὑπαν σοῦ δη ορρογδαηϊτν 
ἀσαϊηϑῦ γοὰ βἰποῖν, ἀο ποὺ ἰοῦ ἴὉ 5110, δ ὑπδῪ 
ἢανα 5Πονη 56 ν ΘΥᾺ] ὑπΠ|65 Αἰ γαδαῦΥ ἃπα Θβρθοία]}]ν ἴῃ 
πεῖν ἀθα! πρθ ἢ ὑπΠ6 1 θοηὑπ65 ; ἅμα πον ὑπ νῪ 
τᾶ κα μο]α ἴο ὑσρα γοῖ ἴο Ορροβα ὑπ οθα ψηο 566 κ ἴο 
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᾽ Ἁ ,ὔ ὔἷ -“ Ἂ ᾿ 6 ᾽ ἀνεχοντας τὴν Σικελίαν μέχρι τοῦδε μὴ ὑπ 
αὐτοὺς εἶναι παρακαλεῖν ὑμᾶς ὡς ἀναισθήτους. 
πολὺ δὲ ἐπὶ ἀληθεστέραν γε σωτηρίαν ἡμεῖς 
ἀντιπαρακαλοῦμεν, δεόμενοι τὴν ὑπάρχουσαν ἀπ᾽ 
2 ), ᾽ , λ ὃ δό ζ Ὶ 
ἀλλήλων ἀμφοτέροις μὴ προδιδοναι, νομίσαι τε 

τοῖσδε μὲν καὶ ἄνευ ξυμμάχων αἰεὶ ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ς ,ὔ Ἂ Ν ζ ΨΦ ΄ Υ ε “ 3 » ἑτοίμην διὰ τὸ πλῆθος εἶναι ὁδόν, ὑμῖν δ᾽ οὐ 
πολλάκις παρασχήσειν μετὰ τοσῆσδε ἐπικουρίας 
ἀμύνασθαι" ἣν εἰ τῷ ὑπόπτῳ ἢ ἄπρακτον ἐάσετε 
ἀπελθεῖν ἢ καὶ σφαλεῖσαν, ἔτι βουλήσεσθε καὶ 
πολλοστὸν μόριον αὐτῆς ἰδεῖν, ὅτε οὐδὲν ἔτι πε- 
ρανεῖ παραγενόμενον ὑμῖν. 

ΤΙ ΧΧΧΥΤΙ. “᾿Αλλὰ μήτε ὑμεῖς, ὦ Καμαριναῖοι, 
“- “- “-“ 3 ᾽ ᾿ 3 

ταῖς τῶνδε διαβολαῖς ἀναπείθεσθε μήτε οἱ ἄλλοι" 
εἰρήκαμεν δ᾽ ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν περὶ ὧν 
ὑποπτευόμεθα, καὶ ἔτι ἐν κεφαλαίοις ὑπομνή- 
σαντες ἀξιώσομεν πείθειν. φαμὲν γὰρ ἄρχειν μὲν 

“ ΕῚ “ 4 Ἁ ς ξ. »Μ »“ 

τῶν ἐκεῖ, ἵνα μὴ ὑπακούωμεν ἄλλου, ἐλευθεροῦν. 
Χ Χ 2 4 “ Ἁ ς ᾽ ᾽ “Ὁ ΄ δὲ τὰ ἐνθάδε, ὅπως μὴ ὑπ᾽’ αὐτῶν βλαπτώμεθα, 

πολλὰ δ᾽ ἀναγκάζεσθαι πράσσειν, διότι καὶ πολλὰ 
φυλασσόμεθα, ξύμμαχοι δὲ καὶ νῦν καὶ πρότερον 
τοῖς ἐνθάδε ὑμῶν ἀδικουμένοις οὐκ ἄκλητοι, παρα- 

᾿ ὙΡΡ Ἂ» :- “ ΚΣ Σ Ἅ, 

κληθέντες δὲ ἥκειν. καὶ ὑμεῖς μήθ᾽ ὡς δικασταὶ 
γενόμενον τῶν ἡμῖν ποιουμένων μήθ᾽ ὡς σωφρο- 

1 σε, Ἠπάᾶθ γραᾶβ δέ νυ Μ, 

1 πολλὰ πράσσειν, ἃ5 Μ8}} ἃ5 πολυπραγμοσύνη Ὀθ]ονν, 15 τπι8θα 
ἴῃ ἃ βοοα 86η86, ΟΓδο θυ ΖΙῺρ' [Π 8 ῬΟΙΠΙΟΥ οὗ ὕὉΠ6 Αὐμθηΐἶδηβ δῦ 
ὑῃεῖν δοηλθ, ἃ8 ἀθϑουὶ θα ὈὉν Ῥϑυίοὶθθ ἴῃ ὕὍθ ἔπηθγαὶ ΓΔ ΪΟΙ, 
140. 4]; 
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Ργενεηῦ ὑπεβε ὑπίηρθ δηα ψηΠοῸ ἋΡ ἴο [158 ὑἰπ|6 ἤᾶνα 
Κερὺ ϑ8:ογ ἔτομλ θείηρ ππᾶάθὺ ὑπεὶγ ἀομῃγίηΐοῃ, ἃ5 
ὑπουρἢ γοὰ ψεῖα τυ ποιὺ 5επη56. Βαὺ ἰὖ 15 ἴο ἃ βαΐεϊυ 
αν τόσα γεὰὶ ὑπαῦ να ἴῃ οὐ ὑατ ἰηνῖϊα νου, θεσρίηρ 
γοὰ ποὺ ἴο ἴῆγον ἀννᾶν ἱμαὺ βαΐεςυ νν ῃῖοἢ να θοῇ 
αἀοΥῖνε ΠΌΤ ΟἿ6 δηούμου ; δα ἴο σομδίαθι ὑμαὺ [ῸΣ 
{Π6 πὴ, ανθη συ ἱὑπουῦ 411165, ὑΠ6 ὙΑΥ 15. δἰνγαυβ ΟΡθβἢ 
ἀσαϊηδῦ γοι δοδιιβα οὐ ὑπαὶν πατ6 15, ν ΠΘΥΘα8. ἔῸΣ 
γου ὑπ ορρογίαμιτν νν1}} ποὺ οἴϊαπ ργεβαηῦ 1561} ἴο 
ἀεΐεμπα γουγβαῖνεβ νυν ὑῃ6 ΠΕΡ οἵ 850 ργεαῦ 8 
ΔΌΧΙ ΡΥ ἴοτοθ. Βαΐ 1 {πγοὰρ]ν γοῦν βιιϑρὶοῖο5. νοι 
βααν {18 ἴογοα ἴο ἀδραγὺ νυν ἱῦ ἢ 105 οὐ] θοῦ ἀπδοοοτη- 
ΡΠ 5Π6α, ΟΥ̓, νγοῦβθ δ.}}}, ἀεἴβαϊεα, γοιι υν1}} Π γα σοὺ 
τνὶ8}. [Πδὺ γοὺ οουϊα 566 Ἔθνεη ὑπ τηϑυθϑὺ ἔγαούϊοη οἵ ἰδ 
γΏ ΘΠ 15 ρΙΈϑθ μα Ψ1} πὸ ἸΟΠΡ ΘΙ ἄνδὶ] γοὰ Δυρΐ. 

ΠΧΧΧΨΥΙΙ. ΚΝὰν,θῈ ποῦ τηονϑᾶ, τη6η οἵ (δια ]ηδ, 
ΕἸΠΠΟΥ γοὰ οὐ ἴπ6 οὐὔμδὺ Ῥθορὶθβ οἵ διε γ, Ὀγ {Π6 
ΘΔ] τη 65 οὗ [Π656 τηθῃ. δῆ, α πᾶνε ἰο]α γοι {6 ν Πο]6 
ὑγαῦ σοποουπίηρ ἴῃθ πηαίϊευβ. οἵ ννῃϊοῃ να δΥ6 
βιβρεοίϊεα, ἀηα ποὺν ἃραΐῃ Ἀγ ΕΗῪ ταοδ]]ηρ ἴο ὙΟῸΓ 
τηϊπ 5 ὑῃς6 οἰϊαῖ Ροϊηΐβ οἵ οὔὐῦ διριμηθηῦ, να {ὉΠ} 
Ἔχρϑοῦ ἴο οοηνίποα γοι. δα βδᾶν, πϑιῃηοὶγ, ὑμαῦ νγὲ 

᾿ΒοΙ]α ϑνγᾶὰν ονεῖ με οἰζϊ65 ἴπ Η 6]}185 ἴθ ογά θυ ὑπαῦ νὰ 
ΤΏΔΥ ποῦ ἢᾶνα ἴο ΟὔΘΥ ϑοπηα οὐἤεὺ ρον τ, θαὺ ὑπᾶῦ νγα 
ἈΥ6 ὑὐγίπρ' ἴο ἔτει ᾿ῃοβ86 ἤθυα, ἴῃ ογά θυ ὑΠαὖῦ να τηδὺ ποῦ 
θ6 ᾿π]υγτεα Ὀγ ἔπε. δ'ε δὲ οὐ]ὶσεα ἴο "ὲ δοϊϊνε 
ἴῃ ΤΩΔΠΥ͂ τηδίζειβ, Ὀθοδυδα γα Πᾶν 8 ΤΠΔΠΥ ἀδηροΥΒ ἴο 
συδτα ἀραϊηδῦ; ΔΠα νν6 ΘΟ 6 ἃ5 8111685, ΠΟῪ ἃ5. Ὀ6ἴοσα, 
ἴο ἴποβε οἵ γοι ἤθυα ἢ αὐτὰ ψτοηρδα, ποῦ ππίηνίϊεα, 
Ὀυῦ ὈΥ γουν ΘχριῈ 55 ἰηνιαϊίοη. Απα ἀὁ ποῦ τοῦ, 
Ὀγ οοπϑυϊυ πρ γουγβεῖνεβ οἰ ΠΥ Ἰὰαραβ οἵ οὐσ οοη- 
αἀποῦ οΥ ὈΥ ζαϊογίηρ' τι5 ᾿π το ογδίίοη ὅ---α ματα ἴδ8κ δ 

2. σωφρονισταί 8.8 ἴῃ 11. ἴχν. 8; ντπι. ΧΙν ΙΝ, 6 ; οΚ ΡΙ]αΐο, Μ᾽». 
471 ἃ εὐμενῶς σωφρονιοῦσιν, οὐκ ἐπὶ δουλείᾳ κολάζοντες, οὐδ᾽ ἐπ᾽ 
ὀλέθρῳ, σωφρονισταὶ ὄντες, οὐ πολέμιοι. 
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νισταί, ὃ ὺ χαλεπὸν ἤδη, ἀποτρέπειν πειρᾶσθε, καϑο 
ὅσον δέ τί ὑμῖν τῆς ἡμετέρας πολυπραγμοσύνης 
καὶ τρόπου τὸ αὐτὸ ξυμφέρει, τούτῳ ἀπολαβόντες Ἢ 
χρήσασθε,. καὶ νομίσατε μὴ πάντας ἐν ἴσῳ βλά- 
πτεὶν αὐτά, πολὺ δὲ πλείους τῶν Ἑλλήνων. καὶ 
ὠφελεῖν. ἐν παντὶ γὰρ πᾶς χωρίῳ, κἀν ᾧ “μὴ 
ὑπάρχομεν, ὅ τε οἰόμενος ἀδικῆσεα θαι καὶ ὁ ἐπι- 
βουλεύων διὰ τὸ ἑτοίμην ᾿ ὑπεῖναι ἐλπίδα τῷ 
μὲν ἀντιτυχεῖν ἐπικουρίας ἀφ᾽ ἡμῶν, τῷ δέ, εἰ 
ἥξομεν, μὴ ἀδεεῖ εἶναι κινδυνεύειν, “ἀμφότεροι 
ἀναγκάζονται ὁ μὲν ἄκων σωφρονεῖν, ὁ δ᾽ ἀπραγ- 
μόνως σῴζεσθαι. ταύτην οὖν τὴν κοινὴν τῷ τε 
δεομένῳ καὶ ὑμῖν νῦν παροῦσαν ἀσφάλειαν μὴ 
ἀπώσησθε, ἀλλ᾽ ἐξισώσαντες. τοῖς ἄλλοις μεθ᾽ 
ἡμῶν τοῖς Συρακοσίοις, ἀ ἀντὶ τοῦ αἰεὶ φυλάσσεσθαι 
αὐτούς, καὶ ἀντεπιβουλεῦσαί ποτε ἐκ τοῦ ὁμοίου 
μεταλάβετε." 

ΤΠ ΧΧΧΥΤΙΙ. Τοιαῦτα δὲ ὁ Ἰὔφημος εἶπεν. οἱ 
δὲ Καμαριναῖοι ἐπεπόνθεσαν τοιόνδε. τοῖς μὲν 
᾿Αθηναίοις εὖνοι ἦσαν, πλὴν καθ᾽ ὅσον τὴν 
τς , " ᾽ Ἁ ’ Ὁ Ν Σικελίαν ὥοντο αὐτοὺς δουλώσεσθαι, τοῖς δὲ 
Συρακοσίοις, αἰεὶ κατὰ τὸ ὅμορον διάφοροι" δεδι- 
ότες δ᾽ οὐχ ἧσσον τοὺς Συρακοσίους ἐγγὺς ὄντας 
μὴ καὶ ἄνευ σφῶν περιγένωνται, τό τε “πρῶτον 
αὐτοῖς το ὺς ὀλίγους ἱππέας ἔπεμψαν καὶ τὸ λοιπὸν 
ἐδόκει αὐτοῖς ὑπουργεῖν μὲν τοῖς Συρακοσίοις 

1 διὰ τὸ ἑτοίμην ὑπεῖναι ἐλπίδα... σῴζεσθαι, {π6 ὑθχῦ 15 
ῬΓΟΡΔΌΙν οοΥτρῦ. ἩἨπάβ [ςΟ]]ονν5 νη Ἡθυυνογάθῃ ἴῃ γα !ϊηρ' 
ἀν[τι]τυχεῖν, δη4, ψ] 0} Κα ρου, θιθη 8 ἀδεεῖς οὗ ὑπ6 ΜΝ. ὕο 
ἀδεεῖ, δηὰ ἀο]δῖεβ κινδυνεύειν. ϑίθαρ, ἃ5. 8180 ϑ΄δῃϊ, ἑἀορύϑ 
ἈΘ 5.65 Θοῃ]θοῦι}8 ἀδεές ἃ πα ἀ6]οἴ685 κινδυνεύειν, 

Σ εἰ, αὐνον καθ᾽ ὅσον ἴῃ ΜΌΕ,, ἀρ]οίθα Ὀγ Βθίβιςθ, ἔο!] ον 
ὈΥ Κιύϊρον. 

336 



ΒΟΟΚ 1. υὑχχχνπ. 3 ΊΧΧΧΥΙΠ. 1 

115 Ἰαΐθ ἀδὺ ἰ---- τα ΔΎ αὐζεμηρὺ ἴο αἰνεῦῦ 8, Ὀαὺ 
ἷπ 50 αν ἃ5 Δηγυϊηρ ἴῃ ΟἿ ὈυΒΥ δουύϊνιγΥ ἃπα Οοὐΐ 
Οἰαγαοίθυ ἰ8 αὖ {6 βᾶτηθ {ἰτὴ6 ἴο γοιιι ἰηὐοι δῦ, [ Κ6 
{115 Δ Π6 τη Κα 86 οἵ ἴὉ; δῃηα {ῃϊηϊκς, ποὺ ὑμπᾶῦ {Π 656 
αυ}10165 οἵ ΟΌἿΒ ἀγα Παγ Ὁ] 4116 ἴο 411}, θαὺ ὑπᾶῦ ὉΠ|6 
ΔΘ δνϑὴ Ρῥιοῆϊία]α ἴο ἴὰγ {6 στοαῦθι ρᾶαγὺ οὗ {πΠ6 
ΗδΙΙδμ685. Ἐσοι Ἔνεύγοηθδ ἴῃ Ἔν ΥῪ Ρἷδοθ, ἐνεῃ ΘΓ 
6 ἃγ6 ποὶ δἰγεδαν ριβϑεηΐ, θοὺἢ 6 ὑπὰῦ {Πϊ]ηκ5 Πα 
Ὑ}1}]} σα ου γοηρ, ἀπα Πα {ϊαῦ ρ]οὺβ ἴο ἀο ψτοηρ---Οἢ 
δοοουηῦ οὗἉ ὑπΠ6 οογίαΐη ργοβροοὺ ὑπᾶῦ 18 Ἔν 6 Ὶ ΡΥ ἀδδηΐ ἴῃ 

 ἐπεὶγν τηἰηᾶϑ, ἰπ ὑΠ6 ὁπ οαβ6 ὑπαῦ μα ψν11}} ορίδίϊη βασοοι 
ἔγΌῚ ἃ8 ἰῃ ταϊα ἢ ἴῸΥ ἢΪ5 ΑἸ] σίδηςο, ̓ῃ Πα οὔθ ὑμδῦ, 
1 ννα 85114}} οοῦγθ, ἢ νν1}}] σὰ ὑΠ6 τἰϑὶς οἵ ποὺ δβϑολρίηρ 
ἀπβολςῃθα Ὁ 8 ψτοη σα οίηρ98--- ἀγα θοῦ ΑἸ1κ6 ἀπ 6. 
οοηϑίγαϊηὗ, [Π6 Ἰαζαν ἴο θ6 πηοά γαῖ πον νυ ἀπ 1} Π1η’, 
ὉΠ 6 ἴουτηθΥ ἴο θ6 βανβα υἱυπουΐ εἴονῦ οἵ ἷ5 ουνη. 15 
᾿ΟΙΏΙΏΟΗ 5δΐεϊυ, ὑπ 6, ὑν ἢ] ἢ ἰδ πον ογεα ἴο Δ γοηΘ 
ὙΠΟ ΠΊΔΥ 5}. ἴῸγ 1 ἃ5 νγὲ}] ἃ8 ἴο γοι, γο]θοῦ ποῦ ; ἰ»αΐ 
ἀνα ὶ] θ᾽ γοῦγ Βα ν 65 οἵ ἰὑ ἃ5 οὔ πουβ αο, Ἰοίη ἴογοθϑ ψ ἢ 
115 ἃπα ἰπϑίδδα οἵἨ ἁ ἑἢανίηρ' αἰνναγβ ἴο 6 οὴ γοῦν" σπδγα 
ἀϑαϊηϑὺ ἴΠ6 ϑυγαοιβαηβ, οΠδηρα γοῦν οουγ86. ἃπα αὖ 
Ἰεηστῃ ρῥἱοῦ ἀραϊηϑὺ ὑΠπδι Ἔνθ η ἃ5 ὕπαυὺ πᾶνε ρ]οίεα 
δραϊηβὺ νοι." 

ΠΥΧΧΧΥΝΙΠΠ. Τῆὰ5 Εαρδιηὰ5 5ροῖςθ. Ββαΐὺ νι μδῦ ὑΠ6 
(ὐδιμαυηδθὰη8 Πα [ε]ῦὺ νὰ5 ὑπὶβ: ΤΠοΥ ετα να ]]} 
αἸἰβροβεα ἴο {πῸ Αὐμαϑηίΐίδηβ, αχοθρῦ ἰῇ 80 Ὧ. ἃ5. ὕΠ6Ὺ 
Ὁπουρηῦ ὑμαῦ ὑπθθ6 νου επϑανα 5᾽οῖυ; θὰὉ ψ τὴ 
16 Θγγδοιιβδη8, ἃ.5 15 88] ννἱὉ}} ποχύ-ἀοοῦ παρ ΟυΥ8, 
ὕΠῈν ψγαῦα αἰνγὰγβ αὖ νϑιΐδηοθ. Απα ἰὖ νγᾶβ8 “Ῥδοδυβα 
ΠΟΘ γε 6 ποτα δἴγαϊα οὗ ὑΠ6 ϑ'υγδοιβδηβ, ἃ8 θείην 
50 ποϑῦ, ὑπαῦ ὑπεν πα ἴῃ {Π6᾿ ἢγϑῦ ᾿πβίδηοα βεηΐ ὑΠ 6] 

ς ἐπε ἔξνν Πουβεηγθη,: ἰεϑὺ θΥῪ τηϊρηῦ ργονα ΒΌΡΟΥΪΟΥ 
ἴο 6 Αὐῃϑηΐϊδηβ ὄνεῃ ψ]υΠποὰὺ 6}. «ἃ ; δηα ὕΠ6Ὺ 

᾿ἀ 8 ΤΥ ἐὰ λ ΟΣ 

3.2.) 
νΟΙ,, ΠΙ. Ζ 



ἀν Ὺ-. Ἢ Κ᾿ 

ΤΗΪΟΥΘΙΌΕΒ 

μᾶλλον ἔργῳ, ὡς ἂν δύνωνται μετριώτατα, ἐν δὲ 
τῷ παρόντι, ἵνα μηδὲ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἔλασσον 
δοκῶσι νεῖμαι, ἐπειδὴ καὶ ἐπικρατέστεροι τῇ μάχῃ 
ἐγένοντο, λόγῳ ἀποκρίνασθαι ἴσα ἀμφοτέροις. καὶ 
οὕτω βουλευσάμενοι ἀπεκρίναντο, ἐπειδὴ τυγχάνει 
ἀμφοτέροις οὖσι ξυμμάχοις σφῶν πρὸς ἀχλήλους 
πόλεμος ὦν, εὔορκον δοκεῖν εἶναι σφίσιν ἐν τῷ 
παρόντι μηδετέροις ἀμύνειν. καὶ οἱ πρέσβεις 
ἑκατέρων ἀπῆλθον. 

Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι τὰ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἐξηρτύ- 
οντο ἐς τὸν πόλεμον, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἐν τῇ Νάξῳ 
ἐστρατοπεδευμένοι τὰ πρὸς τοὺς Σικελοὺς ἔπρασ- 
σον, ὅπως αὐτοῖς ὡς πλεῖστοι προσχωρήσονται. 
καὶ οἱ μὲν πρὸς τὰ πεδία μρ ΣΝ τῶν Σικελῶν, 
ὑπήκοοι ὄντες τῶν Συρακοσίων, οὐ ̓ πολλοὶ ἀφει- 
στήκεσαν' τῶν δὲ τὴν μεσόγειαν ἐχόντων αὐτόνομοι 
οὖσαι καὶ πρότερον αἰεὶ αἱ 3 οἰκήσεις εὐθύς, πλὴν 
ὀλίγοι, μετὰ τῶν ᾿Αθηναίων ἦσαν, καὶ σῖτόν τε 
κατεκόμιζον τῷ στρατεύματι καὶ εἰσὶν οἱ καὶ 
χρήματα. ἐπὶ δὲ τοὺς μὴ προσχωροῦντας οἱ 
Αθηναῖοι στρατεύσαντες τοὺς μὲν προσηνάγκαξον, 
τοὺς δὲ καὶ ὑπὸ τῶν Συρακοσίων, φρουρούς τ᾽ 
ἐσπεμπόντων καὶ βοηθούντων, ἀπεκωλύοντο. τὸν 
τε χειμῶνα μεθορμισάμενοι ἐκ τῆς Νάξου ἐς τὴν 
Κατάνην καὶ τὸ στρατόπεδον ὃ κατεκαύθη ὑπὸ 
τῶν Συρακοσίων αὖθις ἀνορθώσαντες διεχείμαζον. 
καὶ ἔπεμψαν μὲν ἐς Καρχηδόνα τριήρη περὶ φιλίας, 
εἰ δύναιντό τι ὠφελεῖσθαι, ἔπεμψαν δὲ καὶ ἐς. 
Τυρσηνίαν, ἔστιν ὧν πόλεων ἐπαγγελλομένων καὶ ρσηνίαν, γγελλομ 

1 Ο(δηὐοΥἾ 5 ΘΟΥΥΘΟΌΟη ἴογ οἷ πολλοί οὗ ὑπ6 Μ5 5. 
2 αἱ δαἀρδα Ὀγ Βοκίτου, 
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ΒΟΟΚ ΓΙ. ἰχχχνπι. 1--6 

ποῦν Γεβοϊνϑα ἴον ὑπα πιΐαγα ἴο Κϑὲρ οἡ ρἱνίηρ ἴο ὑπ θη 
γταῦπου ὑπᾶπ ἴο ὑπ6 Αὐπαηΐδηθ δϑϑιϑίΐδποθ ἴῃ ἔδοῦ, 
ὉΠπουρἢ ἃ5 το ογαῦθ] Υ ἃ85. ΡΟβ51016, δηα ἴον {πὸ ρτϑϑθηῦ, 
ἴῃ οὐ δι ὑπαὺ ὑπδν τηϊρηῦ ποὺ 566 πὶ ἴο βῆον 1655 [νοι 
ἴο ὑπ6 Αὐμπαηΐδηβ, δβρθοΐα! ]ν βἴποθ {Π686 Ππδα ργονεα 
ὑΠπ6 βοηρου ἴῃ {Π6 Ὀας]6, ἴο σῖνα ἰὴ ψογα ὑΠ6 58Π16 
ΔΏΒα ἴο θοΐῃ. Εδνίηρσ ὑπι85 αἀεἰθιτηϊηθα, ὑπογ 
τηϑα 8 δυο, ὑμδΐ, ἃ5 [6 Υ ἡγε 6 411165 οἵ θοῦ ρᾶγθ 85 
ὑπαῦ ἡγοῦ 6 αὖ νγὰν, [Ὁ σϑθεπιθᾷ ἴο ἔπθηῃ ἴο "6 οοπϑίϑυθηῦ 
ἢ ὑπαὶν οὐ ἴο «δα πειῦμου αὖ ργοϑθηΐ. 80. {π6 
ΘνΟΥ5 οἵ "μοὺ] 5146 5 ννοηῦ ἄννᾶγ. ῖ 

ΤΠ6 Βγγυδοῦβαηθ οἡ. ὑπ ον 5146. ψψεσα ρεϊηρ τοδαν 
ἴον ἐπ 6 τγᾶγ, ψν ἢ116 ἴπ6 Αὐμαπίδηβ νυ 0 νναῖῈ πο ρεδα 
αὖ Νάχοβ ψεῦθ πορσοὐϊαὐπηρ ἢ ὑΠπ6 516 615, ἴῃ {Π6 
εἴονῦ ἴο ὈΥπρ νοῦ ἃ8 την οἵ ὑπῈ πὶ ἃ5 Ροβϑβίθ]6. 

ΟΝον, οὗ {Ππ6 ᾽ς ὑπαὺ ᾿νε τόσο ἰοννασα ὑπ ἢδὺ 
ΟΟΌΠΟΥ ἃπα ψεῖῈ βαυθ]εοῖβ οὗ ὑπὸ ϑιγγδοιβαμβ ποῦ 
τήδην ἦ Πδα γενοϊϊεα ; θαὺ {πὸ 5166] 56 ]δηηθηΐβ ἴῃ {116 
ἰπίθυῖου, νυ 16 ἢ ὄνεπ θα ἴον μαα αἰννὰνβ θθ θη πᾶ θρεϑη- 
αἀεηῦ, νι εν Ἔχοαρίϊοηϑβ δὑγαὶο  ὔνναν 5146 4 ἢ ὑΠ6 
ΑΥΠαηΐδηβ, ὈΥΪΠρΊηρ᾽ ον οΥαίη ἴον Π 6 ΔΥῚΥ Δηα ἴῃ 
ΒΟΠΏΘ Ολ565 ΤΠΟΠΘΥ͂ 41580θ.0 Αραϊηϑὺ ποβα ὑπαὶ αἸα ποῖ 
ΘΟΠ.6 ον δῦ ὑΠπ6 ΑὐΠΘ μη ἴοοῖς {πε 6], ἃπα σοι ρο]] δα 
Β01η6 ἴο 6ὁ 50, αῦ νοῦ Καρὺ τότ σοι ρο]] ηρ οὐ 5 
Ὀγ ὑΠε ϑ'υγδοιιβδηδ8, ννῇ0 βϑηῦ φαυ 805 ἰὼ ὑπαὶ} τ ] 16. 
Ἐδυηονίηρ' 4150 ὑπ 6 Δμοπογαρα οἵ {πεῖν ἤδοὺ ἔτομ Νά ΧΟ 
ἴο Οδΐδηδ, πη ταϑίουϊησ ὕΠ 6 οδτὴρ ννῃ]οἢ Πδα θθδπ 
Ὀυγπμθα ὈΥ͂ ὑῃ6 ϑυγδοιβδηβ, παν ρᾶβϑθα {Π6 ψ]ηΐαῦ 
που. ΤΠΘΥ βθηῦ 4150 ἃ {γγθηθ ἰο (ὑδυύπαρα οἢ ἃ 
τηϊβϑίοη οἵ ἔμ 5}}10Ρ, ἰη {πΠ6 πορα ὑπαὺ ὑπδν ταϊρηΐ 6 
16 ἴο σοῦ βοηθ δἰά ἢ ἀπα ὑπθὺ βϑεηῦ ομδ 850 ἴο 
Τγυγπδηΐα, ἃ58. βοὴ οἵ ἴῃς οἰϊϊε8. ὑπετα οἴεγβα οὗ 

1 Οὗ, γϑύδϊ ηἰηρ οἱ πολλοί, ““τηοϑῦ πὰ Πο]4 δ]οοῖ,᾽ 1.6. ἔγοη. 
ὉΠ6 4|Π|ΠΔ8πο6 ἢ ὑμ6 ΑΘ 8115. 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

αὐτῶν ξυμπολεμεῖν. περιήγγελλον δὲ καὶ τος. 
Σικελοῖς καὶ ἐς τὴν Ἔγεσταν πέμψαντες ἐκέλευον 
ἵππους σφίσιν ὡς πλείστους πέμπειν, καὶ τἄλλα 
ἐς τὸν περιτειχισμόν, πλινθία" καὶ σίδηρον, ἡτοί- 
μαζον, καὶ ὅσα ἔδει, ὡς ἅμα τῷ ἦρι ἑξόμενοι τοῦ 
πολέμου. 

Οἱ δ᾽ ἐς τὴν Κόρινθον καὶ Λακεδαίμονα τῶν 
Συρακοσίων ἀποσταλέντες πρέσβεις τούς τε᾿ [ταλι- 
ὦτας ἅμα “παραπλέοντες ἐπειρῶντο πείθειν μὴ 
περιορᾶν τὰ γιγνόμενα ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων, ὦ ὡς καὶ 
ἐκείνοις ὁμοίως ἐπιβουλευόμενα, καὶ ἐπειδὴ ἐν τῇ 
Κόρινθῳ ἐγένοντο, λόγους ἐποιοῦντο ἀξιοῦντες 
σφίσι κατὰ τὸ ξυγγενὲς βοηθεῖν. καὶ οἱ Ἱζορίν- 
θιοι, εὐθὺς ψηφισάμενοι αὐτοὶ πρῶτοι ὥστε πάσῃ 
προθυμίᾳ ἀμύνειν, καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ξυναπ- 
ἔστελλον αὐτοῖς πρέσβεις, ὅπως καὶ ἐκείνους 
ξυναναπείθοιεν τόν τε αὐτοῦ πόλεμον σαφέστερον ᾿ 
ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Αθηναίους καὶ ἐς τὴν Σικελίαν. 
ὠφελίαν τινὰ πέμπειν. καὶ οἵ τε ἐκ τῆς Κορίνθου. 

“ - ᾿ Ἁ ῥ τὰν ὅν ; 

πρέσβεις παρῆσαν ἐς τὴν Λακεδαίμονα καὶ ᾿ΑΔλκι- ᾿ 
΄“ , : 

βιάδης μετὰ τῶν ξυμφυγάδων, περαιωθεὶς τότ᾽ 3 
22 λ 3. Οἷς 7ὔ “ 3 ων ,ὔ φοι ᾿- 

εὐθὺς ἐπὶ πλοίου φορτικοῦ ἐκ τῆς Θουρίας ἐς [ 
Κυλλήνην τῆς ᾿Ηλείας πρῶτον, ἔπειτα ὕστερον. 
3 Ν 3 - ἴω ἊὅἍ “κ ἐς τὴν Λακεδαίμονα αὐτῶν τῶν Λακεδαιμονίων 

, { Ψ 3, ’, (Ἱ “ Ἂν 

μεταπεμψάντων ὑπόσπονδος ἐλθών" ἐφοβεῖτο γὰρ 
αὐτοὺς διὰ τὴν περὶ τῶν Μαντινικῶν πρᾶξιν. καὶ 
ξυνέβη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν Λακεδαιμονίων τούς 
τε Κορινθίους καὶ τοὺς Συρακοσίους τὰ αὐτὰ καὶ 
τὸν ᾿Αλκιβιάδην δεομένους πείθειν τοὺς Λακεδαι- 
μονίους. καὶ διανοουμένων τῶν τε ἐφόρων καὶ 

1 Ἡπυᾶο νυ]ύθ8 πλινθεῖα, αἴτοι ὕὉπ6 ὅοηο]. Ραύμα, (τὰ ἐν τύποις 
ξύλα, οἷς τὰς πλίνθους κατεσκεύαζον). 
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ἅδῃ Σ 

ΒΟΟΚ ΨνΝ]. χχχυπι. 6-πιο 

ἘΠουλβαῖνεβ ἴο Ἰοϊὴ ὑπθὴ ἴῃ ἐπΠ6 ψᾶγ. ΤΗΘΥ αἶβοὸ 
ἀεβραίομεα τπθββθηροῖβ ἴο ὑπΠ6 νϑυϊοιβ 5166] {ὑγ10 65, 
8 Πα βεπαϊπρ ἰο ρεβία ἀτρϑα ὑπ θῖὰ ἴο 56 Πα ἃ8 ΠἸΔΗΥ͂ 
ΠΟΥ Βθθ ἃι5 ΡΟββΊ0]6 ἢ ἃπα παν ψνεῦα σους πρ γοδαν 
ἴον [Π6 οἰγοιῦτανδ]αύϊοη ὈγῚοΪ 5 ἃπα ἰσοὴ ἀηα νυν δίενου 
Εἶδε νγὰϑ πεϑαζὰ], νυ ἢ ἃ νίαν ἴο ἰαἰκίηρ {Π6 γᾶ ῦ ἴῃ 
Βδηα ἃ5 ΒΟΟῚ ἃ5 50.1Π᾽ Ορδ πα. 
Μεϑην 1] ὑΠ6 ϑγγδοιβαη δηνουϑ, νγῆο Πδα θθθὴ 

βϑηῦ ἴο (Οὐ ηΐ ἢ ἀηα 1 Δοο ΔΘ ΠΟ, ἃ8 {Π6Ὺ 58 1166 Δ]οΠρ; 
{Π6 οοαϑὺ ὑγεα ἴο Ρεύβιιδαε ὑΠς6 [τὰ] 1οὐβ 1 ποῦ ἴο τοϊογαῖα 
1ῃ6 οοπαποῖ οὗ ἰῃ6 Αὐπεῃίδηβ, ἃ5 6 ρ]οὐ ννὰβ δἰπμηδα 
δαυδ!ν ἀσαϊηβὺ ἔπ θτη ; ἀπ ἤθη πον γεδο δα (ουϊητῃ 
ὑπ ν τηδα δ δ ἃρρεαὶ] ἴο ῃς (οΥ π᾿ δ η5, υὐρίηρ ὉΠ 6 Πὶ 
ἴο Β6πα ἔπε δα οα ρτοιπαβ οὗ Κίηϑῃ!ρ. Απαὰ {ΠῸ 

. (ΟΥ̓ Πίδη5. αὖ οπος ἰοοὶς ὑπ Ἰεδα ἴῃ νοϊηρ ἴο δἰάὰ 
πο πὶ ἰἢ 411} σεὰ] ὑπ θβαῖνεβ, πὰ αἶθοὸ βεπῦ δῆνουβ 
δοηρ ἢ ὑπ ότὴ ἴο 1,δοράδοιηοῃ, ἴο Π6]Ρ ἰῃ ρϑιβαδα ηνς; 
πθῖὴ ποῦ οὐἱν ἴο ριοβεουῦΐθ ὑΠ6 νγὰῦ αὖ ΠοΙ6 ΤΠΟΓ6 
ΟΡΘΗΪν ἀραϊπβῦ ὑπ6 Αὐπαδηΐδηβ, αὐ αἶδὸ ἴο βεπα δα 
ἷπ βοὴ ἔοιτῃη ἴο 51 γ. ἀσοογαϊηρὶν ὑπεγτα με α 
Ριδϑεηῦ αὖ [,δοραδθηοη {Π656 θῆνουβ ΠῸΠ (ΟΣ ηἴΠ, 
Δα 4150 ΑΙ]οϊ δα 65. νυν 5 ἔ6]]ονν- 6 χ]65.. Ηδ Πα, 
αὖ 6 της οὗ νυν] ἢ ννῈ ἤᾶνα 5ροκαῃ,3 αὖ ὁποα οὐ ϑβθα 
ΟΥΘΙ ΟΝ ἃ ἔγεϊσἰ-θοαῦ ἔγοτὰ “ΓΠασία, οοΐηρ ἤγϑὺ ἴο 
ΟΥ]]6 πα ἴῃ ΕἸ15, ἀπ δα αἰδαγνναυαβ, οἢ ὅπ 6 ϑυτη05 
οἵ ἴπ6 1 ,αοραδθιηοπίδηβ ὑΠΠ δ ϑεῖνεθ, σουὴθ ἴο [,806- 
ἀδοιηοῃ ὑπᾶ εν ϑαΐδ- οοπα ποῦ ; ἴον Π6 ἰδαγθα ἐπθι οἡ 
δοοουσηΐ οἵ Πἰ5 ᾿πὑτίσιιθ5 ἴῃ {Π6 αἴαϊν οὔ 6 Μηδ 685. 
50 10 Παρρεηβα {παᾶῦ ἴῃ ἴῃ 6 1 Δορα οι δ ἈΒΒΘΙΆΌ]Υ 
ἴΠ6 ϑγιδουβαπβ, ἴπΠ6 (οὐ ηΐαη8, ἀπα ΑἸἹο Δ 68, 
τηδκίησ Π6 5816 ἀρρϑαϊ, ψεῦα ργδνδ] ησ ΠΡΟῚ ἐ}|6 
Τ᾿ Δοεαδοιηοηΐδηβ. 6 αροῦβ ἱπάθθα δπα οὐμεῖβ ἴῃ 

1. τρεῖς οο]οηϊδύβ βϑυυ]θα ἴῃ ῃ6 ραυῦὺ οἵ Τύα!ν οδ]] θα Μαρηδ 
. Ογβθοῖδ. ᾿ 6]. οἢ. [χὶ᾿ 9, 
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ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΞ 

“ Ν᾿ ΄ 5» ,ὔ 9 ᾿ 

τῶν ἐν τέλει ὄντων πρέσβεις πέμπειν ἐς Συοα- 
» ΄ Ν Ζ 3 Ψ 

κούσας κωλύοντας μὴ ξυμβαίνειν ᾿Αθηναίοις, 
βοηθεῖν δὲ οὐ προθύμων ὄντων, παρελθὼν ὁ ̓ Αλκι- 

7 ΄ 7 Χ » Ν 
βιάδης παρώξυνέ τε τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ 
5 , 7 ᾿ ἐξώρμησε λέγων τοιάδε. 

ΤΠ ΧΧΧΤΧ. “᾿Αναγκαῖον περὶ τῆς ἐμῆς διαβο- 
λῆς πρῶτον ἐς ὑμᾶς εἰπεῖν, ἵνα μὴ χεῖρον τὰ 

᾿ πον ο ᾽ , Ν ΚΑ. ἴεν 
κοινὰ τῷ ὑπόπτῳ μου ἀκροάσησθε. τῶν δὴ ἐμῶν 

ἃ “ 

προγόνων τὴν προξενίαν ὑμῶν κατά τι ἔγκλημα 
» ῇ 3 ἃ ᾿ Ν 7 » ᾿ 2 Α͂ 

ἀπειπόντων αὐτὸς ἐγὼ πάλιν ἀναλαμβάνων ἐθερά- 

πευον ὑμᾶς ἄλλα τε καὶ περὶ τὴν ἐκ Πύλου 
ξυμφορών. καὶ διατελοῦντός μου θύ ὑμεῖς. μφοράν. ὁς μου προθύμου ὑμεῖς. 

Ν ᾿] “ , “ Ἁ 3 ἴω 

πρὸς ᾿Αθηναίους καταλλασσόμενοι τοῖς μὲν ἐμοῖς 
᾿Ὶ “ Ψ 3 Ψ Με ΄ εἰ Ἂ Ν 

ἐχθροῖς δύναμιν, δι’ ἐκείνων πράξαντες, ἐμοὶ δὲ 
΄ “ Ν᾽ χω 

ἀτιμίαν περιέθετε. καὶ διὰ ταῦτα δικαίως ὑπ᾽ 
“ , ὙΠ 

ἐμοῦ πρός τε τὰ Μαντινέων καὶ ᾿Αργείων τραπο- 
, τὰ " 5 » σι νοῦν 3 ἌἍ ᾿ μένου καὶ ὅσα ἄλλα ἠναντιούμην ὑμῖν ἐβλάπτεσθε:" 

ἴω ΄ οἷ ΄ καὶ νῦν, εἴ τις καὶ τότε ἐν τῷ πάσχειν οὐκ εἰκότως 
2 ,ὔ ῇ Ἂ ΚΑλα δ ὶδι “ “ 3 

ὠργίζετό μοι, μετὰ τοῦ ἀληθοῦς σκοπῶν ἀναπει-. 

θέσθω: ἢ εἴ τις, διότι καὶ τῷ δήμῳ προσεκείμην 
μᾶλλον, χείρω με ἐνόμιζε, μηδ᾽ οὕτως ἡγήσηται 
ὀρθῶς ἄχθεσθαι. τοῖς γὰρ τυράννοις αἰεί ποτε 

διάφοροί ἐσμεν (πᾶν δὲ τὸ ἐναντιούμενον τῷ δυνα- 
στεύοντι δῆμος ὠνόμασται), καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου ξυμ- 
παρέμεινεν ἡ προστασία ἡμῖν τοῦ πλήθους. ἅμα 
δὲ καὶ τῆς πόλεως δημοκρατουμένης τὰ πολλὰ 
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ΒΟΟΚ ΡΥ]. υχχχνπι. ΤΟ ΧΧΧΙΧ, 4 

Δα ΠΟΥ Ὑγα 8 Αἰγεδαν ἰπἰθπαίΐηρ ἴο βεπα βηνουβ ἴο 
ϑυγδοιβα ἴο ργανθηῦ {πεῖν τηδκίηρ ὑθυτὴβ ννἱὉἢ {Π6 
ΑὐΠδηΐδηβ, θα ῦ γα ποῦ αἰβροβεά ἴο βεπα ἐπ θηὶ οἷά ; 
ΑἸοΙΡίαα 65, ποννανεῖ, σοπλΐηρ [οΥνναγα, ἰηβδιηθα ὑῃ6 
Τ᾽ ΔοΘαδουηοηΐδη5 ἃπηα σοδάθα {Π6 ΠῚ οἢ, βρθακίηρ ἃ5 
ἔΌΠ]ον 5: 
ΤΧΧΧΙΧ, “1015 πϑοθϑϑαιν ἢγθὺ οὗ 81]1] ἴο βρϑᾶκ ἴο 

γοι ρουῦ [Π6 ργδ]παάϊοα ἀσαϊηβὺ τη6, ἴῃ ΟΥΟΥ {Πὰῦ 
γοὰ τηδύ ποῦ ἐῃγοιρἢ ϑυβρίοίοη οὗ τὴηθ σίνε ἃ 685 
ἕανουναῦ]α ἢδαυΐηρ ἴο τηλύζοιβ οὐ Ρα] 1. ΘΟΠΟΘΙΉ. 
Ὑ Ήθη τὴν δηοθϑίουβ οὴ δοοοιηῦ Οὗ Β0Π16 οομηρ]αϊηῦ Πα 
ΤΈ ΠΟυ ΠΟΘ ὑπαδὶν οἷἶοα ἃ5. γου ΡΥΌΧοποὶ, 1 τηνβ6], 
Βθδκίηρ ἴο γανῖνα Π6 γθ αὐ βἱρ, οουτ θα γοῦν ἔν οι 
ἴῃ οὗ Ὶ πηδύξειβ Δ Πα Θϑρθοία!ν ἴῃ ταρασγα ἰο νου Π115- 
 ουΐαπε αὖ Ρυ]οβ; Απα δἰ πουρἢ 1 οσοπυϊηθα Ζϑϑίοιι8, 
γου, ἴῃ πηδἰκίησ ροᾶοα νυ ἢ ὑη6 ΑἸ Θπΐδπ8, Ὁ. παροῦϊα- 
ὑπο ΤΠτοιο ἢ. ΤΥ ΡΘΙΒΟΠΔ] ΘΠΘ 68 ΘΟ ουτ θα ρον ἜΣ 
ὍΡΟΙΣ ὕπθη θαῦ Ὀτουρηῦ αἰ ΠΟῸΣ ἸΡΟῚ 6. ΕῸΣ 
6856. ΓΘ Ά50η5 γοι ἀοβευνοα {Π6 ἸΠ}Ὺ γοὰ βυῇενθα 
γγΠθη 1 ἑυτπεα ἴο ἐπε 5146. οἵ {πΠ6 Μαηϊίπεδηβ ἃπα 
Αὐσίῖνοβ, δηα νει 1 Ορροβϑα γοὺ ἴῃ οὔπϑι τηδύξειβ.2 
Απά 1 δῆγοπο δὖ πὸ δοῖπδὶ τηοπηθηΐ οἵ βγη ννὰ5 
ὉΠΟΠΪΥ ΔΠΡΤΥ δὖ τη6, Ἰοὺ Πΐπὶ ποὺ ΙΟΟΚ αὖ ἰδ ἴῃ ὑῃ6 
Ἰισῃξ οὗ ἐπς6 ὑγαθ ἀηα Ὀς Ἰεὰ ἴο ἃ αἰβενγεπὶ οοη- 
νἹοιοη ; Οὐ ἢ Δῆγοπα ὑπουρηῦ ὑνοῦβα οὗ τὴηθ6 Ῥεσδιιβ6 
1 νγᾶϑ ἵἴηοὐα ἱποϊ πε ἴο ὑΠ6 οαὰβ6 οὗ ῃ8 Ρξορὶβθ, 
Ἰοὺ Πΐπη ποῦ δνεὴ οἡ ὑπαὺ στοιηα βαρροβα ὑπᾶῦ ἢ6 
νγὰβ τἱσηυν οἴξπαθα. ΕῸΣ ΤΥ ἔδυν ἤᾶνα ΑἸ να Υ 8 
Ὀδοπ δὺ νδιΐϊδποα ἢ ὑγγαηΐβ, πα 85 841} ὑπαῦὺ ἰ8 
ΟΡΡοϑβεᾶ ἴο ἀεβϑρούίς ροννεὺ α5 116 πδυὴθ οἵ ἀδιημοοὺύδου, 
50 ἰτότη {πε λοῦ οὗ ἐΠαὺ ορροβίζἴοῃ οἵ οἵ {Π6 Ἰεδᾶθυ- 
58] οὗ {Π6 Ῥεορὶε [ιὰβ γειπδίηθα ψἱἢ τ8. Βαϑβία 65, 
ὙΠ 1]16 ὑπὸ οἱἷὐν νγὰβ ἃ ἀδιηοοῦδου, ἰὉ νγᾶ8 ΠΘΟΘΘΘΑΥΎ ἴῃ 

δε Ὁ ἼΧ11}. 2; ΟΠ ΠΕ, 
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ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΒ 

Σ , δ - [ο Φ [οὶ : ΤῸ ὁ , 

δ ἀνώγκη ἣν τοῖς παροῦσιν ἕπεσθαι. τῆς δὲ ὑπαρ- 
΄ὔ 5 

χούσης ἀκολασίας ἐπειρώμεθα μετριώτεροι ἐς τὰ 
δ “Ὁ ώ 

πολιτικὰ εἶναι. ἄλλοι δ᾽ ἦσαν καὶ ἐπὶ τῶν πάλαι 
“ ἢ Ῥ “ Ν , καὶ νῦν οἱ ἐπὶ τὰ πονηρότερα ἐξῆγον τὸν ὄχλον" 

Φ Ατ Ἂν όξν; ΄ ς “- Ν -“ “ 

6 οἵπερ καὶ ἐμὲ ἐξήλασαν. ἡμεῖς δὲ τοῦ ξύμπαντος 
“-“ τ᾿ ᾿Α ἰ- 

προύστημεν, δικαιοῦντες ἐν ᾧ σχήματι μεγίστη ἡ 
Σ δ υ Ὁ, 

πόλις ἐτύγχανε καὶ ἐλευθερωτάτη οὗσα καὶ ὅπερ 
ἣν - ΄ 

ἐδέξατό τις, τοῦτο ξυνδιασῴζειν (ἐπεὶ δημοκρατίαν 
“- “ ΩΝ 

γε ἐγιγνώσκομεν οἱ φρονοῦντές τι, καὶ αὐτὸς 
. δ Ἃ - Ψ Ν ΄ὕ 2 δες οὐδενὸς ἂν χεῖρον, ὅσῳ καὶΐ λοιδορήσαιμι" ἀλλὰ 

, Ά, 7 περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας οὐδὲν ἂν καινὸν λέ- 
γοιτο), καὶ τὸ μεθιστάναι αὐτὴν οὐκ ἐδόκει ἡμῖν 

. ἔξ ,ὕ 

ἀσφαλὲς εἶναι ὑμῶν πολεμίων προσκαθημένων. 
ΧΟ, “Καὶ τὰ μὲν ἐς τὰς ἐμὰς διαβολὰς τοιαῦτα 

κι “ ν δὲ ι ἃ ς - 7 ᾿ Ν ᾿] 7 

ξυνέβη" περὶ δὲ ὧν ὑμῖν τε βουλευτέον καὶ ἐμοί, 
" , 3 ᾽ , , » Η ΄ 2 εἴ τι πλέον οἶδα, ἐσηγητέον, μάθετε ἤδη. ἐπλεύ- 

’ "“ 

σαμεν ἐς Σικελίαν πρῶτον μέν, εἰ δυναίμεθα, 
Σικελιώτας καταστρεψόμενοι, μετὰ δ᾽ ἐκείνους. 
αὖθις καὶ ᾿Ιταλιώτας, ἔπειτα καὶ τῆς Καρχη- 

8 δονίων ἀρχῆς καὶ αὐτῶν ἀποπειράσοντες. εἰ δὲ 
προχωρήσειε ταῦτα ἢ πάντα ἢ καὶ τὰ πλείω, ἤδη, 

Ἂ 7 ΤΕΣ: , 7 ’ 

τῇ ἰ!ελοποννήσῳ ἐμέλλομεν ἐπιχειρήσειν, κομί- 
΄ ἴω] 

σαντες ξύμπασαν μὲν τὴν ἐκεῖθεν προσγενομένην 
δύναμιν τῶν ᾿Ιλλήνων, πολλοὺς δὲ βαρβάρους 
μισθωσάμενοι καὶ Ἴβηρας καὶ ἄλλους τῶν ἐκεῖ 
ς ῇ “ 

ὁμολογουμένως νῦν βαρβάρων μαχιμωτάτους, 

1 Ἠπάθ νυυὶῦθϑ ἐπεὶ δημοκρατίας γε καταγιγνώσκομεν οἱ φρο- 
γοῦντές τι, καὶ αὐτὸς οὐδενὸς ἂν χεῖρον, ὅσῳ κἂν λοιδορήσαιμι, 
γγΒΊΟἢ τη αϑῦ Ρ6 δροαῦ {Π8 πιδδηΐῃρ οὗ 8 ῥραββαβϑθ. ' 

344 



ΦᾺ 

ΠΝ ΥΙ ἸΧΧΧΙΧ. 4-ΧῸ. 2 

τηοϑῦ τεβρεοὺῖβ ἴο σοῃξοιτη ἴο αχίβυϊπρ' ΘΟ αἰ τ οη8. ὃ ὲὲ 
ὑγϊεα, ἤονγαν δῦ, ἴο Ραγϑ6 ἃ πηοάδγαΐα σοῦ γ86 ἴῃ ΡΟ] {168 
ἴῃ οοπίγαϑὺ ψἱ ἢ {ΠπῈ ργα νι] ἢ σ᾽ σαποθ. Βαΐ ὕμοσα ἤᾶνα 
Ῥεθη οὐ δυβ, Ὀοΐ ἰπῃ ὑπ6 ὑἰπια οἵ ουν [ογϑίδυ θυ δηα 
ποῦν, ΠΟ ἰδ ὑΠ6 τηδ5565 ἰπΐο γποα Ἔν] νναγβ; δηά 
ὕπεβα αὐ ὑΠ6 νΕῚῪ τὲ ΨὴΟ Πᾶνα ἀγίνεπ τηα ουΐ. 
Βαυὺ 1 ννὰ5 οἵ ὑπ ψ ῃοϊε ρβορὶβ ὑπαὺ νὰ ψεῦα θά ουβ, 
ἀεοτηῖὶπρ Ὁ τἱρηῦ ἴο Π6]Ρ ἴο ργδϑβεῦνα ὑπαὺ ἔοστα οὗ 
δονειηπηθηΐῦ ἀπά δι 1] ἢ ὑΠ6 σδἴαϊε δα, ἃ5 1Ὁ σῃμδηῃσθά, 
αἰϊαϊηεα 15 Πἰσ ἢ δϑῦ σγθαΐη 685 Δηα οομηρ] εἰαϑὺ ΓΘ 00), 
ΔΠ6 νυ ϊο ἢ ἢδα οουηα ἀοννη ἰο τι|5---Ὸ ἃ5 ἴο δυο ῦδοῦ 
Οἵ οουγβ6, 411 οὗ τι8 νο Πᾶνα Δ ἢν 5656 νγ}86}}] πα ουβίοοα 
νγηδὺ 1Ὁ ννὰ5, δηα 1 μεϊζευ ὑπ Δ γΟΠ 6, ἱπαϑτη ἢ ἃ5 
Πᾶνα σγααῖευ οασ86 ἴο διι56 ἴὖ ; ναὺ ᾿ηἀ4666 ποϊῃϊηρ 
Πδνν οδῃ 6 5814 αουῦ δὴ δαιυηϊτεα [01]ν---ηα Ὁ αἰ 
ποῖ 5θδϑῖὴ ἴο τ1ι8 νυνίβα ἴο οῆδησα οἵ ἀδθιηοογαίϊο οοη- 
β 0100 ὙὙΠΘΠ γΟΙ, ΟἿ ΘΠθΙηἶθ5, ΜΕ αἰ τηρ αἵ 
ΟἿΥ̓ σαΐθ5. 

ΧΟ, “ΜῈ τερσαγά, θη, ἴο ἔπΠ6 ργθ] πα 665 ἀραϊηϑῦ 
τη6, ὑπαῦ ἰ5. ον ὑΠ]ηρ5 [611] οαὖ ; Βαῦ νυ} τα εγε μο 8 
ἴο ὑπ γτηδύξαυβ αοιὺ νυν Ὠ]Οἢ γοιῖι τητιϑῦ αὶ Θου 56] ἃπα 
γγΒΙ ἢ 1,11 ἤᾶνε ΔΥ 5 ρουοῦ Κηον]βάρα, πϑῦ Ὀυϊηρ' 
ἴο γοῦν ποίϊςα, σἵνα γη6 ΠΟΥ γοῦν αὐὐεηὐίοη. 8 58116 64 
ἴο 510, ἢγϑῦ, ἴο βδιθάπε τῆς 5᾽ςοα]οῦβ, 1 γα σου], 
δΔηα αἴζον ἔθη ὑπὸ [τα]ϊοὺβ αἶθο; δα ὑπ δπ ἴο τηδῖτα 
δῃ αὐζεηρῦ ἀρὸπ ὑπΠῈ δἰηρῖγα οἵ ῃ6 ΟΔΥ ΠΑ ρῚ ΙΔ ἢ5 
Δα Ροη {πε οἷτγν 1561. 1 {Π 686 ὑπίησϑ, δἰ Π 6. 4]], 
ΟΥ αὖ Ἰδαϑὺ ὑῃς σγδαῖευ ρᾶτῦ οἵ πεῖ, βποοδααδα, {Π6 Π 
νγα ἱπίθπαθα ἴο αὐΐδοὶς {ηΠ6 ῬΡεϊοροππδβιβ, Ὀυἱηρίηρ 
Πούα {Π6 ψῃο]6 Ηε]]επὶς ἔογος ὑμαῦ Πδα Ἰοϊηθα τι5 
ὕπογα, Ηἰσῖπρ θα βί 65 τηδὴν ὈΔυ)αγδπ5, θοῦ 1) 6 185 

᾿ 8Δηα οὔπαιβ οἵ {Π6 ρεξορὶ 65 ἔπεσα ὑπαῦ ἀγα δαπμπηΐεξα]ν 
ἴΠ6 τπηοϑῦ γᾶυ] κα οὐ {Π6 Ὀδυθαυίδηβ δ ὑΠ6 ργθβθηΐ 



' 
- 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ ε 

“- 7 Ν 
τριήρεις τε πρὸς ταῖς ἡμετέραις πολλὰς ναυπηγη- 

͵ ΕῚ 7] “ " ἿΑ ΄ "ἷ θ ͵ 

σάμενοι, ἐχούσης τῆς Ἰταλίας ξύλα ἀφ ονα, αἷς 
“ Ν οἱ 

τὴν Πελοπόννησον πέριξ πολιορκοῦντες καὶ τῷ 
, ἂ Φ0Ψ 3 “ 2 -“ “ ΄ Ἂ, Ν 

πεζῴ ἅμα ἐκ γῆς ἐφορμαῖς τῶν πόλεων τᾶς μὲν 
βίᾳ λαβόντες, τὰς δ᾽ ἐντειχισάμενοι ῥᾳδίως ἠλπί- ίᾳ λαβόντες, τὰς δ᾽ ἐντειχισάμενοι ῥᾷ ἠλπί- 
ζἕομεν καταπολεμήσειν καὶ μετὰ ταῦτα καὶ τοῦ 

͵ ς “ὮΙ ΓΜ 7 δὲ Ν 
ξύμπαντος Εἰλληνικοῦ ἄρξειν. χρήματα ὃὲ καὶ 

- , “ σῖτον, ὥστε εὐπορώτερον γίγνεσθαί τι αὐτῶν, 
- ᾿ , 

αὐτὰ τὰ προσγενόμενα ἐκεῖθεν χωρία ἔμελλε 
διαρκῆ ἄνευ τῆς ἐνθένδε προσόδου παρέξειν. 

“ “ “ ΄ ΧΟΙ. “Τοιαῦτα μὲν περὶ τοῦ νῦν οἰχομένου 
στόλου παρὰ τοῦ τὰ ἀκριβέστατα εἰδότος ὡς 
διενοήθημεν ἀκηκόατε" καὶ ὅσοι ὑπόλοιποι στρα- 
τηγοί, ἢν δύνωνται, ὁμοίως αὐτὰ πράξουσιν. ὡς 
δέ, εἰ μὴ βοηθήσετε, οὐ περιέσται τἀκεῖ, μάθετε 
ἤδη. Σικελιῶται γὰρ ἀπειρότεροι μέν εἰσιν, ὅμως 
δ᾽ ἂν ξυστραφέντες ἁθρόοι καὶ νῦν ἔτι περι- 

͵ 

γένοιντο Συρακόσιοι δὲ μόνοι μάχῃ τε ἤδη 
πανδημεὶ ἡσσημένοι καὶ ναυσὶν ἅμα κατειργό- 
μενοι ἀδύνατοι ἔσονται τῇ νῦν ᾿Αθηναίων ἐκεῖ 
παρασκευῇ ἀντίσχειν. καὶ εἰ αὕτη ἡ πόλις 
ληφθήσεται, ἔχεται καὶ ἡ πᾶσα Σικελία, καὶ 

» Χ . τὰ , τ. 5 ᾿ 2 “ εὐθὺς καὶ ᾿Ιταλία' καὶ ὃν ἄρτι κίνδυνον ἐκεῖθεν 
προεῖπον, οὐκ ἂν διὰ μακροῦ ὑμῖν ἐπιπέσοι. ὥστε 

Ν ἐν οὶ 7 5» , ΄ , 
μὴ περὶ τῆς Σικελίας τις οἰέσθω μόνον βουλεύειν, 

3 Ν Ν Ν “Ὁ ΞΕ Ψ ὃν Ἑ ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς Πελοποννήσου, εἰ μὴ ποιήσετε 

τάδε ἐν τάχει, στρατιάν τε ἐπὶ νεῶν πέμψετε Ἶ 
, ΓΩ “ἷ ᾿ 

τοιαύτην ἐκεῖσε οἵτινες αὐτερέται κομισθέντες 
δες δ »“ “ ν καὶ ὁπλιτεύσουσιν εὐθύς, καὶ ὃ τῆς στρατιᾶς ἔτι 
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ΠΌΝΟΥ χὸ 23-χοὶ. 4 

αν, δηα θυ] ϊπρ δ ῊΥ ΕΥΓ 65 ἴῃ δαἀα το ἕο ΟἿΣ 
ΟΥ̓, ἃ5 [ἀν Πα5 ὑἰπαθον ἢ ἀθαπάδηοθ, [1 αγίηρ ἃ 
ὈΙ]οοΙκαά 6 υυἱτἢ ἔΠ|6586 ὑυῖ απ 68 του πα ὑΠ6 ῬΕΙΟΡΟΠ 6518, 
ἃηα αὖ ὑπ6 βᾶγηθ ἐΐτηθ αὐὐδοϊκίηρ Ὁ Ὁ} Οὐ ἰη ἈΠ ΤΎῪ 
Ὀγ ἰαπά, Ππανίηρ {π15 ὕδικθη βοηηθ οἵ 15 οἰϊϊ 68. ὈΥ 
ἀϑϑδαϊῦ 8 Πα ννα]]6α ἴῃ οὔπουβ, γα ὄἌχρθοῖθα δαβὶγ ἴο 
τεάποε 1ΐ, ἀπα ἴον ὑΠαὺ ἴο ἤᾶνθ βυγὰγν ονϑὺ ὕΠ6 ψν 016 
ΗεἸ]οηῖο τᾶθθ. ἈΑΑ8 ἴο ᾿ΠΟΠΘΥ 8Δη64 ἔοοα, ἔογΥ τηακίηρ 
ΔΩΥ οὗ ὑπε656 ριοϊθοῖβ τηογα ἔβδβί]6, ὑΠ6 δααιυοπαὶ) 
ὉΕΥΥΟΥῪ δοαυϊγοα ἴῃ ἴον ψουἹα οἵ 1561 αν πί5ἢ 
Π6 886 ἰπ βυϊποϊεπῦ απδηὐῦν, ἱπάορεπαάθηῦν οὗἨ οἷν 
ΠοΙηδ ΤΕ ΘΠ8685. 

ΧΟΙ. “ὙπΠδῦ οι νοῦ α ὑπε ομ] οὔθ οὔ πὸ ἜἌχρεαιίοη 
νΠοἢ Πᾶ5 541164, γοῖ αν Πδαγ πον [γῸΠ} Οη6 ΜηΟ 
Κπονϑ τηοϑῦ δοουταύθ] γ νν δῦ να ρυγροβϑα; δηα ὑΠ6 τϑϑῦ 
οὗ {Π6 σεπουα]ς νν1}}, 1 ΤΠ 6 Ὺ οδη, οαΥΥῪ οἱ ὕΠ 656 Ρ]8η5 
νπουὺ ομαπρθ. αΐὺ {πᾶὺ {πΠ6 ρεορὶθ ονϑῖ ὑπεῖα οδη- 
ποὺ Πο]α οὖ α}685 γου αἰα ὑΠ θη, Ἰεὖ της πον 5Πον γου. 
ΤΠ 5᾽΄οο]1οὐβ Πᾶνα ἱπ 666 1685 γα} ΠΥ Ὺ ἜΧΡΘυΊΘησ6 [ῃ 8 
ὑπ6 ΑὐΠαπίδηβ, γεῦ ἰἢ {παν ψεῖα πηϊϊεα ἴῃ οπα ΡοαγῪ 
ὑπαν οου]α, Ἔνθ 85 ἰὺ 18, σαΐῃ {Π6 νϊοΐοτγ. Βαΐ {π6 
ΒΥ ΓΔ ΟΙ58Π5 δἰ 0η6, θα ῖπηρ' Αἰ γεδαν ννουβυθα ἴῃ [αὐ 6 ψν Ὁ} 
ὑπεῖν [Ὁ]] ἔογοα ἀπα αὖ ὑΠε βαπηα {ἰπηθ Παπημη)θα ἴῃ δὖ 
568, Μ|] 6 ὉΠΆ0]6 ἴο τὶ ῃβίδηα ὑπ6 ἀμὴν οὗ {πὸ 
ΑΥΠΘΠΐΔη5 πον ἴΠθγ6. Απα 1 ὑΠ18 οἱζγ 51}}8}1 [)8ὲ 
ἐδ τθ, 4}1} 51Ο 1] γ 15 ὑΠαῖνβ, ἃ Πα 50 ρυ θη τ]ν νν}}}] [{]ν 
6 αἷβο; ποὺ ψ"}}]} 1Ὁ θὲ Ἰοηρ ᾿»εἴογα Π6 ἀδηρον  ῃ]ο ἢ 
ΤΙ Πᾶνα ᾿πδῦ πον ργεαϊοϊθα ἔγομι ὑπαῦὺ ααδνῖοι ννουἹὰ 
[411] ἀρὸπ γου. ἸΤΠπογαΐοσε ἰοῦ ποροᾶν ὑπῖηκ ὑπμαὺ 
γοὰ δ᾽6 46] 1} ογαϊίηρ ἁθοὰῦ 51Ο]ν οἾ]γ, αῦ δρουϊ 
ὑπ6 ΡΘΙοΡοπ 68.185 α͵50, ὉΠ168585 γοῖ (ὁ ΔΆ] ν {Π6 
 Ο]]οννίπρ ἐΐηρθ: 56ηᾷ {π|0Π6ν ὈῪ 5Π]Ρ 5 ἢ ἃ θοάγ 
οἵ ἰγόοορϑβ 88, δἴζεν υγουκίηρ' ὑπ 61 οὐ ραβθᾶρα δὖ ὑπ 6 

Ο ΟδΙ, ΘΔ δ “ὍΠ0Θ 86ῖν6 ἃ. ΠΟρ ἰύ68 ; 4580 ψνηαῦ 1 
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“ ΤΗΓΠΟΥ ΠΙΠΕΒ 

᾽ " ΟΝ 
χρησιμώτερον εἶναι νομίζω, ἄνδρα Σπαρτιάτην 
ἄρχοντα, ὡς ἂν τούς τε παρόντας ξυντάξῃ καὶ 

τοὺς μὴ θέλοντας προσαναγκάσῃ: οὕτω γὰρ οἵ 

τε ὑπάρχοντες ὑμῖν φίλοι θαρσήσουσι μᾶλλον 
καὶ οἱ ἐνδοιάζοντες ἀδεέστερον προσίασιν. καὶ 

ὙΠῸ 5 θ “8 ν. , 9 τῷ οἱ. ΤῸΝ 
τὰ ἐνθάδε χρὴ ἅμα φανερώτερον ἐκπολεμεῖν, ἵνα 

- , Σιυρακόσιοί τε νομίζοντες ὑμᾶς ἐπιμέλεσθαι μᾶλ- 
λον ἀντέχωσι καὶ ᾿Αθηναῖοι τοῖς ἑαυτῶν ἧσσον 

ἾΝ ἄλλην ἐπικουρίαν πέμπωσιν. τειχίζειν τε χρὴ 
Δεκέλειαν τῆς “Αττικῆς, ὅπερ ̓ Αθηναῖοι μάλιστα 

αἰεὶ φοβοῦνται καὶ μόνου αὐτοῦ νομίζουσι τῶν ἐν 
τῷ πολέμῳ οὐ διαπεπειρᾶσθαι. βεβαιότατα δ" 
, φῳ Α 7 7, ᾿ς ζὰ 
ἂν τις οὕτως τοὺς πολεμίους βλάπτοι, εἰ, ἃ μά- 

λιστα δεδιότας αὐτοὺς αἰσθάνοιτο, ταῦτα σαφῶς 
Ν ν , πυνθανόμενος ἐπιφέροι" εἰκὸς γὰρ αὐτοὺς ἀκρι- 

βέστατα ἑκάστους τὰ σφέτερα αὐτῶν δεινὰ ἐπι- 
7 - ἃ ἐν ὉΝ) ,“᾿Σ ..-": σταμένους φοβεῖσθαι. ἃ δ᾽ ἐν τῇ ἐπιτειχίσει 

᾽ Ν 3 7 ᾿ 2 ,ὕ ΄ Ἢ αὐτοὺ ὠφελούμενοι τοὺς ἐναντίους κωλύσετε, 
πολλὰ παρεὶς τὰ μέγιστα κεφαλαιώσω. οἷς τε 
γὰρ ἡ χώρα κατεσκεύασται, τὰ πολλὰ πρὸς ὑμᾶς 

᾿ Ἷ ἢ Χ ΚΟΉΡΕΝ ἢ “ ᾿ ΝΕ τὰ μὲν ληφθέντα, τὰ δ᾽ αὐτόματα ἥξει" καὶ τὰς 
τοῦ Λαυρείου τῶν ἀργυρείων μετάλλων προσ- 
ὀδους καὶ ὅσα ἀπὸ γῆς καὶ δικαστηρίων νῦν ὦφε- 

λοῦνται εὐθὺς ἀποστερήσονται, μάλιστα δὲ τῆς 

ἀπὸ τῶν ξυμμάχων προσόδου ἧσσον ἂν φοροῦυ- 

1 ΠΠ6 οοοπραύϊοῃ οὗ Ἰ)δοβϑίω ἰοοὶς ΡΪδοο ἴη 418 8.6. 
ΥΙΙ. ΧΙΧ.). : 

2. 2,6. ἃ ἴουῦγθϑϑ θα 1]ὺῸ ὕο ἀοχηϊπαῦθ ἢ ΘΠΘΙΩ 5 ῬουΎΊΈΟΣΨ. 
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ΒΟΟΚ ΟΝ]. χοι. 4--) 

ΠΟΙΒΙΘΘΥ ἀνθ ΤΏΟΥΘ ἱπα!βραηβ8 016. ἔμδὴ ἢ διταν, ἃ 
δραγίαη ἃ5 σομητηδηᾶδν, ὑμπαῖ ἢ6 πᾶν οΥρδηΐζα {Π6 
ἴογοαϑ αἰγεδαν ργεϑεηῦ ἃπηα ῥργθβϑα ἰηἴο βευύνίοβ ὑΠο56 
ὑπαῦ 8.6 απ] πο. ΕῸΣ ἴῃ ὑΠ|15 νὰν ὑΠ6 ἔπε 5 γοῦ 
ἢανα δἰγεδαν ν1}} 06 Ἑποοιγαρθα, πα {Πο56 ἡ ΠῸ ἃΥῈ 
ἴῃ ἀουθὺ υν}}} οοπηθ νοῦ νν ἢ 1655 τηϊβρίνίησ. Απάᾶ 
ὑπΠ6 νγὰν δῖα γοὰ τηϑὺ αὖ ὑΠ6 βᾶτηα ὑϊπηθ ριοβθοιΐα 
ΠΟΘ ΟΡΘηΪγ, ἱπ οὔθ ὑπαῦ {πΠθ6 ϑυγδοιβϑῃβ, 
σοηνίπορα {Ππᾶῦ γοὰ ἃ’ 6 68] ΘΟΠΟΘΙΠ6Ω, ΤηΔῪ οἵου 
σγδαῖΐοι γὑαβϑίβίαποθ, πὰ ὑΠ6 Αὐμθηΐδπθ θ6 1655 40]68 
ἴο 56 Π6 τοϊη ογοθιηθηΐβ ἴο ὑπ 6 ὶγ οὐ ὑτοορ8. Υοαυ 
ουριιῦ ΠΠἸκαννῖθε ἴο ἰονεἰΐν Πεοο] εἶα ἴῃ Αὐὐίσα,1 {ῃ6 
ΨΕΥῪ ὑπίηρ η6 Αὐπθηΐδηβ ἃΓ6 αἰννὰγϑ πηοϑῦ ἴῃ αγθδα 
οὗ δπα ὑθοκοη Π6 ΟὨΪΥ 0611} οἵ ψνῃΐο ἢ ὑπο ν ἢᾶνα ποῦ 
τηϑαά6 {11 ἐγ] ἴῃ ὑΠ18 νγὰσ. Απα {ΠῸ6 βυγεδὺ ΨΥ ἴῃ 
ὙΠ 16 }} Δ ΟΠ οδη Πυγὺ [115 ΘΠ μἶ6 5 15 [Πηἷ5 : δούϊπ Οἢ 
σαν ΐζαΐη ᾿π ον δ ίοη, 6 μου] ἱπῆϊοῦ προ {Ππ6ηὶ ὑπαῦ 

ΟΨΏΪΟΙ Πα ρεγοεῖνεϑ ὑπΠαῪ πηοϑὺ ἴδαν; ἴον Ὁ 15. παῦανα] 
ὑΠαῦ ἜνειῪ μηδ 5Ποι]α Πᾶνα Πθ πηοβὺ ἀοουτζαΐα Κπον- 
ἰεᾶρε οἵ Πὶβ οὐὰ ἀληροιβ ἃηα 5Πο]α δα. θα 
δοοογαϊηοσγυ. Βαυΐ ἃ5 ἴο πε μεπεῆϊθ ψῃΐϊο ἢ γοὰ 
γοῦνα ν 65 ψν1}} σδὶπ Ὀγ ὑΠ|15 τη θη δοῖηρ' σι ΓΟ σ ΠΟ] 2 ἀπά 
11 ργανθηῦ γοῦν Ορροπδηΐβ ἔτοιη οὐϊαϊηίηρ, 1 ψ}}}} 
Ῥ855 Οὐ Εἰ ΤΥ Δ Πα 5811Π}Ὶ ΠΡ ΟὨἰγ {ἢ 6 πηοϑὺ ἱπηρογδηϊ. 
ννΒαΐενεν ὑπαὶν οοαπνν 15 βἰοοκοα υνἱῦ ἢ νν}}} ἔου ὑΠ6 
τηοϑὺ ρᾶγὺ οουὴθ ἰηΐο γοι ἤδηα5, οἰ ποὺ ὈΥ οαρῦιγα 
ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ νο]πΐανν βυγπαου.8 Απα ἴΠ6 τανεπιδβ οὗ 
ὑΠ6 Γιαυταίϑη 5] ν τη 65 Δα ψν Παΐθνου ργοῆίβ ὑπο ν 
πον ἀοεῖνα τοσὰ ὑπεῖν Δ ηα ἀπα ἔγτουα ὑποῖν οοαγίϑ,: 
ΠΟΥ ΨΠ δὖ οὔσα θὲ ἀοργίνεα οἵ, ἀπά ἅῦονε 4]] 
οὗ 6 ἐγ θαΐα του {δῖ 411165, ὑπὰῦ ψου]α ΡῈ 1685 

8 αὐτόματα, ΥΟΐοΥ5 ὕο βίωνθϑ, γῇ 6 γ6 ρᾶτῦ οὗ 0868 ““ βίοοϊκ.᾽ 
ὁ ΤῊΘ ἴθθϑ δπα ἤμπο5 δύ βίηρ ἔγομ ὕῃ6. απ ϊ]οαύϊοη οὗ οἂ8688 

Ὀγουραῦ ὈΥ ὕὉΠι6 4}1164 βύαῦθ8. 
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ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

κράτος πολεμεῖσθαι ὀλυγωρήσουσιν. 
ΧΟΙΙ. “ΤΓίγνεσθαι δέ τι αὐτῶν καὶ ἐν τάχει 

καὶ προθυμότερον ἐν ὑμῖν ἐστιν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, 
ἐπεὶ ὥς γε δυνατά (καὶ οὐχ ἁμαρτήσεσθαι οἶμαι 

» ' ; “ λ 7 3 λ 3 “ 

γνώμης) πάνυ θαρσῶ. καὶ χείρων οὐδενὶ ἀξιῶ 
δοκεῖν ὑμῶν εἶναι, εἰ τῇ ἐμαυτοῦ μετὰ τῶν πολε- 

΄, , , κα 3 . 
μιωτάτων, φιλόπολίς ποτε δοκῶν εἶναι, νῦν 
᾿] ω ᾿] , Ρ] Ν ς Α 7ὔ ΨἜἝ 

ἐγκρατῶς ἐπέρχομαι, οὐδὲ ὑποπτεύεσθαί μου ἐς 

Ψ πολεμιώτεροι οὐχ οἱ τοὺς πολεμίους που βλά- 
ς - Ἃ ς Ἁ 7ὔ ᾿ ͵ ᾳ 

ψαντες ὑμεῖς ἢ οἱ τοὺς φίλους ἀναγκάσαντες 
Φ πολεμίους γενέσθαι. τό τε φιλόπολι οὐκ ἐν ᾧ 

, Γ ᾽ “ ΕῚ ἃ Ἃ Χ ς ΔΩ 
φιλόπολις οὗτος ὀρθῶς, οὐχ ὃς ἂν τὴν ἑαυτοῦ 

γὼ 7 » , ΧΑΣΘ Κ ᾽ 5:ὰν ΜῈ ᾿ βχ) 
ἀδίκως ἀπολέσας μὴ ἐπίῃ, ἀλλ᾽ ὃς ἂν ἐκ παντὸς 

δαιμόνιοι, γνόντας τοῦτον δὴ τὸν ὑφ᾽ ἁπάντων 
προβαλλόμενον λόγον ὧς, εἰ πολέμιός γε ὦ 

σφόδρα ἔβλαπτον, κἂν φίλος ὧν ἱκανῶς ὠφελοίην, 
ὅσῳ τὰ μὲν ᾿Αθηναίων οἶδα, τὰ δ᾽ ὑμέτερα ἤκαζον 
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ΒΟΟΚ ΓἹ. χοι. γ--χοπ. ς 

ΤΘσΌΪΑΥν Ὀτουρσηῦ ἴῃ ; ἴου [Π 686, οοηνί ποθα ὑπδὺ ἐπε 
ὙΑῚ ἰβ ΠΟΥ ᾿αίηρ' Ὀγοβθοιΐεα οἢ νου" ρᾶγὺ νν ἸὉ} 41] 

. γοὰτ' τηϊρῦ, νν1}] ἴαῖκα ὑμῖν ΟὈ] σαὐϊοη5 Πρ ]γ. 
ΧΟΙΠ. “Πα δοοομηρ 5ηπηθηΐ οὗ δὴν οὗ ὑπ686 ρτο- 

76 οὔθ ΡυουΡΟΥ ἃπα πλοῦα ΖΕΔ] 81] ν ἀθροπμαβ, τηθη οἵ 
ΤΑοραἀδθυηοπ, ΡΟ γοιι, ἴον ὑμΠδὺ ὉΠΘΥῪ 16 ΡοΟϑ51016-- 
Δηα 1 αἋο ποὺ ὑξδίης ὑπαὺ 1 5Π4}} ρῦονε ΨΊΥΟΩρ᾽ ἴῃ ΤΩΥ 
Ἰυαστησηΐ --ἰ διὴ {Ὁ}}ν ἀβϑανεα. Απαᾶ 1 οἱαῖπι ὑΠᾶῦ πὸ 
9Π6 οἵ νοι 5118}} ὑΠῖηκ πλοῦ ΠΔΥΒΪν οὗ τὴς θεοδιβα 
ΤᾺ, ΠῸ ΒΘομηθα οποα ἴο με ἃ ἰονεῖ οἵ την οἰΐγ, πον 
ΤΉ8 Κα 4558 1} Ὁ} 41} τὴν ταϊρηῦ ἀροη παι, ἰπ οοποοχὺ 
τ ΠῚ ἰδία δῦ δ θιηΐ68 ; ΠΟΙ ὅὁ 1 ὑΠῖπηὶς ὑΠαῦ τὴν 
ψνοΥα 5Που]α θὲ βαϑρεοϊεα οἡ {Π6 βοοῦα οἵ {Π6 ουϊοαβὶ 5 
Ζ68]. Εον ουϊοαβὺ ἃ5 1 δῖὴ ἔγοπι ὑΠ 6 ν]]αΐηγν οὗ ὑΠοβα 
ὑπαῦ δχρϑὶ θα τηθ, ἱ ἅῖὴ ποὺ οιιβίεα ἔτῸμ] ἀοϊηρ γοὰ 
σΟΟα 5ευνίοθ, 1 γοιῖι νν}}}] αὐ ΠΘαυΚοη ἴο τη6 ; ἃπα {Π6 
ὙΟΥΒ6 ΘΠ ΘΙ Ϊ65 816 ποῦ ὑπο56 ννηο, 16 γοὰ, αν τ ΘΓ ΟΕ ΪῪ 
παχὺ ὑπαὶ Ἔπθιηΐθϑ, θαὺ ὑΠοθ6 ῃο πὰνα ἔογοβα {πεῖν 
{16 η65 ἴο θεοοπηα 065. πα δ8 ἴο ἰονε οἵ οοπηΐτυ --- 
[Πᾶνα ἰἢ ποὺ ψἤῇδθη 1 δὰ ψτοηρεα, θυὺ Πᾶά ἰῦ ψ θη 1 
ῬΟΒ56556 6 Τὴν οἷν! γἱρη δ πὶ βθουγγ. Απα [Ὁ 15 ποῦ, 
ἃ5 1 οοποεῖνε, ἀραϊηϑὺ ἃ σου ηὐτν 501}} τὴν οὐνὴ ὑΠαῦ 1 ἃτὴ 
πονν σοίϊηρ, Ναῦὺ ἔδι' ταῦ δι ομ6 ΠΟ ἸΟΏΡΕΙ τηΐηα ὑμαὺ 1 
δτὴ βεεκίηρ ἴο γεοονεῦ. Απᾶ {π6 ἔστι ραϊτϊοῦ ἰ5 ποῖ 
[Π6 τηδη νγῆο, Πανίπο' πη} 150} Ἰοϑὺ ἢἷ58 [α Που]ὰπά, τὰ- 
γαῖ π5 ἔτοση αὐΐδοϊςίηρ' 10, θὰ 6 πὸ ἴπ 5 γϑαγηΐηρ 
ἴου 1Ὁ ὑγ165 ἴῃ ΘΥΘΙῪ ννὰν ἴο σοὺ ἰὑ Ῥδοῖς. 801 ἀτρὲ γου, 
ΤΟΘαδθιηοῃίδη8, ἴο 156 τη6 νυ] Πουὖ τ ]ΒοΊν Πρ ΤῸΓ ΔΗΥ 
ἀδΔηΡΟΥ Δ ΠΩ ἴου Δ ΠΑ  ἀ5 105, ορ ]βῖηρ' ὑΠπαῦ, ἀοοογτα- 
ἱπρ' ἴο {πΠ6 ϑανὶηρ' νν ΠΟ ἢ 185. Οἢ Ἔν Ύ θοαγ᾽ 5 1105. 1 ἃ5 
ἃ ΠΟΥ ἰ αἰαὰ γου ἐχοεδαϊηρ ἰη] αν, 1 τηϊρηῦ 4150 
Ὀὲ οἵ βοιηθ ϑυήιηοϊθηῦ βούνίοθ ἴο γοι ἃβΒ ἃ {πε πᾶ, 
ἴπ 50 Ὧν ἂἃ5 1 πον ὑῃ6 αὔάαϊγβ. οἵ ὑῃ6 Αὐπεηΐδηϑ, 
γγ 8116 1 οου]α οπΪν οσοπ] ούτε γοῦτβ. Απα Ϊ ὑγρϑ, ἴοο, 

σον 



ΤΗΠΟΥ ΙΕ 

᾿ Δ »“"ἍἭἌ Ψ ; Ξ 

καὶ αὐτοὺς νῦν, νομίσαντας περὶ μεγίστων δὴ τῶν 
διαφερόντων βουλεύεσθαι, μὴ ἀποκνεῖν τὴν ἐς 

Ά, ’ 

τὴν Σικελίαν τε καὶ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν στρατείαν, 
“ , χω - 

ἵνα τά τε ἐκεῖ βραχεῖ μορίῳ ξυμπαραγενόμενοι 
μεγάλα σώσητε καὶ ᾿Αθηναίων τήν τε οὖσαν καὶ 

Ἂ ως “κ , Ν Ἂ, ν τὴν μέλλουσαν δύναμιν καθέλητε, καὶ μετὰ 
ταῦτα αὐτοί τε ἀσφαλῶς οἰκῆτε καὶ τῆς ἁπάσης 
ς Ε] 

Ελλάδος ἑκούσης καὶ οὐ βιθ κατ᾽ εὔνοιαν δὲ 

ἡγήσησθε." 
ΧΟΙΠ]. Ὁ μὲν ᾿Αλκιβιάδης τοσαῦτα εἶπεν. οἱ 

δὲ Λακεδαιμόνιοι διανοούμενο, μὲν καὶ αὐτοὶ 
, ΄ 5 «το Ν 3 ᾽ ἥ ς 

πρότερον στρατεύειν ἐπὶ τὰς ᾿᾽Ἄθηνας, μέλλοντες 
δὲ ἔτει καὶ περιορώμενοι, πολλῷ μᾶλλον ἐπερ- 

΄ ΄ὔ “ Ὁ 2 Ὁ Χ ρώσθησαν διδάξαντος ταῦτα ἕκαστα αὐτοῦ καὶ 
νομίσαντες παρὰ τοῦ σαφέστατα εἰδότος ἀκη- 
κοέναι" ὥστε τῇ ἐπιτειχίσει τῆς Δεκελείας προσ- 

“ “-“ ͵ “Ὁ 

εἶχον ἤδη τὸν νοῦν καὶ τὸ παραυτίκα καὶ τοῖς ἐν 
ΓΟ Ἑ 7 Ἂ. ᾿ Ν ΄ Α 

τῇ Σικελίᾳ πέμπειν τινὰ τιμωρίαν. καὶ ὐλιπ- 

πον τὸν Κλεανδρίδου προστάξαντες ἄρχοντα τοῖς 
Συρακοσίοις ἐκέλευον μετ᾽ ἐκείνων καὶ τῶν Κο- 
ρινθίων βουλευόμενον ποιεῖν ὅπῃ ἐκ τῶν παρόντων 

τ Χ ᾿ ΄ὔ 3 ν᾿ Ὡ -» 2 Ἄ » μάλιστα καὶ τάχιστά τις ὠφελία ἥξει τοῖς ἐκεῖ. 
ὁ δὲ δύο μὲν ναῦς τοὺς Κορινθίους ἤδη ἐκέλευέν 

χ εἶ - 
οἱ πέμπειν ἐς ᾿Ασίνην, τὰς δὲ λοιπὰς παρασκευά- 

κ᾿ 5 Ν , «ΗΝ 
ἢ, ἑτοίμας εἶναι πλεῖν. ταῦτα δὲ ξυνθέμενοι 
ἀνεχώρουν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος. 
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: ΒΟΟΚ. ΥἹ. χοιι. 5-ΌΧΟΠΙ. 2 

ὑπαῦ γοῦν γουγβαὶνεβ που, σον πορα ὑπαῦ γοι ἀτὲ 46- 
᾿θοναύηρ ρου ἱπἰεγοϑῖβ ὑπαῦ ἀγα οἵ {πΠ6 σγεαϊθϑῦ ἰτα- 
Ρουγΐδποθ, 5Βῃ υ1πὶς ποῦ ἔτ βεπμαΐπρ' ἀπ Ἔχρεαϊοη ἰηἴο 
ΒΊοΙν, ἀπα 4150 ἱπῖο Αἰίῖοα, ἴῃ ογάον ὑπαῦ, Ὀγ Κεαρίηρ 
ἃ 5118}} ἀδὐδομῃηγθηῦ οα {Ππ|π6 ἰϑἰαπα, γοὰ ΠΔΥῪ ῬΓΈΒΟΥνῈ 
ὑπ6 Ἰαῦσα ἰηὐεγαβϑίβ γοῖ Πᾶνε ον ὺ ὑΠΠ6 16 ἃ πα την ονεῦ- 
ἴῆτον {π6 ρόνεῖῦ οἵ ὑμΠ6 Αἰμθπίδηβ θοῦ ργαβϑθηῦ δηά 
ΡΙΟΒρθοῦνο, ἃπα αἴδεν ὑπαῦ πᾶν γοιβαῖνεβ ᾿ἷνα ἴῃ 
ΒΘΟυν πα θὲ ἀοοερίεα Ὀγ 4}1} {πΠ6 Η 6]]6π65 οἵ ὑπεὶν 
ἔγϑα ψν1}}}, ποῦ Ὀγ ἔογος "Ὁ ἐπγουρἢ δἰεοίίοι, ἃ5. ὑπ εἰν 
Ιβδάθυβ. 

ΧΟΙΠ]. ΒΘ. νὰ ὑπ 6 5ρεθοῦ οὗ ΑἸοϊίδα 65; ἀπά ΠῈ 
Τλοραδειηοπίδηβ, νγῃο Πδα αἰγεδαν ᾿εΐογε ὑῃ18 θβεὴ 
αἰβροβεα ἴο πηδκα δὴ Ἔβχρβαϊζίοη ἃραϊηβδὺ Αὐπεηβ, θαΐ 
ὙγΕΥῈ 5}1}} πιο ταὐϊηρ πα Ἰοοκίηρ δου ὑπ 6, ἡνῈΥῈ 
ΠΟΥ [ᾺΥ Τηογα ἐποουγασεα θη ΑἸΟΙ δα 65. ῃ]πλ561} 
ΘΧρ απ θα {Π686 τααύξευβ ἴῃ ἀεἴδ1}, ὑΠὶπκίηρ' ὑΠαῦ ΠῸῪ 
Πα Πεαγὰ ἔπι ἔγτομη Π6 ομ6 πιὰ νγῃ0 δα τηοβὺ 
οουζαΐὶη Κπον]εασα. Απα 80 ὑπθῪ ποὸνν ἤν παα ὑμὶν 
αἰϊοιίίου ἴο ὑπ6 ἰονυϊποαϊίοπ οἵ 1) θοο] εἰα δηα, ἴῃ 
Ραγοι]αν, ἴο βαπάϊηρ' ἱτητηθα αῦαὶν βοιὴθ ἃιβϑίβία ποθ 
ἴο ὑπ 519] 18η5. Ηδνίπηρ ἀρροϊηϊεα ΟΥ]ρριι βοὴ οὗ 
ΟἸεδπαν 85 σοιημμα πεν οὗ ὑπΠῸ6 ϑυγδοιιθᾶη ἔογο 65, 
ΠΟΥ οταογεα ἢΐπ), ἰπ οοπϑα!αύϊοη υν Ὁ ὑΠ 6 ΘηνΟΥ5 
οὗ πε ϑυγδοιιβᾶηβ ἃπα (ον ΐδη5, ἴο ἀθνῖβα ἢονν 
ἀπ 6᾽ Ργαβαηῦ οἰγοιιπηβῦαποθϑ Π6]Ρ πὶ] οοιηα ἴο ὑπ6 
ΞΥΥδΟυβΔη5 ἴῃ ῃ6 Ὀεϑὺ ἂῃᾶ αὐυϊοκαδῦ νγὰγ. Αμπάᾶ 
ανΥ]ρρὰθβ ναᾶς πε (ον δ η5 δα πα ἴο Ὠΐτη αὖ ὁμο 6 
αὖ Αβὶπεὶ ὄννο 5105, ἀπ ἴο δαιὶρ 411 ὑπΠ6 τεϑῦ ὑΠῈῪ 
ἰηϊεπαεα ἴο 5επη4, πα ἴο θὲ γεβᾶυ ἴο 5411] γνἤθπανοῦ 
ορρουζαπίν οἴσετε. Ηανίπηρ τηᾶᾶθ ὑΠπ6 886 δυγδηρο- 
τηθηΐϑ ὑπΠε δηνουβ ἰεΐς 1 ἀοοάδϑιηοι ἃπα βεὺ ουὖ ἔοΥ 
ΒοΙΊ6. 

1 ῬΥΟΡΦΌΙν ὑπ6 Παρ ουγ ἴῃ Μοββθηΐ (1. ΧΙ]. 1). 

ἄν 
ΥΟΙ,. ΠῚ. ΑΑ 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕῈΒ 

" , , ἴςς ν᾿ ᾿ 

᾿Αφίκετο δὲ καὶ ἡ ἐκ τῆς Σικελίας τριήρης τῶν 
ἊΘθ ,ὔ ἃ 5 ῇ λι ς ᾿ ςΆΡΣ ἃ Ψ ηναίων, ἣν ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ ἐπί τ 

3 “ Ψ 

χρήματα καὶ ἱππέας. καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀκού- 
Ν 7 ἘΣ 

σαντες ἐψηφίσαντο τήν τε τροφὴν πέμπειν τῇ 
[ο Ά ἐ Ψ ΜΝ στρατιᾷ καὶ τοὺς ἱππέας. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, 

ΗΝ ὦ Ν 7 » κα ,ὕ 2 ὃς 
καὶ ἕβδομον καὶ δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτε- 

Ψ κ᾿ ΟΥ̓ 7ὔ ᾿ ὩὉ λεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. , 
- ο “4 ᾽ Ν 

ΧΟΙ͂Ρ. Αμα δὲ τῷ ἦρι εὐθὺς ἀρχομένῳ τοῦ 
ἐσπτιγιγνομένου θέρους οἱ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αθηναῖοι ἐπιγίγνομ ρ ,ι 11 , 1 Δ 
Ἷ Ἕ “ 3 ΓΑ, 

ἄραντες ἐκ τῆς Κατάνης παρέπλευσαν ἐπὶ Με- 
ἃ ἴω “ δ Π 

γάρων,᾿ οὺἣς ἐπὶ Γέλωνος τοῦ τυράννου, ὥσπερ καὶ 
2 

πρότερόν μοι εἴρηται, ἀναστήσαντες Συρακόσιοι 
αὐτοὶ ἔχουσι τὴν γῆν. ἀποβάντες δὲ ἐδήωσαν 

᾿, 
τούς τε ἀγροὺς καὶ ἐλθόντες ἐπὶ ἔρυμά τι τῶν 

Συρακοσίων καὶ οὐχ ἑλόντες αὖθις καὶ πεζῇ καὶ 
, ἢ ῥ 

ναυσὶ παρακομισθέντες ἐπὶ τὸν Τηρίαν ποταμὸν 
τό τε πεδίον ἀναβάντες ἐδήουν καὶ τὸν σἼΤΟΝΝ ᾽ 

τισὶν οὐ πολλοῖς καὶ ἀποκτείναντές τέ τινᾶς καὶ 
τροπαῖον στήσαντες ἀνεχώρησαν. ἐπὶ τὰς ναῦς. 

σιτισάμενοι πάσῃ τῇ στρατιᾷ ἐχώρουν ἐπὶ Κεν- 
, κ᾿ ἥ Ν 

τόριπα, Σικελῶν πόλισμα, καὶ προσαγαγόμενοι 
ς ᾽ὔ - γε ἀν. 
ὑβθ οι ἀπῇσαν, πιμπράντες ἅμα τὸν σῖτον τῶν 

2 ,ὔ . » ε τ  Ὲ , 
ἱνησσαίων καὶ τῶν Τβλαίων. καὶ ἀΦΙΚΟΝΝ ἢ 

ἥκοντας ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν πεντήκοντα καὶ δια- 
κοσίους ἄνευ τῶν ἵππων μετὰ σκευῆς, ὡς αὐτόθε ν 

1 τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ, αἴἴον Μεγάρων πα ΜΒΆ., ἀοϊοίοα, Υ̓ 
Κυΐρου. 
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ΒΟΟΚ. ΥἹ]Ι. χοαπι. 4-Χοιν. 4 

Αὐ {π|5 ὑἰπηθ αἶβο ἔπεῦθ αὐγνοα αὐ ΑἸΠθὴ5. ἔγοτα 
ΒΙΟἾγ {Π6 ὑυίγοσηα ὑΠπαὺ Πδα θθ δ βοπΐ Ὀν ὑπ6 σ᾿ ΠΟ ΓΆ 5 
ΤῸ ΠΟ ΠΟΥ πα οἄναὶτγ. Απα {πῸ Αὐμδηίδηβ, μθαυϊηρ' 
ὑΠοὶν γϑεαυθϑῦ, νοϊθα ἴο βεπα ἴο {π6 δύῖὴν θοΐῃ {Π6 
ΒΌΡΡΙΪ6Β. Δπα ἔπε οαναῖὶσγ. Απα ἴπῈ νίὶηΐου οπαδᾶ, 
ἃ ψἱΐῃ ἰδ ὑΠ6 βενθηΐθεεπῦ γεαὺ οὗ {π|5 γνγὰσ οὗ 
νν ῖοἢ ΤΠππογἰ465 τοῖς ὑΠ 6 Ὠἰβίουυ. 

ΧΟΙΝ. Αὐ {π6 νεῖν Ῥεορὶπηΐηρ οἵ ὑπΠ6 [Ο]]ονν πη 414 5.0. 
Βρυϊηρ, ὕπ6 ΑὐΠεπίδηβ ἴῃ 51 ΟῚ Υ βαῦ οὐὐ ἤτοι (ὐδΐαπᾶ 
Δ Πα ριοοεεαδα δἱοηρ {πε οοαϑὺ τοννασὰ Μοράᾶγα, ἔΓΟΏ. 
ὙΠ Οἢ, 85 πΠὰ5 θεδη βἰαϊεα υεΐογε, {Π6 Θγδοῦβδηβ ἴῃ 
ὑπ6 ηθ οἵ ἴῃς ὑγγδηὺ θοῦ μδὰ δἜχρϑ!]εα {πα 
ἱπ Πα! απῦβ, ΠΟΙ αἴηρ' ἐΠπεὶν ᾿ουυϊτουυ ὑπουηβεῖνεβ. Ηδτα 
πεν ἰαπαάβα δια ταναρεα ἴῃς ἢεο]α5 ; [ἢ θη, αἰϊδοκίηρ' 
ἃ βίγοηρῃο]α οὗ ἔπ 6 ϑ'γδοῦβαηβ νυ Πποὰῦ βυοο 685, ἔΠ 6 Ὺ 
ννεπῦ θδοῖς ἀραὶ δἱοπρ ἴῃ 6 οοαϑὺ ἢ θο ἢ Ἰὰπα-ἴογοα 
ἃπαὰ ἤεεϊς ἴο {πε τἰνεῦ Τενῖαβ, δπα σοΐϊηρ ἰπἰὰπα 
ταναρϑα {Π6 Ρ]αΐη ἀπα βεὺ ἤγε ἴο πε σγαῖὶη. Μεοίϊηρ 
ἢ ἃ 51:18}} ἴοτος οἵ ϑ'γδοιβδηβ, ὕπεν ΚΙΠ]6α βόα 
οὗ ὕπεπ) πα αἴξεν βού πο ΠΡ ἃ ὑσορῃν νυ πάτον ἴο 
ὉΠ6ὶν 5105. νίηρ 54116α θδοκ ἔμθὴ ἴο (αΐδπα ἃπα 
ΒΡΡΙΙΘα ὑπδιηβεῖνεβ τ ἢ ῥγον βίοιβ του ἔπετθ, μὸν 
δΔανδηοθα ἰδ ὑπεὶγ ΠΟ] 6 δυύτὴν ἴο (δπηίουρα,} ἃ 
5166] ἴονγῃ ; ἃπα θη ὑπαῪ Πδα Ὀτοιυρῃὶ ἰῦ ον ὺ ὈΥῪ 
οἀρ᾽ τα]αὐοι ἔΠοῪ γεϊαγηθα, Ὀαγηΐηρ αὖ ὑπ 6 βάση {ἰπὴ8 
π6 σταὶπ οὗ ἔπΠ6 [παϑϑῖδπβ 8 ἃπα Ηνγθ]αθαμβ. 5 ἡ 
πεῖν ἀγεῖνα! αὖ Οαἴδπα ὑπο Ὺ ἰου πα ἐπαὺ ὑΠη 6 ΠουβθΘἢ 
μδα σομηθ ἔτοτη Αὐπθηβ, ὕνο πυπαγθα ἀπα ΠΥ ἴῃ 
ΠΌΙΩθ61---Ὑν ἢ ἀδοοουϊγουαθηῖβ αὐ νυ Πποιιὺ {6 ἨΟΥ565, 
ἴον Ὁ νγὰβ Ἔδχρεοϊεα {πᾶῦ ἤοῖβθϑ νου] θῈ ῥγοουσθα 

ΑΓ. οἿΐ ἵν. Ζ. 
2. Νον (ὐδηύουθί, ὑνγθηύγ-βθνθη 1165 πορύμι-υνοϑῦ ἔγο τὶ 

Οδΐαπδ δηα πθᾶν Μύ. Αθίμδ. 
9 ΠῊ 6 5ἰὕθ οὗ Τηϑϑϑῶ 15 ἀουθύξα] (ς΄. 111. 611]. 1). 
4 Ἤγνρ]ω Οο]θαίϊς5 (ο1.. 1χ]]. δ). 

«« - 
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ΤΗΠΟΥΠΕΒ 

ἵππων πορισθησομένων, καὶ ἱπποτοξότας τριά- 
κοντα καὶ τάλαντα ἀργυρίου τριακόσια. 
ΧΟΥ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ἦρος καὶ ἐπ᾽ ᾿Άργος στρα- 

τεύσαντες Λακεδαιμόνιοι, μέχρι μὲν Κλεωνῶν 
ἦλθον, σεισμοῦ δὲ γενομένου ἀπεχώρησαν. καὶ 
᾿Αργεῖοι μετὰ ταῦτα ἐσβαλόντες ἐς τὴν Θυρεᾶτιν 
ὅμορον οὖσαν λείαν τῶν Λακεδαιμονίων πολλὴν 
ἔλαβον, ἣ ἐπράθη ταλάντων οὐκ ἔλασσον πέντε 3 
καὶ εἴκοσι. καὶ ὁ Θεσπιῶν δῆμος ἐν τῷ αὐτῷ 
θέρει οὐ πολὺ ὕστερον ἐπιθέμενος τοῖς τὰς, 
ἀρχὰς ἔχουσιν οὐ κατέσχεν, ἀλλὰ βοηθησάντων 

Θηβαίων 1 οἱ μὲν ξυνελήφθησαν, οἱ δ᾽ ἐξέπεσον 
᾿Αθήναζε. 

ΧΟΥ͂Ὶ. Καὶ οἱ Συρακόσιοι τοῦ αὐτοῦ θέρους 
ὡς ἐπύθοντο τούς τε ἱππέας ἥκοντας τοῖς ̓ Αθη- 
ναίοις καὶ μέλλοντας ἤδη ἐπὶ σφᾶς ἰέναι, νομί- 
σαντες, ἐὰν μὴ τῶν ᾿Επιπολῶν κρατήσωσιν οἵ Ἢ 
᾿Αθηναῖοι, χωρίου ἀποκρήμνου τε καὶ ὑπὲρ τῆς 
πόλεως εὐθὺς κειμένου, οὐκ ἂν ῥᾳδίως σφᾶς, οὐδ 
εἰ κρατοῖντο μάχῃ, ᾿ἀποτειχισθῆναι, διενοοῦντο : 
τὰς προσβάσεις αὐτῶν φυλάσσειν, ὅ ὅπως μὴ κατὰ ᾿ 
ταῦτα λάθωσι σφᾶς ἀναβάντες οἱ πολέμιοι" οὐ 
γὰρ ἂν ἄλλῃ γε “αὐτοὺς δυνηθῆναι. ἐξήρτηται 
γὰρ τὸ ἄχλο χωρίον, καὶ μέχρι τῆς πόλεως ἐπι-. : 
κλινές τέ ἐστι καὶ ἐπιφανὲὲ πᾶν ἔσω" καὶ 
ὠνόμασται ὑπὸ τῶν Συρακοσίων διὰ τὸ ἐπιτον ἢ 
τοῦ ἄλλου εἶναι ᾿Επιπολαί. καὶ οἱ μὲν ἐξελ- 

1 Θηβαίων, 80 Β 810Π6 σοΥ̓ΤΘΟΟΪΥν ἀραϊπϑῦ ᾿Αθηναίων οὗ 811 6 
οὔπου ΜΗ’... νν 10 }} ρῖνϑϑ ΠΟ βα ϊϑέδουου Υ 56η86 ; ἴοι ἴῃ θ8868 οὗ 
8. Τ68] 1 ΘΙ ἔΘΥΘη06. οὴ ὕπθ ρᾶγὺ οἵ ἴπ6 Αὐμθηΐδηβ, ψ ΒΟ. 
γΟυ]α ᾶνθ τηθαηῦ 8 ᾿ηἰγδούϊοη οἵ βχίβυϊηρ Ῥθδοθ τϑδὐϊοηβ. 
γνγἢ ὑπη6 Βοθουύδηβ (οὐ ν. χχχῖϊ. ὅ), ποτ οχϑοῦ ἰηζουπηδίϊοη. 
νγν88 ἴο θ6 θχρθϑοίβα. 
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ΒΟΟΚ. ΓΥἹ. χοιν. 4--χουι. 3 

ἱπ 51Ογ --ττὰβ Ὑγ6}} δ ὑπ τηοιπίθα ΔγΌΠ6Υ5. δπα 
ἔῆτθα Βυπάτγεα ἰα] πη β 1 οὗ βίϊνου. 

ΧΟΥ. Βυτχίπο {πὸ β5δπι16 βγη ον ὑΠ6 Τδοράδοιηο- 
πΐδη5, τη κίπηρ' ἃΠ ἀχρϑαϊζίοι ἴο ΑΥὐροβ, σοῦ 85 ἴδι' ἃ5 
ΟἸεοπαθ, μὰῦ ψηπδπ ἀπ δαυιαυακα ὁσουττοα ἐπεὸν 
γτεϊϊτεα. Αἰἴον {π|5 [Π6 Αὐρίνοϑ ἱηνδα δα ὑπμς ΤῊγ- 
γοϑαΐβ, ψνῃ]ο ἢ 1165 οα ποῖ ον 5, αηα τοοῖὶς το ἢ 

Ὀοοῖν ἔτγοτῃ ἔΠ6 1δοθαδοπηοηΐαηβ, νν ΠΟ ἢ τγὰβ 5014 [ῸΥ 

τοῦ 1655 ἔπη ὑννεπίγ-ἤνε ἰδ] ηΐ5.5 Απα ἴῃ {πὸ σου 86 
οὗ {16 ϑϑτηθ 511 61, ποῦ Ἰοηρσ αἰζογννασαβ, {Π 6 ΡΘΟΡΙῈ 
οἵ Τπεϑρίαθ αἰξδοκοα {πΠῸ σονουπιηθηῦ θαὺ αἰ ποῖ 
Βισοοοα; [Ὁ ϑασοοιν οατὴθ ποσὰ ΠΕΡ 6 5. πα ΘΟΙη 6 

ΕΓ δυγαϑίθα, ψν 116 οὐ ουβ ἤδα ἴον τεΐαρε ἴο ΑΥΠ 65. 
ΟΧΟΥ͂Ὶ. υχίπρ ὑπ6 βαπηθ 5 ΠΊ6 1 ὑΠ6 γα 588, 

ΟἹ ᾿ἰδαγηΐηρ ὑπαῦ {ΠπῸ ΑΥΠΘηΐδη5 Πδα γεοοϊνεα ὑμεὶν 
οαναῖνν ἀπα ὑπαὺ ὑπο νετα ἀροῦῦ ἴο τηᾶτοἢ ἀραϊηβῦ 
ἵπεῖ ἱτητη δα αν, ἘΠ] πη κί ἐΠαῦ ἀπ]655 {πΠ6 Αἰ δη- 
ἴδὴ5 5Βῃοι ]α σεῦ ρΡροββϑεββίοη οἵ Ἐρίροϊδθ, ἃ ρυβοϊριζοιβ 
Ρίαοα ᾿γίπρ' αἰγθοῦν ἀθονα {Π6 οὖν, παν ὑπ θιηβο]ν 68, 
Ἔναη ἴἢ ὑπο ψεῖθ αεοἴεαϊεα ἴῃ θαϊ]6, οουἹὰ ποὺ 
ΘαΒγΥ 6 νγα]δαὰ ἴπ, αἀδίουτηϊηθα ἴἰο συδτὰ {6 
ΔΡΡΙΌΔΟΙ 65 ἴο ἰὗ, ἰπ οὐθυ' ἴο ργανεπῦ Π6 ΘΠΘΙΩΥ ἸῸΠῚ 

ἀϑοοπαϊηρ βοουθῦν Ὀγ ἰπαὺ νὰν, βίποθ ὑπ 6 ὺ οου]α οὗ 
ΡΟΒΒΙθΙν ἀο 850 ὈΥ͂ ΔΠῪ οὔμϑι τοδ. ΕῸΥΪ αὖ 84}} οὔπδν 
Ροϊηΐβ ἔμ 6 ῥδοβ ονθυπαηρβ {Π6 οἰδγ δηα 5]0ρ65 τἱρὴηΐ 
ἄοννῃ ἴο ἰδ, {π6 ψνῃο] 6 Ποὶρμὲ απ ν 51016. [τόμ τ ; 
ἃ Πα ἰδ ἰ5 οα]]16α Ἐίροϊδθ ῦγ πὸ ϑ'υδοιβαηβ θ6- 
οασδθα ἰὉ 1165 88 δπ ὈΡΡΕΟῚ βϑυγἕαδοα ἄρον ὑΠ6 τοϑῦ οὗ 
{Π6 οουπῖτγ. 80. ὑπεν νγεπῦ οἱ αὖ ἀδΥθγθαὶς ἴῃ [Ὰ}]} 

1 60,000, 4344,160. 5. 46,000, ξ828,680. 
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ΤΗΠΠΟΥ ΙΠῈΕΒ 

θόντες πανδημεὶ ἐς τὸν λειμῶνα τὸν παρὰ τὸν 
"Άναπον ποταμὸν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ (ἐτύγχανον γὰρ 
αὐτοῖς καὶ οἱ περὶ τὸν “Ἑρμοκράτη στρατηγοὶ 
ἄρτι παρειληφότες τὴν ἀρχήν), ἐξέτασίν τε 
ὅπλων ἐποιοῦντο καὶ , ἑξακοσίους λογάδας τῶν 
ὁπλιτῶν ἐξέκριναν πρότερον, ὧν ἦρχε Διόμιλος, ' 
φυγὰς ἐξ "Ανδρου, ὅπως τῶν τε ᾿πιπολῶν εἶεν 
φύλακες καί, ἢν ἐς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνεστῶτες 
παραγίγνωνται. 3 

ΧΟΥΊΤΙ. Οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ταύτης τῆς νυκτός, 
ἡ" τῇ ἐπιγυγνομένῃ ἡμέρᾳ ἐξητάζοντο, ἔλαθον 5 
αὐτοὺς παντὶ ἤδη τῷ “στρατεύματι ἐκ τῆς Κα- 
τάνης σχόντες κατὰ τὸν Λέοντα καλούμενον, ὃς Ε 
ἀπέχει τῶν ᾿Επιπολῶν ἕξ ἢ ἑπτὰ σταδίους, καὶ 
τοὺς πεζοὺς ἀποβιβάσαντες ταῖς τε ναυσὶν ἐς τὴν 
Θάψον καθορμισάμενοι" ἔστι δὲ χερσόνησος μὲν 
ἐν στενῷ ἰσθμῷ προύχουσα ἐς τὸ πέλαγος, τῆς Ὁ 
δὲ Συρακοσίων πόλεως οὔτε πλοῦν οὔτε ὁδὸν 
πολλὴν ἀπέχει. καὶ ὁ μὲν ναυτικὸς στρατὸς τῶν 
᾿Αθηναίων ἐν τῇ Θάψῳ διασταυρωσάμενος τὸν 
ἰσθμὸν ἡσύχαζξεν' Οὐ δὲ πεζὸς ἐ ἐχώρει εὐθὺς δρόμῳ 
πρὸς τὰς ᾿᾿πιπολὰς καὶ φθάνει ἀναβὰς κατὰ τὸν 
Εὐρύηλον. πρὶν τοὺς "Συρακοσίους αἰσθομένους ἐκ 
τοῦ λειμῶνος καὶ τῆς ἐξετάσεως παραγενέσθαι. 
ἐβοήθουν δὲ οἵ τε ἄλλοι ὡς ἕκαστος τάχους εἶχε, 
καὶ οἱ περὶ τὸν Διόμιλον ἑξακόσιοι" στάδιοι Ἷς ̓ 
πρὶν προσμεῖξαι ἐ ἐκ τοῦ λειμῶνος ἐγίγνοντο αὐτοῖς 
οὐκ ἔλασσον ἢ πέντε καὶ εἴκοσι. προσπεσόντες ΤΣ 
οὖν αὐτοῖς τοιούτῳ τρόπῳ ἀτακτότερον καὶ μάχῃ 
νικηθέντες οἱ Συρακόσιοι ἐπὶ ταῖς πμμ 

1 Ααἀαρᾷ ὃγ Κυϊρονγ. 2 Αἀάδρᾶ ὃν Μϑαάᾶν!ρ.. 
ὃ καὶ, Ὀεΐογϑ ἔλαθον ἴῃ ὑμ6 ΜΗΞ,, ἀο]ούθα ὃν Μδανῖρ. 
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ΒΟΟΚ. ΓΙ. χονι. 3--Χουπ. 4 

ἕογοθ ἴο {π6 τηδαᾶάουν δἱοπρ ὑπΠ6 στῖνεν Απδρι8---Ὸ Υ 
Ηϑδυποογαῖθβ ἃπα ἢὶβ ἔθ] ]ον - ΘΠ 6 815, ἃ5 ἰὉ οΠαπορᾶ, 

ΠδΔα 1π5ὺ οοτηα ἱπίο οἴποο--- ἃ πα ργοοθεαθα ἴο μο]ὰ 
ἃ γανίαθνν οἵ πΠῸὶ ΠΟρ] 65. Απα ὑπδὺ βεἸθοϊθα ἢγϑὺ 
βῖχ πυπαγϑα ρῥἱοἰκεα τπδη οὗ {Π656, ἀπά θυ {Π6 σοχητηδη 
οὗ Ἰογηῖ 5, ἃ ἔα ρὶτῖνε ἔτοπὰ Απάτοβ, ὑπαῦ ὑπ 656 τϊρηῦ 
θὲ ἃ συδια ἴον Ε) ίροϊδε, δηὰ 1 ἔπετε ψεσα παρᾶ οὗ 
ἔθ πὰ ΔηγΠΕΥΘ 6156 πηὶρηῦ ΡῈ αυ!οΚ])ν αὖ Παπα ἴῃ 
ἃ Ροάγ. 

ΧΟΥΝΙ]. Απᾶ {πὸ Αὐπεηίδηβ ἀαχίηρ ὅπῸ6 πἰρῃῖ 
Ριδοοαϊηρσ Π6 ἦν οὐ ψῃΐῖοῃ ἴΠ6 ϑ'γγδοιβθαηθ Π6]α 
ὑΠ6ῖν γανίανν, οαὴθ ποτ Οδΐδηα νυ ὑπεὶῤ γΠῸ]6 

ἔογος πᾶ ρμυΐ 'π ἀπο βεσνοα αὖ {Π6 ρ]δαςα οδ] θα Ι,θοη, 
ὙΏΙΟΠ 15 β'χ οὐ βανϑὴ βίδαϊα αἰϑίδηῦ ἔτοῖὰ ΕΡΊΙΡοΪδα, 
αἰβειη θαυ κίησ ὑπΠ6 Ιαπα-ἴογοθ ὑπατα ἃπΠα ΔποΠουϊηρ, 
ὑΠεὶν 5Πη1ρ5 αὖ ΤΏαρβθιβϑ. ΤΠαὺ 15. ἃ ρεπίηβα]α, νυ τῃ 
ἃ ΠΔΙΤΟΥ ᾿ἰδῦπηι15, Ἔχε παϊηρ' ᾿ηἴο {Π|6 568 πα ποὺ ἔδυ 

αἰϑίαην ἔτομὰ ὑπὸ οἷν οἵ ϑγγδοιιβα, εἰμεν. ὈῪ 56ᾶ οὐ 
ὈΥ̓͂ ἰαπᾶ. πα πᾶν] οτος οἵ ὑπ6 Αὐπεπίδηβ, μανὶηρ' 
ΤΠ ἃ βἰοοϊζδαβ. δοῖοβϑβ ὑπΠ6 ἰβύμηημβ, ἰὰν ααϊεῦ οἢ 
ΓΒΑΡΒαΒ ; θα ὑπ Ἰάπα-ἴογτοα δἀνδποδα δὖ οπο6 αὖ ἃ ΤΠ 
ἴο Εἰρίροϊαθ, ἀπ ροῦ ἃρ ὈγῪ νψἂγν οἵ Ἐλμασγθ]8 ΕΘ οτα 
Π6 ϑυδοιβδηβ, ἤθη ὑΠ6Ὺ θθοδπη6 ἀναγ Οὗ 1Ὁ, σου] 
ΘΟΤ.6 ΠΡ ἔτοτη ὑπ6 τανίενν ἢ ἢ ὑΠδν σνεσα πο] Ἰηρ᾽ ἴῃ 
ἴΠ6 τηϑθαάουυ. Τπαν Ὀγτουρηὺ αἰ, πον αν, ΘνΘΙΟΠΘ 
τ Ὁ} ννμδὺ ϑρεεα Π6 οου]ά, ὑΠπὸ οὔ ΠΟ 5. ἃ58 νγ6Ὲ}} δ. {Π6 
βὶχ Πυπαγαα πὑπᾶϑὺ Ἰ]ογ1]τ5; αῦ ὑΠ6Υ Πα ποὺ [6885 
ὑπαπ ὑνεηϊγ-ῆνα 5ἰδάϊα ἴο οοὸ, δου. Ἰδανίπρσ {Π6 
τηδδάονυν, "δίογε ὑπον τεδοηθα {πΠ6 δπϑηγ. (οπηβε- 
αὐθηεγ ὑπ6 ϑυγδουβαηβ [6]}}] ἀρὸπ ὑπὸ ΑὐΠεπίδηβ ἴῃ 
οομβίἀ θυ ]6 ἀἰϊἰθούάοι, πα Ρείηρ ἀεἴδαϊθα ἴῃ θα] 6 
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ΤΗΌΟΥΙΡῈΒ , ΕΣ 

ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν: καὶ ὅ τε Διόμιίλος 
ἀποθνήσκει καὶ τῶν ἄλλων ὡς τριακόσιοι. καὶ 
μετὰ τοῦτο οἱ ᾿Αθηναῖοι τροπαῖόν τε στήσαντες, ἝΝ 
καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀποδόντες τοῖς, ἥ 
Συρακοσίοις, πρὸς τὴν πόλιν αὐτὴν τῇ ὑστεραίᾳ ̓: 
ἐπικαταβάντες, ὡς οὐκ ἐπεξῇσαν αὐτοῖς, ἐπανα- ἥ 
χωρήσαντες. φρούριον ἐπὶ τῷ Λαβδάλῳ ὠκοδό- 
μησαν ἐπ᾽ ἄκροις τοῖς κρημνοῖς τῶν Ἐπιπολῶν, 
ὁρῶν πρὸς τὰ Μέγαρα, ὅπως εἴη αὐτοῖς, ὁπότε 
προΐοιεν ἢ μαχούμενοι ἢ τειχιοῦντες, τοῖς τε 
σκεύεσι καὶ τοῖς χρήμασιν ἀποθήκη. ᾿. ᾿ 

ΧΟΥΊΤΙΙ. Καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον αὐτοῖς ἦλθον 
ἔκ τε ᾿Εγέστης ἱππῆς τριακόσιοι καὶ Σικελῶν 
καὶ Ναξίων καὶ ἄλλων τινῶν ὡς ἑκατόν: καὶ 
᾿Αθηναίων ὑπῆρχον πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, οἷ 
ἵππους τοὺς μὲν παρ᾽ ᾿Εγεσταίων καὶ Καταναίων 

ἔλαβον, τοὺς δ᾽ ἐπρίαντο, καὶ ξύμπαντες πεντή- 
κοντα καὶ ἑξακόσιοι ἱππῆς ξυνελέγησαν. καὶ 
καταστήσαντες ἐν τῷ Λαβδάλῳ φυλακὴν ἐχώρουν 
πρὸς τὴν Συκῆν οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἵναπερ καθεζόμενοι ὃν 
ἐτείχισαν τὸν κύκλον διὰ τάχους. καὶ ἔκπληξιν. 
τοῖς Συρακοσίοις παρέσχον τῷ τάχει τῆς οἰκοδο- 
μίας: καὶ ἐπεξελθόντες μάχην διενοοῦντο ποι- 
εἴσθαι καὶ μὴ περιορᾶν. καὶ ἤδη ἀντιπαρατασ- 
σομένων ἀλλήλοις οἱ τῶν Συρακοσίων στρατηγοὶ 

ὡς ἑώρων σφίσι τὸ στράτευμα διεσπασμένον Τέ 
καὶ οὐ ῥᾳδίως ξυντασσόμενον, ἀνήγαγον πάλιν. ἐς 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. χονι. 4- ΧΟΥΝΠΙ. 3 

οὐ Ἐρίροϊδβ, γεὐγϑ ἰηΐο ἐπα οἰΐγ, ΠΙουα 5 ἀπά ἀροαυΐ 
[πτδς6 Ὠυπαγεα οἵ ὑΠ6 γεϑὺ θεὶπρ' 5]αῖη. Ααὐὔον. {115 
ἴπῸ Αὐμεπίδηβ, μανίηρ' 5εῦ ὉΡ ἃ ΤΌΡἢν ἃπα σίνεῃ ὉΡ 
παῖ" ἀδδα ὑπάδὺ ἵσιοα ἴο ὑπΠ6 ϑυγδοιβαηβ, παχὺ ἀν 
νγεπὺ ἄονπ ἀραϊπδὺ ὑΠπῸ οἰζν ἰβ6]: θα ΠῈπ {Π6 
ΘΠΘΙΩΥ αἰα ποῦ οοτηα ουὖῦ ἀραϊηϑβῦ ΕΝ ὑπ νυν Πα τονν 
δα μα] ἃ ἴον αὖ Γαρθάδ]αμη, οα ὑπ νεῦρα οὗ {ΠῸῈ 
ὈΠα 5 οὗ Ἐρίρόϊδε Ἰοοκίπρ' ἰοννατάβ. Μεράγα, ὑπαὶ ἰὖᾧ 
τηϊὶσηῦ βεῦῖνα ἃ5. ἃ πηϑραζίηθ [Ὁ ὑποὶγ, θασσασα πα 
βίου εβ ΠΘΠονον πον δανδπηοεα εἰΐμον ἴο ἤσῃϊ οΥ 
ἴο ννοῦκ αὖ ὑΠ6 νν]]. 

ΧΟΥΠῚ. Νοῦ Ἰοὴρ αἰξεγνναυβ ὕποῦα οδηγ6 ἔἸῸΠῚ 
Ἔρεϑία τες πππαγθα Πουβειηθη, πα Πότ ὑΠ6 516 6]5, 
Ναχίϑη8, 8Π6 βουὴ οὔποῖβ αθοιῦ ομθ πα παγϑα ; δηα {Π6 
ΑΥΒΘηΐδη5 Πα Αἰγεδαν ὕνο δυπαγθα πα ΠΕΌΥ, ἔῸΓ 
γ ου ἔΠΘῪ γαοοὶνεα Βοη16 ΠΟΥ565 ἤτοι ἴῃ6 Εἰρ οϑίδ δ ῃ5 
δα (δἴδπδθδηβ ἃπΠα ΡυγΟΠἃβεα οὐ ο δ ; 50 ὑπαῦ αἰΐο- 
σεῖμεον βῖχ μυπαγεα ἀπα ἤν ον! γῪ νοῦ 6 πιιβί γα. 
ΡΙδοίηνσ ἃ σαυγίβοι αὖ ΑΔ] τη, Π6 ΑΥΠΘπίδη5. δα- 
ναπορα ἴο ὅγοθ, γγνῇοσε ὑπϑυ ὕοοϊς ροβί τοι πα θ}]} 
ὑπ6 τουπα ον τ} 411] σρεεά. Τὴ ϑυυδοιβθδηβ 
ὙΓΕ͵Ὸ βύσιιος ἢ οοηϑιουπδύϊοη Ὀγ ὑΠ6 γὰρ αἰῦν οὔ ὙΠ ν 
θυ ]αϊηρ ; πα πον ννεηῦ ουὖῦ ἃραϊηϑὺ ποι, ἀεἴει- 
τηϊποα ἴο σῖνα αν ]6 δἀπμα ποὺ Ἰοοῖς οἡ ἰάϊγ. Απᾶ 
γγΠ6η ὑπο ν νγεῦα Δεν ἀγανπρ' ἊΡ ἔου {π6 οοπῆϊος 
Π6 φθπϑῦαὶ]ς οἵ {πε ϑιγδοιβᾶηβ, βεοίηρ ὑπαῦ ὑΠ6ὶν ον ἢ 
ΔΥΤΩΥ Πδα Ὀεοοτηδ ἀἰβογα εγθα δηα αἱα ποὺ τϑϑα!ν σεῦ 
ἱπίο 1ἴπθ, δα ὑβδῖὴ ὑδοὶς ἴο {πΠ6 οἰἷΐγ, 411 βᾶνα ἃ 

1 ΒΥΚΘ (7.6. ἃ ῬΙδοθ δὺ νἱῦ βρ-ίγθ95; 8686 Αὔθρ!. 8.0. 
Συκαί) 15. ῬΤΟ ΔΑ ν ὑο Ὅ6 Ἰοοαϊοα ἴῃ {Π6 πη 4416 οἵ {π6 ραῦθδα 
οὗ Ερίροϊαθ. Ηρ ὑπὸ Αὐπμθηΐδηβ Ὀ.11|0 Πγβῦ ἃ οἰγοι]αν Γουῦ, 
γγ]Οἢ ἰαύῦθυ νγὰϑ ὑπ βύαυυϊησ- οϊηῦ ἴον πε ψν8]}} οἵ οἰτοα πα. 
γψϑ!]αυϊο οχύθπαϊηρ πουύμνγαγα ὑονναγβ ΤΊΟΡΊῸ5 δηα βοαίῃ- 
νυ ὅο ὑμ6 ατοαῦ Ἡδυροιγ. ὅθ Μᾶδρ, δηᾶ αἷβθο Ἠο]πὶ 
11. 3587 πα ἘὙΘοθιηδπ, 10. 111. 662 
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ΤΗΠΟΥ ΙΘΕΒ 

τὰ 

τὴν πόλιν πλὴν μέρους τινὸς τῶν ἱππέων" οὗτο 
δὲ ὑπομένοντες ἐκώλυον τοὺς ᾿Αθηναίους λιθο- 

4 φορεῖν τε καὶ ἀποσκίδνασθαι μακροτέραν. καὶ 
ο 

τῶν ᾿Αθηναίων φυλὴ μία τῶν ὁπλιτῶν καὶ οὗ 
ἱππῆς μετ᾽ αὐτῶν πάντες ἐτρέψαντο τοὺς τῶν 
Συρακοσίων ἱππέας προσβαλόντες, καὶ ἀπέκτει-. 
νάν τέ τινας καὶ τροπαῖον τῆς ἱππομαχίας. 
ἔστησαν. Ἧ 
ΧΟΙΧ ΙΣοΣ τῇ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν ἐτείχιεξον τῶν. 

Αθηναίων τὸ “πρὸς βορέαν τοῦ κύκλου τεῖχος, ο 
δὲ λίθους καὶ ξύλα ξυμφοροῦντες ταβιθαλ 
ἐπὶ τὸν Τ' Γρώγιλον καλούμενον, αἰεὶ ἧπερ βραχύ- : 

τατον ἐγίγνετο αὐτοῖς ἐκ τοῦ μεγάλου λιμένος 

» ταὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν τὸ ἀποτείχισμα. οἱ δὲ 
Συρακόσιοι οὐχ ἥκιστα Ἑρμοκράτους τῶν στρα- 
τηγῶν ἐσηγησαμένου μάχαις μὲν πανδημεὶ πρὸς 
᾿Αθηναίους οὐκέτι ἐβούλοντο διακινδυνεύειν, ὑ ὑπο- 
τειχίζειν δὲ ἀ ἄμεινον ἐδόκει εἶναι ἣ ἐκεῖνοι ἔμελλο 
ἄξειν τὸ τεῖχος καί, εἰ φθάσειαν, ἀπο ΠΣ 
γίγνεσθαι, καὶ ἅμα καὶ ἐν τούτῳ εἰ ἐπιβοηθοῖεν, 
μέρος ἀντιπέμπειν αὐτοῖς ' τῆς στρατιᾶς" καὶ 
φθάνειν ἂν τοῖς σταυροῖς προκαταλαμβάνον! 
τὰς ἐφόδους, ἐκείνους δὲ ἂν πανομένους τοῦ ἔργ 

ἣν 

κάτωθεν τοῦ κύκλου τῶν ᾿Αθηναίων ἐγκάρσι 

τεῖχος ἄγοντες, τάς τε ἐλάας ἐκκόπτοντες Ἵ 

4 τεμένους καὶ πύργους ξυλίνους καθιστάντες. αἱ 

1 αὐτοῖς, ΒΘΚΊΚΘΙ 5 ΘοΟὨ͵θούθγθ, ἴογυ αὐτούς οὗ ὑπ ΜΒ, 
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ΒΟΟΚ ΥὙἹ]Ι. χονπι. 3- ΧΕΟΙΧ, 4 

Ραγὲ οὗ {π6 οαναῖὶγυ. Ταθα τομαὶ πη θα ΘΠ πα ἃπα 
ὑγϊεα ἴο ργανεπῦ {πΠ6 ΑἸ πίδηβ ἔΠῸΠπῚ ὈΓΙΠοῚ Πρ' 5ῦο 65 
ΔΠηα βοαϊουϊηρ ἴο Δηγ στοδὺ αἰδίαποθ. Βαῦ οπο ἔνθα] 1 
αἰνδίοη οἵ πΠ6 Αὐμπαπίαπ Πορ] 65, ἀπ α νυ 10}} ὑπ 656. 81}] 
ὑπεῖν σαν, αἰΐαοϊκεα ἀπ τοιΐεα πα ϑυγδοῦβδῃ 
οαναῖγυ, ΚΙΠ6α βοιηθ, πα βαὺῦ ΠΡ ἃ ἱστορῃν οἵ {πῸ 
οαναῖνυ ἢρΐ. 

ΧΟΙΧ, ὁπ ἔπε πεχὺ ἀδΥ βοῖηβδ οἵ {π6Ὸὸ Αὐπεηΐδῃβ ρτο- 
σαααδα ἴο θυ] ἃ {Π6 ννᾺ}} ἴο {π6 που οἵ π6 γουπα [οτῦ, 
ψΉ1|6 οὔπουβ Ὀγσουσῃῦ τοσεῖμου βἴοπαβ πα ψοοα δπα 
Ὀαραπ ἴο ἰᾶὰγ ἴπ6θ6 ἄοννῃ αἰοησ ὑΠ6 ᾿1πῈ ἴονναγβ Π6 
Ρίδσοα οδ]16α Τ  ορ 5, ἰη ῃο ἢ αἰγδούϊοη {Π6 ᾿1πη6 οὗ 
οἰγουτην Δ] αὐϊοπ νου θ6 ϑῃουίεδὺ ἔγοια ὑπΠ6 ατϑαΐ 
Ηδυροῦν ἴο πα ουΐεῦ 5864. Βιυΐὺ ὑπθ ϑνγδοιβδηβ, δὖ 
1Π6 βιισραβίίοη οἵ ὑπεὶν σθηθυα ]θ, ἃ Θβρθοίδ! ]Υ οὗ 

- Ηουτηοογαῖθβ, γα 6 ΠΟ ἸΟΠΡῈῸΓ ΠΟ] Πη66 ἴο τἱδὶς ΡΟ Π6α 
Ὀδ.}165 νι ὑποὶν 016 ἴοτος ἀραϊηϑὺ Π6 ΑὐΠΘῃΐδη5. 
10 βεετηδα Ὀεΐζεν ἴο θυ1]α ἃ ννἃ}} δοσῦοβϑϑ ὑπ6 ᾿ἰπ6 ΠΟ ΥῈ 
πε ΑΥ̓Πεπίδηβ ὑνεσα σοίϊηρ ἴο Ὀγΐηρ Π 6 νν8}}, 50 ὑΠδὺ 
1 ἴπδν σοῦ Δ δδα οἵ ὑβεῖὴ ὑπεῈ Αὐμϑηΐϊδηβ ψου]Ἱα θ6 
Ὀ]οοΚεα οἵ, ἀμα ὑπαν ἀδοϊάεα αὖ {Π6 βαπλα ὑἴτηθ, ἰἢ 
1ηΠ6 Αὐμοπίδηβ βῃοι!α αἰΐαοῖς ὑπο τγἢ1]16 αὖ {Π|15 
γγΟΥΚ, ἴο βεηα ἃ ρατὺ οὗ {Π6 δυιωΥ δραϊηϑδὺ ὑΠ θη ; δά 
ὑπεγ εχρεοϊθα ὑμπαῦ ἔμεν νου σοῦ δῃδδα οἵ ὑπῈ 
ΑΥΠαπΐδη5 ἰῃ οσουργίηρ Π6 ΔΡΡΙΌΔΟΠ 65 ψ ἢ ὑπ 6 ὶν 
ϑίοοκδαθθ, δπα ἴμπαῦ ΠΥ νου] οθαθε6 τόση ὑπμοὶν 
ΟΣ. πα 411 ἔπτη ἀρσαϊπϑὺ ὕπο. Ἀσοογαϊηρ]ν ὑΠ6Ὺ 
νγνεπὺ ουὖὖῦ πα ῥΡγοοθεαβθα ἴο 0114, βἰαγ την ΤΌ ὑΠ6 
οἷδν δῃα οδυυυίηρ ἃ ΟΙΌΒ5-78}} θαῖον ὑΠ6 γτουπα ἔονῇ 
οἵ πε Αὐμεπίδηβ, οπμορρίηρ ἄονα ἴπ6 οἰϊνα-ὑγ8 65 
οὗ ἐπῸ ργεοϊποῦ δπα βεὐυθπρ αρ οοάδη ἴονοῖβ. ΤῈ6 

1 φυλή 18 ἤΘΓΘ τι58α ἴον τάξις, ὑπ ὕβθγπὶ θθίησ Ὀογγονυγθᾶ 
ἔγομι ὑπ οἷν] οἰαβϑι Ποδαύϊοη. Εδοῃ οὗ ὑπ θη ὑγτἱ θα ἔα πῃ θα 
ὃ αἸνδίοη (τάξι5). 
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οἱ Συρακόσιοι ἐκράτουν τῶν περὶ τὴν θάλασσαν, ἕ 

κατὰ γὴν δὲ ἐκ τῆς Θάψου οἱ ᾿Αθηναῖοι τὰ 
ἐπιτήδεια ἐπήγοντο. 

ἐδόκει ἔχειν ὅσα τε ἐσταυρώθη καὶ ἠκοδομήθη ἢ ΟΝ 
τοῦ ὑποτειχίσματος, καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι αὐτοὺς οὐκ 
ἦλθον κωλύσοντες, φοβούμενοι μὴ σφίσι δίχα ἊΝ 
γιγνομένοις ῥᾷον μάχωνται, καὶ ἅμα τὴν καθ᾿ 
αὑτοὺς περιτείχισιν ἐπειγόμενοι, οἱ μὲν Συρα- ε΄ 

κόσιοι φυλὴν μίαν καταλιπόντες φύλακα στοῦ ᾿ 
οἰκοδομήματος ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ 
᾿Αθηναῖοι τούς τε “ὀχετοὺς αὐτῶν, οἱ ἐς τὴν πόλιν 
ὑπονομηδὸν ποτοῦ ὕδατος ἠγμένοι ἦσαν, δι- 
φθειραν, καὶ τηρήσαντες τούς τε ἄλλους Συρα- Ε΄ 
κοσίους κατὰ σκηνὰς ὄντας ἐν μεσημβρίᾳ καί ὦ 
τινᾶς καὶ ἐς τὴν πόλιν ἀποκεχωρηκότας καὶ τοὺ 
ἐν τῷ σταυρώματι ἀμελῶς φυλάσσοντας, τρια- 
κοσίους μὲν σφῶν αὐτῶν λογάδας καὶ τῶν ψιλῶν 
τινας ἐκλεκτοὺς ὡπλισμένους προύταξαν θεῖν, 
δρόμῳ ἐξαπιναίως πρὸς τὸ ὑποτείχισμα, ἡ δὲ Ὶ 
ἄλλη στρατιὰ δίχα, ἡ μὲν μετὰ τοῦ ἑτέροῦ 
στρατηγοῦ πρὸς τὴν πόλιν, εἰ ἐπιβοηθοῖεν, ἐχώ- μ᾽ 
ρουν, ἡ δὲ μετὰ τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ σταύρωμα τὸ 
παρὰ τὴν πυλίδα. καὶ ,»προσβαλόντες οἱ τρια- 
κόσιοι αἱροῦσι τὸ σταύρωμα. καὶ οἱ φύλακες 

αὐτὸ ἐκλιπόντες κατέφυγον ἐς τὸ προτείχισμα τ 
περὶ τὸν Τεμενίτην. καὶ αὐτοῖς ξυνεσέπεσον οἱ 
διώκοντες, καὶ ἐντὸς γενόμενοι βίᾳ ἐξεκρονν 
σθησαν πάλιν ὑπὸ τῶν Συρακοσίων, καὶ τῶν 
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ΒΟΟΚ. ΥἹΙ. χοιχ. 4-Ὁ. 2 

ΑἸΠμοηΐδῃ βῃἷρ5 μαα ποὺ γεὺ 58841164. γτουπα ἔγοιη ΤΠὰρ- 
5115 ἰπΐο ἔμ6 ατοαῦ Ηδυθροῦν, θα {Π6 ϑγγδοιιθαηβ 6 6 
5011] χτηδϑίειβ οἵ πε ραγῖβ ἀρουαῦ ἴΠ6 568, δῃηὰ {π6 
ΑὐΠΘηΐδπ5 Ὀγουρηῦ ὑΠ6ῚΣ ΒῸΡΡΙ 65. ἔτομ ΓΠαρϑαβ. ὈΥῪ 
ἸΙδπὰ. 

Ο. πεη ἰὖ βεειμεα ἴο ὑπ6 ϑ'υγδοιβδηβ ὑμαῦ Θποιρἢ 
ΟΥ̓ ὑπεὶν οοαπῦθου-νν4}} πδὰ Ὀδθη οοπδίγποῖθα ψ] ἢ 
βίοπθ-νοΥΚ ἃπα 5ἰοοκαάθ, δα πΠ6 Αὐπαπίδης αἰά 
ποὺ οοηα ἴο ἰπάθυ ἔπ θιη---ἰον πον ἔδαγαα {Πᾶὺ {116 
ΘΠΘΙΙΥ τηϊσϊ Π]οΥ6 Θαϑὶϊν ἀ6ὰ] ψἱῦ ὑπ δπὶ ἰἢ {πεὶν 

᾿ἔογοο5 γαῖα αἰν! 64, ἀπα αὖ ὕΠ6 βᾶπι6 {ἰπη6 ὑΠ6 Ὺ ὙγὉ 6 
Ρυβῃϊηρ ου ὑΠοῖν οὐνῃ νν8}] οἵ οἰγουχην δ] ]  ] 0 ----Θαν]ηρ' 
ΟΠ6 αἰνίβίοη ἃ5 ἃ σιιδϑι [ῸΓ ὑπ6 ]} οΥΌ55- 8}}, Π6Ὺ 
ννπάγενν ἴο πα οἰγ. Μοδην μα ὑπεῈ ΑὐΠ δηλ 8 
ἀοβίγογεα ἐπεὶν ρὶρεβ ψ 6}} γὰη ὑπαευργουπμα ἰηἴο 
ὑΠ6 οἰζγ ἃπᾶ βιιρρ!δα 1Ὁ νυ αὐ! κΚίηρ-νναῖεν. ὙΠ θη 
νγαιοῖπρ γΠ δ πὶ τηοϑβὺ οἵ [Π6 ϑ'υγδοιβδηβ ὑγ6Υ6 ἴῃ ὑΠ 61 
ἰδηΐβ δὖ τηϊΔ ὰν---βϑοῖὴθ οὗ ἔπη Πανίπηρ Ἔνθ ἢ 9ὍΠΘΟ 
ἴο ὑΠϑὶνῦ ΠομΊ685 ἴῃ ἴΠ6 οἰΐγ---ἂπαὰ θη ὑποβα αὖ ὑΠ6 
βίοοκδαβ σγεῦα συδταάϊησ ὑΠ6 ρΪδοθ ολγθ  θββν, παν 
βιαιοηδα ἴῃ ἔγοπῦ ἴμγεα Πυπαάγεα ρμἱοϊςκεα ΑἸΠμαηϊδη5 
ΔΠ Δ ἃ οἤόβεη Ὀοᾶγ οἵ {πὰ Ἰἰρῃ-αυηθα ἰγοοὸρϑ 
ἴῃ ΠΘΑΝΥ ΔΙΙΟΙΙ ἴο οΡῸ αὖ ἃ ΤΠ 56 η]ν ἀραϊηδίὶ 
ὑπ6 οουπύθι- να}; ψνῃ1]6 {πΠ6 γοϑὺ οἵ {π6 δύων 
Δανδηοθα ἴῃ ὕνο αἰνίβίοηβ, ὁπ6 νἱἢ ομ6. φΈ ΠΟΙᾺ] 
ἀραϊηδὺ ὑΠ6 οἰζγ, ἴπ οα86 ὑπαὺ 80] οοπλα ἴο {Π6 

Ὑ65606, [Π6 οὔθ ον ἢ Π6 ΟὐΠΕΥ σΘ ποθ ἃ] το ὑπαῦ ρᾶτὶ 
οὗ ὑΠ6 βίοοκδαβ ψῃΐοῃ 15 ὈγῪ ὑπ6 ροβύθυπ σαΐθ. ΤΠῸ 
τῆγθα πυπάνοα αἰξδοκεα πα ἴοοκ ὑπα ϑἰοοκαάοθ, {Π6 
σαᾶταβ Ἰδανίηρ ἰὑ ἀπα Πεδείηρ ἴο π6 οαὐννουκ δυουηά 
Ταιηδηϊΐθ5.2 Απα {Παὶν Ρυχβαουθ θυγϑῦ ἴῃ Ὁ ἔῃ θὰ ; 
θυΐῦ {Π656, ἴδεν σουηρ ἴῃ, γγοῦ [ογοθα ουὐ ἀραΐη ὈΥῪ 

1 ΠῚ 6 ὑποτείχισμα Βθοη8Β ἴο πᾶνθ οοηβίϑῦθα ραυῦν οἵ 
Ῥδ!βδάϊηρ ηα ρᾶγῦν οἱ βῦοῃθ-: νουκ. 8. ς ἢ χαν. Ἴ. 

365 



ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

᾿Αργείων τινὲς αὐτόθι καὶ τῶν ᾿Αθηναίων ς οὐ 
πολλοὶ διεφθάρησαν. καὶ ἐπαναχωρήσασα 1 
πᾶσα στρατιὰ τήν τε ὑποτείχισιν καθεῖλον καὶ 
τὸ σταύρωμα ἀνέσπασαν καὶ διεφόρησαν τοὺς 
σταυροὺς παρ᾽ ἑαυτούς, καὶ τροπαῖον ἔστησαν. 2: 

ΠΡ Δ Ὑ ἡ γδ ὑστεραίᾳ ἀπὸ τοῦ κύκλου ἐτείχιζον : 
οὗ ᾿Αθηναῖοι τὸν κρημνὸν τὸν ὑπὲρ τοῦ ἕλους, ὃς 
τῶν ᾿Επιπολῶν ταύτῃ πρὸς τὸν “μέγαν "λιμένα ἊΝ 

ὁρᾷ, καὶ ἧπερ αὐτοῖς βραχύτατον ἐγίγνετο κατὰ- 
βᾶσι διὰ τοῦ ὁμαλοῦ καὶ τοῦ ἕλους ἐς τὸν λιμένα 
τὸ περιτείχισμα. καὶ οἱ Συρακόσιοι ἐν τούτῳ 
ἐξελθόντες καὶ αὐτοὶ ἀπεσταύρουν αὖθις ἀρξά- 
μενοι ἀπὸ τῆς πόλεως διὰ μέσου τοῦ ἕλους" καὶ 
τάφρον ἅμα παρώρυσσον, ὅπως μὴ οἷόν τε ἢ τοῖς 
᾿Αθηναίοις μέχρι τῆς θαλάσσης ἀποτειχίσαι. ΕΣ 
δ᾽, ἐπειδὴ τὸ πρὸς τὸν ̓ κρημνὸν αὐτοῖς ἐξείργαστο,, 
ἐπιχειροῦσιν αὖθις τῷ τῶν Συρακοσίων σταυρώ- 
ματι καὶ τάφρῳ, τὰς μὲν ναῦς κελεύσαντες περί. 
πλεῦσαι ἐκ τῆς Θάψου ἐς τὸν μέγαν λιμένα τὸν 
τῶν Συρακοσίων, αὐτοὶ δὲ περὶ ὄρθρον κατα-᾿ 
βάντες ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν ἐς τὸ ὁμαλὸν κ 
διὰ τοῦ ἕλους, ἡ ἧ πηλῶδες ἢ ἦν καὶ στεριφώτατοι 
ἐπρϑς καὶ ξύλα πλατέα ἐπιθέντες καὶ ἐπ᾽ αὐτῶ ΓΞ 
διαβαδίσαντες, αἱροῦσιν ἅμα ἕῳ τό τε σταύρωμ μα, 
πλὴν ὀλίγου καὶ τὴν τάφρον, καὶ ὕστερον καὶ 
ὑπολειφθὲν εἷλον: καὶ μάχη ἐγένετο, καὶ ἐν αὖ 
ἐνίκων οἱ ᾿Αθηναῖοι: καὶ 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 δρόμι 
ἠπείγοντο πρὸς τὴν γέφυραν. δείσαντες ε 
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ΒΟΟΚ. ΥΙ. ς. 2-|ι. 5 

ἴπΠ6 ϑγγυδοιβδῃβ, βοῖηθ οὗ {π6θὶ Αὐρίνεβ πᾶ ἃ ἴεν οἵ 
η6 Αὐπαηΐδηβ θείηρ 5]αίῃ ποτα. ΤΏθη ἐπ6 ΨΠΟ]6 
ΥΩ πα γανν πα ΡῈ]]6 ἀονῃ ὑπ6 οοαπῖίοι-νν 8]]} 
8 Πα ἴογα ὑρ {πε δἴοοκδαθ, ὑγηρίπο [Π6 βὕαικοϑ ΟΥ̓ΟΥ 
ἴο πεῖν οννη 1ΐπ65, ἃπα βεῦ ὑΡ ἃ ἱΤΌρΡγΥ. 
ΟἹ. Τα ποχῦ ἀἂν ὑπ6 Αὐμαηίδηβ, βἰαυ ηρ ΟΠ. 
ἴπ6 τουπα ἔογὶ, θεραπ ἴο ἰου εν ὑπ6 Ὁ] γν ἢΊο ἢ 15 
δον ὑπ τηϑύβἢ,} γῃθΥα οἡ ὑΠ|18 δἰάβ οἵ Ἐρίροϊδθ 
10 Ἰοοκβ ἐοννατα ἰπ6ς Οατεαῦ Ηδυρουγ, δμαὰ Ψ ΠΕΓΘ 
ὑπαν νγουϊα πα {Πα 1|1π6 οἵ οἰγουχηνα!] αύϊοη 5ῃογίαϑὶ 
ἃ5 ὑπαν οαπη6 ἀονῃ ἔΠπγοὰρ] ὑπ6 ᾿ἰανῈ] σγουπηα ἃπα 
ὑπὸ τηϑι8ῃ ἴο ὑπ6 παύουν. Π6 ϑυγδοιβδηβ τη 6 8η- 
Ὑγ Π116 αἰθο ννγεπῦ ουαὖ ἀπα ριοοδεαβα ἴοὸ θυ 1] ἀπούμου 
βύοοκϑασ, βίαν τπρ' τότ π6 οἰὐν, ὑπο ἐπα τα 416 
ΟΥ ὑΠ6 ΠΊΔΙΒἢ ; δηα {ῃῈν ἀπρ δὖ ὕπΠ6 βᾶτηβ {ἰπ|6 ἃ 
αἰζο δἱοηρδίάςθ, ὑπαὺ Ὁ τϊρηῦ ποὺ θ6 Ρόββι0]6. ἴον 
ὑπῸ Αὐποπΐδηβ ἕο οομηρ!εῖαε ὑπαὶ νν8}} ἴο πε 568. 
Βαυὺ [Π6 Ἰαύξου, θη ὑπεοῖν ψν4}} ἴο ὑπθ δ] ΠΗ, νᾶ 
Πηϊθη6α, ἀραὶ αὐϊαοῖκοα ὑΠῸ βοοκδας ἀπ αἰΐοῃ οὗ 
πὸ ϑγγδοιβδηβ, πανίηρ οἵου ὑπεὶνγ βῃϊρ5 ἴο 581] 
ΔΡΟσΠα πὶ ΤΠαρδιθ ἰπΐο ὑπ ατεαὺ Ηδυροῦν δἷ 
Ξγυτδοιδ6 Δ πα ἐπαυηβεῖνεβ σοη6 ἄονη ἀθοιὺ ἀλγυΥθὰῖς 
ἔγοιη Ερίροϊ δε ἴο {π6 ἰανεὶ στουπα. [1 αγίησ ἄονῃ 
ἀοοΥβ 8ΔΠ6] Ρ᾽δηϊκ5. ΤΠγοιρ ἢ {Π6 τ 8}}.  ἤθτα ὑΠ πε 501] 
γγὰ8 ΟἸΔΥΘΥ πα ἤτυπηδδὺ ἃπηα οΥΟβϑίπρ' ΟΥΘῚ Οἡ Π 686, 
ὑπαν ἴοοῖϊς αὖ ἀδυ]οῦ {Π6 αἰζοῆ, πα 411] θὰ Ὁ ἃ 11{016 
οὗ {δ βίοοκαδαβ, δπα Ἰαΐδεν ὑῃ6 γϑιηδϊηϊηρ βατῦ. Α 
θαῦ]6 οσσυσγθα 4150, ἴῃ σῇ ]ο ἢ {πῸ Αὐμϑηΐϊδης ΕΓ 6 
νἱοϊογίουβ, ὑμοβθα οὗ ἴπηθῸ ϑ'υυδοιβαηβ οἡ πα τἱρὴῦ 
ννΐπρ ἤδαίπηρ ἴο Π6 οἷΐγ, ὑποβϑε οὐ {πε ἰε. δἱοηρ; 

Ο{π6 τῖνοσ. ΠἸϑηϊπρο ἴο ουὐ ΟΥ᾽ {πΠ6 Ἰαϊζευ. ΠΠῸμ {Π6 
οΥὐοβδίηρ, ὕΠ6 ὑπτθθ πυπάγεα ρῥἱοκαα τηθη οἵ {μὲ 
ΑΥΠΕπίδηβ Ρα8Πηε6α οἡ αὖ ἃ τπ ἴο {π6 Ὀγίᾶρο. Βαΐ 

1 ΠῊ 6 Τ,γ51:ΠΊ6]6]8. 
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ΤΗΠΟΥΌΠΕῈΒ 

Συρακόσιοι (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 ᾿Αθηναίων. καὶ προσπε- 
σόντων αὐτῶν ξυνεφοβήθη καὶ ἡ πρώτη φυλὴ 
τοῦ κέρως. ἰδὼν δὲ ὁ ὁ Λάμαχος παρεβοήθει ἀ ἀπὸ 
τοῦ εὐωνύμου τοῦ ἑαυτῶν μετὰ τοξοτῶν τε οὐ 
πολλῶν καὶ τοὺς ᾿Αργείους παραλαβών, καὶ 
ἐπιδιαβὰς τάφρον τινὰ καὶ μονωθεὶς μετ᾽ ὀλίγων 
τῶν ξυνδιαβάντων ἀποθνήσκει αὐτός τε καὶ πέντε 
ἢ ἕξ τῶν μετ᾽’ αὐτοῦ. καὶ τούτους μὲν οἱ Συ- 
ρακόσιοι εὐθὺς κατὰ τάχος φθάνουσιν ἃ ἁρπάσαντες 
πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐς τὸ ἀσφαλές, αὐτοὶ δὲ 
ἐπιόντος ἤδη καὶ τοῦ ἄλλου στρατεύματος τῶν 
᾿Αθηναίων ἀπεχώρουν. 

ΟἿ]. ᾽ν τούτῳ δὲ οἱ πρὸς τὴν πόλιν αὐτῶν τὸ 
πρῶτον καταφυγόντες ὡς ἑώρων ταῦτα γιγνόμενα, 
αὐτοί τε πάλιν ἀπὸ τῆς πόλεως ἷ ἀναθαρσήσαντες 
ἀντετάξαντο πρὸς τοὺς κατὰ σφᾶς ᾿Αθηναίους, 
καὶ μέρος τι αὑτῶν πέμπουσιν ἐπὶ τὸν κύκλον 
τὸν ἐπὶ ταῖς ᾿Επιπολαῖς, ἡ ἡγούμενοι ἐρῆμον αἱρή-. 
σειν. καὶ τὸ μὲν δεκάπλεθρον προτείχισμα 
αὐτῶν αἱροῦσι καὶ διεπόρθησαν, αὐτὸν δὲ τὸν 
κύκλον Νικίας διεκώλυσεν" ἔτυχε γὰρ ἐν αὐτῷ δι 
ἀσθενείαν ὑπολελειμμένος" τὰς γὰρ μηχανὰς καὶ 
ξύλα ὅσα πρὸ τοῦ τείχους ἣν καταβεβλημένα, 
ἐμπρῆσαι τοὺς ὑπηρέτας ἐκέλευσεν, ὡς ἔγνω 
ἀδυνάτους ἐ ἐσομένους ἐρημίᾳ ἀνδρῶν ἄλλῳ τρόπῳ 
περιγενέσθαι. καὶ ξυνέβη οὕτως" οὐ γὰρ ἔτι 
προσῆλθον οἱ Συρακόσιοι, διὰ τὸ πῦρ, ἀλλὰ 
ἀπεχώρουν πάλιν. καὶ γὰρ πρός τε τὸν κύκλον 

1 ἀπὸ τῆς πόλεως, οἠϊυ ρα ὈὉν Ἠπᾶθ νι Ὁ. 
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ον 
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πε ϑυγδουβδηβ. Ὀδοᾶπιθ Δ] ΙἸΠ64, ἀπ, ἃ5. πιοοὺ οὗ 
ΠΕ οαναὶΥ ννὰβ ὕμουθ, οἱοβεα νὰ ὑπεθ [τας 
Βυπάτεοα, τουΐεα {Π6η}, ἀηα αἰΐδοῖκεα π6 τἰσηῦ ψὶηρ 
οἵ πὸ Αὐπδηΐδηβ. ὧδ {πεῖν ομᾶσρα ὑπ6 ἤχϑὺ αἱ ν] βίο ᾿ 
οὗ ὉΠ|5 νὶηρ' 4130 θεσοᾶμηθ ἱμνοϊνθα ἴῃ {πε ρᾶηῖϊο. Αμᾶ 
ΤιΑτηδοῆ5, βθαίηρ {Π|18, οαπ6 ἴο ὑπεὶν 414 ἔγοτα ἢ15 
ΟὙ Ρἷδοα οἡ {πεῸ Ἰεῦ νυὶηρ, ψ ὉΠ ἃ ἔδνν θοντηθῃ δηᾶ 
πε Αὐρῖνεβ, ὑνοῖὰ ἢς ἴοοϊς νυ ἱτἢ Ηΐπα ; ἀπά δανδηοίηρ, 
ΔΟΙΌΒ5 ἃ αἸζοἢ δηα Ὀεϊηρ οαὖ οἵ νι 4 ἴδνν οἵ ὑΠοβῈ 
ψ ΠῸ Πα ογοβϑεα ψῖῦ ἢ Ὠΐπη, Π6 νὰ ΚἰΠΠ6α Πϊμηβ6 1 
ηά ἔνε οὐ 5ἷἰχ οἵ ἢἷ5 [Ὁ] ον ευβ. ΤΠ 656 πὸ ϑ'γυδοιιβδῃβ 
αὖ ὁποα Παβυ!ν σπίθα ῸΡ 8πα βιοοθεάθα ἴῃ οϑυνΥυ- 
ἱπρ ονδὺ Πα υἷνοὺ ἴο βαΐεϊυ, ὑπϑυηβεῖνεβ γα γαδυϊηρ 
θη πα ταϑὺ οἵ ὑπε Αὐπθηΐϊδῃ δι Ὀδρδη ΠΟΥ ἴο 
δάνδῃηοα. 

(Ι. Μεδην ας ἔποβα οἵ ὑπδὴὰ ψ ῃοὸ Πδα ἢξα αἱ 
ἤγϑὺ ἴο ὑπ6 οἷΐγ, βεείηρ ψναῦ ννὰβ σοϊηρ οἢ, ὑμϑια- 
56 ῖνεϑβ ἴοοῖς οουγασα, ἃηα σομλίηρ Ὀδοὶς ἔτοπὶ ὑπα οὐ 
ἄγενν ὉΡ αραϊηϑῦ ὑπῸ6 Αὐπδηΐδηβ ἴῃ ἔγοηῦ οὗ ὑπθηι; 
Πα ὑπαν βεπῦ ἃ ρᾶατὶ οὗ ὑμπεὶγ πυσθε . ἃραϊηβδὺ ὑπ6 
ΤΟῸὺπα ἔογι οὐ Ερίροϊαθ, ὑπίπκίηρ ὑΠαὺ ὑπο ν νου] 
ἤπα 1Ὁ νἱϊπουΐ ἀείεπμαθιβ ἃπα ΡῈ 400]6 ἴο δίκα 10. 
Απᾶ ἔπεν αϊἸα πάθεα ἴακε ἀπ ἀθιμο] 8} ὑπεὶν ουῦ- 
γος οὗ οπμα ὑπουβαπᾶ ἔεεϊ ἴῃ Ἰεηρσύμ, μαΐ {Π6 τουπα 
Τογὺ 156} ΝΙοίαβ ργενεηΐεα ὑμεῖὶν ἰαϊκίηρ ; ἴου Πα 
Βαρρεπεᾶ ἴο ᾶνε ὕΡεεη ἰε θθ μπᾶ ὑΠθγα οα δοοοπηῦ 
οἵ Π]|π655. Ηδε ογάεγεα {πΠῸ αὐϊζεπαάδηΐβ ἴο βεὺ ἔγχε ἴο 
Π6 δηρῖπ65 ἃπα ψοοα ὑπαῦ Ππαα "δεὴ ὑμπγοννα ἀοννῃ 
μείογε ἔπε νν8]}, βεείῃρ ὑπαῦ ὑπαν ψουἹα θῈ ἀπΠ40}]8 
ὉΠγΟα ἢ ἰδοῖς οὗ τηθῃ ἴο "ὲ βανβα ἴῃ ΔῃΥ Οὔ δι νγᾶΥ. 
Αμα. δ τυγπεα ουὖΐ 80; ἴον {πΠ6 ϑυγδοιβδῃβ, σου ]ηρ; 
ΠΟ ΠΟΔΥΟῚ Ὀδοδαβα οἵ {πΠ6 ἔτεα, πον τεϊγεαϊεα. Απάᾶ, 
μεϑία θβ, γε που θηΐβ γΕΥΘ ΔΙΤΈΔΟαΥ σομλϊηρ ΠΡ ἴο 
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βοήθεια ἤδη κάτωθεν τῶν ᾿Αθηναίων ἀποδιω-. ἥ 
ξάντων τοὺς ἐκεῖ ἐπανήει, καὶ αἱ νῆες ἅμα αὐτῶν 
ἐκ τῆς Θάψου, ὥσπερ εἴρητο, κατέπλεον. ἐς τὸν 
μέγαν λιμένα. ἃ ὁρῶντες οἱ ἄνωθεν κατὰ τάχος 
ἀπῇσαν καὶ ἡ ξύμπασα στρατιὰ τῶν Συρακοσίων 
ἐς. τὴν πόλιν, νομίσαντες μὴ ἂν ἔτι ἀπὸ τῆς παρ- 
ούσης σφίσι δυνάμεως ἱκανοὶ γενέσθαι κωλῦσαι 
τὸν ἐπὶ τὴν θάλασσαν “τειχισμόν. 

ΟΠ]. Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ ̓ Αθηναῖοι τροπαῖον 
ἔστησαν καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέ-" 
δοσαν τοῖς Συρακοσίοις καὶ τοὺς μετὰ Λαμά- 
χου καὶ αὐτοὶ ἐκομίσαντο. καὶ παρόντος ἤδη 
σφίσι παντὸς τοῦ στρατεύματος, καὶ τοῦ ναυ-͵ 
τικοῦ καὶ τοῦ πεζοῦ, ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν καὶ τοῦ 
κρημνώδους ἀρξάμενοι ἀπετείχιξζον μέχρι τῆς 
θαλάσσης τείχει διπλῷ τοὺς Συρακοσίους. τὰ 
ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ ἐσήγετο ἐκ τῆς Ἰταλίας 
πανταχόθεν. ἦλθον δὲ καὶ τῶν Σικελῶν πολλοὶ 
ξύμμαχοι τοῖς ᾿Αθηναίοις, οἱ πρότερον περιεω- 
ρῶντο, καὶ ἐκ τῆς Τυρσηνίας νῆες πεντηκόντεροι 
τρεῖς. καὶ τἄλλα προυχώρει αὐτοῖς ἐς ἐλπίδας. 
καὶ γὰρ οἱ Συρακόσιοι πολέμῳ μὲν οὕκέτι ἐνο- 
μιζον ἂν περιγενέσθαι, ὡς αὐτοῖς οὐδὲ ἀπὸ τῆς 
Πελοποννήσου ὠφελία οὐδεμία ἧκε, τοὺς δὲ 
λόγους ἔν τε σφίσιν αὐτοῖς ἐποιοῦντο ξυμβα- 
τικοὺς καὶ πρὸς τὸν Νικίαν' οὗτος γὰρ δὴ μόνος 
εἶχε Λαμάχου τεθνεῶτος τὴν ἀρχήν. καὶ κὕρωσις 
μὲν οὐδεμία ἐγίγνετο, οἷα δὲ εἰκὸς ἀνθρώπων 
ἀπορούντων καὶ μᾶλλον ἢ πρὶν ̓  πολιορκουμένων, 
πολλὰ ἐλέγετο πρός τε ἐκεῖνον καὶ πλείω ἔτι 

1 πρὶν, Ἠπᾶθ οχηϊύπ, ψιὺ Ο. 
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ΟΠ τουηάᾶ ἰοτὺ του ὑπὸ Αἰμδηΐδη5 Ροῖον, πὸ Πδᾶ 
ΟΠαΒθα ὐναὺ {πε δοθοῦν ἔποῖθ, ἃπαᾶ {πεῖν βῃΐρβ αὖ 

Ο{Π6 βᾶτηθ {ὕϊτηθ ἡγε γα 5] πρ ἄονη, 45 ὑΠ6Ὺ Παα θ66π 
ΟἹ Θ᾽ 64, ἔο) ΤΠαρϑιιβ ἱπίο ὑπαὶ Οτεαῦ Ηδυθουγ. 

 βθοίηρ {Π656 ἐπίηρβ, {π6 πχθῃ ὁ Π6 Πεὶρ]ΐβ ἀπά ὑπῸ 
Χηδίη ΔΙΩΥ οἵ ὑῃ6 ϑ'υγδοιιβαηβ ΠΔΘΌ ΠΥ ψ Πάτα ἰηΐο 
Πα οἷν, ὑπιη]κῖπρ ἐπαῦ τ ἢ ὑΠ6 ἴσος ἔπ ν ὑπθη Πα 
αὖ ὑποὶνγ αἰβροβαὶ παν σου] πὸ ἸοηΡῈΥ ργανεηὺ ἐπα 
θυ] αΐηρ οὗ ὑπ6 νν8}}] ἴο ὑΠπΠ6 568. 

ΟΠ]. Αἴἴον π|5 ἐπ6 Αὐπδηΐϊδηβ βεῦ ΠΡ ἃ ὑΌΡἢΥ δηᾶ 
Ταϑίουθα ἐπεὶν ἀθδα ἴο ἐπ ϑ'υγδουβδπθ ἘΠΑ͂ΘΥ ἔτασα, 
ὑπϑιηβαῖνεβ σαύςπρ' θαοὶς ἔπ 6 θοαϊο5 οὗ 1,διδοπαβ πᾶ 

Πὶβ θη. Τὴα ψῇο]6 οὔ {πεῖν αὐτηδιηθηῦ Ὀεΐηρ ΠΟ 
Ργαβϑεηῦ, θοΐἢ ἤδεὺ ἀπα Ἰαπα-ἴογος, βἰαυθϊηρ' ἔγογη ὑπ 6 

δ] οὗ Ερρίροϊαε. ὑπεν ριοοεεάεά ἴο ουδ οἱ {πε 
Βγιδουβᾶηβ ὈὉΥῪ ἃ ἀ0υ0]6 νν8}} ἄονπ ἴο {πς 568. 
γον βίομβ γαῖα σοτηΐπρ ἴπ ἔο {Π6 ΔΙΊΩΥ ἴτοτῃ 8]] 

αυάγίεαιβ οὗ [[ὰ]υ. Απᾶ {ποῖα οϑιηθ 4150 ἃ8 411168 
ἴο πΠ6 ΑἰΠθη 85 τηϑὴν οἵ {πεῸ 51.615, γῇ Ὀεΐογα 
Πα θεδη μιοϑιζαύϊησ, πα ἔγοτη ΤΣ πα ἴῃγες Πέγ- 

ΟΑΥΘα σΆ]16γ5. Απα οὐἤμδὺ πιαύζειβ ὑγ 6 ΡΙΟρ  ϑβϑίηρ 
ΔοσοΙαἴησ ἴο ὑπαὶ μορε8. ΕῸγ {πΠ6 ϑ'υγδοιβδηβ ΠῸ 
Ἰοηροῦ ὑμουρῃῦ {πον οουἹα νῖη αὖ ννᾶϊ, 885. ΠῸ 
οἷα Παᾶ οοηθ ἴο ἔπεὰ ὄνεὲπ ἴτοπὶ ὑπ6 Ρεϊοροη- 
Παϑαθ; 8πα ἱπάβεα πον ψεῖα αἰβουβδίηρ θυ οἵ 
ἀργθοτηθηῦ, ποῦ ΟὨΪΥ διηοηρ' ὑπ θυηβ αν 68, θαὺ ανθη ψ τῇ 
ΝΙοΐαθ, γῆ πον βίποθ πε ἀθαῦῃ οἵ 1 διηδομ5. Πδα 
5016 σοτηχηδηᾶ. Νὸο αθοϊβίοη νγὰ5 γεδοῇθᾶ ; Ρυΐ, 85 15 

μαῖα] ΘΠ ΤΏ6Π 816 ἴῃ ΡΘΥΡΙ 6χΊῖὺυ Δ Πα ΤΟΥ βύγ  ]Ὺ 
μεβϑίερεα ὑμδῃ ΘΟΕ, ΤηΔ ΠΥ ΡΙΌΡΟΒΑ]5 6 ΓῈ τη866 ἴο 
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κατὰ τὴν πόλιν. καὶ γάρ τινα καὶ ὑποψίαν ὑ ὑπὸ 
τῶν παρόντων κακῶν ἐς ἀχλήλους εἶχον, καὶ τοὺς 
στρατηγούς τε ἐφ᾽ ὧν αὐτοῖς ταῦτα ξυνέβη ἔ ἔπαυ- 
σαν, ὡς ἢ υστυχίᾳ ἢ προδοσίᾳ τῇ ἐκείνων 
βλαπτόμενοι, καὶ ἄλλους ἀνθείλοντο, Ἡρακλεί- 
δην καὶ Εὐκλέα καὶ Τελλίαν. 

ΟἸΥ͂. Ἔν δὲ τούτῳ Γύλιππος ὁ Λακεδαιμόνιος 
καὶ αἱ ἀπὸ τῆς Κορίνθου νῆες περὶ Λευκάδα ἤδη 
ἦσαν, βουλόμενοι ἐς “τὴν Σικελίαν διὰ τάχους 
βοηθῆσαι. καὶ ὡς αὐτοῖς αἱ ἀγγελίαι ἐφοίτων 
δειναὶ καὶ πᾶσαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐψευσμέναι ὡς ἤδη 
παντελῶς ἀποτετειχισμέναι αἱ Συράκουσαί εἰσι, 
τῆς μὲν Σικελίας οὐκέτι ἐλπίδα οὐδεμίαν εἶχεν ὁ 
Γύλιππος, τὴν" δὲ Ἰταλίαν βουλόμενος περι- 
ποιῆσαι, αὐτὸς μὲν καὶ ἸΠυθὴν ὁ Κορίνθιος ναυσὶ 
δυοῖν μὲν Λακωνικαῖν, δυοῖν δὲ Κορινθίαιν ὅτι 
τάχιστα ἐπεραιώθησαν “τὸν ᾿Ιόνιον ἐς Τάραντα, 
οἱ δὲ Κορίνθιοι πρὸς ταῖς σφετέραις δέκα Λευκα- 
δίας δύο καὶ ᾿Αμπρακιώτιδας τρεῖς προσπληρώ- 
σαντες ὕστερον ἔμελλον πλεύσεσθαι. καὶ ὁ μὲν 
Γύλιππος ἐκ τοῦ Τάραντος ἐς τὴν Θουρίαν 
πρῶτον πρεσβευσάμενος κατὰ τὴν τοῦ πατρός 
ποτε πολιτείαν καὶ οὐ δυνάμενος αὐτοὺς προσ- 
ἀγαγέσθαι, ἄρας παρέπλει τὴν Ἰταλίαν, καὶ ἀρ- 
πασθεὶς ὑπ᾽ ἀνέμου," ὃς ἐκπνεῖ 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 ἐπεσκεύαξζεν. ὁ δὲ Νικίας 
πυθόμενος αὐτὸν προσπλέοντα ὑπερεῖδε τὸ πλῆθος 

] κατὰ τὸν Τεριναῖον κόλπον, ἴῃ ΜΆ. αἴδου. ἀνέμου, ἀοϊοίοα 
Ὀγν Οοθ]]ου. 
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᾿ΐτη, 86 5}1}} γῆουε ὑγετα αἰβοιββεα ἴῃ πε οἰΐγ. ΕῸΣ 
ἀπ οΥ ἐπε ῖν ργθϑεηῦ αν}]5 ἔπ αν δα βουὴ βιιϑρίοίο αν ἢ 
οἵ οπα ἃποίμευ; πα ἴΠ6 σεπεῦαὶβ ἀπά θὺ ψῃοβα ἰθδά 
πεϑθ6 ὑπίπρθ Πα Πδρρεπεα ψεῦα ἀδροβεα, οὐ {πα 
στουπα {παῖ {πεῖν ἀἰβαβίθυβ νετα ἀπε ἴο {πεῖν 1Π1-|ὰ 6 
ΟΥ̓ ὑγεδοῆουν, ἃπα ἰπ ὑΠ6]} βἰθδα σεῦ ομόβοθη Ηεοιὰ- 
οἸεἰάεβ, πο 65, ἀπα 611185. 

ΟΙΝ. Μδϑδην 6 ΟΥ]ὸρρα5 ὑΠ6 1,Δοδαδοιηοηΐδη δπα 
ἴπΠ6 βῃϊρβ ἔτοτη Οου πίῃ} νατα ΔΙ ΔαῪ αὖ Τ διιοδβ, 
Ρτοροβίηρ ἴο ὈὐἹπηρ' δἰα ἴο 5101] ν ἴῃ 411 ἢδβδῖθβ Αβ {Π6 
τ ρουῖβ ὑΠπαὺ γγασα σουηϊηρ ἴο ὑπ θυ ἡν 6 6 δ] δυτηΐπρ' ΔπΠ6 
ΔΠ ἴο πα β88π|6 ἔαϊβε ρυγρογῖ, ὑπᾶὺ ϑγγαουβα δὰ 
Αἰτεδαν θαι οοτηρ  οἴθὶν να] 16 οὔ, Ον]ρρὰβ πὸ 
ἸΟΠΡῈΥ Παᾶ δὴν πορε οἵ 51. γ, θὰαῦ νν]ϑῃϊηρ ἴο βᾶνα 
Ττα]γ, 6 Πίτηβο] ἢ ἀπὰ Ῥγίύμεπ ὑπῸ (ον εἴδη, ν᾿ ἢ 
ὕννο Γιδοοηΐδη ν6585618 ἃπα ὕνο (οΥ π δ, οζοββεᾶ 
πε Ιοπίδη σα] ἴο ᾿Γαγεηὔαχη - 85 αυ οΚῚν ἃ5 Ῥοββίυ]ε 
γν ἢ116 6 ΟΟΥ πἰ ΐδη5, αἴγον τηδηπίηρ,, ἴῃ Δα α]ζοη ἴο 
ἐπΠαῖν οὐ ἔθη, ἔννο 1,οποδαΐδη πα γε α Αὐηθυϑοίδῃ 

ΒΠΙΡ5, Ψ6ΥῈ ἴο 541] ἰΙαΐθυ, σου αγθηΐαμῃ, αυ]ρραβ, 
αἰον ἢγβὺ σοϊπρ' ὁ ἃ τηϊβδίοη ἰο ΤΉ ατα, οα δοοοιιηὖ οὗ 
ἢϊ5. ἔπε Πανίπο ὈΘΘη οποα ἃ οἰἑίσεη ἔπεγθ,3 δηα 
[αἰ] πο’ ἴο υυὶη ἔπ 6 πὰ ονεῦ, ννεὶρ θα ΔΠοΠΟΥ ἃπα 5116 
αἱοπρ ἴῃς οοαϑὺ οὗ [{ὰ]|ν. Οδαυρῃῦ Ὀγ ἃ νἱπᾶ, ψῃῖο ἢ 
βα ὑπο ἰπ Π6 πουΐῃ Ὀ]ονγβ5 ν᾽ ο] ΘΠ Εν ἴῃ {πΠᾶῦ ΥΕΡΊΟΠ, 
ἢ6 νν»ὰβ οδυγτί δα ουὖῦ ἴο 568, δπᾶ ὕπθη δου ἃ τηοβὺ 
ν᾽ οἱ επῦ βἴουτῃη ἀραΐη γεδοῃθα Ταγεπίατη; ἃ πα ὑπετα 
Βα] ἀΒἤογα 4}} οἵ ἢἷβ βῃϊρβ ὑπαῦ μδὰ βυβενθα ἔγοϊη 
ὑπὸ βἴοιση πα βεὺ ἴο γϑραϊτηρ ὕμειη. Βυΐ ΝΙοῖδϑ, 
ΔΙΠουρΡἢ Πα Πεαγα ὑπαῦ ἢς νγὰβ βδ: ]Π}πρ ΠΡ, ἀ6ϑρ 564 

ἘΡΕ οἷι, ΣΟΙ]. ὃ. 
53 Οἵ, τϑδάϊηρ, νυ ΒΗ, καὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἀνανεωσάμενος, 

“Δ ηἃ Πϑνὶηρ γονϊνθὰ ὑῃθ ϑοπηθύϊηθ οἱ] ΖΘ ΉΒη]Ρ οἱ ἢϊδπ 
 ζδύμον." 

8.9.2 



ΤΗΠΟΥΙΘΕΞ ἘΦ τ, 
ω κ᾿ Ψ ΝΣ τ ΄ » Ν μος τῶν νεῶν, ὅπερ καὶ οἱ Θούριοι ἔπαθον, καὶ λῃστι- 

κώτερον ἔδοξε παρεσκευασμένους πλεῖν καὶ οὐδε- 
μίαν φυλακήν πω ἐποιεῖτο. ᾿ ι 

ΟΥ. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τούτου τοῦ 
, ᾿, , 3 ἘΝ ε ὴνδ ὁ 

θέρους καὶ Λακεδαιμόνιοι ἐς τὸ ΓΑργος ἐσέβαλον 
αὐτοί τε καὶ οἱ ξύμμαχοι καὶ τῆς γῆς τὴν πολλὴν 
ἐδήωσαν. καὶ ᾿Αθηναῖοι ᾿Αργείοις τριάκοντα 

’ ναυσὶν ἐβοήθησαν, αἵπερ τὰς σπονδὰς φανερώ- 
᾿, -“ τατὰα τὰς πρὸς Λακεδαιμονίους αὐτοῖς ἔλυσαν. 

, πρότερον μὲν γὰρ λῃστείαις ἐκ Πύλου καὶ περὶ 
Ν »" , - Δ τ. Ἀ [ τὴν ἄλλην Πελοπόννησον μᾶλλον ἢ ἐς τὴν Λακω- 

Υ ᾿ 

νικὴν ἀποβαίνοντες μετά τε ᾿Αργείων καὶ Μαν- 
3 “ τινέων ξυνεπολέμουν, καὶ πολλάκις ᾿Αργείν 

Ἀ Φ κελευόντων ὅσον σχόντας μόνον ξὺν ὅπλοις ἐς 
» -»“" 

τὴν Λακωνικὴν καὶ τὸ ἐλάχιστον μετὰ σφῶν 
, 9 -“ 3 " , Ἂ, δηώσαντας ἀπελθεῖν οὐκ ἤθελον: τότε δὲ Πυ- 

΄ Ν Ψ Ν Ψ' ϑ, “ὦ ἐπ θοδώρου καὶ Λαισποδίου καὶ Δημαράτου ἀρχόν- 
των ἀποβάντες ἐς ᾿Επίδαυρον τὴν Λιμηρὰν καὶ 
Πρασιὰς καὶ ὅσα ἄλλα ἐδήωσαν τῆς γῆς, καὶ τοῖς 

- Ἂ, ἝἜ 
Λακεδαιμονίοις ἤδη εὐπροφάσιστον μᾶλλον τὴν 
αἰτίαν ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους τοῦ ἀμύνεσθαι ἐποίη- 
σαν. ἀναχωρησάντων δὲ τῶν ᾿Αθηναίων ἐκ τοῦ 

Ὁ ἴω ᾿ς 

"Ἄργους ταῖς ναυσὶ καὶ τῶν Λακεδαιμονίων οὗ 
Ι] - “ ΄“ ; ε 

Ἀργεῖοι ἐσβαλόντες ἐς τὴν Φλειασίαν τῆς τε γῆς 
αὐτῶν ἔτεμον καὶ ἀπέκτεινάν τινας, καὶ ἀπῆλθον 
ἐπ᾽ οἴκου. 
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ΒΟΟΚ ΓἹ. οἷν. 4-ον. 2 

1Π 6 5128}} πυσαθεν οὗ 15 58ῃ105, }π8ῦ ἃ5 ἴπΠ6 ΤἼ τ ἢ 8 
Πδα ἄοπε, ἀπα ἐπίπκίηρ παν εγα σοιηϊηρ εαπὶρροα 

 ΤΑΥΠΕΥ ἃ5 ρυϊναύΐεουβ ὑΠ8η ἃ5 τηθη-οἴονναι, μΠ6 ἴοοκ ἃ5 
γεῦ ΠΟ ΡὈ Θοδα 08. 

Ον. Ανρουῦ {π6 βαπηθ ὑϊηθ ἴῃ {Π|5 ϑυσημηθῖ, ὑῃ 8 
Ιοδαἀδοιηοηΐδηβ Δηα ὑπεὶν 411165 ἱηνβαθα Αὐροὸβ πα 
γαναρθα τηοϑὺ οἵ {πὸ οουπίγγ. Απα {μ6 Αὐμεηϊδηβ 
γουρ δ βασοουῦν ἴο ὑΠ6 Αὐρῖνεϑ ν Ὁ} ὉΠΙΓΓΥ 5}1ρ05, 8η 
δοῦ ψῇῃϊοῇ νἱο]αἰεα {πεῖν ὑγεαὺν τὺ ὑπὸ 1 ,δοβαάδειηο- 
Πἰδη5 ἴπ πα τηοϑῦ ονεῦῦ τη Π6Υ. ΕῸΣ Ὀαΐοτα {15 
πον ψάρεα {Π6 ννδ1, ἰῃ οοορεγδύϊη ψν ῦἢ ὑΠ6 Αὐρῖνεθ. 
δηα Μη παϑηβ, ΌΥ ργεάδίουυ Ἔχου 5105 ἔτοπὶ ΡΥ]Ὸ5 
8 Π 6] ὈΥ τηδ]τῖπρ' ἰδ παϊηρσδ τουηα ὑῃς τγαϑῦ οἵ {πε Ρε]ο- 
ῬΟΠΠΘβ5 γαῦμου ὑἤδη ἴῃ [δοοηΐα; πα ἰΠουρἢ {πα 
Αὐρῖναβ τεαπθηῦν ἀγρεα ὑμδϑῖὰ ΟὨΪΥ ἴο τηᾶΚα ἃ Ἰδπά- 
ἴῃρ ὙἹΓΠ ΔΥΙὴ5 οὐ 1 ,Δοοηΐδηῃ [ευγζουν, ἀδναβίαϊε ἴῃ 
οοποουὺ ἱῦἢ ποτὰ Ἔνθη {Π6 ᾿δαβὺ μαι, ἀπ πε ῃ ρῸ 
ΑΥΑΥ, ὕπαυ ταΐαβεα. Βυῦ αὖ {Π18 {ἰτη6, ἀπάδὺ {ΠῸ 
σοτητηδηα οὗ Ργιποάουαβ, Δ Θϑροα 85, πα 1)εμηδγαίμ8, 
παν ἰαπαβα αὖ Ερίάδαυσιβ Γτηθταᾶ, Ρυαβίαθ, δηα οὐ ον 
Ρΐδοθβϑ, δπα |δ14 νναϑῖε βοιηθ οἵ {πεῖν ἰαυυϊΐουν, ἀπὰ 
850 σᾷνα πΠε6 [,μδοδαδοιηοηίδηϑ ἔἸῸΠῚ ΠΟῪ ΟἿ ἃ Τ]ΟΓῈ 
Ρἰδαβῖθ]α ὄχοῦβε ἴον ἀείεπαϊησ ὑπαϑιηβεῖνεβ ἀραϊηϑὺ 
πε ΑὐΠεπίδηϑ. Αἰἴδεν ὑπ6 Αὐμαπΐδηβ Πα νυ ὉΠ άγαννῃ 
ΟῚ ΑΥΡῸΒ ψ]ἢ ὑΠ 611 5}105, ἀπα {πΠ6 1,ΔΟΘα ΔΕ ΟΠ Δ 5 
αἰθὸ Πα γοϊίγεα, ὑπΠε6 Αὐρίῖνεϑ πηδά δ 8ῃ ᾿που 0. ᾿ηΐο 
ΡΗ]Παβῖα, τανασὶηρ ρᾶγὺ οὐ {πεῖν Ἰαπα 8πα ΚΙΠΠἸηρ' ΒΟ 6 
οὗ {π6 ᾿πῃαρὶζαπῦβ, πα ἔπ επ γαϊασ π αὶ ΠΟΙΠΊ6. 

315 



ΤῊΒ ΟΟΒΝΤΑΙΙ, ΡΒΕΒΒ, [1}., ΡΑΒΙΒ. 
ΒΡΑΜΕΟῈΡ ΒΤΈΒΕΤ, ΠΟΝΘΟΝ, 5.8.1 ν᾿ ἐκ 
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Βοβίοῃ (οἱ οσα [ἀΡυαὺν 
σμεαβίααις ΗΠ] 67, Μαβ88. 

Βοοῖβ τὰν 6 Κερὲ ἔου ἔννο ἡγε} κβ απ]ε88 ἃ 

βῃοχίεσ ρετϊοά 15 βρεοϊβεά, 

ΙΕ γοὰ εδηποὲ πὰ τνβδὶῖ γοι νγδηΐ, ᾿ἰπααΐγα δὲ 

τῆς εἰτουϊαϊίοη ἀ68κ ἔου δββίβίδῃςβ, 
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