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ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ΤΕΚΤίνΜ Ηυηε ίοπιυπι δί Γοΐ'ίε 3ρρ3Γ3ίυ ’Αττικτ/ 

Μ€λιττ?/ ρ3.ιι1ο εοηείηηίοΓε ςυ&πι δυρεποΓεδ πιεοδ οπιαΓε 
ροίιιΐ, Μ οοΙΙε^ίίΓυΐΏ πιεοπιπι υηεοίηίεηδίυιη βεηεβείο 
ΓπίΗί εοηΐί^ίδδε £Γ3.ίο 3ηίπιο ρΐ'οίΐίεοΓ, εριί πιε Γηυΐίΐδ 
ίϋπδ άΐδίπείυιη ηε^οΐίίδ ηε άε πιιιηεΐ'ε Β,βΗίηε αηηοδ 
V δΐΐδε^ρίο ίαπι ρ^εηε άεδρει^ηίειτι Ηοηοπήεε ίη 
δοείεΐαίεΐΉ εοορί3.νεπιηί. 

Ι3.ΓΠ ίηείε 3. ρπαΐ3 I.. ΌίηάοΗϊ εάίΐίοηε (Είρδ. 1825) 

οοηδΐ3ί εοάίειπτι Εχρεάίΐίρηίδ Ογπ άιιο εδδε £εηει*3 1, 

ςιιοπιιη αίΐεΐ'υιη εοηεοΓάία δ3ΐίδ βπη3. 3.ε δίαβϋί δίί 
εοηίυηεΐυηι, ΣΐΙίεπίΓη ηοη πιοάο ευπι Π1ο βείΐυπι £εΓ3.ί 
ίηεχρίαβίΐε, δεά είΐ3ηι ζά πχ3δ άοπιεδΐίεΕδ, υί ίΐο. 

άίεαπι, ρΓοεΙίνίυδ δίί.' Κεείε πιοηεΙ: Α. Ηιι^ίυδ (ίη 
ΟοπΊΓηεηί. <3ε εοά. ΡΗτίδΐηο 1640) ηβ &. 1825 ρΗηΙαίίιη 
ΟΓεδεεΓε εοερίδδε ρποπδ (νεί Γηεΐίοπδ) ^εηεπδ θοηεε 
3 ΌίηάοΓβ ε<Ε Οχοηίεη.δί (1852) νΐείπχ ενηάεΓεί εαιΐδα 
Ηοηιηι εοεΚειπη. 5εά ςρΐ3ε ίηίεΓ ΓηεΙίοΓεδ εί εοδ ςυί 
(ϋευηίυι* εΙείεποΓεδ ιηίεΓεεάαί Γ3ίιο ηοπείηπι 83ίίδ εδί 
ρεΓδρίευυπι. Μϊγογ εςυί(1εΓη ςιιί ηυρειτίιηε εοΙΐοΠί: Αηα- 
βαδίη Ο. ΟεπιοΙΙίυΓη δίΐ3Ϊ ρεΓδίιηδυπι ΙιηβεΓε ηοη Γηοάο 
εεΐεπδ οπιηίΒιΐδ εοείίείβιΐδ ρΓ3είεΓεη(ΐ3Πΐ εδδε ρπΓηαπι 
Ρ^πδίηί 0 πΐ3ηυηι (ςυο(3 ρΐεηπηςυε νεπιπι εδδε ηειηο 
ροδί Ηιι^ί εί Οοιηοΐΐί ΕβοΓεδ ϊηίτίϊοΐδ ε3ί), δεεί όείεποΓεδ 

1 Ηοο ί3.Γη6η ηοηάιαπι 3§ηονίΙ δοΐιηβίοΐεπίδ ίη 56ουη<ή3 εάίΐίοηο 
Οχοηΐεηεί, 1828. 



IV ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

Π6 ιηοηΐίοηο ςυίοΙοΓη (ϋ§ηο5 0556 ηίδί υβί ΐ£ουη3. 3Λΐί: 

ΐΏ6ηί1υΓη αΐΐςυοά ηιαηίίοδίιπη ίη Ο ίηνοηί&ΙιιΐΓ1. Εηίιη- 

ν0Γθ 61:31 οοάίοίδ ^ ςυ&Γη άείεποηιιη οπ^ο οιπτι οβ 
οαδυπι ίεΐίοεπι 3.1ί:ίιΐ5 Γερεΐί ροΐ65ί ίιιπι ριιποΓ ίϊιίδδο 
νΐθείαΐ', ηεςιιε νίάεο ςυοιηοάο ρΓθβ3.π ροδδίί ηυΓηςυ&ΓΠ 
οοηίεοίιιπδ, ΐηίβΓρΓδί&ϊηεηΙίδ, νει-βίδ ίοηιοΓο ΐΓηηδροδίίίδ 
Ε130Γ&556 αΓοΙιείγρυΐΏ ηίδί Γ65 ΙιοοΙίο ίη 0 αηίο οοηΐοδ 
ροδί1:3. δί!, ηοςυε ςυίδ^υ&Γη ίεπιΟΓΟ ο1ίίιιάϊθ3.βίΐ: ςυ^Ηδ 
ίυεπΐ άοίοποπιιη ΕΓοΠείγρυδ, ςιιοπι ςυ^ιηνίδ οοιτυρΐυπι 
αΐίφΐ&ηίιιιη δαίίεπι δίηοεπ οοη56Γν3.556 οοηδίο,ί. Μιιΐΐη 
φΐ&6 ίάοίιχο ςμιοά ίη οΐοίεποπβιΐδ Ιο^υηίαι* ηυηο ηε 
Γηεηΐϊοηε ςυίάεπι άί^ηα ΙιαΕεηΙιιΐΓ, ρ6Γ 36 ηυΐΐο ιηοοίο 
ρείοΐ'η 6δδ6 &ΛίίΓθΓ ςυ&Γη φα&6 ίη Ρ^π’δίηο 6Χ3ΐ&η1. 

ζ)ιΐ3. άε 03.1153. ςυαΓηφίαηι ίη ίοχίυ οοηδίΕυεηοΙο Όίη- 

άοΐ'ή ηοιτη3.Γη δοοιιίιΐδ δΐιπι, 4 ιιΐ υΡ>ϊ 53.η3. ΓΒ,ΐίοηο ίΐοπ 
ροδδίΐ: ουηι ηιεΙίοηίΓη ΙΠ^γογιιπι οοηδεηδυί Ιιπη ηβί Ηί 
ίηίοι* 56 άίδδβηίίβ,ηΐ: ρπΓηη,ε ηι^ηυί οοάίοίδ 0 οβίοπι- 

ρ6Γ6ΐιΐΓ,’ ίηπιοη δί φαιά ρΓοΙ^βίΙο 1ΐ3.ΐ36η1: άείεποΓεδ, ίη 
ηρρ3Γ3.ί:α ρεΓδοπβοηάυιτι 6536 ρηΐ3.νί. 

Ιαηι νέτο δί ίρ52ΐΓη φΐ&ηι δίβί ρΓοροδίιίΐ: ΟεΓηοΙΙίυδ 
Γ&ΐίοηεηι 56θμιίηιιΐΓ, εχεηιρίο Ιιιοιιίβηίο άοηιοηδίΓ&π 
ροίεδΐ: οοάίοειτι 6 Γοηίο ηοηί 53.6θυ1ί (ΙεπναίυΓη ηοη δίηο 
βχοερΗοηο άείοποπβιΐδ οπιηίβυδ αηΐεροηεηάυπι 6556. 

ΕΐΉ^πιοηίιιπι εηίηι ίΐΐυοί Ιίβπ 56χίί 5&60. III εχ^Γ&ίυΓη 
ηυοά ηυροΓ ρυΕΙίοϊ ίιιπδ Γβοβπιηΐ νν. ίΐΐιΐδίτεδ Οτεηίοΐΐ 
6ί Ηαηΐ (.Ραρ. Οχγνίιγηεΐι. ίίί. ρ. 12ο) ηοη ιηοοίο 
Γηεηάίδ ςιπβυδάαπι 03.Γ6Ϊ ςυηε όείοποΓΟδ ηοη ροΐΐυυηί:, 

οοάίοοΓη 3,υΐ6ΐΏ 0 Ιε^εηΐίιπτι οουΐίδ οβνοΓδηηίιΐΓ (εαντοΰ 

ρτο εμαντον VI νί 5» έκδοτε ρΐΌ βκδώτβ 6ί οπού ΐ8, €ΐπ 
7τάντας ρΓΟ €Ϊτ€ πάντας 20, ?)τισάμζθα 22, ηγη αλλωί ?) 

ρΓΟ ηγες η αλλο? 24, η και ρΐ'Ο και μη ίβ.), 56(1 φΙ^ΐΐΐΙΟΓ 

* Ιη Ηρρ3Γ&ίυ ηοδίΓο Ο, — ρπιτίΗ. ηιαηυδ : 02 — € οοιτεοΐιΐδ. 



ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ ν 

Ρηβεί Ιεείίοηεδ ςιΐ35, ςιπ3 άείεποπιηι ρι*ορπ36 δυηΐ:, 

ίη Οειηοΐΐί 3ρρ3Γ3ίιι ΡυδΐΓα Γεςυίι^δ: δδδκίΐ τό πράγμα 
VI νί ΙΟ (τδ πράγμα βδόκζι Ο), σώζζσθβ ΐ8 ({τωζοίσθβ Ο), 

κελενονσί 20 (δκελίυσβ 0), καί ειιπι Ό, οιιί ΙηΙδΟ ?} 

ΙπβυίίιΐΓ, 2ο (ή καί εεί.). νίάεδ 1ΐ35 φΐηίίιιοΓ Ιεείίοηεδ 

ηυΐΐο Γηοάο ϋδ 0556 ίηίεποΓεδ ςυ3ε ίη Ο ίηνεηίυηΐιΐΓ. 

0υ3πι αηΐίςυιΐδ δίί: ίεχΐιΐδ ςιιί ίη άείεποπΒιΐδ Ιε^ίίιΐΓ 

6Χ Αί1ΐ6η3.60 06ΓΠΪ ροΪ68ΐ, ηυί 56Γηρ6Γ ίθΐ'6—51 υηυπι 

Ιοοιιηι VI ί 6 εχείρίηδ, υΗ Γεείιε οιιπι X οηιίίΐίί: οδβ 1— 

άείεποηιιη Ιεείίοηεδ εχΙπΡεί. Αΐΐιοηαοί ί^ίίιπ* 3εί3ί6 

ιεείε ρΓ3εΙ)6ΐ)3ΐ: ΐεχίυδ ΠΙε άείεποΓ έ'ττβσβ VI ί 5> 

προίδηται 6, ώμοβοςίαις VII ίίί 32, φΐΟΓίΠΏ προίδηται εί 

ώμοβοξίαις ίη ηιε1ίοπΙ)ΐΐ5 ηοη Ιε^υηίυΓ. Όειηείπιΐδ Αηα- 

1)3.5605 I νϋί ίο είίαηδ Ιλώντων (έλθόντων εοά. Ρ ΌεπιείΓ.) 

καί δίακοψόντων—ςιιοά νεΓηιη εδί—οιιπι άείεποπίηΐδ 

Ρηβεί : Απδίίάεδ ηυίεπι καλείται I ϋ 8 εί αυτήν I ϋ 13 

Γεείε Ιιηβεί, ςο36 Ιιοάίε άείεποπιπι δΐιηί ρι*ορπ3. ζ)ηίδ 

ί§ίίιπ ϊί3 ηοηη3πι ίΙΐαηη ΌίηςΙοΓίΪ3η3Γη ίηίεΓριεί3π 

3υάε3ΐ υί Ροη35 Ιεείίοηεδ 4113ε ίη άείεποπβιΐδ ί3ηίυηι 

ΐ6£3ηίιΐΓ οπιηεδ ρΐΌΓδίΐδ 3ί>ίείεηεΐ35 3ΐΡ>ίίι*είιΐΓ ? 

Οο<ϋευηι 3(1 ηιείίυδ ρεΓίίηεηί ^εηυδ ΟΒ ΑΕ, ςιιοηιηι 

εοηδεηδυπι, ευηι τενεΓ3 ίιεδ Β Α Ε εχεηιρΐ3Π3 δίηί 

υηίιΐδ εοεί. Ο, δί^ΐο X άεηοΐ3νί2. 

^ 6δί Ρ3Πδίηυ5 1640 ΙΏ6ΙΉΪ)Γ3η3εευ5 ΓθΠΉ3 ΙΏ3ΧΪΙΏ3, 

3ηηο 1320 εοηίεείιΐδ. €γΓορ3εε1ί3Γη εοηίΐηεηί Γ. ι- 

123 Γ·> Αη3Ρ35ΐη Γ. 124-205. Α ΌιιεβηεΓΟ ίη υδΐιηι 

ΌίηάοΓβ εο1ΐ3ίυ5 6Γ3ί: ςιΐ3ΐη ηεειίΓΑίίδδίπιε ηυρεΓ εοη- 

1 Οιιγπ ηιαίΐα ρ&ηιπι αεειίΓ&Ιε είΐεί ΑίΗεη&ευδ, ηΐΐιϊΐ ροηάεπδ ΙιαβεΙ: 
ραπϊουΐιιπι τ€ ροδί φιάλην &<3<ϋίιιηι ουιη X VII ΐϋ 27. 

2 X = Ο Β Α Ε 3ΐαΙ, ηίη ιηυΙ&Ιΐοηεηι δΐιβϋΐ, 02 Β Α Ε : δεά δ&ερε 
οί> δϊΐεηΐίιπη ϋαεβηεπ νεί Απι&ίΐ (νίάε ίηίτα) Ιεείΐο εοάίεΐδ Β νεί Α 
ί§ηοΙα εδΐ: ίηιΐε δΐ§1α X (Β ?) εί X (Α ?) ίη αρραΓ&Ιη ιιοδΗο, υβΐ 
δΐΐδρίεδΓηιΐΓ Β νεί Α οιιπι Ο Ε εοηδεηΐϊτε ςυ&ιηςυαηι ηϊΠίΙ εχ Β Α 
εηοΐ3ίυπι εδί. 



VI ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

ίυΐεπιηί Α. Ηυ^ϊϋδ εί Ο. Οεπιοΐΐίιΐδ, δεά, οιιγπ Ιεείυ δίί 
ρεπΕίΒοίΙίδ εοόεχ, Βίε ίΐΐίε ίηίεΓ δε άίδδεηίίπηί νίπ άοείΐ. 
(Αιγω ίη ί. 123 ββηΕΠΟδ ίηπιβίεοδ ίπ^ίηίΕ ΙίΕβεΕί, ηυοδ 
ίηίεΓ Εηηοδ 870 εΐ 911 ροδί ΟΗγ· οοηΓεείοβ εδδε εΐεπιοη- 

δίΓΕνίί Ηυ^ίιΐδ, δεςυΐίυΓ υί εοάίείδ ^ ίοηδ Γυεπί Αωε- 

1)3.5εο5 ΗΕεΓ εχευηίίδ δΕεευϋ IX νεί ίηευηίίδ X. Ιη 
Ιίβπδ Ι-ΐν ρεΓΓηυΙίΕδ ρποπδ πίΕηυδ Ιεοίΐοηεδ (ςυΕε 
Ερυά ηοδ 01 ΕρρεΙίΕηίιΐΓ) ιηιιίΕνίί εοΓΓεείοΓ ηυίεΐΕΓη (νεί 
ίοΓΐε ρΙυΓεδ) εοείίεε ΕεΙΗίβίίο άείεποπδ ίΕΐηΐΙίΕε, Εηίε- 

ηιίΕΐη Β Α εχ 0 άεδεπβεΓεηίιΐΓ, εί: ΐΕεηηΕδ εχρίενίί: Ιη 
Ιίβπδ V υδφίε ε<5 VII ηιιιΙίΕ ΓοΙιε οηιηί ειηεηοΐΕίίοηε 
εΕΓεηί, ρΕίιεΕ ίΕπιεη Εΐίεπιΐδ ίΕΐηίΙίΕε Ιεείίοηεδ ίηίΕίΕδ 
ΙιαΕεηΐ : Ιηουη^ε ηοη εχρΙείΕε δηηί. Ιη 1ίί>Γο άεηίςιιε 
δερίίιηο δρΕίΐΕ νηουη εχ Εΐίεπιΐδ ίΕΐηίΙίΕε εχεπιρίηπ 
ΕΐίεΓΕ άίΓηίάία ρΕΓίε δΕεε. XV εχρΙείΕ δυηί. ^ εοΓΓεείιΐδ 
Ερυά ηοδ (52 ΕρρεΙίΕίυπ 
Β εδί ΡΕΠδίηιΐδ 1641 εΙίΕΓίΕοειίδ Γογγωε πίεχιπίε. 

ΑηηΙ)Εδίη εοηίΐηεηί Γ. 1-94 ν., (ΤγΓορΕεάίΕΓη ί. 95-228. 

Εχ δυβδεπρίίοηε1 ρΕίεί ε ΜίεΙίΕεΙε Αροδίοΐίο ίη ΟείΕ 
(ί.ε. ροδί ε. 1462) δεπρίιιπι εδδε (νίάε Ηη^ίυπι ίη 
ϋοιηηιβηί. ρ. 5)· Α εοά. 0 είεδεπρίυηι εδδε ιεγω εχ- 

ροδυίί ΌίηεΙοΓβυδ. ΟηΕδ ίη ΙίΒ. VII ΐΕευηΕδ ΙίΕβεί 
Εΐιί ηοη εχρΙείΕε δυηί ίη Β Ευί εοηίεείιίΓΕ εχρΙείΕε 
ΑροδίοΚ ίρδίιΐδ. ΜυΐΐΕ δεά ΙενίδδίηΐΕ Γηεηάη εοπ'εχΐί : 

εί: ιηιιΐίο ρΙυΓΕ ίηδείίΐΕ νεί ηΐπιίΕ εοΓπ^εηεϋ ΙίεεηίΐΕ 
εΙερΓΕνΕνίί ςυΕίη επιεηοΐΕνίί. Ροδί ΟΕίΠυιη ιηυΐίο 
ΕεευΓΕίΐηδ εοηίυϋί Όυεβηεηΐδ2. 

Α εδί νΕίίοΕηυδ 9873 3.Β Η. ΑπίΕίίο εοΙίΕίυδ. Εχ 

1 Μί%αηλθ5 ’ Αποστόλιος Βυζάντιοί μετά τήν της εαυτόν πατρίδος αλωσιν 
πενία συζών κα\ τάδε τδ βιβλίον μισθφ εν Κρήτη εξεγραψεν. ΟΓ. ρΐΈε- 
ίαΐΐοηειη πιεαπι &ά Οεεοηοιηΐεαηι. 

2 Αβ εοάεηι ΜΐεΙι^εΙε ΑροδΙοϋο εχ&Γαίαδ εδί εοά. Βεπ>1εηδίδ 1643 

ΡΗίΙΙ. : δΐιάδεπρίΐο μιχαήλος αποστόλιος βυζάντιος δορυάλωτος οΰννοις, 
πενόμένος^ έγραψα, ζεβεδαίου δε μισθώ τον γεωργίου. 



ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ VII 

Ο άεδοπρΐιιηι εδδε ρπΐΉυδ ΒΓεϊίεηΒΕοΗίίΐδ εεηδίιίδδΘ 
νίοΙείιΐΓ, ηονίδ οοηήιτη&νίί 3Γ£ΐΐΓηεηί;ίδ Ηυ^ίιΐδ. Ιη ΠΒ. 

VII δυρρίειηεηΐα ίΐΐα <}ΐιαε εοάίεί Β άεδυηΐ ίη Α ΐίΐΓΏ 
ίηνεηίυηίυι*. Οείεππη €3. εμιηε εΐε εοηίεείιιπδ εί οογ- 

πιρίεΐίδ εο<3ίείδ Β δεπρδί ρΒ,πΐεΓ ίη Α ε^άιιηΐ:, εχεερΐο 
ςυοεΓ ΗΒΓαπηδ Α ραιιοίοΓη εοηίεείιΐΓ3. Γεείε ρεί'δρεχίΐ 
ςυαιη Αροδίοΐίιΐδ. 

Αά Ηοδ ΐΓ£δ 300β(Ιί1; ςιΐίΐΓίιΐδ, ςυί ΕηίεΗίΐε ραηιιη ίη- 

ηοΐιιίΐ:: 
Ε, Είοηβηδίδ εΐιαιΐηεειίδ Γογπιε Γη^χίΐΉίΐ, δαεε. XV. 

ΙαΓη ηΒ I. ΒιΐΓίοηο ίη υδυπι ΗυΐεΗίηδοηί ειπη εά. 

5ΐερΗ&ηί δεευηάη εο1ΐ3ΐ:υδ εΓ3ί, δεά ίΐ3. ηε^Ιε^εηΐεΓ ιιΐ 
ραπιιη ηοία οΒδευΓ&νεπί ροίίιΐδ ςιιαιη ί^ηοίθ. ραίε- 

ίεοεπί. Μίηίπηε ί^ίΐιΐΓ ιηϊηιΐΉ δί ΌίηάοΓίΐιΐδ Βηίιΐδ 
οοείίείδ Ιεείϊοηεδ ίηίε^ΓΑδ εί δίηεεΓ3δ τείειτε εοηαΐιΐδ 
ρΐυδ Γηίΐίεδ ίη ειτοΓεπι ίηείεΐίΐ:*. Ιΐαςιιε ηεεεδδε εδί ίη 
Η&ε τε εχουίϊεηάα ρηιιΐο Ιοη^ίυδ ρΐΌ^ι-εάί 2. 

ΟγΓορηεάίαπι εοηΐίηεηΐ: ί. ι-ιοο γ, Αη3.Β3δίη ί. ίο ι γ.- 

178 : υη& Γηαηιι δεπρίΗ. εδδε νίοΙεηίιΐΓ οπιηίη. Αη^Β^δΐη 

3ϋί;εΐΉ ρΓΒ,εεεάυηί νεΓδίΐδ ΐπ^ίηΐδ. §Γ3ίυΐ3ί:οπί Βγζαη- 

ίίη&ε οΓΪ^ίηίδ, ςυί ίη οοά. € ίηνεηίιιηίιΐΓ εί ςιΒ Α. Ηυ^ίο 

άεδεπρΐί δυηί. Ιη 0 ίειΐϋ νεΓδηδ υΙίίηιιίΓη νεί'Βηπι ίη- 

εεΓΐιιηι εδΐ υίηιιη ττλέων δίΐ ηη πλίον : εεΐεΓ3 ίία Ιε^ιιηΙιιπ 

<ίγων Τ6 λαμπραν την αλήθειαν 

1 Ρε.δ&ερε ΒυιΊοηί θ3Ϊδίοπ3ίςιιε δίΐεηΐίο ηίιηίυιη οΓεάεηδ οοάίεί Ε 
&ΙΐΓΪ5υίΙ ςααε τενεΓΕ εοάίείδ ϋ (άε ςαο νίβε ίηίϊ&) ρΓορπ& δΐιηί : 

εοβίεί ϋ ςα&ε ίη Είοηεηδί ίηνεηίηηΙυΓ. ζ)υο<3 ειπη ιηίβί ρεπηίπηη 
νίάεΓεΙυΓ, νεπίιΐδ ηε ίοιΊε νίΓ ίηδί^ηίδ δεΙιεοίΗδ 5υ&5 ίηίεΓ 5ε ειτοΓε 
ποίίευίο ηιίδοιιίδδεί, εο^ηοδεεΓε δίαίιιί ςυαευιη εάΐΐίοηε εοό. Βοάΐεί&ηυηι 
Ο&ίδίοπίίιΐδ εοηίηΐίδδεί:. Μοχ ενοΐυίίδ εάίΐίοηίβαδ εοΐΐ&ΐίδςυε εαηι 
ϋίηάοΓβ αρρ^ΓΕίη εο11ε§ί ΌίηάοΓβ ίρδΐυδ ρπηιαπι αηηο 1825 ε^ΐίαιη ίη 
ΓηαηίΒυδ β&Βηίδδε Ο&ίδίοΓάϊυπι. ϋίηβοΓβυδ ί^ίΙαΓ, αΐ δίΐεηΐε ΒαΓίοηο 
δίερβ&ηίαηαε δεεηηάΗε Ιεείϊοηεδ &ΙΐΓίβυίΙ εοβ. Εΐοηεηδί, ΐία, δί δΐίεβαί 
ΟαίδίοΓάίαδ, εοβ. Βοάΐεί&ηυηι ευπι ρπηια δαα εοηδρΪΓ&Γε δαηιεβ&ί;. 

2 Ορίηίοηεηι ηοδίΓαπι, ςηαε ΙεεΙίοηυηι εοηιρΕΓαΙίοηε ηίΙίΙυΓ, δ&εευίο 
χν δοπρίυηι εδδε Εϋοηεηδεπι οοηβΓπι&Ι Τ. \ν. ΑΙΙεη, εοβίευπι πι&ηϋ- 

δοπρίΟΓυιη εχίδΐίπίΕΐοΓ βοείίδδΐπιυδ. 



VIII ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

Ε ηεςυε πλέων ηεςυε -πλέον δεά πάσαν Η&Εεί. (Γυπτιϊηϊδ 
είαυδυΐαηι ίία Ιε^ίί Ηυ^ίυδ ίη Ο: 

€ΐ? πολλά κνκλα καί γαληναίους χρόνους 
'έλθοις ανάσσων ευτυχώς αντοκράτορ. 

5ε<3 Ε αντοκράτωρ ΗυΕεί. Ιη νοΓδίι ίεΓίϊο άεείπιο, υβί 
Εεο VI ΐΓηρεΓηίοΓ ηοπΕη^ίπη ΕυοΕίυι·, ϊη Είοηεηδί 
εοιτυρίεΕ, νεί (υί ροίίυδ ΟΓεάίθεππι) εοηίεςίυΓΗ. ίη- 

ίεΐίείδδίπια πλέκων ρΓΟ \έων Ιε^ίίυι*. Ιηιη ηυηε ροδ- 

δυπιιΐδ δυδρίοέΐπ οοά. Είοηεηδεηι νεί ρ&Γεηίεπι ηοη 
ιτπηυδ ςυυιη Β εί Α εχ Ο οίεδεπρίυπι εδδε1 ; δεΕ 
1ΐΙ)Γ2ΐΓίιΐΓη, ευΐΏ ^ ίηίεΙΙε^εΓε ηεςυε&ί, ίη οοηίεείυι*&δ 
ΕεδεεηΕίδδε. ν&ίίοίηίυπι οοηήιτη3Είί ίεχίυδ ΑηηΕαδεοδ 
Ι>Γενίδ ρεΓδοηιίαίίο. 

I. Εεείίοηυπι εηυπιεπιίίο ςυ&δ 0 Ε δοΐί2 ΗπΕεπί: 

ζεννίαν I ί 2, παρνσάτις 4, χαλκά ίί 16, του (02 ίη ΓΠηΓ^.) 

ίϋ 2, τον9 οηι. (Εχ) ίχ 4; τορ9 οιώ. II Η 3> λοιμού (ι ίη 
Γ&δ. 0) II, εισιοϋσι ((ϋ^) ίϋ 7, ταυτα έφη (0Τ ; οογ. 02) 

24, ΐππων (0χ ; € δ. ν. 02) ν 17, μιθραδάτης 35> V ΟΙΪ1. (3-ΕΕ. 

δ. ν. 02) 36; δ’ έαυτονς (0 ίεδίε Όϋβηει·) III ί 2, ενδηλον 
μέν ({ 0 Εεΐεί μεν* Όϋβηει*) ίΕ., ψηφίσασθε ((Τ2) ϋ 31, 

βραχύτατα ίϋ 7, δτ) και ίν 35> ακευασομένους ν 18 ; 

ένιδρεύσαμεν IV ί 22, προκαταλείφοιτο 25, άμαξαίους ϋ 3, 

άλλαλάξαντες 7, προελθόντας 16, του οηι. (θ,άΕ. δ. ν. 02) 

ίϋ ι, μαρδώνιοι (ο ρΐΌ ω ίη Γ3.δ. 0) 4, δε πλεισθένει νί I, 

περιβάλλει (0^) ίο, ένεμον νίί 17> δε (Εεΐεί 0, ίεδίε 
ΟεπιοΙΙ.; ροίίιΐδ, ορίηοΓ, 02) νίϋ ιι ; δεΐ μοι V ί 9, 

πάντας ϋ 13, επειδή δ’ (^2 ηί ορίηοΐ') εί και δίδωσι εί 
δια μέσου ρέων του (02) ίϋ 7> λειμώνες ρΓΟ και ιχθύες 

ι 

1 Ιη ΟγΓορ&εάΐ^ ίαηιεη Γεδ ηϋΙεΓ 56 Ιι&βεΙ. νΐάε ρΓηείαΙϊοηεπι ζά 
ίοηι. IV. 

2 Η&πιηι ηοηηυΐΐαε ίοΓί&δδε νεί Β νεί Α νεί ηιηβοΒιΐδ δΐιηί οοτη- 

ιηυηεδ : ηίΐιϊΐ εηίηι ρΓοβηί ϋϊηοΙοΓβ δϊΐεηίΐυπι. 



ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ ιχ 

(02) X ; ώστανθα VI ί %ο, εί ν I ^; εκελευσαν (0^) 

VII π %9. ν/ 

II. Εοοοηιπι οηιπτιοΓηίίο ίη ςιϋϋιΐδ Ιίβι-ηπυδ οοά. Ε 
(νοί ρητοηίίδ 61115 *), οιπτι 0 ίηίοϋο^οΓο ηεςιιπΓεί οοη- 

ίβοΐ'υΓ&ΓΠ άοάίί ςιιηο ηυδηυηπι &ΗΗί ίηνεηΐίιΐΓ : ου δυνατόν 

IV ί 25 (δυνατόν 0 Β Α ; αδύνατον (Ιοί.) ; εστιν οσπί 

ο Γη. 26 (εί τ ις αυτών εστιν οστυ άνηρ αγαθός εθέλοι αν 

γενεσθαι (Ιοί. ; οστις οιώ. 0 Β Α) ; δε ευ ιστέ V νϋ 6 

(δ’ εφησθε ^ ; δ’ εφη ιστέ Α ; δ’ ευ ιστέ Β). V νίϋ ΐ8 

τοοίο ϋ?.1)οηί (Ιοί. ά£ιώ υπεχείν δίκην οϊαν καί γονείς 

νιοΐς καί διδάσκαλοι παισί: Ο γονενσιν υιοί ρΐΌ γονείς 

νϊοΐς, Ιΐηϋο γονευσιν νίοι καί διδασκάλου τταΐδες Ε. VI ΐ 7 

μετά τούτων 0 ρτο μετά τούτο (Ιοί.: μετά τουτονς Ε. 

IV νίϋ 26 οπερ Ο : οπού (Ιοί.: ωπερ οχ όπερ Ε. VI ίϋ 

24 την επι κάλπην οδόν Ο Β Α : την κάλπης οδόν Ε. 

V ν I όκταλσι Ο : αυτους τους Ε. VI ν 30 τι 0 Α ρτο 

ετι (Ιοί.: ογω. Ε. VI νί ιι άοί. τοοίο ϋαϋοηί τω δε 

ξενοφώντι ουκ εδόκει φαϋλον είναι το πράγμα, άλλ’ άναστάς : 

Ο ογπ. ουκ οί τό πράγμα, υηϋο Ε τω δε £. εδόκει φαυλον 

είναι και άναστάς. VII ί 14 μισθοδότης είη Ε ρΓΟ μ. η Ο ; 

ϋ I επόμενοι Ε ρι*ο επόμενον επι Ο (επεμενον επι 1'θθίθ, 

(Ιοί.); ϋ 5 άλλοί Ε, λωλό? 0, πώλος τοοίο (Ιοί.; ϋί 13 

οΐόν τε ην Ε ρΓΟ οιόν τε η 0 ; νί 15 πώς Ε ρΓΟ πώς τι 0 ; 
νϋ 29 γινόμενοι Ε ρτο γίγνεσθε 0 (γίγνεσθαι ΓΟΟίο (Ιοί.) ; 

νϋ 27 ει ίηδοηίιΐΓ υί δοηδίΐδ οίϋοίηίιΐΓ. 

III. Εοοοηιπι οηυηαεΓαΐίο ίη ςιϋβιΐδ ^ ηιιί ρηοηο 

ίΐίοσίϋίϋδ οδί ηυί ροτροΓηπι Ιο^ίίυι* 3. ΙίϋΓηπο Ε : 

1 Ε ηεροΐεηι ηοη βϋυΐϊΐ εεεε οοβΐοίε Ο αι-^αυηΐ £ΐθ55ειη&ί& ςυαε- 
(Ιηιτι ϊη ΙεχΙιι Ε (αθροίζςιν ρΓΟ συΧΧε'γαν I ϊ 7> δίοιτο ρΓΟ χρτίζοί II ν 2, 
οίκϊϊν ρΓΟ καρπουνται III ϋ 23, έντευθεν ρΓΟ αυτίκα μάΧα III ν II, 
πΧησίον ρΓΟ εγγύς IV ϊν ι) εί δείιοΐία ΐ^ηοία ίη Ιεχίιπη τεοερία I ν 6 
(ποδών), I ΐχ 4 (Χοιποΐς), III ΐϋ ίο (ητιώντο οτι εδίωκεν άπδ της ψαΧαγγος), 
IV ν ίο (ύδροφόραις γυναιξί). 



X ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

(α) 0 ρπβηβ ί11θ£ίβί1ίδ οδί: IV ϋ 28 ην διπηχη Ε: 

πλέον η διπηχη ίη ΙΏ3Γ£. 02 ; V ίϋ 9 ο ναός Ε ρΓΟ ή 
θεός ; IV νϋί 13 έστε Ε ριο εσται; VII νί ΐ8 0 ΙίΕβοί 
πάρεση δε καί αντός καί άκούων συνοιδέ μοι εί έπιορκώ, 

δβά οιΐΓΏ καί ροδί αντός Γογο βνηηίάυΐη δίί, Ε ογω. οί δε 
3.(1ίΙ. ροδί σννοιδε. 

(δ) 0 ρβΓρβΓ3ΐη Ιο^ίίυΓ: I ϋί 4 ττρός τους θράκας ίη 
ΓΩ3Γ§. : 6ΐ5 την Θράκην Ε ; III ϋ 27 τούτο δεΐ Ον δη 3.0(5. 

δ. ν. (Τ2 : τούτο δεΐ δη Ε ; IV ίϋ 20 παρ' ασπίδας ηάά. ίη 
ΓΠ3Γ£. 02: ογω. Ε. Α<5(5ο II ίν 26, ςιΐ3Γηςιΐ3ΐϊΐ Ε ουηι 
Α οοηδρΐΓ3ί; ρΓορίοΓοη ςυοά ίηιη Ηυ^ίυδ άοουίί (ίη 
ΟοτηηιβηΙ. ρ. β), ουπι ίη Ο ίί)ί καί ηηίβ αντοϊς ηοίίδδίπιο 
οοηιρβηάίο δοπρίυπι οδδβί, ίά οβ Γοπηηο δίηιίΐίίυάίηβπι 
ε Οδδβ οΓβάοηίοιη 1ίί>Γ3πυΓη ίη Α δοπρδίδδβ έαντοϊς: ηοςυο 
3ΐίί6Γ ίη Ε δοπρίυπι οδί. 

IV. Εαουηπβ ίη Ο : VI νί 2 6 τορός άοί.: ογπ. Α: 

τοιοντυς Β: αντός Ε; VII νί ΐ8 μοι δοκώ (Ιοί. : οπι. 
Β Α Ε ; VI ν 25 έχει*; έως άοί.: οηι. Βχ Α : εχεα> όταν Ε; 

VII ϋ 9 προπέμψαι οπι. Ο Β Α: διαπεράσαι ίηδβπί Ε. 

Ιη ΙίβΓΟ δορίίπιο, υβί 1πουπ3δ ηοΐίδδίπιαδ βχρίβνίί 02, 

δυρρίβπιοηίπ ςυπο Μίο1ΐ3θ1ί ΑροδίοΗο ηοη ηοίηβ ογηπϊ, 

ίη Α Ε Ϊ3ΓΩ ίηνοηίυηίιΐΓ, ςυοά άοπιοηδίΓ3ί ροδί 3ηηυπι 
1462 δοπρίυπι βδδο Ε. 

Ι3ηι Γογο ηρραίΌί Ε βάίίίοηοιη οπίίοαπη οοηίίηβΓο 
οο<5ίοίδ Ο. υβί πυίβΓη Ε ίοχίυηι Ο άοδοπί, 

(α) Β Ε 03δ(Ιβηα 1ΐ3ΐ3βηί Ιβοίίοηοδ οιγο. χΐίν (ο.£. έπειτα 
τούτον Β Ε I ϋ 6, η τάχιστα εδννατο Β Ε VI ν 13} δην 
οπη. Β Ε οί άοί. VII νί $6). 

(δ) Α Ε β3δάοηι Ηπβοηί Ιοοίίοηοδ οιγο. Ιχνί (ο.£. ταντην 
την ημέραν III ίν 18, άνδρα ιδόντα IV ίν 15 ςυοά ΌϋάηοΓ 
οίΐ3Γη 01? ίπβυίί, πολν Α Ε οί άοί. V ν 2, έγω οπη. Α Ε 
VII νϋ 46). 



ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ χι 

(0 Β Α Ε εηδϋειη ΙιαΒβηΐ Ιεοίίοηεδ Η&δ : ήμελημένος 

ευΐη άεί. I νϋ 20 ; ανάγκη οιιγω ϋεΐ. II V 21 ; παρηγ- 

γελον ουπι άεΐ. ρ^Γΐε IV ίϋ 9 ί (ρΓο εφ' Ο) ογπ. 
IV νί II ; βονλόμενον καί ρΓΟ βονλόμενον τι V ϋ ΐ8 ; 

εδόκει (ογπ. είίαπι Ο ίεδίε ΌΐΐΒηεΓ V ίί 2ο; εθελει 

V νϋ 28 ; πειθομόνονς ρΓΟ πυθομενονς VI ίϋ 26 ; εν 

(οηι. Ο) VI νί 5 ; έλεγον (είίηιη Ο ίεδίε Όϋϋηει·) VII 

ϋί 16 ; λαβόντα Γεεΐε, οιίΓη ϋεϋ. VII ίν 6 ; όιεβαλλε ΓεεΙε, 
ουηι άεΐ. VII ν 6. 

Ηαεε οιώπιβ. ρ&Γΐίπι εοηίεείιπχε δυηΐ ί&είΐεδ ρ&ΐ'ίίπη 
€ΠΌΓ6δ. Εί ουπι Ιίϋΐ'απυδ Ε ίη άείεποηιηι Ιεείϋοηειη 3. 
0 Β Α 3βίΙ—ίά ςυοϋ ίη Ιοοίδ εϋτ. Ιχνϋ ήί—αυί οοηίαί 
ηυϋ 0ΓΓ3.1 ίΐ3. υί ηυιηφΐ3.πι ηοη ρηίεαΐ οηιΐδβΑ ΟοιτεεΙΟΓ 
ηυίειη εοϋίεε άείεποπδ ίηΓηϋί&ε ίηΐειχΙιίΓη ιίδυδ εδδε νί- 
ϋεΐυι*, ειϋυδ Γεί οοηδρίουιιητ ϋηβεπιυδ εχεπιρΙίίΓη ζά VII 

νϋ 3^} νιΒ>ΐ γάρ, φΐοά ογπ. Ο Β Α, ίη Ε δ. ν. ηϋοϋίυπι εδί. 
Ιειώ νείΌ φ23ηΙυπι αυείοπίηίίδ Είοηεηδί ΙπΒυεπιιΐδ 

υϋί δοΐυδ ν6Γ3.ηι ριχεβεί Ιεοίίοηειη ? ηίπιίηίΓη ςιιαηίη 
3.1ϋδ εοηίεοΐαπδ ΐπβιϋ δοΐεί. Όεδίηαηαιΐδ ί^ϋιΐΓ πϋΓΣίπ 
υηάε Γηείιιηι δϋ υί ϋαεε ίη Ε δοΐο εΐΉεηϋ&ίε Ιε^ηηίιΐΓ : 

ττεριιόντες IV ϋ I (περιώόντες Ο Β Α: παρώόντες ϋεί.); 
τάξίς V ϋ 14 (τάραξις 0 Β Α2); πορευσον^αι V ίν 2 (πο¬ 

ρεύονται εεί.); άναπαυεσθαιΥ νί 31 *? μέντοι VI ί β2 (μεν 

ΟΟί;.) ; λοχαγοί^ είί βνζάντιον VI ί 3 5 δ'τω εφη (ςιιοεί 
ί^Ιδο Ό Ιπβιϋί Οειηοΐΐ.) VII ίϋ 6; μεΐον VII νϋ 24. 

ΙηίΘΓ ιηιιΐίοδ ηΐίεπιΐδ ^εηεπδ οοϋίεεδ (φαί άείεποΓεδ 
νιαί^ο ηρρείΐαηίιπ·) επϋηεηΐ: Βοϋΐείαηιΐδ (Ό), φΐεηα ηοδ 

1 ΟοηΐεοΙιΐΓ&ε : ί/γετο ρΓΟ ηγοντο I νϋΐ 20, πορεΰοιτο ρΓΟ επορεόετο 
ρΓορΙετ κινοΊτο IV ν 3, <ητ*νΖοιντο II ΐϋ 7> ακούσας ρΓΟ εκουσαί V ϊ 14, 
οντος οιώ. VI ΐϋ ίο, ιίναι ρΓΟ είναι, ΓεοΙε, VI ν ι6. ΕιτοΓεδ : αυτού 
οηι. I ν 14, ρτο έγίνςτο ροδί ήν II νί 23, ονταϊ οιη. III ΐϋ 19, μή οιη. 
IV ΐϋ 28, ε’πΐ τρ άφόδψ VI ΐν 14· 

2 παράταξις άεΐ., ςιιοά ρτοδαί δοΓοί, ίοΓί. τεοίε. 



XII ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

(Ιεηυο εοηίυΐίπηιΐδ, εί νίηϋοβοηεηδίδ (V) 3. δεϋβηκϋο 
εοΙΕίιΐδ. 

Ό, Βοείΐεΐαηιΐδ Βίϋϋοΐΐιεείΐε 03ηοηίε3.ε 39> Βοιηϋγ-εΐηϋδ 
ίοπηα Πιερία, δ^εε. χΐν νεί χν ίηευηίίδ, εοηίίηεΐ Γ. 3_Ι3^ 

6ίνεΓδ3 Γείίηιιίδ ηΐ3ηιι δοπρί&ηι (ΤγΓορ3.εεΙί3Γη, Γ. 137- 

247 ΑηαΒΕδΐη, ί. 248-239 Γ· Ηίρραΐ'εΙιίευίΏ, ίηϋε 
Γ. 259 ν· ΙϊΕγογπ εΐε τε ε^υεδίπ. Α ΟαίδίοΓάίο ίη ιΐδίπη 
ϋίηθοΓή Ϊ3ΓΩ οοΙΕΐιΐδ εΐ'3ί (νίάε διιρΓΒ. η.). Ιη ΗΒγο 
ρπηιο ηοη, ιιΐ νιιΐ^ο ρει-ΙιίϋεΐιΐΓ, ίοίο, δεά υδρυε 3.6 

03ρ. νΐ § 7 {επι τον της άρτεμιδος βωμόν), ευπί Γηεΐίοπϋΐΐδ 
ίϋςιιε ευπι 01 ρΙεΓυπιςυε εοηδεηΐίί. Ιη6ε & I νί γ Ό 
ζά ν^ϋεαηοδ ΐ335> Ι95°» 99°) τ43 (= Ρ Ο I Κ Όίηάοι-ίί) 
ρΓοχίΓηε 3εεε6ίί. 

ϋδ^υε 3.ά I νί 7 ϋαεε νεΓ3 3.ιιί νεπδίπιί1ί3. βοΐιΐδ 
ρΓ&εΒεί: Ό: ί I νεώτερος δ’ ό κύρος, 2 €$·, 6 παρηγγειλε 

τοις φρονράρχοις έκαστους λαμβάν€ίν, υϋί έκαστον εοηίεείΐ 
Ηϊΐ'δεΙίί^ ; ϋ 3 γνμνήτας, 9 σώσις, 13 οΐνω κέρασας αυτήν, 

17 εκελενε, ΐ8 επι της αρμαμάξης ; ϋί I εμεινε κύρος; καί 
πρώτα μεν ; ΐV 13 καταστήσω ; ν 14 ετύγχανε ; νί 6 όρόντα 

εΐ αυτόν. ΙηίεπΙιιπΊ ευπι άείεποπβυδ εοηδεηίΐί: ε.£. ϋ 
2 εΐ νί 4 εκελενε, ϋί 4 εαντμ, ν () ώς ογπ., νί I ίχνη, βεηε ; 

1 3 συλλαμβάνει, ϋ 2 καταγάγοι, 15 εκείνον, 21 αμήχανος, 

23 ταρσούς, ίν 9 σνροι, ν 3 ττετονται, 8 δράμοι, 15 του 

φοίνικος ; νί 7 ο π τεείε. Ροδΐτεπιο ειητι V εΐ&ΐ ν 3 

άπέσπα, 8 τοΑ τ€ πολυτελείς χιτώνας, νί 3 ρΐ*θ 1^0ί, 

7 πάλιυ δη ρΓΟ πάλιν δε. Ηΐηε ίαείΐε ρετδρίεί ροίεδί, 

ροδίφΐ3.ιη ίη άείεποπιιη ραιίεδ 3Ηϋ, ςιιαίεηι ϋεδίάετε- 

Γηιΐδ εοϋίεειη. Ρι*ορπ3 ΐαηιεη, εμιοά δεΐ3Γηιΐδ, εΐ νει*3 

δίΐηί ΙΐΕεε: I νϋ II άρταγερσης, II ί 17 σνμβουλενο- 

αένοις (41106 εοηίεείΐ: Είοη), ν ιό άπιστοίητε, III ί 2 κατα- 

κάνοιεν, IV ϋ 3 ^πι χαράδρα οι, νϋ ΐ6 ώμοβοείων, V νί $6 

άνεκεκοίνωντο, VI νί 5 όρος είληφεσαν, 20 σέ αυτόν, VII νί 



ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ Χ111 

1,5 ττωί αν ετι (Ό Ρ), νϋ 30 κελευοις, νίίί 6 ναυσίκλείδης (ίη 
ΓΠ3.Γ^.): ΓογΡ αάθεηάυΓα III ϋ 16 πατρίω (ριιοϋ εοηί. 
ΟοΒεί:). 

V, νίηάοβοηεηδίδ 95 ( = 0 Οεεοηοιηίοί— Ο Οοηνίνΐ), 

εΙίΕΓί&εευδ ίοιτηα ιηε(Ιί3, δ^εε. χν, οοηΐίηεί Γ. 1-140 

Αη3.Ι>3.5ΐη, Γ. 141-154 γ. Ηίρρ&Γοϋίειιιη, Γ. 154 ν.-Ίόψ γ. 
ΗΒπιπι 00 Γ6 εηυεδίπ, £ 169 ν.-ι82 η άε Ρθ,εεϋαε- 

ιηοηίεηδίυπι ΓερυΙ)1ίε&, ί. 182 ν.-264 η ΡοΓηπιεη- 

Ϊ3.Π05, ί. 264 ν.~393 Γ· ΟεεοηοΐϊΐίειίΓη, ί. 303 ν.-323 γ. 

Ροηνίνίυιη, ί. 323 ν~3'ζ5 Ργηε^εΐίευηι υδφαε ζά π ι 
τής αυτόν ωφελείας. Όδ^υε 3.(1 I νί 7 Βοϋ1εί3.ηί (εί: Οχ) 
εδί εοηδίΓηΠίδ. Ου^δ δοΐιΐδ ϋ&βεί: βοηβ,δ ΙεεΗοηεδ ί&πι 
εχδεπρδίΐ δεϋεηΡΙίιΐδ : I νί 5 ος γε, III Π ίο παρά τους 
ορκους, V νϋ 13 άπελθεϊν, 16 πορευόμενον δε φθάνει (πορενο- 

αενων εοηί. Βοι*ηεπΐ3.ηη), VII ϋ 3 ^ΙοδδειηΕίΐδ εοπ'ΐιρΐί 
δώόντες τά όπλα κατά τους χώρους νεΓΗΓΠ ρΓ3.εΙ)0ί: Γοππηπι 
μη ΰώόντες μετά όπλα κτλ., νϋ 24 δύνανται. 

Ρίεπ ροίεδί υί ρπιη3. εοάίειπη Ό εί V ΓοΙϊε ί&ίειη ηοβίδ 
ρΓ3.εΙ>είΐηί ίεχίιπη ηιιαίίδ ίη ίτα^πιεηΐο ρ^ργίΉοεο δΐιρΐ'3. 

εοπίΓαείΏΟΓ^ίο οΐίηι εχδΐϋεπί. ΡείεΓ3. ςιΐ3. δίηί; οπ^ίηε 
άεπν&ίΗ. εχροδυίΐ δοΗεηΡΙίιΐδ, ςιιί Ό V τεοεηδΐοπΐδ 
πιείίοπδ ίεχίιπη ρΕδδΐΐΏ ε εοάίεε άεΐεποΓε επιεηάαΐυιη 
νεί εοΓΓυρϋυπι δεΓνΕΓε εεηδίιίΐ; ειιίυδ εοηίΕΐιιίηΕΐίοηϊδ 
ίη διπάαε ηαοηιιε εχεεΓρίίδ δυρεΓεδδε νεδ1;ί^ί3. δί&ΙυίΡ 

Ιη τε ΟΓΐΗο^ΐΈρϋίεΒ, ηιπηηιιαηι εοάίεεηι Ο άεδεπιί 
ηίδί υβί 1&ρί<ϋ6ιΐδ &υί Αΐΐίε3.ε 1ίησρΐ3.ε ηοιτηίδ ρΡηε 
Γερυ^ηαΡ I(:3411ε ζυν, ήν, αίεί, καίω, ν εφελκυστίκόν 3.η1:ε 
οοηδοηΗ,ηΙεπι, 3.1Ϊ3. εμι&ε ίη ρποπβιΐδ Ιοηπίδ ροεηίΐεί πιε 
εχείυδίδδε, ηυηε Εάπϋδί, υβί Ο 3,υεί:οπί;&ί;0 ηίΙυηίυΓ. 

Ε. Ο. Μ. 
3οηύβύαηι Οχοηύ 
ηιβηδβ Μαίο, α. Μοοεοον 



5Ι0ΕΑ 

Π = ίτα^τηεηίιίΓη ραργΓ3.οειιηι δαεο. III (νΐ νί 9~24) 

Ο = Ραπδΐηιΐδ 1640, δαεο. χΐν: 01 πΐ3.ηιΐ5 ρππι&, 02 

ιηΕηιΐδ οοιτεοίοπδ (οοηί. Ηιΐ£ βί Οειηοΐΐ). 

Β = Ρ3.ΓΪδΐηιΐ5 1641, 53.60. χν (οοπί. ΌϋΒηει·) 

Α = νΑΐίοαηιΐδ 9§7 (οοηί. Οαΐΐ) 
Ε = Είοηεηδΐδ, 53.60. χν (οοηί. εάίίοι·) 

ιηεΐ.: ΐη ΗΒ. I 5Ϊ§Ίΐϊβθ3.ί: οοηδεηδίιιη οοάά. 0 Β Α Ε Ό 

X = οοηδεηδίΐδ οοά<3. 0 Β Α Ε 

Ό = Βοάΐείαηυδ (ΙΐΒ. €3.ηοη. 39)> 5αεο. χν (οοηί. εάιίοΐ") 

V = νΐηθοΒοηεηδΐδ 95) 53.60. χν (Ο Οεεοηο7ηίεί Ο €οη- 

νινί) (οοηί. δοΗεηΒΙ) 

Ζ = Μεάίοεαδ (ΒίΒ. Β,ΕυΓεηΙ. 55> 2ΐ), 53.60. χν (ίηδρεχίΐ 

^ΟοΒδ) 

νεη. 511 = νεηείιΐδ Μ3,ι·οΐ&ηιΐ5 511) 5&εο. χϋ νεί χίϋ 

(οοηί. ΗοΙΙεηΒει·^) 

<1εΙ. = οοηδεηδαδ οοβΐουηι άείεποπιιη 

Ό 3.1. = Ώ 3.1ϋ<4αε οοάό. άεΐεποηιιη (ΐιηρπηιίδ Ε Ο I Κ) 



ΗΕΝ0ΦΧ1ΝΤ02 

ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α 

Ααρείου και Ώαρυσάτιδος γίγνονται παΐδες δυο, πρεσβυ- I 

τερος μέν Άρταξέρξης, νεώτερος δέ Κύρος* εττεϊ δ£ ήσθένει 

Ααρείος και υπώπτευε τελευτήν του βίου, έβουλετο τώ παΐδε 

άμφοτέρω παρεΐναι. δ μεν οΐιν πρεσβντερος παρών έτνγχανε' 2 

5 Κυροζ; δε μεταπέμπεται άπδ τής αρχής ής αυτόν σατράπην 
έποίησε, καί στρατηγόν δε αυτόν απέδειξε πάντων οσοι ές 
Καστωλοϋ πεδίον αθροίζονται, άναβαίνει οΐιν δ Κύρος λαβών 

Τισσαφέρνην ως φίλον, καί των Ελλήνων εχων δπλίτας 

άνέβη τριακοσίους, άρχοντα δε αυτών Έενίαν Παρράσιοζ\ 

ίο έπει δέ έτελεντησε Ααρεΐος καί κατέστη εις την βασιλείαν 3 

Άρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τον Κυρον προς τον 
αδελφόν ώί έπιβουλευοι αυτώ. δ δέ πείθεται καί συλλαμ¬ 

βάνει Κυρον ως άποκτενών ή δέ μήτηρ έξαιτησαμένη αυτόν 

αποπέμπει πάλιν επί την αρχήν, δ δ’ ώ? άπήλθε κινδυνευσας 4 

15 και άτιμασθείς, βουλευεται όπως μήποτε έτι έσται επί τώ 

άδελφώ, αλλά, ήν δυνηται, βασιλευσει άντ εκείνου. ΤΙαρν- 

σατις μέν δη ή μήτηρ υπήρχε τώ Κνρω, φιλούσα αυτόν μάλλον 

ή τον βασιλεύοντα Άρταξέρξην. οστις δ’ άφικνεΐτο τών παρά 5 

ΙΝ50ΚΙΡΤΙΟΝΕ5 : Έζνοφώντος κυρον αναβάσεων λόγος πρώτος €ΒΑ: 
Ξ κ. ά. πρώτον ϋ : Ξ. κ. ο. βιβλίον πρώτον Ε ι τταΐδβ ϋ εχίπίο 5 
2 δέ 8’ ό ϋ 3 τταΤδ1 I) 6 65 ϋ : 6ις X 8 δέ οηι. : δέ 
ςχων εεί. 9 ζεννίαν Ο Ε (άρχοντα . . . παρράσιον οιη. ϋ) παρά 
σιον X 12 πείθεται (3, ϋ : πείθεται τ€ X λαμβάνει 15 *π\^ 

υπό Ε ι6 βασιλενσ-η Ο (56(1 η ΐη Γ3.5.) Ό Ε ι8 άφικνοΤτο Ε 
ΟΟΠδΙδΠΐΐ 6ΓΓΟΓ6 εΐ (ΙεΙ. ρ&Γ5 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 1 



Ι.ί ΗΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ 

βασιλεως προς αύτον πάντας οϋτω διατιθεις άπεπεμιτετο ώστε 

αύτω μάλλον φίλους είναι η βασιλεύ. και των παρ εαυτω 

δε βαρβάρων επεμελεΐτο ως πολεμείν τε ικανοί ειησαν και 
6 ευνοϊκώς εγοιεν αντω. την δε Ελληνικήν δύναμιν ηθροιζεν 

ως μάλιστα εδύνατο επικρυπτόμενος, όπως οτι άπαρασκευό- 5 

τατον λάβοι βασιλέα. ώδε ουν εποιεΐτο την συλλογήν, 

όπόσας είχε φύλακας εν ταΐς πόλεσι παρηγγειλε τοΐς 

φρουράρχοις εκάστοις λαμβάνειν άνδρας Ώελοποννησίους 

6τι πλείστους και βέλτιστους, ώ? επιβουλενοντος Τισσα- 

φερνους ταΐς πόλεσι. και γάρ ησαν αι Ίωνικαϊ πόλεις ίο 
Ύισσαφερνους το άρχαΐον εκ βασιλεως δεδομεναι, τότε δε 

7 άφειστηκεσαν προς Κϋρον πάσαι πλην Μιλητου' εν Μιλητω 
δε Ύισσαφερνης προαισθόμενος τα αυτά ταυτα βουλευομενους 

άποστηναι προς Κύρον, τους μεν αυτών άπεκτεινε τους δ’ 

εζεβαλεν. 6 δε Κύρος υπολαβών τους φεύγοντας συλλεζας 15 

στράτευμα επολιόρκει Μίλητον και κατά γην και κατά Θά- 

λατταν καί επειράτο κατάγειν τούς εκπεπτωκότας. καί αύτη 

8 αν άλλη πρόφασις ην αύτω του άθροιζειν στράτευμα, προς I γ 

δε βασιλέα πεμπων ηζίου αδελφός ών αυτού δοθηναι οΐ ταύταςί 

τάς πόλεις μάλλον η Τισσαφερνην άρχειν αυτών, και η μητηρ 2ο 

συνεπραττεν αύτω ταύτα' ώστε βασιλεύς την μεν προς εαυτόν 

επιβουλήν ούκ ησθάνετο, Ύισσαφερνει δ’ ενόμιζε πολεμοϋντα 

αυτόν άμφϊ τά στρατεύματα δαπανάν ώστε ούδεν ηχθετο 

αυτών πολεμούντων. καί γάρ 6 Κύρος άπεπεμπε τούς γιγνο- 

μενους δασμούς βασιλεύ εκ τών πόλεων ών Ύισσαφερνους 25 

9 ετύγχανεν εχων. άλλο δε στράτευμα αύτω συνελεγετο εν 

Χερρονησω τη κατ’ αντίπερας Άβύδου τόνδε τον τρόπον. 

Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος φυγάς ην τούτω συγγενόμενος 6 

Κύρος ηγάσθη τε αύτον καί δίδωσιν αύτω μυρίους δαρεικούς. 

ι ούτως ϋ 8 έκαστους ϋ 12 άφεστήκεσαν ηιεί. : απίστησαν 
<3εΙ. 14 αυτών οηι. ίΐεί. 19 Βοθηναί οι οοάοΐ. 21-22 ττ]ν 
. . . έπιβουλην Ο, ϋ : της . . . έπιβουλης X 22 τισσαφίρνη ϋ : τισσα- 

φίρνην X δ’ ϋ : δε X 25 τισσαφίρνης οοοΜ. : οογγ. Κτϋ§;εΓ 
20 συνελεγετο αυτώ Ε οιπή άοί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α I. ί 

II 

ό δε λαβών το χρυσίον στράτευμα συνελεξεν άπό τούτων των 

χρημάτων καί επολε με ι εκ Χερρονήσου όρμωμένος τοΐς Θραξί 

τοΐς υπέρ Ελλήσποντον οίκονσι καί ωφελεί τους "Ελληναν 

ώστε καί χρήματα σννεβάλλοντο αντώ εις την τροφήν των 

5 στρατιωτών αι ' Ελλη σποντια καί πόλεις εκονσαι. τούτο δ’ αν 

οντω τρεφόμενον ελάνθανεν αντώ το στράτευμα. Αρίστιππος ίο 
δβ 6 θετταλός ξένος ών ετνγχανεν αντώ, καί πιεζόμενος υπό 

τών οικοι άντιστασιωτών ερχεται προς τον Κϋρον καί αιτεί 

αυτόν εις δισχιλίονς ξένους καί τριών μηνών μισθόν, ώ? 

ίο όντως περιγενόμενος αν τών άντιστασ ιωτών. 6 δ€ Κύρος 

δίδωσιν αντώ εις τετρακισχιλίους και εξ μηνών μισθόν, καί 

δεΐται αυτόν μή πρόσύεν καταλνσαι προς τους άντιστασ ιώτας 

πριν αν αντώ συμβουλενσηται. οντω δε αν τό εν θετταλία 

ελάνθανεν αντώ τρεφόμενον στράτευμα. Πρόξενον δε τον 

15 Βοιώτιον ξένον όντα εκελευσε λαβόντα άνδρας οτι πλειστούς 

παραγενεσθαι, ως ες Πισιδα? βουλόμενος στρατενεσθαι, ώς 

πράγματα παρεχόντων τών Πισιδώ^ τη εαυτόν χωρά. Σοφαί- 

νετον δε τον Στνμφάλιον καί Σωκράτην τον Αχαιόν, ξένους 

όντας καί τοντονς, εκελενσεν άνδρας λα/3 όντας ελθεϊν οτι 

2ο πλε ιστούς, ώς πολεμήσων Ύισσαφερνει συν τοΐς φυγάσι το ΐς 

Μιλησίων. καί εποίουν όντως οντοι. 

Έ7Γ64 δ’ εδόκει ι)δη πορενεσθαι αντώ άνω, την μεν πρό- 

φασιν εποιεΐτο ώ? ΥΙισίδας βουλόμενος εκβαλεΐν παντάπασιν 

εκ τής χώρας· καί αθροίζει ώς επί τοντους τό τε βαρβαρικόν 

25 καί τό (Ελληιπκόν. ενταύθα καί παραγγελλει τώ τε Κλεάρχω 
λαβόντι ήκειν οσον ήν αντώ στράτευμα καί τώ Άριστίππω 

συναλλαγεντι προς τους οίκοι άποπεμψαι προς εαυτόν ό είχε 

στράτευμα· καί Έενία τώ Άρκάδι, ός αντώ προειστήκει του 

II 

15 6ντα ϋ : 6ντα αυτφ {αυτοί) Ε οεί. ι6 €15 ϋ βουλόμενον 
ϋ ιδ σωκράτη ϋ 20 ως ττολειαήσων^ συν τοΐς φυγάσι των μιλησίων 
ως ττολεμησείοντας ϋ τισσαφερνη (η) X : τισσαφερνει' κα\ εττολεμησεν 
ϋ τοΐς Ο, : των ΧΌ 22 ττορεύεσθαι αντώ άνω $)δη ϋ : αυτω ηδη 
πορε''εσθαι άνω πρόφασιν μεν Ε 23 ΟΓΠ. 0[ 25 τδ 
ογπ ΑΕ ίντανθα καί στράτευμα Άάό. 0.2 5.ν., ιιηάε ελληνικδν εν¬ 

ταύθα στράτευμα κα\ Ε 28 ζεννία Ε ϋ Α 
1* 



ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ • * η 

εν ταΐς πόλεσι ξενικόν, ηκειν παραγγελλει λαβόντα τους 

άλλους πλην όπόσοι Ικανοί ησαν τάς άκροπόλεις φνλάττειν. 

2 εκάλεσε δε και τοδί Μίλητον πολιορκονντας, και τοί/9 

φυγάδας εκελενσε συν αντω στρατευεσθαι, υποσχόμενος 

αυτόΓ?, ει καλώ 9 καταπράξειεν εφ’ ά εστρατευετο, μη πρόσθεν 5 

πανσεσθαι πριν αυτονς καταγάγοι οϊκαδε. οι δε ηδεως επεί- 

θοντο' επίστενον γάρ αντω· και λαβόντες τα όπλα παρησαν 

3 €ΐ? Σάρδε 19. Έενίας μεν δη του9 εκ τώ^ πόλεων λαβών 

παρεγενετο εις Σάρδεις όπλίτας εις τετρακισχιλίονς, Προ/- 

£ε^09 δε παρην εχων όπλίτας μεν εις πεντακοσίονς και ίο 

χιλιου9, γνμνητας δε πεντακοσίονς, Σοφαίνετος δε 6 Στυμ- 

φάλιος όπλίτας εχων χιλίους, Σωκράτης δε ό ’Αχαιός όπλίτας 

εχων ω9 πεντακοσίονς, ΥΙασίων δε ό Μεγαρεί>9 τριακοσίονς 

μεν όπλίτας, τριακοσίονς δε πελταστάς εχων παρεγενετο· 

ην δε και οντος και 6 Σωκράτης των άμφϊ Μίλητον στρατενο- 15 

4 μόνων, οντοι μεν εις Σάρδεις αντω άφίκοντο. Τισσαφερνης 

δε κατανοησας ταυτα, καί μείζονα ηγησάμενος είναι η ο>9 επι 

Πισιδα9 την παρασκενήν, πορεύεται α)9 βασιλέα η εδυνατο 

5 τάχιστα ιππέας εχων ως πεντακοσίονς. καί βασιλεύς μεν 

δη επεί ηκονσε Ύισσαφερνους τον Κυρον στόλον, άντιπαρε- 2ο 
σκενάζετο. 

Κύρος δε εχων ονς εΐρηκα ωρμάτο από Σάρδεων και 

εξελαυνει δια της Ανδίας σταθμούς τρεις παρασάγγας είκοσι 

και δυο επί τον Μαίανδρον ποταμόν. τούτον το εύρος δυο 

6 πλέθρα· γέφυρα δε επην εζενγμενη πλοίοις. τούτον διαβάς 25 

εξελαυνει διά Φρυγίας σταθμόν ενα παρασάγγας οκτώ εις 

Κολοσσάς, πάλιν οικουμένην καί ενδαίμονά καί μεγάλην. 

ενταύθα εμεινεν ημέρας επτά· και ηκε Μενών ό Θετταλθ9 

2 &\λους ϋ : &νδρα$ X εϊησαν ϋ οιπη <3εί. 4 βκβλβκβ Ό 
ουηι 8εΙ. 6 παύσεσθαι V Ζ οογγ. : παΰσασθαι οεΐ. κατα'γά'γοι ϋ 
οιιπι 8εΙ.: κατάγοι X 8 ξεννίας Ο ϋ ιι γνμνητας 0 : γυμ- 
νητας εεΐ. ΙΙ-Ι2 Ίί,οφαίνςτος . . . χιλίους <3ε1. ϋΐικϊ. 15 ροδίε- 
παβ κάϊ ογπ. Α Ε 20 ηκουσε Ο] I) : ήκουαε παρά X 25 δβ 
οιη. Ο, έπ^ζςυγμόνη πιεΙ. : βπτά έζευγμενη Ηιΐ£· ροδί πλοίου 
348. βπτά 02 δ.ν., ρτο ςυο Ιπβιτα ΒΕ ουιη δεςαεηΙΐΒϋδ ΐυη^εηίεδ 
27 ρπυδ κα\ ογπ. 8εΙ. 28 ηκ*ι 8εί. ό ογπ. Ο, 
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όπλίτας εχων χιλίους και πελταστάς πεντακοσίους, Αόλοπας 
καί ΑΙνιάνας καί Όλυνθίους. εντεύθεν εξελαννει σταθμούς η 
τρεις παρασάγγας εϊκοσιν εις Κελαινάς, της φρυγίας πόλιν 
οικουμένην, μεγάλην καί ενδαίμονα. ενταύθα Κύρω βασί- 

5 λεία ην και παράδεισος μεγας αγρίων θηρίων πλήρης, ά 
εκείνος εθήρευεν από ίππου, οπότε γυμνάσαι βονλοιτο 
εαυτόν τε καί τους ίππους. διά μέσου δε του παραδείσου 
ρεΐ ό Μαίανδρος ποταμός· αί δε πηγαϊ αυτοί» εισιν εκ των 
βασιλείων ρεΐ δε και διά τής Κελαινών πόλεως. εστι δβ 8 

ίο καί μεγάλου βασιλεως βασίλεια εν Κελαιναΐς ερυμνά επί 
ταΐς πηγαϊς του Μαρσνου ποταμού υπό τη άκροπόλει· ρεΐ 
δε καί οντος διά τής πόλεως καί εμβάλλει εις τον Μαίαν¬ 

δρον" του δε Μ αρσνου το ενρός εστιν είκοσι καί πεντε 
ποδών. ενταύθα λεγεται Απόλλων εκδεΐραι Μαρσναν νική- 

<5 σα$· ερίζοντά οι περί σοφίας, καί το δέρμα κρεμάσαι εν τω 
άντρω οθεν αι πηγαί' διά δε τούτο 6 ποταμός καλείται 
Μαρσνας. ενταύθα Βέρνης, οτε εκ τής "Ελλάδος ήττηθεϊς 9 

τη μάχη άπεχώρει, λεγεται οίκοδομήσαι ταυτά τε τά βασί¬ 

λεια καί την Κελαινών άκροπολιν. ενταύθα εμεινε Κύρος 
20 ημέρας τριάκοντα· καί ήκε Κλέαρχος 6 Αακεδαιμόνιος φυγάς 

εχων όπλίτας χιλίους καί πελταστάς θράκας όκτακοσίους 
καί τομάτας Κρήτας διακοσίους. άμα δε καί Σώσις παρήν 
ό Συρακόσιος εχων όπλίτας τριακοσίους, και Σοφαίνετος 
Άρκάδας εχων όπλίτας χιλίους. καί ενταύθα Κύρος ε£ε- 

25 τασιν καί αριθμόν των Ελλήνων εποίησεν εν τω παραδείσω, 

και εγενοντο οι σνμπαντες όπλΐται μεν μνριοι χίλιοι, πελ- 

2 αίνιάνας ^ : αϊνειανας ϋ 3 είκοσι 0 Ό ν 5.ν.) Β Α ιι υπό] 
εν ϋ 14 εκδείρειν Ο, ϋ Α ι6 καλείται άεί. : λεγεται Γηεΐ. 
17 'ότ ϋ ι8 ττ) <3ε1. Κευ55 19 εντανθ’ ϋ 22 σώσις ϋ: 
σώστρς Ο, : σωσίας η1. : σώστης Α : σωκράτης Β καί . . . τριακοσίους 
οη. Ε) 23-24 Σοφαίνετος ’Αρκάδας] ’Αχίας δ ’Αρκάς ΚοεοΗΙ^ 
24 ’Αρ/ίάδοί] δ άρκας <1εΙ. 26 ροδί εγενοντο Ηαεο νειβα &<3(3. ηιεί. 
οί εΑ\τ]νες όπλΐται (νεί όπλΐται) ρεν μνριοι κα\ χίλιοι, ττελτασταϊ δε 
πεντακόσιοι, χυμνητες (χυμνηται ϋ) πεντακόσιοι, κρητες δε δια¬ 
κόσιοι, Θράκες (δε £κΙά. Β) οκτακόσιοι, σνμπαντες αριθμός μνριοι τρισ 
χίλιοι οί . . . χίλιοι οιη. Ό Β ρο5ΐ μνριοι &ά(3. καί <3εΙ. 
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ίο τασταί δε άμφϊ τους δισχιλίους. εντεύθεν έζελαυνει στα¬ 

θμούς δυο παρασάγγας δέκα ει? Πε'λτα^, πόλιν οικουμένην, 

ένταΰθ' έμειναν ημέρας τρεις· έν αΐς Βενίας δ ’Αρκάς τα 

Αυκαια 'εθυσε καί αγώνα εθηκε· τα δε άθλα ησαν στλεγ- 

11 γίδες χρυσαΐ· έθεώρει δε τον αγώνα καί Κύρος. εντεύθεν 5 

έξελαυνει σταθμούς δυο παρασάγγας δώδεκα ες Κεράμων 

αγοράν, πάλιν οικουμένην, έσχάτην προς τη Μυσια χώρα, 

εντεύθεν έξελαυνει σταθμούς τρεις παρασάγγας τριάκοντα 

εις Καύστρου πεδίον, πόλιν οικουμένην. ένταϋθ’ έμεινεν 

ημέρας πέντε* και τοίς στρατιώταις ώφείλετο μισθός πλέον ίο 

?) τριών μηνών, καί πολλάκις ιόντες έπι τάς θυρας άπητουν. 

δ δε ελπίδας λέγων διηγε καί δηλος ην άνιώμενος* ου γάρ 

12 ην προς του Κυρου τρόπου εχοντα μη άποδιδόναι. ενταύθα 

άφικνεΐται Έπυαξα η Συεννέσιος γυνή του Κιλίκων βασι- 

λέως παρά Κυρον καί έλέγετο Κυρω δούναι χρήματα πολλά. 15 

τη δ’ ουν στρατιά τότε άπέδωκε Κύρος μισθόν τεττάρων 

μηνών. είχε δε η Κίλισσα φυλακήν [καί φύλακας] περί 

αυτήν Κίλικας καί Άσπενδίους· έλέγετο δε καί συγγενέσθαι 

13 Κυρον τη Κιλίσση. εντεύθεν δε ελαύνει σταθμούς δυο 

παρασάγγας δέκα εις Θυμβριον, πόλιν οικουμένην, ενταύθα 2ο 

ην παρά την δδόν κρηνη η Μιδού καλουμένη του Φρυγών 

βασιλέως, εφ’ η λέγεται Μίδα? τον Σάτυρον θηρεϋσαι οΐνω 

14 κεράσας αυτήν. εντεύθεν έξελαυνει σταθμούς δυο παρα¬ 

σάγγας δέκα εις Ύυριάειον, πόλιν οικουμένην. ενταύθα 

έμεινεν ημέρας τρεις. καί λέγεται δεηθηναι η Κίλισσα 25 

Κυρου έπιδειξαι το στράτευμα αυτή· βουλόμενος ουν έπι- 

δεΐξαι έξέτασιν ποιείται έν τώ πεδίω τών 'Κλλήνων και τών 

15 βαρβάρων. έκέλευσε δε τους 'Έλληνας ώς νόμος αυτοΐς 

3 ξεννίαν Ο ΰ 4 λυκαΊα Β στλε^ΐδεν ^ 6 €ί$ Ε 
κεράμων X: κεράμων Β οιΐηΐ οΐεί. 14 συννεσιον Ο ϋ Ε ΐη φυλακήν 
οιη. <3εΙ. καί φύλακαν άεΐ. ΒΓεΐΙεηβαεΗ 17-18 περί αυτήν φυλα¬ 

κήν κα\ φύλακαν Β ι8 αυτόν Ο : αυτήν οβί. 19 δβ ελαύνει 
Οί Β : δβ εζελαύνει 02 Β Α : δ’ εξελαύνει Ε: εξελαύνει <3εΙ. 23 αυτήν 
Β : αυτόν X 24 Ύυριάειον Βΐηά. : τυραΤον X: τυριαΐον Β 
20 αύτ?ι ί) X : εαυτη Β ουιη (Ιεί. 28 εκελευε Β 
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€ΐ? μάχην οϋτω ταχθήναι καί στήναι, συντάξαι δ’ έκαστον 

τονς εαντου. ετάχθησαν οΐιν επί τεττάρων είχε δε το μεν 

δεξιον Μενών καί οί συν αΐιτώ, το δε ενώννμον Κλέαρχος 

καί οί εκείνον, τδ δβ μέσον οί άλλοι στρατηγοί. εθεώρει ι6 

5 οΐιν δ Κύρος πρώτον μεν τονς βαρβάρους· οί δε παρήλαυνον 

τεταγμενοι κατά ΐλας καί κατά τάξεις· εΐτα δε τονς Γ/Ελλη¬ 

νας, παρελαννων εφ’ άρματος καί η Κιλισσα ίφ’ άρμαμάξης. 

εΐχον δε πάντες κράνη χαλκά καί χιτώνας φοινικοΰς και κνη- 

μϊδας καί τάς ασπίδας εκκεκαλνμμενας. επειδή δε πάντας ιγ 

ίο παρήλασε, στησας τδ άρμα πρδ της φάλαγγος μέσης, πεμψας 

Πίγρητα τδν ερμηνεα παρά τονς στρατηγούς τών Ελλήνων 

εκελενσε προβαλεσθαι τα όπλα καί επιχωρήσαι ολην την 

φάλαγγα, οί δε ταυτα προεϊπον τοΐς στρατιώταις· και €7Γ£ΐ 

εσάλπιγξε, προβαλόμενοι τα όπλα επήσαν. εκ δε τοντον 

ι $1 θάττον προϊόντων σνν κραυγή άπδ του αυτομάτου δρόμος 

εγενετο τοΐς στρατιώταις επί τάς σκηνάς, τών δε βαρβάρων ι8 

φόβος πολύς, καί η τε Κιλισσα εφνγεν επί της άρμαμάξης 

και οί εκ τής αγοράς καταλιπόντες τά ώνια εφυγον. οί δ€ 

Έλληνες σνν γελωτι επί τάς σκηνάς ήλθον. ή δε Κιλισσα 

2ο ίδονσα την λαμπρότητα καί την τάξιν τον στρατεύματος 

εθανμασε. Κύρος δε ήσθη τδν εκ τών Ελλήνων εις τονς 

βαρβάρους φόβον ίδών. εντεύθεν εξελαννει σταθμούς τρεις 19 

7ταρασάγγας είκοσιν εις Ίκόνιον, τής Φρυγίας πόλιν εσχά- 

την. ενταύθα εμεινε τρεις ημέρας. εντεύθεν εξελαννει 

25 δια τής Αυκαονίας σταθμούς πεντε παρασάγγας τριάκοντα, 

ταντην την χώραν επετρεψε διαρπάσαι τοΐς 'Έλλησιν ώ$· 

πολεμίαν ονσαν. εντεύθεν · Κύρος την Κίλισσαν εις την 20 

Κιλικίαν αποπέμπει την ταχίστην οδόν και συνεπεμφεν 

αυτή στρατιώτας ονς Μενών εΐχε καί αυτόν. Κύρος δβ 

3 δ’ ϋ 4 Εκείνου ϋ ειπη άεί. : εξ εκείνου X 8 χαλκά. ^ Ε 
φοινικίους πιεί. κνημίδας Ό 12 όκελευε ϋ προβάλλεσθαι ΑΕ 
13 προεϊπαν ϋ 14 προβαλλόμενοι 00(3(3.: οογγ. (3οβεΙ 15 θάσσον 
πιεί. τη επ\ Ο : εκ εεΐ., 5εά Ο ίη Γβε. ι8 εφε\τγον <1εΙ. 
29 στρατιώτας ροδί είχε ΐΓ&ηερ. Κβυ55 
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μετά των άλλων έξελαυνει διά Καππαδοκίας σταθμούς τέτ- 

ταρας παρασάγγας είκοσι καί πέντε προς Αάναν, πόλιν 

οικουμένην, μεγάλην καί ευδαίμονα. ενταύθα έμειναν ημέρας 

τρεις* εν ω Κυρο$· άπέκτεινεν άνδρα Πέρσην Μεγαφέρνην, 

φοινικιστην βασιλέων, καί έτερόν τινα των υπάρχων δυνά- 5 

2ΐ στην, αίτιασάμενος έπιβουλευειν αυτω. εντεύθεν έπειρωντο 

εισβάλλειν εις την Κιλικίαν η δβ εισβολή ην οδός αμα¬ 

ξιτός όρθια ισχυρως και αμήχανος είσελθεΐν στρατευματι, 

εΐ τις έκωλυεν. έλέγετο δβ και Συέννεσις είναι επί των 

άκρων φυλάττων την εισβολήν διό έμεινεν ημέραν εν τω ίο 

πεδίω. τη δ’ υστεραία ηκεν άγγελος λέγων οτι λελοιπως 

εΐη Συέννεσις τα άκρα, έπεϊ ησθετο οτι το Μένωνος στρά¬ 

τευμα ηδη εν Κιλικία ην εΐσω των όρέων, καί οτι τριηρεις 

ηκουε περιπλεουσας απ' 1 Ιωνίας εις Κιλικίαν Ύαμων έχοντα 

22 τα 9 Λακεδαιμονίων καί αυτοϋ Κόρου. Κύρος δ’ ονν άνέβη 15 

επί τα όρη ουδενός κωλυοντος, και είδε τάς σκηνάς ου οι 

Κίλικες έφνλαττον. εντεύθεν δβ κατέβαινεν εις πεδίον 

μέγα και καλόν, έπίρρυτον, και δένδρων παντοδαπών συμ- 

πλεων καί αμπέλων· πολύ δε καί σησαμον και μελίνην καί 

κέγχρον καί πυρους και κριθάς φέρει. όρος δ’ αυτό περί- 2ο 

εΐχεν οχυρόν καί υψηλόν πάντη εκ θαλάττης εις θάλατταν. 

23 καταβάς δε διά τουτου του πεδίου ηλασε σταθμούς τέτταρας 

παρασάγγας πέντε καί είκοσιν €19 Ταρσοί, της Κιλικίας 

πόλιν μεγάλην και ευδαίμονά, ου ην τα Συεννέσιος βασίλεια 

του Κιλίκων βασιλέως· διά μέσου δε της πόλεως ρεΐ ποτά- 25 

24 μός Κτίδι/09 όνομα, εύρος δυο πλέθρων. ταυτην την πόλιν 

έξέλιπον οι ένοικουντες μετά Συεννέσιος εις χωρίον οχυρόν 

2 πρύς δάνα 00(3. ιιηιιβ : 6ις Θόανα ΚεΙκίΕηίζ 4 *ν &ΐς <3εΙ. 
5 των υπάρχων <3ε1. ΒοΗεηΙίΙ 6 αυτω Ε η άμαξητδς X 
8 αμήχανος Ο οιιηι <3εί. : άμήχανον X 9 σύννζσις Ο ίο έμεινεν 
Ο, ϋΑΕ: έμειναν 02 οεΐ. 14 ταμων ϋ ουπι <3εΙ. Ταμώ εχοντος 
οίΐ. ΟεπιοΙΙ ι8 καλόν οηι. Ε καί επίρρυτον ϋ οαηι (3εΙ. 
20 αυτω ϋ περιεΊχεν Ο, ϋ : περιέχει 02 οεΐ. 23 ταρσούς Ό2 
οαηη (ΙεΙ. : ταρσόν X ϋ! 24 ού ήν ΒοΗηεΐάεΓ: εϊσ ήν Ο : 6(5 ήν Α : 
εις V ΒΕ: ενταύθα ήσαν (3εΙ. 
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€7τι τά ορη πλην οί τα καπηλεία εχοντες' εμειναν δε και 

οι παρά την θάλατταν οικοϋντες εν Σόλοις καί εν Μσσοΐ9. 

Έπναζα δ£ η Σνεννεσιος γννη προτερα Κνρον πόντε ημεραις 2ζ 

εις Ταρσονς άφίκετο' εν δβ τί) υπερβολή των όρεων τη εις 

5 το πεδίον δυο λόχοι τον Μ61Ό>ζ>09 στρατεύματος άπώλοντο· 

οι μεν εφασαν αρπάζοντας τι κατακοπηναι υπό των Κιλίκων, 

οί δε νπολειφθεντας καί ον δνναμενονς ενρεϊν το άλλο στρά¬ 

τευμα ονδε τάς οδούς εΐτα πλανώ μένους άπολεσθαι· ησαν 

δ’ ονν οντοι εκατόν όπλίται. οί δ’ άλλοι επεϊ ηκον, την 26 

ίο τε πόλιν τους Ταρσούς διηρπασαν, δια τον όλεθρόν των 

συστρατιωτών όργιζόμενοι, καί τά βασίλεια τά εν αντί). 

Κύρος δ’ επει είσηλασεν εις την πόλιν, μετεπεμπετο τον 

Σνεννεσιν προς εαυτόν ό δ’ οντε πρότερον ονδενί πω κρείτ- 

τονι εαυτόν εις χεΐρας ελθεΐν εφη οντε τότε Κνρω ιεναι 

15 ήθελε, πρϊν η γννη αυτόν επεισε καί πίστεις ελαβε. μετά 2η 

δε ταϋτα επει συνεγενοντο άλληλοις, Συεννεσις μεν εδωκε 

Κ νρω χρήματα πολλά εις την στρατιάν, Κύρος δε εκείνω 

δώρα ά νομίζεται παρά βασιλεί τίμια, ΐππον χρυσοχάλινον 

και στρεπτόν χρνσοϋν καϊ φελια καί άκινάκην χρνσονν καϊ 

2ο στολήν Περσικήν, καϊ την χώραν μηκετι διαρπάζεσθαί' τά δε 

ηρπασμενα ανδράποδα, ην που εντνγχάνωσιν, άπολαμβάνειν./ 

Ενταύθα εμεινεν 6 Κύρος καϊ η στρατιά ημέρας είκοσιν III 

οί γάρ στρατιώται ονκ εφασαν ιεναι τον πρόσω· νπώπτευον 

γάρ 7]δη επϊ βασιλέα ιεναι· μισθωθηναι δε ονκ επϊ τοντω 

25 εφασαν. πρώτος δε Κλίαρχο9 τους αντου στρατιώτας 

εβιάζετο ϊεναΐ' οί δ’ αυτόν τε εβαλλον καϊ τά υποζύγια 

τά εκείνου, επει άρζαιντο προϊεναι. Κλέαρχος δε τότε μεν 2 

μικρόν εζεφυγε μη καταπετρωθηναι, ύστερον δ’ επεϊ εγνω 

2 σολοΊς ηιεί. (σόλοΊς ϋ δίε) 3 νμ-φ** Ο Ε ευιτι «Ιοί. 4 ροδίεπυδ 
τη Κεΐδίίε : των οοάά. 6 ίφθασαν 01 Β Ε : ςΰτασαν Α ίο τους 
Ταρσούς <3ε1. ΚΐεΗΙ ζιηρπαζον Ε 14 τοτ€] 7τοτ6 ϋ 19 καϊ 
ψόλια . . . χρυσόνν οτη. 0 ειπη (3ε!;. 20 διαρπάζεσθαι Οοβεί : 
αφαρπάζεσθαι ηιεί. : αρπάζεσθαί άεϋ. 22 βμεινε κύρος ϋ οιιπί θεΐ. 
25 πρώτον ϋ αυτοί} Ο 20 αυτόν τ€] αυτόν Ο, ϋ : αυτόν Α 
27 &ρξαιντο Ο] ϋ : &ρξαιτο V (?) : ήρξατο εεί. 28 μη : του 
(ϊη ΐΏΆΓξ.) μττ\ 02: του Ε 
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οτι ον δυνησεται βιάσασθαι, σννήγαγεν εκκλησίαν των αυτόν 

στρατιωτών, καί πρώτον μεν έδάκρνε 7τολυν χρόνον έστώς· 

οι δε όρώντες έθαύμαζον καί έσιώπων εΧτα δε έλεζε τοιάδε. 

3 ’Άνδρες στρατιώται, μη θαυμάζετε οτι χαλεπώς φέρω τοΐς 

παροΰσι πράγμασιν. εμοϊ γάρ ζένος Κύρος έγένετο καί με 5 

φενγοντα εκ της πατρίδος τά τε άλλα ετίμησε και μυρίονς 

εδωκε δαρεικους· οίις εγώ λαβών ουκ είς τδ Ιδιον κατεθεμην 

4 έμο'ι ουδέ καθηδνπάθησα, άλλ’ είς υμάς έδαπάνων. καί 

7τρωτόν μεν προς τους θράκας έπολέμησα, καί υπέρ της 

Ελλάδος έτιμωρουμην μεθ’ υμών, εκ της Χερρονησου αν- ίο 

τους έζελαυνων βονλομενονς άφαιρεΐσθαι τους ένοικοϋντας 

"Ελληνας την γην. επειδή δε Κύρος έκάλει, λαβών υμάς 

έπορενόμην, ΐνα εΐ τι δεοιτο ώφελοίην αυτόν άνθ' ών ευ 

5 επαθον ύπ’ εκείνον. επεϊ δε υμείς ου βουλεσθε συμ- 

πορευεσθαι, ανάγκη δη μοι η υμάς προδόντα τη Κυρον ΐξ> 

φιλία, χρησθαι η προς εκείνον ψενσάμενον μεθ’ υμών εΧναι. 

εί μεν δη δίκαια ποιήσω ουκ οΐδα, αιρησομαι δ’ ουν υμάς 

καί συν υμΐν ό τι άν δέη πείσομαι. καί ουποτε ερεΐ ουδεις 

ώς εγώ "Ελληνας άγαγών είς τους βαρβάρους, προδους τους 

6 Έλληνας την τών βαρβάρων φιλίαν ειλόμην, άλλ’ επε\ 2ο 

υμείς εμοϊ ον θέλετε πείθεσθαι, εγώ συν υμΐν εψομαι καί 

ο τι άν δέη πείσομαι. νομίζω γάρ υμάς εμοϊ είναι και 

πατρίδα καί φίλους καί συμμάχους, καί συν υμΐν μεν άν 

οΧμαι εΧναι τίμιος οπού άν ώ, υμών δε έρημος ών ουκ άν 

ικανός οΧμαι εΧναι ουτ άν φίλον ώφελησαι ουτ άν εχθρόν 25 

άλέζασθαι. ώς έμοΰ ουν ιόντος οπη άν καί υμείς οϋτω την 

η γνώμην έχετε. ταϋτα εΧπεν οι δε στρατιώται οι τε αυτόν 

εκείνου καί οι άλλοι ταντα άκουσαντες οτι ου φαίη παρά 

βασιλέα πορευεσθαι εττηνεσαν παρά δε Έενίου καί ΥΙασίωνος 

πλείονς η δισχίλιοι λαβόντες τά όπλα καί τά σκευοφόρα 3° 

τ αυτόν Ο Β 8 ουδέ Οί ϋ : άλλ’ ουδέ 02 εεΐ. 9 πρώτα Ο 
21 ουκ έθέλετε (3εΙ. ροίΐ πείθεσθαι 3(3(3. ούδε επεσθαι 02 ίη ηΐ3Γ£. 
ουτη <3εΙ. 24 ουκ άνΐ ουχ Ε 20 αλεξ-ί,σασθαι 00(3(3. : οογγ. 

θ3δΐ3ΐϊο ’όπου ϋ : οποί Α Ε 27 ταντ' ϋ 28 ού οιη. X 
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έστρατοπεδενσαντο παρά Κλεάρχω. Κνρος δέ τοντοις 8 

άπορων τε καί λυπονμενος μετεπέμπετο τον Κλέαρχον 6 

δέ ίέναι μεν ονκ ήθελε, λάθρα δέ των στρατιωτών πέμπων 

αντω άγγελον έλεγε θαρρεΐν ώί καταστησομένων τούτων 

5 €15 το δέον. μεταπέμπεσθαι δ’ έκέλενεν αντόν αυτός δ’ 

ονκ εφη ίέναι. μετά δέ ταντα συναγαγών τους 0’ εαυτοί) 9 

στρατιώτας και τους προσελθόντας αντω καί των άλλων 

τον βονλόμενον, έλεζε τοιάδε. "Ανδρες στρατιώται, τα μεν 

δη Κνρον δηλον οτι όντως έχει προς ημάς ώσπερ τά ημέτερα 

ίο προς εκείνον ούτε γάρ ημείς εκείνον έτι στρατιωται, επεί 

γε ον συνεπομεθα αντω, οντε εκείνος ετι ημΐν μισθοδότης. 

οτι μέντοι άδικεΐσθαι νομίζει νφ’ ημών οιδα* ώστε καί ίο 

μεταπεμπομένου αντον ονκ €0€λω έλθειν, το μεν μέγιστον 

αίσχννόμενος οτι σννοιδα έμαυτώ πάντα έψευσμένος αντόν, 

ΐ5 έπειτα καί δεδιώς μη λαβών με δίκην έπιθη ών νομίζει νπ' 

έμοϋ ηδικησθαι. εμοί ονν δοκεΐ ονχ ώρα είναι ημΐν καθεν- II 

δειν ουδ’ άμελεΐν ημών αυτών, άλλα βονλενεσθαι ό τι χρη 

ποιεΐν εκ τοντων. καί έως γε μένομεν αντον σκεπτέον 

μοι δοκεΐ είναι όπως άσφαλέστατα μενονμεν, εί τε ηδη 

20 δοκεΐ άπιέναι, όπως άσφαλέστατα άπιμεν, καί όπως τά 

επιτήδεια έζομεν αν ευ γάρ τοντων οντε στρατηγόν οντε 

Ιδιώτου όφελος ονδέν. ό δ’ άνηρ πολλον μεν άζιος ω αν 12 

φίλος η, χαλεπώτατος δ’ εχθρός ω αν πολέμιος η, έχει δε 

δνναμιν καί πεζήν καί ιππικήν καί ναυτικήν ήν πάντες 

25 ομοίως όρώμέν τε καί έπιστάμεθα· καί γάρ ουδέ πόρρω 

δοκονμέν μοι αντον καθησθαι. ώστε ώρα λέγειν ο τι τις 

4 τούτων] αυτών Ε 5 αυτόν 8(1(1. αύθις Κ&ρρεγηε 6 τους 
0’] τούς μεθ* Λ Ε 8 τύν βουλόμενον] ο εΐ 3Γΐΐοα1ΐ εί ραΓίίοΐρϋ ΐη 
Γ35. Ο : βουλομένων ϋ ογπ. τύν ίο ετι ογπ. Ε επεί γε] επεί Ε 
12 νομίζει αύικεΤσθαι ϋ Ε 14 αυτόν] αύτώ Ε ΐ8 μείνωμεν Ο : 
μένω μεν ϋ Ε (Β?) (μενομεν . . . ασφαλέστατα οιη. Α) 19 'όπως 
ασφαλέστατα μένωμεν ΐη Π13Γ§;. Ο : ογπ. ϋ ροδί ’όπως 8(1(1. ως (Ιεί. 
μενουμεν ΒυΙΙιηηηη : μένωμεν εο(1(1. 20 ροδί ’όπως 8(3(1. ώς (3εΙ. 
απιωμεν άεΐ. 22 πολλών Ε άξιος Οι Α : άξιος φίλος 02 (δ.ν.) 
εεΐ. 24 ναυτικήν καί ιππικήν Ο ϋ Α Ε (Β ?) δεά Ο, δυρεΓ ιππικήν 
ροδίΐιί α, 5υρεΓ ναυτικήν β 



Ι.ϋΙ ΗΕΝΟΦΓ2ΝΤΟΣ 

13 γιγνώσκει άριστον είναι. ταϋτα διττών επαυσατο. εκ δ£ 

τούτον άνίσταντο οί μεν εκ τον αυτομάτου, λεξοντες & εγί- 

γνωσκον, οι δβ καί ύπ εκείνου εγκελευστοι, €7τιδεικννντες 

οΐα εΐη η απορία άνεν τής Κνρον γνώμης καί μενειν και 

14 άπιεναι. εις δε δη είπε προσποιούμενος σπενδειν ως τάχιστα 5 

πορενεσθαι εις την Ελλάδα στρατηγούς μεν ελεσθαι άλλους 

ως τάχιστα, εί μη βούλεται Κλέαρχος άπάγειν τα δ' 

επιτήδει άγοράζεσθαι (ή δ’ αγορά ήν εν τω βαρβαρικω 

στρατενματι) καί συσκενάζεσθαι· ελθόντας δε Κ νρον αίτεΐν 

πλοία, ως άποπλεοιεν εάν δβ μη δίδω ταϋτα, ηγεμόνα το 

αίτεΐν Κ νρον οστις διά φιλίας τής χώρας άπάξει. εάν δε 

μηδε ηγεμόνα δίδω, συντάττεσθαι την ταχίστην, πεμψαι 

δε καί προκαταληψομενους τά άκρα, όπως μη φθάσωσι μήτε 

Κύρος μήτε οι Κίλικες καταλαβόντες, ών πολλούς καί 

πολλά χρήματα εχομεν άνηρπακότες. οντος μεν τοιαϋτα ΐ5 

15 είπε· μετά δε τούτον Κλέαρχος είπε τοσοϋτον. 'Ως μεν 

στρατηγήσοντα εμε ταντην την στρατηγίαν μηδεϊς υμών 

λεγετω· πολλά γάρ ενορώ δι ά εμοϊ τούτο ον ποιητεον 

ώί δβ τω άνδρϊ δν άν ελησθε πείσομαι δυνατόν μάλιστα, 

ΐνα είδήτε οτι καί άρχεσθαι επίσταμαι ώ$· τις καί άλλος 2ο 

ι6 μάλιστα ανθρώπων, μετά τούτον άλλος άνεστη, επιδεικννς 

μεν την εϋήθειαν τον τά πλοία αίτεΐν κελενοντος, ώσπερ 

πάλιν τον στόλον Κνρου ποιούμενου, επιδεικννς δβ ώ? ενηθες 

ειη ηγεμόνα αίτεΐν παρά τούτον ω λνμαινόμεθα την πράξιν. 

εί δε καί τω ήγεμόνι πιστενσομεν δν άν Κύρος δίδω, τί 25 

κωλύει καί τά άκρα ήμΐν κελεύειν Κ νρον προκαταλαβεΐν; 

17 ΐγώ γάρ όκνοίην μεν άν εις τά πλοία εμβαίνειν ά ήμΐν δοίη, 

1 γφγ)νώσκοι Α Ε ταΰτ’ Ό 4 V ΟΓη· 8 (τιτήδα' 
· έπιτήδα 0, : βπίτήδβια οεΐ. 9 έλθόντα 0, ϋ Β Α II άποίσει 

ηιεί. 15 μεν ουν Ό V χη ροδί υμών ίΐάά. έμς ϋ ι8 δΓ 
& ϊη γε5. 0 : ϋ έμοι 1 6 βί ί ΐη γε5. 0 19 δν εάν 0, ϋ Β Α : 
δν άν ΟΟΓΓ. Ε 20 Τίϊ] '6στι$ Ο Β Ε (ογπ. Α) καί ογπ. X 
23 ροδί πάλιν &(1ο1. &ν €&Γηυΐ1ι τδν <3«1. ^ι : ογπ. Ε ουιη άεί. 
ποιούμενου ϋ : μ^ ποιούμενου 02 οεί. 25 πιστεύομεν Ε δν 
ΟϋΒΕ (Α ?) : φ οΐεί. 26 προκαταλαβεΊν Ο; : προκαταλιπεΐν ϋ V: 
προκαταλαμβάνει 02 οεΐ. 
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αη ημάς ταΐς τριηρεσι κατάδυση, φοβοίμην δ’ άν τώ ηγεμόνι 

ον δοίη επεσθαι, μη ημάς άγάγη οθεν ουκ εσται εξελθεΐν 

βονλοίμην δ’ άν άκοντος άπιών Κνρον λαθεΐν αυτόν άπελθών 

δ ου δυνατόν εστιν. άλλ’ εγώ φημι ταντα μεν φλυαρίας ι8 

5 είναι· δοκεΐ δε μοι άνδρας ελθόντας προς Κνρον οίτινες 

επιτήδειοί συν Κλεάρχω έρωταν εκείνον τί βούλεται ημΐν 

χρησθαι· καί εάν μεν η πράξις η παραπλήσια οΐαπερ καί 

πρόσθεν εχρητο τοΐς ξενοις, επεσθαι και ημάς και μη κακίονς 

είναι των πρόσθεν τουτω σνναναβάντων εάν δε μείζων 19 

ίο η πράζις της πρόσθεν φαίνηται καί επιπονωτερα καί επικιν¬ 

δυνότερα, άξιοΰν η πείσαντα ημάς άγειν η πεισθεντα προς 

φιλίαν άφιεναι· οϋτω γάρ καί επόμενοι αν φίλοι αντώ καί 

πρόθυμοι εποίμεθα και άπιόντες ασφαλώς αν άπίοιμεν 

ο τι δ’ αν προς ταντα λεγη άπαγγεΐλαι δεύρο· ημάς δ’ άκον- 

15 σαντας προς ταντα βονλενεσθαι. εδοξε ταντα, κα'ι άνδρας 2ο 

ελόμενοι συν Κλεάρχω πεμπονσιν οι ηρώτων Κνρον τά 

δόξαντα τη στρατιά. 6 δ’ άπεκρίνατο οτι ακούει ’Αβροκόμαν 

εχθρόν άνδρα επί τώ Ευφράτη ποταμώ είναι, άπεχοντα 

δώδεκα σταθμούς· προς τούτον ονν εφη βουλεσθαι ελθεϊν 

2ο καν μεν η εκεΐ, την δίκην εφη χρηζειν επιθ είναι αντω, ην 

δ€ φυγή, ημείς εκεΐ προς ταντα βονλενσόμεθα. άκονσαντες 21 

δβ ταντα οι αιρετοί άγγελλονσι τοΐς στρατιώταις· τοϊς δε 

υποψία μεν ην ότι άγει προς βασιλέα, όμως δε εδόκει 

επεσθαι. προσαιτοϋσι δε μισθόν 6 δε Κνρος υπισχνεΐται 

25 ημιόλιον πάσι δώσειν ον πρότερον εφερον, αντί δαρεικον 

τρία ημιδαρεικά τον μηνάς τώ στρατιώτη* ότι δε επι βασιλέα 

άγοι ονδε εντανθα ηκονσεν ουδείς εν τώ γε φανερώ. 

Έντενθεν εξελαυνει σταθμούς δυο παρασάγγας δέκα επί IV 

ι ταΓϊ ϋ : αύταΐ$ τα?5 εεΐ. 2 δν Ο, ϋ : φ &ν 02 εεΐ. ουκ 
εσται 0| ϋ : ούχ οΐόν τε εσται 02 εεί. 7 οϊάπερ ϋ ιι 7τείσαντα 
Ο : πείσανταί εεί. 12 απάναι ηιεί. καί οιη. Ε &ν ογπ. πιεί. 
13 67Γσίμ(θα] ε’σόμεβα ϋ 14 λεγοι ϋ : 7} ΐη Γ35. Ο ανα^Ύ^ίλαι 
ηιεί. 17 ακονοι Ό Ε : άκοόειν Α 2ΐ φΰηγ Ο Ό V: φίί'γ'ρ εεί. 
23 άγβί Ο : &Ύ οι Ε V 27 ε'ν τφ 76 φαν*ρω 8οΗεηΜ : ε’ν τφ τότε 
φαναράς ηιεί. : εν γε ΤΦ φανερφ <3εΙ. 



I. ίν ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

τον Ψάρον ποταμόν, ον ήν το εύρος τρία πλίθρα, εντεύθεν 

εξελαύνει σταθμόν ενα 7ταρασάγγας πεντε επί τον Πνραμον 

ποταμόν, ου ην τό εύρος στάδιον. εντεύθεν εξελαύνει στα¬ 

θμούς όνο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εις Ίσσονς, της Κιλικίας 

εσχάτην πόλιν επί τη θαλάττη οικουμένην, μεγάλην καί 5 

2 εύδαίμονα. ενταύθα εμειναν ημέρας τρεις· καί Κύρω παρησαν 

αΐ εκ Πελοπόννησου νήες τριάκοντα και πεντε και επ' αυταΐς 

ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος, ηγείτο δ’ αυταΐς Ύαμως 

Αιγύπτιος εξ Έφεσον, εχων νανς ετερας Κύρου πεντε και 

εϊκοσιν, αΐς επολιόρκει Μίλητον, ότε Ύισσαφερνει φίλη ην, ίο 

3 και συνεπολεμει Κύρω προς αυτόν, παρην δε και Χειρίσοφος 

Λακεδαιμόνιος επί των νέων, μετάπεμπτος υπό Κύρου, επτά- 

κοσίους εχων όπλίτας, ων εστρατήγει παρά Κύρω. αΐ δε νηες 

ώρμουν παρά την Κύρου σκηνήν. ενταύθα και οί παρά 

Άβροκόμα μισθοφόροι *Έλληνες άποστάντες ήλθον παρά ΐζ 

Κύρον τετρακόσιοι όπλΐται και σννεστρατεύοντο επί βασιλέα. 

4 εντεύθεν εξελαύνει σταθμόν ενα παρασάγγας πεντε επί πύλας 

τής Κιλικίας καί τής Συρίας, ήσαν δε ταύτα δύο τείχη, καί τό 

μεν εσωθεν {τό) προ τής Κιλικίας Συεννεσις είχε καί Κιλίκων 

φυλακή, τό δβ εξω τό προ τής Συρίας βασιλεως ελεγετο 2ο 

φυλακή φυλάττειν. διά μέσου δβ ρεΐ τούτων ποταμός Κάρσος 

όνομα, εύρος πλέθρου, άπαν δε τό μέσον των τειχών ήσαν 

στάδιοι τρεις· και παρελθεΐν ούκ ήν βία· ήν γάρ ή πάροδος 

στενή καί τά τείχη εις τήν θάλατταν καθήκοντα, υπερθεν δ’ 

ήσαν πετραι ήλίβατοι· επί δε τυΐς τείχεσιν άμφοτεροις εφει- 25 

5 στήκεσαν πύλαι. ταύτης ενεκα τής παρόδου Κύρος τάς ναύς 

μετεπεμψατο, όπως όπλίτας άποβιβάσειεν εΐσω καί εξω των 

πυλών, καί βιασόμενος τούς πολεμίους εί φυλάττοιεν επί ταΐς 

8 αυταΐς Ο, Ό: αυτών 02 οεΐ. ταμώςΟΤ) ιο-ιι (οτι οΙείΛ . . . 
αυτόν <3ε1. Οοβεί ΐ2 των ογπ. 0 0 ις τό οχΙά. νοδδίιΐδ 2ο τό 
ροδί (ξω Ο 5.ν.: ογπ. ϋ 2ΐ τούτων ρεΐ ϋ ουπι άε£. 22 ςύροςήι/ Ο, ϋ 
Β Α Ε : ν 8ε1. Ο (εα<1 γπ. Ιεβίε ΟειποΙΙ): οιη. άεί. 25-26 πετραι . . . 
εφεστήκεσαν (δΐε') ίη ιτΐ3Γ£. &8<± 0_,, οιη. εφειστήκεσαν Ε : εφεστν- 

κεσαν οεΐ. 26 πύλαι) πύργοι Η^ΓίΓηαη 28 κα\ 8ε1. ϋΐη(1.: ίοτί ως 
βιασάμενος Ο] ϋ Β Α : βιασάμενος Οΐη8. Ηεοίο δ κύρος : βιασάμενοι Οο Ε 
ςεΐ. ροδί πολεμίους αά(3. παρελθοιεν Ο,. δ.ν. Β Α Ε εί 8<_Ί. : ογπ. Ο, ϋ V 
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Συριαις πυλαις, όπερ ώετο ποιησειν 6 Κύρος τον Άβροκόμαν, 

εχοντα πολύ στράτευμα. Άβροκόμας δέ ον τοϋτ έποίησεν, 

άλλ’ €7Γ€6 ηκουσε Κϋρον εν Κιλικία όντα, άναστρέψας εκ 

Φοινίκης παρά βασιλέα άπηλαυνεν, εχων, ώ$· ελέγετο, τριά- 

5 κοντά μυριάδας στρατιάς. εντεύθεν εξελαύνει δια Συρίας 6 

σταθμόν ένα παρασάγγας πέντε εις Μυρίανδον, πάλιν οικου¬ 

μένην υπό Φοινίκων έπϊ τη θαλάττη' εμπόρων δ’ ην τδ 

χωρίον και ώρμουν αυτόθι όλκάδες πολλαί. ένταϋθ’ εμεινεν 

ημέρας έπτά' και Βενίας 6 Αρκάς [στρατηγός] και Πασιω^ 6 η 

ίο Μεγαρεύς έμβάντες εις πλοιον και τα πλείστου άξια ένθέ- 

μενοι άπέπλευσαν, ως μεν τοΐς πλείστοις έδόκουν φιλοτιμη- 

θέντες οτι τους στρατιώτας αυτών τους παρά Κλέαρχον 

άπελθόντας ώ? άπιόντας εις την Ελλάδα πάλιν κα\ ου προς 

βασιλέα εϊα Κύρος τον Κλ^αρχοζ^ έχειν. έπει δ’ ησαν 

15 αφανείς, διηλθε λόγος οτι διώκει αυτούς Κύρος τριηρεσι' 

καί οι μεν ηυχοντο ώ$· δειλούς όντας αυτούς ληφθηναι, οι δ’ 

ωκτιρον εί άλώσοιντο. Κύρος δε συγκαλέσας τους στρατη- 8 

γους εΐπεν Άπολελοίπασιν ημάς Βενίας καί Πασίων. άλλ’ 

ευ γε μέντοι έπιστάσθων οτι ούτε άποδεδράκασιν οΐδα γάρ 

2ο οπη οίχονται· ούτε άποπεφεύγασιν εχω γάρ τριηρεις ώστε 

ελεΐν τό εκείνων πλοιον αλλά μά τούς θεούς ούκ έγωγε 

αυτούς διώξω, ούδ’ έρεΐ ούδεις ως εγώ έως μεν αν παρη 

τις χρώμαι, έπειδάν δε άπιέναι βονληται, συλλάβων και αυ¬ 

τούς κακώς ποιώ και τά χρήματα άποσυλώ. αλλά ίτωσαν, 

25 είδότες οτι κακίους είσϊ περί ημάς η ημείς περί εκείνους, 

καίτοι έχω γε αυτών καί τέκνα και γυναίκας εν Ύράλλεσι 

φρουροόμενα' άλλ’ ουδέ τούτων στερησονται, άλλ’ άπολη- 

ψονται , ης πρόσθεν ένεκα περί εμέ αρετής, καί 6 μέν ταϋτα 9 

εΐπεν οι δέ'Έλληνες, ει τις καί άθυμότερος ην προς την άνά- 

5 μυριανδόν Γηεΐ. 8 (μ^ινεν : έμειναν 02 οεΐ. 9 <ττρατηγ1)5 
<3ε1. ΟοβεΙ ιι εδόκει Ό 12 κλεάρχω Οι Ε 15 δίωκα 
ϋ Β Α Ε ι6 δβίλουϊ Ο] ϋ : δήλοι/ϊ 02 εεΐ. 19 επιστάσθωσαν 
εο<3(1 : οοπ*. ΚϊεΗΙ 20 οποί ϋ Α 24 ίτωσαν ΒοΓπειη&ηη ; 
εί. Ειιγ. I. ϊη Τ. 1480 : Ιέτωσαν ιηεΐ. : Ιόντων άεΐ. : Χτων ΟεπιοΙΙ 



Ι.ίν ΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ 

βασιν, ακούοντας την Κύρον αρετήν ηδιον και προθυμότερων 

σννεπ ορεύοντο. 

Μ(τα ταντα Κύρος έζελαύνει σταθμούς τέτταρας παρα- 

σάγγας ε’ίκοσιν επί τον Χόλον ποταμόν, όντα το εύρος 

πλέθρου, πληρη δ’ ιχθύων μεγάλων και πραέων, ονς οι Σύροι 5 

θεούς ένόμιζον καί άδικεΐν ουκ είων, ουδέ τας περιστεράς, αί 

δε κώμαι εν αΐς έσκηνονν Παρυσάτιδος ησαν εις ζώνην δεδο- 

ΐο μέναι. εντεύθεν έζελαννει σταθμούς πέντε παρασάγγας τριά¬ 

κοντα επί τάς πηγάς του Αάρδατος ποταμού, ον τδ εύρος 

πλέθρου. ενταύθα ησαν τα Βελέσνος βασίλεια του Συρίας ίο 

άρζαντος, καί παράδεισος πάνυ μέγας καί καλός, έχων πάντα 

οσα ώραι φύουσι. Κύρος δ’ αυτόν έζέκοφε καί τα βασίλεια 

π κατέκαυσεν. εντεύθεν έζελαυνει σταθμούς τρεις παρασάγγας 

πεντεκαίδεκα επί τον Ευφράτην ποταμόν, όντα το εύρος 

τεττάρων σταδίων καί πόλις αυτόθι ωκεΐτο μεγάλη καί 15 

ευδαίμων θάψακος όνομα. ενταύθα εμεινεν ημέρας πέντε, 

καί Κύρος μεταπεμφάμενος τους στρατηγούς των Ελλήνων 

ελεγεν οτι η οδός έσοιτο προς βασιλέα μέγαν εις Βαβυ¬ 

λώνα* καί κελεύει αυτούς λέγειν ταντα τοΐς στρατιωταις καί 

12 άναπείθειν επεσθαι. οί δε ποιησαντες εκκλησίαν άπηγγελλον 2ο 

ταντα* οι δε στρατιωται έχαλέπαινον τοΐς στρατηγοΐς, καί 

έφασαν αυτούς πάλαι ταντ ειδότας κρύπτειν, καί ουκ έφασαν 

ιέναι, εάν μη τις αύτοΐς χρήματα δίδω, ώσπερ τοΐς προτέροις 

μετά, Κ ύρον άναβάσι παρά τον πατέρα του Κ ύρον, καί ταντα 

ουκ επί μάχην ιόντων, άλλα καλονντος του πατρός Κνρον. 25 

13 ταντα οι στρατηγοί Κύρω άπηγγελλον' 6 δ’ ύπέσχετο άνδρί 

έκάστω δωσειν πέντε αργυρίου μνας, έπάν εις Βαβυλώνα 

ηκωσι, καί τον μισθόν εντελή μέχρι αν καταστηση τούς 

"Ελληνας εις Ιωνίαν πάλιν, τό μεν δη πολύ τον Ελληνικού 

5 σύριοι X 6 ουΰε τά$ περιστεράς άεΐ. Βϊδδοΐιορ η ζ&ύν 
ηιεί. ίο ^σαι/] τ)ν Οοβεί 12 εξεκοψεν Ο 6ΓΕ50 ν 15 σταδίων] 
πλέθρων Κϊερετί ι6 ονομα ϋ : ονόματι 02 εεΐ. 24 παρά . . . 
κύρου <3ε1. ΟοβεΙ 25 μάχην ΐη Γ35. 02 ιονσιν Ε 28 μέχρι 
02 Α : μεχρις ^ι εεΐ. καταστήσω ϋ 29 πολύ οίη. ϋ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Α Ι.ίν 

όντως επείσθη. Μενών δε πρϊν δηλον είναι τί ποιησουσιν 

οϊ άλλοι στρατιώται, πότερον εψονται Κνρω η ον, σννελεζε 

το αντον στράτευμα χωρίς των άλλων καί ελεζε τάδε. 

"Ανδρες, εάν μοί πεισθητε, οντε κινδυνενσαντες οντε πονη- 14 

5 (ταντες των άλλων πλέον προτιμησεσθε στρατιωτών νπό 

Κνρον. τί ονν κελενω ποιησαι; νυν δεΐται Κνρος επεσθαι 

τοδί Γ/Ελληνας επί βασιλέα· εγώ ονν φημι νμάς χρηναι 

διαβηναι τον Ενφράτην ποταμόν πρϊν δηλον είναι ο τι οι 

άλλοι "Έλληνες άποκρινοννται Κ νρω. ην μεν γάρ ψηφί- 15 

ίο σωνται επεσθαι, νμεΐς δόζετε αίτιοι είναι άρζαντες τον 

διαβαίνειν, και ώ? προθνμοτάτοις ονσιν νμΐν χάριν εϊσεται 

Κΐφος και αποδώσει· επιαταται δ’ ει τις καί άλλος· ην δε 

άποψηφίσωνται οι άλλοι, άπιμεν μεν άιταντες τονμπαλιν, 

νμΐν δε ώ? μόνοις πειθομενοις πιστοτάτοις χρησεται καί εις 

15 φρούρια καί εις λοχαγίας, και άλλον οντινος άν δεησθε οΐδα 

οτι ως φίλοι τενζεσθε Κ νρον. άκονσαντες ταντα επείθοντο ι6 

και διεβησαν πριν τους άλλους άποκρίνασθαι. Κύρος δ’ επεί 

ησθετο διαβεβηκότας, ησθη τε και τω στρατενματι πεμψας 

Τλονν εΐπεν Έγώ μεν, ώ άνδρες, ηδη νμάς επαινώ· όπως 

2ο δε καί νμεΐς εμε επαινεσετε εμοι μελησει, η μηκετι με Κνρον 

νομίζετε. οι μεν δη στρατιώται εν ελπίσι μεγάλαις ό'ντες 17 

ηνχοντο αντον εντνχησαι, Μενωνι δε καί δώρα ελεγετο 

πεμφαι μεγαλοπρεπώς. ταντα δε ποιησας διεβαινε· σννεί- 

πετο δε και τδ άλλο στράτευμα αντώ άπαν. καί τών δια- 

25 βαινόντων τον ποταμον ονδείς εβρεχθη ανωτέρω τών μαστών 

νπό του ποταμού. οι δε Θαφακηνοι ελεγον οτι ονπώποθ’ ι8 

οΐιτος δ ποταμδς διαβατός γενοιτο πεζή εί μη τότε, αλλά 

πλοίοις, ά τότε Άβροκόμας προϊών κατεκαυσεν, ΐνα μη Κνρος 

διαβη. εδόκει δη θειον είναι καί σαφώς υποχώρησαι τον 

3ο ποταμόν Κ νρω ώς βασιλενσοντι. εντεύθεν εζελαννει διά της 19 

13 β*ν ογπ. ΌΑ 14 πιστοτάτοις (3ε1. Οβιηοΐΐ 15 φρούρια] 
φρουραρχίας ΒόΙίΓηβ *ί$ ΒΠίο λοχαγίας οιη. ϋ ιό φίλοι] φίλα 
Ε: φίλου <3εΙ. 19 '/λονι/ οπι. ϋ ΑΕ 2ο μςλήσοι Ο 28 πλοί- 

οισιν γποΙ. (Β ?) 29 κα\ σαφώς] σαφώς καί Η3Γΐιη&η 
ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 2 



ΕΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ I. ίν 

Συρίας σταθμούς έννέα παρασάγγας πεντήκοντα' καί άφι- 

κνουνται προς τον ’Αράξην ποταμόν. ενταύθα ήσαν κώμαι 

πολλαί μεσταί σίτον καί οίνον. Ενταύθα έμειναν ημέρας 

V τρεις καί έπεσιτίσαντο. εντεύθεν έξελαννει δία της Αραβίας 

τον Ευφράτην ποταμόν εν δεξιά έχων σταθμούς έρημους πέντε 5 

παρασάγγας τριάκοντα καί πέντε, εν τουτω δε τω τόπω ήν 

μεν η γη πεδίον άπαν ομαλές ώσπερ θάλαττα, αψινθίου δέ 

πλήρες' εί δέ τι καί άλλο ένην ύλης η καλάμου, άπαντα ησαν 

2 ευώδη ώσπερ αρώματα· δένδρον δ’ ουδέν ένην, θηρία δέ 

παντοία, πλεΐστοι όνοι άγριοι, πολλαί δέ στρουθοί αι μεγάλαι· ίο 

ένησαν δέ καί ώτίδες καί δορκάδες· ταντα δέ τα θηρία οι 

ιππείς ένίοτε έδίωκον. καί οι μέν όνοι, έπεί τις διώκοι, 

προδραμόντες εστασαν' πολύ γάρ των ίππων έτρεχον θάττον 

καί πάλιν, έπεί πλησιάζοιεν οι ίπποι, ταυτόν έποίουν, καί ονκ 

ήν λαβείν, εί μη διαστάντες οι ιππείς θηρωεν διαδεχόμενοι. 

τά δέ κρέα των άλισκομένων ήν παραπλήσια τοίς έλαφείοις, 

3 άπαλώτερα δέ. στρονθόν δέ ούδείς έλαβεν οι δέ διώξαντες 

των ιππέων ταχίι έπαυοντο' πολύ γάρ άπέσπα φευγουσα, τοίς 

μέν ποσί δρόμω, ταΐς δέ πτέρυξιν αϊρονσα, ώσπερ ίστίω χρω- 

μένη. τάς δέ ώτίδας άν τις ταχύ άνιστή έστι λαμβάνειν’ 20 

πέτονται γάρ βραχύ ώσπερ πέρδικες καί ταχύ άπαγορενουσι. 

4 τά δέ κρέα αυτών ήδιστα ήν. πορευόμενοι δέ διά ταυτης τής 

χώρας άφικνοϋνται έπί τον Μάσκαν ποταμόν, το εύρος πλε- 

θριαίον. ένταϋθα ήν πόλις έρημη, μεγάλη, όνομα δ’ αυτή 

Κορσωτή' περιερρείτο δ’ αυτή υπό του Μάσκα κύκλω. 25 

5 ένταυθ' έμειναν ημέρας τρεις καί έπεσιτίσαντο. εντεύθεν 

έξελαυνει σταθμούς έρημους τρισκαίδεκα παρασάγγας ένενή- 

ι άφικνεΊται ϋ ίο ροδί πλεΐστοι £<3(3. μέν 02 δ.ν. εί Β Ε 
πολλαί] πολλοί οο<3<3.: οογγ. Οΐη<3. -η μεγάλοι Ο, : οί μεγάλοι 02 οεΐ.: 
οογγ. Όΐη(3. 13 Ίστασαν Ο Β Ε : ίστάσαν ϋ : εστασαν Α γάρ] 
δέ Ε 15 ίππ€Γϊ] Ίπποι ϋ ροεί διαδεχόμενοι 3(3(3. τοϋ Ίπποις 02 
Β Α Ε 17 άπαλώτερα δβ] κάϊ άπαλώτερα ϋ : δέ οιη. Ο, ΐ8 άπέσπα 
Ό V : άπεπτα X : άπέστα <3εΙ. 19 μέν εί δέ ογπ. Ε) 20 ανίατη 
εο(1(1. : οογγ. δίερίι. 21 πέτανται X ώσπερ 3(3(3. 02 : ϋ V 
27 τρεισκα’δεκα <3εΙ. ρ3Γ5: τρε7ς και δέκα ΟειτιοΙΙ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Α I. ν 

κοντά τον Ευφράτην ποταμόν εν δαζιά αχών, καί άφικναΐται 

απϊ Πυλαί. αν τούτοις τοΐς σταθμοΐς πολλά των υποζυγίων 

άπώΚατο υπο λιμόν· ου γάρ ήν χόρτος ούδα άλλο ούδαν 

δάνδρον, άλλα ψιλή ήν άπασα η χωρά· οι δα ανοικούντας 

5 ονους άλάτας παρά τον ποταμόν ορύττοντας καί ποιούντο 

€ΐ$ Βαβυλώνα ήγον καί απώλουν καί άνταγοράζοντας σίτον 

άζων. το δα στράταυμα 6 σίτος απάλιπα, καί πρίασθαι ουκ 6 

ην αί μη αν τη Λυδία αγορά αν τω Κύρου βαρβαρικώ, την 

καπίθην άλαύρων η αλφίτων ταττάρων σίγλων. 6 δβ σίγλος 

ίο δύναται απτά άβολους καί ήμιωβάλιον Αττικούς· η δα καπίθη 

δύο χοίνικας ’Αττικάς αχώραι. κράα ούν ασθίοντας οι στρα- 

τιώται διαγίγνοντο. ην δα τούτων των σταθμών ούς πάνυ η 

μάκρους ήλαυναν, οπότα η προς ύδωρ βούλοιτο διαταλάσαι η 

προς χιλόν. καί δη ποτά στανοχωρίας και πηλού φανάντος 

15 ταί$“ άμάζαις δυσποραύτου απάστη ο Κύρος συν τοΐς παρϊ αυτόν 

άρίστοις καί αυδαιμοναστάτοις και αταζα Τλούν καί ΐΐίγρητα 

λαβόντας τού βαρβαρικού στρατού συνακβιβάζαιν τάς άμάζας. 

απαϊ δ’ αδόκουν αύτώ σχολαίως ποιαΐν, ώσπαρ οργή ακάλαυσα 8 

τούς παρϊ αυτόν Παρσας τούς κρατίστους συναπισπαύσαι 

2ο τάς άμάζας. άνθα δη μάρος τι της αύταζίας ην θαάσασθαι. 

ρίψαντας γάρ τούς πορφυρούς κάνδυς οπού ατυχαν ακαστος 

αστηκώς, ΐαντο ώσπαρ αν δράμοι τις απϊ νίκη καί μάλα κατά 

πρανούς γηλόφου, άχοντας τούτους τα τούς πολυταλαΐς χιτώνας 

καί τάς ποικίλας άναζυρίδας, άνιοι δα καί στραπτούς παρϊ τοΐς 

25 τραχηλοις καί ψάλια παρϊ ταΐς χαρσίν' αύθύς δα σύν τούτοις 

αισπηδησαντας αίς τον πηλόν θάττον η ώί τις αν ωατο 

ματαώρους αζακόμισαν τάς άμάζας. το δα σύμπαν δηλος ήν 9 

ι παρά τον Γηεΐ., 56(1 02 άεΐ. παρά 5 ροδί άλάτας η<3<1. ήμαΐς 
μύλους, οι δα αττικοί μύλας τηεΐ. 9 <τιγκλών εί σίγκλος X 
ίο ήμιωβάλιον εί. ΜεϊείειΉΗηδ2 ι8 : ήμιωβάλιον 0 : ήμιοβόλιον 0 Α εί 
(3εί. : ήμιόλιον Β : ήμιβόλιον Ε 12 διαγάνοντο ϋ ι6 Γλοί'ΐ'] γονν 
ϋ εί λουν ϊη Γ35. 02 17 λαβόντα ^ι 19 τούς κρατίστους οιη. 
ϋ συναπισπαύσαι 3αΐ(ΐ35 εί <3εί.: σνναπισπαύσαιν ιηεΐ. 2ΐ ακαστος 
ατυχαν ϋ εαπι άεί. 22 δράμη X απϊ νίκης X : παρ\ νίκης ϋ ειιιη 
(Ιεί. : οογγ. ΚβΗά&ηΙζ 23 τούτους τα του$] τούς τα ϋ V 25 ψβλ- 

λια ϋ ΑΕ 26 ος 02 ίη γ&5. εί Β 
2* 
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Κνρος ω? σπενδων πάσαν την οδόν και ον διατριβών όπου 

μη επισιτισμού ένεκα η τίνος άλλον αναγκαίου έκαθέζετο, 

νομίζων, οσω Θάττον έλθοι, τοσοντω άπαρασκεναστοτέρω 

βασιλεΐ μαχεΐσθαι, οσω δε σχολαίτερον, τοσοντω πλέον 

σνναγείρεσθαι βασιλεΐ στράτενμα. και σννιδεΐν δ’ ήν τω 5 

προσέχοντι τον νουν τη βασιλέως αρχή πληθει μεν χωράς 

και ανθρώπων ισχυρά οϋσα, τοΐς δε μηκεσι των οδών καί τω 

διεσπάσθαι τάς δννάμεις ασθενής, εΐ τις δια ταχέων τον 

ίο πόλεμον ποιοΐτο. πέραν δβ του Εϋφράτον ποταμού κατά 

τους έρημους σταθμούς ην πόλις ευδαίμων καί μεγάλη, ίο 

όνομα δε Χαρμάνδη· εκ ταντης οι στρατιώται ηγόραζον τα 

επιτήδεια, σχεδίαις διαβαίνοντες ώδε. διφθέρας ας εΐχον 

στεγάσματα επίμπλασαν χόρτου κουφον, εΐτα σννηγον καί 

σννεσπων, ώς μη άπτεσθαι της κάρφης τδ ύδωρ· επι τούτων 

διεβαινον και έλάμβανον τα επιτήδεια, οίνον τε εκ της 15 

βαλάνου πεποιημενον της άπο του φοίνικος και σίτον μέλινης· 

11 τούτο γάρ ην εν τη χώρα πλεϊστον. άμφιλεξάντων δε τι 

ενταύθα των τε του Μενωνος στρατιωτών καί τών τον 

Κλεάρχου 6 Κλέαρχος κρίνας άδικεΐν τον του Μ ενωνος 

πληγάς ενεβαλεν 6 δε ελθών προς το εαντοϋ στράτενμα 2ο 

ελεγεν άκονσαντες δε οι στρατιώται εχαλεπαινον καί ώργί- 

12 ζοντο Ισχνρώς τω Κλεάρχω. τη δε αντη ημέρα Κλέαρχος 

έλθών επί την διάβασιν του ποταμού και εκεί κατασκεψά- 

μενος την αγοράν αφιππεύει έπι την εαντοϋ σκηνην διά τον 

Μ ενωνος στρατεύματος συν όλίγοις τοΐς περί αυτόν Κύρος δε 25 

ονπω ηκεν, άλλ’ έτι προσηλαννε· τών δ£ Μ ενωνος στρατιωτών 

£νλα σχίζων τις ώ$· είδε Κλέαρχον διελαννοντα, ιησι τη άζίνη· 

ι δ κύρος Ε οιη. ϋ ευηι άεΐ. 2 βκαθίζετο Ον : άεΐ. 
Μεΐιίετ 3 'όσψ Οι Ο : ’όσφ μ*ν &ν 02 οεί. άπ ρασκευοτερφ ϋΐικί. 
4 συμμαχεΐσθαι Ε σχολαίτερον Ε : σχολαιότερον οεΐ. 5 βασιλεΐ 
συναγείρεσθαι ϋ εαιη (3εί. 6 τή . . . αρχή ϋ V: του . . . αρχήν 
Α : ή .. . αρχή 02 οεί. 9 ποιοΐτο <1εΙ. : εποιεΐτο ηιεί. 11 χαρ- 

μάνθη Γηεΐ. 13 σκεπάσματα 5ιαΐϋ&5 εμπίπλασαν Ό Α εΐ 8ιιϊ<ΐ35 

14 κάρφης <3εί. : κορυφής ιτιεί. ιό τής φοινίκης X ι8 τε του 
ΜαοΙνί^ ροδίεπιΐδ τοΰ] του Μ3(1νΪ£ 19 τ^>*/] τους ϋ : τδ Ε : 
? τινα 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΧ2Σ Α ι. ν 

καί οΰτος μέν αυτόν ήμαρτεν άλλος δβ λίθω καί άλλος, είτα 

πολλοί, κραυγής γενομένης. 6 δέ καταφεύγει εις το εαυτόν 13 

στράτευμα, καί ευθυς παραγγέλλει εις τά οπλα' και τους μεν 

όπλίτας αυτόν έκέλευσε μεΐναι τάς ασπίδας προς τά γόνατα 

5 θεντας, αυτός δβ λαβών τους Θράκας καί τους Ιππέας οί ήσαν 

αυτω εν τω στρατεύματι π λείους ή τετταράκοντα, τούτων δε 

οί πλεΐστοι Θράκες, ήλαννεν έπι τους Μενωνος, ωστ εκείνους 

έκπεπλήχθαι και αυτόν Μ ένωνα, και τρέχειν επί τά οπλα' οί 

δε και έστασαν άπορονντες τώ πράγματι. 6 δ£ ΤΙρόζενος 14 

ίο [ετυχε γάρ ύστερος προσιων και τάζις αυτω επόμενη των 

οπλιτών) ευθυς ουν εις το μέσον άμφοτέρων άγων εθετο τά 

όπλα και εδεΐτο τον Κλεάρχου μή ποιεΐν ταΰτα. 6 δ’ έχαλέ- 

παινεν ότι αυτόν ολίγον δεήσαντος καταλευσθήναι πράως 

λεγοι το αυτόν πάθος, εκελευσε τε αυτόν εκ του μέσον 

15 έζίστασθαι. εν τουτω δ’ επηει και Κύρος και έπυθετο το 15 

πράγμα· ενθυς δ’ έλαβε τά παλτά εις τάς χεΐρας και συν 

τοΐς παρονσι των πιστών ήκεν ελατίνων εις το μέσον, καί 

λέγει τάδε. Κλέαρχέ και Πρόζενε και οί άλλοι οι παρόντες ι6 

"Ελληνες, ονκ ΐστε ό τι ποιείτε, εί γάρ τι να άλλήλοις μάχην 

2ο συνάψετε, νομίζετε εν τρδε τή ημέρα εμέ τε κατακεκόψεσθαι 

και υμάς ου πολύ εμού ύστερον κακώς γάρ τών ήμετέρων 

έχόντων πάντες ουτοι ους όράτε βάρβαροι πολεμιώτεροι 

ήμΐν εσονται τών παρά βασιλεΐ όντων. άκονσας ταυτα 6 17 

Κλέαρχος εν έαυτώ έγένετο· καί παυσάμενοι άμφότεροι κατά 

2 5 χώραν έθεντο τά όπλα. 

Εντεύθεν προϊόντων έφαίνετο ΐχνια Ιππων καί κόπρος' VI 

είκάζετο δ’ είναι δ στίβος έος δισχιλίων ίππων. ουτοι 

π ροτόντες έκαιον καί χιλόν καί εί τι άλλο χρήσιμον ήν. 

3 μέν ο Γη. Ο, 2 τί> ο Γη. 3 Ψΐν ΟΓη· 5 ίΐΓ7τεΓϊ ιηεΐ. 8 τρέχειν'] 
εχ ΐη Γ&5. 0.2 9 έστασαν ^ : 'ίστασαν ϋ ίο (τύγχανε ϋ 
ιι ουν ογπ. ϋ 13 αύτοΰ οιη. Ε ολίγου Ό εί Ε 5.ν. : ολίγου 
νεί όλίγω : ολίγον 02 Β Α 14 αύτοΰ ϋ : αυτοί) οεΐ. (κέ¬ 
λευε Ό οιπη <3εΙ. 20 κατακόψεσϋε Οχ V Α : 
2ΐ ύμετερων ΑΕ 20 Ίχνη ϋ V εηηι άεΐ. 
ποδών Ε 

(Κ€- 

κατακόψεσθαι ϋ Β 
ροδί Ίχνια 



ΗΕΝΟΦίΐΝΤΟΣ I. νί 

Όρόντας δε, Περσης άνήρ, γενει τε προσήκων βασιλεΐ καί 

τα πολέμια λεγόμενος εν τοΐς άρίστοις ΥΙερσών επιβονλεύει 

2 Κύρω καί πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεϊς δε. ούτος Κύρω 

εΐπεν, ει αύτώ δοίη Ιππέας χιλίους, οτι τούς προκατακαίοντας 

Ιππέας ή κατακαίνοι αν ενεδρεύσας ή ζώντας πολλούς αυτών 5 

αν ελοι και κωλύσειε τον καίειν επιόντας, καί ποιήσειεν ώστε 

μήποτε δύνασθαι αυτούς ιδόντας τδ Κύρον στράτευμα βασιλεΐ 

διαγγεΐλαι. τω δε Κ νρω άκούσαντι ταντα εδόκει ωφέλιμα 

είναι, καί εκελενεν αυτόν λαμβάνειν μέρος παρ’ έκαστον 

3 των ηγεμόνων. 6 δ’ ’ Ο ράντας νομίσας ετοίμους είναι αντω ίο 

τους ιππέας γράφει επιστολήν παρά βασιλέα οτι ήξοι εχων 

ιππέας ώ? αν δυνηται πλείστονς· άλλα φράσαι τοΐς αυτόν 

ιππενσιν εκελενεν ώ? φίλιον αυτόν ύποδεχεσθαι. ενήν δε 

εν τή επιστολή και τής πρόσθεν φιλίας υπομνήματα και 

πίστεως. ταύτην την επιστολήν δίδωσι πιστω άνδρί, ως 15 

4 ωετο· 6 δε λαβών Κ νρω δίδωσιν. άναγνους δε αυτήν ό 

Κίγ)ο? συλλαμβάνει ’Ορόνταν, και σνγκαλεΐ εις τήν εαυτόν 

σκηνήν ΥΙερσας τους άρίστους των περί αυτόν επτά, καί τους 

των (Ελλήνων στρατηγούς εκελενσεν όπλίτας άγαγεϊν, τού¬ 

τους δε θεσθαι τα όπλα περί τήν αυτόν σκηνήν. οι δε 2ο 

5 ταντα εποίησαν, άγαγόντες ώς τρισχιλίονς όπλίτας. Κλε/- 

αρχον δε και εΐσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ος γε και αντω 

και τοΐς άλλοις εδόκει προτιμηθήναι μάλιστα των 'Ελλήνων. 

επεί δ’ εξήλθεν, απήγγειλε τοΐς φίλοις τήν κρίσιν τού 

6 Ό ράντα ώς εγενετο· ου γάρ απόρρητον ήν. εφη δε Κ νρον 25 

άρχειν τον λόγον ώδε. ΥΙαρεκάλεσα υμάς, άνδρες φίλοι, 

ι ορόντης ηιεί. 4 « *η Γ&3· £ : ΟΓη· Ο αυτίρ] αύ εΐ Εοοεηΐιΐδ 
ίη Γ&5. ^ 6 &ι/ ελοι Κ,εΐκΐ&ηΐζ : άνελοι Οχ ϋ: ελοι οεΐ. 9 έκελευεν 
Ο ϋ Ε: εκελευσεν εεί. ίο ο(δ)ρόντης ηιεί. ρι-αεΙεΓ Β ιιί}£οίεεΙ.: 

ϋν 12 ίππεΑ ηιεί. αυτου ηιεί.: εαυτοΰ <3εί. 14 κα\ &ηίε 
πίστεως οηι. (Ι^ν ι6 ροδίεπιΐδ ό οηι. Ό οιπη άεΐ. 17 δ{δ)ρόντ·ην 
00(1 (ί. αυτου ϋ ιδ περσας ϋ V : περσ** Οχ : περσών 02 εεί. 
παρ’ εαυτοί5 Οι : παρ’ εαυτόν ϋ 19 εκελευεν ϋ V οΐΐηι <3εΙ. 20 αυ¬ 

του Ο ϋΑ 22 'ός γε V: ίίς τε ηιεί. : &ς γε άεΐ. 24 επήγγειλε 
Ο Α Ε (? Β) : εξήγγειλε ϋ οιπη <3εΙ. : εΟΓΓ. Ηιΐ£ 25 δρδντα Ο: δρόντη 

: δρόντου 02 εεί. (ΐΐεηι § 6) 26 & άνδρες ϋ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕί2Σ Α Ι.νί 

όπως συν νμϊν βονλενόμενος 6 τι δίκαιόν εστι καί προς θεών 

καί προς ανθρώπων, τούτο πράξω περί Όρόντα τούτονί. 

τούτον γαρ πρώτον μεν ό εμός πατήρ εδωκεν υπήκοον εΐναι 

εμοί' επεϊ δέ ταχθείς, ως εφη αντός, νπό του εμού αδελφόν 

5 οντος επολεμησεν εμοϊ εχων την εν Σάρδεσιν άκρόπολιν, 

και εγώ αντδν προσπολεμών εποίησα ώστε δόξαι τοντω τον 

προς εμε πολέμου πανσασθαι, καί δεξιάν ελαβον καί εδινκα, 

μετά ταντα, εφη, Όρόντα, εστιν ό τι σε ηδίκησα; άπεκρί- 7 

νατό οτι ον. πάλιν δε ό Κνρος ηρώτα' Ούκούν ύστερον, 

ίο ώ? αντός σν ομολογείς, ονδεν νπ' εμον αδικούμενος άποστας 

εις Μυσοδί κακώς εποίεις την εμην χώραν ο τι εδννω; εφη 

Ό ράντας. Ονκοΰν, εφη ό Κ νρος, όπότ αν εγνως την 

σαντον δνναμιν, ελθών επί τον της Άρτεμιδος βωμόν μετα- 

μελειν τε σοι εφησθα καί πείσας εμε πίστα πάλιν εδωκάς 

15 μοι και ελαβες παρ' έμοΰ; και ταϋθ' ώμολόγει Ό ράντας. 
ί-ρ / 'ϊ' V I ( ττη ■> /IV V / ο 
11 ονν, εφη ο Κύρος, αδικηθείς νπ εμον νυν το τρίτον ο 

επιβονλενων μοι φανερός γεγονας; ειπόντος δε του Όρόντα 

οτι ονδεν αδικηθείς, η ρώτησεν ό Κ νρος αυτόν 'Ομολογείς 

ονν περί εμε άδικος γεγενησθαι; 9 Η γαρ ανάγκη, εφη 

20 Όρόντας. εκ τούτον πάλιν ηρώτησεν ό Κύρος· ’Έτι ονν αν 

γενοιο τώ εμώ άδελφώ πολέμιος, εμοϊ δέ φίλος καί πιστός; 

ό δε άπεκρίνατο οτι ονδ' εί γενοίμην, ώ Κϋρε, σοί γ' αν 

ποτέ ετι δόξαιμι. προς ταντα Κύρος είπε τοΐς παρονσιν 9 

Ό μεν άνηρ τοιαϋτα μεν πεποίηκε, τοιαντα δε λεγεί' υμών 

25 δ£ συ πρώτος, ώ Κλέαρχέ, άπόφηναι γνώμην ο τι σοι δοκεϊ. 

Κλέαρχος δε εΐπε τάδε. Συμβουλεύω εγώ τον άνδρα τού¬ 

τον εκποδών ποιεΐσθαι ως τάχιστα, ως μηκετι δεη τούτον 

ι και ογπ. Ο 6 δόξαι τοΰτφ] υ ΐη ταε. Ο : δόζαιτο αντφ ϋ 
8 δρόντα Ο, ϋν : ώ δ(δ)ρόντα 02 εεί. ο τί] 'ότε X, 5εά 6 ΐη ιαε. ^ 
9 δέ] δη ϋ V : (ύστερον Ε) ιι εδύνου ΐηεΐ. 12 δρόντας ϋ Α : 
δ δρόντας 02 οεί. 13 μεταμεμεληταί σοι Ο ευηι <3εΙ. (νΐάε ρΓαεί.) 
15 δρόντας Ο, ϋ: δ δρόντας 02 οεΐ. Τ7 δρόνταΟ{: δ(ό)ρόντου Ο2θθί. 
ι8 ουδέ Ό οιιπι άεΐ. 19 γεγενησθαι^ είναι ϋ οιιιη άεΐ. 2ο δρόντας 
Ο, ϋ : δ δ{δ)ρόντας οεί. 2ΐ και φίλος ϋ απη άεί. 23 ετι 
ποτέ ϋ ουηι <3εΙ. δ κύρος ϋ οπγπ άεΐ. 25 πρώτον Ο 'ό τι] εϊ 
τι ϋ 27 ποιεΐσθαι] ποιησαι X δεη Β : δεοι οεί. 



ΗΕΝ0Φ12ΝΤ02 I. νι 

φυλάττεσθαι, αλλά σχολή ή ήμω, το κατά τούτον €ίναι, τους 

ίο εθελοντάς τούτους ευ ποιειν. ταύτι/ δε τή γνώμη εφη καί 

τους άλλους προσθεσθαι. μετά ταύτα, ύφη, κελεύοντος 

Κύρου ελαβον της ζώνης τον Όρόνταν επί θανάτω άπαντες 

άναστάντες καί οι συγγενεΐς· εΐτα δ’ εξήγον αυτόν οΐς ιτροσ- 5 

ετάχθη. επεί δε ειδου αυτόν οΐπερ πρόσθεν 7τροσεκύνουν, 

καί τότε προσεκύνησαν, καίπερ είδότες οτι επί θάνατον 

11 άγοίτο. επεί δε εις την ’Αρταπάτου σκηνήν εισήχθη, του 

πιστότατου τωυ Ινυρου σκηπτούχων, μετά ταύτα ούτε ζώντα 

Όράνταν ούτε τεθνηκότα ούδείς είδε πώποτε, ουδέ όπως ίο 

άπεθανεν ούδείς είδώς ελεγεν είκαζον δε άλλοι άλλου* 

τάφος δε ούδείς πωποτε αύτού εφάνη. 

VII Εντεύθεν εξελαύνει διά τής Βαβυλωνίας σταθμούς τρεις 

παρασάγγας δώδεκα. εν δε τω τριτω σταθμω Κύρος εξε¬ 

τάσω ποιείται των "Ελλήνων καί των βαρβάρων εν τω 15 

πεδίω περί μεσας νύκτας· εδόκει γάρ εις την επιούσαν εω 

ήξειν βασιλέα συν τω στρατεύματι μαχούμενον καί εκελευε 

Κλέαρχον μεν τού δεξιού κερως ήγεΐσθαι, Μ ένωνα δε τον 

Θετταλον τού εύωνύμον, αύτος δε τούς εαυτού διάτα^β. 

2 μετά δε την εξετασιν άμα τη επιούση ήμερα ήκοντες αύτό- 2ο 

μολοι παρά μεγάλου βασιλεως άπήγγελλον Κύρω περί τής 

βασιλεως στρατιάς. Κύρος δε συγκαλεσας τούς στρατηγούς 

καί λοχαγούς των *Ελλήνων συνεβουλεύετό τε πώς άν την 

3 μάχην ποιοΐτο καί αύτος παρήνει θαρρύνων τοιάδε. Ώ 

άνδρες "Έλληνες, ούκ ανθρώπων άπορων βαρβάρων συμμά- 25 

I $ οηι. Ό : ςϊη άεΐ. τούς θέλοντας Ο Β Ε : τους εθελοντας ϋ ειιιη 
(3εΙ. : τύν θελοντα Α 2 τούτους ϋ : φίλους τούτους 02 εεΐ. (τού¬ 

τους V δ.ν.) 3 μ«τά δβ ϋ εφη οηι. Ο οαιη άεί. 4 δ ,δ)ρόντην 
X 5 προετάχθη 0 Β Α η θανάτφ Ό οιπη (ΙεΙ. 
8 άρτάττου X εισηνεχθη X ΙΟ δ(δ)ρόνττ]ν Οθ<3<3. τεθνεώτα 
Ό οιιιη άεί. πώττοτε εΐδεν Ό οιπη <3εΙ. 11 €ί’δα>ϊ] Ιδ&ν ϋ 
15 ποιείτο 0| ροδίεπαδ των ογπ. ϋ ιδ τύν θετταλύν <3ε1. Ηιΐ£ 
19 διεταττε Ο εαπι άεΐ. 20 επιούσΐ) <3ε1. Οεηιοΐΐ ΐι)κοντες\ 

Ϋ/κον (δΐε) : οηίε απήγγελλον (21) ροηίΐ Ό ειιπι <3εΙ. 21- 
22 αττιΎ'/ελλον . . . βασιλεως ΐη γπ&γ^. Ο 22 τούς ογπ. Οι 
23 συνεβουλεύετό τε Α ϋ ειιιη (3εΙ. : συνεβούλευε τότε Ο Β : συνεβου- 

λεύετο Ε 24 θαρσύνων X 25 βαρβάρων <3ε1. ΒΐδδεΗορ 
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. VII 

χους υμάς άγω, αλλά νομίζων άμείνονας καί κρείττους 

πολλών βαρβάρων υμάς είναι, διά τούτο προσέλαβον. όπως 

οίιν έσεσθε άνδρες άξιοι της ελευθερίας ης κέκτησθε κα'ι ης 

υμάς εγώ ευδαιμονίζω, ευ γάρ ’ίστε οτι την ελευθερίαν 

5 έλοίμην άν αντί ών έχω πάντων και άλλων πολλαπλασίων, 

όπως δε καί ειδητε εις οΐον έρχεσθε αγώνα, υμάς είδως 4 

διδάξω. τδ μεν γάρ πλήθος πολύ καί κραυγή πολλή επί- 

ασιν άν δε ταϋτα άνάσχησθε, τά άλλα και αισχύνεσθαί 

μοι δοκώ οΐους ημΐν γνώσεσθε τους εν τη χώρα όντας άνθρώ- 

ιο πους, υμών δε άνδρών οντων και εν των εμών γενομένων, 

εγώ υμών τον μεν οι κάδε βουλάμενον άπιεναι τοΐς οίκοι 

ζηλωτον ποιήσω άπελθεΐν, πολλούς δε οίμαι ποιησειν τά 

παρ' εμοι ελεσθαι αντί των οίκοι, ενταύθα Ταυλίτης παρών, 5 

φυγάς Σάμιος, πιστός δε Κύρω, εΐπεν Και μην, ώ Κύρε, 

15 λεγουσί τινες οτι πολλά υπισχνη νυν διά το εν τοιοντω 

είναι του κινδύνου προσιόντος, άν δε είι γένηταί τι, ον 

μεμνησεσθαί σε φασιν ενιοι δε ούδ' εί μεμνηό τε και βού- 

λοιο δννασθαι άν άποδούναι οσα υπισχνη. άκονσας ταύτα 6 

ελεξεν ο Κυρος· Αλλ εστι μεν ημιν, ω ανορες, αρχή 

2ο πατρώα προς μεν μεσημβρίαν μέχρι ον διά καύμα ον δύναν- 

ται οίκεΐν άνθρωποι, προς δε άρκτον μέχρι ον διά χειμώνα* 

τά δ’ εν μέσω τούτων πάντα σατραπενουσιν οι του εμού 

αδελφού φίλοι. ην δ’ ημείς νικησωμεν, ημάς δει τους η 

ημετέρους φίλους τούτων εγκρατείς ποιησαι. ώστε ον τούτο 

3 ροΒίεήϋδ Ο, V ϋ Ζ : υπέρ ής 02 V ΐη ηται*£. ϋ ΐη ηΐ3Γ£;. (ε3(1. 

γπ.) εεί. 4 7άρΊ 7€ ^ 6 καί ογπ. ϋ ειιιη ^εΐ. εγω υμάς 
ϋ ειπτι (3εΙ. είδώς οπί. ϋ εατη θεΐ. η πολλή κραυγή ϋ ευιη <3εΙ. 

8 τά άλλα X (τά άλλα Ε) : τάλλα ϋ ειιπι (3εί. αισχννείσθαι Όΐηά. 
9 ημών ϋ ειιπι θεί. ίο ευ των εμών Ο, V ΐη πΐ3Γ£. : ευτόλμων 02 

εεί. 13 ελεσθαι] αίρήσεσθαι ϋ ειπη (3ε1. 14 *ϊπε Ε ειπη <1εί. 
ιό τον προσιόντος ϋ οιιγπ <3ε1. ΐη μεμνησθαί X : μεμνησθαί ϋ 
ειπη <3εί. σε ογπ. φασιν ϋ ειπη <3εί. μεμνοιό εο<3<3. : οογγ. 

Εαη§ε 19 αρχή πατρψα Οι : η αρχή ή πατρψα 02 εεί. : αρχή 
ή πατρψα Κειΐ55, εί. IV. νΐ. 12; νϋ. 8 20 τήν μεσημβρίαν X 
μέχρι 0·2 ϋ Β Α : μεχρις Ε 21 οί άνθρωποι Ο ειπη άεΐ. μεχρις 

Ε) Ε οτου ϋ ειπη (3εΙ. 22 άπαντα ϋ ειπη βεΙ. 23 υμάς X. 
5εά ύ 5. ή Ε εί δΐε ϋ 
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δεδοικα, μη ουκ εχω ο τι δώ εκάστω των φίλων, άν εν 

γενηται, άλλα μη ονκ εχω Ικανούς οΐς δώ. υμών δε των 

δ Ελλήνων και στέφανον εκάστω χρυσουν δώσω. οι δε 

ταϋτα άκουσαντες αυτοί τε ήσαν πολύ προθυμότεροι και τοΐς 

άλλοις εξήγγελλον. είσήσαν δε παρ αυτόν οΐ τε στρατηγοί 5 

καί των άλλων Ελλήνων τινες άξιοΰντες ειδεναι τί σφίσιν 

εσται, εάν κρατήσωσιν. 6 δε εμπιμπλάς απάντων την γνώ- 

9 μην άπεπεμπε. παρεκελενοντο δ£ αυτώ πάντες οσοιπερ 

διελεγοντο μή μάχεσθαι, άλλ’ όπισθεν εαυτών τάττεσθαι. 

εν δε τω καιρω τουτω Κλέαρχος ωδε πως ήρετο τον Κυρον ίο 

Οΐει γάρ σοι μαχεΐσθαι, ώ Κυρε, τον αδελφόν; Νή Δι’, 

εφη 6 Κύρος, εϊπερ γε Ααρείου καί Υίαρυσάτιδός εστι παΐς, 

ίο εμός δε αδελφός, ονκ άμαχεϊ ταυτ εγώ λήψομαι. ενταύθα 

δη εν τή εζοπλισία αριθμός εγενετο των μεν (Ελλήνων 

άσπίς μνρία καί τετρακόσια, πελτασταϊ δ£ δισχίλιοι καί 15 

πεντακόσιοι, των δε μετά Κυρου βαρβάρων δέκα μυριάδες 

11 καί άρματα δρεπανηφόρα άμφϊ τά είκοσι. των δε πολεμίων 

ελεγοντο είναι εκατόν καί είκοσι μυριάδες καί άρματα 

δρεπανηφόρα διακόσια, άλλοι δε ήσαν εξακισχίλιοι ιππείς, 

ων Άρταγερσης ήρχεν ουτοι δ' αυ προ αυτοί) βασιλεως 20 

12 τεταγμενοι ήσαν. του δε βασιλεως στρατεύματος ήσαν 

άρχοντες καί στρατηγοί καί ηγεμόνες τετταρες, τριάκοντα 

μυριάδων έκαστος, Άβροκόμας, Τισσαφερνης, Γωβρυας, Άρ- 

βάκης. τούτων δε παρεγενοντο εν τη μάχη ενενήκοντα 

μυριάδες καί άρματα δρεπανηφόρα εκατόν και πεντήκοντα· 25 

Άβροκόμας δβ υστέρησε τής μάχης ήμεραις πεντε, εκ Φοι- 

13 νίκης ελαυνων. ταϋτα δε ?)γγελλον προς Κυρον οί αυτο- 

μολήσαντες \εκ των πολεμίων) παρά μεγάλου βασιλεως προ 

3 εκάστφ οηι. ϋ οπγπ (3οί. 5 εισήεσαν οο<3ό. όί τε στρατηγοί 
άεΐ. Υ/είδ^ε η έμπιπλάς X, εί άβΐ. ίεΓε οιηηε5 ίο τόν οπί. 
ϋ οαπι <3εί. π <δ κυρε μαχείσθαι ϋ οιπη άεΐ. 13 εμός δε] κα\ έμός 
Ό ουιη <3εί. 14 δ);] δε Ο 15 τετρακόσιοι ϋ ουτη άεί 
2ο άν(υ)ταγερσης X δ’ αό] δε ϋ οιιιη (3εΙ. 22 κα\ στρατηγό 
κα\ ηγεμόνες άεΐ. ΧΥεΐεΙίε : κα\ στρατηγοί οιη. Ε 23 άρκάβης X 
26 δε] γαρ ϋ οιιγπ <3εΙ. ήμεραις : ημέρας 02 061. 28 εκ των πολε¬ 

μίων <3ε1. Κϊεΐιΐ: εκ 3<3<3. 5.ν. Υ2 παρά μεγάλου βασιλεως άεΐ. Βϊδδείαορ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Α 
I* · 

. VII 

της μάχης, και μετά την μάχην όι ύστερον έληφθησαν των 

πολεμίων ταντά ηγγελλον. εντεύθεν δέ Κύρος έξελαννει 14 

σταθμόν ένα παρασάγγας τρεΐς συντεταγμένω τω στρατεν- 

μάτι 7ταντϊ καί τω 'Ελληνικω καί τω βαρβαρικω· ωετο γάρ 

5 ταντη τη ημέρα μαχεΐσθαι βασιλέα· κατά γάρ μέσον τον 

σταθμόν τούτον τάφρος ην ορυκτή βαθύα, το μέν εύρος 

όργνιάί πέντε, το δέ βάθος όργνιαϊ τρεις, παρετέτατο δε η 15 

τάφρος άνω διά του πεδίου έπϊ δώδεκα παρασάγγας μέχρι 

του Μηδίας τείχους. [ένθα αί διώρυχες, άπο του Ύίγρητος 

ίο ποταμού ρέονσαι· είσι δε τέτταρες, το μέν εύρος πλεθριαΐαι, 

βαθεΐαι δέ ίσχυρώς, καί πλοία πλεΐ εν ανταΐς σιταγωγά· 

είσβάλλουσι δε εις τον Ευφράτην, διαλείπουσι δ’ έκάστη 

παρασάγγην, γέφνραι, δ’ έπεισιν.] ην δέ παρά τον Ευφρά¬ 

την πάροδος στενή μεταζν του ποταμού και της τάφρου ως 

ΐ5 €ΐκοσι ποδών το εΐιρος· ταυτην δέ την τάφρον βασιλεύς ι6 

ποιεί μέγας άντι έρνματος, επειδή πυνθάνεται Κυρον προσε- 

λαννοντα. ταυτην δη την πάροδον Κϋρός τε καί η στρατιά 

παρηλθε κα\ έγένοντο εΐσω της τάφρον. ταντη μέν ονν τη \η 

ημέρα ονκ έμαχέσατο βασιλεύς, άλλ’ νποχωρονντων φανερά 

20 ησαν και ίππων καί ανθρώπων ίχνη πολλά, ενταύθα Κύρος ιδ 

Σιλανον καλέσας τον Άμπρακιώτην μάντιν έδωκεν αντω 

δαρεικονς τρισχιλίους, ότι τη ένδεκάτη απ’ εκείνης ημέρα 

πρότερον θυόμενος εΐπεν αντω οτι βασιλεύς ον μαχεΐται 

δέκα ημερών, Κύρος δ’ εΐπεν Ονκ άρα έτι μαχεΐται, εί εν 

25 τανταις ου μαχεΐται ταΐς ημέραις· εάν δ’ άληθενσης, νπ- 

ισχνοϋμαί σοι δέκα τάλαντα. τούτο το χρνσίον τότε άπέ- 

δωκεν, έπεϊ παρηλθον αι δέκα ημέραι. έπεί δ’ έπϊ τη τάφρω 19 

2 ταυτα εο(1<1. : οογγ. ΜυτεΙαΒ 6 όρυκττ) ογπ. V η όρ·γυια\ 
<1εΙ. (όργυαΐ υηιΐδ) : όρ’γυΐαι X 9 μήδειας X ένθα : ένθα 
δη ε'ισίν 02 εεί. 9-Ι3 ένθα . . . επεισιν <3ε1. ΒαΛίε <3ε Βοε3§;ε 
9 πί·γρητος X 13 παρά ■ παρ' αυτόν ϋ ειιιη <3εί. ιό μέ*γας 
ποιεί Ο ειΐΓΠ (3εΙ. ΐη ταυτην δη τί/ν πάροδον) ταυ τη δή Η3γΙγπ3Π 
2ΐ άμβρακιώτην ϋ ειιηΐ (3εΙ. 22 δισχιλίους X νμέρα : τ?7$ 
ημέρας 02 εε£. 23 θυόμενος Βεοηεΐ. : πυθόμενος οοάά., 5ε(1 πυθ ΐη 
Γ35. ^ 24-25 εί μ)) έν ταΰταις ταΊς ημέραις μαχεΐται ϋ ειιηι άεΐ. 
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ο υκ € κώλυε βασιλεύς το Κόρου στράτευμα δια/3 αίνειν, εδοξε 

καί Κυρω καί τοΐς άλλοις άπεγνωκεναι του μάχεσθαί' ώστε 

2ο ττ) υστεραίο, Κύρος επορευετο ήμελημενως μάλλον. τρ δ£ 

τρίτρ επί τε του άρματος καθή μένος την πορείαν εποιεΐτο 

καί ολίγους εν τάξει εχων προ αυτόν, το δε πολύ αυτω 5 

άνατετ αραγμένου επορευετο και των οπλιον τοΐς στρατιώταις 

πολλά επί αμαξών ήγοντο καί υποζυγίων. 

VIII Και ήδη τε ήν άμφί αγοράν πλήθουσαν καί πλησίον ήν 

6 σταθμάς ένθα εμελλε καταλυειν, ήνίκα Πατηγυας, άνήρ 

ΥΙερσης των άμφί Κϋρον χρηστός, προφαίνεται ελαυνων άνά ίο 

κράτος ιδρουντι τω ΐππω, καί ευθυς πάσιν οΐς ένετυγχανεν 

έβόα και βαρβαρικώς καί ελληνικώς οτι βασιλεύς συν 

στρατευματι πολλω προσέρχεται ως εις μάχην παρεσκευα- 

2 σμενος. ένθα δή πολύς τάραχος εγενετο· αυτίκα γάρ έδόκονν 

οι "Έλληνες καί πάντες δε άτάκτοις σφίσιν επιπεσεΐσθαι· 15 

3 Κϋρός τε καταπηδήσας άπο του άρματος τον Θώρακα ενεδυετο 

καί άναβάς επί τον ίππον τά παλτά εις τάς χεΐρας ελαβε, 

τοΐς τε άλλοις πάσι παρήγγελλεν εξοπλίζεσθαι και καθίστα- 

4 σθαι εις την εαυτόν τάξιν έκαστον. ένθα δή συν πολλρ 

σπονδρ καθίσταντο, Κλέαρχος μεν τά δεξιά του κερατος ζο 

εχων προς τω Ευφράτρ ποταμω, Πρόξενος δε εχόμενος, οι 

δ’ άλλοι μετά τούτον, Μενών δε + και το στράτευμα+ το 

5 ανώνυμον κεράς *σχε τον Ελληνικόν. τον δε βαρβαρικοϋ 

ιππείς μεν ΓΤαφλαγόνες εις χιλίονς παρά Κλέαρχον έστησαν 

εν τω δεξιω καί το Ελληνικόν πελταστικόν, εν δβ τω ευω- 25 
νυμω Άριαΐός τε 6 Κόρον ύπαρχος καί το άλλο βαρβαρικόν, 

2 μαχεΊσθαι ϋ οιπη άεΐ. 3 ήμ^λημένως Ο Β : ημελημένος οεΐ. 
δβ] τβ X 6 άνατετραμμένον X 7 άμάξαις Ο, αμαξών καί 
υποζυγίων ηγετο Β οαηι <3εί. 9 καταλνσειν Β οιπη άεΐ. πατα- 
γνα$ Β ίο κνρον Β χρηστδς : πιστών 0.2 οεΐ. : πιστδς Ι^εη. 
511 εί 3^9 ο,νά κατά Β ουιη <3εΙ. 12 σνν οιη. Β ουιη <3εΙ. 
13 προέρχεται X : παρέρχεται Ο παρασκενασάμενος Ο οαιτι <3εΙ. 
ιβ κΰρόε τε X : καί κνρος δε Β : καί κνρός τε <3εΙ. άπδ] έκ Β οαηι 

<3εΙ. ενεδνετο : ένέδντο Ε: ένέδν 02 εεί. 17 τά$ ογπ. Β 
οιιηι <3εΙ. 20 τον κέρατος <3ε1. Κτΐΐ^εΓ 22 καί τδ στράτενμα 
εΐεΐ. ΒοΓηειηαηη 23 'έσχε X: εϊχετο Β: είχε άεΐ. 24 εστασαν 
Λ ϋΕ ουιη οΐεΐ. 
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Κύρος δβ και Ιππείς τουτου οσον εξακόσιοι (κατά τό μέσον), 6 

ώπλισμενοι θώραξι μεν αυτο'ι και παραμηριδίοις καί κράνεσι 

πάντες πλήν Κόρον Κύρος δε ψιλήν εχων την κεφαλήν εις 

την μάχην καθίστατο [λεγεται δε καί τους άλλους Περσας 

5 ψιλαΐς ταΐς κεφαλαΐς εν τω πολεμώ διακινδυνενειν]. οι δ' 7 

ίπποι πάντες [οι μετά Κόρου] εΐχον καί προμετωπίόια καί 

προστερνίδια· εΐχον δε καί μαχαίρας οι ιππείς 'Ελληνικός. 

και ήδη τε ήν μέσον ημέρας και ουπω καταφανείς ησαν οι δ 

πολέμιοι· ηνίκα δε δείλη εγίγνετο, εφάνη κονιορτδς ωσπερ 

ιο νεφελη λευκή, χρόνω δε συχνω ύστερον ώσπερ μελανία τις εν 

τω πεδίω επί πολύ, οτε δε εγγύτερον εγίγνοντο, τάχα δη και 

χαλκός τις ηστραπτε καί λόγχαι και αι τάξεις καταφανείς 

εγίγνοντο. καί ησαν ιππείς μεν λευκοθώρακες επι τον 9 

ευωνυμου των πολεμίων Τισσαφερνης ελεγετο τούτων άρ- 

15 χβιζτ εχόμενοι δε γερροφόροι, εχόμενοι δε όπλΐται συν 

ποδηρεσι ξνλίναις άσπίσιν. Αιγύπτιοι δ’ οντοι ελεγοντο 

είναι· άλλοι δ’ ιππείς, άλλοι τοξόται. πάντες δ’ ουτοι 

κατά έθνη εν πλαισίω πλήρει ανθρώπων έκαστον το έθνος 

επορενετο. προ δε αυτών άρματα διαλείποντα συχνόν απ' ίο 

2ο άλληλων τα δη δρεπανηφόρα καλούμενα· εΐχον δβ τα δρέπανα 

εκ των αξόνων εις πλάγιον αποτεταμένα και υπο τοΐς δίφροις 

εις γην βλεποντα, ώς διακόπτειν οτω εντυγχάνοιεν. η δε 

γνώμη ήν ώς εις τάς τάξεις των Ελλήνων ελώντα και δια- 

κόψοντα. δ μεντοι Κύρος εΐπεν οτε καλεσας παρεκελευετο ιι 

25 τοΐς 'Έλλησι την κραυγήν των βαρβάρων άνεχεσθαι, εψευσθη 

τούτο· ον γάρ κραυγή άλλα σιγή ώς άνυστον και ήσυχή εν 

ι τούτου 8σον] μετ' αυτού Ό ευιτί <3εΙ. κατα τδ μέσον βυρρ. 
ίεοηεΐ. : ΙεεΙίο ΐηοεΓία 2 μεν αύτο\ \ μεγάλοις ϋ ειιηι <3εΙ. ρπυδ 
και οηι. Β Α 4-5 λεγεται . . . διακινδυνεύειν <3ε1. \Υγ1;1;εηδ&ε1ι 
6 ο; μετά Κ όρου <3ε1. δοΐιεηΐίΐ 9 «7 άνετο Ο ειιηι <3εΙ. 12 αι 
λόγχαι Ό εαιη δεΙ. 15 ρπυ5 δε : δε τούτων 02 εεΐ. ι6 δ’ 
οιη. Ό οιιγπ εΐεί. 17 δ’ ροδί πάντες οιη. ϋ ειιηι δεί. ι8 έκαστον 
τδ έθνος (3ε1. Η3Γΐηιαη : τδ οηι. ϋ εηιη δεΙ. 20 δ^ οιη. Ώ ευηι 
δεΙ. καλούμενα X Ό : λεγάμενα εΐεί. 23 ελθόντα (βίε) καί διακό- 

ιΡαντα X : ελώντων κα\ διακοψόντων ϋ ειιηι άεΐ. 25 άνασχεσθαι ϋ 
ευηι <3εΙ. 26 άνυστδν X : άν οίστδν ϋ εηιη εΐεΐ. 
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12 ισω καί βραδέως ίτροσησαν. κα\ εν τούτω Κύρος παρελαύ- 

νων αυτός συν Ώίγρητι τω έρμηνεΐ καί άλλοις τρισίν η 

τέτταρσι τω Κλεάρχω έβόα αγειν το στράτευμα κατά μέσον 

το των πολεμίων, ότι έκει βασιλεύς εΐη· καν τούτ , έφη, 

13 νικώ μεν, πάνθ' ημΐν πεποίηται. ορών δέ 6 Κλέαρχος τδ 5 

μέσον στίφος καί άκούων Κύρου έξω όντα του Ελληνικού 

ευωνύμου βασιλέα (τοσουτον γάρ πληθει περιην βασιλεύς 

έοστε μέσον τών έαυτοϋ εχων του Κ ύρου ευωνυμου έξω ην) 

άλλ’ όμως 6 Κλέαρχος ουκ ηθελεν άποσπάσαι από του 

ποταμού τό δεξιόν κέρας, φοβούμενος μη κυκλωθείη έκατέ- ίο 

ρωθεν, τω δε Κύρω άπεκρίνατο οτι αυτώ μέλει όπως καλώς 

14 €χοι. και εν τούτω τω καιρώ το μεν βαρβαρικον στράτευμα 

όμαλώς προηει, το δε 'Ελληνικόν έτι εν τω αυτώ μένον 

συνετάττετο εκ τών έτι προσιόντων. κα'ι 6 Κύρος παρελαυνων 
ου πάνυ προς αυτώ τω στρατενματι κατεθεάτο έκατέρωσε ι$ 

15 άποβλέπων εις τε τους πολεμίους καί τους φίλους. ιδών 

δέ αυτόν από του Ελληνικού Ξενοφών Αθηναίος, πελάσας 

ώς συναντησαι ηρετο εί τι παραγγέλλοΐ' 6 δ’ έπιστησας είπε 

και λέγειν έκέλευε πάσιν οτι και τα ιερά καλά και τά σφάγια 

ιό καλά. ταυτα δε λέγων θορύβου ηκουσε διά τών τάξεων 2ο 

ιόντος, και ηρετο τίς 6 Θόρυβος εΐη. ό δέ [Κλέαρχον] είπεν 

ότι σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ηδη. καί ός έθαύμασε τίς 

παραγγέλλει καί ηρετο ο τι εΐη τό σύνθημα. 6 δ’ άπεκρί- 

17 νατό· Ζευς σωτηρ καί νίκη. 6 δε Κίροϊ άκούσας, Άλλα 

δέχομαι τε, εφη, καί τούτο έστω. ταυτα δ’ είπών εις την 25 

3 τετρασι X 4 τοντ’, εφη] τοντο Ε 6 Έλληνικου (Ιεΐ. 
ΗειΊΐεΐη η τοσούτω ϋ ειιιη θεΐ. 8 τών] τδ ϋ ειπη <3εΙ. 
II μέλει Ο Β : μέλλει ΑΕ : μέλοι ϋ ειπη εΐεί. 13 προσηει 01 ϋ 
ετί] οτ’ ετι ϋ ειπη άεί. 14 προϊόντων Ο ΑΕ 15-16 έκατέρωσε 
. . . φίλους^ έκατέρους &πωθεν (άποθεν εεΐ.) τον$ τε πολεμίουε τούϊ τε 
φιλίους ϋ ειπη άεϊ. 17 πελάσαϊ] νπελάσας ϋ ειίΓη 6εΙ. 19 έκέ- 
λευε πάσιν] εκέλευεν Ε οτι τά ιερά κα\ τά σφάγια καλά ε’ίη ϋ ειπη 

2ΐ είη οιη. ϋ ειπη άεΐ. Κλέαρχον 6ε1. ΒοΓηειηαηη : ξενο¬ 
φών ϋ ειιιη άεΐ. 22 σύνθημα X Ό : τδ σύνθημα (ΙεΙ. 23 παραγ- 
7ε'λλοι Ε οτι καί εϊη ϋ ευηι άεΐ. 24 οτι £εύ$ ϋ ειιιη <3εί. 
25 δέχομαι τε] δέχομαι ϋ ειιιη εΐεΐ. 
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αυτόν χώραν άπηλαννε. καί ουκετι τρία η τετταρα στάδια 

διειχετην τώ φάλαγγα απ’ άλληλων ηνίκα Ιπαιάνιζόν τ€ οί 

"Έλληνες καί ηρχοντο άντίοι ’ιεναι τοΐς πολεμίοις. ώ? δε ι8 

πορενομενων εξεκυμαινε τι της φάλαγγος, τδ νπολειπόμενον 

5 νρ&το δρόμω θεΐν καί άμα εφθεγξαντο πάντες οΐον τώ 

Ένναλίω ελελίζουσι, καί πάντες δε εθεον. λεγουσι δε τινες 

ως καί ταΐς ασιτίαι ττρδς τα δόρατα εδουπησαν φόβον ποι- 

οϋντες τοΐς ίπποις. ττρίν δε τόξενμα εξικνεΐσθαι εκκλίνονσιν 19 

οί βάρβαροί καί φευγονσι. καί ενταύθα δη εδίωκον μεν 

ίο κατά κράτος οί'Έλληνες, εβόων δε άλληλοις μη θεΐν δρόμω, 

άλλ’ εν τάξει επεσθαι. τα δ’ άρματα εφεροντο τά μεν δι 2ο 

αυτών των πολεμίων, τά δε καί διά των "Ελλήνων κενά 

ηνιόχων, οί δ’ εττεί προίδοιεν, διίσταντο· εστι δ’ οστις καί 

κατεληφθη ώσπερ εν ίπποδρόμω εκπλαγείς’ καί ονδεν μεντοι 

15 ουδέ τούτον παθεϊν εφασαν, ουδ’ άλλο$· δε των *Ελλΐ]νων εν 

ταυτη τη μάχη επαθεν ονδείς ονδεν, πλην επί τώ ευωνυμω 

τοξενθηναί τις ελεγετο. Κυρο? δ’ όρων τους 'Έλληνας 2ΐ 

νικώντας τό καθ’ αυτονς καί διώκοντας, ηδόμενος καί προσ- 

κννουμενος ι'/δη ως βασιλεύς υπό τών άμφ’ αυτόν, ουδ’ ως 

2° εξηχθη δίωκε ιν, άλλα σννεσπειραμενην εχων την τών συν 

εαντώ εξακοσίων ιππέων τάξιν επεμελεΐτο ο τι ποιήσει βασι¬ 

λεύς. καί γάρ ηδει αυτόν ότι μέσον εχοι τον Περσικού 

στρατεύματος. καί πάντες δ’ οι τών βαρβάρων άρχοντες 22 

μέσον εχοντες τό αυτών ηγούνται, νομίζοντες ουτω καί εν 

25 άσφαλεστάτω είναι, ην η η ισχύς αυτών εκατέρωθεν, καί εΐ 

I αυτόν νεί εαυτόν οο<3<3. 2 άπειχίτην Ό ουηι (ΙεΙ. 3 κροηρ- 

χοντο X (ττροηρχον Α) 4 επίλοιπου Ε : επιλειπόμενον εεί. : οογγ. 

Ρορρο 5 όϊον Οχ : οϊόν περ 02 εεΐ. 6-8 λεγουσι . . . 'Ιπποις 
6ε1. ΟοβεΙ: οΓ. Ευοΐαη, Νανΐ£. 36 6 δδ ώς τινες ΒεεΙίεΓ 
8 άφικνεΐσθαι X εγκλινουσιν Ε, 0[υο(3 1ε§ΊΐιΐΓ ΐη ΗοΙΙ. ϋ. 4· 34> νϋ· 

2. 14 II τάξει Ο : τ τ) τάξει εεΐ. εφερετο ϋ οιιιή εΐεΐ. εΐ Όειηε- 

Ιπο άβ ΕΙοο. 103 δι’ αυτών τών Γ) ουηι <3εΙ. εί ΌεπιεΙπο 

13 'Ισταντο 02 ϋ ειιηι άεΐ. 14 ούδβί/] ούδ’ &ν ϋ 19 ώϊ βασιλεύς 
οιη. Ε : ώς Οχ 5.ν. 2ΐ ό βασιλεύς Ε 24 τδ] του Ηαίπι 

•ηγούνται 0[ Ο : ηγούντο 02 εεί. καϊ οιη. Ό ευπι όεΐ. 25 §ν~\ 'Ιν 
X: ήν Ό ουηι άεί. ρ ροδί εκατέρωθεν οοΐΐοοαΐ Ό ειπη <3εΙ. 
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τι παραγγεΐλαι χρηζοιεν, ημίσει αν χρόνω α'ισθάνεσθαι τό 

23 στράτευμα. καί βασιλεύς δη τότε μέσον εχων της αυτοϋ 

στρατιάς όμως εξω εγενετο του Κόρου ευωνυμου κερατος. 

επει δ' ουδεις αυτω εμόιχετο εκ του άντίου ουδέ τοΐς αυτοϋ 

24 τεταγμενοις έμπροσθεν, επεκαμπτεν ώ? εις κόκλωσιν. ένθα 5 

δη Κύρος δείσας μη όπισθεν γενόμενος κατακόψη τδ Έλλτ;- 

νικδν ελαύνει άντίος· καί εμβαλων συν τοΐς εξακοσίοις νικά 

τους προ βασιλεως τεταγμενους καί εις φυγήν ετρεψε τους 

εξακισχιλίους, καί άποκτεϊναι λεγεται αυτός τη εαυτοί) χ€ΐρι 

25 Άρταγερσην τον άρχοντα αυτών. ως δ' η τροπή εγενετο, ίο 

διασπείρονται καί οι Κόρον εξακόσιοι εις τό δίωκειν όρμη- 

σαντες, πλην πάνυ ολίγοι άμφ' αυτόν κατελείφθησαν, σχεδόν 

26 οι ομοτράπεζοι καλούμενοι. συν τουτοις δε ων καθορα 

βασιλέα και τό άμφ' εκείνον στίφος· καί ευθυς ουκ ηνε- 

σχετο, άλλ' ε'ιπων Τον άνδρα όρώ ΐετο επ' αυτόν καί παίει 15 

κατά τό στερνόν καί τιτρώσκει διά του θωρακος, ως φησι 

V Κτησίας 6 ιατρός, καί ιάσθαι αυτός τό τρανμά φησι. παίον- 

τα δ' αυτόν ακοντίζει τις παλτω υπό τον οφθαλμόν βιαίως' 

καί ενταύθα μαχόμενοι καί βασιλεύς και Κύρος και οι άμφ' 

αυτους υπέρ εκατερου, όπόσοι μεν των άμφ'ι βασιλέα άπε- 2ο 

θνησκον Κτησίας λεγεν παρ' εκείνω γάρ ην' Κύρος δβ αυτός 
τε άπεθανε καί οκτώ οι άριστοι των περί αυτόν εκειντο επ' 

28 αυτω. Άρταπάτης δ' 6 πιστότατος αυτω των σκηπτούχων 

θεράπων λεγεται, επειδή πεπτωκότα είδε Κϋρον, καταπηδό)- 

29 σας άπό του ίππου περιπεσεΐν αυτω. καί οί μεν φασι 25 

βασιλέα κελευσαί τινα επισφάξαι αυτόν Κυρω, οι δ' εαυτόν 

επισφάξασθαι σπασάμενον τον άκινάκην είχε γάρ χρυσουν' 

ι εν αηίε ημίσει 3(1(3. ΒΐδδεΗορ &ι/] εν ϋ οιιτη (3εΙ. 2 εαυτοί) 

Ό ευηι <3εΙ. \ εναντίου ϋ Ε ειπη <3εΙ. 5 ενταύθα ϋ η συν 
οπι. ϋ 8 7τρό$ βασιλέα Ό ειιηι <3εΙ. 14 ήνεσχετοϋ ή εχ ά 
εοιτεείιπη Ο Ε 15 δρω τόν άνδρα ϋ ειπη <3ε£. ΐετο] εΐττετο ϋ 
ευηι (3εΙ. ιη %$ αηίε κα\ α(1<3. Βυίίηιαηη ιάσασθαι Οοβεί 
19 καί αηίε βασιλεύς οιη. Ε 2ο εκατερων X νόσοι Ο, 
άπεθανον ϋ ειπη (3εί. 24 Θεράπων (3ε1. ΒΐδδεΗορ είδε πεπτωκότα 
ϋ ευιη (3εί. 25 καταπεσεΊν Ε 26-27 εαυτόν όπισψάξασθαι X : 
εαυτόν επισφάξαι ϋ εαιη <3εί. 
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καί στρεπτόν δ’ έφόρει καί ψελια καί τάλλα ώσπερ οί 

άριστοι ΐίερσών έτετίμητο γάρ νπο Κνρον δι έννοιαν τε 

καί πιστότητα. 

Κύρος μεν ονν όντως ετελεντησεν, άνηρ ών Περσών των IX 

5 μετά Κ νρον τον άρχαΐον γενομενων βασιλικώτατός τε και 

αργειν άξιώτατος, ώ? παρά πάντων όμολογεΐται των Κ νρον 
δοκονντων εν πείρα γενεσθαι. πρώτον μεν γάρ ετι παΐς 2 
ών, ότ έπαιδενετο καί σνν τω άδελφώ καί σνν τοΐς άλλοις 

παισί, πάντων πάντα κράτιστος ενομίζετο. πάντες γάρ οι 3 
ίο των αρίστων ΤΙερσών παΐδες επί ταΐς βασιλεως θνραις παι¬ 

δεύονται· ένθα πολλην μεν σωφροσύνην καταμάθοι αν τις, 

αισχρόν 0 ονοεν οντ ακουσαι οντ ιοειν εστι. θεωνται ο 4 

οί παΐδες καί τιμωμένους νπο βασιλεως καί άκονουσι, καί 

άλλους άτιμαζομενους* ώστε ενθνς παΐδες όντες μανθάνονσιν 

15 άρχειν τε καί άρχεσθαι. ένθα Κύρος αίδημονεστατος μεν 5 

πρώτον τών ηλικιωτών εδόκει εΐναι, τοΐς τε πρεσβντεροις 

καί τών εαυτοί) υποδεέστερων μάλλον πείθεσθαι, επειτα δε 

φιλιππότατος καί τοΐς ΐπποις άριστα χρησθαι· εκρινον δ’ 
αντον καί τών εις τον πόλεμον έργων, τοξικής τε καί άκοντί- 

2ο σβωδ·, φιλομαθέστατου είναι καί μελετηρότατον. επεί δε 6 
τη ηλικία επρεπε, καί φιλοθηρότατος ην καί προς τα θηρία 

μεντοι φιλοκινδυνότατος. καί άρκτον ποτέ επιφερομενην 

ονκ ετρεσεν, άλλα συμπεσών κατεσπάσθη άπο του ίππου, 

καί τα μεν επαθεν, ών καί τάς ώτειλάς εΐχεν, τέλος δε 

25 κατεκανε' καί τον πρώτον μεντοι βοηθησαντα πολλοΐς μακα¬ 

ριστόν εποίησεν. επεί δε κατεπεμφθη νπο του πατρος 7 

ι φέλλια Α Ε τ&λλα νεί τδλλα X : τά άλλα ϋ ειπη άεΐ. 2 τών 
περσών ϋ ευηι θεΐ. η εν πε/ραΊ έμπειρων Οχ ετι πα7* ών X ϋ : 
ών ετι πα7* (Ιεί. 8 ροΒίεπιΐδ συν ογπ. ϋ ουπι δεί. λοιποί* άλλοι* 

Ε ίο 67γΙ] εν Ο ευηι οΐεί. 13 τιμωμένου* Ε : του* τιμω¬ 

μένου* 02 εεί. του* τιμωμένου* υπά βασιλέω*, καί άλλου* άκονουσιν 
άτιμαζομένου* εΐί. Ραηί3Ζΐ'(1ε5 14 ον τε* ογπ. ϋ 15 ευμαθέστατο* 

ϋ ουπι άεί. ιό ηλίκων ϋ οιιγπ άεί. τη καί τών βαυτοΰ] εκ 
του αυτοί) ϋ : εκ τών αυτοί) (3εΙ. 24 ώτειλά* Ο, Α : ώτειλά* φανερά* 

02 εεί. είχε Ό ειιιη <3εί. 25 κατέκανε Οχ ν?η. 511 : κατέκτανε 
εεί. 26 εΐναι εποίησεν ϋ ευηι <3εΙ. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 3 
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σατράπης λυδίας τε καί Φρυγίας της μεγάλης καί Καππα¬ 

δοκίας, στρατηγός δε καί πάντων άπεδείχθη οΐς καθηκει εις 

Καστιολοΰ πεδίυν άθροίζεσθαι, πρώτον μεν επεδειξεν αυτόν, 

οτι 7τερί πλείστου ποωΐτο, εί τω σπείσαιτο καί εΐ τω συν- 

8 θοιτο καί εί τω υπόσχοιτό τι, ρυηδεν ψευδεσθαι. καί γάρ 5 

ουν επίστευον μεν αυτώ αϊ πόλεις επιτρεπόμενοι, επίστευον 

δ’ οι άνδρες· καί εΐ τις πολέμιος εγενετο, σπεισαμενου 

9 Κόρου επί',στευε μηδέν άν παρά τάς σπονδάς παθεΐν. τοι- 

γαροϋν επεί Ύισσαφερνει επολεμησε, πάσαι αί πόλεις εκοϋ- 

σαι Κυρον εΐλοντο αντί Τισσαφερνους πλην Μιλησίων ίο 
ουτοι δε οτι ουκ ήθελε τους φεύγοντας προεσθαι εφοβουντο 

ίο αυτόν. καί γάρ άργω επεδείκνυτο καί ελεγεν ότι ουκ άν 

ποτέ προοΐτο, επεί άπαξ φίλος αυτοΐς εγενετο, ουδ' εί ετι 

11 μεν μείους γενοιντο, ετι δε κάκιον πράξειαν. φανερός δ’ 

ην καί εϊ τ ίς τι αγαθόν η κακόν ποιησειεν αυτόν, νικάν πει- 15 

ρώμενος· καί ευχήν δε τινες αυτου εξεφερον ώς ευχοιτο 

τοσοΰτον χρόνον ζην εστε νικωη καί τους εΐι καί κακώς 

12 ποιουντας άλεξόμενος. καί γάρ ουν πλεΐστοι δη αυτώ ενί 

γε άνδρί τών εφ' ημών επεθυμησαν καί χρήματα καί πόλεις 

13 καί τά εαυτών σώματα προεσθαι. ου μεν δη ουδέ τοΰτ’ άν 2ο 

τις είποι, ώ? τους κακούργους καί αδίκους εία καταγελάν, 

αλλά αφειδέστατα πάντων ετιμωρεΐτο’ πολλάκις δ’ ην ίδεΐν 

παρά τάς στειβομενας οδούς καί ποδών καί χειρών καί 

οφθαλμών στερομενους ανθρώπους· ώστ εν τη Κόρου άρχη 

εγενετο καί 'Έλληνι καί βαρβάρω μηδέν άδικοϋντι άδεώς 25 

14 πορευεσθαι οπη τις ηθελεν, εχοντι ο τι προχωροίη. τους γε 

μεντοι αγαθούς εις πόλεμον ώμολόγητο διαφερόντως τιμάν, 

καί πρώτον μεν ην αυτώ πόλεμος προς Ώισίδας καί Μυσον?· 

3 απβδςιξςν Ε 4 ποιείται Ε 5 εο<3<3·, 5β(3 01 ΐη ΓΕ5. 

ρΓ&εΙεΓ μ εί εχ ραΓίε η : μηδαμώς Ηιι§ 6 μεν ογπ. Ε η εγίνετο Ε 
8 μηδέν δ,ν] μηδενα 0, 12 επεδείκνυε ϋ ειιιη (ΙεΙ. 13 ε'ι ογπ. 

ϋ ευιη 4εί. 17 εστε] είτε ϋ ευιη <3ε4. ηοηηυΐ. κακώς X εί 

δαΐ(1&5 5.ν. α\εξόμενον : τους κακώς Ο ευιη (3εί. ΐδ αυτών 0.> Β Ε 

23 στιβομενας X 24 στερούμενους εο<1<3. 20 οπη X .· υποι Ό 
ευιη 4εΙ. προσχωοοίη X 27 μεντοι γε ϋ ευιη άεΐ. 
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(ττρατ{υόμ{νος οϋν καί αυτός {ΐς ταύτας τάς χωράς, ούς {ώρα 

{θέλοντας κινδυν{ύ{ΐν, τούτους και άρχοντας έποί{ΐ ης κατ{- 

στρέφ{το χώρας, έπ{ΐτα δέ καί άλλοις δώροις έτίμα' ώστ{ 15 

φαίν{σθαι τους μέν αγαθούς {ύδαιμον {στάτους, τους δέ κακούς 

5 δούλους τούτων ^ ά£ιονσθαιΐ {ΐναι. τοιγαροϋν πολλή ην 

αφθονία αύτω των έθ{λόντων κινδυν{ύ{ΐν, οπού τις οιοιτο 

Κνρον αίσθησ{σθαι. {ΐς γ{ μην δικαιοσύνην {ΐ τις φαν{ρδς ι6 

γένοιτο £πιδ{ίκννσθαι βονλόμ{νος, π{ρϊ παντός έποΐ{ϊτο τού¬ 

τους ΐπλουσιωτέρους+ ποιώίν των έκ τού αδίκου φιλοκ{ρδούν- 

ιο των. καί γάρ ούν αλλα τ{ πολλά δικαίως αύτω δΐ{χ{ΐρίζ{Τθ ΐη 

καί στρατ{ύματι άληθινώ έχρ7]σατο. καί γάρ στρατηγοί 

καί λοχαγοί, ο'ι χρημάτων έν{κα προς έκώίνον έπλ{υσαν, 

'έγνωσαν κ{ρδαλ{ώτ{ρον {ΐναι Κύρω ^ καλώς π{ΐθαρχ&ν’Ϋ η 

το κατά μήνα κέρδος, αλλά μην {ϊ τίς γέ τι αύτω προστά- ι8 

15 ξαντι καλώς ύπηρ{τησ{ΐ{ν, ούδ{νί πώποτ{ άχάριστον {ΐασ{ 

την προθυμίαν. τοιγαροϋν δη κράτιστοι ύπηρέται παντός 

έργου Κ ύρω έλέχθησαν γ{νέσθαι. {I δέ τινα δρώη δ{ΐνον 19 

όντα οικονόμου έκ τού δικαίου καί κατασκ{υάζοντά Τ€ ης 

άρχοι χώρας καί προσόδους ποιοϋντα, ούδένα αν πώποτ{ 

2ο άφ{ίλ{το, άλλ’ άά πλ{ίω προσ{δίδου· ώστ{ καί ηδέως {πό¬ 

νουν καί θαρραλέως έκτώντο καί +6 έπέπατο αϋΐ τις ήκιστα 
Κ ϋρον έκρυπτ{ν ου γάρ φθονών το ΐς φαν{ρώς πλουτοϋσιν 

έφαίν{Τ0, αλλά π{ΐρώμ{νος χρησθαι τοις τών άποκρυπτο- 

μένων χρημασι. φίλους γ{ μην, όσους ποιησαιτο καί {ύνους 2ο 

3 67Γ6«τα δε ογπ. Ό ουιη (ΙεΙ. άλλως 5 σξιουσθαι Α ϋΕ 
ουιη ίΐεΐ.: άξιου ευηι σαι δ.ν. ^ : άξιουν Β : αξιών (ΕοΒεΙ: άξίως δοΗεηΕΙ 
6 θςλόντων Ε η ροδί τις 3(3(1. αύτφ (Ζ2 9 πλουσιωτίρω 
*** ποίβΊν Ο], ιιηάε πλουσιωτέρως ζην ποιέΐν οοηίεοΐΐ Ηυ§; 12 οϊ 

: ου οεΐ. 13 ίγνωσαν 0[ : άλλ* ε’-π-εΐ εγνωσαν 02 οεΐ. κα 
*******χαι> Ο,, υη(3ε καλώς ύπάρχαν οοηΐεοΐί Ηα£ : καλώς ύπηρςτε7ν οΐί. 
ΡαπΙαζΐάεδ 15 ούδεν Ο αχάριστος Ό 16 κράτιστοι δή ϋ ουιη 
(3εΙ. ΐδ τε] τι ϋ ης~\ της Οχ 19 &ρχ(ΐ X : &ΡΧ01 Β ουηι <3εΙ. 
ουδε^α] ούδέν Ε : ουδενα ουδεν ΒθΓηεπΐ3ηη άν οιη. 0, 2ο άλλ’ 
αεί X 0 : άλλα κα\ (ΙεΙ. ηιυΗΐ 21 δ επίπαστο αυ 0.2 Β Ε : **7τε'- 
ττα***** Ο,, υη(3ε δσα ε’πε’πατά Ηυ£ : έ ε’πε’πατο πας ΟειτιοΙΙ : άττα επε'- 
πατο δη δοΗεηΙίΙ : τα πΐπαστο αυ ϋ : & πεπατο αυ νεί δΐιη. <3εΙ. 
22 εκρυπτήν X : ίκρυπτον ϋ 31. 23 υποκρυπτομίνων Ο ουιτι <3εΙ. 

3* 
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γνοίη όντας καί Ικανούς κρίνειε συνεργους είναι 6 τι τυγχάνει 

βουλόμενος κατεργάζεσθαι, όμολογεΐται προς πάντων κρά- 

2ΐ τιστος δη γενεσθαι θεραπευειν. καί γάρ αυτό τούτο ουπερ 

αυτός ενεκα φίλων ωετο δεϊσθαι, ώί συνεργους Ιχοι, καί 

αυτοί επειράτο συνεργός τοΐς φίλοίς κράτιστος είναι τούτον 5 

22 δτου αίσθάνοιτο έκαστον επιθυμουντα. δώρα δε πλεΐστα 

μεν οίμαι εϊς γε άνηρ ελάμβανε διά πολλά· ταντα δε πάν¬ 

των δη μάλιστα τοΐς φίλοις διεδίδου, προς τους τρόπους 

εκάστον σκοπών και οτου μάλιστα δρωη έκαστον δεόμενον. 

23 και οσα τώ σώματι αυτόν πεμποι τις η ώς εις πόλεμον η ίο 

ώί εις καλλωπισμόν, και περί τούτων λεγειν αυτόν εφασαν 

οτι το μεν εαυτόν σώμα ουκ αν δυναιτο τουτοις πάσι κοσμη- 

θηναι, φίλους δβ καλώς κεκοσμημενους μεγιστον κόσμον άνδρ'ι 

24 νομίζοι. καί τό μεν τά μεγάλα νικάν τους φίλους εν ποι- 

οϋντα ονδεν θαυμαστόν, επειδή γε καί δυνατώτερος ήν τό 15 

δβ τη επιμελεία περιεΐναι τών φίλων και τώ προθνμεΐσθαι 

25 χαρίζεσθαι, ταυτα εμοιγε μάλλον δοκεϊ αγαστά είναι. Κυ- 

ρος γάρ επεμπε βίκους οίνου ημιδεεΐς πολλάκις οπότε πάνν 

ηδυν λάβοι, λεγων οτι ουπω δη πολλοΰ χρόνου τούτον ηδίονι 

οΐνω επιτυχοι· τούτον ουν σοϊ επεμφε καί δεΐταί σου τημε- 2ο 

26 ρον τούτον εκπιεϊν συν οΐς μάλιστα φιλεΐς. πολλάκις δε 

χήνας ημιβρώτους επεμπε καί άρτων ημίσεα και άλλα τοι- 

αυτα, επιλεγειν κελευων τον φεροντα· Ύουτοις ησθη Κύρος· 

27 βούλεται ουν και σε τούτων γενσασθαι. οπού δε χιλός 

σπάνιος πάνυ ειη, αυτός δε δυναιτο παρασκενάσασθαι διά 25 

ι κρίνοι Ε : κρίνΈΐΈ, 56(3 ε 5.ν. τνγχάνοι δεΗίΐίεΓ 4 «ϊ 
. . . *χοι] κάϊ . . . ζχςιν Α 6 οτου] ου ίη Γ35. Ο αίσθάνοιτο 
Έκαστον Ο; Α : Έκαστον αϊσθάνοιτο 0.2 ϋ Ε οιιγπ (3εί. (αΐσθάνοιτο ροδί όπι- 
θυμονντα Β) η άνηρ : &ν αν)]ρ X : αν^ήρ &ν ϋ ειπη (3εϋ. πάντων 
δ}] μάλιστα Ο Β : δ}) οιη. Α : πάντων μάλιστα δή Ε: πάντα δη μάλιστα 
ϋ ε1. : δ)] πάντα μ. εεΐ. 8 έδίδου ϋ οιιγπ <3εί. τδν τρόπον ϋ 
ευηι (3εΙ. ίο κόσμον 3ηΙε πόμποι 3(3(3. &2 εεϋ. 12 κοσμησαι Ε 
15 θαυμάσιον X ι6 περιιόναι ϋ οιιιη <3εϋ. τ<£]τδΧϋ 17 μάλλον 
ΈμοΐΎΈ ϋ οιπη (3εΙ. ι8 οίνων Ε 19 πολλου χρόνου] χρόνω 
2ΐ τούτον όκπίΈΪν τημερον ϋ οιπη <3εί. 22 άρτου Ο 23 τούτου] 
του X 25 δέ δυναιτο ^ι : δ' όδύνατο οοί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΧ2Σ Α I. ΐχ 

το πολλοί^ ^χειν υπηρετας και δια την επιμέλειαν, δια- 

πεμπων εκελευε τους φίλους τοΐς τα εαυτών σώματα άγου- 

σιν ΐπποις εμβάλλειν τούτον τον χιλόν, ως μη πεψώντες 

τους εαυτόν φίλους άγωσιν. εί δε δη ποτέ πορεύοιτο καί 28 

5 πλεΐστοι μελλοιεν δψεσθαι, 7τροσκαλών τους φίλους εσπου- 

δαιολογεΐτο, ως δηλοίη ονς τιμά, ώστε εγώ μεν γε, εξ ών 

ακούω, ονδενα κρίνω υπό πλειόνων πεφιλησθαι ούτε Ελλή¬ 

νων ούτε βαρβάρων, τεκμηριον δε τούτον καί τάδε, παρά 29 

μεν Κνρου δονλου δντος ούδεις άπηει προς βασιλέα, πλην 

ίο Όρόντας επεχείρησε' και οντος δη ον ωετο πιστόν οί είναι 

ταχύ αυτόν ηυρε Κνρω φιλαίτερον η εαντω· παρά δε βασι- 

λεως πολλοί προς Κνρον άπηλθον, επειδή πολέμιοι άλληλοις 

εγενοντο, καί οΰτοι μεντοι οι μάλιστα νπ’ αυτόν αγαπώ- 

μενοι, νομίζοντες παρά Κ νρω όντες αγαθοί άξι ωτερας αν 

15 τιμής τνγχάνειν η παρά βασιλεΐ. μεγα δε τεκμηριον καί το 3° 

εν τη τελευτή του βίου αυτω γενόμενον ότι και αυτός ην 

αγαθός καί κρίνειν όρθώς εδυνατο τους πιστούς και εννονς 

και βεβαίους. άποθνησκοντος γάρ αυτόν πάντες οι περί 31 

αυτόν φίλοι και συντράπεζοι άπεθανον μαγόμενοι υπέρ 

20 Κνρου πλην Άριαίον οντος δε τεταγμενος ετυγχανεν επί 

τώ ευωνυμω του ιππικού αρχών ως δ’ ησθετο Κ νρον 
πεπτωκότα, εφνγεν εχων καί το στράτευμα παν ου ηγείτο. 

'Κνταΰθα δη Κύρον άποτεμνεται η κεφαλή καί η χεϊρ η X 

δεξιά, βασιλεύς δε [και οί συν αυτω] διώκων είσπίπτει εις 

25 τδ Κ υρειον στρατόπεδον καϊ οι μεν μετά ’Αριαίου ουκετι 

ΐστανται, άλλα φενγονσι διά τον αυτών στρατοπέδου εις 

τον σταθμόν ενθεν ώρμώντο· τετταρες δ’ ελεγοντο παρα- 

4 εαυτών Ο, Β Α Ε : ΙαυτοΟ (3., ϋ οαηι όεΐ. άγοκν Ε οί δε 
δτ) δπότε πορεύοιντο Ο 6 έγώ μεν γε X : εγωγε ϋ οαηι άοΐ. ίο δη 
X : δβ ϋ ουηι (3εΙ. οί] οΐον ϋ ιι φιλαίτερον; οί. ΗεΙΙ. νΐΐ. 3 
8 : Ηΐο φιλώτερον Α ; οί. ^ο*η. ΐϊΐ. ιι. ι8 12 επβί ϋ οιιγπ <3εΙ. 
13 νπ αυτού] ύπ' ίη ΓΕ5. ιιηΐιΐδ Ηΐ. 61 αοοεηίιπη δΐιρεΓ ου ρο5. 0.2 
17 δρθώς ροδί πιστούς Ε ΐ8 περί 5ο1ίπείθει* : παρ’ οο<3<Ε 19 απε- 

θανον μαχούμενοι X : μαχόμενοι άπεθανον Ο ουηι (3εΙ. 23 7) χειρ X : 
χεϊρ ϋ οαιη <1βΙ. 24 κα\ . . . αυτω 8ε1. ΟοΒεΙ 25 κύριον X (κνρου 
Α): κυρεΐον ϋ οιπτι άεΐ. 27 ενθεν ώρμώντο X: εν φ ωρμηντο ϋ ουηι άεΐ. 



ΗΕΝ0ΦΙ2ΝΤ02 I. χ 

2 

3 

4 

5 

6 

σάγγαι είναι τής οδού. βασιλεύς δε και οι συν αυτώ τα 

τε άλλα πολλά διαρπάζονσι καί την Φωκαίδα την Κυρον 

παλλακίδα την σοφήν καί καλήν λεγομένην είναι λαμβάνει, 

η δε Μιλησια η νεωτέρα ληφθεισα ύπδ των άμφϊ βασιλέα 

έκφευγει γυμνή προς των Ελλήνων οι έτυχον εν τοΐς σκευο- 5 

φόροΐί όπλα έχοντε? και άντιταχθέντες πολλούς μέν των 

άρπαζόντων άπέκτειναν, οι δε και αυτών άπέθανον ου μην 

έφυγόν γε, άλλα καί ταυτην έσωσαν και τάλλα, όπόσα 

εντός αυτών καί χρήματα και άνθρωποι έγένοντο, πάντα 

έσωσαν. ενταύθα διέσχον άλλήλων βασιλεύς τε και οι ίο 

ΛΈλληνες ως τριάκοντα στάδια, οι μεν διώκοντες τους καθ' 

αυτους ώ$ πάντας νικώντες, οι δ' άρπάζοντες ως ήδη πάντες 

νικώντες. έπεϊ δ' ήσθοντο οι μεν "Ελληνες οτι βασιλεύς 

συν τώ στρατεύματι εν τοΐς σκευοφόροις εΐη, βασιλεύς δ’ 

αυ ήκονσε Τισσαφέρνους οτι οι "Ελληνες νικώεν το καθ' 15 

αυτους καί εις τό πρόσθεν οΐχονται δι ώκοντες, ένθα δή 

βασιλεύς μεν αθροίζει τε τους εαυτόν και συντάττεται, 6 δε 

Κλέαρχος έβονλευετο Πρόξενον καλέσας (πλησιαίτατος γαρ 

ήν), ει πέμποιέν τινας ΐ ή πάντες ΐοιεν επί τό στρατόπεδον 

άρήξοντες^. εν τουτω καί βασιλεύς δήλος ήν προσιών πά- 3ο 

λιν, ως έδόκει, όπισθεν. και οι μεν "Ελληνες στραφέντες 

παρεσκενάζοντο ώ? τούτη προσιόντος και δεξόμενοι, 6 δε 

βασιλεύς ταντη μεν ονκ ήγεν, ή δε παρήλθεν έξω του ευω- 

νυμου κέρατος ταύτη καί άπήγεν, άναλαβών καί τους εν τή 

ι τής όδοΰ είναι ϋ οιιηι <3εΙ. 3 παλακίδα X (Α ?) 4 V 

νεωτερα ϋ ουιτι <3εΙ. : -ήν νεωτερα ή ^ ΑΈ. : ή (ρΓ. ήν) ή νεωτερα Β : <3ε1. 
Κτίζει* η διαρπαζόντων ϋ οηηι (3εΙ. 8 τάλλα] άλλα X (άλλωϊ 
Ε): τα άλλα ϋ οιΐΓΠ (Ιεί. 12 πάντα$] πάντα (3( : πάντα νικώντες 
<3ε1. ϋοβτεε πάντως) πάντα Ο, 13 *πά δ’ X : ώ$ δβ ϋ ουιη όεΐ. 
14. τ$ οηι. Ο εαιη ε3εΙ. ι6 εαυτους ϋ οιπη άεΐ. φχοντο ϋ : 
οίχοντο (3εί. ένθα : ένθα ταΰτα 02 : ενταύθα οεΐ. 17 τε οιη. 
ϋ ουιη <3εΙ. 19 πεμποιε 0( ϋ : πεμπειε Ε 19-20 τινάς* 

παντ******έπ\ τό στρατόπεδον **ξοντ*ς 01}ιιηάε τινας (ως 3.^(3. Οειηοΐΐ) 
παντϊ σθενει επί τό στρατόπεδον άρήξοντας Ηιΐ£ 20 καί οιη. Ό οιιηι 
(3ε1. πάλιν &η1ε δήλος ϋ οιιηι <3εί. 2ΐ σνστραφεντες παρασκευά¬ 

ζονται ϋ οιιιη <3εΙ. 22 προσιόντας Ο, : προσιόντες Α Ε οιιηι <3εΙ. ' 
ηιαίΐϊδ δεξάμενοι 24 άπήγεν 3ΐι1 επήγεν Οι : άπήγαγεν οεΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΘΕί2Σ Α I. χ 

μάχη προς τους 'Έλληνας αντομολησαντας και Τισσαφέρνην 

κα\ τους συν αντω. 6 γάρ Ύισσαφέρνης εν τη πρώτη η 

σννόδω ονκ εφνγεν, αλλά διηλασε παρά τον ποταμδν κατά 

τους 'Έλληνας πελταστάς· διελαννων δέ κατέκανε μεν ον- 

5 δένα, διαστάντες δ’ οι'Έλληνες επαιον και ηκόντιζον αντονς· 

Έπισθένης δέ Άμφιπολίτης ηρχε των πελταστών καί 

έλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. 6 δ’ ονν Ύισσαφέρνης ως δ 

μεΐον εχων άπηλλάγη, πάλιν μεν ονκ αναστρέφει, εις δε το 

στρατόπεδον άφικόμενος το των Ελλήνων εκεί σνντνγχάνει 

ίο βασιλεΐ, καί δμον δη πάλιν σννταζάμενοι επορενοντο. έπει 9 

δ’ ησαν κατά το ενωννμον των Έλλ7]νων κεράς, έδεισαν οι 

'Έλληνες μη προσάγοιεν προς το κεράς καί περιπτνζαντες 

αμφοτέρωθεν αντονς κατακόψειαν και έδόκει αντοΐς άνα- 

πτνσσειν το κέρας καί ποιησασθαι όπισθεν τον ποταμόν. 

15 εν ώ δε ταντα έβονλενοντο, καί δη βασιλεύς παραμειψά- ίο 

μένος εις το αντο σχήμα κατέστησεν άντίαν την φάλαγγα 

ώσπερ το πρώτον μαχονμενος συνηει. ώ? δβ είδον οι ?/Ελ- 

ληνες έγγνς τε όντας και παρατεταγμένους, ανθις παιανί- 

σαντες έπησαν πολν έτι προθυμότερον η το πρόσθεν. οι ιι 

2ο δ’ αν βάρβαροι ονκ έδέχοντο, άλλα εκ πλέονος η το πρό¬ 

σθεν εφενγον οι δ’ έπεδιωκον μέχρι κώμης τινός· ενταύθα 12 

δ’ έστησαν οι 'Έλληνες· υπέρ γάρ της κώμης γήλοφος ήν, 

έφ' ον άνεστράφησαν οι άμφι βασιλέα, πεζοί μεν ονκέτι, 

των δε ιππέων ό λόφος ένεπλησθη, ώστε το ποισνμενον 

25 μη γιγνώσκειν. και το βασίλειον σημεΐον όράν έφασαν 

αιετόν τινα χρνσονν επί πέλτη + έπι ζνλου^ άνατεταμένον. 

έπεί δέ και έντανθ' έχωρονν οι 'Έλληνες, λε(πούσι δη και 13 

ι πρδς ϋ ειπη οΐεί. : κατα X : κατα τους "Ελληνας (3ε1. 5οΗεη&1 
3 ήλασε Ό ειπη άεΐ. παρα] κατά ^ί 4 κατέκανε Οχ : κατέκτανε 
02 εεί. 6 δβ ο Γη. ϋ η δ’ οπι. ϋ ουιη <3ε£. 9 τδ ηηίε 
των οιη. ϋ οαιη άεί. 12 προάγοιεν τδ κέρας Οχ 13 διακόψειαν 
Ό εαηι οΐεί. 19 ετι οιη. Ο, τδ αηΐε πρόσθεν οιη. Ο, Α Ε 
2ο πλείονος ϋ ειπη <3εΙ. 25 μη οιη. Ο, ροδί δράν α.(3<3. δηλον οτι δ 
μέν άετδς επϊπελτη έπεποίητο έστύς. ηπέλτη δβ ξυλωτί} ή) έπέκειτο X 

πέλτης ϋ ειπη <3εΙ. έπϊ ξύλου άεΐ Οοβεί : έπι ξυγον ΥοΙΙΒΓεεΙιΙ 



I. χ ΗΕΝΟΦίλΝΤΟΣ ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙ2Σ Α 

τον λόφον οι ιππείς' ον μην έτι άθρόοι αλλ’ άλλοι άλλοθεν 

έψιλοϋτο δ’ δ λόφος των Ιππέων τέλος δέ και πάντως 

14 αποχώρησαν. δ ουν Κλέαρχος ουκ άνεβίβαζεν έπι τον 

λόφον, άλλ’ υπ' αυτόν στήσας τό στράτευμα πέμπει Αύκιον 

τον Συρακόσιον και άλλον έπϊ τον λόφον και κελεύει κάτι- 5 

15 δόντας τα υπέρ του λόφου τί έστιν άπαγγεΐλαι. και 6 

Αυκιος ηλασέ τε καϊ ίδών απαγγέλλει οτι φευγονσιν άνά 

ι6 κράτος. σχεδόν δ’ οτε ταϋτα ήν καί ήλιος έδυετο. ενταύθα 

δ’ έστησαν οι Έλληνες καί θέμενοι τα όπλα άνεπαυοντο' 

καί άμα μέν έθαυμαζον ότι ουδαμοΰ Κύρος φαίνοιτο ουδ ίο 

άλλος απ' αυτόν ούδείς παρηεΐ' ου γάρ ηδεσαν αυτόν τεθνη- 

κότα, αλλ’ είκαζον η διώκοντα οίχεσθαι η καταληψόμενόν 

ιη τι προεληλακέναΐ' καί αυτοί εβονλευοντο εί αυτοί) μείναντες 

τα σκευοφόρα ενταύθα άγοιντο η άπίοιεν έπϊ τό στρατό- 

πεδον. έδοξεν αυτοΐς άπιέναΐ' καϊ άφικνουνται άμφί δορ- 15 

ιδ πηστόν έπϊ τάς σκηνάς. ταυτης μέν της ημέρας τούτο τό 

τέλος έγένετο. καταλαμβάνουσι δέ των τε άλλων χρημάτων 

τά πλεΐστα διηρπασμένα καϊ εί τι σιτίον η ποτόν ήν, καϊ 

τάς αμάδας μεστάς αλεύρων καϊ οίνον, ας παρεσκευάσατο 

Κύρος, ΐνα εί ποτέ σφόδρα τό στράτευμα λάβοι ένδεια, 2ο 

διαδιδοίη τοΐς Έλλησιν (ήσαν δ’ αυται τετρακόσιαι, ώς 

έλέγοντο, άμαξαι), καί ταυτας τότε οι συν βασιλεΐ διηρ- 

19 πασαν. ώστε άδειπνοι ήσαν οι πλεΐστοι των Ελλήνων 

ήσαν δέ καϊ άνάριστοΐ' πρϊν γάρ δη καταλϋσαι τό στρά¬ 

τευμα προς άριστον βασιλεύς έφάνη. ταυτην μέν ουν την 25 

νύκτα ουτω διεγένοντο. 

ι οι οιη Ο, Α ου μην X (ου μη Ε ε.ν) : ου μέντοι ϋ ειπη <3εΙ. 
5 κατιδόντα Ε η ηλασέ τε X : ηλασε ϋ ειπη άεΐ. 11 τταρείη Ο 
ναι. 5 ΓI !3 ττροεληλακέναι Ο : ττροσεληλακέναι εε4. βί] ί) X ϋ &1. 
14 άγάγοιντο Ο οιπη <3εΙ. 15 εδοξεν Α : εδοξεν ουν 0$ εεΐ. 20 τδ 
στράτευμα λάβοιτο X : λάβοι τό στρατόττεδον ϋ ΟΙΙΓΠ άεΐ. 21 ω$ 

έλέγοντο τετρακόσιαι ϋ ειπη <3εΙ.: ώς έλέγοντο <3ε1. Κείΐϋαηΐζ 23 τών\ 

αυτών X 20 διεγένοντο^ δή έγένοντο Α ϋ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ Β 

[*ί2? μεν ονν ηθροίσθη Κνρω το Ελληνικόν οτε έιτϊ τον I 

αδελφόν ’Αρταζέρζην έστρατενετο, καί οσα εν τη άνόδω 

έπράχθη και ως η μάχη έγένετο και ώ? Κνρος έτελεντησε 

και ως 67τι το στρατόπεδον έλθόντες οι "Έλληνες έκοιμη- 

5 θησαν οιόμενοι τά ττάντα νικάν καί Κϋρον ζην, εν τω 

7τρόσθεν λόγω δεδηλωται.] 

"Αμα δε τη ήμερα σννελθόντες οι στρατηγοί εθαυμαζον 2 

οτι Κ νρος οντε άλλον πέμπει σημανονντα ο τι χρη ποιειν 

ούτε αντος φαίνοιτο. εδοζεν ονν αντοΐς σνσκενασαμένοις 

ίο α εΐχον και έζοπλισαμένοις προΐέναι εις το ίτρόσθεν, έως 

Κ νρω σνμμείζειαν. ηδη δε εν ορμή οντων άμα ηλίω άνέ- 3 

χοντι ήλθε Προκλης δ Τενθρανίας αρχών, γεγονως άπδ 

Ααμαράτου του Αάκωνος, καί Γλου? 6 Ταμω. οντοι ελεγον 

οτι Κύρος μεν τέθνηκεν, Άριαΐος δε πεφενγως εν τω σταθμω 

ι,ή εΐη μετά των άλλων βαρβάρων οθεν τη προτεραία ωρμώντο, 

καί λέγει οτι ταντην μεν την ημέραν περιμένοιεν αντονς, 

εί μέλλοιεν ηκειν, τη δε άλλη άπιέναι φαίη έπϊ Ιωνίας, 

οθενπερ ήλθε, ταντα άκονσαντες οι στρατηγοί καί οι άλλοι 4 

"Έλληνες πυνθανόμενοι βαρέιος εφερον. Κλέαρχος δε τάδε 

X = Ο Β Α Ε 4εΙ;. — Ό εί εεί;. Ιν50κιρτιονε8 : Έ,ενοφώντος 
κόρου άναβάσεως λόγον δεύτερον Ο : Η- κ. ά. λόγος δεύτερος Β Α : Ξ· κ. ά. 
βίβλίον δεύτερον Ε : Ξ· κ. ά. β' ϋ § ι 4ε1. ΒΐδδεΗορ ι οτε X : 
οπότε άεί. 5 τά πάντα X: πάντα άεί. 6 πρόσθεν X : έμπροσθεν (ϋεί. 
8 πεμπει X εί ϋ : πεμιτοί εεί. ίο εω$Χ: (3εΙ. ιτ άμαΧ: άμ' 

(3ε!;. άνεχοντι Ο]: άνίσχοντι 02 εεί. 13 γλουσοθάμων X ι$ προ¬ 

τεραία X : προτερα <1εΙ. ίύρμηντο δοΗηεΐάεΓ ΐ6 λεγει X : λεγοι 
<3εί. περιμενοιεν (3^ : περιμείνοιεν άν 02 Β Α : περιμενειεν άν ϋ Ε : 
περιμενοΊεν ΚεΜαηίζ ι8 οθενπερ ^λθε] οθεν παρηλθε Β ϋ : περ εί 
3εεεηΙ. εί δρίι*. δΐιρεΓ η ΐη Γαδ. Ο άκούσαντες X: άκούοντες άεί. 
19 πυνθανόμενοι οιώ. άεΐ. 



ΙΙ.ί ΕΕΝΟΦίΐΝΤΟΣ 

είπεν' Άλλ’ έοφελε μέν Κύρος ζην έπεϊ δέ τετελευτηκεν, 

απαγγέλλετε Άριαίω οτι τ)μεΐς νικώ μέν τε βασιλέα καί, ως 

ορατέ, ουδεϊς έτι ήμΐν μάχεται, καί, εί μη υμείς ήλθετε, 

έπορευόμεθα αν έτη βασιλέα, έπαγγελλόμεθα δέ Άριαίω, 

εάν ενθάδε ελθη, εις τον θρόνον τον βασιλέων καθιεΐν 5 

5 αυτόν των γάρ μάχην νικώντων και τό άρχειν έστί. ταΰτα 

ειπών αποστέλλει τους αγγέλους καί συν αυτοΐς Κειρίσοφον 

τον Αάκωνα και Μ ένωνα τον Θετταλόν καί γάρ αυτός 

6 Μενών έβουλετο· ην γάρ φίλος καί ζένος Άριαίου. οι μέν 

ωχοντο, Κλέαρχος δε περιέμενε' το δέ στράτευμα έπορίζετο ίο 

σίτον, όπως έδυνατο, εκ των υποζυγίων κόπτοντες τους βοϋς 

καί όνους· ζυλοις δβ έχρωντο μικρόν προϊόντες άπο της φά- 

λαγγος, ου η μάχη έγένετο, τοΐς τε οιστοίς πολλοΐς ουσιν, οϋς 

ηνάγκαζον οί "Ελληνες έκβάλλειν τους αυτομολουντας παρά 

βασιλέως, καί τοΐς γέρροις καί ταΐς άσπίσι ταΐς ζυλίναις ταΐς 15 

ΑΙγυπτίαις* πολλαί δ£ καί πέλται καί άμαζαι ησαν φέρεσθαι 

έρημοι· οΐς πάσι χρωμενοι κρέα έψοντες ησθιον εκείνην την 

7 ημέραν, καί ήδη τε ην περί πληθουσαν αγοράν καί έρ¬ 

χονται παρά βασιλέως καί Τισσαφέρνους κηρυκες οι μέν 

άλλοι βάρβαροι, ην δ’ αυτών Φαλΐνος εΐς"Ελλην, ός ετυγχανε 2ο 
παρά Ύισσαφέρνει ών καί έντίμως έχων καί γάρ προσε- 

ποιεΐτο επιστήμων είναι των άμφί τάζεις τε καί οπλομαχίαν. 

8 ουτοι δέ προσελθόντες καί καλέσαντες τους των Ελλήνων 

άρχοντας λέγουσιν οτι βασιλεύς κελεύει τους "Ελληνας, 

έπεί νικών τυγχάνει καί Κϋρον άπέκτονε, παραδόντας τά 25 

όπλα ίόντας επί βασιλέως θυρας ευρίσκεσθαι άν τι δυνωνται 

9 αγαθόν, ταϋτα μέν εΐπον οι βασιλέως κήρυκες' οι δέ 'Έλ- 

2 ημεΐς X : ημείς μεν ϋ : ημεΐς γε οεΕ τε ογπ. (Ιεί. 3 ημΐν 
ετι (ίεΐ. 4 άπαγγελλόμεθα X εί ϋ 5 καθίσειν αυτδν X : αυτίιν 
καθιεΐν <3εΙ. 6 μάχη Οο Β Α Ε δ μενών ϋεΐ. II σίτον 
(ΙεΙ. : σΐτον και ποτδν X Τ5 ταΐς άσπίσι ταΐς ξυλίναις X (δεοί ταΐς 
αί-γυπτίαις ταΐς ξυλίναις Ε) : ταΐς ξυλίναις άσπίσι (3εΙ. 17 έρημοι* οΓϊ] 
οι εΐ &οεεηΙ. εΐ 5ρΐι\ δεςυεηΐϊδ οΐς ϊη γςι5. Ο..,, ιιηάε έρημοι ουσαι οΐς Ηυ§; 
22 άμ<ρ\ X : περί σάς <3εΙ. οπλομαχίας Ε2ΒΑΕ 20 £πϊ 0| V : 
επϊ τάϊ β., οεΐ. 
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ληνες βαρεως μεν ηκονσαν, όμως δε Κλέαρχος τοσοντον 

είπεν, οτι ον των νικώντων εϊη τα όπλα παραδιδόναι· αλλ’, 

εφη, υμείς μεν, ω άνδρες στρατηγοί, τουτοις άποκρίνασθε 

ο τι κάλλίστόν τε καί άριστον εχετε* εγώ δε αυτίκα ήζω. 

5 εκάλεσε γάρ τις αυτόν των υπηρετών, όπως ιδοι τα ιερά 

εζηρημενα· ετνχε γάρ θυόμενος. ένθα δη άπεκρίνατο ίο 

Κλεάνωρ ό Αρκάς, πρεσβυτατος ών, οτι πρόσθεν αν άπο- 

θάνοιεν η τα όπλα παραδοίησαν Προ£εΓθ? δέ 6 Θηβαίος, 

Άλλ’ εγώ, εφη, ώ Φαλΐνε, θαυμάζω πάτερα ως κρατών 

ίο βασιλεύς αιτεί τά όπλα η ως διά φιλίαν δώρα. εί μεν 

γάρ ως κρατών, τί δει αυτόν αιτεΐν καί ου λαβεϊν ελθόντα; 

εί δε πείσας βούλεται λαβεΐν, λεγετω τί εσται τοΐς στρα- 

τιώταις, εάν αυτώ ταντα χαρίσωνται. προς ταντα Φαλινος II 

είπε· Βασιλεύς νικάν ηγείται, επεί Κΐψον άπεκτεινε. τίς 

ΐ5 γάρ αυτώ εστιν όστις της αρχής αντιποιείται; νομίζει δε 

και υμάς εαυτόν είναι, εχων εν μέση τη εαυτόν χώρα καί 

ποταμών εντός άδιαβάτων καί πλήθος ανθρώπων εφ’ υμάς 

δννάμενος άγαγείν, όσον ουδ' εί παρεχοι νμίν δυναισθε αν 

άποκτείναι. μετά τούτον Θεόπομπος ’Αθηναίος είπεν ^ί2 12 

2ο Φαλίνε, νυν, ώ? συ όρας, ημίν ουδεν εστιν αγαθόν άλλο εί 

μη όπλα καί αρετή. όπλα μεν ουν εχοντες οίόμεθα αν και 

τη αρετή χρησθαι, παραδόντες δ’ αν ταντα καί τών σωμάτων 

στερηθηναι. μη ουν οΐον τά μόνα αγαθά ημίν όντα υμίν 

παραδώσειν, αλλά συν τουτοις καί περί τών νμετερων άγα- 

25 θών μαχονμεθα. άκουσας δε ταντα ό Φαλινος εγελασε καί 13 

είπεν Άλλα φιλοσοφώ μεν εοικας, ώ νεανίσκε, καί λεγεις 

ουκ αχάριστα* ΐσθι μεντοι ανόητος ών, εί ο’ίει την υμετεραν 

αρετήν περιγενεσθαι αν της βασιλεως δννάμεως. άλλους 14 

6 δί; X εί ϋ : δε εεί. 7 ό X · μ*ν δ <3εΙ. 8 παραδοίησαν X : 
παραδοΐεν (3εΙ. 14 άπεκτονε άεΐ. 15 εστιν οστις] ετι (ϋοβεΐ της 
οιώ. <3εΙ· ι6 ρπιΐδ εαυτόν^ αυτοΰ άεΐ. ι8 παρεχοι (3εΙ.: παρεχοιεν X 
δννασθε X (δεά α ΐη ΓΗ5. Ο) 19 Θεόπομπος X : ξενοφων <3εΙ. (δ καΧ 
Θεόπομπος ΐη ιηαΓ£. ϋ) 20 άλλο εστιν αγαθόν άεΐ. 21 οπλσ 
X : καΧ όπλα <3εί. 23 ημίν αγαθά (ΙεΙ. ύμ?ν X : υμάς νεί ημάς 
<3εί. 27 αχάριστα <3εΙ : άχρηστα X : άχάριτα ΗεΓίΙεΐη ; εΓ. Ομομ. 

νϋ. 37 28 ροδί περιγενεσθαι X : ροδί ο’ίει <3εΙ. 
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τινας εφασαν λεγειν ϋπομαλακιζομενους, ώ? καί Κυρω 

πιστοί εγενοντο και βασιλεΐ αν πολλοϋ άξιοι γενοιντο, εί 

βούλοιτο φίλος γενεσθαι· και είτε άλλο τι Θελοι χρησθαι 

εϊτ επ' Αίγυπτον στράτευειν, συγκαταστρεφαιντ άν αϋτώ. 

ΐς €ν τουτω Κλέαρχος ηκε, κα'ι ήριοτησεν εί ηδη άποκεκριμενοι 5 

εΐεν. Φαλΐνος δε ϋπολαβών εΐπεν Οϋτοι μεν, ώ Κλέαρχέ, 

ίο αλλοί αλλα λεγεί' συ ο ημιν είπε τι λεγεις. ο 6 ειπεν 

Έγώ σε, ω Φαλΐνε, άσμενος εόρακα, οίϊμαι δε κα\ οι άλλοι 

πάντες' συ τε γάρ 'Έλλην εΐ και ημείς τοσοϋτοι οντες όσους 

συ ορας· εν τοιουτοις δε οντες πράγμασι σνμβουλευόμεθά ίο 

17 σοι τί χρη ποιεϊν περί ών λεγεις. συ ουν προς θεών συμ- 

βούλευσον ημιν ο τι σοι δοκεΐ κάλλιστον καί άριστον είναι, 

καί ο σοι τιμήν οισει εις τον επειτα χρόνον [άνα]λεγόμενον, 

οτι Φαλΐνός ποτέ πεμφθεις παρά βασιλεως κελευσων τους 

Έλληνας τα όπλα παραδοϋναι συμβουλευομενοις συνεβου- 15 

λενσεν αυτοΐς τάδε. οϊσθα δβ ότι ανάγκη λεγεσθαι εν τη 

ιδ Έλλάδι α αν συμβουλευσης. 6 δε Κλέαρχος ταϋτα υπηγετο 

βουλόμενος και αυτόν τον παρά βασιλεως πρεσβευοντα σνμ- 

βουλεϋσαι μη παραδοϋναι τά όπλα, όπως εϋελπιδες μάλλον 

εΐεν οι "Έλληνες. Φαλΐνος δε ϋποστρεφας παρά την δόξαν 2ο 

19 αυτοί) εΐπεν Έγώ, ει μεν τώι) μυρίων ελπίδων μία τις υμΐν 

εστι σωθηναι πολεμοΰντας βασιλεΐ, συμβουλεύω μη παρα- 

διδόναι τά όπλα· εί δε τοι μηδεμία σωτηρίας εστίν ελπίς 

άκοντος βασιλεως, συμβουλεύω σωζεσθαι υμΐν όπη δυνατόν. 

20 Κλέαρχος δ£ προς ταϋτα εΐπεν Αλλά ταϋτα μεν δη συ 25 

λεγεις· παρ' 7]μών δε απάγγελλε τάδε, οτι ημείς οίόμεθα, 

εί μεν δεοι βασιλεΐ φίλους είναι, πλείονος αν άξιοι είναι 

2 έγενοντο X : -γενοιντο <3εΙ. &ν X : γ (3εΙ. γενοιντο X : 
γενωνται οΐεϋ. 3 Τί &λλο <3εΙ. 5 καί κλεαρχοί άεΐ. 8 έώ- 

ρακα εοίΜ. 9 π<ίντε$ ουτοι όεΐ. 13 αεί λεγόμενον Ηυ§·: αναγ- 

γελλόμενον Οεχηοΐΐ 15 προδονναι <3εΙ. συμβου\ευομενοι$ ϋ : 
ξυμβουλευόμενος X : συμβου\ευόμενο$ εεί. ιη &] & <3εί:. ι8 συμ- 

βουλεύσασθαι Ε 2ο οί ελληνες εΐεν (ίεί. 2Γ εΊττεν ωδε οΐεί. 
23 δε τοι] μεντοι ^εί. μηδεμΐα.5 νεί μηδε μια.5 εοά<3. : εΟΓΓ. ΜυτεΙυδ 
24 υμ?ν ο Γη. 8εΙ, 26 τάδε] ταϋτα άεΐ. 27 &ν οχη. Ο, Α 
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φίλοι εχοντες τα όπλα η παραδόντες άλλω, ει δε δε'οι πολε- 

μεΐν, άμεινον αν πολεμεΐν εχοντες τα όπλα η άλλω παρα¬ 

δόντες. 6 δε Φαλΐνος είπε· Ταντα μεν δη άπαγγελοΰμεν 21 

άλλα και τάδε νμΐν είπεΐν εκελενσε βασιλεύς, οτι μενονσι 

5 μεζ; άμίι> αντοΰ σπονδαϊ είησαν, προϊοΰσι δε και άπιοΰσι 

πόλεμος. είπατε οΐιν και περί τούτου πάτερα μενεΐτε και 

σπονδαϊ είσιν η ώ? πολέμου όντος παρ’ υμών άπαγγελώ. 

Κλέαρχος δ’ ελεξεν Απάγγελλε τοίννν καί περί τούτον ότι 22 

και ημΐν ταντά δοκεΐ άπερ και βασιλεί. Τι ονν ταΰτά 

ίο εστιν; εφη ό Φαλΐνος. άπεκρίνατο Κλεαρχος· 'Ήζ/ μεν 

μενωμεν, σπονδαϊ, άπιοΰσι δε και προϊοΰσι πόλεμος. 6 δε 23 

πάλιν ηρώτησε· Σπονδάς η πόλεμον άπαγγελώ; Κλέαρχος 

δε ταντά πάλιν άπεκρίνατο' Σπονδαϊ μεν μενονσιν, άπιονσι 

δε και προϊονσι πόλεμος. ό τι δε ποιησοι ον διεσύ/μηνε. 

15 Φαλλοί μεν δη ωχετο και οι σύν αντω. οι δε παρά II 

Άριαϊον ηκον Υϊροκλης καϊ Κειρίσοφος· Μενών δε αντοΰ 

εμενε παρά Άριαιω· οντοι δε ελεγον ότι πολλούς φαίη 

’Αριαϊος είναι ΐίερσας εαντον βελτίονς, ονς ονκ αν άνα- 

σχεσθαι αντοΰ βασιλεύοντος· άλλ’ ει βούλεσθε σνναπιεναι, 

ηκειν ηδη κελεύει της ννκτός. ει δε μη, ανριον πρω άπιεναι 

φησϊν. 6 δε Κλέαρχος εΐπεν Άλλ’ οντω χρη ποιεΐν εάν 2 

μεν 7]κωμεν, ώσπερ λεγετε· ει δε μύ], πράττετε όποιον αν τι 

νμΐν οιησθε μάλιστα σνμφερειν. ο τι δε ποιύ)σοι ονδε τού- 

τοις εΐπε. μετά ταΰτα ηδη ήλιον δύνοντος σνγκαλεσας 3 

25 στρατηγούς καϊ λοχαγούς ελε£ε τοιάδε. Έμοί, ω άνδρες, 

θνομενω ιεναι επϊ βασιλέα ονκ εγϊγνετο τά Ιερά, καϊ εικότως 

άρα ονκ εγϊγνετο· ώ$· γάρ εγώ νυν πυνθάνομαι, εν μεσω ημών 

και βασιλεως ό Τίγρης ποταμός εστι νανσίπορος, όν ονκ αν 

4 ε’/ίε'λευσει/ είπε7ν οΐεί. 5 "κροσιοΰσι Ο] 7 απαγγέλλω ϋ : 
απαγγείλω Βΐδδείιορ 8 τούτων (1ε£. 9 ταίτα οοάά. ροδίε- 
ΓΠ15 καϊ οτη. <3εί. ίο άπεκρίνατο <3εΙ. : άπεκρίθη ό X ιι προσιονσι 
(3] 12 απαγγείλω ΒΐδδοΗορ 13 μεν ογπ. 14 διεσήμανε (3εΙ. 
17 εμεινε <3εί. φαίη άν 6 Ο 2ο ηδη] δη (δΐε) αύριον Οοβεί : 
αύ***ν : αύτύς 02 εεϋ. πρωί οοείεΐ. 22 δποΐόν τι νμΐν δοκεΐ Ε 
24 δε αηίε ταΰτα 3.ά<3. (ΙεΙ. 25 τους στρατηγούς <3εΙ. 26 θυομενψ 
ιεναι] ω Ιεναι ΐη Γ3.δ. Ο 27 υμών X 
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δνναίμεθα άνεν πλοίων διαβήναν πλοΐα δε ημείς ονκ έχομεν. 

ον μεν δη αντοϋ γε μένειν οΐόν τε' τα γάρ επιτήδεια ονκ 

έστιν εχειν ίέναι δε παρά τονς Κνρον φίλους πάνν καλά 

4 ήμΐν τα ιερά ήν. ώδε ονν χρή ποιεΐν άπιόντας δειπνεϊν ο 

τι τις έχεί’ έπειδάν δε σημήνη τω κέρατι ώ? άναπανεσθαι, 5 

σνσκενάζεσθε’ έπειδάν δε τδ δεύτερον, ανατίθεσθε επί τα 

νποζνγία· επί δε τω τρίτω έπεσθε τω ήγονμένω, τα μεν 

5 νποζνγία έχοντες προς τον ποταμού, τα δε όπλα εξω. ταντ 

άκονσαντες οί στρατηγοί καί λοχαγοί άπηλθον καί εποίονν 

ουτω. καί τδ λοίπδν δ μεν ήρχεν, οί δε έπείθοντο, ονχ ίο 

έλόμενοι, άλλα δρώντες οτι μόνος έφρόνει οΐα δει τδν 

6 άρχοντα, οί δ' άλλοι άπειροι ήσαν. [άριθμδς της δδοϋ ην 

ήλθον εξ Έφεσον της Ιωνίας μέχρι της μάχης σταθμοί 

τρεις καί ενενηκοντα, παρασάγγαι πέντε καί τριάκοντα καί 

πεντακόσιοι, στάδιοι πεντηκοντα καί έξακισχίλιοι καί μνριοι· ι$ 

άπδ δε της μάχης έλέγοντο είναι εις Βαβνλώνα στάδιοι 

7 εξήκοντα καί τριακόσιοι.] εντεύθεν έπεί σκότος έγένετο 

Μιλτοκνθης μέν δ θραξ έχων τονς τε ιππέας τονς μεθ' 

έαντον εις τετταράκοντα καί των πεζών Θρακών ώς τριακο- 

8 σίονς ηντομόλησε πρδς βασιλέα. Κλέαρχος δε τοΐς άλλοις 2ο 

ηγείτο κατά τά παρηγγελμένα, οί δ' είποντο· καί άφικνοννται 

εις τδν πρώτον σταθμδν παρ' Άριαΐον καί την εκείνον στρα¬ 

τιάν άμφί μέσας νύκτας· καί εν τάξει θέμενοι τά όπλα 

σννήλθον οί στρατηγοί καί λοχαγοί τών Ελλήνων παρ' 

Άριαΐον καί ώμοσαν οι τε'Έλληνες καί δ 'Αριαΐος καί τών 25 

σνν αντώ οί κράτιστοι μήτε προδώσειν άλλήλονς σύμμαχοί 

τε έσεσθαι· οί δε βάρβαροι προσώμοσαν καί ήγήσεσθαι 

9 άδόλως. ταντα δ' ώμοσαν, σφάξαντες τανρον καί κάπρον 

§ 6 <3ε1. ΚΓϋ^εΓ 3 ογπ. άεΐ. 5 «χο» X 8 7τρ&$ 
X : πρό (ΙεΙ. ιι ελόμενοι μεν ϋ 12 ροδί αριθμός πδδ. 03 
οεΐ. 14 παρασάγγαι . . . τριάκοντα ογπ. ϋ τη τριακόσιοι X 

εΐ γρ. ϋ: τρισχ'ιλιοι 8εί. εντεύθεν δή οΐεί. ΐ8 μιλατοκύθης X 
22 τόν ογπ. 0 24 οί λοχαγοί Ε ευηι άεΐ. 25 ό οηι. <3εί. 
20 αντφ 8εΙ.: αυτόις X 27 προύμοσαν ϋ 28 ύμοσαν] δμόσε 0^ 

ταύρον 0^ τανρον καϊ λύκον (λύκον Ε) 02 εοΐ. 
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και κριόν εις ασπίδα, οί μεν "Ελληνες βάπτοντες ξίφος, οί 

δε βάρβαροί λόγχην. επεί δ6 τα πιστα εγενετο, εΐπεν 6 ίο 

Κλ6αρχο9* "Αγε δή, ώ Άριαΐε, επείπερ ό αυτός νμΐν (ττόλος 

εστϊ καί ημΐν, είιτε τίνα γνώμην άχεις 776ρΐ της πορείας, 

5 πότερον άπιμεν ήνπερ ήλθομεν η άλλην τινά εννενοηκεναι 

δοκεΐς οδόν κρείττω. 6 δ’ εΐπεν ΑΙΙ^ μεν ήλθομεν άπιόντες ι1 
παντελώς άν υπό λιμόν άπολοίμεθα· υπάρχει γσ.ρ νυν ημΐν 

ονδεν των επιτηδείων. επτακαίδεκα γαρ σταθμών των εγ- 

γντάτω ονδε δεύρο ιόντες εκ της χωράς ονδεν ειχομεν 

ίο λαμβάνειν ένθα δε τι ην, ημείς διαπορενόμενοι κατεδα- 

πανήσαμεν. νυν δ’ επινοοϋμεν πορενεσθαι μακροτεραν μεν, 

των δ’ επιτηδείων ονκ άπορήσομεν. πορεντεον δ’ ημΐν τονς 12 

πρώτους σταθμούς ω9 άν δννωμεθα μακροτάτονς, ϊνα ω9 

πλεΐστον άποσπάσωμεν τον βασιλικού στρατεύματος· ην γαρ 

ΐ5 άπαξ δνο η τριών ί)μερών οδόν άπόσχωμεν, ονκετι μη δννηται 

βασιλεύς ήρίας καταλαβεΐν. όλίγω μεν γαρ στρατενματι ον 

τολμήσει εφεπεσθαι· πολνν δ’ εχων στόλον ον δννησεται 

ταχέως πορενεσθαι· ίσως δ6 και τών επιτηδείων σπανιεΐ. 

ταντην, *φη, την γνώμην εχω εγωγε. 

2ο 9Ηζ> δ6 αντη η στρατηγία ονδεν άλλο δνναμενη η άποδράναι 13 

η άποφνγεΐν η δε τύχη εστρατηγησε κάλλιον. επεί γαρ 

ήμερα εγενετο, επορενοντο εν δεξιά εχοντες τον ήλιον, λογιζό- 

μενοι ηξειν άμα ήλίω δννοντι εις κώμας της Βαβυλωνίας 

χώρας· και τούτο μεν ονκ εψενσθησαν. ετι δε άμφι δείλην 14 

25 άδοξαν πολεμίους όράν ιππέας· καί τών τε Ελλήνων οι μή 

ετνχον εν ταΐς τάξεσιν όντες εις τας τάξεις εθεον, καί 

Άριαΐος (ετνγχανε γαρ εφ’ άμάξης πορευόμενος διότι ετε- 

τρωτο) καταβας εθωρακίζετο καί οί συν αντώ. εν ώ δε 15 

ι βάπτοντα ΗηΙε οί μ\ν <3ε1:. 2 <5 ογπ. Ό η παντελώς X : 
πάντες άοΐ. λιμοί)] ι ΐη Γ&5. ^ : λοιμοί) Ε ίο δε τι δοΚηεΐοΙοΓ : 

δ’ εϊ τι οοθ<3. 13 ρπιΐδ εως μακρά 14 αποσπά¬ 

σω μεν 0, : άποσπασθώμεν 02 εεί. 15 δνοΐν <3εΙ. άποστώμεν Ε : 
άποσχώμεν ϋ δυνήσεται ΟοβεΙ 19 τ^ν ογπ. <3ε£. (ταύτην εχω 
"γνώμην ε"γώ ϋ) 2ΐ τύχη εστρατη·γησε] η ε οί ησε ΐη Γ&5. ^ 20 τά$ 
οιη. 



ΗΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ II. π 

ώπλίζοντο ηκον λεγοντες οι προπεμφθεντες σκοποί οτι ούχ 

ιππείς είσιν, άλλ' υποζύγια νεμοιντο. και ευθύς εγνωσαν 

π άντε ς ότι εγγύς που εστρατοπεδεύετο βασιλεύς· καί γάρ 

ΐ6 καπνός εφαίνετο εν κώμαις ου πρόσω. Κλέαρχος δε επί μεν 

τούς πολεμίους ούκ ηγεν ηδει γάρ καϊ άπειρη κότας τούς 5 

στρατιώτας καί άσίτονς όντας· ηδη δε καϊ όψε ήν· ου 

μεντοι ουδέ άπεκλινε, φυλαττόμενος μη δοκοίη φεύγειν, 

άλλ’ εύθύωρον άγων άμα τώ ηλίω δυομενω εις τάς εγγυτάτω 

κώμας τούς πρώτους άγων κατεσκηνωσεν, εζ ών διηρπαστο 

υπό τού βασιλικού στρατεύματος καϊ αυτά τά από των οικιών ίο 

17 ζύλα. οι μεν ουν πρώτοι όμως τρόπω τινι εστρατοπεδεύ- 

σαντο, οι δε ύστεροι σκοταΐοι προσιόντες ως ετύγχανον 

έκαστοι ηύλίζοντο, καϊ κραυγήν πολλην εποίουν καλούντες 

άλλήλους, ώστε καϊ τούς πολεμίους ακούειν ώστε οι μεν 

εγγύτατα τών πολεμίων καϊ εφυγον εκ τών σκηνωμάτων. 15 

ΐδ δηλον δε τούτο τη υστεραία εγενετο· ούτε γάρ ύποζύγιον ετ 

ούδεν εφάνη ούτε στρατοπέδου ούτε καπνός ούδαμού πλησίον, 

εζεπλάγη δε, ώ? εοικε, καί βασιλεύς τη εφόδω τού στρα¬ 

τεύματος. εδηλωσε δε τούτο οΐς τη υστεραία επραττε. 

19 προϊούσης μεντοι της νυκτός ταύτης καί τοΐς'Έιλλησι φόβος 2ο 

εμπίπτει, καϊ θόρυβος καϊ δούπος ην οΐον είκός φόβου 

20 εμπεσόντος γενεσθαι. Κλέαρχος δε Τολμίδην Ήλεϊον, όν 

ετύγχανεν εχων παρ' εαυτώ κηρυκα άριστον τών τότε, άνειπεΐν 

εκελευσε σιγήν κηρύζαντα οτι προαγορεύουσιν οι άρχοντες, 

ός αν τον άφεντα τον όνον εις τά όπλα μηνύση, οτι ληφ-εται 25 

21 μισθόν τάλαντου, επεϊ δε ταύτα εκηρύχθη, εγνωσαν οϊ στρα- 

τιώται οτι κενός 6 φόβος εΐη καϊ οϊ άρχοντες σώοι, άμα δε 

2 είσιν^ σιν ΐη Γ3.5. : εΊεν ΒΐδδοΙιορ νέμοιτο <3εΙ. 3 καϊ 
γάρ και ϋ ά\. 6 ροδίεπυβ καϊ ογπ. 8 εύθΰωρον <3εΙ. : 6ύθυμό- 

τερον X 9 πρώτουί εχων <3εί. : ττρωτάγους άγων X ίο αυτά 
ογπ. (Ιεί. ιι όμως ιιί νίάεΙιΐΓ : δμοίιρ νεί ομοίως εεί. εστρατο- 

πεζενοντο <3εΙ. 15 εγγυτάτω ϋ καϊ οιη. 22 γίγνεσθαι 
άεί. 23 άνειπεΊν : τούτον άνειπεΐν °6^· 24 κηρΰξαντα 

: κατακτηρνξαντα 02 εεΐ. 25 άφεντα Ο, : άφίεντα 0.2 εεΐ. κατα- 

μηνύσΐ) <3εΙ. 26 τάλαντον : τάλαντον αργυρίου 02 εεΐ. 
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ορθρω παρήγγειλεν 6 Κλέαρχος εις τάξιν τα όπλα τίθεσθαι 

τους "Ελληνας ήπερ εΐχον οτε ήν η μάχη, ο δέ δη έγραψα III 

ότι βασιλεύς έξεπλάγη τη έφόδω, τώδε δήλον ην. τη μέν γάρ 

πρόσθεν ημέρα πέμπων τα όπλα παραδιδόναι έκέλευε, τότε δε 

5 άμα ηλίω άνατέλλοντι κήρυκας επεμψε περί σπονδών, οί δ’ 2 

έπεϊ ήλθον προς τους προφϋλακας, έζήτουν τους άρχοντας, 

επειδή δε άπήγγελλον οί προφυλακές, Κλέαρχος τυχών τότε 

τάς τάξεις επισκοπών είπε τοΐς προφυλαξι κελεϋειν τους 

κήρυκας περιμένειν άχρι άν σχολάση. έπεϊ δέ κατέστησε τδ 3 

ίο στράτευμα ώς καλώς έχειν όράσθαι πάντη φέιλαγγα πυκνήν, 

^ εκ τών οπλών δε + μηδένα καταφανή είναι, έκάλεσε τους 

αγγέλους, καί αυτός τε προήλθε τους τε ευοπλοτάτους εχων 

και ευειδεστάτους τών αυτου στρατιωτών και τοΐς άλλοις 

στρατηγοΐς ταυτά έφρασεν. έπεϊ δε ην προς τοΐς άγγέλοις, 4 

15 άνηρώτα [πρώτα\ τί βουλοιντο. οί δ’ ελεγον οτι περί σπονδών 

ηκοιεν άνδρες οΐτινες ικανοί έσονται τά τε παρά βασιλέως 

τυΐς'Έλλησιν άπαγγεΐλαι καί τά παρά τών Ελλήνων βασιλεΐ. 

ό δέ άπεκρίνατο· Απαγγέλλετε τοίνυν αυτώ οτι μάχης δει 5 

πρώτον άριστον γάρ ουκ εστιν ουδ' 6 τολμήσων περί σπονδών 

30 λέγειν τοΐς'Έλλησι μή πορίσας άριστον. ταϋτα άκουσαντες 6 

οί άγγελοι άπήλαυνον, και ήκον ταχύ· ω καϊ δήλον ήν οτι 

εγγύς που βασιλεύς ήν ή άλλος τις ω έπετέτακτο ταϋτα 

πράττειν ελεγον δέ οτι εικότα δοκοΐεν λέγειν βασιλεΐ, και 

ηκοιεν ηγεμόνας έχοντες οί αϋτους, εάν σπονδαϊ γένωνται, 

25 άξουσιν ένθεν έξουσι τά επιτήδεια. ό δε ήρώτα εί αυτοΐς 7 

τοΐς άνδράσι σπένδοιτο τοΐς Ιοϋσι καϊ άπιοϋσιν, ή καϊ τοΐς 

I 7Γαρήγγειλε Κλέαρχος (3εΙ. 2 ήπερ 01 Β : ήνπερ 0.2 οεί· (ϊχ 
εΐ ήν ΐη Γ3.5. Ο 3 τώδε Α : τήδε 02 εεΐ. 7 απήγγειλαν 
ίΐεΐ. 8 φύλαξι 9 &χρις Ο Β Α : μέχρις ΐιν Ε : &χρι θεΐ. 
ίο ώς (Ζ1 : ώστε 02 εεί. καλώς έχειν <3ε1. ΟοβεΙ; κα\ ροεί έχειν 
&θ(3 Κτϋ§εΓ ιι εκ τών όπλων δε X : τών δέ αόπλων <3εΙ. : εκτός 
δέ τών όπλων Ηιΐ£ 14 ταυτα εοάά.: εοιτ. Ζευηε εφρασαν 
ήν~\ ήσαν ροεί άγγέλοις <3εί. 15 ήρώτα άεΐ. πρώτα οιη. άεΐ. : 
ροεί βουλοιντο Ε 2ο τοΐς ’έλλτ]σι λέγειν θεΐ. 2ΐ φ 01: 
6 02 εεί. 22 ήν βασιλεύς <3εΙ. 25 όθεν ϋ εξουσί] άξουσι Ο 
26 σπένδοιντο ϋ Ε νεη. 511 τοΐς οιη. <3εΙ. είσιουσι Ε 

4 ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 
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αλλοι$· ε<τοίντο σπονδαί. οϊ δέ, "Απασιν, εφασαν, μέχρι αν 

8 βασιλεΐ τα παρ' υμών διαγγελθη. έπει δε ταντα εΐττον, μετα- 

στησάμενος αυτους δ Κλέαρχος έβουλευετο· καί εδόκει ταχν 

τάς σπονδάς ποιεΐσθαι καί καθ' ησυχίαν έλθεΐν τε έπι τα 

9 επιτήδεια καί λαβεΐν. δ δε Κλέαρχος είπε* Δοκέΐ μεν καμοϊ 5 

ταϋτα· ον μέντα ταχν γε άπαγγελώ, άλλα διατρίψω έστ αν 

όκνησωσιν οϊ άγγελοι μη άποδόξη ημΐν τάς σπονδας ποιη- 

σασθαί' οίμαί γε μέντοι, έφη, και τοΐς ημετέροις στρατιώταις 

τον αυτόν φόβον παρέσεσθαι. επεϊ δε εδόκει καιρός είναι, 

άπηγγελλεν ότι σπένδοιτο, καί ευθυς ηγεΐσθαι έκέλευε προς ίο 

ίο τάπιτηδεια. καί οί μεν ηγούντο, Κλέαρχος μέντοι έπορευετο 

τάς μεν σπονδας ποιησάμενος, τό δε στράτευμα έχων έν 

τάξει, καί αυτός ώπισθοφυλάκει. κα\ ένετνγχανον τάφροις 

και αυλώσιν νδατος πληρεσιν, ώ? μη δννασθαι διαβαίνειν άνευ 

γεφυρών άλλ’ έποιοΰντο διαβάσεις εκ των φοινίκων οί ησαν 15 

11 έκπεπτωκότες, τους δε καί έξέκοπτον. και ενταύθα ην Κλέ¬ 

αρχον καταμαθεΐν ώς έπεστάτει, εν μεν τη αριστερά χ^ιρί 

τό δόρυ έχων, εν δε τη δεξιά βακτηρίαν και εϊ τις αντώ 

δοκοίη των προς τούτο τεταγμένων βλακενειν, εκλεγόμενος 

τον επιτήδειον έπαισεν αν, καί άμα αυτός προσελάμβανεν εις 2ο 

τον πηλόν έμβαίνων ώστε πάσιν αισχύνην είναι μη ου 

12 συσπουδάζειν. καί ετάχθησαν προς αυτό οι (εις) τριάκοντα 

ετη γεγονότες· έπει δε Κλέαρχον έώρων σπουδάζοντα, προσ- 

13 ελάμβανον καί οι πρεσβντεροι. πολύ δε μάλλον δ Κλέαρχος 

εσπευδεν, νποπτευων μη αίεϊ ουτω πλήρεις είναι τάς τάφρους 25 

υδατος (ον γάρ ην ώρα οΐα τό πεδίον άρδειν), άλλ’ ινα ηδη πολλά 

I ϊσονται <3εΙ. πάσιν (3εΙ. μέχριε 01 (δε<3 σ εΓ&δ.) Β Ε 
2 (Ίπεν Οι : €?7Γ6 ϋ 3“4 ταχύ τάε σπονδάε ποιΦΐσθαι <3εί.: τάε σπονδας 
ποιεΐσθαι ταχύ τε X ίο άπήγγειλαν ϋ : απάγγελλαν 12 πυιη- 
σάμενοε Ο] : ποιησόμενοε 02 οεί. 13 καϊ αύτδε δε Ε 14 αύλώσι 
πλήρεσιν ΰδατοε άεί. 15 διαβάσεις Ο δ.ν. : <3ε1. ϋίη<3. οί ήσαν 
εχ νεδίί^ϋδ 01} ΐη ςυο . . . ευρι . . . ν οΙερΓεΗεηάεΓε δίβΐ νΐδυδ εδί, οΐιε 
εΰρισκον (εί εκπεπτωκόταε) οοηΐ. Ηυ§· : οί ηύρίσκοντο Οειηοΐΐ 22 ετά¬ 
χθησαν μεν άεί. αύτδν οοο1<3.: οοιτ. δοιηιηεΓ εΐε ε<3(1. Κτϋ^εΓ ; 
οί. νί. 4· 25 εί νϋ. 3 Φ I 23 κα\ Κλέαρχον δεί. 25 μη αιει 
Ο δ.ν. 20 'ίνα πολλά τα άπορα φαίνοιτο τοΐε ελλησιν είναι ειε <3εΙ. 
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7τροφαίνοιτο τοΐς 'Έλλησι δεινά εις την πορείαν, τούτον 

ενεκα βασιλέα υπώπτευεν επί το πεδίον το ύδωρ άφεικεναι. 

πορενόμενοι δε άφίκοντο εις κώμας οθεν απέδειξαν οι ηγε- 14 

μόνες λαμβάνειν τα επιτήδεια. ενην δε σίτος πολύς και 

5 οίνος φοινίκων καί όξος εψητόν από των αυτών. ανται δε 15 

αι βάλανοι των φοινίκων οΐας μεν εν τοΐς 'Έλλησιν εστιν 

ίδεΐν τοΐς οικεταις άπεκειντο, αι δε τοΐς δεσπόταις άποκεί- 

μεναι ησαν άπόλεκτοι, θανμόισιαι του κάλλους καί μεγέθους, 

ή δε όψις ήλεκτρου ονδεν διεφερεν' τάς δε τινας ξηραίνοντες 

ίο τραγή ματ α άπετίθεσαν. και ην και παρά πάτον ηδυ μεν, 

κεφαλαλγες δε. ενταύθα και τον εγκέφαλον τον φοίνικος ιό 

πρώτον εφαγον οι στρατιώται, και οι πολλοί εθανμασαν τό 

τε είδος και την ιδιότητα της ηδονης. ην δε σφόδρα και 

τούτο κεφαλαλγες. 6 δε φυΐνιξ οθεν εξαιρεθείη ό εγκέφαλος 

15 ολος ηναίνετο. 

Ενταύθα εμειναν ημέρας τρεις· καί παρά μεγάλου βασι- \η 

λεως ηκε Τισσαφερνης και 6 της βασιλεως γυναικός αδελφός 

και άλλοι Ώερσαι τρεΐς· δούλοι δε πολλοί εϊποντο. επεί δε 

άπηντησαν αντοΐς οι των 'Έ,λλήνων στρατηγοί, ελεγε πρώτος 

2ο Τ ισσαφερνης δι ερμηνεως τοιάδε. Έγώ, ώ άνδρες'Έλληνες, ιδ 

γείτων οικώ τη Έλλάδι, καί επεί υμάς εΐδον εις πολλά καί 

αμήχανα πεπτωκότας, εύρημα εποιησάμην εί πως δνναίμην 

παρά βασιλεως αιτησασθαι δούναι εμοί άποσώσαι υμάς εις 

την Ελλάδα. οΐμαι γάρ αν ονκ άχαρίστως μοι εχειν ούτε 

25 προς υμών ούτε προς της πάσης Έλλάδοί. ταϋτα δε γνους 19 

ητονμην βασιλέα, λεγων αντώ ότι δικαίως άν μοι χαρίζοιτο, 

οτι αντώ Κνρόν τε επιστρατεύοντα πρώτος ήγγειλα και βοη- 

2 άφικεναι X 5 αυταϊ ^ : αύται εεΐ. 6 μεν] μη <ΙεΙ. 8 Θαυ- 

μασίαί X τδ κάλλος καί τδ με·γεθος άεΐ. 9 διεφερε <3εΙ. τινας X ϋ 
Αΐ1ιεη&ειΐ5 14, ρ. 651 Β : τινες εεί. ίο μ\ν 0 5.ν. 12 εθανμαζον <3εΙ. 
13 ηδιότητα νεί ηδύτητα X 15 εξηραίνετο (Ιεί.: εξηυαίνετο ΑΐΗεη.: 
αυαίνετο X ιό ενταυθα δε <3εί. ιδ καϊ άλλοι δε τρεΊς περσαι Ε 
19 πρώτος 0} Α Ό : πρώτον εεΐ. 2ΐ πολλά δυΐά&δ : πολλά κακά 
02 εεί. 23 άποσώσαι εις ττ]ν ελλάδα υμάς (3εί· 24 οίομαι γάρ 
ούκ άν θεΐ. εχειν δΐιΐάαε : εξειν 02 εεΐ. 25 πρδς δϊδ] πρδ δΪ5 
•ίεί. της έλλάδος άπάσης άεί. 

4* 
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θειαν εχων άμα τη αγγελία άφικόμην, καί μόνος των κατά 

του$ Γ/Ελλ?^α? τεταγμενων ούκ εφυγον, αλλά διηλασα καί 

συνεμειξα βασιλεϊ εν τω υμετερω στρατοπεδω ένθα βασιλεύς 

άφίκετο, επει Κνρον άπεκτεινε καί τους £ύν Κνρω βαρβάρους 

εδίωξε συν τοΐσδε τοΐς παρούσι νυν μετ’ εμού, οΐπερ αυτω $ 

εισι 7ηστότατοί. καί περί μεν τούτων υπεσχετό μοι βουλευ- 

2ο σεσθαν ερεσθαι δε με υμάς εκελευεν ελθόντα τίνος ενεκεν 

εστρατευσατε επ' αυτόν, καί συμβουλεύω νμΐν μετρίως άπο- 

κρίνασθαι, ΐνα μοι ευπρακτότερον η *άν τι δυνωμαι αγαθόν 

2ΐ υμΐν παρ αυτού διαπράξασθαι. προς ταϋτα μεταστάντες οΐ ίο 

"Ελληνες εβουλευοντο’ καί άπεκρίναντο, Κλέαρχος δ’ ελεγεν 

' Ημείς ούτε συνηλθομεν ως βασιλεϊ πολεμησοντες ούτε 

επορευόμεθα επί βασιλέα, άλλα πολλάς προφάσεις Κύρος 

ηύρισκεν, ώ? και σύ ευ οΐσθα, ΐνα υμάς τε απαράσκευους 

22 λό,βοι καί ημάς ενθάδε άγάγοι. επεϊ μεντοι ηδη αυτόν 15 

εωρωμεν εν δεινω όντα, ησχυνθημεν καί θεούς και ανθρώπους 

προδοϋναι αυτόν, εν τω πρόσθεν χρόνω παρεχοντες ημάς 

23 αυτούς ευ ποιεΐν. επεϊ δ£ Κύρος τεθνηκεν, ούτε βασιλεϊ 

άντιποιούμεθα της αρχής ούτ εστιν οτου ενεκα βονλοίμεθα 

αν την βασιλεως χώραν κακώς ποιεΐν, ουδ' αυτόν άποκτεϊναι 2ο 

άν εθελοιμεν, πορευοίμεθα δ’ άν οΐκαδε, εΐ τις ημάς μη λυποίη* 

άδικούντα μεντοι πειρασόμεθα σύν τοΐς θεοΐς άμννασθαι· εάν 

μεντοι τις ημάς καί εύ ποιων ύπάρχη, καί τούτου εις γε 

24 δνναμιν ούχ ηττησόμεθα εύ ποιούντες. ό μεν ούτως εΐπεν 

άκουσας δε 6 Τισσαφερνης, Ύαύτα, εφη, εγώ άπαγγελώ 25 

βασιλεϊ καί υμίν πάλιν τά παρ' εκείνου· μέχρι δ’ άν εγώ 

25 ηκω αι σπονδαι μενόντων αγοράν δε ημείς παρεζομεν. και 

4 συν (3εΙ. 5 01 : έδιωξα 02 οεΐ. 6 βουλεύσεσθαι 
01: βουλενσασθαι 02 οεΐ. 7 Μ* ΟΓη· Β &1· έκέ\(υεν : έκέλίυσεν 
02 οεΐ. ένεκα <3εΙ. 12 πολεμησαντες Ο, Α 14 βό ΐη γ&ϊ>. 

Ο : ο Γη. Ε : 7* Β ά>$ απαράσκευους : απαρασκεύαστους 02 ΟβΙ. 
15 άγάγ04 ϋ V : ά,γά'γη Ε : ανα^ά-γοι 02 οεΐ. 19 αντιποιοΰμεθα 
βασιλεΊ άεΐ. έστιν οί) ένεκ ΐιν βουλοίμεθα την <3εΙ. 21 πορευό- 
μεθα δε οίκαδε X 22 αδικούντας X (^Β ?) 25 ταυτα εφη 01 Ε : 
εφη ταυτα οεί. 
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€15 μέν την νστεραίαν ονχ ήκεν ώο-0’ οί"Ελληνες έφρόντιζον' 

τή δέ τρίτη ήκων ελεγεν οπ διαπεπραγμένον ήκοι παρά 

βασιλέων δοθήναι αντω σωζειν τονν 'Έλληναν, καίπερ πάνν 

πολλών άντιλεγόντων ων ονκ άξιον εΐη βασιλεΐ άφεΐναι 

5 τονν έφ' εαυτόν στρατευσαμένονν. τέλον δέ εΐπε' Και νυν 26 

έξεστιν νμΐν πίστα λαβεΐν παρ' ημών ή μην φιλίαν παρέξειν 

νμΐν την χώραν καί άδολων άπάξειν είν την *Ελλάδα αγοράν 

παρέχονταν όπου δ' αν μη η πρίασθαι, λαμβάνειν νμάν έκ 

την χωράν έάσομεν τα επιτήδεια. νμάν δέ αν ήμΐν δεήσει 27 

ίο ομόσαι η μην πορενσεσθαι ων διά φιλίαν άσινων σιτα καί 

ποτά λαμβάνονταν όπόταν μη αγοράν παρέχωμεν, έάν δέ 

παρέχωμεν αγοράν, ωνονμένονν έξειν τά επιτήδεια. ταντα 28 

έδοξε, και ωμοσαν και δεξιάν έδοσαν Τισσαφέρνην και ο την 

βασιλέων γνναικον αδελφόν τοΐν των Ελλήνων στρατηγόΐν 

15 και λοχαγοΐν και έλαβον παρά των 'Ελλήνων. μετά δέ ταντα 29 

Τι σσαφέρνην εΐπε· Ννν μέν δή άπειμι έον βασιλέα· έπειδάν 

δέ διαπράξωμαι ά δέομαι, ήξω σνσκενασάμενον ων άπάξων 

νμάν €15 την Ελλάδα και αντον άπιων έπϊ την έμαντου 

αρχήν. 

2ο Μετά ταντα περιέμενον Ύισσαφέρνην οι τε 'Έλληνεν καί IV 

ο Άριαΐον έγγνν άλλι/λωζ; έστρατοπεδενμένοι ημέραν πλείονν 

ή εΐκοσιν. εν δ£ τανταιν άφικνοϋνται προν Άριαΐον και οι 

αδελφοί καί οι άλλοι αναγκαίοι καί προν τονν συν έκείνω 

Περσων τινεν, (οι) παρεθάρρννόν τε καί δεξιάν ένίοιν παρά 

25 βασιλέων εφερον μή μνησικακήσειν βασιλέα αντοΐν την συν 

Κυρω έπιστρατείαν μηδέ άλλον μηδενον των παροιχομένυιν. 

τούτων δέ γιγνομένων ένδηλοι ήσαν οι περί Άριαΐον ήττον 2 

3 πάνυ οιη. Ο, 5 στρατευομένου$ <3εί. 6 παρέξειν ημών την 
χώραν υμ7ν Ε : ύμ7ν παρέξειν ίΐεί. 8 η πρίασθαι) παρέχωμεν αγοραν 
<3εΙ. ίο πορεύεσθαι εο<3<3. : οογγ. δίερίι&ηϋδ ιι παρέχωμεν 
άγοραν ι3εΙ. 13 εδοσαν αύ Ο Β ι6 άπιμεν 17 έπάξων 
Ο, Β Α 18 έπιών Οχ 21 δ οιη. <3εΙ. 23 του$] των X 
24 οί α<3<3. ΒεΗάαηίζ παρεθάρσυνόν X : παραθαρρννοντέ$ <3εί. ένιοι 
<3ο£. 25 φέροντβϊ άεΐ. 20 παρωχημένων X 27 περί τδν 
<3εΙ. ήσσον X 
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προσέχοντες τοΐς'Έλλησι τον νουν ώστε καί διά τούτο τοΐς 

μέν πολλοΐς των (Ελλήνων ονκ ηρεσκον, άλλα προσιόντες 

3 τω Κλβάρχω ελεγον καί τοΐς άλλου στρατηγούς· Τι μένομεν; 

η ονκ έπιστάμεθα ότι βασιλεύς ημάς άπολέσαι άν περί 

παντός ποιησαιτο, ΐνα καί τοΐς άλλοις "Ελλησι φόβος εΐη 5 

έπι βασιλέα μέγαν στρατενειν; καί νυν μεν ημάς υπάγεται 

μενειν διά το διεσπάρθαι αντοϋ τό στράτευμα· έπάν δβ πάλιν 

άλισθη αντώ η στρατιά, οϋκ εστιν όπως ονκ επιθησεται 

4 ημΐν. ίσως δε που η άποσκάπτει τι η άποτειχίζει, ως άπορος 

εΐη η οδός, ον γάρ ποτέ έκών γε βουλησεται ημάς ελθόντας ίο 

εις την Ελλάδα άπαγγεΐλαι ως ημείς τοσοίδε όντες ένικώμεν 

τον βασιλέα έπι ταΐς θνραις αντου και καταγελάσαντες 

5 άπηλθομεν. Κλέαρχος δέ άπεκρίνατο τοΐς ταϋτα λέγουσιν 

Έγώ ενθυμούμαι μέν και ταϋτα πάντα· εννοώ δ’ οτι ει νυν 

άπιμεν, δόξομεν επί πολεμώ άπιέναι και παρά τάς σπονδάς 15 

ποιεΐν. έπειτα πρώτον μέν αγοράν ονδεις παρέχει ημΐν ουδέ 

οθεν έπισιτιουμεθα· αϋθις δβ 6 ηγησόμενος ονδεις έσται· καί 

άμα ταϋτα ποιονντων ημών ευθύς ’Αριαΐος άφεστηξεΐ' ώστε 

φίλος ημΐν ονδείς λελείψεται, αλλά και οι πρόσθεν όντες 

6 πολέμιοι ημΐν έσονται. ποταμός δ’ εί μέν τις και άλλο? ζο 

άρα ημΐν έστι διαβατέος ονκ οΐδα· τον δ’ ονν Ευφράτην 

ΐσμεν οτι αδύνατον διαβηναι κωλνόντων πολεμίων, ον μέν 

δη άν μάχεσθαί γε δέη, ιππείς εισιν ημΐν ξνμμαγοι, τών δέ 

πολεμίων ιππείς ε’ισιν οι πλεΐστοι καί πλείστου άξιοι· ώστε 

νικώντες μέν τίνα άν άποκτείναιμεν; ηττωμένων δέ οϋδένα 25 

7 οΐόν τε σωθηναι. εγώ μέν ονν βασιλέα, ω οϋτω πολλά έστι 

ι τοΪ5 ελλησι προσέχοντες εΐεί. διά οηι. άοΐ. 2 τηρεσκεν (3εΙ. 
5 εϊη X : η <3εί. 6 μέγαν οηι. <3εί. ανάγεται 02 Β Α Ε εΐ (3ε1. 
ραΓ5 7 τδ στράτευ ίη ι*&5. Ο; εί. ιπΓγη, νΐ. 9 έπάν, έπην, έπεϊ 
(Ε), έπειδάν 00(1(3. ίο εϊη X : η <3εί. 12 τδν βασιλέα X : την 
βασιλέως δύναμιν άεί.: τδν <3ε1. ϋίη<3. 15 67τ1] εν X ι6 ημ7ν 
παρέξει (3ε I. ΐ8 έφεστηξει <3ε1. : άποσταίη X εί ϋ 5.ν., υη<3ο ευθνς 
άν 'ΑριαΊοί άποσταίη δείιεηΐίΐ 19 λελείψεται ίη ΓΕ5. Ο άλλ’ 
οι καί (Ιεί. 21 άρα εί έστι ϋ 5.ν. 22 Ϊσμεν (3εΙ. : οϊδαμεν X 
ου] ουδέ Ραηίαζίάεδ: ου ϋ &1. 23 γε οπί. <3εί. 24 οι <3ε1. 
Οαπιυΐΐΐ 25 δ£ μην (3εί. 20 πολλά ούτως (3εΙ. 
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τα σύμμαχα, ειπερ προθνμεϊται ημάς άπολεσαι, ούκ οΐδα ο τι 
δει αντον όμόσαι καί δεξιάν δούναι καί Θεούς επιορκησαι καί 
τα εαντου πιστά άπιστα ποιύ]σαι'Έλλησί τε καί βαρβάροις. 

τοίαΰτα πολλά ελεγεν. 

5 Έζ; δε τούτω ηκε Τισσαφερνης εχων την εαυτόν δύναμιν 8 

ώ? εις οίκον άπιών και Όρόντας την εαυτόν δύναμιν ηγε δε 
καί την θυγατέρα την βασιλεως επί γάμω. εντεύθεν δε ηδη 9 

Τισσαφερνους ηγούμενον καί αγοράν τταρεχοντος επορεύοντο· 

επορεύετο δε και Άριαϊος τδ Κνρου βαρβαρικον εχων στρα¬ 

τό τενμα άμα Τισσαφερνει καί Όρόντα καί ξννεστρατοπεδεύετο 
συν εκείνοις. οι δε 'Έλλι^εί ύφορώντες τούτους αυτοί εφ’ ίο 
εαυτών εχώρονν ηγεμόνας εχοντες. εστρατοπεδεύοντο δε 
εκάστοτε άπεχοντες άλληλων παρασάγγην καί πλέον εφν- 

λάττοντο δε άμφότεροι ώσπερ πολεμίους άλληλονς, καί ευθύς 
ΐ5 τούτο υποψίαν πάρειχεν. ενίοτε δε καί ξυλιζόμενοι εκ τον η 

αυτοί) και χόρτον και άλλα τοιαύτα ξνλλεγοντες πληγάς 
ενετεινον άλλήλοίς· ώστε καί τούτο εχθραν παρείχε, διελ- 

θόντες δε τρεις σταθμούς άφίκοντο προς το Μηδίας καλού¬ 

μενου τείχος, καί παρηλθον εΐσω αντον. ην δε ώκοδομημενον 
2ο πλίνθοις όπταΐς εν άσφάλτω κειμεναις, εύρος είκοσι ποδών, 

ύψος δε εκατόν μήκος δ’ ελεγετο είναι είκοσι παρασάγγαΐ' 
άπεχει δε Βαβυλώνος ον πολύ. εντεύθεν δ’ επορεύθησαν 
σταθμούς δύο παρασάγγας όκτώ' καί διεβησαν διώρνχας δύο, 

την μεν επί γεφύρας, την δε εζενγμενην πλοίου επτά· αύται 
25 δ’ ησαν άπο τού Ύίγρητος ποταμού· κατετετμηντο δε εξ 

αυτών καί τάφροι επί την χώραν, αί μεν πρώται μεγάλαι, 
επειτα δε ελάττους* τέλος δε καί μικροί οχετοί, ώσπερ εν τη 

12 

13 

3 'όλλησί τβ X : καϊ 'όλλησι νεί 'όλλησι (ΙβΙ. 5 τισσαφόρνης ^κεν 
<3εΙ. 6 ροδί 'Οράντας Ιαευηηιη δίαΐυΐΐ Ηυ§, ΓογΙ. ΓεεΙε η ηδη 
οηι. ίΐεΐ. 9 *Χων &πΙβ τδ δει. ίο συνεστρατοπεδεύετο ϋ: 
ξυνεστρατεύετο X : συνεστρατεύετο εεί. 11 εφορωντες ϋ τού¬ 
του 02 Β 13 άπ’ άλλήλων ϋ 3.1. ττλεΐον Μ3(1νΐ§ : μεΐον εοά<3.; 
οί. III. ΐ. 2 14 οι άμφότεροι (Ιεί. ιό ρπιΐδ κάϊ οηι. 
ι8 μηδίας ϋ : μήδειας εεΐ. καλούμενοι> οηι. (ΙεΙ. 19 αυτοί; είσω 
<3εί. (εϊσω οηι. εοοίοΐ. <3ιιο) 2ΐ ςΐναι οηι. <ΙεΙ. παρασάγγαι : 
παρασαγγών (Ζ2 εεί. 22 άπεσχε άεΐ. 
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Έλλάδι 67τι τάς μελίνας· καί άφικνοϋνται 67η τον Ύίγρητα 

ποταμόν προς ω πόλις ι)ν μεγάλη καί πολυάνθρωπος Ύ) όνομα 

14 Σιττάκη, άπεχουσα του ποταμού σταδίους πεντεκαίδεκα. οΐ 

μεν ουν "Ελληνες παρ' αυτήν εσκηνησαν εγγύς παραδείσου 

μεγάλου καί καλού καί δασέος παντοίων δένδρων, οΐ δ£ 5 

βάρβαροί δίαβεβηκότες τον Ύίγρητα· ου μεντοι καταφανείς 

15 ησαν. μετά δε το δεΐπνον ετυχον εν περιπάτω όντες προ 

των όπλων Πρόξενος καί Εενοφων καί προσελθων άνθρωπός 

τις ηρωτησε τους προφνλακας που αν ΐδοι Πρόξενον η 

Κλέαρχον Μ ένωνα δε ουκ εζητει, καί ταϋτα παρ' ’ Αριαίου ίο 

ιό ων του Μενωνος ξένου. επεί δε Πρόξενος εΐπεν οτι αυτός 

είμί όν ζητεΐς, εΐπεν 6 άνθρωπος τάδε. ’Έπεμφε με Άριαΐος 

καί Άρτάοζος, πιστοί όντες Κυρω καί υμΐν ευνοι, καί κελεν- 

ουσι φυλάττεσθαί μη υμΐν επιθώνται της νυκτος οϊ βάρβαροι· 

17 εστι δε στράτευμα πολύ εν τω πλησίον παραδείσω. και 15 

παρά την γέφυραν του Ύίγρητος ποταμού πεμψαι κελευουσι 

φυλακήν, ώί διανοείται αυτήν λυσαιΎισσαφερνης της νυκτός, 

εάν δύνηται, ως μη διαβητε άλλ’ εν μεσω άποληφθητε του 

ΐ8 ποταμού και της διωρυχος. άκουσαντες ταΰτα άγουσιν αυτόν 

παρά τον Κλέαρχον και φράζουσιν ά λεγει. 6 δε Κλέαρχος 2ο 

19 άκουσας εταράχθη σφόδρα και εφοβεΐτο. νεανίσκος δε τις 

των παρόντων εννοησας εΐπεν ώ? ουκ ακόλουθα εΐη τό τε 

επιθησεσθαι καί λυσειν την γέφυραν, δηλον γάρ οτι επιτι¬ 

θέμενους η νικάν δεησει η ηττάσθαι. εάν μεν ουν νικώσι, 

τί δει λυειν αυτους την γέφυραν; ουδέ γάρ αν πολλοί γεφυραι 25 

2ο ωσιν εχοιμεν αν οποί φυγόντες ημείς σωθώμεν. εάν δβ ημείς 

2 $ (Ιοί. Οίηά. ; οΓ. ΐηίτ3, 25 3 σταθμούς X 4 ϊσκηνωσαν 
ίΐεΐ. 5 καλοΰ καί μεγάλου άεΐ. 6 μεντοι X εΐ ϋ : μεντοι γε οεΐ. 
9 ηρώτησεν άνθρωπός τις άεΐ. ϊδη X 12 εϊη ον ζητεί (ΙεΙ. 
τάδε ο Γη. άεΐ. επεμφάν άεΐ. ι6 παρά] επϊ <3εΙ. 17 φύλακας 
<2εί. ώϊ] ότι άεΐ. λύσαι αυτήν όεΐ. ι8 ήνπερ άεΐ. άπο- 
λειφθητε εο<3<3., δεοί άπο εΐ ει ϊη Γ3.5. Ο 21 εταράχθη καϊ εφοβεΐτο 
σφόδρα άεΐ. 23 λύσαι X : τδ λυσειν ϋ ειτιθέμενος (δίο) 
Ε 24 δέηση Ο Β Α : άν δεά)<τη αυτους ίϊεΐ. 25 αυτους λύειν 
<3εΙ. 26 οπού 0 Β (Α ? : οιη. Ε) φεύγοντες ϋ σωθείημεν άεΐ. 
άν δ’ αύ (3εί. 
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νικώμεν, λελνμένης τής γέφυρας ούχ έξονσιν εκείνοι οποί 

φύγωσιν ουδέ μην βοηθήσαι πολλών όντων πέραν ούδείς 
αύτοΐς δυνήσεται λελνμένης τής γέφυρας. άκούσας δε 6 21 
Κλέαρχος ταντα ήρετο τον άγγελον πόση τις εΐη χωρά ή εν 

5 μέσω τον Τίγ ρητός καί τής διώρυχος. 6 δέ είπεν οτι πολλή 
καί κώμαι ένεισι καί πόλεις πολλαϊ καί μεγάλαι. τότε δη 22 

και έγνώσθη ότι οι βάρβαροι τον άνθρωπον ύποπέμψειαν, 

όκνούντες μή οι'Έλληνες διελόντες την γέφυραν μείναιεν εν 

τή νήσω έρνματα έχοντες ένθεν μεν τον Τίγρητα, ένθεν δε 
ίο την διωρνχα· τα δ’ επιτήδεια έχοιεν εκ τής εν μέσω χωράς 

πολλής καί αγαθής ούσης καί των έργασομένων ένόντων 

είτα δέ καί αποστροφή γένοιτο ει τις βονλοιτο βασιλέα 

κακώς ποιεΐν. μετά δέ ταντα άνεπαύοντο' έπϊ μέντοι τήν 23 
γέφυραν όμως φυλακήν έπεμψαν καί ούτε έπέθετο ούδείς 

15 ούδαμόθεν ούτε προς τήν γέφυραν ονδεις ήλθε των πολεμίων, 

ώ? οι φνλάττοντες άπήγγελλον. επειδή δέ έως έγένετο, 24 
διέβαινον τήν γέφυραν έζενγμένην πλοίοις τριάκοντα καί 

επτά ώς οΐόν τε μάλιστα πεφνλαγμένως’ έ&ίγγελλον γάρ 

τινες των παρά Τισσαφέρνονς 'Ελλήνων ώ$· διαβαινόντων 

2ο μέλλοιεν έπιθήσεσθαι. αλλά ταντα μέν ψευδή ήν διαβαι- 

νόντων μέντοι 6 Γλου? [αυτών] έπεφάνη μετ άλλων σκοπών 

εί διαβαίνοιεν τον ποταμόν επειδή δέ εΐδεν, ωχετο άπε- 

λαννων. 

Άπδ δε του Τ ίγ ρητός έπορεύθησαν σταθμούς τέτταρας 25 
25 παρασάγγας εΧκοσιν έπι τον Φύσκον ποταμόν, το εύρος 

πλέθρον' έπήν δέ γέφυρα, και ενταύθα ωκεΐτο πόλις μεγάλη 

όνομα τΩπις· προς ήν άπήντησε τοΐς 'Έλλησιν 6 Κύρου και 

ι 'όποι X : δπου ίιν (Ιοί. 4 ταυτα δ Κλέαρχος (Ιεί. ν οιη. Α 
8 ζιελθόι/τ€ϊ εοάά. : εοιτ. Ηοίζηι&ηη μείνοιεν (-βίβΐ' Ε) X εί Ό 3.1., 
50(3 Ο 3(1 ά. η τινα €45 φρουράν μείναιεν, ηααε Ιΐηεοΐα άεΐεία ευηί : μένοιεν 
οεί. 9 ττί-γρητα (είο) ποταμδν <3εί. ιι έρ~γασαμένων X εί ϋ 
ία δί οηι. ϋ 31. 13 δβ οιη. <3εί. τη διέβησαν (Ιεί. 20 έπιτίθεσθαι 
<3εί. ταυτα μεν (Ιεί. : αυτά μέντοι X 2ΐ δ οιη. άεί. αυτών 
Ο, Α : αυτο7$ 02 οεί. : άεί. Οοβεί 22 επε\ άεί. 26 πλέθρον 
Α Ε 27 δνομα 01 : ή ονομα οεί* 
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'Αρταξερξον νόθος αδελφός από Σονσων καί Έκβατάνων 

στρατιάν πολλην άγων ως βοηθησων βασιλεΐ' καί επιστησας 

τό εαυτού στράτευμα παρερχομενονς τους 'Έλληνας εθεώρει. 

26 ό δε Κλέαρχος ηγείτο μεν εις δυο, επορενετο δε άλλοτε καί 

άλλοτε εφιστάμενος· οσον δε [Αν] χρόνον τό ηγούμενον 5 
τον στρατεύματος επιστησειε, τοσοϋτον ην ανάγκη χρόνον 

δι όλου τον στρατεύματος γίγνεσθαι την επί στάσιν ώστε 

τό στράτευμα καί αντοΐς τοΐς "Κλλησι δόξαι πάμπολν είναι, 

2/ και τον Περσην εκπεπληχθαι θεωρούντα. εντεύθεν δ’ 
επορενθησαν διά της Μηδίας σταθμούς έρημους εξ παρα- ίο 
σάγγας τριάκοντα εις τάς Παρυσάτιδος κώμας της Κνρου καί 

βασιλεως μητρός. ταντας Τ ισσαφερνης Κ νρω επεγγε- 

λών διαρπάσαι τοΐς "Κλλησιν επετρεψε πλην ανδραπόδων, 

ενην δε σίτος πολύς καί πρόβατα καί άλλα χρήματα. 

2δ εντεύθεν δ’ επορενθησαν σταθμούς έρημους τετταρας παρα- 15 
σάγγας είκοσι τον Ύίγρητα ποταμόν εν αριστερά εχοντες. 

εν δε τω πρώτω σταθμω πέραν του ποταμού πόλις 

ωκεΐτο μεγάλη καί ευδαίμων όνομα Καιναί, εξ ης οι 

βάρβαροι διηγον επί σχεδίαις διφθερίναις άρτους, τυρούς, 

Οίνον. 20 

V Μετά ταύτα άφικνοΰνται επί τον Ζαπάταν ποταμόν, τό 

εύρος τεττάρων πλέθρων. κα\ ενταύθα εμειναν ημέρας τρεις· 
εν δε ταύταις ύποφίαι μεν ησαν, φανερά δε ονδεμία εφαίνετο 

2 επίβουλη, εδοξεν ουν τω Κλεάρχω ξνγγενεσθαι τω Ύισσα- 

φερνει καί εί πως δνναιτο πανσαι τάς υποψίας πρϊν εξ αυτών 25 
πόλεμον γενεσθαι. καί επεμψεν τινα ερούντα ότι ξυγγενε- 

3 σθαι αντώ χρηζει. ό δε ετοίμως εκελευεν ηκειν. επειδή δε 

ξννηλθον, λεγει ό Κλέαρχος τάδε. Έγώ, ω Ύισσαφερνη, 

οΐδα μεν ημΐν όρκους γεγενημένους καί δεξιάς δεδομενας μη 

2 στησας άεέ. 5 δ’ οοάά. : οογγ. ϋίηά. 6 άπιστή <ίεΙ. 
ήν ο Γη. (Ιοί. 7 ϊπίτασιν άεί. 8 καί αυτοΓϊ] εαυτοΐς Α Ε 
ίο μηδίας ϋ : μηδείας εεΐ. 13 επέτρεφε τοΐς 'έλλησι Β Ε ΐοιη. Α) 
15 τετταρα$] πέντε <3εΐ. 19 σχεδίας διφθερων άεΐ. τυρδν <3εΙ. 
2ΐ αφίκοντο οΐεί. ζάβατον άεΐ. 24 ροδίεπιΐδ τφ οπι. <3εΙ- 
20 επεμφεν Ο : επεμφε εεΐ. 2η χρηζοι <1εΙ. εκέλευσεν <3εί. 
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άδικησειν άλληλους' φυλαττόμενον δε σε τε όρώ ώ? πολε¬ 

μίους ημάς και ημείς όρώντες ταΰτα άντιφυλαττόμεθα. επε'ι 4 

δε σκοπών ον δύναμαι ούτε σε αίσθεσθαι πειρώ>μενον ημάς 

κακώς ποιείν εγώ τε σαφώς οΐδα ότι ημείς γε ουδέ επινοούμεν 

5 τοιούτον ουδεν, εδοζε μοι εις λόγους σοι ελθεΐν, όπως εί 

δνναίμεθα εζελοιμεν άλληλων την απιστίαν. καί γάρ οΐδα $ 

ανθρώπους ηδη τους μεν εκ διαβολης τους δε κα'ι εζ υποψίας 

οι φοβηθεντες άλληλους φθόσαι βονλόμενοι πρϊν παθεΐν 

εποίησαν άνηκεστα κακά τους ούτε μέλλοντας ούτ αυ 

ίο βονλομενονς τοιοντον ουδεν. τάς οΰν τοιαυτας άγνωμο- 6 

συνας νομίζων συνονσίαις μάλιστα παύεσθαι ηκω και διδά- 

σκειν σε βούλομαι ώ$· συ ημΐν ουκ όρθώς απιστείς, πρώτον μεν 7 

γάρ καί μεγιστον οι θεών ημάς όρκοι κωλυονσι πολεμίους είναι 

άλληλοις· οστις δε τούτων συνοιδεν αυτώ παρημεληκώς, τούτον 

15 εγώ ονποτ αν ευδαιμονίσαιμι. τον γάρ θεών πόλεμον ουκ οΐδα 

ούτ <27το ποιον αν τάχους ούτε όποι αν τις φενγων άστοφύγοι 

ούτ5 εις ποιον αν σκότος άποδραίη ούθ' όπως αν εις εχυρόν 

χωρίον άποσταίη. πάντη γάρ πάντα τοΐς θεοΐς ϋποχα καί 

πάντων Ισον οι θεοί κρατονσι. περί μεν δη τών θεών τε 8 

2ο και τών όρκων οϋτω γιγνώσκω, παρ' ούς ημείς την φιλίαν 

συνθεμενοι κατεθεμεθα' τών δ’ ανθρωπίνων σε εγώ εν τώ 

παρόντι νομίζω μεγιστον είναι ημΐν αγαθόν. συν μεν γάρ 9 

σοι πάσα μεν οδός εύπορος, πάς δε ποταμός διαβατός, τών τε 

επιτηδείων ουκ απορία· άνευ δε σου πάσα μεν διά σκότους η 

25 όδον ουδεν γάρ αυτής επιστάμεθα· πάς δε ποταμός δύσπορος, 

πάς δε όχλος φοβερός, φοβερώτατον δ' ερημία· μεστή γάρ 

πολλής απορίας εστίν. εί δε δη και μανεντες σε κατακτεί- ίο 

ι §6 σε τε Ο Β Α : δε σε εεΐ. 3 οδ] ουδεν άεί. \ κακοποιεΐν 
<3εΙ. 5 ονδεν τοιοντον <3ε1;. 7 ύ^η ανθρώπους οΐδα Ε : οΐδα Υ)δη 
ανθρώπους (ΙεΙ. 9 °δτ’ αδ 0 Β Α : ούτε εεΐ. 11 μάλιστα 0] : 
μάλιστα άν 02 εεΐ. 13 ορκοι ημάς <3εί. ΐ6 ούτ’ οιη. X άπδ 
(3εί. : ύπδ X ούτε 'όποι άν οηϊ. 8εί. όποιαν X φεΰχων τις <3εΙ. 
17 άν &ηίε σκότος ογπ. X 19 πάντων : πανταχοΐ πάντων ϋ : παν 
τάχη πάντων εεΐ. 21 σε εγωγε <3ε1. 22 ημΐν είναι <3εΙ. 
23 μεν όδδς ημΐν Ε : ημΐν οδός άεΐ. Τ6 X : δ’ <3ε1. 24 η όδδς διά 
σκότους (3εΙ. 27 δη ογπ. 8ε1. 
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ναιμεν, άλλο τι αν η τον ενεργέτην κατακτάίναντες προς 

βασιλέα τον μέγιστον έφεδρον άγωνιζοίμεθα; όσων δέ δη 

και οΐων αν ελπίδων έμαντόν στέρησαιμι, εί σέ τι κακόν 

11 έπιγειρησαιμι ποιείν, ταϋτα λέζω. εγώ γάρ Κνρον έπεθν- 

μησά μοι φίλον γενέσθαι, νομίζω ν των τότε ικανώτατον είναι 5 

εν ποιείν δν βονλοιτο' σε δε νυν όρω την τε Κ νρον δνναμιν 

καί χωράν έχοντα καί την σαντοΰ [χώραν] σωζοντα, την δε 

βασιλέων δνναμιν, ρ Κύρος πολέμια έχρητο, σοϊ ταντην 

12 ξυμμαχον ονσαν. τούτων δέ τοιούτων όντων τις οντω 

μαίνεται όστις ον βούλεται σοϊ φίλος είναι; άλλα μην έρώ ίο 

γάρ καί ταντα έζ ών έχω ελπίδας και σέ βονλησεσθαι φίλον 

13 ημΐν είναι. οΐδα μεν γάρ νμΐν Μυσοδί λυπηρούς όντας, ούς 

νομίζω αν σνν τρ παρονσρ δυνάμει ταπεινούς νμΐν παρασχεϊν' 

οΐδα δέ καί ΥΙισίδας· ακούω δέ καί άλλα έθνη πολλά τοιαντα 

εΐναι, ά οΐμαι αν πανσαι ένοχλουντα άεϊ τρ νμετέρα ενδαι- 15 

μονία. Αιγυπτίους δέ, οΐς μάλιστα υμάς γιγνώσκω τεθυμω- 

μένους, ονχ όρω ποία δυνάμει συμμάχω χρησάμενοι μάλλον 

14 'άν κολάσαισθε της νυν σνν έμοι ονσης. αλλά μην εν γε 

τοΐς πέριζ οίκονσι σν εί μέν βονλοιο φίλος ώ? μέγιστος αν 

εϊης, εί δέ τίς σε λνποίη, ώ? δεσπότης {αν) άναστρέφοιο 20 

εχων ημάς νπηρέτας, οΐ σοι ονκ αν μισθού ένεκα νπηρε- 

τοΐμεν αλλά και της χάριτος ην σωθέντες υπό σου σοϊ αν 

15 έχοιμεν δικαίως. έμοϊ μέν ταντα πάντα ένθνμονμένω οντω 

δοκεΐ Θαυμαστόν εΐναι το σε ημΐν άπιστεΐν ώστε καί ήδιστ' 

αν άκονσαιμι το όνομα τίς όντως έστι δεινός λέγειν ώστε σε 25 

πεϊσαι λέγων ως ημείς σοι έπιβονλεύομεν. Κλέαρχος μέν 

ούν τοσαντα είπε· Τισσαφέρνης δέ ώδε άπημείφθη. 

ι 1) ΐη Γ3.5. Ο {ΐιν οηι. Α) 2 εφεδρον άεΐ.: έφορον X άγω- 
νιζοίμεθα άεί.: πολεμησομεν X 3 Ελπίδων εμαυτόν αν άεί. 7 χώραν 
<1ε1. Κ,εΐιάαηΐζ: αρχήν άεΐ. 8 πολεμεΊν X ίο σοϊ βούλεται 
άεί. 13 ελπίζω άεΐ. 14 πισσίδας X (Α ?) ι8 κολάσασθε 01: 
κολάσεσθε 02 οεί. (-θαι ϋ) : οογγ. ΗεΓίΙείη 19 βούλοιο φίλο$ 0} : βού- 
λοιό τφ φίλος είναι 02οεΙ. 2θτίΟλ δ,ν αάά. ϋίηά. 2ΐ ο’( σοι] όσοι 
X εί ϋ &1. μισθού ενεκα Ο]: τού μισθού ενεκα μόνον 02 οεΐ. (ενεκα οπί. 
ϋ) υπηρετούμε ν 22 καϊ της χάριτος %ν οπί. 25 τό όνομα 
άεϊ. Βΐδδοΐιορ: τούνομα άεί. τίς εστίν οϋτω δεινός άεΐ. σε οπί. <3εΙ. 
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Άλλ’ ηδομαι μεν, ω Κλέαρχέ, άκουων σου φρονίμους ι6 

λόγους· ταϋτα γαρ γιγνώσκων ει τι εμόι κακόν βουλευοις, 

άμα αν μοι δοκεΐς καί σαυτώ κακόνους είναι. ως δ’ αν 

μάθης οτι ουδό αν υμείς δικαίως ούτε βασιλεΐ ουτ εμο'ι 

5 άπιστοίητε, άντάκουσον. εί γαρ υμάς εβουλόμεθα άττολεσαι, 17 

7τότερά σοι δοκοϋμεν ιππέων πλήθους άπορεΐν η πεζών η 

όπλίσεως εν τη υμάς μεν βλάπτειν ικανοί εΐημεν άν, άντι- 

πάσχειν δβ ούδεις κίνδυνος; άλλα χωρίων επιτηδείων υμΐν ιδ 

επιτίθεσθαι άπορεΐν άν αοι δοκοϋμεν; ου τοσαυτα μεν πεδία 

ίο α υμείς φίλια όντα συν πολλώ πάνω διαπορευεσθε, τοσαϋτα 

δε όρη ορατέ υμΐν όντα πορευτεα, ά ημΐν εζεστι προκαταλα- 

βοϋσιν άπορα υμΐν παρεχειν, τοσοϋτοι δ’ είσϊ ποταμοί εφ' 

ών εζεστιν ημΐν ταμιευεσθαι δπόσοις άν υμών βουλωμεθα 

μάχεσθαι; είσϊ δ’ αυτών ονς οδδ’ άν παντάπασι διαβαίητε, 

15 €ΐ μη ημείς υμάς διαπορευοιμεν. εί δ’ εν πάσι τουτοις 19 

ηττόμεθα, άλλα τό γε τοι πυρ κρεΐττον τον καρπού εστιν 

όν ημείς δυναίμεθ' άν κατακαυσαντες λιμόν υμΐν άντιτάζαι, 

ω υμείς ουδ’ εί πάνυ άγαθοϊ εΐητε μάχεσθαι άν δυναισθε. 

πώς άν ουν εχοντες τοσοντους πόρους προς τό υμΐν πολεμεΐν, 20 

2ο καί τούτων μηδενα ημΐν επικίνδυνον, επειτα εκ τούτων πάντων 

τούτον άν τον τρόπον εζελοίμεθα ός μόνος μεν προς θεών 

άσεβης, μόνος δε προς άνθρώπων αισχρός; παντάπασι δε 21 

απόρων εστι και άμηχάνων καί εν άνάγκη εχομενων, και 

τούτων πονηρών, οΐτινες εθελουσι δι επιορκίας τε προς θεούς 

25 και άπιστίας προς άνθρώπους πράττειν τι. οϋχ ούτως ημείς, 

ω Κλέαρχέ, ούτε αλόγιστοι ούτε ηλίθιοί εσμεν. άλλα τί δη 22 

υμάς εζόν άπολεσαι ουκ επί τούτο ηλθομεν; ευ Χσθι οτι 6 

I καί άκοΰων X 2 βουλίύεις X 4 μάθοιτε Β 5 άπιστοίητε 
ϋ : άπιστοι X : άπισταίητε οεί. 6 Ίππων Ε η εϊημεν 
άν ικανοί Ε · ικανοί άν ήμεν οΐεΐ. ίο ά ύμεΐ$ φίλια X : ημΐν φίλια 
(φίλα ϋ) εεί. ιι υμΐν δράται άεΐ. περαντεα ϋοβΓεε 12 εξ 
(3εΙ. 13 εξεστι μεν Β Ε βουλοίμεθα <3εΙ. 15 ύμά.5 οιη. 01 

ΐ6 τό γε πυρ (Ιεί. του καρπού κρεΐττον (ίεί. : του οιη. 17 δ 
ιδ δύνησθε εο8ά. : οογγ. ΡοΓ5οη 19 °ΐ>ν άν 23 Ο : οιη. 
εεί. 20 Ηλίθιοι ούτε αλόγιστοι <3εΙ. 27 ’ότι οιη. 
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όμός ςρως τουτου αίτιος το τοΐς'Έλλησιν βμς πιστόν γςνόσθαι, 

καί ω Κύρος άνόβη ξζνικω διά μισθοδοσίας πιστζυων τουτω 

23 ϊμζ καταβηναι δι 6υ€ργ€σίαν ισχυρόν, οσα δ’ 6/χοι χρήσιμοι 

νμζΐς €στ€ τα μβν καί συ ώίπας, το δβ μίγιστον όγώ οΐδα* 

την μεν γάρ επί τη κεφαλή τιάραν βασιλεΐ μόνω εξεστιν 5 

ορθήν εχειν, την δ’ επί τη καρδία ίσως άν υμών παρόντων 

καί έτερος ενπετώς εχοι. 

24 Ύαϋτα ειπων εδοξε τω Κλεάρχω άληθη λεγειν καί εΐπεν 

Ουκοϋν, εφη, οΐτινες τοιουτων ημϊν εις φιλίαν υπαρχόντων 

πειρώνται διαβάλλοντες ποιησαι πολεμίους ημάς άξιοι είσι ίο 

25 τα έσχατα παθεϊν; Και εγω μεν γε, εφη 6 Τισσαφερνης, εί 

βουλεσθε μοι οι τε στρατηγοί καί οι λοχαγοί ελθεϊν, εν τω 

εμφανεϊ λεξω τους προς εμε λέγοντας ως συ εμοί επιβου- 

26 λευεις καί τη συν εμοί στρατιά. Έγώ δε, εφη δ Κλέαρχος, 

άξω πάντας, καί σοί αυ δηλώσω οθεν εγώ περί σου ακούω. 15 

2 7 εκ τούτων δη των λόγων δ Τι σσαφερνης φιλοφρονουμενος 

τότε μεν μενειν τε αυτόν εκελευε καί συνδειπνον εποιησατο. 

τη δ€ υστεραία δ Κλέαρχος ελθών επί τό στρατόπεδον δηλός 

τ ην πάνυ φιλικώς οιόμενος διακείσθαι τω Ύισσαφερνει καί ά 

ελεγεν εκείνος άπηγγελλεν, εφη τε χρηναι ίεναι παρά Τισσα- 2ο 

φερνήν ονς εκελευεν, καί οι άν ελεγχθώσι διαβάλλοντες των 

(Ελληνων, ώς προδότας αυτοίις καί κακόνους τοΐς 'Έλλησιν 

28 όντας τιμωρηθηναι. νπώπτευε δβ είναι τον διαβάλλοντα 

Μ ένωνα, είδώς αυτόν καί συγγεγενημενον Ύισσαφερνει μετ 

Άριαίου καί στασιάζοντα αυτω καί επιβουλευοντα, όπως τό 25 

I δ τούτου Ο) τού άεί. 2 φ] ώ$ ϋ μισθοδοσίαν <3εΙ. 
3 ευεργεσίας Εν δ 6 μοι άεΐ. ύμε7ς χρήσιμοι <3εΙ. ίο πολε¬ 
μίους ποιησαι <3εΙ. ιι γε οηι. <3εΙ. 12 ελθε7ν εν τφ εμφανή 
λεξω X; οΓ. Τΐιιιο. νϋ. 48· 3 : ΤΨ *μφανε7 ελθε7ν λεξω <3εΙ. 13 6πι- 
βουλεύεις εμοί νεί εμοί τε θεΐ. 15 αύ εγά> <3εί. Τ'] μεν ογπ. (3χ 
εκελευε Ο] : εκελευσε 02 εεΐ. ΐ8 δ οηι. άεΐ. άπελθων Οοβεΐ 
20 ελεγεν & <3ε1. τισσαφερνει άεΐ. 2ΐ εκελευεν : εκελευσεν 02 : 
εκελευσε εεΐ. οί άν ΐη Γ&8. 015 ιιηάο εάν ϋϊηά. εξελεγχθώσι <3εΙ. 
των Ελλήνων <3ε1. ϋοΙ)Γοε 24 συγγεγενημενον^ συ ίη Γ3.5. Ο : λάθρφ 
συγγεγενημενον Ηιι§, ςαΐ εοηδεί Οι λάθρα γεγενημενον Η&βαΐδδε 
25 επιβουλευοντα αύτφ άεϋ. 
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στράτευμα άπαν προς αυτόν λαβών φίλος η Τισσαφερνει. 

εβονλετο δε καί Κλέαρχος άπαν το στράτευμα προς εαυτόν 29 

εχειν την γνώμην καί τους παραλνπονντας εκποδών είναι, 

των δε στρατιωτών άντελεγόν τινες αντώ μη ίεναι πάντας 

5 τβυί λοχαγούς καϊ στρατηγούς μηδε πιστενειν Τισσαφερνει. 

δ δε Κλέαρχος ίσχυρώς κατετεινεν, εστε διεπράξατο πεντε $ο 

μεν στρατηγούς ίεναι, είκοσι δε λοχαγούς· συνηκολονθησαν 

δε ως εις αγοράν και των άλλων στρατιωτών διακόσιοι. 

Έπεί δε ησαν επί θνραις ταΐς Τισσαφερνους, οί μεν 31 

ίο στρατηγοί παρεκληθησαν εΐσω, Πρόξενος Βοιώτιος, Μενών 

Θετταλός, Αγίας Αρκάς, Κλέαρχος Αάκων, Σωκράτης 

Αχαιός· οί δβ λοχαγοί επί ταΐς θνραις εμενον. ον πολλώ 32 

δί ύστερον άπο του αντοΰ σημείου οΐ τ' ένδον ξυνελαμ- 

βάνοντο καί οι εξω κατεκόπησαν. μετά δε ταντα τών βαρ- 

15 βάρων τινες ιππέων διά τον πεδίου ελαννοντες ωτινι εντυγ- 

χάνοιεν "Έλληνι η δονλω η ελευθερω πάντας εκτεινον. οι 33 

δβ “Ελληνες την τε ιππασίαν εθανμαζον εκ τον στρατοπέδου 

δρώντες και ο τι εποίουν ημφεγνόουν, πρίν Νίκαρχος Αρκάς 

ηκε φενγων τετρωμενος εις την γαστέρα καί τά εντερα 

2ο εν ταΐς χερσίν εχων, καί είπε πάντα τά γεγενημενα. εκ 34 

τούτον δη οι "Ελληνες εθεον επι τά όπλα πάντες εκπεπλη- 

γμενοι καί νομίζοντες αντίκα ηξειν αντοίις επί το στρατό- 

πεδον. οι δε πάντες μεν ονκ ηλθον, 'Αριαΐος δε και 35 

Αρτάοζος καί Μιθραδάτης, οι ησαν Κνρω πιστότατοι· δ δε 

25 τών Ελλήνων ερμηνενς εφη καί τον Τ ισσαφερνους αδελφόν 

συν αντοΐς δράν καί γιγνώσκειν ξννηκολονθονν δε καί 

άλλοι Περσών τεθωρακισμένοι εις τριακοσίονς. οντοι επεί $6 

εγγύς ησαν, προσελθεΐν εκελευον εϊ τις είη τών Ελλήνων 

στρατηγός η λοχαγός, ΐνα άπαγγείλωσι τά παρά βασιλεως. 

* Κλέαρχος : 6 Κλέαρχος 02 οεί. 9 θνραις Ο, : τα7ς θνραις 
εεΐ. ιη Ιππασίαν (3] : ιππασίαν αυτών 02 οεΕ ι8 ημφεγνόουν V 
οογγ. : ημφηγνόουν X : ημφιγνόουν <3εΙ. 24 μιθραδάτης Ο Ε : μιθρι- 

δάτης άεΐ. 27 άλλοι πολλοί I) &1. 28 έλθεΐν (3θΙ. 29 στρα¬ 

τηγός Ε : ή στρατηγός (λ2 εεί. 
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37 μετά ταυ τα εξήλθον φυλαττόμενοι των Ελλήνων στρατηγοί 

μεν Κλεάνωρ Όρχομενιος καί Σοφαίνετος Στνμφάλιος, ξύν 

αύτοΐς δε Ξενοφών Αθηναίος, όπως μάθοι τα περί Προ- 

ξενον Χειρίσοφος δε ετύγχανεν απών εν κοϊμη τινί ζνν 

38 άλλο65 επισιτιζομενοις. επειδή δε έστησαν εις επηκοον, 5 

είπεν Άριαΐος τάδε. Κλέαρχος μεν, ώ άνδρες Έλληνες, 

επεί επίορκων Τ6 εφάνη καί τάς σπονδάς λύων, εχει την 

δίκην καί τεθνηκε, Πρόξενος δε καί Μενών, οτι κατήγγειλαν 

αυτόν την επιβουλήν, εν μεγάλη τιμή είσιν. υμάς δε 

τα όπλα απαιτεί· αυτόν γάρ ώιναί φησιν, επείπερ ίο 

39 Κύρον ησαν του εκείνον δούλου. προς ταντα άπεκρίναντο 

οι Έλληνες, ελεγε δε Κλεάνωρ ό Όρχομενιος· 9ί2 κάκιστε 

ανθρώπων Άριαϊε καί οι άλλοι οσοι ητε Κυρου φίλοι, ούκ 

άίσχυνεσθε ούτε θεούς ούτ ανθρώπους, οιτινες όμόσαντες 

ημΐν τούς αυτούς φίλους καί εχθρούς νομιεΐν, προδόντες 15 

ημάς σύν Ύισσαφερνει τώ άθεωτάτω τε και πανουργοτάτω 

τούς τε άνδρας αυτούς οΐς ώμνυτε άπολωλεκατε καί τούς 

άλλους ημάς προδεδωκότες ξύν τοΐς πολεμίοις εφ’ ημάς 

4ο ερχεσθε; δ δε Άριαΐος είπε· Κλέαρχος γάρ πρόσθεν επι- 

βουλεύων φανερός εγενετο Ύισσαφερνει τε καί Ό ράντα, 2ο 

καί πάσιν ημΐν τοΐς ξύν τούτοις. επι τούτοις Ξενοφών 

41 τάδε είπε. Κλέαρχος μεν τοίνυν εί παρά τούς όρκους ελυε 

τάς σπονδάς, την δίκην εχει· δίκαιον γάρ άπόλλνσθαι τούς 

επιορκούντας· Πρόξενος δε καί Μενών επείπερ είσΙν ύμε- 

τεροι μεν εύεργεται, ημετεροι δε στρατηγοί, πεμφατβ αυτούς 25 

δεύρο· δηλον γάρ οτι φίλοι γε οντ^ς άμφοτεροις πειρά- 

42 σονται και ύμΐν καί ημΐν τά βέλτιστα ξνμβουλευσαι. προς 

ι των ελληνων φυλαττΑμενοι <3εΙ. 5 έπιΟΊ-τιζομενοΐί Α : επι¬ 
σιτιζόμενο* 02 Β Ε εεΐ. βόμενοε δίε ϋ) επεί <3εΙ. 6 λεγει αριαΐος 
άεί., ο Γη. τάδε 7 Τ€ ΟΓη· £-ι ΙΟ ο,ύτού X : εαυτου <3εΙ. 12 ό 
Οηΐ. ϋ ηΐ. 13 οι ογπ. <3εΙ. ιη ομνυτε Ο Β ϋ άπολωλεκατε 
Ο] : ω$ άιτολωλεκατε 02 εεΐ. 19 ερχεσθε 4φ’ ημάς άεί. 21 τού¬ 

των 01 : τοντορ Κ,εΗάαηίζ τούτοι* δέ <3ε1;. 25 μεν ... δε X: 
τε . . . τε (ΙεΙ. 20 γε >η Γ35· £ 27 ζυμβουλεΰσαι 0^ Α : ξυιι- 

βουλενσειν 02 Β : συμβούλευαν εεί. 

βασιλεύς 
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ταντα οί βάρβαροι πολυν χρόνον διαλεχθέντες άλληλοις 

άπηλθον ουδέν άποκρινάμενοι. 

Οί μεν δη στρατηγοί ουτω ληφθέντες άνηχθησαν ώς VI 

βασιλέα καί άποτμηθέντες τάς κεφαλάς έτελεντησαν, εις 

5 μεν αυτών Κλέαρχος όμολογονμένως έκ πάντων των έμ- 

πείρως αυτόν έχόντων δόξας γενέσθαι άνηρ καί πολεμικός 

καί φιλοπόλεμος έσχάτως. και γάρ δη έως μέν πόλεμος ην 2 

τοϊς Αακεδαιμονίοις προς τους Αθηναίους παρέμενεν, επειδή 

δε είρηνη έγένετο, πείσας την αυτόν πόλιν ώς οί Θράκες 

ίο άδικονσι τους "Έλληνας καί διαπραξάμενος ώς έδυνατο παρά 

των εφόρων έξέπλει ώς πολεμησων τοΐς υπέρ Κερρονησου 

καί ΥΙερίνθον Θραξίν. έπεϊ δε μεταγνόντες πως οί έφοροι 3 

ηδη εξω όντος άποστρέφειν αυτόν έπειρώντο εξ Ισθμού, 

ενταύθα ονκέτι πείθεται, άλλ’ ωχετο πλέων εις Έλλη- 

15 σποντον. έκ τούτον καί έθανατώθη υπό των εν Σπάρτη 4 

τελών ώ$· απειθών, ηδη δε φνγάς ών έρχεται προς Κϋρον, 

καί όποίοις μέν λόγοις έπεισε Κόρον άλλη γέγραπται, δίδωσι 

δέ αυτώ Κνρος μνρίονς δαρεικους· 6 δέ λαβών ουκ επί ραθν- 5 

μίαν έτράπετο, άλλ’ από τούτων τών χρημάτων σνλλέξας 

2ο στράτευμα έπολέμει τοΐς Θραξί, καί μάχη τε ένίκησε καί 

από τούτον δη έφερε καί ηγε τουτονς καί πολεμών διεγένετο 

μέχρι Κύρος έδεηθη του στρατεύματος· τότε δε άπηλθεν ώς 

ξυν έκείνω αν πολεμησων. ταντα ουν φιλοπολέμον μοι 6 

δοκέΐ άνδρός έργα είναι, όστις εξόν μέν είρηνην άγειν άνεν 

25 αισχύνης καί βλάβης αίρεΐται πολεμεΐν, εξόν δέ ραθνμεΐν 

βούλεται πονεΐν ώστε πολεμεΐν, εξόν δέ χρήματα έχειν 

άκινδυνως αίρεΐται πολεμών μείονα ταντα ποιεΐν εκείνος 

δέ ώσπερ εις παιδικά η είς άλλην τινά ηδονην ήθελε δαπανάν 

2 άποκρινάμενοι 6εΙ. 8 του$ οιη. ϋ &1. παρέμεινεν άεΐ. 
έττεϊ άοΐ. 9 πείσα*] πεισ ίη Γ&5. Ο 13 οντο$ 0^ : οντο$ αύτοΰ 
Ο» εεΐ. 15 τϊ) σπάρττ) οΐεΐ. 17 &λλ·ρ X : αλλαχού άεΐ. 
2Γ δτ) ογπ. 6εΙ. ^εν αύτους (ΙεΙ. 22 μέχρι ου νεί μέχρι$ ου άεΐ. 
23 μοι ογπ. <3εΙ. 24 άγειν X : εχειν <3εΙ. &νευ γ’ Β Ε 26 ώστε 
πόλεαεΐν ογπ. Ε 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 5 
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7 εις πόλεμον. οντω μεν φιλοπόλεμος ήν πολεμικός δε αν 

ταύτη εδόκει είναι οτι φιλοκίνδυνός τε ήν καί ημέρας καί 

ννκτός άγων επί τους πολεμίους καί εν τοΐς δεινοΐς φρό- 

8 νιμος, ώ? οι παρόντες πανταχου πάντες ώμολόγουν. καί 

αρχικός δ’ ελεγετο είναι ώ? δυνατόν εκ του τοιουτου τρόπου 5 

οίον κάκεΐνος είχεν. Ικανός μεν γάρ ώ$· τις καί άλλος φρον- 

τίζειν ήν όπως εχοι ή στρατιά αυτω τα επιτήδεια καί παρα- 

σκευάζειν ταϋτα, ικανός δε καί εμποιήσαι τοΐς παρουσιν ώ? 

9 πειστεον εΐη Κλεάρχω. τούτο δ’ εποίει εκ του χαλεπός 

είναι· και γάρ όράν στυγνός ήν καί τη φωνή τραχύς, ίο 

εκόλαζε τε ίσχυρώς, καί οργή ενίοτε, ως καί αυτω μετα- 

ΐο μελειν εσθ' οτε. καί γνώμη δ’ εκόλαζεν ακολάστου γάρ 

στρατεύματος ουδεν ηγείτο ό'φελος είναι, αλλά καί λεγειν 

αυτόν εφασαν ώ$· δεοι τον στρατιώτην φοβεΐσθαι μάλλον 

τον άρχοντα ή τους πολεμίους, εί μελλοι ή φυλακάς φυλά- 15 

£ειν ή φίλων άφεξεσθαι ή άπροφασίστως ίεναι προς τούς 

11 πολεμίους. εν μεν ούν τοΐς δεινοΐς ήθελον αυτοί) άκούειν 

σφόδρα καί ουκ άλλον ήρούντο οι στρατιώται· καί γάρ τό 

στυγνόν τότε φαιδρόν αυτοϋ ΐ εν τοΐς άλλοις προσώποις^ 

εφασαν φαίνεσθαι καί τό χαλεπόν ερρωμενον προς τούς 2ο 

πολεμίους εδόκει είναι, ώστε σωτήριον, ουκετι χαλεπόν 

12 εφαίνετο· οτε δ’ εζω του δεινού γενοιντο καί εξείη προς 

άλλον άρξομενους άπιεναι, πολλοί αυτόν άπελειπον τό γάρ 

επίχαρι ουκ είχεν, άλλ’ αεί χαλεπός ήν καί ωμός· ώστε 

διεκειντο προς αυτόν οί στρατιώται ώσπερ παΐδες προς δι- 25 

13 δάσκαλον. καί γάρ ονν φιλία μεν κα'ι εύνοία επομένους 

ουδέποτε είχεν οΐτινες δε ή υπό πόλεως τεταγμενοι ή υπό 

ι αύ οηι. άεΐ. 2 βϊναι εδόκει άε£. 6 ω$ εί άεΐ. 7 *£01 ν£1 
εξει (3εί. αυτόν <3εΙ. 9 ό,πιστεον νεί πιστεον (5εΙ. ιι τε 
Ο, Α : τε αϊεϊ £ >, οβί. ώστε άεί. 12 γαρ στρατεΰ ίη Γ35. Ο ; εΓ. 
5ΐφΓ3, ΐν. 3 ι6 ροβίεπιΐδ ή] μτ) άεί. ι8 γάρ οιη. <3εΙ. 
19 άλλοις ογπ. άεΐ. : τό στυγνόν αύτοΰ τότε φαιδρόν εφασαν φαίνεσθαι 
Οοβεί 2ΐ καί ουκετι <3εΙ. 23 άλλον Οι : άλλους 02 οε£· 

άρξαμενους Ο, : άρχομενους 02 εε£. : οογγ. 5εΗαίεΓ άπελειπον : 

άπελιπον 02 εεί. 24 χαλεπός κα\ ωμός ήν άεΐ. 
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του δεΐσθαι ή άλλη τινϊ ανάγκη καταγόμενοι 7ταρείησαν 

αντω, σφόδρα πειθομενοις εχρήτο. επεί δα άρξαιντο νικάν 14 

ξνν αντω τους πολεμίους, ήδη μεγάλα ήν τα χρησίμους 

ποιονντα είναι τους ξνν αντω στρατιώτας· τό τε γάρ προς 

5 τους πολεμίους θαρραλεως ζχειν παρήν καί τό την παρ' εκείνον 

τιμωρίαν φοβεΐσθαι ευτάκτους εποίει. τοιοντος μεν δη ΐζ 

αργών ήν άργεσθαι δε υπό άλλων ον μάλα εθελειν ελεγετο. 

ήν δε οτε ετελεντα άμφί τα πεντήκοντα %τη. 

Πρόξενος δε ό Βοιώτιος ενθνς μεν μειράκιου ών επεθνμει ιό 

ίο γενεσθαι άνήρ τα μεγάλα πράττειν ικανός· καί διά ταντην 

την επιθυμίαν εδωκε Γοργία άργνριον τω Αεοντίνω. επεί 17 

δβ συνεγενετο εκείνω, Ικανός νομίσας ήδη είναι και άργειν 

καί φίλος ων τοΐς πρώτοις μη ήττάσθαι ευεργετών, ήλθαν 

εις ταυτας τάς συν Κνρω πράξεις· καί ωετο κτήσεσθαι εκ 

15 τούτων όνομα μεγα και δνναμιν μεγάλην καί χρήματα πολλά· 

τοσοντων δ’ επιθυμών σφοδρά ενδηλον αν καί τούτο είχαν, ι8 
ότι τούτων ονδεν αν θελοι κτάσθαι μετά αδικίας, αλλά συν 

τω δικαίω καί καλώ ωετο δεΐν τούτων τυγχάνειν, άνεν δε 

τούτων μη. άργειν δε καλών μεν καί αγαθών δυνατός ήν 19 

2ο ον μεντοι οντ αιδώ τοΐς στρατιώταις εαυτόν ούτε φόβον 

ικανός εμποιήσαι, αλλά καί ήσχννετο μάλλον τους στρα- 

τιώτας ή οί άρχόμενοι εκείνον καί φοβούμενος μάλλον ήν 

φανερός τό άπεχθάνεσθαι τοΐς στρατιώταις ή οί στρατιώται 

τό άπιστεΐν εκείνω. ωετο δε άρκεΐν προς τό αρχικόν είναι 2ο 

25 και δοκεΐν τον μεν καλώς ποιονντα επαινεΐν, τον δε άδι- 
κοϋντα μη επαινεΐν. τοιγαρουν αντω οί μεν καλοί τε καί 

αγαθοί τών συνόντων εννοι ήσαν, οί δε άδικοι επεβουλευον 

ώς εν μεταχειριστώ όντι. ότε δε άπεθνησκεν ήν ετών ώς 

τριάκοντα. 

2 επειδή δβ κα\ θεΐ. ήρξαντο οοοΜ. : οογγ. ΚεΙκίΙ&ηΙζ ; οί. I. ίϋ. ι 
3 με^ίλα ήδη άεΐ. 5 θαρσαλεως X 6 6ύτάκτους : ευτάκτους 
αυτούς 02 εεί. εποίει] όΐναι <3εΙ. 12 ήδη νομίσας (Ιεί. 14 κτή- 

σασθαι 02 εί <3εί. ι6 τούτων δ’ θεΐ. 19 δυνατύς X : ικανής 
εΐεΐ. 21 ίκαν' ς οιη Ε 22 ήν άν <3εΙ. 24 πρύς τω Ο Β ϋ 
20 καλοί κάλαθοί <3εΙ. 

5* 
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2ΐ Μένων δε 6 Θετταλθ9 δηλος ην έπιθυμών μέν πλοντεΐν 

ίσχυρώς, έπιθυμών δε άρχειν, όπως πλείω λαμβάνοι, έπι- 

θνμών δε τιμάσθαι, ίνα πλείω κερδαίνοΐ' φίλος τε έβουλετο 

ειζ^αι του μέγιστα δυναμένοις, ίνα άδικων μη διδοίη δίκην. 

22 επι δε τδ κατεργάζεσθαι ών έπιθνμοίη σνντομωτάτην ωετο 5 

οδδΐ' ειζ;αι δια τον έπιορκεΐν τε και ψενδεσθαι και εξαπατάν, 

23 τδ δ’ απλούν καί αληθές τδ αντδ τω ηλιθίω είναι, στέργων 

δε φανερδς μέν ην ονδένα, οτω δε φαίη φίλος είναι, τοντω 

ένδηλος έγίγνετο έπιβουλενων. και πολεμίου μέν ονδενδς 

κατεγέλα, των δε σννόντων πάντων ως καταγελών άει διε- ίο 

24 λε^ετο. και του μ,ευ τώι> πολεμίων κτημασιν ονκ έπε- 

βονλενε' χαλεπδν γαρ ωετο είναι τα των φνλαττομένων 

λαμβάνειν τα δε των φίλων μόνος ωετο είδέναι ραστον δν 

25 αφύλακτα λαμβάνειν. καί οσονς μέν αίσθάνοιτο επιόρκους 

και αδίκους ως εν ώπλισμένους έφοβείτο, τοΐς δε όσιου και 15 

26 αλήθειαν άσκονσιν ως άνανδροις έπειράτο χρησθαι. ώσπερ 

δε τις άγάλλεται επί θεοσεβεία καί άληθεία καί δικαιότητι, 

οντω Μενών ηγάλλετο τω εξαπατάν δννασθαι, τω πλά- 

σασθαι ψευδή, τω φίλους διαγελάν' τδν δε μη πανουργον 

των άπαιδευτων άει ενόμιζεν είναι. καί ίταρ’ οΐς μέν έπε- 2ο 

χειρει πρώτενειν φιλία, διαβάλλων τους πρώτους τούτο 

27 ωετο δεΐν κτησασθαι. τδ δε πειθομένονς τους στρατιωτας 

παρέχεσθαι εκ του συναδικεΐν αυτοίς έμηχανάτο. τιμάσθαι 

δε και θεραπενεσθαι ηξίον έπιδεικννμενος ότι πλεΐστα δν- 

ναιτο καί εθέλοι αν άδικεΐν. ευεργεσίαν δε κατέλεγεν, 25 

ι πλούτου <3εΙ. 3 κερύάνοι οο<3<3. : κερ8αινοι δίοβαεί εί 8υί<33ε 
ηοηηιιΐΐΐ \ μέ^γιστον άεΙ. 5 τώ ^ Β Ε ϋ ό8ον φετο <3εΙ. 

7 καί τύ αληθές Β ΑΕ : τε καί ηλίθιον (3εί., ςιιίβιΐδ τε καί άληθινύν 3(3- 

δοπβΐΐ ϋ τύ αυτί) τφ ήλιθίψ X : ένομίζετο αύτφ ηλιθίφ (3εί. 9 *Ύι~ 

νέτο Ο Β : εγένετο Α : ήν Ε οιιγπ <3εί. ίο α'ιεί (3εί. 13 ραστον 8ν 
X : οτι ραστον <3εΙ. 14 αίσθάνοιτο 8ιπ<335 ε£ 8ίοΐ53εί Α : άν αίσθά- 

νοιτο X : 8η ησθάνετο ϋ : ησθάνετο οεί. ι6 άσκ ίη Γ35. ιιη<3ε 
στέρ^ουσιν Κειίδδ ι8 οΰτω καί (3εΙ. 19 φευ8η οο<3(3. : οογγ. 

\νεΐ(3ηεΓ 20 των άπαι8εύτων αεί X : άπαί8ευτον (3εΙ. 21 τούτο 
01: τοντω 8υΐ<335 : τούτους 02 οεΐ. 22 κτησασθαι <3εΙ. (δε<3 € δ.ν. ϋ) 
23 παρασχέσθαι ϋ 31. 
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οπότε τις αυτοϋ άφίσταιτο, οτι χρώμένος αυτώ ουκ άπώ- 

λεσεν αυτόν, καί τα μεν δη αφανή Ι^στι περί αυτόν φευ- 28 

δεσθαι, α δε πάντες ΐσασι τάδ’ εστί. παρα Αριστίππου 

μεν ετι ωραίος ών στρατηγέΐν διεπράξατο των ξένων, \\ριαίω 

5 δ£ βαρβάρω όντι, οτι μειρακίοις καλοίς ηδετο, ο'ικειότατος 

[ετι ωραίος ων] εγενετο, αυτός δε παιδικό είχε Θαρυπαν 

αγένειος ων γενειώντα. αποθνησκοντών δβ των σνστρατη- 29 

γων οτι εστράτευσαν επί βασιλέα ξυν Κυρω, ταυτα πεποιηκως 

ουκ άπεθανε, μετά δε τον των άλλων θάνατον στρατηγών 

ίο τιμωρηθείς υπό βασιλεως άπεθανεν, ουχ ώσπερ Κλέαρχος 

καί οί άλλοι στρατηγοί άποτμηθεντες τας κεφαλάς, όσπερ 

τάχιστος θάνατος δοκεΐ είναι, άλλα ζών αίκισθείς ενιαυτόν 

ώ? πονηρός λεγεται της τελευτής τυχεΐν. 

’Αγίας δε 6 Άρκας καί Σωκράτης 6 Άχαιός καί τουτω 3° 

15 άπεθανετην. τούτων δε ούθ’ ώ? εν πολεμώ κακών ουδείς 

κατεγελα οϋτ' εις φιλίαν αυτους εμεμφετο. ηστην δε άμφω 

άμφί τα πεντε καί τριάκοντα ετη από γενεάς. 

ι αύτδν X άφίσταιτο V εΐ δυΐάαδ : άφίστατο εεί. 3 άριστίππψ 
οο<3<± : οογγ. δοΙι&ίεΓ 6 €τι ωραίος &ν (3ε1. ,Ι&οοβδ η στρα¬ 

τηγών <3εΙ. 9 στρατηγών άεΐ. (^οβε(; 12 κάλλιστος θανάτων 
(δόκει ζΊναι <3εί. 13 της οιη. ϋεί. 15 εν οπι. 01 ούδεϊς ροδί 
τούτων δέ <3εΙ. ιό 65 άεί. 17 πεντε κάϊ τριάκοντα X : τεττα- 

ράκοντα <1εΙ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ Γ 

[Όσα μεν δή εν τη Κνρον άναβάσει οι "Ελληνες έπραξαν 

μέχρι της μάχης, καί οσα έττεϊ Κιφος έτελεντησεν έγένετο 

άπ ιόντων των Ελλήνων συν Ύισσαφέρνει εν ταΐς σπονδαΐς, 

εν τώ 7τρόσθεν λόγω δεδ?]λωται.] 

Έπεί. δε οί στρατηγοί σννειλημμένοι ησαν καί των λοχα- 5 

γών καί των στρατιωτών οι σννεπόμενοι άπωλώλεσαν, εν 

πολλή δη απορία ησαν οί "Ελληνες, εννοούμενοι ότι επί 

ταΐς βασιλέως θυραις ησαν, κνκλω δε αντοΐς πάντη πολλά 

καί έθνη καί πόλεις πολέμιαι ησαν, αγοράν δε ονδείς έτι 

παρέξειν έμελλεν, άπεΐχον δε της 'Ελλάδος ον μεϊον η μύρια ίο 

στάδια, ηγεμών δ’ ονδείς της όδον ήν, ποταμοί δε διεΐργον 

αδιάβατοι εν μέσω της οικαδε όδον, προνδεδώκεσαν δε 

αυτους καί οί συν Κιφω άναβάντες βάρβαροι, μόνοι δε 

καταλελειμμένοι ησαν ουδέ ιππέα ονδένα σύμμαχον εχοντες, 

ώστε ενδηλον ήν οτι νικώντες μεν ονδένα αν κατακάνοιεν, 15 

ήττηθέντων δε αυτών ονδείς αν λειφθείη' ταυτ εννοούμενοι 

καί άθνμως εχοντες ολίγοι μεν αυτών εις την εσπέραν σίτον 

έγευσαντο, ολίγοι δε πυρ άνέκαυσαν, επί δε τα όπλα πολλοί 

ουκ ήλθον ταυτην την νύκτα, άνεπαυοντο δε οπον έτυγχανον 

έκαστος, ον δννάμενοι καθενδειν υπό λύπης καί πόθον πα- ζο 

ΙΝ50ΚΙΡΤΙΟΝΕ5 : Βενοφώντος κόρου άναβάσεως λόγος τρίτος X : Βει>ο- 

φώντος κόρου άναβάσεως γ ϋ § ι <3ε1. ϋΐΐκΐ. ι κόρου άνα- 

βάσει X : άναβάσει τγ μετά κόρου άεΐ. οί οιη. Ο Β Ε 5 0ί £■} λ : 

οΐ τε εεί. 6 συνεπόμενοιΛ επο ΐη ΓΒ5. Ο : συνεπισπόμενοι (ΓοβεΙ 
άπωλώλεσαν V : άπολώλεσαν X ε£ <3εΙ. η ενθυμούμενοι εΐεί. ότι 

μεν ότι (Ζο εεί. ίο μείον X: πλέον άεί. 12 προυόεόώκασι X: 
προόεόώκασι β, ϋ : εοιτ. δεΗδίεΓ 15 ουό’ άν ενα άεί. κατα¬ 

κάνοιεν Ό κατακάνοιαν : κατακάνοι άν Α (ογπ. Β) : κατακτείναιεν 
Ε, 5εθ α 5. εί εί οι 5. αι : κατακαίνοιεν άεί. ι8 πυρ’ Ο εκαυσαν 
ϋ 19 ταύττ) ττ) νυκτϊ <3εΙ. άνεπαύετο άεί. ετύγχανον (Ζ Β Ε : 
ετύγχανεν εεϋ. 
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τρίδων, γονέων, γυναικών, παίδων, ονς ονποτ ένόμιζον έτι 

όψεσθαι. οντω μεν δή διακείμενοι πάντες άνετταυοντο. 

^Ηζ; δέ πϊ εν τη στρατιά Β ενοφών Αθηναίος, ός ούτε 4 

στρατηγός ούτε λοχαγός ούτε στρατιώτης ών σννηκολονθει, 

5 άλλα Προ^6Ζζο? αυτόν μετεπέμψατο οϊκοθεν ξένος ών αρχαίος· 

ιπτισχνεΐτο δέ αντώ, εί έλθοι, φίλον αυτόν Κνρω ποιήσειν, 

ον αυτός έφη κρείττω έαυτώ νομίζειν της 7τατρίδος. 6 μέντοι 5 

Ξενοφών άναγνονς την έτη στολήν άνακοινονται Σωκράτει τω 

’Αθηναίω περί της πορείας. καί ό Σωκράτης νποπτενσας 

ίο μη τι προς της πόλεως υπαίτιον εΐη Κ νρω φίλον γενέσθαι, 

ότι έδόκει 6 Κύρος προθνμως τοΐς Λακεδαιμονίοις επί τας 

’Αθήνας σνμπολεμήσαι, συμβουλεύει τω Ηενοφώντι έλθόντα 

εις Δελφούς ανακοίνωσαι τω θεώ περί της πορείας, έλθών 6 

δ’ ο Ηενοφών επηρετο τον Άττολλω τίνι αν θεών θνων και 

15 ευχόμενος κάλλιστα και άριστα έλθοι την οδόν ήν επινοεί 

καί καλώς πράξας σωθείη. καί άνείλεν αυτώ ό Απόλλων 

θεοΐς οϊς εδει θνειν. έπεϊ δε πάλιν ήλθε, λέγει την μαντείαν η 

τω Σωκράτει. 6 δ’ άκονσας ήτιάτο αυτόν οτι ον τούτο πρώτον 

ή ρώτα πότερον λωον εϊη αυτώ πορενεσθαι ή μένειν, άλλ’ αν- 

2ο τός κρίνας ίτέον είναι τοίτ’ έπννθάνετο όπως αν κάλλιστα 

πορευθείη. έπεϊ μέντοι όντως ήρου, ταντ , έφη, χρή ποιεΐν 

οσα ό θεός έκέλευσεν. 6 μεν δη Η ενοφών οντω θυσάμενος 8 

οΐς άνείλεν 6 θεός έξέπλει, καί καταλαμβάνει εν Σάρδεσι 

Πρόξενον καί Κνρον μέλλοντας 7]δη όρμάν την άνω οδόν, καί 

25 σννεστάθη Κ νρω. προθνμονμένον δε τον Προξένου καί 6 9 

Κύρος σνμπρονθνμεΐτο μεΐναι αυτόν, είπε δε οτι έπειδάν 

τάχιστα ή στρατέ ία λήξη, ενθνς άποπέμφει αυτόν, έλέγετο 

δέ ό στόλος είναι εις Πισίδας. έστρατενετό μέν δή όντως ίο 

έξαπατηθείς—ονχ υπό Προξένου· ον γάρ ήδει την επί 

2 δη ογπ. <1εΙ. 6 αύτφ ογπ. ϋ αΐ. ίο πρ&ϊ] πρδ υπαί¬ 

τιον Β εί <3εί. ρ<ΐΓ5 : Υπαίτιον 01ΑΕϋν ιι ταΑ άθήναις <3εί. 
14 θ(ψ Ό 15 κάλλιο-τ’ άν <3εί. ι8 ου τοΰτο άεΐ. : οϋτοι τδ X 
πρότ^ρον <3εί. 19 λώιονάεΐ. αύτφ ςϊη άοί. 20 τοΰτ’^ τότ' 
26 συμπρου (νεί -προ- ϋ &1.) θυμβΊτο <3εί.: συνζπιπροθυμβΊτο X 27 στρα¬ 
τιά X εί ϋ η1. 28 πισσίδας X ουτο$ Α Ε 29 του προξένου 8εΙ. 



III. ί ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

βασιλέα ορμήν ουδέ άλλος ονδεις των Ελλήνων πλήν 
Κλεάρχον' έπεί μέντοι εις Κιλικίαν ήλθον, σαφές πάσιν 
ήδη έδόκει είναι οτι δ στόλος είη έπϊ βασιλέα, φοβούμενοι 

δε την δδδν καί άκοντες όμως οϊ πολλοί δι αισχύνην και 

άλλήλων και Κνρου συνηκολονθησαν ών εις και Βενοφών 5 

11 ήν. έπεί δε απορία ήν, έλνπεΐτο μεν συν τοΐς άλλοις και 

ονκ έδννατο καθενδειν μικρόν δ’ ύπνον λαχων εΐδεν οναρ. 

εδοξεν αντω βροντής γενομένης σκηπτός πεσεΐν εις την 

12 πατρωαν οικίαν, καί εκ τούτον λάμπεσθαι πάσα, περίφοβος 

δ’ ενθνς άνηγέρθη, καΧ τό οναρ τη μέν έκρινεν αγαθόν, ότι εν ίο 
πόνοις ών καί κινδννοις φως μέγα εκ Αιός ίδεΐν έδοξε' τη 

δε καί έφοβεΐτο, οτι από Αιός μέν βασιλέως τό οναρ έδόκει 

αντω είναι, κνκλω δέ έδόκει λάμπεσθαι τό πυρ, μή ον δνναιτο 

έκ τής χωράς έξελθεΐν τής βασιλέως, άλλ’ ειργοιτο πάντοθεν 

13 υπό τινων αποριών. οποίον τι μέν δή έστι τό τοιοντον 15 

οναρ ίδεΐν έξεστι σκοπεΐν έκ των συμβάντων μετά τό οναρ. 

γίγνεται γάρ τάδε. ενθνς έπειδή άνηγέρθη πρώτον μέν 

έννοια αντω έμπίπτεΐ' τί κατάκειμαι; ή δέ ννξ προβαίνει· 

άμα δέ τη ημέρα είκός τους πολεμίους ή£ειν. εί δέ γενη- 

σόμεθα έπι βασιλεΐ, τί έμποδων μή ονχϊ πάντα μέν τα 2ο 

χαλεπωτατα έπιδόντας, πάντα δβ τα δεινότατα παθόντας 

14 νβριζομένους άποθανεϊν; όπως δ’ άμννονμεθα ονδεϊς παρα¬ 

σκευάζεται ουδέ έπιμελεΐται, άλλα κατακείμεθα ώσπερ έξόν 

ησυχίαν άγειν. έγω ονν τον έκ ποιας πόλεως στρα¬ 

τηγόν προσδοκώ ταυτα πράξειν; ποιαν δ’ ηλικίαν έμαντώ 25 
έλθεΐν άναμείνω; ον γάρ εγωγ' έτι πρεσβντερος εσομαι, 

15 έάν τήμερον προδώ έμαυτόν τοΐς πολεμίοις. έκ τοντον άνί- 

σταται και σνγκαλεΐ τους Προξένου πρώτον λοχαγούς, έπεί 

δ€ συνήλθον, έλεξεν Έγω, ώ άνδρες λοχαγοί, οντε καθενδειν 

3 ηάτη οιτι. (Ιεί. 4 οι ογπ. X 9 πάσα : πάσαν 02 οεί. 
το εΐ ιτ τη βΐ5 0, : τη 1>Ϊ3 02 εεί. 15 τί> οιή. Ο-, 24 ειν 
X : εχειι/ <3εΙ· ; ε^ II. νΐ. 6 στρατόν ϋ εί Ε στρατηγόν 8ΐερΗ3ηιΐ5 : 
στρατόν εοοίβ.. δϊ ϋίηά. βάε5 ΙΐΒβεΙιιι·: Ι30εη1; εάά.) 26 αναμένω 
01 : αναμένω 02 εεΐ. 
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δύναμαι, ώσιτερ οΐμαι ούδ' υμείς, ούτε κατακείσθαι ετι, ορών 

εν οιοις εσμεν. οι μεν γάρ πολέμιοί δηλον οτι ον πρότερον ι6 

προς ημάς τον πόλεμον εξεφηναν πριν ενόμισαν καλώς τά 

εαυτών παρασκενάσασθαι, ημών δ’ ονδεις ονδεν άντεπι- 

5 μελεΐται όπως ώ? κάλλιστα άγωνιούμεθα. καί μην εί 17 

ύφησόμεθα καί επι βασιλεΐ γενησόμεθα, τί οιόμεθα πεί- 

σεσθαι; δς και του ομομήτριου αδελφόν και τεθνηκότος ηδη 

άποτεμών την κεφαλήν καί την χεΐρα άνεστανρωσεν ημάς 

δε, οΐ9 κηδεμών μεν ονδεις πάρεστιν, εστρατεύσαμεν δβ 
ίο επ' αυτόν ως δουλον αντί βασιλεως ποιησοντες καί 

άποκτενούντες εί δυναίμέθα, τί αν οιόμεθα παθεϊν; άρ' ουκ ιδ 

αν επί πάν ελθοι ως ημάς τά έσχατα αίκισάμενος πάσιν 

άνθρώποις φόβον παράσχοι τον στρατεύσαί ποτέ επ' αυτόν; 

άλλ' όπως τοι μη επ' εκείνω γενησόμεθα πάντα ποιητεον. 

15 εγώ μεν ονν εστε μεν αι σπονδαϊ ησαν ονποτε επαυόμην 19 

ημάς μεν οίκτίρων, βασιλέα δε και τούς συν αντώ μακαρίζων, 

διαθεώμενος αυτών όσην μεν χώραν καί οίαν εχοιεν, ως δ€ 

άφθονα τά επιτήδεια, οσονς δε θεράποντας, οσα δε κτηνη, 

χρυσόν δε, εσθητα δε' τά δ’ αν τών στρατιωτών οπότε ίο 

2ο ενθνμοίμην, ότι τών μεν αγαθών τούτων ονδενός ημΐν μετείη, 

εί μη πριαίμεθα, οτον δ’ ώνησόμεθα ηδειν ετι ολίγους έχοντας, 

αλλω9 δε πως πορίζεσθαι τά επιτήδεια η ώνονμενονς όρκους 

ηδη κατέχοντας ημάς· ταντ' ονν λογιζόμενος ενίοτε τάς 

σπονδάς μάλλον εφοβούμην η νυν τον πόλεμον, επει μεντοι 21 

25 εκείνοι έλυσαν τάς σπονδάς, λελνσθαι μοι δοκεΐ καί η εκείνων 

νβρις και η ημετερα υποψία, εν μεσω γάρ ηδη κεΐται ταντα 

2 -γάρ δτ) άεΐ. 3 τ« Μαντών καλώ$ παρεσκευάσθαι ιίεί. 4 °ύδ’ 
νεί ουδέ άεΐ. 6 ο’ίομαι Ο] 7 τοΟ ομομήτριου : του ομομήτριου 
και του δμοπατρίου X : του δμο μητριού κα'ι δμοπατρίου <3εΙ. 12 δ,ν 
οιη. <3ε1. 67τί παν οτη. X: επίπαν (3εί. 13 παράσχοι X εί 5ΐφΓ& 
δοπρίο 77 ϋ : παράσχη εεί. εφ’ εαυτόν (Ιεί. 14 φενησώμεθα 
Ο Β Ε : γενησοίμεθα Ε) αΐ. 15 εστε 0} Ο : εστ’ άν 02 εεί. 
20 τούτων (Ζοδεί: πάντων εοείά., 5ε(1 παν ϊη Γ&5. Ο 2ΐ μ^ άεΐ. : 
μητι X, εεά ϊη Ο άεΙείιΐΓΠ εεί τι ετι : οτι εεί. 23 ηδιι 
ΚεΠείΗηίζ : εΐεΐ. Ό&ιηδίέ 26 υποψία ϊη γη5. Ο ρΓ&είεΓ αεεεηίυιη 
εί α : άσάφεα Ηιι§: απορία Ηαόε ηδι/] δη 
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τά αγαθά άθλα όπότεροι αν ημών άνδρες άμείνονες ώσιν, 

άγωνοθεται δ’ οι θεοί είσιν, οι συν ημίν, ώς το είκός, εσονται. 

22 ουτοι μεν γάρ αυτούς επιωρκηκασιν ημείς δε πολλά όρώντες 

αγαθά στερρώς αυτών άπειχόμεθα δια τους τών θεών ορκους· 

ώστ€ εξείναί μοι δοκ6ΐ ίεναι επί τον αγώνα πολύ συν φρονη- 5 

23 μάτι μείζονι η τούτους. ετι δ’ εχομεν σώματα ικανώτερα 

τούτων καί ψύχη καί θάλπη καί πόνους φερειν εχομεν δε 

και ψυχάς συν τοΐς θεοΐς άμείνονας· οι δβ άνδρες καί τρωτοί 

και θνητοί μάλλον ημών, ην οϊ θεοί ώσπερ το πρόσθεν νίκην 

24 ημίν διδώσιν. άλλ’ ισω$· γάρ καί άλλοι ταύτά ενθυμούνται, ίο 

προ9 τώζ/ μι) άναμενωμεν άλλους εφ’ ημάς ελθείν 

παρακαλούντας επί τά κάλλιστα έργα, άλλ’ ημείς άρξωμεν 

του εξορμησαι καί τούς άλλους επί την άρετην' φάνητε τών 

λοχαγών άριστοι και τών στρατηγών άξιοστρατηγότεροι. 

25 κάγώ δε, εί μεν υμείς εθελετε εξορμάν επί ταϋτα, επεσθαι 15 

ύμΐν βούλομαι, εί δ’ υμείς τάττετ εμε ηγείσθαι, ούδεν προ¬ 

φασίζομαι την ηλικίαν, αλλά και άκμαζειν ηγούμαι ερύκειν 

απ' εμαυτού τά κακά. 

26 Ό μεν ταύτ ελεξεν, οι δε αρχηγοί άκούσαντες ηγείσθαι 

εκελευον πάντες, πλην ’Απολλωνίδης τις ην βοιωτιάζων τη 2ο 

φωνη’ ούτος δ’ είπεν οτι φλυαροίη οστις λεγει άλλως πως 

σωτηρίας άν τυχεΐν η βασιλέα πείσας, εί δύναιτο, καί άμα 

ηρχετο λεγειν τάς απορίας. 6 μεντοι Έζνοφών μεταξύ 

27 ύπολαβών ελεξεν ώδε. 9ί2 θαυμασιώτατε άνθρωπε, σύγε 

ουδέ ορών γιγνώσκεις ουδέ άκούων μεμνησαι. εν ταύτώ γε 25 

μεντοι ησθα τούτοις οτε βασιλεύς, επεϊ Κύρος άπεθανε, 

μεγα φρονησας επί τούτω πέμπων εκελευε παραδιδόναι τά 

28 όπλα. επεί δε ημείς ου παραδόντες, άλλ’ εξοπλισάμενοι 

ελθόντες παρεσκηνησαμεν αύτώ, τί ούκ εποίησε πρέσβεις 

3 αυτοί βπιορκήκασιν X : έπιωρκησασιν ϋ 7 *χομ*ν Τ6 

δεΙ. ίο ταΰτα νεί ταυτ’ οοάά. : οογγ. Ηιΐ£ 12 τά οηι. 
ΐ6 τάττεταί με : τάττετε με οεί. {τάττετεί με 02) : οογγ. Βϊδδοΐιορ 
19 αρχηγοί X : λοχαγοί <3οΐ. άκούσαντες ταύτα άεΐ. 2ο άπαντες 
άεΐ. 2ΐ λεγεί X εί ϋ : λεγοι οεΐ. 27 /ιβγα] ίγα ίη Γ&5. Ο. 
28 εξωπλισμενοι άεί. 
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πέμπων καί σπονδάς αϊτών καί παράγων τα επιτήδεια, εστε 

σπονδών ετνχεν; επεί δ’ αν οί στρατηγοί καί λοχαγοί, ώσπερ 29 

δ?/ συ κελεύεις, εις λόγους αντοΐς άνευ οπλών ήλθον πιστευ- 

σαντες ταΐς σπονδαΐς, ον νυν εκείνοι παιόμενοι, κεντουμενοι, 

5 υβριζόμενοι ουδέ άποθανεΐν οί τλημονες δννανται, καί μάλ' 

οΐμαι έρώντες τούτον; α συ πάντα ειδώς τους μεν άμυνασθαι 

κελευοντας φλναρεΐν φης, πείθείν δε πάλιν κελεύεις ιόντας; 

έμοί, ώ άνδρες, δοκεΐ τον άνθρωπον τούτον μήτε προσίεσθαι 30 

εις ταντο ημΐν αντοΐς άφελομενους τε την λοχαγίαν σκευή 

ίο άναθεντας ώ? τοιοντω χρησθαι. οντος γάρ καί την πατρίδα 

καταισχύνει καί πάσαν την Ελλάδα, οτι^Ελληζ; ών τοιοντός 

έστιν. εντεύθεν υπολαβών Άγασίας Στνμφάλιος εΐπεν 31 

Άλλα τοντω γε οντε της Βοιωτίας προσηκει ονδεν ούτε της 

Έλλάδο? παντάπασιν, επεί εγώ αυτόν εΐδον ώσπερ Ανδον 

ι,ς άμφότερα τα ώτα τετρυπημένον. καί εΐχεν όντως, τούτον 32 

μεν ονν απήλασαν· οι δ£ άλλοι παρά τάς τάξεις Ιόντες, όπου 

μεν στρατηγός σώος εΐη, τον στρατηγόν παρεκάλονν, όπόθεν 

δβ οΐχοιτο, τον υποστράτηγον, όπου δ’ αν λοχαγός σώος εΐη, 

τον λοχαγόν, επεί δε πάντες σννηλθον, εις το πρόσθεν τών 33 

2ο οπλών εκαθεζοντο' καί εγενοντο οί σννελθόντες στρατηγοί 

καί λοχαγοί άμφί τους εκατόν. οτε δε ταυτα ην σχεδόν 

μεσαι ησαν νύκτες. ενταύθα 'Ιερώνυμος Ήλβιοί πρεσβν- 34 

τατος ών τών Προξένου λοχαγών ηρχετο λέγειν ώδε. 'Ημΐν, 

ώ άνδρες στρατηγοί καί λοχαγοί, όρώσι τα παρόντα έδοξε 

25 καί αντοΐς σννελθεΐν καί υμάς παρακαλέσαι, όπως βουλεν- 

σαίμεθα εΐ τι δνναίμεθα αγαθόν. λέξον δ’, έφη, καί συ, ώ 

Έενοφών, άπερ καί προς ημάς, εκ τούτον λέγει τάδε Εενο- 35 

φών. Άλλα ταυτα μεν δη πάντες έπιστάμεθα, ότι βασιλεύς 

καί Τισσαφέρνης ούς μεν έδννηθησαν συνειληφασιν ημών, 

30 τοΐς δ’ άλλοις δηλον οτι έπιβουλευονσιν, ώς, ην δυνωνται, 

ι εστε εί Ό 3.1.: εστ’ Ο., εεί. 6 αμΰνςσθαι Ε ειπτι οΐεί. 
8 εμοϊ δε άεί. 13 ο#τε της βασιλείου υϋτ€ της βοιωτίας X 17 οί 
ι8 σως ϋ ι8 δ’ αδ] δε <3εΙ. σώος εΐη ογπ. Ε 22 -ήσαν 
μεσαι δεί. 20 συ] ννν 03ΐ*ηυί1ι 28 δί; 7τάϊ/τε$] απαντες άεί. 
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άπολεσωσιν. ημΐν δε γε οΐμαι πάντα ποιητεα ώ$ μηποτε 

€7τϊ τοΐς βαρβάροις γενώμεθα, άλλα μάλλον εκείνοι εφ' ημΐν. 

36 *υ τοίνυν επίστασθε οτι υμείς τοσοϋτοι όντες οσοι νυν συνελη- 

λυθατε μεγιστον εχετε καιρόν. οι γάρ στρατιώται οντοι 

πάντες προς υμάς βλεπουσι, καν μεν υμάς ορώσιν άθυμους, 5 

πάντως κακοί εσονται, ην δε υμείς αυτοί τε παρασκευαζόμενοι 

φανεροί ητε επι τους πολεμίους καί τους άλλους παρακαλητε, 

37 & ίστε οτι εψονται υμΐν καί πειράσονται μιμεΐσθαι. ίσως 

δε τοι και δίκαιόν εστιν υμάς διαφερειν τι τούτων, υμείς γάρ 

εστε στρατηγοί, υμείς ταξίαρχοι και λοχαγοί· καί οτε είρηνη ίο 

ην, νμεΐς καί χρημασι καί τιμαΐς τούτων επλεονεκτεΐτε· και 

νυν τοίνυν επει πόλεμός εστιν, άξιοϋν δει υμάς αυτους άμείνους 

τε του πλήθους είναι καί προβουλευειν τούτων καί προπονεΐν, 

38 ην που δε η. καί νυν πρώτον μεν οίομαι αν υμάς μεγα 

ώφελησαι τό στράτευμα, εί επιμεληθείητε όπως άντι των *5 

απολωλότων ώ? τάχιστα στρατηγοί και λοχαγοί άντικατα- 

σταθώσιν. άνευ γάρ αρχόντων ουδεν αν ούτε καλάν ούτε 

αγαθόν γενοιτο ώ$· μεν συνελόντι ειπεϊν ουδαμοϋ, εν δε δη 

τοΐς πολεμικοΐς παντάπασιν. η μεν γάρ ευταξία σωζειν 

39 δοκεΐ, η δε αταξία πολλούς ηδη άπολώλεκεν. επειδάν δε 2ο 

καταστησησθε τους άρχοντας οσους δει, ην και τους άλλους 

στρατιώτας συλλεγητε και παραθαρρυνητε, οΐμαι αν υμάς 

40 πάνυ εν καιρώ ποιησαι. νυν γάρ ’ίσως καί υμείς αισθάνεσθε 

ώς άθυμως μεν ηλθον επί τά όπλα, άθυμως δε προς τάς 

φυλακάς· ώστε ουτω γ’ εχόντων ουκ οΐδα ό τι άν τις χρησαιτο 25 

4ΐ αυτοΐς, είτε νυκτος δεοι είτε και ημέρας. ην δε τις αυτών 

τρεψη τάς γνώμας, ώς μη τούτο μόνον εννοώνται, τί πείσονται, 

42 άλλα και τί ποιησουσι, πολύ ευθυμότεροι εσονται. επί- 

2 βπ!] £ν € Β Α το7$ ΟΓΠ. Ε μάλλον 01 : μάλλον τ)ν δυνώμίθα 
οεΐ. 5 άποβλόπουσι θεί. άθυμως Ο, : άθυμονντας άεΐ. 

6 τ)ν θεί. : εί X τβ οηι. X η παρακαλεΊτε X 14 μεν 
ο Γη. (3εί. οΐμαι <3εΙ. 15 όνησαι εΐεΐ. ι6 κατασταθώσιν <3εΙ. 
21 Ί)ν καί X : καί τ)ν άεΐ. 22 παραθαρ(-ρα· 0)σννητε X 23 &ν 
ροδί πάνυ ροηυηί εΐεί. νυν μεν -γάρ <3εί. 20 δεοι 0, Α : δεοι τι 
Οο εε£. 27 στρέψη X 28 ευθυμότεροι ίη γ&5. ραιιε&πιηι ΙίΙΙει*. ^ 
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(ττασθε γάρ δη οτι οντε πλήθος εστιν οντε Ισχνς ή εν τώ 

πολεμώ τας νίκας ποιούσα, άλλ’ όπότεροι αν συν τοΐς 

θεοΐς ταΐς ψυχαΐς ερρωμενεστεροι ΐωσιν επί τους πολεμίους, 

τοντονς ώ? επι το πολύ οι άντίοι ον δέχονται, εντεθνμημαι 43 

5 δ’ εγωγε, ω άνδρες, και τούτο, οτι όπόσοι μεν μαστενονσι 

ζην εκ παντδς τρόπον εν τοΐς πολεμικοΐς, ουτοι μεν κακώς τε 

και αίσχρώς ώ? επι τδ πολύ άποθνήσκουσιν, όπόσοι δβ τον 
μεν θάνατον εγνώκασι πάσι κοινόν είναι και άναγκαΐον 

άνθρώποις, περί δε τον καλώς άποθνήσκειν αγωνίζονται, 

ίο τοντονς δρώ μάλλον πως εις το γήρας άφικνουμενονς και 

εως αν ζώσιν ενδαιμονεστερον διάγοντας. ά καί υμάς δει νυν 44 

καταμαθόντας (εν τοιοντω γάρ καιρώ εσμεν) αντονς τε άνδρας 

αγαθούς είναι και τους άλλους παρακαλεΐν. ό μεν ταντα 45 

είπών επανσατο. μετά δε τούτον είπε Χειρίσοφος· Άλλα 

15 πρόσθεν μεν, ώ Η ενοφών, τοσοντον μόνον σε εγίγνωσκον 

οσον ήκονον ’Αθηναΐον είναι, νυν δε καί επαινώ σε εφ' οΐς 

λεγεις τε καί πράττεις καί βονλοίμην αν οτι πλείστονς είναι 

τοιοντονς' κοινόν γάρ αν εϊη τό αγαθόν. καί νυν, εφη, φ 

μη μελλωμεν, ώ άνδρες, άλλ’ άπελθόντες ήδη αϊρεΐσθε οι 

2ο δεόμενοι άρχοντας, και ελόμενοι ήκετε εις τό μέσον τον 

στρατοπέδου καί τους αιρεθεντας άγετε· επειτ εκεί συγκα¬ 

λουμεν τους άλλους στρατιώτας, παρεστω δ’ ήμΐν, εφη, και 

Ύολμίδης 6 κήρνξ. και άμα ταντ' είπών άνεστη, ώς μή 47 

μελλοιτο αλλά περαίνοιτο τά δέοντα. εκ τούτον ήρεθησαν 

25 άρχοντες άντϊ μεν Κλεάρχου Τιμασίων Ααρδανενς, αντί δε 

Σωκράτονς Ηανθικλής Αχαιός, άντϊ δε Αγίου Κλεάνωρ 

\\ρκάς, άντϊ δε Μενωνος Φιλήσιος Αχαιός, αντί δε Προξένου 

Ξ ενοφών Αθηναίος. 

ι δήπου οΐεΐ. 3 τάϊ ψυχάς Ο 4 ώί 6εΙ. εΐ δίοβαευδ: ·γάρ X 
εναντίοι <3εΙ. 6 πολεμικοϊς X : πολεμίοις ϋ &1. : πολεμοις ϋοβΓεε 
μεν οηι. 4εί. η τδ ογπ. οΐεΐ. 8 εγνωσαν (3εΙ. ίο πως 
8εί. : ώϊ X II υμάς X : ημάς οΐεί. 14 μετά τούτον δ’ 4εί. 
15 πρόσθεν πρδς θεών ϋ αΐ. μόνον σε ογπ. Ο, ιό εφ’ ογπ. <3εΙ. 

ΐ8 ειη ΐη Γ35. Ο 19 μελλωμεν Ε^ εί Ο 3.1.: μελλομεν Ο Β Α 20 κλεά- 

νωρ αρκάς <3εΙ. : άρκάδος κλεάνωρ 6 ορχομενιος X 
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II Έττίΐ δβ ηρηντο, ημέρα τε σχεδόν ύπέφαινε και είς τά 

μέσον ηκον οι άρχοντες, καί έδοξεν αύτοΐς προφυλακάς κατα- 

στησαντας συγκαλών τους στρατιώτας. έπεί δέ καί οι 

άλλοι στρατιώται συνηλθον, άνέστη πρώτος μέν Χειρίσοφος 

2 δ Λακεδαιμόνιος καί ελεξεν ώδε. ’Άνδρες στρατιώται, χαλεπά 5 

μεν τα παρόντα, οπότε άνδρών στρατηγών τοιούτων στερό- 

μεθα και λοχαγών και στρατιωτών, προς δ’ έτι καί οι άμφι 

’Αριαιον οι πρόσθεν σύμμαχοι όντες προδεδώκασιν ημάς· 

3 όμως δε δει εκ τών παρόντων άνδρας αγαθούς τελέθειν καί 

μη ύφίεσθαι, άλλα πειράσθαι όπως, ην μεν δννώμεθα, καλώς ίο 

νικώντες σωζώμεθα’ ει δε μη, άλλα καλώς γε άποθνρσκωμεν, 

υποχείριοι δε μηδέποτε γενώμεθα ζώντες τοΐς πολεμίοις. 

οΐομαι γάρ αν ημάς τοιαϋτα παθεΐν οΐα τους εχθρούς οι θεοί 

4 ποιησειαν. επί τουτω Κλεάνωρ 6 Όρχομένιος άνέστη καί 

ελεξεν ώδε. Άλλ’ οράτε μέν, ω άνδρες, την βασιλέως 15 

επιορκίαν καί άσέβειαν, οράτε δε την Ύισσαφέρνονς άπιστίαν, 

όστις λέγων ώ? γείτων τε εΐη τής'Ελλάδος καί περί πλείστου 

άν ποιησαιτο σώσαι ημάς, καί έπϊ τουτοις αυτός όμόσας ημΐν, 

αυτός δεξιάς δους, αυτός έξαπατησας συνέλαβε τους στρατη¬ 

γούς, καί ουδέ Δια ξένιον ηδέσθη, άλλα Κλεάρχω κα\ όμοτρά- 20 

πεζός γενόμενος αύτοΐς τουτοις έξαπατησας τους άνδρας 

5 άπολώλεκεν. Άριαΐος δέ, όν ημείς ηθέλομεν βασιλέα καθ- 

ιστάναι, και έδώκαμεν καί έλάβομεν πιστά μη προδώσειν 

άλληλους, και ουτος ούτε τους θεούς δείσας ούτε Κυρον 

τεθνηκότα αίδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα υπό Κύρου ζώντος 25 

νυν προς τούς εκείνου έχθίστους άποστάς ημάς τούς Κ ύρου 

6 φίλους κακώς ποιεΐν πειράται. αλλά τούτους μέν οι θεοί 

άποτείσαιντο· ημάς δέ δει ταΰτα όρώντας μηποτε έξαπατη- 

θηναι έτι υπό τούτων, άλλα μαχομένους ώς αν δυνώμεθα 

κράτιστα τούτο ο τι αν δοκη τοΐς θεοΐς πάσχειν. 3° 

ι ήροντο X 2 καί οιώ. Β Ε οιιγπ άεΐ. προφυλα.κα.5 X εί ϋ : 
7τροφύλακας εεί. 4 πρώτον εοάά. : οογγ. Οοβεί 5 & &νδρε$ 
<3εΙ. 6 στερούμεθα X 9 τελέθειν V εί ·γρ. ϋ : ελθεΊν εο<3ά. ; 
εΓ. VI. νϊ. 36 12 μήποτε <3ε1. 13 οϊμαι άεΐ. 14 6 οιη. 
ώεΐ. 20 ροδίεπυδ κα!Ί τε καϊ X (Β ?) : τε Ό &1. 
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Έκ τούτον Εενοφών άνίσταται εσταλμενος είτι πόλεμον η 

ως 6δυνατό κάλλιστα, νομίζων, είτε νίκην διδοΐεν οι θεοί, 

τον κάλλιστον κόσμον τώ νικαν 7τρεπειν, είτε τελευτάν δεοι, 

όρθώς των καλλίστων εαυτόν ά£ιώσαντα εν τοντοις 

5 τής τελευτής τυγχάνειν του λόγου δε ήρχετο ωδε. Τήν δ 

μεν των βαρβάρων επιορκίαν τε καί απιστίαν λεγει μεν 

Κλεάνωρ, επίστασθε δε και υμείς οίμαι. εί μεν ονν βουλό- 

μεθα πάλιν αντοΐς διά φιλίας ίεναι, ανάγκη ημάς πολλήν 

άθυμίαν εχειν, όρωντας και τους στρατηγούς, οι διά πίστεως 

ίο αντοΐς εαντονς ενεχείρισαν, οια πεπόνθασιν εί μεντοι δια- 

νοονμεθα συν τοΐς οπλοις ών τε πεποιήκασι δίκην επιθεΐναι 

αντοΐς και τό λοιπόν διά παντός πολέμου αντοΐς ίεναι, συν 

τοΐς θεοΐς πολλαι ήμΐν καί καλαΐ ελπίδες είσϊ σωτηρίας, 

τούτο δε λεγοντος αυτόν πτάρνυταί τις· άκονσαντες δ’ οι 9 

15 στρατιώται πάντες μια ορμή προσεκννησαν τον θεόν, καί 6 

Εενοφών είπε" Αοκεΐ μοι, ώ άνδρες, επει περί σωτηρίας 

ημών λεγόντων οιωνός τον Αιός τον σωτήρος εφάνη, εν- 

ξασθαι τω θεώ τουτω θυσειν σωτήρια οπού αν πρώτον εις 

φιλίαν χώραν άφικώμεθα, σννεπενξασθαι δε καί τοΐς άλλοις 

2ο θεοΐς θυσειν κατά δνναμιν. καί οτω δοκεΐ ταντ , εφη, άνα- 

τεινάτω τήν χεΐρα. και άνετειναν άπαντες. εκ τούτον 

ηυξαντο καί επαιάνισαν. επει δε τά τών θεών καλώς είχεν, 

ήρχετο πάλιν ωδε. Έτνγχανον λεγων ότι πολλαι και καλαι ίο 

ελπίδες ήμΐν εΐεν σωτηρίας. πρώτον μεν γάρ ημείς μεν 

25 εμπεδονμεν τους τών θεών όρκους, οι δε πολέμιοι επιωρκή- 

κασί τε καί τάς σπονδάς παρά τους όρκους λελνκασιν. ουτω 

δ’ εχόντων είκός τοΐς μεν πολεμίοις εναντίους είναι τους 

θεούς, ήμΐν δε συμμάχους, οΐπερ ικανοί εί σι και τους μεγά¬ 

λους ταχύ μικρούς ποιεΐν καί τους μικρούς καν εν δεινοΐς 

ι εις (Ιοί. 4 τών] τον Ό 5 λόγου δή 01 : δβ λόγον (3εΙ. 
6 ροβίεπιΐδ μεν ΟΓη. 6εί:. η οΊμαι και ύμβ7$ (3εί. βουλόμεθα Α : 
βολ**όμ*θα : βουλίυόμεθα 0.2 οεί. 9 κ°ά οπι. (3εΙ. 15 δ 
οιη. οΐεΐ. 17 δ οιωνός Ε 22 ηϋξαντο Ε: ςϋξαντο εεΐ. ίτταιύ- 

νισαν X (Β ?) εί ϋ αΐ. 23 καλαϊ (3εί. : άλλαι X 25 €7τιορκηκασί X 
26 τταρα ΌΥ : κα'ι X 3.1., 5ε(1 ϊη Γ35. Ο 
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ΐι ώσι σώζειν εύπετώς, όταν βούλωνται. εηΓβιτα δε άναμνησω 

/άρ υμάς καί τους των -προγόνων των ημετερων κίνδυνους, 

'ίνα είδητε ώ$· άγαθοΐς τε ύμΐν προσήκει είναι σώζονται τε 

συν τοϊς θεοΐς καί εκ πάνν δεινών οΐ αγαθοί, ελθόντων μεν 

γαρ Τίερσών καί των συν αύτοϊς παμπληθεΐ στόλω ως 5 

άφανιούντων τας Αθήνας, ύποστήναι αυτοί Αθηναίοι τολμή- 

12 σαντες ενίκησαν αυτούς. και εύζάμενοι τη Άρτεμίδι όπό- 

σονς κατακάνοιεν των πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν 

τη θεώ, επε'ι ούκ εΐχον ίκανας εύρεΐν, εδοζεν αύτοϊς κατ 

13 ενιαυτόν πεντακοσίας θύειν, καί ετι νυν άποθύουσιν. επειτα ίο 

οτε Βερζης ύστερον άγείρας την άναρίθμητον στρατιάν ήλθεν 

επι την Ελλάδα, καί τότε ενικών οί ήμετεροι πρόγονοι τούς 

τούτων προγόνους καί κατά γην καί κατά θόλατταν. ών 

εστι μεν τεκμήρια όράν τα τρόπαια, μεγιστον δε μαρτύρων 

η ελευθερία των πόλεων εν αΐς υμείς εγενεσθε καί ετράφητε· 15 

ούδενα γαρ άνθρωπον δεσπότην άλλα τούς θεούς προσκυ- 

14 νειτε. τοιούτων μεν εστε προγόνων. ου μεν δη τοντό γε 

ερώ ώ? υμείς καταισχύνετε αυτούς· άλλ’ ου πολλαϊ ημεραι 

άφ’ ου άντιταζάμενοι τούτοις τοις εκείνων εκγόνοις πολλά- 

15 πλασίους υμών αυτών ενικάτε σύν τοΐς θεοΐς. καί τότε μεν 2ο 

δη περί της Κύρου βασιλείας άνδρες ήτε αγαθοί· νυν δ’ 

οπότε περί της ύμετερας σωτηρίας 6 άγων εστι, πολύ δηπου 
16 υμάς προσήκει καί άμείνονας και προθυμότερους είναι, άλλα 

μην κα'ι θαρραλεωτερους νυν πρεπει είναι προς τούς πολε¬ 

μίους. τότε μεν γαρ άπειροι οντες αυτών το δε πλήθος 25 

άμετρον όρώντες, όμως ετολμήσατε σύν τώ πατρωω φρονη- 

ματι ίεναι εις αυτούς· νυν δε οπότε καί πείραν ήδη εχετε 

αυτών οτι ου θελουσι κα'ι πολλαπλάσιοι οντες [μά/] δεχεσθαι 

2 υμετερων Ε ηΙ. 6 αφανιούντων <3εί:. : αφανιούντων αύθις X : 

άφανιούντων ευθύς .Ιίΐοοβδ αυτοί : αύτοϊς 02 εεΐ. ; οί. ΗνΙΙ. VII. 
ν. 12 7 δτό(Τους V : δπόσους άν οεί. 8 χιμερρας X (Λ ?) 

9 έπειδτ] ϋ ε1. ίο κα\ ετι καϊ άεί. 14 μαρτύρων] αρτύρ ΐη Γ35. Ε, 

ιπκΐε μνημεΐον Ηιΐ£ ΐ8 ου : οϋπω 02 εεί. 19 ('Υ'γδνοις ΒΑΕ 
20 ημών X 25 τδ τε <3εΙ. 20 ττατρώφ X : πατρίιρ <3εΙ. 28 ού Ο, δεά όεΐείυηι εβί: οηι. εεί. μη <3ε1. δοΐιεηΐίΐ 
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υμάς, τί ετι νμΐν προσηκει τοντονς φοβεΐσθαι; μηδε μεντοι \η 

τούτο μεΐον δόζητε εχειν οτι οί ^Κνρειοι^ πρόσθεν σνν ημΐν 

ταττόμενοι νυν άφεστηκασιν. ετι γάρ οντοι κακίονες είσι 

των νφ’ ημών ήττημενων εφυγον γουν προς εκείνους κατα- 

5 λιπόντες ημάς. τους δ’ εθελοντας φυγής άρχειν πολύ 

κρεΐττον σνν τοΐς πολεμίοις ταττομενους η εν τη ημετερα 

τάζει όράν. εί δε τις υμών άθυμεΐ οτι ημΐν μεν ονκ είσϊν ΐ8 

ιππείς, τοΐς δε πολεμίοις πολλοί πάρεισιν, ενθυμηθητε οτι 

οι μνριοι ιππείς ονδεν άλλο η μνριοί είσιν άνθρωποι· νπο 

ίο μεν γάρ ίππου εν μάχη ονδείς πώποτε ούτε δηχθείς οντε 

λακτισθείς άπεθανεν, οι δε άνδρες είσϊν οι ποιουντες ο τι άν 

εν ταΐς μάχαις γίγνηται. ονκουν των ιππέων πολύ ημείς 19 

επ' ασφαλέστερου οχήματος εσμεν οι μεν γάρ εφ’ ϊππων 

κρεμανται φοβούμενοι ονχ ημάς μόνον άλλα καί το κατα- 

15 πεσεΐν ημείς δ’ επί γης βεβηκότες πολν μεν ισχυρότερον 

παίσομεν, ην τις προσίη, πολύ δε μάλλον οτου άν βουλώ- 

μεθα τευζόμεθα. ενί δε μόνω προεχουσιν οί ιππείς [ημάς]· 

φενγειν αντοΐς άσφαλεστερόν εστιν η ημΐν. εί δε δη τάς 20 

μεν μάχας θαρρείτε, ότι δε ονκετι νμΐν Τισσαφερνης ηγη- 

2 ο σεται ονδε βασιλεύς αγοράν παρεζει, τούτο άχθεσθε, σκε- 

ψασθε πότερον κρεΐττον Ύισσαφερνην ηγεμόνα εχειν, ος 

επιβουλενων ημΐν φανερός εστιν, η ονς άν ημείς άνδρας 

λαβόντες ηγεΐσθαι κελεύω μεν, ο'ι εΐσονται ότι, ην τι περί 

ημάς άμαρτάνωσι, περί τάς εαυτών ψυχάς καί σώματα άμαρ- 

25 τησονται. τά δε επιτήδεια πότερον ώνεΐσθαι κρεΐττον εκ 21 

της αγοράς ης οντοι παρεΐχον μικρά μέτρα πολλου άργνρίον, 

ι ύμΐν ετι (Ιοί. 2 οτι Ηιΐ£ εχ νε5ίΐ§Π5 : βί οί κύριοι 02 ίη 
Γ35. Κύρειοί] ’Αριαίου Ηιΐ£: βάρβαροι Η. δαιιρρε \ ηττω- 
μενων 0, Α εί ϋ 3.1. εφυγον Οοΐοεί : εφευγον εο<3(1. ττρύς άεΐ. 
ΗεΓίΙεΐη η τις αν <3εί. ύμΐν (Ιεί. μεν οιη. 9 άν¬ 
θρωποί είσιν (Ιεί. ίο εν μάχη οηο. 12 των γε (1εί· τ5 Τν$ 
-γης (Ιεί. ΐ6 δ ετι μάλλον (Ιεί. βουλώμεθα] εθελωμεν (Ιεί. 
17 *ν\ δ^ δ£ (Ιεί. 02: οηι. (Ιεί. -ημάς δεΙ. Κ,είκίαηίζ : ημάς οί Ιππείς 
(Ιεί. ι8 έστίν άσφαλεστερόν (Ιεί. 19 ύμΐν X εί Ό : ημΐν εεί. 
24 σώματα X εί Ό ά\. : τά σώματα εεί. άμαρτησονται δοΐιεηΐίΐ εχ 
νεβίΐ^ϋδ Ο, : άμαρτάνουσι 00(1(1. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 6 



III. ϋ Ε ΕΝ0ΨΩΝΤ022 

μηδε τούτο ετι έχοντας, η αυτους λαμβάνει ηνπερ κρατώ- 

22 μ*ν, μετρώ ερωμένους όπόσω αν έκαστος βουληται. εί δε 

ταϋτα μεν γιγνώσκετε οτι κρείττονα, τους δβ 7τοταμους άπορον 

νομίζετε είναι καί μεγάλως ηγεΐσθε εζαπατηθηναι διαβάντες, 

σκεφασθε εί αρα τούτο καί μωρότατον πεποιηκασιν οι βάρ- 5 

βαροι. 7τάντες γαρ ποταμοί, ην καί πρόσω των πηγών άποροί 

ώσι, προσιοϋσι προς τάς πηγάς διαβατοί γίγνονται ουδέ το 

23 γόνυ βρεχοντες. εί δε μήθ’ οι ποταμοί διησουσιν ηγεμών 

τε μηδεϊς ημΐν φανεΐται, ουδ’ ω? ημΐν γε άθνμητεον. επι- 

στάμεθα γαρ Μυσοάί, ονς ονκ αν ημών φαίημεν βελτίονς ίο 

είναι, ότι βασιλεως άκοντος εν βασιλεως χώρα πολλάς τε 

και ενδαίμονας κα'ι μεγάλας πόλεις οίκονσιν, επιστάμεθα δε 

ΪΙισίδας ωσαύτως, Ανκάονας δε και αυτοί εΐδομεν οτι εν 

τοΐς πεδίοις τα ερνμνα καταλαβόντες την τούτων χώραν 

24 καρπουνται· και ημάς δ’ αν εφην εγωγε χρηναι μηπω φάνε- 15 

ρους είναι οΐκαδε ώρμημενους, άλλα κατασκευάζεσθαι ώς αυ¬ 

τόν οίκησοντας. οΐδα γαρ οτι και Μι>σοί$· βασιλεύς πολλούς 

μεν ηγεμόνας αν δοίη, πολλούς δ’ αν όμηρους του άδόλως 

εκπεμφειν, και όδοποιησειε γ' αν αυτοίς καί εί συν τεθρίπ- 

ποις βουλοιντο άπιεναι. καί ημΐν γ' αν οιδ’ οτι τρισάσμενος 2ο 

25 ταΰτ εποίει, εί εώρα ημάς μενειν κατασκεναζο μένους. άλλα 

γαρ δεδοικα μη, άν άπαζ μόιθωμεν άργοϊ ζην καί εν άφθόνοις 

βιοτευειν, καί Μηδων δε καί ΐίερσών καλαΐς καί μεγάλαις 

γνναιζί και παρθενοις όμιλεϊν, μη ώσπερ οϊ λωτοφάγοι επι- 

26 λαθώμεθα της οΐκαδε οδού. δοκεΐ ουν μοι είκός και δίκαιον 25 

είναι πρώτον εις την Ελλάδα καί προς τους οικείους πειράσθαι 

άφικνεΐσθαι καί επιδεΐζαι τοΐς'Έλλησιν οτι εκόντες πενονται, 

3 'ότι οΰτω άεί. 6 πάντες -γαρ Α : 7τάντες μεν χάρ οι Ο εεί. 
(μεν δ.ν. Ό) $)ν άεί. : εί X 7 προσιοϋσι X εί Β(Β?,ι : προϊούσι 
οεί. 8 διοίσουσιν X εί ϋ &1. 9 ρΓΐιΐδ ημΐν οιη. <3εί. ίο μεν 
3.ηίε γαρ <3ε1. Ο] ιι οτι Οοβεί : οϊ οοάά. βασιλεως άκοντος ίη 
πΐ3Γ£. εκΐά. : οιη. Ε ςηΐ ροδί χώρα ηάά. άκοντος 5.ν. εν 01 : εν τγ 

οεί. 12 μεγάλας κα\ ενδαίμονας (Ιεί. Τ4 τούτου <3εί. 
ιό αυτού Ο, : αυτού που 02 οεί. 19 αύτοΐς Μοπίδ : αυτούς θθ(3<1. 
2ΐ παρασκευαζόμενους άεΐ. 23 μεγίσταις X 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙ2Ε Γ III. ϋ 

εξόν αύτοΐν τούν νυν [οϊκοι] σκληρών εκεί πολιτεύονταν εν¬ 

θάδε κομισαμενουν πλουσίουν δράν. άλλα γάρ, ώ άνδρεν, 

πάντα ταυτα τάγαθά δηλον δτι των κρατουντών εστί' τούτο ιη 

δη δει λε'γειν, οπών άν πορενοίμεθά τε ώ$· ασφαλέστατα καί 

5 εί μάχεσθαι δεοι ών κράτιστα μαχοίμεθα. πρώτον μεν τοί- 

ννν, εφη, δοκεΐ μοι κατακαϋσαι τάν άμαξαν άν εχομεν, ΐνα 

μη τά ζεύγη ημών στρατηγη, άλλα πορενώμεθα οπη άν τη 

στρατιά σνμφερη’ επειτα και τάν σκηνάν σνγκατακαϋσαι. 

αυται γάρ αν όχλον μεν παρεχουσιν άγειν, συνωφελούσι δ’ 

ιο ούδεν ούτε είν το μάχεσθαι οντ είν το τά επιτήδεια εχειν. 

ετι δε καί των άλλων σκευών τά περιττά άπαλλάξωμεν πλην 2δ 

όσα πολέμου ενεκεν η σίτων η ποτών εχομεν, ϊνα ώ? πλεΐστοι 

μεν ημών εν τοΐν οπλοιν ωσιν, ών ελάχιστοι δε σκευοφορώσι. 

κρατουμένων μεν γάρ επίστασθε οτι πάντα άλλότρια· ην δε 

15 κρατώμεν, καί τούν πολεμίονν δει σκενοφόρουν ημετερουν 

νομίζειν. λοιπόν μοι ειπεϊν οπερ καί μεγιστον νομίζω είναι. 29 

δράτε γάρ καί τούν πολεμίονν οτι ού πρόσθεν εξενεγκεΐν 

ετόλμησαν πρδν ημάν πόλεμον πριν τούν στρατηγούν ημών 

συνελαβον, νομίζοντεν όντων μεν τών άρχόντων καί ημών 

2ο πειθομενων ικανούν είναι ημάν περιγενεσθαι τώ πολεμώ, 

λαβόντεν δε τούν άρχονταν άναρχία άν καί άταξία ενόμιζον 

ημάν άπολεσθαι. δει ούν πολύ μεν τούν άρχονταν επι- 3° 

μελεστερονν γενεσθαι τούν νυν τών πρόσθεν, πολύ δε τούν 

άρχομένονν εύτακτοτερονν καί πειθομενονν μάλλον τοΐν άρ- 

25 χουσι νυν η πρόσθεν ην δε τιν άπειθη, [ην] ψηφίσασθαι 31 

τον άει υμών εντυγχάνοντα σύν τώ άρχοντι κολάζειν ούτων 

οι πολέμιοι πλεΐστον εψενσμενοι εσονται· τηδε γάρ τη 

ί οίκοι <1ε1. Κ,εΙιάαηίζ σκλ-ηρώς εκε7 X : κλήρους (Ιεί. πολι¬ 

τεύονται] Κιοτεύοντας ΟοδεΙ 2 πλουσίως 3 ταύτ' αγαθά Ε 
οιιγπ <3εί. 4 δή ΟΓη· Α ϋ V : δβΓ δή Ε : δβ δει ΕαεΙ&Ιϊο ’όπως 
Ο] : πώς 02 εεί. 5 πρώτα άεί. ιι καί ογπ. (3εΙ. 19 άρζάντων 
<3εί. 2ΐ λαβόντας δεί. αν ογπ. οΙεί. 23 πρόσθεν προτερων 
άοΐ. 25 ήν φτηφίσασθαι ϋ1 Α : φηφίσασθε 0.2 δ.ν. : εί φηφίσασθε £ (ε 
5. α Ε εοιτ. ) : φ-ηφίσησθε (οιτι. ήν) ϋ : ψηφίσασθαι νεί ήν φηφίστησθε 
εεί. 27 τθ οιη. ιΐεί. 

6* 



III. ϋ Η ΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ 

ημέρα μνρίονς όφονται άνθ’ ένος Κλεάρχονς τους ονδενι 

32 έπιτρέφοντας κακώ είναι, άλλα γάρ καί περαίνειν ηδη ώρα· 

ϊσως γάρ οι πολέμιοι αντίκα παρέχονται. οτω ονν ταντα 

δοκεΐ καλώ9 έχειν, έπικυρωσάτω ώς τάχιστα, ΐνα έργω 

περαίνηται. εί δέ τι άλλο βέλτιον η ταντη, τολμάτω και 6 $ 

ιδιώτης· δίδασκειν' πάντες γάρ κοινής σωτηρίας δεόμεθα. 

33 Μετά ταντα Χειρίσοφος εΐπεν Άλλ’ ει μέν τίνος άλλου 

δει προς τοντοις οΐς λέγει Ηενοφών, καί αντίκα έξέσται 

ποιεϊν ά δέ νυν ειρηκε δοκεΐ μοι ως τάχιστα φηφίσασθαι 

άριστον εΐναι· και οτω δοκεΐ ταντα, άνατεινάτω την χεΐρα. ίο 

άνέτειναν πάντες. άναστάς δέ πάλιν είπε Έενοφων Ώ 

άνδρες, ακούσατε ών προσδοκεΐ μοι. δηλον ότι πορενεσθαι 

ημάς δει οπού έζομεν τά επιτήδεια* άκονω δέ κωμας εΐναι 

καλάς ου πλέον είκοσι σταδίων άπεχονσας' ονκ αν ονν 

θανμάζοιμεν εΐ οι πολέμιοι, ώσπερ οι δειλοί κννες τονς μέν 15 

παριόντας διωκονσί τε καί δάκνονσιν, ην δννωνται, τονς δέ 

διώκοντας φενγονσιν, εί και αυτοί ημΐν άπιονσιν έπακολον- 

36 θοϊεν. Ισως ονν άσφαλέστερον ημΐν πορενεσθαι πλαίσιον 

ποιησαμένονς των οπλών, ΐνα τά σκευοφόρα και 6 πολύς 

όχλος εν άσφαλεστέρω εΐη. εί ονν νυν άποδειχθείη τίνας 2ο 

χρη ηγεΐσθαι του πλαισίου καί τά πρόσθεν κοσμεΐν καί 

τίνας επί των πλευρών έκατέρων εΐναι, τίνας δ’ όπισθοφν- 

λακεΐν, ονκ αν οπότε οι πολέμιοι έλθοιεν βονλενεσθαι ημ.άς 

37 δέοι, αλλά χρωμεθα αν ενθνς τοΐς τεταγμένοις. εί μέν ονν 

άλλο τις βέλτιον όρα, άλλως έχέτω' εί δε μη, Χειρίσοφος 25 

μέν ηγοΐτο, επειδή καί Λακεδαιμόνιός έστι% των δέ πλευ¬ 

ρών έκατέρων δυο τώ πρεσβντάτω στρατηγώ έπιμελοίσθην 

34 

35 

3 οτι μέν ούν τούτων άεί. 4 τικυρώσατ* όεΐ. 5 τό τις τι 
οΐδ€ (ΙεΙ. άλλο] ττ\ άλλη νεί των άλλων (3εί. 7 μ*τά δέ άεί. 
9 ποιεΊν^ σκοπεΐν 8θ1ι\νΕΓίζ 12 προσδοκάΓ (3] : προσδοκάν δοκεΊ 
εεΐ. 15 θαυμάζοιμι άεϊ. ι6 διώκουσί τβ διώκοντας 17 αυτοί] 

ουτοι <3εί. 20 €’/?}] η άεΐ. 22 τίνας δ’ κα\ τίνας (Ιεί. 25 άλλο 
Ο (δϋεηΐ εηΐιτι Ηιΐ£ εί ΟειποΙΙ): άλλος εεί. μή ογπ. €5 26 ηγίίτο 
Ο Α Ε : ηγείσθω Β 27 έκατίρου <3εΙ. των πρεσβυτάτων εο<1ο1. : 
οογγ. ΟοάεΙ στρατηγοί ^ Β ι^ςιπ ο\ ϊη ώ ιπιαίαΐ) Α Ε (ηγοϊ ίη γε5.) 

ά\. : στρατηγών ΕΥ 
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όπισθοφυλακοΐμεν δ’ ημείς οί νεώτατοι εγώ και Τιμασίων 

το νυν είναι. το δε λοιπον πειρώμενοι ταύτης της τάξεως 38 

βονλευσόμεθα 6 τι αν αεί κράτιστον δοκη εΐναι. εί δε τις 

άλλο δρα βελτιον, λεξάτω. επει δ’ ούδεις άντελεγεν, εΐπεν 

5 ΓΌτω δοκεΐ ταντα, άνατεινάτω την χεΐρα. εδοξε ταντα. 

Ννν τοίννν, εφη, άπιόντας ποιεΐν δει τα δεδογμενα. και 39 

οστις τε υμών τούς οικείους επιθυμεί ίδεΐν, μεμνησθω άνηρ 

αγαθός εΐναι· ον γάρ εστιν άλλως τούτον τνχεΐν οστις τε 

ζην επιθυμεί, πειράσθω νικάν των μεν γάρ νικώντων τδ 

ίο καίνειν, των δε ηττωμενων το άποθνησκειν εστί' καί εΐ τις 

δε χρημάτων επιθυμεί, κρατεΐν πειράσθω· των γάρ νικων- 

των εστι καί τά εαυτών σωζειν και τά των ηττωμενων 

λαμβάνε ιν. 

Τούτων λεχθεντων άνεστησαν καί άπελθόντες κατεκαιον III 

15 τα? άμαξας καί τάς σκηνάς, των δε περιττών οτον μεν δεοιτό 

τις μετεδίδοσαν άλληλοις, τά δε άλλα εις το πυρ ερρίπτονν. 

ταντα ποιησαντες ηριστοποιονντο. άριστοποιονμενων δε 

αυτών ερχεται Μιθραδάτης συν ιππεϋσιν ως τριάκοντα, καί 

καλεσάμενος τους στρατηγούς εις επηκοον λεγει ώδε. Έγώ, 2 

2ο ώ άνδρες^Ελληνες, και Κνρω πιστός ην, ώς υμείς επίστασθε, 

και νυν ύμΐν εύνους' καί ενθάδε δ’ είμι συν πολλώ φόβω 

διάγων. εί ούν δρωην υμάς σωτήριόν τι βουλευομενονς, 

ελθοιμι αν προς υμάς και τούς θεράποντος πάντας εχων. 

λεξατε ούν πρός με τί εν νώ εχετε ώ$· φίλον τε και εύνονν 

25 και βουλόμενον κοινή συν ύμΐν τον στόλον ποιεΐσθαι. 

βονλενομενοις τοΐς στρατηγοΐς εδοξεν άποκρίνασθαι τάδε· 3 

καί ελεγε Νειρίσοφος· Ήμΐν δοκεΐ, εί μεν τις εα ημάς 

ι όπισθοφυλακώμζν <3εί. ϊ/εώτεροί X κα\ : τ€ καί 02 εεΐ. 
2 ρπιΐ5 τδ] τφ X (Α ?) : των ϋ 3 δοκτ) ΒοΓηοιπαπη : δοκεΓ X : δοκοίη 
άεΐ. 4 άλλοί ϋ ; οί. η. α<3 § 37 βίλτιον δρα άεΐ. 6 τοίννν 
ογπ. <3εΙ. δε? οηι. 7 τε] γε Ο 8 τε] δε ϋ ίο καίναν 

: κατακαίναν 02 εεΐ. ιι δέ X: γε Γ7 ποιοΰντες <3εί. 
ι8 μιθραδάτης ϋ ρΓ. : μίθριδάττ]$ εο(1ά. Ιιΐο εί &1ϊαδ ; εί. η. ίΐ(1 II. ν. 35 
2ΐ δ’ οιώ. άεΐ. 22 εί] ήν Ό ; οΓ. § 3 23 &γαν <3εί. 24 οίν 
(φη (ΙεΙ. πρδ$ φίλον άεΐ. 2η εί] ήν <3εΙ. 



III.ίϋ ΕΕΝ0Φί2ΝΤ02 

άπιεναι οΐκαδε, διαπορεύεσθαι την χωράν ως αν δννώμεθα 

άσινεστατα· ην δε τις ημάς της όδον άποκωλύη, διαπολεμεϊν 

4 τούτω ως άν δννώμεθα κράτκττα. εκ τούτον 67τειράτο Μιθρα- 

δάτης διδάσκειν ως άπορον είη βασιλεως άκοντος σωθηναι. 

ένθα δη εγιγνώσκετο οτι νπόπεμπτος είη· και γάρ των 5 

Ύισσαφερνονς τις οικείων παρηκολονθηκει πίστεως ενεκα. 

5 καί εκ τούτον εδόκει τοΐς στρατηγούς βελτιον είναι δόγμα 

ποιησασθαι τον πόλεμον άκηρνκτον είναι εστ εν τη πολέμια 

είεν’ διεφθειρον γάρ προσιόντες τούς στρατιώτας, και ενα 

γε λοχαγόν διεφθειραν Νικαρχον Άρκάδα, και ωχετο άπιών ίο 

ννκτός συν άνθρώποις ως είκοσι. 

6 Μ6τα ταντα άριστησαντες κα\ διαβάντες τον Ζαπάταν 

ποταμόν επορεύοντο τεταγμενοι τά υποζύγια και τον όχλον 

εν μεσω εχοντες. ον πολύ δε προεληλνθότων αυτών επι- 

φαίνεται πάλιν 6 Μιθραδάτης, ιππέας εχων ώ? διακοσίονς 15 

καί τοξότας καί σφενδονητας εις τετρακοσίονς μάλα ελαφρούς 

7 και εύζώνονς. καί προσηει μεν ως φίλος ων προς τονς 

'Έλληνας· επει δ’ εγγύς εγενοντο, εξαπίνης οι μεν αντων 

ετόξενον κα\ ιππείς και πεζοί, οι δ’ εσφενδόνων και ετί- 

τρωσκον. οί δε οπισθοφυλακές των 'Ελλήνων επασχον μεν 2ο 

κακώς, άντεποίονν δ’ ουδεν οί τε γάρ Κρητες βραχύτερα 

των ΥΙερσών ετόξενον καί άμα ψιλοί όντες εΐσω των οπλών 

κατεκεκλειντο, οι δ£ άκοντισταί βραχύτερα ηκόντιζον η ως 

δ εξικνεΐσθαι των σφενδονητών. εκ τούτον Έενοφώντι εδόκει 

διωκτεον είναι· καί εδίωκον των οπλιτών καί τώ)ν 7Γ6λταστώζ/ 25 

οι ετνχον σνν αύτω όπισθοφνλακονντες' διώκοντες δε ούδενα 

9 κατελάμβανον τών πολεμίων. ούτε γάρ ιππείς ησαν τοΐς 

'Έλλησιν ούτε οι πεζοί τονς πεζούς εκ πολλον φεύγοντας 

εδύναντο καταλαμβάνειν εν όλίγω χωρίω· πολύ γάρ ούχ οΐόν 

2 επικωλύγ 5 ύΐτόπεμπτοε Ε : ί/ποπτοϊ 0., εεί. 6 παρη- 
κολονθήσει : παρηκολούθει 02 εεΐ. 12 μετά δε (Ιεί. (ζότην 

: ζάτην 02 εεΐ. ι6 645 0 Β : &>$ εεί. ιδ ε’γε'ί/ετο <3εΙ. 2ΐ βρα¬ 
χύτατα Ε 23 κατεκεκλίντο εο<3(3. : οογγ. ΑδΓεδεΙι οί τ€ δεί. 
25 ρΓϊ 115 τώι/] τών τε άεΐ. 28 ε’κ πολλοί οηι. 
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τε ην άπο του άλλον στρατεύματος διώκειν οΐ δε βάρβαροί ίο 

Ιππείς καί φενγοντες άμα ετίτρωσκον εις τονπισθεν τοξενοντες 

άπο των ίππων, όπόσον δε διώξειαν οί 'Έλληνες, τοσοντον 

πάλιν επαναχωρεϊν μαχομενους εδει. ώστε της ημέρας όλης ιι 

5 διηλθον ον πλέον πεντε καί είκοσι σταδίων, αλλά δειλής 

άφίκοντο εις τάς κώμας. ένθα δη πάλιν άθνμία ην. και 

Χειρίσοφος καί οί πρεσβντατοι των στρατηγών Ξενοφώντα 

ητιώντο οτι εδίωκεν άπο της φάλαγγος καί αυτός τε εκινδννευε 

καί τους πολεμίους ονδεν μάλλον εδννατο βλάπτειν. άκονσας 12 

ίο δε Έενοφών ελεγεν ότι όρθώς αίτιωντο και αυτό το εργον 

αντοΐς μαρτνροίη. άλλ’ εγώ, εφη, ηναγκάσθην διώκειν, 

επειδή εώρων ημάς εν τώ μενειν κακώς μεν πάσχοντας, 

άντιποιεΐν δε ον δυναμενους. επειδή δε εδιώκομεν, άληθη, 13 

εφι7, υμείς λεγετε' κακώς μεν γάρ ποιεΐν ονδεν μάλλον 

15 εδυνάμεθα τους πολεμίους, άνεχωρουμεν δε παγχαλεπως. 

τοΐς ονν θεοΐς χάρις οτι ον σνν πολλή ρώμη άλλα σνν 14 

ολίγοις ηλθον, ώστε βλάψαι μεν μη μεγάλα, δηλώσαι δε ών 

δεόμεθα. νυν γάρ οι πολέμιοι τοξενουσι και σφενδονώσιν ι$ 

οσον οντε οι Κρητές άντιτοξενειν δννανται οντε οι εκ χειρός 

2ο βάλλοντες εξικνεϊσθαι· όταν δε αντονς διώκωμεν, πολύ μεν 

ονχ οΧόν τε χωρίον άπο του στρατεύματος διώκειν, εν ολίγω 

δε οόδ’ ει ταχύς εϊη πεζός πεζόν αν διώκων καταλαμβάνοι εκ 

τόξου ρνματος. ημείς ονν εί μελλοιμεν τοντους εϊργειν ώστε ιό 

μη δννασθαι βλάπτειν ημάς πορευομενους, σφενδονητών την 

25 τάχιστην δει καί ιππέων. άκονω δ’ είναι εν τώ στρατεν- 

ματι ημών * Ροδίους, ών τους πολλούς φασιν επίστασθαι 

σφενδονάν, καί τό βέλος αυτών και διπλάσιον φερεσθαι τών 

2 καί ο Γη. 3 ττροδιώξειαν <3εΙ. τοσοντο οΐεΐ. 4 8λιρ 
ο Γη. Ο, 6 ήν οχη. 8 εδίωκον εί εκινδννενον ίο ο 
ξενοφών <3εΙ. αίτιωντο V (δοΗεηΜ) : η(ϊ)τιώντο οεί. ιι εφη 
οχη. (ΙθΙ. 12 επεϊ άεΐ. νμα.5 X 13 οί»] ονδεν άεΐ. 
επε\ ϋ 3.1. 14 ονδεν ποιεΊν <3εΙ. 15 παγχαλεπως : ττάνν 
χαλεπών οεΐ. ι8 οί : οί μεν 02 οεί. 21 εν δλίγφ δε X : 
ολίγον δε ένθα (ΙεΙ. 22 δ,ν οιη. Ε οιπη <3εί. καταλάβοι ςίεΐ. 
23 ερνματο$ X μελλομεν άεΐ. 
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17 Περσικών σφενδονών. εκεΐναι γάρ διά το χειροπληθεσι τοϊς 

λίθοις σφενδονάν επί βραχύ έξικνουνται, οι δε 'Ρο'διοι και 

ι8 τα?9 μολυβδίσιν επίστανται χρησθαι. ην ουν αυτών ειτισκε- 

ψώμεθα τίνες πεπανται σφενδόνας, καί ^τουτω^ μεν δώμεν 

αυτών αργυρών, τω δε άλλας πλεκειν εθελοντι άλλο αργυρών 5 

τελώμεν, καί τώ σφεντονάν εν τώ τεταγμενω εθελοντι άλλην 

τινά άτελειαν ευρίσκωμεν, ΐσως τινες φανουνται ικανοί ημάς 

19 ώφελεΐν. όρώ δε ίππους όντας εν τώ στρατευματι, τους μεν 

τινας παρ εμοί, τους δε τών Κλεάρχου καταλελειμμενους, 

πολλούς δε καί άλλους αιχμαλώτους σκευοφορουντας. αν ίο 

ουν τουτους πάντας εκλεξαντες σκευοφόρα μεν άντιδώμεν, 

τους δε ίππους εις ιππέας κατασκευάσω μεν, ίσως καί οΐιτοί 

2ο τι τους φεύγοντας άνιάσουσιν. άδοξε και ταϋτα. καί ταυτης 

της νυκτος σφενδονηται μεν εις διακοσίους έγενοντο, ίπποι δε 

καί ιππείς εδοκιμάσθησαν τη υστεραία εις πεντηκοντα, καί 15 

σπολάδες καί θώρακες αυτοίς έπορίσθησαν, καί ίππαρχος 

επεστάθη Αυκιος 6 ΥΙολυστράτου ’Αθηναίος. 

IV Μείναντες δε ταυτην την ημέραν τη άλλη επορευοντο 

πρωαίτερον άναστάντες· χαράδραν γάρ εδει αύτους δια- 

βηναι εφ’ η εφοβουντο μη επιθοϊντο αυτοίς διαβαίνουσιν οι 2ο 

2 πολέμιοι. διαβεβηκόσι δε αυτοίς πάλιν φαίνεται Μιθρα- 

δάτης, εχων ιππέας χιλίους, τοξότας δε καϊ σφενδονητας εις 

τετρακισχιλίους' τοσουτους γάρ ητησε Τισσαφερνην, καί 

ελαβεν υποσχόμενος, άν τουτους λάβη, παραδώσειν αυτώ 

τους"Ελληνας, καταφρονησας, οτι εν τη πρόσθεν προσβολή 25 

ολίγους εχων επαθε μεν ουδεν, πολλά δε κακά ενόμιζε 

2 δέ -γε <3εϋ. 3 °νν ΟΓΠ. 4 τούτιρ X : τούτων τφ μέν 
<3εΙ. 4~5 ο.ρ'γύριον δωμεν Ε ογπ. αυτών 6 εντεταλμένο) Ε ειιηΐ άεΐ. 
8 δ€ καϊ <3εϋ. όντας ογπ. Ε ειιηι <1εί. 9 τ®ν Κλεάρχου : τφ 
(ρΓΟ ςαο 7ταρα Ε) κλεάρχψ εεί. 13 Τί ΟΓη· λΕ V: τοι ϋ τούς 
οηι. άνιάσουσιν Β Ε οΙ Ό : άνιάσωσιν εεΐ. καί &ηίε ταύτα ογπ. 

<3εί. ι6 σπολάδες V : στολάδες εεί. ροδίεπιιε καϊ ογπ. Ε 
Ίππαρχος δβ Ε 19 πρωίτερον X : πρωιαίτερον (ΙεΙ. αυτούς εδει 
άεί. (αυτούς οηι. ϋ) 2ο έπίθωνται άεί. 2ΐ έπιφαίνεται 6 

μιθριδάτ-ης πάλιν <3εΙ. 22 ίππεΐς X 24 τούτους] ταύτα 0 

25 έμπροσθεν εΐεΐ. 20 ένόμισε άεί. 
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ποιησαι. επεί δε οί ΓΈλλ?;ζ^? διαβεβηκότες άπεΐχον της 3 

χαράδρας όσον οκτώ σταδίους, διεβαινε καί δ Μιθραδάτης 
εχων την δύναμιν. παρηγγελτο δε των τε πελταστών ονς 

εδει διώκειν και των οπλιτών, και τοΐς Ιππενσιν εΐρητο 

5 θαρροναι διώκειν ώ? εφεφομενης ικανής δννάμεως. επεί δε 4 

δ Μιθραδάτης κατειληφει, και 7]δη σφενδόναι και τοζενματα 

εζικνοΰντο, εσημηνε τοΐς 'Έλλησι τη σάλπιγγι, καί ευθνς 

εθεον δμόσε οΐς είρητο καί οί ιππείς ηλαννον οι δε ονκ 

εδεζαντο, αλλ’ εφευγον επι την χαράδραν. εν ταντη τί} 5 

ίο διώκει τοΐς βαρβάροις των τε πεζών άπεθανον πολλοί καί 

τών Ιππέων εν τη χαράδρα ζωοΐ εληφθησαν εις όκτωκαίδεκα. 

τους δε άποθανόντας αντοκελενστοι οι'Έλληνες ηκίσαντο, ώ? 

οτι φοβερώτατον τοΐς πολεμίοις εΐη δράν. καί οι μεν πόλε- 6 

μιοι οντω πράζαντες άπηλθον, οι δε 'Έλληνες ασφαλώς 

15 πορενόμενοι τδ λοιπδν της ημέρας άφίκοντο επι τον Ύίγρητα 

ποταμόν. ενταύθα πόλις ην ορημη μεγάλη, όνομα δ’ αντί] 7 

ην Λάρισα· ωκονν δ’ αυτήν τδ παλαιδν Μηδοι. του δε 

τείχους αυτής ην τδ εύρος πεντε καί είκοσι πόδες, ύφος δ’ 

εκατόν του δε κύκλον η περίοδος δυο παρασάγγαι· ωκοδό- 

2ο μητο δε πλίνθοις κεραμεαΐς· κρηπίς δ’ νπην λιθίνη τδ ύψος 

είκοσι π οδών. ταντην βασιλεύς Π ερσών οτε παρά Μηδωζ; 8 

την αρχήν ελάμβανον Τϊερσαι πολιορκών ονδενί τρόπω 

εδυνατο ελεΐν ήλιον δε νεφελη προκαλνφασα ηφάνισε 

μέχρι εζελιπον οι άνθρωποι, καί ούτως εάλω. παρά ταντην 9 

25 την πόλιν ην πνραμίς λιθίνη, τδ μεν εύρος ενδς πλέθρου, τδ 

δε ύφος δυο πλέθρων. επί ταντης πολλοί τών βαρβάρων 

ησαν εκ τών πλησίον κωμών άποπεφενγότες. εντεύθεν δ’ ίο 

επορενθησαν σταθμδν ενα παρασάγγας εζ πρδς τείχος έρημον 

3 παρήγγελτο V: παρηγγελλετο οεΐ. τε ογπ. 8 ε’ίρηκε X 
II εί$] ως (3εΙ. 13 φοβερώτερον <3εΙ. εϊη] ήν X νοιη. Α) 
ι8 ήν αυτής (3εΙ. 20 κεραμίαις 00(3(3. : οογγ. Εοβεοΐί επην 
Β Ο Ε : ήν Α 21 δ περσών (3εί. 22 ελάμβανον την άρχί]ν 3εΙ. 
23 ήλιος δε νεφελην προκαλνφας εο33. : οογγ. Βτοάαευδ 24 μεχρις 
X οι άνθρωποι εξελιπον (ΙεΙ. παρ αυττ)ν <3εί. 27 χωρών 8εΙ. 
άποφείτ/οντες Α δ’ οιη. <2ε£. 
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μίγα + προς τί} πόλειΐ κείμενον όνομα δε ην τη 7τόλει 

Με'σπιλα· Μηδοι δ’ αντην ποτέ ωκουν. ην δε η μεν κρηπϊς 

λίθον ξεστού κογχνλιάτου, το εύρος πεντηκοντα ποδών καί 

ιι τδ ύψος ττεντηκοντα. επί δε ταντη επωκοδόμητο ττλίνθίνον 

τείχος, τδ μεν εύρος ττεντηκοντα ποδών, τδ δε ύψος εκατόν' 5 

τον δε τείχους η περίοδος εξ παρασάγγαι. ενταύθα λεγεται 

Μ?/δεια γυνή βασιλεως καταφυγεΐν οτε άπώλλυσαν την αρχήν 

12 ύπδ Π ερετών Μ ηδοι. ταντην δε την πάλιν πολιορκών δ 

ΪΙερσών βασιλεύς ουκ εδννατο ούτε χρόνω ελεΐν ούτε βία' 

Ζευς δε βροντή κατεπληξε τους ενοικούντας, καί όντως ίο 

εάλω. 

13 Εντεύθεν δ’ επορεύθησαν σταθμδν ενα παρασάγγας τετ- 

ταρας. εις τούτον δε τδν σταθμδν Τισσαφερνης επεφάνη, 

ονς τε αντδς Ιππέας ηλθεν εχων καί την Όρόντα δννα- 

μιν τού την βασιλεως θυγατέρα εχοντος καί ονς Κύρος 15 

εχων άνεβη βαρβάρους καί ονς δ βασιλεως άδελφδς εχων 

βασιλεύ εβοηθει, καί πρδς τοντοις όσους βασιλεύς εδωκεν 

14 αντώ, ώστε τδ στράτευμα πάμπολυ εφάνη. επεϊ δ’ εγγύς 

εγενετο, τάς μεν των τάξεων όπισθεν καταστησας, τάς δε 

εις τα πλάγια παραγαγων εμβαλεΐν μεν ούκ ετόλμησεν 20 

οοδ’ εβονλετο διακινδυνενειν, σφενδονάν δε παρηγγειλε καί 

!5 τόξευειν. επεϊ δε διαταχθεντες οι 'Ροδιοί εσφενδόνησαν 

καί οι I Σκνθαι] τοξόται ετόξευσαν καί ονδεϊς ι)μάρτανεν 

άνδρός (ονδε γάρ ει πάνυ προυθνμειτο ρόδιον ην), καί δ 

Τι σσαφερνης μάλα ταχέως εξω βελών άπεχώρει καί (αΐ) 25 

ιό άλλαι τάξεις άπεχώρησαν. καί τδ λοιπδν της ημέρας οι μεν 

ι προς τη 7τόλει οιη. : <ήβ1. ϋΐηοΐ. : τη <3ε1. ΡαηΙδζίάεδ 2 δ’ 
Ε : οιη. 02 εεΐ. 6 τείχους~\ κύκλου <3ε1. η ο τη. <3εί. 6λ6- 

7*το 7 μηδία <3εΙ. καταφνγεΊν X εΐ ϋ : φχτγείν εεί. 
ίο δβ βροντή κατεπληξε Ηιΐ£ εχ νεείΐ^ϋε 01 : δ’ εμβρόντητους ποιεί 02 
(δ’ εμ, τους εί οιε7 ϊη Γ&5.) εεί. 12 επορεύθησαν X εί ϋ : επορεύοντο άεΐ. 
14 ήλθεν ιππέας άεΐ. : ιππέας ^α^εν ΟεηιοΙΙ 19 τάξεων : τάξεων 
εΊχεν 02 εεΐ. Χεσχεν 20 εμβάλλειν (Ιεί. 21 παρήγγειλε 
ΟΒΑ: παρηΎγελ(λ)ε εεί. 23 σκύθαι <3ε1. Κτϋ§;εΓ: σκυθοτοξόται 
<3ε1. 24 προθυμεΤτο Ο Ε (Β ?) : προθυμοΐτυ Α εΐ ϋ ά\. 25 αί 
3x1(1. Ε&ΓεΗεΓ 
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€7τορευοντο, οΐ δ’ εΐποντο· καϊ ουκετί εσίνοντο οι βάρβαροί 

τρ τότε άκροβολίσεί· μακρότερον γάρ οι τε 'Ρο'διοι των 

Ώερσών εσφενδόνων καιΐ' των τοξοτών· μεγάλα δε και τδ^α 17 

τά Περσικά εστίν ώστε χρήσιμα ήν όπόσα άλίσκοιτο τώ^ 

5 τοξευμάτων τοϊς Κρησί, καϊ δίετελουν χρώμενοί τοΐς των 

πολεμίων τοξεύμασι, και εμελετων τοξεί/ειν άνω Ιεντες 

μακράν. ηυρίσκετο δε και νεύρα πολλά εν ταΐς κώμαις 

καϊ μόλυβδος, ώστε χρήσθαι εΐϊ τάς σφενδόνας. και ταυτρ ι8 

μεν τρ ήμερα, επεϊ κατεστρατοπεδευοντο οί'Έλληνες κώμαις 

ίο επίτυχόντες, άπήλθον οι βάρβαροί μεΐον εχοντες τρ άκρο¬ 

βολίσεί· την δ* επιούσαν ημέραν εμείναν οι "Έλληνες και 

επεσαίσαντο· ήν γάρ πολύς σίτος εν ταΐς κώμαις. τρ δε 

υστεραία επορευοντο διά τον πεδίου, καϊ Ύίσσαφερνης εΐπετο 

άκροβολίζόμενος. ένθα δε οι "Έλληνες εγνωσαν πλαίσίον 19 

15 ισόπλευρον οτι πονηρά τάξίς εΐη πολεμίων επόμενων, ανάγκη 

γάρ εστίν, ήν σνγκυπτρ τά κέρατα τον πλαισίου ή όδοΰ 

στενοτερας ουσης ή όρεων άναγκαζόντων ή γέφυρας, εκθλί- 

βεσθαί τους όπλίτας καϊ πορευεσθαί πονήρως άμα μεν 

7τι εζομενους, άμα δε καϊ ταραττ ο μένους, ώστε δύσχρηστους 

2ο εΐναί [ανάγκη] άτάκτονς όντας· όταν δ’ αΐι δίάσχρ τά 2ο 

κέρατα, ανάγκη δίασπάσθαί τους τότε εκθλιβομενους καϊ 

κενόν γίγνεσθαι το μέσον των κεράτων, καϊ άθυμεϊν τους 

ταντα πάσχοντας πολεμίων επόμενων. και οπότε δεοι γέ¬ 

φυραν δίαβαίνείν ή άλλην τίνά δίάβασίν, εσπευδεν έκαστος 

25 βουλόμενος φθάσαί πρώτος· καϊ ευεπίθετόν ήν ενταύθα τοΐς 

πολεμίοίς. επεϊ δε ταυτ εγνωσαν οι στρατηγοί, εποίησαν 21 

ι όπόκειντο (Ιεί. (56(1 όσίνοντο ϋ ΐη γπ&γ§;.) 2 τβ] γ* Μ&ΙίΗί&ε 
3 ροδί τοξοτών Ιεο. δίαί. Μδάνϊ^ : πΐϋ εΙΪε των : των πλείστων 
02 οεί. τά τόξα τα άεΙ. καϊ τόξα περσικά Ε 4 όπόσα δ’ Α 
Ε (Β ?) ίο ττ) : εν τή τότε 02 οεί. 14 δβ] δή Ε οιπη (3εΙ. 
15 οτι ροδί ισόπλευρον : Εηίε πλαίσίον 02 οεί. ι6 ήν σιιγκύπτει 
Οι : ί)ν μεν συγκνπτει 02 Α : ήν μεν συγκΰπτη Ε ειπη <3εί. 17 στενω- 

τερας Ε οιπη (ϊεί. ραιίε 19 καί οιη. 20 ανάγκη άεΐ. 
Οοβεί : ΓογΙ. ανάγκη διαχάση Οι ΐιί νΐά. 23 των πολεμίων 
<3εί. 24 εσπευΒε(ν) τινα <1εί. 25 πρώτον X 26 εποιή- 

σαντο <1εί. 



III. IV ΕΕΝ0Φί2ΝΊΓ02 

ε£ λο'χοι>? άνά εκατόν άνδρας, καί λοχαγούς είτεστησαν καί 

άλλους πεντηκοντήρας και άλλους ενωμοτάρχους. οΰτοι δε 

πορευόμενοι, οπότε μεν συγκυπτοι τα κέρατα, νπεμενον 

ύστεροι [οί λοχαγοί], ώστε μη ενοχλεΐν τοΐς κεράσι, τότε 

22 δε παρήγον εζωθεν των κεράτων. οπότε δε διάσχοιεν αί 5 

πλευραϊ του πλαισίου, τό μέσον άν εζεπίμπλασαν, εί μεν 

στενότερον εΐη το διεχον, κατά λόχους, εί δε πλατντερον, 

κατά πεντηκοστός, εί δε πάνυ πλατύ, κατ ενωμοτίας· ώστε 

23 αεί εκπλεων είναι το μέσον, εί δε καί διαβαίνειν τινά δεοι 
διάβασιν η γέφυραν, ουκ εταράττοντο, άλλ’ εν τώ μερει οί ιο 
λοχαγοί διεβαινον καί εί που δεοι τι της φάλαγγος, επι- 

παρήσαν ουτοι. τοντω τω τρόπω επορευθησαν σταθμούς 

24 τετταρας. ήνίκα δε τον πεμπτον επορενοντο, εΐδον βασι¬ 

λέων τι καί περί αυτά κώμας πολλάς, την δε οδόν προς τό 

χωρίον τούτο διά γηλόφων υψηλών γιγνομενην, ο'ί καθήκον 15 

από του όρους νφ’ ω ήν η κώμη, καί ειδον μεν τους λόφους 

άσμενοι οί*Ελληνες, ώ? είκός των πολεμίων όντων ιππέων 

25 επεί δε πορευόμενοι εκ του πεδίου άνεβησαν επί τον πρώτον 

γήλοφον {καί) κατεβαινον, ώί επί τον ετερον άναβαίνειν, 

ενταύθα επιγίγνονται οί βάρβαροι καί από του υψηλόν εις τό 2ο 

26 πρανές εβαλλον, εσφενδόνων, ετόξευον υπό μαστίγων, καί 

πολλούς ετίτρωσκον καί εκράτησαν τών Ελλήνων γυμνήτων 

καί κατεκλεισαν αντονς εΐσω τών οπλών ώστε παντάπασι 

ταυτην την ημέραν άχρηστοι ήσαν εν τω οχλω όντες καί οί 

27 σφενδονήται καί οί τοξόται. επεί δε πιεζόμενοι οί "Ελληνες 25 

επεχείρησαν διώκειν, σχολή μεν επί τό άκρον άφικνοΰνται 

ι λόχοι/ί] λοχαγούς ϋ &1. 2 ενωμοτάρχας <3εί. ουτοι1 οΰτω 
λΥεΐεΙίε 3 τότε μεν ύττεμενον οοηΐοίο \ οί μεν &ηΙε ύστεροι 
η<3(3. ΐνϊ&η^οΙδάοΓί οί λοχαγοί θεΐ. Κτϋ§0Γ : ροεί πορευόμενοι ΙιπβεηΙ 
<3εί. τότε δε ϋ (?&1.) ιιΐ ΐν. ι. 21 : τους δε X 6 ανεξεπίμπλασαν 
οοεΜ. (ανεττίμπλασαν Ε; : οογγ. Κτϋ^εΓ η στενώτερον X εί άεΐ. ραΓ5 
λόχους λοχαγούς (3εΙ. ιι λοχαγοί] λόχοι ΥαΙεΙίεηαεΓ επεί 
παρήεσαν X 13 εττορεΰοντο σταθμόν <3εΙ. 14 τήν τε οΐεί. 
ι6 ήσαν αί κώμαι δοΗεηΜ ή οπι. άεί. γηλόφους <3εΙ. 19 καί 
αάά. 8ίερ1ΐ3ηιΐ5 αναβα?εν (ΙεΙ. : οΐεΐ. Οοβεί 20 παραγί(γ)νονται 
<3ε£. εί$] επί <3εΙ. 22 κατετίτρωσκον <3εΙ. 
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οπλΐται όντες, οί δε πολέμιοι ταχν άπεπηδων. πάλιν δε 28 

οπότε άπίοιεν προς τδ άλλο στράτευμα ταντά έπασχον, καί 

έπϊ του δευτέρου γηλόφου ταντά έγίγνετο, ώστε άπο τον τρίτου 

γηλόφου εδοξεν αντοΐς μη κινεϊν τους στρατιωτας πρϊν άπο 

5 της δεξιάς πλευράς του πλαισίου άνηγαγον πελταστάς προς 

το όρος. έπεϊ δ’ οντοι έγένοντο υπέρ των επομένων πόλε- 29 

μίων, ουκέτι επετίθεντο οι πολέμιοι τοΐς καταβαίνουσι, δεδοι- 

κότες μη άποτμηθείησαν καί αμφοτέρωθεν αυτών γένοιντο οί 

πολέμιοι. οντω το λοιπόν της ημέρας πορευόμενοι, οι μέν 30 

ίο (εν) τη όδώ κατά τους γηλόφους, οι δε κατά το όρος έπι- 

παριόντες, άφίκοντο εις τάς κώμας' καί ιατρούς κατέστησαν 

οκτώ· πολλοί γάρ ησαν οί τετρωμένοι. ενταύθα έμειναν 31 

ημέρας τρεις καί των τετρωμένων ένεκα καί άμα επιτήδεια 

πολλά έιχον, άλευρα, οίνον, κριθάς ΐπποις συμβεβλημένος 

15 πολλάς. ταυτα δε συνενηνεγμένα ην τώ σατραπενοντι της 

χώρας, τετάρτη δ' ημέρα καταβαίνουσιν εις το πεδίον. έπεί 32 

δε κατέλαβεν αντονς Τισσαφέρνης συν τη δυνάμει, έδίδαξεν 

αντονς η ανάγκη κατασκηνησαι ον πρώτον εΐδον κώμην καί 

μη πορενεσθαι έτι μαχομένους· πολλοί γάρ ησαν οι άπό- 

2ο μαχοι, (οΐ τέ) τετρωμένοι καί οι εκείνους φέροντες καί οί 

τών φερόντων τά όπλα δεξάμενοι. έπεί δε κατεσκηνησαν 33 

καί έπεχείρησαν αντοΐς άκροβολίζεσθαι οί βάρβαροι προς την 

κώμην προσιόντες, πολύ περιησαν οί "Έλληνες" πολν γάρ 

διέφερεν εκ χώρας όρμώντας άλέξασθαι η πορευομένους 

25 έπιοϋσι τοΐς πολεμίοις μάχεσθαι. ηνίκα δ’ ην ηδη δείλη, 34 

ώρα ην άπιέναι τοΐς πολεμίοις· ονποτε γάρ μεΐον άπεστρα- 

τοπεδενοντο οί βάρβαροι του Ελληνικού εξήκοντα σταδίων, 

φοβούμενοι μη της νύκτας οί "Έλληνες έπιθώνται αντοΐς. 

I άνεπηδων <3εΙ. 3~4 ταυτα εγίγνετο . . . τρίτου γηλόφου οιη. X 
4 πρϊν) πλην Ε ευιη άεΐ. 5 ά,πδ του X 8 άμφοτερων X 9_ 
ΙΟ εν ροδί μεν 3.(3 (]. ΒΪ55θ1ιορ 13 τρεΐς~\ οκτώ X 15 συνηγμενα 
ϋ αΐ. 1\ν οιη. σατραπενοντι] στρατεΰματι (3εΙ. ΐη δέ 
ογπ. X ι8 αυτους η ανάγκη \ τους ελληνας τη ανάγκη 6εΙ. 20 ο7 

τ€ &<\ά. ΟοβεΙ 24 διεφερον . . . όρμώντες . . . πορευόμενοι X εκ 
της (3εΙ. 25-26 μάχεσθαι ■ . . τοΐς πολεμίοις οτη X (Α ?) 20 εστρα- 

τοπεδε' οντο X 28 οί ελληνες οηι (3εΙ. επίροιντο νεί επιθοΐντο ι!εί. 
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35 77ονηρόν γάρ νυκτός εστι στράτευμα ΥΙερσικόν. οϊ τε γάρ 

ϊπποι αύτοΐς δεδενται κα\ ώ? επί το πολύ πεποδισμενοι είσϊ 

του μη φεύγειν ενεκα εί λυθείησαν, εάν τε τις θόρυβος 

γίγνηται, δει επισάξαι τον ίππον ΥΙερσί] άνδρϊ καί χαλινώσαι, 

δει καί θωρακισθεντα άναβήναι επί τον ίππον. ταϋτα δε 5 

πάντα χαλεπά νύκτωρ καί θορύβου όντος. τούτου ενεκα 

36 πόρρω άπεσκήνουν των 'Ελλήνων, επεϊ δε εγίγνωσκον 

αυτούς οι Έλληνες βουλομενους άπιεναι καί διαγγελλό¬ 

μενους, εκήρυξε τοΐς 'Έλλησι συσκευάζεσθαι άκουόντων των 

πολεμίων. καί χρόνον μεν τινα επεσχον της πορείας οι ίο 

βάρβαροι, επειδή δ€ όψε εγίγνετο, άπήσαν ου γάρ εδόκει 

λύειν αυτούς νυκτός πορεύεσθαι καί κατάγεσθαι επί το 

37 στρατοπέδου, επειδή δε σαφώς άπιόντας ήδη εώρων οΓΈλ- 

ληνες, επορεύοντο καί αυτοί άναζεύξαντες καϊ διηλθον οσον 

εξήκοντα σταδίους. καί γίγνεται τοσοϋτον μεταξύ των στρα- ι,ς 

τευμάτων ώστε τη υστεραία ουκ εφάνησαν οι πολέμιοι ουδέ 

τη τρίτη, τη δε τετάρτη νυκτός προελθόντες καταλαμβάνουσι 

χωρίου υπερδεξιον οι βάρβαροι, ή εμελλον οι "Ελληνες 

παριεναι, άκρωνυχίαν όρους, ύφ’ ήν ή κατάβασις ήν εις το 

38 πεδίου. επειδή δε εώρα Χειρίσοφος προκατειλημμενην την 2ο 

άκρωνυχίαν, καλεΐ Έενοφώντα από τής ουράς καί κελεύει 

39 λαβόντα τούς πελταστάς παραγενεσθαι εις το πρόσθεν. ό δε 

Έενοφών τούς μεν πελταστάς ουκ ήγεν' επιφαινόμενου γάρ 

εώρα Ύισσαφερνην καί τό στράτευμα παν αυτός δε προσ- 

ελάσας ήρώτα Ύί καλεΐς; 6 δ£ λεγει αύτω· 'Έξεστιν όράν 25 

κατείληπται γάρ ήμΐν ό υπέρ τής καταβάσεως λόφος, καί ουκ 

4ο εστι παρελθεΐν, εί μη τούτους άποκόψομεν. αλλά τί ουκ ήγες 

τούς πελταστάς; 6 δε λεγει ότι ουκ εδόκει αύτω έρημα κατα- 

2 τδ ογπ. X 4 δβΓ] δ$7 0 Ε (Β ?) : δ6 Α; δυβαικίΐ τινά 6 χαλβ- 
πύν νυκτύς δτβ καϊ θορύβου οντος ποιεΊν <3εΙ. 9 παρασκευάζεσθαι (ϋ) 
νεί παρασκευάσασθαι άεΐ. ιι οι>] οϋτβ X 12 λυσιτελών 
αύτοΐς άεί. 15 στρατιωτών <3εΐ. 19 ύφ'] £φ' X 2ο τνρο- 

καταλ€λ*ι(,η)μμύν’ηΐ' Ο Α 24 προβλάσαϊ (3εΙ. 20 προκατείλτηπται 
<3εί. 27 παρα(κατα Ε)κόφομ*ν X 27-28 άλλα . . . π(\ταστά$ 
ΟΓΠ. X 
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λιπεΐν τα όπισθεν πολεμίων επιφαινόμενων. Άλλα μην ώρα 

γ\ £φη, βουλευεσθαι πώς τις τους άνδρας άπελα από τον 

λόφον, ενταύθα Ξενοφών όρα τον όρους την κορυφήν υπέρ 41 

αντοΰ τον εαυτών στρατεύματος οΐισαν, καί από ταντης έφοδον 

5 επί τον λόφον ένθα ησαν οί πολέμιοι, καί λεγει· Κράτιστόν, 

ώ Χειρίσοφε, ημΐν ΐεσθαι ώς τάχιστα επί τό άκρον ην γάρ 

τούτο λάβωμεν, ον δυνησονται μενειν οι νπερ της όδοϋ. 

αλλά, εί βονλει, μενε επί τώ στρατενματι, εγώ δ’ εθελω 

πορενεσθαι· εί δε χρρζεις, πορενον επί τό όρος, εγώ δε μενώ 

ίο αντον. Άλλα δίδωμί σοι, εφη ό Χειρίσοφος, όπότερον βονλει 42 

ελεσθαι. είπών ό Ξενοφών ότι νεώτερός εστιν αιρεΐται 

πορενεσθαι, κελεύει δε οί σνμπεμψαι από τον στόματος 

άνδρας· μακρόν γάρ ην από της ουράς λαβεΐν. και 6 Χειρί- 43 

σοφος σνμπεμπει τους από τον στόματος πελταστάς, ελαβε δε 

15 τους κατά μέσον πλαισίου. σννεπεσθαι δ’ εκελενσεν αντώ 

καί τους τριακοσίονς ονς αυτός είχε τών επίλεκτων επι τω 

στόματι του πλαισίου. εντεύθεν επορενοντο ώς εδνναντο 44 

τάχιστα. οί δ’ επί τον λόφου πολέμιοι ώ? ενόησαν αυ¬ 

τών την πορείαν επί τό άκρον, ευθνς καί αυτοί ώρμησαν 

2ο άμιλλάσθαι επί τό άκρον. καί ενταύθα πολλή μεν κραυγή 45 

ην του 'Ελληνικου στρατεύματος διακελευομενων τοΐς εαυ¬ 

τών, πολλή δε κραυγή τών άμφί Ύισσαφερνην τοΐς εαυτών 

διακελευομενων. Ξενοφών δε παρελαννων επί τον ίππου 46 

παρεκελευετο· ’Άνδρες, νυν επί την Ελλάδα νομίζετε άμιλ- 

25 λάσθαι, νυν προς τους παΐδας καί τάς γυναίκας, νυν ολίγον 

πονησαντες άμαχεί την λοιπήν πορενσόμεθα. Σωτηρίδας δε 47 

I επιφαινόμενων των πολεμίων (Ιοί. 2 ·γ’ Ε οιιιη 4εΙ. : δ’ Ο Β Α 
3 δρα οηι. X 3-4 νπερ του εαυτόν (Ιοί. 6 (Ιαϊο ί)ν X, άν (Ιοί., 
εάν ϋ ) 7 οί X οί ϋ : οιη. οεί. ίο πότερον X (Β ?) ιι αιρεί- 

σθαι X (Β ?) 13 μακράν (Ιοί. ουρανίας (Ιοί. 15 του 
πλαισίου <3θί. εκελευεν Ε αυτφ <3θΙ. : αντφ Ε : αυτούς ^ Β 
Α : (Ιεί. ΚεΗά&ηΙζ ιό δ χειρίσοφος ροδί τριακοσίονς <3εί. 
19-20 ευθύς . . . &κρον ογπ. X 23 κελευομενοις (Ιοί. 24 6πΙ] 
είς (Ιεί. 25 τούς οί τάς ογπ. άεί. νυν αηίο ολίγον ογπ. X 
26 πονησαντες χρόνον (Ιοί. λοιπόν Ο Ε πορευόμεθα X σωττη- 

ρίδης X δέ οηι. X (Β ?) 
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6 Σικυώνιος εΐπεν Ονκ εξ Ισου, ώ Ξενοφών, εσμεν συ μεν 

γάρ εφ' ϊππον όχη, εγώ δε χαλεπώς κάμνω την ασπίδα 

48 φερων. καί ός άκουσας ταϋτα καταπηδησας άπδ τον ϊππον 

ωθείται αυτόν εκ της τάξεως καί την ασπίδα άφελόμενος ώ? 

εδννατο τάχιστα εχων επορενετο' ετυγχανε δε και θώρακα 5 

εχων τον ιππικόν ώστ επιεζετο. καί τοΐς μεν έμπροσθεν 

νπάγειν παρεκελενετο, τοΐς δε όπισθεν παριεναι μόλις επό- 

49 μζνος. οι δ’ άλλοι στρατιώται παίουσι καί βάλλουσι καί 

λοιδοροΰσι τον Σωτηρίδαν, εστε ηνάγκασαν λαβόντα την 

ασπίδα πορευεσθαι. 6 δβ άναβάς, εως μεν βάσιμα ην, ίο 

επί του ίππου ηγεν, επεί δε άβατα ην, καταλιπών τον ϊππον 

εσπενδε πεζή. και φθάνουσιν επί τω άκρω γενόμενοι τους 

πολεμίους. 

V "Ενθα δη οι μεν βάρβαροι στραφεντες εφενγον η έκαστος 

εδννατο, οι δε "Έλληνες εϊχον τό άκρον. οι δε άμφϊ Ύισσα- 15 

φερνήν καί Άριαΐον άποτραπόμενοι άλλην οδόν ωχοντο. οι 

δε άμφϊ Χειρίσοφον καταβάντες εστρατοπεδευοντο εν κώμη 

μεστή πολλών αγαθών. ήσαν δε καί άλλαι κώμαι πολλαϊ 

πλήρεις πολλών αγαθών εν τουτω τώ πεδίω παρά τον Τίγρητα 

2 ποταμόν. ηνίκα δ’ ην δείλη εξαπίνης οι πολέμιοι επιφαί- ζο 

νονται εν τώ πεδίω, και τών "Ελλήνων κατεκοψάν τινας τών 

εσκεδασμενων εν τώ πεδίω καθ' αρπαγήν κα\ γάρ νομα'ι 

πολλαι βοσκημάτων διαβιβαζόμενοι εις τό πέραν τον ποταμού 

3 κατελ7]φθησαν. ενταύθα Τισσαφερνης και οι συν αυτώ καίειν 

επεχείρησαν τάς κώμας. και τών "Ελλήνων μάλα ηθνμησάν 25 

τινες, εννοούμενοι μη τά επιτήδεια, εΐ καίοιεν, ουκ εχοιεν 

4 όπόθεν λαμβάνοιεν. καί οι μεν άμφϊ Χειρίσοφον άπησαν 

4 ωθείτο <1εΙ. 5 εχων ροδί τάχιστα ογπ. <3εί. 6 ίίστε πιίζοιτο 
X 7 νπ(άπ- Αφαγων X μόλις X ε£ ϋ : μόγις οεί. επομόνοις 
<3θ1. 8 και βάλλουσι ογπ. άεί. 9 σωτηρίδην X εστε , εως 
<3εΙ. άναλαβόντα ΒϊβδοΗορ ίο βάσιμα βατά Ο Α 11 επϊ 
του ίππου ροδί άναβάς (Ιεί. 12 τδ άκρον Ε ιη εις τδ πεδίον 
έντρατοπεδεύσαντο ϋεί. ι8 μεστί} οιη, X 20 επιφαίνονται 
οι πολέμιοι θεί. 22 -γάρ οηι. X 24 ροδί κατελήφθησαν ’ίΐο. 
5ί3ΐ. ΡαηΙαζίάεδ 26 καύσοιεν άεί. 
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εκ τής βοήθειας· 6 δε Εενοφών ειτεϊ κατεβι], παρελαυνων 

τάς τάξεις ήνίκα άπο τής βοήθειας άπήντησαν οί 'Έλληνες 

ελεγεν Όρατε, ω άνδρες "Έλληνες, νφιεντας την χωράν 5 

?/δ?7 ήμετεραν είναι; ά γάρ οτε εσπενδοντο διεπράττοντο, μή 

5 καίειν την βασιλεως χώραν, νυν αυτοί καίουσιν ώς άλλοτρίαν. 

αλλ’ εάν που καταλείπωσί γε αυτοΐς επιτήδεια, όφονται και 

ημάς ενταύθα πορευομενους. άλλ’, ώ Χειρίσοφε, εφη, δοκεΐ 6 

μοι βοηθεϊν επι τους καίοντας ώ? υπέρ τής ήμετερας. 6 δε 

Χειρίσοφος είπεν Ονκουν εμοιγε δοκεΐ· αλλά και ημείς, εφη, 

ι καίωμεν, και οϋτω θάττον πανσονται. 

Έπε'ι δε επί τάς σκηνάς ήλθον, οι μεν άλλοι περί τα η 

επιτήδεια ήσαν, στρατηγοί δε καί λοχαγοί συνήσαν. καί 

ενταύθα πολλή απορία ήν. ενθεν μεν γάρ όρη ήν υπερ- 

νφηλα, ενθεν δε 6 ποταμδς τοσοϋτος βάθος ώ? μηδε τά 

ΐ5 δάρατα υπερεχειν πειρωμενοις τον βάθους. άπορουμενοις δ 

δ’ αυτοΐς προσελθών τις άνήρ 'Ροδιος είπεν Έγώ θέλω, ω 

άνδρες, διαβιβάσαι υμάς κατά τετρακισχιλίονς όπλίτας, άν 

εμοϊ ών δέομαι νπηρετήσητε καί τάλαντον μισθόν πορίσητε. 

ερωτώμενος δε οτου δεοιτο, Ασκών, εφη, δισχιλίων δεήσομαι· 9 

2ο πολλά δ’ δρω πρόβατα και αίγας και βοϋς καί όνους, ά 

άποδαρεντα καί φνσηθεντα ραδίως άν παρεχοι την διάβασιν. 

δεήσομαι δε καί των δεσμών οΐς χρήσθε περ'ι τά νποζνγια· ίο 

τοντοις ζενξας τους ασκούς προς άλλήλονς, όρμίσας έκαστον 

ασκόν λίθους άρτήσας καί άφείς ώσπερ άγκυρας εις το ύδωρ, 

25 διαγαγών καί αμφοτέρωθεν δήσας επιβαλώ ύλην καί γήν 

I βαθ(ίας X 2 έπ\ τάς οΐεί. οί 3.ηίε άπδ £<3(1. δοΗεηΕΙ εΐ οί 
"Ελληνβς ειπη ΒοΓηειη&ηηο <3ε]. άπήεσαν (3εΙ. 3 νφιέντα X 
4 ΰμζτέραν Ε 5 βαίνειν Ο Α Ε : Εΐε κάειν νεί κάζιν <3εΙ. (εί 
ιηίΥα ίετ) 6 άλλ’ οηι. (3εί. καταλίπωσι 8εΙ. αυτο?ς Ο 
ιι£ νί<3. : αυτους ΒΑΕ: αύτοΊς νεί αυτής εΐοί. τά έπιτήδαα (3εΙ. 
8 ΟΓΠ. X II άπηλθον (Ιεί. 12 συνησαν Κείιό^ηίζ : ενησαν 
X : συνηλθον (Ιεί. 13 ενΘει/] έντευθεν 8εΙ. 14 <5 οιη. (3εί. τδ 
βάθος <3εί. ΐη ημάς X : υμάς άεί., ροδί θέλω ην μοι (3εΙ. 
19 δζησοιτο άεί. 20 ταυτα πρόβατα (3εΙ. 22 χρησθαι X (Α? : 
χρ?]σθαι ανάγκη Ε) εί ϋ 23 δ’ εφη ζευξαι <3εί. όρμίσας] άρμόσας 
<3εΙ. 24 6ίς ογπ. X 25 διαγαγών] δε άγα^ω^ άεΐ. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 7 



III. ν Η ΕΝΟΦί2ΝΤΟΣ 

11 επιφορησω' οτι μεν ούν ον καταδύσεσθε αντίκα μάλα εΐσεσθε’ 

12 πας γάρ ασκός δύ’ άνδρας εζει τον μη καταδνναι. ώστε δε 

μη όλισθάνειν η ύλη κα\ η γη σχρησει. άκούσασι ταντα τοΐς 

στρατηγοΐς το μεν ενθύμημα χαρίεν εδόκει είναι, τδ δ’ εργον 

αδύνατον ησαν γαρ οι κωλύσοντες πέραν πολλοί ιππείς, 5 

οι ενθίις τοΐς πρωτοις ούδεν άν επετρεπον τούτων ποιεϊν. 

13 ενταύθα την μεν ύστεραίαν νπανεχώρονν εις τούμπαλιν |?; 

προς Βαβυλώνα] εις τάς άκαύστους κώμας, κατακαύσαντες 

ενθεν εζησαν ώστε οι πολέμιοι ον προσηλαννον, άλλα 

εθεώντυ και όμοιοι ησαν ^Θαύμαζειν^ οποί ττοτε τρέφονται ίο 

14 οι "Ελληνες καί τί εν νώ εχοιεν. ενταύθα οι μεν άλλοι 

στρατιώται επί τα επιτήδεια ησαν οι δε στρατηγοί στάλιν 

συνήλθον, καί συναγαγόντες τους εαλωκότας ηλεγχον την 

15 κύκλω πάσαν χώραν τις έκαστη είη. οι δε ελεγον οτι τα 

προς μεσημβρίαν της επί Βαβυλώνα είη και Μ^δίαι^, δι’ 15 

ησπερ ηκοιεν, η δε προς εω επί Σονσά τε καί Έκβάτανα 

φεροι, ένθα θερίζειν λεγεται βασιλεύς, η δε διαβάντι τον 

ποταμδν προς εσπεραν επί Αυδίαν καί Ιωνίαν φεροι, η δε 

διά των όρεων καί προς άρκτον τετραμμενη οτι εις Καρδονχονς 

ϊό άγοι. τούτους δε εφασαν οικεΐν άνά τα όρη καί πολεμικούς 2ο 

είναι, καί βασιλεως ονκ άκονειν, άλλα καί εμβαλεΐν ποτέ εις 

αυτούς βασιλικήν στρατιάν δώδεκα μυριάδας· τούτων δ’ ούδεν' 

άπονοστησαι διά την δνσχωρίαν. οπότε μεντοι προς τον 

σατράπην τον εν τώ πεδίω σπείσαιντο, καί επιμιγνύναι σφών 

τε προς εκείνους καί εκείνων προς εαυτούς, άκούσαντες ταντα 25 

2 παΕ δ άεΐ. 3 δλισθανε7ν 4εΙ. : δλισθά{ά Ε, η Α)ναι X 7 ύπ- 

ανεχώρουν X Α ?') : εττανεχώρουν <3εΙ. ^-8 ϊτ) νρδς βαβυλώνα 4ε1. 

Κεΐδίίε β) 5 εχ ιη Ε, η Α) 9 προηλαυνον <3εΙ. ίο θαυμάζειν X : 

θαυμάζοντας <3εΐ. {θαυμάζουσιν ιιηιΐ8 εοΓΓ.) 12 άμφ\ <4εί. ήσαν 
0θ<3ά. : οογγ. ΚεΜίΐηΙζ στρατηγοί καί οι λοχαγοί άεί. 13 εαλω- 

κοτα$~\ αιχμαλώτους 4εΙ. 14 τά. μεν άεί. ιβ ηώ νεί ηώ X 

17 φε'ρει X θερίζειν καί εαρίζειν θεΐ. 2ΐ εμβάλλειν <3εί. 
23 άποστησαι X 24 τον 3ηίε εν οηι. X ττείσαιντο X 

εττιμιγνηναι ΕΕ (Β Α ?) : εττιμίγνυσθαι 4εΙ. σφών τε] εφ’ φτε X 

25 εκείνων\ εκείνον X (εκείνος Α Ιεείε Οΐηά.) αυτούς <1εϋ. δε 
Γάΰτα άεΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑ^ΕίΙΣ Γ III. ν 

οι στρατηγοί εκάθίσαν χωρίς τους εκασταχόσε φάσκοντας 

είδεναι, ονδεν δήλον ποίήσαντες οποί πορενεσθαί εμελλον. 

εδόκεί δε τοϊς στρατηγοϊς αναγκαίου είναι δια των ορίων εις 

Καρδονχονς εμβαλεΐν τούτους γαρ διελθόντας εφασαν εις 

5 Αρμενίαν ήζζιν, ής Όράντας ηρχε πολλής καί εύδαίμονος. 

εντεύθεν δ’ ευπορον εφασαν είναι οποί τις εθελοι πορενεσθαί. 

επί τοντοις εθνσαντο, όπως ήνίκα καί δοκοίη τής ώρας την ι8 

πορείαν ποιοΐντο· την γαρ υπερβολήν των ορίων εδεδοίκεσαν 

μή προκαταληφθείη· καί παρήγγειλαν, επειδή δείπνήσαιεν, 

ίο συσκευασαμενους πάντας άναπανεσθαι, καί επεσθαι ήνίκ αν 

τις παραγγελλη. 

2 ουΖεν δε X 4 εμβάλλειν (ίεί. διελθόντες <3εΙ. 6 Άπορον 
Α Ε εΐ Β αηΐε οογγ. 7 θίσαιντο X όπως δπηνίκα 5Ϊηε. καϊ (3εΙ. 
8 δρεων X εί ϋ : ορών άεΐ. 9 καταληφθεί-η 8εΙ. δειπνήσειαν 
(ΙεΙ. ίο συσκευασαμενους Όίικί. : σκευασ ζ Β)ο(α Α)μένους X: 
συνεσκευασ μένους νοί συσκευασμένους άεΐ. ιι παρα'Υ'γείλτι (ΙεΕ 

7* 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑ2ΕΩΣ Δ 

1 [';Οσα μέν δη εν τη άναβάσει έγένετο μέχρι της μάχης, 

και οσα μετά την μάχην εν ταΐς σπονδαΐς άς βασιλεύς καί 

οι σνν Κνρω άναβάντες "Έλληνες έποιησαντο, καί οσα παρα- 

βάντος τάς σπονδάς βασιλέως καί Τισσαφέρνονς έπολεμηθη 

προς τονς'Έλληνας έπακολονθονντος του Περσικού στρατεν- 5 

2 ματος, εν τω πρόσθεν λόγω δεδηλωται. έπεϊ δε άφίκοντο 

ένθα δ μεν Τίγρης ποταμδς παντάπασιν άπορος ην διά τδ 

βάθος καί μέγεθος, πάροδος δε ονκ ην, άλλα τά Καρδονχεια 

όρη απότομα υπέρ αντου του ποταμού έκρέματο, έδόκει δη 

3 τοΐς στρατηγοΐς διά των όρέων πορευτέον είναι, ηκουον γάρ ίο 

των άλι σκομένων οτι εί δι έλθοιεν τά Κ αρδονχεια ορη, εν τη 

Αρμενία τάς πηγάς του Τίγρητός ποταμού, ην μεν βονλωνται, 

διαβησονται, ην δ€ μη βονλωνται, περιίασι. καί του Εδ- 
φράτου δέ τάς πηγάς έλέγετο ον πρόσω τον Τίγρητος είναι, 

4 καί εστιν όντως εχον. την δ’ εις τονς Καρδονχονς εμβολήν 15 

ώδ€ ποιούνται, άμα μεν λαθεΐν πειρωμενοι, άμα δέ φθάσαι 

πριν τους πολεμίονς καταλαβεΐν τά άκρα.] 

5 Ήνίκα δ’ ην άμφί την τελευταίαν φυλακήν και έλείπετο 

της νυκτδς οσον σκοταίους διελθεΐν τδ πεδίον, τηνικαντα 

άναστάντες άπδ παραγγέλσεως πορενόμενοι άφικνοννται άμα 20 

6 τη ημέρα πρδς τδ όρος. ένθα δη Χειρίσοφος μεν ηγείτο 

τον στρατεύματος λαβών τδ άμφ’ αντδν και τοί/9 γνμνητας 

πάντας, Ξενοφών δέ σνν τοΐς όπισθοφνλαξιν δπλίταις εΐπετο 

ΙηΒοπρΙΐοηβδ ιι(; 5υρ. §§ 1-4 <3ε1. Οΐη<3. §§ 3-4 ΟΓΩ· X (Α ?) 
3 εσπείσαντο θεί. 4 (πολέμησε X 5 περσών (Ιεί. 9 
ΟαδίπΗο : δβ (3εΙ. ίο στρατηγοΊς Εεοηοΐανϊπβ : στρατιώταΐ'ϊ ίΐεΐ. 
14 δβ θ35ίαϋο : τε <3εί. 15 οΰτω στενόν <4εΙ. : εοιτ. ΑΒγ65οΗ 
22 αυτόν1 αυτό Ο : αυτό Ε: αυτου Α 



ΚΤΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕίΙΣ Δ IV. ΐ 

ουδενα εχων γυμνήτα- ουδεϊς γάρ κίνδυνος εδόκει ζΐναί μη 

τις άνω πορευομενων εκ του όπισθεν επίσποιτο. και επί η 

μεν το άκρον άναβαίνει Χειρίσοφος πριν τινας αίσθεσθαι 

των πολεμίων· επειτα δ’ υφηγεΐτο' εφείπετο δε αεί το 

5 υπερβάλλον του στρατεύματος εις τάς κωμας τάς εν τοΐς 

ά'/κεσί τε καί μυχοΐς των όρεων. ένθα δη οί μεν Καρδουχοι δ 

εκλιπόντες τάς οικίας εχοντες καί γυναίκας καί παΐδας εφευγον 

επί τά όρη. τά δε επιτήδεια πολλά ην λαμβάνειν, ησαν δε 

και χαλκώμασι παμπόλλοις κατεσκευασμεναι αί οικίαι, ών 

ίο ουδεν εφερον οι "Ελληνες, ουδέ τους ανθρώπους εδίωκον, 

υποφειδόμενοι, εί πως εθελήσειαν οι Καρδουχοι διιεναι 

αυτους ώ? διά φιλίας της χώρας, επείπερ βασιλεΐ πολέμιοι 

ησαν τά μεντοι επιτήδεια οτω τις επιτυγχάνοι ελάμβανεν 9 

ανάγκη γάρ ην. οι δε Καρδουχοι ούτε καλουντων ύπήκουον 

15 ούτε άλλο φιλικόν ουδεν εποίουν. επεϊ δε οι τελευταίοι των ίο 

* Ελλήνων κατέβαιναν εις τάς κώμας άπο του άκρου ήδη 

σκοταΐοι (δια γάρ το στενήν είναι την δδδν ολην την ημέραν 

η άνάβασις αυτοΐς εγενετο καί κατάβασις\ τότε δη συλλε- 

γεντες τινες των Καρδουχων τοΐς τελευταίοις επετίθεντο, 

:ο καί άπεκτεινάν τινας καί λίθοις και τοξευμασι κατετρωσαν, 

ολίγοι όντες' εξ απροσδόκητου γάρ αυτοΐς επεπεσε το (Ελλη¬ 

νικόν. ει μεντοι τότε πλείους συνελεγησαν, εκινδυνευσεν αν ιι 

διαφθαρηναι πολύ του στρατεύματος. καί ταυτην μεν την 

νύκτα ούτως εν ταΐς κώμαις ηυλίσθησαν οί δε Καρδουχοι 

25 πυρά πολλά εκαιον κύκλω επί των όρεων καί συνεώρων 

αλληλους. άμα δε τη ήμερα συνελθοϋσι τοΐς στρατηγοΐς 12 

καί λοχαγοΐς των Ελλήνων εδοξε των τε υποζυγίων τά 

I ·γυμνί(νε 1 τ^τιην X εζόκει κίνδυνος <3εΙ. 2 άνω 3ηΙε επί' 
σποιτο ΓερεΙιιηΙ X 3 τινα άεΐ. 4 ^φτιγεΊτο X δέ αεί] δ’ 
εκεί X 7 ’ΐφενγον οχη. X χι πως αν δεΙ. 13 οτφ 
Ηίερίιαηιΐδ: οτι οοδδ. ρΓ^είοΓ ϋ ςυί 8του, ιιηάε οπού εοηί. Οοδεί 
ελάμβανον άεί. 15 επεϊ] οτε (ΙεΙ. ΐδ κατάβασις εις τάς κωμας 
ίΐεΐ. 20 άπέκτειναν X <1 I) : άτεκτεινον εεί. 2ΐ ολίγοι τινες 
νντες δεΙ. 23 πο\\ά ίΐοΐ. 25 κνκλγ πυρά εκαιον δεί. συνε· 
βόχ>ν ΒΐϊϋεΓδ ; εί'. VI. ϊιϊ. 6 



Η ΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ IV. ί 

αναγκαία καί δννατώτατα έχοντας πορεύεσθαι, καταλιπόντας 

τάλλα, καί οσα ην νεωστϊ αιχμάλωτα ανδράποδα εν τη 

13 στρατια πάντα άφεΐναι. σχολαίαν γάρ εποίονν την πορείαν 

πολλά όντα τά υποζύγια και τά αιχμάλωτα, πολλοί δε οι επ'ι 

τούτοις όντες απόμαχοι ησαν, διπλάσιά τε επιτήδεια εδει 5 

πορίζεσθαι καί φερεσθαι πολλών των ανθρώπων όντων. 

δόξαν ό€ ταντα εκηρνξαν οϋτω ποιεΐν. 

14 Έπβΐ δβ άριατησαντες επορεύοντο, ύποστησαντες εν τώ 

στενώ οι στρατηγοί, εΐ τι ενρίσκοιεν των είρημενων μη άφει- 

μενον, άφηρονντο, οι δ’ επείθοντο, πλην εΐ τις εκλεψεν, οΐον ίο 

η παιδός επιθνμησας η γνναικος των ευπρεπών, καί ταύτην 

μεν την ημέραν ούτως επορεύθησαν, τά μεν τι μαχόμενοι τά 

15 δβ καί αναπαυόμενοι, εις δε την ύστεραίαν γίγνεται χειμών 

πολύς, άναγκαϊον δ’ ην πορεύεσθαι· ου γάρ ην ικανά τάπι- 

τ7]δεια. καί ηγείτο μεν Χειρίσοφος, ώπισθοφνλάκει δ£ 15 

ι6 Ξ,ενοφών. καί οι πολέμιοι ισχνρώς επετίθεντο, καί στενών 

όντων τών χωρίων εγγύς προσιόντες ετόξενον καί εσφεν- 

δόνων ώστε ηναγκάζοντο οι'Έλληνες ε π ιδιιό κοντές και πάλιν 

άναχάζοντες σχολή πορεύεσθαι· καί θαμινά παρηγγελλεν 6 

Έενοφών ύπομενειν, οτε οι πολέμιοι ισχνρώς επικεοιντο. 2ο 

17 ενταύθα ό Χειρίσοφος άλλοτε μεν οτε παρεγγνώτο νπεμενε, 

τότε δε ονχ ύπεμενεν, άλλ’ ηγε ταχέως καί παρηγγύα επεσθαι, 

ώστε δηλον ην ότι πράγμά τι εΐη· σχολή δ’ ονκ ην Ιδεΐν 

παρελθόντι το αίτιον της σπονδής· ώστε η πορεία όμοια 

ι8 φνγη εγίγνετο τοΐς όπισθοφύλαξι. καί ενταύθα αποθνήσκει 25 

άνηρ αγαθός Λακωνικός Λεώννμος τοξενθεις διά της άσπίδος 

καί της σπολάδος εις τάς πλενράς, καί Βασίας Αρκάς 

ι τά δννατώτατα (ΙεΙ. πορεύεσθαι έχοντας (3βί;. 2 όπόσα <3εί:. 
3 αφιεναι (Ιεί. εποιουντο οΐεΐ. \ πολλο'ι δβ] κα\ πολλοί δφ αυτών 
<3εΙ. 5 Τ€ τά 8 επειδή (Ιεί. όπο(έπι Έ.)στ^σαντες X 
(Α?) : ύποστάντες (Ιεί. τφ οηι. <3εΙ. : τιρ ΒΓείΙεηΒαεΙι 9 
τι] επεϊ <3εΙ. άφιεμενον <3εΙ. ίο τίς τι <3εί. οίον οιτι. <3εί. 
13 δε καί <3εΙ.: δβ τι X χειμών γίγνεται (3εί. 19 αναγκάζοντες X 
θαμεινα παρηγγελλεν X εΐ ϋ : θαμινα παρτ,γγειλεν θεΐ. 20 67γι- 
χεοιντο X 21 ένθα (Ιεί. 25 φυγής εΐεί. 26 κλεώνυμυς 
εΐεί. 27 πολάδος X : στολάδος εΐ - ί. : οογγ. δοΙιηεϊεΙεΓ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝ ΑΒΑΣΕΧ2Σ Δ IV. ι 

διαμπερές την κεφαλήν. 67Γ6ΐ δ£ άφίκοντο 67τι σταθμόν, 19 

ευθυς ώσπερ εΊχεν ό Έενοφών ελθών προς τον Χειρίσοφον 

ητιάτο αυτόν οτι ουχ υπεμενεν, άλλ’ ηναγκάζοντο φευγοντες 

άμα μάχεσθαι. καί νυν όνο καλώ Τ6 καί άγαθώ άνδρε 

5 τεθνατον καί ούτε άνελεσθαι ούτε θάψαι εδυνάμεθα. άποκρί- 20 

ΐ'ζται ό Χειρίσοφος· Βλεψον, (:φη, προς τα όρη καί ίδε ώί 

αβατα παντα 6σπ· μια ο αντη οοος ην ορας ορσια, και επι 

τούτη ανθρώπων όράν εξεστί σοί όχλον τοσοντον, οί κατειλη- 

φότες φυλάττουσι την εκβασιν. ταντ εγώ εσπευδον καί 21 

ίο διά τουτό σε ουχ υπεμενον, εΐ πως δυναίμην φθάσαιι πριν 

κατειληφθαι την υπερβολήν οί δ’ ηγεμόνες ονς εχομεν ου 

φασιν εΐναυ άλλην οδόν. ό δε Ηενοφών λέγει· Άλλ’ 6)/ώ 22 

έχω δυο άνδρας. έπεϊ γάρ ημΐν πράγματα παρεϊχον, ενηδρευ- 

σαμεν, οπερ ημάς καί άναπνενσαι έποίησε, καί άπεκτείναμέν 

15 τινας αυτών, και ζώντας προυθνμηθημεν λαβεΐν αυτόν τούτον 

ένεκα όπως ηγεμόσιν ειδόσι την χώραν χρησαίμεθα. 

Και ευθυς άγαγόντες τους ανθρώπους ηλεγχον διαλαβόντες 23 

ει τινα είδεΐεν άλλην οδόν η την φανερόν, ό μεν ουν έτερος 

ουκ εφη μάλα πολλών φόβων προσαγομενων επεί δ£ ουδεν 

20 ωφέλιμον ελεγεν, όρώντος τον ετέρου κατεσφάγη. ό δε 24 

λοιπός ελεζεν οτι ουτος μεν ου φαίη δια ταντα είδεναι, οτι 

αυτώ ετυγχανε θυγάτηρ εκεί παρ' άνδρί εκδεδομενη' αυτός 

δ’ εφη ηγησεσθαι δυνατήν καί υποζυγίοις πορευεσθαι οδόν, 

ερωτώμενος δ’ εί εΐη τι εν αυτή δνσπάριτον χωρίον, εφη 25 

25 είναι άκρον ό εί μη τις προκαταληφοιτο, αδύνατον εσεσθαι 

ι-2 €πει8η 8β ποτ€ άφικνονντο (Τ7Γ6ίσασθαι ενθνς άεΐ. 3 νπβμΐν^ν X 
(ΒΑ?): νπέμβινεν άοί. 5 τεθνατον X : τεθνάτην άεί. θάψαι 
αντώ <3εί. β-6 αποκρίνεται προς ταντα <3εΙ. 6 προϊ] 65 νεί 
εις <3εΙ. η δέ ταΰτη(ι) ϋ 3.1. όρθια] δρειαία νεί δΐιη. άεΐ. 
8 ταντην δράν ανθρώπων άεί. ιο-ΐι πρίν κατειληφθαι οπι. X 
14 οπερ η μας καί άεΐ. : δπερ και η μας καί ΟΒ Α: δπερ καί ημάς Ε 
15 ζών Ο Α αυτους X ΐ6 ενεκεν οΐεΐ. χρησώμεθα <3εΙ. 
19 καί μάλα (ΙεΙ. επειδή (3εΙ. 2Γ διά ίη Γ35. ^ διά ταντα ον 
φαίη <3εΙ. 22 τν^χάνει άεΐ. 23 ή~/ησασθαι X 24 δνσπάριτον 
ΡθΓ5οη εχ δίαιτα : δνσπόριστον X : δνσβατον <3εΙ. 24-25 εφη είναι] 

εφησε καί (3εΙ. 25 & καί <3εΙ. /ταταλή(νε1 εί)φοιτο (3εΙ. δννα- 

τδν {ον δννατδν Ε) X εσεσθαι] είναι <3εΙ. 
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26 7Γαρελθεΐν. ενταύθα δ’ έδόκει σνγκαλέσαντας λοχαγούς καί 

πελταστάς καί των οπλιτών λέγειν τε τα παρόντα καί έρωταν 

εί τις αυτών εστιν όστις άνηρ αγαθός έθέλοι αν γενέσθαι καί 

27 νποστάς εθελοντής πορενεσθαι. νφίσταται των μεν οπλιτών 

' Αριστώννμος Μεθυδριενς [Άρκας] και Άγασίας Στνμφάλιος 5 

['Αρκάς], άντίΓττασιάζων δ€ αντοΐς Καλλίμαχος ΥΙαρράσιος 

['1 * 3 Αρκάς καί ουτο?] εφη έθέλειν πορενεσθαι προσλαβών 

εθελοντας εκ παντός του στρατεύματος· εγώ γάρ, 'έφη, 

28 οΐδα οτί εψονται πολλοί τώ>ν νέων εμοϋ ηγούμενον. εκ 

τούτον έρωτώσιν εΐ τις καί τών γνμνητων ταξιάρχων έθέλοι ίο 

σνμπορενεσθαι. νφίσταται ' Αριστέας Χίος, ός πολλαχου 

πολλον άξιος τη στρατιό, εις τα τοιαντα έγένετο. 

II Και ην μεν δειλή, οί δ’ έκέλενον αντονς έμφαγόντας 

πορενεσθαι. και τον ηγεμόνα δ)']σαντες παραδιδόασιν αντοΐς, 

καί συντίθενται την μεν ννκτα, ην λάβωσι τό άκρον, το 15 

χωρίον φνλάττειν, άμα δε τι) ημέρα τι) σάλπιγγι σημαίνειν' 

και τους μέν άνω όντας ίέναι επί τους κατέχοντας την φανεράν 

εκβασιν, αυτοί δέ σνμβοηθησειν έκβαίνοντες ώί αν δννωνται 

2 τάχιστα. ταντα σννθέμενοι οι μέν έπορενοντο πλήθος ώς 

δισχίλιοΐ’ καί νδωρ πολν ην εξ ονρανον' Βενοφών δε έχων 2ο 

τους οπισθοφύλακας ηγείτο προς την φανεράν εκβασιν, όπως 

ταντη τη όδώ οι πολέμιοι προσέχοιεν τον νουν καί ώς 

3 μάλιστα λάθοιεν οί περιιόντες. έπει δέ ησαν επί χαράδρα οί 

οπισθοφυλακές ην έδει διαβάντας προς τό όρθιον έκβαίνειν, 

τηνικαντα έκνλινδον οί βάρβαροι όλοιτρόχονς άμαξιαίονς καί 25 

I δ’ ο Γη. (ΙεΙ. συγκαλέσασθαι X 1-2 του* λοχαγού* και 
ταξιάρχου* των πελταστών καί τών οπλιτών ΟοβεΙ (οπλιτών τινά* Ε; 
3 αυτών ΟΓΩ. Ο ά\. οστι* ογπ. X (εί εστιν οηι. Ε) άν ογπ. <3εΙ. καί 
ο Γη. δυϊά&δ 4 υφίστανται άεΐ. 5 6 ΐηοΐαδα <3ε1. ΒΐδδοΗορ 
6 άεΙΪΓ&ηΙ (ϊεΐ. η θελειν Β Α Ε 8-9 ευ γάρ οΐδα εφη <3εΙ. ίο ή 
ταξιαρχών άεΐ. 12 εί* ταΰτα οΐεΐ. 13 οί ] ηδη (3εΙ. ι8 συμ¬ 

βουλή* ενεκεν βαίνοντε* X: συμβουληθεΤσιν εκβαίνοντε* <3εΙ : οογγ. 

ΜΐίΓεΙηδ Ιφταυτα συμβαίνουσιν’ οί μεν ουν ϋ &1. 22 τη όδφ 
ογπ. δΐηά&5, δ. προσέχοιεν καί οηι. X 23 περιιόντε* Ε : περι- 

ιδόντε* Ο Β Α : παριόντε* άεΐ. επιχαραδραΊοι X 24 υρθριον X (Β ?) 

25 εκυλίνδουν οο<ί<3. : οογγ. (ϋοβοΐ: όλοιτρόχου* δαϊ^δ : ολοι τροχού* 

X : όλοτρόχου* οΐοΐ. άμαξαίου* Χ(Β Α ■) 
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μείζους καί έλάττους, ο* φερόμενοι προς τάς πέτρας παίοντες 
διεσφενδονώντο' καί παντάπασιν ουδέ πελάσαι οΐόν τ ήν τρ 
είσόδω. ένιοι δε των λοχαγών, εί μη ταυτρ δυναιντο, άλλρ 4 

έπειρώντο' και ταϋτα έποίουν μέχρι σκότος έγένετο· έπεϊ δε 
5 ωοντο αφανείς είναι άπιόντες, τότε άπήλθον έπϊ το δεΐπνον 

έτυγχανον δε καϊ άνάριστοι όντες αυτών οι όπισθοφυλακή- 

σαντες. οι μέντοι πολέμιοι ουδέν έπαυσαντο δι όλης της 
ννκτός κυλίνδοντες τους λίθους· τεκμαίρεσθαι δ’ ήν τώ φόφω. 

οί δ’ έχοντες τον ηγεμόνα κύκλω περιιόντες καταλαμβάνουσι 5 

ίο τους φύλακας άμφι πυρ καθημένους' καί τους μεν κατα- 

καίνοντες τοδί δε καταδιώ ξάντες αυτοί ένταϋθ’ εμενον ως το 
άκρον κατέχοντες. οι δ’ ου κατεΐχον, άλλα μαστός ήν υπέρ 6 

αυτών παρ ον ήν η στενή αυτή οόος εφ ρ εκαθηντο οι 
φυλακές. έφοδος μέντοι αυτόθεν έπ'ι τους πολεμίους ήν 

15 οι έπϊ τρ φανερά όδώ εκαθηντο. καί την μεν νύκτα ενταύθα 7 

διήγαγον έπεϊ δ’ ημέρα υπέφαινεν, έπορευοντο σιγρ συντε¬ 

ταγμένοι επί τους πολεμίους* καί γάρ ομίχλη έγένετο, έοστ 
έλαθον εγγύς προσελθόντες. έπεϊ δε εΐδον άλλήλους, ή τε 
σάλπιγξ έφθέγξατο καί άλαλάξαντες ϊεντο έπϊ τους άνθρώ- 

2ο 7τους" οι δε ουκ έδέξαντο, άλλα λιπόντες την οδόν φευγοντες 
ολίγοι άπέθνρσκον ευζωνοι γάρ ήσαν. οι δε άμφϊ Χειρί- 8 

σοφον άικουσαντες τής σάλπιγγος ευθυς ϊεντο άνω κατά την 
φανεράν οδόν άλλοι δε τών στρατηγών κατά άτριβεΐς οδούς 
έπορευοντο ρ ετνχον έκαστοι όντες, καί άναβάντες έδυ- 

25 ναντο άνίμων άλλήλους τοΐς δόρασι. καί οΰτοι πρώτοι 9 

συνέμειξαν τοΐς προκαταλαβουσι τό χωρίον. Εενοφών δε 

ι ε’λάττους λίθους <3εΙ. παίοντες πρδς τα,ς πέτρας (ΙεΙ. πταίοντες 
3οΗηεϊ<3ει* 3 ύδφ <3εί. ταύτην X (Β ?) η ροεί πολέμιοι 
δεςιιϊίιΐΓ ίη X §1θ53ειηα φοβούμενοι δηλονότι (εί. ρεαεί.) ουδέ»/] 
ονδ <3εΙ. ανεπανσαντο Ο (? &1.) δΐ οιη. <3εΙ. 8 κυλινδούντες 
ε*'εΐεϊ. τεκμύ,ρασθαι <3εΙ. ίο κατακαίνοντες X εί 5ιιΐ<33.5 : αποκτεί- 

ναντες (3ε£. : κατακανόντες ϋΐη<3. 12 κατέχοντες τδ &κρον <3εΙ. 
ιό έπέφαινεν X ετύχχανεν Ε) ι8 προελθόντες 0| κα'ι ^ τε X 

ΐρ επεφβέ'/ζατο X οι έλληνες ϊεντο (δΐο ιιί &1Ϊ35 00(3(1.) <3εΙ. είς 
<3εΙ. 20 λιπόντες X (εκλιπόντες Ε) εΐ ϋ: καταλιπόντες <3εΙ. 
23 ακριβείς X 4 _25 ήδύναντο άνείμοον X 25 ούτοι μόνοι πρώτοι 
άεί. 
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εχων των οπισθοφυλάκων τους ημίσεις είτορεύετο ηπερ οι 

τον ηγεμόνα εχοντες' εύοδωτάτη γάρ ην τοΐς ύποζνγίοις· 

ίο τους δε ημίσεις όπισθεν των υποζυγίων εταζε. πορευόμενοι 

δ’ εντυγχάνουσι λόφω υπέρ της οδού κατειλημμενω υπό των 

πολεμίων, ους η άποκόψαι ην ανάγκη η διεζεύχθαι από 5 
των άλλων Ελλήνων. καί αυτοί μεν άν επορευθησαν ηπερ 

οι άλλοι, τα δβ υποζύγια ουκ ην άλλη η ταύτη εκβήναι. 

11 ένθα δη παρακελευσάμενοι άλληλοις προσβάλλουσι προς 

τον λόφον όρθίοις τοΐς λόχοις, ου κύκλω άλλα καταλιπόντες 

12 άφοδον τοΐς πολεμίοις, εί βούλοιντο φεύγειν. καί τέως ίο 
μεν αυτούς άναβαίνοντας οπη εδύναντο έκαστος οι βάρβαροι 

ετόζευον καί εβαλλον, εγγύς δ’ ου προσίεντο, άλλα φυγή 

λείπουσι τό χωρίον. και τοϋτόν τε παρεληλύθεσαν οι 

"Ελληνες καί ετερον δρώσιν έμπροσθεν λόφον κατεχόμενον 

13 €7Γι τούτον αύθις εδόκει πορεύεσθαι. εννοησας δ’ ό Βενοφων 15 
μη, εί έρημον καταλίποι τον ηλωκότα λόφον, \ καϊ\ πάλιν 

λαβόντες οι πολέμιοι επιθοΐντο τοΐς ύποζνγίοις παριούσιν 

[επι πολύ ο ην τα υποζύγια ατε δια στενής της οόου 

πορενόμενα), καταλείπει επί τον λόφου λοχαγούς Κηφισό- 

δωρον Κηφισοφώντος Άθηναΐον καί'Αμφικράτην Άμφιδημου 2ο 

Άθηναΐον και Άρχαγόραν Αργείον φυγάδα, αυτός δε σύν 

τοΐς λοιποΐς επορεύετο επί τον δεύτερον λόφον, και τω αύτω 
14 τρόπω καί τούτον αιρούσιν. ετι δ’ αύτοΐς τρίτος μαστός 

λοιπός ην πολύ όρθιωτατος ό ύπερ της επι τω πυρϊ κατα- 

15 ληφθείσης φυλακής της νυκτός υπό των εθελοντών, επεϊ δ’ 25 
εγγύς εγενοντο οι"Ελληνες, λείπουσιν οι βάρβαροι άμαχητϊ 

τον μαστόν, ώστβ θαυμαστόν πάσι γενεσθαι και ύπώπτενον 

5 &44. ΐη ΐΉ3Γ£. ^.2 : οιη. Ο, Α Ε ιο-ιι τ4ω$ μζν) 6ρώντε$ 
νεί δρωντες μεν 4εί. ιι οποί (4 εδννατο Οοβεί; εί. III. ί. 3 
12 4ε1ΪΓ3ηί 4εί. προίεντο 14 δρώντ€$ 4εί. ιό κατα- 
λί7Γβι (5ΐφΓ3δθΓ. οι) Ε: καταλ'ι(εί Α πη (1 Β; καταλείποι άεί. ηλωκότα 
οοοΙά.: νΐά. ΜεΐδΙεΓίιαηδ2135 καί 4ε1. δοΗηείάεΓ ιη επιθώντο Ο* 
19 20 κηφεισόδωρον (εί § 17) κηφεισοφωντος X 20-21 καί . . . 
άθηναΐον οιη. 4εί. 23 αϊρουσιν X (Β ?) 24 καταλειφθείσης X 
25 εθελοντών οο(1ά. : οογγ. Β γο (13.6115 20 εγενοντο^ ήγον 4εί 
27 γενεσθαι πάσι 4εί. 
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δεισαντας αυτους μη κυκλωθεντες πολιορκοΐντο άπολιπεϊν. 

οί δ’ άρα από τον άκρου καθορώντες τα όπισθεν γιγνόμενα 

7τάντες επί τους οπισθοφύλακας εχώρονν. και Εενοφών μεν ι6 
συν τοΐς νεωτάτοις άνεβαινεν επί το άκρον, τους δε άλλους 

5 εκελευσεν υπάγειν, όπως οί τελευταίοι λόχοι προσμειδιάν, 

καί προελθόντας κατά την οδόν εν τω δμαλω θεσθαι τα όπλα 

είπε. καί εν τουτω τω χρόνιο ηλθεν Άρχαγόρας 6 Αργείος ιγ 

πεφενγώς καί λεγει ως άπεκόπησαν από τον λόφον καί 

οτι τεθνάσι Κηφισόδωρος καί ’Αμφικράτης καί άλλοι οσοι 

ίο μη αλίμενοι κατά της πέτρας προς τους οπισθοφύλακας 

άφίκοντο. ταντα δε διαπρα^άμε^οι οί βάρβαροι ηκον επ' ι8 

άντίπορον λόφον τω μαστω· καί 6 Εενοφών διελεγετο αντοΐς 

δι’ ερμηνεως περί σπονδών καί τους νεκρούς άπητει. οί δε I) 

εφασαν άποδώσειν εφ’ ω μη καίειν τάς οικίας, συνωμολόγει 

15 ταντα 6 Εενοφων. εν ω δε τδ μεν άλλο στράτευμα παρηει, 
οί δε ταντα διελεγοντο, πάντες οί εκ τούτον του τόπον 

σννερρυησαν Ί*ενταύθα ισταντο οί πολεμιοιΐ". καί επεί 2ο 

ηρξαντο καταβαίνειν από του μαστόν προς τους άλλους 

ένθα τά όπλα εκειντο, ΐεντο δη οί πολέμιοι πολλώ πληθει 

2ο καί θορυβώ· καί επεί εγενοντο επί της κορυφής τον μαστού 

αφ’ ου Εενοφων κατεβαινεν, εκυλίνδονν πετρονς' καί ενός 

μεν κατεαζαν τό σκέλος, Εενοφώντα δε ό υπασπιστής 

εχων την ασπίδα άπελιπεν' Ευρυλοχος δε Αονσιευς [Άρκα$] 21 

προσεδραμεν αυτω οπλίτης, καί προ άμφοΐν προβεβλημένος 

25 άπεχώρει, καί οί άλλοι προς τους συντεταγμένους άπηλθον. 

εκ δε τούτον παν δμον εγενετο τό 'Έ,λληνικόν, καί εσκηνησαν 22 
αύτοΰ εν πολλαΐς καί καλαΐς οίκίαις καί επιτηδείοις δαψιλεσι* 

ι απολείπειν (ΙβΙ. 5 λοχαγοί θεί. προμίξειαν X (Β ?) 
8 πρώτου λόφου <3εΐ. 9 °ί ’ό,λλοι Ε, ΓογΙ. Γεοίε ίο άλοννεί <£)■ 
μει/οι X : αλλόμενοι (Ιεί. · αλάμενοι ΟοβεΙ 12 ό οπι. <1εΙ. 
14 οικίας Ο, (Α ?) : κώμας εεί. εί 02 ΐη τη&Γ^. ιό τούτου οιη. Β Ε 
ιη ενταύθα οο 8. : ένθα Ρ&ηί&ζΐάεδ ; οί. I. νΐϋ. 24, χ. 5 'ίσταντο οιη. 

: ϊστανται Ε ενταύθα . . . πολέμιοι ίοτί. ^Ιοδδειηα 21 πετρους 
Ο] : πέτρας οεί. 22 κατεαξε ν) X (Β ?) 23 αρκας άεΐ. Οοβεί 
24 βεβλημένος X 25 ανεχώρει ΕοΒεί 27 οίκίαις ογπ. <ΙεΙ.: 

δηλονότι κώμαις ϋ ίη ΓηαΓ§· : οί. § 19 
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και γάρ οίνος πολύς ην, ώστε εν λάκκοις κονιατοΐς είχον. 

23 Βενοφών δβ καί Χειρίσοφος διεπράξαντο ώστε λαβόντ€ς 

τους νεκρούς άπεδοσαν τον ηγεμόνα· καί πάντα εποίησαν 

τοΐς άποθανουσιν εκ των δυνατών ώσπερ νομίζεται άνδράσιν 

24 άγαθοΐς. τη δε υστεραία άνευ ηγεμόνος επορενοντο· μαχό- 5 
μενοι δ’ οί πολέμιοί καί όπη είη στενόν χωρίον προκατα- 

25 λαμβάνοντες εκώλυον τας παρόδους. οπότε μεν ονν τους 

πρώτους κωλνοιεν, Ξενοφών όπισθεν εκβαίνων προς τα όρη 

ελυε την άπόφραξιν της οδού τοΐς πρώτοις ανωτέρω πειρώ) - 

26 μένος γίγνεσθαι τών κωλυόντων, οπότε δε τοΐς όπισθεν ίο 
επιθοΐντο, Χειρίσοφος εκβαίνων καί πειρώμενος ανωτέρω 

γίγνεσθαι τών κωλυόντων ελυε την άπόφραξιν της παρόδου 

τοΐς όπισθεν καί αεί όντως εβοηθουν άλληλοις καί ίσχυρώς 

27 άλληλων επεμελοντο. ην δε καί οπότε αυτοΐς τοΐς άναβάσι 

πολλά πράγματα παρεΐχον οι βάρβαροι πάλιν καταβαίνουσιν' ΐή 
ελαφροί γάρ ησαν ώστε καί εγγνθεν φενγοντες άποφευγειν 

2δ ονδεν γάρ είχον άλλο η τόξα καί σφενδόνας. άριστοι δβ καί 
τοξόται ησαν' είχον δε τόξα εγγύς τριπηχη, τά δε τοξευ- 

ματα πλέον η διπηχη· εΐλκον δε τάς νευράς οπότε τοξευοιεν 

προς το κάτω τον τόξου τώ άριστερώ ποδί προσβαίνοντες. 2ο 

τά δε τοξενματα εχώρει διά τών ασπίδων καί διά τών 

θωράκων. εχρώντο δ€ αυτοΐς οί "Έλληνες, επεί λάβοιεν, 

άκοντίοις εναγκνλώντες. εν τοντοις τοΐς χωρίοις οί Κρητες 

χρησιμώτατοι εγενοντο. ήρχε δε αυτών Στρατοκλης Κρης. 

III Ταυτήν δ’ αΐι την ημέραν ηυλίσθησαν εν ταΐς κώμαις 25 

ταΐς υπέρ του πεδίου παρά τον Κεντρίτην ποταμόν, εύρος ώ? 
δίπλεθρον, ός ορίζει την ’Αρμενίαν καί την τών Καρδονχων 

3 άποδουναι άεΐ. 7 τάϊ παρόδους (3] ιιΐ νί<3εΙυΓ 9 παρόδου 
άεΐ. 13 ούτοι όεΐ. 14 επεμελουντο (ΙεΙ. δπότε κα\ 8ε£. 
το?$ <3ε1. Ρ&ηίαζΐάεδ : αυ τοΊς ΒΓεΐΙεηβαεΗ ιη άλλο είχον (3ε£. 
δε καϊ X : δε (ίεί. 18-19 τά δέ. . . διπηχη οηι. 01 : ν διπηχη 
δΐηε πλέον Ε, ρΓΟ ςιιίΒιΐδ ηδη πολλά Β, δοΐυπι 7τολλά ροδί είλκυν 
δε Α 2ο προσβαίνοντες (3Χ : προβαίνοντες εεί. 21 χωρε? Ο, 
22 ε’ττεί λάβοιεν] επιλαβόμενοι <3εΙ. 20 παρά 0} Ε : του παρ\ 

εεΐ. 
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χώραν, καί οι"Ελληνες ενταύθα άνέιτνευσαν άσμενοι 'ώόντες 

πεδίον απείχε δε των όρέων 6 ποταμός έζ ή επτά στάδια 

των Καρδούχων. τότε μεν ούν ηυλίσθησαν μάλα ήδέως καί 2 
τάπιτήδεια έχοντες και πολλά των παρεληλυθότων πόνων 

5 μνημονεύοντας, επτά γάρ ημέρας όσασπερ επορεύθησαν διά 
των Καρδούχων πάσας μαχόμενοι διετέλεσαν, καί επαθον 

κακά οσα ουδέ τά σύμπαντα υπό βασίλευες καί Τίσσαφέρνους. 

ώς ονν άπηλλαγμένοι τούτων ήδέως έκοιμήθησαν. 

"Αμα δε τη ήμερα όρώσιν Ιππέας που πέραν του ποταμού 3 
ίο έζωπλισμένους ώ$· κωλύσοντας δίαβαίνειν, πεζούς δ’ επί ταΐς 

όχθαις παρατεταγμένους άνω των Ιππέων ώς κωλυσοντας 

είς την ’Αρμενίαν έκβαίνειν. ήσαν δ’ ουτοι Όράντα καί 4 

Άρτούχα Αρμένιοι και Μάρδοι καί Χαλδαίοι μισθοφόροι, 

έλέγοντο δε οι Χαλδαίοι ελεύθεροί τε καί άλκιμοι εΐναΐ' 

15 όπλα δ’ είχον γέρρα μακρά καί λόγχας. αι δε οχθαι αύται 5 

έφ' ών παρατεταγμένοι ουτοι ήσαν τρία η τετταρα πλέθρα 

άττο τον ποταμού άπεΐχον' οδός δε μία όρωμένη ήν άγουσα 

άνω ώσπερ χειροποίητος· τούτη έπειρώντο δίαβαίνειν οι 

*’ Ελληνες, επεϊ δε πειρωμένοις τό τε ύδωρ υπέρ των μαστών 6 
2ο έφαίνετο, και τραχύς ήν 6 ποταμός μεγάλοις λίθοις καί 

οΑκτυηροίς, καί οντ ζν τω νοατι τα όπλα ην εγζιν' €ΐ 06 
μη, ήρπαζεν 6 ποταμός· επί τε τής κεφαλής τά όπλα εΐ τις 

φέροι, γυμνοί έγίγνοντο προς τά τοζευματα καί τάλλα βέλη, 

άνεχώρησαν καί αυτόν έστρατοπεδεύσαντο παρά τον ποταμόν. 

25 ένθα δέ αυτοί την πρόσθεν νύκτα ή σαν επί τού ό'ρονς έώρων 7 
τούς Καρδούχονς πολλούς συνειλεγμένους εν τοΐς οπλοις. 

ενταύθα δη πολλή άθυμία ήν τοΐς "Ελλησιν, όρώσι μέν τού 

ποταμού την δυσπορίαν, όρώσι δέ τούς δίαβαίνειν κωλύ- 

I ανέπνευσαν Ηιι§· εχ νε5ΐΪ£Π5 (ΖΛ(ανεπ . . σαν : άνεπανσαντο 0.2 οεί. 
ι-2 άσμενοι Ιδόντε$ πεδίον οηι. (Ιεί. 2 ε| (3ε1. 7 °ί·α 
9 ίππεσ X που ογπ άεί. 12-13 δρόντου καί αρτούχου εΐεί. 
ι.3 μαρδώνιοι Ο, Ε : μαρδόνιοι εΐ ϋ 3.1. (?εεΙ.) 14 τε ογπ. 
είεΐ. (εΐ Ε. 5εά οπϋηεπι νεΛοτυπι ΐηνεΓίΐΙ) 17 ν δρώμενη (ΙεΙ. 
ΐ8 ταΰττην X 23 έφέροντο άεί. 24 ούν καί <3εΙ. 20 συν 
άεΐ. 28 δυσπορείαν Ε Β Α : πορείαν Ε 
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σοντας, όρώσι δε τοΐς διαβαίνουσιν επικεισομενους τους 

δ Καρδουχοι^ όπισθεν, ταυτην μεν ουν την ημέραν καί νύκτα 

εμειναν εν πολλή απορία όντες. Ξενοφων δε οναρ εΐδεν 

εδοξεν εν πεδαις δεδεσθαι, αΐιται δε αυτώ αυτόμαται περιρ- 

ρυηναι, ώστε λυθηναι κα\ διαβαίνειν δπόσον εβουλετο. επεϊ 5 
δ€ όρθρος ήν, ερχεται προς τον Χειρίσοφον καί λεγει οτι 

ελπίδας εχει καλώς εσεσθαι, καί διηγείται αντω το οναρ. 

9 δ δε ηδετό τε καί ως τά^στα εως υπεφαινεν εθυοντο πάντες 

παρόντες οι στρατηγοί· καί τα Ιερά καλά ην ευθυς επι του 

πρώτον. καί άπιόντες από των Ιερών οί στρατηγοί καί ίο 
ίο λοχαγοί παρηγγελλον τη στρατιά άριστοποιεΐσθαι. καί άρι- 

στώντι τώ Ξενοφώντι προσετρεχον δυο νεανίσκω' ηδεσαν 

γάρ πάντες οτι εξείη αυτώ καί άριστώντι καί δειπνουντι 

προσελθεΐν καί ει καθευδοι επεγείραντα είπεΐν, εΐ τίς τι 

11 εχοι τών προς τον πόλεμον. και τότε ελεγον οτι τυγχά- 15 
νοιεν φρύγανα συλλεγοντες ώ? επί πυρ, κάπειτα κατίδοιεν 

εν τώ πέραν εν πετραις καθηκονσαις επ' αυτόν τον ποταμόν 

γεροντά τε καί γυναίκα καί παιδίσκας ώσπερ μαρσίπους ιμα- 

12 τίων κατατιθέμενους εν πέτρα άντρώδει. ίδοϋσι δε σφίσι 

δόξαι ασφαλές είναι διαβηναι· ουδέ γάρ τοΐς πολεμίοις 2ο 
ιππευσι προσβατόν είναι κατά τούτο. εκδυντες δ’ εφασαν 
εχοντες τά εγχειρίδια γυμνοί ώ? νενσόμενοι διαβαίνειν 

πορευόμενοι δε πρόσθεν διαβηναι πρϊν βρέξαι τά αιδοία· 

13 και διαβάντες, λαβόντες τά ιμάτια πάλιν ηκειν. ευθυς ουν 

Ξενοφών αυτός τε εσπενδε καί τοΐς νεανίσκοις εγχεΐν εκε- 25 
λευε καί εύχεσθαι τοΐς φηνασι θεοΐς τά τε όνείρατα καί τον 

πόρον καί τά λοιπά αγαθά επιτελεσαι. σπείσας δ’ ευθυς 
ηγε τους νεανίσκους παρά τον Χειρίσοφον, καί διηγούνται 

2 νύκτα : τ^ν νύκτα 0.2 εεί. 3 ζμζνον <3εΙ. 4 περιρραγηναι δεΙ. 
9 €7Γί 0, : α7τί) 0.2 εεί. ιο-ιι καί λοχαγοί <3ε1. δοΐιεηΐίΐ : λοχαγοί κάϊ 
στρατηγοί Ε ι γ άριστώντι δε δίηε κάϊ (3εί. 12 προστρεχετον 
<3εΙ. νεανίσκοι Η^δδε 14 καθεύδει Α Ε 17 εν τάίς πετραις 
<3εΙ. 22 γυμνά (3εΙ. 23 πευσόμενοι X : νευσούμενοι νεί σπευσό- 

μενοι δεί. (πρόσθεν διαβαίνειν η Ε) 24 καϊ λαβόντες <3εΙ. ούν 
δ <3εί. 25 εσπευδε Ο Α εί ϋ ά\. εκελενσε <3εΙ. 
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ταύτά. άκούσας δε καί ό Χειρίσοφος σπονδάς εποίει. σπεί- 

σαντες δε τοϊς μεν άλλοις παρηγγελλον συσκευάζεσθαι, 

αυτοί δε συγκαλεσαντες τους· στρατηγούς εβουλεύοντο όπως 

αν κάλλιστα διαβαΐεν καί τους τε έμπροσθεν νικώεν καί 

5 υπό των όπισθεν μηδέν πάσχοιεν κακόν, καί εδοζεν αύτοΐς 

Χειρίσοφον μεν ηγεϊσθαι καί διαβαίνειν εχοντα το ημισν 

του στρατεύματος, το δ’ ημισν ετι νπομενειν συν Έενοφώντι, 

τα δε υποζύγια και τον όχλον εν μεσω τούτων διαβαίνειν. 

επεί δε ταντα καλώς είχεν επορεύοντο' ηγούντο δ’ οι νεα- 

ιο νίσκοι εν άριστερα εχοντες τον ποταμόν' οδός δε 7)ν επί 

την διάβασιν ώ? τετταρες στάδιοι. πορενομενων δ’ αυτών 

άντιπαρησαν αι τάζεις τών ιππέων. επειδή δε ησαν κατά, 

την διάβασιν καί τάς όχθας του ποταμού, εθεντο τα όπλα, 

και αυτός πρώτος Χειρίσοφος στεφαιχυσάμενος και άποδύς 

15 ελάμβανε τα όπλα καί τοΐς άλλοις πάσι παρηγγελλε, καί 

τούς λοχαγούς εκελενεν άγειν τούς λόχους όρθιους, τούς μεν 

εν άριστερα τούς δ’ εν δεζια εαυτόν. καί οΐ μεν μάντεις 

εσφαγιάζοντο εις τον ποταμόν· οι δε πολέμιοι ετόζενον καί 

εσφενδόνων αλλ’ ούπω εζικνούντο' επεί δε καλά ην τα 

2ο σφάγια, επαιάνιζον πάντες οι στρατιώται καί άνηλάλαζον, 

σννωλόλνζον δε καί αι γυναίκες άπασαι. πολλαί γάρ ησαν 

εταϊραι εν τώ στρατεύματι. καί Χειρίσοφος μεν ενεβαινε 

καί οι σύν εκείνω' 6 δε Έενοφών τών οπισθοφυλάκων 

λαβών τούς εύζωνοτάτονς εθει άνά κράτος πάλιν επί τον 

25 πόρον τον κατά τί]ν εκβασιν την εις τα τών Αρμενίων όρη, 

προσποιούμενος ταύτη διαβάς άποκλείσειν τούς παρά τον 

ποταμόν ιππέας. οί δε πολέμιοι όρώντες μεν τούς άμφί 

Χειρίσοφον εύπετώς τό ύδωρ περώντας, όρώντες δε τούς 

άμφί Έενοφώντα θύοντας εις τοϋμπαλιν, δείσαντες μη 

14 

15 

ιό 

17 

ιδ 

19 

20 

21 

ι ταντα εο(38. : εοιτ. 5ε1ιηεΐ(1εΓ καί οηι. ϋ &1. 3 έβουλεΰ- 

σαντο <3εΙ. \ πρόσθεν δεί. 5 κακδν πάσχοιεν <3εί. 7 *Τί ΟΓη· 

δεί. 9 καλώς ταΰτα άεί. ιι τετταρα στάδια άεί. 14 εστε- 

φανω μένος άεΐ. ι8 και : τε κα'ι ^■2 οεΐ. 23 συι/ αυτφ άεί. 
24 λαβών &ηίε τών οπισθοφυλάκων <3εΙ. 26 ταντ-ην X άπο· 

κλεισασθαι X 2~] Ιππε7ς εοδοΐ. 28 διαπερώντας άεί. 
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άποληφθείησαν φεύγουσιν άνά κράτος ως προς την τον ποταμού 

άνω έκβασιν. έπεί δε κατά την δδον έγένοντο, έτεινον άνω 

22 προς το ό'ρος. Αύκιος δ’ ό την τάξιν εχων των Ιππέων κα\ 

Αισχίνης δ την τάξιν των πελταστών των άμφϊ Χειρίσοφον 

έπεϊ έώρων άνά κράτος φεύγοντας, εΐποντο· οί δβ στρα- 5 

τιώται έβόων μη άπολείπεσθαι, αλλά σννεκβαίνειν έπι το 

23 ορος. Χειρίσοφος δ’ αν έπεϊ διέβη, τους ιππέας ονκ έδίωκεν, 

ευθύς δε κατά τάς προσήκουσας όχθας έπϊ τον ποταμόν 

έξέβαινεν επί τους άνω πολεμίους, οι δέ άνω, δρώντες μεν 

τους εαυτών ιππέας φεύγοντας, δρώντες δ’ δπλίτας σφίσιν ίο 

24 έπιόντας, έκλείπονσι τά υπέρ του ποταμού άκρα. Έενοφών 

δ’ έπεϊ τά πέραν έώρα καλώς γιγνόμενα, άπεχώρει την 

τάχιστην προς τδ διαβαϊνον στράτευμα· καί γάρ οί Καρ- 

δούχοι φανεροί ηδη ησαν εις το πεδίον καταβαίνοντες ώ? 

25 έπιθησόμενοι τοΐς τελευταίοις. καί Χειρίσοφος μεν τά άνω 15 

κατείχε, Αύκιος δβ συν όλίγοις έπιχειρησας έπιδιώξαι ελαβε 

τών σκευοφόρων τά ύπολειπόμενα και μετά τούτων έσθητά 

26 τε καλήν καί έκπώματα. καί τά σκευοφόρα τών 'Ελλήνων 

και δ ό'χλος ακμήν διέβαίνε, Έενοφών δβ στρέφας προς 
τους Καρδονχους άντία τά όπλα έθετο, καί παρηγγειλε τοΐς 2ο 

λοχαγοΐς κατ' ενωμοτίας ποιησασθαι έκαστον τον εαυτού 

λόχον, παρ' ασπίδα παραγαγόντας την ενωμοτίαν έπϊ φά- 

λαγγος· καί τούς μεν λοχαγούς καί τούς ένωμοτάρχους προς 

τών Καρδούχων ίέναι, ούραγούς δε καταστησασθαι προς τού 

27 ποταμού. οί δε Καρδούχοι ως έώρων τούς οπισθοφύλακας 25 

τού όχλου ψιλουμένους καί ολίγους ηδη φαινομένους, θάττον 

δη έπησαν ωδάς τινας αδοντες. δ δε Χειρίσοφος, έπεϊ 

ι άποληφθείησαν 0^ : άποκλεισθείησαν 0.2 εεί. ως ογπ. άεί. 
του θεί. ΓογΙ. τεείε (έκ ϋ δΐηε του) 2 εκβασιν άνω οΐεί. 4 τάξιν 
εχων εΐεί:. των ροδί πελταστών ογπ. 5 έώρα . . . ε'ίπετο Ο, 
7 του$ Ο] : τους μέν 02 εεί. ιο-ιι έπιόντας σφίσιν <3εί. ι6 έπι- 

διώξαι Ε ειιηι άεί.: επιδιώξας 01: ε’πιδίωξινΒ· έπιδιωξαντες Α ι η τά 
<Ζγ : τά μέν 02 εεί· 19 ό ογπ. 22 παρ' ασπίδα Οοβεί: οιή. 

Ο] Ε : παρ’ ασπίδας Ο ίη ΓηαΓ£. εεί. παραγαγόντα 0λ2 23 ένω¬ 

μοτάρχους : ένωμοτάρχας 02 εεί. 24 ίέναι] είναι Οοβεί 
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α 7ταρ’ αύτώ ασφαλώς ^ΐχε, πεμπει παρά Ηενοφώντα τους 

πελταστάς καί σφενδονήτας καί τομάτας καί κελεύει ποιεϊν 

ο τί αν 7ταραγγελλρ. ίδών δ’ αυτούς διαβαίνοντας Βενοφών 28 

πεμψας άγγελον κελεύει αυτόν μείναι 67τί τον 7τοταμού μη 

5 διαβόντας· όταν δ’ άρζωνται αυτοί διαβαίνειν, εναντίους 

ενθεν καί ενθεν σφών εμβαίνειν ώ$· διαβησομενους, διηγκυλω- 

μενονς τους άκοντιστάς καί επιβεβλημένους τους τομάτας· 

μη πρόσω δ£ του ποτο.μού ττροβαίνειν. τούς δε ιταρ' εαυτώ 29 

παρήγγειλεν, επειδάν σφενδόνη εζικνήται καί άσττίς ψοφή, 

ίο τταιανίσαντας θεϊν εις τους ττολεμίονς, επειδάν δ’ αναστρε- 

φωσιν οι πολέμιοι καί εκ του 7τοταμου ό σαλπικτής σημηνη 

το πολεμικόν, άναστρεφαντας επί δόρυ ήγεισθαι μεν τους 

ουραγους, θεΐν δε πάντας καί διαβαίνειν οτι τάχιστα η 

έκαστος την τάζιν εύχεν, ώ? μη εμποδίζειν άλλήλους· οτι 

15 ουτος άριστος εσοιτο δς άν πρώτος εν τώ πέραν γενηται. 

οι δε Καρδοΰχοι όρώντες ολίγους ήδη τους λοιπούς (πολλοί 3° 

γάρ καί τών μενειν τεταγμενων ωχοντο επιμελόμενοι οι μεν 

υποζυγίων, οι δε σκευών, οί δ’ εταιρών), ενταύθα δη επε- 

κειντο θρασεως καί ηρχοντο σφενδονάν καί τοζεύειν. οι 31 

20 δβ "Ελληνες παιανίσαντες ώρμησαν δρόμω επ' αυτούς· οι 

δβ ουκ εδεζαντο· καί γάρ ησαν ώπλισμενοι ώς μεν εν τοις 

όρεσιν ικανώς προς το επιδραμεΐν καί φεύγειν, προς δε 

το εις χεΐρας δεχεσθαι ούχ ικανώς. εν τούτω σημαίνει 6 32 

σαλπικτής· καί οί μεν πολέμιοι εφευγον πολύ ετι θάττον, 

25 οί δε "Ελληνες τάναντία στρεψαντες εφευγον διά τού ποταμού 

οτι τάχιστα. τών δε πολεμίων οί μεν τινες αίσθόμενοι 33 

πάλιν εδραμον επί τον ποταμόν καί τοζεύοντες ολίγους 

ετρωσαν, οί δε πολλοί καί πέραν όντων τών Ελλήνων ετι 

3 καταβαίνοντας άεΐ. ξει>οφων (3Χ: δ πά(1. 02 οεί. 4 α.ύτώ 
μη οιη. Ε ουπι άεΐ. 6 έκβαίνειν (Ιεί. $ιηγκυλισμένους άεΐ. 
ίο €ί5 ΟΒΑ, δεά επί Ε ίοΓί. τεείε; οί. III. ϋ. η, ΐν. 46; IV. ϋ. η : άεϊ 
65 <3εΙ. II σαλπιγκτής εοοΜ. 12 άναστρόψαντες Οχ Β εί ϋ &1. 
13 οτι τάχιστα ροδί πάντας <3εί. 14-15 0τ’ουτις01 ΐ'] επιμελή· 
σόμενοι (Ιεί. ιδ σκευοφόρων εΐεί. ετερων X 19 ήρζαντο <1εί. 
20 αισθανόμενοι <3εΙ. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 8 
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34 φανεροί ήσαν φεύγοντας, οί δέ υπαντήσαντες άνδριζόμενοι 

καί 7τροσωτέρω τον καιρόν προΐόντες ύστερον των μετά Έενο- 

φώντος δ ιέβη σαν πάλιν καί έτρώθησάν τινες καί τούτων. 

ίν Έιγ€1 δβ δύ€/3η(ταν, συνταζάμενοι άμφι μέσον ημέρας 

έπορενθησαν διά της Αρμενίας πεδίον άπαν και λείους γη- 5 

λόφους ου μεΐον η πέντε παρασάγγας· ον γάρ ήσαν εγγύς 

του ποταμού κώμαι διά τους πολέμους τους προς τους Καρ- 

2 δουχους. εις δέ ήν άφίκοντο κώμην μεγάλη τε ήν και 

βασιλέων είχε τώ σατράπη και έπι ταΐς πλείσταις οίκίαις 

3 τνρσεις έπήσαν επιτήδεια δ' ήν δαψιλή, εντεύθεν δ’ επο- ίο 

ρενθησαν σταθμούς δυο παρασάγγας δέκα μέχρι νπερήλθον 

τάς πηγάς τον Τίγρητος ποταμού, εντεύθεν δ’ έπορενθησαν 

σταθμούς τρεις παρασάγγας πεντεκαίδεκα έπϊ τον Τηλεβόαν 

ποταμόν. ουτος δ’ ήν καλάς μέν, μέγας δ’ οϋ· κώμαι δέ 

4 πολλαϊ περί τον ποταμόν ήσαν. δ δ£ τόπος ουτος Αρμενία 15 

εκαλείτο ή προς εσπέραν, ύπαρχος δ' ήν αυτής Τιρίβαζος, 

6 και βασιλεΐ φίλος γενόμενος, και οπότε παρείη, ονδε'ις 

5 αλλο? βασιλέα επί τον ίππον άνέβαλλεν. ουτος προσ- 

ήλασεν ιππέας εχων, και προπέμψας έρμηνέα είπεν οτι βον- 

λοιτο διαλεχθήναι τοΐς άρχουσι. τοΐς δέ στρατηγοΐς έδοζεν 2ο 

ακόυσαι· και προσελθόντες εις έπήκοον ήρώτων τί θέλει. 

6 6 δέ είπεν οτι σπείσασθαι βονλοιτο έφ' ω μήτε αυτός τους 

"Ελληνας άδικεΐν μήτε εκείνους καίειν τάς οικίας λαμβάνειν 

τε τάπιτήδεια όσων δέοιντο. εδοζε ταυτα τοΐς στρατηγοΐς 

και έσπείσαντο έπϊ τοντοις. 25 

7 Εντεύθεν δ' έπορενθησαν σταθμούς τρεις διά πεδίου 

παρασάγγας πεντεκαίδεκα* καί Τιρίβαζος παρηκολουθει εχων 

την εαυτοί) δνναμιν άπέχων ώ? δέκα σταδίους· και άφίκοντο 

εις βασίλεια και κώμας πέριζ πολλάς πολλών τών έπιτη- 

8 δε ίων μεστάς. στρατοπεδευομένων δ' αυτών γίγνεται τής 3° 

3 καί τινες X 4 ο’υνταζάμενοι ροδί ημέρας άεΐ. 7 πολεμίους 
Ο, Α Ε τους 3η1ε καρδούχους ογπ. 9 βαοτίλειόν τε <3εΙ. 
II μέχρις X ΐ6 αυτής ήν (ΙεΙ. αυτο?ς Ο, τηρίβαζος (ΙεΙ. 
21 θέλοι άεϋ. 22 ελεχεν δεΙ. 24 τε] δε ΟΕ (Β Α ?) εΐ ϋ 
25 έπι οπί. 26 δ’ οιη. <3εί. δια του άεΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝ ΑΒΑΣΕίΐΣ Δ IV. ίν 

ννκτδς χιών πολλφ καί ζωθζν ζδοζζ διασκηνησαι τάς τάζζις 

και τους στρατηγούς κατά τας κιομας' ον γάρ ζόφων πολέ¬ 

μων ούδένα καί ασφαλές εδοκει ζΐναί δια τδ πλήθος της 

χιόνος. ζνταΰθα ζύχον τα ζπιτηδζια οσα ζστίν αγαθά, 9 

5 ιζρζια, σίτον, οίνους παλαιούς ζύώδζις, άσταφίδας, όσπρια 

παντοδαπά. των δε άποσκζδανννμένων τινές άπδ τον στρα¬ 

τοπέδου ζλζγον οτι κατίδοιζν νύκτωρ πολλά πυρά φαίνοντα. 

εδόκει δη τοΐς στρατηγοΐς ούκ ασφαλές ζΐναι διασκηνονν, ίο 

άλλα σνναγαγζΐν τδ στράτζνμα πάλιν, ζντζνθζν σννηλθον' 

ίο και γάρ εδόκει διαιθριάζζιν. νυκτζρζυόντων δ’ αυτών ιι 

ζνταΰθα επιπίπτει χιών άπλζτος, ώστζ άπέκρνψζ καί τά 

όπλα καί τους ανθρώπους κατακζιμένους· και τά υποζύγια 

σννζπόδισζν η χιών' και πολύς όκνος ην άνίστασθαν κατα- 

κζιμένων γάρ άλζζινδν ην η χιών ζπιπζπτωκυΐα οτω μη 

15 παραρρνζίη. επει δε Έζνοφών ζτόλμησζ γυμνδς άναστάς 12 

σχίζζιν ξύλα, τάχ άναστάς τις και άλλος ζκζίνου άφζλό- 

μζνος ζσχιζζν. ζκ δε τούτου και άλλοι άναστάντζς πυρ 

ζκαιον καί ζχρίοντο· πολύ γάρ ζνταΰθα ηύρίσκζτο χρΐμα, ώ 13 

ζχρώντο άντ ζλαίου, σύζιον και σησάμινον και άμνγδάλινον 

2ο εκ των πικρών καί τζρμίνθινον. εκ δε τών αυτών τούτων 

καί μύρον ηύρίσκζτο. 

Μετά ταντα εδόκει πάλιν διασκηνητέον ζΐναι [τάί κώμας] 14 

ζίς στέγας. ένθα δη οί στρατιώται σύν πολλή κραυγή 

καί ηδονη ησαν ζπί τάς στέγας καί τά ζπιτηδζια' οσοι δε 

2 κώμας~\ χώρας X ; οί. III. ίν. 9 > IV. νίϋ. 22 4 πάντα (πάντες ϋ) 

το <3εΙ. τά επιτήδεια άβΐ. Κχϋ§εΓ 5 σταφίδα X 7 νύκτωρ 
Ο] : στράτευμα κα\ νύκτωρ 02 οεΐ. φαίνοντα Οι : φαίνοιτο οεί. 
9 άλλα συναγαγείν οπι. Οχ ίο -γαρ εδόκει] παρεδόκει Α Ε συναι- 

θριάζειν X ιι άποκρυφειν (δϊε) Οχ: άποκρύφαι 8ογοΓ 13 συν 
επόδισεν ΙπΙηιίΙιΐΓ Α : συνεπήδησεν Οχ: συνεπέδησεν 02 εεί. 14 
δε <3εΕ άλεεινδν Οχ Ε εί ϋ Ζ : ελεεινδν εεί. 15 γυμνδς ροδί ξύλα Ε 
ιό τάχ* άν X 17 άλλοι Ο : οί άλλοι εεΐ. ι8 εύρίσκετο χρίσμα 
X : εύρισκον τδ χρήμα νεί χρίσμα <3εί. 19 συινον X (σύιον Α) 
20 πικρών~\ πυρών <3ε1. τερεβίνθινον εοά<3. : οογγ. δΐυτζ 2ΐ (Ιιίε 
ηυρίσκετο Χ') 22 εδόκει πάλιν X εί Ό &1. : πάλιν εδόκει εεΐ. τας 
κώμας (Ιεΐ. Κτίΐ^εΓ : είς αηίε τάί (εί ίηίτα &ηίε τά) ϊη Ο (Ιβίείιπη : κατά 
τάς ΡίΐΗοεαδ 24-25 ένθα . . . στέγας οπι. Οχ Α (κραυγή ογπ. εί 
εθεον ρτο ήεσαν Η^βεΙ Ε) 3* 



IV. ίν Η Ε Ν Ο Ψ ί2 Ν ΤΟ 

οτε το πρότερον άπησαν τάς οικίας ενεττρησαν υπό άτασθα- 

15 λίας, δίκην εδίδοσαν κακώς σκηνονντες. εντεύθεν εττεμψαν 

ννκτδς Δημοκράτην Ύημνίτην άνδρας δόντες 67τι τα όρη ένθα 

6φασαν οι άποσκεδανννμενοι καθοράν τα πυρά' ουτος γάρ 

6δοκεί καί πρότερον πολλά ηδη άληθευσαι τοιαντα, τα όντα τε β 

ΐ6 ώ? οντα και τα μη όντα ώ? ονκ όντα, πορενθεις δ£ τα μεν 

πυρά ονκ εφη ιδεΐν, άνδρα δε συλλαβών ηκεν άγων άγοντα 

τόζον Περσικόν και φαρέτραν καί σάγαριν οίανπερ κα\ (αϊ) 

17 ’Αμαζόνες εχουσιν. ερωτώμενος δε ποδαπος εϊη Περσης 

μεν εφη είναι, πορενεσθαι δ’ άπο τον Ύιριβάζου στρατό- ίο 

πέδου, όπως επιτήδεια λάβοι. οι δ£ ηρώτων αντον το 

18 στράτευμα οιτόσον τε εΐη και επί τίνι σννειλεγμενον. 6 δε 

είπεν οτι Τιρίβαζος εΐη εχων την τε εαυτόν δνναμιν καί 

μισθοφόρους Χάλυβας και Ταόχονς· παρεσκενάσθαι δε αντον 

εφη ώς επί τη υπερβολή του όρους εν τοΐς στενοΐς ηπερ ΐβ 

μονάχη εΐη πορεία, ενταύθα επιθησόμενον τοΐς 'Έλλησιν. 

19 άκονσασι τοΐς στρατηγοΐς ταυτα εδοζε το στράτευμα σνν- 

αγαγεΐν καί ενθνς φύλακας καταλιπόντες καί στρατηγόν επ'ι 

τοΐς μενονσι Σοφαίνετον Στνμφάλιον επορενοντο εχοντες 

2ο ηγεμόνα τον άλόντα άνθρωπον. επειδή δε νπερεβαλλον τά 20 

όρη, οι πελτασταϊ προϊόντες καί κατιδόντες το στρατόπεδον 

ονκ εμειναν τους δπλίτας, άλλ’ άνακραγόντες εθεόν επί το 

2ΐ στρατόπεδον. οι δε βάρβαροι άκονσαντες τον θόρυβον ονχ 

νπεμειναν, άλλ’ εφενγον όμως δε καί άπεθανόν τινες των 

βαρβάρων καί ίπποι ηλωσαν εις είκοσι καί η σκηνη η Τιρι- 25 

βάζου εάλω καί εν αντη κλΐναι άργυρόποδες και εκπώματα 

22 και οι άρτοκόποι καί οι οινοχόοι φάσκοντες είναι. επειδή 

I οτ€ τδ οηι. εΐ κα) 3ηίε τας 3(3(1 X : δτ€ τδ πρότερον απηεσαν τας οικίας 
εμπρίισαντες ϋ: εμπρησαντες 3ΐηε οτε τδ Οιη<3. ύπο της αιθρίας <3εΙ. 

3 της νυκτδς <3εΙ. τεμενίτην εο(3<3. : οοπ*. 3ε1ιηεΐ<3εΓ 6 ονκ ογπ. 

7 δδ ρο5ΐ &νδρα ογπ. Ο] 8 ΙειΊίυιη καί] αί (3εΙ. 9 ποταπός X 
ιο στρατενεσθαι άεΐ. στρατοπέδου Ο, : στρατεύματος εεΐ. ιγ αυ¬ 

τόν τδ οηι. 12 συνειλε^μένον οιιτη <3εί. Ε : συνηλε~γ μόνον Ο Β Α 
13 αυτοί) Ο ι8 καταλιπόντες φύλακας <3εί. 20 ύπερέβαλον Ε ειίΓη 
(3εί. 25 (τύλωσαν εο<3(3.) βί?] ως ϋ ε1. η ρθ5ΐ σκηνη οιη. <3εΙ. 
27 αρτοποιοί (ΙεΙ.; εΓ. ΗΐΙΙ. VII. ΐ. 38 €φ?ορ. V. ν. 39 οί 
οινοχόοι ογπ. I) αί. επει (3εί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Δ IV. ίν 

δβ επύθοντο ταϋτα οι τών οπλιτών στρατηγοί, εδόκει αύτοΐς 

άπιεναι την ταχίστην επί το στρατοπέδου, μη τις επίθεσις 

γενοιτο τοΐς καταλελειμμενοις. καί ευθύς άνακαλεσάμενοι 

τη σάλπιγγι άπησαν, καί άφίκοντο αυθημερόν επί το στρα- 

5 τόπεδον. 

Τη δ’ υστεραία εδόκει πορευτεον είναι οπη δύναιντο V 

τάχιστα πρίν η συλλεγηναι το στράτευμα πάλιν καί κατα- 

λαβεΐν τα στενά, σνσκενασάμενοι δ’ ευθύς επορενοντο δία 

χιόνος πολλής ηγεμόνας εχοντες πολλούς· καί αυθημερόν 

ίο ύπερβαλόντες τό άκρον εφ' ω εμελλεν επιτίθεσθαι Ύιρίβαζος 

κατεστρατοπεδεύσαντο. εντεύθεν δ’ επορεύθησαν σταθμούς 2 

έρημους τρεις παρασάγγας πεντεκαίδεκα επί τον Ευφράτην 

ποταμόν, καί διεβαινον αυτόν βρέχόμενοι προς τον όμφαλόν. 

ελεγοντο δ’ ουδέ πηγαί πρόσω είναι. εντεύθεν επορευοντο 3 

15 δια χιόνος πολλής καί πεδίου σταθμούς τρεις παρασάγγας 

+ πεντεκαίδεκα^. 6 δε τρίτος εγενετο χαλεπός καί άνεμος 

βορράς ενάντιος επνει παντάπασιν άποκαίων πάντα καί 

πηγνυς τους ανθρώπους. ένθα δη τών μάντεων τις εΊπε 4 

σφαγιάσασθαι τω άνεμω, καί σφαγιάζεται· καί πάσι δη 

2ο περιφανώς εδοζεν ληζαι τό χαλεπόν του πνεύματος, ην δε 

της χιόνος τό βάθος όργυιά' ώστε καί τών υποζυγίων καί 

τών ανδραπόδων πολλά άπώλετο καί τών στρατιωτών ώς 

τριάκοντα. διεγενοντο δε την νύκτα πυρ καίοντες' ζύλα δ’ 5 

ην εν τώ σταθμώ πολλά· οί δε όψε προσιόντες ζύλα ούκ 

25 είχον. οί ούν πάλαι ηκοντες καί τό πυρ καίοντες ου προσ- 

I ταυ τα] πάντα <361. δοκβι <3εΙ. 3 γέντηται <361. 4 άφ- 
ικνουνται <361. 6 ή <3εΙ. δνναιτο Ο, Α η ή ονη. <3οί. 11 δ’ 

ογπ. <361. 12 επί] παρά 5Ϊηο παρασάγγας πεντβκαίδεκα άοί. 14 βλε- 

'γοντο δβ αυτόν αί πηγαι ου πρόσω είναι <361. ούδβ] ουδ' αί ϋϊη<3., ίοΓί. 
τεοίε, ηίδΐ πηγαι ρΓο ηοιηίηε ρΓορπο αοοϊρϊεη<3υιη 15 σταθμούς 
τρισκαίδεκα εεΐεπδ οιηΐδδΐδ 01 : παρασάγγας πόντε κα'ι 3<3<3. 02 ΐη ιτιςιγ^. : 
σταθμούς τρείς παρασάγγας πεντε Α : σταθμούς τρεις παρασάγγας δέκα 
Κγπ§6Γ 17 πάντα οιώ. (ΐεί. 19 δή οιώ. <3εί. 2ο λί?|αι~] 
λη ΐη Γ35. Ο 21 όργυιά νΐ<3. I. νϋ. 14 23 διεγενετο Ο, Α : 
εγενοντο Ε 24 προιόντες <3εΙ. 25 τδ <3ε1. ϋίη<3. : οιη. 
νεη. 5ΐι 



IV. V ΕΕΝΟΨί2ΝΤ02 

ίεσαν προς το πυρ τους όψίζοντας, ει μη μεταδοΐεν αύτοίς 

6 7τυρούς η άλλο [π] εΐ τι εχοιεν βρωτάν. ένθα δη μετεδί- 

δοσαν άλλήλοις ών είχον έκαστοι, ένθα δε το πυρ εκαίετο, 

διατηκομενης τής χιόνος βόθροι εγενοντό μεγάλοι εστε επί 

το δάπεδον' ου δή παρήν μετρεΐν το βάθος τής χιονος. 5 

η εντεύθεν δε την επιούσαν ημέραν ολην επ&ρεύοντο διά χιόνος, 

και πολλοί των άνθρώπιον εβουλιμίασαν. Βενοφών δ’ 

οπισθοφυλακών καί καταλαμβάνουν τους πίπτοντας των άν- 

δ θρώπων ι)γνόει ο τι το πάθος εΐη. επειδή δε είπε τις αυτώ 

των εμπείρων οτι σαφώς βουλιμιώσι καν τι φάγωσιν άνα- ίο 

στήσονται, περιιών περί τα υποζύγια, ε’ί πού τι όρώη β ρωτάν, 

διεδίδου καί διεπεμπε δίδοντας τούς δυναμενους περιτρεχειν 

9 τοΐς βουλιμιώσιν. επειδή δε τι εμφάγοιεν, άνίσταντο καί 

επορεύοντο. πορευομενων δε Χειρίσοφος μεν άμφί κνεφας 

προς κώμην άφικνεΐται, καί υδροφορούσας εκ τής κώμης 15 

προς τή κρήνη γυναίκας καί κόρας καταλαμβάνει έμπροσθεν 

ίο του ερύματος. αύται ήρώτων αυτούς τίνες εΐεν. δ δ’ ερμη- 

νεύς εΐπε περσιστί οτι παρά βασιλεως πορεύονται προς τον 

σατράπην. αι δε άπεκρίναντο ότι ούκ ενταύθα εΐη, άλλ’ 

άπεχει οσον παρασάγγην. οι δ\ επεϊ όψε ήν, προς τον 2ο 

κώμαρχον συν εισέρχονται εις το ερυμα σύν ταΐς υδροφόροις. 

11 Χειρίσοφος μεν ούν καί οσοι εδυνήθησαν τού στρατεύματος 

ενταύθα εστρατοπεδεύσαντο, τών δ’ άλλων στρατιωτών οι 

μή δυνάμενοι διατελεσαι τήν οδόν ενυκτερευσαν άσιτοι καί 

άνευ 7τυρός· καί ενταύθά τινες άπώλοντο τών στρατιωτών. 25 

12 εφείποντο δε τών πολεμίων συνειλεγμενοι τινες καί τά μή 

δυνάμενα τών υποζυγίων ήρπαζον καί άλλήλοις εμάχοντο 

περί αυτών. ελείποντο δε τών στρατιωτών οι τε διεφθαρ- 

ι μεταδιζοΊεν <3εΙ. 2 τι αηΐε ε5/ δεΙ. Βοπηεπι&ηη εϊ τι . . . 
βρωτόν] ων . . . βρωτών άεΐ. 4~5 βόθροι . . . χιόνος οιπ. 01 Ε 
4 ε-γι-γνοντο <3εΙ. ίο και εαν δεΙ. ιι παρών <3εΙ. περί] 
επϊ Ε οαιη (3εί. βρωτύν (Β ·) : βρωτόν τ) ποτόν 0·2 Α Ε : ποτόν ί) 
βρωτόν όριρτ) άεί. 12 εδίδοι» άεΐ. ιό -γυναίκας κόρας πρός τί) 
κρήνγ θεΐ. ι8 πορεΰοιντο άεΐ. 2ΐ κωμάρχην εοάά. : οογγ. 
Οεηιοΐΐ 24 εν ττ? <5δ<£ άεΐ. 28 δε καϊ άεΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕ12Σ Δ IV. ν 

μενοι υπό τής χιόνος τούς οφθαλμούς οί τε υπό τον ψύχους 

τους δακτύλους των ττοδών άποσεσηπότες. ήν δε τοΐς μεν 13 

δφθαλμοΐς επικούρημα της χιόνος εΐ τις μελαν τι εχων προ 

των οφθαλμών επορεύετο, των δε ττοδών εί τις κινοΐτο και 

5 μηδεποτε ησυχίαν εχοι καί εις την νύκτα ύπολύοιτο' οσοι δε 14 

νττοδεδεμενοι εκοιμώντο, εισεδύοντο εις τους ττόδας οι ιμάντας 

και τα υποδήματα περιεπήγνυντο' καί γαρ η σαν, επειδή 

επελιπε τα αρχαία υττοδηματα, καρβάτιναι πεποιημεναι εκ 

τών νεοδάρτων βοών, δια τας τοιαντας ονν άνάγκας ύπελεί- 15 

ίο ττοντό τινες τών στρατιωτών καί Ιδόντες μελαν τι χωρίον 

δια τδ εκλελοιπεναι αυτόθι την χιόνα εΐκαζον τετηκεναι· καί 

ετετήκει δια κρήνην τινα ή ττλησίον ήν άτμίζουσα εν νάττρ. 

ενταΰθ’ εκτραπόμενοι εκάθηντο καί ούκ εφασαν πορεύεσθαι. 

δ δε Βενοφών εχων οπισθοφύλακας ώ? ήσθετο, εδεΐτο αυτών ιό 

15 πάσρ τεχνρ καί μηχανή μη άπολείπεσθαι, λεγων οτι επονται 

πολλοί πολέμιοι συν ειλεγ μενοι, καί τελευτών εχαλεπαινεν. 

οι δε σφάττειν εκελευον ου γαρ αν δυνασθαι πορευθηναι. 

ενταύθα εδοβε κράτιστόν είναι τους επομένους πολεμίους 17 

φοβήσαι, εΐ τις δύναιτο, μη επίοιεν τοΐς κάμνουσι. καί ήν 

2ο μεν σκότος ήδτ], οι δε προσήσαν πολλώ θορυβώ άμφί ών 

εϊχον διαφερόμενοι. ένθα δή οι οπισθοφύλακες, ατε ύγιαί- ιδ 

νοντες, εξαναστάντες εδραμον εις τούς πολεμίους· οι δε 

κάμνοντες άνακραγόντες οσον εδύναντο μεγιστον τας ασπίδας 

προς τα δόρατα εκρουσαν. οί δε πολέμιοι δείσαντες ήκαν 

25 εαυτούς κατά τής χιόνος εις την νάπην, καί ούδείς ετι ον- 

δαμοϋ εφθεγξατο. καί Βενοφών μεν καί οι σύν αύτώ 19 

ειπόντες τοΐς άσθενοϋσιν οτι τή υστεραία ήξουσί τινες 

επ' αυτούς, πορευόμενοι πρίν τετταρα στάδια διελθεΐν εν- 

3 εχοί <4βί. 4 ττορζύοιτο Ε οιιΓη άεΐ. 7 οιη. 
8 άπελιπε ά€ΐ. 9 νπελίποντο X (Α ?) II αύτόθβν άεΐ. 
12 τβτήκεί X 13 ττορΕυσεσθαι ^ο\)£^ 14 τους &ηί€ οπισθοφύλακας 
&<3<1 Κγϊϊ§6Γ; οί". δΐιρ. § 2 17 σφάζειν X οί»] ούδβ 00(1(3. 
19 επιττεσοιεν <3ε£. 20 ηδη οιη. <ίεΙ. &ν~\ & νεί τά (τα Ο) άεΐ. 
2ΐ οί μ.εν <3εί. 22 εξαναστάντες άτε ύγιαίνοντες άεΐ. 24 ήκορ 
Α Ε 25 αυτους Α : εαυτοι>5 02 οεΐ. 
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τυγχάνουσιν εν τη όδώ άναπαυομενοις επί της χιόνος τοΐς 

στρατιώταις εγκεκαλυμμενοις, και ονδε φυλακή ουδεμία 

καθειστηκετ καί άνίστασαν αυτους. οι δ’ ελεγον οτι οι 

2ο έμπροσθεν οϋχ ϋποχωροΐεν. 6 δε παριών καί παραπομπών 

των πελταστών τους ισχυρότατους εκελευε σκεψασθαι τί 5 

εΐη το κωλϋον. οι δε άπηγγελλον οτι ολον ούτως άνα- 

2ΐ παυοιτο το στράτευμα. ενταύθα καί οί περί Ξενοφώντα 

ηυλίσθησαν αυτοϋ άνευ πυράς και άδειπνοι, φύλακας οΐας 

εδυναντο καταστησάμενοι. επεϊ δε προς ημέραν ην, 6 μεν 

Ξενοφών πεμψας προς τους άσθενοϋντας τους νεωτάτους ιο 

22 άναστησαντας εκελευεν άναγκάζειν προϊεναι. εν δε τουτω 

Χειρίσοφος πεμπει των εκ της κώμης σκεψομενους πώς 

εχοιεν οι τελευταίοι. οι δε άσμενοι ίδόντες τους μεν 

άσθενοϋντας τοντοις παρεδοσαν κομίζειν επι το στρατόπε- 

δον, αυτοί δε επορευοντο, καί πρϊν είκοσι στάδια διεληλυ- 15 

23 θεναι ησαν προς τη κώμη ένθα Χειρίσοφος ηνλίζετο. επε'ι 

δε συνεγενοντο άλληλοις, εδοξε κατά τάς κώμας ασφαλές 

είναι τάς τάξεις σκηνοϋν. καί Χειρίσοφος μεν αυτοϋ εμενεν, 

οι δε άλλοι διαλαχόντες ας εώρων κώμας επορευοντο έκαστοι 

24 τους εαυτών εχοντες. ένθα δη Πολυκράτης ’Αθηναίος λοχα- 20 

γος εκελευσεν άφιεναι εαυτόν και λαβών τους ευζώνους, 

θεών επί την κώμην ην ειληχει Ξενοφών καταλαμβάνει 

πάντας ένδον τους κωμητας καί τον κώμαρχον, καί πώλους 

εις δασμόν βασιλεΐ τρεφόμενους επτακαίδεκα, και την 

θυγατέρα του κωμάρχου ενάτην ημέραν γεγαμημενην 6 δ’ 25 

άνηρ αυτής λαγώς ωχετο θηράσων καί ουχ ηλω εν τη 

25 κώμη, αι δ’ οίκίαι ησαν κατάγειοι, το μεν στόμα ώσπερ 

4 παραπροπεμπων άεί. 6 ’όΧον ογπ. Ε ; οΓ. III. ϊϋ. 11 9 «τβίδ)} 
<3εΙ. μεν οπί. άεί. ιι εκέλευσεν άεΐ. (Α ?) 12 του$ (ΙεΙ. 
ττευσομενουχ (Ιεί. ι6 ττρο$] εν άεί. ένθα] εν ή Ε: ή (ΙεΙ. ιη συνε- 
γίγνοντο (3εΙ. ΐ8 υττεμεινεν άεΐ. 2ο τά$ <3εΙ. πολυβω(ά Α)ττ?$ 
X 2ΐ αυτόν άεΐ. Χαβίον αύτύς <3εΙ. 22 ειΧηφει άεΐ. 
23 κωμάρχην οο<3ά. (ΐίειπ ιιβΐςιιε) 25 γεγραμμενην X (Β ?) 20- 
27 τολ$ κώμ-αις εοά<1. : οοιτ. Βείιεηΐζΐ 27 κατάγειοι Ε οαιη άεΐ. : 
κατάγαιοι X 
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φρεατος, κάτω δ’ ενρεϊαΐ' αι δε είσοδοι τοΐς μεν νποζνγίοις 

όρνκταί, οί δε άνθρωποί κατεβαινον επ'ι κλίμακος. εν δβ 

ταΓ? οικίαις ήσαν αίγες, οΐες, βόες, όρνιθες, καί τα εκγονα 

τούτων τα δε κτήνη πάντα χιλω ένδον ετρεφοντο. 7}(ταν 26 

5 δ^ καί πνροϊ καί κρίθαϊ καί όσπρια καί οίνος κρίθινος εν 

κρατηρσιν. ενήσαν δε καί ανται αι κριθαϊ ίσοχειλείς, καί 

κάλαμοι ενεκειντο, οι μεν μείζονς οι δε ελάττονς, γόνατα 

ουκ εχοντες· τούτους εδει οπότε τις διψώη λαβόντα εις το 27 

στόμα μύζειν. καί πάνν άκρατος ήν, ει μη τις ύδωρ επι- 

ιο χεοΐ' καί πάνν ήδν σνμμαθόντι το πώμα ήν. ό δ€ Βενοφων 28 

τον άρχοντα της κώμης ταντης σύνδειπνον εποιησατο καί 

θαρρεΐν αυτόν εκελενε λεγων ότι ούτε των τέκνων στερη- 

σοιτο την τε οικίαν αντον άντεμπλήσαντες των επιτηδείων 

άπίασιν, ην αγαθόν τι τω στρατενματι εζηγησάμενος φαί- 

15 νηται εστ’ αν εν άλλω εθνει γενωνται. 6 δε ταντα νπισχνεΐτο, 29 

και φιλοφρονούμενος οίνον ίφρασεν ένθα ήν κατορωρνγμενος. 

ταντην μεν την νύκτα διασκηνήσαντες όντως εκοιμήθησαν 

εν πάσιν άφθονοις πάντες οι στρατιώται, εν φυλακή εχοντες 

τον κώμαρχον καί τα τέκνα αντον ο μου εν όφθαλμοΐς. τή 30 

20 δ’ επιούση ήμερα Βενοφων λαβών τον κώμαρχον προς Χειρί- 

σοφον επορενετο· οπού δε παρίοι κώμην, ετρεπετο προς τους 

εν ταΐς κώμαις και κατελάμβανε πανταχον ευωχούμενους καί 

ενθυμούμενους, καί ονδαμόθεν άφίεσαν πρϊν παραθεΐναι αν- 

τοΐς άριστον’ ονκ ήν δ’ οπον ον παρετίθεσαν επί την αυτήν 31 

25 τράπεζαν κρεα άρνεια, ερίφεια, χοίρεια, μόσχεια, όρνίθεια, 

συν πολλοΐς άρτοις τοΐς μεν πνρίνοις τοΐς δε κριθίνοις. 

οπότε δε τις φιλοφρονονμενος τω βονλοιτο προπιεΐν, εΐλκεν 32 

2 κατα κλίμακας κατύβαινον <^εΙ. 3 ονα X εΐ ϋ ^1. 4 ^τρβ- 
φίτο <3εΙ. 8 τούτους ' τούτους δ’ 02 εεί. 9 ^ζ^ιν "· 
άμύζϊΐν 02 εε£. ίο τνάνυ] μάλα <3εί. συμμαθόντι τδ ττόμα X : 
ττόμα συμμαθόντι <3εΙ. II τδν μδν (3εΙ. 12 εκύλευεν αύτδν <1εΙ. 
14 το στράτευμα 7Γ6^τ) τ)’γ7)σ°,·Ιχ*νο* X ιό οϊνόν τ’ X 17 μ'*ν 
ούν άοί. ι8 πάντβϊ] άγαθοΐς εΐεί. 2ο πρδς τδν εΐεΐ. 22 κώμαις] 
οίκίαις ΟοβεΙ; εί. δυρίΈ ε. ϋ, § 19 23 παραθείου άεΐ. αύτα> (ΙεΙ. 
27 τφ (ί εΐεί. ΐίλκον 
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επ'ι τον κρατήρα, ένθεν έπικυψαντα εδει ροφοϋντα πίνειν 

ώσπερ βουν. καί τω κωμάρχω έδίδοσαν λαμβάνειν ο τι 
βουλοιτο. 6 δε άλλο /χβυ ουδέν έδέχετο, οπού δε τιυα τώυ 

33 ννγγενών ϊδοι, προς εαυτόν άει έλάμβανεν. έπεϊ δ’ ηλθον 

προς Χειρίσοφον, κατελάμβανον κάκείνους σκηνουντας έστε- 5 

φανωμένους του ξηρού χιλοϋ στεφάνοις, καί διακονουντας 

Αρμενίους παΐδας συν ταϊς βαρβαρικαΐς στολαΐς· τοί? παι- 

34 έδείκνυσαν ώσπερ ένεοΐς 6 τι δέοι ποιεϊν. έπεΐ δ’ άλλ?)- 

λου? έφιλοφρονησαντο Χειρίσοφος και Βενοφών, κοινή δη 

άνηρώτων τον κώμαρχον διά του περσίζοντος έρμηνέως τις ίο 

εΐη η χώρα. 6 δ’ ελεγεν δτι Αρμενία, καί πάλιν ηρώτων 

τίνι οι ίπποι τρέφονται. δ δ’ ελεγεν οτι βασιλεί δασμός· 

την δε πλησίον χωράν εφη είναι Χάλυβας, και την όδον 

35 έφραζεν η εΐη. και αυτόν τότε μεν ώχετο άγων δ α€νοφών 

προς τους εαυτόν οικέτας, καί ίππον όν είληφει παλαίτερον 15 

δίδωσι τω κωμάρχω άναθρέφαντι καταθνσαι, οτι ηκονεν 

αυτόν ιερόν είναι του Ήλιου, δεδιως μη άποθάνη' εκεκά- 

κωτο γάρ υπό της πορείας· αυτός δε των πώλων λαμβάνει, 

καί των άλλων στρατηγών και λοχαγών εδωκεν εκάστω 

36 πώλον, ήσαν δ’ οϊ ταύτη ίπποι μείονες μεν τών Περσικών, 2ο 
θνμοειδεστεροι δε πολύ, ενταύθα δη και διδάσκει δ κώμαρ- 

χος περί τους πόδας τών ίππων καί τών υποζυγίων σακία 

περιειλεΐν, όταν διά της χιόνος άγωσιν άνευ γάρ τών σακιών 

κατεδυοντο μέχρι της γαστρός. 

VI ΈπεΙ δ’ ημέρα ην όγδόη, τον μεν ηγεμόνα παραδίδωσι 25 

Χειρισόφω, τους δε οίκέτας καταλείπει τω κωμάρχω, πλην 

του υιου του άρτι ηβάσκοντος' τούτον δέ ΐΐλεισθένει ’Αμφι- 

πολίτη δίδωσι φυλάττειν, όπως εί καλώς ηγησοιτο, έχων 

I ξνθα άεί. έπικύφαντα Ηεπηο^εηεδ π. 12. ι : ύποκνφαντα X : 
κύφαντα <3εΙ. πιβΐν άεΙ. 6 στεφάνοις οιη. άεΐ. 8 ώσπερ 
εννεοΊς X (ενεοΊς ΐπβιπίιΐΓ Β) : ώσπερεϊ νέοις <3εΙ. 12 τρεφοιντο 8εΙ. 
15 7ταλαιότερον <3εΙ. ιό Υ/κουσεν άεΙ. ι8 τον ιχωλόν X εί ϋ 
19 καί λοχαγών άεΐ. 5ε1ιεη1<:1 21 θυμωδέστεροι άεΙ. πολλφ 4εΙ. 
23 περιδεΐν <3εί. : περιίλλειν ΟοβεΙ 24 μέχρι] €α>5 X 27 ιΊου του 
X : υιου άεί. επισθένει <3ε£. (ΐΐεηι ΐηίτ3. § 3) 28 παραδίδωσι (ΙεΙ. 
ηγησαιτο <3εί. 
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και τούτον αίτιοι, καί εις την οικίαν αυτόν είσεφόρησαν ώ? 

€δνναντο ττλεΐατα, καί άναζενζαντες εττορενοντο. ηγεΐτο δ’ 2 

αντοΐς 6 κωμαρχος λελυμενος δια χιόνος' καί ηδη τε ήν εν 

τω τρίτω σταθμω, και Χειρίσοφος αντω εχαλεπάνθη οτι ονκ 

5 6ΐ? κιομας ηγαγεν. 6 δ’ ελεγεν οτι ονκ εΐεν εν τω τόπω 

τοντω. 6 δε Χειρίσοφος αντον επαισεν, εδησε δ’ ον. εκ 3 

δε τούτον εκείνος της ννκτος άποδράς ωχετο καταλιπων τον 

υιόν. τοντό γε δη Χειρισόφω και Ξενοφώντι μόνον διά¬ 

φορον εν τρ πορεία εγένέτο, η τον ηγεμόνας κάκωσις και 

ίο αμελεία. Πλεισθενης δε ηράσθη του τταιδδς καϊ οΐκαδε 

κομίσας πιστοτάτω εχρητο. μετά τοντο επορενθησαν επτά 4 

(τταθμους άνά πεντε παρασάγγας της ημέρας τταρά τον Φάσιν 

7τοταμόν, ενρος πλεθριαΐον. εντεύθεν εττορενθησαν σταθ- 5 

μονς δνο τταρασάγγας δεκα' επι δε τρ εις το ττεδίον νττερ- 

ΐ5 βολτ} άπηντησαν αντοΐς Χάλυβες καϊ Τάοχοι και Φασιανοί. 

Χειρίσοφος δ’ ειτει κατεΐδε τους πολεμίους επί τρ νπερβολρ, 6 

επανσατο πορενόμενος, άπεχων εις τριάκοντα σταδίους, ΐνα 

μη κατά κεράς άγων ττλησιάσρ τοΐς πολεμίοις' παρηγγειλε 

δε και τοΐς άλλοις τταράγειν τους λόχους, όπως επι φάλαγγος 

2ο γενοιτο το στράτευμα. επεϊ δε ηλθον οι οπισθοφυλακές, 7 

συνεκάλεσε στρατηγούς και λοχαγούς, και ελεγεν ωδε. Οι 

μεν πολέμιοι, ως ορατέ, κατεχονσι τάς νπερβολάς τον όρους· 

ωρα δε βονλενεσθαι όπως α>9 κάλλιστα άγωνιονμεθα. εμοι δ 

μεν ονν δοκεΐ παραγγεΐλαι μεν άριστοποιεΐσθαι τοΐς στρα- 

25 τιωταις, ημάς δε βονλενεσθαι είτε τημερον είτε αΐιριον δοκεΐ 

νπερβάλλειν το όρος. Έμοι δε' γε, εφη ό Κλεάνωρ, δοκεΐ, 9 

επάν τάχιστα άριστησωμεν, εζοπλισαμενονς ως κράτιστα 

ι άπίοι εις ττ)ι> οικίαν αυτόν 4ν ή είσεφόρησαν X 3 αύτοίϊ] ούτος 
X 4 ό χειρίσοφος (ΙεΙ. 5 “όγ^ν 6 επαισεν 01 : 
επαισε μεν εεΐ. εκ] από <3εΙ. 8 του το τε (3εΙ. : τότε (τδ δε Ε) 
X: οογγ. 8ίερ1ΐ3.ηυ5 ίο τε του <3εΙ. ΙΙ-Ι2 σταθμούς επτά 
4πορεύθησαν άεΐ. 13 εόρος ά>5 <3εί. ιη εί$] ως <1εΙ. 19 κα'ι 
οιη <3εΙ. 2ΐ τους στρατηγούς Ε εαιη <3εΙ. 24 παραγγε\λειν 
(]εΙ. 27 επάν ώ$ τάχιστα άεΐ. εξωπλισαμενους Ε κράτιστα 
<Α αΐ νΐεΙείιΐΓ : τάχιστα 02 εεΐ. 
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ίέναι 67τι τούς άνδρας. εί γάρ διατρίψομεν την τημερον 

ημέραν, οι τ€ νυν ημάς όρώντες πολέμιοί θαρραλεωτεροι 

έσονται καϊ άλλους είκος τούτων θαρρούντων πλείους προσ- 

ιο γενέσθαι. μετά τούτον Εενοφών εΐπεν Έγώ δ’ οντω 

γιγνωσκω. εί μέν ανάγκη έστϊ μάχεσθαι, τούτο δει παρα- 5 

σκευάσασθαι, όπως ώ? κράτιστα μαχούμεθα· εί δε βουλόμεθα 

ώί ραστα νίτερβάλλειν, τούτο μοί δοκεΐ σκεπτέον είναι, όπως 

(ως) ελάχιστα μέν τραύματα λάβωμεν, ως ελάχιστα δε 

σώματα άνδρων άποβάλωμεν. το μέν ούν όρος έστϊ το 11 

όρώμενον πλέον η έφ' εξήκοντα στάδια, άνδρες δ’ ονδαμού ίο 

φνλάττοντες ημάς φανεροί είσιν άλλ’ η κατ' αυτήν την οδόν 

πολύ ούν κρεΐττον τού έρημου ορούς καί κλέφαί τι πειράσθαί 

λαθόντας καί άρπάσαι φθάσαντας, εί δυναίμεθα, μάλλον η 

προς ισχυρά χωρία καί ανθρώπους παρεσκευασμένους μάχε- 

12 σθαι. πολύ γάρ ραον όρθιον άμαχε! ίέναι η ομαλές ένθεν ι§ 

και ένθεν πολεμίων οντων, και νύκτωρ άμαχεϊ μάλλον αν τά 

προ ποδών δρωη τις η μεθ' ημέραν μαχόμενος, καί η τραχεία 

τοΐς ποσίν άμαχεϊ ίούσιν εύμενεστέρα η η ομαλή τάς κεφαλάς 

13 βαλλομένοις. καϊ κλέψαι δ’ ονκ αδύνατόν μοι δοκεΐ είναι, 

έξον μέν νυκτος Ιέναι, ώ$· μη όράσθαι, έξον δ’ άπελθεΐν 2ο 

τοσούτον ως μη αίσθησιν παρέχειν. δοκούμεν δ’ αν μοι 

τούτη προσποιούμενοι προσβάλλειν έρημοτέρω αν τω όρει 

χρησθαι· μένοιεν γάρ (αν) αυτού μάλλον άθρόοι οι πολέμιοι. 

14 άτάρ τί έγω περί κλοπής συμβάλλομαι; υμάς γάρ έγωγε, ώ 

Χειρίσοφε, ακούω τους Λακεδαιμονίους όσοι έστέ των όμοιων 25 

ευθύς εκ παίδων κλέπτειν μελετάν, καϊ ουκ αισχρόν είναι 

2 δρωντβς ημάς (3εΙ. βαρσαλεώτεροι (ΙεΙ. 4 τούτο X (Α ?) 

7 περιβάλλει 01 Ε 8 ώς &(1ά. ΗυΙεΗΐηδοη 8-9 λάβοιμευ . . . 
άποβάλοιμεν <3εΙ. ίο ε’</>’ ογπ. ΒΑΕ ούδαμη <3εΙ. ιι κατά 
ταύτην <3εί. 13 λαχόντας Ο] εί Βΐηά. : ή : τ)ν 0., Ε εί άεΐ.: 
ή ΒΑ (ρ Κείκΐίΐηίζ) δυνά{ώ ϋ)με#α άεΐ. 14 ανθρώπους 0} : 

&νδρας 02 εεΐ. 15 δμαλδν εΐεί. ιό άμαχεϊ ώς <3εΙ. τη τις 
οηι. X μαχομένοις <3εΙ. ι8 ποσίν <3ε1. ΒΐβδεΙιορ ή οιτι. X 
19 και ογπ. (Ιεί. 20 μέν] γάρ (Ιεϋ. δννασθαι δράσθαι <3εΙ. 
21 δοκουσι 01 Β 22 ταυ την X προσβαλΐΐν <3εΙ. τφ άλ\φ 
άεΐ. 23 άν &<3<3. ΒΪ55θ1ΐορ 20 ςυθυς κα\ 0 Β (Α ?) : ευθυί τε Ε 
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άλλα καλόν κλεπτειν οσα μη κωλύει νόμος. όπως δε ως 15 

κράτιστα κλεπτητε καί πειράσθε λανθάνειν, νόμιμον αρα 

νμϊν εστιν, εάν ληφθητε κλεπτοντες, μαστιγούσθαι. νυν 

ουν μάλα σοι καιρός εστιν επιδείξασθαι την παιδείαν, και 

5 φυλάξασθαι μη ληφθώμεν κλεπτοντες του όρους, ώ$ μη 

πληγάς λάβωμεν. Άλλα μεντοι, εφη ο Χειρίσοφος, κάγώ ΐ6 

υμάς τους Αθηναίους ακούω δεινούς είναι κλεπτειν τα δη¬ 

μόσια, καί μάλα όντος δεινού κίνδυνου τω κλεπτοντι, καί 

τους κρατίστους μεντοι μάλιστα, ε’ίπερ νμϊν οι κράτιστοι 

ίο άργειν άξιουνται· ώστε ώρα καί σοϊ επιδείκνυσθαι την παι¬ 

δείαν. Έγώ μεν τοίνυν, εφη 6 Ξενοφών, έτοιμός είμι τους \η 

οπισθοφύλακας εγων, επειδάν δειπνησωμεν, ίεναι καταλη- 

ψόμενος το όρος. εχω δε και ηγεμόνας· οι γάρ γυμνητες 

των επόμενων ημΐν κλωπών ελαβόν τινας ενεδρεύσαντες’ 

15 τούτων καί πννθάνομαι ότι ονκ άβατόν εστι τό όρος, άλλα 

νεμεται αιξί καί βουσίν ώστε εάνπερ άπαξ λάβωμεν τι του 

όρους, βατά καί τοΐς νποζυγίοις εσται. ελπίζω δε ουδέ τους ιδ 

πολεμίους μενεΐν ετι, επειδάν ΐδωσιν ηρίας εν τώ όμοίω επί 

των άκρων ουδέ γάρ νυν εθελουσι καταβαίνειν εις τό ίσον 

2ο ημΐν. 6 δε Χειρίσοφος είπε· Καί τί δει σε Ιεναι καί λιπεΐν 19 

την όπισθοφυλακίαν; αλλά άλλους πεμψον, αν μη τινες 

εθελοντες αγαθοί φαίνωνται. εκ τούτου Άριστώνυμος 2ο 

δριενς ερχεται δπλίτας εγων καί Άριστεας 6 Χίος γυμνητας 

καί Νικόμαχ^ος Οιταΐος γυμνητας· καί σύνθημα εποιησαντο, 

25 οπότε εγοιεν τά άκρα, πυρά καίειν πολλά. ταύτα συνθε- 21 

μενοι ηρίστων' εκ δε τού άρίστου προηγαγεν 6 Χειρίσοφος 

ι καλδι/] άναγκαϊον άεΐ. ι-2 ώς τάχιστα X ; εί. λαο. ΡοΙ. ϋ. 8 
2 κλεπτειν τε καί πειράσθαι X &ρα δεί.: μεν γάρ Ο Β Ε : γάρ Α : παρ' 
Κ,εΗάαηΙζ 5 φυλάττεσθαι μεντοι μη άεί. 6 πολλάς πληγάς 
δεΙ. 7 ακούω τούς άθηναίους <3εί. κα\ κλεπτειν 8 κιν¬ 

δύνου Ο, Α: τον κινδύνου 02 εεί. 14 εφεπομενων <3εί. κλωπών 
ϋ εΐ διιΐδαδ : κλοπών εεί. ι6 και αϊξϊ δεί. ηνπερ άεί. ιη δβ] 
μεντοι δεί. ΐ8 μενειν X εΐ ϋ &1. επί ογπ. ϋ ά\. 19 €ί$ τύ 
ίσον Οίτ). 01 Α : ημ?ν εις τύ ίσον ΒΕ 21 εάν (3ε£. 22 εθελοντες 
αγαθοί Ηιΐ£ εχ νεδίΐ^ϋδ 01 : εθελούσιοι 02 εεί. φαίνονται X (Α ?) 
23 ο οιη. δεί. ; εί. ε. νΐί, § 9 20 χειρίσοφος] άριστώνυμος <3εΙ. 



IV. νί ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

το στράτευμα ττάν ώ$· δέκα σταδίους 7τρο9 τους πολεμίους, 

όπως ώ? μάλιστα δοκοίη ταυτη προσάξειν. 

22 Έπειδτ) δε εδείπνησαν καί νυζ εγενετο, οί μεν ταχθεντες 

ωχοντο, καί καταλαμβάνονσι το όρος, οί δε άλλοί αυτόν 
άνεπαυοντο. οί δε πολέμιοι επεί ήσθοντο το όρος εχόμενον, 5 

23 έγρηγόρεσαν καί εκαιον πυρά πολλά δια νυκτός. επειδή δε 
ήμερα εγενετο Χειρίσοφος μεν θυσάμενος ήγε κατά την 

οδόν, οι δε το όρος καταλαβόντες κατά τά άκρα επρσαν. 

24 των δε πολεμίων το μεν πολίι εμενεν επί τη υπερβολή του 

όρους, μέρος δ’ αυτών άπήντα τοΐς κατά τά άκρα. πρίν δε ίο 
όμοϋ είναι τοδί πολλούς άλλήλοις, συμμιγνυασιν οί κατά 

25 τά άκρα, καί νικώσιν οί "Ελληνες καί διώκουσιν. εν τουτω 

δε καί οί εκ τον πεδίου οί μεν πελτασταί των Ελλήνων 

δρόμω εθεον προς τους παρατεταγμένους, Χειρίσοφος δε 

26 βάδην ταχύ εφείπετο συν τοΐς όπλίταις. οί δε πολέμιοι οι 15 

επί τη όδώ επειδή το άνω εώρων ήττώμενον, φευγουσι· καί 

άπεθανον μεν ον πολλοί αυτών, γερρα δε πάμπολλα ελήφθη' 

ά οί "Ελληνες ταΐς μαχαίραις κόπτοντες αχρεία εποίονν. 

27 ώ$· δ’ άνεβησαν, θυσαντες καί τρόπαιον στησάμενοι κατε- 

βησαν εις το πεδίον, καί εις κώμας πολλών καί αγαθών 2ο 

γεμούσας ι)λθον. 

VII Εκ δε τούτων επορενθησαν εις Ταόχους σταθμούς πεντε 
παρασάγγας τριάκοντα· καί τά επιτήδεια επελειπε· χωρία 

γάρ ωκονν ισχυρά οί Ύάοχοι, εν οΐς καί τά επιτήδεια άπαντα 

2 ειχον άνακεκομισμενοι. επεί δ' άφίκοντο προς χωρίον δ 25 

πόλιν μεν ουκ είχεν ουδ’ οικίας, συνεληλυθότες δ’ ήσαν 

αυτόσε καί άνδρες καί γυναίκες καί κτήνη πολλά, Χειρί- 

I στάδια <3ε1. 3 επεί άεΐ. 4 «ρχο^το] άπήρχοντο X 5 ε7Γ6ΐ] 

ώς άεί. ϊχόμενον τδ ορος άεΐ. 6 έγρηγ όρη σαν εοάό. : εοιτ. 
Ρογ5οπ επεί <3ε£. 8 (Ιιΐε επησαν X. επί^σαν <3εΙ.) 9 δ’ αν 
εΐεΐ. ίο ηπ-ήντα X (υπ-ηντα Ιπβιιϊΐιιι* Α) ιι τους πολεμίους 
(3ε1. άλλήλα>ν X συμμιγνύουσιν Ε οιιπι άεί., 5ε<3 ουσιν οι ΐη ΓΕ5. 
ι6 ε’πί] 4ν <3εΙ. €7Γ(1 όβί. 17 οί»] οί άβί. 2ο καί αηίε 
αγαθών οιώ. Ε, δει! άγ ϊη γ&5. 20-21 και κώμας πολλών καί αγαθών 
(νεί πολλών αγαθών) γεμούσας, οιτι. ήλθον (3εΙ. 23 επελειπε Ε : 
επέλιπε οεΐ. ;άπελιπε Ε) 24 πάντα άεΐ. 25 προς] εις Ε εαηι <3εΙ. 



ΙνΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Δ IV. νϋ 

σοφος μαν ονν προς τοντο προσέβαλλαν ανθνς ήκων απαιδή 

δα η πρώτη τάξις άπέκαμναν, άλλη προσήαι καί αυθις άλλη· 

ον γαρ ήν άθρόοις παριστήναι, αλλ’ απότομον ήν κνκλω. 

απαιδή δα Έανοφων ήλθα σνν τοϊς όπισθοφνλαξι καί παλτα- 3 

5 σταΐς καί όπλίταις, αντανθα δή λάγαι Χαιρίσοφος· Ει? καλόν 

ήκατα' τό γαρ γωρίον αιρατέον’ τη γαρ στρατιά ονκ αστι τα 

απιτήδαια, αί μή ληφόμαθα τό γωρίον. αντανθα δή κοινή αβον- 4 

λανοντο' καί τον Βανοφωντος αρωτώντος τί τό κωλνον αϊη 

αίσαλθαΐν, αΐπαν ό Χαιρίσοφος· Μια αντη πάροδός αστιν ήν 

ίο όρας· όταν δά τις ταντη παιράται παριάναι, κνλίνδονσι λίθονς 

νπαρ ταντης τής νπαραγονσης πέτρας· 09 δ’ αν καταληφθή, 

οντω διατίθαται. άμα δ’ αδαιξα σνντατριμμένονς άνθρωπονς 

καί σκέλη καί πλανράς. *Ηιι δ€ τονς λίθονς άναλωσωσιν, 5 

αφη ό Έανοφων, άλλο τι ή ονδαν κωλναι παριέναι; ον γαρ 

Γ5 δή ακ τον αναντίον όρώμαν αί μή όλίγονς τοντονς άνθρωπονς, 

καί τοντων δνο ή τραΐς ωπλισμένονς. τό δα γωρίον, ως καί 6 

συ όρας, σγαδόν τρία ήμίπλαθρά αστιν ό δαΐ βαλλομένονς 

διαλθαΐν τοντον δα οσον πλέθρον δασί) πίτνσι διαλαιπονσαις 

μαγάλαις, άνθ' ων αστηκότας άνδρας τί αν πάσγοιαν ή υπό 

2ο των φαρομένων λίθων ή υπό των κνλινδομένων; τό λοιπόν 

ονν γίγναται ως ήμίπλαθρον, δ δαΐ όταν λωφήσωσιν οι λίθοι 

παραδραμαΐν. Άλλα ανθνς, αφη ό Χαιρίσοφος, απαιδαν 7 

άρξώμαθα αίς τό δασύ προσιέναι, φέρονται οι λίθοι πολλοί. 

Α ντο αν, έφη, τό δέον αϊη· θάττον γαρ άναλωσονσι τονς 

25 λίθονς. άλλα πορανωμαθα ένθαν ήμΐν μικρόν τι παραδραμαΐν 

ασται, ήν δννωμαθα, καί άπαλθαϊν ρόδιον, ήν βονλωμαθα. 

ι ούν ο Γη. (3εΙ. 2 έκαμνεν <3εΙ. 3 άλλ’ απότομον Εεοηοΐανίιΐδ, 

νΐ<3. § 14 : αλλά ποταμοί X βί Ο ίη Ιεχίιι: άλλ’ απότομοί άεΐ. (ϋ ΐη 
Γη&Γ£.) 4 έπε'ι θεΐ. και πεΚτασταίί οιη. X 6 τ*ικεΐί <3εΙ. 
9 άλλα μία αυτή ΐστϊ πάροδοί οΐεί. ίο ταυτα κυΧινδουσι οοάοΐ. : 
οογγ. Οοβεί ιι από αηίε τηί ΡαηΙαζΐάεδ καταληφθείη <3εί. 
12 (δειξεν αύτφ <3εΙ. 13 τοι/$] κα\ X 14 ουδέ ^ ΑΕ ιη % 

X (Α ?) : ά άεΐ. ι8 παρελθεΐν «ΙεΙ. 20 κυλινδομένων : κυλινδου- 

μενων Ο.ι οεΐ. 21 οΖν Ο] : ούν ηδη 02 οε£. 22 εύθέωί <3εΙ. 
23 παριέναι άεΐ. : προιέναι Οοβεί 24 γάρ άληθώί άεΐ. 25 μικρόν 
ί ύ. ίβυν -ο βουλώμεθα Οχ Ε (οιη Β) οΐ Ο &1.: βαλλύμεθα Α 



IV. νϋ ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

δ Εντεύθεν επορευοντο Χειρίσοφος καί Εενοφών και Καλ¬ 

λίμαχον Παρράσιον λοχαγός· τούτον γάρ η ηγεμονία ην 

των οπισθοφυλάκων λοχαγών εκείνη τη ήμερα· οι δβ άλλοι 

λοχαγοί εμενον εν τώ άσφαλεΐ. μετά τούτο ουν άπηλθον 

νπδ τά δένδρα άνθρωποι ών εβδομηκοντα, ονχ άθρόοι άλλα 5 

9 καθ' ενα, έκαστος φυλαττόμενος ώς εδυνατο. Άγασίας δε 

δ Στυμφάλιος καί Άριστώνυμος Μεθυδριευς καί οντοι των 

οπισθοφυλάκων λοχαγοί όντες, καί άλλοι δε, εφεστασαν 

εξω των δένδρων ον γάρ ην ασφαλώς εν τοΐς δενδροις 

ίο εστάναι πλέον η τον ενα λόχον. ένθα δη Καλλίμαχος ίο 

μηχανάταί τι· προυτρεχεν άπο του δένδρου νφ' ω ην αυτός 

δυο η τρία βήματα· επειδή δε οι λίθοι φεροιντο, άνεχαζεν 

ενπετώς· εφ' εκάστης δε της πρόδρομης πλέον η δέκα άμαξαι 

ιι πετρών άνηλίσκοντο. δ δε Άγασίας ώς δρα τον Καλλί¬ 

μαχον ά εποίει το στράτευμα παν θεώμενον, δείσας μη ον 15 

πρώτος παραδράμη εις το χωρίον, ουδέ τον Άριστώνυμον 

πλησίον όντα παρακαλεσας ουδέ Εύρυλοχον τον Αουσιεα, 

εταίρους όντας, ουδέ άλλον ουδενα χοορεΐ αυτός, καί παρερ- 

12 χεται πάντας. δ δε Καλλίμαχον ών δρα αυτόν παριόντα, 

επιλαμβάνεται αυτόν της ϊτυος· εν δε τουτω παραθεΐ αυτους 2ο 

Άριστώνυμος Μεθυδριεύς, καί μετά τούτον Ευρύλοχος Αου- 

σιευς· πάντες γάρ οΰτοι άντεποιονντο αρετής καί διηγωνί- 

ζοντο προς άλληλονς· καί ούτως ερίζοντες αιρουσι το χωρίον. 

ώς γάρ άπαξ είσεδραμον, ούδεις πετρος άνωθεν ηνεχθη. 

13 ενταύθα δη δεινόν ην θέαμα. αι γάρ γυναίκες ρίπτουσαι 25 

2 η οιη. οοάίΐ. ρΓ^είεΓ Α ; οί*. ο. νΐ, § 12 4 μ*τα τούτους Ηιΐ£ 
νπηλθον (ϋοβεί 5 ώ$] είς τονς <3εί. 8 νφίστασαν X : εφίστασαν 
<3βί. : οογγ. Οοδεί 9 ασφαλές Ε οιπη <3εί. ίο πλεΐον εο(3<3. 
(πλείω Ε) : οογγ. Οοδεί ιι μηχανάταί προτρεχειν ϋ 3.1. προ- 

ετρεχεν οο(3<3. 12 επεϊ <3εΙ. άνεχαζεν Ο] : άνεχάζετο 02 οεί. 
13 τη* Οχ : οιη. 09 οεί. 15 καί αηίε τά Ε ουηα άεί.: άεί. Οχ : ογπ. 

ΒΑ ι6 παραδράμη X εί Ό : παραδράμοι οεί. ονδεν 8ογοΓ : ούτε 
άεί., ιιηάε ούτε . . . ούτε . . . ούτε Ρορρο, ούτε . . . ούτε . . . ονδε 
8θ1ιηεΐάθΓ, ού . . . ονδε . . . ονδε ΚεΙιά&ηίζ 19-20 δρμ . . . παραθεΐ Οχ 
εί δυί(335: εώρα . . . παρεθει 02 οεί. 22 διηγωνίζοντο] δι ΐη Γ&5. Ο, 
υηάε άντη^ωνίζοντο Ηιι§· 23 όντως οντοι <3εί. 24 είσεδραμον] εις 
επεδραμεν άεί. ούδείί· ετι άεί. 25 ριπτονσαι Οο^εί; οί. Ο:εοη ννΐ’. *■ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Δ IV. νϋ 

τα παιδία εΐτα έαυτάς έπικατερρίπτουν, καϊ οι άνδρες ωσαύ¬ 

τως. ενταύθα δη καί Αινείας Στυμφάλιος λοχαγός ίδών τινα 

θεοντα ώ? ρίψοντα εαυτόν στολήν έχοντα καλήν επιλαμ¬ 

βάνεται ως κωλύσων' ό δε αυτόν έπισπάται, καί άμφότεροι 14 

5 ωχοντο κατά των πετρών φερόμενοι καί άπέθανον. εντεύθεν 

άνθρωποί μεν πάνν ολίγοι έλήφθησαν, βόες δε και όνοι 

πολλοί καί πρόβατα. 

’Εντεύθεν έπορεύθησαν διά Χαλύβων σταθμούς επτά 15 

παρασάγγας πεντή κοντά. οντοι ήσαν ών διηλθον άλκιμώ- 

ιο τατοι, και εις χεΐρας ησαν. εΐχον δε θώρακας λινούς μέχρι 

τού ήτρου, αντί δε των πτερύγων σπάρτα πυκνά έστραμμένα. 

εΐχον δε και κνημΐδας καϊ κράνη καί παρά την ζώνην μαχαίριον ιό 

οσον ζυηλην Λακωνικήν, ώ εσφαττον ών κρατεΐν δύναιντο, 

και άποτεμόντες αν τάς κεφαλάς έχοντες έπορεύοντο, καϊ 

15 ή δον καϊ έχόρευον οπότε οι πολέμιοι αυτούς όψεσθαι έμελ- 

λον. εΐχον δε καί δόρυ ώί πεντεκαίδεκα πήχεων μίαν 

λόγχην εχον. οντοι ένέμενον εν τοΐς πολίσμασιν έπεϊ δε 17 

παρέλθοιεν οι "Ελληνες, εΐποντο αεί μαχούμενοι. ωκουν 

δε εν τοΐς οχυρούς, καϊ τά επιτήδεια εν τούτοις άνακεκομι- 

2ο σμένοι ήσαν ώστε μηδέν λαμβάνειν αντόθεν τούς "Ελληνας, 

αλλά διετράφησαν τοΐς κτήνεσιν ά εκ των Ταόχων έλαβον. 

εκ τούτων οι "Ελληνες άφίκοντο έπι 'Άρπασον ποταμόν, ιδ 

εύρος τεττάρων πλέθρων. εντεύθεν έπορεύθησαν διά Σκυ- 

θηνών σταθμούς τέτταρας παρασάγγας είκοσι διά πεδίου 

25 εις κώμας· εν αΐς έμειναν ημέρας τρεις καϊ έπεσιτίσαντο. 

εντεύθεν διηλθον σταθμούς τέτταρας παρασάγγας είκοσι 19 

ι εΐτα Ο] : εΐτα καί 02 οεί. 2 ενταύθα : ένθα 02 οεί. αινεα$ 

<3εΙ. ; εί. ΗεΙΙ. VII. ϋΐ. 3 <5 στυμφάλιος εΐεί. 4 αυτί»ν δεΙ. 
5 των ογπ. ϋ (? &1.) 6 ολίγοι πάνυ <3εΙ. 6-7 όνοι καϊ πρόβατα 
πολλά δεί. ιι πτερυγίων δεΙ. 15 οφεσθαι αυτούς δεΙ. 

ΐ6 πηχών εοάεΐ. : οογγ. Κηΐ^εΓ 17 ενεμον ΟΕ (Β ?) : ενεμοντο Α 
ΐ8 μαχόμενοι <3εί. φχοντο άεΐ. 22 τούτων Ο Α : τούτου εεί. 
επί τύν Ε εαιη <3εΙ. 23 τεσσάρων X σκυθηνών δίερίι. Β^ζαηΙ.: 

σκυθινών νεί σκυθίνων εοδεί' 20 διηλθον ϋ V αΐ. : δε ήλθον X : 

ΐ)λθον εεί. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ, 9 



IV. νϋ ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

προς πάλιν μεγάλην καϊ εύδαίμονα καϊ οικουμένην ή εκαλείτο 
Γύμνιάς. έκ ταύτης Ί*της χώρας^ ό αρχών τοΐς "Ελλησιν 
ηγεμόνα πέμπει, όπως δία της εαυτών πολέμιας χώρας άγοί 

2ο αυτούς, έλθών δ’ εκείνος λέγει οτί άζει αυτούς πέντε ημερών 
εις χωρίον οθεν όφονται θάλατταν εί δέ μη, τεθνάναι 5 

έπηγγείλατο. καϊ ηγούμενος επειδή ένέβαλλεν εις την 
[εαυτού] πολεμίαν, παρεκελεύετο αΐθειν καί φθείρειν την 
χώραν ω καϊ δηλον έγένετο οπ τούτου ένεκα έλθοι, ου της 

21 των Ελλήνων έννοιας. και άφικνοϋνται έπϊ τδ όρος τή 
πέμπτη ημέρα· όνομα δέ τω όρει ήν θήχης. έπει δ€ οι ίο 
πρώτοι έγένοντο έπϊ τού όρους καί κατεΐδον την θάλατταν, 

22 κραυγή πολλή έγένετο. άκούσας δέ ό Έενοφών καϊ οι 
οπισθοφύλακες ωήθησαν έμπροσθεν άλλους έπιτίθεσθαι πολε¬ 

μίους· εΐποντο γάρ όπισθεν εκ τής καιομένης χώρας, και 
αυτών οι οπισθοφύλακες άπέκτεινάν τέ τινας καί έζώγρησαν *5 

ένέδραν ποιησάμενοι, καί γέρρα έλαβον δασειών βοών ώμο- 

23 βόεια άμφϊ τά είκοσιν. επειδή δέ βοή πλείων τε έγίγνετο 
καϊ εγγύτερον καί οι άε\ έπιόντες έθεον δρόμω έπϊ τούς άει 
βοώντας καί πολλώ μείζων έγίγνετο ή βοή οσω δή πλείους 

24 έγίγνοντο, έδόκει δή μεϊζόν τι είναι τω αενοφώντι, καϊ 2ο 
άναβάς έφ’ ίππον καϊ Αύκιον καϊ τούς ιππέας άναλαβών 
παρεβοήθει· καϊ τάχα δή άκούουσι βοώντων τών στρατιωτών 
Θάλαττα θάλαττα και παρεγγυώντων. ένθα δή έθεον πάντες 
καί οι οπισθοφύλακες, καί τά υποζύγια ήλαύνετο και οι 

I καί ρθ5ΐ εύδαίμονα ογπ. όεΐ. εκαλείτο X : εκαλείτο δβ <3εΙ. 
2 ττ)? χώρας (3ε1. δεΙιεηΜ : δ της χώρας άρχων δεΙιηεΐοΙεΓ δ οηι. 
3 επά-γοι <3εί. 4 δ’ εκείνος X : δβ αυτδς <3εί. άξοι Ο Α 4" 
5 αυτους εις χωρών οθεν πέντε ημερών οοάοΐ. : εοιτ. Ο. ΒεοΙίεΓ 
6 έπ-η^Ύελλετο <1εΙ. ένέβαλεν θεΐ. η εαυτόν οηι. 5ιπ<3&5 : 
έαυτοΐς (Ιεϋ. 8 ένεκα έλθοι \ εχ νεδίΐ^πδ #***εν***έλθοι εοη- 
ΐεοίΐ ένδς ένεκα έλθοι Οεηιοΐΐ 9 τδ ιερδν ορος άεΙ. : (τον ορούς Ε) 
ίο -ήν τφ ορει (3εΙ. ν(ύ)χνI 2 3 * 5 X επειδή <3εΙ. 11 έγίνοντο X 
(Α ?) κα\ . . . θάλατταν οηι. 12 ητολλή κραυγή (ΙεΙ. 13 καϊ 
έμπροσθεν <3εΙ. 14 και οι όπισθεν άεΐ. 15 τβ -γέ X ΐ6 δασέων 
άεί. δασειών βοών <3ε1. Ρ1υγ§εΓ5 ώμοβόινα <3εΙ. ιη η ΣΐηΙε 
βο-ή α4<1 Κτϋ^εΓ πλείων X εί ϋ : πλεΊον εεί. 19 η οιη. ϋεΐ. 
δ??] δέ X 23 θάλαττα εειηεΐ Α άπαντες (ΙεΙ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΧ2Σ Δ IV. νϋ 

17Γ7ΓΟΙ. επεϊ δί άφίκοντο πάντες €7π το άκρον, ενταύθα δη 2ζ 

περιεβαλλον άλληλους και στρατηγούς καί λοχαγούς δα- 

κρυοντες. καί Εξαπίνης οτου δη 7ταρεγγυησαντος οΐ στρα- 

τιώται φερουσι λίθους καί ποιοΰσι κολωνόν μεγαν. ενταύθα 26 

5 άνετίθεσαν δερμάτων πλήθος ώμοβοείων καί βακτηρίας καί 

τά αιχμάλωτα γερρα, καί 6 ηγεμών αυτός τε κατετεμνε τά 

γέρρα και τοΐς άλλοις διεκελευετο. μετά ταυτα τον ηγεμόνα 27 

οι "Έλληνες άποπεμπουσι δώρα δόντες άπό κοινού ίππον και 

φιάλην άργυράν καί σκευήν ΥΙερσικην και δαρεικους δέκα· 

ίο ητει δε μάλιστα τους δακτυλίους, και ελαβε πολλούς παρά 

των στρατιωτών. κώμην δε δείξας αυτοΐς ου σκηνησουσι 

και την οδόν ήν πορενσονται εις Μάκρωνας, επε\ εσπερα 

εγενετο, ωχετο της νυκτος άπιών. 

Εντεύθεν δ’ επορευθησαν οι 'Έλληνες διά Μακρώνων VIII 

15 σταθμούς τρεις παρασάγγας δέκα. τη πρώτη δβ ήμερα 

άφίκοντο επί τον ποταμόν ός ώριζε την τών Μ ακρώνων καί 

την τών Σκυθηνών. εΐχον δ’ υπέρ δεξιών χωρίον οΐον 2 

χαλεπώτατον και εξ αριστερός άλλον ποταμόν, εις όν ενε- 

βαλλεν 6 όρίζων, δι ου εδει διαβηναι. ην δε ουτος δασύς 

2ο δενδρεσι παχεσι μεν ου, πυκνοΐς δε. ταυτ επεϊ προσηλθον 

οι'Έλληνες εκοπτον, σπευδοντες εκ του χωρίου ώς τάχιστα 

εξελθεΐν. οι δε Μάκρωνες εχοντες γερρα καί λόγχας και 3 

τρίχινους χιτώνας κατ αντίπεραν της διαβάσεως παρατε- 

ταγμενοι ησαν καί άλληλοις διεκελενοντο καί λίθους εις τον 

25 ποταμόν ερριπτον εξικνοϋντο γάρ ου οόδ’ εβλαπτον ονδεν. 

’Ένθα δη προσέρχεται Εενοφώντι τών πελταστών άνηρ 4 

3 7Γαριη^ν^σαντο Ο Β Α 5 *νετίθεσαν (Ιεί. πλήθος δερμάτινων 
<3εί. ωμοβοείων β : ώμοβοινων X : ώμοβοίων (Ιεί, 8 άποπεμπου- 

σιν οι ελλτηνες <3εί. 12 γ είσπορεΰσοιντο άεί. μακρώνας X Βίο 
€1 νΐϋ. 3> 7’ 8 (Β?) 13 της ννκτδς <3ε1. Οοβεί 14 δ οηι (Ιεί. 
οί ελληνες οχη. Ε ι6 τήν τε <3εΙ. ιη σκηθηνών Ε : σκυθινών 
οεί. ύπερδεξιον (Ιεί. 19 δί’ οός 8εΐ διαβαίνειν <Ιεί. 20 προ- 
ηλθον (Ιεί. 21 ώς τάχιστα εκ του χωρίου <3εί. 22 εξελθεΐν 
δίο 0, εξ ΐη γςι5. 23 αντίπεραν] οΓ. ΗβΙΙ. VII. ν. 21 25 ερρίπ- 
τουν (Ιεί. •γάρ : δέ 02 οεί. οΐ) ούτε X : ουδέ ούτως ούδ’ άεΐ. 
ούδενα <Ιεί. 20 τφ ξενοφώντι (Ιοί. τις άνήρ (ΙεΙ. 

9* 



IV. νίϋ ΗΕΝΟΦΙ2ΝΤΟΣ 

Άθήνησι φάσκων δεδονλενκέναι, λεγων ότι γιγνώσκοι την 

φωνήν των ανθρώπων, καί οΐμαι, εφη, εμην ταυτην πατρίδα 

είναι· καί εί μη τι κώλυει, εθελω αυτοΐς διαλεχθηναι. 

5 Άλλ’ ουδεν κωλύει, εφη, αλλά διαλόγου καί μάθε πρώτον 

τίνες είσίν. οι δ’ είπον ερωτησαντος οτι Μάκρωνες. Έρωτα 5 

τοίννν, εφη, αυτους τί άντιτετάχαται καί χρρζουσιν ημΐν 

6 πολέμιοι είναι, οι δ’ άπεκρίναντο Ότι καί υμείς επί την 

ημετεραν χώραν ερχεσθε. λεγειν εκελευον οι στρατηγοί 

οτι ου κακώς γε ποιησοντες, άλλα βασιλεΐ πολεμησαντες 

άπερχόμεθα εις την Ελλάδα, και επί θάλατταν βουλόμεθα ίο 

7 άφικεσθαι. ηρώτων εκείνοι εί δοΐεν αν τούτων τα πιστά, 

οι δ’ εφασαν καί δούναι καί λαβεΐν εθελειν. εντεύθεν 

διδόασιν οί Μάκρωνες βαρβαρικην λόγχην τοΐς 'Έλλησιν, 

οι δε "Έλληνες εκείνοις Ελληνικήν ταυτα γάρ εφασαν 

πιστά είναι· θεούς δ’ επεμαρτυραντο άμφότεροι. ΐ5 

8 Μετά δε τα πιστά ευθυς οι Μ άκρωνες τά δένδρα σννεξε- 

κοπτον την τε όδον ώδοποίουν ώς διαβιβάσοντες εν μεσοις 

άναμεμιγμενοι τοΐς 'Έλλησι, καί αγοράν οΐαν εδυναντο 

παρεΐχον, καί παρηγαγον εν τρισίν ημεραις εως επί τά 

9 Κολχωζ; όρια κατέστησαν τους "Ελληνας, ενταύθα ήν δρος 2ο 

μεγα, προσβατον δε· καί επί τουτου οί Κολχοι παρατε- 

ταγμενοι ησαν. καί το μεν πρώτον οί "Ελληνες άντιπαρε- 

τάξαντο φάλαγγα, ώς ούτως άγοντες προς το δρος· επειτα δε 

εδο£ε τοΐς στρατηγοΐς βουλευσασθαι συλλεγεΐσιν όπως ώ? 

ίο κάλλιστα άγωνιοΰνται. ελε£εν ουν Εενοφών οτι δοκοίη 25 

παυσαντας την φάλαγγα λόχους όρθιους ποιησαι· η μεν γάρ 

2 ταυτην την άοί. 3 κωλνη Ο Β Α: κωλύοι Ο 4 πρώτον 
αυτών εΐεΐ. 5 μάκρωνες Βίο Ε 6 τοίννν ογπ. άντι- 

τετάχαται Β Ε : αντιτΐτάχασι : άντιτετάχατι 02 Α : &ν τετάχαται ϋ 
7 κάϊ ογπ. 01 8 χώραν οιη. άεΐ. ερχεσθε] ρχεσθε ίη Γ&5. Ο, υηείε 
67γτ5τ€ οΐί. δοτοί 9 7* ου κακώε <3εΙ. (γε ογπ. ϋ) βασιΑεΐγβ X (άλλα 
. . . 7Γολεμησαντ*5 οιη. Ο &1.) 13 διαδιδόασιν X (Α ?) 15 άμφό- 

τεροι ογπ. 01 (οί δε ςλληνςς . . . τοίϊ βλλησι § 8 οιη. Ε) ιη τ^ν 
δε X διαβιβώντ($ ΟοΒεΙ 19 διήγα-γον άεΐ. εν οιη. όεί. εα>ϊ] 
εστε ϋ Ζ 19-20 τά ορη των κόλχων <3εΙ. 21 ττροσβατδν δέ οιη. 01 
24 (Π'λλεγεΓσ'ΐ βουλευσασθαι <3εΙ. 25 δοκοίη : δοκέ7 02 οεί. 
26 την φάλαρα . . . εύθνς ίη γπεγ^. : ογπ. Β Α Ε 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΧ2Σ Δ IV. 

φάλαγξ διασπασθησεται ενθνς· τη μεν γάρ άνοδον τη δέ 

ενοδον ενρησομεν τδ δρος· καί ενθνς τούτο άθυμίαν ποιήσει 

δταν τεταγμένοι εις φάλαγγα ταντην διεσπασμένην δρώσιν. 

έπειτα ην μεν έπϊ πολλών τεταγμένοι προσάγωμεν, περιτ- II 

5 τενσουσιν ημών οι πολέμιοι καί τοΐς περιττοΐς χρησονται 

ο τι αν βονλωνταΐ' εάν δε επ' ολίγων τεταγμένοι ώμεν, 

ονδέν αν εΐη θαυμαστόν ει διακοπείη ημών η φάλαγξ νπδ 

άθρόων και βελών και ανθρώπων πολλών έμπεσόντων' εί δε 

πη τούτο έσται, τη ολη φάλαγγι κακόν έσται. αλλά μοι δοκεΐ 12 

ίο όρθιους τοι/ί λόχους ποιησαμένους τοσοΰτον χωρίον κατα- 

σχεΐν διαλιπόντας τοΐς λόχοις όσον έξω τους εσχάτους λόχους 

γενέσθαι τών πολεμίων κεράτων καί ούτως έσόμεθα της 

τε τών πολεμίων φάλαγγος έξω [οι έσχατοι λόχοι], και 

όρθιους άγοντες οι κράτιστοι ημών πρώτοι προσίασιν, η τε 

15 άν ενοδον η, τούτη έκαστος άξει [ό λο'χο?]. και εϊς τε τό 13 

διαλεΐπον ον ρόδιον έσται τοΐς πολεμίοις είσελθεΐν ένθεν 

και ένθεν λόχων δντων, διακόψαι τε ον ράδιον έσται λόχον 

δρθιον προσιόντα. άν τέ τις πιέζηται τών λόχων, δ πλησίον 

βοηθήσει. ην τε εις πη δννηθη τών λόχων έπι τδ άκρον 

2ο άναβηναι, ονδεις μηκέτι μείνη τών πολεμίων, ταυτα έδοξε, 14 

και έποίουν όρθιους τους λόχους. Ξενοφών δε άπιών επί 

τδ ενώνυμον άπδ τον δεξιού έλεγε τοΐς στρατιώταις· ’Άνδρες, 

οντοι είσιν ονς δράτε μόνοι έτι ημΐν έμποδών τδ μη ηδη 

είναι ένθα πάλαι σπενδομεν τοντονς, ην πως δυνώμεθα, 

25 και ώμους δει καταφαγεΐν. 

Έπα δ’ εν ταΐς χώραις έκαστοι έγένοντο και τους λόχους Ιζ 

3 'όταν~\ 'ότι (Ιεί. \ επειτα δε (ΙεΙ. ί)ν (ΙεΙ. : εΐ X ττολλοί/5 

00(3(1. : οογγ. Βΐ55ο1ιορ περιττ^σσ Β)εύουσιν Ο, Β Ε 6 ϊωμεν 
(ΙεΙ. 8 ροδί αθρόων α<3<3. πη εο<3(3. ρΓαεΙεΓ Α καί ανθρώπων 
οηι. <Α πολλών ροδί ανθρώπων η<3(3. X, ροβΐ βελών Ο, συμπεσόν- 

των <3εί. 9 'όλγ οηι. Οχ ίο τοσούτων χωρίων X ιι τοΐς 
λόχοις^ τούς λόχους <3εΙ. 13 Οι . . . λόχοι άεΐ. (Γοβεί 14 πρώτοι 
δίερίιηηαδ : πρώτον εο(3(3. ; οΓ. § 18 15 δ λόχος <3ε1. ΒεΜαηΙζ: 
δ λοχαγός ΚΓϋ^εΓ ι6 βάδιόν εστι <3εΙ. ιη ου οπι. <Α 
ι8 προσιόντας (1^ Β Α Ε 19 «ίϊ οηι. 01 20 μενεΐ Ζ νβη. 511 
22 είπε <3εΙ. 23 ύμΐν ϋ &1. 24 εσπεύδομεν X 26 τούς τε X 



IV. νϋί ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

όρθιους έποιησαντο, έγένοντο μέν λόχοι των δπλιτών άμφί 

τους όγδοηκοντα, 6 δ£ λόχος έκαστος σχεδόν εις τους εκατόν 

τους δέ πελταστάς καί τους τομάτας τριχη έποιησαντο, τους 

μεν του ευωνυμου εξω, τους δέ του δεξιού, τους δε κατά 

ΐ6 μέσον, σχεδόν έξακοσίους έκαστους. εκ τουτου παρηγ- 5 

γυησαν οι στρατηγοί εϋχεσθαί' ευχόμενοι δέ και παιανί- 

σαντες έπορευοντο. καί Χβιρίσοφος μέν και Βενοφών καί 

οι συν αυτοΐς πελτασταϊ της των πολεμίων φάλαγγος έξω 

17 γενόμενοι έπορευοντο' οι δβ πολέμιοι ώ? εΊδον αυτους, άντι- 

παραθέοντες οι μέν επί τό δεξιόν οι δέ επί τό ενωνυμον ίο 

διεσπάσθησαν, καί πολύ της αυτών φάλαγγος εν τώ μέσω 

ι8 κενόν έποίησαν. οι δέ κατα τό Αρκαδικόν πελτασταϊ, ών 

ηρχ€ν Αισχίνης 6 Άκαρνάν, νομίσαντες φεύγειν άνακρα- 

γόντες εθεον καί ουτοι πρώτοι επί τό όρος άναβαίνουσι· 

συνεφείπετο δέ αυτοΐς καί τό Αρκαδικόν όπλιτικόν, ών ηρχζ ι5 

19 Κλεάνωρ 6 Όρχομένιος. οι δέ πολέμιοι, ως ηρξαντο θεΐν, 

ουκέτι έστησαν, άλλα φυγή άλλος άλλη έτράπετο. οί δέ 

''Έιλληνες άναβάντες έστρατοπεδευοντο εν πολλαΐς κώμαις 

2ο καί τάπιτηδεια πολλά έχουσαις. καί τα μέν άλλα ουδέν 

ο τι καί έθαυμασαν τα δέ σμηνη πολλά ην αυτόθι, καί τών 2ο 

κηρίων όσοι έφαγον τών στρατιωτών πάντες άφρονές τε 

έγίγνοντο καί ήμουν καί κάτω διεχώρει αυτοΐς καί ορθός 

ουδείς έδυνατο ΐστασθαι, άλλ’ οί μέν ολίγον έδηδοκότες 

σφόδρα μεθυουσιν έώκεσαν, οί δέ πολύ μαινομένοις, οί δέ 

21 καί άποθνησκουσιν. έκειντο δέ ουτω πολλοί ώσπερ τροπής 25 

γεγενημένης, καί πολλή ην άθυμία. τη δ’ υστεραία άπέθανε 

μέν ουδείς, άμφί δέ την αυτήν πως ώραν άνεφρόνουν τρίτη 
δέ καί τετάρτη άνίσταντο ώσπερ εκ φαρμακοποσίας. 

8-9 εξω γινόμενοί ροδί πελτασταϊ άεΐ. 9 ο,ντιπαραθεοντας X : 
άντιπορευονται καί <3εΙ. ιι διεσπάρθησαν X εαυτών δει. 12 οί 
δέ κατα ^ι : Ιδόντες δέ αυτούς διχάζοντας οι κατά εεί. 14 7τρωτόν 
Ο ΐ5 αυτού Α Ε ιβ έπεϊ <3βΙ. ι8 εστρατοπεδεΰσαντο (3ε£. 
19 κα\ τά επιτήδεια δέ (ΙεΙ. ουδέν εΐ 8υί(1&5 : ουδέν ήν Ο., εεΐ. 
22 δρθώς X 24 πολύ Ε οιιηΐ <3εΙ. : πολλοί Ε Β Α 20 η άθυμία 
δεΙ. 27 που άεΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Δ IV. νίϋ 

Εντεύθεν δ’ Ζπορευθησαν δυο σταθμούς παρασάγγας επτά, 

καί ηλθον Ζπί θάλατταν εις Τραπεζοϋντα πόλιν Έλληνίδα 

οικουμένην Ζν τω Έ,νξείνω ΥΙόντω, Σινωπέων αποικίαν, Ζν 

τη Κόλπων χώρα- Ζντανθα έμειναν ημέρας άμφί τας τριά- 

5 κοντά Ζν ταΐς των Κόλχων κώμαις· κάντενθεν όρμώμενοι 

Ζλήζοντο την Κολχίδα. αγοράν δΖ παρεΐχον τω στρατό- 

πέδω Ύραπεζουντιοι, καί Ζδέξαντό τε τους ηΈλληνας και 

ξένια Ζδοσαν βοϋς καί άλφιτα καί οίνον. συνδιεπράττοντο 

δΖ καί υπΖρ των πλησίον Κόλχων των Ζν τω πεδίω μάλιστα 

ίο οίκουντων, και ξένια καί παρ' Ζκείνων ηλθον βόες. μετά 

δε τούτο την θυσίαν ήν ηνξαντο παρεσκενάζοντο· ηλθον δ’ 

αυτοΐς ικανοί βόες άποθΰσαι τω Αιί τω σωτήρι καί τω 

Ήρακλει ήγεμόσννα καί τοΐς άλλοις θεοΐς ά ηνξαντο. 

Ζποίησαν δΖ καί αγώνα γνμνικδν Ζν τω ορει ένθαπερ Ζσκη- 

15 νουν. εΐλοντο δΖ Αρακόντιον Σπαρτιάτην, δ$· έφυγε παΐς 

ών οΐκοθεν, παΐδα άκων κατακανών ξνηλρ πατάξας, δρόμον 

τ Ζπιμεληθήναι καί τον άγώνος προστατησαι. Ζπειδή δΖ 

η θυσία Ζγένετο, τα δέρματα παρέδοσαν τω Αρακοντίω, καί 

ηγεΐσθαι Ζκέλενον όπου τον δρόμον πεποιηκώς εΐη. ό δΖ 

2ο δείξας ουπερ εστηκότες Ζτνγχανον Οι'ιτος 6 λόφος, έφη, 

κάλλιστος τρέχειν οπού άν τις βονληται. Πώ$ ονν, έφασαν, 

δυνησονται παλαίειν Ζν σκληρω καί δασεΐ ούτως; ό δ’ είπε· 

Μαλλδι» τι άνιάσεται ό καταπεσών. ήγωνίζοντο δΖ παΐδες 

μΖν στάδιον των αιχμαλώτων οι πλεΐστοι, δόλιχον δΖ Κρητές 

25 πλείονς η εξήκοντα έθεον, πάλην δΖ καί πυγμήν καί παγ- 

22 

23 

24 

25 

20 

2 7 

ι εντεύθεν δ’] Ζντανθα <3εΙ;. Ζπτά παρασάγγας 4εί. 2 διήλθον 
4ε1. θάλατταν Ε ευιη άεΐ. : θάλασσαν Ο Β Α 5 χώρα,ις <3εΙ. 
κάνταΰθα X : καϊ Ζντεΰθεν 4ε1. όρμώμενοι] μεν εΐεΐ. 6 εν τφ 
<3εΙ. 7 Τ€] τότε Ο Β Α 9 δε 02 Ε εί άεΐ. : γάρ 01 : γάρ δή Β Α 
ίο κα\ &η1ε παρ’ οιη. Α Ε ήλθον πλέον βόες 02 Β Α Ε: πλέον βόες 
12 τφ σωτήρι] σωτήρια ΟοβεΙ 13 άλλοις δε <3ε1. ά ογπ. άεΐ. 
15 εφευγε <3εΙ. ιό παΐδα άκων κατακτα'ε 0)νών 02 Ε ουιη <4εί.: 
ήλίδα κατακτινών Ε, Α: παΓδα άκων κατακτενών ήλιδα Β ξυηλή Ο Α Ε 
2ο ουπερ Β : οπερ Ο Α Ε ( <ρπ(ρ Ε οογγ.) : οπού άεί. 22 δυνήσεσθαι 
X ου τω ϋ αΐ. 24 δόλιχόν 0 Β Ε εΐ ϋ 25 εθεον <3ε1. Κτα^εΓ 
πάλη . . . πυγμή ϋ V 



ΐν.νίϋ Η ΕΝΟΦΓ2ΝΤΟΣ ΚΤΡΟΤ ΑΝ ΑΒΑΣΕ12Σ Δ 

κράπον +ετεροικαί κο.λη θεα εγενετο· πολλοί γαρ κατε- 

βησαν καί άτε θεωμενων των εταίρων πολλή φιλονικία εγί- 

28 γνετο. εθεον δε καί ίπποι καί εδει αντονς κατά τον πρανούς 

ελάσαντας εν τη θαλάττρ άποστρεφαντας πάλιν προς τον 

βωμόν άγειν. καί κάτω μεν οι πολλοί εκαλινδονντο' άνω 5 

δβ προς το ίσχνρώς ορθιον μόλις βάδην επορευοντο οι 

ίπποι* ένθα πολλή κραυγή και γελως καί παρακελευσις 

εγίγνετο. 

ι ετςροι καί 0 (ΙεεΙε ΟεπιοΙΙ) : ογπ. ρΐυπηιί: ’Αρκάδ*$ και ΜαΙΐΗίαε 
2 ατ(] & X ετέρων X 4 θαλάτττ] Ε ουηι άεί. : θαλάσση Ο Β Α 
άναστρέψαντας <3εΙ. : ύποστρέι\/αντα$ ϋϊηά. πάλιν άνω <3εΙ. 5 Ϋΐκειν 
<1εΙ. βκυλινδοΰντο εοάά. : οογγ. ΟοβεΙ; εί. V. ϋ. 31 6 ορθύν 
μόγιε X 7 «'βα δή Ε 8 ε^Ι^νετο : έγίγνετο αυτών 02 οεί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑ2ΕΩΣ Ε 

[^Οσα μεν δη εν τη άναβάσει τη μετά Κνρου έπραξαν I 

οι "Ελληνες, καί εν τη πορεία τη μέχρι έπί θάλατταν την 

εν τώ Ευξείνω ΥΙόντω, καί ως εις Ύραπεζουντα 'Ελληνίδα 

πόλιν άφίκοντο, καί ως απέθυσαν α εύξαντο σωτήρια θυειν 

5 ένθα πρώτον εις φιλίαν γην άφίκοντο, εν τω πρόσθεν λόγω 

δεδηλωται.] 

Έκ δε τούτον ξυνελθόντες έβουλευοντο περί της λοιπής 2 

πορείας· άνέστη δε πρώτος Λέων θούριος καί έλεξεν ώδε. 

Έγώ μεν τοίννν, έφη, ώ άνδρες, άπείρηκα 7]δη ξυσκεναζό- 

ιο μένος καί βαδίζων καί τρέχων καί τα όπλα φέρων καί εν 

τάξει ών καί φύλακας φνλάττων καί μαχόμενος, επιθυμώ δε 

ηδη παυσάμενος τούτων τών πόνων, έπεί θάλατταν έχομεν, 

πλεΐν το λοιπόν καί εκταθείς ώσπερ Όδυσσευς άφικέσθαι 

εις την Ελλάδα. ταϋτα άκουσαντες οί στρατιώται άνε- 3 

15 θορύβησαν ως ευ λέγει· και άλλος ταυτ έλεγε, καί πάντες 

οί παριόντες. έπειτα δε Χειρίσοφος άνέστη καί εΐπεν ώδε. 

Φίλος μοί έστιν, ω άνδρες, Άναξίβιος, ναυαρχών δε καί 4 

τυγχάνει. ην ουν πέμψητέ με, οϊομαι αν έλθείν καί τριηρεις 

έχων καί πλοΐα τα ημάς άξοντα· υμείς δε είπερ πλεΐν 

2ο βονλεσθε, περιμένετε έστ αν εγώ έλθω· ηξω δε ταχέως. 

Ιηδοπρίίοηεδ ιιί δυρ. § ι 4ε1. Οίπά. 2 "όσα εν <3εΙ. 
μεχρις X 3 «$] επί X 3_4 πάλιν ελλήνιζα Ε ουτη άεΐ. 
4 θύσειν δίορΗ&ηαδ ΐη χηαΓ^. 5 αφίκοιντο δίερίι&ηυδ ϊη ητ&Γ£. 
7 συνελθόντες <ΙεΙ. 8 αντιλεων <3εΙ. 9 σνσκευαζόμενος (Ιεί. 
τι ιών (Ιοί. ; οί. IV. νίϋ. II, V. νίϋ. 13 13 οδυσσεύς καθεύδων <3εΙ. 
Γ4 ταύτα οτη. Ο αΐ. 15 λεγοι (Ιοί. ταύτα ϋ : ταύτ νεί ταντα 
οεί. ιό παρόντε5 οο<Ι(Ι. : οογγ. ΗοΓίΙεΐη δβ οτη. (Ιοί. 17 καί 
οτη. <3εί. : ΓογΙ. τυγχάνει δβ καί ναυαρχών ΐ8 εί Ε οΊμαι (Ιοί. 
τ9 ημάς] ύμα$ (Ιοί. επείπερ (Ιοί. 



ν.ί ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

άκονσαντες ταντα οι στρατιώται ησθησάν τε και έψηφίσαντο 

πλεϊν αντον ώς τάχιστα. 

5 Μετά τούτον Εενοφών άνέστη και ελεξεν ώδε. Χειρί- 

σοφος μεν δη επι πλοία στελλεται, ημείς δε άναμενοϋμεν. 

οσα μοί ονν δοκεϊ καιρός είναι ποιεϊν εν τη μονή, ταντα 5 

6 έρώ. πρώτον μεν τα επιτήδεια δει πορίζεσθαι εκ 7τολε- 

μ,ία?· οίίτε γαρ αγορά εστιν Ικανή οντε οτον ώνησόμεθα 

ευπορία ει μ?; ολίγου τισίν η δε χώρα πολέμια· κίνδυνος 

ονν πολλούς άπόλλνσθαι, ην άμελώς τε και άφνλάκτως 

7 πορενησθε έπϊ τα επιτήδεια. αλλά μοι δοκεϊ συν προνομαΐς ίο 

λαμβάνειν τα έπιτηδεια, άλλως δε μ,τ) πλανάσθαι, ώς σω- 

8 ζησθε, ημάς δε τούτων έπιμελεΐσθαι. εδο£ε ταντα. Ετι 

τοίννν ακούσατε και τάδε. επι λείαν γάρ νμών έκπορεν- 

σονταί τινες. οίομαι ονν βέλτιστον είναι ημϊν είπείν τον 

μέλλοντα έξιέναι, φράζειν δε και οποί, ϊνα και το πλήθος 15 

είδώμεν των εξιόντων και των μενόντων και ξνμπαρασκενά- 

ζωμεν, εάν τι δέη, κάν βοηθησαί τισι καιρός η, είδώμεν 

οποί δεησει βοηθεΐν, και εάν τις τών άπειροτέρων έγχειρη 

ποι, ζνμβονλενωμεν πειρώμενοι είδέναι την δνναμιν έφ’ ους 

9 αν ΐωσιν. εδο£ε και ταντα. Εννοείτε δη και τάδε, εφη. 2ο 

σχολή τοΐς πολεμίοις ληζεσθαι, και δικαίως ημϊν έπιβον- 

λενονσιν έχομεν γάρ τα εκείνων* νπερκάθηνται δε ημών, 

φύλακας δη μοι δοκεΐ δεΐν περί το στρατόπεδον εΐναΐ’ εάν 

ονν κατά μέρος [μερισθέντες] φυλάττωμεν και σκοπώμεν, 

ηττον αν δνναιντο ημάς Θήραν οί πολέμιοι, ετι τοίννν τάδε 25 

ίο ορατέ. ει μεν ηπιστάμεθα σαφώς οτι ή£ει πλοΐα Χειρί- 

5 ’ό(Τα ούν μοι (Ιοί. 8 ευπορία! παρ^στιν άεΐ. τισίν ογπ. (ΙεΙ. 
9 άπολύεσθαι X ίο πορεύεσθε Ο Α: πορεύωνται (ΙεΙ. ιο¬ 
ί ι αλλά . . . επιτήδεια ογπ. X ιι πλανάσθε 00(1(1.: οογγ. δίερίιαηυβ 
12 δε ως (Ιοί. 14 βελτιον (Ιοί. είναι ύμΐν ΟΒΑ: οιη. Ε 
ΐ6 ίδωμεν 00(1(1. : οογγ. ΒοΓηειηαηη συμπαρασκευάζω μεν <1εΙ. 

17 κάν] καί (Ιεί. γ είδώμεν ΒοΓηεηιαηη : είη δώμεν Ο Β Α: ή δώμεν 
Ε : ^ ίδωμεν (Ιοί. ι8 &ν τυ (Ιεί. 19 ποι] τι ποιεϊν (Ιοί. 
συμβουλεύωμεν (Ιεί. 20 δή] δέ Α 23 φυλακής X : φύλακας 
(Ιεί.: οογγ. ΚϊοΗΙ; οΓ. ΗοΙΙ. Τ. ΐ. 24; Οκοη. ΐν. 5 δή] δει Ο : δεΐν Ε 
δείϊΊ δή Ε 24 μερισθεντες (Ιεί. ΚΓϋ§;εΓ 25 δύναιντ άν (Ιοί. 
26 ήξοι X (Α ?) 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Ε ν.ι 
σοφος άγων Ικανά, ουδέν άν εδει ών μέλλω λέγειν νυν δ* 

€7Γ£ΐ τούτο άδηλον, δοκεΐ μοι πειράσθαι πλοία συμπαρα- 

σκευάζειν καί αϋτόθεν. ην μεν γάρ ελθη, υπαρχόντων 

ενθάδε εν άφθονωτέροις πλευσόμεθα· ην δε μη άγη, τοΐς 

5 ενθάδε χρησόμεθα. δρω δε εγώ πλοία πολλάκις παρα- ιΐ 

πλέοντα· ει ουν αιτησάμενοι παρά Ύραπεζουντίων μακρά 

πλοία κατάγοιμεν καί φυλάττοιμεν αυτά, τα πηδάλια παρα- 

λυόμενοι, έως άν ικανά τά άγοντα γένηται, ίσως άν ουκ 

άπορησαιμεν κομιδης οΐας δεόμεθα. έδοξε καί ταϋτα. 

ίο Εννοήσατε δ\ έφη, εί είκδς και τρέφειν άπο κοινού οΰς 12 

άν καταγάγωμεν οσον άν χρόνον ημών ένεκεν μένωσι, και 

ναύλον ξυνθέσθαι, όπως ώφελοϋντες και ωφελώνται. εδοξε 

καί ταϋτα. Αοκεϊ τοίνυν μοι, έφη, ην άρα και ταϋτα ημιν 13 

μη έκπεραίνηται ώστε άρκεϊν πλοία, τάς οδούς ας δυσπόρους 

15 άκουομεν είναι ταΐς παρά θάλατταν οίκουσαις πόλεσιν έν- 

τείλασθαι δδοποιεΐν πείσονται γάρ καί διά το φοβεΐσθαι 

καί διά το βουλεσθαι ημών άπαλλαγηναι. 

Ενταύθα δε άνέκραγον ώ? ου δέοι δδοιπορεΐν. δ δε ως 14 

εγνω την άφροσυνην αυτών, έπεφηφισε μεν οϋδέν, τάς δε 

20 πόλεις έκουσας έπεισεν δδοποιεΐν, λέγων οτι Θάττον άπαλ- 

λάξονται, ην εύποροι γένωνται αι δδοί. έλαβον δε και 15 

πεντηκόντορον παρά τών Ύραπεζουντίων, η επέστη σαν Αέ- 

ξιππον Αάκωνα περίοικον. οΐιτος άμελησας του ξυλλέγειν 

πλοία άποδράς ωχετο έξω του Πόντου, εχων την ναΰν. 

25 ουτος μεν ουν δίκαια έπαθεν ύστερον εν Θράκη γάρ παρά 

Σευθη πολυπραγμονών τι άπέθανεν υπό Νικάνδρου του 

Αάκωνος. έλαβον δε και τριακόντορον, η έπεστάθη Πολύ- ΐ6 

κράτης Αθηναίος, ος δπόσα λαμβάνοι πλοία κατηγεν επί τδ 

3 *λθϊ] άγων ΚιεΜ 4 τ&ν ένθάδε Ραηίδζΐθεδ πλευσονμεθα Ε 
ευηι άεΐ. (Ιιίε &ι/ νεί εαν νεί ήν εοοίοΐ.) 6τγοι Ο Β Ε ρι\ 5 

δ’ δρω <3εί. η τα οιη. X ιι ενεκα (Ιεί. 12 ναύσταθμοι/ X : 

ναύσθλον Ηιΐ£ συνθεσθαι άεΐ. ωφελούνται X 14 αρκεί <3εΙ. 

ι6 κα\ δια τδ φοβεΐσθαι άεί. : δδοποιεΐσθαι X ΐ8 ενταύθα 8% (3εΙ. 
δδοττοιεΐν άεΐ. 2ο ακούσαί Ε εαη <3εΙ. εττεισε ποιεΐν τάν όδοι/5 

(ΙεΙ. 22 των οιη. <3εΙ. 23 λακωνικόν <1εΙ. συλλαβεΐν <3εΙ. 
27 λακωνικού (ίεΐ. 28 τδ οιη. Ο Β 



ν.ί ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

στρατόπεδον. καί τα μεν αγώγιμα εΐ τι ήγον εξαιρούμενοι 

φύλακας καθίστασαν, όπως σώα εΐη, τοΐς δε πλοίοις εχρή- 

ΐγ σαντο εις παραγωγήν. εν ω δε ταϋτα ήν επί λείαν εξήσαν 

οι ''Έ*λληνες, καί οι μεν ελάμβανον οί δε καί ον. Κλεαί- 

νετος δ’ εξαγαγών καί τον εαυτόν και άλλον λόχον προς 5 

χωρίον χαλεπόν αυτός τε άπεθανε και άλλοι πολλοί των 

συν αυτω. 
I 

II Έπει δε τα επιτήδεια ουκετι ήν λαμβάνειν ώστε άπανθη- 

μεριζειν επί τό στρατόπεδον, εκ τούτον λαβών Εενοφών 

ηγεμόνας των Τραπεζονντίων εξάγει εις Αρίλας τό ήμισν του ίο 

στρατεύματος, τό δε ήμισν κατέλιπε φνλάττειν τό στρατό¬ 

πεδον οι γαρ Κδλχοι, άτε εκπεπτωκότες των οικιών, πολλοί 

2 ήσαν άθρόοι καί υπερεκάθηντο επι των άκρων, οί δε Ύραπε- 

ζουντιοι όπόθεν μεν τα επιτήδεια ρόδιον ήν λαβεΐν ονκ ήγον' 

φίλοι γάρ αυτοΐς ήσαν εις δε τους Αρίλας προθυμως ήγον, ΐ5 

ΰφ’ ών κακώς επασχον, εις χωρία τε ορεινά και δύσβατα και 

ανθρώπους πολεμικωτάτους τών εν τώ ΥΙόντω. 

3 Έπει δε ήσαν εν τή άνω χώρα οι 'Έλληνες, όποια τών 

χωρίων τοΐς Αρίλαις άλώσιμα είναι εδόκει εμπιμπράντες 

άπήσαν καί ούδεν ήν λαμβάνειν ει μη υς ή βονς ή άλλο τι 2ο 

κτήνος τό πυρ διαπεφευγός. εν δε ήν χωρίον μητρόπολις 

αυτών εις τούτο πάντες ξυνερρυήκεσαν. περί δε τούτο ήν 

χαράδρα ίσχνρώς βαθεΐα, καί πρόσοδοι χαλεπαΐ προς τό 

4 χωρίον. οι δε πελτασταϊ προδραμόντες στάδια πεντε ή 

εξ τών οπλιτών, διαβάντες την χαράδραν, δρώντες πρόβατα 25 

πολλά καί άλλα χρήματα προσεβαλλον προς τό χωρίον 

ξυνείποντο δε καί δορυφόροι πολλοί οι επι τά επιτήδεια 

ι & επηγον <3εΙ. 2 φύλακας Ε χρά)σαιντο X 3 λβία$ 
ϋ ϋΐ. 4 όλάμβανον \ ενετύ^χανον <3εί. 5 ά,λλον (Ιοί. 
9 στράτευμα άεΐ. δ ξενοφών Ε ουηι <3εΙ. τι φνλάττειν κατελιπε 
(3εί. 12 εκ τών άεί. ; οί. ΗβΠ. V. ϋ. 13 15 δβ ροβί Αρίλας <3εΙ. 
ι8 07τόσα Ρ&ηί&ζκίεβ 19 εδόκει είναι <3εΙ. εμπιπρά(ά Έ.)ντες 
00(3(1. 20 και ο τη. Ό &1. λαβεΐν (ΙεΙ. ϊ) β οοϊ] καϊ βους <3εί. 
21-22 χωρίον ΐ> μητρόπολις αυτών εκαλείτο <3εΙ. 22 συνερρυηκεσαν 
(Ιοί. 24 προσδραμόντες 0 ΑΕ : προτρεχοντες (ΙεΙ. 25 δίβ)8άντ€5] 
διαδραμό'ηες <3εΙ. 27 συνείποντο <3εί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕίΙΣ Ε V.» 

έζωρμημένον ώστε έγένοντο οί διαβάντες πλείους η δισχί- 

λιοι άνθρωποί. έπεί δε μαχόμενοι ονκ έδνναντο λαβεΐν το $ 

χωρίον (και γάρ τάφρος ην περί αντο ενρεΐα αναβεβλημένη 

και σκόλοπες έπϊ της αναβολής καί τνρσεις πνκναϊ ξνλιναι 

5 πεποιημέναι), άπίέναι δη έπεχείρονν οί δε έπέκειντο αντοΐς. 

ώί δε ονκ έδνναντο άποτρέχειν (ην γάρ εφ’ ένδς η κατάβασις 6 

εκ τον χωρίου εις την χαράδραν), πέμπονσι προς Εενοφώντα· 

6 δε ηγείτο τοΐς δπλίταίς. ό δε έλθών λέγει οτι εστι χωρίον η 

χρημάτων πολλών μεστόν τούτο οντε λαβεΐν δννάμεθα' 

ίο ισχυρόν γάρ έστιν οντε άπελθεΐν ράδιον μάχονται γάρ 

έπεξεληλνθότες και η άφοδος χαλεπή. άκονσας ταυτα δ δ 

Εενοφών προσαγαγών προς την χαράδραν τονς μεν δπλίτας 

θέσθαι έκέλευσε τά όπλα, αντος δε διαβάς σνν τοίς λοχαγοίς 

έσκοπεΐτο πότερον ειη κρεΐττον άπαγαγεΐν καί τονς διαβεβη- 

15 κότας η καί τονς δπλίτας διαβιβάζειν, ώ? άλόντος άν του 

χωρίου. έδόκει γάρ το μεν άπαγαγεΐν ονκ είναι άνεν πολλών 9 

νεκρών, έλεΐν δ’ άν ωοντο καί οΐ λοχαγοί τδ χωρίον, και 6 

Εενοφών ξυνεχώρησε τοΐς ιεροϊς πιστενσας· οι γάρ μάντεις 

αποδεδειγμένοι ησαν οτι μάχη μεν εσται, το δε τέλος καλάν 

2ο της εξόδου. και τονς μεν λοχαγούς έπεμπε διαβιβάσοντας ίο 

τονς δπλίτας, αντος δ’ έμενεν άναχωρίσας άπαντας τονς 

πελταστάς, και ονδένα εία άκροβολίζεσθαι. έπει δ’ ηκον οι II 

δπλΐται, έκέλευσε τον λόχον έκαστον ποιησαι τών λοχαγών 

ώς άν κράτιστα οϊηται άγωνιεΐσθαι· ησαν γάρ οι λοχαγοί 

25 πλησίον άλληλων ο'ί πάντα τον χρόνον άλληλοις περί αν¬ 

δραγαθίας άντεποιονντο. και οι μέν ταντ έποίονν ό δε τοΐς 12 

1-2 πλείους ί) δισχιλίους ανθρώπους X : πλείους ή εις δισχιλίους ανθρώ¬ 

πους (ΙεΕ (εις χιλίους ίπβιιΐίιΐΓ ναι. 511) : εοιτ. Μ&ϋΗΐαε ; οί. πάντας 
§ 13 3 αάτδ] τά X 5 6 αποτρέχειν~\ άπελθεΐν άεί. 
8 ρπιΐδ & δε] δί θεΕ 9 δυναίμεθα X 12 προαγαγών ϋ &\. Τ3 

ε κέλευε θέσθαι (Ιεί. 14 άπαγαγε ΐν Οχ: ο ν(άντ Β)αγαγεΐν 02 Β Α Ε : 
άπάγειν άεΐ. ιό γάρ ογπ. άεί. άπάγειν Ε ευηι άεί. ιη οί 
ογπ. X ι8 συνεχώρησε άεΐ. 19 μεν ήσαν X εσται] 

εϊη (ΙεΙ. 20 πέμπει <3εί. 2ΐ αναχωρήσας εο<3<Ε ρΓ3είεΓ 
Ό 22-24 επεϊ . . . άγωνιεΐσθαι ογπ. X 20 οί μέν λοχαγοί 
άεί. 



Υ.ϋ Η ΕΝ0Φί2ΝΤ0Σ 

πελτασταις πάσι παρηγγειλε διηγκνλωμένους ιεναι, ως, 

δπόταν σημήνη, άκοντίζειν, καί τους τομάτας επιβεβλησθαι 

67τι ταΐς νευραΐς, ως, δπόταν σημηνη, τοξευειν δεησον, καί 

τους γνμνητας λίθων ζχειν μεστάς τάς διφθερας· καί τους 

13 επιτηδείους επεμφε τούτων επιμεληθηναι. επεί δε πάντα 5 

παρεσκευαστο καί οΐ λοχαγοί καί οι υπολόχαγοι καί οι 

άξιουντες τούτων μη χείρους είναι πάντες παρατεταγμενοι 

ησαν, καί άλληλους μεν δη ξυνεώρων (μηνοειδής γάρ διά 

14 το χωρίον η τάξις ην)' επεί δ’ επαιάνισαν και η σάλπιγξ 

εφθεγξατο, άμα τε τω Ένυαλίω ηλελιξαν και εθεον δρόμω ίο 

οϊ δπλΐται, καί τα βέλη δμοϋ εφερετο, λόγχαι, τορεύματα, 

σφενδόναι, πλεΐστοι δ’ εκ των χειρών λίθοι, ησαν δε όι καί 

15 πυρ προσεφερον. υπδ δε τον πλήθους των βελών ελιπον οι 

πολέμιοι τά τε στανρώματα καί τάς τυρσεις' ώστε Άγασίας 

Στυμφάλιος καταθεμένος τά όπλα εν χιτώνι μόνον άνεβη, 15 

και άλλος άλλον εϊλκε, καί άλλος άνεβεβηκει, και ηλώκει 

ι6 τδ χωρίον, ως εδόκει. καί οι μεν πελτασται και οι φίλοι 

εσδραμόντες ηρπαζον ο τι έκαστος εδννατο· δ δε Εενοφών 

στάς κατά τάς πυλας διτόσους εδυνατο κατεκώλνε των δπλιτών 

εξω· πολέμιοι γάρ άλλοι εφαίνοντο επ' άκροις τισϊν ίσχνροΐς. 2ο 

17 ον πολλοί δ6 χρόνου μεταξύ γενομενου κραυγή τε εγενετο 

ένδον και εφενγον οί μεν καί εχοντες ά ελαβον, τάχα δε τις 

καί τετρωμενος· καί πολύς ην ώθισμδς άμφι τά θυρετρα. 

καί ερωτώμενοι οι εκπίπτοντες ελεγον οτι άκρα τε εστιν 

ένδον καί οι πολέμιοι πολλοί, ο\ παίονσιν εκδεδραμηκότες 25 

ΐδ τους ένδον ανθρώπους, ενταύθα άνειπεΐν εκελευσε Ύολμίδην 

ι τταρήγγβλλβ <3εΙ. 2 ακόντιζαν δβησον άεΐ. 3 δεησον <3ε1. 
ΚεΜαπΙζ 6 οί &ηΙε ύπολοχαΎοϊ (βίο) ογπ. άεΐ. ύπόλοχοι X 
7 πάντας ^ Ε προτεταχμενοι Ηιΐ£ 8 καί] ίοΓί. δρυηαιη, ΗϋΙ 
ροδί πάντες νεί ήσαν εχεΐάίί αϋ^ιαΐά δή ογπ. <3εΙ. συνεώρων <1εΙ. 
μονοειδϊ)ς X : ευειδές άεί.: οογγ. ΒυίΙπι&ηη 9 τάξις Ε : τάραξις 
Ο Β Α : παράταξις <3εΙ. ίο άμα τβ] και άμα ·γε άεΐ. ηλελιξαν 
ΕΕ: ηλάλαξαν εεί. 12 καϊ πλαστοί δ' Ε 13 του ΟΓΠ. άεΐ. 
15 στνμφάλιος κάϊ φιλόξενος πελληνευς καταθεμενοι . . . άνεβησαν άεΐ. 
ιό άλλος αηΐε άλλον ογπ. X άναβεβηκει εο<3<3. ΐ8 είσδραμόντες 
<3εΙ. 21 τε ογπ. άεΐ. 25 ένδον ογπ. άεί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Ε V ϋ 

τον κηρυκα ίεναι εΐσω τον βουλόμενόν τι λαμβάνειν. καί 

ΐενταί πολλοί εΐσω, καί νικώσι τους εκπίπτοντας οι είσωθου- 

μενοι καί κατακλείουσι τους πολεμίους πάλιν εις την άκραν. 

καί τά μεν εξω της άκρας πάντα διηρπάσθη, καί εξεκομίσαντο 19 

5 οι 'Έλληνες· οι δε όπλΐται εθεντο τά όπλα, οι μεν περί τά 

(ττανρώματα, οι δε κατά την όδον την επί την άκραν φερουσαν. 

6 δε Ξενοφών και οι λοχαγοί εσ κόπουν εί οΐόν τε εΐη την 20 

άκραν λαβειν' ην γάρ όντως σωτηρία ασφαλής, άλλως δε 

πάνν χαλεπόν εδόκει είναι άπελθεΐν σκοπονμενοις δε αυτόΐς 

ίο εδοξε παντάπασιν άνάλωτον είναι το χωρίον. ενταύθα πάρε- 21 

σκενάζοντο την άφοδον, και τους μεν σταυρούς έκαστοι τους 

καθ' αντονς διρρουν, καί τους αχρείους και φορτία εχοντάς 

τε εξεπεμποντο και των οπλιτών το πλήθος, καταλιπόντες οι 

λοχαγοί οΐς έκαστος επίστευεν. επει δε ηρξαντο άποχωρεΐν, 22 

15 επεξεθεον ενδοθεν πολλοί γερρα καί λόγχας εχοντες και 

κνημΐδας καί κράνη Τίαφλαγονικά, και άλλοι επι τάς οικίας 

άνεβαινον τάς ενθεν καί ενθεν της εις την άκραν φερονσης 

οδού· ώστε ουδέ διώκειν ασφαλές ην κατά τάς πυλας τάς εις 23 

την άκραν φερονσας. καί γάρ ξυλά μεγάλα επερρίπτουν 

2ο άνωθεν, ώστε χαλεπόν ην και μενειν καί άπιεναι· καί η νυξ 

φοβερά ην η επιούσα, μαχομενων δε αυτών καί άπορουμενων 24 

θεών τις αντοΐς μηχανην σωτηρίας δίδωσιν. εξαπίνης γάρ 

άνελαμφεν οικία τών εν δεξιά οτον δη ενάψαντος. ώς δ’ 

αυτή ξννεπιπτεν, εφευγον οι άπο τών εν δεξιά οικιών. ώ? 25 

25 δε εμαθεν 6 Ξενοφών τούτο παρά της τύχης, ενάπτειν εκελευε 

και τάς εν αριστερά οικίας, οίι ξυλιναι ήσαν, ώστε και ταχύ 

ι τι\ καί Β Α Ε 2 ϊενται Ο Α Ε : 'ίεντο Β εΐ Ό ΐη ηΐ3Γ£. : €</>«* 
ροντο <3εΙ. τϊσω πολλοί <3ε£. 5 “6 το σταύρωμα <3εΙ. 9 πάνυ 
χαλ 67τί>ν] πα·γχάλ(πον άεί. έδόκει ογπ. Β ΑΕ ιι σαθρούς ρτο 
σταυρούς X (Α ?) 12-13 καί φορτία έχοντας τβ (ξίπόμποντο καί 
τών δπλιτών τύ πλήθος καταλιπόντες X : εις άρπαγάς εξεπεμπον κατελιπον 
δε (ΙεΙ. 13 τβ <1ε1. δΙερΗαηαβ 14 άποθαρρεΐν X 15 6νδον X 
17 ανεβαινον τας <3εΙ. : αναβαίνοντες X ΐ8 1\ν αυτούς άεί:. (αοτοΓϊ ϋ) 
19 το &κρα X 2ΐ η οιη. (3εΙ. 23 δή] δε ΟΑΕ άνάφαντος 
τινός (ΙεΙ. 24 αύτή συνεπιπτεν (3εΙ. 25 ενάπτειν Ο Β Α εί ϋ : 
ανάπτειν Ε οαιη <1εΙ. 20 αϊ] αί δε <3εΙ. 



ΕΝΟΦΏΝΤΟΣ νΐϊ 

ΙΟ 

26 εκαίοντο. εφευγον οϋν καί οι από τούτων τών οικιών, οι δε 

κατά στόμα δη ετι μόνοι ελύπουν καί δηλοι ησαν οτι επικεί- 

σονται εν τη ε£όδω τε και καταβάσει. ενταύθα παραγγελλει 

φερειν ξύλα όσοι ετύγχανον εξω όντες των βέλων εϊς τό μέσον 

εαυτών καί των πολεμίων. επεϊ δε ικανά ηδη ην, ενηψαν ΰ 

ενηπτον δε καί τάς παρ' αυτό τό χαράκωμα οικίας, όπως οι 

27 πολέμιοι άμφϊ ταϋτα εχοιεν. οντω μόλις άπηλθον από του 

χωρίου, πυρ εν μεσω εαυτών και τών πολεμίων ποιησάμενοι. 

καί κατεκανθη πάσα η πόλις καί αι οικίαι καί αι τνρσεις και 

τα σταυρώματα καί τάλλα πάντα πλην της άκρας. 

28 Τη δε υστεραία άπησαν οϊ'Έλληνες εχοντες τα επιτήδεια, 

επεϊ δε την κατάβασιν ε φοβούντο την εις Τραπεζουντα 

29 (πρανής γάρ ην καί στενή), ψευδενεδραν εποιησαντο· καί 

άνηρ Μυσδ? καί τούνομα τούτο εχων τών Κρητών λαβών 

δέκα εμενεν εν λασίω χωρίω καί προσεποιεΐτο τους πόλε- 15 

μίους πειράσθαι λανθάνειν αι δε πελται αυτών άλλοτε καί · 

3ο άλλοτε διεφαίνοντο χαλκαΐ οϋσαι. οι μεν ονν πολέμιοι ταϋτα 

διορώντες εφοβονντο ώ? ενεδραν ονσαν η δε στρατιά εν 

τοντω κατεβαινεν. επεϊ δβ εδόκει 7]δη ικανόν ϋπεληλνθεναι, 

τω Μυσω εσημηνε φενγειν άνά κράτος· και ός εξαναστάς 2ο 

31 φεύγει καί οί συν αντώ. και οι μεν άλλοι Κ ρητές (άλίσκεσθαι 

γάρ εφασαν τώ δρόμω), εκπεσόντες εκ της όδοϋ εις ύλην 

κατά τάς νάπας καλινδουμενοι εσώθησαν, 6 Μυσδ? δ£ κατά 

32 την οδόν φενγων εβόα βοηθεϊν' και εβοηθησαν αντώ, και 

άνελαβον τετρωμενον. και αυτοί επι πόδα άνεχώρουν 25 

βαλλόμενοι οϊ βοηθησαντες και άντιτοξευοντες τινες τών 

Κ ρητών, ούτως άφίκοντο επί τό στρατοπέδου πάντες σώοι 

όντες. 

III Έπεϊ δβ οϋτε Χειρίσοφος ηκεν ούτε πλοία ικανά ην ούτε 

ι οί 3ηίε άπδ οηι. X 2 μόνον X (Α ?) ήσαν οιη. X 3 
επ\ άεΐ. $-6 άνηφαν' άνηπτον <3εί. ιι δ’ Ε οιπη άεΐ. : δε χε 
ΟΒΑ *χοντ65 1 εϊ X 14 μυο'ός τδ γόνος (ΙεΙ. 15 δέκα] 
τετταρα$ ή πόντε <1εΙ. 16-17 άλλη καϊ άλλη νεί άλλην καί άλλην 
<3εΙ. 19 ικανόν ?)δη άεΐ. 23 κυλινδονμενοι <3εΙ. 25 άνε- 
·+ωρησαν <3εΙ. 27 άφικνουνται <3εΙ. 29 δ χειρίσοφος άεΐ. 



ΚΫΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Ε ν.ϋί 

τα επιτήδεια ην λαμβάνειν ίτι, εδόκει άπιτεον είναι, καί εις 

μεν τα πλοία τους τε άσθενονντας ενεβίβασαν και τους υπέρ 

τετταράκοντα ετη καί παίδας και γυναίκας καί των σκευών 

οσα μη ανάγκη ην εχειν. καί Φιλησιον καί Σοφαίνετον 

5 τους πρεσβυτάτους των στρατηγών εισβιβάσαντες τούτων 

εκελευον επιμελείσθαι· οι δε άλλοι επορευοντο· η δ£ όδδ? 

ώδοποιημενη ην. καί άφικνοϋνται πορευόμενοι εις Κερά- 2 

σοϋντα τριταίοι πάλιν Έλληνίδα επι θαλάττη Σινωπεων 

άποικον εν τν, Κολχίδι χωρά- ενταύθα εμειναν ημέρας δέκα" 3 

ίο και εξετασις συν τοίς οπλοις εγίγνετο καί αριθμός, καί εγε- 

νοντο όκτακισχίλιοι καί εξακόσιοι, ουτοι εσώθησαν. οι δε 

άλλοι άπώλοντο υπό τε τών πολεμίων καί χιόνος καί εϊ τις 

νοσώ. 

'Κνταυθα καί διαλαμβάνουσι το άπο τών αιχμαλώτων 4 

15 άργύριον γενόμενον. και την δεκάτην, ην τω ’Απόλλωνι 

εξεΐλον και τη Έφβσία Άρτεμιδι, διελαβον οι στρατηγοί το 

μέρος έκαστος φυλάττειν τοίς θεοίς' αντί δε Κειρισόφου Νέων 

6 Άσιναίος ελαβε. Έενοφών οϋν το μεν του Απόλλωνος $ 

ανάθημα ποιησάμενος άνατίθησιν εις τον εν Αελφοίς τών 

2ο Αθηναίων θησαυρόν καί επεγραψε τό τε αυτοϋ όνομα και το 

Π ροξένου, ος συν Κ λεάρχω άπεθανεν ξένος γάρ ην αυτοϋ. 

το δε της Άρτεμιδος της ’Κφεσίας, οτ άπηει συν ’Αγησιλάω 6 

εκ της Ασίας την εις Βοιωτου^ οδόν, καταλείπει παρά 

Μεγαβυζω τώ της Άρτέμιδος νεωκόρω, ότι αυτός κινδυ- 

25 νευσων εδόκει ιεναι, και επεστειλεν, ην μεν αυτός σωθη, 

ι τά οιη. (Ιβί. ετι, εδόκει άεί. : επεδόκει Ο Β Α : ετι οηι. Ε ες 
<3εΙ. 2 ττλοΓα] όπλα X (Β ?) άνεβίβασαν X 7 ώδοποιη- 

σαμενη ^ : δδοποιησαμενη Α Ε : ώδοπεποιημενη Β : δδοποιουμενη <3εί. : 

οογγ. ϋΐηά. ; οί. ΗεΙΙ. V. ίν. 39 8 τη θαλάσση άεί. ίο συν] 

εν άεί. γίνεται άεί. 11 εσώθησαν εκ τών αμφϊ τους μυρίους 
άεΐ. 12 τών ογπ. <3εΙ. της χιόνος Ε 14 καί οιη. <3εΙ. 

άπδ] διά <3εΙ. 15 "γενόμενον αργύρων <3εί. ι6 καϊ διελαβον 
X, ιιηάε %ν ροδί δεκάτην (Ιεΐ. ΟεπιοΙΙ : γενόμενον καί . . . ’Αρτεμιδι" καί 
ελαβον δθΓθί 20 αυτού X τδ ] του 21 άπεθανεν Ο: 

άπεθανε οεΐ. 23 κατελιπε <3εΙ. 24 τφ οηι. άεϋ. κινδυνεύσαι X 

25 Ιεναι μετά άγησιλάου εν κορωνεία. <3ε£. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 10 



V. ϋί Η ΕΝΟΦΏΝΤΟΣ 

αυτώ άποδοϋναι· ήν δε τι 7τάθη, άναθείναι ποιησάμενον τή 

7 Άρτε μ ιδι ο τι οίοιτο χαριεισθαι τή θεώ. επειδή δ’ εφευγεν 

δ Ξενοφών, κατοικουντος ήδη αντοϋ εν Σκιλλοΰντι υπό των 

Λακεδαιμονίων οικισθεντος παρά την ’Ολυμπίαν άφικνείται 

Μεγάβυζος εις ’Ολυμπίαν θεώρησών καί άποδίδωσι την παρα- 5 

καταθήκην αντώ. Ξενοφών δε λαβών χωρίον ώνεΐται τη 

8 θεώ οπον άνεΐλεν ό θεός, ετυχε δε διαρρεων δια του χωρίου 

ποταμός Σελινοΰς. καί εν Έφεσω δε παρα τον τής Άρτε- 

μιδος νεών Σελινοΰς ποταμός παραρρει. καί ιχθύες τε εν 

άμφοτεροις ενεισι καί κόγχαΐ' εν δε τώ εν Σκιλλοϋντι χωρίω ίο 

9 και θήραι πάντων δπόσα εστίν άγρευόμενα θηρία. εποίησε 

δε καί βωμόν καί ναόν από του ιερού αργυρίου, καΧ τό λοιπόν 

δε αεί δεκατευων τα εκ του αγρού ωραία θυσίαν εποίει τη 

θεώ, και πάντες οι πολΐται και οι πρόσχωροι άνδρες καί 

γυναίκες μετεΐχον τής εορτής. παρείχε δε ή θεός τοΐς 15 

σκηνοΰσιν άλφιτα, άρτους, οίνον, τραγήματα, και τών 

θυόμενων από τής ίεράς νομής λάχος, και τών θηρευο- 

ιο μενών δε. καί γάρ Θήραν εποιοϋντο εις την εορτήν οι τε 

Ξενοφώντος παΐδες καί οι τών άλλων πολιτών, οι δε βουλό- 

μενοι καί άνδρες ξυνεθήρων καί ήλίσκετο τα μεν ε£ αυτου 20 

του ιερού χώρου, τα δε καί εκ τής Φολόης, σνες καί δορκάδες 

II καί ελαφοι. εστι δε ή χώρα ή εκ Λακεδαίμονος εις ’Ολυμπίαν 

πορεύονται α>9 είκοσι στάδιοι από του εν Όλυμπία Αιός ιερού, 

ενι δ’ εν τώ ίερώ χώρω καί λειμών καί ορη δένδρων μεστά, 

I αύτψ X: εαυτφ άεΐ. εί δε τι πάθοι άεΐ. 2-3 έπεί δ’ εφυγε 
ξενοφών <3εΙ:. 4 οικισθεντι ΡΐΐΕοευδ παρά τ\\ν Ολυμπίαν 
(ίεΐ. ΚϋΙιηεΓ 5 δίδωσι Ο Ε (Β Ιαειιη&ιη ΙΐδβεΙ) : ηαιη άποδίδωσι 
Ιΐ&βυεπΙ ρεΓδρΐεί ηοη ροΐεεί η διαρρεων δίά] διά μέσου ί>εων 
02 Ε 8 σελινοΰς Ε 5θ1ιΐ5 : έλεινονς Β Ο : σελλεινουε Α της 
εφεσίας άρτεμιδος άεΐ. 9 σελεινονς Ο Β Α : εεί. ιιί αηίεα καί 
ιχθύες] λειμώνες 02 Ε (ογπ. οιιιώ Ιαε. Β) ίο εϊσ'ι <3εΙ. 12 νεών 
Ε ναδν καί βωμόν άεΐ. 13 δε οιη. (3εί. ωραία καί Οι 
15 παρείχε X εΐ ϋ : παρεχει εεί. η 0€δ?] ό ναός Ε ιό σκη- 

ι ώσιν X ροδί οίνον &άο1. αργύρια (ΙεΙ. 2ο συνεθηρων (ΙεΙ. 
2ΐ χωρίου <3εί. ρπιΐδ και ογπ. Ε ειπτι άεΐ. εξ αυτής της X 
22 η χώρα] δ τύπος <3εί. 24 χώριρ] τόπιρ άεΐ. λίίμωι/] άλση 
άεΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Ε V. ίϋ 

ικανά σνς καί αΐγας καί βονς τρέφειν καί ίππους, ώστε καί 

τα των εις την εορτήν Ιόντων υποζύγια ευωχεΐσΟαι. περί δέ 12 

αυτόν τον ναόν άλσος ημέρων δένδρων εφντευθη οσα έστί 

τρωκτά ωραία. 6 δέ ναός ως μικρός μεγάλω τω εν Έφέσω 

5 εϊκασται, κα'ι τό ζόανον έοικεν ώ$· κυπαρίττινον χρυσώ όντι 

τω εν Έφέσω. και στηλη εστηκε παρά τον ναόν γράμματα 13 

εχονσα- ΙΕΡΟΣ Ο ΧΧ2ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. ΤΟΝ 

ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΤΜΕΝΟΝ ΤΗΝ ΜΕΝ ΔΕΚΑ- 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΤΕΙΝ ΕΚΑΣΤΟΤ ΕΤΟΤΣ. ΕΚ ΔΕ ΤΟΤ 

ίο ΠΕΡΙΤΤΟΤ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΕΠΙΣΚΕΤΑΖΕΙΝ. ΑΝ ΔΕ 

ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΙΗΙ ΤΑΤΤΑ ΤΗΙ ΘΕΧ2Ι ΜΕΑΗΣΕΙ. 

Έκ Κερασοϋντος δέ κατά Θάλατταν μεν έκομίζοντο οϊπερ IV 

καί ττρόσθεν, οι δέ άλλοι κατά γην €7τορευοντο. έπεί δέ ι)σαν 2 

επί τοΐς Μοσσννοίκων όρίοις, πέμπουσιν εις αυτους Ύιμη- 

15 σίθεον τον Ύραπεζουντιον πρόξενον όντα των Μοσσυνοίκων, 

ερωτώντες πότερον ως διά φιλίας η διά πολ€μίας πορευσονται 

της χωράς, οι δέ ειπον οτι ου διησοιεν επίστευον γάρ τοΐς 

χωρίοις. εντεύθεν λέγει 6 Τιμησίθεος οτι πολέμιοί είσιν 3 

αυτοϊς οι εκ τον επέκεινα. και έδόκει καλέσαι εκείνους, εί 

2ο βουλοιντο ξυμμαχίαν ποιησασθαί' καί πεμφθόις 6 Τιμησίθεος 

ηκεν άγων τους άρχοντας. έπεί δέ άφίκοντο, συνηλθον οι τε 4 

των Μ οσσυνοίκων άρχοντες καί οι στρατηγοί των 'Ελλήνων 

και έλεξε Ξενοφών, ηρμηνενε δέ Ύιμησίθεός· ’ί2 άνδρες 5 

Μοσσυνοικοι, ημείς βονλόμεθα διασωθηναι προς την Ελλάδα 

25 7Γ€^' πλοία γάρ ουκ εχομεν' κωλυουσι δέ ουτοι ημάς ους 

άκουομεν υμΐν πολεμίους είναι. εί οΰν βουλεσθε, έξεστιν 6 

υμΐν ημάς λαβεΐν ξυμμάχους καί τιμωρησο,σθαι εΐ τί ποτέ 

ι καί σΰς άεί. βου$~\ οι$ άεΐ. 5 κυπαρίσσινον <3εΙ. 7 τδν 
δε άεΐ. ίο 4αν <3εΙ. ιι μελήσοι X 12 μ\ν οιη. <3εΙ. 
ΐ6 τ) ή ώϊ <3εί. πορευσονται Ε : πορεύονται εεί. (έρχονται ϋ) 
17 διοίσειεν εο<Η. : εοιτ. )ίΐεοΙ)5 18-19 εϊσίν αυτο7$ άεί. : ουτοί 
εισιν X : τοΰτοις εισϊν Μ&ίίΗΪ3θ 20 συμμαχίαν Ε οιιηι άεί. 23 ελε|ε] 
ελε^γε μέν <3εί. ερμήνευε X 24 βονλόμεθα διασωθήναέ διελθεϊν 
βονλόμεθα <3εί. πρός ε’ϊ νεί ει$ (Ιεί. 27 συμμάχους <2εΙ. ιιί 
ιιΒϊςαε 7τότε] πώποθ <1εΙ. 

10* 



V. ίν ΗΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

υμάς οντοι ηδίκησαν, καί το λοιπόν υμών υπηκόους είναι 

7 τουτους. ει δε ημάς άφησετε, σκεψασθε πόθεν αυθις αν 

8 τοσαυτην δυναμιν λάβοιτε ξυμμαχον. προς ταυτα άπεκρίνατο 

ό αρχών των Μοσσυνοίκων οτι καί βουλοιντο ταυτα καί 

9 δεχοιντο την ξυμμαχίαν. ’Άγετε δη, εφη ό Ξενοφών, τί 5 

ημών δεησεσθε χρησασθαι, αν ξυμμαχοι υμών γενώμεθα, 

καί νμεΐς τί οΐοί τε εσεσθε ημΐν ξυμπράξαι περί της διόδου; 

ίο οΐ δε εΐπον οτι Ικανοί εσμεν εις την χώραν είσβάλλειν εκ του 

επί θάτερα την των υμΐν τε καί ημΐν πολεμίων, καί δεύρο 

υμΐν πεμψαι ναυς τε καί άνδρας οΐτινες υμΐν ξυμμαχοϋνταί ίο 

τε καί την οδόν ηγησονται. 

11 Έπι τουτοις πίστα δόντες καί λαβόντες ωχοντο. καί 

ηκον τη υστεραία άγοντες τριακόσια πλοία μονόξυλα καί εν 

εκάστω τρεΐς άνδρας, ών οι μεν δυο εκβάντες εις τάξιν 

12 εθεντο τα όπλα, ό δε εις εμενε. καί οι μεν λαβόντες 15 

τά πλοία άπεπλευσαν, οι δ£ μενοντες εξετάξαντο ώδε. 

έστησαν [ώσπερ] άνά εκατόν μάλιστα οΐον χοροί άντιστοι- 

χουντες άλληλοις, εχοντες γόρρα πάντες λευκών βοών 

δασέα, ηκασμενα κιττοϋ πετάλω, εν δε τη δεξιά παλτόν ώς 

εξπηχυ, έμπροσθεν μεν λόγχην άχον, όπισθεν δε του ξυλου 2ο 

13 σφαιροειδές. χιτωνίσκους δε ενεδεδυκεσαν υπέρ γονάτων, 

πάχος ώς λινού στ ρω ματοδεσ μου, επί τη κεφαλή δε κράνη 

σκύτινα οΐάπερ τα Παφλαγονικά, κρωβυλον εχοντα κατά 

μέσον, εγγύτατα τιαροειδψ εΐχον δε καί σαγάρεις σιδηράς. 

14 εντεύθεν όξηρχε μεν αυτών εις, οι δε άλλοι άπαντες επο- 25 

ρευοντο αδοντες εν ρυθμώ, καί διελθόντες διά τών τάξεων 

2 αυ0/$] αύ X 4~5 βονλοιτο . . . δέχοιτο άβΐ. 5 “7€ ^ 
7 τί οΐοί τε εσεσθε δΙερΗαηιΐδ : τί οίεσθε εσεσθαι X : πο?οί τε εσεσθε <361. 
15 ενεμενε ΒΓεΐΐεηβαοΙι οί μεν ογπ. X ιό εξετάξαντο <3εΙ. 
ηοηηυΐΐΐ: εξετάζοντο X : εξητάζοντο ϋ ά\. ωδβ] ούτως (3ε{;. (οντω 
δβ ϋ) 17 ώσπερ <3ε1. δΙερΗ&ηυε οίοι/] οι <3εί. 19 ηκισμενα X: 
δικασμένα <3εί. 20 εξάπηχν(ν X) 0Ο<3<3.: εοίτ. Οοβεί όπισθεν δε 
<3εΙ.: έμπροσθεν δε X αύτοΰ του <3εΙ. ; εί. ο. ίϋ. § ιι 2ΐ ενδεδνκε- 
σαν X (Α ?) 22 στρώματος δεσμόν (λεπτόν Ε) X δε ΗηΙε ττ} <3εΙ. 
24 εγγυτάτω <3εΙ. σαγάρεις Ε οαηι <3ε1:. : σαγκάρεις Ο Β : σαγγάρεις 
Α 25 πάντες άεί. 20 αδοντες επορενοντο <3εΙ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Ε V. ιν 

καί διά τών οπλών των "Ελλήνων επορεύοντο ευθύς προς 

τους πολεμίους επί χωρίον δ εδόκει επιμαχώτατον είναι, 

ωκεΐτο δε τούτο προ της πόλεως της Μητροπόλεως καλόν- 15 

μενης αντοΐς και εχούσης τδ άκρότατον των Μοσσννοίκων. 

5 καί περί τούτον ό πόλεμος ήν οι γάρ αεί τούτ εχοντες 

εδόκονν εγκρατείς είναι καί πάντων Μ οασννοίκων, καί εφασαν 

τούτους ον δικαίως εχειν τούτο, αλλά κοινόν ον καταλαβόντας 

πλεονεκτεΐν. εϊποντο δ’ αντοΐς καί των "Ελλήνων τινες, ον ι6 

ταχθεντες υπό των στρατηγών, αλλά αρπαγής ενεκεν. οΐ δε 

ίο πολέμιοι προσιόντων τέως μεν ησύχαζον επεί δ’ εγγύς 

εγενοντο τον χωρίου, εκδραμόντες τρέπονται αυτούς, καί 

άπεκτειναν συχνούς των βαρβάρων καί των ζνναναβάντων 

"Ελλήνων τινάς, καί εδίωκον μάχρι ον εΐδον τούς "Έλληνας 

βοηθούντας· εΐτα δε άποτραπόμενοι ωχοντο, καί άποτεμόντες ΐγ 

15 τάς κεφαλάς των νεκρών επεδείκννσαν τοΐς "Έλλησι καί τοΐς 

εαυτών πολεμίοις, καί άμα εχόρενον νόμω τινί αδοντες. οι δε ιδ 

"Έλληνες μάλα ηχθοντο ότι τούς τε πολεμίους επεποιηκεσαν 

θρασντερονς καί ότι οι εξελθόντες "Έλληνες σύν αντοΐς 

επεφεύγεσαν μάλα όντες συχνοί· δ ονπω πρόσθεν επεποιη- 

2ο κεσαν εν τη στρατεία. Εενοφών δε βνγκαλεσας τούς 19 

"Έλληνας εΐπεν ’Άνδρες στρατιώται, μ7)δεν άθνμησητε ενεκα 

τών γεγενημενων ΐστε γάρ "ότι καί αγαθόν ον μεΐον τού κακού 

γεγενηται. πρώτον μεν γάρ επίστασθε "ότι οί μέλλοντες ημΐν 2ο 

ηγεΐσθαι τώ όντι πολέμιοί είσιν οΐσπερ καί ημάς ανάγκη· 

25 επειτα δε καί τών Ελλήνων οί άμελησαντες της ξύν ημΐν 

τάξεως καί ικανοί ηγησάμενοι είναι βύν τοΐς βαρβάροις 

ταντά πράττειν άπερ σύν ημΐν δίκην δεδώκασιν ώστε ανθις 

3 ακαιτο «Ιεί. της πόΧαως άεΐ. Οοβεΐ 4 αυτούς Ε οιιηι (Ιοί.: 
αυτής Ο Β Α 6 α^κραταΊς πάντων μοσσυνοίκων αΐναι (Ιεί. ίο προ¬ 

ϊόντων <1ε£. 14 άποτραπόμενοι X ι6 άδουτβϊ] δίδοντας X 
17 απα'ι τους "γα X ι8 αΧθόντας (Ιεί. 20 στρατιά 00(1(1. : οογγ. 

Εεοηοΐ&νίυδ συγκαΧασας Ε οιιγπ <1εΙ. 2ΐ θαυμάσητα άεΐ. 
22 αστι <1οΙ. (αϊστι Ό) του] τι νεί τα άεΕ 25 καϊ οιη. (Ιεί. 
άφροντιστησαντας (ΙεΙ. 27 ταύτά ϋ ί ταυτα οεί. συν οιη. X 
νμίν Ο Β 



V. IV ΗΕΝ0ΦΧ2ΝΤ02 

2ΐ ήττον τής ήμετερας τάξεως άπολείψονται. άλλ’ υμάς δει 

παρασκευάζεσθαι ο πως και τοις φίλοις ονσι των βαρβάρων 

δόξητε κρείττους αυτών εΐναι καί τοις 7τολεμίοις δηλώσητε ότι 

ονχ όμοιο ις άνδράσι μαχούνται νυν τε καί ότε τοΐί άτάκτοις 

εμάχοντο. 5 

22 Ύαυτήν μεν ονν την ημέραν όντως εμειναν τη δβ υστεραία 

θύσαντες επει εκαλλιερήσαντο, άριστήσαντες, όρθίονς τους 

λόχους ποιησάμενοι, καί τους βαρβάρους επί το εύώνυμον 

κατά ταύτά ταξάμενοι επορεύοντο τους τομάτας μεταξύ των 

λόχων [όρθιων] εχοντες, ύπολειπομενον δε μικρόν του στό- ίο 

23 ματος των οπλιτών. ήσαν γάρ των πολεμίων ο\ εύζωνοι 

κατατρεχοντες τοις λίθοις εβαλλον. τούτους άνεστελλον 

οι τοξόται και πελτασταί. οι δ’ άλλοι βάδην επορεύοντο 

πρώτον μεν επί τό χωρίον άφ’ ου τη προτεραία οι βάρβαροι 

ετρεφθησαν καί οι ξύν αύτοΐς· ενταύθα γάρ οι πολέμιοι 15 

24 ήσαν άντιτεταγμενοι. τούς μεν ονν πελταστάς εδεξαντο οι 

βάρβαροι καί εμάχοντο, επειδή δβ εγγύς ήσαν οι όπλΐται, 

ετρεποντο. καϊ οι μεν πελτασταί ευθύς εΐποντο διώκοντες 

25 άνω προς την πόλιν, οι δ£ όπλΐται εν τάξει εΐποντο. επεϊ 

δε άνω ήσαν προς ταΐς Μιγτροπόλεως οίκίαις, ενταύθα οι 2ο 

πολέμιοι όμοϋ δή πάντες γενόμένοι εμάχοντο καί εξηκόντιζον 

τοις παλτοΐς, καϊ άλλα δόρατα εχοντες παχεα μακρά, όσα 

άνήρ άν φεροι μόλις, τούτοις επειρώντο άμύνασθαι εκ χειρός. 

26 επεϊ δε ούχ ύφίεντο οι "Ελληνες, αλλά όμόσε εχώρονν, 

εφενγον οι βάρβαροι καϊ εντεύθεν, λιπόντες άπαντες το 25 

χωρίον. ό δε βασιλεύς αυτών ό εν τώ μόσσννι τώ επ' 

ι απολήψονται X 2 παρασκευάσασθαι <3βί. 3 δό%€Τ€ . . . 
δηλωσ6Τ6 <3εΙ. 6 διόμαναν (Ιοί. η όκαλλιερίσαντο ^ Α : 6καλ¬ 

λιέργησαν <361. 9 ταυτά] αύτα 0 Α Ε : τα αύτα Β ίο όρθιων 
X : όρθιων όντων <3εί. : άεΐ. Ρορρο ύπολαπομόνους οο<3<3. : εοπ*. 
ΜϋΓείϋδ του στόματος] τούς τομωτάτους X II οί ευζωνοι οί <3εΙ. 
12 τούτους ούν <3εΙ. 13 κα\ οι τοξόται <3εΙ. 17 <3εί. όπλΐταί] 

•πολέμιοι X ΐ8 ετράποντο <3εΙ. 19 μητρόπολιν <3εΙ. 20 τα?ς 
της <3εΙ. όνταύθα δή <3εΙ. 22 παλτία ρΓΟ παχεα X 23 Άν 
ο Γη. <3εΙ. άμύνεσ θαι Ε ουηι <3εΙ. 25 εφυγον <3εΙ. ελειπον 
Ηπαντες ^ : ελιπον απαντες Β Α Ε . Άπαντες λιπόντες <3εΙ. 20 μοσ· 

τυνει νεί μόσσυνει X (Β ?) των . . . οικοδομημενων X 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ Ε V. ίν 

άκρου ώκοδομημενω, ον τρεφουσι πάντως κοινή αυτόν μενοντα 

καί φνλάττονσ-ιν, ουκ ηθελεν εξελθεΐν, ουδέ 6 εν τώ ίτρότερον 

αίρεθεντι χωρίω, άλλ’ αυτοί3 συν τοΐς μοσσυνοις κατεκαυ- 

θησαν. οί δε "Έλληνες διαρπάζοντες τα -χωρία ηϋρισκον 27 

5 θησαυρούς εν ταΐς οίκίαις άρτων νενημενων 7τερυσινών, ώ$· 

εφασαν οι Μοσσυνοικοι, τον δε νεον σίτον ξνν τη καλάμη 

άποκείμενον ησαν δε ζειαϊ αί πλεΐσται. καί δελφίνων 28 

τεμάχη εν άμφορευσιν ηυρίσκετο τεταριχευμενα καί στεαρ 

εν τευχεσι των δελφίνων, ω εχρώντο οί Μοσσυνοικοι καθάπερ 

ίο οι "Ελληνες τω ελαίω· κάρυα δε επί των άνώγεων ην 2ς 

πολλά τά πλατέα ονκ εχοντα διαφυην ονδεμίαν. τούτων 

και πλείστω σίτω εχρώντο εψοντες καί άρτους όπτώντες. 

οίνος δε ηυρίσκετο ος άκρατος μεν ό£υς εφαίνετο είναι 

υπό της αυστηρότητος, κερασθεϊς δε ευώδης τε καί ηδυς. 

15 Οί μεν δη "Ελληνες άριστησαντες ενταύθα επορευοντο 3° 
εις το πρόσω, παραδόντες το χωρίον τοΐς ξυμμαχήσασι των 

Μοσσννοίκων. οίτόσα δε και άλλα παρησαν χωρία των £υν 

τοΐς πολεμίοις οντων, τά ευπροσοδώτατα οί μεν ελειπον, οί 

δε εκόντες προσεχώρουν. τά δε πλεΐστα τοιάδε ην των 3* 

2ο χωρίων. άπεϊχον αί πόλεις απ’ άλληλων στάδια όγδοη- 

κοντά, αί δε πλέον αί δε μεΐον άναβοώντων δε άλλ7]λων 

ξυνήκουον εις την ετεραν εκ της ετερας πόλεως' ούτως 

υφηλη τε και κοίλη η χώρα ην. επεϊ δε πορευόμενοι εν 32 3 

τοΐς φίλοις ησαν, επεδείκνυσαν αυτοΐς παΐδας των ευδαι- 

25 μόνων σιτευτούς, τεθραμμενους καρυοις εφθοΐς, απαλούς καί 

λευκους σφόδρα καί ου πολλοϋ δέοντας ίσους το μήκος και 

το πλάτος είναι, ποικίλους δε τά νώτα καί τα έμπροσθεν 

2 φυλάττοντα οοά<1. : οοπ\ Βπιηοΐί <5] οί άεΐ. προτερφ <3εί. 
3 χώρφ X μοσσυνοίκοις X 5 τερυσινών δυΐ(ΐ35 5. ν. νενημενην: 
πατρίους οοάά. 6 νεον σ?τον] νεόν Ιτι τόν X : νεον ετι σίτον δοτοί 
ίο τφ άνωγαίφ Ο Β Α : τώ άνω^έω Ε : των άνωγαίων νεί άνοκαίων (Ιεί. : 
των άνακείων Βΐη<3.; οί. ΗβΙΙ. V. ΐν. 8 ιι τούτιρ <3εΙ. (13 Ηϊο 
ηυρίσκετο X, φΐί αΐίαδ ευρισκον εΐ 5ΐπΟ 14 κερασθείς 01 Β εΐ ϋ V: 
κεραθε)ς οεί. ι6 εις τί>] του άεί. 20 αί πόλεις άλλήλων 
άπεΐχον <3εί. 21 πλε?ον 00(3<3. 22 1$ ϋ αί. 24 φιλίοις ϋν 
26-27 μήκος . . . πλάτος ίηνετίυηΐ <3εΙ. 



V. ίν ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

33 πάντα, έστιγμένους ανθέμια. έζήτουν δε καί ταις έταίραις 

ας ήγον οι "Ελληνες έμφανώς ξυγγίγνεσθαί' νόμος γάρ ήν 

ουτός σφισι. λευκοί δε πάντως οι άνδρες καί αι γυναίκες. 

34 τοντονς ελεγον οι στρατευσάμενοι βαρβαρωτάτους διελθεΐν 

και πλείστον των Ελληνικών νόμων κεχωρισμένους. εν 5 

τε γάρ όχλω όντες έποίονν άπερ {αν) άνθρωποι εν ερημιά 

ποιήσειαν, μόνοι τε όντες ομοια επραττον άπερ αν μετ' 

άλλων όντες, διελέγοντό τε αντοΐς καί εγέλων έφ' έαντοις 

καί ώρχοΰντο έφιστάμενοι όπου τυχοιεν, ώσπερ άλλοις 

έπιδεικνυμενοι. ίο 

V Δια ταυτης της χωράς οι "Ελληνες, διά τε της πολέμιας 

καί της φιλίας, έπορενθησαν οκτώ σταθμούς, και άφικνουν- 

ται εις Χάλυβας. οΰτοι ολίγοι τε ήσαν και υπήκοοι των 

Μοσσυνοίκων, και ό βίος ήν τοΐ9 πλείστοις αυτών άπο 

2 σιδηρείας. εντεύθεν άφικνουνται εις Τιβαρηνους. η δε 15 

των Ύιβαρηνών χώρα πολύ ήν πεδινωτέρα καί χωρία εΐχεν 

έπι θαλάττη ήττον έρυμνά. και οι στρατηγοί έχρηζον προς 

τα χωρία προσβάλλειν καί την στρατιάν όνηθήναί τι, και 

τά ξένια ά ήκε παρά Ύιβαρηνών ουκ έδέχοντο, άλλ’ έπι- 

3 μεΐναι κελευσαντες έστε βουλευσαιντο έθυοντο. και πολλά 2ο 

καταθυσάντων τέλος άπεδείξαντό οι μάντεις πάντες γνώμην 

οτι ουδαμή προσίοιντο οί θεοί τον πόλεμον. εντεύθεν δή 

τά ξένια έδέξαντο, καί ώ? διά φιλίας πορενόμενοι δυο ημέρας 

άφίκοντο εις Κοτυωρα πόλιν (Ελληνίδα, Σινωπέων άποικον, 

ουσαν δ’ εν τη Ύιβαρηνών χώρα. 25 

ι εστεμμένα X (ογπ. Ε) άνθέμιον (ΙεΙ. 2 ΟΒ : αί$ οεί. 
συ'ΥΎενέσθαι <3εΙ. 3 (ϊφί&ιν ουτος θεΐ. 6 άν 3(1(1. δοΐιαίετ (ά^ 
τινες Εαδίαΐΐι. 3(1 Όΐοηγδ. ηόη) άνθρωποι] άλλοι 5εΗεη1(1 η ροδί 
ποι-ησειαν (Ιεί. 3(1(1. άλλως (νεί άλλοι) δβ ουκ άν τολμφεν 8 άλλων 
<3εΙ. : άλλήλων X ιόντες 00(1(1. : οογγ. Εεοηεΐ3νϊιΐ5 αύτοΤς 
Ε : αυτοΊς Ο Β Α : έαυτοΐς άεΐ. 12 οκτώ <3εΙ. : οκταλσ\ Ο: τρής Β 
εχ 3αά3θΐ εοηΐεείιίΓα : 6ΐ$ τοδς Α: αυτους τους Ε 13 τε Εη5ί3ΐΗ. : 
οντες X : ογπ. (ΙεΙ. 15 σιδτηρίας X ΐ6 πολλή Οι Β 19 παρά 
των (ΙεΙ. 22 προσίεντο <3εΙ. δή δβ X 23 έδέξαντο οιτι. 
X (Α ?) 24-25 άποικον, ουσαν δ’ δοΗεηΙίΙ εοΐΐ. VI. ϋ. ι : αποικία, 

οντες δ’ Ο : αποικίαν, οντες δ’ Β Α Ε : άποίκους οίκοΰντας (Ιεί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕί22 Ε V. ν 

[Μέχρι ενταύθα έπέζευσεν ή στρατιά, πλήθος τής κατα- 4 

βάσεως τής όδου από τής εν Βαβυλώνι μάχης άχρι εις 

Κοτνωρα σταθμοί εκατόν είκοσι δύο, παρασάγγαι εξακόσιοι 

και είκοσι, στάδιοι μνριοι καί όκτακισχίλιοι καί εξακόσιοι, 

5 χρόνον πλήθος οκτώ μήνες.} ενταύθα έμειναν ημέρας τετ- 5 

ταράκοντα πέντε. εν δε ταυταις πρώτον μεν τοις θεοίς 

έθυσαν, και πομπάς έποίησαν κατά έθνος έκαστοι τών Έλ- 

λήνων και αγώνας γυμνικούς. τά δ’ έπιτήδει έλάμβανον 6 

τα μέν εκ τής ΥΙαφλαγονίας, τά δ’ εκ τών χωρίων τών 

ίο Κοτυωριτωΐ'· ου γάρ παρείχον αγοράν, ουδ’ εις το τείχος 

τους άσθενοΰντας έδέχοντο. 

Έν τούτω έρχονται εκ Σινώπης πρέσβεις, φοβούμενοι 7 

περί τών Κοτνωριτών τής τε πόλεως (ήν γάρ εκείνων και 

φόρον έκείνοις έφερον) και περί τής χώρας, οτι ήκονον 

15 δηουμένην. και έλθόντες εις το στρατόπεδον έλεγον προη- 

γόρει δε Έκατώννμος δεινός νομιζόμενος είναι λέγειν 

"Επεμψεν ημάς, ώ άνδρες στρατιώται, ή τών Σινωπέων 8 

πόλις επαινέσοντάς τε υμάς ότι νικάτε ^Ελληνες δντες βαρ¬ 

βάρους, επειτα δε και ξυνησθησομένους οτι διά πολλών τε 

2ο και δεινών, ώς ημείς ήκουσαμεν, πραγμάτων σεσωσμένοι 

πάρεστε. άξιουμεν δε "Έλληνες δντες καί αυτοί ύφ' υμών 9 

δντων "Ελλήνων αγαθόν μέν τι πάσχειν, κακόν δε μηδέν 

ουδέ γάρ ημείς υμάς ουδέν πώποτε υπήρξαμεν κακώς ποι- 

ουντες. Κοτυωρΐται δε ουτοι εισι μέν ήμέτεροι άποικοι, καί ίο 

25 την χώραν ημείς αυτοίς ταυτην παραδεδώκαμεν βαρβάρους 

άφελόμενοι· διό καί δασμόν ήμίν φέρουσιν ουτοι τεταγμένον 

καί Κερασουντιοι καί Τραπεζούντιοι· ώστε ό τι αν τούτους 

κακόν ποιήσητε ή Σινωπέων πόλις νομίζει πάσχειν. νυν ιι 

δε άκουομεν υμάς εις τε την πόλιν βία παρεληλυθότας ένίους 

1-5 μέχρι . . . μήνες άεΐ. Κτϋ^εΓ ; εί. II. ϋ. 6 ι μέχρι? X εν¬ 

τεύθεν ϋ ά\. 2 &χρι$ Ε ά\. 4 καί Ιετ οηι. 4ε1. εξακόσιοι' 
είκοσι <3εΙ. 6 καί πέντε άεΐ. 7 ’έκαστος <3εΙ. 12 εν δέ 
<3εΙ. 15 έ$ <3εί. ι8 ένικατε <3εί. 2ο ακούομεν (ΙεΙ. 
27 τραπεζούντιοι ωσαύτως άεΐ. 



ΕΕΝΟΦ12ΝΤΟΣ V. ν 

σκηνονν εν ταΐς οικίαις καί εκ τών χωρίων βία λαμβάνειν 

12 ών αν δεησθε ου πείθοντας. ταντ ονν ούκ άξιοϋμεν εί δε 

ταϋτα ποιήσετε, ανάγκη ημΐν καί Κορύλαν καί ΥΙαφλαγόνας 

καί άλλον οντινα αν δυνώμεθα φίλον ποιεΐσθαι. 

13 ΤΙρος ταϋτα άναστάς Βενοφών υπέρ των στρατιωτών 5 

εΐπεν Ήμ,ε?$· δε, ω άνδρες Σινωπεΐς, ηκομεν άγαπώντες οτι 

τά σώματα διεσωσάμεθα καί τα όπλα· ον γάρ ην δυνατόν 

άμα τε χρήματα άγειν καί φερειν καί τοΐς πολεμίοις μά- 

14 χεσθαι. καί νυν επεί εις τάς 'Ελληνίδας πόλεις ηλθομεν, 

εν Τραπεζοϋντι μεν (παρεΐχον γάρ ημΐν αγοράν) ώνούμενοι ίο 

εΐχομεν τά επιτήδεια, καί άν& ών ετίμησαν ημάς καί ξένια 

εδωκαν τη στρατιά, άντετιμώμεν αυτούς, καί εΐ τις αύτοΐς 

φίλος ην των βαρβάρων, τούτων άπειχόμεθα· τούς δε 

πολεμίους αυτών εφ’ ου? αυτοί ηγοιντο κακώς εποιοϋμεν 

15 οσον εδυνάμεθα. ε ρωτάτε δε αυτούς οποίων τινών ημών 15 

ετυχον πάρεισι γάρ ενθάδε ούς ημΐν ηγεμόνας διά φιλίαν 

ΐ6 η πόλις ξννεπεμψεν. οποί δ’ αν ελθόντες αγοράν μη εχω- 

μεν, αν τε εις βάρβαρον γην αν τε εις 'Ελληνίδα, ούχ ϋβρει 

17 άλλα ανάγκη λαμβάνομεν τά επιτήδεια. καί Καρδούχονς 

καί Ταόχονς καί Χαλδαίονς καίπερ βασιλεως ούχ υπηκόους 2ο 

όντας όμως καί μάλα φοβερούς όντας πολεμίους εκτησάμεθα 

διά το ανάγκην είναι λαμβάνειν τά επιτήδεια, επεί αγοράν 

ι8 ου παρεΐχον. Μάκρωνας δε καίπερ βαρβάρους όντας, επεί 

αγοράν οΐαν εδύναντο παρεΐχον, φίλους τε ενομίζομεν είναι 

19 καί βία ούδεν ελαμβάνομεν τών εκείνων. Κοτυωρίτας δε', 25 

ούς ύμετερους φάτε είναι, εΐ τι αυτών είληφαμεν, αυτοί 

αίτιοί εισιν ου γάρ ως φίλοι προσεφεροντο ημΐν, αλλά 

κλείσαντες τάς πύλας ούτε εϊσω εδεχοντο ούτε εξω αγοράν 

επεμπον ητιώντο δε τον παρ υμών αρμοστήν τούτων αίτιον 

2 ονκ ο Γη. X 3 ττοχήσβτ6 X εΐ Ο : ποιήσητε άεΐ. 7 $ν~\ 
ημΐν (ΙεΙ. 8 τ€ τά X (τά χρή ΐη Γ3.5. Ε) 9 ^τβιδή άεί. 
12 και νυν ει άεΐ. 13 αττς(μα Β)χόμεθα X 15 ερώτα <1εΙ. 
20 ταόχους καί χαλδαίους ΐηνεΓίυηΙ <3εΙ. 2ΐ όμως <1ε1. εΐ ρΓΟ 
ροδίεποΓε όντας εοηΐ. δμως Οειηοΐΐ 23 δβ καίιτερ] δ* γβ κα\ άεΐ. 
27 ψί\ιοι άεΐ. προσςψςροντο ημΐν οιη. X 29 επεμπον^ εφερον (ΙεΙ. 
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είναι. δ δ£ λεγεις βία παρελθόντας σκηνουν, ημείς ηξιον- 2ο 
μεν τους κάμνοντας εις τάς στεγας δεξασθαι· επεί δε ουκ 
άνεωγον τας πυλας, η ημάς εδεχετο αυτό τό χωρίον ταντη 
είσελθόντες άλλο μεν ονδεν βίαιον εποιησαμεν, σκηνονσι 

5 δ’ εν ταϊς στεγαις οι κάμνοντες τα αυτών δαπανώντες, 

και τάς πυλας φρονρονμεν, όπως μη επί τώ υμετερω 
αρμοστή ώσιν οι κάμνοντες ημών, άλλ’ βφ’ ημΐν η κομί- 
σασθαι όταν βουλώμεθα. οι δε άλλοι, ώς ορατέ, σκη- 21 

νουμεν υπαίθριοι εν τη τάξει, παρεσκευασμενοι, άν μεν 
ίο τις ευ ποιη, άντ ευ ποιεΐν, άν δε κακώς, άλεξασθαι. ά 22 

δ€ ηπείλησας ώς, ην υμΐν δοκη, Κορυλαν και Παφλα^οΦαϊ 
ξυμμάχους ποιησεσθε εφ’ ημάς, ημείς δε, ην μεν ανάγκη 
η, πολεμησομεν καί άμφοτεροις· ηδη γάρ και άλλοις πολ- 

λαπλασίοις υμών επολεμησαμεν άν δε δοκη ημΐν και 
«5 φίλον ποιεΐσθαι τον Παφλαγόνα (άκουομεν δε αυτόν καί 23 

επιθνμεΐν της υμετερας πόλεως καί χωρίων τών επιθαλατ- 

τίων), πειρασόμεθα ξυμπράττοντες αυτώ ών επιθυμεί φίλοι 
γίγνεσθαι. 
Έκ τουτου μάλα μεν δηλοι ησαν οι ξυμπρεσβεις τώ 24 

2ο 'Εκατωνυμω χαλεπαίνοντες τοΐς είρημενοις, παρελθών δ’ 

αυτών άλλος είπεν ότι ου πόλεμον ποιησόμενοι ηκοιεν άλλα 
επιδείξοντες ότι φίλοι είσί. καί ξενίοις, ην μεν ελθητε 
προς την Σινωπεων πόλιν, εκεί δεξόμεθα, νυν δε τους εν¬ 

θάδε κελευσομεν διδόναι ά δυνανταΐ' όρώμεν γάρ πάντα 
25 άληθη όντα ά λεγετε. εκ τουτου ξένιά τε επεμπον οι 25 

Κοτυωρϊται καί οι στρατηγοί τών Έλλτ/^ωζ; εξενιζον τους 
τών Σινωπεων πρέσβεις, και προς άλληλους πολλά τε και 
φιλικά διελεγοντο τά τε άλλα και περί της λοιπής πορείας 
άνεπννθάνοντο ών εκάτεροι εδεοντο. 

I άξιουμεν X 5 ο,ΰτών ΒΕ : αυτών 0 Α: εαυτών <3εΙ. 6 φρου¬ 
ρουν τ€$ X 9 Τν ^-οΒεί ίο άντευποιεΊν οο<1(1. 
12 ττοιΊ]σασθαι X εΐ ϋ ά\. 15 ττοιεισθαι <3εί.: ποιήσομεν X ιη πει- 

ρασόμεθα οΖν <3εΙ. 21 ποιησάμενοι X Ϋ/κομεν <1εΙ. 24 δια· 
δόναι νεί διαδιδόναι X (Α?) 26 τών οηι. Β Α εΐ ϋ 28 φιλικά] 
επιτήδεια άεΐ. 29 επυνθάνοντο <3εΙ. 
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VI Ταυτη μέν τή ήμερα τούτο το τέλος έγένετο. τη δε 

■υστεραία ζυνέλεζαν οΐ στρατηγοί τους στρατιώτας. καί 

έδόκει αυτοΐς περί της λοιπής πορείας παρακαλέσαντας τους 

Σινωπέας βουλευεσθαι. είτε γάρ πεζή δέοι πορευεσθαι, 

χρήσιμοι αν έδόκουν είναι οϊ Σινωπεΐς· έμπειροι γαρ ήσαν 5 

τής ΥΙαφλαγονίας· είτε κατά θάλατταν, προσδείν έδόκει 

Σινωπέων μόνοι γαρ αν έδόκουν ικανοί είναι πλοία παρα- 

2 σχεΐν άρκοϋντα τή στρατιό,, καλέσαντες ουν τους πρέσβεις 

ζυνεβουλευοντο, και ήζίουν 'Κλληνας όντας 'Έλλησι τουτω 

πρώτον καλώς δέχεσθαι τώ είινονς τε είναι καί τα κάλλιστα ίο 

ζυμβουλευειν. 

3 \\ναστας δέ 'Έ,κατώνυμος πρώτον μεν απελογήσατο περί 

ου είπεν ώς τον ΤΙαφλαγόνα φίλον ποιήσοιντο, οτι ουχ ώς 

τοΐς 'Έλλησι πολεμησόντων σφών είποι, άλλ’ ότι έζόν τοΐς 

βαρβαροις φίλους είναι τους "Ελληνας αιρήσονται. έπεί 15 

4 δβ ζνμβονλευειν έκέλευον, έπευζάμενος είπεν ώδε. Ει μεν 

ζυμβονλευοιμι α βέλτιστα μοι [είναι] δοκεί, πολλά μοι καί 

αγαθά γένοιτο· εί δέ μή, τάναντία. αυτή γαρ ή ιερά ζυμ- 

βονλή λεγομένη είναι δοκεί μοι παρείναι· νυν γάρ δη αν 

μέν ευ ζυμβουλευσας φανώ, πολλοί έσονται οι έπαινουντές 2ο 

5 με, αν δε κακώς, πολλοί έσεσθε οι καταρώμενοι. πράγματα 

μέν ουν οίδ’ οτι πολύ πλείω έζομεν, εάν κατά θάλατταν 

κομίζησθε· ημάς γάρ δεήσει τά πλοία πορίζειν ήν δε κατά 

γήν στέλλησθε, υμάς δεήσει τους μαχομένους είναι. όμως 

6 δβ λεκτέα ά γιγνώσκω· έμπειρος γάρ ειμι και τής χώρας 25 

τής Παφλαγόνων και τής δυνάμεως. έχει γάρ άμφότερα, 

7 και πεδία κάλλιστα και όρη υψηλότατα. και πρώτον μέν 

4 δβοί] έδόκει X 5 χρήσιμον ίετβ οιτιηεδ σινωιτέΐ$ ηγούμενοι 
άεί. 7 ^ ΟΓη· ^εί· ΙΟ κάλλκττα X : βέλτιστα οΐεΐ. ι6 έκέ¬ 
λευον] μέν κελεύετε X : 5Ϊιη. ΗίίΒεηΙ ϋ αΐ. ω§€ εΐττεν άεΐ. ιη δοκεί 
είναι ά^ί. : είναι <3ε1. ΚεΗάαηίζ τη ι8 καϊ αγαθά X (ογπ. Ε : κάγαθά 
νεί αγαθά <3εί. ι8 αΰτη 00(1(3.: εοιτ. ΡΙυγ^εΓδ 19 νυν μέν γάρ 
X δη ογπ. 4εΙ. 20 έσονται | εσεσθε <3εΙ. 2ΐ εσεσθαι ΕΑΕ: 
άεΐ. Βοπιειηαηη 23 πορίζεσθαι X (οηι. Β) 24 γη5 άεί. 
25 λεκτά X (Β ?) 20 γάρ η χώρα άβΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕίΙΣ Ε Υ.νι 

οιδα ανθνς ή τθν €ΐσ βολήν ανάγκη ποιαϊσθαι· ον γάρ αστιν 

άλλη η η τα κέρατα τον ό'ρονς τής δδοΰ καθ' ακάταρά αστιν 

υψηλά, ά κραταΐν κατέχοντας καί πάνν ολίγοι δνναιντ αν 

τοντων δε καταχομένων ονδ' αν οι πάντας άνθρωποι δνναιντ 

5 αν διαλθαΐν. ταντα δ£ και δαίζαιμι αν, αϊ μοί τινα βού- 

λοισθα ζνμπέμψαι. απαιτα δα οιδα καί παδία οντα και 

Ιππαίαν ήν αντοι οι βάρβαροι νομίζονσι κραίττω αιναι άπά- 

<της τής βασιλέως Ιππαίας. και νυν οντοι ον παραγένοντο 

βασιλαΐ καλουντι, άλλα μαΐζον φροναΐ 6 αρχών αυτών. ήν 9 

ίο δβ και δννηθήτα τά τα ορη κλέψαι ή φθιισαι λαβόντας καί 

αν τώ 7Γ€δίω κρατήσαι μαχόμανοι τονς τα ιππέας τοντων και 

παζών μυριάδας πλέον ή δώδακα, ήζατα απϊ τονς ποταμούς, 

πρώτον μαν τον θαρμώδοντα, ανρος τριών πλέθρων, δν 

χαλαπον οίμαι διαβαίναιν άλλως τα καί πολαμίων πολλίλν 

15 αμπροσθαν οντων, πολλών δα οπισθαν απομένων δανταρον 

δα '\ριν, τρίπλαθρον ωσαύτως· τρίτον δα 'Άλνν, ον μαΐον 

δνοΐν σταδίοιν, δν ονκ αν δνναισθα άναν πλοίων διαβήναι· 

πλοία δα τίς ασται δ παρέχων; ώς δ’ αντως και δ Παρθένιος 

άβατος· εφ’ δν αλθοιτα άν, αί τον 'Άλνν διαβαίητα. αγώ ίο 

2ο μέν ονν ον χαλαπήν νμΐν αίναι νομίζω την ποραίαν άλλα 

παντάπασιν άδννατον. άν δα πλέητα, αστιν ανθένδα μαν αίς 

Σινώπην παραπλανσαι, ακ Σινώπης δα αίς Ήράκλαιαν αζ 

'Ηρακλαίας δε οντα παζτ) οντα κατά θάλατταν άπορία· πολλά 

γάρ και πλοΐά αστιν αν 'Ηρακλαία. 

25 Έπαϊ δα ταντ αλαζαν, οι μαν νπώπτανον φιλίας ανακα τής II 

Κορνλα λέγαιν και γάρ ήν πρόξανος αντώ· οι δε καί ώ? δώρα 

2 της δδον τού ορούς (Ιοί. 4~5 δύναιντ' άν διελθειι/] δύναιντο διελ- 

Θε7ν <3εΕ 5 βούλεσθε <3εί. 6 και 3ηίε πεδία οιη. (3ε£. η-8 *ην 
. . . ιππείας ογπ. X 9 άλλα και άεΐ. ην <3εί. : ί) Ο : εί Α Ε (Β ?) 
II κρατητε νεί κρατείτε <3εΙ. ίππε7ς εοοΜ. ΙΙ-Ι2 τούτους καί 
πεζούς οΐεί. 12 πλε7ον X εξετε X τούς ογπ. <3εΙ. 
14 πολλών μεν <3εί. ιό τίγρην Ο ΒΑ : 7ριν Ε εί Ο (ε1. ?) ιη δύ- 

ναισθε ϋ : δννησθε εεί. (οι 5. ν. Ε) ι8 αύτως εο(Μ. 19 ελθητε 
Ο Β Α άλυν τούτον (ΙεΙ. 20 ύμ7ν οιη. Ε εί ϋ (&1. ?) 22 δε 
ογπ. X 24 γάρ δατι πλο7α <3εΙ. 26 κορΰλα Ε ευηι άεΐ. : κορύλας 
Ο. Α : εις κορνλαν Β 
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12 

ληψόμενον διά την ξνμβονλην ταντην οι δέ νπώπτενον και 

τούτον ένεκα λέγειν ως μη ιτεζρ ίόντες την Σινωπέων τι 

χιόραν κακόν έργέιζοιντο. οϊ δ’ ονν ' Ελληνες έφηφίσαντο 

κατά θάλατταν την πορείαν ποιεΐσθαι. μετά ταντα Ξενοφών 

είπεν 'ίΐ Σινωπεΐς, οι μέν άνδρες ηρηνται πορείαν ην υμείς 5 

£νμβονλενετε' οντω δε εχει* ει μεν μέλλει πλοία έσεσθαι 

ικανά ως αριθμώ ένα μη καταλείπεσθαι ενθάδε, ημείς αν 

πλέοιμεν ει δέ μέλλοιμεν οι μεν καταλείψεσθαι οι δέ 

13 πλενσεσθαι, ονκ αν έμβαίημεν εις τά πλοία. γιγνώσκομεν 

γάρ οτι οπού μεν αν κρατώμεν, δνναίμεθ’ αν καί σώζεσθαι ίο 

καί τά επιτήδεια εχειν εΐ δέ 7τον ηττονς των πολεμίων 

ληφθησόμεθα, ενδηλον δη οτι εν ανδραπόδων χώρα έσόμεθα. 

άκονσαντες ταντα οι πρέσβεις έκέλενον πέμπειν πρέσβεις. 

14 καί πέμπουσι Καλλίμαχον Άρκάδα καί Άρίστωνα Άθηναΐον 

και Σαμόλαν Αχαιόν. και οι μεν ωχοντο. 15 

15 'Κν δέ τοντω τω χρόνω Ξενοφώντι, δρωντι μεν δπλίτας 

πολλούς των Ελλήνων, δρωντι δε πελταστάς πολλούς καί 

τοξότας καί σφενδονητας και ιππέας δέ καί μάλα ηδη διά την 

τριβήν ικανούς, όντας δ’ εν τω Πόντω, ένθα ονκ άν απ' ολίγων 

χρημάτων τοσαυτη δνναμις παρεσκευάσθη, καλάν αντω έδόκει 2ο 

είναι χώραν καί δνναμιν τη Έλλάδι προσκτησασθαι πάλιν 

ιό κατοικίσαντας. και γενέσθαι άν αντω έδόκει μεγάλη, κατα- 

λογιζομένω τό τε αυτών πλήθος καί τους περιοικονντας τον 

Πόντον, καί επί τοντοις έθνετο πρίν τινι είπεΐν των στρα¬ 

τιωτών Σιλανον παρακαλέσας τον Κνρου μάντιν γενόμενον 2; 

17 τον Άμπρακιώτην. δ δε Σιλανος δεδιώς μη γένηται ταντα 

2 πεζοί (η Α) οντες X 2-3 χώραν κακόν τι (ΙεΙ. 3 οΰν1 αυ X 
5 €ί ηηΐε ?τρηνται ογπ. X εΐ ϋ V 6 πλοία εσεσθαι μέλλει Β : 
μέλλει ο Γη. 0 Α Ε η αριθμώ ω$ Κεΐδίίε 7-8 -ημεΐς δέ 
πλέοιμεν νεί ημε?ς δέ πλέοιμεν δ.ν άεί. 13 οί πρέσβεις1 οϊ Σινώπης 
ΟοβεΙ πέμπειν έκέλευον άεί. 16-17 πολλούς δπλίτας (ΙεΙ. 
17 δέ κα'ι ΒΑ πολλούς πελταστές πολλούς άεΐ.' ι8 Ιπ¬ 

πείς X 19 δ’ οιτι. άεί. 2ο έδοξεν <3εΙ. 2ΐ είναι 
καί X 22 κατοικίσαντας X (δεά ϊ δυρετ η Ε) εΐ ϋ η1. &ν 
οιη. X έδόκει αυτψ άεΐ. 23 αυτών εοάά. 20 άμβρακιώτην 
εοϋοΐ. ·γένοιτο . . . καταμείνειε <3ε£. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΧ2Σ Ε V. νι 

καί καταμείνη 7τον η στρατιά, εκφέρει εις το στράτευμα 

λόγον οτι Ξενοφών βούλεται καταμεΐναι την στρατιάν καί 

ττόλιν οίκίσαι και έαυτώ όνομα και δυναμιν περιποιησασθαι. 

αυτός δ’ 6 Σιλανός έβουλετο οτι τάχιστα εις την Ελλάδα ι8 

5 άφικέσθαι· ους γάρ παρά Κάρου έλαβε τρισχιλίους δαρεικους 

ότ€ τάς δέκα ημέρας ηληθευσε θυόμενος Κυρω, διεσεσώκει. 

των δέ στρατιωτών, έπεί ηκονσαν, τοΐς μέν έδόκει βέλτιστον 19 

είναι καταμεΐναι, τοΐς δέ πολλοΐς ον. Τιμ,ασίωυ δε δ 

Ααρδανευς καί Θώραξ ό Βοιώτιο^ προς έμπορους τινάς 

ίο παρόντας των 'Ηρακλεωτών καί Σινωπέων λέγουσιν ότι εί 

μη έκποριοΰσι τη στρατιά μισθόν ώστε έχειν τά επιτήδεια 

έκπλέοντας, οτι κινδυνεύσει μεΐναι τοσαντη δύναμις εν τώ 

ΙΊόντω' βούλεται γάρ Ξενοφών καί ημάς παρακαλεϊ, έπειδάν 

έλθη τά πλοία, τότε είπεΐν έξαίφνης τη στρατιά· ’Άνδρες, 2ο 

15 νυν μεν όρώμεν υμάς απόρους όντας καί εν τώ άπόπλω έχειν 

τά επιτήδεια καί ώ? οΐκαδε άπελθόντας όνησαί τι τους οίκοΐ' 

εί δε βονλεσθε της κύκλω χώρας περί τον ΥΙόντον οικουμένης 

εκλεγόμενοι οποί αν βουλησθε κατασχεΐν, καί τον μεν έθέ- 

λοντα άπιέναι οϊκαδε, τον δ’ έθέλοντα μένειν αντοΰ, πλοία δ’ 

2ο νμΐν πάρεστιν, ώστε όπη αν βουλησθε έξαίφνης αν έπιπέ- 

σοιτε. άκουσαντες ταϋτα οι έμποροι άπηγγελλον ταΐς πόλεσί' 21 

£υνέπεμψε δ’ αυτοΐς Ύιμασίων Ααρδανευς Ευρυμαχόν τε τον 

Ααρδανέα καί Θώρακα τον Βοιώτιον ταυτά έρουντας. Σι- 

νωπεΐς δε καί Ήρακλεώται ταυτα άκουσαντες πέμπουσι προς 

25 τον Τιμασίωνα καί κελευουσι προστατεϋσαι λαβόντα χρίσματα 

όπως έκπλενση η στρατιά, ό δέ άσμενος άκουσας εν ξυλλόγω 22 

I ςίσφέρςι X δεά κ 5. ν. Ε) 3 ο'ικησαι X εί Ό 3.1. 5 ο&ϊ] 
τούς X 6 δί€<Γ€<τώ/ί6ί <1εί. : και διίσωσεν ^Κ(7 X 8-9 δ δαρδανεύς 
ο Γη. X 9 τινάς"] ιιίν τινας X ιι έξΐυποριούσι X 13 βού\(ται 
Ο] Β : βου\(ύ(ται 02 οε£· 6ττ€ΐδάι/ δβ X 15 ημάς Β Ε ςύπό- 
ρους άεί. ιό ώ$· ογπ. (3εί. ι8 οπτ) <3εί. ηοηηιιΐΐί ροδί 
κατα(Τχ*7ν ΓογΙ. εχοϊίϋΐ 3ΐΐςηΐ(3 (στι ροδί βούλεσθε 3(1(1. εί έκλεξαμένους 
οοηΐεείί ΜαΙίΗΐ&ε) 19 δβ θέλοντα X 2ο 'όπτ) βούλζσθβ <1εί. 
22 δ δαρδανίύς (Ιεί. 23 ταΰτα X : τά αυτά ταυτα <1εΙ. 24 ταυτα 
ογπ. <1εί. 25 τύν οπι. <1εί. προστηναι ΐη ηι&Γ§. ϋ : προστατησαι 
Ώϊηά. 



V. νί ΕΕΝ0Φ12ΝΤ0Σ 

των στρατιωτών όντων λέγει τάδ€. Ον δει προσέχειν μονή, 

ώ άνδρες, ουδέ της Ελλάδος ουδέν περί 7τλείονος ποιεΐσθαι. 

άκουω δε τινας θυεσθαι επί τοντω ουδ' νμΐν λέγοντας. 

23 υπισχνοϋμαι δέ νμΐν, αν έκπλέητε, άπδ νουμηνίας μισθοφοράν 

παρέξειν κνζικηνον έκάστω τον μηνάς· καί άξω υμάς εις την 5 

Τρωάδα, ένθεν καί είμι φνγάς, καί υπάρξει νμΐν η έμη πόλις· 

24 έκόντες γάρ με δέξονται. ηγησομαι δέ αυτός εγώ ένθεν 

πολλά χρήματα ληφεσθε. έμπειρος δέ είμι της Αιολίδος 

και της Φρυγίας και της Τρωάδος καί της Φαρναβάζου αρχής 

πόσης, τά μεν διά το έκεΐθεν είναι, τά δέ διά το ξννεστρα- ίο 

25 τενσθαι εν αυτή συν Κλεάρχω τε καί Αερκνλίδα. άναστάς 

αυθις Θώραξ 6 Βοιώτιος, ος περί στρατηγίας Βενοφώντι 

έμάχετο, έφη, εί έξέλθοιεν εκ του Πολτού, έσεσθαι αυτοΐς 

Χερρόνησον χώραν καλήν καϊευδαίμονα ώστε+τω βουλομένω^" 

ένοικεΐν, τω δε μη βονλομένω άπιέναι οΐκαδε. γελοΐον δέ ΐζ 

είναι εν τη Έλλάδι ούσης χώρας πολλής καί άφθονου εν τη 

26 βαρβάρων μαστευειν. έστε δ’ αν, έφη, εκεί γένησθε, κάγώ 

καθάπερ Ύιμασίων υπισχνονμαι νμΐν την μισθοφοράν. ταυτα 

δέ έλεγεν είδώς ά Τιμασίωνι οι Ήρακλεωται καί οι Σινωπεΐς 

27 υπισχνοΰντο ώστε έκπλεΐν. ό δέ Βενοφών εν τοντω έσίγα. 2ο 

άναστάς δέ Φιλησιος κα'ι Αύκων οι Αχαιοί έλεγον ώ? δεινόν 

εΐι7 ιδία μέν Ηενοφώντα πείθειν τε καταμένειν καί θυεσθαι 

υπέρ της μονής [μη κοινουμενον τη στρατιά], εις δέ το κοινόν 

μηδέν άγορευειν περί τούτων, ώστε ηναγκάσθη 6 Βενοφών 

2δ άναστηναι καί είπεΐν τάδε. Έγώ, ώ άνδρες, θύομαι μέν ώς 25 

ορατέ οιτόσα δύναμαι και υπέρ υμών καί υπέρ ε μαντού όπως 

ταυτα τυγχάνω καί λέγων καί νοών καί πράττων όποια μέλλει 

4 £άν <3εί. μισθοφοράν] μισθόν ύμ'ίν Ε 5 παρέξειν ύμ7ν <3εΙ. 
6 υμίν] υμάς X ΙΟ της μέν . . . της δβ <3εί. στρατενεσθαι (3εί. 
Π εστρατεΰσθαι ναι. 511 εί ίη πΐ3.Γ£. ϋ) 12 αυθί$] εΰθΰς (Ιεί. 
άβί είεΐ. 12-13 ξενοφώντι εμάχετο^] ξένων εμηχανάτο X 14 &<ττε 
<3ε1. (ειητι κσλ εΰΰαίμονα) βοΐιεηΐίΐ : ίίστε β|βΓναι ΟοβεΙ; (ιηαΐΐηι είναι) 
15 μή ογπ. X ι8 μισθοφορίανΧ 20 ύπισχνοΰντο^ επα^έλ^λ^οιντο 
άεί. 23 μ~ή . . . στρατιφ (3ε1. ΚΓϋ§εΓ μή κοινοΰντα άεΐ. τδ 
οιώ. <1εί. 

• · · 
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νμΐν τε κάλλί(ττα καί άριστά εσεσθαι και εμοί. καί νυν 

εθνόμην περί αντου τούτον, εί άμεινον εΐη αρχεσθαι λεγειν 

εις υμάς καί πράττειν 7τερί τούτων η παντάπασι μηδε άπτεσθαι 

τον πράγματος. Σιλανός δε μοι 6 μάντις άπεκρίνατο το μεν 29 

5 μεγιστον, τα ιερά καλά ειναΐ' ηδει γάρ καί εμε ονκ άπειρον 

οντα διά το αεί παρεΐναι τοΐς ιεροΐς· ελε£ε δε οτι εν τοΐς 

ιεροΐς φαίνοιτό τις δόλος καί επίβουλη εμοί, ά>? άρα γι- 

γνωσκων ότι αυτός επεβονλενε διαβάλλειν με προς νμάς. 

εξηνεγκε γάρ τον λόγον ως εγω πράττειν ταντα διανοοίμην 

ίο ηδη ον πείσας νμάς. εγω δε εί μεν εωρων άποροϋντας νμάς, 3° 

τοΰτ αν εσκόπονν άφ’ ου άν γενοιτο ώστε λαβόντας νμάς 

πόλιν τον μεν βονλόμενον άποπλεΐν ηδη, τον δε μί] βονλό- 

μενον, επεί κτησαιτο ικανά ώστε καί τους εαντοΰ οικείους 

ωφελησαί τι. επεί δε όρω νμΐν καί τα πλοία πεμποντας 31 

15 Ήρακλεωτας καί Σινωπεας ώστε εκπλεΐν, καί μισθόν νπ- 

ισχνονμενονς νμΐν άνδρας από νουμηνίας, καλόν μοι δοκεΐ 

είναι σωζομενονς ένθα βονλόμεθα μισθόν της σωτηρίας 

λαμβάνειν, καί αυτός τε παύομαι εκείνης της διανοίας, καί 

όπόσοι προς εμε προσησαν λεγοντες ως χρη ταντα πράττειν, 

2ο άναπανεσθαί φημι χρηναι. οντω γάρ γιγνωσκω· όμον μεν 32 

όντες πολλοί ώσπερ νννί δοκεΐτε άν μοι καί έντιμοι είναι καί 

εχειν τά επιτήδεια· εν γάρ τω κρατεΐν εστι καί το λαμβάνειν 

τά των ηττόνων διασπασθεντες δ’ άν καί κατά μικρά γενο- 

μενης της δννάμεως οντ άν τροφήν δνναισθε λαμβάνειν 

25 οντε χαίροντες άν άπαλλάξαιτε. δοκεΐ ονν μοι άπερ νμΐν, 33 

εκπορενεσθαι εις την Ελλάδα, καί εάν τις μεντοι άπολιπων 

I τε ύμΐν άεΐ. 7 ορθώς <3εί. ΙΟ άπορουντας υμάς εωρων <3εί. 
13 κτΊ]σαίτο~\ επικτήσαίτο X (Β ?) 15 σινωπεΐς εο(1<3. &στε 
εκπλεΐν οηι. <3εί. ηοηηυΐΐΐ ιό άνδραςλ & &ν5ρες X 17 σωτηρίας 
(Ιοί.: απορίας X, ιπκίο ευπορίας Ηιΐ£, 5εά σωτηρίας ρβΓ ίοειιηι <3ΐοίί Χεη. 
ΐ8 άναπαύομ,αι <361. 19 προς με (3εί. 20 άναπαυεσθαι Ε 511 " 
άναπαύσεσθαι Ο Β Α : άναπαΰσασθαι <3εί. δμοΰ μεν γάρ <3εί. 24 δύ· 

ναισθε Ε : δΰνασθαι Ο Α : δννασθε Β : δυνά(αί Ό)μεθα <3εί. 25 άπαλ- 

λάξαιτε ϋ : απαλλάξετε X : άπαλλάξητε εεί. μ οι οιη. X 26 65 Ε 
&ν <3εί. μεντι X : μείνη τ) <3εί. : οογγ. Ηϋίεΐιΐηδοη άπολιπύν 
τινα <3εί. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 11 



ΗΕΝ0Φί2ΝΤ02 V. νί 

ληφθη πρϊν εν άσφαλεί είναι παν το στράτευμα, κρίνεσθαι 

αυτόν ώ? άδικοϋντα. καί δτω δοκεί, εφη, ταντα, άράτω την 

34 Χ*Φα· άνετειναν άπαντες. 6 δε Σιλανος εβόα, και επεχείρει 

λεγειν ώς δίκαιον εΐη άπιεναι τον βονλόμενον. οι δε στρα- 

τιώται ουκ ηνείχοντο, άλλ’ ηπείλουν αυτώ οτι εί ληψονται 5 

35 άποδιδράσκοντά, την δίκην επιθησοιεν. εντεύθεν επεϊ 

εγνωσαν οι Φϊρακλεώται οτι εκπλείν δεδογμενον είη καί 

Εενοφών αυτός επεψηφικώς είη, τα μεν πλοία πεμπουσι, 

τα δε χρήματα ά υπεσχοντο Ύιμασίωνι καί Θώρακι εψεν- 

36 σμενοι ησαν [της μισθοφοράς]. ενταύθα δε εκπεπληγμενοι ίο 

ησαν καί εδεδίεσαν την στρατιάν οι την μισθοφοράν υπεσχη¬ 

μένοι. παραλαβόντες ουν ουτοι καί τους άλλους στρατηγούς 

οΐς άνεκεκοίνωντο ά πρόσθεν επραττον, πάντες δ’ ησαν πλην 

Νεωνος του Άσιναίου, δς Χειρισόφω υπεστρατηγει, Χ,ειρί- 

σοφος δε ουπω παρην, έρχονται προς Εενοφώντα, καί 15 

λεγουσιν οτι μεταμελοι αυτοΐς, καί δοκοίη κράτιστον είναι 

πλεϊν εις Φάσιν, επεϊ πλοία εστι, καί κατασχείν την 

37 Φασιανών χώραν. Αίητου δε υιδοϋς ετυγχανε βασιλεύων 

αυτών. Εενοφών δε άπεκρίνατο οτι ουδεν άν τούτων είποι 

εις την στρατιάν υμείς δε ξυλλέξαντες, εφη, εί βούλεσθε, 2ο 

λεγετε. ενταύθα άποδείκνυται Τι μασιών 6 Ααρδανευς γνώμην 

ουκ εκκλησιάζειν άλλα τους αυτόν έκαστον λοχαγούς πρώτον 

πειράσθαι πείθειν. καί άπελθόντες ταντ εποίουν. 

VII Ταυ τα ουν οι στρατιώται άνεπυθοντο ταραττόμενα. και δ 

Νεωυ λεγει ώί Εενοφών άναπεπεικώς τους άλλους στρατη- 25 

γους διανοείται άγειν τους στρατιώτας εξαπατήσας πάλιν εις 

2 αιρίτω άεί. 3 πάντες <3εΐ:. 4 λίγων X 5 'ότι 3ηΙε 
€ί] &ηίε τ^ν δίκην άεΐ. καί . . . εϊη ογπ. Ό αΐ. ίο της 
μισθοφορίας X, ςμι&ε Ε &ηίε ίφςυσμόνοι ροηΐΐ; : <1ε1. Κπϊ^εΓ ιι μισθο- 

φορίαν X τ 2 παραλαβόντες ουν] καί παραλαβόντες άεΐ. 13 άνε¬ 
κεκοίνωντο ϋ ά\. : άνεκ(ο)ινώ(ου Β)το X άπαντες <3εΙ. 14 μένω- 
νος X 15 ούπω Β Ε : οΰτω 0 Α : ου άε£. ιό μεταμελοι η X : 
μεταμελεί Ό ά\. ιη πλοΐα εκεΊ εστι <3εί. ΐ8 υ'ώς άεΐ. 22 ουκ 
X: μϊ] (Ιεί. εαυτοί; άεΐ. πρώτους (1εI. 23 πεΐσαι άβί. 
24 οι δε στρατιώται άνεπυθοντο ταυτα (ΙεΙ. ταραττόμενα ϋϊπ(1. : τά 
πραττόμενα X : πραττόμενα άεΐ. 20 εξαπατήσας τους στρατιώτας 
άοί. 
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Φάσιν. άκουσαντεν δ’ οι στρατιώηαι χαλεπών εφερον, καί 2 

ξυλλογοι εγίγνοντο καί κύκλοι ζννίσταντο καί μάλα φοβεροί 

ησαν μη ποιησειαν οΐα και τους των Κόλχων κηρνκαν 

εποίησαν καί τους άγορανόμουν’ [όσοι μη είν την θάλατταν 

5 κατεφνγον κατελευσθησαν.] επε'ι δ£ ησθάνετο Ξενοφών, 3 

εδοζεν αυτώ ώ? τάχιστα ξνναγαγεΐν αυτών αγοράν, καί μη 

εάσαι ξυλλεγήναι αυτομάτονν και εκελενσε τον κηρυκα 

ξνλλέξαι αγοράν. οι δ’ επει του κηρνκον ηκονσαν, 4 

ξννεδραμον και μάλα ετοίμων. ενταύθα Ξενοφών τών μεν 

ίο στρατηγών ου κατηγορεί, οτι ηλθον προν αυτόν, λεγει δε 

ώδε. 

’Ακούω τινά διαβάλλειν, ω άνδρεν, εμε ών εγώ άρα 5 

εξαπατησαν υμάν μέλλω άγειν είν Φάσιν. ακούσατε ουν 

μου προν θεών, και εάν μεν εγώ φαίνωμαι άδικε ΐν, ου χρη με 

ΐ5 ενθενδε άπελθεΐν πρϊν αν δώ δίκην άν δ’ υμΐν φαίνωνται 

άδικεΐν οί εμε διαβάλλοντεν, οϋτων αυτό ΐν χρησθε ώσπερ 

ά£ιον. υμεΐν δε, εφη, ιστέ δηπου όθεν 7]λιον άνίσχει και 6 

οπον δύεται, και οτι εάν μεν τιν είν την Ελλάδα μελλη 

ίεναι, προν εσπεραν δει πορευεσθαι· ην δε τιν βουληται είν 

2ο τουν βαρβάρονν, τουμπαλιν προν εω. εστιν ουν όστιν τούτο 

άν δυναιτο υμάν εξαπατήσαι ών ήλιον ενθεν μεν άνίσχει, 

δύεται δε ενταύθα, ένθα δε δύεται, άνίσχει δ’ εντεύθεν; άλλα 7 

μην και τοϋτό γε επίστασθε οτι βορεαν μεν ε£ω του Πόντον 

είν την Ελλάδα φάρει, νότον δε εϊσω είν Φάσιν, και λεγεται, 

25 όταν βορράν πνερ, ών καλοί πλοΐ είσιν είν την Ελλάδα. 

4-5 '6σοι . . . κατελενσθησαν <1ε1. Κείηΐ&ηΐζ : η&ιταη<1&, ηοη οάγγάΙά 
ΓεδρΐοίιιηΙ; 4 οσοι γαρ <3εΙ. 5 ξενοφών άεί. 8 συλλε- 
ξαι (ΙεΙ. : ξυλλεξειν ΟΒΑ: ξυλλεγειν Ε ίο δέ ωδε] δ’ 'ότι <3εΙ. 
14 φαίνωμαι αδικών Ε ειιιη (Ιεί. 15 τί/ν δίκην (Ιοί. άν δ’] άν Θ' 
Β Α Ε ι6 άδικονντες (Ιοί. χρησθαι Β Α Ε 17 εφη ϊστε 
Α : εφησθε 0 : ευ ίστε Β Ε : επίστασθε άεί. οθεν^ δπόθεν δ (Ιοί. 
ΐ8 οποί (Ιοί. 19 εάν άεΐ. 2ΐ άν δύναιτο] δύναιτ’ άν (Ιοί. 
δ ίσκιος (Ιοί. 22 δέ &ηίο ενταυθα' μεν ΒογοΓ ένθα δοΙι&ίεΓ : 
ενθεν 00(1(1. 23 επιστάμεθα (Ιοί. δ βορεαί (Ιεί. 24 ρπιΐδ 
ει$ ο Γη. X καϊ άεϊ λεγετ β(αι ϋ) (Ιοί. 25 όταν] οτι δ (Ιοί. 
ττνετ] δίερΗαηΐΐδ : πνη Ο Β Α : πνε? Ε οιιγπ (Ιεί. ώς . . . είσιν] ώστε 
καλόν πλοία είναι καϊ άπελθεΊν (Ιεί. 

11* 
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τοντ ουν εστιν όπως τις αν υμάς εζαπατήσαι ώστε εμβαίνειν 

δ όπόταν νότος πνεη; άλλα γάρ όπόταν γαλήνη ή εμβιβώ. 

ονκουν εγώ μεν εν ενί πλοίω πλευσομαι, υμείς δε τουλά¬ 

χιστον εν εκατόν. πώς αν ουν εγώ ή βιασαίμην υμάς ξνν 

9 εμ,οι πλεΐν μή βονλομενονς ή εξαπατήσας άγοιμι; ποιώ δ’ 5 

υμάς εξαπατηθεντας καϊ γοητευθεντας υπ' εμού ήκειν εις 

Φάσιν και δή άποβαίνομεν εις την χώραν γνώσεσθε δήπον 

ότι ουκ εν τη Έλλάδι εστε' καί εγώ μεν εσομαι 6 εξηπατηκώς 

εις, υμείς δε οι έξηπατημενοι εγγύς μυρίων εχοντες όπλα, 

πώς αν ουν άνήρ μάλλον δοίη δίκην ή οϋτω περί αυτοί) τε ίο 

ίο καί υμών βουλευόμενος; άλλ’ ουτοί είσιν οι λόγοι άνδρών καί 

ηλιθίων κάμοϊ φθονουντων, ότι εγώ υφ' υμών τιμώμαι. καίτοι 

ου δικαίως γ' αν μοι φθονοΐεν τίνα γάρ αυτών εγώ κωλύω ή 

λεγειν ει τίς τι αγαθόν δυναται εν υμΐν, ή μάχεσθαι εΐ τις 

εθελει ύπερ υμών τε καί εαυτόν, ή εγρηγορεναι περί τής ι=, 

ύμετερας ασφαλείας επιμελούμενου; τι γάρ, άρχοντας αιρον- 

μενων υμών εγώ τινι εμποδών είμι; παρίημι, άρχετω· μόνον 

11 αγαθόν τι ποιών υμάς φαινεσθω. άλλα γάρ εμοί μεν άρκει 

περί τούτων τά είρημενα· εί δε τις υμών ή αυτός εξαπατη- 

θήναι αν οίεται ταυτα ή άλλον εξαπατήσαι ταυτα, λεγων 20 

12 διδασκετω. όταν δε τούτων άλις εχητε, μή άπελθητε πρϊν 

αν άκουσητε οίον όρώ εν τη στρατιά άρχόμενον πράγμα· δ 

εί επεισι καϊ εσται οΐον υποδείκνυσιν, ώρα ήμΐν βουλευεσθαι 

υπέρ ημών αυτών μή κάκιστοί τε και αΐσχιστοι άνδρες 

άποφαινώμεθα καί προς θεών καί προς άνθρώπων και φίλων 25 

I υμάς ογπ. (ΙεΙ. 2 άλλα γάρ] άλλ’ αρα υμάς (ΙεΙ. 3 πλευσουμαι 
<3εΙ. 4 νμάς ηηίε ε’γώ άεΐ. 6 καταγοητευθεντας άεΐ. 7 κα'ι 8η 
καί <3εί. 9 υμάς άεΐ. ίο ουν εΐς άεΐ. ιι ροδίεπιΐδ και οηι. 
Εουηκίεί. 13 εγώ οιη. άεΐ. 14 εϊτίς τιάβί.: εϊςτιΟ Α: είΤίΒΕ 
Βνναται ά'γαθ'όν άεΐ. 15-16 ημών . . . ημετερας Ο Β Α εί ϋ αΐ. 
ΐ6 εττιμελόμενον άεί. αίρου μενών] ερονμεν ων X 17 μόνον εί X 
(υηάε γποχ φαίνεται Ε) ιδ υμάς Ε ειιηι ϋ ά\. : ημάς Ο Β Α : οηι. εεί. 
20 οϊηται X (Α ?) ταυτα ροδί οίεται ογπ. Ε έξαπατησαι ταντα 8ε1. 
ΜπίΛίπε 22 άν Ε ουίΏ <3εΙ. : οιη. ΟΒΑ 23 ει οηι. X επι- 
άείκνυσιν <3εΙ. ύμ?ν Ο Ε εί ϋ 24 ύπερΊ ττερί άεΐ. υμών 0 Ε 
25 φανώ μεν 6εΙ. καϊ φί\ων (φιλίων ϋ αΐ.) οπι. X 
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και πολεμίων. άκουσαντες δε ταΰτα οι στρατιώται εθαυμασάν 13 

τε ο τι εΐη καί λεγειν εκελενον. εκ τούτον άρχεται πάλιν 

Έπιστασθε που ότι -χωρία ήν εν τοΐς όρεσι βαρβαρικά, φίλια 

τοΐς Κερασου^τιοι^, οθεν κατιόντες τινες και ιερεΐα ειτώλονν 

5 ημΐν και άλλα ών εΐχον, δοκοΰσι δε μοι και υμών τινες εις 

το εγγντάτω χωρίον τούτων ελθόντες άγοράσαντες τι πάλιν 

άπελθεΐν. τούτο καταμαθών Κλεάρετος δ λοχαγδς οτι και 14 

μικρόν εΐη και αφύλακτον διά το φίλων νομίζειν είναι, 

ερχεται επ' αυτονς τής ννκτδς ως πόρθησών, ονδενι ημών 

ίο είπών. διενενόητο δε, εί λάβοι τάδε τδ χωρίον, εις μεν τδ 15 

στράτευμα μηκετι ελθεΐν, είσβάς δε εις πλοΐον εν ω ετυγχανον 

οι ζυσκηνοι αυτόν παραπλεοντες, και ενθεμενος εΐ τι λάβοι, 

άποπλεων οϊχεσθαι ε£ω τον Πόντον. και ταντα ξννωμο- 

λόγησαν αντώ οι εκ τον πλοίον σύσκηνοι, ώί εγώ ννν 

ΐ5 αισθάνομαι, παρακαλεσας ουν δπόσονς επειθεν ήγεν επί τδ ΐ6 

χωρίον. πορενόμενον δ’ αυτδν φθάνει ήμερα γενομενη, και 

ζνστάντες οι άνθρωποι άπδ ισχνρών τόπων βάλλοντες και 

παίοντες τόν τε Κλεάρετον άποκτείνονσι και των άλλων 

σνχνονς, οι δε τινες καί εις Κερασονντα αυτών άποχωρονσι. 

2ο ταντα δ’ ήν δν τή ή μόρα ή ήμεΐς δεύρο εζωρμώμεν ττζζή' τών 17 

δε πλεόντων ετι τινες ήσαν εν Κερασονντι, ούπω άνηγμενοι. 

μετά τοντο, ώς οι Κερασουντιοι λεγονσιν, άφικνοννται τών 

εκ τον χωρίον τρεις άνδρες τών γεραιτερων πρδς τδ κοινδν τδ 

ήμετερον χρρζοντες ελθεΐν. επει δ’ ημάς ου κατελαβον, πρδς ΐδ 

25 τους Κερασονντίονς ελεγον οτι θανμάζοιεν τί ημΐν δόξειεν 

ελθεΐν επ' αυτονς. επεί μεντοι σφεΐς λεγειν, εφασαν, οτι 

ουκ άπδ κοινού γενοιτο τδ πράγμα, ήδεσθαί τε αυτονς και 

ι πολεμίων και καταφρονηθώμεν άεί. δβ ογπ. άεί. 2 ο τι] τι 
άεί. 3 βαρβαρικά] τοΐς βαρβαρικοΊς άεί. 5 νμΊν 0 Β Α εΐ 
άεί. ρ&Γ5 7 απεΧθέϊν Ιάοη : απηλθον X : άεί. (ηηΐε 4110ά 
Γ3.5. άυοπιπι Πΐά. ΗαβεηΙ Ό V) κλεάρατοΒ Ηϊε εΐ ΐηί'Γ& X 9 τν* 
οιη. άεί. ίο τόδε οηι. άεΐ. ιι έμβας άεί. 14 *ν τφ ττλοίιρ 
άεί. 20 δ’ ίΗ δή X εν ογπ. άεί. βξορμώμεν Ο Β εί ϋ 3.1. 
2ΐ τταραττ\ζόντων άεί. Ιτί τιι/βί] βϊ' τινβϊ X 21-22 οΰτνω . . . 

κερασουντιοι ογπ. X 24 ύμδτςρον Ο Β 26 βπ1] πρδς άεί. 
σφί'ίί λί'γζίν ϋ ά\. : οηι. X : σφα$ λβγείν εοί. 27 ήδεσθαι δέ X 
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μελλειν ενθάδε πλεΐν, ώ? ήμΐν λεξαι τα γενόμενα καΧ τους 

19 νεκρούς κέλευαν αυτους θάπτειν λαβόντας. των δ’ άποφυ- 

γόντων τινάς 'Κλλήνων τυχεΐν ετι όντας εν Κερασουντι· 

αίσθόμενοι δε τους βαρβάρους οποί ΐοιεν αυτοί τε (τόλμησαν 

βάλλειν τοΐς λίθοις καί τοΐς άλλοις παρεκελευοντο. καί οί 5 

άνδρες άποθνήσκουσι τρεις όντες οι πρέσβεις καταλενσθεντες. 

2ο επεϊ δε τούτο εγενετο, έρχονται προς ημάς οι Κερασουντιοι 

και λεγουσι το πράγμα· καί 7]μεΐς οϊ στρατηγοί άκούσαντες 

ήχθόμεθά τε τοΐς γεγενημενοις καί εβουλευόμεθα ξνν τοΐς 

Κερασουντίοις όπως άν ταφείησαν οι των Ελλήνων νεκροί, ίο 

2ΐ συγκαθήμενοι δ’ εξωθεν των όπλων εξαίφνης άκονομεν 

θόρυβόν πολλοϋ ΥΙαΐε παΐε, βάλλε βάλλε, καί τάχα δη 

όρώμεν πολλούς προσθεοντας λίθους έχοντας εν ταΐς χερσί, 

22 τοδ? δβ καί αναιρούμενους. καί οι μεν Κερασουντιοι, ως 

[αν] καί εορακότες τό παρ’ εαυτοΐς πράγμα, δείσαντες άπο- 15 

χωρουσι προς τα πλοία. ήσαν δ€ νή Αία και ημών δι 

23 εδεισαν. εγώ γε μην ήλθον προς αυτους καί ήρώτων ο τι 

εστϊ τό πράγμα. των δε ήσαν μεν ο\ ουδεν ήδεσαν, όμως 

δε λίθους εΐχον εν ταΐς χερσίν. επεϊ δε είδότι τινι επετυχον, 

λεγει μοι οτι οί άγορανόμοι δεινότατα ποιουσι τό στρά- 2ο 

24 τευμα. εν τοντω τις όρα τον άγορανόμον Τήλαρχον προς την 

θάλατταν άποχωρουντα, καί άνεκραγεν οι δε ώς ήκουσαν, 

ώσπερ ή συός αγρίου ή ελάφου φανεντος ΐενται επ' αυτόν. 

25 οι δ’ αν Κερασουντιοι ώς εΐδον δρμώντας καθ' αυτους, σαφώς 

νομίζοντες επί σφάς ΐεσθαι, φενγουσι δρόμω καί εμπίπτουσιν 2 

I ενθάδε Β : (ΐ/θα ^ Λ : ενταύθα Ε πλεΊν δεύρο <3εΙ. ύμ7ν ϋ βΙ. 
λεξειαν άεΐ. 2 θάπτειν αυτούς κελεύειν οΐεΐ. ροβΐ λαβόντας 
τούς τούτου (νεί τούτων) δεόμενους <3ε1;. 3 τινες ελληνες ετυχον ετι 
όντες θεί. 4 'όποι Ϊοιεν] οπού εΊεν X 5 βάλλειν Ε ευηι (3εί. : 
βαλεΤν Ο Β (Α ?) διεκελεύοντο άεί. ίο πώς άεΐ. 12 πα?ε 
δειηεΐ X 13 προθεοντας X λίθους δ’ οΐεί. 15 άν <3ε1. 
Ρορρο : δη Κ,εΗθαηίζ : όρα ΒεΙιεηΜ εωρακότες εο(1<3. αυτούς 
ϋ 3.1. ι6 δβ νϊ] δία άβί. : δ’ ενδηλοι X οί αηίε καί ροηίί άεΐ. 
ιρ ροδίεπιΐδ δβ] δ£ καί (ΙεΙ. ενετυχον άεΐ. 2ΐ καϊ εν άεΐ. 
22 άναχωρούντα άεί. 23 ^ αηίε συύς οιη. <3εΙ. ϊενται (δίε) <3εΙ.: 
ιεναι X 24 δ’ αύ] δβ (ΙεΙ. εαυτούς <3εΙ. σαφώς οηι. άεΐ. 
25 νόμισαντες <3εί. Ϊεσθαι <3εΙ. : γίνεσθαι X 

Ο
ι 
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€19 τήν θάλατταν. ζννεισειτεσον δε καί ημών αυτών τινες, 

καί επνίγετο οστις νεΐν μη ετύγχανεν €7τιστάμενος. καί 26 

τούτους τί δοκεΐτε; ήδίκουν μεν ούδεν, εδεισαν δε μη λύττα 

πί ώσπερ κνσίν ημΐν εμπεπτώκοι. εί ονν ταϋτα τοιαϋτα 

5 εσται, Οεάσασθε οΐα η κατάστασή ημΐν εσται τής στρατιάς, 

υμείς μεν οϊ πάντες ούκ εσεσθε κύριοι ούτε άνελεσθαι πόλεμον 27 

ω αν βούλησθε ούτε καταλϋσαι, Ιδία δε 6 βουλόμενος άξει 

στράτευμα εφ' ο τι αν θελρ. καν τινες προς υμάς ΐωσι 

πρέσβεις ειρήνης δεόμενοι ή άλλον τινός, κατακτείναντες 

ίο τούτους οι βονλόμενοι ποιήσονσιν υμάς τών λόγων μή άκονσαι 

τών προς υμάς ιόντων. επειτα δε ούς μεν αν ύμεΐς πάντες 28 

ελησθε άρχοντας, £ν ούδεμια χώρα εσονται, οστις δε αν 

εαυτόν εληται στρατηγόν καί εθελρ λεγειν Βάλλε βάλλε, 

ούτος εσται ικανός και άρχοντα κατακανεΐν και ιδιώτην όν 

ΐ5 άν υμών εθελρ άκριτον, ήν ώσιν οί πεισόμενοι αύτώ, ώσπερ 

και νυν εγενετο. οΐα δε ύμΐν καί διαπεπράχασιν οι αυθαίρετοι 29 

ούτοι στρατηγοί σκεφασθε. Ζήλαρχος μεν ό άγορανόμος εί 

μεν αδικεί υμάς, οΐχεται άποπλεων ου δούς ύμΐν δίκην εί δε 

μή αδικεί, φεύγει εκ τον στρατεύματος δείσας μή αδίκως 

2ο άκριτος άποθάνρ. οι δε καταλεύσαντες τούς πρέσβεις διεπρά- 3° 

ξαντό ύμΐν μόνοις μεν τώ>ν "Ελλήνων εις Κερασοϋντα μή 

ασφαλές είναι, άν μή συν ίσχύι άφικνήσθε' τούς δε νεκρούς 

ούς πρόσθεν αυτοί οι κατακανόντες εκελευον Θάπτειν, τούτους 

διεπράξαντο μηδε ξύν κηρυκείω ετι ασφαλές είναι άνελεσθαι. 

25 τις γα.ρ εθελήσει κήρυξ ίεναι κήρυκας άπεκτονώς; άλλ’ ι)μεΐς 

2 νεειν X : νεΐν ροδί εττιστάμενος άεί. 3 ΡΓΟ ηδίκουν X Η&Βεηί 
δεΐσαι δηλονότι δεΐσαι λύσσα X : λυσσών <3εί. (οηι. ϋ) 5 V 

ογπ. <3εί. 8 εθελη (Ιεί. 9 ύ ζ'φηνης ί) &λλου τινός~\ 

εϊναι οΰστινας X κατακτείναντες X: κατακαίνοντες <3εί. ιο ημάς X 
ιι απαντες <3εί. 13 εθελει Β ΑΕ εί εΐεί. ηοηηυΐΐΐ 14 κατακαίνειν 
Βεί. υμών ροδί Ιδιώτην <1εΙ. 15 ΐιν (3εϋ. ι6 ημΐν Ε 
ειαιη άεΐ. καί οηι. (Ιεί. 17 ζήλαρχος Ε εηηι άεΐ. : τηλαρχος 
Ο Β Α μεν γαρ άεί. ι8 ημΐν X εί άεϋ. ηοηηυΐΐΐ (18-19 V 
. . . άδικη Ε) 20 καταλύσαντες X 21 νμίν <3εί. : ημΐν X 
22 . . . αφικνησθε X : εαν . . . αφικνεΐσθαι (δε^ η εχ εΓ ϋ) νεί αφ- 

ικνεΐσθε (Ιεί. 23 κατακάμνοντες X : κατακαίνοντες ϋ 24 μήτε X 
κηρυκείψ ϋ : κήρυκι ίρ X : κηρυκίψ εεί. 
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31 Κερασουντίων Θάφαι αυτους εδεήθημεν. εί μεν οϋν ταΰτα 

καλώς βχβι, δοξάτω νμΐν, ινα ώς τοιουτων εσομενων καί 

φυλακήν ιδία ποίησή τις καί τα ερυμνά υπερδεξια πειράται 

32 εχων σκηνουν. εί μεντοι υμϊν δοκεϊ Θηρίων άλλα μη ανθρώ¬ 

πων είναι τα τοιαυτα έργα, σκοπείτε παύλαν τινα αυτών εί 5 

δβ μη, προς Αιος πώς η θεοΐς θυσομεν ήδεως ποιοΰντες έργα 

ασεβή, ή πολεμίοις πώς μαχουμεθα, ήν άλλήλους κατακαί- 

33 νωμεν; πόλις δε φιλία τίς ημάς δεξεται, ήτις αν δρα 

τοσαυτην ανομίαν εν ήμΐν; αγοράν δε τίς άζει θαρρών, ήν 

περί τα μέγιστα τοιαυτα εξαμαρτάνοντες φαινώμεθα; ου δε ίο 

δη πάντων οίόμεθα τευξεσθαι επαίνου, τίς αν ημάς τοιουτους 

όντας επαινεσειεν; ημείς μεν γάρ οΐδ’ οτι πονηρούς αν 

φαίημεν είναι τους τά τοιαυτα ποιοϋντας. 

34 Έκ τουτου άνιστάμενοι πάντες ελεγον τους μεν τούτων 

άρξαντας δούναι δίκην, του δε λοιπού μηκετι εξεΐναι ανομίας 15 

άρξαί' εάν δε τις άρζη, άγεσθαι αυτους επι θανάτω· τους 

δβ στρατηγούς εις δίκας πάντας καταστήσαι· είναι δε δίκας 

καί ει τι άλλο τις ήδίκητο εζ ου Κύρος άπεθανε· δικαστάς 

35 δβ τους λοχαγούς εποιήσαντο. παραινοϋντος δε Εενο- 

φώντος καί τών μάντεων συμβουλευόντων εδοζε καθήραι το 2ο 

στράτευμα. καί εγενετο καθαρμός. 

VIII νΕδο£β δβ και τους στρατηγούς δίκην νποσχείν του παρε- 

ληλυθότος χρόνου. καί διδόντων Φιλήσιος μεν ώφλε και 

Εανθικλής τής φυλακής τών γαυλικών χρημάτων το μείωμα 

είκοσι μνάς, Σοφαίνετος δε, οτι αιρεθεις . . . κατημελει, 25 

ι αυτών X 1-2 καλώς εχει ταυτα δεΙ. 3 ποιήσαί ϋ &1.: 
ποιήται I. Υθ55 4 δοκεΓ ύμΐν <3εΙ. 6 πώς άν ή X θύσωμεν 
0 Β Α (ίη Ε 6X6511 πι) 7 το?ς πολεμίοις ϋεί. 9 τοιαΰτην ϋ 3.1. 
έ'ξει ϋ 31. II πάντων] πάνυ (3εί. φόμεθα ϋ 3.1. άν οπι. X, 
υηάε τίς . . . επαινέσει ϋίηά. 13 τους Ε οηιη (Ιεί. : τα (1μ5) Ο : 
ογπ. Β Α 15 άρχοντας ϋ (δεά ο ίη Γ35.) εΙ. ούκετι άεί. 
ΐ6 άγεσθαι Ε οιιηι (Ιοί. : άγασθαι Ο Α (άρξασθαι Β) επϊ θανάτψ 
ΜϋΓβΙυδ : επϊ θανάτου Ζ (ίεβίε ^εοβδ) : θανάτου X εί <3εί. ^δεά ου 
ίη Γ35. Ο) 17 δίκαϊ οπι. άεί. 2ο εδοξε καί καθάραι <3εί. 
2ΐ καθάρα Ο Β Ε : καθήραι Α 23 διδόντες άεί. 24 γαυλικών 
Ηεδγοίιίαδ : γαυλιτών X : γαυλιτικών <3εί. 25 (άρχων ί3ΐδθ ίπ- 
ΒϋίίιΐΓ Ε) 130. δίαί. Εεοηοΐανίυδ : επιμελητής οοηί. 5οιό£ 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕίΙΣ Ε V. 

δέκα μνας. Βενοφώντος δέ κατηγόρησαν τινες φάσ κοντές 

παίεσθαι νπ αντοϋ καί ώ? νβρίζοντος την κατηγορίαν 

έποιονντο. καί ό Βενοφών έκέλενσεν είπεΐν τον πρώτον 2 

λέξαντα που καί έπληγη. ό δέ άπεκρίνατο' 'Όπον καί 

5 ριγεί άπωλλνμεθα καί χιών πλείστη ην. ό δε είπεν Άλλα 3 

μην χειμώνός γε όντος οΐον λέγεις, σίτον δέ έπιλελοιπότος, 

οίνον δέ μηδ' όσφραίνεσθαι παρόν, νπό δέ πόνων πολλών 

άπαγο ρευοντών, πολεμίων δέ επομένων, εί εν τοιοντω καιρώ 

νβριζον, ομολογώ και τών όνων νβριστότερος είναι, οϊς 

ίο φασιν νπό της ύβρεως κόπον ονκ έγγίγνεσθαι. όμως δέ 

και λέξον, έφη, έκ τίνος έπληγης. πότερον ητονν τί σε 4 

καί έπεί μοι ονκ έδίδονς έπαιον; άλλ’ άπρτονν; άλλα περί 

παιδικών μαχόμενος; άλλα μεθνων έπαρωνησα; έπεϊ δέ 5 

τούτων ονδέν έφησεν, έπηρετο αυτόν εί όπλιτενοι. ονκ 

15 έφη* πάλιν εί πελτάζοι. ουδέ τοντ έφη, άλλ’ ημίονον 

έλαννειν ταχθείς νπό τών σνσκηνων ελεύθερος ών. ενταύθα 6 

δη άναγιγνώσκει αυτόν καί ηρετο' Ή συ εί ό τον κάμνοντα 

άγαγών; Ναί μά Αί\ έφη· συ γαρ ηνάγκαζες' τα δέ τών 

έμών σνσκηνων σκενη διέρριψας. Άλλ’ η μέν διάρριψις, 7 

2ο έφη ό Βενοφών, τοιαντη τις έγένετο. διέδωκα άλλοις 

άγειν καί έκέλενσα προς εμέ άπαγαγεΐν, καί άπολαβών 

άπαντα σώα άπέδωκά σοι, έπεί καί συ έμοί άπέδειξας τον 

άνδρα. οίον δέ τό πράγμα έγένετο άκονσατε, έφη’ καί γαρ 

άξιον. άνηρ κατελείπετο διά τό μηκέτι δννασθαι πορενεσθαι. 8 

25 καί έγώ τον μέν άνδρα τοσοΰτον έγίγνωσκον οτι εις ημών 

είη' ηνάγκασα δέ σε τούτον άγειν, ώς μη άπόλοιτο· καί 

3 αναστας εκέλευσεν (3ε!:. (εκελευεν ϋ) πρώτον Ιοΐδ (3εΙ. 4 ώπε- 

κρίνατο X εί ϋ : αποκρίνεται οεί. 5 ΤΨ 6 ροβί μ^ν 
36(3. άλλα X, και <3εί., ςιιο<3 <3ε1. Όΐηά. η παρών : παρόντος 6εί. 
9 οντων Β Α : όλων Ε ίο τόπον X ό:πως X 11 εφη 
οηι. (3εί. 12 μοι ογπ. (3εί. 13 παιδιών X παρψνησα <3εί. 
14 δπλιτεύει Ο Α ι6 ηλαυνον άεί. τών ογπ. X ιη τε 
αυτόν (3εί. ή] εί (3εί. ι8 στ^α^ών ΟοΒεί : απάγων νεί απα- 

^α^/ών 00(3(3. 2ΐ άπά'/ειν (3εΙ. 22 επεί δε X, ιιη(3ε 
επειδή Όΐη(3. επεδειξαί 0 Α Ε : εδειξας Β 26 σε 3(3(3. Β 
(ηοη Ε) 
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γάρ, ώς 6γώ οΐμαι, πολέμιοι ημΐν έφείποντο. σννέφη τούτο 

9 6 άνθρωπος. Ουκοϋν, εφη 6 Βενοφών, έπει προύπεμψά 

σε, καταλαμβάνω αΐιθις συν τοΐς όπισθοφυλαξι προσιών 

βόθρον όρυττοντα ως κατορυξοντα τον άνθρωπον, κα'ι έπιστάς 

ίο έπηνονν (Τ€. έπεϊ δε παρεστηκότων ημών σννέκαμψε το $ 

σκέλος άνηρ, άνέκραγον οι παρόντος ότι ζη άνηρ, συ δ’ 
617τας· (Ο πόσα γε βούλεται· ώς έγωγε αυτόν ονκ άξω. 

ενταύθα έπαισά σε· άληθη λέγεις· έδοξας γάρ μοι είδότι 

ιι εοικεναι οτι εζη. 1ι ουν; εφη, ηττον τι απεσανεν, επει 

εγώ σοι απέδειξα αυτόν; Και γάρ ημείς, έφη ό Βενοφών, ίο 

7τάντες άποθανονμεθα· τούτον ουν ένεκα ζώντας ημάς δει 

12 κατορυχθηναι; τούτον μέν άνέκραγον ω$· όλίγας παίσειεν 

άλλους δ’ έκέλενε λέγειν διά τί έκαστος έπληγη. έπεί δε 

13 ονκ άνίσταντο, αυτός ελεγεν Έγώ, ω άνδρες, ομολογώ 

παϊσαι δη άνδρας ένεκεν αταξίας οσοις σώζεσθαι μέν ηρκει 15 

δι’ υμών εν τάξει τε ιόντων καί μαχομένων οπού δέοι, αυτοί 

δε λιπόντες τάς τάξεις προθέοντες άρπάζειν ηθελον και 

υμών πλεονεκτεΐν. εί δέ τούτο ίτάντες έποιοϋμεν, άπαντες 

14 άν άπωλόμεθα. ηδη δβ και μαλακιζόμενόν τινα καί ουκ 

έθέλοντα άνίστασθαι αλλά προϊέμενον αυτόν τοΐς πολεμίοις 2ο 

και επαισα και έβιασάμην πορευεσθαι. εν γάρ τώ ίσχυρώ 

χειμώνι καί αυτός ποτέ αναμένων τινάς συσκεναζομένους 

καθεζόμενος συχνόν χρόνον κατέμαθον άναστάς μόλις και 

15 τά σκέλη έκτείνας. εν έμαυτώ ουν πείραν λαβών εκ τούτον 

και άλλον, οπότε ΐδοιμι καθημενον καί βλακενοντα, ηλαννον 25 

το γάρ κινεϊσθαι και άνδρίζεσθαι παρείχε θερμασίαν τινά 

I ημΐν ο Γη. <3εί. 4 κατορύττοντα X 5 ^ οπι. (Β ?) 
6 ρπιΐδ άνηρ\ άνΊ)ρ X : δ άνηρ (Ιοί. ροδίεπιΐδ άνηρ] δ άνηρ οοοίά. : 
οογγ. Οοβεί 7 (Ιοί. 8 X 12 κατορυγηναι <3εί. 
άνέκραγον ττάντες άοΐ. 13 άλλος X : άλλον (Ιοί. : οογγ. ΗαίοΕΐηδοη 
έκέλει>ον (Ιεί. 14 άνίσταντο Ε ουιτι <3οί.: άνίστατο Ο Β Α 15 οΐς (Ιεί 
ΐ6 υμών Β : υμάς Ο οιιιη (Ιοί. : ημάς Α Ε ΐ8 υμών Ο Β εί (Ιεί. : 
ημών ΑΕ 19 άπολ(λ)ώμεθα X (Β?) μαλακιζόμενόν (Ιεί. : μάλα 
7Γιεζόμενον X 2ο αυτόν X : εαυτόν (Ιεί. 23 καθεζόμενος (Ιεί.: 
καθιζόμενους Ο Α Ε : καθιζόμενος Β μόγις (Ιεί., ςαοά Γερείιιηί ροβί 
σκέλη 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ Ε V. νίϋ 

καί υγρότητα, το δβ καθησθαι καί ησυχίαν ύχειν εώρων 

υπουργόν όν τω τε άποπηγνυσθαι το αίμα καί τω άποση- 

πεσθαι τούς των ποδών δακτύλους, απερ πολλούς καί υμείς 

ιστέ παθόντας. άλλον δό γε ϊσως απολειπόμενου που δία ι6 

5 ραστώνην καί κωλύοντα καί υμάς τους πρόσθεν καί ημάς 

τους όπισθεν πορεύεσθαι επαισα πύξ, όπως μη λόγχη υπό 

των πολεμίων παίοίτο. καί γάρ ουν νυν εξεστιν αυτοΐς 17 

σωθεΐσιν, εΐ τί νπ' εμού επαθον παρά το δίκαιον, δίκην 

λαβεΐν. εί δ’ επί τοΐς πολεμίους εγενοντο, τί μεγα άν 

ίο ούτως επαθον οτον δίκην άν ηξίονν λαμβάνειν; απλούς μοι, ιδ 

εφη, δ λο)/θ9· εί μεν επ' άγαθω εκόλασά τινα, άξιώ ύπεχειν 

δίκην οΐαν και γονείς υιοΐς καί διδάσκαλοι παισί' καί γάρ 

οι ιατροί καίουσι καί τεμνουσιν επ' άγαθω· εί δε υβρει 19 

νομίζετε με ταυτα πράττειν, ενθυμηθητε οτι νυν εγώ θαρρώ 

15 συν τοΐς θεοΐς μάλλον η τότε καί θρασυτερός είμι νυν η 

τότε καί οίνον πλείω πίνω, άλλ' όμως ουδενα παίω· εν 20 

ευδία γάρ δρω υμάς. όταν δε χειμών η καί θάλαττα μεγάλη 

επιφερηται, ουχ όράτε οτι καί νεύματος μόνον ενεκα χαλε- 

παίνει μεν πρωρεύς τοΐς εν πρώρα, χαλεπαίνει δε κυβερνήτης 

2ο τοΐς εν πρύμνη; ικανά γάρ εν τω τοιουτω καί μικρά άμαρ- 

τηθεντα πάντα συνεπιτρΐψαι. οτι δβ δικαίως επαιον αυτούς 21 

καί υμείς κατεδικάσατε· εχοντες ξίφη, ου ψήφους, παρε- 

στατε, καί έξην νμΐν επικουρεΐν αυτοΐς, εί εβουλεσθε· αλλά 

μά Αία ούτε τούτοις επεκουρεΐτε ούτε συν εμοί τον άτα- 

25 κτουντα επαίετε. τοιγαρονν εξουσίαν εποιησατε τοΐς κακοΐς 22 

αυτών ύβρίζειν εώντες αυτούς. όίμαι γάρ, εί εθελετε 

σκοπεΐν, τούς αυτούς εύρησετε καί τότε κακίστους καί νυν 

4 υπο\ειπόμενον <1εΙ. που οπι. (ΙεΙ. 7 ΊΓαίοιντο X 9 
οιη. X ίο οτι άεΐ. άν οιη. άεΐ. ιι εγώ γάρ 
<3εί. 12 -γονευσιν (οι Α) νώϊ X 13 τεμνουσι καί καίουσιν <3εΙ. 
14 θαρσώ X ΐ'] ροδί υμάς Ε(1<ί. όντας Βΐδδείιορ 22 κατεδικάσατε 
τότε δεΙ. εχοντες “γάρ ου ψήφους άλλ’ οπ\α <3εΙ. παρή(ε Β Α, / Ε)- 
στητε X : παρε(ι)στήκειτε άεΐ. : οογγ. Οοδεί; 24 επικουρείτε X 
(εί ϋ, εε(1 ι ΐη Γ&ε.) 25 έπαίετε οιη. X 26 αυτών <3ε1. 5εΙιεηΙι1 
ήθελετε άεΐ. 27 εΰρήσετε Ο Β Α : ϊρήσετε σκοπείν Ε : εΰρήσεσθε 
(ΙεΙ. ρπυε καϊ οιη. άεΐ. 



ν.νϋι ΗΕΝΟΦ12ΝΤΟΣ ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙ2Σ Ε 

23 ύβριστοτάτους. Βοίσκος γουν 6 πύκτης 6 Θετταλδς τότε 

μεν διεμάχετο ως κάμνων άσπίδα μη φερειν, νυν δε, ώ? 

24 ακούω, Κοτυωριτών πολλούς ήδη άποδεδυκεν. ήν ουν σω- 

φρονήτε, τούτον τάναντία ποιήσετε ή τους κύνας ποιουσν 

τοδ? μεν γάρ κυνας τους χαλεπούς τας μεν ημέρας διδεασι, 5 

τας δε νύκτας άφιάσι, τούτον δε, ήν σωφρονήτε, την νύκτα 

25 μζν δήσετε, την δε ημέραν άφήσετε. άλλα γάρ, εφη, θαυ¬ 

μάζω οτι εί μεν τινι υμών άπηχθόμην, μεμνησθε καί ου 

σιωπάτε, εί δε τω ή χειμώνα επεκούρησα ή πολέμιον άπή- 

ρυζα ή άσθενούντι ή άποροϋντι συνεζεπόρισά τι, τούτων δε ίο 

οδδβίί μεμνηται, οδδ’ εί τινα καλώς τι ποιοϋντα επήνεσα 

ουδ’ εί τινα άνδρα όντα αγαθόν ετίμησα ώ? εδυνάμην, ούδεν 

26 τούτων μεμνησθε. άλλα μην καλόν τε καί δίκαιον καί οσιον 

καί ίΊδιον τών άγαθών μάλλον ή τών κακών μεμνήσθαι. 

Έκ τούτου μεν δη άνίσταντο καί άνεμίμνρσκον. καί 15 

περιεγενετο ώστε καλώς εχειν. 

ι γοΟν] ούν θεΐ. 2 ροδίεπιΐδ ώϊ] «5 εγώ (Ιε*. 3 ογπ. 
Ε οιιπι (Ιεί. $)ι/] <3εί. 4 τοντω οοά<3. : οογγ. δίερΗ^ηιΐδ 
5 δεδίασί Α Ε : ΰεσμενουσι άεΐ. 6 &ι/ άεϋ. 9 έπεκούφισα 
Κ,εΐδίί,ε πόλεμον Β Α Ε ίο συνεξεπόρησα Ο Β : <τ(£ Ε)υνεπόρησα 
ΒΕ: συνεξευπόρησα άεί, (δεά ησ ϊη Γ3.δ. ϋ) : οογγ. ΡοΓδοη ιι τι ογπ. 

<3εΙ. 12 ουδέ»/] ο£»δέ <3εί. 13 τε] γε άεΐ. ι6 περιεγενοντο άεΐ. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑ2ΕΩ2 ς- 

Έκ τούτον δε εν τή διατριβή οι μεν αϊτό τής αγοράς I 

εζων, οί δε καί ληζόμενοι εκ τής ΥΙαφλαγονίας. εκλώπευον 

δβ και οί Τίαφλαγόνες ευ μάλα τους άποσκεδαννυμενους, 

καί τής νυκτός τους πρόσω σκηνονντας επειρώ>ντο κακούργεΐν 

5 καί 7τολεμικώτατα ιτρός άλλήλονς εΐχον εκ τούτων. ό δε 2 

Κορυλας, δ? ετυγχανε τότε ΥΙαφλαγονίας αργών, πεμπει 

παρά τους "Ελληνας πρέσβεις έχοντας ίππους καί στολάς 

καλάς, λέγοντας οτι Κ ορυλας έτοιμος εΐη τους "Ελληνας 

μήτε άδικεΐν μήτε άδικεΐσθαι. οι δε στρατηγοί άπεκρίναντο 3 

ίο οτι περί μεν τούτων συν τη στρατιά βουλευσοιντο, επί 

ξένια δε εδεχοντο αντους· παρεκάλεσαν δ£ καί των άλλων 

άνδρών ονς εδόκονν δικαιότατους είναι. θύσαντες δε βονς 4 

των αιχμάλωτων καί άλλα ιερεΐα ευωχίαν μεν άρκονσαν 

παρεΐχον, κατακείμενοι δε εν σκίμποσιν εδείπνουν, καί επινον 

15 εκ κεράτινων ποτηρίων, οΐς ενετυγχανον εν τή χωρά, επει ζ 
δε σπονδαί τε εγενοντο καί επαιάνισαν, άνεστησαν πρώτον 

μεν Θράκες καί προς αυλόν ώρχήσαντο συν τοΐς οπλοις 

καί ήλλοντο υψηλά τε καί κουφως καί ταΐς μαχαίραις 

εχρώντο· τέλος δε ό ετερος τον ετερον παίει, ως πάσιν εδόκει 

2ο [πεπληγεναι τον άνδρα]· ό δ’ επεσε τεχνικώς πως. καί 6 

άνεκραγον οι Παφλαγόνες. καί 6 μεν σκυλευσας τα όπλα 

2 καί ογπ. (Ιοί. 4 νυκτδ$ δε <3βΙ. 5 πολεμικώτερον (3εΙ. 
9 ροδίεπιΐδ μήτε~] μητ αυτδς (Ιεί. ίο συν^ εν <3εΙ. ιι ξε(ει Α)νία 
00(3(1. 12 εδόκει δικαιότατον (3εΙ. 13 αιχμαλώτων βοών, ογπ. 

βονί, (3εί. 14 στιβάσιν (Ιεί. 14-15 επινον κερατίνου ποτηρίοις άοΐ. 
15 ετνγχανον Ο Β Α : ετΰγχανον εντνγχανον (δίο) Ε : επετυγχανον ϋ 9.1. 
ι6 αί σπονδα] (Ιεί. επαιώνισαν 00(3(3. 17 μεν οπι. <3εΙ. 19 πάσιν 
(νεί πάσιν είναι) δοκεΐν (3ε£. 20 πεπληγεναι τδν άνδρα <3ε1. ΟοΒεΙ : 
3§ηθ5θϊΐ ΑΐΗεη. ί. ρ. 15 : πεπληχεναι τδν άνθρωπον (3εΙ. επαισε Ε 
οαιη άεΐ. 
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τον ετερον όζήει άδων τον Σιτάλκαν άλλοι δε των Θρακών 

τον ετερον εζεφερον ώς τεθνηκότα· ήν δε ουδεν πεπονθώς. 

7 μετά τούτο Αινιάνες καϊ Μαγνήτες άνεστησαν, οί ώρχονντο 

δ την καρτταίαν καλονμενην εν τοΐς οπλοις. ό δβ τρόπος της 

όρχήσεως ήν, ό μεν παραθεμενος τα όπλα σπείρει καί ζεν- $ 

γηλατεί, πυκνά δε στρεφόμενος ώς φοβούμενος, ληστής δε 

προσέρχεται· ό δ’ επείδαν προίδηται, άπαντα άρπάσας τα 
όπλα καί μάχεται προ του ζευγους' καϊ ουτοι ταντ εποίονν 

εν ρνθμώ προς τον αυλόν καϊ τέλος 6 ληστής δησας τον 

9 άνδρα καϊ τό ζεύγος άπάγεί' ενίοτε δε καϊ 6 ζεύγηλάτης ίο 

τον ληστήν είτα παρά τους βοϋς ζευζας όπίσω τώ χ^ΐρε 

δεδεμενον ελαύνει, μετά τούτο Μυσδί είσήλθεν εν εκατερα 
τή χ€ΐρϊ εχων πελτην, καϊ τότε μεν ώς δυο άντιταττομενων 

μιμούμενος ώρχεΐτο, τότε δβ ώί προς ενα εχρήτο ταΐς πελ- 

ταις, τότε δ’ εδινεΐτο και εζεκνβίστα εχων τάς πελτας, ώστε 15 
ίο όψιν καλήν φαίνεσθαι. τέλος δε το περσικόν ώρχεΐτο 

κρουων τάς πελτας καϊ ώκλαζε καϊ εζανίστατο' καϊ ταντα 

11 πάντα εν ρνθμώ εποίει προς τον αυλόν. επί δε τουτω 

[επιόντες] οι Μαντινεΐς καϊ άλλοι τινες των Αρκάδων άνα- 

στάντες εζοπλισάμενοι ώ? εδυναντο κάλλιστα ήσάν τε εν 2ο 

ρνθμώ προς τον ενόπλων ρυθμόν αυλουμενοι κα\ επαιάνισαν 

και ώρχήσαντο ώσπερ εν ταΐς προς τοι/? θεούς προσόδοις. 

όρώντες δε οι Παφλαγόνες δεινά εποιονντο πάσας τάς 

12 ορχήσεις εν οπλοις είναι. επί τουτοις ορών δ Μυσδ? εκ- 

πεπληγμενονς αυτονς, πείσας τών Αρκάδων τινά πεπαμενον 25 

όρχηστρίδα εισάγει σκενάσας ώ? εδυνατο κάλλιστα καί ασπί¬ 

δα δους κουφήν αυτή, ή δβ ώρχήσατο πνρρίχην ελαφρώς. 

ι τόν οπι. <3εί. 2 τεθνεωτα (Ιεί. 3 τούτο (Ιεί. : τούτων νεί 
τούτους νεί τούτον X μαγνήτες 0 Β Α : Ε ειιηΐ άεΙ. 4 *ν 0Γη· X 
5 %νοδεά&1. 6 δβ στρε<ρ6μενο$λ μεταστρεφόμενος <3εί. η προίδηταί 
ΑίΗεηαευδ ί. ρ. ΐ6 : προείδητε ΟΑΕ: προείδηται Β: προσίδηται νεί 
προσίδητε <3εί. ίο καί ροδί άνδρα οιη. Αϋΐιεη. 13 τότε (Ιεί·) Α Ε 
ι6 οψιν εχωνάβί. ιη κρότωναΙεί. άνίστατο άεί. ι8 εποίει ροδί 
αυλόν άεΐ. 19 επιόντες <3ε1. (Ιοβεί : εμπίνοντες <3εί. 21 επαιύνισαν 
(3εί. : ενώπλισαν X 24 τούτω <3εί. 25 εκπληττόμενους άεί. 
20 ενσκευάσας ΟοΒεί 
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ενταύθα κρότος ην πολύς, και οί Παφλαγόνες ηροντο εί καί 13 

γυναίκες συνεμάχοντο αντοΐς. οί δ’ ελεγον οτι αΐιται και 

αί τρεψάμεναι εΐεν βασιλέα εκ τον στρατοπέδου. τρ μεν 

ννκτί ταντρ τούτο τό τέλος εγενετο. 

5 Τρ δε υστεραία προσηγον αντονς εις τδ στράτευμα· καί 14 

εδοξε τοΐς στρατιωταις μήτε άδικεϊν Παφλαγόνας μήτε 

άδικείσθαι. μετά τούτο οί μεν πρέσβεις ωχοντο' οί δ£ 

"Έλληνες, επειδή πλοία ικανά εδόκει παρεΐναι, άναβάντες 

επλεον ημέραν καί νύκτα πνενματι καλώ εν αριστερά εχοντες 

ιο την ΤΙαφλαγονίαν. τρ δ’ άλλρ άφικνοϋνται εις Σινωπην 15 

και ωρμίσαντο εις *Αρμηνην της Σινώπης. Σινωπεΐς δε 

οίκονσι μεν εν τρ Παφλαγοζπκί/, Μιλησίων δε άποικοί είσιν. 

οντοι δε ξένια πεμπουσι τοΐς "Έλλησιν αλφίτων μεδίμνους 

τρισχιλίονς, οίνου δε κεράμια χίλια καί πεντακόσια. καί 

15 Χειρίσοφος ενταύθα ήλθε τριηρη εχων. καί οί μεν στρα- ΐ6 

τιώται προσεδόκων άγοντα τι σφίσιν ηκειν 6 δ’ ήγε μεν 

ονδεν, άπηγγελλε δε οτι έπαινοίη αντονς καί Άναξίβιος 

δ ναύαρχος καί οί άλλοι, καί οτι νπισχνεΐτο Άναξίβιος, εί 

άφίκοιντο εξω του Πόντου, μισθοφοράν αντοΐς εσεσθαι. 

2ο καί εν ταντρ τρ 'Αρμηνρ εμειναν οί στρατιώται ημέρας 17 

πεντε. ως δ£ της Έλλάδοί εδόκουν εγγνς γίγνεσθαι, ηδη 

μάλλον η πρόσθεν είσρει αντονς όπως αν καί εχοντες τι 

οϊκαδε άφίκωνται. ηγησαντο ονν, εί ενα ελοιντο άρχοντα, ΐδ 

μάλλον αν η πολυαρχίας ονσης δννασθαι τον ενα χρησθαι 

25 τω στρατεύματι καί νυκτος καί ημέρας, καί εί τι δεοι λαν- 

θάνειν, μάλλον αν κρνπτεσθαι, καί εί τι αν δεοι φθάνειν, 

ηττον αν νστερίζειν' ον γάρ αν λόγων δεΐν προς άλλ}]λονς, 

αλλά το δόξαν τω ενί περαίνεσθαι άν τον δ’ έμπροσθεν 

χρόνον εκ της νικωσης επραττον πάντα οί στρατηγοί. ως 19 

ι ήρώτων άεί. 3 II ωρμίσαντο X (δεά ί 5. ν. Ε: Α?) 
13 ο Γη. (Ιοί. αλφίτων μεν (ΙεΙ. 15 τριήρει$ <3εί. 16 προσ- 
εδόκουν X 17 απήγγειλε Ε : απηγγέλλετο άεί. ι8 κα\ αηίε 'ότι 
ο Γη. X 19 άφίκοιντο βά. ΑΙά.'. αφικνε?(νβ 1 ν)το X : αφικνοΐ(νε\ ν,το 
άεί. μισθοφορίανΧ 23 αφίκωνται εο<ί(3. : άφίκοιντο νβ>ι. 511 οί 
βά. ΑΙά. 26 δ.ν\ ΐιν καί άεί. 28 δε πρόσθεν άεί. 29 παντε$ X 
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δε ταντα διενοουντο, ετράποντο επί τον αενοφώντα· καί 

οι λοχαγοί ελεγον προσιόντες αντω οτι ή στρατιά οντω 

γιγνώσκει, καί έννοιαν ενδεικννμενος έκαστος επειθεν αντον 

20 νποστήναι την αρχήν. 6 δε Η ενοφών τή μεν εβονλετο 

ταντα, νομίζων καί την τιμήν μείζω όντως εαντω γίγνεσθαι 5 

7τρος τους φίλους καί εις τήν πόλιν τοννομα μεΐζον άφί- 

ξεσθαι αντον, τυχόν δε καί αγαθού τίνος άν αίτιος τή στρατια 

21 γενεσθαι. τα μεν δή τοιαντα ενθυμήματα επήρεν αντον 

επιθνμεΐν αντοκράτορα γενεσθαι άρχοντα. οπότε δ’ αν 

ενθυμοΐτο οτι άδηλον μεν παντϊ άνθρωπω οπρ το μέλλον ίο 

εξει, διά τούτο δε καί κίνδυνος εΐη και τήν προειργασμενην 

22 δόξαν άποβαλειν, ήπορεΐτο. διαπορουμενω δε αντω δια- 

κρίναι εδοξε κράτιστον είναι τοϊς θεοΐς ανακοίνωσαν καί 

παραστησάμενος δυο Ιερεϊα εθνετο τω Αΐί τω βασιλει, όσπερ 

αντω μαντευτδς ήν εκ Αελφών και το οναρ δή από τούτον 15 

τον θεόν ενόμιζεν εορακεναι ό είδεν 8τε ήρχετο επί τό 

23 σννεπιμελεΐσθαι τής στρατιάς καθίστασθαι. καί ότε εξ 

1 Εφεσον ωρμάτο Κδρω σνσταθησόμενος, άίετόν άνεμιμνρ- 

σκετο εαντω δεξιόν φθεγγόμενον, καθήμενον μεντοι, ονπερ 

6 μάντις προπεμπων αντον ελεγεν οτι μεγας μεν οιωνός είη 2ο 

καί ονκ ιδιωτικός, καί ένδοξος, επίπονος μεντον τα γάρ 

όρνεα μάλιστα επιτίθεσθαι τω αίετω καθημενω· ου μεντοι 

χρηματιστικόν είναι τον οιωνόν τον γάρ άίετόν πετάμενον 

24 μάλλον λαμβάνειν τά επιτήδεια. οντω δή θνομενω αντω 

διαφανώς δ θεός σημαίνει μήτε προσδεισθαι τής αρχής μήτε 25 
εί αίροΐντο άποδεχεσθαι. τούτο μεν δή όντως εγενετο. 

2ζ ή δε στρατιά συνήλθε, καί πάντες ελεγον ενα αιρεΐσθαι· 

I ετρεποντο θεί. (εεά ά εχ ε ϋ) 3 έκαστος τις άεί. 6 πρός'] κα\ 
πρός <3εΙ. μειζόνως άεί. ίο ενθυμείτο Β 0πτ) Ε ευπι άεΐ.: 
'όποι 0 Β Α ιι και ροδί δέ οηι. <3εΙ. ΙΙ-Ι2 εϊη μή κάϊ . . . 
άποβάλοι (3εί. 12 άπορουμενιρ θεΐ. 14 Ιερε7α X εί ϋ : ιερε7$ 
άεί. ιό εωρακεναι εοά<± οτε Β εί εΐεί. : οτι 0 Α : Ε (ευΐ 
Γαΐδο ίπΒαίίιΐΓ οτε) ι8 εφεσου δε <1εΙ. αετόν X (εί ίηίι-&) ; εί. 
I. χ. 12 19 εαυτόν X φθειρόμενος ΒΑΕ 'όνπερ Ηυΐεΐιΐηδοη : 
ώσπερ 00(1(1. 20 ροδί μάντις 3(1(1. ό Ρορρο 21 εΰδοξος (Ιεί. 
22 ού] ούδεν <1εΙ. 23 περιπετόμενον άεΐ. 25 ρπΐΐδ μ-ητε] μ}] X 
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καί €7761 τούτο εδοζε, προνβάλλοντο αυτόν. επε'ι δε εδόκει 

δηλον είναι ότι αιρησονται αυτόν, εΐ τις επιψηφίζοι, άνεστη 

και ελεζε τάδε. 

Έγώ, ω άνδρες, ηδομαι μεν ϋφ' υμών τιμώμενος, εΐπερ 26 

5 άνθρωπός είμι, και χάριν εχω καί εύχομαι δούναι μοι τους 

θεούς αίτιόν τίνος ύμΐν αγαθού γενεσθαί' τό μεντοι εμε 

προκριθηναι ϋφ' υμών άρχοντα Λακεδαιμονίου άνδρός παρόν¬ 

τος ούτε ϋμιν μοι δοκεΐ συμφέρον είναι, άλλ’ ηττον αν διά 

τούτο τύγχανειν, εΐ τι δεοισθε παρ' αυτών εμοί τε αυ ου 

ίο πάνυ τι νομίζω ασφαλές είναι τούτο, όρω γάρ οτι καί τη 27 

πατρίδι μου ου πρόσθεν επαυσαντο πολεμουντες πριν εποίη- 

σαν πάσαν την πόλιν όμολογεϊν Λακεδαιμονίους καί αυτών 

ηγεμόνας είναι. επεί δε τούτο ώμολόγησαν, ευθυς επαυ- 2δ 

σαντο π ολεμουντες και ουκετι πέρα επολιόρκησαν την πόλιν. 

15 €ΐ ουν ταϋτα ορών εγώ δοκοίην οπού δυναίμην ενταϋθ' άκυρον 

ποιεϊν τό εκείνων άζίωμα, εκείνο εννοώ μη λίαν αν ταχύ 

σωφρονισθείην. δ δ£ υμείς εννοείτε, οτι ηττον αν στάσις 29 

εϊη ενός άρχοντος η πολλών, εΐι ιστέ ότι άλλον μεν ελό- 

μενοι ουχ ευρησετε εμε στασιάζοντα· νομίζω γάρ όστις εν 

2ο πολεμώ ών στασιάζει προς άρχοντα, τούτον προς την εαυτοΰ 

σωτηρίαν στασιάζειν εάν δε εμε ελησθε, ουκ αν θαυμάσαιμι 

εΐ τινα ευροιτε καί υμΐν καί εμοϊ άχθόμενον. 

’Ε7Γ€ΐ ταϋτα είπε, πολύ πλείονες άνίσταντο λεγοντες 3° 

ώ? δεοι αυτόν άρχειν. 'Λγασίας δε Στυμφάλιος εΐπεν οτι 

25 γελοΐον εΐη, εί ούτως ό'χοι· (η) όργιοϋνται Λακεδαιμόνιοι 

καί εάν συνδειπνοι συνελθόντες μη Λακεδαιμόνιον συμ- 

I προεβάλλοντο 0θά(1. επειδή δε (ΙεΙ. $-6 τοΓί θεοΐε <3εΙ. 
6 ύ(η)μ ών <3εΙ. 8 ύμΊν μοι 0 Β Α : ημ7ν Ε : οϋτε (νεί οϋθ’) ύμϊν οντ’(ε’) 

εμοϊ (Ιεί. 9 ^ ΟΓη· X Τ€] δ’(έ) (3εί. ίο τούτο αηίε άσφαλεε 
ίϊεΐ. 15 δρώ Β Α ιό λ'ιαν~\ νυν X 17 'άτι οιη. ϋ ε1. 
19 εΰρησετε με άεί. 2ο τούτον οηΐ. (Ιβί. (9111 οτι οστιε . . . 1. 21 σωτη¬ 

ρίαν στασιάζει νεί -οι 1ΐ3.1θ.) στασιάζοι ϋ (? βΙ.) 2ΐ εάν] άν άεΐ. 
23 €7Γ€ΐ δε άεί. ελεγε άεΐ. πλβίοι^ϊ] μάλλον <3εΙ. εξανίσταντο 
όεϊ. 24 δβ δ άεΐ. 25 εχει άεί. ($εά ει εχ οι Ώ) ή &<3<3. 
δεηΐιηηιείρίεη^ : ώε άεΐ. 

Χ£Ν. ΑΝΑΒ. 12 
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ποπίαρχον αιρώνται; επεϊ ει οντω γε τούτο εχει, εφη, ουδέ 

λοχαγεΐν ήραν εξεπτιν, ώς εοικεν, ότι Άρκάδβ^ επμεν. εν- 

31 ταϋθα δη ώς ευ είπόντος τον Αγαπίου άνεθορύβηπαν. καί 

6 Έενοφών επεϊ εώρα πλείονος ενδεον, παρελθών εΐπεν 

Άλλ’, ώ άνδρες, *φη, ώς ττάνν είδητε, ομνύω νμΐν θεούς 5 

πάντας και πάπας, η μην εγώ, επεϊ την νμετεραν γνώμην 

ηπθανόμην, εθνόμην ει βελτιον εΐη νμΐν τε εμοϊ επιτρεψαι 

ταντην την αρχήν καί εμοϊ νποπτηναι· καί μοι οι θεοί όντως 

εν τοΐς ΐεροΐς επημηναν ώστε καί ιδιώτην άν γνώναι οτι 

32 της μοναρχίας άπεχεπθαί με δει. οντω δη Χειρίποφον ίο 

αίροννται. Χειρίποφος δ’ επει ηρεθη, παρελθών εΐπεν 

ΑΛΑ, ω ανόρες, τούτο μεν ιπτε, οτι ονο αν εγωγε επτα- 

πίαζον, ει άλλον εΐλεπθε' Έενοφώντα μεντοι, εφη, ώνύ/πατε 

ονχ ελόμενοι· ώ? και νυν Αεξιππος ηδη διεβαλλεν αντον 

προς Άναξίβιον ο τι εδύνατο καϊ μάλα εμοϋ αντον πιγά- ΐξ, 

ζοντος. δ δ’ εφη νομίζωιν αντον Ύιμαπίωνι μάλλον άρχειν 

πννεθεληπαι Ααρδανεΐ ό'ντι τού Κλεάρχου πτρατεύματος η 

33 έαυτω Αάκωνι όντι. επει μεντοι εμε είλεπθε, εφη, καί εγώ 

πειράπομαι ο τι άν δύνωμαι υμάς αγαθόν ποιεΐν. καί υμείς 

οντω παρασκευάζεστε ώί ανριον, εάν πλους η, αναγόμενοι· 2ο 

δ δε πλους επται εις ' Ηράκλειαν άπαντας ούν δει εκεΐπε 

πειράπθαι καταπχεΐν τά δ’ άλλα, επειδάν εκεΐπε ελθωμεν, 

βονλενπόμεθα. 

II Εντεύθεν τη νπτεραία αναγόμενοι πνενματι επλεον καλώ 

ημέρας δύο παρά γην. καϊ παραπλεοντες [εθεώρονν την τε 25 

Ίαπονίαν άκτύ]ν, ένθα η \\ργώ λεγεται δρμίπαπθαι, και των 

ποταμών τά πτόματα, πρώτον μεν του θερμώδοντος, επειτα 

ι 6* οηα. ϋ ά\. 3 ώϊ τανθα (βίο) 0 Ε (Α ?) 8 0/λο1Ί βμ* X καϊ 
£μο\ <3εί. 9 &στε ώς 6εί. ίο ταντ-ης της <3οί. 12 άλλ’, €</>η <3εΙ. 
ουκ <3εί. 13 μεντοι Ε: μεν εεΐ. 14 ονχΐ <3εί. 15 μάλιστα 
άεί. δοξάζοντος X 16-17 άρχειν συνεθελησαι X (Γαΐεο ίηΙηπΙιΐΓ 

εθελί)σαι Ε) : συνάρχειν εθελησαι άεΐ. : άν συνάρχειν εθελησαι ΟοβεΙ 
22 κατασχεΐν1 ηκειν (Ιεί. 24 ενταύθα X (Α?) άναΎ^άμενοι 
ΗειΊΐεΐη καλφ εττλεον οΐεΐ. 25 εθεώρονν . . . παραπλεύσαντα 
<1ε1. Εΐηεΐίε 
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δβ τον *Ιριο?, έπειτα δέ τον ' Λλνος, μετά τοντον τον Παρ- 

θενίον’ τοντον δέ παραπλενσαντες] άφίκοντο εις Ήράκλειαν 

πόλιν Έλληιηδα Μεγαρέων άποικον, ονσαν δ’ εν τρ Μαριαν- 

δννών χωρά· καί ώρμίσαντο παρά τρ ’ Αχερονσιάδι Κερ- 2 

5 ρονήσω, ένθα λέγεται 6 'Ηρακλής επί τον Κέρβερον κννα 

καταβήναι ρ ννν τα σημεία δεικννασι τής καταβάσεως το 

βάθος πλέον ή έπϊ δνο στάδια. έντανθα τοΐς 'Έλλησιν οί 3 

'Ηρακλεώται ξένια πέμπονσιν αλφίτων μεδίμνονς τρισχιλίονς 

καί οίνον κεράμια δισχίλια καί βονς είκοσι καί οΐς εκατόν. 

ίο έντανθα διά τον πεδίον ρεΐ ποταμός Λύκος όνομα, εύρος ώ$ 

δνο πλέθρων. 

Οί δί στρατιώται σνλλεγέντες έβονλενοντο την λοιπήν 4 

πορείαν πότερον κατά γην ή κατά θάλατταν χρή πορενθήναι 

έκ τον Πόντον. άναστάς δέ Λνκων Αχαιός είπε' Θαν- 

15 μάζω μέν, ω άνδρες, των στρατηγών οτι ον πειρώνται ήμΐν 

έκπορίζειν σιτηρέσιον τά μέν γάρ ξένια ον μη γένηται τρ 

στρατιά τριών ημερών σιτία· όπόθεν δ’ έπισιτισάμενοι 

πορενσόμεθα ονκ έστιν, έφη. έμοί ονν δοκεΐ αιτεΐν τονς 

'Ηρακλεώτας μη έλαττον ή τρισχιλίονς κνζικηνονς· άλλος 5 

2ο δ’ εΐπε μη έλαττον ή μνρίονς· καί έλομένονς πρέσβεις αντίκα 

μάλα ημών καθημένων πέμπειν προς την πόλιν, καί είδέναι 

ο τι άν άπαγγέλλωσι, καί προς ταντα βονλενεσθαι. έντενθεν 6 

προνβάλλοντο πρέσβεις πρώτον μέν Χ,ειρίσοφον, οτι αρχών 

ρρητο' έστι δ’ οι καί Η ενοφώντα. οι δέ Ισχνρώς άπε- 

25 μάχοντο' άμφοΐν γάρ ταντά έδόκει μή άναγκάζειν πόλιν 

'Έ,λληνίδα καί φιλίαν 6 τι μή αντοί έθέλοντες διδοΐεν. έπεί 7 

δ’ οντοι έδόκονν άπρόθνμοι είναι, πέμπονσι Λνκωνα Αχαιόν 

καί Καλλίμαχον Παρράσιον καί Άγασίαν Στνμφάλιον. ου- 

τοι έλθόντες έλεγον τά δεδογμένα· τον δέ Λνκωνα έφασαν 

I τιχριος νεί τίγριος X ; εί. V. νϊ. 9 μετά, δβ δε!. 5 & 
ογπ. άεί. 6 ρ] X : ου <3εΙ. δβικνΰααη ϋΐηά. : δςίκνυσι X : 
δακυύουοΊ δεΙ. 9 °?5 8εΗηεΐ<3εΓ : δϊαϊ (Γα Ε (δοίΐ δυρΓΒδεπρΙο ϊ$) : 
οϊ5 (-€15) εεΐ. ίο λυ«ι(-€ΐ-Ε")ο5 X 13 ττορίΰςσθαι άεΐ. 17 σΊτία 
X εΐ Ό *1. : σίτα εεί. 20 €?7Τ€ μτηνδί μισθόν μή δεί. 24 ηρείτο X 
ί/σΐ ιΐεί. 25 ταύτα (δίε) ϋ: ταΟτα εεί. 27 δ’ ουν <3ε£. 

12* 
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δ καί επαπειλεΐν, ε’ι μη ποιησοιεν ταντα. άκούσαντες δ’ οί 

Ήρακλεώται βονλεύσεσθαι εφασαν καί ευθύς τά τε χρή¬ 

ματα εκ των αγρών σννηγον καί την αγοράν εΐσω άνε- 

σκεύασαν, καί αί πύλαι εκεκλειντο καί ειη των Τ6ίχών όπλα 

εφαίνετο. 5 

9 Έκ τούτον οϊ ταράζαντες ταντα τούς στρατηγόνν ητιώντο 

διαφθείρειν την πράξιν καί σννίσταντο οί Αρκάδες καί οί 

Αχαιοί· προειστηκει δε μάλιστα αντών Καλλίμαχόν τε ό 

ίο Παρράσιον καί Λύκων ό Αχαιόν. οί δε λόγοι ήσαν αντοΐς 

ών αισχρόν εΐη άρχειν ’Λθηναΐον ΥΙελοποννησίων καί Λακέ- ίο 

δαιμόνων, μηδεμίαν δύναμιν παρεχόμενον εις την στρατιάν, 

καί τούς μεν πόνονς σφάς εχειν, τά δε κέρδη άλλονς, καί 

ταντα την σωτηρίαν σφών κατειργασμενών είναι γάρ τονς 

κατειργασμενονς Άρκάδας καί Αχαιούς, το δ’ άλλο στρά- 

τενμα ονδεν είναι (και ην δ€ τη αλήθεια νπερ ημισν τον 15 

11 στρατεύματος Αρκάδες καί Αχαιοί)· εί ονν σωφρονοϊεν, 

αυτοί σνστάντες καί στρατηγούς ελόμενοι εαντών καθ’ εαυ¬ 

τούς άν την πορείαν ποιοϊντο καί πειρώντο αγαθόν τι λαμ- 

12 βάνειν. ταϋτ’ εδοζε· καί άπολιπόντες Χβιρίσοφον εί τινες 

ησαν παρ’ αντώ ’Λρκάδες η Αχαιοί καί Έενοφώντα σννε- 2ο 

στη σαν καί στρατηγούς αίροϋνται εαντών δέκα· τούτονς δε 

εψηφίσαντο εκ της νικώσης ο τι δοκοίη τούτο ποιεΐν. η 

μεν ονν τον παντός άρχη Χειρισόφω ενταύθα κατελύθη 

ήμερα έκτη ΐ] έβδομη αφ 7]ς ηρεθη. 

13 Ξ ενοφών μεντοι εβούλετο κοινή + μετ’ αντώνΊ* την πορείαν 25 

ποιεΐσθαι, νομίζων ούτως άσφαλεστεραν είναι η ιδία έκαστον 

στελλεσθαι· αλλα Νόωζ; επειθεν αυτόν καθ’ αυτόν πορεύε¬ 

ι ποι-ησοιεν Β εοιτ. Ε : ποιήσειεν ^ (Α ?) : ποιησαι <3εί. ταντα 
•πάντα άεΐ. 2 βουλεΰεσθαι X εί Ό V : βουλεΰσασθαι (3εί. ρ&Γ5 

3 άπορων X 5 εφαίνοντο ϋ 3.1. ίο άρχειν ε να άεί. (άθηναίων 
Ε) λακεδαιμόνιον Μαάνΐ^ : λακεδαιμονίων οοίΐά. II παρεχό¬ 

μενους Ηυ§; 15 του Α.: του ολου Β : του άλλοι» Ε Ε εί άεί. ιό σω- 

φρονεΊεν X (Α ?) 17 ούτοι άεΐ. λοχαγούς X ιδ τ« ϋ &1. 
19 χειρίσοφόν τε ϋ (ηοη τε καί) 25 μετ’ αυτών ίοΓί. ^Ιοδδεηια : 
μετ’ αύτοΰ Κπΐ^ετ : μετά των μεινάντων Ηυ§ 20 άσφαλεστερον 
άεΐ. 27 καθ’ εαυτδν <3εΙ. 
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σθαι, άκουσας τον Χειρισόφον οτι Κλέανδρος 6 εν Βνζαντίω 

αρμοστής φαίη τριηρεις εχων ηζειν εις Κάλπ^ί λιμένα· 

όπως ονν μηδεϊς μετάσχοι, άλλ’ αυτοί καί οί αυτών στρατιώ- 14 

ται έκπλευσειαν έπϊ των τριηρων, δια ταντα συνεβούλενε. 

5 και Χειρίσοφος, άμα μεν άθνμών τοΐς γεγενημένοις, άμα δε 

μισών εκ τούτον τδ στράτευμα, επιτρέπει αντώ ποιεϊν ο τι 

βούλεται. Ξενοφών δε έτι μεν έπεχείρησεν απαλλαγείς 15 

της στρατιάς έκπλεϋσαι· θνομένω δε αντώ τώ ηγεμόνι 

Ήρακλεΐ καί κοινονμένω, πάτερα λώον και άμεινον εΐη 

ίο στρατενεσθαι έχοντι τους παραμείναντας τών στρατιωτών η 

άπαλλάττεσθαι, έσημηνεν 6 θεδς τοΐς ιεροΐς σνστρατευεσθαι. 

οΰτω γίγνεται τδ στράτευμα τρίχα, Αρκάδες μεν και Αχαιοί ιό 

πλείονς η τετρακισχίλιοι, δπλϊται πάντες, Χειρισόφω δ’ 

δπλϊται μεν εις τετρακοσίονς καί χιλίονς, πελτασταί δε εις 

15 έπτακοσίονς, οι Κλεάρχου Θράκες, Ξενοφώντι δε δπλϊται 

μεν εις έπτακοσίονς καί χιλίονς, πελτασταί δε εις τριακο- 

σίονς· ιππικδν δε μόνος οϋτος €Ϊχεν, άμφι τετταράκοντα 

ιππέας. 

Και οι μεν ’Αρκάδες διαπραζάμενοι πλοία παρά τών ιγ 

2ο Ήρακλεωτών πρώτοι πλέονσιν, όπως έζαίφνης έπιπεσόντες 

τοΐς Βιθννοΐς λάβοιεν οτι πλεΐστα· και άποβαίνονσιν εις 

Κάλπης λιμένα κατά μέσον πως της Θράκης. Χειρίσοφος ΐδ 

δ’ ενθνς άπδ της πόλεως τών 'Υίρακλεωτών άρζάμενος πεζή 

έπορενετο διά της χώρας· έπει δε εις την Θράκην ένέβαλε, 

25 παρά την θάλατταν ηει· και γάρ ησθένει. Ξενοφών δε 19 

πλοία λαβών αποβαίνει επί τά όρια της Θράκης καί της 

'Ηρακλεώιτιδος και διά μεσόγειας έπορενετο. 

"Κπραζαν δ’ αυτών έκαστοι τάδε. οι μεν ’Αρκάδες ώς III 2 

ι 6 οιη. Ε ουηι Ό &1. 12 τρίχα ϋ : τρίχα X : τριχη άεί. 
13 τετρακισχίλιοι και πεντακόσιοι <3εΙ. 15 οί . . . Θράκες άεΐ. Κειΐ55 
17 ούτος μόνος άε(λ άμφί τους άεΐ. 22 κατά . . . Θράκης (Ιεΐ 
Κπΐ§εΓ 24 εν ε βάλε Β οοιτ. Ε εί ϋ 3.1: ενέβαλλε Ο Β Α 25 ^6ΐ] 

έπορεΰε{-ον- ϋ)το <3εΙ. -γάρ ηόη <3εί. (¥)0η ίαΐ50 ΙχΐβιπΙιΐΓ Ε) 27 με- 

σογαίας οοοίοΐ. 28 &ηίε επραξαν α<3<3. <3εϋ. όν μεν ονν τρόπον Η] τε 
χειρισόφου άρχτ] του παντός κατελύθη καί τών έλλ-ηνων τό στράτευμα 
έσχίσθη εν τοΊς επάνω εϊρηται ώσπερ X 
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άπέβησαν νυκτος εις Κάλπης λιμένα, πορεύονται εις τάς 

πρώτας κώμας, στάδια άπο θαλάττης ώς τριάκοντα. έπεϊ 

δε φως έγένετο, ήγεν έκαστος 6 στρατηγός τον αυτού λόχον 

επί κώμην οποία δέ μείζων έδόκει είναι, σννδνο λόχους 

3 ηγον οι στρατηγοί, συνεβάλλοντο δέ καί λόφον εις δν δέοι 5 

πάντας άλίζεσθαι· καί άτε έξαίφνης επιπεσόντες ανδράποδά 

4 τε πολλά ελα.βον καί πρόβατα πολλά περιεβάλλοντο. οι 

δέ Θράκες ηθροίζοντο οι διαφευγοντες· πολλοί δέ διέφενγον 

πελτασταϊ όντες οπλίτας εξ αυτών των χειρών. έπεϊ δέ 

συνελέγησαν, πρώτον μέν τώ Σμίκρητος λόχω ένος τών ίο 

Αρκάδων στρατηγών άπιόντι 7/δη εις το συγκείμενον καί 

3 πολλά χρήματα άγοντι επιτίθενται, καί τέως μέν έμάχοντο 

άμα πορευόμενοι οι "Έλληνες, έπϊ δέ διαβάσει χαράδρας 

τρέπονται αυτούς, καί αυτόν τε τον Σμίκρητα άποκτιννυασι 

καί τους άλλους πάντας· άλλου δέ λόχου τών δέκα στρατη- 15 

γών του Ίίγησάνδρου οκτώ μόνους έλιπον καί αυτός Έγτμ 

6 σανδρος έσώθη. καί οι άλλοι δέ λόχοι συνηλθον οί μέν 

συν 7τράγμασιν οι δέ άνευ πραγμάτων οι δ£ Θράκες έπεί 

ηυτυχησαν τούτο το ευτύχημα, συνεβόων τε άλληλους καί 

συνελέγοντο έρρωμένως της νυκτός. καί άμα η μέρα κύκλω 2ο 

περί τον λόφον ένθα οί 'Έλληνες έστρατοπεδεύοντο έτάτ- 

τοντο καί ιππείς πολλοί καί πελτασταί, καί αεί πλέονες 

συνέρρεον' καί προσέβαλλον προς τους οπλίτας ασφαλώς· 

7 οί μέν γάρ 'Έλληνες ούτε τοξότην είχον ούτε ακοντιστήν 

ούτε ιππέα· οι δ£ προσθέοντες καί προσελαύνοντες ηκόντι- 25 

ζον οπότε δέ αντοϊς έπίοιεν, ραδίως άπέφευγον άλλοι δέ 

8 άλλτ] έπετίθεντο. καί τών μέν πολλοί έτιτρώσκοντο, τών 

2 τριάκοντα X εί ϋ : πεντηκοντα <3εΙ. 3 ο οιη. <3εί. ; εί. I. νΐϋ. 9 

τέ> αντον λάχο5 <3εί. \ μείζων κώμη <3εΙ. 6 ανλίζεσθαι Ό &1. 
7 περιεβάλοντο <3εΙ. ηοηηαΐΐϊ 8 ζιέφενγον X εί Ό : Βιέφνγον εεί. 
ίο σμίκρη ΟΑ (εΐ Ε εεά το$ 5. ν.) 12 εττετίθεντο άε£. 14 αντον 
μέν τέ>ν <3εΙ. άττοκτινννονσι Ε εαηι άεί. ηοηηιιΐΐΐδ 15 λοχαγού 
άεί. ιό κατέλιττον οοάά. : εοπ\ ΗΪΓβεΗί^ τη ρπιΐ3 οί οηι. <3εΙ. 
λοχαγοί εο<3<± : οογγ. ΡαπΙαζΐ^εε 18-19 θρακεί εντυχά]<ταντε$ τούτο 
άβί. 20 άμα κνκλφ τη ημέρα άεΐ. 22 ττλείονεε (ΙεΙ. 
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δ£ ονδείς' ώστε κινηθήναι ουκ εδύναντο εκ τού χωρίου, 

άλλα τελεντώντες και άπο του νδατος εΐργον αυτούς οι 

Θράκες. επεϊ δε απορία πολλή ήν, διελεγοντο περί σπον- 9 

δων καί τα μεν άλλα ώμολόγητο αυτοΐς, όμηρους δε ονκ 

5 εδίδοσαν οι Θράκες αίτούντων των Ελλήνων, άλλ’ εν τούτω 

ΐσχετο. τα μεν δή των Αρκάδων όντως είχε. 

Χειρίσοφος δε ασφαλώς πορενόμενος παρά Θάλατταν ίο 

άφικνεΐται εις Κάλπης λιμένα, Έενοφωντι δβ διά τής 

μεσόγειας πορενομενω οι ιππείς καταθεοντες εντυγχάνουσι 

ίο πρεσβύταις πορενομενοις ποι. και επεί ήχθησαν παρά 

Ξ,ενοφώντα, έρωτα αυτούς εΐ που ήσθηνται άλλου στρατεύ¬ 

ματος οντος Ελληνικού, οι δε ελεγον πάντα τά γεγενημενα, ιτ. 

καί νυν ότι πολιορκούνται επί λόφου, οι δε Θράκες πάντες 

περικεκνκλωμενοι εΐεν αντονς. ενταύθα τούς μεν άνθρώ- 

15 πονς τούτους εφύλαττεν ίσχυρώς, όπως ηγεμόνες εΐεν οποί 

δεοι· σκοπούς δε καταστύ]σας συνελεζε τούς στρατιώτας και 

ελεζεν νΑνδρες στρατιωται, των ’Αρκάδων οι μεν τεθνάσιν, 12 

οι δε λοιποί επί λόφου τίνος πολιορκούνται. νομίζω δ’ 

εγωγε, εί εκείνοι άπολούνται, οδδ’ ήμΐν είναι ονδεμίαν σωτη- 

2ο ρίαν, οντω μεν πολλών δντων {των) πολεμίων, οντω δε 

τεθαρρηκότων. κράτιστον ονν ήμΐν ως τάχιστα βοηθεΐν 13 

τοΐς άνδράσιν, όπως ει ετι είσι σώοι, σύν εκείνοις μαχώμεθα 

καί μη μόνοι λειφθεντες μόνοι καί κινδυνεύωμεν. ημείς ι6 

γάρ άποδραίημεν αν ονδαμοΐ ενθενδε' πολλή μεν γάρ, εφη, 

25 εις 'Ηράκλειαν πάλιν άπιεναι, πολλή δε εις Χρυσόπολιν 

διελθεΐν οι δε πολέμιοι πλησίον εις Κάλπης δε λιμένα, 

ένθα Χειρίσοφον είκάζομεν είναι, εί σεσωσται, ελάχιστη 

9 μεσογαίαε εο<1<3. προκαταθεοντε$ <3εΙ. ίο επειδή άεί. 
7τρδ$ <3εί. ΐ2 δντο$ ο Γη. Ε εηιη <3εί. ηοηηυΐΐϊδ 15 οπού X 
ι6 καταστήσου δέκα άεί. 20 τών 3.<3<1. ΒεΙι&ΓεΓ 2ΐ τεθαρσηκότων 
(3εί 22 61 ετϊ] εΧ τί X 23 ληφθεντες X κινδυνεύπωμεν <3εί. 
δεείΐοηυηι οΓ(1ΐηειη ΙυΛαΙαιη ΓεδΙίίιπΙ Κ,εΐκίαηΐζ : ΐη εοά<1 §§ 14, 15 
δεηυυηΙιΐΓ κινδυνεύ((τ]ωμεν, ηΐδΐ ηαοά ταυτ’ είπων ηγείτο (§ 15) &η1ε οί 
δε ίππε7$ (§ 19) ροηΐίυΓ 24 ουδαμου εοάά.: οογγ. ΒεΗ&ίεΓ εν- 

θενδε δε πολλή μεν εφη <3εΙ. : πολύ ρτο πολλή X 25 εί$ Χρυσόπολιν] 
ισχυί τδ πάλιν X 27 νομίζομεν <3εΙ. 
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17 
(15) 

ιδ 
(ι6) 

14 
(17) 

15 
(ιδ) 

19 

20 

οδός. άλλα δη εκεί μέν ούτε πλοία έστιν οΐς άποπλευσον- 

μεθα, μένουσι δ6 αυτοϋ ουδέ μιας ημέρας έστι τα έπιτηδεια. 

των δέ πολιορκουμένων άπολομένων συν τοΐς Χειρισόφον 

μόνοις κάκιόν έστι διακινδύνευειν η τώνδε σωθέντων πάντας 

εις ταυτδν έλθόντας κοινή της σωτηρίας έχεσθαι. άλλα 5 

χρη παρασκενασαμένονς την γνώμην πορευεσθαι ως νυν η 

ευκλεώς τελευτήσαι έστιν η κάλλιστον έργον έργάσασθαι 

"Ελληνας τοσουτους σώσαντας. καί δ θεδς ίσως άγει όντως, 

δς τους μεγαληγορησαντας ως πλέον φρονουντας ταπεινώσαι 

βούλεται, ημάς δέ τους άπδ των θεών άρχομένους έντιμοτέ- ίο 

ρους εκείνων καταστησαι. άλλ’ έπεσθαι χρη καί προσέχειν 

τον νουν, ώ? αν τδ παραγγελλόμενον δύνησθε ποιεΐν. νυν 

μεν ουν στρατοπεδευσώμεθα προελθόντες όσον αν δοκη και¬ 

ρός είναι εις τδ δειπνοποιείσθαι· έως δ’ άν πορευώμεθα, 

Τιμασίων έχων τους ιππέας προελαννέτω έφορων ημάς καί 15 

σκοπείτω τα έμπροσθεν, ώ? μηδέν ημάς λάθη. 

Ύαυτ ειπών ηγείτο. παρέπεμψε δέ καί των γνμνητων 

ανθρώπους ενζώνους εις τα πλάγια καί εις τα άκρα, όπως εί 

που τί ποθεν καθορώεν, σημαίνοιεν έκέλευε δ€ καίειν άπαντα 

οτω έντυγχάνοιεν καυσίμω. οι δέ ιππείς σπειρόμενοι έφ’ 2ο 

οσον καλώς εΐχεν εκαιον, καί οι πελτασταί έπιπαριόντες 

κατά τα άκρα έκαιον πάντα οσα καύσιμα έώρων, καί η 

στρατιά δέ, εΐ τινι παραλειπομένω έντνγχάνοιεν ώστε 

πάσα η χώρα αίθεσθαι έδόκει καί τδ στράτευμα πολύ είναι, 

έπεί δέ ώρα ην, κατεστρατοπεδενσαντο επί λόφον έκβάντες, 25 

καί τά τε τών πολεμίων πυρά έώρων, άπεΐχον δέ ώί τετταρά- 

I αποπΚενσόμεθα 2 δέ] τε ΟοδεΙ 3 άπο\ουμ4νων X (οιη. 
Β) : απολ\ομ4νων ϋ 3.1. (<3ε εεΐ. ηΐΐιίΐ εεΓίιιηι) 4 κακόν X ή 
τωνδε X : τούτων δέ (ϋ) νεί εϊιη. <3εΙ. 6 Ίταρασκευα<ταμ4νον$ Ε ουπι 
θεί. : τταρασκευασομ4νου$ 0 Β (Α?) ω$ οιη. ϋ &1. 9 &$] X (Α ?) 
νλεΊον <3εΙ. 12 δυνηση(ν&\ ε)σθε X 13 μέν οιη. X (Β ?) 
ττεριελθόντε$ X 15 ιππεΐ$ 00(1(1. ττροσεΧαυν4τω ΟΒΑ 17 γυμ- 
νητων ϋ : -γνμνητων Ε ουιη <3εί. : -γυμνιτων Ο Β Α ιδ βίϊ ροδί καϊ 
οιη. άεϋ. 20 διασττειρόμενοι άεΐ. 21 βΤχον ϋ 3.1. έκαιον -ή 
(νεί ί}) εβάδιζον (ΙεΙ. τταριόντ6ϊΧ 23 εϊ τι τταραλειπόμενον εντυγχά- 
νοι (νεί -ειεν) ϋ &1. 24 καίεσθαι άεΐ. 20 δέ] γάρ άεΐ. 
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κοντά σταδίους, καί αυτοί ως έδνναντο πλεΐστα πυρά έκαιον. 

έπεί δέ έδείπνησαν τάχιστα, παρηγγέλθη τά πυρά κατα- 21 

σβενννναι πάντα, καί την μεν νύκτα φύλακας ποιησάμενοι 

έκάθευδον άμα δε τη ημέρα προσευζάμενοι τοΐς θεοΐς, συν- 

5 τάζόμενοι ώ? είς μάχην επορενοντο ?/ έδνναντο τάχιστα. 

Ύιμασίων δε καί οι ιππείς εχοντες τους ηγεμόνας καί 22 

προελαννοντες έλάνθανον αυτούς επί τώ λόφω γενόμενοι 

ένθα έπολιορκοϋντο οι ΓΈλληνες. καί ονχ όρώσιν ούτε 

φίλιον στράτευμα ούτε πολέμιον (καί ταύτα άπαγγέλλονσι 

ίο προς τον Έενοφώντα και το στράτευμα), γράδια δε καί 

γερόντια καί πρόβατα ολίγα καί βούς καταλελειμμένους. 

και το μεν πρώτον θαύμα ην τί εϊη τό γεγενημένον, έπειτα 23 

δ€ και των καταλελειμμένων έπυνθάνοντο οτι οϊ μέν Θράκες 

άφ' εσπέρας ωχοντο άπιόντες, καί τους 'Έλληνας δ’ έφασαν 

15 οΐχεσθαί' οποί δέ, ονκ είδέναι. 

Ύαΰτα άκούσαντες οι άμφϊ Έενοφώντα, έπεϊ ηρίστησαν, 24 

συσκευασάμενοι επορενοντο, βουλόμενοι ώί τάχιστα συμ- 

μεΐζαι τοΐς άλλοις εις Κάλπης λιμένα. καί πορευόμενοι 

έώρων τον στίβον τών Αρκάδων καί ’Αχαιών κατά την επί 

2ο Κάλπης οδόν. έπει δέ άφίκοντο εις τό αυτό, άσμενοί τε 

εΐδον άλληλους καί ησπάζοντο ώσπερ αδελφούς, καί έπυν- 25 

θάνοντο οι ’Αρκάδες τών περί Έενοφώντα τί τα πυρά κατα- 

σβέσειαν' ημείς μέν γάρ, έφασαν, ωμεθα υμάς τό μέν 

πρώτον, επειδή τά πυρά ονχ έωρώμεν, της νυκτός ηζειν έπι 

25 τους πολεμίους· και οι πολέμιοι δέ, ώς γε ημΐν έδόκουν, 

τούτο δείσαντες άπηλθον' σχεδόν γάρ άμφϊ τούτον τον 

I στάδια θεΐ. 3 πάντα] άπαντας <3εί. 4 «αϊ συνταξάμενοι 
<3εΙ. 7 προσελαννοντες X ελαθον <3ε£. αυτούς Ο Β Α εΐ <3εΙ. 
ρ&Γ5 9 το φίλιον οΐεΐ. πολέμιον Α : το πολέμιον εεί. 9- 
ίο καϊ ταντα . . . στράτευμα ροβί καταλελειμμένους ΐΓαηβροηϊί Βοΐΐιε 
παραγγέλλουσι (ΙεΙ. ιι προβάτια <1εΙ. 13 καϊ οιη. άεΐ. 
μέν οιη. ϋ &1. 14 *ύθύς άφ’ άεΐ. έωθεν δέ καϊ άεΐ. δ’ οηι. Ε 
ευπι άεΐ. 15 'άπου εο<3<± : εοιτ. Οΐπά. 19-20 έπϊ κάλπης 
<3εί.: κάλπης Ε : έπϊ κάλπην 0 Β Α 20 τύ αύτύ X : τήν δδύν άεί. 
24 οοχ] ούκέθ' ΗΪΓ5θ1ιΐ§ 25 δέ οηι. <3εί. ως *γε νεί &ς γ’ <3εΙ.: 
&στε X 



VI. ϋί ΒΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

26 χρόνον άπήσαν. επει δε ούκ άφίκεσθε, ό δε χρόνοι εξήκεν, 

ωόμεθα υμάς πνθομενονς τά παρ' τ)μΐν φοβηθεντας οΐχεσθαι 

άποδράντας επι θάλατταν καί εδόκει ήμΐν μη άπολείπεσθαι 

υμών. όντως ονν καί ημείς δεύρο επορεύθημεν. 

IV Ύαύτην μεν ονν την ημέραν αυτόν ηύλίζοντο επί του 5 

αίγιαλού προς τω λιμενι. τό δε χωρίον τούτο δ καλείται 

Κάλπης λιμήν εστι μεν εν τη Θράκη τη εν τη Άσία· 

άρξαμενη δε η Θράκη αυτή εστίν από του στόματος του 

Πόντον μέχρι Ήρακλείας επί δεξιά εις τον Πόντον εισ- 

2 πλεοντι. καΧ τριηρει μεν εστιν εις 'Ηράκλειαν εκ Βυζαν- ίο 

τίον κώπαις ημέρας μακράς πλους· εν δε τω μεσω άλλη 

μεν πόλις ούδεμία ούτε φιλία ούτε 'Κλληνίς, αλλά Θράκες 

Βιθννοί' καί οϋς αν λάβωσι των Ελλήνων εκπίπτοντας ή 

3 άλλως πως δεινά ύβριζειν λέγονται τούς 'Έλληνας. ό δε 

Κάλπης λιμήν εν μεσω μεν κεϊται εκατέρωθεν πλεόντων εξ 15 

Ήρακλείας καί Βυζαντίου, εστι δ’ εν τη θαλάττη προκεί- 

μενον χωρίον, τό μεν εις την θάλατταν καθήκον αυτού πέτρα 

άπορρώξ, ύφος οπη ελάχιστον ου μεΐον είκοσιν όργνιών, ό 

δε αύχήν ό εις την γην άνήκων του χωρίον μάλιστα τεττά- 

ρων πλέθρων τό εύρος· τό δ’ εντός τον αύχενος χωρίον 2ο 

4 Ικανόν μνρίοις άνθρώποις οΐκήσαι. λιμήν δ’ ύπ' αυτή τη 

πέτρα τό προς εσπεραν αίγιαλόν εχων. κρήνη δε ή δέος 

ϋδατος και άφθονος ρεονσα επ' αυτή τη θαλάττη υπό τη 

επικράτεια τον χωρίον. ξύλα δ€ πολλά μεν καί άλλα, πάνν 

5 δ€ πολλά καί καλά νανπηγήσιμα επ' αυτή τή θαλάττη. τό 25 

δβ όρος εις μεσόγειαν μεν ανήκει οσον επί είκοσι σταδίονς, 

καί τούτο γεώδες και άλιθον τό δε παρά θάλατταν πλέον 

1 άφικνεΐσθε άεΐ. 2 (πειθομενους Β Α Ε) 3 ο,πολιπεσθαι άεΐ. 
6 7ΐγΑ$] εν <3ε£. δ οιη. X 9 μίχρι$ Β ευτη <3εΙ. ηοηηυΐΐΐβ το εις 
οπι. X II μάλα μακράς <3εΐ. 12 άλλ’ ^ <1εΙ. (εί ^ βιθυνοί 
4εΙ. ρ3.Γ8) 13 εκπίπτοντας άεΐ. 14 τους ελληνας <3ε1. 
ΜιίΓεΙυδ 19 τ^ν οιη. άεΐ. χωρίου ου X 2ΐ οίκή(Γ€ί$ νεί 
οίκ-ησειν X: οΊκησις άεί. : εοΓΓ. δίερίΐΕηιιβ 23 άφθόνου Ε ειπη άεΕ 
24-25 πάνυ 8ε πολλά οιη. X 20 βρος τδ (τψ ϋ) εν τψ λιμενι άεΐ. 
με(Το·γαίαν νεί μεσόγαιαν εο<3<3. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕίΙΣ ς* VI. ίν 

η επί είκοσι σταδίους δασύ πολλοΐς και παντοδαποΐς καί 

μεγάλοις ξυλοις. η δε άλλη χώρα καλή καί πολλή, καί 6 

κώμαι εν αυτή είσι πολλαί καί οικουμεναΐ’ φερει γάρ η γη 

καί κριθάς καί πυρούς καί όσπρια πάντα καί μελίνας καί 

5 σησαμα καί σϋκα άρκοΰντα καί αμπέλους πολλάς καί ηδυοί- 

νονς καί τάλλα πάντα πλην ελαών. η μεν χώρα ην τοιαύτη. η 

εσκηνονν δ' εν τώ αίγιαλώ προς τη θαλάττη· εις δε το 

πόλισμα αν γενόμενον ονκ εβούλοντο στρατοπεδεύεσθαι, 

άλλα εδόκει καί το ελθεΐν ενταύθα ε£ επίβουλης είναι, 

ίο βουλομενων τινών κατοικίσαι πάλιν. των γάρ στρατιωτών δ 

οι πλεϊστοι ήσαν ου σπάνει βίου εκπεπλευκότες επί ταυτην 

την μισθοφοράν, άλλα την Κυρου άρετην άκουοντες, οί μεν 

καί άνδρας άγοντες, οί δε καί προσανηλωκότες χρήματα, καί 

τούτων έτεροι άποδεδρακότες πατέρας καί μητέρας, οί δε καί 

15 τέκνα καταλιπόντες ώς χρηματ αυτοΐς κτησάμενοι ήξοντες 

πάλιν, άκουοντες καί του? άλλους τους παρά Κυρω πολλά 

καί άγαθά πράττειν. τοιοϋτοι οντες επόθουν εις την Ελλάδα 

σώζεσθαι. 

Επειδή δε ύστερα ήμερα εγενετο της εις ταυτόν συνόδου, 9 

2ο δπ’ εξόδω εθυετο Βενοφών άνάγκη γάρ ην επί τά επιτήδεια 

εξάγειν επενόει δε καί τούς νεκρούς θάπτειν. επεί δε τά 

ιερά καλά εγενετο, εϊποντο καί οί Αρκάδες, καί τούς μεν 

νεκρούς τούς πλείστους ενθαπερ επεσον εκάστους έθαψαν 

ηδη γάρ ησαν πεμπταϊοι καί ούχ οίόν τε άναιρεϊν ετι ην 

25 ενίους δε τούς εκ των οδών συνενεγκόντες έθαψαν εκ τών 

υπαρχόντων εδυναντο κάλλιστα' ούς δε μη ηύρισκον, 

κενοτάφιον αυτοΐς εποίησαν μεγα, καί στεφάνους επεθεσαν. 

ταύτα δε ποιησαντες άνεχώρησαν επί τδ στρατόπεδον. καί ίο 

3 καί ευ <3οΙ. 5 σήσαμον <3εΙ. η 7Γρί>ϊ] επί <3εΙ. τ£>] 
τόπον ^οοΙ)5 8 γβνομβνοι άεΐ. 13 προσανηλωκότα <3εΙ. : προση- 

λωκότες X 17 καί άγαθά] άγαν ϋ &1. τοιούτοι οΖν <3εί. 67τε- 
θύμουν (Ιεί. 19 ύστερα οιη. άεί. 20 εξόδου X 21 θάψα: (ΙεΙ. 
22 καλά ο Γη. (ΙεΙ. 22-23 τούς νεκρούς τούς μεν <3εΙ. 24 πεμπταϊοι 
Ε (εε<3 5υρι-&5οπρίο ε) ευιη θεί.: πεμπτεοι Ο Β (Α ?) 26 μάλιστα X 
27 μεγα καί πυράν μεγάλην άεΐ. 



VI. ίν Η ΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

τότε μεν δεητνήσαντες έκοιμήθησαν. τή δβ υστεραία σνν- 

ήλθον οϊ στρατιώται πάντως· σννήγε δβ μάλιστα Άγασίας τε 

6 Στνμφάλιος λοχαγοί καί 'Ιερώννμος ’ΗλβΓοί λοχαγός καί 

11 άλλοι οϊ πρεσβντατοι των Αρκάδων. καί δόγμα έποιή- 

σαντο, εάν τις τον λοιποί) μνησθρ δίχα το στράτευμα ποιεΐν, 5 

θανάτω αντόν ζημιονσθαι, καί κατά χώραν άπιέναι ρπερ 

πρόσθεν εΐχε το στράτευμα καί άρχειν τους πρόσθεν στρατη¬ 

γούς. καί Νειρίσοφος μεν ήδη έτετελεντήκει φάρμακον πιών 

πνρέττων τά δ’ εκείνον Νέων Άσιναιος παρέλαβε. 

12 Μετά δβ ταΰτα άναστάς είπε Ηενοφών Ώ άνδρες στρα- ίο 

τιώται, την μεν πορείαν, ως έοικε, [δηλον οτι] πεζρ ποιητέον 

ον γάρ 'έστι πλοία· ανάγκη δβ πορενεσθαι 7)δη· ον γάρ 'έστι 

μένονσι τά επιτήδεια. ημείς ονν, έφη, Θνσόμεθα' υμάς δβ 

δει παρασκενάζεσθαι ώ? μαχονμένονς εΐ ποτέ καί άλλοτε· 

13 οι γάρ πολέμιοι άνατεθαρρήκασιν. εκ τοντον έθνοντο οι 15 

στρατηγοί, μάντις δβ παρήν Άρηξίων ’Αρκάς· 6 δε Σιλανός 

6 ’Αμπρακιώτης ήδη άπεδεδράκει πλοΐον μισθωσάμενος έ£ 

Ή ρακλείας. θνομένοις δβ επί τ ή άφόδω ουκ έγίγνετο τά 

14 ιερά. ταντην μεν ονν την ημέραν έπαυσαντο. καί τινες 

έτόλμων λέγειν ως 6 Έ ενοφών βονλόμενος το χωρίον οίκίσαι 2ο 

πέπεικε τον μάντιν λέγειν ως τά ιερά ον γίγνεται επί άφόδω. 

15 εντεύθεν κηρνξας τη ανριον παρεϊναι επί την Θνσίαν τον 

βονλόμενον, καί μάντις εΐ τις εΐη, παραγγείλας παρεϊναι ως 

σννθεασόμενον τά Ιερά, έθνε· καί έντανθα παρήσαν πολλοί. 

ΐ6 θνομένω δβ πάλιν εις τρις επί τρ άφόδω ονκ έγίγνετο τά 25 

ιερά. έκ τοντον χαλεπώς εΐχον οϊ στρατιώται· καί γάρ τά 

επιτήδεια έπέλιπεν ά έχοντες ήλθον, καί άγορά ονδεμία 

πω παρήν. 

2 συνη^ον δβ αυτόν5 (Ιεί. ά·γασία$ τβ δ Ε : ό α·γασία$ τβ (ηυο(1 οιη. Β) 
καΧ 6 Ο Β Α : αγασίας <3εΙ. 3 δ λοχαγός (ρθ5ί στυμφάλιοχ) <4εΙ. (οιη. 
ϋ) 4 0ί' οη1· άεί. 8 τβτβλβιιτ-ηκει Ε ευηι άεΐ. 9 νέων δ <3εί. 
παρελάμβανε άεί. ίο 4ξανασταε <3εί. ιι δηλον 'ότι άεΐ. Κτα^ετ 
13 αέν ούν <ίε£. ΐφη οιη. άεΐ. ι ς ανατβθαρστικασΊν <3εί. 13 μ*ν ουν «ίεΐ. %φη οηι. άεΐ. 15 ανατςθαρστ)κασιν <3εί. 
19 ίερα καλά ϋ ά\. 20 οίκησαι άεΐ. 2ΐ 4πϊ τη Ε εί ϋ 
22 κηρΰξας ξενοφών <3εΙ. 25 θυόμενων άεΐ. 28 πω Ο Β Ε : 
οηι. εε£. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΧ2Σ ς VI. ίν 

Έκ τούτον ζννελθόντων είπε πάλιν Βενοφών 9ί1 άνδρες, ιγ 

επί μεν τη πορεία, ώς ορατέ, τα ιερά ούπω γίγνεται· των 

δ’ επιτηδείων όρώ υμάς δεόμενους· ανάγκη ουν μοι δοκεΐ 

είναι θυεσθαι περί αυτόν τοντον. άναστάς τις είπε· Και ιδ 

5 εικότως άρα ημίν ον γίγνεται τα ιερά· ώί γάρ εγώ από τον 

αυτομάτου χθες ηκοντος πλοίου ηκονσά τίνος [οτι] Κλεαν- 

δρος (ο) εκ Βυζαντίου αρμοστής μελλει ηζειν πλοία καί 

τριηρεις εχων. εκ τοντον δε άναμενειν μεν πάσιν εδόκει· 19 

επί δε τα επιτήδεια ανάγκη ήν εζιεναι. καί επί τοντω 

ίο πάλιν εθυετο εις τρίς, καϊ ουκ εγίγνετο τα Ιερά. και ηδη 

καί επί σκηνην ίόντες την Βενοφώντος ελεγον οτι ουκ εχοιεν 

τα επιτήδεια. δ δ’ ουκ άν εφη εζαγαγεϊν μη γιγνομενων 

των Ιερών. 

Και πάλιν τη υστεραία εθυετο, και σχεδόν τι πάσα η 2ο 

15 στρατιά διά το μελειν άπασιν εκνκλοϋντο περί τά ιερά· τα 

δ€ θύματα επελελοίπει. οι δε στρατηγοί εζηγον μεν ου, 

σννεκάλεσαν δε. είπεν ουν Βενοφών νΙσω$· οι πολέμιοι 21 

σννειλεγμενοι είσι καί ανάγκη μάχεσθαι· εί ουν κατα- 

λιπόντες (τα σκευή) εν τώ ερυμνώ χωρίω ώ? εις μάχην 

2ο παρεσκευασμενοι ίοιμεν, Ισως άν τά ιερά προχωροίη ημίν. 

άκονσαντες δ’ οι στρατιώται άνεκραγον, ως ουδεν δέον εις 22 

το χωρίον άγειν, άλλα θυεσθαι ώ$· τάχιστα. καί πρόβατα 

μεν ουκετι ην, βονς δε υπο άμάζης πριάμενοι εθυοντο· καί 

Βενοφών Κλεάνορος εδεηθη τον Άρκάδος προθνμεϊσθαι, εί 

25 τι εν τοντω εΐη. άλλ’ οδδ’ ω? εγενοντο. 

Νεωι» δβ ην μεν στρατηγός κατά τδ Χειρισόφον μέρος, 23 

επεί δβ εώρα τους ανθρώπους ώ$· είχον δεινώς τη ενδεία, 

2 απορία (2 Α : πορία Ε 4 άναστά$ δό <3εΙ. 6 £χθ($ ϋ 
(?η1.) πλοίψ ΗαΓίπιαη οτι άο 1. δίερίι&ηιΐδ η δ 3<3<3. δοΗ&ΓεΓ 
7-8 εχων καϊ τριηρεις (3ε1. 9 αναγκαιον ·ην <3ε1. II καί αηίε 
επί οπι.ίΐεΐ;. (ίο δ δ’] ούδ’ Ο Α εί ϋ) 15 πάσιν έκυκλοντο 
<1εΙ. 17 ουν δ άεί. 19 τά σκζύη &<3ά. ό&δίαΐΐο; εί. ν. ι 2ο ιερά 
μάλλον <3εΙ. 2ΐ δβοί δοΙιαίεΓ 22 θύειν άεΐ. 23 βουν 3ο1ιηείο1εΓ 
24 προθΰεσθαι ΒοΓηεηΐΗηη 25 ("γόνετο καλά τά ιερά δηλονότι άεί. 
(«γβΐΈτο ν^η. 511) 27 δεινώί] δ(διω$ X 



VI. ίν ΞΕΝΟΦ12ΝΤΟΣ 

βουλόμενος αυτοΐς χαρίζεσθαι, ευρών τινα άνθρωπον Ήρα- 

κλεώτην, δς έφη κώμας εγγύς είδέναι οθεν εΐη λαβεΐν τά επι¬ 

τήδεια, έκηρυξε τον βουλόμενον ίέναι €7τϊ τά επιτήδεια, ώ$· 

ηγεμόνος έσομένου. εξέρχονται δη συν δορατίοις καί άσκοΐς 

καί θυλάκοις καί άλλοις άγγείοις εις δισχιλίους ανθρώπους. 5 

24 επειδή δε ησαν εν ταϊς κώμαις και διεσπείροντο ώς επί τδ 

λαμβάνειν, έπιπίπτουσιν αυτοΐς οι Φαρναβάζον ιππείς πρώ¬ 

τοι· βεβοηθηκότες γάρ ησαν τοΐς Βιθυνοΐς, βονλόμενοι συν 

τοΐς Βιθυνοΐς, ει δυναιντο, άποκωλυσαι τους 'Έλληνας μη 

έλθεΐν εις την Φρυγίαν ουτοι οι ιππείς άποκτείνουσι των ίο 

άνδρών ου μεΐον πεντακοσίους' οι δε λοιποί επί τδ ό'ρος 

25 άνέφυγον. εκ τουτου απαγγέλλει τις ταΰτα των άποφευ- 

γόντων εις τδ στρατόπεδον. καί 6 Εενοφών, έπεί ουκ 

εγεγενητο τα ιερά ταυτη τη ήμερα, λαβών βουν υπδ άμάξης 

(ου γάρ ην άλλα ιερεΐα), σφαγιασάμενος εβοηθει καί οι 15 

26 άλλοι οι μέχρι τριάκοντα ετών άπαντες. καί άναλαβόντες 

τους λοιπούς άνδρας εις τδ στρατόπεδον άφικνουνται. καί 

ηδη μεν άμφϊ ήλιου δυσμάς ην καί οι 'Έλληνες μάλ' άθν- 

μως έχοντες έδειπνοποιουντο, καί εξαπίνης διά τών λασίων 

τών Βιθυνών τινες έπιγενόμενοι τοΐς προφυλαξι τους μεν 20 

27 κατέκαινον τους δε έδιωξαν μέχρι εις τδ στρατόπεδον. καί 

κραυγής γενομένης εις τά όπλα πάντες έδραμον οι'Έλληνες· 

και διώκειν μεν καί κινεΐν τδ στρατόπεδον νυκτδς ουκ 

ασφαλές έδόκει είναι· δασέα γάρ ην τά χωρία· εν δέ τοΐς 

οπλοις ένυκτέρενον φυλαττόμενοι ικανοΐς φυλαξι. 25 

V Την μέν νύκτα οντω διηγαγον άμα δβ τη ημέρα οι 

στρατηγοί εις τδ έρυμνδν χωρίον ηγούντο· οι δβ ειποντο 

άναλαβόντες τά όπλα και τά σκευή, πριν δέ άρίστου ώραν 

είναι άπετάφρευον η η είσοδος ην εις τδ χωρίον, καί άπε- 

I χαρίσασθαι άεί. 3 Εκηρυξε . . . έπιτήδεια οπί. X 4 Εξ¬ 
έρχονται X εί Ό (ςιιΐ έπ £κ1(Ι. 5. ν.) : έπεξέρχονται εεί. 11 ανδρώιΐ] 
ελλήνων <3εΙ. 12 άποπεφευχότων ϋ &1. 13 δ οπί. άεΐ. επειδή 
άεΐ. ι6 πάντες <3εΙ. ΐ'] ε5 (ΙεΙ. 2ΐ κατέκανον (Ό αΐ.) 
νεί κατέκτανον <3εΙ. 22 συνέδραμον Ε 24 λάσια άεΐ. 25 φνλαζι 
μάχεσθαι <3εΙ. 29 άπετάφρευσαν άεΐ. 
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σταύρωσαν άπαν, καταλιπόντες τρεΐς πάλας. καί πλοΐον 

*Ηρακλ€ΐα$· ήκεν άλφιτα άγον καί ιερεΐα καί οίνον. π ρω δ’ 2 

άναστάς Έενοφών εθυετο επ' ε£όδω, και γίγνεται τά ιερά 

επί τον πρώτον ιερείου. και ήδη τέλος εχόντων των ιερών 

5 ορα αίετόν αίσιον ο μάντις Άρηξίων Παρράσιος, καί ήγεϊσθαι 

κελεύει τον Έενοφώντα. καί διαβάντες την τάφρον τά δπλα 3 

τίθενται, και εκήρυξαν άριστήσαντας εξιεναι τους στρα- 

τιώτας συν τοΐς οπλοις, τον δε όχλον και τά ανδράποδα 

αντον καταλιπεϊν. οι μεν δη άλλοι πάντες έψησαν, Νέων 4 

το δ€ ον' εδόκει γάρ κάλλιστόν είναι τούτον φύλακα κατα- 

λιπεΐν των επί στρατοπέδου. επει δ’ οΐ λοχαγοί καί οι 

στρατιώται άπελειπον αυτόν, αίσχννόμενοι μη εφεπεσθαι 

των άλλων εζιόντων, κατελιπον αντον τους υπέρ πεντε καί 

τετταράκοντα ετη. και οΐιτοι μεν εμενον, οί δ’ άλλοι επο- 

15 ρενοντο. πρίν δε πεντεκαίδεκα στάδια διεληλυθεναι ενετνχον 5 

ήδη νεκροΐς· και την ουράν τον κερατος ποιησάμενοι κατά 

τους πρώτους φανεντας νεκρούς εθαπτον πάντας οιτόσους 

επελάμβανε τό κεράς. επεϊ δε τους πρώτους έθαψαν, 6 

προαγαγόντες καί την ουράν ανθις ποιησάμενοι κατά τους 

2ο πρώτους των άτάφων εθαπτον τον αυτόν τρόπον όπόσονς 

επελάμβανεν ή στρατιά. επεί δε εις την οδόν ήκον την 

εκ των κωμών, ένθα εκειντο άθρόοι, συνενεγκόντες αντους 

έθαψαν. 

’Ήδη δε πέρα μεσονσης τής ημέρας π ροάγοντες τό στρά- 7 

25 τενμα ε£ω των κωμών ελάμβανον τά επιτήδεια ο τι τις όρωη 

εντός τής φάλαγγος, και εξαίφνης όρώσι τους πολεμίους 

υπερβάλλοντας κατά λόφους τινάς εκ του εναντίου, τε- 

ι άπαντα (Ιοί. 2 άγον ΐ€ρ(ΐα καί οίνον Ο Β Α : €χον καϊ οίνον (ϊς 
ίεροΐα 5ΐθ) Ε 3 ?'7Γ' 4ξοδία, 4π(ξόδια, 4π’ (ξόδια οο<3(1: ςοπ*. 8είιηοΐ(1θΓ 
καλά τά (Ιοί. 5 ά.(τδν Β Α Ε η 4κύ]ρυξ(ν Ραηί3ζί(1θ5 άριστή- 
σαντ(ς X εί ϋ ιι στρατοπόδφ (Ιοί. όπαδί] δ( (Ιεί. 12 άπόλα- 
πον Κτύποι-: άπόλιπον 00(Μ. αυτόν (Ιεί. : αυτούς X %π(σθαι εί 
(ττίξιόντων (Ιοί. 13 αυτού οιώ. <3εί. 14 μ£ν οπι. ϋ αΐ. 
17 δπόσους <3θί. : (φ’ οσους X ι8 όπαδη <3εί. 22 βνθα (Ιοί. : 
4νθάδ( δ( X συν(νόγκαντ(ς νοί συν(ν(·γκάντ(ς X (Α ?) 24 πίρας 
X (περί Β) : παρά Ό &1. προαγαγόντΈς (Ιεί. 20 όκτδς νοί 4κ (Ιοί. 
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ταγμένους έπι φάλαγγος ιππέας τε πολλούς κα\ πεζούς· κα\ 

γάρ Σπιθ ριδάτης καί 'Ϋαθίνης ήκον παρά Φαρναβάζον έχοντας 

δ την δύναμιν. έπεϊ δέ κατεΐδον τους 'Έλληνας οι πολέμιοι, 

έστησαν απέχοντας αυτών οσον πεντεκαίδεκα σταδίους. έκ 

τούτου ευθύς 6 ' Αρηζίων 6 μάντις των Ελλήνων σφαγιάζεται, 5 

9 καί έγένετο έπϊ τού πρώτου καλά τά σφάγια. ένθα δη 

Άενοφων λέγει· Αοκεΐ μοι, ώ άνδρες στρατηγοί, έπιτά- 

ζασθαι τή φάλαγγι λόχους φύλακας ϊν αν που δέρ ώσιν 

οι έπιβοηθήσοντες τή φάλαγγι και οι πολέμιοι τεταρα- 

γμένοι έμπίπτωσιν εις τεταγμένους και ακεραίους, συνεδόκει ίο 

ίο ταϋτα πάσιν. 'Τμεΐς μεν τοίνυν, έφη, προηγεϊσθε την προς 

τοι>9 εναντίους, ως μη έστήκωμεν, έπεϊ ωφθημεν και είδομεν 

τούς πολεμίους· εγώ δβ ήζω τούς τελευταίους λόχους κατα- 

11 χωρίσας ήπερ νμΐν δοκεΐ. εκ τούτον οι μεν ήσυχοι προήγον, 

6 δε τρεις αφελών τάς τελευταίας τάζεις άνά διακοσίους 15 

άνδρας την μεν έπι το δεζιον έπέτρεψεν έφέπεσθαι άπο- 

λιπόντας ως πλέθρον Σαμόλας Αχαιός ταύτης ήρχε τής 

τάζεως· την δ’ έπι τω μέσω έχωρισεν έπεσθαι· ΐΐυρρίας 

Αρκάς ταύτης ήρχε' την δε μίαν έπι τω ενωνύμω· Φρασίας 

12 Αθηναίος ταύτη έφειστήκει. προϊόντες δέ, έπεϊ έγέ- 2ο 

νοντο οι ηγούμενοι έπι νάπει μεγάλω και δνσπόρω, έστησαν 

άγνοοϋντες εί διαβατέον ειη το νάπος. και παρεγγυώσι 

13 στρατηγούς καί λοχαγούς παριέναι έπι το ηγούμενον, καί 

6 Έενοφων θαυμάσας ό τι το ισχον είη την πορείαν και ταχύ 

άκούων την παρεγγύην, έλαύνει ή τάχιστα. έπεϊ δέ συν- 25 

ήλθον, λέγει Σοφαίνετος πρεσβύτατος ων των στρατηγών ότι 

βουλής ούκ άζιον είη εί διαβατέον έστϊ τοιοϋτον νάπος. 

2 σπιθριδάτης] σπίρα δτι τις 0 : σπείρα δέ] τις Β Α Ε καί] άπδ X 
3 ττ)ν ογπ. <3εΙ. 5 <5 ^ηίε άρηξίων οιη. Ε οιιηι <3εΙ. δ μάντις των 
έλληνων άεΐ. ΟοδεΙ 6 ένθα δ^] ενταύθα δ άεΐ. 8 ’ίνα ην (Ιεί. 
9 τεταγμένοι X ιι πάντα πάσιν νεί παντάπασιν την οηι. 
ϋ ε1. 13 ρπαδ τους ογπ. X (Α ?) 14 εϊπερ άεΐ. ησύχως άεΐ. 
ιό επεμψεν <3εΙ. ι8 τδ μέσον Β Ε 19 ροβΐ %ρχε 3.ά(3. της 
τάξεως X 22 διαβατόν <3εί. 24 απορίαν : άπορείαν 02 Α Ε 
τάχα (Ιοί. 25 τάχιστα εδννατο Β Ε συνήλθε X 27 βουλής 
οηι. <3εΙ. ούκ (Ιεΐ. ΕοβεΙ εί κ.τ.λ.] διαβαίνειν τοιουτονδν τδ νάπος άοί. 



ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕί2Σ ς- VI. ν 

κάϊ δ Έ^νοφών σπουδή ύπολαβών έλεζεν Άλλ’ ιστέ μέν 14 

με, ώ άνδρες, ονδένα πω κίνδυνον προζενησαντα νμΐν εθε¬ 

λούσιον· ον γάρ δόζης δρω δεομένους υμάς εις άνδρειότητα, 

άλλα σωτηρίας. νυν δ€ όντως έχει· άμαχει μέν ένθένδε 1ζ 

5 ονκ εστιν άπελθεΐν ην γάρ μη ημείς ΐωμεν επί τούς πολε- 

μίονς, οΐιτοί ημΐν δπόταν άπίωμεν έψονται καί έπητεσοϋνται. 

δράτε δη πότερον κρείττον ίέναι έπ'ι τους άνδρας προβαλλο- ιό 

μένους τά δπλα η μεταβαλλόμενους όπισθεν ημών έπιόντας 

τους πολεμίους θεάσθαι. ΐστε μέντοι οτι το μεν άπιέναι 17 

ίο άπδ πολεμίων ονδενϊ καλώ έοικε, το δέ εφέπεσθαι καί τοις 

κακίοσι θάρρος εμποιεί. εγώ γουν ηδιον αν συν ημίσεσιν 

επιοίην η συν διπλασίοις άποχωροίην. καί τούτους οΐδ’ 

οτι έπιόντων μεν ημών οΰδ’ υμείς ελπίζετε δέζεσθαι ημάς, 

άπιόντων δέ πάντες έπιστάμεθα οτι τολμησονσιν εφέπεσθαι. 

15 το δέ διαβάντας όπισθεν νάπος χαλεπόν ποιησασθαι μέλ- ιδ 

λοντας μάχεσθαι άρ’ ουχϊ και άρπάσαι ιιζιον; τοις μέν γάρ 

πολεμίοις εγώ βουλοίμην άν εύπορα πάντα φαίνεσθαι ώστε 

άποχωρεΐν ημάς δέ καί άπο του χωρίου δει διδάσκεσθαι 

οτι ονκ έστι μη νικώσι σωτηρία. θαυμάζω δ’ έγωγε καί 19 

2ο το νάπος τούτο ε”ι τις μάλλον φοβερδν νομίζει είναι τών 

άλλων ών διαπεπορευμεθα χωρίων. πώς γάρ διαβατόν τδ 

πεδίον, εί μη νικησομεν τους ιππέας; πώς δέ ά διεληλύ- 

θαμεν όρη, ην πελτασταϊ τοσοίδε εφέπωνται; ην δέ δη καί 20 

σωθώμεν επί θάλατταν, πόσον τι νάπος δ Πολτοί; ένθα 

25 οντε πλοία έστι τά άπάζοντα ούτε σίτος ώ θρεψόμεθα μέ- 

νοντες, δεησει δέ, ην θάττον εκεί γενώμεθα, θάττον πάλιν 

εζιέναι έπι τά επιτήδεια. ονκονν νυν κρεΐττον ηριστηκότας 21 

μάχεσθαι η ανριον άναρίστους. άνδρες, τά τε ιερά ημΐν 

3 ημά$ Ο Β Α (ηοη Ε) άνδριότητα X 6 όταν <3εΙ. 9 θ(ά- 

σασθαι (3εΙ. μέντοι δεί. ιι θάρσο$ X 12 ςπιοίην Ναδετ : 
ίποίμην εο(1(1. 13 έλπίζ(τβ αύτους X δέξασθαι οοάά. : οογγ. 

Βϊδδοΐιορ 17 «γωγε <1εΙ. τταντσ.πασι άεί. ιδ ύπδ (3εΙ. 
2ΐ μ\ν γαρ (3εί. δυσδιαβατδν οοάοΐ. : οογγ. Ο&δΙ&Ηο : δη διαβατδν 
Ηυ§ι; 22 ττξδίον~\ χωρίον άεΐ. 24 δπόσον X 25 άπαλλάξοντα 
ϋ β\. 20 δ,ν άεί. 26-27 έξιέναι πάλιν οΐεί. 

ΧΓΝ. ΑΝΑΒ. 13 



VI. ν ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

22 

καλά οι τε οιωνοί αίσιοι τά τε σφάγια κάλλιστα' ΐωμεν 

έπί τους άνδρας. ον δει επ τούτους, έπεί ημάς πάντως 

εΐδον, ηδέως δειπνησαι ουδ' οπού άν θέλωσι σκηνησαι. 

Εντεύθεν οι λοχαγοί ηγεΐσθαι έκέλευον, καί ουδείς αντέ¬ 

λεγε. και δ? ηγείτο, παραγγείλας διαβαίνειν η έκαστος 5 

έτυγχανε τον νάπονς ων· θάττον γάρ άθρόον έδάκει άν οϋτω 

πέραν γενέσθαι τδ στράτευμα η εί κατά την γέφυραν ή έπΐ 

23 τω νάπει ην έξζμηρυοντο. έπεί δε διέβησαν, παριων παρά 

την φάλαγγα έλεγεν 'Άνδρες, άναμιμνησκεσθε οσας δη 

μάχας συν τοΐς θεοΐς όμάσε ίάντες νενικήκατε καί οΐα πά- ίο 

σχονσιν οι πολεμίους φευγοντες, καί τούτο εννοήσατε οτι 

24 έπί ταΐς θυραις της Έλλάδο? έσμέν. άλλ’ έπεσθε ηγεμάνι 

τω Ήρακλεΐ καί άλληλους παρακαλείτε όνομαστί. ηδυ τοί 

ανδρείάν τι καί καλόν νυν είπάντα καί ποιησαντα μνημην 

25 έν οΐς έθέλει παρέχειν εαυτόν. ταντα παρελαυνων έλεγε 15 

και άμα νφηγεΐτο έπί φάλαγγος, καί τους πελταστάς εκατέ¬ 

ρωθεν ποιησάμενοι έπορευοντο έπί τους πολεμίους. παρ- 

ηγγελτο δέ τά μέν δάρατα έπί τον δεξιάν ωμόν έχειν, έως 

σημαίνοι τη σάλπιγγι' έπειτα δέ εις προσβολήν καθέντας 

επεσθαι βάδην καί μηδένα δράμω δίωκειν. έκ τούτον συν- 20 

θημα παρηει Ζευς σωτηρ, 'Υίρακλής ηγεμων. οι δε πολέμιοι 

26 νπέμενον, νομίζοντες καλάν έχειν το χωρίον. έπεί δ’ 

έπλησίαζον, άλαλάξαντες οι 'Έλληνες πελτασταί έθεον έπί 

τους πολεμίους πριν τινα κελευειν οι δε πολέμιοι άντίοι 

ωρμησαν, οι θ' ιππείς καί τά στίφος των Βιθννων καί 25 

27 τρέπονται τους π ελταστάς. άλλ’ επει υπηντίαζεν η φάλαγξ 

των οπλιτών ταγυ πορευομένη καί άμα η σάλπιγξ έφθέγξατο 

καί έπαιάνιζον καί μετά ταντα ηλάλαζον καί άμα τά δάρατα 

I τά τε οηι. X 2 ττάντας (3εί. 3 έθελωσι <3εΙ. 5 
ώς X 6 νάπεος X άν άθρόον έδόκει (361. 13 ονομαστεί X 
τοι] τι X 15 ροδί οΓϊ α<3<3. τις ΟοβεΙ ι6 4π\ οιη. άεί. 
17 παρηγγέλλετο 00(3(3. : οογγ. Κτϋ^εΓ ι8 των δεξιών ώμων ΟοβεΙ 
εχειν έως ογπ. ουπι Ιαο. Ο. Β, οΐ δΐηε 1&ο. Α : εχειν όταν Ε 19 ττροσ· 
βολ^ν X (Α ?) εί Ζ : προβολήν οεΐ. 23-24 εθεον . . . ττολεμίους οπι. X 
20 ττελταστάς άμα. επει δέ (3εί. 28 επαιώνιζον X εί ϋ αΐ. 
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καθίεσαν, Ενταύθα ούκέτι έδέξαντο οί πολέμιοι, άλλα εφενγον. 

και Ύιμασίων μέν εχων τούς ιππέας έφείπετο, καί άπεκτίν- 28 

νν<ταν όσονσπερ έδύναντο ώ? ολίγοι όντες. των δέ πολεμίων 

το μεν εύώννμον ευθύς διεσπάρη, καθ' ο οι "Ελληνες ιππείς 

5 ησαν, το δε δεξιόν άτε ον σφοδρά διωκόμενον έπϊ λόφον 

συνέστη. έπεϊ δέ εΐδον οί "Ελληνες ύπομένοντας αυτούς, 29 

έδόκει ραστόν τε καί άκινδννότατον είναι ίέναι ηδη επ' αυ¬ 

τούς. παιανίσαντες ούν ευθύς έπέκειντο· οί δ’ ούχ ύπέ- 

μειναν. και ενταύθα οί πελτασταϊ έδίωκον μέχρι τό δεξιόν 

ίο διεσπάρη- άπέθανον δέ ολίγοι· τό γαρ ιππικόν φόβον παρείχε 

τό των πολεμίων πολύ ον. έπεϊ δέ εΐδον οί "Ελληνες τό 30 

τε Φαρναβάζον ιππικόν έτι σννεστηκός καί τούς Βιθννούς 

ιππέας προς τούτο σνναθροιζομένονς καί από λόφον τίνος 

καταθεωμένονς τα. γιγνόμενα, άπειρηκεσαν μέν, όμως δέ 

15 έδόκει καί επί τούτονς ίτέον είναι ούτως όπως δύναιντο, ως 

μη τεθαρρηκότες άναπαύσαιντο. σννταξάμενοι δη πορεύ- 31 

ονται. εντεύθεν οί πολέμιοι ιππείς φεύγονσι κατά τού 

πρανούς ομοίως ώσπερ υπό ιππέων διωκόμενοι* νόιπος γόρ 

αυτούς ύπεδέχετο, δ ούκ ηδεσαν οί "Ελληνες, άλλα προ- 

2ο απετράποντο διώκοντες- όφέ γαρ ην. έπανελθόντες δέ ένθα 32 

η πρώτη συμβολή έγένετο, στησάμενοι τρόπαιον άπησαν 

επί Θαλατταν περί ηλίου δνσμάς- στάδιοι δ’ ησαν ως εξή¬ 

κοντα επί τό στρατόπεδον. 

Εντεύθεν οί μέν πολέμιοι εΐχον άμφί τά εαυτών καί VI 

25 άπηγοντο καί τούς οίκέτας καί τά χρήματα οποί έδύναντο 

προσωτάτω· οί δέ "Ελληνες προσέμενον μέν Κλέαΐ'δροΐ' καί 

τάς τριηρεις καί τά πλοία ώ$· ηξοντα, έξιόντες δ’ έκάστης 

ημέρας σύν τούς ύποζνγίοις καί τοίς άνδραπόδοις εφέροντο 

2 ιππείς 00(1(3. 7 %δη · δέ Ο Α : οιπ. Β Ε 9 δεξιύν αύ 
<3εΙ. ίο διεσπάσθν I) αΐ. ιι πολύ δν οιη. X 12 τε οιπ. X 
ετίΐ εϊ τι Ο Α : εϊς τι Β : οιη. Ε 13 τούτους <1εί. 15 τούτοις 
X (Β ?Ί ι8 οί ύπύ X 2ο όψία <3εΙ. ένθα δη (Ιοί. 21 βένετο 
οιη. ϋ &1. 25 καί αηΐε τούς οπι. <3εΙ. 'όπη Ε οαιη <3εί. 
26 ανέμενον <3εΙ. 

13* 
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άδεώ$· πυρους καί κριθάς, οίνον, όσπρια, μελίνας, σΰκα· 

2 άπαντα γάρ αγαθά είχεν ή χώρα πλήν ελαίου. καί οπότε 

μεν καταμενοι το στράτευμα αναπαυόμενου, εζήν επί λείαν 

ίεναι, καί ελάμβανον (οί) εξιόντες· οπότε δε εζίοι παν το 

στράτευμα, εί τις χωρίς άπελθών λάβοι τι, δημόσιον εδοζεν $ 

3 είναι, ήδη δε ήν πάντων αφθονία· και γάρ άγορα'ι πάντοθεν 

άφικνοϋντο εκ των 'Ελληνίδων πόλεων καί οι παραπλεοντες 

άσμενοι κατήγον, άκονοντες ώς οικίζοιτο πόλις και λιμήν 

4 είη. επεμπον δε καί οι πολέμιοι ήδη οι πλησίον ωκουν 

προς Εενοφώντα, άκονοντες οτι ουτος πολίζει το χωρίον, ίο 

ερωτώντες ο τι δεοι ποιονντας φίλους είναι. 6 δ’ άπεδείκνυεν 

5 αντους τοΐς στρατιώταις. καν τούτω Κλεανδρος άφικνεΐται 

δυο τριήρεις εχων, πλοίον δ’ ουδεν. ετυγχανε δε το στρά¬ 

τευμα ε£ω όν ότε άφίκετο καί επί λείαν τινες οίχόμενοι 

άλλοι εις το όρος είλήφεσαν πρόβατα πολλά· όκνονντες 15 

δε μη άφαιρεθεΐεν τω Αεζίππω λεγονσιν, δ? άπεδρα την 

πεντηκόντορον εχων εκ Τραπεζονντος, καί κελενουσι διασώ- 

σαντα αντοΐς τά πρόβατα τά μεν αυτόν λαβεϊν, τά δε σφίσιν 

6 άποδοϋναι. ενθνς δ’ εκείνος απελαύνει τους περιεστώτας 

των στρατιωτών και λέγοντας οτι δημόσια είη, καί τω 2ο 

Κλεάνδρω λεγει ελθών οτι άρπάζειν επιχειρονσιν. 6 δε 

7 κελεύει τον άρπάζοντα άγειν προς αυτόν, και 6 μεν λαβών 
ήγε τινα· περιτνχών δ’ Άγασίας άφαιρεϊται· και γάρ ήν 

αυτώ ό αγόμενος λοχίτης. οί δ’ άλλοι οί παρόντες των 

στρατιωτών επιχειρούσα βάλλειν τον Αεξιππον, άνακαλονντες ι$ 

τον προδότην. εδεισαν δε καί τών τριηριτών πολλοί καί 

I άδβώϊ ηζη και ογπ. όεΐ. 2 πάντα <3εΙ. 4 0ί' 3·<3<ί. 
δεΙιηεΐοΙεΓ 5 €? τι Ο Α εί Ε (δε<3 δίφΓΒδεπρίο $) 6 ήν 
πολλή <3εΙ. η άφικνοϋντο Β οογγ. : άφικνουνται εεΐ. 8 κατείχαν 
(3εΙ. : κατή’γοντο ΗΪΓδθ1ιΪ£ 9 καί οιη· X οί πλησίον 
φκουν~\ πλησίον οΐκοΰντες άε£. ιι έπεδείκνυεν <3εΙ. 12 καν 
θεί. : καί 0 : καί £ν Β Α Ε 15 άλλοι X εί Ό : άλλος οεΐ. : άλλοσε 
ΒοΓηειηαηη (Ιλήφςσαν ϋ V : καί είλήφςσαν εεΐ. ιδ αύτο7ς 
αηΐε τά ογπ., ροδί σφίσιν 3. <3(1. (ΙεΙ. 2ο ταυτ’ ίϊη <3εΙ. 2ΐ ςύθυς 
4λθων λίγ^ι (ΙεΙ. 22 άγβί άεί. 23 καί γάρ ήν αυτφ 
ογπ. X 
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εφενγον εις τήν θάλατταν, και Κλεανδρος δ’ εφενγε. Έενο- 8 

φών δβ και οι άλλοι στρατηγοί κατεκώλνόν τε καί τω 

Κλεάζ^δρω ελεγον οτι ονδεν είη πράγμα, άλλα το δόγμα αίτιον 

είη τδ του στρατεύματος ταντα γενεσθαι, 6 δε Κλεαζ'δροί 9 

5 υπό τον Αεξίππου τε άνερεθιζόμενος και αυτός άχθεσθείς 

οτι εφοβήθη, άποπλευσεΐσθαι εφη και κηρύξει ν μηδεμίαν 

πόλιν δεχεσθαι αυτούς, ως πολεμίους. ήρχον δε τότε 

πάντων των Ελλήνων οι Λακεδαιμόνιοι, ενταύθα πονηρόν ίο 

εδόκει τό πράγμα είναι τοΐς 'Έλλησιν, και εδεοντο μή ποιεϊν 

ίο ταΰτα. 6 δ’ ονκ άν άλλως εφη γενεσθαι, εί μή τις εκδωσει 

τον άρξαντα βάλλειν και τον άφελόμενον. ήν δε όν εξήτει II 

Άγασίας διά τέλους φίλος τω Έενοφώντι· εξ ον καί διε- 

βαλλεν αυτόν 6 Αεξιππος. καί εντεύθεν επειδή απορία ήν, 

σννήγαγον τό στράτευμα οί άρχοντες· καί ενιοι μεν αυτών 

15 παρ’ ολίγον εποιοϋντο τον Κλε'αζ’δροζ', τω δε Έενοφωντι 

ονκ εδόκει φαυλον είναι, άλλ’ άναστάς ελεξεν’ ’ί2 άνδρες 12 

στρατιώται, εμοί δε ονδεν φαυλον δοκεΐ είναι τό πράγμα, 

εί ήμιν όντως εχων την γνώμην Κλεανδρος άπεισιν ώσπερ 

λεγει. είσί μεν γάρ εγγύς αί 'Ελληνίδες πόλεις· τής δε 

2ο Έλλάδο? Λακεδαιμόνιοι προεστήκασιν ικανοί δε είσι καί 

εις έκαστος Λακεδαιμονίων εν ταΐς πόλεσιν ο τι βούλονται 

διαπράττεσθαι. εί ονν οντος πρώτον μεν ημάς Βυζαντίου 13 

αποκλείσει, επειτα δε τοΐς άλλοις άρμοσταΐς παραγγελεΐ 

εις τάς πόλεις μή δεχεσθαι ως άπιστονντας Λακεδαιμονίοις 

25 καί ανόμους όντας, ετι δε προς ’Λναξίβιον τον ναύαρχον 

οντος 6 λόγος περί ημών ήξει, χαλεπόν εσται καί μενειν 

καί άποπλεΐν καί γάρ εν τη γή άρχονσι Λακεδαιμόνιοι καί 

ι κα\ ογπ. εΐεί. 2 τε] τότε (3ε!:. 3 αϊτών άεΐ. \ τό 
οιώ. X εϋ άεΐ. ρ&Γ5 η αύτους Ε εί άεΐ. υηιιε (ίεδίε ϋΐικί.): 
ογπ. εεί. 8 Λακεδαιμόνιοι] Ηϊε ΐηεΐρϊΐ ίτίΐ£. Π 9 «δόκει 
τό πραγμα Π ουηι (3εΙ. : τό πράγμα εδόκει X εκεΐνο ροδί 
πραγμα ογπ. Π ουιη X είναι ογπ. ϋ ελλησιν Π : ελλησι οοάά. 
ιι εζ-ητει εοάοΐ. [Π] : εοιτ. ΒοΗαίεΓ 13 κα\ οηι. <3εΙ. ι6 ονκ 
οιη. X είναι τό πραγμα <3εΙ. 17 ουδέ»/] ου (3εΙ. 19 ήδη 
4γγυ$ <3εί. 20 περιε^ει Ε)στήκεσαν X [Π] 2,6 ίίστε χαλεπόν 
είναι <3εΙ. 
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14 όν τιη θαλάττη τον νυν χρόνον, ουκουν δει ούτε ενός άνδρός 

ενεκα ούτε δνοΐν ημάς τους άλλους της Έλλάδοί άπεχεσθαι, 

άλλα πειστεον ο τι άν κελεύωσι· καί γάρ αΐ πάλας ημών 

15 οθεν εσμεν πείθονται αύτοΐς. εγώ μεν ούν (καί γάρ ακούω 

Αεξιππον λεγειν προς Κλεανδρον ώς ούκ άν εποίησεν Άγα- ζ 

αίας ταντα, εί μη εγώ αυτόν εκελευσα), εγώ μεν ούν απολύω 

και υμάς της αιτίας καί Άγασίαν, άν αυτός Άγασίας φηση 

εμε τι τούτων αίτιον είναι, καί καταδικάζω εμαυτού, εί εγώ 

πετροβολίας η άλλου τίνος βιαίου εξάρχω, της έσχατης 

ι6 δίκης άξιος είναι, καί υφεξω την δίκην. φημι δβ καί εΐ ίο 

τινα άλλον αίτιάται, χρηναι εαυτόν παρασχεΐν Κλεάνδρω 

κρΐναι· οϋτω γάρ άν υμείς άπολελυμενοι της αιτίας ειητε. 

ώ? δβ νυν βχβι, χαλεπόν εί οίόμενοι εν τη Έλλάδι και 

επαίνου καί τιμής τεύξεσθαι αντί δβ τούτων οτ)δ’ όμοιοι τοΐς 

άλλοις εσόμεθα, άλλ’ είρξόμεθα εκ τών ΐΈ,λληνίδων πόλεων, ΐξ, 

17 Μβτά ταϋτα άναστάς είπεν ' Αγασίας· Έγοί, ώ άνδρες, 

όμνυμι θεούς και θεάς η μην μήτε με Έενοφώντα κελεϋσαι 

άφελεσθαι τον άνδρα μήτε άλλον υμών μηδενα' ίδόντι δε 

μοι άνδρα αγαθόν άγόμενον τών εμών λοχιτών υπό Αεξίπ- 

πον, όν υμείς επίστασθε υμάς προδόντα, δεινόν εδοξεν είναι· 2ο 

ΐ8 και άφειλόμην, ομολογώ, καί υμείς μεν μη εκδώτε με· εγώ 

δε εμαντόν, ώσπερ Έενοφών λεγει, παρασχησω κρίναντι 

Κλεάνδρω ό τι άν βούληται ποιησαι· τούτον ενεκα μήτε 

πολεμεΐτε Αακεδαιμονίοις σωζεσθε τε ασφαλώς οποί θελει 

έκαστος. συμπεμφατε μεντοι μοι υμών αυτών ελόμενοι 25 

προς Κλεανδρον οΐτινες, άν τι εγώ παραλίπω, καί λεξουσιν 

19 υπέρ εμού καί πράξονσιν. εκ τούτον εδωκεν η στρατιά 

2 οποσχώθαι <3εΙ. 3 παστών Ε οαιη άεΐ. ρατίε : πιστών ΟΒ Α [Π] 
7 φησϊν X ι Π] 8 τι Π ειιπι X : τινδς εΐεΐ. έμαυτου Π Ε ευηι άεί. : 
έαυτοΰ Ο Β Α ίο άξιον X II ώυτδν χρηναι ά&1. 14 §€ 
οπι. <3εΙ. μηδ' άεΐ. ΐ6 ςίπεν άγασίας Π ευιη X : άγασίας (Ίπεν 
<1εΙ. 17 έμ€ ι8 νμων άλλον οΐεΐ. 21 έκδώτε Π 
ευηι <3εΙ.: έκδοτε X με Ηαβεβπΐ: Π ευηι X : οηι. άεΐ. 24 πόλεμεΐτε 
Π ευιη X: πολεμητε <3 I. σωζεσθε Π ειιπι άεΐ. : σώζοισθε X 'όποι 
ϋ 3.1. : ποι Π : δπου X : 'όπη εεί. 20 έάν άεΐ. 
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ονστινας βονλοιτο προελόμενον ίεναι. 6 δε προείλετο τοδ? 

στρατηγούς. μετά ταντα επορενετο προς Κλεανδρον Άγα- 

σίας και οι στρατηγοί και ό άφαιρεθεϊς άνηρ νπο Άγασίον. 

καί ελεγον οι στρατηγοί· "Επεμψεν ημάς η στρατιά προς 2ο 

5 σε, ώ Κλεανδρε, και κελενουσί σε, είτε πάντας αίτια, κρί- 

ναντα σε αυτόν χρήσθαι 6 τι αν βονλη, είτε ενα τινά η δυο 

και πλείονς αίτια, τοντονς άζιονσι παρασγείν σοι εαντονς 

εις κρίσιν. εί τι ονν ημών τινα αίτια, πάρεσμεν σοι ημείς· 

εϊ τι δε άλλον τινά, φράσον' ονδείς γάρ άπεσται οστις άν 

ίο ημίν εθελη πείθεσθαι. μετά ταντα παρελθών δ Άγασίας 21 

είπεν Έγώ είμι, ω Κλεανδρε, δ άφελόμενος Αεζίππου 

άγοντος τοντον τον άνδρα και παίειν κελενσας Αεζιππον. 

τούτον μεν γάρ οίδα άνδρα αγαθόν όντα, Αεζιππον δε οίδα 22 

αιρεθεντα νπο της στρατιάς άργειν της πεντηκοντόρον ης 

ϊ5 ητησάμεθα παρά Τραπεζουντίων εφ’ ώτε πλοία σνλλεγειν 

ώ? σωζοίμεθα., καί άποδράντα Αεζιππον καί προδόντα τους 

στρατιώτας μεθ’ ών εσώθη. καί τονς τε Τραπεζονντίονς 23 

άπεστερηκαμεν την πεντηκόντορον καί κακοί δοκονμεν είναι 

διά τούτον, αυτοί τε το επί τοντω άπολώλαμεν. ηκονε γάρ, 

2ο ώσπερ ημείς, ώς άπορον εϊη πεζή άπιόντας τους ποταμούς 

τε διαβηναι καί σωθηναι εις την Ελλάδα. τούτον ονν 24 

τοιοΰτον όντα άφειλόμην. εί δε σν ηγες η άλλος τις των 

παρά σου, καί μη των παρ' ημών άποδράντων, εν ϊσθι οτι 

ονδεν άν τούτων εποίησα. νόμιζε δε, άν εμε νυν άποκτείνης, 

25 δι άνδρα δειλόν τε καί πονηρόν άνδρα αγαθόν άποκτείνων. 

Άκονσας ταντα δ Κλεαζ^δρο9 είπεν οτι Αεζιππον μεν ονκ 25 

2 επορεύοντο (ΙεΙ [Π] 5 κελεύουσι Π ουηι (Ιοί.: εκελευσε X είτε 
Π οιίΓη (3εΙ. : τί X 6 ’ότι εάν Π βούλα X (Β '?) 7 καί 
Π ουηι Ό (?&1.) : ή καί X εί βεί. η-& τούτους . . . αίτια ογπ. 

X 9 εϊ τι Οειηοΐΐ [Π] : ε’ίτ 6 οο<3<3. δέ] καί ε3εί.. ^/άρ σοι άεΐ. 
ίο ^θέληση (νεί εί) (Ιεί. ιι Κλβαι/δρβ] άνδρες <3εί. 13 δεξιππον 
δβ οίδα ογπ. Π ςυο<3 εοηβπη&ί οίδα αιρεθεντα X οοπΙγε αιρεθεντα οΐδα 
<3εΙ. ι6 δεξιππον άεΐ. ΟοβεΙ 19 άττολώλαμεν πάντες άεΐ. 
22-23 ^7ί5 · · · ν\_μων Π οιπη (ΙεΙ. ηγη(ί) &λλωϊ η τις X 23 καί 
μ})~\ ή καί X 7τα[ρ] βίο (ΙεδΐηϊΙ Π ημών] εμού X 24 δ' εάν 
<3εΙ. 25 άνδρα αηίο άγαθδν οιη. <3εΙ. άποκτενών (νεί -ών) <3εΙ. 
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επαινοίη, εί ταντα πεποιηκώς εΐη· ου μεντοι εφη νομίζειν 

ούδ' εί παμπόνηρος ην Αεξιππος βία χρηναι πάσχειν αυτόν, 

άλλα κριθεντα, ώσπερ καί υμείς νυν άξιοντε, της δίκης 

26 τνχείν. νυν ονν άπιτε καταλιπόντες τόνδε τον ανδρα· όταν 

δ’ εγώ κελεύσω, πάρεστε προς την κρίσιν. αιτιώμαι δε 5 

ούτε την στρατιάν ούτε άλλον ουδενα ετι, επε\ ούτος αυτός 

27 ομολογεί άφελεσθαι τον ανδρα. ό δε άφαιρεθεϊς είπεν' 

Έγώ, ω Κλεανδρε, εί καί οΐει με άδικονντά τι άγεσθαι, ούτε 

επαιον ουδενα ούτε εβαλλον, άλλ’ εΐπον οτι δημόσια εΐη τα 

πρόβατα· ην γαρ των στρατιωτών δόγμα, εΐ τις οπότε η ίο 

στρατιό εξίοι ιδία ληζοιτο, δημόσια είναι τα ληφθεντα. 

28 ταντα είπον εκ τούτον με λαβών ούτος ηγεν, ΐνα μη φθεγ- 

γοιτο μηδείς, άλλ’ αυτός λαβών τό μέρος διασώσειε τοΐς 

λησταΐς παρά την ρήτραν τα χρήματα, προς ταντα 6 Κλεαυ- 

δρος είπεν' Έπει τοίννν . . . εί, κατάμενε, ΐνα και περί σου 15 

βονλενσώμεθα. 

29 Έκ τούτον οι μεν άμφ\ Κλε'αζ^δροζζ ηρίστων την δε 

στρατιάν σννηγαγε Ξενοφών καί σννεβούλενε πεμψαι αν- 

3ο δρας πρός Κλεαζ^δροζ; παραιτησομενονς περί τών άνδρών. εκ 

τούτον εδοξεν αύτοΐς πεμψαντας στρατηγούς καί λοχαγούς 2ο 

και Αρακόντιον τον Σπαρτιάτην καί τών άλλων οι εδόκονν 

επιτήδειοι είναι δεΐσθαι Κλεάνδρου κατά πάντα τρόπον 

31 άφεΐναι τώ άνδρε. ελθών ονν 6 Ξενοφών λεγεί' νΕχει$· 

μεν, ώ Κλε’αυδρε, τούς άνδρας, καί η στρατιά σοι υφεΐτο 

ο τι εβούλον ποιησαι καί περί τούτων και περί αυτών απάντων. 25 

νυν δε σε αίτοννται και δέονται δούναι σφίσι τώ άνδρε και 

μη κατακαίνειν' πολλά γαρ εν τώ έμπροσθεν χρόνω περί 

ι έπαινε7 (νοί οΐ) δεΙ. 2 βία χρηναι X : δίκαια <3εί. : βίαια χρηναι 
δΙερΗαηιΐδ 4 Ι^έν ούν άεΐ. τόυδβ] τούτον <3εΙ. 5 παρίσται 
X 6 (τι ογπ <3εΙ. 67Γ61 γε <3εΙ. η άφελεσθαι Ε οιιηι <3εΙ. : 
άφαιρεσθαι 0 Β Α 8 κλεανδρε X εί ϋ : &νδρε$ άεί. 12 ταύτ 
εϊπα' καί εκ <3εΙ. 15 ροδί τοίννν Ιαο. Ιπιιπι ίεΓε Ηΐί. Ο : τοιοντος 
ίηδεπί Β : αύτδϊ Ε : ηΐΗίΙ Α : τορδϊ δεΙ. : σνναίτιος ΒεΗά&ηΙζ σον 
(3εϋ. : αυτό Ο X ι8 σννη*γε (3ε1. σννεβονλενετο X 2ΐ τδν 
ογπ. ϋ αΐ. 23 δ ΧείΌ 24 εφε7το Ε οιιιη <3εΙ. 25 τούτον 
X αντών X : έαντων δεΙ. 27 πρόσθεν <3εί. 
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την στρατιάν έμοχθησάτην. ταϋτα δέ σου τυχόντες νπ- 32 

ισχνοννταί σοι αντί τούτων, ην βουλή ηγεΐσθαι αυτών καί 

ην οι Θεοί ΐλεω ώσιν, έπιδείξειν σοι καί ώ$· κόσμιοί εισι 

καί ώς Ικανοί τω άρχοντι πειθόμενοι τους πολεμίους συν 

5 τοΐς Θεοΐς μη φοβεΐσθαι. δέονται δέ σου και τούτο, 7ταρα- 33 

γενόμενον και άρξαντα εαυτών πείραν λαβεΐν καί Αεξίππον 

καί σφών των άλλων οΐος έκαστος έστι, καί την αξίαν 

έκάστοις νεΐμαι. άκουσας ταντα δ Κλέανδρος· Άλλα ναι 34 

τώ σιώ, έφη, ταχύ τοι υμΐν άποκρινονμαι. καί τω τε άνδρε 

ίο υμΐν δίδωμι καί αυτός παρέσομαι· καί ην οι θεοί παραδι- 

δώσιν, έξηγησομαι εις την Ελλάδα. καί πολύ οι λόγοι 

ουτοι άντίοι είσίν η ούς εγώ περί υμών ένίων ηκουον ώ? τδ 

στράτευμα άφίστατε άπδ Λακεδαιμονίων. 

Έκ τούτον οί μεν έπαινονντες άπηλθον, εχοντες τώ 35 

ΐ5 άνδρε· Κλέανδρος δε έθυετο επί τη πορεία καί ξννην Έενο- 

φώντι φιλικώς καί ξενίαν ξννεβάλλοντο. επεί δ£ καί εώρα 

αίιτους τδ παραγγελλόμενον ευτάκτω ς ποιουντας, καί μάλλον 

έτι έπεθυμει ι)γεμών γενέσθαι αυτών, έπεί μέντοι θνομένω 36 

αυτώ επί τρεις ημέρας ουκ έγίγνετο τα ιερά, σνγκαλέσας 

20 τους στρατηγούς εΐπεν Έμοί μεν ου τελέθει τα ιερά έξ- 

άγειν υμείς μέντοι μη άθνμεΐτε τούτον ένεκα· υμΐν γάρ, 

ώς έοικε, δέδοται έκκομίσαι τους άνδρας· άλλα πορευεσθε. 

ημείς δε υμάς, έπειδάν έκεΐσε ηκητε, δεξόμεθα ώς αν δννώ- 

μεθα κάλλιστα. 

25 Έκ τούτον έδοξε τοΐς στρατιώταις δούναι αυτώ τα δη- 37 

μόσια πρόβατα· δ δβ δεξάμενος πάλιν αυτοΐς άπέδωκε. καί 

οΰτος μεν άπέπλει. οι δε στρατιώται διαθέμενοι τδν σίτον 

ον ησαν συγκεκομισμένοι καί τάλλα ά είληφεσαν έξεπο- 

2- 3 εαν 1)15 (ΙεΙ. βούλα X (Β ?) η κα\ σφών κα\ X οίϊ X εί Ό 
ά\. 8 εκάστοισι νεΐμαι Ο Ε (ΒΑ?): έκάστοις είναι ϋ 31. ίο εάν 8εΙ. 
παραδιδώσι Α: τταραδιδώσί τι οεί. 13 άφίστατο X 15 εθύετό 
τβ ϋ ε1. ι6 ξενία X συ^κατεβάλλοντο άεΐ. ι8 ετι ογπ. όεί. 
γενέσθαβ είναι 8εΙ. 20 μεν 8εΙ.: μέντοι X ού τελεθεί Ο Β Ε : 
ούκ εθελει γενεσθαι άεΐ. 21 υμΐν Α : υμΐν μεν οεΐ. 23 ηκητε 
Ε οιπη ϋεί. : τήκετε Ο Β Α 27 αντδς άεΐ. 28 κεκομισμένοι X 
άλλα X (Α ?) 
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38 ρεύοντο διά των Βίθννών. έπεϊ δέ ονδενϊ ένέτνγον πορζνό- 

μενοί την ορθήν οδόν, ωστ€ έγοντές τι τις την φιλίαν έλθβΐν, 

Ιδο£βυ αντοϊς τονμπαλιν νποστρέφαντας έλθζΐν μίαν ημέραν 

και νύκτα. τούτο δβ ποιησαντζς έλαβον πολλά καϊ ανδρά¬ 

ποδα και πρόβατα· και άφίκοντο έκταϊοι εις Χρνσόπολιν 5 

της Καλχηδονίας, καϊ €κα έμαναν ημέρας επτά λαφυροπω- 

λονντζς. 

ι *ν*τ\τγχανον εΐεί. 2 τι *1$ οηι. X £ξ νεί δΐ€ξ)ελθ(7ν <3εΙ. 
5 χρννοΰπολιν X (εΐ ίηίτα) 6 λαφυροπωλονντεί] τα λάφυρα 
πωλοΰντε$ άβϋ. 
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["Οσα μέν δη έν τη άναβάσει τη μετά Κνρον άραξαν οι I 

"Ελλτ?^€9 μέχρι της μάχης, καί οσα έπει Κύρος έτελεντησεν 

έν τη πορεία μέχρι ει? τον Πόντον άφίκοντο, και οσα έκ 

τον Πόντον πεζή έξιόντες και έκπλέοντες έποίονν μέχρι 

5 εζω τον στόματος έγένοντο έν Χρνσοπόλει της Ασίας, έν 

τω 7τρόσθεν λόγω δεδηλωται.] 

Έκ τούτον δε Φαρνάβαζος φοβούμενος το στράτενμα μη 2 

€77ΐ την αντον χωράν στρατενηται, πέμφας προς Άναζίβιον 

τον ναναρχον (6 δ’ ετνχεν εν Βνζαντίω ων), έδεΐτο διαβι- 

ιο βάσαι τό στράτενμα εκ της Ασίας, καί νπισχνεΐτο πάντα 

ποιησειν αντω οσα δέοι. καί ό ' Αναζίβιος μετεπέμψατο 3 

τους στρατηγονς και λοχαγούς εις Βνζάντιον, καί νπισχνεΐτο, 

εί διαβαΐεν, μισθοφοράν έσεσθαι τοΐς στρατιωταις. οι μεν 4 

δη άλλοι έφασαν βονλενσάμενοι άπαγγελεΐν, Ξ,ενοφών δε 

15 όίπεν αντω οτι άπαλλάζοιτο ηδη από της στρατιάς και 

βονλοιτο άποπλεΐν. 6 δε Άναζίβιος έκέλενσεν αντον 

σννδιαβάντα έπειτα όντως άπαλλάττεσθαι. εφη ονν ταντα 

ποιησειν. 

Σενθης δε 6 θραζ πέμπει Μηδοσάδην καί κελεύει Ηενο- ζ 

20 φάντα σνμπροθνμεΐσθαι όπως δια/3η τό στράτενμα, καί εφη 

αντω ταντα σνμπροθνμηθέντι ότι ον μεταμελησει. ό δ’ 6 

εΐπεν Άλλα τό μεν στράτενμα διαβησεται· τοντον ένεκα 

μηδέν τελείτω μήτε έμοϊ μήτε άλλω μηδενί' έπειδάν δε 

3 απορία X εί ϋ 3~4 μ*χρι$ 1)15 X 4 πλέοντας (3εΙ. 
5 πάντα Ιν τφ εΐεΐ. 8 χώραν X: άρχϊ]ν ά&1. : οΐεΐ. Κ,εΗά&ηίζ ιι δ ογπ. 

<3εΙ. 12 λοχαγούς Ε : λοχαγούς των στρατιωτών οεΐ. 13 μισθο- 

ψορίαν X μέν δβ X (δεά δίφΓαδεπρΙο μέν Ε) 14 άπαγγίλλαν 
εοείά. : οοιτ. 5ΐερΗ&ηυδ 2ΐ ταΟτα] πάντα 0^ Α Ε συμπροθν 
μηθίντι ού μ^ταμίλήσαν 4εΙ. 
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διαβη, εγώ μέν άπαλλάξομαι, 7τρο? δε τους διαμένοντας καί 

έπικαιρίονς όντας προσφερέσθω ώ? αν αντω δοκη ασφαλές. 

7 Έκ τούτον διαβαίνουσι πάντες εις τδ Βυζάντιον οι 

στρατιώται. καί μισθόν μέν ονκ έδίδον ό Άναξίβιος, 

έκήρυξε δε λαβόντας τα όπλα καί τα σκεύη τους στρατιώ- 5 

τας έξιέναι, ως άποπέμψων τε άμα και αριθμόν ποίησών, 

ενταύθα οι στρατιώται ηχθοντο, οτι ονκ εΊχον άργύριον 

έπισιτίζεσθαι εις την πορείαν, καί όκνηρώς σννεσκενάζοντο. 

8 και δ Έενοφών Κλεάνδρω τώ αρμοστή ξένος γεγενημένος 

προσελθών ησπάζετο αντδν ως άποπλενσούμένος 7]δη. 6 δε ίο 

αντω λέγει· Μτ) ποίησης ταύτα· εί δε μη, έφη, αιτίαν εξεις, 

έπεί καί ννν τινές ηδη σε αίτιώνται οτι ον ταχύ έξέρπει τδ 

9 στράτευμα. δ δ’ είπεν Άλλ’ αίτιος μεν εγωγε ονκ είμί 

τούτον, οι δε στρατιώται αυτοί επισιτισμόν δεόμενοι διά 

ίο τούτο άθνμονσι πρδς την έξοδον. Άλλ’ όμως, έφη, εγώ 15 

σοι συμβουλεύω έξελθεΐν μέν ως πορενσόμενον, έπειδάν δ’ 

έξω γένηται τδ στράτευμα, τότε άπαλλάττεσθαι. Ταντα 

τοίνυν, έφη δ Έενοφών, έλθόντες πρδς Άναξίβιον διαπρα- 

ιι ξόμεθα. όντως έλθόντες έλεγον ταντα. δ δε έκέλενεν οντω 

ποιεΐν καί έξιέναι την ταχίστην σνσκενασαμένονς, καί 2ο 

προσανεΐπεν, δς αν μη παρη εις την έξέτασιν καί εις τδν 

12 αριθμόν, οτι αυτός αντδν αίτιάσεται. εντεύθεν έξϊσαν οι 

τε στρατηγοί πρώτοι καί οί άλλοι, καί άρδην πάντες πλην 

ολίγων έξω ήσαν, καί Έτεόνικος είστηκει παρά τάς πνλας 

ως δπότε έξω γένοιντο πάντες σνγκλείσων τάς πνλας καί 25 

13 τδν μοχλόν έμβαλών. δ δε Άναξίβιος σνγκαλέσας τοδί 

στρατηγούς καί τους λοχαγούς ελεγεζτ Τα μέν επιτήδεια, 

2 ασφαλές οιη. άεΐ. 3 τδ οηι· 4 έξεδίδου (3εΙ. 
(6 αποπέμφωνται αμα X, ιΐηοίε ποιφσωνται ρΓΟ ποίησών Ε) ίο απο- 

πλευσόμενος άεί. 14 δεόμενοι κα\ ουκ εχοντες <3εΙ. ι6 συμ- 

πορευσόμενον ΗίΓ5θΗΪ£ ι8 διαπραξύμεθα ϋ 3.1. 19 έκέλευσεν οΐεΐ. 
ούτως ϋ 31. 20 ττ)ν ταχίστην έξιέναι άεΐ. συσκευασαμένους Α Ε 
εΐ ϋ : συσκευασμένους Ο : συνεσκευασμένους εεΐ. 21 προσανειπεΐν 
άεί. 6ί5 αηΐε τδν οπι. Ε ειπη <3εΙ. 22 αυτόν X 23 &ρδην] 
ήδη τε <3εΙ. 25 όπόταν (οπότε ϋ) έξω γένωνται <3εΙ. αποκλείσων 
(Ιεί. 26 έμβαλων X εί ϋ 27 έλεγεν Ο : έλεγε εεΐ. 
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εφη, λαμβάνετε εκ των θρακίων κωμών είσί δε αυτόθι 
πολλαϊ κριθαϊ καί πυροί καί τάλλα επιτήδεια· λαβόντες δε 
πορευεσθε εις Χερρόνησον, εκεί δε Κυνίσκος υμΐν μισθοδο¬ 

τήσει. επακουσαντες δε τινες των στρατιωτών ταυτα, ή 14 

5 και τών λοχαγών τις διαγγελλει εις το στράτευμα. καί οι 
μεν στρατηγοί επυνθάνοντο περί τον Σευθου πάτερα πολέ¬ 

μιος εΐη ή φίλος, και πάτερα διά τον ιερόν όρονς δεοι 
πορενεσθαι ή κύκλω διά μέσης τής Θράκης, εν ω δε ταντα 15 

διελεγοντο οι στρατιώται άναρπάσαντες τά όπλα θεονσι 
ίο δρόμω προς τάς πυλας, ως πάλιν εις το τείχος είσιόντες. 

δ δε Έτεόνικος και οι συν αυτώ ώί είδον προσθεοντας τους 
όπλίτας, συγκλείουσι τάς πυλας και τον μοχλόν εμβάλλον- 

σιν. οί δε στρατιώται εκοπτον τάς πυλας και ελεγον ότι ιό 
άδικώτατα πάσχοιεν εκβαλλόμενοι εις τους πολεμίους· κατα- 

ΐ5 σχίσειν τε τάς πυλας εφασαν, εί μή εκόντες άνοίζουσιν. 

άλλοι δε εθεον επί θάλατταν καί παρά την χηλήν του τεί- 17 

χου? υπερβαίνονσιν εις την πάλιν, άλλοι δε οί ετυγχανον 
ένδον όντες τών στρατιωτών, ως όρώσι τά επι ταΐς πυλαις 
πράγματα, διακόπτοντες ταΐς άζίναις τά κλείθρα άναπεταν- 

20 νυασι τάς πυλας, οι δ’ εισπίπτουσιν. 

Ό δε Βενοφών ώ? είδε τά γιγνόμενα, δείσας μή εφ’ ιδ 
αρπαγήν τράποιτο τό στράτευμα καί άνήκεστα κακά γενοιτο 
τή πόλει καί εαντω καί τοΐς στρατιώταις, εθει καί σννεισ- 

πίπτει εΐσω τών πυλών συν τώ όχλω. οί δε Βυζάντιοι 19 

25 ώ? είδον τό στράτευμα βία είσπΐπτον, φευγουσιν εκ τής 
αγοράς, οι μεν εις τά πλοία, οί δε οΐκαδε, οσοι δε ένδον 
ετυγχανον όντες, εζω, οί δε καθεΐλκον τάς τριήρεις, ώς εν 
ταΐς τριήρεσι σωζοιντο, πάντες δε ωοντο άπολωλεναι, ώς 
εαλωκυίας τής πόλεως. 6 δε Έτεόνικος εις τήν άκραν 20 

2 τ&λλα τά (Ιοί. 3 «ϊ τήι/ (Ιεί· κυνικύ5 X μισθοδότης 
ή (βΓ, ΐϊη) X 6 7Γ€ρί τ€ σεύθου ϋ η1. 8 δέ οντοι ταντα δεί. 
14 και κατασχί(η Ό)σειν τάϊ <3εΙ. 15 άνοίξωσιν X ΐ6 βπί] 
παρά την (3εί. το τβΓχο$ Οι 17 ύπερβάΚλουσιν 19 δ/α- 
/ίοψαντίϊ (ΙεΙ. άναπζτάννυσι (δΐε) Ο : άναπεταννύουσι εεί. 23 αύτψ 
άεΐ. 29 αγοράν X 
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αποφεύγει. 6 δε ' Λναξίβιος καταδρομών επί θάλατταν εν 

αλιευτικά πλοίω περιεπλει εις την άκρόπολιν, και ευθύς 

μεταπεμπεται εκ Καλχηδόνος φρουρούς· ού γάρ ικανοί εδό- 

21 κουν είναι οι εν τη άκροπόλει σχείν τούς άνδρας. οι δβ 
ιττρατιώται ώ? εΐδον Ξενοφώντα, προσπίπτουσι πολλοί αυτά 5 

καί λεγουσι· Νυυ σοι εξεστιν, ώ Ξενοφών, άνδρί γενεσθαι. 

€χεις πόλιν, εχεις τριηρεις, δ'χεις χρήματα, εχεις άνδρας 

τοσούτους. νυν αν, εί βούλοιο, συ τε ημάς όνησαις καί 

22 ημείς σε μεγαν ποιησαιμεν. δ δ’ άπεκρίνατο· Άλλ’ εύ γε 

λεγετε καί ποιήσω ταυτα· εί δε τούτων επιθυμείτε, θεσθε ίο 
τα όπλα εν τάξει ώ§· τάχιστα· βουλόμενος αυτούς κατη- 

ρεμίσαι· καί αυτός τε παρηγγύα ταυτα και τους άλλους 

23 εκελευε παρεγγυάν [και] τίθεσθαι τα όπλα. οι δε αυτοί 

νφ’ εαυτών ταττόμενοι οι τε δπλΐται εν όλίγω χρόνω εις 

οκτώ εγενοντο και οί πελτασταϊ επί τδ κεράς εκάτερον 15 

24 παρεδεδραμηκεσαν. τδ δε χωρίον οιον κάλλιστον εκτά- 

ξασθαί εστι τδ θράκιον καλούμενον, έρημον οικιών και 

πεδινόν. επεί δε εκειτο τα όπλα και κατηρεμίσθησαν, 

2ζ συγκαλεΐ 6 Ξενοφών την στρατιάν καί λεγει τάδε. "Οτι 

μεν όργίζεσθε, ώ άνδρες στρατιώται, καί νομίζετε δεινά 2ο 
πάσχειν εξαπατώμενοι ου θαυμάζω. ην δε τώ θυμώ χαρι- 

ζώμεθα καί Λακεδαιμονίους τε τούς παρόντας της εξαπάτης 

τιμωρησώμεθα καί την πόλιν την ουδεν αιτίαν διαρπάσωμεν, 

26 ενθυμεϊσθε ά εσται εντεύθεν. πολέμιοι μεν εσόμεθα απο¬ 

δεδειγμένοι Λακεδαιμονίοις καί τοΐς συμμάχοις. οΐος δε 25 

πόλεμος αν γενοιτο είκάζειν δη πάρεστιν, εορακότας καί 

27 άναμνησθεντας τα νυν δη γεγενημενα. ημείς γάρ οι Αθη¬ 

ναίοι ηλθομεν εις τδν πόλεμον τδν πρδς Λακεδαιμονίους καί 

τούς συμμάχους εχοντες τριηρεις τάς μεν εν θαλάττη τάς δ’ 

ι £πϊ τ^ήν <3εΙ. 5 αυτω πολλοί όεΐ. 8 &ν ογπ. εΐεί. 
9 γε ογπ. Ε : τε <3εΙ. ι ι βουλόμςνος αύτους κατηρςμη<ται (δΐο οοίΐεΐ. 'ΐ 
<3ε1. ΟοβεΙ 13 ε’/ίε'λενσε εΐεί. καί (3ε1. Οΐπεί. ιό παρα- 
δεδραμηκότες ϋ ίΐΐ. 19 δ ογπ. <1εΙ. 2ΐ εαν (ΙεΙ. 24 ένθυμήθητε 
<3εΙ. 25 τε καί (Ιεί. δ’ δ ϋ ά\. 27 δί;] ηδη X 28 είσήλθομεν 
<3εί. πρδς τους άεΐ. 
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€ν τοΐς νεωρίοις ούκ ελάττους τριακοσίων, υπαρχόντων δ£ 

πολλών χρημάτων εν τη πόλει καί προσόδου ουσης κατ’ 

ενιαυτόν από τε των ενδήμων και τής υπερορίας ου μεΐον 

χιλίων ταλάντων άρχοντες δε των νήσων άπασών καί εν τε 

5 τη ' Ασία πολλάς εχοντες πόλεις καί εν τη Ευρώπη άλλας 

τε πολλάς και αυτό τούτο τό Βυζάντιον, οπού νυν εσμεν, 

εχοντες κατεπολεμήθημεν ούτως ως πάντες υμείς επίστασθε. 

νυν δε δή τί αν οιόμεθα παθεΐν, Λακεδαιμονίοις μεν καί των 28 

αρχαίων συμμάχων υπαρχόντων, Αθηναίων δε και οι εκεί- 

ιο νοις τότε ήσαν σύμμαχοι πάντων προσγεγενημενων, Ύισσα- 

φερνους δε και των επι θαλάττη άλλων βαρβάρων πάντων 

πολεμίων ήμΐν οντων, πολεμιωτάτου δε αυτοί) του άνω 

βασιλεως, όν ήλθομεν άφαιρησόμενοι την αρχήν και άπο- 

κτενοΰντες, εί δυναίμέθα; τούτων δή πάντων όμοϋ οντων 

ΐ5 εστι τις όντως άφρων οστις οίεται αν ημάς περιγενεσθαι; 

μή προς θεών μαινώμεθα μηδ’ αίσχρώς άπολώμεθα πολέμιοι 29 

όντες και ταΐς πατρίσι και τοΐς ήμετεροις αυτών φίλοις τε 

καί οίκείοις. εν γάρ ταΐς πόλεσίν είσι πάντες ταΐς εφ’ 

ημάς στρατευσομεναις, καί δικαίως, εί βάρβαρον μεν πάλιν 

70 ουδεμίαν ήθελήσαμεν κατασχεΐν, καί ταΰτα κρατούντες, 

Έλληνίδα δε εις ήν πρώτην ήλθομεν πόλιν, ταντην εζαλα- 

πάζομεν. εγώ μεν τοίνυν εύχομαι πρϊν ταΰτα επιδεΐν νφ' 3° 

υμών γενόμενα μυρίας εμε γε κατά τής γής όργυιάς γενεσθαι. 

καί ύμΐν δε συμβουλεύω "Ελληνας όντας τοΐς τών Ελλήνων 

25 προεστηκόσι πειθομενους πειράσθαι τών δικαίων τυγχάνειν. 

εάν δε μή δύνησθε ταΰτα, ημάς δει αδικούμενους τής γοΰν 

Έλλάδο$· μή στερεσθαι. κα\ νΰν μοι δοκεΐ πεμφαντας 3ΐ 

I τετρακοσίων (Ιεί. 3 *ν όήμψ X καί εκ <3εί. 4 δέ] τε 
5 πόλεις πολλάς εχοντες <3εΙ. η υμείς οιη. άεΐ. 8 άν 

ο τη. (Ιεί. λακεδαιμονίων εοθοί.: οογγ. ΡίΙια^Ί^ 9 αρχαίων ϋ &1.: 

άχαιών X ’όσοι <3ε1:. ίο προσγεγενημενοι X 13 τε την 
14 δ« X ΐ6 μηδ'] μή ϋ &1. ΐη το?ς πατράσι 

8εΙ. 19 στρατευομεναις (3εΙ. 2ι πρώτον (Ιεί. ήλθομεν 
ογπ. 0 Α Ε : ροδί πόλιν αοίά. Β 23 ημών Ε ευπι άεΐ. τής ογπ. 

ΕυδΙ&ΐΗΐυβ εί ϋ 24 δ£ ογπ. άεΐ. τών οιη. <3εΙ. : τών ελλήνων 
οπι. Ε 26 δβΓ δέ X 
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Άναξιβίω αιπαΐν οτι ημαΐς ονδαν βίαιον ποιησοντας παραλη- 

λνθαμαν αις την πόλιν, άλλ’ 'ην μαν δννώμαθα παρ' νμών 

αγαθόν τι ανρίσκασθαι, αί δα μη, άλλα δηλώσοντας οτι ονκ 

αβαπατώμανοι άλλα παιθόμανοι αξαρχόμαθα. 

32 Ταντα εδο£ε, και πάμπονσιν 'Ιαρώννμόν τα τον Ήλειοι; 5 

αρονντα ταντα και Ενρυλοχον Άρκάδα και Φιλησιον ’Αχαιόν, 

οι μαν ταντα ωχοντο αρονντας. 

33 ’Έη δε καθημάνων των στρατιωτών προσάρχαται Κοιρα- 

τάδας Θηβαίος, δς ον φανγων την Ελλάδα παριηαι άλλα 

στρατηγιών και απαγγαλλόμανος, οι τις η πόλις η αθνος ίο 

στρατηγόν δάοιτο' κα'ι τότα προσαλθών αλόγαν οτι ατοιμος 

αϊη ηγαΐσθαι αντοΐς αις τό Αάλτα καλονμανον της Θράκης, 

ανθα πολλά κάγαθά ληφοιντο' αστα δ’ αν μόλωσιν, αις 

34 άφθονίαν παράξαιν αφη και σιτία και ποτά, άκονονσι ταντα 

τοΐς στρατιώταις και τα παρά ’Αναζιβίον άμα άπαγγαλλό- 15 

μανα (άπακρίνατο γάρ οτι παιθομάνοις αντοΐς ον ματαμαλησαι, 

άλλα τοϊς τα οίκοι τάλασι ταντα άπαγγαλαΐ και αντδς βον- 

35 λανσοιτο παρ'ι αντών ο τι δνναιτο άγαθόν), εκ τούτον οι 

στρατιώται τόν τα Κοιρατάδαν δέχονται στρατηγόν και ε£ω 

τον ταίχονς άπηλθον. 6 δα Κοιρατάδας σνντίθαται αντοΐς 2ο 

ει? την νσταραίαν παράσασθαι απ'ι το στράτανμα αχών και 

36 ιαραΐα κα'ι μάντιν και σιτία κα'ι ποτά τη στρατιά. απα'ι δα 

αζηλθον, ο ’Αναζίβιος ακλαισα τάς πνλας κα'ι ακηρνζαν δς 

37 αν άλω ανδον ών τών στρατιωτών οτι παπράσαται. τη δ’ 

νσταραία Κοιρατάδας μαν αχών τά ιαραΐα και τον μάντιν ηκα 25 

και άλφιτα φάροντας αΐποντο αντώ αικοσιν άνδρας κα'ι οίνον 

άλλοι αΐκοσι κα'ι αλαών τραΐς κα'ι σκορόδων άνηρ οσον αδν- 

3 δηλώσοντεζ υμΐν άεΐ. 5 τ^>ν ΟΓη· 7 τοιαντα άεί. 

8 κοιρατάδης, υί δοΐεηί, X ίο στρατηγών X 14 <τΓτα 
εΐεΐ. 15 οι στρατιώται <3εί. απαγγέλλει εί βουλίύσαιτο X 

ΐα-2θ δέχονται . . . κοιρατάδη5 οιη. X 20 συντίθενται X : 

συντάσσ(ττ)εται άεΐ.: οογγ. δίερΗαηιΐδ 2ΐ εχοντα X 22 σ?τα 
(ΙεΙ. 23 τβ τάϊ Ο 3.1. δϊ] οτι οστις άεί. 24 δτι ογπ. εΐεΐ. 
25 δ κοιρατάδηε άεΐ. 26 άλλοι οίνον άεΐ. 27 αϊκοσιν &νδρε$ 

(Ιεί. εις άνηρ 6εΙ. 
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νατό μεγιστόν φορτίον καί άλλος κρομμυων. ταϋτα δε 

καταθεμενος α>9 67τι δάσμευσιν εθυετο. Ξενοφών δε μετά- 3§ 

πεμφάμενος Κλεανδρον εκελευε διαπράζαι όπως εις το τείχος 

είσελθοι καί άποπλευσαι εκ. Βυζάντιον, ελθών δ’ δ Κλ6/αζ^- 39 

5 δρος, Μάλα μόλις, εφη, διαπραζάμενος ηκω' λεγειν γάρ 

Άναζίβιον οτι ουκ επιτήδειον εΐη τους μεν στρατιώτας 

πλησίον είναι του τείχους, Ξενοφώντα δε ένδον τους 

Βυζαντίους δε στασιάζειν και πονηρούς είναι προς άλλη- 

λονς' όμως δε εισιεναι, άφη, εκελευεν, ει μελλεις συν αυτώ 

ίο εκπλεΐν. 6 μεν δη Ξενοφών άσπασάμενος τους στρατιωτας 40 

εΐσω του τείχους άπηει συν Κλεάνδρω. δ δ€ Κοιρατάδας 

τη μεν πρώτη ήμερα ονκ εκαλλιερει ουδέ διεμετρησεν ουδεν 

τοΐς στρατιώταις· τη δ’ υστεραία τα μεν ιερεΐα ειστηκει 

παρά τον βωμόν καί Κ οιρατάδας εστεφανωμενος ώί θυσων 

15 προσελθών δε Ύιμασίων ό Ααρδανευς καί Νέων δ Άσιναΐος 

και Κλεάνωρ 6 Όρχομενιος ελεγον Κ οιρατάδα μη θυειν, 

ώς ουχ ηγησόμενον τη στρατιό, ει μη δώσει τα επιτήδεια. 

6 δε κελεύει διαμετρεισθαι. επει δ£ πολλών ενεδει αυτώ 41 

ώστε ημέρας σίτον εκάστω γενεσθαι τών στρατιωτών, 

20 άναλαβών τα ιερεΐα άπηει και την στρατηγίαν άπειπών. 

Νέων δβ δ ’Ασιναΐος καί Φρυνίσκος ό ’Αχαιός καί Φίλη- II 

σιος ό Αχαιός και Ηανθικλης 6 Αχαιός καί Ύιμασίων 6 
Ααρδανευς επεμενον επί τη στρατιά, καί εις κώμας τών 

(βρακών προελθόντες τάς κατά Βυζάντιον εστρατοπεδευοντο. 

25 και οι στρατηγοί εστασίαζον, Κ λεάνωρ μεν κα\ Φρυνίσκος 2 

προς Σευθην βουλόμενοι άγειν επείθε γάρ αυτους, καί 

εδωκε τώ μεν ίππον, τώ δε γυναίκα· Ν6/ωζ^ δβ εις Χερρόνη- 

σον, οίόμενος, εί υπό Αακεδαιμονίοις γενοιντο, παντός αν 

3 6«€λ61»6Ζ/ οί νεί οι <3εΙ. Τ(ΐχ0$ Τ€ <3εΙ. 4 δ’ 0] δ€ (ΙβΙ. 
5 Ϋ/κειν ΟοβεΙ 9 *κ4\ςυ<Τ(ν άεί. μελλοι Α Ε εί Ό αΐ. : μέλλει 
Ο εεί ίαυτψ <3εΙ. ίο δη ) ούν (ΙεΙ. 12 διεμόρισεν <3εΙ. 
ι8 «δβι X (Α ?) 21 δ ροδί φρυνίιτκοί ογπ. <3εΙ. καί φιληιτιος δ . . . 
ροδίεπϋδ άχοώϊ ογπ. άεί. ρι-αείεΓ ϋ, ςιιΐ ροδί δαρδαζ^ί/ϊ ροηΐί οπιΐδδίδ 
3Γΐίευ1Ϊ5 23 επόμενον Ο : επόμενοι Β Α Ε όπ\ οιη. Ε εαΐΉ άεΐ. 
24 προσεΑθόντε$ Ώ η1. τάϊ ογπ. ϋ ά\. 28 -γόνοιτο άεΐ. 

14 ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 
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7τροεστάναι τον στρατεύματος· Ύιμασίων δε προυθυμεΐτο 

πέραν εις την Ασίαν πάλιν διαβηναι, οιόμενος άν οϊκαδε 

3 κατελθεϊν. καί οϊ στρατιώται ταύτά εβούλοντο. διατριβο- 

μενου δε του χρόνου πολλοί των στρατιωτών, οι μεν τά 

όπλα αποδιδόμενοι κατά τους χώρους άπεπλεον ώς εδύναντο, 5 

4 οι δε καί εις τάς πόλεις κατεμίγνυντο. Άναζίβιος δ’ εχαιρε 

ταύτα άκούων, διαφθειρόμενον τό στράτευμα· τούτων γάρ 

γιγνομενων ωετο μάλιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάζω. 

5 Άποπλεοντι δε Άναζιβίω εκ Βυζαντίου συναντά Άρι- 

σταρχος εν Κι>£Γκω διάδοχοί Κλεάνδρω Βυζαντίου αρμοστής· ίο 

ελεγετο δε οτι και ναύαρχος διάδοχος Πώλο? οσον ου παρείη 

6 ηδη εις Ελλήσποντον, καί Άναζίβιος τώ μεν ’Αριστάρχω 

επιστελλει όπόσονς άν εύρη εν Βυζαντίω των Κύρον στρα¬ 

τιωτών ύπολελειμμενους άποδόσθαι· 6 δε Κλεα^δροί ούδενα 

επεπράκει, άλλα και τούς κάμνοντας εθεράπευεν οικτίρων 15 

καί άναγκάζων οικία δεχεσθαι· Άρίσταρχος δ’ επει ήλθε 

7 τάχιστα, ούκ ελάττονς τετρακοσίων άπεδοτο. ’Αναζίβιος 

δε παραπλεύσας εις Πάριον πεμπει παρά Φαρνάβαζον κατά 

τά συγκείμενα. ό δ’ επεί ησθετο ’Αρίσταρχόν τε ηκοντα 

εις Βυζάντιον αρμοστήν καί Άναζίβιον ούκετι ναναρχοϋντα, 2ο 

Άναζιβίου μεν η μέλη σε, προς ' Αρίσταρχον δε διεπράττετο 

τά αυτά περί τού Κύρου στρατεύματος άπερ προς ’Αναζίβιον. 

δ Έκ τούτου 6 ’ Αναζίβιος καλέ σας Έενοφώντα κελεύει 

πάση τέχνη καί μηχανη πλεϋσαι επί τό στράτευμα ώς 

τάχιστα, καί συνεχειν τε αυτό καί συναθροίζειν τών διεσπαρ- 25 

μενών ώς άν πλείστους δύνηται, καί παραγαγόντα εις την 

Περινθον διαβιβάζειν εις την ’Ασίαν οτι τάχιστα· καί 

3 ταύτα οοά(3. : οογγ. Ζειιηε 6 ροδί κα\ οοάά. ρΓαεΙεΓ Ό V 3<1<3. 

διδόντες τά όπλα κατά τόνε χώρους : εδυναντο . . . διδόντες ογπ. ειπη 
Ιαο. ϋ εΐ μετά ρτο τα ΙιαΒεΙ : ώς Ιδύναντο ογπ. V εί μή διδόντες μετά 
ΙιαΒεΙ κατεμιγνύοντο X εχαιρε ταίταΊ εχαιρεν άεΐ. ίο βυζαντίου 
δβ <3εΙ. ιι ελε“γε δε κα\ οτι <3εί. οϋπω X 12 καί δ άεΐ. 
13 ζυροι Β Ε ουηι <3εί. 14 ύπολελειμμενους ϋ ά\. : άπολελειμ(μ)ενους 
X (? εεί.) 17 άπεδοντο 0 Α 22 τε τα άεΐ. κυρείου άεί. 
απερ καί <3εΙ. 23 ό] δή εΐβί. 24 κα\ μηχανή οπι. άεΐ. 25 αύτδ] 
τδ στράτευμα (ΙεΙ. 20 παραγαγόντας ϋ ηΙ. την οπι. <3εΙ. 
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δίδωσιν αύτώ τριακόντορον καί επιστολήν και άνδρα συμ- 

πεμπει κελευσοντα τους ΤΙερινθίους ώί τάχιστα Βενοφώντα 

προπεμψαι τοΐς ΐπποις επι τδ στράτευμα. καί 6 μεν 9 

Βενοφών διαπλεϋσας άφικνεΐται επί τδ στράτευμα· οι δε 

5 στρατιώται εδεζαντο ηδεως καί ευθϋς εΐποντο άσμενοι ώ? 

διαβησόμενοι εκ της Θράκης εις την Ασίαν. 

Ό δ€ Σευθης άκουσας ηκοντα πάλιν πεμψας πρδς αυτδν ίο 

κατά θάλατταν Μηδοσάδην εδεΐτο την στρατιάν άγειν πρδς 

εαυτόν, υπισχνουμενος αυτω ο τι ωετο λεγων πείσειν. δ δ’ 

ίο άπεκρίνατο οτι ουδεν οΐόν τε είη τούτων γενεσθαι. καί ό 

μεν ταϋτα άκουσας ωχετο. οι δε Ελληνες επεϊ άφίκοντο II 

εις Περινθον, Ίλεων μεν άποσπάσας εστρατοπεδευσατο χωρίς 

εχων ως όκτακοσίους ανθρώπους· τδ δ’ άλλο στράτευμα παν 

εν τω αυτω παρά τδ τείχος τδ Περινθίων ην. 

15 Μίτά ταϋτα Βενοφών μεν επραττε περί πλοίων, όπως 12 

οτι τάχιστα διαβαΐεν. εν δε τουτω άφικόμενος ’Αρίσταρχος 

(6) εκ Βυζαντίου αρμοστής, εχων δυο τριηρεις, πεπεισμένος 

νπδ Φαρναβάζου τοΐς τε ναυκληροις άπεΐπε μη διάγειν 

ελθών τε επί τδ στράτευμα τοΐς στρατιώταις εΐπε μη 

2ο περαιοϋσθαι εις την Ασίαν. δ δε Βενοφών ελεγεν οτι 13 

Άναζίβιος εκελευσε καί εμε πρδς τούτο επεμψεν ενθάδε, 

πάλιν δ’ Άρίσταρχος ελεζεν Άναζίβιος μεν τοίνυν οϋκετι 

ναύαρχος, εγώ δε τηδε αρμοστής· εί δε τινα υμών ληψομαι 

εν τη θαλάττη, καταδυσω. ταϋτ ειπών ωχετο εις τδ τεΐ- 

25 χο?. τη δ’ υστεραία μεταπεμπεται τους στρατηγούς καί 

λοχαγούς του στρατεύματος. ηδη δε όντων πρδς τω τείχει 14 

εζαγγελλει τις τώ Βενοφώντι οτι εί εΐσεισι, συλληφθησεται 

και η αυτοϋ τι πείσεται η καί Φαρναβάζω παραδοθησεται. 

3 προπέμφαι οηι. X η πάλιν ξενοφώντα <1εΙ. 9 ποιησειν X 
ίο αυτψ οτι άεΐ. 14 ροΒίεπιΐδ τδ των άεί. ΐ6 διαβαΐεν εις την 
ασιαν <3εΙ. 
μηδέν &·γειν X 
21 εκελευε <3εΙ. 
ιτεμττετο <3εΙ. 

ΐ7 ό αάά. δοΗαίοΓ ; εί. VI. ΐν. ι8 ΐ8 μ·ή δίαγειν] 
19 τε] δ’(ε) εΐεί. εΊιτε τοΐς στρατιώταις (Ιεί. 
22 τοίνυν ουκετι] ουκ εστι άεΐ. 25 μετε- 

27 συλληφεται X 28 άναδοθησεται X 
14* 
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6 δ€ άκουσας ταντα τους μεν προπεμπεται, αυτός δε εΖπεν 

15 οτι θυσαί τι βουλοιτο. καί άπελθών εθνετο ει παρεΐεν 

αυτώ οί θεοί πειράσθαι προς Σευθην άγειν το στράτευμα, 

εώρα γάρ ούτε διαβαίνειν ασφαλές ον τριηρεις εχοντος του 

κωλυσοντος, οΰτ’ επί Χερρόνησον ελθών κατακλεισθηναι 5 

εβουλετο καί το στράτευμα εν πολλή σπάνει πάντων γενε- 

σθαι ένθα πείθεσθαι μεν ανάγκη τώ εκεί αρμοστή, των δ€ 

επιτηδείων ουδεν εμελλεν εξειν το στράτευμα. 

ΐ6 Και δ μεν άμφί ταντ εΊχεν οί δβ στρατηγοί καί οί 

λοχαγοί η κοντές παρά του Άριστάρχον άπηγγελλον οτ ι νυν ίο 

μεν άπιεναι σφάς κελεύει, της δειλής δε ηκειν ένθα καί 

\η δηλη μάλλον εδόκει η επίβουλη. ό ουν Βενοφών, επεί 

εδόκει τα ιερά καλά είναι αυτώ καί τω στράτευμά τι ασφαλώς 

προς Σευθην ιεναι, παραλαβών Πολυκράτην τον Άθηναΐον 

λοχαγόν καί παρά των στρατηγών εκάστου άνδρα πλην 15 

παρά Νεωνος ω έκαστος επίστενεν ωχετο της ννκτός επί το 

18 Σευθον στράτευμα εξήκοντα στάδια. επεί δ’ εγγύς η σαν 

αυτόν, επιτυγχάνει πυροΐς ερημοις. καί το μεν πρώτον 

ωετο μετακεχωρηκεναι ποι τον Σευθην επεί δε θόρυβόν τε 

ησθετο καί σημαινόντων άλληλοις τών περί Σευθην, κατε- 2ο 

μαθεν ότι τούτον ενεκα τά πυρά κεκανμενα εΐη τω Σενθη 

προ τών νυκτοφυλάκων, όπως οί μεν φυλακές μη όρώντο εν 

τω σκότει όντες μήτε όπόσοι μήτε όπου είεν, οί δε προσ- 

19 ιόντες μη λανθάνοιεν, αλλά διά το φώς καταφανείς εΐεν επεί 

δε ησθετο, προπέμπει τον ερμηνεα όν ετυγχανεν εχων, καί 25 

ειπεϊν κελεύει Σευθη οτι Βενοφών πάρεστι βονλόμενος συγ- 

γενεσθαι αυτώ. οί δε ηροντο εί 6 Αθηναίος δ από του 

I τοοϊΊ αυτου$ θεΐ. 2 βί προεΊζν εοοίά. (δεά αρ 5.ν. ϋ : ςίττερ ςίεν 
ίπβηίΙιΐΓ Α : οογγ Οΐπά. 3 αυτών Ο : αυτίν άεί. 5 βττΓ] βί* άεΐ. 
7 ένθα δ$7 ττείσζσθαι (Ιοί. μ\ν οπι. ϋ 3.1. 9 αμφϊ ΟΓΠ. X 
καί οί λοχαγοί ογπ. Ό αΐ. 13 'κρα γενεσθαι καί εαυτό} δεΙ. 14 τον^\ 
τε νεί τε τδν άεΐ. 17 ήν ΟεπιοΙΙ 19 φετο Ρ2 ειπη <3εΕ : φοντο 
ΟΒΑ 20 φσθετο Ε ειπη άεί. : -ρσθοντο 0 Α (Β?) 2ΐ προ- 
κεκαυμενα <3εΙ. 23 μτ,τε δπόσοι Ι)ΐηά. : μήτε 'όπου νεί 'όπη εΙσ\ X : 

οπι. δεί. 'όποι X (δεά οι δπρΓα η Ε) οί τε (ΙεΙ. 24 βΤ*»/] 
είναι X 27 δ Βΐδ οπι. X, υηάε αθηναΐος άπδ ϋΐηίΐ. 
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στρατεύματος. επειδή δε εφη ούτος είναι, άναπηδήσαντες 2ο 

εδίωκον καί ολίγον ύστερον παρήσαν 7τελτασταϊ οσον δια¬ 

κόσιοι., καί 7ταραλαβόντες Εενοφώντα και τούς συν αιτώ 

ήγον προς Σεύθην. 6 δ’ ήν εν τύρσει μάλα φνλαττόμενος, 21 

5 και ίπποι περί αυτήν κύκλω εγκεχαλινωμενοι· δια γαρ τον 

φόβον τας μεν ημέρας εχίλου τούς ίππους, τας δε νύκτας 

εγκεχαλινωμενοις εφυλάττετο. ελεγετο γαρ και πρόσθεν 22 

Ύήρης ό τούτον πρόγονος εν ταντρ τη χωρά πολύ εχων 

στράτευμα υπό τούτων των άνδρών πολλούς άπολεσαι και 

ίο τα σκευοφόρα άφαιρεθήναΐ' η σαν δ’ ούτοι Θυνοί, πάντων 

λεγόμενοι είναι μάλιστα νυκτός πολεμικώτατοι. 

Έττίΐ δ’ εγγύς ησαν, εκελενσεν είσελθεϊν Εενοφώντα 23 

εχοντα δύο οΰς βούλοιτο. επειδή δ’ ένδον ησαν, ησπά- 

ζοντο μεν πρώτον άλληλονς καί κατά τον θράκιον νόμον 

15 κέρατα οίνον προύπινον παρην δε καί Μηδοσάδης τώ Σεύθη, 

οσπερ επρεσβευεν αύτώ πάντοσε. επειτα δε Εενοφών 24 

ηρχετο λεγειν ’Έπεμψας προς εμε, ώ Σεύθη, εις Καλχηδόνα 

πρώτον Μηδοσάδην τούτονί, δεόμενος μου συμπροθυμηθηναι 

διαβηναι το στράτευμα εκ της Ασίας, καί υπισχνούμενός 

2ο μοι, εί ταΰτα πράξαιμι, εύ ποιησειν, ώς εφη Μ ηδοσάδης 

ούτος. ταϋτα είπών επηρετο τον Μηδοσάδην εί αληθή 25 

ταϋτα είη. 6 δ’ εφιμ Αύθις ήλθε Μηδοσάδης ούτος επεί 

εγώ διεβην πάλιν επί το στράτευμα εκ ΤΙαρίου, ύπισχνού- 

μενος, εί άγοιμι τό στράτευμα προς σε, τάλλα τε σε φίλω 

25 μοι χρήσεσθαι καί άδελφώ καί τά παρά Θαλάττη μοι χωρία 

ών σύ κρατείς εσεσθαι παρά σου. επί τούτοις πάλιν ήρετο 26 

τον Μ ηδοσάδην εί ελεγε ταΰτα. 6 δβ σννεφη καί ταΰτα. 

νΙ0ι νυν, εφη, άφήγησαι τούτω τί σοι άπεκρινάμην εν Καλ- 

4 τύριΤΐΐ <3εί. : σευθη νβΐ σενθη X 5 αάτδν X 7 ('/Κίχαλινω- 
μίνω$ X: οιη. άεί.: οογγ. νοϊ^ΙΙ&ηοΙεΓ ίο βιθυνοϊ X 12 4κ4- 
λευσαν Ε : βκβλβι/βν (3εί. 4ξ(λθβΊν X 13 ένδον] «77^ X εί ϋ 
ι6 δ* X 20 μοι ογπ. <3εί. 21 οντοσί οΐεί. 22 εϊη] 
εΊπεν ύεί. 24 ατ/αΎοιμι ΗΪΓ5ε1ιΐ§; σε ροδί τε σοι <3εί. 25 μοι 
οιτι. (3εί. χρησασθαι εοάεΐ. ρΓ&είετ Ύεη. 511 τά] 8σα X 
26 τταρα] επί (Ιεί. 4ιτήρετο άεΐ. 27 κα\ ογπ. Α Ε 
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27 χηδόνι πρώτον. 3Απεκρίνω ότι το στράτευμα διαβησοιτο 

εις Βυζάντιον και οϋδεν τούτον ενεκα δεοι τελεΐν ούτε σοί 

ούτε αλλω* αυτός δ£ επεϊ διαβαίης, άπιεναι εφησθα· και 

28 εγενετο όντως ώσπερ συ €λ€γ€9. Τι γάρ ελεγον, εφη, οτε 

κατά Σηλυμβρίαν άφίκου; Οϋκ εφησθα οΐόν τε είναι, άλλ’ 5 

29 €19 ΥΙερινθον ελθόντας διαβαίνειν εις την 3Ασίαν. Νυν 

τοίνυν, εφη 6 Έενοφών, πάρειμι καί εγώ και οντος Φρν- 

νίσκος εις των στρατηγών καί Υίολνκράτης οΐιτος εις των 

λοχαγών, και εζω είσϊν από τών στρατηγών 6 πιστότατος 

30 εκάστω πλην Νεωνος του Λακωνικού, εί ονν βουλει πιστό- ίο 

τέραν είναι την πράζιν, και εκείνους κάλεσαι. τα δε όπλα 

συ ελθών είπε, ώ ΐϊολνκρατες, οτι εγώ κελεύω καταλιπεΐν, 

και αυτός εκεί καταλιπών την μάχαιραν είσιθι. 

31 Άκούσας ταυτα ό Σενθης εΐπεν οτι ουδένί αν απίστησειεν 

3Αθηναίων καί γάρ οτι συγγενείς εΐεν είδεναι καί φίλους 15 

εύνους εφη νομίζειν. μετά ταυτα δ3 επεϊ είσηλθον οϋς εδει, 
πρώτον Έενοφών επηρετο Σευθην 6 τι δεοιτο χρησθαι τη 

32 στρατιά, ό δβ είπεν ώδε. Μαισάδης ην πατήρ μοι, εκείνον 

δε ην άρχη Μελανδΐται καί θυνοϊ και Ύρανίψαι. εκ ταντης 

ουν της χώρας, επεϊ τά 3Οδρυσών πράγματα ενόσησεν, εκ- 2ο 

πεσών 6 πατήρ αυτός μεν αποθνήσκει νόσω, εγώ δ3 εζετράφην 
33 ορφανός παρά Μηδόκω τώ νυν βασιλεΐ. επεϊ δβ νεανίσκος 

εγενόμην, ουκ εδννάμην ζην εις άλλοτρίαν τράπεζαν άπο- 

βλεπων καί εκαθεζόμην ενδίφριος αυτώ ικέτης δούναι μοι 

δπόσους δυνατός είη άνδρας, όπως καί τους εκβαλόντας ημάς 25 

€ΐ τι δυναίμην κακόν ποιοίην καί ζωήν μη εις την εκείνον 

34 τράπεζαν άποβλεπων. εκ τούτον μοι δίδωσι τους άνδρας 

καί τους ίππους οϋς υμείς όψεσθε επειδάν ήμερα γενηται. 

καί νυν εγώ ζώ τουτους εχων, ληζόμενος την εμαντού πα- 

τρώαν χώραν, εί δε μοι ϋμεΐς παραγενοισθε, όίμαι άν συν 3° 

2 η ϋ αΐ. ιι κάλζσον (Ιεί. 12-13 κατα\ιπ*ΐν . . . 4κεϊ 
οηι. X 15 ΟΓη· X ρο3ίεπιΐ5 καί οιη. X ιη ο τί] τί <3εί. 
ΐ8 μοι πατήρ οΐεΐ. 24 εν Βίφροΐί X 25 Ζυνατύν X 27 άπο- 

β\ίπων &σπερ κύων οΐεΐ. 
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τοΓί θεοΐς ραδίως άπολαβεΐν την αρχήν, ταντ εστίν α €γώ 

δέομαι. 

Τι αν ουν, εφη δ Ξενοφών, συ δυναιο, εί ελθοιμεν, τη 35 

τε στρατια διδόναι και τοΐς λοχαγοΐς καί τοΐς στρατηγοΐς; 

5 λεξον, ΐνα ουτοι άπαγγελλωσιν. δ δ’ υπεσχετο τω μεν στρα- 36 

τιώτη κνζ'ικηνόν, τω δ€ λοχαγώ διμοιρίαν, τω δβ στρατηγώ 

τετραμοιρίαν, καί γην δπόσην αν βουλωνται καί ζεύγη καί 

χωρίον επί θαλάττη τετειχισμενον. Έάυ δε, εφη 6 Ξένο- 37 

φών, ταϋτα πειρώμενοι μη διαπράξωμεν, αλλά τις φόβος 

ίο άπδ Λακεδαιμονίων η, δεξη εις την σεαυτοϋ, εάν τις άπιεναι 

βουληται παρά σε; δ δ’ είπε· Και αδελφούς γε ποιησομαι 38 

και ενδιφρίους και κοινωνους απάντων ων αν δυνώμεθα 

κτάσθαι. σοϊ δε, ω Ξενοφών, και θυγατέρα δώσω και εΐ 

τις σοί εστι θνγάτηρ, ώνησομαι θρακίω νόμω, και Βισάνθην 

15 οικησιν δώσω, οπερ εμοί κάλλιστον χωρίον εστί των επί 

θαλάττη. 

’ Ακουσαντες ταΰτα καί δεξιάς δόντες καί λαβάντες άπη- III 

λαννον καί προ ημέρας εγενοντο επί στρατοπεδω καί 

απήγγειλαν έκαστοι τοΐς πεμψασιν. επεί δε ήμερα εγενετο, 2 

2ο 6 μεν ’ Αρίσταρχος πάλιν εκάλει τους στρατηγούς* τοΐς δ' 

εδοξε την μεν προς Άρίσταρχον δδον εάσαι, το δε στρά¬ 

τευμα συγκαλεσαι. καί συνηλθον πάντες πλην οι Νεωνος· 

ουτοι δε άπειχον ως δέκα στάδια, επεί δε συνηλθον, άναστάς 3 

Ξενοφών είπε τάδε. νΑνδρες, διαπλεΐν μεν ένθα βουλόμεθα 

25 ’Αρίσταρχος τριηρεις εχων κωλύει· ώστε εις πλοία ουκ 

ασφαλές εμβαίνειν ουτος δε αυτός κελεύει εις Χερράνησον 

βία διά του ιερού ορούς πορεύεσθαι· ην δε κρατησαντες 

2 υμών δέομαι <3εΙ. 3 Τ'ι άυν ίιν (Ιεί. 5 ατταγγ^ίλωσιν (Ιεί. 
8 δ,ν (Ιεί. 9 πράΐ-ωμεν X : δια7τράξω(νβ1 ο)μαι άεί. ίο ύπδ 
00(1(1. : οογγ. 5θ1ΐ3.ίεΓ Λακεδαιμονίων^ μακεδονίων Ο Α: μακεδόνων ΒΕ 
σαυτοΰ (Ιεί. &ν (3ε£. ιο-ιι βούληται άπιεναι <3εί. ιι πρδς 
σε (Ιεί. 13 κτήσασθαι (Ιεί. ι8 έπϊ τψ (Ιεί. 19 άπήγγειλεν 
έκαστος Ρογεοπ 20 στρατηγούς καί λοχαγούς (Ιεί. 23 προεΊχον 
<1εΙ. 25 αρίσταρχος 'όδε (Ιεί. 26 αύτδς X : δ αύτυς (Ιεί. 
κελεύε. αηΐε βία δεΙ. 
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τούτον εκεΐσε ελθωμεν, ούτε πωλησειν ετι υμάς φησιν 

ώσπερ εν Ίόυζαντίω, ούτε εξαπατησεσθαι ετι υμάς, άλλα 

ληφεσθαι μισθόν, ούτε περιόψεσθαι ετι ώσπερ ννν\ δεο- 

4 μόνους των επιτηδείων. οντος μεν ταϋτα λεγεί' Σεύθης 

δε φησιν, αν προς εκείνον ϊητε, εύ ποιησειν υμάς, νυν οΐιν 5 

σκεφασθε πότερον ενθάδε μενοντες τούτο βουλεύσεσθε η 

5 εις τά επιτήδεια επανελθόντες. εμοϊ μεν ούν δοκεΐ, επεί 

ενθάδε ούτε αργύρων εχομεν ώστε άγοράζειν ούτε άνεν 

αργυρίου εώσι λαμβάνειν, επανελθόντας εις τάς κώμας οθεν 

οί ηττους εώσί λαμβάνειν, εκεί έχοντας τά επιτύ/δεια άκού- ίο 

όντας ο τι τις ημών δεΐται, αίρεΐσθαι ο τι αν ημΐν δοκη κρά- 

6 τίστον είναι, καί οτω γε, εφη, ταϋτα δοκεΐ, άράτω την χεΐρα. 

άνετειναν άπαντες. ' Λπιόντες τοίνυν, εφη, συσκευάζεσθε, 

καί επειδάν παραγγελλη τις, επεσθε τώ ηγουμενω. 

7 Μετά ταϋτα Έενοφών μεν ηγείτο, οί δ’ εΐποντο. Νεωι; 15 

δε καί 1*παρ* Άριστάρχου άλλοι^ επειθον άποτρεπεσθαι· οί 

δ’ ούχ νπηκουον. επεϊ δ’ οσον τριάκοντα στάδια προεληλύ- 

θεσαν, άπαντα Σεύθης. καί 6 Έενοφών ιδών αυτόν προσ- 

ελάσαι εκελευσεν, όπως οτι πλείστων άκουόντων εΐποι αντώ 

δ ά εδόκει συμφερειν. επεϊ δε προσηλθεν, είπε Έενοφών 2ο 

Ημείς πορευόμεθα οπού μελλει εξειν το στράτευμα τροφήν 

εκεί δ’ άκούοντες καί σου καί τών τού Λακωνικού αίρησόμεθα 

ά αν κράτιστα δοκτ} είναι, ην ούν ημΐν ηγηση οπού πλεΐστά 

9 εστιν επιτήδεια, υπό σοϋ νομιοϋμεν ξενίζεσθαι. καί 6 

Σεύθης εφη' Άλλα οιδα κώμας πολλάς άθρόας καί πάντα 25 

εχούσας τά επιτήδεια άπεχούσας ημών όσον διελθόντες αν 

ι φησ\ν υμάς <3εΙ. 3 Αιισθόν μάλλον <3εί. ένδεομόνους (3εΙ. 
6 τούτοι» X ΙΟ καί ακούοντας άεΐ. II υμών . . . ύμιν (ύ 
βχ η Ε) οοάά. : οογγ. 5βΗβη1ί1 ΐ2 'ότψ γ* *<Ρν £ (βεά 76 ^2» 
(λ ηοη ΙΐηιιβΙ) Α (Β ?) : 'ότφ %φη Ε : οτιρ ύμΐν <3βΙ. 13 πάντως (3βί. 
14 παραγγίίλη άβί. 15 τούτο <3εί. Νβοοί»] προϊόντων οοηϊ. Ηυ£ 
βχ νεείΐ^ϋε Ο, ιό ροδί καϊ ϊη Ι&ειιηα εεί, ΐη ςιΐΕ άγγελοι 
ίαΐ556 εεηεεί; Οεηιοΐΐ άλλοι] άγγελοι Ηυ& ιη στάδια Ο, : 
σταδίους 02 εεΐ. 19 ότι οπι. ο!εί. 20 είπεν ό άβί. 21 τί) 
στράτευμα εξειν <3εΙ. 23 δοκτί X (εεά η ευρΓΕ €? Ε) : δοκοίη (ΙεΙ. 
24 έζενίσθαι <3εί. 
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ήδεως άριστώητε. 'Ηγον τοίννν, εφη 6 Ξενοφών. επεί ίο 

δ’ άφίκοντο εις αντάς τής δείλης, σννήλθον οί στρατιώται, 

και 61776 Σενθης τοιαδε. Εγω, ω ανδρες, θύομαι νμων 

στρατενεσθαι συν εμοί, καί νπισχνονμαι νμΐν δώσειν τοΐς 

5 στρατιώταις κνζικηνόν, λοχαγοΐς δε καί στρατηγοΐς τα νομι- 

ζόμενα' εξω δ£ τούτων τον άξιον τιμήσω. σΐτα δε καί 

ποτά ώσπερ καί νυν εκ τής χωράς λαμβάνοντες εξετε· οιτόσα 

δ’ αν άλίσκηται αξιώσω αντος εχειν, ΐνα ταϋτα διατιθέμενος 

νμΐν τον μισθόν πορίζω. καί τα μεν φενγοντα καί άπο- ιι 

ίο διδράσκοντα 7]μεΐς ικανοί εσόμεθα διώκειν καί μαστένειν* 

αν δε τις άνθιστήται, συν νμΐν πειρασόμεθα χειρονσθαι. 

επήρετο ό Ξενοφών Ποσού δε άττδ θαλάττης αξιώσεις 12 

σννεπεσθαί σοι το στράτευμα; 6 δ’ άπεκρίνατο· Ονδαμή 

πλεΐον επτά ημερών, μεΐον δε πολλαχή. 

ΐ5 Μετά ταντα εδίδοτο λεγειν τώ βονλομενω’ καί ελεγον 13 

7τολλοι κατά ταντά οτι παντός άξια λεγει Σενθης· χειμών 

γάρ εΐη καί οντε οϊκαδε άποπλεΐν τώ τούτο βονλομενω δυ¬ 

νατόν εΐη, διαγενεσθαι τε εν φιλία ουχ οΐόν τε, εί δεοι 

ώνονμενονς ζήν, εν δε τή πολέμια διατρίβειν καί τρε- 

2ο φεσθαι άσφαλεστερον μετά Σενθον ή μόνους, όντων αγαθών 

τοσουτων. εί δε μισθόν προσλήψοιντο, εύρημα εδόκει είναι, 

επί τουτοις εΐπεν 6 Ξενοφών· Εί τις αντιλέγει, λεγετω· 14 

εί δε μη, επιψηφιώ ταντα. επεί δε ουδείς άντελεγεν, 

6776ψήφισε, καί εδοξε ταντα. ευθυς δε Σενθη εΐπεν, οτι 

25 σνστρατευσοιντο αυτώ. 

Μετά τούτο οι μεν άλλοι κατά τάξεις εσκήνησαν, στρατη- 15 

γοίυ δε καί λοχαγούς επί δεΐπνον Σενθης εκάλεσε, πλησίον 

ι άριστώμζν <3εΙ. 4 τ°ν μηνός δώσεις, οηι. τοΐς στρατιώτου 
(3εϋ. 8 άν αλίσκηται <3εΙ. : άναλίσκητε X αντδν X II ί}ν 
(3εΙ. άνθίσταται X 12 θαλάσσης Ο Β Α ιό ταντα ΜιίΓεΙιιε : 
ταντα 00(3(1. λίγοι ϋ λ1. ιη μίν γάρ X ι8 οΐόν τε ί) 
(ήν Ε) X : οΐόν τ’ (ϊη (ΙεΙ. : οογγ. ΟοβεΙ εί δε^ι] δόοι δε ϋ ά\. 
2ο μόνονς. όντων δ’ αγαθών τοσοντων, εί ΟοβεΙ 22 είπε, οηι. δ, 
(3εΙ. 23 όπιψηφιώ Κείκΐ&ηΐζ : ίπιφηφιζότω Ο Β Α : όττιφηφιζίσθω 
Ε : ίπιφηφίζΐτ* (Ιεί. 24 ίπςφίιφισαν (Ιεί. σενθης X εί ϋ 3.1. 
ταντα ρο3ΐ εΐπε(ν Ε) 3(3(3. X 20 τοντον 0 Ε (Α ?) 
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ΐ6 κώμην έχων. έιΓ6ΐ δ’ επί θνραις ησαν ώ? 67τι δεΐπνον 

παριόντες, ην τις Ήρακλβίδης Μαρωνείτης· οντος προσιών 

ένί έκάστω ουστινας ωετο έχειν τι δούναι Σενθη, πρώτον 

μεν προς Παριανονς τινας, οι παρησαν φιλίαν διαπραξό- 

μενοι προς Μηδοκον τον Όδρνσών βασιλέα καί δώρα άγοντες 5 

αντώ τ€ καί τη γυναικί, ελεγεν οτι Μτ^δοκο? μέν άνω εΐη 

δώδεκα ήμερων απο θαλαττης υδον, Σενθης ο 67Τ€ΐ το στρα- 

17 τενμα τοντο εΐληφεν, αρχών Ισοιτο €7τι θαλάττη. γείτων 

ονν ών ίκανώτατος έσται υμάς καί εν καί κακώς ποιεΐν. ην 

ουν σωφρονητε, τοντω δώσετε ο τι άγετε· καί άμεινον ίο 

νμΐν διακείσεται η εάν Μηδόκω τώ πρόσω οικονντι διδώτε. 

ιδ τουτους μεν ουν όντως έπειθεν. ανθις δε Ύιμασίωνι τώ 

Ααρδανεϊ προσελθών, επεί ηκονσεν αντώ είναι καί έκπώ- 

ματα καί τάπιδας βαρβαρικάς, έλεγεν οτι νομίζοιτο οπότε 

επί δεΐπνον καλέσαι Σενθης δωρεΐσθαι αντώ τους κληθέντας. 15 

οντος δ’ ην μέγας ενθάδε γένηται, ικανός έσται σε καί οίκαδε 

καταγαγεΐν καί ενθάδε πλούσιον ποιησαι. τοιαντα προν- 

19 μνάτο έκάστω προσιών. προσελθών δε καί Εενοφώντι έλεγε· 

Σι) καί πόλεως μεγίστης εΐ καί παρά Σενθη το σον όνομα 

μέγιστόν έστι, καί εν τηδε τη χώρα Ισως αξιώσεις καί τείχη 2ο 

λαμβάνειν, ώσπερ καί άλλοι τών νμετέρων έλαβον, καί 

χώραν άξιον ονν σοι καί μεγαλοπρεπέστατα τιμησαι Σενθην. 

2ο εννονς δέ σοι ών παραινώ· εν οΐδα γάρ οτι οσω αν μείζω 

τοντω δωρηση, τοσοντω μείζω νπο τοντου αγαθά πείση. 

άκονων ταϋτα Έενοφών ηπόρει· ον γάρ διεβεβηκει εχων 2ί> 

εκ Παρίον εί μη παΐδα καί όσον έφόδιον. 

21 Έπβι δβ είσηλθον επί το δεΐπνον τών τε Θρακών οι κρά- 

τιστοι τών παρόντων καί οι στρατηγοί καί οι λοχαγοί τών 

2 Ιόντε$ άεΐ. 5 ήγον διδόντε5 <3εΙ. 7 
άεΐ. ίο άγετε <3εΙ.: &ν αίτή(εΐ Α)ται X : &ν άγητε ΒοΓηειη&ηη 
ιι προσοικούντι X δώτε Ε αιη <3εΙ. 12 οΖν οπι. (ΙεΙ. 
13 ήκουεν <3εΙ. 15 καλέσαι <3εΙ. : καλέσαιτο X : καλέσαι δ Εΐοη 
ι6 ούτοσϊ δ’ διν άεί. 17 κατάγειν <3ε£. 24 τούτψ ϋ αΐ. : 
τούτον X (Β ?) : τούτων εεΐ. 25 ό ξενοφών άεί. 28 τών τότε 
■παρόντων <1εΙ. οι αηΐε λοχαγοί οπι. ϋ &1. 
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Ελλήνων καί εΐ τις πρεσβεία παρην άπδ πόλεως, το δεΐιτνον 

μεν ην καθημενοις κύκλω· εττειτα δε τρίποδοί είσηνεχθησαν 

7τάσιν οντοι δ’ ησαν κρεών μεστοί νενεμημενων, και άρτοι 

ζνμΐται μεγάλοι προσπεπερονημενοι ησαν προς τοΐς κρεασι. 

5 μάλιστα δ’ αι τράπεζαι κατά τους ξένους αίεϊ ετίθεντο· 22 

νόμος γάρ ην—καί πρώτος τούτο εποίει Σενθης, και άνελό- 

μενος τους εαντώ παρακείμενους άρτους διεκλα κατά μικρόν 

και ερρίπτει οΐς αντω εδόκει, καί τά κρεα ωσαύτως, οσον 

μόνον γενσασθαι εαντώ καταλιπών. καί οί άλλοι δε κατά 23 

ίο ταυτά εποίουν καθ' ονς αι τράπεζαι εκειντο. Αρκάς δε τις 

Άρυστας όνομα, φαγεΐν δεινός, το μεν διαρριπτειν εΐα χαί- 

ρειν, λαβών δβ εις την χόίρα οσον τριχοίνικον άρτον καί 

κρεα θεμενος επί τά γόνατα εδείπνει. κέρατα δε οίνου 24 

περιεφερον, καί πάντες εδεχοντο· 6 δ’ Άρνστας, επεί παρ' 

15 αυτόν φερων το κεράς 6 οίνοχόος ηκεν, εΐπεν ίδών τον Εενο- 

φώντα ονκετι δειπνοϋντα, Έκείνω, εφη, δός· σχολάζει γάρ 2$ 

ηδη, εγώ δε ονδεπω. άκονσας Σενθης την φωνήν η ρώτα 

τον οίνοχόον τί λεγει. ό δε οίνοχόος εΐπεν ελληνίζειν 

γάρ ηπίστατο. ενταύθα μεν δη γελως εγενετο. 

2ο Επειδή δε προνχώρει ό πότος, είσηλθεν άνηρ θραξ ΐπ- 26 

πον εχων λευκόν, καί λαβών κεράς μεστόν είπε· Προπίνω 

σοι, ώ Σενθη, καί τον ίππον τούτον δωροΰμαι, εφ' ον καί 

διώκων ον αν θελης αίρησεις καί άποχωρών ον μη δείσης 

τον πολέμιον. άλλος παΐδα είσάγων όντως εδωρησατο 2η 

25 προπίνων, καί άλλος ίμάτια τη γνναικί. καί Ύιμασίων προ- 

πίνων εδωρησατο φιάλην τε αργυράν καί τάπιδα αξίαν δέκα 

μνών. Γνησίππος δε τις Αθηναίος άναστάς εΐπεν οτι 28 

3 ήσαν^ 'όσον είκοσι Ό οί. εί Αίΐιεη. II. ρ. 49 IV. ρ. 151 4 ζνμήτες 
X : ζυμήται ϋ εί Εί. Μα§. 6 κα\ ροδί σενθης οπι. <3εί. η τους 
■παρακείμενους αύτφ (3εί. 8 διερρίπτει ΑίΗεη. ίο ταυτα 00(1(3. : 
το αύτα ΑίΗεη. ιι Ζιαρρίτττειν οοοίοΐ. ρΐεπςιιε 15 ήκει/] ήν 
(Ιοί. 17 οϋπω <3εί. ακούσας δ νεί οδι/ ό (Ιεί. ι8 λε'γοι 
<Ιεί. 19 δ})] ήδη (Ιεί. 20 έπεί άεΐ. (δ£ ίδίδο εϋοΐίαΓ (Ιεεδδε Ε) 
23 έθελης (Ιεί. (θελεις . . . δείσεις Ε) 24 α.'γοτγίίύν (3εί. : είσαγαγ&ν 
ΑίΗεπ. 25 καί τιμασ'ιων τε ϋ &\. 26 τε οπι. (Ιεί. 
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αρχαίος εΐη νόμος κάλλιστος τους μεν έχοντας διδόναι τώ 

βασιλεΐ τιμής ενεκα, τοΐς δε μη εχουσι διδόναι τον βασιλέα, 

29 ινα και εγώ, εφη, εχω σοι δωρεΐσθαι καί τιμάν, ό δβ 

Ξενοφών ήπορεϊτο τί ποιήσει· και γάρ ετύγχανεν ώς τιμώ¬ 

μενος εν τω πλησιαιτάτω δίφρω Σεύθη καθήμενος. ό δε 5 

'Ηρακλείδης εκελευεν αντώ τό κεράς όρέξαι τον οίνοχόον. 

6 δ€ Ξενοφών (})δη γαρ νποπεπωκώς ετνγχανεν) άνεστη 

30 θαρραλεως δεχόμενος το κεράς καί εΐπεν Έγώ δε σοι, ώ 

Σενθη, δίδωμι εμαντδν καί τους εμούς τούτους εταίρους 

φίλονς είναι πιστούς, καί ούδενα ακοντα, άλλα π όντας ίο 

31 μάλλον ετι εμού σοι βονλομενονς φίλονς είναι, καί νυν 

πόρεισιν ούδεν σε προσαιτοϋντες, άλλα καί προϊεμενοι καί 

πονεΐν ύπερ σου καί προ κινδύνευε ιν εθελοντες· μεθ' ών, αν 

οί θεοί θελωσι, πολλήν χώραν την μεν άπολήψη πατρωαν 

ουσαν, την δ£ κτήση, πολλούς δε ίππους, πολλούς δε ανδρας 15 

καί γυναίκας καλάς κτήση, ονς ου λήζεσθαί σε δεήσει, άλλ’ 

32 αυτοί φεροντες παρεσονται προς δώρα. άναστάς ό Σενθης 

συνεξεπιε καί συγκατεσκεδάσατο μετ αυτοί) το κεράς, μετά 

ταΰτα είσήλθον κερασί τε οίοις σημαίνουσιν αυλοϋντες καί 

σάλπιγξιν ώμοβοείαις ρυθμούς τε καί οΐον μαγόδι σαλπί- 2ο 

33 ζοντες. καί αυτός Σεύθης άναστάς άνεκραγε τε πολεμικόν 

καί εξήλατο ώσπερ βέλος φνλαττόμενος μάλα ελαφρώς, 

είσήσαν δβ καί γελωτοποιοί. 

34 δ’ ήν ήλιος επί δυσμαΐς, άνεστησαν οι 'Έλληνες καί 

εϊπον οτι ώρα νυκτοφύλακας καθιστάναι καί σύνθημα παρα- 25 

3 <τοι εχω (ΙεΙ. 4 δ τι ποιήσοι άεΐ. 5 πΧησιω\εσ Α)τάτφ 
X σενθη οιη. (Ιεί. 6 εκελευσεν <3εΙ. ιι ετι οηι. (ΙεΙ. 
13 εθελοντε$ οιη. άεΐ. : βουλόμενοι Αίΐιεη. εάν ϋ 3.1. ι6 καλάς 
κτήση] κατάσταση Α ·ν?) εΐ ϋ V (δεά εγω5ο καλάς κτήση ϊη πΐ3Γ§.) ε1. : 

κατακτήση I. νο55 σε ογπ. (ΙεΙ ιη σε ογπ. X ι8 συγ- 

κατεσκεδασε τδ μετ’ αυτόν το νεί 5ΪΓΠ. <3εΙ. εΐ ΑΐΗεη.: συ^κατεσκεδάσατο 
μετά τούτο X : κατεσκεδάσατο κατ’ αύτοΰ ΡαηΙ^ζΐίΙοΒ ο ΡΗοΙ. εΐ διιΐά. 

5. κατασκεδάζε ιν 19 κερασουνταΐοι οί σημαίνουσιν αύλοΐς τε καί 
άεΐ. (ΑΐΗεη. εαοίειη ςιιαε X) 20 ωμοβοίναις εοοίά.; οΓ. IV. 

νϋ. 22, 20 μαγάδι <3εΙ. : μεγάδιν X : μα-γάδιδι ΒΐδδεΙιορ 25 ώρα 
εϊη <3«1. 
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διδο'υαι. και Σευθην έκέλευον παραγγεΐλαι όπως εις τα 

'Ελληνικά στρατόπεδα μηδεις των Θρακών εΐσεισι ννκτός· 

οι Τ€ γάρ πολέμιοι Θράκες [νμΐν] καί υμείς οι φίλοι. ώς 35 

δ’ έψησαν, συνανέστη δ Σευθης ουδέν τι μεθυοντι έοικώς. 

5 εξελθών δ' εΐπεν αντονς τους στρατηγούς άποκαλέσας· 9ί2 

άνδρες, οι πολέμιοι ημών ουκ ΐσασί πω την ημετέραν συμ- 

μαχίαν ην ουν έλθωμεν επ' αντονς πρίν φνλάξασθαι ώστε 

μη ληφθηναι η παρασκευάσασθαι ώστε άμυνασθαι, μάλιστ’ 

αν λάβοιμεν καί ανθρώπους και χρήματα, σννεπήνουν ταΰτα 36 

ίο οι στρατηγοί καί ήγεΐσθαι έκέλευον. δ δ’ εΐπε' Γ\αρα- 

σκευασάμενοι αναμένετε· εγώ δε δπδταν καιρός ή ή£ω προς 

υμάς, καί τους πελταστας και υμάς άναλαβών ήγήσομαι συν 

τοΐς θεοΐς. και ό Έενοφών είπε· Σκέψαι τοίνυν, είπερ 37 

ννκτδς πορενσόμεθα, εί δ Ελληνικός νόμος κάλλιον εχεί' 

15 μεθ’ ημέραν μέν γαρ εν ταΓί πορείαις ηγείται τον στρατεύ¬ 

ματος δποΐον αν άεϊ προς την χώραν σνμφέρη, εάν τε δπλι- 

τικδν εάν τε πελταστικδν εάν τε ιππικόν ννκτωρ δε νόμος 

τοΐς *Ελλησιν ήγεΐσθαι έστι το βραδντατον· οντω γάρ 3$ 

ήκιστα διασπάται τα στρατεύματα και ήκιστα λανθάνονσιν 

2ο άποδιδράσκοντές άλλήλονς· οι δβ διασπασθέντες πολλάκις 

καί περιπίπτονσιν άλλήλοις και άγνοονντες κακώς ποιονσι 

και πάσχονσιν. εΐπεν ουν Σευθης· Όρθώς λέγετε και εγώ 39 

τω νόμω τώ νμετέρω πείσομαι. και νμΐν μεν ηγεμόνας δώσω 

τών πρεσβυτάτων τους έμπειροτάτονς τής χώρας, αυτός δ’ 

25 έφέψομαι τελευταίος τους ίππους έχων ταχύ γάρ πρώτος, 

άν δέη, παρέσομαι. σύνθημα δ’ εΐπον Άθηναίαν κατά την 

συγγένειαν. ταϋτα είπόντες άνεπαυοντο. 

3 νμΐν κα\ ήμΐν X : ήμΐν κα\ νμεΐς <3εΙ. : νμΐν (Ιοί. ΚεΗά&ηΙζ οΐ 
ογπ. Ε 4 Τί] *τί X 5 αντονς τοί/$] αντυς οντος X 

6 ύμετεραν 00(1(1. ρΓ&είεΓ Β 8 μάλιστα, ογπ. άν, X (ογπ. Ε) 

9 λάβοιμεν χρήματα καί άνθρώπονς (Ιοί. ιι άναμενεΐτε (Ιοί. 

παρ' άεΐ. 13 0βοΐς) Ίπποις ΗϊγβοΗϊ^ ; οί, 1. 25 15 κα0’ X ι6 άεϊ 
(ΙεΙ. : δ.ν δει X ι8 εστ\ν ήγεΐσθαι άεί. 20-21 οι δε . . . 

άλλήλοις οπα. X 22 δρθώς τε άεϊ. εγω ογπ. (Ιεί. 26 άθτρναΐον 
(νεί οι) άοί. 
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40 Ήνίκα δ’ ην άμφϊ μέσας νύκτας, παρην Σβυθης εχων 

τους Ιππέας τεθωρακισμένους καϊ τους πελταστάς συν τοΐρ 

οπλοις. και έπεϊ παρέδωκε τους ηγεμόνας, οι μεν δπλΐται 

ηγούντο, οι δ£ πελτασταϊ εϊποντο, οι δ’ ιππείς ώπισθοφυλά- 

41 κουν έπεϊ δ’ ημέρα ην, 6 Σευθης παρηλαυνεν εις το πρόσθεν 5 

και έπηνεσε τον 'Ελληνικόν νόμον. πολλάκις γαρ εφη 

νυκτωρ αυτός και συν όλίγοις πορενόμενος άποσπασθηναι 

συν τοΐς ΐπποις από των πεζών νυν δ’ ώσπερ δει αθρόοι 
πάντες άμα τη ημέρα φαινόμεθα. άλλα υμείς μεν περι¬ 

μένετε αυτοΰ καϊ άναπαυσασθε, έγώ δε σκεψάμενός τι ηζω. ίο 

42 ταΰτ είπών ηλαυνε δι όρους οδόν τινα λαβών. έπει δ’ 

άφίκετο εις χιόνα πολλην, έσκέψατο ει εϊη Ιχνη ανθρώπων 

η πρόσω ηγούμενα η εναντία. έπεϊ δε άτριβη έώρα την 

43 οδόν, ηκε ταχύ πάλιν καϊ ελεγεν ’Άνδρες, καλώς έσται, 

ην θεός θέλη· τους γάρ ανθρώπους λησομεν έπιπεσόντες. 15 

άλλ’ έγώ μεν ηγησομαι τοΐς ΐπποις, όπως αν τινα ίδωμεν, 

μη διαφυγών σημηνη τοΐς πολεμίοις· υμείς δ’ έπεσθε· καν 

λειφθητε, τώ στίβω τών ίππων έπεσθε. υπερβάντες δε 

τά όρη ηζομεν εις κώμας πολλάς τε καϊ ευδαίμονας. 

44 Ήζηκα δ’ ην μέσον ημέρας, 7]δη τε ην έπϊ τοΐς άκροις 2ο 

και κατιδών τας κώμας ηκεν έλαυνων προς τους όπλίτας 

καϊ έλεγεν· Άφήσω ηδη καταθεΐν τους μεν ιππέας εις τό 

πεδίον, τους δε πελταστάς έπϊ τας κώμας. άλλ’ έπεσθε 

ώς αν δυνησθε τάχιστα, όπως έάν τις νφιστηται, άλέζησθε. 

45 άκουσας ταϋτα δ Εενοφών κατέβη από του ίππου. καϊ ός 25 

ηρετο· Τι καταβαίνεις έπεϊ σπευδειν δει; Οΐδα, έφη, οτι 

ουκ έμοϋ μόνου δέη· οι δε δπλΐται θάττον δραμοϋνται καϊ 

46 ηδιον, έάν καϊ έγώ πεζός ηγώμαι. μετά ταυτα ωχετο, καϊ 

3 παρέδωκαν ϋ &1. 8 δβΓ] δ77 X εί ϋ ίο άναπαύσασθε 
Ο Ε : άναπαύεσθε εεί. 12 έσκέψατο εν ττ) όδω άεΐ. 13 πρόσω 
■ηγούμενα] προηγούμενα άεΐ. 14 τήκει <3εΙ. καλώί 3) άνδρες 4εί. 
15 έάν <3εί. ι8 λειφθητεΊ εφθητε X 19 τάϊ κώμα$ οΐεΐ. 
πολλάϊ1 τινά$ X 24 έάν] άν Ε οιπη άεί. 20 βπβΐ σπεύδει] 

έπισπενδειν Ο Ε (Β Α ?) 27 μόνον <3εΙ. 28 άν Ε ΟΙΙΓΠ 
<3εΙ. 
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Τι μασιών μετ’ αυτού εχων Ιππέας ώ? τετταράκοντα των 

Ελλήνων. Ξενοφών δε παρηγγύησε τους είς τριάκοντα έτη 

παριέναι άπδ των λόχων εύζώνους. καί αυτός μεν έτρό- 

χαζε τούτους εχων, Κλεάνωρ δ’ ηγείτο των άλλων, έπεϊ 47 

5 δ’ έν ταΐς κώμαις ήσαν, Σεύθης έχων οσον τριάκοντα ιππέας 

προσελάσας εΐπε' Τάδ£ δή, ω Ξενοφών, ά συ έλεγες· 

εχονται οι άνθρωποι· άλλα γάρ έρημοι οι ιππείς οΐχονταί 

μοι άλλος άλλη διώκων, καί δέδοικα μή συστάντες άθρόοι 

που κακόν τι έργάσωνται οι πολέμιοι, δει δε και εν ταΐς 

ίο κώμαις καταμένειν τινάς ημών μεσταί γάρ εϊσιν ανθρώπων. 

Άλλ’ εγώ μέν, εφη ό Ξενοφών, συν οΐς εχω τα άκρα κατα- 48 

λήφομαι· συ δ£ Κλεάνορα κέλευε διά του πεδίου παρατεΐναι 

την φάλαγγα παρά τάς κώμας. έπεϊ ταύτα έποίησαν, συν- 

ηλίσθησαν ανδράποδα μέν ως χίλια, βόες δε δισχίλιοι, 

15 πρόβατα άλλα μύρια. τότε μέν δή αυτού ηυλίσθησαν. 

τ ν δ υστεραία κατακαύσας 6 Σεύθης τάς κώμας παν- IV 

τελώς και οικίαν ουδεμίαν λιπών, όπως φόβον ενθείη και 

τοΐς άλλοις οΐα πείσονται, αν μή πείθωνται, άπήει πάλιν, 

και την μέν λείαν άπέπεμφε διατίθεσθαι 'Ηρακλείδην είς 2 

2ο ΤΙέρινθον, όπως αν μισθός γένοιτο τοΐς στρατιώταις· αυτός 

δέ καί οι 'Έλληνες έστρατοπεδεύοντο άνά το θυνών πεδίον. 

οί δ’ εκλιπόντες εφευγον είς τά όρη. ήν δέ χιών πολλή 3 

και ψύχος ούτως ώστε τό ύδωρ ό έφέροντο επί δεΐπνον 

έπήγνυτο καί 6 οίνος ό έν τοΐς άγγείοις, καί τών Ελλήνων 

25 πολλών καί ρίνες άπεκαίοντο καί ώτα. καί τότε δήλον 4 

έγένετο ου ένεκα οί Θράκες τάς άλωπεκάς επί ταΐς κεφαλαΐς 

φορούσι και τοΐς ώσί, καί χιτώνας ου μόνον περί τοΐς στέρ- 

I ιππείς X 3 λοχαγών ϋ &1. 4 &λλων Όίη<3. : ελλ·ί)νων 
00(3(5. (ρπιείεΓ Β, ςαί &\\ων ελλτ)νων οοπΐ.) 6 α σοι ελεγον ΟοβεΙ 
7 οι ίππεΐς έρημοι <3ε1. 8 άλλαχτ) <3εί. 12 κλεάνωρ X 
13 ίττβ) δέ <3εί. 15 καί &λλα πρόβατα <3εί. καί τότε μεν αυτόν (3εί. 
17 ουδέ μίαν οικίαν <3ε1. ΐ8 πείθωνται~\ πείσωνται Ο Β Ε : πείσονται Α 
19 νρακλείδη <3ε1. 20 &ν ογπ. <3ε1. γενηται <3εί. 21 εστρατο- 
πεδεύσαντο (3εΙ. ανό. τδ οηι. Ο Α Ε : είς τδ εοηί. Β 24 ό εν Ο Ε : 
εν εεΐ. 25 άπεκρίναντο (-κείρ- Β) X 20 αλωπεκίας X : άλωπε- 
κίδας <3εΙ. : οογγ. Καρρε^ηε 
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Γοις αλλά καί περί τοΐς μηροϊς, καί ζειράς μέχρι τών ποδών 

5 €7η των ίππων έχονσιν, άλλ’ ου χλαμύδας, άφιείς δ£ των 

αιχμάλωτων ό Σεύθης εις τα όρη έλεγεν οτι εί μη καταβη- 

σονται οίκησοντες καί πείσονται, οτι κατακαύσει καί τούτων 

τάς κωμας καί τον αϊτόν, καί άπολοννται τώ λιμώ. έκ 5 

τούτον κατέβαινον καί γυναίκες καί παΐδες καί πρεσβύτεροι· 

6 οί δε νεώτεροι εν ταΐς ύπδ τδ όρος κώμαις ηύλίζοντο. και 

ό Σεύθης καταμαθων εκέλενσε τον Εενοφώντα των οπλιτών 

τούς νεωτάτονς λαβόντα σννεπιεπτέσθαι. και άναστάντες 

της ννκτδς άμα τη ημέρα παρησαν εις τάς κωμας. καί οί ίο 

μεν πλεϊστοι έζέφυγον πλησίον γάρ ην το όρος" οσονς δέ 

ελαβε κατηκόντισεν αφειδώς Σεύθης. 

7 Έπισθένης δ’ ην τις Όλύνθιος παιδεραστής, δς ιδών 

παϊδα καλόν ηβάσκοντα άρτι πέλτην έχοντα μέλλοντα άπο- 

θνησκειν, προσδραμών Εενοφώντα ικέτευε βοηθησαι παιδί 15 

δ καλώ, καί δς προσελθών τώ Σεύθη δεΐται μη άποκτεΐναι 

τον παϊδα, καί τον Έ,πισθένονς διηγείται τον τρόπον, καί 

οτι λόχον ποτέ συνελέζατο σκοπών ούδέν άλλο η ει τινες 

9 εϊεν καλοί, καί μετά τούτων ην άνηρ αγαθός. 6 δέ Σεύθης 

ηρετο' Ή και θέλοις άν, ώ Έπίσθενες, υπέρ τούτον άπο- 2ο 

θανεϊν; 6 δ’ ύπερανατείνας τον τράχηλον, ΤΙαϊε, έφη, εί 

ίο κελεύει 6 παϊς καί μέλλει χάριν είδέναι. έπηρετο ο Σεύθης 

τον παϊδα ει παίσειεν αυτόν άντ εκείνον, ούκ εϊα 6 παϊς, 

άλλ’ ικέτευε μηδέτερον κατακαίνειν. ενταύθα 6 Έπισθένης 

περιλαβών τον παϊδα εΐπεν "Ωρα σοι, ω Σεύθη, περί τοϋδέ 25 

II μοι διαμάχεσθαι· ού γάρ μεθησω τον παϊδα. 6 δέ Σεύθης 

γελών ταύτα μέν εΐα· έδοξε δέ αύτώ αυτού ανλισθηναι, ΐνα 

μηδ’ εκ τούτων των κωμών οί επί τού όρους τρέφοιντο. και 

αυτός μέν εν τώ πεδίω ύποκαταβάς έσκηνον, ό δέ Εενοφών 

ι τών ο Γη. άεΐ. 6 οί πρεσβύτεροι (3εΙ. 9 <τυνέπεσθαι άεΐ. 
ίο έπ'ι ταΓϊ κώμαις άεΐ. 12 κατέλαβον δεί. 14 καλδν παϊδα δεί. 
15 Έενοφώντι Βΐδκεΐιορ ίκέτευσε <3ε£. ιό δέεται άεΐ. 20 θέλεις 
ΕΑΕ: εθέλοις άεΐ. 21 έπανατείνας <3εΙ. εϊπεν (Ιεί. 22 κελεύει 
Ε οιιιη δεΙ. : κελενοι Ο Β Α 24 ενταύθα δη <3εΙ. 28 μή <3εΙ. 
οί οιη. X (Β ?) 29 μέν οιώ. ϋ 2.1. ξενοφών δέ άεΐ. 
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εχων τούς επίλεκτους εν τη υπό το ορος άνωτάτω κώμη, 

και οι άλλοι "Ελληνες εν τοϊς όρεινοΐς καλουμενοις θραξ'ί 

πλησίον κατεσκηνησαν. 

Έκ τούτου ημεραι τ ον πολλαϊ διετρίβοντο και οι εκ 12 

5 τον όρους Θράκες καταβαίνοντες προς τον Σεύθην περί 

σπονδών καί όμηρων διεπράττοντο. καί 6 Εενοφών ελθών 

ελεγε τώ Σεύθη ότι εν πονηροΐς σκηνοΐεν καί πλησίον εΐεν 

06 πολέμιοι* ?)ό60^ τ αζ; βςω ανΚιζ^σναι €ψη εν ζχνροις 

χωρίοις μάλλον η εν τοΐς στεγνοΐς, ώστε άπολεσθαι. ό 

ίο δε θαρρεΐν εκελενε καί εδειξεν όμηρους παρόντας αυτών, 

εδεοντο δ£ και αυτόν Εενοφώντος καταβαίνοντες τίνες τών 13 

εκ τον ορονς σνμπράξαι σφίσι τάς σπονδάς. ό δ’ ώμολόγει 

και θαρρεΐν εκελενε καί ηγγνάτο μηδέν αυτούς κακόν πεί- 

σεσθαι πειθομενονς Σεύθη. οι δ’ άρα ταντ ελεγον κατα- 

15 σκοπης ενεκα. 

Ύαντα μεν της ημέρας εγενετο· εις δε την επιούσαν νύκτα 14 

επιτίθενται ελθόντες εκ του ορονς οι θννοί. και ηγεμών 

μεν ην ό δεσπότης εκάστης της οικίας· χαλεπόν γάρ ην 

άλλως τάς οικίας σκότους όντος άνενρίσκειν εν ταΐς κώμαις· 

2ο και -γάρ αι οίκίαι κύκλω περιεσταύρωντο μεγάλοις στανροΐς 

τών προβάτων ενεκα. επεϊ δ’ εγενοντο κατά τάς θύρας εκά- 15 

στον τον οικήματος, οι μεν εισηκόντιζον, οι δε τοΐς σκντάλοις 

εβαλλον, ά εχειν εφασαν ώς άποκόψοντες τών δοράτων 

τάς λόγχας, οι δ’ ενεπίμπρασαν, καί Εενοφώντα όνομαστϊ 

25 καλονντες εξιόντα εκελενον άποθνησκειν, η αυτού εφασαν 

κατακανθησεσθαι αυτόν, καί 7)δη τε διά τον ορόφου εφαί- ι6 

νέτο πυρ, και εντεθωρακισμενοι οι περί τον Εενοφώντα 

2 καί οί] καίτοι X όρεινοΐς τοΐς άεΐ. : δρίοις X 4 τ ου 
δοΗηεΐοΙεΓ : τε X : ου άεί. 6 όμβρων καί σπονδών (1ε1. δ οιη. 

άεί. όλθών οηι. άεΐ. η πονηροΐς τόποις άεί. σκηνοΐεν 8ε1. 

ηοηηιιΙΗ : σκηνώμεν Ο Β Α : σκηνονμεν Ε : σκηνφεν ϋ &1. 8 τ’] δ’ 

<3εΙ. εχυροΐς δ,ν <3εΙ. : ετεροις X 9 (Ττενοΐς X II αυτόν] 

του <3εί. τών οιη. X 13 αυτόυς μηδέν <3ε1. ι8 της οιη. 

<3εΙ. ΐ9 &λλΨ άεί. εν οιη. X 22 του οιη. άεΐ. 23 & 

ϊχειν] άρχειν X 27 ίοΓί. τεθωρακισμένοι τδν οιη. (3εΙ. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 15 
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ένδον ησαν ασπίδας καί μαχαίρας καί κράνη εχοντες, 

καί Σιλανός Μακίστιος ετών ως όκτωκαίδεκα σημαίνει τη 

σάλπιγγί' καί ευθυς εκπηδώσιν εσπασμενοι τα ξίφη καί 

17 οί εκ των άλλων σκηνωμάτων. οί δε Θράκες φευγονσιν, 

ώσπερ δη τρόπος ην αυτοΐς, όπισθεν περιβαλλόμενοι τάς 5 

πελτας· καί αυτών νπεραλλομενων τους σταυρούς εληφθησάν 

τινες κρεμασθεντες ενεχόμενων των πελτών τοΐς στανροΐς· 

οι δε καί άπεθανον άμαρτόντες των εξόδων οι δε 'Έλληνες 

ΐ8 εδίωκον εξω της κώμης. των δε θυνών νποστραφεντες 

τινες εν τω σκότει τους παρατρέχοντας παρ' οικίαν καιο- ίο 

μενην ηκόντιζον εις το φως εκ του σκότους· καί ετρωσαν 

Ιερώνυμόν τε ^καί Ευοδεα^ λοχαγόν καί θεογενην Λοκρόν 

λοχαγόν άπεθανε δε ουδείς· κατεκαυθη μεντοι καί εσθης 

19 τινων καί σκευή. Σευθης δε ηκε βοηθών συν επτά ίππενσι 

τοΐς πρώτοις καί τον σαλπικτην εχων τον Θράκιον. καί 15 

επείπερ ησθετο, οσονπερ χρόνον εβοηθει, τοσοΰτον καί τό 

κεράς εφθεγγετο αυτώ· ώστε καί τούτο φόβον σνμπαρεσχε 

τοΐς πολεμίοις. επεί δ’ ήλθεν, εδεξιοντό τε καί ελεγεν οτι 

οϊοιτο τεθνεώτας πολλούς ευρησειν. 

20 Έκ τούτον 6 Ξ,ενοφών δεΐται τους όμηρους τε αυτώ παρα- 2ο 

δούναι καί επί τό όρος, εί βούλεται, συστρατευεσθαν εί δε 

21 μη, αυτόν εάσαι. ττ\ ουν υστεραία παραδίδωσιν ό Σευθης 

τους όμηρους, πρεσβντερονς άνδρας ηδη, τους κρατίστονς, 

ως εφασαν, τών ορεινών, καί αυτός ερχεται συν τη δυνάμει. 

δε είχε καί τριπλασίαν δυναμιν ό Σευθης· εκ γάρ τών 25 

Όδρυσών άκουοντες ά πράττει ό Σευθης πολλοί κατεβαινον 

2 Κπΐ^ετ : ήδη ώ$ X (ήδη Β) : ογπ. άεΐ. όκτωκαίδεκα &ν (Ιεί. 

4 καταφεΰγουσιν X 5 ΟΓη· 6 υπερβαλλόμενων X 
εί ϋ 7 ενισχομενων άεΙ. εν τοΐς <ΙεΙ. 8 διαμαρτόντες 
<3ε£. 9 δε] τ6 (Ιεί:. ίο κα\ οί μεν ρΓΟ καιομενην X : ηκόντιζον 
καιομενην (Ιεί. 12 κα\ ευοδεα X : καί ενοδίαν άεΙ. : ’Επιταλιεα 
δοΐιεηΐίΐ οοΐΐ. ΗεΙΙ. III. ϋ. 25 θεαγενην (Ιεί. ρ&Γ5 δε λοκρόν τον 
άεΙ. 13 κα\ εσθης τινων] εστιν ών οΐεΐ:. ' 14 βοηθήσων (Ιεί. 
15 σαλπιγκτήν οοοΙ<3. ιη συμπαρεΐχε (Ιεί. ι8 ήλθον X 
19 εΰρίσκειν θεΐ. 23 ηδη ογπ. <3εΐ. 24 ορεινών <3εΙ. ρ<\15 : 
όριτών X : όρειτών ϋ ά\. 20 πράττοι <3εΙ. 
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συστρατευσόμενοι. οι δε ΘννοΙ επεϊ εΐδον από τον όρους 22 

πολλούς μεν όπλίτας, πολλούς δε πελταστάς, πολλούς δε 

Ιππέας, καταβάντες ικετευον σπείσασθαι, και πάντα ωμολά¬ 

ρουν ποιησειν καί πιστά λαμβάνειν εκελευον. 6 δε Σενθης 23 

5 καλεσας τον Εενοφώντα επεδείκνυεν ά λεγοιεν, καί ονκ άν 

εφη σπείσασθαι, εΐ Εενοφών βούλοιτο τιμωρησασθαι αίιτους 

της επιθεσεως. δ δ’ είπεν Άλλ’ εγωγε Ικανήν νομίζω 24 

και νυν δίκην εχειν, εί οντοι δούλοι εσονται άντ ελεύθερων, 

συμβονλενειν μεντοι εφη αντώ τδ λοιπόν όμηρους λαμβάνειν 

ίο τους δυνατωτάτους κακόν τι ποιεΐν, τους δε γέροντας οίκοι 

εάν. οι μεν οΐιν ταυτη πάντες δη προσωμολόγουν. 

ΐΓΤπερβάλλουσι δε προς τους υπέρ Βυζαντίου Θράκας εις V 

τδ Δέλτα καλονμενον αυτή δ’ ην ονκετι άρχη Μαόσαδου, 

άλλα Τηρους του Όδρόσον [αρχαίου τινός]. καί ό 'Ηρα- 2 

15 κλείδης ενταύθα εχων την τιμήν της λείας παρην. και 

Σενθης εζαγαγών ζεύγη ημιονικά τρία (ου γάρ ην πλείω), 

τα δ’ άλλα βοεικά, καλεσας Βενοφωντα εκελενε λαβείν, τά 

δ’ άλλα δίαν είμαι τοΐς στρατηγοϊς καί λοχαγοΐς. Εενοφών 3 

δε είπεν Έμοι τοίννν αρκεί και ανθις λαβείν· τοντοις δε 

2ο τοΐς στρατηγοϊς δώρου ο'ί συν εμοϊ ηκολονθησαν καί λοχα¬ 

γοΐς. και των ζευγών λαμβάνει εν μεν Ύιμασίων ό Ααρ- 4 

δανενς, εν δε Κλεάνωρ ό Όρχομενιος, εν δε Φρυνίσκος ό 

Αχαιός· τά δε βοεικά ζεύγη τοΐς λοχαγοΐς κατεμερίσθη. 

τον δε μισθόν άποδίδωσιν εζεληλυθότος η δη του μηνός είκοσι 

25 μόνον ημερών ό γάρ Ήρακλείδης ελεγεν οτι ον πλέον 

εμπολησαι. ό οΐιν Εενοφών άχθεσθεϊς είπεν επομόσας· ζ 

Αοκεΐς μοι, ώ Ήρακλείδτ/, ονχ ώ? δει κηδεσθαι Σενθον εί 

ι του οιτι. X 3 ίππΐΤς οοάά. 4 πίστα (ΙεΙ. 5 
ογπ. X 6 σπς'ισεσθαι <1εΙ. 8 καί νυν οιτι. (3εί. ιι δ)] 

ο Γη. οΐεί. ίο όπερ] υπό X 14 αρχαίου τινός <3ε1. ϋοβΓεε 
17 βοεικά] εί εχ ι Ο Ε : βοικά Α εί (ΙεΙ. ρ&Γ5 εκελευσε Ε οιπτι 4εί. 
19 ρτίνΐ5 δε] δέ τάδ’(ε) (Ιεί. μεν τοίννν <3εΙ. 23 βοικά Ε οαΓη 
<3εΙ. ηοηηυΐ. κατεμέρισε άεΐ. 25 πλεΐον οοοΜ. 26 εμπολήσαι 
Ρΐετεοη : έμποδησαί νεί έμποδίσαι X : εμπολησαι νεί εμπωλησαι οΐεΐ. 
επομόσας οηι. <4εΙ. 27 δοκέΓ X 

15* 
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γάρ έκηδου, ηκές αν φόρων 7τληρη τον μισθόν καί προσ- 

δανέΐσάμένος, έί μη άλλως εδννω, καί αποδομένος τα σαυτον 

[μάτια. 

6 Έντένθέν 6 Ήρακλέίδης ηχθόσθη τέ καί έδέΐσέ μη έκ 

της Σέύθου φιλίας έκβληθέίη, και 6 τι έδύνατο από ταντης 5 

7 της ημέρας Βένοφώντα διόβαλλέ προς Σέύθην. οί μέν δη 

στρατιώται Βένοφώντι ένέκάλουν οτι ονκ έΊχον τον μισθόν 

Σέύθης δε ηχθέτο αντω οτι έντόνως τοΐς στρατιωταις άπητέΐ 

δ τον μισθόν. καί τέως μέν αίέϊ έμέμνητο ώ?, έπέΐδάν έπί 

θάλατταν άπέλθη, παραδωσέι αντω Βισάνθην καί Τόνον και ίο 

Νέον τέΐχος· από δέ τούτου τον χρόνου ονδένός έτι τούτων 

έμέμνητο. δ γάρ 'Ηρακλέίδης καί τούτο δΐέβέβληκέΐ ως 

ονκ ασφαλές έϊη τέίχη παραδιδόναι άνδρϊ δύναμιν ίχοντι. 

9 Έκ τούτον δ μέν Βένοφών έβονλέύέτο τί χρη ποίέϊν πέρΐ 

τον έτι άνω στρατέύέσθαν δ δ’ 'Ηρακλέίδης έΐσαγαγών 15 

τούς άλλους στρατηγούς προς Σέύθην λίγέΐν τέ έκύλέυέν 

αυτούς ότι ονδέν αν ηττον σφέΐς άγάγοίέν την στρατιάν η 

Βένοφών, τόν τέ μισθόν νπισχνέΐτο αντοϊς όντός ολίγων 

ημέρων έκπλέων παρόσέσθαι δυοίν μηνοΐν, καί σνστρα- 

ιο τέύέσθαι έκύλέυέ. καί δ Τιμασίων έΊπέν Έγώ μέν τοίνυν 2ο 

ονδ' άν πύντέ μηνών μισθός μ,ελλρ έΐναι στρατέυσαίμην αν 

άνέυ Βένοφώντος. καί δ Φρυνίσκος καί δ Κλέάνωρ συν- 

11 ωμολόγου ν τώ Ύιμασίωνι. όντέϋθέν δ Σέύθης έλοιδόρέΐ 

τόν Ήρακλέίδην οτι ον παρέκάλέΐ καί Βένοφώντα. εκ δε 
τούτου παρακαλονσιν αυτόν μόνον. δ δε γνούς του Ήρα- 25 

κλέίδου την πανουργίαν ότι βούλοιτο αυτόν διαβάλλέΐν προς 

τούς άλλους στρατηγούς, παρόρχέται λαβών τούς τέ στρατη- 

12 γούς πάντας καί τούς λοχαγούς, καί έπέί πάντές έπέίσθησαν, 

συνέστρατέύοντο καί άφικνοννται έν δέξια έχοντές τόν 

I πληρη φέρων άεΐ. 2 μή γ άεί. εδΰνου X εαυτόν (Ιεί. 
6 διεβαλε 0 9 άβί <3εΙ. ίο παραδώσειν X : παραδώσω ϋ &1. 
15 &νω έτι Β Ε εί I) &1. ΐδ ύπισχνεΐται Β Α Ε 19 συστρατεΰεσθαί 
τε, οιη. καί, (3εί. 2ΐ ροδίεπιΐδ &»/ οιη. X 23 τω ογπ. ^εΐ. 
δ οιη. (3εί. 24 παρακαλεΊ τον οΐεΐ. 25 ηρακλεί(ί 0)δου$ X (Β ?) 
27 παρέρχεται] παρείχε τε X (οιη. Β) 
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ΥΙόντον διά των Μέλινοφάγων καλούμενων Θρακών εις 

τον Σαλμυδησσόν. ένθα των εις τον Πο'^τοζ; πλεουσών 

νέων πολλαϊ όκελλουσι καί εκπίπτουσι· τέναγος γάρ εστιν 

επϊ πάμπολυ της Θαλάττης. καί Θράκες οί κατά ταϋτα 13 

5 οικονντες στηλας όρισάμενοι τα καθ' αντονς εκπίπτοντα 

έκαστοι ληζονται· τέως δε ελεγον πρϊν όρίσασθαι αρπάζοντας 

πολλούς νπ’ άλληλων άποθνησκειν. ενταύθα ηυρίσκοντο 14 

πολλαϊ μεν κλΐναι, πολλά δε κιβώτια, πολλαι δε βίβλοι 

γεγραμμεναι, καϊ τάλλα πολλά οσα εν ζυλίνοις τενχεσι ναν- 

ϊο κλήροι άγονσιν. εντεύθεν ταντα καταστρεψάμενοι άπησαν 

πάλιν, ένθα δη Σευθης είχε στράτευμα ηδη πλέον του Έλ- 15 

ληνικοϋ' εκ τε γάρ Όδρυσών πολύ ετι πλείους κατεβεβηκεσαν 

καϊ οι αίει πειθόμενοι συνεστρατευοντο. κατηυλίσθησαν δ’ 

εν τω πεδίω νπερ Σηλυμβρίας οσον τριάκοντα σταδίους 

15 άπεχοντες της θαλάττης. και μισθός μεν ουδέίς πω εφαί- ΐ6 

νετο' προς δε τον Έενοφώντα οι τε στρατιώται παγχαλεπως 

ειχον 6 τε Σευθης ουκετι οίκείως διεκειτο, άλλ’ οπότε συγ- 

γενεσθαι αντω βουλόμενος ελθοι, πολλαϊ ηδη άσχολίαι 

εφαίνοντο. 

2ο Έι> τουτω τω χρόνω σχεδόν ηδη δυο μηνών δντων άφι- VI 

κνεΐται Χαρμΐνός τε <5 Αάκων καϊ Πολυνικος παρά Θίβρωνος, 

καϊ λεγουσιν οτι Λακεδαιμονίοις δοκεΐ στρατεύεσθαι επϊ 

Ύισσαφερνην, και Θίβρων εκπεπλευκεν ώ? πολεμησων, καϊ 

δεΐται ταυτης της στρατιάς καϊ λεγει ότι δαρεικός εκάστω 

25 εσται μισθός του μηνάς, καϊ τοϊς λοχαγοΐς διμοιρία, τοΐς δε 

στρατηγοΐς τετραμοιρία. επεϊ δ’ ηλθον οί Λακεδαιμόνιοι, 2 

ενθνς ό Ήρακλείδης πυθόμενος οτι επϊ τό στράτευμα ηκουσι 

λεγει τω Σενθη οτι κάλλιστόν τι γεγενηταΐ' οί μεν γάρ 

2 τδ άλμυδησσόν X 4 ττολί/ <3εΙ. καί οί Θράκες άεΐ. 5-^ έκαστοι 
νεί εκαστα εκπίπτοντα (ΙεΙ. 6 ελε'γοντο εί άρπάζοντες πολλοί εΐεί. 
7 ευρίσκοντο X : εΰρίσκονται άεί. 9 γεγραμμεναι οιη. <3εί. 
13 αιβί] αυτοί <3εί. συνεπιστρατεύοντο X (Α ?) ι6 πρδς δί] καί 
πρδ5 μεν άεΐ. πάνυ νεί πάντες χαλεπως άεΐ. 19 ε*/όνοντο άεΐ. 
2ο εν δε <3εΙ. άψικνοΐίνται <1εΙ. 21 θίμβρωνος ϋ 3.1., ΐΐεηι ϊηίΥίΐ 
22 ως επί οΐεί. 25 εσται οιη. X 28 κάλλιστόν τε είπε τι X : 

κάλλιον οΐεί : εοιτ. ΟοβεΙ 
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Λακεδαιμόνιοι δέονται του στρατεύματος, συ δε ουκετι δεη· 

άποδιδους δε τδ στράτευμα χαριη αυτοΐς, σε δε ουκετι άπαι- 

τησουσι τον μισθόν, άλλ’’ άπαλλάξονται εκ της χώρας. 

3 άκουσας ταΰτα 6 Σευθης κελεύει ιταράγειν και επεϊ είπον 

οτι επί το στράτευμα ηκουσιν, ελεγεν οτι το στράτευμα άπο- 5 

δίδω σι, φίλος τε καί σύμμαχος είναι βούλεται, καλεΐ τε 

αυτους επι ξένια’ καί εζενιζε μεγαλοπρεπώς. Εενοφώντα 

4 δε ουκ εκάλει, ουδέ των άλλων στρατηγών ουδενα. ερωτών- 

των δε των Λακεδαιμονίων τίς άνηρ ειη Εενοφών άπεκρίνατο 

ότι τα μεν άλλα εΐη ου κακός, φιλοστρατιώτης δε· και διά ίο 
τούτο χείρον εστιν αυτω. καί οι είπον Άλλ’ η δημαγωγεί 

ό άνηρ τους άνδρας; καί 6 Ήρακλείδης, Υίάνυ μεν ουν, εφη. 

5 ρ' ουν, εφασαν, μη και ημίν εναντιώσεται της απαγωγής; 

Άλλ’ ην υμείς, εφη 6 Ήρακλείδης, συλλεξαντες αυτους 

υπόσχησθε τον μισθόν, ολίγον εκείνω προσχόντες άποδρα- 15 

6 μουνται συν νμίν. Πώ$· ουν άν, εφασαν, ημίν συλλεγείεν; 

Αυριον υμάς, εφη 6 'Ηρακλείδης, πρω άξομεν προς αυτους’ 

και οϊδα, εφη, οτι επειδάν υμάς ΐδωσιν, άσμενοι συνδρα- 

μοϋνται. αυτή μεν η ήμερα ούτως εληξεν. 

7 Τη δ’ υστεραία άγουσιν επί το στράτευμα τους Αάκωνας 2ο 

Σευθης τε και 'Ηρακλειδί7?, και συλλεγεται ί) στρατιά, τώ 

δε Αάκωνε ελεγετην οτι Αακεδαιμονίοις δοκεί πολεμείν Τισ- 

σαφερνει τω υμάς άδικησαντι· ην ουν ΐητε συν ημίν, τόν 

τε εχθρόν τιμωρησεσθε και δαρεικον έκαστος οίσει του μηνάς 

υμών, λοχαγός δε το διπλοΰν, στρατηγός δε τό τετραπλοΰν. 25 

δ και οι στρατιώται άσμενοί τε ηκουσαν και ευθυς άνίσταταί 

τις των Αρκάδων του Εενοφώντος κατηγορησων. παρην 

δε και Σευθης βουλόμένος ειδεναι τι πραχθησεται, καί εν 

I ούκετβ ού <3εΙ. 2 αύτοΐί χαριτ) νεί χαριεΐ <3ε1. 3 XV* 

(ΙεΙ. 5 %κουοΊ λε'γει (Ιοί. 6 βούλεται είναι <3ε1. καλεΐ τε 
Ε οιπη όεΐ. : καλείται Ο Α (καλεΐ δε Β) 8 ού καλεΐ άεΐ. 9 
ογπ. X 13 7τερ\ της (ίεΐ. αταγωγης Ε οιπη 8εί. : αγωγής Ο Β Α 
15 εκείνφ~\ εν ττόνφ X (ογπ. Β) ΐ6 αν ουν άεΐ. συλλεγοιεν Ο 
(δεά εν 02 5.ν.) Β Α : συλλεχθεΐεν, δυρταδεπρίο οι, Ε 19 «λήξε 
Β Ε οιπη (ΙεΙ. 23 ήτε άεΐ. 24 τε ογπ. Α Ε 
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€7τηκόω εϊστηκει έχων έρμηνέα· ξυνίει δέ και αυτός έλλη- 9 
νιστ\ τα πλεΐστα. ένθα δη λέγει δ Αρκάς· Άλλ’ ημείς 
μεν, ώ Λακεδαιμόνιοι, και -πάλαι αν ήμεν παρ' υμΐν, εί μη 

Βενοφών ημάς δεύρο πείσας άπηγαγεν, ένθα δη ημεΐς μεν 

5 τον δεινόν χειμώνα στρατευόμενοι καί νύκτα καί ημέραν 

ουδέν πεπανμεθα' δ δ£ τους ημετέρονς πόνους έχει· καί 

Σευθης εκείνον μεν ιδία πεπλουτικεν, ημάς δε αποστερεί τον 

μισθόν ώστε [ο γε πρώτος λέγων] εγώ μεν εί τούτον ϊδοιμι ίο 
καταλευσθέντα καί δόντα δίκην ών ημάς περιεϊλκε, και τον 

ίο μισθόν αν μοι δοκώ έχειν καί ουδέν έπι τοΐς πεπονημένοις 

άχθεσθαι. μετά τούτον άλλος άνέστη δμοίως καί άλλος, 

εκ δβ τούτον Βενοφών ελεξεν ώδε. 

Άλλα πάντα μεν άρα άνθρωπον όντα προσδοκάν δει, II 

δπότε γε καί εγώ νυν υφ' υμών αιτίας έχω εν ω πλείστην 
15 προθυμίαν έμαντώ γε δοκώ σννειδέναι περί υμάς παρεσχη- 

μένος. άπετραπόμην μέν γε ηδη οΐκαδε ώρμημένος, ου μά 

τον Αία οϋτοι πννθανόμενος υμάς ευ πράττειν, άλλα μάλλον 

άκονων εν άπόροις είναι ώς ώφελησων εΐ τι δνναίμην. 

έπε'ι δέ ηλθον, Σευθου τοντονϊ πολλούς αγγέλους προς εμέ 12 

2ο πέμποντος καί πολλά υπισχνονμένον μοι, εί πείσαιμι υμάς 

προς αυτόν έλθεΐν, τούτο μέν ουκ έπεχείρησα ποιεΐν, ώς αυτοί 

υμείς έπίστασθε. ηγον δ£ όθεν ωόμην τάχιστ αν υμάς εις 

την Ασίαν διαβηναι. ταυτα γάρ καί βέλτιστα ένόμιζον υμΐν 

είναι καί υμάς ηδειν βουλομένους, έπει δ’ Άρίσταρχος έλθών 13 

25 συν τριηρεσιν έκώλνε διαπλεΐν ημάς, εκ τούτον, οπερ είκός 

δηπον ην, συνέλεζαυμάς, όπως βουλευσαίμεθα ο τι χρη ποιεΐν. 

2 άλλ’ ημε?ς μέν ΟΓΠ. X 4 δίΟρο ημάς ένθα δη <ίεΙ. 
ηοηηυΐΐΐ : ενθά δέ (δη Α) τε X : ένθα δέ γε νεί ένθάδε γε (3εΙ. ρΐεπηιιε 
7 Ιδία μέν εκείνον (ίεΐ. πεπλούτηκεν εοάοΐ. : εοιτ. δΙερΗαηιιβ 
8 ο . . . λέγων <3ε1. 5εΗηεί<3εΓ μέν έψη οΐεΐ. ίο ε’πΐ] δ.ν ετί (3εΙ. 
πεπονημένοις Β Ε : πονημένοις Ε Α : πεποιημένοις <3εΙ. 12 τούτων 
«3εΙ. 13 &ρα οιη. όεΐ. 14 γβ ογπ. άεΐ. ε’γώ οιη X 
νυνί μέν <3εΙ. αιτίαν Ηυίεΐιΐηδοη ιό όρμώμενος (ΙεΙ. ού 
ογπ. άεΐ. 17 οϋτι Ε ειπη <3εί. πράσσειν X 20 έμο\ (3εΙ. 
22 υμείς οιη. <3ε£. ΐ\κον X ψμην <3ε£. 24 Ιδε'ίν X 
25 έκωλυσε <3εΙ. 20 βουλευσώμεθα Ο &1. 
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14 ουκοϋν υμεΐς άκουοντες μεν Άριστάρχου επιτάττοντος υμΐν εις 

Χερρόνησον 7τορευεσθαι, άκουοντες δε Σευθον πείθοντος έαντώ 

σνστρατευεσθαι, πάντες μεν έλεγετε συν Σενθη ίεναι, πάντες 

δ’ εψηφίσασθε ταυτα. τί ονν εγώ ενταύθα ηδίκησα άγαγών 

15 υμάς ένθα πάσιν υμΐν εδόκει; επεί γε μην φευδεσθαι ηρξατο 5 
Σευθης ττερί του μισθόν, εί μεν επαινώ αυτόν, δικαίως αν με 

καί αίτιώσθε καί μισοΐτε' εί δε πρόσθεν αυτώ πάντων μάλιστα 

φίλος ών νυν πάντων διαφορώτατός είμι, πώς αν ετι δικαίως 

υμάς αιρουμενος αντί Σευθον υφ’ υμών αιτίαν εχοιμι περί ών 

ιό προς τούτον διαφερομαι; άλλ’ εΐποιτ αν οτι εξεστι καί τα ίο 
υμετερα εχοντα παρά Σευθον τεχνάζειν. ουκουν δηλον τοΰτό 

γε εστιν, είπερ έμοί ετελει τι Σεύθης, ουχ όντως ετελει 

δηπου ώς ών τε έμοί δοίη στεροιτο και άλλα υμΐν άποτείσειεν, 

άλλ’ οΐμαι, εί εδίδον, επί τουτω αν εδίδον όπως εμοϊ δους 

17 μεΐον μη άποδοίη υμΐν το πλέον. εί τοίννν ούτως έχειν 15 
οΐεσθε, έξεστιν υμΐν αντίκα μάλα ματαίαν ταυτην την πράξιν 

άμφοτεροις ημΐν ποιησαι, εάν πράττητε αυτόν τά χρήματα, 

δηλον γάρ ότι Σευθης, εί εχω τι παρ' αυτόν, απαιτήσει με, 

καί απαιτήσει μεντοι δικαίως, εάν μη βεβαιώ την πράξιν 

ιδ αυτώ εφ' η έδωροδόκονν. αλλά πολλου μοι δοκώ δεΐν τά 2ο 
υμετερα εχειν ομνύω γάρ υμΐν θεούς άπαντας και πάσας 

μηδ' ά εμοϊ ιδία υπεσχετο Σευθης εχειν πάρεστι δε καί 

19 αυτός καί άκουων συνοιδε μοι εί επιορκώ’ ΐνα δε μάλλον 

θανμάσητε, σννεπόμννμι μηδε ά οι άλλοι στρατηγοί ελαβον 

20 είληφεναι, μη τοίννν μηδε όσα τών λοχαγών ενιοι. καί τί 25 
δη ταυτ εποίονν; ωμήν, άνδρες, οσω μάλλον σνμφεροιμι 

τουτω την τότε πενίαν, τοσουτω μάλλον αυτόν φίλον ποιη- 

3 στρατζΰεσθαι X 4 (ΤΓ^ηφίσαοτθε <3εί. 5 7€ /ί^ν * 
'/ε υμΐν Ο Α : δε Ύζ υμΐν Β : δε υμΐν Ε η πάντων οπί. <3εΙ. 8 άν 
ετί ϋ Ε : τι νεί ετι οεΐ. : ογπ. Ε 9 αιρουμενος υμάς άεΐ. 11 οϋ- 
κουν X 12 εστιν~\ οτι <3εΙ. τι ογπ. X 14 δ)) ΟοβεΙ 
15 πλέον (πλεΐον) X : πλεΐστον <3εΙ. ι8 παρ'"] απ' <1εΙ. 20 αύτοΰ 
άεΐ. εδωροδοκουμεν (3εΙ. μοι δοκώ ογπ. ουιη 1&ε. ΟΒ Α, είπε 
1&ο. Ε 22 καί ογπ. άεΐ. 23 καί, ςυοά ΐη Ο ίεΓε 
ενπηίοΐυηι (Όϋβηει·), οπί. Ε, ςυΐ ιηοχ σύνοιδε δε 26 & άνδρες 
<3εΙ. 27 ποιησεσθαι] μοι εσεσθαι <3εΙ. 
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(τεσθαι, οπότε δυνασθείη. εγώ δε άμα τε αυτόν όρώ εΰ 

πράττοντα καί γιγνώσκω δη αυτόν την γνώμην, εΐποι δη τι? 21 
αν, ούκουν αισχύνη οϋτω μώρως εξαπατώμενος; ναϊ μά Αία 

ησχυνόμην μένταν, εί υπό πολεμίου γε όντος εξηπατηθην 

5 φίλω δε όντι εξαπατάν αισχών μοί δοκεΐ είναι η εξαπατάσθαι. 

επεϊ εΐ γε προς φίλους εστι φυλακή, πάσαν οίδα ημάς φύλαξα- 22 
μένους ως μη παρασχεΐν τούτω πρόφασιν δικαίαν μη άποδι- 

δόναι ημΐν ά νπεσχετο· ούτε γάρ ηδικησαμεν τούτον ουδεν 

ούτε κατεβλακεύσαμεν τα τούτον ουδέ μην κατεδειλιάσαμεν 

ίο ουδεν εφ’ ο τι ημάς ουτος παρεκάλεσεν. αλλά, φαίητε αν, 23 

εδει τα ενεχυρα τότε λαβεϊν, ως μηδ’ εί εβούλετο εδύνατο 

εξαπατάν, προς ταντα δη ακούσατε ά εγώ ούκ αν ποτέ εΐπον 
τούτον εναντίον, εί μη μου παντάπασιν άγνώμονες εδοκεΐτε 

εΐναι η λίαν εις εμε αχάριστοι, άναμνησθητε γάρ εν ποίοις 24 
15 τισι πράγμασιν όντες ετνγχάνετε, εξ ών υμάς εγώ άνηγαγον 

προς Σεύθην. ούκ εις μεν Περινθον προσητε \πόλιν\, Άρί- 

σταρχος δ’ υμάς ό Λακεδαιμόνιος ούκ εία είσιεναι άποκλείσας 

τάς πύλας; υπαίθριοι δ’ εξω εστρατοπεδεύετε, μέσος δε 

χειμών ην, αγορά δε εχρησθε σπάνια μεν όρώντες τα ώνια, 

2ο σπάνια δ’ εχοντες οτων ώνησεσθε, ανάγκη δε ην μενειν επι 

Θράκης· τριηρεις γάρ εφορμονσαι εκώλυον διαπλεΐν εί δε 25 
μενοι τις, εν πολέμια είναι, ένθα πολλοί μεν ιππείς ησαν 

ενάντιοι, πολλοί δε πελτασταί, ημΐν δβ όπλιτικόν μεν ην ώ 26 
άθρόοι μεν ίόντες επί τάς κώμας ΐσως αν εδννάμεθα σίτον 

25 λαμβάνειν ούδεν τι άφθονον, οτω δε διώκοντες αν η ανδράποδα 

η πρόβατα κατελαμβάνομεν ούκ ην ημΐν ούτε γάρ ιππικόν 

I άμα δρω αυτδν (Ιεί:. 2 πράσσοντα X (Β ?) 3 μωρδϊ X 
4 αϊσχννομαι (Ιεί. μένταν δοΗαίεΓ : μεντοι εο<3<3. οντος~\ ούτως 
(Ιεί. 6 6Ϊ] 7} (Ζοβεί ύμας εοάά.: οογγ. I. νο55 διαφυ\αξα- 
μενους άεί. 8 ημ7ν ϋ : υμ7ν εεί. ιι εχυρά X 12 δτ)] 
δβ <3εΙ. 13 μοι ■?) (3ε£. 15 οντες πράχμασιν οΐεΐ. ΐ6 προσιτέ 
ΒοΓηειηΗηη : προσίητε Ο Β Α : προσίετε Ε : εί προσιτέ νεί 5ΐιη. (ίεί. (βί 
προσιτέ ίπβιιΐΙιΐΓ Ζ) πόλιν <3ε1. Ε&ΓηυίΗ : τη πόλει (Ιεί. 17 δ’ 
οηι. 8εΙ. ημάς Ο Β Α 20 όταν X : 'ότου <3εΙ. : οογγ. 5ΐερ1ΐ3.ηιΐ5 
ώνησθε X ; εί. III. ΐ. 20 2ΐ Θράκη X 22 πολέμια χωρά <3εί. 
23 ενάντιοι ήσαν «Ιεί. 20 καταλαμβάνοιμεν νεί λαμβάνοιμεν άεΐ. 
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οντε πελταστικόν €Π βγω σννεστηκός κατέλαβον παρ νμϊν. 

27 €ΐ ονν εν τοιαντη ανάγκη όντων υμών μηδ’ όντιναονν μισθόν 

προσαιτησας Σενθην σύμμαχον νμϊν προσέλαβον, έχοντα καί 

ιππέας καί πελταστάς ών νμεΐς προσεδεΐσθε, η κακώς αν 

2δ έδόκονν νμϊν βεβονλενσθαι προ υμών; τούτων γάρ δηπον 5 

κοινωνησαντες και σίτον άφθονώτερον έν ταις κώμαις ηνρί- 

σκετε δια το άναγκάζεσθαι τους Θράκας κατά σπονδήν μάλλον 

φενγειν, καί προβάτων καί ανδραπόδων μάλλον μετέσχετε. 

29 και πολέμιον ονκέτι ονδένα έωρώμεν επειδή το ιππικόν ημΐν 

προσεγένετο' τέως δε θαρραλέως ημΐν έφείποντο οι πολέμιοι ι 

και ίππικώ καί πελταστικώ κωλνοντες μηδαμη κατ όλίγονς 

άποσκεδανννμένονς τά επιτήδεια άφθονώτερα ημάς πορί- 

30 ζεσθαι. εί δε δη ό σνμπαρέχων νμϊν ταντην την ασφάλειαν 

μη πάνυ πολνν μισθόν προσετέλει της ασφαλείας, τούτο δη 

τό σχέτλιον πάθημα και διά τοντο ονδαμη οίεσθε χρηναι 

3ΐ ζώντα εμέ άνεϊναι; ννν δβ δη πώς άπέρχεσθε; ον διαχειμά- 

σαντες μεν εν άφθόνοις τοΐς έπιτηδείοις, περιττόν δ’ έχοντες 

τοντο εί τι έλάβετε παρά Σενθον; τά γάρ τώ>ν πολεμίων 

έδαπανάτε. καί ταντα πράττοντες οντε άνδρας έπείδετε νμών 

32 αντών άποθανόντας οντε ζώντας άπεβάλετε. εί δέ τι καλόν - 

προς τονς εν τη 'Ασία βαρβάρονς έπέπρακτο νμϊν, ον καί 

εκείνο σών έχετε καί προς έκείνοις ννν άλλην εύκλειαν 

προσειληφατε καί τονς εν τη Έ>νρώπη Θράκας έφ’ ονς 

έστρατενσασθε κρατησαντες; εγώ μέν νμάς φημι δικαίως 

αν ών έμοί χαλεπαίνετε τούτων τοΐς θεοΐς χάριν είδέναι ώ$· 2 

33 αγαθών. καί τά μέν δη νμέτερα τοιαντα. άγετε δη προς 

θεών καί τά έμά σκέφασθε ώς έχει. εγώ γάρ οτε μέν 

3 ημΐν Ε εί Ό κα\ οιη. εΐεί. \ ή οηι. άεΐ. 8 μάλλον 
οηι. άεΐ. 9 πολέμιον ούδένα ίτι άεΐ. εφ(νε 1 £π)εωρώμεν 
<3εΙ. το τβωϊΐ τέλος X θαρσαλέως <3εί. ιι μηδαμοΊ ϋ 3.1. 
12 ημάς Ε : ύμάε ΟΒ Α : οηι. άεΐ. 13 δε οηι. Ο Β Ε : δή οιη. Α 
15 τδ πάθημα τ& σχέτλιον άεΐ. χαρηναι X ΐ6 έμ\ άνε7ναι\ 
μ’ άνειναι (μανεΐναι Ο) άεΐ. ΐ8 εί τι\ ’ό τι <3εΙ. 19 ε’πε/δετε 
ϋ : επίδετε εεΐ. 2ΐ καί] αεί X 24 ε’στρατευεσβε Ε ειιτη εΐεΐ. 
26 ρπιΐ5 δτ] οηι. άεΐ. ^&γε δή πρδς ίων θεών Ε) 
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πρότερον άπήα οΐκαδε, έχων μέν έπαινον πολνν προς νμών 

άπεπορενόμην, έχων δέ δί,’ υμάς καί νπο των άλλων Ελλήνων 

είέκλειαν. έπιστενόμην δέ νπο Λακεδαιμονίων ον γάρ αν 

με επεμπον πάλιν προς υμάς. νυν δε απέρχομαι προς 34 

5 μεν Λακεδαιμονίους νφ' νμών διαβεβλημένος, Σενθη δε 

άττηχθη μένος υπέρ νμών, δν ήλπιζον εΐι ποιήσας μεθ’ νμών 

αποστροφήν καί έμοί καλήν καί παισίν, εί γένοιντο, κατα- 

θήσεσθαι. υμείς δ’, νπερ ών εγώ άπήχθημαί τε πλεΐστα καί 35 

ταΰτα πολν κρείττοσιν έμαντον, πραγματευόμενος τε ονδέ 

ίο νυν πω πεπανμαι ο τι δύναμαι αγαθόν νμΐν, τοιαντην έχετε 

γνώμην περί εμού. άλλ’ έχετε μεν με οντε φενγοντα $6 

λαβόντες οντε άποδιδράσκοντά· ήν δε ποιήσητε ά λέγετε, 

ιστέ οτι άνδρα κατακεκονότες έσεσθε πολλά μεν δη προ 

νμέον άγρνπνήσαντα, πολλά δε σνν νμΐν πονήσαντα και 

15 κινδννενσαντα καί εν τώ μέρει καί παρά τό μέρος, θεών δ’ 

ΐλεων όντων καί τρόπαια βαρβάρων πολλά δη σνν νμΐν 

στησάμενον, όπως δέ γε μηδενί τών Ελλήνων πολέμιοι 

γένησθε, παν οσον εγώ έδυνάμην προς υμάς διατεινάμενον. 

καί γάρ ονν νυν νμΐν έξεστιν άνεπιλήπτως πορενεσθαι όπη 37 

2ο άν ελησθε καί κατά γην καί κατά θάλατταν. υμείς δέ, ότε 

πολλή νμΐν ευπορία φαίνεται, καί πλεΐτε ένθα δή έπεθνμεΐτε 

πάλαι, δέονται τε νμών οί μέγιστον δννάμενοι, μισθός δέ 

φαίνεται, ηγεμόνες δέ ήκονσι Λακεδαιμόνιοι οι κράτιστοι 

νομιζόμενοι είναι, νυν δή καιρός νμΐν δοκεΐ είναι ώς τάχιστα 

25 εμέ κατακαίνειν; ον μήν οτε γε εν τοΐς άπόροις ήμεν,ώ πάντων 3^ 

μνημονικώτατοι, αλλά καί πατέρα εμέ έκαλεΐτε καί αίεί ώς 

ευεργέτου μεμνήσεσθαι νπισχνεΐσθε. ον μέντοι άγνώμονες 

ι αττηρα Β Ζ ιιΐ νΐάείυΓ 6 απεχθημένος X : απεχθόμενός ^εΐ. 

Υΐλπισ δ,ν εΐεί. 7 7ένοιντο ϋ V ά\ : γένοιτο (γένοντο Ο) εεΐ. 

ίο υμΓιν ΟΠ1. <3εΙ. "γνώμην έχετε άεί. 13 κατακεκανότες 
X : κατακανοντες <3εί. : οογγ. (ΓοΒεΙ 14 καί κινδυνέυσαν τα οηι. 

X ι6 δ^ν Ο : ογπ. Ε ι8 γένοισθε (3εΙ. ηοηηιιΙΚ 
19 νυν οηι. X 20 (ε)θέλητε άεί. οτε δεΙι&ίεΓ : οτι εοά<3. 

21 7τ\έετ6 X 22 τε~\ δέ οΐεί. οί τδ μέγιστον <3εΙ. 23 οί 
οιτι. <3εΙ. 25 κατακαίνειν X : κατακανείν Ζ V?«. 5ΙΤ· κατακτανεΤν 
άεί. 20 αεί <3εΙ. 
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ονδε οΐιτοί είσιν οι νυν ηκοντες εφ' υμάς· ώστε, ώ§· εγώ 

οίμαι, ονδε τοντοις δοκεϊτε βελτίονες είναι τοιοΰτοι ό'ντες 

περί εμε. ταυτ είπών επανσατο. 

39 Χ,αρμΐνος δε 6 Λακεδαιμόνιος άναστάς εΐπεν Ον τώ σιώ, 

άλλ’ εμοϊ μεντοι ον δικαίως δοκεϊτε τώ άνδρϊ τοντω χαλε- 5 

παίνειν' εχω γάρ καί αυτός αντω μαρτυρησαι. Σενθης γάρ 

ερωτώντος εμοΰ καί ΥΙολννίκου περί Βενοφώντος τίς άνηρ 

εΐη άλλο μεν ονδεν είχε μεμψασθαι, άγαν δε φιλοστρατιώτην 

εφη αυτόν είναι· διδ καί χείρον αντω είναι προς ημών τε των 

40 Λακεδαιμονίων καί προς αντον. άναστας επί τοντω Ενρν- ίο 

λοχο? Λονσιάτης Αρκάς είπεν Και δοκέΐ γε μοι, άνδρες 

Λακεδαιμόνιοι, τούτο υμάς πρώτον ημών στρατηγήσαι, παρά 

Σενθον ημϊν τον μισθόν άναπράξαι η εκόντος η άκοντος, καί 

41 μη πρότερον ημάς άπαγαγεΐν. Πολυκράτης δε ’ΛΘηναΐος 

είπεν ενετός υπό Βενοφώντος· Όρώ γε μην, εφη, ω άνδρες, 15 

και Ήρακλείδην ενταύθα παρόντα, ος παραλαβών τά χρήματα 

ά ημείς επονησαμεν, ταυτα αποδομένος οντε Σενθη άπεδωκεν 

οντε ημϊν τά γιγνόμενα, άλλ’ αυτός κλεψας πεπαται. ην ονν 

σωφρονώμεν, εξόμεθα αντοΰ· ον γάρ δη οντός γε, εφη, Θρα£ 

εστιν, άλλ’ "Ελλη^ ών 'Έλληνας αδικεί. 20 

42 Ταυτα άκονσας 6 Ήρακλείδης μάλα εξεπλάγη· και προσ- 

ελθών τώ Σενθη λεγει· Ημείς ην σωφρονώμεν, άπιμεν 

εντεύθεν εκ της τούτων επικράτειας. και άναβάντες επί 

τους ΐππονς ωχοντο άπελαννοντες εις τό εαυτών στρατόπεδον. 

43 και εντεύθεν Σενθης πεμπει Άβροζελμην τον εαυτόν ερμηνεα *5 

προς Βενοφώντα καί κελεύει αυτόν καταμεΐναι παρ εαντώ 

εχοντα χιλίονς όπλίτας, και νπισχνεΐται αντω απόδωσειν 

τά τε χωρία τά επί θαλάττη καί τά άλλα ά νπεσχετο. και 

ι Ί)κον 2 βΤ^αί] οντ65 X 4 σΐ(*3 Ον 3.1. : ουτωσ\(ν) 

X 5 μίντοά' μ\ν <3εΙ. δικαίως 7? 8 μίμφβσθαι άεΐ. 

ίο αυτώ Ο ΑΕ : αυτών Β ιι λουσιώτης X: δ λουσιάτης (ΙεΙ. 
«=?7Γ6 Β Ε ειιηι θεΐ. καϊ ογπ. Β Ε οαιη άεΐ. γβ] δε άεΐ. 5 άνδρες 
άεΐ. 12 εφη τούτο ϋ 3.1. 15 ενετδς ϋ ηΙ. (αΐνετδς V) : αΙνετώ$ 

X: άναστας εεΐ. υπδ Ζ : υπέρ οεΐ. & άνδρες εφη Ε οαηι οΐεΐ. 
ραΓίε 2ΐ μάλλον X 27 υπισχνεΐτο άεΐ. 
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έν άπορρήτω ποιησάμενος λέγει οτι άκήκοε ΤΙολννίκον ώς εί 

υποχείριος έσται Αακεδαιμονίοις, σαφώς άποθανοΐτο υπό 

θίβρωνος. έπέστελλον δε ταϋτα καί άλλοι πολλοί τώ 44 

Έενοφώντι ώ? Εισβεβλημένος εΐη και φνλάττεσθαι δέοι. 

5 ό δε ακούων ταϋτα δυο ιερεΐα λαβών έθϋετο τώ Δα τω 

βασιλεΐ πάτερά οι λώον καί άμεινον εΐη μένειν παρά Σεϋθιη 

έφ" οΐς Σενθης λέγει η άπιέναι συν τω στρατεϋματι. αναιρεί 

αϋτώ άπιέναι. 

"Εντεύθεν Σενθης μέν άπεστρατοπεδευσατο προσωτέρω 

ιο οι δε "Ελληνες έσκήνησαν εις κώμας οθεν έμελλον πλεΐστα 

έπισιτισάμενοι έπϊ θάλατταν ήζειν. αι δε κώμαι ανται ήσαν 

δεδομέναι νπο Σενθον Μηδοσάδη. ορών οϋν ο Μηδοσάδης 2 

δαπανώμενα τα εαυτόν εν ταΐς κώμαις ϋπδ τώ ν 'Ελλήνων 

χαλεπώς έφερε· καί λαβών άνδρα ’Οδρνσην δννατώτατον 

15 τών άνωθεν καταβεβηκότων καί ιππέας όσον τριάκοντα 

έρχεται καί προ καλείται Έενοφώντα εκ του 'Ελληνικόν 

στρατεύματος, καί δς λαβών τινας τών λοχαγών καί άλλους 

τών επιτηδείων προσέρχεται. ένθα δη λέγει Μηδοσάδης' 3 

’Αδικείτε, ώ Έενοφών, τάς ημετέρας κώμας πορθοϋντες. 

2 ο προλέγομεν οϋν ϋμΐν, εγώ τε υπέρ Σεύθον και δδε άνηρ παρά 

Μηδόκον ηκων του άνω βασιλέως, άπιέναι έκ της χώρας· εί 

δε μη, οϋκ επιτρέψομεν ϋμΐν, άλλ’ εάν ποιητε κακώς την 

ημετέραν χώραν, ώς πολεμίους άλεξόμεθα. 

Ό δε Έενοφών άκουσας ταϋτα είπεν ’Αλλα σοϊ μέν 4 

25 τοιαϋτα λέγοντι και άποκρίνασθαι χαλεπόν τούτον δ’ ένεκα 

τοϋ νεανίσκου λέ£ω, ϊν είδη οιοί τε υμείς έστε και οΐοι ημείς, 

ημείς μέν γάρ, έφη, πριν ϋμΐν φίλοι γενέσθαι έπορευόμεθα 5 

διά ταϋτης της χώρας οποί έβονλόμεθα, ήν μέν έθέλοιμεν 

πορθοϋντες, ήν δε θέλοιμεν καίοντες, καί σϋ οπότε προς 6 

ΥΠ 

3 οί άλλοι πολλοί ξινοί (Ιεί. 5 εθυε (Ιεί. 7 αναιρεί δε (Ιοί. 
9 άπεστρατεύσατο X II τί]κειν (Ιεί. ι6 προσκαλείται (Ιεί. 
17 &λλου?] άλλους τινας (Ιεί. 20 άνηρ ΚϋΙιηεΓ : άνηρ (X) νεί δ 
άνηρ εοθοί.; εί. ΗβΙΙ. IV. νΐϋ. 22 2ΐ άνωθεν (Ιεί. 25 τούτοι/] 
τονδε (Ιεί. 27 Ύαρ ογπ. <3εί. φίλοι ·γενεσθαι ύμΊν (Ιεί. 28 'όπη 
ϋ 3.1. 29 δ’ εθελοιμεν (Ιεί. κατακαίοντες (Ιεί. 
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ημάς ελθοις πρεσβεύων, ηυλίζον τότ€ παρ’ ημΐν ονδενα 

φοβούμενος των πολεμίων υμείς δε ονκ ητε εις τηνδε την 

χωράν, η εί ποτέ ελθοιτε, ώ? εν κρειττόνων χωρά ηνλίζεσθε 

7 εγκεχαλινωμενοις τοΐς ΐπποις. επεϊ δε ημΐν φίλοι εγενεσθε 

και δι ημάς συν θεοΐς εχετε τύ]νδε την χωράν, νυν δη 5 

εζελαύνετε ημάς εκ τησδε της χωράς ην παρ’ ημών, εχόντων 

κατά κράτος, παρελάβετε' ώ$· γάρ αντδς οΐσθα, οϊ πολέμιοι 

δ ονχ ικανοί ησαν ημάς εξελαύνειν. καί ονχ όπως δώρα δονς 

καί εύ ποιησας άνθ’ ών εν επαθες άζιοΐς ημάς άποπεμψασθαι, 

άλλ’ άποπορευομενονς ημάς ονδ’ ενανλισθηναι οσον δύνασαι ίο 

9 επίτρεπεις. καί ταντα λεγων ούτε θεούς αισχύνη ούτε τόνδε 

τον άνδρα, δς νυν μεν σε δρα πλοντοϋντα, πριν δε ημΐν φίλον 

γενεσθαι άπδ ληστείας τον βίον εχοντα, ως αντδς εφησθα. 

ίο άτάρ τί καί προς εμε λεγεις ταντα; εφη· ον γάρ εγωγ’ 

ετι άρχω, άλλα Αακεδαιμόνιοι, οΐς υμείς παρεδώκατε το 15 

στράτευμα άπαγαγεΐν ονδεν εμε παρακαλεσαντες, ω θανμα- 

στότατοι, όπως ώσπερ άπηχθανόμην αντοΐς οτε προς υμάς 

ηγον, οντω και χαρισαίμην νυν άποδιδούς. 

ΐι ϊ^πει ταντα ηκονσεν ο υορνσης, ειπεν' ίίιγω μεν, ω 

Μηδόσαδες, κατά της γης καταδύομαι νπδ της αισχύνης 2ο 

άκούων ταντα. καί εί μεν πρόσθεν ηπιστάμην, ονδ’ αν 

συνηκολούθησά σοΐ’ καί νυν άπειμι. ονδε γάρ αν Μηδοκός 

12 με δ βασιλεύς επαινοίη, εί εζελαύνοιμι τούς ενεργετας. ταντ’ 

είπών άναβάς επί τον ίππον άπύ]λαννε καί συν αντω οι άλλοι 

ιππείς πλην τεττάρων η πεντε. δ δε Μηδοσάδης (ελύπει γάρ 25 

αντδν η χώρα πορθονμενη), εκελευε τον Έενοφώντα καλεσαι 

13 τώ Αακεδαιμονίω. καί δς λαβών τούς επιτηδειοτάτονς 

I ηυλίζον τότε Β εοπ\ : ηυλίζον Ό ίη ηι&Γ§·. : ηύλίζετο ΟΒΑ: 
ηύλίσκου Ε) 3.1.: ηυλίζον Ε ευιη εεΐ. 4 ύμΊν οιη. X 5 °νν θεοΊ$ οιη. 
(Ιεί. δη] δ€ (Ιεί. 6 τησδς (ταντη$ Ε) οηι. <3εΙ. βλόντων Κι*ϋ§;εΓ 
7 ο7 τβ (Ιεί. 8 ούκ ήσαν ικανοί (Ιεί. ίο άλλ’ αποπορςυομίνους 
ϋ ά1. : άλλα πορευομόνους εεί. ούδ’ ενανλισθηναι (3εϊ. : ονδενα 
κατα(νε1 -αυ-)λισθηναι X : ούδ' ε'/καταυλισθηναι ϋΐπά. 12 μεν οηι. 

<1εΕ 14 εγά <3εί. 15 Λακεδαιμόνιοι, οΓϊ] λακεδαιμονίοις <3εΙ. 
ιό οητάγειν άεί. ούδε <3εΐ. θαυμασιώτατοι Εϊοη 19 όπε\ δε 
<3εΙ. 21 ούκ δ.ν άεΐ. 22 ού γαρ <3εΙ. 27 ό δ απολαβών άεΐ. 
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ττροσήλθε τώ Χαρμίνω καί Ώολυνίκω καί έλεγεν ότι καλεΐ 

αντονς Μηδοσάδης ττροερών άττερ αντώ, άττιέναι εκ τής 

χώρας. οΐομαι αν ονν, έφη, υμάς άττολαβεϊν τή στραπα 14 

τον όφειλόμενον μισθόν, εί είττοιτε οτι δεδέηται υμών ή 

5 στρατιά συναναττράξαι τον μισθόν ή παρ' έκόντος ή τταρ 

ακοντος Σενθου, καί ότι τούτων τνχόντες ττροθνμως αν σνν- 

εττεσθαι νμΐν φασι· καί οτι δίκαια νμΐν δοκουσι λέγειν και 

οτι νττέσχεσθε αντοΐς τότε αττιεναι όταν τα δίκαια έχωσιν οι 

στρατιώται. άκονσαντες οϊ Αάκωνες ταυτα εφασαν ερεϊν καί 15 

ίο άλλα όττοΐα αν δννωνται κράτιστα· και ενθνς εττορενοντο 

εχοντες ττάντας τους έττικαιρίους. έλθών δέ ελεξε Χαρμΐνος· 

Εί μεν συ τι έχεις, ώ Μηδόσαδες, ττρός ημάς λέγειν, εί δε 

μή, ημείς ττρός σε έχομεν. 6 δε Μηδοσάδης μάλα δή ίιφει- ΐ6 

μένως· Άλλ’ εγώ μεν λέγω, έφη, καί Σευθης τά αυτά, οτι 

15 άξιοΰμεν τους φίλους ήμϊν γεγενημένους μή κακώς ττάσχειν 

υφ’ υμών. ο τι γάρ αν τοντους κακώς ττοιήτε ημάς ήδη 

ττοιεΐτε· ήμέτεροι γάρ είσιν. Ημείς τοίνυν, έφασαν οι 17 

Αάκωνες, άττίοιμεν αν όττότε τον μισθόν έχοιεν οί ταυτα 

νμΐν καταττράξαντες· εί δ£ μή, έρχόμεθα μέν και νυν βοη- 

2ο θήσοντες τοντοις καί τιμωρησόμενοι άνδρας οι τοντους τταρά 

τους όρκους ήδίκησαν. ήν δε δή καί υμείς τοιουτοι ήτε, 

ένθένδε άρξόμεθα τά δίκαια λαμβάνειν. 6 δέ Έενοφών εΐττεν ΐ8 

Έθέλοιτε αν τοντοις, ώ Μηδόσαδες, έττιτρέψαι, έττειδή φίλους 

έφατε είναι νμΐν, εν ών τη χώρα έσμέν, οττότερ’ αν ψηφί- 

25 σωνται, εΐθ' υμάς ττροσήκεν εκ τής χώρας άττιέναι είθ' ημάς; 

6 δέ ταυτα μέν ονκ έφη· έκέλενε δέ μάλιστα μέν αντώ 19 

τώ Αάκωνε έλθεΐν τταρά Σενθην ττερϊ του μισθού, καί 

ι τ<ρ πολυν(ε)ίκω ϋεΐ. ελεξεν (Ιεΐ. 2 ττροερών Β Ε (β ειιρεΓ 
αι) εί ϋ &1. : προαιρών ΟΑ: προ(σ)ερών εεΐ. 3 οΊμαι οΐεί. 
στρατεία Ο Β Α 4 είπητε X 'ότι οιη. X δεοιτο νεί δΐιη. 
οΐεί. νμα.5 X 6 μεν (ΙεΙ. II ελΟόντων οΐεΐ. 12 μεν 
τι (νεί μεντοϊ) συ εχεις (1ε£. 13 δή οιη. οΐεί. 14 εφη λε·γω 
οΐεΐ. ταυτα <ίε1. : ταυτα ναι. 511 2ΐ δη οιη. οΐεί. 23 δ’ 

δ,ν (3εί. τούτοις &η1:ε επιτρεψαι <3οΙ. 24 φάτε φίλους (ΙεΙ. 
υμών <3εΙ. όποτέραν X 25 προσηκεν X : πρδσθεν <3ε1. : προσήκει 
Ρορρο 27 ελθεΊν τώ λάκωνε <3εΙ. 
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20 

οΐεσθαι αν Σευθην πεισαΐ' ει δε μη, Βενοφώντα συν αυτώ 

πέμπειν, καί συμπράζειν υπισχνεΐτο. έδεΐτο δε τάς κώμας 

μη καίειν. 

’Έύντενθεν πέμπουσι Βενοφώντα καί συν αυτώ οι έδόκουν 

έπιτηδειότατοι είναι. 6 δε έλθών λέγει προς Σευθην 5 

Ουδέν απαίτησών, ώ Σευθη, πάρειμι, άλλα διδάχων, ην 

21 δύνωμαι, ώς ου δικαίως μοι ηχθέσθης δτι υπέρ των στρατιω¬ 

τών άπητουν σε προθύμως α υπέσχου αυτοΐς· σοι γαρ εγωγε 

ουχ ηττον ένόμιζον συμφορον είναι άποδοΰναι η έκείνοις 

22 άπολαβεΐν. πρώτον μεν γαρ οίδα μετά τους θεούς εις τδ ίο 

φανερόν σε τουτους καταστησαντας, έπεί γε βασιλέα σε 

έποίησαν πολλής χώρας καί πολλών ανθρώπων· ώστε ουχ 

οΐόν τέ σοι λανθάνειν ούτε ην τι καλόν ούτε ην τι αισχρόν 

23 ποίησης. τοιουτω δε δντι άνδρϊ μέγα μέν μοι έδόκει είναι 

μη δοκεΐν άχαρίστως άποπέμψασθαι ανδρας ευεργέτας, μέγα 15 

δε εν ακούειν υπό έζακισχιλίων ανθρώπων, τό δε μέγιστον 

24 μηδαμώς άπιστον σαυτόν καταστησαι ο τι λέγοις. όρώ γαρ 

τών μέν απίστων μάταιους και αδυνάτους καί άτιμους τους 

λόγους πλανωμένους· οϊ δ’ αν φανεροί ώσιν αλήθειαν 

άσκονντες, τούτων οι λόγοι, ην τι δέωνται, ουδέν μειον ίο 

δυνανται άνυσασθαι η άλλων η βία· ην τέ τινας σωφρονί- 

ζειν βουλωνται, γιγνώσκω τάς τούτων άπειλάς ουχ ηττον 

σωφρονιζουσας η άλλων τό ηδη κόλαζε ιν ην τέ τω τι υπ- 

ισχνώνται οι τοιοντοι άνδρες, ουδέν μειον διαπράττονται η 

25 άλλοι παραχρημα διδόντες' άναμνησθητι δε και συ τί προ- 25 

τελέσας 7]μΐν συμμάχους ημάς ελαβες. οίσθ’ οτι ουδέν 

άλλα πιστευθείς άληθευσειν ά έλεγες έπηρας τοσουτους 

I πεΐσαι] άκοΰσαι <3εΙ. 4 τδν ξενοφωντα άεΐ. 6 πάρειμι σε (3βί. 
ί)ν] ώς δ,ν <3ε£. 8 προθύμως ρθ5ΐ αυτοΐς (Ιεΐ. 9 είναι συμφέρον 
(βίο) <3εί. 13 τβ σοι] τ’ εστϊ νεί ε’στι <3εΙ. 14 ποιήσας X 
εδόκει] δοκεΐ άεΐ. 15 μη δοκεΐν ογπ. X 20-21 %ν τι . . . βία 
οιη. X 2ΐ δυνανται V : δύνω(ο)νται οεΐ. άνύτεσθαι ϋ ΐη 
πιεγ£. : διν εσεσθαι οοάά. : οογγ. ν&ΙοΙοεη&εΓ τινα άεΐ. 23 τε 
τιρ τι] τότε X 24 μειον Ε : μείω οεΐ. οι άλλοι X 20 οΐδ’ 
οοά<1 : οογγ. ΜιίΓείιΐδ 
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ανθρώπους συστρατευεσθαί τε καί κατεργάσασθαί σοι αρχήν 

ου τριάκοντα μόνον αξίαν ταλάντων, οσα οίονται δεΐν οΐιτοί 

νυν άπολαβεΐν, αλλά πολλαπλασίων. ουκουν τούτο μεν 26 

πρώτον το πιστευεσθαι, το καί την βασιλείαν σοι κατερ- 

5 γασάμενον, τούτων των χρημάτων πιπράσκεται. ΐθι δη 27 

άναμνησθητι πώς μέγα ηγου τότε καταπράξαι ά νυν κατα- 

στρεψάμενος έχεις. εγώ μεν εΐι οιδ’ οτι ηυξω άν τα νυν 

πεπραγμένα μάλλόν σοι καταπραχθηναι η πολλαπλάσια 

τούτων τών χρημάτων γενέσθαι. έμοί τοίνυν μεΐζον βλάβος 28 

ίο και αισχιον δοκεΐ είναι τό ταντα νυν μη κατασχεΐν η τότε 

μη λαβεΐν, οσωπερ χαλεπώτερον εκ πλουσίου πένητα γενέ¬ 

σθαι η αρχήν μη πλουτησαι, και οσω λυπηρότερον εκ βασι- 

λέως ιδιώτην φανηναι η αρχήν μη βασιλευσαι. ουκουν 29 

έπίστασαι μεν οτι οι νυν σοι υπήκοοι γενόμενοι ου φιλία τη 

ΐζ ση έπείσθησαν υπό σου άρχεσθαι άλλ’ ανάγκη, και οτι 

έπιχειροϊεν άν πάλιν ελεύθεροι γίγνεσθαι, εί μη τις αυτους 

φόβος κατέχοι. ποτέρως ουν οΐει μάλλον άν φοβεΐσθαί τε 3° 

αυτους και σωφρονεΐν τα προς σέ, εί δρώέν σοι τους στρατιώ- 

τας ουτω διακειμένους ώς νυν τε μένοντας άν, εί συ κελευοις, 

2ο αυθίς τ άν ταχύ έλθόντας, εί δέοι, άλλους τε τούτων περί 

σου ακούοντας πολλά αγαθά ταχύ άν σοι οπότε βουλοιο 

παραγενέσθαι, η εί καταδοξάσειαν μητ άν άλλους σοι έλθεϊν 

δι απιστίαν εκ τών νυν γεγενημένων τοντους τε αυτοΐς 

ευνουστέρους είναι η σοι; αλλά μην ουδέ πληθει γε ημών $1 

25 λειφθέντες υπεΐξάν σοι, αλλά προστατών απορία. ουκουν 

νυν και τούτο κίνδυνος μη λάβωσι προστάτας αυτών τινας 

ι συστρατεύσασθαι (Ιεί. 2 οϊοι/ται] οίΐόν τ? Ο Α 3 πολλαπλασίω 
00(1(1. (οηΐηεδ ιιί νΐ<3.) 4 ττιστεύεσθαί σε (Ιοί. κατειργασμενών 
(Ιοί. 5 χρημάτων υπό σου (Ιεί. 6 -ηγουν τότε Ο Β : ηΎοΰντο 
τότε Ε : η*γοΰ τοΰτο (Ιοί. καταπράξαι (Ιοί. : <1ο1ΪΓ3.ηΙ X δ (Ιεί. 
7 «δ οχη. <1οΙ. 9 τ&ν Ε οιαιη άεί. : ογπ. X ίο μετ(παρ Β)ασχεΐν 
X 14 επήκοοι οο(1(1. : οογγ. Εοοηοΐ&νϊυδ 15 &ρξα(ε Α)σθαι X 
ιδ φρονεΐν (Ιοί. πρός σε] πρόσθεν X 19 κελεύοις ϋ : κελεύεις 
εεϋ. 22 παρα'χί'γνεσθαι <1εί. σοι ογπ. (Ιεί. 23 γενομενων 
(Ιεί. 20 τινας αυτών <1εϋ. 

ΧΕΝ. ΑΝΑΒ. 16 
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τούτων οι νομίζουσιν υπό σου άδικεϊσθαι, ή και τούτων 

κρείττονας τους Λακεδαιμονίους, εάν μεν οι στρατίώται 

υπισχνώνται προθυμότερον αυτοΐς συστρατευσεσθαι, αυ τα 

παρά σου νυν άναπράξωσιν, οι δε Λακεδαιμόνιοι δια τδ 

32 δεΐσθαι τής στρατιάς συναινεσωσιν αυτοΐς ταϋτα. οτι γε 5 

μην οι υυυ υπο σοι Θράκες γενόμενοι πολύ άν προθνμότερον 

ιοίεν επί σε ή συν σοι ουκ άδηλον σου μεν γάρ κρατουντος 

33 δουλεία υπάρχει αυτοΐς, κρατουμένου δε σου ελευθερία. εί 

δε καί τής χωράς προνοεΐσθαι ήδη τι δει ώ? σής ουσης, 

ποτερως άν οΐει απαθή κακών μάλλον αυτήν είναι, εί οϋτοι ίο 

οέ στρατίώται άπολαβόντες ά εγκαλοϋσιν ειρήνην κατα- 

λιπόντες οίχοιντο, ή εί οΰτοί τε μενοιεν ώ? εν πόλε μία συ 

τε άλλους πειρώο πλεονας τούτων εχων άντιστρατοπεδευε- 

34 σθαι δεόμενους των επιτηδείων; αρχάριον δε ποτερως άν 

πλέον άναλωθείη, εί τουτοις το όφειλόμενον άποδοθείη, ή εί ι§ 

ταυτά τε όφείλοιντο άλλους τε κρείττονας δεοι σε μισθοϋ- 

35 σθαι; άλλα γάρ Ήρακλείδρ, ώς προς εμε εδήλον, πάμπολυ 

δοκεΐ τούτο τδ αργυρών είναι, ή μην πολύ γε εστιν ελατ- 

τον νυν σοι καί λαβείν τούτο καί άποδουναι ή πρϊν ημάς 

36 ελθεΐν πρδς σε δεκατον τουτου μέρος. ου γάρ αριθμός 2ο 

εστιν δ δρίζων τδ πολί) καί τδ ολίγον, άλλ’ ή δύναμις του 

τε άποδιδόντος καί λαμβάνοντος. σοί δε νυν ή κατ' ενιαν- 

τδν πρόσοδος πλείων εσται ή έμπροσθεν τά παρόντα πάντα 

37 ά εκεκτησο. εγώ μεν, ώ Σευθη, ταυτα ώς φίλον όντος σου 

2 οι μεν (ΙεΙ. 3 σνστρατεύεσθαι οοάό. : εοιτ. Οοδεί εάν (1ε I. 
τα ογπ. (ΙεΙ. 4 νυν οπι. άεΐ. 5 δεεσθαι εοάά. συναινεσουσιν 
X 6 σου εοάοΐ. προθυμότεροι Ό ά\. η ·γάρ ογπ. Ο Β Α : 
Ε 5. ν. 8 κρατουμένου δε ΒΕ ευιη <3εί. : κρατουμένους Α : 
κρατουμένου 02 ίο αύτ^ν είναι μάλλον (ΙεΙ. ουτοι] αυτοί X 
ιι εγκαλώσι(ν) X 12 ως οιη. X 13 πλείονας <3εΙ. 15 πλεΐον 
νεί πλείω εοθά. τούτο X ι6 τε άεί. : τοι (σοι Β) X 
δφείλοιτο Ε εαιη άεί. κρείττονας τούτων άεΐ. σε οπι. (3βΙ. 
17 ηρακλ(ε)ίδης X ΐ8 τούτο δοκεΐ <3εΙ. ή μί/ν] εϊ μεν X 
20 τδ δεκατον <3εί. ό άριθμδς δρίζων εστΧ άεΐ. 21 τδ 3η1ε 
ολίγον οπι. άεί. 22 τού λαμβάνοντος ΓογΙ. Β 23 εστΧν <3εΙ. 
πρόσθεν (3εί. πάντα οιη. άεΐ. 24 & ΟΓΠ. X φίλου 
σου <3ε£. 
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προυνοονμην, όπως συ τε άζιος δοκοίης εΐναι ών οι θεοί σοι 

εδωκαν αγαθών εγώ τε μη διαφθαρείην εν τη στρατιά. ευ 38 

γάρ ϊσθι οτι νυν εγώ οντ αν εχθρόν βουλόμενος κακώς 

ποιησαι δυνηθείην συν ταύτη τη στρατιά οί/τ’ αν εί σοι 

5 πάλιν βονλοίμην βοηθησαι, Ικανός αν γενοίμην. ούτω γάρ 

προς με η στραηά διάκειται. καίτοι αυτόν σε μάρτυρα συν 39 

θεοΐς είδόσι ποιούμαι οτι ούτε εχω παρά σου επί τοΐς 

στρατιώταις ούδεν ούτε ητησα πώποτε εις το ίδιον τά εκεί¬ 

νων ούτε ά ύπεσχου μοι άπητησα' όμνυμι δε σοι μηδε 4° 

ίο άποδιδόντος δεζασθαι αν, εί μη καί οι στρατιώται εμελλον 

τά εαυτών συναπολαμβάνειν. αισχρόν γάρ ην τά μεν εμά 

διαπεπράχθαι, τά δ’ εκείνων περιιδεϊν κακώς εχοντα άλλως 

τε και τιμώμενον ύπ’ εκείνων, καίτοι 'Ηρακλείδη γε λήρος 41 

πάντα δοκεΐ είναι προς το άργύριον άχειν εκ παντός τρόπον 

15 εγώ ^6, ω Σεύθη, ούδεν νομίζω άνδρΐ άλλως τε καί άρχοντι 

κάλλιον είναι κτήμα ουδέ λαμπρότερου αρετής και δικαιο¬ 

σύνης καί γενναιότητος. 6 γάρ ταϋτα εχων πλουτεΐ μεν 42 

όντων φίλων πολλών, πλουτεΐ δε άλλων βουλομενων γενε- 

σθαι, και ευ μεν πράττων εχει τούς συνησθησομενους, εάν 

2ο δε τι σφαλη, ου σπανίζει τών βοηθησόντων. αλλά γάρ εί 43 

μήτε εκ τών έργων κατεμαθες οτι σοι εκ της ψυχής φίλος 

ην, μήτε εκ τών εμών λόγων δύνασαι τούτο γνώναι, αλλά 

τους τών στρατιωτών λόγους πάντας κατανόησαν· παρησθα 

γάρ και ηκουες ά ελεγον οι ψεγειν εμε βουλόμενοι. κατη- 44 

25 γόρονν γάρ μου προς Λακεδαιμονίους ώ? σ€ περί πλείονος 

ποιοίμην η Λακεδαιμονίους, αυτοί δ’ ενεκάλουν εμοί ώ? μάλ¬ 

λον μελει μοι όπως τά σά καλώς εχοι η όπως τά εαυτών 

ι 7τροενοοΰμτην εοδδ. : εοιτ. Όίηδ. 
βουλόμενος δεΙ. 6 πρός εμέ δεί. 
δεΙ. 8-9 ητησα . . . ούτε ογπ. X 
12 πέραν 4μ* νεί περιοράν εμε δεί. 
14 εδόκει δεί. 15 νομίζω γε δεί. 
Β Ζ 19 συνησθημενους δεί. 
23 πάντως δοΗ&ΓεΓ; εί. VI. ν. 2ΐ 
γάρ (Ιεί. 27 μελλει (εΐε) μοι X : ελοίμην δεί. 

δοκης X 3 κακώς ποιησαι 
7 το7ς θεο7ς δεί. εγώ εχω 
ιι άν αηΐε -ην αδδ. Η&γΙγπ&π 

Γ3 Ρ°5ί καίτοι δεί. 
ι8 καί 3πίε άλλων 3δδ. 

21 τών εμών έργων δεί. 
24 αΊ οός δεί. 25 μεν 

16* 
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45 εφασαν δε με και δώρα εχζιν παρά σου. καίτοι τα δώρα 

ταϋτα πότερον οΐει αϋτους κακόνοιάν τινα ει>ιδόντας μοι προς 

σε αιτιάσθαί με ζχειν παρά σου η προθυμίαν πολλην περί 

46 σε κατανοησαντας; εγώ μεν οίμαι πάντας ανθρώπους νομί- 

ζειν εύνοιαν δεΐν άποδείκνυσθαι τουτω παρ' ον αν δώρα τις 5 

λαμβάνη. συ δε πρίν μεν ύπηρετησαί τι σοι εμε εδέξω 

ηδεως καί όμμασι καί φωνή καί ξενίοις καί δσα εσοιτο 

ύπισχνουμενος ουκ ενεπίμπλασο· επεϊ δε κατεπραξας α 

εβουλου καί γεγενησαι οσον εγώ εδυνάμην μέγιστος, νυν 

οϋτω με άτιμον όντα εν τοΐς στρατιώταις τολμάς περιοράν; ίο 

47 άλλα μην ότι σοι δόξει άποδοϋναι πιστεύω καί τον χρόνον 

διδάξειν σε καί αυτόν γε σε ουχϊ άνέξεσθαι τους σοι προε- 

μένους ευεργεσίαν όρώντά σοι εγκαλοϋντας. δέομαι ουν σου, 

όταν άποδιδώς, προθυμεΐσθαι εμε παρα τοΐς στρατιώταις 

τοιουτον ποιησαι οΐόνπερ και παρελαβες. 15 

48 Άκουσας ταϋτα ό Σευθης κατηράσατο τώ αίτίω του μη 

πάλαι άποδεδόσθαι τον μισθόν καί πάντες ΤΤρακλείδην 

τούτον νπώπτευσαν είναι· εγώ γάρ, εφη, οϋτε διενοηθην 

49 πώποτε άποστερησαι αποδώσω τε. εντεύθεν πάλιν είπεν 6 

Ηενοφών Έπει τοίνυν διανοη άποδιδόναι, νυν εγώ σου 20 

δέομαι δι εμοϋ άποδοϋναι, καί μη περιιδεΐν με διά σε άνο- 

μοίως εχοντα εν τη στρατιά νϋν τε και οτε προς σε άφικό- 

5ο μέθα. ό δ' είπεν Άλλ' ούτ' εν τοΐς στρατιώταις εσει δι 

εμε ατιμότερος αν τε μενης παρ' εμοϊ χιλίους μόνους όπλίτας 

εχων, εγώ σοι τά τε χωρία αποδώσω καί τάλλα ά ϋπεσχό- 25 

51 μην. 6 δε πάλιν είπε· Ταϋτα μεν Ζχειν ούτως οϋχ ο ιόν τε· 

άπόπεμπε δε ημάς. Και μην, εφη 6 Σευθης, και άσφα- 

52 λεστερόν γε σοι οΐδα όν παρ' εμοϊ μενειν η άπιεναι. 6 δε 

πάλιν είπεν Άλλα την μεν σην πρόνοιαν επαινώ· εμοϊ δε 

I μβ] μοι X 5 ά,ποδείκνυσθαι] άποκέισθαι νεη. 511 &1. τι$ οίη. 
<3εΙ. 12 ουκ <3εΙ. 13 ^Ύκαλουντάς σοι <3εΙ. ι6 κατηγορήσατο 
X 17 τδν 'ηρακλείδ’ην άεΐ. 20 τοίνυν άποδιδόναι βονλει <3εί. 
2τ άποδοϋναι] άποδιδόναι <3εΙ. παριδέιν άεί. 23 οϋτ’ ίν Κτϋ§;εΓ : 
ούδβν ϋ &1. : οντ6 X 3.1. ίσρ εοάά. 26-29 ταντα μ\ν . . . πάλιν 
*Ίπεν ογπ. X 
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μενειν ονγ οΐόν τε' οπού δ’ αν εγώ Εντιμότερος ώ, νόμιζε 

και σοί τούτο αγαθόν εσεσθαι. εντεύθεν λεγει Σεύθης· 53 

’Αργνριον μεν ονκ εγω άλλ’ η μικρόν τι, καί τοντό σοι 

δίδωμι, τάλαντον· βους δε εζακοσίονς και τχρόβατα εις 

5 τετρακισγίλια καί ανδράποδα εις είκοσι καί εκατόν. ταϋτα 

λαβών καί τους των άδικησάντων σε όμηρους προσλαβών 

άπιθι. γελάσας 6 Βενοφών εΐπεν ονν μη εζικνηται 54 

ταυτ εις τον μισθόν, τίνος τάλαντον φησω εγειν; άρ ονκ, 

επειδή καί επικίνδυνόν μοί εστιν, άπιόντά γε άμεινον φνλάτ- 

ιο τεσθαι πετρους; ηκουες δε τας άπειλάς. τότε μεν δη αντου 

εμείνε. 

Τη δ’ υστεραία άπεδωκε τε αντοΐς ά νπεσγετο καί τους 55 

ελώντας σννεπεμψεν. οί δε στρατιώται τέως μεν ελεγον 

ως ό Βενοφών οϊχοιτο ώ$ Σενθην οίκησών καί ά νπεσγετο 

15 αντώ ληψόμενος· επεί δε εΐδον, ησθησαν καί προσεθεον. 

Βενοφών δ’ επεί είδε Χαρμΐνόν τε καί ΥΙολννικον' Ταντα, ζ6 

εφη, σεσωσται δι υμάς τη στρατιά καί παραδίδωμι αυτά 

εγώ νμΐν νμεΐς δε διαθεμενοι διάδοτε τη στρατιά. οϊ μεν 

ονν παραλαβόντες καί λαφνροπώλας καταστησαντες επώ- 

2ο λονν, καί πολλην εΐγον αιτίαν. Βενοφών δε ον προσηει, 57 

άλλα φανερός ην οΐκαδε παρασκευαζόμενος· ον γάρ πω 

ψήφος αντώ επηκτο 3Αθηνησι περί φυγής. προσελθόντες 

δε αντώ οι επιτήδειοι εν τω στρατόπεδω εδεοντο μη άπελθεΐν 

πριν άπαγάγοι τό στράτευμα καί Θίβρωνι παραδοίη. 

’Εντεύθεν διεπλευσαν εις Λάμψακον, καί άπαντα τω ΥΙΠ 2* 

ι 3} οιη. X 3 ολλ’ ^ (Ιοί. : άλλα X η εξικνηται] επαρκή 
(3εΙ. 9 επ^δή] ετι δη X απιόντι (ΙεΙ. ίο πετρους) τους 
εχθρούς άεΐ. ιι έμειναν άεΐ. 12 απέδωκεν αντοις ϋ 3.1. 
τούς ταντα άεί. 13 ελάσοντας οο<3ά. : εοιτ. ΒΐδδοΚορ 14 ά 
ο Γη. Ε οαπι <3εΙ. ως 3ηΙε σεύθην] πρύς άεΐ. οίκησών X 
15 απολυόμενος άεΐ. αύτύν τί) κοντά εΐδον ^σθησάν τε (ΙεΙ. 17 «α\ 
σεσωσται άεΐ. ημάς X ι8 διατιθέμενοι άεΐ. 19 ούν οιη. 
X κα\ ΟΓΠ. ϋ 3.1. λαφυρουπώλας Ο : λαφυραπώλας Β Α Ε 
22 προελθόντες X (Α ?) 23 στρατοπέδφ] στρατενματι (ΙεΙ. 
24 πρ'ιν δ,ν X άπαγάγη Ο Β Α θέωνι X : θίμβρωνι Β 31. 
25 διέπλευσεν ϋ 31. 
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Εενοφώντι Ευκλείδης μάντις Φλβιάσιος 6 Κλεαγόρον νιος 

του τα έντοίχια εν Ανκείω γεγραφότος. οΰτος σννηδετο τω 

Εενοφώντι οτι έσέσωστο, καί ηρώτα αυτόν πόσον χρνσίον 

2 εχοι. ό δ’ αντω έπομόσας είπεν η μην έσεσθαι μηδέ εφό¬ 

δων ικανόν ο'ίκαδε άπιόντι, εί μη άπόδοιτο τον ίππον και α 5 

3 αμφ' αυτόν εΐχεν. 6 δ’ αντω ουκ έπίστενεν. επεϊ δ’ 

επεμφαν Ααμψακηνοι ξένια τω Εενοφώντι καί εθυε τω 

Απόλλωνι, παρεστησατο τον Ευκλείδην ίδών δε τα, ιερά ό 

Ευκλείδης είπεν οτι πείθοιτο αυτω μη είναι χρήματα. Άλλ’ 

οιδα, εφη, οτι καν μέλλη ποτέ έσεσθαι, φαίνεται τι έμπό- ίο 

διον, αν μηδέν άλλο, συ σαυτω. σννωμολόγει ταντα 6 

4 Εενοφών. 6 δ£ είπεν' ’Ειμπόδιος γάρ σοι 6 Ζευς 6 μειλί¬ 

χιός έστι, καί έπηρετο εί ηδη θυσειεν, ώσπερ οίκοι, εφη, 

είώθειν εγώ υμΐν θνεσθαι καί δλοκαντεΐν. ό δ’ ουκ εφη έξ 

οτον απεδημησε τεθνκέναι τουτω τω θεώ. συνεβουλενσεν 15 

ουν αυτω θνεσθαι καθα είώθει, και εφη συνοίσειν έπι τό 

5 βέλτιον. τη δ€ υστεραία Εενοφών προσελθών εις Όφρυ- 

νιον έθυετο και ώλοκαυτει χοίρους τω πατρίω νόμω, καί 

6 έκαλλιέρει. καί ταυτη τη ημέρα άφικνεΐται Βίων και Νανσι- 

κλείδης χρήματα δώσοντες τω στρατευματι, καί ξενοΰνται 2ο 

τω Εενοφωντι καί ίππον όν εν Ααμψάκω άπέδοτο πεντη- 

κοντα δαρεικών, υποπτευοντες αυτόν δι ένδειαν πεπρακέναι, 

οτι ηκουον αυτόν ηδεσθαι τω ΐππω, λνσάμενοι άπέδοσαν και 

την τιμήν ουκ ηθελον άπολαβεΐν. 

ι πάντις φιάσιο$ νεί παντισφιάσιος X 6 οπι. <3εΙ. 2 έντοίχια 
νΐτ <3οοΙιΐ5 πρ. ΒοΓηεηίΕηη : Ενοίκια X : ενύπνια <3εΙ. εν λυκείψ άεΐ.: 
εν οίκίψ, ενοικίφ, ενοικείφ X '/ε'γραφηκότο5 0 Β Α \ ή (νεί 
μX (Β ?) οϊεσθαι X 5 αποδώτο 0 Β : αποδώ Α Ε 6 αύτδν 
00(3(1. ρΐεπςαε επεϊ δε πεμφαντών λαμφακηνών ϋ 3.1. 7 θΰων 
<3εΙ. 8 δβ ογπ. <3εΙ. ίερεΊα X δ ογπ. <3εΙ. ίο οτι ογπ. 

X ·γενΊ](Τεσθαι άοΐ. ιι έαν <3οΙ. συ σαυτω <3εί. : ί) συ$ 

αυτω X 12 εμπδδιον X 13 ήδη ποτέ <3εΙ. ΐ6 ουν οπι. 
X θύσεσθαι Ο &1. κα\ & ειώθει X : οπι. (Ιοί. : οογγ. 5ο1ιηεΐ(3οΓ 
17 δ ξενοφών <3εΙ. προελθών Υβη. 511 φρύνιον X ΐ8 πατρψφ 
X; οί. III. ϋ. ι6 19 καλ\ιερε7ται (-ο ϋ) <3εί. βίτων <3εΙ. ναυσι- 

κλείδης ϋ ΐη ΓΠΕΓ&. : αμευσικλείδης X : αμα εύκλείδτ)$ <3εϋ. 20 ξενουν- 

ταί τε <3εί. 23 ’ότι <3εΙ. : ου^οι (νεί οΰτοι) X (Β ?) 
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Εντεύθεν επορεύοντο διά της Ύρωάδος, και ύπερβάντες η 

την *1δην €ΐ? * Αύτανδρον άφικνούνται πρώτον, είτα παρά 

θάλατταν πορευόμενοι [της Ασίας] €ΐ? Θηβης πεδίον. εν- 8 

τεΰθεν δι Άδραμυττίου καί Κερτωνού όδεύσαντες εις Καί'κον 

5 πεδίόν ελθόντες Ώεργαμον καταλαμβάνουσι της Μυσιαί. 

Ενταύθα δη ζώνονται Έενοφών Έλλάδι τη Γογγύλου 

του Έρετριεως γνναικί καί Γοργίωνος και Γογγύλου μητρί. 

αυτή δ’ αύτώ φράζει οτι Άσιδάτης εστϊν εν τώ πεδίω άνηρ 9 

Γίερσης· τούτον εφη αυτόν, εί €λ#οι της νυκτός συν τριακο- 

ιο σιου άνδράσι, λαβεΐν αν καί αυτόν και γυναίκα καί παΐδας 

και τα χρήματα· είναι δε πολλά, ταϋτα δε καθηγησομενους 

επεμφε τόν Τ€ αυτής άνεφιόν καί Ααφναγόραν, όν περί 

πλείστου εποιεΐτο. εχων ούν 6 αενοφών τούτους παρ' ίο 

εαυτώ εθύετο. καί Βασίας 6 Ήλ€Γθ5 μάντις παρών είπεν 

’5 οτί κάλλιστα είη τά ιερά αύτώ και 6 άνηρ άλώσιμος εΐη. 

δειπνησας ούν επορεύετο τούς τε λοχαγούς τούς μάλιστα ιι 

φίλους λαβών και . . πιστούς γεγενημένους δια παντός, όπως 

ευ ποιησαι αυτούς. συνεζερχονται δβ αύτώ καί άλλοι 

βιασάμενοι εις εζακοσίους· οι δε λοχαγοί άπηλαυνον, 'ίνα 

2ο μη μεταδοιεν τό μέρος, ώς ετοίμων δη χρημάτων. 

Έττβ'ι δ€ άφίκοντο περί μεσας νύκτας, τά μεν περιζ όντα 12 

ανδράποδα της τύρσιος καί χρήματα τά πλεΐστα άπεδρα 

αυτούς παραμελούντας, ώ? τόν Άσιδάτην αυτόν λάβοιεν καί 

τά εκείνου. πυργομαχούντες δε επεϊ ούκ εδύναντο λαβεΐν 13 

2 5 Τνν τύρσιν {υφηλη γάρ ήν και μεγάλη και προμαχεώνας καί 

ι τρψάδος] τροίας θεΐ. 3 τν* άσίας <3ε1. ΚεΗάαηίζ : της λυδίας 
ίΐεί. : της μυσίας Κτΐϊ^εΓ 4 δε δι ϋ ά1. άδραμυττίου X : 
άδραμυτίου Ώ ά\. : άτραμυτ(τ)ίου νεί -ας οεί. κβρτωυοΰ Ο Β Α : κερτων 
Ε : κερτωνίου <3εί.: κυτωνίου ΗαΙοΗΐηδοη δδεΰσαντες ογπ. εΐεί. παρ’ 

αταρνεα αηίε είϊ £<3(1. <3εΙ. κεκοΰ X 5 μυσίας] λυδίας <3εΙ. 
6 δη] δε <3εΙ. παρ’ έλλάδι <3εΙ. 8 δ’ ογπ. ϋ α\. ιι τά 
οιη. X 14 άγασίας <3εΙ. 15 εΓεν <3εί. καί οί δ (3εΙ. 
άν)]ρ άν (Ιεί. 17 ροδί καί Ι^ο. 5Ϊ3.1. Ηιι§, άλλους νεί στρατιώτας 
αηΐε πιστούς οΐΐ&ηβ : τους πιστούς Ρ&ηίαζΐάεδ ι8 αυτοΊς Ο Β Α 
19 6*5] ως X 21 τάς μεσας <3εί. 22 τά ογπ. <3εΙ. 25 προ- 

μαχεο(-ω- Α)νας X 
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άνδρας πολλούς και μαχίμους έχοι>σα), διορνττειν έιτεχείρη- 

14 σαν τον πύργον. 6 δε τοίχος ην 67τ’ οκτώ πλίνθων γηίνων 

το εύρος, άμα δέ τη ημέρα διωρώρυκτο’ καί ώ? το πρώτον 

διεφάνη, €7τάταξεν ένδοθεν βουπόρω τις όβελίσκω διαμπερές 

τον μηρόν του έγγυτάτω' τδ δε λοιπδν έκτοξευοντες έποίονν 5 

15 μηδέ παριέναι έτι ασφαλές είναι. κεκραγότων δε αντώ>ν 

καί πνρσενόντων έκβοηθοΰσιν Ίταμένης μέν εχων την 

εαυτού δυναμιν, εκ Κομανίας δέ δπλΐται Άσσύριοι καί 

'Τρκάνιοι ιππείς καί ουτοι βασιλέως μισθοφόροι ώί όγδοη- 

κοντα, καί άλλοι πελτασται εις όκτακοσίους, άλλοι δ’ εκ ίο 

Παρθενίου, άλλοι δ’ εξ Απολλωνίας και εκ των πλησίον 

χωρίων καί ιππείς. 

ι6 Ενταύθα δη ώρα ην σκοπεΐν πώς έσται η άφοδος· καί 

λαβόντες οσοι η σαν βόες καί πρόβατα ηλαυνον καί ανδρά¬ 

ποδα εντός πλαισίου ποιησάμενοι, ου τοΐς χρημασιν έτι 15 

προσέχοντες τον νούν, άλλα μη φυγή είη η άφοδος, εί 

καταλιπόντες τα χρήματα άπίοιεν, και οι τε πολέμιοι θρασύ- 

τεροι εΐεν καί οι στρατιώται άθυμότεροι· νύν δέ άπησαν ώς 

17 7τερι τών χρημάτων μαχουμενοι. έπεϊ δέ έώρα Γογγνλοί 

ολίγους μέν τούς "Ελληνας, πολλούς δε τοι/? επικειμένους, 2ο 

εξέρχεται καί αυτός βία της μητρός έχωντην εαυτού δυναμιν, 

βουλόμενος μετασχεΐν τού έργου· συνεβοηθει δέ καί Προ- 

ί8 κλης εξ 'Αλισάρνης καί Τευθρανίας ό από Ααμαράτου. οι 

δέ περί Η ενοφώντα έπεί πάνυ 7]δη έπιέζοντο υπό τών 

τοξευμάτων καί σφενδονών, πορευόμενοι κύκλω, όπως 25 

τα όπλα έχοιεν προ τών τοξευμάτων, μόλις διαβαίνουσι 

19 τον Κάρκασον ποταμόν, τετρωμένοι εγγύς οι ημίσεις. εν¬ 

ταύθα δέ ’Αγασίας 6 Στυμφάλιος λοχαγός τιτρώσκεται, τον 

πάντα χρόνον μαχόμενος προς τούς πολεμίους, καί διασω- 

7 Ιταμίνη$ Οΐη<3. : ϊταμελίσι Ο : δίιη. Β Α : ΙταβεΧιος Ε ειιιη <3εί. 
ρΐεπεςιιε ιι πλ,ησίων Ο Β Α 12 καί οπι. ΕΖ Τ3 σκοπεΊν 
ροδί; άφοδος (Ιεί. 14 βόας X τά ανδράποδα <3εΙ. 19 *<*>ρα 
μεν ϋ &1. 21 εχων ροδί δυναμιν 4εΐ. 22 συμμετασχείν 
οΐεΐ. 28 δ«Ί κα\ όΐεΐ. άχησΊας X (Β ?) εί ϋ α\. δ οπι. 
<3εΙ. λοχαγδί ϋ 3.1. : δ λοχαγδς X οεΐ. 
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ζονται ανδράποδα ώ? διακόσια εχοντες καί πρόβατα οσον 

θύματα. 

Τη δβ υστεραία θυσάμενος 6 Ξενοφών εξάγει ννκτωρ παν 

το στράτευμα, όπως οτι μακροτάτην ελθοι της Ανδίας, εις 

δε Άσιδάτης άκουσας οτι πάλιν επ' αυτόν τεθυμενος ειη 

6 Ξενοφών και παντι τω στρατευματι ηξοι, εξαυλίζεται εις 

κώμας υπό τό Παρθένων πόλισμα εχουσας. ενταύθα οι 

περί Ξενοφώντα συντυγχάνουσιν αντώ καί λαμβάνουσιν 

ίο αυτόν καί γυναίκα καί παΐδας και τους ίππους και πάντα τα 

όντα· καί ουτω τα πρότερα ιερά άπεβη. επειτα πάλιν 

άφικνοϋνται εις Πέργαμον. ενταύθα τον θεόν ησπάσατο 

Ξενοφών συνεπραττον γάρ καί οι Αάκωνες καί οι λοχαγοί 

καί οι άλλοι στρατηγοί καί οι στρατιώται ώστ εξαίρετα 

15 λαβεΐν και ίππους και ζεύγη και τάλλα· ώστε ικανόν είναι 

και άλλον ηδη εΐι ποιεΐν. 

Έν τουτω Θίβρων παραγενόμενος παρελαβε τό στρά¬ 

τευμα καί συμμείξας τώ αλλω Έλληνικώ επολεμει προς 

Τισσαφερνην καί Φαρνάβαζον. [νΑρχοντες δε οΐδε της 

2ο βασιλεως χώρας όσην επηλθομεν. Αυδίας Άρτίμας, Φρυ¬ 

γίας Άρτακάμας, Αυκαονίας και Καππαδοκίας Μιθραδάτης, 

Κιλικίας Συεννεσις, Φοινίκης και Αραβίας Αερνης, Συρίας 

και Ασσυρίας Βελεσυς, Βαβυλώνος Τωπάρας, Μηδίας Άρ- 

βάκας, Φασιανών και Έσπεριτών Ύιρίβαζος· Καρδουχοι δ£ 

25 και Χάλυβες καί Χαλδαΐοι και Μάκρωνες και Κόλχοι και 

Μοσσύνοικοι καί Κοΐτοι καί Τιβαρηνοι αυτόνομοι· Παφλα- 

γονίας Κορυλας, Βιθυνών Φαρνάβαζος, τών εν Ευρώπη 

Θρακών Σευθης. αριθμός συμπάσης της όδοϋ της άνα- 

βάσεως και καταβάσεως σταθμοί διακόσιοι δεκαπεντε, 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

4 ελβτ; Ο 3.1. 6ίί τδ] ώστε (ΙεΙ. 5 ολλά φυλάττειν X 
7 δ ο Γη. άεΐ. 8 πο ρθενικδν <3εί. 9 (Τυμπεριτυγχάνουσιν 
εΐεί. : ττεριτυγχάνουσιν Ζ ίο “γυναίκαν X 12 ήσιτάσατσ] 
ρτιάσατο <3εί. 13 δ ξενοφών 15 λαμβάνειν <3εΙ. 
17 ε’κ τούτου <3εΙ. θίμβρων <3εΙ. ηιυΐΐϊ 24 δδ] τε άεΐ. 
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παρασάγγαι χίλιοι, εκατόν πεντήκοντα, στάδια τρισμνρια 

τετρακισχίλια διακόσια πεντήκοντα πέντε. χρόνον πλή¬ 

θος τής άναβάσεως και καταβάσεως ενιαυτός καί τρεις 

μήνες.] 

I μ/φίΛ X 2 εξακόσια Ηιιΐοΐιΐηδοη ςΐιΐ πόντε ροδί ρπϋ3 

πεντήκοντα ροηΐΐ 3 καί «ιηΐε τρεΐ$ οιη. Ο αΐ. 
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Οοεπϋαϋ&δ ΤΗεϋαηαδ VII ί 33 59· 
(ϋοΐεΐϋ IV νϋί 9, ι8, 22, 25. V ϋ 

τ ; νϋ 19. Οοΐεϋίδ IV νϋί 2ο δς. 
V ίϋ 2. 

(ϋο1θ553ε I ϋ 6. 
Οοηιαηία VII νϋί 15. 
ΟοΓδοΙε I ν 4· 
(3θΓγΐ3δ V V 12, 22 ; νί ιι. VI 

ί 2. 
ΟοΙ^οτα V ν 3 ες. 
Οτείεηδεδ I ϋ 9· III ίϋ 7, ΐ5· 

IV ϋ 28 ; νϋί 27. V ϋ 29. 
Οίεδίαδ δεπρίοΓ εΐ ιηεΩίεαδ I νϋί 

26. 
Ογϋηαδ Ωαν. I ϋ 23. 
€γηίδεαδ Εαεεϋ. VII ί 13. 
ΟγΓεί III ϋ τη. VII ϋ η. 
ΟγΓαδ ιηίηοΓ I ί 2 δς.; ϋ ι; ίν 

8 δς. ; νϋ 8 ; νϋί ; ίχ. Ο^Γαδ 
ηιαίοΓ I ίχ ι. 

Ο^ζίεαδ VII ϋ 5· 

ϋαηΐ3Γ3ΐ:αδ Εαοοη II ί 3· VII νϋί 
Γ7· 

ϋ3Π3 (?) I ίί 20. 
ϋαρϋηα^οΓαδ VII νϋί 9· 
ϋαΓάαδ Ωαν I ίν ίο. 

ϋαπαδ II I ί ι, 3 5 νϋ 9- 
Βείρϋί III ί 5· V ίϋ 5· VI ί 22. 
ϋεΐία ΤΙΐΓΒοίαε VII ί 33 5 ν ί. 
ϋεηιοοΓαΙεδ ΤεηιεηίΙεδ IV ίν 15. 
ϋεΓογϋίΙαδ Εαεεϋ V νί 24. 
ϋεχίρραδ Εαεοη V ί 15. VI ί 32 5 
νί 5, 9, 21 δ9· 

ϋίαηα III ϋ 12. Ερϋεδία I νί η. 
V ίϋ 4, 6, 9· 

Όοίορεδ I ϋ 6. 
ΒΓαεοηΙίαδ Εαεεϋ. IV νϋί 25. VI 

νί 3°· 
ϋπίαε V ϋ ι δς. 

ΕεϋαΙαηα II ίν 25. III ν 15. 
Εηγαϋαδ I νϋί ι8. V ϋ 14. 
Ερϋεδαδ II ϋ 6. 
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ΕρΐδίΗεηεε ΛιηρϋΐροΙϋΕηαδ I χ η. 
ΟΙγηΙϋΐαδ VII ΐν η. 

Εργ&χα I ϋ 12. 
Εΐεοηΐοαδ VII ί 12, 19 
Εαείΐϋεδ ΡϋΙίΕδΐαδ VII νίϋ ι. 
ΕαρΙίΓΕίεδ I ϊϋ 20; ΐν ιι, ιό; ν 
^ ι, 5', νϋ 15 ; νϋΐ 4· IV ν 2. 
ΕαΓγΙοεΗαδ ΡαδίΕίεδ IV π 2ΐ ; νϋ 

ιι δς. VII ΐ 32> γΐ 4°· 
ΕαΓγιη&εϋιΐδ ΡΕπίΕηεηδίδ V νΐ 2ΐ. 
Εαχΐηαδ ροηϋΐδ IV νϊϋ 22. 

Οαηαδ VII ν 8. 
Οαυίΐίεδ I νϋ 5· 

ΟΙαδ I ΐν ι6; ν 7· II ΐ 3 ΐ ΐν 21· 
Οηεδΐρραδ Αίϋεη. VII ϋΐ 28. 
Οοϋι-^Εδ I νϋ ΐ2. 
Οοη^γΙιΐδΕΓείΓΪεηδΐδνΐΙ νϋΐ8,ΐ7· 
ΟοΓ^ΐ&δ δορϋΐδία II νΐ ιό. 
ΟοΓ§ΐοη VII νϊϋ 8. 
ΟτΕεεΐ ςαοί οιιγπ Ο^γο ιηοΓαεπηΙ: 

I ϋ 9 5 νϋ ίο; ηοΐαηί ρΓοβοΐεοΐ 
I ϋΐ ι; ΐν 12; νΐηεαηί ΡεΓδΕδ 
I νϋΐ 2ΐ; χ ιι ; ΐη εΕδΙχΕ εαΕ 
ΓεϋευηΙ I χ τη ; ιηοΓίειη Ογπ 
Εε^Γε ίεΓυηϋ II ΐ 4 5 ϋαεεδ εΠ 
ΖερεΙεπι Παν. Επϋίΐαηΐ: ϋοίο 
ΤΐδδΕρΙιεΓηΐδ II ν 31 > 3 Χεηο- 
ρϋοηίε εχοΐίΕΐιΙαι- III ΐ 15 : ΐίεΓ 
ίΕοΐαηΙ ρα£ΠΕΠίεδ III ϋΐ η ; ΐν 
15. IV ϋΐ 2; νΕϋαηΙ ρετ 
ΑπηεηΐΕπι IV ΐν ι ; ρεΓνεηΐαηί 
ΤΓΕρεζυηΙα IV νϋΐ 22 ; δΐηορεη 
ηανΐ£3η1: VI ΐ 14 ; ΐη<3ε ΗεΐΈ- 
εΙεΕίη VI ϋ 2; δεϋϋΐοηε ογΙε 
ρΕυΙϋδρεΓ ϋΐνΐϋαηίαΓ VI ϋ ιό; 
ΐν ι ; ΐΓαϋεΐυηί; ΒγζΕηϋαιη VII 
ΐ 7 ; &ρικ1 δεαίϋεη ιηεΓεηΙ VII 
ϋΐ 14 5 ροδίΓειηο εαηι ΤΙϋϋΓοηΐδ 
εχεπϋΐα εοηΐαη^αηΙαΓ VII νϋΐ 
24. 

Ογπιηΐ&δ IV νϋ 19· 

ΗΕΐΐδΕΓηε VII νϋΐ ιη. 
ΗεΙ^β Παν. V νΐ 9· VI ϋ ι. 
ΗαΓΓηεηε VI ΐ 15, ΐ7· 
ΗαΓραδΗδ Παν. IV νϋ ι8. 
Ηεε&Ιοηγιηυδ V ν η, 24 ; νΐ 3· 
Ηε^εδ&ηάεΓ VI ϋΐ 5· 
ΗεΙίΕδ Οοη^ΐΐ VII νϋΐ 8. 
Ηεΐίεδροηίυδ I ΐ 9· 

ΗεΓΕοΙεα V νΐ ίο. VI ΐ 335 ϋ ΐ; 
ΐν ι. 

ΙΙεΓΕεΙΐϋεδ ΜΕΐοηίΙεδ VII ϋΐ ι6 ; 

ΐν 2 ; ν 5 5 νΐ 5· 
ΗεΓεαΙεδ IV νϋΐ 24. VI ϋ 2, 15; 

V 24. 

ΗΐεΓοηγπιυδ ΕΙεαδ III ΐ 34· VI 
ΐν ίο. VII ΐ 32 5 ΐν ι8. 

ΗγΓΟΕηϋ VII νϋΐ 15· 

ΐΕδοπΐαπη Ιϋαδ VI ϋ ι. 
Ιεοηΐυιη I ϋ 19. 
ΙΠε VII νϋΐ 7· 
Ιοπϊε I ΐν 13. II ΐ 3 5 ϋ 6. III 

ν Ι5· 
IγΪ3 Παν. V νΐ 9· 
Ιδδΐ I ϋ 24 ; ΐν ι. 
Ιδίϋιηαδ II νΐ 3- 
ΙίΕΐηεηεδ VII νϋΐ 15. 
ΙαρρϋεΓ III ΐν ΐ2 ; δεΓνεΙοΓ I νϋΐ 

ιη. III ϋ 9· IV νϋΐ 25. VI 
ν 25 ; ϋοδρΐίΕΐΐδ III ϋ 4 5 Γ6Χ 
III ΐ ΐ2. VI ΐ 22. VII νΐ 44 ί 
Μΐΐΐεΐϋαδ VII νϋΐ 4· 

ΡΕεεϋΕειηοη V ϋΐ ιγ. ΕΕοεϋΕε- 
πιοηϋ III ϋ 37· IV νΐ 14, Ι5· 
V ϋΐ ιι. VI ΐ 26 27, 3°5 γΐ12· 
VII ΐ 28. 

ΕΕΐηρδΕοαδ VII νϋΐ ι, 6. 
ΕΕΠδΕ III ΐν 7· 
Εεοη Τΐιαηηαδ V ΐ 2. 
Εεοη^ιηαδ ΕΕεεϋ. IV ί ι8. 
ΕοίορΙΐΕ§ΐ III ϋ 25· 
Ε^εαεΕ I ϋ ίο. 
ΡγοΕοηΐΕ I ϋ ΐ9· Ε^02101168 III 

ΐΐ 23. 
Εγοεαιη VII νϋΐ ι. 
Εγοΐ&5 Αΐϋεη. III ϋΐ 2ο. IV ϋΐ 

22, 25 ; νϋ 24· δ^ΓΕεαβΕηαδ 
I χ ΐ4· 

Εγεοη ΑοΙίΕεαδ V νΐ 27. VI ϋ 4» 

Ί, 9· 
Εγεαε Παν. VI ϋ 3· 

ΜΕΟΓοηεδ IV νϋΐ ι. V ν ιδ. 
ΜΕεΕπάεΓ Παν. I ϋ 5> 6. 
ΜΕεδΕϋεδ VII ϋ 325 γ Ι· 
ΜΕ^ηείεε VI ΐ η. 
ΜΕηίΐηεηδεδ VI ΐ ιι. 
ΜεπΒ IV ϋΐ 4· 
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ΜΕΓγΗπάϊηΐ VI ϋ ι. 
Μ3Γ5735 Παν. I ϋ 8. 
Μ35035 Παν. I V I. 

Μοάοα III ΐν ιι. 
Μεϋΐα II ΐν 27. III ϋ 25 ; ΐν 8 

5ς. ; ν ΐ5· ΜεΗϋε ηιαταδ I νϋ 
ΐ5· II ΐν 12. 

Μεϋοοαδ VII ϋ 32; ϋΐ ι6 ; νϋ 3, 
II. 

ΜεΠο53άο5 VII ΐ 5 5 ϋ ίο, 24 ; νϋ 
ι, II. 

Με^αϋγζηδ V ΐϋ 6. 
Με£3ρϋεπιεδ I ϋ 20. 
Μεΐ3ηΠΐί3ε VII ϋ 32. 
Μεΐΐηορϋα^ΐ VII ν ΐ2. 
Μεηοη Τϋε553ΐα5 I ϋ 6, 2ο, 25 ; 

ΐν 13 ; ν ιι ; νϋ ι ; νϋΐ II 
ΐ 5 » ϋ ι; ν 28, 3ΐ ; νΐ 2ΐ δς. 

Μεδρΐΐ3 III ΐν ίο δς. 
ΜΪΠ35 I ϋ 13. 
Μί1ε5Ϊ3 I χ 3· 
Μϋείαδ I ΐ η, ιι ; ΐν 2 ; 1x9· 
Μϋίοογίϋεδ II ϋ η. 
ΜΐίϋΓαϋαίεδ II ν35· III ΐϋβδς ; 

ΐν 2 δς. 
Μοδδγηοεοΐ V ΐν 2, ιι, 26, 32· 
Μ^παηάαδ I ΐν 6. 
Μγ5Ϊ3 VII νϋΐ 8. Μγδΐ I νΐ η ; 

ΐχ ΐ4· II ν ΐ3· III ϋ 23. VI 
ΐ 9 δς. 

Ν&αδΐοΐΐϋεδ VII νϋΐ 6. 
Νεοη Αδΐιΐ3εα5 V ΐϋ \ ; νΐ 36 ; 
νϋΐ. VI ϋ 13 ; ΐν 11,23. VII 
ϋ 2, 17, 29 ; ϋΐ 2. η. 

Νεοη ίΐοϋοδ VII ν 8. 
ΝΐοαηϋοΓ Ραοοη V ΐ 15. 
Νΐθ3Γθϋα5 Αγο35 II ν 33· Αΐΐαδ 

III ϋΐ 5· 
Νΐοοιηαοϋηδ Οεί^εαδ IV νΐ 2ο. 

0(ΐΓγ53ε VII ϋ 32 ; ϋΐ ιβ ; ΐν2ΐ; 

ν Ι5’ 
ΟΗγδδεαδ V ΐ 2. 
ΟΙ^ηιρΪ3 V ϋΐ 7, 1ι. 
Οίγηίϋϋ I ϋ 6. 
Ορϋι-γηΐαιη VII νϋΐ 5· 
Ορΐδ II ΐν 25. 
Ογοπ135 ΑΓΐ3χεΓχΐδ §;εηεΓ II ΐν 

8 ; ν 4ο. III ΐν 13 ; ν ιη. IV 
ϋΐ 4· ΑΠαδ I νΐ ι δς. ; ΐχ 25. 

Ρ3ρ1ΐΐ3£θηΪ3 V ΐί 22 ; ΐν 13 ; νΐ 6 
δς. ; VI ΐ ι 5ς. 

Ρ3Γΐαιη VII ϋ η, 25 ; ϋΐ 2ο. Ρπι ΐ- 
3ηΐ VII ϋΐ ιό. 

ΡβΓίϋεηΐαηι VII νϋΐ 15, 21. 
Ρ&Γίϋεηΐαδ Παν. V νΐ 9· VI ϋ ι. 
Ρ3Γ753Ι15 αχοΓ ϋ3Γεΐ 111 ΐ 1,3; ΐν 

9 ; νϋ 9· II ΐν 27. 
Ρ3δΐοη Με£3ΓοηδΪ5 I ϋ 3 5 ΐϋ 7 » 

ΐν 7· 
Ρ&ίε£}'35 I νϋΐ ι. 
Ρί Ιοροηηεδαδ I ΐν 2 ; ν ίο. Ρείο- 
ροηηεδϋ I ΐ 6. VI ϋ ίο. 

Ρε1ί30 I ϋ ίο. 
ΡεΓ§3ΐηα5 VII νϋΐ 8, 23. 
Ρεπηίϋαδ II νΐ 2. VII ϋ 8, ιι, 

28 ; ΐν 2 ; νΐ 24. 
ΡεΓ53θ I ΐ 8 ; ϋ. η, ς, 27 ; ΐν 17, 

35 ; ν 8 ; νϋ 4 ; νϋΐ ι 9 δς.; ΐχ 
3 δς.; χ ι. III ΐ 17; ϋ 25 ; ΐϋ 
7, ίο, 15 δς. ; ΐν τη, 25, 35 : ν 
15. IV ΐ 8 ; ΐν ιό ; ν 24. VI 
ΐ ίο. 

Ρ1ΐ3ΐΐηα5 II ΐ η, ι8. 
Ρ1ΐ3Γη3ΐ)3ζα5 V νΐ 24. VI ΐν 24 ; 
ν 30. VII ϋ 7· 

Ρ1ΐ35Ϊ3ηΐ IV νΐ 5· V νΐ 36. 
Ρ1ΐ35ΐ5 Παν. IV νΐ 4· Αϋαδ V νΐ 

36 ; νϋ ι, 5, 7, 9· 
Ρϋΐίεδΐαδ ΑοΙΐ3εα5 III ί 47· V 

ϋΐ ι ; νΐ 27 ; νϋΐ ι. VII ΐ 32. 
Ρϋθ03Ϊ5 1x2. 
Ρϋοεηΐοε I ΐν 5 ; νϋ 12. 
Ρϋοΐοε ιηοηδ V ϋΐ ίο. 
Ρ1ΐΓ35Ϊ35 Αίϋεη. VI ν ιι. 
ΡΙΐΓ^Ϊ3 Π13^η3 I ΐχ 7· Ρ3Γνα I 
ϋ 6. V νΐ 24. 

Ρϋτγηΐδουδ ΑεΙΐ3εα5 VII ϋ ι, 29 ; 
ν 4, ίο. 

Ρϋγδοαδ Παν. II ΐν 25. 
Ρΐ§Γε5 I ϋ 17 ; ν 7; νϋΐ 12. 
Ρΐδΐϋαε I ΐ ιι ; ϋ ι ; ΐχ ΐ4· II 
ν ΐ3· III ϋ 23. 

Ρΐεΐδίϋεηεδ Αιηρϋΐροΐΐίαηηδ IV 
νΐ ι, 3· 

Ροΐαδ VII ϋ 5· 
Ρο1γοΓ3ΐεδ Αίϋεη. IV ν 24. V ΐ 

ιό. VII ϋ 17, 29 ; νΐ 41· 
Ροΐγηΐοαδ VII νΐ ι, 39> 43 > νϋ Ι3> 

56. 
Ρο1^5ΐ;Γ3ΐα5 Αίϋεη. III ΐϋ 2ο. 
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ΡοηΙιΐ5 V ΐ ΐρ ; νΐ 15 ; νϋ η. VI 
ϋ 4· Εαχΐηαδ IV νϋΐ 22. VI 
ΐν ι ; ν 20. 

Ρτοοίεδ Ε3οε<3. II ΐ 3 ί ϋ ΐ· VII 
νϋΐ ΐ7· 

ΡΓΟχεηαδ ΤϋεΙ>3ηαδ I ί ίο; ϋ 3* 
ν 14; νϋΐ 4 5 χ 5· II ΐ ίο ; νΐ 
ι βς. III 14,8; ΐν 15. νϋΐ 5· 

Ρ53Π15 Παν. I ΐν ι. 
Ργίβε Οΐΐΐεΐαε εί δγιΐαε I ΐν 4· 
ΒδΒγΙοηϊδε I ν 5. 

Ργτ3ΐηαδ Παν. I ΐν ι. 
Ρ\ΊτϋΪ3δ ΑΓ035 VI V II. 

Ρ3 Β)3§ογ35 Ε3οε<3. I ΐν 2. 

ΚΙΐ3ί;Ιιΐηε5 VI ν η. 
Κΐιοάΐΐ III ΐϋ ι6 ; ΐν 15. 

δαίπιγϋεδδαδ VII ν 12. 
53γπο135 Αοϋ3εαδ V νΐ 14. VI ν 

11. 
δ3Γ(1ε5 I ϋ 2 δς. III ΐ 8. 
δ3ίγι·α5 I ϋ ΐ3· 
δαίΐαδ V ΐϋ η δς. 
δεγίΐιεηΐ IV νϋ 18 ; νϋΐ ι. 
δείΐηαδ Παν. V ΐϋ 8. 
δε1γιηϋΓΪ3 VII ϋ 28 ; ν 15. 
δεαίϋεδ Τ1ΐΓ3χ VII ΐ 5 ; ϋ 10,31; 

ΐϋ 15 ; ΐν ι, 6 ; ν 2, η δς. ; νΐ 
3, 4, ί8, 43 5 νϋ 39> 5°, 55· 

δΐΐ3ηαδ ΑιηϋΓ3εΐοΙ:3 I νϋ ι8. V 
νΐ ι6 δς., 29, 34· VI ΐν 13 
ΕΙεαδ VII ΐν ι6. 

δΐηορε V ν 3 7, ΙΟ· δΐηορεηδεδ 
V ν 13, 25 ; νΐ ι, ιι, 12, ις. 

δϊΐ3ΐθ3δ VI ΐ 6 
δίΙί3οε II ΐν ΐ3· 
διηΐοΓεδ Ατο3δ IV ΐϋ 4, 5· 
δοοΓ3ίεδ Αΐϋεη. III ΐ 5» 6. 
Αο1ΐ3εαδ I ΐ ιι ; ϋ 3 ; ν 315 νί 
ι, 3°. 

δοΐ άεαδ IV ν 35· 
δοΐΐ I ϋ 24. 
δορ1ΐ3εηεΙ;αδ δ1γπιρ1ΐ3ΐΐαδ I ΐ ιι ; 
ϋ 9· II ν 37· IV ΐν 19· V 
ΐίΐ ι. VI ν ΐ3· 

δοδΐδ δγΓ3οαδ3ΐιαδ I ϋ 9 
δοΙεπ<335 δΐεγοηΐαδ III ΐν 47· 
δρ3ΓΪ3 II VI 2. 

δρΐΐϋηϋαίεδ VI ν η. 
δίΓ3ΐοο1εδ ΟΓεΙεηδΐδ IV ϋ 28. 

δαδ3 II ΐν 25. III ν τ5· 
δγεηηεδΐδ I ϋ 12, 2ΐ, 20 ; ΐν 4· 
δγπ3 I ΐν 4, 6, ΐ9· δγπ I ΐν 9. 

Τ3ΐηοδ Αε§γρ1ΐαδ I ϋ 2ΐ ; ΐν 2. 

11 ΐ 3· 
Τ3οεϋΐ IV ΐν ι8 ; νΐ 5 ; νϋ ι δς. 
Τ3Γδαδ I ϋ 23, 26. 
ΤεΙεϋοΗδ Παν. IV ΐν 3· 
ΤεΓεδ VII ϋ 22. Αΐΐαδ VII ν ι. 
ΤεαίΙΐΓ3ηΪ3 II ΐ 3· VII νϋΐ 17. 
Τϋ3ρδ3οαδ I ΐν ιι. Τ1ΐ3ρ53οεηΐ 

I ΐν ι8. 
Τ1ΐ3Γγρ3δ II νΐ 28. 
ΤΗεϋβδ ε3ΐηραδ VII νϋΐ η. 
Τϋεεϋεδ ιηοηδ IV νϋ 2ΐ. 
ΤΗεο§;εηεδ ΕοοΓεηδΐδ VII ΐν ι8. 
Τϋεοροηιραδ Αΐϋεη. II ΐ 12. 
Τΐιεπηοθοη Παν. V νΐ 9· VI ϋ ι. 
Τϋεδδ3ΐΪ3 I ΐ ίο. 
ΤϋΐϋΓοη Ε3οεά. VII νΐ ι; νϋ 43 5 
νϋΐ 24. 

ΤΗογ3χ Βοεοΐΐαδ V νΐ 19, 2ΐ, 25, 

35 
ΤΠΓ30Ϊ3 VII ΐ Ι5· ΤϋΓ3οεδ I ι 9 ; 

ΐϋ 4 ; ν ΐ3 II νΐ 5· VI ΐ 5 5 
ϋ ιό. VII ΐϋ ι6 ; ΐν 4· 

Τΐΐΐ 3013 ΑδΪ3ΐίθ3 VI ΐν I. ΤΙΐΓ30ε5 
VI ΐϋ 4· 

ΤϋΓ3θΐαηι VII ΐ 24. 
ΤΗγιηβπαπι I ϋ 13. 
ΤΗγηΐ VII ϋ 22 ; ΐν 2, 14, ι8, 22. 
Τϋ)3Γεηΐ V ν 2. 
Τΐ^π’δ Παν I νϋ 15. II ϋ 3! ίν 

4, ΐβ, 24. III ν ι. IV ΐν 3· 
Τΐηΐ3δΐοη Ό3Γϋ3ηεηδ!δ III ΐ 47 > 
ϋ 37· V νΐ 19 5ς· VI ΐ 32 » 
ΐϋ 12; ν 28. VII ΐϋ ι8, 46; 
ν ίο. 

ΤΐιηεδϋΗεαδ ΤΓ3ρεζαηΙΐαδ V ΐν 
2, 4· 

’Γϊπϋαζαδ IV ΐν 4, ι8, 2ΐ. 
Τΐδδ3ρϋεΓηεδ I ΐ 2, 3· 7 : ίί 4 5 νϋ 

12 ; ΐχ 9; χ 5, 3· ϋ ίίί ι3 5π·; 
ν ιό, 32? 39· ΐϋ ίν τ3· VII 
νΐ ι, 7 5 νϋΐ 24. 

Τοίπϋϋεδ ΕΙεαδ II ϋ 20. III146. 
ΤΓαΙΙεδ I ΐν 8. 
ΤΓ3ηΐρ53ε VII ϋ 32· 
Τ>3ρεζαδ IV νϋΐ 22. ΤΓ3ρεζαηΙϋ 

V ν ίο. 
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Τγοε5 V νί 23. VII νίϋ 7· 
Τγπαεαηι I ϋ 14· 

υΐΐχεδ V ί 2. 

Χ^πίΠίοΙεδ Αεϋαεαβ III ΐ 47· V 
νϋϊ ι. VII ϋ ι. 

Χεηΐ&δ Αιχίΐδ I ΐ 2; ϋ 3, ίο; ΐν 7· 
Χεηορϋοη Αίϋεη. I νϋί 15 δς. 

II ν 37· 41· 111 ΐ 4, ”, 26, 
35, 47 5 ϋ 7, 34, 37 ; ΐ» 8, 2ο; 

ίν 44· IV ϋ 2, 9 ες.: ίϋ 8, 13 
δς. ; ν 2ΐ, 28 ; νί 3, ίο ; νϋ 4 5 
νίϋ ίο. V ί 5 ; ϋ 8 ; ν 3, 6 5ς.; 

νί !5 5 νϋ 5, 35 ί νίϋ 2. VI ί 
19 ; ϋ 15 ; ϋί 19 ; ν 14 5 νί 8, 
12. VII ί 22, 4ο ; ϋ 8, 14, ι6, 
17 ; ΐϋ 3» νί ιι ; νϋ 4, 2ΐ ; νίϋ 
2, 22. 

ΖαραΙ&5 Παν. II ν ι 5ς. III ίϋ 6. 
ΖεΙ^Γεϋαδ V νϋ 24, 29. 

5ΕΤ ΙΝ ΟΚΕΑΤ ΒΚΙΤΑΙΝ ΑΤ ΤΙΙΕ 

υΝίνΕΚδΙΤΥ ΡΚΕ35, ΟΧΡΟΚϋ 

ΑΝϋ ΚΕΡΚΙΝΤΕϋ ΕΚΟΜ ΡΕΑΤΕ5 ΒΥ 

\ν. & ί. ΜΑΟΚΑΥ & ΟΟ. ΕΤϋ. 

ΕΑΙΚ ΗΟ\ν, ΟΗΑΤΗΑΜ 



ΟΧΡΟΚϋ ΟΕΑ88ΙΟΑΕ ΤΕΧΤ8 

ΟΚΕΕΚ 
ΑΕδΟΗΥΕ,υδ. Ο. Ο. Α. Μιπταγ. δεεοηά εάίίίοη 
ΑΝΤΟΝΙΝυδ. I. Η. Εεοροΐά 
ΑΡΟιχοΝίυδ ΚΗΟϋΐυδ. 

ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕδ. Ρ. \Υ. Ηαΐΐ, \Υ. Μ. ΟβΙάαΠ 
I. ΑεΗ., Ες., Νιώε8, Υεφ., Ραχ, Ανβζ. δεεοηά εάίίίοη 

II. Ερ8., ΤΙιβ$ιη., Καη., ΕεεΙ., Ρ1ιιίιΐ8, ΕγαρηιεηΙα. δεε. εά. 
ΑΚΙδΤΟΤΕΕ. 
Όε Αηΐτηα, δίΓ Ο&νίά Κοδδ 
Όβ Αγίε^ Ροείίεα, I. ΒγννΒίεη δεεοηά εάίίίοη 
Όε ΟαεΙο, ϋ. I. Α1ΐ3η Οαίε^ογιαβ, Κ. Μιηίο-Ραΐυείΐο 
Εϋιίεα, I. Βγνν&ΐεΓ ΡΗγήεα, 8ϊγ ϋ&νίά Κοδδ 
ΡοΙίίίεα, δίΓ Όανίά Κοδδ 
ΜεΙαρΗρ$ΐεα, λΥ. Ι&ε^εΓ 
ΑίΗβηίβηήηηι ΡεεριώΙΐεα, δίΓ Ρ. Ο. Κεηγοη 
ΕγαξτηεηΙα ΕεΙεεΙα, 8ϊγ ϋ&νίά Κοδδ 
Τορίεα εΐ ΕορΗκύεΐ ΕΙβηεΗί. δίΓ Οανίά Κοδδ 

ΒυΟΟΕΙΟΙ ΟΚΑΕΟΙ. Α. δ. Ρ. Οο\ν 
ΌΕΜΟδΤΗΕΝΕδ 

I. Οταήοηβ8 Ι-ΧΙΧ. δ. Η. ΒυίεΗεΓ 
II. ί. Οναΐίοηεχ ΧΧ-ΧΧνί. δ. Η. ΒαίεΗεΓ 
II. ϋ. Ογαύοηε* ΧΧνίΙ-ΧΚ. \Υ. Κεηηίε 

III. Ου. ΧΕΙ-ΚΧΙ; Ργοεεηιΐα; ΕρήίηΙαε. \Υ. Κεηηίε 
ΕυΚΙΡΙΌΕδ. Ο. Ο. Α. Μαιτ&γ 

I. Ορε., ΑΙε., Μεά., ΗεγαεΙ., Ηίρ., Αηάγ., Ηεε. 

II. 8ηρρΙ., Ηεγε., Ιοη, Τυο., ΕΙ., Ι.Τ. ΤΗίίά εάΐίίοη 
III. ΗεΙ., ΡΗοεη., Ου., ΒαεεΗ., ΙρΗ. ΑηΙ., ΚΗε$ιΐ8 

ΗΕΕΕΕΝΙΟΑ ΟΧΥΚΗΥΝΟΗΙΑ εητη ΤΗεοροτηρί εΐ 
Ογαήρρί/γα§ΐηεηίί8. Β. Ρ. Οτεηίεΐΐ, Α. δ. Ηηηΐ 

ΗΕΚΟΌΟΤυδ. Κ. Ηυάε. ΤΗήά εάίίίοη 
I (ΒοοΕδ Ι-ΐν), II (ΒοοΕδ ν-ΙΧ) 

ΗΟΜΕΚ 
I—II. ΙΙίαά. Ό. Β. ΜοηΓο, Τ. λΥ. ΑΠεη 
ΒοοΕδ Ι-ΧΙΙ. ΤΗΐΓά εάΐίίοη 
ΒοοΕδ ΧΙΙΙ-ΧΧίν. ΤΗίΓά εάίίίοη 

ΙΙΙ-ΐν. Οάρ88ερ. Τ. \Υ. ΑΠεη 
ΒοοΕδ Ι-ΧΙΙ. δεεοηά εάίίίοη 
ΒοοΕδ ΧΙΙΙ-ΧΧίν. δεεοηά εάίίίοη 

V. Ηρνχη8, &ε. Τ. ΥΥ. ΑΠεη 

Αιΐξΐι$1 1959 
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& 2003 

ΟΑΥΙ.ΟΡΟ ΡΗΙΝΤΕΟ ΙΝ υ.5 Λ 

I. αά Ρατη. 

II. αά ΑΐΙ., Ρατ$ ΐ (ι-8), Ραν$ π (9-16) 
III. αά ζ). Ρ., αά Μ. Βνηί., Ρτα&η. \Υ. δ. \Υ&η 
ΟκΑΤίΟΝΕδ. Α. Ο. ΟΙεγΙ^ 3π<1 \Υ. ΡείβΓδοη 

I. Κο$ε. Ατη., I. Ροτηρ., ΟΙιι., ΟαΙ., Μηγ., €αβΙ. ΟΙαι-Ιζ 
II. Ρυο ΜίΙοηβ, Οαβχαήαηαβ, ΡΗίΙίρρίεαβ. ΟΙ^γΙς. Εά. 2 

III. Υβγήηαβ. ΡβίβΓδοη. δβοοηά εάΐίίοη 
IV. ζ)Μίηεί., Ρο$ε. Οοτη., Οαβε., Σε§. Α§ν.} Καύ. ΡετάηβΙΙ., 

ΡΙαεε., ΡΪ5., Καύ. Ρο$ΐ. ΟΙ&Γΐζ 



ΟΙΟΕΚ.Ο ν η. 
V. Γο$ί Ρ.?ά 

^οη$ 

VI. Τ' 
Κηετ( 

I. Όβ ΟΐΛίΟΤα 
II. Βηιν 

Β05Τ0Ν ΟΟίίΕΟΕ 

ί, 1' ’ Ν (ο/η 3 903 591253 

ϊ. ν'ίίίΓίΟΙΙ 

τ ΛΥαίιτ 

ΗΟΚΑΟΕ. Ε 
ΙδΙϋΟΚΙ 
ΕίνΥ. I 
Βοοίίί 
Βοοίίί 
Βοο1« 
Βοο1« 

Ευοκι 
ΜΑΒΊ 

ί.»:·ΓΪ>. ΛΕ 2 Η. \¥. ΟβΓΓΟΟ 

ί ’■ ΐηάδίΐγ. Τ ·. 
• Ο. X . .V . 3 

3. Οοην..ν αηά 3. Κ. ίο 

δεοοηά εάίΐίοη 

,αγ. δβοοηό ΰάΐίϊοη 

ΝΕΡΟδ. . 
Ονίϋ. Ττ ■· ·., Ροηίο, &ο. δ. Ο. Οννει 
ΡΕΚδίυδ χΕ. 
ΡΕΑυΤΤ. η&Λγ 

I. Αί ’ΐα ύαι-. 
II. ΜίΤ$ ΟΙοηο$Η$-¥ΐαξΐηβηΙα 

ΡΚΟΡΕΚΤίυδ. Οανηύίΐα. Ε. Α ΒαιτβεΓ. εΒίΐίοη 
δΤΑΤίυδ 
ΒίΙναβ, Ε δ. ΡΗϋΙπηο 8βοοη<Ι β<:!ή· τ 
ΤΗώαΤ 8πά ΑεΗίΙΙβΐ$. Η. ΧΝ. Οεγγρ 

ΤΑΟΠϋδ 
Αηηαί< Ο. >. ΡίδΙιβΓ 
ΗίεΙοήαβ. ϋ. Ρ’?ΗεΓ 

Ορβτα Μ . Η. Ρυ'Ρβ&ιιχ 
ΤΕΚΕΝΟν Μ. I , *ικΐι., Καυβτ. Λ ’ ;ά. 

ΤΙΒΕΓΕΙ Γ Ρ. Ροί '&ΐε. δεοοηά ε ' * 
νίΚΟΤΕ. λΗογ^τ 
ΑΡΡΕΝΕΕΙ ΚΟ 
ΥΙΤΑΕ V 3ΙΕ< 

ΟΧΡ ο 1\ ί Λ ΡΚ. 

ΑΜΕΝ Η( \νΑΚ\ν)01 :'^υΑΚΕ ΕΟΝϋΟΝ,Ε.Ο ; 




