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ΗΙΕΚΟ 





ΗΙΕΚ.0 

ΡΕ.ΑΕΡΑΤΙΟ 

ΝνΡΕΚ εΐε ΙεχΙιι ΧεηορΗοηίεο ορίίιηε ιηεπιίί Αχοί 
\ν.Ρ6Γ55οη, οιπιΐδ ορυδευίο ραΙπίΕΠΟ Ζην Τεχίξεεείιίεΐιίε 
ΧεηορΙιοηε φΐ&ηίυιη ίη Ηοε νοίυηιίηε άε^εαπι Ιοη^ιιπι 
εδΐ: εηαΐΎΕΓε. 

ΗίθΓοηίδ εΐ Α^εδΐΐαί ίεχίυπι υϋ εοηδΙίίιιεΓειτι ίΐηίε 
οευίοδ Ηαβιιί εχείΉρΙ^πα ρΗοίο^ΓπρΙιίοα Ιπαηι εοάίειιπι, 

ν3.1:ίθοΐηί 1335 (Α), ν&Ιίοαηΐ 195° (Β)> Μ&Γεί&ηί 511 
(Μ). Μιιΐίηεηδίδ 145 Ιεοίίοηεε εάίεΐίΐ: Κ&ΐίηίαι (Ιηηε- 

ύνηεΤζεν Ρεείξνηεε, Ι9°9)· Εάίίίοηίδ ΓϋηάΣίηιεηίιιηι 651: 

Α. ΑΙίεπιΐδ ναίΐοΗηί εχ Α άεδεπρΐί Γηεηίίοηεπι ίαεεΓε 
5ΐιρεΓ56(ϋ ηίδί 51 ρ^Γεηΐίδ 5υί ίεδίίΓηοηίυιη ΠΙυδΙτ&Γε 
νίοΐ6ΐ)3.1:αΓ. Εΐ Η&ιίεί&ηί 5724> φΐϊ εοάειη Α ιεπι 
εοιτεείοπδ ηΐ3.ηυπι εχρεΓίο οπ^ίηειη άυείί:, ιηοϋο 
ίηΙεπ3ιιιη νειΕα εοπιΐΏεΓηοΓανί. 
Οοάίεεδ ηυί εΐίαίο^ιπη ηοβίδ Ιι-αάίάεΓε ίη ΐΓεδ ε1&5565 

(ϋδίηβυΐί: 0. 5εΗεη1ί1. ΑΕεπιΐδ εΐαδδίδ ίεδίίδ εβίΜ : ίεΓ- 
ΙΪ3. ηε^ΐε^ί ροίεδί;. Νυπι εείεΐΌΠίπι οηιηίυΓη εοάίευπι 
δίΕρδ δίί: υηίεα ν&Ιίεαηιΐδ 1335» φ10^ δίβί &1ίί3φΐε 
ρεί'δυ^δίΐ: ΤΗ&ΙΗείηιίυδ, εςυίάειη ναΐοίε εΐυβίϋο. Νεπι 
ευηα εοηδίεί: Ξΐοβ&ευπι ηοη ιΐδΐιπι εδδε εο αιτοΗείγρο 
υηόε όυείιΐδ δίί Α, ηοη νίάεο ομιοιηοοίο ίΐεπ ροίυεπί: 

ΧΕΝ. ΗΙΕΚΟ 1 



ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

υί Μ ηοηηυπιςυ&Γη δίοβηεί Ιεεΐίοηεηι οοπϊγε Α 
5εΓν3Γεί. ΕθΟΟδ ρ0Γ5Οπ6&Π1 1Π ςΐΐίβϋδ Ηί16Γ€0 I 

Μ ειπη 5ί:οΙ>3.εο: 

α? ί. ιι (ως Α) 

Τ£ ί. 12 (ογπ. Α 0) 

εμπιπλάμενος ί. 25 (ττιπλάμενος Α (2) 

δτ/7τον ίίί. 7 (ογπ. Α) 

αν ίν. ίο (ογπ. Α 0) 

αν ίχ. 7 (οιη. Α 0) 

Όε ΜιιΙίηεηδίδ οπ^ίηε εί ηιιοίοπίΣΐίε γωε^Π3. ογϊβ. 

€51: εοηίι·ονεΐ'5ί&. Είιΐδ εοάίείδ ρηίΓοοίηίιιιη δϋδεερίΐ: 

Κίΐ1ΐη1<:Η : δεά ρΐεπςυε εεηδεηΐ οηιηία ηυαε ρΓορπα 5ΪΕΐ 
Ηο,ΕεΙ:—εΐ δΐιηί: Γηιιΐϋη—ηά ίρδίιπι ΙίβΓΕπιίΓη εδδε Γείε- 

Γεηεΐα, ίΐα ιιί βοηαε ςυα.5 ρΐ'&εβεί: Ιεεΐίοηεδ ηΐΗϊΙ δίηί: 

ηίδί νίπ όοείί ί€Πί:3.ηιίη3.. Εχεηιρίυιη ίηδί^ηίδδίπιΐϊΐη εδί: 

3.ά Ηίει*οηειη ί. 23, υβί ΙίβΓαπαδ, ιιί: αίί ΤΙίΕΐΙιείπιίυδ, 

'ουπι αρεΓίο νίΐίο Ιε^εΓεί: (ίη Αδείΐίεεί): ταϋτα τα εδέσματα 

εΐναι ή μαλακής και άσθενονσης τρυφής φυχής εττιθυμήματα, 

ρπΓηυΐΉ ίαοίΐΐίιηαπι εί νεΓ&πι δΕηίίικϋ νί&πι ίηϋί: τρυφή, 

εΐείηάε Ιεείίοηίδ ίτηεΐίίηε Γείί^ίοηε πιοίαΐδ σ εί: ίη ηιηι·§ίηε 
^7τό &ά(ϋάίί:,ί ϊά ςμιοά 4 ίαεεΓε ηυΐΐο ιηοάο ροίιπί:, δί ίη 
εχεπιρίαπ ρΐ'οροδίΐο νεΓηπι Ιεεΐίοηεηι ηηΐε οουΐοδ 
Ιιαβυίδδεΐ \1 Αΐ δί εοηεεεϋπιιΐδ ΙίβΓηπαπι 3.ρεΓΪ3. νίΐίη 
εοΓΠ^εΓε δίυάηίδδε, ηυηι νεπ δίιηίΐε εδΐ ιιί ίάειη ιηιιΐΐίΐ 
Ιοεα ςριαε ίη Α νεΓε ΐΓη<3ίΐ3, εδδε νίεΙε&ηΐίΐΓ ί^ηις[ΐιαπι 
εχ Ιυβίίϋηε ππιΐ&νεπίΡ 
Τ3.1Ϊ3, ίρδε ορίηοΓ τουτοις ρΐ'ο τοϊσδε ί. 8 ; καταφρονεΐν 

ρΓΟ κατηγορείν ί. 145 άχρηστός τε και άτιμος ί. 27 ) των δου¬ 

λών ί. 28 ; € κείνη ρΓΟ εν εκείνους ϋ. 2 ; ίοΓΐαδδε εντυγχάνειν 
ριο τύγχανειν νίϋ. 3· ζ)υοά δί Ιενίδ εδδε ηιοιηεηΐί Ηαεε 

1 τρυψψ §1ο556ΐηα ίυΐδδε τεοίε ίηεϋοαΐ ΡβΓδδοη. 



ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

νΐόβηίυΓ, ^πινίοΓΒ. δυηί εα ςυ&ε οιπη δΐοβ^οο Ηαβεί 0 

οοπππαηΐΕ: 

Ο οιπη δίοβ&εο: 

πολύ μείω ί. 8 (δίο άεί. : μείω πολύ Α Μ) 
α? ί. II (α? Μ : ώί Α) 
δήπον ίίί. 7 (διττόν Μ: οηι. Α) 

τοι/5 μεν ϋί. 8 (μεν τοί/? Α Μ) 
τούτων τι IV. 9 (Τ{- ΟΓΠ. Α Μ) 

ΕςμιίοΙειη ηίΐιίΐ οειίε αίϊίπτΐ3.Γε &υ<3εο (3ε εο ςυοά ηεο 
ρΓοβαπ ηεο τείεΙΗ ροδδΐί: ίηιηιο τεηι δΐΐΗ. ηηίιίΓΕ (3υ- 

Εΐ3.Γη ίη εΐυβίο ΓεΙίηςυοΓε Γηαίο. δεά ρεΓ Ιιοδοε αηηοδ 
οδίεη<3επιηί; ρηργΓΟΠιηι ίτα^πιεηίη φίαιη δίί: Ιιιβποιιπι 
ιιηί ορίίηιοςυε οοάίοί β(1ειη ΐπβυεί'ε δρί'είίδ οείε- 

γοπιπι Ιεδίίπιοηϋδ, ηεο <3εεδ1: ςριοά ηθιηοηε&ί: ίηδί^ηε 
εχεπΊρΙυπι. Οϋπι οηίιη Ο. Οεπιοΐΐίυδ 0Γε<3ί<3ίί: Ρηπδίηί 
1640 ΐΏ3.ηιΐΓη ρπιηηπι ίη ΑηΒΕηδί οείεπδ οηιηίβιΐδ 
οοάίοίβιΐδ ί&ηίυηι ρΓαεδίηΓε υί ηε Γηεηίίοηε φΐίβειη 
εΐί^ηί εδδεηί: Ηαβεηάί ηίδί ιαΕϊ Ιηοιιηα ηιιί: ιηεηάυπι ίη 
ϋΐο ΙίβΐΌ ΐηνεηίΓείυΓ. ζιιηιη Γηΐίοηειη οιπη ίη ίεχία 
δυο δεουΐυδ εδδεί, εοοε ίη Ιιιοειη δυβίίο ρΓοάίίΙ: ρηργηΐδ 
ςυί άεΐεποηιπι ηοηηυΐΐ&δ εχΐιίβεί: ΙεοΙίοηεδ. Ργο 
ρικϋοΓ! οοαοίϋδ 6δί νίτ ιηίηίιηε ίηΗυΐΏΕηυδ δυ&πι ίρδε 
ρΓοΙεπι ί^ηίβιΐδ (ί&Γε ιιΙ ηονυιη ρΐ'ο^εηεΐΈΓεΐ αρραΓ&ίιπη. 

ΚεςυίεδΟΕί: ί^ίΐιΐΓ ίη ραοε φΛθά ρπυδ ίΐΐε δΐΐδ£ιι1ει·&ί: 

ηοδ, δί οηιηίηο ρεοοΕηάυπι εδί, ίη εαιη ρ&ΐ'ίειη ρεοοεπιυδ 
φΐαο οαιιίίοΓ εδί. 



3Ι0ΕΑ 

Α = ναΐίοΕηαδ 1335? 5· χ νεί χϊ 
Β = ναΐΐοαηαδ Ι95°> 5· χν 

Ηα. = Ηαιίείαηυδ 5724> 5· χν νεί χγί 
Ο =· Μαΐΐηεηδίδ 145^ 5· χν 
Μ = ΜΕΓοΐαηαδ 5ΐι> 5. χίϋ 

α 6ίο. = Α 61ο. ιηαη. νβο. 

3ΐοΙ)ίΐ6Ϊ οοάά.: 

3 = νϊηάοβοηεηδίδ Ιχνϋί, δ. χί 
Μ = Εδοοπαΐεηδίδ χο, δ. χί νεί χϋ 
Α = Ρ&πδίηιΐδ 1984, 5· χϊν 

Ι)ΪΣΐ1θ£ϋδ ο. α. 359 Λ· £· οοιηροδίΐιΐδ 



ΕΕΝ0ΦΧ1ΝΤ02 

ΙΕΡΩΝ 

Η ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΣ 

Σιμωνίδης 6 ποιητής άφίκετό ποτέ προς Λέρωνα τον 

τύραννον, σχολής δβ γενομένης άμφοΐν εΐπεν ό Σιμωνίδης· 

νΑρ αν μοι έθελήσαις, ω Λέρων, διηγήσασθαι α είκός είδέναι 

σε βέλτιον έμου; Καί ποια ταύτ έστίν, έφη ό Λέρων, οποία 

5 δή έγω βέλτιον αν είδείην σου όντως όντος σοφού άνδρός; 

Οιδά σβ, έφη, έγω και ιδιώτην γεγενημένον και νυν τύραννον 

όντα· είκός ουν άμφοτέρων πεπειραμένον καί είδέναι σε 

μάλλον έμου πή διαφέρει δ τυραννικός τε καί δ ιδιωτικός 

βίος εις ενφροσύνας τε καί λνπας άνθρώποις. Τι ουν, εφη 

ίο δ Λέρων, ούχι και συ, έπεϊ νυν γε ετι ιδιώτης εΐ, νπέμνησάς 

με τά έν τώ ίδιωτικώ βίω; ούτως γάρ αν σοι οΐμαι μάλιστα 

έγω δύνασθαι δηλούν τά διαφέροντα έν έκατέρω. οντω δή 

δ Σιμωνίδης είπεν Του5 μεν δή ίδιωτας έγωγε, ω Λέρων, 

δοκω μοι καταμεμαθηκέναι διά μεν των οφθαλμών δράμασιν 

15 ήδομένους τε καί άχθομένους, διά δε των ώτων άκούσμασι, 

διά δβ των ρινών όσμαΐς, διά δε τού στόματος σίτοις τε και 
ποτοΐς, τά δ’ αφροδίσια δι ών δή πάντες έπιστάμεθα· τά 

δβ ψύχη και θάλπη και σκληρά καί μαλακά καί κουφά καί 

βαρέα ολω τώ σώματί μοι δοκούμεν, εφη, κρίνοντες ήδεσθαί 

Τιτ. ή τυραννικός οπα. δίοβ. Ιεππη.; 3§ηο50ΐιη1; ϋίθ£. Ι-αβΓί. ϋ. 57> 
ΑΐΗεη3ειΐ5 §§ ι-ιο Σιμωνίδης .. . λόγω - δίοβ. Η. 49. 3° (ίν, Ρ· 3°5 
Ηεηεε) 4 δτΐοΊα άν (·γω βόλτιον (ίδΐ'ιην δίοβ. 5 δί/ ογπ. Ο 8 τί 
άεΐ. Οοβεί δ οιη. δίοβ. εΐ <3ε1. ιό τ* οπι. Ο ιδ ροδί σκληρά 
3(3(3. καί στριφνά δίοβ. 



1 Η ΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

τε καί λυπεΐσθαι επ' αύτοΐς· άγαθοΐς δε και κακοΐς ίση 

μεν οτε δι αυτής τής ψυχής μοι δοκοϋμεν ηδεσθαι, ότ€ δ’ 

αν λυπείσθαι, έστι δ’ οτε κοινή [καί] διά τε τής ψυχής και 

6 διά τον σώματος. τω δ’ υπνω οτι μεν ήδόμεθα δοκώ μοι 

αίσθάνεσθαι, όπως δε καί ωτινι καί δπότε, ταϋτα μάλλον 5 

πως, έφη, δοκώ μοι άγνο€Ϊν. καί ούδέν ίσως τούτο θαυ¬ 

μαστόν, εί τα εν τω έγρηγορέναι σαφεστέρας ήμΐν τάς 

7 αισθήσεις παρέχεται ή τα εν τω νπνω. προς ταϋτα δή 

ό Ίέρων άπεκρίνατο· Έγώ μεν τοίνυν, έφη, ω Σιμωνίδη, 

έξω τούτων ων εΐρηκας σύγε οΰδ’ όπως αν αΐσθοιτό τίνος ί0 

άλλου δ τύραννος έχοιμ αν είπεΐν, ώστε μέχρι γζ τούτον 

ούκ οιδ’ εΐ τινι διαφέρει δ τυραννικός βίος του ιδιωτικού 

8 βίου. καί δ Σιμωνίδης είπεν Άλλ’ εν τοισδε, έφη, δια¬ 

φέρει· πολλαπλάσια μεν δι εκάστου τοντων ευφραίνεται, 

πολύ δε μείω τά λυπηρά έχει. καί 6 'Ιέρων είπεν· Ούχ 15 

όντως €χει, ω Σιμώνιόη, ταντα, αλλ ευ ισσ οτι μειω πολύ 

ευφραίνονται οι τύραννοι των μετρίως διαγόντων ιδιωτών, 

9 πολύ δε πλείω καί μείζω λυπούνται. *Απιστα λέγεις, έφη 

δ Σιμωνίδης. εί γάρ ούτως ταϋτ είχε, πώς αν πολλοί 

μεν έπεθύμουν τυραννεΐν, καί ταϋτα των δοκούντων ικανω- 2ο 

τάτων άνδρών είναι; πώς δε πάντες έζήλονν αν τούς τνράν- 

ΐο νους; "Οτι ναι μά τον Αί\ έφη δ 'Ιέρων, άπειροι όντες 

άμφοτέρων τών έργων σκοποϋνται περί αυτού. εγώ δέ 

πειράσομαί σε διδάσκειν ότι αληθή λέγω, άρξάμενος από 

τής όψεως· εντεύθεν γάρ καί σε δοκώ μεμνήσθαι άρξάμενον 25 

ιΐ λέγειν. πρώτον μεν γάρ εν τοΐς διά τής όψεως θεάμασι 

λογιζόμενος ευρίσκω μειονεκτοϋντας τοί/9 τυράννους, άλλα 

2 ότε δ' αυ] τε καί δίοβ. 3 *στι δ’ οτε οιη. Ο κοινή οπι. Μ 
καί οαι. δίοβ. : καί κοινή άεΐ. 6 ούδεν δή Χσως δίοβ. ίο συ δίοβ. 
άν δίοό. : ογπ. οο(1(1. ιι άλλου οιη. δίοβ. 12 εντίνι ΡΓ3η1ίε : 

τι Μ ΐη πΐ£.: 8 τι δίοβ. βίος οιη. δίοβ. 13 άλλα εν μεν 
τοισδε διαφεροι άν εί πολλαπλάσια δϋοβ. τοΓσδβ] τούτοις Ο ΐ6 πολύ 
μείω Ο 61 δίοΐ). ιη ίδιωτων] υπηρετών δίοβ. 19 €?χε δίοβ. : 
εχει Α Ο Μ 2ΐ πάντας Α 22 τδν οπι. δίθΙ>. 24 8τι] 
δίοβ. §§ 11—12 πρώτον . . . ασφαλές — δίοβ. 1. ο. 20 διά τής 
δφεως (3ε1. δοΗεηΙί! 



ΙΕΡΩΝ ι 

μέν γε έν άλλη χώρα έστίν αξιοθέατα· επί δ£ τούτων 

έκαστα οι μεν ίδιώται έρχονται και εις πόλεις άς αν βου- 

λωΊ>ται θεαμάτων ένεκα, και εις τάς κοινάς πανηγυρεις, «;#α 

γ’ & άξιοθεατότατα δοκεΐ είναι άνθρωποις σνναγείρεται. 

5 οι δ€ τύραννοι ον μάλα άμφί θεωρίας έχονσιν. ούτε γάρ 12 

ίέναι αντοΐς ασφαλές οπού μη κρείττονες των παρόντων 

μέλλονσιν εσεσθαι, ούτε τα οίκοι κέκτηνται έχυρά, ώστε 

άλλοις παρακαταθεμένους άποδημεΐν. φοβερόν γάρ μη 

άμα τε στερηθώσι της αρχής καί αδύνατοι γένωνται τιμω- 

ιο ρησασθαι τούί άδικησαντας. είποις ουν αν ίσως συ, άλλ’ 13 

άρα έρχεται αντοΐς τα τοιαυτα και οίκοι μένονσι. ναι μά 

Δία, ω Σιμωνίδη, ολίγα γε των πολλών και ταντα τοιαυτα 

όντα οντω τίμια πωλείται τοΐς τνράννοις ώστε οι έπιδεικνν- 

μενοι και ότιονν άξιονσι πολλαπλάσια λαβόντες εν όλίγω 

15 χρόνω άπιέναι παρά του τυράννου η οσα εν παντί τώ βίω 

παρά πάντων των άλλων ανθρώπων κτώνται. και 6 Σιμω- 14 

νίδης εΐπεν Άλλ’ εί (εν) τοΐς θεάμασι μειονεκτεΐτε, διά 

γέ τοι της ακοής πλεονεκτείτε. έπει τον μεν ηδίστον 

ακροάματος, επαίνου, ούποτε σπανίζετε· πάντες γάρ οι 

2ο παρόντες υμΐν πάντα και οσα αν λέγητε και οσα αν ποιητε 

έπαινοϋσι. του δ’ αυ χαλεπωτάτον ακροάματος, λοιδορίας, 

άνηκοοί έστε· οΰδ€ΐ? γάρ έθέλεί τυράννου κατ οφθαλμούς 

κατηγορεΐν. καί ό 'Ιέρων είπε· Και τι οίει, έφη, τους μη 15 

λέγοντας κακώς ευφραίνειν, όταν είδη τις σαφώς οτι οι 

25 σιωπώντες ουτοι πάντες κακά νοουσι τώ τνράννω; η τους 

έπαινοΰντας τί δοκεΐς ενφραίνειν, όταν ύποπτοι ώσιν ένεκα 

2 &$ 3 Ο Μ εΐ δίοβ. : ως Α Β άν βούλωνται] βούλονται 3 3-4 
ίνθα . . . συνα*γ (ίρεσθαι οηι. 3ΐοβ. 4 7* ά βοπρδϊ : τά οο<3(3. : α γ* 
Ι,εοηοΐ. ά£ιοθςώτατα Α Ο «Γναι <3ε1. ΚευοΗΙϊη συναγείρεται 
Εεοηεΐ. : συναΎβίρςσθαι οοόά. 8-ιο φοββρδν . . . άδικά]σΛντα$ (Ιεΐ. 
ΚΐοΙιΙεΓ 9 τ« οιη. Α Ο ίο άν οίν Ο ιο-§ 30 άλλ’ . . . 
αφροδισίων = δίοβ. 1. ο. ιι-ιο να\ ... 2. οιη. 3ΐοβ. 12 ·γβ 
3ΐοβ. : τ€ οο(Μ. ΐ2-ιό ιηιιΐία οιη. 3ΐοβ. 15 παρά οπι. Ο 
ιη (ν εχ δίοβ. 3(1(3. Τ1ΐ3ΐ1ιείηι 17-18 δίά . . . άκοηϊ] 4ν ταΐ$ άκοα?$ 
8ΐθ1). ι8 ΐπειδ-ή 3ίθΙ>. 20 ύμ?ν οιη. δίοβ. 22-23 τύραννον 
. . . κακηγορεΊν Οο&εΙ 23 κατ αφρονών Ο 25 πάντα δίοβ. 



1 ΕΝ0ΦΙ2ΝΤ0Σ 

ι6 τον κολακευειν τους επαίνους ποιεΐσθαι; καί 6 Σιμωνίδης 

εΐπεν Τοντο μεν δη ναι μα τον Αία εγωγε (τοι, 'Ιερων, 

πάνυ συγχωρώ, τους επαίνους παρά των ελενθερωτάτων 

ηδίστονς είναι, άλλ’, δρας; εκείνο γε ουκ αν ετι πείσαις 

ανθρώπων ουδενα ώς ον δι ών τρεφόμεθα οι άνθρωποι, πολύ 5 

17 πλείω υμείς εν αυτοΐς ευφραίνεσθε. Καϊ οιδά γ\ εφη, 

ω Σιμωνίδη, οτι τουτω κρίνουσιν οί πλεΐστοι ηδιον ημάς 

καϊ πίνειν καί εσθίειν των ιδιωτών, οτι δοκονσι καϊ αυτοί 

ηδιον άν δειπνησαι τδ ημΐν παρατιθεμενον δεΐπνον η τδ 

εαντοΐς· τδ γάρ τα είωθότα υπερβάλλον, τούτο παρεχει τας ίο 

ι8 ηδονάς. διδ καϊ πάντες άνθρωποι ηδεως προσδεχονται 

τάς εορτάς πλην οι τύραννοι· εκπλεω γάρ αντοΐς άεϊ παρε- 

σκευασμεναι ουδεμίαν εν ταΐς εορταΐς εχονσιν αϊ τράπεζαι 

αυτών επίδοσιν ώστε ταυτη πρώτον τη ευφρόσυνη της 

19 ελπίδος μειονεκτονσι τών ιδιωτών. επειτα δ\ εφη, εκείνο 15 

ευ οΤδ’ οτι και συ έμπειρος εΐ οτι οσω άν πλείω τις παραθηται 

τα περιττά τών ικανών, τοσούτω καϊ θάττον κόρος εμπίπτει 

της εδωδης· ώστε και τώ χρόνω της ηδονης μειονεκτεϊ 

20 δ παρατιθέμενος πολλά τών μετρίως διαιτωμενων. Άλλα 
ναϊ μά Αί\ εφη δ Σιμωνίδης, οσον άν χρόνον η ψυχή 20 

προσίηται, τούτον πολύ μάλλον ηδονται οι ταΐς πολυτελε- 

στεραις παρασκευαΐς τρεφόμενοι τών τά ευτελεστερα παρα- 

21 τιθέμενων. Ουκοϋν, εφη δ 'Ιερων, ώ Σιμωνίδη, τδν εκάστω 

ηδόμενον μάλιστα, τούτον οίει και ερωτικώτατα εχειν τον 

έργου τούτον; Υ\άνυ μεν ουν, εφη. 9Η ουν δρας τι τους 25 

τυράννους ηδιον επϊ την εαυτών παρασκευήν ίόντας η τους 

τ ποιούμενοι δίοβ. 2-3 τούτο . . . πάνυ ΟΓΠ. δίοβ. 3 
τούς δίοβαεί ΜΑ ελευθεριωτάτων δίοβ. 5 ονχ\ δΐοί>. §§17— 
2ο = ΑίΗεη. ΐν, ρ. 144 ε 7 πλεΐστοι ήδιον] οι οί 'ή ίη πΐ3. α 
8-ιο 8τί . . . εαντοΐς οιη. δίοβ. 12 παρεσκευασμεναι ΑίΗεη. εί 
δΙο5. : παρεσκενασμένα 00(1(1. 15 δ’ ΟΓΠ. ΑίΗεη, εκείνου δίοΗ. 
ΐ6 τις παραθηται") παραθητε δίοΗ&εί εο<3ά. ίη καί ΑίΗεη. εί δΐο&. : 
ογπ. 00(1(1. ι8 ηδονης ΑίΗεη. : εδωδης 00(1(1. εί δίοΗ. μειονεκτεϊ 
δ Ά εί ΑίΗεη. εί δίοΗ. : μειονεκτεΐς Α Μ : μειονεκτεϊ Ο 22 των . . . 
παρατιθέμενων οηι. δίοΗ. 23-25 2> ... ή ουν ογπ. δίοΗ. 25 τι 
οπί. Ο 20 αυτών δίοΗ. 



ΙΕΡΏΝ ι 

Ιδ ιώτας επι την εαυτών; Ον μα τον Δι’, εφη, ου μεν ονν, 

άλλα και άγλευκεστερον, ώ? πολλοΐς αν δόξειεν. Τι γάρ, 22 

εφη 6 * Ιβρων, τα πολλά ταντα μηχανήματα κατανενόηκας 

ά παρατίθεται τοϊς τνράννοις, οξέα καί δριμεα καί στρυφνά 

5 και τα τοντων άδελφά; Πάνν μεν ονν, εφη 6 Σιμωνίδης, 

και πάνν γε μοι δοκονντα παρά φύσιν είναι ταντα άνθρώποις. 

Άλλο τι ονν οΐει, εφη 6 Τερών, ταντα τά εδέσματα είναι 23 

ή μαλακής και άσθενούσης ψυχής επιθυμήματα; επεϊ εν 

οίδ’ εγωγε οτι οι ήδεως εσθίοντες καί σν που οίσθα οτι 

ίο ονδεν προσδεοιται τούτων των σοφισμάτων. Άλλα μεντοι, 24 

εφη ό Σιμωνίδης, των "γε πολυτελών οσμών τούτων, αΐς 

χρίεσθε, τους πλησιάζοντας οίμαι μάλλον άπολαύειν ή 

αντονς υμάς, ώσπερ γε και τών άχαρίτων οσμών ουκ αντος 

6 βεβρωκώς αισθάνεται, αλλά μάλλον οι πλησιάζοντες. 

*5 Ούτο) μεντοι, εφη ο Τερών, και τών σίτων ο μεν εχων 2$ 

παντοδαπά άει ούδεν μετά πόθου αυτών λαμβάνει· 6 δε 

σπανίσας τινός, οντός εστιν 6 μετά χαράς πιμπλάμενος, 

όταν αυτώ προφανή τι. Κινδννεύουσιν, εφη ό Σιμωνίδης, 26 

αί τών αφροδισίων μόνον νμϊν απολαύσεις τον τυραννείν 

20 τά$· επιθυμίας παρεχειν εν γάρ τούτω εξεστιν νμΐν ο τι αν 

κάλλιστον ΐδητε τούτω συνεΐναι. Νυν δη, εφη 6 Τερών, 27 

εΐρηκας εν ω γε, σάφ’ ίσθι, μειονεκτονμεν τών ιδιωτών, 

πρώτον μεν γάρ γάμος δ μεν εκ μειζόνων δήπου και πλούτω 

καί δυνάμει κάλλιστος δοκεΐ είναι και παρεχειν τινά τώ 

ι ε’πί την εαυτών οπι. 3ΐοΒ. οδν] 8% 5ΐοΒ. 2-6 άλλα . . . 
άνθρώποις ΟΓΠ. 3ΐοΒ. ά-γΧευκεστερον δυΐ(3&5: ά-γΧυκεστερον οο(3<3. 
§5 22-23 - ΑίΒεη. ϋΐ, ρ. ΐ2ΐ ε \ στριφνά Α 6 άνθρώπψ ΑίΒεη. 
7 ουν οιη. ΑίΒεη. 8 <3εΙ. εΐ ΑίΒεη. εΐ δίοΒ. : οπι. Α Ο Μ 
μαΧακης] αίμα κακής δίοΒ. : μτ) δια κακής ΑίΒεη. ασθενούς της δίοΒ. 
τρυφή ψυχής Ο (δε<3 ύπδ τρυφής εΐΐαπι οοηί. Ο) : τρυφής ψ. 00(3(3. : τρυφής 
οπι. ΑίΒεη. εί δίοΒαεΐ Α : ψυχής τροφής δίοΒαεΐ δ Μ ενθυμήματα 
ΗαΓίπιαη 8-9 εδ . . . οί] οί γε ΑίΒεη. π δίοΒ. : τε οο(3<3. 
13 αχάριστων δΙοΒ^εΐ ΜΑ 15 οί/τω] τούτων οίί. ΤΒ^ΙΒείπι τών 
σίτων] τοιούτων δοΗεηΙίΙ ΐη μετά χαράς] καί χαρμονης δίοΒ. 
εμπιπΧάμενος Μ οί 3ίθΒ ΐ8 τι <3ε1. Η3Γίπΐ3η κινδυνεύουσιν ούνΟ 
19 μόνον ογπ. Ο 21 δή] -γε δίοΒ. : δε Ο 22 -γε ΚευοΗΙίη : Γ35. ΐη 
Α (δε Β) : δή δίοΒ. : οηι. Ο Μ σάφ' ίσ0ι] πΧείστον 3ίοΒ. 22-§ 29 
τών . . . τύραννος οπι. δίοΒ. 24 καΧΧιστον Ο παρεχει Α ίη πΐ£. 



1 ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

γημαντι φιλοτιμίαν μεθ' ηδονής· δεύτερος δ’ δ εκ των 

όμοιων 6 δ’ εκ των φαυλότερων πάνν άτιμος τε καί άχρη- 

2δ <ττος νομίζεται. τώ τοίνυν τνράννω, αν μή ζενην γήμη, 

ανάγκη εκ μειόνων γαμεΐν, ώστε τό αγαπητόν ον πάνν αυτώ 

παραγίγνεται. πολύ δε και αι Θεραπεΐαι αι από των με- 5 

γιστον φρονονσών γυναικών ευφραίνονσι μάλιστα, αί δ’ 

υπό δουλών παροΰσαι μεν ονδεν τι άγαπώνται, εάν δε τι 

29 έλλείπωσι, δείνας όργάς καί λνπας εμποιουσιν. εν δβ τοΐ? 

παιδικοις άφροδισίοις ετι αν πολύ μάλλον ή εν τοΐς τεκνο- 

ποιοΐς μειονεκτεΐ των ευφροσυνών ό τύραννος. οτι {μεν) ίο 

γάρ τα μετ έρωτος αφροδίσια πολύ διαφερόντως ευφραίνει 

3ο πάντες δψτου επιστάμεθα· ό δε ερως πολύ αν εθελει ήκιστα 

τώ τνράννω εγγίγνεσθαι. ου γάρ τών ετοίμων ήδεται (δ) 

ερως εφιεμενος, άλλα τών ελπιζομενων. ώσπερ ονν [εϊ] τις 

άπειρος ών δίψους του πιεΐν ουκ αν άπολαυοι, οϋτω και 15 

δ άπειρος ών έρωτος άπειρός εστι τών ήδίστων αφροδισίων. 

31 δ μεν ονν *Ιερων ούτως εΐπεν. 6 δε Σιμωνίδης επιγελάσας, 

Πώ? λεγεις, £φη, ω *Ιερων; τνράννω ου φής παιδικών 

έρωτας εμφυεσθαι; πώς μην συ, εφη, ερας Ααϊλόχον του 

32 καλλίστον επικαλούμενου; 'Ότι μά τον Αί', εφη, ώ Σιμωνίδη, 20 

ου του ετοίμου παρ' αυτόν δοκουντος είναι τνχεΐν τούτον 

μάλιστα επιθυμώ, άλλα του ήκιστα τνράννω προσήκοντος 

33 κατεργάσασθαι. εγώ γάρ δη ερώ μεν Ααϊλόχον ώνπερ 

ϊσως αναγκάζει ή φυσις άνθρωπον δεΐσθαι παρά τών καλών, 

τούτων δε ών ερώ τνχεΐν, μετά μεν φιλίας καί παρά βουλο- 25 

μενού πάνν ίσχυρώς επιθυμώ τνγχάνειν, βία δε λαμβάνειν 

παρ' αυτόν ήττον άν μοι δοκώ επιθνμεΐν ή εμαντόν κακόν 

34 τι ποιεΐν παρά μεν γάρ πολεμίων άκόντων λαμβάνειν 

I δεύτερον ΑΟΜ: οογγ. Ηαηονν 2 άχρηστός τε καί άτιμος Ο 
3 ώ) Ο ΐη Γ3.5. : μεν Α Μ η των δούλων ^ (ηοη Β) : δουλών 
Νΐΐβοΐιε ΟΧ νϋ. 5 ^ίΐηοΐ. ίο μεν 5ίο5. : οιη. οο(3(3. 
12 πολύ ήκιστα εθελει 3ΐθβ. 13 €μφύεσθαι 3ΐθΙ>. ό 3ΐθ1χ : οπι, 
οοάϋ. 14 εϊ άεΐ. 8οΗεη1<1: ούκ άν ΤΗ^Πιείπι 15 &ν~\ ΓογΙ. εϊη 
δίψης δίοΧ ούκ άν άπολαυοι Ο : άπολαύοι οεί. εϊ 3ΐθβ. 24 άν¬ 
θρωπον Ο : ανθρώπους Κείδΐίε 



ΙΕΡΩΝ ι 

πάντων ηδιστον εγωγε νομίζω είναι, παρά δε παιδικών 

βουλομενων ηδισται οίμαι αΐ χάριτες είσιν. ενθυς γάρ 35 

παρά τον άντιφιλοϋντος ηδεΐαι μεν αι άντιβλεψεις, ηδεΐαι 

δε αι ερωτησεις, ηδεΐαι δε αί αποκρίσεις, ηδισται δε καί 

5 επαφροδιτόταται αί μάχαι τε καί εριδες* το δε άκόντων 36 

παιδικών άπολαυειν λεηλασία, εφη, εμοιγε δοκεΐ εοικεναι 

μάλλον η άφροδισίοις. καίτοι τω μεν λ?]στη παρεχει τινάς 

όμως ηδονάς το τε κέρδος και το άνιάν τον εχθρόν το δε 

ου αν ερα τις τουτω ηδεσθαι άνιωμενω καί φίλουντα μισεί¬ 

το σθαι καί άπτεσθαι άχθομενου, πως ονχί τούτο ηδη δυσχερές 

το πάθημα και οίκτρόν; καί γάρ δη τω μεν ιδιώτη ενθυς 37 

τεκμηριόν εστιν, όταν ό ερώμενός τι υπουργη, ότι ως φιλών 

χαρίζεται, διά το είδεναι οτι ονδεμιάς ανάγκης ούσης υπηρετεί, 

τω δε τυράννω ούποτ εστι πιστευσαι ώ? φιλεΐται. επι- 38 

Τ5 στάμεθα γάρ δη τους διά φόβον νπηρετοϋντας ώ? η μάλιστ 

αν δννωνται εζεικάζουσιν αυτους ταΐς των φιλουντων νπουρ- 

γίαις. καί τοίνυν αι επιβουλαί εζ ονδενων πλεονες τοις 

τνράννοις είσίν η από των μάλιστα φιλεΐν αυτους προσποιη- 

σαμενων. 

2ο Πρός ταυτα είπεν δ Σιμωνίδης· Άλλα ταϋτα μεν πάνυ II 

εμοιγε μικρά δοκεΐ είναι ά συ λεγεις. πολλούς γάρ, εφη, 

εγωγε όρώ των δοκουντων άνδρών είναι εκόντας μειον- 

εκτονντας καί σίτων καί ποτών καί οψων καί αφροδισίων 

γε άπεχομενονς. αλλ’ εκείνη γε πολύ διαφερετε τών ίδιω- 2 

25 τών, οτι μεγάλα μεν επινοείτε, ταχύ δε κατεργάζεσθε, 

πλεΐστα δε τα περιττά εχετε, κεκτησθε δε διαφεροντας μεν 

αρετή ίππους, διαφεροντα δε κάλλει όπλα, υπερεχοντα δε 

κόσμον γυναιζί, μεγαλοπρεπεστάτας δ’ οικίας, καί ταυτας 

κατεσκευασμενας τοις πλείστου άζίοις, ετι δε πληθει καί 

2 αί οιη. Ο 4 υποκρίσεις Α 5 (παφροδιτώταται α (Β) Ο 
καί αί α Μ 15 δί/ τους 50πρ5ΐ : αυτους οοάό. : αύ τους 3ΐερ1ι&ηιΐ5 : 
τους ϋΐη(3. 20 ροδί ταυτα δέ Ο 24_§ 3 «λλ’ . . . είττεν 
= δίοβ. ΡΙ. 49· 3^ (ίν. 3°7 Ηεηδβ) 24 εκείνη 0 : 4ν έκείνοις Α Μ 
61 3ΐο6. 25 ροδί δέ &<3(3. ταυτα δίοβ. 26 τα οπα. Ο 29 πλήθει] 
ίοΐΐ. &νθει: εϊδει ΕπίεδΙΐ 7τ\Ί]θει τε καϊ δίοβ. 



ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ • · η 

απιστημαις θαράποντας άρίστους κέκτησθα, Ικανώτατοι δ’ 

3 βστβ κακώσαι μαν αχθρους, όνησαι δβ φίλους. προς ταΰτα 

δα δ Ίέρων €17761»· Άλλα το μεν {το) πλήθος των ανθρώπων, 

ώ Σιμωνίδη, αξαπατάσθαι νπδ της τνραννίδος ουδέν τι 

θαυμάζω· μάλα γάρ δ όχλος μοι δοκαΐ δοξάζαιν ορών καί 5 

4 αυδαίμονάς τινας αΐναι καί αθλίους· η δα τυραννίς τα μαν 

δοκοΰντα πολλοΰ άξια κτήματα αΐναι αναπτυγμένα θαάσθαι 

φαναρά πάσι παρέχαται, τα δα χαλαπά αν ταΐς ψυχαΐς των 

τυράννων κάκτηται άποκακρυμμάνα, ανθαπαρ καί τό αυδαι- 

5 μοναΐν καί τδ κακοδαιμοναΐν τοΐς άνθρώποις άπόκαιται. τδ ίο 

μαν ουν τδ πλήθος παρί τουτου λαληθάναι, ώσπαρ αΐπον, ου 

θαυμάζω· τδ δβ καί υμάς ταϋτ άγνοαΐν, οι διά της γνώμης 

δοκαΐτα θαάσθαι κάλλιον η διά των οφθαλμών τά πλαΐστα 

6 τών πραγμάτων, τοΰτό μοι δοκαΐ θαυμαστόν αΐναι. αγώ δβ 

παπαιραμάνος σαφώς οι δα, ω Σιμωνίδη, καί λέγω σοι δτι οί 15 

τύραννοι τών μαγίστων αγαθών αλάχιστα ματέχουσι, τών 

7 δβ μαγίστων κακών πλαΐστα κέκτηνται. αυτίκα γάρ αί μαν 

αίρηνη δοκαΐ μαγα άγαθδν τοΐς άνθρώποις αιναι, ταυτης 

αλάχιστον τοΐς τυράννοις ματαστιν αι δβ πόλαμος μέγα 

8 κακόν, τουτου πλαΐστον μέρος οί τύραννοι ματέχουσιν. αυθυς 2ο 

γάρ τοΐς μαν ίδιώταις, αν μη η πόλις αυτών κοινδν πόλαμον 

πολαμη, αξαστιν οποί αν βούλωνται ποραυασθαι μηδαν φοβου- 

μένους μη τις αύτους άποκταίνη, οί δα τύραννοι πάντας 

πανταχη ώς διά πολαμίας ποραυονται. αυτοί τα γουν 

ώπλισμένοι οΐονται ανάγκην αΐναι διάγαιν καί άλλους όπλο- 25 

9 φόρους άαί συμπαριάγασθαι. απαιτα δβ οι μαν ίδιώται, αάν 

καί στραταυωνταί που αίς πολαμίαν, άλλ’ ουν απαιδάν γα 

3 τί> &<3<3. Κ.ΐο^3Γ(]5 4 τι οτη· Μ 6-ιο η . . . άπόκειται = 
8ΐο8. 1. ο. 8 κα\ φανερό. ΒίερΗ^ηαε: φανερά <ίε1. Επιεδίί εοΐΐ. 
ΗεδγοΙί. άνάτττυκτα φανερά. 9 «εκτηται ογπ. 3ΐθΒ. ενθαπερ] 
4ν αίσττερ δίοΐ). εΰδαιμον 8ΐοΙ). ίο κάϊ τδ κακοδαιμονεΐν οιη. 

Β εΐ 3ΐοβ. κακοδαιμονάν ά ιι τδ ογπ. Ο ττερ\ τούτοι/] 
ΓηαϋΐΏ ταΰτα § η — δίοβ. 1. ε. ι8 τοΊς ογπ. 8ίο8. 19 *λάχί- 

στον μέρος δίοβ. 2ο μέρος οιτι.δίοΐ). μετεχομεν οί τύραννοι 8ΐθ5. 
2ΐ κοινωνδν Α 23 ττάντες οπι. Ο 27 ποι ΗείηόοΓί ·γε 
ΟΓΠ. Ο 



ΙΕΡΧ2Ν η 

ελθωσιν οίκαδε, ασφάλειαν σφίσιν ηγούνται είναι, οΐ δε 
τύραννοί έπειδάν εις την εαυτών πόλιν άφίκωνται, τότε εν 
ιτλείστοις πολεμίους ϊσασιν όντες. εάν δε δη καί άλλοι ίο 
στρατεύωσιν εις την πόλιν κρείττονες, εαν εξω τον τείχους 

5 όντες οι ηττονες εν κινδύνω δοκώσιν είναι, αλλ’ επειδάν γε 
είσω τον ερύματος ελθωσιν, εν ασφαλεία πάντες νομίζονσι 
καθεστάναι, 6 δε τύραννος ονδ’ επειδάν είσω της οικίας 
παρελθη εν άκινδύνω εστίν, αλλ’ ενταύθα δη και μάλιστα 
φυλακτεον οίεται είναι. επειτα τοΐς μεν ίδιώταις καί διά ιι 

ίο σπονδών καί δι είρηνης γίγνεται πολέμου άνάπαυσις, τοΐς 
δε τυράννους οντε ειρηνη ποτέ προς τονς τνραννενομενονς 
γίγνεται οντε σπονδαΐς άν ποτέ πιστενσας ό τύραννος θαρ- 

ρησειε. και πόλεμοι μεν δη είσιν ονς τε αι πόλεις πόλε- 12 

μούσι καί ονς οι τύραννοι προς τονς βεβιασμένους· τούτων 
15 δη των πολέμων οσα μεν εχει χαλεπά ό εν ταΐς πόλεσι, 

ταΰτα και 6 τύραννος εχει· καί γάρ εν οπλοις δει είναι 13 

άμφοτερονς καί φνλάττεσθαι καί κινδννεύειν, και άν τι 
πάθωσι κακόν ηττηθεντες, λυπούνται επί τούτοις έκάτεροι. 
μύχρι μεν δη τούτον ίσοι οι πόλεμοι· ά δε εχονσιν ηδεα οι 14 

20 + σννόντες (ται?) πόλεσι προς τάς πόλεις, ταντα ονκετι εχονσιν 
οι τύραννοι, αι μεν γάρ πόλεις δύ/πον όταν κρατησωσι μάχη 15 

των εναντίων, ον ράδιον ειπεΐν όσην μεν ηδονην εχονσιν εν 
τώ τρέψασθαι τονς πολεμίους, όσην δ’ εν τω διώκειν, όσην 
δ’ εν τω άποκτείνειν τονς πολεμίους, ώς δε γανροννται επί 

25 τω εργω, ώ? δε δόξαν λαμπράν άναλαμβάνονσιν, ώς δ’ 

ευφραίνονται την πόλιν νομίζοντες ηνξηκεναι. έκαστος δε ι6 

τις προσποιείται και της βουλής μετεσχηκεναι καί πλευστούς 
άπεκτονεναι, χαλεπόν δε ενρεΐν όπου ονχϊ καί επιψεύδονται, 
πλεονας φάσκοντες άπεκτονεναι η όσοι άν τω ό'ντι άπο- 

3 δί? οπι. Ο 5 ΰοκουσιν Α Ο Μ : οογγ. Οίηά. § ιι = 5ΐοΙ>. 
Ι.ε. 9 α δβ 5ΐο6. 15 ό 4ν ΚειιοΗΗη : συν ΑΟ Μ 
19 πόλεμοι 3. : πολέμιοι ΑΟΜ 2ο συνόντςς Α ΟΜ. : 4ν ταΐς ΚεϋΟΪι- 
Ιίη : κοινοί ταΐς ΤΗαΠιεϊιη, δε<3 νΐχ ΟΓεάίΙ ευίϊϊοεΓβ 24 τους πολε¬ 
μίους οΐεΐ. ΚΐοΗ&Γάδ 25 λαμβάνουσι Οοβε£ 27 τροπής οΐΐ. 
ΤΗ&ΙΗεϊηι 



ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
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θάνωσιν ούτω καλόν τι αυτόΐς δοκεΐ εΐναι το πολύ νικάν. 

17 6 δβ τύραννος όταν υποπτεύση και αισθανόμενος τώ όντι 

άντιπραττομένους τινάς άποκτείνη, οΧδεν οτι ουκ αύζει ολην 

την πόλιν, επίσταταί τε ότι μειόνων άρζει, φαιδρός τε ου 

δύναται είναι ουδέ μεγαλύνεται επι τω εργω, άλλα και 5 

μειοΐ καθ' όσον αν δυνηται τό γεγενημενον, και απολογείται 

αμα πράττων ώί ουκ αδικών πεποίηκεν. ούτως ουδ' αυτώ 

ΐ8 δοκεΐ καλά τα ποιούμενα είναι. καί όταν άποθάνωσιν οΰς 

εφοβηθη, ουδεν τι μάλλον τούτο θαρρεί, άλλα φυλάττεται 

ετι μάλλον η το πρόσθεν. και πόλεμον μεν δη τοιοΰτον ίο 

εχων διατελεΐ ό τύραννος όν εγώ δηλώ. 

III Φιλιαί δ’ αΰ καταθεασαι ώς κοινωνοϋσιν οι τύραννοι, 

πρώτον μεν εί μεγα αγαθόν άνθρώποις η φιλία, τούτο 

2 επισκεψώμεθα. ός γάρ αν φιληται δηπου υπό τινων, 

ηδεως μεν τούτον οι φιλονντες παρόντα όρώσιν, ηδεως δ' 15 

ευ ποιονσι, ποθουσι δε, ην που άπη, ηδιστα δε πάλιν 

προσιόντα δέχονται, συνηδονται δ' επι τοΐς αυτόν άγαθοΐς, 

3 συνεπικουρουσι δε, εάν τι σφαλλόμενον όρώσιν. ου μεν 

δη λεληθεν ουδέ τάς πόλεις οτι η φιλία μεγιστον αγαθόν 

(και) ηδιστον άνθρώποις εστί’ μόνους γουν τους μοιχούς 2ο 

νομίζουσι πολλαΐ τών πόλεων νηποινεϊ άποκτείνειν, δηλον 

οτι διά ταϋτα οτι λυμαντηρας αυτούς νομίζουσι της τών 

4 γυναικών φιλίας προς τους άνδρας είναι. επεϊ όταν γε 

άφροδισιασθρ κατά συμφοράν τινα γυνή, ουδεν ηττον τού¬ 

τον ενεκεν τιμώσιν αύτάς οι άνδρες, εάνπερ η φιλία δοκη 25 

5 αυταΐς άκηρατος διαμενειν τοσοϋτον δε τι άγαθόν κρίνω 

εγωγε τό φιλεΐσθαι είναι ώστε νομίζω τώ όντι αυτόματα 

τάγαθά τώ φιλονμενω γίγνεσθαι και παρά θεών και παρά 

I παρά, πολύ οίί. λΛΓεΐδΙίε 3 άντιπράττ όντας ΟοβεΙ αϋξΐΐ 
<3εί. : Α Ο Μ 6 δύναται Α 9 τούτο Ιαεοβδ : τούτου Α Μ : 
τότε Ο εοΓΓ. (τούτων ιιΐ νΐ<3. Ο ρΐ'.) : τούτφ λΥείδΙίε : ΓογΙ. τούτους 
ίο τό ο Γη. Ο 12 ως Επιεδίί: Α Ο Μ 13 μ*ν~\ μίντοι Ο, 
ηη<3ε μ\ν τοίνυν ΚαΗηΙΐΕ ι6 άπίτ) εο(3(3. : οογγ. Οοβεί; 17 εαυτού 
ΑΟ Μ 2ο καί 3(3(1. <3εΙ. 21 νηποιν}] Μ : νηποινα Ο 20 αυτούς 
3 ΐη ιηρ;. (Η3) § 5 = 5ΐοβ. ΚΙ. 49· 4° (ίν. Ρ· 3*3 Ηεηδε) 
27 ώστί] ως 5ίο6. 28 τάγαθά 5ΐοβ. : αγαθά εο(1<3. 



ΙΕΡΩΝ 111 

ανθρώπων καί τούτον τοίννν τον κτήματος τοιουτον όντος 6 

μειονεκτουσιν οι τύραννοί πάντων μάλιστα. εί δ£ βονλει, 

ω Σιμωνίδη, ειδέναι οτι αληθή λέγω, ώδε επίσκεψαι. βε- η 

βαιόταται μέν γάρ δήπου δοκοϋσι φιλίαι είναι γονευσι προς 

5 παιδας καί παισί προς γονέας καί άδελφοΐς προς αδελφούς 

καί γυναιξί προς άνδρας καί έταίροις προς εταίρους· εΐ 8 

τοίννν έθέλεις κατανοεΐν, ευρήσεις τους μεν ίδίώτας νπδ 

τούτων μάλιστα φίλονμένονς, τους δε τνράννονς πολλούς 

μεν παι δας εαυτών άπεκτονότας, πολλούς δ’ νπδ παίδων 

ίο αντονς άπολωλότας, πολλούς δέ αδελφούς εν τυραννίσιν 

άλληλοφόνους γεγενημένους, πολλούς δέ καί νπδ γυναικών 

τών εαυτών τυράννους διεφθαρμένους καί νπδ εταίρων γε 

τών μάλιστα δοκονντων φίλων είναι. οΐτινες ουν νπδ τών 9 

φύσει πεφνκότων μάλιστα φιλεΐν καί νόμω συνηναγκασμένων 

15 ουτω μισούνται, πώς νπ' άλλου γέ τίνος οίεσθαι χρή αντονς 

φιλεΐσθαι; 

Άλλα μην καί πίστεως οστις έλάχιστον μετέχει, πώς IV 

ονχί μεγάλον αγαθόν μειονεκτεΐ; ποία μεν γαρ ξννονσία 

ήδεΐα άνεν πίστεως τής πρδς άλλήλονς, ποία δ’ άνδρί καί 

2ο γνναικί τερπνή άνεν πίστεως ομιλία, ποιος δέ θεράπων 

ήδυς άπιστουμενος; καί τούτον τοίννν του πιστώς πρός 2 

τινας έχειν ελάχιστου μέτεστι τυράννω’ οπότε γε ουδέ 

σιτίοις καί ποτοΐς πιστενων διάγει, αλλά καί τούτων πρίν 

άπάρχεσθαι τοίς θεοΐς τους διακόνους πρώτον κελευουσιν 

25 άπογευεσθαι διά τδ άπιστεΐν μή καί εν τοντοις κακόν τι 

§ 7~ίν. I βεβαιόταται . . . μειονεκτεΐ = δίοΒ. 1. ο. 4 7“Ρ ΟΓη· 
δίοΒ. δ-ηττου ΟΜ εΐ δίοΒ. ; οί. ο. χ. 4 : οπί. Α 5 7ον*α* 
δίοΒ. : γονείς 00(1(3. η τούς μέν 0 εί δίοΒ. : μέν τούς Α Μ 8 τού¬ 

των πάντων δίοΒ. 9 άπεκτονότας δίοΒ. : άπεκτονη κότας 00(3(1. 
πολλοί»*] πολλών Α ίο αυτούς ογπ. ^ 12 τυράννους <3ε1. ΟοΒεί 
14 φύσει τε δίοΒπεί 8 Μ φιλεΐσθαι ΑΟΜ εί δίοΒ. : οογγ. Ζευηε 
Ι5 ΧΡ^ δίοΒ. : χρην 00(3(3. 21-25 καί . . . άπογεύεσθαι — δίοΒ. 1.0. 
§ 2 ουδέ . . . πίωσιν — ΑίΒεη. ίν, ρ. 171 ο 22 ουδέ δίοΒ. : ούτε 
00(3(3. εί ΑίΒεη. 23 σίτοις δίοΒ. καί ποτοΐς ΑίΒεη. : κρατίστοις 
00(3(1. : ουδέ ποτοΐς δίοΒ. πρϊν] άντ\ τού ΑίΒεη. (πρίν . . . θεοΐς οπί. 
δίοΒ.) 24 τοΐς οπί. ΑίΒεη. πρώτον οπί. δίοΒ. 25 άπογεύ- 

σασθαι (3εί. 



ίν ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

3 φάγωσιν η πίωσιν αλλά μην καί αι πατρίδες τοίς μεν 

άλλου άνθρώποις πλείστον άξιαι. πολΐται γάρ δορνφορούσι 

μεν άλληλους ανευ μισθού επι τούς δονλονς, δορνφορούσι 

δ’ επί τους κακούργους, υπέρ τού μηδενα των πολιτών 

4 βιαίω θανάτω άποθνησκειν. ούτω δε πόρρω προεληλύθασι 5 

φυλακής ώστε πεποίηνται πολλοί νόμον τώ μιαιφόνω μηδε 

τον συνάντα καθαρεύειν' ώστε δια τας πατρίδας ασφαλώς 

5 έκαστος βιοτεύει τών πολιτών. τοις δε τυράννους καί τούτο 

εμπαλιν άνεστραπται. αντί γάρ τού τιμωρώΐν αι πόλεις 

αυτοΐς μεγάλως τιμώσι τον άποκτείναντα τον τύραννον, καί ίο 

αντί γε τού εΐργειν εκ τών ιερών, ώσπερ τούς τών ιδιωτών 

φονεας, αντί τούτον καί εικόνας εν τοις ίεροΐς ιστασιν αι 

πόλεις τών τοιούτόν τι ποιησάντων. 

6 Ει δβ σύ οιει ώ? πλείω εχων τών ιδιωτών κτήματα 6 

τύραννος δια τούτο και πλείω απ' αυτών ευφραίνεται, ούδε 15 

τούτο ούτως εχει, ώ Σιμωνίδη, άλλ' ώσπερ οί άθληταί ούχ 

όταν ιδιωτών γενωνται κρείττονες, τούτ αυτούς ευφραίνει, 

άλλ’ όταν τών ανταγωνιστών ηττονς, τούτ αυτούς ανία, 

ούτω και ο τύραννος ούχ όταν τών Ιδιωτών πλείω φαίνηται 

εχων, τότ ευφραίνεται, άλλ’ όταν ετερων τυράννων ελάττω 2ο 

εχη, τούτω λνπειται' τούτους γάρ άνταγωνιστάς ηγείται 

7 αύτώ τού πλούτον είναι. ούδε γε θάττόν (τι) γίγνεται τώ 

τνράννω η τώ ίδιώτρ ών επιθυμεί. ο μεν γάρ ιδιώτης 

οικίας η αγρού η οικετου επιθυμεί, 6 δ£ τύραννος η πόλεων 

η χώρας πολλής η λιμένων η άκροπόλεων ισχυρών, ά εστι 25 

πολύ χαλεπώτερα και επικινδυνότερα κατεργάσασθαι τών 

δ ιδιωτικών επιθνμημάτων. αλλά μεντοι καί πενητας όφει 

I αλλά μ*ν δή καϊ πατρίδάς ά ίη ηΐ£. (Ηα) 2 οί ττοΧΐται ΓγοΙ- 
εοΙιεΓ 4_Ι3 τοΟ · · · πάΧζις = δίοβ. 1. ο. 5 ογπ. δίοβ. 
7 ώστε] '6θ*ν δίοβ. 9 άντε^στραπται) 3. ΐη ιώ^. 9_ι° αύτοΓϊ, 
αί ττόΧβις λίνεΐδίίε αυτοΐς <3ε1. Κ,ίεΙιΙεΓ ροδίεπιΐδ τδν οτη. Ο 
13 τοιουτό τι Ο : τοιοντω Α : τοιοΰτο Ά Μ : τούτο <3εΙ. ιδ ^ττον Α 
21 ήγηται ΑΟΜ : οογγ. <3εί. 22 αύτψ ΑΟ §§ 7-11 χρη¬ 
μάτων =· 8ΐοβ. 1. ο. 22 τι 3(1(1. 8ΐοΙ>. 24 ή οικίας εΐΐ. Ηεηββ 
οικίας οιη. δίοβ. αγρούς ^ οίκίτας Α πόΧεως 8ΐθ5. 20 κατ- 
ςργάζξσθαι δίοβ. 2^ μίντοι] μην 8ίοΒ. 



ΙΕΡΩΝ ίν 

[ουχ] ούτως ολίγους των ιδιωτών ώ? πολλοι/ί των τυράννων, 

ου γάρ τώ αριθμώ ούτε τά πολλά κρίνεται ούτε τά ολίγα, 

άλλα προς τάς χρήσεις" ώστε τά μεν υπερβάλλοντα τά 

ικανά πολλά έστι, τά δε τών ικανών ελλείποντα ολίγα. 

5 τώ ονν τυράννω τά πολλαπλάσια ήττον ικανά έστιν εις τά 9 

αναγκαία δαπανήματα ή τω ιδιώτη. τοΐς μεν γάρ ίδιώταις 

έζεστι τάς δαπάνας συντεμνειν εις τά καθ’ ημέραν οπη 

βούλονται, τοΐς δε τυράννοις ουκ ενδέχεται. αι γάρ μέγι- 

σται αυτόΐς δαπάναι καί άναγκαιόταται εις τάς τής ψυχής 

ίο φυλακάς είσι' το δέ τούτων τι συντεμνειν όλεθρός δοκεΐ 

είναι. έπειτα δ£ οσοι μεν δυνανται έχειν από του δικαίου ίο 

όσων δέονται, τί αν τούτους οίκτίροι τις ως πένητας; οσοι 

δ’ αναγκάζονται δι ένδειαν κακόν τι καί αισχρόν μηχανώ- 

μενοι ζήν, πώς ου τουτους αθλίους αν τις καί πένητας δικαίως 

15 νομίζοι; οι τύραννοι τοίνυν αναγκάζονται πλεΐστα συλάν II 

αδίκως και ιερά καί ανθρώπους διά τό εις τάς αναγκαίας 

δαπάνας αεί προσδεΐσθαι χρημάτων. ώσπερ γάρ πολέμου 

όντος αεί αναγκάζονται στράτευμα τρέφειν ή άπολωλέναι. 

Χαλεπόν δ’ έρώ σοι καί άλλο πάθημα, ώ Σιμωνίδη, τών V 

2ο τυράννων. γιγνώσκουσι μεν γάρ ονδεν ήττον τών ιδιωτών 

τους άλκίμους τε καί σοφούς καί δικαίους. τούτους δ' 

αντί τού άγασθαι φοβούνται, τους μεν ανδρείους, μη τι 

τολμήσωσι τής ελευθερίας ένεκεν, τούς δέ σοφούς, μη τι 

μηχανήσωνται, τούς δέ δικαίους, μή έπιθυμήση τό πλήθος 

25 υπ* αυτών προστατεΐσθαι. όταν δέ τούς τοιούτους διά τον 2 

φόβον υπεζαιρώνται, τίνες άλλοι αυτοίς καταλείπονται χρή- 

σθαι άλλ’ ή οι άδικοί τε καί άκρατεΐς καί άνδραποδώδεις; 

I ούχ <3ε1. Βγοιπι Ιδιωτικών Ο ως πολλούς] πολλούς δέ δίοβ. 
2 ολίγα Οορρείΐο : Ικανά οο(3(3. εΐ 8ίοβ. 5 · · · ή' ή τάναγκαΐα 
δαπανήματα 8ίοΒ. 6 καϊ γάρ τοΐς μέν 3ίθβ. 7 β· 0Γη· ^ΙοΙ). 
ίο τι 0 εΐ δίοβ. : οηι. Λ Μ 12 'όσων Ο Μ : 'όσον Α '^Ηα : οσοι» Β) : 
ων 3ίοβ. άν Μ εΐ δίοβ. : οπι. Α Ο οικτ(ε)ίροι τί$] οίκτείροις 
δίοβ. 15 πλεΐστα οηι. 3ΐοβ. : τά πλεΐστα ΚϊοΗεγ(15 20-25 

γιγνώσκουσι . . . προστατεΐσθαι = δίοβ. 1. Ο. 21 άλκίμους 3ίοΒ. : 
κοσμίους 00(3(1. γβ Α Ο τ€ καϊ σοφούς καί] καϊ τους σοφούς καϊ τους 
δίοβ. 26 ύπεξαίρωνται 00(3(3. : οογγ. 8οΗηεΐ(ΐ6Γ 

ΧΕΝ. ΗΙΕΡΟ 2 



V ΗΕΝ0Φί2ΝΤ0Σ 

οΐ μεν άδικοι πιστευόμενοι, διότι φοβούνται ώσπερ οϊ τύραν¬ 

νοι τάς πόλεις μηποτε έλεύθεραι γενόμεναι εγκρατείς αυτών 

γένωνται, οι δ’ άκρατεϊς της εις το παρόν εξουσίας ένεκα, 

οϊ δ’ άνδραποδώδεις, διότι ούδ' αυτοί άξιοΰσιν ελεύθεροι 

είναι. χαλεπόν ονν και τούτο το πάθημα εμοιγε δοκεΐ $ 

είναι, τό άλλους μεν ηγεΐσθαι αγαθούς άνδρας, άλλοις δε 

3 χρη(τθαι άναγκάζεσθαι. ετι δε φιλόπολιν μεν ανάγκη και 

τον τύραννον είναι* αν ευ γάρ της πόλεως οντ αν σωζεσθαι 

δύναιτο ούτ' εύδαιμονεΐν η δε τυραννις αναγκάζει και ταΐς 

εαυτών πατρίσιν ένοχλεΐν. ούτε γάρ άλκίμους ούτ ευ- ίο 

όπλους χαίρουσι τους πολίτας παρασκευάζοντες, άλλα τους 

ξένους δεινότερους των πολιτών ποιουντες ηδονται μάλλον 

4 και τούτοις χρώνται δορυφόροις. άλλα μην ονδ' αν ευετη- 

ριών γενομένων άφθονία τών άγαθών γίγνηται, ουδέ τότε 

συγχαίρει ό τύραννος, ενδεεστεροις γάρ ουσι ταπεινοτέροις 15 

αυτοΐς οϊονται χρησθαι. 

VI Βούλομαι δε σοι, εφη, ώ Σιμωνίδη, κάκείνας τάς ευφρο- 

συνας δηλώσαι οσαις εγώ χρώμενος οτ ην Ιδιώτης, νυν 

επειδή τύραννος εγενόμην, αισθάνομαι στερόμενος αυτών. 

2 εγώ γάρ ξυνην μεν ηλικιώταις ηδόμενος ηδομενοις εμοί, 20 

συνην δε εμαυτώ, οπότε ησυχίας επιθυμησαιμι, διηγον δ’ εν 

συμποσίοις πολλάκις μεν μέχρι του έπιλαθέσθαι πάντων εΐ 

τι χαλεπόν εν άνθρωπίνω βίω ην, πολλάκις δε μέχρι του 

ωδαΐς τε και θαλίαις και χοροΐς την ψυχήν συγκατα- 

μιγνύναι, πολλάκις δε μέχρι κοίτης επιθυμίας έμης τε καί 25 

3 τών παρόντων. νυν δε άπεστέρημαι μεν τών ηδομένων 

έμοϊ διά τό δούλους άντι φίλων έχειν τους εταίρους, 

άπεστέρημαι δ’ αυ του ηδέως έκείνοις όμιλεϊν διά τό μηδε- 

μίαν ένοράν εύνοιαν έμοϊ παρ' αυτών μέθην δε και ύπνον 

6 του$ Α ίο ΖνοχΧεΊν δοπρδί, οοΐΐ. ΙηεΙ. V. ίν. 34 
Εχρβά. II. ν. 13 : εγκαΧείν οοάά.: εγκαΧεΐσθαι οτι ούτε αΧκίμους ΝίΙδοΗβ 
ενόπΧους Ο 12 ζυνατωτερονς Ο 15 συγχαίρει (ΙβΙ. : συγ· 
χώρεΓ Α Ο Μ 25 κοινής Α Ο Μ : οοιτ. Ηεπηαηη 28 αυ Ο : 
αύτους Α& (Β) : αύτύς Μ 
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ομοίως ενεδρα φυλάττομαι. τδ δε φοβείσθαι μεν όχλον, 4 

φοβείσθαι δ’ ερημιάν, φοβείσθαι δε άφυλαξίαν, φοβείσθαι 

δε και αυτοϋς τους φυλάττοντας, και μητ αόπλους εχειζ> 

εθελειν περί αυτόν μήθ' ώπλισμενους ηδεως θεάσθαι, πώς 

5 ουκ άργαλεον εστί πράγμα; ετι δε ξενοις μεν μάλλον η 5 

πολίταις πιστευειν, βαρβάροις δε μάλλον η 'Έλλησιν, επιθυ- 

μεΐν δε τους μεν ελεύθερους δουλους εχειν, τους δε δουλους 

άναγκάζεσθαι ποιειν ελεύθερους, ου πάντα σοι ταϋτα δοκεΐ 

ψυχής υπό φόβων καταπεπληγμενης τεκμήρια είναι; ο γε 6 

ίο τοι φόβος ου μόνον αυτός ενών ταίς ψυχαΐς λυπηρός εστιν, 

άλλα και πάντων των ηδεων συμπαρακολουθών λυμεών 

γίγνεται. εί δε και αν πολεμικών έμπειρος εί, ώ Σιμωνίδη, 7 

και ηδη ποτέ πολέμια φάλαγγι πλησίον άντετάξω, άνα- 

μνησθητι ποιον μεν τινα σίτον γρου εν εκείνω τώ χρόνω, 

15 ποιον δε τινα ύπνον εκοιμώ. οΐα μεντοι σοι τότ ην τα 8 

λυπηρά, τοιαΰτά εστι τα τών τυράννων και ετι δεινότερα· 

ου γάρ ε£ εναντίας μόνον, άλλα καί πάντοθεν πολεμίους 

όράν νομίζουσιν οι τύραννοι. ταϋτα δ’ άκουσας ό Σιμωνίδης 9 

νπολαβών εΐπεν 'Ύπερευ μοι δοκεΐς ενια λεγειν. ό γάρ 

2ο πόλεμος φοβερόν μεν, άλλ’ όμως, ώ Ίερων, ημείς γε όταν 

ώμεν εν στρατέ ία, φύλακας προ καθιστάμενοι θαρραλεως 

δείπνου τε καί ϋπνου λαγχάνομεν. καί ό 'ίερων εφη· Ναι ίο 

μά Αία, ώ Σιμώνίδη’ αυτών μεν γάρ προφυλάττουσιν οι 

νόμοι, ώστε περί εαυτών φοβούνται και υπέρ υμών οι δε 

25 τύραννοι μισθού φύλακας εχουσιν ώσπερ θεριστάς. και II 

δει μεν δηπου τους φύλακας μηδέν οϋτω ποιειν δυνασθαι ώς 

πιστούς είναι· πιστόν δε ενα πολύ χαλεπώτερον εϋρεϊν η 

§§ 4-6 = δίοβ. 1. ο. 3 Φύλακας 8ίο6. αόπλους 3. εί 3ίοί>. : 
απόπλους Α Ο Μ 3~4 έθέλειν εχειν Ο 4 περί αυτόν οπι. 3ίοί>. 
αυτόν ^ 5 αργαλεον^ χαλεπόν 3ίο6. μεν οπι. 3ίο6. 6 δβ ΒαοΙι : 
τε Α Ο Μ : οπι. 3ίο6. 9 Ρ°5ί φόβων ίη Α εΓΒδίιπι τε παρα- 

πεπληγμενης 8ίθί>. II συμπαρομαρτών λυμαντήρ εστιν 3ίοί>. 
ιό εισϊ Ο (εί Β) 19 ύπερ ίδ Α ρΓ. 20 τε Α Ο Μ : οογγ. Ιυηί. 
21 στρατεία ΡΥοίδοΙιΟΓ : στρατί$ Α Ο Μ ; οί. 1η$ί. V. ϋ. 19 22 τυγχά- 

νομεν Α ΐη πΐ£. (Ηα) 
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πάνυ πολλούς έργάτας οποίου βούλει έργου, άλλως τε 

καί όπόταν χρημάτων μέν ένεκα παρώσιν οι φυλάττοντες, 

έξη δ' αυτοΐς εν όλίγω χρόνω πολύ πλείω λαβειν άπο- 

κτείνασι τον τύραννον η οσα πολνν χρόνον φυλάττοντες 

12 παρά του τυράννου λαμβάνουσιν. ο δ’ έζηλωσας ημάς 5 

ώ? τους μεν φίλους μάλιστα ευ ποιεΐν δυνάμεθα, τους 

δε εχθρούς πάντων μάλιστα χειρούμεθα, ουδέ ταύθ' ούτως 

13 εχει. φίλους μεν γάρ πώς άν νομίσαις ποτέ ευ ποιεΐν, 

όταν εΐι ε'ιδης ότι 6 τά πλεΐστα λαμβάνων παρά σου 

ηδιστ άν ώς τάχιστα έζ οφθαλμών σου γένοιτο; ο τι ίο 

γάρ άν τις λάβη παρά τυράννου, ονδεις ουδέν έαυτοϋ 

νομίζει πρϊν άν έζω της τούτου επικράτειας γένηται. 

14 εχθρούς δ' αυ πώς άν φαίης μάλιστα τοΐς τυράννοις 

έζεΐναι χειροΰσθαι, όταν ευ είδώσιν ότι εχθροί αυτών 

εισι πάντες οι τυραννούμενοι, τούτους δε μήτε κατακαίνειν 15 

άπαντας μήτε δεσμεύειν οΐόν τε η (τίνων γάρ έτι άρζει;) 

15 άλλ’ είδότα ο τι εχθροί εισι, τούτους άμα μεν φυλάττεσθαι 

δέη, και χρησθαι δ' αυτοΐς άναγκάζηται; ευ δ' ΐσθι καί 

τούτο, ώ Σιμωνίδη, οτι και οΐις τών πολιτών δεδίασι 

χαλεπώς μέν αυτούς ζώντας όρώσι, χαλεπώς δ' άποκτεί- 2ο 

νουσιν ώσπερ γε και ίππος εί αγαθός μέν εΐη, φοβερός 

δε μη άνηκεστόν τι ποίηση, χαλεπώς μέν άν τις αυτόν 

ιό άποκτείναι διά την αρετήν, χαλεπώς δε ζώντι χρώτο, ευ¬ 

λαβούμενος μη τι άνηκεστόν εν τοΐς κινδύνοις έργάσηται, και 

τάλλά γε κτήματα οσα χαλεπά μέν χρήσιμα δ' έστίν, 25 

ομοίως άπαντα λυπεί μέν τούς κεκτημένους, λυπεί δε 
άπαλλαττ ο μένους. 

VII Έπει δε ταϋτα αυτού ηκουσεν ό Σιμωνίδης, εΐπεν ’Έοικεν, 

έφη, ώ 'ΐέρων, μέγα τι είναι η τιμή, ης όρεγόμενοι οι άν¬ 

θρωποι πάντα μέν πόνον υποδύονται, πάντα δε κίνδυνον 

5 δέ ζηλώσα.5 Α Ο Μ II του τυράννου Ο Μ 15 κατακτςίνειν 
οοίΐά.: οοιύ. ΟοβεΙ 17 φυλάττεσθαί τβ Α Μ ΐ8 ανα^κάζ^σθαι 
οοά(1. : οογγ. ΒηΗπΙΙ: 2ΐ γς Κ,ευοίιΗη : γαρ οοά<1. 22 μϊ) 
. . . ποιήστ) <3ε1. ΚΐοΙιΙοΓ ίοι*1. ποιήσαι 
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καί νμεΐς, ώ§· εοικε, τοσαΰτα πράγματα 2 υπομενουσι. 

εχουσης όπόσα λεγεις της τυραννικός, όμως προπετώς 

φερεσθε εις αυτήν, όπως τιμάσθε καί υπηρετώσι μεν υμΐν 

πάντες πάντα τά προσταττόμενα άπροφασίστως, περι- 

5 βλεπωσι δ€ πάντες, υπανιστώνται δ’ από των θάκων οδών 

τε παραχωρώσι, γεραίρωσι δε καί λόγοις και εργοις πάντες 

οι παρόντες άεϊ υμάς· τοιαϋτα γάρ δη ποιοΰσι τοΐς τνράν- 

νοις οι άρχόμενοι καί άλλον οντιν άν άεϊ τιμώντες τυγχάνωσι. 

καί γάρ μοι δοκέΐ, ώ 'Ιερων, τουτω διαφερειν άνηρ των 3 

ίο άλλων ζώων, τώ τιμής όρεγεσθαι. επεϊ σιτίοις γε καί 

ποτοΐς καί ϋπνοις καί άφροδισίοις πάντα ομοίως ηδεσθαι 

εοικε τά ζώα· η δε φιλοτιμία ουτ εν τοΐς άλόγοις ζώοις 

εμφυεται ουτ εν άπασιν άνθρώποις· οΐς δ’ άν εμφυη τιμής 

τε καί επαίνου ερως, ουτοί είσιν ηδη οι πλεΐστον μεν των 

ΐ£ βοσκημάτων διαφεροντες, άνδρες δε καί ουκετι άνθρωποι 

μόνον νομιζόμενοι. ώστε εμοϊ μεν εικότως δοκεΐτε ταΰτα 4 

πάντα υπομενειν ά φερετε εν τη τυραννίδι, επείπερ τιμάσθε 

διαφερόντως των άλλων ανθρώπων, καί γάρ ουδεμία ανθρώ¬ 

πινη ηδονη του θείου εγγυτερω δοκεΐ είναι η η περί τάς 

2ο τιμάς ευφρόσυνη. προς ταυτα δη εΐπεν 6 *Ιερων Άλλ’, 5 

ω Σιμωνίδη, καί αι τιμαϊ των τυράννων όμοιαι εμοϊ δοκουσιν 

είναι οΐάπερ εγώ σοι τά αφροδίσια όντα αυτών απέδειξα, 

ούτε γάρ αι μη εξ άντιφιλουντων υπουργίαι χάριτες ημΐν 6 

εδόκουν είναι ούτε τά αφροδίσια τά βίαια ηδεα εφαίνετο. 

25 ωσαύτως τοίνυν ουδέ αι υπουργίαι (αι) υπό των φοβούμενων 

τιμαί εισι. πώς γάρ άν φαίημεν η τους βία εξανισταμενους η 

θάκων διά τό τιμάν τους άδικοϋντας εξανίστασθαι, η τους 

οδών παραχωρουντας τοΐς κρείττοσι διά τό τιμάν τους 

5 υπανιστώνται δε θάκων οίί. ΝίίδοΗο η του$ τυράννουγ ΗεΐηίΙοΓί’ 
8 οντιν άν ΡΐΌΐβοίιεΓ : οντιναοοάά. τυγχάνωσι Α : τυγχάνουσι Μ 
ίο γε 5θΗηοί<1ει·: τε θθ8<1. ΙΙ-Ι2 6οικβν ήδεσθαι Ο 13 έμφυη 
οοά<ϊΐ. 14 των οπι. Ο ιη ροδί φε'ρετε 8ε1. πάντα Α (Η&βοί: 
Β): τί} οιη. Ο 19 ή ογπ. Α (η88. α: Ιιαβοί Β) 23 ημΐν 
ο ιη. Ο 25 α! Ά0ά. λνοΐεΐίο ύ7τδ] παρά Α ίη Γη§·. 28 όδου, 
Ο ίη ΓΆ5. Ο 
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8 άδικούντας παραχωρεΐν; καί δώρά γε διδόασιν οι πολλοί 

τούτου οί/9 μισούσι, και ταυτα οταζ> μάλιστα φοβώνται μη 

τι κακόν νπ αυτών πάθωσιν. άλλα ταντα μεν οίμαι δουλείας 

έργα είκότως άζ> νομίζοιτο' αι δέ τιμαι εμοιγε δοκούσιν εκ 

9 τώζζ Εναντίων τούτοις γίγνεσθαι. όταν γάρ άνθρωποι άνδρα 5 

ήγησάμενοι εύεργετεΐν ικανόν είναι, καί άπολαύειν αυτού 

αγαθά νομίσαντες, επειτα τούτον άνά στόμα τε εχωσιν 

επαινούντες, θεώνταί τ’ αυτόν ώ? οίκειον έκαστος αγαθόν, 

εκόντες τε παραχωρώσι τούτω οδών και θάκων ύπανιστώνται 

φιλούντες τε και μη φοβούμενοι, και στεφανώσι κοινής ίο 

αρετής και ευεργεσίας ενεκα, καί δωρείσθαι εθελωσιν, οι αυτοί 

ούτοι εμοιγε δοκούσι τιμάν τε τούτον αληθώς οι αν τοιαύτα 

ύπουργήσωσι και ό τούτων άζιούμενος τιμάσθαι τώ όντι. 

ίο και εγωγε τον μεν ούτω τιμώμενον μακαρίζω· αισθάνομαι 

γάρ αυτόν ούκ επιβουλευόμενον άλλα φροντιζόμενον μη τι 15 

πάθη και άφόβως και άνεπιφθόνως και άκινδύνως και 

ευδαιμόνως τον βίον διάγοντα· ο δέ τύραννος ώς υπό πάν¬ 

των ανθρώπων κατακεκριμενος δι αδικίαν άποθνήσκε ιν, 

ούτως, ώ Σιμωνίδη, ευ ισθι, και νύκτα και ημέραν διάγει. 

11 επεϊ δέ ταύτα πάντα διήκουσεν δ Σιμωνίδης, Και πώς, εφη, 20 

ώ Ίερων, εί ούτως πονηρόν εστι το τυραννεΐν και τούτο συ 

εγνωκας, ούχ άπαλλάττη ούτω μεγάλου κακού, άλλ’ ούτε συ 

ούτε άλλος μεν δη ούδεις πώποτε εκών είναι τυραννίδος 

12 άφείτο, οσπερ [άζ>] άπαζ κτησαιτο; &Οτι, εφη, ώ Σιμωνίδη, 

καί ταύτη άθλιώτατόν εστιν η τυραννίς' ουδέ γάρ άπαλ- 25 

λαγηναι δυνατόν αυτής εστι. πώς γάρ άν τις ποτέ 

εζαρκεσειε τύραννος η χρήματα εκτίνων όσους άφείλετο ή 

δεσμούς άντιπάσχων όσους δη εδεσμευσεν,ή όσους κατεκανε 

13 πώ? άν ικανάς ψυχάς άντιπαράσχοιτο άποθανουμενας; άλλ’ 

I γβ] δβ οίί. ΤΗ&ΙΗοΐιη 7 ζχουσιν Α ΙΙ-Ι2 4θ4\ωσιν οι αυτοί, 
ουτοι ΚβυοΗΗη 22 ούτω ογπ. Ο άλλ’ οιη. Α Μ 23 &\\ο$ ; 
ού μ\ν δί) οίΐ. ΤΗ&ΙΗοίιη 24 <3ο1. ΓγοΙβοΗογ κτήσηται ά. 
25 καί ΚουοΗΙΐη : 4ν Α Ο Μ 28 αντιτταράσχοι Α Ο Μ : οογγ. 

ΒοΗηοΐίΙοΓ κατίκτανζ(ν') Α Ο Μ : οογγ. Όΐικί. 29 αποθανουμ4να$ 
<1ε1. ϋΐηά. 
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είπερ τω άλλω, ω Σιμωνίδη, λυσιτελεΐ άπάγζασθαι, ίσθι, 

εφη, οτι τυράννω εγωγε ευρίσκω μάλιστα τούτο λυσιτελοϋν 

ποιησαι. μόνω γάρ αυτώ ούτε Ζχειν ούτε καταθεσθαι τά 

κακά λνσιτελεΐ. 

5 Και ό Σιμωνίδης υπολαβών εΐπεν Άλλα το μεν νυν, ω VIII 

'Ιερων, άθυμως εχειν σε προς την τυραννίδα ου θαυμάζω, 

επείπερ επιθυμών φιλεΐσθαι υπ' ανθρώπων εμποδών σοι 

τουτου νομίζεις αυτήν είναι. εγώ μεντοι εχειν μοι δοκώ 

διδάζαι σε ώ? το άρχειν ουδεν άποκωλυει του φιλεΐσθαι, 

ίο άλλα καί πλεονεκτεί γε της ιδιωτείας. επισκοπουντες δε 2 

αυτό εί ούτως εχει μηπω εκείνο σκοπώμεν,εί διά το μεΐζον 

δυνασθαι δ αρχών καί χαρίζεσθαι πλείω δυναιτ αν, άλλ’ αν 

τά ομοια ποιώσιν ο τε ιδιώτης καί δ τύραννος, εννοεί πάτε- 

ρος μείζω άπδ των ίσων κτάται χάριν. άρζομαι δε σοι 

15 άπδ των μικρότατων παραδειγμάτων. ίδων γάρ πρώτον 3 

προσειπάτω τινά φιλικώς ο τε αρχών καί δ ιδιώτης· εν 

τούτω την ποτερου πράσρησιν μάλλον ευφραίνειν τον άκού- 

σαντα νομίζεις; ΐθι δη επαινεσάντων άμφότεροι τον αυτόν 

τον ποτερου δοκέΐς έπαινον εζικνεϊσθαι μάλλον εις ευφρο- 

20 συνην; θυσας δε τιμησάτω εκάτερος’ την παρά ποτερου 

τιμήν μείζονος αν χάριτος δοκεΐς τυγχάνειν; κάμνοντα 4 

θεραπευσάτωσάν δμοίως· ουκουν τούτο σαφές οτι αι άπδ 

των δυνατωτάτων θεραπεΐαι καί χαράν εμποιονσι μεγίστην; 

δότωσαν δη τά ισα' ου καί εν τουτω σαφές οτι αι άπδ των 

25 δυνατωτάτων ημίσειαι χάριτες πλέον η ολον τδ παρά του 

ιδιώτου δώρημα δυνανται; άλλ’ εμοιγε δοκεΐ καί εκ θεών $ 

τιμή τις καί χάρις συμπαρεπεσθαι άνδρί άρχοντι. μη γάρ 

ι ίοΓί. εδ ίσθι ; ε£. ΙηεΙ. I. νί. 25 ; ΗίρρανοΗ. ΐχ. 8 ; Ιη$ί. I. νΐ. 19 
3άηοί. 4 λυσιτελεΐ] ΓεςιιΐπΙιΐΓ ίεΓε εξεστι νεί εγχωρεΐ Ηαιΐιηαη : 
ροδδίδ είΐαηι ενΰεχεται 8 μοι εχειν Ο ίο πλεονεκτεΐ 3. Μ : 
πλεονεκτείν Α Ο : πλεονεκτείν "γε ποιεί Κ.εΐδ1<ε Τ4 σοι ογπ. Ο 
ι8 άμφότεροι Ρποίδοΐιεπ Εΐηΐειίδ : αμφοτερων οοοίί]. 20 δ’ εστιασάτω 
ΝίΐδοΗε παρ' δποτερου Α Ο Μ : ΟΟΓΓ. ϋΐΐκΐ. 21 εντυγχάνειν Ο 
22 εί 24 Θεραπευσάτωσαν εί δότωσαν] νϊοίε ΟΪΒΐιΙΐεΓ, Ζ.α Ι^αη^ηε άβ Χέη. 
ρ. 8ι 



νίϋ ΗΕΝ0ΦΙ2ΝΤ0Σ 

οτι καλλίονα ποιεί άνδρα, αλλά και τον αυτόν τούτον ήδιον 

θεώμεθά τε όταν άρχη ή όταν ίδιωτευη, διαλεγόμενοί τε 

άγαλλόμεθα τοΐς προτετιμημενοις μάλλον ή τοΐς εκ τον 

6 Ισου ήμΐν ουσι. καί μην παιδικά γε, εν οίς δη και 

συ μάλιστα κατεμεμφω την τυραννίδα, ήκιστα μεν γήρας 5 

άρχοντος δυσχεραίνει, ήκιστα δ’ αίσχος, προς όν άν τυγχάνη 

ομίλων, τουτου υπολογίζεται. αυτό γάρ τό τετιμήσθαι 

μάλιστα σννεπικοσμεΐ, ώστε τά μεν δυσχερή άφανίζειν, τα 

7 δε καλά λαμπρότερα άναφαίνειν. οπότε γε μην εκ των 

ίσων υπουργημάτων μειζόνων χαρίτων υμείς τυγχάνετε, ίο 

πως ουκ επειδάν γε υμείς πολλαπλάσια μεν διαπράττοντες 

ωφελείν δυνησθε, πολλαπλάσια δε δωρεΐσθαι €χητε, υμάς 

8 και πολύ μάλλον φιλεϊσθαι των ιδιωτών προσήκει; καί 

ό 'Ιερων ενθυς υπολαβών, 'Ότι νή Δι \ εφη, ω Σιμωνίδη, 

και εξ ών άπεχθάνονται άνθρωποι, ημάς πολύ πλείω των 15 

9 ιδιωτών ανάγκη εστι πραγματευεσθαι. πρακτεον μεν γε 

χρήματα, εί μελλομεν εξειν δαπανάν εις τά δέοντα, άναγ- 

καστεον δε φυλάττειν οσα δεΐται φυλακής, κολαστεον δε 

τους αδίκους, κωλυτεον δε τους υβρίζειν βουλομενους' και 

όταν γε τάχους καιρός παραστή ή πεζή ή κατά θάλατταν 2ο 

ίο εξορμάσθαι, ουκ επιτρεπτεον τοΐς ραδιουργοϋσιν. ετι δε 

μισθοφόρων μεν άνδρϊ τυράννω δει* τουτου δε βαρυτερον 

φόρημα ουδεν εστι τοΐς πολίταις. ου γάρ τυράννοις ισοτιμίας, 

αλλά πλεονεξίας ενεκα νομίζουσι τουτους τρεφεσθαι. 

IX Πρό? ταυτα δή πάλιν είπεν 6 Σιμωνίδης· Άλλ’ όπως 25 

μεν ου πάντων τούτων επιμελητεον, ω * Ιερών, ου λέγω, 

επιμελειαι μεντοι μοι δοκουσιν αι μεν πάνυ προς εχθραν 

2 άγειν, αι δε πάνυ διά χαρίτων είναι. τό μεν γάρ διδάσκειν 

ι ί^ιδιον 3. (Ηε) : οπι. ΑΟΜ 6 δ’ 3 (Ηε) <361.: δ’ άν ΑΟΜ 
7 τούτο ΑΟΜ: οοιτ. λνεϊεϋε 14 δία Αρη Ο 15 επΙο 
άνθρωποι Εά<3. οι Ε (Ηε) Ο 17 με\\ομεν λνεΐδίζε : μεΧΧοιμεν ΑΟΜ 
23 ισοτιμίας <361. : ισότιμος Α: ισοτίμους 3 (Β Ηα) Ο Μ : ϊσότητος ΤΙιεΙ- 
Ιιεΐιη : τιμής Οεοηοΐ. : σωτηρίας Ζβυηε {εαΙπΟβ 5Ηαβ εαη$α ΑΓεΙϊηαβ') 
24 τρεφειν Α ΐη πι». 27-§ 5 περαίνεσθαι — 5ϋο5. Π. 46. 109 (ΐν, 
ρ. 236 Ηεηβε) 27 μόντοι 5ίοΒ. 28 διδάσκειν τε 8ΐοβ. 



ΙΕΡίΙΝ ίχ 

α έστι βέλτιστα καί τον κάλλιστα ταντα ^Εργαζόμενον 

έπαινεΐν και τιμάν, αντη μεν ή επιμέλεια διά χαρίτων 

γίγνεται, το 0€ τον ένδεώς τι ποιονντα λοιδορεΐν τε και 

άναγκάζειν και ζημιονν και κολάζειν, ταντα δε ανάγκη δι 

5 άπεχθείας μάλλον γίγνεσθαι. εγώ ονν φημι άνδρϊ άρχοντι 3 

τον μεν ανάγκης δεόμενον άλλοις προστακτέον είναι κολάζειν, 

το δε τά άθλα άποδιδόναι δι αντοΰ 7τοιητέον. ως δε ταντα 

καλώς εχει μαρτνρεΐ τά γιγνόμενα. και γάρ όταν χορούς 4 

ημΐν βονλώμεθα άγωνίζεσθαι, άθλα μεν 6 αρχών προτίθησιν, 

ίο άθροίζειν δέ αυτούς προστέτακται χορηγοΐς καί άλλοις δι- 

δάσκειν καί ανάγκην προστιθέναι τοΐς ένδεώς τι ποιονσιν. 

ονκονν ενθνς εν τούτοις το μεν έπίχαρι διά τον άρχοντας 

έγένετο, τά δ’ άντίτνπα δι άλλων. τί ονν κωλύει και 5 

τάλλα τά πολιτικά όντως περαίνεσθαι; διηρηνται μεν γάρ 

15 άπασαι αί πόλεις αϊ μεν κατά φνλάς, αΐ δέ κατά μόρας, αί 

δέ κατά λόχονς, καί άρχοντες έφ’ έκάστω μέρει έφεστηκασιν. 

ονκονν εΐ τις καί τοντοις ώσπερ τοΐς χοροΐς άθλα προτιθείη 6 

και ενοπλίας και ενταζία* και ιππικής και αλκής της εν 

πολέμω καί δικαιοσύνης της εν σνμβολαίοις, είκος και ταντα 

2ο πάντα διά φιλονικίαν έντόνως άσκεισθαι. και ναι μά Αία 7 

δρμώντό γ' αν θάττον οποί δέοι, τιμής όρεγόμενοι, και 

χρήματα θάττον (αν) είσφέροιεν, δπότε τούτον καιρός εΐη, 

και το πάντων γε χρησιμώτατον, ήκιστα δέ είθισμένον διά 

φιλονικίας πράττεσθαι, ή γεωργία αντή αν πολύ επιδοίη, εΐ 

2= τις άθλα προτιθείη κατ’ αγρούς ή κατά κώμας τοΐς κάλλιστα 

την γην έζεργαζομένοις, και τοΓί εις τοντο των πολιτών 

έρρωμένως τρεπομένοις πολλά άν αγαθά περαίνοιτο· και 8 

ι εργαζόμενον ^ 6 τδν ΤΗ&Πιείιη : τύ οο(3(ϊ. εΐ δίοβ. 7 ο-ύτοΐί 
£ 9 προστιθ-ησι Α 12 τά μεν επιχάριτα δίοίχ 14 πολιτικά. 

5ΐθΙ>. : κωλυτικά εοε3<3. 15 μοίρας Ο Μ 17—§ ® (Ρ· 5ες.) άθλα . . . 

(μφνονται = δίοβ. 1. ο. ητροστιθείη Α ρπ : ττροτεθείιη 8ΐοβ. 19 εν 
τοΐς 5ίο6. 2ο φιλονεικίας δίοΒ. εντόνως Α εΐ δίοΒ. : ευτόνως 
& Μ νή Αία δίοΒ. 2ΐ ύ’ άν δίοΒ. : ·γε Α Ο : άν α ΐη πι§. 
αηίε ·γε (άν τό γβ Η&) : άν Μ οποί & Ο Μ : οπού Αεί δίοΒ. 22 άν 
δίοΒ. : ο Γη. οο(1<3. είσφεροιντο δίοΒ. 24 καί αυτή δίοΒ. ϊ 
αυτή Ο έπιδιδοίη Κ.ΐθ1ΐΕΓ(ΐ5 25 μάλιστα δίοΒ. 



ίχ Η ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

γάρ αΐ πρόσοδοι αύξοιντ άν, καί η σωφροσύνη πολύ μάλλον 

συν τη ασχολία συμπαρομαρτεΐ. και μην κακονργίαι γε 

9 ηττον τοίί ενεργοΐς εμφύονται. εί δε και εμπορία ωφελεί 

τι πόλιν, τιμώμενοί αν 6 πλεΐστα τούτο ποιων και εμπόρους 

αν πλείους άγείροι. εί δε φανερόν γενοιτο οτι και ό πρόσ- 5 

οδόν τινα αλυπον εξευρίσκων τη πόλει τιμησεται, ουδ' 

ίο αυτή αν η σκεψις άργοΐτο. ώί δβ σννελόντι είπεΐν, εί καί 

κατά πάντων εμφανες είη οτι 6 αγαθόν τι είσηγούμενος 

ουκ ατίμητος εσται, πολλούς αν καί τούτο εξορμησειεν εργον 

ποιεΐσθαι τό σκοπεΐν τι αγαθόν. καί όταν γε πολλοΐς περί ίο 

των ωφελίμων μέλη, ανάγκη ευρίσκεσθαί τε μάλλον καί 

II επιτελεΐσθαι. εί δε φοβη, ω Λέρων, μη εν πολλοΐς άθλων 

προτιθεμενων πολλαί δαπάναι γίγνωνται, εννόησον ότι ουκ 

εστιν εμπορεύματα λνσιτελεστερα η οσα άνθρωποι άθλων 

ώνοΰνται. δρας εν ίππικοΐς καί γνμνικοΐς καί χορηγικοΐς 15 

άγωσιν ώ? μικρά άθλα μεγάλας δαπάνας καί πολλούς 

πόνους καί πολλάς επιμελείας εξάγεται ανθρώπων; 

X Και 6 Λέρων είπεν Άλλα ταϋτα μεν, ώ Σιμωνίδη, καλώς 

μοι δοκεΐς λεγειν περί δε των μισθοφόρων €χ€ΐ$· τι είπεΐν 

ως μη μισεΐσθαι δι αυτούς; η λεγεις ώί φιλίαν κτησάμενος 2ο 

2 άρχων ουδεν ετι δεησεται δορυφόρων; Ναι μά Αία, είπεν 

δ Σιμωνίδης, δεησεται μεν ουν. οιδα γάρ οτι ώσπερ εν 

ΐπποις ούτως καί εν άνθρώποις τισίν εγγίγνεται, όσω αν 

εκπλεα τα δέοντα εχωσι, τοσούτω υβριστοτεροις είναι. 

3 τους μεν ουν τοιουτους μάλλον αν σωφρονίζοι δ από των 25 

δορυφόρων φόβος, τοΐς δε καλοΐς κάγαθοΐς απ' ουδενός άν 

μοι δοκεΐς τοσαντα ωφελήματα παρασχεΐν οσα από των 

4 μισθοφόρων, τρεφεις μεν γάρ δηπον καί συ αυτους σαντω 

φύλακας· ηδη δε πολλοί καί δεσπόται βία υπό των δούλων 

2 συν (Ιεΐ. δ&υρρε συμπαρομαρτο7 Α εί 5ΐθΙ>. 6 άλυποι/ 
οιη. Ο § ίο ώϊ . . . 6πιτ€λ6χσ·0αι = δίοβ. 1. ο. 8 πάντα νϊοΐοπιιε, 
86(1 οοηίειΊ; 1η8ΐ. I. ϋ. ιό ΤΙιαΙΙιείπι ίο τδ δίοβ. εί άεΐ.: του 
Α Ο Μ σκοπέϊσθαι δίοβ. ·γς οιη. δίοβ. 12 4πιτ€λ(7σθαι δίοίχ : 
ΐπιμε\€7σθαί 00(1(1. «/] 4π\ Οο&εΙ 13 προτίθειμενων ΑΟΜ: 
ΟΟΓΓ. Οοβεί 



ΙΕΡΩΝ 

άπεθανον. ίν ουν αν πρώτον τοϋτ' εϊη των προστεταγμενων 

τοΐς μισθοφόροι, ως πάντων όντας δορυφόρους των πολιτών 

βοηθεΐν πάσιν, αν τι τοιοϋτον αίσθάνωνται. γίγνονται δε 

που, ως πάντες επιστάμεθα, κακούργοι εν πόλεσιν' εί ουν 

5 και το ντους φυλάττειν εΐεν τεταγμενοι, και τουτ' αν ειδεϊεν 

υπ' αυτών ωφελούμενοι. προς δε τούτοις και τοΐς εν τη 5 

χώρα εργάταις και κτηνεσιν ουτοι αν εικότως και θάρρος 

και ασφάλειαν δυναιντο μάλιστα παρεχειν, ομοίως μεν τοΐς 

σοΐς ίδίοις, ομοίως δε τοΐς άνά την χώραν. ικανοί γε μην 

ίο είσι και σχολήν παρεχειν τοΐς πολίταις τών ιδίων επι- 

μελεΐσθαι, τα επίκαιρα φυλάττοντες. προς δε τούτοις και 6 

πολεμίων εφόδους κρυφαίας και εξαπιναίας τίνες ετοιμότεροι 

η προαισθεσθαι η κωλυσαι τών αεί εν οπλοις τε όντων και 

συντεταγμένων; άλλα μην και εν τη στρατιά τι εστιν 

15 ώφελιμώτερον πολίταις μισθοφόρων; τουτους γάρ προ- 

πονεΐν και προ κινδύνευε ιν καί προφυλάττειν εΐκός έτοιμο- 

τάτους είναι, τάς (δ’) άγχιτερμονας πόλεις ουκ ανάγκη διά 7 

τους άει εν οπλοις όντας και είρηνης μάλιστα επιθυμεΐν; 

οι γάρ συντεταγμένοι και σώζειν τά τών φίλων μάλιστα 

20 και σφάλλε ιν τά τών πολεμίων δυναιντ' αν. όταν γε μην 8 

γνώσιν οι πολΐται οτι ουτοι κακόν μεν ουδεν ποιοϋσι τον 

μηδέν άδικοϋντα, τους δε κακούργεΐν βουλομενους κωλύουσι, 

βοηθοϋσι δε τοΐς αδικούμενο ις, προνοοϋσι δε και προκινδυ- 

νευουσι τών πολιτών, πώς ουκ ανάγκη και δαπανάν εις 

25 τουτους ηδιστα; τρεφουσι γοϋν καί ιδία επί με ίο σι τούτων 

φύλακας. 

Αρη δε, ω ιερών, ουδ απο των ίδιων κτημάτων οκνειν -λ-1 

δαπανάν εις το κοινον αγαθόν. και γάρ εμοιγε δοκεΐ τά 

εις την πόλιν άναλουμενα μάλλον εις το δέον τελεΐσθαι 

3ο η τά εις το ίδιον άνδρι τυράννω. καθ' εν δ' έκαστον σκο- 

ι Ιν ουν &ν δοπρδΐ, εοΐΐ. ΗΐρρανοΙι. ν. 5 ’· «ί ουν %ν οοάά. : τί ουν ει 
εν είΐ. ΤΗ&ΙΗείιη, οοΐΐ. Οβο. νί. ΐ2, ϋοηυ. ϋ. 3 4 τ-άντβϊ ροδί ειδεΐεν 
ΐΓαηερ. Ηαεβει-ΐίη ίο ίδιων] ων ίη Γ&5. Ο : ιδιωτών Α Μ ΐ2 εφόδου 
Ο 14 τί) οπι. (3εΙ. στρατεία Ι^εοηεΐ. 17 δ’ αάά. <3εΙ. 



χϊ ΗΕΝ0Φί2ΝΤ0Σ 

2 πώμεν. οικίαν πρώτον υπερβαλλουση δαπάνρ κεκαλλωπι- 

σμενην μάλλον ήγή κόσμον αν σοι παρεχειν ή πάσαν την 

πόλιν τείχεσί τε καί ναοΐς καί παστάσι και άγοραΐς καί 

3 λιμεσι κατεσκευασμενην ; οπλοις δ£ πότ€ρον τοΐς εκπαγλο- 

τάτοις αυτός κατακε κοσμημένος δεινότερος αν φαίνοιο τοΐς 5 

4 πολεμίοις η της πόλεως όλης ενόπλου σοι ονσης; προσ¬ 

όδους δε ποτερως αν δοκεΐς πλείονας γίγνεσθαι, εί τα σα 

ίδια μόνον ενεργά εχοις η εί τα πόντων των πολιτών με- 

5 μηχανημενος είης ενεργά είναι; τό δε πάντων κάλλιστον καί 

μεγαλοπρεπεστατον νομιζόμενον είναι επιτήδευμα αρματο- ίο 

τροφίαν, ποτερως αν δοκεΐς μάλλον κοσμεΐν, εί αυτός 

πλεΐστα τών Ελλήνων άρματα τρεφοις τε καί πεμποις εις 

τάς πανηγνρεις, ή εί εκ τής σής πόλεως πλεΐστοι μεν ιππο- 

τρόφοι είεν, πλεΐστοι δ’ άγωνίζοιντο; νικάν δε πάτερα δοκεΐς 

κάλλιον είναι άρματος αρετή ή πόλεως ής προστατεύεις 15 

6 ευδαιμονία; εγώ μεν γάρ ουδέ προσήκειν φημί άνδρϊ τυράννω 

προς ίδιώτας άγωνίζεσθαι. νικών μεν γάρ ουκ αν Θαυμάζοιο 

αλλά φθονοΐο, ώ? από πολλών οίκων τάς δαπάνας ποιου- 

7 μένος, νικώμενος δ’ αν πάντων μάλιστα καταγελώο. άλλ’ 

εγώ σοί φημι, ω Ίερων, προς άλλους προστάτας πόλεων 20 

τον αγώνα είναι, ών εάν συ ευδαιμονεστάτην την πόλιν ής 

προστατεύεις παρεχης, κηρυχθήση νικών τώ καλλίστω καί 

8 μεγαλοπρεπεστάτω εν άνθρώποις άγωνίσματι. καί πρώτον 

μεν ενθνς κατειργασμένος αν είης τό φιλεΐσθαι υπό τών 

άρχομενων, ου δη συ επιθυμών τυγχάνεις· επειτα δε την 25 

σήν νίκην ουκ αν εις εΐη ό άνακηρνττων, αλλά πάντες 

9 άνθρωποι νμνοΐεν άν την σήν αρετήν. περίβλεπτος δε ών 

ουχ υπό ιδιωτών μόνον αλλά καί υπό πολλών πόλεων άγα- 

πώο άν, καί θαυμαστός ουκ ιδία μόνον αλλά καί δημ,οσία 

ι πρώτον ΒΟ: πότερον ίδιο) &Μ 3 παστάσι Επιεδίί, οοΐΐ. Οοηιηι. 
III. νϊϋ. 9 (υβΐ παραστάδας 5ΐο8Λ εί ΡοΙΙ. VII. 122: παραστάσι οοϋά. 
4 πρότΐρον Α 7 «ί ογπ. Α (Β Ηα") 22 κηρυχθήστ) δοπρβί, εοΐΐ. 
ΪΟοηυ. νίϋ. 37 : *δ *ση(ΐ) εοάά. : συ Ζσει (πιβΗγγι συ εϊστ]) ΝίΙδοΗε : βδ 
ϊσθι %σει δ ΚίςΙιαπΙε 23 τών Ιν δοΙιηεΐίΙεΓ 



ΙΕΡΏΝ χί 

7ταρα πάσιν άν είης, καί εζείη μεν αν σοι ενεκεν ασφαλείας, ίο 

ει ποι βούλοιο, θεωρησοντι πορεύεσθαι, εζείη δ’ αν αυτού 

μενοντι τούτο πράττειν. άει γάρ αν παρά σοι πανηγυρις 

εΐη των βουλομενων επιδεικνύναι εί τίς τι σοφον η καλόν 

5 η αγαθόν εχοι, των δε καί €77ιθυμούντων ύπηρετεΐν. πας ιι 

δε 6 μεν παρών σύμμαχος αν εΐη σοι, 6 δε απών επιθυμοίη 

αν ίδεΐν σε. ώστε ου μόνον φιλοΐο αν, άλλα καί ερώο νπ' 

ανθρώπων, και τους καλούς ου πείραν, άλλα πειρώμενον 

νπ' αυτών άνεχεσθαι άν σε δεοι, φόβον δ’ ουκ αν εχοις 

ίο άλλ’ άλλοι? παρεχοις μη τι πάθης, εκόντας δε τους πειθο- 12 

μόνους εχοις άν καί εθελουσίως σου προνοουντας θεώο άν, 

εί δε τις κίνδυνος εΐη, ου συμμάχους μόνον άλλα και προ¬ 

μάχους και προθύμους ορωης άν, πολλών μεν δωρεών άζιού- 

μενος, ουκ άπορών δε οτω τούτων εύμενεΐ μεταδώσεις, 

ΐ5 πάντας μεν συγχαίροντας εχων επί τοίς σοΐς άγαθοίς, 

πάντας δε προ τών σών [ίδιων] ώσπερ τών ιδίων μαχο- 

μενους. θησαυρούς γε μην εχοις άν πάντας τούς παρά τοΐς 13 

φίλοις πλούτους. άλλα θαρρών, ώ 'ΐε'ρων, πλούτιζε μεν 

τούς φίλους· σαυτον γάρ πλουτιεΐς· αύζε δε την πάλιν 

2ο σαυτώ γάρ δύναμιν περιάψεις· κτώ δε αυτή συμμάχους· . . . 

νόμιζε δε την μεν πατρίδα οίκον, τούς δε πολίτας εταίρους, 14 

τούς δε φίλους τέκνα σεαυτοϋ, τούς δε παΐδας ο τιπερ την 

σην ψυχήν, και τούτους πάντας πειρώ νικάν ευ ποιών. 

εάν γάρ τούς φίλους κρατης ευ ποιών, ου μη σοι δύνωνται 15 

25 άντεχειν οι πολέμιοι. κάν ταύτα πάντα ποιης, ευ ίσθι, 

πάντων τών εν άνθρώποις κάλλιστον και μακαριώτατον 

κτήμα κεκτησει· εύδαιμονών γάρ ου φθονηθηση. 

2 ποι Ο οογγ. : που οβί. II σοι Ο 13 κα\ <1ε1. Ηοιπ^ογΓ: καί 
τούτους προθύμους Κ,ιοΙί&Γάδ : καί προθύμους ΓογΙ. οΐοΐοηάα 14 *ύ- 
μενείας Ο ιό ιδίων <1ε1. 5θΗηοΐ<3θΓ ιη εχεις Ο α Μ : 
οιώ. Α Ο 19 αϋξίΐ ΑΟΜ: οογγ. ΚουοΗΙίη 2ο οχοίάΐδδο νΐοϋί; 
σαυτίρ γαρ €ξεις συμμαχούντας νοί δίιτι. λνοΐδίίο 2η κεκτησθαι Ο Μ : 
σθαι ΐη γ&5. ά (κίκτησο Β) : οογγ. ΚουοΗΗη ΓογΙ. φθονηστ) 





Α0Ε5ΙΙΑΥ5 

ΡΚ.ΑΕΡΑΤΙΟ 

ΑΟΕδΙΕΑνΜ 3. Χεηορίιοηίο δοπρίυηι 6536 εΐ'εοΐΐοΐεπιηί: 
νίπ άοοίΐ 13.ΓΏ ρΐΌΧΙΙΏΟ 3. ρθ5ΪΓ6ΓΠΟ ΟΗπδΙίΙΠΙ 
η3ΐυηι 836ου1ο. Ρπππίδ δτιΐχϋΐίοϊτπη 6556 δΐΐδρίοαΐιΐδ 
681: V3ΐ6ΐ<εη3,επιΐ3: ευίιΐδ ορϊηίοηί, φΐ3Γηνΐ5 3. πιυΐΐίδ 
(Ιείηοερδ ρι*οΐ33.1:36, ε^ο ^άδίΐριιΐ&π ηοη ροδδυπι. 5εά 
Ιιυΐυδ Ιίβείΐί <3ε οΐ'αίΐοηε χΉεΙοήοα 6ί οοιηροδίίϊοηίδ 
Ιίοεηΐία ηοη ά ΧεηορΗοηίε &1ίεη3,, 53ΐΐδ Ϊ3ΐη &1π5 

651: άίδρυΐ3ΐυπι : νεΛοπηη άεΐεοΐιιηι ε£ δγηίΕχίπα 
ορίΐηπε ΐ11υδίΓ3ν6Γ6 ΗεΛοΓΐιΐδ Κΐοΐιαιτίδ 6ί Εεοροΐάιΐδ 
03υίΐ6Γ. Εα ί^ίίΐΙΓ ηυ3θ <36 Γ6Π1ΐη οβίίεΓ ΟΟΓΏΓηεΐΉΟ- 

Γ3ί3Γυιη ή<3ο οβίεεΐα δίαηΐ: ςααπι ροδδΐιιη βΓενϊδδίιηο 
Γεςο^ηοδΟΕΠι. Εί: ρπιηο ο. π. 20 υβί ρι*ο τοΐ? ψιλοΐς 

Γ6ςυίππιιΐ5 τοΪ9 όπλίτοας, ηιπη ΟΓεάεΓε ροδδΐιπιυδ ίιηίίΕ- 

ίοΓεπι ςιπ ευηι Ηε11εηΪ63. ίιπη &Κα ιηιι1ί:3. Χεηορίιοηίίδ 
ορ6Γ3. ί^ιη άϋϊ^εηίεΓ ρειΊε^επί; ί3η£ιιιη ίη εΐΎΟΓεηι 
ίηείάίδδεΡ ΙΙΙίαδ Ιοοί ςυίη ρποΓ ρ3Γ5 ηοη δοπρίοπδ 
56(1 ΙίΙχαηοηιιη εχ ογγογθ ΙαΒοι-εΙ: ηοη εΐιιβίΐο. 

Όοίηάε ί. 6 νίος 3ρρε1ΐ3ΐιΐΓ Α^εδίίαυδ ρΙιΐδςυΕίη αηηοδ 
ΧΕ Π3ΐυ5, φΐοά ρΐεπδςυε πάίειιΐυηι νκίοίυι*. Αί ρει*- 

Γηίδίΐ: δί^ί Ιαικ^ΙοΓ όεηαίηυεΓε αΐιςιπά <3ε αεΐαΐβ Γ6£Ϊ5 

φή ηοη δοΐυιη &<3 5υιηιη3Γη νίχίΙ: δεηεείυίεηι, νεηίΓη 
δοΐυδ άεπιοηδίΓαδδε εϋοίίιΐΓ ρΓοβοηιιη νίι*οπιπι δεηοδοοΓο 
φΐκίεπι οοΓροπδ νίι*65, δεά 3.ηίιηί νί^ΟΓεηι ρ6Γρεί:υ3. 

ίπιί ΐυνεηΐυίβ. ΙηίεΓ 63. ςιΐ36 άε Α^εδΠ&ο ριτ&εάίε&ηΙιΐΓ 



ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

Α££3. ϋ. 22 εί ΗβΙΙ. νϊ. 4· 5 ηιι1ΐ3 εδί άΐδΟΓερηηίίη, 

Γηοάο Γεείε Ιοοοδ ίηίεΓρΓείεπδ. Οί. ζά ΗεΙΙ. 

ν. 4· 3^· ΡοδίΓεηιο, ηιιοά ριι^ηη ΟοΐΌηεηδίδ οΐαπερ ονκ 
άλλη των έφ’ ημών ίίιίδδε (ϋείίιΐΓ (Α£β$. ϋ. 9 \ οί*· ΗβΙΙ. 

ίν. 3· ι6), ίά είίηηι ροδί ρυσηηπι Μηηίίηεηδειη ρι*ο- 

ρί0Γ63. ΓΟροίεΓΟ 3115115 εδί ΧεΠΟρΙίΟΠ, φΗ3 νοίϋίί Γ£5 

3β Α^εδίΐ^ο £εδί3δ 3Ωΐρ1ΐήθ3Γθ, Ερ3Γηίηοηά3ΐτι ε1εν3Γ0. 

Α1Ϊ35 Ηυίιΐδ £εηεπδ 3ΐηρ1ίβθ3ίίοηε5 εηυηπεΓ3Γε δΐιρει·- 
ν303ηευηι εδί. Ν3ΐη ςιιί πιοίΐιΐδ ίη ΐ3ΐκ}3ίίοηε 5ει·ν3η5υ5 

δίί 3ΐίυδ 3ΐίΐεΓ εϋΐυ<ϋε3ΐ ; εί δαηί ίοΐ'ίηδδε ςμιίβυδ νηΐάε 
οΐίδρίίεεηηί ςυηε Ενη^οπ ΐπβιιίί ΙδοεΓ3ίεδ Εν. § 24 5., 

29, 72· Χεηορίιοηΐειη ηυίεηι ηε ί^ηοΓειηυδ ίη τε 
η3π*3η(ΐ3 εεηδυίδδε ηΐίιιά Ηίδίοπεο, 3ΐίιιε1 εηεοπηίθ£Γ3ρ1ιο 
άεεεί'ε, ΐ3ηι ε3 φΐηε άε 5οεΓ3ίΐδ ίη οοηίίοηε Αΐΐιεηίεη- 

δίιιπι 3ΐιοίοπί3ίε ΗβΙΙ. 1.7.15 ^ Οοιηνι. ί. ι. ι8 (εί. ίν. 

4, 2) η3ΓΓ3νίί; ίηίεΓ δε ρυ^ηηΓε εοηεεάεηάιπη εδί. 
Κεδίηί υί ηά υηιιπι Α^εδίΐηί ΙοειίΓη ρΓονοεεπι φΐί 

ρεί' δε ίρδε νοοίίεΓ3ίιΐΓ Χεηορίιοηίειη Ιιιιηο Ιίβείΐυιη 
εοηδοπρδίδδε. ΑιιείοΓ εηίηι εηρίίε άεείπιο 5ΐιηηπΐ3ίίηι 
εοπιπιεπιοΓηηδ ςυοί ςυηηίηδομιε νίΓίαίεδ ηΐϋδ ζά ίιηί- 

ίηηάιιπι ρΓ3ε δε ίυΐεπί Α^εδίΐηιΐδ, ίΙΙιίΓη εί θβοσςβή εί 
δίκαιον εί ϊγκρατή Γυίδδε εΙεεΐ3Γ3ί. (^υίά ΧεηορΗοη 
άε άυοβιΐδ ίΐϋδ ηιιοδ ρΓηείεΓ Α^εδίΐηιπη πιηχίπιε εδί 
3άηιίΓ3ίυ5? νείίπι εοηίεΓ3δ εη ηυηε εΐε ^γνο πιηίοΓε 
η3ΓΓ3ί ίη Ογτορ. νίϋ. ι, 2 ε. Αίί εηίηι Ογπιιη ρππιο τη 
θζοσεβϊία, άείηάε τη δικαιοσύνη, ίιαηι τη ϊγκρατίία είϊεείδδε 
υί 3ΐίί νίΓίυίεηι οοΐεΐ'εηί. Εηάεπι ίη ήηε (Ζοηιπιεηίηπο 
τυπι άε 5οοΓ3ίε ρ^εάίεηί. Εεεε εηεάεηι νίΓίιιίεδ εοόεηι 
οιάίηε (ϋδροδίίηε, φΐίβιΐδ πιηχίπιε ίηεί^ηίίη δίηί ίπ3 

Πΐ3 ίη^εηίη. Νοηηε 3ρρ3ΐ*εί Ιιαεε οηιηίη ιιηο εοοίεηι- 

ςυε 3ί> ηυείοΐ'ε εδδε ρΓοίεείη ? 

ΤΓηηδεηπιυδ 3ά ίεχίιπη, φΐί Υηίίεηηο 1335 ουπι 



ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

Ηοΐΐοηϊοοηιιη οοκϋαβιΐδ οοπιρΕΓΕίο Γογο οιηηίδ ηιίΐίιΐΓ. 

Οιπώ ίοηυβ δϊΐ ςιιοά οχ Εΐϋδ Α^οδίΐαί Ιίβπδ ροΓοίρί 
ροίοδί οι Ιεοιιπεο νΕΐίοΕπί οοΐοπδ οπιηΠχΐδ δίηΐ: οοπι- 

πιιιηοδ, ΤΊιεΙΗοιιτιϊ ορίηίο, νΕίΐοΕηιιιη ΕΓοΙιοίγριπη οδδο 
οΓηηίυΓη, Ηίο ΓογΙε330 νοΓΕ οδί. ΜιιΙίηεηδίδ Α^οδϋΕΐιιη 
ΟΓηΐίΙΐί:. Εο πΐΕ§ίδ ΟδΙ (Ιοίοηθυπι ΞίοβΕειιιη ηΐΗίΙ Γογο 
οχ Ιιοο ορυδουΐο οίίΕδδο. Όιιοβιΐδ Ιοοίδ (ί. 25 ε£ ϋ. 5) 

εΓ> Απδίίάο ΓοουροΓΕίΕ οδί νείΈ Ιοοΐίο. 

ΧΕΝ. ΑΟΕ8. 8 



3ΙΟΕΑ 

Α = ν3.(;ίθ3.ηιΐ5 1335 

Β = ναΐίο&ηιΐδ 195° 

Ηα = ΒπΙ. 5724 

Μ = ΜΕΓοίαηυδ 511 

α βίο. = Α είο. νιαη. νβε. 

άεί. = οοάά. άβίεποππη ιιηιΐδ ρΐηΐ'βδνβ 

Εηαοιηίυπι ο. ά. 357 Α· ε* οοιηροδίίαιη 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 

Οιδα μεν οτι τής Αγησιλάου αρετής τε και δόζης ον I 

ράδιου άξιον έπαινον γράφαι, όμως δ’ εγχειρητεον. ου 

γάρ αν καλώς εχοι εί οτι τελεως άνήρ αγαθός εγενετο, διά 

τούτο ούδε μειόνων αν τνγχάνοι επαίνων. περί μεν ούν 2 

5 εύγενείας αυτού τί αν τις μεΐζον καί κάλλιον εϊπεΐν εχοι 

ή οτι ετι και νυν τοίϊ προγόνοις δνομαζομενοις άπομνη- 

μονενεται δπόστος άφ’ ΊΛρακλεονς εγενετο, και τούτοις ούκ 

ίδιώταις άλλ’ εκ βασιλέων βασιλενσιν; άλλα μην ούδε 3 

τούτη γ’ αν τις εχοι καταμεμψασθαι αυτούς ώ? βασιλενονσι 

ίο μεν, πόλεως δε τής επιτυχούσης· αλλ’ ώσπερ το γένος 

αυτών τής πατρίδος εντιμότατου, ούτω και ή πόλις εν τή 

Έλλάδι ένδοξοτάτη· ώστε ου δεύτερων πρωτεύονσιν, άλλ’ 

ηγεμόνων ήγεμονεύονσιν. τήδε γε μην και κοινή ά£ιον 4 

επαινεσαι την τε πατρίδα και το γένος αυτόν· ή τε γάρ 

15 πόλις ουδεπώποτε φθονήσασα τον προτετιμήσθαι αυτούς 

επεχείρησε καταλνσαι την αρχήν αυτών, οί τε βασιλείς 

ουδεπώποτε μειζόνων ώρεχθησαν ή εφ' οΐσπερ ε£ άρχής 

την βασιλείαν παρελαβον. τοιγαρονν άλλη μεν ούδεμία 

αρχή φανερά εστι διαγεγενημενη αδιάσπαστος ούτε δήμο- 

2ο κρατία ούτε ολιγαρχία ούτε τνραννις ούτε βασιλεία· αϋτη 

δε μόνη διαμένει συνεχής βασιλεία. ώ? γε μήν καί πρϊν 5 

3 €ί διότι καλδς κάγαθδς υπερβαλλόντως έγενετό, δια τούτο μηδε 
μέτριων επαίνων τύχη (ϊπιιηο τύχοι) Απ5ΐϊά. Κ/ιβί. II. 13· 3 6 νυν 
εν ΝηΙ)€Γ ; ίθΓΐ. νυν συν το7ς προγόνοις ονομαζόμενος ; οί. Ιη$1. V. ίν. 3° 
15 του Μ : τδ Α ΐ8 άλλη μεν Ά Μ : ά μεν άλλη Α (Β'ϊ : άμα μεν άλλη 
ΤΗ^Πιείπΐ : &λ\ης μεν ούδεμιάς αρχής Απδίκΐ. II. 13. ΐι 19 αδια- 

σπάστως 00(1(1. : οογγ. 8ε1ιηεΐ(1εΓ : άδιάπαυστος Βεέ. Αη€0. Οκ I. 344 

3* 



1 ΞΕΝ0Φ12ΝΤ0Σ 

άρζαι άζιος τής βασιλείας εδόκει είναι ’Αγησίλαος τάδε τα 

σημεία, επε'ι γαρ νΑγις βασιλεύς ών ετελεϋτησεν, ερισάν- 

των περί τής αρχής Αεωτυχίδα μεν ώί νΑγιδος οντος υιου, 

Αγησιλάου δε ώ? ’Αρχιδάμου, κρίνασα ή πόλις άνεπικλη- 

τότερον είναι Αγησίλαον και τώ γενει καί τη αρετή τούτον 5 

εστήσατο βασιλέα. καίτοι το εν τή κρατίστη πόλει υπό 

των αρίστων κριθεντα του καλλίστον γερως άζιωθήναι 

ποιων ετι τεκμηρίων προσδεΐται τής γε πρ'ιν άρζαι αυτόν 

αρετής; 

6 'Όσα γε μην εν τή βασιλεία διεπράζατο νυν ήδη διηγή- ίο 

σομαι· από γαρ των έργων και τους τρόπους αϋτοϋ κάλ- 

λιστα νομίζω καταδΊ]λους εσεσθαι. Αγησίλαος τοίνυν ετι 

μεν νέος ων ετυχε τής βασιλείας· άρτι δε οντος αυτοϋ εν 

τή αρχή, εζηγγελθη βασιλεύς ό Περσών άθροίζων και 

ναυτικόν και πεζόν πολύ στράτευμα ως επί τους 'Έλληνας· 15 

7 βουλευομενων δε περί τούτων Αακεδαιμονίων και των συμ¬ 

μάχων, Αγησίλαος ϋπεστη, εάν δώσιν αϋτω τριάκοντα μεν 

Σπαρτιατών, δισχιλίους δε νεοδαμώδεις, εις εζακισχιλίους 

δε το σύνταγμα των συμμάχων, διαβήσεσθαι εις την ’Ασίαν 

καί πειράσεσθαι ειρήνην ποιήσαι, ή άν πολεμεΐν βουληται 20 

δ βάρβαρος, ασχολίαν αϋτω παρεζειν στράτευειν επι τους 

δ 'Έλληνας. εϋθϋς μεν οϋν πολλοί πάνυ ήγάσθησαν αυτό 

τούτο (τό) επιθυμήσαι, επειδή ό ΥΙέρσης πρόσθεν επί την 

Ελλάδα διεβη, άντιδιαβήναι επ’ αυτόν, τό τε αιρεϊσθαι 

επιόντα μάλλον ή ϋπομενοντα μάχεσθαι αϋτω, και τό 25 

τάκείνου δαπανώντα βοϋλεσθαι μάλλον ή τα των Ελλήνων 

πολεμεΐν, κάλλιστον δε πάντων εκρίνετο (τό) μή περί τής 

Έλλάδο? άλλα περί τής Ασίας τον αγώνα καθιστάναι. 

9 επει γε μην λαβών τό στράτευμα εζεπλευσε, πώς άν τις 

τ τά οΐεΐ. ΝίίδεΗε ίο ήδη οπι. Μ 12 ουκετι ΚΐοΙίΗΓοΙδ ; 
δί ςαΐ<3 ιηαΐ&ηάιιιη, οοηίοΐ&δ ετη μδν ·γε·γονώς μ 17 λ (τριάκοντα) 
Α (5ε<3 ν Β); οΓ. ΗαΙΙ. III. ίν. 2, ΡΙαί. Α§65. 6 : πεντήκοντα οεΐ. 
ι8 δισχιλίους ΗβΙΙ. εΐ ΡΙιιΙ. : τρισχιλίους εο<3ί1. 22 αυτου \νείδ1<ε 
23 τδ ίκΐά. Κειιείιΐίη 27 τδ αάά. ΚείδΙίε 28 καθεστάναι Οΐπό. 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ I 

σαφεστερον επιδείξειεν ω? εστρατηγησεν η εί αυτά διηγή- 

σαιτο ά επραξεν; εν τοίνυν τη Άσία ηδε πρώτη πράξις ίο 

εγενετο. Τισσαφερνης μ\ν ώμοσεν Άγησιλάω, εΐ σπεί- 

σαιτο εως ελθοιεν οΰί πεμψειε προς βασιλέα αγγέλους, 

5 διαπράξεσθαι αυτώ άφεθηναι αυτονόμους τας εν τη Άσία 

πόλεις 'Ελληνίδας, Αγησίλαος δε άντώμοσε σπονδας άξειν 

άδόλως, όρισάμενος της πράξεως τρεις μήνας. 6 μεν δη II 

Τισσαφερνης δ. ώμοσεν ευθυς εψενσατο· άντι γαρ του 

είρηνην πραττειν στράτευμα πολύ παρά βασιλεως προς 

ίο ω πρόσθεν είχε μετεπεμπετο. Αγησίλαος δε καίπερ αίσθό- 

μενος ταϋτα όμως ενεμεινε ταΐς σπονδαΐς. εμοί ονν τούτο 12 

πρώτον καλόν δοκεΐ διαπράξασθαι, οτι Ύισσαφερνην μεν 

εμφανίσας επίορκον άπιστον πάσιν εποίησεν, εαυτόν δ’ 

άντεπιδείξας πρώτον μεν όρκους εμπεδουντα, επειτα συν- 

ΐ5 θηκας μη ψευδόμενον, π όντας εποίησε και *Έλληνας και 

βαρβάρους θαρροϋντας συντίθεσθαι εαυτώ, εΐ τι βουλοιτο. 

επει δε μεγα φρονησας ό Τισσαφερνης επί τώ καταβάντι 13 

στρατευματι προεϊπεν Άγησιλάω πόλεμον, εί μη άπίοι εκ 

της Ασίας, οι μεν άλλοι σύμμαχοι και Λακεδαιμονίων οι 

2ο τταρόντες μάλα άχθεσθεντες φανεροί εγενοντο, νομίζοντες 

μείονα την παρούσαν δυναμιν Άγησιλάω της βασιλεως 

παρασκευής είναι· Αγησίλαος δε μάλα φαιδρώ τώ προσώπω 

άπαγγεΐλαι τώ Τισσαφερνει τους πρέσβεις εκελευσεν ώ? 

πολλην χάριν αυτώ εχοι οτι επιορκησας αυτός μεν πολε- 

25 μίους τους θεούς εκτησατο, τοΐς δ’ "Ελλη σι συμμάχους 

εποίησεν. εκ δε τουτου ευθυς τοΐς μεν στρατιώταις παρηγ- 14 

γειλε συσκευάζεσθαι ώς εις στρατέίαν ταΐς δε πόλεσιν εις 

ας ανάγκη ην άφικνεΐσθαι στρατευομενω επί Καρίαν προεϊπεν 

αγοράν παρασκευάζειν. επεστειλε δε και νΙωσι και Αίολευσι 

3° και 'Ελλησποντίοις πεμπειν προς αυτόν εις "Εφεσον τους 

συστρατευσομένους. ό μεν ουν Ύισσαφερνης, καί οτι 15 

I διηγήσοιτο Α 5 διαπράξασθαι Α 9 εχ€ΐν ΗβΙΙ. III. ίν. 6 
ίο φ Γη εί ΗεΙΙ. : δ οοί. αισθανόμενος ΗεΙΙ. ιι επόμενε ΗεΙΙ. 

ιό αύτφ Μ 23 Ύισσαφερνη Μ 3° αυτόν Α Μ : εαυτόν ΗεΙΙ. 



1 ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ιππικόν ουκ είχεν ό Αγησίλαος, η δε Καρία άφιππος ην, 

καί ότι ηγείτο αυτόν όργίζεσθαι αυτω διά την απάτην, τω 
όντι νομίσας επι τον αυτόν οΐκον εις Καρίαν όρμησειν αυτόν, 

το μεν πεζόν άπαν διεβίβασεν εκείσε, το δε ιππικόν εις τό 
Μαιάνδρου πεδίον περιηγαγε, νομίζων ικανός είναι κατα- 5 

πατησαι τη ϊππω τους "Κλληνας πρίν εις τά δυσιππα άφ- 

ι6 ικεσθαι. ό δε Αγησίλαος αντί τον επι Καρίαν ίεναι ευθυς 
άντιστρεφας επί Φρυγίας επορευετο· και τάς τε εν τη πορεία 

άπαντωσας δυνάμεις άναλαμβάνων ηγε καί τάς πόλεις κατε- 

στρεφετο και εμβαλων άπροσδοκτιτως παμπληθή χρήματα ίο 

17 ελαβε. στρατηγικόν ουν καί τούτο εδόκει διαπράξασθαι, 
οτι επει πόλεμος προερρηθη καί τό εξαπατάν όσιόν τε και 
δίκαιον εξ εκείνον εγενετο, παϊδα άπεδειξε τόν Τισσαφερνην 
τη απάτη, φρονίμως δε και τους φίλους ενταύθα εδοξε 

18 πλούτισαν επεϊ γάρ διά τό πολλά χρήματα είληφθαι αντί- 15 

προίκα τά πάντα επωλεΐτο, τοϊς μεν φίλοις προεϊπεν ώνεΐ- 

σθαι, ειπων οτι καταβησοιτο επί θάλατταν εν τάχει τό 
στράτευμα κατάγων τους δε λαφυροπωλας εκελενσε γρα¬ 

φόμενους όπόσου τι πρίαιντο προίεσθαι τά χρήματα, ώστε 
ουδεν προτελεσαντες οι φίλοι αυτόν ουδέ τό δημόσιον βλά- 2ο 

19 φάντες πάντες παμπληθή χρήματα ελαβον. ετι δε οπότε 
αυτόμολοι ως είκός προς βασιλέα ιόντα χρήματα εθελοιεν 
νφηγεΐσθαι, και ταντα επεμελετο ώ? δια των φίλων άλί- 

σκοιτο, όπως άμα μεν χρηματίζοιντο, άμα δε ενδοξότεροι 
γίγνοιντο. διά μεν δη ταντα ευθυς πολλούς εραστάς της ?5 

2ο αίιτοϋ φιλίας εποιησατο. γιγνώσκων δ' οτι η μεν πορθον- 

μενη κα\ ερημονμενη χώρα ουκ άν δυναιτο πολυν χρόνον 

στράτευμα φερειν, η δ’ οικουμένη μεν σπειρομενη δε άεναον 
άν την τροφήν παρεχοι, επεμελετο ου μόνον του βία χει- 

2 εαυτψ Α ρΓ. (αύΗεΙΙ.') 3 αυτοί) ΗεΐΊΐείη; {ρ$ίη5 Οογπ. Νερ. 
Α§65. 17 5 7τεριη-γς ΗβΙΙ. ίο απροσόοκ^τοις ΗεΙΙ. οοάά. ρΓ&είεΓ 
Ο παμπληθή Μ : παμπληθά Α 13 όκζίνων Α 19 ωστ’ Μ 
21 παμπληθή <3εΙ. : παμπληθή Α (-6? Ηα) Μ 22 Ιόντα ΝΐΐδεΗε : 
ιόντος εο<3<3. 26 αυτοί) Μ 28 τρόφβιν ναη ΟεηΙ άόνναον Α 
29 παρέχεται δΐηε Απ5ΐΐ<3. II. 13. 27 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ι 

ρούσθαι τούς εναντίους, αλλά και του πραότητι προσάγεσθαι. 

και πολλάκις μέν προηγόρευε τοΐς στρατιώταις τους αλί- 21 

σκομένους μη ως αδίκους τιμωρεΐσθαι, άλλ’ ώ? ανθρώπους 

όντας φυλάττειν, πολλάκις δε οπότε μεταστρατοπεδεύοιτο, 

5 €ΐ αΐσθοιτο καταλελειμμένα παιδάρια μικρά έμπορων, ά 

πολλοί έπώλουν διά το νομίζειν μη δύνασθαι αν φέρειν 

αυτά και τρέφειν, έττεμέλετο και τούτων όπως συγκομίζοιντό 

ποι. τοΐς δ’ αύ διά γήρας καταλειπομένοις αίχμαλώτοις προσ- 22 

έταττεν έπιμελεΐσθαι αυτών, ώς μήτε υπό κννών μήθ' υπό 

ίο λύκων διαφθείροιντο. ώστε ου μόνον οί πυνθανόμενοι ταύτα, 

αλλά καί αυτοί οι άλισκόμενοι ευμενείς αυτώ εγίγνοντο. 

όπόσας δε πόλεις προσαγάγοιτο, άφαιρών αυτών οσα δού¬ 

λοι δεσπόταις ύπηρετούσι προσέταττεν οσα ελεύθεροι άρ- 

χουσι πείθονται· και τών κατά κράτος άναλώτων τειγεων 

τ') τη φιλανθρωπία υπό χόίρα έποιεϊτο. έπεϊ μεντοι άνά τά 23 

πεδία ουδέ εν τη Φρυγία εδύνατο στρατεύεσθαι διά την 

Φαρναβάζου ϊππείαν, εδοξεν αυτώ Ιππικόν κατασκευάστε ον 

είναι, ώί μη δραπετεύοντα πολεμεΐν δέοι αυτόν. τούς μεν 

ούν πλουσιωτάτους εκ πασών τών εκεί πόλεων ιπποτροφειν 

2ο κατέλεξε. προειπε δε, όστις παρέχοιτο Ίππον καί όπλα 24 

και άνδρα δόκιμον, ώί έξέσοιτο αυτώ μη στρατεύεσθαι· και 
έποίησεν ούτως έκαστον προθύμως ταύτα πράττειν ώσπερ 

αν τις τον υπέρ αυτού άποθανούμενον προθύμως μαστεύοι. 

έταξε δε και πόλεις εξ ών δέοι τούς ιππέας παρασκευάζειν, 

25 νομίζων εκ τών ιπποτρόφων πόλεων ευθύς και φρονηματίας 

μάλιστα αν έπι τη ιππική γενέσθαι. και τούτ ούν άγαστώς 

εδοξε πράξαι, οτι κατεσκεύαστο τό ιππικόν αυτώ και ευθύς 

έρρωμένον ην και ενεργόν. επειδή δε εαρ υπέφαινε, συν- 25 

ηγαγε παν τό στράτευμα εις *Έφεσον άσκησαι δε [και] αυτό 

4 μεταστρατοπεδεΰσοιτο Μ 6 πόλλ' ουκ ΤΗ^Πίεΐηΐ, 56(1 όπώλουν 
οοηαΐυπι 5Ϊ§ηίβοαΙ; 14 ροδΙτβιχβωί/ΕβοΙ. πολλά Κείδΐίε ι8 αυτόν 
οιη. ΗεΙΙ. 20 παρεχοι τό Μ ’ίππον ΗεΙΙ. Ματο. 368 εί ΡΙιιΙ. 
Αξ65. 9 : Ιππικόν οοβίΐ. εί ΗεΙΙ. εεΐ. 22-23 ταΰτα . . . προθύμωί οιη. 
Β Μ 29 δ’ ΗεΙΙ. : δε καί 3.: καί Α Μ 



1 ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

βουλόμενος άθλα προύθηκε καί ταίς ιππικαΐς τάζεσιν, ήτις 

κράτιστα [αν] ιππευοι, και ταί? όπλιτικαίς, ήτις [αν] άριστά 

σωμάτων εχοι* και πελτασταΐς δε και τοζόταις άθλα πρου- 

θηκεν, οΐτινες κράτιστοι τά προσήκοντα έργα φαίνοιντο. 

εκ τούτον δε 7ταρήν όράν τά μεν γυμνάσια μ€στά [των] 5 

άνδρών γυμναζόμενων, τον δε ιππόδρομον ιππέων ιπιτάζό¬ 

μενων, τους δε άκοντιστάς και τους τοζότας επί στόχον 

26 ιεντας. άζίαν δε και ολην την πόλιν εν η ήν θεάς εποίησεν. 

ή τε γάρ αγορά μεστή ήν παντοδαπών καί οπλών καί ίππων 

ωνίων, οι τε χαλκοτύποι και οί τέκτονες και οι σιδηρείς και ίο 

σκντεΐς και γραφείς πάντες πολεμικά όπλα κατεσκεναζον 

ώστε την πόλιν όντως αν ήγήσω πολέμου εργαστηρίου 

27 είναι. επερρώσθη δ’ αν τις κάκεΐνο ίδών, Αγησίλαον μεν 

πρώτον, επειτα δε και τους άλλους στρατιώτας εστεφανω- 

μενους τε οπού άπδ των γυμνασίων ΐοιεν, και άνατιθεντας 15 

τους στεφάνους τη Άρτεμιδι. οπού γάρ άνδρες θεούς μεν 

σεβοιεν, πολεμικά δε άσκοΐεν, πειθαρχίαν δε μελετώεν, πώς 

ουκ είκος ενταύθα πάντα μεστά ελπίδων αγαθών είναι; 

28 ηγούμενος δε καί το καταφρονεΐν τών πολεμίων ρώμην τινά 

εμβαλείν προς το μάχεσθαι, προείπε τοίς κήρυζι τους νπο 2ο 

τών ληστών άλι σκομενους βαρβάρους γυμνους πωλεΐν. 

όρώντες ουν οι στρατιώται λευκους μεν διά το μηδέποτε 

εκδύεσθαι, πίονας δε καί άπονους διά το άει επ' οχημάτων 

είναι, ενόμισαν μηδέν διοίσειν τον πόλεμον ή εί γυναιζι 

δεοι μάχεσθαι. προείπε δε και τούτο τοίς στρατιώταις, ώ? 25 

ευθυς ήγήσοιτο την σνντομωτάτην επι τά κράτιστα τής 

ι άθλατε Μ ι €ΐ 2 ήτις ΗεΙΙ. οοά<3. (ρΓ&εΙεΓ Β) εΐ Απδΐϊά. η. 2 : 
βϊτυ οο(3<3. 2 κρίτιστος Μ ρπαδ &ν οιώ. ΗεΙΙ. εΐ Απ5ΐί<3. 1. ο. 
ροδί. &ι/ οιώ. ΗεΙΙ. (ΗαβεΙ Απ5ίί(3.) 4 πρδ$ τά ΗεΙΙ. 5 πάντα 
μεστά ΗεΙΙ. τών άνδρών^ άνδρών των ΗεΙΙ. : των οιη. Απδίΐά. 
ΐ3· 5 Ιοο. Ώε^ΙίςεπΙεΓ οϊί&ηδ 6 Ιππέων οο(1<3. εί Απδΐΐίΐ. : 
τών ΗεΙΙ. 7 στοίχων οο(3<3.: οογγ. λν^ΐΐεηβαοΐι (εΓ. με\ετώντα5 
Ηβ/1.) 8 Ιόντα5 Μ 9 7ταντοδαπή ήν μεστή κα\ Μ : ήν μεστή 
ΗεΙΙ. ιι γναφεΐς Α : κναφεΐς Μ : οογγ. Βεοηοΐ. (οί. ζωγράφοι ΗεΙΙ.') 
12 &ν Οίη. Μ 13 κάκεΊνα Μ ιό δπότε ΝϊΐδοΗε 17 σέβοιντο 
ΗεΙΙ. πειθαρχεϊν ΗεΙΙ. 20 έμβάλλειν ΗεΙΙ. 24 'ιέναι Κ.ίθΗ&π35 
ούδέν ΗεΙΙ. 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ί 

χώρας, όπως αυτόθεν αυτώ τά σώματα καί την γνώμην 

παρασκευάζοιντο ως άγωνιουμενοι. 6 μεντοι Τισσαφερνης 29 

ταντα μεν ενόμισε λεγειν αυτόν πάλιν βονλόμενον εζαπα- 

τησαι, εις Καρίαν δε νυν τω όντι έμβαλεΐν. τό τε ουν 

5 πεζόν καθάπερ τδ πρόσθεν εις Καρίαν διεβίβασε καί τδ 

ϊππικδν εις τδ Μαιάνδρου πεδίον κατεστησεν. δ δε Αγη¬ 

σίλαος ουκ έφευσατο, άλλ’ ώσπερ προειπεν ευθυς (εις) τον 

Σαρδιανδν τόπον έχώρησε, καί τρεις μεν ημέρας δι ερημιάς 

πολεμίων πορευόμενος πολλά τα επιτήδεια τη στρατιά παρ- 

ιο είχε· τη δε τετάρτη ήμερα ηκον οι των πολεμίων ιππείς, 

και τω μεν άρχοντι των σκευοφόρων είπεν δ ηγεμών δια- 30 

βάντι τδν Πακτωλδν ποταμόν στρατοπεδευεσθαί’ αυτοί δ£ 

κατιδόντες τους των 'Κλλήνων ακολούθους εσπαρμενους 

καθ' αρπαγήν πολλούς αυτών άπεκτειναν. αίσθόμενος δε 

15 δ Αγησίλαος βοηθεΐν εκελευσε τους ιππέας. οι δ’ αν 

Περσαι ώ$· εΐδον την βοήθειαν, ηθροίσθησαν καί άντιπαρε- 

τάζαντο παμπληθεσι των ιππέων τάζεσιν. ένθα δη 6 Άγη- 31 

σίλαος γιγνώσκων ότι τοϊς μεν πολεμίοις ουπω παρείη τδ 

πεζόν, αυτώ δ€ ουδεν άπείη των 7ταρεσκευασμενών, καιρδν 

2° ηγησατο μάχην συνάφαι, εί δυναιτο. σφαγιασάμενος ουν 

την μεν φάλαγγα ευθυς ηγεν επί τους άντιτεταγμένους 

ιππέας, εκ δε των δπλιτών εκελευσε τα δέκα άφ* ηβης θεΐν 

δμόσε αυτοις, τοϊς δε πελτασταϊς είπε δρόμω υφηγεϊσθαι· 

παρηγγειλε δε και γοι$· ίππεϋσιν εμβάλλειν, ώ? αυτου τε 

25 και παντός του στρατεύματος επομένου, τους μεν δη ιππέας 32 

εδεζαντο οι αγαθοί των ΥΙερσών’ επειδή δε άμα πάντα τά 

δεινά παρην επ' αυτους, ενεκλιναν, και οι μεν αυτών ευθυς 

εν τω ποταμω επεσον, οι δ£ άλλοι εφευγον. οι δ€ "Κλληνες 

4 έμβάλλαν ΗβΙΙ. 7 «ίϊ εχ ΗβΙΙ. αάά. δΐερ1ι&ηιΐ5 ίο ημέρα 
οιη. ΗεΙΙ. ιι & η-γ^μων ογπ. ΗεΙΙ. 13 (παρμένους Α εΐ ΗβΙΙ. 
Γ : έπηρμένους α : εχ ΗεΙΙ. οογγ. ΗαίεΗίηδοη ι8 παρήαΑ 22 τά 
ξέκα εχ ΗεΙΙ. οογγ. Ι-εοηοΙ. ο£ δοΙιηοκΙοΓ: τινας εοοίά. 23 αύτο~ς 
οχ ΗβΙΙ. Ζουηε : αύτωι Α : αυτώ Μ 24 έμβάλλαν εχ ΗεΙΙ. Ζευηε ϊ 
ΙμβαΧ^ν οοάίΐ. 27 έττ αυτούς ογπ. ΗεΙΙ. 



1 Η ΕΝ0Φί2ΝΤ0Σ 

επόμενοι αίροΰσι καί τό στρατόπεδον αυτών. καί οι μέν 

πελτασταί ώσπερ €ΐκο? έφ’ αρπαγήν έτρίποντο· ό δέ 

Αγησίλαος εχων κύκλω πάντα καί φίλία καί πολέμια περιε- 

33 στρατοπεδευσατο. ώ$· δ’ ήκουσε τους πολεμίους ταράττεσθαι 

δια τό αίτιάσθαι άλλήλους τον γεγενημένου, ευθυς ήγεν επί 5 

Σάρδεις. κάκει αμ,α μευ εκαιβ και έπόρθει τά περί τδ αστό, 

άμα δέ και κηρυγματι έδήλου τους μέν ελευθερίας δεομένους 

ώί ττρδ? σύμμαχον αυτόν παρείναι· εί δέ τινες την Ασίαν 

εαυτών ποιούνται, πρδ? τοί>? έλευθεροϋντας διακρινονμένους 

34 έν οπλοις παρεΐναι. έπεί μέντοι ουδείς άντεζηει, άδεώς δη ίο 

τό από τούτον έστρατευετο, τους μεν πρόσθεν προσκννεΐν 

"Ελληνας αναγκαζόμενους ορών τιμωμένους υφ' ών υβρί- 

ζοντο, τους δε άξιουντας και τάς τών θεών τιμάς καρποϋσθαι, 

τουτονς ποιησας μηδ' άντιβλέπειν τοΐς 'Έλλησι δυνασθαι, 

και την μεν τών φίλων χώραν άδηωτον παρέχων, την δ£ 15 

τών πολεμίων ουτω καρπουμενος ώστε εν δνοΐν έτοΐν πλέον 

τών εκατόν ταλάντων τώ θεώ εν Αελφοΐς δεκάτην άποθϋσαι. 

35 ό μέντοι ΥΙερσών βασιλεύς, νομίσας Ύισσαφέρνην αίτιον 

είναι του κακώς φέρεσθαι τα έαυτου, Τιθραυστην κατα- 

πέμψας άπέτεμεν αυτοΰ την κεφαλήν. μετά δέ τούτο τά 2ο 

μεν τών βαρβάρων ετι άθυμότερα έγένετο, τά δέ Αγησιλάου 

πολύ έρρωμενέστερα. από πάντων γάρ τών εθνών έπρε- 

σβευοντο περί φιλίας, πολλοί δέ καί άφίσταντο προς αυτόν, 

όρεγόμενοι της ελευθερίας, ώστε ουκέτι Ελλήνων μόνον 

αλλά καί βαρβάρων πολλών ήγεμών ήν ό ’Αγησίλαος. 25 

3^ άζιόν γε μην καί εντεύθεν υπερβαλλόντως άγασθαι αυτοϋ, 

οστις αρχών μέν παμπόλλων εν τη ήπείρω πόλεων, αρχών 

δέ καί νήσων, έπεί καί τό ναυτικόν προσήψεν αυτώ ή πόλις, 

αυξανόμενος δέ καί ευκλεία καί δυνάμει, παρόν δ’ αυτώ 

πολλοΐς καί άγαθοΐς χρήσθαι ο τι έβουλετο, προς δέ τουτοις 30 

2 6ί5 εί Ιτράιτοντο ΗεΙΙ. 3 ^χων ΟΙΏ. ΗεΙΙ. ρ ΤΨ έλευθεροϋντας 
(ελεύθερονν, τους 3.) ΰιακρινόμενος Λ : τφ ελευθερουν τους Μ : οογγ. 

Κείδΐίε εί δοΗηείάεΓ 12 “Ελληνας <3ε1. ΝαβεΓ 2ο αποτέμνει 
ΗεΙΙ. : αποκόπτει Απ5ΐϊ<3. Ι3· 25 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ι 

το μέγιστον, έπινοών καί έλπίζων καταλύσειν την επί ττ)ν 

Ελλάδα στρατεύσασαν 7τρότερον αρχήν, όμως νπ ούδενός 

τούτων έκρατηθη, άλλ’ επειδή ηλθεν αύτώ από των οίκοι 

τελών βοηθεΐν τη πατρίδι, έπείθετο τη πόλει ούδέν δια- 

5 φερόντως η εί εν τώ έφορείω έτνχεν έστηκώς μόνος παρά 

τούς πέντε, μάλα ενδηλον ποίών ώ? ούτε αν πάσαν την 

'γην δέξαιτο αντί της πατρίδος ούτε τονς επίκτητους αντί 

των αρχαίων φίλων ούτε αισχρά καί ακίνδυνα κέρδη μάλλον 

η μετά κινδύνων τα καλά καϊ δίκαια. οσον γε μην χρόνον 37 

ίο έπι τη άρχη έμεινε πώς ούκ αξιέπαινου βασιλέως καϊ τουτ 

εργον έπεδείξατο, όστις παραλαβών πάσας πόλεις έφ' ας 

άρξων έξέπλενσε στασιαζούσας διά το τάς πολιτείας κινη- 

θηναι, έπεί Αθηναίοι της αρχής έληξαν, έποίησεν ώστ 

άνεν φυγής και θανάτων έως αυτός παρην όμονόως πολι- 

15 τενομένας καϊ εύδαίμονας τάς πόλεις διατελέσαι; τοιγαροϋν 3^ 

οΐ εν τη Άσια "Έλληνες ούχ ως αρχοντος μόνον αλλά και 

ως πατρος καί εταίρου άπιόντος αυτόν ελυποϋντο. καϊ τέλος 

έδηλωσαν οτι ού πλάστην την φιλίαν παρείχοντο. εθε¬ 

λούσιοι γούν αύτώ συνεβοηθησαν τη Αακεδαίμονι, και ταντα 

2ο ειδότες οτι ού χείροσιν εαυτών δετ/σοι μάχεσθαι. τών μέν 

δη εν τη ’Ασια πράξεων τούτο τέλος έγένετο. 

Αιαβάς δε τον Ελλήσποντον έπορεύετο διά τών αυτών II 

εθνών ώνπερ 6 Πέρσης τώ παμπληθεΐ στολω· και ην 

ένιανσίαν οδόν ό βάρβαρος έποιησατο, ταύτην μεΐον η εν 

25 μηνί καθηννσεν ό ’Αγησίλαος. ού γάρ ως ύστερησειε της 

πατρίδος προεθνμεΐτο. έπεί δε έξαμείψας Μακεδονίαν εις 2 

Θετταλίαν άφίκετο, Ααρισαΐοι μέν και Κραννώνιοι καί Σκο- 

τονσαΐοι καί Φαρσάλιοι σύμμαχοι όντες Βοιωτοΐς, και πάντες 

2 στρατεύσασαν Γη : στρατεύουσαν 00(3(1. 5 φορε'ιψ θθ<3<3. : οογγ. 

ΡΗϋοΙρΙιιΐδ : εοηιϋιο Νορ. Α§65. 4 ίο ττ)$ αρχής Μ 13 οι 
άθηναΊοι Μ 14 εως άν Α 20 δεήσει Μ 24 ταυττμ Α : 
ταύττη Β 25 κατΊ]νυσεν 00(3(3. 25-26 ττ) πατρίδι οίΐ. ΤΗηΙΗοϊπι 
27 αφίκετο ΗεΙΙ. IV. ϋί. 3 β : ύφίκετο θθ(3<3. κρανώνιοι, καρνωνιοι 
οο(3(3. : οογγ. ϋπκΐ. σκοτουσσαΐοι ΗεΙΙ. οί Ρ&ιιεαη. : ιιίπιιηφίβ 
3§ηο5οΐΙ: ΗοΓθ(3ΐαη 28 οντε$ οιη. ΗεΙΙ. 



ϋ Η ΕΝΟΦί2ΝΤΟΣ 

δβ Θετταλοϊ πλην οσοι αυτών φυγάδες τότε όντες έτυγχανον, 

έκακουργούν αυτόν έφεπόμενοι. δ δβ τέως μέν ηγεν εν πλάι- 

σίω τδ στράτευμα, τους ημίσεις μεν έμπροσθεν, τους ημίσεις 

δβ έπ ουρά έχων των Ιππέων έπεϊ δ’ έκώλυον της πορείας 

αυτόν οϊ Θετταλοϊ επιτιθέμενοι, τοΐς όπισθεν, παραπέμπει επ' $ 

ουράν και το άπο του προηγουμένου στρατεύματος ιππικόν 

3 πλην των περί εαυτόν, ως δε παρετάξαντο άλληλοις, οϊ μέν 

Θετταλοί, νομίσαντες ουκ εν καλώ είναι προς τους δπλίτας 

ιππομαχεΐν, στρέφαντες βάδην άπεχώρουν οί δέ μάλα 

σωφρόνως έφείποντο. γνους δέ δ Αγησίλαος ά έκάτεροι ίο 

ημάρτανον παραπέμπει τους άμφ' αυτόν μάλ’ εύρωστους 

ιππέας, και κελεύει τοΐς τε άλλοις παραγγέλλειν και αυτους 

διωκειν κατά κράτος και μηκέτι δούναι αυτοΐς αναστροφήν. 

οϊ δέ Θετταλοϊ ως εΐδον παρά δόξαν έλαυνοντας, οι μέν 

αυτών ουδ’ άνέστρεψαν, οϊ δέ και άναστρέφειν πειρώμενοι 15 

4 πλαγίους εχοντες τους ίππους ηλίσκοντο. Πολυχαρμος 

μέντοι δ Φαρσάλιος ίππαρχων άνέστρεψέ τε και μαχόμενος 

συν τοΐς άμφ' αυτόν αποθνήσκει, ως δβ τούτο έγένετο, φυγή 

γίγνεται εξαίσια· ώσθ' οι μέν άπέθνησκον αυτών, οϊ δβ καί 

ζώντες ηλίσκοντο. έστησαν δ’ ουν ου πρόσθεν πρϊν η έπι τώ 2ο 

5 όρει τώ Ναρθακίω έγένοντο. και τότε μέν δη δ Αγησίλαος 

τρόπαιόν τε έστησατο μεταξύ Πραντος καί Ναρθακίου· και 

αυτοί) κατέμείνε, μάλα ηδόμένος τώ έργω, οτι τους μέγιστόν 

φρονουντας έφ’ ιππική ένενικηκει συν ω αυτός έμηχανησατο 

ϊππικώ. τη δ’ υστεραία υπερβάλλων τά Αχαϊκά της Φθίας 25 
ορη την λοιπήν [?;δ^] πάσαν διά φιλίας έπορευθη εις τά Βοί,ω- 

6 τών όρια. ενταύθα δη άντιτεταγμένους ευρών Θηβαίους, 

2 αυτόν εχ ΗεΙΙ. ΚΐοΗδίχΙε : ουτοι 00(3(3. 4 ουρά εχ ΗεΙΙ. 
Κ,ΐοΐιαιχίδ : ουράν Οθ(3<3. 5 ο,υτόν ογπ. ΗεΙΙ. 6-7 ιππικόν 
πλ)]ν εχ ΗεΙΙ. Ι)ϊη(ί. : καί οο(3(3. η αυτόν Μ εΐ ΗεΙΙ. 8 κακψ Α 
9 στρεφαντβε εχ ΗβΠ. Βεοηοΐ. : τρβφαντεε 00(3(3. 9-Ι° μάλα σωφρόνως 
εχ ΗεΙΙ. λνείδΐίβ : μα\'άφρόνωε οοάά. II αυτόν Μ ΐ8 αυτόν 
Μ 20 ί) ογπ. ΗεΙΙ. 2ΐ Ναρθακίιρ ΗεΙΙ. εΐ Ρΐιιί. Α§β8. ι6, Αρ. Ι^αε. 
211. 46 : των ανθρακιών Α (τώ ναρθηκίω Β ·γρ.) : τών άνθρακόων Μ 
22 ναρθηκίου θθ(3<3. 25 ύπερβά\\ων θθ(3<3. εί ΗεΙΙ. εί Απδΐΐ<3. 
Ι3· 26: ύπερβαλών ΗΪΓ5θΗΐ§ 20 %8η οιη. ΗεΙΙ. εί Αήδίΐά. 
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Αθηναίους, (’Αργείονς), Κορυνθίονς, Αίνυάνας, Ευβοεας καί 

Αοκρους άμφοτερους, ουδεν εμελλησεν, άλλ' £κ τον φανερού 

άντυπαρεταττε, Αακεδαυμονίων μεν εχων μόραν καί ημυσν, 

των δ’ αυτόθεν συμμάχων Φωκεας καί Όρχομενίονς μόνους, 

5 τδ τ’ άλλο στράτευμα οπερ ηγάγετο αυτός. καί ον τούτο 7 

λόξων ερχομαυ,ώς πολύ μεν ελάττονς πολύ δε χείρονας εχων 

όμως συνεβαλεν ευ γάρ ταϋτα λεγουμυ, Αγησίλαόν τ’ αν μου 

δοκώ άφρονα άποφαίνευν καί εμαυτον μωρόν, εΐ επαινοίην 

τον περί των μεγίστων είκη κυνδννεύοντα' άλλα μάλλον τάδ’ 

ίο αυτοί) άγαμαυ,ότυ πληθός τε ουδεν μεΐον η τό των 7τολεμίων 

παρεσκενάσατο, ώπλυσεν τε όντως ώ$· άπαντα μεν χαλκόν, 

άπαντα δε φοίνικα φαίνεσθαυ' επεμεληθη δ’ όπως οί στρα- δ 

τυώταυ τους πόνους δννησοιντο νποφερειν ενεπλησε δε καί 

φρονήματος τάς ψυχάς αυτών, ώί Ικανοί είεν προς ουστινας 

15 δέοί μάχεσθαί' ετυ δε φιλονικίαν ενεβαλε προς άλληλονς 

τοΐς μετ' αυτόν όπως έκαστου αυτών άρυστου φαίνουντο. 

ελπίδων γε μην πάντας ενεπλησεν ως πάσυ πολλά κάγαθά 

εσοιτο, εί άνδρες αγαθοί γίγνοιντο, νομίζων εκ των τουουτων 

ανθρώπους προθυμότατα τοΐς πολεμίους μάχεσθαυ. καί μεντου 9 

2ο ουκ εψευσθη. δυηγησομαυ δε καί την μάχην καί γάρ εγενετο 

ουαπερ ουκ άλλη των εφ' ημών, συνησαν μεν γάρ εις το κατά 

Κορώνευαν πεδίον ου μεν συν Άγησυλάω άπδ τον Κηφυσον, 

ου δε συν τους Θηβαίους άπο τον Έλικώνος, εώρων δε τάς 

τε φάλαγγας άλληλων μάλα υσοπάλονς, σχεδόν δε καί οί 

25 υππευς ησαν εκατερων υσοπληθεΐς. είχε δε [6] Αγησίλαος 

μεν το δεξυον τον μεθ' εαυτόν, ’Ορχομενυου δε έσχατου ησαν 

αντώ τον ενωννμον. ου δ’ αν Θηβαίου αυτοί μεν δεξυοί ησαν, 

χ ’Α(τγ*ίου5 εχ ΗβΙΙ. 3(1(1. Ζειιηε : ΙίΕβεηΙ Ραητ. 55· 22 “δ·» 
Ραή5. 1642, εΐ ΑηβΙίά. 13. 15 αίνειανας Α ρΓ. Μ, 56(3 Αΐνιάν*5 δίερίι. 
Βγζ3ηί., ΡπαδΕπ., ΗεΓΟίϋαη 3 μόρον οοάίΐ. : οογγ. Μακό. 3^9 
5 τδ δ’ οο(1<3.: οογγ. Βεοηοΐ. ΐ2 φοινικίδα οίί. δοΗηεΐάεΓ, φοινικίδα^ 
ΚίοΗαπΙδ (φοίνικα Απ5ΐί(3. Ι3· ΐ6) 15 ^V€βαλλ€ Α ρΓ. Ι9 ανθρώ¬ 
πων οο(1(1. : οογγ. λνεΐδ^ε 2ΐ ούκ] Ιαο. ίη Μ εΐ δή 5. ν. των 
7* ΗέΙΙ. 24 Ιτομάλονς 00(3(1. : οογγ. ΗιιΙοΗίηδοη : Ισομάχου$^ 
Γεοηοΐ. : 'ισωμάλους δΐιιτζ 25 δ’ ’Α7τ]σί\αο$ μ'(ν δςξιδν τδ μ*τ 
αυτόν ΗβΙΙ. 6 (Ιεΐ. Κείδ^ε 



η Η ΕΝΟΦ12ΝΤΟΣ 

ίο Άργεΐοι δ* αντοΐς τδ ενώννμον εΐχον. σνιπόντων δε τέως 

μεν σιγή πολλή ην απ' άμφοτερων' ηνίκα δε άπεΐχον άλ- 

ληλων οσον στάδιον, άλαλάξαντες οί Θηβαίοι δρόμω όμόσε 

εφεροντο. ώ? δβ τριών ετι πλέθρων εν μεσω δντων αντ- 

εξεδραμον άπδ της 'Αγησιλάου φάλαγγος ών 'Ηριππίδας 5 

11 εξενάγει (ησαν δ' οντοι των τε ε£ οίκον αντώ σνστρατενσα- 

μενων καί των Κνρείων τινες), καί *1ωνες δε καί Αίολεΐς καί 

* Ελλη σπόντ ιοι εχόμενοι. καί πάντες οντοι των σννεκδρα- 

μόντων τε εγενοντο και εις δόρν άφικόμενοι ετρεψαντο το 

καθ' εαντονς. Αργείοι μεντοι ονκ εδεξαντο τονς άμφ' Άγη- ίο 

σίλαόν, άλλ' εφνγον επί τον Έλικώνα. κάντανθα οι μεν 

τινες των ζενων εστεφάνονν ηδη τον Αγησίλαον, αγγέλλει 

δε τις αντώ οτι Θηβαίοι τους Όρχομενίονς διακόψαντες 

εν τοΐς σκενοφοροις εισί. καί ό μεν ενθυς εξελίξας την 

φάλαγγα ηγεν επ' αντονς· οι δ' αν Θηβαίοι ως εΐδον τονς 15 

συμμάχους προς τώ 'Ελικώνι πεφενγότας, διαπεσεΐν βονλό- 

12 μ€νοι προς τονς εαυτών εχώρονν ερρωμενως. ενταύθα δη 

Αγησίλαον άνδρεϊον μεν εξεστιν ε'ιπεΐν άναμφιλόγως, ον 

μεντοι εΐλετό γε τα ασφαλέστατα· εξόν γάρ αντώ παρεντι 

τους διαπίπτοντας επομενω χειρονσθαι τους όπισθεν ονκ 2ο 

εποίησε τούτο, άλλ' αντιμέτωπος σννερραξε τοΐς θηβαίοις. 

καί σνμβαλόντες τάς ασπίδας εωθονντο, εμάχοντο, άπε- 

κτεινον, άπεθνησκον. καί κραυγή μεν ονδεμία παρην, ον 

μην ονδε σιγή, φωνή δε τις ην τοιαντη οίαν οργή τε και 

μάχη παράσχοιτ' αν. τέλος δε τών Θηβαίων οι μεν 25 

διαπίπτονσι προς τον Έλικώνα, πολλοί δ' άποχωρονντες 

13 άπεθανον. επειδή δβ η μεν νίκη σνν Άγησιλάω εγενετο, 

τετρωμενος δ' αντδς προσηνεχθη προς την φάλαγγα, προσ- 

ελάσαντες τινες τών ιππέων λεγονσιν αντώ οτι τών πολε- 

5 ηριπίδας 00(3(3. 6 οδτο<] αυτοί θθ(3<3. : οογγ. ϋΐη(3. η κυρκιων 
Μ 9 «7ίνοντο οο<3<3. : οχ ΗβϊΙ. οογγ. Λνοΐδίίβ ϊτρςφαν ΗεΙΙ. 
το μεντοι οχ ΗεΙΙ. λνοίδΐίβ: μεν οο(3(3. ιό τψ οπί. ΗβΙΙ. 
τη 3ηΙβ έχώρουν 3(3(3. συσπειραθεντε$ ΗβΙΙ. 19 παρόντι Μ : 
7ταρεώντι ηι 22 συμβά\λοντε$ Μ τάϊ οιη. Μ ασπίδας ΗεΙΙ. οΐ 
άε ΞιιΜΐηι. 19 : οπί. οο<3<3. ουπι 1&0. (φάλαγγας <3εΙ.) 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ • · 
11 

μίων όγδοη κοντά συν τοϊς οπλοίς υπο τω ναώ εισι, καί ηρώ- 

των τί χρη ποίεΐν. 6 δε καίπερ πολλά τραύματα εχων πάν- 

τοσε καί παντοίοίς οπλοίς όμως ονκ επελάθετο του θείου, 

άλλ’ εάν τε άπιεναι οποί βονλοιντο εκελενε καί άδίκεΐν ονκ 

5 εϊα, καί προπεμψαι επεταξε τοι/? άμφ’ αυτόν Ιππείς εστε εν 

τω άσφαλεΐ εγενοντο. επεί γε μην ελη£εν η μάχη, παρην 14 

δη θεάσασθαι ένθα συνεπεσον άλληλοις την μεν γην αίματί 

πεφυρμενην, νεκρούς δε κείμενους φίλίους καί πολεμίους 

μετ άλληλων, ασπίδας δε δίατεθρνμμενας, δόρατα συν- 

ιο τεθρανσμενα, εγχειρίδια γυμνά κολεών, τά μεν χαμαί, τά 

δ’ εν σώματί, τά δ’ ετι μετά χεΐρας. τότε μεν ονν (καί 15 

γάρ ήν ηδη όφε) σννελκνσαντες τους των πολεμίων νεκρούς 

είσω φάλαγγος εδείπνοποίησαντο καί εκοίμηθησαν πρω 

δε Τϋλίν τον πολέμαρχον παρατάξαί τε εκελενσε το 

15 στράτευμα καί τρόπαων ϊστασθαί καί στεφανοϋσθαί πάντας 

τω θεω καί τους ανλητάς πάντας αυλεΐν. καί οί μεν ταυτ ΐ6 

εποίουν οί δε Θηβαίοι επεμψαν κηρυκα, υπόσπονδους τους 

νεκρούς αίτουντες θάψαί. καί όντως δη αΐ τε σπονδαϊ 

γίγνονταί καί ό ’Αγησίλαος οΐκαδε άπεχώρεί, ελόμενος 

2ο αντί του μέγιστος είναι εν τη Άσία οίκοι τά νόμιμα μεν 

άρχείν, τά νόμιμα δε άρχεσθαί. 

Έκ δε τούτον κατανοησας τους ’Αργείονς τά μεν οΐκοί 17 

καρπονμενονς, Κόρινθον δε προσείληφότας, ηδομενονς δε 

τω πολεμώ, στρατεύει ε7τ’ αυτονς· καί δηοοσας πάσαν 

25 αυτών την χώραν ευθυς εκεΐθεν υπερβολών κατά τά στενά 

εις Κόρινθον αίρει τά επί το Αεχαων τείνοντα τείχη· καί 

άναπετάσας της ΤΙελοποννησου τάς πνλας ούτως οΐκαδε 

άπελθών είς τά 'Ύακίνθία οπού ετάχθη υπο του χοροποωυ 

I νεψ ΗεΙΙ. 6 γόνοιντο λνεΐδίίε ίο κουλεων Μ 
ιι σώμασι ΕυδΙ&ίΗ. αά II. χ. 298 12 των πολεμίων <3ε1. 8ο1ιηεΐ(3εΓ : 
των άπολο μόνων Ιποοβδ ; 56(3 οί. 1. 17 14 γνλιν ΜβΙΙ. : γνλον εχ 
γυλον Α : γύλον Μ ιη κήρυκας ΗβΙΙ. 19-21 ελόμενος . . . 
άρχεσθαί ροδί ο. ΐ. $6 δίκαια ΐΓ&ηερ. δοΙιηεΐάεΓ; οί. Νερ. Α§€8. 4 

25 τά στενά] τε·γεαν ΗβΙΙ., Ιΐΐοΐ Ύενεαν Κδρρεη 20 λεχεον 00(3(3. 
28 υακίνθινα οο<3(3. : οογγ. Ρΐιΐΐοΐρΐιιΐδ 
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ΐ8 τον 7ταιάνα τώ θεω συνεπετελει. εκ τούτον δε αισθανόμενος 

τους Κορινθίονς πάντα μεν τά κτήνη εν τώ Πειραίω σωζο- 

μενους, παν δε τό ΐΐείραιον σπείροντας καϊ καρπονμενονς, 

μεγιστον δε ήγησάμενος οπ ΒοιωτοΣ ταυτη εκ Κρευσιος 

δρμώμενοι ευπετώς τοΐς Κορινθίοις παρεγίγνοντο, στρατεύει 5 

επί τδ ΤΙείραιον. ίδών δβ νπδ πολλών φυλαττόμενον, ώς 

δνδιδομενης τής πόλεως εξ άρίστον μετεστρατοπεδευσατο 

19 προς τδ άστυ' αίσθόμενος δε νπδ νύκτα βεβοηθηκότας εκ 

τον Τίειραίον εις την πόλιν πασσνδία, νποστρεψας άμα τή 

ήμερα αίρει τδ ΙΙείραιον, έρημον ευρών φυλακής, και τά τε ίο 

άλλα τά ενόντα λαμβάνει καί τά τείχη ά ενετετείχιστο. 

20 ταντα δε ποιήσας οίκαδε άπεχώρησε. μετά δε ταντα προ¬ 

θύμων όντων των ’Αχαιών εις την σνμμαχίαν κα'ι δεόμενων 

σνστρατευειν αυτοΐς εις Ακαρνανίαν . . . και επιθεμενων 

εν στενοΐς τών Άκαρνάνων καταλαβών [τοΐί φιλοΐς] τά υπέρ *5 

κεφαλής αυτών μάχην συνάπτει καϊ πολλούς άποκτείνας 

αυτών τρόπαιον εστήσατο, και ου πρότερον εληζε πρίν 

Άχαιοΐς μεν φίλους εποίησεν Άκαρνάνας και Αίτωλονς και 

2ΐ Άργείους, εαντώ δβ και συμμάχους. επειδή δε ειρήνης επι- 

θνμήσαντες οι πολέμιοι επρεσβευοντο, Αγησίλαος αντείπε 2ο 

τή ειρήνη, εως τους διά Αακεδαιμονίονς φνγόντας Κορινθίων 

και Θηβαίων ήνάγκασε τάς πόλεις οίκαδε καταδεξασθαι. 

ύστερον δ’ αυ και Φλειασίων τους διά Αακεδαιμονίονς 

φνγόντας κατήγαγεν, αυτδς στρατενσάμενος επϊ Φλειοϋντα. 

εί δε τις άλλη πη ταντα μεμφεται, αλλ’ ουν φιλεταιρία γε 25 

22 πραχθεντα φανερά εστι. καί γάρ επεϊ τους εν θήβαις τών 

2 εί 3 7Γεραίω εί πίραιον οο<1(3. 5 ^Ύ^νοντο Μ 7 μζτεστρατοπ^- 

δβυετο Μ 9 πασσυδί Μ ; οΓ. ΗΜ IV. ΐν. 9 /«$/. Ι· ίν. 
II & €ΐ/6Τ€Τ((χι<ττο ΗυΙοΗίηδοη ; οΓ. ΗβΠ. τδ 4ντζτειχισμένον: άνε¬ 

τε τείχιστο Α : άνατετείχιστο Μ 14 αυτοδς οο<1<3.: οογγ. 8ίερ1ι&ηιΐ5 

Ι&ουηαηι ΐη<1ίθ3νΐ ; οί. ΡΙαΙ. Α§6$. 22 διεβαινεν εις ’Ακαρνανίαν 
στρατιό, μετ’ αυτών καϊ πολλήν μεν ηλάσατο λείαν εί ΗβΠ. IV. νί. 1-9 
ι8 μεν άχαιοΐς εο(Μ. : οογγ. ΚευοΗΙίη 2ΐ διά & : οπι. Α Μ : 

διά τους 8 ΐη ΓΠ£. 23 φλιασιων α Μ λακεδαιμονίους 
β ιη : λακεδαιμονίων θθ(1<3. 24 φλιουντα Μ 25 φιλεταιρεία 
οοά(3. 20— ι (ρ. βες.) ττ) λακεδαιμονία εοάίΐ. : οογγ. πι 
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Λακεδαιμονίων κατέκανον οι ενάντιοι, βοηθών αν τουτοις 

στρατεύει έπϊ τάς Θήβας. ευρών δε άποτεταφρευμένα και 

άπεσταυρωμένα άπαντα, υπερβάς τάς Κννδς κεφαλάς έδρου 

την χώραν μέχρι τον άστεως, παρέχων καί εν πεδίω και 

5 άνά τα όρη μάχεσθαι θηβαίοις, ει βουλοιντο. έστράτενσε 

δε και τω έπιόντι έτει πάλιν έπι Θήβας· και νπερβας τα 

κατά Σκώλον στανρώματα καί τάφρους ίδρωσε τα λοιπά της 

Βοιωτίας. τά μεν δη μέχρι τούτον κοινρ αυτός τε καί η 23 

πόλις ηυτυχει* οσα γε μην μετά τούτο σφάλματα έγένοντο 

ίο ονδεις αν εϊποι ώς Αγησιλάου ηγουμένου έπράχθη. έπεί 

δ’ αν της εν Λευκτροις συμφοράς γεγενημένης κατακαίνονσι 

τους εν Τεγέα φίλους καί ξένους αυτόν οι αντίπαλοι συν 

Μαντινενσι, σννεστηκότων ηδη Βοιωτώι> τε πάντων και 

Αρκάδων και 'Φίλείων, στρατεύει συν μόνρ (τρ Λακεδαι- 

15 μονίων δυνάμει), πολλών νομιζόντων οι»δ’ αν έξελθεΐν Λακε¬ 

δαιμονίους πολλοϋ χρόνοι εκ της αυτών. δρώσας δ£ την 

χώραν τών κατακανόντων τους φίλους ούτως αΰ οικαδε 

άπεχώρησεν. από γε μην τούτον έπι την Λακεδαίμονα 24 

στρατευσαμένων Αρκάδων τε πάντων καί 'Λργείων καί 

2ο Ήλείων και Βοιωτών, και συν αντοις Φωκίων καί Λοκρών 

άμφοτέρων και θετταλών και Αινιάνων και Άκαρνάνων 

καί Κυβοέων, προς δε τούτοις άφεστηκότων μέν τών δουλών, 

πολλών δέ περιοικίδων πόλεων, καί αυτών Σπαρτιατών ου 

μειόνων απολωλότων εν τρ εν Λευκτροις μάχρ η λειπομένων, 

25 όμως διεφυλαξε την πόλιν, και ταυτα άτείχιστον ουσαν, 

οπού μέν (τω) παντί πλέον άν εΐχον οι πολέμιοι, ουκ 

έξάγων ενταύθα, όπου δέ οι πολΐται πλέον έξειν εμελλον, 

ευρώστως παρατεταγμένος, νομίζων εις μέν το πλατύ έξιών 

πάντοθεν αν περιέχεσθαι, εν δέ τοΐς στενοΐς και ύπερδεξίοις 

ι κατεκτανον οοάά. : οογγ. ΚουοΗΗη 3 τάϊΊ ταυτα Α 4 &στεθ5 

00(3(1. 7 στρατεύματα Μ 9 ευτυχεί Λ Μ 11 αύ τηϊ] 
αύτο7$ Μ 14-15 τη .. . δυνάμει 3(1(1. νΐοΐοπιΐδ ΐ6 αυτών Μ 
21 αινιάνων Β : αινειάνων Α (Ηα) Μ 26 τω 3(1(3. ΒοΗηοΐίΙοΓ 
πλεΐον 00(3(3. 

ΧΕΝ. ΑΟΕϋ. 4 
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25 τόποις υπομονών τώ παντί κρατεΐν αν. επεί γε μην 

άπεχώρησε το στράτευμα, πώς ονκ αν φαίη τις αντόν 

ενγνωμόνως χρησθαι εαυτώ; ώ? γάρ τον στρατενεσθαι 

αυτόν καί πεζή και εφ' ίππων άπειργεν ήδη τό γήρας, χρη¬ 

μάτων δε εώρα την πόλιν δεομενην, εί μελλοι σύμμαχόν 5 

τινα εξειν, €7γι τό πορίζειν ταΰτα Ξαντόν εταξε. και οσα 

μεν εδννατο οΐκοί μενών εμηχανάτο, ά δε καιρός ην ονκ 

ώκνει μετιεναι, ονδ' ησχννετο, εί μελλοι την πόλιν ώφελη- 

26 σειν, πρεσβευτής εκπορευόμενος αντί στρατηγού. όμως δε 

καί εν τη πρεσβεία μεγάλου στρατηγού έργα διεπράξατο. ίο 

Αντοφραδάτης τε γαρ πολιορκών εν Άσσω ' Αριοβαρζάνην 

σύμμαχον όντα δείσας ’Αγησίλαον φενγων ωχετο' Κοη>9 δ’ 

αυ Σηστόν πολιορκών ’Αριοβαρζάνου ετι ονσαν λνσας καί 

οντος την πολιορκίαν άπηλλάγη· ώστ ονκ άλόγως και από 

της πρεσβείας τρόπαιον τών πολεμίων είστηκει αντώ. 15 

Μανσωλο? γε μην κατά θάλατταν εκατόν νανσι πολιορκών 

άμφότερα τα χωρία ταϋτα ονκετι δείσας αλλά πεισθεϊς 

27 άπεπλευσεν οΐκαδε. . . . άξια θαύματος διεπράξατο· οι τε 

γάρ εν πεπονθεναι νομίζοντες νπ' αντοΰ και οι φενγοντες 

αντόν χρήματα άμφότεροι εδοσαν. Ύαχώς γε μην καί 20 

Μαιίσωλο$·, δια την πρόσθεν ’Αγησιλάου ξενίαν συμβαλό- 

μενος καί οντος χρήματα τ τ) Αακεδαίμονι, άπ επεμψαν 

28 αντόν οΐκαδε προπομπην δόντες μεγαλοπρεπή. εκ δε 

τούτον ηδη μεν ετη εγεγόνει άμφι τά όγδοηκοντα· κατανε- 

νοηκώς δε τον Αιγυπτίων βασιλέα επιθυμονντα τώ ΥΙερση 25 

πολεμεΐν, και πολλούς μεν πεζούς, πολλούς δε ιππέας, 

πολλά δε χρήματα εχοντα, άσμένος ηκουσεν οτι μετεπεμπετο 

29 αντόν, και ταντα ηγεμονίαν νπισχνόνμένος. ενόμιζε γάρ 

4 αυτόν οηι. Μ ιι -γάρ τβ Μ άσσω Α 86(1 'Ασσός Ραυδαη. 
εί ΗοΓοάΐαη : νάσσφ η (νάσφ Ηα) Μ 15 6ίστήκα Μ : Ιστήκβι Α 
ι8 Ιαο. ίηόΐο&νΐ : κάνταυθα ουν 3(1(1· (ΙεΙ.: και ταντα δε Η δαιιρρε 
2ο ταχεω$ εο<3(1.: οογγ. δοΗπείάει·, εοΐΐ. Ρΐιιί. Α§6$. 36 2ΐ συμβαλ¬ 

λόμενος εο(1(1. : οογγ. Ρευείιΐΐη συμβαλόμενοι καί ούτοι ΤΙίΕΐΗείπι, 
0θ11. § 29 άνθ' &ν . . . Αακεδαίμονα 24 εγεγόνει ετη Μ 28 ίττ- 

ισχνούμενος 6 : ύπισχνούμενον οο(1<1. 
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τη αυτή ορμή τώ μεν Αίγνπτίω χάριν άποδώσειν άνθ' ών 

εύεργετήκει την Αακεδαίμονα, τους δ’ εν τη Άσία 'ΎΛληνας 

πάλιν ελευθερώσειν, τώ δ€ ΥΙερση δίκην επιθήσειν καί των 

πρόσθεν καί οτι νυν σύμμαχος είναι φάσκων επεταττε 

5 Μεσσήνην άφιεναι. επεί μεντοι 6 μεταπεμψάμενος ονκ 30 

άπεδίδον την ηγεμονίαν αντώ, 6 μεν Αγησίλαος ω? τδ 

μεγιστόν εζηπατημενος εφ ράντιζε τί δει ποιεΐν. εκ τούτον 

δε πρώτον μεν οί δίχα στρατενόμενοί των Αιγυπτίων 

άφίστανται του βασιλεως, επειτα δ£ καί οί άλλοι πάντες 

ίο άπελιπον αυτόν. καί αυτός μεν δείσας άπεχώρησε φυγή 

εις Σιδώνα τής Φοινίκης, οί δ’ Αιγύπτιοι στασιάζοντες 

διττούς βασιλέας αίροϋνται. ενταύθα δη ’Αγησίλαος γνούς 31 

οτι, εί μεν μηδετερω συλλήψοιτο, μισθόν ουδέτερος λύσει 

τοΐς 'Έλλησιν, αγοράν δε ουδέτερος παρεζει, όπότερός τ’ άν 

15 κράτηση, οΰτος εχθρός εσται, εί δε τω ετερω συλλήψοιτο, 

οντός γε εν παθών ώ? τδ βικδί φίλος εσοιτο, οϋτω δή 

κρίνας όπότερός φιλελλην μάλλον εδόκει είναι, στρατεν- 

σάμενος μετά τούτου τον μεν μισέλληνα μάχη νικήσας 

χειρονται, τον δ’ ετερον συγκαθίστησι· καί φίλον ποιήσας 

2ο τη Αακεδαίμονι καί χρήματα πολλά προσλαβών όντως 

άποπλεΐ οΐκαδε καίπερ μέσον χειμώνος όντος, σπεύδων ως 

μη αργός ή πόλις εις το επιόν θέρος προς τους πολεμίους 

γενοιτο. 

Καί ταϋτα μεν δή είρηται όσα των εκείνον έργων μετά III 

25 πλείστων μαρτύρων επράχθη. τα γάρ τοιαϋτα ον τεκμη¬ 

ρίων προσδεϊται, αλλ’ άναμνήσαι μόνον αρκεί καί ευθύς 

πιστεύεται. νυν δ£ την εν τή ψυχή αυτού αρετήν πειρά- 

σομαι δηλούν, δι ήν ταύτα επραττε καί πάντων των καλών 

ήρα καί πάντα (τα) αισχρά εζεδίωκεν. Αγησίλαος γάρ τά 2 

3° μεν θεία ούτως εσεβετο ώς καί οί πολέμιοι τούς εκείνον 

όρκους καί τάς εκείνου σπονδάς πιστοτερας ενόμιζον ή τήν 

13 ίοΛ. μισθόν μϊν δώσα ΕπιοεΙΐ 29 τά 3(1 <1 νίοΐοπυε 
(ζίωκίν Μ 

4* 
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εαυτών φιλίαν · . . μεν ώκνουν εις ταυτόν ίεναι, Άγησι- 

λάω δβ αυτούς ενεχείριζον. όπως δβ μη τις άπιστη, και 

3 όνομάσαι βούλομαι τους επιφανέστατους αυτών. Σπιθρι- 

δάτης μεν γε 6 Περσης είδώς ότι Φαρνάβαζος γημαι μεν 

την βασιλεως επραττε θυγατέρα, την δ’ αυτόν αν εν γάμον 5 
λαβεΐν έβούλετο, ύβριν νομίσας τούτο Αγησιλάω εαυτόν 

καί την γυναίκα καί τά τέκνα καί την δύναμιν ένεχείρισε. 

4 Κοτυς δε ό τών Παφλαγόνων αρχών βασιλεΐ μεν ονχ 

νπηκονσε δεξιάν πεμποντι, φοβούμενος μη ληφθείς η χρή¬ 

ματα πολλά άποτείσειεν η καί άποθάνοι, ’Αγησιλάου δε καί ίο 

ούτος ταΐς σπονδαίς πιστενσας εις το στρατόπεδόν τε ήλθε 

καί σνμμαχίαν ποιησάμενος εΐλετο συν ’Αγησιλάω στρα- 

τεύεσθαι, χιλίους μεν ιππέας, δισχιλίονς δ£ πελτοφόρονς 

5 εχων. άφίκετο δε και Φαρνάβαζος ’Αγησιλάω εις λόγους 

και διωμολόγησεν, εί μη αυτός πάσης της στρατιάς στρα- 15 

τηγός κατασταθείη, άποστησεσθαι βασιλεως· ην μεντοι εγώ 

γενωμαι στρατηγός, εφη, πολεμήσω σοι, ώ Αγησίλαε, ώς 

άν εγώ δύνωμαι κράτιστα. και ταντα λεγων επίστενε 

μηδέν άν παράσπονδου παθείν. οντω μεγα και καλόν 

κτήμα τοΐς τε άλλοις άπασι και άνδρϊ δη στρατηγώ τό 2ο 

όσιόν τε και πιστόν είναι τε και όντα έγνώσθαι. και περί 

μεν ενσεβείας ταντα. 

IV ΤΙερί γε μην της εις χρήματα δικαιοσύνης ποια άν τις 

μείζω τεκμήρια εχοι τώνδε; υπό γάρ Αγησιλάου στερεσθαι 

μεν ουδέις ούδεν πώποτε ενεκάλεσεν, ευ δε πεπονθεναι πολ- 25 

λοι πολλά ώμολόγονν. οτω δε ηδύ τά αυτόν διδόναι επ' 

ώφελεία ανθρώπων, πώς (αν) οΐιτος εθελοι τά άλλότρια 

ι Ιαο. βδί ίη οο(1(1. (ίη ΑΜ 23 Γογο ΙΐίΙ.) : οί συντιθέμενοι αλλί)λοις 
Βι-οίΐοηβηοΐι ροδί 3ο1ιηοί(1βΓαηι οχ ΡΗίΙοΙρΗο 2 δ’ έαυτους ά (υΐ νϊ(1.) 
ροδί, δέ ΚουοΜίπ : 8) οο<1(1. 8 Κδτι>5 οοάά. οΙ ΡΙαΙ. 8. ιι : "Οτυς 
οχ ΗεΙΙ. IV. ί. 3 ΤΙιεΙΗοιιώ : Θΰς ΕρρβΙΙ&ΙιΐΓ ηρικί ΑΐΗοη., Τ1ψιΐ8 αρ. 
Νορ., Γύης ΗεΙΙ. Οχγ. ιι τδΐ τι Μ 13 χιλίους οί δισχιλίους 
δΙορΗαηιΐδ οχ ΗεΙΙ. IV. ί. 3 εί ΡΙηΙ. Α§ε8. 12 : δισχιλίους οΙ τετρά- 
κισχιλίους οοίΐά. 15 στρατιάς] στρατηγίας Μ ίη ως οχ ΗεΙΙ. 
IV. ΐ. 37 \νοίδΙεβ : έως οοί1<1. 24 εχοι <3βί.: έχει Α Μ 27 ωφέλειαν 
Α οηι. Α Μ : α<1<1. ηι 
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άποστερεΐν έφ' ώ κακόδοξος είναι; εί γάρ χρημάτων έπι- 

θνμοίη, πολύ άπραγμονέστερον τά αυτόν φνλάττειν η τά μη 

προσήκοντα λαμβάνειν. δς δ£ δη καί χάριτας άποστερεΐν 2 

μη έθέλοι, ών ουκ είσί δίκαι πρός τον μη άποδίδόντα, πώς 

5 α γε και νόμος κωλύει έθέλοι άν άποστερεΐν; Αγησίλαος 

δε ου μόνον τδ μη άποδιδόναι χάριτας άδικον έκριναν, άλλα 

καί τδ μη πολύ μπιζούς τδν μείζω δυνάμενον. τά γε μην 3 

της πόλ€ως κλέπτειν πη άν τις αυτόν εικότως αίτιάσαιτο, 

δς καί τάς αυτω χάριτας όφειλομένας τη πατρίδι καρπον- 

ιο σθαι παρεδίδου; τδ δ\ όπότ€ βούλοιτο ευ ίτοιεΐν η πάλιν 

η φίλους χρημασι, δυνασθαι παρ ετέρων λαμβάνοντα ώφε- 

λεΐν, ου καί τούτο μέγα τεκμήριου εγκράτειας χρημάτων; 

εί γάρ έπώλει τάς χάριτας η μισθού ευεργετεί, ονδεϊς άν 4 

ουδέν όφείλειν αυτω ένόμισεν αλλ’ οι προίκα ευ πεπον- 

ΐ5 θότες, ουτοι αεί ηδεως υπηρετονσι τω ευεργέτη, καί διότι 

ευ επαθον καί διότι προεπιστευθησαν άξιοι είναι παρακατα¬ 

θήκην χάριτος φυλάττειν. οστις δ’ ηρεΐτο καί συν τω 5 

γενναίω μειονεκτεΐν η συν τω άδίκω πλέον εχειν, πώς 

ουτος ουκ άν πολύ την αισχροκέρδειαν άποφευγοι; εκείνος 

20 τοίνυν κριθείς υπό της πόλεως άπαντα έχειν τά ’Άγιδος τά 

ημίσεα τοις άπδ μητρδς αυτω δμογόνοις μετέδωκεν, ότι 

πενομένους αυτους έώρα. ώ? δ£ ταυτα άληθη πάσα μάρτνς 

η τών Λακεδαιμονίων πόλις. διδόντος δ’ αυτω πάμπολλα 6 

δώρα Τιθραυστου, εί άπέλθοι εκ της χώρας, άπεκρίνατο 

25 δ Αγησίλαος· Τιθραυστα, νομίζεται παρ' ημΐν τω 

άρχοντι κάλλιον είναι την στρατιάν η έαυτδν πλοντίζειν, 

καί παρά τών πολεμίων λάφυρα μάλλον πειράσθαι η δώρα 

λαμβάνειν. 

Άλλα μην καί όσαι γε ηδοναί πολλών κρατονσιν άνθρώ- V 

30 πων, ποίας οΐδέ τις Αγησίλαον ηττηθέντα; δς μέθης μεν 

12 τούτο καϊ Μ 13 ζύηργέτα Μ 14 δφίίλαν Ά : ωφελεΤν ΑΜ 
ιη τφ Κευοίιΐΐη : αύτφ οο88. ι8 τφ αδίκ'ρ Κειιοΐιϋη : αύτφ αδίκψ 
θο8(ϋ. : αύτφ τφ δικαίφ Κοΐδίίε, οοΐΐ. ο. χί. 8 19 ούτως Α 
αισχροκερδίαν Α 3° τοίαια Α Μ 
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άποσχεσθαι ομοίως ωετο χρηναι καί λαιμαργίας, σίτων δ’ 

υπέρ καιρόν ομοίως [ώί] καί αμαρτίας. διμοιρίαν γε μην 

λαμβάνων εν ταΐς θοίναις ουχ όπως άμφοτεραις εχρητο, 

άλλα διαπεμπων ουδετεραν αυτω κατελειπε, νομίζων βασιλ€ΐ 

τούτο διπλασιασθηναι ουχί πλησμονής ενεκα, άλλ’ όπως 5 

2 Ιχοι και τούτω τιμάν εΐ τινα βούλοιτο. ου μην υπνω γε 

δεσπότρ άλλ’ άρχομενω νπο των πράσων εχρητο, καί 

εννην γ€ ει μη των συνόντων φανλοτάτην άχοι, αίδουμενος 

ονκ άδηλος ην ηγείτο γάρ άρχοντι προσηκειν ον μαλακία 

3 άλλα καρτερία των ιδιωτων περιεΐναι. τάδε μεντοι πλέον- ίο 

έκτων ονκ ησχυνετο, εν μεν τω θερει του ήλιου, εν δε τω 

χειμωνι του ψυχους· καί μην εΐ ποτε μοχθησαι στρατιά 

συμβαίη, εκων επόνει παρά τους άλλους, νομίζων πάντα 

τα τοιαΰτα παραμυθίαν είναι τοΐς στρατιωταις. ως δε συν- 

ελόντι είπεΐν, Αγησίλαος πόνων μεν ηγάλλετο, ραστωνην 15 

4 δβ πάμπαν ον προσίετο. περί γε μην αφροδισίων εγκρά¬ 

τειας αυτοί» άρ ουχί εί μη τον άλλον άλλα θαύματος ενεκα 

άζιον μνησθηναι; το μεν γάρ ων μη επεθυμησεν άπεχεσθαι 

άνθρωπινον άν τις φαίη είναι· το δε Μεγαβάτου του Σπιθρι- 

δάτου παιδος ερασθεντα ώσπερ άν του καλλίστον η σφοδρο- 2ο 

τάτη φυσις ερασθείη, επειτα, ηνίκα επιχωρίου οντος τοΐς 

ΥΙερσαις φιλεΐν ους άν τιμωσιν επεχείρήσε καί ο Μεγαβάτης 

φιλησαι τον Αγησίλαον, διαμάχεσθαι άνά κράτος το μη 

φιληθηναι, άρ' ου τοΰτό γε ηδη το σωφρόνημα καί δαιμό- 

5 νιον; επεί δβ ώσπερ άτιμασθηναι νομίσας ό Μεγαβάτης 25 

του λοιπού ονκετι φιλεΐν επειράτο, προσφέρει τινί λόγον 

των εταίρων ό Αγησίλαος πείθειν τον Μεγαβάτην πάλιν 

τιμάν αυτόν. ερομενου δ€ του εταίρου, ην πεισθη 6 Μεγα- 

ι λαιμαργίας] μανίας ΑΐΗοη. χΐν, ρ. 613 (ΐη§εηϋ βα§ϋΐο ΡΙιΐΙεΙρΗιΐδ) 
2 ώϊ οαπι ΑΐΗεη. ογπ. Ζεαηε αμαρτίας] αργίας Αίΐιεη. (ίνηριιάβηΐΐα 
ΡΗϋεΙρΗυδ) 3 οττως Ρεΐδίίε : ούτως Α Μ : οντος ιτι 4 ούδετόραν 
Γη : ουδετόροις θθ(3<3. αντφ κατόλιπς θθ(Μ. : οογγ. Κ,ευοίιΐίη 5 τούτο 
<3εΙ. : τούτψ ΑΜ ιό ττροσίαιτο Α ι8 άντόχβσθαι Α 
23 τδ] τω Α : του <3εΙ.: οογγ. λνείδΐίε 24 ϋρα Α 24-25 δαι¬ 
μόνιου] λίαν μάνικάν οο8(3.: οογγ. ΒοΙιηεΐάεΓ : ΤΗαϋιείηι Οοηιηι. I. ΐ. 9 
οοηίοΓΠ ΐυβεί 25-28 δ . . . πασθτ) οηι. Μ 28 αυτόν <3οΙ. : εαυτόν Α 
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βάτης, εί φιλήσει, Ενταύθα διασιωπησας 6 Αγησίλαος 

είπεν Ου τώ σιώ, οάδ* εί μελλοιμί γε αύτίκα μάλα κάλλι- 

στός τε και ισχυρότατος και τάχιστοί ανθρώπων εσεσθαι· 

μάχεσθαί γε μεντοι πάλιν την αυτήν μάχην όμνυμι πάντας 

5 θεούς η μην μάλλον βούλεσθαι η πάντα μοι οσα όρώ χρυσά 

γει>εσθαι. και ο τι μεν δη ύπολαμβάνουσί τινες ταντα ουκ 6 

αγνοώ· εγώ μεντοι δοκώ είδεναι οτι πολύ πλεονες των πο¬ 

λεμίων η των τοιούτων δύνανται κρατεΐν. άλλα ταντα μεν 

ολίγων είδότων πολλοΐς εζεστιν άπιστεΐν τά δε πάντες επι- 

ιο στάμεθα οτι ήκιστα μεν οι επιφανέστατοι των ανθρώπων 

λανθάνονσιν 6 τι αν ποιώσιν ’Αγησίλαον δε τι πράξαντα 

[μ.6ζ>] τοιοϋτον ούτε ίδών πώποτε ούδεις άνηγγειλεν ούτε 

είκάζων πιστά άν εδο£ε λεγειν. και γάρ εις οικίαν μεν 7 

ουδεμιαν ίδια εν αποδημία κατηγετο, αει δε \ην) η εν ιερω, 

15 ένθα δη αδύνατον τά τοιαϋτα πράττειν, η εν φανερώ, μάρ¬ 

τυρας τούς πάντων οφθαλμούς της σωφροσύνης ποιούμενος. 

€ΐ δ’ εγώ ταντα ψεύδομαι άντία της 1 Ελλάδος επισταμενης 

εκείνον μεν ουδέ ν επαινώ, εμαυτόν δε ψέγω. 

Ανδρείας γε μην ουκ αφανή τεκμήριά μοι δοκεΐ παρα- VI 

2ο σχεσθαι υφιστάμενος μεν άει πολεμεϊν προς τούς Ισχνρο- 

τάτονς τών εχθρών τη τε πόλει καί τη Έλλάδι, εν δε τοΐς 

προς τούτους άγώσι πρώτον [μεν] εαυτόν τάττων. ένθα γε 2 

μην ηθέλησαν αύτώ οι πολέμιοι μάχην σννάψαι, ου φόβω 

τρεψάμενος νίκης ετυχεν, αλλά μάχη άντιτύπω κρατησας 

25 τρόπαιον εστησατο, αθάνατα μεν της εαντου αρετής μνημεία 

καταλιπών, σαφή δε καί αυτός σημεία άπενεγκάμενος του 

θυμώ μάχεσθαι· ώστ ουκ ακούοντας άλλ’ όρώντας εξήν 

αύτοΰ την ψυχήν δοκιμάζειν. τρόπαια μην Αγησιλάου 3 

ούχ όσα εστησατο άλλ' οσα εστρατεύσατο δίκαιον νομίζειν. 

2 ούτωσί Α: ούτωσί οοί. : οογγ. Όίη(3. 5 ύ μΜν~\ $1 Μ χρυσία 
οο(3(3. 7 πολλοί Α; οί. Ιηεί. VIII. ϋί. ιι 9 & δέ Μ : τάδε δέ β 
12 μ(ν (3ο1. Κείδΐίε 14 15ίαν Α ί)ν 8(3(3. δΙορΗαηυβ : 
δ(ί)7^ Κ-είδΙίε 22 τούτοις Α μ(ν (Ιοί. Όΐη(3. : άβΐ ίοοηοΐ. 
23 δόλψ οΐί. ΤΙιαΙΙιεϊιη 28 αύτώ Μ 
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μέΓον μεν γάρ ονδεν εκράτει οτε ονκ ήθελον αντώ οι πολέ¬ 

μιοί, μάχεσθαι, άκινδυνότερον δε και συμφορώτερον τή τε 

πόλει και του συμμάχου* και έΐ> του άγώσι δε ουδέυ ήττον 

τους άκονιτι η τους διά μάχης νικώντας στεφανοΰσι. 

4 Ττ^υ γβ μτ)υ σοφίαν αύτοϋ ποιαι τώυ εκείνου πράξεων ονκ 5 

επιδεικνυουσιν; ός τή μεν πατρίδι όντως εχρήτο ώστε μά¬ 

λιστα πειθόμενος . . . (του δ’) εταίροις πρόθυμος ών απροφά¬ 

σιστους τους φίλους εκεκτητο' τους δε γε στρατιώτας άμα 

πειθομενους και φιλοϋντας αυτόν παρείχε. καίτοι πώς αν 

ισχυρότερα γενοιτο φάλαγξ ή διά το μεν πείθεσθαι εύτακτος ίο 

ουσα, διά δε τδ φιλεΐν τον άρχοντα πιστώς παρούσα; 

5 τους γε μην πολ€μίους είχε ψεγειν μεν ον δυναμενους, 

μισεΐν δε αναγκαζόμενους. τους γάρ συμμάχους αεί πλέον 

Ζχειν αυτών εμηχανάτο, εξαπατών μεν οπού καιρός εΐη, 

φθάνων δε όπου τάχους δεοι, ληθών δέ όπου τοντο συμφεροι, 15 

πάντα δέ τάναντία προς τους πολεμίους η προς τους φίλους 

6 επιτηδενων. και γάρ νυκτι μεν οσαπερ ήμερα εχρήτο, 

ήμερα δε οσαπερ νυκτι, πολλάκυ άδηλος γιγνόμενος οπού 

τε εΐη και δποι ίοι και ο τι ποιήσοι. ώστε και τα εχνρά 

άνώχυρα του εχθροΐς καθίστη, τά μεν παριών, τά δε νπερ 20 

7 βαίνων, τά δε κλεπτών. οπότε γε μην πορενοιτο έΐδώί ότι 

εζείη του πολέμιου μάχεσθαι, ει βονλοιντο, συντεταγμένου 

μεν όντως ήγε το στράτευμα ώς αν επικουρεΐν μάλιστα 

εαυτώ δνναιτο, ήσνχως δ’ ώσπερ άν παρθένος ή σωφρονε- 

στάτη προβαίνοι, νομίζων εν τώ τοιοντω τό [τέ] άτρεμες και 25 

άνεκπληκτότατον και άθορυβητότατον και άναμαρτητότατον 

8 και δνσεπιβουλευτότατον είναι. τοιγαρονν τοιαϋτα ποιών 

του μεν πολέμιου δεινός ήν, του δέ φίλοις θάρρος και 

ρώμην ενεποίει. ώστε ακαταφρόνητος μεν υπό τών εχθρών 

ι οτι οο8θ. : οογγ. ΚευεΜίη η Ιαε. δίαΐ. λνείδΐίε ςαί ϊσχυε 
πλίΓστον ίΐάίΐ. εχ ΡΙιιΙ. Α^εε. \ : ΓογΙ. τον$ 7τολίτα? βΐχβ πζιθομζνους, τοΊς 
δ’; εί. ο. νϋ. 2 εί11.8-9 ϊτέροΐίΜ : εταίροι δέ Κ.εαεΗ1ίη 8 ροδί 
στρατιώτας ρ^Γΐιεΐρΐυπι τεςαΐπΐ δεΙιηεΐάεΓ 19 οττου εο<3<3. : οογγ. 
Οϊηά. 20 ττεραών ΝίίδοΗε 24 εαυτοΐς ΰνναιντο Απδΐί<3. 6. 4 
25 τ€ 8ε1. Η δαιιρρε 28 φί\οι$ άεί.: φιλίοις Α Μ 
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διετελεσεν, άζημιος δ' υπό τών πολιτών, άμεμπτος δ’ υπό 

των φίλων, πολυεραστότατος δε καί πολυεπαινετώτατος υπό 

πάντων ανθρώπων. 

"Ω.ς γε μην φιλόπολις ην καθ' εν μεν έκαστον μακρον αν VII 

5 εϊη γράφειν οΐομαι γάρ ούδεν είναι των πεπραγμενών αύτώ 

ο τι ουκ εις τούτο συντείνει. ώς δ’ εν βραχεί είπεΐν, 

άπαντες επιστάμεθα οτι Αγησίλαος, οπού ωετο την πατρίδα 

τι ώφελησειν, ου πόνων υφίετο, ον κίνδυνων άφίστατο, ον 

χρημάτων εφείδετο, ου σώμα, ου γήρας προυφασίζετο, αλλά 

ίο και βασιλεως αγαθόν τούτο εργον ενόμιζς, το τους άρχο- 

μενους ώς πλεϊστα αγαθά ποιεΐν. εν τοΐς μεγίστοις δε 2 

ώφελημασι της πατρίδος και τάδε εγώ τίθημι αυτόν, ότι 

δννατώτατος ών εν τη πόλει φανερός ην μάλιστα τοΐς 

νόμοις λατρευων. τις γάρ άν ηθελησεν άπειθεϊν ορών τον 

Τ5 βασιλέα πειθόμενον; τίς δ' άν ηγούμενος μειονεκτεΐν νεώ- 

τερόν τι επεχείρησε ποιεΐν είδώς τον βασιλέα νομίμως καί 

το κρατεΐσθαι φεροντα; ός και προς τούς διαφόρους εν τη 3 

πόλει ώσπερ πατήρ προς παΐδας προσεφερετο. ελοιδορεΐτο 

μεν γάρ επί τοΐς άμαρτημασιν, ετίμα δ' εΐ τι καλόν πράτ- 

2ο τοιεν, παρίστατο δ' εΐ τις συμφορά συμβαίνοι, εχθρόν μεν 

ουδενα ηγούμενος πολίτην, επαινεΐν δβ πάντας εθελων, σω- 

ζεσθαι δ£ πάντας κέρδος νομίζων, ζημίαν δε τιθεϊς εί και 

6 μικρού άξιος άπόλοιτο· εί δ' εν τοΐς νόμοις ηρεμονντες 

διαμενοιεν, δηλος ην ευδαίμονα μεν αίει εσεσθαι την πατρίδα 

25 λογιζόμενος, ίσχνράν δε τότε όταν οι 'Έλληνες σωφρονώσιν. 

εΐ γε μην αύ καλόν "Ελληνα όντα φιλέλληνα είναι, τίνα τις 4 

οΐδεν άλλον στρατηγόν η πόλιν ούκ εθελοντα αϊρεΐν, όταν 

οΐηται πορθησειν, η συμφοράν νομίζοντα τό νικάν εν τώ 

προς "Ελληνας πολεμώ; εκείνος τοίνυν, αγγελίας μεν 5 

30 ελθούσης αύτώ ώς εν τη {εν) Κορίνθω μάχη οκτώ μεν 

2 ττολυζιταινςτώτατος οίΐ. 3υοΙ. 3ρ. Οχν. Ραρ. VII, ρ. 93 
δονχ Α 3° *ν Ρπβοϊαη χνϋΐ. ι8ο 

22 Ιί(ρ- 
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νιι 

Λακεδαιμονίων, εγγύς δε μυριοι τεθναΐεν (των πολεμίων), 

ουκ εφησθείς φανερός εγενετο, άλλ’ εΧπεν αρα' Φ*υ (σου), 

ω Έλλά?, οπότε οί νυν τεθνηκότες Ικανοί ησαν ζώντες νικάν 

6 μαχόμενοι πάντας τους βαρβάρους. Κορινθίων γε μην των 

φευγόντων λεγόντων οτι ενδιδοΐτο αυτοΐς η πόλις, καί 5 

μηχανάς επιδεικνυντων αΐς πάντως ηλπιζον {αν) ελεΐν τα 

τείχη, ούκ Ί]θελε προσβάλλειν, λεγων οτι ουκ άνδραποδί- 

ζεσθαι δεοι 'Ελληνίδας πόλεις άλλα σωφρονίζειν. εΐ δε 

τους άμαρτάνοντας, εφη, ημών αυτών άφανιοϋμεν, δράν χβη 

7 μη ούδ’ εξομεν μεθ' ότου τών βαρβάρων κρατησομεν. εί ίο 

δ’ αν καλόν και μισοπερσην είναι, οτι και δ πάλαι εξεστρά- 

τενσεν ώς δονλωσόμενος την Ελλάδα καί ό νυν συμμαχεί 

μεν τουτοις μεθ' δποτερων αν οΐηται μείζω βλάψειν, 

δωρεΐται δ’ εκείνοις οϋς άν νομίζη λαβόντας πλεΐστα κακά 

τους Γ/Ελληνας ποίησε ιν, είρηνην δε συμπράττει εξ ης άν 15 

ηγηται μάλιστα ημάς άλληλοις πολεμησειν, δρώσι μεν ουν 

άπαντες ταϋτα* επεμεληθη δε τίς άλλος πώποτε πλην 

Αγησίλαος η όπως φυλόν τι άποστησεται του Περσον η 

όπως τό άποστάν μη άπόληται η το παράπαν ώί καί βασι¬ 

λεύς κακά εχων μη δυνησεται τοις 'Έλλησι πράγματα παρ- 20 

εχειν; ός καί πολεμουσης της πατρίδος προς "Ελληνας όμως 

του κοινού αγαθού τη Έλλάδι ουκ ημελησεν, άλλ’ εξεπλευ- 

σεν ο τι δυναιτο κακόν ποίησών τον βάρβαρον. 

VIII Άλλα μην άξιόν γε αυτοί) και τό ευχαρι μη σιωπάσθαί' 

ω γε υπαρχουσης μεν τιμής, παρουσης δ£ δννάμεως, προς 25 

δβ τουτοι? βασιλείας, καί ταυτης ουκ επιβουλενομενης άλλ’ 

άγαπωμενης, τό μεν μεγάλανχον ουκ είδε τις, τό δε φιλό¬ 

στοργου καί θεραπευτικόν τών φίλων και μη ζητών κατενόη- 

I μυρίων Ρπδοί&η 1.0. τεθνασι Ρπ50Ϊ3η των πολεμίων σΧ-ΗεΙΙ. 2(3(3. 
Οοοηοΐ. : ίιαβοηΐ.ΗεΙΙ. IV. ΐΐΐ. ι, ΡΙιιΙ. Α§€3. ι6, Ρπδοίαη Ι.ο. ; οΓ. Νορ. 
Α§63. 5 : τών εναντίων 2<3<3. 6 2 σου Ρπεοΐαπ 303 : οπι. οο<3(3. 6 πάν- 

τ*ϊοο(3ο1. : οογγ. Ροΐδίίβ &ι/&(3(3. ΚΐοΗ&ΓίΙδ; οί. Ιη3ί. II. ίν. 13 12-13 
συμμαχεί μεν ΚβιιοΗΙΐη : συμμαχείν εν 00(3(3. 15 συμπράττειν θθ(3<3. : 
ΟΟΓΓ. ΫΐοΙοΓΪυδ ι6 μάλιστ ίιν 00ίΙ(3. : οογγ. Όΐικί. 19 άπολβίται 
ίοΓί. Γοοίο Οΐικί., 50(3 οί. Οοηυ. νϋί. 25 25 φ ά (Ηα) οοί. : 'ό$ Α (Β) 
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σεν αν. και μην μετεΐχε μεν ηδιστα παιδικών λόγων, συν- 2 

εσπουδαζε δε παν 6 τι δεοι φίλοις. δια δε τδ ευελπις και εύ¬ 

θυμος και άει Ιλαρός είναι πολλούς εποίει μ?/ του διαπράξασθαί 

τι μόνον ενεκα πλησιάζειν, άλλα και τοά ηδιον διημερευειν. 

5 ήκιστα δ’ ώζ; οίο$ μεγαληγορεΐν όμως των επαινουντων 

αυτους ου βαρεως ήκονεν, ηγούμενος βλάπτειν οίιδεν αυτους, 

ύπισχνεΐσθαι δε άνδρας αγαθούς εσεσθαι. άλλα μην καί τη 3 

μεγαλογνωμοσυνη γε ως ευκαίρως εχρητο ον παραλειπτεον. 

εκείνος γαρ οτ ηλθεν αυτω επιστολή παρά βασιλεως, ήν ά 

ίο μετά Καλλία του Αακεδαιμονίον Περσης ηνεγκε, περ'ι ξενίας 

τε και φιλίας [αυτω], ταύτην μεν ουκ εδεξατο, τώ δε φεροντι 

είπεν άπαγγεΐλαι βασιλεΐ ως ίδια μεν προς αυτόν ουδεν δε οι 

επιστολας πεμπειν, ην δε φίλος τη Αακεδαίμονι και τη 

Έλλάδι εύνους ών φαίνηται, οτι και αυτός φίλος άνα κράτος 

15 αυτω εσοιτο* ην μεντοι, εφη, επιβονλενων αλίσκηται, μηδ' 

αν πάνυ πολλας επιστολάς δεχωμαι, φίλον εξειν με οίεσθω. 

εγώ ουν καί τούτο επαινώ Αγησιλάου τό προς τό άρεσκειν 4 

τοϊς *Ελλησιν υπεριδεΐν την βασιλεως ξενίαν, άγαμαι δε 

κάκεΐνο, οτι ουχ όπότερος πλείω τε χρήματα εχοι καί πλειό- 

2ο νων άρχοι, τουτω ηγησατο μεΐζον φρονητεον είναι, άλλ’ 

όπότερος αυτός τε άμείνων εΐη και άμεινόνων ηγοΐτο. 

επαινώ δε κάκεΐνο της προνοίας αυτόν, ότι νομίζων αγαθόν 5 

[τοδϊ] τη Έλλάδι άφίστασθαι του βασιλεως ώ? πλείστονς 

σατράπας, ουκ εκρατηθη ουθ' υπό δώρων ουθ' υπό της 

25 βασιλεως ρώμης εθελησας ξενωθηναι αυτω, άλλ’ εφυλάξατο 

μη άπιστος γενεσθαι τοΐς άφίστασθαι βουλομενοις. εκείνο 6 

γε μην αυτόν τις ουκ αν άγασθείη; ό μεν γαρ ΥΙερσης, 

νομίζων, ην χρήματα πλεΐστα εχη, πάνθ’ υφ' εαντώ ποιη- 

σεσθαι, διά τούτο παν μεν τό εν άνθρώποις χρυσίον, παν δε 

ίο καλλία 3. (Ηα) ; οί. ΗεΙΙ. IV. ί. 15, Ρΐιιί. Λρ. ίαο. ι88 : καλλία 
οο<3<3. ιι αύτφ ςαοό οπι. ΡΙαΙ. Ι.ο. (Ιοίοηίΐυηι ; οί. ΗεΙΙ. IV. ΐ. 
29 : αυτοΰ οά<1. 15 *Φν ΟΓη· ΡΙ^ί· 20 οο(Ι(1. : οογγ. 
ννεΐδί^ο τούτο οο<1<3. : οογγ. Βοοηοΐ. 23 τους άοΐ. 8 ιώ 24 ρπιΐδ 
οϋθ'] ουχ Α (Β) 25 έθΐλησ-αι Όΐηά. : ϊθζλ·ί]σαντο5 ΗυΙοΙιϊηβοη 



νϋι ΕΕΝΟΦΏΝΤΟΣ 

το άργύρίον, πάντα δβ τα πολυτελέστατα £πειράτο προς 

εαυτόν άθροιζαν. 6 δε οοτω? άι>Τ£σκ€υάσατο τδζ> οίκου 

7 ωστβ τοοτωζζ μηδενός προσδεΐσθαι. εί δί τυ ταντα άπιστοι, 

ίδετω μ,€ζ> οία οικία ?/ρκ£ΐ αδτω, 0€ασάσ0ω δ* τάί θυρας 

αντον· εΐκάσειε γάρ άν τις βτι ταντας εκείνας είναι άσπερ 5 

' Αριστόδημος 6 Ήρακλεονς ότ€ κατηλθε λαβών επεστησατο· 

πειράσθω δε Θεάσασθαι την ένδον κατασκευήν, εννοησάτω 

δε ώ? εθοίναζεν εν ταΐς θνσίαις, άκονσάτω δε ώ$ επί πολί¬ 

τικου καννάθρον κατηει εις Άμνκλας {η θυγάτηρ αυτόν). 

8 τοιγαρονν όντως εφαρμόσας τάς δαπάνας ταΐς προσόδοις ίο 

ονδεν ηναγκάζετο χρημάτων ενεκα άδικον πράττειν. καίτοι 

καλόν μεν δοκέΐ είναι τείχη άνάλωτα κτάσθαι υπό πολεμίων 

πολύ μεντοι εγωγε κάλλιον κρίνω τό την αντον ψυχήν άν- 

άλωτον κατασκευάσαι και υπό χρημάτων καί υπό ηδονών καί 

υπό φόβον. 15 

IX Άλλα μην ερώ γε ώς και τον τρόπον νπεστησατο τη του 

Περσον αλαζονεία, πρώτον (μεν) γάρ 6 μεν τώ σπανιως 

όράσθαι εσεμνννετο, Αγησίλαος δε τώ αεί εμφανής εΐναι 

ηγάλλετο, νομίζων αίσχρονργία μεν τό άφανίζεσθαι πρεπειν, 

τώ δε εις κάλλος βίω τό φώς μάλλον κόσμον παρεχειν. 2ο 

2 επειτα δε ό μεν τώ δνσπρόσοδος είναι εσεμνννετο, ό δε τώ 

πάσιν ενπρόσοδος είναι εχαιρε· και 6 μεν ηβρννετο τώ βρα¬ 

δέως διαπράττειν, ό δε τότε μάλιστα εχαιρεν οπότε τάχιστα 

3 τνχόντας ών δεοιντο άποπεμποι. άλλα μην καί την ευπά¬ 

θειαν οσω ράονα καί ενπορωτεραν 5Αγησίλαος επετηδενσεν 25 

άζιον κατανόησαι. τώ μεν γάρ Πέρση πάσαν γην περι¬ 

έρχονται μαστενοντες τι άν ηδεως πίοι, μνρίοι δε τεχνώνται 

τι άν ηδεως φάγοι· όπως γε μεν καταδάρθοι οδδ’ άν ειποι 

τις οσα πραγματεύονται. Αγησίλαος δε διά τό φιλόπονος 

2 κατεσκευάσατο οίΐ. δοίιηείάεΓ 3 τούτων β : τούτον οοθό. 
4 θίάσθω οο<3(3. : οογγ. ΚευοΙιΗη 9 κανάθρου οο(1(1. ; οΓ. ΌΐοΙ^Γηΐ 
Γγ£1£. εά. Μ δοΐιπηάΐ:, ρ. ηό η θυ^άτ-ηρ αυτού 6Χ ΡΙυΙ. Α§(5. 19 

3<1ο1. €353υΙ)οη ΐ2 Ίστασθαι Κεΐδίιε ιη μ\ν α<3<3. Ραη5. 
1642 24 &7Γυπίμττειν Λ (Β) : ύνναιτο αττοττίμτ^ιν εΐί. ΤΙιαΙΗείΓΠ 
27 μύρια Καΐβεί 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2χ 

ειναι παν μέν το παρόν ηδέως έπινε, παν δε τδ συντυχδν 

ηδέως ήσθιεν· εις δέ τδ ασμένως κοιμηθηναι πας τόπος 

ϊκανδς ην αυτώ. και ταϋτα ου μόνον πράττων έχαιρεν, 4 

άλλα και ενθυμούμενος ηγάλλετο οτι αυτός μέν έν μέσαις 

5 ταΐς ευφρόσυναις άναστρέφοιτο, τδν δέ βάρβαρον έώρα, εί 

μέλλοι άλυπως βιώσεσθαι, συνελκνστέον αυτώ [ταΓί] άπδ 

περάτων της γης τα τέρφοντα. ηύφραινε δε αυτόν καί τάδε, 5 

οτι αυτός μέν Ίηδει τη των θεών κατασκευή δυνάμενος άλυπως 

χρησθαι, τδν δέ έώρα φευγοντα μέν θάλπη, φευγοντα δέ 

ΙΟ Ψ^χη, δι ασθένειαν ψυχής, ουκ άνδρών αγαθών άλλα θηρίων 

τών άσθενεστάτων βίον μιμούμενου. εκείνο γε μην πώς ου 6 

καλόν και μεγαλογνώμον, τδ αυτόν μέν άνδρός έργοις και 

κτήμασι κοσμεϊν τον εαυτου οίκον, κυνας τε πολλούς 

θηρευτός και ίππους πολεμιστήριους τρέφοντα, Κυνίσκαν 

15 δε άδελφην ουσαν πεΐσαι άρματοτροφεΐν καί έπιδεϊξαι νι- 

κώσης αυτής οτι τδ θρέμμα τούτο ουκ άνδραγαθίας άλλα 

πλουτου έπίδειγμά έστι; τόδε γε μην πώς ου σαφώς προς 7 

τδ γενναΐον έγνω, ότι άρματι μέν νικησας τους ίδιώτας ουδέν 

όνομαστότερος άν [ειη] γένοιτο, εί δέ φίλην μέν πάντων 

2ο μάλιστα την πόλιν εχοι, πλείστους δέ φίλους και άρίστους 

άνα πάσαν την γην κεκτητο, νικωη δέ την μέν πατρίδα και 

τοί>5 εταίρους ευεργετών, τους δε άντιπάλους τιμωρούμενος, 

ότι ούτως άν ειη νικηφόρος τών καλλίστων και μεγαλο- 

πρεπεστάτων άγωνισμάτων και όνομαστότατος και ζών και 

25 τελευτησας γένοιτ άν; 

Έγώ μέν ουν τοιαντα επαινώ ’Αγησίλαον. ταντα γαρ X 

ουχ ώσπερ εί θησαυρω τις έντυχοι, πλουσιώτερος μέν άν 

ειη, οίκονομικώτερος δε ουδέν άν, και εί νόσου δέ πολεμίοις 

έμπεσούσης κρατησειεν, ευτυχέστερος μέν άν ειη, στρατηγι¬ 

κό κώτερος δέ ουδέν άν δ δε καρτερία μέν πρωτεύων ένθα 

πονεΐν καιρός, άλκή δέ όπου άνδρείας άγων, γνώμη δέ 

6 ταΐ5 (Ιοί. Β 7 (νφραιν* Α ιδ ουδέν 6 : ουδέ οο<3<3. 
19 «π; ίΐεΐ. Β 2Γ κέκττη^αι οο<3(1. : οογγ. δίερίιαηαε 26 3η1β 
τιια'τα 3(1ϋ. το Κ.6ΐιοΗ1ίη 28 ουδέν ίν Μ ΡατΪΒ. 1642: ένοπι.Α 



ΗΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ 

οπού βουλής άργον, ουτος εμοιγε δοκεΐ δικαίως άνήρ αγαθός 

2 παντελώς αν νομίζεσθαι. εί δε καλόν εύρημα άνθρώποις 

στάθμη καί κανών προς τδ ορθά εργάζεσθαι, καλόν αν μοι 

δοκεΐ [εΐναι] ή Αγησιλάου αρετή παράδειγμα γενεσθαι τοΐς 

ανδραγαθίαν άσκεΐν βουλομενοις. τίς γάρ αν ή θεοσε- 5 

βή μιμούμενος ανόσιος γενοιτο ή δίκαιον άδικος ή σώφρονα 

υβριστής ή εγκρατή άκρατης; και γάρ δή ουχ ούτως επί τω 

άλλων βασιλενειν ώ$· επί τω εαυτόν άρχειν εμεγαλννετο, 

ούδ' επι τω προς τους πολεμίους άλλ' επί τω προς πάσαν 

3 αρετήν ήγεΐσθαι τοΐς πολίταις. αλλά γάρ μή οτι τετελευ- ίο 

τηκως επαινείται τούτον ενεκα θρήνον τις τούτον τον λόγον 

νομισάτω, άλλα πολύ μάλλον εγκώμιον. πρώτον μεν γάρ 

άπερ ζών ήκονε ταντά και νυν λεγεται περί αυτόν· επειτα 

δε τί καί πλέον θρήνον άπεστιν ή βίος τε ευκλεής καί 

θάνατος ωραίος; εγκωμίων δε τί άξιώτερον ή νΐκαί τε αι ι$ 

4 κάλλισται καί έργα τά πλείστον άξια; δικαίως δ' αν εκείνος 

γε μακαρίζοιτο δς ευθυς μεν εκ παιδός ερασθείς του ευκλεής 

γενεσθαι ετνχε τούτον μάλιστα των καθ' εαυτόν φιλοτι- 

μότατος δε πεφνκώς αήττητος διετελεσεν, επει βασιλεύς 

εγενετο. άφικόμενος δε επί τό μήκιστον ανθρωπίνου αιώνος 2ο 

αναμάρτητος ετελεντησε καί περί τουτονς ών ηγείτο καί 

προς εκείνους οΐς επολεμει. 

XI Βούλομαι δε και εν κεφαλαίοις επανελθεΐν τήν αρετήν 

αυτόν, ως αν ο έπαινος ευμνημονεστερως εχη. Αγησίλαος 

ιερά μεν καϊ τά εν τοΐς πολεμίοις εσεβετο, ηγούμενος τους 25 

θεούς ουχ ήττον εν τή πολέμια χρήναι ή εν τή φιλία συμ¬ 

μάχους ποιεΐσθαι· ίκετας δε θεών ουδέ εχθρούς εβιάζετο, 

νομίζων άλογον είναι τους μεν εξ ιερών κλεπτοντας ιερό¬ 

συλους καλεΐν, τοδ? δβ βωμών Ικετας άποσπώντας ευσεβείς 

2 ήγεΐσθαι. εκείνος γε μήν ύμνων ουποτ' εληγεν ώ? τους 30 

θεούς οϊοιτο ουδεν ήττον οσίοις εργοις ή άγνοΐς ιερόΐς 

3 ορθά ν&1ο1<6η36Γ οί ΓογΙ. Α ρι*.: αγαθά (δε<3 άγαθ ΐη ιπαο.) Α 4 ^ναι 
<3ε1. δΙορΙίΒηιΐδ 13 τούτα οοάίί. : οογγ. ΚϊοΙιαΓοΙδ 25 μ(ν 
ιςρά οοάά. : οογγ. ΚουοΗΙϊη 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ χί 

ηδεσθαι. άλλα μην καί οπότε εύτυχοίη, ουκ ανθρώπων 
ύπερεφρόνει, άλλα θεοΐς χάριν τ/δει. και θαρρών πλείονα 
εθυεν η όκνών ηύχετο. εΐθιστο δε φοβούμενος μεν ιλαροί 
φαίνεσθαι, ευτυχών δε πράος είναι. τών γε μην φίλων ου 3 

5 τοδί δυνατωτάτους άλλα τους προθυμότατους μάλιστα ησπά- 

ζετο. εμίσει ουκ εΧ τις κακώς πασχών ημύνετο, άλλ’ ει τις 
ευεργετούμενος αχάριστος φαίνοιτο. εχαιρε δε τους μεν 
αισχροκερδείς πενητας ορών, τους δε δικαίους πλουσίους 
ποιών, βουλόμενος την δικαιοσύνην της αδικίας κερδαλεω- 

ιο τέραν καθιστάναι. ησκει δε εξομιλεΐν μεν παντοδαποΐς, ± 

χρησθαι δε τοΐς άγαθοΐς. οπότε δε ψεγόντων η επαινουν- 

των τινάς άκούοι, ουχ ηττον ωετο καταμανθάνειν (τους) τών 
λεγόντων τρόπους η περί ών λεγοιεν. και τους μεν υπό 
φίλων εξαπατωμενους ουκ εψεγε, τους δε υπό πολεμίων 

15 πάμπαν κατεμεμφετο, και τό μεν άπιστουντας εξαπατάν 
σοφόν εκρινε, τό δε πιστεύοντας άνόσιον. επαινούμενος δε 5 

εχαιρεν υπό τών καί ψεγειν εθελοντών τά μη αρεστά, και 
τών παρρησιαζομενών ούδενα ήχθραινε, τούς δε κρυψίνους 
ώσπερ ενεδρας εφυλάττετο. τούς γε μην διαβόλους μάλλον 

2ο η τούς κλεπτας εμίσει, μείζω ζημίαν ηγούμενος φίλων η 
χρημάτων στερίσκεσθαι. καί τάς μεν τών ιδιωτών αμαρτίας 6 

πράως εφερε, τάς δε τών αρχόντων μεγάλας ηγε, κρίνων 
τούς μεν ολίγα, τούς δε πολλά κακώς διατιθεναι. ττ\ δε 
βασιλεία προσύ]κειν ενόμιζεν ου ραδιουργίαν άλλα καλο- 

25 κάγαθίαν. και του μεν σώματος εικόνα στησασθαι άπε- 7 

σχετο, πολλών αύτω τούτο δωρεισθαι θελόντων, της δε ψυχής 
ουδέποτε επαύετο μνημεία διαπονούμενος, ηγούμενος τό μεν 
άνδριαντοποιών, τό δε αυτού εργον είναι, καί τό μεν πλουσίων, 

τό δε τών αγαθών. χρύ]μασί γε μην ου μόνον δικαίως άλλα δ 
3ο καί ελευθερίως εχρητο, τώ μεν δικαίω άρκεϊν ηγούμενος τό 

3 *θυσ*ν Α ίο μ\ν οπι. Α 12 φβτο δεΐν ΡΙιιΙ. Αρ. Ραε. 
208 τον$ εχ Ρΐηί. αά(1. ΚευεΗΙίη ι8 κρυψινύους οοάά.: 
οογγ. Όΐη(1. 25 στΎ,στσθαι εοάά. : οογγ. δίερίιαηυβ 28 αν- 
του Α 



Η ΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ χϊ 

εάν τα άλλότρια, τώ δε ελευθερίω και των εαυτου προσωφε- 

λητεον είναι. αίει δε δεισιδαίμων ήν, νομίζων τους μεν 

καλώς ζώντας οϋπω ευδαίμονας, τους δε ενκλεώς τετελευτη- 

9 κότας 7)δη μακαρίους, μείζω δε συμφοράν εκρινε το γιγνώ- 

σκοντα ή άγνοουντα άμελεΐν των αγαθών, δόζης δ€ ουδεμιάς 5 

ήρα ής ουκ εζεπόνει τα ίδια. μετ' ολίγων δε μοι εδόκει 

ανθρώπων ου καρτ€ρίαν την άρετήν άλλ' ευπάθειαν νομίζειν* 

επαινούμενος γουν εχαιρε μάλλον ή χρήματα κτώμενος. άλλα 

μην ανδρείαν γε τό πλέον μετ ευβουλίας ή μετά κίνδυνων 

ίο επεδείκνυτο, καί σοφίαν ζργω μάλλον ή λόγοις ήσκει. πραό- ]ο 

τατός γε μην φίλοις ών εχθροΐς φοβερώτατος ήν καί πόνοις 

μάλιστα άντεχων εταίροις ήδιστα υπεΐκε, καλών έργων ρίάλ- 

λον ή τών καλών σωμάτων επιθυμών. εν γε μην ταΐς 

ευπραζίαις σωφρονειν επιστάμενος εν τοΐς δεινοΐς ευθαρσής 

ιι εδυνατο είναι. και το ευχαρι ου σκώμμασιν άλλα τρόπω ^ 

επετήδευε, και τώ μεγαλόφρονι ου συν ΰβρει άλλα συν 

γνώμη εχρήτο· τών γουν υπεραυχων καταφρονών τών μέτριων 

ταπεινότερος ήν. καί γάρ εκαλλωπίζετο τη μεν άμφι το 

σώμα φαυλότητι, τώ δ' άμφι τό στράτευμα κόσμω {καί) τώ 

μεν αυτός ώς ελαχίστων δεΐσθαι, τώ δε τοι/9 φίλους ώς 2ο 

12 πλεϊστα ώφελειν. προς δε τουτοις βαρύτατος μεν άνταγω- 

νιστής ήν, κουφότατος δε κρατήσας· εχθροΐς μεν δυσεζαπά- 

τητος, φίλοις δε ευπαραπειστότατος. αίεϊ δε τιθείς τα τών 

φίλων άσφαλώς αίει άμαυροϋν τα τών πολεμίων εργον εΐχεν. 

ΐ3 εκείνον οι μεν συγγενείς φιλοκηδεμόνα εκάλουν, οι δε χρώ- 25 

μενοι άπροφάσιστον, οί δ' υπουργήσαντες τι μνήμονα, οι δ’ 

άδικουμενοι επίκουρον, οΐ γε μην συγκινδυνευοντες μετά θεούς 

σωτήρα. 

ΐ4 Δοκει δ' εμοιγε και τόδε μόνος άνθρώπων επιδεΐζαι,οτι ή 

I κακ Κ.ίθ1ΐ3Γ(ΐ5 5“^ δόςης δ’ ουδεμιάς Ίηρα ?ις ουκ εκπονείτο 5Ϊηε 
τα ΐδια 5ΐοβ. ΡΙ. 2ο. ηι ίο λόγοις Β: λόγος Α: λόγφ ο. οεΐ. 
12 εταίραις ήκιστα Υοί^ΐίΜηίΙεΓ ι6 τφ μεγαλόφρονι 1*αιΐΥ. 55· 22 · 
τό μεγαλόφρον οεί. 19-20 κα\ τφ μεν ^εΐδίίε : τφ δ’ 0Ο<3<3. 
23 εύτταραττιστότατος 00(1(1. : οογγ. Κ.ευοΗ1ΐη 



ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ χί 

μεν του σώματος Ισχύς γηράσκει, η δε της ψυχής ρώμη των 

αγαθών άνδρών άγηρατός εστιν. εκείνος γουν ονκ άπεΐπε 

μεγάλην καί καλήν εφιεμενος (δόξαν, εστε) τδ σώμα φερειν 

εδυνατο την της ψυχής αυτοΰ ρώμην, τοιγαροϋν ποίας ου 15 

5 νεότητος κρειττον τδ εκείνου γήρας εφανη; τίς μεν γαρ τοΐς 

εχθρόΐς άκμάζων ουτω φοβερδς ην ω9 Αγησίλαος τδ μηκι- 

στον του αίώνος εχων; τίνος δ’ εκποδών γενομενου μάλλον 

ησθησαν οι πολέμιοι η Αγησιλάου καίπερ γηραιού τελευτη- 

σαντος; τίς δε συμμάχοις θάρσος παρεσχεν οσον Αγησίλαος, 

ίο καίπερ ηδη πρδς τώ στόματι του βίου ών; τίνα δ\ νεον οϊ 

φίλοι πλέον επόθησαν η Αγησίλαον γηραιδν άποθανόντα; 

ουτω δβ τελεως δ άνηρ τη πατρίδι ωφέλιμος ών διεγενετο ως ι6 

και τετελευτηκώς ηδη ετι μεγαλείως ώφελών την πόλιν εις 

την άίδιον οικησιν κατηγάγετο, μνημεία μεν της εαυτοϋ 

15 αρετής άνα πάσαν την γην κτησάμενος, της δε βασιλικής 

ταφής εν τη πατρίδι τυχών. 

3 μεγάλην καί καλήν οοοίοΐ. (ρεΓ οοιηρεη<ϊ. Α) ; οί. Ευι*. Κ1ΐ€5. 46 
ροδί εφιεμενος Ιεο. εεΐ ΐη Α (Β Ηα) οϊγο. 6 ΙΐΙΙ. : δόξαν εΐ καί μή νΐο- 
Ιοπυδ : δόξαν εως καί Κ,εΐεΐίε, ςυοά τεοερΐΐ ΤΗ&ΙΙιεΐηι επικτώμενος ρΓΟ 
εφιεμενος δοπβεηε : ροδί εφιεμενος 3(1(1. καί β 4~5 ποίας . . . 
γήρας = 5ίο6. Α/. ΐΐη. 6 (ν, ρ. 1056 Ηεηδε) 4-11 ποιας . . . άπο¬ 
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ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Άλλ’ εγώ εννοησας ποτέ ώ? η Σπάρτη των δλιγανθρω- I 

ποτάτων πόλεων οϋσα δυνατωτάτη τε καί όνομαστοτάτη εν 

τη Έλλάδι εφάνη, εθαύμασα οτω ποτέ τρόπω τοντ εγενετο· 

επεί μεντοι κατενόησα τα επιτηδεύματα των Σπαρτιατών, 

5 ουκετι εθαύμαζον. · Λυκούργον μεντοι τον θεντα αύτοΐς 2 

τούς νόμους, οΐς πειθόμενοι ηύδαιμόνησαν, τούτον και 

θαυμάζω και εις τα έσχατα [μάλα] σοφόν ηγούμαι, εκείνος 

γάρ ου μιμησάμενος τάς άλλας πόλεις, άλλα καί εναντία 

γνονς ταΐς πλείσταις, προεχουσαν ευδαιμονία την πατρίδα 

ίο επεδειξεν. 

Αυτίκα γάρ περί τεκνοποιίας, ΐνα εζ αρχής άρζωμαι, οι 3 

μεν άλλοι τάς μελλούσας τίκτειν και καλώς δοκούσας κόρας 

παιδεύεσθαι και σίτω η άνυστόν μετριωτάτω τρεφουσι και 

όψω η δυνατόν μικροτάτω' οίνου γε μην η πάμπαν άπεχο- 

ΐ5 μενας η ύδαρεΐ χρωμενας διάγουσιν. ώσπερ δε οι πολλοί 

τών τάς τεχνας εχόντων εδραίοι είσιν, οϋτω και τάς κόρας 

οι άλλοι ΒΈλληνες ηρεμιζούσας εριουργεΐν άζιούσι. τάς 

μεν ούν οϋτω τρεφομενας πώς χρη προσδοκησαι μεγαλεΐον 

άν τι γεννησαι; 6 δε Λυκούργος εσθητας μεν και δούλας 4 

2ο παρεχειν ικανάς ηγησατο είναι, ταΐς δ’ ελευθεραις μεγιστον 

νομίσας είναι την τεκνοποιίαν πρώτον μεν σωμασκεΐν εταζεν 

ουδέν ηττον τό θήλυ τού άρρενος φύλου· επειτα δ€ δρόμου 

καί ισχύος, ώσπερ καί τοΐς άνδράσιν, οϋτω καί ταΐς θηλείαις 

αγώνας προς άλληλας εποίησε, νομίζων εζ άμφοτερων 

Τιτ. Λα κώνων ρι*ο Λακεδαιμονίων Ροΐΐυχ νΐ. 142 &1. η μά\α 
ογϊι. <1εΙ., <1ε1. δίΐυρρε ίο απεδειξεν άεί. ι8 ουν οιη. Μ 
§ 4~0· 2 § 8 δ ·.. τιμωρούνται = 5ΐοβ. Μ. 44· 23 (ΐν, Ρ· Γ4° Ηεηεε) 
19 τοϊ δούλαϊ Οο5εΙ 23 κα\ ροδί &σττερ οπι. δίοβ. 24 αγώναΟ 



1 ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

5 Ισχυρών και τα εκγονα ερρωμενεστερα γίγνεσθαι. επεί 

γε μην γυνή προς άνδρα ελθοι, ορών τους άλλους τον πρώ¬ 

τον του χρόνου άμετρως ταΐς γυναιξϊ συνόντας, καί τουτου 

τάναντία εγνω' εθηκε γάρ αίδεΐσθαι μεν είσιόντα όφθηναι, 

αίδεΐσθαι δ’ εξιόντα. ουτω δε συνόντων ποθεινοτερως μεν 5 

ανάγκη σφών αυτών εχειν, ερρωμενεστερα δε γίγνεσθαι, εί 

τι βλαστοί ουτω, μάλλον η εί διάκοροι άλληλων εΐεν. 

6 προς δε τούτοις καί άποπαυσας του οπότε βουλοιντο έκα¬ 

στοι γυναίκα άγεσθαι, εταξεν εν άκμαΐς τών σωμάτων τους 

γόμους ποιεΐσθαι, καί τούτο συμφέρον τη ευγονία νομίζων. ίο 

7 ει γε μεντοι συμβαίη γεραιώ νεαν εχειν, ορών τους τηλι- 

κουτους φυλάττοντας μάλιστα τάς γυναίκας, τάναντία καί 

τουτου ενόμισε· τώ γάρ πρεσβύτη εποίησεν, οποίου άνδρδς 

σώμά τε και ψυχήν άγασθείη, τούτον επαγαγομενω τεκνο- 

8 ποιησασθαι. εί δε τις αυ γυναικι μεν συνοικεΐν μη 15 

βουλοιτο, τέκνων δε ά£ιολόγων επιθυμοίη, και τούτο νόμι¬ 

μον εποίησεν, ηντινα [αι>] ευτεκνον και γενναίαν όρωη, πεί- 

9 σαντα τον εχοντα εκ ταύτης τεκνοποιείσθαι. καί πολλά 

μεν τοιαϋτα συνεχώρει. αϊ τε γάρ γυναίκες διττούς οίκους 

βούλονται κατεχειν, οι τε άνδρες αδελφούς τοΐς παισί προσ- 2ο 

λαμβάνειν, οι του μεν γένους και της δυνάμεως κοινω- 

ιο νοϋσι, τών δε χρημάτων ουκ αντιποιούνται. περί μεν δη 

τεκνοποιίας ουτω τάναντία γνους τοΐς άλλοις εί τι διαφε- 

ροντας καί κατά μεγεθος καί κατ ίσχυν άνδρας τη Σπάρτη 

άπετελεσεν, δ βουλόμενος επισκοπείτω. 25 

I &ν γίγνεσθαι ΟοβοΙ 3 τούτου Α Ο : τούτους Μ ρι\ : τούτοις 
Μ οογγ. 6 ανάγκηι Α η β\άστοι Η&35ο : βλάστοιεν (Ιοί.: 
βλάτττοιεν Α Ο Μ : β\αστάνοι*ν 3ΐοβ. ουτω μά\\ον (Ιοί. ΟοβοΙ 
8 βού\οιτο έκαστος οίΐ. Οοβεί 9 γυναίκας 8ΐοβ. ίο ενγβνεία 
(Ζ οΐ 5ΐοΒ. ιι γηραιφ Όΐικί. 13 τούτοις 8ΐοί>&€Ϊ Α πρεσβυ- 
τάτφ Μ νόμιμον έποιησεν 3ΐορΗαηιΐ5 14 σώμά τε] κα\ σώμα 
5ΐο6. έπαγαγομόνφ ϋΐηά. : έπαγομόνφ Α Ο Μ : άπαγαγομόνφ 5ίοΙ>. : 
(έξην... ςίσαγαγεΤν ΡΙαΙ. ί.γο. 15) 15 μ«ΌΠ1. δίοβ. ιό τούτορΟ'. 
τούτου Μ νόμιμον 5ΐθΙ>. : νόμον 00(3(1. 17 άν οηΐ. 5ΐθ&. 19 α! 
μ*ν 5ΐοβ. 20 οι δε 3ΐθβ. 20-21 \αμβάνειν 5ΐθΒ. κοινωνήσουσι 
3ΐο5. 24 κατά βί κατ' οιιχ. 5ΐθβ. 25 ροδί σκοττείτω ΐΐα ροΓ§ίΙ 
5ΐοβ. βούλομαι δέ καί την παιδείαν σαφηνίσαι. δ γάρ Λυκούργος (νϊά. ο. 2. 2) 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ π 

Έγώ μεντοι, επεϊ καί 7τερι γενεσεως ^ξηγημαι, βούλομαι II 

και την παιδείαν εκατερων σαφηνίσαι. των μεν τοίννν 

άλλων 'Ελλήνων οι φάσκοντες κάλλιστα τους υίεΐς παιδεύειν, 

επειδάν τάχιστα αυτοΐς οι παΐδες τα λεγάμενα ξυνιώσιν, 

5 ευθύς μεν επ' αυτοΐς παιδαγωγούς θεράποντος εφιστάσιν, 

ευθύς δ£ πέμπουνιν εις διδασκάλων μαθησομενους καί 

γράμματα και μουσικήν και τά εν παλαίστρα. προς δε 

τούτοις των παίδων πάδας μεν υποδημασιν άπαλύνουσι, 

σώματα δε ιματίων μεταβολαΐς διαθρύπτουσί' σίτου γε μην 

ίο αύτοΐς γαστέρα μετρον νομίζουσιν. δ δ£ Λυκούργος, άντι 2 

μεν του ιδία έκαστον παιδαγωγούς δούλους εφιστάναι, 

άνδρα επεστησε κρατεϊν αυτών εξ ώνπερ αι μεγισται άρχαι 

καθίστανται, δς δη καί παιδονόμος καλείται, τούτον δε 

κύριον εποίησε κα'ι άθροίζειν τούς παΐδας και επισκοπούντα, 

15 εΐ τις ραδιουργοίη, ίσχυρώς κολάζειν. εδωκε δ’ αύτώ και 

των ηβώντων μαστιγοφόρους, όπως τιμωροϊεν οπότε δεοι, 

ώστε πολλην μεν αιδώ, πολλην δε πειθώ εκεΐ συμπαρεΐναι. 

αντί γε μην τού απαλύνειν τούς πάδας υποδημασιν εταξεν 3 

άνυποδησία κρατύνειν, νομίζων, εί τούτ άσκησειαν, πολύ 

2ο μςν ραον αν ορθιάδε εκβαίνειν, ασφαλέστερου δε πρανή 

καταβαίνειν, και πηδησαι δε και άναθορεΐν καί δραμεΐν 

Θάττον [άνυπάδητον, εί ησκηκώς εΐη τούς πάδας, η ύποδεδε¬ 

μενον]. και αντί γε τού ίματίοις διαθρύπτεσθαι ενάμιζεν 4 

ένί ίματίω δι έτους προσεθίζεσθαι, νομίζων ούτως και προς 

5 ευθυ ΑΜ 8 υττοδΊ]μασιν Οίη. Ο ΙΟ δί (ΙεΙ. 
II έκαστον Μ : εκαστο$ Α : εκάστοις 3. Β Ο εί δίοβ. 12 &νδρα$ δίοβ. 
13 δ 5ΐθΙ). 14 άθροίζειν θθ<3<3. : καθίζειν δίοβ. : καταλοχίζειν είί. 
Κ,ίίΗΙ εχ ΡΙυΙ. ι6 ιό δττότε Α ρΓ. Ο : 'ότε Α οοιτ. Μ : "ότι δίοβ. 
17 ώϊ δΙο5. 19 ασκήσαιεν δίοβ. 2ο δ,ν δρθιαδε Α: &ν ΰρθια δή ά ΒΟ: 
όρθια δο Μ : άνορθία δίοβ. 00(1(3. εκβαίνειν δίοβ. : βαίνειν ΑΜ: «3 
βαίνειν 3. ΒΟ 20-21 άσφαλεστερον... καταβαίνειν οπι. δίοβ. 21 δο 
ογπ. Μ άνθορεΐν Α Μ 22 ίοΓί. θάττον &ν δννασθαι άνυπόδετον 
Α Β Μ : τδν άνυπόδητον Οοβεί;: άνυπάδητόν τινα δοΐιεηΐςΐ 22-23 άννιτό- 
δητον .. . ύποδεδεμενον οπι. δίοβ. : <3εΙ. ΗεΓ\νεΓ(3εη τδν ύποδεδεμενον 
(ΖοβεΙ 23 καϊ αντί γε] ο>ντ\ δέ δίοβ. ενόμιζεν Α Ο : ενόμισεν Μ : 
ενόμισε δίοβ. 24 «νΐ] εν Ο εν) ίματίψ (οΓ. Ρΐιιί. ΐ6)] 
δέρματίγ δίοβ. 24-1 (ρ. εες.) νομίζων . . . παρεσκευάσθαι Οίη. 3ίθβ. 



ΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ ϋ 

5 ψνχν καί προς θάλπη άμεινον άν παρεσκευάσθαι, σίτον 

γε μην έταξε τοσουτον άγοντα συμβολευειν τον εΐρενα ως 

νπ6 πλησμονής μεν μηποτε βαρυνεσθαι, του δ£ ένδεεστέρως 

διάγειν μη άπείρως έχειν, νομίζων τους ουτω παιδευομένους 

μάλλον μεν άν δυνασθαι, ει δεησειεν, άσιτησαντας επίπονη- 5 

σαι, μάλλον δ’ αν, ει παραγγελθείη, άπο του αυτόν σίτου 

πλείω χρόνον έπιταθηναι, ηττον δ’ άν οφου δεΐσθαι, ευχε- 

ρέστερον δε προς πάν έχειν βρωμά, και ύγιεινοτέρως δ’ άν 

διάγειν καί εις μήκος άν την αυξάνεσθαι ραδινά τά σώμα¬ 

τα ποιούσαν τροφήν μάλλον συλλαμβάνειν ηγησατο η την ίο 

6 διαπλατυνουσαν τω σίτω. ως δε μη νπο λιμού άγαν αυ 

πιέζοιντο, άπραγμόνως μεν αυτοΐς ουκ εδωκε λαμβάνειν ων 

άν προσδέωνται, κλέπτειν δ’ έφηκεν έστιν ά τω λιμώ έπι- 

7 κουροϋντας. καί ως μεν ουκ άπορων 6 τι δοίη έφηκεν 

αυτοΐς γ€ μηχανάσθαι την τροφι^ν, ουδένα οΐμαι τούτο 15 

άγνοεΐν δηλον δ’ ότι τον μέλλοντα κλωπευειν και νυκτος 

άγρυπνων δει και μεθ’ ημέραν άπατάν και ένεδρευειν, και 

κατασκόπους δε έτοιμάζειν τον μέλλοντα τι ληψεσθαι. 

ταυτα ουν δη πάντα δηλον οτι μηχανικωτέρους των επιτη¬ 

δείων βουλόμενος τους παΐδας ποιεΐν καί πόλεμικωτέρους 2ο 

8 ούτως έπαίδευσεν. είποι δ’ άν ουν τις, τί δητα, εΐπερ 

τδ κλέπτειν αγαθόν ένόμιζε, πολλάς πληγάς επέβαλλε τω 

άλισκομένω; οτι, φημϊ εγώ, και τάλλα, οσα άνθρωποι 

διδάσκουσι, κολάζουσι τον μη καλώς ΰπηρετοϋντα. κάκεΐνοι 

ι παρασκευάσασθαι Α 0 Μ : οογγ. Οοβεί: 2 6τα|ε οιη. δίοβ. 
ζχειν 5ΐο5. συμβολεΰςιν Ο : συμβολατςΰαν οίΐ. Όίηεΐ. : συμβούλευαν 
ΑΜ: συνεβούλευεν δίοβ. τδν εϊρενα οιη. δίοβ. άρρενα 00(1(3.: οογγ. 
δοΗηεΐάοΓ 3 οϋποτε Μ εΙ δίοβ. Ραήε. 4~δ νομίζων . . . καί οιη. 
δίοβ. 5 έπιπονεισθαι Ο 8 δε] ΓογΙ. δ’ &ν παν δ.ν ΟοβεΙ 
9 &*Ί δ’ δ,ν δίοβ. : ύ’ δ,ν Μογο5 τ^ν αύξάνεσθαι δοπρδΐ: 
αυξάνεσθαι τ)]ν 00(3(1. εΙ δίοβ. : αύξάνεσθαι <3ε1. Όϊεΐδ ίο ηγησάμενο5 
δίοβ. ιι διαπλάττουσαν δίοβ. 12-13 &ν δεωνται Μ : 
ών προσδέονται δίοβ. 13-16 ΐστιν . . . άγνοεΐν οιη. δΐθ5. 
15 7«] τ& ^εΐδίιε ι6 δ’ οπι. ΒΟ ι8 κατασκοπάί ΗεΓ- 
\νεΓ(1εη τδν . . . λήψεσθαι <1β1. ΡϊεΓίεοηί 19 δ)] οπι. δΙοΒ., 
φΐί δηλον δτι πάντα Ηδβεί δηλον δτι <1ε1. Ώίεΐδ 21 έπαίδευεν 
δΐθ5. 21-22 είποι . . . ένόμιζε οκη. δίοβ. 22 πολλοϊ δε δίθ5. 
έπεβαλε Ο : έπέβαλλε Α Μ εί δΐο5. ορί. 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ϋ 

ονν τουί άλισκομενονς ώ? κακώς κλεπτοντας τιμωρούνται. 

[και ώ? πλείστονς δη άρπάσαι τυρούς παρ' Όρθιας καλόν 9 

θείς, μαστιγούν τούτους άλλοις είτεταξε, τούτο δηλώσαι και 

εν τούτω βονλόμενος οτι εστιν ολίγον χρόνον άλγησαντα 

5 πολύν χρόνον εύδοκιμούντα ενφραίνεσθαι.] δηλούται δβ 

εν τοντω οτι και οπού τάχους δει 6 βλακεύων ελάχιστα 

μεν ωφελείται, πλεΐστα δε πράγματα λαμβάνει. όπως δε ίο 

μηδ' 6ΐ 6 παιδονόμος άπελθοι, έρημοί ποτέ οι παΐδες εΐεν 

άρχοντος, εποίησε τον αεί παρόντα των πολιτών κύριον 

ίο είναι και επιτάττειν τοΐς παισίν ο τι [αν] αγαθόν δοκοίη 

είναι, καί κολάζειν, €ΐ τι άμαρτάνοιεν. τούτο δβ ποιησας 

διεπραξε καί αίδημονεστερους είναι τούς παΐδας· ούδεν γάρ 

όντως αίδούνται ούτε παΐδες ούτε άνδρες ώί τουί άρχοντας, 

ως δε και €ΐ ποτέ μηδεϊς τνχοι άνηρ παρών, μηδ' &ς έρημοι II 

15 οι παΐδες άρχοντος είεν, εθηκε της ΐλης εκάστης τον τορώ- 

τατον των ειρενων άρχειν ώστε ουδέποτε εκεί οι παΐδες 

έρημοι άρχοντος είσι. 

Αεκτεον δε μοι δοκεΐ είναι και περί των παιδικών 12 

ερώτων εστι γάρ τι και τούτο προς παιδείαν. οι μεν 

2ο τοίννν άλλοι 'Έλληνες η ώσπερ Βοιωτοι άνηρ καί παΐς 

σνζνγεντες δμιλοϋσιν, η ώσπερ Ήλ€ΐοι δια χαρίτων τη 

ώρα χρώνται· είσι δε και οι παντάπασι τού διαλεγεσθαι 

τούς εραστάς εΐργουσιν από τών παίδων. 6 δε Ανκούργος 13 

εναντία και τούτο ις πάσι γνούς, εί μεν τις αυτός ών οίον 

25 δει άγασθεις ψυχήν παιδός πειρώτο άμεμπτον φίλον άπο- 

τελεσασθαι και σννεΐναι, επηνει και καλλίστην παιδείαν 

2 παρ' Όρθιας &ηίε μαστίζουν ΐΓαηδροδ. ΟαιηεΓ&πϋδ ; οί. ΡΙυΙ. 
17, Ιη3ΐ. Ι^αε. ρ. 239; ΟΗρίοΓαηι δυρρίΐοίιπη ε£ διαμαστί-γωσιν Ηηηυαπι 
ϊη υηαηι εοηΩαδδε νΐάεΡίΓ ΐηΙεΓροΐ3ΐθΓ ςυΐ(ΐ3ΐη, ηϊδΐ ΐη νεΓβΐδ αρπάσαι 
τυρους ιηεηίίαιη (δεηδίιηι Γε<3(ΐ3ηί: ώϊ πλείσταίϊ δή ερπύσαι αιματη¬ 
ρούς) 3 τούτο δε Μ : τοντο δη ΟαδΙαϋο 7-11 'άπως . · . αμαρ¬ 
τάνουν = 3ΐοβ. Π, 44 (ίν, ρ. 144 Ηεηδε) 8 ποτέ ροδί εί ίΓ3Πδροδ. 
Οοβεί 9 αί*Ί 5ΐο5. ίο 2 τι] εί τι 3ίο6. &ν οπι. 5ΐοβ. 
ιό άρρίνων οοάά. : οογγ. 0Γ3£ΐιΐδ 19 τι Α Ο : τοι Μ 22 ίοΓί. 
τδ 23 άπδ 3η1ε του (22) ΐΓαηδροδ. δοΙιηείάεΓ 



η Η ΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

ταυτην ενόμιζεν εί δε τις παιδδς σώματος όρεγόμενος 

φανείη, αισχιστον τούτο θεις 67τοίησεν εν Λακεδαίμονι 

μηδέν ήττον εραστάς παιδικών άπεχεσθαι ή γονείς παίδων 

14 ή και αδελφοί αδελφών εις αφροδίσια άπεχονται. τδ 

μεντοι ταϋτα άπιστεΐσθαι υπό τινων ου θαυμάζω· εν πολ- 5 

λαΐς γάρ τών πόλεων οι νόμ,οι ουκ εναντιοϋνται ταΐς προς 

τους παΐδας επιθυμίαις. 

Ή μεν δη παιδεία είρηται η τε Λακωνική καί η τών 

άλλων Ελλήνων εζ δποτερας δ’ αυτών και ευπειθέστεροι 

καί αίδημονεστεροι καί ών δει εγκρατέστεροι άνδρες άπο- ίο 

τελούνται, ό βουλόμενος καί ταυτα επισκοπείσθω. 

III "Οταν γε μην εκ παίδων εις τδ μειρακιουσθαι εκβαίνωσι, 

τηνικαυτα οι μεν άλλοι παυουσι μεν άπο παιδαγωγών, 

παυουσι δε άπο διδασκάλων, άρχουσι δ£ ουδενες ετι αυτών, 

άλλ’ αυτονόμους άφιάσιν δ δβ Λυκούργος καί τούτων ι$ 

2 τάναντία εγνω. καταμαθών γάρ τοΐς τηλικουτοις μεγιστον 

μεν φρόνημα εμφνόμενον, μάλιστα δε ϋβριν επιπολάζουσαν, 

ίσχνροτάτας δε επιθυμίας τών ηδονών παρισταμενας, τηνι- 

καΰτα πλείστους μεν πόνους αυτοϊς επεβαλε, πλείστην δε 

3 άσχολίαν εμηχανήσατο. επιθεις δε και εϊ τις ταυτα φυγοι, 2ο 

μηδενδς ετι τών καλών τυγχάνειν, εποίησε μη μόνον τους εκ 

δημοσίου άλλα καί τους κηδομενους εκάστων επιμελεισθαι, 

ώς μη άποδειλιάσαντες άδόκιμοι παντάπασιν εν τη πόλει 

4 γενοιντο. προς δε τοντοις τδ αίδεΐσθαι ίσχυρώς εμφϋσαι 

βουλόμενος αυτοις καί εν ταΐς δδοΐς επεταζεν εντδς μεν τον 25 

ιματίου τώ χεΐρε εχειν, σιγή δε πορευεσθαι, περιβλεπειν 

δε μηδαμοϊ, άλλ’ αυτά τά πρδ τών ποδών οράν. ένθα δη 

2 οχ Λ: δ,ν Μ 3 μηθβν Α Μ παιδισκών Κ&356 5 Μ*1* 

ταυταοοά. Σ,ϊρς. μςν τοιαΰτα Α Ο Μ : ροδί μ,βϊ/^άοΐ. δή Ο ΐη γπ£. 12 είς 
τδ μειρακιουσθαι <3θ1. ΟοβοΙ 19 ΰπεβαΚε Μ 22 Ιδία κηδομενους 
οΐΐ. ϋίηά. 24~9 (Ρ· 5ος.) πρδς .. . εσπονδασε = 8ΐοβ. ΓΙ. 44 (ΐν> 
ρ. 144 Ηοηδο) 24 εμφυσαι 3ΐοβ. : εμφυσιώσαι ΑΟ: εμφυώσαι Μ 
25 επεδειξεν δίοβ. 26 περιόπτειν 3ΐοΙ>., ιιηοΐβ περιωπεΊν οίΐ. 
Όΐοΐδ 27 μηδαμοϊ άεΐ. : αηδαμου Α ^ : μηδαμη Μ : μηδαμώς 3ΐθ6. 
τών οιώ . 3ΐο6. 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ίϋ 

και δ?)λον γβγβνηται οτι το άρρβν φυλον καί βίς το σωφρο- 

νβιν ισχνρότβρόν βστι [τώ^] τής θηλβίας φύσβως. βκβίνων 5 

γονν ηττον μβν αν φωνήν άκούσαις η των λίθινων, ηττον 

δ’ αν δμματα [μβτα]στρβψαις η των χαλκών, αίδημονβστβ- 

5 ρους δ’ αν αντονς ηγησαιο και αυτών τών βν τοΐς όφθαλμοις 

παρθένων, και βπβιδάν βίς το φιλίτιόν γβ άφίκωνται, αγα¬ 

πητόν αυτών και το βρωτηθβν άκουσαι. και τών μβν αΰ 

παιδισκών ούτως βπβμβληθη. 

Π^ρι γβ μην τών ηβώντων πολύ μάλιστα βσπούδασβ, IV 

ίο νομίζων τούτους, βί γβνοιντο οΐους δβΐ, πλβΐστον ρβπβιν βπι 

το αγαθόν τη πόλβι. ορών ονν, οϊς αν μάλιστα φιλονικία 2 

βγγβνηται, τούτων και χορούς άζιακροατοτάτους γιγνομβνους 

και γυμνικούς αγώνας άξιοθβατοτάτους, βνόμιζβν, βί και 

τοδ? ηβώντας συμβάλλοι βίς βριν πβρί άρβτης, ούτως αν 

15 και τούτους βπϊ πλβΐστον άφικνβΐσθαι ανδραγαθίας. ώς 

ουν τούτους αν συνββαλβν, βξηγησομαι. αιρούνται τοίννν 3 

αυτών οι έφοροι βκ τών άκμαζόντων τρβΐς άνδρας· οντοι δβ 

ίππαγρβται καλούνται. τούτων δ’ έκαστος άνδρας βκατον 

καταλβγβι, διασαφηνίζων οτον βνβκα τους μβν προτιμά, τους 

2ο δβ άποδοκιμάζβι. οι ουν μη τυγχάνοντας τών καλών πολβ- 4 

μούσι το ΐς τβ άποστβίλασιν αντονς και τοΐς αιρβθβΐσιν άνθ' 

αυτών και παραφυλάττονσιν άλλύ/λους, βάν τι παρά τά καλά 

νομιζόμβνα ραδιονργώσι. 

Και αντη δη γίγνβται η θβοφιλβστάτη τβ και πολιτικω- 5 

25 τάτη βρις, βν η άποδβδβικται μβν ά δβΐ ποιβΐν τον αγαθόν, 

ι σώφρον δίοβ. 2 τών (3ε1. ΗείηάοΓί: της των δίοβ. θηλειών 
8ΐθΚ 2-6 εκείνων . . . παρθένων — άβ 3α61ίΐη. 4· 4 3 β*ν 
Ύονν άβ 3ΐ*ΒΙίνη. άκουσαιί] ήν άκουσαι δίοβ. 4 οιη· δίο6. 
στρέφαις άβ 3ηΙ)Ιίηι. : μεταστρέφαις 00(3<3. : στρβφάντων 5ΐο3>. 
5 οφθαλμοί5 άβ 3ηΙ)Ιΐηι. οί δίοβ. : θαλάμου οο<3(3. 6 φιδίτιόν Ο 
76 οχη. δίοβ. 7-8 καί . . . έπςμ,ΐλίβη οπή. δίοβ. 8 παιδικών 
00(3(3. : οογγ. Η&356 9 τώ// 5ίο&. ίο πλέίστον άν οΐΐ. 
ΓνΐοΗ&Γάδ ιι φιλονικία ΑΟΜ : οογγ. <3βΙ. 13 άξιοθΐατωτάτους 
Α Ο Μ : οογγ. <3εΙ. 14 συμβάλοι Μ 15 βπί οιη. Ο 15-22 ώϊ... 
αυτών = 8ίοΒ. ΡΙ. 44 (ΐν, Ρ· χ45 Ηεηδο) ι6 συνέβαλλβν δίοβ. 
21 Τ6 δίοΚ : μϊ) 00(3(3. 21-22 άνθ' αυτών Μ : άμφ' αυτών Α: άντ 
αυτών Ο οΐ δίοβ. 24 η <3ο1. ΗοΓίΙείη 



IV Η ΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

6 

γωρ'ις δ’ εκάτεροι άσκοΰσιν όπως άει κράτιστοι εσονται, 

€αυ δε τι δό], κα0’ εζ;α άρηξουσι τύ} πόλει παντι σθενει 

\άν\. ανάγκη δ* αύτοίς καί ευεξίας επιμελείσθαι. καί 

γάρ πνκτεύουσι δια την εριν οπού άν σνμβάλωσι· διαλύειν 

μεντοι τούς μαγομενονς πας 6 παραγενόμενος κύριος. ην 5 

δε τις απειθή τώ διαλύοντι, άγει αυτόν ό παιδονόμος επι 

τους εφόρους· οι δε ζημιονσι μεγαλείως, καθιστάναι βουλό- 

μενοι εις τό μηιτότε οργήν του μη πείθεσθαι τοίς νόμοις 

κρατησαι. 

7 Ύοΐς γε μην την ηβητικην ηλικίαν πεπερακόσιν, εξ ων ίο 

ήδη και αι μεγισται αργοί καθίστανται, οι μεν άλλοι 

"Ελληνες άφελόντες αυτών τό ισχύος ετι επιμελείσθαι 

στρατεύεσθαι όμως αντοΐς επιτάττουσιν, δ δε Αυκονργος 

τοίς τηλικούτοις νόμιμον εποίησε κάλλιστον είναι τό Θήραν, 

ει μη τι δημόσιον κωλύοι, όπως δύναιντο και οντοι μηδέν 15 

ηττον τών ηβώντων στρατιωτικούς πόνους νποφερειν. 

V ΛΑ μεν ονν έκαστη ηλικία ενομοθετησεν δ Αυκονργος 

επιτηδεύματα σγεδόν εΧρηται· οίαν δε και πάσι δίαιταν 

2 κατεσκεύασε, νυν πειράσομαι διηγεΐσθαι. Αυκοϋργος τοίνυν 

παραλαβών τους Σπαρτιάτας ώσπερ τούς άλλους "Ελληνας 2ο 

οίκοι σκηνοϋντας, γνούς εν τούτοις πλεΐστα ραδιονργείσθαι, 

εις τό φανερόν εξύ)γαγε τά σνσκηνια, όντως ηγούμενος ηκιστ 

3 άν παραβαίνεσθαι τά προσταττόμενα. και σίτον γε εταξεν 

αντοϊς ώ? μήτε νπερπληρονσθαι μήτε ενδεείς γίγνεσθαι, 

πολλά δε και παράλογα γίγνεται από τών άγρενομενών 25 

οι δε πλούσιοι εστιν οτε καί άρτον άντιπαραβάλλονσιν 

2 άρήξουσιν Α ρη 3 (3ε1. δίερ1ΐ3ηιΐ5 άνάγκηι Α 
4 (τυμβάλλωσι Β Ο διαλύει Α 4“5 διαλύειν . . . κύριος = 8ίθΙ). 
ΡΙ. 44 (ΐν> Ρ· 14^ Ηεηεε) 5 παραγιγνόμενος δίοΐ). η μεγάλος 
Μ καθιστάναι Ο 8 €ίϊ (3ε1. λνεΐδίζβ ιο-ι6 τοίς.. . ύποφερειν = 

δίοΚ Π. 1. ο. ίο πεπερακόσιν Ο εΐ δίοβ. : πεπρακόσιν Α Μ 11-13 οι 
• . . επιτάττουσιν οπι. δίοβ. 13 εΙ 14 δε εΙ τοίς τηλικούτοις οιπ. δίοβ. 
15 δύνωνται δίοβ. 21 τούτιρ ΟοβεΙ πλεΐστα Ο πι : πλείστους 
ΑΜ 23 γε δίερΗαηυδ : τεοοάοΐ.: δέ Ηείικ1οι·£ 24 <*>$] τοσοΰτον 
&στε ΟοΙιεΙ 25 ά·γρευομενων ΑίΗεη. ΐν, ρ. 141 : αρδευομένων ΑΟ Μ 
26 άρτον ΟπηίεΓ εχ Αίΐιεη&εο; νΐάε δίερίϊ. αάηοΐ. : αργόν εοά<3. 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ν 

ώστε ούτε έρημός ποτέ η τράπεζα βρωτών γίγνεται, εστ άν 

διασκηνώσιν, ούτε πολυδάπανος. καί μην τον πότου άπο- 4 

παύσας τάς [ουκ] αναγκαίας πόσεις, αι σφάλλουσι μεν σώ¬ 

ματα, σφάλλουσι δε γνώμας, έφηκεν οπότε διφώη έκαστος 

5 πίνειν, οΰτω νομίζων άβλαβέστατόν τε καί ηδ ιστόν ποτδν 

γίγνεσθαι. ούτω γε μην συσκηνούντων πώς αν τις η υπό 

λιχνείας η οίνοφλυγίας η αυτόν η ούκον διαφθείρειεν; καί 5 

γάρ δη εν μεν ταΐς άλλαις πόλεσιν ώς τό πολύ οΐ ηλικες 

άλληλοις σύνεισι, μεθ’ ώνπερ καί ελάχιστη αιδώς παρα- 

ιο γίγνεται· ό δε Αυκοϋργος εν τη Σπάρτη άνέμειξε . . . 

παιδεύεσθαι τα πολλά τους νεωτέρους υπό της των γεραιτε- 

ρων εμπειρίας. καί γάρ δη επιχώριον εν τοΐς φιλιτίοις 6 

λέγεσθαι 6 τι άν καλώς τις εν τη πόλει ποίηση· ώστ εκεί 

ήκιστα μεν υβριν, ήκιστα δε παροινίαν, ήκιστα δε αίσχουργίαν 

15 καί αισχρολογίαν έγγίγνεσθαι. αγαθά γε μην απεργάζεται 7 

και τάδε η εξω σίτησις· περιπατεΐν τε γάρ αναγκάζονται εν 

τη οίκαδε άφόδω, καί μην του υπό οίνου μη σφάλλεσθαι 

έπιμελεΐσθαι, είδότες οτι ουκ ένθαπερ έδείπνουν καταμενουσι 

καί τη όρφνη οσα ημέρα χρηστέον ουδέ γάρ υπό φανού 

2ο τον ετι εμφρουρον έξεστι πορευεσθαι. 

Καταμαθών γε μην ό Αυκοϋργος καί οτι από των σίτων 8 

οι μεν διαπονούμενοι ενχροί τε καί εύσαρκοι καί εύρωστοι 

είσιν, οι δ’ άπονοι πεφυσημένοι τε καί αισχροί καί ασθενείς 

αναφαίνονται, ουδέ τοντου ημέλησεν, άλλ’ εννοών οτι καί 

25 όταν αυτός τις τη έαυτοϋ γνώμη φιλόπονη, αρκούντως τό 

σώμα εχων αναφαίνεται, επέταξε τον αεί πρεσβύτατον εν 

2 Γογ£. συσκηνώσιν ποτού Α Ο Μ : οογγ. ίΐοΐ. 3 οΰκ <3ο1. 
ΜϋΙΙοΓ-δίΓϋβΐης 5 ΙογΙ. πάτον νεί τδν πάτον 7 αντδν Α Μ 
ίο Ι&ο. ίηάΐοΕνΐΙ Κίΐΐιΐ: νομίζων δοΙιοηΜ : τάς ηλικίας ώστε ΒοΗηοίοΙοΓ; 
βουλόμενος Κ-ίοΙιαπΙδ II παιδεύεσθαι γάρ ΟογποΙΙ 14 αίσχουρ¬ 
γίαν Ο : αϊσχρονργίαν ΑΜ ΐ6 σίτισις Α Ο Μ 17 καί μή ύπδ 
του οϊνου σφάλλεσθαι ΗοΓννοΓοΙοη μτ^ν ογπ. Ο τού δοπρδΐ : τδ 
00<3<3. ΐ8 είδότας θθ(1<3. : οογγ. λνοΐδίίβ καταμενουσι ΑΟ 
19 καί οπι. Ο ττ) δε &ρφντ] Ο 'όσα] ώσπερ Ο 2ΐ &η1ε 
σίτων &άά. αυτών ΌοβΓοε 22 εϋχροοι οο<3(3. : οογγ. ΟοβοΙ 
25 τις άοΐ. : τι Α Ο Μ άρκούν <3εΙ. ουκ αρκούντως δοΐΐοηΐίΐ 



V ΗΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

τώ γυμνασίω εκάστω επιμελεΐσθαι ώ? μηποτε Εαυτοί ελάττου% 

9 τών σιτίων γίγνεσθαι, καί εμοι μεν ούδ’ εν τουτω σφαλη- 

ναι δοκεΐ. ουκ άν ουν ραδίως γε τα ενροι Σπαρτιατών ούτε 

υγιεινότερους οϋτ€ τοΐς σώμασι χρησιμωτερους· ομοίως γάρ 

από τε των σκελών καί από ψειρών καί από τράχηλου 5 

γυμνάζονται. 

VI Εναντία γε μην εγνω και τάδε τοΐς πλείστοις. εν μεν 

γάρ ταΐς άλλαις πόλεσι τών εαυτου έκαστος κα'ι παίδων και 

οικετών και χρημάτων άρχουσιν ο δε Λυκούργος, κατα- 

σκευάσαι βουλόμενος ώς αν μηδέν βλάπτοντες άπολαυοιεν ίο 

τι οι πολΐται άλληλων αγαθόν, εποίησε παίδων έκαστον 

2 ομοίως τών εαυτου καί τών άλλοτρίων άρχειν. όταν δε 

τις είδη οτι ουτοι πατερες είσΐ τών παίδων, ών αυτός άρχει 

ανάγκη ούτως άρχειν ώσπερ αν καί τών εαυτόν άρχεσθαι 

βουλοιτο. ην δε τις παΐς ποτέ πληγας λαβών υπ' άλλου 15 

κατείπη προς τον πατέρα, αισχρόν εστι μη ουκ άλλας 

πληγας εμβάλλειν τώ υίεΐ. οϋτω πιστευονσιν άλλτρΧοις 

3 μηδέν αισχρόν προστάττειν τοΐς παισίν. εποίησε δε καί 

οίκεταις, ει τις δεηθείη, χρησθαι καί τοΐς άλλοτρίοις. καί 

κυνών δε Θηρευτικών συνήψε κοινωνίαν ώστε οι μεν 2ο 

δεόμενοι παρακαλονσιν επι Θήραν, ό δε μη αυτός σχολάζων 

ηδεως εκπεμπει. καί ΐπποις δε ωσαύτως χρώνται· 6 γαρ 

άσθενησας η δεηθεϊς οχήματος η ταχύ ποι βονληθείς 

άφικεσθαι, ην που ΐδη ίππον όντα, λαβών καί χρησάμενος 

4 καλώς άποκαθίστησιν. ου μην ουδ’ εκείνο γε παρά τοΐς 25 

I έκαστων 4εΙ. ως μήτοτε αγύμναστους των σιτίων γεύεσθαι οίΐ. 
Η δείιεηΐίΐ: μήτοτε αυτούς ελαττον τών σ. γυμνάζεσθαι Ηείηπείΐ : 
£ΐ1ϋ ηΙιε: αυτοί άεΐ. δπυρρε : αύτους Ο : τόνους αυτούς Ηιΐ£ : ίοτί. τόνους 
αύτοΐς (Κ-ίοΙιαΓοΙδ) ίο μηθενΟ II αλλήλων οί τολΐται Ο ΙΙ-15 
ετοίησε . . . βουλοιτο = δίοβ. ΡΙ. 44 1·ε· χ3 ουτοι] τοσούτοι 
ΚΐοΙι&ΓίΙδ τατερες βΐσί] τάντες κύριοί είσι νεί άρχουσι Η 8οΙιοιι1<1 
ροδί ταίδων 1&0. δΙ&1. Μοπίδ : ίοιΊ. εχοίοϋΐ κα\ τών εαυτού 14 τών 
Μογιι5 : τύν Α 0 Μ εί δίοβ. 17 ετεμβάλλειν (Γοβεί άλλήλοί$ 
<1εΙ. : άλλ^λοι/ϊ Α Ο Μ 19 οίκεταις ώς ίδίοις ΒΐΌ(1ίΐ6υ5 21 αύ- 

το?ς 0 23 ρπυβ ή άεΐ. ΚΰΙιΙεΓ του οοόά.: εοιτ. ΗείηόοΓί 
25 76 νΤείδΙιε : τύ οο<3<3. 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ νί 

άλλου είθισμενον εποίησεν επιτηδεύεσθαι. οπού γάρ αν 

ύπο Θήρας όψισθεντες δεηθώσι των επιτηδείων, ήν μή συν- 

εσκευασμενοι τυχωσι, καί ενταύθα εθηκε τους μεν πετχα¬ 

μένους καταλείπειν τα πεποιημενα, τους δε δεόμενους 

5 άνοίζαντας τα σήμαντρα, λαβόντας όσων αν δεωνται σημη- 

ναμενους καταλιπεΐν. τοιγαρουν ούτως μεταδώόντες άλλή- 5 

λοις και οι τα μικρά εχοντες μετεχουσι πάντων των εν τή 

χωρά, δπόταν τίνος δεηθώσιν. 

Εναντία γε μήν και τάδε τοΐς άλλοις*Έ,λλησι κατεστησεν VII 

ίο 6 Λυκούργος εν τή Σπάρτη νόμιμα. εν μεν γάρ δήπου 

ταΐς άλλαις πόλεσι πάντες χρηματίζονται οσον δυνανταΐ' 

δ μεν γάρ γεωργεΐ, δ δε ναύκληρεΐ, δ δ’ εμπορεύεται, οι δε 

καί άπο τεχνών τρέφονται· εν δε τή Σπάρτη δ Λυκούργος 2 

τοΐς [μει>] έλευθεροις των μεν άμφι χρηματισμδν άπεΐπε 

15 μηδενός άπτεσθαι, όσα δε ελευθερίαν ταϊς πόλεσι παρα¬ 

σκευάζει, ταυτα εταζε μόνα έργα αυτών νομίζειν. και γάρ 3 

δη τί πλούτος εκεί γε σπουδαστεος, ένθα ισα μεν φερειν 

εις τά επιτήδεια, δμοίως δε διαιτάσθαι τάζας εποίησε μή 

ήδυπαθείας ενεκα χρημάτων όρεγεσθαι; αλλά μήν οτδ' 

2ο ιματίων γε ενεκα χρηματιστεον ου γάρ εσθήτος πολυτελεία 

αλλά σώματος ευεζία κοσμούνται. ουδέ μήν του γε εις 4 

τους συσκήνονς ενεκα εχειν δαπανάν χρήματα άθροιστεον, 

επεϊ τό τώ σώματι πονουντα ώφελεΐν τους συνόντας ευδοζό- 

τερον εποίησεν ή το δαπανώντα, επιδείζας τδ μεν φυχής, 

25 το δε πλούτου εργον. τό γε μήν εζ άδικων χρηματίζεσθαι 5 

ι άν οηι. Ο 3-4 πςπαυμένους 00(1(3. : εοιτ. Ζειαηε 4 κατα- 
κλήςιν ΗεΓ\νεΓ<3εη π^ριπ^ποιημένα δεΙίεηΜ αύθι$ σημηνα- 
μένους νεί 5Ϊπι. οίΐ. ΚϊοΗ&ΓίΙδ {ίΉτςιοη οΙ>3ί§ηαία ΡΗΠεΙρΗιΐδ : τά 
ταμιεΐα σημηνάμενος καταλείπειν ΡΙυΙ. Ιη$ί. Ι^αο. ρ. 238 ε) : 6 τά λοιπά, 
καταλί7τείνΗεΓΐ1είη οΰτω Ο Μ φ^Ελλησι ογπ. Β Ο ΙΟ 4ν ΤΊ/^πάρττ] 
ογπ. Ο 13-17 *ν . . . σπουδαστέος = δίοβ. ΡΙ. 44 (ίν, Ρ· τ47 Ηεηδε) 
14 μέν ογπ. δίθ8. των] τον (δΐε') Α μϊν ΟΓΠ. ΒΟ 15 ταΐς 
δίοΒ. ΐ6 αυτών Ο : έαυτων δίοβ. : αυτών Α Μ καί] ου δίοβ. 
17 δή τι δίοβ. έσπονδασται δίοβ. ΐ8 645 οιη. Ο 22 ενεκα 
8ε1. \νείδ1<ε 24 δαπανώντας οο<3(1. : οογγ. Μοτυδ τί)ς ψνχης 
Ο 25 αδίκων] άλληλων Ο 



• · 
VII ΗΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ 

καί εν τοΐς τοιούτοις διεκωλυσε. πρώτον μεν γάρ νόμισμα 

τοιοντον κατεστησατο, ά δεκάμνων μόνον αν εις οϊκίαν 

εισελθδν ούποτε δέσποτας ουδέ οίκετας λάθοί· καί γαρ 

6 χωράς μεγάλης καί άμάξης αγωγής δεοιτ’ άν. χρυσίον 

γε μην καί άργύριον ερευνάται, καί άν τί που φανη, 6 5 

εχων ζημιουται. τί ουν άν εκεί χρηματισμος σπουδάζοιτο, 

ένθα η κτησις πλείους λύπας η η χρησις εύφροσύνας 

παρεχει; 

VIII Άλλα γάρ οτι μεν εν Σπάρτη μάλιστα πείθονται ταΐς 

άρχαΐς τε και τοΐς νόμοις, ΐσμεν άπαντες. εγίο μεντοι ονδ' ίο 

εγχειρησαι οΤμαι πρότερον τον Ανκοϋργον ταυτην την ευταξίαν 

καθιστάναι πρίν ομογνωμονας εποιησατο τους κρατίστονς 

2 των εν τη πόλει. τεκμαίρομαι δε ταυτα, οτι εν μεν ταΐς 

άλλαις πόλεσιν οι δυνατώτεροι ουδέ βούλονται δοκεΐν τάς 

άρχάς φοβεΐσθαι, άλλα νομίζονσι τούτο άνελεύθερον είναι" 15 

εν δε τη Σπάρτη οι κράτιστοι καί ύπέρχονται μάλιστα τάς 

άρχάς καί τω ταπεινοί είναι μεγαλύνονται καί τω όταν 

καλώνται τρεχοντες άλλα μη βαδίζοντες ύπακούειν, νομί- 

ζοντες, ην αυτοί κατάρχωσι του σφόδρα πείθεσθαι, εψεσθαι 

3 καί τους άλλους· οπερ καί γεγενηται. είκος δε καί την 2ο 

της εφορείας δυναμιν τους αυτούς τούτους συγκατασκευάσαι, 

επείπερ εγνωσαν το πείθεσθαι μεγιστον άγαθδν είναι καί 

εν πόλει καί εν στρατιά καί εν οίκω% οσω γάρ μείζω δυναμιν 

εχει η άρχη, τοσούτω μάλλον άν ηγησαντο αυτήν καί κατα- 

4 ττληξειν τούς πολίτας [του ύπακούειν]. έφοροι ουν ικανοί 25 

μεν είσι ζημιουν ον άν βούλωνται, κύριοι δ’ εκπράττειν 

ι τοιούτοΐ5~\ περιοίκοιε ΚϋΗΙ 2 τοιουτο 0 δέκα μνών οο<3<3. : 
ΟΟΓΓ. ϋΐηά. 3 οϋποτε Α Μ : ούτε Ο ουδέ δοΗεηΙίΙ : ούτε 00(3(3. 
4 αγούσης ΟοβεΙ ; οΓ. ΡΙιιΙ. 9 δ βχβι Ε 11 ευεξίαν 
00(301. : οογγ. Όΐη<3. 14 ουδέ άεΐ. : ούτε Α ϋ Μ 16 οΐ κράτιστοι 
ογπ. Ο 20 'όπερ κα\~] 'όπερ δη ΡΐοΓίεοηΐ •γί'γνεται ΛΛ7"ιιΙΡΓ 24 εχοι 
Όίηά. Ιχν οπι. 0, (3ε1. δοΗηεΐ<3εΓ, 5ε<3 α<3 ήγήσ-αντο ροΓίΐηεΙ: εΐ ίεΓΠ ρο- 
Ιθ3ΐ ροεί εΙκδ$ δε ηγησαντο Ο: ■η'/ήσατο Α Μ αυτήν οπι. € 25 τον] 
615 τδ νοΐβΐΐΗηάοΓ τον ύπακούειν (3ε1. δοΙιηεΐάεΓ 25-2 (ρ. 8ες.) 

έφοροι . . καταστησαι —- δίοβ. ΡΙ. 44 (ΐν> Ρ· *49 Ηεηδε) 25 /κανοί] 
δυνατοί δίοβ. : κύριοι Οοβεί 26 είσπρίττειν ΑΒΟ : πράττειν δΐθ&. 
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παραχρήμα, κύριοι δε και άρχοντας μεταξύ [καί] καταπαύσαι 

καί είρξαί γε και περί της ψυχής εις αγώνα καταστήσαι. 

τοσαύτην δε εχοζ>τε$· δύναμιν ονχ ώσπερ αί άλλαι πόλεις 

Ζώσι τοί/? αίρεθεντας αεί άρχειν το έτος όπως αν βούλωνται, 

5 άλλ’ ώσπερ οι τύραννοί καί οι Ζν τοΐς γυμνικοΐς άγώσιν 

Ζπιστάται, ήν τινα αίσθάνωνται παρανομούντά τι, ευθύς 

παραχρήμα κολάζουσι. πολλών δε και άλλων οντων 5 

μηχανημάτων καλών τώ Αυκούργω εις το πείθεσθαι τοΐς 

νόμοις Ζθελειν τούς πολίτας, Ζν τοΐς καλλίστοις και τούτο 

ίο μοι δοκει ειναι, οτι ον πρότερον άπεδωκε τώ πλήθει τούς 

νόμους πρίν Ζλθών σύν τοΐς κρατίστοις εις Δελφούς Ζπήρετο 

τον θεόν ει λώον καί άμεινον εΐη τη Σπάρτη πειθομενη οΐς 

αυτός εθηκε νόμοις. Ζπεϊ δε άνεΐλε τώ παντϊ άμεινον είναι, 

τότε άπεδωκεν, ον μόνον άνομον άλλα και άνόσιον Θείς το 

15 πυθοχρήστοις νόμοις μή πείθεσθαι. 

"Αξιόν δε τον Ανκούργον καί τόδε άγασθήναι, το κάτεργά- IX 

σασθαι Ζν τή πόλει αίρετώτερον είναι τον καλόν θάνατον 

αντί τού αισχρού βίου · και γάρ δη Ζπισκοπών τις αν ευρό ι 

μείους άποθνήσκοντας τούτων (ή) τών εκ τού φοβερού 

2ο άποχωρεΐν αϊρουμενων. ώς τάληθες είπεΐν καί επεται τή 2 

αρετή (το) σωζεσθαι εις τον πλεΐω χρόνον μάλλον ή τή κακία· 

και γάρ ράων καί ήδίων καί εύπορωτερα καί ισχυρότερα, 

δήλον δε οτι καί εύκλεια μάλιστα επεται τή αρετή· καί γάρ 

συμμαχεΐν πως πάντες τοΐς άγαθοΐς βούλονται. ή μεντοι 3 

25 ώστε ταύτα γίγνεσθαι Ζμηχανήσατο, καί τούτο καλόν μή 

παραλιπεΐν. Ζκεΐνος τοίνυν σαφώς παρασκεύασε τοΐς μεν 

I καί ΕηΙβ καταπαύσαι οπί. δίοβ. 2 γβ] Τ€ δίοβ. 3 τοιαύτην 
ΚόΜετ έχοντας Μοηιε 4 £ρ*θεντας Α άεϊ άρχειν] διάρχειν 
Οοβεί, 5ε<3 αεί ουηι ρΗτΙΐεΐρίο ΐπη^εηάπηι 7_Ι5 πολλών . . . 

πείθεσθαι = δίοβ. ΡΙ. 44 1.0. 7 κα1 &λλα>ι/] καλών δίοβ. 9 τούτό] 
τό νεί τόδε δίοβ&εΐ οο<3<1 14 βίΐί] δείξας ροδί άνομον δίοΙ>. 
15 Ρ-ύ οιη· Ο ιβ—18 άξιον . . . βίου = δίοβ. ΡΙ. 441·0· ι6 κατερ- 
7άζεσθαι δίοβ. 19 τούτων] τών καλώς άτγωνιζ6ντων νεί δίιηΐΐε ςυΐά 
ΚϋΗΙ: ΓογΙ. τών τούτον ή 3<Μ. ΗείικΙοΓΓ 2ο ώς τάληθες άεϊ. : 
ώστ' αληθές Α Μ : ώστε αληθές Ο 21 τδ αά<3. Μοπίδ πλε7ον Ο 
23 καί "ότι καί Β Ο επεται μάλιστα Ο 

ΧΕΝ. ΕΑΟΕϋ. 6 



ίχ ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

4 άγαθοις ευδαιμονίαν, τοΐς δε κακοΐς κακοδαιμονίαν. εν 

μεν γαρ ταΐς άλλαις πόλεσιν, όπόταν τις κακός γένηται, 

επίκλησιν μόνον εχει κακός είναι, αγοράζει δε εν τω αυτω 

6 κακός τάγαθώ καί κάθηται καί γυμνάζεται, εαν βουληται· 

εν δε τι7 Λακεδαίμονι πας μεν αν τις αίσχυνθείη τον κακόν 5 

σύσκηνον παραλαβεΐν, πας δ’ αν εν παλαίσματι συγ- 

5 γυμναστήν. πολλάκις δ’ ό τοιουτος και διαιρούμενων 

τους άντισφαιριουντας αχώριστος περιγίγνεται, και εν 

χοροΐς δ’ εις τας επονείδιστους χώρας απελαύνεται, καί 

μην εν όδοΐς παραχωρητέον αυτω καί εν Θάκοις καί [εν] ίο 

τοΐς νεωτέροις υπαναστατεον, καί τας μεν προσήκουσας 

κόρας οΐκοι θρεπτεον, καί ταυταις της ανανδρίας αιτίαν 

υφεκτέον, γυναικός δε κενήν εστίαν [ον] περιοπτεον και 

άμα τουτου ζημίαν άποτειστεον, λιπαρόν δε ου πλανητεον 

ουδέ μιμητέ ον τους ανέγκλητους, η πληγας υπό των 15 

6 άμεινόνων ληπτεον. εγώ μεν δη τοιαυτης τοΐς κακοΐς 

ατιμίας επικείμενης ουδεν θαυμάζω τό προαιρείσθαι εκεί 

Θάνατον αντί του ούτως άτιμου τε και επονείδιστου βίου. 

X Καλώ? δε μοι δοκεΐ ό Αυκοϋργος νομοθετησαι καί η μέχρι 

γηρως άσκοϊτ αν αρετή. επί γα.ρ τω τέρματι του βίου 2ο 

την κρίσιν της γερόντιας προσθεϊς εποίησε μηδε εν τω 

2 γήρα αμελείσθαι την καλοκάγαθίαν. άζιάγαστον δ’ αυτου 

καί τό επικουρησαι τω των αγαθών γηρα' θεϊς γαρ τους 

γέροντας κυρίους του περί της ψυχής άγώνος διέπραζεν 

εντιμότερου είναι τό γήρας της των άκμαζόντων ρώμης. 25 

3 εικότως δέ τοι καί σπουδάζεται οΰτος ό αγών μάλιστα των 

ανθρωπίνων. καλοί μεν γαρ και οι γυμνικοί' άλλ’ ουτοι 

μεν σωμάτων είσίν 6 δε περί της γερόντιας άγων ψυχών 

6 σύσκηνον ΟΓη. Ο, παλαίσμασι δίερΗαηυε ίη ηΐ£. το εν ε’εΐ. 
δίερίταηιΐδ ιι ύπαναστατύον τοΪ5 νεωτεροι$ ΗείητΙοΓΓ 12 ανδρείας 
Α Ο Μ : οογγ. εΐεΐ. 13 ού <3ε1. ϋίηό., οοΐΐ. ΗβΙΙ. VI. ν. φ : οίσαν 
Ηααδε 19-3 (Ρ· δες.) καλώ5 ... άξιοσπουδαστότεροι = δίοβ. Π. 44 
ΐς ύ ογπ. 5ΐο6. η Β Ο : η Α : ίΐ Μ ε£ δίοβ. 20 η αρετή δίοβ. 
21 προθε\ς δίοΐ). 26 των] πάντων Ηεηεε 27 ανθρωπίνων ϋΪΓ·(].: 
ανθρώπων εο<3(1. κα\ οπτ. δίοβ. 28 εϊσίν οιη. δίοβ.: <3ε1. ΡίεΓίεοηί 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ X 

αγαθών κρίσιν παρεχει. οσω ουν κρείττων ψυχή σώματος, 

τοσοντω καί οί αγώνας οί των ψυχών η οϊ τών σωμάτων 

άζιοσπουδαστότεροι. 

Το'δε γε μην του Λυκούργου πώς ον μεγάλως άζιον 4 

5 άγασθηναι; ος επειδή κατεμαθεν ότι οπού οί βουλόμενοι 

επιμελούνται της αρετής ονχ ικανοί είσι τάς πατρίδας 

αύζειν, [εκειζιοϊ] εν τη Σπάρτη ηνάγκασε δημοσία πάντας 

πάσας άσκεΐν τάς άρετάς. ώσπερ ουν [οι ιδιώται] τών 

ιδιωτών διαφερουσιν αρετή οί άσκοΰντες τών άμελούντων, 

ίο ούτω και η Σπάρτη εικότως πασών τών πόλεων αρετή 

διαφέρει, μόνη δημοσία επιτηδενονσα την καλοκάγαθίαν. 

ου γάρ κάκεΐνο καλόν, το τών άλλωυ πόλεων κολαζουσών 5 

ην τις τι ετερος ετερον άδικη, εκείνον ζημίας μη ελάττους 

επιθ είναι εΐ τις φανερός εϊη αμελών τού ώς βέλτιστος 

15 είναι; ενόμιζε γάρ, ώς εοικεν, υπό μεν τών άνδραπόδι- 6 

ζομενων τινάς η άποστερονντων τι η κλεπτόντων τους 

βλαπτόμενους μόνον άδικεΐσθαι, υπό δε τών κακών καί 

άνανδρων ολας τάς πόλεις προδίδοσθαι. ώστε εικότως 

εμοιγε δοκέΐ τούτοις μεγίστας ζημίας επιθεΐναι. επεθηκε η 

2ο δε καί την άνυπόστατον άνάγκην άσκεΐν άπασαν πολιτικήν 

άρετην. τοΐς μεν γάρ τά νόμιμα εκτελοΰσιν ομοίως άπασι 

την πόλιν οίκείαν εποίησε, καί ονδεν νπελογίσατο ούτε 

σωμάτων ούτε χρημάτων άσθενειαν εί δε τις άποδειλιάσειε 

τού τά νόμιμα διαπονεΐσθαι, τούτον εκείνος άπεδειζε μηδε 

25 νομίζεσθαι ετι τών όμοιων είναι. άλλα γάρ οτι μεν 8 

παλαιότατοι ούτοι οί νόμοι εισί, σαφές· ό γάρ Λυκούργος 

κατά τούς Ήρακλείδας λεγεται γενεσθαί' ούτω δε παλαιοί 

οντες ετι καί νύν τοΐς άλλοις καινότατοι είσι· και γάρ το 

I κρειττον Μ : κρείσσον 8ΐοΙ>. 5 ’όπου οί] εστιν όπου οί ΜοΓυδ : 
μόνοι οί ΗεΠίεΐη : οι οίκοι ΡίεΓίεοηΐ : αυτοί οί ροδί βουλόμενοι 
αάά. μόνοι Μ&(1νΪ£ 6 Επιμελούνται Η335ε : επιμελείσθαι οοίΐά. 
7 Εκείνος <3ε1. Ρΐει*Ιεοηΐ 8 οί ιδιώται <3ε1ενΐ: ιδιώται ιδιωτών 5Ϊηε 
3ΐ*1. 8εΗηεί<3εΓ 9 άσκούντες τών άμελούντων <3ε1. λΥεΐδΙίε 
13 κάκείνον Ο 14 φανερώς Ο 24 Εκείνος Ι3θο&δ : εκεί 
οο<Μ. μηδε Ζευηε : μ·ί]τε οο(3<1. 

6* 



X ΕΝΟΦΏΝΤΟΣ 

πάντων θαυμαστότατον επαινουσι μεν πάντες τά τοιαντα 

επιτηδεύματα, μιμεΐσθαι δε αυτά ουδεμία πόλις εθελει. 

XI Και ταϋτα μεν δη κοινά αγαθά και εν ειρήνη και εν 

πολεμώ· εί δε τις βούλεται καταμαθεΐν 6 τι και εις τάς 

στρατέίας βελτιον των άλλων ε μηχανή σατο, εζεστι και 5 

2 τούτων ακούειν. πρώτον μεν τοίννν οι έφοροι προκηρυτ- 

τουσι τά ετη εις ά δει στρατευεσθαι και ιππενσι καί 

όπλίταις, επειτα δε και τοΐς χειροτεχναις· ώστε οσοισπερ 

επί πόλεως χρώνται άνθρωποι, πάντων τούτων καί επί 

στρατιάς οι Αακεδαιμόνιοι ευποροΰσι· καί όσων δε οργάνων ίο 

ή στρατιά κοινή δεηθείη άν, άπαντα τά μεν άμάζη προσ- 

τετακται παρεχειν, τά δε νποζνγίω· οϋτω γάρ ήκιστ άν τό 

3 ελλεΐπον διαλάθοι. εις γε μην τον εν τοΐς οπλοις αγώνα 

τοιάδ’ εμηχανήσατο, στολήν μεν εχειν φοινικιδα, ταυτην 

νομίζων ήκιστα μεν γυναικεία κοινών εΐν, πολεμικωτάτην δ’ 15 

είναι, καί χαλκήν ασπίδα· καί γάρ τάχιστα λαμπρύνεται 

καί σχολαιότοτα ρυπαίνεται. εφήκε δε καί κομάν τοΐς 

νπερ την ήβητικήν ηλικίαν, νομίζων ουτω καί μείζους άν 

4 καί ελευθεριωτερους καί γοργότερους φαίνεσθαι. ουτω γε 

μην κατεσκευασμενων μόρας μεν διεΐλεν εζ και ιππέων 2ο 

καί οπλιτών. εκάστη δε τών όπλιτικών μορών εχει πο¬ 

λέμαρχον ενα, λοχαγούς τετταρας, πεντηκοντήρας οκτώ, 

ενωμοτάρχους εκκαίδεκα. εκ δε τούτων τών μορών διά 

παρεγγυήσεως καθίστανται τότε μεν εις . .. ενωμοτίας, τότε 

5 δε εις τρεις, τότε δε εις εζ. δ δε οι πλεΐστοι οϊονται, 25 

5 στρατιάς Α Ο Μ: εοπ*. (3εΙ. ίο όσων Ηα&δβ εχ ΡΙιΐΙβΙρΗο : 
Άσα εο(3<1 δι Ο II Άπαντα Ηααδβ εχ ΡΗϋεΙρΙαο : απάντων εο<3<1. 
13 εκλεΐπον εοο1<1. : οογγ. 3εΗηεΐ(1εΓ 13-16 εϊς γε μ))ν τδν εν όπλοις 
αγώνα τοιάδε εμηχανήσατο, στολήν μεν εχειν φοινικιδα καί χαλκήν 
ασπίδα 8ΐοΒ. ΓΊ. 44 1.0. ι6 κα\ χαλκήν ασπίδα, ςιιαε ΐη εο(1<1. ροδί 
φοινικιδα Ιε^αηΙυΓ, βίε ε55ε ροηεηάα νΐ<1ΐΙ ϋΐηά. 17-25 ^φήκε · · · 
εξ = 5ΐοΙ>. ΡΙ. 44 1.0. 19 Κ(ό γοργότερους οπι. 8ΐο6. 21 δπλι- 

τικών 5ίθ6.: πολιτικών 00(3(1. εΙ Η3ΓροοΓαΙΐθ 8.ν. μορών μορών εχει 
Η&ΓροοΓ3.1ΐο: εχει μορών εοάά. : εχει μοιρών 5ΐο6. 22 πεντηκον- 

τήρας Α : πεντηκοστήρας Μ : πεντηκοστύας ΗαΓροοΓΕίίο 23 ενωμοτ- 

άρχας Α ΐη πΐ£. Ο εΐ ΗαΓροοΓαΙΐο ; εί. Εχρβά. III. ίν. 2ΐ εί IV. ϋΐ. 26 
μοιρών Μ : μερών 5ΐ:οΙ>. 24 εί 25 τότε ίεΓ Α Μ 24 Ιαε. ΐηάΐεδνΐ : 
ίθΓΐ. εις β' εχοντες τάς ενωμοτίας ; εί. /«$/. VI. ΐϋ. 21 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ χί 

πολυπλοκωτάτην είναι την εν οπλοις Λακωνικήν τάξιν, τό 

εναντιώτατον ύπειληφασι του όντος· είσϊ μεν γάρ εν τη 

Λακωνική τάξει οί πρωτοστάται άρχοντες, και ό στίχος 

έκαστος πάντ εχων οσα δει παρεχεσθαι. οντω δε ρόδιον 6 

5 ταύτην την τάξιν μαθεΐν ως οστις τους ανθρώπους δύναται 

γιγνώσκειν ουδεϊς αν άμάρτοι· τοΐς μεν γάρ ηγεΐσθαι δε- 

δοται, τοΐς δ€ επεσθαι τετακται. αι δε παραγωγαϊ ώσπερ 

υπό κηρυκος υπό του ενωμοτάρχου λόγω δηλούνται (καϊ) 

άραιαί τε και βαθύτεραι αι φάλαγγες γίγνονται· ών ουδεν 

ίο οόδ’ όπωστιουν χαλεπόν μαθεΐν. τό μεντοι καν ταραχθώσι 7 

μετά του παρατυχόντος ομοίως μάχεσθαι, ταντην την τάξιν 

ούκετι ρόδιόν εστι μαθεΐν πλην τοΐς υπό των του Λυκούργου 

νόμων πεπαιδευμένοις. ευπορώτατα δε και εκείνα Λακεδαι- δ 

μόνιοι ποιοϋσι τα τοΐς όπλομάχοις πάνυ δοκουντα χαλεπά 

15 είναι· όταν μεν γάρ επί κερως πορεύωνται, κατ ουράν 

δηπου ενωμοτία (ενωμοτία) επεται· εάν δ’ εν τω τοιούτω 

εκ του εναντίου πολέμια φάλαγξ επιφανή, τω ενωμοτάρχω 

παρεγγυάται εις μετωπον παρ’ ασπίδα καθίστασθαι, καί διά 

παντός ούτως, εστ αν η φάλαγξ εναντία καταστη. ην γε 

2ο μην ούτως εχόντων εκ του όπισθεν οί πολέμιοι επιφανώσιν, 

εξελίττεται έκαστος 6 στίχος, ΐνα οί κράτιστοι ενάντιοι 

αεί τοΐς πολεμίοις ώσιν. οτι δ€ ό αρχών ευώνυμος γίγνε- 9 

ται, ούδ' εν τούτω μειονεκτεΐν ηγούνται, αλλ’ εστιν οτε καί 

πλεονεκτεΐν. ει γάρ τινες κυκλούσθαι επιχειροΐεν, ούκ αν 

25 κατά τά γυμνά, αλλά κατά τά ώπλισμενα περιβάλλοιεν αν. 

ην δε ποτέ ενεκά τίνος δοκη συμφερειν τον ηγεμόνα δεξιόν 

κεράς εχειν, στρεψαντες τό άγημα επί κεράς εξελίττουσι 

την φάλαγγα, εστ αν ό μεν ηγεμών δεξιός η, η δε ουρά 

ευώνυμος γενηται. ην δ’ αύ εκ των δεξιών πολεμίων ίο 

4 πάντ εχων^ ΓογΙ. πειθαρχών : 130. 5ί3ΐ. Οίη<3. 8 καί 3(1(1. Ζεΐΐηε : 
αΐς 5εΗεη1(1: εξ ων Η33$ε φ ονδεν Ο : δ’ Α Μ : δτ) (ΙεΙ. ίο τδ] 
τδν ΑΒ ιι τούτην ττ)ν τάξιν (ΙεΙ. Ηεπνεπίεη : ροδί τάξιν £κ3<3. 
εχοντας δεΗεηΜ ιό ενωμοτία 3(3(1. ϋοβΓεε ιη ενωμοτάρχη 
εθ(3(1. ; οογγ. ϋΐηά. 25 περιβάλοιεν 0 26 δοκεΤ Α Β τδ δεξιδν 
5οΗηεΐ(3εΓ 



ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ χί 

τάξις έπιφαίνηται επι κύρως πορένομίνων, ονδέν άλλο 

'πραγματώνονται η τον λόχον έκαστον ώσπερ τριηρη άντί- 

7τρωρον τοΐς έναντίοις στρέφονσι, και όντως αν γίγνέται 

6 κατ ουράν λόχος παρά δόρυ. ην γέ μην κατά τα 

ένωννμα πολέμιοι προσίωσιν, ονδέ τοντ έώσιν, άλλα 5 

προθύουσιν η [έναντίονς] άντιπάλονς τοίις λόχονς στρέφονσι· 

και όντως αν ό κατ ονραν λόχος παρ' ασπίδα καθίσταται. 

XII Έρω δε καί η στρατοπέδέύέσθαι ένόμισέ χρηναι Λυκούρ¬ 

γος. διά μ\ν γάρ το τάς γωνίας τον τέτραγώνον άχρι'ιστονς 

έίναι κύκλον έστρατοπέδέύσατο, έί μη όρος ασφαλές έΐη η ίο 

2 τειχο$· η ποταμόν όπισθέν έχοΐέν. φνλακάς γέ μην έποίησέ 

μέθημέρινάς τάς μέν παρά τά όπλα έΐσω βλέπούσας· ον γάρ 

πολέμιων ένέκα αλλά φίλων ανται καθίστανται· τούς γέ μην 

πολέμίονς ιππέΐς φνλάττονσιν άπο χωρίων ων αν εκ πλέίστον 

3 προορωέν έί [δ^] προσίοι. νύκτωρ (δε) έξω της φάλαγγος 15 

ένόμισέν νπο Σκιριτων προφυλάττέσθαι* (νυν δ* ηδη και 

4 νπο ξένων . . . αυτών τινές σνμπαρόντές.) το δέ έχοντας τά 

δόρατα άέϊ πέριιίναι, έν και τούτο δει έίδέναι, οτι τον αυτού 

ένέκά έστιν ονπέρ καί τονς δούλονς έϊργονσιν άπο των οπλών, 

και τοι/? επι τά αναγκαία άπιόντας ον δει θανμάζέΐν ότι 2ο 

οντέ άλληλων οντέ των οπλών πλέον η όσον μη λνπέΐν 

άλληλονς άπίρχονται· και γάρ ταντα άσφαλέίας ένέκα 

5 ποιοΰσιν. μέταστρατοπέδέύονταί γέ μην πνκνά και τον 

σίνέσθαι τονς πολέμίονς ένέκα και τον ωφέλέΐν τονς φίλους, 

και γνμνάζέσθαι δε προαγορέύέται νπο τον νόμον άπασι 25 

Λακέδαιμονίοις, εωσπερ αν στρατέύωνται· ώστε μέγαλο- 

I ούθεν Α 0 $-6 άλλα προθεουσιν 0 : άλλ’ άποθοντιν Α : άλλ’ 
απωθοΰσιν Μ 6 7τροθεουσιν 2)] &πωθεν οδίΠΐ/Ιεββ τοΊς έναντίοις 
ΚδοΗΙ^ εΙ Κ,ϋδΙονν: εναντίους άεΐενΐ το?ς αντιιτάλοις Ο 9-Ι° αχρή¬ 
στου* είναι του τετραγώνου Ο 14 ίππεΐς Γείίηιη ροδί ΟαιιΐΐεΓ 
(λα Ι^αη^Ηβ άβ Χ£η. ρ. 8ΐ) 15 ττροορφεν εΧ τις ττροσίοι’ νύκτωρ δ’ 
ΒαΗτοΙί προίοι οο<3<3. : οογγ. ιη Ιηο. 5Ι2Ι. Όίηά.: 
^ν τΰχωσιν η<3οΙ. ΚϋΗΙ (εαν τυγχάνωσιν \νεϊδ1ίε) : ΓογΙ. φυλάττουσι γάρ- 

ξένων νομίζεται’ παραφυλάττουσι δέ αυτών οΐί. ΚδΗΙεΓ τινες] εΧ 
τινες Ηεπηαηη : ο'Ιτινες ΡΐειΊεοηΐ 22 άλλήλοις Μ 24 ενεκα 
<3ε1. Ηεηνεπίεη 26 εωσπερ Όΐη(3., οοΐΐ. Ιηεί. V. ϋΐ. 27 : ’όσφττερ Α Μ : 
οσοιπερ Ο : δσημεραι εαν οίΐ. Η 8ο1ιεη1ί1 μεγα\οφρονεστερους ϋίη<3. 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ XII 

πρεπεστερους μεν αυτούς εφ' εαυτοΐς -γίγνεσθαι, ελενθεριω- 

τερονς δε των άλλων φαίνεσθαι. δει δ£ ούτε περίπατον 

ούτε δρόμον μάσσω ποιεΐσθαι η οσον αν η μόρα εφηκη, 

όπως μηδεϊς των αυτού οπλών πόρρω γίγνηται. μετά δε 6 

5 τα γυμνάσια καθίζειν μεν ό πρώτος πολέμαρχος κηρύττει· 

εστι δε τούτο ώσπερ εξετασις· εκ τούτον δε άριστοποιεΐσθαι 

και ταχύ τον πρόσκοπον άπολύεσθαι· εκ τούτον δ’ αύ 

διατριβαϊ και αναπαύσεις προ των εσπερινών γυμνασίων, 

μετά γε μην ταΰτα δειπνοποιεΐσθαι κηρύττεται, καί επειδάν η 

ίο ασωσιν εις τούς θεούς οΐς αν κεκαλλιερηκότες ώσιν, επί των 

οπλών άναπαύεσθαι. οτι δε πολλά γράφω ον δει θαυμάζειν 

ήκιστα γάρ Αακεδαιμονίοις ενροι αν τις παραλελειμμενα εν 

τοΐς στρατιωτικοΐς οσα δεΐται επιμελείας. 

Αιηγησομαι δε καί ήν επί στρατιάς ό Λυκούργος βασιλεΐ XIII 

ΐ5 δύναμιν καί τιμήν κατεσκεύασε. πρώτον μεν γάρ επι 

φρουράς τρεφει η πόλις βασιλέα και τούς σύν αντώ· 

συσκηνούσι δε αντώ οϊ πολέμαρχοι, όπως άει συνόντες 

μάλλον καί κοινοβονλώσιν, ην τι δεωνται· συσκηνονσι 

δε καί άλλοι τρεις άνδρες τών όμοιων ούτοι τούτοις επι- 

2ο μελοΰνται πάντων τών επιτηδείων, ως μηδεμία ασχολία η 

αύτοΐς τών πολεμικών επιμελεΐσθαι. επαναληψομαι δε ώς 2 

εξορμάται σύν στρατιά 6 βασιλεύς. θύει μεν γάρ πρώτον 

οΐκοι ών Αιί Άγήτορι καί τοΐς σιοΐν [αδτω]· ην δε ενταύθα 

καλλιερ ηστ\, λαβών 6 πυρφόρος πυρ άπο του βωμού 

25 προηγείται επί τά όρια της χώρας· 6 δ£ βασιλεύς εκεϊ αύ 

θύεται Αά καί ’Αθήνα. όταν δ€ άμφοΐν τούτοιν τοΐν θεοΐν 3 

καλλιερηθη, τότε διαβαίνει τά όρια τύ]ς χώρας· καί το πύρ 

μεν άπο τούτων τών ιερών προηγείται ούποτε άποσβεν- 

νύμενον, σφάγια δε παντοΐα επεται. αεί δε όταν θύηται. 

3 μάσσω ΗεΐηπςΗ : ελάσσω οο(1(3. μοίρα Μ 4 αυτών οοοίοΐ. 
7 άπολύεσθαι νΐοΐοπυβ : ύπολύεσθαι 00(3(1. 13 δα Μ 15 κατε¬ 

σκεύασε Λ: κατεσκεύασεν Ο : παρεσκεύασε Μ ΐ6 φρουρά οοίίϋ. : 
οογγ. Ι^εοηοΐΕνΐϋδ βασιλέα . . . αύτφ οιη. Ο 23 καί το?ι/ σιοιν 
εοπρεΐ: κα\ το~$ σύν αύτφ οοίΐά. : καί οι σύν αύτφ Ηίΐίίδε : κατα οι 
σύν αύτζ> ΡΐεΓίεοηΐ επ)ην Ο 



ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ • · · 

Χ111 

άρχεται μεν τούτου του έργου έτι κνεφαΐος, προλαμβάνειν 
4 βουλόμενος την του θεού έννοιαν, πάρεισι δε περί την 

θυσίαν πολέμαρχοι, λοχαγοί, πεντη κοντή ρες, ξένων στρατί- 

αρχοι, στρατού σκευοφορικού άρχοντες, και των άπδ των 
5 πόλεων δε στρατηγών ό βουλόμενος· πάρεισι δε και των 5 

έφορων δύο, οι πολυπραγμονούσι μεν ονδέν, ην μη 6 βασι¬ 

λεύς προσκαλύρ δρώντες δε δ τι ποιεί έκαστος πάντας σω- 

φρονίζουσιν, ως τδ είκός. όταν δε τελεσθη τα ιερά, δ βασι¬ 

λεύς προσκαλέσας ττάντας τταραγγέλλει τα ττοιητέα. ώστε 
δρων ταύτα ηγησαιο άν τούς μεν άλλους αντοσχεδιαστάς ίο 
εΐναι των στρατιωτικών, Λακεδαιμονίους δε μόνους τω όντι 

6 τεχνίτας των πολεμικών. έπειδάν γε μην ηγηται βασιλεύς, 
ην μεν μηδεϊς ενάντιος φαίνηται, ονδεις αυτού πρόσθεν 
πορεύεται, πλην Σκιρΐται και οι προερευνωμενοι ιππείς· ην 
δε ποτέ μάχην οίωνται εσεσθαι, λαβών τδ άγημα της 15 

πρώτης μόρας δ βασιλεύς άγει στρέφας έπϊ δόρυ, έστ άν 
7 γένηται εν μέσω δυοΐν μόραιν και δυοϊν πολεμάρχοιν. ονς 

δε δει επι τούτοις τετάχθαι, δ πρεσβύτατος των περί 
δαμοσίαν συντάττει· είσϊ δε οντοι οσοι άν σύσκηνοι ωσι 
των δμοίων, καί μάντεις και ιατροί καί ανληταϊ (και) οί 2ο 
τού στρατού άρχοντες, καί εθελούσιοι ην τινες παρωσιν. 

ώστε των δεομένων γίγνεσθαι ονδέν άπορεϊται· ονδέν γάρ 
8 άπρόσκεπτόν έστι. μάλα δε και τάδε ωφέλιμα, ώ$· έμοι 

δοκεΐ, έμηχανησατο Λυκούργος εις τδν εν οπλοις αγώνα, 

όταν γάρ δρώντων ηδη των πολεμίων χίμαιρα σφαγιάζηται, 25 

ανλείν τε πάντας τούς παρόντας ανλητάς νόμος και μηδένα 
Λακεδαιμονίων άστεφάνωτον είναι· και όπλα δε λαμπρύ- 

9 νεσθαι προαγορεύεται. εξεστι δε τω νέω καί κεχριμένω εις 

I προσλαμβάνειν Ο 3 λοχαγοί. . . στρατίαρχοι ΟΓη. Β Ο πεντηκο- 
στηρες Α Μ 9 ττροκαλεσας ΑΟΜ: ιτροσκαλεσας ά&1. 12 δ βασι¬ 
λεύς ΙυηΙ. ι6 μοίρας Ο Μ στρέψας (3εΙ. : σιιστρεψας ΑΟΜ 
17 μορών Ο : μοίραιν Μ 19 δαμοσίους Ο 20 κα\ 3^(3. Ζοιιηο 
23 άπροσκεπτεον Α Β μάλα Ο&δίαΐίο : καλά ΑΟΜ κα\ τάδε καϊ Ο 
24 ό λνκονργος Ο 28 κεχριμενψ (δο. ελαίφ) δΟΓΪρδΐ: κεκριμενφ 00(5(3. : 
κεκτενισμενφ 3&αρρο : κόμην διακεκριμένη \νείδ1ν6 οχ ΡΙυΙ. 22 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ χίϋ 

μάχην συνιεναι καί φαιδρόν είναι καί εύδόκιμον. καί 

παρακελεύονται δε τω ενωμοτάρχω· ούδ' ακούεται γάρ εις 

εκάστην πάσαν την Ενωμοτίαν άφ' εκάστου Ενωμοτάρχου 

εξω· όπως δ£ καλώς γίγνηται πολεμάρχω δει μελειν. 

5 όταν γε μην καιρός δοκη είναι στρατοπεδεύεσθαι, τούτον ίο 

μεν δη κύριος βασιλεύς καί του δειξαί γε οπού δεΐ' τό 

μεντοι πρεσβείας άποπεμπεσθαι και φιλίας και πολέμιας, 

τοΰτ’ ου βασιλεως. και άρχονται μεν πάντες από βασιλεως, 

όταν βονλωνται πράξαί τι. ην δ' ουν δίκης δεόμενος τις II 

ίο Ζλθη, προς ελλανοδίκας τούτον 6 βασιλεύς αποπέμπει, ην 

δέ χρημάτων, προς ταμίας, ην δε ληίδα άγων, προς λαφνρο- 

πώλας. οντω δε πραττομενων βασιλει ουδεν άλλο εργον 

καταλείπεται επί φρουράς η ίερει μεν τα προς τους θεούς 

είναι, στρατηγώ δε τα προς τους ανθρώπους. 

15 Ει δ€ τίς με εροιτο ει και νυν ετι μοι δοκουσιν οι XIV 

Λυκούργον νόμοι ακίνητοι διαμενειν, τούτο μά Αία ουκ αν 

ετι θρασεως εϊποιμι. οΐδα γάρ πρότερον μεν Λακεδαιμονίους 2 

αίρουμενονς οίκοι τά μέτρια έχοντας άλληλοις συνείναι 

μάλλον η αρμόζοντας εν ταΐς πόλεσι και κολακευόμενους 

2ο διαφθείρεσθαι. και πρόσθεν μεν οίδα αυτούς φοβούμενους 3 

χρνσίον έχοντας φαίνεσθαι· νυν δ’ εστιν ονς καί καλλωπι- 

ζομένους επί τω κεκτησθαι. επίσταμαι δε καί πρόσθεν 4 

τούτον ενεκα ξενηλασίας γιγνομενας καί άποδημεΐν ουκ 

εξόν, όπως μη ραδιουργίας οι πολιται από των ξένων 

25 εμπίμπλαιντο· νυν δ’ επίσταμαι τούς δοκοϋντας πρώτους 

είναι εσπουδακότας ώς μηδέποτε παύωνται άρμόζοντες επί 

ξένης. καί ην μεν οτε επεμελουντο όπως άξιοι είεν 5 

2 παρακελεύεσθαι Ζειιηο : παραγγελλεται Η δοΗεηΙίΙ Ενωμοτάρχη 
00(3(1. ούδεγάρ ΒΟ 3_4 έκαστου του Εξω Ενωμοτάρχου \νεΪ5ίίε 
6 δ^ κύριοί βασιλεύς 5θπρ5Ϊ : λυκουργος οιιηι Ιαοιιηα Ο : λυκοοργος 
βασιλείς Α Μ : κύριος βασιλεύς <3εΙ. 76 ΟΓΐ1· ^ 8 ού \νεΐδ1ίε : 
αΖ 00(3(3. 9 δ’ οΖν Α Μ : δε Ο ΐ8 έχοντας (3εΙ. : εκόντας Α Ο Μ 
22 τδ Α Β πρόσθεν μεν ΟοΒεΙ 24 νπδ Ο 25 Εμπίπλαιντο 
00(3(3. 27 ζενην Β Ο 



XIV Η ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ηγεισθαι· νυν δε πολύ μάλλον πραγματεύονται όπως άρ- 

ξουσιν ή όπως άξιοι τούτων εσονται. τοιγαρούν οι “Ελλη¬ 

νες πρότερον μεν Ιόντες είς Λακεδαίμονα εδεοντο αυτών 

ήγεύσθαι επ'ι τους δοκούντας άδικεΐν νυν δε πολλοί παρα- 

καλούσιν άλλήλους επ'ι το διακωλύειν άρξαι πάλιν αυτούς. $ 

ουδεν μεντοι δει Θανμάζειν τούτων των επιφόγων αύτοΐς 

γιγνομενων, επειδή φανεροί είσιν ούτε τώ θεώ πει θυμένοι 

ούτε τοΐς Λυκούργον νόμοις. 

XV Βούλομαι δε κα'ι ας βασιλεύ προς την πόλιν συνθήκας 6 

Λυκούργος εποίησε διηγήσασθαι· μόνη γάρ δη αύτη άρχη ίο 

διατελεΐ οΐαπερ εξ αρχής κατεστάθη· τα? δε αλλα? πολιτείας 

εύροι αν τις μετακεκινημένας και ετι και νυν μετακινούμενος. 

2 εθηκε γάρ θύειν μεν βασιλέα προ τής πόλεως τα δημόσια 

άπαντα, ώ? άπο [του] θεού όντα, κα'ι στρατιάν οποί άν ή 

3 πόλις εκπεμπη ηγεισθαι. εδωκε δε και γέρα άπο τών 15 

θυόμενων λαμβάνειν, κα'ι γήν δε εν πολλαΐς τών περίοικων 

πόλεων άπέδειξεν εξαίρετον τοσαύτην ώστε μήτ ενδεύσθαι 

4 τών μέτριων μήτε πλούτω ύπερφερειν, όπως δε κα'ι οι 

βασιλείς εξω σκηνοίεν, σκηνήν αυτούς δημοσίαν άπεδειξε, 

και διμοιρία γε επί τώ δείπνω ετίμησεν, ούχ ϊνα διπλάσια 20 

καταφάγοιεν, άλλ’ ϊνα κα'ι άπο τούδε τιμήσαι εχοιεν ει τινα 

5 βούλοιντο. εδωκε δ’ αύ κα'ι συσκύινους δύο εκατερω προσ- 

ελεσθαι, όι δή κα'ι Ώύθιοι καλούνται. εδωκε δε κα'ι πασών 

τών συών άπο τόκου χοίρον λαμβάνειν, ώ? μήποτε άπορήσαι 

6 βασιλεύς ιερών, ήν τι δεηθή θεούς συμβουλεύσασθαι. κα'ι 25 

προς τή οικία δε λίμνη υδατος {αφθονίαν) παρεχει· ότι δε 

κα'ι τούτο προς πολλά χρήσιμον, οι μή εχοντες αυτά μάλλον 

ι πολλφ Ο 2 τούτου δίερίι&ηιιε, 56(1 η^ΐίσθαι ηοη ϊγΙογπ 651: 
ςυο<1 άρχαν 6 τών (Ιεΐ. Ρΐοιίεοηϊ ίο αυτή η ΥΓείδΙίο 
12 κα\ (τι νυν Ο 14 τού (Ιεΐ. Οίη<1. ιό δέ λΥεΐδ&β : Τ6 οο(1<1. 
τών) ών Α 17 μήτ€ δ(ΐσθαι οο<1(1. : οογγ. Όΐΐκΐ. 23 δ7?] 
(Ιεβοϊΐ Α πάση$ Ο 25 'κρίίων ΟοβεΙ 26 λίμνην Ο 
αφθονίαν δυρρίοΐ ί,αην. 6$. 25; οί. ΡΙ&ί. Οίϊ. ρ. III <1 παρύσχίν Ο 
27 μάλιστα Κΐοίιαπίδ 



ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ χν 

γιγνωσκουσι. και έδρας δε πάντα υπανίστανται βασιλεΐ, 

πλην ούκ έφοροι από των εφορικων δίφρων. καί ορκους 7 

δε άλληλοις κατά μήνα ποιούνται, έφοροι μεν υπέρ της 

πόλεως, βασιλεύς δε νπερ εαυτόν. δ δε ορκος εστί τω 

5 μεν βασιλεΐ κατά τους της πόλεως κείμενους νόμους βασι- 

λεύσειν, τη δε πόλει εμπεδορκούντος εκείνου άστυφελικτον 

την βασιλείαν παρεζειν. αύται μεν ούν αι τιμα'ι οίκοι 8 

ζωντι βασιλεΐ δεδονται, ούδεν τι πολύ υπερφερονσαι των 

Ιδιωτικών ου γάρ εβουληθη ούτε τοΐς βασιλενσι τυραννικόν 

ίο φρόνημα παραστησαι ούτε τοΐς πολίταις φθόνον εμποιησαι 

της δννάμεως. αι δε τελεντ7]σαντι τιμαί βασιλεΐ δεδονται, 9 

ττ/δε βούλονται δηλούν οι Λυκούργου νόμοι οτι ονχ ως 

ανθρώπους άλλ’ ώ? ηρωας τους Λακεδαιμονίων βασιλείς 

προτετιμηκασι. 

5 βασιλβι/βιν Μ 8 δίδονται Ο 9 Μ ? ον8( Ο 
II αι Ο δίδονται Ο 
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ΌΕ ΥΕσΠΟΑΕΙΒΥδ 

ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

Ηοο φίοςυε ίη 1ΐΐ3β11ο ςιιαε ιΐδΐΐΓρ3ίιΐΓ εΐίείίο φΐίη 
ρΓΟΓδίΐδ δίΐ: ΧεηορΙιοηίεΒ. ροδί: Ηει±>εΓίί Κίεΐι^ιχίδ εί 
Εεοροΐάί ΟίΐυίΐοΓ Ι^ΒοΓεδ ηε^απ ηοη ροίεδί. Είδ ςριαε 
ίΐΐί εοη^εδδεπιηί 3.θθίάεπηη ίτεςυεηίειη ιΐδίπτι νεΛοπιπι 
7Γ€ΐρασθαι εί περαινειν, ρ1ιΐΓ3.1εηι επιμελείαι, αγαθόν δε καί 
καλόν (ίϋ. 4), δε τις με επερωτωη . . ονκ αν φαίην (ν. 13), 

ίοηηυΐΕδ ΐΓΒ,ηδευηεΙί (ί. 2 ; ίϋ. ι ; ίν. 13 ; Οοιηιπ. III. ΐ. ι; 
Ιηεί. VIII. ί. 48 ; ίϋ. ι ; Κ. Σ. ν. ι; χίίί. ι ; ΗίρρανεΗ. ί. 
17) οί εοηεΐυάεηάί (ίν. 33 5 Ιηεί. IV. νϋί. ιι; VIII. νϋί. 
27 ; ΗεΙΙ. VII. ν. 27). Ηίει-οηίδ ο. ηοηί εί ΚΒπ άβ Υεεΐ. 
ε. δεευηάί υηυιη ευηεΐεπιηιιε ίυϊδδε αιιεΙοΓειη εεςιιίδ 
ηοη δυδρίεεΐιΐΓ ? Νοηηε ιιηιΐδ κϋειηφίε εεηδίιίί ρΓ&ε- 

ιηΐΐδ 3.ά νίι-ίιιίεηι εδδβ Ηοηπίηεδ εοηιπιονεηίΐοδ (ίϋ. 3 ; 

Ηίενο ίχ. 6 ; ΗίρρανεΗ. ί. 26) ? ΟΓ. είίαιη ίν. 30 ; Ηίεν. 

ίχ. 5 ; ΗίρρανεΗ. ϋ. 2. Ερίΐο^ιιηι Ηιιίυδεε ορεπδ ηοη 
εδδε 3. Χεηορίιοηίε δεπρίιιηι πιίΗί φΐίεΐεπι ίηεΓεάΜε 
εδί (εί. νί. 2 επερεσθαι τοι/? θεούς ει λωον καί αμεινον εϊη αν 
ττ\ πόλει} 3 τίνας θεών προσποιούμενοι, κάλλιστα και άριστά 

πράττοιμεν αν, Εχρεά. III. ί. 6 τινι αν Θεών Θυων και 
ευχόμενος κάλλιστα και άριστά ελθοι, Κ.Σ. νϋί. 5 επηρετο 
τον θεόν εί λωον και αμεινον εΐη ττ) Σπάρττ}, Εχρεά. 
VI. π. 15 εί VII. νί. 44)· Εοδ ζά Γείίιίαηεΐοδ φΐί 3.1ίΐ:εΓ 
ορίηαίί δΐιηί ΧεηορΙιοηίεΐΏ νεείί£3.1ία ΑίΗεηίεηδίυιη 
ίΓ3.εί3ίυπιιη ίιιίδδε, &1Ϊ3. εοηίΓηεηοΙ&ίιιηιπι εοηδίΐία, δΣΐίίδ 
ναΐεηί ςιιαε ε^Γε^ϊε εΐϊδριιίανϊΐ: Η3Γΐπΐ3ηυδ: εί ηαείοεείδ 
υί εςιιο ΓηεΓεη<Ιί ίυδ εδδεί (ίϊ. 5) ί^πι Εηίεα δΐΐ3.δεΓ3ί 
Χεηορίιοη (ΗίρρανεΗ. ίχ. 6). Εοδ άεηίςυε ςιιί ηοη 



ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

αηίθ α. 34^ οοΐΏροδίΐυπι 6556 ΙίβεΙΙιίΓη εεηδίιοΐΌ Γε<3- 

3Γ£ΐιί1: ΑίϋαΙβεΓίιΐδ Βοςμιεΐίε. 

Οχϊίοίδ ν&ίΐο&ηι 1335 (Α) ραΓδ νείυδίϊοΓ, <36 ςυα οΓ. 

Ρΐ'3.6ί. &<3 ΙιιεΙ. ρ. νί, οχΐιίβοΐ; νει-Βα 3. ο. ΐ. 5 νπάργνρος 
υδςιιε 3.ά ο. ίίί. 5 €ίσάγοιτο καί. ΡαιΈίδ Γεεεηίίοπδ 
Γ3ΐίοη6Γη ηοη Ιιαβιιί. ναΐιο^πηδ 195° (Β) οπιηία Ηαβεΐ 
ιΐδςυε ε<3 νί. 3 κάλλίστα καί. Μ3Γ0ΐ3Πΐΐ5 $ιι ίηΐε^πιηι 
εχΗίβεΙ: 1ίΡ>ε11ιΐΓη, εί 3 ν^ΙίοΕηο 1335 Βίο 53,1ΐ6ίη ε^ιη 
ηοη εδδε άεπναίυπι ίαπι ίη<3ε αρρ^Γοΐ ηυο<3 ηεο Ι30ΐιη35 

ν3ίίθ3ηί Β 6ί Μυίΐηεηδΐδ (ϋί. 14 ; ίν. 47 > ν. 12) ρΓΕεβεί: 
εΐ ήηεηι οριίδουΐί οοηΐίηεΐ. Μυϋηεηδίδ 3 ν^ίίε^ηο 
195° ίϊβδοπρίΐΐδ 6556 νί<3βίυΓ 5θ1ΐ3ηζίθ. ΡΐΌρΠ&β 61 
ρΐ'36θΐ3ΐ*36 ειιΐ8 οο<ϋοίδ Ιεοίΐοηοδ ηιιπι εοηίεοΙιίΓαε δίηΐ, 
ιιϋ δΐιρΓα <3ίχί, ίηοειΊιπη ΓεΙίηςυεΓβ ιώεΙο. Μιγογ 
οεΓίε ΗΒγ3γπ ίΐϋιΐδ ιηο<3ο δοΙΙειΊ^ιη δοίεηΙΪΣίπκμιε, 

γπο<3ο δΐυΐΐΐίί&πι. Ναιη ί. 5 ΓεεΙε άεδοπρδίί; νεί 6χ- 

οο^ίΐ^νίί; σπεφομένη μέν, φΐοά ίαιη ΐη ίταξπιεηΐο ρπργ- 

Γ306Ο ηυο<3 ε<3ί<3ίί; λνίΙοΒεη (Ανε/ιίν /ύν Ραρρνιιε- 
^ονεείιιιιι^ ί. 473) €Χ8ί»Γ6 νίάοιτιιΐδ, ουπι Β Μ μίν 
οπήΙΙαηΐ: ηοο ηοη ΙαικΗ 65ί ά^ηάυηι ηιιοά άττόντι ρΓο 
άπων ϋ. 2, π ον ρι*ο η ον (3ΐίεικ3β Π ρι*ο Η) 6ί: η 3η1ε 
’Αθήνησιν ν. 4 Βίίβεί:. Ι<3οηι υί αΐία οιηίΐΙ&Γη οΒδίηχΙε 
δί'καδας 6Χ και κάδα$· (δίε Β, ηοη κεκάδαί νοί δίπι.) ίοοίί: ϋΐ. 
14, ηο 53ΪΪ5 6556 ριιίΕνΐΙ: οίοίμζθα ρΓΟ οίόμςθα δθπΒεΐ'6 

ϊν. 37 δό^Ύ] παραγγέλλω σκοτιονσιν ίηίαοίυΐη 
ΓεΠηαιιεΓε ν. 2. 

δΙΟΕΑ 

Π — ίϊα£ΐη6ηΙϋπι ραργΓΒοευηι (ί. 5-6) εαεο. ϋ 
Α = ναΐίοαηί 1335 ίϊα§ιτιβηΙιιηι 
Β — ναίΐααηυδ 195° 
€ = Μυΐΐηεηδίδ 145 

Μ = ΜίίΓοίαηυδ 511 

(ΙεΙ. = αχίά. (ΙεΙβποπιπι ιιηιΐδ ρΙυΓεδνε 

Οριίδαιΐυιη ροΐίΐίουηι α. 355 Α. Ο. οοΓηροδίΐιπη 



ΠΟΡΟΙ 

[Η ΠΕΡΓ ΠΡΟΣΟΔΩΝ] 

Έγώ μεν τούτο αεί ποτέ νομίζω, όποιοι τινες αν οι 

προστάται ώσι, τοιαυτας και τάς πολιτείας γίγνεσθαι, επεί 

δε των Άθήνησι προεστηκότων ελεγόν τινες ώς γιγνώσκουσι 

μεν τό δίκαιον ουδενος ηττον των άλλων ανθρώπων, διά δε 

5 την του πλήθους πενίαν άναγκάζεσθαι εφασαν άδικώτεροι 

είναι περί τάς πόλεις, εκ τοντου επεχείρησα σκοπεϊν εΐ πη 

δνναιντ άν οι πολΐται διατρεφεσθαι εκ της εαυτών, οθενπερ 

και δικαιότατον, νομίζων, εί τούτο γενοιτο, άμα τη τε πενία 

αυτών επικεκουρησθαι άν και τώ υπόπτους τοΐς 'Έλλησιν 

ίο είναι. 

Σκοπούν τι δη μοι ά επενόησα τούτο μεν ευθνς άνεφαίνετο, 2 

οτι η χώρα πεφυκεν οϊα πλείστας προσόδους παρεχεσθαι. 

όπως δε γνωσθη ότι αληθές τούτο λέγω, πρώτον διηγη- 

σομαι την φνσιν της 3Αττικής. ονκουν το μεν τάς ώρας 3 

15 ενθάδε πραοτάτας είναι και αυτά τα γιγνόμενα μαρτυρεί· 

ά γουν πολλαχοΰ ουδέ βλαστάνειν δνναιτ άν ενθάδε καρπο¬ 

φορεί. ώσπερ δε η γη, οντω και η περ'ι την χώραν θάλαττα 

παμφορωτάτη εστίν. και μην οσαπερ οι θεοί εν ταΐς ώραις 

Τιτ. 4) περ\ προσόδων (Ιεΐ. Οοβεί:: εντοίς πόροις ΜειίΕηθεΓ&ρ.5ρεη&ε1, 
Κ1ΐ€ΐ. Οτ. ΐϋ, ρ. 345 : ιτερί πόρων ϋΐθ£. ΒαειΊ. ϋ. 57 : *ν η’ψ περί 
πόρων Αΐΐιεη. νί, ρ. 272: εν τοΐς περί πόρων Εΐ. Μα£. ρ. 644· 4 

I τούτο μεν Μ δ,ν ΟΠΊ. Μ 3 ολίγοι/ <3εΙ. : εΑεγοντό Β Ο Μ 
5 εφασαν (Ιο 1. ϋενεηΙεΓ 6 ποι Ο 8 δικαιότατα Ο νομίζω Β Ο 
9 τ<?] τδ Μ : 8ε1. Όίη<3. άνυπόπτους εοίΐά. : οογγ. δίερίιαηυδ : δ) 

ύποπτου* δοΗ^ηζ ιι δτ) Β Μ : δε Ο & επενόησα (3ε1. δοΗπεΐάετ 
12 ο'ίας Β Ο 13 πρώτον λέγω οοάά. : ΟΟΓΓ. 5ΐερΗαηιΐ5 ιό δνναιντ 
Β Ο ι8 παμφορώτατος Ο 



1 ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αγαθά παρεχονσι, καί ταΰτα πάντα ενταύθα πρωαίτατα μεν 

4 άρχεται, όφιαίτατα δ£ λήγει. ου μόνον δε κρατεί τοΐς επ’ 

ενιαυτόν θάλλουσί τε και γηράσκουσιν, αλλά και άίδια αγαθά 

εχει ή χωρά. πεφυκε μεν γάρ λίθος εν αυτή άφθονος, εζ 

ου κάλλιστοί μεν ναοί, κάλλιστοι δε βωμοί γίγνονται, ευπρε- ζ 

πεστατα δε θεοϊς άγάλματα' πολλοί δ’ αυτοί) καιΓΈλληνες 

5 καί βάρβαροι προσδεονται. εστι δε και γή ή σπειρομενη 

μεν ου φερει καρπόν, όρυττομενη δε πολλαπλασίους τρεφει 

ή εί σίτον εφερε. καί μήν υπάργυρός εστι σαφώς θεία 

μοίρα· πολλών γουν πόλεων παροικουσών καί κατά γην καί ίο 

κατά θάλατταν εις ουδεμίαν τούτων ουδέ μικρά φλεψ άργυρί- 

6 τιδος διήκει. ουκ αν άλόγως δε τις οίηθείη τής Ελλάδος 

καί πάσης δε τής οικουμένης άμφϊ τά μέσα οίκεΐσθαι την 

πόλιν. οσω γάρ αν τινες πλέον άπεχωσιν αυτής, τοσουτω 

χαλεπωτεροις ή ψυχεσιν ή θάλπεσιν εντυγχάνουσιν όπόσοι 15 

τ αν αυ βουληϋωσιν απ έσχατων της Ελλάδος επ έσχατα 

άφικεσθαι, πάντες οϋτοι ώσπερ κύκλον τόρνον τάς Αθήνας 

7 ή παραπλεονσιν ή παρέρχονται. καί μήν ου περίρρντός γε 

ουσα όμως ώσπερ νήσος πάσιν άνεμοις προσάγεταί τε ων 

δεΐται καί άποπεμπεται ά βούλεται· άμφιθάλαττος γάρ εστι. 2ο 

καί κατά γήν δε πολλά δεχεται εμπορία· ήπειρος γάρ εστιν. 

8 ετι δε ταΐς μεν πλείσταις πόλεσι βάρβαροι προσοικουντες 

πράγματα παρεχουσιν ’Αθήναις δε γειτονευουσιν αί καί αυταί 

πλεΐστον άπεχουσι των βαρβάρων. 

II Ύουτων μεν ουν απάντων, ώσπερ εΤπον, νομίζω αυτήν 25 

τήν χωράν αιτίαν είναι, εί δε προς τοΐς αυτοφνεσιν άγαθοΐς 

ι καί «Ιεΐ. Ζητ^οτξ 6 πολύ λνί1ηηιο\νΐΙζ §§ 5-6 = Π 8 μεν 
Π εί Ο : ο Γη. Β Μ 9 ζφερεν Π υπάργυρός^ Γεάίΐ Α (Γοΐ. 246) 
εστιν Π σαφώς 5ε(1 ο 5.ν. Ο 13 οικβισθαι Π : ψκησθαι εο<3(3. : 
φκίσθαι ϋίηό. 14 “γαρ &ν δοΙτηεΐίΙεΓ : ·γαρ οϋν (δΐε) Α : γαρ ουν 
Ο Μ : νουν Π 5ε(3 ρπηδ ν «Ιεΐείιιηι πλ^ΐον Π εί οο<3<1 ιό αδ 
ο Γη. Ο την Π 56(1 ν <3ε1. 17 τόρνοι Ο 2ΐ δβ οπι. Ο 
7τολλά$ δοΙιηεΐάεΓ 4μπορία δοΙίΕηζ : 4μπορία$ δεΗηεί<3εΓ : 4μπόρ*ια 
Α Ο : 4μπορία Μ 23 αθηναίοις εο(1(1. : οογγ. \νεΪ5ΐίε 23-24 
•γβιτονοΰσιν αί . . . άπβχουσαι Λνΐ1&πιο\νΐΙζ 25 ωνπερ λνεΐδίίε 
26 6ί δέ] τι δέ 6ί Βεοηοΐ&νίιΐδ ροδί αγαθοις 1&ο. εί&ί. Κ.ϋΐίΐ 



ΠΟΡΟΙ 
• · 
11 

πρώτον μεν των μετοίκων επιμέλεια γενοιτο' αντη γάρ η 

πρόσοδος των καλλίστων εμοιγε δοκεΐ είναι, επείπερ (αντοϊ) 

αντους τρεφοντες και πολλά ώφελοϋντες τάς πόλεις ον λαμ- 

βάνονσι μισθόν, άλλα μετοίκιον προσφερονσιν—επιμελειά 2 

5 γε μην ηδ' αν άρκεΐν μοι δοκεΐ, εί άφελοιμεν μεν όσα μηδέν 

ώφελονντα την πόλιν ατιμίας δοκεΐ τοϊς μετοίκοις παρεχειν, 

άφελοιμεν δ£ και τό σνστρατενεσθαι όπλίτας μετοίκονς τοΐς 

άστοΐς. μεγας μεν γάρ 6 κίνδυνος άπόντί' μεγα δε καί τό 

άπό των τέκνων και των οικιών άπιεναι. άλλα μην και η $ 

ίο πόλις γ αν ώφεληθείη, εί οι πολΐται μετ άλληλων στρα- 

τευοιντο μάλλον η εί σνντάττοιντο αντοΐς, ώσπερ νυν, Ανδοί 

κα'ι Φρυγες καί Συροι κα'ι άλλοι παντοδαποί βάρβαροι· πολλοί 

γάρ τοιοντοι των μετοίκων. προς δε τω άγαθώ τω τοντονς 4 

[βκ] τον σνντάττεσθαι άφεθηναι καί κόσμος αν τη πόλει είη, 

15 εί δοκοΐεν 1 2 Αθηναίοι εις τάς μάχας αντοΐς μάλλον πιστενειν 

η άλλοδαποΐς. καί μεταδιδόντες δ’ άν μοι δοκοϋμεν τοϊς 5 

μετοίκοις των (τ’) αλλωζ; ων καλόν μεταδιδόναι καί του 
ιππικόν ευνονστερονς άν ποιεϊσθαι καί άμα ίσχνροτεραν άν 

καί μείζω την πόλιν άποδεικννναι. εϊτα επειδή καί πολλά & 

2ο οικιών ερημά εστιν εντός των τειχών καί οικόπεδα, εί η πόλις 

διδοίη οίκοδομησομενοις εγκεκτησθαι οι άν αίτονμενοι άξιοι 

δοκώσιν είναι, πολύ άν οϊομαι καί διά ταΰτα πλείονς τε καί 

βελτίους όρεγεσθαι της Άθήνησιν οίκησεως. καί εί μετοικο- 7 

φνλακάς γε ώσπερ όρφανοφνλακας άρχην καθισταΐμεν, 

I ρ05ί επιμελεια 3<1<1. ίιν ΚϋΗΙ I—2 η πρόσοδοί <1ε1. ΚϋΗΙ 
2 αυτοί 3(1<1. ΖιΐΓϋοΓ^ 3 αύτονί Α Ο την πόλιν "\νϊΐ3ΐτιο\νίΐζ 
4 τδν μισθόν Ο προσεισφόρουσιν ΖιπΊχ)Γ£ 5 %·ν Μ0ί αρκίΐν Ο 
6 ρο5ί ατιμίαί 3(1(1. τι ν/εΐεΐίε 7 μετοίκουί (Ιεΐ. ^V^1^Γηονν^ιζ 
8 άπόντι Ο : απών Α Μ : δ επών ΤΗαΙΗείΓη : αυτών Λ^ε55βΗη§: αύτόί 
Ηεηίεϊη : <1β1. ΚϋΜ 9 τεχνών 5οΙιηεί(1εΓ (■τεχνών 035ί3ΐΐο) ; 
οί. Κεερ. ΑίΗ. ί. ΐ2 οικείων Οίικί., οοΐΐ. Ιηεί. IV. ίϋ. 12 12- 
13 πολλοί . . . μετοίκων <1εΙ. Ηεηνεπίεη 13-14 ρο5ΐ. τψ . . . 
αφεθηναι <1ε1. ΟοβεΙ 14 εκ 8ε1. δοΗηείάεΓ 15 αυτοΐί Α ιη τ 3(1(1. 
ΒεΓ^Ιζ ι8 καί αμα και Ο 19 αποδεικνΰναι ΑΟ : Ιπιδεικνΰναι Μ 
20 καί (3εΙ. ϋϊικί. : ΓογΙ. κάϊ καλα κα\ οικόπεδα (Ιεΐ. ϋενεηίεΓ 
βί] κα\ Μ 2ΐ οικοδομνσααενοΐί οο<1(1.,5ε(1 ρυηοίυιη ευβ α 1ΐ3βεΙ Α : 
οογγ. ΗεΓίΙείη 24 αρχήν άεΐ. Οοδεί 

ΧΕΝ. ΥΕΟΤ. 7 
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καί τοντοις τιμή τα επείη οΐτινες πλείστους μετοίκους άπο- 

δείξειαν, και τούτο εννουστερους αν τους μετοίκους ποιοίη 

καί, ως το είκός, πάντες αν οι άπόλιδες τής Άθήνησι μετοι- 

κίας όρεγοιντο και τάς προσόδους αν ανξοιεν. 

III "Ωί γς μήν και εμπορενεσθαι ήδίστη τ€ και κερδαλεωτάτη 5 

ή πόλις, νυν ταΰτα λε'ξω. πρώτον μεν γάρ δήπου ναυσι 

καλλίστας και άσφαλεστάτας νποδοχάς εχει, όπου γ' εστιν 

2 είσορμισθεντας άδεως ενεκα χειμωνος άναπαύεσθαι. άλλα 

μήν και τοΐς έμποροις εν μεν ταΐς πλείσταις των πόλεων 

άντιφορτίζεσθαί τι ανάγκη· νομίσμασι γάρ ου χρησίμοις εξω ίο 

χρωνται· εν δε ταΐς *Αθήναις πλεΐστα μεν εστιν άντεξάγειν 

ών αν δεωνται άνθρωποι, ήν δβ μή βουλωνται άντιφορτί- 

ζεσθαι, καί [οί] αργυρών εξάγοντες καλήν εμπορίαν εξ- 

άγουσιν. οπού γάρ αν πωλώσιν αυτό, πανταχοΰ πλέον του 

3 αρχαίου λαμβάνουσιν. εί δε και τή του εμπορίου αρχή 15 

άθλα προτιθείη τις όστις δικαιότατα και τάχιστα διαιροίη 

τά άμφίλογα, ως μή [άπο]κωλυεσθαι άποπλεΐν τον βουλό- 

μενον, πολύ αν καί διά ταΰτα πλείους τε και ηδιον εμ- 

4 πορενοιντο. αγαθόν δε καί καλάν κα'ι προεδρίαις τιμάσθαι 

εμπόρους κα'ι ναύκληρους, και επί ξένιά γ' εστιν οτε 2ο 

καλεΐσθαι, οί αν δοκώσιν άξιολόγοις καί πλοίοις και εμ- 

πορευμασιν ωφελεΐν τήν πόλιν. ταΰτα γάρ τιμώμενοι ον 

μόνον τοΰ κέρδους αλλά καί τής τιμής ενεκεν ως προς φίλους 

5 επισπενδοιεν αν. οσω γε μήν πλείους είσοικίζοιντό τε και 

άφικνοΐντο, δήλον ότι τοσοντω αν πλέον και εισάγοιτο και 25 

εξάγοιτο και εκπεμποιτο κα'ι πωλοΐτο καί μισθοφοροΐτο 

καί τελεσφοροίη. 

ι πλείους οο<3<1. : οογγ. (Γοβεί; 3 άθήνηθεν οο(1(3.: οογγ. ΡθΓίιΐ3 
6 ναυς 00(3(3. : οογγ. \νεΪ5ΐίε 8 Ζνορμισθέντας Ο ήδβω* 00(1(3. : 
οογγ. ϋενεηίοΓ 13 οί (Ιεΐ. ϋενεηΙοΓ 14 οττοι ΗοΓίΙεΐη, οοΐΐ. 
Κβ3ρ. ΑίΗ. ϋ. ιι 7τλ6Ϊοί/00(3(1. ιό προτιθείη τί$] προτεθείη ϋενεηΙΟΓ 
17 κωλύεσθαι ϋΐη(3. : αττοκωλΰεσθαι οο<3<3. : κατακωλύεσθαι Οοβεί: 
ι8 ηδίους Ο 2ο ξενία ΑΟ Μ : οογγ. <3εϋ. 22 τιμωμένους 8οΗηεΐ(3θΓ 
23 ενεκα Ζιιγ6ογ& ως οιη. Μ 24 πΚείους Ο : ττΧείονες Α Μ 
25 8η\ον 'ότι (3ε1. ΡΐεΓίεοηΐ 7τλ6ίθΐΌθ(3(3.: ΓογΙ. ττλείω εισαγοιτο καϊ] 
(ΙεβοίίΑ 25-26 κα'ι εξάγοιτο (3ε1. ϋΐη(3. 20 καϊ εκπεμποιτο καί πωλοιτο 
οιη. Ο έκπεμποιτο] έμπολφτο Νΐΐδοβε 27 τελεσφοροΊτο Ι,εοηοΐ. 
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Ει? μεν ουν τάς τοίαντας αυξήσεις των προσόδων ουδέ προ- 6 

δαπανήσαι δει ούδεν άλλ’ η ψηφίσματα τε φίλάνθρωπα καί 

επιμελείας. οσαι δ' αν άλλαι δοκοΰσί μοι πρόσοδοι γίγνεσθαι, 

γιγνώσκω οτι αφορμής δεησει εις αυτός. ον μεντοι δυσελπίς 7 

5 είμι τδ μη ούχί προθυμως αν τους πολίτας εις τα τοιαντα 

είσφερειν, ενθυμούμενος ως πολλά μεν είσηνεγκεν η πόλις, 

οτε Άρκάσιν εβοηθεΐ επί Αυσιστρατόν ηγούμενον, πολλά δε 

επί (Ηγησίλεω. επίσταμαι δε και τριηρεις πολλάκις εκπεμ- δ 

πομενας συν πολλή δαπάνρ, και ΐταντας γενομεναςΐ, τούτον 

ίο μεν άδηλου όντος είτε βελτιον είτε κάκιον εσται, εκείνου δε 

δηλου οτι ουδέποτε άποληψονται ά αν είσενεγκωσιν ουδέ 

μεθεξουσιν ων αν ^ είσενεγκωσι’Ϋ. κτησιν δε απ' ουδενδς αν 9 

οΰτω καλήν κτησαιντο ώσπερ άφ' ου αν προτελεσωσιν εις 

την αφορμήν ω μεν γάρ αν δέκα μναΐ εισφορά γενηται, 

ΐ5 ώσπερ ναυτικόν, σχεδόν επίπεμπτον αυτω γίγνεται,τριωβολον 

της ημέρας λαμβάνοντί' ω δε γ' αν πεντε μναΐ, πλέον η επι- 

τριτον. οι δε γε πλεϊστοι Αθηναίων πλείονα ληψονται κατ' ίο 

ενιαυτόν η οσα άν είσενεγκωσιν. οι γάρ μνάν προτελεσαντες 

εγγύς δυοΐν μναϊν πρόσοδον εξουσι, και ταΰτα εν πόλει, δ 

2ο δοκει των ανθρωπίνων άσφαλεστατόν τε καί πολυχρονιώτατον 

είναι. οίίμαι δε εγωγε, εί μελλοιεν άναγραφησεσθαι ευ- ιι 

εργεται εις τον άπαντα χρόνον, καί ξένους άν πολλούς είσ- 

ενεγκεΐν, εστι δ' ας άν και πόλεις της αναγραφής όρεγομενας. 

ελπίζω δε κα'ι βασιλέας άν τινας καί τυράννους και σατράπας 

25 επιθυμησαι μετασχεΐν ταυτης της χάριτος. 

'Οπότε γε μην αφορμή ύπαρχοι, καλάν μεν κα'ι αγαθόν 12 

ναυκληροις οικοδομεϊν καταγώγια περί λιμένας προς τοϊς 

I ιτροδαπανησαι Β (είτβηί ε(3(1.) Ο : δαπανησαι Μ 2 άλλ’ ή Λνεΐδίίε : 
άλλάοοίΐά. §§ 7~ιο ροδΙγίγνοιντο ο. 4 § 4° ίΓ3ηδροηεη(33 εδδο ρυΙ&Ι 
ΚαΜ, δεά νΐ(3ε ΓπειϊεποΗ, Νηιβ]αΙινΙ). ενί, ρ. 695 9 κα\ ταντας 7*νο- 

μίνα$~\ κατ*σκ*υασμίνας Β3ΐςε : καί ταΰτα ~/*νόμίνα 8οίιηοΐ(3εΓ : κα\ ταύτας 
Ο. ΑΥοΙΓ: καί ταΰτα ΖυιΊ>θΓ£ : 7ενομίνας (3ο1. ΤΙιβΙΙιεϊιη : ίοΓί. κα\ ταΰτην 
Ύ^νομίνην 12 3η1ε ων 3(3(1. ΰπίρ Ζυι*βθΓ£ ροδί ρπιΐδ δ,ν 3(3(3. ?ν*κ 
Λνΐΐ3Πΐο\νίΐζ (Ισ^νί^κωσι] ΓεςυίπΙιΐΓ κατορθώσωσι νεί δίΐΏ. 13 ώί 
είπίρ οο(3(3.: οογγ. Βεοηοΐ. 14 άνοπι. ΒΟ 19 ίαττολη Β3(3ίΐ3πι: ίοτί. 
ίκ7τυλ(ως 2ο άσφαλίστατόν τε Β Ο : άσφαλίστατον Μ 23 ΐινοπιΟ 

7* 
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υπάρχουσι, καλόν δε καϊ εμπόροις [επι] προσήκοντας τόπους 

(επ’) ώντ) τ€ καϊ πράσα, καϊ τοΐς είσαφικνουμενοις δε 

13 δημοσία καταγώγια. εί δε καϊ τοΐς άγοραίοις οικήσεις τε 

καϊ πωλητήρια κατασκευασθείη καϊ εν ΓΊειραιει καϊ εν τώ 

άστει, άμα τ' άν κόσμος είη τη πόλει καϊ πολλαϊ άν από 5 

14 τούτων πρόσοδοί γίγνοιντο. αγαθόν δε μοί δοκεΐ είναι πει- 

ραθήναί, εί καϊ ώσπερ τριήρεις δημοσίας ή πόλίς κεκτηται, 

οΰτω καϊ όλκάδας δημοσίας δυνατόν άν γενοίτο κτήσασθαι 

καϊ ταυτας εκμισθοΰν επ' εγγυητών ώσπερ καϊ τάλλα δημοσία. 

εί γαρ καϊ τούτο οΐόν τε ον φανείη, πολλή άν καϊ από ίο 

τούτων πρόσοδος γίγνοιτο. 

IV Τα γε μην άργύρεία εί κατασκευασθείη ώς δει, πάμπολλα 

άν νομίζω χρήματα εζ αυτών καϊ άνευ τών άλλων προσόδων 

προσιεναι. βούλομαι δε καϊ τοΐς μή είδόσί την τούτων 

δύναμίν δηλώσαί. ταυτην γαρ γνόντες καϊ όπως χρήσθαι 15 

2 δει αυτοΐς άμείνον άν βουλευοισθε. ουκοΰν οτι μεν πάνυ 

πάλαι ενεργά εστι, πάσί σαφές· ουδεϊς γουν ουδέ πειράταί 

λεγειν από ποιου χρόνου επεχειρήθη· ουτω δε πάλαι όρυτ- 

τομενης τε καϊ εκφορουμενης τής άργυρίτίδος κατανοήσατε τί 

μέρος οι εκβεβλημενοι σωροϊ τών αυτοφυών τε καϊ υπ- 2ο 

3 αργυρών λόφων. ουδέ μην 6 άργυρώδης τόπος εις μεΐόν τι 

συστελλόμενος, άλλ’ άει επι πλέον εκτεινόμενος φανερός 

εστιν. εν ω γε μην χρόνω οι πλεΐστοι άνθρωποί εγενοντο 

εν αυτοΐς, ουδεϊς πώποτε έργου ήπόρησεν, άλλ’ άει τα άργα 

4 τών εργαζόμενων περιήν. καϊ νυν δε οι κεκτημενοι εν τοΐς 25 

μετάλλοις ανδράποδα ουδεϊς του πλήθους άφαιρεΐ, άλλ’ άει 

προσκτάται όπόσα άν πλεΐστα δύνηται. καϊ γαρ δή όταν 

μεν ολίγοι όρυττωσι καϊ ζητώσιν, ολίγα οΐμαι και τα χρή- 

ι επ\ άεΙ. 5ε1ιηεΐ<3εΓ, ςυί επί τφ δειγματι οίΐ.: περί ΗεΓίΙείη 
2 επ’ αάά. Βει*£ΐ< ώνεΐ τε καί πράσσει Β η-8 ώσπερ . . . 

όλκάδας Μ : κάδας Β : δεκάδας Ο 12 άργύρεια γπ : αργύρια 
ΒΟ Μ ιό πάνυ οπι. Μ τη παλαιά Β Ο Μ : οογγ. ΡοΓίαβ 
ι8 πόσου ΝΐΙδοΗε ενεχειρίσθη ιη&ναΐΐ ΒαάΗαπι 19 'ότι Β Ο 
22 συστενοΰμενος Ο αίεϊ Ο πλεών εοά<1. 2η πλείω 
Ο 
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ματα ενρίσκεται· όταν δε πολλοί, πολλαπλάσια η άργυρΐτις 

αναφαίνεται, ώστε εν μόνω τουτω ών εγώ οιδα έργων ουδέ 5 

φθονεί ονδεις τοΐς επικατασκευαζομενοις. ετι δε οι μεν 

αγρούς κεκτημενοι πάντες εχοιεν αν ειπείν οπόσα ζεύγη 

5 αρκεί εις το χωρίον και όπόσοι εργάται· ην δ’ επι πλέον 

των ικανών εμβάλλη τις, ζημίαν λογίζονται· εν δε τοΐς άργυ- 

ρειοΐ5 εργοις πάντες δη φασιν ενδείσθαι εργατών, καί γάρ 6 

οΰδ’ ώσπερ όταν πολλοί χαλκοτύποι γενωνται, άζίων γενομε- 

νων τών χαλκευτικών έργων, καταλύονται οι χαλκοτύποι, και 

ίο οι σιδηρεΐς γε ωσαύτως· και όταν γε πολύς σίτος και οίνος 

γενηται, άζίων ό'ντων τών καρπών, αλυσιτελείς αϊ γεωργίαι 

γίγνονται, ώστε πολλοί άφεμενοι τού την γην εργάζεσθαι επ’ 

εμπορίας καί καπηλείας καί τοκισμούς τρέπονται· άργυρΐτις 

δε οσω άν πλείων φαίνηται και άργνριον πλέον γίγνηται, 

ΐ5 τοσούτω πλείονες επι το εργον τούτο έρχονται, καί γάρ δη 7 

έπιπλα μεν, επειδάν ικανά τις κτησηται τη οικία, ου μάλα ετι 

προσωνούνται· άργνριον δε ονδεις πω οντω πολύ εκτησατο 

ώστε μηκετι προσδεΐσθαι· άλλ’ ην τισι γενηται παμπληθές, 

το περιττεύον κατορνττοντες ονδεν ηττον ηδονται η χρώμενοι 

2ο αντώ. και μην όταν γε εύ πράττωσιν αι πόλεις, ίσχυρώς 8 

οι άνθρωποι αργυρίου δέονται. οι μεν γάρ άνδρες άμφι 

όπλα τε καλά καί ίππους αγαθούς [τε] και οικίας και κατα- 

σκευάς μεγαλοπρεπείς βούλονται δαπανάν, αι δε γυναίκες 

εις εσθητα πολυτελή καί χρυσούν κόσμον τρέπονται, όταν 9 

25 τε αύ νοσησωσιν (αί) πόλεις η άφορίαις καρπών η πολεμώ, 

ετι και πολύ μάλλον, αργού της γης γιγνομενης, και εις 

2 ω Μ 3 *πισκευαζομ4νοι$ Β Ο Μ : οογγ. ΟοβεΙ 4 
Ιίχοιςν Ο 5 ^Τ1 ΗοΓίΙεϊη πλε7ον ΒΟΜ 6 ςμβάλλρ Ο : 

έμβάλτ} ΒΜ αργυρίοις ΒΟΜ : οογγ. ΛνείδΙίε 7 *Ρ70ί5 ^υΓ" 
6ογ£ πάντ65 6οΙ. : πάντας Β Μ δτ/ Μ : δ«Γ Β : δβΓι/ Ο 8 ούδ’ οπι. 
Ο : ούχ οίί. δίερίι&ηυδ οί πολλοί Μ : πολλοί οί ϋοβΓοε ίο ρηιΐδγ*] 
δέ ΗοΐηάοΓί 12 αφιεμενοι Β Ο Μ : οογγ. Οοβεί 13 έμπορείας 
ΒΜ 14 καί . . . γίγνηται <3ε1. ΟοβεΙ πλέΐον ΒΟΜ 
ι8 μ}) ετι ΒΟΜ: οογγ. ΗοΓννεπΙεη 22 τβ <3ε1. 0&5ΐ&1ΐο 25 αχ 
Εάό. Βϋΐιΐ 26 αργού . . . γιγνομςνης άεΐ. \νί1αιηο\νΐΙζ : ίοΓί. ροδί 
πολίμψ 1χαη5ροηοη<3& ρυί&Ι Κϋίαΐ 



ίν Η ΕΝΟΦΙ2ΝΤΟΣ 

ίο €7τιτηδεια και εις επίκουρους νομίσματος δέονται. εί δε τις 

φησειε και χρυσών μηδέν ηττον χρήσιμον είναι η αργύρων, 

τούτω μεν ούκ αντιλέγω, εκείνο μέντοι οιδα, οτι και χρυσών 

όταν πολύ παραφανη, αυτό μεν άτιμότερον γίγνεται, τδ δε 

ΐΐ αργύρων τιμιώτερον ποιεΐ. ταύτα μέν ούν έδηλωσα τούτου 5 

ένεκα, όπως θαρροϋντες μέν οτι πλειστούς ανθρώπους έπι τα 

άργύρεια άγωμεν, θαρροϋντες δε κατασκευάζω με θα εν αυτοΐς, 

ώ? ούτε έπιλειφούσης ποτέ (της) άργυρίτιδος ούτε του άργυ- 

12 ρώυ άτιμου ποτέ έσομένου. δοκεΐ δέ μοι και η πόλις προ- 

τέρα εμού ταυτ' έγνωκέναι· παρέχει γούν έπι Ισοτελεια και ίο 

των ξένων τω βουλομένω έργάζεσθαι εν τούς μετάλλοις. 

13 'Ίνα δέ και σαφέστερον περί της τροφής εΐπω, νυν δι~ 

ηγησομαι ως κατασκευασθέντα τά άργύρεια ώφελιμώτατ άν 

εΐη τη πόλει. άπ’ αυτών μέν ούν εγωγε [άφ’] ών μέλλω 

λέγειν ουδέν τι άξιώ θαυμάζεσθαι ώςδυσεύρετόν τι έξηυρηκώς· 15 

τα μέν γάρ ών λέξω και νυν έτι πάντες όρώμεν, τα δί παρ- 

14 ο ιχόμεν απόντες κατά ταύτά αύ άκούομεν. της μέντοι πόλεως 

πάνυ άξιον θαυμάσαι το αίσθανομένην πολλούς πλουτιζο- 

μένους έξ αυτής ίδιώτας μη μιμεισθαι τούτους. πάλαι μέν 

γάρ δηπου οΐς μεμέληκεν άκηκόαμεν οτι Νικίας ποτέ 6 Νικτ;- 2ο 

ράτου έκτησατο εν τοΐς άργυρεώις χιλώυς άνθρώπους, ους 

εκείνος Σωσία τω Θρακϊ έξεμίσθωσεν, έφ' ω όβολον μέν άτελη 

έκαστου της ημέρας άποδιδόναι, τον δ’ άριθμον ίσους άεΐ 

15 παρέχειν. έγένετο δβ καί *\ππονίκω εξακόσια άνδράποδα 

κατά τον αυτόν τρόπον τούτον έκδεδομένα, ά προσέφερε μνάν 25 

3 τούτω ΗείηάοΓΓ: τούτο ΒΟΜ : 7τρός τούτο Ζπγ1}ΟΓ£ 4 παρα- 

φαίντ) ΒΟΜ: οογγ. 3οΗηοϊ(ΙβΓ η αργύρια ΒΟΜ: οογγ. 3ΐβρΗαηιΐ5 

&γομεν Β Ο ρΓ. Μ κατασκευαζόμεθα Β Μ 8 της &<3<3. ϋΐη<3. 
II των βουλομένων ΒΟΜ: οογγ. Ββοηοΐ. 13 αργύρια ΒΟΜ: 
ΟΟΓΓ. δίορίΐίΐηυβ 14 άπ' αύτωι·\ άφ’ ων ΡιογΙοοπι : αυτός ΚΐοΗ&ΓοΙβ 
άφ’ (Ιοί. ΟοβοΙ άφ' ων οΐοΐ. ΡιογΙοοπι 15 έξευρηκως ΒΟΜ 
17 ττάντες 3θ1ιαηζ : πάντων ΒΟΜ: παρά των πατέρων Λνϊίαιηοννΐΐζ : 
πάντως Κ.ίοΗ&Γ(ΐ5 : πάντων λεγόντων ΡιογΙοοπι ταυτά Ο : ταύτα 
Β Μ αδ] άν Μ : <3β1. ν/ίΐαηιοννίΐζ άκούοιμεν δΙβρΗαηιΐΒ : 
άκηκόαμεν ΛνΠ&ΓηοννΐΙζ 19 ίθΓί. οδτηί 21 άργυρίοις Β Ο Μ : οογγ. 

δϊβρΗαηυβ 22 οβολόν μέν~\ τόν μέν όβολον \νβΪ5ΐεβ 24 παρεΐχεν 
ΒΟ Μ: οογγ. Βοοηοΐ. 25 τούτον άοΙ.ΖαΛοΓ^ έκδιδόμενα τούτον ΒΟ 



ΠΟΡΟΙ ίν 

ατελή τής ημέρας, Φιλημονίδη δ€ τριακόσια (α) ήμιμναΐον, 

άλλοΐί δε γε ως, οίομαι, δνναμις εκάστοις νπήρχεν. άταρ ΐ6 

τι τα παλαιά δεΐ λεγειν; και γάρ νυν πολλοί είσιν εν τοΐς 

άργυρείοις άνθρωποί ούτως εκδεδομενοι. περαινομενων γε ιγ 

5 μ.ηυ ώυ λέγω τουτ αν μόνον καινόν γενοιτο, εί ώσπερ οϊ 

ίδιώται κτησάμενοι ανδράποδα πρόσοδον άεναον κατεσκευα- 

σμενοι είσίν, οντω κάϊ ή πόλις κτώτο δημόσια ανδράποδα, εως 

γίγνοιτο τρία εκάστω ’Αθηναίων, εί δε δυνατά λεγομεν καθ' ΐδ 

έκαστον αυτών σκοπών 6 βονλόμενος κρινετω. ουκουν 

ίο τιμήν μεν ανθρώπων εΰδηλον οτι μάλλον άν τό δημόσιον 

δυναιτο ή οι ίδιώται παρασκενάσασθαι. τή γε μην βουλή 

ράδιον και κηρυξαι άγειν τον βουλόμενον ανδράποδα καί τά 

προσαγθεντα πρίασθαι. επειδάν δβ ώνηθή, τι άν ήττον 19 

μισθοιτό τις παρά του δημοσίου ή παρά τών ιδιωτών, επί 

15 τοΐς αυτόΐς μελλων εξειν; μισθοϋνται γουν καί τεμενη [και 

ιερά] και οικίας και τέλη ώνουνται παρά τής πόλεως. όπως 2ο 

γε μην τά ώνηθεντα σώζηται, τω δημοσίω εστι λαμβάνειν 

εγγυους παρά τών μισθουμενων, ώσπερ και παρά τών ώνου- 

μενων τά τέλη. αλλά μην καί άδικήσαί γε ραον τώ τέλος 

20 πριαμενω ή τώ ανδράποδα μισθουμενω. αργυρών μεν γάρ 21 

πώς καί φωράσειεν άν τις τό δημόσιον εξαγόμενον, όμοιου 

του ίδιου όντος αυτώ; ανδράποδα δε σεσημασμένα τω δημοσίω 

σημάντρω καί προκειμενης ζημίας τώ τε πωλουντι καί τώ 

εξάγοντι, πώς άν τις ταυτα κλεψειεν; ουκουν μέχρι μεν 

25 τουτου δυνατόν φαίνεται τή πόλει είναι τό ανθρώπους καί 

κτήσασθαι καί φυλάξαι. εί δ' αν τις τουτ ενθυμείται, πώς 22 

ι & αάά. ΗδΓΐηι&η ημιμνα'ία ΒΟΜ : οογγ. Βεοηοΐ. 2 γε 
οπι. Ο οίμαι ώ$ λνΐΐ3ΐηο\νίΙζ 4 αργυρίοιί Β Ο Μ : οογγ. 5ΐε- 
ρΗαηιΐδ 6 αίνναον Β Ο Μ η δημοσία Ο ρπαπαΰ ο αενναον ι»ι \ οημοσια ΙΟ αηΐε ανθρώπων 
3(3(3. τοσούτων Κίο1ΐ3Γ(3δ ; δε(1 οί. § 2ΐ ιι οι οπι. ΒΟ 14 των 
ιδιωτών Ηα^εη : του Ιδιώτου ΒΟΜ : ιδιώτου ΝΐΙδοΗε 15-16 κ°ά 
(3εΙ. Βα1(ε 22 δημοσιιρ] ιδίω ^ 23 προσκαμίνης Β Ο, Μ : 
οογγ. ΒΙοοπιβεΜ 25 φαίνεται ΟοΒεί : φανεΐται Β Ο : φανηναι Μ : 
φανείη ΒοΗηπζ τδ Βεοηοΐ.: τε Β Ο Μ 26 πώε ΗείηοΙοΓΓ: 
ώ* Β Ο Μ 



ίν Η ΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

έπειδάν πολλοί έργάται γένωνται, πολλοί φανουνται καί οί 

μισθωσόμενοι, εκείνο κατανόησαν θαρρείτω, οτι πολλοί μέν 

των κατε σκευασμένων προσμισθώσονται τους δημοσίους 

(πολλά γάρ έστι τα υπάρχοντα), πολλοί δ’ είσϊ καί αυτών 

των εν τοΐν έργοιν γηράσκοντεν, πολλοί δε καί άλλοι και 5 

’Αθηναίοι καί ξένοι οι τώ σώματι μεν ούτε βουλοιντ αν 

ούτε δύναιντ αν έργάζεσθαι, τη δε γνώμη έπιμελόμενοι 

23 ηδέων άν τα επιτήδεια πορίζοιντο. ην γε μέντοι τδ πρώτον 

συστη διακόσια και χίλια ανδράποδα, είκόν ηδη απ' αυτήν 

την προσόδου εν ετεσι πέντε η εξ μη μεϊον άν τών έξακισ- ίο 

χιλίων γενέσθαι. από γε μην τούτον του αριθμού ην οβο¬ 

λόν έκαστον ατελή την ημέραν προσφέρη, η μεν πρόσοδον 

24 εξήκοντα τάλαντα του ενιαυτού, από δε τούτων ην είν άλλα 

ανδράποδα τιθηται είκοσι, τοΐν τετταράκοντα Τ]δη έξέσται 

τη πόλει χρησθαι είν άλλο ο τι άν δέη. όταν δέ γε μύρια 15 

25 άναπληρωθη, εκατόν τάλαντα η πρόσοδον έσται. οτι δ£ 

δέξεται πολλαπλάσια τούτων μαρτυρησαιεν άν μοι εί τινεν 

ετι είσϊ τών μεμνημένων οσον τό τέλον ηυρισκε τών ανδρα¬ 

πόδων προ τών εν Αεκελεία. μαρτυρεί δέ κάκεΐνο, οτι είρ- 

γασμένων ανθρώπων εν τοΐν άργυρείοιν εν τώ παντί χρόνω 2ο 

αναρίθμητων νυν ονδέν διαφέρει τά άργυρεια η οΐα οι πρό- 

26 γονοι ημών όντα έμνημόνευον αυτά. καί τά νυν δέ γιγνό- 

μενα πάντα μαρτυρεί οτι ουκ άν ποτέ πλείω ανδράποδα εκεί 

γένοιτο η όσων [άν] τά έργα δεΐται. ούτε γάρ βάθουν πέραν 

27 ούτε υπονόμων οί όρύττοντεν εύρίσκουσι. καί μην καινό- 25 

τομεΐν γε ούδέν ηττον εξεστι νυν η πρότερον. ου τοίνυν ούδ' 

2 μισθωσάμενοι Β Ο Μ : οογγ. 5ΐερΗ3ηιΐ5 4 εσται ΒαοΙΗ&ιη 
5 *γηρασκόντων Β Ο Μ : οογγ. Όίικί. 5-^ κα^ αθηναΐοι Β Ο : άθηναιο'ι 
τ€ Μ 6 οί (Ιοί. ΖιΐΓβοΓ^· 7 επιμελούμενοι Μ ίο 
των \νϊΐ3ΐηοννϊΙζ : αύττ) Β Ο Μ 12 έκαστον Ο φεριι ΒΟΜ: 
οογγ. Οοβεί 15 μύρια &λ\α Ο ι8 εΰρισκε ΒΟΜ 20- 
2ΐ αργυρίοις εΐ αργύρια ΒΟΜ: οογγ. δίερΗαηυδ 2ΐ οΐα ϋενεη- 
Ιογ : & οο(3<ί. 22 αυτά <3ε1. ΒεΓ§1ί 24 οσον Μ : 'όσ \νϋ&πιοννίΙζ 
ΰ,ν γπϊΙίϊ άεΙεηοΙαΓη νΐάεΙαΓ δέηται ΗείηάοΓΓ: δεχηται λνίΐαπιοννΐίζ: 
δεοιτο ΚϊοΗεγ(35 25 υπό νόμων Β : υπόνομον Μ μ)]ν Μ : νυν 
Β Ο 26 ήττον ο Γη. Μ 



ΠΟΡΟΙ ίν 

είπεΐν άν εχοι είδώς ονδ€ΐ$· πότερον εν τοΐς κατατετμημένος 

πλείων άργυρίτς η εν τοΐς άτμητος εστί. τι δητα, φαίη άν 28 

τς9 ου καί νυν, ώσπερ έμπροσθεν, πολλοί καινοτομοϋσιν; οτι 

πενεστεροι μεν νυν είσιν οι περί τά μέταλλα· νεωστϊ γάρ 

5 πάλιν κατασκευάζονται· κίνδυνος δε μεγας τω καινοτομονντι· 

ό μεν γάρ ευρών αγαθήν εργασίαν πλούσιος γίγνεται, ό δε μη 29 

ευρών πάντα άπόλλυσιν οσα άν δαπανηση. εις τούτον οϋν τον 

κίνδυνον ου μάλα πως εθελουσιν οι νυν ίεναι. εγώ μεντοι 3° 

άχειν μοι δοκώ και περί τούτον σνμβονλεϋσαι ώς άν άσφα- 

ιο λεστατα καινοτομοΐτο. είσι μεν γάρ δηπου Αθηναίων δέκα 

φνλαί· εί δ’ η πόλις δοίη εκάστη αυτών ίσα ανδράποδα, αι 

δε κοινωσάμεναι την τύχην καινοτομοΐεν, ούτως άν, εί μία 

ευροι, πάσας άν λυσιτελές άποδείζειεν, εί δε δυο η τρεις η 31 

τετταρες η αι ημίσειαι εϋροιεν, δηλον οτι {άτι) λυσιτελεστερα 

15 άν τά έργα ταϋτα γίγνοιτο. το γε μην πάσας άποτνχεΐν 

ουδενϊ των παρεληλυθότων εοικός. οΐόν τε δη ούτως και 32 

ίδιώτας συνισταμενους καί κοινονμενους την τύχην άσφαλε- 

στερον κινδύνευειν. μηδε μεντοι τούτο φοβεΐσθε, ώί η το 

δημόσιον ουτω κατασκεναζόμενον παραλνπησει τους ίδιώτας 

20 η οι ίδιώται το δημόσιον άλλ’ ώσπερ σύμμαχοι, οσω άν 

πλείονς συνιώσιν, ισχυρότερους άλληλονς ποιουσιν, ουτω 

και εν τοΐς άγρνρείος οσωπερ άν πλείους εργάζωνται, τόσω 

πλείω τάγαθά ευρησονσί τε καί εκφορησονσι. 

Και εμοί μεν δη είρηται ώί άν ηγούμαι κατασκενα- 33 

25 σθείσης της πόλεως ικανήν άν πάσιν Αθηναίος τροφήν 

άπο κοινού γενεσθαι. εί δε τινες λογιζόμενοι παμπόλλης 34 

άν δεΐν αφορμής εις ταϋτα πάντα ουν ηγούνται ικανά άν 

4 μεν <3ε1. ΗοΓίΙεΐη νυν ογπ. Μ 4~5 νεωστϊ . . . κατασκευάζονται 
ρο5ΐ καινοτομοϋσιν (1. 3) ΐΓΗηδροδ. ΒϋΗΙ 14 ετι αά<1 ΗεΐηίΙοΓΓ 
15 πι&ΐΐιη γενοιτο ΐ6 εοικεν Οοβεί; εεά οί. Ο^ηε^. ίχ. ίο οίόν 
τε δη] δράτε δή ϋενεηίεΓ : οϊομαι δη νοί οϊομαι δε οίί. δίερΗαηιΐδ 
ι8 μηδέν Β Ο Μ : οογγ. δίερΗ^ηιΐδ φοβεΊσθαι Β Ο Μ : οογγ. δίερΗ&ηιΐδ 
19 τταραλυπήση Β Μ : τταρα\υττ·{]σειν Ο : οογγ. 5οΗηεΐ<3θΓ 22 άργυ- 
ρίοις Β Ο Μ : οογγ. δίερΙίΗηιΐδ τοσούτφ Ο 23 πλεΐον Μ 
<ρορτ]σουσι Β Ο Μ : οογγ. ΟοΒεΙ 



IV ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

35 ποτέ χρήματα είσενεχθήναι, μηδε όντως άθνμούντων, ον 

γάρ ούτως (χει, ως άνάγκρ άμα ταϋτα πάντα γίγνεσθαι 

ή μηδέν όφελος αυτών είναι· άλλ’ όπόσα αν η οίκοδομηθρ 

η νανπηγηθρ η ανδράποδα ωνηθρ, ευθνς ταντα εν ωφελεία 

36 εσται. αλλά μην και τρδε γε σνμφορωτερον τδ κατά μέρος 5 

η το άμα πάντα πράττεσθαι. οίκοδομουντες τε γάρ άθρόοι 

πολντελεστερον άν και κάκιον η κατά μέρος άποτελοΐμεν, 

ανδράποδα δε παμπληθή ζητουντες άναγκαζοίμεθ' άν καί 

37 Χ*Φω κ°ά τιμιωτερα ωνεΐσθαι. κατά γε μην το δυνατόν 

περαίνοντες τά μεν καλώς γνωσθεντα και ανθις άν ’ϊ'ήμΐν ίο 

38 οίόμεθαΐ· εί δε τι άμαρτηθείη, άπεχοίμεθα άν αντου. ετι 

δε πάντων άμα γιγνομενων ημάς άν άπαντα δε οι εκπορί- 

ζεσθαι· εί δε τά μεν περαίνοιτο, τά δε μελλοι, η νπάρξασα 

39 πρόσοδος το επιτήδειον σνγκατασκενάζοι άν, ο δ£ ίσως 

φοβερωτατον δοκεΐ πάσιν είναι, μη, εί άγαν πολλά κτησαιτο 15 

η πόλις ανδράποδα, νπεργεμισθείη άν τά έργα, καί τούτον 

του φόβου άπηλλαγμενοι άν είημεν, εί μη πλείονας αν¬ 

θρώπους η οσους αυτά τά έργα προσαιτοίη κατ ενιαυτόν 

40 εμβάλοιμεν. όντως εμοιγε δοκεΐ, ρπερ ραστον, ταντρ καί 

άριστον είναι ταντα πράττειν. εί δ' αν διά τάς εν τω νυν 20 

πολεμώ γεγενημενας εισφοράς νομίζετ άν μηδ' ότιονν 

δύνασθαι είσενεγκεΐν, υμείς δη οσα μεν προ της ειρήνης 

χρήματα ηνρισκε τά τέλη, άπο τοσοντων καί το επιον έτος 

διοικείτε την πόλιν, οσα δ’ άν εφενρίσκρ διά το ειρήνην τε 

είναι καί διά το θεραπενεσθαι μετοίκονς καί εμπόρους καί 25 

ι ούτως] οντοι δοΐιαηζ, οοΐΐ. ν. 2 2 αηΐε άμα 3(1(5. ή Καΐβεί 
ταντα ταντα Μ 3 οίκονομηθή Ο 4 άνδραποδωνηθή Κΐο1ΐ3Γ<ΐ5 
6 άθρόα νεί άθρόως 1ν ϊίδοΐιε η κάλλιαν Β Ο Μ : οογγ. δίερίια- 
ηυ5 άτοτελοίεν Β Ο Μ : οογγ. δίερΙ)3ηιΐ5 Ιο-ιγ ήμίν οίόμεθα 
Β Μ : ήμϊν οίοίμεθα ^ : μηχανψμεθα ΟΗπκίΐ&η : λυσιτελήσειν ήμΐν 
οίοίμεθα ΤΗαΙΗείπι : ήμ?ν οιοίαεθα συνοίσειν Κΐοΐιαπίδ : &1ϋ α1Ϊ3 : ΓογΙ. 

τροσιοίμεθα ιι άτεχθοίμεθα Β Μ αυτώ Β § 39 ΒΐοΗίεΓ 
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ΠΟΡΟΙ IV 

δια τδ πλειόνων ανθρώπων πλείω είσάγεσθαι καί εξάγεσθαι 

και δια τδ (τα) ελλιμενια καί τας άγορας αυξάνεσθαι, ταυτα 

λομβάνοντες κατασκεύαζε σθε ώς άν πλεΐσται (αΐ) πρόσοδοι 

γίγνοιντο, εί δε τινες αν φοβούνται μη ματαία αν γενοιτο 41 

5 αυτή η κατασκ€υή, εί πόλεμος εγερθείη, εννοησάτωσαν ότι 

τούτων γιγνομενων πολύ φοβερώτερος 6 πόλεμος τοΐς επι- 

φερονσιν η τρ πόλει. τι γαρ δη εις πόλεμον κτήμα 42 

χρησιμώτερον ανθρώπων; πολλας μεν γαρ νανς πληρούν 

ικανοί αν εΐεν δημοσία· πολλοί δ’ αν και πεζοί [δημοσία] 

ίο δυναιντ αν βαρείς είναι τοΐς πολεμίοις, ει τις αντους 

θεραπενοι. 

Αογίζομαι δ’ εγωγε και πολέμου γιγνομενον οΐόν τ είναι 43 

μη εκλείπεσθαι τα άργυρεια. εστι μεν γαρ δηπον περί τα 

μέταλλα εν τρ πρδς μεσημβρίαν [θαλάττρ] τείχος εν Άνα- 

ΐ5 φλυστω, εστι δ' εν τρ πρδς άρκτον τείχος εν θορικώ· 

άπεχει δβ ταυτα απ' άλληλων άμφι τα εξήκοντα στάδια, 

ει ουν καί εν μεσω τούτων γενοιτο επ\ τώ νψηλοτάτω 44 

Βήσης τρίτον ερνμα, συνήκοι τ αν τα έργα εις %ν εξ 

απάντων των τειχών, και ει τι αίσθάνοιτο πολεμικόν, βραχν 

2ο αν εΐη εκάστω εις τδ ασφαλές άποχωρήσαι. εί δε και 45 

ελθοιεν πλείονς οί πολέμιοι, δήλον οτι εί μεν σίτον ή οίνον 

ή πρόβατα εξω ενροιεν, άφελοιντ αν ταυτα· άργυρίτιδος 

δε κρατήσαντες τί αν μάλλον ή λίθοις εχοιεν χρήσθαι; 

πώς δε και όρμήσειαν (άν) ποτέ πολέμιοι πρδς τά μέταλλα; φ 

2 τδ 4ν λιμενι Β Ο Μ : ΟΟΓΓ. Βογ§^ 3 κατασκευάζεσθαι Β Μ 
πλξΐστοι Μ αί 3.<3<1ΐ<3ΐ, οοΐΐ. ΗϊρρατοΙι. ί. ι6, αΐ δεηδίΐδ δΐΐ: ΐΐα εοΐ- 
Ιοεαίβ ΐη α.Υ§εηΙϊ/οάίηϊ$ ηΐ ηηαηι νηαχΐνηα ΐηάβ νβάηηάβηί νεοΗξαΙΐα ; 
αΙίΙβΓ 56 Η&ββΙ ο. ί. 2 4 γίγνωντο Β Ηυο ίΓ3ηδροηεηοΐ3 εδδε 
ο. ϋί. 7~ιο εί ε. ΐν. 49~52 Κΰΐιΐ, ςιιειη γ6<33Γ£Ιπ1; Γπε<3επο1ι 
'γί'γνοιτο £ 5 εννοησάτωσαν 5ΐερ1ΐ3ηυ5 : 4ννοησάτω Β Ο Μ : 4ννοη- 
σάντων ΟοβεΙ η δβΐ Β 9 εΊα^ν ΝΐΙδοΙιε ροδίεπυδ δημοσία, άεΐ. 
\νΐΐ3ΐΏοννΐΐζ 13 αργύρια Β Ο Μ : οογγ. δΙερΙίΒηιΐδ 14 ρπυδ 4ν\ 
4ττϊ ΗεΓ\νεΓ«3εη θαλάττη <3εί. ΒεΓ^Ιί άναψαύστω Β 0 Μ : οογγ. 
Βγο<336115 15 ρπιΐδ 4νλ 4πΙ Ηεηνεπίεη ι8 βήσσης Β Μ : 
βήσση Ο : οογγ. 3οΗηεΐ(ΐ6Γ συνήκοι τ’] σιτγκλροιτ1 Β3(11ΐ3ηι 
έργα] έχυρα νεί 4ρύματα ΝΐΐδοΗε 19 ροδί αίσθάνοιτο 3<3<3. τα 
όενεηΙεΓ 2ΐ π\(ίου5 <3ε1. ΚϋΗΙ οί ογπ. Β Μ 24 άν 3(1(1. 
ϋίηά. 



ίν ΗΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

άπεχει μεν γάρ δηπου τών άργυρε ίων (η) εγγύτατα πόλις 

Μέγαρα πολύ πλέον των πεντακοσίων σταδίων άπεχει δ£ 

η μετά ταϋτα πλησιαίτατα θηβαι πολύ πλέον των εζακο- 

47 σίων. ην ονν πορενωνται εντεύθεν ποθεν επί τα άργνρεια, 

παριεναι αντονς δεησει την πόλιν καν μεν ώσιν ολίγοι, 5 

είκδς αντονς άπόλλνσθαι καί υπό ιππέων και νπό περιπόλων, 

πολλή γε μην δυνάμει πορενεσθαι εζερημουντας τα εαυτών 

χαλεπόν πολύ γάρ εγγύτερον άν ειη ταΐς πόλεσιν αυτών 

τδ των Αθηναίων άστν η αυτοί [οι] προς τοΐς μετάλλοις 

48 όντες. ει δε και ελθοιεν, πώς αν και δνναιντο μενειν μη ίο 

εχοντες τά επιτήδεια; επισιτίζεσθαί γε μην μερει μεν κίνδυνος 

και περί τών μετιόντων καί περί ών αγωνίζονται· πάντες 

δε αεί μετιόντες πολιορκοΐντ άν μάλλον η πολιορκοΐεν, 

49 Ου τοίννν μόνον η άπδ τών ανδραπόδων άποφορά την 
διατροφήν τη πόλει ανζοι άν, άλλα πολυανθρωπίας περί τά 15 

μέταλλα αθροιζόμενης και απ’ αγοράς της εκεί και απ’ 

οικιών περί τάργυρεια δημοσίων και άπο καμίνων και άπο 

5° τών άλλων απάντων πρόσοδοι άν πολλαϊ γίγνοιντο. ί,σχυ- 

ρώς γάρ και αντη πολυάνθρωπος άν γενοιτο πόλις, ει όντως 

κατασκευασθείη· και οι γε χώροι ονδεν άν εΐεν μείονος άζιοι 2ο 

51 τοΐς κεκτημενοις ενταύθα η τοΐς περί το άστυ, πραχθεντων 

γε μην ών εϊρηκα [ζνμ]φημΙ εγώ ον μόνον άν χρημασιν 

ενπορωτεραν την πόλιν είναι, αλλά και ενπειθεστεραν και 

ι 61 4 αργυρίων εί αργύρια Β Ο Μ : οογγ. δίερ1ΐ3ηιΐ5 η α<3<1. 
δοΗηείείεΓ 2 πλεΊον δεό ο εχ ω Μ : πλείω Β Ο 3 πλείονα 
Β Ο : πλεΐον Μ 6 περιπόδων Β Μ η εξερημουντ* άν Ο 
8 χαλεπόν . . . αυτών ογπ. Β 0 9 τ&ν οπι. Ο οι (ίεΐ. λνείδίεε 
ίο ροδί ρπαδ καί 3<1<1. πλείους Κϋΐιΐ ιι κίνδυνον Β (ο$ ίη Γ35. Ο) 
12 περί τών άγωνιζομενων Ζιιγ6ογ£, 56<1 ών ηευίπιηι εδί, Π3ΐη ροδί 
κίνδυνο$ 5ϋ1ΐ3ΐΐ£ΐί6η(1αΓη τοίΐί πολεμίοις 13 αΐε] Ο 14 μόνον] 
μάλλον € εισφορά ΒΟΜ : οογγ. δοΗηεΐίΙεΓ 15 άλλα καί Ο 
ι6 ρπυδ άπ’ οιη. Β Ο εκεί Κ3ΐΐη1<3 : εκείνου αΖ Β Μ : εκείθεν αΖ Ο, 56(1 
ειθεν ίη Γ35. δερίειη νεί οοίο ΙίΙΙεΓΒΠΐιη: εκεί οϋσης ΡοΓίιΐδ : εν "Ζουνίφ 
λΛ^ίΙηιηοννίΐζ 16-17 αποικιών ΒΟ 17 περί τάργυρεια δϋδρ. \νίΐ3- 
πιοννίΐζ τάργνρια εο<1<1. : οογγ. δΙερΗ3ηαδ 19 αυτή € : αυτή 
Β Μ άν ογπ. Β Μ ή πόλις Β301)3Γη ουτω Μ 22 φημϊ 
Κϊο1ΐ3Γ(35 ; ορίηοΓ ξύμφ-ημι εχ φημφημι η3ΐυιη εδδε 



ΠΟΡΟΙ ίν 

ευτακτοτεραν και ευπολεμωτεραν γενεσθαι. οϊ τε γάρ τα- ζ2 

χθει>τες γυμνάζεσθαι πολύ αν επιμελεστερον τοντο πράττοιεν 

εν τοΐς γυμνασίου την τροφήν άπολαμβάνοντες [πλειω] 

ή εν ταΐς λαμπάσι γυμνασιαρχουμενοι· οι τε φρουρεΐν εν 

5 τοι? φρουρίοις οΐ τε πελτάζειν και περιπολεϊν την χωράν 

πάντα ταϋτα μάλλον άν πράττουν, εφ’ εκάστοις των έργων 

τής τροφής αποδιδόμενης. 

Ει δε σαφές δοκεΐ είναι ω9, εΐ μελλουσι πάσαι αι πρόσ- V 

οδοί εκπλεω προσιεναι, οτι ειρήνην δει νπάρχειν, αρ’ ονκ 

ίο άξιον και είρηνοφυλακας καθιστάναι; πολύ γάρ άν καί αυτή 

αίρεθεϊσα ή αρχή προσφιλεστεραν καί οίκειοτεραν είσ- 

αφικνεΐσθαι πάσιν άνθρώποις ποίησειε την πάλιν, εί δε 2 

τινες οϋτω γιγνώσκονσιν, ως εάν ή πόλις ειρήνην άγουσα 

διατελή, άδυνατωτερα τε καί άδοξοτερα καί ήττον όνομαστή 

15 εν τη Έλλάδι εσται, καί οντοί γε εμή δόξη παραγγελλω 

σκοπονσινΐ. ενδαιμονεσταται μεν γάρ δήπου πόλεις λέ¬ 

γονται, αι άν πλεΐστον χρόνον εν ειρήνη διατελώσι· πασών 

δε πόλεων Άθήναι μάλιστα πεφνκασιν εν ειρήνη ανξεσθαι. 

τίνες γάρ ησυχίαν άγονσης τής πόλεως ου προσδεοιντ άν 3 

2ο αυτής άρξάμενοι άπο ναυκλήρων καί εμπόρων; ουχ οι 

πολνσιτοι, ουχ οι πολνοινοι [ονχ οι ήδνοινοι]; τι δε οι 

πολυέλαιοι, τί δε οι πολυπρόβατοι, οι δε γνώμη καί άργυρίω 

δυνάμενοι χρηματίζεσθαι; καί μην χειροτεχναι τε καί 4 

σοφισταί καί φιλόσοφοι, οι δε ποιηταί, οι δε τα τούτων 

25 μεταχειριζόμενοι, οι δε αξιοθέατων ή άξιακουστών ιερών 

ή οσίων επιΘυμουντες; αλλά μην καί οι δεόμενοι πολλά 

2 τοντο οιη. Μ 3 ττλε/ω <3©1. ΗαΓίηΐ3η 4 ^ δεί. ΖιιγΒογ£ 
9 βκ πόκ*ω$ Β Ο Μ : οογγ. ΡΕπΙ&ζΐάοδ οτι δεΙ. δαυρρε ίο βΐρηνοφύ- 
Αακα Ο αυτή Ο 11 οίκειοτεραν δεπρδϊ, εοΐΐ. Ιδοει*. χν. 3°° : 
πυκνοτεραν Β Ο Μ : ποΑυκοινοτίραν ΚίεΗαπΙδ: πιστοτίραν ΤΙ^ΙΗεΐπι, 
οοΐΐ. Ιη3ί. VI. ί. 42 · εύκτοτέραν Μα(Ινΐ§; 15-16 ούτοί γ€ παρά γ' 
*μο\ παρασκοπουσιν ΗαιιρΙ ώτ ςμο\ δοκεΐΟαδίΗΐΐο παραγγίλλω 
σκοπονσιν] παραΑόγως σκοπονσιν Βεοηεΐ. : παραγιγνώσκουσιν ΗείΐΗηοΙ: 
&1ϋ &1ία 2ΐ ούχ οϊ νδνοινοι 6ε1. \νΐΐ3ΐηο\νΐΙζ (ΗπΙοεί Ο) 22 οϊ 

ττ) ωνή του αργυρίου ΒηοΙΗ^γπ 23 χρηματίζςσθαι ΓογΙ. άεΐεηίΐυΐη 
τβ] 76 ^ 



V ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ταχύ άποδίδοσθαι ή πρίασθαι που τούτων μάλλον αν τυχοιεν 

5 ή Άθήνησιν; εί δ£ προς ταντα μεν ονΰάς αντιλέγει, την δέ 

ηγεμονίαν βονλόμενοί τινες άναλαβεΐν την πόλιν, ταύτην 

διά πολέμου μάλλον η δι ειρήνης ηγούνται αν κατα- 

πραχθήναι, έννοησάτωσαν πρώτον μεν τά Μηδικά, πότερον 5 

βιαζόμενοι η ευεργετουντες τους 'Έλληνας ηγεμονίας τε του 

6 ναυτικού καί ελληνοταμιείας έτυχομεν. ετι δε έπει ώμώς 

άγαν δόξασα προστατευειν η πόλις έστερήθη της αρχής, ου 

καί τότε, έπεί του άδικεΐν άπεσχόμεθα, πάλιν υπό των νη- 

7 σιωτών έκόντων προστάται του ναυτικού έγενόμεθα; ουκουν ίο 

και Θηβαίοι ευεργετούμενοι ηγεμονευειν αυτών εδωκαν 

' Αθηναίο ις; άλλα μην και Λακεδαιμόνιοι ου βιασθέντες νφ' 

ημών άλλ’ ευ πάσχοντες επέτρεφαν Άθηναίοις περί της 

8 ηγεμονίας θέσθαι όπως βουλοιντο. νυν δέ γε διά την εν 

γτ? Έλλάδι ταραχήν παραπεπτωκέναι μοι δοκεΐ ττ) πόλει 15 

ώστε και άνευ πόνων και άνευ κίνδυνων και άνευ δαπάνης 

άνακτάσθαι τους *Ελληνας. εστι μεν γάρ πειράσθαι διαλ- 

λάττειν τάς πολεμουσας προς άλλήλας πόλεις, εστι δε 

9 συναλλάττειν, εΐ τινες εν αυταϊς στασιάζουσιν. εί ([δε) 

και όπως το έν Αελφοίς ιερόν αυτόνομον ώσπερ πρόσθεν 20 

γένοιτο φανεροί εΐητ επιμελούμενοι, μη συμπολεμουντές 

αλλά πρεσβευοντες άνά την Ελλάδα, εγώ μεν ουδέν αν 

οίμαι θαυμαστόν είναι, εί καί πάντας τους "Έλληνας δμο- 

γνώμονάς τε και συνόρκους και συμμάχους λάβοιτε επ' 

εκείνους, οϊτινες έκλιπόντων Φωκέων το ιερόν καταλαμβάνειν 25 

ίο πειρώντο. εί δε και όπως άνά πάσαν γην καί θάλατταν 

ειρήνη εσται φανεροί εΐητε έπιμελόμενοι, εγώ μεν οίμαι 

πάντας άν ευχεσθαι μετά τάς εαυτών πατρίδας Αθήνας 

11 μάλιστα σωζεσθαι. εί δέ τις αυ εις χρήματα κερδαλεώτερον 

I που Ο : 2) ού Β Μ μάλιστα οΐΐ. 2 ή οηι. Β Μ 
3 ττ) πόλα Β Ο (η εί βι ίπ Γ35.) Μ : ΟΟΓΓ. ΗαιΊπίΕη η '4λλ-ην δ ταμίας 
Β : ίλληνοταμίας Ο Μ : οογγ. ΒοεοΙίΗ 11 αυτών Β Ο Μ 
13 ’Αθηναίοις (Ιοί. ΝνϋαπιολνΐΙζ 19 αυταϊς Β Ο Μ : οογγ. Όΐη<3. δβ 
3<3(3. ϋΐη(1. 24 καί συμμάχους <3ε1.0θ1)θ1 άπ-’ΒΟ 25 4 κείνου 
ΒΟΜ: οογγ. 035ΐ&1ΐο 20 (παρώντο Β Ο Μ : οογγ. 



ΠΟΡΟΙ V 

νομίζει είναι τή πόλει πόλεμον ή ειρήνην, εγώ μεν ούκ οΐδα 

πώς αν άμεινον ταύτα κριθείη ή εΐ τα προγεγενημενα 

επανασκοποίη τη πόλει πως άποβεβηκεν. εύρήσει γάρ τό 12 

τε παλαιόν εν ειρήνη μεν πάνυ πολλά χρήματα εις την 

5 πόλιν άνενεχθεντα, εν πολεμώ δε πάντα ταντα καταδαπα- 

νηθεντα· γνώσεται δ\ ήν σκοπή, και εν τώ νύν χρόνω διά 

μεν τον πόλεμον και των προσόδων πολλάς εκλιπούσας και 

τάς είσελθούσας εις παντοδαπά [πολλά] καταδαπανηθείσας, 

επεί δ£ ειρήνη κατά θάλατταν γεγενηται, ηύζημενας τε τάς 

ίο προσόδους, και ταύταις εξόν τοΐς πολίταις χρήσθαι 6 τι 

βούλονται. εί δε τις με επερωτώη· Ή καί, αν τις άδική 13 

την πόλιν, λεγεις ώ? χρή και προς τούτον ειρήνην άγειν; 

ονκ αν φαίην αλλά μάλλον λέγω οτι πολύ θάττον άν 

τιμωρο ίμεθα αυτούς, εί μηδενα ύπάρχοιμεν άδικονντες' 

ΐ5 ονδενα γάρ άν εχοιεν σύμμαχον. 

Άλλ’ εϊ γε μην των είρημενων αδύνατον μεν μηδέν εστι VI 

μηδε χαλεπόν, πραττομενων δ€ αυτών προσφιλέστεροι μεν 

τοΐς *Ελλησι γενησόμεθα, ασφαλέστερου δε οίκήσομεν, 

εύκλεεστεροι δβ εσόμεθα, κα\ 6 μεν δήμος τροφής ευπορήσει, 

2ο οι δε πλούσιοι τής εις τον πόλεμον δαπάνης άπαλλαγή- 

σονται, περιουσίας δε πολλής γενομενης μεγαλοπρεπέστερου 

μεν ετι ή ννν εορτάς άζομεν, ιερά δ' επισκευάσομεν, τείχη 

δε και νεώρια ανορθώσομεν, ιερενσι δε και βουλή και άρχαϊς 

και ιππενσι τά πάτρια άποδώσομεν, πώς ονκ άζιον ώς 

25 τάχιστα τούτοις εγχειρεΐν, ΐνα ετι εφ' ημών επίδωμεν την 

πόλιν μετ' ασφαλείας ευδαιμονούσαν; εΐ γε μην ταύτα 2 

δόζειεν ύμΐν πράττειν, σνμβουλεύσαιμ' άν εγωγε πεμψαντας 

καί εις Αωδώνην καί εις Αελφούς επερεσθαι τούς θεούς εί 

I νομίζοι Μ 3 *τι άνασκοποίη Β Ο Μ : ΟΟΓΓ. ϋΐη(3. 5 ίν . . . 

καταδαπανηθίντα ογπ. Β Ο η 4κλ6ΐπονσα5 Μ 8 πολλά, (ΙβΙ. 
Βοοηοΐ. : κάϊ πολλά ^ : πολλά καί παντοδαπά ΟγοΙΗ ιι βούλοιντο 
Β Ο Μ : οογγ. Όπιά. ^ 5οΗηοΐ<3οΓ: ίΐ ΒΟΜ άδικη 
ΒοΗηοΐίΙοΓ : άδικοίη ΒΟΜ 14 ύπάρχοιμεν ΟοΒεΙ : παρεχοιμεν 
Β Ο Μ αδικούν τα Β Ο Μ : οογγ. ΟοΒοί 15 άν οπι. Β 19 ευ- 

κλείστερον Β 



νί ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΟΡΟΙ 

λωον καί άμεινον εΐη αν τρ πόλει οϋτω κατασκεναζομενρ 

3 καί αυτίκα καί εις τον επειτα \ρόνον. εί δε ταΰτα συν- 

αινοΐεν, τότ αν αν φαίην χρήναι επερωτάν τίνας θεών 

προσποιούμενοι ταΰτα κάλλιστα καί άριστα πράττοιμεν αν 

οΰς δ’ άνελοιεν Θεούς, τούτοις είκδς καλλιερησαντας άρχεσθαι $ 

τον έργου. συν γάρ θεω πραττομενων είκος καί τάς πράξεις 

7τροϊεναι επί το λωον καί άμεινον αεί τρ πόλει. 

3 αδ ογπ. Ο 4 καί] άεβοίί Β : άριστα . . . πδλβι αϋυη<3ε ςυαιτι 
εείεΓα ηαοΐυε ε5ΐ Ο 5 δ’ άν άνίΑοΐίΐ' Ο θεοδϊ άβΐ. \νΐΐ3Γηο\νΐΐζ 
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<2υο5 δί ίΐ3 εδί, ηοηηυΙΕε νεΛοπιηι 5ίδει·ερ3ηΙί3ε, 
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ΙΠΠΑΡΧΙΚ02 

Πρώτον μέν θύοντα χρη αίτεΐσθαι θεούς ταντα διδόναι I 

και νοεΐν καί λέγειν και πράττειν, άφ’ ών θεοΐς μέν κεχαρι- 

σμενώτατα άρξαις αν, σαντώ δέ και φίλοις και τη πόλει 

προσφιλέστατα καί ευκλεέστατα καί πολνωφελέστατα. θεών 2 

5 δβ ΐλεων όντων άναβιβαστέον μέν σοι Ιππέας, καί όπως 

άναπληρώται ό κατά τον νόμον αριθμός καί όπως τό ον 

Ιππικόν μη μειώται. εί δε μη προσαναβησονται ιππείς, 

μείονες αεί εσονται, ανάγκη γάρ τους μέν γήρα άπαγο- 

ρευειν, τους δε και άλλως εκλείπειν. πληρονμένου γε μην 3 

ίο του ιππικόν έπιμελητέον μέν όπως τρέφωνται οι ίπποι ως 

αν δύνωνται πόνους ύποφέρειν οι γάρ ηττους των πόνων 

ούτε αίρεΐν ούτε άποφευγειν δυναιντ αν. έπιμελητέον δέ 

όπως εύχρηστοι ωσιν' οί γάρ αύ απειθείς τοΐς πολεμιοις 

μάλλον η τοΐς φίλοις συμμαχοϋσι. καί οί λακτιζοντες δ£ 4 

15 άναβεβαμένοι ίπποι εκποδών ποιητέοι· οί γάρ τοιουτοι 

πολλάκις πλειω κακά η οί πολέμιοι ποιονσι. δει δέ καί 

των π οδών έπιμελεϊσθαι, όπως δύνωνται καί εν τραχεία 

χωρά ίππεύειν, είδότα οτι οπού αν άλγώσιν έλαννόμενοι, 

ενταύθα ου χρήσιμοί είσι. των γε μην ίππων υπαρχόντων 5 

2ο οΐων δει τούς ιππέας αύ άσκητέον, πρώτον μέν όπως επί 

τούς ίππους αναπηδάν δύνωνται· πολλοΐς γάρ ηδη η σωτηρία 

παρά τούτο έγένετο· δεύτερον δβ όπως εν παντοίοις χωρίοις 

ίππάζεσθαι δυνησονται· καί γάρ οί πόλεμοι άλλοτε εν 

3 &ρξεια5 Β : πράξειας Ο 12 αϊραν Β 13 εύχρηστοι] 
εύπςιθεις «Ιοί. ι6 καί οπί. Β ι8 6ίδότας Β Ο 19 υπαρχόντων 
ογπ. Β αο αύ οιη. Β 21 αναπηδάν δύνωνται] άναπηδώη Β 
22 έγίνετο Β 23 πόλεμοι Β : πολέμιοι οοΐ. 



ί ΗΕΝΟΦΙ2ΝΤΟΣ 

6 άλλοίοις τόποις γίγνονται. όταν δε ήδη εποχοι ωσι, δει 

αυ σκοπεΐσθαι όπως άκοντιοΰσί τε ώί πλεϊστοι από των 

ίππων και τάλλα δυνήσονται ποιείν α δει τους ιππικούς. 

μετά ταΰτα όπλιστεον και Ιππους καί ιππέας ως αυτοί μεν 

ήκιστα τιτρωσκοιντ αν, βλάπτειν δε τους πολέμιους μάλιστα 5 

7 δύναιντ αν. εκ τούτων παρασκευαστεον όπως ευπειθείς οι 

άνδρες ωσιν άνευ γάρ τουτου ούθ’ Ιππων αγαθών ουθ' 

ιππέων επόχων οΰθ' οπλών καλών όφελος ουδεν, προ- 

στατευειν μεν ουν τούτων πάντων όπως καλώς γίγνηται 

8 τον ίππαρχον εικός εστιν. επεϊ δε και ή πόλις χαλεπόν ίο 

ήγησαμενη πάντα ταϋτα τον ίππαρχον μόνον όντα άπεργά- 

ζεσθαι προσαιρείται μεν αυτω συνεργους φυλάρχους, προσ- 

εταξε δε τή βουλή σννεπιμελεΐσθαι τον ιππικού, αγαθόν 

μοι δοκεΐ είναι τους μεν φυλάρχους παρασκενάζειν συν- 

επιθυμεΐν σοι των καλών τω ιππικω, εν δε τή βουλή εχειν 15 

ρήτορας επιτηδείους, όπως λεγοντες φοβωσί τε τους ιππέας 

(βελτίονες γάρ αν είεν φοβούμενοι), καταπραυνωσί τε την 

9 βουλήν, ήν τι παρά καιρόν χαλεπαίνη. ταΰτα μεν οΰν 

υπομνήματα ών δει σε επιμελεΐσθαι· ως δ* άν εκαστα 

τούτων βέλτιστα περαίνοιτο, τούτο δή πειράσομαι λεγειν. 2ο 

Τοί/5 μεν τοίνυν ιππέας δήλον οτι καθιστάναι δει κατά 

τον νόμον τους δυνατωτάτους και χρήμασι και σωμασιν ή 

ίο εισάγοντα εις δικαστήριον ή πείθοντα. εγω δε οίμαι εις 

μεν τό δικαστήριον τουτους είσακτεον είναι ους μη εισάγων 

διά κέρδος άν τις δοκοίη τούτο ποιεΐν και γάρ τοις ήττον 25 

δνναμενοις ευθυς άν εϊη αποστροφή, εί μη τους δυνατω- 

ιι τάτονς πρώτους άναγκάζοις. εστι δε και ους άν μοι δοκεΐ 

τις νέους μεν τά εν ιππική λαμπρά λεγων εις επιθυμίαν 

καθιστάναι του Ιππευειν, τους δε κυρίους αυτών ήττον άντι- 

ι &\λοΐ5 οοάά. : οογγ. Οοιιπετ 2 σκοπέΐν (ΙεΙ. π\*ίστον 
οοάίΐ. : οογγ. ΟουπεΓ η τούτων οο(1<3. : οογγ. 03πΐ0Γ3πυ5 
ίο (Ικό$ «στ ιν (ΙεΙ. : «Ικόνα Β : 6 Ικδε (ί ΜΙΟ II πάντα ταΰτα Β : 
ταΰτα πάντα οεΐ. κατ(ργάζ(σθαι άεί. ΐη γάρ άν ΟουποΓ : άν Β : 
γάρ οεί. 20 δη] δεΐ Β 26 μη αάά. <1οΙ. 2η ϊστι Β : «π οεί. 
μοι δοκτ? &ν Β 
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13 

τείνοντας έχειν, τάδε διδάσκων ώί άναγκασθησονται μεν 

ίπποτροφεΐν, ην μη υπό σου, υττ’ άλλου (γε) διά τα χρήματα· 

?/υ δ’ €7τΙ σου άναβώσιν, ώς ανατρέφεις μεν τους 7ταΐδας 12 

αυτών των πολυτελών τε καί μανικών ίππωνιών, έπιμελησ7] 

5 δ€ ώϊ άυ ταχύ ιππικοί γίγνοιντο· λέγοντα δε οϋτω και 

ποιειν ταΰτα πειρατέον. 

Του5 όντας ιππέας η βουλή αν μοι δοκεΐ προ- 

ειποΰσα α>5 τό λοιπδν δεησει διπλάσια ίππάζεσθαι (και) α>5 

τον μη δυνάμενον ίππον άκολονθεΐν άποδοκιμάσει επιτ είναι 

ίο αν τρέφειν τε άμεινον καί επιμελεΐσθαι μάλλον τών ίππων, 

και τους βίαιους δέ ίππους αγαθόν μοι δοκεΐ είναι προρρη- 

θηναι οτι άποδοκιμασθησονται. αυτή γάρ η απειλή πωλευειν 

άν τους τοιουτους μάλλον παρορμησειε και ίππωνεΐν σωφρο- 

νέστερον. αγαθόν δέ καί τους εν ταΐς ίππασίαις λακτίζον- 

ΐ5 τα5 ίππους προρρηθηναι οτι άποδοκιμασθησονται· ουδέ γάρ 

συντάττειν τους τοιουτους δυνατόν, άλλ* ανάγκη, άν ποι επί 

πολεμίους δέη ελαυνειν, υστάτους [άυ] αυτους επεσθαι, ώστε 

διά την του ίππου κακουργίαν άχρηστος καί 6 ίππευς 

καθίσταται. 

2ο Ώς δ' άν και οι πόδες εΐεν τώ ΐππω κράτιστοι, εί μέν ι6 

Π5 άλλην εχει ράω καί ευτελεστέραν άσκησιν, εκείνη έστω· 

εί δέ μη, εγώ φημι χρηναι πείραν εχων χύδην καταβαλόντα 

λίθους τών εκ της όδου οσον μνααίους καί πλέον καί μεΐον 

εν τούτο ις τον ίππον καί ψήχε ιν και ένιστάναι όταν από 

25 της φάτνης άποβη· βαδίζων γάρ εν το ΐς λίθοις ουποτε 6 

ίππος παυσεται ουθ' όταν ψηχηται ουθ' όταν μυωπίζηται. 

14 

15 

2 &<3<Β Ζειιηε 3 αποστρίψεις ΜΙΟ 4 αυτών <3ε1. Κίίΐιΐ 
τί Β : εβΒ Ιππωνςιών Β έπιμελήσα (η 5.50Γ.) Μ 7 ίπηέαί 
άεΐ. : 'Ιππουί Β Μ Β Ο 8 καί αο1<Β ΟαηιεΓΗπιΐδ 9 Ίππον οπι. Β 
ιο τρίφί/ί/] ονατρίφαν Κ,ϋΗΙ; 5εά εί. Αγ. ΑίΗ. ΡοΙ. ο. 49 
ΐ2 ττωλαν «χ1(Β : οογγ. ΚϋΗΙ 13 μάλλον οπι. Β ι6 &ν ϋΐεΐδ : 
καν οοοΙοΒ 17 δ€Ϊ Β άν (3ε1. ϋΐη<Β 2ο τών 'ΐππων οο<3(Β : 
οογγ. Οουπετ 21 άλλην ΟΓη. ΜΒΟ τυτητεστέραν ΟοιιπβΓ 
23 μναιαίου$ οοά<Β ττλΡιον εοάά. 24 καί ένιστάναι Β: 
ένιστάναι ΜΒΟ 



1 ΗΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

6 δε πειραθείς τά τε άλλα α λέγω ιτιστευσει και στρογγυλούς 

τους πόδας του ίππου όψεται. 

17 Όποτε γ€ μην οι ίπποι ζίσίν οΐους δει, ώ? αν αυτοί οί 

ιππείς άριστοι γίγνοιντο, τούτο διηγησομαι. τδ μεν τοίννν 

τους νέους αυτών αναπηδάν επι τους ίππους πείθοιμεν αν 5 

αυτους μανθάνειν τον διδάξοντα δε παρασχών επαίνου 

δικαίως άν τυγχάνοις. τους γε μην πρεσβυτέρους τον 

Περσικόν τρόπον άναβάλλεσθαι υπ' άλλων προσεθίσας και 

ι8 τουτους ώφελησαις άν. όπως γε μην εν παντοδαποις 

χωρίοις έποχοι οι ιππείς δυνησονται είναι, τό μεν πυκνά ίο 

έξάγειν μη πολέμου όντος Ισως οχληρόν συγκαλέσαντα δε 

χρη τους ιππέας συμβουλευσαι αυτοΐς μελετάν, και όταν 

εις χωράν έλαυνωσι και όταν άλλοσέ ποι, έκβιβάζοντας των 

οδών και ταχύ έλαυνοντας εν τόποις παντοδαποις. τούτο 

γάρ ωφελεί μεν παραπλησίως τω έξάγειν, όχλον δ’ ουχ 15 

19 ομοίως παρέχει. επιτήδειον δέ υπομιμνησκειν οτι και 

η πόλις ανέχεται δαπανώσα εις τό Ιππικόν εγγύς τετταρά- 

κοντα τάλαντα του ενιαυτού, ως ην πόλεμος γίγνηται, μη 

ζητείν δέη ιππικόν, άλλ’ εξ έτοιμου εχη παρεσκευασμένω 

χρησθαι. ταυτα γάρ ένθυμουμένους είκός και τους Ιππέας 20 

μάλλον (αν) άσκεΐν την ιππικήν, όπως, ην πόλεμος έγείρηται, 

μη αμελέτητους όντας άγωνίζεσθαι δέη περί τε της πόλεως 

2ο και περί εύκλειας καί περί της ψυχής, αγαθόν δέ και τούτο 

προειπεΐν τοΐς ίππευσιν, οτι έξάξεις ποτέ καί συ αυτους και 

διά παντοίων χωρίων ηγηση. και εν ταΐς μελέταις δέ ταΐς 25 

προ της άνθιππασίας καλόν έξάγειν άλλοτ εις άλλοΐον 

τόπον καί γάρ τοΐς ιππευσι και τοΐς ίππου βέλτιον. 

2ΐ Ακόντιζειν γε μην από των ίππων ώδ’ άν πλεΐστοι μοι 

4 ίππης Μ ί 5 νει*1>& τοΟϊ νέους αυτών ίοτί. ροδί μανθάνειν 
(1. 6) Ιχαηδροηεηοΐα πείθοιμεν δίερίι&ηυβ : πείθομεν Β : πείθωμεν 
Μ Β Ο 8 άλλων <3εΙ. : άλλήλων Β Μ Β Ο ίο ίππης Μ 
19 δερ <3εΙ.: δ’ ενι Ο : δή Β Μ Β παρεσκευασμενιρ <1ε1. ΟοβεΙ 20 
καί] -γε ΟουπεΓ 2ΐ άν &<3<Β ΟεΐΌεεΜ 25-26 ταΐς πρλ της 
Βεοηοΐ. : ταΐς πρύς της Β Μ : ταΐς πρί>ς Β Ο : της <3εΙ. : ταΐς πράς τάς 
ΚϋΗΙ (ίαΐδο Β Ιπβυεηδ) 26 άλλον τ Β : άλλοτε Μ Β Ο 
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δοκουσυ μελετάν, ευ τουτ αν προείπους τους φυλάρχους, οτυ 

αντονς δεησευ ηγουμένους τους της φυλής άκοντυσταυς 

έλαννευν έπυ το άκόντυον. φυλοτυμουντο γάρ άν, η το 

ευκός, ώί πλευστούς έκαστος αποδείξου άκοντυστάς τη πόλευ. 

5 άλλα μην (και) του καλώς γε δπλυσθηναυ τους Ιππέας ου 22 

φυλάρχου άν μου δοκουσυ μέγυστον συλλαμβάνευν, ευ πευ- 

σθευησαν οτυ πολύ έστυ προς της πόλεως ενδοξότερου τη 

της φυλής λαμπρότητυ κεκοσμησθαυ η μόνον τη εαυτών 

στολή. είκδς δε μη δνσπείστους εΐναυ αντονς τά τουαυτα, 23 

ίο ου γε φύλαρχευν έπεθνμησαν δόξης καί τυμης όρεγόμενου, 

δυνατοί δ’ ευ συ [και] τά εν τω νόμω πορίσαυ καυ άνευ του 

αυτοί δαπανάν τώ μυσθώ έπαναγκάζοντες κατά τον νόμον 

δπλυζεσθαυ. ευς γε μην το ενπευθευς εΐναυ τους άρχομένους 24 

μέγα μεν τδ [και] λο'γω δυδάσκευν οσα αγαθά ένυ εν τώ 

15 πευθαρχευν, μέγα δε καυ τδ έργω [κατά τον νόμον] πλεο- 

νεκτευν μεν πουευν τους ευτάκτους, μευονεκτεΐν δε εν πάσυ 

τους άτακτοΰντας. ισχυρότατη δέ μου δοκευ εΐναυ παρόρμησυς 25 

τών φυλάρχων εις τδ φυλοτυμευσθαυ αντους καλώς παρε- 

σκευασμένης έκαστον της φυλής ηγεΐσθαυ, (ευ) τους άμφϊ 

2ο σε προδρόμους κοσμησαυς μεν οπλους ώς κάλλυστα, άκοντυ- 

ζευν δέ μελετάν έξαναγκάσαυς ώς μάλυστα, ηγουο δέ αντους 

επί τδ άκόντυον αντδς εν μάλα μεμελετηκώς. ευ δέ καυ 20 

άθλά τυς δνναυτο προτυθέναυ ταυς φυλαΐς πάντων δπόσα 

αγαθά νομίζονσυν άσκευσθαυ εν ταυς θέαυς νπδ του υππυκου, 

25 τούτο πάντας οΐμαυ Αθηναίους γε μάλυστ άν προτρέπευν 

ευς φυλονυκυαν. δηλον δέ τούτο καϊ εν τους χορούς, ώς 

μυκρών άθλων ενεκεν πολλοί μέν πόνου, μεγάλαυ δέ δαπάναυ 

2 τοΊς <1εΙ. : οιη. Β : τους Μ ΒΟ 3 V Ρίεοοίοηιΐηί: €ί τΣ> Β: ^ 
Μ ΙΟ 5 <1εΙ. : οιη· Β Μ Β Ο η πρός «Ιοί. : ιτρό Β Μ Β Ο 
8 €αυτόν 00(1(1. : οογγ. ΟίΐδΙ&Πο 9 δύσπιστούς οο(1(1. : οογγ. Βοοηοΐ. 
II καϊ (Ιεΐενί : κατά ΒπχΙ&οαδ πορίσαι ΜαΓίΐη : δπλίσαι 00(1(1. 
14 καϊ (Ιεΐ. 5ο1ιηοΐ(1εΓ : καϊ τδ δΙερΗαηιΐδ 15 κατα τδν νόμον (3ε1. 
^είδΐίε ι8 παρασκευασμένους 00(1(1. : οογγ. \νοίδ1(ε 19 αΐ 
α<1(1. πι άεΐ. 2ΐ αίσηγοιο οο<1<1.: οογγ. δοΗηεί<1εΓ 25 7€1 κ°ά 
ΟουπεΓ μάλιστ άν ΟοβεΙ : μάλιστα 00(1(1. 27 'άνακαν Β : ανακα 
οεΒ 
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τελούνται. τούς μέντοι κριτάς τοιούτονς δει ενρίσκειν παρ' 

οίς νικώντες μάλιστ αν άγάλλοιντο. 

II δε δη σοι ταντα πάντα έξησκημένοι ώσιν οι ιππείς, 

δει δηπον και τάξιν τινά έπίστασθαι αυτούς εξ ης καλλίστας 

μεν θεοΐς πομπάς πέμφονσι, κάλλιστα δε ίππάσονται, 5 

άριστα δε μαχοΰνται, ην δέη, ραστα δε καί άταρακτότατα 

δδονς πορεύσονται καί διαβάσεις περάσονσιν. η τοίννν 

ερωμένοι τάξει δοκουσιν αν μοι ταντα κάλλιστα διαπράτ- 

2 τεσθαι, ταύτην νυν ι)δη πειράσομαι δηλοΰν. ονκοΰν υπό 

μεν της πόλεως νπάρχουσι διηρημέναι φνλαϊ (δέκα), τούτων ίο 

δ’ εγώ φημι χρηναι πρώτον μεν δεκαδάρχους συν τη των 

φυλάρχων έκαστον γνώμη καταστησαι εκ των άκμαζόντων 

τε καί φιλοτιμοτάτων καλόν τι ποιεΐν καί άκούειν και 

3 τούτους μέν πρωτοστάτας δει είναι, μετά δε τούτους ίσους 

χρη τούτοις αριθμόν εκ των πρεσβυτάτων τε καί φρονιμω- 15 

τάτων έλέσθαι οΐτινες τελευταίοι των δεκάδων έσονται. εί 

γάρ δει και άπεικάσαι, ούτω και σίδηρος μάλιστα διατέμνει 

σίδηρον, όταν τό τε ηγούμενον του τομέως έρρωμένον η και 

4 τό έπελαυνόμενον ικανόν. τούς γε μην εν μέσω των 

πρώτων και των τελευταίων, εί οι δεκάδαρχοι έπιστάτας 2ο 

έλοιντο και οι άλλοι έφέλοιντο, όντως είκός έκάστω πιστό- 

5 τατον τον επιστάτην είναι. τον μέντοι άφηγούμενον έκ 

παντός τρόπου δει ικανόν άνδρα καθιστάναι. αγαθός γάρ 

ών, είτε ποτέ δέοι έπϊ πολεμίους ελαύνειν, έγκελεύων ρώμην 

άν έμβάλλοι τοΐς έμπροσθεν, είτ αύ και άποχωρεΐν καιρός 25 

συμβαίνοι, φρονίμως αφηγούμενος μάλλον άν, ώ? τό είκός, 

6 σώζοι τους φυλέτας. οι μέντοι δεκάδαρχοι άρτιοι όντες 

πλείω ίσα μέρη παρέχοιεν άν διαιρείν η εί περιττοί εΐεν. 

ΤΟ δέκα (ί') ροδί φνλαϊ 3άά. ΡΐειΊεοηί, ροδί διηρημέναι Οοβεί 
II δεκάρχους Β Β 12 έκαστων Όϊηό. 13 φιλοτιμουμένων Τ)\ηά. 

14 προστάτας οο<3<Β : οογγ. Μοπίδ ι6 των δεκάδων άεΐ. ΗαΠιηαη 
ΐ8 σίδηρον αεί. ΗαΓίΓηαη του τομέως Β Ο : τούτο μέρος Β : τούτο 
μέσως Μ 20 εί ϋΐη(Β : €7Γ€ί εο<3<Β δέκαρχοι Μ Β έττιστάντας Β 
21 έφέλοιντο 3θΗηεί(ΐ6Γ: άφαιροΐντο Β: έφέττοιντο Μ ΒΟ 24 έττικε- 
λεύων Β 25 έμβάλλοι (ΙεΙ. : έμβάλοι Β Μ Β Ο είτ Β 
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αυτή δε μοι η τάξις άρέσκει δια τάδε, οτι πρώτον μεν οΐ 

πρωτοστάται πάντες άρχοντες γιγνονται:· οι δ’ αυτοί άνδρες 

όταν άρχωσι, μάλλον πως οΐονται έαυτοϊς προσήκων καλόν 

τι ποιείν η όταν ίδιώται ώσιν έπειτα δε και όταν πρακτέον 

5 τι ρ, το παραγγέλλειν μη Ιδιώταις άλλ’ άρχουσι πολύ 

άνυτικώτερον. τεταγμένων γε μην οϋτω χρη, ώσπερ και γ 

τοΐς φυλάρχοις προαγορεϋεται η χώρα υπό του Ιππάρχου εν 

ρ εκάστω έλατέον, οΰτω και τοΐς δεκαδάρχοις παρηγγέλθαι 

υπό των φυλάρχων οπρ πορευτέον εκάστω. οϋτω γάρ 

ίο προειρημένων πολν ευτακτοτέρως άν εχοι η εί ώσπερ εκ 

Θεάτρου ώς άν τϋχωσιν άπιόντες λυποϋσιν άλληλους. και 8 

μάχεσθαι δε μάλλον έθέλουσιν οι τε πρώτοι, ην τι εκ του 

πρόσθεν προσπίπτρ, όταν είδώσιν ότι αϋτη η χώρα αυτών, 

και οι τελευταίοι, ην τι όπισθεν έπιφαίνηται, έπιστάμενοι 

ΐ5 οτι αισχρόν λιπείν την τάξιν. άτακτοι δ* όντες άλληλους 9 

μεν ταράττουσι και εν στεναΐς όδοϊς και εν διαβάσεσι, τοΐί 

δε πολεμίοις ουδεις εκών εαυτόν τάττει μάχεσθαι. καί 

ταϋτα μεν δη πάντα ϋπάρχειν δει έκπεπονημένα πάσι τοΐς 

ιππεϋσιν, ει μέλλουσιν απροφάσιστοι έσεσθαι συνεργοι τώ 

2ο ηγουμένω. 

Ύώνδέ γε μην αυτώ τ/δη μέλειν δει τώ ιππάρχω· πρώτον ΠΙ 

μεν όπως καλλιερησει τοΐς θεοΐς υπέρ του ιππικού, έπειτα 

όπως τάς πομπάς εν ταϊς έορταΐς αξιοθέατους ποιήσει, έτι 

δε και τάλλα όσα έπιδεικνϋναι δει τρ πόλει όπως ρ δυνατόν 

25 κάλλιστα έπιδείξει, τά τε εν Άκαδημεία και τά εν Αυκείω 

και τά Φαληροΐ και τα εν τώ ιπποδρόμω. και ταϋτα μεν 

άλλα υπομνήματα· ώς δε τούτων εκαστα κάλλιστ άν 

πράττοιτο, νυν αυτά ταϋτα λέξω. 

τ άρκβσει Β 3~4 Τί καλ6ν Μ Β Ο 6 ούτως Μ Ο 7 ττρο- 
αΎορ(ύ(Γ€ται Μ Ο 9 οιτϊ) ϋϊεΐδ : όπως 00<3<Β ίο προζιρημζνον 
Κ&ΓίΓη&η ^ οπί. Ο 6ΐ οιη. Μ I 11 λυπώσιν οο<3(3.: οογγ. 
ΟοαπεΓ : λυττοΓβι/ δοΙιηείάοΓ 13 όταν Όϊηά. : οί δ.ν οο(1(1. 17 

αύτδν Μ Ο 22 κα\\κρΊ\ση Μ Β Ο Β 23 ττοιήση Μ Β Ο 
25 ^πιζ^ίξη Μ Β Ο ακαδημζία <3εΙ. : ακαδημία Β Μ Β Ο 20 καί 
τά ΦαληροΊ (ΙεΒ ΚδΐΊε (Φαληροΐ 5ίερΗ. Β}Ζ. 5.ν. Φάληρον) 28 
ταϋτα ογπ. Μ Β 
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2 Τα$ μεν ούν πομπάς οίομαι αν καί τοΐς θεοΐς κεχαρισμε- 

νωτάτας καί τοΐ? θεαταΐς είναι εί, όσων ιερά και αγάλματα 

εν τη αγορά εστι, ταύτα άρξάμενοι από των Έρμων κύκλω 

[περί την αγοράν και τα ιερά] περιελαύνοιεν τιμώντες τους 

θεούς. και εν τοΐς Διονυσίου δβ οι χοροί προσεπιχαρί- 5 

ζονται άλλοις τε θεοΐς καί τοΐς δώδεκα χορεύοντες. επειδάν 

δε πάλιν προς τοΐς Έρμαΐί γενωνται περιεληλακότες, εν¬ 

τεύθεν καλόν μοι δοκεΐ εΐναι κατά φυλάς εις τάχος άνιεναι 

3 τουί ίππους μέχρι τού Έλευσινίου. ουδέ δόρατα μην παρα¬ 

λείψω ως ήκιστα αν άλληλοις επαλλάττοιτο. δει γάρ ίο 

μεταξύ τοΐν ωτοιν τού ίππου έκαστον σχεΐν, εί μελλει 

φοβερά τε καί ευκρινή εσεσθαι και άμα πολλά φανεΐσθαι. 

4 επειδάν δ£ της εις τάχος διελάσεως ληξωσι, την άλλην 

καλόν ηδη σχεδην εις τά ιερά, ηπερ καί πρόσθεν, διελαύνειν. 

καί ούτως οσα εστιν ηδεα ίδεΐν εν ΐππω άναβεβαμενω πάντα 15 

5 επιδεδειγμενα εσται και τοΐς θεοΐς καί τοΐς άνθρώποις. καί οτι 

μεν ταντα ούκ είθισμενοι ποιεΐν οι ιππείς είσιν οΐδα· γιγνώσκω 

δε οτι αγαθά καί καλά καί τοΐς θεαταΐς ηδεα εσται. αισθά¬ 

νομαι δε καί άλλα αγωνίσματα τούς ιππέας κεκαινονργηκότας, 

επειδή οι ίππαρχοι ικανοί εγενοντο πεΐσαι ά εβουληθησαν. 20 

6 όταν γε μην προ τού ακοντισμού διελαύνωσιν εν Ανκείω, 

καλόν εκατερας τάς πεντε φυλάς επί [του] μετώπου ελαύνειν, 

ώσπερ εις μάχην ηγουμένου τού ιππάρχου καί των φυλάρχων 

εν τοιαύτη τάξει άφ’ ης πληρωσεται τού δρόμου τό πλάτος. 

7 επειδάν δ’ ύπερβάλωσι τό κεφάλαιον τού αντιπροσώπου 25 

θεάτρου, χρήσιμον αν οίομαι φανηναι καί εί καθ' 07τόσους 

μετριον εις τό κάταντες δυναμενους ταχύ ελαύνειν επιδείξαις 

δ τούς ιππέας. ου μεντοι αγνοώ οτι, ην μεν πιστεύωσι 

δυνησεσθαι ταχύ ελαύνειν, πάνυ αν ηδεως επιδείξαιντο· ην 

I οΖν] 7άρ Β 2 ροδί "όσων 3(1(3. θεών Ηεηνεπίεη 4 *ερϊ 
. . . Ιερά άεΐ. ΗεΓννεΓίΙεη 5 προσεπιχωρίζονται Β η πρδϊ] 67τ\ Ο 
II νώτοιν 00(3(1. : οογγ. Οαδίαΐΐο 14 καλδν ήδη Β : ήδη καλδν 
οεΒ 15 ηδεα ΙδεΤν εοπρεί οοΐΐ. άβ Κδ Ε%. ί. 11: ήδη Β Μ Β Ο : 
ΟΓΠ. άεΐ.: <3ε1. δοΗπεΐάετ : είδη Ζειιηε άναβεβαμενιρ ΒΟ : άναβε- 
βαμμενψ Β : άναβεβασμενψ Μ πηΐε πάντα 3(1(1. καλά ΟοβεΙ 20 
ήβουλήθησαν 00(1(1 21 ελαύνωσιν Β 22 του <3ο1. ΟοιιπεΓ 
διελαύνειν 20 6ί] οί Β 27 επιδεΐξαι Μ 
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δε αμελέτητοι ώσιν, όράν χρη όπως μη οι πολέμιοι αντους 

τούτο δράν άναγκάσουσιν. 

Έν γε μην ταΐς δοκιμασίαις η μεν τάξις εϊρηται μεθ' ης 9 

αν κάλλιστα ιππάζοιντο. ην δε 6 ηγούμενος, ηνπερ έχη 

5 δυνατόν ίππον, εν τω έξωθεν άει στιχω περιφέρηται, ούτως 

αυτός μεν αεί ταχύ έλα καί οι συν αυτω έξωθεν γιγνόμενοι 

πάλιν αυ ταχύ έλώσιν ώστε η μεν βουλή άει το ταχύ 

έλαυνόμενον θεάσεται, οι δε ίπποι ουκ άπεροΰσιν εν μέρει 

αναπαυόμενοι, όταν γε μην εν τω ιπποδρόμω η έπίδειξις η, ίο 

ίο καλόν μεν ουτω πρώτον τάξασθαι ώί αν έπϊ μετώπου έμπλη- 

σαντες ίππων τον ιππόδρομον έξελάσειαν τους εκ του μέσου 

ανθρώπους· καλόν δ\ έπεϊ αι φυλαϊ εν τη άνθιππασία 11 

φευγουσί τε άλληλας καί διώκουσι ταχέως, όταν οι ίππαρχοι 

ηγώνται ταΐς πέντε φυλαΐς, έκατέρας διελαυνειν τάς φυλάς 

ΐζ δι άλληλων. ταυτης γάρ της θέας τό τε άντιμετώπους 

προσελαυνειν άλληλοις γοργόν, τό τε διελάσαντας τον ιππό¬ 

δρομον άντίους πάλιν στηναι άλληλοις σεμνόν, και τό υπό 12 

σάλπιγγος αυ τό δεύτερον θάττον έπελαυνειν καλόν, στάν- 

τας δε ηδη τό τρίτον αυ υπό της σάλπιγγος χρη τάχιστα 

2ο άλληλοις έπελαυνειν, καί διελάσαντας εις κατάλυσιν 7/δη 

έπϊ φάλαγγος άπαντας καταστάντας, ώσπερ ειώθατε, προς 

την βουλήν προσελαυνειν. ταϋτά μοι δοκεΐ πολεμικώτερά 13 

τε φαίνεσθαι αν καί καινότερα. τό δε βραδυτερον μεν των 

φυλάρχων έλαυνειν, τον δ’ αυτόν τρόπον έκείνοις ιππευειν, 

25 ουκ άξιον ιππαρχίας. όταν γε μην έν τω έπικρότω έν 14 

Άκαδημέα ιππευειν δέη, έχω τάδε παραινέσαι· εις μεν τό 

μη άποκρουεσθαι άπό των ίππων, υπτίους άναπεπτωκότας 

4 ¥ινπερ ο Γη. Β 5 οίίτως <3εΙ. : ουτος Β Μ Β Ο 13 άλλή- 
λοι/5 Β Ο ύπαρχοι Μ ι6 τδν ιππόδρομον ά&\. Οοιιπογ 17 
ύπδ ΟοππβΓ : άπδ θθά(Β 18-19 αύ . . . σάλπιγγος ΐΓΗηβίΐ Β, δεά 
ηιοχ (1. 19) ίΐπ ρετ^ΐΐ, τάχιστα επελαύνειν άλλήλοις σεμνδν καί τδ άπδ 
σάλπιγγος αδτο (βίο) δεύτερον θάττον επελαύνειν καλόν. στάντας δδ 
τηδη τδ τρίτον αυ άπδ της σάλπιγγος χρη τάχιστα άλληλοις επελαύνειν 
19 ύπδ ΟοιίΓΐεΓ : άπδ οο<3<1 25 άποκρότφ λ/νεΐδίτε 26 ακα¬ 
δημία. οο<3<Β 27 άπδ Β : ποτέ οεΐ. 
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€λαυνειν, εις δε τό μη πίπτειν, τους ίππους νπολαμβάνειν 

εν ταΐς άναστροφαΐς. τα μεντοι ορθά ταχύ ελαυνειν χρψ 

οΰτω γάρ τό ασφαλές και το καλόν θεάσεται η βουλή. 

IV 5/Ευ γε μην ταΐς πορείαις αεί δει τον ίππαρχον προνοεΐν 

όπως άναπαυρ μεν των ίππων τάς έδρας, άναπαυρ δε τους 5 

ιππέας τώ βαδίζειν, μέτρων μεν όχονντα, μέτρων δε πεζο- 

ποροΰντα. του δε μέτριου εννοών ουκ αν αμαρτάνοις· αυτοί 

2 γάρ μετρον έκαστος του μη λαθεΐν υπερπονονντας. όταν 

μεντοι άδηλου ό'ντος εί πολεμίοις εντευξρ πορευρ ποι, κατά 

μέρος χρη τάς φυλάς άναπαυειν. χαλεπόν γάρ εί πάσι ίο 

3 καταβεβηκόσι πλησιάσειαν οι πολέμιοι. και ην μεν γε διά 

στενών οδών ελαυνρς, από παραγγελσεως εις κεράς ηγητεον 

ην δε πλατειαις επιτυγχάνρς όδοΐς, από παραγγελσεως αυ 

πλατυντεον της φυλής εκάστης τό μετωπον όταν γε μην 

εις πεδών άφικνησθε, επι φάλαγγος πάσας τάς φυλάς ... 15 

αγαθόν γάρ καί μελετης ενεκα ταϋτα ποιεΐν και του ηδιον 

διαπεράν τάς οδούς ποικίλλοντας ιππικαΐς τάξεσι τάς 

4 πορείας. όταν μεντοι εξω των οδών διά δυσχωριών ελαυ- 

νητε, μάλα χρήσιμον και εν πολέμια και εν φιλία προελαυνειν 

της φυλής εκάστης τών υπηρετών οΐτινες, ην άπόροις νάπαις 2ο 

εντυγχάνωσι, παρωντες επί τά εύπορα δηλώσουσι τοΐς ιππευ- 

σιν ρ χρη την ελασιν ποιεΐσθαι, ώ? μη ό'λαι αι τάξεις πλα¬ 

ζ νώνται. ην δε δι επικίνδυνων ελαυνητε που, φρονίμου ιππάρ¬ 

χου τό τών προόδων άλλους προόδους διερευνωμενους προη- 

γεΐσθαι (τό γάρ ως εκ πλείστου προαισθάνεσθαι πολεμίων 25 

χρήσιμον και προς τό επιθεσθαι και προς τό φυλάξασθαι), 

και τδ άναμενειν δε επι ταΐς διαβάσεσιν, ως μη κατακόπτωσι 

2 στροφα7ς Όΐηίϊ. 6 του οο(Μ. : οογγ. ΗεΓ\νεπ3εη 7 άμάρτοις 
ΟοηπεΓ 9 άδηλον δν Ηεηνεπίεη που Μ 1*0 π γ6 <3ε1. 
δοΗπεΐάοΓ 15 ροδί φυλάς (ηιιΐΐα εεΐ Ιαουπα χη οο<3(ί.) άκτεον 
Ζειιηε: καταστατεον Ι*εοηε1. ιό του ΚϊοΗηγ(35 : τούθ' Β: τούτο 
ΜΙ* : τουτ’Ο : ούτως Οίη<3. : <3ε1. ΗαΓΐΓΠ3Π : ΓογΙ. πρδ$τδ 17 δχα- 
περάν τας Β : διαπεράναντας Μ I* Ο 19 προσελαύνειν Β 22 «λα- 
σίαν 00(]<1 : οογγ. Όίη<1. 23 δΐ Επικινδύνων Β : Επ\ κινδύνων Μ 1*0 
Ελαύνητε <3εΙ. : Ελαύνηται Β Μ I* Ο 24 ροδί τδ η<3ί1. κελεύειν Ηετ- 
ννεΓ^εη 25 τδ . . . προαισθάνεσθαι Β: οιη. εεΐ. 26 ροδί. 
πρδ?] Επ\ I* : κχτά Ο 



ΙΠΠ ΑΡΧΙΚΟΣ ίν 

του? ΐππους οί τελευταίοι τον ηγεμόνα διώκοντες. ΐσασι 

μεν ουν ταΰτα σχεδόν απαντάς, καρτερεΐν δ’ έπιμελουμενοι 

ον πολλοί εθέλονσι. 

Ώροσηκει δε ιππάρχω ετι εν είρηνη επιμελεΐσθαι όπως 6 

5 εμπείρως εξει της τε πολέμιας και της φιλίας χώρας· ην 

δ’ άρα αυτός άπείρως εχη, των άλλων γε δη τους έπιστη- 

μονεστάτους έκαστων τόπων παραλαμβάνειν. πολύ γάρ 

διαφέρει ηγούμενος ό είδώς τάς όδονς τον μη είδότος, και 

επιβονλευων δε πολεμίοις ό είδώς τους τόπους του μη είδότος 

ίο πολύ διαφέρει. και κατασκόπων δε πρίν πόλεμον είναι δει η 

μεμεληκέναι, όπως εσονται καί εκ πόλεων άμφοτέροις φιλίων 

και ε£ εμπόρων πάσαι γάρ αι πόλεις τους είσάγοντάς τι 

άει ώδ· ευμενείς δέχονται· και φενδαυτόμολοι δ’ εστιν οτε 

χρήσιμον. ου μεντοι τοΐς γε κατασκόποις δει ποτέ πιστενοντα 8 

15 φυλακής άμελεΐν, άλλ’ άει οί/τωδ κατεσκευάσθαι χρη, ώσπερ 

ην ηξοντες είσηγγελμενοι ώσιν οι πολέμιοι. καί γάρ ην 

πάνν πιστοί ώσιν οί κατάσκοποι, χαλεπόν εν καιρω άπαγ- 

γελλειν πολλά γάρ εν πολεμώ τά εμπόδια συμπίπτει, τάς 9 

γε μην εξαγωγάς τον Ιππικού ηττον αν οι πολέμιοι αίσθά- 

2ο νοιντο, εί από παραγγελσεως γίγνοιντο μάλλον η εί υπό 

κηρυκος η εί από προγραφής. αγαθόν ονν καί [το] προς τό 

διά παραγγελσεως εξάγειν τό δεκαδάρχονς καθιστάναι, καί 

{επΐ) τοΐς δεκαδάρχοις πεμπαδάρχονς, ινα ώί ελαχίστοις 

έκαστος παραγγέλλη· και τό μετωπον δε ούτως μηκυνοιεν ίο 

25 αν της τάξεως άταράκτως οι πεμπάδαρχοι παράγοντες, οπότε 

τούτον καιρός είη. όταν γε μην προφνλάττειν δέη, εγώ μεν 

άει επαινώ τάς κρνπτάς σκοπός τε και φνλακέις· ουτω γάρ 

2 πάντβΓ Μ 4 *πιμεμ£\ησθαι (3εΙ. 6 δή] δβ? Β 7 έκαστων 
των ΗεΓ\νει*<3εη : ττΐίΐϋπι εκατερων των πολύ ϋΐη<3. : πάνυ 00(3(3. 
8 ηγούμενος ό Όΐη8. : ό γούμενος 00(3(1. ίο πολύ διαφέρει <3ε1. 
ΗοΓννεπΙεη ιι μεμελεττ)κέναι οο<3(3. : οογγ. δΙερΗαηυδ 14 
πιστεύοντας Β ΐ8 εμπίπτει Β 20 ρπΐΐδ εί ΟΠ1. Μ Β ύπύ 
ΟοβεΙ: άπύ εθ(3(1. 2ΐ τύ οιη. Ο τδΊ τψ Μ Β Ο 23 67γΣ 
Η<3(3. 8θΗηεΐι3εΓ τοΐς τε Μ Β Ο πειιπαδάρχους Β : πεμπταδάρχους 
Β : πεμπαδάρχας Μ Ο 24 ουτω ΟοιιπεΓ! δπως οο<3(3. 25 
πεμπτάδαρχοι Β 20 προσφυλάττειν 00(3(3. : οογγ. δίερΗ&ηιΐδ 
27 σκοπιάς οο(1<3. : οογγ. ϋΐικί. 



ίν ΗΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

άμα μεν τών φίλων φυλακαί γίγνονται, άμα δε τοίς πολεμίοις 

ιι ενεδραι κατασκευάζονται, καί αυτοί μεν δυσεπιβουλευτότεροί 

είσιν αφανείς όντες, τοίς δε πολεμίοις φοβερώτεροι. τδ γάρ 

είδεναι μεν οτι είσί 7του φνλακαί, οπού δ’ είσϊ καί δπόσαι μη 

είδεναι, τούτο Θαρσείν μεν κωλύει τους πολεμίους, υποπτευειν 5 

δβ αναγκάζει πάντα τα -χωρία· αι δε φανεραι φνλακαί δηλα 

12 παρεχουσι καί τά δεινά καί τά ευθαρσή, ετι δε τώ [μεν] κρν- 

πτάς εχοντι φύλακας εζεσται μεν φανερόίς όλίγοις έμπροσθεν 

των κρυπτών φυλάττοντα πειράσθαι τους πολεμίους εις ενε- 

δρας υπάγειν* άγρευτικάν δβ και όπισθεν των κρυπτών άλλοις ίο 

φανεροΐς εστιν ότε φυλάττειν καί τούτο γάρ εζαπατητικάν 

τών πολεμίων ομοίως τώ πρόσθεν είρημενω. 

13 Άλλα μην φρονίμου γε άρχοντος καί το μηποτε κινδν- 

νενειν εκόντα, πλην οπού αν πρόδηλον η ότι πλέον εζει τών 

πολεμίων το δε νπηρετεΐν τά ηδιστα τοίς πολεμίοις προ- 15 

δοσία τών ζυμμάχων δικαίως άν μάλλον η ανδρεία κρίνοιτο. 

14 σώφρον δβ και το εκεΐσε όρμάν οπού άν ασθενή τά τών 

πολεμίων η, καν πρόσω όντα τυγχάνρ. το γάρ σφόδρα 

πονησαι άκινδυνότερον η προς τους κρείττους άγωνίζεσθαι. 

15 ην δε πη εις μέσον φιλιών τειχεων είσίωσιν οι πολέμιοι, 20 

καν πολύ κρείττους όντες, καλάν μεν εντεύθεν επιχειρεϊν 

όποτερωθι άν λεληθρς παρών, καλάν δε καί άμα αμφοτέ¬ 

ρωθεν. όταν γάρ οι ετεροι άποχωρώσιν, οι εκ του επι 

θάτερα ελαυνοντες ταράττοιεν μεν άν τους πολεμίους, σωζοιεν 

ΐ6 δ’ άν τους φίλους. καί τά μεν διά κατασκόπων πειράσθαι 25 

είδεναι τά τών πολεμίων πάλαι είρηται ώ? αγαθόν εστιν· 

βγω δβ πάντων άριστον νομίζω είναι τά αυτά ν πειράσθαι, ην 

η ποθεν εζ ασφαλούς, θεώμενον τους πολεμίους άθρεΐν ην τι 

17 άμαρτάνωσι. καί τά μεν κλαπηναι δυνατάν πεμπειν χρη 

τους επιτηδείους κλεψοντας, τά δ’ άρπασθηναι εγχωρουν 30 

4 δπόσοι ϋιη<3. 7 παρεχουσι ΚαΜ : εχουσι οοόά. η δειλά 
Β μεν <3ο1. ΗαΓίπιαη: ΓογΙ. γε 8 φανερώ5 Β Μ οο<3(3.: οογγ. 

Βοοηοΐ. 14 πλεΐον οο<3<3. ιό άνδρία Μ Β 2ο πτ] <3οΙ. : 
7Γ04 Β Μ Β Ο 21 ττολυ] πολλοί Β ώσι <3εΙ. 22 δεηθη$ Β 
23 καί όταν γε Μ 29 μεν] μτ] Β ροδί δυνατδν &<3<3. δν ΟογοοοΗΪ 



ΙΠΠΑΡΧΙΚΟΣ ίν 

εφιεναι τοί/ί άρπάσοντας. ήν δε πορευομενων ποι των 

πολεμίων άπαρτάταί τι άσθενεστερον τής αυτοί) δυνάμεων ή 

θαρρουν άποσκεδανννηται, ουδέ τούτο χρή λανθάνειν άεϊ 

μεντοι (τω) ίσχυροτερω το άσθενεστερον Θήραν. δυνατόν ΐδ 

5 δ€ προσεχοντι τον νουν ταυτα καταμανθάνειν, επεί καί τα 

βραχυγνωμονεστερα ανθρώπου θηρία, οι τε Ίκτινοι δυνανται 

δ αν αφύλακτον ή άφαρπάσαντες εις τδ ασφαλές άποχωρεΐν 

πρίν ληφθήναι, καί οΐ λύκοι δβ τά τε ερημουμενα φυλακής 

άγρευουσι καί τα εν τοΐς δυσοράτοις κλεπτουσι, καν μετά- 19 

ίο θεών γε τις επιγίγνηται κυων, ήν μεν ήττων ρ, τουτω επι¬ 

τίθεται, ήν δε κρείττων, άποσπάσας 6 τι αν εχη αποχωρεί, 

όταν δε γε φυλακής καταφρονήσωσι λύκοι, τάζαντες εαυτών 

τους μεν άπελάσαι την φυλακήν, τους δε άρπάζειν, οϋτω τα 

επιτήδεια πορίζονται, θηρίων γε μην δυναμενων τα τοιαϋτα 20 

15 φρονίμων λρζεσθαι, πως ουκ άνθρωπόν γε όντα είκδς σοφω- 

τερον τούτων φαίνεσθαι ά καί αυτά τεχνρ νπ’ άνθρωπον 

άλίσκεται; 

Κάκεΐνό γε μην ειδεναι ιππικού άνδρός, εκ πόσου αν V 

Ίππος πεζόν ελοι καί εζ όπόσου βραδείς Ίπποι ταχείς αν 

2ο άποφυγοιεν. ιππαρχικόν δ£ καί χωρία γιγνωσκειν ένθα 

πεζοί κρείττους ιππέων καί ένθα πεζών κρείττους ιππής. 

χρή δε μηχανητικόν είναι και του πολλούς μεν φαίνεσθαι 2 

τους ολίγους ιππέας, πάλιν δ’ ολίγους τους πολλούς, καί 

του δοκεΐν παρόντα μεν άπεΐναι, απάντα δε παρεΐναι, καί 

25 του μή τα των πολεμίων μόνον κλεπτειν επίστασθαι, άλλα 

και τους εαυτοί) ιππέας άμα κλεπτοντα εζ άπροσδοκήτου τοΐς 

πολεμίοις επιτίθεσθαι. άγαθόν δε μηχάνημα κα\ τό δυνασθαι, 3 

ι %ν δ\ ·?) Β 2 ροδί πολεμίων ζάά.τ) ΚϋΗΙ αΰτοΰ ϋίηά. : αντοΰ 
00(1(1. : σαυτου Οοιιπετ 3 ταΰτα Μ Β Ο \ τφ&άά. Ο&δΙ&Ιΐο Θηρών 
Μ ΙΟ 6 τ€ δρεεί&Ι αά καί. .. δο (1. 8) ; οΓ. 0«\ χϋΐ. η, Ιηεί. VIII. 
νΐϋ. 40-1 Ικτίνοι Β : ίκτίνοι ΗεΐΌ(3ϊαη οί τβ ίκτινοι καί αί α\ώ- 

7Γ6Κ65 είΐ. Όΐηά. ; ιώηΙϊπι κα\ ίίρακες, οί. ΡΙαί. ΡΗαβά. ρ. 823. 8 
ηρημωμενα ΗεΓννεπΙεη ΐι αποσπάσας Οοιιπετ: αποσφάξαί 00(1<1. 
12 οί Χύκοι Ηετννεπίεη 13 απςΧασαι Β : άπελαύνειν οεϋ. 19 δ,ν 
ροδί ταχβΐϊ Β : ροδί βραδύς οεί. 20 καί οπι. Β 24 το2] τούτο Β 

9 ΧΕΝ. ΗΙΡΡ. 



V Η ΕΝΟΦί2ΝΤΟΣ 

όταν μεν τα εαυτοΰ άσθενώς εχρ, φόβον παρασκευάζειν τοΐς 

πολεμίοις ως μη επίθωνται, όταν δ’ ερρωμενως, θάρσος αυτοΐς 

εμποιεΐν ω? εγχειρώσιν. οΰτω γάρ αυτοί μεν αν ήκιστα 

κακώς ίτάσχοις, τους δε πολεμίους μάλιστ αν άμαρτάνοντας 

λαμβάνοις. 5 

4 'Όπως δε μη προστάττειν δοκώ αδύνατα, γράφω και ως 

αν γίγνοιτο τα δοκοϋντα αυτών χαλεπώτατα ειναι· τό μεν 

τοίνυν μη σφάλλεσθαι εγχειροϋντα διώκειν η άποχωρεΐν 

εμπειρία ποιεί ίππων δυνάμεως. πώς δ’ αν εμπείρως εχοις; 

ει προσεχοις τον νουν εν ταΐς μετά φιλίας άνθιππασίαις οϊοι ίο 

5 άποβαίνουσιν εκ των διώξεων τε και φυγών. όταν μεντοι 

βουλή τους ιππίας πολλούς φαίνεσθαι, εν μεν πρώτον υπαρ- 

χετω, ηνπερ εγχωρρ, μη εγγύς τών πολεμίων εγχειρειν 

εξαπατάν και γάρ άσφαλεστερον το πρόσω και άπατητι- 

κώτερον. επειτα δε χρη είδεναι οτι άθρόοι μεν ίπποι 15 

πολλοί φαίνονται διά το μεγεθος του ζώου, διασπειρόμενοι 

6 δ’ ευαρίθμητοι γίγνονται. ετι δ’ αν πλέον σοι το ιππικόν 

του όντος φαίνοιτο, ει τους ιπποκόμους εις τους ιππέας 

ενισταίης μάλιστα μεν δόρατα, ει δε μη, όμοια δόρασιν 

έχοντας, ην τε εστηκός επιδείκνυες τό ιππικόν ην τε 2ο 

παράγης· ανάγκη γάρ τον όγκον της τάξεως οΰτω μείζω τε 

7 και πυκνότερον φαίνεσθαι. ην δ’ αυ τουί πολλούς ολίγους 

βουλή δοκεΐν είναι, ην μεν σοι χωρία υπάρχη οια συγκρυ- 

πτειν, δηλον οτι τους μεν εν τώ φανερώ εχων, τους δ’ εις 

τό άδηλον άποκρυπτων κλεπτοις αν τοι/ί Ιππέας· ην δε παν 25 

καταφανές η τό χωρίον, δεκάδας χρη στοιχουσας ποιησαντα 

διαλειπουσας παράγειν, καί τους μεν προς τών πολεμίων 

ιππέας εκάστης δεκάδος ορθά τά δόρατα εχειν, τους δ’ άλλους 

8 ταπεινά καί μη υπερφανη. φοβεΐν γε μην τους πολεμίους και 

2 6πιτίθωνται Β ςρρωμενα θθ(ΐ<3. : οογγ. ΗοΓίΙοίη \ καλώς Β 
6 γράψω καί Βοοηοΐ. : καί γράψω οο<3<3. 9 *Χ°ι οο<3ά.: οογγ. Κτϋ§·οΓ 
ίο προσέχοι Μ Β Ο : ΐη Β οχεδίπη : οογγ. Κγϊϊ§·€Γ οϊοι Βοοηοΐ.: 
οΐαι οο<3ά. : οΓα Αΐάΐηα 12 βουλει Β 23 βονλ*ι Β : ογπ. οβί. 
27 7τρύς Οΐπά. : ηοη 1θ£ΐ ροΐοδί ΐη Β : πρύ οοΐ. 29 ίπτζρψαντι Β : 
υπερήφανη οοΐ. 



ΙΓΙΠ ΑΡΧΙΚΟΣ ν 

ψενδενεδρας οΐόν τε και ψευδοβοηθείας και φευδ αγγελίας 

ποιοϋντα. θαρσουσι δε μάλιστα πολέμιοι, όταν (όντα) τοΐς 

εναντίοις πράγματα και ασχολίας πυνθάνωνται. τούτων δε γε~ 9 

γραμμένων μηχανάσθαι αυτόν χρη προς το παρόν αεί άπαταν 

5 όντως γάρ ουδεν κερδαλεώτερον απάτης εν πολεμώ, οπότε ίο 

γάρ και οι παΐδες, όταν παίζωσι ποσίνδα, δννανται άπαταν 

προίσχοντες ώστε ολίγους τ εχοντες πολλούς δοκεΐν εχειν 

και ττολλοδί προεχοντες ολίγους φαίνεσθαι εχειν, πώς ουκ 

άνδρες γε τώ εξαπατάν προσεχοντες τον νουν δυναιντ αν 

ίο τοιαντα μηχανάσθαι; καί ενθυμούμενος δ’ αν τά εν τοΐς ιι 

πολεμοις πλεονεκτήματα ευρόι άν τις τά πλεΐστα και μέγιστα 

συν άπάτη γεγενημενα. ών ενεκα η ουκ εγχειρητεον άρχειν 

η τούτο συν τη άλλη παρασκευή καί παρά θεών αίτητεον 

δυνασθαι ποιεΐν καί αυτώ μηχανητεον. οΐς δε θάλαττα 12 

15 πρόσεστιν, άπατητικον καί τό πλοία παρασκευαζόμενον 

πεζή τι πράξαι και το πεζή προσποιούμενον επιβουλευειν 

κατά θάλατταν επιχειρησαι. 

Ίππαρχικον δε και το διδάσκειν την πάλιν ώ? άσθενες 13 

το πεζών έρημον ιππικόν προς τδ άμίππους πεζούς εχον. 

2ο Ιππαρχικον δε καί το λαβόντα πεζούς αυτοΐς χρησθαι· εστι 

δε πεζούς ου μόνον εντός άλλα και όπισθεν ιππέων άπο- 

κρυφασθαι· πολύ γάρ μείζων 6 ιππευς του πεζού. ταϋτα δε 14 

πάντα εγώ και οσα προς τούτοις τις μηχανησεται η βία 

η τέχνη αίρεΐν τοδί εναντίους βουλόμενος συν τώ θεώ πράτ- 

2 οντα α(3<3. Μ3(3νϊ§; 3 δβ γεγραμμενων] δ’ εντετραμμενον 
Η3Γίηι&η : Ιεο. δίαΒ Βίη<3. 4 ϊογΒ μηχανάσθαι κα\", οί. Ιη&ί. I. 
ί. 3^ 5 *ν πολεμιρ απάτης ΜΒΟ 6 γάρ Κ,ϊβΐΐΐΛΐδ : γε · 
δε 0αηΐ6Γ3πυ5 ποσίνδα Όΐηά. : ποσΐ δε & οοάά. η τ’ 03δΙ&1ίο: 
οιη. Β: γεΜΒΟ εχοντες δυρεΓδεπρΙο ας λαακ 55· 21 : έχοντας 
ΒΜΒΟ 8 προίσχοντες ΗεηνεΓ^εη : ηιαΠηι εχοντες (-εχοντες 
ολίγους φαίνεσθαι ΐη Β εχεδ3 ; ιήοχ προέχοντες ρΓΟ προσεχοντες Ο) 
14 ποιεΐν καί ΐη Β εχεεα αύτψ Βεοηοΐ. : αύτδν Β : αν τδ Μ Β Ο : 
ούτω μεν Ι)ΐε1δ οίϊ] οία Β ΐ6 τι Βπχΐίίευδ : τε οοάό. 19 ιτρδϊ] 
καί Ο άμ’ ϊπποις (δΐε) Β Μ Β Ο : οογγ. ΟουπεΓ εχον Β Ο : εχειν 
Β Μ 20 &η1ε αυτοΐς ζάά. ευ ΚΐοΒαπ^δ : καλώς νεί είδεναι νεί δό- 
νασθαι (ΐεδΐ<]εΓ3ΐ Λνεΐδίίε 2ΐ ϊντδς Ηει-ννεπΐεη (ΐάειη δεηδεΓΕΓη) : 
εν τούτοις θθί!(Β ιππέων ϋΐηίΐ. : Ίππων οοόοΐ. 22 μεΐζον Ο 

9* 
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τειν συμβουλεύω, ϊνα και η τύχη συνεπαινη θεών ίλεων 

15 οντων. εστι δ’ οτε πάνυ άπατητικον καί το λίαν φυλακτικ'ον 

προσποιησασθαι είναι και μηδαμώς φίλο κίνδυνον τούτο γάρ 

τούς πολεμίους πολλάκις προάγεται άφυλακτοΰντας μάλλον 

άμαρτάνειν. ην δ’ άπαξ δόξη τις φιλοκίνδυνος είναι, εξεστι 5 

καί ησυχίαν εχοντα, προσποιούμενου δε πράξειν τι, πράγματα 

παρεχειν τοίς πολεμίοις. 

VI Άλλα γάρ ονδεν αν τις δύναιτο πλάσαι οΐον βούλεται, 

εί μη εξ ών γε πλάττοιτο παρεσκευασμενα είη ώς πείθεσθαι 

τη του χειροτέχνου γνώμη· ούδε γ* αν εξ άνδρών, εί μη συν ίο 

θεώ ουτω παρεσκευασμενοι εσονται ώς φιλικώς τε εχειν 

προς τον άρχοντα και φρονιμώτερον σφών αυτόν ηγεΐσθαι 

περί των προς τούς πολεμίους αγώνων. 

2 Εννοϊκώς μεν ούν εχειν [και] εκ τώνδε είκδς τούς άρχο- 

μενους, όταν φιλοφρόνως τε εχη προς αυτούς και προνοών 15 

φαίνηται όπως τε σίτον εξουσι καί όπως ασφαλώς μεν άπο- 

3 χωρησουσι,πεφυλαγμενως δε άναπαύσονται. εν δε ταΐς φρου- 

ραΐς χρη καί χιλοϋ και σκηνών και ύδατος και φρύγανων και 

τών άλλων επιτηδείων φανερόν είναι επιμελόμενον καί προ- 

νοοΰντά τε καί άγρυπνουντα ενεκα τών άρχομενων. και όταν 2ο 

γε πλέον εχη τι, το μεταδοϋναι κερδαλεον τώ προεστηκότι. 

4 "Ήκιστα δ’ άν καταφρονοΐεν άρχοντος, ώς μεν συνελόντι 

είπείν, εί δπόσα εκείνοις παραινοίη, αυτός ταϋτα βελτιον 

5 εκείνων φαίνοιτο ποιών. άρξάμενον ούν δει άπδ του άνα- 

βαίνειν επι τούς ίππους πάντα τά εν ιππική μελετάν, όπως 25 

όρώσι τον άρχοντα δυνάμενον επί τού ίππου καί τάφρους 

ασφαλώς πέραν καί τειχία ύπερακρίζειν καί απ’ οχθών κατο- 

I η τύχη Οοιιπογ : 1-771/ τύχην 00(3<Β 3-5 φιλοκίνδυνον . . . τις 

ΟΠ1. Β 7 τοΐς πολεμίοις παρεχειν Μ Β Ο 9 Ρ°5ΐ πλάττοιτο 3θ1(Β 
ούτω ΗοΓννοπΙοη : ιηαΐΐηι πλάττοι ουτω ίο γ' Βΐη<Β: γάρ Μ Β Ο : 

ϊη Β εχβδυιη ιι ουτοι ΒΟ 12 αύτύν ΐη Β οχεδίπη : 

αυτών Β Ο ηγΊ]<τονται οο<3<Β : οογγ. δΙορΗδηαδ 14 καί <3ο1εη- 
(Ιιιηι οοηδεο ιδ ύδατος ΟοαπεΓ : ύδάτων οοάά. φρύγανων Μαάνΐξ : 

φυλακών 00<3<3. 19 επιμελούμενου Μ Β 20 τε 8θΗηεΐί1βΓ : γε 
οοά<Β 27 τείχη οοά4. : οογγ. Βτοά&ουδ κατορούειν δοπρδί οοΐΐ. 
άβ Κβ Εη. ϋΐ. 7 : καταίρειν οο<3<Β : καταρρε7ν Μα<3νΐ£: καταθεΐν 
ΗβΓ\νεΓί1εη 
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ρουειν και άκοντίζειν ικανώς· πάντα γάρ ταϋτα προκόπτει 

τι εις το μη καταφρονεΐσθαι. ην δε δη και τάττειν γνώσιν 6 

€776στάμενόν 76 και δννάμενον παρασκενάζειν ώί άν πλέον 

εχοιεν των πολεμίων, προς δβ τοντοις κάκεΐνο λάβωσιν εις 

5 την γνώμην, ώ? ουτ άν εικη οϋτ’ άν€ν θεών ούτε παρά τά 

ιερά ηγησαιτ άν έπϊ πολεμίονς, πάντα ταντα πιθανωτέρονς 

τω άρχοντι τους άρχομένους ποιεί. 

Παιτι μεν ουν προσηκει άρχοντι φρονίμω είναι· πολύ VII 

μέντοι τον Αθηναίων ίππαρχον διαφέρειν δει και τώ τους 

ίο θεούς θεράπευειν και τω πολεμικόν είναι, ω γε υπάρχουσι μεν 

ομοροι αντίπαλοι ιππείς τε παραπλήσιοι τό πλήθος και 

δπλϊται πολλοί. κάν μεν εις την πολεμίαν έμβάλλειν 2 

έπιχειρη άνεν της άλλης πόλεως, προς άμφοτέρονς τουτους 

μόνοις άν τοΐς ιππεΰσι διακινδννεύοι. ην δ’ οι πολέμιοι 

ι$€ΐς την Αθηναίων χωράν έμβάλωσι, πρώτον μεν ουκ άν 

άλλως ελθοιεν ει μη συν άλλοις τε ιππευσι προς τοΐς εαυ¬ 

τών και προς τουτοις οπλίταις δπάσοις άν οίωνται πάντας 

’Αθηναίους μη ικανούς είναι μάχεσθαι. προς ουν τοσούτους 3 

πολεμίους ην μεν η πόλις πάσα επεζίη άρηζονσα τη χώρα, 

2ο ελπίδες καλαί. ιππείς τε γάρ συν θεω άμείνους, ην τις 

αυτών επιμεληται ως δει, όπλϊταί τε ου μείονς εσονται και 

τά σώματα τοίνυν ου χείρω εχοντες καί τάς φνχάς φιλο- 

τιμότεροι, ην όρθώς άσκηθώσι συν θεώ. καί μην επί γε 

τοΐς προγόνοις ου μεΐον Αθηναίοι η Βοιωτοϊ φρονοΰσιν. 

25 ην δε η μεν πόλις τρέπηται έπι τά ναυτικά και άρκη αυτή 4 

τά τείχη διασώζειν, ώσπερ και οπότε Λακεδαιμόνιοι συν 

άπο.σι τοΐς 'Έλλησιν ενέβαλον, τους δε ιππέας άζιώση τά 

τε εκτός του τείχους διασώζειν κα'ι αυτους μόνους διακινδυ- 

2 μή Β : ογπ. οοί. τάττςιν Β : ητράττζιν οοί. 4 κακεινο 
Όίικί. : κ&ν 4κ€?ι/ο οο(1(3. 9 Β Β Ο : τών Μ : τ 1>ν τών Κ,ϋΗΙ 
δήμαρχον Β II ίππης Μ 15 έμβάλλωσι Β (λ ΐη Γα5. Ο) 
17 πρ})$ τούτοί$Ί τοσοντοΐί δδΐιρρε 20 ίππής Μ 22 ΓογΙ. φιλοτι- 
μοτίρας 25 αρκίΓ Μ 25-26 τά τίίχη αυτή Β €ί ποτβ Κ.ΐθΙΐ3πΐ5 : 
ΓΠ3.1ΐηι οτ6 27 6νίβαλλον Μ άξιώσ€ΐς(ν) οοο1(3. : οογγ. Όΐη<3. 
28 τοΰ <3οΒ ΗβΓίΙοΐη 
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νευειν προς πάντας τους εναντίους, ενταύθα δη θεών μεν 

οίμαι πρώτον συμμάχων Ισχυρών δει, επειτα δε και τον 

ίππαρχον προσηκει άποτετελεσμενον άνδρα είναι. και γάρ 

φρονησεως δει πολλής προς τους πολύ πλείονς και τόλμης, 

5 οπότε καιρός παραπεσοι· δει δε, ώ$· εμοί δοκεΐ, καί αυτόν προ- 5 

νοείν ικανόν είναι, προς μεν γάρ το παρόν στράτευμα διακιν- 

δυνευων, ω μηδε όλη η πόλις θελοι άντικαθίστασθαι, δηλον 

οτι πάσχοι αν ο τι οι κρείττους βουλοιντο, ποιεΐν δε ουδεν 

6 αν ικανός εϊη. ει δε φυλάττοι μεν τα εζω τείχους τοσου- 

τοις οσοι σκόπευειν τε τους πολεμίους ικανοί εσονται και ίο 

άναχωρίζειν εις το ασφαλές τα δεόμενα ώς εκ πλείστον— 

ικανοί δε και προοράν ουδεν ηττον οι ολίγοι τών πολλών, 

και φνλάττειν τοίννν και άναχωρίζειν τα φίλια ουκ άκαιρό- 

7 τεροι οι μήτε αυτοΐς μήτε τοΐς ΐπποις πιστευοντες· 6 γαρ 

φόβος δεινός δοκεΐ σνμφυλαζ είναι—τους μεν (ουν) φύλακας 

εκ τούτων αν τις ποιών ίσως όρθώς βονλευοιτο· τους δε 

περιττούς της φυλακής εί μεν τις στρατιάν εχειν ηγησεται, 

ολίγη αυτώ φανεΐται· του παντός γάρ ενδεησεται ώστε εκ 

του εμφανούς διακινδυνευειν ην δε ώς λησταΐς αυτοΐς 

χρηται, πάνν αν ώς το εικός ικανήν τούτο πράττε ιν *χοι 20 

8 δυναμιν. δει δε, ώς εμοι δοκεΐ, τουτονς παρεσκευασμενονς 

άεϊ εχοντα ώ? ποιεΐν τι μη καταφανή όντα φνλάττε ιν, ην 

9 τι άμαρτάνη τό τών πολεμίων στράτευμα, φιλουσι δε πως 

στρατιώται, οσω αν π λείους ώσι, τοσουτω πλείω άμαρτάνε ιν. 

η γάρ επί τά επιτήδεια επιμελεία σκεδάννννται η πορευο- 25 

μενών άταζία οι μεν προέρχονται, οι δ’ υπολείπονται πλέον 

ίο του καιρού. τά ουν τοιαυτα αμαρτήματα ου χρη παριεναι 

2 Ισχυρώ$ Οοβεί: $-6 αύσύν πονεΐν Β : πόνε Ιν αύσύν οεί. ί 
προνοείν δοπρδΐ : ποιεΐν εϊΐ. Κ,οδεηδίΐεΐ: πονεΐν οο<3<1., ηιιοά ιιΐ 4 (3ε 
οαΓδίι (ϋοίυιη οοηίεηίο ’ ΐηΙεΓρΓεΙ&ΙιΐΓ ϋίη(3. : δε<3 Ηοε Ιοοο ηοη <3ε 
εεΐεπίαίε ρΓαεοΐρίΙ: Χεη. 6 7τα.ρ\>ν ίη Β εχεδίιπι: παν Οουνΐετ 
7 ροδί θελοι &<3<3. ΐιν ΗεΓννεΓάεη 8 πάσχοι Β : πάσχοιεν Μ Β Ο 
9 φυλάσσει ΜΒΟ ίο δσοίϊ ΒΜ ιι άναχωρεΙν οο<3<3. : οογγ. 

Βεοηεΐ. 13 άναχαρίζειν Β άκαιρόσερον οο(ί<3. : οογγ. Ο&δίαΐϊο 
Η οί <3ε1. ΟοβεΙ αύσο1$ Β Μ 15 ουν &<3<3. Βεοηεΐ. ζι σοΰ- 

σουί δΟΓΪρδΐ: σούϊ εο(3<3.: αύσους ΟεΓοεεΙιί ζζ ποιεΐν Β : ποιεί εεϋ. 
25 επιμελεία Γογϊ. <3ε1εη<3ιΐΓη : άμελεία ΒΓοάαειίδ ζ6 άπολείπονσαι Μ 
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ακόλαστα (εί δ£ μη, ολη η χώρα στρατοπέδου βτται) εκείνο 

καλώς προνοουντα, και ποιησαντά τι φθάσαι άποχωρήσαντα 

πριν το πολύ βοηθούν επιγενεσθαι. πολλάκις δε πορενό- ιι 

μενον στράτευμα και εις οδούς ερχεται εν αΐς ουδεν πλέον 

5 οι πολλοί των ολίγων δυνανται. καί εν διαβάσεσί γε εστι 

τώ προσεχοντι τον νουν ασφαλώς εφεπομενω ταμιενσασθαι 

ώστε δπόσοις αν βουληται των πολεμίων επιτίθεσθαι. εστι 12 

δ’ οτε καλόν και στρατοπεδευομενοις και άριστώσι καί δει- 

πνοποιουμενοις επιχειρεΐν, και εκ κοίτης γε άνισταμενοις. 

ίο εν πάσι γάρ τοντοις άοπλοι στρατιώται γίγνονται, μείονα 

μεν χρόνον οι δπλΐται, πλείονα δε οι ιππείς, σκοποΐς μεντοι 13 

και προφυλακαΐς ουδέποτε δει παυεσθαι επιβουλενοντα. 

οϋτοι γάρ αυ ολίγοι μεν άει καθίστανται, πολύ δε του 

ισχυρόν ενίοτε άποστατονσιν. όταν δε τά τοιαντα ηδη 14 

15 καλώς φνλάττωνται οι πολέμιοι, καλόν εστι συν θεώ 

λαθόντα ελθεΐν εις την πολεμίαν μεμελετηκότα ως . . . 

(πόσ)οι τε εκασταχου και που της χώρας προφνλάττουσιν* 

ονδεμία γάρ οΰτω καλή λεία ώ? αι φύλακαί, ην κρατηθώσι. 

και ενεξαπάτητοι δ’ είσιν οι φυλακές· διώκουσι γάρ ο τι αν 15 

20 ολίγον ιδωσι, νομίζοντες σφίσι τούτο προστετάχθαι. τάς 

μεντοι αποχωρήσεις σκοπεϊν δει όπως μη εναντίαι τοΐς βοη- 

θονσιν εσονται. 

Τοο$· μεντοι μέλλοντας δυνησεσθαι ασφαλώς το πολύ VIII 

κρεΐττον στράτευμα κακούργεΐν σαφώς δει τοσοντον δια- 

25 φερειν ώστε αντους μεν άσκητάς φαίνεσθαι τών πολεμικών 

εν ιππική έργων, τους δβ πολεμίους ίδιώτας. τούτο δ’ αν 2 
ειη πρώτον μεν (εί οι) ληζεσθαι μέλλοντες εκπεπονημενοι 

είεν τη ελάσει, ώστε δννασθαι στρατιωτικούς πόνους υπο- 

2 καί Β: ήν οεΒ: ώστε ΜνεΙδΐΗπα (π Ηαβεί Β) 4 πλεΓον οο(3(3. 
7 ώλ-ηται (δΐο) Β ΙΟ ροδί άοπλοι οι Μυάνί^ II ίππης Μ 
14 βιδτ; Ο ιό μεμελετ-ηκότα ως (ίθΓΐ. Ιυιηεη ώστε') δοπρβί: μεμε- 

λετηκότως θθ(1<Β : μεμελιηκότα Βοοηοΐ. ροδί ως Ιυο. ίηοΐίουνΐ ; νΐάεΙιΐΓ 
εχοϊόΐδΒΟ ειδεναι νεί σκοπεϊν ; οί. Ο. ίν. II ΐη πόσοι τε ΟοΒοΙ: 

ω τε Β : όϊ τε οεΟ ποί Β ΐδ οΰτω Β : οΰτε Μ Β Ο λεία Β 
23 ασφαλώς δυνησεσθαι Β 24 κρεΐττον οπι. Β 25 αΰτοΰς Οου- 
ΓΪ6Γ : τους οο<3(3. 27 6ιοί ογπ. Β Μ Β Ο : 3(1ο1. πι άεΐ. 
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φερειν οι γάρ προς ταϋτα άμελώς εχοντες και ίπποι και 

άνδρες εικότως αν ώσπερ γυναίκες προς άνδρας άγωνίζοιντο. 

3 οϊ δε γε δεδιδαγμενοι τε καΧ είθισμενοι τάφρους διαπηδάν 

και τειχία ϋπεραίρειν καί επ' όχθους άνάλλεσθαι καΧ άφ' 

υψηλών ασφαλώς κατιεναι καΧ τά κατάντη ταχύ ελαυνεσθαι, ^ 

οϋτοι δ’ αν τοσοϋτον διαφεροιεν αν τών αμελέτητων ταϋτα 
οσονπερ πτηνοΧ πεζών οί δε γε αν τους πόδας εκπεπονη- 

μενοι τών άτριβών προς τραχέα οσονπερ υγιείς χωλών καΧ 

οι γε τών τόπων έμπειροι προς τονς απείρους τοσοϋτον εν 

ταΓ$· προελάσεσι καΧ άποχωρησεσι διαφεροιεν αν οσονπερ οϊ ίο 

όρώντες τών τυφλών. 

4 ΚαΧ τοΰτο δε χρη είδεναι, ότι [οι] ευωχούμενοι {μεν οΐ) 

ίπποι, [μη] εκπεπονημενοι δ£ ώστε 0")> άποπνίγεσΟαι εν 

τοΐς πόνοις, εϋ παρεσκευασμενοι είσί. χρη δε, επείπερ 

χαλινοΧ καΧ εφίππια εζ ιμάντων ηρτημενα εστί [χρήσιμα], 15 

μηποτε τον ίππαρχον τούτων έρημον είναι· μικρά γάρ 

δαπάνη τονς άποροϋντας χρησίμους άν παρεχοιτο. 

5 Ει δε τις νομίζοι πολλά εχειν άν πράγματα, εί οντω 

δεησει άσκεΐν την ιππικήν, ενθυμηθητω ότι οι εις τονς 

γνμνικοϋς αγώνας άσκοϋντες πολϋ πλείω πράγματα καΧ 20 

χαλεπώτερα εχουσιν η οι την ιππικήν τά μάλιστα μελε- 

6 τώντες. και γάρ τών μεν γυμνικών άσκημάτων τά πολλά 

συν ιδρώτι εκπονούνται, της δε ιππικής τά πλεΐστα μεθ' 

ηδονης. οπερ γάρ εϋζαιτ άν τις πτηνος γενεσθαι, οϋκ 

7 εστιν ο τι μάλλον τών ανθρωπίνων έργων εοικεν αϋτώ. καί 25 

μην τό γ' εν πολεμώ νικάν πολλώ ενδοξότερου η πυγμή· 

μετεχει μεν γάρ τι καΧ η πόλις ταντης της δόξης· ώς δε τα 

3 τβ πηδάν 00(1(1. : οογγ. ΒεοηοΒ 5 καθιεναι Β Ο 6 τοσ- 
ουτον Β : τοσοΰτο Μ Β: τοσούτω Ο 8 άτριβών ναΙεΒεηαεΓ: άτρι- 
βάστων εο(3<3. : ίοιΐ. άτρίπτων ροδί πρδί 3(1(3. τά ΟοαποΓ 
ίο προσελάσεσι εΐί. 5ε1ιηεΐ(3εΓ 12 οί (Ιεΐενί ευοχονμενοι Β μεν 
οί 3(3<3ί(1ΐ 13 μή ΐΓαηβροδ. Τοιιρ 15 χρήσιμα (3ε1. ΟοιιπεΓ 
ι8 νομίζει Β Ο εΐ ουηι οι 5.ν. Σαιιν 55· 21 'έξειν ϋίηοΐ. άι/ 
Β : ο Γη. εεϋ. 25 έργων ροδί αύτω Β 26 ενδοξότερον Β : 
εύδοξότερον εεϋ. 
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πολλά επί τή του πολέμου νίκη καί ευδαιμονία οί θεοί τάς 

πόλεις στεφανονσιν, ώστ ονκ οΐδ’ εγωγε τι προσήκει 

άλλ’ άττα μάλλον άσκεΐσθαι ή τά πολεμικά. έννοεΐν δε 8 

οτι και οί κατά θάλατταν λησταί διά τό πουεΐν ήσκη- 

5 κέναι δύνανται ζην και άπο τώυ πολύ κρειττόνων. προσήκει 

γε μην καί κατά γην ου τοΐς καρπουμένοις τά εαυτών άλλα 

τοΐς στερισκομένοις της τροφής λήζεσθαι· ή γάρ εργαστέον 

ή από των είργασμένων θρεπτέον άλλως δ’ ου ρόδιον ούτε 

βιοτεύειν ούτε ειρήνης τυχεΐν. 

ίο Μεμνήσθαι δε κάκεΐνο χρή, μήποτε επί τους κρείττους 9 

έλαύνειν όπισθεν ΐπποις δύσβατα ποιούμενου· ου γάρ υμοιον 

φεύγοντι και διώκοντι σφαλήναι. ετι δε βούλομαι υπο- ίο 

μνήσαι και τάδε φυλάττεσθαι. είσί γάρ τινες οϊ, όταν μέν 

ΐωσιν επί τούτους ών αν ο’ίωνται κρείττους είναι, παντά- 

15 πασιν ασθενεί δυνάμει έρχονται, ώστε πολλάκις επαθον 

ά ωοντο ποιήσειν όταν δ’ επί τούτους ών αν σαφώς επί- 

στωνται ήττους οντες, πάσαν όσην αν εχωσι δύναμιν άγουσιν. 

εγώ δε φημι χρήναι τάναντία τούτων ποιεΐν όταν μέν ιι 

κρατήσειν οίόμενος άγη, μη φείδεσθαι τής δυνάμεως όσην 

2ο αν εχη· το γάρ πολύ νικάν ονδενί πώποτε μεταμέλειαν 

παρέσχεν όταν δε τοΐς πολύ κρείττοσιν έπιχειρή και προ- ΐ2 

γιγνώσκη οτι ποιήσαντα ο τι άν δύνηται φευκτέον έστίν, 

εις τά τοιαϋτά φημι πολύ κρεΐττον εΐναι ολίγους ή πάντας 

προσάγειν, τούς μέντοι άπειλεγμένους και ίππους καί άνδρας 

25 τούς κρατίστους. τοιουτοι γάρ οντες καί ποιήσαι άν τι καί 

άποχωρήσαι άσφαλέστερον άν δύναιντο. όταν δε προς 13 

τούς κρείττους πάντας προσαγαγών άποχωρεΐν βούληται, 

ανάγκη τούς μέν επί τών βραδυτάτων ίππων άλίσκεσθαι, 

τούς δε καί δι’ άφιππίαν πίπτειν, τούς δε διά δυσχωρίας 

2 τί \\Γβί$Ιιε: τίνα οο<3ά. 6 ου τοΐς Β : αύτοΐς Μ Β Ο ίο τοι/ς 
ογπ. Β ιι δύσβατα ποιούμενου Μ&(3νϊ§; : δυσβατοποιούμεν Β : 
δυσβατοποιούμενον οεΐ. ι6 επιστώνται εοοΙ(1. I"] &·γωσιν Β Μ 
24 τοί/$] τούτους 5ΐερ1ιαηυ5 20 άποχωρήσαι Β : ύποχωρησαι εεΐ. 
29 οφιππίαν 5 : άψιππείαν εοοΜ. 
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άπολαμβάνασθαι· καί γάρ πολυν τόπον χαλαπόν ανραΐν οΐον 
*4 αν τις αυξαιτο. υπό γα μην τον πλήθους και συμπίπτουν 

αν καί € μποδίζοντας πολλά αν άλλήλους κακού ργοΐαν. οι 
δ’ αγαθοί ίπποι και ίππαΐς δυνατοί και αυτών διαφαν- 

γαιν άλλως τα αν και μηχανάταί τις τοΐς διώκονσι φόβον 5 

15 από των παριττών ιππάων. σνμφορον δ’ αίς τούτο και αϊ 
ψαυδανάδραι· χρήσιμον δε κάκαΐνο, το ανρίσκαιν πόθαν αν οι 
φίλοι άξ ασφαλούς άπιφαινόμανοι βραδυτάρους τους διώ- 

ΐ6 κοντας παράχοιαν. άλλα μην και τόδα δηλον, ώί πόνοις 
και τάχαι οι ολίγοι των πολλών πολύ μάλλον η οι πολλοί ίο 
τών ολίγων παριγίγνοιντ αν. καί ου λάγω ως διά τό 
ολίγοι αΐναι και ποναΐν μάλλον δννησονται και θάττους 
άσονται, άλλ’ ότι ραον ανραΐν ολίγους η πολλούς τους καί 
τών ίππων άπιμαλησομάνους ως δαΐ και αντονς φρονίμως 
μαλατησοντας την ιππικήν. 15 

17 δε ποτά συμβαίνη άγωνίζασθαι προς παραπλήσιους 
ιππάας, άγω μαν οίμαι ονκ αν χαΐρον αίναι αί τις δυο τάξαις 
ακ της φυλής ποιησαιαν, καί της μαν 6 φύλαρχος ηγοΐτο, 

ι8 της δα άλλης οστις άριστος δοκοίη αίναι, οντος δε τάως μαν 
αποιτο κατ ουράν της ματά του φυλάρχου τάξαως, απαι 20 

δ’ αγγυς ηδη αίαν οι αντίπαλοι, από παραγγάλσαως παρα- 

λαυνοι απϊ τους πολαμίονς. οντω γάρ οΐμαι και ακπληκτι- 

19 κωτάρους τοΐς αχθροΐς αν αίναι κα'ι δυσμαχωτάρους. αί 
δα καί παζονς αχοιαν άκάταροι, καί οντοι άποκακρυμμάνοι 
όπισθαν τών ιππάων, άξαπίνης δά παραφαινόμανοι και δμόσα 25 

ίόντας δοκονσιν αν μοι την νίκην πολύ μάλλον καταργά- 

ζασθαι. όρώ γάρ τά παράδοξα ην μαν αγαθά η, μάλλον 
ανφραίνοντα τους ανθρώπους, ην δά δαινά, μάλλον άκπλητ- 

2ο τοντα. ταϋτα δά γνοίη αν τις μάλιστα άνθυμονμανος ώς 
οϊ τα άνάδραις αμπίπτοντας άκπληττονται, και άάν πολύ 30 

πλαίους ώσι, καί όταν πολάμιοι άλληλοις άντικάθωνται, ώ$ 

4 ίππης Μ αυτών χαρών Λνεΐδίίο : 4ξ αυτών ϋίηίΐ. : 4κ πάντων 
ΚΐοΙι&Γάδ: 4κ δυσβατών Ηεπνειχίεη 9 τόγ€ Β ρΓ. εί Μ 
15 μ*λ(τ'ησανταε Β 17 Ιππ4α$~\ητπβυίίν Β ι8 -ηγςιτο Β Μ 
24 ρπυδ καί ογπ. Μ I. Ο 
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πολύ ταΐς πρώταις ημεραις φοβερώτατα εχουσιν. αλλά τό 21 

μεν διατάξαι ταϋτα ου χαλεπόν το δ’ εύρεΐν τους φρονίμων 

και 7Γΐστώ? και προθυμως και εύψυχως παρελώντας επί 

τούς πολεμίους, τούτο ήδη αγαθού Ιππάρχου. δεΐ γάρ και 22 

5 λεγειν αυτόν Ικανόν είναι και ποιεΐν τοίαύτα άφ’ ών οι 

άρχόμενοι γνώσονται αγαθόν είναι τό τε πείθεσθαι καϊ τό 

επεσθαι καί τό όμόσε ελαυνειν τούς πολεμίοις και επιθυ- 

μησουσι τού καλόν τι άκουειν καϊ δυνησονται ά αν γνώσιν 

εγκαρτερεΐν. εάζ; δ€ ποτέ αύ η φαλαγγών αντίτεταγμενών 23 

ίο η χωρίων εκατεροις υπαρχόντων εν τώ μεσω τοίς ιππεύσιν 

άναστροφαί τε καϊ διώξεις και αποχωρήσεις γίγνωνται, 

ειώθασι μεν ώς τα πολλά εκ των τοιουτων όρμάν μεν [*κ 

των αναστροφών] βραδέως άμφότεροι, τό δ’ εν μεσω τάχιστα 

ελαυνειν. ην δ€ τυ ούτω προδείξας επειτα [δ’] εκ των 24 

*5 αναστροφών ταχέως τε διώκρ και ταχέως άποχωρρ, βλάπτειν 

τ αν μάλιστα τοδί πολεμίους δυναιτο και ώ? τό είκός άσφα- 

λεστατ αν διάγοι, ταχύ μεν διώκων εν ω αν εγγύς ρ τού 

εαυτού ισχυρού, ταχύ δε άποχωρών από τών τοΐς πολεμίοις 

ισχυρών. εί δε και λαθεϊν δυναιτο από της τάξεως εκάστης 25 

2ο καταλιπών η τετταρας η πεντε τών κρατίστων ίππων τε 

και άνδρών, πολύ αν προεχοιεν εις τό επαναστρεφομενοις 

τοΐς πολεμίοις εμπίπτειν. 

Ύαύτα δε άναγιγνώσκειν μεν καϊ όλιγάκις αρκεί, εννοεΐν IX 

δε τό παρατυγχάνον αύτώ άει δεΐ, και προς τό παριστάμενον 

2 5 σκοπούντα τό συμφέρον εκπονεΐν. γράψαι δε πάντα όπόσα 

δεΐ ποιεΐν ούδεν μάλλον οΐόν τε εστιν η τα μέλλοντα πάντα 

είδεναι. πάντων δε τών υπομνημάτων εμοιγε δοκεΐ κρά- 2 

τιστον είναι τό οσα άν γνω αγαθά είναι επιμελεΐσθαι ώς 

άν πραχθρ. όρθώς δε γιγνωσκόμενα ου φερει καρπόν ούτ 

4 αγαθήν Μ Ο 12 εκ των αναστροφών (3ε1. Κ,ϋΐιΐ 14 δ* <3β1. 
ΗαΓίΐΏΕη 21 προεχοιεν Β : προσεχοιεν Μ ίΟ 23-24 καί . . . 
αύτψ ογπ. Β 23 εννοεΐν Μ&(3νΪ£ : ποιεΐν 00(3(3. 24 ροδί δε 
3(1(3. κατά νεί πρύ$ Κΐοΐιαπίδ αεί αύτφ Β : αεί αύτύν ϋΐη(3. 
ροδίεπιΐδ τδ ογπ. Β 
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έν γεωργία οντ' εν ναυκληρία ούτ' έν άρχτ), ην μη τις 

έπιμέληται ώ? αν ταϋτα σύν τοΐ? θεοΐς έκπεραίνηται. 

3 Φημϊ δ’ εγώ [ταϋτα] κα\ το παν Ιππικόν ώδ’ αν πολϋ 

θάττον έκπληρωθηναι εις τούς χιλίους ιππείς και πολύ ραον 

τοΐς πολίταις, εί διακοσίους ιππέας ξένους καταστησαιντο' 5 

δοκοϋσι γαρ αν μοι οντοι προσγενόμενοι και ευπειστότερον 

αν παν το ιππικόν ποιησαι καί φιλοτιμότερον προς άλληλους 

4 περί ανδραγαθίας. οίδα δ’ εγωγε καί Λακεδαιμονίοις ιππι¬ 

κόν άρξάμενον ευδοκιμείν, έπει ξένους ιππέας προσέλαβον. 

και έν ταΐς άλλαις δε πόλεσι πανταχοϋ τα ξενικά δρω ίο 

ενδοκιμοϋντα· η γαρ χρεία μεγάλην προθυμίαν συμβάλλε- 

5 ναι. €15 δ€ τιμήν των ίππων νομίζω αν αυτοις χρίσματα 

υπάρξαι και παρά των σφόδρα άπεχομένων μη ίππενειν, 

οτι καί + οΐ5 καθίστησι1* τό ιππικόν έθέλουσι τελείν αργνριον 

ω5 μη Ιππενειν, (και) παρα πλουσίων μέν, αδυνάτων δέ 15 

τοΐ5 σώμασιν, οΐομαι δέ και παρ* ορφανών των δυνατούς 

6 οίκους έχόντων. νομίζω δ€ και μετοικώ ν φιλοτιμείσθαι 

αν τινας εις ιππικόν καθισταμένους' δρω γαρ καί των άλλων 

δπόσων αν καλών οντων μεταδιδώσιν αυτοις οι πολίται, 

φιλοτίμως ένίους έθέλοντας τό προσταχθέν διαπράττεσθαι. 2ο 

7 δοκεΐ δ’ αν μοι και πεζόν σύν τοΐς ϊπποις ένεργότατον είναι, 

ει συσταθείη εξ άνδρών τών έναντιωτάτων τοΐς πολεμίοις. 

δ ταϋτα δ€ πάντα θεών συνεθελόντων γένοιτ αν. εί δέ τις 

τοϋτο θαυμάζει, οτι πολλάκις γέγραπται τό σύν θεώ πράττειν, 

ευ ’ίστω ότι ην πολλάκις κινδννενη, ηττον τοϋτο θαυμάσεται, 25 

και ην γε κατανοη ότι, όταν πόλεμος η, έπιβουλενονσι μέν 

2 επιμεληται Β : επιμεληται (νεί -€?ται) οεΐ. συν το?5 θεοί 5 ΐη 
00(3(3. ροδί ταϋτα (1. 3) ροδίίιπη Βιιο ΐΓ3Π5ρ. Μα<3νΐ^ εκπεραίνηται Β : 
περαίνηται Μ Β Ο 3 ταντα (3εΒ Βεοηοΐ. \ θάττον <3εΙ. : 
θάσσον Β Μ Β ροεί ραον 3<3<3. ί) μόνοιε ΚϋΗΙ 5 βΐ Μ Ο : είί Β Β 
6 ·γάρ αιΊ ύ' αν Ο : ουν Βεοηεΐ. : γάρ Κ.ϋ1ι1 ευπιστότερου νεί -οι 
00(3(3. : οογγ. ΒεοηοΒ II μεγάλην] μέγα τι εις Βεοηοΐ. 13 απευ¬ 
χόμενων Μειάνί^ 14-15 οτι . . . ίππευειν <3εΒ (Ζοιιπογ 14 'ότε 
Η δαυρρε τοίς καθιστάσι δ3υρρε : 3ΐϋ 31)3 : ΓογΙ. οΙγ καθέστηκε 
15 καί (3εί. : ογπ. Β Μ Β Ο μεν Ε)ΐη(3. : γε Β Μ Β Ο ι8 ιππικήν 
οο(3(3. : οογγ. Βπίεε 2ΐ 3ηίε πεζόν 3(3(3. τό Βίοοιηβείά ϊππευσιν 
Ηεηνεπ3εη 
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άλλι/λοις οι ζναντίοι, δλιγάκις δβ Γσασι ττώί €χ€ΐ τα έτη- 

βονλενόμζνα. τα ονν τοιαΰτα οόδ’ οτω σνμβονλζνσζταί 9 

τ 19 οιο'ζ; Τ6 ζνρύν πλην θςων οΐιτοι δ£ πάντα ισασι και 

προσημαίνουσίν ω αν εθόλωσι καί εν ίεροΐς καί Ιν οίωνοϊς 

5 και φήμαίς και €ΐ^ όνζίρασιν. €ίκος δ£ μάλλον εθέλειν 

αυτονς σνμβονλζνζιν τοντοι9, οΐ άζ> μτ) μόνον όταν δέωνται 

έπερωτωσί τί χρ?/ ποιζΐν, άλλα και εν ταΐ9 «ύτυχιαυ 

θερατπνωσιν ο π αι» δννωνται τους θζονς. 

I €|6ί ΟουπβΓ 2 οτφ Β : οί/τω Μ Β Ο συμβου\€ύ(Γ(ται Β ; 
οί. Εχ£((/. III. ί. 20 : σνμβονλεΐσαι Μ ΒΟ : συμβουλ^ίναιτ Οουπ€ί 
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ΡΕ.ΑΕΡΑΤΙΟ 

ΕΐΒΚΟ ϋε Κε Εηιιεδίΐ'ϊ εί Ογηε^εΐίεο, ηιϋ ρεδδίπιε 
ηοβίδ ίη αχίίοίϋιΐδ ίΓ&οϋίί δΐιηί, Ιυεειη αίίυϋΐ: Ο&ΓοΙιΐδ 
δεϋεηΐϋ νοε^ΐο ίη εοηδίϋυηι νίηϋοβοηεηδί Α, δ&εειιϋ 
χνί, ουίυδ εοάίείδ ίιιίδδε ηΐ'εϋείγρυηι πϋηιΐδειιΐίδ Ιίίεπδ 
εχηΓ&ίυπι δαεε. ε. χϋ εΙειηοηδίΓΕνίΙ: Ρίειίεοηί. 
Είβηκη άε Κε Εηυεδίπ 6ίδ ηιϋεΐεηι εοηίίηεί νίη<3ο- 

βοηεηδίδ Π1ε ίη Γοΐϋδ ι8ν δη. εί ίη Γ. 138* δη., ε&άεπι 
Γη&ηη δεπρίιιιη ; δεϋ ευηι ρποΓ εάίίίο (Κ) ηαΐΐίαδ £ει*ε 
ρτεΐϋ δίί, &1ίεΓ3. (Α) ρειτηιιΐίίδ Ιοείδ υηϊειίδ εδί νεπ 
ίεδίίδ. Ιίαηυε ηυο ίαεϋίυδ ρεΓδρίεί ροδδίΐ ηιιαηία δίί 
εοϋίείδ Α ρΐ'^εδί^ηίΐδ, νίΓίυίεδ είιΐδ Ικενί Ι3.1)ΐιΐ3. ϋίδρο- 

δίί&δ ίηδρίοΐΕΓηιΐδ : 

I. Αάάίίαιηεηία εείετοηιηι οηιίΐίίΐ: 
τω νί. 13 ; αί νίί. 17 ; και ίχ. 2 ; άμα χ. 17 ; ονχ χί. 2 ; 

ωσιν χϋ. 6 ; αρκείν χϋ. 7 > τοί> ίππον χϋ. 9· 

II. Ύενύα ίη εείενίε οιηΐεεα εηρρίεΐ: 
δε ί. 8 ; επίμελητεον εί τά ίν. 5 » άντίον εαυτόν νί. 3 \ 

μη . · . αισθανόμενος νί. ΙΟ ; ει νίί. 4ί Τ€ νίί. 7> του 
νϋί. 7 ; ποιητεον νϋί. 8 ; τω δόρατι νίϋ. ίο ; οι νϋί. 13 \ 

ώί X. I ; σχηματοποιείσθαι χ. 4 5 τό X. II ; μεν χί. 13 ; 

γάρ χϋ. I ; δη εί όπως χϋ. 6 ; άν χϋ. ίο. 

III. Ύεναπι ΙεεΙίοηειη εοίηε ρναεΒεί: 
νομίζομεν ί. I ; πλατεία, βελτίων, εαντον ί. 14; πώλο- 
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δαμνεϊν Ιππικήν ϋ. I ; εφεστηκότων ΐν. 3 ) τό στόμα αν 

ίν. 5 ) όπότερ αν VI. 5 » εναίσθητον VI. 9 > οτί VI. ΙΟ; 

αρπάζοι νι. 11 ; άναβιβάσοντα νί. 12 ; πονεΐν νϋ. 7 \ ώϊ 

νϋ. 8 ; ευθυ 61; πολεμοις νϋ. 17 ; διαναπαυσαντα νϋ. ΐ8 ; 

καίριου νίϋ. 4 > ήττον νίϋ. 8 ; βουλοιο, άντιχαρίση τι, μάλιστ 

δ,ν νίϋ. 13 *> δεζαιτο εί: προσδοκωη νίϋ. 14 5 καίριου ίχ. I ; 

αυτόν ιχ. 3 5 τάχιστον ίχ. 8 ; λείω δει ίχ. 9 \ αυτός χ. 4 ί 

α δ’ &ν εΐ: ποιτ] χ. 6 ; ώστε χ. ίο; ϊππάσασθαι χ. 13 ; 

ουδεν των χ. 14 \ ούτως εί: πιεσθεις X. 1$ ; κατεχειν χϊ. 9 ; 

οι χί. 12; μην 6ί οΐους X. Τ3 5 κωλύειν χϋ. 3> κωλνον 

χϋ. 6; αφύλακτον χϋ. 7*5 δ’ αζ; χϋ. I ο; δυο, δυνατόν, 

τούπισθεν χϋ. 12. 

Ηυηο ίαιηεη οοεϋεειη, φΐ&ιηφίαιη οοηδΐΕΐ: οηιηίιπη 

6556 ρΓ365ΐ&η1;ί55ΪιηιΐΓη5 ο&ιιΐε 6586 ΕάΗίϋεηεΙιιηι πιοηυίΐ: 

Κυεϋΐ, εϋϋοΓ ρπκΙεηίίδδίΓηιΐδ. Ναπι (I) ρεπηιϋΐΕε ίη 

6ο δυηΐ: Ιαουη&ε, ίία ιιί, δί ςυίεΐ ιιηιΐδ οιηΐΐίίί, ιά ζά 

ίεχΐυπι Γεοεηδεηάιιηι ηϋιϋ ν&ΐε&ί. Επ^ηί; ί^ϋιΐΓ ϋ 

φϋ υΙίίΐΉΕ νειΒο. Ηιιίιΐδοε οριίδειιΐί άεΐεηϋα 6556 οεηδεηί:. 

Εί: (II) ρεπηυΐίίδ Γοεάαίιΐδ εδΐ ιηεηοϋδ, φΐοηιιη πίΕχί- 

ΓΠ3.ΓΩ ρ&Γίειη ίη &ρρ3.Γ3.ί:α πιίίοηοιη ηοη Η&ϋυί. 

ΕίϋΓ&πυηι εηίιη 836ρεηιΐΓηεΓο ίεΓεΙΙεπιηΐ εοΓηρεηάία 

ΕΓοΙιείγρΐ, εί ϋοιηίηεπι ρ3.εηε ίξη&ηιιη 0γ36<:36 1ίη£ΐΐ36 

ίιϋδδε ρΐ'οϋ3ηί: ίαΐδ^ε νειΒοηιηι Γοιτηαε ίηηυπΐ6Γ3- 

ϋϋεδ. 
Οείεΐ'οηπη οοϋίουηι, υί 5υρΓ3 οϋοΐυιη εδί, ορίίιηιΐδ 

651: ν&ΙίοΗηυδ Β. 5εά ίη ϋοε ΙίϋΐΌ, ογωπιβ. ςμΐ36 

Γηε1ίθΓ3 Η&ϋεί: 0[υ3ΐη εείεπ, ηίδί εχοίρίδ ευιατότερα ίν. 2 

εί: καρτερύνοι ίν. 4, ίη νίηϋοβοηεηδί φΐοφίε δΐιηί:: 

I. Ύετα Ιβοίίο ίη Α Β εχεΐαί: 

εφη ί. 3 » υπομνήματα ϋ. 2 ; τό ϋ. 3 ] ενσκιρωθη ίν. 2 ; 

τον ίππου ίν. 3 χρησθαι ίν. 5 ; προκόμιόν V. 8 ; παρατηρεϊν 
νΐ. ίο ; δ€ ο Γη. νϋ. 2 ; ταχέος νίϋ. I ; παίσαντα νίϋ. 5 ί 
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καλόν νϋί. 8 ; άναστρεψαντα νϋί. 12; μεν ίχ. 2,; τί ίχ. ίο ; 
πόλεμον ίχ. 12; ως χ. 2 ; ταντά δ* χ. 6; τ£ οηη. εί: δίο 
Ροΐΐυχ XI. 2 ; στεγειν ΧΠ. 4 5 ί χϋ. 5 > και χϋ· 8 > ούπερ 
χϋ. 12. 

II. ΜεΙίονειη Ιεείΐοηειη Ηαύεηί εεί. φιαιη ΑΒ : 
ί. 12 παρεγοιτο οεΐ:.: παρέχεται ΑΒ; ϋ. I δ€Ϊ ογπ. Α Β ; 

ίϋ. 7 σ-ννελόντι 061:.: σννζλόντ ΑΒ; ίν. 5 καθάπερ οεί:. : 

καθαπον Α: καθάπον Β; νί. 9 ^ οπή. ΑΒ; νϋ. II 

τούτων οε{.: τούτον Α Β ; νϋί. I το ογπ. Α Β ; νϋί. 14 

δί οπί. Α Β; χ. 2 όντως οεΐ.: ούτος Α Β ; χ. 7 κατίί- 
λονντα καί οεΐ. 61: Ροΐΐιιχ: κατείλοΰν τα Α Β ; χί. 6 τα 

ογπ. Α Β. 

III. Όε Ηίε άιώίίανί ροίεεί ηΐνα είΐ ιηεΐΐον ΙεεΙίο: 
ί. I έώαμάστον Α Β : ετι άδαμάστου 061. εΐ: Ροΐΐαχ ; 

ί. 12 τ£ ογπ. Α Β ; ί. 17 πολύ Α Β : πολλω οεί.; ίϋ. 7 

ΐππον ογπ. Α Β ; ίϋ. ίο ύνσγάργαλος Α Β 61: Ρϋφηί- 

οϋηδ: ύνσγάργαλις 061:., Ροΐΐιιχ, Ηεδγοϋίιΐδ ; ν. 7 άνα~ 

βάττι Α Β: άμβάτρ 061;.; μεγάλων Α Β : των μεγάλων 

061:.; ένεκεν ΑΒ: ένεκα οεί.; ν. ίο καί πάνυ ογπ. ΑΒ; 

νϋ. 4 ενεκεν Α Β : ένεκα οεί.; νϋί. 6 μαθέτωσαν ΑΒ: 

θαρρούντων μαθόντες οεί. ; X. 4 Α Β : άνωτάτω οεί. ; 

X. ΐ5 άνω Α Β : ανωτέρω 061:. ; χί. 2 τε ογπ. Α Β. Αάϋε 
οιτϋηειτι νεΛοπιπι ο. ίϋ. ιι ; νϋ. 2; ίχ. 5 5 χΐ· 9> 

χϋ. ι, 4· 

ζ)ίϋϋιΐ3 ίη ρι*3.νίδ Β οοηίΐ'3. Α οιπη οείεπ'δ δίεί εχ 
Ιχχνί Ιοοίδ δυρΓα οΐίαΐΐδ ηρρηΓεί. Εαοιιηηδ οοάίοίδ Α 
εχρίεηί Β οείεπςυε ο. ϋ. 4; ν. 4 Βίδ ί ν. 6, 7 ; νί. 3, 5 5 
νϋ. ι, 8; χί. ίο, ιι ; χϋ. 13: νίίία οοιτί^ιιηί νϋί. 14; 

ίχ. 2 ; χί. 2 ; χϋ. 3, 13> ι4· 
Ιηιη δί ίοίυπι οοφίίδ νηπηπιηι Ιεοίίοηυπι ρεΓδοπι- 

ί&ιηιΐΓ, νίϋεΐϊΐυδ εί ρΐυτα εί ^τανίοΓα εδδε εα ίη ςιϋβιΐδ 
ΧΕΝ. Εζ>νΕ5. 10 
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Β οοηίΓα Α ουαι οείεπδ δΐ&Ι φίαιη φίζιε ρεαιΠαπα 
Η&βεΒ 5εά εείεΐΌΠίπι Ιεείίοηεδ ίχεδ : ϊπ αδαμαστου, 

δυσγάργαλις, κατειλοΰντα καί, οοηήπΏΕί: Ροΐΐυχ. Ιί&ςυε 
ηιιιη <3ε1εηοΐ3. δίηΐ: ουιη αάνεΓ^ΐυπι 2π, ΐιιπι Ιππον ίίί. η 
εί: καί πάνυ ν. ίο ίηεειίιιηη εδί, ηεςυε ΐ11ιΐ(3, ςυοά ρεΓ 
δε ρΐαεεΐ, θαρρούντων μαθόντες νϋί. 6, εοηίκΙεηίεΓ 
ΓεΐείεπίΙυΓΩ. 

ΒΙΟΕΑ 

Α = νίηάοβοηεηδίδ IV 37 δαβο. χνι 
Β = ναΐίο&ηυδ 989 

Μ = ΜαΓααηιΐδ 511 

Β = Βίρδίεηδίδ 
Ο = Βοάΐεΐαηιΐδ 

(Ιεί. = οοάά. άείεποπιιη ιιηαδ ρΐιιτβδνε 

Οραδοαίαιη ίη ιίδυιη εηαίίυιη ροδί α. 365 Α. ε. οοπιροδίίιιηι 



ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗ2 

’Κπειδή δια το σνμβήναι ήμϊν πολνν χρόνον ιππενειν I 

οίόμεθα έμπειροι Ιππικής γεγενήσθαι, βονλόμεθα και τοΐς 

νεωτεροις των φίλων δηλώσαι ή αν νομίζομεν αντονς 

ορθότατα ΐπποις προσφερεσθαι. σννεγραψε μεν ονν καί 

5 Σιμών περί ιππικής, ός και τον κατά το Έλβυσιζπον 

Άθήνησιν ίππον χαλκονν άνεθηκε και εν τώ βάθρω τα 

εαυτόν έργα έξετνπωσεν ημείς γε μεντοι οσοις σννετν- 

χομεν ταντα γνόντες εκείνω, ονκ εξαλείφομεν εκ των 

ήμετερων, άλλα πολύ ήδιον παραδώσομεν αυτά τοΐς φίλοις, 

ίο νομίζοντες άξιοπιστότερα είναι οτι κάκεΐνος κατα ταντα 

ήμίν εγνω ιππικός ων% και οσα δή παρελιπεν ημείς 

πειρασόμεθα δηλώσαι. 

Πρωτον δε γράφομεν ως αν τις ήκιστα εξαπατώτο εν 

ιππωνία. τον μεν τοίννν ετι άδαμάστου πώλον δήλον οτι 

15 το σώμα δει δοκιμάζειν τής γάρ ψυχής ον πάνν σαφή 

τεκμήρια παρέχεται ό μήπω αναβαινόμενος. τον γε μην 2 

σώματος πρώτον φαμεν χρήναι τους πόδας σκοπεΐν. ώσπερ 

γαρ οικίας ονδεν όφελος αν είη, ει τα άνω πάνν καλά εχοι 

μη υποκείμενων οΐων δει θεμελίων, οντω και ίππον πολε- 

2ο μιστηρίον ονδεν αν όφελος είη, ουδ’ εί τάλλα πάντα αγαθά 

Τιτ. : περί ιππικής οοάά. ΗΐβΓΟοΙοδ, Ηΐρρ. ρ. 3 η1. : Ιππικός ιππικόν 
Ροΐΐιιχ χ ιη ρταβρ. 3 νομίζομεν Α : νομίζωμεν οεΐ. 5 &ίμ·ων οιη· 
Α τό οπι. Α 6 ’ΑθΊ)ντη(τιν Έ^υσινίψ Οοβεί ; οί. Ηΐρρ. 1· ο. 
£ν τψ παρ' ’Αθηνα'ιοις Έλευσινίψ : ’ΑΘτ)ντησιν άεΐ. ϋΐη<3. 7 Τ6] Τ€ 
Α ενετύχομεν θίί. δοΙίηείάβΓ 8 (ξαλείψομεν Οοβοί ίο αξιοπι- 
στότερον Ε : άξιοπιστότεροι Ο ΐιν εΊναι ΟοιιπεΓ ταυτα οπι. Α 
τι ’όσον Α 14 ίππωνεία οοοΙ<Ε: οογγ. ϋΐη(Ε ίτι οπι. Α Β (3£Πθ5θΐΙ 
Ροΐΐυχ ΐ. 182) ι8 ουδ' εϊ Κΐο1ΐ3Γθΐ5 πάνυ οπι. Α 19 υποκεί¬ 
μενον Α 2ο ούό' <3ε1. ΟοβεΙ 

10* 
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εχοι, κακόπονς δ’ εΐη· ονδενί γάρ άν δνναιτο των αγαθών 

3 χρησθαι. πόδας δ’ αν τις δοκιμάζοι ττρώτον μεν τους 

όνυχας σκοπών οί γαρ παχεΐς πολύ των λεπτών δια- 

φερονσιν εις ενποδίαν επειτα ονδε τοντο δει λανθάνειν, 

πότερον αί δπλαί είσιν νφηλαί [τ/ ταπειναί] καί έμπροσθεν 5 

καί όπισθεν η χαμηλαί. αΐ μεν γαρ νφηλαί πόρρω άπδ 

του δαπέδου εχουσι την χελιδόνα καλονμενην, αί δε ταπειναί 

ομοίως βαίνονσι τω τε ισχνροτάτω καί τώ μαλακωτάτω 

του π οδός, ώσπερ οί βλαισοί τών ανθρώπων καί τώ φόφω 

δε εφη Σίμων δηλονς είναι τους ενποδας, καλώς λεγων ίο 

ώσπερ γαρ κνμβαλον φοφεϊ προς τδ δάπεδον η κοίλη οπλή. 

4 Έ·7Γ€ί δβ ι)ρ£άμεθα εντεύθεν, τούτη καί άναβησόμεθα προς 

τδ άλλο σώμα. δει τοίνυν καί τα ανωτέρω μεν τών οπλών, 

κατωτέρω δ£ τών κυνηπόδων οστά μήτε άγαν ορθά είναι 

ώσπερ αίγός· άντιτυπώτερα γάρ όντα κόπτει τε τδν άνα- 15 

βάτην καί παραπίμπραται μάλλον τά τοιαυτα σκέλη· ονδε 

μην άγαν ταπεινά τά οστά δει είναι· φιλοΐντο γάρ άν καί 

ελκοΐντο οί κννηποδες είτ εν βώλοις είτ εν λίθοις ελαυνοιτο 

5 δ ίππος. τών γε μην κνημών τά οστά παχεα χρη είναι· 

ταϋτα γάρ εστι στηριγγες του σώματος· ον μεντοι φλεφί 2ο 

γε ονδε σαρξί παχεα· εί δε μη, όταν εν σκληροΐς ελαννηται, 

ανάγκη αίματος ταντα πληροϋσθαι καί κρισσονς γίγνεσθαι, 

καί παχννεσθαι μεν τά σκέλη, άφίστασθαι δε τδ δέρμα, 

γαλώντος δε τοντου πολλάκις καί η περόνη άποστάσα χωλόν 

6 άπεδειξε τδν ίππον, τά γε μην γόνατα ην βαδίζων ό πώλος 25 

νγρώς κάμπτη, είκάζοις άν καί ίππενοντα υγρά εξειν τά 

σκέλη· πάντες γάρ προϊόντος του χρόνου νγροτερως κάμπτου- 

σιν εν τοΐς γόνασι. τά δε υγρά δικαίως ευδοκιμεί· άπται- 

στότερον γάρ καί άκοπώτερον τδν ίππον τών σκληρών 

5 ϊ) ταπεινιύ <3ε1. ϋίη<3. 6 % χαμηλαί ογπ. Α : χαμηλοί ΙοεΙ. ΡοΙΙυχ 
ΐ. 191 7 ταπειναί] χαμηλαί Βίθ1ΐδπ35 ίο δβ εφη Α Β : δε 
φησι οοΐ. II τδ δάπεδον (3οί. Ροΐΐιιχ ϊ. ι88 : τφ δαπεδιρ Α Β Μ Ο : 
τδ δαπεδφ Β 21 παχείαις 00(3(3. : οογγ. Οοιιπογ 22 κρισσονς 
Α Β Β ηΐ£. : κρείσσους οοΐ. : κιρσούς Ροΐΐιιχ ί. 191 
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σκελών παρέχει. μηροί γε μέντοι οι υπό ταί? ώμοπλάταις 7 

ην παχεΐς ώσιν, ισχυρότεροι τε και ευπρεπέστεροι ώσπερ 

άνδρός φαίνονται. και μην στέρνα πλατυτέρα όντα και 

προς κάλλος και προς ίσχύν καί προς το μη έπαλλάζ άλλα 

5 διά πολλου τα σκέλη φέρειν ευφυέστερα. από γε μην του 8 

στέρνου ό μεν αύχην αυτοϋ μη ώσπερ κάπρου προπετης 

πεφυκοι, άλλ’ ώσπερ άλεκτρυόνος ορθός προς την κορυφήν 

ηκοι, λαγαρός δε εϊη τα κατά την συγκαμπην, η δε κεφαλή 

όστώδης ουσα μικράν σιαγόνα εχοι. ούτως ό μεν τράχηλος 

ίο προ του αναβάτου αν εϊη, τό δε όμμα (τα) προ των ποδών 

όρωη. και βιάζεσθαι δε ηκιστ αν δυναιτο ό τοιουτον 

σχήμα έχων και εί πάνυ θυμοειδής εΐη· ου γάρ εγκάμπτοντες 

άλλ’ έκτείνοντες τον τράχηλον και την κεφαλήν βιάζεσθαι 

οι ίπποι έπιχειρονσι. σκοπεΐν δε χρη και εί άμφότεραι 9 

ΐ5 μαλακαι αι γνάθοι η σκληρά η έτέρα. έτερόγναθοι γάρ ώς 

τά πολλά οι μη όμοιας τάς γνάθους εχοντες γίγνονται. 

και μην τό εξόφθαλμου είναι έγρηγορός μάλλον φαίνεται 

του κοιλοφθάλμου, και επί πλέον δ’ αν 6 τοιοϋτος όρωη. 

και μυκτηρές γε οι αναπεπταμένοι των συμπεπτωκότων ίο 

2ο ευπνοώτερο ί τε άμα εί σι και γοργότερον τον ίππον άπο· 

δεικνυουσι. καί γάρ όταν όργίζηται ίππος ϊππω η εν 

ιππασία θυμώται, ευρύνει μάλλον τούς μυκτηρας. καί μην II 

κορυφή μεν μείζων, ωτα δβ μικρότερα ίππωδεστέραν την 

κεφαλήν άποφαίνει. η δ’ αύ υψηλη άκρωμία τω τε άνα- 

25 βάτη άσφαλεστέραν την έδραν καί τοΐς ώμοις [και τω 

σώματι] ισχυροτέραν την πρόσφυσιν παρέχεται, (βάχις γε 

μην) η διπλή της απλής καί εγκαθησθαι μαλακωτέρα και 

5 φοράν Ηεηνεπίεη 9 Ρ°5ί μικραν . συνεσταλμένην 8ο1ιηεί(1εΓ 
οοΐΐ. ΑΐΗεη. ΐϋ, ρ. 94 Έ,ενοφών έν τφ περί ιππικής σιαγόνα μικραν συνε¬ 

σταλμένην ίο δβοπί.ΒΜΒΟ τά3(1(3.\νείδ1<ε 12 συγκάμπτοντες 
Οο&εΐ: 14 ει οιή. Α 15 σκληοα η ετέρα δοπρδΐ: σκληραϊ ή 
’έτεραι 00(1(3. : σκληραί, ί) η ετέρα 5θΗηεΐ(3εΓ ι 7 έγρηγορότος οΐΐ. 
Κ.ϋΜ ιδ πλέϊον οο(1(3. 25 καί τφ σώματι οηι. Ροΐΐυχ ϊ. 189 

εί Ηΐρρ. ρ. 262 : (3ε1. 3οΗηεί(3εΓ 26 ράχις γε μην ίΐ<3(3. (ΙουπεΓ 
οοΐΐ. Ροΐΐαοε ΐ. 190 27 η ογπ. Α 
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12 ιδεΐν ηδίων. και πλευρά δε η βαθύτερα καί προς την 

γαστέρα ογκωδέστερα άμα ευεδρότερόν τε και ίσχυρότερον 

και εϋχιλότερον ως επι πολύ τον ίππον παρέχεται. όσφυς 

γε μην οσω αν πλατυτέρα τε καί βραχύτερα η, τοσουτω 

ραον μεν ό ίππος τα πρόσθεν αίρεται, ραον δε τά όπισθεν 5 

προσάγεται· και δ κενεών δε οϋτω μικρότατος φαίνεται, 

οσπερ μεγας ών μέρος μεν τι και αίσχύνει, μέρος δε τι και 

άσθενεστερον καί δυσφορώτερον αν τον ίππον παρέχεται. 

13 τά γε μην ισχία πλατέα μεν είναι χρη καί εύσαρκα, ΐνα 

ακόλουθα η ταΐς πλενραΐς και τοΐς στερνοις· ην δε πάντα ίο 

στερεά η, κουφότερα αν τά προς τον δρόμον είη καί όξϋτερον 

14 μάλλον αν τον ίππον παρεχοιτο. μηρούς γε μην τοι/$· υπό 

τη ουρά ην άμα πλατεία τη γραμμή διωρισμενους εχη, οϋτω 

καί τά όπισθεν σκέλη διά πολλοϋ νποθησει. τούτο δε 

ποιων άμα γοργοτεραν τε καί ίσχυροτεραν εξει την υπό- 15 

βασίν τε και ιππασίαν και άπαντα βελτίων εσται εαυτόν, 

τεκμηραιο δ' άν και απ' ανθρώπων όταν γάρ τι άπδ της 

15 

ιό 

γης άρασθαι βοϋλωνται, διαβαίνοντες πάντες μάλλον η 

συμβεβηκότες επιχειρονσιν αίρεσθαι. τους γε μην ορχεις 

δει μη μεγάλους τον ίππον εχειν, δ ονκ εστι πώλου κάτι- 2ο 

δεΐν. περί γε μην των κάτωθεν, αστραγάλων η κνημών 

καί κυνηπόδων και οπλών, ταντά λεγομεν άπερ περί τών 

έμπροσθεν. 

Τράψαι δε βούλομαι και εξ ών άν περί μεγέθους ήκιστα 

άποτυγχάνοι τις. οτου γάρ άν ώσιν αι κνημαι ενθϋς γιγνο- 25 

μενού ϋφηλόταται, οντος μέγιστος γίγνεται. προϊόντος γάρ 

του χρόνου πάντων τών τετραπόδων αι μεν κνημαι εις 

ι η οιη. Α 3 ζνχιλότερον <ϋεί. : ευχιλώτερον Α Β : ευχειλότερον 
Μ ΙΟ ροδί επί αάά. τί) ϋΐηά. 4 τε Α Β : οηι. εοί. η οσπερ 
ΕΟ: ώσπερ ΑΒΜ 8 «5 5&αρρε: αυτύν εοάίΐ. : άεΐ. ϋΐικί. 
9 μεν είναι ΗεπηΗηη : είναι μεν οοάά. ίο πάνταϊ\ ταντα ΟοιιπεΓ : 
ταντα πάντα Κ,ϋΐιΐ 12 άν τύν ϋΐη<Ε : αυτάν τ)>ν Α Ο : αυτύν Β : 
αυ τϊ>ν Ε Μ παρέχεται ΑΒ 13 άμα (Ιεΐ. Οΐηά. πλατεία Α: 
πλατέα εεί. γραμμί)] τράμει ΗειτηΗηη ιό βελτίων Α : βελτίω 
εεί. εαυτόν Α: εαυτών εεί. 2ΐ όπισθεν Εεοηεΐ. καί 
ΟΙιπδΙΐαη 22 περί οιη. Β 25 χενομενου Κίεΐιαπίδ 
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μέγεθος ον μάλα ανξονται, προς δέ ταντας ώί αν συμμέτρως 

εχη νννανξεται καί το άλλο σώμα. είδος μεν δη πώλον ιγ 

οΰτω δοκιμάζοντες μάλιστ αν ημϊν δοκουσι τυγχάνειν εν- 

ποδος καί ίσχυρου καί ενσάρκου καί ενσχημονος καί ενμε- 

5 γέθους. εΐ δέ τινες αυξανόμενοι μεταβάλλονσιν, όμως 

οντω θαρρών τις δοκιμάζοι αν πολύ γάρ πλείονες εύχρηστοι 

εξ αισχρών η εκ τοιοντων αισχροί γίγνονται. 

&Οπως γε μην δει πωλενειν (ον) δοκεΐ ημΐν γραπτέον ΙΓ 

εΐναι· τάττονται μεν γάρ δη εν ταΐς πόλεσιν ίππενειν οι 

ίο τοΓί χρημασί τε ίκανώτατοι καί της πόλεως ονκ έλάχιστον 

μετέχοντες· πολι; δ£ κρεϊττον τον πωλοδαμνεΐν [€ΐζ/αι] τώ 

μεν νέω ενεξίας τε έπιμελεΐσθαι της εαυτόν καί ιππικήν [εν 

τ)] έπισταμένω ηδη ίππάζεσθαι μελετάν, τώ δέ πρεσβυτέρω 

του τε οΐκου καί τών φίλων καί τών πολιτικών καί τών 

15 πολεμικών μάλλον η άμφί πώλευσιν διατρίβειν. 6 μεν δη 2 

ώσπερ εγώ γιγνώσκων περί πωλείας δηλον ότι εκδώσει τον 

πώλον. χρη μέντοι, ώσπερ τον παΐδα όταν επί τέχνην 

έκδώ, συγγραφόμενον ά δεησει έπιστάμενον άποδοΰναι όντως 

έκδιδόναι. ταϋτα γάρ υπομνήματα έσται τώ πωλοδάμνη 

2ο ών δει έπιμεληθηναι, ει μέλλει τον μισθόν άποληφεσθαι. 

όπως μέντοι πραός τε καί χειροηθης καί φιλάνθρωπος ό 3 

πώλος έκδιδώται τώ πωλοδάμνη έπιμελητέον. τό γάρ 

τοιουτον οίκοι τε τά πλεΐστα καί διά του ιπποκόμου άπο- 

2 6χοι Α 3 &ηίε (άποδος α<3<3. ίππου Ηεηνεπίοη 6 θαρρών 
τις δοκιμάζοι &ν δοπρδϊ οοΐΐ. ΐ. I, 3 » ϋί. ι ; ΐν. I : Θαρρουντες δοκιμάζοι- 

μεν 00(1 <3. δοκιμάζωμεν Κ.ϊθΙΐ&Γ<35 : δοκιμάζοιμεν άν ϋίη<3. πολύ Α Β : 

πολλψ οεΐ. εύχρηστοι δοΙιηεΐίΙεΓ : εύχρόαστοι 00(1(3. : εύρωστοι οΐΐ. 
Οίπά. 8 δβ? οπι. Α Β ου α<3<3. ΟοβεΙ : Γη&ΐΐηι ου πολλά ; νίχ 
ηικίιιπι 1ε§ίί; ηε^&Ιΐνααι &υοΙ. Ηΐρρ. ρ. 261 περϊ ίππου είδους πολλοΐς 
γέγραπται καλώς . . . πωλοδαμνίας δέ παρά τους άλλους μόνιρ Έενοφώντι 
μ}) γραπτέον Οοιιπετ II πωλοδαμνεΐν Α : πωλοδάμνειν Β : πωλο- 

δάμνην οεί. είναι <3ε1. Τοηιιη&δίηΐ : είη άν Η δοΗεηΙίΙ 12 ιππικήν Α : 

ίππικης οεί. εν ή Α : ή οεί. : (Ιεΐενΐ. ^ δΐηε (Ιυβΐο δρυπαπι ; ςαϊδ 
εηΐη ςιιϊ ηεδοίΓοΙ εςιιο Ιιεογογο οιιγ&ιτι (3οιη&η<3ΐ δΐΐδοΐροΓε οο§ΐΐαΓεΙ ? 
εν~\ ενίστασθαι Όΐεΐδ 13 δέ Ζευηε : τε οο<3<3. ιη τέχνη ΟοβεΙ 
19 υπομνήματα Α Β : υποδείγματα οεί. 20 μέλλοι 5θ1ΐΐ5 Ο 
22 έκδιδώται (ΙεΙ. : έκδίδοται Α Β Μ Β Ο τών γάρ τοιούτων 
δίερΗαηυδ : τδ γάρ τοιουτον είναι οΐΐ. ΗεΓίΙείη 
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τελείται, ην επιστητάι τό μεν πεινην και διψην καί μυώπί- 

ζεσθαι παρασκευάζειν μετ ερημιάς γίγνεσθαι τώ πώλω, τό 

δε φαγεΐν καί πιεΐν και το των λυπούντων άπαλλάττεσθαι 

δι ανθρώπων. τούτων γάρ γιγνομενων ανάγκη μη μόνον 

4 φιλεΐσθαι άλλα και ποθεΐσθαι υπό πώλων ανθρώπους. και 5 

άπτεσθαι δε χρη ών ψηλαφωμενων 6 ίππος μάλιστα ηδεται. 

ταΰτα δ’ εατι τά τε λασιώτατα και οΐς αυτός ηκιστ άν 

5 δύναιτο 6 ίππος, ην τι λύπη αυτόν, επίκουρεΐν. προστε- 

τάχθω δε τω ιπποκόμω καί τό δι όχλου διάγειν και παν- 

τοδαπαΐς μεν όψεσι παντοδαποις δε ψόφοις πλησιάζειν. ίο 

τούτων δε, οσα άν 6 πώλος φοβηται, ου χαλεπαίνοντα δει 

άλλα πραύνοντα διδάσκειν ότι ου δεινά εστι. και περί 

μεν πωλείας άρκεΐν μοι δοκεΐ τώ ιδιώτη είπεΐν τοσαϋτα 

πράττε ιν. 

III 'Όταν γε μην ιππαζόμενον ώνηται τις, υπομνήματα 15 

γράψομεν ά δει καταμανθάνειν τον μέλλοντα μη εξαπα- 

τάσθαι εν ιππωνία. πρώτον μεν τοίνυν μη λαθετω αυτόν 

τις {η) ηλικία· δ γάρ μηκετι εχων γνώμονας ούτ ελπίσιν 

2 ευφραίνει ούτε ομοίως ευαπάλλακτος γίγνεται. οπότε δε 

η νεότης σαφής, δει αύ μη λαθεϊν πώς μεν εις τό στόμα 20 

δεχεται τον χαλινόν, πώς δε περί τά ώτα την κορυφαίαν. 

ταύτα δ’ ηκιστ άν λανθάνοι, εί δρώντος μεν του ώνουμενου 

3 εμβάλλοιτο δ χαλινός, δρώντος δ’ εξαιροΐτο. επειτα δε 

πρόσεχε ιν δει τον νουν πώς επι τον νώτον δεχεται τον 

άναβάτην. πολλοί γάρ ίπποι χαλεπώς προσίενται ά πρό- 25 

δηλα αύτοΐς εστιν ότι προσεμενοι πονείν άναγκασθησονται. 

4 σκεπτεον δε και τόδε, εί άναβαθεις εθελει άφ’ ίππων 

άποχωρεΐν η εί παρ' εστηκότας ιππεύων μη εκφερει προς 

I μυωπίζεσθαι ΟοιιπεΓ : μτ] όργίψσθαι θθ(3<3. 2 -ηρεμίας Οθ<3<3. : 
οογγ. Οεεηετ 3 Τ^> τών Α Β : των οεΐ. 7 &ν Α: ήκιστα 
οεί. 8 δύναιτο Β : δύναιτα (δίε) Α : δύναται οεϋ. 9 οχλου 
οπι. Α ιι δπόσα Μ ιη ίππωνεία οοάίΐ.: οογγ. ϋίηά. ΐ8 η 
&<3<3. 0&5ί&1ΐο 23 εξαιροΐτο Α : εξαίροιτο οεί. 24 των νώτων Ο 
26 -ιτροσιεμενοι Β 2η καί οπι. Β εθελοι Μ 28 παρεστηκότας 
οο<3<Β : οογγ. Ζειιηε έκφερει Α : βκφεροι οεΐ. 
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τούτους, είσί δ£ ο$ δια κακήν άγωγΐ]ν και προς τας οίκαδε 

άφόδους φεύγουσιν εκ των Ιππασιών. τούς μην ετερο- 5 

γνάθους μηνύει μεν καί η πέδη καλούμενη Ιππασία, πολύ 

δ€ μάλλον και τδ μεταβάλλεσθαι την Ιππασίαν. πολλοί 

5 γάρ ονκ εγχειρονσιν εκφερειν, ην μη άμα συμβη η τε άδικος 

γνάθος και η προς οίκον εκφορά. δει γε μην είδεναι καί 

εί άφεθεϊς εις τάχος αναλαμβάνεται εν βραχεί καί εί 

άποστρεφεσθαι εθελει. αγαθόν δε μη άπειρον είναι εί 6 

καί πληγη εγερθεϊς εθελει ομοίως πείθεσθαι. άχρηστον 

ίο μεν γάρ δηπου και οίκετης και στράτευμα άπειθες· ίππος δε 

απειθής ον μόνον άχρηστος, άλλα πολλάκις και οσαπερ προ¬ 

δότης διαπράττεται. επεί δ£ πολεμιστήριου ίππον ύπεθεμεθα ? 

ώνεΐσθαι, ληπτεον πείραν απάντων οσωνπερ και δ πόλεμος 

πείραν λαμβάνει, εστι δ£ ταΰτα, τάφρους διαπηδάν, τειχία 

15 νπερβαίνειν, επ' οχθονς άνορούειν, απ' οχθών καθάλλεσθαί' 

καί προς άναντες δε καί κατά πρανούς και πλάγια ελαύνοντα 

πείραν λαμβάνειν πάντα γάρ ταντα καί την ψυχήν εί 

καρτερά και τδ σώμα εί νγίες δοκιμάζει. ον μεντοι τον δ 

μη καλώς πάνυ ταΰτα ποιοΰντα άποδοκιμαστεον. πολλοί 

2ο γάρ ον διά το μη δύνασθαι, άλλα διά το άπειροι είναι 

τούτων ελλείπονται. μαθόντες δε και εθισθεντες καΧ μελε- 

τησαντες καλώς αν ταντα πάντα ποιοΐεν, εί γ' άλλω? υγιείς 

και μη κακοί είεν. τούς γε μεντοι νπόπτας φύσει φυλακτεον. 9 

οι γάρ νπερφοβοι βλάπτειν μεν τούς πολεμίους άφ' εαυτών 

25 ονκ εώσι, τον δε αναβάτην εσφηλάν τε πολλάκις και εις 

τά χαλεπώτατα ενεβαλον. δει δε και εί τι να χαλεπότητα ίο 

εχοι ό ίππος καταμανθάνειν, είτε προς ίππους είτε προς 

ανθρώπους, και εί δυσγάργαλίς γε είη· πάντα γάρ ταΰτα 

χαλεπά τοΐς κεκτημενοις γίγνεται. τάς δε γε τών χάλι- ιι 

ι καί οί δεί. καί οπι. <3εΙ. : <1ε1. δοΙιηείδεΓ 8 εθελοι Ο 
12 Ίππον οτη. ΑΒ ΐ6 δέ οπι. Ο ιη ΓογΙ. δει πείραν εί 
καρτέρα] εγκαρτεράν Β ΐδ δοκιμάζει Α: βασανίζει εεΐ. 22 γ' 

δΙερΗ&πυε: οπι. Α: δ’ εεΐ. 23 ύποπτος ΙιαδεΙ Ροΐΐυχ ΐ. 197 

27 εχει Α 28 δυσγάργαλίς Μ ί Ο Ροΐΐυχ ί. 197 Ηεβγείΐ. 5. ν. : 
δυσγάργαλος ΑΒ Ηΐρρ. ρ. 3 ΡΙΐΓ^ηίαΙιυβ 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 111 

νώσεων και αναβάσεων άποκωλνσεις και τάλλα δη νεύματα 

πολν αν ετι μάλλον καταμάθοι τις, εΐ πεπονηκότος Ί]δη του 

ίππον πάλιν π ε ιρώτο ποιείν ταντά δσαπερ πρ\ν άρζασθαι 

ιππενειν. οσοι δ’ αν πεπονηκότες έθέλωσι πάλιν νπο- 

δνεσθαι πόνους Ικανά τεκμήρια παρέχονται ταΰτα ψυχής 5 

12 καρτεράς. ως δε σννελόντι είπεΐν, όστις ενπονς μεν εΐη, 

πράος δε, αρκούντως δε ποδώκης, έθέλοι δε καί δνναιτο 

πόνους νποφέρειν, πείθοιτο δε μάλιστα, οντος αν εικότως 

άλυπότατός τ ειη και σωτηριώτατος τώ αναβάτη εν τοίς 

πολεμικοΐς. οι δε η διά βλακείαν έλάσεως πολλής δεόμενοι ίο 

η διά τό νπέρθυμοι είναι πολλής θωπείας τε και πραγματείας 

ασχολίαν μεν ταΐς χζρσί του αναβάτου παρέχονσιν, άθυμίαν 

δ’ εν τοΐς κινδννοις. 

IV 'Όταν γε μην άγασθείς ίππον πρίηταί τις και οικαδε 

άγάγηται, καλόν μεν εν τοιοντω της οικίας τον σταθμόν 15 

είναι οπού πλειστάκις ό δεσπότης όψεται τον ίππον 

αγαθόν δέ οντω κατεσκευάσθαι τον ιππώνα, ώστε μηδέν 

μάλλον οΐόν τ είναι τον του ίππου σίτον κλαπηναι εκ της 

φάτνης η τον του δεσπότου εκ του ταμιείου. ό δ€ τούτον 

αμελών έμοί μέν εαυτοί) δοκεΐ άμελεΐν δηλον γάρ οτι εν 2ο 

τοϊς κινδννοις τό αντον σώμα τώ ϊππω 6 δεσπότης παρα- 

2 κατατίθεται. έστι δέ ον μόνον του μη κλέπτεσθαι ένεκα 

τον σίτον αγαθός ό έχνρός Ιππων, άλλ’ οτι καί όταν [μη] 

έκκομίζη τον σίτον ό ίππος φανερόν γίγνεται. τοντου 

δ’ άν τις αισθανόμενος γιγνώσκοι οτι η τό σώμα νπεραι- 25 
μονν δείται θεραπείας η κόπου ένόντος δείται άναπαυ- 

σεως, η κριθίασις η άλλη τις αρρώστια νποδνεται. εστι δέ 

ώσπερ άνθρώπω, οντω και ΐππω άρχόμενα πάντα ενιατό- 

I δί) νεύματα] δεινεΰματα <3εί. : δινεΰματα 5ίερΙΐ£ΐηιΐ5 3 ταΰτά 
εϊδίίε : ταίτα οοάά. 4-5 πόνους ύποδνεσθαι ΜΒΟ 6 συν- 

ελόντ’ ΑΒ εϋνους Ζευηε : εϋπνους λίνείεΐίε η δέ αηίε κα\ ογπ. Β 
9 ανάτη Α: άμβάττ) Μ ; οΓ. Οονηηι. III. ϋΐ. 2 ιό οποί οοάά. : οογγ. 
Όίη<3. 21 αυτοί) ΑΒ 23 μ}] (Ιεΐ. ϋΐηά. (ούκ εκκομίζουσι 
ΡοΙΙυχ ί. 209) : πτ) Ανεϊδί^ε 25 αϊσθόμενος <1εΙ. γιγνώσκει Β 
σώμα 0&Γηει*3πνΐ5 : στόμα εο<3(3. ύπεραιμουν Α Β : ύπερεμεΐν εεΐ. 
28 ευιατότεραν Β : ευιτότερα Α : ευιατωτερα εεΐ. 
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τέρα η επειδάν ενσκιρωθη τε καί εξαμαρτηθΐ] τά νοση- 

ματα. 

"Ωσπερ δε του Ιππου σίτου τε καί γυμνασίων επιμελητεον, 3 

οπω$· αν τδ σώμα ισχνή, ουτω καί τους πόδας άσκητεον. 

τα μεν τοίνυν υγρά τε καί λεία των σταθμών λυμαίνεται 

5 και ταΐς ενφνεσιν δπλαΐς· τα δε, ώ$· μεν μη υγρά είναι, 

άπδρρυτα, ως δε μη λεία, λίθους εχοντα κατορωρυγμένους, 

προσαλληλους, παραπλήσιους δπλαΐς τδ μεγεθος ... τα 

γάρ τοιαϋτα σταθμά . . . και εφεστηκότων άμα στερεοί τους 

πόδας. επειτά γε μην τω ιπποκόμω εξακτεον μεν τδν 4 

ίο ίππον οπού φτ]ξει, μεταδετεον δε μετά τδ άριστον άπδ της 

ατνης, ιν ηδιον επι το δειπνον ιρ. ωδε δ αν αν ο εξω 

σταθμάς βέλτιστος εΐη καί τους πόδας καρτερννοι, εί λίθων 

στρογγυλών άμφιδόχμων οσον μνααίων άμαξας τετταρας 

καί πεντε χύδην καταβάλοι, περιχειλωσας σιδηρω, ως άν 

15 μη σκεδαννυωνταν επί γάρ τούτων εστηκως ώσπερ εν δδω 

λιθώδει αεί μέρος (τι) της ημέρας πορενοιτο {άν)· ανάγκη δε 5 

καί ψηχόμενον καί μυωπιζόμενον χρησθαι ταΐς δπλαΐς καθά- 

περ όταν βαδίζρ. και τά? χελιδόνας δε των ποδών οί ουτω 

κεχυμενοι λίθοι στερεουσιν, ως δε περί των δπλων όπως 

2ο στερεαϊ ίσονται επιμελητεον, ουτω καί τά περί τδ στόμα αυ 

ι ένσκιρωθη Α Β : ένσκιρρωθη νεί ένσκειρωθη οεί. εξαμαρτηθη δυδρ. 
δο1ιηεΐ(1εΓ 2 του Ίππου Α Β : τψΊππιρ οε£. 5 τά] άριστα Μ&4- 
νΐ£ 7 προσαλλήλους δοΗηεΐοΙεΓ : πρδς άλληλους 00(3(1. εχοίάίδδε 
νΐάεΙιΐΓ βέλτιστα νεί άριστα τά γάρ] άριστα Όΐεΐδ : τά γε Οΐιπδΐΐαη 
8 ροδί σταθμά Ιαε. δΐ3ί. δοΗηεϊ(3ει·, ςιιΐ ε Ροΐΐιιοε ί. 2οο (Ιυχϊΐ; οοη- 
ΐεεΙυΓΗΓΠ οΐΐιη Ηίο ίϊιίδδε δοπρίιιηι Ίππων των εφεστηκότων στερεοί τάς 
όπλάς καϊ άμα κρατύνει τους πόδας : ίοΓί. εχοΐάΐΐ στερεά εφεστηκό¬ 

των Α : άφεστηκότων οεί. ίο μετά δετέον δέ Α, δο<1 δετέον δδ ΐη 
Γ35. μετά τδ άριστον οπί. Α II ωδβ ϋΐη<1. : ως 00(3(1. 
12 καρτερννοι Β : κρατερύνει Α : κατευρννοι οεί.: καρτερύνει νεί κρατύνει 
Ροΐΐυοίδ οοο1(3. (ΐ. 2οι) 13 άμφιδόχμων ε Ροΐΐυοε Βεοηοΐ. : 
άμφιτόμων 00(1(1. όσων Β : 'όσφ Μ μνααίους Μ : μναιαίους οεΐ. : 
οογγ. δίερΗαηυδ 14 καταβάλλοι ΒΜ Ροΐΐαχ 15 ροδί έστηκίύς 
1&ο. δΐ3ΐ. ΟουπεΓ : φηχεται καϊ 3(1(1. δοΗηεΐ(1εΓ ώσπερ ει δδδν 
λιθώδη Οουπ'οΓ ιό τι 3(1(1. Κΐοίΐ3Γ(ΐ5 πορεύεται δοΗηεΐίΙεΓ 
άν 3(1(1. Όίεΐδ δέΐ Γη3ΐΪΓη γάρ 17 χρησθαι Α Β : κεχρησθαι οεί. 
καθαπού Α : καθάπου Β ΐ8 βαδίζει Α 19-Ι (ρ. δες.) όπως . . . όπως 
(δίο) ογπ. Β 20 στερεαϊ Α: καρτέρα! οεί. επιμελητεον Α: 
Ο ΐη. οεί. ούτως Ο τά περί τδ στόαα αύ Α : περϊ των στομάτων οεί. 



ίν ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

όπως μαλακά £σταί επιμελεΐσθαι δεΐ. τα δ' αυτά άνθρωπον 

τε σάρκα κάϊ ίππον στόμα απαλύνει. 

V Ιππικόν δε άνδρός ήμΐν δοκεΐ είναι και τον ιπποκόμον 

πεπαιδενκεναι ά δει περί τον ίππον πράττειν. πρώτον μεν 

τοίννν της επιφατνιδίας φορβειάς επίστασθαι αυτόν δεΐ 5 

μηποτε το άμμα ποιεΐσθαι ενθαπερ η κορνφαία περιτίθεται. 

πολλάκις γάρ κνών ό ίππος επί τη φάτνρ την κεφαλήν, εί 

μη άσινης η φορβειά περί τα ώτα εσται, πολλάκις άν έλκη 

ποιοίη. ελκονμενων γε μην τούτων ανάγκη τον ίππον και 

περί τό χαλινονσθαι καί περί τό ψηχεσθαι δνσκολώτερον ίο 

2 είναι, αγαθόν δε καί τό τετάχθαι τώ ιπποκόμοο καθ' ημέραν 

την κάπρον και τά υποστρώματα του ι'ππον εκφερειν εις εν 

χωρίον. τούτο γαρ ποιων αυτός τ' άν ραστα άπαλλάττοι 

3 καί άμα τον ίππον ώφελοίη. είδεναι δε χρη τον ιπποκόμον 

καί τον κημόν περιτιθεναι τώ ϊππω, καί όταν επί ψηξιν και 15 

όταν επί καλίστραν όξάγρ. καί άεϊ δε οποί άν άχαλίνωτον 

άγρ κημοϋν δεΐ. 6 γάρ κημός άναπνεΐν μεν ου κωλύει, 

δάκνειν δε ούκ εα· καί τό επιβουλεύειν δε περικείμενος 

4 μάλλον εξαιρεί τών ίππων και μην δεσμεύειν τον ίππον 

άνωθεν της κεφαλής δεΐ· πάντα γάρ όπόσα άν δύσκολ' ρ 2ο 

περί τό πρόσωπον ό ίππος εκνεύειν πεφνκεν άνω· εκνεύων 

γε μην οϋτω δεδεμενος χαλά μάλλον η διασπά τά δεσμά. 

5 επειδάν δε ψηχρ, άρχεσθαι μεν από της κεφαλής και της 

χαίτης· μη γάρ καθαρών τών άνω όντων μάταιον τά κάτω 

καθαίρειν. επειτα δε κατά μεν τό άλλο σώμα πάσι τοΐς 25 

της καθάρσεως όργάνοις άνιστάντα δεΐ την τρίχα σοβεΐν 

την κόνιν κατά φύσιν της τριχός· τών δ' εν τρ ράχει 

τριχών αλλω μεν όργάνω ουδενί δεΐ άπτεσθαι, ταΐς δε 

χζρσί τρίβε ιν καί άπαλύνειν ρπερ φύσει κεκλινται· 

I ίϊπως ως Α 2 απαλύνει Β 4 πεπαιδευκεναι Α : πεπαιδεύσθαι 
οεί. 5 φορβειάς Ορι\ Ροΐΐυχ ί. 2οι Ηεε^οΐι. : οπι. Α : φορβιας οεί. 
7 κινών οοάά. : ςοιτ. ΟοιιπεΓ 8 φιρβεια Α: φορβιά οεί. 9_Ι° κ«ί 

. . . χαλινούσθαι ογπ. Α 17 ού] ούν ού Β 2ο δυσκολγ οοάά. : 

οογγ. Ζευηε 26 αποσοβεΊν δοΙιηοΐάεΓ ε Ροΐΐυοε ΐ. 183 : εκσοβεΊν 
ΡοΙΙ. ί. 199 27 κατα δέ την κνήμην κατα οοΐΐ. Ροΐΐυοε ΐ. 199 οΐΐ. 
ϋΐεΐδ 29 απαλννε.ν Β 



ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ ν 

ήκιστα γάρ άν βλάπτοι την έδραν του ΐππου. ϋδατι δε 6 

καταπλυνειν την κεφαλήν χρψ όστώδης γάρ ουσα, εί σιδηρω 

η ξυλω καθαίροιτο, λυποϊ αν τον ίππον. καί το προκόμιον 

δε χρη βρεχειν και γαρ ανται ενμηκεις οΰσαι αί τρίχες 

5 όραν μεν ον κωλυουσι τον ίππον, άποσοβουσι δε άπο των 
οφθαλμών τα λυποΰντα. και τους θεούς δε οίεσθαι χρη 
δεδωκεναι ταυτας τάς τρίχας ΐππω αντί των μεγάλων ώτων 

ά όνοις τε καί ημιόνοις εδοσαν άλεξητηρια προ των όμμάτων. 

καί ουράν δε καί χαίτην πλυνειν χρη, επείπερ αυξειν δει τάς ^ 

ίο τρίχας, τάς μεν εν τη ουρά, όπως επί πλεΐστον εξικνούμενος 

άποσοβηται ό ίππος τά λυποΰντα, τάς δε εν τω τραχηλω, 

όπως τω αναβάτη ώ$· άφθονωτάτη άντίληφις η. δεδοται δε 8 

παρά θεών και αγλαΐας ενεκεν ΐππω χαίτη, και προκόμιον 

δε και ουρά. τεκμήριου δε· αι γάρ άγελαΐαι τών ίππων 

15 ουχ ομοίως ΰπομενουσι τους όνους επί τη οχεία εως αν 

κομώσιν ου ενεκα καί άποκείρουσι προς την οχείαν τάς 

ΐππους άπαντες οι όνοβατοϋντες. την γε μην τών σκελών 9 

κατάπλυσιν άφαιρουμεν ωφελεί μεν γάρ ουδεν, βλάπτει δε 

τάς όπλάς η καθ' εκάστην ημέραν βρεξις- και την υπο 

2ο γαστέρα δε άγαν κάθαρσιν μειοϋν χρψ αυτή γάρ λυπεί μεν 

μάλιστα τον ίππον, οσω δ’ άν καθαρώτερα ταυτα γενηται, 

τοσουτω πλείω τά λυποΰντα αθροίζει υπο την γαστερα' ην ίο 

δε καί πάνυ διαπονησηταί τις ταυτα, ου φθάνει [τ’] εξαγόμε¬ 

νος ό ίππος καί ευθυς όμοιος εστι τοΐς άκαθάρτοις. ταυτα 

25 μεν ουν εάν χρψ αρκεί δε καί η τών σκελών φηξις ανταΐς 

ταΐς χερσί γιγνομενη. 

Αηλώσομεν δε και τούτο, ως άν άβλαβεστατα μεν τις VI 

εαυτω, τω δ’ ΐππω ώφελιμώτατα (τα πρόσθεν) ψηχοι. ην μεν 

6 τον$ θεονς I·Ο : τόν θ*}>ν ΛΒΜ η τώνονο. ΑΒΟ 8 τε 
κάϊ ημιόνοις ογπ. Α άλεξίτήρία Μ Ο ίο εζικνουμόναιε Μ : 
έζικνούμεναι Ο 12 αναβάττ) ΑΒΟ: αμβάτη οεί. 13 τών 
θεών εΐεί. ε^εκεν Α Β : 'όνςκα 061. ττροκόμιόν Α Β : προκόμιοί οοΐ. 
14 δε\ν<ΐί5ΐΐ6 : τε θθ<3<1. 23 καϊπάνυ οιη. Α Β τ’ Α : τε οεί. : 
<3ε1. Ζευηε : γε Κΐεΐι&πΐδ 28 τά πρόσθεν &<38ΐ<3ί εοΐΐ. ΡοΙΙ. ί. 202 
ψηχοι Ο : ψήχε: 5.50Γ. οι Β : ψήζει Α : ψήζοι Β : ψήχη Μ 



VI Η ΕΝΟ ΦΧ2ΝΤ0Σ 

γάρ ές τό αυτό βλέπων τω ΐππω καθαίρη, κίνδυνος και τω 

2 γόνατι καί τη οίτλη εις το πρόσωπον πληγηναι· ην δε άντία 

τω ιππω όρώυ και €^ω του σκέλους, όταν καθαίρη, κατά την 

ωμοπλάτην καθίζων άποτρίβη, οΰτω πάθοι μεν άν οΰδέν, δυ- 

ναιτο δ' άν και την χελιδόνα του ίππον θεραπεΰειν άναπτΰσ- 5 

σων την οπλήν, ως δ’ αύτως και τα όπισθεν σκέλη καθαιρέτω. 

3 είδέναι δε χρη τον περί τόν ίππον οτι και ταντα και ταλλα 

πάντα οσα πράττειν δει ώί ήκιστα χρη κατά [τδ] πρόσωπόν 

τε και ουράν αντί ον εαυτόν ποιησαντα προσιέναι· ην γάρ 

έπιχειρη άδικεΐν, κατ’ άμφότερα ταντα κρείττων 6 ίππος ίο 

άνθρωπον. εκ πλαγίου δ' άν τις προσιων άβλαβέστατα 

4 μεν έαντω, πλεϊστα δ' άν ΐππω δυναιτο χρησθαι. επειδάν 

δε άγειν δέη τόν ίππον, την μεν όπισθεν αγωγήν διά τάδε 

ουκ έπαινονμεν, οτι τω μεν άγοντι ούτως ήκιστα εστι φν- 

λάξασθαι, τω δ€ ΐππω ούτως μάλιστα εξεστι ποιησαι οτι 15 

5 άν βουληται. τό δ’ αυ έμπροσθεν μακρω τω άγωγεΐ 

προϊόντα διδάσκειν ΰφηγεΐσθαι τόν ίππον διά τάδε αυ φέ- 

γομεν εξεστι μεν γάρ τω Ϊππω καθ' όπότερ' άν βουληται 

των πλαγίων κακονργεΐν, εζεστι δ£ άναστρεφόμενον αντίον 

6 γίγνεσθαι τω άγοντι. άθρόοι δε δη ίπποι πως άν ποτέ 2ο 

άλληλων δυναιντο άπέχεσθαι ουτω? αγόμενοι; εκ πλαγίου 

δε ΐππος έθισθεϊς παράγεσθαι ήκιστα μεν άν και ίππους και 

ανθρώπους δυναιτ άν κακονργεΐν, κάλλιστα δ' άν παρε- 

σκενασμένος τω αναβάτη εϊη και εϊ ποτέ εν τάχει άναβηναι 

7 δεησειεν. ΐνα δ£ 6 ιπποκόμος και τόν χαλινόν όρθώς έμβάλη, 25 

πρώτον μέν προσίτω κατά τά αριστερά τον ίππον έπειτα 

τάς μέν ηνίας περιβαλων περί την κεφαλήν καθέτω επι τη 

ι 6?5 Ο 2 στόματι οΐΐπι ΡοΙ1αο1< \ κατιων 8ο1ιηεί(1ει·: κλινών ϋΐεΐδ 
8 τδ οπα. Ο : <1ε1. ΟοβεΙ 9 τδ»7 ουράν ΤοηιηΐΗδΐηί άντίον εαυτόν 
Α : οπι. εεΐ. 12 πλεϊστα οοά(1. : κάλλιστα Ηεπνεπϊεη : λφστα 
Μ&άνΐ§;: βαστα νεί Ϋ)διστα ΚϊοΙίΕπΙδ τφ 'ίππφ ΚίοΗ&Γάβ δΰναιτ’ 

ΙΟ 13 δέ] γε Μ 1 Ο : -γε μ^ν δίερίιαηαδ δει οο<3<1. : οογγ. 

5ίερ}ΐ3ΐπΐ5 14-17 ουκ . . . τάδε ογπ. Α 15 οΰτω Μ ιό τδ 
άεΐ. : τφ ΒΜΙΟ τφ <3ε1. δοΗηεϊ<3εΓ 17 τάδε ογπ. Α 
17 δίδασκαν ειτδρ. Η δοΐιεηΐίΐ ι8 εξεστι μέν οιη. Α 7**/>] καί 
Β καί καθ’ Α δπότερ’ δ,ν Α : δττοτέραν οεί. 25 έμβάλλη Α 
27 καθέτω Α : καταθέτω οεΐ. 



ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ νί 

ακρώμια, την δε κορνφαίαν τρ δεξιά αίρετω, το δ£ στόμιον 

τρ αριστερό. προσφερετω. καν μεν δεχηται, δηλον ότι 8 

περιτιθεναι δει τον κεκρνφαλον εάν δε μη υποχάσκρ, Ζέοντα 

δει προς τοΐς όδοΰσι τον χαλινόν τον μεγαν δάκτυλον της 

5 αριστερός χειρδς εΐσω της γνάθον τω ΐππω ποιησαι. οι 

γάρ πολλοί τούτον γιγνομενον χαλώσι τδ στόμα. ην δε 

μηδ' οϋτω δεχηται, πΐ€σάτω τδ χείλος περί τω κννόδοντι· 

και πάνν τινες ολίγοι ον δέχονται τούτο πάσχοντες. δεδιδά- 9 

χθω δε και τάδε δ ιπποκόμος, πρώτον μεν μηποτε άγειν της 

ίο ηνίας τδν ίππον τούτο γάρ ετερογνάθονς ποιεί· επειτα 

δε οσον δει άπεχειν τδν χαλινδν των γνάθων. 6 μεν γαρ 

άγαν πρδς ανταΐς τνλοΐ τδ στόμα, ώστε μη ευαίσθητου 

είναι, δ δε άγαν εις άκρον τδ στόμα καθιεμενος εξουσίαν 

παρεχει σννδάκνοντι τδ στόμιον μη πείθεσθαι. χρη δε ίο 

ΐ5 τδν ιπποκόμον και τά τοιάδε παρατηρεΐν, εί μη ραδίως τδν 

χαλινόν δ ίππος δεχεται, αισθανόμενος οτι δει πονεΐν. ουτω 

γάρ δη μεγα εστί τδ λαμβάνειν εθελειν τδν ίππον τδν χαλινδν 

ώ? ό μη δεχόμενος παντάπασιν άχρηστος, ην δε μη μόνον II 

όταν πονεΐν μελλρ χαλινώται, άλλα καί όταν επι τδν σίτον 

2ο καί όταν εξ ιππασίας εις οίκον άπάγηται, ονδεν αν είη 

θαυμαστόν εί άρπάζοι τδν χαλινδν αυτόματος προτεινόμενον. 

αγαθόν δε τδν ιπποκόμον καί άναβόλλειν επίστασθαι τδν 12 

Περσικδν τρόπον, όπως αυτός τε 6 δεσπότης, ην ποτέ 

άρρωστησρ η πρεσβύτερος γενηται, εχρ τδν ευπετώς άναβι- 

25 βάσοντα καί άλλω ην τινι βουληται τδν άναβαλονντα 

επιχαρίσηται. τδ δε μηποτε συν όργρ ΐππω προσφερεσθαι, 13 

εν τούτο καί δίδαγμα καί εθισμα πρδς ίππον άριστον. 

απρονόητου γάρ η όργη, ώστε πολλάκις εξεργάζεται ών 

9 δε οιη. Α Β της μιας ΡΐειΊεοπΐ : εκ μιας της 8εΗηεί(1εΓ 
12 ευαίσθητοι/ ΟοιιπεΓ : ευαίστητον Α : αναίσθητοι/ εεί. 15 παρα- 

τηρεΊν ΑΒ : παρωζΰνθαι νεί παροζύνθαι εεί. Ι5-16 μή . . . αισθανό¬ 

μενοι Α : οιη. εεί. ι6 ότι Α : τι εεί. 20 άπάγηται] όταν 
άπάγηται Β 21 άρπάζοι Α : αρπάζει εεί. § 12 ρο5ί § ι6 ίΓΕΠδ,ρ. 
Ροΐΐβοΐζ 24 γενηται <3εΙ. : γίγνηται Α Β Μ Β Ο 25 άναβιβάσοντα 
Α : άναβιβάζοντα εεί. 26 'ίππ/ρ Α : τψ 'ίππ/ρ εεί. 



νί ΕΕΝΟΦ&ΝΤΟΣ 

14 μεταμελειν ανάγκη, καί όταν δβ νποπτευσας τι 6 ίππος μη 

βέλη προς τούτο προσιεναι, διδάσκειν δα οτι οι) δεινόν εστι 

μάλιστα μεν ονν Ίππω ευκαρδίω, εΐ δ£ μη, άπτόμενον αυτόν 

τον δεινού δοκονντος εΊναι καί τον ίππον πράως προσάγοντα. 

15 οί δε πληγαΐς άναγκάζοντες ετι πλείω φόβον παρεχουσιν 5 

οϊονται γαρ οί ίπποι, όταν τι χαλεπόν πάσχωσιν εν τω 

ιό τοιοντω, καί τούτον τα υποπτευόμενα αίτια είναι. επειδάν 

γε μην ό ιπποκόμος τον Ίππον παραδω τω αναβάτη, τό 

μεν επίστασθαι νποβιβάζεσθαι τον Ίππον, ώστε ευπετες 

είναι άναβηναι, ου μεμφόμεθα' τόν γε μεντοι ιππέα νομί- ίο 

ζομεν χρηναι μελετάν και μη παρεχοντος Ίππον δννασθαι 

άναβαίνειν. άλλοτε μεν γάρ άλλοΓοί Ίππος παραπίπτει, 

άλλοτε ο άλλως ο αυτός υπηρετεί. 

VII "Οταν γε μην παραδεξηται τόν Ίππον ώί άναβησόμενος, 

νυν αν γράφομεν όσα ποιων ό ιππευς καί έαντώ και τω Ίππω 15 

ώφελιμώτατος αν εν τη ιππική εΐη. πρώτον μεν τοίννντόν ρν- 

ταγωγεα χρη εκ της υποχαλινιδίας η εκ του φαλίου ηρτημενον 

ευτρεπη εις την αριστερόν χάρα λαβειν, καί οντω χαλαρόν 

ώ? μητ άν [άζπώζ>] των τριχών παρα τα ωτα λαβόμενος 

μελλη άναβησεσθαι μητ άν από δόρατος αναπηδά, σπάν 2ο 

τόν Ίππον, τη δεξιά δ€ τας ηνίας παρα την άκρωμίαν λαμ- 

βανετω όμον τη χαίτη, όπως μηδε καθ’ ενα τρόπον άναβαίνων 

2 σπάση τω χαλινώ τό στόμα τον Ίππον. επειδαν δε ανα¬ 

κούφιση εαυτόν εις την άνάβασιν, τη μεν αριστερά άνιμάτω 

τό σώμα, την δε δεξιόν εκτείνων συνεπαιρετω εαυτόν (ουτω 25 

γαρ άναβαίνων ουδέ όπισθεν αισχρόν θεάν παρεξει σνγκε- 

καμμενω τω σκελει), και μηδε τό γόνυ επί την ράχιν τον 

2 εθέλη Ο δεινόν δοΙιηείάεΓ : δεινά οο<3(3. ρο5ΐ εστι 3(3(3. πράως 
προσάγοντα Α εΐ δίε Κΰΐιΐ 3 μάλιστα . . . ευκαρδίιρ ροδί παρέ- 

χουσιν (5) ίταηδροβ. ΚϋΜ οδν] ΓογΙ. συν 4 ροδί Ίππον Ιαο. 
δίαΐ. ΚϋΜ ςιιΐ <3ο1&1: πράως προσάγοντα 8 παραδω \νεΪ5ΐνβ : παρα- 

διδφ 00(1<3. 13 άλλως Όΐη<ί. : άλλιρ εο<3<3. 14 ιππέα ώς άναβησόμε- 

νον 00(1(1. : οοιτ. 0&Πϊ6Γ3ΓΪυ5 ιό ιππεία νοί ιππασία, Όίη<3. ι6- 
17 πρώτον . . . ύποχαλινιδίας ογπ. Α 19 ανιών <3ε1. ΟοιιπβΓ : 
ανιών Μ Ο : άνιμών δίερίιαηιΐδ : αυτών Ροΐΐαείί 20 μά\τε Β Β 
25 εντείνων ΟουπεΓ 26-27 ΓεοΙε (ϋδίίηχΐϋ Ροΐΐαοΐζ 27 τψ Α Β : 
δί τφ οεί. καί μηδε Ηεπιΐίΐηη : καί μήτε 00(1(3. : καί μη ΚΐοΗ&Γάδ 
τον Ίππου τιθέτω Μ Β Ο 



ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ VII 

τι θέτω ίππον, αλλ’ νπερβησάτω επι τάς δεξι α$· πλευράς 

την κνήμην. όταν δ£ περιενεγκη τον 7τδδα, τδτ€ και τώ 

γλουτώ καθετω επι τον ίππον. ήν δε τυχρ δ ιππευς ττ) 3 

μεν αριστερά άγων τον ίππον, τή δε δεξιά τδ δόρυ εχων, 

5 αγαθόν μεν ήμΐν δοκεΐ είναι τό και εκ των δεξιών μελε- 

τήσαι αναπηδάν. μαθεΐν δ’ ονδεν δει άλλο ή ά μεν τότε 

τοις δεξιοΐς του σώματος εποίει τοΐς αριστερούς ποιεΐν, ά 

δε τότε τοΐς άριστεροΐς τοΐς δεξιοΐς. τοντου δ’ ενεκεν καί 4 

ταυτην επαινουμεν την άνάβασιν, ότι άμα τε άναβεβηκώς 

ίο άν εΐη και κατεσκευασμένος πάντα, εΐ τι δε'οι εξαίφνης προς 

πολέμιους άγωνίζεσθαι. επειδάν γε μην καθεζηται εάν τε 5 

επι ψιλού εάν τε επι του εφιππίου, ου την ώσπερ επι [του] 

δίφρου έδραν επαινοΰμεν, αλλά την ώσπερ εί ορθός άν δια- 

βεβηκως εΐη τοΐν σκελοΐν. τοΐν τε γάρ μηροΐν ούτως άν 

15 εχοιτο μάλλον του ίππου, και ορθός ων ερρωμενεστερως 

άν δνναιτο καί άκοντίσαι και πατάξαι από του ίππου, εί δεοι. 6 

χρή δε καί χαλαράν από του γόνατος άφεΐσθαι την κνήμην 

συν τώ ποδί. σκληρόν μεν γάρ εχων τό σκέλος εί προσκόψειε 

τω, προσκεκλασμενος άν εΐη· υγρά δε ουσα ή κνήμη, εΐ τι 

2ο και προσπίπτοι αυτή, ύπείκοι άν και τον μηρόν ονδεν μετακι- 

νοίη. δει δε τον ιππέα καί τό άνωθεν των εαυτοί) ισχίων γ 

σώμα ώς νγρότατον εθίζειν είναι. οντω γάρ άν πονεΐν τε 

ετι μάλλον δνναιτο και εί ελκοι τις αυτόν ή ώθοίη ήττον άν 

σφάλλοιτο. επειδάν γε μην καθεζηται, πρώτον μεν ήρεμεΐν 8 

25 δ€ΐ διδάσκειν τον ίππον, εως άν και νποσπάσηται, ήν τι 

δεηται, και ήνίας ίσώσηται καί δόρυ λάβη ώς άν ενφο- 

ρώτατον εΐη· επειτα δε εχετω τον αριστερόν βραχίονα προς 

2 τω γλουτω εο<1<3. : εοπ*. δίερΗαηυδ 3 καταθέτω δΙερΗαηυδ 
5 καί ογπ. Ο 6 οιιθεν εοάϋ. 8 ενεκεν Α Β: ενεκα εεί. 
II καθεζηται Α : καθίζηται Β Μ ΙΟ : κάθηται Ι)πκ3. 12 εφιππίου 
8εί. : εφιππείου Α Β Β Ο Μ τί/^] μην Β του (ϊεΐ. Οοβεί 13 (ί 
Α: οιη. εεί. δρθδί ΑΒ : όρθω$ ΜΒΟ 19 κατακεκλασμόνος 
Οοβεί: προκεκ\ασμενο$ Ροΐΐαείί 22 πονεΊν Α : ποιεΐν εεί. τε ετι 
Λ : ετι εεί. : τε τι ϋΐηίΐ. 24 σφάλλοιτο δίερίιαηυδ : άφάλλοιτο Α : 
εφάλλοιτο εεί. καθίζηται οοάά. : κάθηται Ώΐηά. 25 τινα Ο 20 

δίη 03ΐηεΓ3πυ5 τάί ην'ιας Ηεπτΐ3ηη Ισωση Οουπετ τδ δόρυ ΗεΓ- 
πιαηη λά&η θ35ί3ΐΐο : λαβεΐν εο<38. ά>* Α : εω$ εεί. άν οπι. Α 

χεν. Ες>\Έ5. 11 
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ταΐς πλενραΐς0 οντω γάρ ενσταλέστατός τε ό ιππενς εσται 

9 και η χεϊρ έγκρατεστάτη. ήνίας γε μην έπαινονμεν όποΐαι 

ΐσαι τέ €ΐσι και μη ασθενείς μηδέ ολισθηροί μηδέ παχεΐαι, 

ΐνα και τδ δόρυ όταν δέη δέχεσθαι η χεϊρ δννηται. 

*Οταν δέ προχωρεΐν σημήνη τω ΐππω, βάδην μεν 5 ΙΟ 

άρχέσθω· τοντο γάρ άταρακτότατον. ήνιοχείτω δε, ην μεν 

κνφαγωγότερος ή ο ίππος, ανωτέρω ταΐς χερσίν, ην δέ μάλ¬ 

λον άνακεκνφώς, κατωτέρω· οϋτω γάρ άν μάλιστα κοσμοίη 

11 τό σχήμα, μετά δέ ταϋτα τον αντοφνά διατροχάζων διαχα- 

λωη τ' άν άλνπότατα το σώμα καί εις το έπιρραβδοφορεϊν ίο 

ήδιστ' άν άφικνοΐτο. έπειπερ δέ και άπο των αριστερών 

άρχεσθαι ενδοκιμώτερον, ώδ' άν μάλιστα άπδ τούτων 

αρχοιτο, εΐ διατροχάζοντος μέν, οπότε έμβαίνοι τω δεξιω, 

12 τότε σημαίνοι τω ΐππω το έπιρραβδοφορεΐν. το γάρ αρι¬ 

στερόν μέλλων αΐρειν εκ τούτον άν αρχοιτο, και οπότε έπί 15 

τα ενώννμα άναστρέφοι, τότε καί τής έπισκελισεως αρχοιτο. 

και γάρ πέφνκεν 6 ϊππος εις μέν τά δεξιά στρεφόμενος τοΐς 

13 δεξιοΐς άφηγεΐσθαι, εις ενώννμα δέ τοΐς άριστεροΐς. 

Ιππασίαν δ' έπαινονμεν την πέδην καλονμένην επ' άμφο- 

τέρας γάρ τάς γνάθονς στρέφεσθαι εθίζει, και το μεταβάλ- 2ο 

λεσθαι δβ την ιππασίαν αγαθόν, ινα άμφότεραι αι γνάθοι 

14 καθ' έκάτερον τής ιππασίας ίσάζωνται. έπαινονμεν δέ και 

την έτερομήκη πέδην μάλλον τής κνκλοτερονς. ήδιον μέν 

γάρ όντως άν στρέφοιτο ό ϊππος ήδη πλήρης ών τον ενθέος, 

καί τό τε όρθοδρομεΐν και το άποκάμπτειν άμα μελετωη άν. 25 

15 δει δέ και νπολαμβάνειν εν ταΐς στροφαις· ον γάρ ρόδιον 

τω ΐππω ονδ' ασφαλές εν τω τάχει όντα κάμπτειν εν μικρω, 

5 <ττημαίντ) Α η κυφαγωγότερος Ροΐΐιιχ ί. 197 : κουφαγότερος Α : 
κουφα.'γω'γότ€ρο$ Β ΒΟ : κουφαΎω^ότατοί Μ 9 αντοφυά ϋίη<3. : αυτο¬ 
φυή οο<3(3. ίο εττιραβδοφορεΤν οο<3(3. : οογγ. ϋΐη<3. ιι εττεί δε' 
περ οογ1(3. (επειδήπερ <3εΙ.) : οογγ. Ηοηη&ηη 12 ων δ’ Β τού¬ 
του Α Β 13 αναβαινοι οο(Μ. : οογγ. Ηεπηαηη 14 επί τδ /)αβδο- 
φορεΊν ΑΒΜΟ: επί τφ β . ϋ: οογγ. Ζοιιηο : τφ 4πιραβδοφορε?ν 
5ΐορ1ΐ3ηυ5 ιό στρέφοιτο 5οΗηεΐ<3εΓ 4ιτισκε\1σεω$ Ροΐΐιιχ ί. 214 : 
4πικ\ίσεω$ 00(1(3. &ρχοιτο <3εΙ. 24 στρέφοιτο 5οΗηοΐ<3εΓ : 
άναστρεφοιτο οο<3(1. 
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αλλωί τε καν άπόκροτον ή ολισθηρόν η το χωρίον. όταν γε ΐ6 

μην νπολαμβάνη, ώς ήκιστα μεν χρή τον ίππον πλαγιοϋν 

τω χαλινώ, ώς ήκιστα δ’ αυτόν πλαγιουσθαι· €ΐ δ£ μη, εν 

χρη είδεναι οτι μικρά πρόφασις άρκεσει κεΐσθαι καί αντον 

5 και τον ίππον, επειδάν γε μην εκ τής στροφής εις τό ιγ 

ενθν βλεπη 6 ίππος, εν τοντω προς το θάττον αντον όρμάτω. 

δήλον γάρ οτι και εν τοΐς πολεμοις αί στροφαί είσι τον 

διώκειν ή τον αποχωρώΐν ενεκα. αγαθόν ονν το στραφεντα 

ταχννειν μελετάν. όταν δε ικανώς ήδη δοκή το γνμνάσιον ΐδ 
το τω ίππω εχειν, αγαθόν καί διαναπανσαντα όρμήσαι αΐιθις 

εζαίφνης εις το τάχιστον, και αφ’ ίππων μεντοι, μή προς 

ίππους· και εκ του ταχέος αν ώ? εγγντάτω ηρεμίζειν, και εκ 

του εστάναι δε στρεφαντα [δίΐ] πάλιν δρμάν πρόδηλον γάρ 

οτι εσται ποτέ οτε εκατερου τοντω ν δεήσει· όταν γε μην 19 

15 καταβαίνειν ήδη καιρός ή, μήτε εν ΐπποις ποτέ καταβαίνειν 

μήτε παρά σνστασιν ανθρώπων μήτ εζω τής ιππασίας, 

αλλ’ όπονπερ καί πονεΐν αναγκάζεται ό ίππος, ενταύθα καί 

τής ραστώνης τυγχανετω, 

'Έιπείπερ δβ εστιν οπον τρεχειν δεήσει τον ίππον καί VIII 

2ο πρανή καί όρθια και πλάγια, εστι δ’ οπον διαπηδάν, εστι δ’ 

οπον καί εκπηδάν, ένθα δε καθάλλεσθαι, καί ταυτα πάντα 

διδάσκειν τε δεΐ καί μελετάν καί αντον καί τον ίππον, 

οντω γάρ αν σωτήριοί τε εΐεν άλλήλοις καί καθόλου χρησι- 

μώτεροι αν δοκοίεν είναι, ει δε τις διλογείν ημάς όίεται, 2 

25 οτι περί των αυτών λεγομεν νυν τε καί πρόσθεν, ον διλογία 

ταυτ εστίν, οτε μεν γάρ εωνειτο, πειράσθαι εκελενομεν 

εί δνναιτο ό ίππος ταυτα ποιεΐν νυν δε διδάσκειν φαμεν 

I έπίκροτον Βεοηοΐ. 6 ςύθυ Α : βυθυϊ οεϋ. 7 νολόμοιε Α : 
πολεμίου εεΐ. είσι Α: είσιν αί εεΐ. (ήδ.ν. ιη) ίο διαναπανσαντα 
Α : διαπαύσαντα οεί. αύθις εξαίφνης ΤοΓΠΐη&δϊηί : αυθις Α : εξαίφνης 
οεϋ. ιι μή] καί 03ΓηεΓ&ΓΪυ5 12 ταχέος Α Β : ταχέως οεί. 
13 δε? θοΐ. Βεοηοΐ. 14 έκαστου Α 15 ροδί ροδί. καταβαίνειν 
αάδ. δει ϋΟΓΠΟΓ 19 έπείπερ δε δεπρδί : έπειδήπερ θθ(1δ. : έττει- 
δτ)περ δ’ Κϊεΐΐδπΐδ 20 όρθια ΟουπεΓ: δρεια Α: δρεια οεί, 
21 δε Α Β : δε κα\ εεΐ. 22 αυτόν δοηρδί : αυτόν θθ<1<3. 23 καθ¬ 
όλου ροδί αυτόν (22) ΐη οοδ<1. : ΐΓδηδρ. Ρο1]&ο1ί 

11* 
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2 χρηναι τον εαυτόν καί γράψομεν ως δα διδάσκειν. τον 

μεν γάρ παντάπασίν άπειρον του διαπηδάν λαβόντα δει του 

άγωγεως καταβεβλημένου προδιαβηναι αυτόν την τάφρον, 

4 επειτα δε εντείνειν δει τω άγωγεΐ ως διάλληται. ην δε μη 

εθελη, εχων τις μάστιγα η ράβδον εμβαλετω ως ισχυρότατα· 5 

καί ούτως υπεραλεΐται ου το μετρον, άλλα πολύ πλέον του 
καίριου* και τδ λοιπόν ουδεν δεησει παίειν, άλλ’ ην μόνον 

5 Ίδη όπισθεν τινα επελθόντα, άλεΐται. επειδάν δε ουτω 
διαπηδάν εθισθη, καί άναβεβηκώς επαγετω τό μεν πρώτον 

μικρός, επειτα δε καί μείζους. όταν δε μελλη πηδάν, ίο 
παισάτω αυτόν τω μνωπι. ωσαύτως δε και τό αναπηδάν 

και τό καταπηδάν διδάσκειν παίσαντα τω μυωπι. άθρόω 

γάρ τω σωματι ταυτα πάντα ποιων καί εαυτω 6 Ίππος 

καί τω αναβάτη άσφαλεστερον ποιήσει μάλλον η άν εκ- 

λείπη τά όπισθεν η διαπηδών η άνορουων η καθαλλόμενος. Γ5 

6 εις γε μην τό κάταντες πρώτον χρη εν μαλακώ χωρίω 

διδάσκειν, καί τελευτών, επειδαν τούτο εθισθη, πολύ ηδιον 

τό πρανές του όρθιου δραμεΐται. ά δε φοβούνται τινες μη 

άπορρηγνυωνται τους ώμους κατά τά πρανή ελαυνόμενοι, 

θαρρονντων μαθόντες ότι ΥΙερσαι καί Όδρυσαι άπαντες τά 2ο 
κατάντη άμιλλώμενοι ουδεν ηττον των 'Υόλληνων υγιείς τονς 

Ίππους εχουσι. 

7 Π αρησομεν δε ουδέ ο πως τον αναβάτην νπηρετεΐν δει προς 

εκαστα τούτων. χρη γάρ όρμώντος μεν εξαίφνης του Ίππου 

προνενειν ηττον γάρ άν και νποδνοι 6 Ίππος και άναβάλλοι 25 

τον αναβάτην εν μικρω δε αναλαμβανόμενου άναπίπτειν 

I εαυτοί) καί ογω. Α 3 καταβεβλημένου 00<3<3. : οογγ. δίερΗαηιΐδ 
4 διάληται οΐί. ΚίοΙίΕΓόδ 6 πλείον 00(3(1. 7 καίριου Α : 
καιροί) οε£. 9 άγετω δοΗηεΐίΙεΓ ίο επί μικρά$ ε£ επί μείζου$ 
δοίιηείΙεΓ (επ\ μικρά5 Βεοηεΐ.) ιι δβ δίΓ ΡΐεΓίεοηί 12 τδ 
οιώ. ΑΒ καταπηδάν και ΐη Γοΐ. 144 καταπηδάν διδάσκει ίη Γοΐ. 
144 ν Α διδάσκων <3οί. : διδάσκειν δεΐ ΤοπΏΏΗβίηί παίσαντα 
ΑΒ: παισάτω εεΐ. Ι4~Ι5 μάλλον . . . όπισθεν οιώ. Α άν 
εκλείπτ] Βγο(3&οιι5 : ελλείπη Ρεοηεΐ.: άνεναειπη η1ιιι5 αΐΐο ίΐοεοηΐ. 
00(3(3. 20 θαρρονντων μαθόντες εεΐ. : μαθετωσαν Α Β άπαντε$ 
εις δίερΗαηαβ 24 του Α : οιώ. εεΐ. 25 άναβάλοι (-θ!)6ΐ 
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ηττον γάρ αν αυτός κόπτοιτο. τάφρον δε διαλλομενου 8 

καί προς ορθών ίε μενού καλόν χαίτης επιλαμβάνεσθαι, ώί 
μη 6 ΐππος τω τε χω/πω άμα καί τω χαλινω βαρυνηται. 

εις γ€ μην το πρανές καί εαυτόν υπτιωτερον ποιητεον καί 

5 του ϊππον άντιληπτεον τω χαλίνω, ως μη προπετώς είς το 

κάταντες μήτε αντος μήτε 6 ίππος φερηται, 

Όρθως δ’ εχει καί το άλλοτε μεν εν άλλοίς τόποις, 9 

άλλοτε δε μακράς, άλλοτε δε βραχείας τάς ιππασίας ποιεΐ- 

σθαι. άμισεστερα γαρ και ταϋτα τω ϊππω τον αεί εν τοΐς 

ίο αντοις τόποις καί όμοιας τάς ιππασίας ποιεΐσθαι. επεί δε ίο 
δει εν παντοίοις τε χωρίοις τον ιππέα άνά κράτος ελαν- 

νοντα εποχον είναι καί από τον ίππον τοΐς οπλοις καλώς 

δυνασθαι χρησθαι, οπού μεν εστι χωρία επιτήδεια καί θηρία, 

άμεμπτος η εν θηραις μελετη της ιππικής· όπου δε ταντα 

15 μη υπάρχει, αγαθή άσκησις καί ην δυο ίππότα σννθεμενω 

δ μεν φενγη επί του ίππον παντοία χωρία καί το δόρν είς 

τονπισθεν μεταβαλόμενος νποχωρη, ό δε διωκη εσφαιρωμενα 

τε εχων ακόντια καί δόρν ωσαύτως πεπραγματενμενον, καί 

οπον μεν αν είς άκόντιον άφικνηται, άκοντίζη τον φεύγοντα 

2ο τοΐς σφαιρωτοΐς, οπού δ’ αν είς δόρατος πληγην, τω δόρατι 

παίη τον άλισκόμενον. αγαθόν δε κάν ποτέ σνμπεσωσιν, II 

ελκνσαντα εφ’ εαυτόν τον πολέμιον εξαίφνης άπώσαι· τοντο 

γάρ καταβλητικόν. όρθως δε εχει καί τω ελκομενω επελαυ- 

νειν τον ίππον τοντο γάρ ποιων δ ελκόμενος καταβάλοι άν 

25 μάλλον τον ελκοντα η καταπεσοι. ην δε ποτέ καί στρατό- 12 

πέδου άντικαθημενου άνθιππενωσιν αλλτ/λοΐ9, καί διωκωσι 

μεν μέχρι της πολέμιας φάλαγγος τους άντίους, φευγωσι 

ι ήττον Α : ^σσον εεΐ. 2 ίε μενού Β : ογπ. ηοο. Α καλάν Α Β : 

κακόν Μ Ο : ου κακόν Β 3 βαρύνεται Β : βαρύνοιτο Ο 4 ποιητεον 
Α : ΟΓΠ. οεί. ίο όμοιας Α Β : ομοίως εεΐ. II ιππέα ΗαΓΐπΐ3η : 

Ίππον ΟΟί1(Β : ιππότην Η 8ε1ΐεη1<1 έλαύνοντ Β 14 δ’ άν δίερΙίΗΠϋδ 
15 υπάρχειν Α: ΰπάρχη Μ ίππόται Μ Β Ο συντιθεμένω ΟΟίΜ. : 

οογγ. ϋΐη<3. ΐ6 φεύγη άεί.: φεύγε: Α Β Μ Β Ο ιη μεταβαλόμενος 
Ο : μεταβαλλόμενος Α Β Μ Β 20 τψ ζόρατι Λ : οιη. οεί. 22 
ελκύσαντα <3εί. εί Ροΐΐυχ ϊ. 212 : ελκύσαντας Λ : έλκύσαντες Β Μ ΒΟ 
πόλεμον Β 27 εναντίους Ο 
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δβ μέχρι της φιλίας, αγαθόν καί Ενταύθα έιτίστασθαι οτι 

εως μεν αν παρά τους φίλους τις τ/, καλόν καί ασφαλές το 
εν πρώτοις άναστρεψαντα άνα κράτος έπικεΐσθαι, όταν δ’ 

6^71;$· των εναντίων γίγνηται, υποχείριον τον ίππον εχειν. 

οΰτω γάρ αν ως το είκός μάλιστα δϋναιτο βλάπτων τους 5 

13 εναντίους μη βλάπτεσθαι υπ' αυτών. άνθρωποις μεν ουν 

άνθρωπον έδοσαν οι θεοί λόγω διδάσκει ά δει ποιεΐν, 

ίππον 06 δηλον οτι λογω μεν ουδεν αν διδαξαις· ην δε 

όταν μεν ποίηση ως αν βούλοιο, άντιχαρίση τι αυτω, όταν 

δε απειθή, κολάζης, οϋτω μάλιστ αν μάθοι τό δέον ύπη- ίο 

14 ρετεΐν. και εστι μεν τούτο εν βραχεί είπεΐν, δι όλης δε 

της ιππικής παρακολουθεί. καί γάρ χαλινόν μάλλον αν 

λαμβάνοι, εί οπότε δεξαιτο αγαθόν τι αυτω άποβαίνοΐ' και 

διαπηδωη δ’ αν καί εξάλλοιτο και τάλλα πάντα νπηρετοίη 

αν, εί προσδοκωη, οπότε τα σημαινόμενα πράξειε, ραστωνην 15 

τινά. 

IX Και τα μεν δη είρημενα ταυτ εστίν, ως αν ήκιστα μεν 

εζαπατώτο και πώλον καί ίππον ώνουμενος, ήκιστα δ’ αν 

διαφθείροι χρώμενος, μάλιστα δ’ αν ίππον άποδεικνυοι, εί 

δεοι, εχοντα ών ίππευς δεϊται εις πόλεμον, καιρός δ’ ίσως 2·ο 
γράψαι καί, εί ποτέ συμβαίη θυμοειδεστερω ΐππω του καίριου 

χρησθαι η βλακωδεστερω, ώ? αν ορθότατα εκατερω χρώτο. 

2 πρώτον μεν τοίνυν χρη τούτο γνώναι, οτι εστι θυμός ΐππω 

οπερ όργη άνθρώπω. ώσπερ ουν άνθρωπον ηκιστ αν όργίζοι 

τις [ό] μήτε λεγων χαλεπόν μηδέν μήτε ποιών, οϋτω καί 25 

2 φιλίου5 Α 3 ο,ναστρεφαντα Α Β : επιστρεφαντα οεί. 7 

θεοί Α : ογπ. Β : θεοί οεί. 9 &*] οσ' 5οΗηεΐ<3εΓ βούλοιο Α : 

βούληται Β Μ Β Ο : βούλγ <3εϋ. άντιχαρίσρ τι Α : άντιχαρίσηται 
Β Β Μ : άντιχαρίστι Ο ίο κολάζρς (3εϋ. : κολάζοιε Α Β Μ Β Ο : 

κολάσρς Βοτηεπιαηη μάλιστ δ,ν Α: μάλιστα οεί. ιι δε ογπ. 

Α Β ΐ2 παρακολουθούν Α 13 δεξαιτο Α : δεξοιτο οεί. άπο- 

βαίντ) Β Μ : άποβαίνοι Α : αποβαίνει Β Ο 15 προσδοκώη Α : προσ- 

δοκοίη εεί. πράξειε Ζευηε : πράξοι Α : πράξειοεϊ. 17-18 μεν.. . 

ήκιστα ογπ. Α ι8 'ίππονΛ ονον Β 19 διαφθεΐραι νεί διαφθείραι 
00(38. : οογγ. ϋίη<3. εί άποδεικνύει δεοι Α : εί άποδεικνύειν δεοι οεί. : 

εοΓΓ. ΒοΓηεηι&ηη 2ΐ Ίππου Β καίριου Α : καιρού οεί. 23 

μεν Α Β : οπα. οεί. 24 'όπερ] &σπερ Α Ο ούν Α : ουν καί οεί. 
25 δ <3ε1. 5εΗηεΐ8εΓ χαλεπδν ογπ. Α 
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ίππον θυμοειδή ό μή ανιών ήκιστ αν εξοργίζοι. εύθυς μεν 3 

ουν χρή εν τή άναβάσει επιμελεΐσθαι ώ? αν ήκιστ άνα- 

βαινων λυποίη· επειδάν δε άναβή, ήρεμήσαντα πλείω χρόνον 

ή τον επιτνχόντα οϋτω προκινεΐν αυτόν ώί πραοτάτοις 
5 σημείοις· επειτα δ’ εκ του βραδύτατου άρχόμενον ούτως αν 

εις το θάττον προάγειν, ώς αν μάλιστα λανθάνοι αυτόν 6 

ίππος εις τό ταχύ άφικνουμενος. 6 τι δ’ αν εξαίφνης 4 

σημήντ], θυμοειδή Ιππον ώσπερ άνθρωπον ταράττει τα ε£α- 

πιναια και οράματα καί ακούσματα και παθήματα. είδεναι δ£ 

ίο χρή οτι και εν ΐππω τα εζαπίναια τάραχον εζεργάζεται. ήν ^ 

δ€ και εις τό θάττον όρμώμενον του καιρού ύπολαμβάνειν 

βουλή τον θυμοειδή, ον δει εζαπιναίως σπαν, άλλ’ ήρεμαίως 

προσάγεσθαι τω χαλινώ, πραύνοντα, ου βιαζόμενον ήρεμεΐν. 

και αι τε μακραϊ ελάσεις μάλλον ή αι πνκναι άποστροφαι 6 

15 πραύνουσι τους Ιππους, καί αι ήσυχαΐαι μεν, πολυχρόνιοι δε 

καθεψουσι καί πραύνουσι και ούκ άνεγείρουσι τον θυμοειδή. 

ει δε τις οΐεται, ήν ταχύ και πολλά ελαυνηται, άπειπεϊν γ 

ποιήσας τον ίππον πραύνεΐν, τάναντία γιγνώσκει του γιγνο- 

μενου. εν γάρ τοΐς τοιοντοις 6 θυμοειδής καί άγειν βία 

2ο μάλιστα επιχειρεί και συν τή οργή, ώσπερ άνθρωπος οργίλος, 

πολλάκις και εαυτόν καί τον αναβάτην πολλά άνήκεστα εποίη- 

σεν. επιλαμβάνειν δε χρή ίππον θυμοειδή καί τότε του εις 8 

τό τάχιστον όρμάν, τον δβ δή παραβάλλειν Ϊππω καί παντά- 

πασιν άπεχεσθαι· σχεδόν γάρ οι θυμοειδεστατοι καί φιλονι- 

ι ευθύ Β Μ Ο 2 δ,ν ο Γη. Α 3 λυποί η Ιαοοβδ : λυποι 
οοάά. 3-4 δέ . . . επιτυχόντα οπτ. Α 5 βραχύτατου θθ(1<1 : 
οογγ. ΒΓοάαειίδ 6 αυτόν Α : αυτόν οεΐ. 8 ταράττει, ίίσπερ 
άνθρωπον ΗεΓίΙεΐη φ-ιο είδεναι . . . εζεργάζεται <3ε1. Οοΐεί 9 δε 
οιη. Α : δ/) Οουπετ ίο καί εν ΤοηίΓη&δϊηΐ : καί Α : εν οεί. ροδί εν 
&<3(3. σταθμψ τψ ϋΐεΐδ ροδί εζαπ. 3<3ά τοιαύτα Ροΐΐηοΐ II καί τον 
ρού 00(3(1 : οογγ. Ιεοηοΐ. 12 βοΰλγ Ο : βούλει Α Β Μ 1 13 νρε- 

μεύν <3ε1. ΗθΓ\νοπ3οη 14 τε (3ε1. Όίηά. 15 πολυχρόνιοι δε 
Μαύνΐζ : πολυν δε χρόνον Α: πολυν χρόνον οεί. ΐ6 καθεψουσι 
Α Β : καθεψουσι οεΐ. : καταψώσι δίερΗ&ηυβ κα\ πραύνουσι ίθΓί. 
8ε1εη8ϋπι ΐδ πραύνεΐν οο(1(3. : οογγ. δίορΗ&ηυδ 22 τότε 
του Ροΐΐαοί : τού (Ιοί. : τότε Α : τούτο Β Μ : τούτον ΙΟ 23 τά¬ 

χιστον Α\ τάχιστα οεί. 24 θυμοειδεστατοι καί φιλον{ε Β)ικότατοι 
ΑΒ; φιλονεικότατοι καί θυμοειδεστατοι οεΐ. 



IX ΞΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 

κοτατοι των ίππων γίγνονται. καί χαλινοί δε οι λείοι 

έπιτηδειότεροι των τραχέων. έάν δε καί τραχύς έμβληθρ, 

τρ χαλαρότητι λείω δει αντον άφομοιονν. αγαθόν δε έθιζαν 
αντον καί το ήρεμαν, μάλιστα επί θυμοειδούς ίππον, καί το 

ώ? ήκιστα άλλω τινί άπτεσθαι η οΐς του καθησθαι ασφαλώς 5 

ίο ένεκα άπτόμεθα. είδέναι δε χρη οτι δίδαγμά τί έστι καί το 

ποππνσμω μεν πραννεσθαι, κλωσμω δε έγείρεσθαι, και εί 

τις έζ αρχής επί μεν κλωσμω τα πραέα, έπί δε ποππνσμω 
τα χαλεπά προσφέροι, μάθοι αν ό ίππος ποππνσμω μεν 

ΐΐ έγείρεσθαι, κλωσμω δε πραννεσθαι. όντως ονν δει και παρά ίο 
κραυγήν καί παρά σάλπιγγα μητ αντον φαίνεσθαι τεθορνβη- 

μένον τω ΐππω μήτε μην έκείνω θορυβώδες μηδέν προσφέρειν, 

άλλ’ εις το δυνατόν και άναπανειν έν τω τοιοντω καί άριστα 

12 και δείπνα, εί έγχωροίη, προσφέρειν. κάλλιστον δε σνμβον- 

λενμα το άγαν θυμοειδή ίππον μη κτάσθαι εις πόλεμον. 15 

βλάκα γε μην ίππον άρκεΐν μοι δοκεΐ γράφαι πάντα τάναντία 

ποιεΐν όσων τω θυμοειδεΐ χρησθαι συμβονλευομεν. 

X δε τίς ποτέ βουληθρ χρησθαι τω χρησίμω εις 

πόλεμον ΐππω ώ? μεγαλόπρεπε στερώ τε καί περιβλεπτοτέρω 

ιππάζεσθαι, του μεν έλκειν τε τό στόμα τω χαλινω και 20 

μνωπίζειν τε καί μαστιγοϋν τον ίππον, ά οι πολλοί ποιοΰντες 

λαμπρυνειν οίονται, άπέχεσθαι δεΐ’ πάντα γάρ τάναντία οντοί 

2 γε ποιουσιν ών βούλονται, τά τε γάρ στόματα ελκοντες άνω 

αντί του προοράν έκτνφλονσι τους ίππους και μνωπίζοντες 

καί παίοντες έκπληττονσιν, ώς τεταράχθαι καί κινδύνευειν. 25 

3 λείφ δεΓ Α : λειώόη νεί λειώόει οε£. 4 συτόν οο<3(3. 6 τί 
Α Β : οηι. οεί. τδ Α Β : τφ Μ Β Ο η κλωγμφ ΡοΙΙιιχ ί. 209 
εί ΗεδγεΗ. (κλωσμός Η&ΓροοΓαίΐο) II φαίνεσθαι] προσιέναι Ο ία 
ηι§;. <3εΙ. 14 εγχωροίην Α: συγχωροίη εεΐ. : οογγ. Ρ,εοηοΐ. 
15 πόλεμον Α Β : πολέμους εεϋ. ιό βλάκα . . . Ίππον δοπρεΐ ; 
εί. Άά Εχρβά. V. νϋί. 24 : βλακϊ .. . ϊππψ οο<3<1 ιη όσων δοπρδΐ : όσα 
οοόό.: ή όσα Οουπετ ι8 χρησθαι τφ (3ε1. ΟοιιπεΓ 19 ώς 
Α : οηι. εεί. μεχαλοπρεπεστέρως τε καϊ περιβλεπτοτέρως ΚΐθΗ&π35 
20 ιππάζεσθαι (3ε1. Ιίΐεοόδ τε <3ε1. 8οΗηεί<3εΓ 23 σχήματα 
οο<3<3. : οογγ. Ι,εοηοΐ. (τό τε γάρ στόμα είΐ. δεΙιηεΐόεΓ') 24 προορμάν 
ΟοβεΙ : προοράν εάν Ροΐΐαείο 25 ώς Α Β : ώστε εεί. κινόυνεΰειν~\ 

ίοτί. όινεΰειν : ίόίειν Μίκίνι^ 
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ταΰτα δ’ έστιν ίππων έργα των μάλιστα άχθομένων ιππασία 

καί αισχρά και ου καλά ποιούντων. εάν όέ τις όιδάζη τον 3 

ίππον εν χαλαρώ μεν τω χαλινω ιππεύειν, άνω δε τον αυχένα 

αιρειν, από δε της κεφαλής κυρτούσθαι, ούτως άν άπεργά* 

5 ζοιτο ποιείν τον ίππον οΐοισπερ και αυτός ηδεταί τε και 

άγάλλεται. τεκμηριον δε οτι τούτοις ηδεταΐ' όταν γάρ αυτός 4 

σχηματοποΐ€Ϊσθαι θέλη παρ' ίππους, μάλιστα δε όταν παρά 

θηλείας, τότε αίρει τε τον αυχένα άνω καί κυρτοί μάλιστα 

την κεφαλήν γοργούμενος, καί τά μεν σκέλη υγρά μετεωρίζει, 

ίο την δε ουράν άνω άνατείνει. όταν ουν τις αυτόν εις ταύτα 5 

προάγη άπερ αυτός σχηματοποιείται, όταν μάλιστα καλλωπί- 

ζηται, ούτως ηόόμενόν τε τη ιππασία και μεγαλοπρεπή καί 

γοργόν και περίβλεπτον άποφαίνει τον ίππον, ως ουν ηγού- 

μέθα ταύτ' άν άπεργασθηναι νυν αυ πειρασόμεθα όιηγεΐσθαι. 

ΐ5 Ώρώτον μεν τοίννν χρη ου μείον δνοίν χαλινοίν κεκτησθαι. 6 

τούτων δβ έστω ό μεν λείος, τους τροχούς ευμεγέθεις εχων, 

6 δ’ έτερος τους μεν τροχούς και βαρείς και ταπεινούς, τους 

δ’ έχίνους όζεις, ΐνα, όπόταν μεν τούτον λάβη, άσχάλλων τη 

τραχύτητι δια τούτο άφίη, όταν δε τον λεΐον μεταλάβη, τη 

2ο μεν λειότητι αυτού ησθη, ά δ’ άν υπό τού τραχέος παώενθη, 

ταύτά δε και εν τω λείω ποιη. ην δ’ αύ καταφρονησας της γ 

λειότητος θαμινά άπερείόηται εν αύτω, τούτον ένεκα τους 

τροχούς μεγάλους τω λείω προστίθεμεν, ΐνα χάσκειν αναγκα¬ 

ζόμενος ύπ' αυτών άφίη τό στόμιον. οΐόν τε δε και τον 

25 τραχύν παντοόαπόν ποιεΐν καί κατειλούντα καί κατατείνοντα. 

οποίοι δ’ άν ώσι χαλινοί, πάντες υγροί εστωσαν. τον μεν 8 

γάρ σκληρόν, όπη άν ό ίππος λάβη, όλον έχει προς ταίς 

4 Βιαίρειν οο<1<1.: οογγ. Ηεηνεπίοη ουτοί Α Β 6 αντύς Α : 

ανθις οεί. 7 σΧνρ-σ,τοποιείσθαι Α : οιη. οεί. 8 &νω Α Β : 
άνωτάτω οεΒ II μάλιστα οιη. Α 13 άποφανεΐ Οοβεί ουν οιη. 
Α ι8 δ’ εχιτίνους Μ : δβ χιτίνου$ Β Ο 20 & δ’ άν Α : τά 
δί οεί. 21 ταΰτα δβ Α Β : ταΰτα οε£. ποιη Α : ποιεί οεΒ 
22 θαμινά Ο : θαμμεινά Α : θαμεινά Β Μ Β επερείδηται Βεοηοΐ. 
25 κατειλοΰν τά Α Β : καταλειοΰντα 5&ιιρρε και οιη. Α Β 
κατειλούντα καί κατακηροΰντα ΡοΙΙυχ ΐ. 2οη 26 δπόσοι 00(1(1. : 
οογγ. λΥεΐεΙίε 
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γνάθοις, ώσπερ καί οβελίσκον, όπόθεν αν τα λάβη, όλον 

9 αίρει. ό δε ετερος ώσπερ η αλνσις ποιεί· δ γάρ αν εχη τα 

αυτόν, τούτο μόνον άκαμπτον μενει, τό δε άλλο άπηρτηται. 

τό δε φενγον εν τω στόματι άει θηρεύω ν άφίησιν από των 

γνάθων τό στόμιον τούτον ενεκα και οι κατά μέσον εκ των 5 

αξόνων δακτύλιοι κρεμάννννται, όπως τοντονς διώκω ν τη τε 

γλώττη και τοΐς όδουσιν αμελή τον άναλαμβάνειν προς τας 

ίο γνάθονς τον χαλινόν. εί δε τις αγνοεί, τι τό υγρόν τον 

χαλινόν και τι τό σκληρόν, γράψομεν καί τούτο. υγρόν 

μεν γάρ εστιν όταν οί άξονες ευρείας καί λείας εχωσι ίο 

τά? σνμβολάς, ώστε ραδίως κάμπτεσθαι· καί πάντα δε 

όπόσα περιτίθεται περί τους άξονας ην ευρυστομα η και μη 

11 σνμπνκνα, υγρότερά εστιν. ην δε χαλεπώς εκαστα του 

χαλινού διατρεχη και συνθεη, τουτ’ εστι τό σκληρόν είναι, 

οποίος δ’ αν τα η, τουτω τάδε γε πάντα ταυτά ποιητεον, 15 

ηνπερ γε βονληται άποδείξασθαι τον ίππον όίονπερ είρηται· 

12 άνακρονστεον μεν τό στόμα του ίππου οίιτε άγαν χαλεπώς 

ώστ εκνευειν, οίιτε άγαν ησνχως ως μη αίσθάνεσθαι· επειδάν 

δε άνακρονόμενος αϊρη τον αυχένα, δοτεον ευθυς τον χαλινόν, 

καί τάλλα δε δει, ώσπερ ου παυόμεθα λεγοντες, εν ώ άν 20 

13 καλώ? υπηρέτη, χαρίζεσθαι τω ίππω. καί όταν δ’ αϊσθηται 

ηδόμενον τον ίππον τη τε υψαυχενία και τη χαλαρότητι, εν 

τουτω ουδεν δει χαλεπόν προσφερειν ώς πονεΐν άναγκά- 

ζοντα, άλλα θωπενειν ώς ίππάσασθαι βονλόμενον οντω γάρ 

14 μάλιστα θαρρών πρόεισιν εις την ταχεΐαν ιππασίαν, ώς δε 2$ 

και τω ταχύ θεΐν ίππος ηδεται τεκμήριον εκφνγών γάρ 

ουδεϊς βάδην πορεύεται, άλλα θεΐ. τουτω γάρ πεφνκεν 

ηδεσθαι, ην μη τις πλείω του καιρού θεΐν άναγκάζη· υπερ- 

βάλλον δε τον καιρόν ουδεν τών πάντων ηδν ούτε ίππω οντε 

2 ή] 6? ΟουπεΓ ιι &στ€ Α: ίίσπερ οεί.: ά>$ Ροΐΐιιχ ί. 208 

14 συνθγ εοοίά.: οογγ. λΥεϊδΙίε τδ Α: οιώ. οεί. 15 πάντα 
ταυτα ν/είεΒε : πάτα (δίε) Α : ταυτα πάντα ΒΟ : πάντα ταΰτα Β Μ 
ι6 άποδεΐξαι δοΙιηείόεΓ 19 ενδοτεον 1ε§ΐδδε νΐάείιΐΓ Ροΐΐυχ ί. 2θ8 

εί 2ΐι 22 υψαυχενία ϋΐικΒ εοΐΐ. Ροΐΐαεε ϋ. 135 ' ΰψηλαυχενία εοε1(Β 
24 ίππάσασθαι Α: παύσασθαι οεί. 29 ουδεν τών Α : ουδέ τδ οεί. 
ηδυ Β : τ/διον οεί. 



ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ 

άνθρώπω. όταν γε μήν εις τό ΐππάζεσθαι μετά του κνδροϋ 15 

σφιγμένος η, ειθισμένος μεν δηπου ημίν ην εν τη πρώτη 

ιππασία εκ των στροφών εις το θάττον όρμάσθαι. ην δε τις 

τούτο [μ£ι>] μεμαθηκότος αυτοΰ άμα άντιλαμβάνηταί τε τω 

5 χαλινω καί σημηνη των ορμητηρίων τι, όντως υπό μεν τον 

χαλινού πιεσθείς, υπό δέ του δρμαν σημανθηναι έγερθείς, 

[καί] προβάλλεται μεν τά στέρνα, αίρει δέ άνω τα σκέλη 

όργιζόμενος, ου μέντοι υγρά γε* ον γάρ μάλα όταν λυπώνται 

υγροΐς τοίς σκέλεσιν ίπποι χρώνται. ην δέ τις όντως άνεζω- ιό 

ίο πνρημένω αντω δω τον χαλινόν, έντανθ' νφ' ηδονης τω διά 

την χαλαρότητα τον στομίου λελνσθαι νομίζειν, κνδρω μεν 

τω σχηματι, υγροίν δέ τοΐν σκελοΐν γανριώμενος φέρεται, 

παντάπασιν έκμιμονμενος τον προς ίππους καλλωπισμόν, 

καί οι Θεώμενοι τον ίππον τοιοΰτον έπικαλουσιν ελευθέριόν ιγ 

15 τε καί έθελονργον καί ίππαστην καί θυμοειδή καί σοβαρόν 

καί άμα ηδυν τε καί γοργόν Ιδεϊν. καί ταυτα μέν δη, ην 

τούτων τις έπιθυμηση, μέχρι τούτων ημίν γεγράφθω. 

*Ηζ> δ€ τις άρα βουληθη καί πομπικώ καί μετεώρω καί χι 

λαμπρω ίππω χρ7]σασθαι, ου μάλα μέν τά τοιαϋτα εκ παντός 

2ο ίππον γίγνεται, αλλά δει υπάρξαι αντω καί την ψυχήν μεγα- 

λόφρονα καί τό σώμα ευρωστον. ου μέντοι ο γε οίονταί 2 

τινες τον τά σκέλη υγρά έχοντα καί τό σώμα αίρειν δυνη- 

σεσθαι, ούτως εχει* αλλά μάλλον ός αν την όσφνν υγρόν τε 

καί βραχεϊαν καί ισχυρά ν έχη (καί ου την κατ ουράν λέγομεν, 

25 άλλ’ ή πέφυκε μεταξύ τών πλευρών καί τών ισχίων κατά 

τον κενεώνα), ουτος δννησεται πόρρω υποτιθέναι τά οπίσθια 

σκέλη υπό τά εμπρόσθια. ην ουν τις υποτιθέντος αυτοί) 3 

ι κάδρου Β Μ 2 μεν ΟΓΠ. Β Ο 4 /*£*' άεΒ ϋΐη<1. 5 ούτως Α : 
τοΰτω Β Μ Β : τούτφ Ο 6 πιεσθείς Α : πεισθεϊς οεΒ: πιεσθε\ς λυπάται 
Βεοηοΐ. δρμαν σημανθηναι^ σημανθηναι όρμων 5θΗηεί(1εΓ εγερθεϊς 
ΧνείδΙίε : εγείρεται οο<1<Β η κα\ οΐεΐ. ΟοιιποΓ &νω ΑΒ : ανωτέρω οεΐ. 
8 όργιζόμενος Γογ£. ροεί σημανθηναι (1. 6) ροηεηάιιηι μάλλον οοάά. : 

οογγ. ΟουπεΓ 9 υγρως εο(1(1. : οογγ. Βτοοίαειίδ ίο ενταύθα ΜΒΟ 
Γ4 αποκαλουσιν οοάά. : οογγ. ΗεηνεΓ<3εη ιό γοργόν Α: αμαγορ^όν 
εεί. 21 ευρωστον ΟΠί. Α 23 ούτως Α : ουχ ούτως εεΐ. 
25 ρπυε των ΑΒ ΡοΙΙ. ί. 2ΐι : των τε εεί. 27 αυτψ εοείεΐ. : οογγ. 

Βτοά&ειίδ 



Η ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

άνακρονη τώ χαλινώ, όκλάζει μεν τά οπίσθια έν τοίς αστρα¬ 

γάλου, αίρει δε τδ πρόσθεν σώμα, ώστε τοίς έζ εναντίας 

φαίνεσθαι την γαστέρα και τα αιδοία. δει δε και όταν ταϋτα 

ποιη διδόναι αυτώ τον χαλινόν, όπως τα κάλλιστα ίππον 

εκόντα ποιησαι δοκη τοΐς όρώσιν. είσι μέντοι οι και ταϋτα 5 

διδάσκονσιν οι μεν ράβδω νπδ τους αστραγάλους κρονοντες, 

οι δ£ και βακτηρία παρατρέχοντά τινα κελενοντες νπδ τάς 

μηριαίας παίειν. ημείς γε μεντοι τδ κράτιστον των διδα¬ 

σκαλιών νομίζομεν, ώσπερ άει λεγομεν, ην εν παντι παρέ- 

πηται τδ εν ω αν ποίηση τω αναβάτη κατά γνώμην τυγχάνειν ίο 

ραστώνης παρ' αντον. ά μεν γάρ δ ίππος αναγκαζόμενος ποιεί, 

ώσπερ καί Σιμών λέγει, οντ επίσταται ούτε καλά εστιν ονδεν 

μάλλον η εΐ τις ορχηστήν μαστιγών καί κεντρίζων (βνθμίζοί)· 

πολύ γάρ αν πλείω άσχημονοίη η καλά ποιοίη δ τοιαϋτα 

πάσχων και ίππος και άνθρωπος. αλλά δει άπδ σημείων 15 

εκόντα πάντα τά κάλλιστα και λαμπρότατα επιδείκννσθαι. ην 

δε καί, όταν μεν ιππάζηται μέχρι, πολλοϋ ιδρώτος ελαυνηται, 

όταν δε καλώς μετεωρίζη εαυτόν, ταχύ τε καταβαίνηται και 

άποχαλινώται, εϋ χρη είδέναι οτι έκών είσιν εις τδ μετεωρίζειν 

εαυτόν έπι τών τοιουτων δη ιππαζόμενοι ίππων και θεοί 2ο 

και 7]ρωες γράφονται, και άνδρες οι καλώς χρώμενοι αντοΐς 

μεγαλοπρεπείς φαίνονται. οντω δ£ και εστιν δ μετεωρίζων 

έαυτδν ίππος σφόδρα καλδν η δεινδν η] άγαστδν [τ) θαυ¬ 

μαστό ν], ώς πάντων τών δρώντων και νέων και γεραιτέρων 

τά όμματα κατέχειν. ονδεϊς γονν ούτε απολείπει αντδν ούτε 25 

ι δκλάζει Α Β : δκλάζειν οο£. 2 αίρει Α Β : αϊρειν οοΐ. σώμα 
ο Γη. Α 5 ^κών τ* 7ΓΟίί? κα'ί οοάϋ. : οοπ*. ΟοΐιπβΓ 8 διδα¬ 

σκαλιών 00(1(1. : οογγ. δίορίιαηυδ ίο γνώμης ΜΙΟ 13 μα- 

στιγοίη καί κεντριζοι δίορίιαηιΐδ ροεί κεντρίζων Ιηο. είαΐ. ΌΐηοΙ. 
Ρυθμίζοι &<1(ϋ(Β ιό εχοντα οοο1<1.: οογγ. ΟοεηοΓ τα οπι. Α Β 
ι8 μετεωρίζη Ο : μετεωρίζει 5. 50Γ. η Β : μετεωρίζει Α Β Μ 20 τψ 
τοιούτφ είδει Α: τών τοιουτων %δη δε οβί. : τών τοιουτων δε ήδη 
Βοοηοΐ.: τών τοιουτων δε ϋΐοΐδ ιππαζομενων 00(1(1. : οογγ. Ββοηοΐ. 
23 ^ καλδν ή δεινδν ^ ΑΒ : ^ καλδν 1) θαυμαστόν ή οεΒ : (Ιοί. Οοβοί : 
καλδν κα\ δεινδν καί ΚϋΗΙ άγαθδν 00(1(1. : οογγ. δίορίιαηυε ή Οαυ- 

μαστδν Ιΐΐο Α Β 25 κατεχειν Α : κατεχει Β Μ Β Ο 
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απαγορεύει θεώμενος, εστ αν περ επιδεικνυηται την λαμπρό¬ 

τητα. ην γε μην ποτέ συμβη τινι των τοιουτον ίππον κεκτη- ίο 

μενών η φυλαρχησαι η ίππαρχήσαι, ον δει αυτόν τούτο 

(τπουδάζειν, όπως αυτοί μόνος λαμπρός εσται, άλλα πολύ 

5 μάλλον όπως ολον το επόμενον άξιοθεατον φανεΐται. ην μεν 11 

ουν ηγηται [ώ? μάλιστα επαινοϋσι τους τοιοντονς ίππους,] 

δ? άν άνωτάτω αιρόμενος και πυκνότατα τό σώμα βραχύ - 

τατον προβαίνη, δηλον οτι καί βάδην εποιντ άν οι άλλοι 

ΐπποι αυτώ. εκ δε ταυτης της όφεως τί άν καί λαμπρόν 

ίο γενοιτ άν; ην δε εξεγείρας τον ίππον ηγη μήτε τώ άγαν 12 

ταχει μήτε τω άγαν βραδεΐ, ώς δ’ ευθυμότατοι ίπποι καί 

γοργότατοι καΙ[πονεΐν]ευσχημονεστατοι γίγνονται,—εάν η γη 

αυτοΐς όντως, άθρόος μεν (άν) ό κτύπος, άθρόον δε τό φρύαγμα 

και τό φύσημα των ίππων συμπαρεποιτο, ώστε ον μόνον αυτός 

15 άλλα και πάντες οί σνμπαρεπόμενοι αξιοθέατοι άν φαίνοιντο. 

νΗυ γε μην τις καλώς μεν ιππωνηση, τρεφη δε ώς πόνους ι$ 

δννασθαι υποφερειν, όρθώς δε χρηται και εν τοΐς προς πόλεμον 

μελετημασι και εν ταΐς προς επίδειξιν ιππασίαις και εν τοΐς 

πολεμικοΐς άγωνίσμασι, τί ετι εμποδών τοντω μη ουχϊ 

2ο πλείονός τε άξιους ίππους ποιεΐν η οΐους άν παραλαμβάνη, 

και ευδόκιμους μεν ίππους εχειν, ενδοκιμεϊν δε αυτόν εν τί} 

Ιππική, ην μη τι δαιμόνων κωλυη; 

Γράφαι δε βονλόμεθα και ώί δει ώπλίσθαι τον μέλλοντα XII 

εφ’ ίππου κινδυνεύειν. πρώτον μεν τοίνυν φαμεν χρηναι 

25 προς τό σώμα τον θώρακα πεποιησθαι. τον μεν γάρ καλώς 

άρμόττοντα [εκείνον] φερει τό σώμα, τον δε άγαν χαλαρόν 

3 τούτο ογπ. Α 6 ώς . . . ίππους <3ε1. 5θΗηεί(3θΓ 8 καί οηι. 
Α 9 οπ1- Α. ίο ήν οιη. Α ηγηται οο(1(1. : οογγ. λνοΐδίε 
ιι βραδεΐ Α τεείε ΐ2 πονεΐν άεΐ. λνείδΐίε 13 ουτος Β &ν ζάά. 
ΟοΐίπεΓ κτύπος Α: τύπος εεΐ. 14 σνμπαρεποιτο Α Β : συμπαρεσοιτο 
οεΐ. 15 οί (ςυο<3 ζά ΗεΙΙ. VI. ΐ. ίο Ιε^ε.κΐιιιη οΓ&ί) Α : δσοι εεί. 
φαίνω(οι 8. ν.)νται Β ιό μηι/ Α : μεν Β : μεντοι εεί. μεν Α : οιη. εοί. 
20 οΐους Α : ούς εεί. παραλαμβάνει(τη 5. V.) Β 25 τύν θώρακα πρδς 
τδ σώμα Μ ΙΟ γάρ Α : οπι. εεί. 26 άρμόζοντα εο<3<3. : οοιτ. Οΐηά. 
εκείνον] 'όλον ΟεβΙλΗο : εκείνον 'ό\ον Κ,ϋΗΙ : εοικε παν ϋΐεΐδ φερει 
<1εΐ. : φερειν Λ Β Μ Β Ο : ΓογΙ. φερει απαν 
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χπ 

οι ωμοί μόνοι φερονσιν. ο γε μην λίαν στενδς δεσμός, ονχ 

2 όπλον εστίν. επεί δε καί δ ανχην εστι των καίριων, φαμεν 

χρηναι καί τούτω εξ αυτού του θωρακος όμοιον τω ανχενι 

στέγασμα πεποιησθαι. τοντο γάρ άμα κόσμον τε παρεξει 

καί, ην οΐον δει εΐργασμενον η, δεξεται όταν βούληται τω 5 

3 αναβάτη τδ πρόσωπον μόχρι της ρινός. κράνος γε μην 

κράτιστον είναι νομίζομεν τδ βοιωτιονργες· τοντο γαρ αν 

στεγάζει μάλιστα πάντα τα νπερεχοντα του θωρακος, δράν 

δε ου κωλύει. ό δ* αν θωραξ όντως είργάσθω ω.ς μη 

4 κωλνειν μήτε καθίζειν μητ επικύπτειν. τα δε περί τδ ίο 

ητρον καί τά αιδοία [καί τα] κύκλω αι πτέρυγες τοσαΰται καί 

5 τοιαυται εστωσαν ώστε στεγειν τα βέλη. επεί δε καί 

η αριστερά χείρ ην τι πάθη, καταλύει τδν ιππέα, καί ταύτη 

επαινουμεν τδ ηνρημενον οπλον την χ€Ϊρα καλονμενην. τόν 

τε γαρ ωμόν σκεπάζει καί τδ ν βραχίονα καί τδν πηχνν καί 15 

τδ εχόμενον των ηνίων, καί εκτείνεται δε καί σνγκάμπτεται· 

πρδς δε τοντοις καί τδ διαλεΐπον του θωρακος νπδ τη 

6 μασχάλη καλύπτει. την γε μην δεξιάν επαίρειν δει, ην τε 

άκοντίσαι ην τε πατάξαι βονληθη. τον μεν δη θωρακος τδ 

κωλϋον ταύτη άφαιρετεον αντί δε τούτου πτέρυγας εν τοΐς 2ο 

γιγγλνμοις προσθετεον όπως, όταν μεν διαίρηται, δμοίως 

7 άναπτνσσωνται, όταν δε καταίρηται, επικλείωνται. τω γε 

μην βραχίονι τδ ώσπερ κνημίς παρατιθεμενον βελτιον ημίν 

δοκεΐ εΐναι η σννδεθεν (τω) οπλω. τό γε μην ψιλονμενον αιρό¬ 

μενης της δεξιάς στεγαστεον εγγύς του θωρακος η μοσχείω 25 

η χαλκείω· εί δε μη, εν τω επικαιροτάτω αφύλακτον εσται. 

2 καί οηι. Β ίο κωλύειν Α : κωλύη εεί. τά Α : τδ εεί. 
ιι καί τά <3ε1. Ο&δίαΐΐο τοιαύται καί τοσαύται ΜΒΟ 12 στεγειν 
Α Β : &γειν εεί. μέλη Μ 13 η Α Β : οιη. οεΐ. 14 εύ· 

ρημενον θθ(3ά. 19 δτ) Α : οιη. εεί. 20 κωλΰον Α : κωλύον 
εεΐ. ταύτην δίερίιαηιΐδ πτέρυγας Α : πτέρυγες 3>σιν εεί. (5σιν 
ίΐεΐ. 5) 2ΐ προσθετεον Α β : προσθετά! Β εεί. ’όπως Α: οηι. 
εεί. 22 καταίρηται δοΙιηεϊάεΓ: καθαίρηται οοάά.: καθιηταινϊεΪ5\ζ.6 
23 περιτιθεμενον ΟοιιπεΓ βελτιον Α.: αρκεΐν βελτιον εεί. : αρκεΐν 
καΧ βελτιον δοΗηεΐάεΓ 24 τ<£ ο.άά. δεΙιηεκΙεΓ 26 χαλκίφ Β 
αφύλακτον Α : αφυλακτεον εεί. 



ΠΕΡΙ ΙΠΠΙΚΗΣ • · 
XII 

Έπει δ’ ηι>περ τι πάσχη ό ΐππος, εν παντί κίνδυνου καί ό 8 

αναβάτης γίγνεται, όπλιζαν δει και τον ίππον προμετωπιδίω 

καί προστερνιδίω καί παραμηριδίοις* ταϋτα γάρ άμα και τω 

αναβάτη παραμηρίδια γίγνεται. πάντων δε μάλιστα του ίππου 

5 τον κενεώνα δει σκ€πάζ€ΐν καιριώτατον γάρ ον και άφαυρό- 

τατόν εστι* δυνατόν δε συν τω εφιππίω καί αυτόν σκεπάσαι. 

χρη δε καί το εποχον τοιοΰτον ερράφθαι ως άσφαλεστερόν 9 

τε τον ιππία καθησθαι και την έδραν του ίππου μη σίνεσθαι. 

καί τα μεν δη άλλα ουτω και ό ίππος και 6 ίππευς ώπλι- 

ιο σμενοι αν εΐεν. κνημαι δε καί πόδες νπερεχοιεν μεν αν ίο 

εικότως των παραμηριδίων, όπλισθείη δ’ αν καί ταϋτα, ει 

εμβάδες γενοιντο σκότους, ε£ ονπερ αΐ κρηπίδες ποιούνται· 

ουτω γάρ αν άμα οπλον τε κνημαις καί ποσίν νποδηματ 
Λ V 
αν €ΐη. 

15 *ί2? μεν δη μη βλάπτεσθαι Θεών ΐλεων όντων ταϋτα 11 

όπλα. ώ? δε τους ενάντιους βλάπτειν, μάχαιραν μεν 

μάλλον η ξίφος επαινοϋμεν εφ’ υφηλοϋ γάρ όντι τω ιππεΐ 

κοπίδος μάλλον η πληγη η ξίφους άρκεσει. αντί γε μην ΐ2 

δόρατος καμακίνου, επειδή και άσθενες καί δυσφορόν εστι, 

2ο τά κρανεϊνα δυο παλτά μάλλον επαινοϋμεν. καί γάρ εξα- 

φεΐναι το ετερον δυνατόν τω επισταμενω, καί τω λειπομενω 

όίόν τε χρησθαι καί εις τό άντίον καί εις τά πλάγια καί 

εις το όπισθεν καί άμα ίσχυρότερά τε τοϋ δόρατος καί 

ευφορώτερά εστιν. 

25 ^ Ακοντισμό γε μην τό μακρότατον επαινοϋμεν καί γάρ 13 

άποστρεψαι καί μεταλαβεϊν παλτόν ουτω μάλλον ό χρόνος 

εγχωρεΐ. γράψομεν δε εν βραχεί καί ως αν τις κράτιστα 

I €ττε1 δ’ ηνπερ Α : έπςίπςρ δί -ήν (3εί.: έπείπςρ ^ Β Μ ί Ο κινδύνφ 
οο(3ά. : οογγ. Ε)ίη(Ε 3 παραπλευριδίοις οοοίοΐ. : οογγ. λνείεΐίο 
αμα ογπ. Ε άμβάττ) ΜΕ 6 ΕηΙε συν καί Κϋϊιΐ : ροεί συν 
π<3<3. ταϊ 5 πλε υραΊς Τοιτυπαδΐπί εφιππίφ (Ιεί. : εφιππείφ ΑΒΜΙΟ 
καί Α Β : οπι. οεΐ. : <1ε1. ΚϋΗΙ 9 &λλα Α : άλλα του Ίππου οεΐ. 
ιι δ’&νΑ:δέοεΙ. 12 εμβάδεςΑ: εμβάταίοεί. ουπερ Α Β (ογγ&Ι: 

ΚϋΙιΓ) ’ οΊουπερ οεΐ. 20 κρανάηνα Α : κρανάϊνα Β : κραναΐνα Μ Ε Ο ϊ 
οογγ. Εοοηοΐ. δύο παλτά Α: ευ παλτά ΕΟ : εϋπαλτα Β Μ έξαφιεναι 
Εεοηοΐ. 21 δυνατδν Α: αδύνατον οεΐ. 23 τούπισθεν Α: τοΰμπροσθεν 
οεί. αμα τε Β 27-1 (ρ. 5ες.) δέ . . . μεν οιη. Α 
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άκοντίζοι. ην γάρ προβαλλόμενος μεν τα αριστερά, επανά 

γων δε τα δεξιά, εξανιστάμενος δε εκ των μηρών, μικρόν 

επανακυπτονσαν την λόγχην άφη, οϋτω σφοδρότατόν τε 

καί μακρότατον οϊσεται τό άκόντιον, ενστοχώτατον μεντοι, 

14 *αν κατά τον σκοπόν άφιεμενη άει δρα η λόγχη. και 

ταϋτα μεν δη Ιδιώτη καί υπομνήματα καί μαθήματα καί 

μελετηματα γεγράφθω ήμΐν. ά δε ιππάρχω προσηκεν 

ειδεναι τε καί πράττειν εν ετερω λόγω δεδηλωται. 

5 

3 ίΊτανακάμτττουσαν Λ : 
ογπ. Α : (Ιοί. \νΐ]&ηιοννΐίζ 

€ττανακότττουσαΐ' Β 5-δ καί · · · δίδήλωται 
8 7τράσσαν 00(18. 
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ΡΚ.ΑΕΡΑΤΙΟ 

Ουνεοετιοι άε αείαίε εί ίΐείε ροδί ΕίδοΗεπιπι εί 
νίΐΙοΙ^εηαεπυΓη αηιβί^ίίιΐΓ. Εςυκίεπη Ηοο ί3.ηίυιη 
δεηίίο, Ιίβείΐυιη ηοδίτυιη φΐ3ΐειη ηυηε 1ε°ήηιυ3 ηοη 
3.13 ίρδο ΧεηορΗοηίε δεπρίιιπι εδδε. 5εοΙ, ιιί δίαίίπι 
όίθ3ΓΠ ιά ςιιοά Γηΐΐιί νεπίΕίΐδ 3.1ίφΐ3Γη δρεείεηι Ηα,βεΓε 
νίείείιΐΓ, 1ΐ3υά δοίο 3η σύγγραμμα Γείίςυεπί ίη φΛΟ 

Γε£ΐιΐ3.ηιιη δεπεηι ίη υδΐιιη νεη3ίοπΐΓη ίυηίοπιιη, 31‘ίίδ 
νεη3ίοπ*3.ε εί ΐ3ΐιύ3ίίοηεηι εί οΐείεηδίοηεπι οοηΐτα 
Απδίίρριπη, κατηγορίαν δορΗίδίαπιιη εχίεηιροΓΕίειη 
Κίίεπδ ηΐ3ηά355εΙ:, οοιηρίΙαΐΒ. Αηίΐδίΐιεηίδ 53ρίεηίΪ3.: ίά 
3ΐιίεηι ΌίοεΙοηΐδ ήΐίιΐδ, δεα ςυίδφΐίδ ίιιεπί ειιίιΐδ ίη 
πΐ3ηυδ νεηεπί, δεπβεηάί £εηεΓε ίη δΐιυηι ΓηοΓεπι ίηίΓηιι- 

ί3ίο ίη Ιιιεεπι εθεΓε δίαίυεπί πιαηεηίε ί3.ιηεη ηοηιίηε 
Χεηορίιοηίίδ. ζ)ιΐ3ΐηςυ3.ηι εηίηι ηιιιΐίί ΓηιιΙίΒ. Χεηο- 

ρΐιοηίίδ ίρδίυδ δίικϋοπιιη εί (1οείι*ίη3.ε ίηάίοία ίη ηοδίΓΟ 
ΙίΕεΙΙο άείεχεπιηί, ηεηιο, ορίηοι*, ^ΐ'ανίδδίιηα ΠΙα Καάε- 

ΐΉΕςΙιεπ 3Γ£ΐιηιεηί3. ηε οοη3ίιΐδ εδί φΐίθεπι ΓείεΙΙεΓε, 

ςυίβϋδ άεπιοηδίΐ'ανΐί οπιηίηο αΐίεηιιιη εδδε είιΐδ δίίΐιπη 
3. Χεηορίιοηίίδ οοηδυείικϋηε. Εί Ηειτβεί'ίιΐδ Κίε1ΐ3Γά5, 

ςυί οί) νειΊ)3, εί Ιοευίίοηεδ 0[ΐΐ35εΐ3ηι Χεηορίιοηΐί 
ρΓορΐ'135, 3.ά νίηόίθ3ηά3Πΐ ίοίΐυδ ΙϊΕεΙΙί αυείοπίαίειη 
ρΓορεηδίοΓ Γιιίί, νεΓεοΓ ιιί 53ίίδ ροηάεΓΕνεπί φΐοί εί 
ςιΐ3ηί3 ίη οοηίΓ3π*3πι ραπεηι ^άΐαία δίηί. 
ΧΕΝ. ΟΥΝΕΟ. 12 
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Νυρειτίπιε Εΐιίεπι Ο. ΚοεΓίΐιΐδ (3ε ε& ραιΐε (3γηε- 

^εΐίεί ςριαε ΙεεΗηίεη εϋείίιΐΓ ΙυοιιΒΓαίίοηειη ίηδΐίίιπί:, 
<^α&ηι ριϊιΐδφίαιη 3.(3 ήηεπί ρεπ3υχίδδε£ ηιοιίε εδί 
ίηίεΐ'εερίυδ. Ρππιιιπι εχροδυίί: ηοη ηιο<3ο άίδροδί- 

Ιίοηειη ίηεοππηο<33πι εδδε, δεά ίρδαηι <3οεί:πη3ΐη 3<3εο 
ιη3ηε3Γη ε£ οβδειηαιη υ£ νεηΕίοπβιΐδ νίχ ιιΐίΐϊδ εδδε 
ροδδεί. Εί ί<3 φΐί<3επι ίιηε ευπι οοηίεηάίδδε ίαΐεηάιπη 

•εδΐ: δεά οοηήπτιηΐ: εοηίεείιιΐ'απι ηοδίΓΕίη <3ε Ηυίιΐδοε 
Ιίβείΐί οπ^ίηε. Χεηορίιοηίίδ εηίηι ΗεΓεδ, Ιιοηιο δίικ3ίο- 

τιιηι εεΓίε ι-Ηείοπεοππη Ιιαιιοί πι<3ίδ, δε<3 ίη δοπβεηάο 
ρΕΠίιη 1ΐ3.1>ΐ1ΐδ, Γεπιπι δεπεηι, δίευί: ίη νοίυπιίηε δίβί 
ΐΓ3(3ίίο ρεΓδεπρίαηι ίηνεηεΓαΙ:, ίηίε^Γηπι δεΓνανίί: ηεε 
τε^υΐίδ εχ δΐια δείεηίίη 3<3(3εΓε ςμιίάφΐ&ηι β,ιΐδΐΐδ εδί 
<μιο<3 ίΠυδίΓΕΓεΙ: ο.\ιΙ ίη ΟΓάίηεηι ί(3οηειιιη Γεύί^εΐ'εΙ. 
Αΐ Γηυΐΐ:^, ίηςμιίΐ: Κοει-ίίιΐδ, ίη 1ΐ30 ρηιΊβ ορεπδ ίΐ3. 

ία1δ3 δΐιηί ρΐ'3εεερί3 ιι£ ηιιΐΐο ηιο<3ο α νίΐΌ νεΓε νεηαηάί 
ρεπΐο εοηδεπρίη εδδε ροίηεπηΐ:. ζ)ιΐ3.ηι δεηίεηίΐΕπι 
ψιοιηίηιΐδ ρΐεηο εχεηιρίοπιηι ηυπιεΓΟ εχροηεΐ'εΐ: εί 
5ΐ3.Ρ>ί1ΪΓεΙ: ί^ίίδ εδ£ ρι-οΗίβίΐιΐδ. 8ε<3 ηοηηιιΐΐα δαίίεηα 
ςυ^ε νίίυρεΓανΐί: 3υΙ νίΐυρεΓαίιηυδ εΓ3ΐ εοηΙτονεΓδα 
ροΐίιΐδ ηυαηι ί^ΐδα εδδε άίχεππι. δααάεί: εηίηι (Γγηε- 

^εΐίεί δεΓίρΐοΓ υΐ 1εροι*ειη, ιιΒί α 03ίιι1ΐδ εαρίιΐδ δίί:, ϋδ 
<3ΐ5εεφεη<3ιΐΓη ίι-^εΐαΐ: νεη^ΐοΓ. ζ)ιιο<3 εοηδίΐίυηι τερΓε- 

Ηεηάίί: Κοει*ίΐιΐδ ί^ηιςυαπι ρΐαηε αβδιηάιιηι. Αί: ί<3 

ίρδυπι εοππηεη(33.1: Βίαηίαδ, νη Ιιαιιά ηιίηαδ ηυαπι 
ΚοειΊίιΐδ 3Γΐίδ νεηαίοπαε £η3.πΐδ. ^ιιίεΐ ? Ιη ΠΒγο 
<3ε Κε Εςμιεδίπ δίηιοηεηι Ιαυάαΐ: Χεηορίιοη ηιιο<3 

ρε<3υιη Βοηίίαίεηι ίη εςριο δοηίία ρΓοάί (ίοειιεπΐ: ί(3 

ψαοά ρεΓδρίευε Γαΐδαηι εδδε όεεΙ^Γαηί: ΒοιΐΓ£εΐ3ί:υδ εί 
ΒεΓεη^εΓ. Όε Ιιϊδ ί3ΐίΙ)υδςυε Γεβιΐδ ρυ^ηαηΐ: ίηΐεΓ δε 
νίπ άοεΐίδδίηιί ηεε φΐίδφίαπι ίίΐείΐε ίιιάίεανεπί εριίά 
1η φΐαεμιε αιΐε δίί τεείυιη ηιιΐ νεπιιη. Νοη ί^ίϋιη 
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ρι-ορΐετεΕ Ογηε^είΐευπι Χεηορίιοηΐί ΕβίικϋοΕνεπηι ςιπα 
ρΓΕεοερΐοπιπι ρΕΓΐεηι ΐπιρια^ηΕηΐ Εΐΐφΐΐ ςυί ηυηε δυηΐ 
νεπΕΐοτεδ. Νεο, δί εοηεεοΐΕΓηιΐδ ρετδΕερε πυ^Εΐΐ 
Ογηε^εΐΐεϊ ΕυεΐοΓεηι, ΐηΐεΐΐε^ί ροδδΐΐ φΐΕπιοβΓεπι 
Αιτίαηυδ, ευΐΏ ρΓΕεδει*ΐΐιη Ηειι<3 γεγο <3ΐδδεηΐΪΕί ηΐΗΐΙ 
ΐΕίε εΐ οβΐεεειΐΐ. 
Αά ίεχΐυπι οηιηΐιιιη οοπαιρΐΐδδΐπιιαπι ιεοεηδεικίππι 

εοάίοεδ Ιοη^ε ιιΐΐΐΐδδίπιΐ δυηΐ νΐηάοβοηεηδΐδ Α εΐ 
νΕίΐοΕηαδ Β, <3ε φΐΐβυδ νίάε δίδ εα ςιίΕε ε<3 Ιΐβπιπι 
(3ε Κε Εςιιεδΐπ ρΓείΕΐιΐδ δΐιιη. Οητη Εΐιΐειη νΕΐίεΕηιΐδ 
ϊηΐϋΐο πιυίίΐυδ ΐηείρίΐ ε νεΛο τταιδενματα (ϋ. ι), εΐ νΐικ3ο- 

βοηεηδΐδ ιηυΐΐο ρΙιίΓΕ ίη ρππιο ΟΕρίΐε ςιίΕπι ΐη οείεπδ 
ρεευΙίΕΠΕ εχΙιΐβεΕΐ, (3ε ρΓοειτπο δεοΓδυπι Ε^εηάιπη εδί. 
ΙΐΕ^ιιε, υΐ ρπιηιιιη νειΒο τταιδενματα ίηοίρίΕΓηυδ: 

Α 
I. Αάάίίαιηειιία εείενονητη οηιϋίίί: 
εν εκατεροις ΐΐ. 9 > ίατι ίΐΐ. I ; ττνκνονς ίν. 21 ; η ον 

κατεΐδε VI. ΙΟ; €19X111.7· (Μυΐΐο ρΙΐΙΓΕ ίΕΐδΟ οηιΐΐΐΐΐ: 

ηοηηυΙΐΕ <3ιιϊ>ϊε δυηΐ, ε. §. τα ϋ. 9 ; τα? νΐ. 7 5 ίώ κακός εΐ 
καλω9 γε ω κννες νΐ. 17 5 του X. ΐ6.) 

II. Υενδα ίη εείετίε οιηίεεα εηρρίεί: 
εν ίΐ. 3 ; οΐ ϋ. 6 ; ΐνα εΐ αί δε των ενοδίων τον των ϋ. 7 5 

τα €νόδια και ϋ. 9 \ καί ίν. 3 ; και εντρεχες ΐν. 6 ; ον νΐ. 8 ; 

τον νΐ. ίο ; τα νϋ. 4 \ εττεϊ νϋ. ίο ; δεομεναις εΐ δ€ νϋ. 12 ; 

τα ΐχ. 4 \ μεν χ. 20. 

III. Ύεναιη ΙεεΙίοηειη εοΐιιε ρναεΒεί: 
σκοπονσιν ΐϋ. 7 \ ετερω9 ΐϋ. ίο; ψιλά ειπη Ροΐΐιιεε εΐ 

όσφΰς σαρκώδη 19 ΐν. I ; λείττωσι ίν. 6 ; διαίρονσιν ν. 4 \ 

εφενγεν εΐ ομοιον V. 29 ; νττερβάλλεσθαι νΐ. 8 ; διωκό¬ 

μενου δε τον νΐ. ίο ; ανίσχοντι νΐ. 13 ; 'ττροίασιν νΐ. 15; 
ττοιησονσι νΐ. 16 ; εμβοάτω νΐ. 17; δ* εκείνον νΐ. ΐ8; 

12* 
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7] εί άνιεναι νί. 19; αυταΐς νί. 21 ; μελάγχιμα ευπί ΡοΙΙ. 

εί: νότιων νϋί. I ; προσιεναι ίχ. 4 > ότ€ ίχ. 8 ; δυναταί 
ίχ. ΙΟ; άτρακτυλίδος ίχ. 15 ; ταυτης ίχ. 16; τραχείς 
ίχ. ΐ8 ; 07του χ. 4 \ ακολουθούνται χ. 5 > άποχωρών X. 8 ; 

$ ^ σφαγή X. 16 ; εισβολάς χ. 19 ; εφεστώτι X. 21 ; Γαΐ$· 

χ. 22 ; μικρά X. 23 ί προσίη χί. 2 ; βαθεα χί. 4 5 μτηδενδς 
χϋ. 6 ; τοάτω χίί. 7 » αοΓοί; χίϋ. 4 ί παιδευσειε χίίί. 5· 

(0εί;εΓ3. ςυαε δοΐυδ Η3Βεί: &υί θυ^ία &υί: ί3.1δ3. δυηί:.) 
IV. Ονάίηειη νενάοηαη εοίηε τεεΐηηι Ηαάεΐ: 
χαροποι δβ και μυωποι ίίί. 3 ) εύρινες και ενποδες ίν. 6 ; 

εντός η εξώ νί. 24· (ΟΐΐΡ>Ϊ3.: ίίί. I ; ν. 24 5 νί. 24.) 

ΝίΗίΙ οΓηηίηο ίπιείιιοδυηι 1ΐ3±>εί: Β ομιοά ηοη ίη Α 
άμϊ ίη 3.ΠΪ3 εοοίίείβυδ ίηνεηίΐυι:, ηίδί έλάττονι π. 8 

(ελαττόναν Α: ελάττονα εεί.). ΜιιΙίΕ 3.υΙειη ίη Β ίηάε 
3. ο. π. 4 ηδςυε ζά ε. ίν. 4 Ηοάίε Ιε^ί ηοη ροδδυηί:: ιιβί 
ίηοειία εδί: Ιεείίο, δί^ΙιίΓη [Β] ίη αρρ&Γαίιι αρροδυί. 

I. Ύετα Ιεείίο ίη Α Β εχείαί: 

ΟΓΕνίδδίηια δυηί: περίδρομους ίϊ. 6 ευπί ΡοΙΙ.; εκ των 
κυνηγεσιών ΟΓη. ίίί. 3 \ μεγάλα και ΟΓη. ίν. I ευπί ΡοΙΙ.; 

€7τι γην ίν. ι ουπί ΡοΙΙ.; τδ χρώμα πάά. ν. 22 ουηι ΡοΙΙ.; 

προσχώσι νί. 21 ; ημεραι νϋ. I ; εϊδη νίί. 7> Τί* δίκτυα 
νϋί. 2 ; πρότερον οπι. ίχ. 2 ; εφελκόμενον ίχ. 19 οιιιη 
ΡοΙΙ.; εάν δε .. . ποδοΐν αάθ. ίχ. 20 ; σαφώς ζάά. χ. 5 5 

εχοντες &ά5. X. 21 ; άλλα γάρ καί τα 3.(15. χίί. 8 ; παρα- 

σχόντες χίί. 15 \ γεγραμμένα . . . έξης &55. χίϋ. 6 ; εΐθ’ 

. . . φίλους &55. χίϋ. 12. 

II. ΜεΙίονειη Ιεεήοιιεηι Ιιαάεηί εεί. (γιιαιη Α Β : 
ίίί. 3 δ€ εεί:.: ΟΓη. Α Β ; ίν. 4 άναβλεμμάτων εεί. ουηι 

ΡοΙΙ.: άντιβλεμμάτων Α Β ; ίν. 8 μέτωπα Μ 3.1. ευπί ΡοΙΙ. : 

πρόσωπα Α Β ; ν. 9 νννθείς εεί. ουηι ΡοΙΙ. : εκθεϊς Α Β ; 

ν. ι8 ενιον εεί.: ενιοι Α Β ; νί. ίο δ* εεί.: οπι. Α Β; 

νί. 25 κυνες εεί.: κύκλω Α Β ; νίί. 5 Οινάς εί Σπουδή 
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εεί.: ογω. Α Β 1 ; νίϋ. 8 εεί.: ογπ. Α Β ; ίχ. ι 7τοδώ- 

κ€ΐς εεί.: ογπ. Α Β ; ίχ. 15 ζκατίρον εεί. : βκατέραν Α Β ; 

ίχ. 16 περιοΰσαν εεί. : ονσαν Α Β ; χ. I τω θηρίω εεί. 

ΟϋΓΠ Απδίίϋε : τά θηρία Α Β ; χ. 7 δικρά εεί.: μικρά 

ΑΒ; χ. 16 άν ογπ. εεί.; χϋ. 9 ΤΨ ψυχής και του 
σώματος άφαιροϋνται εεί.: τον σ. ροδί άφ. ΑΒ; χϋ. 15 

σωτηρίαν ΟΓΠ. εεί.; οι δε μή εεί. ευΐΉ δίοΒ.: δ’ οι μή Α : 

δε μή Β; χϋί. η ποιή εεί.: ποιεί ΑΒ; χίίί. 13 νπζρ- 

/3άλ(λ)ωνται εεί.: υποβάλλονται Α Β. 

ζ)ιΐοΐε ευηι ίία δΐηί, ηοίο ϋεΙεΓε οτι αϋ ίχ. 16. 

Ρογγο ρππηί ε&ρίίίδ, υί>ί ϋεεδί Β εί 1οη§ε 3. εείεπδ 
εοείίείϋυδ ϋίδεΓερ3ί Α, ηοη 3δδεηίίπ ροδδυηι Μενναΐϋίΐ 
δεηίεηίΐ3ε, εΐυαδ εχδί3Γε εάίίίοηεδ 3ί> ίρδο δεπρίοΓε 
εχεο£ΐί3ί3δ. Ιγωγωο ίυΓε Γηίΐιί εΓεϋειε νίάείυΓ Κυείιΐ 
Ιΐύνανΐηυι εχειηρίανίε, βχ <}ΐιο Λ ρειιάεί, εοάίεενι αιιΐε 

οειιΐοε Ηαίηιίεεε %η ρνίητο /'οΐίο εήαηι ψιανι ίη εεΐεγίε 

εχεεηιη, εχ φιο εχεενίύενεί $ιιαε Ιε^ενε ροΐιιίί. Τυηι, 
ρΓοίεείυδ 3.Β ίίδ ςυ3ε δΐιρεΓεΓαηί ϋίίεπδ, εΐε δυο ηοη- 

ηυ1ΐ3. 3.υϋ3είυδ αείάίϋίί. δίε πρώτον ίηνεηΐί ρΐ'ο τ(δ 
μς)ν (§ ΐ), μ€γάλων ρΓΟ μζ(ιζόν)ων (§ 6), επι σωφρο¬ 

σύνη κτλ. ρΓΟ επι(θνμίαν) κτλ. (§ 8), απαντάς μαστοί ρΐΌ 
ά(θ)άν(α)τοί (§ 13), πάντως αδονσι ρΓΟ (φ)αν(ερα)ί (§ ίο), 

ν ευκλείας ρΐ'Ο (τιμωρ)ίας (§ Ιΐ), νέστωρ ρΓΟ νΐστορος, 

ςυοά ρεΓ εοηιρεηϋίυπι δεπρίυηι εΓ3ί, εί ώ? άφ’ ίνος 

ρτο (ή) ά(ρ)ε(τ?ί) (§ 7)· (^Γη &ιιίεπι υϋίςυε δεηδίιηι 
Λΐίςυεηι είΐΐεεΓε νείΐεί, γάρ Εάϋίϋίί ροδί μ\ν (§ 4)> 

ίκτήσατο δεπρδίί ρΐΌ κτησάμ^νος (§ 8), ΟΓηίδδίδ ςυαε 
ΟΓηηίηο εν3ηυεΓ3Πί. 

Μεϋοΐ'ε ίεχίυδ Γεεεηδίοηε υδυπι εδδε ΡοΙΙυεείΏ ηιΐϋπι 

1 5ί &<3 Υαΐΐο&ηί αΓοΚεΙ^-ρυιη τε^ευπί εεΐεπ, εεςυΐδ ηοη τηίΓεΙιΐΓ 

επάειη ηοπιίηα ο&5υ ΐΓαηδΠϋδεε ναίϊθ3ηί 1ίί)Γ3πυηι ςηαε ίη νίηόο- 

βοηεηεί, ίη ςυο 5αηε 1ιπ-1>3ΐυ5 εεί ογ(1ο νεΓβοππη, θΓηΪ55α 5υηί? 
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0)113.6 ϊη ηοδίτίδ οοάίοίβΐϊδ Ιγ3οΙι1:3 6δί, οιπη ίη ςείεπδ, 

ίιπη ΓΩΕχίΓηο ίη ϋιιοβιΐδ υΐΐίιηίδ οαρίΗβιΐδ Γεοεηδεηάίδ, 

3 φΐίβιΐδ ηίΗΐΙ οίεδοπρδίΐ:, ίη Γηειηοπ3 εδί ϋ3βεηο1ιΐΓη. 

ΙηερίίαπίΓη εηίπι ςιπϋιΐδ <3είοπΏ3ίιΐΓ ερϋο^ιΐδ ρ3ϊΐ6ηι 

οοάίουΓη ηοδίΓΟΓϋΓη Εουηίδ, 3ΐΪ3δ ιηεηϋίδ Ι&Γ&ηοηιιίι 

«Ιε^εη νεπ δίΓηίΙΙίΓηυηι βδί; ηοςυε οπιηία ριιΐο Ικχϋε 

οοηίεοίυΓα δ3Π3Π ροδδε. Ε3ί;εοΓ ΓΠ6 ο. χϋ. 15 αδτοι (ουιπ 

5ΐθβ.) μεν μαθήσεις και μελετάς επιπόνους εχ^ουσι, σωτηρίαν 

δο ταΐς εαυτών πόλζσι (φερουσι) ρΓ3εΐ3ΐιιηιιτι ίίιίδδε, ηϊδΐ 

δ6ηΐ6ηίΪ3 δίο οοηίθΓΓη3ί3 3β ίηϋοίε δοπρίοπδ 3β1ιοπ·6Γε 

νΐϋεΓεΙιΐΓ: ηεψαε οιηηίηο ρΕοεηΙ: 63 ςιΐ36 ο. χϋί. 6 

6(ϋάί. 

ΡοδίΓ6Γηο, οιπη ηεςυε Ε ηεςυε Ο Οχηε^εΐίοιιηι 
οοηί:ίηε3ΐ:, ηυΐΐοδ οοάίοεδ ρι*36ΐ:6Γ ΑΒΜ οοηδ^ηίοΓ 
αϋϋίϋιπ. Κεεΐε 3ϋάυη1: άεϋεποΓεδ δι’ ί. 17 ; €ΐ? Είδ 
ουΓη Αε1Ϊ3ηο ίν. 9 ; οΣ οιπη 5ίοΙ}36θ χϋ. 15. αενναους 

νί. 5 ,' προσεΐναι νϋί. 5 οοπ%υηί. 

3ΙΟΕΑ 

Α = νΐηάοϋοηεηδίδ IV 37 

Β = να,ϋοαηαδ 989 

Μ = ΜαΓοίαηυδ 511 

(Ιοί. = οβΙείΌππη οοάΐοαιη αηαδ ρΙιΐΓθδνο 

[Β] = Β 0X63115 
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Τό μεν εύρημα Θεών, Απόλλωνος και Άρτεμιδος, άγραι I 

και κυνες' εδοσαν δε και ετίμησαν τοντω Χείρωνα δια 

δικαιότητα. 6 δε λαβών ϊχάρη τω δώρω και εχρητο· και 2 

εγενοντο αυτώ μαθηταϊ κννηγεσίων τε και ετερων καλών 

5 Κε'φαλοϊ, Άσκληπιδ?, Μειλαζ>ίωζ>, Νεστωρ, Άμφιάραος, 

Πϊ^λευί, Τελαμώζ^, Μελεαχρο§·, θησευς, 'ΐ7Γ7τολυτο?, Παλα- 

μηδης, Μενεσθευς, Όδνσσευς, Αιομηδης, Κάστωρ, Πολυ¬ 

δεύκη, Μαχαωυ, Ποδαλειριο?, Άντίλοχος, Αινείας, Άχιλ- 

λευ?, ώυ κατα χρόνον έκαστος υπό θεών ετιμηθη, θαύμα- 3 

ίο (ετω δε μηδεις οτι οι πολλοί αυτών άρεσκον^ες θεοΐς όμως 

ετελευτησαν τούτο μεν γάρ η φύσις· άλλ’ οί έπαινοι 

αυτών μεγάλοι εγενοντο· μηδε οτι ονχ αι αυταϊ ηλικίαι 

πάσι τουτοις· ό γάρ Χείρωνος βίος πάσιν εξήρκει. Ζευς 

γάρ και Χείρων αδελφοί πατρός μεν τον αυτόν, μητρός δε 

15 ό μεν ιΡε'α?, 6 δε Ναιδοί νύμφης· ώστε εγεγόνει μεν 4 

Χείρων πρότερος τούτων, ετελευτησε δε ύστερος, επεί 

Άχιλλέα επαίδενσεν. εκ δε της επιμελείας της [εκ] τών 5 

κννών καί κννηγεσίων καί (εκ) της άλλης παιδείας πολύ 

διενεγκόντες τά κατά την αρετήν εθανμάσθησαν. Κε'φαλοί 6 

2ο μεν [και] υπό θεάς ηρπάσθη, ’Ασκληπιός δε (και) μειζόνων 

Κυνηγετικός Β Μ Η3ΓροοΓ3ΐίο 5. ν. άρκυωρός &1. : Κυνηγετικό. Α 
I τό μεν^ πρώτον Α. : τό μεν πρώτον Κίΐΐιΐ 2 τούτφ οιη. Απδΐΐά. 3· 7 
εί 6. 4 4 αυτου Α 5 μειλανίων Α Ηΐο εΐ § 7 : μελανίων οεΐ. 
7 Όδυσσευς, Μενεσθεύς, Αιομηδης οπι. Α: οοιτεχΐ οπίΐηεηι οοΐΐ. §§ 12, 13 
9 · · · 4τιμ{\θη οπι. Α ιο-ΐ2 οί. . . 'ότι οηα. Α 12 ουχ Α : 

ου καί εεΐ. 13 πασι τούτοις Α: οιη. εεΐ. γάρ] δβ του Α 
Γ3-Ι5 Ζευς . . . ώστε οπι. Α 14 γ αρ~\ μεν Απδίίά. 4· 5 χ5 
με.ν γαρ Α ιό Χείρων Α : οπι. οεΐ. ΰστερος Α : ύστερον οεί. 
4πεϊ Α : ^ ώί Μ : ^ <3εΙ. 17-18 4κ τών κυνών καί οπι. Α 17 4κ άοΐ. 
δοΗηεΐάοΓ ιδ 4κ ζάά. δοΗηεΐάεΓ 2ο ρπιΐδ κα) (3εί. Η&ιιρΙ 
ροδί, και 3(1(1. Ηβυρί μεγάλων Α 



ΕΝΟΦΧ2ΝΤΟΣ ι 

ετνχεν, άνιστάναι μεν τεθνεώτας, νοσονντας δε ίάσθαι· 

δια δε ταντα θεός ώς 7ταρ’ άνθρωποι? αείμνηστον κλέος 

7 εχει. Μειλανίων δε τοσοντον υπερεσχε φιλοπονία, ώστε 

ών αντω άντερασταϊ εγενοντο οί τότε άριστοι των τότε 

μεγίστων γόμων μόνος ετνχεν Αταλάντης. Νεστορος δε 5 

προδιελήλυθεν η αρετή των Ελλήνων τάς άκοάς, ώστε 

8 είδόσιν άν λεγοιμι. Άμφιάραος δε οτ επι Θήβας εστρά- 

τενσε, πλείστον κτησάμενος έπαινον ετνχε παρά θεών άείζως 

τιμάσθαι. Πηλεδί δ’ επιθυμίαν παρεσχε και θεοΐς δούναι 

τε Θετιν αντω καί τον γάμον παρά Χείρωνι νμνήσαι. ίο 

9 Τελαμ,ώυ δε τοσοντος εγένετο, ωστ εκ μεν πόλεως τής 

μεγίστης ήν αυτός εβουλετο γήμαι Περίβοιαν την Άλκάθου· 

οτε δε 6 πρώτος των 'Ελλήνων εδίδου τάριστεΐα Ηρακλής 

ίο 6 Διδί, ελών Τροίαν, <Ησιόνην αντω εδωκεν. Μελεαγρος 

δε τάς μεν τιμάς ας ελαβε φανεραί· πατρος δ’ εν γήρα 15 

επιλανθανομενου τής θεού ουχ υπό τής αυτόν αίτιας εδυ- 

στνχησε. θησευς δε τους μεν τής Έλλάδοί εχθρούς 

πόσης μόνος άπώλεσε' την δ’ αυτοί) πατρίδα πολύ μείζω 

ιι ποιήσας ετι καί νυν θαυμάζεται. *Ιππόλυτος δε ύπο μεν 

τής 1 Αρτεμιδος ετιμάτο και εν λόγοις συνήν, σωφροσύνη 2ο 

δ'ε και οσιότητι μακαρισθεις ετελευτησε. ΥΙαλαμήδης δε 

εως μεν περιήν πάντων των εφ’ εαυτόν υπερεσχε σοφία. 

ι θνήσκοντας Α 2 &ς ν&ΙοΙίεηαεΓ οηι. Α : $>ν εεΐ. 
3 φιλοπονία Α : φιλοπονίας οεί. 4 ροδί. τότε Α : τε οεί. : (3ε1. 
Κ.ύΗ1 5 νεστορ Α : νεστωρ Α οογ. 6 παρελήλυθεν Α ή 
άρετί)] ως άφ’ ενός Α : εις των αφελέστατων ϋΐεΐδ : ως φρόνιμος οΐΐιη 
οοηίεοΐ, 50(3 ως άφ' ενός εοηΐεείυΓΕ εεΐ 'ώστ 4ν Όίεΐδ η άν 
λεγοιμι} άφίην Α: αν φαίην \νίθ5εηί1ι&1 8 εκτήσατο Α ετυχε ... 

τιμάσθαι οπι. Α άε\ ζών εο(3(3. : εοπ*. ϋΐικί. 9 προθυμίαν 
Καίβεί 9_Ι° επιθυμίαν . . . ύμνήσαι] επί σωφροσύνή τε ι<α\ τί) άλλ-ρ 
αρετή μάλιστα εθαυμάσθη Α ιι τοσουτος ογπ. ΐη ΙεχΙιι Α: τοιούτος 
Α γπ§·. ΐ2 έβονλενετο εο(1<1. : οογγ. 8ΐερΗαηιΐ5 13 τοίϊ 
πρώτοις ϋίηά. 14 δ Αιός οηι. Α 'Ησιόνην] άριστεΊον Α 
15 φανεραί] πάντες άδουσι Α ι6 επιλαθομενου Ζειιηε υπό της 
Α: οηι. εεΐ. αυτοί) Α αΐτίαις οο(3<3. : οογγ. ΡϊογΙοοπι ι8 πολύ 
Α : πολλφ οεί. 20 της οπι. Α συνήν Α : ήν οεϋ. σωφρο¬ 

σύνης νεί σωφροσύνην Ρίεεοίοιηίηί 2ΐ δσιότητι] αυτός Α : ίθΓί. 

δσιοτητος 22 περιήν Α : ήν οεί. πάντων Α : πολύ οεί. 



ΚΤΝ ΗΓΕΤΙΚΟΣ ι 

άποθανών δε αδίκως τοσαυτης ετνχς τιμωρίας νπδ θεών, 

όσης ουδείς άλλος ανθρώπων. ετελευτησε δε ουχ νφ’ ών 

οίονταί τινες· ου γάρ αν ήν δ μεν σχεδόν τι άριστος, δ δε 

όμοιος άγαθοΐς· κακοί δε επραξαν το εργον. Μενεσθενς 12 

5 δ€ εκ της επιμελείας της [βκ] των κννηγεσίων τοσοντον 

υπερεβαλε φιλοπονία, ώστε δμολογεΐται τους των 'Ελλήΐ’ων 

πρώτους υστέρους είναι τα εις τον πόλεμον εκείνου πλήν 

Νεστορος· καί ουτος ου προεχειν λεγεται, άλλα ερίζειν. 

Όδυσσευς δ£ καί Διομήδης λαμπροί μεν και καθ’ εν έκαστον, 13 

ίο τδ δ€ ολον αίτιοι του Τροίαν άλώναι. Κάστωρ δε καί 
Πολυδεύκης οσα επεδείξαντο εν τή Έλλάδι των παρά 

Χείρωνος διά τδ αξίωμα τδ εκ τούτων αθάνατοί είσι. 

Μαχάων δ£ και Ποδαλείριος παιδενθεντες τά αυτά εγενοντο 14 

και τεχνας και λόγους καί πολέμους αγαθοί. Άντίλοχος 

15 δε του πατρδς υπεραποθανών τοσαυτης ετυχεν εύκλειας, 

ώστε μόνος φιλοπάτωρ παρά τοΐς 'Έλλησιν άναγορευθήναι. 

Αινείας δε σώσας μεν τους πατρώους καί μητρώονς θεούς, 15 

σώσας δε καί αυτόν τδν πατέρα, δόξαν ευσεβείας εξηνεγκατο, 

ώστε καί οι πολέμιοι μόνω εκείνω ών εκράτησαν εν Τροία 

2ο εδοσαν μή συληθήναι. Άχιλλευς δ’ εν ταυτη τη παιδεία ι6 

τραφείς οϋτω καλά καί μεγάλα μνημεία παρεδωκεν, ώστε 

ούτε λεγων ουτ άκουων περί εκείνον ουδείς απαγορεύει, 

ουτοι δε τοιουτοι εγενοντο εκ τής επιμελείας τής παρά ι7 

Χείρωνος, ής οί μεν αγαθοί ετι καί νυν ερώσιν, οι δε 

25 κακοί φθονουσιν, ώστ εν μεν τή Έλλάδι εϊ τω σνμφοραί 
εγίγνοντο ή πόλει ή βασιλεΐ, ελυοντο (δι’) αντους· εί δε 

προς τους βαρβάρους πάντας πάση τΓ/ Έλλάδι νεΐκος ή 

I τίμωρίας] ευκλϊΐας Α 3 οίονταί] εφασάν Α τί] τοι Α 
4 άγαθψ Α 5 ^κ <3ο1. 8θ1ιηεί(ΐ6Γ 6 δμολογεΐται Α : 
όμολογεΐν Μ ίο τον Α : οηι. οεί. 12 αθάνατοι] Επαντε: 
μεστοί Α 13 αυτά Α: αυτά πάντα οεί. : αυτά ταυτα ϋΐη(3. 
ιό άναρρηθήναι Οοβεί 17-18 μεν ... δε οιη. Α ι8 αυτδ$ 
Α ροδί εξηνεγκατο 3(1(1. τοσαντην ΚΐθΗ3Γ<ΐ5 19 εκράτησεν 
Κε^οππηοΗογ 2ΐ μνήμη δοΙιηοϊόοΓ 23 δέ Α : οπι. ςεί. 
24 ων πιεΙ. 20 δί 3(18. αυτά* 8εΙ. 



1 ΕΝΟΦΏΝΤΟΣ 

πόλ€μος ήν, διά τούτους οί "Ελλην€ς ϊκράτονν, ώστε ανίκητου 

τήν Ελλάδα παρύχ€σθαι. 

ΐ8 Έγώ μ,ευ ονν παραινώ τοΐς υε'ου μη καταφρον€Ϊν κννη- 

γζσιων μηδ€ τής άλλης παιδ€ΐας· εκ τούτων γάρ γίγνονται 

τα €ΐς τον πόλ€μον αγαθοί και [είί] τα άλλα ε£ ών ανάγκη 5 

καλώς νο€Ϊν καί λΙγ€ΐν καί πράττ€ΐν. 

II Πρώτοι; μ€ν ονν χρή ελ^ειυ επί το €πιτήδ€υμα το τών 

κυνηγ€σίων τον ήδη εκ παιδος άλλάττοντα την ηλικίαν, είτα 

δε καί επί τά άλλα παιδευματα, [του μευ εχουτα] σκεψά- 

μ€νον την ουσίαν, ω μευ εστιν ικανή, άξίως τής αυτού ίο 

ώφελεια?, ω δε μη Ζστιν, άλλ’ ονν την γ€ προθυμίαν παρ€- 

2 χύσθω μηδϊν ελλειπωυ τής Μαντού δννάμ€ως. δσα δε καί 

οΐα δει παρ€σκ€υασμύνον Ζλθβΐν επ’ αυτό φράσω και αυτά 

καί την Επιστήμην έκαστου, ϊνα πρθ€ιδώς εγχειρί) τώ εργω. 

καί μηδ>€ΐς αυτά φαύλα νομισάτω ειυαι* άν€ν γάρ δη τούτων 15 

3 ονκ άν €ΐη πραξις. χρή δε τον μ\ν άρκνωρον ειυαι επι- 

θυμούντα τον έργου καί την φωνήν *Ελληνα, την δε ηλικίαν 

π€ρϊ €τη €Ϊκοσι, το δε βΐδος Ζλαφρόν, ισχυρόν, ψυχήν δε 

4 ικανόν, ϊνα τών πόνων τούτοις κρατών χαίρρ τώ εργω* τά? 

δε άρκνς Φασιανού ή Καρχηδονίον λ€πτού λίνον καί τά 20 

ευο'δια καί τά δίκτυα, εστωσαυ δε αι μβν άρκνς ευυεάλιυοι (εκ 

τριών τόνων, έκαστος δε τουο? εκ τριών λίνων), το δε μύγ€θος 

I ήν Α : οπι. οεί. 2 παρεχεσθαι Α : παρέχαν εεί. : τταρασχόσθαι 
ΚϋΗΙ: παρασχςΐν δοΗπείάετ 3 οΖν άεΐ. δ&ιιρρε πΐ 1ιΐε ίηαρίΕΐ; 
£εηιπηιπη ΧεηορΗοηΐΐδ οριιεο. 4 μηδέ . . . παιδεία* <1ε1. Όΐηά. 

5 κα\ €15 Απδΐΐό. 3· 9 : Τ6 εο(^· 8-9 είτα . . . παιδευματα (Ιεΐ. 
Κ&όεπη&οΗεΓ 9 παιδεύματα] ΐηείρΐϋ Β τδυ με»; ίχοντα (Ιβί. 
ϋίη(1. : τδν νουν %χοντα οίΐ. Όίεΐ5 ίο αύτοΰ εοάά.: εοΓΓ. Οαϊΐ 
12 εαυτοί; οιη. Α Ι3-Ι5 αυτά . . . μηδεί* οπι. Α ΐ6 τδ»; μεν 
άρκυωρδν Α Β : των μ\ν αρκύων Μ άρκυωρδν οΐ δίιη. Όίηθ. Ιΐβΐςυε 
είναι οπι. Μ 19 εν τούτοι* Α 21 άρκυε* 00(1(1. 21-22 έκ . . . 
λίνων οπι. εο<3(1.; δεά εί. ΡοΙΙ. ν. 27 δε? δε αυτά* (τά* ίρκυ*) είναι κατά 
τδν του α€νοψωντο5 λόγον, εννεαλίνου* όκ τριών τόνων συμπεπλεγμ^α*. 
δ δε τόνο5 καί κώλον καλ€?ται' ττ€ΐτλ€κται δ’ εκ λίνων δ τόνοε τριών, 
πη<3ε δεΙιηοΐάοΓ εκ . . . λίνων ίηδοπιίΐ 



ΚΤΝ ΗΓΕΤΙΚΟΣ ϋ 

πειηεσπίθαμοί, δίπάλαστοί δ£ τούς βρόχους, περίκείσθωσαν 

δε τους περίδρομους άναμμάτους, ινα ευτροχοί ώσί, τα δ’ δι>ο- 5 

δια δωδεκάλίνα, {τα δβ δίκτυα εκκαίδεκάλινα), τδ δβ μεγεθος 

τα μεν ενόδία διώρυγα, τρίώρυγα, τετρώρυγα, πεντώρυγα, τα 

5 δ€ δίκτυα δεκώρυγα, είκοσώρυγα, τρίακοντώρυγα· εάν δβ 

η μ^ίζω, δυσμεταχείρίστα εσται* άμφότερα δε τρίακονθάμ- 

ματα, καί των βρόχων τδ διάστημα ίσον ταΐς άρκυσιν. εν 6 

δ£ τοΓί άκρωλενίοίς τα μεν ενόδία εχετω μαστούς, τά δε 

δίκτυα δακτυλίους, τους δε περίδρομους άπδ στροφείων. 

ίο αί δ€ σχαλίδες αί μεν των άρκύων τδ μήκος δέκα παλαιστών, 7 

εστωσαν δε καί ελάττους· αί μεν άνίσοί αυτών εν τοΐς 

ετεροκλίνεσί των χωρίων, Ινα ίσα τα ύψη εζαίρωσίν, εν δε 

τοΐς δμαλεσίν αί ίσαι· αυταί δ’ ενπερίσπαστοί τα άκρα καί 

[ανται] λεΐαί· αί δε των ενοδίων των άρκυων δίπλάσίαί, αί 

15 δβ των δικτύων τδ μεν μεγεθος πεντεσπίθαμοί, δίκρα εχουσαί 

μικρά, τά εντμηματα μη βαθεα· ευπαγεΐς δ£ πάσαι καί μη 

ασύμμετροι τά πάχη προς τά μηκη. τω δε πληθεί των 8 

σχαλίδων οΐόν τ’ εστϊ χρησθαί πρδς τά δίκτυα πολλώ καί 

όλίγω· ελάττονί μεν, άν σφόδρα τείνηταί εν τη στάσει, 

2ο πλέονί δ’, άν ησυχη. έστω δε καί εν οτω εσονταί αί 9 

άρκυς καί τά ενόδία καί (τά) δίκτυα κυνουχος μόσχεως, καί 

τά δρέπανα, Ινα η της ύλης τεμνοντα φράττείν τά δεόμενα. 

ι πεντασπίθαμοι οο(3(]. : οογγ. Οοβεί: περίκείσθωσαν Α : ... σθωσαν 
Β : υφείστωσαν οεΐ. : ύφείσθωσαν ΟαδΙ&Ιΐο 3 τά . . . εκκαίδεκάλινα 

\νείδ1ί6 β ΡοΙΙ. ν. 30 4 τρίώρυγα Α: .. . υγα Β : οιη. οεΐ. 
τετρωρυγα οπι. ΑΒ 6 τριακοντάμματα Α : . . . άμματα Β 9 τερί- 
δρόμουί ΑΒ εΐ ΡοΙΙ. ν. 29 : περιστρόφου$ οε£. ίο αί μεν τών^Α.: 

μεν των οεΐ. ί των μεν ϋίικί. 12 'Ινα Α : οηΐ. οεΐ. Ι3-Ι4 ο,υται 
. .. λεΐαι οιη. Α, <3ε1. Η δοΗοηΜ 13 αυτό»] ΓογΙ. πάσαι 14 καίαυται 
ςυ&ε άεΐ. Κ,αάεπηαοΙιεΓ ίη Β 1ε§ί ηοη ροδδΐιηΐ; αυται άεΐενι: αυταί 
8ααρρε αί . . . ενοδίων Α : οιη. οεΐ:. τώυ] τδν των Α : των δε 
οεΐ. : του των ΡΐεΓίεοηί των άρκύων ίοτί. οΐεΐεηοΐυηι 15 πεντα- 

σπίθαμοι Α Β: πεντασπίθαμον οε£ : ΟΟΓΓ. ΟοβεΙ ΐ6 μ)/] ου Α [Β] 
17 πάχη πρδ$ τά οηΐ. Α ΐ8 σταλίδων θθ<3(3. : οογγ. δΙερΗ&ηιΐδ 
πολλών καί ολίγων ΟθθΜ. : οογγ. 5θΗηεί(!θΓ 19 ελαττόναν Α : 
ϊλάττονα οεΐ. : οογγ. Βτο(ΐ3ειΐ5 20 πλεονι Μ : πλειόνων Α [Β] 
21 τά ενόδία καί δίκτυα Α : τά δίκτυα εν εκατεροΐί οεϋ. [Β] 22 τά 
δρέπανα Β Μ : δρέπανα Α 



ΞΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ 111 

III Τα δε γένη των κννών διττά, αί μεν καστόριαι, αί δε 
άλωπεκίδες. εχονσι δ’ αί μεν καστόριαι την επωνυμίαν 
ταύτην οτι Κάστωρ ήσθεις τώ έργω μάλιστα αντάς διε- 

φύλαξεν αί δ’ άλωπεκίδες διότι εκ κννών Τ€ και άλωπέκων 
έγένοντο· εν πολλώ δε χρόνω σνγκέκραται αυτών η φύσις. $ 

2 χείρονς δε και πλείονς αί τοιαίδε, μικραί, γρυπάί, χαροποί, 

μυωποί, άμορφοι, σκληραί, ασθενείς, φιλαί, νψηλαί, άσυμ- 

3 μετροι, άψυχοι, άρρινες, ονκ εύποδες. αί /αεί; οΣα* μικραί 
πολλάκις αποστερούνται της εργασίας διά το μικρόν αί δε 
γρυποί άστομοι καί διά τούτο ου κατέχονσι τον λαγώ· (αί) ίο 
χαροποί δε καί μνωποί χείρω τά όμματα έχονσιν (αί) άμορφοι 
δε καί αισχραι όράσθαι· αί δε σκληραί τά είδη χαλεπώς 
άπο τών κυνηγεσίων άπαλλάττονσι· πονεΐν δε αδύνατοι αί 
ασθενείς καί αί ψιλαί· αί δε νψηλαί καί αί ασύμμετροι 
ασύντακτα έχονσαι τά σώματα βαρέως διαφοιτώσιν αί άψν- 15 

χοι δε καί λείπουσι τά έργα καί άφίστανται (καί νποφεύ- 

γουσι) τον ήλιον νπο τάς σκιάς καί κατακλίνονται· αί δε 
άρρινες μόλις καί όλιγάκις αισθάνονται του λαγώ· αί δε 
άποδες ούδ’ αν ώσιν εύψυχοι τούς πόνους δύνανται άνέχε- 

σθαι, άλλ’ άπαγορεύουσι διά το άλγος τών π οδών, 2ο 
4 Είσί δε καί της ίχνεύσεως πολλοί τρόποι εκ τών αυτών 

κννών αί μεν γάρ έπειδάν λάβωσι τά ίχνη, πορεύονται 
άσήμως ώστε μη γιγνώσκεσθαι οτι ίχνεύονσιν, αί δε τά 
ώτα μόνον διακινούσι, την δε ουράν ήσυχη έχονσιν, αί δε 
τά ώτα μέν ακίνητα έχονσιν, άκραν δε την ουράν σείουσιν. 25 

I δισσά Α: εστϊ δισσά οεΐ. [Β] 3 ραλίστα] καθαράί Α [Β] 
5 δέ πολλφ Α 7 άμορφοι ΚϋΜ : αισχροί οοάιΐ. ςυοά 8ε1. 8αυρρο; 
οί. Ροΐΐυεε ν. 62 5(ρ 8 άρρινες 8εΙ. : άρρενοι Α: ογπ. Β : άρινες Μ 
9 πολλάκις Α Β : πολλάκις εκ τών κυνηγεσίων εεΐ. ίο λαγών Α 
εεηιρεΓ αί αάά. Κ,ϊοΗίΐΓάε ιι μυωποί δε καϊ χαροποί ΒΜ αί 
3(1(3ΐι1ϊ 14 αί δε Κϋΐιΐ: δέ καί ΑΒ: καϊ Μ : καί αί (Ιοί. ύφηλαΐ 
μεν <3βΙ. αί πηΐε ασύμμετροι ογπ. Μ 15 σώματα οΐεί. : δμματα 
Α Β Μ : βήματα Ηει-νν. ιό δέ οπι. Α Β ρπυε καί ογπ. Μ καί 
νποφεύγουσι 3.<3<ϋο1ϊ: πΐϋαΐΐα ι8 άρινοι οο<3ά.: οογγ. Όΐηοΐ. 19 
εύποδες Α εάν Β Μ 20 άλγοτ] άσθενες Α 21 έκ οΐεΐ. δο1ιηεΐ(1εΓ 
αυτών] αυτών διαφορών τών εεί. Όΐείε: τοιουτων εΐΐ. ΡΐεΓίεοπϊ 
24 μόνον^ μεν είΐ. ΡΐεΓίεοπϊ 25 άκρα δε τη ούρα οοίΜ. : οογγ. Βεοηεΐ. 
σαίνουσιν δίερίιαηυε 
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άλλαι δε συνάγουσι τά ωτα καί επισκυθρωπάσασαι δια τού ζ 

ίχνους, σχάσασαι την ουράν και φράξασαι διατρεχουσι· 

πολλαί δε τούτων μεν ούδεν ποιούσι, μανικώς δε περιφερό¬ 

μενοι υλακτούσι περί τα ίχνη, οτε δε είσπίπτουσιν εις αυτό, 

5 άφρόνως καταπατούσαι τάς αισθήσεις. είσι δε αί κύκλοις 6 

πολλοΐς χρωμεναι και πλάνοις, νπολαμβάνουσαι εκ τού 

πρόσω τα ίχνη παραλείπουσι τον λαγώ, οσάκις δ’ επιτρε- 

χουσι τά ίχνη, εικάζουσι, προορωμεναι δε τον λαγώ τρεμουσι 

καί ούκ επέρχονται πριν (α,ν) ιδωσιν υποκινούντο. οσαι δε / 

ίο τά των άλλων κυνών ευρήματα εν ταίς ίχνειαις καί μεταδρο- 

μαΐς προθεουσαι θαμινά σκοπούσιν, εαυτούς άπίστως εχουσι· 

θρασειαι δ’ αί ούκ εώσι των συνεργών τάς σοφωτερας εις 

το πρόσθεν προιεναι, άλλ’ άνειργουσι θορυβούσαν αί δε 

άσπαζόμεναι τά ψευδή και υπερλαμπρυνόμεναι εφ’ οτω άν 

15 τύχωσι προάγουσι συνειδυιαι εαυταΐς οτι εξαπατώσιν αί 

δ’ ούκ είδυΐαι το αύτο ποιούσι ταύταις· φαύλαι δε αί ούκ 

άπαλλαττόμεναι εκ τών τριμμών τά ορθά ού γιγνώσκουσιν. 

όσαι δε τών κυνών τά ίχνη τά μεν εύναια άγνοούσι, τά δε δ 

δρομαία ταχύ διατρεχουσιν, ούκ είσί γνήσιοι· διώκουσι 

2ο δε αί μεν άρχόμεναι σφόδρα, διά δε μαλακίαν άνιάσιν, 

αί δε ύποθεουσιν, είτα άμαρτάνουσιν, ετεραι δε άνοήτως 

εμπίπτουσαι εις τάς όδούς άμαρτάνουσι, το άνήκουστον πολύ 

εχουσαι. πολλαί δε τά διώγματα άφιεΐσαι επανέρχονται 9 

διά τό μισόθηρον, πολλαί δε διά το φιλάνθρωπον αί δ’ 

25 εκ τών ιχνών κεκλαγγυΐαι εξαπατάν πειρώνται, αληθή τά 

ψευδή ποιούμενοι, είσί δε αί τούτο μεν ού ποιούσι, μεταξύ ίο 

δέ θεουσαι άν ποθεν άκούσωσι κραυγής, καταλείπουσαι τά 

4 ότε ΡίεΓίεοηΐ δέ οπι. Μ 5 καταπατονσι είΐ. Κ.ϋΗ1 
7 πρόσθεν Μ [Β] 8 τρεμουσι; εί. ΡοΙΙ. ν. 64 ύποτρεμονσας . . . ύποτρε- 

μ·)Ό5 γινομενας : άτρεμούσι Βπιηείε 9 ^ ^<1^· Ι)ίη<1. II σκοπονσαι 
Β Μ 12 αί ούκ εώσαι Ηεπηο£εηε5 σοφωτερας Α εί ΡοΙΙ. : 
σοφάς εεΐ. εί Ηεητιο^. 13 ίεναι Ηεπηο^. ι6 αί ϋίηά.: αί 
εοάοΐ. 17 ίκ ΟΠΙ. ΡοΙΙ. γιγνώσκουσιν Οΐπά. : γιγνώσκουσαι οοάά. 

ι8 εί 19 άγνοούσι εί ταχύ διατρεχουσιν ΐηΙεΓ 5ε ιχιτιίαπ νιιΐΐ ΚΐοΗαΓάδ ; 
ιπαΠιτι εύναια εί δρομαία δε<3ειη ΓηαΙίίΓε 21-22 άμαρτάνουσιν . . . 
όδοι>5 οπι. Α 25 εκτός ΗεΓ\νεπ3εη κεκραγυίαι Μ 27 θεουσιν Μ 
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αυτών έργα άπρονοητως έπι τούτο φέρονται· μεταθέουσι δε 

αΐ μεν ασαφώς, αι δ£ πολύ ύπολαμβάνουσαι, δοξάζουσαι δε 

έτέρως· αι δε πεπλασμένως, φθονερώς δε άλλαι έκκυνούσι 

ιι παρά το ίχνος διά τέλους σνμπεριφερόμεναι. τα μεν ουν 

πλεΐστα τούτων φύσει έχουσι, τα δε ηγμέναι άνεπιστημόνως 5 

δύσχρηστοι είσιν αί τοιαϋται μεν ούν κύνες άποτρέψειαν 

αν τούς έπιθυμούντας κννηγεσίων. οΐας δε δει είναι τού 

αυτού γένους τά τε είδη καί τα άλλα φράσω. 

IV Πρώτοι; μεν ουν χρη είναι μεγάλας, ειτα έχούσας τάς 

κεφαλάς ελαφρός, σιμάς, άρθρώδεις, ινώδη τά κάτωθεν των ίο 

μετώπων, ομματα μετέωρα, μέλανα, λαμπρά, μέτωπα πλατέα, 

τάς διακρίσεις βαθείας, ώτα μικρά, λεπτά, ψιλά όπισθεν, 

τράχηλους μάκρους, υγρούς, περιφερείς, στηθη πλατέα, μη 

άσαρκα άπδ των ώμων, τάς ώμοπλάτας διεστώσας μικρόν, 

σκέλη τά πρόσθια μικρά, ορθά, στρογγυλά, στιφρά, ορθούς 15 

τούς αγκώνας, πλευράς μη επί γην βαθείας, άλλ’ εις το 

πλάγιον παρηκούσας, όσφύς σαρκώδεις, τά μεγέθη μεταξύ 

μακρών (καϊ) βραχειών, μήτε νγράς λίαν μήτε σκληράς, 

λαγάνας μεταξύ μεγάλων (και) μικρών, ισχία στρογγυλά, 

όπισθεν σαρκώδη, άνωθεν δε μη συνδεδεμένα, ένδοθεν δε 2ο 

προσεσταλμένα, τά κάτωθεν τών κενεώνων λαγαρά καί αυ¬ 

τούς τούς κενεώνας, ουράς μακράς, όρθάς, λιγυράς, μηριαίας 

1 αυτών Β Μ δβ Β : οηι. Α: γάρ Μ : γουν δεΙιηοί(1εΓ 2 ύπο- 
λαμβάνουσι Η δοΐιεηΐίΐ δοξάζουσι οοάοΐ.: οογγ. Βεοηοΐ. 3 ετέρως 
Α : ετεραι Β Μ 6κκυνούσαι Μ \ περί Α συμπαραφερόμεναι Μ 
5 εχουσαι <3εΙ. ήγμένα Β 6 δύσχρηστοι . . . κώ/βϊ] αί τοιαϋται μέν 
ουν κύνες δύσχρηστοι εισι καϊ δο!ιηεί(3εΓ ιι μεγάλα καϊ πλατέα Μ 
(μέτωπον πλατύ ΡοΙΙ.) 12 ίθΓΐ. βαθείας εχοντα ; εί. ΡοΙΙ. V. 3 

μικρά εο<3(1. εί ΡοΙΙ.: μακρά νΐίίίιΐδ, εοΐΐ. Αγγ. άβ Ύεπ. ν. η ώτα με¬ 
γάλα έστω φιλοΐς Β Μ 14 οοπιπια ροδί ώμων ΚϋΗΙ, ροδί 
άσαρκα εο<3(1. εί ΡοΙΙ. ; εΓ. Αγγ, 1. ε. ιό τούς αγκώνας ορθούς Μ 
έπϊ γην Α Β ; εί. ΡοΙΙ. ν. : επίπαν Μ ΐη οσφύν σαρκώδη 
Β Μ αηίε σαρκώδεις 3(1(3. μή δε1ιηοΐ<3εΓ εχ Αγγ. 17-18 τά . . . 

βραχειών <3ε1. δοΗηεί<3θΓ ι8 καϊ 3<3<3. δίορΗαηιΐδ βραχηών 
Α: βραχέων Β Μ : οογγ. ΡΐεΗεοηί μήτε ύγράς λίαν οηι. Α 19 καϊ 
3(1(1. δίερίιαηαδ 20 ροδί. δέ οηι. Α 2ΐ προσεσταλμένα ϋϊηίΐ. 
οχ ΡοΙΙ. : προεσταλμένα 00(1(1. 22 τούς ΟΠ1. Α [Β] μακράς ΟΠ1. 
Α ; δε(3 εί. ΡοΙΙ. προμήκεις εί Αγγ. 1. ε. 
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[μη] σκληρός, ύποκώλια μακρά, περιφερή, ευπαγη, σκέλη 

πολύ μείζω τα όπισθεν των έμπροσθεν και επίρρικνα, πόδας 

περιφερείς. και εάν ωσι τοιαϋται αί κύνες, εσονται ίσχυ- 2 

ραι τα είδη, έλαφραί, σύμμετροι, ποδώκεις, και απδ των 

5 προσώπων φαιδραϊ και ενστομοι. ίχνευέτωσαν δε εκ των 3 

τριμμών ταχύ άπαλλαττόμεναι, τιθεΐσαι τάς κεφαλάς επι 

γην λεχρίας, έμμειδιώσαι μεν προς τα ίχνη, επικαταβάλ- 

λονσαι δε τα ώτα· και τα μεν όμματα πυκνά διακινούσαι, 

ταΐς δε ουράΐς διασαίνονσαι κύκλους πολλούς (ποιούμενοι) 

ίο προς τάς εύνας προ'ιτωσαν όμοϋ δια τού ίχνους άπασαι. όταν 4 

δ£ περί αυτόν ωσι τον λαγω, δηλον ποιείτωσαν τω κυνηγέτρ 

θάττον φοιτώσαι, μάλλον γνωρίζουσαι απδ τού θυμού, απδ 

της κεφαλής, απδ των όμμάτων, απδ της μεταλλάξεως των 

σχημάτων και απδ των άναβλεμμάτων καί έμβλεμμάτων 

15 €ΐς την ύλην και άναστρεμμάτων των επι τάς καθέδρας τού 

λαγω, καί απδ των εις τδ πρόσθεν και όπισθεν και εις τδ 

πλάγιον διαρριμμάτων, και απδ τού αληθώς ηδη αίωρεΐσθαι 

την ψυχήν καί ύπερχαίρειν οτι τού λαγω εγγύς εισι. 

διωκέτωσαν δέ έρρωμένως καί μη έπανιεΐσαι σύν πολλρ 5 

20 κλαγγή και υλαγμω, συνεκπερώσαι μετά τού λαγω πάντρ, 

μεταθείτωσαν δέ ταχύ και λαμπρώς, πυκνά μεταφερόμεναι 

και έπανακλαγγάνουσαι δικαίως* πρδς δέ τδν κυνηγέτην μη 

έπανίτωσαν λιπούσαι τα ίχνη. μετά δέ τού είδους κα\ τού 6 

έργου τούτου εύψυχοι έστωσαν και εϋρινες και εύποδες και 

25 εύτριχες, εύψυχοι μέν ούν έσονται, εάν μη λείπωσι τά 

ι μ)] άεΐ. Ιυη§επη3ηη οοΐΐ. ΡοΙΙ. ν. 59 6υπα-γη ΡοΙΙ.: εϋπανη Α : 
ευπαχη Β Μ 2 περικνά οο(3<3. : οογγ. ΒοΗηεΐοΙεΓ οοΐΐ. ΡοΙΙ. 3 κ<ά 
εάν Μ : &ι/ Α [Β] 5 ίχνενέτωσαν Μ : ένευέτωσαν Α [Β] η λεχρίας 
Βτοά&ειίδ : οηΐ. Α : δαχρείας Β : λεχρείας Μ επιμειδιώσαι οίΐ. 
ΡϊεΓίεοηΐ οοΐΐ. Αγγ. άβ Ϋεη. ν. 3 8 καϊ οιη. Β Μ διακινούσαι 
(3εΙ. : διακινούντων ΑΒ Μ 9 ττοιούμεναι 3<3άΐ(ϋ; οί. νί. 21, νϋΐ. 3 
ίο πλευράς 00(1(1. : οογγ. δοϊιηεΐίΙοΓ 12 θυμ.οΰ δΐΐδρ. Κίοΐιαπίδ 
13-14 τί}* · · · ογπ. Α 14 σχημάτων Βεοηοΐ. : σωμάτων Μ ε£ αί 
νΐ<3. Β : όμμάτων ΡοΙΙ. ν. 6ΐ άναβλεμμάτων Μ εΐ ΡοΙΙ. : άντιβλεμ- 
μάτων ΑΒ ιη καϊ άπδ του «ΙεΙεΓε ναΐί Κ,ίεΐιαιχίδ εύδήλως 
Ηεπνεπίεη 2ΐ μετατιθέτωσαν οο(1(1. : οογγ. ΒίερΗπηιΐδ 24 εϋπσ- 

δεε καϊ εϋρινες Β Μ καϊ εϋτριχες οιη. Β Μ 25 λίπωσι Β Μ 
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κυνηγέσια όταν η πνίγη· εύρινες δε, ζαν του λαγώ όσφραί- 

νωνται εν τόποις ψιλού, ξηροΐς, προσήλιου τον άστρου 

επιόντος· εύποδες δε, εάν τη αντη ώρα μη καταρρηγννωνται 

αυτών οί πόδες τά δρη θεουσών εύτριχες δε, εάν έχωσι 

7 λεπτήν και πυκνήν και μαλακην την τρίχα, τά δε χρώματα 5 

οο χρτ) ειζ>αι τώι> κννών ούτε πνρρά ούτε μέλανα ούτε λευκά 

παντελώς· εστι γάρ ον γενναΐον τούτο, άλλ(α το) άπλούν και 

δ θηριώδες. αι μεν ούν πνρραϊ εχονσαι εστωσαν λευκήν 

τρίχα επανθοϋσαν περί τά μέτωπα και αι μέλαιναι, αι δε 

λευκάι πυρράν επι δε ταΐς μηριαίαις άκραις τρίχας όρθάς, ίο 

βαθείας, και έπι ταΐς όσφνσι καί ταΐς ουραΐς κάτω, άνωθεν 

δε μέτριας. 

9 *Αγειν δε άμεινον τάς κννας {εις) τά δρη πολλάκις, τα δε 

ερ)/α ηττοζτ τα μεν γάρ δρη δίόν τ εστι και ιχνεύειν και 

μεταθεΐν καθαρώς, τά δε έργα ουδέτερα διά τούς τριμμονς. :ξ> 

ίο έστι δε και αν ευ τού εύρίσκειν τον λαγώ αγαθόν άγειν 

τάς κννας {εις) τά τραχέα* και γάρ εύποδες γίγνονται καί 

τά σώματα διαπονούσαι εν τόποις τοιούτοις ωφελούνται. 

II άγεσθωσαν δε θέρους μεν μέχρι μεσημβρίας, χειμώνος δε 

δι ημέρας, μετοπώρου δ’ ε£ω μεσημβρίας, εντός δε εσπέρας 2ο 

το εαρ. ταύτα γάρ μέτρια. 

V Τα δε ίχνη τού λαγώ τού μεν χειμώνος μακρά έστι διά 

το μήκος τών νυκτών τού δε θέρους βραχέα διά το εναντίον, 

χειμώνος μεν ονν πρω ούκ δζει αυτών, όταν πάχνη η η 

παγετός· η μεν γάρ πάχνη τη αντης ίσχνι άντισπάσασα το 25 

2 θερμόν έχει εν έαυτη, 6 δε παγετός έπιπήξας. και αι κύνες 

μαλκίονσαι τάς ρίνας ον δύνανται αίσθάνεσθαι όταν η 

τοιαύτα, πρίν άν 6 ήλιος διάλυση αυτά η προϊούσα η ημέρα· 

I πνίγη ■§ Α : $ πνίγος ΟοβεΙ 2 προσείλοις ΟοβεΙ 3 τύν 
αυτ^ν ώραν ΚίοΠαπΙδ η τούτο τό απΧουν αλλά θηριωΖςς ΒοΗηείάεΓ 
άλλα τό Β&<3επη&οΗεΓ ; οί. Λγγ. νΐ. ι 9 μέτωπα Μ ; οί. ΡοΙΙ. ν. 65 : 
πρόσωπα Α Β 13 εις άεΐ. οί Αεϋαη Ηιβί. Αη. χΐϋ. 24 : οιη. Α Β Μ 
17 €<ϊ άεΐ. εΐ Αείί&η : οιτ>. Α Β Μ ι8 διαπονοΰντςς Α 25 αυτής 
Β Μ 27 μαλκίονσαι ^λτ ϋϊηίΐ. : μαλακιωσαι 00(1(1. εΐ ΡοΙΙ. ν. 49 
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τότε δ£ και αι κύνες οσφραίνονται καί αντά έηταναφερόμενα 

όζει. αφανίζει δ€ και η πολλή δρόσος καταφέρουσα αντά, 3 

και οι όμβροι οι γιγνόμενοι διά χρόνον όσμάς άγοντες την 

γην ποιονσι δύσοσμον, έως αν φνχθη· χείρω δε καί τα 

5 νότια ποιεί· νγραίνοντα γάρ διαχεΐ· τα δε βόρεια, εάν η 

άλυτα, συνίστησι καί σώζει, οι δε νέτοι κατακλύζουσι και 4 

αί ψακάδες, και η σελήνή αμαυροί τω θερμώ, μάλιστα δε 

όταν η πανσέληνος· και μανότατα τότε· χαίροντες γάρ τω 

φέγγει έπαναρριπτοϋντες μακράν διαίρουσιν άντιπαίζοντες· 

ίο ταραχώδη δέ όταν αλωπεκές προδιεζέλθωσι γίγνεται. το 5 

δβ εαρ κεκραμένον τη ώρα καλώς παρέχει τά ίχνη λαμπρά, 

πλην ει τι η γη έζανθονσα βλάπτει τάς κννας, εις το αντο 

συμμιγννουσα των ανθών τάς όσμάς. λεπτά δέ και ασαφή 

του θέρους· διάπυρος γάρ ονσα η γη αφανίζει το θερμόν δ 

15 έχουσιν έστι γάρ λεπτόν και αι κύνες ηττον οσφραίνονται 

τότε διά το έκλελνσθαι τά σώματα. του δέ μετοπώρου 

καθαρά· οσα γάρ η γη φέρει, τα μέν ήμερα σνγκεκόμισται, 

τά δέ άγρια γήρα διαλέλυται· ώστε ον παραλυποϋσι τών 

καρπών αι όσμα'ι εις ταντά φερόμεναι. εστι δέ του χειμώνος 6 

2ο και του θέρους και του μετοπώρου τά ίχνη ορθά έπι πολύ, 

του δ’ ηρος συμπεπλεγμένα· το γάρ θηρίον συνδυάζεται 

μέν αεί, μάλιστα δέ ταντην την ώραν ώστε διά τούτο έζ 

ανάγκης μετ άλληλων πλανώμενοι τοιαύτα ποιονσιν. όζει η 

δέ τών ιχνών έπι πλείω χρόνον τών ενναίων η τών δρομαίων 

25 τα μέν γάρ ενναΐα (ποιών) 6 λαγώς πορεύεται έφιστάμενος, 

τά δέ δρομαία ταχύ· η γη ονν τών μέν πυκνούται, τών δέ 

ον πίμπλαται. εν δέ τοΐς νλώδεσι μάλλον η εν τοΐς ψιλοΐς 

όζει· διατρέχων γάρ καί άνακαθίζων άπτεται πολλών. 

3 τη$ γης ΟΟίΗ. : ΟΟΓΓ. ΚΪο1ι&γ<35 6 άλυπα Β Μ η φωκάδες 
00(3(3. : οογγ. ϋίικί. τδ θερμόν ΟεβηεΓ 9 μακράν ΡΐεΓίεοηΐ 
οχ ΡοΙΙ. ν. 6η: μακρά οο<3<3. διαίρουσιν ( = διαβαίνουσιν) Α εΐ δίο 
Κ3(3οηπ3θΗθΓ : διαίρουσιν Β Μ 13 ανθεων Ροΐΐιιχ δβ οιη. Α 
ι8 τών οπι. Α 19 ταυτα οο<3<3. : οογγ. 8ο3ιηεϊ<3θΓ 2ο 4π\ τδ 
πολύ Μ 25 7ΟΓη· ^ ποιών &(3<3ΐ(3ΐ ποιείται Βεοηοΐ. : 
επιπορεύεται νεί διαπορεύεται δίερίιαηιΐδ 2η ί)] και Β 

ΧΕΝ. ΟΥΝΕΟ. 13 



V Η ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

8 Κατακλίνονται δ' εις ά η γη φύει η εχει εφ' εαυτης 

υπό 7ταντί, επ' αυτών, εν αυτοΐς, παρ' αυτά, άπωθεν πολύ, 

μικρόν, μεταξύ τούτων δτε δε καί, εζ> ττ) θαλάττρ διαρριπτών 

επί το δυνατόν και εν ϋδατι, εάν τι η υπερεχον η εμπεφυκός 

9 όν τουτω' ό μεν ουν ευναίος ποιούμενος ευνην επί πολύ 5 

όταν μεν ρ ψυχή, εν ευδιεινοΐς, όταν δε καύματα, εν παλι- 

σκίοις, τό δε εαρ και τό μετόπωρον εν προσηλίοις· οι δε 

δρομαίοι ουχ ούτως δια τό υπό των κυνών έκπληκτοι 

ίο γίγνεσθαι. κατακλίνεται δε υποθεϊς τά υποκώλια υπό τάς 

λαγάνας, τα. δε πρόσθεν σκέλη τα πλεΐστα συνθεϊς καί ίο 

εκτείνας, επ' ακρους δε τους πόδας την γενυν καταθείς, τά 

δε ωτα επιπετάσας επί τάς ώμοπλάτας· ουτω δε νποστεγει 

τά υγρά· εχει δε καί την τρίχα στεγανήν πυκνή γάρ καί 

ιΐ μαλακη. και όταν μεν εγρηγόρρ, καταμυει τά βλέφαρα, 

όταν δε καθευδρ, τά μεν βλέφαρα άναπεπταται ακίνητα, οι 15 

δε οφθαλμοί άτρεμας εχουσι· τους δε μυκτηρας, όταν μεν 

12 ευδρ, κινεί πυκνά, όταν δε μη, ηττον. όταν δε η γη βρυρ, 

μάλλον τά €ργα η τά όρη εχουσιν. υπομένει δε πανταχου 

ίχνευόμενος, εάν μητι περίφοβος της νυκτός γενηται· παθών 

δε τούτο υποκινεί. 2ο 

13 ΥΙολυγονον δ' εστϊν ούτως, ώστε τά μεν τετοκε, τά δε 

τίκτει, τά δε κυει. των δε μικρών λαγίων όζει μάλλον η 

των μεγάλων ετι γάρ υγρομελη όντα επισύρεται ολα επί 

14 της γης. τά μεν ουν λίαν νεογνά οϊ φιλοκυνηγεται άφιάσι 

τρ θεώ. οί δε ηδη ετειοι τάχιστα θεουσι τον πρώτον δρόμον, 25 

τους δ' άλλους ουκετι· είσϊ γάρ ελαφροί, αδύνατοι δε. 

15 Ααμβάνειν δε του λαγώ τά ίχνη υπάγοντα τάς κννας εκ 

ι ΓογΙ. κατακλίυεται 2 &ποθ*ν Β 3 θαλάσση Α Β 5 ττοι- 
οΰμενος . . . πολύ (Ιεΐ. ΡίειΊεοπΐ £π\ τδ Μ 6 παλιυσκίοΐϊ Μ 
7 φθινόπωρου Β Μ προσείλοις ΟοβοΙ, οοΐΐ. ΡοΙΙ. ν. 66 8 οντω Α 
€μιτληκτοι Μ ίο συνθά$ Μ εΐ ΡοΙΙ. ν. ηζ : £κθά$ Α Β 12 ουτω 
εοπ'ρεΐ: 6Ίτα οο<3<1 αποστό^ει Κα(1επη&οΗεΓ ι6 άτρόμα Α : 
άτρίμως Β §§13-14 ρο5ί § 6 ποιούσιν ίτ&ηδροδίιίΐ; 01ιΠ5ΐΪ3η 
2ΐ πο\ίτγοΐΌ5 οΐΐ. ΡΐοΙιαΓάδ : πολχτγονόν £στιν . . . τδ θηρίου ΡοΙΙ. ν. 73 : 
πολύγονον δ’ £στ\ τδ ζωον δ λαγώί ΑΐΗεη. ίχ, ρ. 400 6 22 κυ*ΐ 
Όίη<3. 27 £πά“γοντα ΡΐοΙίΗΓίΙδ 



ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ν 

τών έργων άνωθεν οσοι δε μη έρχονται αυτών εις τα εργά¬ 

σιμα, . . . τους λειμώνας, τάς νάπας, τα ρείθρα, τους λίθους, 

τά υλώδη· και εάν υποκινη, μη άναβοάν, ΐνα μη αι κύνες 

εκφρονες γιγνόμεναι χαλεπώς τά ίχνη γνωρίζωσιν. ευρι- ιό 

5 σκόμενοι δε υπ αυτών και διωκόμενοι εστιν οτε διαβαίνουσι 

τά ρεύματα και υποκάμπτουσι και καταδύονται εις φάραγ- 

γας και εις ίλεους· πεφόβηνται γάρ ου μόνον τάς κυνας 

αλλά και τους αετούς· νπερβάλλοντες γάρ τά σιμά καί τά 

ψιλά αν αρπάζονται, εως αν ωσιν ετειοι· τους δε μείζους ιγ 

ίο επιτρεχουσαι αι κυνες αναιρούνται, ποδωκεστατοι μεν ουν 

είσιν οί όρειοι, οι 7τεδινοϊ δε ηττον, βραδύτατοι δε οί ελειοι· 

οί δ’ επί 7τάντας τους τόπους πλανηται χαλεποί προς τους 

δρόμους· τα γάρ σύντομα ισασι· θεουσι γάρ μάλιστα μεν 

τά άνάντη η τά ομαλά, τά δε ανώμαλα άνομοίως, τά δε ΐ8 

15 κατάντη ήκιστα. διωκώμενοι δε είσι κατάδηλοι μάλιστα 

μεν διά γης κεκινημενης, εάν εχωσιν ενιον ερύθημα, καί διά 

καλάμης διά την ανταύγειαν* κατάδηλοι δε καί εν τοΐς 

τριμμοϊς καί εν ταΐς όδοΐς, εάν ωσιν ισόπεδοι· τό γάρ 

φανόν τό εν αντοΐς ενόν άντιλάμπει· άδηλοι δε, όταν (κατά) 

2ο τούς λίθους, τά όρη, τά φελλία, τά δασέα άποχωρώσι, διά 

την όμόχροιαν. προλαμβάνοντες δε τάς κυνας εφίστανται 19 

καί άνακαθίζοντες επαίρουσιν αυτούς καί επακούουσιν, εϊ 

που πλησίον κλαγγή η ψόφος τών κυνών' καί οθεν αν 

άκουσωσιν άποτρεπονται. ότε δ€ και ούκ άκουσαντες, αλλά 20 

2.5 δόζαντες η πεισθεντες ύφ' αυτών, παρά τά αυτά, διά τών 

2 1&ο. ϊικϋοανίΐ \7εΪ5ΐ<ε, ςυί έρευναν οΐί. : βίϊ ϋΐεΐδ: ίοΓί. κατά 
6 καί υποκάμπτουσι οτη. Α η εϊί είλους Α : εΐ5 είλονς Β : εϊσειλοΰσι 
Μ {ίλεό$ εΐ είλεόί 3£ηοδοί1 Ηεδ^οΗ. : ιλεοί, ίλαΊοι, έλεοί ΡοΙΙ. ν. 14 
οο(3(1.) 8 νπερβαλόντες Β Μ 9 τον5 . . . άφαιρουνται (Ιεΐ. ΚΐΛΙ 
το αναιρούνται Κ.ίε)ΐ3Γ(1δ : αφαιροΰνται οοάά. II πεδεινόϊ Α ΙΙ-Ι2 
ήττοζ/ . . . χαλεποί οτη. Α 12 πλάνητεί ΟοβεΙ 13 γάρ] 
Ηεηνεπίεη : γοΰν οΐί. ΚϋΗΙ 14 ή τά δμαλά 3υ1 (Ιεΐεηάιιηι αυΐ 

τον δε τά δμαλά δοπβεηοΐιιπΐ ρυΐβΐ ΡΐεΓίεοηί ανόμοια Μ [Β] : 
σπανίων Ηεηνεπίεη ιό ενιον Μ ; οί. ΟαυΙΐεΓ, Ζ.α Ιαη£ΐί€ άβ Χέη. 

ρ. 66 ί.: ενιοι Α Β : ένδν ϋΐεΐδ ι6—18 καί . . . ταΐ$ ογπ. Α 
19 κατά 3(3(1. Βεοηεΐ. 20 φέλλεια ϋΐη<3. 22 αύτοι/5 00(1(3. 
24 0τε Μ 25 νφ’ αυτών 5ο3ιηεΐ(1εΓ : ύπ' αυτών Β Μ : ΰπ’ αυτά Α 

18* 



V ΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αυτών, έπαλλάττοντες άλματα, έμποιοϋντες ΐχνεσιν ϊχνη, 

21 άποχωρουσι. καί είσι μακροδρομώτατοι μεν οί έκ των 

ψιλών ευρισκόμενοι διά το καταφανές, βραχυδρομώτατοι δε 

οί έκ των δασέων έμποδών γάρ τδ σκοτεινόν. 

22 Δνο δε τά γένη έστίν αυτών οί μεν γάρ μεγάλοι το 5 

χρώμα έπίπερκνοι και το λευκόν τό εν τώ μετώπω μέγα 

εχονσιν, οί δ’ έλάττους έπίξανθοι, μικρόν τό λευκόν έχοντες. 

23 την δε ουράν οί μεν κύκλω περιποίκιλον, οί δε παράσειρον, 

καί τά ομματα οί μεν χαροποί, οί δ’ υπόγλαυκοι· και τά 

μέλανα τά περί τά ώτα άκρα οί μεν έπί πολύ, οί δ’ επι ίο 

24 μικρόν. έχουσι δε αυτών αί πολλαί τών νήσων τους 

έλάττονς, αϊ τ έρημοι καί οϊκουμεναι· τό δε πλήθος πλείους 

εν αυταΐς η εν ταΐς ηπείροις· ου γάρ είσιν ουτ άλώπεκες 

έν ταΐς πολλαΐς αυτών, αΐτινες καί αυτους καί τά τέκνα 

έπιοϋσαι αναιρούνται, ούτε αετοί· τά μεγάλα γάρ όρη εχουσι ΐ5 

μάλλον η τά μικρά' έλάττω δε επί. το πολύ τά έν ταΐς 

25 νησοις. κννηγέται δε εις μεν τάς έρημους όλιγάκις άφ- 

ικνουνται, έν δε ταΐς οικουμέναις ολίγοι γίγνονται καί ου 

φιλόθηροι οί πολλοί· εις δε τά$ ίεράς τών νήσων ουδέ 

διαβιβάζειν οΐόν τε κυνας. όταν ουν τών τε υπαρχόντων 2ο 

ολίγους έκθηρώνται καί τών έπιγιγνομένων, ανάγκη άφθονους 

είναι. 

26 Βλεπει δε ουκ όξυ διά πολλά· τά τε γάρ ομματα έχει 

έξω καί τά βλέφαρα έλλείποντα καί ουκ έχοντα προβολην 

ταΐς αυγαΐς· η όψις ουν διά ταϋτα αμαυρά, έσκεδασμένη. 25 

27 άμα δε τουτοις καί έν υπνω όν τά πολλά το θηρίον ουκ 

ωφελείται προς τό όράν καί η ποδώκεια προς τό άμβλυώττειν 

5 δβ Α : καί Β : δβ καί Μ τδ χρώμα Α Β ΡοΙΙ. ν. 6η : ογπ. Μ 
6 έπίπερκνοι ΡοΙΙ. : 67τίπερνοι Α : επίττερκοι Β Μ ροδί, τδ οίη. Α 
8 παράσηρον Μ 9 ύποχαροποί Μ ίο περί ώτα τά Μ 12 αί 
οϊκουμεναι οίί. δοΗηβΐάοΓ 15 "γάρ μεγάλα Α ι8 ολίγοι γίγνον- 

ται δοπρβί : ολίγοι οντεί οο(Μ. : ολίγοι 6'ισι Όΐη<3. : άλιεύοντες ΚαάβΓ- 
γπ&οΙιογ : δλιγωρουσι . . . &ντε$ οΐϋ. ΚΐοΗαΓάδ 20 ίοιΐ. δτε : ου άν 
Ηβηνεπίοη 25 κα\ εσκεδασμεν-η Ζευηο 27 ποδωκία Α Β : ποδω- 
κεία Μ : οογγ. ϋΐηίΐ. άμβλυώττειν ϋΐη<3. ε ΡοΙΙ. ν. 69 : άμβλυωπεϊν 
οοάά. 



ΚΤΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ν 

αυτώ πολύ συμβάλλεται· ταχύ γάρ έκαστον παραφερει την 

οψιν πριν νοησαι ο τι €στι. και οι ψοβοι των κννων όταν 20 

διώκωνται, επόμενοι μετά τούτων συν εξαιρούνται το προ- 

νοεΐσθαι. ώστε διά ταντα προσπίπτων λανθάνει προς πολλά 

5 και εις τάς άρκνς εμπίπτων. εί δ' εφευγεν ορθόν, όλιγάκις 29 

άν επασχε το τοιοΰτον νυν δε περιβάλλων καί αγαπών 

τους τόπους εν οΐς εγενετο καί ετράφη αλίσκεται. κατά 

πόδας δε ον πολλάκις ύπδ των κννών διά (το) τάχος 

κρατείται· οσοι δε άλίσκονται, παρά φύσιν του σώματος, 

ίο τύχη δε χρώμενοι· ονδεν γάρ των όντων ισομεγέθες τούτω 

ομοιόν εστι προς αρμόν, σύγκειται γάρ εκ τοιοντων τό σώμα, 

εχει γάρ κεφαλήν κουφήν, μικρόν, κατωφερή, στενήν εκ τον 3° 

πρόσθεν, {ώτα υψηλά,) τράχηλον λεπτόν, περιφερή,ου σκλη¬ 

ρόν, μήκος ικανόν, ώμοπλάτας όρθάς, ασύνδετους άνωθεν, 

15 σκέλη τά επ’ αυτών ελαφρά, συγκωλα, στήθος ον βαρύτονον, 

πλευράς ελαφρός, συμμέτρους, όσφυν περιφερή, κωλην 

σαρκώδη, λαγάνας υγράς, λαπαράς ίκανώς, Ισχία στρογγυλά, 

πληρη κύκλω, άνωθεν δβ ώ? χρη διεστώτα, μηρούς μικρούς, 

ευπαγεΐς, εξωθεν μυς επιτεταμένους, ενδοθεν δε ουκ ογκώδεις, 

2ο υποκώλια μακρά, στιφρά, πόδας τους πρόσθεν άκρως υγρούς, 

στενούς, ορθούς, τούς δ£ όπισθεν στερεούς, πλατείς, πάντας 

δε ούδενος τραχέος φροντίζοντας, σκέλη τά όπισθεν μείζω 

πολύ τών έμπροσθεν καί εγκεκλιμενα μικρόν εξω, τρίχωμα 

ι παρ' έκαστον οΐί. Κ.ίοΙΐΗΓ(3δ 3 είλλόμειόι (άηνη ΗΥξεηίην) είί. 
ϋίοΐδ : επει*γόμενοι ΝΐοηιογεΓ 5 εφυγεν Β Μ δρθιον οο<3<1. : 
οογγ. ΌίηίΙ. η εγίνετο Β 8 τό α<3(1. Βεοηεΐ. 9 τοΟ οιη. 
Αγγϊ&π. άε Υεη. ϋ. 2 εί 3 ΙΟ χρησάμενοι Αγπηπ. ι ι άνόμοιον 
Β Μ : %ν ’όμοιον Κ.ΐεΗ3Γ(1δ αρμόν] δρόμον (Ιοί. 12 Ύονν ΚϋΗΙ 
καταφερή Β : κάτω- εί κατα- ΡοΙΙ. 12-13 στενήν . . . πρόσθεν <3ε1. 
Βεηζ : εις στενόν καταλαλούσαν ροδί ςυαε 3<3(3ΐί ώτα υψηλά ΡοΙΙ. 
στενήν . . . περιφερή οιη. Μ ΐ6 κωλήν ΑίΗεη. ΐχ. 3^8 ε : κωλήνα 
3ΐιί κωλήν ΡοΙΙ. : κοίλην 00(1(3. τη λαπάρας εοά(1. : οογγ. ΟοεηοΓ 
ικανάς Α ι8 μικρούς ΡίεΓίεοηί εοΐΐ. ΡοΙΙ. (βραχείς) : μάκρους 
εοάϋ. 19 εύπαχεΊς Α Β : εύπαχεΐς 3ΐιί εύπαγεΤς ΡοΙΙ. μεν μυς 
ΡίεΓίεοηί: ΓογΙ. μυώδεις ; εί. ΡοΙΙ. 2ο μακρά ΟοδηεΓ οχ ΡοΙΙ. : μικρά 
εοί](3. 2ΐ ροδί πάντας (ίεεδδε δασεας καί δϋδρίοΕίυΓ 8ο1ιηεΐϋεΓ οοΐΐ. 
Αοίίαη. χϊΐΐ. 14 εί ΑΓπαη. χνϋ. 4 



V ΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ 

μη ουκ είναι εκ 31 βραχύ, κοΰφον. ϊστιν ονν αδύνατον 

τοιούτων συνηρμοσμενον Ισχυρόν, υγρόν, υπερελαφρον. 

τεκμήριου δε ως ελαφρόν εστιν όταν άτρεμα διαπορευηται, 

πήδα—βαδίζοντα δβ ουδεις εώρακεν ουδ' όψεται—τιθεις εις 

το επεκείνα των έμπροσθεν ποδών τους όπισθεν καί ε£ω· 5 

32 και θεΐ όντως. δηλον δβ τούτο εν χιόνι. ουράν δ€ ουκ 

επιτηδείαν εχει προς δρόμον επευθυνειν γάρ ουχ ικανή τό 

σώμα δια την βραχύτητα* άλλα τω ώτϊ εκατερω τούτο 

ποιεί· και όταν άνιστηται υπό των κυνών, καταβάλλων 

[γαρ] και παραβάλλων τό ετερον ους πλάγιον, όποτερα αν ίο 

λνπηται, άπερειδόμενος [διδ] δη εις τούτο υποστρέφεται 

33 ταχύ, εν μικρώ πολύ καταλιπών τό επιφερόμενον. ουτω 

06 επιχαρι εστι το θέαμα, ώστε ουδεις οστις ουκ αν ιδων 

ιχνενόμενον, ευρισκόμενον, μεταθεόμενον, αλισκόμενον, επι- 

λάθοιτ αν εΐ τον ερωη. 15 

34 *Εν δβ τοΓ? εργοις κννηγετοΰντα άπεχεσθαι ων ωραι 

φερονσι και τα νάματα καί τα ρείθρα εάν τό γαρ άπτεσθαι 

τούτων αισχρόν και κακόν, καί ΐνα μη τω νόμω ενάντιοι 

ωσιν οι ίδόντες· καί όταν άναγρία εμπίπτη, άναλύειν χρη 

τά περί τό κννηγεσιον πάντα. 2ο 

VI Κννών δε κόσμος δεραια, ιμάντες, στελμονιαι· έστω δε 

τα μεν δεραια μαλακά, πλατέα, ΐνα μη θραυη τάς τρίχας 

των κυνών, οι δε ιμάντες εχοντες αγκόλας τη χειρί, άλλο 

δε μηδέν ου γαρ καλώς τηρονσι τάς κυνας οι ε£ αυτών 

ειργασμενοι τά δεραια· αι δε στελμονιαι πλατείς τους 25 

2 υγρόν ο Γη. Α 4 κα\ τιθεις 3οΗηεί<3εΓ 5 Ηω δοΚηείάεΓ 
6 δηλον . . . χιόνι οιη. Α τούτο Βεοηοΐ. : τούτου τό 00(3(1. 4ν 
χροί Β : ενχροι Μ : οογγ. Βΐ3ηε 9 ό,νκττηται ΡΐεΓίεοηί: άλίσκηται 
00(3(3. ίο γ&ρ <3ο1. ϋΐη(3. ιι εττερειδόμενος Βεοηοΐ. διό 
<3ο1. ΒοΗηεκΙεΓ 13 θέαμα δοΗηείίΙοΓ εχ Αιτίαη. χνΐ. 6 εί Ηεπηο^. 
7Γερϊ ιδιών ΐϋ, ρ. 3γ9 : θηρίον 00(3(3. ΓογΙ. ίδών τό θηρίον ', οί. 
Αιτίαη. 1. ο. ι8-Ι9 και . . . Ιδόντες (3ε1. ϋΐη(3. ι8 καί αηΐε %να 
(3ε1. δο1ιηοί(3εΓ νόμφ δΐ δαηαπι ϊη&ΙΐΐΗΐιιηι 5ΐ£ηίΠθ3ΐ:: ιη&ΐίηι νομίμφ 
19 διιόντες ϋΐεΐδ 20 τό οηι. Μ 21 στηλμονίαι Μ : τελαμωνίαι 
(3εΙ. εί οιπη ν. 1. τελμωνιαι ΡοΙΙ. ν. 55 : τελμονίαι ΗΐιΙ τελαμωνίαι 
ΡοΙΙ. χ. 142: στελμονιαι ΗεδγοΗ. 22 ΓογΙ. θλίβη 24 εκ 
των αυτών δο1ιηεί(3εΓ : εξ ιμάντων ΡΐειΊεοηϊ 25 στιλμονίαι Β Μ : 
τελαμωνίαι (3εΙ. 



ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ νί 

Ιμάντας, ΐνα μη τρίβωσι τάς λαγάνας αντών* εγκατερραμ- 

μεναι δβ εγκεντρίδες, ΐνα τα γένη φνλάττωσιν. εξάγειν δ’ 2 

αντάς ον χρη 67τι τα κυνηγεσια, όταν μη τα προσφερόμενα 

δεχωνται ηδεως (τεκμηριον δβ τούτο οτι ονκ ερρωνται) μηδε 

5 όταν άνεμος πνεη μεγας· διαρπάζει γάρ τα ίχνη και ου 

δύνανται όσφραίνεσθαι ονδε αί άρκνς εστόναι ονδε τα 

δίκτυα, όταν δε τούτων μηδετερον κωλύη, άγειν διά τρίτης 3 

ημέρας. τάς δε άλώπεκας μη εθίζειν τάς κύνας διώκειν 

διαφθορά γάρ μεγίστη και εν τώ δεοντι ούποτε πόρεισιν. 

ίο €ΐς δε τα κυνηγεσια μεταβάλλοντα άγειν, ΐνα ώσιν έμπειροι 4 

των κννηγεσίων, αντος δε της χώρας. εξιεναι δε πρω, ΐνα 

της ίχνεύσεως μη άποστερώνται, ώ? οι όψιζόμενοι άφαι- 

ροϋνται τα? μεν κννας τον ενρεΐν τον λαγώ, αντονς δε της 

ώφελείας· ον γάρ επιμενει τον ίχνους η φύσις λεπτή ονσα 

15 πάσαν ώραν. 

Την δβ στολήν 6 άρκυωρος εξίτω εχων επί Θήραν μη 5 

εχονσαν βάρος, τάς δε άρκνς ιστάτω εις άγκη, δρνμώνας 

τραχείας, σιμάς, λαγαρός, σκοτεινός, ρους, χαράδρας, χει- 

μάρρονς αέναους· εις ταντα γάρ μάλιστα φεύγει· (εις) όσα 6 

2ο δβ άλλα [βι?] άπειρον είπεΐν τούτων δε παρόδους, διόδους, 

καταφανείς, λεπτάς {καταλιπών), εις όρθρον καί μη πρω, ΐνα 

εάν η πλησίον το άρκυστάσιον των ζητησίμων, μη φοβηται 

ακονων δμον τον φόφον {εάν δε η απ' άλληλων πολύ, ηττον 

κωλύει πρω), καθαράς ποιούμενος τάς άρκυστάσίας, ΐνα [δ’] η 

25 αντών μηδέν άντεχεται. πηγνύειν (δβ) τα$· σχαλίδας νπτίας, 

όπως άν επαγόμεναι εχωσι το σύντονον επι δε άκρας ίσους 

I ε'/κατερραμενας δε ^κεντρίδας Κ.ίο1ΐ3π1δ 8-9 τάς . . . ττάρεισιν 
ο Γη. Α 8 τάς κννας <1ο1. ΡίεΓίεοηΐ ιι αύτδς Ζοιιηο : αυτοί 
00(10. 13 αυτούς \νοΐδ1ί6 : αυτούς 00(3(3. ιό άρκνωρος οοάά. 

Θήρα δίορ1ΐ3ηυδ ιη εις οιη. Β Μ &γκη, δρνμώνας δοπρδί : 
άμφιδρόμους 00(1(3. ; οί. ΡοΙΙ. V. 35 *ν ττά,σι τόττοις δδοΐς τριμμοϊς (οΓ. 
§ 9^ δρυμώσι (αυΐ δρόμοις) ε\εσι κτ\. 19 αέναους (Ιοί. : άεννάους 
Α Β Μ €ΐς ΐΓ3η5ροδυίί δο1ιηοί<1θΓ 2ΐ Ιηο. δί3ί. δο1ιηοί(1οΓ, 
ςυϊ δΟΓίρδΐί καταλειπετω. ιστάτω δ', οοΐΐ. ΡοΙΙ. 1. ο. διαστήματα κατα- 

\ιττών 7τρύς τάς διαδρομάς Ϊνα ροδί ζητησίμων ίΓ3Πδρ. δοΙίηοΐίΙοΓ 
24 ποιούμενου δοΙιηοκΙοΓ ' τάς οιη. Α δ' <1ε1. δοΙιηοίιΙοΓ 25 άντε- 

χεται Ζουηο: άντεχηται 00(3(3. δε 3(1(1. δοΗηοΐάοΓ 



VI ΗΕΝ0ΦΧ2ΝΤ0Σ 

τούς βρόχους έπιβαλλέτω καί ομοίως άντερειδέτω, έπαίρων 

8 6ΐ? μέσον τον κεκρύφαλον. εις δ£ τον περίδρομον έναπτέτω 

λίθον μακρόν καί μέγαν, ΐνα η αρκνς, όταν εχη τον λαγω, 

μη άντιτείνη. στοιχιστώ δε μακρά, υψηλά, όπως αν μη 

υπερπήδα, εν δε ταΐς ίχνείαις μη ύπερβάλλεσθαι· ίστι γάρ 5 

Θηρατικδν μεν ον, φιλόπονου δε τό εκ παντός τρόπον έλεΐν 

9 ταχύ, τα δε δίκτυα τεινέτω εν άπέδοις, έμβαλλέτω δε τα 

ένόδια εις τάς οδούς, και εκ των τριμμων εις τα συμφέροντα, 

καθάπτων τους περίδρομους επί την γην, τα άκρωλένια 

συνάγων, πηγνύων τας σχαλίδας μεταξύ των σαρδόνων, ίο 

€7Γΐ άκρας έπιβάλλων τους έπιδρόμονς και τα παράδρομα 

ίο σνμφράττων. φνλαττέτω δε έκπεριων’ εάν δε έκκλίνη τον 

στοίχον η αρκνς, άνιστάτω. διωκομένον δε τον λαγω εις τας 

αρκνς εις τό πρόσθεν προθείτω, καί έπιθέων μεν έμβοάτω· 

εμπεπτωκότος δε την οργήν των κννων πανέτω, μη απτό- 15 

μένος άλλα παραμυθούμένος· και δηλούτω τω κννηγέττ/, 

ότι έάλωκεν άναβοησας η ότι παραδεδράμηκε παρά τάδε η 

τάδε η ότι ούχ έωρακε. 

11 Τον δε κννηγέτην έξιέναι έχοντα ημελημένην έλαφράν 

έσθητα επί τό κννηγέσιον καί ύπόδεσιν, εν δε τη χειρι 2ο 

ρόπαλον, τον δε άρκνωρόν έπεσθαι· προς δε τό κννηγέσιον 

σιγή προσιέναι, ϊνα μη ό λαγώς, εάν πον η πλησίον, υποκινη 

12 άκούων της φωνής. δησαντα δ' εκ της ύλης τας κύνας 

έκάστην χωρίς, όπως αν εϋλντοι ωσιν, ιστάναι τας αρκνς 

καί τα δίκτυα, ως εϊρηται. μετά δε τούτο τον μεν άρκνωρόν 25 

4 μ\] <3ε1. ΗεΓννεπΙεη 5~7 *ν . . . ταχύ ροδί άνιστάτω (13) 
ίχ&ηδρ. Όίεΐδ 5 ύπερεμβάλλεσθαι Β : ύπερεμβαλεσθαι Μ 6 ού 
Α : οιη. εεΐ. τόπου Α ίο σαρδόνων Ιυη^επη&ηη οοΐΐ. ΡοΙΙ. ν. 
3ΐ εΐ ΗεεγοΗ. : σαρδόνιων Α : σαρδόνιων ΒΜ ιι τα οιη. Β Μ 
12 εκπεριών Α ; οί. ΗβΙΙ. ίϋ. 2. 25 εί Β1η55 αά ΌεηιοείΗ. ι8. 44 : όκπεριιών 
Β Μ τόν στίχον Α : στοίχος Β Μ : οογγ. ΡΐεΓίεοηί 13 διωκόμενον 
εΐ τδν λαγώ Β Μ δβ ογπ. Α Β 14 προθείτω δοπρδΐ : προΐεσθω 
εοοίοΐ. : 7Γροιτω νεί πορευεσθω Ρΐθ1ΐ3Γ(35 εκβοάτω Μ ΐ8 εώρακεν 

ού (ού Ζειιηε) κατεΐδε Β Μ 19 ημελημεντην^ μελαιναν ΗεΓννεπίεη 
εοΐΐ. ΡοΙΙ, ν. 17 σκευ)] κυνιρΎετου χιτάν ού λευκός κτλ. 22 προ- 

ιεναι Α 24 2>σιν ιστάναι ϋΐηά. : &σι συνιστάναι εο<3(3. 



ΚΤΝΗΓΕΤΙΚΟΣ νί 

ώίναι έν φυλακτ}· αυτόν δε τα? κννας λαβόντα ιέναι προς 

την υπαγωγήν τον κυνηγζσίον, και ζύξάμζνον τώ Απόλλωνι 13 

καί τη Άρτέμώι τη ^ Αγροτέρα μζταόονναι της Θήρας λΰσαι 

μίαν κύνα, ητις αν η σοφωτάτη ιγνζνζιν, έάν μέν η χ€ΐμών, 

5 αμ' ηλίω άνίσχοντι, έάν δε Θέρος, προ ημέρας, τας δε 

άλλας ώρας μζταξυ τούτον. επειδαυ δε η κύων λάβη το *4 

ίχνος ορθόν εκ των έπηλλαγμένων, παραλυσαι καί έτέραν 

π€ραινομένον δε τον ΐχνονς όιαλιπόντα μη πολύ καί τας 

αλλας άφιέναι κατά μίαν, καί επεσ^αι μη έγκείμενον, 

ίο όνομαστί έκάστην προσαγορζύοντα, μη πολλά, ινα μη 

παροξύνωνται προ τον καιρόν, αί δ’ νπό χαράς καί μένους 15 

προίασιν έξίλλουσαι τά ίχνη, ώ? πέφνκ€, δίπλα, τριπλά, 

προφορονμ€ναι παρά τά αυτά, δια των αυτών, έπηλλαγμένα, 

περιφερή, ορθά, καμπύλα, πυκνά, μανά, γνώριμα, άγνωστα, 

15 έαυτάς παραθέονσαι, ταχύ τάς ουράς διασειουσαι, και 

έπικλίνουσαι τά ωτα καί άστράπτουσαι τοϊς όμμασιν. 

επειδαυ δε περί τον λαγώ ώσι, όηλον ποιησονσι τω κυνη- ΐ6 

γέτη συν ταΐς ουράΐς τά σώματα ολα σννζπικραόαίνουσαι, 

πολ^μικώς έπιφζρόμζναι, φιλονίκως παραθέονσαι, συντρέ- 

2ο χονσαι φιλοπόνως, συνιστάμζναι ταχύ, όιιστάμζναι, πάλιν 

έπιφζρόμεναΐ' τελευτωσαι δε άφίξονται προς την €ννην του 

λαγώ, καί έπιόραμοννται επ’ αυτόν. 6 δ’ έξαίφνης ανάσας 17 

[εφ’ αυτόν] ύλαγμόν ποιήσζι των κννών καί κλαγγήν φεύγων. 

έμβοάτω δε αύτώ διωκομένω Ίώ κύνες, ίώ, καλώς, σοφώς 

25 γε ω κύνες. καί κυνοόρομεΐν περιελίζαντα ό άμπέχεται 

περί την χ^ΐρα καί τό ρόπαλον άναλαβόντα κατά τον 

λαγώ, καί μη ύπαντάν άπορον γάρ. 6 δε ύποχωρών ταχύ ΐ8 

2 εύξάμενος Α : εύξάμενοι Β Μ : οογγ. Ο&δίαΐίο 5 άνέχοντι Β Μ 
6 τούτων δοΗηεΐ(3εΓ η όθιον Α : ορθών Β Μ : οογγ. δο3ιηοΐ(3θΓ 
απαλλαγμένων 00(3(1. : οογγ. Βγο<330115 12 προϊάσιν Β Μ 
13 προφορούμβναι . . . αυτών ροδί άγνωστα (14) £Γ3Π5ρ. Κίοΐιαηΐδ 
14 όρθια 00(3(3. : οογγ. Βεοηοΐ. πυκνά, καμπύλα 00(3(3. : οογγ. Βεοηοΐ. 
15 ταΐς ούραώς οο(3(1. : οογγ. ΚΐοΗ&Γάδ ι η ποιάσωσι Β Μ 19 φιλο- 

νείκως θο<3<3. 23 έφ’ αύτύν (ΙεΙεηοΙυΓη 24 εμβοώντων Β Μ 
έμβοάν ου ν 8εΐ αύτψ Βοεεηδίΐεΐ αυτών Μ Ιώ καλώς Κπίβε : Οίη. Α: 
ίώ κακός Β Μ σαφώς οο(3<3. : οογγ. ΟεδηοΓ 25 ροδί κύνες 3(3(1. 

καλώς γε & κύνες Μ ; οί. Αγγ. ι8 27 άπονον Κ.ΐθ3ΐ3Γ<35 



VI ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

έκλείπων την δψιν πάλιν 7τεριβάλλει οθεν εύρίσκεται επί 

το πολύ. άναβοάν δ’ εκείνον μεν αντω Παισάτω παΐς· 

παΐ δη, παΐ δη. ό δε, εάυ τε έαλωκως $ εάυ τε μη, δηλούτω. 

19 και εάυ μεν εαλωκως η εν τω πρωτω δρόμω, άνακαλεσάμενον 

τάς κύνας ζητεΐν άλλον εάν δε μη, κννοδρομεΐν ως τάχιστα 5 

και μη άνιέναι, άλλ’ έκπεράν φιλοπόνως. και εάυ πάλιν 

άπαντωσι διωκονσαι αυτόν, άναβοάν Ευ γε, ευ γε ω κύνες, 

επεσθε ω κύνες* εάυ δε πολύ προειληφνΐαι ώσι και μ?/ 

οΓο? τ’ η κυνοδρομίαν επιγίγνεσθαι ανταΐς, άλλα διημαρτηκως 

η των δρόμων, η και πλησίον που φοιτώσας η έπιστάσα9 η ίο 

έχομένας τώυ ιχνών μη δύνηται ’ιδεΐν, πννθάνεσθαι παρα- 

20 Θέοντα άμα οτω αν προσπελάζη άναβοωντα Ή κατεΐδες ώ?/ 

τά? κύνας; έπειδάν δε πύθηται ήδη, εάν μευ ευ τω ιχυει ωσι, 

προσστάντα έγκελεύειν, τούνομα μεταβάλλοντα έκάστης 

τη9 κυυο'9, οποσαχτ) οιο'υ τ’ άυ ρ το^? τάυου9 τ^9 φωνής 15 

ποιούμενου, οξύ, βαρύ, μικρόν, μέγα* προς δε τοΪ9 άλλοις 

κελεύσμασιν, εάν ώσιυ ευ ορει αί μεταδρομαί, επικελεύειν 

τοόε, 1ΐ«υα κννες, ευ ω κυυε9. εαυ οε μ?) προ9 αυτοΐ9 ωσι 

τοΐς ίχυεσιυ, άλλ’ νπερβάλλωσι, καλεΐν αντάς, Ου πάλιν, 

2ΐ ου πάλιν ω κύνες; επειδάν δε προσσχωσι τοΪ9 ϊχνεσι, 2ο 

περιάγειν αντάς κύκλους πολλούς ποιούμενου* όπου δ’ αν 

ή ανταΐς άμανρόν το ίχνος, σημείου θέσθαι στοίχον έαντω, 

καί άπο τούτου σννείρειν μέχρι αν σαφώς γνωρίσωσιν 

22 έγκελεύοντα καί θωπεύοντα. αί δ’ επειδάν λαμπρά ή τά 

ίχνη επιρριπτονσαι, παραπηδωσαι, κοινωνούσαι, νπολαμβά- 25 

I άλίσκβται Κ.ϊοΗ&Γ<3δ 2 δβ κοινήν Β Μ τγοΓϊ* ατφ (ίζο) πα?ί Β : 
-τταΓί αδτώ Μ 3 7Γαί? δή, παίβ δή Α 4 ανακαλ^σάμενο! οο8<3. : 
οογγ. 5ο1ιηεΐ(3εΓ 6 μή οιη. Β άψιίναι Β Μ 9 V ΒΜ 
αύτοΓϊ οο<3<3. : οογγ. ΒΓοοΙαειίδ ίο ή 4πιστάσα$ δοπ'ρδί : ή γ7γι- 
βοώσαε οο<3<3. : <3ε1. δοΙιηεΐίΙεΓ 12 ώη Μ 14 ττροστάντα οοάοΐ.: 
οογγ. δοΙιηείάεΓ 15 ρπηδ τηε οιη. Α ΐ6 όξύν, βαρύν, μικρόν, 
μί^αν δοΙίηεϊάεΓ ΐη 4αν . . . μςταδρομαί οιη. Α αίματοδρομαί Β 
ι8 6υα 1^15 ΟεδηεΓ: *Ια βίδ Κΐοΐιαπίδ: βδ βΐδ οο(3<3. 19-20 σου 
βΐδ λΥείδΙίε προσσχωσι δοπρδΐ: προσχώσι Α Β : προστωσι Μ: προσ- 
στωσι δοΗποίάετ 21 πολλοδϊ Α : πολλούς πυκνονς Β Μ : πολλούς 
καί ττυκνονε δίερΙίΕηυδ 22 αύτοΐε Β Μ 23 μίχρίε Α 



ΚΤΝ ΗΓΕΤΙΚΟΣ νί 

νουσαι, ενσημαινόμεναι, ορούς τιθεμεναι εαυταΐς γνωρίμους 

ταχύ μεταθεύσονται· όταν δε ουτω διά του ίχνους πυκνώς 

διάττωσι, μη κατεχοντα κυνοδρομεΐν, ϊνα μη ιπτο φιλοτιμίας 

υπερβάλλωσι τα ίχνη. επειδάν δε 7Τ€ρι τον λαγώ ωσι και 23 

5 τούτο επιδεικνύωνται σαφώς τώ κυνηγετη, προσεχειν, όπως 

αν μη υποκινή εις το πρόσθεν πεφοβημενος τάς κυνας· αι 

δε διαρριπτουσαι τας ουράς και εαυταΐς εμπίπτουσαι και 

πολλά υπερπηδώσαι και επανακλαγγάνουσαι, επαναίρουσαι 

τας κεφαλάς, είσβλεπουσαι εις τόν κυνηγετην, επιγνωρί- 

ιο ζουσαι αληθή ήδη εΐι>αι ταΰτα, υφ' αυτών άναστήσουσι τον 

λαγώ καί επίασι κεκλαγγυΐαι. εάν δε εις τας άρκυς 24 

εμπίπτη ή εντός ή εζω παρενεχθή, καθ' εν έκαστον τούτων 

6 άρκυωρός γεγωνείτω. καί εάν μεν ή εαλωκώς, ετερον 

επιζητεΐν εάν δε μη, μεταθεΐν χρώμενον τοΐς αυτοΐς 

ΐ5 εγκελευσμασιν. επειδάν δε μεταθεουσαι αι κννες ήδη 25 

υπόκοποι ωσι και ή όψε ήδη τής ημέρας, τότε δει τον 

κυνηγετην τον λαγώ άπειρηκότα ζητεΐν, μη παραλείποντα 

μηδέν ών ή γή άνίησιν ή εχει εφ' αυτής, τάς άναστροφάς 

ποιουμενον πυκνός, όπως αν μη παραλειφθή (κατακλίνεται 

2ο γάρ εν μικρώ το θηρίον καί ουκ ανίσταται υπο κόπου και 

φόβου), τάς κυνας επαγόμενον, εγκελευοντα, παραμυθουμε- 

νον την φιλάνθρωπον πολλά, την αυθάδη ολίγα, την μεσην 

μέτρια, εως αν ή άποκτείνη αυτόν κατά πόδας ή εις τάς 

άρκυς εμβάλη. μετά δε ταυτα άνελόντα τάς άρκυς καί τά 26 

25 δίκτυα, άνατρίφαντα τάς κυνας άπιεναι εκ του κυνηγεσίου, 

επιμεί’,ναντα, εάν ή θερινή μεσημβρία, όπως αν τών κυνών 

οι πόδες μή καίωνται εν ττ) πορεία. 

Σκυλακευειν δε αυτάς ϊπανιεντα τών πόνων του χειμώνος, VII 

ΐνα εχουσαι την ησυχίαν προς τό εαρ επάγωνται την φυσιν 

2 ούτως Β Μ 3 ^ (Ιοί. ΟεεηβΓ 7 ταΓϊ ούραΐς 00(1(1. : οογγ. 
ΚίοΗαηΙδ ίο είναι Β Μ δφ’ αυτών] ύλαγμφ Ρίει*1εοηΐ 
II επίασι Β 12 ^ εξω ή εντύς Β Μ 15 αί κύνες Μ : κΰκλψ Α : 
αι κνκλψ Β ι6 δβΓ] δή (Ιοί. ΐ8 εαυτης Β Μ 28 δβ χρή αυτάς 
οΐί. 5ο1ιηεί<1εΓ οοΐΐ. ΡοΙΙ. ν. 51 29 ροδί, τήν (Ιεΐ. ϋίικί. 
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γενναίαν η γαρ ώρα 7τρο? τα? αυξήσεις των κννών κρατίστη 

αυτή· εισί δέ τέτταρες καί δέκα ήμέραι εν αϊς ή ανάγκη 

2 αϋτη έχει. άγειν δέ καταπαυομένας, ΐνα θάττον εγκυμονες 

γίγνωνται, ίτρδς κυνας αγαθούς· έπειδάν δβ ωσιν έπίφοροι, 

μη έξάγειν επί κυνηγέσιον ενδελεχώς, άλλα διαλείπειν, ζ 

ΐνα μη φιλοπονία διαφθείρωσι. κυουσι δ’ έξήκονθ' ημέρας. 

3 έπειδάν δέ γένηται τα σκυλάκια, υπδ τη τεκουση έάν καί 

μη υποβάλλειν νφ5 έτέραν κύνα· αϊ γάρ θεραπεΐαι αί 

άλλότριαι ονκ είσίν αυξιμοι· τδ δέ των μητέρων καί τδ 

γάλα άγαθδν καί τδ πνεύμα καί φίλαι αί περιβολαί. ίο 

4 έπειδάν δε πλανάται τα σκυλάκια ήδη, διδόναι γάλα μέχρι 

ένιαυτοΰ καί οΐς μέλλει τδν άπαντα χρόνον βιωσεσθαι, 

άλλο δβ μηδέν αί γαρ βαρεΐαι πλησμοναί των σκυλακίων 

διαστρέφουσι τα σκέλη, {τοϊς) σώμασι νόσους εμποιοΰσι, 

καί τα, εντδς άδικα γίγνεται. 15 

5 Τα δ’ ονόματα αυταΐς τίθεσθαι βραχέα, 'ίνα ευανάκλητα 

η. είναι δέ χρη τοιάδε· Φυχή, Θυμός, Πόρπαξ, Στύραξ, 

Λόγχη, Λόχος, Φρουρά, Φυλαξ, Τάξις, Ξιφών, Φόναξ, 

Φλέγων, Αλκή, Τευχών, 'Ύλευς, Μ^δα?, Ώόρθων, Σπέρχων, 

Όργη, Βρέμων, "Τβρις, Θάλλων, 'Ρώμη, Άνθευς, 'Ήβα, 20 

Τηθευς, Χαρά, Λευσων, Αυγώ, Πολβυί, Βια, Στίχων, 

Σπουδή, Βρυας, Οινάς, Στέρρος, Κραυγή, Καινών, Τυρβας, 

6 Σθένων, Αιθήρ, Άκτίς, Αιχμή, Νο'ϊ]?, Γνώμη, Στίβων, 

2 ήμέραι] αύται Μ : ήμέραι αύται δίερΗαηιΐδ 3 ο-ντη αυτά* 

οοΐΐ. Αγγ. χχχΐ. 3 έπαιξαν τή ανάγκη ταΰτη εχωνται 6 φίλο- 

πονίαν Β Μ κύουσι δ’ Α Β : κύουσιν Μ 9 *κ των λνεΐδίίο, οοΐΐ. 
ΡοΙΙ. ν. 5° ΙΟ αγαθόν ροδί γάλα οο<3<Ρ ε£ Αγγ. χχχ. 2 : ροδί 
μητέρων Ιχαηδρ. λΥεΐδΙίε αί περιβολαί φίλαι Μ ιι ηδη ροδί δβ 
Μ εί Αγγ. μέχριϊ ΑΒ 14 τά οιη. Β Μ τ οΐς 2<3<Ρ ΒοΙιηείάεΓ 
εχ Αγγ. εμποιοΰσαι Α, δε<3 εΓ. Αγγ. χχχΐ. ι ιό όνόματ Β Μ 17-1 
(ρ. δες.) Ψυχή ... Όρμη] θυμός φόλαξ ψυχή (δίή λόχος φλέγων λόγχη ξιφών 
φάναξ τάξις θάλλων τευχών αλκή μήδας πόρθων φρουρά σπέρχων βρέμων 
ύβρις άνθεύς γηθεύς ρώμη λεΰπων πολύς ήβα στερρός βρυας κραυγή καινών 
τυρβας οργή πόρπαξ στύραξ αιχμή ύλεύς στίχων άγώ (δΐε) 1&ε. οΐτοα 6 Ιΐΐί. 
αιθήρ άκτίς χα'ιρων νόης βία γνώμων στίβων ορμή Α ΐδ Αογχή 
ϋίηά. : λόγχη οοάά. 2ΐ Αεύσσων ϋΐηά. ; δεά οί. ΗεΓθ<3Ϊ2η. ΐ. 37 

Ρεηίζ Πολβυϊ δοπρδί: πολύς οοάίΐ.: Πίίλοϊ "ΝΑΓεΐδΙίε: Ποδηϊ ΚαάεΓ- 
Γη3θ1ιεΓ οοΐΐ. ^. I. Ο. 8139 22 Σπουδή οιη. Β ; οί. Α ΟΙνά$ οπι. 
Β ; οΓ. Α Στέρρος] οί. ΗεΓθ(ϋ3η. ΐ. 204 ΒεηΙζ: στερρύ$ ΒΜ 
Κραυγή ΗθΓθάΪ3η. : κραυγή εοάά. 
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'Ορμή. άγείν δε τα? σκύλακας €7ή το κυνηγέσιον, τάς 

μεν θηλείας οκταμήνους, τους δε άρρενας δεκάμηνους· προς 

δε τα ίχνη τα ευναΐα μή λύείν, άλλ’ εχοντα ύφημμένας 

μακροΐς Ιμασιν άκολουθεΐν ταΐς κυσϊν Ιχνευουσαις, έώντα 

5 αντας δίαθεΐν τα ίχνη. καί έπειδάν ό λαγώς εύρίσκηταί, 7 

έαν μεν καλαϊ ώσι προς τον δρόμον τα είδη, μή ανιέναι 

ευθύς· επείδαν δε προλάβη ό λαγώς τώ δρόμω, ώστε μή 

έφοράν ετί αυτόν, τάς σκύλακας ϊέναί. έαν γάρ όμόθεν δ 

καλάς τα είδη ουσας καί εύψύχους προς τον δρόμον έπίλύη, 

ίο όρώσαι τον λαγώ έντείνόμεναί ρήγνυνταί, ούπω εχουσαί συν- 

εστώτα τα σώματα' δίαφυλάττείν ουν δει τούτο τον κυνηγέτην, 

εάν δε αίσχίους ώσι (και άψυχοί) προς τον δρόμον, ουδέν 9 

κωλύει ίέναί' ευθύς γάρ δή ανέλπιστοι ούσαί του έλεΐν ου 

πείσονταί τούτο. τα δε δρομαία, έως αν ελωσι [τω ϊχνεί], 

15 μεταθεΐν εάν αλίσκομένου δε του λαγώ δίδόναί αύταΐς 

άναρρηγνύναί. έπειδάν δε μηκέτί θέλωσί προσμένείν τοΐς ΙΟ 

ϊχνεσίν, άλλ’ άποσκεδαννύωνταί, άναλαμβάνείν, έως αν 

έθίσθώσίν ευρίσκείν προσθέουσαί τον λαγώ, έπεϊ μή έν 

κόσμω άει τούτον ζητονσαί τελευτώσαι γίγνονταί έκκυνοί, 

2ο πονηρόν μάθημα. προς δε ταΐς άρκυσί δίδόναί τα σιτια 11 

αύταΐς, έως αν νέαί ωσίν, όταν άναίρώνταί, Ιν* έάν πλανη- 

θώσίν έν τώ κυνηγεσιω δι’ απειρίαν, προς τούτο έπανίονσαι 

σωζωνταί. άφεθήσονταί δε τούτου, όταν Ί)δη τώ θηρίω 

εχωσι πολεμίως, έπίμέλείαν δε ποιήσονταί τούτου μάλλον 

2 5 ή έκείνου φροντίζείν. χρή δε και ώ? τα πολλά δεομέναίς 12 

δίδόναί τα έπίτήδεία ταΐς κυσ\ν αυτόν όταν μεν γάρ 

2 οκτωμήνους ΟοβεΙ 3 τ“ Ίχνη (Ιοί. ΡΐβΓίεοηί υφημμένας 
δθΗηεΐ(1εΓ οοΐΐ. ΡοΙΙ. ν. 54 : υφειμένας θθ(1ί1. 5 διατρέχειν Μ 
6 καλοί οο(1(1. : οογγ. ΟεεηεΓ είδη] Ίχνη Μ 8 Ιέναι Β 
14 ελθωσι Β Μ : έπώσι δοΗΰηβπιηη τφ ϊχνει) των ιχνών ρ05ΐ δρομαία 
Βεοηοΐ.: (Ιοί. ϋίηοΐ. ι6 § ίο ροδί § ιι ίχ&ηερ. δοΙιηείέΐεΓ ιό— 
17 τοίς ίχνεσιν Κ.ίο1ΐ3Γ(ΐ5: ταΊς άρκυσιν 00(1(1. καί άψυχοι 3(1(1. 
ΗεΓ\νεπ1εη ΐ8 προθέουσαι (Ιοί. επεί μ)] Α : μ^) Β Μ : μ^ ουκ 
δίορΗαηυε : 4πε\ μτ) ουκ ϋΐεΐδ : μ}) άκόσμως Βεοηοΐ. 19 τούτο 
00(1(1.: οογγ. Βεοηοϊ. γίγνωνται δίερίιαηιΐδ 2ο πάθημα ΟοβεΙ 
23 σώζονται Α Β 24 δε] -γάρ Κΐθ1ΐ3Γ(ΐ5 25 ω$] εις Β δεομέναις 
ογπ. Β Μ 
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{μη) ενδεείς ώσι, τούτον τον αίτιον ούκ ίσασιν, όταν δε 

επιθυμούσαι λάβωσι, τον διδόντα στεργουσιν. 

VIII Ίχνεύεσθαι δε τον λαγώ όταν νίφη ό θεός ώστε ηφανίσθαι 

την γην εί δ’ ενεσται μελάγχιμα, δνσζητητος εσται. εστι 

δε, όταν μεν επινεφη καί η βόρειον, τα ίχνη εζω πολύν 5 

χρόνον δηλα· ον γάρ ταχύ σνντηκεται· εάν δε νότιόν τε 

τ\ και 7]λιος επιλάμπη, ολίγον χρόνον ταχύ γαρ διαχεΐται. 

όταν δ’ επινίφη συνεχώς, ούδεν δει* Επικαλύπτει γάρ· ουδέ 

αν πνεύμα η μεγα· σνμφορούν γαρ την χιόνα αφανίζει. 

2 κύνας μεν ονν ούδεν δει εχοντα εζιεναι επι την Θήραν ίο 

ταύτην η γαρ χιών καίει των κννών τάς ρίνας, {ρηγννσι) 

τούς πόδας, την οσμήν τον λαγώ αφανίζει δια τό ύπερπαγες· 

λαβόντα δε τα δίκτυα μετ άλλου ελθόντα προς τα όρη 

παριεναι από των έργων, και επειδαν λάβη τα ίχνη, 

3 πορεύεσθαι κατά ταύτα. εάν δ’ επηλλαγμενα η, εκ των 15 

αυτών πάλιν εις τό αυτό ηκοντα κύκλους ποιούμενου εκ- 

περιιεναι τα. τοιαντα ζητούντα όποια εζεισι. πολλά δε 

πλανάται ό λαγώς άπορούμενος οπού κατακλινη, άμα δε και 

4 είθισται τεχνάζειν τη βαδίσει διά τό διώκεσθαι αεί από 

τών τοιούτων. επειδαν (δε) φαντ) τό ίχνος, προϊεναι εις τό 2ο 

πρόσθεν. άζει δε η προς σύσκιον τόπον η προς από¬ 

κρημνου· τα γαρ πνεύματα ύπερφορεΐ την χιόνα ύπερ τών 

τοιούτων. παραλείπεται ούν ευνάσιμα πολλά· ζητεί δε 

5 τούτο, επειδαν δε τά ίχνη προς τοιαντα φόρη, μη προσιεναι 

ι μή 3(1(1. ΟεεηεΓ δε ογπ. Β Μ 3 τδν λαγών Α : τού λαγώ Β : 
τού$ λαγώϊ Μ ΓογΙ. καί ροδί λαγώ 3<1(1οη(1ιΐΓη 4 μελά-γχιμα ΡοΙΙ. 
ν. 66 : μελάγχειμα Α Μ : μελεΎχειμα Β 5 έπινίφτ) οο(1(1. : οογγ. 

νπη Βοευννεη ΓογΙ. ε|α> τούτων 6 νότιόν Όίηθ. : νότειόν Α : 

νότιό$ Β Μ 8 ούδ’ εάν Όΐη(1. ίο Εχοντα \νε1ΐ5 : εχοντα$ 

00(3(1. II ροδί καίει 3(1(1. μέν 5θ1ιηεί(3οΓ ρήγνικτι 3(1(ϋ(1ι οοΐΐ. 
Αγγ. χίν. 5 *ν τψ κρυστάλλψ ... τα νερθεν τών ττοδών αύταΓ$ 
ρήγνυται : καί πήγνυσι Κ,ϋΗΙ : κα) λνεΐδίιε 12 τ^ν δ* δσμ-ήν 
Λνεϊδίεε 13 τά δίκτυα Μ : τδν διώκοντα Α Β : τδν διώκοντα τα 
δίκτυα Ρίει-ΐεοηί ι6 τά αύτα Βεοηοΐ. ιη 'όττοι δίερίιαπαδ 
ι8 κατακλιβγ 00<3<3. : οογγ. Όΐικί. 19 απδ δε τών Α 20 δε 
3(3(1. 8[ερ3ΐ3ηυ5 23 ζητεΐν Α 24 προσιεναι (3εΙ. : πρυσεΐναι 
Α Β Μ 
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έγγύς, ΐνα μη υποκινη, αλλά κύκλω έκπεριιέναι· έλπις γάρ 

αυτοί) είναι. δηλον δ’ έσται· τα -γαρ ίχνη αϊτό των τοιούτων 

ονδαμού περάσει. έπειδάν δε η σαφές οτι αυτού έστω, έαν 6 

μβνεΐ γάρ· έτερον δε ζητεΐν πρϊν τα ίχνη άδηλα γενέσθαι, 

5 της ώρας ένθυμούμενον, όπως, αν καί ετέρους εύρίσκη, 

έαται η λειπομένη ικανή περιστησασθαι. ηκοντος δε τούτου 7 

περιτείνειν αυτών έκάστω τα δίκτυα τον αυτόν τρόπον όνπερ 

εν τοϊς μελαγχίμοις, περιλαμβάνοντα εντός προς οτω αν 

η, και έπειδάν έστηκότα η, προσελθόντα κινεΐν. έαν δε 3 

ίο έκκυλισθη εκ των δικτύων, μεταθεΐν κατά τα ίχνη· δ δε 

άφίξεται προς έτερα τοιαύτα χωρία, έαν μη άρα εν αυτή τη 

χιόνι πίεση εαυτόν. σκεψάμενον ουν δει όπου αν η 

περιίστασΟαι. έαν δε μη νπομένη, μεταθεΐν άλώσεται 

γαρ καί ανευ των δικτύων ταχύ γαρ απαγορεύει δια τό 

15 βάθος της χιόνος και διά τό κάτωθεν των ποδών λασίων 

όντων προσέχεσθαι αύτώ όγκον πολύν. 

Έπι δε τούς νεβρούς καί τάς έλάφους κύνας είναι Ινδικός· IX 

εισι γάρ ίσχυραί, μεγάλαι, ποδώκεις, ονκ άψυχοι· εχουσαι 

δε ταΰτα Ικαναι γίγνονται πονεΐν. τούς μεν ουν νεογνούς 

20 των νεβρών τού ηρος Θήραν ταύτην γάρ την ώραν γίγνονται. 

κατασκέψασθαι δε προελθόντα εις τάς όργάδας, ον είσιν 2 

ελαφοι πλεΐσται· οπού δ’ αν ώσιν, εχοντα τον κυναγωγόν 

τάς κύνας και ακόντια προ ημέρας έλθόντα εις τον τόπον 

τούτον τάς μέν κύνας δησαι άπωθεν έκ της ύλης, όπως μη, 

25 αν ΐδωσι τάς έλάφους, νλακτώσιν, αυτόν δε σκοπιωρεΐσθαι. 

άμα δε τη ημέρα όψεται άγούσας τούς νεβρούς προς τον 3 

τόπον οι) αν μέλλη έκάστη τον έαυτης εύνάσειν. κατακλί- 

νασαι δε και γάλα δοϋσαι και διασκεψάμεναι μη δρώνται 

υπό τίνος, φυλάττει τον αυτής έκάστη άπελθοϋσα εις τό 

3 ούδαμοΐ ϋίηά. 4 μένα οο<3<1. : οογγ. (Γαείδΐίο 5 &ν 
ϋΐηά. 8 μελάγχείμοις οο<3<3. : οογγ. ϋΐηά. ιι ττ) οηι. Α Β 
ΐ8 ποδωκεις ογπ. ΑΒ 20 του Α Β : τύ Μ 21 πρότερον 
προελθόντα Μ 22 πλαστοί Μ 24 άποΘεν Α Β 25 εάν 
Βΐη<3. 27 αυτής Α 29 φυλάσσει 00(1(1. αυτής 00(3(3. 
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4 αντίπεραν. ίδόντα δε ταύτα τάς μεν κύνας λύσαι, τον δε 

λαβόντα τα ακόντια προσιεναι επί τον νεβρόν τον πρώτον, 

οπού είδεν εύνασθεντα, τών τόπων ενθυμούμενου, όπως 

μη διαμαρτησεται· πολύ γάρ άλλοιούνται τη όψει εγγύς 

5 προσιόντι η οι πόρρωθεν εδοζαν εϊναι. επειδάν δε ϊδη 5 

αυτόν, προσιεναι εγγύς. δ δ' εζει άτρεμα πιεσας εαυτόν 

επϊ γην και εάσει άνελεσθαι, εάν μη εφυσμενος η, βοών 

μεγα. τούτου δε γενομενου ον μενεϊ' ταχύ γαρ τό υγρόν, 

δ εχει εν εαυτώ, υπό τού ψυχρού συνιστάμενον ποιεί 

6 αποχωρεΐν αυτόν. άλώσεται δε υπό τών κυνών συν πόνω ίο 

διωκόμενος· λαβόντα δε δούναι τώ άρκυωρώ· 6 δε βοησεται· 

η δ’ ελαφος τα μεν ίδούσα, τα δ' άκούσασα, επιδραμειται 

7 τώ εχοντι αυτόν ζητούσα άφελεσθαι. εν δε τούτω τώ 

καιρω εγκελεύειν ταΐς κυσι και χρησθαι τοΐς άκοντίοις. 

κρατησαντα δε τούτου πορεύεσθαι και επί τούς άλλους καί 15 

τω αύτώ εΐδει προς αυτούς χρησθαι της Θήρας. και οι μεν 

3 νέοι τών νεβρών ούτως αλισκονται· οι δε ηδη μεγάλοι 

χαλεπώς· νεμονται γαρ μετά τών μητέρων και ετερων 

ελάφων καϊ άποχωρούσιν, όταν διώκωνται, εν μεσαις, ότε 

9 δε πρόσθεν, εν δε τώ όπισθεν όλιγάκις. αι δ’ ελαφοι τάς 20 

κύνας ύπερ αυτών άμυνόμεναι καταπατούσιν, ώστ ούκ 

ευάλωτοι είσιν, εάν μη προσμειζας τις ευθύς διασκεδάση 

ίο αύτάς απ' άλλήλων, ώστε μονωθηναιτινα αυτών. βιασθεΐσαι 

δε τούτο, τον μεν πρώτον δρόμον αι κύνες απολείπονται· 

η τε γάρ απουσία τών ελάφων ποιεί αυτόν περίφοβον, 25 

το τε τάχος ούδενϊ εοικός εστι τών τηλικούτων νεβρών 

δευτερω δε και τρίτω δρόμω ταχύ αλισκονται· τα γάρ 

σώματα αυτών διά τό ετι νεαρά είναι τώ πόνω ου δύναται 

άντεχειν. 

I αντιπ*ρα$ Β Μ 2 τά Οίη. Β Μ ττροιίναι Β Μ 4 άλ- 
Χοιουται Α 5 προιόντι Β ο? ΚεΙΙεΓ : οΐ Α Β Μ : οΊοι Οαε^ΐίο 
6 πτήξα.5 Κ.ΐθ1ΐ3Γ<35 εαυτόν δοΗπεΐάετ : ω5 οο<3<3. 7 έψνγμένοί 
Βγο<3ε61Ι5 ι6 κάϊ πρϊ>5 Α 19 ότε μεν εν 5ΐερ1ΐΕηυ5 οτε Β Μ 
26 εοί/ίόϊ Α : ξΙκό$ Β Μ τών Κ.αάεηηαε1ιεΓ 28 δύνανται Β Μ 
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*\στανται δε και ποδοστράβαι ταΐς έλάφοις εν τοΐς όρεσι, ιι 

περί τους λειμώνας και τα ρείθρα και τας νάπας, εν ταΐς 

διόδοις και τοΐς έργοις προς ο τι αν προσίρ. χρη δε είναι 12 

τας ποδοστράβας σμίλακος πεπλεγμενας, μη περιφλοίους, 

5 ινα μη σηπωνται, τας δε στεφάνας ευκυκλους εχουσας, και 

τους ήλους εναλλάξ σίδηρους τε και ξύλινους εγκαταπε- 

πλεγμενους εν τώ πλοκάνω· μείζους δε τους σίδηρους, όπως 

αν οι μεν ξύλινοι υπείκωσι τώ πόδι, οι δε πιεζωσι. τον 13 

δε βρόχον της σειρίδος τον επι την στεφάνην επιτεθησό- 

ϊο μενον πεπλεγμενον σπάρτου και αυτήν την σειρίδα· εστι 

γάρ άσηπτότατον τούτο. 6 δε βρόχος αυτός έστω στιφρός 

και η σειρις* τό δε ξυλον τό εξαπτόμενον έστω μεν δρυός η 

πρίνου, μεγεθος τρισπίθαμον, περίφλοιον, πάχος παλαιστής, 

ιστάναι δε ταί ποδοστράβας διελόντα της γης βάθος πεντε- 14 

15 πάλαστον, περίφερες δε τούτο, και άνωθεν ίσον ταΐς 

στεφάναις τών ποδοστραβών, εις δε τό κάτω άμειβόμενον 

στενότητι· διελεΐν δε και τρ σειρίδι και τώ ξυλω της γης 

οσον ΐζεσθαι άμφοΐν. ποιησαντα δε ταυτα επι μεν τό 15 

βάθος την ποδοστράβην επιθεΐναι κατωτέρω ισόπεδον, περί 

2ο δε την στέγην τον βρόχον της σειρίδος· και αυτήν καί τό 

ξυλον καθεντα εις την χώραν την εκατερου, τρ στεγρ 

επιθεΐναι δοκίδας άτρακτυλίδος μη υπερτεινουσας εις τό 

εξω, επι δε τούτων πέταλα λεπτά, ών άν η ώρα ρ. μετά ΐ6 

δε τούτο της γης επιβαλεΐν επ’ αυτά πρώτον μεν την 

25 επιπολης εξαιρεθεΐσαν εκ τών ορυγμάτων, άνωθεν δε ταυτης 

γης στερεάς της άπωθεν, ινα ρ τρ ελάφω οτι μάλιστα άδηλος 

η στάσις· την δε περιουσαν της γης άποφερειν πόρρω από 

7 πλοκάνφ δο1ιηεΐ(3εΓ εχ ΡοΙΙ. ν. 32 : πλοκάμφ οο<3(1. 9 ^πΐ 
τήν στεφάνην Μ : 4πΙ τη στεφάνή Α Β : ττςρϊ τη στεφάνη ΡοΙΙ. 
ιι αυτδς δίερΗβηιΐδ : αυτοΰ 00(1(1. 14 πενταπάλαιστον 00(1(1. : 
οογγ. Ηεη,νεπίεη ιό της ποδοστράβης εο(1(1.: οογγ. Βεοηοΐ. 20 
στ^ην Α εί ιιί νΐά. Β : στεφάνην Μ 21 εκατεραν Α Β στί'γη 
Α εί ιιί νί(3. Β : στεφάνη Μ 22 αστρακτυλλίδος Β : άστρακτυλίδος 
Μ 25 ταυτης Α : ταυτα Β Μ 20 άποθεν Β Μ 'ότι οηι. Α Β 
27 δ£ Όΐη(1. : τε οο(3(1. ούσαν Α Β 

ΧΕΝ. ΟΥΝΕΟ. 14 



ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ίχ 

τής ποδοστράβης· έάν γάρ οσφραίνεται νεωστι κε κινημένης, 

17 δυσωπεΐται· ταχύ δέ ποιεί τούτο. έπισκοπεΐν δέ έχοντα 

τας κυνας τας μέν έν τοΐς όρεσιν έστωσας, μάλιστα μεν 

έωθεν, χρή δε καί τής άλλης ημέρας, έν δε τοΐς εργοις 

πρω. έν μεν γάρ τοΐς όρεσιν ου μόνον τής νυκτδς άλίσκονται 5 

άλλα και μεθ' ημέραν διά την ερημιάν έν δε τοΐς εργοις 

τής νυκτδς διά τδ μεθ' ημέραν 7τεφοβήσθαι τους ανθρώπους, 

ΐ8 έπειδάν δε ευρτ] άνεστραμμένην την ποδοστράβην, μεταθεΐν 

έπιλυσαντα τάς κυνας καί έπικελευσαντα κατά τδν δλκδν 

του ζυλου, σκοπούμενον οποί αν φέρηται. εσται δε ουκ ίο 

άδηλον έπί τδ πολύ· οι τε γάρ λίθοι έσονται κεκινημένοι 

τά τ' έπι σύρματα του ζυλον καταφανή έν τοΐς εργοις· έάν 

δε τραχείς τόπους διαπερα, αι πέτραι έζουσι τδν φλοιδν του 

ζυλου άφηρπασμένον και κατά τούτο ράονς αι μεταδρομαί 

19 έσονται. έάν μεν ουν του προσθίου ποδδς άλω, ταχύ 15 

ληφθήσεται· έν γάρ τω δρόμω παν τδ σώμα τύπτει και 

τδ πρόσωπον έάν δέ του όπισθεν, έφελκόμενον τδ ζνλον 

έμποδων ολω €στι τω σωματι, ένίοτε δέ και εις δίκρας 

τής ύλης έμπίπτει φερόμενον, καί έάν μη απόρρητη την 

2ο σειρίδα, καταλαμβάνεται αυτοΰ. χρή δέ, έάν ούτως έλη 20 

ή περιγενόμενος πάνω, [έάν μεν ?/ άρρην,] μη προσιέναι 

έγγυς· τοΐς γάρ κέρασι παίει, (έάν μεν η άρρην,) καί τοΐν 

ποδοΐν έάν δε θήλεια, τοΐν ποδοΐν άπωθεν ουν άκοντίζειν. 

άλίσκονται δέ και άνευ ποδοστράβης διωκόμεναι, όταν η ή 

ωρα θερινή· άπαγορευουσι γάρ σφόδρα, ώστε έστωσαι 25 

ακοντίζονται· ριπτουσι δέ καί εις την θάλατταν, έάν κατέ- 

χωνται, καί εις τά ϋδατα άπορουμεναι· δτέ δέ διά δύσπνοιαν 

πίπτουσι. 

X Πρδς δέ τδν ΐιν τδν άγριον κεκτήσθαι κυνας Ίνδικάς, 

7 πζριφοβέϊσθαι Μ ίο #7του θθ(1<3. : εοπ*. ϋΐηίΐ. 12 απο- 
σΰρματα Όΐεΐδ οχ ΡοΙΙ. ν. 34 13 τραχέα* Β Μ 14 αίματο- 
δρομαΊ Β ιη ςφςλκόμΐΡΟΡ Α Β εί ΡοΙΙ. : άφςλκόμςρορ Μ ι8 
δίκρας δεπρδί : δικρόας οο<3(1. 21 έαρ . . . &ρρηρ Ιχαηδρ. ϋίεΐδ 
προιςραι Β 22 τοΓγ ποσιν Μ 23 έ&Ρ . · · ποδοΐν Οΐϊι. Μ 
λττοθςρ Β Μ 26 θάλασσαν εοιίά. 



ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ χ 

Κρητικάς, Αοχρίδας, Αακαίνας, άρκυς, ακόντια, προβόλια, 

ποδοστράβας. πρώτον μεν οϋν χρη είναι τάς κυνας έκαστου 

γένους μη τάς επιτυχουσας, ινα ετοιμαι ώσι πολεμεΐν τώ θη- 

ρ6ω. αι δε άρκυς λίνων μεν τών αυτών ώνπερ αι τών λαγών, 2 

^ (εστωσαν δε) πεντεκαιτετταρακοντάλινοι εκ τριών τόνων, 

έκαστος δ£ τόνος εκ πεντεκαίδεκα λίνων, από δε του κορυ¬ 

φαίου τό μεγεθος δεχάμματοι, τό δε βάθος τών βρόχων 

πυγόνος· οι δε περίδρομοι ημιόλιοι του τών άρκύων πάχους· 

επ' άκροις δε δακτυλίους εχετωσαν, ύφείσθωσαν δ’ υπό τους 

ίο βρόχους, τό δε άκρον αυτών εκπεράτω εξω δια τών δακτυλίων 

ικανά δε πεντεκαίδεκα. τα δ’ ακόντια έστω παντοδαπά, 3 

εχοντα τάς λόγχας ευπλατεις και ξυρηκεις, ράβδους δε 

στιφράς. τά δ£ προβόλια πρώτον μεν λόγχας εχοντα τό 

μεν μεγεθος πεντεπαλάστους, κατά δβ μέσον τον αυλόν 

15 κνώδοντας άποκεχαλκευμένους, στιφρους, καί τάς ράβδους 

κρανείας δορατοπαχεΐς. αι δ£ ποδοστράβαι ομοιαι ταΐς τών 

ελάφων. συγκυνηγεται δ’ εστωσαν τό γάρ θηρίον μόλις 

και υπό πολλών άλίσκεται. όπως δε δει τούτων εκάστω 

προς Θήραν χρησθαι διδάξω, πρώτον μεν ουν χρη ελθόντας 4 

2ο οπού αν οϊωνται [ίΐται] υπάγειν τό κυνηγεσιον, λυσαντας 

μίαν τών κυνών τών Αακαινών, τάς δ’ αλλα? έχοντας δεδε- 

μενας, συμπεριιεναι τη κυνί. επειδάν δε λάβη αυτοϋ τά ζ 

ίχνη, επεσθαι έξης τη ίχνευσει ηγούμενη (τους) άκολου- 

θοϋντας σαφώς, εσται δε καί τοΐς κυνηγεταις πολλά δηλα 

25 αυτοϋ, εν μεν τοΐς μαλακοΐς τών χωρίων τά ίχνη, εν δε τοΐς 

2 ίκάστου γένους ΑπβΐΐίΙ. 6. 3 : *κ τούτου τού Οθ(ί<Ρ : 4κ τούτων τού 
Οΐεΐδ : 4κ τούτων τών γενών 3ΐιΙ εκ . . . Ύμνους <3ε1. ΗεΓννεπ3εη 
3 τφ θηρίψ Μ εΐ Απείίίΐ. : τα θηρία Α Β 4 ^νΊΓ(Ρ ΟΓη· Α λαγωών 
οοείεΐ.: οογγ. Όΐηίΐ. 5 εστωσαν 5ε ζάά. 8ίερΗ&ηυ5 8 οί.. . πάχους 
ροδί εχετωσαν ΐΓ&ηεροηεΓε νοίυίΐ 5ο1ιηεΐ<3εΓ οοΐΐ. ο. 2. 5 ιι Ικανοί 
Α 12 ξυρήκεις Ιυη§επη&ηη εχ ΡοΙΙ. ν. 2ο: ζυηρας οο<3<3. 14 

ττενταπαλαίστους εοίΐεΐ. : οογγ. Ηεηνεπίεη 19 χρησθαι πρύς θ·ί\ραν Μ 
χρη ο Γη. Α 20 οιτου Α : ούτως Β : οΰ Μ οϊωνται <3οΙ. : 
οϊκονται Α : οϊονται Β Μ βΊναι <3ε1. Ρίετίεοηί ύττάγον ΚίοΗβπίβ 
23 Ιχνευούση 8ε1ιηεΐ(1εΓ τούς ηοΐά. ΡίεΓίεοηΐ ακολουθούντας Α : 
ακολουθία Β : ακολουθίαν Μ : την ακολουθίαν 8οΙιηείο1εΓ 24 σοφώς 
ΡίεΓίεοηΐ : οιη. Μ 
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X ΗΕΝΟΦ12ΝΤΟΣ 

λασίοις τής ύλης κλάσματα· όπου δ’ άν δίεδρα ή, πληγαι 

6 των όδόντων, ή δε κύων 67τι τδ 7τολι/ άφίξεται (ειΐί) το7Γοζ> 

υλώδη ίχνεύουσα. κατακλίνεται γάρ τδ Θηρίον ώ? 67τι τδ 

πολύ εις τοιαΰτα· του μεν γάρ χειμωνός εστιν άλεεινά, τον 

δε Θέρους ψυχεινά. επειδάν δ’ άφίκηται £πί την ευνήν, 5 

7 νλακτεΐ· δ δ* ούκ άνίσταται ως τά πολλά. λαβόντα ονν 

την κννα καί ταυτην μετά των άλλων δήσαι άπωθεν άττο τής 

εννής πολύ καϊ εις τους δρμονς εμβαλεσθαι τάς άρκνς, 

επιβάλλοντα τους βρόχους επί άποσχαλιδωματα τής ύλης 

δίκρα τής δε άρκνος αυτής μακράν προήκοντα κόλπον ίο 

ποιειν, αντηρίδας ενδοθεν εκατέρωθεν ύφιστάντα κλωνας, 

όπως άν εις τον κόλπον διά των βρόχων αϊ αύγαϊ του φέγγους 

ως μάλιστα ενεχωσιν, ινα προσθεοντι ώ? φανότατον ή το 

εσω· και τον περίδρομον εζάπτειν άπο δένδρου ισχυρού, και 

μη εκ ράχου· ουκ ίσχυραϊ γάρ εν τοΐς ψιλοΐς αι ράχοι. 15 

υπέρ δε εκάστην εμφράττειν τη ύλη και τά δύσορμα, ϊνα 

8 εις τάς άρκυς ποιήται τον δρόμον και μη εξαλλάττη. επειδάν 

δ’ εστωσιν, ελθόντας προς τάς κυνας λυσαι άπάσας και 

λαβόντας τά ακόντια καϊ τά προβόλια προιεναι. εγκελενειν 

δε ταΐς κυσίν ενα τον εμπειρότατον, τους δ’ άλλους επεσθαι 2ο 

κοσμίως απολείποντας απ' άλλήλων πολύ, όπως άν η αυτω 

ικανή διαδρομή· εάν γάρ υποχωρών εμπεση εις πυκνούς, 

κίνδυνος πληγήναι· ω γάρ άν προσπεση, εις τούτον την 

9 οργήν κατεθετο. επειδάν δ’ αι κύνες εγγύς ωσι τής ευνής, 

επεισίασι· θορυβούμενος δε εξαναστήσεται, καϊ ήτις άν των 25 

2 67γ1 τδ ττοΧδ ΚίοΗαΓάδ 2-4 άφίξεται . . . πολί; οιη. Α 
2 επ\ αά(1ΐ(1ί: 615 ΚΐεΙίΕΓίΙδ 6 \αβόντα$ οοδίΐ. : εοιτ. Ζευηε η 
άττοθεν Β Μ άπδ <3ε1. δίερίι&ηιΐδ 8 εμβάΧΧεσθαι <3εΙ. 9 έπι- 
βαΧόντα Α άποσχαΧιδτ)ματα Α : άττοσχαΧιδΰματα Β ίο δικρά 
Μ : μικρά ΑΒ 12 αι οιτι. Α 15 ονκ ισχυροί γάρ δοπρδΐ : 
συνέχονται γάρ οοά(1. : συνεΧκονται γάρ 5ε1ιηεΐ(3εΓ : συνάγονται δδ 
Ρΐει-ίεοηΐ ράχοι Α Β ιό εκάστην δοπρδΐ : έκάστης εο(ί<1 ΐη 
καϊ <1ε1. Βεοηεΐ. εξαΧΧάττη ϋΐεΐδ : εξαΧΧάττων 00(1ά. ΐ8 δέ 
στωσιν οοάά.: εοιτ. Κ2<3επη&ο1ιεΓ 19 προσιεναι Α 22 άττο- 
χωρών Α 25 εξανίσταται Α 



ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ 

κννων προσφερηται αντω προς το πρόσωπον, άναρρίψει· 

θεών δ’ εμπεσειται· εάν δε μη, μεταθειν ανάγκη. καί εάν 

μεν ή το χωρίον κατωφερές εν ω αν εχη αντον η άρκυς, ταχύ 

εζαναστησεται· εάν δε άπεδον, ενθνς εστηζει περί αντον 

5 εχων. εν τοντω δε τω καιρω αι μεν κννες προσκείσονται· ΙΟ 

αντους δε χρη φνλαττομενονς αντον άκοντίζειν, και βάλλειν 

λίθοις, περιισταμενονς όπισθεν και πολν άπωθεν, εως αν 

κατατείνη προωθών αντον της άρκνος τον περίδρομον, εΐτα 

οστις άν η των παρόντων εμπειρότατος και εγκρατέστατος 

ίο προσελθόντα εκ τον πρόσθεν τω προβολίω παίειν. εάν δε II 

μη βονληται ακοντιζόμενος καί βαλλόμενος κατατεΐναι τον 

περίδρομον, άλλ’ επανιείς εχη προς τον προσιόντα περι- 

δρομην ποιούμενος, ανάγκη, όταν όντως εχη, λαβόντα το 

προβόλων προσιεναι, εχεσθαι δ’ αντον τη μεν χειρι τη 

15 αριστερό, πρόσθεν, τη δ’ ετερα όπισθεν κατορθοΐ γάρ η μεν 

αριστερά αντό, η δε δεζιά επεμβάλλει· έμπροσθεν δε ό πονς 

6 μεν αριστερός ϊπεσθω τη χειρι τη όμωννμω, ό δε δεζιος 

τη ετερα. π ροσιόντα δε προβάλλεσθαι το προβόλων, μη 12 

πολλω μείζω διαβάντα η εν πάλη, επιστρεφοντα τάς πλεν- 

2ο ράς τάς ενωννμονς επι την χεΐρα την ενωννμον, εΐτα 

είσβλεποντα εις το ομμα τον θηρίου ενθνμονμενον την 

κίνησιν την άπο της κεφαλής της εκείνον. προσφερειν δε 

το προβόλων φνλαττόμενον μη εκκρονση εκ των χειρων τη 

κεφαλή εκνενσας· τη γάρ ρνμη της εκκρονσεως επεται. 

25 παθόντα δε τοντο πίπτειν δει επί στόμα καί εχεσθαι της 13 

νλης κάτωθεν το γάρ θηρίον εάν μεν όντως εχοντι προσ- 

πεση, διά την σιμότητα των όδόντων το σώμα ον δνναται 

νπολαβεΐν εάν δ£ μετεωρω, ανάγκη πληγηναι. πειράται 

μεν ονν μετεώριζειν εάν δε μη δννηται, άμφιβάς πάτεΐ. 

3 καταφορές Μ 4 εστηξεται οο<1<1. : οογγ. Εΐιηεΐεγ αυτόν 
οοά<3. : οογγ. Εεοηοΐ. 5 βλεπων ΗεηνοΓίΙοη 6 αυτόν 5ΐερ1ι&ηιΐ5 : 
αύτφ 00(1(1. λίθοιε βάλλειν Μ η &ποθεν Β Μ 8 αυτόν 5ΐθ- 
ρΗαηυδ : αυτόν οο(1<1. ι6 αυτό δίερΗ&ηυε: αυτοΰ οοϋιΐ. ΐη 
άπτεσθω Μ 19 μεΐζον Α εν πάλη Ροτίιΐδ εχ ΡοΙΙ. V. 23 : 

επαλιν Α : εμπαλιν Β Μ 24 η '/άρ βΰμη 00(1(3. : ΟΟΓΓ. Εεοηοΐ. : 
η 'γάρ !>ΰμ·η όκ Ζειιηε 26 εχον Β Μ 



X ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

14 απαλλαγή δε τούτων μία εστι μόνη, όταν Ζν τη ανάγκη 

ταντη εχηται, προσελθόντα Ζγγνς των σνγκυνηγετων ενα 

εχοντα προβόλων Ζρεθίζειν ώ$ άφήσοντα* άφιεναι δε ον 

15 χρη) μη τάχη τον πεπτωκότος. όταν δε ιδη τοντο, κατα- 

λιπων όν αν εχη νφ' αντω ΖπΙ τον Ζρεθίζοντα νπ' οργής και 5 

Θυμόν Ζπιστρεψει. τον δε ταχύ αναπηδάν, το δε προβόλων 

μεμνήσθαι εχοντα άνίστασθαι* ον γάρ καλή ή σωτηρία 

ιό αλλω? ?) κρατήσαντι, προσφερειν δε πάλιν τον αυτόν 

τρόπον και προτεΐναι Ζντός τής ωμοπλάτης ?; ή σφαγή, και 

άντερείσαντα εχειν Ζρρωμενως* 6 δ’ υπό του μΖνους πρόσβισι, ίο 

και εί μή κωλυοιεν οι κνωδοντες τής λόγχης, άφίκοιτ’ άν διά 

τής ράβδου προωθων αυτόν προς τον τό προβόλων εχοντα. 

17 οντω δε πολλή ή δνναμίς Ζστιν αντοϋ ώστε και α ονκ άν 

οΐοιτό τις πρόσεστιν αντω· τεθνεωτος γάρ ενθυς Ζάν τις Ζπι 

τον όδόντα Ζπιθή τρίχας, συντρΖχουσιν* ούτως είσι θερμοί* 15 

ζωντι δε διάπυροι, όταν Ζρεθίζηται* ον γάρ άν των κννων 

άμαρτάνων τη πληγή τον σώματος άκρα τά τριχώματα 

ιδ περιεπίμπρη. 6 μεν ονν άρρην τοσαϋτα καί ετι πλείω 

πράγματα παρασχων άλίσκεται. 

Έαυ δε θήλεια ή ή Ζμπεσονσα, ΖπιθΖοντα παίειν φνλατ- 2ο 

τόμενον μή ωσθεις πΖση· παθόντα δε τοντο πατεΐσθαι ανάγκη 

και δάκνεσθαι. Ζκόντα ονν ον χρή υποπίπτουν* Ζάν δ* άκων 

ελθη εις τοντο, διαναστάσεις γίγνονται αί ανται ώσπερ νπό 

του άρρενος· Ζξαναστάντα δε δει παίειν τω προβολίω, εως 

άν άποκτείνη. 25 

19 ΐΑλίσκονται δε και ώδε. ΐστανται μεν αντοΐς αί άρκνς 

επι τάς διαβάσεις των ναπων εις τοί)ί δρνμονς, τά άγκη, τά 

τραχέα, είσβολάς δε εις τάς όργάδας και τα ελη καί τά 

νδατα. 6 δε τεταγμενος εχων τό προβόλων φνλάττει τάς 

άρκυς. οι δε τάς κννας Ζπάγονσι τους τόπους ζητοΰντες 3° 

5 νπ αυτω ο 0(1(1. : ΟΟΓΓ. ϋίη(1. 8 αυτ)>ν ΰ,ν Α Β 9 ττροθξΊναι 
οοάά. : οογγ. δίερίιαηυδ ^ Β Μ ίο του οιη. Α 
προ'ίίσί Β Μ 12 αυτίν 00(1(1. : οογγ. 5ΐερ1ΐ3ηυ5 ιδ περιεπίμπρη 
£οβοΙ: περιεπίμπρα 00(14. 28 εισβολαε Α: είσβολαΐ Β Μ : επ' 

εισβολας ΟΗπδΐίαη : ε'ισβολας δε 4νθενδε Όίεΐβ 
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τοί>? καλλίστους· επειδάν δε ευρεθη, διώκεται. £αν μεν 20 

ουν εις την άρκυν εμπίπτη, τον άρκυωρόν άναλαβόντα το 

προβόλων προσιεναι καί χρησθαι ω5 εΐρηκα· εα.ν δε μη 

εμπεστ], μεταθεΐν. άλίσκεται δβ και όταν η πνίγη, διωκό- 

5 μένος υπό των κυνών τό γαρ Θηρίον καίπερ υπερβάλλον 

δυνάμει απαγορεύει νπερασθμον γιγνόμενον. άποθνησκουσι 21 

δβ κυνες πολλαΐ εν τη τοιαυτη Θήρα καί αυτοί οί κυνηγεται 

κινδυνευουσιν, όταν γε εν ταΐς μεταδρομαΐς άπειρηκότι 

άναγκάζωνται προσιεναι εχοντες τά προβόλια η εν νδατι 

ίο όντι η εφεστώτι προς άποκρημνω η εκ δασέος μη θελοντι 

εζιεναι· ου γάρ κωλύει αυτόν ούτε άρκυς ούτε άλλο ονδεν 

φερεσθαι όμόσε τω πλησιάζοντι· όμως με ντο ι προσιτεον, 

όταν εχη ούτως, και επιδεικτεον την ευψυχίαν, δι’ ήν 

εΐλοντο εκπονεΐν την επιθυμίαν ταντην. χρηστεον δβ τω 22 

15 προβολίω και ταΐς προβολαΐς του σώματος ω5 είρηταΐ' εί 

γάρ τι και πάσχοι, ουκ αν διά γε τό μη όρθως ποιεΐν 

πάσχοι· 

'Ίστανται δε αι ποδοστράβαι αυτοΐς ώσπερ ταΐς ελάφοις 

εν τοΐς αυτοΐς τόποις, καί επισκέψεις αι αυταί και μετά- 

20 δρομαί καί αι πρόσοδοι καί αι χρεΐαι του προβολίου. 

Τα δβ νεογενή αυτών όταν άλίσκηται, χαλεπώς τούτο 23 

πάσχει· ούτε γα,ρ μονοΰται, εως άν μικρά η, όταν τε αι 

κννες ευρωσιν η προίδη τι, ταχύ εις την ύλην αφανίζεται, 

επονταί τε επί πολύ άμφω ων άν ωσι, χαλεποί όντες τότε 

25 καί μάλλον μαχόμενοι υπέρ εκείνων η υπέρ αυτών· 

Αεοντες δε καί παρδάλεις, λυγκες, πάνθηρες, άρκτοι καί XI 

ταλλα οσα εστί τοιαϋτα θηρία άλίσκεται εν ζεναις χώραις 

περί τό Υίάγγαιον όρος καί τον Κίττον τον υπέρ της Μακβ- 

ι μίν οιη. Β Μ 2 άρκύωρον Α Β 8 γί Ρίοοοίοιηίηΐ: δβ οο(ί(3. : 
<1ε1. δοΗπεΐάετ 9 έχοντας οιη. Μ ίο άφεστώτι Β Μ 
άπόκρημνον δοΙιηείοΙεΓ του δασέος δοΙιηεκΙοΓ ιό πάσχα Α 
16-17 ονκ . . . πάσχοι οιη. Μ ΐ8 τα?$] τοΓϊ Β Μ 21 οσα 
άλίσκεται δοΗηεΐθεΓ 22 μακρά Β Μ 24 τβ] δβ δ&υρρε 

Ιπ\ τδ πολδ Μ (ηοη Β) ων άν ώσιν άμφω Μ 25 αυτών Β Μ 
26 ργιιΐ3 κοά οιη. Μ 28 τά μίν πςρΐ δίερίιηηυδ κιττδν οο<3ίΙ.: 

οογγ. Όΐηά. 
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δονίας, τα δ’ εν τώ Όλύμπω τφ Μυσιω και εν Πι^δω, τα δ* 

Ιν τη Νύση ττ) ύπερ τής Συρίας, καί προς τοΐς άλλοις όρεσιν 

2 δσα οια τ εστί τρεφειν τοιαύτα. άλίσκεται δε τα μεν εν 

τοΐς όρεσι φαρμάκω δια δυσχωρίαν άκονιτικώ· παραβάλλουσι 

δε τούτο οι θηρώμενοι, συμμιγνύντες εις το αυτό οτω αν ζ 

έκαστον χαίρη περί τα ύδατα και προς ο τι αν άλλο προσίη. 

3 τα δε αυτών καταβαίνοντα εις το πεδίον τής νυκτδς άπο- 

κλεισθεντα μετά ίππων καί οπλών άλίσκεται, ει? κίνδυνον 

4 καθιστάντα τους αίρούντας. εστι δε οΐς αυτών καί ορύγματα 

ποιούσι περιφερή μεγάλα βαθεα, εν μέσω λείποντες κίονα ίο 

τής γής. επι δε τούτον εις νύκτα επεθεσαν δήσαντες αίγα, 

καί έφραξαν κύκλω τδ όρυγμα ύλη ώστε μή προοραν, είσοδον 

ου λείποντες. τα δε άκουοντα τής φωνής εν τή νυκτι κύκλω 

τον φραγμόν περιθεουσι, και επείδαν μή εύρίσκη δίοδον, 

υπερπήδα και άλίσκεται. 15 

XII Περί μεν αυτών τών πράξεων τών εν τοΐς κυνηγεσίοις 

είρηται. ώφελήσονται δ’ οέ επιθυμήσαντες τούτου τού έργου 

πολλά’ ύγίειάν τε γάρ τοΐς σώμασι παρασκευάζει καί όράν καί 

άκούειν μάλλον, γηράσκειν δε ήττον, τα δε προς τον πόλεμον 

2 μάλιστα παιδεύει. πρώτον μεν γάρ τα όπλα όταν εχοντες 20 

πορεύωνται οδούς χαλεπός, ούκ απερούσιν άνεξονται γάρ 

τούς πόνους δια τδ είθίσθαι μετά τούτων αιρεΐν τα θηρία. 

επειτα εύνάζεσθαί τε σκληρώς δυνατοί εσονται καί φύλακες 

3 είναι αγαθοί τού επιταττο μενού. εν δε ταΐς προσόδοις ταΐς 

προς τούς πολεμίους άμα οιοί τε εσονται επιεναι καί τα παραγ- 25 

γελλόμενα ποιεΐν διά τδ ούτω καί αυτοί αιρεΐν τάς άγρας. 

I πινδφ Μ 2 ττ) Ήόστ) ΟΓΠ. Α 4 φαρμάκψ . . . παραβάλλουσι 
οηι. Α διά δυσχωρίαν αηΐε φαρμάκψ ίχαηβροηεηοΐυηι 3ΐιί άεΐεηάαηι 
εεηεεί; Ηεπνεπίεη : διά διάρροιαν νίάεΙιΐΓ 1ε§ίδ5ε ΡοΙΙ. ν. 82 
6 προσγ Β Μ ίο βαθΕιαν Β : βαθβΐαν Μ 12 περιοράν 
εθ(3<1 : οογγ. Οίπά. 14 περιθςΐ είί. ϋίικί. ςύρίσει (βίο) Β 
είσοδον Α ΐ6—12 (ρ. 8ες.) περί μεν . . . ευτυχησαι = 5ΐθβ. ΕΙ. 29. 
η6 (ίϋ, ρ. 646 Ηεηδε) ι6 μ\ν ουν Κ.ίείΐ3Γ83 ΐ8 παρα¬ 

σκευάζει δίοβ. : παρασκευάζουσι 00(3(1. 20 γάρ 5ίθΙ). : ογπ. εοδ<3. 
21 άπερονσιν Α Μ : άπορουσιν Β εΐ 8ΐθβ. 



ΚΤΝΗΓΕΤΙ ΚΟΣ χιι 

τεταγμενοι δε εν τώ πρόσθεν ου λείψουσι τάς τάξεις δια το 

καρτερεϊν δυνασθαι. εν φυγή δε των πολεμίων όρθώς και 4 

ασφαλώς διώκονται τους εναντίους εν παντι χωρίω δια 

συνήθειαν. δυστυχησαντος δε οικείου στρατοπέδου εν 

5 χωρίοις υλώδεσι και άποκρημνοις η άλλως χαλεποΐς οΐοί τ' 

εσονται καί αυτοί σώζεσθαι μη αίσχρώς και ετερους σωζειν* 

η γάρ συνήθεια του έργου παρεξει αυτόΐς πλέον τι είδεναι. 

και ηδη τινες των τοιουτων πολλοϋ όχλου συμμάχων 5 

τρεφθεντος τη αυτών ευταξία και βράσει διά δυσχωρίαν 

ίο άμαρτόντας τους πολεμίους ν ενική κότας άναμαχόμενοι 

ετρεψαντο’ άει γάρ εστι τοΐς τά σώματα καί τάς φυχάς 

ευ εχουσιν εγγύς είναι του ευτυχησαι. ειδδτεί δε και οι 6 

πρόγονοι ημών οτι εντεύθεν ηυτύχουν προς τους πολεμίους, 

επιμέλειαν των νέων εποιησαντο· σπανίζοντες γάρ καρπών 

Γ5 το εξ αρχής ενόμισαν όμως τους κυνηγετας μη κώλυειν 

διά μηδενος τών επί τη γη φυόμενων άγρευειν προς 7 

δε τουτω μη νυκτερευειν εντός πολλών σταδίων, ΐνα μη 

άφαιροΐντο τάς Θήρας αυτών οι εχοντες ταυτην την τέχνην. 

εώρων γάρ οτι τών νεωτερων η ηδονη μόνη αυτή πλεΐστα 

20 αγαθά παρασκευάζει. σώφρονάς τε γάρ ποιεί καί δικαίους 

διά το εν τη αλήθεια παιδεύεσθαι. τά τε άλλα γάρ και τά 8 

του πολέμου διά τούτων ευτυχουντες ησθάνοντο· και τών 

άλλων εϊ τι βούλονται επιτηδευειν καλών ουδενος αποστερεί 

ώσπερ ετεραι κακαϊ ηδοναί, ας ου χρη μανθάνειν. εκ τών 

25 τοιουτων ουν στρατιώταί τε αγαθοί και στρατηγοί γίγνονται. 

ών γάρ οι πόνοι τά μεν αισχρά και υβριστικά εκ της ψυχής 9 

<αι του σώματος άφαιρουνται, επιθυμίαν δ’ αρετής ενηυξησαν, 

I λείπουσι Α 5 ά,λλως 8ίθ1>. : &\λοις 00(1(1. 9 αώτων 00(1(1. 
εΐ δίοβ. ευταξία δίοβ. : ευεξία οο(ίά. θάρσειΑ. ιι αϊεϊ δίοβ. 
12 είναι τοΟ] τδ 8ΐθΙ). ευτύχουν θθ(1<1. εί δίοβ. 14 νέων] νεται 
Α : κυνηγητών οΐΐ. ΚϋΗΙ ΐ6 διά μηδενδς Α : διά τδ μηδέν Β Μ : 
διατομηδδν ^εΐίδοη : διά μηδέν ϋβηζ τη τοντο Β Μ 21 αλήθεια^ 
εύτελεία Κ.ΐεΗ&Γ(ΐ5 ; 56(1 οΓ. Ιηδί. I. ϋ. ίο; νοχ ΟγηίοΆ 21-22 τά 
. . . ησθάνοντο <1ε1. δοΗπεΐάετ 21 άλλα ... ά ογπ. Μ 22 τοΰ· 
των] των τοιουτων Μ καί τών~] τών τε Μ 27 καί του σώματος 
<1ε1. Γ&1βε άφαιρουνται ροδί ψυχής Α Β 
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οΰτοι άριστοι· ου γαρ αν περιίδοιεν ούτε την πόλιν την 

εαυτών άδικουμενην ούτε την χωράν πάσχουσαν κακώς. 

ίο Λεγουσι δε τινες ώς ον χρη εράν κυνηγεσίων, ίνα μη 

των οίκείων άμελώσιν, ονκ είδότες οτι οΐ τάς πόλεις και 

τους φίλους ευ ποιοϋντες πάντες των οικείων επιμελέστεροι $ 

ιι εισιν. εί ουν οι φιλοκυνηγεται παρασκενάζονσιν αντους 

τη πατρίδι χρησίμους είναι εις τα μέγιστα, ουδ' αν τα ίδια 

άργοΐτο· συν γαρ τη πόλει και σώζεται και άπόλλυται τα 

οικεία έκαστου. ώστε προς τοΐς αυτών και τα τών άλλων 

12 Ιδιωτών οι τοιοΰτοι σωζουσι. πολλοί δ£ υπό φθόνον άλο- ίο 

γιστοι τών ταΰτα λεγόντων αιρουνται δια την αυτών κακίαν 

άπολεσθαι μάλλον η ετερων αρετή σωζεσθαι* αι γαρ ηδοναι 

αι πολλαι και κακαί· ών ηττώμενοι η λεγειν η πράττειν 

13 επαίρονται τα χείρω. εΐτα εκ μεν τών ματαίων λόγων 

εχθρας αναιρούνται, εκ δε τών κακών έργων νόσους και 15 

ζημίας και Θανάτους και αυτών και παίδων και φίλων, 

άναισθητως μεν τών κακών εχοντες, τών δε ηδονών πλέον 

τών άλλων αισθανόμενοι, οΐς τίς αν χρησαιτο εις πόλεως 

14 σωτηρίαν; τούτων μεντοι τών κακών ονδεις όστις ονκ 

άφεζεται ερασθεϊς ών εγώ παραινώ· παίδενσις γαρ καλή 2ο 

διδάσκει χρησθαι νόμοις και λεγειν περί τών δικαίων και 

15 άκουειν. οι μεν ουν παρασχόντες αυτους επί τδ αεί τι 

μόχθεΐν τε και διδάσκεσθαι εαντοΐς μεν μαθήσεις και μελετάς 

επιπόνους εχονσι, σωτηρίαν δε ταΐς εαυτών πόλεσιν οι δε 

3~ΐδ λεγουσι . . . αισθανόμενοι — δίοβ. ΡΙ. 29. 77 (πΐ> Ρ· 647 Ηεηδε) 
6 οΖν~\ "γαρ λίνείεΐίε : δ’ ούν δοιιρρε αυτους Β 8 άργοΐτο 
Όίη(3. : πρόοιντο οο<3<3. : αργοί είσιν δίοβ. κα\ απόλλνται οιη. Α 
9 πρδς τοΊς τών άλλων ιδιωτών καϊ τα αυτών είί. ΚϋΗΙ αυτών δίοβ. : 
αυτών οο(1<1. ίο άπδ Μ φόβου δίοβ. II αυτών εοοίά. εί 
δίοβ.: οογγ. δΐερ1ΐ3ηιΐ5 12 άπόλλυσθαι Οοβεί 13 αι οιη. δίοβ. 
ρπιι? οπί. δίοβ. ι6 αυτών δίοβ. ιιί νί<3. ΐ8 άλλων] 
πολλών δίοΚ τI τ ις Α 20-8 (ρ. 5ες.) παίδενσις . . . πονε'ίν = 
δίοΚ ΕοΙ. η. 3ΐ. 13° (ϋ, Ρ· 254^3ε^5αιυ11ι') 22 πάσχοντες Μ : 
πάρασκευάζοντες Κΐε1ΐ3Γ(1δ αντους Β Μ : εαυτους δίοβ. αεί τι οιη. 
δίοβ. 23 τε δίοβ. : οπί. εο<3(1. εαυτοΊς Α Β ΟΟΓ. : αντοΊς 
Β : αυτοί δίοβ. 24 εαυτών Α Β : αυτών Μ εί δίοβ. πόλεσυ 
Α Β οί δε μ}] Μ εί δίοί). : σωτηρίαν δ’ οί μή Α : σωτηρίαν δϊ μτ] Β 



ΚΤΝ ΗΓΕΤΙΚΟΣ • · 
XII 

μη Θελοντες διά τδ επίπονον διδάσκεσθαι, άλλα εν ηδοναΐς 

άκαίροις διάγειν, φύσει οΐ/τοι κάκιστοί. οντε γάρ νόμοις ι6 

οντε λόγοις άγαθοΐς πείθονται· ου γάρ ενρίσκονσι διά το 

μη πονεΐν οΐον χρη τον αγαθόν είναι· ώστε οίιτε Θεοσεβείς 

5 δννανται είναι οντε σοφοί· τώ δε άπαιδεύτω χρώμενοι πολλά 

επιτιμώσι τοΐς πεπαιδευμενοις. διά μεν ονν τούτων ονδεν 17 

άν καλώς εχοι· διά δε των πονούντων άπασαι αι ώφελειαι 

τοΐς άνθρώποις ηνρηνται· άμείνονς ονν οι θελοντες πονεΐν. 

και τούτο επιδεδεικται μεγάλω παραδείγματα των γάρ ι8 

ίο παλαιοτερων οι παρά Χείρωνι ών επεμνησθην νέοι οντες 

άρξάμενοι άπο των κυνηγεσίων πολλά και καλά εμαθον εξ 

ών εγενετο αντοΐς μεγάλη αρετή, δί’ ήν και νυν θαυμάζονται· 

ης οτι μεν ερώσιν άπαντες ενδηλον, ότι δε διά πόνων εστι 

τνχεΐν αντης, οι πολλοί άφίστανται. το μεν γάρ κάτεργά- 19 

ΐ5 σασθαι αυτήν άδηλον, οι δε πόνοι οι εν αυτή ενόντες 

φανεροί. ίσως μεν ονν, ει ην το σώμα αυτής δηλον, 

ηττον άν ημελουν οι άνθρωποι αρετής, είδότες οτι ώσπερ 

αντοΐς εκείνη εμφανής εστιν, οντω και αυτοί νπ' εκείνης 

όρώνται. όταν μεν γάρ τις οράται νπο του ερωμένου, άπας 2ο 

2ο εαυτου εστι βελτίων και οντε λεγει οντε ποιεί αισχρά ονδε 

κακά, ΐνα μη όφθτ) ΰπ’ εκείνον. νπο δε της αρετής ονκ 21 

οίόμενοι επίσκοπεΐσθαι πολλά κακά καί αισχρά εναντίον 

ποιουσιν, οτι αντοί εκείνην ονχ δρώσιν η δε πανταχου 

πάρεστι διά το είναι αθάνατος και τιμά τονς περί αντην 

25 αγαθούς, τους δε κακούς ατιμάζει. ει ονν είδεΐεν τούτο, 

οτι Θεάται αντούς, ΐειντο άν επί τους πόνους και τάς παι¬ 

δεύσεις αΐς άλίσκεται μόλις, καί κατεργάζοιντο άν αντην. 

ι άλλ’ Μ 5 δύναί^τ’ άν δίοδ. δ«] τε 8ΐο6. 7 πονούντων 
δοπρδϊ: άμεινόνων οοο1(3. εί δίοβ. αι οιη. δίοΒ. 8 εΰρηνται οοάά. 
εί δίοβ. ουν] δέ δίοβ. ίο ων επΐμνήσθ'ην <3ε1. ΒΓεηηεοΙίβ 
12 ('/ί'Υΐ/ίτο Α : 4^ιναο Β 13 4ρώσι πάντα Μ διά πόνων 
μόνων Ηει*\νεπ3εη ; βε<3. εί. ΕρίοΗ&ιτηί νεΓδαιη ΐη ϋονηηι. II. ί. 20 
Ιαικίαΐαπι 14 ·γάρ ογπ. Β κατεργάσθαι Α : κατεργάσίσθαι 
Εοοηοΐ. ιη ήττον] ούκ Α 22 κακά οΐεΐ. ϋίη<3. αισχρά καί 
κακά Μ 23 αυτήν 4κανοι 00(1(3. : οογγ. ΚΐοΗαπΙδ 25 αδο7ςν 
Α : είδοιεν Β Μ : οογγ. δΙερΗαηιΐδ 26 ϊαντο δοπρδϊ: ϊ^ντο 
δο3ιηεΐ<3εΓ: (ΐντο οίΐ. Κ.ΐο1ΐ3Γ(3δ : Ιίεντο Β Μ 26-27 επί . . . άν 
οπι. Α 27 καταργάζοντο ΡΐοΓίεοηϊ 
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XIII θαυμάζω δ£ των σοφιστών καλούμενων ότι φασϊ μεν 

επ αρετήν άγειν οι πολλοί τους νέους, άγουσι δ’ επί 

τουναντίον ούτε γάρ [αζ;] άνδρα που εωράκαμεν οντιν οι 

νυν σοφισταί αγαθόν εποίησαν, ούτε γράμματα παρέχονται 

2 εξ ών χρη αγαθούς γίγνεσθαι, αλλα περί μεν των ματ αιών 5 

πολλά αύτοϊς γεγραπται, άφ’ ών τοΐς νεοις αι μεν ηδοναί 

κεναί, αρετή δ’ ούκ ενι· διατρίβειν δ’ αλλω$ παρεχει τοΐς 

ελπίσασί τι εξ αυτών μαθησεσθαι [μάτην] και ετερων κωλύει 

3 ΧΡησ-ψην καί διδάσκει κακά. μεμφομαι ούν αυτοΐί τά μεν 

μεγάλα μειζόνως· περί δβ ών γράφουσιν, οτι τα μεν ρήματα ίο 

αύτοϊς εζητηται, γνώμαι δε όρθώς εχουσαι, αΐς αν παι- 

4 δεύοιντο οι νεώτεροι επ' αρετήν, ούδαμοϋ. εγώ δε Ιδιώτης 

μεν είμι, οΐδα δε οτι κράτιστον μεν εστι παρά της αυτού 

φύσεως το αγαθόν διδάσκεσθαι, δεύτερον δε παρά τών 

αληθώς αγαθόν τι επισταμενων μάλλον η ύπο τών εξαπατάν 15 

5 τέχνην εχόντων. ίσως ούν τοι? μεν όνόμασιν ου σεσο- 

φισμενως λέγω· ουδέ γάρ ζητώ τούτο· ών δε δέονται εις 

αρετήν οι καλώς πεπαιδευμένοι όρθώς εγνωσμένα ζητώ 

λεγειν ονόματα μεν γάρ ουκ άν παιδεύσειε, γνώμαι δε, 

6 6ΐ καλώς εχοιεν. φεγουσι δε και άλλοι πολλοί τούς νύν 20 

σοφιστάς και ου [τοί>$] φιλοσόφους, ότι εν τοϊς όνόμασι σοφί¬ 

ζονται, ουκ εν τοΐς νοημασιν. ου λανθάνει δε με οτι (τα μτ]) 

καλώς καί έξης γεγραμμενα φησει τις ίσως τών τοιούτων 

ον καλώς ούδ’ έξης γεγράφθαι· ράδιον γάρ εσται αύτοϊς 

7 (τδ) ταχύ μη όρθώς μεμψασθαι· καίτοι γεγραπταί γε ούτως, 25 

ΐνα όρθώς εχη, καί μη σοφιστικούς ποιη αλλά σοφούς καί 

3 άν (3ε1. ϋΐικί. 7 καιναϊ Μ διατριβήν Ο&δΙ&Ιΐο 8 μάτην 
<3ε1. ϋΐηοΐ. 13 αυτόν Α : αυτής Β Μ : εαυτού δίοίχ Εε. π. 31· 7° 
14 τδ 5Ιοί). : τδν 00(1(3. 15-16 αγαθόν . . . Εχόντων] αγαθών οεΐί. 
ογπ. δίοΐ). ΐό ούν τοΐς μεν οδνΒ σεσοφισμενους Α: σεσοφισμενοις 
Βΐηά. 19 παιδενσειαν Β Μ 20-22 φεγουσι. . . νοημασιν (3ε1. 

21 καί. .. φιλοσόφους (3ε1. ΡίεΓίεοηΐ τους <3εί. Κοβει-ί: 
ίθΓΐ. οϋτι 22 καί ουκ Μ τά μ'] Η(3(3ί(ϋ 23 καλώς . .. γεγραμμενα 
<3ε1. Κ.ΐο3ΐ3Γ(33 23-24 γεγραμμενα . . . έξης οηι. Μ ρο3ί τοιούτων 
Ϊ30. 513.1. Κϋΐιΐ 24 ουκ άλλως Β 24-25 ραον γάρ εσται αύτοϊς 
ταχύ ί) όρθώς ΟθΓ3ε3 25 τδ 3(3(3ΐ<3ΐ ταχύ | τά χύδην Καινοί : 
τά γε ϋϊεΐδ : ταχδ μτ) καλώς καί εζης γεγραμμενα όρθώς Κ.ϊο3ΐ3Γ(35 
μ3) όρθώς ΓογΙ. <3ε1εη(1υιιι 20 ποιεί Λ Β 
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αγαθούς· ον γάρ δοκεΐν αυτά βούλομαι μάλλον ή είναι 

χρήσιμα, ΐνα ανέλεγκτα ή εις αεί. οι σοφισταί δ’ επι 8 

τω Εξαπατάν λεγουσι και γράφονσιν επί τώ εαυτών κερδει, 

και ούδενα ούδεν ώφελούσιν ουδέ γαρ σοφδς αυτών εγενετο 

5 οΰδει? ουδ' εστιν, άλλα καί αρκεί εκάστω σοφιστήν κληθήναι, 

ο εστιν δνειδος παρά γε εύ φρονούσι. τα μεν ούν τών 9 

σοφιστών παραγγέλματα παραινώ φνλάττεσθαι, τα δε τών 

φιλοσόφων ενθυμήματα μή άτιμάζειν οι μεν γαρ σοφισταϊ 

πλουσίους και νέους θηρώνται, οι δε φιλόσοφοι πάσι κοινοί 

ίο και φίλοι· τυχας δε άνδρών ούτε τιμώσιν ούτε άτιμάζουσι. 

Μη ζηλούν δε μηδε τούς επί τάς πλεονεξίας είκή ιόντας, ίο 

μήτ επι τάς ιδίας μήτ επι τάς δημοσίας, ενθυμηθεντα οτι 

οι μεν άριστοι αυτών γιγνώσκονται μεν επι τά βελτίω 

επίπονοι δε είσιν, οι δε κακοί πάσχουσί τε κακώς καί 

γιγνώσκονται επι τά χείρω. τάς τε γάρ τών ιδιωτών ουσίας II 

άφαιρονμενοι καί τά τής πόλεως εις τάς κοινάς σωτηρίας 

άνωφελεστεροί είσι τών ιδιωτών, τά τε σώματα προς τον 

πόλεμον κάκιστα και αϊσχιστα εχουσι πονεϊν ου δυνάμενοι, 

οι δε κυνηγεται εις το κοινόν τοΐς πολίταις και τά σώματα 

20 καϊ τά κτήματα καλώς εχοντα παρεχουσιν. έρχονται δε 12 

οι μεν επι τά θηρία, οι δ’ επί τούς φίλους, εΐθ' οι μεν 

επί τούς φίλους ίόντες δύσκλειαν εχουσι παρά πάσιν, οϊ δε 

κυνηγεται επί τά θηρία Ιόντες εύκλειαν ελόντες μεν γάρ 

πολέμια νικώσι, μή ελόντες δε πρώτον μεν οτι πόσης τής 

25 πόλεως εχθροΐς επιχειροϋσιν έπαινον εχουσιν, επειτα ότι 

ούτ επ' άνδρός βλάβη ούτε φιλοκέρδεια έρχονται, επειτα εξ 13 

αυτού τού επιχειρήματος βελτίους γίγνονται προς πολλά 

καί σοφώτεροι δι ου διδάξομεν. εάν γάρ μή πόνοις καί 

ενθυμήμασι καί επιμελείαις πολλαΐς ύπερβάλλωνται, ουκ 

3 ρπιΐ5 τ£] τδ Μ 6 τοί$ εΖ Ιιιηΐΐηα ιι ροδί μηδε α<3(1. τών 
πολιτευόμενων \νεΐδ1ίθ : Ιαο. δίαί. Κ,ϋΗΙ 13 αυτών ϋίεΐδ : τών 
αστών δοΙιηείίΙεΓ 14 ΓογΙ. πολύπονοι: άπονοι νοΐ^ίΙαηάεΓ δε 
Κ&ΐ&εΐ: τε οο(1(Ι. ι6 τά] τάϊ δΙερΗ&ηαβ τάϊ] τά τής κοινής 
Κ&ΐβεί ιη σώματα τά Β 20 κτήματα οπι. Α 21-22 εϊθ’ 

. . . φίλους οπι. Μ 24 μ*ν οπι. Α 25 εχθροώς οπι. Α εχουσιν 
ΚΰΗΙ : εσχον 00(1(1. 29 υποβάλλονται Α Β : ύπερβάλωνται Μ 
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14 αν ελοιεν άγρας. τά γάρ αντίπαλα αυτών υπέρ της ψυχής 

άγωνιζόμενα και εν τη αυτών οίκήσει εν ίσχυι πολλή εστιν 

ώστε τω κυνηγετη μάτην οι πόνοι γίγνονται, εάν μή μείζονι 

15 φιλοπονία καί πολλή συνεσει κράτηση αυτών. οι μεν ουν 

κατά πόλιν βουλόμενοι πλεονεκτεΐν μελετώσι νικάν φίλους, 5 

οι δε κυνηγεται κοινούς εχθρούς· και τους μεν ή μελετη 

αυτή ποιεί προς τους άλλους πολεμίους άμείνους, τοι/ί δβ 
πολύ χείρους· καί τοΐς μεν ή άγρα μετά σωφροσύνης, τοΐς 

ιό δβ μετά αισχρού Θράσους, κακοηθείας δε καί αισχροκέρδειας 

οί μεν δυνανται καταφρονεΐν, οι δ’ ου δυνανταΐ’ φωνήν δε ίο 

οι μεν ευεπή ίάσιν, οί δ’ αισχρόν προς δε τά θεΐα τοΐς 

17 μεν ουδεν εμποδών άσεβεΐν, οί δ’ ευσεβέστατοι. λόγοι 

γάρ παλαιοί κατεχουσιν ώ$ καί Θεοί τουτω τώ εργω χαίρονσι 

καί πράττοντες καί όρώντες· ώστε υπόιρχειν ενθυμούμενους 

τούτων θεοφιλείς τ είναι και ευσεβείς τους νέους τους 15 

ποιουντας ά εγώ παραινώ, οίομενους υπο Θεών του όράσθαι 

ταυτα, ουτοι δ’ αν εΐεν καί τοκεΰσιν αγαθοί καί πόση τή 

ι8 εαυτών πόλει καί ενί εκάστω τών φίλων καί πολιτών· ου 

μόνον δε οσοι άνδρες κυνηγεσίων ήράσθησαν εγενοντο 

αγαθοί, αλλά καί αί γυναίκες αΐς εδωκεν ή θεάς ταυτα 2ο 
['' Αρτε μις], Αταλάντη καί ΤΊρόκρις καί ήτις άλλη. 

ι ύπδ Β 2 αυτών δοΙιηεΐάεΓ: αυτών οο<3ά. 9 α·Ισχροκβρζία$ 

Β ιι Ιάσιν Α 12 έμποδών ΒΜ 15 (ύσεβεΊς εις ΒΜ 
ι6 του 8ΐερ1ΐ3.ηιΐ5 : του θοα8. ι8 πολιτών καί φίλων Μ 21 

^Αρτ^μις <3ε1. λΥεΐδΙίε βιτίϊ Μ 



ΑΤΗΕΝΙΕΝ5ΙΥΜ ΚΕ5ΡΥΒΕΙ0Α 

ΡΕ.ΑΕΡΑΤΙΟ 

Α5ΡΕΚΑΜ Ιι&ηε ε£ ίηοοΓηρΐ&ΓΠ Οαίοηίδ ευίιΐδάίίπι 
ΑΐΗεηίεηδίδ ΟΓ&Ιίοηεηι, φΐΕΓηςμίΕΐΉ ίη οοάίείβυδ Βαεε- 

βΕεΓηοηίοΐ'υιη ΚειτιριιβΙίεαΓη δεφίΐίιΐΓ, υΙίίιτιιίΓη ίη 
Ιοειπη Γείε^αι-ε οοηιπΊοάίυΒ 651: νίδΐιπι. νηόε Γ^οίηπι 
δΐί: υϊ ίη οοφοίΌ ΧεηορΗοηΐεο ίηεΙυάεΐ'εΐιΐΓ ηεδείπιΐϊδ : 

Χεηορίιοηίίδ ηοηιεη ρΐΌεαΙ <5αΙ>ίο αρροδίίιυπι ει*α1: 

ρπιΐδφΐ3.πι ίη βΐβΐίοίΐιεε&ιη ΑΙεχαηάΓΐη&Γη νεηίδδεί. 
ζ)υοηί3.Γη εο ει*α1: ΙειηροΓε δεπρίβ. ευΐΉ ηιεΐυδ εδδεΐ ηε 
ναΐάε άίδρϋεεΓεηΙ: ροριιΐο Ηοπιίηίδ δεηίεηΐί^ε ιηίηίπιε 
ρορυΙ^Γεδ (ϊί. ι8), ρπιηο 5ΐηε ηοιηίηε Αΐιείοπδ ίηΙεΓ 
ραυεοδ ΑίΗεηίεηδεδ είΓειιπιΙίΐίαπι ε856 ΟΓεθίάεπιτι. 
ΡοΓδίΐαη ΧεηορΗοηίίδ Ιιεί'εδ οιπή ίηΐεΓ ΠβΐΌδ είυδ 
ίηνεηίδδεί:, αΒ εο ίρδο δεπρΐ&Γη 6856 ΐειηεΓε Γαίιΐδ δίί. 
Νε οΒΐιΐΓΒαΓεί: ροίίυδ ςη3.πι αάίυνΑΓεΙ: Ιεείοΐ'ειη 

είΡίίο ηοδίΓΑ, ίεχίυηι εχΗΠοιιϊ, ςιιοαά ήεπ ροίυίΐ, 
εμιαίίδ ίη ΙπΒιΐδ οοάίείΒιΐδ (Β 0 Μ) Ιε^ίΙιΐΓ, ηυί δοΐί 
δΐιηί 3.ά Γεεεηδεηάυπι υίίίεδ. Νεηιιε ΗρραΓ3.ίιιηι επίί- 

ειιπι πΐ3.^ηο εοηίεείυΓ^πιπι &εει·νο οηεπινί. Ν&Γηςυε 
εοηιΐΏ, ηιιίΒυδ οιίΓη Βοο ΠΒεΙΙο τεδ ίυίΐ, ίοΐΕ ίεΓε ορεΓα 
ίη εο ε5ί νεΓδαία ιιΐ εχρΙεΓεηΙ: Ι&ευηίΐδ εί: οιαίίοηεΓη ίη 

ρπδίίηαπι φΐ^ιη (Βουή* ίοιτηαπι ι*εδΙί1:υ6Γεη1:. Ουοά 

δί δεπρΐοπδ εοηδίΐίαπι &1φΐε ίηάοΐεπι ιεδρίείπιυδ, ηεςυε 

εΙοφίεηΙΪΗε δυανίΐιαΐεηι ηε^αε εγΙαπι εο^ίί&ποηιπη 
εοΗίΐεΓεηίίαηι είΉα^ίΐ&Γε άεΒεπιιΐδ. 
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ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Πβρι δ€ τής Αθηναίων πολιτείας, οτι μεν εΐλοντο τούτον I 

τον τρόπον τής πολιτείας ουκ επαινώ δια τόδε, οτι τανθ’ 

ελόμενοι εΐλοντο τους πονηρούς αμεινον πράττειν ή τους 

χρηστούς· δια μεν ουν τούτο ονκ επαινώ. επει δ£ ταυτα 

5 εδοξεν ούτως αύτοΐς, ως ευ διασώζονται την πολιτείαν και 

ταλλα διαπράττονται δ, δοκοϋσιν αμαρτάνειν τοις αλλοις 

'Έλλησι, τουτ αποδείξω. 

Πρώτον μεν ουν τούτο ερώ, οτι δικαίως (δοκοϋσιν) αυτόθι 2 

[και] οι πενητες και ό δήμος πλέον Ζχειν των γενναίων και 

ίο των πλουσίων δια τάδε, οτι ό δήμος εστιν 6 ελαυνων τας 

νανς καί ό την δυναραν περιτιθείς τί) πόλει, καί οι κνβερνήται 

καί οι κελενσταϊ καί οι πεντηκόνταρχοι καί οι πρωραται καί 

οί ναυπηγοί,—ουτοί είσιν οι την δυναμιν περιτιθεντες τί) 

πόλει πολύ μάλλον ή οί δπλΐται καί οί γενναίοι καί οί χρηστοί. 

15 επειδή ουν ταυτα ούτως <·χ€ΐ, δοκεΐ δίκαιον είναι πασι των 

αρχών μετειναι εν τε τώ κλήρω καί εν ττ) χειροτονία, καί λεγειν 

εξεΐναι τω βονλομενω των πολιτών, επει τα όπόσαι μεν 3 

σωτηρίαν φερονσι των αρχών χρησταί ουσαι καί μή χρηστοί 

κίνδυνον τω δήμω απαντι, τούτων μεν τών αρχών ουδεν 

2ο δεΐται δ δήμος μετειναι·—ούτε τών στρατηγιών κλήρω οίονταί 

5 οΰτωί εδοξεν Μ τε την Οοβεί 6 τδλλα βδ Μϋ11εΓ-3ΐΓϋΙ>ϊη^ 

8 δίκαιοί αυτόθι δ δήμος κα\ οί πενητες ΒεΓ§;1{ δοκοϋσιν αά<1. ΚιγοΙι- 
ΙιοίΓ 9 καί άεΐ. ΚΐτοΙιΗοίΓ: οί πονηροί καί ΜϋΙΙεΓ-δίπΐβΐη^: δίκαιοι 
Καϋηΐία Μ τών χρηστών καί τών γενναίων Εαΐΐϊη 
14 πολίται θθ(3<ί. : οογγ. Κτϋ§εΓ ι6 τώ νυν κλήρψ (δε<3 υν κ ϊη 
ΓΕδ. ; εί. ναυκλήρψ <3εΙ.) Μ 4ν ογπ. Β0 19 ή κίνδυνον Μ 
20 μετεΤναι <3ε1. Όίηύ. : μετειναι οί Μϋ11θΓ-δΐΓΰΙ>ΐη£ οΐον ούτε 
ΚίΓοΙΐΙιοίϊ': ούτε γαρ ΗεΐηάοΓί στρατηγιών Μ : στρατηγικών Β Ο 
κλήρων Β Μ : οηι. Ο : οογγ. \ν&οΙΐδΓηαΐΗ : στρατηγικών αρχών ϋΓο^δεη : 
στρατηγιών κλήρον Γαΐΐίη : άπύ κλήρων Μ 5οΙιιηΐ(3ΐ; οίονταί] οϊοντε Β 

15 ΧΕΝ. ΑΤΗ. 



ί [ΗΕΝΟΦΩΝΤΟΣ] 

σφισι χρήναι μετεΐναι ούτε των ίππαρχιών—γιγνωσκει γάρ 

6 δήμος οτι πλείω ωφελείται εν τω μή αυτός άρχειν ταύτας 

τάς άρχάς, άλλ’ εάν τους δννατωτάτους άρχειν· όπόσαι δ’ 
εισίν άρχαί μισθοφορίας ενεκα καί ωφελείας εις τον οίκον, 

4 ταύτας ζητεί 6 δήμος άρχειν. επειτα δε δ ενιοι θαυμάζουσιν 5 

οτι πανταχου πλέον νε μούσι τοϊς πονηροϊς καί π ε νησί και 

δημοτικοΐς ή τοΐς χρηστοΐς, εν αυτω τούτω φανοΰνται την 

δημοκρατίαν διασωζοντες. οϊ μεν γάρ πενητες καί οί δημόται 

κα\ οί ψειρούς ευ πράττοντες καί πολλοί οί τοιοΰτοι γιγνό- 

μενοι την δημοκρατίαν αύξουσιν εάν δε ευ πράττωσιν οί ίο 

πλούσιοι καί οί χρηστοί, ισχυρόν το εναντίον σφίσιν αυτοΐς 

5 καθιστάσιν οί δημοτικοί. εστι δε πάση γη το βελτιστον 

εναντίον τη δημοκρατία· εν γάρ τοΐς βελτίστοις ενι ακολασία 

τε όλιγίστη καί αδικία, ακρίβεια δ£ πλείστη εις τά χρηστά, 

εν δε τω δήμω άμαθία τε πλείστη καί αταξία καί πονηριά· 15 

ή τε γάρ πενία αυτούς μάλλον άγει επί τά αισχρά καί ή 

άπαιδενσία καί ή άμαθία (ή) δι ενδειαν χρημάτων ενίοις των 

6 ανθρώπων-εΐποι δ’ αν τις ως εχρήν αυτούς μή εάν λεγειν 

πάντας εξής μηδε βουλεύειν, αλλά τούς δεξιωτάτους καί 

άνδρας άρίστονς. οί δε καί εν τουτω άριστα βουλεύονται 2ο 

εώντες καί τούς πονηρούς λεγειν. εί μεν γάρ οί χρηστοί 

ελεγον καί εβουλεύοντο, τοΐς όμοίοις σφίσιν αυτοΐς ήν αγαθά, 

τοΐς δβ δημοτικοΐς ούκ αγαθά· νυν δε λεγων 6 βουλόμενος 

άναστάς, άνθρωπος πονηρός, εξευρίσκει το αγαθόν αυτω τε 

η καί τοΐς όμοίοις αυτω. εΐποι τις άν, Ύί άν ουν γνοίη αγαθόν 25 

αυτω ή τω δήμω τοιουτος άνθρωπος; οί δε γιγνώσκουσιν ότι 

ή τούτου άμαθία καί πονηριά καί εύνοια μάλλον λυσιτελεΐ ή 

ι ίτηταρχικων Ο οογ. 3 όπόσας δ’ εστιν &ρχειν Γδΐΐίη 4 ρθ5ί 
άρχαί 1&0. 5ί3ΐ. Οοβεί ενεκοϊ] ίχουσαι ΚΐτοΙιΙιοίΓ ωφζλίας 
Κα1ΐηΙς3. 8 οι δημόται Μ : Ιδιώται Β Ο 12 4ν ιτά(ΓΤ) 8ίερΗ3ηιΐ5 
13 μόν Κΐο1ΐ3Γθΐ5 τη η 3άά. Κϋΐιΐ: κα\ άμαθία η Κ3ΐίη1ί3 όνίους 
Β οογ. ΐ9 <?£ "ίσου 5εΗόηΐ3ηη : 4ξ Ίσης ΒβΓ^Ιζ 22 όβου- 
\*ΰοντο] όβούλευον μόνοι Μϋ11εΓ-8ίΓαδΐη£ αύτοΓϊ] αυτοΐς καί αυτοΐς 
ΜίΐΙΙοΓ-δίΓϋδΐη^ |ι/ΒΜ : ήν άν Ο : ελεγον άν Ουΐ5εΗΓηΐ<3 23 
λόγων δεΙ. ΟοβεΙ : λεγειν Γη 24 αυτφ Β Μ 25 αυτφ Β Μ 
26 αύτφ Β Μ 



ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ι 

η τού χρήστου αρετή καί σοφία και κακόνοια. εϊη μεν ούν β 

αν πόλις ουκ από τοιούτων διαιτημάτων η βέλτιστη, άλλ’ η 

δημοκρατία μάλιστ άν σώζοιτο ούτως. 6 γαρ δήμος βού¬ 

λεται ουκ ευνομούμενης της πόλεως αυτός δουλεύειν, άλλ’ 

5 ελεύθερος είναι καί άρχειν, της δε κακονομίας αύτω ολίγον 

μελεΐ' ό γαρ συ νομίζεις ουκ εύνομεΐσθαι, αυτός από τούτου 

ισχύει ό δήμος καί ελεύθερός εστιν. εί δ’ ευνομίαν ζητείς, 9 

πρώτα μεν όφει τοι/9 δεζιωτάτους αύτοΐς τούς νόμους τιθεντας· 

επειτα κολάσουσιν οι χρηστοί τούς πονηρούς καί βουλεύ- 

ιο σονσιν οί χρηστοί περί της πόλεως καί ουκ εάσουσι μαινο- 

μενονς ανθρώπους βουλεύειν ουδέ λεγειν ούδε εκκλησιάζειν. 

από τούτων τοίννν των αγαθών τάχιστ’ αν ό δήμος εις 

δουλείαν καταπεσοι. 

Ύών δούλων δ’ αύ καί των μετοίκων πλείστη εστιν ίο 

15 Άθήνησιν ακολασία, καί ούτε πατάζαι εζεστιν αυτόθι ούτε 

ύπεκστησεταί σοι ό δούλος. ού δ’ ενεκεν εστι τούτο επι¬ 

χώριον εγώ φράσω. εί νόμος ην τον δούλον υπό τού ελεύθερον 

τύπτεσθαι η τον μετοικον η τον άπελεύθερον, πολλάκις αν 

οίηθείς είναι τον Άθηναΐον δούλον επάταζεν αν εσθητά τε 

2ο γα,ρ ούδεν βελτίων ό δήμος αυτόθι η οι δούλοι και οι 

μετοικοι καί τα. είδη ουδεν βελτίονς είσίν. εί δε τις καί ιι 

τούτο θαυμάζει, οτι εώσι τούς δούλους τρνφάν αυτόθι και 

μεγαλοπρεπώς διαιτάσθαι ενίους, καί τούτο γνώμη φανεΐεν 

άν ποιούντες. οπού γαρ ναυτική δύναμίς εστιν, από χρη- 

25 μάτων ανάγκη τοΐς άνδραπόδοις δονλεύειν, ΐνα λαμβάνωμεν 

{ών) πράττη τάς άποφοράς, καί ελεύθερους άφιεναι. οπού 

5 κακονοίας Μ 6 αυτού 8 αύτοίϊ ΜϋΠεΓ-δίΓϋβίη^: 
αυτού Γαΐΐΐη : ίθΓί. αύτού$ φ-ιο καI · · · ττίίλβωϊ οπι. Ο 12 ύπδ 
(ΖοΒεϋ ΐ6 δ εμδί Μΐΐ11εΓ-5ΐΓϋβίη£ ΐδ $) τδν απελεύθερου^ ύπδ 
τού αστού Β&η§ε, ςαοά ροδί απελεύθερου ζάά. ΚίιχΙιΗοίΓ &ν τΐ5 

Μογιι5 19 οίηθείε τΐ5 μετοικον είναι τδν Αθηναίου ί) ΚίΓοΗΙιοίΓ 
ήσθηταί Όΐη<3. τε ογπ. Ο 20 βελτίων ΒΓοάαευβ : βελτιον οοάά. 

22 θαυμάζοι ^ 24 εστιν άπδ χρημάτων, ανάγκη 0<χ1<3. : εοιτ. 
ΟαπιεΓαπιΐδ 25 λαμβάνωμεν Βεοηεΐ. : λαμβάνωνμεν θθ<3(1. 25-6 

λαμβάνω ων ΰ,νπράττη Βαίίε : λαμβάνω 2>ν μεν πράττη Κ&ϋηΐία 20 ων 
πράττει 5ε1ιηεΐ<3εΓ : πράττη Β Ο Μ : πράττει άεί. άφίεσθαι \ν3ε1ΐ5ΐηιιΐ1ι 

15* 



1 [ΕΕΝΟΦΏΝΤΟΣ] 

δ* είσι πλούσιοι δούλοι, ουκέτι ενταύθα λυσιτελεΐ τον έμδν 

δούλον σέ δεδιέι>αι· έν δέ τη Λακεδαίμονι δ έμδς δούλος 

σ’ έδεδοίκει· εάν δ£ δίδιτ; ό σδ? δούλος εμέ, κινδυνεύσει και 

τα χρήματα διδόναι τα Μαντού ώστε μη κινδυνεύειν π€ρϊ 

12 έαντοΰ. δια τούτ ουν ισηγορίαν και τοΐς δούλοις προς τους $ 

έλα)θέρους έποιησαμεν—καί τοΐς μετοίκοις προς τους αστούς, 

διότι δεΐται η πόλις μετοίκων διά τε τδ πλήθος των τεχνών 

και διά τδ ναυτικόν διά τούτο ουν και τοΐς μετοίκοις εικότως 

την Ισηγορίαν έποιησαμεν. 

13 Του$ δ€ γυμναζόμενους αυτόθι και την μουσικήν έπιτη- ίο 

δευοντας καταλέλυκεν 6 δήμος, νομίζων τούτο ου καλόν είναι, 

γνους οτι ου δυνατδς ταϋτά έστιν επιτηδεύειν. εν ταΐς χορη- 

γίαις αυ και γνμνασιαρχίαις και τριηραρχίαις γιγνώσκουσιν 

οτι χορηγοΰσι μέν οι πλούσιοι, χορηγείται δέ ό δήμος, και 

γυμνασιαρχούσιν οι πλούσιοι και τριηραρχούσιν, δ δέ δήμος 15 

τριηραρχείται καί γνμνασιαρχεΐται. άξιοι γοϋν άργύριον 

λαμβάνειν δ δήμος και αδων καί τρέχων καί όρχούμενος και 

πλέων εν ταΐς ναυσίν, ΐνα αυτός τε εχη και οι πλούσιοι 

πενεστεροι γίγνωνται. εν τε τοΐς δικαστηρίοις ου τον δικαίου 

αύτοΐς μάλλον μέλει η του αύτοΐς συμφόρου. 20 

14 Περι δέ των συμμάχων, οτι έκπλέοντες συκοφαντουσιν 

ως δοκούσι καί μισοϋσι τούς χρηστούς,—γιγνώσκοντες ότι 

μισείσθαι μέν ανάγκη τδν άρχοντα υπδ του άρχομένου, εΐ 

ι οί δούλοι Ηείηο!οι·Γ 3 σ’ όδεδοίκει ΕΙΙογ : σε δεδοίκει Β Μ : σε 
δεδοικεν Ο εάνΒΟΙ: άν τη : εν Μ 4 τάπερΙΒ η καί μετοίκων 
Γαΐΐΐη ίο γυμνάζοντας ΒϋοΗεΙεΓ αυτόθι] αυτών Μί.ι11εΓ-8ίΓϋ6ίη§ 
τί/νΐ τους ΟοΙίοΐ II ου νομίζων Οτεΐΐί 12 γνους δε Οτεΐΐΐ 
ου <3ε1. Ηεπηαηη : αυτός Είΐη^ε ού δυνατός εστιν αυτός Οοβεί 
δυνατός 0 : δυνατά Β Μ ταυτά \νείδ1<ε ε’νδε ΚίτοΙιΙιοίΓ 14 ροδί 
δήμος η(3<3. καϊ τριηραρχούσι Εεοηοΐ. : κα\ τριτηρσρχούσι μέν Ζευηε 
15 κα\ τριηραρχούσιν Ο : οιη. Β Μ ι6 άξιουσι Ο ουν Μ ιη όρχού- 

μενος καϊ τρέχων εΐΐ. ϋίη<3. 19 γίγνονται Β 20 μάλλον μίλα Ο: 
μάλλον μελλεί Β : μέλει μάλλον Μ αύτοΐς Β Μ 21 οτι <3ε1. 
Μοπίδ εκπλεοντεϊ] οί πλέονες, 50. των συμμάχων, Κ&ϋηΐία 22 ώς 
δοκούσι] κα\ διώκουσι ΖιιγΒογ^ ροδί χρηστούς 3-ϋίΙ. γνώμγ καί τούτο 
ποιούσι Μϋ11εΓ-5ίΓϋΙ>ίη£ γιγνώσκουσιν ΗοΓιτίίΐηη 22-5 (ρ. 5ες.) 

«3τι . . . αυξουσιν = 5ίοΒ. Η. χΐΐϋ. 50 (ΐν, ρ. ιό Ηεηδβ) 



ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ι 

δε ίσχυσουσιν οί πλούσιοι και οι χρηστοί εν ταΐς πόλεσιν, 

όλίγιστον χρόνον η αρχή εσται του δτ/μ,ου του Άθηνησι, 

δια ταΰτα ονν τους μεν χρηστούς άτιμοϋσι καί χρήματα 

άφαιροϋνται και εζελαυνονται καί άποκτείνουσι, τους δε 

5 πονηρούς αυζονσιν. οι δε χρηστοί Αθηναίων τους χρηστούς 

εν ταΐς συμμαχίσι πόλεσι σωζουσι, γιγνώσκοντες οτι σφίσιν 

αγαθόν εστι τους βέλτιστους σωζειν αεί εν ταΐς πόλεσιν. 

είποι δε τις αν οτι ισχύς εστιν αυτή Αθηναίων, εάν οί συμ- 15 

μαχοι δυνατοί ωσι χρήματα είσφερειν. τοΐς δε δημ,οτικοΐς 

ίο δοκέΐ μεΐζον αγαθόν είναι τα των συμμάχων χρτ]ματα ενα 

έκαστον Αθηναίων εχειν, εκείνους δε οσον ζην, καί εργά- 

ζεσθαι αδυνάτους όντας επιβουλευειν. 

Αοκεΐ δε ό δήμος δ Αθηναίων καί εν τωδε κακώς βον- ι6 

λευεσθαι, οτι τους συμμάχους άναγκάζουσι πλεΐν επί δίκας 

15 Άθήναζε. οί δε άντιλογίζονται όσα εν τουτω ενι αγαθά τώ 

δημω τώ Αθηναίων πρώτον μεν από τών πρυτανείων τον 

μισθόν δι’ ενιαυτόν λαμβάνειν εΐτ οίκοι καθημενοι άνευ 

νεών έκπλου διοικοϋσι τάς πόλεις τάς σνμμαχίδας, καί τους 

μεν του δήμον σωζονσι, τους δ’ εναντίους άπολλυονσιν εν 

2ο τοΐς δικαστηρίοις· εί δε οίκοι εΐχον έκαστοι τάς δίκας, άτε 

άχθόμενοι ^Αθηναίοις τοντονς αν σφών αυτών άπώλλνσαν 

οΐτινες φίλοι μάλιστα ησαν Αθηναίων τώ δημω. προς δε ΐγ 

τούτοις δ δήμος τών Αθηναίων τάδε κερδαίνει τών δικών'Αθή- 

νησιν ουσών τοΐς συμμάχοις. πρώτον μεν γάρ η εκατοστή 

25 τί7 πόλει πλείων η εν Ώειραιεΐ· επειτα εί τω συνοικία εστίν, ΐ8 

άμεινον πράττει· επειτα εί τω ζευγάς εστιν η ανδράποδου 

μισθοφοροΰν επειτα οί κηρνκες άμεινον πράττονσι διά τάς 

επιδημίας τάς τών συμμάχων. προς δε τουτοις, εί μεν μη 

επί δίκας ρεσαν οί σύμμαχοι, τους εκπλεοντας Αθηναίων 

ι χρηστοί ΗεΐηποΗ : Ισχυροί οοά(3. εί δίοβ. 2 τον Άθήνησι 
ογω. δ£θ8. 3 οΖν ογπ. δίοβ. άτιμωσι Μ 4 άφαιρωνται Μ 
ίξελαύνουσι 8ΐοΙ>. οοά. ΤΗηοαν. η εστιν Β ιι εχειν Αθηναίων Μ 
άποζ?ιν ΟοβεΙ 13 δ δήμος Αθηναίων Β Ο ι6 των Αθηναίων <3εΙ. 
ροεί πρυτανείων Ι&ο. εί&ί. Β3Π£β 26 άμεινον . . . εστιν ογπ. Μ 
πράττει δοΗηείοΙεΓ : πράττειν 00(3γϊ. 28 αποδημίας 0 29 των 
έκπλεόντων ΜϋΙΙεΓ-δΐΐ'ϋβϊη^ 



ΐ [ΗΕΝΟΦίΙΝΤΟΣ] 

ετίμων άν μόνους, τούς τε στρατηγούς και τους τριηράρχους 

καί πρέσβεις· νυν δ’ ήνάγκασται τον δήμον κολακενειν τον 
Αθηναίων εις έκαστος των συμμάχων, γιγνωσκων οτι δει 

[μεν] άφικόμενον ' Αθήναζε δίκην δούναι και λαβεΐν ουκ εν 

άλλοις τισίν άλλ’ εν τω δήμω, ός εστι δη νόμος Άθήνησι· 5 

και άντιβολήσαι αναγκάζεται εν τοΐς δικαστηρίοις καί 

είσιόντος του επιλαμβάνεσθαι τής χειρός. διά τούτο ονν 

οι σύμμαχοι δούλοι του δήμου των Αθηναίων καθεστάσι 

μάλλον. 

19 Προς δ€ τοντοις διά την κτήσιν την εν τοΐς νπερορίοις ίο 
καί διά τάς άρχάς τάς εις την υπερορίαν λελήθασι μαν- 

θάνοντες ελαυνειν τή κώπρ αυτοί τε και οι ακόλουθοι· 

ανάγκη γάρ άνθρωπον πολλάκις πλέοντα κωπην λαβεΐν καί 

αυτόν και τον οίκετην, καί ονόματα μαθεΐν τά εν τί] ναυτική· 

2ο καί κυβερνήται αγαθοί γίγνονται δι εμπειρίαν τε των πλόων 15 

καί διά μελετην εμελετησαν δε οί μεν πλοΐον κυβερνώντες, 

οι δβ όλκάδα, οι δ’ εντεύθεν επί τριήρεσι κατέστησαν οί 

δε πολλοί ελαυνειν ευθνς [ώί] οΓοι τε είσβάντες εις ναϋς, 

άτε εν παντί τω βίω 7τρομεμελετηκότες- 

Ιο δ€ οπλιτικον αυτοις, ο ήκιστα οοκει εν εχειν Αθηνη- 2ο 

σιν, οντω καθεστηκεν, καί των μεν πολεμίων ήττους τε σφάς 

αντους ηγούνται είναι καί όλείζους, των δε συμμάχων, οι 

φερουσι τον φόρον, καί κατά γήν κρατιστενουσι, καί νομί- 

ζουσι τδ οπλιτικον άρκεΐν, εί των συμμάχων κρείττονες είσι. 

2 προς δβ καί κατά τύχην τι αυτοις τοιουτον καθεστηκε· τοΐς 25 
μεν κατά γήν άρχομενοις οΐόν τ’ εστίν εκ μικρών πόλεων 

I τριηράρ (χ 5.50Γ.) Β : τριηράρχας Ο: φρουράρχους οΐΐηι ^Π&ΓηοννΐΙζ 
2 τους πρέσβεις Οοβεί 2-3 των Αθηναίων Μ 4 Ρ·*ν 
Ηβητΐ3ηη 8 του δήμου ογπ. Ο τών~] του ΚίΓοΚΗοίΤ ίο κλήσιν 
Μϋ11εΓ-8ΐΠΛ&ίη§· 15 πλοίων Μ: πλών ΟοβεΙ; ΐ6 έμελέτησαν 
. . . κυβερνώντες ΟΓΠ. Β Ο ΐη οί δ’] κα\ \ν3θ1ΐ5ΐηΐΐ11ι τριήρη Μ 
ιδ εύθυς Βεοηοΐ. : ευθυς ως εοά<3. : ευθέως \νε11δ τ’ εΐσϊν ^εΐΐδ 
έσβάντες 0, 19 τώ π αντί Ο προσμεμελετηκότες Β Ο 21 ·γνώμη 
οΰτω ΚΪΓοΙιΗοίϊ ούτως Β καί οΐεΐ. Βεοηοΐ. 22 όλείζους 
Λνΐΐ3Γηο\νίΙ;ζ : μείζους οοάοΐ. : μείους ΗεΐηπεΗ 23 κρατιστεύουσι 
ΝίίεεΗε : κράτιστοί εϊσι εο<3(1. 24 άρχειν εο<1(1. : οογγ. ΟοιιπεΓ 



ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ • · π 

σννοικισθεντας άθρόονς μάχεσθαι, τοΐς δ£ κατά θάλατταν 

άρχομενοις, οσοι νησιώταί εισιν, ονχ οΐόν τε σννάρασθαι 

εις τό αντό τάς πόλεις· η γάρ θάλαττα εν τω μεσω, οι δε 

κρατούντες Θαλασσοκράτορες εισιν εΐ δ’ οΐόν τε καί λαθεΐν 

5 σννελθονσιν εις ταντο τοΐς νησιώταις εις μίαν νήσον, 

άπολοννται λιμώ· όπόσαι δ’ εν τί} ηπείρω είσΐ 7τόλεις υπό 3 

των Αθηναίων άρχόμεναι, αΐ μεν μεγάλαι διά δέος άρχονται, 

αι δε μίκραί πάνυ διά χρείαν ον γάρ εστι πόλις ουδεμία 

ητις ον δεΐται είσάγεσθαί τι η εζάγεσθαι. ταντα τοίννν 

ίο ονκ εσται αντί}, εάν μη νπηκοος η των αρχόντων της 

Θαλάττης. επειτα δε τοΐς άρχονσι της θαλάττης οΐόν τ’ 4 

εστι ποιεΐν άπερ τοΐς της γης ενίοτε, τεμνειν την γην των 

κρειττόνων παραπλεΐν γάρ εζεστιν οπον αν μηδεϊς η 

πολέμιος η οπον αν ολίγοι, εάν δε προσίωσιν, άναβάντα 

15 άποπλεΐν και τούτο ποιων ηττον απορεί η ό πεζί} παρα- 

βοηθών. επειτα δε τοΐς μεν κατά Θάλατταν άρχονσιν οΐόν $ 

τ’ άποπλενσαι από της σφετερας αντων όπόσον βονλει 

πλονν, τοΐς δε κατά γην ονχ οΐόν τε από της σφετερας 

αντων άπελθεΐν πολλών ημερών οδόν βραδεΐαί τε γάρ αι 

2ο πορεΐαι καί σίτον ονχ οΐόν τε Ζχειν πολλου χρόνον πεζί) 

ιόντα, και τον μεν πεζή ιόντα δει διά φιλίας ιεναι η νικάν 

μαχόμενον, τον δε πλέοντα, ον μεν άν η κρείττων, εζεστιν 

άποβηναι, {ον δ’ αν μη η, μη άποβηναι) ταντη της γης, 

αλλά παραπλεϋσαι, εως αν επι φιλίαν χώραν άφίκηται 

25 η επι ηττονς αντον. €7Γ€ΐτα νόσους τών καρπών αΐ εκ 6 

Αιός εισιν οι μεν κατά γην κράτιστοι χαλεπώς φερονσιν, 

οι δε κατά θάλατταν ραδίως. ον γάρ άμα πάσα γη νοσεί· 

ι θάλασσαν Ο 6 δ* 4ν) δέ Ο 7 μ67®λ.αι] μικραϊ πάνυ ΛΛ/’βίδΙίβ 
8 μικραϊ 7τάνυ] μ^άλαι^Ν βίδΐίε ρο 5ί μικραϊ Ιαο. 5ί3ΐ. Μυ1ΐ€Γ-5ίπΐβΐη£ 
πάνυ] πάνυ καϊ ΟοβεΙ : πάσαι δβ ροδί Ιηοιιπεπι ΚλϊΗΙ ιι θαλάσσης Ο 

οΐόν τ' 13 προσπλίΐν Λν3θΗ8ηιυίΗ : καταπλε?ν ΒεΙοΙ 
14 πλίίους προσίωσιν ΚίΓοΗΙιοίϊ 15 τούθ' ό ΚΐΓοΗΗοίϊ παραποήσων 
Καϋηΐί^ 23 ου δ’ άν μή μή άποβηναι ςυο<1 ροδί γης 3(3(3. £ Ιηιε 
ίΓ&ηδρ. ΚβΠπ1<3 ου δ’ άν ήττων Β&1ίβ μή 4πιβήναι 
ταύτη ΗεπτίΒηη : ταύτης ΒΜ: ένταΰθαΟ 24 άλα Μ 25 αύτου 
Ο : αύτου Β Μ 



η [ΕΕΝΟΦ&ΝΤΟΣ] 

ώστε εκ τής ευθενούσης άφικνεΐται τοΐς τής θαλάττης 

άρχουσιν. 

7 Ει δε δει και σμικροτερων μνησθήναι, διά τήν αρχήν τής 

θαλάττης πρώτον μεν τρόπους ευωχιών εξηύρον επιμισγό- 

μενοι αλλ?/ άλλοις· (ώστε) ο τι εν Σικελία ήδίι ή εν Ιταλία 5 

71 εν Κνπρω η εν Αιγυπτω η εν Ανοια η εν τω 1 Ιοντω η 

εν ΙΙελοποννήσω ή άλλοθι που, ταυτα πάντα εις εν ?]6ροι- 

8 σται διά την αρχήν τής θαλάττης. επειτα φωνήν πάσαν 

άκουοντες εξελεξαντο τούτο μεν εκ τής, τούτο δε εκ τής· 

και οι μεν 'Έλληνες ίδια μάλλον και φωνή και διαίτη και ίο 

σχήματι χρώνται, ’Αθηναίοι δε κεκραμενρ εξ απάντων των 

'Ελλ7]νων και βαρβάρων. 

9 θυσίας δε και ιερά και εορτάς και τεμενη γνους ό δήμος 

οτι ούχ ο ιόν τε εστιν εκάστω των πενήτων θύειν κα\ ενω~ 

χεΐσθαι και ΐστασθαι ιερά και πόλιν οίκεΐν καλήν καί μεγάλην, 15 

εξηυρεν ότω τρόπω εσται ταυτα. θνονσιν ονν δημοσία 

μεν ή πόλις ιερεΐα πολλά· εστι δε ό δήμος ό ευωχούμενος 

ίο και διαλαγχάνων τά ιερεΐα. και γυμνάσια και λουτρά καί 

άποδυτι'ιρια τοΐς μεν πλονσίοις εστιν ιδία ενίοις, 6 δε δήμος 

αυτός αύτώ οίκοδομεΐται ίδια παλαίστρας πολλάς, άπο- 2ο 

δυτήρια, λουτρώνας· καί πλείω τούτων απολαύει ό όχλος 

ή οι ολίγοι και οι εύδαίμονες. 

ιι Τδι> δε πλούτον μόνοι οΐοί τ είσίν άχειν τών Ελλήνων 

I ευθηνούσης Οθά<3. : εοιτ. Όΐη<3. αφθονία ων δέονται νεί άφθονα 
τά επιτήδεια άφικνεΐται Μϊι11εΓ-δΐπ.ΐΙ>ίη2’ άφικνεΐται ροδί άρχουσιν Ο 
άφικνεΐται ων ή νοσούσα δεΐται Καΐΐηΐία θαλάσσης Ο Μ 3 δεΓ] 
δϊ) Β 4 θαλάσση $ Ο τρόπους] πόρους πολυτρόπους Ηει*ννεΓ(1εη : 
τρόπους παντοίους ΜϋΙΙεΓ-δίπΐβΐη^: πολλούς τρόπους ΚΐοΗ^ΓεΙδ εξευρον 
οο<3<ί. 5 &λλτ) άλλοις ΚίΓοΙιΙιοίΓ: άλλήλοις οο<3ε1. ροδί &\λοζ5· ως νεί 
είστε αάά. Ζεαηε δ τι τ Καΐίηΐία 6 Λυδία] Λιβύη \¥Π&πιο\νΐ1;ζ 
7 Χερσονήσφ Λν&(:Η5ΠΗΐΐΗ ήθροισται Βαίίβ : ήθροίσθη Βεοηοΐ.: 
ήθροΐσθαι εοά(3. 8 τήν πάσαν Μ ίο άλλοι"Ελληνες ϋίικϊ. 
13 καί ιερά <3ε1. δαιιρρε : καί Ιερεΐα δοΐιηΐΐάΐ Χ4 δει εύωχεΐσθαι 
Ουΐ5θ1ΐΓηΐ<1 15 ΐστασθαι ΚίΓοΗΗοίΓ: κτάσθαι οο<3<3. ιερεΐα Μΐ.ΠεΓ- 
δΐΓΰΜη§· Σίηίε πόλιν &ά<1 δει ΜϊΠΙεΓ-δίΓϋβίη^, βουλόμενος Βίίηςε 
οικεΐν^ ΓογΙ. κοσμεΐν: οίκοδομεΐν Ηοίτη&ηη ιό εξενρεν εοείοΐ. θύει 
Βιχιείαειίδ ιη η πόλις άεΐ. Βαη^ε ι8 ροδί ίερεΓαΙαο. 5131. ΚίΓεΗΙιοίΓ 
2ο αυτφ Β ιδία <3ε1. Ηεΐηποΐα : δημοσία ΚίιτΙιΗοίΓ 
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καί των βαρβάρων. εί γάρ τις πόλις πλουτεΐ £υλοις ναν- 

πηγησίμοις, ποΐ διαθησεται, εάν μη πείση τον άρχοντα της 

θαλάττης; τί δ’ εΐ τις σιδηρω η χαλκω η λίνω πλούτεΐ 

πόλις, ποΐ διαθησεται, εάν μη πείση τον άρχοντα της 

5 θαλάττης; έ£ αυτών μεντοι τούτων καί δη νηες μοί είσι, 

παρά μεν του £υλα, παρά δε του σίδηρος, παρά δ£ του 

χαλκός, παρά δε του λίνον, παρά δε του κηρός. προς δε 12 

τουτοις άλλοσε άγειν ουκ εάσουσιν οΐτινες αντίπαλοι ημΐν 

είσιν η ου χρησονται τη θαλάττη. καί εγω μεν ονδεν ποιων 

ίο εκ της γης πάντα ταυτα εχω διά την Θάλατταν, άλλη 

δ’ ονδεμία πόλις δυο τούτων άχει, ουδ’ εστι τη αυτή ξύλα 

και λίνον, άλλ’ οπού λίνον εστί πλεΐστον, λεία χωρά καί 

άξυλος· ουδέ χαλκάς καί σίδηρος εκ της αυτής πόλεως ουδέ 

τάλλα δυο η τρία μια πόλει, αλλά το μεν τη, το δε τη. 

ΐ5 νΕτι δε προς τουτοις παρά πάσαν ήπειρόν εστιν η άκτη 1$ 

προύχουσα η νήσος προκειμένη η στενόπορόν τι· ώστε 

εξεστιν ενταύθα εφορμουσι τοΐς της θαλάττης άρχουσι 

λωβάσθαι τους την ήπειρον οίκουντας. ενός δε ενδεείς 14 

είσιν εί γάρ νήσον οίκουντες θαλασσοκρά,τορες ησαν 

2ο Αθηναίοι, υπήρχεν αν αύτοΐς ποιεΐν μεν κακώς, εί εβουλοντο, 

πάσχειν δε μηδέν, εως της θαλάττης ηρχον, μηδε τμηθηναι 

την εαυτών γην μηδε προσδεχεσθαι τους πολεμίους· νυν δε 

οι γεωργουντες καί οι πλούσιοι Αθηναίων Απέρχονται τους 

πολεμίους μάλλον, 6 δε δήμος, άτε ευ είδως οτι ουδέ ν των 

25 σφών εμπρησουσιν ουδέ τεμουσιν, άδεώς ζη καί ουχ Απερ¬ 

χόμενος αυτους, προς δε τουτοις καί ετερου δέους άπηλ- *5 

2 π^ίση~\ προς Ο τούς άρχοντας Β Ο 3 θαλάσσης Ο Μ 
λίνψ ί) κηρφ ΚίτοΗΙιοίί 3“5 ττλουτει . . . θαλάττης <1ε1. Ουίεοΐιηχΐοΐ 
4 πςίση] πρύς Ο 8 ροδί ϊάσουσιν Ιεο. δί&Ι. 8θΗπιί<3ΐ : έάσονται Βείοί : 
έάσομεν δεΗηείοΙοΓ : £άσουσι πρύς τούτους ΗοίΥηΕηη 9 Ρ05^ €Ισιν 
Ιαο. δίαΐ. ΚίΓοΙιΙιοίΤ ή αηίε οϊπνες Ιχ&ηδρ. ΚΗΐΐηΙία (ίηίεΐΐεςο: εΐ 
ηοδίε αενηηίαηίεδ αΐΐηηι ΐη ρονίηηι /'ιαε νηετεεε {ναηευεΗενε εοηαηΐην, αί> 
ΛίΙιβηίεηεώΗδ νείαύπηΐνιτ, ζΐηιηΐ ΐηίενάΐοίο ηιαή ηΐ άβεϊείαηί) πόνων 
δοΗηείάοΓ ίο της~\ πάσης Μϋ11εΓ-δίΓΪΐβίη§ ροδί τ^ν άρχ^ν 
την κατά ΚίτοΙχΗοΙΤ II ουδέ δυο Βε1χιη3ηη 12 χώρα ρθ5ί άξυλος Ο 
ΐό προίγουσα Β Μ 20 ηβονλοντο Β Μ 22 αυτών Ι)ίη(3. ροδί 
δ« Ιηο. δί3ΐ. ΚίΓοΙιΙιοίΤ 25 σφετΐρων οϋ. ΚίοΙίΗΓίίδ 
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λαγμενοι αν ησαν, εί νήσον ωκονν, μηδεποτε προδοθηναι 

την πόλιν νπ ολίγων μηδε πνλας άνοιχθηναι μηδε πολε¬ 

μίους επεισπεσεΐν πως γάρ νήσον οίκούντων ταντ άν 

εγίγνετο; μηδ' αν στασιάσαι τω δημω μηδέν, εί νήσον 

ωκονν νυν μεν γαρ εί στασιάσαιεν, ελπίδα αν εχοντες εν 5 

τοΐς πολεμίοις στασιάσειαν, ώ? κατά γην είτάζόμενοι· εί δε 

ι6 νήσον ωκονν, καί ταντ άν άδεως €ΐχεν αυτοΐς, επειδή ονν 

εζ αρχής ουκ ετνχον οίκησαντες νήσον, νυν τάδε ποιοΰσι' 

την μεν ουσίαν ταΐς νησοις παρατίθενται, πιστευοντες 

τη άρχη τη κατά θάλατταν, την δε Αττικήν γην περιορωσι ία 

τεμνομενην, γιγνώσκοντες οτι εί αυτήν ελεησουσιν, ετερων 

αγαθών μειζόνων στερησονται. 

17 νΕτι δ€ συμμαχίας και τους όρκους ταΐς μεν όλιγαρχου- 

μεναις πόλεσιν ανάγκη εμπεδονν ην δ£ μη εμμενωσι ταΐς 

σννθηκαις, Ί*η νφ' δτου αδικείΊ* ονόματα άπδ των ολίγων οι 15 

συνεθεντο* άσσα δ’ αν ό δήμος σννθηται, εξεστιν αντω ενί 

άνατιθεντι την αιτίαν τω λεγοντι καί τω επιψηφίσαντι 

άρνεΐσθαι τοΐς άλλοις οτι Ου παρην ουδέ άρεσκει εμοιγε, 

ά συγκείμενα πυνθάνονται εν πληρει τω δημω, καί εί μη 

δόξαι εΐναι ταϋτα, προφάσεις μνρίας εξηνρηκε τον μη ποιεΐν 2ο 

οσα αν μη βονλωνται. καί άν μεν τι κακόν άναβαίνη από 

ων ό δήμος εβουλενσεν, αίτιάται ό δήμος ως ολίγοι άνθρω¬ 

ποι αντω άντιπράττοντες διέφθειραν, εάν δε τι αγαθόν 

σφίσιν αυτοΐς την αιτίαν άνατιθεασι. 

3 &ν ογπ. Μ 4 τοδ δήμου Μοπίδ : 4ν τίρ Ζημφ 8θΗηβί(ΐ6Γ 
μτβζνα.5 \ν€15ΐί6 5 δ,ν €ί Μ Τίνβί ΚίΓοΙιΗοίΓ 4ν ΟΓΠ. 

Μ 7 αυτοΐς Β : αυτοΐς εϊχεν Μ : υπήρχαν αυτοΐς Ο : *χ*ιν 
ΰπηρχεν αυτοΐς ΒΙαδδ 9 *ν τα** λναοΗδππιϊΐτ παρακατίβ6νται 
Ζεαηβ πιστ6υσαντ6ς Ο 13 τάϊ συμμαχίας ΟοβεΙ 15 ^ . 
ονόματα] Ιοοΐ Ι^ουηοδΐ ΓβΙΚςιπΗβ : έίστ) ύφ' ’ότου ο. όνόματι, υπό Βΐηδδ 
ιό τψ *ν\ ΚίΓοΗΙιοίΓ: βνί τινι Μϋ11εΓ-δΐχϋΙ>ΐη£ 17 καί] ή ΚΪΓοΗΗοίΓ 
τψ ο τη, Ο ι8 4ν τοΐς δοΗτηϊάί παρησαν Ζειιηε ςμοιγε 
ΚΐΓοΗΗοίΤ: ο’ί 7« Β Μ : γς ο. : 6Ϊ 7<= μην Ο : οι γ€ δΙερΗ&ηιΐδ : οί, 6Ϊ 
γβ μ)} ΚαΗη1ί& 19 & Μίϊΐίει*: τα εο<3(1. : <3εΙ. Καϋηΐο. πυνθί- 
νομαι Μϋ1ΐ€Γ-δΐΓϋΙ)ίη§·: ττυνθάνεται 'νν’ΗεΗδπηιΐΗ 4ν . . . ότημιρ ΓογΙ. 
ροδί καί βι μή ίΓ&ηδροηεηόατη 4ν ου πλήρβι Μίΐ11εΓ-δΐ:Γϋβίη§; 2ο 
ταυτα πρόσφορα Μϋ11οΓ-δΐΓΪϊΙ)ΐη§; 4ξ6υρηκ6 οοάά. 21 αποβαίνρ Υοδδ 



ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ϋ 

Κωμωδεΐν δ’ αν καί κακώς λέγειν τον μέν δήμον ούκ ΐδ 

έώσιν, ινα μη αυτοί άκούωσι κακώς, ιδία δέ κελεύονσιν, εΐ 

τίς τινα βούλεται, εύ είδότες οτι ούχί του δήμον έστίν ούδέ 

του πλίνθους ό κωμωδούμενος ώς έπί το πολύ, άλλ’ η πλούσιος 

2 η γενναίος η δυνάμενος, ολίγοι δέ τινες των πενητων καί 

των δημοτικών κωμωδούνται, και οΰδ’ ούτοι έαν μη δια 

πολνπραγμοσύνην και δια το ζητεΐν πλέον τι εχειν τον 

δήμον ώστε ουδέ τούς τοιούτονς άχθονται κωμωδονμένονς. 

φημί ούν εγωγε τον δήμον τον ’Αθηνησι γιγνώσκειν οΐτινες 19 

ίο χρηστοί είσι τών πολιτών και οΐτινες πονηροί· γιγνώσκοντες 

δέ τούς μέν σφίσιν αύτοΐς επιτηδείους καί σνμφόρους φιλούσι, 

καν πονηροί ώσι, τούς δέ χρηστούς μισοΰσι μάλλον ού γάρ 

νομίζουσι την αρετήν αύτοΐς προς τώ σφετέρω άγαθώ πεφν- 

κέναι, άλλ’ επί τώ κακώ· καί τουναντίον γε τούτου ένιοι, 

15 οντες ώς αληθώς του δήμον, την φύσιν ού δημοτικοί είσι. 

δημοκρατίαν δ’ εγώ μεν αύτώ τώ δημω σνγγιγνώσκω· αυτόν 20 

μεν γάρ εύ ποιεΐν παντί συγγνώμη έστίν οστις δέ μη ών 

του δήμου εΐλετο έν δημοκρατονμένη πόλει οίκεΐν μάλλον 

η εν όλιγαρχονμένη, άδικεΐν παρεσκενάσατο καί έγνω οτι 

2ο μάλλον οίόν τ€ διαλαθεΐν κακώ όντι έν δημοκρατονμένρ 

πόλει μάλλον η έν όλιγαρχονμένη. καί περί της ’Αθηναίων ΠΙ 

πολιτείας, τον μέν τρόπον ούκ έπαινώ· έπειδηπερ δ’ έδοξεν 

αύτοΐς δημοκρατεΐσθαι, εύ μοι δοκονσι διασωζεσθαι την δημο¬ 

κρατίαν τούτω τώ τρόπω χρώμενοι ω έγώ έπέδειξα. 

25 νΕ τι δε καί τάδε τινάς όρώ μεμφομένονς ’ Αθηναίους, ότι 

ένίοτε ούκ έστιν αύτόθι χρηματίσαι τί) βουλή ούδέ τώ δημω 

ένιαντον καθημένω άνθρώπω. καί τούτο 'Αθηνησι γίγνεται 

2 κελεύουσιν^ ού κωλύουσιν ΟγοΙΗ 4 πλούσιός τις ΚίΓοΗΗοίϊ 
5 μύγα δυνάμενος ΟοβεΙ 9 Α*ν °νν Μ γιγνώσκειν μέν δοΗπείάετ 
13 πρός^ έπ\ ΚΪΓοΗΗοίΤ τού σφετέρου αγαθού ΗειΊΐεΐη 14 ενιον 
Β ι6 -21 δημοκρατίαν . . . δλιγαρχουμένη = δίοβ. Ρί. χΐϋϊ. 51 
ΐ6 μεν αντψ'| αύτφ μέν δίοΐο. αυτόν Ο : αυτόν Β Μ : εαυτόν δίοΒ. 
17 μεν <3ε1. ΟοβεΙ πάντη δίοβ. 2ΐ μάλλον οιη. δίοβ. 22 έπει- 

δήπερ δέ γπ : έπειδήπερ ΒΜ : επειδή δ’ Ο 24 απέδειξα Η δ&υρρε 
25 ’Αθηναίοις Υθ55 
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2 ουδεν δι άλλο ή διά τδ πλήθος των πραγμάτων ουχ οίοι τε 

πάντας άποπεμπειν είσί χρηματίσαντες. πως γάρ άν καί 

οίίοί τε εΐεν, ονστινας πρώτον μεν δει εορτάσαι εορτάς οσας 

ονδεμία των Έλληνίδων πόλεων {εν δε ταυταις ήττόν τινα 

δυνατόν εστι διαπράττεσθαι των της πόλεως), επειτα δε δίκας 5 

καί γραφάς καί ενθννας εκδικάζειν οσας ονδ' οι συμπαντες 

άνθρωποί εκδικάζουσι, την δε βουλήν βουλευεσθαι πολλά 

μεν περ'ι του πολέμου, πολλά δε περί πόρου χρημάτων, πολλά 

δε περί νόμων θεσεως, πολλά δε περί των κατά πόλιν άεί 

γιγνομενων, πολλά δε καί (περί των εν) τοΐς σύμμαχοις, καί ίο 

φόρον δεζασθαι καί νεωρίων επιμεληθήναι καί Ιερών; άρα 

δη τι θαυμαστόν εστιν, εί τοσοντων υπαρχόντων πραγμάτων 

μη οιοι τ εισί πάσιν άνθρώποις χρηματίσαι; λεγουσι δε 

3 τινες, νΗι> τις άργυριον εχων προσίρ προς βουλήν η δήμον, 

χρηματιεΐται. εγώ δε τούτο ις ομολογήσαιμ άν άπδ χρη- 15 

μάτων πολλά διαπράττεσθαι Άθήνησι, καί ετι άν πλείω δια- 

πράττεσθαι, εί πλείους ετι εδίδοσαν άργυριον τούτο μεντοι 

εΐι οίδα, διότι πάσι διαπράζαι η πόλις · · . των δεόμενων ονχ 

ικανή, ονδ' εί όποσονοΰν χρυσίον καί άργυριον διδοίη τις 

4 αντοΐς. δει δε καί τάδε διαδικάζειν, εί τις την ναΰν μη επι- 2ο 

σκευάζει ή κατοικοδομεΐ τι δημόσιον προς δε τουτοις χορηγοΐς 

διαδικάσαι εις Διονυσία καί θαργήλια καί Παναθήναια καί 

Ώρομήθια καί 'Ηφαιστια οσαετη· καί τριήραρχοι καθίστανται 

τετρακόσιοι εκάστου ενιαυτού, καί τούτων τοΐς βουλομενοις 

(δει) διαδικάσαι οσα ετη· προς δ£ τουτοις άρχάς δοκιμάσαι 25 

και διαδικάσαι καί ορφανούς δοκιμάσαι καί φύλακας δεσμω- 

5 των καταστήσαι. ταντα μεν ονν οσα ετη· διά χρόνου δε 

τ ή διότι διά ΚίΓοΗΠοίΤ 2 πάντας 0 Γη : πάντες Β Μ 9 
πόλιν ΚΪΓΟίιΗοίΤ ίο περ\ των εν 3(1(1. δοΗηβΐάοΓ 12 ζή τί] ζήτα 
ΟοβεΙ 14 τινες οτι ΟοΙιοΙ ιό πολλώ πλείω 0 17 ετι εδίδοσαν 
Οοβοί : 67Γ€δίδοσα»Όθ(3(3. ΐ8 'ότι 035ί&Πο 130. δίαΐ. ϋίηοΐ. τοσοντων 
όντων 0ΐ’ΐ3η5 : ΓογΙ. διά τδ πλήθος : πολλών ον των ΚίΓοΙιΗοίΓ 21 τι 
τδ Μ 22 ροδί Π αναθήναια ίΐ<3<3. ’όσα ετη’ κάϊ γυμνασίαρχο ις ζιαζικάσαι 
εις Π αναθήναια ΚίΓοΗϊΐοίϊ 23 Ώρομήθια Κ3ΐΐη1ί3 : Προμήθεια 00(1(1. 
τριήραρχοι] τριηράρχοις ο? ΚίτοϊιΗοίΓ 25 δει 3<1<1. Μογιι5 20 φυ· 
λακάϊ Ο 27-1 (ρ. 50(}.) δέ δικάσαι Κΐι*ο1ι1ιοίΓ: διαδικάσαι οο<1<1. 
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δικόσαι δει 1' στρατιάς και έόν τι άλλο έζαπιναΐον αδίκημα 

γίγνηται, έόν τε νβρίζωσί τινες άηθες υβρισμα εάν τε 

άσεβησωσι. πολλά έτι πάνυ παραλείπω· τδ δ£ μέγιστον 

εϊρηται πλην αί τάζεις του φόρον τούτο δε γίγνεται ως τα 

5 πολλά δί έτους πέμπτου, φέρε δη τοίνυν, ταϋτα ονκ οΐεσθαι 

(χρη) χρηναι διαδικάζειν άπαντα; είπάτω γάρ τις ο τι ου 6 

χρην αυτόθι διαδικάζεσθαι. εί δ’ αΰ όμολογεΐν δεΐ άπαντα 

χρηναι διαδικάζειν, ανάγκη δι' ενιαυτού· ως ουδέ νυν δι 

ενιαυτού δικάζοντες υπόρχουσιν ώστε παύειν τοί)ί άδικουντας 

ίο υπό του πλήθους των ανθρώπων, φέρε δτ/, αλλά φησει τις 7 

χρηναι δικάζειν μεν, έλάττους δε δικάζειν. ανάγκη τοίνυν, 

εάν μη ολίγα ποιώνται δικαστήρια, ολίγοι εν έκάστω έσονται 

τω δικαστηρίω· ώστε και διασκευάσασθαι ρόδιον Ισται προς 

ολίγους δικαστάς και συνδεκάσαι πολύ ηττον δικαίως δικάζειν. 

ΐζ προς δε τούτοις οΐεσθαι χρη και εορτάς άγειν χρηναι Άθη- 8 

ναίους, εν αΐς ονχ όΐόν τε δικάζειν. καί άγουσι μεν εορτάς 

διπλάσιους η οι άλλοι· άλλ’ εγώ μεν τίθημι ΐσας τη όλιγίστας 

άγονση πόλει. 

Τούτων τοίνυν τοιούτων όντων ου φημι οΐόν τ είναι άλλως 

2ο έχειν τά πράγματα ’Αθηνησιν η ώσπερ νυν έχει, πλην η κατά 

μικρόν τι οΐόν τε το μεν άφελεΐν τό δε προσθεΐναι· πολύ δ’ ονχ 

οΐόν τε μετακινεΐν, ώστε μη ονχΐ της δημοκρατίας άφαιρείν τι. 

ώστε μεν γάρ βέλτιον έχειν την πολιτείαν, οΐόν τε πολλά έξευ- 9 

ρεΐν, ώστε μέντοι υπάρχειν μεν δημοκρατίαν είναι, αρκούντως 

2ό δε τούτο έζευρεΐν, όπως βέλτιον πολιτεύσονται, ου ρόδιον, 

πλην, όπερ άρτι είπον, κατά μικρόν τι προσθέντα η άφελόντα. 

ι στρατιάί Β Ο : στρατιάν Μ : παραστρατηγίας Καΐίηΐία : στρατηγικά^ 

Βΐρδΐυδ : άστρατεία$ Βτοοίαεϋίϊ εξαπιναίου Ο 2 γενηται εΐ 
ύβρίσωσι δοΙιηεΐοΙοΓ 3 πάνυ οπα. Ο τά δί μέγιστα Κΐοΐιαπίδ 
6 χρ3(1(1. ν/αεΗδηιιιΐΗ δικάζειν ΚίΓοΗΙιοίΓ η δικάζεσθαι 
ΚΪΓοΗΗοίΓ δμολογεΐ δεΐν εο<1<1.: οογγ. Βεοηοΐ. 9 επαρκονσιν 
Βεοηοΐ. : άπαρκονσιν ΚίοΙιαπίΒ ίο φησί Μ ιι ανάγκη 00(3(1. 
12 μ)) <1ε1. : μεν 00(1(3. δλι^α] πολλά ΛΥείδΙίε 14 συνδικάσαι 
εο<1<1. : οογγ. ΜαΙΐΗΐπε &στε πολύ δο1ιηεί(1εΓ : ΓογΙ. καί παρασκευάσαι 
πολύ ^ττον δί Καϋηΐία ΐη μεν (Ιεΐ. ΚίΓοΙιΗοίΓ 20 ροβί. Ϋ) 

ΚαΠηΙ^α : « οο(1(1. 23 οΐόν τε <1ε£. : οίονται Β Ο Μ 24 μεν 
δημοκρατίαν Β Ο : δημοκρατίαν ιχεν Μ : μεν <1ε1. 5θ1ιπιΐ(11 25 δί <1ε1. 
Μ3(1νΐ§; 8πα>5 Ο : 'όπω$ δί Β Μ 
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ίο Αοκοΰσι δε Αθηναίοι καί τοντό μοι ονκ όρθώς βονλευε- 

σθαι, ότι τους χοίρους αίροννταί εν ταϊς 7τόλεσι ταΐί στασια- 

ζονσαις. οϊ δε τούτο γνώμρ ποιονσιν. ει μ,ει> γάρ ρρονντο 
τους βελτίονς, ρρονντ αν ονχι τοί)$· ταντά γιγνώσκοντας 
σφίσιν αντοΐς· εν ονδεμια γάρ πόλει το βελτιστον εΰνονν 5 

εστί τω δήμω, άλλα το κάκιστον εν εκάστρ εστί πόλει 
εννονν τω δήμω· οί γάρ όμοιοι τοΐς δμοίοις εννοί είσι. διά 
ταντα ουν Αθηναίοι τά σφίσιν αντοΐς προσήκοντα αίροννταί. 

II 07Γοσάκις δ’ επεχείρησαν αίρεΐσθαι τους βέλτιστους, ον σννή- 

νεγκεν αντοΐς, άλλ’ εντός ολίγον χρόνου δ δήμος εδουλενσεν ίο 
6 εν ΒοιωτοΓί* τούτο δε ότε Μιλησίων είλοντο τους βέλ¬ 

τιστους, εντός ολίγον χρόνον άποστάντες τον δήμον κατε- 

κοφαν* τοντο δε οτε είλοντο Λακεδαιμονίους αντί Μεσσηνίων, 

εντός ολίγον χρόνον Λακεδαιμόνιοι καταστρεψάμενοι Μεσ- 

σηνίονς επολεμονν Άθηναίοις, 

Ύπολάβοι δε τις αν ώ? ονδείς αρα αδίκως ήτίμωται Άθή- 
15 

12 

νησιν, εγώ δε φημί τινας είναι οι αδίκως ήτίμωνται, ολίγοι 
μεντοι τινες (εισιν)* άλλ’ ονκ ολίγων δει των επιθησομενων 

13 τρ δημοκρατία τρ ’Λθήνησιν, επεί τοι καί όντως εχει, 
ονδεν ενθνμεΐσθαι ανθρώπους οΐτινες δικαίως ήτίμωνται, άλλ’ 2ο 
ει τινες αδίκως. πώς αν ουν αδίκως οΐοιτό τις άν τους 
πολλούς ήτιμώσθαι ' Λθήνησιν, οπον 6 δήμος εστιν δ αρχών 
τάς άρχάς; εκ δε του μή δικαίως αρχειν μηδε λεγειν τά 
δίκαια {μηδε) πράττειν, εκ τοιοντων άτιμοι εισιν Άθήνησι. 
ταντα χρή λογιζόμενον μή νομίζειν είναι τι δεινόν από των 25 

άτιμων ’Λθήνησιν. 

1 τοντό μοι] ίθΓΐ. τον τ’ ενίοις μοι <3ε1. Μοπίδ 6 τφ δήμφ τψ 
’Αθηναίων ΚίΓοΙιΙιοίϊ 6-η άλλα . . . δήμψ οιη. Β Ο 6 ροδί. εστί 
<3ε1. Οαδίαΐϊο η 6ΰνοοι Β Ο 8 ροδί αυτοΊς Ιαο. δΐ3ΐ. ΚϊΓοΗΗοίΤ 
ίο ροδί άλλ’ Ιαο. δίαΐ. Μαάνί^ ιι δ εν Μαάνί^: δ μεν Β Μ : τοντο 
μεν Ο 12 χρόνου ουτοι λΥεΐδΙίε 15 ροδί Άθηναίοις Ιαο. δί&Ι. 
8οΗηεϊ(3εΓ ιό υποβάλοι ΗείηποΗ ιη τινας εΊι'αι~\ μεν οτι εστιν 
(^οβεί: ότι τινες εισιν λν^εΗδΠΐυΙΙι ολίγους μεντοι τινάς ΚΐτεΠΗοίΓ 
ΐ8 εισιν 3(3<3ΐ(1ί 20 ουδεν νεώτερον Μοπίδ : ουδεν δεινόν ΟοΒεΙ 
τιμώνταιοοάά. : οογγ. Εΐηΐδίεγ 2ΐ οΐτινες 8ΐερΗ3ηυδ τοί>$ (3ε1. 
5ο1ιηεϊ<3εΓ 24 ή 3(3(3. θ3δΐ3ΐίθ : μηδε τα δίκαια 3(3(3. Κ3ϋηΙί3 



δΟΗΟΕΙΑ 

ΕχοεΓρΙυπι εχ δίο&αεο (Π. ΐν. 29 53 > ίν> Ρ· 74 Ηεηδε) ςυοά Γαΐδο 
ΧεηορΗοηΙΐ Ιπ&ιιΙιιηι τενεΓα δοΐιοΐΐυιη εδδε &ά €οϋηϋη. I. ϋ. 2ο 
άεηιοηδίΓβνϋ Α. \ν. ΡεΓδδοη. 

δίοβαεΐ εο<1ί1. : 5 = νΐηάοδοηβη8Ϊ8 δΕεε. χΐ, Μ = Εδεοηαώηβίβ δαεε. 
χϋ, Α = ΡαήβΐπΗΒ 1984, 5&εε. χΐν. 

θεόγνιδός εστιν επη του Μεγαρεαυ. ουτος δε 6 ποιητής 

7τερϊ ονδενός άλλου λόγον πεποίηται ή περί άρετης καί κακίας 

ανθρώπων και εστιν ή ποίησις σύγγραμμα περί ανθρώπων, 

ώσπερ εί τις Ιππικός ών συγγράψειεν περί ιππικής, ή ονν 

5 αρχή μοι δοκεΐ τής ποιήσεως όρθώς εχειν. άρχεται γάρ 

πρώτον από του εΐι γενεσθαι. ωετο γάρ οντ άνθρωπον ούτε 

των άλλων ονδεν αν αγαθόν είναι, εί μή τα γεννήσαντα 

αγαθά εΐη. εδοξεν ονν αυτώ παραδείγμασι τοις άλλοις 

ζώοις χρήσασθαι, οσα μή είκή τρέφεται, άλλα μετά τέχνης 

ίο εκαστα θεραπεύεται, όπως γενναιότατα εσονται. δηλοΐ δ’ εν 

τοΐσδε τοις επεσι· 

Κριούς μεν και όνους διζήμεθα, Κνρνε, και ίππους 

ενγενεας, καί τις βούλεται εξ αγαθών 

κτήσασθαι, γήμαι δε κακήν κακού ου μελεδαίνει 

15 εσθλός άνήρ, ήν τις χρήματα πολλά δίδω. 

ονδε γυνή κακού άνδρός άναίνεται είναι άκοιτις 

πλουσίου, άλλ’ άφνεόν βούλεται άντ αγαθού, 

χρήματα γάρ τιμώσι, καί εκ κακού εσθλός εγημε 

καί κακός εξ αγαθού, πλούτος εμιξε γένος. 

Ιειπηια Θεόγνιδός οιηίδδΐδ εεΐεπδ 5, ςυΐ ηΐΐ ηίδί νεΓδίΐδ ΤΗεο^ηίοϋδ 
κριούς . . . γενός αρροηΐί ι = Τ1ιεο§ηΐδ 22-23 *ίσ\ν Α 
3 ί] ποίησις Α: δ ποιητές Μ ίο ροδί όπως &<3<1. ως Μεΐηεΐίε 
€σονται δεά ω δ.ν. Α : εσωνται Μ 12-19 = ΤΗεο§. 183 Γ. = 3ΐοΙ). 
(ι) Ιχχ., 9 (ΐν, ρ. 732,); ΐ3-ι6 = 5ΐοΙ)./. γ. (2) (ρ. 534) 12 διζοίμεθα Α 
13 αγαθών ΤΗεθ£. εί δίοβ. /. ε. (2) : αγαθού Ηΐε 8 Μ Α 14 βησεσθαι 
3ΐοβ. (2) : βΊ]θεσθαι Ήιεο£. εοθά. ηοηηυΐΐΐ 15 τις 1 οι δίοβ. (2) 
διδ<£] φερη δΙο5. (2) χη αφνεδν Τ1ιεο§;. : αφνειδν 8 Μ Α 
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Ύαΰτα τα έπη λέγει τους ανθρώπους ουκ έπίστασθαι γένναν 

ε£ άλλήλων, κατα γίγνεσθαι το γένος των ανθρώπων κάκιον 

αεί μιγνυμενον το χείρον τω βελτίονι. ει δε πολλοί εκ 

τούτων των επών οΐονται τον ποιητην πολνχρημοσυνην των 

ανθρώπων κατήγορον καί αντί χρημάτων αγένειαν καί κακίαν 5 

άντικαταλλάττεσθαι είδότας, έμοι δε δοκει άγνοιαν κατη- 

γορεΐν περί τον αυτών βίον. 

οϊΐ. I ουκ ε0 
μιγνυ μενού του 

Α 

Ηεηδε 2 καταγίγνεσθαι Μ Α : οογγ. θ3Ϊ5ίθΓ<3 
χείρονος ΒεΓ§1ί 4 πολυχρημοσύνην Μ : ττολυ- 

πραγμοσύνην /ν : φιλοχρημοσΰνην ΒεΓ§Ιί 5 ΡΓ^υ3 κα1~\ ως οιΐ. 

ΒεΓ§1ς 6 εϊωθότας οΐΐ. Βει^ΐί 

Αΐΐεπιΐδ δοΐιοΐϋ νε5ίϊ§ία 3§ηονίΙ ίάοιη νϊτ όοοίυδ ίη δίοβαεί Π ϋ. ι. 

33 (ϋ, Ρ· 15 \ναοΙΐ5ΐηιι11ι). 
Ααίμονες οί τα μέγιστα διαπρασσόμενοι ήκιστα άνθρώποισιν επιφαίνονται 

ό γουν πάντα σείων κα\ άτρεμίζων ώς μεν μεγας τις καϊ δυνατός, φανερόζ' 

όποιος δε την μορφήν, αφανής ουδέ μήν δ παμφαής δοκών είναι ήλιος ούδ' 
ούτος εοικεν δράν αυτόν επιτρεπειν, άλλ’ ήν τις άναιδώς αυτόν θεάσηται τήν 
οφιν άφαιρεΐται. (Οί. Οονηιη. IV. ϋί. 13.) 



ΙΝϋΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 
Α = Λ§;εδί1αιΐδ 
α = Αΐΐιεηίεηδίυπι Γεδρϋϋΐϊοα 
Ο =*= Ογηε^εΙίειίδ 
Ε = (Ιε τε ΕςυεδΙπ 
Ηο = ΗίεΐΌ 
Ηδ = Ηίρρ&Γεϋίευδ 
Ε = Εηοεϋηειηοηίοηιηι Γεδρυϋϋοα 
V = ϋε νεεΙί§;α1ϋ)ϋδ 

Αο&ϋεηϋα Ηδ ίϋ ι. 
ΑοαΓηηηδεδ Α ϋ 20,24. Αοαι-ηηηία 

Π 20. 

ΑοΗ^εΐ Α ϋ 2ο. 
ΑοΙιαίοί ΡΗΐΗϋε ιηοηίεδ Α ϋ 5· 
ΑοΗΠΙεδ Ο ί 2, 4, ι6 
Αε&γρΙυε α ϋ η. Αο£>’ρΙϋ Α ϋ 

28 δς. 
Αεηεαδ Ο ί 2, 15. 
Αεδευίίΐρΐυδ Ο ί 2, 6. 
Αιθήρ, ηοΓηεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Αιχμί], ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Άκτίς, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Αίε&ίϋυδ Ο ΐ 9· 
’Αλκή, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5 
ΑπιρΙϋαΓΗϋδ Ο ί 2, 8. 
Απιγείαε Α νϊϋ η. 
Αηαρϋΐγβΐϋδ V ϊν 43· 
’Ανθεύϊ, ηοηιεη οαηίδ Ο νϋ 5 
ΑηΙΐΙοοΗυδ Ο ί 2, 14. 
Αροΐΐο Ο ί ι; νϊ 13· 
ΑΓεαάεδ Α ϋ 23 δς. V ΐϋ η. 
ΑΓοϋίϋ&Γηυδ Α^οδϊΐαϊ ρ&ΙεΓ Α ί 15. 
Ατ^ϊνΐ Α ϋ 6, 9. ίο, τη. 
Αποϋ&ΓΖ&ηεδ Α ϋ 26. 
ΑΠεπϋδ Α ΐ 2η. Οίι,ιι; χΐϋιδ. 
Αι-Ιεπϋδ Α^ΓοίεΓα Ο νΐ 13. 
Αδΐ& Α ί 7 δς. ; ϋ ιό, 29. 
Αδδϋδ ΤΓο&ϋΐδ ιΐΓϋδ Α ϋ 26. 
Αίαΐ&ηία Ο ί η; χίϋ ι8. 
ΑΐΙΐεη. Α ΐ 2. α ϋ ιό. 
Αύγώ, ηοηιεη εηηϊδ Ο νϋ 5· 
ΑυΙορ1ΐΓ&(1α*εδ Α ϋ 26 

Βεεα, ρα§υδ Αΐϋεηε V ίν 44* 
Βία, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Βοεοϋ Ε ϋ 12. Ηδνϋ3· »ϋί ιι. 
Βρεμων, ηοηιεη οηηίδ Ο νϋ 5. 
Βρύας, ηοηιεη οαηΐδ 0 νϋ 5· 

Καινών, ηοηιεη οαηίδ Ο νϋ 5· 
Οαΐΐεαδ Α νϊϋ 3· 
Οαη& Α ί 14 δς., 29. 
ΟηδίοΓ Ο ί 2, 13 ; ϋΐ ι. 
Οερίιαίυδ Ο ί 2. 6. 
Οερίϋδυδ Α ϋ 9· 
Χαρά, ηοηιεη εειηίδ Ο νϋ 5· 
ΟϋίΓοη Ο ΐ ι, 4, 8, 13,17 ί χ” ϊδ. 
Οϋΐυδ Ο χί ι. 
ΟοπηΙϋιΐδ Απΐ7; νϋ5- ΟοπηΙΙιίί 
Α ϋ 6, ι8, 2ΐ; νϋ 6. 

ΟοΓοηεη Α ϋ 9· 
Οοί^δ Α ϋ 26. 
Οι-ηηηοηϋ Α ϋ 2. 
Κραίτγη, ηοηιεη εηηίδ Ο νϋ 5· 
ΟτεΙίοαε εηηεδ Οχι. 
ΟΓεηδίδ, ορρΐϋυιη ΒοεοΙίαε Α ϋ 

ι8. 
Ογηΐδεη Α ΐχ 9· 
ΟγηοδεερΗαΙαε Α ϋ 22. 
Ογρπίδ α ϋ η. 
Ο^Γεί Α ϋ ιι. 

ΒηΐΙοεΙιηδ Ηο ΐ 31 δς. 
ϋεεε1ε& V ίν 25. 

Όείρίιί Α ί 35· Ε νϊϋ 5· ννς; 
VI 2. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 

Όίοηιεάεδ 0 ί 2, 13. 
ϋίοηγδία Ηδ ίϋ 2. η. ίϋ 4. 
ϋοίΐοηα V νί 2. 

ΕΙεί Α ϋ 23 δς. ; νίϋ η. Ε η ΐ2. 
Είευδίηίυπι Ηδ ϊϋ 2. Ε ί ι. 
ΕρΗεδίΐδ Α ί 14, 25. 
ΕΓοΗοιηεηϋ Α ϋ 6, 9» ιι. 
Ευϋοεδ Α ϋ 6, 24. 

Γηθζύ$, ηοηιεη εαηίδ 0 νΐί 5· 
Γνώμη, ηοχηεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Ο^Πδ Εαεεά. Α ϋ 15. 

”Ηβα, ηοηιεη εαηίδ Ο νίί 5 
Ηε^εδίΐααδ V ίϋ η. 
Ηεΐίεοη Α ίί 9, ιι 5ς. 
Ηεΐΐαδ Α ί 3» 8, 3^ ; ν η; νί ι; 

νίί 5» 7 ί νίϋ 3 δς. Ε ί ι. 
V ί 6; ν 2, 8, 9· ϋ ί ίο, 13, 

1Ί· 
Ηεΐΐεηεδ Ηο χί 5· Α ί 6, η, 

12 δς., 3ο ες., 35, 38 ί 29 5 
νϋ 3 δς., 7 ; νίϋ 4· Ε13 ; ϋ ι, 
12, 14 ; ίν 7 » ν 2; νίί ι ; χίν 
6. V ί 2, 4 ; ν 5, 8, 9 ί γί Γ· 
Ηδ νίί 4· Ο ί 7ι 9> ι»» Η» χ7 ; 
ίί 3· α ί ι ; ίί 8, ιι. Εογιιπι 
ηΛεδ Α ί ίο ; νίί 6. 

Ηεΐίεδροηΐιΐδ Α ίί ι. Ηεΐίεδροηίϋ 
Α ί 14; ϋ ιι. 

ΗερΗαεδΙία α ίϋ 4· 
ΗεΓαεϋίΙαε Ε χ 8. 
ΗεΓευΙεδ Α ί 2 ; νίϋ η. Ο ί 9· 
Ηεπρρίϋεδ Α ίί ίο. 
ΗεΓπιαε Ηδ ίϋ 2. 
Ηεδίοηε Ο ί 9· 
ΗίρροΙ^Ιηδ Ο ί 2, ιι. 
Όρμή, ηοηιεη εαηίδ V νίί 5· 
Ηίρροηίευδ V ίν 15. 
ΗγαείηΙϋία Α ίί τη. 
"Τβρις, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
'ΎΑζύς, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 

Ιηϋίεαε εαηεδ 0 ίχ ι; χ ι. 

Εαεαεηαε εαηεδ Οχ ι, 4· 
Εαεεϋαειηοη Α ί 38; ϋ 24, 27, 

29, 3ΐ 5 νίϋ 3· Ε ϋ 13 ; ίχ 4 ί 
χίν 6, 7· α ί ιι. Εαεεϋαε- 
ιηοηϋ Α ί η, 13 ; ϋ 6, 2ΐ δς. ; 

ίν 5 ; νϋ 5· I- χί 8 ; χϋ 5, 7 ; 
χίϋ 5, 8; χίν 2; χν 9· V ν 7. 
Ηδ νϋ 4 ; ίχ 4· 3. ίϋ ιι. 

Εαεοηίεα αείεδ Ε χί 5 ; ϋοείπηα 
Ε ϋ Ι4· 

Εαπδαεί Α ίί 2. 
Εεεϋαειιιη Α ϋ τη. 
ΕεοΙ^οϋίϋαδ Α ί 5· 
Εευείχα Α ϋ 23 δς. 
Λςύσων, ηοηιεη εαηίδ Ο νίί 5 
Εοεπ ηίπςυε Α ϋ 6, 24. ΕοεΓεη- 

δεδ εαηεδ Οχι. 
ΑοΎχη, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Αόχος, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5 
Εγεειπη Ηδ ίϋ ι. 

Ε^ειίΓ^υδ Ε ί 2, 4 ί ·ί 2. 13 ί ϋί 
ι ; ίν 7 ί ν ι, 2, 5, 8; νί ι; νϋ 
ι, 2; νίϋ ι, 5 ; ίχ ι ; χ 1,4,8; 
χί 7 ; χϋ ι; χϋί ι, 8 ; χίν ι, η ; 
χν ι, 9 

Ε^ίϋα Α ϋ η. Εγϋί V ϋ 3· 
Ε^είδίΓαΙηδ V ίϋ η. 

Μαεεϋοηία Α ϋ 2 ; Ο χί ι. 
ΜαεΗαοη Ο ί 2, 14. 
Μαεαηϋπ εαιηραδ Α ί 15, 29. 
Μαηίίηεηδεδ Α ϋ 23. 
Μαιΐδοΐιΐδ, Οαπαε δαίΓαρα Α ϋ 20. 
Μήδαϊ, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Μηδικά, τά V ν 5· 
Με^αϋαΙεδ Α ν 4 ες. 
Με§αΓα V ίν 46. 
Μεΐεα^εε Ο ί 2, ίο. 
ΜεηεδίΗειίδ Ο ί 2, 12. 
Μεδδεηε Α ϋ 29. Μεδδβηϋ α ίϋ 

II. 
Μίΐαηίοη Ο ί 2, η. 
Μ^δίυδ Ο χί ι. 

Ναίδ Ο ί 4· 
ΝαΓίΗαείιιπι Α ϋ 4, 5· 
ΝεδίΟΓ Ο ί 2, 7, 12. 
ΝίεεΓαίυδ V ίν 14. 
Νίείαδ V ίν 14. 
Νάηϊ, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
Ν^δα Ο χί ι. 

ΟϋΓγδαε Ε νίϋ 6. 
Οϋνεεευδ Ο ί 2, 13· 
Οίνάε, ηοηιεη εαηίδ Ο νϋ 5· 
ΟΙ^πιραδ Ο χί ι. 



ΙΝϋΕΧ ΝΟΜΙΝΥΜ 

,Ορ7^> ηοπιεη εαηΐδ ^ νϋ 5· 
ΟτίΠΐα ΑΓίεηχΐδ Ε ϋ 9· 
Οί^δ Γβχ Ραρϋ1α§. Α ϋί 3· 

Ραείοΐιΐδ Α ΐ 30* 
Ραΐαηχεϋεδ Ο ί 2, ιι. 
Ραηαίϋεηαεα α ϋΐ 4· 
Ραη§;αειιηι Ο χΐ ι. 
Ρείεηδ Ο ΐ 2, 8. 
Ρείοροηηεδυδ Α ϋ ιη. α ϋ η. 
Ρεπϋοεα Ο ΐ 9· 

Ρετβα Α ί 8; ϋ ι ; ϋχ 3 ; νϊϋ 3· 
ΡεΓδαε Α ΐ 6, 30 δς., 35 ? ϋ 28 ; 
νϋ 7; νΐϋ 6; ΐχ ι. ΡεΓδΐειίδ 
ιηοδ Ηδ ΐ ιη ; Ε νΐ 12. 

Ρϋαΐεπχηι Ηδ ίϋ ι. 

Ρϋαπιαϋαζιΐδ Α ΐ 23 ; ίϋ 3> 5· 
ΡϋαΓδαΙΐυδ Α ϋ 3; 2, 2. 
ΡΙιαδΐαηιΐδ Ο ϋ 4. 
Ρϋΐΐεηιοηΐϋεδ V ΐν 15. 
Φλέγων, ηοηχεπ εαηΐδ ^ νϋ 5· 
ΡΗϋιΐδ Α ϋ 2ΐ. 
Ρϋοοεηδεδ Α ϋ 6, 24. V ν 9. 
ΡΗοεηΐεε Α ϋ 30. 
Ρϋίϋΐα Α ϋ 5. 
Φόναξ, ηοπχεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
Φρουρά, ηοηχεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
ΡϋΓγςΐα. Α ΐ ι6, 23. Ρ1ΐΓ3τ§εδ V 

“ 3· 
Φύ\αξ, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
Ρΐηϋυδ Ο χΐ ι. 
ΡΪΓαειιπχ Α ϋ ι8 δς. 
ΡΪΓΗεαδ V ϋΐ 13. 3. ί 17. 
Ροϋαΐΐπηδ Ο ί 2, 14. 
Ροΐΐαχ Ο ί 2, 13 
Ροΐγεϋαπηιΐδ ΡϋαΓδαΙΐιΐδ Α ϋ 4 
Πολεό$*, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
Ροηίιΐδ α ϋ η. 
Πόρθων, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
Πόρτταξ, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
ΡΓαδ Α ϋ 5· 
ΡΓοεπδ Ο χϋΐ ι8. 
ΡΓοηχείΙχΐα α ϋΐ 4. 
Ψυχή, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 

Ργίΐιϋ Ε χν 5· 

ΡΗεα ^ ΐ 4· 
'Ρώμ-η, ηοπχεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 

8αΓ(3εδ Α ΐ 33· 8απϋ3ηα τε§;ΐο 
Α ΐ 29. 

δεΐπίαε Ε χϋ 3; χϋΐ 6. 
δεοΐυδ Α ϋ 22. 
δεοίπδδαεΐ Α ϋ 2. 
δεδίυδ Α ϋ 26. 
δΐεείΐα α ϋ η. 
δΐόοη Α ϋ 3ο. 

δΐηιοη Ε ΐ ι, 3 > χΐ 6. 
δοδΐαδ V ΐν 14. 
δραΓία Ε ί ι, ίο, 12 ; ν 5 ; νϋ ι, 

2 ; νΐϋ ι, 2, 5 ; X 4* 5ραι·- 
Ιΐαίΐ Α ί η ; ϋ 24. Ε ί ι; ν 
2, 9· 

27γόρχων, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5. 
δρΐΐίιποΐαΐεδ ΡοΓδα Α ϋΐ 3 ; ν 4· 
Σπουδή, ηοπχεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
Στόρρος, ηοηχεη εαηΐδ Ο νϋ 5. 
Στίβων, ηοηχεη εαηΐδ ^ νϋ 5· 
Στίχων, ηοιηεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
Στύραξ, ηοηχεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
δ^πα Ο χΐ ι. δγπ V ϋ 3. 

Ταεϋοδ Α ϋ 27. 
Τάξιί, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 
Τε§εα Α ϋ 23. 
Τεΐαηχοη Ο ΐ 2, 9· 
Τευχών, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5. 
Θάλλων, ηοπχεη εαηΐδ ^ νϋ 5· 
Τϋεο§ηΐδ νΐϋ. 1Υα£. 
Θυμός, ηοπιεη εαηΐδ 0 νϋ 5· 
Τΐδδαρϋεπχεδ, Ε^ϋΐαε δαίΓαρα Α 

ΐ ίο δς., 29 δς. 
ΤΐΙΐίΓαυδΙεδ, Εγϋΐαε δαίΓαρα Α ΐ 

35 5 ΐν 6. 
Τπχΐα 0 ΐ 9, ΐ3· Ι5· 
Τύρβας, ηοπιεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 

αίφων, ηοιηεη εαηΐδ Ο νϋ 5· 












