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εἴ [2:: ἰΞωέθις (ἐς ὑΝ θη,δ ὮΝ «
ΑΙΌν 5 ᾿ ἜπαμανδΣ

Υ ΜΑΝνΤΙΥ  ΚΟΜΑΝΥΘΙΟΑΝΝΙ
ΓΟΑΛΑΥΡΥΆΝΙΟΒΑΕΙΧΙΑΝΟ. 5:0.

ΝΟ ὑφηηειμονἐγἢἩΠπμςβυτοηεργομενδὴ«ρμάσγαοωεχὴρχῶρανὶπᾳ σαἰρμνηὶ μὲν ἀοξξεν.4.ας
μἰπὲ αγμηιαη 8 4νο βρεπά σμ ἰἀμιάε ργοβίοις Ρηδίϊα εἰ ΟΥάαις, Ε΄ τιάῆπάς {Ππαγ4τρασηθηι ἄεσιξ,
σηρίεθαμι «ἀ ἰε αἰϊφιϊάἀτρμηευΐ πη έογε,40εἰβεμομοϊεάνΕΥ̓́ρπ ἐξ ΠΙΘΑΏΣ οβεπάεγερ! βμάϊοῇς, 75" ΡΞ
ρίϊτα ἱοβαυεν ἐε «ἀνηοάιοι ἄ ηρστανρι ε[δ, 6» Πἰδεγαίεηρ χάρι σι τμἶρημπῇἃ ἐε ρεπεγὴγε θομβαθο,4μοά πο} {ἰδεπιενἐπηηεογμαίετὶρ,ἰ4;μεὶπιακίηπε{ρεγίουϊθ.ἀϊον8δοείγεοιμιαοβεηάεγίς,σινἃἐξ
Μοτμί Ἐριβοίαε«ὦΑπισιηε,αιἀπαη!ῆ;σγασιηι, αθος ἀαπγαίε κε βέηηηο ἐμάϊαῖο αἰ φρίοΣ ἐΠΑτγάᾷ
«μάμογὶν . ρει ξεν (Β ἐαερῖθι ὁπριπῃ ες εἴ οαίεγος ἰἰϑγος μος ἀαιμνιρρεῖς ΠΗ." σεηι με ηθ  Η0Ή ἐρεῖ,
με ρμδι αηίαν, ρυοβηες νονηηὶθ. ἐχαἱ οἰγαν ἀϊογίθης ηο βγ ρ} Οτῖ ἔσιθαν προ ἰπηι ΜΙΦΉάΡι ἃ τε βΕ ΠΕΣ
ψεηοβηρης, 4μοα ΘῈ {Πϑοηίενἐπσα πμμί ογίσ᾽ θά ησηρεμιτηαίας Ἠεγοάοῦ ἦπ αὐ θῊς ΠΟ τὴν ΡΡΕΥ ἦρα
Ῥγεἂςπθὶἀιαιίαςἄομοἀκημις. 4μάς εὃ ξγαῆογες πρὶ βυεοχὶ βηπαημις ἀμομίάμι εἰρϊῆς ἐχεριρίανιθ. αι [β-
γαία οἰἐἐπφηΉγ ἐχ.  αιἀοι4Ή0β4ηππαηεςβμάϊοδγπυπάηιΟἰὸαρηηάαιἃσααγις4μῖδ.σαμίς
ἰρμρς ἐχεμερί αν ΗΘἘΥ οῖρ, ἀθ,εη: ΡΥοΡε εἰαγῆς, μα γσ' ἦμ εα ἀο[πη 4:4ἃΤιαμγεπΠοΥαἶαἐγαϊαα δαβε
μγοΝες ρηίο ἀρ οὐ πίεῃεντϊηηθη,ἀοβηπσιάαῆιίαίομέτιρνἐφεστρεημίςἀμιογἑίατῖςδαναγάσ, ἀμοά πιεπς
ἄκοςἐμ ιουία ὦ ποίεγὶς θαδεαηπεν, ΑΓ; ἐδε με Ρυορίεν Ἠεγοάοίμνι, με ἐρία ανααα μἰγίμηε ομμίηση ρα
γεηὲ γε αἰμηιηά ἀρ μαγιιτηοηαχ ἃ ποηημιης ἀΐαιιν Ὁφιάφοϊεγγογεβοῆηςεἶμιᾧφμοάἐπβε,
αἰ ἀατγαῖς τηρεῖ [ἂς ρετοογὶς, βαῖε ορηοίγεε -Μανε φιροηοε πάρτε 4μμα εγεάδμ (Ὀγδ1}Ἠεγοάοπις,
Ἐ βτὲ Ἰέριρεν ἐχοιίζαε,εἰἔτωλέγνσιἀϊαης,μοὶὡς ἀκήκοα με ὅπερ ἰ μὸὁτισὺν,εἰἅ}ὲμὸἄσισα.ἐξάσε
μρς φηϊα αἰμά. 5ε4 [6[εε «αἰάεγε, ΗΕ σεμι μεῖς 4εαἰϊφνο μεἰ ὑμίμγίαπιαἰ εάϊχενῖε,βφηάμιαν αἰδτεμιευε, 67'
ἤβωηβειε ηρίϊα ρβανιαγαίοηο' ἡῬεριαάνποάμηη4εσγειηβ «εἰ πρης οδἰοατρίίιν ΡΙΗΥΙΝΗψώταςἐος,
27 ἀτατεώνας ῬΉΉΠΕΥΠΟἀφρεϊ(απίες,ΠαΗΕκρητίξεινἐπὶτὰψώδεοθαι,καὶἀπατᾶν«αἰρίαηε,παίμη!ῆ;ΠΩΣ
ἀεργομενδὶῇ ἐρητί ξην πρὸς Κα ρῆταν "ΟΉΗΣ αἰϊροηνία ἄμα αἰ ειγφάνηθιν, Α Πεγά φηΐά ΟΙΗΡ Ὶ ἀΔΟΠΙΟΒΘῊΣ
γεχ στοιοῃβε στα ἀἰβηβοπεύπιεν αὐάως εἰϊάίες «ἡ τγοῖανι ἀε ρυΐπαραιείη ἀιίάδάα ργαάα, αὖ οριηῖ.
ἱφάοχ εἰεέλμς ργϊπηει [6 οηρηάηγη ὡ βεμεγίε, ργορίεγεα ἀϊέξμαηι ἐ[}8 αρητί ἐν ΠηρηγΥϊ εἰ ἀεάρεγε, 4ηοά ἃ
ἰμβο βόε βεονῖε, ϑηβνάεγεπε φεῖῦρ ἀοξῖε. Ῥυίπνρ [Ἐ ἐπ ρηΐης ἱρποηημία σία εΥῦς, ραϊγὶάμε μβηηςθα
ρεπάα ε[β, νοεῖς ἦι ἰοίο οτϑε τοτγάγρηι ἰοσῖς εχ ΡΕΥΣΕΥΕὕΉμηΕΞΘΙ ΤΙΟΉ ἩΤΡύμ, βάνιμίος μπσφναφ εγῦς
σισηάε βγάμος εὐ βο [τε ΡΥ αι εα μὲ πτάφις ΡΥΟΡίεΥ φΉΡΟΡΙ ΤἀΟΠΙΕΜΘΊΡΙ ἴσα ἠπβεία Ουεῖα τπεηάαχ ἀϊαηξ
ἦ4ε}, 4»ρᾶ ργοριεν μίποοι,ε κἰαάανι ἀβηνη μῖγοΣ Ογείοηίδς ἄορηπιος,μενΠπριοσῆ;ργοδαἐςφεγαχῖφηξ
οὗ ἐογτοῖη: ἐβίεφοτυίπαηε τοῖα φάος «ρμά γη ξγος ρυνίονάὶς ἀπϊηνς [8 ἐνφάμρν.Ὁεἶδάε βοίμὶε τάογπες
πος ἩΠΔερη ρυϊπάραιας Βονόνεμι βὑϊ βίο ἱητεπεμάϊαιγε,φεἰβγη [Ππρμὲς 6σ' ρυμάρμες" ἐΕ πεκ Ε[8Ε, πὲ αἱ
ΗΟΠΙΟΥΗΣ-Αἰπευάηογοσε ία μα ἀἰαίων,, φμοά τομὶ ρηίεβυμηι Ογείεηίος ἦμ συοίς βῥυίαιη βηΕ, ἵβ
εοῇ; [πγὶρ βυΐηε Ζ ὧν Ἐρόνα.ΟΕ} τηρᾷ ΓΙΟΥ ͂οδίεγὶε μουίεηι, [Ε4 βεγρεῖμο βε. “Ἐαπε μύπς ςαἰϊάείης
σὺ δ᾽αὶθάνεν, ἐαὶ γὰρ αἰεί «564 ΝΗΥοΥ βοΊεηιογε [οΐεγε βονήμες ἱρά ἰσίγεν πάη βὶ βιδμίες εγεάϊημις, καηὶ,67"
νπεπάσας, [ὶ ΒιΠουῆς, σγάνρες,ἐεπεγὶβμπμΗἸΟΡΕΉΙἦπΟΥείαμαίαμη,εἰεὐηφαιίμηη.βησμηεβοεία,εη9η4;πος
μευ[8Ἡριφηάρε,πεςὑπιεγιαγόηβιθνίαπθεν. ΕἰβουαἰμεΥοβονήπονι ἐἰΐρη βα18 η[ττϊ θη, ἐὲ 5αἰμγηὲ
Βερις βί τω. φιοά σι ἰμα βῈ,4μῖς ποραθὶε Τοίφθηι οαἱ 41} μηρία ἐπέρα ογίπ οαιάμπε - Ὁνάγεπιεηάθας
ἡϊαπάϊ βιηὰ, νοὶ τολρενε τ μάηε προυπενορῆ ε{6 αΠΕΥ ΜΠ, ΗΟΊ. ΟΥειεη ες, φμὶ ρωΐοδνιη εἰ βιυίαιη βμιε.
νγαίεγει [ ΡΥΟΡίεν ΜΠ ορεἘ ρἰπιεπίάἰς Ογειθηβς μονσεἸκρᾶτεςἀὰ ψῶται, κακὰ θηρία, γασέρες ἀργοὶ.

1π6ν1 47" (αἰϊίηιαεθηδ, ΕΓ Α Ροβοίμς [βασι εἰξ ροπάαας βαϑεμάϊ βρέ σγυείοη δε, σ᾽ ἐρβ Ἐρηποηίάος δεῖς
πεηάαχ, 4μΐά. ΟΥείεμβς - ΜΕΗΜΙΩΥ ἐφιαν Ἐρηπεηίάες, 4 [ς ἡεγὶ β618 ΟΥείεηες " φμὶ β εγὶ, ΜΕΥΗΣ 677"
τρίηρηΐάες, μά ΟΥεΙΗ σ᾿ βευμνβσ,τιεηάφαε αὐάηεμερὶὡποἰμάϊ ροιείξ, σιν βὲ ἀϊαϊοἰωγή
δὲ μενον 65" βιἰαεῖα.ν ἰάες παρε Ογειεηθς πιαπὲ[ο[ει αἰἰιροιπίαμλ. φαοιὶ [ρω  εἶγιοη βθυϊαιῃ βηε.
αἡναπᾷ ὑμ Ὁ αἰϊμπαεβὶ ἐπάγγαεειοα901τομίς,βάμιμοὶςερά[ροεν βε|Π8 ἰορτίων, ἀεαφηε Ἰηϊδὶ
τριρνάπιατη[ετἱ ρίμ Μίνωος Διὸς τάφος (46 με {π|ε ἀεϊοιμην Μίνωος, 7" γε ζει Διὸς τάφος, ἀφ; Ρύπε
φφἰαμε ΕΥΥΟΥΕΜΊ μὲ τοις [18 [ἐρηίοδΥιοῦη ριοεαγείμν. 5 εά με «ἀ ργοροβία γομοΥἐΉΑΥ,, ΠΟ γος πη κεῖ
ἀγρμλαν Ἠεγοίάοίης"αὐ"αμάοφηάενεγεν ρήγε 69" βηιριενμιἀπερίε,ροβεγίιμιἐνκά!41: ε 4ηο μεμοε
βιϊεε τ ρμεγάϊάοβς Ἑαδὶμε Ωπα. Ἠἱβονίά τη {πγϊρίξτε ρυσείαγε. 5εά πρηῖο ἀπκθίμαε ἰοπφο ἄμος ξαῖε
γἱς γα βγεπάος, μουν ἀλρεναμέγίμιςἰαμάομεΡεπὲ εξ ράγεμ! νη σια. ὉἐῊ [ες 67 ϑγεμῖς, εἰ βΡιΡεΥ με
βππς βθι τ ρηεγάϊάες ταν,εεσἱρά!άμςεἰἐβθεθΗεγοάομοἰ 6 ὡπαίπῆς, βίογεηΉ Πς αβεεδίθης πιο ον,
ἡ{Πε ὡπάοπὶν .ἰὶς βυννοηὶθ αΠϊο τὶ, οἰ οιοϊερρμαίε  ἐατ βανηὶς ἐβευμιν μάθης ἅΟμὐπηίιαμοἨεγοάοίης,
πος αἰϊαν πιρηάκοῆ ποῖ ἀγρμῖθιγ. Ἡ σού Ἠεγοάοῦι, (σ' σγειεη[ίμση ἀοξξηβοποιε (τΥϊ ρβημις., θνν μλά
ἀοϊείναημις ΕΙΠ8 οος νιρνάῶς μοσιγὶ αὐ Βοπηριθ. ἡ βΥὶς θιηι οβάμετε εἰ ἀἰ Πρ ξεν γαποηὶδ. ποβγὶς ἱμά!]
απ βμάϊοῃ βιί5π απ ήρεγε γσ' Βαδιε οἰήρα βεευῖηε, ει πρης βαδεάπίην πιρηάκας. Τεμεῦο ποβγα βηππῆα
βαϊε «ανλινατίο[πο404[ὶ 4 κάνε εξ αἰπίε ηοβΥα μεγΉρ, κὸ ἐηεεἐςἐςὈΛΉΜΜὸΣἀρΕΠ βος πὸ
βτιρεφυ είν δὶ βαγση πον ἀμϑιίαημις γ ΠαηΡ[ὁθμαπενε,,ΠΩῊμάοἤεπάϊε πος «αορῇ θεμοβοὴ
0} ἐ[Πὲ ρ ἸΠΟΡΙσΥοΣ ες ναΐίε.
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ἹὙΜΗΜΑΣΙΝΙΑΚΑΙΜΟΥΣΑ͂Σ ΚΑΛΕΙΟΙΣΤΟ

ῬΙΩΝΡΡΩΤΗ. ΚΛΕΙΩ:

:

Ῥοδύηου ἀλιμοιβναοσῆος ἱσορίας ἀφίδεξις ἥδε,ὡςμότοτοὶ
γυνόμαναὑ2αὐθρώπσωντῷχρόνῳὑδέτηλοι γενοται,μὲ
τὸ ὄβγα μεγοίλοι το τ ϑωοῦμαςοὶ, το ἐλ.Ὲλλυσι,τοὶὃ,δαρ
βαβοισιν ἀποδελβωΐτικ, ἀκλεῖ γυύγταε. τοίτο ἄλλα μὴ
φ ἰδ αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.τιόδσίωνμέ γαν
ἡ λόγιοι, ᾧοἰγινοίσ Φασι γυνέαθοιε τῆο' διαφορῆς αἰτίας ᾿
τούτους γὐὶ οἱγὸ τῆς Ἐρυθρὴσ κουλεομβύησ' θαλοίοσης αἶπαι-
κομζέουοἀϑὲὴτήνδετίρὸ ϑάλϑιασαν, καὶ ὀκήιντοιο οῦ-
Ἂν ὧν χῶρον δν, κοὰναἷ οἰκίσυσιν, αὐ τίηοι ναυτι λίῃσι
μακρῇσιν ἐπι.ϑεαϑ». ἀποιγινέοντοισ'δὲφορτίαοἀγυηγιώ

τοικοιὲ οἰοσύρια, τῇ το ἄλλῃ χῦρῃ ἐσοατσικνέεαϑοιε,καὶδὲκοὶἐςΑρ199.δὲΑρλοσ'
Ἢγον δὲ χρόνον, προεῖχεν ἃ ποισι τῶν οἱ τῇ νυ Ελλαίδη ποιλεομθέῃ αὐ δι. ἀππικομέ
γους δὰ τοὺς Φοἴνικοιο ἐσ δὲ ὁ Αργοσ' Ῥὕ», διατί.ϑεόθοις ὸν φόρτον μήτ δὲ," ἕκῖς
ὑμόμῃ, ἀπ᾿ ἣν; ἀπίκοντο, ὕ2εμπολημῆδων σφ θεδὸν πτοίντων, ἐλθεῖν ἐπὶ σἰὼ ϑάλασ
στῶν γιωαζηοιο', ἄλλωσ᾽ το πσολλᾶς,καὶ δὲ καὶ ἠῶ βασιλῆος θυγατέρα. ὁ δέ ὁ ἔγομα
Εἴνοιςκουτοὶ τῶὐ ὁ, δ νὴ ελινες Αέχονῶν, τοῦν τέ τναΐλου. ταῦτασ' τοίσικο κουτοὲ
πρύμψηντῆ σ γυδο', ὠνέεσθοιε τῶν φορτίων,τῶν, σφιν ἰωδ ϑυμὸφ μάλιςιι - κοτὲ τοὺσ'
Φοίνιηοις σας λϑυίο μλύπο δρμῆ σου! ἐπ᾿ αὐ τοὺς, τὰρ μὰ δὴ τσλόῦνας ποῦν γννοικθν,
ἀποφυγύφν,τίω δὲ τοῦν (ὐ ἄλλᾳσιν οὐδ ποιοϑῆναε.ἐσαλλομῆδεοϑὲἐςσίὼνέα,ὄἶχᾳ-:
ὅθι. ἀποτσλέίονταο ἐπ᾽ ΑἸγύπζον. οὕτω μὲν τοῦν ἐφ ΑἾγυ Ἡ7ον ἀπικέϑας λέτουσὶ
τιέρσοια, οὐκ ὧσ' Φοίνικα ς.ν) τῶν ἀσγκεμάτων τοῦτο οὐ ξοωι πρῶνοΜετοὶ δὲ ταῦτα,
Ελλήνων τινοὶς,οὐγουβἔποισίπόυνομα ἀπσηγήδιϑακ,,φασὶτῆ Φοινίκυα ἐφ τύρον
προοσιτασ, αὐ ποι. ἡ βασιλῆοο ϑυγατῦνα εὐρώτσην - ἔσαν δ' δ) οὗτοι κρῇ -:
πιο ταῦδτα δὴ Ἰστστρ!πρὸς ἴσικ νὸνἐεϑιιε. μετοὶ δὰ τοῦτα, Ελλοναο αἰτίσοπηϑευ-:
πόδες ἀσικίης γυνένϑαε-πουτατσλώσαντοις π᾽ μακρῇ νεὶ ἐς Αδαύ τῷ τίιὸ κολαῴσῖα, τῶ
ὡδὲ φάσιν ποτα μϑν, οὐθόδτον διαπρηξαμθύουσ' καὶ τοῖλλα, τῶν, ἐΐνεικεν ἀπαίκον»,
αὐ ποίει 7 βασιλῆοο' ϑυγοστῦμα Μησιάην «παίμιανταὶ δὲ ὃν κόληχων βασιλῆα ἐσ
σἰὼ Ἐλλάσια κήρυκοιναὐτζειν το διΐκοις τῆς οὐ ποιγῆο,καὶ ἀποιιτίειν σἰὼ ϑυγοατόνα.
»ὺςδὲὑ ποκοίνασλαε,ὡς οὐδὲ ἐκᾶνοιτϑο τῆσαῤγυίηο' ἔδοσοίν στρ! δίιφο τῆσ᾽ αβ-
ποιγῖς,ἀδὲὧνοὐ οὶ σώσειν ἐκείνοισι. ϑυτίρῃ ἢ λέτουῶ γθνεῇ μὴ ταῦ τα, Αλέξαενοίθλ
τ Πρια μὸ οἰκηκοότοι τοῦτοι, ἐ ϑελῇσοζ δ ἐκ πὸ ελλζδος σύαὐ ποιγῆς γὴν ἔαϑ᾽ γωναἷ
κουνἐπιςοίμᾶνον“ποίν τωσ' ὅτι ἃ σἱύσει διΐιοιο, ἔτε γυὶ ἐκείνας διδόναι οοὗτω δὲ ἀρ ποί-
στέντος οὐ οὗ ελένίωυ͵ γοἶσιν Ελλησι δόξαι πρῶτον πέμψαντας ἀγγίλουο, ἀσσαιτῴ-
εἰν τὸ Ἑλένην, Και διήηρις τῖϊς οὐ πτουγᾶοαἱτέειν ποὺς δὲ, προϊορμέων ταῦτα, προ-
φόμεινσφι Μηδιείηρ σίιὸ οὐὐ ποιγὴν,ὡςοὐδόντοςαὐΤοῚ διίποις, οὐδὲ ἐκδόν τεσ, ἀτσετς
ὕντῶν,βουλοίοιτὸστῇποιρ᾽ἄλλωνδιίῃοισ'γνεθϑιιε;μέχριμὴ)ὧντούτωνοὐποιγὰρ
μούνας ἑζψοιιπαρἀλλήλων» δὲ ἀλὸ ούουνελλινας δὴ μεγοίλως αἰτίπο' γγνέϑϑαιε.
προτερὲς »» οὐ ξαι ςρατεύεοθϑαε ἐσ' σίω Ασίην,ἢστρ έας ἐς σίὼ εὐράτσεν"Υὸ μλῥ γα
οὐ ποῖ ξᾷν γι αζιοις,αὐοδρῶνἀσιίκονδ᾽.9ννομάζειν872.δὲοὐδποθεισζων,ασου
δὴν ποιήσικϑαετι μωρζᾷν,αὐοήτων. εἰ δὲ μηϑεμίζαν ὥρεν ἔχειν αὐ ποιοϑεισίων, Θῷό
γῶν,δῆλοι γϑ δὲ ὅτι εἰ μὴ αὐτου ἐθδουλέα»Ρ,σὐλκ δὴ ἡρποίζοντο" στρ ίαο' μὴ δὰ »οὐσ
ἰκ τῆσ' Λσίηρ λέτοισϊ τιδρσουι,οὐἡ ποιξομβνέων τον γιωακιαδν, λόγον οὐδένα ποιόσα
υϑίς-Ἑ λλῆγαο'δὰ Ἅσι κεσθαιμον ἴῃς ἐἴΐνεικεν γι χε ο,σόλον μέγαν σώυαγεῖροε.Νὴ ἔπει
τὰ ἐλβόντοιςἐςσίιὸΑοἵην,τέτιοιάμονδευΐαμάνκουτολενοοὐρούτουτ᾽αἰὰἡγέσις
ὅς “Ὁ ἑλληνικῶν στρ ἴσιν ξίψοι: πολέμεον . σἰμὸ γὺ Ασίζω,, κοι πὶ οἱοικίοντα ἔθνεα
δουρβοορα, ἰκειδδνταυ οἱ τι δδσουκ.σἰρδὲεὐρατσην,κοὶὁἑλληνικὸν γεν ταικε χὼ οἱὅϑοιεοὗτῷμὸνιὅδσοιιλέτουῶγθνέαϑαεκαὶ2ὲσίωτλίοσυἀἰλωσιν δὑρίσκουσι σῳἴ-
δ! Εοῦστιν σιὼ αῤχὴν τῆς ἔχθρης τῆτο ἐσ’ οοὖφ ελληνας “στοὶ δὲ τῆοτοῦοὐκ ὁμολο
γύουσι Πόβσμσιν οὕτω Φοίνικόῖν «ἃ ΥᾺ αὐ ποιγῇ σφέας χρισαμίνους λέλονῶν ἄγειν
αὐτί ἐσ Αὐὖγν τον, ἀ λλ' ὡς οὗ τῷ Αργωὶ ἐμάσγωυ» τῷ ναυκλήρῳ τῆς γηδο',, ἐπεὶ δὲ
ἐμαεν ἔγκυος ἐοδ(χ αὐδιομθέῃ τοὺς τοκίασ, οὕτω δὰ ἐϑελονσίὼοὐ πίω τοῖσι Φοἷνε
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ἔμ σμυεκτσλ ὥσοα ὡ(ὲν μὴ κουταίσηλος γοδηταίτωῦσοα μλό γον τιόμ σου, Φοίνικες
λέριυσν- ὀγὼ δὲ περὶ μὴν πούτων οὐκ ὄχ μακὁ} ἔων. ὧσ' δποσ ἢ ἄῤλως κωςτου τος
ἐγανφουῶν,δὰοἷσοιαὐτὸςπρῶτονὑποίρξαντα ἀδάκον ὄῤηθν ἐσ ὺς Ελλυναςοὔ
τὸνσῃ μήνασ᾽,προβήσομοιἐςαἰπρό(ῷἠδλόγου..δμοτῶςμικρὰκαὲμεγάλοιἄϑεο
οὐ ὃρ ποτὸν ἐσεζῶν-τοὶ, ο'ποίλαι μεγοίλαἰώ ,τὰ “πολλὰαὐτῶνσμικρὰ γίο-
ηςτοὶ,δὲἐπ᾿ἐμ ἰωδ μεγοῖλοι, πρότορονἰώσμεικροΐ . πὸ αὐθρῶπεῖεν ὧν ἐπαιτοί μονοσ'
φυσιμονίίω οὐσδὲμᾶ οὐ τῷντῷ μλέεσαν, ἐπιμνήσομαι ἀμφοτόβων ὁμοίως.

Κροϊίο ἰωἡ λυδὸς μὺ ὁ μος, παῖσο δὲ Αλνάπεω"τύραννοσ δὲ ἐθνέων τῶνοὐ ὺς
Αλυοο πότοιμαῦ, ὅρ ῥέων αγὸ μεσχμβοίιο μεταξὺΣύρων,κοὶταφλαγόνων, ὑβίει
πρὸς Βορίω αἴειμον ἐσ δὴν εὐὔξεινον μοιλεόμονον πσύντον.. οὗτρο ὃ Κρόϊσος, Βαρ βα-:
ρῶν προδ- σντῶν ἡμεῖς Ἰδιμον,τοὺς μϑὺ,κο.τεςοέλατο ελλήνων ἐς φόρα ἀπογ»γέϊν"
»οὺς δὲ, φίλους πρόσωπο!σίζηο.ποτεςοέζατομὴνΤωγοῖςτὸκδεὶΑἰολίοιδ᾽,κοὰΔῶ
ϑιέωσ᾽,κὖν οὐ τῇ Ασίᾳ. φίλους δὲ προσωτσο ή(θηρ Λαῖκ σθμιμονίους" πρὸ δὲ τῆσ' κροΐ
δου ἀρ χί ο, ποίντες Ελλινόν ἣσον ἰλδίϑεροι- ὁ ΚΝ Κιμμόν ἔων σϑαύτευμαὁτὸσίῳ
τωνίίω ἀπαικϑ μενον κροίζου ξὸν πρεσβύτδρον,οὐκουταιςοφὴ ἐγεν 50 τῶν πολίων,
κἀλλ᾽ὁἐππιοίρομῆςοὐπογήἡδὲἔτεμονίᾳὅτωπϑρίῦλϑενἑοῦ:ἩρακλφδίωνἐςὉ
γίνου "ὁ Κροΐίσον, κοιλεομδέους δὲ Μέδ μνἀδδις Ἣνκονόδιαυληο' δν,δ Ὲ λληνὲς μυλοΐ.
λον ποιλέουδ), γτύραννος (ϑιρσιίων, ἀπόγονοςδὲαὶΛκοιίου15Ἡρακλίοο,Αρχονδὴ
δ νίνου Ὁ Βύλου Τῷ Αλκμαΐον,πρῶης ἡρακλειδέων, βασιλδῦσ' ἐγογίφο Σαρδιίων..;
Κανσιωληςδὲδμύϑσου,ὕςαπος.ὦδὲπρρότϑδρονΑρχρνοςβασιλϑύσαντιο' ποιυτησ'
τῆς χορηο, σαν ἀπόγονοι λυδὸν Φ Ατυοο, πότου ὃ δῆ μος λύσιοσ ἐκλήϑη ὃ ποῖς

.- ᾽ Ἷ , . . ε ἘΞ ΞΞ ΤΙΣΠΥ ΄ 2οὗ τος, πρότδρον Μήων μοιλεόμενοσ, “ποιρὰ “οντῶν δὰ ἡρακλ σίαι ἐπιβαφος γτερ ἔπ
50} σἰνὺ οὐ χὴνἐκϑεοπροσσίου,ἐκδούλῃστε τίϊς τουρόδδένδ γετονότασ', κα) Ἡρακλέος,
συ ξαντερ ἀδϑὲ δύ καὶ εἴκοσι γυνεῶσ' αὐ ὧν, ἔτια πέντε τοι καὶ τιν ταῖθσια, τοῖο
ποιρὰ-ποιϊὸρ ἐκθεκθ'μονος τί αρ χὴν, μέχρι Καφσδιαυ λεώ Τῷ Μυμύου οδη»ς δὴ ὧν
ἡ Κανδαύλης ἠραίοϑη τῇ σ ἑωῦθηῦ γιευοκθτ.δΡαοϑεἰςδὰ,οὐόμυιζέδιἔτνουςγιαἴἶνου
πολλὸν 'πποισζων καλλίςην. ὦ στεδὲταῦτανομίξων͵ἰμδγουβδὶτῶν αἰχμοφόρων τύ.
γεςὁΔασκύλςἀβεσπκόμονος μάλιςα τούτῳ τῷ τύγῃ,"ἡ το ἀσουσιμιίσύρα ' πραῦ
μάπ' ὑ πιρετί.ϑε"Ὁ ὃ Κανοιαλες,") διὰ τὴ ὁ εἶδος αἰ γιωσενθο ὑπϑρετσιινέων"χρόνδ
δὲ ἃ πολλϑ σιελιϑόντος, χοῦν ᾽ὴ Κανδιαόλᾳγυνέῶοακαιϑῆς,ἔλεγεπρὸσἐν τ νγαῦ
τοιάδε, Τύγῃ, ὃ γουᾷ σε δοκέωπείϑεοϑαξ μοι λέοντι πϑοὶ 78 ἄϑεος τῆσ'γωμαικος»
ΩΤο Ὰ τύ γχάνει αὐ θραΐτρισιν ἐόντα ἀπιςύ τδρα ὀφθαλμῶν, ἵεε ὅκως ἐκείνην «ϑενῇ
σιακ γυ μψγν'ὃ ὃ, μέγα ἀμβώσας,εἶτε,δίασοτατίναλέπισολέρνὁκὑγιέακαλόύων
μὰ δέσοιναν σἰωὼ ἐ μὴν «ϑεήσικαϑε γυ μνεν.μαδὲκαϑῶνιἐκδνομλύῳ,σμυοκδύεγ) κοὰ
γέιὸ οὐσίὸ τυνή, ποίλαιε ἢ τοὶ κουλοὶ αὐθρώτρισινὕ3 δύρηπηἦνδ,κανθωνήνδιοὐγοῖσιν
οὐ' τόσε ὕξι, τινὰ σκοσεύειν τοὶ ἑωὺῦ τοῦ γὼ ὃ πεί,ϑομωι ἐκείνην ἦ. 'ποισίων γιωκινθὸν
πουλλίςην .,ὐ σίο δέομοι μὴ δέεαϑν αὐόμων. ὃ ἰὰ δὲ λέχρν »Ιαδ'τα, ἀαεμόχῳτονἀῤῥω
δῶν μύτιδι02αὐ πίων γυδηη7 ποιόνὃ,ἀμείο()»»ἱάδι,ϑαρ'σειτύγε,"1) μὴ φοῦδ,
μήτε ἐμὲ ὡς σῴο πειρώμενον λόγον γόνϑε,μήτογυναῖκονπἰωὼἐμὴν,μυΐτιποι2αὐπῆς
γύην Θλοίβοτ'αὐχὴν(δ᾽ἐγὼμηχανήσομοιἕτως,ὥςτεμέϑυμαθεῖν μαν ὀφθέϊιν ὑπὸ
σοῦ ὀγὼ γουῦ σε ἐφ ὁ ἴαμαὦιιμώμεθα,σιοϑε,' αὐοιγομάδης θυδης σή μδιὲ
δὐ ἐμὲ ἐσιλιϑόντοι,ΠΡἕξοινὴἡγωωὴκἡἐμὴἐςκοιτιδια.κθη7}ἀϊλοῦαἱἐσόδουθρόνος.
ἐπὶ οὔην,ἱ ματίων κουτὰοὗἕποισον ἐκδύνεσα,(ϑησει"τὴνουτ᾽συχίεντρλλίωποῖ
βρέξει “Ρι ϑεύσκαϑε ἐπιαὺ δὲ ἀργὸ “Ὁ θρόνε «εἴχι ἐπὶ σἰρὸ δύνην, κοντὰ νῶτον ἐς αὐ τῆ '
γεν σοὶ μελέτω τοονϑεῦτον, ὅκφο' μήσο δλεταε Ἰόντοι 2λ 7 θυρέων - ὃ Δ δὴ ὡφὰκ
ἡδωυα οἹαφυγίάν, ἣν ἕτοιμοςὃδὲκαυδιαύλῃς ἐπεὶ ἐδυίκεονὦρηαὶκοίτας ἢ.,ἤγο.
γε τ Γύγωα ἐρ ὁ ὀϊκεμακον) μεταταῦτααὐ τῖκοι ποι οἣν τὸ ἡγιωΐ. ἐσε λθᾶσαν ὃ νὴ τι.
θεσαν τοὶ ἐἰ ματα ἐθηῖ ὃ τύγες.ὧσδὰκουτοὶναΐονἐγεῷο,ἰέσησ'αἰ.γωωσεῶσἐσ.
τέ κοίταν ὑπσοιδὸς,ἐ χώΐρεον ἔξω«ἡἡγευὴδρᾷμανὑξιόντα-μαθξίι. ὃ φριυνϑὲν ἔνε
ἠ6 αὐοϊξδσ,ἄτε αὐζθωσιν αἰουνϑσα,ὅτεἔδοξεμαθέφν,οὐνόῳἔλουσα“Ἴ(θ.αὖὧνΚατ
διαυλεα: παρὰΓὺτοῖσιλυδοῖσι,θυδὸν δὲ κὴ ππκρὰτο σιν ἄλλοισι βου βαβοισι,ὴ αὔ-
οΐρα ὀφθῆνοε γνμψὸν αἰοζύνην μεγοίλῃν φόβ 4. αὐτο μὲ δὴ ὅτως ὁδὲν δῃ λώξισα, ἡσυ.
χίηνεἶχεν. ὡσ' δὲ ἡ μόνη τοίλετα ἐγεχονεε,Ὁοἶκετίων,τὅυ,μαΐλιςοι ἑ ὥρα παισοὺς ἐόν
το ἑ οὐτῇ, τοί μους ποιηίαιμένη, ἐποέλεε ὧν τύπα-ὃϑὰ,οὐϑὲν δοκίίωναὐσίω πῶς.
ηρελβυύτων ἐπαίταοθας ,ὅλιϑε κοιλεόμίναο'. ἐώϑεε γϑκοὰ ποόοϑεν ὅκωοσ ἡ βασίλεια.

μωαλε0.



ΚΛΕΙΩ...

τοϊλέσηφοι 1ἂν. ὡς δὲ τύγες ἁπαίατοἔλεγονἡγιτοῖδε,μαοοιδυδὶνδδον“ποι-
ρεσσώῶν Γύγε, διίστω μα αἵρεσιν δχοοστῦμην βούλεωι Κασσέϑϑαε ἢτὶ Κανδαυλεα ἀπα-
 τείνει ἐμέ το καὲ σίὼ Οασιλεϊίω ἔχ πίω Λυσίδνἰαὐτόνσααὐτίηοιοὕτωςἀςρθνᾷ
στίειν διέ, ὡστὰν μὴ “ποίν τοι “πει,ϑόμωνοσ' Καροιαυλε,ουλοιτρῦ Ἰσίῃσ' χοὶ, μύ σε διὰ ὧλ,
λ᾽ ἤτοι κᾶνόν γο ὃν ταῦτα βουλδυξέμονον διἀπούλλυαϑ,ἢσὺὃνἐμὲ γνμνὴν ϑηᾳ
σοζμωνον, "ἢ ποιήίζαντοα δνομκξόμενα.δ δὰ τύγησ,τῴωσ' μὲν ἀπεϑωύμαζε τὸ λελ5-
μονα.ἐνὁκώτευεμήμὲναὐαηκαζᾳοὐδινσγακοίνοιε"Ἰαὐτηναἵρεσινὅκωνδὲἔπει
εν, ἀλλ ἑώρα αὐαγκαίιν ἀλιιϑέωσ' πηροκειμίνηνἢτὸνδὲασίτεα ἀπσοκτείναε ,ἢ αὐ--
ον ὑπ᾿ ἄλλων ἀφῇ δὰναϑ». αἀρέεταυ αὐτὸς περι δναε, ἐπηρώτα δὴ λέχον τοίδε,Ἐ“πεΐ
με αὐοαγκαίζειο' δὲσούτεα ὃν ἐμϑυ κτείνειν οὐκ ἐϑίλοντοι, Φόμε ἀκούσω πτίῳ καὶ 16
πῷ ἐπιχειρίώ μων αὐτῷ. ἱι δὲ, ὑφρλοιβϑσα ἔφυ,ἐκ ᾧ' αὐτον᾽ μὴὴ χῳ οἱπὶ ὁρμὴ ἔσο,
0οϑενπόνρ καὶ ἐκεῖνοο ἐ μὲ ὑπιδίξατο γν μνίω. ὑπνωμθδῳ δι ἐπαιχείρησις ἔφα . ὡς ὃ
ἔρτυσιχν τί ἐππισελὴννυκοὸο γινομδδης δγυ μετίθο ὃ τύγαης, οὐδὲἂἱἰωἀποιλλαγὰ
ἀδεμέν, ἀλλὰ ἔδεε ὶ αὐ ὧν ἀπολωλούαι,ἢ κανδιαύλεα, εἰ τε ἐς ὧν θάλοι μον τῇ τυ
γοίεκζ κοι μὰν ἐκείνη ἐγχειοίδιον δοῦσοκ, ουτακρύΠ]ᾳὑτὴπίιὸαὐσέϑυύρώυνἢμετα
τοῦται, αὐοποιυομίύου Κανδαύλεω, ὑπειςδύςτε νὴ ἃ ποκτείνοο᾽ αὐδοδν,ἔθῳ τὴ τί
“ιϑαϊζηοινιοὰ σίρὸ βασιληϊίω τύγηδ.ἦν,κ᾿)Αρχέλοιοςὃ“ποίριοςυουτοὶτὸνοἱὐτὸν χρό
γον γυνόμονορ, ἐνἰάμβῳδιμέλῳἔπεμν ῥοϑΆ. ἔφῳ δὲ γί Θασιληΐίω, κὴ ἐκρατύνϑη ἐκ
ἡδ οἱ δΔελφόϊσι χρησηρίε. ὡς δ σὲ οἱ Λυδοὶ διάνὸν ἐφριδῦνῬ ὁ Καρδιαυλεω ποί,ϑυσ',
καὶ οὔστσλοι ἢ(ϑιν,συίδείινἐστὠντὸδὶτεἦ᾽τύγνωςρατιται,καὶδὶλοιποὶΛυ-
δοὶἐμμλὺΝᾺὁχρυσήοιοναὐέλῃμάνὁασιλέαἢ.ἃΛυσὶδυγτόνϑα Θασιλόύφν.ἰὠ3μὴ,
οἶαρδὸοὐ ὲ δ'αἰ( ἐς Ἡρακλείσδες τί αβ χήν"αὐἃλέτεδὴ“ὃχρησήριον")ἐβασίλόυ
τιν οὕτω Γύγης" τοσύνϑε μᾶζτοι εἶπεν κὶ πυιϑύν,ὧςἩρακλείσιμσιτίσιοἥξειἐςὃν πέμ;
“7ον ἀπὄλονον τύγεω. Ῥύτου ἢ ἔπεοο Λυδοΐ τε ὴ ὦ βασιλέες αὐτῶν, λόγον οὐδὲν
ἐφριδδνν,“χθὰὶν δὰ ἐπετολέοϑη σἱὼ ΜΑσδὴ τυρανσα,τὸἔοονὡιμόρμινάσθιο,τῆἩραι
κλείσίκο ἀπελόμνοι. τύγηοὃτυραυνδύ(διτ,ἀπέσεμον αὐα,ϑήματαἐςΔελφοὺςἐκ
ὀλίγανάλλ᾽ ὅσα μὴ) ἀρ γύΐρε αὐαϑείματαίδξινδιτολτοιοἱϑελφοῖσι.ποίρεξὃἦ'οὐ
γύρου, χρυσὸν ἄτσλίθον αὐξϑηκαν. ἄλλον το ἡ δ, μάλισα μγόμιν ἄξιον ἔχειν ὅπ Κρῳ
τῇ ρέρ δι αρ τθμϑὲ ξ χρύσεοι αὐακίατοι ἑςοῖσι δὲ οὗτοι οἱ τῷ Κορινιϑίων ϑυσαιυρῷ »
ταϑμὸν ἔχοντοο' “τθοΐιθντοι τοΐλοιντοι. ἀληϑεὶ δὲ λόγῳ χρεομήζω, οὐ κορινιϑίων ἤ'
ϑημου ὄξὶν ὃ ϑησαυρὸς,ἐλλὰ κυψέλε δ᾽ Ἠετίωνος ὅτω δῈὃτύγιςπρῶτε Βαρ(αΐ
ρῶν,ἢ"ἃμεῖς᾿σιμᾶνἐσ'Δελφοὺςαὐέϑηκεναὐαϑήματα,μᾶςμίδηνἂντορδιίκωγὸν
Φρυγίηρ βασιλῆα. αὐξιϑηκε ν᾽) Μί δης ἂν βασιλήϊον θρόνον. ἐσ “ὧν, προιουτίζων,ἐ-
δείκοιζον ἐύντοι ἀΐξιοϑεηηον" κιὰ τοι ϑὰ δθρόνοσ' οὗ ποσ', οὔθ 'πδὺ δι Ὦ Γύγεω κρητῆρεξ:
ὃ δὲ χρυσὸς ξγοσ', Κοιὃοὐδγυροςὃν,ὃΓύγηςαὐέθηκον,ὑγὸ Δελφῶν κριλέεταων γυγά
σἶκο'ἀδὲ 18αὐαθοΐηοο ἐπσονυμάᾳ - ἐσώβαλεμάλ ναυ νὴ οὔρο' ςοαπιὴν ἐπείτε ἣρ -
ξωνἐς τὸ Μέληον,κοὶ ἐς Σ μυδνην, κοὴ Κολοφῶνοσὁἄςνὅλονἀλλ οὐδὲν γὺ μέγα
δδ᾽'γον ἀπ' αὐτοὗ ἄλλο ἐγεψίφο βασιλϑύσαντοσ᾽ δυῶν δέογχο. πιοσοιράκονχοι ἔτι .
Ῥῦον μῖ "ποιρήσομον,σοιταἐπιμηνηοϑέντες.Θ᾿

Αρδυορκαἦ;γυΐεω μὴὲ τύγεν θασιλδίξινος,μινμενποιήσομωιδοςἢποιυνέαςτο
ἄλων, ἐς μίλετον το ἐσέβαλον."5οοὗτουτοτυραννδύοντοσΣαρσδιἔων, κιμμέριοι ὀ
ἠθέων ὑηὴ Σκυϑέων ἢ νομάσωνὑβαναςοίντες, ἀπαίκον» ἐς 15. Α σίην1)ΣαίρσὶςλΊη
ἀκροῴδλιος ἅλον'Αρσυος ὃ Θασιλϑύσαντοο ἑνὸς δέονται πεντήκοντοι ἔπα,δβεδίξιηο
ΣασδυοζήηοδΑρδυλο,μ)ἐξασίλόυσεν ἔτη δυώϑειο.. Σαδσνζήεω ὃ, Αλνάῆιεο . οὗτος δὲ
κυα ξέρῃ τοᾧδεϊδκοω ἀποχϑνῳ ἐτσολέμησε,κ)μήδοισι"κιμμόδτοτοἐκ τῆς ἃσίῃο'
ὕβ ἔλουσε" Σ μυβυὴν τὸ τί ὑγὴ Κολοφῶνος κτιῶ'ἅσαν,λωνἐσ κλαζομωνάς το ἐσζ-
δαλὸν οὐ μϑδγωυ πούτων ἐκ ὡς ἤϑελον ἀπσήλλαξων, ἀλλὰ προςτῇαἴσαςμεγάλως.
ἄλλα δ όβγα ἀπεδέξατο ἐὼν οἱ τῇ οὐ χῇ ἀςιασιγετατοιτοίδε,ετλέμησεΜιλησί
οἱσι ,“Πραϑείίμὴ ἢ: πσόλεμον “ἤδαὶ ἠδ ποιτός ἔπελαύνων Δ',ἐ)ρλ Ἰὅρκησῳ τί μίλη-
Ὅν βόπῳ "διῶδε,οκφςμὰνἔῃοὐτῇγῇκαργὸρ ἁοίρὸς, τενικαῦτα ἐσίδαλε σἰὼ ςρα-
πιήν.ἐςρατωδοῦ δὲ ὑγὴ συρύγγῶν τε, τὴ πυκτίσον,ταὐλϑγιαικεΐα το,Νὴαὐοἰοεία.
ὧν ἐς πίὠ μιλησίην ἀπαίκοιη, ἰκήματα μὰ τὰ 8 5: ἀγρῶν, ὅτοκοιτὠοαλῳ οὔτε οὐς
πίμπρε,ὅτε ϑύρας κουτέσσο,ξαδὲκουτοὶχαόρενἔφοί μονα δὲ, χοῖ τε ϑέγοζρεο κὴ “ὃν
κου 7} οὐ τῇ“γὶ ὅκωςσιαφθείρειον,ἀποιλλάοσετοὀ“σίστο"τῆς('θαλοίοσηοὃΜΙλή-
σιϑι ἐπικροέτῴον, ὡςτοἐπ᾿ἔοβηςμὴ εἶ δδτον τῇ ςοατιῇ,, τοὶο' δὲ ὀκίαο οὐκοιτί βα-
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λων ὃ Λυδὸς, τῶνδε, ἐΐνεκοι, ὅκωσ ἔχοιον ἐνθεῦ᾽τὸν δρμεαίμῆνοι σίιὸ γ᾽ πείρειντὸκοὰ
δὲγάξεαϑ ὁ Μιλήσιοιιαὐτὸςδὲ,ἐκείνωνδγαζομδέων,ἔχοιτι καὶ σίνεαδν ἐφοάλλῶν »
ταῦτα ποιέων, ἐπασλέμες ἔτοα ἕνδυοἐν“ΕἴσιτώματοιμεγάλασιφάσιαΜιλησίων
ἔγεζε ἐν τὸ λιμενΐῳ χωΐρες τῆς στρετέρης μαλχισαμθδωνκὴἐνΜακαδοϊοαπεδίῳ-7ὰ
μὰν νω ἕξ ὅτια Τ ἔνέεχοι, Σαδυοίήης ὃ Αρδυος ἔτι Λυσῖδυ ρα, εὃ καὶ ἐς βαλῶν τη--
νηοῦτοι ἐς τί μιλυοίϊω σἰὼ ςρατιίω Σαδυοήης Κ᾽ οὗ τος κοιὃπὸν πύλεμον ἰ συ
γοξ} αἱο᾽ τοὶ δὲ πέντο'πδνἑτίωντοὶ ἑ πόμᾶνατοῖσι ἔξ, Αλυάήηοὃσαδυάήεω.ἐπολέ
μεε: ὃς ποιραδεξάμανοο,ὡς κοὶ πρότωρόν μοιϑεσή λωτοιι, ποιρὰ τοῦ πτοιβὸς τον “αὖ--
Λεμον προσεῖχωἐντοτοιμϑέως-ΟἿσιδὲκιλησΐοισιοὐσίδιμετὠνῶνἡδὺνπόλεμον»-
»ν σιωχπελάφρανον,ὅτιμὴχῖοιμαῖγοιοὗτοιδὲἡ ὅμοιοναὖτοιποσδιδόνταως,ἐτιμώς-.
ρεον "κοτὲ γϑ! δὶ πηρότορον δι Μιλήσιοι τοῦσικίοἰσιὃνπρὸς δ υϑρωέους πόλεμον (δν--
διήνευκαν.τῷδὲδυωδεηοίτῳἔτεϊ,ληΐουἔμταιπραμίέουοἰπὸ τῆ ς «Θατίηφ., (νγενεΐ --
λθη τὶ οιόνδε γενέϑας πρῆγμαωςἄφϑητοίλασοι"5λήϊοναὐέμῳΟιωμῆνον, ]τὸνη
οὔ αθιωαίης, ἐπίκλασιν ἀσισίμο.ἀφθεὶο δὲδνεὸς,κουτοιούθν'κοὰ τοπτοίραυ τίμου μῆν
λόγος ἐσιεὶς ἔγένευρ. μετοὶδὲ, τῆ ς ςϑαπῆς ἀπικομένης ἐς Σάρδις, ἐνύσησινδΑΛνάτ-.
τας.μαπιροτῴρης δέ δὶ γυνομίης τῆς νούσου,σέμπειὃςΔελφοὺςθεοπρόπουςεἴτδὰ
συμθουλόύσανγύςτόν,τετὴαὖτῷἔσοξεπέμιλαντιτον θεὸν ἐπείρεϑας “πιρὶ τῆς νεΐ-
σου"τοῖσιδὰ ἡ τιυθίη ἀπαικο μϑδοισι ἐς Δελφοῦς, οὐκ ἔφη χρήσειν ; ποινὴ τὸν νηὸν τῆς
Αϑηναίης αὐορϑώσουσι,τὸνἐνέπρηξονκόρεςτίσ'ΜιλησίαςἐνΑὐσησῷ,δελφῶν)-
οἷδε ἐπ οὕπω ἀκούσοας γυνέσθοιε, μι λήσιοι δὲ τοίδε προσ τιϑεῖ σι τούτοι σι. Πα δἰαφοΐδον
τὸν Κυψέλου, ἐόντα Θρασυξούλῳ τῷ αὐτο Μιλήτου τυρανθύοντι ξεῖγον ἐς ταιμάλι --
τος, πυϑό μῆνον (ὁ χοησήριον, α τῷ Αλυάτᾳ γυνόμενον, πέμψαντα ἄγγελον κουτεῖ πεῖν
κωςοὔ τι προφσ σ᾽ πρὸς τὸ “ποιρὸν ὁσυλδύγτοαι-Μι λήσιοι μὴν νων οὕτω λέγουσι γενέ--
ϑαε'Αλυάήηςδὲὡς δι ταῦ ταὶ ξηγγάλιϑη οὐ τῆκοιἔπεμσσε κήρυκος ἐσ ΜΊλιρον,θα-
λόμῆνος ασονονὲς “πποιάσαϑαε Θρασὺ βούλῳ τοῖὴ μι λησίσισι χρόνον ὅσον αὖ ον νηὸν οἷ
κοϑὸ μῇ "ὃ μὴ δὴ ἀπόςο λος ἐς τί μίλκον ἰϑ'Θρασύξουλοοδὲ «φέως προπέσευ -
σμένος “ποίντοι λόγον, κουὲ ἐϊστὸςτοὶ, Αλυοαήηο μέλλᾳ ποιήσειν, μηχανᾶ τοῖα ἢ Ἰόγϑιε,,
οσαος ἰὠ ἐν τῷ ἄσει ὄϊτος καὶ ἑωῦπον"κἰδιωτικῶς,Ῥνν ἄποιντα (υνγαγαγῶν ἐς τ
ἀγορὴν, ποοέϊπε Μι λησίσισι, ἐπεωὺ αὐτὸς σημήνῃ, τότε πίνάν τε πτοίνταο', κοὰ κώμῳ
χολϑακ ἐς ἀλλήλουσ.ταδ᾽τοδὲἐπσοίεέτοικοὶπροιγτόρόυεΘρασύβξουλος,τῶνδε ἔνε-
ἰφυύκως αὖ δὴ ὃ κι ουξὃσωρδάϊοςἸσὼν τὸσυ ρον μέγαν σίηου κεχυ μον μὴ τὅο αὐθρώ-
ὅσες ἐν δὺ ποιθείᾳσι ἐόντοισ', ἀγγοίλῃ αλνάτ,τὸ,σῇτὸἐγένον"ὡςδ᾽δὴ1σὶόντὸἐκξϊ
να ὃ κῆρυξ καὶεἰ στὸν πρὸς Θρασύξουλον τὰσ' ἐνηωολὰς οὐ λυδον ,ἀπῆλιϑῳ ἐς τοὶσ'
Σουβδιςὡςἐππυνϑαύομαι,ονἐδὰὲν ἄλλο ἔγώνετο ἡ διαλλαγή ἐλπίζων δ ὃ Αλυάτ
χηρ σιτοδαϊίωτε ἐἶ) ἰουρίωἐντῇμιλέτῳ}οτὸνλεὼντοϊῆαϑ ἐς τὸ ἔσοιρον κομκδ,
ἤνωυς ᾿ν' κήρυκος νοςήζφωνηος ἐκ τῆς Μιλήτου εϑο ἐγανηίους λόγους, ἢ ὡς οὐ τὸς ποτε
δδκετμὲδὲ,ἡτοδιαλλαγίσζοιἐγώνερ,ἐπ᾿ὦτοξάνουςἀλλήλοισι Εἶν καὶ ξυμμάῖ--
χόυφοκοὰδύο το αὐτὶ ἑνὸς υποὺς τῇ Αϑηναίι ὁκοδόμησων ὁ Αλυάζήης ἐν τῇ Λοσησῷ.
ο(ὐτὸς τοίκ τῆ ς νόσου αὐτση.κοὰ τοὶ μὲ κουτοὶ δν πρὸς Μιλησίους το καὶ Θρασύθου-,
λον πόλεμον Αλυζῆι,ὥδε ἔφω. τι δ ωνοίθος δὲ [ὦ κυλέλου παῖς ,οὗτοςὃτῷΘρα--:
συδούλῳτὸ χραϑήριον μίμυύσοις -ἐπτυροίυνδυε δὲὃαὶὅνἰανοΐδος Κορίν,ϑου “τῷ,δῃ λέγουσι
Κορίνθιοι, ὁμολογζουσι δίσρι Λέσβιοι,ἐντῷΟἰῳθϑώσμα μέπεον “ποιραςἡ γακ. Αρίονος
π' μηϑυμιναἱονῖνδιλφζιοςἐξενφαθένταἀδὲὴὲταίναρονἐδντοικαθουρῳδὸντῶν“τοἐ
ὄντων οὐδενὸς διδύτερον,νὴδιθύραμβονπρῶτοναὐϑρώσεων,πδε,ἡμέϊςἸσιμᾶν,τριήξον
ταίτο,Κορὲὄγομαίθωντοι,Κοοὶο᾽σδέξαντα ἐν Κορίνθῳ.“οὗτον “Ὃν ΑΘίονα λέγεσι πολ
λὸν ' χρόνασια [σονται ποιρατόριαϑοΐοῳ,ἐπιθυμῆσοιτολώσου ἐς τταλίζωτο νὼ
Σεκολίζω.δγαέμϑνονδὲχρήματαμεγοΐλο,ϑελῆίεὀπίσωἐςΚόρινθουἀπικάαϑν».,
ὁρμίζοσν μέν νιν ἐκ τουβανερς,πισευονα᾽ ὁσδεμᾶσιμᾶλλονἢΚορινθίοισι,μιὁ)σικαϑ'»
τολόϊον αὐλοί" Κοριυθίων οἷ ὃ ἐν ᾧ πελάγ ἐπιδελόύφνδ΄Αοἰοναἐκδαλόνταιςἔλειν
τοῦ χρή μοτοι-τὸν δ,βυνένται ἥν», λίίασεαϑο «χρή μοτοι μϑὸ προϊέντάστϑι,ἱνχὴνὃτα
ρακτεόμῆνον "ἄκων δῊ “πεΐθάν αὐτὸν »ούτοισι, ἀλλὰ κωλδύφν «ὅν πσορθμέας ἢ οὐ τον δια
χοᾶα)αξ μιν ὡςαὐ ταφῆςἐνγῇτύχε,ἢὑκπησιᾷνἐςτὴνθάλασσαντοντοαλχέσην"ἃ-
πειληθείτοιἢ’Αρίοναἐς ἀποοίίω, ποιραιτήσοιοϑε, ἐπεισιηίστρ ι οὕτω δοκέοι περι--δέναὐθ,ἂντῇσκδύᾳποίσιςοίντοιἐνχῖσιἑστολίοισι,ἀεῖσουἀεί(οενδὰ,ὑπιδίκῳΡ
« ὰ ἠ . ἷὧ 7 ω ε νυν», , 7 δι .,ἑῶϑθνμοιτοργάσικαλ)οι51)τοίσιἐσυλθένγὺἡδονίωεἰμέλλοιενἀκοούσωοθον.Τ'ουὐβῖ-
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τουαὐϑρώσσιονἀοιδοῦαὐαχὼοὗσομιὲπτῆςπρύμνηςἐςμέσεννέα,ονδὲ,ἐνδύντατα
“πᾶ(ον πίὼ σικδυην," λαόντοι.“ἰὸ χαθαβεν,τοίνταὲν“εἶσιἱσϊολίσισι,σιεξελβθέν νὅ--
μον ἢ" ὄρθιον τολδυτῶνοος ἢ 18 νόμουδ΄.[αἵμενἐςσἰὼθαλαοστονἑοὐτὸν,δὺςεἰλῷ(ἐν
τῇ σευ ποίσῃ."ἡ«ἦνμᾶν,ἀγοταλέψνἐρ τί Κόρινθον"“οὺδὲδιλφῖναλέγουσιοἶσο-
λαβόντα,"βθονέϊκαε ἐς ταΐνουγον . ἐγο βαύται δὲ αὐτὸν, χωρέειν ἐς Κόρινϑϑον (ὦ τῇ
σι ἡ πινκό μῆνον α πηγέεοϑοιε ποῖν ηα γογονός.Ὁδανοΐοονδὲὑπὸἀπιδίης᾿Αρίο
γα μῆν ἐν φυλακῇ ἔχειν οὐὖσδε μῆ΄ μετιέντα,αὔακώς δὲ ἔχειν τῶνπορθμέων ὡς δὲ αῥα
“ποιρέϊ,νάεαὐτοὺςκληθέντοιςἱςορέεοϑαι ὦ τι λέγοιεν περὶ Αφίονος.φαμεγῶν δὲ ἐκά
γῶν ὧο ἐΐα τὸ σῶς περὶ πἰὼ τ ταλίζωυ,καέ μάν δ᾽ πρόοσοντα λί παίων ἐν τάραντι, ἔπι
φανῆνωέσζοι ἥ' Αοίονα ὥςπερ ἔχων ἐξετσή δησι "πὴ «δο,ἐκτσλατένταις, οὐκ ἔχειν ἔτι ἐ
λεγλομϑόους οὐδυέεϑαε- ταῦταμβένωυ Κορίνθιοί τοι Λέσβιοι λέγουσι "") Αρίογός
ἴξπι αἰάθημα χάλκεον οὐ μέγα ἀϑὲ ταιναῤῳ,ἀδὴδελφῖνοςἐπεῶναὔβρωπσος.Αλυ-
κἔἥης δὲὃλυδὸςἥ" πρὸς Μι λησίσυσ' πόλεμον σ)ενείποις, μετέπειτα τολουτᾷ,,ασιλό
ὅ- ἔπαἑ πὰ, πεντάκοντα"αὐέθακε δὲ ἐκφυγῶν πίω νοῦσον διϑύταρος οὗτος τῆς οἷ
κίας ταύτασ' ἐς Δελφοὺς, κρυτῆ ρα τῷ οὐλ γύρεον μέγαν, 1) ὑποκρητηρίσιον σιδήρεον
χϑλληον θέης ἄξιον ,δίῳ, ποίντων τῶν ἐν Δελφόϊσι αα,9η μάτων, τλαυύτου 75 χίου

“ . [ω ν ΄ 2 , ᾽ , 5 ον ,ποίημα,ας μοῦνοςδῈ πτοιντωναὐθρῶ “πσίὸν σιδὴ ρου κὸ λλυσιν ἐξόσρε. προλευταντος
ἡ αλυάἥεω,Ἐ ξεδεξαο σἰιὸ Οασιληΐίω Κροῖσος ὃ Αλυάήεω,ἔτίῶνὡνὁΑιιίαν“πίντε,,ὴ
Τιήκοντοι. ὃσ' δὲ Ελλήνων πρώφισιὁπεθήμοτοεφεοίοισι.ἔνθαδὴοἱἘφέσιοιπαὸλι-
φρκεόμροι ὑπ᾿ αὐηον' αὐέθείθυν τί πσόλιν τῇ Αρτόμασι,ξξα αντος ἐκ οὔ νηοῦ ορι-
νίον ἐσ' χα τεῖχοο ἔςιδὲ μδαξὺτῆςπαλλακῆςπόλιος(πότεἐπολιορκίφηνὴἢνηοῦ,
ξηΤὰ τυίσιοι.πρώφΡισι μὴν δὰ τούηθισιἐπεχεΐρασιὃΚεόϊσος.μξεὶδὲ,ἐνμόβεἰἑποίσοισι
τώνωντῷ κἡ Αἰολέων,ἄλλοισι ἄλλασ αἰτίοο ἐπιῷὁδῶν « πῶν εμῆ ἐδύνατο μέξονουο᾽
ποιρδυρίσιν,μέξονα ἔ τααιτιώμνος“οἵσιδὲαὐτίωνἢφαδ'λαἐπιφέρων.ὡςὁαδᾳ
ἡ ἐν τῇ Ασίμ Ἑλλίωσι' ποιτεςράφατο ἐς φόρον ἀποιπυγενντὸ ἐνθόδτον ἐπενόεε, γέωσο'
παοιποτίμῆνος,ἐπιχειρίάν “ΕἾσινησιώτισι.ἐόντωνδέδ᾽“ποῖντωνἑγίμῶνἐςσίὸναπη--:
γίω,ἃμδν,Βίανταλέγουσι τὸν πριηνεκ ἀπε μᾶνον ἐς κρόϊσον,δ δὲ, πρΠανῶν τὸν αὶ
τυληναζον εἰρομίῥε ὃ Κροῖσε ἐΐ τι ἐἰη νεώτερον “περὶ σίιὸ Ἐλλαίσια εἰ πιόντα τοῖδε κουτοι-
ποιῦσοισἰρὸγα πηγίω«ὦΘασιλῖῆ,νησιῶτοῦ ἵ σον σιιυονέοντοι μυρίωνὃςΣάραιις
ποριὴ ἀδϑὲ σὲ ἔλουτας ἐν νῷ ςιραταίεϑοιεΚροῖσονὃἐλπίρωταλέγάνἐκέϊνονἀληθέα,
εἰ πεῖν,ΑἸΤᾺἀξορθεοὶποιήσειανἀδὲὴνόοννησιώτῃσιἐλθεῖνδλυσιεδνππαῖσοις(νυν
ἡπσοισιοτὸν ὃ ὑ πολαθόντα φαύαε,ὦδασιλδ,προϑύμωςμοιφαίνεαιδἤξασθοιενησιαί
τοσἱππευομῆψους λαῦϊν ἐν καὶ πείρῳ, εἰκότα ἐλπίζων «νεσιώταις δὲ πίσοκζεις δὔχαοϑ»
ἀλλοβ ἐπείτε τοίλαται ἔπύ,ϑογσὰμέλλονταἀϑὶσφἰσιναυπσηἐευϑαενίωσ,λαξεϊν
αῤώμᾶνοι Ανδοὺς ἐν ϑαλόσσι, Ἱναύ ασθο πεδὺ ἐν τῇ ἡ πείρῳ ἀκημῆδων Ελλήνων, τίσων-
τοι συκδν,σὺδουλώσαςἔχειςποῖρταιτο ἡ οϑῆναι κρόϊσον τῷ ἐπιλόγῳ:κωέὰ προσφυέ
ὡς “Ὁ δόξαελύγειν πειϑόμανον παύζξε ϑαε τῇ σναστσεευνὴ ἕτω “ἵσι ποὶς νόσους
ἰκημάοισι ἴωσι, ξεινίηνσμυεθηπο».χρόνουδὲ ἐπαιγινομίζου, κἡ Ἰοντεςραμμένων ο(ι-
δὸν ποίντων τῶν ἐντὸς Αλυὸος πρταμοῦ οἰκημένων, τσλὴν γὐ" Κι λίκωννὴΛυκίων,τὸ
ἄλλους ππούτας ὑπὸ ἑ οὐ τῷ Εἶχε κουτοισιοε μενος ὃ Κρόϊσος»εἰσὶ δὲ ὀϊδε, Λυδοί. Φρυί.
γυφημυσοί -Μαριανδανοί. χάλυοιν «παῷλαγόνόϊ᾽, Θρῇκόιν. οἰθανοί τωκοὰ Βιϑανοῖ.
Κἄρσϊντῶνδϊν.Δωρμέσδ'-Αἰολέσιν.μαἰμφυλοιποιτεςοαμμίνωνδὲτούτων,)πιροσωσι
μπομένου Κροΐσον Λυδοῖσι, ἀπικνέονται ἐς Σώρσις ἀκ μαφούσοις τολούτῳ ἄλλοι το οἱ
ποίντος ἐκ αὖ Ελλάδος συφιςοὶ,δὶἄξιορνἢ"χρόνονἐτνίγχανου ἐδνπτοοῖΐ ἕποισ'αὐτέων
ἀπικνζοιονὴδᾺνὴΣόλωναὐὴρ Αϑηναΐοσ,ὃς Αθηναζοισι νόμους κελδύσασι ποιήσας,
ἀπεδηείμησω ἔτοι δύιοι, κουτοὶ θεωρίης πρόφασιν ἐκτολώσαο,ἕνα μὴ δε τινα τῶν νόμων
αὐαιγκανϑῆ λύίθω, τῶν,ϑωΡαὐτὶγὸ!οὖκδιοίτρίζουναὐηδπὸἢσοιΑϑηναϊοι,δρμίοι
σι γῦ μεγοΐλοισικα;τεΐ λον το, δέου ἔτεα χρησεοϑας νόμοισι,τδιν,οὐσφροίσιΣόλωνθῆται.
αὐϑὸὲρν' δὴ ὧν τούτου ,ν) αϑ θεωρίῃης ἐκοῖα μέσχο ὃ Σόλων εἰνεκα, ἐς Αἴτοητον ἀπίνα --
ἡ ποιρὰΑμασιὴσιὴνὴἐςΣάρσιις “ποιρὰ Κρόϊσον, ἀπινάμενος δὲ, ξάγίξε» ἐν χοἶσιδα
σιληΐσισιὑπὸ“8Κροίσουμδὰδ,ἡμέραΤύτεἢτοτοίρτα,κελδύζωντοσ Κροΐσου,τὸν Σό-
λώνα θδιοΐποντεο' "σῦν! Ηγὁν πουτοὶ τῆν θησαυροὺς, τὴ ἐ πεδιείκνυον “ποίτα ἐδυτα μεγά-
χα τὸ νὴ ὅΛΟ μα ϑεησο μενον δέ μων τοὶ ποίτα ζόντοι μεγάλατε,καὶ σκεψάμενον ὧν
ἐασοὶ κουερὸν ἰῶἄρετο ὃ Κρόϊσοςτοίϑε, Ξένε ἀθηνοῖε, παρ ἡμέων δ περὶ συ λόγοσ'
ἀπῆκταις πολλὸσ',Α) σοφίης ἕνεκεν “ἢ σεῖς, τολάνας,ὡς φαλοσοφέων ,αἴ πολλῆς ϑεῶ
φίησ' αἰγεκεν ἐπελήλυθαο.γαῦὧνἵμόδοσ'ἐπείρευϑαξμεζ΄λιϑε,εἰ τινα ἴσιο πτοζε --
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τοῦ εἶδες ὁλοιετονΡυὃμῖν,ἐλ-αΐζωνἐἶ αὐϑραίπων ὀλδιώτατος, ταῦτα ἐπηρώα.
Σόλων ἡ, οὐδὲν ὑποθωπιύσαχο, ἀλλὰ τῷ ἐόντι χοισάμενος,λένγφ,ὦδασιλόδ,τέλλονἈ
ϑηναζου.ἀγοθωῦμάσος δὲ κροῖσος τὸ λεχθὲν, ΐρετο ἐπαιςοεφεῶς κοί δὴ κρίνφς τέλλον
ΕἸ δλξιώτοτον, δὴ,εἴπειτέλλῳ »οὐτῳ μῖν,η) πόλιος 68 ἡκούσης "παξϑες ἡξοωνκοιλοΐ
τομιᾳγοιθοὶ,κοιίσζριεἶδεἄποισιτἰμναἐκγενόμῆνα,νὴ“ποίντα ποιραμείνανταἐςἄορ
ἢ ὦ Οἱου δ ἥκοντιὡςτοὶπτοιρἐμᾶν,τελδυτῆὴοὔ Οἴσυ λαμπροτοίτη ὃ“πεγυνετο: γενο-
μᾶδεοδ᾽Αϑίωαίοισιμάχῃς πρὸς τῶν ἀσὺ γείτοναἐνελδυόῖνι,Οον,ϑησας,τὸ Ἰοσσην
ποιήσας 7 πολεμίων ἀπέθανε μοβλλιςααικοί μὰν Αθηναζοι δὴ μοσῖᾳ τοῖθα!οαν αὐφοϑ,,
τῆταϑὸ ἔπίσε, νὴ ἐτίμηξων μεγάλως.ὡςϑὲσοὶπουτὰτὸντέλλον προς[αὃΣόλων
δον Κρόϊσον, ποις πσολλά τοὺ θλβια,ἐ πμρώτατίνα ϑεύτῳρον μετ' ἐκεῖ το. ἴδιοι, δ6--
κξῶν ποΐγχυ δωτερέϊα πδν οἰσροϑαε δὲ ἐπεικλέωσίν τε, Βίτωνα τούαισιννθ' ἐξ σι
γένος οὐδ γείοισι͵ βίος το ἀῤκέίων ὑπῆν νὴ πρὸς γούυ,, ῥώμη σώματος ποιήδε, ἀεῦλο -
Φόροι το ἀμφότεροιδμοίως ἰξρυν"ἡδὴνῷλέγῶὧφε λότος,Ἐσύσης δρ τίϊ σ' τῇ Ἡρμο σι
Ἀργείοισι, ἔδεε ποΐντως σίιὼ μητέρα αὐδτδν ξ δύγεϊ κα μεοϑῆναι ἐςγα ἱρόν.οἱδέστρ!6
δδ' ἐκ ταν' οἰηροῦ οὐ ποιρεγίνον»» ἂν ὡρμοἐκκληὶζόμῆνοι ϑὲ πῇ! ὥρῃ δινεανίακ,ἡσυδύντις
αὐτοὶ ὑπὸ τίιὸ ξϑύγλοην, ἄλιον πίὸ ἅμαξαν. ἀδὶτῆς ἁμάξος δέ σφ. ὀχίε ἡ μάτηρ.
τοιδιίες δὲ πέντε κὴ πεοσαιράκαντα σ᾽ανο μέζωντεςἀπίκοντο9τὸἱρόντοιφίστρ!
ποιήστισι;κοὶ ὀφθεῖ σιὑ πὸ τῆ ο΄ ποινηγύφιος,τολδυτῆ τον Οἰσυ ἀαῤίσα ἐπεγένετο" διέ
ϑεξέ τε ἐν τούρισι ὃ ϑεὸς ὡς ἄμεινον ἐἶη αὐϑρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον, ἢ ζώειν. Αργέϊοι
μὰ γαρ περιφοῖντος,ἐμαμοίοιζοντῶντωνὧνσίὼγνὥμεναἱδὲΑργέϊαι,πίωμητέρα
μι τῶν, δῶν τῴινων ἐκύρῃσω ιδὲ μήτηρ περιχαρὴς ἐοῦθ. τῷ το ὀβίγῳ τὸ τῇ φήμᾳ, οἷ
σι αὐ τον “ον ἀγοίϊλ μοὶ ς,δὔχω κλέωξί το κὴ βέτωνι τοῖσι ἑ ῦ»»Ἱο'τέκνοισι,οἱμιν
ἐπίμηξιν μεμάλως,δοώδακ σἰιὸ θεὸν τὸ, οὐ ϑρώπτῳ τυχεῖν αὶ σόν ὅξι. μῇταύτην ὃ σίιὸ
δ)χᾷν ὡς ἔθυσοών το," δθωχείθηίθων;κουταλοι μηθέντο ἐν αὐ τῷ ᾧ ἱρῷἃνευνίαι,ἐκέτιαὐ σεν, ἀλλ ἐντολφούτν ἔοοντο: Αργόοιδέ σφρεῶν ἐἰκόνουσ᾽ τῷ πσοίμῆνοι, αὐξϑείθον
ἐς δελφοὺς ὡς αὐοϊρ ὧνοὐδίσων γωυνομϑήων. Σὀλὼν μῆν Φὴ δύσι μονίυς ϑευτερεῖαἔγε--
με τούνισιεκρόϊσος δὲ ασορλθεὶσ',εἶτε, ὦ ξεῖνε ἀθίωαἶεἐνδὲἡμετῴρη δύσθι μοί οὗ--
τῷ τοι ἃπέῤῥι Γαι ἐς τὸ μηδὲν,ὡςτοοὐδὲ᾿διωτέωναὐνοϊῶνἀξίαςἡμέασἐποίνίς;
ὁδὲ εἴπει κρόϊσι,ἐπισοίμανόνμεδθέϊον'ποῖνἐὸνΦϑονδρόντο,ταραῦθιςἐπθζωἸᾷς αὐϑρωτνίων πρηγμάτων πέρι;ἐνπὶὉμακρῷχρόνῳ,πολλαὰμλΐὅθιἰδιζφν,τοὶ,αὲ
πιοἐθέλει,πολλοὶδὲτὴ ποιθέφνἐςΚᾺἑσομήκωντα᾿τοχόροντῆςζόηςαὐθρώπῳπρο--
τπίθημαοὗτοιόντοςἔνιαυγοἱἐδσὺμήκοντα,ποιρέλονταιἡμόαο᾽σδερκοσίουο᾽κὴπεν--
ταναρλάλίαο᾽, νὴ διισ μυρία, ἐμξολί μου μίωὸς μὴ γενομίύου "ἀδὲ δ ἐθελήσειηοῦ
τορον τῶν ἐτέων μίμωὶ μακρότερον ἠνεύϑαεἶναδὴοὐὥραισὺμβαΐνωσι“παιραγινόμε.-
γακ ἐςτὸδον, ειἰωῦ δῖ.μίὼ ποιρὰ ποὶ ἑ βύομέήκοντοι ἔτοα ὁ ἐκβολιμοι γίνονται “τα,-
ποντοιπέντε-ἡμόμαιὃἐϊςτῶνμίωάενπούτων,άλέαιπεντήποντοι"τούτοονπιῶνἄσποι
σζῶν ἡ μόμέωντῶν ἐς τὰ ξδδομήκοντα ἔπτοα,ου σίῶν παν τηΐκοντοι," διρκοσίων, καὶ
ἐξαιωεχιλίων ὃ δες μυρίων,ἡ ὃ τέρῃ αὐ τέων,τῇἑτέρῃἡμόνῃ5ποιροζπτοινἀδὲνὁμοῖονπρο(ίγᾷ πρῆγμκα οὕτω ὧν ὦ κρδϊσι, "ποῖν Κξὶ αὔϑρωπος συμφορᾷ.ὁμοὶὃσὺνὴτολε-
τῴων μέγοι Φαίγεαι,κ) Θασιλόῖς Εἶν πο λλῶν αὐθρώπτων ἐκεῖνο ὁ πὸ νἐρεὸ με οὔκω σὲ
ἐπὸ λέω, πρὶν αὐ τρλδυτήξωντα πολ ος ἥ" αἰὗνα πύϑωμαι. οὐ γάρτοιδ μέτα τολέσιος
μᾶλλον Τ' ἐπ᾿ἡμόνωἔλοντοςὁλοιώτερόςὅξι,εἰμήἂτύχαἐπίσσοι»,“ποίνπαπολοὰ
ἔλοντι τολόυτῇῆζθμι τὸν βίον. πολλὰ μιὰ εἰ ζάπσλοτοι οὐθρώπων αὐόλαι οἱ ἐσι- πολ
λοὶ ὃ μεδίως ἔδοντες Οἴς, δῦτυχίσῖν ὃ μὴ δὴ μέγα ταλέσιος,αὔόλθιος ), διυδῖσι προί--
λεῖ 75 δυτυχίος μοῦνονιοσὗοο ἢ,1" παλεοϊετὴ αὐολοίς πολλόϊσι, δ μᾶν,, ἐπιθυμίίω ἐκ
τολέζϑμ, καὶ ἄτον μεγάλίω προςπεσοῦων ἐνέϊκαε, διωυα'πότεροφ.ὃδὲ,τοῖσιπροΐ
χεὶ ἐκείνου, ἄταν μῖν τῇ ἐπιϑυμζίω ἐκ ὃ μοίως διωυκχηὸς ἐκείνῳ ἐνέϊκουι. ταῦσα δὲ ἡ δὺ
χυλχᾷῃ οἱ ἐπερύκει- ἄπειροςδεϑξι αἴπσοςἃποιθὴσ'κοικιδν.θθπαις.δθεισής-εἰδὲπρὸς

τούτο!σι ἔτι τολδυτήσει ον βίον 65, οὗτος ἐκέϊνος,τὸν,σὺ 20 τεῖ φὐλίθιος κακλῆ ας
ἄξιόαὄξγ.πρὶν σ᾽αὐ τολδυτήσα,ἐ’πιοίίειν,μόδεκοιλέεκωὅλιβιον͵ἀλλ᾽δῦτυχία,.τοὶ
ποίντα μῆϑ γεν ταῦ τὰ συλλαξεῖν αὔϑρωπον ἐόντα, ἀσιωύακοόν ὕξι,ὡς περ χρη σύϑεμίᾳ

κω ταρκίᾳ ποίντο ἑωῦτῇπαρέχουσα,ἀλλαἄλλομὸἔχει,ἑτέρεῦἐπιδέεταιἡδὲαὐ.
τοὶ τολεῖςοι ἔχοι, αβίςη αὅτα,ὡς ὃ τὴ αὐθρώπου σῶ μαι ἐν ὅϑὲν αὐταρκές 5 «πὸ μῖὺ, πὶ
ἔχει, ἀλλα ἐνδεζς ὅξι . ὃς δ᾽ αὐ αὐ τῴων τολᾶϊσα ἔχων σιατολέῳ τὸ ἔπειτο τολόυτησῃ
δὐχαούςωςτὸνΟἵον οὗηος πποιρ ἐμοὶ τὸ οὔνομα τοῦτο ὡς θασιλόϊς,δἰκονόσὅξιφόμε-.
 ας σκοπίφν ὃ ἡ ὴ πανοὸς χρήματος σἰὸ τολϑυτίὸ κὴ χη ἐσύ) υπσο Λλοῖσι δθὰὑτὰ
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δέξαι ὕλθον δθεδς,προῤῥί ας αὐξίε.}ε. τοῦτα λέγων Ὁ Κροίσῳ,δκως ἔτειςἐλαρέζε"»,
οὔτε λότου μεν ποινσυίμῖνος οὐδιωὸρ,ἀτουπέμπί)κοῖςταδόξαςἀμαϑέαἕξοι,ὅσ᾽τοὶ
παιρεόντοι ἀγαθαὶ μετεῖς σἰιὸ πρλϑυιπίι πτοινηδὃς χρήματος ὀράζν ἐκέλδυςμ),Σόλωνα
οἰλϑ μῆνον, ἔλαβε ἐκ ϑεῶν νέμεσις μεγαλῃ Κροῖσον οὡς εἰκοΐσου. ὅτι ἐνόμεσε ἑωΐφον
ΕΣ αὐδρώπων ἁποίντων ὀλβιώτατον.αὐτήμο.δίοἱδύδοντι,πέσηὄνειροςὃςοἱπίιὸἀ--
ληϑηΐίω ἔφαφε τῶν μελλόντων γωνίας ἡσικῶδν πουτοὶ ἢ’ “τοι σοι. ἥΐθυν ὃ τῷ Κροίσῳ διύο
τοιῖδὲςτόν, ὅτόρος μῆν,διζφ θουρτο:(ὦ γυ δὰ κὠφόςὃἡἕτεροςνπῶῦνἡλίκων μακρῷ
τοὶποαντο πρῷ Ῥρδιομαδέ δι ἐὁ Ατὺυς ἄξορυ δὴ ὧν Ὧν Ατὺῦ!σημοιζνᾳ ὦ Κροίσῳ ὃ ὄνειρος,ὡς ἀπολέ (ανοἰξχκίὶσιδαρέᾳδληϑέντα. δαὶ ἐ πείτ' ἐξιτέρθη,νὴ ἑωύτῷ λόγον ἐσὼκειμουῤῥωδηΐοιςτὸν ὀνάρον άτετοιε μὲτῷ“ποιδιὴγιἀζηρι.ἐωϑύτοιἢσφατηγέψν μεντῶν λυσῶν,οὐσιαμῆἔτιἀδὲποιοῦονπρῆγμαέξέπεμτπε. ἀκοντιαδὲ, καὶ δοραίτια,
κοιὲ τοὶ τὸ "οδ΄τοι Ἰτοῦν τοι, τοῖσι χρέονποκι ἐς πόλεμον αὔϑρωποι,ξκ τῶναὐοϊοεώνων ἐκ
κομέθισ,ἐςοὖνθαλάμους(υνἔνησε,μήτιὦκρεμάμῆνοντῷτοαισὶὴἐμπέσῃ"ἔχονος
δέἁἐνχερσὶτον'ταιὸςτὸνγάμον,οὐπικγέετοιε ἐς πὲς Σουρ δ)ο'αὐϊὴρ συμφορῇ ἐγό-.
μῆνος καὶ οὐ καθουγᾶςχεῖ᾽ ροιο᾽ ἐῶν, Φρὺ  μῖν πενεῖ, γένεοςδὲ γον' Θασιληΐου. “παιρελ-ϑὸν ϑὲ οὗτος ἐς τοὶ 'κροίσου οἰκία ἡἤρυτο νόμουσ τἂν ἐπίχω οἰσυς κοιθουρσίσυ ἐδέῳτοἔσαι
κυρ σοι." Κρόϊσος δέ μιν ἐπούθῃρε «ἔςι δὲ ποιραταλησίη ἢ κοίθαρσις οἵσι Λυδοῖσι, κορὲ
τοῖσι Ελλησι. ἐπείτε δὲ τοῦ νομιιζόμῆρο ἐποίησω ὃ Κρόϊσυσ,σιϑωύετοδιό.εντε"ὦ
τίς ἐγ, λέγοντοῖϑε, αὔϑρωπε,τίς τε ἐῶν, νὴ κύθον τῆοφρυγίοςἥκων, ἔπίςιος ἐ μοὶ ἐπέγε
ο, τίνα τὰ αὐοϊρῶν ἢ γὼ “εκῶν ἐφόνουσαςὁδὲ,ἃμείξς“ρ,ὦΟασιλδ),Γορόιΐςμθὺγον
μίδεω ἀμὶ παῖε ὗνομάζομωαι δὲ Αοΐρηςος-φουδύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεοῦποῦ οἕκων ,
“πορφμε,ϑελυλαμένος το ὑ πὸ τοῦ πτα δσ', κουὲ ἐ σερῃ μένος “ποίντων «κρόϊσος δὲ μιν ἃ
μεδε οἴοθιο, αὐον ὧν τε φίλῶν τὸ γχάνφς ἔκγονος ἐῶν," ἐλάλυθασ' ἐς φίλους, ἔν
θα μη χανήσεις χρή ματος οὐδενὸς μένων ἐν ἧ μετῴροις ισυμφορίω) ὃ ταύτην ὡς κϑυφό
χοίτοι ᾧὁρῶν,κα)σὐκνέειρτολέϊφον.ὃμῖν,σῃδιίασχανεἶχἐκΚροΐσου-ενδὲτῷαὐτῷ
φόνῳ τούτῳ, ἐν τῷ μυσίῳ οὐλύμῳ συὸς χοῦμαγίνετοιμέγαδρμεώμονοςἡξηοςἐκ
Μ' οὔρεος τούτου, τοὶ τῶν μυσιδν ὄβγα σιαφθείρεσκε. πολλάνα δὲ δι κυ σοὶ ἐπ’αὐτὸν
ἐλθόντος,ποιέεσικον μὲν δὲν ποικῦν,ἔποιορν δὲ πρὸο αὐ ἦδ-τέλος ὃ, ἀπικόμενοι παρὰ
τὸν Κρόϊσον τῶν μυσιδν ἄγγελοι ἔλεγον τοίδε͵ὦξασιλδῦ,ὑὸς χρῆμα μέγιςον αεφαϑη
ἡμῖν ἐν τί χόσε,ὃτὰδβγασιαφθείρᾳ. ἄξιον προθυ μεόμενοι ἔλέοιν,οὐ δυνάμεθα.ναῦ
ὧν προρδεῤμεθα σῳῦ, τὸν τοῖσδε, τ) λογοίσδεςνεηνίαο᾽,κοῦ κα ουο συμπέμαι ἡμῖε,
ὡς αὖ μαν ὁϑέλω μοιἐκ η'χώρης δ μᾶν,δὶγούτωνἐφώντο.Κρόϊῶςδὲμημονδύων οὔ
ὑνάρου τοὶ ἔπεα, ἔλεγύστ! ποίδε, ππκεδὸς μὺ τεοἱ οὔ ἐμοῦ μὴμνειϑῆτοῖτι ,ΞὉ γϑὶ
αὐ ὑμῖν συμπέμψαιμενεόγοιμοςγοίρὄξινκαὶταῦτάὁναῦ μἰλφ Λυσὶδν μέντοι λογαῖ
σίδες κοι 5 καυπγέσιον “τοῖν συμ'πέμω καὶ σηακελ δσομεοις ηοἶσι οὔ σὶ, ΕΖ ὡς 7Ρο-.
θυμοτάρισισυνεξελειι ὕ μιξν ἢ ϑπρίον ἐκ τῆς χμιε "ταῦτα ἃ μοί αν «ἀροχοεωμέ-
γῶν δὲ οοὐποισι τῶν μυσῶ ν,»ἐπεισίρχωτοιὃτοῦΚροίσου“παῖς ἀκηκοῶς τῶν ἐδέονηρ θὲ
Μυσοίοὐφαμένουδὲοἵ᾽Κροῖσονχόντε παῖσοί σι συμπέμλειν, λέγει πρὸς αὐτὸν ὃ
νεηνέηο' τάδε,ὦπτοέτερ,τὰκοίλλιτοιπρότερόν κοτε κοι γυνναιότατα ἡ μῆν ἰδ ,ἔς το πὸ
λέμουσ'καὶ ἐς ἄγρασ᾽φοιτίονταςδσοκαμέειν. γαῦ σὲ οἱμφοτέρων μες τούτων ἀπο--
κληΐίις ἔχεις, οὔτέ πα δΔειλίζω μθι “ποιθισίδν, οὔτε ἀθυμάἑωῳ «ναοῦ τε πρό μεχοὴ
ὄμμασι ἐςτο ἀγορίωῦΙὴ03ἀπορῆςφοιτζονταφαΐνεαϑν κ9700 μέν τις κεῖσι πσολιῤτῃσισό
ξὼ Εἶ, κοῖοσ δέ τις ΤῊ γεογάμῳ γμευσικί, κϑἑῳ ὃ ἐκείνη δύξ4αὐοϊοὶσμωοικέφν,ἐμὲὧν
σὺ ἢ μέ θῖν Ἰούονιδὴτὴνθήρην ,}) λόγῳ οὐάσπεισον, ἑκωσ' μοι ἀμείνω Χ8 πωδτά οὕτω
ποιούμονα. ἃ μείς () Κρόϊσος τοῖοϑε,ᾧ παξ το δφλίζν ,Ξἔτο ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι “ποίρι --
σῶν οι, ποιέω τοιδκ ἀλλά μοιὄνμς ὀνεέίρκἐντῷὕπνῳἐπιςαῖι,ἔφησυδλιοχρόνιονσεῖςπὸὙᾺοἰχρεῆο'σιδμρέηςἀπολέεαϑι «πρὸς ὧν τὰν λιν ταύταν,τόν το γάμον τι
ἤξορι ἰασωυ(α.νὴὮἸὰπαιραλαμβανόμοωνα ἐκ ἀποπέμπω,φυλακίῶ ἔχων ἐΐ κως δὺ
γαί μίω Ὁ τῆς ἐμῆς σὰ οἷς σιακλέακὡς γάρ μοι μδτος τυγχάνάς ἐῶν σοῖο. ἢ" τὸ
δὴ ἕτερον διεφϑουρ μένον τὴν ἀμκρίων,βκιεἰναΐμοιλογήζομοαε.ἃ μεί 6) δ νεηνίης οἴεδε"
συγγνώμῃμῆν ὦ ποΐτερ “ἱ ἰφόντι πεῦμν τοι αὖτὴν περὶ ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν"ἡὁμα
θαφφς ἀλλο λέληθέ σὺ ὁ ὄνέρονἐμέτοὶσιίκοκιόνὅξιφράξνφῆςτοι“αὶ δυφρλ ὑπὸαἰχεξ
σιδήρίης φαδοκὶμὲτελϑὺυτήσειγοῦδςὃκοῖαιμένεἰσιχερόϊν'κοίκἢαἰχμὴσιδηρέηζωσὰ
φοδέαερεἰ μὲν τὴ ὑ πὸ ὑδόνερς ποι εἶπε τολουτάσειν με ἢἄλλε τω, ὁ, ΤΙ τρυήῳ ἔσικ,χοῆν
δά σῳποϊ ἐφν τὰ, φρείεις. νωῦ δὲ ὑπο αἰχμῆς . ἐπείτεὧνἃπρὸςαὐοίωισἡμῖνγνῶ
᾿ μάχῃ μέθεο' με: ἀμείθ) Κρόϊσος γοἵ ὦ, ὦ παξ, ἔς! τῇ μειικας »νὥμίω ἀποφαίνων
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π' ὦ οὐυπυΐκοῶς ὧἔν νενικημῖῆψος ὑγὴ σζο μεταπνώσκῶ, μετίημα τί σε ὶ οἷαι ἐπαὶ πίὼ
ἄγρην ἐποιο ὃ τοῦτοι ὃ Κρόϊσος, μετουσέμπετί ὃν φυγα Αοίρασον ἀπσικομάδῳ δέ ὦ
λέγει ταῖϑε, λοΐδησε, ἐπ σι συμφορὴ πεσληγμοίον ἄχαρι τί "1 οὐκ ὀνειδίζων,
ἐποίϑερα-1) οἰκίοισι ὑποϑεξοίμῇἔχω“πρέχωνποσανσδαποίνην-γαΐὧν,ὀφάλσ'γυ'
ἐμδδ᾽ προφριήσαντος χρλςαὶ ἐσ' σὺχρηςοῖοἱμεἀμέϊβεαϑ»,φύλοινοιτστιδόςσὲ ἐὺ μοῦ
χοέζω γονίασς ἐς ἄγρην ὑρμεωμίζε,μετινεςκοιτ᾽ὁδὸνκλῶτπαιςκοινοῦργοι ἐπαὶ δαλή
σε! φανέωσιὗ μεν . πρὺσ'ἢἡ φο ,Ιὴ σύ οι χρεῶν ὅξι ἰέγας οἶθα ἀηρλοιπρωύε"Ρ1-
σι ὅβτοισι, ποι αἸόν τὰ γουᾷ τοι 38), νὴ προσώτι, ῥώμῃ ὑ“ποίρχει ὦ μεῖθε7ὃΑοΐθηςοῦ,
ὦ βασιλϑ, ἄλλωρ μα ἔγργω ὁ ἀκ ἡτα ἐρ ἄεθλοντοιόνδε. ἔτε γυὶ συμφορϊ τοιῖδε κα--
χονιμθόον ἐκός ὄξιὶς δμήλιηοιν δ πρέοσονταις ἰωΐας, ὅτο ὁ βούλεοῦς “ποίρα:φλλα-
χί τὸ δ) ἴοον ἐμεωῦτόγ'νεῦ ὃν πεΐτο συασεύσιᾳ4ς, 1) σιέΐ “1 χερίζεοῦς ὀφείλω γΐρ
σίμέ βεαῦς χρυσόὶσι,τριζεινεἰμοὶἕπτοιμαο'τοῦταποῖδ’τὸσὸνὃν,διαλόδεαι
φυλοίοσ" ἀπήμονα," φυλοίοσονος εἴνεικαν προς δόηοιθι ἀγρνοςήσε!ν . “ρτξρρισι ἔπε
τοξο ἀμέατο Κροῖσον, δῆριν μετουτοδτοι ὑξηργυμῆδοι λογοῖσι το, γεην ἱμαί το, κυ
οἱἀπικάμᾶνοι δὲ ἐο ἃ' οὔλυμφν ὁ ὅροσ,ἐξήτεονΤὸθηρίον.δὑρόντεςὃ,")“περισοίντες
αὐὐοὸ κύκλῳ, ἐσακοντιξζον. οὔθα δὲ ὁ ξεῖνοσ αὐδόδο δὴ διοιθαρθεὶς τὸν Φόγον,κοιλεόμῆ
δὲ Αὐβρηςος, ἀκοντίζων ὧν σιωῦ, δμὴν,,ἀμαρτοίνειντν γχοίνει ὃ “5 Κροΐσου ποπιδόσ'. ὃ
ἡὰ σὴ βληθεὶς τῇαἰχμῇ,ὑξέτσλυσι 78 ὀνείρε σἰν φήμην . ἔϑες δέτιο ἀγγιλλέων τῷ
Κροίσῳ ὁ γεχονόρ' ἀπεικόμή δὲ ἐς τὰς Σάρδις »τήν το μάχην νὸν ᾧ' παιδὸσ μόρον
ἰσήμαιγέ δι. δὴ Κρόϊθο ᾧ θανάτῳ ἦ; ποιδὸς σιωτοταραγμοίος, μᾶλλόν τι ἐδάγολο
γέ ὅτι μιν ἀπέκτεινε,ῥναὐτὸςΦόναἐποίθῃρε"“περιμεκτῴωνὃτῇσυμφορῇσιει--
νῶς,ἐνοίλεε μὴ) δία ποιθάρσιον, μδοτυρόμλ τοὶ ἦγὴ “Ὁ ξείνε πετσονϑτὸρ ἄφεἐκοίλεε δὲ
ἐππίςιόν το," ἑ ταιριον ὧν αὐτὸν ποῦν ὀνομάξων ,ϑεόν-δ΄μῆὸἐπαίτονποιλέῶν, ὅτε
δὴ οἰκίοισι ἃ τσοδι ξοἰμῇ δν ξεῖνον, φονέαδπαιδὸςἐλοίνθανεβόσκων. “δν δὲ ἔπαι--
ρήτον,ὧσ φύλοινο. συμέμαο' αὐτῷ μδυρίσκοι πρλεμεώτοων"ποιρῆσοαν δὲ μδὰ "οὗ
Ὁ δἱ Λυδοὶ φόδοντος φν νεκρόν .ὅπιοϑω ὃ εἰπετό οἱ διφονθύς σοὺς ὃ ὅπος πρὸ ἄ' γεκρϑ,
"παρεσιίδου ἑωῦ ὃν Κροίσῳ, προτείνων τοὶσ' χεῖραο', ἐπαιιοτασῳ ἄξω μάν κελδύων
“τῷ νεκρῷ »λέγφν τηῖν τὸ προτέρην ἑωῦτοῦ συμῷφορὶν,"ὴ) ὡς ἐπ' ἐκείνῃ, δ΄ ποιθουγ'αρτος
ἀπολωλεκὼς ἐἴε,ἐσί δ ἐξι βιώσιμον “κροϊσορ ὃ τούτων ἀκούσας, τόν τε Λοΐδηςον κοι
»οιμτείρᾳ,καξτσερ ἐῶν οὐ μοικῷ οἰκηΐῳ “οσούγῳ,") λέγει πρὸο αὐδ',ἔχο ὦ ξῶνε θα
συῦ ποῖσαν τἱν Λίκων, ἐπεισ σιωνοὔμουτοισιηοίζειο'θωατον-εἰςδὲοὐσύμοιτοῦδε
' κοικξ αἴτιος,εἰμὴὅσονἀέκωνὑξεργί(6.σ,ἀλλὰϑεῶνκοῦτις,δομοινὴ)“πποίλοιπρος
σήμαινε τοὶ μέλλοντα ἔσιαϑ»- Κροῖσοομά γαυ ἔθα.1ε ὧσ εἰνθς ἣν τὸν ἑωυ οὔ παῖ σδι.
κοΐρηςοοὁὃ τορδιίεω Τῷ μέδεω,ζτος δὴὃφονδὺςμᾶν ἢ ἔωὐ"οῦ ἀδιλφεβ γενόμῆ,φο
νδὺςὃΤὸκαϑάραντοςἐπείτεἡσυχίη ᾧ αὐϑρώπων ἐγον90“ἴθααἰσῇμα,συγγινωσηό
μὴ αὐθρώσσον ἦ, ,αὐοὺς οἶδε ΟουρυσυμφορώτοαὉσ,ἑωῦἊνἐπιηουτοισζἄξειὦτύμ
βῳκρᾶϊσυσἡἐ-αὶδύο ἔτραοὐ αένϑϑεϊ μεγάλῳ κοιθῆςο,ἤ'ποιδδοἐσδρυ μος μὰ δὲ,ἡ
ἀςνάγωος ἢ κναξουμεωγειμονἰυπουταιρεθεῖσαὑὴκύρε' καμθύσεω,") τὸ ὥζ τερ
σέων πρήγματα αὐ ξανόμονα, πίννϑεος μὲν κρόϊσον ἀπέποιωσι,οὐβυσεὃἐρΦροντι"
σὰ, ἐΐκῳς διωύαεο πρὶν μεγοίλεσ' γυνέαϑ, τοῦρ Πέρσιχο', πουτα βαλεῖν αὐτῷ αὖ ξα-
γομῦνην τέιὸ δειύαμαν. μεξιὰ ἐῶν σἰιὸ διάνοιαν τούτη; αὐἱπίηοι ἀπεπειρᾶτο 25 μαντη
ὧν,ζὉτοοὐελλεσι,"ὴᾧ'οὐΑιβύᾳμ,διαπέμίαρἄλλεςἄλλμεδομὲ,ἐςδΔελφὲςἸοΐαε.
4 ,ἐσ Σαβα" Φωκέων τῆν δὲ ἐς δωσζόνηνδδέτινεοἐπέμπον»“ποιράτῷ Αμῷὰ
ἄρεον,") ποιρὰ τροφώνιον.δὶδὲ,τὴσ'Μιλησίες ἐς Βραλφοςες « τοῦτα μϑδνωυ πολ
Ληνιιοὶ μαντηα,(ἐς τὰ, ἀπέπεμοο μαντευσέμλ Κρόϊσος. Αιξύης ὃ δὰ Αμμώνα ἀπέ
τειλε ἄλλους χρυ(ὐμϑύχο' . διέπεμε δὲπειρεώμὴ Ὁ μαντη ἴων δ᾽, Φρονξοιονὡς εἰ-
Φρονέονται σἰιὸ ἀληθοηίω δὑρεθείη,ἐ πείρη τοί στρεαδιδύπτδρα“πέμιεσων,ἃ ἐπαιχειρέοι
τὸ πόϑ σασ ςρατρύςαϑο-οὐτειλοίμονοσδὰγοῖσιΑὐδοῖσιτοῖδι,ἀπίπεμτσιἐςσίὼδιά
πεῖραν ἢ" χρυσποζων.ἀπἢδἡμέρεσ'δρμιιϑέωσιἐκΣαρδιίων, ἀχὸ ταύτηςἡμερολό
γέοντποις ὅ' λοιγὸν χρόνον ἕιοισος τῇ ἣ μέρῃ χροῆοϑν “οἷσι χρησηοίοι σι ὑπηρώτζοντοις ὅτι
ποιέων τυγχενει ὃ Λυσὶδν Οασιλϑῦσ' ΚρᾶϊσοςὃΑλυάηεω.ἄσσαδιἂνἕποιτο Ὁ χλησα
οίων θεασίσμ, συγγρα αμλύπο,αὐαφόμᾳν 'ποιρ ἑωυτόν. ὃ,τι μῆν νον τοὶ λοιπτοῖ ἢ» χρε-
ξηρίων θεασίσοι, ὁ λέ 7 πρὸς ἀσδι μῶν νοὐ δὲ Δελφόϊσι ὡσ ἐσῆ λίϑον τοίλχίτα ἐσ' Ὁ
μέγαρλ ὁ ΛυδοῚ χροισόμονοι ᾧ ϑεῷ ,) ἐππηρώτεον ὃ οἱ τοταλμῖδονἡνυϑίηοὐἑ ξαμέ
οἷσα σ᾽ ὁγὼ ἰάμμον τ' ἀριθμϑν, τὸ μέζα θαλοίοσηις . 9506 (βῳσένῳ λίπε τοίδο,
καζῆφφοῦ σμυΐημα,") αὶ φωνδῦντοο ἀκούω. ᾿
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 5.
οσιμή μὲν φροΐας ὅλιϑε κρατουιρήνοιο χαλώνῃς,
Ἐνομλέηο οἱ χαλκῷ ἀ μὶ ἀρνείοισι κρέεοσιν ὦ
Ἡ χαλιο μὰ ὑπίςρωται, χαλκὸν δ᾽ ἐππιέςτι.. ᾿

ταῦτα δι Λνσιοὶ ϑειασιστέσηο' η' τινϑίης συγγροοἱμᾶνοι, λοντοἀπιόνταςἐσ'τὰσ'
Σοΐροιο,, ὧσ' δὲ τῇ ᾧλλοι δι περιπαεμφϑέντερ εἶρῦσαν φόμοντοο τῶν χρησμὸς, οὐθαδ᾽-
τοι ὁ Κκρόϊίος ἕποισα αὐκηγύσσων, ἐπωΐρα τῶν συγγραμμάτων. Φ μὑᾶν δῆ, οὐδὰν “προσΐς
τόμανεὃ δὲ ὡς ὁ ἐκ δελφῶνἤκουσιοὐδτίησιπροσεύχιγατομὸπροσεδέξατο,νομί--
σεις μοῦνον ἢ μαντάονὁοὐΔελφοῖσι,ὅτιὁὑδυρήκεςτοαὐτὸςἐποίησε,ἐπείτε
γὴ δῇ διέπεμνο ποιρα τοὶ χρησήσια τδὸϑεοπρόπους φυλθίξασ σἰρὸ κυρίίω Ὁ ἡμερέ-
ὧν, ἐμυλανήσικτο τοιάδε, ἐπινοήσιο' τοὶἣνἀμόχανονὑ}δυρβῆντε,νὴ,ἐππιφροίσαιϑιιε.
χωλώνην (Δ αὐτὰ πουτοιιθ.1ασ᾽ὁμὰἔψεεοὐδὲοὐλέβητιχαλκίῳ,χάλκεον ἐπαίὃῃ
μοι ἐπαιϑεῖο'. ποὶ μὲν δὲ ἐκ δελφῶν,οὕτω τῷ Κραΐσῳ ἐχρήσθη. κουτὰ δὲ σίὼ αμφλάρεω
Ὁ καντηΐς ἀπόκρισιν, οὐκ ἔχωεἰπεῖν δ,τι τοῖσι Ανδοῖσιἔχρῃσι,ποιήσασιπερὶὁ ἷ--
ρὸν τοὶ νομεξόμονα, ὁ Ὁὧν οὐδὲ ὥξιορ λέγυτῇ ἀλλόγε, ἡ 91 τὴ τοῦτοοὐόμοισιμαψ--
τήϊον ἀ όυδὲς ἐκτῆ αὖ μὲ δὲ τοῦτα ,β'υσίῃσι μεγοίλᾳσι ἢ" οὗ διελκῷ σι θε" Ἰλθίσισοο
κτνεα τὸ γϑ' τοὶ ϑύ σιμια “ποίντοι ξιοάλια ἔϑυσε, κλίναο το ἐπιχρύσοις, καὶ ἐποιρ-
γύρου" Φιάλας χρυσίαο᾽, τὴ εἰματα τρρφύρεα, ἡ καϑῶνας νήσας, πυρὴν μεγάλην
τουτέκαεεκὶλ'σίζωνἢ"ϑεὸνμιὰλλόντίτούτρισιαὐαιυτηίθιαϑ»-Λυθοῖσίτεποῖσιπροεῖ
τ θύφν ποίν τοί τινα αὐτῷ πούτῳ ὃ,τι ἔλοι ἕποιςοσ' ὧσ ὃ ἐκ τῆς ϑυοἵας ἐγζνθο,μουτοι-
χιόμῆ χρυσὸν ἀταλϑὸνἡμεταλίνϑιαδαὐοὔὀξήλαυνε«δὴμὴὴτὰμακρότερα,φρι
ἔῶν ἑ ξαποίλακτοι5δὰτοὶ ρα χύτερα,  εποΐλαιςο. ὕψος δὲ, ποιλαιςιαῖαχιὰριθμὸν
ὃ, Π] ακοιίδοιου,  ἔπουθν. κὴ του τίων ἀπέφθου χρυσοῦτέοσαρα, Τία ἡ μι τοΐλοιν τοι
ἕκοισον ἕλκοντος τοὶ ὃ ἄλλα ὃ μετσλίεθια, λόυκδ χρυ«αὐμὶσυτοΐλοιντοι-ἐφριἑε ὃ
τὸ λέον»σεἰϑύαχονοῦἀπέφθα,λκεσοινςαθμὸνχοίλοιντοιδύο«ξηοςὃλέων,ἐπεΐ
τὸ κουτεκοξϑῦ ὃ οὐ δελφόϊσι νηδο', πουτζτέσᾳ οἰγὸ ΤΡ ἡ μετολνιϑίων, δὴ ΜᾺ τούτοισι ἵ.-
σῶν»,τὸναῦκᾶταυοὐὦ κορινιϑίων ϑυσαυρῷ ἑ'λκων σαθρὶ ἕθσομου ἡ μιετοίλθνΥ,
οὐπετοίκη τὶ αὐτοῦ τέταρρνἡ μετοίλοινον ἐπιτολέζες ὃ ὃ κρᾶσος' ταῦτα ἀπαίπεμ
σείο' Δελφί(ἃτάδεἄλλαἅμαοἵσι κρητῆρας δύο μεγοίθεϊ μεγίλεσ,χούσὼ ἢ ἂρ
εὔρεονετ ὧν,ὁ μὴν χρύσεος,κίς5ϑεξεαἐσιόντιἐρτὸν νηδν.ὃ ἢ αβγύρεοσ, ἐπ᾿ ἄρεσε
βοΐ. μετοκενήη σαν δὲ κἡ ὅτοι ὑγὸ “ὃν γῶν πουταιοιού τα τὴ ὃ μδὺ χρούσεοο,, ται οἱτῷ
Κλαζομονίων ϑησοαυρῷ ἕλκων σαθμθν οἴνατον ἡ μοιτοίχθινοον , ᾽ὴ ἔτι δυώϑωιοι ΠΕ
ὁ δὲ αβτύρεος, δὲ 18 προνεῖα τῆς χρυίησ, χωρέων ἀμφορέαο ἑ ξακϑσίσρ. πικίρναῇ
γθ ὑπὸ δελφῶν βεοφανίμσι . Φασὶ δέμαν Δελφοὶ, Θεοσίόρε ἦνσταμύΐου ὅλον ἢ. και
ὑγὼ δοκῶ,ὃγ᾽ὁ σιωτνὃνΦαίτεταξμοιγονΕΖ, χὴ ππίθαο' τοἀρτυρέους τέοσσα.--:
βαο'“ἐπαέπεμηγο δοὐ ᾧ Κορινθίων Ω ἑσοίσι.Κοιὰ τεριῤῥαντήρια δύο αὐέθικε,χούσιδνΤὸ Χὴ οὐ γυΐρεονἢ)τῷχρυσΐῳἐπσιγύγραπϊαι,λαϊοσίχομονίωνΦαμβύωνἢ.
αὐἄθημαι,οὐκ ὀρϑῦ' λέγοντες" ἔς! γὴν κὴ ξῖο» Κροίσου. ἐππέγρανε δὲ ἢ τις Δελφῶν,
λακοσίνομθνίσισι σπλόμλ χοεούσααϑς «Τ,ἐπιτοίμηὁ ϑνομα, οὐκ ἐπαιμνήσομωι.ἀλλὃ
μὴ ποαῖς,σὲοὗτῆςχειρὸςῥέειὁὑ'δῶρ,λακεσίχεμονίων 4. οὐ μίδηοι πῶν τε “πιριβ
ῥανταρίων ἐδέταερον. ἄλλα το αὐαθήματα ἐκ ἐππίση κα πολλὰ ἀπέπεμψε ἅμα “οὐ.
19 δι Κρόϊσοφ ,γἡ χωύματοιαῤγύρεακυκλοτερέα,κοαὶδῇνὴγωυαικθοἐσσλονχον--σον Κ΄πῦρ χὰ γδ',Δελφοὶ“ἢἀρηοκθτρυηἢκρήῶν ἀκόνα λέγοισί ἢ.-πρὸο δὲ, τὸ α' ἑωῦ
"οἵ γμυαις, τοὶ ἀπ ηἢ διάρῆο'αὐέθωκε ὃ κρόϊς, κὴ τὰς ξαγαριταῦτα ἰχἐσ' Δελ-
φὸς ἀπέσεμιο.ᾧ ἢ Αμρλάρεῳγπυ,ϑόμαὐτοῦτοῖντεἀρεπί,κ)τί“ποίϑον,αὐέθηνα
Θίκος τὸ χρύσεον ποῖν ὃ μοίως, νὴ οὐχ(ίω «θοεἰω ποῖσαν χουσίαν - νὴ ὁ ξυςὸν τῇσι
Λόγχσι ἐὸν ὃμοίωσ' χούσρον. ποῖ, ἔτι ἀμφότερα ἐο ἐμὲ ἰω κεΐμονα οὗ Θήβῃσι, κοὰ
Θηβαίων οὐ τῷ νηῷ 18 ἰσμεινΐπ Απόλλωνορ “Οἷσι δὲ ἄγειν μέλλεσι πὸν Λυσῖδν ποῦ-
τοι τοὶ σιρα:ἐςτοὶἹροὶ,οὐετζλλοῦ ὁ Κρόϊσας ἐ πειρωτᾷν τὰ χοἰσήθια εἰ ςοατούν τοις
ἀδὴὲ πόνσας κροϊο, καὶ εἰ τινα φροδναὐοίοὧνπροςϑίοιτοφίλον«ὡςδὲἀπιμάμογοι.
ἰσ' τος ,ἀπετσέμφθησον δι Λυδοὶ,αὐ  ϑεσαν τοὶ αὐαθηματα,ἐχρέωντοῬῖσιχρισηρίσι
σι, λέχοντεσ', Κρόϊσοσ'ὁΛυσὶδντε η) ἄλλων ἐθνέων δασιλόῖς νομέσις παϑι μαντήϊα
ἢ εδνα οὐ αὐθρώποισι,ὑμὲντοἄξιασίδραἔστυκεποῦνδξδυρεμωΐπων͵καὶναῦὑμέασ'
ἐπερωτᾷ ἐςρατωίητοι ἀδϑὶ πιόμσαο', κοὶ ἀ τινα φραὸναὐοίοὃν προοϑέον» σύμ-
μιχαϑν " δ μᾶν, ταῦτα ἐ πηρώτοον . τῶν δὲ μαντη ἴων οἰμφοτόμων ἐς πόν αἱ γνῶ:
ἐερε συιυέοίαμον,προλέτγουσονιΚροίσῳἢνςρατεούηταιςἀϑὶτόν(ις,μεγοίληναβχέν
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μανπιουταλύσειν. “οὖς δὲ Ἑλλήνων δωωυατωτοίηους σμυς βούλόυόν δι δ} βιρόντα, φλ'-
λους προοϑέσλαε" ἐπεί τε δὲ αὐωυφλθούτοιτὸϑεοπρόπσιαἐπύνϑετοὃΚρόϊο', ὑσπδοί
534. τὸ τοῖσι χρυδηρίοισι “ποίῳ τε ἐλ’: κουταλύσειν σὺ κύβου βασιληϊἑω,πέμ
ἰας αὖτις ἐσ συϑὼ δέλφοὺς σωρέεται πνιϑόμῖνος οὐ τῶν ὁ τλῆ ϑος,κοτ' αἴοίρα
δύο «ατῆρσιν ἔποιφον χρυσαον'. Δελφοὶδὲαὐτ]τούτωνἔδοσανΚροΐσῳκαὶΛυδοῖσι
προμαντη Ἰίωνὴἀγγελλίωκαὶπροεοίοζωκαὶ ὑφείναι τῷ βουλομδέῳ αὐ τίων γε
νέϑιε δελφὸν ἐσ' ᾿ν ἀεὶ χρόνον. σϊορηί(οζμονοσ' δὲ “ὺς Δελφοὺς Ὁ κρόϊσοςἐχλησπριο
ὅπ.ἐπείτοδὴποιρέλοιδεἦ'μαντεῖαἀλαθεΐαν,ἐνεφορέεναὐρῦ«ἐπειρώ
τοὴ τοῖδε χρυκηριαξζόμή δ ὦ φουλυχρόνιος ἔφοιι ἡμεναρχίαἡὃτυϑίύῃ ὦ χρᾷ τοΐδω,
Αλλ ὅταν ἡ μάονος ςασιλϑὺς Μήδοισι γένητοίς,
καὶ τότε λυδὰ ποσὶ βρὲ, τρλυϊεφίσε “πποιρρμον
φϑύγειν, μήδε μαύφν, μηδ᾽αλσιὰ δας ποιὸς ἐϊψουὶ . . ,

τότοισι ἐλιϑοῦσι τοῖσι ἔπεσι, ὃ κρόϊσορ τρλλόν τὶ μοίλιςοι “ποΐνπ' ἤοϑι,, ἐλπίζων
Ημζονον οὐσὸι μὰ αὐτ' αὐοβὸσ Θασιλόύειν μήστον.ἐσδ' ὧν αὐτὸς, ἐϑδὲ ὁ 3 αὐτὸν που
ἀ᾽ϑαένοτο α' ὐχῆφιμεδὰταῦτα,ἐφρόντιζονἹεορζων εδδ, δὴ ε λλόνων διω ατῶ
χοίρους ἐόντος προσκτή σοι ὩΛΛί "Ἰσορέων ἢ, δύρισκε Λαῖκασθωμονπο,Αὐηναίας
προΐλοντοις«τοὺς μῆν,ον' σϊοικοῦ γονέεορ.τοῦσ ),1Ἰωνικοῦ. παῦτα τὰἰώ τοὶπθο
κεκριμθία ξόντα Ῥουμχαζον» ὁ μὲ, πελοισγικθν,ὸ δὲἙλληνικὸνἔθνοο'. ποὰὁμῆνοὐ
υἷδεμῆκφ ὑβεχώφρησε,δ᾽δ,φουλυτσλανμονκαρτο.ἀδὶ δὰ ᾽ Δδυνοιλίωνος (ασιλῆος,
ἔϊκεε γῆν σἰὼ φιϑιῶτιν"2δὲδώρεἠθἙλλένος,τέιὸ ὑγὴ τίν Οὐσοῖν το Ὃν οὔλυμπὶ
χόρινκοιλεομῆζεν ὃ τοιοεῶ τιν.ἐκ ἢ α' τοιαιώτιδος,ὡςὑδαμέσηὑτὴκασιμείωνδκαενἐν πίνδιῳ, μακισιγὸν κουλεόμῆνον ἐνθόστωνὃαὖτιοἐσ τί δρυοπαίσο μετίβῳ. νὴ ἐκ
πῆσ' Δρυοπίδοο' ὅτωσ' ἐς πελοτσόννησον ἐλιϑὺν, σἴσρικθν ἐκλήθη.ἰδτινα δὲ γλῶσ-:
Ονϊεᾷν ὁ πελασγοὶ, οὐκ ἔχω ἀπεκέωο ἐπεῖν - χρεών ὅξι τωιμοωιρόμονον λέγωιν
γοἿσιναῦ ἔτι ἐϑσι πελασχρὲ ἢ; ὑπὲρ τυρσηνῶν Κρητῶνα πόλιν οἰκεόντωνΟἱὃμεροίκ9
το ἦσαν “οἿσινα σϊοοιδῦσι ποιλεομλδοισι. οἴκεον δὰ τηνικοιδχοι γῆν σίὼ γλΐ Θεοσοιλε
τιν κοὐλεομῆναν"ἡτίπλαμίίωτο,καὶ Σκυλοίκην, πελθισγὸν οἰκησοίντων ἐν Ἑλλῳ
ασόντῳ, δὲ σιυΐοικαι ἐγζύοντο Αθαναίοισιηο δία. ἄλλα πελασγιοὶ ἐόντα πολίσματοι,
Φ οὔνομα μετίξαλς.. ἐν τού σι τοκμακρόμθ διεῖ λξγοιγ,Ήσαν ὁ Βελασγοὶ Θουβοα
ρὸν γλώσσν ἰέντοσ.ἃπτοΐνανἰωκαὶ ποῖν ποιϑτον κὸ πσελασγικὸν ἔθνοο ὁ ἀπικὸν.
ἐὸν πελασγικὸν ἅμα, τῇ μετὰ βολῇτῇ ἐο' Ελλιναο᾽, Καὶ σίω γλῶσσαν μετίμαϑε-
κοιΤᾺ δὴ ,οὔτο οἱ Κρησωνἧταισὐσοεμοῖσιτῶν ν υῇ σφ ζωσ᾽ παιοιοιμεόντων εἰσὶν ὃ ν.6--
γλώσσοι,ὅτε δ τιλαιαίωοίστρἰσιὃ μόγλώοσοι. δηλξοῖτο, ὅτι δ' ,ἀνείιοιν» γλώσ-
σηςχαρακτῆρα μετα βηζιουτοσ ἐα τοῦτοι τὰ χοοία,τοῦτον ἔχουδ)ν οὐ φυλοικῇπὸὃ
ἐλλινιθν, γλώσσῃ μὴν ἐπείτε ἐ γίετο, αἰείκοτε τῇ αὐτῇ χροέεται,ὧνἐμοὶἠουτα-
φαΐνετοι ἦ.. ἀποοφοϑὲν. μλύηοι. ἀγὸ τον πελασγικον'ἐὸνἀσιφενξο;,ἀγὸσμημϑτο8
υἱμὼὸ αβ χὴν ὁρμεώμᾶνον, αὖξι77 ἐρ τολῆϑορ,, τῶν ἐθνέων πρλλῶν μάλιςαι προσκεχῶ
ρηηθ των οὐτῷ καὶ ἀλλῶν ἐβνέων βορ βαβῶν συχυ ὧν. ὧα δὴ ὧν ἐμοίτε δοκίει,
οὐ ϑὰ ὁ πελοσγικὸν ἔθνος ἐὃν βαβ βαρον, οὐσὰ μὰ μεγάλωσ' αὐ ξηϑῆναε" τούτων δὲ
ὧν πιὸν ἐθνέων, ἡ μὲ ἀπικῶὸν κουτολόμὴνὄντεκοτὲσιεκασοισμεοίον,ἐπσινθαΐθοὃκρδὲ
συο' οἰπὸΠεισιςιοτου5)τπσυκροΐτοοο,ὗν “ὃν χρόνον τυρονυθλογτος Αθηναίων.
πσοκράταϊ γυ" ἐόντι ᾿σδιῶτα, κοὰ ϑεωῤέοντι τὰ ὀλύμπια, τέρουσ ἐγεγϑὺ μέγα. ὃν
(ντοσ γϑ αὐον' τὸ Ἱρὰ δι λέδυτος ἐπεσεώτες, καὶ κρεῶντεἐόντεο'ἔμτσλεοί,καξ
 σα ο,, αἴδυ πυρὸσ' ἐζξείων, καὶ ὑππδρέβαλον.χέλων δὲ δ χοικεσιμϑνιος ποιρατυ--
χῶν, καὶ ϑεισώμῆνος τὸ τόρ ασ᾽,σιοε βούλϑυον τ ασοκλιοτοϊ, πρῶτοι μῆν γιωοῆηοι
τριοποιὸν μὴ ἄγυσθοι ἐο τοὶ ὁποία. εἰ δὲ τυ γχοῖνᾷ ἔχων, διδύχδρα σἰὺ γιωαζηρι ἐκ
πέμπειν. κοιὲ ἀ πιο δ τυ γλοίνει ἐῶν “τοῖο, ὗτον ἀςπείπτοιαϑοοὔνοον που τοι ππορας
ἡεντος χέλωνος πείϑεογας ϑέλειν ὃν τασοσλαδτοα, νέοι οι μυτουταῦσοὶ ἢ
νεισίςρατον ὔτρυ,δρ, τασιχξζόντων τῶν ποιράλων,κοὶτῶν ἐκ ὍΜ' παιδίον Α,ϑη --
ναίων καὶ τῶν μὴν ,προεςιδτοο' μεγακλέοσ' ον Ἀλκμαίωνος, τῶν δὰ, ἐκ “δ “πεσιίου
Δυκουβγου Αριςφολϑι,δεῶ,, μουτοιφρονήσιχο' σέ τυραρφνίσοε, ἤγειρε “τθέταν φοἶσικϑ.
συλλέξαο ὃ σασιώτας, καὶ τῷ λόγῳ τῶν Υπερακρέων προςοὶς, μηχανᾶ τοι »οΙάδο,
τωματί( ο ἑωυτὸν τὸ κοὰ ἧ μεόνοθς ,κἤλοισεν ἐσ' σίὼ ἀγορίω ὁ ξ δῦγοσ, ὥς ἐϊυσεῷδυ--
πῦροὖς ἐχθροὺς, δ μὰν ἐλαύνοντα ἐσ' ἀγρὸν, ἠϑέλη(ν ἀποολέίριε δῆθον . ἐδύς
τς »Υ σήμεν φυλοικῆς τινὸσ' πρὸς αὐοὗκνρῆσοιι,πρόχδλον δυθυνκιμέσκο οἱ τῇ
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πρὸς Μεγαρέας γνομῖδα φρατηγίμν Ἡιἴσοιαῦ π ἑλῶν, καὶ ἄλλα ἀπόδεξάμονος' μ-
γοίλοι γα. ὃ δὲ δὲ μος ὃ τῶν Αϑυναίων ὕξαποιτηθεὶς, ἰδοκών δι τῶν ἀπον κοταλές-.
ἕαρ αὔορο᾽ »οὕτοιο, δ᾽ δορυφόροι μῖν οὐκ ἐγογδον» Ράσιςραίου,κορυνηφόροι δέ. ξύ
λῶν δ κορνύας ἔλουτωρ, εἰ ποντϑ δὶ ὅπιοϑεν" σώυεποὶναςοῖντας ὁ οὗτοι ἅμα Ρεισιςροΐ
τῳιζοον πίὸ ἀκρόφλιν.οὔθα δὴὃ᾿εἰσίς ΡΟ ἄρχαν αθίωαίων, ὅτε τιμὰς τὰς ἐόσας
συ χοιροίξανο᾽, οὔτο ϑέσμια μετοιλλάξαο᾽ἐπεΐτὸ“οἾσιιουτοπεῶσιν ἔμονεσέωὼ πόλιν
κϑσμέωνουλῶσ πρρκοιὶ δ. δὰ δὲ οὐ στο λλὺν χρόνον, πὸνὉφροιήξαντισδτοἴδμε
γακλέως σρατιώται, καὶ ὁ 76 Λυκουγήγου, ὑξελοιύνουσί μάν. οὕτωμὴν νφσίςρα--
ον ἔσω ὁ πρῶτον Αθήναιο᾽ καὶ πίιὸ τυραν ίσικ οὔκω καιῤβτοι ἐῤῥιξωμδλίω ἔχων,ασέ--
ῥαλωνὁδὲὑξελοίίιντοςὈφοίσραρον,αὐπιςἐκνίηςἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἰρασίασαν' 11...
αϑιυνόμῆνος δὲτῇ οἰσεϊ ὃ Μεγακλέῃσ,ἐπεκερυκόύϑο Ρ4σιςοαύτῳ νἀ βέλοιηδδι πίὼ θυ
γατῦνα ἔχειν γιωαἶνο, ἀδὶ τῇ τυραννίσλ"οὐϑὲξαμῖψον δὲ ῥἔὃὺΚ λόγον, κοι δμολογέ(ων
ηὸς ἀδὲ τού σι τ φσιςουΐτον., μηχανῶντοι δὰ ὧδὲτῇ κουτόσιῳ πρῆγμα δύ ϑέται--:
ον ὡς ὀγὼ ὀὑοίσκω μακρῷ, ἐπείγεἀπεκοί3ηἐκποιλοετόδεὦβαρβουβεἔθνεος
ὸ ελλιν μῶν ἐὸν καὶ δεξιώτερον, καὶ δ ηϑίησ' ἐλιϑίσυ ἀπη δλαγλκούον μᾶλλον ,εἰ Ἠὴ
πότε γε οὗτοι οἱ Αθίωαίοισι τοῖσι πρώτοισι Λεγομάνοισιν ἔννοια Ελλήνων σοφίαν, μῃ
χανῶνται "ο1οδῳ. . Ἐν τῷ δεμῳ"τῷ“ποίανιε]ἰωγωυῇ, τῇ, οὔνομαἰμὗ Φνη .μέγε»
30. ἀγρὸ πσηχίων τορσοΐρων ἀπολείπουίο. ἐσ σδεκτύλοος καὶ ἄλλως δυ4δηςιταύ-
τῆν τί γωωαῖησι στιδυοΐσιχν προ “ποινοταλίᾳ, ἐσ οὐἡὐ μα ἐσ βιβωΐδσαντες,καὶπροδέξαν
τὸς οἱμα δόντι ἔμελλον δὺπηρεπσέσαιτον φανέϊϑοιε ἔχου ἴλαυνὰ ἐς ὁ ἄσν ,προοβοῦ
μοι κήρυκοις προπέμαφτοο',Οἱτοὶοὐτοταλμῆνα ἀγάρδυον ἐσ ὁ ἄςν ἀππικθμογοι,λέ
ἡσντοῦ οἰάϑε, ὦ ᾿Αθηναῖοι,δέκϑὲἀγαθῷνόῳτἰεισίςρατονον,οἱτὴἡΑθίωαΐῃτὶ
μή(αΘ.αὐϑρώεονμάλιςικ,ηουτάτειἐςτὴνἑωῦτῆςἀκρόφρλιν.-διμὰ,δταῦποσια
φοιτέουτῳ ἔλεγον αὐ τίποι δὲ ἐο' τε τῶν δ μους φάτο ἀπαίκίθο ὡς Αθηναΐη Πεισίςά-:
Ἂν πουτοίτε!. κοιοὐτῷαἱεἰπεὶ,ϑόύ μενοι τίν γιυναἶνο, Εἰ αὐ σίὼ σίω ϑεὸν.,, προσιύ--
χοντό τῷτἱὸαὐθρωφρν,ὦ ἐδέμον τὸν τι ἀοΐςοατον. ἀφολοι ῶν ὃ σίι Ἰυραρνίσο Κόπῳ
ᾧ εἰρημίῃ ὃ ττεισιςιϑαηος, κουτοὶ σίνὸ ὃμολογίαν σἰιὸ πρὸς Μμεγακλέα γγνομδδιν, γαμέᾳ
γέ ϑυγοτόμααὐτοῦ ὗα ὃ παΐσῶντέ δι ὑποιρλόν' νεηνιίων,") λειομάδων ἐναγέων
ἢ τῶν Αλκμακωνιϑίων, ὁ θσυλόμονδς ἃ γυνίοϑαε ἐκ τῆ σ' νεογοίμον γωνεκθο τέκνα,
ἐμέσγων ὁ οὐ κουτοὶ τ’ νόμον. τοῖμάδνωυ πρῶτα ἔκρνητε ταῦταὺ γωυάμὲδὰ,εἴ
το ἱςορδύσῃ,ἄτονὴὄ,φξζᾳτῇἑωντῆςμα1.ἡ δὰ,τῷαὐοί7.οὸνὃ,διάγόντι ἔσῳ ἀτιμά
ξεαϑας πρὸσ᾽ τ'εἰσιςιροίρυ ὀργῇ ὃ ὡςεἰχε,ιουτοιλλάστετο σἰιὺ ἔχθρίω τοῖσι ςρατιώτα
σι.μαϑῶν δὲ ὃ Βεισίςαηρο τοὶ φριδύμῆνα ἐπ᾿ ἑωῦ τῷ, ἀποιλλωΐασε ἐκ τῆς χόρης Ῥ--
ποιραποινἀσπαικομῆνοο'δὲἐςερέζιαν,ἐβπλδύθοἃμα»ἵσιπταισΐν. Ἰπααῖεδὲγνῶ-
μὴν νηκησσίν τοσ'οὐ τοὶ ἀϑοε ὀπίσωσίμ τυρανἰσθι,οὐθαδτοιἤγειρονσυπίναςἐκ
“σϑλίων, οἵτινές σζρι προφδίχτό κου τι" πολλῶν δὲ μεγαῖλοι ποιραοόντων χοήμαται,
Θηθδοῦοι ὑσερε βάλον -ἶ δῦσα! τῶν χρημάτων. μὲξεὰ δὲ, ἐ πολλῷ λόγῳ ἀ πεῖν, χρό
γος σιέφυ,, καὶ “πποίν τοί στρ! ὁξ ἔρτυτρ ἐσ' σίωὸπούτοσον καὶ Ν Αργωυῖοι μεκαϑωοὶἀπί
καντὸἐκΠελοποννόσον.καὶΝαΐζαύρσφιαὐὴροἰπιγμμοίοςἐϑελοντῆς,τῷ οὔνομαἰω λύγσδεμες,προϑυμέίωταλείςηνπτοιρείχυο,κομίθιςκαὶχρήματοιΙὴαὐοίρας.
03 Ἐρε“τϑέκπο δὲ δρμηϑεῖτεο', δι, οὐ ϑειοῖτον ἔτεος ἀποίκόνηο ὀπίσω - καὶ πρῶτον τῇο'
ἀπικῆς Ἰοουῶ Μουραϑεδεα.οὗὃ»ούτῳτῷχρόνῳσφιςοατοσιιισιδυομίνοισινδτεἐκ
ὑον' α σεοσ' σοιδιὦτοι ἀπσίκονηρ,, ἄλλοι το ἐκ τῶν δ΄ μῶν προσέῤῥεον, δἶσιν ἡ τυραννὶσ
ποὺ ἐλόυϑεοίεο' ἐδ ἀασοιςότδρον : οὕτω μῶν δὴσμυηλίξονηρ. ᾿Αθηναίων δὰ ὧι ἐκ τον'
ἄςεοσ,ἑῶσμῆνπεισί σρασ'τοὶχρόματοιἤγυιρε, Ἀ) μεταῦτις ὡς ἔστε Μουμαϑῶγα,
Λόγον οὐ ϑέγα ον «πεῖ τοδὲ ἐπύ ϑονῸ ἐκτον' μαραϑιῦγοο αὐτὸν ςραϑύεϑοι ἀϑδὲ
ἢ ἀφυ οὕτω δ βοιϑέουσιν ἐπὶ αὐ τόν. καὶ οὗ πο πονςρατιῇἢἀνἀδϑὲτοῦσ'κουτι
ὄντοςἡἃἀμφὰπιφσίςιρατονὡςδρμη,ϑέντοςἐκΜαραϑώῶνοςἢσονἴδἰἂςνἐστὸν
ὁσιωϊόυτεο', ἀπικνέεται ἀδὲὴ “ποιλληνίδοσ᾽ Αθοναΐῃο ἱρὸν, καὶ αὐ τία ἔε:» τὸ ὃ-
τλα-οὐθαδταϑείᾳ Ὁ μπῇ χρεάίμενος, "ποιρίςοιτοι πεισιςράτῳ ἡ μφίλυν»οὗἀκαρ
ναν χρησμολόλος αὐπῇρ,ὅς ὁ! προσιῶν, χα οὐ ἑξεμέξῳ χἰνῷ, ποΐδι λών.
Ἐῤῥιπῆαιδβόλοσ,ὁδὲδίκτυονἐκπεπέταςοι. |

Θῦνοι δι οἱ μήσουφ) σῳλιναζησ' δζᾳ, νυκθο. Ὁ ἰχιδ ἃοὐϑεάξων,χρᾷτοίΐδε,πεισίςιοουτος.
ἤσυλλαῦ ὧν Φ' χρησήριονἡΦὰςδέκεαϑνΤχρνοϑὲν,ἐ πῆγυ τί ςιοοστιέν. Αθηναῖοι ὃ δὲ
ἐκ οὗ ἄξεος, πρὸς αβίσον πολ αμμίδοι ἢ ἂνΦὰ τηνικαῦτα: καὶ μὰὁαβίςονμετεξᾷ
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ρϑι αὐὴ δι μᾶν, πρὸς κύβοςὦδ,ποὺςὕπνον.διὃἀμφὰτιοιοῖφιθορν,ἐςαεσθντιονὺς
αϑώυαίες τπουῶ) Φόυονζ' δὲ τού᾽, βελίω ὠϑαῦτα συφωπίτην τ ἐσίςιρατου “σι
τοὰνἄκος κὔτο ἀλιοϑ ζω ἔτι δι Αθοναῖοι, σγεσεεσοισμοῦοι το ἔων αἰα βιβοσακθ
ηοὗσ' αὶ σὰς 5 ᾿ σαοιο, προΐπσεμτσινοδιὃμουταλοιμίβαύοντοςοοὺςφόύγοντοσ,ἔλε
γον τοὶ οὐτεταλμῆέα ὑγὸ ᾿ἀσιςράῃυ, θαρσίν τῇ κελδύοντεο,ἡἀπαιοΐοειἕποισος 5
ποὶ ἑωϑοὗ. πειιϑομάδων δὲ Ρ Αθηναίων, ὅτω δὲ τ εἰσίςοαὩςτοατθζενοὐὸνλιϑιΐνας,
ἐῤῥίξωσα τίῳ τυραννίσι, ἐπικούροισί τε τσολλοῖσι, κοι χρημάτωνσωυδδοισι. τῶν δὰ»
αὐὖγίθον,τῶνδὰαγὸ ΣΤυμϑτοσ' ποτα μον σι ιόντων . δμάρουο' το τῶν ποιραμεινουο.
τῶν Αϑιναΐων κοιὶ μὴ νι τίπο. Φυπύντων ποῦσδιολοιβῶν ,κοιὶ κουτοιςή(αςἐςνά ξον-
"ἡ γῦὶ ταύ τανὃτιεισίςρατοςπουτεςοίΧΡπολέμῳ,"ἐπυέξενψολυγσοέμφ'πρόςτε
ἔπι πούτοισι ,τίὼ νῆσον δῆλον ποιθέρας ἐκ 3) λογίων καθήρας ὃ ὧδε. ἐπ’ δῶν ἔφρψις ἢ»
ἱροῦ εἴχων, ἐκ τούτρυ 18 χόρον παινιδο ὑβορύξαιο᾽ τοὺς νυσμοῦς, μετεφόρεων ἐφ ἀλ--
λον χῶρον τῆς δήλον καὶ Γιφσίςιοατος μὺ) ἐτυραύνδυον Αθηναίων. Αϑηναΐων δὲ,δὲδ,
υὐ τί! μάχῃ ἐπε ὥκε σανὧιὃαὐτῶν,μιαλκμακῶνϑεωἔφδυτονἐκτῆςὁκίηςεἶν
μάδναυ Αθιναΐσυς τοιωδτοὸν χρόνον οὔτονἐπτσινθαύίθοὃκροϊσοσπουτέλοντοι. τοῦ
δὰ Λαικωυσϊχεμονίουσ' ἐκ ποικθῦν τὸ μεγαλων πεφδυχϑ τοῖς, κοὶ ἐόντος ἤδη τῷ πολέμῳ
πουτυπϑντέρονο'τεγυντέων.ἐπαὶγϑ'ΛέονερςΟασιλδύονηθομὴ)Ἡγασικλίοςοὐσ΄ποίρ--
τῇ, οῦσ' ἄλλουο'πολέμου δύτυχίοντας δ Λαίκα σεμϑν οι, προ τεγεήτοιο μϑνσυῦ
προσζημον ὃ ἔτι πρότδρον »ούτων ") κοικονομώτοιοι ἦσαν ουδὸν πποίντων ἙΛ
ληγῶν πουτοΐ τε σρέαο αὐ οὺς,κοῦὶ ξείνοισιν ἀπρόσμεικτποι. μετέσαλον 3 ὦ σὺ ἐς δῦγο
μέϊω. λυκούρχον τῶν Σποιρτιατέων δοιίμου αὐοῥὸς ἐλιϑύντος ἐς διλφὸο ἀδὶ
χροηςήρκον, ὧσ ἐσήϊον ἐς ὁ μέγαρον,δϑυςἡτιυϑύιλέγυιταΐδε,
Ηκάς ὦ λυκθόνγεἐμὸντοῦτὶ“αἰονανηὸν,
Ζηνὶ φίλος, καὶ ποῖσιν ὁλύμπια συματ' ἔλουδ.
α ζω ἤ σε ϑεὸν μαρτεύ μαε, ἠὲ νὴ αὐοίσα.
Αλλῆτι καὶ μᾶλλον ϑεὸν ἔλπομαιὦΛυιωέεργο. |9ὴ) μῇὸ δ τινόν' πρὸς “ούη σι λέγουδ τῇ Φραϊῶε αὖ τῷ σἰὼτιυιϑίζω, αν νηῦ καὐτεςεῶ

τσοὶ ἡϑσμον Σ΄’ποιρτιήταησινὧςδ᾽αὐοὐλακωσαεμϑνιοιλέτυδ,λυκοῦρονἐππιβοσεῦ
ἄντα λεωβώτρω, ἀϑελφλδέου μὴν ἑωυτον", βασιλϑύονηος δὲ Σ'ποιρτιιτίων, ὑκ Κρή--
τοῦ ἀγαγώλο ποιῦ ταοῶς γὺ ἐ πεβότσοευσι, τοΐλάτοι μετῴσησε τοὶ νόμοιμοι “ποίντοι, Κ
ἐφύλοιξε ταῦτα μὴ ποιρα βαίνειν. μξὲ δὰ, τοὶ ἐς πσύλεμον ἔχονται οὐμοτίαο᾽νὴ
πρινιοίσθεο,κοὶσυσσίτια.πρόντὸοὐ σι, τοῦδ ἐφύρεσ,(ΟΔ γέροντοις ἔξησι Λυμοῦρ
γ9:- σὐ' τω μὴν μετα βαλόντοο, δνομήθησαν- τῷ δὲ Λυκουλίγῳ τολδυτήσαντιὶρὸνεἰ
στέμονοι,σζδον77μεγοαΐλωςδαδὲοὐτοχώρῃἀγαθῇ,καὶπολήϑεὶὁκδλήγοναὐοϊὧν,
αὐοΐ το ἔοξαμον αὐ τίνου, καὶ δϑυνύϑησαν.κοτὲδ στον ὀκίτι ἀπέχρη ἡσυχίίω ἄ--
γυιν, ἀλλα μουτοιφρονήσαντορ Αρμοίσίτον κρέοσονεο' ἔγοιε. ἐ χρησμοιονοἱΔελφοῖ
σιν ἀδὲ ποίσῃ τῇ Αρκοίσων χα ρῃ"ἡ δὰ πυιϑίῃσζοι χρεῖ τοῖϑδο,
᾿Αρηοιδιίίῳ μἰ αἱ τεῖσ᾽, μζγα,μὶοἀτεῖς"ὅθισὕσω-
πολλοὶ ὡὖὐ Αριοιδιέμ. βαλθινηφάγοι αὐοίοόν' ἔασιν,
οἷ᾽ ἀποκωλύσοιοίν.γὼδέ“οἱὅτιμεγαζρω.
δώσ "οι τεγύην “πποοσίκροτον ὀρχήσαϑαε,
Καὶ πουλὸν “ππεσιΐονοὐ ἴγῳ διαμεβίσχοθαε.
ταῦτα ὡς ἀπενει αβούτα ἤκουσαν οἱ Λαίκα οἰ μϑγιοι, Αρηοίσον μὴν τῶν ἄλλων ἀπεῖ
ΔΘΡΊ. δὲδὲ εσδεσ' Φόδ όμονοι, ἐπὶ τεγυύταρ ἐσοατούοντο, χρησμῷ τεσ λῳ "πίσυ-
γοιγὼς δὴ ὁ3 αροϊρατρσιόμονοιτοὺςτεπεήτοις.ἐσδοϑέντεςὃτῇσυμβολῇὅσοιαὐτέων
ἐζωγρήϑησον"αέσδεςτεἔλοντος,τοῖο,ἐφὅδοναὐτοὶ,Καὶοοίνῳσιαμεζη(θέμονοι
δ πεσιίον τὸ τεπεητόων,ἐργοί ζονηθ οἱ δὲ παέστωιοἰ7ὴ,οὐ τῆσιν ἐδι δέχ,ἔτικαὶἐςἐμδῦ.
ἢσοιν σῦδαι οὐ τεγέμν περὶ φυ νὸν τῆς ἀλέη Αθηναίης κρεμαί μονα" μουτοὶ μῖν δὴ
πρότερον πόλεμον, σιίυεχίως αἰεὶ ποικοῆο ἀζθλεου πρὸς ροὺς τεγεήτοις. κουτοὶ δὲ ὧν
πουτοὶ Κρόϊον χρόνον κοτὲ γί Αναξανοῖν ἰδιώ τε Αοίσωνος Οασιληϊην,οὐ Λακασαί-:
μον! ἤσῃ δι ποταρτῆτοι κουτντσόν τόροι τῷ πολέμῳ ἐπηϑνεσαν, ἔόππῳ ἡ ῶϑε γυ-
γόμονοι Ἐ“πειδῃ αἰεὶ τῷ πολέμῳ ἑασσῦντο ὑπ τεγεητίων, πέμψαντος ϑεοπρόςριο ἐσ'
δΔελφὲς, ἐπηρώτοον τίνα δ) ϑεὼν ἱλασοίμονοι,κουτύπϑυ.ϑε τῷ πσολέμῳ τεγεητέων
γυνοία, ἡ ὃ τινϑία στιν ἔχρησε »τοὶ Θρέσεω 15 Αγα μέμψονοσ' ὀξέα ἐποιχομίες, ὡσ'
δὰ αὐδυρᾶν ἀκ δι τε ἐγινέαοο πιὸ ϑηκίω ἢ; ορέξεω, ἔπεμτσον αὖτις ἐς ἣ, ϑοὸν ἐπσερῳ
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σομῦδους “ΟὟ δρονἂντῷ,κίοιτοὃορέσεσἐρωτῶσιδὲ ταῦτα »ἶσι ϑεοπρόποισι,λί
ν7] ἡ μυϊϑίῃ ποίδε, |
Εςττις Ἀρηολίης τεγίη λδυρῷ ἐνὶ χύρῳ,

ν» Ενθ᾽αὔεμοι πνείουσιδύο κρατορῆς ὑπ᾿ αὐάγκης,
ν Καὶ τύποςαὐ τίτυπος,Κοιὶπὴμ'ἀδὶ“«ἰμασικέϊτοι,
» Ἐνθ Αγαμεμψονΐσαν κοιτόχει Φυσΐξους αἶα...
. τὸν ,σὺ κομεσάμθνος τεγίης ἐπιταῤῥοϑοςἔοσμ' , Ν

οὐ δὲ καὶ ταῦ τα ὄϊωυσαν δι Λακεσρι μόνιοι,οἰπεῖγοντῆςὑ}δυρέσιοο'οὐδὲνἔλασ-
σῦν, ποίντοι δ, ζήμῆνοι,ἐςοὗδλίχες τῶν ἀγοιϑοδληδν ποιλεομήνων Σ΄ποιρτιητέωνκἰ--
γϑδρων«διδὲἀγα.308)γοΐἀσιτῶνἀσών,ἐτιόντεςἐκτῶνἱπππέῶν'αἱεὶὁπρεσβύτοτοι
πέντοὔτοος ἑκοίςου-«δο,λέἄξορνονἐνιαυον,ονοὐἐξίωσινἐκτῶνἱ-ππέῶνΣ΄ποὶρ
τιντέωνὶτῷ κοινῷ σιαπεμπομβέους,μὴἐλινύφνἄλλουςἄλλῃνουτέωνὧνπῶν αὐοϊῶν
λίχις αὐ δῦρε ἐν τεγώι,κοιὲ σμωτν χίμ χρυσοέμῆνος, καὶσοφά ἐούσης γα ἔζρον τὸ
χρόνον ἐπιμάίίης πρὸς τοὺς τεγεήτοιξ,ἐ λθῶν ἐσ χαλκήγον, ἐθκέϊτο οἴδηρον ὕδελαυ--
γόμβνον-καὶ ἐν θωύματι ἰμδ,δρέωντὸπσὸ εόμῆνον - μαθὼνδέμεν ὃ χαλκός ἀγοθωυμά
ζοντοιεἶπεπσιυσυζμονοςοὗ,ὀβίγου,ὅκουαὐὦξεῖνελάκων, ἀπσθρ εἰλόθ' ἡὐπσόν ἐπὸ,
κουτοιαὐἐδωύμασῖν,ὅκοννωῦοὕτωτυγχάνῴςθωῦμα“ποιεόμονοοσίδῥγασίίωἠΞ
σιδήρουἐπγοῦρἐντῆϑεϑέλωντῇαὐλῇ φρέουρ ποι ίσαιϑαε, ὀρύσσων, ἐπτέτνλο
σορῷ ἐ πῇχπέχεϊ. ναπὸ ἢ ἀ πισίας μὴ μὴν γυνέσϑιωε μησῶεμεμέζοναιοαὐϑρώπουςτῶν
νεῖ, αὐῷ ξα αὐ τὰν,κοιὶ εἶδον (ον νεκρὸν μήκεϊ ἴσον ἐόντοι “ἢσορῷ. μεβόσας δὲ, (ωυΐχο
σι δ πίσω διμῆν,δἔλεγετοίδὴὁπουπιε"ὁδὲ,ζυνώ(αιςτοὶλεγόμψνα,(ωςβάλλε»
πὸν ορέσεχ ιουτοὶ 5 ϑεοπρόπιον ἄζερν ΕἾ, τῇδε συμβαλλεόμανος. “ον᾽ χκλκέος δύο
ὁρίων φύζες, τοῦσ αὐέμους δὕρισια ἐόντοισ.τὸν δὰ ἄμ μονα, κοι σίν σζούραν, τὸν τε
τύπὸν,κοοὶ γὲν αὖ τίττυτον"τὸνδὲὑθελαονόμονονσἰδηρου,τὸ“σῇμαἀδὶππήμασι
κείμενονμουτοὶαοτδνδέτιἀκοίξων,ὡςἀϑὲὶκουκᾧαὐϑρώτσονσίδῃροςαὐδύρῳτοιι"συμ--
βαλλεόμωνος δὲ ταῦ τα, νὴ ἀπελθῶν ἐς Σποίρτην, ἔφραζε Ἀσκεῦθιε μονίσισι πποῖν
πρῆγμαοἱδὲ, ἐκ λόγου -σλατοῦ ἐπενείκαντές ὦ αὐτί ἐδίωξανὁδὲἀναικοίμονοςἐΦ
τεγνίω,κοὶ φράζων τὴν ἑωυ ᾽ν συμφορίω πρὸς τὸν χαλκέα, ἐμμοϑυῦτο “ποιρ᾽ οὐκ
ἐκσισάντος τί αὐ λίω χρόνῳ δὲ ὡς αὐξγνῶσιν, ἐνομκίοϑη " αἰοεύξουο᾽ δὲ γὖν τοίῷοκΣ,
καὶ τοὶ δςέχ συλλίξοιο᾽ ὄχτο φόβων ἐσ Σ΄ποίρτην"καὶἀγὸτούτου᾿ον'χρόνου,ὁκωσ'
ἰπειρείχη» ἀλλήλῶν, πὸδλῷ κουτυπέρτεροιτῷπαὸλέμῳἐγίνοντοδιΛακεσθοι μόνιοι»
ἤσᾳ δέ στρ νὴ ἡ τὸλλὴ τῆς πελοποννήσου ἰω πουτοςοαμμένη. τοῦτοι δὲ ὧν ποίντα
ται ϑανόμενος ὁ κρόϊσος ἔπεμιπε ἐς Σ΄ἡοίρτην ἀγγέλους σϊϑρά τε Φέρουτας,,κοὰδὲ:-
σομένους συμμαχίπρ,έντει λά μονός το τοὶγλεγῷ χρίδ. διδὲ,ἐ λιϑόντες ἔλεον, ἔπεμ
{ο ἡμέα᾽ ΚρόϊσοςὃΔυσθδντε,καὶ ἄλλων ἐθνέων βασϊλόῖς.; λέωων τάδε, ὦ Λακε
οἵχεμόγιοι,χρηίθωνοο ς Ὅν' ϑεοῦ" τῶν ελλίωα φίλον προιϑέοϑυε,ὑμέωο'γαῦ πομυϑαύο-.
μέοιε προετάνοιε τίς Ἑλλάδος, ὑ μέοιο᾽ ὧν πουτοὶ Ὁ χοησήοιον προσκαλέομαι, φίλος
τὸϑέλων γυνέϑαεκαὶσύμμαχος αὔδυ το δόλου,Κοιὶ ἃ ποί τὴς « Κρόϊσος μῆὺ δὲ τα.
τὰ σὲ ἀγγέλων ἐππεκηρυκδίύε». Λακεσθι μόψιοι δὲ, ἀκικοότος κοι αὐηοὶ Ὁ ϑεοπρόπῃ--:
ον τὸ Κροΐσῳ γυνδμονον Ποϑη(οέν το τῇ ἀφίξεϊ τῶν Λυσίδυ,κοὰ ἐ ποι» ὅριαα ξαινΐ
ας πέοωκοὰ συμιμα χα κρ" κοὲ γάρ τινόϊο' οὗτοὺς 696)γεσίαιλονἐκΚροίσουπρότεροι
ἔπι πεγονῆκε, πέμψαντας γοιδδιΛακεσῖχμόγιοι ἐς Σαβόὶς, χρυσὸν αἰ νέον» ,ἐς ἄγαλ
μα βουλόμονοι χρή ες τοῦ τῷ "5 μναΐ τῆς λακωνικῆς ἐν Θόρναχαι Ἰοξυτοι απόλ
Λώνος-Κρόϊσοσδέσζοιὠνεομένοισι, ἔσωκε σιυτίνίω.τουτζωντο ὧν εἴγεκα οἱ Λα-
κεσίχομόγισι σίμρ᾽ συμμαλέίω ἐϑί ξαστο, κοὰ ὅτι ἐκ΄ποΐντωνστ ἑα!ο᾽ προκροίζνουθ᾽ Ὲ Δ. --
λέων, αἱρέετο φίλουο' "κοι ἄξερ μῆν, αὐ οἱ ἔζων ἕρεμοι ἐποιγγείλαντι.,ὥξη»
ὅς, παοιησούμονσι κρατῇ ρός χοεέλκμον, ζωλίων το ἔξωϑεν τολήξεντος παϑοὶ τὸ χεῖ-
λοῦ, καὶ μεγαθεῖ “θεηκοσίους ἀμφορζαο᾽ χωρέουτα ἄγον σδρον βουλόμενοι αὖτι--
δὺναε κροΐσῳ. οὗ»ς δ κρῃτῇ οὐκ ἀπίκον ἐς Σουγσι!ς, δ αἰτίαο᾽διφαοίωδ᾽λεομές
νωο᾽ τούσδεοὖμὴνΛακεσῖχαμόψιοιλέγουσι ,ὡς ἐπείτοἀπίμωνοςἐςτοῖς Σαιβόὶςὃκρετῆρ
ἐγίνε κουτοὶ τὴν Σαμέίω,,πυϑόμονοι σάμεοι, ἀπεληῖ σον οὐὐδτὸν νηυσὶ μοικρῇσιἔπι
τολώσιυτοῦ, ἂὐ τοὶ ὃ Σάμοοι λέρισί ὡς ἐπείτε ὑσόνηίθιν οἱ ἀοντόϊν τιν Λαίασίας
μονΐίων ἐὸν κρατῇ ρα, ἐππίω ϑαῤον δὰ Σουγϑσια' τὰ κουιὲ Κρδϊσον ἡλωκέναι, τσέδοντο ἢ"
μηητῆρα οὐ Σάμῳ" Ἰδιῶτοιο'δὲ αὐ σοο πρικμλῥουσ' αὐαθνοαί μεν ἐς ἃ Ἡραχολ,
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γοΐχοι δὲ ὀ)ὴ κα δι ἃ ποδο᾽μᾶνοι λέλοιοων ἃ πικό μόνοι ἐς Σ΄πούρταννώσ ἀποιιρεθείησοιΚα
αἰππὸΣαμίων'νουτοὶ μθύ γι ὃν λουτῆρα οὕτω ἔσω «Κροϊσοῦ δὲ ἁμαρτὼν τον χρα
σμοῦ,ἐποιέετο ς«ρατηϊίω ἐσ καπιποδοκίην, ἐλησίδι9κοιταυρήσεινκῦρόντε, Καὶ πιὸ
τιόνσέων διωύαμαν-"ποιρασιδυαξομίνου δὲ κιροίσον ςοατούεανοι ἀδὶ τιδ)στις,Ὁτιο'
λυσὶδν νομεϑδμῆνος καὶ πρέοϑεν. νοι Οφὸς, ἀπὸ δὰ ταῦτης τῆς γνὥμης κοτὲ ὁ κάρ
ταὶ οὔνομα οὐ Λυδοῖσι ἔχον,σμυςβούλόυσῳΚροίσῳπαΐϑε.οὐνγομάὁὶἰμδ,Σαύσδινιο.Ω
βασιλδϑ, ἐπ᾿αὐοϊροιο᾽“οιούπουςςρατουΐξοθοιε“ποιρασκόυζει,δὶσκυτίναςμὰαὐα--
ξυοίσδες,σμυτίνον δὲτίὥλλίω ἐοϑῆτοι φορέουσι. σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα ἐϑέλουσι,
ἀλλ᾽ δίς λον χω ρίω ἔχοντος Ξηχεί. πρὸςδὲ οὐκ ἄγῳ σδιαχρέων ται, ἀλλα ὑοΐξο-
ποτίουσι.οὐσῦτοιδὰξαϑισίΚώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγα ϑὸν οὐδέν τοῦ μϑὺ,δὴ ἃ νικήσεις,
τίσζρεωοὶ ἀπποιιρήσροιι, ΟἿ σί ὅξι μηδέν ,ἡρῦτο δὰ, ἰυὐ νικεθμο', μάϑε δα. ἀγαθὰ ἀφ-
βαλέεις. γευσοίμονοι γοῦρ πῶνἡμετρῶνἀγαϑῶν,πεοιίξονται.οὐδὲα'στὼοἱἐσον
ται γὼ μλόναν ϑεῦσιἔχῳ χοέρινοἷοὐκἀδὲνόονποιέουσιτιόδσασιςρατεύεϑαιἀδὲ
λυϑούφ' ταῦτα λέχρυ, οὐκ ἔπει.3ε ὧν κροΐσον Πόβσῃσι γι πρὶν λυδοῦσ' ποτασοί
ἰκὥκε,ἰωὃ οὔτε ἁβρὸν, οὔτε ἀγα,ϑὸν οὐδέν . διδὲ κα τπουδόκοιε,π᾿ελλίμδωνΣύριοι
ἐνομουΐζοντοί - ἔσαν δὲ δι Σύριοι οὗτοι τὸ μᾶν πρότδρον ἢ τόμιοοὐῥξαι,μήσῶνκοι--
τήκοοι, πότεδὰ,Κύρου" ὃ γουὴ οὔροο' ἰω τῆς το μησικῆςοὐ χῆο' κοὰ τῆσ᾽λυδικῆσ', ὃ
ἁλῳ πυταμδρ, ὃς ῥέει Ὁ Αρμονίσυ οὔρεοσ δῷ Κιλίκων . μὲ θὲ, Ματιηνοῦσ' μῆὺ,
οὐ δε εἶ ἔχει ῥέων. ἐκ δὰ ον ὃ τδβου, δ ρύγαο'.«ποιραμειβόμωροςδὲγουτουῦ,,καὶῥέων
αἴω πρὸς βορέίω αὔεμων, οἴϑεν μῆν Συλίονο' καππασόύκοῦ ἀπαόν ει, 3 δ)ωνύμου
ἡπαφλαγόνωσ ὅτωδάλις παταμθο ἀποτέμνει οδδν ποίντοι 1 Ασίπο' τοὶ μοίτω
ἐκ θαλοίοσησ' τῆο'αὐτίονκύπρουἐς “ὃν εὖξεινον πύντον. ἔςι δὲ αὐ χὴν οὗ ρο' τῆςχ
ρῃσ' τοῦτη σ' ἁ-ποίσηο'. μῆκοο' ὅδον' δ ὥγῳαὐοίοὶ πέντε ἣ μόλε αὐοιισιμοωδπου, ἐ--
τρατούθο δὲ ὃ Κρόϊσος ἀδὲ ἰὼ Καιππαδοκίίω πίδεϑε ἑΐνεικε,, νὴ γῆ εἿ μόδϊῳ προσκτή
σχόγαεπρδο' σἰὼ ἑωυτν' μαείρίω βελόμονοα,ὰ μάλιςα τῷ χρησηρίῳ παίσιωορ ἐὼν,
καὶ τί σικόϑοις ἐϑέλων ἐχοδὺ Αςυάγεος Κῦρον. Αςυ ἄγεα γου ὧν κναξάρεω, ἐόνσα
Κροίσου μᾶν γαμβρὸν, Μήσων δὲ βασιλῆα, κῦροο δ Καμβύσεωκοιτοιςοε άμωνος εἷ-
χὰ, Ῥγνόμονον γαμβρὸν Κροίσῳ ὧϑε . Σκυϑζων “πῶὺ νομαάσῶων ᾿'ληαὐοϊῶν τοισιά(θ.σι,
ὑπεξῆλϑε ἐς γῆν τί Μεσικίω᾽͵ ἐτυραύνόυνε δὰ “ὃν χρόνον »οὔπον μήσν Κναξαβεο
ὁ Φραόρτεω τοῦ δηϊόκεῶ, ὃ »οὔσ' Σκύβοο᾽ τον του τομον πρῶτον περι ἔπεδῦ ὧο ἐ-
ὄντας Ἱκέτας . ὥστε δὰ περιπολλοῦ ποοιεόμονοσ' αὐὐηοῦο', ποοξοοίσφ τ ποιρέσωκα
πίὸ γλῶσσαν τε ἐκμαθέν καὶ τί πτύχἕωτῶν ξων « χρόνον δὰ γυνομδου, κοὶὲ αἰεὶ
Φοιτεύντων τῶν Σκυϑέων ἐπ' ἀγγίω, κοὰ αἰεί τι Φ δ ὄντων, καιζκοτε σωυΐκα ἑλῶν
στρ ἑωο᾽ μηδέ. γοςήσιχν τοιςδὲ αὐτοὺς κονῖσι χιροὶ,δΚυαξουχς,ἰιὃγουῤὡςσιέδιξεὁρ
γὴν οὐκ ἄκρος, Ξηχζως καρ τοι ποτοιέσσο ἀδικεῖ . διδὲ, ταδτα πρὸς Κυαξάρεω πὸ --
φάντες, ὥστε αὐάξιά σζϑεων ἑωυτέων πετεν,ϑότεςἐσπλδύσανη»7:“ποιρᾶστρἴσιδιιοδε
σκομῆδων τουσῶν οἷα κουταικύ {αε- σκόνάσαντος δὲ αὐ ον ὥσπερ ἐώϑεσαν καὶ τοὶ
ϑηρία σικϑυσέϑν,κυναξοίρεῖ δδαῦσι Φόνοντοισ' ὡς ἄγρην δῆ 9εν. δον τεσὃταν τοι έσην
κομίζεοϑ, δ αλυάήεα ὃν Σσαδυάπεω ἐς Σουίδιρ,Πατατὸδὴἐγεψθονἃκυα
ἑρέρησ',"0 δι “ποιρεόντος σίχοτυ μοῖρες ἢ" κρεῶν πουτῴων ἐποίσαντο." ὦ Σκύθωι ταῦ τὰ
"»ἰήσαντες, Αλυζήεω ἱκέται ἔγογοντομῦ δὲ Ἰαῦπα, γϑ δὲὃΑλυζήηςὑγεσιίσια
οὺσ' Σκύθαο ὕθακτζοντι Κναξάρε],αύλεμος "οἷσι Λυδοῖσι,η) Μηθοισι ἐγεσίνεε ἐπ᾿ ἔ
πα πέντοιοὐ “οἽσιπολλοίκαν μὴν οἱ Μῆδοι τοὺς Λυδοὺς ἐν ἰκεσαν,πσολλόΐτας δὲ οἱ Λὺ -
δοὶ τοῦσ μίδουο«οὐδὲκοσὲνυνο μαλαὴν τινὰ ἐποιήσαν. διαῷὁβουσὶ δέστρ. ἐπαὶ ἴ-
σηο' αν πόλεμον, ᾧ ἕκτῳ ἔτοὶ συμθολῖο γύνομλέης, σωσένεικε ὥστε τῆς μαΐχμο συ-
γεσωίσησ,, τὸ τμόνίω ὑϑασαήνο νύκτα γυνέσϑοιε" ἰὼ δὰ μετα λλαγὴν Ἰαστης τῆς ἡ -
μόνες, Θαλῆς ὃ μελήσιορ Ῥἵσιτωσι προηχορόυσι, ἔσει ας, ἔρον προϑέ μονοο' οὐιου-
ὃν οὕον,οὐ ᾧδὰ κοὰ ἐγεύθοἡμεταβολή,ὁδὲλυδοΐτοκαὶδιΜῆδοι,ἐπείτεεἶδον
γύκτα. αὐτὶ ἡ μίριο γινομίω, τῆς μωχιο τὸ ἐ παυ σαν, καὶ μᾶλλόν τι ἔασευσαν
καὶ ἀμφότδροι ἐἰρί ἰὺ ξωυτοῖσι γυνέσθακ. δὲ δὲ συμβιβάίζυτες αὐ οῦσ ἔσαν οἶδε».
συέννεσίς τοῦ κίλιξ, Λα βύνητος ὃ δαθυλώγιος -Ζτοί σζρ! Ἀ) Ὁ ὅριον οἱ αδεύξιντες
πνξαϑν ἔσανἡγάμωνἀποιλλαγὴνἔπτοίεσαν- Αλυάήεα σὴ ἐγνωίθιν δοῦναι πίω θυ--
νατέρα Αρυήνιν Αονατεὶ ᾧ κναξαρέεωπαιδι αὔδυ τ᾿ αὐαξκαΐηο ἰου μῆς, συμξ άσιερ
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ἰουραὶ οὐκ ἐθέλουσισυμμίδειν. ὅρκιαδὲ ποιές τῶι ταῦτοι τὸ ἔθιεα, τά (πέρ τι Ἐλϑ:
λίωσιν καὶ πρὸς τούτοισι ὲ πεὰν τὸν βραλῴονοιο᾽ ἐπιτοίμωντοαι, ἐς σἰὼ ὃ μοχλοϊω
οὶ αἱμχαϊαλάιουσ ἀλλήλων» ὥξωρον δὲ ὧν ον Ασυάγρα Κῦρος ἐόντα ἑωῦτον' μὴ 36
ποΐτορα,κουταιςρε άμῆνος ,ἔλῳ.οἵαἰτίφν, τἰιὺ, ἐπὼ ἐν ποῖσι διαίσω λόγοισι σιμανέω..
χα, Κρόϊσος ἐπὶ μεμφόμᾶνοςτῷ Κύρῳ, ἐρ Τὸ το χϑυσήριοι ἔπεμπε εἰ ςρατεύντοι ἀδὶ
πόν σις εἰρωτῴων"ἡδὴτὸἄπσιλομῆδᾳχρυςμιαρσήλε,λπίσαοπρὸςἑωνορῦ δ᾽ χρυθ'
μὸν ὥναϊ:, ἐσρατεύςτο ἐς σἰὸτ' δ σέων μοίρην- ὡς δὲ ἀπίκωτο [πὶ Ὅν Αλὰυ ποταβδε.
ὁ κρόϊῶς, "5 ἐνθδδ ταν ὡςμϑὸ ἐπὸ λέτω πουτοὸ τος ἐούζις πφύρωρ σιεδίξασι ,ον ςοά
τόν ὡς δὲδ᾽ πολλὸς λόρος Ἐλλίιώων,Θαλῖςς ὃ μελήσιος σμεθ!ςασίὁ"ἀπσορέοντοςγοῦν
κρυΐσου ὅκως οἱ δικδήσωτοι τὸν πότοιμὸν ὃ «ρατὸς,οὐ γοιῤ δὲ ξνοιίκω ἄζορν χρό.
"ονποὶς γυφύρασ᾽παύταις, λέγωτοιι "ποιρεόντοι τὸν Θαλίω ἐν τῷ ςοατοπέσιῳ,ποιῆ,
στιά οὐ τῷ “ὃν ποταμὸν 03 ουὐλισερῆς χειρὸς ῥέοντοι τοῦ φραορν", κοι ἐκ διιῆς ῥέειν,"
πο} σοιιἢ ὧδε. αὔῶϑεν γοῦ ςροαγοτσέδου οὐῦ ξάμνον σιώρυλα Οαϑέην δρύοτειν, ἄγον
πὰ μίωοειδύχ, ὅκως αὐ ἡ, φρατόπεσον ἱοίουμᾶδον κουτοὶ νώτου λάδοι,τωυτῃ κουτοὶ πέρ.
διώρυγος ἐπα πόμλνος ἐκ τῶν αὐχαζῶν ῥεέθρων, κοὰ αὐτπιρ “ποιραμειβόμνος τὸ
τρατὸπέδονἐςτοὶοὐῤχαξαἐσβάλοι.ὥςτεἐπείτεκαὶἔοζοϑητοίλεταὃποτοιμὸςνα
ἀμφοτῴρῃ στα ατὸς ἐγένετο"οἱδὲ,καὶτοτπχράπαιν λέγουσι κοὶλ 5 οὐδ χοῖζον ῥέεθρον,
ἀποξοραυϑῆνακ ἀλλὰ ὥξορ μδ) οὐ “προσῖς βεοικ κῶς γοῦρ δπίσω πορδυόμᾶνοι διεδη(θων:
αὐδὴν - Κρόϊσυςδὲς πείτο διαδοὺς (νὺ τῷ ςοατῷ ἀπαΐκε;» τῆς κααππαδοκίης ἐσ' σώ.
στεοίίω κοιλεομάδίωἡδὲκα Ἰερίῃ ὅξὶ τῆς χάρες. ταύτης τὸ Ἰουρόταον,κουτὸ σιγῶ
“σὴν πα λιν σίὸ ἐν εὐξείνῳ πόντῳ μαΐλιτοῦκακειμδέην,ἐνθαύποιἐςρανρπεδεύῳῬ»
φθείρων τιῦν Συρίων τὸν κλήρους «καὶ ἐἰλε μδὺ τῶν τιτιρίων σἰὸ πόλιν,καὶ ἠγοίρα
“ποδιίζατο . ἕλε δὲ τὰς πσδριουάσοες αὐ τῆς “ποΐσας.. Συρίους τί οὐδὲν ἰόντας αἰπἰ --
ους ,αὐατάτους ἐπρίησε, Κῦρος δὲ ἀγεραιο᾽ αν ἑωῦον ςραρέ,, καὶ ποιραλαξῶν ὧν
μετοιξὺ ὀἰκίον Τοῖς ποῖν τοισ',ἰυτιοῦτοΚροίσῳ"πρὶνἡὁδελοαινήνδρμῆσοιὃνςροθν,
πέμασ᾽κήρυηοιςἐς εν τωνασ'ὁπειρᾶτοστρέαο᾽ἀγὸΚροΐσουἀπιφοίμδροικ"τωνσῖνμέν.
γι οὐκ ἐπεί Ἴ)ν»»" κῦρος δὲ ὡς ἀπαίκε ,καὶ αὖ τοςθατοπιδεύσθιτο Κροίσῳ, ἐνθαῦτα
ἐν τῇ ππορίι χῶραι ἐ πειράσν μουτοὶ τὸ ἰοὐρὸν ἀλλήλων «μώχῃς ὃ μουρτορῆς πνομάης,
"ὸ πεσόντων ἃ μφοτξρων φολλώῶν, τέλος, ὁδέτεροι νεκηίοωντοςνδιέφη(θυν,νυθςἐπελθέ
σης «ΚοὲτὰμὲνςΟαῊπεόδεἀμφότερα,οὗτωσ' ἡπονίὁ. Κῤόϊσος δὰ μεμφθεὶς νοϑὰ
οὁ σλῆϑοὲ5ἑωῦτον'σραίτωμα,ἐμγοίρὁὃσυμβαλὼν σρατος πολλὸν ἐλάσσων ἢ ὃ
Κύρου, ἤξηρ μεμφθεὶσ',ὡςτῇ.ὑΞεραΐῃοὐκἐπειρᾶτοἐπιὼν ὃ κῦρος, ἀπήλαυνε ἐς τσδαρσις ἐν νόῳ ἔχων πωραηρλέίι μῶν Αἶγυ ὙΤΙδσ' πουτοὶ τὸ ὑρκιον" ἐπσοιήζοτο γορ
ἰοὰ πρὸς ἃ μασι βασιλ βίονται αἱ γύ που συμμαλάίω πρότερονἐπαπρὸςλακεσχο
μονέουδ.εμετουπεμομῆνοσ' δὲ κοῦ Βα βυλωνίσυξ᾽καὶγοιὺ πρὸς τούτους αἱ τῷ ἔπε --
"σοί συμμαλᾷη ἐτυραύνδυς ὃ τῶν Βαβυλωνίων ἥ' χρόνον ὥξιορν λαδιωύηηοτἐπουγ
γελαο δὲ) Λακεοῖχο μονίσυο' πποιξεϊγοκὲς χρόνον ῥᾳτον ἁλίσαο δὲ δὰ πούρυς,κοὶὰ
πίιὸ ἑωυ ον" συ λλέξαο' φρατιϊωνἐγέγων Ὃν χειμώναποιρεὶς, ἄμα τῷ ἦρι φρρατωφν
ἀδὲ ἦν τόσας «καὶὃμὴν,ταῦταΦρονίων, οἱττίκε:» ἐς πος Σάρσις, ἔτσεμιπέ το κύ
ρυκαδ᾽πουτοὶτοὺςσυμμαχίασ᾽,προδβδέονταςἐςπέμπτονμίασυλλέγεϑαεἐςΣαῤ
οδὲςδὲδὲποιρεδντοικοιμοιχὰσοέμῆνον ςοασθν πέρσῃσι, ὃς ἰῷ αὖον ξεινικος, ποῖντοι
ἀφεὲς,σιεσκέσδεσῳ, οὐδεμέἐλπίσαςμήκατεαὐαἀπονι(ίμονοςοὕτω “ποιραταλεοί--
ὡς Κῦρος ἐλάσει ἀϑὲ Σουῤοὶς. ταῦτα ἐπιλεγομένῳ Κροίσῳ, "ὃ προιίσειον “ποῦν δφί-
ΟΥ̓ ἐρεσλήοθη -Φαρίντων δὲ αὐ τζῶν,, ὁ ἵτασοι μετιέντες πος νομὰς νέμεϑας, Φοι --
τέοντοις τοιτήοϑιον «ἰδόντι δὲ τῷ Κροίσῳ τον», ὡς-σϑὰκοὺὶ ἰώ ,ἔφοξετέροιο᾽ ξῆφοιε-
οὐδτίνα.δὲ ἔπεμπε θεοπρόπους ἐς ἐδ ὀβηγη τέωο᾽ τελμιοσέων - ἀπικομένοισι δὲ τόϊ

ΟἹϑεοπούποισι, κοίὰ μοθσύσιπρὸς τελιμιοσέων η5 ; ϑέλει ση μαΐνειν πὸ τπέρουο᾽ οὐκ ἐξς
γώνετο Κροΐσῳ ἀποι γγεῖ λακυπρὶνΡΝἡὀταίστοστἑωο᾽αὐχτσλῶσουἐςτὸςΣαρσὶιο',ἀλώ Κροῖσος Τελ μιοσέσι' μέγηοι παάδε ἔγν αίρυν,ςΘαεν ἀλλόθροον προς δοτα μὸν ἕζγοιε
κρυΐσῳ τὴ τὴν χύρίω "ἀπικόμενον δὲ ἄξιηον,ιουτα σρίφεοϑς τῶν ἐπιχὼ ρίους, λέγοντος
ἔφιν,γῆς παξοα ἵπσσον δὲ, πολέμιον ἕνοιι καὶ ἔτσάλυσιε.τελμιασέσιν μέν γαν ταῦ
το ὑπεκρίναντο Κροίσῳ σα ἡ λωκότι, δέ κω ἀσότες,"»,ἰῶ περὶ Σαῤόις τον αὐτὸν
Κρόϊσον, κῦρος δι΄ αὐ τίκοι, ἀπελοαύγοντος Κροίσου μξεὶ πίὼ μοῦχῃν σἰὺ γοψομένίω ἐν
Τῇ πτορίμεμαθῶν ὡς ἀπελάσας μέλλει Κρόϊσος διχσκεδιῶν δὺ σραχὸν ξελϑυόμονοζ,
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ρισε πρῆγμμά δι ἔγοις ἐλαυνᾷν ὡς δύναιτο τοίλίξα ἀδϑὶ τὸς σαβσὶς ὅκως πρινὴ
τοϑεύτορον ἁλιοϑῆνας σέ τῶν Λυσὶδν δύναμαν,, αὐὴὸς ἐπικοιταλάβοι.ὡς δίοι ταῦ'
το ἔδοξε,καὶἐποϊξενοιτοὶτάχος.ἐλάσαςδὲοὸνςρατὸνἐςπίὼὺλυδίϊω,,αὐπὸς
ἄγγωλος Κροίσῳ ἐλαλύϑει. ἐνθασ'τοι Κροῖσος ἐς ἀπορίζω ποῦ λλίω ἀπισγμκένος, ὡς οἱ
ποιρὰ δόξαν ἔφω τοὶπρήγμιατα,ἢὡςοὐδηθσ κουτοδόκιε ὅμως εἦο Λυδοὺς δῇγεΐς μάχη ῆν δὲ ὦξορν τὸν χρόνον ἔθνος δδὲν ἐν τῇ Ασί, οὔτωαδοϊοφότερονοὐϊτε ἀλιαμώτορν
γ᾽ Λυδάσυ ἡδὲ᾿μάχῃ στρέων ἰν ἃ π᾿σαων-δουροτοί τιἐφόρων μεγάλα,κα αὐ
ἔσαν ἱ-ππεύεθϑαε ἀγα.30] "ἐς τὸ πιδιίον δὲ συνελιϑόντων ἄξιο» Ονπρὸ τοῦ ἄσεός ὕξι τοῦ
( οὐιηνοῦ ἐὸν μέγα τοικοὰ ὑζελὸν,2ὲ δὲ αὐ τοῦ, σοτα μοὶ ῥέοντος κοὶ ἄλλοι » Ὁ Ἐλο
λος συῤῥήγνυσιθς ον μέγισον,κοιλεόμνον δὲ Ἐρμιονὃς3οὔρεοςἸροῦ᾽μηβὸςὁ τδὺμά--
γες ῥέων,ἐκσισδοῖ ἐς θάλασσαν κατὰ Φωκίίω πόλιν -ἐνδαδ'τοὺ κῦρος ὡς εἰδεκβὸ Δυ
δοὺςἐςμάχηνταοσομθῥουσ,κουαῤῥωσήσοιςπίωἸτσσον,ἐποίησε, Αρπτοῖγον Δἔπσοϑε-
μένου αὐοϊρὸς μήδου,τοιόνδε, οσοωτῷ ςοαῷ ᾧ ἑωὺ οὔ εἰποντο σιτοφόροιΤὸ νὴ σιδυο
φόροικοίμηλοι, τούτοις ποί(ες ἁλίσχς;ἢἀπειλῶντὰἀχθεα,ναϑοβανἐπ'αὐτὰςξ.
δρσε ἱ“πποίσνε ξολίω ἐνετχλμάδους -σκδυάσας ϑὲαὐοοὺς προσζτοξε τῆς ἄλλησ' ςρα
“ἰΐς πράζυαι πρὸο' ἰὼ Κροίσου ἵτασον.τῇ δονοιμέλῳ ἔπεϑας ὃν πεζὸν ςρατὸν ἐκ
λϑειδταιοϑε δὲ τοῦ πεζοῦ ἐπύταξε τί “ποῖονἵπσσον. ὡς δέδιπιοίντεςδιετιτοΐχο»,
ποιροένεσιτῶνμῆνἄλλωνΛυσδνμὴΦειδομβῥουσ'τοτείνεινπτοίνταὃνἐμιποσῖονγυνό
μῆνον Κροῖσον δὲ αὐτὸν μὲ κτείνειν, μήσὶ ἰμ συλλαϊμβανόμϑιος ἀμαύωτοιι τοῦτοι ἃ
ποιραζύεσω-ποὶς δὲ κοιμύλους ἔταξε αὐ τία τῆς σσου τῶνδε ἐΐνενου, νοίμυλον ἵτσσοο᾽
φοβέεται,κο οὐκ αὐέχωτοι οὔτε πἰιὺ δέω αὐτῆς ὁρέων, οὔτετί ὁδιμίμ ἀστοραιγό
μῦνος.ἀϑοοῦδὴ ὧν τούτου ἐΐνενκε ἐσυσόφιςο, ἵνα τῷ κροίσῳ ἄχφρυσονἃτὸἱτασικόνετῷ
ϑήλοι καὶαὶπεῖχιἐλλαμψεϑακὺαὐοόσ.ὡςδὲτὸσυνίειἐςπίὼμάχαν,ἐνθαῦταὦ-
στρα" “τοί ίφιος πδῦ κοιμέλων δι ὕπσοι κκοὶ ἰδόντος οὐ τοὺς, ὃπίσω αὐζφρεφον, διέ
φϑαρτὅ τὸ τῷ Κροίσῳ ἡ ἐλ-αίσ οὐ μλξτοι δίγω Λυδοὶ οὐ ἐνθόδτων διειλοὶ ἡ στινλλ᾽ὡς
ἔμαθον τὸ γινόμῆνον ,οἶχο,ϑορόν τος οἰγὸ τῶν ἵπσώὼν,, πεζοὶ τοῖσι Πέρσῃσι σιιυίβαλλονο.
χιδίῳ δὲ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν, ἐϊάπονΡ' ὦ Λυδοί κουτεὶ ληϑέντος δὲ ἐς ηὐ
τεῖχος ἐ πολιορκέον»» ὗ πὸ τῶν περσζων «τοῦ σι μὴν ΝᾺ πουτοσήκες πολιορκέῃ. -Κρόϊσος
δὲ δοκέων δ χρόνον ἀϑὴ μακρότερον ἔσειε σπίὼ πολιορκάίω,, ἔπεμπε ἐκ εοῦ τείχεος
ἄλλους ἀγγέλους ἐς τὰς συμμασάασὧιμῆν,γοιὺπρότερονδιεπίμπονο ἐς πέμπτον
μία προδδέοντος συλλέγυιϑοε ὃς Σου διο. τούτους δὲ ὑβέπε μπελονταίσηνδύξαϑν
βουϑέειν,ὡςπρλιορκεομβύουΚροίσουἴο'τοδὲὧντὸςἀλλαο᾽ἔπεμπεσυμμαχίοιο
δκοιλὲς Λαικεσιιζμονο.τοῖσιδὲκκουὲοὐὐοἵσιΣ΄ποιρτιἥτῃσικοατ'οὐδτὸν ΟξθρΥ ὃν χρό.
γον σι πε ΤΠ ὥκεε ὅβ᾽ς ἐσύ, πρὸο Αργείουσ' περὶ χρῦθου κολεομένου Θυρέας. τοὶσ'
γοῦν ουρίασ᾽ ταύτας ἐούζισ τῆςοὐγολίδος μοῖρες ἀγοτεμόμονοι,ἔορν οἱ Λακεῦῖας
μόνιοι.ἰώ δὰ καὶ ἡ μέχρι Μαλεώδι ἡ πρὸς ἑασίρίω Ἀργείωνἡτοἐντῇκαἰπείρῳχώρη,
καὶ ἡ κύϑηρα νῆσον, Κοιὲαἱ λοιποὶ πᾶν νήσων. βουθηστόν των δὲ Ἀργείων τῇ σζρετέρᾳ
ἀροϊαμψομένα, ἐνθαδήα βυνέ θυίοινἐφ᾽λόγουςβυγελιϑόντος.,ὥστοτθενκοσίουςἕπου-
τίρων μαχίιϑαεδκότεροι δ᾽ αὐ παθν (γίνωντοε,»ουτέων ἕζνοιε τὸν χιδρον»τὸ ὃ τολῇ
ϑυενρῦςραοῦ, ἀποιλλάοσσεοϑας ἑποίτερον ἐς πίω ἑωυῦ,μήϑεπσϑρ!μένειν,ἄγωνι-
φομένων τῶνδε ἐϊνεικε,ἶνα μιὰ πταισεόν των τῶν φαηπέστων ,δρεδν τος δι ἔτεροιἑἀπ“-
μένουρ «β. στρετέρους,ἐποιμαύσιον«συν.ϑέμενοιὧν ταῦτα, ἄπτοι λλάοσον"» « λογίϑες
ϑὰ ἑπουτέρων ὑπολειφ ϑέντος,συνέβαλλον. μαλο μένων δὲστρέων,κοὰ γινομένων ἰ σοητοῖ
λέωνὑπελίποντα3αὐοϊρεδνἑξακραίων τᾶς. ᾿Αργείων μῆνα λκίνωρ τε,ἡΧρόμιος.
Λακεσῖας μονίων δὲ, οθρνάσησ.ὑπελάφιϑηίνδὲ σδηοι, νυκὴος ἐπελθούσης . δ μὲν δ
ϑδύοτῶν Αργέων,ὡς νενεκῳκότας ἔϑεον ἐοτὸ αῤγοςὁδὲτῶν Λακεσῖχε μογί ὧν οϑουά--
δασ,σκυλϑύσας τἂν ᾿Αργείων νεκροὺς ,κοὶ προςφορήσας τοὶ ὅταλα πρὸς τὸ ἑωυτοῦ"
ςϑαηθησεσὸν ,ἐν τῇταξει εἶχε ἑωσγόν “ἡ μόμᾳ δωτέρῃ πποιρῆ (θυ σιὼ θανόμονοιἀμ
φΦότοροι. πίῶσμὲν δὴαὐτοὶ ἑποίτεροι φαίων νἱκᾷν,, λέγοντες, δι μῆν,, ὧσ' ἑοῦπῶν
πολδδνδῖν πσσθδι γυγόνασι.δἰὃ,τῶνμὴἀ ποφοάνοντεςπεφϑυγότοιο'κνδὲστοέτορον,
ποιραμείναντοι,κου σίυ λϑύσαντοι «δ ἐκείνων νεκρούς. τέλοςδὲἐκ τᾶς δβδίδος συμ
πεσόντος, ἐμά χονη.πισόντων ὃ ἡ ἀμφοτέρων πολλώῶν,ἐνίκων Λακεσῖει μόνοι» Αργξᾷ
ὁ μέν γωυ ἐγ “»οὗτα ἦν χρδυπιοιτακειράμεμοι τοῖς ἐεφκλὰς,πρότορον ἐ πτοίναιγιεσο κ᾽
μῶντος,ἐτρεἠινγονόμοντο τὴ κουτάάρην μὴ πρότερον θρέἐνκόμινΑργόωνμηδύγα,μά
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δὲ πὰν γι αἴζιοις ὅτθιγουσοφορήσειν, πρὶ ν αὐ Θυρέα σ᾽ αἰασώσω}.λακεσίνι μόνοι ἢ,
πάναντίκ ὅτων ἔθον.Ρ νόμον-οὐ γοιρκὸ μώδντες πρὸ ρύτρν ,ἰγὸ “Ρύτρρυκομᾷνοτον.δὲ
ἕνα λέγουσι τὸν "πόρ! λειῷ ϑέντοι τῶν διρκοοΐων οθρυάδην , ἰονόμανον ἀπονοςίειν
ἐσ Σ΄ποίρτην,τίδν οἱ συλλοχι τίων σιεφθουρμᾶνωναὐ ηοῦ μάν ἐν τῇσι Θυρέμσι,ιουταχον
συοϑιε ἑωῦ τὸν “Ῥἱσύτων δὲ τοῖσί ποιιρτιήτησι ἐνιςοιβάψων τῶν πρηγμιαίτων , ἧκε ὃ
Σαρσὶηνὸρ κῆρυξ,ϑεόμᾶνος Κροίσῳ Οοη,ϑέάν παολιορικε ομβλῳ-οἱ δὲ, ὅμως ἐπείτε ἐπύ -
εϑον οΜ κέρυκος,ὁομέαῬβοιη,ϑέειν.κοκίσζθιἡσῊπτουρεσιυχσμεΊοισι,κοτὲγεῶῖνἔδυ
σῴων ἑηοίμων,ἤλϑε ἄλλι ἀγγολίη,ὡςἡλώκοι2τεῖχοςτῶνΛυσίδν,κοὶἔχοιῬΚρόϊ
σὺς ζωγρηθείς οὗτιο δὴ οὗ τοι μῆν συμφορίωῦ “αοιπίϑζμᾶνοι μεγοίλην,ἐ πέποιυν:Ῥ «Σουβν
σιν δὲ,ὁλώνείουνὦδε, ἐπειδεὰὶ τροσοιρεςκοιεδικοὐτὴἐγένενἡμόβ πσῦλιορκμομθέῳ
Κροίσῳ, κῦρος τῇ ςρατίᾷτῇἑωσηον᾽διαπέμανἹ-ππέωο᾽,προεῖπετῷπρώτῳἔπιν
βαύτι ον τείχωος,οἴρασσειν.μετοὶδὲτονρ,πειρησάμῶοοτῇσ᾽ςρατιῆς,ὡςοὗ--
προσυχώρες, ἐνθαῦτο τῶν ἄλλῶν πεέποὺμλῤων,αὐὴρ μουβ δὸς ἐπειρόζῥ προσαΐ-.
νων,τῷ,οὔνομαἰωῦΥροιαίσητ,ιουτοὶν᾽τῆςἀκροτσύλιοςγτῇ,οὐδιεῖοἐτῴταιιῈφύα
λάκος, οὐ γαΡἰώσιενὸν κοῆὰ ἄξορ μὴ ἁλῶ κοτζ ἀτούτομόςτόγαρξι χαύτα ἡ οἱ
κρόπαο λὶ σ κοι ἄμα χὰ τί! οὐδὲ μήλης ὃ πρότεροο' βασιλόῖς Σαρδίων. μούνᾳ οὐ πὲ
οιήνοικε ον Λέοντος, “ον οἱ ἡ πτοὶ λλακῇ ἔτεκε, τελ μινοσέωνοιοσόντων, ὡς πσεολογει-:
αθέντοςοὔΛέονοοςτὸτεῖ190',ἔσονταιΣαρσὶδῖν αὐάλωτοι ὃ δὲ μόλησ' κοὐὰ 5 ἄλ'
λοτεῖ19σ' ππδρεωνεἰηοιο', τῇ, ἰώ ἐπίμαλον “5 χωρίον τῆς ἀκροσπλιος, ποηλόγασῳ
γούου,ῶς ἐὸν ἄμαχόν το κοὰοἱσύ τομονἔς! ἢ πρὸς οὔ τμώλου τα μμῆζον τῆς πό
Διοςὁὧνδὴ Υ ροιάδης αὐ τὸς ὃ μαῤβόος, ἰσῶντῇ! προτεραίᾳ ᾽ τιναλυοῖδν ποιοὶ οὔ"-
τὸτῆς ἀκροπόλιος ωωταβαύτα ἀδὲ κυνέίω αἴω.ϑεν κοἠακυλιοϑαίοεν, καὶ αὐελόμε
νὸν, ἐφράοϑη,κοὶἐο'ϑυμὸνἐβάλλε:“ἴτε δὲ δὴ ὃ αὐ τός τὸ αὐαξεθάκεε,καὶ μετ᾿ αὐ
τὰν ἄλλοι τιν σζων αὐέδακνον "προς αὐτῶνδὲ συχν δ οὕτω Σαῤσιές τε ἡ λώκεξοων,, τὴ
πποῖν "5 ἄςν ἐπορϑίετο -""οιτ᾽ αὐτὸνδὲ Κρόϊσον,τοίδεξ γένετο.ἰ( οἱ τσαῖς"ον", καὶ πρό
γερονἐπεμνήοϑαν,τοὶμὴνἄλλα,ἐπιειεὶς,ἄφωνοςδέ.ἐν τί ὧν 'ποιρελθουύσᾳ δθίω ἰᾳι,δ
Κρόϊσοσ' τὸ πποῖν ἐς ἑωῦτὸν ἐπεποιήκει, ἀλλάτο πιφραζόμνοςκοιὲδὴκαὶἐςΔελφδρ.
περὶαὐτο ἐπεισόμφες χουσόμδνος.ἡδὲτυιϑίῃ οἱ εἶπε τοΐδο, κρνε ἡ ἃ
λυδὲ γυδος, πολλῶν βασιλθῇ, μέγα νήπιε Κρόϊσυ, : ες

Μῇῆ βούλδυ πολύδυκον ᾿ν ἀνὰσύ ματ' ἀκούειν, :
παιδὸς ᾧ.ϑε γγομίδου«τόδεσοιπολὺλώϊονἀμφὶς ὃ.
Εμμῖνακ. αὖ δάσει γοῦν ἐν ἥματι πρῶτον Φόλβῳ. ΑΔισιομίῥεδὲ ἢ τείχαωος, ἤϊε;
'άρ τιςτ' δ σέων ἄλλον γν ἴσας Κροῖσον. ἀποκπενέων Κροῖΐσος μδδναν δρέων ἐππιὸνα,
ὑγὸ η ποιρεόσες συμφορῇσ' ποιθεμε λήκεε- οὐδέ τι οἱ σγέφερε τοληγέντι ἀπσουθανέειν-
Ὁ ϑὲ 'σοῖςοὗποςὁἄφωνος,ὡςεἶδεξσιόνταιὃνππέρσην,“πὸδέουςτοκαὶποιοῦ,ἔῤῥη--
ξε φωνίωώ εἶπεδὲ ἄγθρωπε,μὴιυτεῖνεΚρόϊσονεοὗποςμὲδὴἄορπρώτουἐφιϑώγξα-
τοιμξὰδὲ οὗτο ἤδμ ἐφώνες τὸν “ποίνταιχρόνοντῆςζόης.οἱὃτιδβ'σοωιτοῖςτὸσδῃῇΣουΐ.
δὺς ἔοον,κοὰ αὐ ον Κρόϊσον ἐξώγρη(αεν,οὐδξαντα ἔτεα προσαρδϊνκαέδεμοι, καὶ τεοσα
ρόκοέδοιοιἡμόλ'ο᾽πολιορκηνϑὲντὰπουτοὶτὸχρησήριόντε,ποιὰμουτοιπουυζθεντοι.
πἰὺ ἑωυΡῦ μεγάλίω ὠλχήν. λαβόντες δὲ αὐοὸν οἱ τι λίρα, ἤγαγον “ποιρὰ κῦρονι
ὁ δὲ, (υγνήσοις ππυρίω μεγάλίω,, αὐεβίβασιν ἐπ᾿ αὐ τὴν τὸν Κραῖσόντοἐνπέσιμσι
δεϑεμῦον, κοὰ σιὴο ἐ τῇἃΛυσὶδιυποιρ᾽αὐτὸν ππαξοόνεο, ἐν νόῳ ἔχων εἴτε δὰ ἀκρο.-.
φοίνια ταῦ τὰ ποτα γιᾶν ϑεῶν δηςωσῆ, ἐΐτε καὶ δ χὴν ἐπιτολέβω ϑέλων., εἴπῃ
κοὰ πυϑόμῆρος ἡδν Κρόϊσον. ἐἴγοι ϑεοσιβέα, «οὔϑε ἄνεηοι αὖς βίβασᾳ ἀϑὲσίῳ πυ--
ρἰῦ, βουλόμᾶνος εἰδέναι,εἴτιςμανσιμόνωνῥύσωτοι«οὗμὴξυτακουτακοιϑη.-
ναι. Τὸν μᾶν δὲ," σοιέειν ποιῦ χροὶ » τῷ δὲ Κροίσῳ ἑ τεῶτι ἀδὲ τῆς πυρῆς, ἐσυλ,ϑεῖν.,
κωξπόδ ἐνποικῷ ἐόντι. “οσούτῳ, τὸ “οὔ Σόλωνος, ὡς δὲ εἶν ὧν ϑεῷ ἀρ μᾶδον, πὸ,:
μηδένα ἑϊνοι: τῶν ζώντων ὄλβιον. ὡς δὲ αρα μὲν προςνοκερῦρ, αὐενειιοίμῆνόν-
Τὸ καὶ αὐ ασενοίξαντοὶἐκπαρλλῆσ'λειπσουλέηο', ἐσ' τοὶσ' ὀνομάζθωι τὸ, Σόλων. καιὰ.
τὸν κῦρον ἀκού(λιντοι ,καλεῦίθιε τοῦο' δῥ μηνέου᾽ ἐπείρεαϑας. τὸν Κροῖσον, τίνα οὔ -
Ῥν ἐπαικοιλέθι νὴ ποῦσ', προσολιϑόν ταῦ, ἐ πειρῶταν «Κροῖσον καὶ τῴως μᾶὺ σιγὴν ἔχει

2 :Ψ, ' ι Π ΄ ,) ὦ ᾿ ἢν "Ἂν , ,ὁ ὡτρώμβνον.. μξὰ δὲ, ἰδαγνοίξετο ἀπεῖν.,ηθν αὐ ἐπὸ πᾶσι τυραΐνοισι προςΤΙμΆ--
στζ μεγάλων χρημάτων ἐς λόχους ἐλθεῖν δί σοι ἄσημαζφραξε, πολιν ἐπειρώτων
πὸλεγόμογανλιποιρεόντωνδὲαὐτῶν,καὶὄχλον ποιρελθντων ἔλεγεΦὰ,ὧρἦλιϑε,
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ἀῤχῆνό Σόλων ἐὼν Αθζιναῖὸρ "κο θεησοίμονος “πποίντοι τὸν ἑωῦ"οὔ ὅλον, ἀποφλαυ
ρίσειξ δι ἃ δὲ ἐποις,τῇαὐτῷ“ποίνταἀποβεθήκαε,τῇτόρἑκέϊνοςεἰπεὁδόντιμᾶλ,
λον ἐςἑωὐτὸν λέτων ἢ ἐς ἄποιν κα αὐθρώταινον - καὶ μάλιςοι δον ποιροὸ στο σιαϑδ
σι δοκίοντας ὃλ βίαυν ξϊνοικ-τὸν μῆν Κροῖσον,ταδτα ἀπσηγίεαθος, τῆς δὲ πυρῆς Ἰ:-
δὰ ἀμμένες, κέεαϑαε πὸ περὶ ἔσρυτο  κοιὲ τὸν κῦρον ἀκούζρεντα τῶνδὴ μίμνέων ποὶ,
εἶπε Κρόϊσος͵ μεταγνόντα το καὶ ἐννώσιχντοι,ὅτικοιὰαὐτὸςαὐθρωπὸςἐῶν,ἄλλοναὖ-
βρῶτσον γεφόμονοι ἑωυ οὗ δύσειμονέᾳ οὐκἐλάατω,ζῶντοιπυρῖσ᾽δοΐη»πρόςτοοὺ--
“ρα,δείσαντα τἰὸ τίσι, κοὰ ἐπιλεξάμονον ὡς οὐδὲν ἐϊᾳ τῶν ἐν αὐθρώποισι ἀσζτραλέ-
ὡς ἔλον, καλδύεισχθ ονναύαι τὴν τοιλάσην “ὁ Κομόμονον πρικαληοιταῦι βάζειν Κρδ-σόν τς »κοὶ οὖς μξὰ κροίσουοκαὶ τοὺς πειρωμένους, οὐδυναόθας ἔτι »οὗ πυρὸς ἔπι-
κρατῇσοικοἐνϑαῦ τα λέξεται οἷαπὸ Λυσθδν, ρόϊσον μαϑόέντοι τίω κύρον μετοΐγνωσι,
ὧς ὥρα ποΐντα μῆν αὐοίρα σχθουναύτοαι τὸ πῦρ, διαυαμενουσ' δὲ οὐκίτι κοιταλᾶ --
(ῶν,ἐπιθία ϑαε,ὸν απόλλωνα ἐπιποιλεόμονον,ἐἰτίἃκεχαρισμένον3αὐ»οῦἐσὼ
ρή,ϑη ,ποιρασίνοι,κοὶ ῥύζφιοϑαξ μαν ἐκ οὔ παρεύντος ποικθύ "ον μῆν,σὰ κρύονται ἐπι
μουλίειϑαετὸν ϑεόν -ἐκ δὲ αἰθρίῃρ τὸ καὶ νῶυνεμίεος » σι οραμέειν ὑξαπίνης νέφεα,
κοιὲ χειμῶνα τοιουταῤῥαγῆναι, κοὰ ὕσοιεὕσουτι λα βροτοΐτῳμουτασίβεὐϑῆναίτετὴν
πυρί οὕτωδὲ μαιϑόντοι ὃν Κῦρον ὡς εἶπ Κρόϊσος καὶ ϑεοφιλῆς, κοὶ αὐὴρ ἀγοιϑὺξν
ποταβιθάζυντααὐτὸν ἀγὰ τᾶσπυρὰςεἰρεάϑαετοίδε,Κρόϊσι,, τίςσι αὐθρώπων αὐέ
γνῶσῳ ἀδὲ γῆν τὴν ἐμίω ςρατουσοέμονον πολέμιον αὐτὶ φίλου ἐμοὶ πουταϑῆγαι. ὃ
δὲ, ἔπε, ὦ βασιλϑδ', ἐπὸ ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ μᾶν δύσι μονίᾳ, τῇ ἐμεωυ»»ῦ δὲκονν-
κοσῖχε μονῖμ. αἴτιος δὲ οὐύτων ἐγένενὁ ελλήνων ϑεὸς, ἐπάραο᾽ ἐμὲ φρατεύεϑαε" οὗ
διεὶς γοὺ οὕτω αὐδῳτός ὕξε, ὅςτις πόλεμον πρὸ ἐρήνης οἀρέεταιοἐν μὴὸ γὴν τῇ, παῖ
δὲς τοὺς ποιτέραιο᾽ θά ουσι. ἐν δὲ τῷ,διποιτίρόϊντοὺςτονῦσδιςἀλλὰταῦτα σιχί-
μονίκου φίλον ἰώ οὕτω γωνζϑϑαε.ὃμὴν,ταδταλεγε - κῦρος δὲ αὐπὸν λύζις, κάτι-:
σύτε ἐγρὺς ἑωυτοῦ, καὶ καρτα ἐν πολλῇ προμη,ϑίᾳ εἶχι - ἀπεϑωῦ μαζέ τὸ ὁρέων καιὶὰ
μδὸς, κοὰδπαϑοὶἐκεῖνονἐόντος“πποίν τος ὁ δὲ, συννοΐῃ ξα΄μονος ἤσυχοο ἰώ, μετὰ ἢ,
ἐπιςοαφείς τε,κοιὶ ᾿ἰδόμογος τοὺς τιόρσας “ὁ πδιᾶ λυσῶν ἄςνκεραϊξονταιο εἶπε, ὦ
βασιλόδ κότερα λέγειν πρὸσσὰτὸνοξωντυγχάνω,ἢσιγᾶνἐντῷ“ποιρεόντιχοῦ;
Κῦρος δίύμαν βωρσῴντα ἐκέλδυε λέγειν ὅ,τι δούλοιοο ὃ δὲ, αὐόθν ἐρώτα λέτων οἵ' -
χῶς,ὃπολλὺςὁμίλορ,τίταῦτα ασουδιᾷ φουλῇ δγοίζεταιε, ὃ δὲ, εἶπε, πόλιν τε τὴν
σὴν σιοαρ΄ποίζει,καὶ χρή ματατὰ σοὶ διακφθορέει.Κροῖσὸςδὲἀμεῖβετο,οὔτοπόλιντὴν
ἐμίω οὔτε τήματα τὰἀμῶ διαρ΄ποίξει. οὐϑὲν γοιῥ ἐἰ μοὶ ἔτι τούτων μέτά. ἀλλὰ φέ -
φοὺοἱτοκαὶἄγουσιτὰ σοί. Κύρῳ δὲ ἐπιμελὲς ἐγώνετο,τα, Κρόϊσος εἶπε . μεταςηξί--
μονος δὲ γοὺς ἀϊλλουο, ἄρε"» κραῖσονὅ,τι ὁ ἐνορῴεἐν τοῖσιπσοιδυμέγοισιὃδὲεἶπε,ἐπεί
τέ αἰ ϑεοὶ σϑκανδοῦ λόνσοι, δικαιῶἐΐτίἐνορῶταλίονσημαίνεινσοι»όβίσοιφύσινἔ--
ὄντος ὑθριςοωὶ,ἰδἀχρήμαοοι.ἣνὧνσὺτούρυς περιΐδιις διαρποζί(ενταιο᾽, καὶ ποιτα -
56 "ταῦ χϑήμιατα μεγοίλα, τάδέγρι 3 αὐ τέων ἐπίθοξαι γυνέαῦν ὃναὐ αὐτίων ταλᾶτὰ κατάσχῃ ,ἄβηον προρδύκεδτοιἐποιναςησόμενονγαῦὧνπσοίησονὦδεξ'ηριοὐδέ
στίσ! 1ὰ,ἐπὸ λέπο,κάτισον τῶν δορυφόρων ἀδϑὲ“ποίσῃσι τῇσι πύλῃσι φυλάκους, λε--
πόντων πρὸς γοὺσ' ἐκφόνονταιο᾽ Ἰὰ χρήματα ἀτσμερεόμονοι,ὡςσζρεααὐοεγκοζωςἔχει
δεκα τουθῆναις τῷ διϊ κοιὲ σὺ πῇ στρι οὐκ ἀπελθήσιαι οἴῃ ἀταπερεῦμονος τὰ χρή ματανὴ
ἐκέϊνοι συγγνόν τες ποιέεινσᾳ διίποιια, κόντος ποιήσουσι. τασταἀκλύωνὁκῦρος, ὗπε--
ρήδενρ, ὡς ὦ ἐσόκος εὖ οἴουτί.ϑεϑαε. αἱνέσας δὲ πολλὰ, καὶ ἐντειλάμονος «ρῇοι
δορυφόροισι τὰ, Κρόϊσος ὑπεθήκατο ἐππιτολέφψνεἶτεπρὸςΚρόϊσοντάδε,κρδϊσι,ἀγηρτη-
μένου σωΐ αὐοϊὸς ςασιλέως χρυςὰ6δγα νὴ ἔπεα ποιέᾳν,αὐτίο τὴν δόσιν͵ τάν τινα Θέ --
λεαέτοι τενίαϑ» παιραυίκα.ὃδὲ πε ὦ δίαποϊα,ἐά(ας με χαρ!ἢ μάλιςοι ἢ" θεὸν 7

, Δ.» 7 " ᾿ 3 ᾽ , ᾿ ᾿ , 2 3,Ελλήνων,"ἐπίμασιἐπὸθεῶνμάλιςα,ἐπείρεαϑ»πέμιοφγα1ςδεἸὰςπαέσδες,εἰδα
παῖᾷν «ἦν δ᾽ποιεῦντας νόμος ἔςι ὦ κῦρος ὃ ἐξρς ὅ,τι ὦ ζιορ ἔπε ρδύων "ποιραϊγξ
γιγ5 "κρᾶϊσος δέ δι ἐποινηλόγασαε “τοῖντβἑωὐοοῦδιάνοιαν,νὴ'χρυκποίωνἸὰςαἶσό--
κρίσιας,, Κοιξ μάλιςοι τοὶ αὐαθηματοί- καὶ ὡς ἐπαρθεὶςτῷμαντηΐῳ,ἐςρατιῦστοτο
ἀϑὲ πόβσας. λέγων δὲ ταῦτα, κατίβαενς αὖτις "ποιροετεύμονοςεἰπεϊναίδιτῷθεῷ,
ῥῥύτων δνειδιί σοι κῦρος δὲ γελάσωσ, εἶπεικοὰ τούτην τούξεοιε ποιῤ ἐμ Κρόϊσι,κοὶ
ἄλλου “ποντὸς, ρῦ᾽, αἢ ἑκάςοτε δέῃ. Ωσ' δὲ ταῦτα ἄκουες κρόϊσος, πέμιπων τῶν
Αὐσὶδε ἐσ' λελφοιὶς,ἐνετώλλετοτιιϑέν τον τος πέσοις ἀδὲ τον' νηοῦ τὸν οὐδδν,ρῶ-
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τᾶν, ἃ οὔτι ἐποιιοφνετοι οἴσι μαρτηΐοισι ἐπσάροιο᾽ Κροΐσον ςρατένεοϑοι ἐδ τι δγ.-
σι, ὡς πουταιποιύσοντοι τὴν Κύρου δύναμαν, ἀπ’ΐςοἱἀμροθοίγιαηοἱοὖτα γυνέν.
ἐϑοε ,δομενύτοις τοὺς "ππέσδεσ'«21οἱδ'τοὶτο ἐπειρωτᾷν, κοιὶἃἀχαρίςοισινόμοςΕἶν
“οἷσι ελλενικοῖσιθεοῖσι.ἀπικομβθισιἃ τοῖσιΛυδοῖσικοὰλέουσιταῦταδὲτοὶἐντε
παλμλέα, τῆν πνϑίων λέγωταιεἰ πεῖν ποίδε,

. τίμ πεπρωμδίω μοίρίω ἀδύνατο ὕξι ἀποφυγίειν καὶ ϑϑεῷ.κρόϊσος δὲ πίμηῆαυ

. γύιοος ἁ μαρτοΐσοι ὑδέσσλυσιὃςἐῶνδορυφόροςἩρακλειδέων,δόλῳγιωαἰκηΐῳἔπι --
» ἀπιύμᾶνος ἐφΦόνδυσι ον δεασύτοα, καὶ ἔοῳ τὼ ἐκείνου τι μίωδ οὐδέν δ᾽ προσιίουξων:
» προϑυ μεομῦδου δὲ λοϊάεωὕκως αἴ ηοιτοὶ τοὺς παῖ σὰοτον'Κροίσουγένοιηντὸ Σαρτ
,» δίων ποίϑυσ,κοὰ μὴ νουτ' αὐ τὸν Κρόϊσον,ὃἂκ διόν το ἔγενες» “ποιραγουγέεν μοίρουο᾽ « ὅσον

».2 Ζν 9.4 . , τ ν ΣΙ 3 Ἷ ν» δὲ ἐνέσίοηοιν αὖτοι, ἠνύσατο,κοιὶἐχαρίσαηδιΔίαΠΝἔτεαἐποινεοάλλεν τί Σαὰρ
ν σιίων ὥλωσιν - κοϊζὲ τοῦ το ἐπισιάαϑω Κρόϊσος, ὡς “ἴξόλον ποῖσιτισι τούτοισι ἁλοῦα
. τῆς πεπρωμῖδης - δεύτοραδὲηούτων,κοιομλέῳαὐτῷ,ἐποήρκεσε- πουτοὶ δὲ τὸ μωντή
.» ἴον τὸ πινόμανον,οὔκ ὀριϑεῦςΚρόϊσοςμέμφετοι" προηγόρδυε γάρ οἱ Λοίίες ἐφ φρὰ --
» τίυται ἀδ᾽πιόνσας, μιγάλίω ογίχῆν πουταλύσειντὸνδὲ,πρὸςταῦτοιχρῆν μέλ
» λον τ βου λδύςαθν ᾿ ἐπείρεϑαεπέμλαντοι,κότερασίωἑωύτοῦἢ ἢ πἰὼ κύρου λέγοι
» οὐδ χήν «οὐ συλλαβῶν δὲ γα ῥι,ϑὲν, οὐ σὺ ἐ ποινειθόμενορ, ξωὐηδν αἴτιον ἀγοφαινέτω.ᾧ
» καὶ τοτολδυταῖον χρησπριαξζομῆέῳ, εἰ πεπτοὸὶ, εἶπε Λοκίης παϑρὶ ἡμιόνου, οὐδὲ τοῦ: -
» Ὁσμωϊλαῦε ἰώ γοῦὺρ δὴ ὃ κῦρος οὗτος ἡ μίονος « ἐκ γοῦν διυδῖν οὐκὸ μοεθνέων ἐγυγὸ .
» γεενμηϊὸς ἃ μάνονοο', “τοίὃςδὲὗποδεςΞέρου. ἡ μῦν ,γοΐρ ἰώ μηδεὶς, κοὰ Αφνάκεος.
» ϑυγάτηρ ποῦ Μήοον θασιλέως «ὃ δὲ, όβμσες τι ἰμδ καὶοὐ χό μένος ὑπ᾿ ἐκείνοισιικος
» ἔνόδιϑε ἐὼν τοῖσι ποισιδεσποίνῃτῇἑωυτοῦσυνῴκαε..

ες χαῦσα μῆϑἡπυϑίηὑπικρίνα;τοῖσι Λυσοῖσι- οἱ ἡ ,αὐόνφιοιν ἐς Σουροες,κοῦ ἀτή
γγειλαντῷΚρόϊσῳὁδὲ,ἀκούσας,βυνἐγνωἑωῦ»»ν"ἕγοιπιὸἁμαρτοΐονε,κοῦ οὐ “ον
᾿ϑεοῦ᾽κουτοὶμδὺδ σέ κροίζυτοοὐχβννκοαὶ!] ὠνίης τί πρώτανκουτοιςιοοῷἰω), ἔσο.
οὕτω" Κροίσῳ δέδεικωὶ ἄλλα αὐα,ϑή μουτοι ἐν τῇ Ἐλλάσι πολλὰ μκοιὲ οὐ τοὶ εἰρημίψαι
μοῦνα:.ἣν μὴν γοιὺ Θήβῃσι τῇ Βοιωτῶν, ίπσους χρύσως, τὸν. αὐίϑεκα τῷ Απόλ -:
Λῶνι τῷ ἰσμηνέῳ.ἐν ϑὲ ἘφέσῳαἱτεΟὐδῖναἱχρύσεα,καὶτῶνκιόγωναἱπολλαΐ.ἐνδὲ

Ἰπρονηΐοις τοῖς ἐγ δελφᾶϊσι,ἀπαῖς φυσΐζη μεγάλῃ"ταῦ Σοὶ μᾶν,κοὶ τι ἐςἐμὲ ἰώ τε
οἰεόντοι. τοίδ᾽ ἐξαπόλωλε τοὶ τῶν αὐαιϑημοίτων «τὸ δ᾽ ἐν ραν χίσιῃσι τιῖσι ΜΙ ΔΒ -'
οἵων Κροϊσῳ ὡς ἐπὸ ταῖν θοζνομαι Γῶ,, το ταθ μὸν νὴ ὃ μόϊα οἵσι ἐν Δελφόϊσιυτοὶ μλύγωυ;
ἔς τὸ δελφὰν, ἐς δ μφιοωβεω,αὐξϑῃ κα ὠκήϊάτο ἐόντοι"ὁτῶνποιβϑῴωνχρυμά--
Ἴων ἀποαρχεν.το ὃ ἄλλα αὐαϑήματα,0} αἰοϊροὸς ἐτένετο ἀσίης ἐλϑοβ, ὃς δ πρὴν ἢ Θασι
λδδσοι"αὖτιςασιώτεμουτοσήκεεσυωσιδόων.τανταλίοντιτενέαϑησίὼΛυσδναβχίν-
δὲ νανταλέων,(ὃΑλυάῆεωἰὰπαῖεκροίσουἢἀϑιλφεὸςἀπὸ μομήτ ἰκραῖΐσος Νὰ ὶ,
ἐκ κοείρης ἰωῦ γε αἱο'αλνάήμπαντοιλέων,0} Ἰάδοςὃπεῖτεὃδόνῃ»ς“ονποιϊὃσ'
ἐκράτησε αἰ ἀρχῆς Κρᾶσος,γὸν αὐϑρώτσον ἣ' αὐ τυπρήοσοντόι,5) κναφυϊσἕλκων,διέ
φϑάρε"πίω ὁ ἀσίμωυ αὐςρῦ ἔτι πρότορλ κοιτιρωΐρις γ»ότε ξόπῳ τῷ ἐἰρημῆδῳ,αὐέθεκα ἐς

πὶ ἐϊρη).κὴ ' Ἀ ααϑημοίτων,τοσοιθαεἰρήαϑω "Θῶυμα ὁ γῆ λυδιίπὲς συγγραφίω οὐ.μάλαἔχει,διοίτε νὴ ἄλλῃ χρη, ποίρεξ »Μ ἐκ“ρὶ τ μώλου κουταφόβομδθέου ψήγμα--
"οςἦνδὲὀβδ'γονπολλὸν μέγιφον πτοιρίχωται, χοὰς τῶντοοὖγυ ἩΓίων ὀβγων,κοιὶ τῶν.
ξαδυλωνίωνἔς!αὐπόϑιαλυκήεωοὔ᾽Κροΐσουπποιβὸς σῇμα,τοῖ ἡ κρηναὶς μὴ ζγν λί'
ϑὸν μεγάλων,τὸδὲἄλλοσῇμα,μαγῆτ'ἐξειργοίίαντο δέ μεν δὶ ἀγοραϊοιαύθρωποι,
χα ὦ χειρόναιιτόξκοιαἱἐνόνγαζόμεναιποιδιίσκαεοὗροιδὲπίντοξόντοςἔτικαὶἐς
ἐμτῆξιν ἀδὲὶ τοῦ σήματος αἴῶ' καί στο! γράμματα ἐνεκεκόλ πον τοὶ, ἔοισοι ἐ ξ δ)
γάξαντοικοὶἐφαίνετο μεϊεόμανοναντῶνσαιδισκζων. ὅδ τον ἐδι. μέγιςον οὔ" γοῦρ δὰ
αὐσὶδν δή μου αἱ ϑυγα τέρδἰν τρρνδύον τοῖς "ποῖσουι,συλλέτονίθια στοί σιφόρνάς ὃς ὃ αὐ
υνομιήσουσι͵ ἄξιο ποιέουίθοι ἐκο δό ασι δὲ οἰυὐ τοὶ ἑ οὐτοῖς ἢ μῆν δ “στδοίοδος"Εὖσή
ματοῦ ἐδ τοίστοι ᾿ξ καὶ δύο τολέθρα."» δ᾽ δῦρος, ΤΕ τολέθρα διακοίδιμο . λίμψη δὲ
ἔχωτοαι“δσήματοςμεγοίλη,σίιὸλέγουσιΛυδοὶἀείναονεἶ ιοιλέζ) ὃαὖτα τυγαΐζε»ἥξορ δὰ δὴ. ποιβηἵξι.Αυδοὶὃνόμοισιἐὰποιρατσλησίοισιχρίων)Ἑλληνδῖν,χοολτ.
Ἀὕτι Ἰὰ θήλεα τριαποι]αςρρνδύασι-πρῶοιἢαὐθεώπωνΓἡμέϊςἴδιμοων,νόμισμαχον
σοῦκἡἀρηύρακαοἔμιονοι,ἐχρήζθυνη»«πρῶοἱ "») κοΐπηλοι ἐγζνονηρ φασὶ ὃ οδοοὶ Αν-’ἐλοὺ νὰ τοὺς παεγνὶ τὰς ναῦστο ἰσετονὴ Ἑλλησιημαιτεσεώσνχςιἱοὐτῶν 3 ϑύρημα πνζοῦγ..

ΒΒ δὲ"



ἩΡΟΔΌΤΟΥ..

ἅμα δὲ ταύτας το δ διρεθῆναι 4δ σφίσι λέγουσι, Νὴ τυρσανίην ἀπονικῆσοι, ᾧδεπστοὶ
αὐ τιδὺ λέγοντος Ὁ Ατνοο οὗ Μμάνεω βασιλῆος , σιτοδιείην Ἰοθὴν αὐὰ τὴν Λυσιίην
πον γωνίϑαε,καὶ ἦν Λυδοὺς, τίωςμῆν διάγειν λιιποιρέοντοις, μξε δὲ, ὧσ οὐ
σαυΐεαδ; ἀκρα διίφεαϑ, ἄλλον ϑὲ ἄλλο ἐπι μηχανᾷαϑρ αὐτῶν, 0} διρεϑὴ ναιδπότεκὴ
Ῥ αὐ βου, τῶν ἀςραγάλων, κοὰ τῆ"ςσταἵρης νποὰ ἄλλων "ποισέῶν τανεγνἑέων “τοὶ
ἡδιαταλίω πεοσέων»τούτων γϑ' ὧν πίὼ δόρεσιν οὐκ ἀκηϊοῦντοαι Λυδοί «ποιέειν δὲ ὦ-
Κι ἡρὸς πὸν Αι μὸν ὃ βυρόν τοις.πἰιὸ μῶὺ ἑ τέρίωυ τῶν ἡ μόρων, ταυέζειν πᾶν ἵναδὰμὴ ζῳτέσιον σιτία -πίὼ ἃ ἔτέρίω, σιπξειϑας, πανομίνους ποῦν ππομγν Ιέῶν «“ρεούτῳ
τόπῳ σιάνγοι ἐπ ἔτεα δυῶν δέοντα ἔϊκοσι - ἐπείτε δὲ οὐκ αὐιούαιδνουθν,ἀλλἀδὲὺὲ
μάλλον ἔτι βιάζειϑαε, οὕτω δὲν βασιλῆα αὐτῶν δύο μοίροιο διελόντα. Λυσὶδη
ποίντων μκληρεδίθα τῆν μῆν, ἀϑὴ μονῇ,τὴνδὲ,ἀϑὶὺἐξόδλῳἐκτῆσ'χόρης"καὶἀδὲ
μν πῆ, μάδειν αἰδορῦ,λαγχανούσῃ τῶν μοιρέων ἑωῦτον τὸν βασιλέα “προςάθσοιν (ἀδὲ
δὲ τῇ ,ἀποιλλαοσομδόμ τον ἑοῦ οὔ παζοις,τῷ,δανομαἔἴνοιιτυρσὴγόν.λαλόντοιςδὲ
αὐτῶν τοὺς ἑτέρους δ)ιέναιὲκ τῆς χόριο', καὶνουτοιβῆναιἐςΣμύρνζω,,κουὲμοι-
γήσκιϑιῶ τλόϊα, ἐς τοὶ,ἐς,ϑεμάουςποὶποίνταδ.σφ!ἰῶχρυτοὶἐπαίτσλοα,ἄνο--
᾿σλέεω κουτοὶ βίουτοκαὶγῆςζήτησιν«ἐςὃἔθνεαπολλὰποιραμειηαμδύους,ἀπικέ-
ϑαεὲσ' ομβρικοῦςξιθάστρεαο᾽ἑνιοβύσκοϑαεπόλιαο᾽,κοὰὀἰκίειντομέχρι“ὕ᾽-
ἈΝ. αὐπὶ δὲ λυσδν, μερονομουϑῆναι αὐορὺς ἀϑ) οὔ βασιλέωσο “οὗ “παιδὸςκὃςσζρεαιο'
ἀνήγαγεν ἀϑὴ τούτου τὴν ἐπρώνυμυζίω ποιϑυμήψους, δνομαοϑῆ νας τυρσηνούς " Ανδοὶ
μϑὸὺ δὰ ὑπὸδδσεσιδεδούλων».ἐπιδιίζετοιδὲδὴἋἐνθδῦτονἡμῖνὃλότγος,τόντὸ
κίον, ὅςτις ἐῶν, τὴν Κροίσου αὐχὴνκοιτεῖ λε. ποὰ “ὺς ΩΝ
σανηρ τῇσ' Ασίης. ὡς ὧν πιδλσέων μετεξέτεροι Λέγουσι οὐ μὴ βουλόμνοι συμνοῦν ταὶ
περὶ κῦρον, ἀλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν λόγον, μοιτὰ τοῦτοι γράψω,ἐσσισαίμῖνοςπερὶκύ
θυ ᾿κοὶ “τειφασίοισ'ἄλλων λόπων δδοῦο' Φῆναι "Ἀσσυρίων οὐ αόντων τῆς ΠΩ Αὐΐ-
ἐς ἐπ᾿ ἔπα εἴκοσι κοὶ πεντοικόσια, πρῶτοι ἀπ᾿αὐτῶνμῖδο:ἤρξαν"»ἀπίποοϑαε-
καΐ κωσ' ἕξοι περὶ τῆς ὁλδυϑερίης μῶχασοίμῆνοι ηοῦσι Αοσυρίοισι, ἐγώνοντο αὔοΐο
ἀγαθοί . κοὰ ἀπατοσοίμῆνοι τὴν δουλωσιωίω ,ἠλδυϑόλϑαίαν : μξὲὰ δὲ “ὐύωυς,καξ
ταλλαϊθνεα ἐποίεε Τὺτὸμέδοισι.ξόντωνδὲαὐδονόμων ποίντων αἱ τῆν ἤπειρον, ὦ--
Ἀ αὖτις ἐς τυραννίσοες “αϑο τῆ λίϑον. Ανὴρ ἐν “οἴσιμήδοισισοφὸςγτῷ,οὔνομαἰώδνῖό
καρταῖς δ᾽ ἰώ Φραύρτοω, οὗτος ὃ δαϊόκης ὅδ καθ. ; τυραννίδος, ἐπσοίεε τοιοίδε, Κα-
γοικεμήων τῶν Μμήσωον κατὸκώ μα σ᾽, ἐν γῇ ἑωυτοῦ ἐῶν κοὰ πρότερον δόκα μος, καὶ
μᾶλλόν τι κοασὶ προϑυ μότερον σγκοιοσύνίω ἐπι. ϑέμλιοσ, ἦἤσκες καὶ ταῦτα μώοιἐ-
γύσης αὐομυΐης πολλῆς αὐοὶ ποῖ θεν τὴν μησυκίωδ, ποίεε ἐππισοα μενος ὅτι τῷ δικαίῳ
πὸ ἄδικον πολέμαόι ὅξι. ὁ, δ ἐκ τῆς αὐτῆς κώμης μῆδοι δρῶντος αὐποῦ “ουο Χό -
πους ,δικοισήν μάν ἑ οῦ τῶν. αἱρίον.. ὁδὲ δῇ ὧα μγεώμενοσ' οὐ χἂνεἶθύς το καὶ σις
κοίίος ἰμῦ- ποίων το ταῦ ποι, ἔπαινον ἄχι οὐκὀλίγον πρὸς τῶν πολιτέων οὕτω, ὡς
τοιϑανόμενοιξν τῇσιώλλεσικωώμεσιὡςδιῴὥόκηςεἶπαὐὴῤμοῦνος πουτοὶ τὸ ὀριϑδν
διμοίζων, πρότερον παϑοιαἰτῆοντοςἀσιίκοισιγνώμῃσι,ντοἐπεῖτε ἤπουσιαν ἄσχεε-
γοι ἐφοίποον πιτιρῶ ηδν δηϊόκεα καὶ αὐϑορὶ διιοισόμονοι. πόλοςδὲ, οὐδενὶ ἄλλῳ ἔπε-
τάποντο. τολϑῦνος δὲ ἀεὶ γινομένου “Ὁ ξ-αιφοιτῴονηθς, δία τσὺν θανομένων ποὺς σι΄-
ποις οζγο βαΐνειν νουτοὶ χα ἐδν,γνοὺςὃδηϊόκοςἐςἑωθηθνπᾶναἰακείμενον,αὔτεκο.-
ἥξαιν ἔτι ἤνϑϑελε ἔνθα-αϑο πρότερον προιουτίξων ἐσδιίιοξε, οὐτ' ἔφη δικᾷν ἔτι - οὗ
γάρ δὲ λυσιτολέεῳ πιδν ἰωϑεῦ ὀβημεληκότοι, τοῖσιπίλοιο'σεμόμες σινοίζειν εἐ -
σύσης ὧν α΄ποιγίῇς καὶ αὐομέης ἔτι πολλῷ μᾶλλον αὐὰ τοὶσ' κωμαο' ἢ πρότερον
ἰῷ, ἀὐγελέλθησον ὧι Μῆδοι ἐς τὠὐπὸ,καὶ ἐσιίδο(θίν σζϑίσι λόγον., λέγοντος πσϑρὶ
τῶν ποιτηκοντων - ὡς δ᾽ ἐπὸ δοκέω,κάλλιςα ἔλεγον δὶ οὔ διϊόκεω φίλοι ,οὐ γοῦν
δὴ Ἰόπῳ τῷ ποιρεόντιχρεαίμονοι,δυνατοὶεἰμὴνοἰκέεινσίωὼχωρην.,ΦόβεΞήσω-
μὸν ἡμέων αὖ τῶν βασιλέα» κοὶϑἕτω ἣ τὸ χώρη δυνομέσυταε,Καὶοὖτοὶπρὸςόβγα
ειόμεθα, οὐδὲ ὑπ᾿ αὐομίης αὐάςοιτοι ἐσόμεθα.τωῦ ταί κα λέγοντες,πείθουσι ἑωῦ-
οὺς βασιλδδειϑοε"αὐ τ νου δὰ προβαλλομένων ὅντινα τήσοντοιι βασιλέα, ὃ δηϊδκηῃρ
ἣν πολλὸς ὑγὴ ποὺτὸςαὐοβρὸς«κοιπροβαλλόμενος,Κοιὲαἀνεόμοιος«ἐσὃὥξιηονπούταίε
γξουσι βασιλέα στϑίσι ἐἴνοικὅδ᾽ἐκέλόυςαὐτοὺςοἰκίατεἑωὑτῷἄξιατῆςβασιλη"
ἴος οἰκοδομῆσοιι, ἡ κρατῦγαι οὐ τὸν δορυφόροισι.πσο Ιέουσιδε τοῦτοι οἱ Μῆδοι οἰκοδομεασίτεγοῦροὐ τῷ ἀκίᾳ μεγάλατο,καὶ ἰουρὰ,ἵνατὸςἔφρασι,τῆοχιῦρας"κοι

᾿ δορυφόρους



ΚΛΕΙΩ. .

δυρυφόρουι αὐτῷ ἐπιβέπουσι ἐκ πτοίντωον πμύστον "οπταλεξαϑοε ἐὁδὲ, ὧς ἔσῳ ἰὼ
ἀρχὴν »τδῦΜήδους ἡνάγηκασι εὐ πόλισμα ποιή σαοϑαέ.Ἀοα ὧῶτρ πέριπέλλοντας καὶτῶν ἄλλων πόσον ἐπιμέλεσθοι.πειθομθῥων δὲ κοὰταῦ το τῶν μήσίον,ἰἠδομέειτεΐ-.
χικ μεγοίλα τοιοῦ ἡριρτορὰ, τοδτα τοὶ,νωῦ εκδάταινα κέκλυτοιε, ἕτερον ἑ τίρῳ κύ.
κλῳ ἐνεσυδτο μεμηγχαίνητοι δὲ οὕτω τὸ τεῖ499. ὥστε ὃ ἕτερος τον ἑ τέρα κύνιλος,οοἷ.
σι προμαλιεὗσι μούνοισι ἔςι ὑψηλότεροςτὸμὰτικουκαὶτὸ χοοίον συμμαχίᾳ Κολῶν
νὸς ἐδν, ὥστε. “ρεοὔ» εἴνοικ "Ὁ ἡνκοὰ μᾶλλόν τι ἔπετηδεύθυ κύκλων ἐόντων πεῖν βυνα
“Τόντων ἑπτά ἐν ὃ τῷ τολϑυτωίῳ,τὸΘασιλήγαἔνεσι,")οἱ31σοιυροί..5δαὐτῶν μέ
γιςόν ὕξι τεῖ χος,μουτὰ τὸν α,ϑηνωίων κύνιλον μάλιςα κῃ Ὁ μέγα,ϑος.“οὔ μδὸὺ δὴ πρῶ
ρυ κύκλου,θἱ προμαλχρῶδνόν εἰσὶ λόυκο «πον δὲ δευτέρα, μέλανόθο “Πέτρου δὲ κύμιλουν
Φοινίκωθι » τοτοίρηουδὰκιυάνεοι.“πέμ ΠΣδὲ σονοδε ροζουινοι»οὗτῶπτοίντωντῶνκύκλων
ὁ προμαχιρδνσῖν ἰυ ϑισμκένοι εἰσὶ Φουρ μϑζκοισιδύοδὲτιτελϑὺτοῦοἱεἰσὶ,δμᾶνκοντα.
γυρωμλέουςὃδὲ,μουταικωχουσωμϑδουςἔχωντὸ προμολα ὡναο ταῦτα μῆὺ δὲ ὁ Δηϊό,
κῃςἑοῦτῷτὸἐτείχεε,καὶπερὶτοὶἑΟὔτονοἰκία.τὸνδὲλλονδῆμονπέριξἐκέλόδυς͵τὸτεῖχοῦ οἴκεειν οοἰκοσὸ μηθέντων δὰ “ποίντίον εούςμιοὺ γένδαε Δηϊόκης πρῶπός ὅξ: ὃ πον-:
ταςηστέμῆνοςμήτεἐσιξγοὶιπουροὶΟασιλέαμηδένασυγ ρέφν, δ᾽ ἀγγέλων δὲ πτοίντοα.
γοέε ϑαε,ὁῥῥαγαξτοθασιλέαοὐποὺμηδενός,πρόςτὰτούτοισιἔτιγελᾷτο")πῆύφν'
αὖπίον, κοὰ ζποισι γον ηὐτε ἔἴνοιε αλορρὸν «ταῦταδὲ περὶἃΦῦτθν'ποιονποσὶκωςμὴν
ἡρέωντῷο' ὁ ὃ μή λικόϊο ἐόντας κοι σιύοφοι ἀγα ϑυΐ τακαὶἄλπκιμοι,λυπεύίαηρ,κοὶ ἐ-.
πιθουλδύοιον,ἀλλἑτιρόϊἐνστρ!δοκέοιἑτψουιμὴδρξωσι"ἐπείτεδὲτοιῦ᾽χὰσέενθςμησε
καὶ ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῆ τὺ ραυνίσι,(ὦ25δίκαιονφυλάσσωνχαλοιυσός-ποὰτοῖςτῷ
λίπος γράφοντος, ἐΐσωποιρ᾿ ἐκεῖγον ἐσυπέμπτσεσιον "κοτὲ ἐκέϊ νος σ᾽οσιρίνων τοὺς ἐσζθο
ρομδαο᾽ ἐκπέμπεσκε.ταῦταμῆνποντοὶτοὺςδιίηοιςἐποίεε«τοὶδὲ4ἄλλαἐκειοσμέ
ΚΟ δὲ εἰ τινα σι λαύοίηθ ὑ βοίζοντοι,ζίηονὅκωςμεταπέμμακατ᾽ἀταΐωἕποίσονἀ'
σδικίμαος ἐσδηκίδυ-Κκοιὲ δὶ πουτοίσικοττοΐ τῷ κὶκουτήκοοιἠΐουν αὐὰ ποίαν αὐρίω, τῖσ,'
ἤρχο"Δηϊδκὴς μδέννυν τὸ μησιιθν ἔθεος συϊέςρεεςμϑνονκαὶτούτου ρξε- ἐςτῦ Μααν,
ποίδεγοζεα, Θδσνί: ποι ρυτοικίωοἱ,ςρόχατος"ουλιζαντοίΟέσιοιμάγοι ένεα δὰ Μή:
σΐων ἐς] τοῖδε. Διϊόκεω ὃ παῖ ς γίνωτοιι Φραόρτη ς,ὃς,τολδυτή(ρω»ς-διυηῇόκεωΘασιλδύι
νος “τδέακαὶ πεντήκοντοιἔτος,ποιρεδέξατοπέροὐξχήν,ποιραδὲξάμῆνοο'δὲ,οὐτο
ἀπεχροο μόνων αρῤχεῖν τῶν Μήστον «ἀλλὰ φρατουσοίμῶος ἀδὲὴ ον πόμ 6.ς,, πρώτοϊι
δΐτὸτούτοισι ἐπειϑήπουτο, κοὶὶ πρώτουσ' Μήσων ὑπηκέσυς ἐποίησε" μξὲ δὲ, ἔχων. δύο
ταῦ τὰ ἔθνεοςτὸἀμιφότόραἰοωρα,μουτεσρέφετοτῇΑσίίωἀπ᾿ ἄλλε ἐπ᾿ ἄλλο ϊ ὧν ἐβε,
ἐσὃςρατευστίμδνοςδ)τδσ Λοσυρίπον)Αασύρίωνπούτουο,δεῖνονἔχονΝΟἥρλονπρό
Ἵερον “ποίντων, τότε ὃ ἤξρυν μεμεγῳ μοι αὶ συμμάχων ἄτερ ἀπίσεώτων, ἄλλως μβέι ἑ
οὑτῶν εὖ ἥκοντες, ἀδὲ πούφρυςδὲ σρατουσαά μῶνοσ ὃ Φραόρτησ,, αἱὐούς το σ᾽εφθαῤη.
οὐδξαο' δύοτο καὶ ἐϊκοσιἔτοα,κοὶὃςρατὸςοἰὐδηοῦὁπολλός.Φραύρτοωδὲτολϑὺ-
τηΐϑυνος, ὑβεδέξα» Κναξάριρ ὃ Φραόρτρωον' δηϊόκεω ποτὶ ςοοὗηοσ λέγωται πσῦλι
λὸν ἔτι γέϑακ ἀλια μώτεροο τῶν προγόνων κοὶ πρῷ τόσ το ἐλόχισε πουτοὶ το --
λεα “ἐν τῇ Ασίᾳ, καὶ πρῶτος διέταξε χὼοἰσ' ἑποίσους ξἴνοις,»ρύς τε αἰμοφό-
βους γκοὰ "οὺς ἱ΄ππέαο᾽, κοιὶ τοὺς “ ξοφύρους. προνον' ὃ αἰαμὶξ ἰωῶ “ποΐντοι ὃ μοίωσ'
αὐαπεφυρμίϑα-.οὗγρο᾽ὁ“οἵσιΛυδὸῖσιὕξϊμαχωσαΐμῖνος,ὅτενὺξὃἡμόδα γενει στρ
μαιομϑδοισι, ΚοῦὲὃτίΑλυος πσοτοιμοῦαὔωΑσιίω“ποῖσανσυτήσαςἑοὔπτῷ.,συλλᾷ--
ξωσ᾽ “οὺς ὑτ ἑωῦτῷ οὐχ μῆϑες ποίντας, ἐςξοατούςὉδὴπιὸ Μῖγον, τι μωρέων τῷ τῷ
"οὶΤΊ, καὶ σίὼ πόλιν ταύτην ϑέλων ἐξελεῖν. κοι δι ὡς συμβαλὼν ἐνίκησεΖΦ ἈΦ
συρίουφ,περιίουτημβύῳσυπῖον,ἐπῆλίϑεσκυϑέωνςραθδ'μέγας-ἄγαγυαὐοὐα
βασιλόϊκ ὃ Σκυϑέων μαδύης πρῶ ϑύεω παῖς. δὶ ἐσίβαλον μὴ ἐσ πἰὼ αὐΐω κιμ
μερίους ἐκβαλόντες ἐκ τῆς εὐρώπες. ηοὐτο σι δὲ ἔπι ασομίϑοισι, ᾧ δύγουσι.. οὕτω"ὃς
σιὼ μησικίω" χό ρίω ἀπίκοντο " ἔς! δὲ ἀργὸ τῆς λίμνης τῆς μαήτιδον ἀδὲ φάσιν ηρ-:
ταμὸν καὶἐξΚόλχους“τοιήκοντοἡ μδρέων δ ώνῳ δός" ἐκ δὲ τῆοκολλάσος οὐ
πολλὸν ὑπόρβίοι ἐσσἰὼ μησδικίω, ἀλλὰ ἣν πὸ διὰ μέσου ἔθνοσοὐποῦν ἐςὶ Σά -
πσειρόἶν -« τὸν» δὲ “πποιραμειβομίδοισι ἕζγοις ἐν τῇ Μησικᾷ - οὐ μλύ τοι ὁἶγι, Σκύ ϑακ
ταύτῃ ἐσίβαλον, ἀλλὰ πίω πουτύτποθλ.ϑεν ὁδὸν πσολλῷ μακροτέρίω ἐκξεπόμε --
οι γὲν δικίϊ ἔλοντος τὸ καυποόσιον δροο'-οἰϑαῦτὰ δι μὴν μῆ δοι συμ βαάλόντεσ' τοῖ:-
σι Σκύθᾷσι, κοὐ ἑασ ϑέντες τῇ μάχι, τῆς αβχίς κοιτολύϑη(αιν. ὁιδὲ. Σκύϑαι)
πδ΄. Ασίίω ποξίον ἐπίοον ἐνθόῦτων δὲ ἤν ἐπ᾿αἴγν Πού. καὶ ἐπείτε ἐγθΐοντο οὐ
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πῇ παλοαιςῖνῃ συρίᾳ, Ὑαμμίπιλρο σφας αἸγύητον βασιλόϊχ αὐτιάίιο σίδροι-
οἵτο, καὶ λιτῆσι, ἀπσυϊέπει προίζοπτόμω μὴ πορδϑύκεϑτιε « δι δὰ, ἐπείτο αὐαχωρέ-
οντεσ' ὀπίσω ἐγοϑον-» τῆσ' Συρίης οὐ ασκάλωνι "σύλεϊ τῶν “πλεόνων Σκυϑίων “πρὶ
ῥεξελϑόντων ἀσινέων, ὀλίγοι τινὲσ αὐτῶν ὑπολειφϑέντες, ἐσίίλυξιν τῆ οὐρανΊηο'
Αφροσιίτης ὁ Ἱρὸν, ὡς ὁγὼτιν θανόμᾶνος "ποίντων αὐ χοιεότοιονἱρῶν,σαπατησ'
τῆο Θιοῦικαὶ Ὁ οἱ Κύπρῳ Ἱρὸν, οὐθόῦτον ἔγεζθο ὡς αὐ οὶ λέγοι) κνπριοι- τὴ
ὁ ὦὐ κυ δήροισι,ᾧοἱνμίαἐσιδιἸοίουσοέμῆνοιἐκταύταςτῆςΣυρίιςἐόντεο"τοῖσιδῷ
σκυϑέῶν συλέσασι Ὁ ἱρὸν ὁ οἱ Ασπάλωνι, κοὰ τοῖσι οντίων αἰεὶ ἐκγόνοισι, οἰξ στα
ἡε ὃ θεὸο ϑήλφαν νοῦσον, ὥςτε ἅμα λέγϑυσίτε δ Σκύϑοιι 8, τοῦτ» σφέαᾳ νοσεῖν,
καὶ δρᾷν ποιβ ἑωυτοῖσι τοῦο ἀπηκνεομήδους ἐφ σἰ Σκυϑικίω χῶ ρίω ὡςσιαικί (77.
γυῦσ, ποιλέοισϊ ενουρέαο᾽ οἱ Σκύθαι"ἀδὲμῆδνανὀκτὼκοὰἔἴκοσιἔπεα,ἤραοντῆΑ--
σίησ' ἡ Σκύϑαι. κοὶ τὸ ποίντοί σφ ὑ-πό τε ὕβριος καὶ ὀλιχρούι αὐώταταἰωγὼ
οἱσ᾽ μᾶν γϑ' φόρων, ἔπριοσονποιρ᾿ ἑποίστοντὸ,ἑποίσοισιἐπέβαλλον"αὶδὲονΦό
ρον, ἡ ρητοιζον παεθιελθεύγοντεο' Ὁ ὕτογϑ'πόρ ἔχοιον ἕκοισοι-κοὰ “ούτων μῖὺ τοὺς -σλοῦ'
ναο᾽ Κυαξουγηο τε καὶ Μμῇσιοι ξονί(θιντεα,, κοὶὰ ποταμεϑύζφντες,, κουτεφόνδυσαν - Ἀὴ
οὕτω αὐεσώσαντο τί αὐχὴν Μῆσιοι,κοὰ ἐπεκροΐτοον τῶν'πϑν κοὶ πρότθρον - κὴ τιΐν
γε Νῆνον εἰλογ-ὡς δὲ ὅλον, οὗ ἑτέροισι λόχοισι δηλώϊῶ. καὶ ποὺς Αοσυοίους ὑπσυχεῖ
εἷους ἐποιή(ιντο, ταλίω τῦοβαβυλωνίμο' μοΐίρησ,, μὴδὲ τωῦτοι, κνα ξαρίιο με βα
σιλδύζιο πιοσιράκοντοι ἔτεα, σὺ “ἿσιΣκύ ϑ.ιι βρξαν,τολόυτᾷ. ἐκδύκε107!
γις ὃ κυαξουμεῶ παιῖο' σἰὺ Θασιληϊίω κα δι ἐγθυίεηο θυγοῖτε ρ, τῇ ὄνομα ἔϑετο Μαν'
σοένίω..σἰὼἐδόκεε Ασνάγισοἱτῷὕπνῳοὐρῆσουιτοσοῦτον, ὥστε τολῆίοιε μὴν σιὼ
ἑωϑηῦ πόλιν, ἐπιμοιτακλύσουδὲκαὶ σἰμὸ Αοἰίω “ποῖ - ὑ ποϑέμᾶνορδὲ2) μαγφν.
"οἵσι ὀνξροτσύ λοισι ὁ οἱ ύπνιου ἐφοβ8η "παι αὐὐπτίων αὐτοὶ ἔνοισα ἐκμαϑεόν. μ},
γί μλὴ) πιαρσοένίυ τούτην ἐοῦσαν ἴδῃ αὐοίοδο' ὡροΐίω, μήσιων μὴτῶν ωῦτον ἀ-
ἔζων οὐδενὶ διδοῖ γι αἴτιον, δεδοικοὺ σ' τί ὄνψενὃδὲ,τσέρσιδιδοῖ τῷ βϑιομα ἐδ καμ-
βυσιρυδν,θϑοισιε οἰκηΐης μδὺ ἐόντα ἀνα ϑῆ', τόπον δὲ ἡσυλάον,, πολλῷ οὐδόν3εἄ-
χρν οὐδὲν μέσου αὐορὸσ μόδου. σμυοικεούσης δὲ τῷ καμβύσῃ τῆς μαφοδένης,ὃΑον
ἅγις τῷ πρώτῳ ἔτεϊ εἶδε ἀλλίω ὄνψεν, ἐδόκεἔδι ἐκ πῶν αἰδοίων τῆσ ϑυγαϊὸοταῦ-
παο᾽, φύνοι ἄμπελον.ἰὼδὲἄμιτσελον,ἐπαιοαῖντί ασίίω “παῖσαφ. ἰσὸν δὰ ὥξΩ».Ὁ.
ὑπερϑεμῆνος “Ἶσι ὀνφροπσύλοισι, μετοπίμ.α»» ἐκ τῶν τιόρ σέων τίώ ϑυγοτῦμα ἐπί
τοῖο, ἐαῦσαν. ἀπαικομδῥίυ ὃ ἐφύχθιοσε, βαλόμονος ὁ γγυνώμονον δ αὐ τῆς διαφθεῖ
ραι-Καὶ ἐκ γοῦνὧιτῆςὄψιοςδτῶνμάγρνὀνάροπόλοιἐσήμαινονὅτι μέλλά ὁ τῆϊς ὃν
γαϊὸσ' αὐ ον χϑτος Θασιλδύσειν αὐ τ᾿ ἐκείνου" ποῖα δὰ δὃν φυχϑιοσύμονος δ Ασὺαἱ
γιφ,ὧσ ἐγεγίθο ὃ κυζῖος, κοιλέστο' Αρποιγον αὔοβρα ἀἰκίγον, κοιὲ παισύτοιδν τὸ Μμή--
σῶνἡποίντωνἐπαΐξοστον τῶν ἑωῦτον", ἔλετέ οἱ τοιοίδε, Αρποιγι, πρῆγμα ὁ αὐ ποι
προϑέω, μησδε μὴ ποιραχρηίσῃ. μιήϑε ἐμέ τε παιραβάλᾳ, καὶ ἄλλουο' ἑλόμνος ὖβυ-
εὄνες σεωῦτῷ περιτοέσιο'. λοίδε ῥυ,δ)ὺ μαφοδένη ἔτεκε τανζοδε. Φόμων ὃ ἐς ἑωῦτοῦ,
ἀπόκτεινον. μξὲὰ δὲ, θάψον τόπῳ ὅπιῳ αὐτο βούλεαιὃδὲ,ἀμείβοτοι,ὦβασιλδῦ,
οὔτε ἄλλοτ ποιρέϊϑεο αὐοβοὶ τῷδε ἄχαρι οὐδὲν, φυλοιοσόμεθα δὲ ἐσ σὲ κοι ἐςτὸν.
μετέπειτα χρόνον μηδὲν ὑβαμαρτεῖνἀλλοιφίλονοὔτ»οὕτωγίνεαϑο χοῦ δὰ ντό
τοὐμὸν ὑπηρετέεῶαε ἐπι τη δέως οὐύτισι ἀμει άμονοσ ὃ Αρποιγος, ὧο οἱ ποιρεδό
90. ὁ πεδίον κακοτμημῆον ἰὼ ἀδϑὶ θανάτῳεικλαίωνἐσ'τὸοἰκέϊα - ποιρελϑοὸν
δὲ,ἔφραξε τῇ ἑωυ“οῦ γωυαεκὶ αν πτοΐντοι σὺνἀγεος ῥηϑϑέντα λόγον "ἡ. δὲ, πρὸσ αὐ-
ἂν λέγοι, γαῦ ὧν πίσοι οὐνόῳ 8) ποοιξφνὁδὲἀμείξεται,ἐκἦοδετίλλφο᾿Ασνοΐγηο',
οὐδεἰππιραφρονίσειξτὸκοι μανεἴτουκοίκιον,ἢγαῖμαάνεταῦ, δὶ ἔχρργυ προῦϑη'
σομαι τῇγν αμῃ,βϑὲἐςΦόροντοιοῦτονὑπσηρετησω-πολλῶν ἡ ἐΐνειον ὁ Φονθύσω μεν»
καὶ ὅτι αὖ τῷ μοι συγγενής ὅξιὸ παῖς, νὴ ὅτι Αςυάγες μὴ ζξι γέρων,κοιὲ ἄπτρι.ς ἕρ
σωνοσ' χϑνον-εἰδὰ3ελήσει“οὐο2οντολόυτησαντοςἐςπὸϑυγατῦματαύτηναὖαβῆ--
ναε ἡ τυραυνὶσἧςνυὧνἡὸν κτοίτει δἐμό, ἀλλότι ἢ λείπεηη ὁ οὐ θόδτον ἐ μοὶ καν
δε ωνὃμέγισος" ἀλλὰ τον' μὴ) ἀσφαλέως ἄνεμοι ἐμοὶ, δ »οῦον πιλέυτᾷν
ποσὰ σι μῆδηρι τῶν τινὰ τυ άγοοσ αὐ»ν' Φονέα γγνέσϑαε μὸ μὴ τῶν ἐμῶνταῦ'
τα ἐϊποις,αὐτίηοἄγγελονἔπεμτοεδὲ ὸν βεκθ λον ἢ Αοὖ άτεοςκὸν,ἡπαίσουτονομος
τὸ ζαντηϑεώτατο νἐ μοντοιμὴοὔρεαϑηοιωϑθέςατα,Ὁ,ἕνομαἰω μιξασοί τα τ’ σιοἱ
κεεὺ τῇ ἑωυ»ῦ σιωϑούλκοβνομαὴτῇγωυοικὶἰωδτῇ,σιωοΐκιε,Κιυὼκουτοὶσίὼπῶν
πλλήνων γλόοσαν. καυτοὶ δὲ σἰὸ μηεδικίω,, Σποικώ «ὁ γὰρ υΐα πουλίουσι «σοΐηου
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μῆδοιδὲδὲὑπαΐρεσιεἰδὶτῶν οὐρζῶν,οὔϑα τοῖς νομὰς ῶ' βοῶν ἔχε οὗτος δὲὃβυα-
κὐλοο' πρὸς βορέω τε αἰέμου πῶν ΑΠρατοίνων,καὶ πρὸ ς τον" παύντου οὔ ὐξείνου-
ταῦταμὲν δὴ μυοικὴὶ αούρη πρὸς Σαππείρων ὀρένή ὄξι ποιρτανκοὶ ὑνψνλή τοικοαὶ τόμ
σισμυηρεφεοἡδὲἄλλαμησικὴ χωύρε,8)“ποῖσαιἄπεδος«ἐπεὶὧνδ βουκόλου ασυνόδιᾷ
γρλλῇ νοιλεόμονος ἀπαίκε-»»ἔλεγεδ᾿Αρποιγοςτοίδε ,κα Αϑύφ σι Ασν γα Τὸ τπατιισιῖ
ον ποῦὁ»λοιθόντοα,θέονἐρδἰδδεμοίτουτοντῶνοὐρέων,ὅκος δὴ ποΐχιφα διαφθα-
ρείᾳ - κὴ τοίδέ“οἱἐκέλδυσςεἰπεῖν,ἰδμὴ ἀρκτείνμο αὖτ ἀλλά πρῳ ἥδπῳ πσέθυποὶ
ἦσῃ, ὀλέθρῳ τῷ κοικίσῳ διαχρήσεαϑν, ἐπσορᾷνδὲ ἐκκείμῆν ον διατίταγμλοι ἐπταῦ
πα ἀπούζεςὃβουκϑλοοκαὶ αἰαλοιβῶν “ὁ τοσισιίον, ἠϊε τί αὐσίρ ὀπαίσω ὃδὸν, καὶ
ἀπαικνέεγ ἐς πίὼ ἔπαυλιν, τῷδ᾽ αβὰ καὶ αὐτῷ ἡ γωωλ ἐπαίτεξ ἐοῦσα ποῖον ἵμέ-
ρίω, χἰ τὰ κωσ' πουτοὶ σιΐμονα τίκτε!, οἰ χομῖου 75 δουκέλον ἐς “σόλιν. ἥσιχυ δὲ ὦ
φροντίσι ἀμφότεροι ἀλλήλων ταίρι.ὃμὲ»οὗοὐκου τῆσ' γωωακκὸς ἀῤῥωδέων (ἡ δὲ τυ
νὴ, ὅτι οὐκέωϑωὼςὃΑρ'ποιγος,μετοσέμαη αὐτῆς ἐν αὔοβα. ἐπείτε δὲ ἀπονοςή--
σας ἐπέςη, ἱαῦ} ἀξληζον ἰδοῦσα ἡ γιωὴ, ἄρξο προτέρη ὅτι μεν οὕτω προϑύμωρ
Αρποιγὸς μετωπέμιουὁδὲπε,ὦγωδαι,εἶδόντε ἐς πόλιν ἐλϑεὸν,κοήκουσα ὁ,
με [σιῶν ἔφελον, μήτῴκοτε γϑνέϑαε ἐς ϑιασύτεωο ἡ μετέρονο . οἷκοῦ μᾶν “ποῖο'
λρποίων κλαυθμῷκουτείχυτο"ἐγὼ ὁ ἐκπλαγεὶς, ἤα ἔσω ὡς δὲ τάλατα ἐσῖλιθον,ὃ
ρέω τονισιΐον πηροκείμῆνον, ἀαστεῖρόν τε, καὶ κραυγανόμϑιν κοκοσμημῆέον χρυσῷ το,
κοῦ ἐοϑῆῇ τι ποικίλῃ" Αρποιγος δὲ ὡσ δέ με, ἐκέλδυε ταντο χίσην αὐαλοιΟόντοιὉ
ποιδιίον,ὄαιαδς φόνοντοι, κοτὲ θέϊζνοιι ἔνθα ϑηοι ὠϑδέςαοον ἐΐα τῶν δρέων, φὰς Αςυά.-.
για ἔνοι “ὃν οιαῦπο ἐπιϑίμονόν μ9ι,πόλλ ἀπειλέσας ὦ μι σφεα “ποιήσοι μεοὰ
ἐγὼ αλαλοι βῶν, ἔφόδδον, δοιίων τῶν πτινὸσ ἐἰκετῴων Εἴνοιε" οὐ γυὶ αἴκοτε, πουτέϑιξα
ἔγιϑεν γενείν. ἐθαίμθεον δὲ ὁρέων χρυσῷ τε, τὸ μασικεκοσμομῖνον «πρὸς δὲ, τὴ κλαν
ϑμμϑυ νοτοτεῶτα ἐμφανέα ἐν Αρποίγου"ποὰ δὴκατ ὅδὸν τοῦν ϑαύομοαι ἣ' “ποΐντοι λό
τὸν «ϑεροέπογος,δο ἐμὲ προπέμεσων ἔξῳ πόλιος, ἐνεχεΐθισε ὁ βρίφος,ὡςοὐδαμαν
οδένης τὸεἴη “πουῦς τῆσ᾽Αςυὔγῳυωϑυγαβὸς,καὶκαμβύσωω “ᾧ κύρε. καί μὲν Αςνα
γης ἐντίδλεται ἀποκτεῖναι. νυὗ το ὧδέ ἔξι. ἀμα δὲ τωδτα ἔλεγεδβουμδλοσ'ὑκαξ
ἐκιολύασ᾽ἀτεδιείκυνεἰι3,ὦςεἶδεδτατεσιίονμέγατεἡδύφϑὰςἐὸν,δακρυΐδι.μ᾽
χοιβομίη τῶν οἰυωΐτων “ἢαὐοϊοὺς, ἔχοοζε μυϑεμαῇτέλῳκἐκθϑναΐμάνὃδὲ,οὐκ
φι οἷός τ' ἔἴνοιε ἄλλωσ' αὐ τοὶ ποιέειν, ἔπαιφοιτή σειν ΚᾺ νοτοισκόπους δ Αρποίγου
ηϑηρ(ομθϑουο' ,ἀπολέουϑαξ το κοίαςτα ἰωμέσῳεαποιήσᾳ.ὡςδὲοὐκἔπει.ϑεοὐβαἢ;
αδοβα, διδύτερα λέπειἡγιτοΐϑε ἐπεὶ τοΐνωυ οὐ διωυ χαμαί σὰ “πείθειν μὴ ἐκθέϊγοσε ν
σὺ ὁ ὧδε τ ίησον,Εὶ δὰ πτοῖ σοζ γε αὐσέγκη ὀφθῆνονι ἔκκοίμονον.τέτοιο. γῦ' Κοὶ ὁγὼ, τῷ»
ποῦ δὰ τεθνεός οὔ μὴ φόβων, πρόϑεσ' ὧν δὲ τῆ Ασναὐτεος ϑυγαβὸς τουῖσὸι ὡς ἐξ
ἡμέων ἐόντα, έφωμον καὶ οὕτω οὔτε σὺ ἁλώσει ἀσικοίζῶν "οὔο' δεασύτοαο, οὔτο
ἡ μὲν νουϑῖσ' βεβελδυμῖδα ἔσει. ὅ,το γυντοθνεῶσ, βασιλεΐηο ταιφὴς κυλήσει,, κοεὶ ὃ
περιεῶν,οὖκ ἀπολέσει σίιὸ ψυχάν. κουγίτοι τε ἔδοξε τῷ δπιθλῳ πρὸς πὰ "ποιρεῦντοὶ
δὲ λέπινἡγευδ'κοὶαὐπίηοιἐτρίεεταῦσαον,μὲνἔφόδεθανατώζωνπαῖσαιρῦτον
μὴν ποιραο!δοῖ τῇ ἑωῦτοῦ" γιωσακκί. ἐὸν δὲ ἑωθ ον) ἐόντοι νεκρὸν λοι βῶν, ἔθηκε ἐς δἰ
αἰγγοσιὶν ᾧ,ἐφόδε ον ἕτερον. κος μέσα δὲ τῷ κ'σμῳ “ποιντὶ τονἑτύρετατιδὸς,φέ
ρῶν ἐξ ὁδδεμότατν ἢ ὁρέων, τιθεϊ. ὡς δὲ τρίτα ἡ μόνη τῷτου διίῳ ἐκκεμύῳ ἐγώ
γετο;ἐΐε ἐρ πσόλινὁβοκόλος,τῶντινὰ προβόσιων φύλοινοι αὐτον" πουταιλιπώτ'
ἰλϑεὸνδὲ ἐσ τον Αρποίχον, ἀπσοσιεικνύναι ἔφη ἑ οἵμος ἕϊγοιι “δ πουιδιής ἐὸν νέκυν.
πέμ!αν δὲ δ Αρποιγ9ο τῶν ἑωθηον'δορυφόρωντοὺσ' πιςοταίοιο, δέτε δά, τούτων,
κοιὶἔθανψο Τῷ Θουκόλον “ὁ πχισιίον. καὶ ὁ μᾶν, ἐθάπγοτοἐὸνδὲὥςδλονοϑονκῦρον
ὀνομαοϑέντοι ποιραλοιϑίᾳ ἔθεφεἡγωνὴἠδβονκόλου,οὔνομα ἄλλό νου τὶ") οὐ κῦ'
ρον ϑεμῆῥη-Κοιὶ ὅτεδὲἰδ ϑυιοιέτης ὃ τοιῖο', σρῖγμια ἐσ’ αὐδὴὸν ποιόνδε γνόμονον,3έ

φηνεμάν: ἔπαιζε ἐν τῇ κϑήμαῃ ταύτῃ,ἐντῇἢσανκαὶ αἱ βουκολίαι οὐὗοι ἔππχεζε δὰμετ ἄλλῶν ἡλίκων ἐν ὁσιῷ.. καὶ δὶ τοαῖϑες ποιέξζον τεσ, ἑϊλονοο ἑωυτῶν βασιλέα Εἶ,
ὗν δὰ τὸν βουκόλου ἐ-αἰκλησιν “σαξσὶκὃδὲ,αὐ τίων διέταξε, τοὺς μῆν, οἰγιίουο᾽ οἱ
κοδο μέψν,τῦν δὲ, δορυφόρουσὥνοιε"ὸνδέχουτινὰαὐτέων,φθαλμὸνβασιλῆος3..
τῷ δὲ πινι τὰς ἀγγελίαο᾽ ἐστ ὅδειν ἐσιίδου γίραο᾽,ὡςἑνοίσῳδ᾽λονπροςοίατον.εἷς
δὴ τούτων τῶν τονεδιίέἔων συμανέζων,ἐὧνΑρτομβαβέωπσαῖο',αὐοβὸςδοκίμουἐν
μήδοισι, οὐ γυὶ δὲ ἐποίησε ὁ προςαλϑὲν ἐκ 78 κύρου κέλδυε αὐτὸν οὖν ἄλλους παῖ
αισ διαλοιθέειν“πεϑομδήωνδὲτῶνπέσουν,ὃκῦροονπσῖσαΤεχίωρκαβτατε
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οἴεσε μασιγόων.δὴ,κ᾿πεϊτιἐμετεί,8ητοίλέτανὡςἡδὲαὐάξιαξωνοὗπταιϑῶν,ἐξλ
λόν τι παεριιμέκ τιενπουτελϑεὸνδὲ ἐο' πόλιν προὸσ' ὃν ποιτέρα, ἀποικτίξ(Ὁτῶνδ
κύρου ἔντησῳ, λέχρνδὰ οὐκνρου,οὐγουβκωἰωὃ ὃποὐνομα, ἀλλὰ πρὸο' ἦν βεκό
λον Τῷ Ασυαγεου ποιιδόσ' ὃ δὲ Αρτεμβάρης, ὀργῇ ὧσεἶχε,ἐλϑὼν ποιρὰὁν Αονά
γυα, ποιὰ ἄμα ἀγόμονος τὸν τον σὰ, αὐαρσια πρίγματα ἔφη “πσεισονϑέναι, λίγον.)
ὦ βασιλϑ, ὑηὸ ἡ5 ΟΝ δούλε, δουκό λου δὰ παιδὸς, ὧϑε πϑριυθοίσμεθα,δεικνὺσ 4
"ποιισδὸς »ὔο ὦμοιο. ἀκούσαρ δὲ κοτὲ Ἰσϊὸν Αςυοἶγιο,, ϑέλων τι μωρῆσοι τῷ“ποιαὶ
πιμῆο τῆς Αρτεμθαρεῶ οὗεπου, μὲ το σέμπετο “ἐν τὸ βουνθλον, κοὶ ον ταῖσδε -
πεῖτο δὲ ποιρῆίσαν ἀμφότεροι, Θλέαο' πρὸς “ὃν Κῦρον ὃ Αοναγης ἔφη, σὺ δὴ ἐῶ
ἡοὔθα γοιούπου ἐόννρσ' πανῶς, ἐόλμασας ἐὸν ᾿οὔϑετοὶσὰκ ἰόν τοσ'πρώθυ “ποιθ᾿ ἐμοὶ ἃ
ἐμοίποἶδεπεριασεῖν ; δὲ, ἃ μείδετοαι ὦϑε, ὦ δέασσττοι,γὼποῦτοι"οὗτονἐτσοίμσικ
(ἐὺ Δίκα. δι γουβμε ἐκ τῆσκώμηοτοαῦϑας,τῶν,")ὅδεἰαδ,ταΐξοντες,στρέωναἱτῶν
ξςήᾷν» βασιλέα. ἐδόκαον γουβστρ. Ἐἶν ἐσ' τοῦτοἔπαιταϑεώτοιὈς. ἱ μάν νωυ. ἄλλοι
παξϑες τοὶ ἐπαιτοιοσόμοναἐπετέλεον.οὗοοδὲ,αὐηκούσεέτε,καὶλόχονἔλαοὐδένα,
ἐοδἔλοιβετίὼδιίκίωἃὧνδὴοοὔϑεεἰνειο,,ἄξιόςτοὺκοιλον'ἐμὰ,ὦδέποιπποίρᾳμιι-
ταῦτα λέλονοοο “8παιόδδο,ὃνοναΐπεαἔσειαὐάζγν ὡσισ' αὐ ον". καί οἱ ὅγτε χα--
ρουςτῆρ Τῷ προσωώπον προρφέρεώϑοιε ἐδϑας ὧν ἑωύοϑν, καὶ ἡ ὑπόκρισιο ἐλϑυϑερῶ
πόδε Εἶν δ,το χρόνος τῆς ἐκϑέίσωως τῇ ἡλικίᾳ ἤ; παιδὸς ἐδόκεε συμβαίνειν. ἐκταλα
γεῖς δὲ ούτοισι, ἀδὲὴ χρόνον ἀφ.ϑ0γγ09ἰαὗ.μόγις δὲ δίκοτεαὐενειλβεὶς. εἶς ϑέλων
ἐκπέμψαι ἐν αρτεμβαβεα,ἕναἣνβουκόλονμονῦονλοιρῶν,βασανίσῃ.Ἀρτέμθα
ρόν᾽, ὀνὼταῦ τὸς ποιήίῶ,ὥστο καὶ 'σαῖσδι ἐὸν σὸν μηδὲν ἐπιμέμφεϑαε .. δὲν μὰ δὰ
Ἀῤτεμβαβεακ,πέμπειὧνδὰκῦρον,ἤτονἔσωοἱ ϑεροίπσοντεο,καλόύσανηοο“5Αοὖνά.
πεοσ', ἐπεὶ δὲ ὑπελέλφηο ὃ βενόλοςμοῦνοο', μουνωϑεέντοι, τοῖϑε οὐὐτὴν ἄρε ὃ σὺ
κγες, κόϑεν χοίβοιτὸν παῖσὰ,κοιὶ χίρ ἐξεδ “ποιραδούο᾽, ὁ δὰ, 3 ἑωῦτον' τε ἔφη τεγο--
γοΐακ, κοιὲ σἰυὸ πεκοῦσοαν αὐτὸν ἔτι ἕγοιι ποιρ ἑωυ τῷ Ατὺ ἄγας δέ μεν ἐκ 6) βελόύε
ιϑας ἔφη, ἔπιϑυ μέουτα ἐς αὐόγικαο᾽ μεγοίλοι᾽ ἀπικνέεσθαι. ἀμα το λέγουν ταῦτα,
ἐσήμαινε οἷσι φορυφόροισι χοιμβαύᾷν αὐ τὸν. δδὲ, ἀγγϑ μόνος ἐρ τοὺς αὐώγκοιο,οὕτω
δὲ ἔφαινε εἰν ἐόνποι λόλον'αβρ μενος δὰ ἀποιρχῇ δ᾽, δϑεξίειντῇ ἀληϑηΐῃ χρεώμονοον
κοῦ μουτέίβοιινε ἐσ' λιτοίο' τε, Καὶ συγγνώμην ἑωὺτῷκα λόύειν ἔχειν αὐτῶν. Αςυάγας.
δὲζ, μὴν βουκέλον πἰὸὺ ἀληθείίω ἐκφήναντος, λόγον ἠδὲ κοὰ ἐλθίσασω ἐ ποιέσν. Αρτιοῖ.
γῳ δὲ ἡ) μεγάλωσ μεμφόμλνοσ ,νοιλέειν οὐδὸν χοὺς δορυφόρουο' ἐκίλδυς. ὧο δέ ὧι “που
ρίιᾧ Αρποιγοσ, εἰρετό μὲν ὃ Ασν γεν, Αρήτατε, τέῳ δὲ Κόπῳ δι “σαΐοδ κοιτωχρή--:
σιθ, τόν»! ποιρέσίονοι ἐκ ϑυγα ὸσ πεονότοι τῇο᾽ἐμεῖς,ὃδὰΑρπτοιγ99ὡς εἶδε δν ΟΣ
κϑλον ἴσον ἐόν τα, ὁ Τέπεται ἀϑὶ 1δυδέα δδὸν «ἵνα μὴ ἐλεγχόμονορ, ἃ λίσεαται, ἀλ.
λαλέγοι ταϑε, αἰ ὁασιλδῦ, ἐπείτε ποιρέλθιθον ὁ“ποιιδιίον, ἐθουλδυον σκοπῶν, διὰν
κοΐ τὸ ποιήσω κουτοὶ νόου μκοοὶ γὼ πρϑο' σὺ πενόμονορ αὐαμαρτητοο, μήτ ϑυγαστεὲ.
τῇ σὶ, μότοαὐτῷ σοι ἀϊω αὐ ϑεντας,»ποιίω δὲ ὡϑεοιοιλέσοας ον βειθλον αὐγδὲ, τα
ραδιστωμι ὁ παιδιΐον, φὰςσώτο Εἶν κελδύοντα ἀπσοκτεῖνοι αὖ ὁ, καὶ λέχϑν.
τοῦγυοὺκἐδυσόμίω,σὺγοῦοὐἐτόλλεοοὕτω.πποιρασιίσωμα,μϑύησθιτῷϑεκουτοὶ
ποίϑυ,οὐτειλοίμονοσ'θᾶϊναίμάνἐσὄδημονἔρος,κωὶποιραμῆδοντοι,φυχοίσεινἄχρια.
οὗ τολϑδυτήσει, ἀπειλήσας “πονατῷδε,ἰωμὴτοΐδε ἐπιτελέα ποιήσῃ. ἐπεῖχε θὲ,
ποιήσχανοσ Ῥύρυ πολκελδυόμονα ἐτολόύτασὲΤὸ“πουισιίον,έμι1αο᾽τῶνδνόχων«ὅ.
πιςοτοίτοιο"ἡεἶδονδἐκείνων,κοὰἔθα.,οἔμαν.οὗτωρἔφῳωὦβασιλϑῦπερὶ“8 πρύγ'
μαηοροποὶ ἡ Ιοὐὕτῳ μϑρῳἐχρήσιχὉὃτουσ.Αρποιγοςμὴὺδὰὀυἰϑυνἔφαινελόρον..
Ασνοσγα! δὲ,κρύπηὡντὸνδὶοὐείχαεαϑλονδγβ,ὁγυλχονὸο,πρῶτοι μᾶν ηουτοί 'πδὺ ἥ--
χρυσῷ πρὸς τοῦ βουγθίλου ὁ πρῆγμα, πολιν ἀπσεγίοὉ τῷ Αρποίγῳ" μξὰ δὲ, ὡς δὶ,
ἐποαιλλιλόγη» μμουτέδαψε λέχρν,ὧρ ταερίεσίτεὃτσαξο᾽,κοιὁγεχονὸςἔχειποιλώς..
τῷ τε γϑ πετριημλήῳ ἔφη λέχρν ἐδ δὲν “ποι δὲ ὥβορν ἔμοιμνον μεγοίλωσ,καὶ ϑυγαβὶ,
τῇ ἐμὴ διαβεβλεμῖνοο,,οὐκοἱἐλοιφρῷἐπποιδύμζωὡςὧναἰτύχμο'δὃμετεσεώσες,
ἔπορ μῆν,ν σιωῦεον' παῖόοε ἀπόπεμαζον πποιρὰ εἰν“ποιΐσὶκ“ὸννεήλυσδι-ηοὗτοὃ,σιῦ
ξρα τοῦ παιδὸς Κ᾽ μόλλω ϑυΐάν οἿσι ϑεῶν τιμὴ αὖται προς κείετοι ,ποίρεϑέ μαι ὃ.
διά πνον- Αρποατοο' μᾶν ὡς ἤκουσε τοῦῦτοι, προρκιυήκο, καὶ μεγοῖλοι ποίησε μωνοον.
ὅτι τεἡἁμουρτάσο'διἐς δέον ἐγογόνεε, καὶ ὅτι ἀδὲ τύχῃσι χρισῆσι ἀδὲ διε πνον ἐκά-,
κληηο ἡτειὲς χοὶ οἰκεῖα. ἐσολϑοῶν ϑὲ τὴν το χίσην, ἰωΣ γουῷ δὶ παῖς ὧσ' μοῦνοο',ἔτοτία
κοιὲ δίηοἱ κου κμόλιςκ γυονῶσ,οὕονἰκαέμπει,Ἰοΐαιτὸκελύωνἐςαςναγοοςκαὶ.
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ποιζῴν ὃ,τι δὴ ἐκᾶνοςκα λδύοιναδτὸς ἃ περιχαρὴς ἐὼν Φροίξᾳ τῇ γιω «εκὶ το σύγκυ
ῥάσικντοΑςψάγεοδὲὧδοἱἀπαίκϑο δ Αρποίγου τοῖς, σῷ αἱ ξωο᾽ αὐ όῤν, κοιὲ πουτοὶ
μέλεα σιελῷν, τοὶ μῆν, ὦπτησι, τοὶ δὰ, ἔλβισι, τῶν κρεῶν -δὔτυκτοι. δὲ ποιησνέμονον,
ἄχι ἑτοῖμα ἔπειτα },τῆο ὥρης γινομθέηρ ἢὶ διείπνου ποιρῆσαν οἵ τε ἄλλοι σμιωτυ μό
νεῖ, καὶ ὃΑρπαγοῦοἷσι μᾶὺ ἄλλοισι, καὶ οὐτῷΑονἄγεϊ.,πταρετιϑέατοΞωΐσεζα
ἐαίπλεια μηλίων κρεῶν. ρποΐγῳ δὲ, ἑωυτοῦ ποιδὸς, τλίω τῖῆσ' κεφαλῆσ'
το καὶ ἄκρων χειρῶν το, καὶ “σοσῶν, τοῦλλαποίντρι- ποῦ τα ὃ χωθὲς ἔκει ἐπὶ ποὺ
νέῳ κὐὐτακειολυμμοία-ὡς δὲ τῷ λρποίγῳ ἐδόκεε ἅλις ἔχειν τῆς βορῇς,Αςνάγερ
ἐϊρετό μαν,ἀ ἡ σγοία ΤΙ τῇ! θοίνμ" φαμῖνε δὰ Αρπούχου κοιὲ κοΐοτοα ἠοϑῆναι νποιρέφόμον
ποῖσιπροσώκειτοτίκαφαλίω Ζ' παιδὸς κουτακοκολυμμλδίω,κοὰτοὶσ'χεῖρας,ἢ
»ὺσ' πόσδες. Αρίτοιίον δὲ ἐκώλόυον πηροςοΐντοο ἀποομουλύπ] 4ντε,κοὶ λοι ἂν ὁ, θά:
Ἄθτοι αὐτέων. πει,ϑόμονος ὃ ὃ ΑρπτοιτοςΗ)ἀποιοιλύηγωνδρᾷἢπαιδὸςτὸλείμ
ματι. ἰσθὸν ὃ, αὔὗτο “ξετσλάγι., οὐηός το ἑωυτον' γένετο ἐΐρθο δὲ αὐτὸν ὃ Αφὺ ὦ'--
γις εἰ γινώσποι ὃτον ϑηθίον κρέα βεθρώκειὁδὲκουὶπνώσκεινἔφα,κοιἀβεςὸνξγοιε
ποῖν“δ δὴ ασιλοῖς δὲ διοι τούτοισι δὲ ἀ μει οἱμωνοσκαὶαὐαλαβῶντοὶλοιποὶπῶῶν
κρεῶν, ἤτὲ ἐο τοὶ ὁκίᾳ -οὐ ϑεῦ ταν δὲ ἔμελλε ὧσ ὁγὼ δοκέω νὰ λίσιις, θυ εἰν “τοὶ “ποίν
πτὰ- Ἀρποίγῳ μῆν τὺ ἄγιο᾽ δίκίω “ιαύταν ἔπέϑηκα ἐΚύρε δὲ πσέρι Οσυλόύων, ἐμοῦ
λὲς ρὺσ αὐτοὺς τῶν μογερνοἱᾧοὐύπνιόνδιταῦτα ἔκριναν. ἀπο μῆδον ς δὲ, ἔξρε-:
ποῦ Αςναΐγες,τῇἔκρεναὖὁὶπέρὅψεν..διδὲ,κουτούτωυτὰἄποινλέτοντοο,,ὡςβασι--
λϑδσναγοῦν δὲν ποζοοε ἀ ἐπέξησε,κοιμὴἀπέθανεπρότερον-δδὲ, ἃ μείβε7η αὐ ρὺς
»ῖσθε,ἔςι το δ ταῖο,ὶ περί ὕξιικοξ μὲ ἔπ’ ἀγροῦ σιωνπόμονον, ὦ ἐκ τῆς κϑ μησ'
ταῖϑας ἑςήσαν:» βασιλέα ὁ)δὲ, πτοΐν τοι ὅσικ"πϑρ οἱ ἀληθὲϊ Αόγῳ δασιλῇςες,ἐπελέωσε,
ποιήσοιςὦγυὶδορυφόρουςμιϑυρωρδοἡἀγγελιαφόραςνἡτοὶλοιποὶ“ποίντα.σΓοι--
τοΐξασ᾽ἦρχω.κοὰνοῦἐσ'τίὑμῖντωῦτοφαίνεταιᾧδΡεἰνεἴποιδιμάγοι,εἰμὴτε
ϑίεςίτο, κοιὶ ἐξασίλδυσεὃ“παῖομὴἐκ προνοίης χινὸσ',θουγίσει τε οούηον ἐϊνοκουνκοὶ θυ
μϑν ἔχᾳ ἀγα ϑὸν,οὐ γὸ ἔτι ποδιδύτδρον αρξ4: παρὰ σμικρὰ γϑὶ νὴ τῶν λογίων ἡμῶν
οὐτακα χρακε"") τοί γυ τιδν ὑνφρότων ἐχόμῆνα, τελέως ἐσ' ἐεϑενὲς ὄβ' χει 77. ἀμείβ(
Αςυάγες Ῥῖοϑο Ηὴ αὐ εἰς, ὦ μάτοινταύτῃ τοὶ ἶσος τῇ γνώμῃ ἃ μὲ, ὁασιλῆος ὄνομα
εϑένος οὗ παιδὸς, ὑξήκάν το “ὃν ὄνειρον κοί μοὶ δὲν “παῖσὸι γοῦν ἦ. δεινὸν ὁδὰν ἔγι-
ὅμως μῆδηοι συμβονλδίσιατέ μϑ! δδπερισκε άμονοι, τοὶ, μέλλει ἀσφραλέσατα ΘΝ
ἤΐκῳ τὸ τῷ ἐμῷ καΣξὺμᾶῖν' εἶποιν πρὸς ταῦτα ὦ μάγοι, ὦ ξασιλοῦ,κοὶὰαὐτοῖσιἧ--
μὲν περὶ πολλοῦ ὅ5) μουρθοῦοϑας αῤ-χὴν σἰιὸ σὴν» κείνωσ' μοὴ γουλ ἀλλοσοιοῦχαυ
ἐφ ὺν παϊσὰι τοῦτον περιεοῦσα. ἐόν τοι "σέρσην.κουὶ ἡ μεῖο' ἐόντος Μῆδοι, δουλουμεθαί
τὸ ναὶ λότου οὐδενὸς γινόμεθα πρδο' τιδρ σζων͵ ἐδντοο' ξένοι" σῴο δ᾽ οὐεΞεοσ᾽βασι-
λϑος ἐόνηος πολιδτεω,καὶαῤλθμονὁμόδοσ',κοὲτὶμᾶςπρὸρ σζο μεγοῖλϑις ἔλομον»
οὗἶτω ὧν “πποίντωσ ἵμὲν σζο το καὶ τῆ σῆσ'οὐρχίςπροοηῇἐον8κοὰκωὖἃΦοβε-.
δὅν τι ἑωρῶ μων ποῖν αὖ σοι προεφράζομον - νοῦδὲ ἀ ποσκή.[αντοσ' “ον ουπνου ἐς
φλαῶρον͵, αὐτοί τὸ θαρσζομον καΐξ σοι ἕτερα “οἰαῦ τα σιακελϑυόμεθαοὺὸν δὲ παῖσο
τοῦ ον, 03 ὀφθαλμῶν ἀπόπεμήαι ἐσ πόν(ις το,ἡ τοὺς γειναμλερ. ἀκούσχο τοιῦ"-.
το ὃ Ατῦ ὠὐγεσ ἐχοζρη τοκοὰ νοιλέξι φ“ὃν κῦρον, ἔλεγί ὦτοιάϑι, παῖ, σὴ ΚΝ ὀγὼ
δὲ ὄψεν ὀνείρουἃτολίίωἡδιίίκωον,τῇσιωντοῦδὰμοίρῃ,περισοναῦὧνἾιχρεέρωνἐφ
πόμσικο. το(ποῦο' δ᾽ ἐγὼ ἀμα πέμω . ἐλϑεὸνδὲ ἐκεῖ, παυτνα τὸ καὶ μητόζα δ.
ρήσειο᾽ οὗερυτοὶ μιβασοέτην το ἐὸν βουνθλον κοιὲ σίὼ γωυοῖησ, αὐ τον .« ταῦτα
εἶποις ὃ Ασνγησ', ἀποπέμπει ὧν κῦρον.νοςήστιντοιδέμὲνἐο“ξκαμξύσεω τοὶ οἷ--
κία ,ἐδύξαντο δι γειναἱμονοι.κοιδὲξάμονοι,ὧνἐπύ,ϑονηρ,μεγίλωνῥαατοίζον«
δἷα δ ἐπισοίμογοι αὐ τίλο. αὐτὸ τολόυτῆ(θα,Ἰςόρεόντο.ὅτεῳ Τόπῳ πεοιγένο! Ὁ.
ὁ δύσι ἔλεγε Φᾶφ, προτοῦμὲν ἀκ ἀδέγαι ἀλλὰ ἡ μουρτηκώνοι τολᾶςον.μοὶ ὁδὸν
δὰ πυϑέϑοιι “ποῖίϑιν πίω ἑωύτον" ποίθίω ἐπαίσα ει μὴὺ γουβὡςβουκόλον“ῷΑ-
ἐνἀγωός δι “παῖς -αγὸ δὰ τίοκεῖθων ὁδον' κὸν ποίντα λόγον τῶν τρμ-ποῦν πυϑέθϑουα.
Καφῆναιδὲ ἔλεγωὑτ"τῆςἠῶθουκόλουγωωαυιύςἢ) το ταύταν αἰνέων διαπιιναίς,
ἰώ τ δοὐτῷ λόγῳτὰ “παῖντοιὴ Καυῶ. οἱ δὰ ηργον ποιραλαρ όντοο ὁ ὄγομα ἄξωρ,
ἵνα θάογδμως δοκώῃ "οἵσι πόμ'σῃσιπιριϊναΐ σφ εδ'παῖςουτῴοαλὴ φοέγιν,ὡς ἐκκεῖμε
νον κῦρον,κύων ὑβέϑρενψα «οὐ θόδταν μὸ ἃ φάτις αὅτηκελχωρόκεε Κύρῳδὲ αὐοξρόυμί
νῷ, κοὐξ ἐόντι ποῦν ἡ λίκωυ αὐοβ4οτοίτῳ,καὶ προςφλλεςοίτῳ,προσίκφ δ Αρποιλο9
σίδρα σίμεσων,τίὃςἈςυπαἔπιϑνμίων.ἀπ᾿ἑωυτοῦ“θ᾽ἐόγηοςσε.ἐκ
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ὡῥερα πιμιώοίζω ἐσομλδίω ἐς ον ὠτεα. Κῦρον ὃ ρέων ἐπαιτεφόμονον,ἐποιξϑῦσύμ
μαλρν,το ποίθαο' ἠδ Κύρου τῇ ἑωυῦτον' ὃ μοιούμονοσ πρὸσ' δι τούτῳ, τοίδέ δὲ κοι
πονγοιςο-ὄνος ' Αεν ἄγιοο πικροῦ ἐς τοὺρ μήδους, συμμίσχρν οὐϊ ἑκοίσῳδΑρ-
ποιὸ τῶν πρώτων μήσίον αὐέπειϑε,ὡς χρὴ κῦρον “προςηίφ μοΐας, Αςυάγεα. ποι
σοιτῖς βασιλεΐηρ - κουτδρογοι: μένε δέ ᾧ τοῦτο,κοι ζόντος ἑποίμον, ὅτω δὰ τῷ κύ
ρῳ σδιοετωμλψῳ οὗ τιόϑσῃσι, βου λόμονος ὃ Αρποιλθ0 δελώζοι πὸ ἑωυτοῦ γνώμίω,
ἄλλως μὴ οὐσοι μῶν ἔχε ἄτα ππῶν δσϊδν Φυλοιοσομδδων, ὃ δὲ, ἐπιτοχν ἄτοι " ἐδνδε,
λαγὸν μηλαινησοζμονοσ᾽, καὶ αὐαοάίοις “οὕτουσἰὼγασόβα, κοεὶ οὐδὲν ἀποτείλοιο',ὡςὃ
ἄχωρὕτω ἐπέϑηνα ΟΙ6λ ίον, τοί, δι ἐδόκως ἐγγρά!ας . ἀρ ῤῥά αςδὲ ἤ' χοιγον' πίω γα.
εῆδα καὶ διίκτνα δοὺσ' αὐτο ϑηρόυτῇπῶῦνοἰκετίωνᾧ"ππιτοτάτῳ,ἀπίσφλε ἐσ' τοῦσ'
μόνε;οὐτειλοίμονόρ δὶ ἀχὸ γλάίοσηο διδόντοι δ λϑιπὸν Κύρῳ, ἐπειπεῖν οὐ τοχει
εἰ μὲν σιελεν, κοι μυδίνα δὶ τοιῦται ποιϑῦντι πποιρεῖναε . ταῦτα ἢ δὰ ὧν ἐπιπιλέα
ἰγήνβο. κρὰδ κῦρορ παραλαβὼν δὲν λοιπὸν, αὐέοκσῳ" δὑρῶν δὲ οὐ αὐ τῷ “ὸ Οἰβλίον
οὐεῦν, λοι βῶν,ἐπελέγυ» «τοὶ δὲ γράμματα ἔλεγο τοίδι, α ταῦ καμβύσιω,σὲγϑὶ
ἰϑεδὶ ἐπρρέωσι»οὐ γ᾽αὖ κοτε ἐς σοῦ ον τύχῃσ' ἀπικνδ. σὺ γνδ Ασυάγεανυἱωυτοῦ
Φονέα τίσοιι κκουτοὶ μῆν γϑ' τὸ οὐρυ σροϑυμίεν, τέθνηοις οὐ δὲ πουτοὶ ϑεές τί κοὰ
ἐμὲ, ποιᾶς τοί, σε νὴ “ποίλοι δον “ποῖντοι ἐκμεμαιϑηκενοιι, σύοτε αὐξισίοι ὡς
ἐπρήχθε,κοὰ δῖα γὼ ὑτὲ Ασὖαἴγυοοπέπονθα δτι σε οὐκ ἐποίκτεινα, ἀλλὰ ἔσιωνο. τῷ
βειθλῳ.σὴ ναῦ ἣν βούλμἐ μοὶ πεί,ϑεοϑας,τῆστρΑοὺαἰγησ'αρχειχαρηο',τουῦ-
τησἁποίσηρ Αρξάο.Ρόθσχο γὴ αὐαπείσαο ἀπαίςοιϑο,ςρατη λοίτοι ἀϑὲὶ μήδονδ'
τὸ ἰμδ το ὁγὼ ὑτὸ Ασυάκεου ἀποσιειλβῶ ςρατη χοὸς αὐτῆσοι, ἔφοις τοι τὸ, σὺ βόλεαι,
ἐδ το τῶν τισ' δοκίμων ἄλλοο μήσῶων «πρῶτοι ΚᾺ οὗτοι ἀποςοῖντος ἀπ᾿ ἐκείνου,κοιὰ
γυνόμῆνοι προὸο σζο, Ασὺσὔτα κουτοκρέειν “πειρήσονται - ὧσ' ὧν ἑπτοί μου τού γε οὐθοΐ
δι ἐόντος, ποίεε τωϑ'τα κοὶ ποίεε κουτατοίλοο' ἀκούσχο' ταῦποι ὃ κῦρος, ἐφρόντιζε
ὕπεῳ Τόπῳ σοφοτοίτῳ τόρσκο αὐαπεΐσει ἀπαίςαϑαι. φροντίξων δὲ, δύρισιε τουῦ'
το καιοιώτουταιον ἐποίεε δὴ ταϑι, τράλωο ἐσ' βιθλίον τοὶ,ἐβόλρο,ἀλίζωτῶν
πόβσίων ἐποιήσατο" μὰδὲ,αὐ κη] ύξασ'ὁβιβλίον,καὶἐππιλεγόμονος,ἔφη,Αςνά
γυα μὴν ςρατηγϑν Πρ σίων ἀφροιφκνύνονοννοἵἔφητο λέγον ὦ πόρίθαανπροαγορδύω
ὑμῖν, ποιρᾶναι ἕκοιςον ἔλοντοι οἱοίποινον κϑροο' μὴν τοῦτοι προιγόρδυσς.ἔςιδὰτόμ
σέωνσυγῳ ἃ γοεψεα"κοὺτοὶμῆὺαὐτέων,ὃκῦροςσμυάλισεκοὰαὐέπεισι,ἀπαίταϑαε
Κκὸ μόν. ἔςι δὲ τοζϑε, 3 ὧν ἄλλοι ποίντιο', Αρτιατοι- πόμα. τ ασαχργοίσιαι «ΜῈ
μοίφιοι. Μαζσιοι. ρυτῴων,Γασαργοίσιαι εἰσὶ οὐδίιφοι - οὐ οῖσι κοὶὰ Αχοεμῆν ἴσοι εἰσὶ Φή
Τι.οὗενοἱβασιλέεςδὲνὅνσεῖσίχεγυγόνασι. ἄλλοι δὲ πιδμζομι ἃ οἱ οἶδε; τανϑηλόίϑὶ.
Δηρσυσιοίζοι.Γδδμάνιοι-οὗτοιμὴν“ποίντεςαὐ οτῆ ρές ἀσι.οἱ ϑὲ ἀλλόι,νομουϑες. Δασι.
μωγδοι. Δροπικοί. Σαγάίρτιοι.ὧνδὰποιρῆίθινἅποιντεςἔλοντες “ὁ προειρημῆδον,οὐ--
ϑαῦ χαδ κῦροοἰμδγοτιςχῶροςτῆςτιδρσικῆςἀκανϑύσηςὅσοντοἀδὶὀκτωκοιζδε
μοιτοισιίεςἢεἶκοσι,ποΐντη"Ἢτόνστρ."ὃνχῦρονπροῦε3ϑρυμῶΐζθυι οὐ ἡ μόϊ' κιἐπι
ἧς λεσοίντων δὲ τῶν τόρ σύων "ὸν προκεί μονον ἄεθλον, διδύ τϑρμοΐ σξρι προέϊπε,ὲς τί
ὕσόοαίον ποιρέϊναε λελεμίψουο'.οἱδὲτούτῳ»τοίτὸοὐτούλιοικαὶτοὺςτρίμνασ,κοι
ἥπὶ βεύλια ὃ κῦρος 'ποίντοι 18 ποι βὸσ σιυαλίζιςἐςτώνδιἔνε,,κοὰπαρεσκύα
ὅε ὡς διϊμωσάμᾶνος τῶν τόρσύων ἃ' ςρατόν"πρὸς ὁ θἴνῳ το Καὶ σττίοισι ὡς ἔπαιτησιῴο
τοί σι. ἔπικομδεσ ἢ τῇ ὑσδραΐμ οὐ τι δστκρν κουτοικλίνας ἐσ' λειμῶνασ,δὥχις,
ἐπεῖτεδὲἀγὸ λάπνον ἦν, ἐξρετόσρρεαςὺ κῦρος,κὅτερα τὰν τῇ προτόραίῃ εἶλον, ἢἡσὶ παιρεόν τοί σφιἐἰ αἱροτώτδραοἷὃ,ἔφασανπρλλὸνἢ. αὐ τζων “ὁ μέσον. τίω μὰ εὃ
προτῦλον Ἡμόδηνποίν τοι στῇ 1 ποριοὶ ἔχειν,τίὃχ'τοποιρεοῦστν,ποΐντοιἀγοιθοί,Ἴτοὶ
βαλὼν δὰ ἀξ» ὁ ἔφροὃΚῦρον,ποιρεγύμνεὃν “ποίντα λόγον, λέχρν͵αὐοϊοόῖν πέρ
ὁτικ,οὗτωὑμᾶνἔχει.βουλομίϑοισιμῖνἐμέοπεί,ϑεόϑοιε,ἔστιτοίδετεκαὶἄλλαμυ-:
οία ἀγαθὰ, ἀϑένα τούνον. δουλοπρεσσία ζλουῶ.μὴΟσλομίψοισιὃ,εἰσὶὗμᾶῖνφήνοιᾧ λϑι
2ῷ ποιραταλήσιοι αὐαοίθμηηοι.ν υἵ ὧν ἐμέο πει,ϑόμονοι, γίνεϑϑεἐλαύθϑδοι- αὐτός τε
γθ'δοκέω θείᾳ τύχῃ γυχονῶς, ποΐδε ἐς χεϊρουο᾽ἄγοικαὶὑμέαισ᾽ἦγημοιαὔοϊροιο᾽
μύσων ὥψοι ὁ φαυλοτόνουςἔτορτάλλα,ὅτετὼφλέμκα,ὡρὧνἐχόντωνὧδε,ἀπο
τοὺς ἀπ' Ασυάγρος ταντοχίτην.ῦ ὀλίθα μάδναν προτοίτιω ὑππιλαδόμονοι ἄσμενοι

“ ζ΄ κω 3} ὟΣ:ἐλ θδοϑν» καὶ ποίλοι σιἀγὸν ποϊδύμονοι ὑγὸ μήσζον οὐδχιθαε Αον ἄγες δὲ ὡς ἐ--
πύϑε: κῦρον πρήοτοντοι ταῦτα, ἰμ!σ᾽ἄγγελον,ἐκοΐλεεαὐγέν.ὃδὲ κῦροο ἐκέΞ
λόνε ἐν ἄγγελον ἀποιγγέλλάν ὃγι πρότδρον ὃξοιποιρ ἐκᾶγον ἡ αὐὸὸ Δεν άγις (κ
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λίσεται" ἀκούσαι δὰ πωῦταὃΑςυάγησ,μήδουτοὥσλισο “ποΐίνταρ, κοὶ φάτνη--
ὃν αὐτέων,ὥςτο ϑεοβλαβσ ἐὼν, ἀπέδιάξε Αρποιγον, λήῥῥω πσοιδύμονορ τοί μεῦ
ἐόργεε . ὡσ δύδιΜῆδοισράτονσοίμωνοιτοῖσιΓὄβσᾳσισιωέμασγον,δὶμᾶτινό'αὖ-.
σέων ἐμοΐχονπο ὅσοι μὴ 18 λόχου μετέοον. δὶ δὲ, αὐ μόλεον ποιρὰ το ν 6} (ις «δι ἢ
τολάςοι, ϑελοιοίκα ὅν τοικοὶ ἔφϑυγον διαλυϑέντος δὲ ἐξ μιδικοῦ ςοατούμαροαἱ
ορῶρνὡς ὑπύϑε:» τοίχεται δ Αφὺὠνγεσ,ἐφιἀπειλέωντῷκύρῳ.ἀλλοὐ δ' ὧσ,ὃ κῦ-
ρόσ' γε χαιρέσει. “σαῦπα ἐποις, τρῶν μῖν τῶν μωΐγοντὅυ ὀνφροπούλονο', δ μὰν
αὐέγνωί(ων μετεῖναε ὧν κῦρον, τούτους αὐεσκολόπσι- μὲξὲ δὰ, ὠτσλισε “οὺς ὑπολέει
φ ϑέντοις τῶν μήσίον οὐ τῷ ἄςε νέτος τοικαὶ πρεσβύταις αδοϊξαο.3αγαπὸνδὲτὸν
»ιυς,καὲ συμβαλῶν Ὀσι τιόϑ'σασι, ἑασω ϑη"κοὶαὐ γύς το οναὐγης ἐζωγρήϑη. νὴ
εὖν ὑθήγαγε τῶν μήσων,ἀπέβαλς: ἐόντι δὲ αἰχμαλώτῳ τῷ αοὖ ἀπ, προςαὶσδ᾽κρ
ποιγ96, ιουτέχαερέ το,καὶ κουτοκερτόμεε: καὶ ἄλλα λέγον ἐς αὐ ὸν ὃν μαλγύα ἔ-
πεα, καὶδῆκοι ἄρεγμενπρὸρὁἑωῦονδιόπνου,γό,μάνἐκεῖνοςσαρξὶἦποιδδο'
ἰϑοίνισι, ὅτι ἐκὴ ἐκείνου δου λοσιωόη αὐτὶ τῆ βασιληΐες.ὁ δέ μάν προσισῖθν͵αὐτεί--
ρβο,ἀ ἐωῦ οὗπσοιέοτοι ὁ κύρε ὄβδιον- Αρποιτοσ' ὃ ἐφη,αὐὃςδαγράψαιὴ“ὁπρῖγ
μα δὴ ξωῦτοῦ δικαέως Εἶν. Αςὺγας δέ μὰν ἀπέφαινε τῷ λόγῳ σπιοιιότοιΟἿτεΚοιὲ
ἀσελορ'τοιον ἐόν τοι ποίντων αὐθρώτων. σκοκότοιον μὴντε εἰ ποιρεὸν αὐ τῷ Ὀασιλία
γνέϑιε,σῇσύἑοὐτον.ἐπρήλβητοὶποιρεόντα,ἄλλῳπδὺτέϑηκαὁκρωΐῃς.ἀσὲ
ἐϑότατονδὲ δι 18 διάπνου εἵνεκα, μίδοια κουτοσούλωσς -εἰ γᾺ δὲ σιέϊν “τοίντως τὲ
ουθδᾶναι ἄλλῳ τῴῳ πίὼ βασιλαϊίω, καὶ μὴ αὐ φὶν ἔχειν, δικομότερον ἔνοις μήσων τέῳ
περι βαλεῖν οἰ ἀγα ϑὸν, αὶ τιόδ σέων" ναῦ δὰ Μήδους μὲ αὐοετίες “οὐπου ἐόντας,
δούλοις αὐτὶ διασοτῴωνγεγονοΐοιε Ρόδσας δὲ, δουλουο ἐόν τοιο' τοπρὶν Μήστον, ναῖ
γελϑνούαι διασύτασ. Ασυωγης μέναυ βασιλδύσιο'ἐπ’ἔτιατοίντοκαὶΞιήκοντοι,
οὕτω τῆς βασιληίης κουτοποιυθη. μῆσαοι δὲ ὑπέκυ αν πόμσεσι δχα, τίυ τούτου παικρό--
τῇταν αὐξαντοσ' τῆο' αἴω Αλυὸς ποτα μον Ασίησ',ἐτο᾽ἔποα“τϑοήκοντοιἈ)ἑνονδνδ
ὧν δύοντα ποίρεξ,ἢὅσονδιΣκύϑοιι.ἔργον«ὑσόδῳμᾶτοιχοόνῳκουτεμέλασῳ τί σι
παῦ τὰ ποιήσασι,κοὶ οἰπίσπίξεν γὸ ὁοὐλείου - οἱποςοίντος δὲ ὁπ κοντοςράφησαν
μοχενμαιϑεντοο . τότε δὲ ἀδϑὲὴ αονάγωος δὲ τ' ὁδίσοιι το καὶ ὃ κῦρος ἐπαναςαντος ἜΤ.
σι Μήδοισι, ἔραον ὁ ἀρὰ τούτον τῆοΑσίηο.Ασὺ οὕγωα δὲ κῦρος κοικθὺ οὐδὲν ἄλλο ποιή
Θο,ἄχο ποιρξωυτῷἑοῦἐπιλδύτησοϑγωδὰκῦροςγυνόμῆνόςτονὴΤαφες,ἡἐδα
σίλδυσε,κὴΚρόϊσονὥφξόδλον»ούτωναῤξασται ἀσιυΐας (ουτοσοξατο ὡς ἐΐρηπταζ μοι"5
πρότερον"τοῦονἢκουταςοεἀμᾶνος,ὅτω “ποίσας αἰ Ασίας ἥρξε, τόν 6.4 ὃ δἷσια νόμοι
σι ηοἱδἶσι χρεωμβσυς, Αγοΐλματοαμὴν κοὰ νηοῦ σ,καὶ βωμοὺς, οὐκ οὐ νόμῳ ποιδυμέ
γους Ἰοϊύεοϑοιε, ἀλλὰκοιὲ τοῖσι ποιδῦσι,μωρζίω ἐπιφόνουδὡςμὴἐμοὶδοκίώοιν,ὅτι
οὐκαὐ θρῶ ποφυέαο οὐόμασαντᾷνϑεοῦς,κοιθάππϑδρ ἐὶ Ε λλενόδ' ξίνουιδιδὲ,γομιίξοισί
Δα Μ 5 τὸ ὑψμιλότοτοιζ'ἐρέωναὐαβαζνοντος,ϑυσίασ'δῥδιάν,ὸνκύκλονπποίνταιἀ'
ὅρανϑξ διΐα ποιλίοντ".ϑύσσιὃἁλίῳτο,σωλήνῃ,")γῇ,τὴπυροὶ,μὴὕσθυτι,τὴαὐέμαι
σι-“ρύνρισι μὰν δαὶ μούνοισι θύουσι αὐ χίϑεν. ἐπσιμεμαϑήποισι δὲ καὶ τῇ οὐ ρανΐμ θύειν
ποιράτῷΑοσυρίωνμοιϑάντος,καὶἀραβίων. κοιλέοισίδὲΑοσύΐριοιτὸαφροδιίτην
μύλεπα" Ἀράβιοι δὲ, αλύπα. πόσοι δὲ μΊζαν,ϑυσίῃϑὰτοῦσιτιδ)ϑ'σᾳσι-πϑρ)τῶνεἰ--
ρημλέτος ϑεοῦς, ὅδε πουτισήκεε, οὔτε βωμοὺς ποιδῦγτοαι, οὔτε πῦρ αὐακοζουὼ, μέλ,
λοντὸς ϑύειν οὐ «σουσδιᾷ χρέωνταυ, οὐκὶ αὖ λῷ, οὐφέμμασι,οὐκὲ οὐ λῇσι-τῶνδε ὡς ἔπ
μοίσῳ ὅύειν ϑέλᾳ,ἐο χῶρον κοιθαρὸν ἀγαχϑν ὁ κτῆνος, οιλέει ον Θεὸν ἐσεφαψωμᾷ-
γος “ἰὼ τιαραν Μυλοΐνῃ μάλιςο ἑωῦ τῷ μῖν δὰ τῷ ϑύοντι Ἰδιίῃ μολύΐῳ,β δι ἐγγίνεται
οὐράαϑοιε ἀγαϑαίὃδὰποῖσι"οἾσιΠ ὄδσμσι κουτούχωτοι δ) γήνεσϑαι,"ἡτῷβασιλᾷ. οἱ
ϑ δὴ Ὁ σι ἀποῖσι Π δσασι͵ κουὶ αὐὐέρο᾽ γίνεται . ἐπεαὺ δὲ διαμυςίλας κμουτοὶ μόμεα
Ὁ Ἰρόΐον, ἰόσατὸ κρέα ὑποασοίσχο' ποίίω ὡς ἀποιλωτποΐτην, μάλιςα δὲ ὁ στοξ-
Φυλλον, ἀδὴ ταύτης ἔϑα κα ὧν “ποίντα κρέα.δια ϑένποο δὲ οὐδηον,,μαγος αὐδρποιρε
κεῶςκ᾿ποιήσειϑεοχονίαν,δίωδἐκεῖνοιλέγουδἕγαισἰὼἐπαοιδηΐν.αὖδυδὴδὴμαΐ
,ϑυ δὶ στρ νόμος ἢ) ϑυσίαο᾽ ποιέεϑϑαε. ἐπποῶὸν δὲ ὀλίγον χρόνον, ἀπσοφόμεται ὃ ϑυ'
σηκοὶ πρὶ κρέα, καὶ χρᾶται ὅ,τι μάν δλόγος οἱερέφ- ἡ μόδην δὲ ἃ ποισίων μάλιςα ἐκεί-
νίω.τιμᾷν νομυζξουδ,, τῇ ἕκοιφοσ' ἐγενίθο. οἱ ταῦτα δὲ τολέωσαῖτοι πῶν ἄλλων σιι-
κοιιϑῦσιπροτίϑεύϑοιε.οὐτῇδὲδσιίμονόϊ᾽ αὐ τῶν, βϑν,κοιὲ ἵππον,καὶ πο μιλονὰ
ὄνον πρατιιϑέατοι ὅλεο δη7ὲςοὐκοιμυΐνοισι, δι δὲ “σένητεσ' αὐ τῴων, τοὶ λεηΤαὰ Ὦ προ
βάτων προγϑέατοι. σίηοισι δὲ ὁλίλοισι χοέωντοι,ἐπιφοράμασιδὰπολλδϊσι,κοι
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πο!λοῖαι. Κουὶ δγα»ῦ" Φασι τιόϑ σοι οὐςελληνας σιτοο μῆς, πεῖνῶντοις πούεοϑαε;
ὅιχι στ! ἀγὸ διεάπνου πιραφορέεταε οὐδὲν λόγον ἀζαον εἰ δέ τι ποιραφόν οι. ,ἐυϑέ-
ονταῦ δΡὴ σὺ 'πποιυϊεαϑοιε. ὄνῳ δὲ κουύτα προκίαταιονκοέ σφι οὐκ ἐμέσουι ἐξεςι, οὐκὶ ὁ
εὗσουι αὐτίον ἄλλον. ταῦτα μλύγαυ οὕτω Φυχθίασεται. μεϑυσπόμᾶνοι δὲ, ἑωθᾶσι βε
Λδίειϑιε τοὶ ἀσουσικότοτα τῶν πρηγμάτων.δδὴἀίδιασφ!Θουλδυομίδοισι,τοῦ
τὸ τῇ ὑσθδαίᾳ νήφουσι,προτιθὃΞέγαιρλος,οὐτοννὴἐόντες,βονλόϑωνταικοαὶἰὼ μι
ἄσιᾳ, καὶ νήφουσι, χρέωντοιι αὐτίῳ" ἰὠὦ δὰ μὴ ἄσιμ, μετιεῖσι «το,σὲὁνέφοντεο'πρὸ
βουλδίζεται, μεϑυσπκόμῆνοι, ἐπαισαγινώσιουδ, οὐτγχαΐνοντιο'δ'ἀλλήλοισιοὐτῇ
δι ὁδοῖσι, τῷϑε αὖ πιο σιαγνοἵαεἰὃμοῖοίσιᾧ'οὐτχοΐνοντεο.αὐτὴὙὴ“Ὁπροστιλ9
ράϊειν ἀλλήλους, φιλέουσι τοῖσισύμασι.μδὲἢοὗπροσ ὑπσοϑείσέροο' ὁλίγῳ ντοῖσ'
“ππαρειῶο'φαλᾷοντοι.ἰμ ϑὲ πολλῷ ἢ οὔ πόρος ἀγυννέσόλος, προς οί Πν,προςκωυζᾷ
ὧν ἕτερον, τι μῶσι δὲ ἐκ΄ποίντων τῦν ἄγχιτα ἑωῦτῶν οἰκεέοντορ, μωταίγεΐωυπύο.-
δϑύτδραδὲ, οο διδυτέροσε.δὲθὲκουτοὶλότονπροβαζνοντεο,τιιῶσι«ἵκιςοιδὲεξ
ἑωῦπὸν ἑκοίσῳ οἰκημθδβο' οὐ τι μὲ ἄγονται, γομάξοντος ἑων»οῦο ἐϊγοιε αὐθρώπων μα:
πρῷ τοὶ ποίντο ἀοίσοιο -τοὺσ ϑὲ ἀλλουφνιουτοὶ λόγον τῷ λεομάΐῳ τῆσ' ἀρετῇο'αὖ--
τόχεϑαε- οὐρ δὲ ἑποισυάτωὀνκάουταρἀπ'ἑωυτῶν μιοικάσοναἄγοι. ἐπαὶ ὃ μήσων ἀρ
χόντων, τὸ ἦρχ τοὶ ἔθνεα ἀλλήλων'σωυαποίντων μϑὸ μῆδοι, νὴ ἅ' ἄγλετος ἀκεόντων
σῷ ἴσι.οὗοι δὲ καὶ τῶν διμούρωνο δὶ δὲ, μέλοι τῶν ἐλομίδων - πουτο δν αὐτρν δὰ λόγον
ἐαὲ δι πιόβίθα τιμῶσι. προΐβαινε γϑὶ τὸ ἔθνος αὐλὸν τοικοαὶ ἐπιξοπεῦον: ξεινιμοὶ δὰ γό
μαμὰ πόνίμε προσίον τοι αὐοίρὧνμάλιςοα.")γϑὶδὲσἰὼ μησικὴν ἐοϑῆτοι νομίσαντίο'
πῆς ἑωυτῶνὉ77κοιλλίω, φορίουδ.κοὰ ἐς οὖς ποολέμοις,τῆνοὐτυΠΠδεϑεύραιοιο:.
κοτὲ δυπαθείωο᾽ τε ποίντοσχ-ποὶς ταῖν θανόμονοι, ἀϑυτη διϑϑουδκαὶδὲκοὺὶἀπἘλλή
γῶν μα ϑόντες, τοχισὶ μίσχοντου. γα μέουσι δὶ ἕιιοιςοσ' αὐτῶν πολλῶς μὴὸ κονοιδιΐεο'
γιυαζεοις,πολλᾷ δέ τι τολδῦνουσ' “ποιλλανοὶρ κτῶνταυ . ἀνοβραγαιϑίηοὐ αἰδ'τὴοὐπσο--:
θζϑυται μδεὲ αἰ μεέχεϑαε ἔζνοιε ἀγα ϑὸν,δδδὺπσολλοὺςἀποδέξῃτουσικοᾧδὲἦν
ππλιείσους οἰποσιεμεναἱτι,σϊδραἐκπέμπειὃβασιλόῖὰαὐἃποῖνἔ:»ο'.ὁπολλὸνδἡ-:
γύατωιἰορὸνἐξβοποιδιδύου)δὲτοῦσ'πονεῖσοιο'οἱγὸ“πντοιίτεοῦαὐξάμονοι,μέχοιν
ἐἰκοσοξέτοος, ποία μοῦνα,Ἱ ππεύειν,κοιὶτὸ δύφν,καὶ ἀληϑίζεαθαε. πρὶν δὲ αὶ πενπαιε.
σῆς γθννται,ἐκοἰπικνέετοιἐςὅψψεντῷπποι-τόὶ,ἀλλὰποιρὰΤῇσιγωνοιδιίουταν.
ἔχει,οδεοἴγειο;"»ῦ»»ποιξεται, ἵνα ἰω ἀποθαΐᾳ τεφόμοιοο,, μηδὲ μυίίω ἄσην ἀνσδεν
τῷ ποι-τοὶ προς άλλῃ" αἰνέω μβό νωυ τόνϑε “ὃν νόμον, αἰνέω δὲ νὴ “ὅνδε ,ὖ μὴ μιῆο.
ἀλτίες ἐΐνεκου, μέτο αὐ ὧν ὃν βασιλέα μηδένα φονδύειν, μήτε τῶν ἄλλων Λὶὁβ σζῶν μα
δύνα τῶν ἑωυ δ ἀκετζων ἐπὶ με αἱ τίᾳ αὐήτεσον ποῖος ὄβδιειν, ἀλλὰ λογισοέμε-
νὸς (δ δδοίσνᾳ τολέω τεκαὶ μέζω τοὶ ἀσικήματα ἐόντος ἢ ὑφυργημώτων,οὕτωᾧ'
ϑυμῷ χρᾶται. ἀποκτεῖναιδὲ δένά κω λέγουσί ὃν ἕωύτον' πατόμα," μπόρα ἀλ.
οὶ δεθσιχ ἡ δ ηοἰαῦτὰἐγονσ,ποῖοναὐἀγκίωφασὶαὐαξετοόμοναταῦπὸιαὐδυ--
ρεϑῆνακ, ἴοι ὑπο βολιμοῦῖα ἐόντα ἢ μοιχίσδια-οὐ γυ δὰ Φασὶ ἀνϑο' ἐΪ7 τὸν γε ἀλη:
ϑεδο» κία ὑτγὸ ἐδ ἑωϑούπαιδδρ ἀπποθνάσκάν. διθσοιδέ στρ! πριέειν οὐκ ἐξεσιντοῦιο
τοι οὐδὲ λέγειν ἔξες! «αἴοφςον δὲ αὐσιὁ1δύϑεσθαςνενέμαςοι.. δθύτδρα δὰ,δ--
φείλειν χρίος, πολλῶν μὲν κοὰ ἄλλων ἄνειο,, μάλιςα δὲ ἀὐαγικαζίω Φασὶ Εἶ ἐὸν ὁ-:
φθΐλοντοικαξ τι δῦδοο' λέγοιν. ὃο' δδὺ.δὰτῶνἀετῶν,λέπρίω ἢ λδύκίω ἐμοὶ, ἐσ' παν--
Ἀιν οὗτος οὐ πουτέρχεταιυ, οὐδὲ συμμίσαταν »ἵσι ἄλλοισιτιόμσῃσι. Φασὶ δέ μάν ἐσ.
αὐ ίλίον ἀμουμηόντοῖ τινταῦδτ' ἔχειν. ξεῖνον ὃ “ποΐντα ἣ' λοιμβανόμονον ὑγὴ νυ τέων»,
τρλλοὶ ὑθελαυήουσι ἰκ τῆς χόρυς. καὶ τοὺς λόυμοὶο περισδοας,τέοὐσίυὸαἰπίηνἐπὶ
φόϊοντίο'. ἐς γρταμδνδὰ οὔτεοὐουρζοισί ὅτε ὁ μηῖύεσι, ὁ χεῖρουδ᾽ οὐοαπον  Ζοντοιι ἃ
Ἀὶἀλλό τι οὐδὲν ποιοῦσι, ἀλλὰσίβονταυηρταμοὺς τῶν “ποΐντων μάλιςα . κοὶ “δς
ἄλλόσῳτὧδεσυμπέηηὦκα γίνεσγαε,ινδεςμὴαὐτοὺςλέληϑεἡμέαο'ὃ,8.“τοὶ
δνόμα τοί στ! ἐόντα ὅμοια “οἷσι σώ μασι,κοιὲ τῇ μεγαλοπρεπείμ,τολδυτῶσι “ποῖντοι
ἐς τόν γράμμα,δ᾽,Δωριέσιν μᾶν στῶν ποιλέουφ,,τωνδῖδὲσίγμια-ἐσἧι,»διξήμε-ν
"δ,δὐρήσεισ' τελουτῶντοι ᾽ τισέωνπὰ ὀνόματα "ὁ τοὶ μῆν,, τοίσ᾽8,ἀλλὰ“ποίντα
ἡμοίωσ. τουϑΊα μὴν ἀϊεκίωρ ἔχω ππεοὶ αὐτῶν ἀσὼς ἀπεῖν. τάδε μλῥηρι ὡς κρυπύ.--
μονα λέγυτοι καὶκαὶ σπαφεηνέως “περὶ “ὦ ἀποθανόνγοο,ὧσἃπρότερονθάπτεταιαἱ--
οἰοδο' πόδ σιὃνέκυς,πρὶνδὴὑπὄρνιςοἷκυνὸςἑλκνοϑῇ.μάτοιςἈγϑαζεκίωςἃ
σῦς ταϑΊα τριέονγαο᾽. ἐμφαφέωσπὴδὴπριδῦσι.κοἹακηρωίιντῷξδὴὧν δὲν γέκωυ τιέᾳ
σροιγγῇ κρύπγουδν μάγοι ὅγκο χ οἰσουτῳ τρλλὸν τῶντεἄλλωναὐθρώτοιον,κοιὶπὸοἵ
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αὐγυ ηῳ Ἰρέωνοἃ εἶν, ἂγν δύουὼῶ ἔμψναον μυδὲν τείνειν εἰμ ὅσιι ϑυδυσι . ὃ δὲμαΐγοι, αϑορχειοίποίντοι,τσλἰμ κευδσ' κουὶ αὐ θρώπου,κτείνουσι. κὴἰγϑνισμα οὔὉ μέγα ποιδῦνται κτεΐνοντος δμοίωσ μυλίμυποίς τοκοὰ φέρ, κοὶ τοίλλα δ πετοὶ,
κοι πετεινάκαὲ ἀμφὰ μὲ τῷ νόμῳ ούτῳ ἐχύπο, ὡς καὶ αῤχὴν οὐομυίοϑα «αὐτο
δὲ ἀδὲ ὧν πρότερον λόλον- τωνδδ' δὲ κὴ ΑἸολίόο', ὡςδιΛυδοὶτοΐλχασοικουτοςρέφα-
τοὺταὶτιδοσζων,ἔπεμτονἀγγέλοιςἐσ Σουρδιιο ποιρὰ κῦρον, ἐθίλοντος ἐπαὶ γοῖσι
αὐτοῖσι εἰγοεντοῖσι καὶ Κροίσῳ ῆσαν ποτ κθοι.ὃδὲ ἀκούστισ' αὐ τίων τοὶ, προΐορν-:
"»,ἔλεξέσφι λόλον,αὐοβρα φᾶσ' αὐλησίιὸ ἰδόντα. ἰλθῦρ οὐ “τῇ θαλοΐοσι αὐ λέξιν,
κἄοντοίσζφεαρὑδελδύσειϑειἐσγῆν,ὡςδὲ1δυοϑῆναετῖϊςἐλποίδορ,λοιβᾶνἀμᾳ-
ὅληςρόν, κοὶ πεϑιβαλἂντετολῆ300τοδλὸν τῶν ᾿λθύων, κοὰ ὑΞφρύ(ρμι.]δόντοιδὲ
"ποϊλλομίζους,εἰπεῖνἄραοὐδὸνπρὸὺσ'οοὔσ ἰλθδο, ποιυεοϑέ μοι ὀρχιόμᾶνοι, ἐπεὶ οὐϊκε
ἐμέο αὐ λίονηοςἡϑέλετεἐκδαίγεινὀρχιδμῖνοι.Κῦροςμὴντοῦνρυ“ὸνλόγον“οἿσιτῶσι
καὶ ῬἼσια Ἰολόῦσι τῶνδε ἐἴνειοι ἔλεξς͵ ὅτι δὲ οἱ τωνόδ' πρότερον αδῶν' κύρε δειθωΐ
σ᾽ δ᾽ ἀγγέλον ἀπαΐταονσφτοιο᾽οἰγὸΚροΐσον.,οὖκἐπείθοντο. πότο δὰ πουτὄργοις
μϑέων τῶν πρηγμάτων ἦσοιν ἑτοἵ μοι πείϑεϑαι Κύρῳ. ὁ μ δὲ ὀργῇ ἐλόμῆνοσ', ἔλε
γόσφι ποΐδε- τωνόδο' δὲ ὧσ' ἔνιουσοιν τούτων, αὐονφχθούτεσ' ἐᾳ τοῖο’ πύλιας,τείχιαί τῷ
πσεοιεδάλλοντο ἕηοισοι,μὴ σιιυςλέλον ἐσ' Πανιώνιον δ ἄλλοι, αλίω Μιλποΐων «πρὸσ
μούνους ΣᾺ τούνις ὅρκιον κύροο ἐποιήσκχτο, ἐπ' ἄσνπδῃ ὃ λυδόσ' « ῬΊσι δὲ λοι παρ!σε
τῶσι ἔδοξε κοινῷ λόγῳ πέμπειν ἀγγέλες ἐς Σποίρταν, ϑευσομδέονο' τῶσι τιμωρέᾳν.
ἡ δὲ τωνδὶ οὗγοι τῶν κοὰ ὁ Ὁ ανιώνιδν ὕξι,Τῷμλὺοὐραφοῦ",ἡτῶνοὐρέωνοὐτῷ (ολ
λίσῳ ἐτυΐχανον Ἱ ορυσοΐμονοι πόλιαο᾽ πτοίντων αὐ θρώτσιον,τῶν,ἡμέϊς᾿σιμονοὔτοΓὺ
χὰαὐῶ αὐ τῆσ χωοἵα τὠντὸἐποιζε τῶνΐυ,τετὸνοΐίτω,ὅτετοὶπρὸςσίὸἠῶ,ὅτε
ποὶ πρὸς σἰὼ ἑ ασόρᾶν «τοὶ ῥλεὺγῥ ἦν ψυχροῦ τοῦ ὑγμ8 πιεζόμονα, τὸ δ ὑπ ἦ' ϑερμξ
"ἡ αὐ χμιώδιον, γλοσαν ὁ ὁσἰιὸ αὐ τί ὅποι νενομέποισι,ἀλλὰ Κόποιο τέσσαρας Ἴτο
βοιχοργόων .Μίλυτοο'μὲ αὐτῶν πρώτηκέεται πόλις πρὸο μείθιμξοίζωυμὴδὲνμνὅς τορὸ πριήνη"αὗτου, δὰ,οὐτῇκαρίμπουτοίκίω77 κουτοὶ τα τὸ διαλεγόμοναί στρι,οἷἶϑε δὲ οὐ τῇ Λυσδιίμεφείσ. κολοφών, λέξεδοσ. τέωσ ικλαξομοναί. Φῴκοιααὖ-
παὺ δὰ αἱ πόλιες τῇσι πρότερον λελθήσῃσι, μαλογζουσι μουτοὶ γλῶσσαν ἐδὲν, σοὶ δὲ
δμοφωνέουσι. ἔτι δὲ Το ὑπόλοιποι ταϑεσ' πόλιδιν, τῶν, ἃ δύο μᾶν,νήσοισ ἀκέατοαι,
Σάμον τό,κοὶ Χίον. ἡ δὲ μυζαοὐπῇἠπείρῳἵσυτοι,Ἐρυθραῖ'«ΧῖοιμάξνωυκοιἘρυ
ϑροῖζοι ιοὐτοὶ τὠὐτὸ διαλέγονται, Σάμοι δὲ, ἐπ᾿ ξωῦπῶν μοῦνοι" ὅτοι χαρακτῆρόῖσ'
γλδδοσηρ τῴσσοιρες γίνον ταῦ. ούτων δὴ ὧν τῶν τώνων (δ μιλύσιοι μῦν ἣσχχν οἱ σκίπκ
τοφόβου ὅρκια πο η  ́μονοι" τοῖσι δὲ οἱ τίων νησιώτῃσιἰωὗ σδιεινὸν ὁδόν ἄτα γὐλῷ οἶνι
κῶς ἣσεΐν κφ Κδν σζῶν κουτηίκοοι, ὅτο αἱ τοὶ δι τι ὅδίσοια.νυβοΐχαιε.-ἀπεόφοϑησννδὲ
αἰχὸ τῶν ἄλλων χτώνων ὅτοι ηοιτ' ἄλλο μὲν ἐδὲν ἀοϑενέοσ' δὲ ἐόντος τον “παντὸς χἵπτο ΕΔ
ληνικοῦ γυΐιοο,, πολλῷ δὲ ἰωδ ἀοϑενέςατον τιν ἐθνέων αἰ Ἰωνικὸν,κοὰ λόγου ἐλϑθιλά--
του “ὅτι ἰμῇ Αθῆνοωε,ἣν ἐδὲν ἄλλο πόλισμα λόγιμον δι μῆϑναν ἄλλοι τωνδῖο Ἠ) Α.9η.-
Ἰαῖοι,ἔφυγον τοὔνομα,ὁΟουλόμονοι τῶνες κακλῆϑαι. ἀλλὰ κοι γ᾽ φαλνονταίζ μοι
δι πολλοὶ αὐτῴων ἐποιοινεάϑαετῷὀνόματι,αἱδὲδϑυαϑιηοισϑλιόιναὖσοι,τῷτοἃ
γόματι ἠγοΐλλονη», τὸ Ἱρὸν Ἰοβούίι», ἔπεῖτε σφέων αὐ τῴων τόυνομα ζι8εν» παριώ
νιον. ἐβουλδύσαντο δὲ αὐ τον' μωτοιδὸαὗοἱμυσδιμοῆσιζλλοισίτώγων-β36᾽ἔϑεή,ϑησαν
δὲὁσδεμοὶμευταοςἂν,ὅτι μὴ Σ μυλνοξίοιπουτοίσπϑὺ οἱ ἐκ τῇ σ᾽ σενταπόλιοσ νοῦα(δρης
δωριέσξ', πρότερον ὃ εξαπίλιοο τῆς αὐ τῆ ταύταρκαιλεομῖδαο. φυχοίοσον τοι ὧν
αἰησὶκ μῶρ ἐσδέξκαθ, πῶν προσοίκων δωριξων ἐρ “ὁ πϑεοσσικὸν Ἱρὸν, ἀλλο κἡ σφέων
οἱ τῶν τῶν πδροὶ ὁ Ἱρὸν αλομέίζνταο, )εκλάϊσαν τῖϊρ μετοχσ. οἱ ΚΝ τῷ ἀπῦνι ἠῷ
ποισταῖου Ἀπόλλωνος, ἐτίϑεσαν “ο΄“ποΐλαι τοί ποσὰς χαλκίςος "οἴ σινινοῖ σι» νὴ οὔ
ποι χοίιδ' οὐο χϑιμβαΐονταοἐκΤ'Ἰρὸμὴἐκφόμᾳνἀλλαὐηοῦαὐατι,ϑένοιιᾧθεῷ.
αὴρ ὧν ἁλικουρνεσιῦς,τῷ,ἄνομαἰΑγασικλέμρ,ν"κίσοιο,“ὃννόμονμουτηλόγησι-
φόνων δὲ πρὸο Ἰὰ ἑωυ»ῦ οἰκία προσωπα(ζλόυσε ὧν “τοέφρονε. δ, ταύτην αἰπίην
αἱ πσέντο πόλιες, Δίυδος,καὶ τὰ Ἀνοσός το,μὴΚαίμειροσ',κὴκῶς τε͵ κουὶ Κνίδος, ὅζε --
κλήϊστν τῆο' μετοχῇςτέιὺἔκταν πσόλιν Αλικουρνησόν. “ύηοισι μν γαν ταύτην αἰιδ,
ζημίην ϑ»ι ἐπέϑηιον. δοκέσυσι δέ μοι δοώϑθωιο πόλιασ' ποιήσαιοϑοίε δ χωνδῖ, κοι
ἀκἐ ϑελῆζρι τολέοναιο ἐσδέξαοθιε “ρῦϑε ἐΐσεμου, καὶ ὅτι καὶ ὃτε οὐ νελοζρυνήσῳ 6ἢ--
καον,δυώδοιου ἰωδ αὐ πὸν μόνεα,μολάπθρναῦ αχαεῶν 2 ὄξελοισοζύτων τωνασ, δυώ
ὅκηο, ὅξὶ μόμεα, πελλήγη μλξ τε πρώτη πρὸ Σικνῶνοσ. μιδὰ ὅλ, ΑἸγείραι, κοι ΑἸ χουζο
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εἰ τῇ κρᾶϑις ποτοιμλοκλοίναθο δι, ἀ τοῦ τον ὃ οὐ ττοιλὶκ Ὁ ταμϑο ὁ ὅγομα ἔφ)
Βοϑραικοιὶ ελίκηνἐς σίὼ, μουτέφυ γον τῶνδ ὑπὸ Αχακῶν μάχκ ἑασωϑέντες. καὶ αἰ.
πονοκοὰ νύπεσ. καξτιαέεα,. καὶ Φαρέεσ,καὶ Ωλενοσ'. οὐ τῷ," ἔἶρος ποταιλθς μέγασ'
ἔπ. κοὰ δοίμενκοΣ τοιτοιέες,δὶμοαῦοιτουτέωνμεσόλομοι ὀκίουσινταδχο δυῶθε-
οι μόμεα νοῦ Αχαεῶν δ] χὴ τότε γε τώνῶν ἰμδ. ουτίων δὴ ἐΐνειοι νὴ ὁ τωνόδ' δυώ'
Νοῦς ύλιασ ἐγριήαντο. ἐπεὶ ὡς γώτοι μᾶλλον ὅτοι τονίς ἐσι τῶν ἄλλων τῶγῶν,
ἢ κοϊλλιόν τί γοχϑνασι, μωρίᾳ τρλλὴ λέπιν, τῶν, ᾿ἰβαντοσ' μῆν δ εὐ βοίηο εἰσὶ οὐκ:
 οιχίση μοῖρα. τοῖσι τωνίοις μέτα, δὰ ἠῷ δυόμαν ὁδίψ. μιινύοαιὃορλὸμᾶνίοισιαὐ
μεμέχασι," καδιμᾶοι, δρύοταεςὁΦωκί6δ'ἀφρσθέσμειοι, ᾿μολουσο ἐγ) Αρηοΐϑες᾽
 σελθισγοὶ καὶ δωριέερ ἐππιδιαύριοι, ἄλλα το ἔθνεα φῳλλὰ αὐαμεμυύίχοτοιδὲδὲ,αὐ
πίωνἐγ)δπρυτανηῖον»Μ Αθιναίων δρμεϑέντεο,καὶ νομίζοντοο γυννοιιόταῬΙ
ΕἾ τώνων οὗτοι δὲ οὐ γωναῖεοις ἀγοί γον" ἐρ τί ἀποικίην, ἀλλὰ καείρωο ἔορν, ἤν,
ἐφόνδυζιν τοῦσ' γονέαο.2.τονδὲονφόνον αἱ γεναῖκες αὐτῷ, νόμον θέμονονε στ
σι αὖτῇσι δρκονοδ,ἐπσήλοισαν," ποιρέδοσον τῇσι ϑυγοϊοίσι μιῇ κοτε ὃ μοσιτῆσοι τοῦ
σι αὐοίοαάσι, μόδα ὀνόματι βῶίθι δ ἑωὺτῆς αὔοϊρα»οὔδε ἐἴνειο,, ὅτι ἐφόμδυσαν στρέ-
ων οὺς ποιτέρας,κοὶ αὐοραοἡτοαῖσδις.κοὰἐπείτο ταῦσοιπριήσαντος οὐ τῇσι συ
νοΐκκεον «τοῦτα δὲ ἣν πυόμοωνα οὗ μιλήτῳ. ξασιλέας ὃ ἐξήσαντο ὃ μὴ,,αὐτῶν,λυκί-.
ουο᾽ οἰγὸ Τλουύνου “Κ ταυσυλόλον γυτονότοοδιδὲκκοὐκφναοπυλίους , ἀγὸ Κόοον
ἠῷ Μμελοίνϑον«ὦδὲ,κοιὶσωυχμφοτόμες.ἀλλὰγὴνπεριέλονταιδοὐνόματοςμᾶλ-
λόν τὶ τῶν ἄλλων ταΐνων- ἔσωσαν δὲ κοὰ ὁ ποϑουρῶο γεγονότεσ' τῶνε6΄. εἰδὲ δὰ “ποῖν--
σρσ' τωγεσ ὅσοι. ἀπ᾿ Αθενῶν γυγόγνασι,η) Α΄ποιτούρια ἄγουσί δρτίν" ἄγουσὶδὰ“τοίη
τοο,τολὴνἘΦεσίων, καὶ Κολοφωνίων. οδηρι γοῷ μοῦνοι τώγων, οὐκ ἄγοισί Α'ποι--
πούριαοκοι οὗτοι ιουτοὶ ᾧόγου τινοὶ σκῇ γεν. “ὁ δὰ τιαψιώνὅνἔξιτῖο' πυποΐλεο χδροσ'
ἡρὸς πρὸς ἄρκτον τεϊαμμῆν'ος κοινῇ ὑθαροερεμῆδος ὑὴ τώνων ἀ' οσειδέωγι ἑλικωνίῳ».
ὁιδὰμυνοΐλη, 8) η' ἡ πείρε ἄκρη, πρὸς Ζέφυρον αὔεμον κουτηίκουσα Σοΐμῳ"ἐςπίωσυλ;
λεχϑμῆνοι ἀχὸ Ζ' πολίων τωνες,ἄγωσιον ὑρπίυ,τῇ,ἔϑϑεντοοὔνομαΓαριώνιοι'τιετσῦν᾽
θασι δὲ ἔτι μϑνάιοὗτῶγωνδρτοιὶτοῦ»,ἀλλὰνη) Ἑλλήνων ὁμοίως ποζίθεἐςτώνὉ
ῥάμμα τελδυτῶσοι,ιουτοίτόν ΠΡτ' δ σέων τοὶ ὀνόμοτοι αὖτοι μῆν, αἰτάϑες ύλε
ἔς ἀσι.αἴδοδὲαἱ Αἱ ολέόδιο,Κύμη,ἡφρικωνὶσκοιλεομῖῆδα.Λάρκασκι:νέοντεῖλρο',ΤΈ-
γος. Κίλλα" Μότιον.Α Ἰγιρόεοσοι. Πετοΐνη" ΑἸοῖοι ταύρινοΤρύγεια,αὖΤὴοὗδειοιΑἿσ
λέων ὅλιες αβχαζαε.μία γοίρ σφεῶν “ἤδελύθε ἡ τώνῶν͵εμυλνηδίαναὶἃαὖτρ
δυώϑθειοι οὗ τῇ ἀπείρῳ. δι οἱ Αἰολέεσ, χιάρον μᾶν ἔτυλον κτί(εντοσ οἐμείνῶτ νων,
ὡρέων ὃ ἥϊπονίαν ὁκ ὁμοίως.Σμύμνηνδὲὦδεἀπίβαλοναἰολέες,Κολοφωνίονοαὖ-"
οἵδ «οίσει ἑατω ϑέντοις,ν) ἐκπεσόντας ἐκ η' ποιΤίδος, ὑπαιδέξαν» «μετοιδὲ,διφυγαΐϑεξ:
τῶν κολοφωνίων φυλοίξαντες τόν Σ μυλναΐες δρτὴν ἐξώ τείχεος τριδυμδονο Διονύ
σῳ, τος πύλοις ἀφκληΐσαντοο,ἔροντίπόλιν.βοηθησάντωνὃ“ποίντωνΑἰολέων,
ὑμολογήι ἐχρήσαν.»,τὰἔπαιτσλαἀπρδόντων5 τωνων, ἐκλιπεῖν Σμύδνην Αἰολέας."
φριησοαίντων ἢ τουτοιΣμυμναΐων, ἐπσισιείλοντόσζρταςαἱοἵδειοιπόλιες, ποὶ ἐποιά--
ἀν» σφέων αὐ τίων πολιήτοιφ'οὖτοιμλδναναἱἡπειρώπιϑεο φίλιεσ ἔξω ἢ» οὐ τῇ
τῦλῃ οἀκημθῥωνκαχοἶσδυγ7γυαὖταῦαἱὃτογήσουοἔλουίθοι-σέντεμὴπόλιες,13}
Λέσβον νέμονη).. πίω πὶ ἕκτην οὐ τῇ Λέσβῳ οἰκαομῖδανΛοίσθανἠνοϊαπαύσισανΜε"
ϑυμναῖοι,ἐόντοις ὃμαΐμεσ.οὐτενέσδῳ3,μίαοἰκίαηη πόλι" οὐ τῇσι ἐπουὸν νήσοισὲ'
πορρλεομῆψῃσι, ἄλλα μία: Λεσῇθ ἰοισι μδδ γωυ νὴ τονεδιίοισι, κουτοῦπόν τ γῶν τοῖσιτοὶς
νήθυὐ ἔλουδ,ἣνδιάνὸνοὐϑέν-τῇσιδὲλουπῆσι πόλισι ἔαθε κοινῇ τωσι σέο τῇ δ) ὃ-
“οι ὑβυγῴζωνται.ὧρδὲἀππικίὉἐςτίΣ'ποίρτανἢ"τώνωνκοὰκἰολέωνὁἄγγωλοι,'
καυτοὶ δὰ σὴ πτοίλος ἣν τοῦτοι πρηοσόμονα, εἵλοντο πρὸ ποίντων λέτειν δὲ φωκαία,'
πῶ,βνομα ἣν τιύϑϑο μὸςὃδὲ,γρρφύρεόδντο ἔἶμα πϑριςαλλόμονος, ὡς ὀϑὴ τιν θανόμε--
γθι τολεῖσοι σμυέλϑοιο Σ΄παιρτιητίῶν,"Η) κατοιςὰὶς, ἔλεγν Ῥλλὰ τιμωρέειν ἑωνοἵσι:
χοήζων"Λαίίσρομϑίηοιδὰἀσστὸσυέμονοιποῦντώνῶντὸνἀγγέλτοςε,ϑμῶρἀποίσφλοιν.
πεντήνοντόβλῳ αἰοίρασ,ὧσ'ἐμὴδοιιίεικατοισκότρνςἢτοΚύρονπρηγμάτων,τῷτῶ
νέης ἀπικό μονοὶ ὃ οδηοι ἐσ Φώκαιαν, ἔπεμτον ἐς Σου σὶς στρέων αὐτῴων ὧν δοαμώ
που,τῷ,διομαἣνΛακρίνηςγἀπδρέονταΚύρῳ Λακοσίέμον ίων ῥῆσιν, γῆ τῆο Ἐλ-
λάδος μηδὲ μέν -ύλιν σαυαμωρέφυ,ὡς αὐ τῶν οὐπεριοψομάδωνταῦτα εἰφήντος ἤν.
κὔρυκος, λέηϊ} κῦρον ἐπείρεσθοι «ὅν πουρεόντοίς δ Ἑλλήνων, τίνοῖν ἐόντος αὔϑρῶσισι:
λαάκεσίχομφνοι,κοὰ πσύσοι τολῇ,ϑος.τοῦ τα ἑωῦ Τῷ πεοσαχτορϑύουδὸ «συν θαφόμονον.

δέ μων



ΚΛΕΙΩ,

δέ μιν ἐ πεῖν πρὸσ ἐὸν κύρυνοι ὧν ἀσοιρτιΐτην, οὐκ ἔσδιξισοί κὼ αὐ οἱο᾽ “Ιζτουύ, τοῦ
οἱ ὅξι χ(ὃ ροσ' οὗ μέσῃ τῇ πόλει ἀπαοϑεδογμὐοσἐσ'δν,συλλεχόμᾶνοι,αλλήλουςὁμξν
τίσ, αποιτῶσι-τοῖσι,ὀγὼὑγιαίνω,οὐποὶτώνων-πποίϑεαἔοιἔλεορι,ἀλλᾷτοὶ
οἰκήγα «ταῦ το ἐσ Ῥὺς “ποίνταισ' Ελλιναο ἀποίῤῥιεψο ὃ κῦροσ τοὶ ἔπεα, ὅτι ἀγορὰ
κτη συζίονοι, οὐνῇ τε κοι πρῴσει χε ἑῶωνποιι αὐτοὶ ΤΡ δι τιδμίθιι, ἀγ9 μῆσι οὐ δὲν ἐώθα

“ γα ν »Ὡ , , . ) , . ι ,σι χοῦ αϑς, οὐδῳ σφ ΚΠ) το πιοιραξποιν οἰχοράμεταταῦσοι,ἐπιζέ!ασο'τασ'μνΣου
ὃς ταβάλῳ αὐοβοὶ πέρσῃ, ὃν δὲ χρυσὸν οὖν το Κροΐσον, κοοὶ ἐὸν τῶν ἀλλῶν Λυσῶν,
παιοτν αὐοϊοὶ Ανδιῷ κομίζειν, ἀπήλαυνε αὐὸσ ἐς λκβάτανα Κρδϊσόν το ἅμα ἃ
γόμλνοσ καὶ τοῦσ' τῶν κ᾽ οὐ οὐϑενὶ λόγῳ ποιησοίμονοο' τηγπρώταν ἐΐγοιε "δ τε γοῦν
Βαβυλών δὶ ἐμὴ ἐμταύ διον,Ν) “ὃ Βοίκετθεον ἔθγοο', καὶ Σάκαε τῷ, Καὶ αἰ γυύητ ιοι π᾿
γὗο ἐπεῖχί τε ςράτηλουτῴειν αὐ χέσ. ἀδὲ δὲ τωνασ' ἄλλον πέμπειν ςρατηονὡςδὲ
ἀπήλοισιὁκῦροςἐκ τῶν Σουρσίων τοὺς λυδοὺς,ἀπαίσησιε ὃ ταν τύηρ ἀ τού τί τα βαΐ
λου,κοὶ Κύρου. κοτας δὲ ἀϑὶ ϑάλοθιοσαν,τεὧνχουσὸνἔχωνποίντοι"δν ἐκ πῶκο
σαρδιέων ἐπικούρους τὸ ἐ μιιοϑοῦη», (ΑΔ τοὺς ἐπιθαλοιοσίονσ' αὐθρώποις ἔπειϑε (νν
αὐ τῷ σοατούεαϑαι. ἐλοίσαο' δὲ ἐπαὶ τὰς Σου σις ἐπολιόρκεε τάβαλον, ἀπόργμέ
γῶν οὐ τῇ ἀκροπόλει. πυϑόμονοσ' δὲ κουτ'᾿ὁδὸνταῦτὰὃκΚῦροο,ταιπρὸΚρόϊσοντοῖ
δ, Κρόϊσε, τί ἔσοιε ὁ τίλοσ τῶν γινομῆύων »ὐτων ἐμοί. οὐ παιυζόντοαι Λυδοὶ ὧο
τοῖσι πράγματα “ποιρέλοντες, καὶ αὐηοὴ ἔλοντοο. φροντίζω μὴ ἀβίσον καὶ ὁ αγοῖοαι-
τουδιίσαὅλο στρίωσ᾽. ὃ μοΐωσ' γουᾷ μοὶ νοῦ τε Φαΐνομωι πεποιηκέναι,ὡςἐϊπτις'ποι-
τίρα ἀποκτείνωο,τῶντταξσίοναὐοὗΦείίζιατο,ὡςδὲκἡὀγὼΛυσὶδνἐὸν μὴ -τλέον
πὶ αὶ πουτέρα ἐόντοι σε λοιὧνἄγχρ,αὐ“ἿσιδὲΛυδοῖσιπὸ “σύλιν “ποιρίσίοιο.. κοοὶ ἔ
πεῖταϑιοῦ μοξω ἐἰ μοι ἀπεςαᾶσιὃμῆν,δὰτάπαεῤνός,ἔλεγα.ὅσ᾽ἃμείβιο ποῖοδε,μᾷ
αὐαςοΐηους τριήσῃ τοὶς Σαβὶςδιεΐζι9,ἃ δασιλόῦ,τὰμὲνεἰκότοιεἴρειοιο',σὺμβύηοι
μὴ “ποίντοι ὅυ μῷ χοέω, μηδὲ πόλιναὐχαζίνὁβαναςήσιν,αὐαμαρτηονἰοῦίανκὴ
τῶν πρότδρον,κουὶ πῶν νυῦ ἐξεώτων. τοὶ μῆὺ Δ πρότδρον, ἔγϑ' το ἔπρηξα, καὶ ἐμὲ
κοΦαλῇ αἰαμάξαοφέρω.τοδὲγυῦΐ“πολρεόνταταὐστύμᾳγουῇὕξιὃἀσδικέωνὃ,σὺἐ-
τέο[ἀο᾽Σαρ'σιςοὗἡδάτωτοιδιίκίω.Λυδοῖσιδὲσυνμίωἔχον,τοΐδεαὐτοῖσι
ἐαΐταξον, ὧσ᾽ μήτε ἀποφέωσι, μή τε σλεινοί τε ἔωσι. ἄπευπαε μὴ στε τίμιο ὅαλα
οὐδήτα μὴ ἐκτῇ αϑ». τ λόυςδέ σζρεας κα ϑῶναίο τε ὑῳδωσφν οἷσι μασι, κοιϑόρνες
ὑ ρδύςαϑ». πρόφαε δ᾽ αὐ οἹσιταθαρίξειν τοὺ 1ἄλλειν,"ὴκοπση λϑύφν πτιδιδύφν τοὺς
ταῦσχσικοιὶταχίωςσῷ ἐασ'ὦβασιλδῦ',γωυαἶρισ'αὐτ'αὐοΐοῶνἔνψοωιγυγονότασ,ὥσ'το οὐδὲν διεινοί τοι ἔσον τοι μὴ ἀποςέωσι: ρος μὴδ ταῦταί δι ὑταετίθο,αιρο
τότϑρα ταῦτα δὑρίσκρν λυδοῖσι,ἢ οὐοίραποδιιϑέντασ' πρυϑῆναί σζρεαο', ἐπιςοί--
μονοσ' ὅτι ἰω μὴ ἀξιόχρεων πρόφασιν προτεΐνῃ, οὐκ αὐα-πείσει μὲν μετὰ βονλόύζε
ὅϑε. ἀῤῥωδέων δὰ μὴ κοιὲ ὥςϑλόν κοτο δὶ Λυδοὶ ἰδ ὁ “παιρεὸν ὑπαεκοίοα μῶσι ,ἀτο--
τοΐντος αὐγὰ τῶν τιόν σέων, ἀπσύλλῶνται. κῦρου δὲ ἡ αϑεὶς τῇ ὑποιϑηκε,κοὰ ὑπεῖσ' τῆ
ὀργὴφιἔφε δι πε ϑεσϑυκι. κοιλέσαο' δὲ μαξαΐίρεα αἰοίοα μῆδον, τοιῦ τοί δὶ οὐετείλο.Ρ
προφπεῖν Λυδοὶ, σοὶ, ὃ κα ρόϊσος ὑπετί.ϑεὉ.καὶπροσιξωφοίροποδιίσαοϑ»“οὐοἄλ'
λους ποίντας, δ μδὰ λυσὶδν ἀδὴ Σαβδλισ ἐςρατούσαν». ἀϑὸν δὲ πιαιυτύίω “ποίν-:
πῶσ ξ ὦνταὰ ἀγαγεῖν "ποιβξωνὃμὴ,δῃταῦταἐκτῆὅδον'οὐτειλοίμωνοο,,ἀ--
πήλαυν ἐσ ἤϑεατοὶ' δὲσίων' τιακτυηο' δὲ πυϑόμῆνος ἀγχοῦ ξῆγοιι ςοασὸν,ἐπ᾿ἔων
δὲν ἐόντοι, διεί(ξες ,ὠχε Φόδχρν ἐς κυμίω. μαξζαβιεσ δὲδμῆσοσἐλοίθι6ὉτὰςΣαΐρ
διρ 1 κύρου ςραον᾽ μοῖραν ὅσεν δεέκοτε ἔχων, ὡς οὐκ δῦρε ἔτι ἐόντας τοῦ ἀμφὶ
Ρμακτνζω οἱ Σουΐόιισι, πρῶτοιμῖν ηοὔσ' Λυδοὺς ἠνάγκασε, τοὶρ Κύρουοὐ τολοὶσ' ἐπαι
τολίενἐκ οοὐου δὰκε λδυσμοσιμηο' Λυδοὶ πιὸ “ποῖσαν διίαυτοιν τῆο ζόισ' μετίβα..
λού Μαξουβὴς δὲ μετοιὗο, ἔπέμεσε ἐς τίὸ κύμιν ἀγγέλους, ἐκόιιδάναι κα λϑίων τα
πτυδν. δι ὁ Κυμαῖοι ἔγνωσαν συμβελῆς πέρι ἐο ϑεὸν αὐ στα ἂν οὐ Βραγαέσιμσι.ἣν δὶ
τυ τόϑι μοντιτονἐκποιλαιϑ᾿Ἰοϊουμῦψονδι,τωνέςτο ποίντες κοὰ αἸολέες,ἐώϑεσαν
χρἔεϑαςὁδὲχιδρος οὗηοσ ἴςι τῆσ Μιλησίης, ἐσαϑὺ τιαρόρμου λιμᾷζοο. πέμαντισ
ὧν δὶ Κυμοῖοι ἐς οὖς Βραγηΐζοδο ϑεοπρότρις ἡρώτουν ποιοὶ τιακτύεν δκόϊδν τι τριέ-
οντιο ϑεδϊσι μέλλοιον χαρισϑοιἐπειρωτῶσιδέσζοιτωδ-τανχοιςήριονἐγθῖθο,ἔκ
διδόναι τιακτυΐω πδίσῃσι. ταῦτα δὲ ὡς ἀπενειοβεντοι ἤκου στιν δ Κυμαῖοι, ὁρμέα
»» ἐκσιιδόνγοι. δρμεομβύουδὲ ταύτῃ ον λήϑεοσ, αϑιςόδλικος ὃ Ἡρακλείδιω, αὐὴρ
γῶν ἀςῶν ἰὼν δόντα μοο', ἔφα μὴ ποιΐσουι ταῦσακυμαΐουο', ἀπισέωντοτῷχουσμῷ,
ηὴ δοκέων οὖσ ϑεοηρέφρις οὐ λέκιν ἀληϑέως"ἐςὃ»διδύχδρονπατρὶ ναι υύεω ἔπει
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ρησδμονοι ἤεσαν ἄλλοι ϑεοπρόφρι,ἢ»νὴοισόδινοςἣν.ἀπσινομῶνὃ ἐς Βραγαίσδις,
ἐχρησηριοίζον ἐκ ποίντωνιΑοισόσικος νἐπειρωτῴων τοΐϑε, Ωγαξ,ἦλϑεπαρ μίοιο᾽
ἱκάτας τπιαιυτυοὃλυδὸς,φϑύχρνθαύατονβίοκιονπρὸσ' δρσίων«οἷ δέ μεν ᾿ὅβαυτζον
ταὶ, προδϊναικα λδύοντες κυμαίους . ἡ μέϊς δὰ διει μαΐνοντος τί τιόδ σζών διωΐαμαν,
ἐὸν Ἱκέτην ἐς τόϑε οὐ τετολιμήνοιμῆν ἐκοιδόνοε, πρὶν δ ὁ ἀργὸ σεῦ ἡμῖν διλώ θεν
ἀτεκίως διο τῦρα -σοιέωμον. ὃ μῦν, ποωῦτα ἐπηρώτα - ὅδ᾽αὐτιςδνοὐηῖνστρσι
χουσμὸν ἔφαινε, κε λόδων ἐκοιδόνοιε τακτύζω πόδσᾳσι". πρὸς ταῦτα ὃ Αρισύσικος
ἵκ προγοίηο ἐποίεε τοίδι, “περιϊὼν τὸν νηὸν κύκλῳ,,ὐαίρεε τοῦσ᾽ φϑουϑοῦσ᾽ πὴ ἄλλα,
ὅ(.ἰω νενοσευμᾶνα ὀρνίϑων γεψέεα οὐ τῷ νη. πριέοντοο δὲ αὐ ποῦ ταῦτα. νλέγεπας
φωΐβ ἐκ τοῦ ἀδύτου γυνζαϑο, φόνεσαν καὶ πρὸς ἥ- Αοισόσικον, λέγουσαν δὲ τούδε,,
Αγοσιώτοιτεαὐθρώπων,τίτοῖϑε»λμᾷσο πσοιέήν τῆν τέτος μου ἐκ 4: νυξ καραΐζ40;.
Ἀρισόσικον ὃ ἐκ ἀπορήσαυτο πρῦσ' ταῦτα πεῖν, Ωναξ αὐτὸςμἷν ὅτω Ἷσιτκῷ
τισι Θουϑέφς,Κυμαΐεςὃκελόϑεις“ὃν ἱκύταν ἐκόιδόναι, ὧν,ϑὲ αὐὖϑισ ἃ μεί ααϑν γοἿα
δειναὶ καλδύω, ἵνα γε ἀσεθήσαντος,θᾶοσον ἀπόλλυοϑεὡςμὴ"λοιγὸνπερὶἹκτέων
ἰκϑόσιος ἔλιϑοιτο δὴ δὲ χρησήριον. τοῦτοι ὡς ἀτανειλθούτοι ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι,ἃΟΣ
λόμωνοι ὅτε ἐκδόντοο' ἀπολέαϑ»,ὅτεποιρἑωυτοῖσιἔχοντοςφλιορκίεαϑε,,ἐςΜιτν'
λήΐνην οὐδὸν ἐκπσέμπουδλδιδὲΜιτυληναῖοι,ἐπαιπσέμιπονς “8 μαξαῤεος ἀγγελίας
ἐκσδιδόνονε “ὃν τιαιοτύζω ποιρεσκόυάξοντο 5 μεοϑᾧὅσῳση-ὁ Π' ἔχωτοῦτόγε ἀ πεῖν.
ἀτωκίωςοὐγὸλἐτολεαίϑη.κυμαῖοιδὡσ ἔμαϑον ταῦτα. πριοσύμονα ἐκ πῶν Μι-
γνληναζῶν, πίμίαντος τολῦϊον ἐς Λέσβον, ἐκκομέξουσι Πακτύην ἐς ΧΊονοὐθόῦΤᾺ
δὰ ὁ2 Ἱροῦ αϑηναΐηο' που λιούλου ἀ τοῦ ασοιοϑε]σ', ὑτὴ χέων ὀβεδό8η « ὑξίδοίαν δὲ ἃ
κῖοι ἀϑὴ τῷ αταρνᾶ με. 10 δὲ ᾿πταρνέως ούτου ἔοι κόρου τῆς μυσίησ, λέσβα
κὐγίος. υαυτυΐω μὴ νωυ ποιραδε ξοίμονοι δ τ δ σοια, εἶχον οἱ φυλοικῇ, ϑίλοντεσ κύ
ρῳ ἀποδέξαιἣνδὲχρὄνοο'οὗτροοὐκ ὀλίτος γυνόμονου, ὅτι χίων οὐσιεὶσ' ἐκ 18 ΛΊαρ-
γέως γούου οὔτε οὐλοὶς 'σοιϑῶν πρόγυ διν ἐποιές» ϑεῶν οὐδενὶ» ὅτι σέμμαται ἐπτὲ
ΔΕ κουρτσον ονοὐ ϑεῦτον, ἀ πεῖ χοατὸ τῶν ποίντων Ἱρῶν “τὰ ποίντοι ἐκ τοχ
ρης ταῦ τὰς γινόκωνα- χῖοι μῆδ ναῦ πακτύην 07 ἐδοίθιν» Μαζουγες δὲ μεταταῦτα ἐ-
σρατεύθο ἀδϑὲ "οὖς συμπολιορκήσαντοις τάξαλονἡ"ῦγ5μὴ ,Πριηνέασ' ὑξίωοίρα
ποδιί(ςΡ. ον» δὰ, μαιαφοίρου ταεδιΐον “ποῖν ἐπαίοραμε, λεῖεν ποιδύμονος τῷ σρατῷ-.
μαγνησΐηνδὲ ὡσαύτως" μετοιδυταῦαι, αὐ τίου νούσῳ τελδυ]ᾷ "ἀποϑανόνηος δὲ τοῦ
Ῥυ, Αθποιγος νοιτέβη διάδολος πὶ ςρατηγίησ'͵ γος τὴ αὐτο ἐὼν μῆδον. ὁν, ὁ ΜΗ
σῶν βασιλοόῖς Ατὖὺ αὐγεσ,, αὐόμῳ Τα-σέξζῃ ἔσθισε,ὃτῷ κύρῳ στίὼ βασιληΐζω συγα-
ποργασοίμονον.. οὗτοσ ᾧ νὴρ τότε ὑπὸ κύρου ςραταγὸς ἀ τοϑελθεῖσ', ὧρ ἀπίκατο ἐρ
πἰὸ τωνίίω, αἴρει τὰς πόλιας χό μασι “ὅκοος γουλτοιχείρας πριήσειε,τοον ϑεῦ ταν χι
μοιχος χὖν πρὸσ το τείχια, ἐπόρϑεε. πρώτῃ δὲ φωκοαξῃ τωνίης,ἐπεχείρασι ὁ δὲ Φῶ
κοιεξσιν οὗτοι, νουτηδἡμσιμακρῇσιπρῶηοιἙλλίμωνἐχρίσαντο1)“ἦντιΑοβίίω,
καὶ σίυὸ τυβσανἕω,κουὶτέ1βεοζίωκαὶτὸνταρτεοσὃν,οἷοίεἰσιοἱπκουτοιδίξαντῳς,
υὐαυτίλλοντοδὲοὐςρογχγύλῃσιγαυοἱ,ἀλλατσεντηκουΤθβοισι"ἀπσικθ᾽μόνοιδὲἐρΚΖ
Τουρτὴοσῦν,προσζριλίδινἐγεγίον.»τῷβασιλέ!τῶντοῦτααν,τῷ,οὔνομαμῆὺἣν
Αργανϑεόνιοο,ἐτυ ρωδνϑυσε δὲ τουτηοσοῦὀγσιῴκοντοιἔτοα"ἐβίωσεδὲ“τοίντοι,ἐἶκο-
σι,κουὲ ἑποιδν-πούτῳ δὴ τῷ αὐοϊβοὶ προτφλλέίερ ὦ Φωκαιέσιν ὅτωδή πὶ ἐγοψοντονῶς
τοὶ μὴ πρῶτα σφέα ἐκλιταύντασ τωνήίω ἐκέλδυε τῆο ἑωῦτον' χύροσ' ἀκξίριε
ὅκου βούλονται. μετοιδὲ, ὡσ »οὔτ» οὐκ ἔπει.ϑε «οὖσ φωκοκέαοδδὲ,πυιϑόμονοσὧν
μῆδον “ποι αὐ τῶν ὧσαὐ ξοιτο, ἐδιϊδον σφλ χρήματα. τεῖχοσ' πϑριβαλέοθας τὸς
πόλιν. ἐσιίδου δὲ ἀφειδέωρ. κοιὶ γϑὶ κοὰἡπδοίοδοφηοΜ) τεΐχιοσ' οὐκ δλίγοι τα σοι
ἐϊσὶ. ποῦ: δὰ ποῖτ, λίϑων μεγάλων,κοὶ88 σωυαρμοσμοδῶν - δὶ μδὲ δῆ τεῖοο οοἿ-
σι φωκοιιϊσι, όπῳ τοιῷϑα ὑ2οορί8ηὃδὲ Αρπτοιλϑς ὡο ἐπσλθισὰτίιὸφρρατιίων,ἐ
πολιόρκοε αὐτοῦσ᾽, προϊοδ μονοσ' ἔπσεα,ὡςδιπουταχοεςἐβούλονται,Φωκοιέσιν,προ
μαχὰ ὦνα οἵα μουῖῦον ἠδ τείχεος δὲ α{αε,  ὀίκαμοιοὐκουτειρὦσονδὶδὲΦωκοκιἐσῖν,
πεθιημεκτίοντοτῇδουλοσιᾳ,ἔφασανϑέλεινβονλδύσκοϑαιἡμόδίωμίίην,καὲ
ἔπειτα ὑποιυλινέεϑαε. οἱ ᾧδὲ βουλϑύοντωιαὐτοὶ,ἀποιγαγεῖνἐκεῖνονἐκείλόνον
γὼ ςρατιίω ἀγλπν τεΐχαρο « ὁ δ᾽ Αρποιχος ἔφη ἀδένοιι νὰ 6) τοὶἐκϑνοι μέλλοιον τριί
εἶν. δμωο' δέ σῃλποιριοΐαι βου λδύσικαϑ». οὐ ᾧ ὧν ὃ Αρπαλχοο ἀργὸ ἦ' τείχεος ἀπσίγα
γεπἰὼὸςρατιίωοἱΦῳκοιιίδι'οὐ τούτῳ κουτιασοΐβεντιο ποὶς πέντηῖθντέρας, ἐσϑέ--
μονϑὶ τῴκνα, κὴ γιωαἴηρις ,νὴ ἔπισλα ποίντοι νπρὸς δὲμὴ τὼ ἀγίλματοιτὰἐκτῶν'
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ΚΛΕΙΩ».
ἐρῶνὴπὰἄλλααὐοιϑηματα, οἷς ὅτι χαλκὸς," λίϑοσ,ἃγραφὴἐμ,τοὶ δὲ ἄλλῳ
ποίντα. ἐοϑέντοςνὴαὐποὶἐσθ αὗτες ἔτσλεον τὴ Χίσ, σίω ὃ Φώκοίεν ὁβημωθᾶζιν αὦ
ο5" ἴσον δι τόν σοκοδι ἢ Φωκομέςες, ἐπείτο στρ! Χῖοι Ἰὰς νῆσον τποὶς οἰνέοσοις παλεσ
αἰδασ οὐκ ἐ βού λουντο ὠνδυμλδοισι τσ λεήν,δι μαΐνογτοσ,μῃαἱμὲνἐμαπόριονγεμων
ταιἡϑὲαὐτέων νῆσοο' ἀςρκλη]οϑῇπύουἐίνειο, - πρὺσ' τωδτα οἱ δωκαιίόῖν ἐςελ-:
Δον ἐρ Κύρνον. οὐ γὴ τῇ κύρνῳ ἐΐκοσι ἔτεσι πρότερον »ούτων ἐκ ϑεοπροτσίς αὐεςήσαν
φ όλινιτῇ, ἄνομα ἣν Αλϑιλίκ, Αργανϑόνιος ὁγτηνικωῦσοι ᾿δῊ τοτολδόυτηΐκεε.Ξελλδ
μᾶνοι ὃ τὲ τί κύρδ πρῶτοι κουτατθλδύσαντεςἐςσένὸΦωκοιζην,μουτοφδὲδστανἦΞΚδὲν
ὁζῶν πίιὸ φυλοιτὃἐφράρεε“ἤδαϑεξαμῖῥηἦδ᾽Αρποίρονπίὼλιν ἡ,ὧς ποῦπόστϑιὑξόδγασο,ἐφήίιν»ἰοωρὰςκατοῖραςᾧὑφῳφλφῳμύδῳἑωῦ'ἤ'σόλκιπρὸσ'ὃταῦτα
σι, τὺ μιδοίθον σιδερεον κουτοπόντωσαν"κὶ ὦμοσον μὴ πρὶν ἐς ᾧ ὠκοείην “'ξειν, πρὶν ἢ ἢ"
μύοίοον τοῦ τον αὐαφῆνοιε" Ξελλομβύων δὲ αὐ ἀδὶ σίὼ κύρνονὑπερεμυΐσεας35ἀφοῦε
ἔλοιδε πό.900 τὸ νὴ δἰ τῆς πόλιος, ἢ ἡ ϑέων τῖϊς χύρας. ἰδυδόρναοι ὃ γλνόμενοι,
ἀπέπλεον ὀιπίσω ἐς τί Φωκαέῃνδιὃαὐἢ»δὲϑρμλονἰφύλοιοσον"ἀερϑέντοςἐκἢ" οἱ
ψυνοσέων,ἔταλεον.ἐπείτεδὲἐρτίιὺΚύρνονἀπίκοντο,ὀίκεονκοινῇμὲτῶνπρότερονἃ
πικομϑέων,ἐπ᾿ἔτεαποέντοκὴἹρὰοὐιοϊούστινὉ"ὦἀτονγϑἡδ,")ἔφόβονγοὺςπσεριοῖ
Ἰδυῦ δἰππιντοιο'. ςρατούονταιυ ὧν ἐπ᾿ αὐποὺσ κοινῷ λόγῳ χρησνέμνοι τυμσηνοὶ,κοὶ
Κουρχηδόνιοι ,γευσὶ ἑκοτοροι ἑξήκοντα . δι δὲ Φωκομκέερ τολυρώζαντος τ) αὐοοὶ τοὶ
ἑσλόϊα ἐόγεπο οὐδ ίθμθὲὺ ἑ ξίκον τοι, αὐ τίαξζον ἐς ὁ Σαρόδνιον κκαλεόμοων πίλφιτισυρς
μεσλοντων δὲ τῇ ναυμουχί,ιουσι μείῃ τὶσ'νίκηἪσι Φωκοιεδῦσι ἐγξνο, αἱ μϑὺ γθλτα--
σοιβάχουτοι στρ ἐσινῆεα', διεφθαβίισαναἷιδὲἐΐκοσιδὲππεριοῦζθνιἦσανἄχγηςοι,ἀπσε.:
φράφα πὴ τί ἐμθόλες «ἱοιτατσλάζαντες ὃ ἐς τί Αλαλίην,αὐέλαθον τὰ τέκνα,
τοὺς γιῶαὐιοιοΝὴσίὼἀλλίωκτῇσινὅσηνδαξτοἐλθνοντοαἱυἱέστρῚἄγεινἡ ἔπαυτος
ἐφούτος τί Κύρνον, τσλεον ἐς Ῥήγιον .7) ὃ διαφθαράσέων νεεδι, "ρὺς αὔοίοαο δὶ το Καρ'
χηδόνοι," δ᾽ τυλσηνοὶ, ἔλαιόν το αὐ τῴων πολλῷ τολείουσικοὰ  ὕγοιο ὑαγαϑν--
γεσ',μουτόλδυσον,μεξιὲδὲα γυλλαίοισι “ποῖν'τοὶ τοὶ “ποιοιόντδεοὸν δ ρονοὐτῷδΦω-
καεζόδ' κουταιλδυοϑέντοο ἐκοχτο, ἐγήνθο διωΐςοοφα, κοι ἔμνπύρα (ἡ ἀπότπλημτα ὃ
μοίων πρόβατα, καὶ ὑποζύγια, καὶ αὔθρωποι. δι δὲ Αγν λλαῖοι ἐσ δΔελφοῦρ ἔπεμε
“πον,βουλόβονοι ἀνοίσααϑο τί ἃ μουρ τοίοίδε "ἡ δὲ τυ ϑέη σφέωο ἐκίλδυσε ποιέφὺ τοὶ,
η) ναοῦ ὦ Ατὸλλαῖοι ἔτι ἐπσιτελέουσι,νὴ Ροὐ αγίζουσἱ σζρτ μεγάλως καὶ ἀπῦνα γν-
μνηῶν ἐπιςόσι" καὶ οὗηθι μὴν "πῶν ὁ ὡκοιζων,»ιούτῳ μϑρῳ διοχρή(ξνηο. ὁ δὲ ,οὐ--

τῶ ἐφὺ Ῥήγιον πουτα φυ,θυτες οὐ θδῦ τον δρμεόμονοι,ἐκτησχνητσύλινγῆςτῆσοὗ
γώτοίης ταύτην, ἥτις νυ Ὑέλῃκοιλέετοαι ἔκτισαν δὲ πού την, πρὸς αἰοίρδν τόσες
σωνιἠτοὼ μαιϑόντοο' ὧο δν Κῦρνόν στῇτἡ πυϑία ἔχουσιμὰ,ὅρωνἐόντα ἀλλ᾽ οὖ--
σἰω νῆσον. Φωκοιίιο' μδδναν πέρι τῆοοὐ τωυΐμ αὐτῶ ἔοι παραταλήσια δὲ» ὕτοισι νὴ
τήϊοι ἐποίησαν. ἐπείτε γουβ σζρεῶν εἷλε χύματι ὁ τεῖχος Αρπαιίος, ἐσβαύτος ποίν
χίο ἐρ τοὶ υλοῖα, ὄἴχοντο τσλέοντεο ἀδὲ τῆσ Θρεγκίηο᾽. καὶ οὐθαδτα. ἔκτισαν πές:
λιν Αβδηρα,τί, πρότδροο γούτων, κλαξομίψιοο' τι μήσιορ κτίσχο' , οὐκ ἀ σσιόνητο,
οἰλλ ὑπὸ Θρεΐκων ἀθελαθεὶρ, τιμὰς νοῦ ὑγὴ τυϊῶν οὐ ΑΙ βδείροισι ὡς ἥρως ἔχει- οδηοι
μδῥναν τῶνων μουῦοι σίιὸ δονλοσιωζω οὐκαὐελχόμονοι, ὑδέλιπον τοῖς ποιτοίσασ,
δὶ δἄλλοι τωγόϊ' τολίω μιλῃσίων,δι,μουχῃο'μὲνἀπικέχτοΑρποΐγῳ,κοιθζοχθὺὃνἐκλιπούντοςἡαὐοΐοεςἐγενίον»» ἀγα ϑοὶ, πὶ π' ἑωνοὗἕηοιςοσ'μαλθίμονοι“ἑασωϑέύο-τεςδὲ τὴ ἁλόντος,ἔμονον πουτοὶ χωΐρην ἕποισοςνὴτὰἐππιταοσύμοναἐπσετέλεον-«Μιλι
σιοι δὲ ὡς τὴ πρότερόν μοι ἔΐρηη, αὐ τῷ κύρῳ ὅρκιον ποιλστάμονοι ἡσυχίην ἄγον, ὅτω
δὲ ὁ διλύτθμον τωνίη ἐδεδούλῶτο. ὡςδὲ εἦῷ οἱ τῇ! ἡ πεΐίρῳ τῶνας ἐχείρα!σχ’Ρ Αρποι
490, δ ποὶρ νήσους ἔλοντος τωνοῖν κουταῤῥωσάίζαντος πουῦστα,σζραο᾽αὐοὺς δον
Κύρῳ. κριοῦ μδέων ὃ τώνων,) συλλει μοΐων ἐδὲν ἧσσον ἐς “ὃ νανιώνιον,τσυν θάνομοιε
γνώμην Βύαν]α αὔοίρα πρηνέκ ἀφρδέξααθ» τωσι χουσιμωτοίτην,τῇεἰἐπεί,ϑονηο,τοὶρέϊχε αὖ σῷ,δὐδαμμενάφ, Ελλήνων μοΐλιςα ὃς ἐκύλδυε κοινῷ σόλῳ τῶνας ἀδοθέν!
τολίφν ἐς Σαρσῶ νὴ ἔπειτο έλιν μάαν κί ζήν “ποίν' τ νωννὴὅτωἀποιλλαλθένις
σιρέας δον λοσιωΐης ,δ)σοι μονΐσειν, νήσων τὸ ἀπαισζων μεγίφην νεμομένας «νὴοῤ.97-
τρία ἄλλων μένουδ᾽ δὲ στρἐνπῇτῶν,οὐκἔφῃἐνορᾷν ἐλόυϑεοίζω ἔπι ἱ μένην. αὐ'
τα μὴ Βίαντος “Ξ πριηνέος γνώμε ἀϑὲὴ διεφϑαρ μίνοισι τῶσι γῦνο μένῳ . χρεςὴ δὲ κοοὲ
“οὺν ἢ διαφϑουρδνοι τωνΐμω,, Θαλλέω αὐοϊὸς μαελεσίον ἐγθύθο αὐέμο,ϑεν γονο6
ἐόντος Φοίνικοσ. δο ἐκώλόμς οἱ βουλίντάφιον τωνοο᾽ ἐκτῆ χε. δ ὃ, ἄγοι ἐν τέῳ,
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τέωνγϑὶ, μέθυ Φἢ τωνίῃς, πὰρ ἄλλαν πούλιας οἵκοομδνασ, μενὰν ὅσσον νομίξζεαϑον
τουτοί-πϑροὶδῇμοιεἶον.οὗἶτω μὴ Φή σοι γνώμας “οιάσδο ἀπαεδίξεντο" Δ ρΊτοι 96 κθ.
τοιφοεἐμῆνος τωνίίυ, ἐφρι( ςραταϊίω δὲ καβανν καυνίπονα λυκίουσ ἅμαἐ-
,ϑ'μήν» τῶνας, νἢ αἰολέχρ. εἰσὶ δὲ τούτων κἄρεσ Κὰ ἀπιγμοίοιἐστίιὸἤπειρονἐκἢ"
νήσων. εὐ ποιλαμὸν ἐόντες Μίνω πουτήκοοι, κὴ ποιλεόμονοι Λέλειες, εἶλον πὰς νΐσοιο,
φόρλἰὰ ὁδίνα ὑπποτολίοντοο ὅσον νὴ ὁγὼ δωυκαίς ἀμα μακρότατον ὑξικείοῦς ἀποῖ.,
ὁ διδκως ΜΙᾺ ϑύοιτο,ἐταλύρεν οἱ τὰσ νέασ.ἄτο ὃ μίνωκοιτιςοαμμῆίε γῆν πρλλὴνἡ
θυτυχίονηθο ᾧ φλέμῳ,» κουρικθν ἣν ἔθνοο' λογιμώτοιτον ἢ. ἐθνέων ἁποίντων κοι]ὰ
"οὔτοι ἅμα τὸν χρόνον," μακρῷ μάλιςπικοωΐέστοι Τιξὰ ὑβϑυρήματα ἐγούϑο, “ΕἾ σι δὶ
ελλινὴ ἐχρήσαντο νὴ τὴ τ τὰ Κραΐεα λόφεσ ἐπαιδίιαδ καβὲς εἰσὶ δὶ κουταδέξαντοῦ,
τὴ ἐπὶ τὰο ἀαελσοιο' πρὶ σαμεῖα ποιέεαϑε νὴ ὄχανα ἀασίσι ὃ» ἴ ἀσι δι ποιησοίμονοι
πρῶ ι"τέωο' ἡ,αὔδυ ὀχοίνων ἐφάρεον τὰσ' ἀασίσθες ποίντες, ἐόν ἐώθεσαν ἀσσίσι
χοίεανν, τολοιμῶσι σευ τίνοισι οἰηιυίζοντος 'πθρ] οἵσι αὐ χίσι το Νὴ Ῥἶσι ΠῚ ισϑρ ὄϊσι [
μοισι“περικείμονοι-μῷ δῶν κᾶρας, χρόνῳ ὥςθλον φρλλῷ ἃ ὠριέες τὸ Η) Τώνε;ὑξαρέτη
σταν ἐκ Ὁ νήσων, νὴ οὕτω ἐς πίω ἤπειρον ἀπαίκον» "ιουτοὶ μὴν δ κἄραρ,ὅτω κρῆτ΄ λέ
γοισὶ γυνίαϑ».ὁμάζηριαὖτοίγυὺμολογζουὼ τούτοισι δι κᾶρόϊν ἀλλὰ νομέζουσι αὐ
»ὶ ἑωϑψνὺς Εἰ αὐποίλθονας ὑπρέτας, "ἢ τῷ ὀνόματι τῷ αὐτῷ ἀεὶ διαχρεωμῖδας,
περ νωῦ- ἀφῳσιεικυῦσι δὰ οὐ μυλοίοσοισι Διὸσ' κριοί Ἱρὸν αὐχαξζον,“δ,Μυσοῖσιδ
() Λυδοῖσι μέτεςι, ὡς κοισιγνήνρισι ἐδσι “οἵσι καροί κὸν γϑ λυδὸννὴὃνμνσδν,λέ-
πισὶ Εἰ Καρὸς ἀδελφεόο. τού σι μὴ δὴ μέτεςι ὅσοιδὲ ἐόντοο ἄλλον ἔθνεοο,, διμθ:--
γλώοσοι Ῥῖσι Καροὶ ἐγενίον» ,τούορισι δὲὁμέτα:ἃὃκαυνγιοι,αὐγέλβονεοδοκέεινἐ.
μοὶ ,ἐσί- αὐτοὶ μβόποιἐκκρόταηο'φασὶΕἶ7.προςκεχορήμοισιδὲγλώοσαν μᾶν πρὸ
Δ καρ εὲ ἔθνορ, ἢ οἱ Κἄρες πρὸς ὁ κουνιν»τοῦτο δ᾽ ὃκ ἔχω ἀξεκέωςδιακρίγαι. νόμοι
σι δὲ χρέων ταῦ κα χῷ θισμούοισι Ὡρλλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπσων, τὴ καρῶν "τοῖσι γὺλ
κοζλλιςόν ὅξι κουτ'ὃλιγοίαντονὴφλλότατα1λοιδὸνσυγγίνεαϑ»ἐφπόσιν,"αὐοϊοόσι,(Ἃ
γιαμὴπαισί"Ἰοξυνϑεέντωνδέστ.Ἱρὼνξάνικν, μετέπειτα ὧσ σφι ἀπέδοξε,
ἴσοξεδὲῬΤσιποιΊοισιμδνονχοαϑ»«ϑεόῖσι,οὐδοιῦτοςτοὶὅτσλαιἅποιντίοΚαυήμοι,
ἀθησδὸν τύπγοντοῦ δούρασι ον κἀδρ'α, μέχρι ὅρων ἢ" Καλαυσθιθὴν ἔφον "ηὴ ἔφασαν ἐκ
βαάλλφν «80 ξφνιλκοὺς ϑεός,νὴὅτοιμῆν,Ἰόποισι"εξηοισιχρέωνη7. δι ὃ Λύΐμοι, ἐκ Κρή--
τῆοτὸ ρχοῖζονγυγόνασι" πίιὸ ηἰκρήτον λον τοποι Δὸν πτοῖθιν Βάρβαροι-διονφλβον'
πῶν ὁ οἱ Κρήτῃ περὶ πἰ βασιλεῖς 35 εὐράπσης παΐξοων,Σαρτσηδόνος το, ἢ Μίνω, ὡς
ἐπεκράτησετῇΞοίσειαἴνως,ὈθήλοισωαὐτόντοΣουρπηδόνα,κοὰτῆν«ασιώταῦσαὐ-
ποῦ«δὃ,ἀπ ϑέντασ' ἀπαίκον τῆ Ασίιο ἐς γῆν σίὸ Μιλυάσθι- ἰὼ,γὸναΛύνμοι
νέμονται. αὐ' τη τοποιλακὸν ἰω μιλυάρ.διδὲΜιλύαι,ὁτε Σόλυμοι ἐκοιλέον. τέ
ὧνμϑὺδὴ αὐτέων ξαρ-σησῶν ἥρχω. ὦ δὲ, ἐκοιλέοντό "πδὺ τε ἐνείνοιν:» οὔνομα, Κοιξ
μα ἔπι νοιλέλντοι οἰασὸ τῶν περιοίκον δὲ Λύκιοι, τόν μίλαε.. ὡςδὲ 2. κα ϑιναΐων
Αύκοοὃμαγδίονοσ'ὑβελαθεσ,,κωοὗτοσὑπὸ{8Αϑιλφὲαἰγώωσ',ἀπαίκε:Ὁἐς"οὔσ'
τόν μέλας 1 ΣαρπηδόναϑτωδὴκουτοὶἢΑὔκοντίὸ ἐπσῶνυμέεν, λΛύμιοιαὐ ἀἰχρόνον.
ἐκλύϑασαν νόμοισι )»τὰ ἐδ, κρῳτικθῖσι,τοὶἡνιοιοικοϊσιχρίων).οὗδὲχόδι,Ἰδτον νενο
μέλουσι, κοὶ οὐσδι μοῖσι ἄλλοισι συμῷ ὅδίοντοι αὐθραίστῶν, κοιλίουσι οἰγὸ ἢ. ματέρων
ἑωυτοῦ, καὶ οὐκὶ οὐγὸ τῶν ποιτίρων.εἰρομῆδουδὲ ἑτέρου “δν ταλησίον τίς εἶα, κοῦΤαι--
λέξειἑωυτὸν μηβόϑεν,καὶ τῆς μεβὸν αὐασεμέεται τὰς ματέρας τὴ ἰὦ μὺ γιωὴ ἀ-
τὴ σούλῳ σμυοικήσᾳ, γθυναῖα τοὶ τίκγα νενόμαςοιε. ζω δὰ αὐὴρ ἀςὸςὁὃπρῶπορ αὖ.
τοωῶν,γισαΐασ, ξείνον ἢ ποιλλακίω ἔχ,ἄτιμα ποὶ τέκνα γήνε7.μλνινκἄρδινἀδὲν
αϑιμπρὸν6}γον ἃ ποδεξοίμονοι ἐδουλώϑαίθιν ὑπὸ Αρποῖχου «οὔτε αὐτοὶδικἄρεςἃ
τσοδὲξοίμονοι οὐϑὲν, ὅτε ὅθι Ελλήνων,ταύταν σἰὼ χώύρίω οἰκώουσι-οἰικεουσι δὲ καὶ ἄλ,
λοι, καὶ Λαίκσῖχομονίων ἄποικοι Κνίδιοι, τῆδ χῶριρ τῆσ στρτόρεο' τοξαμμοίησ'
ἐσ' πόντον, ὁ,δὲ τοιόπιουκωλέεταυ, αΡγμκοΐηοδὲἐκτῆοΧυρσονήσουτῆσνβλε-
σΐπο'.,ἐσύσηο' το ποίσιο' τῆ κνιδίηο αλίω ὀλίγο "πϑοιῤῥέσυ., τοὶ μᾶν γουβ αὐτῆς
ηρδο' βυρίω αὔεμον,ὃ Κϑδ αμικὸς κϑ'λιποο ἀπείργει! " τοὶ δὲ πρὸσ' νόγον οὗ κουτοὶ Σύ
μὴν τῇ Κοιδ νόσον θολοιοσα. ὁ δὲν δὴ δλίτον ἄξιο» ξὸν ὅσον το ἀϑὲ πέντε -ἀσι᾽α, ὠρυσ-ι
σον δὶ κνίσιοιοὐὅσῳΑρπποιγοςσί 1 ῶν [ιν πουτοςρέφθο,ονλόμονοινῆσονσἰὸχωύρίω.
»ριδίθια. οδδε} ποῖσοίστοι ἐγυύϑν. τῇ ,γὴ ἡ Κυισδιίη αωΐρεἐσσίιὸἤπειροντολόυτᾷτοῦ
τεῦ αϑ'μόο ὅξι μὸν ,ὥρυσσον. τὴ δὴ πολλῖ χειοὶ δβγαζομοΐων πῶν Κνιδίων, μᾶλλον
γουβ τ τὸ θειότερον ἐφαίνονΒ τιάσικεοϑ δ δν γαζόμονοι 76 εἰ τοῦ τοίτο ἀλλὰ ἠξ
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σάδμοθο οὰ μάλιςοι το περὶ τοὺς ὀφθαλ μοῦς, θρωυομδέηο' τῆα' ποίζιο, ἔπεμπον
ἐσ δελφοῦο ἐπερησομῆϑουο “ αὐ τίξοον. ἡ ϑὲ τινϑίη σττ ὡς αὐηοὴ κν ἰδίιοι λέγοισί,
χρᾷ οὐ Κιμέζῳ πόνῳ τοῖϑι,. τοῦ μὸν δὰ μῃ πυργοῦτο,μησὺὀρύασετε,ζοῖὰξγωΐβκι
ὅπ νῆσον͵ θ κα ἐβούλῷο. κυΐσιοι μὴν ταῦτα τῆσ'πινϑύησ'χρησοζσηο',τοῦτὸὀρύγμα
τοοἐποιῦσαν ν"ὐ Αρποίγῳ ἐπιόντι (νὺ ᾧ σρατῷ ἀμαοφιτὶ σφέας αὐ ηοὺς “ἔσο
στιν. (μων ὃ πιασικσώες ,οἱκθ οὗ τος ἰπσθὺ Αλικαρνασοῦ μεσθλθεαν, ΟἿσι ὅκως τὶ μέλλοι
κύει ταίϑεον ἔσιαϑ αὐ τοῖοἱποτ“οἷσιπϑριοίχοισι,ἡἸδὲ εἶν η8 Αϑηναΐηο πωΐχρνα μέ
γον ἴδ! . Κ ἰρ σφ! τοῦ ἐγύῷο, σοι τῶν ππδρὶ Κουρίων αὐοίο ὧν, μοῦνοί τεαὐτῴοον
χρόνον Α ρποζγῴ, καὶ πρήγματα. ποιρέοον τολέϊςα, ὅρος τειχίσαντες, τῷ, οὔνομοῖ
Κῶ λίδησπησδισίδινμάνωνχρόνῳὑξαιρέϑη(αν"Λύναοιδὲ,ὡςἐσ Ξαύϑιονπεσιίον
ἤλοισοδ Αρποῖχϑο' ὃν φραρν, ὑτπσετιόν τες, καὶ μαχόμᾶνοι δλίλο! πρὸο' πολλοὺς, ἃ
ρετοὶς ἀπελείκγωυτο-ἑἀπὸϑέντεαδὲκαὶκουτειλεϑεέντοοἐσὁἀςν,σιωάλῃίινἐσ
πἰὼ ἀνα ότπσολιν τποίο' τὸγι αἴιοις,, κοὰ τοὶ τίκνα, καὶτοὶ χρή ματοι, Κοιὲ ηρῦς οἰκί.χοιο'. καὶὲἔπεῖτοι,ὑτοῖ[ανσίὼαἰσμόπολι“πποῖσαντοῦτὴνκαξευϑακ.ταῦπαιδὲποι
ἤϑιντερ, κοι σμυομόφιντος ὅρκουο διεινοῦσ ὑτεξελιϑόντεοα,, οἱ πέθανον “ποίντοσ' Ξαῦ
ὅλοι μιρσμῆνοι. τῶν δὲν υ' Λυκίων φαμβέων Ξαρϑέων ἐἴψοικ,, ὁ πσολλὰ τολίω ὃγ-
διῴκοντοι, τ οταΐων εἰσὶ ἐπσηίλυϑερ' οὐ δὲ διγσιῴκοντοι 1 ςίαεοὗται,ἔτνλοντηνικαῦ.-
τα ἐκδῃ μαίσυίθια, κοὰ οὗ τῶ ππϑριεγενψίοντο, σιὼ μὴ δὶ Ξαύ,3ον ὅτως ἔοιὃΑρποιγος"»
πποιραταλησίῶο'δὰκαὶτίκαύῦγον ἔφῳυ. καὶ γα οἱ καύγιοι,τοῦσ' Λυκίτες ἐμαμέσαν
τὸτὰ λέω"τοὶμϑ γον κοΐτω τῆ α σΐησ, Αρ'ποιλοσ' αὐΐςατα ἐπὸίςε.τοὶδὲαἴ
κυτῆ,αὐτὸς κῦρος, 'ποῖν ἔθνοσ' κουταςρεφόμῆνος, κοιὶ οὐδὲν "ποιριεΐο' «τοὶ μὲ νωωοὐ τίων σλέω, ΠΝ Δ μοι.τοὶ δ δὶ ποιρέλῳ πόνον το τολἃον,τὸἀξιατσηγεότοατοΐ
ὕξι,»ούτων ἐπσιμψέσομαι . κῦροοδὲἐπείτετὰπαΐνται τῆσ' ἐπεῖρον ὑποχείρια ἐφιά
στίτο, Αοσυρζοισι ἐτσετί3εὉ.τῆδὲΑοσνρίαοἔς!μὴνκον καὶ ἄλλα πολίσματα με-
γῖχϑι πολλαί. ὁ δὲ ἐγομαςύτατον κοαϊὲ ἰοψ ρότοιλον,κὴ οὔ θάστρ πίνουν αὐαςοίηου πνον
μίζηο, τοὶ βασιλήϊα κοιτεσήκαε,ἰώΒαῤυλῶν,ἐσῦσχ“οἰαύταδσιςπαῦλιρ - κίε-
πα οὐ “πεδίῳ μεγάλῳ, μέγαϑος ἐσθ: μέτωπον ἕκοισον, ἄκοσι καὶ ἑκουὸν ταδιίων,ἐδ
σης τοήαχρυου. οὗτοι τοίσιοι τῆ πϑοιόδου τῇ σ οἰλιος γένοντο σμυοΐστοαιντες ὀγσιῷ
κοντα,κοίτοΓακόσιοι.Ὁμλξνωυμέγαϑοςτοὗτον δξι Ὁ ἄξεοο ἠδ Βαβυλώνἰσνἔκε
᾿θσμ δὲ ὡς οὐδὲν ἄλλο τούλισρια,τῶνἡμᾶσἰδιμᾶν«τοφροςμὴπρῶταβαϑία
τονκοιὶ δρέα, κοὰ τσλία ὑϊσθετοο' περι,ϑέει- μεξὰ δὲ, τεῖχος πεν ταίκοντα μι πση Χίωνβασίληΐῶνἐὸναἰδδρορ.ὕϊα[οςδὲ,διακοσίωνπσηχέων.ὃδβασιλήϊοοπῆχυθ μεῖς
Ἰῶ ταάχιος μέξων τρισὶ δδικτύλοισι.διεδήμεπρὸοχούτρισιἐπιῷροίθαἵνατεἐκηἢ
τοΐφρονἡγὶαὐαωισιμώϑη,κοὰὁτεῖῃθ9 ὅντινα βότανν ὁβγοισο' ὑρνοσουτοσ ΧΩ
ταῖφρον,ὶπολίνβδιιονσέγῆνσίιὸἐκὦὀρύγμμαὌσ'ἐκφὁδομοζενξλκύσαντοσἢτσλίν
300 Ἱμοινὰς, ὀπησαν αὐ τὸς οὐ κουμένοισι, μετοιϑὲ, τίλματὶ χκιεωμᾶνοι ἀστρ ἀλτῳ'
ϑερμῇ, κοὰ σὰ πϑείκοντα δόμων τολίνϑον ταρσοὺς κοιλοίμων σαςξοι βαΐξοντος, ἔ-
δάμαν πρῶτα μῆν τῆς τοίφρουτὸχείλεα,σιδύτδρα δὲ, αὐοὸ ὁ τεῖχος “ὃν αὐτὸν 1
πον- ἐποίνῳ δὲ τῷ τείχεοο πτερὰ τοὶ ἔοριτοι, οἰκήματα μοιυόμωλοι ἔμάμαν, πῖαμ
βούα ἐσ ἄλληλοι. ὁ μέσον δὲ τῶνοἰκημοντῶν ἔληγον τοθοίππτῷ "περὶ ἔλοισιψιπύλοι ἢ
οὐεσοῖσι πέριξ δ' τείχεος ἐμουδν, χάλκεαι ποζίθανα ταθμοί το, νὴ ὑππέρθνρα ὡσαυ--
γοςἐς! ἢ ἄλλῃ τόλις ἀπίλον. ὀκτὼ ἡ μερέων ὁδὸν ἀρ Βαξυλώνορ,το δνομα αὐτῇ-
εὔθά ὅξι τρταμὸςὁμέγας,τοκὴᾧῳταμῷὃδνομα.ἐσβἀλλᾷ)ξὴςἐςὧνεὐφρήταν
Τσθτομθν“Ὁῥέεθρον.οὗτοςὧνδτςπποτοιμεὸσ᾽,ἃματῷὕσουτιθρόμβουοἀσφάλῃυ
αὐαονδοῖ πολλούς. οἴ ϑεν ἡ ἀστραλθὸε ἐσ ὁ οὐ βαβυλῶειτεῖλθο'ἐκ μιάοϑη"ἐτοτείλα.
50 μωΐγην ἢ Βαβυλὼν ἔδπῳ “ιῷδι, Ἐπὶ δύο φουίσια τῆς ππύλιος. ὁ »Ὲ ΑίσονΣ
οαἷὐτῇσ', ποτοιμ9ο' σἹείργω!, τῷ, οὔνομαίξιεὐφρήτας-.ῥέει δὲ Ὁ α ομίνίων, ἐὼν μέ-.
γας, καὶ βαϑὺσ, καὶ ταχύσ. ὑξέει δὲ οὗτοο ἐσ' πίω Ἐρυϑρίω ϑοΐλαιοσαν. αἰ δὲ δὴ πεῖ
“ὐὐ' ἑμούτδρον,οὐσ' ἀγκώνωσ᾽ ἐσ ῥν ποταμὸν ἐλήήλοι 7. δὲ ἀρλὸ οὐ υνοὰ ἐπιίομ

 »Ξτ ὡφ ἡ ς ͵ . ἢ « » , , , . "»ππρι ἤ χεῖ Λοσ' ἑπούτόμοντονποταμού,αἱμασιὴτσλίνϑωνδτῇἐῶνπαρατείνᾳ.» ὃ
ἄσυ αὐὸ ἐὸν τολῖῇροῖ' οκιζων Τιωρόῷων το," τι ὡρόφων κουτατετμί τοὶσ ὁδοὺς
ἰθείασ'.τοῖσ' τε ἄλλας,κὴποὶςἐπαικουρόϊ,τὰςδὲ αν ῳταμὸν ἀγονσας. ηοιτο δὲ ὧν
ἐκοίσαν ὁδὸν ἐν τῇαἱμασίῇτῇ πποιρὰ “ὃν ττταιμθν, πυλίϑερ ἐπήεστιν, ὕσουι πόρ λαῦ-
βοδέ,γρσυε'τοί αὐ 9 μόν. σὰν δὲ κἡ αὖται χρίλκεοιε, ,φόνεσοι κὴ αὐ ταὶὲς αὐτὸν ἂν
ποταμϑεν ῦν ἰδ δὲ αἰ τεῖλοσ, ϑωόρυξ π], ἔ τῦρον δὲ ἔσωθον τεῖλος ταιριθε,ὁ φολλᾷ
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τίῳ δ) ϑϑενέσθδον Τμὲ τέρα τείχεος, Ξεινότερον δ.οὗὃφαρσι)ἑπουτίρῳ πἰ πόλιος, ἐτς
πείχίσο οὗ μέσῳ,οὐᾧ,7)νΘασιλήαπεριβύλῳ τὸ μεγάλῳ, Ἰοῳρῷ«οὐδὲᾧἑτέρῳ,
οὖς ήλαὶρ' λαλκόπυλον,"ὶ ἐς ἐμὲ οὔ ἔτι ἰδν δυο οι δίων πτοῖντη ἰὸν τοβἀτο.
οὐ μέσῳ δὲ δ Ἱρξ,πῦργορ σδρεὸς οἰκοσδθμηη7,σοιδιίς κὴ ὁ μῆκοςναὁδῦροςΝὴτὸτούτῳ
ὦ πύργῳνἄλλος πῦργορ ἐπι βέβηκε," ἕτεροσ μάλϑι ἀδὲ πούτῳ, μέχριο' ὃ ὀκτὼ “πύρ
χρν-αὐαθασις ὃ ἐς αὐτοὺς ἔξωθον κύκλῳ ἥν ποίνταις «ἦνπύροις ἔχου "πε ίη) με
σοῦ τι δέκου π' αὐαῦ ἄσιος ἔςι κουτατωγή τον! θῶκοι ἃ μιποιφήθιοι,οὐ"οἵσιπουΤίζοῦ
γ" ἀμποιοῖ ἐ αὐαβαΐνοντ.οἱὃ τολδυταζῳπύργῳ,νοὸςἔπεσι μέγαςοἱὁᾧνηῷ,
κλίνη μεγάλῃ κίε7)8ἐςοωμη.πὴἐΞάπιξα“Ἰρακέε χουσίκ, ἄγαλμα ὃ ὃκ οὔ! οὔ
ϑὲν αὐτόθιοὐ τιοϊουμῆδον,θὲνύμταδδιεὶροὐαολίξζε7αὐϑρώπων ὅτι μὴγωυὰ μένη
ἐπι χω οΐων,τέ,δϑὺϑεὸςἔλ77ἐκποισίωνὡσλέγουῶὁδὶχαλσιαῖοι ἐν Ἱρέες οούτου
ἦν ϑεδιφασὶὃὦαὐτοὶ ὅτοι ἐμοὶ ἐὰ ὁ πιςοὶ λέγοντος,δ'ϑεὶαὐὰ'φοιτῶν το ἐς ὃν νηὸν,
(Δ ἀμποιδεαῦν δὴ αἰ κλίνη) κοι)αϊπδῃοἱ Θύ βεσι τῇσιοὐνγυπ ἔσι,κουτοὶ ἐὸν αὐοὸὦὁν τό
τον ὡς λέωυῶ ἃ αἱγύτηιοιὸκ᾽δὴἐκᾶϑικοιμᾶσῃοὐ δ Φ' διὸς ἦν ϑηθοιιίος τυνδὰμ
φέτεραι αὖη) λέγον »αὐοϊῶν ὀσδοι μ᾽ ἐσ δμωιλίην φοι)ᾶν. κὴ πρυτοίπτδῃ οὐ τιατοΐ
ροισι πὸ Λυκίῃ ἡ πρόμαντις 1 ϑεδ ἐππεαῦ γογίητῃ,ὃτὴδὴ αἰεί ἔζη χρυσήθιον οὐ πόθι,
ἐπσεαῦὃγογέιγητότεὧν συγκατακλαΐετητοὶονύκταςἔξ ἐσ δὲν νηόν.ἔς! δὰ χ' οὐ Βα
ξυλῶνι ρὲ ὸ ἀν κοΐτω νηὸς, ἔνθα ἄγαλμα μῖγα ᾧ' Διὸς ἔνε νουτή μον χρούσεονικαξ
δι Ἰάπεζα μεγάλη πϑιρακείχτοαι χρουσίη0ὁΘάϑρονὁἱ,γ) ὃ ϑρόνος νχούσιόδν ὕξι.νὴ ὡς
ἔλεγον ὃ! χαλσξζοι.ταλοίντων διστανοσίων χουνσίου πεπσοίαται ταῦτα «ἔξω δὲ ἠδ
νηοῦ ωμθσ ἔξι χρύσωος ἔςι δὲ τὴ ἄλλορ βώμϑς μέγας ὅπου ϑυΐίτοι τὸ τόλια τῶν
προβάτων.ἀδϑὲὶγυἠδχρυσίουθωμοῦοὐκἔξεσι ϑυειν, ὅτι μὴ γαλοιϑενὰ μοῦνα. ὦ
δὲ οὖ μέζονοο' βῶωμον,νὴνοιταγίξουσιλιβανωτοῦχίλιαπάλοιντοι ἔτος ἑποίσον οἷ
καλοϊαῖοι το, ἐπεαῦ πίω ὁρτίι ἄγῳσι-τῷ ϑεῷ οὕτῳ. ἰδ ὃ ἐν τῷ τε μένε! τούτῳ ἔπι
ὧν χοόνον ἐκεῖγον καὶ αὐοϊοιὰν δνώϑθοισ, πόχεωνχριΐσιοο᾽, σδρεόσ. ὀγὼ μὲν μάν αὐκ εἶ
δον. τοὶδὰλέγετοιὑπὸκαλσκίων,ταῦτοα.λέχρ-ῬούτῳτῷαὐοβιωΐτιΔαρεῖοσμῆν
ὑ γσαίασερο ἐπι βουλδύσιιο,οὐκ ἐχέλμησεχοι θεῖν - Ξ6Μἔνο δὲ Ὁ διαρείον ἔλοι βε, Και
ἐὸν Ἱρέα ἀποίκτεινενἀποιγορόύονται μὴ κανέειν “ὁναὐοβριαύοι. ὁ μὴν δὴ Ἱρὸν τοῦ» οὗ
τῷ Κακϑ σμητοῖς ἔς! δὲ ἡ ἴδια αὐαιϑηΐματοι πολλά. αὐ δὲΒαβυλῶνος ταύτης, πολ,
λοὶ μϑδ κον καὶ ἄλλοι ἐγενζονη» βασιλῇδι.τῶν, ἐν τοῖσι Αοσνοίοισι λόχοισι μνἡμίω
ποιήσομαι, οἱτοὶ πείχιαξ τε ἐπσεκθσμεηίθεν,κοιὶτοὶἹραί.ἐνδὲδὲκαὶγωναῖκωοδύο-ἣ
μὴν πρότδρον οὐῥέασα τῆσ' ἄφόλου, γὸν εἶσι τοίντο πρότδρον γυνομλδο,τῆ,οὔνομαἣν
Σεμίραμις: αὖ"τα μὰ) ἀπεδέξατο χόματοι αὐὰ ὁ παιδιίον ἐόγτοι ἀξμοϑίντοι, “πρό-
προν δὲ ἐάϑεε ὃ ποτα μϑ0' αὐτὰ δὲ πσεδιίον "τοῖν “πελοιγίξζειν .ἣ δὲ δ διδύπδρον γῦνο-
μῆζη ταύτηο'βασίλφα,τῇ,οὔνομαἰωκίπωινλισοὐταδὲσαυοτωτῦρηγυνομδῃτῆς
πρότδρον αἰ ξαάσιο,»δμᾶν,μνεμόσωυα ἐλέπεν»,τοὶ, ἐγὼ ἀπε γί μοι.» δὲ,
γἱὸ μήστον ὁρῶσα οὐῇ χὴν μεγοϊλίω το καὶ οὐκ ἀξεμώέξουσαν͵ ἀλλοί τε ἀβαιρεμλέα
τεα αὐ σι,ἐνδὲδκοιτίν νῖνον, προεφυλοίξο» ὅσα ἐδιωα μάλιδοι . πρῶτο
μὴ αν εὐφύτην τουταιμὸν ἐόντα. πρότερον Ἰϑυν,ὃςστο.δ[δ,τῆοπσόλιοῳμέσιοῥέ4,
Ῥῦρυ αὔωϑεν διώρυχος ὀρύξαίθς, αὕτω δη΄τιἐποΐεσεσκολιὸν,ὦρτοδὲ“τοῖο ἐσ τῶν
πυρὰ Ἀφ μέων τῶν ἐν τί Αοσνοίῃ ἀπικνέεται ῥέων.τῇδὲκώμῃοὔνομαδξι ἐσ πίὼ,ἀπι
κγέετοιὃεὐφρήτηο',Αρϑεριποῖί. κοὰ γαΐ δ δὴ) κα μέζωνταὶ οἱρὸ τῆο' θαλθέοσηο' ἐσ'
Βαδυλῶνα,κο.τοιτολέοντος ἐς ὧν Εὐφρήτην ηρταιμὸν,“τοίς τε ἐς σἰὼ αὐτίρτω την
κώμίω πποιραγίνοντοιμοὶἐν“τθεσὶἡμόδεσι"»οϑη»μὴνδὶἰοῦτοἐποίησε.χῷ μα δὰ
"ποιρέλχωσοπαρ᾿ἑνοΐτερον“ον'ποτοαιμον'δχεῖλος, ἄζωον βωύ μα σ᾽. μέγα 830: κοὰ ὅ--
{00 ὅσον τί ἔξι" κουτύ πόρε δὰ πσολλῷ Βαβυλῶνορ, ὦρυοσε ἔλυνβον λίμψησ (δλίγον
τί“ποιροτείνουσοι εἰχὸ τον ποταμόν",βου80σ'μὰἐοὁὕσωρἀὰδρνασυνσα,δδροσ
δὲὁπϑρίμεβοναὐδὴν ποιδῦσα ἀκοσί τοκαὶ τοβακθσίων φοιδιἔίων, ὧν δὰ ὀρυοστ-
βονον θα ἐκ τοντοῦ τον ὀρνγμιατοο', οὐακοίμου ππιρὰ τὸ χείλεα ᾿Μ ποταμον'
πριραχίουσοι-ἐπείτεδέὧι ὄρυκτο, λήϑοια ἀλομᾶη, κρηταῖσα κύκλῳ "τδρὶ αὐσίὼ
ἔλοισε ἐποίεε δὲ ἀμφότερα ποδτα,γηθ το πότοιμϑν σκολιὸν νΚοιδἡὕρυγμλαποῖ»,
ἔλοσ ὡς ὃ,το ποταμϑο βραδύτθμος ἐπ πϑριμοιμποῖσ πολλὰς ἀγννμῖ,ν) ὦ πολδοι
ἐεδσι σκολιοὶ ἐσ' σὺ Βαβυλῶνα, ἔκ το ἃ πλόων ὑιδύκαση ππϑρίοδοο ηἰ λίμψης μα
κρη. κουτοὶ οὗ ὃ ἐργάζθο τῆς χροθντῇαἱτοἐσβολαὶἢίφιν,νὴτοὶσιμα απ ἐκ
μφσίων ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἐσσι μασχϑ μῆνοι ὁ, Μῆδοι, ἐκμαφθαύοιων αὐ τῆρ τὸ πρήγματα.»
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ταδτα μὲ δὰ ἐκ βάϑεος πσέριε βάλει. τήνδεδὰ03αὐὸβποίρονϑήκηνἔποιήδ.Ὁ.
πϑ “ρ΄λιοσ ἐούσηο' δύο φουρσέων, οὗ ὃ πότοιμβμέσονἔλονηος,δὲἢπροτίρωνβα-
σιλέῶν διφσ τίς ἐϑϑέλοι ἐκ ἦν ἑτύρον φαβσιοο,ἐς ἡξτερον σια βῆ γε, χοῦν τολοίῳ σα
βαΐνειν.νὴ ἰω ὡς ὀγὼ δοκώω, ὁ χινερὸν ὥξιηριοιύταδὲ1)τοῦ» προεῖϑε - ἐπείτε π' ὠρυ
οσεὸ ἔλυξοντῇ λίμνῃ, μϑημϑσυνον τόδε ἄλλο ἐγὸ ἢ αὐ» ὄβου ἐλί πεν,,ἐτοίμνε
το λίϑονο περι μέκεασ-ὧρδέοἱἥστονὦΔἴϑοιἔρμα,τὴὁχὸοΐονὠρώρυκτο,ἐκβέ
1ασὰ δ ποτα μεῦ ὁ ῥέεθρον ποῖν ἐς ὁ, ὥρυσσεχωοἷον,οἱδ,ἐπίμσλατοοὔ»,οἱγού
τῷ ἀπεξηραμοΐου “9 αβχαζον ῥεέθρου,, “οὔτ μὲὺ,τοὶ χείλεα τον ποτα μον πο τοὶ
“ἰὼ πόλιν τὴ νουτιὰ πτοὶσ' κουτα ἄσιασ' ποὺς ἐκ ἢν πυλίσίον ἐσ ὃν ποταμὸν φδρέσας,
αὖοικθδμασατολίνϑοισιὁσιπουτοὶσὸναὐτὸνλότοντῷτείχεϊ“οὔτοδὲ, κουτοὶ μὲ
σὴν κῶν μάλιτα πίιὸ πόλινντοῖσι λίϑοισι,τοὺς,ρύξατο,ἐπιδομεετφυραν,δίασατθ
λίϑου σιδάρῳ το, μολίβοιῳ «ἐπετείνεσκε δὲ ἐπὶαὐσίὼ,ὅχορομὲνἡμέρηγεϑίη77»,
ξύλο. τιβάχρνα,ἐπ᾿ὧνπειὸσγβασινἐφριδῦνῃρ“οἱβαδυλώνιοι.τοὶςὃνύωτοις,τοὶξύ.
λοι ταῦτα ἀπο ρέεσιὰ “Οὗδα ἐΐνειο ἵνα μὴ φοιτίοντας ποὶς γύκτασ,ελέπη οἷον πταρὴ
ἀλλύλων'ὡςὃη6,τὸὀρυλθὲνλίμψγητολήρεςἐπγόνεεὑγὸᾧ' φταμδ, τὴ τὸ “περὶ σίὼ γέ
φυβ ἐκοκόσμη"ο,"' εὐφρόταν τρταιμὸν ἐς τὸ ἀρχαξα ῥέεθρα ἐκ η' λίμνεσο δξάγατευ
κὴ ὅτω δ δρυλβὲν ἕλος γενόμονον ἐο' δον ἐδόκεε γεγονέναι." “ΟἿσιρλιότεσιγέφυραι
ἣν πουτεσκδυασμοΐἡδ᾽αὐτὴςαοϊλᾷα τὴ ἃποίταν ποιήγοζ τινα ὃ μηχανήζερ ἐχαδὸ-
ἢ μάλιςα λεωφόρων πυλέων ἢ" ἄςεος τοΐφον ἑωῦτῇ πουτεσκόυάίριτομετέωρλἐππιφ!
λῆς αὐπίων ἢ" πυλέων"οἱεκόλθιψοὃἐςὃντάφονγράμματαλέωνταταῖδι,τῶν,
πιο' ἐμ ὥσόλον γινομδέων Βαζυλῶνορ ξασιλέωνἢνπστανίσῃχρημάδξ',αὐοίξαςἢτά
φον,λαδέτω ὁκόσα βέλ() χρήματοι.μὴμϑύτοιγυμὴπσανίξιςγεν λλδ, αὐοίξε,ὁ
ἄμειϑον δηος δ᾽ τοίφοο ἣν ἀγινος, μέχρι δὲς Δαρεῖον περι!λιϑεὴ Θασιληΐη" Δαρείῳ ὃ
[ὰ δειλὴ ἐδόκεε ἢ. τῇσι πύλῃσι ταύησι μηδὲν χρέεαϑν")χρημάερκἀμλῥων, αὐ} 3)
χϑυμαξ' ἀπιιοιλεομίζων, μὴ ἐ λα β"᾽αὐ τοί. τῇσι ὃ πύλᾳσι τοιύτασι ἐϑὲν ἔχεὅη» τοῦδε;
ἐἰνειου τι ὑπὲρ τα φαλὴρ δὶ ἐ θυ ϑῦ ὃ νριρὸο διιςξελαυΐνοντι: αὐοίξας ὃ ἢ ποῖφον, ὅδρε.
χρήματα λὰ ἔ,Τ νεκρὸν ὃ "ἡ γράμμαται λέγοντα 1αϑε,ΕἸ μὴ ἀπαληςός τε ἔξο χρυμά
7 αὐλοροοκαρδςἀνδὴνεκβ"θήποιςαὐεξωτεςαὐτομϑένανἡἐασίλφα,"ριοώτηηἰς.
λέγετι γυνέαῦςὁδὲδᾷ κῦροο δ ταύτασ' αἰ γωυοικθσ' ὧν ταῖσα ἰςρατούθο ἔλον
Ἰ τὸ δ" ποιβὸο'ἠξἑωυτοῦτοὔνομαΛαβανίρον,νὴτἰιὸ ΑοσυοίωνοὐΧίν. ςοατοΐ7:
δὲ βασιλόῖ ὃ μέγας χὴ σεγίοισι 8) ἐσεϑυασμοίοισι 8 δ κου) προδάφρισι.τὴ δὰ κοὰ ὕ'
δῶρ ἀρ “8 κοάσσεω τ»ταμοἰμα ἄγεται ,ἦ' ποιρὰ Σ ἔσο ῥίονηος,, μένα "αίνει βα
σιλδὺςμὴἄλλαοὐϑενὸσ'ρταμιοὐτοιἢχοάασεω“Ὁὕσθετοςἀπεημῆνε,πολλαὰ
παρα. ἅμαξας τολάκυκλοι ἧ μειὄγῴαι κο μυέξεσουι οἱ ἀρτυρέοισι ἀπε οισι,ἔτρνη7 δορὶ
δ ἐλαστοι ἑποΐξοτε - ἐπεΐτοδὲ δ'κῦροσ' πορόυομονος φ) πὸ Βαδυλῶνα ἐγίνθο ἀδὲ

΄ ν᾿ ὅν ε ᾿ ΝΆ, ἃ τ . .-σΐσιι το μῷ,Τ'οὖμῆνστηγοιὶοὐνὰντιηνοἷσι. ἔρεσν, ῥέει ὃ δῷ, Δαροσδινέων, ἐκσιδοὶ
δὰ ἐσ ἑτορον ποτοαλϑν τίηλιν, ὃδὰ ποιρὰ α'σὶν πόλιν ῥίων, ἐς σίωὼ Ἐρυθρὴν θαλθ.σ::
στῶν ἐκ δειδο 1 «τοῦτον δῃ ἣΤ ὐύσην τταμθν ὧρ σιαθαίναν ἐ πειρῶ ὃ κῦρος,ὁἐνττοινηῦ:
σὶ παεριγὸν,οὗθωδ'ταδιἢ"τιοἸρῶνἵτσσων3λϑυνοὴνὑὴὕβριοςἐσβὰο'ἐσἢ"ποτα-"
μν,σιαθαίνειν ἐπειρᾶτοὃδέμοινσυμ ήσιχς ὗ ποδρύλιον ἀλγόκεε Φόμων. καρται δὲ:
δὲ ἐλαλέσαενετῷτοῦτοιμῷὃκῦροςοοὐτῳὑδρίσαγτι-καὲδὶἐπσμ-πείλησι,ὅτωδ
μὲν ἀϑθέα πριίσειν, ὥστε ἦν λοιτσοῦ κὴ γωυαἷηοίς μὲν δυπσετέως τὸ γόνυ μὴ βρεχού
σιχσ',διαβήσιαϑ, «μὲ δὲ σίὼ ἀπειλὴν, μετεὶο τί ὃ Βαβυλῶνα ςοαἴτευσιν, διαίρες τ
σϑατιὴν δίχα διελὼν δγιουτῴτείνε οοΙγοτονέας ὑποδίξασ' διώρυχας δ γοδύκοντα,νὴ.
ἑμοιοὸν, πρ ἑπού τόμον ὁ χεῖλοοἐξΓύρδιωτιζαμμέναςποίνταόφον.διωτοίξαςἃ
ὧν σραν, ὀρύσσειν ἐκέλόυε. ὅα ὃ ὁμέλε γρλλὲδδγαζομθύε, νύξο Χ ὅίτον, μων.
μᾶδτοι. πὸ ϑερείζω. ποῖίαν αὐ οὗ ταῦτα διέτοι αν δβγαξδμῆνοι «ὡς δὲ ον ταὐσδαν
πόταμϑυ ἐπτίσιι Κῦρος, ἐσ “τθεϊκοσίαι᾽ καὶ ἡ ἑήκον τοί μὰν σδιώρυχασ' διφκλοθιῶν,
κοιὲ δ διϑύ τόμον ἔουρ ὑπαέλθυμτσε, οὗτω δὲ ἔλουνε ἀϑὲὶ σἰὼ βαρυλῶνα. ὦ δὰ παδυ.:
λώνιοι ἐκοοατου(οέμονοι,ἔμονον οὐδ ἐπεὶ ὃ ἐγενθο ἐλαυΐγων ἀγχοῦηἢπόλιοο',συ"
νέβαλόν τε οἱ Βαβυλῶνιοι"κοιὲ ξατω ϑέγτος τίί μοῖχῃ, κουτειλήθεσαν ἐς ὁ ἄσν .δἷᾳ δὲ
ὑξεαιςοί.μῶῶνοι ἔτι πρόδρον εἰν κῦρου οὐμ ἀἶεμίξζοντοα,, ἀλλ᾽ ὑρέοντρο' αἱὸτὸν “ποιν-:
τὶἐθνε] δὁμαίωσ ἐπιχειρβέοντοι; προσοίξαν σγτία ἐτέων κουτα. πολλῶν. οἰθοιδ'τοι
οὗτοι μῖὺ λόγον εἰλῶν τῆς “πσολιορκίνο" οὐδένα . κῦροσ' δὲ ἀπορίῃσι οἰείχωτο, ἀτε;
χρόνου τὸ ἐγγινομῖδου συχυ οὗ, αὐωτόμ δὲ οὐδὲν τῶν πρυγμκτων πιροκο π] ομίδων;
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ἄντε δὰ ὧν ἄλλός ἃ ἀπορέοντι ὑπεϑήΐκο .ἄτι καὶ αὐὸρ ἔμαθε δἰ, ποι τῴον οἷ ἰώ,
ἐπίεε δὴ“οιόνϑε, τάξας πίὼ φρο τιὴν ὄποισαν δ ἐμβολῆς δ ῳταμοῦ, ἐφ τί πό
λιν ἐσδάλλει.ῦ ὅπποϑε αὐτιρ π' πόλιος τάξες ἐτέρί ντῇ δ ἐκ αἰ τὕλι ὃ ᾿ταμὸς,
“προΐπε τῷ ςφατῷ ὅταν διαδασὸν ᾧ ῥέεθιὴ Ἰσϊονῆαιγενόμονον ιἰσιούαι τούτεἐς σίμσόλιν ὅτω σὴ 1ξεςμὴκο]ὰτωῦταπαρανέξρ σ,ἀππάλαωνε οὐδ (ὺ ᾧ ἀχρουὶῳ
Τῷ ςρατοῦ .«ἀππικόμῆνορ νὰ ἐπεὶ πέρ λίμναν,τοί,πτϑἡ.τῶνΒαβυλωνίωνβασίλειαἐ--
ποίησο ιουτοῖ το ὸν ποταμθν, νὴ κουτοὶπιὸ λίμψην; ἐπσοίεε.καὶ ὁ κῦρος ἔπτδρα τοῖ-
κδσα-δν γϑ ποτα μδν σγώρυλᾳ εἰσιιγαπὸν ἐς σὺ λίμνην ἐοῦσοιν ἔλοσ, ὁ αῤχοίῖδον
ῥέεθρον σια βουὸν ΕἾ ἐποίησι, ὑπσονοτήξινηρο ἠθ ποταμοῦ. γύνομλίᾳ δὲ Ζ' «οἰούτου,
ὁ τιόνσοι οἱ πϑὺ ἐτοτοίχα ἐ π' αὐ τῷ τούτῳ κουτοὶ ὁ ῥέεθρον ᾧ' εὐφρότιω ποτα μδ,
ὑπονενοςηνροςαὐοῥείωςἐσμέῶνμυρὶ μαϊλιςοί κα, κουτοὶ ἀκ» ἐσίίεσανἐςσἰωὼΒαΐυ
λώνγα. εἰ μύνωυ προυπύνϑοντο ὁ ἔμαιϑον δι Βαβυλώνιοι“ ἐκ τοῦ Κύρον ποιδύμονον,
ἐμαὴπεριϊδόντος τοὺς πόνο ἐσελθεῖν ἐς σίιὺ πού λιν, διέφθάρανποίκασχιμουτοικληΐ
σοντοῦ δ δ. ποίσασ' τσ ἐσ ὸν ποταμὸν πυλίσοις ἐχούζς, Καὶ αὐτοὶἀδὲ τὰσ
ἡ μασιῶο' αὐαιβαύτο πὰρ "ποιρὰ τοὶ χείλεα τον πυτομον ἐλυλοιμίδοιο᾽, ἔλθ βὸν
χἢστρεωο  ̓ὧσ' οὗ κνρτιι- νωῦ ϑὲ ὁ} προσδοκήηου στρ! ποιρέφησαν ὁι Γ᾿ὄσοιι εὐ σὺ ὃ
μεγμάϑεος τῆ πόλιος ὡς λέγεται ὑπὸ τῶν ταῦτι οἰκημθέῶων, τῶν περὶ τοὶ ἔορετοι
τῆο πόλιοο ἑκλωκθτων, Ῥυῦ“ὃμέσονοἰναίοντοιρτῶν Βαβυνλ ονΐων,οὐ μανϑω νῷ
ἑαλωκότας, ἀλλὰ τυχεῖν γουβσῷ ιἐοῦσαν δρτίω., «ορόθειν τε Εὔτονδὲνχρόνον,κοιὰ
οὐ δὺπαι ϑείμσι ὥψοι"ἐοὃδὰκαὶ καρίτοι ἐπύϑοντο . κοὰ Βαβυλῶν μὴν οὗτω. πρῶ
ον αὐαΐρυτο - σίὸ δὰ ϑαύαμαν τῶν καβυλωνίων., πολλοῖσι μὴ κοὰ ἄλλοισι δελώσω;
ὅση τίο' ἔξι. οὐ δὲ δὴ κοὶτῷϑε, Βασιλεῖτῷ μεγόέλῳ ἐσ' Ξοφίω αὐτὸντὸκαὶτὴσ
τρατιῆσ᾽, δεκραίριντοιν ποίρεξ ο2νὦνὦ Φόρου γῆ ποῖσα ὅσεσ οὐῤχει - δυώδεκα. ὧν μίωὧν
ἔδνχων ἐς τὸν οιαυδν, τοὺς πζοσαιρουν ζέφει μὴν ἡ Βα βυλῶνἰαχιόρα.“οὗσ'δὲδιιτῶὸ.
τῶν μίω ὧν, ἡ λοιτσὴ ποῦς κσίᾳ. οὕτω τθιτη μοιοία χαῦρη τῇδυνάμειτῆο ἀλ-
λησ' Ασίμο καὶ αἰχῇτῆο'χόρυσταύτης,τἰωδιτιδνίθιισχβαπσεὶωκοιλέουσί(ἔςι
ἡ ποισίῶν τῶνκρ χοιζων ποῦλλόν τι κηλατίση μου τοιταζχμεᾧ Ἀρτοβάξε ἐκδα
σιλέωσ ἔλοντι ὧν νομὸν οὗτον, οὐὐγυοίου μῆν προσήει ἑπκοίςησ' ἡ μόδησ' αβτοῖβη μὲ
τή ἡϑὲ οὐ τάβε,μέτον [ἃ ππϑρσικϑν,χωρέονμεδίμνουἀῆικοῦτολεέϊονγοίνίςιπαισὶ
ἀπικῆσιτσαοιδέδιαὐδὴονὅσαν᾿διί,ποίρεξπῶνπολεμιπέων,δμϑὺαὐαβαίνοντεσ'
ποὺς ϑηλοίαςδι.ταιϑσιοιοἷδὲβοινόμῆνονεὁξαιαοάλιακ,κοὰκυδιακναξθοοινεγον.
ἵμασος τῶνδὲ σίνων »οὐτων,ἔἴκοσι ἵτοσονδ. κινῶν ὃ ἰνδεκιῶν οο σοῦγον δή τιᾷ τολῆνος
ἐπέφϑν, ὥςτε τζασαιρεσ' ἃ. οἱ τῷ πεσιίῳ κοῦμαι μεγάλαι, τῶν ἄλλων ἐξίρι ἀτολέσι,
τοῖσι κυσὶ προσῳτοτοΐχοιτο σιτία παρέχειν. “οιαδτα ἰὰ τὸ αῤηοντι τῆς βαβυλῶς--
γος ὑ πῆρα ἐὔντοιἡὃγῆτῶνἈσσυρίων, ὕεται ὀλίγῳ. ἡ ὁ ἐκξέφον σίιὸ ῥίξαν “οὗ
σίτου,ΠΕ} ἰξορ- αὐ διδυόμονον μάζτοι ἐκ ἦ; πρταμβ,ἀοβύνυταξ τοὺ λήϊον,"ἡ'παιραγί
γε 77 δῖε,ἃκουτοίπῃοὐ Αἰγύπτῳ,αὐ»ῦ“δῳταρμδαὐαθαίνονος ἐς τὰς ἀρόραθ»
ἀλλὰ χωρσίτεκὴκαλωνίσισιοὐρδαμῇ.ἦπ᾽Βαθυλωνΐεχώρη“ποῖίθι.πουτοῦπόνἃ Αἰγν.
ΤΊ, κουτατο]μηηγὰςδιώρυχα"ἡμεγίσηἢδιωρύχωνΒΞ)νηυσὶππϑρνο,πρὸοὅ'-
λιον τοβαμμοΐῃ “δνχειμόνἐνόν.  σύχει ἢ ἐς ἄλλον τοταιμϑε ἐκ ἦ εὐφρήτεω, ἐσ ἢ; τί
 σιν, ποι ὃν νῆνοσ πόλις ὀἰκέαῃ - ἔςι δὲ χω ρέων αὐ'τη ἁποισίων μακρῷ ἐρίσα, ἢ,
μές ᾿διμον,αόμεζος καρτὸν ἐκφέρν. ποὶ πὲ σὴ ἄλλα δένοξεα, δὲ πειρῶ τοι ἀρχὴν φέ
ρεῖν σὔτε συκεῖν, οὔτε ἄμπελον,᾿τεἐλαίον.“ὃνϑὰτῆσ'δόμοςκουρτὸν ὧϑε ἀγαθὴ ἐκ
φέρειν ζῆ, εἶστε τὸ σιηκθσια μῦν “ρ΄ποιρείποιν ἀτρϑιδοῖ.. ἐπσεωῦ δὲ οὐβ σοι αὐτὰ ἐωῦ.
γῆσ' οδεῖκῃ, ἐπὶ ζιμιθσιαἐκφόδει-τὰδὲΦύλλααὐόϑιτῶντοπυρῶν,νὴΤκοιϑζῶν.
ὁ ταλάτος γένεται τροσοίρων δπετέων σιετύλων ἐκ δὲ κοάγχρου τὴ σῃσοί μδ,ῃσον τι
Ἀνοῖοα μέγαιϑος γίνε), 03επειτοίμὴ,μνήμωνὁφριήσομαι,δἀστὸςὅτιοἿσιμὴ ἀπιγμέ
γοισι ἐς σ᾽ Βαδυλώνεν χῦρην,") τὰ εἰρεμῆδα καρπὸν ἐλό μενα,ἐςἀπσιςίανδλλὴνοἰῶ.
και, χρίων ὁ δὲν ἐλαίῳ,ἀλλ᾽ἐκτῶνδασοίμωνφριδδντασ'ἐοὶδέρτριΦοίνικι πε
φυνθτίσ αὐϊὰ "ποῖν δ' παεσιῖον. δι πσλόϑυεο αὐτέων,καρποφόροι"ἐκ τῶνἡσυτία,νὴ δὶ
Ὁ μέλι ιδῦνη τῶν, συκίων Τότον θδν απεύξσι.τοίτοἀλλὰ,φοινίκωνεν,ὄβδσε.
νας Ελληνεσκοιλέδσι͵ τοῦτα δ’ καρπὸνπεριδέσσι τῇσι Θχλανηφόροισι ἃ» φοινίκων,ἕἵγαπεποαίνηταί σζδι δὴν τίὸ βάλοινον ἐσδωυ ων, μὴ ἀφοῥῥέμὁ καρηὸο ὃ ἦ' φοίνικος..ἢ:-.
ναῷ γυὶ δὴ φΦόμουσι οὗ τῷ καρπῷ ὁὶ δῥ' συνεσ,ποιτοίπὸνδὲἂιὅλανϑοι"ὁ,δὰἁπτοίν-
γῶν ϑωώνμαμέγιςόνμο![8ἢπαύταμεϊάτεπιὸπόλιναὐὐίιὼ,δ λομοώιφράσωνἼἃ
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τολιϊααὐ Ῥῖσι [ἢ Ἰὰ αὐτὰ δ φτα μδν φορδυόμονα ἐσ υἰὁπαξυλῶνα ἐόνχα κυκλότο
ῥέα, ποίνγασπύτινα " ἐταεωὺ γυ' οὐ τοῖσι Αρμονΐσισι κουτύπεριϑε Αοσυρίων ἀκημλέοισι
νομέας ᾿τῴηο ταιμό μόνοι, ποιήστον τα, σεριτεΐνουσι ἡ ύτο σι σιφθόμαο' Ξεγαις ἰσχο
ἔξωνϑεν ἐσλέφεου Ξόπον,οὔτε πρύμνωυ ἀποκλίνουτες, οὔτε πρώρίω σιωοΐγοντοο',
ἀλλ ἀαυΐσδος βότου κυκλοτόμέα τ πἤθεντος,"ὴ κοιλοίμης τολύσαντοὶ “ποῖν ὃ ταλόϊον
οὔ, ὡσιᾶσι ο τὰ ὃν ποταμϑν φόδεαε φορτίων τολίσαντος.μάλιςοι δὲ οἴκοις
φοινικῃΐσυς κατάγουσι ὄνου τολίονσ.ὶ ϑύνεταιδὲὑπότιδύοτολέκτων,κοαὶ δύο αὐ -
ορεδιὀρϑῶν ἑ σεώ των «ὴ ὃ μὺ ἔσω ἕλκει τὸ τολῆκίονὃδὲ,ἔξω ὠϑέει» ποι ἔσται δὲ νὴ
καρτα μεγάλα ταῦτα τὰ τολόϊ α,καὶ ἐ λάστω"τὰ δὲ μέγα αὐτέων, καὶ πευταιας
λἀλίων ταλαύτων γόμον ἔχει "ἐνἑκοίσῳδὲτολοίῳ,ὄνοςξὃσ'ἔνεστ.ἐνϑὲ“οὗσιμέξοσι,τολύδνες.ἐπεαὺ οἴω ἀπίκωνται τολύντος ἐς τὴν Βαδυλώδνα,κοὶ διαϑέωνται ἣ' Φόρ
“ῬΥ,νομζοιο᾽ μὲν τοῦ ταλοίου κοὶ τὴν καλάμην “ποῖίρουν ἀππειοίρυξαν . τὰο δὲ σιφ.ϑέ--
ραο᾽ ἐπισοίξαντος ἀδὶ οὖν δυσυσ, ἀπελαύτνουσι ἐς οὖν Αρμενΐουσ. αἰὰ τὸν ποτα:-
μὰν γοιὺ δὴ οὐκ διά τῷ ὅξι τολέειν οὐϑενὶ Τόπῳ οἷαπὸ τάχοος ΤὉ παυταμοῦ, διὰ “δὴ
ταῦτα,καὶ οὐκ ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ ταλόϊα, ἀλλ᾽ ἐκ σιῷ.ϑερέων «ἐπεωὺ δὲ «ὅνὃ--
νους ἐλονήγοντος ἀπίκωνται ὁπί(ῷ ἐσ' “«δὸ Ἀρμενίους, ἄλλα Τόπῳ τῷ αὐ τῷ ποι-
θδῦντας τλοῖα-. τὰ μδὺ δὴ τολδϊα αὐ τόϊσι,ἔςι τοιαῦτα. ἐοϑῆ τι δὲ τοιῇδε χοέώνται,
κεθῶν φδανεκέϊ λινέῳ καὶ ἀδὲ οούτῳ͵ἄλλον ἀρινέον κιθωδναξ πενδύνει. καὰ χλανί-
φἔοον Αδυκὸν “σθοιθαλόμονοι,ὑποσήματαἔχεσιἐπιχώρια,ποιρατολήσιοτῇσιοιτὴ
κεσιἐμράσιπο μῶντως ὃ 7ὰσ' κεφαλας, ἔδᾳσι αὐ αϑέοϊ), μεμυρισμένοι ποῖν τὸ σι μα-

σχῇ ρα σὲ δύ ὕκαςος ἔχ{,ν) στῶ ΠΤ ϑὸν χφροςρέμονἐπ᾿ἑκώσῳὃσκήπτρῳἔπεσιπερλ.
μένον ἢ μῖϊλον ἢ ῥόδον, κρίνον," αἰεηὸς," ἄλλότι.αὐδουτὺ ἐπισήμε, σζϑ! νόμος 02 ἔχειν
σην πΤρον- οἰ τὴ μὲν δῊ στῶν αβτισις περὶ «ο᾽ σι μά Κξιινόμμοιδὲαὐτοῖσιὧδεκουτοτέα-
τοῖςὃμῆνσοφώτοιτοοὃδὲ,κοτοὶγνμίωσἰωἡμετέρην.τῷὑποὰτλλυριῶνἐνερὺς'
τσ θάνομαι χρῖαῦρ. κουτοὶ κώμοιο᾽ ἑποίσας ἄποξ τοῦ ἔτως ἑνοίσου ἐποιζε» τοίδε,
ὡς αὖαἱ ποιρϑίνοι τενοίατο γά μῶν ὡραϊακ,ταύτας ὕκωςσιωαγάτοιεν“ποίσος,ἐσ'ἐν χῶ
θέον ἐσοίγεσίων ἁλέαο᾽ “πέριξ δὲ αὐτος ἴςοτο ὅμωιλος αὔοίρεδν αὐαςτὰς ϑὲ κουτοὶ μὲ.
ἕω ἑποΐσαν κῆρυξ, πσὸ λέεσκε, πρῶτα μὲν, νὼ δΠειδεςοίταν ἐκ ποισζων. μετοιδὲ ὅκως
αὐτὴ δὑροῦ σις πολλὸν χρυσίον πραθείη,ἀλλίω αὐεκάρυοσε,"μετἐκείνίωἔσιις δθειδεςοῖ
το "ἔ πω λύοντο δὲ ἀδὲ (υγοικύσει ὅσοι μὴὺδἔστωνδθσιμονδγυδνΒαδυλωνίωνἐ 5
πίγαμοι, ὑσδοδάλλοντες ἀλλήλας, ἐξωνέονερ ποὺς ποιλλιΞευσύ(αςὅσοιδὲοὔδμεξ9
σίζον ἐπίγοιμοι οὗτριδὲ, ἄσεος μῆν οὐδὲν ἐδώνγηρ χϑηςφοῦ-δἰσ᾽αὐχρήβαταίτοκοιὶαζοάσὁ
νου.ο᾽“ποιριϑζέσυςὁλοίμθαρονὡςγαδἃ ὑδἐ Αθοιδκδρυξ πω λέων τοσ' δ)ειϑισάτας
τῶ ᾿ποιρϑένωναὐ ςῃαἵτἰὸ αἰμορφοτοίτηνεἴτις αὖ τέων ἔμαπειρος ἧς, τὴ ταύτην αὖε
ὠρυσσεδφτις θέλει ἐλάχεςον χρυσίον βαλὼν, (μυοικέειν οὐ τῇ,ὶς ὃ τῷ τὸ ἐλάσαςῦν
ἐπισοιμένῳ προσέκοιη «δὲ αὖ χρυσίον ἐτίντοο αὐ τῶν ἀειϑέωνποιρϑένων "ποιὰ οὕτω
οἷ δδμορφοι τοὺς ἀμόρῷους καὶ ἐμπείρους ἐ ξεσίδο(εν. ἐκδοωῦδαι δὲ σέ ἑωυτοῦ.ϑυγὰ
τέρα ὅτρῳ Θούλοι ἵμοισος,οὐκ ὁ ξἰιϑ, οὐδὲ αὔδυ ἐγγυητέων ἀποιγαγέοϑικε τὠ “πποιρθέ--
νον πηριάμενον,ἀλλ᾽ἐγγυητοὶςχοῦνκατακήζανσαιἢμὴν(νοικήσεινομτῆ;,οὐτώαὐά..
γεϑαεεἰδὲμὴσυμῷδνὁἰατο,ἀποφόδειἃχρυσίονἔκερνόμοςεἰξἰμδ'δὲκαὶ93ἄλ-
λης ἐλθόντακώ μης τὸν βου λόμονον ὠνέεαϑαε ὁ μέν νιν κάλλιςος νόμος ζνός σζϑι ἣνὲ
οὐ μᾶψτοι νυϑγο ογετέλεε ἐών. ἄλλο ϑέτι ἐξδυρήκασι νεωςὶ γενζαϑαε , ἵνα μὴ ἀσηκοῖον
αὐτοὺς,μηδ ζο' ἑτέρην πόλιν ἄπονταιε . ᾽ πεάτε γοῦ ἄλόδετες ἐκακωΐϑη(οων, κοι ὀικο--
φορήϑη(ουν,ποζᾳ τις τον' δήμου βίου ππσοινί ζων, καταιτρρυδύει τὰ ϑή λεα τῴκνα -
δεύτερος δὲ σοφίῃ ὅδε ζλλός σζδι νόμος κατοεήκεε, τοὺς κοίμωνονήας ἐσ τὴν ἀγορίωἐκφσ
βέσυσι. οὐ γα δ χρέωνται εἶασι.πηροσιόντοοὧνχρὸςγον κα μγονταισυ μθουλδύςσι
περὶ το νούσου,εἴ τις τὸ αὐτὸς ποιοῦταν ἔπαιϑε ὁκοῖον αὐ ξλοὁκάμψωνἤἄλλουεἰδὲ πα ϑόνταςταῦτα προσιόντες,συμρσυλδύσυσι͵Κοεὲπρὶσανέσυσιἕστο.αὐδηὸςποιή--
ἀς ὐβέφυγο ὁ μοίμω νοῦσον,ἢἄλλονἔϑε ἐκφυπίντο.σιγῇ δὲποῖρεξελθέϊν πὸν κοίμψον-:
το ὅπστ ἔ ξεσι, πρὶν αὐ ἐπείραται ἥντινα νσον ἔχκ.τωφαὶσέ στιν μέλιτι. θρῖ
γ01δῇ, ποι ρατσλήσιοι τοῖσι ὲν Αἰ γυτῆῳ-δίαςσ᾽αὐμαχὰγωυωικὶτῇ ξωυτοῦ᾽ αὐηρ'
ςαθυλώνιος, πυρὶ θυμΐημα καςτοιγιῦ ὅμενον ζειἡτέρωθιὃἡγκκωκαὶτὺτὸ»οὔο»ποιἐᾷ.
δρθροὺ δὲ γονομένου,λολῦ ται ἀμφότεροι ἄγγεοο γοιὺ οὐδενὸς ἄλονται, πρὶν αδ λού--
στὸν τρέζυτοιυοὶδὲτοιῦτοικοῦαιράξιο;ποιξεσι"ὃ ἐξ δὲ αἴοαςος τῶν νόμων ἐςὶ φῖσιβαθυλώνήοισι, ὅδε. δι ποῖίϑυν γωαἴκα ἔπιχω οί ξεμίνηνἐσρὸνΑφροιίτες,ποιξ.
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ἐν τῇ ζόᾳ μιελθῆνοι αὐοίθὶ ξείνῳ. πολλαὶ δὲ καὶ οὐκ ἀξ,δύμεναι αὐὰμάτ)γούϑαετῇσι
ἄλλῃσι δια τολούτῳ ἐποϑρφρονέσυσοι,ἐπὶζδυτέωνἐνκαμάρᾳσιξλάσικσοειπρδο'25ἔρον
ἱςᾶσι.ϑεραπηΐη δέ σι. πί}) πολλὴ! ὅπιοϑεν.αἱὃτσλόδιυδι,τσοιϑῦσινὧδε. Ἐν τεμένεϊ
Αφροδιίτης κατζατοιὶ Ξέφανον “περὶ τῇ σικεφαλῆσι ἐχουίθι θώμαγγοσ' πολλαὶ γαῖ
καῖν οὗ μὲν,γ᾽ποοσίρχοντοῖςαἱδὲ,ἀππέραουτοιι"ορινοτενέσιοδὲδιέξοδοιπτοίντοι 5ὸ
πον ὁδὸν ἔχουσιδ, τῶν γωυαικῶν, σὴ ὧν ὧι ξεῖνοι οἱεξιόνταςἐκλέτονΤο.ἔνθαἐπιοῦἔξωτοι γωρὴ,οὐ πρότερον ἀποι λλαίασετοιι ἐς τοὶ οἰκία,ἢτίς οἱ ξείνωνουὴγύθιονἐμθα
λῶν ἐσ τα τοὐνατα,μιαθῆἔξω79'ρξ.ἐμβαλόνταδὲσεεἰπεῖντοσόνδε(εππικαλέω
τοι τὴν ϑεὸν μὐλιήαιμυλιήαὴκαλέσυσιτὰνΑφροδιίτὴνΑασύριοι.τὸδὲαὐγύθιου;
μέγαϑύο'ὕξιδσονὧν.οὐγαμὴπουσητοαι.οὐγοῖρδιϑέμαςξ«γίνεταιγοῦρἸρὸν
ἄξω» τὸ αὐ γύριον- τῷ δὲ πρώτῳ ἐμβαλόντι, πεταλ οὐδὲ ἀποδοια μᾷ οὐδέναἐπεοὺ
δὲ μελβῆ αγοσιωσουμλέῃ τῇ θεῷ, ,ἀνποιλλοίασετοιι ἐς τοὶ οἰκία. κοὶ τῶ πὸ τούρυ, οὐκ
τῷ μέγα τ οἱ σώσεις ὡς μεν λάμιεαιιὅσοιμ νων ἐϑεός τε ἐ ποιγμᾶλαιεἰσὶ Νὴ μεγά
9εος,ταχὺ ἀποιλλάπου ται ὅσου δὲ ἀμορφοι αὐ πίων εἰσὶ, χρόνον τσ λλὸν προσμένου
σι,.οὖ δυνανᾶναι χἂν νόμον ἐκταλῆιίθικ.κοὶ γοὺρ Τιέτοα κοὶ πβαέτοα μετεξέτερας χρό
10. μψουσι. ἐνιαχῇ δὰ χὴ τῆς Κύπρου 58) ποιραταλύσιος “οὕτῳ νδμοφινόμοι μῆν δ ΟἿ
σι Βα βυλῶν ίοισι οὗ τοικοιτεσ σι.εἰσὶ δὲ αὐ γίων 'ποίξιαὶ δεῖς, αἱ οὐδὲν ἄλλο σιτέουτοιε,
ἐ μὴ ἐχοῦς μούνουτξο α πείτεαὐ ϑηερδύεντος αὐήνωσι πρὸς ἕλιον,ποιδῦσι τοῖδι. ἐσ'
βάλλουσιὲς ὃλ μον-καὶ λεήναυ τος ὑ“πέροισι,σῦσιδέ,σινδόνος«κοὶὃςμίὺ.αὐβούλυται.
οϑήζων ἅτε μάζαν μαξάμνου ἔχει.δὴ, αὐτου ζόπον ὁπ ήξις ὡς δὲ τῷ κύρῳ κοιὶ "οὗ
ηο χὸ ἔθνος ποιτέργαςο, ἐπεϑυΐμησι Μαοσα γύτοις ὑπ᾿ ἑωῦτὸν ποιήσικο)αε. τὸ δὲ ἔθνος
ἄξωἢμέγαλέγυταιἔγοι,κοὰἄλγα μον, ἀκομῆνον δὲ πρὸς ἐδτο καὶ ἡ λίου αὐοῦτο
λὰφ,πέρίω » Αράξεο ποταμοῦ, αὐτίον δὲ τοσηδόνων αὐοίρεν.ὦοἱδὲδίτινδι τὴ σίω
ϑικὸν λέγουσι γ.") οτὸξθνοο ΕἸγοι.ὃδὲἈράξηςλέγυταιτὸμέζωντὴὁλάστων Εἰ
τον τοθου νήσους δύἐν αὐ τῷ, Λέσβῳ μεγάάϑια ποιρατοληοίας συχνὰς φαοὶ ἕξηγοιε "ἐν
δὲ αὐτῇσι, αὐθροωώπουςοἵσιτίοντοὶμῆνῥίζαυο᾽Φϑέροςὀρύοσοντοςπαντίοἱδ᾽«ποι--
σοὺς δὲ ἀγὸ δενοίρέων ἐξόυρημάϑους στο! ἐσ Φορ βῆνμουτουτί θεάγοιε ὡραίουςὉ»οὕτους
σιτζεϑαςτὼχειμόδινίώ «ἄλλαδέ ότι ἰ ξδυρῆσεδύνοεακαρποὺςποιούςδέτινας
Φόδοντα,δον,πεῖτεαὐἐρπωντὸσιωξλϑωσικουτοὶἐλανο᾽,καὶπῦραὐχκαύσονται:
κύκλῳπεριϊζομβῥους, ἐπι βάλλειν ἀδὶ 5 πῦρ ὀστορωψομλδουςδὲκουτοιγιαϑομῆδε ἢ»
ποιρπσοῦ ἦς ἐπιδαλλομῆύου, με ϑυσείειϑυ τῇ ὀδιμὲπουτο σθδ Ἑλληνουο τῷ δίνῃ πολόδ᾽
γος δὲ ἐ πιβαλλομϊύου τον κοισποῦ ,μᾶλλον μεϑυσκεοϑς «ἐσ δὲς δρχῃοῖη τεαὖ ἰσοιαδο
ποὰἐςἀοιδὴνἀπικνέεαϑν«φούτωνμὴ αὐτὰ λίγωται δίαιται ἔϊνοικ .ὃ δ Αράξης πὸ
τομὸς μῥέᾳ μὴ ἐκ μαντιηνῶν,5.ϑεν πσϑὸ ὃ Γαύδὰς,οὸν,ἂςποςδιώρυχασ'ποὺςἑξήκον]ά
πεκοὶ Τιην σία διέλαβεὃκῦροσ-σύμασιδὲἐξόνϑύγωτοαιτεοοσοιρούμοντα.τῶν,τοὶ
“ποίντα ταλίωἑνὸςἐς ἔλεάτοιὴ τενάχεα ἐκονδοτ. ἐν οἵσι,οὐϑρώφρυς κουτοικεῖαϑν λέ
ὕσπ, Ἰλϑῦο' ὦ μὸσ' σιτοομλῥας ἐοϑῆτι δὲ νομί ζουτοισ' χρζαϑ, φωκέων δέρμασι,τὸὃἣν
τομάτων τον Αράξεω, ῥέει διὰ κοιθουροῦἐςσἰὼκακοίίωθάλασσαν.ἡ δὲ Καισυΐᾳ θοΐ--
Λαασοὶ ἐςὶ ἐπ ἑωῦτῆ ς;οὐσυμμίσεγσυσος τῇ ἕτέρῃθα λάσσᾳ, τέ, μὴν γαρ. Ἑ λλινόϊ ναυ:
ἡλλοντοαι ποϊίαν καὶ ἡ ἐξῶ ςηλέων ϑάλαοσοι ἡ Α λαντὶς κοιλεομλέῃ, κοὰἡἘρυθρῆ.,;
μία τυγκονᾳ ἐοῦ ( ἡ δὸκασαῖν, οι ἑτέρη ἐπ᾽ ἑωυτῆς οἐσῦσοι μῆνο σ᾽μῆν πολόουεἰρεοἵμ χοεωμλύῳ πεντοκοιίδοιο, ἡ μόμ ων δῦρος δὲ τῇ δθρυποίτε ἐ ςἸ αὖ τὴ ἑωυτῆς ,Ὀκτὼ ὅ
μϑρέων . καὶτοὶ μϑὺ πρὸςτίἑασέρίῳφόβοντποι τῇσ᾽θαλάσσηςταύτης,ὃΚαύκασος
ποιρατεΐνει, ἐῶν ὁρέων καὶ ταλήθει μέγιςος καὶ μεγοίθεϊὑἸελότπουος - ἔθνεαδὲαὐϑρώ:
σεν πολλὰκοιποινοἹαὲνἑωῦτῷἔχειὃκαύηοισοσ..τοὶπολλαὶ,πτοῖντοιὉὕλροἃ-
γρίης ζώον ταιδν ποῖσι κουὶ δένοίθεα. φύλλα» ῆςδε ἰϑίης πουρεόμῆνα εἶ λέπται,
τοὶτίβοντοῖςτοκαὶ “πποιραμέσγοντοις ὑσίυρ,)εδ αἑωῦτοῖσιὲς σίιὸ ἐοϑῆτοι ἐγρράφᾳν.
τὰ ξδαόκ ἐκεσλύνεαϑ», ἀλλὰσυγιοαγιρσμνὦἄλλῳεἰρίῳκουτούπερ ἐνυφανθέν.
τὸ αβχῆν «μίζαν το οὕτων τῶν αὐθρώπτωνΕἶν ἐμφανέα,μουτοίπϑὺὉἴσιπροἀἼοισι.:
ποὶ μὴ δὴ πρὸς ἑ ασέρίω τῆς θαλάσσης ταύτιις τὸςΚακσίηςκοιλεομάδηο,,ὃ Καύύκο;
σης ἀπέργει. τοὶδὲπρὸςδτο,καὶἩλιοναὐατέλλουτα«πεδίονἐκδύκατοι,τολῆϑος
ἄπειρον ἐς ἄπαοιμν “»οΚ" ὧνδ πεσιίου τοῦ μεγάλε, οὔκ ἐλαχίσην μοίρίω μετέλουσι
οἱ Μαοσα γότοιι ἐτο οὖς ὁ Κῦρος ἔσ(. προθυμίίω ςρατεύσκοϑαε. τοῦλλάτε γοίρ μάν κ᾽
μεγάλα τὸ ἐποιείροντακαὶἐ-ποϊύνονταἰώ«πρῶτονμῆνἡγώνεσις,τὸδοκέαν τλέ-
ον τὶ νοις αὐθρώπου, δεύτερον δὲ ἡ δῦτυλῖη ἡ πουτοὶ τοὺς πσολέμουσ' γυγενημῆῳ “ὅκα
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γον ᾿ϑύσει ςρατοήειϑωεΚῦροςἀμύλαινοιζῶἐκέϊνοἔθνοςδιαφυγξειν. ἰἐὦ δὲ τον'
αὐοϊὸς ἃ ποθανόνοος; γωνὴ τῶν Μαοσοιγυτίων βασίλέα, τόμυρίς οἱ ἰμ ὄνομα «παύχην
πέμπων κῦρος ἐμνᾶτο τῷ λόγῳ, ϑέλων γι αἶνοι ἐμ ἔχεινἡδὲ τόμυριο, σιωσα
ὃκ αὐγόν μινμν αὐμᾶνον,αλλιὲ τ᾽ Μαοσοιγωτζῶν δασιληΐίω,ἀπεΐπτοι"» τῇ πρόσοδον.
κῦροσἢμξοὲἄξηρὧν οἱ δόλῳ ὁ προσυχώρεε ἐλάσας δ) “ΟΥ Αράξεα,ἐ ποιζε» ἐκ τον'
ἐμφαφέος ἀδὲτϑὸ μιοσαγύτας σρατιί  πέφυράς το ςδυγνύων ἀδὴληρῦ ποταμοῦ,
 γος σιν τῷ ςιατῷ. 1) πύργουσ' ἀδϑὲὴ τολοίων τῶν δια"πορϑμδυόντων τὸν το τα μὸν ἢ
κούὸ μεόμογοσ ἔηρντι δέοϊ οέηον ἄ' πσύνονγπέμαίθι ἡ τόμυρις κέρυπου,ἔλετὲ τοΐϑε, .

“ ᾽ ον ΄ Ν ’ ο Ν ᾽ οἡ 2: 2 »“,ῃΩ βασιλεῖ μήσίων, πουδζθιι «σούσων τοὶ, αττυύσιφςοὐγοὺραὐεἰδείηςεἰοι ἐσ καιρὸν
σαςταῦτα τολδύμαναποι(οἱμβνοσ'δὲ,ασίλόυετῶνσιωὺοὔ,κοὰἡμέουσ'αὐζλωνδρέ
ὧν ἀῤλοντοις, τῶν περ οὐ χο μῆν.σὔκων ἐ ϑελήσεις ὑ πσοιϑηήίκεσι τῇοἱ δὲ χρέςαϑ, ἀλλὰ
ποίντων μᾶλλον ἢσὲἡσυλάῃηςεἶναι; σὺὃἃμεγάλως προϑυμέαι Μμαοσατετίων πειροθῇ
γα, φόβε μόθον μὴν τὸν ἔχεις ξδυγνὺσ ν ποταμὸν, φόϊ.σὺ δὲ ἡ μέων αἰαχορκῖν
τῶν αγὸ τοῦ ποταμοῦ πιὼν ἡ μόλ ων ὁδὸν, διάθοινε ἐς σέ ἡ μεγδδεν,εἰσὺ ἡ μίαο (
λεαι ἐσδέξαιϑαε μᾶλλον ἐσ' πέρ ὑ με]έρίω,σὺ πόνο» ὥξιη ποίεε"ταδτα δὲ ἀκούσας ὃ
κϑρος,(ἀψεκοίλεσεΠόρσέωντόσπρώρυς-βυγωγείρουο᾽δὲπούωους,ἂςμέσονστρ!προ
ττίϑει τὸ πρῆγμα συμβουλδιόμίνοο' διό τέρα ποι ἔοι. τῶν ὁ νιουτοὶ τὠῦτὸ αἱγν μαι
πιωωςξίπιπον,κελδυόντωνἐσδύκεοσϑωιςτόμυρίντὸ(κοιἣν ςρατὸν αὖ τῆς ἐς σίω χαύ-
ρίμω. "ποιρεῶνδὲκαὶ μεμφόμᾶνος σέὸ γνώμίω ταῦ τὴν Κρδῖσος ὃ λυδοο ἀπεδείκυνῬ
ἐγαφηήίω τῇ προκειμῆζᾳ, λέπων τάδε, αδασιλδῦ,εἶπονμὴκοὰπρότερόντοιἐπεῖ
με Ζδὴς ἐσοκέ οι τὸ, αὐ δρῶ σφάλμα ἐδν ὀκῳ ᾧ σῷ κκουὰ δύναμαν ἀποχέ 4ν.Πὰ δέ
μθι “τουθήματοι τοὶ ἐόν τοι ἀχοέριςοι, μαθύματα τειόνεςεἰμὲνἀθάναηρ:δοκέεις ἄψοι,
κοιὲ ςιρατιῆςτοιαύτης οὐβχειν,οὐσιᾷν οὐ ἐΐν πρῆγμκα γνώμαν ἐμέ σοι ἀποφαίνεαϑι.
ἀσίξγνωνοις ὅτι αὔϑρωπος κοὰ σὺεἶσκου ἑ τέρων ποιεδνδι οὐῤχεις, ἐκᾶνο πρίδον μά
ϑειὼς κύκλοσ' τῶν αὐϑρωπτηΐῶν δξὶ πρηγμάτων» περιφϑλόμῆνοςδὲ, οὐκ ἐᾷ ἀθετῶν αὐ
»οὺς δ τυχίειν ἦσῃὧν γνώμώυ ἔχω περὶ “οὔ προκειμῆδου πρήγμκατος ταὶ ἔμποιλιν,3 Γ΄ 2 Α.,) ’ὔ 2 , τλ , 3 « , .η, 3 γ,,,ἐοὗτοι εἰ γαρ ἐϑελήσομῦνἐσδεξαιτἔνπολεμέεςἐςτὴνχώρίωδὲσιςἐναὐτῷ
κίνδυνος ἔνι "ἑατωθεῖσ' μᾶν ,προσατσολλύεις “ποζίθων τὸν οὐγρχήν.σήλα γοῦρ δὴ ὅτινι-
κῶντο Μαοσουγύτοιοὐτὰὀπίσωφϑύξονται,ἀλλ᾽ἔποιρχὰςτὸςσὰσ'ἐλώδσι-κῶν
δὲοὐ νικᾷς “σοῦτον ὅσον εἰ δια ἃρ ἐς τὰν ἐκείνων," ὑῶνΜαοσοιγύτοις;ἔποιοφϑύγου
σ!τοῦ}Ὲ γοὺ αὐτιθήσω ἐκάνῳ,ὅτινικύζοιςεξἐναντικμίῥας,ὑλεῖςἰθὺς α' αῤχίῇς ηϑ
τομύριδος. οἷς τὸ ' ἀτσηγὲ μβῥου,αλοζρόν τε," ἐκ αὐαριθν Ἢ Κῦρον τε τὸν καμξύ
σιῶ γιωακκὰ ἄξαντο,ὗποοἴίθα τῆςς μαξχιιο'. ὑαῇ ὧν μοι δοκέοι δια βαύτοι, ηροελ
ϑέϊν ὅσον αὐ ἐκέϊνοι σγεξίωσι .ἐνθδῦτονδὲ τάδε ποι δύντας; πειρζοϑαι ἐκείνων πσϑο!γ-
νεϑας.ὡς γαῷ ἐπὺπιευθάνομεοις, μαοσα γώται εἰδὶ ἀγα ϑῶν το τιδδσικδν ἄπειροι, κὴ
μουλῶῶν μεγοίλων ἃ ποιθίσθ' «τούτοισι ὧν “οἴσι αἰοβάσι,τῶν προδάτων ἀφειδέως πολ
Λα νουτοι [αν], οὰσιενά(ουγτοις, προθεϊναι ἐν τῷ ςιοατοπέσιῳ τῷ ὑμετέρῳ σίχξ3
το πρὸς ὃν κρατῇ ρειο ἀφδέως οἶγα ἀκρίηον,τὴσιτίαποιν»ο7α:ποιέξεντας ὃ παῦ'
7α,ὃπολειηρμέυπο τῇὁ«ρατιῆςαὶΦλαυρόταρον,τθο Ἀοιρρὺς αὖτις ὕβανασο θεάν 85.
τὸν ποταμόνοἰγαὺἐπὸγνώμης μὴ ἁμάρτω, καῖγοι] δόμενοι ἀγοιθὶ πολλὰ, Τέ(ου.--
τῶι πρὸς αὐ τὰ, κολἡμῖνοὐἐνϑεῦτονλείπεταιἀπόϑεξιςἔρπονμεγάλων - γνῶ-
μιοιε μὲν αὗται (υνέσασαν.Κῦροςδὲ μι τεὶς τῆν προτέρων γνώμίω,τὴν κροίσου ὃ ἑ--
Λόμονος προηγόρδις τόμυρι ἐ ξαφαλωρέφν,ὡς αὐτοῦ σιαθυσομένου ἐπ᾿ ἐκείνίω ἡ μᾶν;
δῇ ἐξαφαύρεε κοιτὰ ὑππέφωτο πρῶτα. κῦρος δὲ κρόϊσον ἐς τὰς χεῖρα ἐϑεὶς τῷ ἑοῦ
τοῦ τονεσὴ καμρύσι,τῷ,περτὴνΟασιληίίωἐσιίδιον,κοὶπσολλὰἐντειλάμενόςδὲτι-.
μᾷν τε αὐὴὸν,καξεῦ ποιέήν,ἢνἡσγάξασιςἡἀϑὶ.Μάσσοιγύ]αο᾽μὴδρθω,ϑῆ,ταῦταἐν
τεῖ λάμενος,κοεὶ ἐποτείλαιο᾽ οούους ἐς τ όδσασ, οὐἱηὲς σεέδιανε ἣ' πρταμδν,ὴ) ὃ ξρα
τὸσ' οὐ τοῦ «ἐπείτεδὲ ἐπερακώ,ϑη τὸν Αράξεα,νυκηὸς ἐπελθούσης, 8.61νδσονοἱ
τῶν Μαοσοιγοτῴων τῇ χώρῃ»τοιήνϑα; Ἐδόκει ὃ κῦρος ἐν τῷ ὕπνῳ ὁρᾷν 33 Ὑςίάασεος
πα οῖον τὸν πρεοθύπαγον,λον]α1)τῶνὥμωνΠΤὀδυχοις.κοὶουτέων,τῇμᾶν,τὴν

 ΛΑ ην,τῇ δὲ, τῆν εὐρώ παν ἐπισκιάζειν Υςοέασω δὲ τῷ Αρίίμενος, ἐόντι αοβοὶ ἄχρι
μενέ σι ἣν πῶν “τοίσῶνΔαρξϊοςπρεσιβύτατοο ἐῶν“ὁτολλικίνν ἐς ἐϊκοσί κου μάλιςε
ὁτούς «κορὲ οὗτος γοι]α λέλειηῆο ἐν Βὀγίσᾳσι,οὐγοιὺχάκωἡλικίηνσρατωύίεαϑν:ἐπεὶ
ὧν δὰ ὑβετέρϑηδ κῦρος,ἐλίθουλόγονἑοὐτῷπερὶτῆδοςὧσθέὦἐδόκεεμεγάλῳ
ἕνας (8.11, κοολέσας Υ τοί ασοκχικοὶ ἀηρλαξῶν μοῦνον, εἶπε, γεαασος παῖς σὸς ἔπι
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βουλδίων ἐμοί τορὸ τῇ ἐμᾷ αβχῖ,ἑάλώκε «ὡς δὲ ἀπεκέωο ταδή]ὰ δἷσοε ἐπὸ,σι μανζῶ»
ἐμεῦ ϑεοὶ κήδονται", Κοξ μοι “ποίνγα προδιεικυύσυσι τοὶ ἐπιφόρόμεγα . ἡσηεῶν ὧν τῇ ποῖ
φοιτο μένῃ νυκτὶ ὀδστον,εἶδον τίδε σῦν τσοιέσων “5 πρεσρθύτοαρον ἐλονῆα ἣντῶνὦμων
πἴέρυγας «καὶ τουτζῶων,τῇμὲ,τηνΑσίιν; τῇ δὲ, τὴν εὐρώτσην ἐπισκιάξει . οὔκων
ΚΒ} μηχανὴ αγὸ τῆς ὅλος ταύτης οὐδεμίηγτὸ μὴ κεῖγον ἔσαι βουλόύειν ἐμοί. σὺ κοίναυ
σηνταλέξην πορϑύςο δταίσω ἐς τ ὀίσας,καὰποίεε ὅκως ἐπεὰν ἐπὺ τάδειουταςρεοί-μῖνος ἔλϑω ἐκεῖ, ὡς μοικουταςήσῃς τὸν τοαῖσνι ἐς ἔλεγον" Κῦροσ' μι δυκέων Δαρεῖδι οἷ
ἐπιξουλδύειν,ἔλεγετοίδε,τῷδ᾽ὁσμάμωνπροΐφαινε,ὡςοὐοὺςμῶὺπελϑυτάσειν
αὐτον ταύτῃ μέλλοι, δὲ βασιληΐη αὐδὴν πόδι χορίοι ἐν Δαρεῖον. ἀμά βυτοι ὧν
δὴ δ γςάασες τοιδϊςδε, ὦ βασιλόδ᾽,μὴἐξαὐὴρπέρσηςγεγονῶςὃςτιςΟἱἔππδσλδίοι,
εἰσ ἔς! ἀ πύλοιρ ὡς τάλαταὃςαὐτὶμὲδούλωνἐπσοίησοιςἐλδυθόμουςνόθις εἶ.. ΝΣ Ἢ ς 5.9} Σ} ΠΒΕΙΝ) .ψ ᾽ 5 » ΩΝαὐτὶ ὃ αὐχεϑαεὺτπ᾽ ἄλλων,ουξχειν ἁ ποίντων.»εἰδέτιςτοιὃς ἀποὶγγέ λλοι τσσῖ σε 4'
ἐμὸν νεώτερα θουλόδύειν περὶ σζο,ἐτώτοιπιιραδιίσῃωμιχοῦας αὐ τῷ πούτῳ ὑ,τι σὺ
δουλεακ.Υ Ξζασης μὴν τούτοισι μᾳ [αϊμᾶνος,καὶδιαβὰςτὸνΑράξεα,ἠῖςἐςΓιδμστσ',
φυλάξων κύρῳ κεν τποαΐσδιΔαρον."Κῦροςδὲπροελθὼνἀγὸ»Μ'λράξεωἡμέρηςὃ
δὸν,ἐποίεε τοὺς Κροΐσου ὑποθήηοις-μεταδὲ τωδταΚύρουτοκαὶν'δδσίωντονκοθαρξ
ξρατον ἐπελδίβενος δπίσω ἀδϑὲ τὸν ἀράξεα,λειφθέννος δὲ ον ἀχγηῖου, ἐπιλϑοῖϊ
σικτῶν Μαοσοιγωτζῶν Τί τη μορὶς “ο ςοαοϑ ρύς το λειφϑέντας τῆσ᾽Κύρουφρα-
τίῆο ἐφόνδυι ἀλιξομδδουςκοισίπροκειμίνίωἰδόντεςδαῖτα,ὧσ' ἐχειρωίθ.» ὃν
ἑναρτίους,κλιϑέντος ,ἐσθιίναυτι «τοληρωϑέντος δὲ Φορ βῆς,κοῦὶ ὄνου, δον - δι δὲ τ' δ΄

 ιϊπελϑέντος, πολλοὺς μὴν στζρέων ἔφόνδυζων, πολλῷ δι ἔτι τολόδνασ᾽ἐζώγρεξων,
κοὰ ἄλλους κοῦ “ὃν τῆς δασιληΐης τομύριδος πουζσδι, φρατηγύοντοι Μαοσαιτετίῶν»
τῷ οὔνομαἰώΣ'ποιργαπίσητοἡδὲνπυϑομϑδητοίτεπερὶ πιὸ ςρατιίωὴ γυγονότοι, ") τοὶ
περὶ τὸν τομῖ δε, πέμ ον. κήρυκα ποιρὰ Κῦ ρον,ἔλεγυ τοῖδε, Ατόλησεαἱ μαπου'Κῦ'
ρενμεδὸν ἐπαρθᾷς ᾧ γυγονότι ὅϑι πριίγματι,ἀ ἀμπελίνῳ κουρλπῷ, ὥνσερ αὐ οὶ ἐὰμ
πιτολάμῆνοι μαΐνεοϑς ὅτω,ἄϊετε κουτιόνερς ἢ ὅγε ἐς Ὁ σι μα, ἐπονα, πνέει ὑμῖν ἢ -
πεαποιοί.οοιόπῷ φουρμάκῳ δολώσαις ἐκράτῃ ᾧςπαιδο ἢ ἐμβ,ἀλλὲ μάχε κουτὰκοιρτορόν νοῦ ὧν μόν δὲ πταιραιε ὅσης, ὑπόλαδε ον λόγον ἀποδούς μοι ηὲν“ποιῖ οἱ,πι
9) ἐκ τῆεδι η γχιΐρης ἀζήμιος, μαασατελέων Κι Πημορίδιἢφροκοπτυδρίσαςεἰὃμὴ
ταῦται σὺποιίσεις, ἤλιον ἐπὸμψυμέτθι πὸν Μαοσαετέων δεασότον ἢ μίωϑ συ ἐπ τὴ ἄ
τσλησοῦ ζοντο, ἵμαος κορέσω- κῦρος μέν γαν 7, ἐπίωνἼξτίων αὐενφλθένπ', ἀδέγα ἔτρι
(ον λόγον. δὲ τῆςς Θασιληΐηο τομύριδος πτοεῖῖς Σ΄παργοσαίσηςὡςμὲνὅτῳοἶνοςαἰῆκε,
καὶἔμαϑεῖνα ἰώ κουον,, δεθεὶς Κύρουἐκτῶνδισμῶὼνλυθῆναι,ἔτνχα. ὡσ δὲ ἐλυθῃ
τὸτοίχίσοι,καὶ τιδν χειρεδν ἐκράτε συ,διδδγάξοτοαι ἑωσ εν. κοὰ δὲ οὗηος μὴν Ἰόπῳ
ποιότῳ τολϑυτᾷ.- τόμυρις ὃ, ὡς ὃ κῦρος οὐκ ἐσήκουσι,συ λλέξαστι ποῖον ηϊὸ ἑωῦ
τῆς δύνα μαν,συωίδαλε κύρῳ " ταῦτον τί μάχαν, ὅσουιδὴΒαρδαρῶναὐοϊοὧνμά--
χοις ἐγένανηο κρίνω Ἰ οῳ ροτοΐταν γυνέϑϑαιε - καὶδὲκοιὰταῖνθαύομεοιαοὕτω“οὕ γε-
νόμᾶνον.πρῶῦ τοι μᾶν γοαῷ λέγυτοιι αὐδηὺς οιασοίντας ἐς ἀλλήλουςτοῦ ὀύειν «μυταϑὲ,ὥς σφι τὰ θἐλεαἐξεν ξϑύετρ, συμπεσόντας τῆσι αὐχροὶ το κοὶ σι ἐγχειριδιίοισι,
συνέχειϑαε"χρδιον το δὲ ἀδὶ“αὐ Ξλὸν βυνγεσᾶναι μαγχομβδίους,κοὰοὐδυτῴρουο'ἐϑί-
λει Φδύγάν. τέλοσ ὃ οἱ Μασσαγέται “περιεγενζα:»ἡτεδὰπολλὴ αἰ περσικῆς αὐτοῦ
ςρατιῇς ταύτεσιεφθαβη"κοὰὶδῆκοιὶαὐτὸςκῦροςτολδυτᾷ, βασιλϑύ(οις “τοὶ πριν --
ται ἑνὸς δέον τοι, ἄκοντα ἔτοα - ἀσκὸν δὲ τολόσασα οἵματος αὐθρωππεΐου τόμυρις,
ἰσιίζε: ἐν τοῖσι τιθνεῦσι τῶν τόδ σέων αν κύρανέκεωωὡςδὲεὗρε,ἐνατσῖκεαὐτοῦ"
γἰὸ κεφαλίω ἐς ὃν ἀσκόνολυ βεοιινομλέη) τῷ νεκρῷ ἐπέλειε ταΐδε, σὺ μὲ ἐ μδῦ ζώ
σης τῷ καὶ νι κώσης ὃς μάχηνσοιλεσαςπαῖσαιτὸνἐμὸνἑλὼνδόλῳδὰδὺἔτπου
ποί-σϑὸ ἡ πείλησιχ, ματος κορέσω-“τὰ μὲ δὲ κουτοὶ πίὼ κύρου τολδυτίὼ ἦ' Οἰουνπολ
λῶν λότων λειμύλων, ϑδέμοιδ πτιϑαυ ὥτοατοο ἐἴριτοιι "Μαοσοιτέτοι δὲ, ἐοϑῆτοίτα ὃ --
μοΐζω τῇ σκυθικῇ φορέουσι,κοῦὶ διίοισταν ἔθου σι. πσσό τοι δέ εἰσι͵ κοῦὶ αἢ! το!μφο.
πέρων γα μετίλουσι «ποὰῬξόποαιετο,κοῖαἱχμοφόροι,σαγγουί4ενομίξοντοςἔχειν«
χρυσῷδὲκαὶχαλκῷποποίνταχρέωνται" ὅσιι μῆν γϑ" ἐσ αἀχριὰς κοὶ αροάο' καὶ
ἀγγωκ4ο,λαλκῷ τὸ ποίντοιχοέωντοι “(ς δὲ περὶ κεφαλίωδ κκοὰ ξωοῆραο᾽, καὶ μα
Βιαλιςῆραισ χρυσῷ κοσμέον) νὧρ σὺ αὕτως τῶν ἕσιων τοὶ μὲν περὶ τοὶ Ξέρνα, χαλ..
κέους θώρυνοις 'πόρι βάλλουσι . τοὶδὲ πσεοὶ οὖν χαλινοὺς κοῦ σόμεα, κοὶ φάλογα,
χουσῷοαὐδήρῳ ὃ οὐδ' αβγνρῳ χρέω!) ἐδῴν «δὲ γ᾽ αὐδέστρ εἰσὶ ἐν τῇ χορε.δ ἢ χχδ,
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κῦφὃὃχρυσὸςἄσλετος .νόμοισιδὲ“δέωνται οοἱδοδε, τ γαῖα, μὴν γαμίοι ἕμοιςος.
παύτασι ϑε ἐπσὶ κοινὰ χρεῶνταίιὃγοιβΣκύθουο᾽ΦασὶἙλληνόδ' “ποιέειν, ὃ Σκύϑαι εἰσὶ
ὧι ποιίοντες, ἀλλὰ Μαοσοιέποιι«τῇφογοῦρἐπιϑυμήσειγωωαικδο'Μαοσοιτέτηςαὐὴρ,
τὸν φαγεβεώτα ἀποκρεμάσικς πρὸ τῆ ο ἁμάξης, μίσγυτοι ἀδερὸς οὗροσ' δὲ ἡλικίησ'
σζρ! πιρόκειτοιι ἄλλος μῆὺ ὀσιεὶςὁπεωῦὃγέρωνγένετο μοίρτοι, δι προσέχον τές ὧι πρίν
"πο (ἀνελιϑόντω θύουσι μεν καὶ ἄλλα πρόδατα ἅμα αὐτῷ. ἑ ήζουντος δὲ τὸ κρέα,
κοἰτουωχίοντοῦι»τοιῦ τοι μῆν πρὶ ὁλβιώπουτο στϑι νενόμαςοι.τὸν δὲ νούσῳ τολδυτή -

θΘυντα,ὃ κάρτοι σιτίον ται, ἀλλὰ γῇ κρύτηἔσι, συμφορὴν ποιδύμῆροι,ὁτι οὐκ ἵκε:-
“» ἐσ τὸ τυθῆναι. ασείρουσι ὃς; οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἀχὸ κτηνέων ζώσυσι, καὶ ᾿λθύ

ὧν" οἱ δὲ, ἀφ,ϑονοί στρι ἐκ ποῦ Αράξεω ποτα μοῦ" “ποιρατίνοντοι .
γαλακτοποτοαι δέ εἰσι «ϑεεδν δὲ μξνον ἥλιον σέβονται,

τῷ, ϑύεσι Ἱτασουςνόμοσ δὲ οὗχος τῆς ϑυσίῃς,ἢ
“κῶντῷ ταλίϑῳ, ποίντων τῶν θνη--

τῶν "ὁ τοίλχαονοἷκτζοντοί"

ΗΡΟΔΟΤΟΥΣΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ.-
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ἨἩΡΟΔΘΥ͂ΘΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν
ἘΠ ΔΕΎΤΕΡΑ, ΕΥΤΕΡΠΗ τ

Ν--

ἐδ οἱἷν ελϑυτή(ων»ρὁδὲΚύρου,ποιρέλαβε πίω βασιληΐω καμξύ
σης; Κύρου ἐὼν παῖσ,καὶ Καοσοινοδένης τὶϊς φαρνάασιω ἣν
γαϊός.Τῇ,προσποθανούσηςκῦρος αὐ τόρ τὸ πίνϑος μέγα ἐ-
σοιἥσουτο,Μὴ τοῖσιἄλλοισιπροέϊπεπασι,τῶνἥρχο, μέγα πία
ϑος ποιξεοῦαι. τούταοδὲτῆςγαυαιθςἐὼνποιῖςκαὶ κὑ -
ρου Καμιβύσες,, τωναιοὶ μῦν ,κοιὶ αἰολέωο ὡς δούλους “ποι -
ζωΐες ἐόντας ἐνόμιζε. ἀϑὲδὲ Αἴγυ πον ἐποιέετο φρατη λοι
σιίω,ἄλλους τοπαεαλα βῶν τοῦννβρχοκοὶΘᾺκοῦἙλληνὰς,
τῶν,ἐποιρώτοιοἱδὲαἸγύπτοιπρὶνμὲνἢγαμμήτιρονσφέ

οὐ ξασιλεῦσοι, ἐνόμαξον ἑωυοοὺς πρώτους γενεοῦς ποίντωναὐϑρώπων “ἰπεὶ ) γαμ
μήτιχος βασιλόύσας,"ϑίλησιεἰδέγαιςὀἰτιν6γὸνοἴοιτοπρῶτοι,χη“οὐτουνομέξουσι
ὡρύγας προτέρους γύνέοϑος ἑωυτῶν,τῶν δε ἄλλων ἑωυοὐ. γαμμγιχος γϑ' ὡς ἂμ
ἐδύνατο τοινϑανόμῆνος παύρον οὐδένα τούτου αὐδυρεῖν δὶ γεν οἵα» πρώοι αὐθρώπσων,
ἐπιτοχν τοι τοιόνδε, - Ἰποιισδιίαι δυΐο νεογνἃαὐθρώπαον “τῶν ἐπιτνλθντων διδοῖ
τριμένι ζέφεινἐὲτὰποίμνιαΤοφίωΐτινα»ριήνϑε. ἐντειλάμενος μηδένααὐτίοναὖ»
χέων μέν μοζην φωνὴν ἰξνακ,ἐν «ἔγῃ ἐρύμεὑπὶ ἑωυτῶν κέιοϑαι οὐ τὰ,κοὶὰ τί ὡρίω
ἐπαγινέᾳν στρῖσι αἰγας.ταλήζουντοι ὃ οὐ γίλοαΡς, ταλλασιαπρήοσεοϑοκ" ταδτα δ᾽
ἔφιέετο καὶ ἐνετέλλε» ὃ γαμμέτιχος θέλων ἀκοῦσοιτῶνποιιόιίὧνἀποιλλαλθέν
γῶν τῶν ἀσήμων κνυζημάτων, ἣν τινα Φωνζωῥῥξουσιπρατην.ποΐπερὧν κοιὲ ἐπένεο.
ὡς γα διέτας χρόνος ἐγυγόνοε,ταῦτοιτῷὯΙμένιπρύοσοντιαἱοίγοντί τε σίω θυΐύμην,
κα ἐσιόντι,τοὶ“ποιδῖαἀμφότῳραπρος" Τοντο,Θέκκοςἐφώγεον,,ὀρέγονταιποὶσ'

Ω Ὁ ν κν 2. 3 πε Φ ε «Δ , , ᾿χε ρου τοὶ μὴν δὲ πρῶται ἀκούσοις ἡσυλθς ἰώ ὁ φιμίω. ὡς ὃ πολλάχι. φοιτίοντι,"
ἐπιμελεμένῳ πολλὸν ἣν οθ΄ “5 ἔπος,οὕτω δὲ σημάνοιο᾽ πῷδιαούτι,,γαγε "τοὶ τσσε--
δία κελδύξωνος ἐσ δε σἰὼ ζκείνου.ἀκούίζθις δειὴ αὐ τὸὁγαμμήτιλοςνἔτσιυδάνγεΡ
ἥντινόιν αὐθρώπων Θέμις τί κοιλέουσι . πσιιυ θανόμενγος δὲ, δύρισια Φρύγας πουλέον τοις
πὸν οὐδ᾽νοὕτωσυνεχρυξυναἰγγύπτιοι,κολιούτῳσαθμεσοέμενοιπρήγματιτθὼ
φρύγας πρεσβυτέρας ἅνοι ἑωῦτῶνὧδεμὴγυνέοϑετῶνἹρέωνδ’ἩΦαΐςονἐνμέμ-
Φι ἤκουον. Ελλιηνδῖν δὲ λέουσι ἀλλά τε μάτοιια πορλλεὶ, κοτὲ ἐς γιωομικεῦν «ἂσ γλοῖς
σας ὁ γαμμήτιλος ἐκτα μῶν, πῶ διίαυταν θτῶὼς ἐπσοι σουτο τῶν τοαιδιέων ποῖρα παυἱ
τισι τῇσι γι ακξζ οκουτοὶ μὲ δὰ πίω Τοφὴν ἢ» παιδλίων,τοσοιῦπα ἔλεγον. ἠκουσαὴ νὴ
ἄλλα ἐν μέμφι ἐλθὼν ἐς λόγους “οἵσιΐ ρόϊσι “οὔ ἩφΦαΐςου,κοὶ δὴ κοιὲ ἐς Θή βαισ᾽ το,
καὶ ἐελιξ πολιν αὐ τέων εἴνεκαν ἐξαπόμίω,ἐ ϑέλων εἰϑένωε ἀ συμξήσοντουι τοῖσι
λόγοισι εἶ σιὲν Μέμφι «ὦ ΚΡ πλίουπολῖτάι λέγονται αἶγυ Π7ίων ἕνοι λογιμῶ -
ποι ποὶ μέν υωυ θέα τῶν ἄτσῃγαμάτωνδιαἥϊκονονἂὅκεἰμὶπρόϑυμοςὑξητέεαϑ,ἔξω,
ἢ τοὶ οὐνόματα οὖτῴων μδνον,νομάζων “πποίντας αὐθρώτοους ἴσον ππϑρὶ αὐτίων ἐπί
τοιόϑρτε «τοί, δὲ αὐ ἐπι μψηοϑυῦ αὐ τῶν, οἰασὸ ον λόγου αωγκαξόμνος ἔπιμνκοϑήσο
μοι ὥσα δὲ αἴδρωπέϊα πρύγμμαται ὧδε ἔλεγον,ὁ μολογίοντος σφίσι ποώνρυσ αἶγν
ἡΤίουν αὐθραΐπεων ἁπιοίν τον ἐ ξϑυρξειν τὸν ἐνιαυτὸν,δὥδεμοιμόβεοιδδεσοεμάνουσΤῈ
ὡραΐων ἐς αὐτόν. τωδτο δὲ ἐξόυρξειν ἐπ τῶν ἀςέρων ἔλερον ἄγουσιδὲ τοσῷϑεσοφώ--
τέρον Ελληνων ὡς ἐμοὶ δοκέοι, ὅσῳ ελληνόῖν' μὴ δ, Σίν ἔποςφμβόλιμον ἐπεμθάλ
λουσιτδν ὡρέων εἵνεκεν.ΑἰὐΠΤΙοιδὲξίκκοντημόβ συο ἄγοντος τῶ δυώδενο, μίωας,
ἐποίγουσι αὐιὰ παῖν ἔτος έν τοὺ μϑβἀο᾽ποίρεξ“οὔαῤιθμοῦ᾽.καίσφι ὃ κυκλοσ' τῶν
ὡρέων ἐς τὠῦτὸ πεδιϊ ὧν, ποιρατίνεταε.δυωθεκοίτοϑεῶνἔπωνυμαιο᾽ἔλεονπρώ-
Ἀυς ΑἸτυ Τίσυονομίσου,κοὰ Ἑλληνοισ' ποιρὰ σζρέων αὐαλαξἂν.ωμούςτοινὸἀγάλ,
ματα,κοῦὶ νησὶὶς ϑεδϊσι ἀπτονἃ μεοιὰ σζοίας πρώτους «κοὰ ζῶα ἐν λέϑοισιἐγγλύζαι «
τρυτίων μένγεντὰ τολέω ὀβίγῳ ἐδήλοιν οὕτω γυνόμανα -. ξασιλδσουδὲπρίδτοναὖ
βρώσσιον ἔλεγον μῆνα "ἀϑὲ τούτου τσλὴν “ον ϑηθαϊμοῦ γνομὲ (ποῖον αἰ υηῖον Εἰ
ἕλας καὶ αὐτῆς ὅναι οὐδὲν ὑ-πασθρέλον τῶν νυῦ ἔνόλϑε λίμψης τῆς Μύριος ἐόντων -
ἃς τίὼ αάταλους ἀγὰ θαλάσσης ἑπτὰ ἡ μϑρέων ἘἘ| αὐὰ “ὃν ποταμόν"κοὶ δὗμοι ἐδοῖα-
ον λέγειν περὶ τῆς χωΐρης.δ λα γαὺ δὲ κοὰ μὴ προακούξιντι,Ἰδόντιδὲὅςτιςγισύ-
γεσιν ἔχει ὅτι Αἴ γυΠΠ δο,ἐς πίιδΕλλονδῖνουπήλλοντοιι,ἔςιαἦγυη]ίοισιἐπήκτοτὸς
ἧς οἷ᾽, καὶ σὶδεο᾽ «οὔ “πσοταμοῦ ικαὶ οὶ κουτύπερθεἴτι τῆς λίμψυν ταύτης, μέχρεξι
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ὧδ ἡμόδέωντσλϑοὺ,τῆς πέρι, κέῖγοι οὐ δὲν ἔτι «οιόγϑι ἔλεγον ἔς! δ ἔτορον οοιξτον. αἱ
του γοῦν φύσις τῆσ'χόριοἐςἱτοιήδε. πρῶται μὴν προστσλέων ἔτι καὶ ἡ μόλῃς
οἠρόμοι ἀπέχων αἀγὸ γήϊ ο,κουτεὶς πουΤοΣπειρητηρίἑυ,πηλῶμτὸαὐοίσεισ',κοιὰ ἐν ἔνδωιοιὄργυψισι ἔσενε"τοῦτρ μῦὸ τ᾽) τοσοῦ. δὰ λόϊ πρόχυσνν τῆς γῆς ἐοϑίων. αὐ τῆς δὲ η' αἱ
ηὐἼ75Ὁ5 μῆκος Ὁ δ θάλασσαν, ξότονταοὐ νοι, πουταὰ ἡ μέσ σ᾽ακρέο μῖν ΘΥ Αἴῷὼ
ἴον ἀγὸ οὔ πλινϑηνήτιω κόλπον μέχρι Σελβώνίσος λίμνπο,ποιῤἰωτὸκαάσιον
δροσ' τεΐνει- ταῦτὴς ὧν οἱ ἡ ἑξήκονταδοῖιοΐ εἰσιιόσοι μδ »Ῥ γυωπεῖναίεἰσι αὐθρώπων,
ϑργιζασι με μείζοσι πέρ) χω ρίω “ὅσοι δὲ ἥοσον γυῶπεῖγακ,σοωλίοισι"διδὲπσολλίω ἔχον
σι,ποὺραστάγγᾷσι.δἱ3ἄφϑονονλέην,οοἰνοισι,δύνα)ὃὁΔπρασώγγες Τιήκοντα τοζσία.
ὁδὲ οοἴνος ἕκοισος, μέξον ἐῶν αἰτύἼΤιοὐ,ξήκοντα«οίσγα - οὕτω αὐ ἔων αἸγυηου
τοίονιοιἐξαικόσιοικοιὶΞεοίδοι0“τοιροὶθοξλαλσον.ἐυθόῖτονκαὶμέχοιἩλιουπόλι-
Ἂς ἐς τί μεσόγαεαν, ἔςι ϑ)ρία Αὔγυ πῦος, ἐοῦσα ποῖα ὑπ). το, αὐνοίοοςνὸἰλύς-
ἔσι δὲ ὁδὸς ἐς τίω Ἡλιδ πολιν οἐγὸ θαλάσσης αἴω αὐιόντι,ποιρατολησιῃκαμοςτῇὃ
Αθίιναίων δι"τῇἀγὸ τῶν δυώθδωιοι ϑεῶν τον' βωμβ Φόδ οὔσῃ ἔς το πίοσαν κωὶ ἀδὲ
Τὸν νηὸν τοῦ δεὺς τοῦ ὀλυμπίου σμικρόν τι σδικῷὅδον δῦροι τίςαὐλοπξόμῆνος τῶν δι
οἵδ υτίων τὸ μὴ ἴσας ἔϊψοιε ,οὐ πτλέον πεντοκοξδεηο, «ασιίων «ἡ μᾷν γον ἐς τίωαν
ὑ α ϑηγαίων,κοήὰδὲπεντοκαέδειο,«αδιίων,ὡσ'μὴἔγαεπεντοικοσίων,κοὶχιλίων!ἱ δὲἐςΗλιοὐτσολιναἰγὶ θαλάσσης, τσληροῖ ἐς ηὃν οὐ ιθ μὸν τοῦ γον. αγὸ δὲ Ἡλίου πό-
ιος αὔώ ἰόντι, 5εινή ὅξι αἴγυπῇοτ"τῇμὲν, γαὺ τῆς Αραβίης ὄρος παιρατῴται πα,φέ
ρον ἀπ᾿ αρκρν πρὸο μεσχμθρίην τε ,κοτὲ γόηον,αἸὰ αἴω τεῖνον ἐσ τιὲν Ερυϑθρίω κῳιλεο'
μην θάλασσανἐνὧδ,νὴλιϑογομίαι ἔγφσιαἱἐς1ὰςπυραμυζοδεςπο.ἼκΧΊμπθἔθει Ἰὰς ὄν
μέμφι ταύτῃ νὰ λίγον, αὐακάμηζει ἐς τοὶ ἀρη7) γα δροο.τῇδὲ,αὐτὰἑωῦοὗἐεὶμοὶκρότερον,ὡς ἐπ ἔπιω ϑανόμίῳ δύο μίιυδν αὐτὰ νοις τῆ ὁδοῦ ἀγὸ ἴω πρὸς ἑαυέ.:
βίω «τὰ δὲ πρὸν τίὼ ἕω ,λιθαρωτοφόρα αὐταῖ τοὶ τέρματαξγοιι. τοῦ: μέ νων φὲ
ὅρος αι τόν δξγ."5 δὲ πρδριλιθύες τῆς αἰγύπε ὄρος ἄλλο πέζινον τεΐνᾳ,ὃντῷοὗπὺ
ραμιΐδες ἔνεισι, ἰάμμῳτουήειλημμζνον,ττοιμίόον «τὸν αὐὐηὸν Τόπον καὶ οὔ Αραρίου;
τὸ πρὸς με μθρίζω φόνον τα"τὸ ὧν δὴ ἀργὸ Ηλιππόλιος, ἐκέτι πολλεδνχωρίων,ὧς:
ΕἾ αἰγύησα,λλόσωντιἡμερέωνπροτέρωναὐκεσλόςσφνηὶὄξι,αἴγνηῖοςἐξσα.τῶν
δὲοὐρέωντῶιεἰρημων τὸ μεταξὺ νσεσισ' κα γῆ, «ἀσιοιδὲμάλιςοιἐδόκεδν(οὶΕΖ
τῇ ,δεινδότοιγόν ἄξι, γι σίων οὐ τολείουο ἐκ οὔ Ἀραβίᾳ οὔρεος ἐς αὶΛιδυκθνπολδύμε
γον, πὸ δ᾽ ἐνθόδτεν αὖτις δὺρέα Αἰτυπτός ἐςι. πέφυκεμθὸὺ δὲν ἡχόρη αὕτη ὅτω" οἱχὸ
ὅν Ἡλιξπόλιος ἐς ΘηΘασ᾽ ἔςι αὐάτσλους ἐννέα᾽ μόν ἐων.ςάσιοι ἢ τῆς ὁδοῦἡξήκοντα,
κοιὲ ὀπιτοικόσιοι, κοὶ το Καχιοάλισι, οοίνων ἑνὸς ὀγδιῴχοντα ἐόντων. οὗτοι ἀνποθ4-μᾶνοι «οἴσγοι αἱ γύηγε, τὸ μὲν ποιρὰ θάλασσαν,δῊμοιοὶπρότερον διδή λῶτοιι, πὶ
ἔξαιοσίων τέ ὅξι ςαλίων,κοαὶ Ζιοαλίων σον δὲ 11 ἀρ ϑαλάοσης μέχρι Θηξαΐων μεσό-.
γοιεοξδξι, σῃμαψέω . οΐσγοι γάρ εἶσι ἐϊιοσι, κουὶ ἑπουτὸν νκοτὶ ἑ ξακκοάλιοιηὐδὲοὐχὰ Θκ-
δίων ἐσ  λεφανγίνίω καιλεομένίω πόλιν, τασιοι εἴωοσι,κοὲ ὀιοχοαικάσιοιεἰ ο᾽.ταύηης
ὧντῆσ' χύρης τῆϊς εἰροημδηςἡπολλιὴ,κουίταθὸὁἡρίδν ἔλεγον, ἐδόκις δὲ κοὰ αὐ τῷ
βίοι ἑζγοιι ἐπίκτα τος αἱ γυττίοισι.τῶνγοῦροὐρέωντῶνεἰρημήψωνπεδὲὑπὲρ μέμ --
Φιν πού λιν κειμῆϑων πὸ μετοιξύ γἐφαίνε μοι ξγοι κοτο κόλπος θαλάσσης, ὥς θὰ
τυζτο περὶ Αιονκοὶ τόυθραυίίω; καὶ Ἑ Φεσόντο,κουὲ Μαοκαφοίδου «σεδιίον, ὡς ξϊγοίε
σμικροὶταῦτα μεγοΐλοισι συμβαλέεινοτῶνγαῦταῦταποὶχοίαπρολίο(ρίντωνἽΡ
τομεδν, ἐνὶ τῶν σαμάτων οοὗ νείλου ἐόνηος ἑ παςόμον, οὐδᾶς αὐχῶν τσλήϑεος πέ
οι ἄξιος συμδληθῆναί ὄξει. εἰσὶ δὲ κοὰ ἄλλοι ποτα μοὶ οὐ που]αὶτὸν νεῖ λον ἐάντεν μεγά
ϑεες,δχινόϊοἄδγαἀποϑοξάμῆνοι μεγάλα εἰσί. τῶν, ἐπὸ φράσον ἔχῳ οὐνόματα, καὶ
ἄλλων,κουὶ οὐ κήνισος Αχὰ Λῴσου«δο'ῥέωνοἱΑκονγαρφίης,κ)ἐκιῶνἐσ'σἰὼθάλασσαν3ῇ
Ἐλέϑαΐσῶων νή τον τοὺς ἡ μυζσιοιο᾽ ἴσαι ἤπειρον πετρήγκεἔςδὲτῆςΔραβίῃςχώρης. Αἱ -
γύπου δὲ οὐ πρόσω κό λποσ' θαλάσσης ἐσίχων ἔκ τῆς Ἐρυθρῆς κοιλεομβέηο,,μα-
κρδο' οὕτω δ τι κοι σενὸς ,ὡς6.50μέρει φραῖσων - μῆκος μή, τσλόσυ τυ ξαμδέῳ ἐκ
βάχον σιεκτεσλ σοι ἐς τί δὐρείζῳ θαίλαοσαν, ἡ μόδ αἱ αὐ οισιμβυτοι τοοσαράμοντοα
εἰρεσίῃ χρεωμϑόῳ-.δῦροςδὲτί,δδρύταγέςὅξι ὁκέλπος, ἥμεισυ ἡ μόδηο' τολόου. ῥηχίκ σὺ
ἦν αὐτῷ κοὶ ἄμπωτις αὐὰ πάρω μόνην γένεται “ἕτερον τοιοὔτρυ κόλπον καὶ ἀδὺ
γἱὸ Αἴγυπτον δοκέω γεγέωαε. τὸν μήἐκτῆςΒορέης θαλάσσης ὄχον τὰ ἐπ᾽ αἰθιθ-
πίης"Ἐνδὲοὐδάφιονγδν,δχομέσοιλέξων,ἐκτῆςνοτίηςφόμνουπαἀδὶΣυρίηςδιδὸν
μᾶν ἀλλόλοισι συμπεραΐίουντας ποὺς μυχοὺς, ὀλίγον δύ' τι πιροραλλάοσοντας τῆς χό-
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ρηφ εἰ ὧν δὰ ἐϑελήσει ἐκπέ φι τὸ ῥέεθρονὃνᾶλοοἐςτοῦτον τὸν Αράδιον κόλπον, τί
μενκωλύειῥίοντοῦ"Ὁ ὕυ, χιοοϑῆναεὲντόσ᾽γεδισμυθίῶν ἐπέων. ἐπὸ μὰ γοῦ ἐλπὸμαΐ τῷ μυρίων ἐνοςχῶοϑῆναιαὐκουγεδὴἐνᾧπροανακσιμωμένῳχρόνῳπρίπερονἢ
ἐμὲ γενέϑα,οὐκαὖχοοϑεἰνκόλτος,κοὶπολλῷμέξων ἔτι ούρυ, ὑπὴ τοσούτου τὸ
ποτομοῖ, κοὰ ὅτωσ ὀρ γατικοῦ. τὰ περὶ Αἴγυ ον ὧν,ὸ οοἵσι λέτυσι αὐ τοὶ πεῖ
30μυουκικοιὶ οὐτὸς ὅτω κουταδοκέω ἔϊνοιε, ἰ σῦν τε πἰιὺ αἰγνητον προκειμένίω τῆσ'
ἐχο μένος γῆ ενκογχύλιά τε φαινόμενα ἀϑὴ «οἵσι ὄρεσι, κοὰ ἀλμίω ἔπαινϑέσίϑιν, ὡσ'
τὸ κοὰ τὰς πυραμυζσνδεο' δηλέειϑυιε, κοὰ Φάμιμον μϑνον Αἰ γυηγαῦρος πον» Ὁ ὑπὲρ
μέκμφιος ἔλον «πρὸς δὲ τῇ χορ,οὔτοτῇΑραβίῃπρὸςοὔρῳἐούσιτὼΑἴγυτῆονπρϑ
σεικέλίω,οὔτο τῇ Λιδύᾳ, οὐμὴνοὐδὲτῇΣνοίχ,τῆςγαρἈραθίηςτὰ“ποιρὰθάλαοσαν.
Σύριοι νέμον τοι, ἀλλὰ με λάγργεόδν τε, κοτὲ κούεῤῥηγνυμλύαν, ὡς το οὔρων ἰλαΐ τὸ ῶ
πρόχυσιν 2 λἰθιοτοΐες κουανενφημιένίωοξατὸ“οὐπρτοιμοῦ.πἰὼδὲαιδύίωἴδιμενὄβδυ
ἡροτέρίω τὸ γῆν,καὶ οξχσοαμμοτζρίω - σὺ δὲ Αραβίίω τε καὶ Συρίϊω,αβπλῶϑε-
φέρίω πε,κοὶ ὑπόπεξον ἰοῦ,»εἔλεγον δὲ κοὰ αἵδε μοι μέγα τοι μήριον περὶ τῆς χώ -
ρῃςτοιύτῇς δἱ ἱ ρίσιν,ὡς ἀδϑὲ μύριοο' βασιλῆος ὅκως ἔλι901 ὃ ποοταμὸς ἀδὲ ὀκτὼ τσή
χάασ ἐλάχιςον, αῤδέεσκε Αἰγυπῖον τί ἔγόβϑεμέμφιοςκαὶμύριςὅκωἰώἔτια
ἐννακόσια τὸ τελόυτηκῶςὃτετῶνἸρέωντωῦταιἐπὺἥποονον«γωῦδὲεἰ μὴ ἐπ᾿ ἑκκαέδε
πα ἢ πεν τοκοιέδειο; πηχωοιο᾽ αὐα βῆ! »οὐ λοίλάςον ὃ ποταμὸς, οὐκ ὑπσδν βαίνει ἐς σἰμ
χρίων" δοκέουσι δέ μοι αἰ τυ τῆ ίων ὁ ἐνόλϑε τῆς λίμψηο' τίς μύριος οἰκζοντες,τοΐτα
ἄλλαχωρία κολ ἢ ποιλεόμλνον Δέλτα,δοὕτωἡ χωΐρῃ αὕτη πουτὰὶ λόγον ἐπιδιδοῖ
ἰσ ὕ ος, καὶ "6 ὅμοιον ἀ ποσδιδοῦ ἐς αὖ ξησιν,μὴκουταικλύζονοςαὐτίὼονπελε,πεῖ
συόϑχε τὸν “ποΐντοι χρόνον τὸν ἐπίλοιπον Αἰ γύύητισι, τόκοτο αὐτοὶ ελλίω αὐ ἐφὰ-
ἂν» πεΐσωιϑαε «πυνθανόμῆνοι γον ὡς ὕωτοιποῖσα ἡ χώρη τῶν Ἐλλίωων, οἰλλ᾽οὐπὸ
παμαοῖσιοὐλδετοιιοντοίανἡστρατέρη,φΦαίοωνἙλληνοο1δυϑάνταςκοτὲἐλπίδος
μεγάλης, πουῦς πονήσειν "Ὁ δὲ ἔπος »ν ἐ ϑέλει λέγειν ὡς ἀ μὴ ἐθελᾶσοι στοἶσι
ὕειν δθεὸς, ἀλλ᾽ αὐχμῷ σδιαχρᾶἀϑοε,λεμῷ δ Ἑλληνδῖν αἰρεθήσον ται . οὐ γοὺ σή σφε
[ἢ ὕσθετος οὖϑεμυίη. ἄλλη ἄπο ςροφὴ, ὅτι μὴ ἐκ τον διδο μοῦνον καὶ ταῦτα μὲ ἐσ'
ελληγοιο᾽ ΑἾγυ7ἐσισιδρθῶςἔλονταἐἰρηταιΦόνεναὔ'Ἀ)οἱὐτοῖσιΑ]γυὙΠοἰσιὡσ'
ἔχει φράσω. εἶσφι ἐϑελήσοι ὡς καὶ πρότερον εἶπονὁχάρκὴ ἴνδν.3ε Μέμφιος, αὖτὴ
μέρ ξιη αὐ ξανομβύᾳ κκουτοὶ λόγον οὐ ποιρῳχη μώνσυ χρόνουἐςὕ1οςοὐδῥαύεϑαε,ἄλ,
λότι ἢ δ ταῦτα οἰκέοντες Αἰ γυ7[ὧν“ππεινήσουσι,εἶμάτογίυσιτοιστ!ἡχαὐρυτοὶ
ἀρὸ διὸν, ματῷὃποταμὸςδός τ᾽ ἔσομι οὐξούρα᾽ ὑπαϑὸ βαίνειν. ἢ γαῦ δὲ ναῦγε
οὗιἀπρυφτότοιτοιμουρπὸνκομέζονται ἐκτὸς τῶν τοἄλλων αὐθρώεων ἁποίντων ,
κοι πῶν λοι πδν αἰ γυπτίων,δὶοὗτεαβότῳαὐαῤῥηγνύντος αὔλαηοις ἔλουσι πόνες,
οὔτε σκάλλοντος οὔτε ἄλλο δδγαζόμενοιοὐδὲν, τῶν ἄλλοι αὔϑρωπσοι περὶ λυῖον πσονέ
συσιοϊλλ᾽ἐπεωύσζϑ!ὃ γρτα μὸς αὐδήόματος ἐποινελθῶὼν αὐῤσμ τὰς ἀρουρασ᾽, αβσας ὃ,
5 , ᾽ , ,’ ι τος νι 3] 3 ͵ . Κα .ἀπολείπηε πίσω, ὅτε ασείραο᾽ τιοῖςος σέ ἑωῦ οὔ οὐῤουραν, ἐσβάλλει ἐς αὐτὴν ὑς.
πεαὴδὲπουτοιτοίτὴθῇοἵσιὑσὶῬασέομα,ονἀμητὸνὉἀχὸ“Ούτουμένει"ἀποσινή(ξ.
δὲ οὔσι ὑσὶ τὸν σἱ“Ου οὕτωκὸ μίξεται-ἃὧνὀουλόμεθα γνώμῃσιτῆσιτώνων χοᾶ ϑιις
περὶ Αἱ πη] δὶ φασι η δέλτα μοαΐον Εἰ αἴγυ πῆ ον, ζρὸ τ ὀρσώως κοιλεομθλίω σκα
“σἰῆσ,λέγοντος τὸ ποιρὰ θάλασσαν Εναὖτῆν, μέχρι παριχει ὃν τῶνπα λεσιακῶδ ν.
τῇδε προσουθάνοντοίεἰσιοοῖνοι,γ5δὲἀρὰθαλάοσησ'λεόντωνἐςμεσόγοωεοντείγειψ
αὐτὴν μέχρι Κόδιοισώρου τόλιος,κουτ᾽ ὦοάζετοι ὃ με λοο' ἴςτο πηλάσιον ῥέων,Καὶ
ἐς Κανωξον,τοὶ δὲ ἄλλα λεόντων τῆς Αἰγύ7ε,τοὸμῆν, Αἰδύης »ποὶ δὲ, Αραθέμο εἶ,
ἀπολεικνύοιμῆν αὐ “ούτῳ τῷ λόγῳ χρεώμενοι, ΑἹ γυνή ἴοισι οὐκ οὔζων πρότερον χῶ --
ρὲ ἤσιη γοῖρ σζδι τοῖα δέλτα ὡς αὐορὶ λέγουσι αἱ γύ ητιοι, καὶ ἐμοὶ δοκέοι, ἔςι που -'
τοῤῥυτόν το,κωὶ νεωςὶ ὡς λόγῳεἰπεῖν,αὐα-πεφυηνός.ὦ “οἵνανστδε χρη γο μηϑὲ μή:
ὑπῆρχι,τίπεριδργάζονταιδοκέοντεςπρῶδῬιαὐϑρώπεοωνγυγονέναι.οὐδὲἔσιοιστρξ.
οἱο᾽ ἐς διάπειραν τῶν'ποιι διίων ζένοε, τίνα γλέδοσαν πρώτην ἀπύσουσι «ἀλλ οὔτο αἱ
γνἡ]εςδοκέω ἅμα τῷ Δέλτα τῷ ὑπ᾿ τώγῶν ποιλεομίύδῳ γυνέαϑαε,αἰεί το εἶν ὁ} οὗ
αὐθρώσὸν γένος ἐγζνεὉ.προϊούσης δὲ τῇο'ἐδρηςγπολλὲςμῖν«ὧδ οἰσσολειπομέ -'
νουῦ αὐ τῶν γνεθϑαε, πολλὲςδὲ«ὧν οἰσσδιουταῦαἴροντοις«αὐδ᾽ὧν“ποίλαιαἱοὗ«
βαι,αἴγν τος ἐκοιλίε - τῆ ςντὸ “σεοίμεζον τοίσιοι ἐσὶ ἄκοσι, κοὰ ἑπουτὸν κκοὰ ἑξας
μεοάλισι. εἰ ὧν ἡ μέϊς δρθεὺς περὶ αὐ τζων γινώσιομῆν, τῶνδ ἀκ δὖ φρονίουσι περὶ αἱ
πὐον εἰἢὀρθάἐςι ἃ τῶν τώγων γνώμῃ,Ἑ γληνάς τὸ κοὰ αὐτοὺς τῶνοἱο ἀποδείκνυμι

οἷν



ΕΥ̓ΤΕΡΠῊ-

οὐκ ἐπιταμίνους λογίξειϑαιε,δ!Φασιῖίαμόριαἐϊναιτἰιὸγῆνποῖ ιν, εὐρώτσεν το, κα
Ασίαν κοι Λι βύίω . τόταρερυ γοιρ διὴ σφέουο᾽ προς λογίζεσθε αἰ τύὐπῖε ὁ δέλτα,
εἰκἥτιγο ὄξὶ τῆς Ασίης, μέτο τῆς Λιδύηο "οὐ γαῦ δὲὁκεϊλόςγεδε)ἠουτοὶ ὥἄξοον ὃν
λόϊον,ὃ σίνὸ Ασίϊω οὐ οίζων τῇ λιθύμ- »ν' Δέλτα δὲ ρύΐτου κουτοὶ ἡ ὀξὺ περιῤῥήγνυ--
“τοὺ μεῖλος, ὥςτε ῖν τῷ μετοιξῦ Ασίης τε κοι Λιδύᾳς γένοιτ᾽ αὖ . καὶὰτῆν. μὴν τώγων
γνώμαν,ζαίεμῖν ἡ μές δὲ ὧδε καὶ περὶ οούτων λέγομῆν. αἴτὸπῦον μὴ πᾶν ὥνας
ταύτην τῆν ὑπ᾽ Αἶτὸο πίων οἱ καομάδην,"ουτοίπερ Κιλικίαν τῆν ὕῳὸ Κιλίκων,ἡΑσα
συρζην,τὴν ὑπὸ κοσυρίων οὔφισμια δὲ Ασίᾳ καὶ Αἱ βυύμ δσδεμεν οὐδὲν ἰὸν ὀρθῷ λό-
τῳ εἰ μὴ «ἦν Αἰτὸ ἼΤ ἴων οὔρουςὦϑὲτῷὑπ᾽Ἑλλήνωννενομεσμένῳχρησύμεθα,νσμοε
οὔμεν Αὔγν πῖον ποῖον οὐ ξαμένην ἀγὸ κΚατασδούπεων το, καῇ ελεφαντίνης πα λιος,
δίχα διακρξειϑτεε,κοὰ ἀμφοτέρων τῶν ἐππωνυμιίων ἔχι ϑοιε.πὸ μῆν,γ" αὐτῆς Εἰ
τῆς Αἱ βύῃς «τοὶ δὰ, τῆς Ασΐῃςὃγοῦδὲπᾶλοςαβξαίμλνοσ'ἀχὸπᾶνκαταδούποων,
ῥέοι μέσην Αἰτυπῖον οάξῶν,ἐς ϑάλαοσαν' μέχρι μέν νην Κόδ ποισώρου πόλιοσ᾽ ῥέει ἧς
ἑῶνδ μέλος.Ὁϑὲαἀγὸταύτης τῆςποῦλιοσ'οἄϑεταιδιφασίωο᾽ ὁδούς«1ἣμὲπρὸσ'
Ἰὼ Ξέπεται,κοιλίετοι πηλούσιονσύμα εδὲ ἐ τύρη τῶν ὁλῶν, πρὸς ἑ πσζρίωἔχει.οοὉ
Ὁ δὲ Κανωβικὸν σύ μα κίκλῃταἧιδὲδὲ᾿θέατῶνδοϊδντῷκείλῳ,ἔςιΐῆδε, αὔῶ,ϑεν φε
ρδμῆνος ἐς τὸ ὀξὺᾧδέλταἀπικνέεται «τὸ δὲ ογὸ Ῥύτυ,οάξζων μέσον χἡ δέλτα νἐς
θάλασσαν ἐξίει, οὔ το ἐλαχίσην μοίρίμυ γον' ὕσουτοσ' -ποιρελθμᾶνος ταύτῃ, οὔτε ἥμι--
τοὶ οὐγο μαςήγυτομοιΛέετοχεΣεθοννυτικθνσόμα,.ἔς!δὲκαὶἕτεραδιφάσια«ὅματα
υἐχὸ τον" Σε βενυυτικοῦἐχοναιϑέντοι Φόϊεοντοι ἐσ' θάλαοσαν,τοῖσιοὐνόματακέυτας
ποίδε-τῷμῆν, Σαχτικῶναὐ τίων,τῷδὲρμονδάσιον-.9δὲΒολοίτινονφόμα,καὶ πὸ Βσυ"
κολικὸν γουὐκ ἰθαγονεα ςόματοῖ ὅξι, ἀλλ᾽ ὀρυκτοί: μαρτυρέθ δέ μου “τῇ γνώμᾳ τι τὸ
σοιτη ἐςὶ Αἴγὺπος,ὅσιντιναἐπὸἀπο διείκνυμα τῷ λόγῳ ,κοὰὉΑμμωνοςχρυσήξ
θκον γῦνὁ μῆνον "25 (ἐπ τῇσι μεωσῬν' γνώμῃσι ,κἴσθλον πσϑδοὶ ἶγν πῦον ἐπυϑόμίω..
ὦ γοὺ δὴ ἐκ Μαρίαςτο πόλιος καὶ Α΄πιοσ οἰκέοντος αἱ γυ' 7] οὺ τοὶ πρόσουρα Λιθύμ,
οἱτοί τὸ δοκέου τος εἴνοικ Αἴδυσῖν,κοῦοὐκαἰγυ'πΤοι,κοῦἀχθόμνοιτῇπερὶ“πὰἱρὰ
ϑρησίείμγ Θσυλόμνοι 8η λέων δοῶν μὴ δῥ' γεϑϑαε, ἔπεμίων ἐς αμμωνα,φάμνοιούθεν.
στρ ἴσι τῷ καὶ Αἰγυ7ἰοισικοινὸνἔξνοιι"οἰκέειντογὺἔξωπονΔέλτα.καὶ οὐδὲν ὃ μα-:
λογίειν αὐτοῖσι. δουλεϑαξτοποίντωνστρίσιἐξάνακγεύεσθοιι.ὃδὲϑιὸςστρέωο᾽
οὐκέα ποιέειν πιῦ το φᾶς Αἴγνηχον ἄγοι ταύτην,πίὸ, ὃ πᾶλος ἐπιὼν,οὐῆϑα «καξ'
αἰγυπίους ἐἴνοις τούτουςδὶἔγόλιϑε λεφαντένηςπόλιουοἰκέοντές, ἰχϑ οΨ ποτοι-:
μοῦ “οὐ ον πίνουσι: οὕτω στοτταῦτα ἐχοήοϑη. ἐπέρχεται ὃ ὃ κᾶλος ἐ πεαὺ πσληθύᾳ,
οἱ᾽ μόνον χὸ Δέλτα κζλλὰκοὰ ᾿ν' Δι βυιοῦτὸλετομῶουχύρουἕγοιι,καὶ“»οὉΑρα--
βίου ἐνιαχᾷβ κκαὶ ἀδὴ δύο ἡ μόμέων ἑκουτέρω,ϑεδδὸν,καὶ τολόϑν ἔτι ἐούγου,κοὶ ἔλας
σογ"Ρῦ ποτοιμοῦ δὲ φύσιος πέρι, οὔτ τί τῶν ἱρέων,οὔτε ἄλλου οὐδενὸο ποιραλαδεῖν
ἐδυνοοϑην.πρόβϑυμοςδὲἴοπαῖδεπτοιρ'αὐτέωνπυϑέϑαε,ὅτικουτίρχωταιμιὰὃΝΕ-
λος τσληϑύων αγὸ ξοπέων τῶν ϑερινεδν οὐρξάμᾶνοο' ἀδὲ ἑπουτὸν ἡμόβαο᾽ .πελάζις
δ᾽ ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων ἡ μόλδέων,ὀταίσω ἀπέρχεται, ἀπολάπων ὁ ῥίεθρον «ὡς
το θραχὺς τὸνχειμώναἄπαντοιδιατελέειἐῶν,μέχριςοὗαὖτιςΤοπέωντῶνϑεϑινέ-
ὧν «τουτέων ὧνπέρι οὐδενὸς οὐδὲν δὧιός τ' ἐπνόμίω ποιραλαβέϊν “ποιρὰ τῶν Ααἰἶγν Τί
ον ,ἱ ορίων αὐτοὺς ἐδτινα δύγαμοαν ἔχει ὃ νεῖ λοσ' τοὶ ξμπαιλιν πιφυκέναι τῶν ἀλ -
λῶν 'σῦ το μῶν"ταῦ τοί το δε᾽ τοὶ λεγόμενα θουλόμενου εἰδίναμ, ἱςόρεον «νὴ ὅτι αὖ' -
ρασ᾽ἃποπνεοιΐσιχο'μοδγασ'πτοῖντων ποταμῶδ οὐ παιρέχυτοαι ἀλλὰ Ἑλλήνων μέν τι-.
νες ἐπίσημοι Θου λόμενοι τενέαδ σοφίζω, ἔλεξαν περὶ τοῦ ὕσθιρς φούου Τιφασίας ὃ
δούς πιδν,τοὶρ μῖν σι τῶν δοϊδν,Ἀσ᾽ἀξιεὃδμινηοϑῆνοιε,εἰμὴὅσονσημῆναιΘσυλόμενος
μοῦτεον «τῶν ἡ ἑ τέοη μὴν Λέγειτῇρ ἐ τοσίοισ' αὐέ μους Θὲ αὐτίουο' τοληϑυΐειν ὃν ποτα--
μὸν, κωλύουποι ς ἐς θάλασσαν ἐκρέειν γὃν πῖλον «πολλοίκας δὲ, ἔτη όίαε μὲν οὔκων ἔ --
πινδυίθωνὃδὲπεῖλοςτὠντὸ ὁδ γάζεται-πρὸς δε εἰ ἐτα σίαι αἴτιοι ἥξρυν,χοί "ἡ ἦν ἄλ
λους ποταμοὺς σοι"σιἐτησίῃσιοὐτοιῥέουσι,ὁ μοίως “ποΐθωιν, κοὰ πουτοὶ ταυποὶ
τῷ μάλῳ.κοὶ μᾶλλον ἔτι “οσούτῳ «ὅσῳ ἐλάοσονσιν ἐόντες, ἀοσϑωνέφεραποὶ ῥθύματοι πτοῖρέχον τοι.ΕἰσὶδὲρλλοὶμὴνἐντῇΣυρίμ.ποτοιμοὶ, τρλλοὶ δὲ ἐν τῇ Δι δύ,δὶοὐδὲντοιοῦ...
Ὅν πζορυσι,, θἱόν τι καὶ ὃ Νεῖλοςἡδὲτέρη,αὐεσσισημονεφέῤημένἐξ!τῆολελεγμε-
νης, λόγῳ δὲ ἃ πέϊν,ϑωῦ μασιωτέρηἥλέγειἀροὔἡκεαροῦῥίοντοιδιὲν,ταῦτα
μηχαυύζαθς«τὸνδ᾽Ωκεωνδνγγῆν΄πεοὶποζίρωνῥέεινἡδὲΤίτη τῶν δόιδν,πολλὸν ἐπαιεικ--"
φοίτα ζοῦσε, ,μαίλιτα ἔ όσοι λέγει ῬᾺ δὲ οὐσὶ αὐ τὴ οὐδὲν, φαμένη ον καῖλον ῥίειν)

δὲ Ὠ
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εἶχὸ τηκομῆψης λάδιὸςὃςδέοιμὴἐκλιβύης δᾷ μέσων Αἰϑιόστων, ἐκδιδοῖ δὲἐςΑἿ'-
τυ Τὸν . κῶο'ὧνδῇπαῥέοιαὐἀγὸχιόνος,ἀργὸτῶν ϑϑερμοτοτων ῥέων ἐσ' τοὶ ἐνχρό -πάτα, τῶν,τοὶ πολλά δξι αὐοϊοὶ λογίζεσθοιε “ἰούτων ταίρι γ δίῳτο ἐόντι, ὡς οὐδὲ -
πκὸς οἰγὺ χιόνος μὰν ῥέειν, πρῶτον μὲκαὶ μέγιςσι μουγρτύριον οἷ αὖεμοι “ποιρίλον --
χα, πνέοντος ἀχὸτῶν κΟοἴων “ουτέων «ϑερμοῖ δεύτερονδὲ,ὅτι αὔομδρος ἡ χοΐρε, Κοιὲ
ἀκρύςαλλος σγατωλέει ξοῦσιι. ἀϑὲδὲ χιόνι “πεσούσῃ,ποῖσοιαὐάγκηἐπὶὕσουιἐν“πέντε
ἀμόδᾳσι «ὡςτοαὶἐκφόνιξζε,ὕετ᾽αὐταῦτὰτοὶχωρία" Ξί τον δὲ, αὐϑρῶτπσοι ὑ πὸ ᾿ν'
καυίματος. μέλανδιἐόντος.᾿κηῆνοιδὲκοὶχωλιδονδῖν,,σ᾽ἔτοοςἐόντος,οὗκἀπολέί--
“πον! - γύρανοι δὲ φϑύγουσουι Ὃν χειμώνα τὸν ἐν τῇ Σκυϑικῇ χώρῃ πνόμβοον, φοιτῶ-
σι ἐς χεὶμασιίζω ἐς «οὐο ἡτσους “ύρυς"εἰρίνανἐχίόγιξεκαὶὁσονῶν ταύταν πί
χῴρίω,δἧςτοῥξει,κουὶἐκτῆοιουβχατοιῥέωνὃπέϊλος,ἰωαὖτι“οιοὗτονοὐδὲνὡςἡ
αὐόάγιη ἐλέγχει. ὃ δὲ πεοὶ Ἣν ακεανοῦ λέξασἐςἀφανὲς“ὖνμῦ.ϑοναὐενείκοιο᾽,ὅκ
ἔχει ἔλεγχον - οὐ γαρ τινα ἔποτε οἰσοε ποτοιμὸν κεανὸν ἐόν ται "Ομηρονδὲ ἢ χιναὰ τῶν
πρότερον γενομένων ποιητέων δοκίω τὸ οὔνομαδὺρον τοι,ἐςτίποΐησινἐσεγεΐκοιαϑ»«εἶ
δὲ δε7 μεμι!άμδιον γνῶμουο πὰς προκειμίνουο᾽.,αὐτέων“πϑρὶπῶν ἀφανίων γνώ -ὶ
μίω ἀποδέξαϑαε, φράσω οσἹότι μοὶ δοκέει τολυϑωύςαϑαεὃΝεῖλος᾿Μϑέρεοσ. τὴν
κειμόμινίω ὡρίω ἀπελαυνόμανος ὁ ἥλιος ἐκ τῆς ἀῤχαΐζος διε ξόσον ὑπὸ τῶν χει-

, 2 -» ͵ -. 2 « » 3. 3 , “Ἢ 5» :μώγων,ὁχυταετῆςΑιβυηςἐςπὰαὐ«ὡσ'μέγανἐνἐλαχίϑῳδελώίθα,πονἔΐξρη-
σαι. τῆς γα ἀγχοτάτω γωυ χρη οὗτος ὃ ϑεὸ;, καὶ κοιτ' ὅντινα ταύτην εἰκὸς σιν
γε ὑσοέτων μάλιςα,κοὰτοὶἔγχῶριαῥδύματομαραζνεοϑοιι“πῶνποτα μῶν - ὡς δὲ
ἐν ταλέονι λόγῳ δηλῶσοι ὧδε ἔχει-σδιε ξιῶν τῆς ΛιΟύῃς τοὶ αἴ δ ὅλιος, πιάδε ποι (4.
ἅτε δια ποιντὸς “οἵ χρόνου αἰθρίου το ἐόντος «οὗ ἠέρος ποῦ κοὰ ταῦτα τοὶ χροία,
κοὶ ἐλεενῆς τῆς κύρης ἐσυΐσης,κοὶ αὐζΐμων τυχρῶν,διεϊξκῶν, ποίζει δϊδν ππσδῃ κοιὶὰ πὸϑέρος ἐώϑεε πε ὧν “9 μέσον “οἵ οὐρανδ “ἕλκει γοῦν ἐπ᾿ ἑωυτὸν τὸ ὑσωρ' ἑλκύδισ
δὲ, ἀπω ϑίειὲς τὸ αἴω χωρία ὗπολαμίβαύοντωςδὲ δὶ αὔϊε μοι, κοιὶ διασιι δνάντες, τή.
χουσι.. Καὶεἰοἱεἰκότως ὁἱ οἱγὸὰ ταύτης τῆς χόρης πνέοντες ,6,τε νόος καὶ ὃ λὶ.} ναὐᾷ-:
μῶν πολλὸν τιδν ποίντων ὑετώταοι" δοκέει δέ μοι οὐδὲ πτοῖν πὸ ὑσίυρ Ὃ ἐπίτειονὃ
κοΐσοτο ἀποπέμπεϑοιε»ῦ μείλουὃἥλιος,ἀλλὰ καὶ ἀπολέάπεοθαχι ππδεὶ ἑωῦτόν -
πρηύνομβόουδὲ γοῦ χειμῶνος, ἀπίρχω τοι ὃ ἥλιος ἐς μέσον τὸν οὐρανὸν ὀπίσω . κοιὰ
τὸ ἐνϑεῦτεν ἤσδᾺ ὃ μοίως αὐγὰ ποΐντων ἔλκει τῶν ποτοιμῶν. τξωσ δὲ,οἱμᾶν,ὃμιβοίου
τοῦ ὕσοα.Ἂςσυμμισγομλῥουπσολλοῦαὐτοῖσι,ὰτε ὑομδέῃς το τῆς χύρης,., καὶ κα-
χαραοϊδωμίδης, ῥέουσι μεγάλοι: τοῦ δὲ ϑέρεος τῶντοδμβρων ἐπιλειπόντων αὐερῦσ;
καὶ ὑταῦ “οὔ ἡλίου ἕλκόμῆνοι, ἀιϑενέδιο εἰσί«ὃδὲμελοοἐὼναὔἴομιβρος,ἑλιόμε -.
γος δὲ ὑπὸ “ἢ ἡλίου. μοῦνος πσοτα μῶν »ὔ νον χρόνον εἐἰκότωσ', οὐπὸς ἑοῦ-
»») ῥέει πολλὸν οἱατοδεΐσερος, ἢ “εὗ ϑέρεος. ηότο μν γοῦρ μξὰποίντων τῶν ὑσοίτων
ἴσον ἕλκωτοίε . ἐν δὲ χειμῶνα, μοῦνος πιέξεταε - οὕτω “ον ἥλιον νενόμικα τούτου
οὔτιον ἕγοιε "αἴτιος ϑὲ ὠσ "5 ο' οὗ τοςκουτοὶ γνώμίω τὴν ἐμίω), νὴ τὸν ἠξρα ξηρὸν ταύύ-:
τῇ ἕνακ, διακοαέων τὴν σιέξοσον αὐ τῷ . οὕτω τῆς Δεβυύις πὰ αἴω ϑέρος αἰεὶ πουτέ--
χει. ε δὲἡ«(άσιο' ἤλλαικτο τῶν ὡρέων καὶ “οἵ οὐρανοῦ", τῇ, μῆν νωῦὃβορέηςτὸ καὶ ὃ
χεῖμῶν ἑςοῖ σι, ταῦταμῆν "οὔ νόου ἰὼ ἧ «σις καὶ τῆς μεσχμβείηο,, τῇ, δὲ ὃ νότοσ'
νωῦ ἔτεα, ταῦτα δὲ ὃ βορίες κεἰ ταῦ τα οὕτως εἶχα νὁ ὅ λιοσ' δδὺ ἀπελαυνδμῆνοσο'
ἐκ μέσου τοῦ οὐρανοῦ", οἴσαδ “οὔ, χειμῶνοσ,κοὶὰ τοῦ βορέω, ἴϊεαὐ τοὶ αὔω τῆς εὖ
ρώσης ν ουτοῖ ϑοναῖ τὰ Λιβύης ὄδχωται «διεξιόντα δέ μαν δᾳ,ποίσης εὐρώ -
πη ἐλτσοβεοιὶ ποιέειν αὖ τὸν τοῖον ντοί “σόν ναῦ δβγοαζεται ᾿ν πέϊλον . τῆς αὖ'
ρης δὲ -σέοι, ὅτι οὐκ ἐγρπνέει ἀγὸ “οὔ νάλου, τόνδε ἔχῳ γνωμίω, ὡς κοίρτα ἀρ
ϑερμῶν χωρέων,οὐκεἰκόςὕξιοὐδὲνοἶγοπνέειν.αὖρηδὲἀγὸ{υχροῦτινὸςφλλέθι:
πνέειν «ταῦ ποι μῆῤναν ἔσω ὧσ ἔσιτε, κοὰ ὡς αβχὴν ἔγενψεν.«ο᾽δὲ μείλον τὰσ'
πηγοὶς αὐτο Αἶγν πίων, οὔτε Λιβύων, οὔτο ελλίωων τῶν ἐμοὶ ἀπσινομάψων ἐσ'
λόγους, οὐδεὶς ὑπέφωτο εἰδέναε,εἰμὴἐνΑἸγυύπητφὲνΣαάῚπόλειὃγραμματιςὴςτιδν
ἱρῶν χρημάτων τῆς Αϑηνοίης . οὑτρς δέμοι παΐξειν ἐδόκεε, φάμῆνος εἰδέγοεἃ

ΓΙ ͵" - οΣ ᾽ 3] 2). ΣΝ - » ,Τριέως ἔλεγε δὲ ὧδε, ἔγοι δύο οὖρεα ἐς ὀξὺ πὰς κορυφὰς οιγμῆνα, μετοι--
Σὺ Συΐνης το σόλιος κωμῆνα τῆσ ϑηβοδος, καὶ Ἐλεφαντίνης . αὐνόμὰατοαιδὲἐν
γοῖσι οὔρεσι, τῷ μῶν, κρῶφμ . τῷ δὲ, μΦφιυτας ὧν δὰ παγὶς “οὔ πάλου ἐούσας
ἀβύσσουςἔκ' μέσου τῶν οὐρέων πουτίων ῥέειν - κοὶ τὸ μὲδ ἡμώάσυ τοῦ ὑσααρο,
ἐπ᾿ Αἰγγυΐηζου ῥέειν καὶ πρὸς βορέην αὔεμον «“᾽ δ᾽ ἕτερον ἥμωσυ, ἐπ᾽ ΑἹ ϑιοπίας
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ποιοὶ νόου. ὡςδὲ ἄδυοσοι εἰσὶ οὗ πεγαὶ,ἐς διάπειραν ἔφα »ούτου γαμμόσιλον Αἱτό
“ἶου θασιλέα ἀπικέ ἀλοιε"πολλέων γοῦ αὐτὸν χιλιάσῶν ὀργυέων τσλεξαίμονονκαῖ.
λον,ποιτεῖ ναι πωύτα, Κορὲ οὐκ ἐξικέαλαεἐςβυοσόν"οὕτωμὲνδὁγραμματιξὴςεἰ
ἄρα ταῦ το πνόμενα ἔλεγυ ἀπέφαινε,ὡς ἐμὲ κατανοέειν διίναιο᾽τινὰς ταύτῃ ζούσχῳ
ἰουρδς καὶ “πολιῤῥοίζω . διαδὲ ἐμ β «λόγτος “οὗ ὕσθεερς ποῖσιοὔρεσι,μὴϑύνασθοιε
κατιςμένίω κατοὶ“πειρατηρίίω ἐς δνοδὸν ἰίναε ἀλλα δὲ οὐδενὸς οὐδὲν ἐδυνάμέω πυϑέ
ἔϑε , ἀλλοὶ τοσόνδε μῖν ἄλλο ἀϑὲ μακρότατον ἐπυϑόρίω ; μέχρι μῆν Ἑ λεφανηΐνυο'
τσῦλιος οὐδοόητυς ἐλϑῶὼν,Ὁδ᾽ἀρὰονϑε,ἀκουῖἤδηἱσορέων«ἀγὸἘλεφαντίνεο'
ὕσύλιος αἴω ἰόντι, αἴαῳτε ἐξὶ χωρίον. πταύτμ ὧν διὰ γκ» τσλόϊεν σδιασήρεντα ἀμ --
φωτέρωϑεν κοι]ά “σύμ Θοαν, πορδύεοϑυιε.. (ὦ δὲ ἀποῤῥαγῇ τὸ τολόϊον͵ ἵξεται φε-
ρόμῆνον οἱποὺ Ἰομύος ῬΨ'ῥδου "8 δὲ χωρίον τούτο, ἔτιἀϑὲ ἡ μόψ'αο'τέοσαροιοαλό-:
9. σκολιὸς δὲ ταύτῃ κουτοίτσθλ ὃ Μμωίαφοίοοσ',ἐς)ὃΝεῖλος,οφίνοιδὲδυύδεμοί εἶσι
γδτρι,, τοῦο' ,δεῖ τούτῳ τῷ Ὡόπῳσιεκταλώσοκκαὶ ἔπειτα ἀπίξεσεϊο' πισιίον λεὶ --
ον ἐν τῷ νῆσον περιῤῥέᾳ ὃ νᾶλος; ταλομῶ οἰνομκαὺ τῇ δξ{.οἰκίουσιδὰτοὶζοβἘλε--
φανήνης αὔω Αἱ ϑίοπες ἤδῃ,καὶ τῆς νήσουτὸ ἥμεέσυ.τὸ δὲ ἵζαασυ,αἱγύηοἱνἔχωτας
Ἀ τῆ ενίσου λέμψη μεγάλῃ, πίω,πέρι ξ νομάδες αἱ ϑίοπες γέ μοντοῖε «πἰὸ,διεκεσλώ.-
σας εἐς οὔ Νείλου τὸ ῥέεθρον ἥξεις,τὸἐςπίὼλίμνίωταύταν,ἐκοιδοῖυκοὰἔπει
παἀποθοὶς ποιραὰ τὸν ποτοιμὸν, δδοι πορί ἕω ποιήσωσι ἡ μερέων τιροσράκοντοι. στό --
πελοίτε γοῦν ἐν τῷ πείλῳ ὀξέες αὐξλουσι καὶ χοιράδες πολλαί ἀσι,δ)᾿ὧνοὐκδάτᾷ
ὑΐξη τολέσινεδιςξελϑοὸνδὲτῇσιτωσοιράμοντοιἡμόδῃσιὥξορτὸχροίον,αδτιςἐςἕτε-
ρον πτλόϊον ἐμ βὰς, δυώδειοιἡμέρατολδϑύσεαι.καὶἔπειταὶξεακζο'πόλινμεγάλίω,
τῇοὐνομάδξιΜερόνλέγεται.δὲαὖτὴἡφόλισἔϊναςμηβόπολιςπδνἄλλωναἱϑιό.-
ΖΝ"οἱ δ ἐν ταῦτα ,δία ϑεῶν κοὶὰ Διόνυσον μούγος σώ βοντοιε"τούηους το μεγάλωσ'
πιμώσι κοι σζλι μαντην Διὸς κουτέφηκε "ςιοατούοντοῦ δ' ἐπεοὺ σζρέαοὃϑεὸσοὗ-
τὸς κελεύᾳ δᾷ, ϑεασισμάτων"τὴτῇαὐκελδύμ,ἐκεῖσε - ἐὸ δὰ ταύτας τῆς ποίλιος τολί

2.» ΄ ᾿ « » “αν ἢ 2 2. τ] 2 , ἥ" 2ὧν ἐν ἰσῳ χρόνῳ ἄλλῳἡξειο'ἐςδΑὐημόλους,ἦνὅσωποῦνἐξΕλεφαντήνηςλϑόϊἐς
"ἰὸ μηξόπολιν τῶν Αἱ ϑιόπων»τοῖσιδὲ Αὐτομόλοισι ούποισι ,οὐνομά δξι Ασμάχ - διύ.
νατοτε δὲ ἄξωρ τὸ ἔποσ'κοι τὐὸ Ελλήνων χλέδασαν,δὁαβιςερῆςχειρὸς “ποιρισοίμε.
"0. βασιλεῖ. οἰπέξηξθωνδὲαὗταιτέασερεςκοὲεἰνσιμυριάδες αἰτυ ΠΤ Ίων πῶν μαλά --᾿
μῶν ἐς τὸν ΑἹ ϑίοποις πούτους,σ᾽αἰπίίω“ιἰώδε,.πὶγαμμηγίλουθασιλεῶςᾧυ--
Λακοῦὲ ποι τέσιχ(εν ἔν το Ελεφαντίνῃ πσόλει πρὸς αἱ ϑιόσσῶν, η) ἐν Δάφυῃσι τῇσι πη.--
λσυοσΐᾳσι «ἄλλῃ δὲ πρὸς Αραθίων τοικωὲ Λοσυρίων.καὶ ενμωγέᾳ πρὸς Λιβύης ἄλλιμ-
ἔτι δὲ ἐπ᾿ ἐμ κοι τιδδσζων πουτοὶ το τοὶ αἱ φυλακοὰ ἔλουσι,ὡςκαὶἀϑὲγαμμιτί-
τυ ἀίθων «κοιὰ γοῦν ἐν Ελεφαντίνῃ Ὁ ὀνίθοι Φραρέσυσι ,κοῦὶ ἐν δάφνῃσι. «(ὧν δ .Α1γυ
“Τίους τία ἔτοα φρουρήξρεντας ἀπέλυς οὐδιὼς τῆσ' φρουρῆς" ὦ δὲ, βουλδυῤρέμᾶνοι ,ν)
κοινῷ λόγῳ χρησοζμῖνοι, πτοῖντες οἰγὸ οὗ" γαμμητίχου ἀπποσυῖν τος ἤν ἐο ΑἹ ϑιο-.
πίω . γαμμήτιλος δὲ πυιϑόμανος ἐδίωκε. ὡς δὲ κουτέλαβε, ἐδίῳ -“σολλὰ λέμον ᾽
καέ σζρεωσ᾽ ϑεοῦο'πτοιἱῴσυςἀπὸλιπεῖνἂκἔακουτέκυα,κοὰγὼαἴας-πόνδέπηα
λέγί) δείξανται τὸ οὐσιόϊον ἐ πεῖν, ἔνθα αἢ ἄξιο ἢ, ἔσιαϑς αὐ εῖσι ἐνθαῦτα κὴ τέκνα,
" γιωαῖηριο οι ἐπείτε ἐς Αἰθιοτήζω ἀπαίκον»»,σιδοῦσιστρέοιο᾽ αὖ τοὺς τῷ αἸϑιό..
πὸν βαισιλέϊ δέ, στ εοἰο' τῷδε αὐισίορέετοιι"ἡσοίν οἱ διάφοροίτινδῖντεγονότιο.πᾶν
οἰὐνϑιδ'απὸν.πούτουο' ἐκέλόυε ἐξελόν τας,τἰὺ ἐκείνων γῆν οἰκέειν . τούτων ἡ ἐσοιαοϑίν
τῶν ἐς «ἂν ΑἹ ϑίοποιςἡμόρὥτοροιγεγδνασιΑἹϑίοπες'ϑεαμαιϑόντοςαἰγύπχικιμξ.
ΧΙ μέν νον προσέρωνμέμνῶν ππλόσ,ἢ ὁδοῖδ, γινώστετοι ὃ μεῖλοσ' ποίρεξ τον ἦν ΑἹ -
γυητῳ ῥόύ ματοσ' . οὗτοι γαὺ συμβαλλομένῳ μίιῷ ιν δύρίσίκον τοῖς αὐαλσιμού μᾶνοι ὐ3
Ελεφαντίνες 'πορδυομθέῳἐςτοὺρΑὐγομόλουςτούϑυο- ῥέει θὲ οχὸ ἑ «σόρες το καὶ αὶ
λίου δυσμέων .1Β δὲ ἀρὸ τοῦδε, οὐδεὶς ἔχει σαφέως ᾧραίσαι - δβῥημος γοίρ ὅξι ἡ χύρῃ
οὗτη ὑ ποὺ καύ ματος. ἀλλοὶ τοῖδε μὴν ἤκουσα αὐοίν ὧν Κυρηναίων φαμένων ἐλιϑεῖν τε.
ἀδὲ5αμμῶνοςχρησήθιουκοὶἀπικέσθαιὲςλόγουςἘτεουέχῳτῷΑμμοωνίωνβασι
λέϊ. καὲ κωςἐκλότωνἄλλωνἀπικέαγακςἐσλέσενπαϑρὶοννεΐλα,ὧσοὐσδιὰςαὐ7
δἶδο ποὺς πηγοῖς . κοιὶ τὸν Ἐπτζουραον φαύαι ἐλθέΐν κοτὸ πτορ αὐδν κασχμωδνοιο αἢ-
οἤρειο -πὸ ὃῳ ἔθνος ἄξορ,ἔςι μὴν Λιβυκὸν, νέμει δὲ σἐὸ Σύρτιν το καὶ σἰὼ πρὸν δεδ
χόρίω πῆς πύρτιοςοὐκἀδὲὴπολλόν, ἀπικομήους δὲ ὧν Νιαστμώδγειο᾽ κοιὲ εἰρωτέω:"
μενὸς εἴτί ἐχάσι τσλῖον λέγάν περὶ 4" ἐρήμων Διδύης, φαύαι ἠβ' στοίσι τενέαϑε οὐ οῶν.
δυγασέων ποῖσοις ὑβριτάο«ρου,ἀλλάτομηχανᾶϑας ἀδοβοὡϑένοις παϑοιοσοὶν:
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χοὶ δὲ καὶ ἀπονιλυρῶδσοιπέντεἑωυτῶν᾽,δλομάδουςπτὼἄδηματῆς“κιβύης,κοὰδἰ τ ταλίον ᾿ϑοιον πιδε μαμρότατοι ᾿ἰϑομθδων "τῆς γα Διβύηοτὰ μνκοὐ]ὰ πίω βο
νεἱἴω θάλασσαν,ἀπὸΑἰτυ᾿ΠοὺοὐξάμῖνοιμέχριΣολόονποςἄκραςεὖ τολόυτᾷ τῆς
δ ϑύης, ποιρήκουσι ποιροὶ “ποῦ σαν ΛέθυσῖΡ,κοὶ ΑἹ βύων ἔθνεα πολλοὶ, τολίω ὅσον Ἐλ--
ληνεξ κοιὰ δοίνικόϊν ἔχουσι «τοὶ δὲ ἐχοδὺ θαλάοσης τὸ νοὶ τῶν ἀϑὺ θάλασσαν ἡουτη κοῦ
τῶν αἰϑρώ-πων, τοὶ κουύταδοθε ϑηριώσας ἐσὶἡΛιΘύκ.τὸ ϑὲ νοιτύποθριοι τῆς ϑηιρῶ
δος; Δάμιμος τί ἐσι,κωὶ αὔνοίρος διοινεὃς,κοοὶ δδημιοσ' ππτοίντων ἐπεὶ ὧν οὖν νεηνέοὐο ἀῳ
πεμπομϑέους οἷσαὺ τῶν ἡλίκων (ὕσδετί τὸ κοὰ σιτίοισι δς ξορτυμάνους ἰέναι ταπρῶ᾽
τομῆν2ὲ τῇσ'οἰκεομῆψας«ταύτην δὲ σεξελιϑόντοις,ἐςτὴνϑηριώδεα ἀπικέαγακἐκ
δὲ ταύτας, σἰιὸ δ μὸν διε μένοιε, πιὸ ὅδὸν ποι δυμβέουο᾽ πρὸς Ζέφυρον αὔςμον- διε, -
τελϑόντασ δὲ χδρον πολλὸν (αμμώδεα, καὶἐνπσὸλλσιὑμόνασι , ᾿ἰδιϑν δέαθτε
ῥινορεκὲν πεδίῳ πεφυκότα. κα σφεοο προσωλιϑόντοιξ » ἄπτεϑαι ποῦ ἐπεόντοσ'
ἀδϑὲ τῶν δινοϊρίων καρποῦ«ἀπομλέοισι δέ σζρι, ἐπελθεῖν αὐοβοαο’μικροὺς,μεῖί--
ὧν ἐλαζατονοιο᾽ αδοίσεδι . λαιβόνχας δὲ,ἄγεω σφέαο᾽. Φωυῆς δὲ οὔτ τι τῆς ἐκάνων
»ῦς πασχμώναο᾽ γινώσκειν οὔτε «οὺς ὀγοντοις τῶν ναί μώνων-γᾷτοαδορὺςσὲ
ἑλέων μεγίστων.κοὰ σιεξελϑόντας ταῦτα ,ἀπικέϑϑαε ἐς πόλιν ἐν τῆ, “ποίντας
ναι οἵσιἄτουσι τὸ μέγοιϑος ἰσουο: χρῶ μαϑὲ μέλανουσ ποιρὰδὲ σίωπόλιν, ῥέειν Ρ.-
ταμὸν μέγαν . ῥέειν δὲ ἀγὸ ἑ «σέρες αὐτὸν, πρὸς ὕλιον αὐατέλλοντοι . Φοιάνεσϑοις
ὲ ἐν αὐ τῷ κροκοσδιείλους «ὃ μὴν δὴ“οὗ Αμιμωνίου ἐπιαβηοὺ λόγος, ἐσ' “οὔπτόμοὶ
διραλάϑω, τλίω ὁτι ἀτσονοςζ τιἔφασκε "οὖς μασαμῶνασ ὡσ' ὧι κυρίῳαἶοι
ἔλεγον, κοὰ ἐς οὖς οὗτοι ἀπίκον.» αὐθρώτσους » πέτιτοιο' ἑἴψοικ “ποίνοις «τὸν δὲ σὰ
ποταμὸν ἄξερν τὸν ποιραῤῥίουτοι, καὶ ἐπέουρλος συυεθάλλε» ΕἾ δ᾽ πᾶλον - καὶ
δ κοὰὁ λόγος οὕτωςαἱρέει.ῥέειγοῦν ἐκ λιδύηςὃΝᾶλος,κοὰμέσαν“πίμνων λιδύ -
ἴωκαὶ ὡς ἐπὸσυ μβαίλλομεοιιτοῖσιἐμφανέσι"τοὶμὴπνωσκόμῆνατοιβεριρόμωνος.»
ῷτσοῳ ἐκτῶν ἴσων μέζων ὁρμᾶταιοτςθοςτε γοιὺποτα μὸς οὐῥξάμωνος ἐκ Κελ΄-
τῶν κοῦ πυξῥηνες πόλιος, ῥέοι μέσην οἀζῶν πίιὸ εὐρώτσην " ὦ δὲ κελτοὶ εἰσ! ἔξῶ
ὑρακλυΐῶν κηλέῶν "ὁμουρέουσιδὲκαφησίσισι,δὶἔσριτοιπρὸςδυς μέων οἰκέουσι “τῶν
ἐν τῇ εὐρώπεκοιοικεμένων. τολουτᾷ δὲ ϑίςρος ἐσ θάλαοσοιν ῥέων τὼ “»' εὖξεί-
γου “σόντου 478. ποίσειν εὐρώπας, Τῇ »εἸφριηνοὶ μι λησίων οἰκέουσι ἄποινϑε.ὃμὲν,
Φη τορος, ῥέει γοῦν σ᾽ ἰκκομένης, πρὸς πὸλλῶν γινώσκεται ε΄πθοὶ θὲ τῶν οὔ μεί
λου πηγίων, οὐδεὶς ἔχει λξψειν . ἀοίκηοός τε γοῖρ ἐστνκοὰ ὁβμος ἡ Δι βύῃ, δὲ ἶισ' ῥέει».
καϑοὶ δὲ οὔ ῥδύματος αὐτοῦ, ἐτο ὅσον μοσιρότοιΡνἱσορεῦντοιἰώὁβικέωϑιαι,ἴροτοιι-
ἐκόιδοῖδὲ ἐς αἴτυ πονᾧδὲαἴγνπῖος τῆς ὀράνς Κελικίης μάλισοξ κῃαὖτίη κέεται".
ἐνϑϑεῦντον δὲ ἐς Σινάίτσην σἰιὺ ἐν τῷ εὐξείνῳ πόντῳ, πέκτοἡμόρωνἰϑέϊαὁδὸςδζώ
γῷαὐοίοί ἡ δὲ Σινώτῃ πῷ τφρῳ ἐκόισδοντι ἐς θάλασσαν, αὖτίη κέετος. οὕτω τὸν πᾶ
λοῦ δοκέω δ» ποίσας τῆς Λιβύης διε ίντα, ἐξεσοῦϑιετῷτσθῳ-νείλουμένγα

᾽) - ,.) 2, κ᾿ .,“,ν 2 , . Ρ τ ,πέρι, τοτωῦταεἰρήαϑω δδχο ζεουι δὲ περὶΑἹγυπουμηκανἐῶντὸνΛόγον,στιτσλεῶ
ϑωῦμάσιαἔχει,ἢ οἶλλε ποῖ σα χιύ οπικοὶ 6}. λόγου μέξω ποιρέχυτοιι “πρὸσ' “ποῖ᾽σα:
χώρίιηύτων ἐνειοι,τσλέω περὶ αὐνὴ εἰρήσωτοι. αἰ τύΠΤ οι ἅμα τῷ οὐρανῷ τῷ να.
τοὶ σφέων ἐόντι ἑτεροίῳ,καὶ τῷ ποταμῷ, Φύσι ἀλλοίίω ποιρελομένῳ ἢ ὁ ἄλλοι ῳ--
ταμῦὶ τοὶ πολλὰ ποῖγτα ἔμπα λιν τοϊσιἄλλοισι αὐϑρώτρισι ἑ τή στεν ,ἤἴθεοί το,κοὰ νό
μους «ἐν “οἿσιαὶ μᾶν γωωαΐκας, ἀγοράζουσι,κοιὶπουπηλδύουσι . δ δ αδοϊδϊν,κουτ ὀἶΐκες
ἐόγχες, ὑφαΐνουσι. ὑφαΐνουσι οἱ μὲ ἄλλοι, αὔῶ πἰὼ κρόκίω ὦϑέοντεσ'.Αἰγύπτιοι
Νὰὲ κοίτοτοὶἄχθεαοἱμὲναὔοίοεςἀϑὲτῶνκεφαλέωνφορέουσι,αἱδὲγιαἷκόϊ.ν
ἀϑὲ τῶν ὥμων οὐρέουσι, αἱ μᾷν γιωαἴκόϊ'.,ὃρϑοιὲ,δἱδὲαὐοίοδϊ5,μοιτημένοι,δὺμῦι--
ρήι χρέωνται ἐν “ἴσι ὀΐκοισι. ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν πῖσι ὁσοῖσι, ἐπιλίτοντεσ' ὧσ' τοὶ
μᾶν οἀορὰ,αὐαγκοῖαδὲ ἐν ἀρρκρύφῳ ἐεὶ ποιέειν χρεών. τὰ δὲ μὴ αἰορα, αὐα--
Φαυδόν ἱρᾶξ ται γμοὴ μᾶν οὐδεμύζε οὔτε δῥ'σενος ϑεοῖ, οὔ τε ϑελέιςοαὐορόδὲ“ποΐν.
τῶν το, κοὰ πασίῶν -Ξέφειν τοῦο' τοκέωο᾽ “ΕἾσιμονποισὶ,οὐδεμάηαὐοίγικη μὴ. βα5
λομέτοισι . τῇσι δὲ ϑυγαξάσι,ποῖσα αὐάγκη 5, καὶ μὴ βουλομένῃσι. δὶ τρίόο' τῶν
ϑεῶν, πῇ μὼ ἄλλῃ, κομέουσι. οὐ Αἰγύπτῳδὲ,ξυρεῦντοιι. ποῖ σι ἄλλοισι αὐθρώΞ
ἤσισι νόμος ἅμα κήδιεῖ κειοίρϑοι τοὺς κεφαλὰσ,τοὺς,μάλιςαὶκνέυται.Αἰγύηι
οι δὲ λεὺ «ἦν ϑανάρουσ' αὐιεῖ σι τος Τ1'χαςοἱὐ ξεσϑοιεντοίς το ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ γε
νείῳ,τέως ὑβυρημένοι.. τοῖσι μον ἄλλοισι αὐϑρώτεισι,χορὶφ. ϑη ρίαν δίαστα ἄγ --
κέκρι τος . Κἰ γυ ΠΤ 1οιαιδὲ,ὃμοῦϑαρίοισιἡδιίαυτοίἐδ!«ἀγὸ πυρέων.; νοὶ κριϑέων.
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δ λλοι δώσουσι.Αἴὦπίωνδὲτῷ.ποιδυμένῳἐγφούτωνπιὸζόην,δνειδοξμέγιςδει ὅξι.
ἀλλὰ οἰγὸ ὀλλυρέων πποιεῦ7) σιτία γτοὶς, ζεὰς. μετεξέτεροι ποιλέσυσι. φυρώῶσι τὸ μν.
ςαῖς,τοῖσι σόν δὲ πηλὸν τῇσι χιροΐ - κοι σὺ καπρον αὐαιρέοντοιι . τὰ οἀδοῖα,
φίλοι μὴν ἐδοιὼς ἐγένον»», ταλίω ὅσοι. ἀγὸ οούτων ἔμα,ϑον. αἰ γυσητιοι δξ, ατϑοι τοῖ-
μένοντου. ἐϊμιαιτοι τῶνμὰναὐοβῶδν ἕκοισος ἔχει δύο. τῶν δὲγωωαικῶν,ἕν ἑποίςη"-τῶιἰςίων «ὅν κρίκους ,κοιὰτῆσ κολλουσ'οἱμβὸἄλλοι,᾿ξωϑενπροςόίουσι.Αἰγύπτιοιδὲ,ἔσω.
ϑεν-γράμμαπο γράφουσι,κοὶ λοήξοντοι ἰἠΦοισι "Ἐλληνόδ μα τῶν αριτερῶν
ἀδὲτὰδεξιὰ φόμοντως τὸ χεῖρα,Αἰγύπτιοιδὲτῶνδόμὧνἀϑὲὴποὶοὐλισεροί,,
καὶποι δδ τοῦ πιῶτααὐτοὶμὴφασιδὶτοὶδικιαποιέειν-Ἑλλενοιοδὲ,ἐπ᾿ἀρισε--.
ρᾷ σγφασίαισιδὰγροίμιμασιχρέωντουΚουὲτοὶμὲναὐτῶνἡ"ἱρὰταδὲ,δῊμοτικοὶκουλέ
ἐταῖς «ϑεοσυβέες δὲ “περχατῦσ' ἐόντος μάλιτοα “ποίντων αὐθρώπηωον.,, υὐμοισι “ριοἴτόιε
χρέωντχε ««᾿ Ἐκ χαλκέων τοῦ τηρίων"αἰνουσι,διασμεωντας αὐ πίον ἡ μόβδ ω -ἐχ
η μίν δ οὐ ,ἀ λλὰ “ποίντος εἵματα δὲ λίνεα φορίσυσι οἰεὶ γεότολυτα,ἔταιτηδέυοντε9
ἥξω» μάλιςφοι.το τὸ αἰδοῖα’ περι τοΐμψον τοί κοιϑουριότῃηος εἴγωκιν, προτι μεδὲτὰς θὲ
ϑαροὶ ἐΐγοις ἢδὺπρεπέςεροι.οἱδὲἱρέεςξυρδδγτοιι“τόντὸσῶμα3ὲἔτοςἡμέρυς,,ἴγα μάτε φθεὶρ,μὐτίτιἄλλομυσαρὸνμυδὲνἐγγίνυ ταίσζοι θδδ απεύουσι οδο ϑεός ζοϑῆς
τοιδὲφορίουσισὶἱ φίδι; λινέίω μούνίω,καὶ οὐσσοσάέματοι ύδλινα «ἀλλίω δέ σορι  --
ϑέῦτα οὐκ ἐξεσι αλέοιν,οὐδὲὥποδάματαἄλλα"λούντοιδὲδῆσ'τῆοἡμόβηςἵποῦ
φὴς ὕσθετίἰυχρᾧνὉσ!ὺςἑκοίσης νυκῖς ἀλλαιο᾽ τε θρησκείαιο᾽ μυρίαιο' ἐπιτελέδοιὡς,
ἐπεῖν λόγῳ “ποίορυσι δὲτὴ ἀγαθὰ σὐκ ὀλίγαοὔτέτιγοῦντῶνοἰκηΐωνΕίξουσιοὔτε
σὲ ποινέωντοι,ἀλλακοτὲσιτίαστϑιἔςιἵροὰπεοσυϊμονα.κοιὲοαινζῶωνκαὶβοίωνκρεῶῶξκ
τλῆθός τιἑκοίσῳ γίνεται πολλὸν ἑνοίτης ἡμόμης-Δίδοτοιϑέσζρικοὰοἶνοςἀμιδέλι-
γος,ἱθύωνδὲοὗστοιἔξεσιποί(εοϑιις«πκυοίμουςδὲτίτιμώλαασείρεσι Αἱ γνΠ σι.
ἐν τῇ χύρκ, οὖς τε γενομίους, οὔτοΣὥωυσι,οὐτεοντοὶ,σδετῴονται.ὁϑὲδὰἱρέσι,
οὐδὲ δρίοντος αὐξλοντοῖι,νομάίζοντοσ'οὐκαθαρόνμὲνἕνοιδασριον. ἱρῶτοι δὲ ἐκ ἐς
ἑπούσαυ τῶν ϑεῶν,ἀλλὰ πολλοὶ,τῶυεἰςἐςὶοὐδχαδλδύςἐπεωὺ δέ τιο'ἀποϑαύᾳ, τούτου
δ΄παῖςἀντιιοντήςοιτοοιτῆνδὲβοῦς«ἦνδῥσιναι,»Ψἐποίφουξϊνοινομέξουσι, κοὰ
“οὗτου ἐΐειοι δοκιμάζουσι αὐτοὺς ὧδε. - τρέχα ἰυ κοὰ μέην ἴδηται ἐπιδίαν μέλας
ναροὐποιθαρὸν ἔϊγοιε νομίζει"δίζεται"ταῦτοἀδὲὥβερτυταομιζεουτῶντιςἱρέ-.
ὧν ,κοὶ ὀρθοῦ ἐ Ξεώ τος ΤὉ κτήνεος κοι ὑ ΠΤ ίου, κοὰ τί γλέδοσαιν ΩΣ ἀποϑα
οὴ τῶν προκειμῆνων σημεΐων, τοὶ, ἐπὸ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ὁδέω "κοτορᾷ δὲ κοιὶ τὰς Ξίχαρ
τῆς οὐρῆς εἰ πουτοὶ φύσιν ἔχει πεφυκυζαο.ἰμδὲτουτζων“ποίντωνἡκοιϑουρὸς,σημαΐψε-
ψοίς Ούσλῳ περὶ τοὶ κόν εκὲ λίατωγ'κοὰ ἔπει]α γῆν σημοντίσοι ἐππιτσλάσας,ἐπιξραλ,
λει ονσδεκτύλιον κοὶ οὕτω ἀ-ποίγουσι ἀσήίμαντον δὲ ϑυΐαντι (θάνατοςἡζαμυΐῃἔπι
κέεταιδονμά}μὲνχωνὋκτῆνοςξόπῳ“οιῷϑε.θυσίῃδεστῶ(δὲκουτέσηκε-Αγὰ
τόντες "ἃ σύση μασχεέγον κτῆγοσ' πρὸς τὸν ὁ μὸν ὅγου αὐ ϑυΐσωσι πυρίω καίουσι «ἔπε
τοιδὲ ἐπ᾿ αὐ τον οἶνον κοιτοὶ “ον ἱρεΐκἐπιασεί τες, ἐπικαλέίφντος ἣ: ϑεδὸν στρα
ξουσι . στ ξαντε σ δὲ ἀποτοίμνουσι σἰὸ κεφαλίώσῶμαμὴδτονκτήνεοςδιείρου
σι: κεφαλῇ δ ἐκείνου πολλὰτοιτηραίθέμῖνοι, φόβουσι «οἴσι μῆὺ αὐ δατορὴ καὶ ελῷ
γέο' στὸ ἔωσι ἐπίδῃμοι,ἔμποροι,ὀἶΐδεφόμοντεοἐςτίὼἀγορίωἀπ᾿ὧνἔδον:»"τοῖσιδ
αὐμὴ πουρέωσι  λλυνδῖν',ὐϊδὺ ἐκθάλλουσι ἐς οὖν ποτα μόν. πουταρέοντοι δὲ τάδε λέ :
γοντὸς τῆσικεφαλῇσι, ΕἾ τι μέλλοι ἥ στρίσι οἿοι ϑύεσι,ἢαἵγυπῆῳτῇσωυαποίσῃησ,
κὸν γυέϑαςἐςκεφαλίωταύτανΤαπέοθοικιμουτοὶμὴ νωο τοὶς κιφαλὰς τῶν ϑυο--
μων κτενζων,κκοἱ ηἱὸ ἐπσίασεισι πον οἴνου, πτοίν τος ΑἰἶγνΤιοι νδιμοισὶ τοῖσι αὐ τοῖσι
χοΐῶντοι ὃ μοΐωρ ἐς "ποΐντοι τοὶ Ἱροξικουδ γὸ “Ῥύρν ΜΚ νόμου οὐδὲ ἄλλου οὐϑενὸο ἐμ-
ψύσουκεφαλῇῆσ'τεύσῳταιςΑἰγυΠΤίῶνοὐδιεῖςἡδὲδιὰὑϑωίρεσιςτῶνἱρῶνκαὶἡκαδ'
σιοὶ,ἀέλλῃ περὶ ἄλλοἷρόνστῇτποντέφηκατοὺδὧνμεγίσηντὸστιάμοναγεντοιιξέγοε,,
κοῶὰ μεγίσαν δι δρτὴν αὐόγουσι,τούτὴνδ49μόριαὁρων"Ἐπὴνπρονκσεύστσιτῇσι,κοὰ
ἐπὴνκοιτούξωνταιε, θύουσι σἰὠὼ βώῶδνικοὶ ὁ ποσιείραντος, κοιλίην μῆὺ κεϊγίω πᾶν
ἔξω ἄλον ««αλάγχνα δὲ αδ'ρν' λεί-πουσιὲν τῷσώ μοσπι,καὶ πίω ἡπμελίώ. σκέλεα
δὲ ἀποτοίμψουσι, καὶ τί ὀσφὺν ἀκρίων, κοὰτὺ μους τὸ  κοὰ τὸν Ξάχιλον.ταῦται
δὰ ποιήξυντος,τὸἄλλοσῶμαποῦβοὸς “πιμτολᾶσι αὐτων; ποιθουρ ὧν, καὶ μέλιτος,»
κοιὶ οἐςοιφί δὸς, κοὰ σύκων,καὶ λιξανωτοῦοὶσμύρυνσ,κοὰπίδνἄλλῶνὃνμάτων-
ταλήζωντος δὲ τούτων, κουτα Πζουσι, ἔλαιον ἄφιϑονον πουταλίοντας - προνηεύσαντοῦ
δὸς, ϑύουσι»κολομήδων δὲ τῶν Ἰρῶδν,τύτοντοι ποίντες " ἔπεοῦ δὲ ἃ τουτυωνται,,
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δαῖτα προτίϑεντόιι τοὶ, ἔλίποῦηο τῶν Ἱροδν"τῆῦμὴνναὺκοιϑουγοὺςδὲ)σενοὶο᾽πῶν06
εὃνμεοτὲτῶν μόορυς,δὲπτοίντοςΑἰγύΤιοιϑύσυσι«τὰςδὲϑελέαο᾽οὐσφ!ἐξεσιϑυΐει,
ἀλλὰ ἱραΐῖ ἐσι τῆς τοιος τὸ γοιὺ τῆς τσιος ἄγαλμα ἐὸνγωραικήϊον,βούκερώνὅξι, κουτοῖ
ταθο Ἐλληνδῖο σί τοῦν γράφουσι.καὶτοὺςβοῦςσοὶςϑηλίας,ΑἰαἰἼΤθιποῖνταςὃμοΐ
ὡς σίβουποιε προβοΐτῶν τιοίντων μάλιςα μακρῷ «τῶν ἐἴνενιο;,οὐτ' αὐὴρ αἰγύϊ ιοσ'»
οὔτε γιωὴ αὔρα ἔλληνα Φι λήσεις αὐ τῷ σύ ματι.οὐδὲ μαχοκέρῃ οὐοίρδο Ἑλληνος χοῆ-
σωτοῖι,οὐδοδε λᾶσι, οὐδὲ λέβῳτι,οὐθὲ κρέως κοιϑουροῦ βοὸς σδιατοτμημῖθου ἑλληνικβ
μαχοιίρῃ,τεύσυτοιιθαἐτεσιδὲτῷοἀπσοθνήστωντοις680Κόποντοιόνδε,ταςμὴνθηλέω,ἔαηὲνποταμὸνἀπαιᾶσι «δὴδὲδδ'σεναιο᾽κου»θύοδουσιἔησισοιἐν«ΟἿσιπροαϑεΐ
ϑισι,τὸ κίραο᾽5ἔτερον(ἢκοὰἀμφότεραὑτοερέλοντοισημηΐουἐννειοιἐπεαὺδὲσαπᾷ»
κοιὶ προσΐᾳ ὁτοτωγμένοο' χρόνος, πικνέετοιι ἐς ἑποίδαν πόλιν Θουγις ἐκ τῆς Γροσῶ-
πίγιδος κουλεομῆῥης νήσου. σύ ἔς! μᾶὺ ἐν τῷ δέλτα "περίμεζοι δὲ αὐτῆσ' εἰσὶ, οἴ --
τοι ἐννέα. ἐν ταύτῃ δὰ ὧν τῇ προσωπίτισι νήσῳ ενᾷσι μὴ κοὶ ἄλλαι “σόλιες συχναΐ-
ὃκ τῇς δὲ οὐ βουίις ποιραγίνον τοι αὐακρησόμῆναι τοὶ ὀξέα τῶν βοῶν, σὕτομα τῇ πά-
λει νΑταάρδησαςἐνδαὐτῇκ᾿φροσιίτησἹρὸνἅγιουοουταὶἐκταύταςτῆςπούλι-:
ος ἀτλαρίοντοιπολλοὶἄλλοιἐσἄλλωσ᾽πόλιοιοαἰορύξαντω δὲ τοὶ ὀφέα,, ἀποίγου--
σι νκοιὰ θοΐΠ7 ουσι ἐς ἔνα χῶρον ποίντοσ κουτοὶ ταῦτοὶ δὲ “οἷσι βουσὶ κοὶὰ τᾶλλα κα
ἡεα δ ποιντα θάπτουσι ἃπασοϑνήσικοντοιἐκοὶγ"περὶτοῦταὅτωσζρίνονομοθέτητοι-
ἀτεΐνουσι γοῦν δᾺ οὐδὲ ταῦται. ὅσοι μὴν σὰ διὸς ϑηθαιέος Ἰοβανται ἱ ρὸν, Ἀνομοῦ ΤΞ
ϑηβαΐου ἀσὶ,οὗηρι μὴν ποίντος ὀΐων ἀπεχόμᾶνοι,οἶγας ϑυΐσυσι. ϑεοὺς γα δὴ ὃ ποὺς
αὐὐποῦο ὅξποιντος ὃ μόίως αἱ τύ ΠΤοισζόοντοῦπτλίωτσιόςτε,κοιοσίριος,τὸν,δὰ
διόνυσον ἔζγοικ Ἀέγουσινορύῃυςἢὃμοίωςἅποιντος σίθονποι ὅσοι μῖν δὲ ᾧ μέσης
ἔκτανταιὶ ρὸνἢνομοῦ“οὔΜονδασίουεἰσὶ,οὗαιδὲοἀπῶνᾧπεχόμᾶνοι,δῖο ϑυΐζουσι- Θη--
βοῖξοι μξ νιν καὶ ὅσοι δἰ, ούνρυσ' ὀΐων ἀπσέλον ται, δ[8. τάδε Λέγουσι “ϑνν ἦμὸν πόνδέ
σφιτοθῆναι. Ἡρακλέα ϑελῆσοιι ποίντως ἰδεϑαι ον δίκιο ον,οὐκ ἐ ϑέλειν δφϑῆ -
ναι ὑπ᾿ αὐτοῦ,τώλος,ἐπείτελιποιρέειντὸνἩρακλέανδνααμηχανῇσικαϑςκριὸνἔϊε
δείραντα,προικϑέαθαετὸτίκεφαλίωἀποταμόνταιτοῦκριοὔ"καὶἐνδῦντοιτὸνοῦ
κοςοὕτω δι ἑωυτὸν ἐπισιᾶξαι. ογὸ τούτου,κοιοπρόσωπον τὠγαλμοῬῦ δ.ιὸς ποι δ')-
σι Αἰγύπτιοι, οἰρὸ δὲ ΑἸ γι πίων αἰμμώνιοιἐόντες αἶγυπῆίων το κοι αἰθιόεσων
ἄποικο ε,κοὶ φωνὴν μεταξὺ ἀμφοτέρων νομιέξοντες. δοκέφν δὺς μοὶ ϑυνομα αμμώ
γεϑι,οξ τοῦ δέστρ ι τίω ἐπσονυμίίω ἔ-οιή(θω»Ρ . Αμμολῇγα ΑἸτύηΤιοι κοιλέουσι
ηὃν δίαιοβὸδὲ κριοὺςοὐϑύΐουσιΘῃβαῖοιἂν ἀσὶ σῳλὶ ροὶ δ[β, ἄξων “με δὲ ἐμδδᾳ Ζ
ἑνιαυ-Ρῦ, ἐν δρτῇ δ᾽,διὸς, κριδι ἕναπουτοικθ [αὐτὸς κοιὲ ἃ ποσδιείραντοςκοὐὰτὠῦτο,
ἐνδύσυσι τώγαλμα τοῦ Διός - καὶ ἔπειτα ἄλλο ἄγαλμα Ἡρονιλίου' προσοΐγουσι
πρὸς αὐ'ϑ-ταῦτοαι δὲ ποιήβιντος, τύποντοιι ὁ παϑοὶ τὸ Ἱρὸν ἐκποῖντος οὖν κριόν'κοι
ἔπειταἐνἱρὴϑόκεθάπηουσι αὐπόν-πρακλέος δὲ πέρι, τόνϑε τὸν λόγον. ἤκουίθι ὡς εἴ
τῶν δυώϑειοι ϑεῶν.-οῦ ἑ τέρου δὲ πέοι πρανιλέος,ον,ΕλλονόῖοὀΐσθασιοὐσὰμᾷΑἹπ΄-
Τα ἐδουνάσθαν ἀκβίθι.καὶ μὴν ὅτι τέ οὐ παρ᾽ ελλίνων ἔλαθον παυομαοῦ Ἡραμλές
ὃς ΑἰγύἡΤοιἐλλὰελληνδῖνμᾶλλονποιβΑἰγυΠ]ίων,καὶἙλλήνων οὗτοι δὲ ϑέμῆνοι
πῷ Αμιφι ξύονον' γόνῳ οὐὔϊομα Ἡρακλέα, πολλά μοι καὶ ἄλλα τοκμηρια ἐςι ερῦ»» ὅτω
ἔχειν, τν ὃ δὴ τὴ οδεστι το τοῦ Ἡρανιλέος τούρου ἃ γονέες ἀμφότεροι, λον αμφιβύων,
καὶ Αλκμήνηῃ, εγονότως ὁ αὐέιο.ϑεν ἀπ᾽ ΑἹ γύπηου"καὶδιότιαἱπίπΤΊοιοὔτοθόσει
δίωνος,οὔτεΔιοσκέρων τοὶ δνόματοαι Φασὶ ἐ δέναι, οὐ δέσφι ϑεοὶ οὗτρι ἐν “οἿσιἄλλοισι
ϑεδϊσι ἀπυϑιδέχο:ταιικοὰ μίω ὄγε ποι ελλήνων ἔλαβον οὐνομοί τοὺ σαί μονος, τού
τῶν οὐκ ἥναςο,, ἐλλὰ μάλιςα ἔμελλον μνήμίω ἕξειν, ἄποδὸ καὶ ὁ τοναυπιλίμσι ἔ -
γρέωντοκοι ἡ(ϑων Ε λλήνων τινὲς ναὸ πίλοι, ὡς ᾿λπομεοιέ το,καὶ ἐ μὴ γν μη οἁρέει
ἑἰςτουρυτέωναὐκαὶμᾶλλοντῶνϑεεῶντοὶοὐνόματαὑβεπισέαρΑἰγυητχιοι,ἢ«οἵ,
Ἡρακλέος «ἀλλά τις οὐ χοεζόςὕξιϑεὸςΑἰτὰΠΤἰοισιπρακλύεὧσ. δὲ αὐ οἱ Λέγουσι,
ἔπα ἐςὶἑπγακιςαἰλιανὴ μύριαἐςἃμάαινξασιλθύρωηα, ἐπείτεἐκ τῶν ὀκτὼ θεῶν
ὧ δυώϑεκα θεοὶ ἔγώνονερ τῶν, Ἡρακλέα ἕνα νομίζουσι. κοὶ ϑέλων δὲ γούτων. πέρι

’ ΜΙ τ τὸ δ. ὁ ς ἢ " , ’σαφέςτι ἀδένας02ὧνοιόντο(ὦ, ἔτολδυσακοὰἐο'τύροντῆςΦοινέκηφ»πουϑανόμδνοσ
αὐτόθι ἔνοι ἱρὸν Ἡρακλίος ἅγιον . κοὶ ἴδον τσλουσίωσ' ποιτοσκδυασμένον ἀλλοιοῖ
τὸ πολλᾶσι αὐαθήμασι, κοιὶ ἐν αὐ τῷ ἥν Ξῇλαιδυῦ᾽.ἡμᾶν,χρυσοῦἀπέῷον«ἡ δὲ,
σμαράγδου λίθσ,λάμπονος τοὶς νύμταις μέγαϑος.ἐς λόγουοὃἐλθὼν“σιρδῆσι ἢ»
ϑεοῦ, ἐρόμίω ὁκόσος χρόνος ἀϊρ,0} οὗ στρ.κα ἱρὸν Ἰσβοντοιιδὗροι δὲ, οὐδϑὰ τούθυς τἶσι
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Ἐλλησισυμφδρομίδουο.ἔφαίοινγοὺρἅματύρῳοναξομδῃ,κοὶοἱἹρὸντὸν3.81οἴδαν
θῆναι. ὥφαιε δὲ ἔτεα ἀφ᾽οὗτύρονοἰκέουσι,κεκόσια,καὶδιοίλια-ἄδονδὲἐν τῇ τύρῳ τὴ
ἄλλοὶρὃνἩρακλέος,ἐπωνυμίηνἔχοντοσ'θασίουἔϊγοιι"ἀπιιιόμῆνοσ' δὲ καὶ ἐς Θάσοι,
ὅρον Ἱρὸν Ἡρακλεοσ Αασὸ Φοινίκων ἱοβουμβέονδὲκοιτ'εὐρώσησ'ζήτησνξκτσλών-
“ . 7) τνν ως ΄ .-" 3 , 3} Ὧν Νἄντῷ, Θάσον ἐκτιίθν καὶ ταῦ τοι πέντογυνεῖσι. αὐοϊοεὃν πρότορά ὕξι, αὶ τὸν Αμφι -
ζύωνος Ἡρακλέα ἐν τῇ Ελλάσι γεν ίαθιχο.τοὶμβύνηνἱσορυμῆζα,δὰλαῖ(ιΦίωςπαλα
ὃν ϑεὸν ἢ; Ἡρακλέα ἐόν τοι. τὴ δοκέσυσιδέμοιοὗτοιὃριϑότοσταἙλλήνων ποοιεέιν,δὶσν-
ξὰ Ἡράκλφαὶ οδυσαμῖνοι, ἔκταντοι νὴ τῷμῆ ὡς οἰβωροίτῳ δλυμπίῳδὲἐπωνυμένἰω, ύύσουσι. τῷ σ᾽ ἑτέρῳ,ὡςἥρωϊἐναγίζουσι.λέγουσιδὲπολλὰ τὴ ἄλλα αὐεπισκέπχως
ὦ ελληνδιο.δὐήθης θὲ αὐ τῴωνκοι διε ὃ μῦϑός δξη,τὸν,πϑοὶτοῦἩρακλέοςλέγουσι,ὡς
αὐ ῶῶν ἀπαικόμᾶνον ἐς Αἰτυ ον, σέαντος οἱ Αἰ ΠΤ οι,ὑπὸ πομπῖο 3 γον ὡς ϑύσον
πος τῷ διΐιπὸν δὲ, τέως μὲ ἡσυχίίω ἔχεινεἐ πεὶ δὲαὐ οὗ πρὸς τῷ βῶμῷ᾽ πουτοΐρλον
“ἐς ἀλκίω" Ξατύμῖνον,πτοίντοιςστἑωσ'κοιξαονδσοιι.ὃμοὶμϑνῶνδοκέσυσιτοῦται
Ἀέγονταῦ, τῆσ'ΑἸγυ ΠΤ ων φύσιος καὶ τῶν νόμων 'ποέμποιν ἀπείρως ἔχειν δὶ Ἐλληνεφν
τοῖσιγοῦν οὐϑὲ κτιΐνεα δσίᾳ ϑυΐειν ἐξὶ,χὼ οἷς ὑῶν,καὶ δδ σίνων βοῶν,καὶὲ μόοων, ὅσαι
αὖ καθαροὶ ἔωσι, καὶ χινέων,κῶς αὐ οὗτοι αὐϑρώπους ϑύσιον, ἔτι δὲ ἕνα ὅγχα ὃν Ἡρᾶ
κλέα,κοὶ ἔτιαὔϑρω πον ὧσ' δ φασι,κῶο φύσιν ἔχει πολλὰσ' μυριάσθες φονόδσοιι ,καξ
ππδρὶ μὲν ηούτιον γοσσιῦτοι ἢμεζγν εἰ ποὺσι,κοτὲ ποιροὶποῦνϑεῶδν,κοωὶπποιροὲτῶν ἡρώων
δ᾽μλειὰεἰ,τὰςδὲδἄγος,καὶἦνβάτους,τῶνδεἔΐγεκο.οὐϑύσυσι Αἶγυ πγίων ἃ
εἰρυμῆψαι τὸν τιᾶνα τῶν ὀκτῶ ϑεῶν λοήξονται εἶναι οἱ Μονσεσιοι-τοὺς δὲ διοπὼ «ϑιὸς
"ύπους, προτέρους τῶν δυώδειοι ϑεοὸν φασὶ γεγέσθοιε"γράφουσιδὲ δὲ καὶ γλύφου"
σιοἱ ζωγράφοι κοιὰ δ ἀγαὰλλ μοιηοητοιοὶ τον" Παρδο',"ρουτοίσύδελληνόῖντώγαλμα,αἰγὸ
φρύσω πον καὶ βαγόσιι λέα ,οὔτι τοῦτον νομοέζοντοςἔγοιςμαν,ἀλλϑμοιονἴσιἄλ
Δοισιϑεῦϊσιύστον δὲ εἴνειιο τοιοὗτονγράφουσιοὐδηθν,οὖμοιἰσλόςαι λέγᾳν. σέξογτοε κα
ποΐντοις “δὺ αἶγας ὁ; μωνσάσιοικοὰ μᾶλλον «ὃνὁβ'σωωστῶνϑηλεῶν.1)τούτωνοἷαἷ
πούλοι τι μὰς μέζονα᾽ ἔχουσι.ἔκδὲτούτωνεἷςμάλικαὅςτιο'ἐπεωὴὶἀξοθαύμ,πένϑος
μέγα "ποὶντὶπτῷΜονδὰσίωννομῷπἰιϑετακικοιλέωται δὲ ,το “γος καὶ ναὶ αἰ γυηΤὲ
5} »Μένδης.ἐγένετοδ᾽ἐντῷνομῷτούτῳἐπ᾽ἐμδδ᾽τοῦτο"5τέρωυο᾽.γιαἰκὶΤάγος
ἐμίστετο ἀῤαφανδόνοτοῦτο ἐς ἐπίδειξιν αὐθρώπεων ἀπίκετο. αὐ ὃ ΑἸ γυπτιοι μμαρὸν
με) θροίον ΦΥ ἡ ἄξορ διώ τις ἰούσῃ» ποιοιὼν ὑὸς, αἰϑοηοῖσιτοῖσιματίοισι
πιωνέραὲἑωυϊ',οὰςἐςδ᾽φῳοταμόν.ἄξβηρἡδσυδῶταιἐόντος αἰτύηχιω, ἐγγενέες»
ἐς ρὸν οὐδὸν πῶνἐν Αἰ γυηγῳ ἐσίραοντοι μοῦνοι ποίντων - οὐδέ στρι ἐκδιίφοοϑαεθυ
γατῴρα οὐ διεὶς ἐθέλει, οὐσύιεσϑοις δ αὐ τέων, ἀλλ ἐκσιίσδον ταί οἱ συβῶ ποι, καὶ ὥ-
τντοῖς ὦ ἀλλήλων. τοῖσι μέν νιν ἄλλοισιϑεόϊσι θύειν ὗο' οὐ δικοκεδῦσι ΑἸ γυτίτιοι . σῷ
λήνε3 καὶ διουύσῳ μούνοισι,»οΝ αὐποῦ χόνο,τῇαὐτῇ“ποινσελήνῳἦν ὃς ϑύθχωντος,
ποιτίοντας τῶν κρεῶν.σχότι δὲ εξὸ ὑς ἐν τῇσι ἀλλᾳσιὸρτῇσιἃπεοὺγέποισι,ἐνἐξ.ταῦ
Ἐι θύουαι,ἔςιμὴλόγοςπερὶαὖονὑπ᾽αἶγνπ͵ίων λεγόμβροσἡμοὶμήτοιξ-πιεαμξ
νῳ οὐκ δ πρε-πέσερόσ' ἐσι λέγεσθαε:θυοῖῃ δὲ ἥδε τιῦν ὑῶν τῇ σελύνᾳ ποιζεταὶ.. ἐπιωὶ
ϑυσῃ πίιὸ αὐρίω ἀκρίω καλὸν σὐλῆγα, καὶ τὸν ὁ πίτσλοον (νθὲς ὁμοῦ ,κοιτὶὧνἐνοῖ
λυεποίσαρνκτήνεοςτί!πιμελῇτῇπερὶσέιὸγησδονγινομῆδῃ«κοιὶἔπειτακοιταήζεε
πυρί«τὰδὲ ἄλλακρέασιτίονταιἐντῇποινσωλένῳ,ἐντῇ,αὺπὶἱρὰθύωσιἐνἄλλῃδὲἥ
μόβιει ἀκ αὐ ἐτι πευξθυζατοδιὃπένντεςαἱδὴὴ ὑπ᾽ ἀοϑενείης Ο ες τέ τινας τολάζωντες σ᾽,’
ἢ δηζήβωντοςταύτοισ᾽,θυδσι "τῷ δὲ διονύσῳ τῆς δρτῆςς τῇ σορπίμ, ᾿οῖρον πρὸ τῶν ὕν.
ρέῶνστ άξοιο᾽ ἕποισος οὐ δο7ἐποφόμδεάϑαιτὸν χοῖρον οἰ τῷ τῷ ἀπσοσομδζῳ τῶν συ:
βωτίων.- τὴνδὲ ἄλλίωαὐάγουσι ὁρτὴν τῷ διονύσῳδὶαἱτύποι,τσλίωΔὐΐρων,"οἼαΣ:
ταὺτοὶ οευδὸν “τοίντοαι Ἑλλῆσι. αὐτὶ ϑὲ φαλλῶν, ἀλλά σρ ὑ δυρημθῥα, ὁσὸν τὸ 'πη--᾿
χυαϊα ἀγοίλμαται νδυρόκεσοισα,ὰ,πεοιφορζεσιπουτοὶκώμας1αἷγωναϊκσῖν,νδδονηοἷ.
δῖον,οὐπολλῷτέῳἔλασσονἐὸνοΝἄλλουσυύμοος.“προηγζετοαιδὲαὐλόσ«αἱ δὰ ,:
ὑ'πούταιἐξείθουσουκ γον Διόνυσον «διότι δὲ μέ ον τε ἔχει ἢ αὐ δοῖον, καὶ κανέοι μοῦνον:
 ΚΜ σώματος,ἔςσιλότοςπερὶαὐονἱρὸς λειόμνος ὅσῃ ὧν δοκέειμοι Μελάμπους ὃ
Ἀμυϑῴωνος τῇς θυσίηρ ταύτας οὐκ ἕξγοιε ἀσνεὴςοἰλλ᾽ἔμεπειρος.Ελλησιγοὺδὲμε-
λάμπους ἐςὶ ὃ ὑξῳγη σιάμῆνοσ γον' Διονύσου τοὔνομα, κουὶ τῆν ϑυαΐίω, καὶ τὴν ποι --
πὴν «οὔ φαλλοῦ᾽ ἀπεκέως μὴν οὐ ποΐντα συλλαβῶν,τὸνλότονἔφίως.ἀλνἐνξιπιεενό"
μᾶνοι τούτῳσοφισοὶὶ, μεζόνως ὀβζφηναν.γδὲ σ᾽ ὧν φαλλὸνδ"τῷδιονύσῳπεμπόμᾶνον,:
Μελαμήῆους {8 ὃ πη γισοέμῆνος«κοιἀχὸούτουμια,δτύτοιδσιτοὶ,ποιόδοιελλμὶ
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ἩΒοδοότοχ.

νδϊιντὸμϑδνανΦημὲΜμελοὶμιποσῖδε γενόμῆνον αὐοίοα σϑφὸν, μαντικήν το ἑωνᾧσυςῆ
σοι.) “πυθόμνον ἀπ αἱγυπῖ σἀλλα το πολλὰ ἀπηγησιχαῦς Ἑλλησι,ὴ 1ὰπερὶδ' Δ ιόγυ
σον,δλίγα αὐτῇ παρα λλάξαντα"δ ἡ δ συμπεσίᾷν γι φήσω το. Τοὲν Αἰ τ ΠΤ ποιδύ
μῆναᾧϑεῷ,τὰ ἐν οἷς Ἑ λλησι- ὃ μόξοππτοι γὐ' ἦν γε σι Ελλῃσι,") ὁ νεωςὶ ἐσηγη μῆλα:ἃ

-φΦ2 ΄ εἰ ) 2 , 2) 3 ς΄ 1 2] ᾽ὔ “.
μὴν ἀδὲ φέσω ὑκως αἰ τύ ΠΤ οι παρ ελλήνῶν ἔλαθον ἡ “οὗ το ἢ ἀλλῦ κοὺ τὶ νδμακον-. πὺ
ϑέϑαιε δέ μοι δοκέει μάλιςαΜελάμπους τοὶ περὶ τὸν Διόνυσον »ποιρο κάσδιμου τε οὗ
χυρίονὴἢ(ἐὺ αὐῷ ἐκ φοινίκες ἀπικο μξνωῶν ἐς τὸ να Βοιωτίαν πουλεομῖνεν χό ΘΩ͂ .
γμυδὸν ὃ Ἀ) ποίντοιτοὶοὐνόματαιτῶνϑεῶν,3ΑἰγύπτουἐλήλυϑεἐστὴνἙλλάσδι.
διότι μὲν γοῷ ἐκ τῶν Βαρβάρων ἥκει ναινθανό μενος, οὕτω δύοίσκω δόν . δοκέωδ᾽ὧν
μάλισαἀπαἰσΐητουἀπῆχθαιὅτιγοιὴδὲμὴποσειδέωνοςκοὶΔιοσκούρωνὡςκαὶ
πρότερόν μοι ταῦτα ἐἴρᾳ τοι, κοὰ Ἡρκσ κοῦ τείας κοὶ Θέμεος,κοὶ Χαρίτων,κοὶ Μη» , Ὁ ἡ ἢ ) ν᾽.) ν ") ιν πὸ 4 ᾿οηΐσιων,κοὰ τῶν ἄλλων ϑεῶν,Αἱγνηίοἱσιαἰείκοτὰτὰοὐνόματοίδὅξιἐντῇχιὄρμλε
[ῳ δὴ ποὶ,λίωυσι αὐτοὶ αἰγνπτιοι, τῶνδε φασι ϑεῶν γινώσεην πὰ οὐνόματα, οὗ-
».6δ μοι δοκέουσι οἰπσὸ πελασπδι ὀνομαοϑῆναι, αλὴν τ οσειδέωνος «τοῦ τον ὃ ὋΝ θεὸν.
παρὰ λιδύον ἐπύϑοντο οὐσὸι μὴ γϑ' ἀπ᾽ ἀρχῇ σ' Ροσειδίωγος οὔνομα ἔκταντοι ,εἰ μὴ
αἰδυσι.καὶ τιμέωσιπὸν ϑεὸν ἄξίηον αἰεί:νομυζζουσισὶ ὧν αἰτύπτιοι οὐδῥῆρωσι οὐδέν.
ταῦτα μὲν νωκοῦ ἄλλα πρὸς οούηοισι, τοὶ, ἐπὸ φράσω,Ελλυηνόδ ὑ τ᾿ Αἰ τὸ πίων νειδ
μέιοια.οὗ᾽ δὲερμέωτὸἀγάλματοιὀρθὰἔχειντοὶαἰδοῖαποιδδνπτοο,,οὐκἀπ᾽αἰτυ-
“Πίων μεμαθήμοισι,ἀλλἀγὸσελασπῶν,πρώηρι μὴ Ἑλλήνων ἃ ποίΐν των Αθηναῖοι “τοὶ:
μαλαδόργτῳ -ποιρὰ δὲ τούτων 9 ᾧ᾿2λιοι. Αθηνομίοισι γοῦν δὲ τηνικαῦτα ἐς λληναισ Το
λέουσι πελαστοὶ σωύσικοιἐγένοντοἐντῇχάσῃὅθενπαύρκαὶλληνόϊνἠρξανηονομα--
ϑῆνακὕςτις δὲ τὰ κα βείρων ὄργια μεμύητοι ντὰνΣαμοθρήϊκόν ἐπιτελέουσι λαδόγ--
τίς ποιρὰ Ρελασιῶ ννοὗτος ὠνηρ ὁἰδεγὰ, λέτω - τὰν γαῖ Σαμοθρηΐκην ὄΐκεον πρότερον
βελασγοὶ ὅτοι »Ῥἱ,ταθρ Αἰϑαναΐοισι σωύοικοι ἐτένον το"κοιὶ ποιρὶ ούτων Σαμοθρήϊκόϊε'
ποὶ ὄργια ποιραλαμῦαὐοὺσι- ὀρθὰ ὧν ἔχειν τοὶ οἀδοῖα σἀγάλματαἢἙρμέω,Αθηναῖοι

πρῶτοιεἡλήνων ποιρὰ πολασπῶ'γ μοιϑόντερ,ἐ ποι ἐζρυνο. ὁ ὃ πελασχὶ,1 θόν “τινὰ λό
γὸν περὶ αὐ ἦ᾽ ἔλεξαντὰἐντοῖσιΣαμοθρηῖκῃμυσηρζοισιϑυδήλωτοιἐϑνονὃνὴποῖν.
τᾶ“πρόταρο! οἱ Ρε λαοὶ ϑεδῖσι ὀπευᾳϑμενοι,ὡς ἐῶ ἐν δῶν δισδκ ἀκούσασ.ζπσωνν.

μΐηνδὲ δαὶ οὔνομα ἐποιδυντοοῦϑεν! αὖ τώων οὐγουῦ ἀκημκύεσονκῶ Θεοὺς δὲπροσῶ -'νόμαστιέν σφεα ἀγὸ τοῦ “οΙούπον,δτικύσμῳϑείτῳ τὰ ποῖντα πρηγμίατα,κοῦι “ποῖ--
σας νομὰς εἰλον- ἔπειτα δὲ, χρόνου πολλοῦ διελθόντος ἐπύθοντο ἐκ τῆς αἰ γυητε ἀ-
πεγμένα τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλῶν . Διονύσουδὲ ἀφόλον. πολλῷ ἐπύϑοντο:
καὶμέ χοῦνουἐχρυσηοιάξζουπο“περὶτῶνοὐνομάτωνἐνΔωσίνῃτὸγοὺδὴμαψτή-"
Ἰον τον νενόμαςυ αβ χοιεότουρν τῶν ἐν Ὲ λλησι χρησηθῶν ἔναιε- κοὰἰω πὸν χρό -:
τον ἄίοον μοθνον. ἐπεὶ ὧν ἐχρηςκοιαάζοντο ἐν τῇ δωσῶνμ ὁ ΡελαςγοὶἀαέλουταςἸὰ
οὐνόματοι τοὶ ἀγὸ τῶν Βουρδαρῶν ἥκοντοι αεῖ λε τὸ μαρτῆτον χρᾶαϑοιε « οἰγὸ μῆν δε
Ῥύρου τοῦ χρόνον ἔϑυον,τοῖσι οὐ νόμασι τῶν δενχρεώμϊνοι. παρὸ δὲ πελατπὸν Ελ'
ληνδῖν ἰδίξαντοἴφθλου.ϑενδὲἐτένετοΐμοισος τῶν ϑεὼν, εἴτε ἀεὶ ἤίρωνποίντος ὑκόϊοί
τέ τινδῖρ τοὶ εἐἰδια, οὐκ ἠπισέα» μέχρι οὗ πρώϊω πονοὰ χθὲς ὡς εἰπεῖν λόγῳ. Ἡοἵο --
δον γαὺ καὶ Ομηθον ἡ λικίην τοβ ακοόίοισι ἔτεσι δοκέω μόν πρεσιντέρους γινέϑϑαε,
καὶοὐ ταλέοσι. οὗτοι δέ εἰσι πσοιήζοεντεσ,ϑεογονέηνἙΛλησιγκοεὶτοῖσιϑεόίσιτοὺςἐπώ;
γυβυζασ᾽ δὸν τοῦ κοὰ τιμάς τῷ κοὰ τῴ οἱσ' σε λόγτοσ,,κοὰεἰδιααὐ τῶν ση μίνανταθ ὃ.
ἡ δὲ πρότεροι ποιυτοῦὶ λεγόμῆνοι “οὐτων τῶν αϑοϊοεν γυνέάϑας,ὕσθλον ἐ μοὶ δοκέειν᾽
ὑγένονε» «οὐτων κοὰ τοὶ μὴν πρῶται,οἃ δωσιονίϑεςἱρήϊαιλέουσι.τὰδὲὥφϑλον.τὰ
ἐς Ἡσίοδον το κοὰ Ομηρον ἔχοντα,ἐπὸλέπυ-χρησπρίῶν δὰ πέρι τῶν τοῖν Ελλησικοί
ποῦἐνλιβύμ,τόνδεαἰΠΤιοι λόγον λέγουσι ἔφασκν ὁἱὶ ρέσῖο Ὦ ϑηβαιζος διδὸν, δύο
γιραῖιοις ἱρηΐαοἐκΘηβαίωνὑθαχρῆναιὑπὸΦοινίκων"κοιτὴν μὴν αἰὖτῴων, πυϑέαϑε
ἧς λιθύην πριθεῖοινὐπίὺδὲὰς69λληνοιοὶ-ταύταιςδὲτοὺςγωυοῦηοςἄγοιπὰο --
ορυ(ιμένα᾽ τοὶ μαντήϊα πρώτας ἐν “Ἷδϊ ἀρημένοισι  ϑνεσι. ἐρομένουδέ μόυ διθ'θεν ἅ
τὸ ἀτεμίως ἐπιςοίμεινοι λέτουσι, φαίθιν.πρὸσ ποῦ το ζήτησιν μεγάλιν ἀγὸ σζρίων
γυνέαϑ» τῶν γωμαικωνν »ουτίων,κουὲ αὐδυρέϊν μὲν σφέοαο᾽ οὐ δυνατοὶ γυνίαϑς, πυϑζ-
ϑαεδὲ ἄξϑλον τοῦται περὶ αὐ τίων,τοίανδὴἔλεγον.τοῦταμίνναυτῶνἐνΘήβᾳ
σ᾽ Ἰρέων ἤκουον "τὰ δὲ Δωσῇ γοίων ,Φαοὶ οὐ προμαΐτιόι, διύο πελειαάσοιφ μὲ λαΐνοιο᾽
ἐκ Θηδαίων τῶν ΑἸγυηήίων αὐαπαμένας,σι μλὸ ,οιὐ τίων ἐς κιδύην,τὸν ὀνποαρὰ

, ) ᾿ ς ᾿ ΄ , ν . 2, ΑἹ “ν᾿ » ᾿ « «σρίασ' ἀπικίοδιεζομέγηνδέμεν ἐπὶ φηγὸν,οὐ σοίξκοῦ;φωνῇαὐθρώωταίναὧνχρεῶν
ω



ΕΥ̓ΤΕΡΓῊ-.

ἤκμαντάττον αὐ ἶϑι διὸσ γνέϑοιε,κοὰαὐ ὺς ὕπολο. βᾶν θεῖον ἄγοι ὁ ἐπαγγιλ
λόμῆνον οὐ ὉἿσι,κουὶ στέαρ ἐκ τούτον “ποιῇσοι. σέ δὲ ἐρ τοὺς Αίβυασ' ἐἰλομλἑων σε
λειάοία, λέγουδ ἃ μμώνοσ' χρηκήθιονκε λόδσου γὺς Λίβνας ποιέήνοἔςι δὲ κοὶὰ οῦο
διόφιδωσίοναίωνδὰαἱ. ἸρήἸονεν τῶν, τῇ πρεσιθυτοίτε οὔγομα ἰδ προμλδεια,τῇδὲμετ᾽
αὐτίὼ, τιμαρέτη,, τῇ δὰ νεωτοίτα,, Μιποίνοίρῃ, ἔλελον ταῦτα . σιωώμολόγῳον δέ
στρ!καὶ ἄλλοι δωοϊοναῖοι, ὁ πσερὶ“ὁἹρόν. ὑγὼ δύξαῳ “περὶαὖτίων γνώμην πηΐϑεν
ἀὶ ἀληϑέως ὁ Φοίγικως ὑβήγαγον τοὺς ἱρὰς γμεωαζηοις καὶ πίιὸ μὰ αὐ τίων,ἐς Αἰδύην,
πἰιὸ δὰ, ἐρ πίι ελλάσνι ἀππέδον»», δοικίν ἐμοὶ ἧι γκωκαὶ αὖτ τῆς ναῦ ελλωδορνπρότι.
τέρον δὰ μελοισγίες κοιλόυμάδης,τῆοαὐτῆςταύτησ'πρεϑήναιἐο'Θεασρωοούςἐπεὶ
τα δουλϑύουσα οὐὐτοίϑι, οἱονσικϑτιε ὑπὸ Φιγῷ πεφυκύᾳ διὸρ ἱρὸν,ὡσαπδὺἰω εἰ--
"90 ἀμφλπολόδσανοὐΘήβᾳσιἹρὸνδιδο',οἶϑα ἀπίκεὉ»οὐθαῦπταμυήμίω αὐπον
ἔχειν ἐκ δὲ πούου,χρησήριον κουτηγήσιχτο"ἐπείτοσιωέλοιδεσίὼἑλλάσοιγλῶσσαν,
Φαγοεδέδ ἀδυλφεί οὐ Λιβύῃ πεπρὴοϑοιε ὑ πὸ ππὸν αὖ τῶν Φοινίκων, ὑττ ὧν ἃ αὖ
τὴ ἐπρήθη"πελφάϑας δέ μοι δοκίουσι κληθῆναι πρὸς Δωσωναίων ἀϑὲ ηὕδε αἱ γιωαῖ
κεσ᾽,διότι Βουββαροι ἦσαν. ἐδόκωε δέ σφεὃμοίωςὕρνισιφιϑέγγιαϑ».μξὰδὲχρόφον,
πἰὼ πσελφάσδι αὐθρω-σίνᾳ φωνῇ αὐοοέξεαϑε λέγοισί, ἐ πεῖτο“ποὶσμυυτοίσφιἤνοϊα ἧ
τυνῇ ἕωσ δὲ ἐδαρθαίριξε, ἐδόκοέ σζϑι ὄρνι,300 τόπον φιϑέγγεοϑ ἐπεὶ πίῳ Κόπῳ δἢ
πελειᾶσ' αὐθρωνπίνε Φωνὴ φϑέγξαιτο; μέλαιναν δὲ λέλοντες ξἴνους πίὼ “πελειοζσίοε,
σἡμαΐνουσι ὅτι αἷγν Τί ἡ γιωὴ ἣν.δὲμαψτηἴῃἥ'τοοἱΘήδῃσιτὰσια͵γνἨΤΊίμσι,καὶ
οὐ Δωσθνῃ, ποιρατολήσιαι ἀλλήλῃσι τυγααίνουσι ἐοῦσοιι. ἔς! δὲ κοὶ τῶν Ἰρῶν ἡ μιαν'
τικὴ ἀπ᾿ Αἰγύηγον ἀπαιγμ οἵη " ποιναγυΐθκοιο᾽ δὲ αὐ, κοιὲ πσὸ μπτοὶο', κουὶ προσαι--
γχργὰς, πρῶι αὐϑρώτποιον ΑἸ ΠΤ οὶ εἰσὶ δὶ ποιησοί μονοι. καὶ “ποιρα ηούτων Ελληνεῦ
μεμα,ϑηουσι . τοκμήριον δέ μοι τούτου, γδο «οὐ μῆν,, γϑ Φαΐνοντῶι ἐκ πολλοῦ τοῦ
χρόνου ποιδύμῆναι, αἱ, δὲ ἑ λλενικοὰ, νεωςὶ ἐποιήϑησιν. πανοτυοίζουσι δὰ Αἰ γί 17 οὶ
αὐκ ἔποιξ 18 οὐιοωυν ῦ. ποινηγυριοο δὲ συλν ἃς, μάλιςα μὴν "ἡ προθυμότατα. ἐρ
Βέβαςιν πόλιν τῇ Αρτὥμωοσι: διδύπορα,ἐρ Βούσιριν λιν τῇ τσι-οὐ τοταδ᾽ δὴ τῇ πό
Λε) ἔςι μιέγιφονσιος Ἱρόν. Ἰοΐου 77 ὃ ἡ πόλισ' αὐ'τοτῆςΑἸγύηαοἱμέσῳ ἠδ δέλτα.
τσιοδέδει κουτοὶ τὠὺ Ελλήνων γλφοσαν,δεμήταρ. Κίτα δ᾽ὶσ' ΣάῚν πόλιν τῇ] ϑηναΐᾳ.
ποινηγυρίζουσι- τῴταρτοι δὲ ἐς Ηλιούσολιν τῷ ἡλίῳπέμηγα δὰ,ἐσΒουτονῦτσύ.-
ΔντῆΛητοῖ" ἔετοιδὲἐς τιασρημαν πόλιν ὃ Αρε].ἐς μλδναν Βούξαςιν ἐππεαὺ κο μιζ'
ζων 77 “ποιδσιτοῖδᾳ. πσλίουσί το ΥᾺ δὲ ἅμα αὔοίοσῖν γιιυομί- καὶ πολλόν τι τολῆ--ὅου ἑκατέρων οἵ ξπούσᾳ βάρι. αἱμλν χιγεσ' πτὸν γιωακκῶν, κρότοιλα. ἔλονίθιι,κροτα,
Λΐζουσι.διδὰ,οὐλέουσι"ουτοὶ “ποίντοι “ὃν τσλύον. αἱ, δὲ Λοιτανιὶ γωναἴκα σ,Ν) αὐοίοες,
ἀείδουσί, καὶ τοὺς χεῖροιο᾽ κροτῴουσι. ἐππεωὶ δὲ τσλέοντοσ' ηουτοί τινα πόλιν ἀλλίω τέ
νῦν), ἐγχοίαντορ τί Θαρὶν τῇ γῆ, ποιδῦσι τοίϑε.αἱμὲντινόῖ' πῶν γωωοικῶν,τσοι--
ὅῦσι τοί,πτδρ εἴρηνο;" αἱ δὲ, τωθαΐζονσι βοῶσου. τὰσ' οἱ τῇ πόλεϊ ταῦτ γιωαζηοιο. αἵ:
δύ ὀρχώοντας - οὐδ᾽ αὐασύρονταιαὐ σοίμναι. τωῦδτα “ποιρὰ ποῖσχν πίλιν ποιροσν.
παμίΐω πποιδῦσι ἐπεωὶ δὲ ἀπαίκονται ἐρ Τῇ Βούξαςιν, ὁρτοαΐζουσι μεγάλων αὐάγον
τοῦ ϑυσίαο᾽καὶ οἶνος ἀμπέλενος αὐαισιμοῦται τολέον οἱ τῇ ὁρτῇ ταύτῃ, ἢ ἐν τῷ ἃ-
παντι ἐνιαυτῷ τῷ ἐπιλοπῳ. συμφοιτέωσι δὰ ὅ1| αὐὲρ κοὰ γωυή ὕξι, τελίω ππαισι.ς
ὧν, ποιὰ ἐσ' ἑ βόομήμοντοι μυϑιαίσδες,ὧσ'οἱἐπιχόθιοιλέγουδ.Ἰαῦταμσὴ Ἰαύτῳ
πσοιές77.ἘνδὲΒουσίρι.πόλι, ὡσ' αὐάγουδ) τὴ 1 σι πέυὸ ὁρτίι, ἐϊρινται πρότϑμόν μοι- τῷ
γοντῶι ὙᾺ δὴ μξὰ τί ϑυσίίω “ποίντος ,κοὰ “ποῖσουι, μυμιάδιο' καρίτοι πολλαὶ αὖ-
βρώτσων. ᾧ,δὲ τύπονταιυ, οὗ μοι ὅσιόν ἔξι λέγωιν . δι δὲ καρῶν εἰσὶ ἐν αὐαἰἼΤῳ οἷ-.
κάοντοο,οὔτοι δὲ “οσούγῳ ἔτι ττλέω ποιδῦσι τούτων ὅσῳ καὶ τοὶ μέτωττοὶκ' ἡ] ον τὰ
μαχρίζρῃσι,κοὶ τούτῳ εἰσὶ δῇ οι,ὅτι εἰσὶ ξᾶνοι, κἡ οὐκ Αἰγύπτιοι. ἐς Σάϊν δὲ τούλιμ
ἐπεων συλλερβῶσι τῇσι ϑυσίμσι ἐν τί νυκτὶ, λύλχν α καωέουσι “ποίγτεο φτολλὰ ὑπαίθροις
περὶ τοὶ σὅ ματοι κύκλῳ. τὸ δὲ λύχυα, ἔςι ἐμδάρφλα, ἔμταλεα ἁλὸσ (καὶ ἐλαίου ἐ--
πιτρλῆςδὲἔπεσι αὐτὸ ὁ ἐλλύλῳ ιογ'καὶ οὔ καζεται ποιννύχιον, καὶ τῇ δρτῇ οὖν.
γομακα:77 λυ οκουϊη δἰσδιδδὴ μῇ ἔλθωσι τῶν αἾγυ ΠΤ ίων ἐς πίω “ποινήγυ ιν Ἰασίγην,
φυλοίοσοντος τίω νυΐοτοι τῇοἱ ϑυ σίεσ',κοιζουσι ποιὰ αὐ“) “ποίντες τοὶ λύγῳ κικοὰ οὕτω
οὐκ ἐν ΣαῚ μοωύκ καξετας, οἐλλὰκαὶαὐοὶ πτοῖ ἀν ΑἾτυ πον ὅτου δὲ ἕνεκου φῶο ἔλῳ
χὰ καὶ πιμίω αὐξαὐΐτε,ἔςι Ἱρὸς σεοὶ αὐτοῦ λότοο λελο μονοο ἐς δὲ ἡλίου το πό-
λιν, κρὰ Βετοαῦ,β0υ σἱοιο' μοι ἐπιτολέουσι φοιτῴοντεοἐνὁπωπρήμω,ϑυσίαςδὰ
κρεὲ Ἱρὸς, πουτοΐσπθν τὴ τῇ ἄλλῃ παιίουσι . δῆτ ὁδ δὲ γίνη ταςκουτοιφόδηο ἥλιος λί-



ἩΡΟΔΟΤΟΥ-:

γδἱ μὴν τινδύ τῶνἸρέων ὑπέοὶὁἄγαλμαπεπονίατοιιοἱὃπολλὰαὐτέων,καξύλων.
κὀραδοο ἔχοντεσ, ἑτοῖσι ἦν ἡρξ οὐ τῇ ἐσύσιῳ- ἄλλοι δὲ δύο λἄσ' ἐπιτολέοντος τολϑδ
τες λαλίωναὐοϊοῶν ξηιοισος ἔχοντος ξύλοι κοιὶ οὗτοι ἀδὲὶ τοὶ ἕτερα ἀλέερἐςσι- ὃ δὰ.ἄγαλμαἐὸνοὐνκῷμικρῷξυλίνῳκοίτακαχουσομῳ,προικίομέξεσιτῇπροτοραΐᾳῳ
ἰδ ἄλλο ἄκημα Ἱρόν.δὲμὴνσὴ ὀλίωι ὁ πατοὶ τώγαλμα λελφμμοι, ἔλιθυῶ ποβάκυ-
κλὸν ἁμαξεν, ἄγουσαν τὸν νοόν ποιὸ ὁ οἱ τῷ νηῷ οὐεὸν ἄγαλμα: δὲ δὲ, οὐκ ἐῶσι οὐ Ῥἵ-
σι προπυλαζοισι ἐ Ξεῶτισ' ἐσιούαε.διδὰδύχολιμαῖοι,τιμωρίοντοςτῷϑεᾷναπαίσσιαὐ:
τοῦσ' ἀλεξόμονοι. οὐϑοδτα μάχη ξύλοισιποιρ τδρῆ γίνετ"κεφαλϑθιο᾽ τὸ σμυαχράοσον'
τα κοι ὡς ὁγὼδοκέω, πολλὸ τὴ ἀποθνήσκουσι ἐκ τῶν ξωμάτων.ὁμἴδριγεδὲποὸαὶ
γδήτιοι ἔφασαν ἀποθυήσικάν οὐδέγαι . σἰιὺ δὰ “τοινήτυρινταύταν,ἐκτοῦδε νομί(ϑμι Φα
σ᾽ἃ ἐπιοιύθκοι, ἀμίφνοὗτῷ Ἱρῷ ᾿οὕτῳ τον Αρεος πέιὺ μετόβοι κοι ὃν Δ βεα ἀπόϊο-:
φον τερόμονον, ἐλθεῖν ὁβανοϊοωμίδον ἐϑέλοντοι τῇ! μοστεὶ συμμέξαι. κοιὰ ποῦν προς:
πόλτε τῆσ' μαϊὸς δα ἀκ ὑπο τούποιο' οὐὸν πρότδρον οὐ “σιρλοραν “ποιθνοίίαι, οἱ
λ᾽ἀπερύκαν.“ἐν δ᾽ 0} ἄλλης παόλιοο ἀγαγόμονον ἀνθρώπονδ, πους τὸ προρπύλουσ 35--
χίως παεοριασεῖννὴἐσολθέϊνποιρὰτίωμπόρα ἰηὸ τοὐύτουγῷ Αρεὶ ταύτην σίὺ τλῆ.
γεν οὐ τῇ ὁρτῇ νενομακώνοι φασί, κοὶὁμὴμιίσγωσϑαιγωναίαοἱ ἡρόϊσι, μὴ δὲ ἀλἕ
νις ἀρὸ κωσεκθενἐρ Ἱρὰ ἐσιοΐαε; οὗ: εἰσι δι πρῶτοι ϑρησιύίαντιο.. οἱ μι γϑ ἀλ-
λοι φιυδὸν ποίντεο αἴϑρωφρι, τλίω αἰγν πίων ,νὴ Ελλήνων, μέσχονται οὐ ἱρόϊσι.
κοὰ οἱγὸ γανακιθῆναὐ ἰσοίμονοι, ἄλοντοι ἐσέραονηῇ ἐς Ἱρὸν. νομιίζοντορ αὐθρώπονς ἢ:
πουτοί πόρ ποὶ ἀλλα κτήνεα, Κοιὶ γϑ' πὰ ἄλλα κτήνεα δρᾶν,καὶὀρνίϑων γύύεα διινᾶ
μῆνα οὔ τῷ τοῖσι νηδῖσι τῶν ϑεῶν, καὶὲν“οἿσιτεμίοισι. ἐ ὧν ἰὃ τὸ ϑεῷ »οῦὉ μὴ φί-
Χον,οὐνι δὺ οὐδὲ ποὶ κτήνεαταοιξάν οὗτοι μλδναν τοιαῦταποιδῦντεσ',ἐππιλέγουσί ἔ'-
μοὶ γεοῦκ ἀρεταί,ΑἸγυ'7οιδὰϑρεσκδύουσὶπαιριοσῶςποῖτὰἄλλαπερὶτὸἱρὰ,1ὴδὲ
καὶ τοῖϑο. ἐοῦσα δὲ ΑἾτυἼ7οο ὅμουροο τῇ Λιδύμοὐμάχο,ϑεοιώσδηςὕξ1.πὸ δὲ ἐόγτοι
σφι,δποινταἹρὰγενόμεσοιι,κοιτοὶμῆν,σιωύζοφαοἰγοἷσι“ΕἾσιαὐθρώφισι-τοὶὃ,8..
ἰδ,δὰἀἴγειο,οὐάατο τοὶ Ἱρὰ ἀ λέγοιμι μουτὰι βαίίω δὰ τῷ λόγῳ ἐσ το θέϊα πρήγε
ματα,τοὶγὼφόύγῳμάλιταἀπηγίεϑαε.ταδὰποῦἔΐρριονοὐτῶνἐσιψαύσκο,ἀ-.
ναγικαΐῃ κουτοιλθυμθανόμονοσ'εἰπον'νόμοςδἃπερὶτῶνϑεοίωνὦδεἔχων.μελε-:
οἱωνοὶ ἀ ποϑεδέχοιται τῆσ'Κοφῆσ'χὼοἷςἑμοίξτον,κοὶἄδ'σινεσ, καὶ ϑέίλεαι τῶν ΑἾγν--
 7 ων, τῶν παῖ ποιρὰ ποιβὸρ ἐκδέκετοι τί τι μίω). οἱ δὰ ἐν τῇσι φίλισι ἕποισοι,δ
χἂσ' τοίρδέ στρ! ἃ πσοτολέουσι,δ)χόμονοιτῷϑεῷ,δὴἢ ϑκοζού, ξυραῦνπες τῶν.
παιδιίων ἢ ποῖ σαν σέ κεφαλίω δ ἥ μασυ,Ἐ Ὁ πϑέτον μέροσ' τῆσ' κα Φαλῇο᾽, ἱ τοῖσι.
ταθμῷ, πρὸσ'οὐπίοιοντοὺςτοέχαςἐνδ᾽δὰἑλκύσῃ,τοῦτῇμελεσῶνᾧϑηρίωνδι---
δοῖ. ᾿'δ᾽ αὐτὶ αὐτοῦτοίμνουσα Ἰλθῦς, ποιρέχει βορίω “ἵσιϑεοίοισι.ξοφὰμὴν δὲ αὐ
γοῖσι οιαύ τη ἀπσοδέϑετοιυ.ᾧδοὐτιςτῶνϑηοΐωνούτωνἀφκτείνε,ἰωμὴνἑκῶν,:
ϑαύατοσἡζαμάπ.ἣνδὲἀέκων,ἀποτίνάνζυμιίεν,τίιὸ,δὴὺοἱἹρέεςτούξωντηὃςδ᾽δὴἴξιν,
ἔρια ἀφρκτείν,ἤντὸἐνϑὴνἤν το ἀέκων, τεθνάνγοιι αὐάγκη.ολλῶν ὃ ὀνῆ᾽ ὃμοϊόφων
ῬΊσι αὐθρώφρισι.:ϑηοίων,ερλλῷ ὁ ἔτι τολέω ἐγίνο»»,ἐἰ μὴ κουτολθίμθανε τοὺσ αἰλέ:
ρουσ' ηριαΐδι- ἐπσεοιὺ τῴκθσιαἱϑη'λεοί, οὐκέτι φοιτζουσι "ποιρα “οὐς δβ σινοιοοὐδὲ,δ:
ϑήμονοι μάστεσϑοιι αὐτῇσι,οὐκξαουῶ. πρὸσ ὧν τωδτα σορίξοντοωποίδε. ἁρπτοῖζον-:
τοῦ ἀχὸ τῶν 31. λεῶν καὶ ὑποιυρεόμᾶνοι τὸ τώψα, κτείνουσι" κτείναφτες μλῥηρι,οὐ ποῖ
χέογτοις, αἱδὲ, σερισκόμογαι τῶν τέκνων, ἄλλων δὲ ἔπιϑυ μέουσουι., οὕτω δὲ ἀπσικυί
οὐ τοῖς “ποιραὶ τοῦς δὲ σινασ'. φλλότοκνον "δ ϑηθίον «ππυρισϊῆ δὲ γινομῆψπο', θέα
πρήγμασοι κουτοιλοιμβαύει “Οὐσ' αἰλέρουσ' . δι μὴν γὰ} Αμύτῆ οι διαςοίντος, φυλθι
μοὶο ζαϑυό) τῶν ἀλλόρων,ἀμελήξιντεο' σίθεννύγοε δὶκοιεόμονον. οἱ δὲ αἴλουροι,διαδύ-
ον τς ,Κοιὲ ὑτσερθρώσποντοως “οὺς αὐθρώφρις (ἐσίάλλουτοι ἐσ τὸ πῦρ «τούτων δὲ γινομέ--
γων,σένϑεά μεγοΐχο. τῶν αἦγνΤῇ ἰκδὰ πουταλοιμιβαΐᾳ . ἐν ὁ τζῃσι δ᾽ δ οἰκέῃσι αἴλε-.
ρος ἀτρθαίήι ἐγ Τῷ αὐτομάτουδιἐνοικίονταςποίντος; ξυρέογτοιυ τὸς ὀφρύωσ μού
γε᾽.ποιβὶὁτοισιδ᾽δκύων,ποῖνὁσῶμαινκοὲἰὼκεφαλίι.ἀποίωντοαιὃδιαἴλε
ρϑι ἀφρθαφόντες, ἐς Ἰρὰρ τέγος ,ἔνθοι θοΐτοντοῖν.ποίου ϑένταςρ ἐν Βοὺ βοίς! πσύλι-
πὰς δὲ καῤαο᾽ἐντῇἑωῦτῶνἕκοισοιπόλι θοξηουῶ ἐν Ἰρῇσι ϑήκισι, ὡσούτοοδὲ τῇσι
κυσὶ οἱ ἐγὼ δυτοὶ ϑοῖ ποντοιςτὶσἢμυγαλοὶθ,Κοιὲτῶνἔρμιοις,ἀποίτοισίἐςΒουτοαῦπόλιν.τοϊσὃαβίκτουςἐόσας Ἱροὶτ κοιὲ ἦν λύκονο, ἃ πολλᾷ τέῳ ἐόντας ἀλωπέκων
μέζονας,αὐονθάπῇσι,τῇ,δ.)ἐρεϑέώσι κεί μοψοι-τοῦνὃκροκοσιείλωνφύσιοὅξ]τοιύ
Χ: δ χεικδδιωγχάνὸμίυδαςτέοσαραςἐϑἰ φἐδέγοἐὸν δὲ τούποωυ, χιρσοζον ὰ



ΕὙΤΈΡΠΗ"
λιμψαῖόν ὕξι. τίκτει μὴν γϑ' ὠὰ οὗ γῇ καὶ ἐκλέπει. καὶ “ πολλὺν πῆς ἡ μόννησ' δα.
πϑέβει οὐ τῷ ξηρῷ «πίὼ δὲ νύκτα ποῖσοιν,οὐ τῷ ποταμῷ. ϑερμότερον γα σάαιὃ
ὕσίωρ τῆσ' τὸ αἰθρίης,κοαὶ τῆϊςορόσον.ποίντωνδὲτῶνἡμεᾶῖοἴδιμονθυντῶν,τοῦ»δ
ἐλϑιχέσου μέπεον γένυτοιι . τοὶμϑὺ γϑ ὠὰ, χινεῶν σὺτουλλῷ μέζω τίκτει " νὴ ὃ νεϑ
υσὐσ' πουτοὶ λόγον ἠ ὠοῦ γίνεται . αὐ ξανόμονος δὲ,γίνετοι κοὶ ἐς ἐπ ακαΐζδριο,“σή
γος καὶ μέζων ἔτι. ἔχει δὲ ὀφθαλμοὺς μῆν, ὑδε. ὀδύντασδὲ,μεμίλεο,κοὶ χαυλιᾶ
δοντοιθ»μουτοὶ λόγον 78 σύμοατοσ. γλῶσσαν δὰ μολῦῖον ϑκοίων οὐκ ἔφυσε, οὐδὲ τμὸ
ποίτω τανεῖ γνοαἴϑον ,ἀλλὰ νὴ ἄξω» μοῦνον ϑηοίων,τίὼὸ αὔω γνϑον πιροσοέγει τῇ ποῦ
τῳ ἔχει ὃ τὸ ὄνυχας μοιρτορὸς"διόνμαλεταισῶὼὧνἀῤῥιικονἐπὶἦ'γαΐπουτυφλὸνὃ
οὐ ὑσοιτι.οἱδὲτὶαὐθρέῃ,δξυϑερκέςοιον-ἀτεδὴὧνοὐὕσδετιδιίουτοινποιδόμονον
φόμαοἴδο.3εν Φορ(ᾳ 'ποῖν μεςὸν βϑελλίων. τοὶ μὴν δὴ ἄλλα ὄρνεα,κοὶὰ ϑαρία, φϑύπει
μενεὃ δὲ Κορ λος, ἐἰραναϊόν ὁ ἔξ), ὀΐτε ὠφελεομθίῳ πρὸς αὐον ἐ πεαὺ ΤᾺ ἐς σἰωὼ γῆν
ἐκβῇ ἐκ τοῦ ὑσδεηοςὃκροιθδλειλοσ,καὶἔπειταχάνε,ἔωϑεγοιτοῦτοὡο. ἐπίπαν
φίιξειν πρὸς ἐὸν ζέφυρον,ἐνθαδ τα ὃ Τολᾷλοο' ἐσδωυΐων ἐς ὁ σύμα αὐ ονκουτοσαί--
νει τοὺσ' Οδίύλλοιο᾽ὃδὲ,ὠφελεόμῆνος,ἡἰδετο, κου οὐϑὰνσίγε τοῖς ὸν ξολᾷλον. τοῖσι ἊΑ
δὲ τῶν Αὐγν πων, Ἱροί ἐσι δὶ κροκύσιειλοι, “οἿσι σὶ οἷ, ἀλλ ἅτο πολεμουΐτεε πόριεξς
ποιό). ὁ δὲ περέτο Θήδα.ο᾽ κοὰ πὸ μοίριος λήμψίω ἀκίοντεςν καὶ κουΐτα. ἥγιντας

 “. τ ες » , . τε ς΄» ἐ - , ,αϑηύσ' εἰν Ἱρούς. ἐκ πτάντων δὲ, οἵα ἑμοίτδροι ἐκϊἐφουδ κροκο σάλου,δεσιοδ γμιί-
γοῃ ἑϊγοις χειροή ϑεα. αὐ τή' ματοΐ τε λίϑιναχυτὰκοὰχρύσειαἐσ'τοὶὦτα.ἐοϑέντισ,
"ἡ ἀμφλδέασ᾽περὶ«οὔἐμπροιϑίαςπούσδισ᾽,ἡσντίαἀτσοστοιςτοὶδιδόντος,κουὶ1ρῆ-
ἴα ,ποὶὰ περιέ ποντοῦ' ὧσ' ποίλλιςα Σῶντασ. ἀποθανόντοιο δὲ, τοαιριχεύσαντας,θα.
“Του οὐ ἱ μῆσι ϑηΐκασι. οἱ ἢ περὶ ελεφαντίνίυ πόλιν ὀπκέοντος, καὶ ἐοϑίσυσι αὐ τοῦς,
ὄκ ἡ γεόμῆνοι Ἱροὺσ᾽ ἔϊγοιι- κοφιλέον ται δὲ οὐ κροκϑσιάλοι, ἀλλὰ λοίμναι- Ἐροκοδιείλες
δὲ τωνόϊν ὠνόμασιχν,ἀποίξοντος αὐτῶν τοὶ ἄθεοι, “οἾσι ποιρὰσφ ἰσι γινομβέοισι κρο-
κοσιείλοισι τοῖσι οὐ τῆσι αἱ μασιᾷσι. οδραεδέσρεῶνπολλοῦ πουτεσεᾶσι͵)πτοινερΊακ:ἐσὺ ὧν ἔμοιτε δοκέει ἀξπιωτοῖτα ἀπεγάσιος ΕΖ, ταύταν γράφω . ἐπιαὴ γῶν συὸς
δελεαίσῃ πατρὶ ἀἄγιειςιρον, με τίφἐρ μέσον ὃν πποταμον" αὐόρο δὲ ἀϑὲΤῷχείλεος
πυτοιμον ἔχων ϑέλφαιο. ξωίω,ταύταν τύπῆ4.ἐποικούσκοδὰτῆφωνῆς ὃ κροκῦ
δάλος, ἔετοιι κουτοὶ πίω φωνίω,οὐ τυλῶὸν δὲ τῷ νώτῳ, κουτοιαίνει «ὦ δὲ,ἕλκουό.κὶ-
πατοὺ δὲ ὑβελκυοϑῇ ἐς γῆν,πρῶτον ἃ ποΐντων διϑηρδυτῆρ, αιλῷ κουτ ὧν ἔτσλασε αὐ'
»ν τοῦσ' ὀφθαλ μούο'. »οὔο δὲποιά σ,καβτοι δυπετίως τοὶ λοιποὶ χειροῦπαι. μὴ
ποιήσοις δὲ ἄξη5, (νὴ πύνῳ- δι δὲ ἔστσοι ἐιποτοίμεοι νομῷ μῆὲ τῷ 'ποιπρημιίτε,ροῖ
εἰσι «τοἼσι δὲ ἄλλοισι ΑἾτυΤῇίοισι,οὐκροῖ« φύσιν ὃ“ἥν ἐλοί Ἰδέρσ' γρἤνδο. τοάξραυ
ἄξι.δίύχαλου,δεαλαὶ βοόο'-σιμόν. λοφλίω ἔλον Ἰπαου χανλιόδονχας Φαϊνονοὐρὴν
ἔσσου,κοὶ φωνίω.- μέγοιϑοσ', ὅσον το βοῦς ὃ μέπεος οὐσίδν μα δ᾽ αὐτον' οὕτω ΔῊ τὶ
ποι ὄξι, ὧστε αὖσυ γυνομῆξου, ξυτοὶ ποιέεται ἀκθντια ὧ8 αὐτρν'.γίνον ται ὃ καξοιοί 6.’ἐντῷποταμῷ,τοὶσ,ἱρᾶσἥγηνται εἶ. νομιζζοισῖ δὲ χουὲτῶν ᾿λθύων ὋΣ
κουλδύμοωνον λεσηισίυ ὃν, Ἱρὸνἑϊψοιε κοὶ σἰὺ ἔγχελαν. ἡρσὺς ὃ τούτοις ΕἾ “Ὁ κείλουΦασί. κοι τῶν ὀρνίϑων τοὺς χεναλώσειοισ' . ἔς δὲ καὶ ἄλλος ὄρνιο ἱρδο', τῷ, οὔνομα
Φόϊνιξ- γὼ μῦξμεν ὀκ εἶδονεἰμὴὅσονγραφῇ.γἡδὴδῈκοὰπσσένιος᾿πιφοιτᾷσζρι;
σε ἐτζων ὡς ἩλΊΣΦΔΙλέτουδ,πενταιθσίωνφοιτῆνδὲτότοφασὶ,ἐπε δὶ ἀφθα
ὃ ποιτήριἔςιὃ ἐν τῇ γραφῇ“ἥδόμοιος͵τοσύφϑε, νὴ τ (όσϑε-τοὶ ἔχ,οὐδ οὗ χρυσόκομα Τῷ
77ὁδῶν.τὸδὲ,δευθρά.ἐρτοὶμάλιςααἰετῷπεριέγεσινδιμοιόταποσ,(Δὁμέγαιϑος.
οὗν ὃ λέγοωϊ μυχανᾶϑαε τοίϑε,ἐ μοὶ μήν ἐ ποιοὶ λέλοντεσ,ὐ Ἀραδίηοδρμεώμς
τον ἐρ ὁ ἡρὸν “δ᾽ λίου κομέζειν αν πουτόξα, ἐν σμύρνν ἐμεσλάοσοντοικοὰ θάπαιν
ὦν τον ἡλίου τῷ Ἱρῷ, κομΖξειν δὲ οὕτω. πρῶτον τῆτο σμύδνης ὠὸν τολοίστειν, ἴσοΚῈ
διιυκτός ὅξι φόδειν. μετοιδὲ πειρῶόϑας αὐ Φορέξοντοι. ἐπεαὺ δὲ ἀφρ πειραθῇ,ὅτωδὰ
ιϑιλίμαντοὁὠὸνὧν"ποιτέραἐςαὐἐντιιϑέναε.σμιύρνῃδὲἄλλῃἐμτσλοίοσεινοὔ
Ῥ, κοιϑότι ν᾽ ὠδ ἰγκοιλίμανο ἐνέϑηκε εἰν ποιτέροι- ἐγκάμδύου δὲ Τῷ “πτοιτὸσ, γένεα
ὅγε τὠὐὃβαροςιἐμτσλάόσαντοιδξ,κομέξῳν ἐπ᾿ Αἰ τύπου ἐφ τοῦ ἐλίου ὁ ἱρόκ-
τοῦτοι ἰλ οὕου ὃν ὄρνιν λέχουῶ ποιέφν. ἀσὶ δὲ περὶ Θήδας Ἱροὶ δρλδῖν,αἱϑρώΖτων
ἐσὰ μὰ δελήμονόῖν. δὲ μεγά ϑεῖ ἐδετφο μωροὶ, δύο κέρεα Φορίουδ), εφυνόσα ὦ} ἃ
κριοὶ τῇο' κεφαλῆς. τοῦο᾽, ἀηρθαψόντοις,θα[πῆουσῖἐνᾧἱρῷὃΔιόρ.γούτουγουρβσφε
ας ἦν ϑεὲδ φασὶ Εἶν Ἰρόυς «ἔς! δὲ χῶρος τῆο' Αραβίης μουτοὶ ΒΘ αὗ πόλιν μάλιςοῖκα
καίμονοσ' « κοοὶ ἐσ' δοῦ το Ρ χ οἷον ἢ!λιϑον,ταῖν θανόμονοο περὶ τῶν 77 ϑοωτῶν ὀφίων-



ΠΡΟΔΌΤΟΥ.

ἀαικ μονόςδὲ, δον ὁςέα δφζων, καὶ ἀνοίνθασ' «τολίθεϊ μῆν, ἀδιωΐατοι ἀπσηγέσοι-
ϑαο. (ροδὰαὶσανἀπουνϑίωνκοιμεγοίλοι; κοτὲ ὑποϑυΐσθροι,κοιὶ ἐλοίοσονόι' ἐπὶ τοῦ
τῶν. πολλοὶ δὲ ἢζθιν οὖ ι.ἔςι δὲδχ(ῦροςοὗτορ. οὐ ᾧ οἱ ἄκου θαιπα ταί χύαηγ,ι-
ὁσαὲ τις « ἐσβολὴ 03 οὐρέωνσεινῶνἐδ ταιδιίον μέγοι. ὁ δὰ πεσιΐον τοῦτο, σευ ἀπ 4 ᾧ
αἰγνηῖίῳ πελίῳ. λόχοσδέὅξι ἅμα τῷ ἔαρι περωρυρὔρλο ἐκ τῆς Αραβίηο παί--
πῶαε ἐπ᾿ αἰγυηζου- τος σ᾽ ἔβης ποὺς ὄρνιϑοιο' ἀποιντώσκο ἐρ πίω ἐσβολίω παῦ
τηςτῆς κύρης, οὐ ποιοιοίαι οὔσ ἤφλο', ἀλλὰ κουτοικτείνειν " καὶὲ πίυὸ ἔβιν 68. “οὔ-
τὸ ὁ ὅδ᾽γον τοτιμῆ γαε Λέχουδ Αροίβιοι. μεγάλωσ' πρὸρ ΑγνΠΤἴων«ὃμολογώ-
ουσι δὲ καὶ ΑἸτυΠΤοιδιτωδτα.τιμᾷν τοὶ ὀρνιθωο ταύταν .εἶδοσ' δὲ τῆ βιοῦν
ηόδε.» μέλαινα διεινῶο ποῖσαχ- σκέλεα δὲ φορέει γυράνον «πρόσωπον δὲ ἐσ' παμάλι-
τα ἐπαίγρυπον « μέγα 85σ, ὅσον κρέξ .πῶνμὲδὲ μελαέων τῶν μαφομενέων πρὸν
ποὺς ὅφλς, ἡ σδ' ᾿ἰδέη. τῶν σιοὐ. ποσὶμᾶλλον ἀλόυμθδων “οἵσι αὐθρώτρισι, σἱξαὶ γὺ δὰ
ἐσὶ αἱ Ἰριεφ,ψελὴ στὸ καφαλίω μὴ πὼ διειρίῳ “ποῖίαν. λόνκη 7 ερδϊσι,τσλίω κεφα
λῆς, κοὶ αὐχένοο,κοὰἄκρωντῶνπερύχρν,καὶ πυγαΐζου ἄκρονυτωῦσοι δὲ τοὶ ον
ποῖντοι, κέλονα ὄξι διεμνῶσ. σκέλεα δὲ κοὰ πρδιίώπσον, ἐμῳϑβὴσ'τῇἑτέρῃ.τοῦδὲὃ
λουκαμορφὴ,δίη'πρτῶνϑοβρων."7Ίλο.δὲὁἡΤερωτοὶ Φορέει, ἀλλὰ οἷσι τῆς νυ-
κτϑρίδος ΠΤ] εροῖσι μαϊλιςοῖκα ἐμφϑρέφοιτοι. Ῥσοῦτα μδὺ ϑηοίωνπέρι ρῶν εἰρήοϑω-
οὐ τῶν δὰ δὴ ΑἾτυ ΠΤ ίωνδὲμᾶνπερὶτίωαπειρομίψην ΑἸτυ ον ἀκουσί, μψήμίω αὖ-
βρώπων “πποίντων ἐποισκέοντεῦ, μάλιςα λογιώτοα  ἀσι μακρῷ ,τῶν,ὀγὼ ἐς σδιάπει
ραν ἀπικό μέ. κόπῳ δὰ ζόιο' τοιῷδε διαχρέων τος συρμαϊ ζουό Κσ' ἡ μέρουσ' ἐπε-
ξῆς μηνὸς ἑκοΐξου, ἐμέηθισι ϑηρώμῆνοι σἰὸ ὑγείαν νι κλύσμασι,νομέξοντος ἀγὸ τῶν
Τζεφόντων σιτίων “ποίίδιο πὰς νούσους οἷσι αὐϑρώποισι γίνειϑαε εἰσὶ μῆὺ γυ' καὶ ἄλ'
λωσ αἰτύπτιοι μετὸ Λέβναο᾽ ὑπέςατοι πτοΐντων αἰοβρῶν «τῶν ὡρέων ἐμοὶ δοκέειν
δνεκων, ὅτι οὐ μετα λλαζοσουδ)αἱ ὥροιε.οὐγϑὶτῇσιμετοιβολῆσι'" 1σι αὐθρώποισι αἱ--
νοῦσοι μάλιςαγίνοντοι, τῶν το ἄλλων ἔϊνενοι ποίντων καὶ δῆ κοὰ τῶν ὡρέων μαάλι-
το οὐὶ τοφαγώουδὸ δὲ ἐκ τῶν ὀδλυρέων ποοιόϑετιο' αὐῤτουσ τοὺς ,ἐκένοι κολλήςιο' ὃνα
μαΐζουσι. ὄνῳ δ᾽ ἐκ κριιϑέων “σεποιη μένῳ σιαχρωνται"ὲγουᾷσφεἰσὶοἱτῇχῶϑρῃἄμ.
ὑσελρι.ἐλθύῶνδὲηοὐο'μὴν, πρὸς ἥλιον αὐήναντεσ,ὡμοὺςσιτίον«“Ρύφδὁἄλμες
πρταριχευκθ τες. ὃρν ἔϑων δὲ γούσ' το ἔρτυγας (κοῶὶ τοὶὁυϑἱοσοιςνκουὶ τοὶ μακροὶ τῶν ὁβ
νιϑέων ὡμῷ σιτζοί") προταιριχεύσαντοσ.τιὶδὰἄλλαὅ(:ἢὀρνίϑωνἢ Ἰχβύων ἔ31 στῇ"
ἐχόμενα, χωοὶο' ἤ ὅκοσοι στρι Ἱροὶ ἀποϑεδέχο τ,κδν λοιγρὺσ ὀπὰς τὴ ἑφθὲς σιτίον)»
οὖ δὲ τῇσι σαυουσίμσι “οἾσι δ)σρυέμοσι ωὐ τζων, ἐπεαὺ αρὸ δείπον γοῳΐν), ταεριΦέρει
αὐὲρ νεκρὸν οἱ (ὁρῷ ξύλινον περ αμῦδον, μεμεμαμᾶψον ἐς ταμάλιςα τὴ γραφῇ, 1) δ.
γῳ" μίγαι80σ' ὅσον το ποίντῃ τσηχυαἶον(ἢδιίτσηχυ«διάκγυο'δὲἑποίσῳ2:συμποτίων,
λέχει ἐσ ἄξωρυ ὁρέων, αῖνε το,κοὶ τέρεν, ἔσιοι γϑὶ ἀποθαφῶν ἡ» οὗτος. ταῦτα μὴν
ποιρὰ τοὶ συμπόσια τρ.δσι"ποι-τοζοισι ἢ χρεαίμονοι νόμοισι ἄλλον ἀδέγα ἐπικτζωύ..
"οἷσι ἄλλα το πολλὰ ἐποίζιαδ νόμιμα,νὼδκαὶἄξισμαοἴεσι λῖγος, ὅςπθν οὗ το
Φοινίκῃ ἀοίσγμος ὕξι,κοὶὰ οὐ κύπρῳ,τὸἐνἄλλι'κουτοὶ μάψηρι ἔθνεα, ἄνομα ἔχει'συμφέ
μέται δὲ τὸ ἔξγοι, ὃν,δι Ἑλληνόῖ Αῖνον ὀνομάξοντερ, ἀοίδονο)ὥοτο πολλὰ μὴν πὴ)
ἄλλα ἀποϑωῦ μάξν με τῶν περι αἶγνπῆον ἐόντων ἐν δὲ δὴ κοὰ Τὸν λῖνον διιῦϑεν ἔ
λϑβε τὄνομα, φαίνονται δὲ ἀεί κοτε »οὗπον ἀείδοντος - ἔς! δὰ αἰτυΤΊιςὶδλῖνοσ'μθ.--
ἈΑδύμωος μαρόμωσ-ἔφαίαιν δέ μαν Αἰ ὐπΤ οι “8 πρώον Οασιλϑύίινος Αἰτυ πίων,
σιδε μοανογθνέαγὺν ἔαϑο. ἀποθανόντα δ᾽ αὐτὸν αὔωρον, ϑρήνοισι Ἰὅτοισι ὑπ᾿ ΑἸγν᾿
ἡΤίων τι μηθῆγαε.ηὴ ἀαιδήν το τοῦ μόωυ 7. πρώτην σφ ἴσι γυνέαδς ισυμῷὅξι ον"
{} Ὁ χδε ἄλλο αἰ τύποι Ελλήνων μονίοισι λακασῖχεμονἰσισι-δινεῶτθροιοὐπίων
ὈἾσιπρεσήυτδρ οισισμυτυ γλρίνον τοῦ, ἐϊκουσί τῆς ὁδον" κοὶ ἐκβ άφρντοαι καὶ ἐπαι-
σι,3ἕσίρηςὑπαινιτέατας,χέϑε, μῦψηοι ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐσὰ μοῖσι συμφόδοντοιι..
αὐτὶ Τῷ προσαγορόύφν ἀλλίλτας ἐν ποἿσιὁδοῖσι,πρροςκιωοίοισίκουτιίντες μέχρι ῬΜ'
»οὐναῳ τίὼ χεῖρα. ἐνδεδύκοισι ὃ καϑώναο λινέους ποὶ τὰ σκέλεα ϑυοσανωτοὺς,
ὃσ κοὐλέου κοιλοισίρισ. ἐπαὶ “οὐτοισι δὲ ἀρίνεα εἰματοι λόυμοὶ ἐποιναβλησδὸν Φορέα.
σι «ὃ μλδηρι ἔφτε τὰ τρὰ ἐστὸ ὅδ εται ἀρίνεα, ἀδὲ συγκαταθατῇ«ταίσφι.ὃγϑὅσιονε
ἡμολογώουῶ δὲ τοῦ τα “ΟἿσιἐρφλμοῖσικοιλεομίδοισικαὶβακαλφιϑῖσιἐδσιδὲαἶγυ
“ΠΤ Ίοισι,ἡπυθαγορείοισι..ὁδὲ ΚῬᾺ τούτων τῶν ὀργίων μετῴλοντοι, ὅσιόν ὕξι ἐν εἰρινέοισι
εἰ μασι θα. ϑῆ αι. ἔςιδὲ τοεοὶοὐ τῶν Ἰρδα' λδλοο λεχϑμονος «οὶ ποΐδε ἄλλα αἶγν --
ἍΤ Ίοισι (ἢ ὑ)φυρημάδα:μεῖς τε τὴ ἡ μόλε ἑιοίση Θεῶν ὅτου ἔξί. καὶ τῆ ἔοι ἡμόδι γε.
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νόμονος,ὃτίσισιἐγκυρήσει,κοὶὅκωςτολδὺτῇσείκαὶδι916σ'πῖςἔσοιι"ὴτούτοισιδ“
Ελλιήνῶνδὶοὐποιήσειγὺνὁμῖνοι,ἐ χρήστιντο . τέρατοί τὰ τολίω σφι δραταυ, ἢτοῖσι
ἄλλοισι ἀΐπτοισι αὐϑρώτσοισι. γυνομψου ὙᾺ τέρθορς,, Φυλοίοσοισί γραφόμονοιτῷπὸ
βαῖνον . καὶ ἦν κοτε ὕσόλον ποιρατσλήσιον ούτῳ γονηται,ιουτοὶ τὸνὁνομοζξουῷαἱ
ποβίσιυϑαε. μαντικῇ δὰ αὐτοἿσι ὧδε σαικεῖα τοι, » αὐθρώτεστον μῖ οὐδενὶ προσκέεηῇ
ἡ τόχν α.τῶν δὰ ϑεῶν μετο ξετόμοισι. καὶ γὺ Ἡρακλέος μωντῆϊον αὐ .ϑι ἄξ᾽,κοια᾿-.
"πό λλώνος κοὰ Αϑηναζης,κοὶ Ἀρτέμιδος μιοὰ Αρεοσ', καὶ ιδσ καὶ ὅντε μάλιςαοὐτι
μὲ αχοντοοι ποίντων τῶν μαντη ων, οῦο οὐ Βσυποῖσι πόλι ὕξ1,οὐ μὴ ποι αὖγο μαν
ταί στθι «ουτοὶ τῶνἑσοῖσιἀλλὰδιαφορδίεἰσι.ἡδὰἸησχοινὴκουτοὶτοῖϑὲστρ.δέσδι--
σοι. μιοῆσ νούζον ἔιοισοσ' ἰνβόσ' ὅξι, κοὶ ὁ τολεόνων. “ποίντοι δ᾽ 1 ὧν 8) τολέα. δ ἵν
γϑὺ ὀφθαλμῶν ἐεοὶ κουτεκέασι- ὁἱ δὲ, κε φαλῇ σ΄.ὧιδὲ,ὀδόντων.δι ὃγτιῶν πουτοὶ νηδωιυΐ.
ὦ δὲ,τῶν ἀφανέων νούστον θρῆνοι δὲ, κοὰ ταφαὶ σέων, ἐσὶ αἷσι. τοὶσιὀδὺἀπουγμα
το ἐκ τῶν οἰκίων αὔϑρωποσ', τον,τις καὲ λόγοο ἢ ῷ θῆλυ γεγοο ποῖν ὦ ἐκ πῶν οἱ-
καΐων τούτον, νοιτ'ὧνἐτολσιτίκεφαλίω"πηλῷ.καὶαἰπρδιῷπον.καπειτα
οὐτο σι οἰκίοισι λιπσοῦσονι ὧν νεκρὸν, αὖται αὐὰ σίὼ πόλιν ςοοφώμβνοιι τύ ου-
τας ἐπεζωσμοίακ,κοὰ Φοιένονίθς τοὺς μαξός . (λὺνδέστρ.αὰπιροσήέκουσουι“ποῖσοι.
γύρωϑεν δὲ οἱ αὐοίοῖν τύ η7 ον ται, ἐπεξὡσμεοΐοι καὶ οδρι.ἐπσεαὺδὲ ταῦτα ποιήίῶσι,
οὕτω ἐσ' τίιὸ ταοίχωυσιν κομέζουσι. εἰ δὲ δὲ ἐπ'αὐτῷ“οὕτῳκοιτίαταυ,καὶτέχνην
ἰλϑισὶ ταύτην ὅθι ἐσεαύ στρ κο μκοϑῆ ὃ νεκρὸς, δάκεύξσι τοῖσι κομίσασι ποιρασιεῖτ'
μαστοῦ γεκρῶν ξιΐλινα,τὴποαφῇμεμαμημβδα-ν)σέμῆν,ασουσιχκοτοίτηναὐτέωνφα
οἱ ἔψοιε,Τθἐκὅσιονποδῦμεοιεδὶοὔνομαὡδὶ»ιούτῳσρήγματιὀνομοΐξειν.πἰυὸὃ διδὺ
πόρίω,δεικνύουδ) ὑποϑοεεῖνἰωτῷταύτη καὶ δ τελεούμίω, πίω δὲ ποζταν, δύτελε
τοίτην 'ᾧφ άσαντας ὃ, τοῖν θάνον Τοῖι “ποιρ᾽αὐτέωνκουτοὶἰδ'τιναβάλοντουσφισκόυα
ϑήϊνοιε Ῥν νεκρόν,θιμίν ,δη ἐκτσοσὶὸν μεοϑᾧ δμολογάσαντες,ποιλλάσσοντοιδἰδὲ,
ὑφῳλειπόμῖνοι οὐοἰκήμασι,ὦϑε,τοὶ«σονσπιεότο.οιτοιοιλαύξσι:πρῶτα μὴ) σκολιᾷ
σιδήρῳ σφ, τῶν μυξωτέρων ὁ} ἀγουῶ τὸν ἐγκέφαλον . τοὶ μν, αὐτον' οὕτω ὑβθάγον
τόσ. τοὶ δὲ Φαρβίαιο, ἐ γχέοντορ' μὰδὲ λίθῳ αἱ ϑιοπικῷ ὀξέϊ “ποιραοίξιντος “ἥδ
σἰιὼ χουποίρίω, ὁ ὧν ὥ λον τί κοιλήϊωπαῖσαν . ἐκηοιθέραντεο' δὲ αἱ σιὼ, κοχὰ δνα--
“ϑησαντες οἴνῳ φοινικηΐῳ, αὖτισγεϑέουσιϑυμκήμασιπεριτοτθεμμούοισι, ἔπειτος
σιὼ νηδὺν σμευγένηο' ἀκηροίηου τύτθεμιμονησ',κοιποιοΐῃδ',κουὶτῶνἄλλωνϑυωμάτων,
τολίω λιθανων' πσλιίσχντος, συῤῥοίηῇ οὐδὺ ὑπαίσω. τωῦτοι ἃ -πποιόσαντεενταοιχεῦ
αὐσινίῳ,κρύζαντανἡμόνοὐο ἑ βιδὸ μήτθντοι. τολδδναο᾽ δὲ ουτίων, οὐκ ἔξεξι παρι-
χαυφν- ἐπσεαν δὲ ποιρέλϑωσιαἱἐβδομήκοντοα,λούσαντες δὴν νεκρὸν κουτειλίοσουσι
“ποῖν οὐηον'ὁσῶμα,σινδόνοσ'Θυοσίνῳςτόλοι μῶσινουτοαιτεταημβέοισι, ὑποχρίοντορ
τῷ τϑ'αμοτῷ,δεαὐτὶκϑ'λλυο'τοιτρλλὰχρέωνταιΑὐγνΎΤΙοιοὐθεῦτονδὲππαραϑε.-
ξαάμανοί μιὰν οἱ προσέκονταοσ', πριδοντοι ξύλινον τύπον αὐθρωφρφδία- φρσοίμωσι ἢ,
ἐσέργνύσι ὃν νεκρόγ' καὶ κουτακληΐίαντοο οὕτω,ϑησχευοἔζουσιοὗοἰκήματιθυκαΐῳ;
σαντο ὀρὸν πρὸτοῖγον- οὐτω μῆὺ εν τὰ πτολνυτολέξαωτα σκθυάξουσινεκρούο'.
 σ᾽ δὲ τὰ μέσος βουλόυμήδουσ', πίω δὲ πρλυτεληΐην ἐλφϑδύχοντασ, σιωνάξζοισί ὧϑει
ἐπεαν κλυτῆραιο' τολήσωνται ἠδ γὸ ἠ κίοίρε αἰλείφοντος γινομθύε,οἹ εν ἔταλυίονἦδ νεκρβ πίω κϑιλίιν,ἄτο αὐαταμοντεσ' αὐ, ἄτο ὁξελόντοοσένηδεω,κουτὸὰἃπἰὼ
ἑοβοίω ἐσι ϑηΐσαντιο,, κοὶ ἐπιλοιξόντος ὁ κλύσμα τῆς ὀπίσω δδον, ταοιλχεύασι τὰς.
προκάμβδοιο ἡ μόδο'. τῇ δὲ τορλόνταΐᾳ, ὁ ιξσι ἐκ τῆς κοιλίη σἰὼ καοβρίζωυ,πίω,(.-
σἴϊιοιν πρότδρον.ἡδὲἔχειτοσούτονδωύαμαν, ὥστε ἁ μα ἑ ωῦ τῇ,πιὸ νηδιω καὶ σοὶ
ασλάγηψαπουτατόταιθτοιὑβ ἄγω! τὸς σοέριονο,Ὁ νίτονκουταιτήκει . καὶδὴ λείπσε
τῶν ούνεκρδ ὁ δέρμα μοαίδον,κοὰ τοὶ ὀξέα. ἐπυεαὺδὲ τοιδχο τοίσωσι,αὶὧνἔσῃ-
(ἀν ὅτω "ὃν νεκρὸν ὁδὰν ἔτι πρυγμεατουϑέντοσ. ἡ ὃ τϑέτῳ ταρί'χάυσιρ ἔςι ἥδε,ὅν
χρήμασι ἀοϑενεσόρ τὸς σμεόυάξζᾳ. συρμαΐίᾳδιη,ϑησαντος τί κοιλ ἰω,ταριχιυδουσιῖ α
δὸμήνθυτοιἡμόβαὐ᾽.κοὰἔπειταἐπ᾽ὧνἔσίονουἀτρφόνεύϑας,τοὶσδὲγωυαἴιοιςἢΡ
ἐπιφανέων αὐοϊοῶν,ἐππεαὺ τολόυτή ὥσι, Ὁ ποιραυτίμοι δδοῦσι ταριλωύειν, δὲ δίθμς
δὴ ὦσι δ)ειδέσιν' κουγ'τοι., καὶ λόγου πσλδὗνοσ. γωναῖκες. ἀλλ ἐπεωὴ Τϑεπαζοεἢτο-
ταρτοῖξαι γονίων τοι,οὗτω“ποιρασιδοῦσι»οἿσι“ταριλαύουθ).“Ό»δὰποιέουσιοὕτω:
ηῦϑε ἐἰνειοι, ἵνα μή σφι δι ταουχωνταὶ μυΐσλθρν τοι τῇσι μιωαιξί. χοιμῷϑῆγαι γοβτινο φικοὶ μιισηϑ΄βίονου γεκρῷ προσγγαύτῳγιωαεϑομουτεῖ“ποιι δὲ δ υϊδ μι τοχνὸνὃς
δύ δ αὶαὐτῶν αἱγν πίωνἢξείνωνὁμοίωςὑτπρομοσιείλεοὐδποιϑεὶςἢὑπαὐτοῦ
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ἥδ ποτα μον' Φαίνεται τιθυκῶς, νουτ᾽ἣνδὴπόλινὑ)ονφλθῦ, τούτουθ ποῖσοι αὐ
ΚΒ χαριχεύσαντοισ' αὐοδνμὴπερισείλοιντοιςὡςκαλλισοι,θάαεοὐἹρῆσιθηκῃσινδδὰ
1αδσου ἔξεσι αὐοϑ ἄλλον οὐδένα, ἔτος ἢ, προσανθντων, οὔτι 1; φίλων" ἀλλά μεν οἱ
Ἰρέδιν αὐτοὶ ὁ ᾿ν μείλον, ἄτο τολέδετιἢαὐϑρώποννεκρὸνχειραπάζοντιρ, θάτηον
σι. Ἐλλλν "σι δὲ γομιαζοισι φϑύγουδη χρ ἃ ἀϑοιε.“Ὁ δὰ σύμιποιν ἐἀπεῖν,μήσ᾽ ἄλλων μησίδε
μὲ μεσ μῶν αὐθραατων νομαζοισι. οἱ μὴ γαν ἄλλοι ΑἸγυπῆ οι οὗ τω τοῦτο φυλθίσ--
σοισὶ. ἔςι δὲ χέμμωσ' -πέλισ μεγοίλῃ νομον ἐξ 85 βαϊκοῦ, ἐγιὺσ πέηο'πολιοσ. οὐ
γαύταε τὶ πόλι ἔσι πόδ σίος “Ὁ δαναίισ ἱρὸν τε αὐ χρρνον " πέριξ δὰ αὐτὸν", Φοίνικόίν
παεφύνοισι-τοὶδὲπρόπυλατοῦἱροῦ,λί,ϑιναάδικουται μεγαΐλϑ." ἐπὶ δὲ οὐτοῖσι ου--
οοιαύτεο δύο ἑςαῖσι λίϑϑινοι μεγάλοι. οἱ δὲ τῷ πσεοι βεβλημίδῳ »ούτῳ, γηύσ τὸοὔι ἡ
ἤγαλμαοὐαὐτῷοὐξεηκατιδοσζοο.οὗτοιδιχεμμὲῖ ται λέγουσί ἐὸν τόρ σῴζοι πολλάνα
μῖναὐὰὲ σἰιὸ γῆν φαϊνειϑαξ σφι, παολλάναδὲἔσω“ονἹροῦ.σανσδζλιόντοαὐτοῦτσε-
Φορημῆόον δύοἰ σείεαϑνἰὸνὁμέγα3οςδιίσηχυ“Ὁ,ἐπσεαῦ φανῇ ,δϑυνίῳ ἅπασαν
ΑἾγνητονιτωδταμὴνλέχουῶ..ποιδῦσιδὲτοῖϑεἃλλίωποὺᾧπόδσζῖ.ἀχϑναγνμνικῦν τιθᾶσιδ,ποῖσηςἀχρνία ἔχοντοι, ποιρέλοντερ ἄεθλθι», κτηνεα,κοῦ χλαίνας,ἢ
Νρματα"ἐρομῆδου δέ μόν, ὅττι σφ! μούοισι ἔωνϑεὃτιδ σιὺσ' ἐπιφαΐνειϑαι,κοὰ ὅτι κα
αὐοίσατας αγν πίων τῶν ἄλλων, ἀπδνα ταμψικῶν αἰϑίντος, ἔφασαν δ ᾽ν τιόν σία
ἱκ τῆ οἱἑωυτῶν πσύλιος γυγονοΐοε. τὸν γϑ' αφοὸν,κοὰ ὧὁν λυγκία ἐόντας χεμμά-
χοια', ἐκτσλῶσου ἐσ σίὠώ Ἑλλάσθ. οἰρὸ δὲ οὐτῶων γυνευλογίοντος, κουτόβαινον ἐσ' ἂν
σϑϑοσία. ἀπικάμῆνον ϑὲ οὐ τὶν ἐσ αἶγν Τὸνκοιτ' αἰτίἰω,τίιὺ, καὶ ελληνες λέχονῶ δ
σαντο ἐκ Λιδύιο' σίρὸ Γοριοῦς κεφαλίωῳ, ἔφασαν ἐλθᾶν καὶ 'ποιρὰ στρίειο᾽καὶ αὖκ.-
γνῶναι τοὺς συγγενέασ᾽παάντασ,ἐκμεμαϑηνθταιδέ μεν, ἀπαικίἅγιαι ἐσ' ΑἸτυ ον,
ἃ τῆς χέμμμεου οὔνομα πεπυσμοῖον ποιρὰ τῆσ'μηϊῖὸς,ἀγϑναδὲὁ γυ μψίκδὲ αὐ “ον
κελδίᾷν»ο ἐπιτολέειν- ταῦ τα μῖν πποίντοι οἱ κουτύππδυ.ϑε τοῦν ἑλέων ὀκίοντως Αἱ
γύΤιοι νομυΐζουσι. δι δὲ δ οὐ “οἿο ἔλεσιπουτοικημῆύοι,τοῖσιμὴναὐτοῖσιγόμοισι“'ἴ
ὡνταυ, οἷσι κοι ὁ ἄλλοι αἰ γυητ οι. κοιὶ τῶλλα καὶγεναικὶ με ἕκοισορ οὐ τίων
σμυσικείᾷ, κουτοίτσερ Ελληνόν'. ἀτορ πρὸ δὑτελείζω τῶνσιτίων τάδε σφι ἄλλα ὑξ Δ΄
7). ἐπεαὴ τσλήρηο γϑητοι ὃ ποταμϑσ, κοὶ τοὶ ππεδιία πσελϑιγίσῃ.», φύνταυοὐ "τῷ
ὕδατι κρίνεα πολλά. τοὶ,αἰγύπζιοιοιλέασιλωόν-τωδτἐπεαὶοδοέψων),οὐδοίνε
σι πρὸ ἥλιον. καὶ ἔπειταοιὁἐκτοῦμέσου “οὗ λω»ῦ τῇ μήκον ἐὸν ἐμφϑρες, πῇ
σαντεο,ποιδῦνται Ὁ} αὐοοῦ ἀῤφους ὑπτοὺς πυοί. ἔξιὸ καλὴ ῥίζα “οὗ λωεῦ τούτον
ἐσυδιίμη καὶ ἐγγλύσει ἐππαιφοίωσ ἐὸν ςοογγύλον, μέγαιθος νουτοὶ μῆλον. ἔς!δὲιὴ ἄλ,
λϑὶ κρίφεοι ῥόδοισι ἐμφϑν εκ, οὐ τῷ τσοτομῷγινόμονακοιταῖῦτα,Ὁ}ὧνδκαρπὸσ.
οὐ ἄλλῃ κοίλυνα παραφυομῦδμ ἐκ τῆ ῥίζης,γίνεται κυρίῳ σζδηκθὴν Ἰδών ὃμοιότοι .
οὐ ούήῳ Τωκτοὶ ὅσον τε πυρίω ἐλαίης ἐγγίνεται συλ ἀ Κώγωταυ δὲ τὴ ἀποιλοὶ τοῦδ
τακα αὐὖάα. ἰὼ δὲ βρύδλον τίὼ ἐπέτειον γινομθέην ἐππεαὶ αὐ αασυίσωσι ἐκ τῶν ἑ λέ-.
ων,τοὶ μὲν αἴω αὐ τῆο' ἀ τον τοίμνοντες,ἐςἄλλότιΤάτπσουζ, “Ὁ δὲ κούτω λελφμμῆνον.
ὅσον το ἀδὲ αῖχαυ,  ἀτουῶ,, κοιὲ “ἀπὸ λέουσι. δὲϑὰ δὴ κοι καρίτοι βούλωντοις χρηδῖ,
τί βύβλῳ χράϑαε,οὐ κλιδαδῳ διαφαν(] πνίξαντος » οὗ τω ξώγουθ, . δ δέ τινόϊ' αὖ
πῶῦδν, ὦσι ἱρὰ ἢ ᾿χθύων μουΐωνΟοὐσὁπεαὺχοίδωσι,κοὶὑβέλωσιτίκϑιλίην,οὐ--
αἴνουσι πρὸο ἥλιον κοὰ ἔπειτα αὐδουρ ἐόντοιο', σντζον τοι. ὁ δὲ Ἰλϑύόδ δι ἀγελαζοι,ο
μῖν τοῖσι ποταμοῖσι, οὐ μοῖλοι γίνονται. Τεφόμᾶνοι δὲ ἐν τῇσι λίμψασι, “οἶδε πποιέ-
ὅσ. Ἐπεαύ σίϑεας ἐσίᾳ οἷος κυΐσκεαϑῳ, ἀγυλιδὸν ἐκτσλώπσι ἐς ἡ ϑάλφοσαν πίον
τρκὲδὲ ἐἱ δδ'σων σῖν ἀ'ποῤῥαίνοντεσ' "οὕ ϑορξ'αὶδὲ ὁ πόμονοι,αὐαλάμηουσί,νὴ3}αὖ.
»ῦ κυΐσκονται. ἐπσεαν δὲ τολήρεσιν γεγίωνται ἐν τῇ θαλοίοσαι,αὐοιεσλώεσιὑποίσωἐσ'
᾿ϑεα τὰ ἑωυτῶν ἕνοιςοι. ἡ γζονταυ μλέηριγε οὐκέτι δὶ αὐ τοὶ, ἀλλὰ τῶν ὅηλεῶν γί--
γετοῦῦ ἡ ἡγωμον4.ἡγούμϑνονδὲἀγεληδὸν,ποιδϑῦσιὁδόνστρἐφ ἰδὺν δὶ δ σινδῖν «τῶν δὲ
ὠῶν ἀποῤῥαΐνεσι κουτ' ὀλίγους τῶν κέγχρωνοἱδὲδβσενδ᾽πουτοιποΐνουσιδὲχὅμωνσις
ἐσὶ ὁ ἀκάγγροι σδ- ἰ αϑυδιν.ἐκ δὲ τῶν περιγινομθῥων,κοιὰ μὴ κουτοισσινομδων κέν-
χρῶν οἱ ζεφόμονοι,; χθύεργίνουντου. δἰ δ᾽δ)ὺ αὐ τέων ἁλῶσι κπσλώοντες ἐς θάλθιοσαιν,
φαζηον ταῦ τοῖτιμμῆδοι τοὶ ἐπ᾿ ἀριτόν ἃ τῶν κεφαλέων  ὀϊσδύδὺ ὀπίσω αὐοιτσλώοντοσ',
χοὶ ἀϑὴ δεξιὰ τωτοέφαται" “ποίορυδ᾽ δὲ τουδτοι δι, τόϑε. ἐλόμονοι τῇσ᾽γῆοὐπ'ἀθι
ἐξὸοἃκουτατσλάδουσιἐςβάλοιοσοιν.καὶ αὐκεσλώοντος ὀπαίσωτῆςοἱτῆτο'αὐτῴονἢ
ἐγχοιμητόμονοι, ἢ ἰαϑοντοο ὡς μαλιςο ἵνα δὲ μὴ ἁμαβ ον ηἰ ὁδὸν 2 ὸν ῥόον,
ὑπεαὶ δὲ τοληϑυςοῦν αὐτο ὃ νὅλοσ,το τὸ οἶλϑ, τῆς γὲ κοι τὰ τῴ ματα. πὼ
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“ποιρὰ ὃν ποταμϑυ, πρῶτα αὐχετοι αἰμσλαιϑοι, διηϑέονηος γοΝ) ὑσθιτοο ἐκ τον
ποτοιμον"κοιὲ αὐ πέμου τὸ λέα γίνεται ταδτα,καὶ πιραχρῆμαἰλθύωνσμικρῶν,
παίσλαταε ποίντα.κ' ϑὲν δὲ εἰκθο' αὐ τοῦσ' γίνεοδ», ἐγῳ μοὶ δοκιζω πουταινοῖν » δ.
Ὁ" τοῦ προτέρου ἔτους ἐπεαῦ ἀπολίπῃ δ κεῖλος, δ Ἰαλβύες ἐκτοωΐντος ὡὰὲ ἐν σι
ἰλη, ἅμα τῷ ἐορέτῳ ὕσδιτι ἀποιλλάοσοΐ). ἐπεαὺ ὃ πεοιελϑόνερο' ἔ χρόνκ ποίλιν
ἐπέλθῃ ὁ ὕσωρἐκἢ"ἀὧν“οὐξ'ποιρουπίηο,γίνονταιοἱἸχθύΐϊσ'οὗγο."κοὰποιοὶμὴν
τῶν ἰχθύων, οὕτω ἔχει' ἀλείῷατι δὲ χρξωντοι Αἶγυ ΠΤ Ίων οἱ ποιοὶ τὰ ὕλεα δποίον--
τάρ οἰχὰὸ τῶν σιλλικυπρίων ηον' καρτοοῦ , ὁκουλδῦσι μὴν αἸγυηγ οι, κίμα, σοιδῦσι ἢ
ὧδε, “πποιρ τοὶ χείλεα τῶν τε πυτοαιμῶν, κοὰ τῶν λιμψέων, ασείρουσι πὰ σιλλικῦ
πρια τοι τοῦ"τοὶ ,γὐ οὐ ελλησι ἀὐτόματα ἄγρια Φύεταυ, ταῦταοὐ τῇ αἱ ὔπῳ
απειρόμονα,κουρτὸν φόμει πολλὸν μῖν, δυσώϑεοιδέ." τον ἐτσεωὺ συλλέξωνται, ὦ ὰν
κθ]αντας, οὐπειποῦσιὁδὲκαφρύξαντες,ἀππέψουδ)"κοὰὁἀποῤῥέοναὐοον' συγκομέξονται. ἔςι δὲ “οἷον, κοὰ οὐ δὲν ἕοσον ᾿ν' ἐλαία τῷ Αύλνῳ προσανέςὀδιμίῳ ϑέβα
ρέαρ ποιρέχιται. πρὸς δὲ γοὺς κὠγωπαιο ἀφϑόνουο ἐόντας, ταάδέσρει μεμιλχα-
νημϑδα.τοῦσ' μήν πὶ αἴω πῶν ἑ λέων οἰκώσνττοιςδιπύργοιὠφελέουσι.ἐροὗςαἰαβοξνον
τάς "9ημέονταιδγϑκωνωπεο'ὑγὴτῶν αὐέμων οὐκ διοΐτεεἰσὶ ὑψοῦ πέτειϑαε. τοῖσι
δὲ περὶ τοὶ ἕλεχ οἰκίουσι, τοΐδε αὐτὶ πῶῶν πύργρν ἄλλα μεμηχοΐνυ). ποῖς αἰὴρ αὖ
τέων ἀμφίβλῃςρον ἔκτη ται. τῶ,τῆ σ ἡμέρῳ! μῆδ, Ἰχοῦο ἀγρόύει- σἰὼ δὲ νύκτα, αὐ--
τῷ χοᾶτας οὐ τῇ, αὐκπουύεταν κοίτα περὶ. ταύτην ἵησι Ὁ ἀμφί βληςρον. νὴ ἔπει
τα οὐδὸς ὑπ' αὐ τῷ,ιοιθϑύσιᾳ.διϑὲκοΐνωπερ,ἰμδ μὰ οὗ ἡματίῳ ἑλιξάμωορ δσιμ, ἢ
σινδόνι, 678, "ούτων σδέκνουσι" δῇς. δὲ ἠῷ δειοτυΐ,δὲ,πειρῶνηοὐχήν.τοὶδὲδὲτλῶά
στϑ!, γοῖσιΦορτηγιζουδὸἔς!ἐκτῆσ'ἀποῖν,ϑησ'ποιδύμονα,τῆς, ἃ μορφὴ μϑ ὅξι ὃ μοΐα:
τῷ κυμεναίῳ λωτῷὦδὲσδέμρυον,κϑίμμαὅξίἐκταύταςὧν τῆς ἀνρίνϑης κοάμῆνοι
ξύλο. δῶν το δεπήχια, τολίιν,ϑηιδὸνσυτιθεῖσι,ναυτσηγεύμονοι Ξόφον τοιόνϑι, “περὶ.
γόμῷτϑε πυκνοῦο κοι μακροῦο' παεριρουσι τοὶ σιτσήχων ξύλο « ἐπεαὺ ϑὲ τῷ Ἰόπῳ
τούτῳ ναυπηγήίωντοι,Συγὰἐπυπολῆστείνουδ)αὐτῶννομϑῦσιδὲοὐδὲνχρέωνται.
ἔσω εν δὲ τοὺς αὐ μονίας,οὐὧνἐπούντωσαντῇβύβλῳ «ποησδέλιον δὲ οὗ ποιδδντωι,
κοι τοῦτο 2. τῆς όπιος σ᾽αβαίεταυσῷδὲἀποινϑύνῳχρέωνταιἡτοισιῦνβλί-
νοίσι- πουϑ'τοι. τοὶ πολα,ἀγοὰμὴνὃν ποτοιμϑν οὐ δωυΐκται τολέειν,ἰδ μὴ λοιμπρὸς
αὐεμον ἐπαίχμ' ἐκ γῖς δὲ παιρέλικοται “ἰουτοὶ ῥόον δὲ 19 μιΐξεγ ὧδε, ἔςιἐκ μυλίκης
πείσοιημῆϑη θύρη,ουτεῤῥαμδη ῥίταεὶ ποιλοί μῶν . καὶ λί,ϑος τεϊημῆζοσ δεταίχλοιντοο
μιάλιςοΐ κῃ φοθ μϑγ"τούτων τί μᾶν ϑυρώυ ϑεϑεμψίωκοίλῳ, μροοϑε ἢ' τολοῖκ ἀπαίᾳ
ἐπαιφόμεανν“ὃνδὲλίθονἄλλῳμοΐλῳδπιοϑεοὶ μὴν δὴ ϑυΐρῃ 18 ῥόσυ ἐμποί πού»ς,λῶ
ρέει ταχέως κοὶ ἵλκ τί αρν. ἄξη» ΤᾺ δὴ οὔνομά ὅξι τοῖσι πολ οἴσισι πούηοισι . δ δὲ
λίθος ὕπιϑϑεὲ πελκόμὴ,κοὶἐὼνοὐΘυοσᾧκουτιθυύειὃντσλόον.ἔς!δέσοιτοὶτολῦϊα
τδτο τλιθεὶ πὸ )λοί. κουὶ ἄγει! οὔτα πολλὰς χἰλιαίοδεο' τοιλοίντων. ἐπεαὺ δὲ πίλ
ϑεδ νᾶϊλος τί χιδ ρίω αἱ πόλις μοαδαε φαίνονται ὑπόρέμφονί(ε, μάλιςοί κι ἐμφε-.
ρέερ τῇσι οὐ τῷ Αἰπχέῳ ϑλίπῳ νήζθισι.τοὶμὰνὉἄλλατῆςαἱεἰπε,πίλοιλ9ς γίνε
σπιίς οὐδὲ πόλιδἷν Μμ9 εὑ τσερέχουσὶ «πορθμϑύοντοι ὧν ἐππεαὺ ὥξορ γϑύνταιε ἀκέ-
τι κουτοὶ τοῖ ῥέεθρα ἠξ ποταμον' ἀλλὰ σἰβ, μέσου ΖΚ πεδίου «ἐν μὲ γε Μέμφιν ἐκ
ναυκρωΐτιοο αὐ κτολώοντι,ποιβαὐτοὶτοὺςπυραμίσοογίνζὃτολδοσ.ἔς:δὲἀσὶοὗ
ηοσ', ἀλλὰ ποιρὰ ὁ ὀξὺ τοῦ δέλτα,κοὰ ποιρὰ Κδδιρί(ῶρον πόλιν «ἐσ δὲ καύωρατιν
Κγὸ ϑαλοίλσηο' κοὰ κανώθου “λὲ πεδιΐου τολέων, ἡ ξεις κοιτ' αὐϑυλλαΐ τε “πόλινιὴ τίὼ
Αρχάνοίου κοιλϑυμίνγίιω. γουτέων δὲ ἡ μὴν Ανϑυλλα ἐοῦσα λογίμη πόλις,ἐσὑποσ
ματα ὑβαίρφος διίδοπταε "ον αἰὰ βασιλϑύοντος αἱ γύ γον “ἢ γαυαι ἄτη δὲ γί-
νετοιε 3 ὅσον αἰπὺ τ ὄδσῃσι ἢ αἴγυπον. ἡ δ᾽ ἔ τόν πόλις, δοκίᾳ μοι ὁ οὔνομα ἔ
λεῖν οἰγὸ ΠΘ Δαναοῦ,γαμβροῦ' Ἀρχεένοζοον τον φιϑίον, ᾿ν' ἀχοκεοῦ, κοιλέετουι γ᾽ δ
Αρχάνοίοου πόλι" εἴη δ᾽ αὐ κοὰ ἀλλόο' τις Αρχανοίδορ.οὐ μένη! γε Αἱ τ ον τὸ οὐ-
γομα, μέχρι μῆν ορύτου,ἤψες το ἐ μοὶ, καὶ γνώμῃ,κοι 1 ςορζοντωῦται λέτουσοί ὅξι.»Ὁ ὃ
ἀρ Ῥῦϑε, αἰτυ πῆ ἰους ὅδ λο μαι λόρυο δὴ ἐῶν ιουτὰ ἵκανον .προσώςοιι δέ τοι πὴ αἱ-
τοῖσιτίκαὶτῆοἐμῆςὕψος. . .

τὸν Μῆνα πρῶτε βασιλδύσχντοι Αἰ τύ πῖον, δὶ Ἰρίσιν ἔλεγον ὥξηον μᾶν ἀπόγεφυ
ρῶ(θιε πἰὼ μέμφλν. ον γϑ φοταμϑν ποίντα ῥέειν ποιρὰ “Ὁ ὄροο' Ὁ Ὑαίμμοιον πρὸς Λι
σύας ὧν δὲ μῆνααἴώνϑεν,ὅσον τε ἔιιοιξὶν σοιδιίςες ἀγὸ Μέμηλοςὃνπρὸςμεσαμέρίης
ἀγκῶνα προςχοσαντα μὴν αβχοίῖον ῥέεθρον ἀφ ξηράνομκὸνὃποταμὸνὀχτοῦς:
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μα,ὁμέσοντῶν οὐρέων ῥέειν. ἔτιδὲ καλγαῦ ὑοῦτδδσέωνὁἀγκὼνοὗροὋνπεῖ-
ον ὧσ ἀπεργμλοΐοο ῥέει,οὐ φυλοικῆσι μεγοίλῃσι ἔχυται, φραοσόμωνοο᾽ αὐὰ “τοῖν ἔ-
γοσ'. εἰ γϑ ἐ ϑελήσοι ῥνξοωσ' ὕπερ βῆνοι ὃ ποπαμὸς ταῦτα, κίνδαυοο' “ποίσῃ Μέμφᾳ
κατοικλυοϑῆναί ὅξι.. ὡο ϑὲ ὃ μηνὶ οὕτῳ τῷ πρώτῳ γνομθέῳ βασιλέϊ, χέρσον γι}9
νοΐαι ὁ ἀπϑργμμοΐον, τοῦτο μὴν οὐ αὐ τῷ πόλιν κπίσουι ταύταν; ἥτιο ναῦ μέμᾳλο'
τοιλέεταε. ἕξι γα καὶἡμέμφιοοἱ τῷ σεινῷ τῆο' αἸγύπ]ου . ἐξωϑεν δὲ αὐ τῆσ'
περιορύξαι λίμψίω ἐκ ον ποταμον' πρὸσ βορέζω τε κοὶ ἑασέρίω. “ὁ γου πρὸ
γί ῥῶ, αὐτὸ αὺ κᾶλος ἀπαθέγει. τοῦτο ϑὰ “δ Ἡφαίςου ὁ Ἱρὸν Ἰοϊρύσα λοις οἱ αὦ-
πῇἐὸν μέγα πο ἀξματσαγιό τον.ὃτοῦτον,μουτόλεγονδἱρέες ἐκ σὐδλῶν ἄλ,
λῶν βασιλέων ποεηκοσίων το καὶ τοιύμοντοι οὐνόμουτοιοὐῬσουτασιγυνεῆσιαὐθρώ
ππῶν, ὀμτωκοιέϑειοι μὴν Αἱ ϑέοποεσ' ὅσαν, μέν ϑὲ γωωὴ ἐπιχωθίι. οἱ δὲ ἄλλοι͵ αὔοίοόν'
αἰτύπτιοι. τῇ δὰ γιωαικῶ, οὔνομα ἰμδ, ἕτιο' ἐβασίλδυσῳ τῇ πόν τῇ Βαβυλωνίᾳ, Μί-
ποκρισ', τί, ἔλελον τιμωρέουξιν ἀδελφεῷ ἦν, αἰγύπιοι βασιλθύοντα στρ ἔων, ἃ
πἰκτειναν. ἐποκτείνανταο δὲ οὗτωἐκείνῃἀπαέδοίρινσίιὸ βασιλοϊίω, τούτῳ τπιμῶ-
ρέονίαν, πολλοὺς Αἰγὺ ΠΤ ἰων σιαφθέξραι δόλῳ"“ποι υμλῥίω γοΐβ μὲν ὄκημα πεοί
μῃκασ,ὑτσλοκον,κοινοῦντῷλόψῳ,νόῳδὲἄλλαμυχανᾶὥτϑι-κουλῴονίθιν δέ μὰν αἱ
γντῇἴων “οὺρ μαΐλισοι μετοιτίους τον φόνου, ἴϑες πολλοὺς ἑσιᾷν- σαενυμάδοισι 5, ἐ--
πεῖναι τὸν ποταμὸνδὲ αὐ λῶνοσ ϑου ποῦ μεγοίλου- πουτησ'μὴνπέρι,σωῦσπαἔ
λογ9ν. τολίω), ὅτι αὐτὸν μᾶν ὡσ' τοῦ ὑξόμγαισο, ῥίψαι ἐσ ὄκημα αὐὐϑδὸον' -λίον,
ὕκορο' ἀτιμαόρμηοο γοψηται. τῶνδὲ ἄλλων βασιλέων »οὐ γϑ ἔλεγον ἐδεμοίην ὄβγϑν
ἀπσέϑεξιν, κουτὶ ἐθὶν ξγοιε λοι μπρότη τος, πσλίω οὐὺς “δ ἰορέτου αὐτῶν Μοΐφιος "οὔ
᾿ν δὲ ἐποδέξαϑας μγημόσιωα, “δ ἩΦαΐφου πὰ πρῦο ῥορέίω αὔεμον τοβαμμοίαᾳ
προπύλεα, λίμνίω τε ὀρύξαι.τῇσιπερίμεξοὺὅσωνἔ{Ξοιδιίων,“σόλονδελώσω-
πυραμίσοις ἐς οἱ αὐτῇ ὀϊκοδὸμῆσοιιυτῶν ρν' μεγόίϑεος“πίοι, μον αὐτῇπῇ λίμψᾳ
ἐσιμνήσομακ- οὔτε μὴν τσκῦπαἀποδέξαιϑαι.τῶνδὲἄλλωνοὐδίνααὐδόν.“ποιρα
μομ ἀμῖνος ὧν τούμουϑ, οὦ᾽' ἀδὲὴ τούτοισι γθνομλδου βασιλίοο', τῷ,οὔνομα ἔω Σίῷ
φρισ, ούου μνόμίω ποιήσομαι. ὧν, ἔλεγον δι ρ(δι' πρῶτον μᾶὺ πσλοίοισι μακρόϊσι
ὑρμῃϑέντα ἐκ ἦς ἀρὰ βίον κόλπον, "οὐσ' περὶ σέ Ἑ ρυθρίω θαέλοεοσανμουτοικημέ-.
γεθε, μουτοιςιοἐφεαϑο.ἐρ ὃ ταλέοντοί μεὺ πρό, ἀπαικίοϑοιι ἐς θάλθιοσαν μηκῶτι σλῶ
σίιὸ ὑπὸ βραχίων.οὐ ϑεῦτοων δὰ ὧσ' ὀπαίσω ἀπαῖκετὸ ἐσ' αἴγνονπιοτὸτῶνἱρέωντῇ
φάτιν, ςοατιίω) -σολλίω τῶν,λαβῶν,ἤλουνεδᾳπῆρἠπείρου͵πποῖνἔθνοςὁἐμπο--
σὸν κουτοιςρεφόμονοο'. δτέοισι μλΐ νωοαὐ τέων ἀλκίμοισὶ ἐνετύγλοινε, καὶ δευνῶσ
γλιλώμλδοισι περὶ η' ἐλδυϑερίηδ,, τόύ» ισὶ μὲὺ τήλας αὐ 'σε ἐς τοὶο' χωύρουσ᾽ δβ' γραμι
μάτων λεγούσχο τό,το ἐωϑ οὔ οὔνομα, κοὰ τῆ ποίβηο, "ἡ ὧσ δωυάμει τῇ ἑωυον
πουτοςοί!ατὸ σφίασ'. ὁ τέων δὲ ἀ μασιτὶκοιὶδὐπσετίωσ'ποιρέλαβε τὰσ “αὐλις,,οὐύ
σι δὲ ἐνέγραφε ἐν τῇσι Ξήλᾳσιπουτοὶ ταῦ τοὶ) “ΡἾσι αὐοίρηϊοισι ΩΡ ἐθνίων γθνομῆδοι
σικαὶδὲκαὶαἰδοῖα γι οεκῦρ προίινέγραφε; δῆλα βουλόμονος ποιίν, ὧσ ἦσαν
αὐοίλκιδορ.τοῦτοιδὴ πριέων,διεξέϊετίὦἤπειρονἐςὃἐντῖϊςἃσίηςἐςτίυεὐρώτη5
ὁαξὰς,τούς το Σκύθαο' κουτεςοέατο,"ὴ τοὺς Θρήτηοιξ-ἐς τούτους δέ μοι δοῖκε 4,1) ἃ
προσύτοιτα ἀπαιοίαϑοὁΑἰτδΠΤος ςροιτός-ἐν μὼ αὶ τῇ »ούτων χρῃ Φαίνοϊν) ταθᾷᾷ
β.ι αἱ «λαιὁ δὲ προσωπόβω τρύξ' ἀκετι ἐνθόῦτονὃἐπισρέζαςὀπί(,Π]ε- ἐπεί
τε ἐγένθο ἀδὴ δωδσι ποταμῷ, οὐκἔχω δ ἐνϑεῦτον ἀξεκῶσ' εἰπεῖν, ὄπ αὐὴὸῪὲ ὃ
βασιλόῖϊς τζ(ῶςοισ' ἀποσδοισοίμονοσ τῆ ἑωῦτον ςρατιῆσ μθθιον, ὅσον δα αὐον'
Ἰουτέλισε τῆς χύρηο οἰκήηορωσ᾽, εἶτε τῶν τινὶ ςρατιωτῴων τῇ “πλαῤι αὐ» Μ ἄλβε
εϑέντεσ,αεοὶ ὁ ἄσιν τσ το μϑνκουτέμειναψι Φαίνοντοίε μὴν τ ἐδντεο' ὁ κόληοι Αἰτ
ΤΙοι. νοή(ᾳοἱδὲπρότερονοὐὐὺς,ἢἀκούσοις ἄλλων,λέχρ-ὡς δέ μοι ἐν Φροντίδὲἐγύ--:
νὺ νἠρόμην ἀ μφοτέρεοις καὶ μᾶλλον ἃ κόλλθι ἐμεμνέο» τῶν Αἰυ πίων, ἐδ αἰ
ἡΤιοι τῶν Κόλαων'νομάξοων δἰ ἔφασαν ΑἰΠΠΤοιτῆςΣεσώόςριοςςροτιῆςἀτῶδκόλ
αϑίςαὐὸὺςδὰεἰκοιίιτῇϑε,καὶὅτιμελαάγχροίο εἰσι," δλόχοιχισἡοὔ»μὰἐρ ἃ
ϑὰναὐήκᾳ εἰσὶ τὲ κὴ ἕτεροι “ιϑηοι-ἀλλὰ οἷσι δὴ μᾶλλ, ὅτι μοαῦοι ποίνῆ' αὐ ϑρώπσωον
κόλ οι,"ὴ αἰηποι,αἱϑίοπεςπεριττοί μψον τ ἀπ᾽ ἀρχᾷς τὰ αἰδοῖα" Φοίνικες ἢ,
ἡ Σύριοι οἱ ἐν τῇ παλαεοίνμ, νὴ οὐδηρὶ ὃ μολογζουῷ “ποιρ' αἰ τυ ων μεμαθηκαγαε,.
ξύσιοι ϑὲ δι περὶ Θϑν μεΐδοντοι, τπαρ᾿ϑένιον ἡρταιμϑν, Μάκρωνερ,ὁ“οὐτοισιἀςυ--
πίτονες ἐόντος ὐγὸ κόλχον φασὶ νεωςὶ μεμαθικένας, τοι γου εἰσι δι πσερντοι μψόμιςγοιαὐϑρώπων μᾶγοι. 1 ζει αλινΠἰοισιΦαίγαντοιτριδῦντοςμουτοὶ τοὺτοί οὐ τῶν δὲ,
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Αἰγυπτίων) αὐϑιόσσῶν,ἐκἔχωεἰπεῖνδιθίτεροι8ἢ᾽ ἐτέρων ὀζέμαιϑον. αἰχρεζον
γ᾽ δέτιφαίνει.7}ἐδν,ὡςσ᾽(πιμισγόμοωνοιαἱγυπγῳὑξέμα,ϑον,μέγα μοι 1ὴ τόδε τύ
θιονγίνε 7. δοινίκον διιόσοι τῇ Ἑλλαζσι ἐπιμιίσγουη, ὀκέτι ΑἹγνπῇἴσομεμίονταὶ
πουτοὶ τοὶ αἰδοῖα ἀλλαἢ" ἐπα γινομίων ὁ περι τάμψοισὶ τὰ αἰδοῖα. φέρεδὴκὴἄλλο
εἴπω περὶἢκόλιχων,ὡςΑὐτυ7ίσισιπησοστρερέεςεἰσί:λῖνονμοαΐοιδἱτοαἰ
ἽΤοι δ γοίζοί) κουτοὶ ταὺτα. νὴ ἡ ζόᾳ ποῖσα (Ὁ ἡ γλώοσα, ἐμῷϑβός ὅξι ἀλλήλοισι:
λῖνον δὲ ὁ μὴ κολαφνῶν, ὕὑηλε λλήνωῶν Θερδονικὸν κέκληση ὦ μέδηοι ἀπ' αἰύηεὰ
"σικυδλμῆνον ουλέοτς Αἱ τύ ἘΠ ον αἱ ὃ τἥ λας τὰο ἵςα κουτοὶ χὅρανὸ αἰγύπγε Οασιὶ-
Λδὺς Σέσωφριρ,ἃ μὴ ταλόῦνες ,δκέτι Φαΐνον7περιεδίθει.οὔἃ τῇ ταλοιιςῖνῃ συρίῃ)
εὐδς ὡρεῶν ἐόσας,"ἡ τὰ γράμματα. τοὶ ἀρομῆδαοὐεόν τα, γωωσει ς αἰδοῖα. ἐἰοὶ
δὰ κἡ τπαεοὶ τωνΐεν δύο τύφι ὦ πέξᾳσι ἐπιεκολοιμμῆδοι τούτον ἦν αὐοίοὺρ,τῇτεἐκτῆο'
ἘΦεσίης ἐσ Φωίκαεαν ἡοιτῴρον7,κὴΤῇἐκ Σ αρσιίων, ἐς Σ μύλην εἱποιτέρωϑεν ἢ αὐὴρ
ἐπέγλυπα, μέγαϑος πέμητης σπιθαμῇ αὶ θοῇχιοὶ,ἔχωναἰχρήν.τῇὃἀρισὐρῇ,
ἡόξου,ΟἋπίωἄλληνσκκόυὴν ὡσουῦτα"πὲΑἿγνἘΝ αν τῷ αἱ ϑιοναίό ἔχει.ἐκδὲἦ'ὄμως
ἐς ὧν ἕτορον ὦμον δ, ἃ τιϑέων γράμματα ἱρὰ αἰγυπῆια διέκᾳ ἐγκεκολοιμιμῆδα,
Λέωντα τοῖδι. Ἐπὼ τήνδε τί κύρην,ὦμοισιοἵσιἐμ97σιὥκτησοέμηνεδςπιοδὲκὶδισ'
3ν ΚΞ] ,οὐθαστομῖνἃδειλοὶἔτέρωϑι)δαδηίλώκο,τοὶ,δκὴμετεξέτεροι39ϑεησαμέ
γωνιμέμψονοσ ἐἰκόνα ἀμαάζεσί μιν ἢ; τρλὺ α' ἀληθηίης ἀηρλελειμμλόοιοηοῦτον δὰ ἢ
ΑἸγϑηΤιον Σέσωςοιν αὐαλωρέοντοι,") αὐοέχονται πολλέαρ αὐθρώτρυς  ἐθνέων,Ζ,
τὶς χόραςκοιτεςρέ!α ἔλερν οἱ Ἱρέςσ', ἐπείτε ἐγονθο αὐακομαζόμ οἱ σοέφνᾳσὶ
Ἠΐσιπηλεσίμσι,ὸν ἀδελφεὸν αὐ οὗ (δ, ἐ πέτεψο σέσωςοισ τί Αὔγν πον, ὥξζηον τ
ξοίγιᾳ αὐ! κουλέσιχῦ τοι, "ὴ πρὺρ αὐ τῷ ,κθν τοαζονεσ' περινηΐσοιι ἔξωθωρ πίω ὀμίίω᾽
ὑλευσερινηίθιντοὃ,ὑτπρϑίθικ-δνὁ,ὡσ'μαθᾶνἄξορ,οὐτίηοισυμκΟπλδύεαϑ»πῇ γν'
νακηαΐ- τὴ τὺ δ νὴ πίω γωυαῖιο, αὐ δ’ἅμα ἀγοαϑ» «σἰωὼ δέδισυμθαλόθίιετῶνπασῶν;
ἰόν’ ἕξ,εἦὺδύοἐπὶνὼπυρὴνἐκτείναντοι, τεφυρῶίιιτὸκοιόμνον . αὐοοὺς δ ἐπ᾽ἐὁ"
κείνων ἐπιδ «ἔνοντοις,ἐκσωύξεαϑ» «τοῦτοι τ ἢσου τὸν σξῶςοινΝὴδύομὲἢ"σαέσων
ἢϑυταιρῆναε ξόπῳ “οιῷδε-οδ9 ὃ λοιτρῦσ,ἀξριΟθναε ἅμαὦποῖίνοτήζι:δὲ Σέ
φρις ἐς σι ΑἸτυηον αὶ τιθέμἐνἀϑυλφεὸν,ὦμὺὁμέλῳ,ξν,ἐπσηγοίτεο,τῶν, τοςχῶρασ νουτοσϑέζατο ν» ύτῳ μῆν τοίϑε ἐχρήσικηρ. »ούρ τά δι λίϑους τοὺσ ἀϑὶ οὐοὸν
78 βασιλέος κομεϑένταῦἐςΤῷἡφαΐςουὁἱρὸν,ἐόνταιο μεγοί.ϑεῚ1 περι μάκεαο,, οὗ -
ῬΙι ἢσονδἑλκύζξεττεοικαὶτοὶσ'διώρυχασ᾽τοὶσ'γαυἐσύίξθιςοὐαἰγύπγῳ,ποίσικο οδ'
Ῥιαῤαγικαξόμῆνοι ὠρυξαν.ἐτρίςόν το οὐκ ἔνϑντοο Αἴγυ πον "» πρὶν ἐσῇ σαν Ἱπππωσί
μίω,καὶ ἃ μαξόνομδῥεν ποῖ σαν,οὐδι«ρύτων.ἀργϑοοὕτονΖ χοόνε αἸγνπῆοο ἐξ
στκ πεσδιᾶσ' πτοζσικ , αὔττσσον,κοὲ αὐαμαξδυτοσ γέγονε, αἴτιοι ὃ τούτων αἱ διώρυχασ᾽
γυχϑνασι,ἐοῦίοα φλαὶ (καὶ ποινηοίουσ Τόποιδ ἔλϑυσιια, μουτέταμψε δὲ τοῦδε εἶνε-"
ποι πὸ χωΐρηνὃβασιλδὴο',ὅσοι τῶν αἰτυ πίων μὴ ἀϑὲ τῷ φτοταμῷᾷ ἕκτην»πόλισο,
δλλ᾽ αὐαμέσουδ,οδεϑιφετοἀπαίοιὃταποτομιὸσπσοινίζοντοςὑσδέτων,αλατυτέροι
σιἐχρέων»» Ῥῖσι πού μασι ἐκ φρεάτων χρεώμονσι"»ούτων μὲ δὴ ἐἵνειοι κουτοτμή 95 ἧ᾽
ΑἸΤοσκουτοινεϊμαιὃτί χοΐρην Αἰτυ7οισιἀποῖσι οὗτου ἔλεχον ὃν βασιλέα,
κλῆρον 'σον ἑποίϑῳ τοβ άγρνον σδιδόντοι. κοι οἰγὸ τούτου τῶσ' προσόδους ποιή ϑτα,
ὑπττοίξαντοιἀτσυφορίμἐπατολέεινκουτ'αὐιαυτον-ἐἰὶδέτινοο'ονκλήρονὃπσοττοι--
μϑοτι ποιρέλοιρ, ἐλϑεὴν ὁδὺ πρὸσ αὐ ὧν, ἐσήμαινε. ὁ γυγθνημθέον . ὃ δὰ, ἔπεμπε
τοὺο ἐπισκεψομλψου σ᾽, καὶ αὐαμεϊήσοντας, ὅσῳ ἐλθ'ασωνὸ χὃροο γύχονε,διοσ ᾿ν'
λοιπον' κουτοὶ λόγον τῆοτυτοιγμκούισ'ποφορῆσ' τολίοι.δοχει δέ μϑι οὐ θθῦτεν πεώ»-"
μωτοέῃ δ ρεθε(θςἐφ᾽πὸελλωϊσὶιἐπονελθᾶνπόλονμὴννκαὶγνώμονα,κοὰτοὶ
Ἰσώϑενου μόρια τῇο ἡ μόνηο', ποιρὰ Βαβυλωνίων ἔμαιϑον. Ελλίωδῖν» . βασμλδὺρ μῆν
δὰ οὗ τοο' δ μολῦος ΑἸγυπτιοο αἱ ϑιοπίηο ἔρξε. μγυμόσιωα δὲ ἐλύσετο πρὸ ὸν'
Ηφαισείου,αὐοδιαύτασ λιϑίνους- δύο μᾶὐ “τοεήκονται πσιίχεῶν ἑωῦτόν τε ,νὴ τί ).γαῖζιοι.τὸ δὲ τσυυῖσδισ' ἐόντας τίατερα, ἐἶκοσιπσηχίων ἕκοιφον. τῶν,δὴ ὃ ἱρδὺν ὯνἨ
Φαίτου χρόνῳ μιοτῴπειτοι τρλλῷ Δαρεῖον εἰν πέρσεν οὐ περι ἴδε, Ἰφοίνττοι ἔμιπροιϑεκς
αϑοίοιαΐτοι,φὰσὃδισεποιὴὅϑοιεὅδ'γαὁἀπῦρΣεσώςοιϊτῷΑἰγυπτίῳ.Σἕσωςοινμὴν γυ ἀλλά το ιοιταςοίαὐαςἔθνεαοὐκἐλοίασωἐκείνουκοὰδὲκαὶσιύϑοιο.Δα-
ρον δὲἃδιαοϑεῖγοιε Σκύθασ ἐλᾶν. κου διίκαεον ἢ. τοῦναι ἔμσροοϑεν 2 ἐκείγε αὐὰ
βημάτων μὴ οὐνι ὑππερβαλλόμᾶνον οἷσι ἐκείνε ὀϑτοισι. Δαρεῖον μι γαυ λέγουδ᾽ πρὸς
ταῦτα συγγνώμίω “ποιήξεϑαςΣεσώςριοςδὲτολθυτησαντος,ἐκδίξαιϑοιεἔλεγον
γἠὺ βασιλεΐίωἂνταῖσδαὐτον'φόνωνα,νἀποδέξααϑ,μῆνὅδεμέίωφρατοΐηνν
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πιυενάχθῆναιδέὦτυφλὸνγῦνξαϑδἰ,»οἰόνδε πρῆγμα: τῇ ᾧταὰ μοῦκοτολδύνος
μέπεα δὴ αὐτο ἐπ' ὀκτωκοέϑειοι πέχιας,ὡρὑπιρίοαλεἸὰςἀρόραςγπνδύμοοςἐμσσε
σύντοσ,κυματίης δ τα μὸς ἐπύνφο. ἣνδὲ ςασιλέα λέλουδ ἄζορν ἀπτοοϑολ ἐμ χουσοξ
μᾶνον, λαβόντα αἰχμὴν,θαλέφνἐρμέσαςποὶςβήναςῬ'ῳταμοῦμιδὰ,αὐτίκοιμολ
μόντα αὐὰ' ὅν ὀφθαλ μὲς τνφλωθῆναε,δία,δσὲἔπαὅναίμεντυφλόν.οὐδειοί--
τῳ ὁ ἔτεϊ ἀπικεϑϑαξ ὦ μαντάτον ἐκονῦς (λιορ,ὼς δ ἐκ τέ ἀ ὃ χρόνος ὃ ξημάις,
κὴἡ αὐἰαθλέ 4γωυαεθς ἔρῳ νι ἀμῇ «ὅ0 ὀφθαλ μὲ, ἥτις ξβ χα ἴωυτῆς αἴοβα μξνον ταὶΦαίτηκε,ἄλλωναὐβοῶνἐδσα ἀπειρος"ἡὁν,πρώτηςε'ἑωυτοῦ ὐναικὸς πειρᾶαθς»
δ δ,ὼς ἐκ ἀνέδλεψο, ἐπεξῆς παισώων πειρᾶαϑ «ὐαδλέ!αντοι5, σιωυαγατεὶν τοὶσ'
 »κωαζιοιςρ,ἐ πειρήθη, τοὶ αὶ “δ ,ᾧ ὅρῳ γ4άμλ αἰέδλεχο,ἐς μέην πόλινδναῦκοιλέ
17Ἐρυθρὴ βῶλος ἐφ ταύτην σιωαλίζενταὑφπρῆσουποί(ις(ὖαὐτῇτῇ“σύλι:εἰ δνμάμῇ τῷ ἔρῳ αὐέβλωζε,ταωτηνὴ ἄχει αὐτὸσγιυαῖιοι.αὐαϑήματαιδὲ ἀποφυ
ϑὸν τίο “ποίϑην Ζ' ὀφθαλμῶν, ἄλλά τε αὐὰὰ ἡχγρα “πποίντοιτὰ λόγιμα αὐέθηκε νυ Φ' π
λέων μάλιςα ἄξιόν ὅδ ἔχεινἐφδ᾽ἡλίουὁἹρὸν,ἀξαοθέντοι αὐέθικα δδγα. ὀδελί δύο
λιϑένερ 3 οὐ ὃσ' ἐόντοις ἑποΐτερον λίθα. μῆκος μῖ ἑμοίτερονσήχεῶνἐποιηθν"ὅροςδὲ,
ὑκτιδ- τούτουδὲ ἐκδέξικαϑ» σἰιὸ Θασιληενἔλεζον αἴσζρα μεμφίταν“τῷ,μουτοπἰἘλ
λήνων γλῶσσαν ὄνομα πρωτῴα . ἔν.»οἵ τέμᾶνός ἔξι οὐ μέμφι καῤτα κοιλόν το,καξ
(ᾧ ἐσιιδυασμοίον,ὉΗφΦαιτηΐςπρὸςνότοναὖεμον καμονονπιρλοηοίδσι δὲ ὁ τίμενοσ'
ἄδορ φοίνικα τύριοικοιλέετί δὲὃχῦροςδ». συυάποις, τυρίων ςραγσεδον, ἔσ!
ὃ ἐν τῷ τεμένεϊ “Ζ πρρωτέορ Ἱρὸν, “ ιϑιλέετ ξένης ΑΦροδίτης. συμβάλλομαι δὰ
ἄληρ Ὁ Ἱρὸν ἦ. Ἑλένης το ταυσρέρεω, κὴ “Ὃν λόχον ἀκπιϑῶς, ὧσ διαυτήϑη. Ἐλοΐῃ
ἰδ πρωτέϊ,νὴδὴτὴ ὅτι ξάνης Αφροσδιίτηοἐπαῶνυμϑνὄξει. ὅσοι δὶ ἄλλῃ ἄλλης Αᾧο
δίτης Ἰραδξι,οὐσοιμὰ ξεΐνεσ ἐπαιιοιλέεη. ἔλεγον δόμοι ἁ Ἰρέδι Ἱςορίοντι "τοὶ παεοὶ
ελένην γεν ίαϑ» ὧδε, αλέξαροίοονοὐ ποίσαντα Ἑλένην ἐκ Σποίρτης, ἀπουσλίειν
ἐσ σἰὼ ἑωυτοῦ. καξ μεν ὡς ἐγυύθο οὐ τῷ αἰτιζῳ,"β ὥξοι. αὔεμοι ἐκβαλλουνῷ ἐς Ὁ
ΑἸ ίων πίλολϑσ ἐνθδῦτον δὲὁγυὶαὐ [4 τοὶ πνδύματοι, ἀπικιέζ ἐς Αἵγν πῖον,
γὴ αἸἰγνπῆου ἐς ὁ ναῦ κανωβικὸνκοιλδόύμῆνον «μαΤὸμελερὴἐςταριχεΐαςἣνδὲ
ἀϑὲ τῆς ἠϊόνος διὰ νυῦ ἔξ ,Ηρακλίορ Ἰρόν.ἐςὁεἰ «αὐτοιφυγοὸν θικώτη ς ὅτεῳ αὐθρώ
“πῶ ἐ-παιβάλατοι ςἰγβκατοἹρὰ,ἑωῦτδεσιδοῦςτῷϑεῷοὐκἔξεςιτούτουἀκοαῖςδ:
νόμος ὅτου διατελέει ἐῶν δμοίωσ μέχρις ἐμ, τῷ ἐπιρχῆσ ἦς ὧν δὴ αλεξαύοίος.
ἀπαισέατε ϑεραΐποντος, πυϑύμονοι ὸν παρὰ δ Ἱρὸν ἔλοντοι νόμον" “κί ται δὲ ἐξόμοωυοι
Τῷϑεβ,κουτηγόρεον ἦα λεξαῤοίοου,ξουλόμονοι βλοίΠΤᾧαδόδν,ποΐνταλόγον ὅ24-.
γεύμανοι ὡς εἶχα, περὶ τίὼ ελειην τεμὸ τίὼ ἐσ Μενέλεων ἀσδιυΐην'καΤΗ γόρεον δὲ Ἰαϑ᾽
τὰ πρόατοτῶνἸρέας,νὴἐνὅ'σόματος»οὕτονΦύλοιον,τῷδνομα ἣν Θώνις «ἀκον-
σαν δὲ οοὕτωνὃΘὦνιςγαέμπει ταντοιχέσην ἐσ Μέμφαν. ποιρὰ πρῶωτέα ἀγγελίω.
Λέλϑυσιιν τοῖϑε, ἩἨκά ξεῖνος, γένος μλετωῦκροῦ.- δ, γονδὰ αὐόσιον οἱ τῇ ελλάσιδὴγοι--
σμεοιίοσ.ξείνουγυὶ Τῷ ἑωυτοῦ ὑθαποιτήσας πίὠ γωυαΐκο,αὐταῖντιταύτηνἄγρειἥ-
κ4,ἡ “ρλλὰ κουβταοι χράμοοιὁαὐέμωνἐςγῖντὸσὰν ἀπαενφαθείς κότερα δῇτοι ᾿ὗ
»» ἐῶμω ἀσυέα ἐκταλέφν, ἢ ἀφελώμεθα τὰ, ἔχων ἔλϑε. αὐτιαίμπει πρὺο ταῦ-
χαὃπρωτεῦςλέγοντατοῖϑε, αὔρα »οὔτον ὅφτις κοτί ὅ6 αὐόσια ὑξφγασμοΐοο ξεϊ.
γονγὸν ἑωυτοῦ συλλαξόγτεο', ἀποίπτε παρ ἐμὲ, ἵνα Ἰδιῷ “ἴ κοτοῖ λέξᾳ «ἀκούσκο
ὁ ἄξω ὃ Θὥνισ,συλλαμβαῤᾳ ὁν Αλέξανοίβον,κοὶ τοὺς νέας αὐ τοῦμουτίσχε μξὰ δὲ,
αὐτόντοτοῦοναὐῆγυἐςμέμφαννὴτίελένηντοικοὰτοὶχοίματα «προ δὲ,τὸὃν
ἱκώτας-αὐακο μα ϑέντων δὲ ποίντων;ἡραῖτα ὧν αλέξανοίοον ὃ πρωτοὺς, τίσ τῷ ἐν,
κὴ δι9.3εν ταλέοιἡδέἃκ) δἰ γυδοσ κοιτόλεξε,ὃτῇσ΄ποίξοςἃπιῦνομα.ἃδὲτὴ
᾿σλόονἀπηγάσο»δι8εν πσλίοι. μὲ δὲ,ὃπρωτοὺσἐρώτοι αὐὐδν ὑκθ εν. σίω ελέ
"ω χοίβοι. τσλαρωμῆδον δὲ Τῷ αλεξαύοίβεἐντῷλόγῳ,καὶοὐλέτοντοσ' σίὼ ἀλη
ϑηΐϊω ἤλεγχον δι γυνόμονοι "κίταυ, β ψγυύμονοι πτοίντοα, λόγον ἢ ἀσικήίμουρο. πίλος.
ἡ στρι λόχϑν τόνϑο ἐκφαίνει ὃ πρωτεῦο', λέχον ὅτι ἐ μὴ πϑοὶ πολλοῦ ἡγιύμίω μῃ--
δένα ξείνων κτείνειν ὅσοι ὑππ' αὐξμων ἠδὲ ἀπολοιμῷϑέντου,(λιϑον ἐς χϑρίω ἢ ἐμ,
ἐγὼαὖ'σι “ασδὸ τον' λληνος ἐ τισοέμίω.ὃρὦ ποίατεαὐοϊοῶνξεῖνἴωντυχῶν,ὁΚΣ

αὐοσιώτοιον δ γοίσαο. ὧρΤῷ σιωυτοῦ ξείνου τί γιωαΐηοτὸἰιῶἔχονὅλϑερ'Ω μοΐ
λϑιδκ ἤρκεσίσοι ὁ συγγενἔαϑ» αὖτῇ ἀλλ᾽ αϑαπῇερώσαςαὐτὼἄγον λαθών." ὁδὲἡαδαο οι μδνα ἴρικσι, ἀλλὰ νὴ οἰκία “Ὦ ξείνον κεραΐίεσ δ'κάς - ναῦ ὧν ἐπειδὴ "πδιὶ
πολλῇ ὅ' γη μαι μὴ ξεινοκτονξειν, γευαἴκοι μᾶν ταύταν,κοὶτὰχρήμαται,ἄγοιπροήσο
ἐποίγιϑαι,ἀνὶαὐτὸἐγὼτῷελλν!ξείνῳφυλοίξω;,ἐςὃδ᾽αὐὖὴςἐλθὼνἐκᾶτος,ἀπαγυγίαϑο
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ἀποιγαπέϑαε ἰϑέλᾳ"αὐ ’)ὺ δὲ σὶ καὶ οοὐσ' σοῦσ' συμτσλόδοι,τθεῶν ἡ μερέων προχτο-
ρδϊὼ, ἐκ τῆς ἐμῆσ' γῖο' ἐσ ἀλλίω πινὰ μερρμαίξεώαε. εἰ δὲ μὴ, ἅτε πολεμίους σε
ρεένψοαϑ».Ε λένησ' μὲν ταύτην ἀπίζαν ποιρὰ πρωτέα ἔλεγον δὶ Ἰρέσίο' γνάθοι.δοκέᾳ
δέμοι ") ὁ κηροσ' ὧν λόγον τοῦτον πυϑέαϑ . ἀλλ᾽ἰδμοίωσο'ἐςσἰὼἐποποιΐίωδ...
“πρεσῆς ἰμὃᾧἐτόρῳ,τῷ,πόρἐχρήσκτοἐςὃμετῆκααὐ'δυ,δηλώσκχοὡς1τοῦτον
ἐπίτοι» ὧν λόγονδῇλονδὰ,κουτοὶὙἐπτσοίησῳοὐἰλιοσνοὶοὐσὸεμῇἄλλῃαὐεπά
σισεἑοὐἐντὐλαδιντὼΑλεξαφοίοον,ὧςἀπεηνείλβηἄγονἘλένίων.τῇτοδὴἄλλᾳ
τολαξόμονος,κοιὲ ὡσ' ἐσ' Σ᾿σίγα τῆ ς Φοινίκης ἀπαίκετο -ἐπσιμέμψῳτοιδὲ αὐ τοῦ ορ
διομήδροραβ ισείῃ. λέγυι! δὲτὸ ἔπεα ὧδε,
εὐθ' ἔσων δι ποέτσλοι ποιμποΐκελοι ὅδ γα γιωικῶν
Σιδονίων. τοὶς,αὐοὸσ' Αλέξαφοίδος ϑεοεισὴσ',
Ἠγαγὺ σιδονίηϑεν ἐσιτσλῶσ δυρέα πόνον.
τῆν,δδδυ,(δελένινπϑραὐήγαγῶνδὺποιτίρειαν-

ἐπσιμέμψυτοι δὰ κουὲ οὗ ὀδυοσείῃ οὐ τοῖσδε σι ἔσεσι,
τόϊα αἰδρ ϑυγοΐτηρ ἔχε Φαρμαίου μητιδοντα,,
Ἐσϑλὰ τοί, δὶ τιολυσδέμναπόρονΘὦνοο' ποιράνϑιπισε.
Αὐγν τίη,τῆ,τλέςοαΦ6)4ζέσίοροσ'οὐλουρα:
Φαβμαιοι «πολλὰ μὴν ἐϑλὰ μεμιγμκοὐα, πολλὰ δὲ λυγρά,

ποιὰ ποῖδε ἕτερα πρὸο τηλέμαλον Μοωνέλαοσ' Λέγε!»
Ααἰγυύπζῳ μῆτι δδθροϑεοὶ μεμαῶτα νξεοϑο .
Εοον ἐπεὶ οὔ στρινἔβεξατελυΐοσοιςἑκοιτόμβασ. Ὁ

Εν“οὗ ιόιῬἵσι ἔπεσι δε λοὶ ὅτι  σίτοιτο τί ἐς αἴγνπῦον Αλεξαίοίος τλαύίω:
ὁμουρέῃ γϑ' ἡ Συρία Αἰγύπτῳ ὦ ὃ Φοίνικες,»ἔςιΣσυν,οὐτῇΣνρίμοικώσυσι.πουτοὶ
τοῦτα ὃ τὸ ἔπεα κὴ τόϑε δἰ χ οἷον ὀκόκιςα, ἀλλὰ μάλιςα δαλαῖ,ὅτι ἐκ ο μόρον ποὶ
κύπρια ἔπεοί ἔξ, ἀλλ᾽ ἄλλα τινός οἱ μ γϑ ηοἾσικυπρίσισι ἄρῃ, ὡς ξιταῖος Αλέ
ξανοΐρος ἀπσί κα΄ ἐκ Σ΄ποίρτησ'ἐςὁτλίονἄγων158 λένην,δυαγζϊ το πυδύματιχοηέ
με! ἡ θαλοίοσα Δεΐᾳ.οἱὃἸλιάσιλέγει ὡς ἐσλάζθο ἄγον αὐ τήν. οἰμερος μέξναν,
 ἡ πὸ κύπρια ἔπεκ,χακρέτω «ἐρομῖε δέ μόν «ὅ0 Ἰρέας εἰ μοέταιον λόγον λίμουὸ οἱ Ελ
ληνες τοὶ τσέϑι ᾿λίον γὺνέαϑο καὶ ξιέφασοαν πρὸρ ταῦτοςτοῖϑε Ἰφορίκσι φάμλνοι ἀδέγαωε
“παρ᾿αὐτοῦ μυέλεω ἐλθέν μὰ δ᾽ μὲσἰὼ ελέγης ἁρποιγὴν ἐς σίὼ τουκρίσδε τ ελλῇ
γῶν ςρατιῆν τρλλὴν δοηθόῦσον Μενέλεῳ. ἐκαάζιν ὃ ἐρ γῆν," Ἰοβρυθᾶίαν 15 ςρατιὴν,
πέμπεινἐφὁΊλιονἀγγέλεσ(ννδέσζριἸούοετὼαὐὸν Μενέλεων . ἡδςσ ἐπείτε ἐ--
σε λθέϊν ἐο' δ᾽ τεῖχος ἀποιοτεν ελύνιντο Ιὰ τοὶ χρήματα,τὸἴωτοκλέίαςΑλέξαυ
οἤοοο᾽,ἢΡ τῷ οἰσυκημι’διίῃοιςαὐτειν«ἦνδὲτάῤκρασ', αἰν αὐ ἰν λόγαν λέγειν αἵτε νὴ) εις
τέπειτα"ἡὃμναὐτος,")αὐμοτὶ,μὴδὰἔχεινΕλέναν,μὴτοὶἐπιιοιλόύμογαχοήμα
τοιἀλλ᾽ οἷ αὐ7ὰ“ποίνγαοὐΑἸγ977ῳνὴἐκδὴ)συκοιζωςαὐτὴδιήηοιςὑπέχειν,πρῶ
"ὺς ὃ Αἰγύπτιος Οασιλδὺς ἔχειδ,5Ἑλλενεςκουτοιγολοαϑ»δοκέοντοοὑπ᾿αὐῆ',ὅτω
δῈ ἐφῳλιόρικεον,ἐςὃὑξξᾷλον"λϑσιδὰὁτεῖλος,ὡςἐκἐφαῖνϑῦἡ Ελοΐᾳ" ἀλλὰ ὧν αὐδὴ᾽
Λότον τῷ προτέρῳ ἐτσυν ϑαϑονη»ὅτω δὲ παισεύσοντες Ὁ λόγῳ ᾧ πρώτῳ ὁὶ ε λλινόν,
αὐ Μενέλεων ἀφρεέλλεσι ποιρὰ πρωτῴα'οἰπίκο'μονοσ'δὲὃμενέλεωσ'ἐρσέ Αἶνγν-
ΤΠ] ν,ν) αὐατολώ(αο ἐς τίὼ μέμφαν, ἐποιο σἰὸ ἀληϑυΐην Ρ πρηγμάτων, νὴ ξφίων.
ἤν τησε μεγοίλων,ἡἘλούηνἀποιϑέαἐοικϑὲν ἀποίλοιθςε. πρὸς ὃ, νὴ ποὶ ἑωοῦ αϑβας
πὸ ποίντοι.τύχὺνμάϑτοιούπ',ἐπένθοαὐὴρμωέλεωςἄσιικοσἐοΑἰτυπίους.ἀπο-
τολέφν κ᾽ ὡρμημῖδον αὐῆ' ἴσον ἀτσλοιαι.ἐ πεισὲ δὰ ξίηρ 55 φρλλὸν ἡ» οὔπο ἣν, ἔπαντο-.
»" 77 πρίγμεα οὐκ ὅσιον. λοι βῶν γύ' δύζο -ποιι διία αὐ οβοῶν ἐπσιχω οίων,οὔπομάσφεα
ἐφρέησῳ, μὲδὲὡς ἐποίϊςοσ ἐγυνίθο ἄξω» δα γασμούορ, μυεσηθεῖο' το κου δεαιϑ'μονος,
οἴχω. φδύχρν τῇσινηυσὶ δ) ΔΙ βύΐησ'.δ᾽οὐδτονϑὲὅκουἐτάσετο,οὐκέτιλονἀπεῖν
Αἰύπτ οι. τούτων δὲ τοὶ μῖν "᾿φορίησι ἔφασαν ἐπίςοιαϑ» . τοὶ δὲ παροὐσιγενό
μενα, ἀϊεικίως ἐπισοίμονοι λέγειν. ταῦ χα μὴ α͵γν π͵ ἴων δι ρίδιν ἔλεγον. ὁγὼ δὰ τῷ.
λόγῳ τῷ ππερὶ Ἑλοΐες λελθέντι καὶ αὐτὸς προς τίϑεμοι ποΐδε ἐπιλεχόμῆνοσ'. ἃ
ἰμὲ ελένε ἐν τλίῳ,ἃ ποδοθῆναιε δὴ οἱὐ σίιὸ γοῦσι Ἐλλησι, ἤγο! ἑκόντος γικαὶἄκοντος 4-
λεξαδοίδουοὐγουδὴοὐτῶγυΦρονοβλοιβῆο ἐδ ὃν οἴαμοσ οὐδὲ ἃ ἄλλοι προσάκον
τοῦ αὐ τῷ, ὥστε τοῖ σι στρ ετέροισι σώμασι, κοιὰχοἿσιτίκυσισι,κοὰτῇπύλικαυδωυδύ.
εἰνὶ βούλονηρ, δηφοο' Αλέξανοίδοσ' ελένῃ σωυοικίᾳ.. ἀ ϑέτοι καὶἐνγρῖσιπρωΐτοισι
χρόνοισι τοῦτο ἐγίνωσιοον,ὶπεὶῳλλὼμὴἢἀλλῶντρώφνἁκέτεσυμμάσγοιωνοἷσι
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ελλησι ἀπούλοντὸ αὐηον' δὲ πριοϊμοὺ οὐκ ἔσι ὅτε οὐ δύο, ἢ Το, ἢ κοὰ ἔπι λέίουρ
τῶν πσαΐσων μαΐχις γινομβδησ' ἀτθέθνησίκονκεἰχρὴτοἾσιἐπτσοτσοἷσιχρεῶνμῶνονλέ-
γυιν. τούτων δὰ “ιἰότων συμ βοθινόντων,γὼμᾶνἔλπομαιεἰκαὶαὐῥοτπιοίαμοῦσυ-
νοίκες Ελοωΐε, ἀποδοῦναι δ)ὴ αὐτί ρῖσι αχοεδϊσι, μέλλοντογυδῈτῶν "ποιρεόν-
τῶν πουιοῦν ἀποιλλαγιίσιοϑομοὐμϑὺοὐδὲκαβασιληΐῃἐο'Αλέξανοίον"πϑριἥϊε,ὧς
το γέροντοσ πριαμον ἐόνηος, ἐπ᾽ ἐκείνῳ τοὶ πρύγματαἔϊγοι ἀλλὰ Ἐκτωρ κοιὲ πρὲ
οβύτθροο,καὶ αἴρ ἐκεῖνον μᾶλλόν γἐῶν, ἔμελλε αὐ τίν τιριοίμου ἀπποθανόντος,
παραλοίμιψοαι. ὃν,οὐπροσῆκεἀσυκίοντιτῷἀδιλφεῷἐσιξέπεινεκοὶ τοῦτοι,
μεγάλων ποικῶν δαὐ συμβοινόντων, ἡσδιίμτοαὐτῷ,καὶγοἵσιἄλλοισιπτοῖσι
τρῶσί. ἀλλ᾽ οὐ γου ὅλον ελοδίω ἃ ποδοῦνανε, οὐδὲ λέγουῶ αὐτοῖσι πίω ἀληϑηῖίω, ἐ
"αἴσενον ὁ ελλίωδι. ὡς μδὺ ἐγὼ γνῶμίω ἀποφαζλνομοιε,ον'σε μονίον “ποιρασκόνοΐ
ὕοντος, ὅκωσ' ποινωλεθρίῃ ἀπολόμονοι, μουτοιφανζο' οὗτο Ῥῖσι αὐθρώποισι “πο! --
σονη)ὡςτῶν μεγάλων οἰσδικημοώΐτων, μεγοίλαι ἐἰσὶ νὴ αἱ τιμωρίαι ποιρὰ τῶνϑεῶν.
κοιὰ “οιῦ τοὶ μὴ τῇ, ἐμοὶ δοκείει, ἐξρηγακ. τιρωτέος δὲ ἐκδίξαοϑο σὺ βασιληϊίω Ῥαὰμ
ζδνιτον ἔλεχον, ὃσ' μψημθσωνα ἐλίπεΡ τὰ προπύλαια τοὶ πρὸσ' ξασέρην τοξαμμέ
να πον Ἡφαιξείου. αὐττίουρ δὲ τῶν προπυλαίων ἕςησι αὐοβιαύτασ' δύο,ἐ ὄντοιοὁμέ
γαιϑοσ' πέντε "ἡ ἐάκοσι πηχίων. τῶν, ΑἸγυΉΤ οι ον μῆὺ πρὸς βορέην ἑξεῶτα «πολέ
γυσι ϑέροσοὕ᾽νμὴνπροσκωώωέίουσίτο,κοὶὰ 6 ποιδῦσιὸν δὲ πρδο' νότον,χειμεδεαθὲ
λδίμονον, τοὶ ἔμιποιλιν τούτων δβδουσι-τολοῦ τον δὲούτῳ τῷ βασιλέϊ γὐνέϑαι ἀρ
γρον μέγαν, δὲν, οὐδένα τῶν τρθλον ἐπιγραφούτων βασιλέων δωιυαύϑοις ὑπό βα--
λέϑαε,οὐδῥἐγγὺς ἐλϑᾶν. βουλόμονον ϑὲ αὐὐοὸν οἱ ἀσφ αληΐμ τὸ χρήματα ϑησουοι
 εἰν ον δ μζεύϑοιε ὀἴπημα λίϑινον «τον, τῶν ἰδὼν οἷα, ἐφ τὸ ἔξω μόμος τῇο' οἰκί--
το ἔχειν. ὃν δὰ 68 γαξόμονον, ἐπιβουλόδοντο τοῖϑε μυλονἃ δαὶ, τῶν λίϑιον “ποιρα-.
σμδυοίσικαϑοιι οἷα ὁθαΐρεον ἔοι ἐκ"ρν' τοΐλου ῥυἹδιίωρ καὶ ὑ καὶ δύύο αὐοϊβρεδνἡὑπ᾽
οὗ ὅν. ὡς δὲ ἐππετολίοϑη δἰ ὄκημα, εἰν μὴ) βασιλῆα ϑησαυθίσοι τοὶ χοήματοι οὐ αὐὐ-
τῷ" χοῦνου δὰ περιϊόνηρο,"ὃν ὠκοδόμον “οὶ τολδυσίιὸ πον βίου ἐόντα αὐακοιλέθι-
ϑαε τοὺσ πυῖσας, ἔνοι γουὰ αὐ τῷ δύο. γούηοισι δὲ ἀπταγέζιϑαε, ὡς ἐκείνων πρὸ
ρέων ὅκωσ βίον ἄφϑονον ἔχωσι, τοχνάσοτο οἰκοδομέων “ὃν 81 σχυρὸν ων βασι-
λῆος. σαφίωρ δ᾽ αὐ οἿσι'ποῖντοι ὕβηγε συέμονοντὸπρὶ σἰιὺ ὁ αἴρεσιν ἦ' λίϑου, σιδ
γαετοὶ μίζα αδὴον λέγουτα,ὧσταῦταδιαφυλϑίοσοντεσντοιμίαιτῶν βασιλῇοο'
χρημάτων ἔσον τοι. κοιὲ “ὃν μὰ, πολδυτῆζιι ὧν βίον" ποῦσ' δὲ τοαῖσικο'αὐῬν', οὐκ
ἰν μαισρίω δδ᾽χον ἔχειϑαε ἐπελιϑόντοις δὲ ἀδὶτοὶ βασιλήϊα γυκὸς, καὰ “ὃν λί-
900 ἀϑὲὶ τῷ οἶκοδὸμήμοτι αὐδυρόντοιν, ῥα! διέως μετοιχειοίσκϑαε »κκαὶ τῶν χρουμὼ
γῶν πολλὰ ὑβονείκοιϑυε «ὡς δὰ τυχεῖν τὸν βασιλῆα αὐοίξανστοι ὃ οἴκημα,,ϑωῦμω-
σοιὶ Ἰδόντοι τῶν χρημωώ τῶν κουτοιδοιἃτοὶἐγγήῖα,,οὐκἔχεινδὲὄγγιναἐποιτιῶπαιν
χῶν τὸ σαιμαζων ἐόντων σιδων,κοι Ν᾽ οἰκή ματοοκουτακοκλεισμονου . ὡς δὰ οἰ τῷ
καὶδιὺσ'καὶ τοὶς αὐοίξαστι,ἐεὶ ἐλθίασω Φαίνεθϑαιτοὶ χρήματα, οὖς γοωὺ κλέ-
ἡ] αὐ οὐκ αὐιωύαι καραϊζοντοις, ποιῆσουΐ μὲν τοΐδε . “ποίγας προςοΐξαι δβ μάσπϑιε,
ιὸ ταύτοαοπδο)τὰ ἀγνάτα,οὐ τοῖσι τοὶχρή ματοιοἱ ἰδ,οἰ(οιπῶνδὲφωρῶὼνὥφαεβ
ἐν τῷ προον' χρόνῳ ἐλιϑόντων κοτὲ ἐνδιμδτος τον' ἑτῦδον αὐτῶν, ἐπεὶ πρὸς ὁ ἄγγος
προσῇ Ἀϑειδϑέωςρ τῇ ποίγεἐνέχεοϑαε«ὧσδὰγνὥγαιἑωυτὸν ὧν δίῳ κοκῷ ἰωδ ἰθέως
καλέειν ὧν ἀϑοιλφεὸν,κοὶὰ δ λοῦν αὐ τῷ τοὶ ποιρεόντα,, καὶ κε λύειν ταν τοί ΉΚΣ
ἰσδωῦσποα,ἀποτοίμνφν αὐ οὗ τίὼ κεφαλὴν, ὅχθς μὴ οὐδὸς ὀφθεὶς, μὴ γνωφιοϑεἰς ὃσ
εἶπ, προσοαπολέσᾳ νὴ ἐκέϊνον.τῷ, ὃ δόξαι δ λέπιν, ποιῆίθυζμαν “πειοϑέντοι παῦτα-"
καὶ μοιαρμόσαντα ὃν λίιϑον, ἀπιέναι ἐπ᾿ κου, ἀποίγονγα τίὼ κεφαλὴν “8 οἰδελΞ
φεξ. ὧρ δὲ ἐμόνῃ ἐγονθο,ἐσωλϑόν1α ὃν Θασιλῖα ἐς δ ὀἰκήμα ἐκπεισλῆλθαι δρέονγοὶ
ε' σῶ μα ἡ φωρὸϊ ἐν τῇ ποίγι αδυ τῆς κεφαλῇ ἐδν.οὁ δὲ ὀΐκεμα, ἀσινὲσ' ἐόν. ΘᾺ ὅτε
ἔσοϑον,οὔτεἔκδυσινϑεμυίηνἔλον ἀτρρόύμονον δέ μαν,7άϑε τ ιἧσοιι. τϑ φωρὸς σὸν
Ἰέμίω νο]ἃ Ν᾽ τείχεος κουτακρεμάίθι « φυλοίκονβ δὲ αὐ τον κο]αςήσκντα, ἐντεῖ--
λϑραϑοξ στοι ὁν,δνν Ἰσωνη ἀφκλαυινῖα, ἢπου τι σοίμεονον, συλλαβόνγας,άζειν.
πρὸς ἑωυθηδν.αὐακρεμαμένε δὲ Τϑ νέκυος,τέμυτέραδάνῶςφόνέν'λόγοις ὃ πρὸς ὃν
ταεριεύν]α παῖσαιφριδυμίδην, προτοίοσ ἐν αὐτῷ ὅτεῳ Κόπῳ δωυκη) μυχανᾶοϑ ὅηος
ἃ σῶμα τοῦ ἀδελφεῖ κοΠαλύσας,κομκἃ ἃ δὲ ούτων ἀμελήσει, διαπειλέειν αὐτῷ,
ὧρ ἐλιϑοῦσοι πρὸς τὸν Θασιλῆὰ, μενύσει αὐνὸν ἔχοντα Ἰὰ χρή μαῖα. ὧσ' δὲ χαλεσοῶς
ἐσελα μθαδοῦ ἡ μάτηρ ἶ' περιοόγρς πουιδδφ,μἡ φλλὰ πρὸς αὐσίῳ λέτων ἐκἔπειθε,πιττο
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ἐπιτολν ἐθιοϑοῖς τοιάδε μάν. ᾿.Ονουσ'πουταισκόνα σοίμωνον., Καὶ ἀσκὰρ τολόσοιγχα
ὄνου ἐπιθᾶνοε ἀδὴ πων ὄνων, καὶ ἔπειτα ἐλοιύνειν αὐτούσ'. ὡς δὲ «ουταὶ οὐο φυλοΐ
οσοντοισ' ἰκῦ ἴσον τὸν κρεμοίμονον νέκωυ, ἐ πιασοΐσαντοι τῶν ἀσκῶν δύο ἢ Τᾶσ ποδιῶ
γοιο᾽ αὐτφν,λύειν ἀπο μμίψουσ,ὧσδὲἔῤῥεεὃοἵνοο,,τίὼκεφαλίμδμινκαΠΠεϑαεμε.
γοίλϑ. βοῶντα, ὧο' οὐκ ἔλοντοι πρὸς ὁκοῖον πιῶν γῶν πρῶτον ζεται, τοῦσ δέφυ
λϑθίνις ὡς ἰσδιᾶν πολαν ῥζοντοι “Ὃν δἶνον, σωυζέχειν ἐς σίω ὁδὸν,ἀγγέϊα ἔλουτασ, Καὶ
ῥὃὲνἐκκεχυ μένον. οἶνον συγκκομιέξειν οὐ κέρϑυϊ ποιδυμίδουο - ὃν δὲ, δγαλοιδορέεοθομε.
“ποῖσι, ὀργῆν προζτοιϑύμονον. ποισαμυϑόυ μίδων δὲ αὐτὸν τῶν Φυλοίκου, γόνῳ πον,
ὑὕγεάϑας προς ποιέευϑοιε,κοιὶ ὑταίλιιϑαε τῆν ὀργῖο.τίλοο ϑὲ, ὑθελοίσουι αὐτὸν. ποῦσ᾽
ὄνονο ἐκ τῆς δδ0Μ) καὶ κουτοισεδυουζοιν«ὧνδὰλόγοιςτὸτολείονοἐγγίνεαϑοκαξτινα
ποιὶσκῶνο μεν," ἐσ γύλωτα προσαγαγέθϑαε, ἐπαιδοῦναί σῷ ὧν ἀσκῶν ἵνα αὐ
ἴσιτβο ,αὐηοὗ ὡσ'πδρ εἶδον κοιτακλιϑένταρ,πίνεινδιανοξεαϑοιε,κοῦἐκέῖγοντοι.
ράλϑι μιβάνειν, ") τα λόύειν μετ᾽ ὧὺ τῶν μείγαντα, συμπίνειν.ὧνδὲ,πειοϑῆναίτοσὲ,
ποιὰ κουτοι μέϊγαι » ὧσ' δέ μεν πτοιρὰ τί πσόσιν φιλοφρόνωσο' ἡ πετοίζονηρ, ἔππιδοωῦαε
αὐτοῖσι καὶ ἄλλον τῶν ἀσκῶν. σιαελίϊ δὲ τῷ ποτῷ χρισα μβῥουσ' τοὺς φυλθίκοισ,
ὑπϑομεϑυοϑῆνας. καὶ κλλατη ϑέντας ὑ πὸ Ἣν ὕπνον οὐδοῦ οὔθοί πδρ ἔπαινον κουτα--.
κοιμηθῆναι,ἐὸνδὲὧρ πρό ἂν τῆ νυκῥο,τό,το σῶμα "ον ἀϑιλφεοῦ ιοιταλυΐμα ;
κοι τῶν Φυλοΐκον ἀδὶ λύμῃ πτοίντων ξυρῇίθμ τοὶ ϑιξιὰο πποιρείσνες ἐπϑέντα δὲ
ϑνγέκωυ ἀδ] γοὺς δνας, ἀπελοιύνφν ἐπ᾽ δου, ἐπιτελέξντα. τῇ μηττοὲ τοὶ προςα θέν,
τα: ὸν δὲ βασιλέα, ὧς αὐτῷἀσεγγέλϑηΤῷφωρδοὃνέκις ἐπιεκλεμιμῆέορ, σίεμνα
ποῦ ιἐφν υποίντως ἢ Ουνλόμᾶνον δύρε, ϑῆναι, ὅςτις κοτὲ ἐπ τοῦσχα μηχανώμῆνοσ',γριἢ.
στοΐ μεν τοίδε,ἐμοὶ μι ὁ παισοέ. τεὴν ϑυγατέρα νἰὼ ἑ ωῦοὗκουτίσουιἐπ᾿οἰκήμαηος,
οὐτελϑίμᾶνονπτοίνΤοιο' τε ὃ μοίωο' προςδέκαϑθκνκοὶπρὶνσυγγενίαϑαε,αὐαγμκαί.--.
ἔφ λέπειν αὐτὴ ὅ,τι δὴ οἰ τῷ βίῳ δβγαύϑας αὐ τῷ σοφώτατον, καὶ αἰοσιώχατονὃς.
δύ δὴν ἀπηγηΐση τοῖς τοὶ περὶ ῶν φῶρα πγνημλόα,» ὕον συλλαμβαύφν,"ὴ μὴ ἀπιούακ.
ἔξω.ὧνϑὲτί“παῖσδεποιέειντοὶἐκΤῷποιϊὸρπροταλθοΐτα, ὃν Φῶρα πυϑέμνον᾽
τῶν ὀΐνειο, ταῦταἐπρήοσεν, βουλεϑέντοι πολυϊοναίι τ βασιλῖος περιγθνέοϑαε,,
ποιέειν τοῖδε.. νεκροῦ προσζρέρου ἀτρταμοίτα πἰιὺ χεῖρα οὐ τῷ ὥμῳ,Ἰἵοε αὐτὸν:
ἔλοντοιαὐτίνὑητῷἹμοτίῳἔσρλιϑόνταιδὲἐο'ῷβασιλῇῆοοσίὼἡυγατόρα,κοὰ εἰ-,
ρωπόμονοντοί,"πῃ κα δι ἄλλοι, ἀτσηγέ(ιϑωε ὡςαὐοσιώτα τον μὴ ἐΐᾳ δὲ γασμεούος,.
ὅτεον ἀδελφεοῦοὐ τῷ ϑησωυρῷ Τῷ βασιλῆος ὑπὸ ποίγιο' ἁλόγηος, ἀηρταΐμοι τῆς.
κεφαλίω, Οφώτατονδὲ,ὅτι ποῦσ' φυλϑέκοισκοιταμςεϑύσαο', κουτα λύσεις ον ἐ-;
δελφεσῦκλλεμοΐμονγον ἐὸν νέκαν «τἱῷ δὰ,ὡὧσἤκουσε,ἃΠΤεϑοεαὐτον.ἐὸνϑὰφῶραοὐ
πῷ σκότα] προτεῖνοιι αἱ τῇ γον νειν οἵδσἰιὸ χε οι-τίυ ϑὲ, ἐπιλοι βομθέην, ἔχειν νομζ
ζουῶν αὐορὺ ἐκείνου τῆς χειρὸς αὐ τέχειϑαε “ὃν δὲ φῶρα “προέμονον αὐτῇ ,ἴχρϑας
δὰ, ϑυρέων φϑὔγοντοι ὡς δὲ καὶ τωδτα ἐς αν βασιλέα αἱ οψεΐαϑη, ἐκιπσετσλῆλθοίε μὴν
ἀϑὲ τῇ πολυφροσιυ το, καὶ τόλμῃ τἀνθρώπον " πέλοσ δὲ, σγαταέμπουτοι ἐρ “ποί-.
στο τοὶσ' πύλιο',ἐποιγγάλλεσθοιε ἀσιφαφ τὸ διδόντοι(ΟΝ μεγοῖλϑ. ὑποϑεκύ μονον ἐλ,ϑέν.
τι ἐρ ὄψιν τίὼ ἑωῦ οὔ.δὲ δὲ φῶραπισεύζιντα, ἐλθέ πρὸςαὐ τόνιΡαμήζνιον δὲ με.
γμίλωσοϑωῦ μοίθμι, καέ δι τίὼ ϑυγατῦμα τἀύ την σωυοικίζ,ὧστολᾶςταἐπηςὰμοΐῳ.
αὐθρώπτων-ΑἸγυΠΤίςαςμὸκαΣἄλλωνπροκεκρίαϑ,ἐκεῖνονδὲ,ΑἸγνΠΤίωνομετα
δετοῦταἔλεγοντοῦτονὸνβασιλῆαζωὸν(ουταβῆναικοίτωἐσἢ",ὦΕληνεςἀΐδαν.
νομέξζουσι ἐἶ7. κἀκϑι συγκυβόψειν τῇ δήμωτοε. καὶ τοὶ μϑὺ, νικᾷν αὐ τῆν. ποὶ δὲ,
ἑοσοῦϑας ὑπ᾽αὐτὸσ'«κοξμινποίλινἀταικείόϑοιεσίθρονἔχονταποροὐτῆχειρό-.
μοιοῖον χρυΐσωον - ἀρὸ δὲ τῆς Ῥαμηενίτου ποτα βαΐσιον, ὧδ ποίλιν ἀπίκετο, δρτίὼ
δὲ αὐάέγειν αὐγν ἡ ίουο' ἔφασαν" τὸ, καὶ ὀχὼ οἷοι ἔπι κοὰ ἐς ἐμὲ ἐπιτελέοντας αὐ
πούο'. οὐ μένοι ἐἶτε οΥ ἀ λότι εἶτο δα, παιδῆς δρτοίξουδ), ἔχω λέγειν. Φορος δὲ αὐ.
τη μερὸν ὕξυφίναντος ὁἱ Ἱρέσιν, κοιτ'ὧνἔσωσανἑνὸσαὐτῶν μέχει οῦο ὀφθαλ μούσ'.
ἀγαγόντεσ' δὲ μὲν ἔχοντα “ὁ Φαβοο ἐρ ὁδὸν φόνονίαιν ἐσ Ἱρὸν δήμηϊοο, αὐτοὶ ἀ-
ποιλδοοσοντοῖς ὑσίσω «ὃν σ᾽ Ἱρέα “οὕτον πουταϑεδὲ μένον τοῦσ' ὀφϑαλμοῦσ, λέγο-
σιὑπὺ δύο λύκον ἄγωυιϑαε ἐσ ὁ ἱρὸν τῆσΔήμηξον,ἀπίλον τῆ ποῦ λεοσ' ξείκοσιοι
δίας, καὶ αὖ'τισ' ὀπαίσω ἐκ ον Ἱροῦ ἀποίγειν μεν χοῦς λύκους ἐρ τὰν φῶρίον “ΟὮ
σι μέν γαν ὑπ᾽ Αἶγνἴωνλεγομένοισι,χρουίαϑῳϑτοῳτοὶ"οδυδτοιπιθανα ἔξει. ἐμοὶ
δὲποιρὰ “ποίντοι “ὃν λόγον ὑπσύκειται,, ὅτι τοὶ λεχόμονα ὑπ᾿ ἑκωΐφων, ἀκοῇ χρώ-
φῶ, αῤχηγετεύειν δὲ τῶν κοίτω ΑἸγνήτχισι λέλοισί δέμεβαν, κοὰ Δρῤννεῦνο ρθεἘῈ ἘΕ ἰϊ
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τοὶ δὲ Κοαὲ γὴνδὲὁλόλονΑἸγυτιοιἐδ ἀπόντεσ', ὧφ αὐϑρώποου ψυχῇ ἀθαΐατός
ἴῃ, τοῦ σώμαο δὲ κουταφ ϑίγουτοσ' ἐσ' ἄλλο ζεδον οἰεὶ γινόμῆνον ἐσδυύεταιπιαὺ
δὲπεριέλθῃ ποίντοι τοὶχερσαῖαι, Κοιὲ τοὶ θαλοίοσισα,κοιὲτοὶΠΤ“νὰ,αὖτις ἐςαὐθρώ
που σῦ μα γνομᾶδην ἐσόγωτειν: τίιὸ παεριείλησιν δὲ οὐτῇγίνεοϑοιεοἱπριοφλίοισιἐτο-
σι» “ούτῳ τῷ λόγῳ ἐσὲ δὲ ελλήξωνἐχρέσαντο"εἱν,πρότερον δὰ ρόδον,ὧσἸσιίῳῷἑωυτῶν ἐόντι «τῶν, ὑγὼ ἀσθὸς τοὶ ἐνόματα,οὐγρώφω-μέχρι μάδνιω Ῥαμήημεῖ-
που βασιλῆος ΘΖ οὐ Αἰγύπῳποῖσανδύνομίενἔλεγον,νὴδὐηυνέψαἸυηῖονμεγο'
λώσ. μεδιὰ δὲ ἄξορν, βασιλδύσαντοί σφφρεῶν χέοποι,ἐς“ποῖσανπΘΆ!9ΤΆΤΟΙ.ἐλοί(απο.
Ἰχκλη Ἰσανγα γουβ μανποίν]α 1ὰ Ἱρὰ, πρῶτοι μὲξ σφεας ϑυσιζῶν “υτῴων ἀπέρξαε.
εἱϑδὲ,δ γαίξεοϑε ἑωὺῦ τῷ καλόϊν ποίνταρ Αἰγυπτίας τοῖσι δὰ δὰ ἀτρϑεδέχβαι ἐκ ἢν
λιϑοτομεέῶν "ἐν τῷ Αρα βίῳ ξρεϊἐκουτίωνἕλκῷλίθεςμέχρι49 πείλεισιαπες
ρωιωθοΐτοις δὲ ὸν φροταμϑν τολοίοισι,εϑῷ λίϑους ἑ τέροισι ἔτοιξε ἐκδέκεαῆς ") πρῦσ΄Ῥ
Αἰδυκθν κορλϑύμῆνον ὄρος πρῦο' ἄξιο ἕλκειν. ἐργοίξονορ δὲ πουτοὶ δέου μυριάσισ'αὐ-
θρώπσων αἰεὶ τέὼ Τίμηνον ἑνοίσην. χρόνονὃἐγγενέαϑΚιβομήψῳ τῷ λϑιῷ ,δέῃοι Μὰ ἔτος
τῆς ὑδοῦ,κοιτ' ἣν ἄλκον ἐὺ λίϑοιςτί,ἔλάμαν,βίονἐδνοὐτολλῷτέῳἔλθιοσῦντῆς
πυραμέδος,ὡς ἐ μοὶδοκέειν. τῆς μὴ μῆκϑο ἔξει ποίντε σοίσιοι,δῦροσ'δὲ,δέοιὀργυαζ.
ὕψος δὲ τῇ ὁ ψιλοτοίτη [8 αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ὀργυγοὶ,Λίϑου τι ξεσοῦ κὴ ξώων ἐγ
γεγλυμμίϑωνταῦτε δὲ δὴ τὰ δέιοι ἔτοαγὺν ἐαϑ»ἡἃ; ἀδὶ ἦ λόφο, ἐπὶ ὃ ἐσόϊσι αἱ πὸ
ραμέδεο 3 ὑπὸ γῆν ἀκεμάτων,τοο,ἐ πριζθο ϑηΐιοις ἑωῦ τῷ,οἱνόσῳσιώρυλαΤ'νείλε
ἐσικγωχύν-τῇ ὁ πυραμάσδι αὐτῇ χρόνον γυνἔαδν ὄϊνοσιϊποα φιϑυμε,π ἢ παντακῖ
μέτωπον ἕποιθον διατῶ τολέθρα, ἑόσεο τεξατώνε,"ὴ ὕνζος ᾿σονελίθε δὲ ξεσοῦ τὸ τὴ ἀρ
μοσμοΐου ταμάλιςα. ὁδιεὶς τῶν λίϑων Κιήτοντο ποσῶν ἐλοίασων ἐφ ιήθα δὲ ὧδε αὖ
τῇ ἡ πυραμίς. αὗα βαθμῶν ζόπον τοὶσ, μετεξέτεροι κρώσσοις,διὃ,δῶμοζσδι6ὀνομω-
ζουδο-ποιαύ ταν τοπηρῶτον ἐπείτε ἐφ ἴησοιν οὐ πίω ἤειρον εἦ ἐππιλοίπσοιο λίθδο' μι-
χανῆσι ξύλων Θραχίων πεποιημθύᾳσιχαμόθονἰὰ55ὧν πρῶτον φοῖφον τῶν αὐααθ
μῶν ἀείροντος. ὅκως ἀξαὐήοιὁ λίϑοο ἐπ᾽ αὐ ῤγνὰς ἑτέρην μηχανὴν ἐπαίϑετ ἐπεῶθιν.
ἐπὶ “» πρώῃν φοΐχον. ἐγὸ Ῥούτου δὲ, 55 “ὃν διθύτερον ὁλικο φοῖλον, ἐπὶ ἄλλης μηχοε
νἦφ. ὅσοι γϑὶ δᾳ σοῦλοι ἢσαν ἢ αἰαδαθμῶν,γ»σουταινὴαἱμελανοὶἢ(ενεἶτο Κοιὲ σἰὼ
αὐτί μηχανὴν ἐϑσαν μάεν το κὴ δ βάταιοτον, μετεφόρεον ἐπαὶ σσῖλον ἔτιοισον,δκωσ π'
λήϑον ὀβέλοιονιλελέλβω πὴ μὲν ἐπὶ ἀμφότερα, μουτούπερ λέγω " ὕῤεποιίθη δῶν
το αὐώτατα αὐ τῆς πρῶτα. μὲ ϑὲ,τα ἐ πόμουνκούτων ὑξεγρίδυν. τωλέυταῖα δὲ,
αὐ τῇσ᾽ τὸ ἐπαί για, τοὶ κουτωτοίτω ὑξε ποίησαν. συσή μαι τοῖς 5 δα, γραμμάτων
αὐτῆ ίων οἱ τῇ πυραμίσι,ὅσες ἔς το συλ μαίην,ὴ κρόμμυα, τὴ σκόροσδε αὐομισιμί--
3η οἵσι δδ γαζομίγοισικ ὡς ἐμὲ δδ μεμν δαϑ,ν το, δ δὲ μινδύᾳ μοι ἐππιλεγόμογος πὰ
ποάμματο ἔφη ἐ ξακθσια ἡ χίλια τούλοντοι αβγὺ οία τετολέϑι - εἰ δἔςι οὐ τωθ
ἔλοντοι τοῦτο, τόσα εἰκὸς ἄλλα ϑεσδεποινῇδι ὄξι ἔσ' τε οἴδηρον,Τῷ,ἐργοίζοντο,")
σιτία, ἐοϑῆ ται οἵσι ὁβ γαζομούσιαι, διϑίτο χρόνον μῆν οἷκοδόμιεονποὶὅδ᾽γα“ὸνεἰρεμέ
γον- ἄλλον δὲ ὧς ὀγὼ δοκέω,οὐ τῷ,»ῦο λίϑοισ ἔταιμψον,κοὰ ἄγον. κοὰ ὁ οπαὸ γῆς
ἔρυγμα δὲγάξοντο ἐκ ὀλίγον χρόνον . ἐσ αοδ» δὲ ἐλθεῖν κίοποι πούτατος, ὥθτο
τί ϑυγατόμα τί ἕω θν' χρημώΐτων δεόμονον, κουτίσοιντοι ἐπὶ ἀκέματοσ,προςοί-
ξας πρέοτειϑας αἰγύφιον δκόσον δἩ τι" οὐ γα δὲ ον τό γι ἔλεγον. πἰιὸ δὰ, τοέτε.
ὑπὸ ᾿ον' ποιὸν ταλθούτα πρέοσεοϑοιε. Ἰδιΐᾳδὲκαὶοὐπιὸσδιανου,ϑῆνας μψομθσυ --
γον ἡουτοιλιτσέθϑυοε,. κοι »ον ἐσιόνηρο πρὸς αὐ τίιὸ ἑνοίςου δέςαϑαε δι ὁν αὐτῇ ὃ
να λίϑον υὐ τοῖσι δὲγοισι σϊορέοι». ἐκ τοντοῦν δὲ πϑι λίϑων ἔφασαν τί πυραμί-:
7. ὁκοδομεϑῆναε νη ἐν μέσῳ τῶν “τοι ὧν ἐφηκῆαν,ἔμπροοϑεν τῆς μεγάλες πυρο-
μέδορ.τῆσ,ὁκῶλονἔποισον, ὅλου κοιὶ ἡ μιύσιοο τολέϑρου. βασιλδσουιδὲὧν χίο-
ποι ὔτον Αἰγύπτιοι λέχουῶ ταιντάκονται ἔτοα - τολόυτή σαν δὲ ον ον, ἐκδέ--
ξχϑας πίὼ βασιλεῖἑωφνἀϑιλφεὸναὐτον'χεφρῆνα."καὶοὕηονδὰτῷαὖτῷ 36 --
τῳ δικχροϑαε τῷ ἔ τόνῳ «τοί το ἄλλα, καὶ πυραμάσδε πο ῆσοιι. ἐρ μᾶνποὶ ἐκείνου:
μέζα, ἐκ αὐήωυσαν «τωδσα γου ὧν ιὸ ἡ μᾶς ἐμεϊάσαμν.οὐτοὙΝὕτσεσὶοἰκήματος
ὑπὸ γῖν,οὔτο ἐκ ἐξ ποίλι διαϊρὺξ ἥκει ἐο' αὐσέ ,ὥοσπδν ἐσ σἰὼ ἐπτδρίω ῥζουίι "σἷοι,
ϑύο μημένου δὲ αὐλέδιος ἔσω, νῆσον τοεριῤῥέεινἐντῇαὐτὸνλέχουθκεῖὗς χίοπποι-
ὑφσδιίμας ὃ ᾧ' πρῶ»ε δόμον λίθε αἱϑιοταικβ φικίλε, τοοσαράμον]α πίσος ὑηρθαὶῖς
τῆς ἑτέρης, τών ἡ μέγαϑοο ἐχομλίω τῆσ μεγίλησ οοδομῆο ἱστᾶσι δὲ δὶ λόφου
τον αὐτοῦ ἀμκφότϑροα, μάλιςα ἐσ ξηονὸν πσύσνιο ὑλνμιλοῦ . βασιλόδίριι δὲ ἔλεγον

χιφρῆνος
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ΧεφΦρῆνα ὃξ καὶ αιντήκοντοι ἔτοχ ταῦτα ἕξ τε κοὰ ἑκουὸν λογίζονται ἔχρα οἱ χοῦ
σι Αὖγν τῇ ἰοισί το πτοῖσαν ἔϊγοιε κονάτετα . καὶ τοὶ Ἱρὰ χοόνου “οσυύτον πουτακλυΐ
οϑέντοι, οὐκ αὐοι χθῆ ναι" τούτους αἰπὺ μυΐσεος οὐ καρχο ϑέλουσι Αἰ γυίηγιοι ὀνομά
ζειν, ἀλλὰ κοιὶ τοὶσ' πυραρμυζοῖχο ουλέουσι ποιμῆύοσ' Φιλιπίωνον, ὃο τοῦτον τὸν,οὔ-
γον οὔεμε κτήνεακουτοὶ ταῦ χα τοὶ χορ οἴα" μξὰϑὲ τοῦ Ὅν, βασιλϑῦσοιι Αἰγύπτου Μὰ
καρῖνου ἔλεγον κέοποσ' τοτῖσδι- τῷ, τοὶ μὴ γον ποιζὸςδβγα,ποισιᾶν“ὃνδὲτοίτε
ἱρὰ αὐ δὲ ξακενκο ἐὸν λαὸν τοζυμῆδον ἐς τὸ ἔσοιν μοικϑῦ,αὐέναε πρὸρ ὁβγατο, κοι ὃν
σίασ᾽, διίποιοδέστὸιποΐντωνβασιλήωνσικοιοτοίτοισ'κοΐνειν“μουτοὶποῦμῦννηναἰ
δ᾽γον ἀ-ποίντον ὅσοι ἦδα βασιλῆι ἐγθύονη» αἰἶγν πίων,αἰγέοισὶ μάλιςα ποῦ Ὀκαι
ταὶτεγουβμὲν ἄλλα κλλΐνειν δ, κοτὲ δὴ καὶ τῷ ἐπιμεμφομθύῳ ἐκ το διίκησ' “ποιβξω
ὑτοῦ διδόντα. ἄλλα,ἀποτσιμτσλαύαεαὐτοῦὧνθυμόν.ἐὔντιδὲἠἡπίῳτῷμυκερίνῳ
ἠρυτοὶ οὖς φλιήτας, καὲ ταῦτα ἐ"αιτὴσιδύοντι͵τοῶτρνκοικοῖναὐίξαι,πιὸθυγατέρα
Κποθανοῦσον αὖ οὗ,τίν, μαῦνδν οἱ ἔζγοιεοἱτοῖσι οἰκηΐσισι τέκνον - ἂν ἡ ὑπεραλγήξιν
τοῖτο τῷ γπδῃτεσετῆὥκεςπρήγφλατι,κοῦβουλόμενον“πϑριοσόπϑρόντὶτῶνἄλλων
ϑαψαε πίιὸ ϑυγατόμα, τοιήσαχαϑ; δονῦ ξυλίυ κοίλην"ἡἔπειτακουτοιχρυσώσοντοζ
μεν ταύτην, ἔσω οὐ αὐτῇ θάνοι τίὼ ἀποθανοῦσαν ϑυγατόν'α. οὐὯν δὲν ἡβοῦο,
γῇ οὐκ ἐκρνφϑ5,ἀλλ᾽ἔτικαὶἐςἐμὲἐμΦανδδύ.οὐΣάΊμὴπόλεϊἐοῦσα,κειμοΐῳδὲ
οὗ τοῖσι βασιλιϊοισι,οὐ οἰκήματι ἐστωμάδῳ . ϑυμεΐματπι δὰ ποιῤ αὐ τῇ ποινρῖα ἤρου
ταγίξεσι αῤὰ πτοῖ σαν ἡ μιόλνην.ννίατοι ὃ ἑιοΐσκν πτοίννυλχου λύχνος “ἡδακαίζ. ἀγηοῦ:
ὃ τῆς βοὸς τούτη οὐ ἄλλῳ ὀκήματι εἰκόνες τῶν ποιλλακέων πὸν Μμυκερίνε ἑςτῖσι,
ὡς ἔλεγονδὶοὗ ΣΑτ͂οῦ λει ρέσῖν. τοῖσι μῆὸ γθ" ξύλινοι κολοοσοὶοὔσοωοὐδιθμὸνὡς
ἐείκοσι μοίλιςοΐκῃγὺμναἱκείμοναιε.αὐτινδῖνμβέτοιἐσὶ,οὐκἔχῳἀπεῖν,λίωκαὶὰ
λεχϑίμίνα. ὁ δέ τινόδ' λέγουῶῷ “πρὶ τῆ ο βοῦδσ' ταύτησ,καὶπῶνκολοοσῶν,πόνϑετὸν
λόγον, ὧσ μυκόδ νος ἤραλοϑη τῆ ἑωῦ οὐ ϑυγαϊόο, καὶ ἔπειτα ἐμζγε δι ἀεκούσμ-
μετοϑὲ, λέγοισί ὧσἡταῖοἀτσήγξατοὺπὰἄχιοσ'.ὃδέμευ ἔθανε οἱ τῇ βοὶ ταῦτα.
ἡ δὲ μήτηρ αὐ τῇσ' τῶν ἀμφαπόλων τῶν προῤουσζων τίιὸ ϑυγχτίρα τῷ ποι-τοὶ ἀποξ
Το με “Τοὶσ' χεῖ ρουσ᾽, κοιὰ νοῦ πὰσ ἐνθναο αὐ τίων ὥζας πετοονθυίαο᾽, "τοί "τόρ ζωαὶ
ἔποι.ϑονιταῦταιδῇλέτουδ) φλυηρέον τε,ὡςὀγὼδοκέω,τοτεἄλλαρμὸδὲ τὴ γἃ ταιρῖ.
τοὺς χεῖροισ' τῶν κολοοσῶν. ταῦτογὺ"ὧνκοὰἡμιᾶσὡρέομονὅτιὑπὸχοόνουτοῖςχεῖ;
9οο᾽ ἀποθεβλήᾳοισι, αἱοὐ ποσὶ αὐ των ἔφαίνον» ἐοῦσοω ἔτι ἐσ ἐμέκἡδὲ ξς τὰ μὴν
ἀλλανοιτακάκρυπγαι Φοινυκίῳ ἄματι . ὧν αὐ χάναδὲκαὶσίὼκαφαλίωῳφαίνει κε
χϑυσωμῆνα ποιΧΟκουβτοιχρυσῷ,μετοὶξὺδὲπιῶνκερέωνὁ“ἢἡλίουκίμλονμεμμι-:
μημίδοσ' ἔτεσι χρύσιος ἔς δὲ ἡ βοῦο οὐκ ὀρθὴ ἀλλ οἰγούνασι κάμίδη, μέγαιϑεο' δὲ ὅσαι
"τὸν μεγάληθοῦο ζωή. ἐκφέρεγ7 ) ἐκ ᾿ν' οἰκήμαηος αὐὰ ποίνται τὸ ἔτεα . ἐππρον τύ
ἡ7ώντοίι ὁ αἰ τύ 7 οι ὃν οὐκ δνομικξδμοωνον «ϑεὸν ὑπ᾽ ἐμόδ ἀϑὶ “ἰουύτῳ πρήγματι,
τότε ὧν κοῦ σίιὸ βουῇ ἐκῷὁδουσιἐσὁφᾶο.Φασὶγὺ'αὐτὴν δοι,ϑῆνοιε τον ποιτὸρ
Μμυκερίνου ἀποθνήστιπίθεν, οὐ τῷ οὐίαυτῷ ἅπαξ μεν ἂν ἥλιον κουτισιᾷν. μᾶιὶ δὲ πῆς
ϑυγαῖβὸς δ ποί3ο6, σιδύ τῦρμα “οὕτῳ τῷ βασιλεῖ χοΐϑι γνέϑαι, ἐλθᾶν δι μαντητον
ἐκ Βουηοὗσ' πόλεος, ὧσ' μέλλοι ἕξ ἔτρα μολῦον βιοῦσ', τὸ ἑβδόμῳ τολδυτήσειν « ἂν
δὲ, δάνὸν ποιησοίμονον, ποέμάαι ἐσ δἰ μαντοῖον τῷ ϑεξ ὀνείδυσμια, αὖτιμεμφόμενον
ὅτιὃμῇναὐτοῦπατὴρ καὶ ποίϊωτ,ἀποομληΐσανχοντὰ Ἱρὰ καὶ ϑεῶν οὐ μεμψημέ
γι! γξλλιὲ καὶ «ὅν αὐθρώφρυς φθείροντες οἐβίωί(αν χρόνον 5) πολλόν. οὐδὸς δὺ δ σιδὴς
ἐῶν, μέλλᾷ ταιχίως ὅτω τολόυτήσεινἐκδὲἐξχρηοποίααὖτῷδιδύτεραἐλθξνλέγον
τοι ἡρύτων ἔζνεκοι κὴ σωυτοιχίειν αὐ τῷ “ὃν ΘΊονγ.οὐ γ" ποιῇσοιξ μαν,δ χρεὼν ἀφ φρι
ἔφν. διεῖν Ὁ Αἴγυ πονκοικοῦ δι ἐπὶ ἔποα τσεντήκοντα το,τὴἑκουχήνκυτῆνμὴνπρότορὰ “ἦν δύο “ἦν πρὸ ἐκεῖνες γθνομῆδας ξασιλέας, μαϑᾶνἄορ, κεῖνον ὁ διπαῦπα ὃ ἀκά
(αντοα ὧν μυκερῖνον,ὧρκουτοίτεκοαμάδων ἔσῃ. οἱ τούτων,λύχνα φριπέμονον πολλῶ,
διδ ψίνοι» υὐξ αὐάαστα αὐτοὶ, αίνφ᾽ το, δὺ ποιϑέφν, τε ἡ μόδης, ἔτονυκὸο αὐ ιέν.Ἰχ,ἕς το τὸ ἕλεακ)το ἄλσεα σλανάμο. τὴ ἵνα τοὺν θαῤοι ἢ. ἐνηθ,τάρια ἔππτῃ
δετυστοι. πιῦ τοι ἢ ἐμηλανᾶο, ϑέλωῶν αἰ μανταου 1 δυσό μονον ἀποδέξαιε,ἑνίδὶδνώ
δια, ἔτεα αὐτὶ ἔξ ἐτίων γϑύνταε,αἱνύκτοσἡμόμιαετ δύμονακ. πυρα μίσει δὲ Θλξηρα
οἰσελίπετο Ὡρλλὸν ἐλοΐλτω ἢ ποιζδο', ἐείκοσι φροϊδν κουτοιδέχ(υν,9λονἕκοιςονΤιῶν
τσλέθρων,ἐόσης τοζαγϑνε.λθαἐςὁῥήμεσυοἱϑιοπηκοῦ.πίὼ,δὲμετεξέτδμοιφασὶ
ελλίωων νοσίδ'σιοοἑταέρηογιωοεικθσ'ὥναε;οὐκὀρϑεῦσ'λέγουτοο.οὐδὲὧνοὐδὲ
ἐἰδότοο μοι φαίνονταν λέγειν οὔηρι ἥιο ἰυ ἡ νοσίδιαιο. οὐκ᾽αὐ ὦ πυραμίσα αἰέϑε
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ἩΡΟΔΟΤΟΥ͂
ὅν φιήσα ας οἰαύτην,ἐς σἰυ τοιλοίντωνὁαλιαϑεςαὐαρίμεθιὡςλόγῳεἰπεῖν,
αὐαισίμωντανπρὸρδὲ,ὅτικουτοὶμασινΟασιλόδονταἰωδἀκμάξουσοῬοσὶδπισνάλ
Ν᾽ σὺ κουτοὶ τοῦτον. ἔτεσι γὸ' καρτα. -σολλόϊσι ὥσθλον τον τίωντῶν βασιλήων ἥ" τοῖσ'
πυραμίσοις του ποις,ἰὦ λφπομῦψα »οσίθτσιο, γυνεἰω μῆν, οὐγὸ Θραϊκησ', δούλη δὰ ἐμ
τάλμονοσ τον ἩΦαισξοπύλιος αὐοϊρῦο' στομίίον " σιωΐδου λοῦ' δὲ αἰσώπον ΦΜ λολϑ-
“ποιοῦ«Νὴγοδροτἄσιμονος ἐγονέθο, ὡς σδιέϑεξε τῆϑι οὐκόνατα - ἐπεῖτο ὙᾺ πῦλ-
λοίκας κηρυοσόντων δελφῶν ἐκ ϑεοπηοτσίου,ὃςβούλοιτοποινίωτῆςΑἱ σώτσου ψν
χῇσ αὐελέοϑαε, ἄλλος μίὸ οὐσιεὶς ἐφαδα, τοίδιμονοῦδὲ πθιι δὸσ' παῖς ἄλλος τάδιμῶν
ὐδεῖλοο,ὅτω κοὶὰ λῖσωφῃ τάσίμονος ἐγοψ'90.Ροστῦπιςὃἐς Αἴγυ πῆ ον ἀπαίκα» ,Ξοῖν
ϑεῶ ἦ' σχμέκνομί(ιν ἱσ' μάν" ἀπικμῆϑᾳ ὃκοιτ' ἐργασίαν, ἐλύθη χρη μα' μεγάλων
ὑπ᾽ αὐοϊρῦν μωτυλιηναών χαράξον,ἠδΣιοιμανοϊωνύμωου“ποιιδδσ',ἀδολφεοῦδὲ
ξαπφοῦσ τῆς μουθποιοῦ - οὕτω δὰ ἡ νοσϊδ'αις ἐλόυϑερώ85ν Κοιὶ πουτέμεεινέτε οὐ
κἰγύπηφικαὶ κωγτα ἐποιφρόσιηρο γὺνομᾶδα, μελοίλα. ἐκτήσατο χοίματοι, ὧο' δὰ
ὥνοι νοσὶδ' τιν ἀτοὶρ οὔκων γυ ἐς τυραννίσοε ποιαυΐταν ἐξικά ὅθε. τα δ, γου πίω δὲ
ἡοέτην τῶν χρυ μαάτων Ἰδύέαθοε δ} ἔτι κοὰ ἐς τόϑε “ποιντὶ τῷ βουλομῖνῳ' ὁδὰν σιεἰ μὲ
μέλοιδχρήματααὐαθᾶναι,ἐπτεϑύμησι "δ Ῥοσίδπις μνυμίϊον αὐ τῆσ οὐ τῇ ελλω
δὲ πουτοιλιτοξάϑοιε,τοἵεμαποιησικμύληοὗτο,"δ,μὴτυφποίνειἄλῳὑξδυραμῖψον(Ὰ
αὐχμείμονον οἱ Ἱρῷ, τοῦτο αὐαθεῖναε ἐσ Σελφὲς μψγημϑσωνον ἑωῦτῆφ' τῆο'ὧνδεινοῦ
τὸς τῶν χρυμαί των,ποισομθύηὁβελοὺνβουπόρουσ'πολλοῦσιδηρίονσ',ὅσονοὐε-
χῶρες ἡδωιοέτη ὁ; ἀπέπεμπε ἐσ' Δελφούο:. δἰ κοιὶ ναῦ ἔτι σωυνωνέαται. ὅπιοϑε μὰ
»ν βωμον ἦν, χῖοι αὐᾷϑεσαν, αὐ τίον δὲ αὐπον «οὔ νηοδ. φιλέουσι δὲ κωσ' οὐ τίξ
ναυισμαντι ἐποιφρόσετοιγίνεϑοιεαἱἔταῖρι.οἴ.»μῆν,γοιδαὐτοτῆςσέριλέ-:
γυτοι ὅδε λόχος, οὗ τωδ τ κλεινὴ ἐγθυύῦῷο, ὧσ' κα “ποΐντις Ἑλλίωδι Ῥοσϊόπιοσ'
αδυνομα ὑβέμαιϑον. τοῦ» δὲ, ὥςδλον τωυτη ς τῇ, οὔνομα ἰωδ ἀρχισιίκη, ἀοίδιμος ἀνα
“ἰὸ ελλάσοι ἔγενθο ἥοσον δὲ τῆς ἑ τέρης περιλεορίνδνηοτ.χαραξοοδὲὧσ'λυσοίμιε-
γος Ῥοσὶδ πιν,ἀπενόςησιἐδ'Μιτυλήνζυ,ἐνμέλε!Σατοφῶπολλὰ πουτοκόβτόμησώ --
μεν. Ῥοσθύπιορ μᾷδ γαῦπέρι, τέποιυ μαι. Μετοὶδὲ μυκωρῖνον γεγίϑϑαε αἰγύπεθα
σιλέα, ἔλεγον δι Ἰρέσιν γθνέαγαε Ασυχιν,τὸν,τοὶπρὸςἡίοναὐίογονταποισοιτῶ Ἡ
φαΐσῳ προπύλαια, ἐόντοι πολλῷ τριοίλλιςα,κοὰ φολλῷ μέγιςα ἔχει μὸ γγϑ' κοι τοῦ.
“ποίντα προπύλαια τύτριο το δγυγλυμμοΐες,κοὰ ἀλλίω ὄψιν οἰκοδομημάτων μυ--
ρζεν «ἐκεῖνα δὲ καὶ μακρῷ μάλιςα ἀϑδὲ »ούρυ βασιλδύονος, ἔλεγον ἀμμξίκο' ἐέσηρ
φρλλῆσ χρημάτων, γνέϑϑαε νόμον αἰ γνἩΤΊσισι ἀτρδιφκνύντοι οὐ χυ ρον ἤ; “ποιβὸς ἢ;
νέκωυ, ὅτω χϑαιμβαύᾷν ὁ χρίος προςτεθῆναι δὲ ἔτι “ούτῳ τῷ νόμῳ ἡόνδεγτὸν διδοντος
τὸ χρέος,νὴἁποίσηρκρατῴειν τῇο'ἦ'λοιμΟαύονρςθήκιο', ᾧ ὃ ὑγοτι ϑέντι (ξτΩ» “ὃ οἱ έ
γύρον,τηνε ἐπεῖναι ζημίην," μὴ βελομοίῳ ἀφρδοῦνας ὁ χρέος,μὴὃαὐῷἐκείνῳτὸ
λδυτήσαντι Εἰ ταφῆς κυρῇ σους, μήτ᾽οὐἐκείνῳτῷπαξῴῳ τάφῳ, μετ' οὐ ἄλλῳ μυδῳ
νὴ, μὐτ' ἄλλον μηδένα τῶν ἑωῦ οὔ ἀπο γθνόμονον θάνοι ὑπὸρβαλέίαϑν ὃ βουλόμονον.
τοῦτον ἦν βασιλέα »ἷσ πρότδρον ἑωυϑ οὔ βασιλέοιο᾽ γγνομένοκᾳ Αἰγν που, μψη--
μϑσωνον πυραμίσο λιπσέαϑν ἐκ τολίνϑων ποιάσανταιἐντῇ,γράμματαἐνλίθῳἐγ.
κειολομμένα το ϑυ λέγοντοίἔξι,μήμεκοιονοθῆοπρὸο τασ' λιϑίνωο᾽ πυραμά-.
ἄνες, προΐχο γυὶ αὐ τέων Οὔτε, ὅσον ὃ δὺς τῶν ἄλλων ϑεῶν, καυτῷ γα ὑποτύ-:
πΤοντας ἐς λίμνἑ, ὅτι προσ ῖτο ἐξ πηλτῷ κοντῷ“οὔσυλλέίλοντεο,,τολίνθες
ἠἀρυᾷν « καί με ζόπῳ “οιούτῳ δβεποίεσαν «“οὕτον μὲ τοσοῦ τοι αἰποδέξαοθοε . μὰ
δὲ» ὕγον, βασιλδῆσοι αὔοίσα τυφλὸν ὅξ Αννσιου πόλεοο', τῷ,οὔνομα Ανισὶν ἔϊνοιι»
ἀϑὴ Ὄντον βασιλθύογτος, ἐλοίσοι ἐσ Α͵γν ἴον χειοὶ φρλλᾷ αἰ ϑίοποί τε καὶ Σα--
βαθὺ τῶν αἰϑιότσων βασιλέα. ὧν μᾶν δὴ τνφλὸν οοὗηον ὄχωιθϑαε φϑδχοντα ἐσ
τὸ ἔλεαοὸν δὰ κα Ἰ,ϑίσπα, βασιλάϊειν αἱ 775 ἐπ᾿ πια πεντήκοντοι “ἐν “ΕἾ σι αὐ ἐὸν
τοΐδι ἀφρδϑέξααϑ». ὅχφς τις Αἰ ΠΤίων ἁμαβοι πὶ ετείνήν ἰὰ αὐ ἐδύνα ἐθέλᾳν.
δὲν ἡ κουτοὸ μέγαθος ἤ; ἀσικήμαηος ἑκοΐδῳσιηοίζ4,ἐπαιτοίοσον]α χα ματοι Λϑαῇ πρὸς
τῇ ἑωυδτλι,ὅϑεν ἕηοισος δν 5 ἀσικι ὀντων ὁ ἕτω ἔτι αἱ πόλιες ἐγούοντο ὑνφιλός-:
πρροςὺ δὴ πρῶτον, ἐχώσϑασαν ὑτὴ 9 τοὺς σχώρυχας ὁρυξαύτων δὴ Σεσώόςφριορ δα
σιλέορ "δι δύτεραὃ,Ὁ οὗ ΑἹ ϑίοφρο κουβταὑψηλαὶἔγονον»».ὑμιλέωνὃτὴ ἑτέρων
ταοτομένων οὐ τῇ αἰγύπχῳ ᾿λήων,ὡς μοὶ δοκεφ, μάλιςα ἡ ἐν Βεδάς! πσολιο ὅδε
χδοϑα,ἐν τῇ ποὶ ἱρόν ὅξι5πζοίςιοο ἀτεαπηγη τατον. μέζω μὲν γουβ νὴ ἄλλα, τλν
δοεπονώτορα ὕδ Ἰρά . Ἡδογῇ σ᾽ ἰδέαγαςδὲνοὕὐουμᾶλλονἡὁΒέθαςιρ,κα Ἑλλάσοωγ»λωσσαν



ΕΥ̓ΤΕΈΡΠῊ".

γλώασων ἔστ Αρτομα.τὸ σΐρον τίς ὧδε ἔχει. ταλίω τῆς ἐσόδουντὸ ἄλλο υῇν-
σός ἐςι,ἐκ γοὺρ “οὔ Νείλου διώρυχες ἐ σίηϑυσι οὐ συμμίσγουσου ἀλλήλῃσι, ἀλλ ὄχχι
τῇ ἐσόδου δ ἱροῦ ἑκατέρε ἐσύχειἡ μεν,τῇκασδδιῤῥέουσικ.νδὲ,τῇ,δθρονἑοῦσὰἑπουτίρα
ἱμουθν ποσίδν, δένοίσεσικοιτοίστειος «τοὶ δὲ προπύλαια, ..1ος μᾶν δύιο, ὀργίων ἐ ς΄.
τύποισιδὲἑξα-έχασιἐσκόυάσθεταιοἰξἴοισιλόγον «ἐὸν σ᾽ ἐν μέσῃ τῇ παύλι το ἱρὸνν
κούρα τι “ποῖν τοιϑεν παδριϊόντι"τεγαῷτῆςύλεοςμᾶἐκκεχυμένηςὑ.οὕ᾽,τοῦ
δοἡροῦἃκεταναμθύαςὧσ'ουρχῇϑενἐποιήθκ(ἔσοππγρόνὕζξι«περϑίᾳδ᾽αὐτὸοἁμασιὴἐγ
γεγλυμμένη τύποισι ἔςι δὲ ἔσω,ϑεν ἄλσος ϑενοϊδεων μεγίστων πεφυτευμίδων -πϑρὲ
νηὸν μέγανἐντῷ,δῃτῶγαλμαῖνι«δῦροςδὲκοὰμῆκοςοὔἱοδ,ποίντι«οιδιίςἤξ[.ο]ὰ
μᾶὺ δὴτίιὸ ἐσοδονἐςοωμθέε8)ὁδὸςλί,ϑουἀδὶςαδιίσυσΚέϊςμάλισοίκῃ,2ὲτῆο'ἀγοὸ
θὲς Φόβ ουσικἐσ'5 πρὸς ἡ ὦ «δῦρος δὲ ὡς προσέρων τολέθρων «τῇδὲκαὶτῇ,τῆσ'ὁδοῦ;
δνοίδεα σὐρανομήκεα πέφυκε-Φόμεισί ἐς ερμέω ἱρόν, ὁ μῆὺ δὴ ἱρὸν τοῦ»οὕτω ἔχει»
τέλοσδὲτῆς ἀποιλλαγῆς «οὔ ΑἹ,ϑίοποο' ὧδε ἔλεγον έϑοακ. μινέντῷὕπνῳ
τοιήνδε ἰδοντοιαὐὖ τὸν οἴχεσϑαε φδύζοντοι ἐδδιοοίοἱαὔοίραἐποιςάντα,συμβουλόύσιν
»ὖς ἱρξασ᾽ «ὅσ ἐν Αἰ ὐπτῳ συλλέξαντα ποίντας, μέσους δτατα μενοἱ δόνταϑὲσέἄ
ψινπαύτην λέγειν αὐτὸν, ὡς πρόφαοίν δι δοκέοι ταύταν «δὴ θεοὺς προσιοικν μον ἵνα
οσεβήσικο' παδρὶ τὰ Ἰρὰμιφιθν τί πρὸς ϑεῶδ ἢ πρὸς αὐδρώπων λάβοι, οὔκων ποιἥ.
σεῖν ποι ποἀλλαὶγάροἱἐξελυλυιϑένονιτὸνχρόνον,διϑσονκεχοῖαςαὐξανταΑἰ --
γύπτου ἐκχορέειν. ἐν γαὺ τῇ ΑἸ ,ϑισπίκἐόντιαὐ τῷ τὰ μαρτάτα,τοῖσι χρέωνται Αἶ'
ϑίοπες αὐέλε ὡς δύοι αὐτὸν Αἱγυύηγε Οασιλόδ σοιιἔτα πεν τάποον ται ὦς ὧν ὃ χρόνος.
οὗνρς ἐξάϊε,νὴαὐτὸνἡ δίμς τοῦ ἐνυπνίου ἐπετοίραστε,ἑ κῶν ἃ ποιλλάοσε»ἐκτῆΑἱ-
γπὔπῖουὃΣαβακῶςὧνδ᾽ουῤαἀχισθαεποὺΑἱϑίοποἐξΑἸηου,αὖτιςοντὺ-:
φλὸν αῤχωῖν ἐκ τῶν ἑλέων ἀπικόμενον. ἔνθα “πεν τόκοντα ἔτοανῆσον χωθ:ς σσοσιῷ τᾷ
καὶ γῇ» ὀἰκεε κως γάρ οἱ Φοιτάε σἶγον ἄγοντας Αἱ γυ ἩΠίῶν ὡς ξησίσοισιπροςτοτοζ:
αθαι σιγῇ“ΑἹϑιότσοςἐςπίωσωρείωκελδύεινστρἑουσ᾽καὶἀσοδὸνκ᾿μιέζειν.ταῦ“
τὴν πίω νῇσον οὐ διεὶς πρότερον ἐδυνοίοϑη αμυρτοίαὑ}δυρέϊν.ἀλλὰἔτοαἐπὶτολέῳἢ
ἑπταιόσια ἐκ ὧιοί το ἤσαν αὐσίυὸ αὐδυρεῖν οἱ πρότεροι γθνόμῆνοι Θασιλῆες Α μυρτοιίξ «.
οὐνομαδὲταύτῃΤῇνήσῳΕλβώ. μέχα,ϑος ἐςὶ πτοίντῃδέου τουδιίων. μξὰ δὲ ἄξιηρν,θαι
σιλόδίριι τὸν ἱρία τοῦ ηφαίςου,τῷ,οὔνομα ἔϊνοιι,Σεϑώόνοοον ἐν ἀλογίᾳσιξχων “ποιρα:
γοησοα μῆνον ἢ" μαχί μῶν Αἰ γυπῶν, ὡσ οὐδὲν δεησόμανου αὐτῶν, ἄλλα το δὲ ἄτιμα.
ποιδῦντα ἐς αὐ ούφ. καέ στρεονο᾽ ἀπελέίοϑιιε ποὺς οὐῤ ούρουο,ἜΓσιἀϑὶτῶνπροτέρων.
ξασιλήων δεδό οι ὑξαιρέτους ἑποίδῳ δυώϑεμοι αβούροιομὲδὲ,ἐπ’Αἴτυηγονἐλαῦ
νειν σιρατὸν μέγαν Σαναχεέριδον βασιλέρ Αραθίων το »Κ) Ασσνρίων "οἴκων δὲ ἐθέλᾳν.
εξ μαλάμιους τῶν ΑἸγυΠ] 1: ὧν Θοκϑέειν.τὸν δὶ ρέα ἐς ἀφροίον ἀπειλημμίψον,ἐσιλ-.
ϑόντα ἐς τὸ μέγαρον, πρὸς τώγαλμα ἀποσιύρασθαε δκτανδιωδύφ ποιθέεινὃλοφυρό-.
μᾶνον δ᾽ ουλα μεν, ἐπελθεῖν ὕπνον, ,κοιί ἃ σύξαι ἐν τῇ δ.4ἐπι σοῖντοι ὃν ϑεὸν,θαρσωύφν
ὡς ἀδὲν πείσωτοι ἄχαρι,αὐτιάξν τὸν Αρα βίων ςρατόν.αὐηὸς γάρ ὦ πέμεν τιμῶ.
ρούσ. τούφρισι μὴν δὴπαί(βυνονοοἵσι ἐνυπυίσισι ,ποιρκλαρόντοι α᾽γν7ἔων"ἐὺβουλο--
μῆους δι ἔπεαϑαε,ςιαη»πεδεύσοκοϑαςἐνπηλουσίῳ.ταύταγάρἐσιαἱἐσβολαί“{πεαϑν
δέ ἃ τῶν μαχίμων μβὸ ἀδέγααὐοίοοδν κου λουο δὲ κοῦ χωιραίναιοτοις, καὶ ἀγοραΐους
αὐθρώπους,ἐνθαῦτα ἀπσιω μένους ντοῖσι ἐναντίοισι οὐ οἵ σιὲ πιχυθέντοις νυκτὸς μῦς
αβουραλους,μοι]μὲνφαγίεινἦνΦουρεβεώῶναο᾽αὐτέωνκουτοὸὶδὲ χοὶ γ᾽ ξα πρὸς ὃ,Ὦ
Κασὶ σον τοὶ θχανα: ὥςτε τῇ ὑ σεραίᾳ φυγόντων σζρέων γν μνεδυτσλων,πεσῖοινπολ
Λούς"καὶ νει οὗγοο ὃ (ασιλόῖς ἕσηκε ἐν τῷ Ἱρῷ οοὔ Ἡφαΐίςου λίϑινος, ἔχων ἀδὲ τς
χειρὸσ' μυῦ,λέτων δ, γραμμάτων τάδε, Ἐς ἐ μέ τις ὁρίων,δσιβὴςἔξωἐσμὲντο-.
σόνδε τοῦ λόγου,ΑἸγυΓισἷτογκοιὲ οἷ ἱ ρέσιν ἔλεγον ἀποσίφκυνύτοςἐγοὔπρώτου(α
σιλέοσ', ἐς οὔ ἩΦαΐτον ἣ' ἱρέα ἄξιον τὸν τολόπταῖον Θασιλθύρυντα,μέηντοἢτὸς
σχράχανταικοὶ Τιρκροϊαιο᾽ αὐθρω παν τενεοὶς τενομένοιο᾽,καὶἐνταύτασιοὐὺχιρέοιο᾽,
κοὰ (ασιλέαο’ ἑποι τέροι ;σουτους πενομένους. καὶ τι Τιακίσιαιμῆν αὐοϊοεὸν γωνεαὶ,
δλανέατοαι μύρια ἔτρα .γυνεαὶ γὴνΚασ'αὐοδδν,ἑκοιθνἔπιαἐς.μιῆςἃὶκοὰ τιυσχρά
κοντοὶ ἔτι τῶν ἐπιλοίπων γενεῶν,αὐεπσήζοντῇσιΚινικοσίμσι,ἔςτροστιράκοντοινὴΚι
γι9σιχ κα χίλια ἔτεα οὕτω ἐν μυρίοισί το ἔτεσι ,κοὶ χα λίοισι ,κδεὶ Κιηκοσίοιοῖ τε, καὶ
πιοσαραΐκοντοι ἔλεγον ϑεὸν αὐθρωτρειδέα οὐδένα τενέαϑ». οὐ μένοοι οὐδὲ πρότερον",οὗ
δὲ ὥςϑλον ἐν οοἵσιὑφρολοίποισιΑἱαἰ,γουςασιλδϑῦσιγενομζνοισι,ἔλεγοντοιοῦτοιοὐδέ.
ἐν γοΐγην τούτω ὦ γοόνῳ τοϊάκις ἔλεγονἐξἠ.ϑέωιγονἥλιου αὐατεῖλαι. ἔνθά το γωῶ.
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πουτοιδύ τοι ζνθόδτων δὺς ἐπανπεῖ λάε" καὶ ἔυϑου γαθ' αὐτάλλᾷ, ἐνθουδται διεὶς κοι»
σοι ναεικαὶ οὐδὲν τῶνποιτ' Αὖγν πῖον οἱπὸ ταῦτα ἑτεροιωϑῆγαι, οὔτε τοὶ ἐκ.τῆς
γῇεοοὔτε πὸ ἐκερῦποτα μοῦ σζϑι γινόμενα, οὔτε Ἰοὺ ἀμφὶ νέσους οὔχεπιὰμουτοὶ “οὐ
ϑανάους-πρότερον δὲ Ἐπουτοιζῳ τῷ λογοποιῷ ἐν Θήβῃσι πενενλογάξεντι ἑωυπὸν «Κοιὲ
αὐασεοωπτο πίω ποιΤιὴν ὃς ἑκκοιιϑύιουρν ϑεὸν,ἐρίνίρωδὶἱρέσιοοὔ'δεὸς,δϊόντι τὴ
ἐμοὶ συγγενεπλογάξων τι ἐμεωῦτόν. ἐσχγατόντοως ἐσοὐμέγαρονἔσωἰὸν μέγα,ἐξηρίθμιε
οὐ διεικγυύτες κολοοσοὺς ξυλίνους ποσούτουτ, ὅσους ποδρ ετσον. αβχεθόῖς γον ἕμοί-
τος αὐπόϑιἱσᾷ ἀϑὲ τῇ ξξωυονζόηςἐνωναξοῦτον'.οὐιϑμέοντοςὧνκουὶὁδλειμναΐ
τίς Οἱ ἱρέδιν καὶ μοὶ ἀ πεσλείκνυίοων "ποισὰκ“ποιΞὰςἵποισονἑωύτὸνἐόντοι,ἐκ τὸν ἄγλισα
ατσυθανόντος ηἶ εἰκότορ, διεξιόντος δὴ πασίων, ἕως δά πέδεξαν ἀποίθις αὖτοῖς. Ἑκοι
)αίῳ ὃ πνενλογηίιντι ἑωσηθν νὴ αἰαδάξωντι ἐς ἐκκοχιδέμοιερν θεὸν αὐ τοπενεκλόγε(εν
55 τῇ οὐξιθμήσᾳ, ὁδεκύμῆνοι ποιῥαὐδἀγὸθεδπενέοϑν αὔϑεωπον" αὐτεενεηλόγεσαν δὰ
ὧδε, φάμϑνοι ἔκοιςον23κ9λοοασῶνπίρωμινἐκπιρώμξ τεγονέναιἐςδεῶσπέντῳῦτοοσα
ροζκονται νὴ Τιηποσίας ἀπέδεξαν κολοοσῖ »Πίρῶμαν ἐπονομαξ ὁμᾶνον "ἡ ὅτε ἐς θεὸν, ἄτο
ἐγύρωα αἰξδηίον αὐοούς πίρωμις θέξοιποιτ'ἡλλάσοε γλεδοσοιν,νοιλὸς, κεαγαθόο ἶσαὧν,αἱἀκάνεςδξυν,»οἰότουςἀπεϑείκνυσοίνσφεαο᾽ποίντασἐδντοιςθεοδνὃπολλὸν
ἀπαλλαγμένες.τὸ δὲ πρότερον τῶν αὐοϊροὸντούτων, ϑεουο εἶτῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ
χόντοις οὐκ ἐόντας ἅμα τοῖ σιαὐθρώ ποισιικοιὶ τούτων αἰεὶ ἔνα τὸν κρατῴον τοι ἕϊνοια -
ἕξατον δὰ αὐ τίϊσ' Θασιλ ϑδσομ. Ωρον “ον οσίριοσ' σαξσὸς, τὸν, από δλῶνα Ἑλληνες διομά
ἕουσι . ὥξζορν πουταπουύζινται τυφῶνα ,δασιλδδίθει ὕσουτον Αἱ γ᾽ Ποὺ τΟσιρις δέἐ 5!
Διόνυσοςμοιτ᾿ἑλλάσοεγλίδοσαν.ἐνΕλλησιμῆναννεώταῬΙτῶνϑεῶννομίζονται,
ΕΥ̓,ῃρακλῆς τοὴδιδνυσοςμὲτιάν.ποιρ᾽ΑἸγυηΤίοισιΓιαὐμὴοὐχοκότοηος"ὴ
ὑμπὸ τῶν πρώτων λεγομϑήων ϑεῶνἘἶ Ἡρακλῆςδὲ, τῶν διϑυτέρων,ἄ' δυώϑωιοι λεγο
μδων. Διόνυσος δὲ τῶν Τίπτων ,δἱ ἐκ τῶν δυὠδεηο, ϑεῴν ἐγώνον»Ρ.Ἡρανιλέϊ μῖ δὰ ὥστ
αὐτοὶ Αἰγύπτιοι φαοὶ εἶ ἔπραὶς Αμασν βασιλέα, δϑιδά λωταΐ μοι πρὄοϑε Ὁ αὶ δὰ
ἐπερύτων τολόνα λέγυται ΕΣ Αἰονύσῳ σὐἐλάλαφοι οὕτων - Κοιὶ τούτῳ πεντοικλοά-
λιακοὶὰ μύοια λογίζονται εἶ ἐς μασιν βασιλέαικαὶ τοῦτα Αἰ γυτιοι αξεκέως
Φασὶ {πίςασθαε,αξεί το λοπζόμνοι,νὴ αἰεὶ ἀπογραφόμεναι τὰ ἔτια- Διονύσῳ μέν να
τῷ ἐκ Σεμέλυς τῆσ' κάσιμου λει μένῳ γωνέσθας μουτο ἑ ἑξακόσια ἔπα,κοὰ αἰ λια, μά
λιςα ἐςι ἐσ ἐμζ. πρακλέϊ δὲ τῷ Αλκμήῆνης ουτοὶ ἐννακόσια " πανὶ δὲ τῷ ἐκ τινελό --
πῆς ἐκ ταύτας Ὑν καὶ ερμίω λίγυτοι γυνξαϑαεοπσὸ Ελλίνωνὃπαὐ,ἐλάασωἕτοά.
ξςε τῶν Τωϊκῶν νουτὰ ὀκτακόσια μάλιςα ἐς ἐμέ.τούτων ὧν ἀμφοτέρων “ποίρεςι χρῶ
ὅϑαε οἵσιπίς πείσυται λεγομένοισι μᾶλλον "ὁ μοὶ δ᾽ ὧν ἡ “περὶ οὖ τέων γνώμῃ ἄπο --
Ἀδεκται. εἰ μν γον Φανδμοὶ τε ἐγίνοντο κοῦὶ κουτογηραίουν καὶ οὗτοι ἐν τῇ ελλάσϊ,
πουτοζτσύν Ἡρακλείς ὁ ὁ3 Αμφιβύωγος γενόμενοσ', καὶ δὴ κὴ ΔΙ ὀνυσος ὃ ἐκ Σεμέλης »,
καὶ πανὃἐκ πἰωελόσαςγενόμενος ἔφη αὖ πιστὴ πούτους ἄλλους γινομένεο αἰοίρας,
ἔχειν τοὶ ἐκείνων σὐνόμαται τῶν πηροτεγουότων ϑεῶνεναὖδὲδιόνυσύντὸλέγουσιὁπλ
λίωδ ὡς αὐηίκο. γονόμϑοον,ζο'ν μηρὸν ἐνεῤῥά χορ σόύς. κοὰ ἰώφκε ἐς πύοσαν πίω.
ἀπὸ Αἰγύπτου,οῦ(θυὃντῇαἱϑιοπίμ.καὶτανόςτεπίοιοὐκἔχουσιἀ πεῖν δκν ἐξά
πέτο γεγόμῆνος - ΦΓλα μοι ὧν γέγονε, ὅτι ζφθλον ἐπύϑον»» ὦ λληνόϊν τούτων τοὶ ὅ--

ὔ 2 Ν᾿’ 3] ,), ὃ ΤΠ» » , 3.,ν.,. 3 7νόματα,ἢ τοὶ τῶν ἄλλων ϑεών. ἀπ οὗ δὲ ἐπύϑοντο χρούνου, αγὸ τοῦτον γενεηλογυσυσι
αὐτέων σίιὼ γάνεσινυτουῦτοιμλϑνωναὐοὶαἱπίπζιοιλέγουσιὅσοὃδὶτοἄλλοιαὔϑρω.
φι καὶ αἰγύπτζιοι λέγουσι, μολογίοντῳ“Ἷσιαλλοισικαταὰταύτηνσἰὼχαοίωεν,
 δας, ταϑτλῆσα Φραίσω. προσίοι δέ τι αὐ οἷς κοὰ τῆς ἐμῆδ{λιος... Ἐλδινϑερωιϑζν -
τος Αἰ τύπτιοι μξὰ τὸν Ἱρύχον ἩφΦαΐφου βασιλϑύβωνται ,οὐδύνα γοῦν χρόνον ὧοί τε
στῶν αὔδι βασιλῆος διαυτύζοθαε, τήσαντο δυώϑιμιοι βασιλέίαο᾽ἐςδυώδειουμοῖραισδε
συΐμῦνοι Αἴτυον“πποῖσοινοὗτοιἐπιγαμίαο᾽ ποιησοίμῆνοι κὦ βασίλόυον, νόμοισι τοῦσϑὲ
χρεαίμῆνοι, μήτ κουτοιερέειν ἀλλήλους, μήτε πλέον τι οιί ξηάϑωε ἔχειν τὸν ἕτερον τονἑ
τώρ.ἐναξτοφίλεςταμάλιςαντῶνδεἢἐΐνενοι,ϑονόμοςἸόρους ἔφρι δῦγτο ἰουρῶὼς πε
ριφέλλοντες ἐκέχρησό στρι κο)αρχοὶς αὐτίμοι ἐν ισαρμήϑοισιὲς Ἰὰς ἡνραυνί σας ον αλ
κέ Φιοΐλῃ ασεΐσαντοι οὐ λέων ἐν ᾧ ἱρῷ τοῦ Ἡφαύςον, ἄξιορν ἁ-ποῖσες βασιλϑύσειν αἱ
γὐπΤου.ἐς γοὺ δὴ τοὶ ποίνταἱρὰσιωελέτονηκαὶδσοοιμνημόξινᾳἔδοξελιπέαϑν
κφενῆ:δύξανϑέστριἐτσοιήζιν»»λαδύρινιϑον,δλίγονἰσσὸντῆςλίμνηςτῆ Μαίριος,
πουτοὶ κροκοδείλων κοιλεομθνην πόλιν μάλιφο κῃ κείμάνονντον ,ἔγω ῥσα ἴδον Λόγου μέ
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“πόνου το οὐ κου δοιποίνης φανείη ἐόντα τον λαβυρίν, ϑον ούου, καΐποι, ἀξιϑλοιόσ
γυκοιλὸ ἐν Ἐφέσῳ ΚΕ νηδε,νκοὶ ὃ ἐν Σοίμῳ ἦσαν μῖ γιν καὶ αὐ πυραμίδες λόγου μέξο
ν6ϊ, κοι πολλῶν ἑποίση αὐ τῴδν Ἑλληνικῶν ὄδιων και μεγίτων οὖτοι ξίᾳ.ὃ δὲ δὶ λα-
βύρινϑας,καὶ ποὺςπυραμέσδεςὑπερβάλλει" ΝΜ), γον δυώδεκαμεἰσιαὐλοιὲμουτοῖσελ να τίπυλοι ἀλλήλῃσιἐξὰπρὸςΘορέίω᾿ξὃπρὸσ'νότοντοιΚΞαμμίναεσωυεχίες.
πόϊ9ςδὲἔξωϑϑενὃαὐηόςσζρεαο“σδοιέργει»ἀκήματασύξνεςιδιτσλάς,7ὰμῶὺοὗπό-
γαεατοὶ ὅς, μετζωρα ὑπ᾿ ἐκείνῃσι διο(λια,ωβ θμὸν πευπιιιο σίων, καὶ χελίῶν ἐπο,-
τορα-τοὶ μά γωυ μετέωρα τῶν οἴκῃ μάτων,οὐ τοΐ το ὡρέομῆν ογεξιόντος“κοὰοἱὐοοὴθεπ
στέμᾶνοι,λέγομν. τοὶ αὐ τέων ὑπόγαεα, λόγοισιὲ πυνθαυόμεθα. ὁ γαὺ ἐπεεεῶπιοΑἰγυ ἡ] ων, δεικυλίαε αὐτοὶ οὐσὰ μὲς ἤθελον, φάμῆνοι θήηοις αὐτόϊϑι ἑϊγοι τῶν τῷ
ἀβ χὴν ον λαβύρινϑον ἄξορν οἰκοδο μησομήδων Θασιλήων, κοιδ τῶν ἱρῶν κροκοσιεί.--
Λωγισύτω τῶν μᾶν κοίτω “περιοια μάτων μος ποιραλαβόντος λέτομϑ «τοὶ δὲ αὐῶω, μέ
ζονα αὐϑρωτσηΐῶν ὄβίων οὐδηρὶ ὡρέομοναἱτογοῦρἔξοδοι678. τῶν σετέων,, καὰ ὁὶ ἐ λι"-
μὰ δΥ τῶν αὐ λέων ἐόντες ποικλώτατοι μθώυ μα μυρίον ποιρίγονο»ἐξαὐλῆςτοὺς
τοὶ οἰκήμαῖα διεξι οὔ σιρκοὰ ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐς “ποιφοίσιχςἐςσἔγαςἜἄλλαἐκ τῶν
'ποὶ «οξηον,νὴἐςαὐλαἄλλανἐκ 3" ἰκη μάτων" δροφὴ ὃ πτοίνπ' ηοὐξ' λιιϑέσημιουτοί περ
ἡ τοῖο! οὐ ἢ “Γ΄λϑι τύποιον ἐγγεγλυμμένων τσλίοι: αὐ λὴ δὲ ξηοίσι “περίςυλου,λί-
 ον λόυκοῦ οὐὐ μοσχκένου τα μάλιςα» τῇσ' δὲ πυνίης τολδυτῶντος "ον λαβυρίν,ϑου:,
ἔχωται πυραμὲς τρυσιραμοντόργυοτιὲν τῇ, ζ δαὶ μεγάλα ἐγγίγλυηγαι ὅδδο δ᾽ ἐσ
αὐσίὼ σὺ γῆν πεσοίητοαι «τοῦ δὲ λαδυρίνιϑον »ύγυ ἐόντος τοιούρυ,ϑόσμαἔπι
μέζον ποιρέχωτοις ἡ μοίριοῳ κοιλεομένη Δίμψῳ, παρ ἰδ δλαβύρινϑοο οὗς οἰμοσό-
μιγτοίε. τῇς».}5 περί μεῖον τῆ ς περιόσονεἰδ]«ἀσιοιἡἑξακόσιοι,κοιΤιοζλιοι,οοίνωνἡξό
κοντα ἔόντων, ἴσοι καὶ οἱ τῆς ΑἹ γυητςὉ ποιρὰ θάλασσαν«κίετοιδὲμακρηἡλίμωῳ
πρὸς βορέηντε κοι νότον, οὔσα βά,300τῇ, βαῶυ τοίτηαὐτὰ ἑωυτῆς,πεν τη κθνηόρε
γυγος ὅτι δὲ χειροποΐ τόο ὕξι, κοὰ δρυκτῆ αὐ τὴ δ λοῖ ἂν γαρ μέσῃ τῇ λίμψε μάλετ
τάκῃ σοῖσι δύοπυροὶμυέϑες “οἵ ὕσίκος ,ὗ περέλϑυσοι,πεντόΐκοντοιὀργυὰςἕποιτέρη.Ν)
 "9. Τ᾽ ὕσδεηος οἷοδύμιτοιι ἔ τερον “σοῦ τον «τὴ ἐπὶ ἀμφοτέρισι ἔπεσι κολοοσὸς λίϑε
γ0ο' γμρυτη μᾶνος ἐν θρό νῳοοῦτω αἱ μᾶν πυραμίδες εἰσὶ ἑκουτὸν ὀριγυψξῶν "οἱ δ ἔμουθν ὄρ.
γυαὶ δίκοκεαε ἀσὶ «οΐσιον ἑ ξάτσλεθρονὃἑαπόσονμῆντῆςὀργυψῆςμεϊεομενη,")τὸ-
ταισήχοὸς, τῶν ποσδν μὲν τοβ ποιλαΐσων ἐόντων,» δὲ πήχωος ἃ ξα'ποιλαΐςου - “ἜΣ
δὲ ὑσΐωρ πὸ ἐν τῇ λύμη, ϑιτενὸς μᾶὺ οὐκ ἔοι. αὔιοίοος γοιῷ δ διεινῶσ' ἐξὶ ταύτῃ «ἔκ
χοῦ Νείλου δὲ κουτα διώρυλα ἐσῆκτοιε. τὴ ἐξ μὴν μῆνοιο᾽, ἔσω ῥέειἐς σίὼ λ μνίω ἕξ ἢ
μῆνα ἐξωΐσ' τὸν πᾶλοι αὖ τις καὶ ἔπεα μῆν ἐκρέν ἐξωῆδε, τότε ὅν ἕξ μῆναο᾽ ἐσ
γ βασιλήϊον μοιταιράλλειἐπ'ἡμόμίωἑκαςηντοίλοαντονοὐδτυρίουἐκτῶνἰχρύων,ἔ-
παεωῦ δὲ ἐσίᾳ τὸ ὕσϊορἐςαὐτίὼ,ἔΐμοσιμνέωσ᾽ἰλεωνδὲ οἱ ἐπαιχῶθιοι καὶ ὡς ἐς σιὼ Σύᾳ
τιν τἰὼ ἐν Αι βύᾳ ἐκσίδοῖ ἥ λίμνη αὐτα ὗ πὸ γῆν,τοζαμμένῃ ,5 πρὸς ἑ ασύρην ἐς πίω
μεσόγαεων ποιροὶ τὸ ὄρος ηδ “χοδὸ Μέμφιος . ἐπείτεδὲ τοῦ δρύγματος »οὕτου οὖκ ὦ-
ρεϑν “Ἂν ἀϑίῦ οὐσε μοῦ ἐόγτα,ἐπιμελὲς γοιὺ σή μοι ἰῶἠρόμίω τόν ἄγχολτα οἰκέοντασ
τῆς λίμψης ὅκον εἴη δοὺςὃὑξορυχϑείς Οἱ δὲ ζφραίίν μοι να ὑβεφορή ϑηκοὰ δῦπετέ
ὡς ἔπει,3ον. ἤθεα γοῦρ Ἀόγῳ καὶ ἐν πίνῳ τῇ Λοσυρίῶν πόλι γενόμονον ἕτερόν τί ποιξ'
τοιτοὶ Πὺ Σουρσδεναποίλε'Νίταθασιλῖος χρήματοι ζόντα μιγάλαμῃ φυλαοσύμε-:
να ἐν θησαυροὶσινοι]αγοιζοισικἐπενόησαννιλώπεςἐκφορῇθμε«ἐκ δὰ ὧν 7"στρετέρωνοἷ
κεών αβ ξάμενοι δι κλ ὦ πες ὑπὸ γῆν «αθμεώμενοι,ἔο' τοὶ Θασιλήϊα ἀκία ὥρυοσον " α΄.
δὲ χοιώ Ὃν ἐκῳδρόμενον ἐκτοῦ ὀρύγμκατος (ὅκως γένοιηο νῦξ, ἔξν τίγριν πσῦτὰ --μὸν “πδωραῤῥίουτοιπίωμεῖνον,ἐξεφόρεονἐςὃποντοργοῖσανὅ,τιἐδούλοντο“»ιοῦπον
ὑτερονφνουία. κοὰ Ὁ τῆς ἐν Αὐτό πτῳ λίμψης δρυγμκα γυνέαλοι "πσλὴν οὐνυκτὸς,ἀλ-
λὰ μετ᾿ ἡ μόνἕωποιδύμενον"ὀρύοσοντοιςγοιᾧ τὸν 15. εν Αἰτυπίους,ἐςοὖνμέλον’
Φορέαιν «ὃ δὲ, ὑπολαμβανων,ἔμεδλς δια χει ἢ μέν νιν λίμψε αὕτα, οὕτω λέγωταις
ὀρυχθῆνακ . τῶνδὲ διυώδεηοι βασιλήων σικοίοσιωΐε χοεῶμίνων,α)αὲ χρόνον ὡς ἐϑυσχν
ἐν τῷ Ἰρῷ οοὔ Ἡφαίςου,τὴὑςάτῃτῆςδρτῆς μελλόντων κοιτοιασείσειν, ὃ αὐ λερόϊς
ἐξένεικέ σζοι φιάλαο᾽ χυυσίωο᾽, τῆσυπρ ἐώϑείαυ απένολειν,ἃμαρτῶν»οὗαριθμοῦ
ἕνδεκα, διυσδεκα ἐοῦσι "ἔνθαωδ᾽τοὡσοὐκἔλαφιάλίω ὃ ἔδριοος ἐτεῶς αὐ τζων γαμ--
μέπρος, πϑοιελόμενος πί καψέην ἐοῦίιν χαλκέίω, ὑπέρῳτο κοὶ ξασωδεικανέ -
αὐο᾽ γαῦ καὶ οἱ ἄλλοι ποίντος ἐφόρεδν τε ὁασιλῆες,κοὶ ἐτύγχανον τότε ἔλοντες Ὑαμ

᾽ ᾽ 9 »" ε ὔ 3 ͵ ς "2 -μίτιχου δέ νωνουδεγὶ δολερῷ νόῳ χρεώίμονος,ὑπίφᾳ.πιὸκανξίω«ὁδὲἐνφρενὶλαῦθνι
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τοῦ οδϑτο ποινϑὲν ἐκ ἑαμμιτίλου,κοεῖ χὸ χρισήοιον, ὅτι ἐκέχρησῦ ὀζρὶ τὸν χαλπέῃ
ασείζντα αὐτῶν φιάλμ,ονιτον δασιλῆα ἔσεοϑαε μοῦνον αἰ τὶ π]ου,αδαμνηϑέντες
γον χρησμεοῖ μετεῖναι μῖὺ οὐκ ἐσεκωίωίοων γαμμί τιλονὡςοὐδύρισιον(ασανίξζοντοο'
5} οὐδεμιῆς προνοίης οὐηδυποοιή(ωνταοὶς δὲ πὸ ἔλεα ἔδοξέ στρ! διῶξαι, λώρω-
τὰςποὶ τολεϊςα τῆς δυγάμεος“ἐκδὲτῶνελίζωνδρμεώμενον,μὴἐπιμί σγωάϑλοετί ἄλ-
λελ᾿γυητῳ τὸν ὃ γαμμίτιλον τοῦἘν πρότερον φόύγοντα Ὃν οὐϑέοποι Σαδακῶν,
ἧς δὲ ὧν παιτέρα ἑκὼν ἀπέκτεινε, ἔξίορν φύγοντοιότοςΣυρίίω,ὡςἀπαλλάχθῃἐκ
πῆς δμος τοῦ ὀνείρου ὃ οἱ ,ϑίο..,κουτήγαγον Αἰτο πίων οὗτοι,οἱἐκνομοῦ“ονσαϊποῶ
εἰσ.μετοὶδὲ,ασιλϑύουταιτοϑεύτερονπρδο'τῶνἑγδοιο,βασιλέωνμουταλαμθαναιμιν
9. σίιὸ κανέίω φϑίγοντοἐςπὰἐλεα,ἐ-πιτάμενοςὧνὡς“σϑοιυδρισμένοςεἶπ πρὸς
αὐτῶν ἀπενόες τίφεϑαε ὔο διώξανποαο. πέμψαντι δέ οἱ ἐσ' Βουτο οἷ᾽ τούλιν ἐς τὸ
γρυπήθιον τῆς Λατοῦς ἀυθὰ δὰ Αἰγυ τΤίοισὶ ἐσι ἀ 1δυδύςοιτον;ἴλθε χρυσμς,ὡςτίσις
ἡξειαγὸ θαλάσσης χαλκέων αδοϊ ὧν ἐπιφανέντωνκαὶτῷ,μῆνδὴἄπαιςίιμεγάληὑπε
κέχυτο χαλκέους δὶ αὐοϊραιο ἥξειν ἐπαικούρουο. χρόνου δὲ οὐ“σολλοῦδες θόγτοο, αὖα
γκαΐῃ κατέλαβε τωνοίς το,καὶ κᾶρας αὔοίραιο᾽ κοντὰ ληϊίω ἐκταλώξεντα ς, ἀπενει-
χρίϑαεὲς Αἴγυ ον. ἐκβάνταςδὲ ἐς γῆν, καὶ ὁτολιϑέντας χαλκῷ, ἀγγολλᾷ τῶν
ἣς Αἰ γυίων ἐς τὰ ἕλεα ἀπικόμῆνος τῷ γαμμιτίχῳὡςἐκἰσὸνπρότερονχαν -
κῷ αὔοβροιο᾽ δτασλιϑέντας,ὡςχρέλκεσιαὐοίοσίνἀπιγμένοιἀγὸ θαλάσσης, λεηλατοῖ
σι τὸ πεδιίου «ὃ δὲ, μαθὼν τὸ χρασήοιον ἐπαιτολδύμϑνον,φίλατεοἿσιτωσιὴΚουροὶ φεΐ
ετοικαξ στρεαιο μεγάλα ὕποισχν δύμῆνος, πείθει μετ ἑωυτοῦ γενέῶσε ὡς δὲ ἔπείσι,
οὕτω ἄμεα ποῖσιμετ᾿ἑωυτοῦ"βουλομϑδασιΑἾγυΤΠἰσισι,κοὰ“ΟἿσιἐπικούροισιφυτοις,
ρέοι οὺς βασιλέασεκρατεσοις δὲ ΑἹ γυϊηου ποίσας ὃ γαμμίτιλοσ', ἡ ποίησιν τῷ Ἡφαῖ
5ῳ προπύλαια ἐν μέμφι,τοὶ πρὸς νόον αἴεμον τοϊαμμῆῥα,αὐλίωτο τὸ Αππιἐντίν,
τέφεται ἐπεαῦ φανῇὃΑπις,οἴμοδοίμησεἐναντίονἢ προπυλαΐζων, "ποῖ βίντο περίεν
λον ἐοῦ ων, καὶ τύπων τολέϊω αὐτὴδὲ κιόνωνὑπισοῖσικολοοσοὶδνὡϑιοτσηχεδῖ'τῇ
αὐλῇὁὃΑτπις μουτοὶ πἰὸ πλλήνων γλεδασαν,ἔς!Ἐποιφος.ποῖσιὴτῶσι;κουὶτὸϊσιΚαρ
αἱ τοῖσισυγικατεργασαμλδοισι αὖ τῷὃὙαμμίτιαθοδιίσωσι χόρους ἐνσιίσουιαὐτίσυα
ἀλλύλων, τοῦ Μοίλου τὸ μέσον ἔχοντος,τοῖ σισύνόμαται ἐτέθη φρο πεδιαιηούτουςτῷ
ϑησρι τ. χρους διίσίοσι, οὶ τοῦλλα,, τοὶ, ὑ πέσφυηο,ποίνταἀ-πέσιοκε.1δὴνὴποξ'
σὰς ποιρέβαλεαὐ καἴσι Αἰ τυηίου ς,σἱὸ ἑλλάσοι γλίδοσαν ἐκσισοίσιαεοθαε. ἀρ δὲ
οοὕτων ἐκμαϑόντων σἰιὸ ἐλάσαι γλέδοσαν,ὃ νοῦ ἑομίωξες ἐν ΑἸ γύτϊΤ ῳ γυγόνασι.οἷ.
δὲ τωνέσ' τοικαὶ δι κἄρόϊν, »ούτους«ἦν χιΐρους δἰκηίθων χρόνον ἐπὶ πολλόν. εἰσὶ δὲ τοι οἷ:
χῶροι πρὸς δλίτον θαλάσσηςἔνδ.9εΒσυβάςιοςπσύλεοο,,ἀδὶτῷπηλκόϊῳποιλεομε'
νῷ σόματι “οὗ νεϊλου"οὐτουσ μῆὺ δὰ χρόνῳ ὥσδλον Θασιλόϊς Α μασις ἐ ξωναςήσοις, ἐν
ϑεῦτων κουἡκησεἐς Μέμφιν, φυλακίω ἑ οῦτον ποι δύμανος πρδν' αἱ γυ ΠΤ ἰὼν" τού --
τῶν ϑὲ οἷκιοϑεν τῶν ἐν Αἴτύ πΤῳ, ἃ Ελλινόῖ οὕτω ἐπι μασιόμῆνοι τούτοισι, ποὺ περὶ αὖ
γνηγον γινόμῆνα ἀγὸ ταμμιτίηον Θασιλῆσο' αὐ ξάμᾶνοι, "τοίντοι κοὰ τὸ ὥσθλον ἔπι-:
ταέμεθα ἀξεκέως "πρῶτοι γοῦν οὗτοι ἐν αἱ γυ 7 ᾧ ἀλλόγλῶογο! πουτοι κάοϑηίουν - ἐξ
ὧιδὰ αὐέσησαν χόρων,ἐν τούηρεσιδὴδΐτεὁἈκοὶτῶν νεῶν,κοὰ τοὶ δ πια τῶν οἰκημοὲ
χων,τὸ μέχρι ἐ μδ ἡσαν.γαμμίτιλος μῦν γαυ οὕπω ἴσῳ ΑἾτυ ΠΤοντοῦδὲχρηπηρίου '
ἐν αἰ γύπγῳπολλὰἐπεμνήοϑηνἐφκοὰδὴλόγονπερὶαὐτον'ὡςἀξίουἐόντος“σοι
σύ εοῖε «πὸ γιὺ χριξήριον ἄξιο» πὸ ἐν Αὐγύπγῳ,(ςι μὴν Λεροῦς ἱρὸν, ἐν πόλι ϑὲ μεγά:
λεΐοίουμένον, ουτοὶ ὁ Σε βεννυτικὸν κουλεόμνον σί μα-»ν κείλου,αὐ ατολέον τι ἀλὸ
ϑαι λάσσησ' αὐωιοὔνομα δὲ τῇ πόλι ταύτε,ὅκον τὸ χουτήριδν ἐπι;Βουτῶ,ὡςκοί πρότῷ
ρον οὐνό μαςτεξ μοι Ἷ ρὸν δύ ἐστ ἐν τῇ Βουε7 ταύτῃ ᾿Απόλλωνος; καὶ Αρτῷμαδοσ' . Η) ὅτε
νεὸς τῆς Λητοῦσ',ἐντῷ,δὴτὸχρυτήριονἔγ!,αὐςτοτυγχόίειἐῶνμέγας,τὸπρὸ
πύλαιαἔχαι ἐς ὑ.1οσ' δέοι ὀργυξων τὸ, δέ μοι τῶν φανερῶνἰώ, θϑώσμα μέγιφξον “ποὶρὲ
χόμῖνον, φράσω. ἐςτὲν τῷ τεμένεϊ τούτῳ Λητοῦςνηὸςἐξ ἑνὸς λίϑου “πεσοιημῆνοςκἔςτςδος,κοὰ ἐς μίγκος "ὁ ῬΊχος ἔουσος “οὐ ισιῖσος. τροσειράνοντα τίχεῶν πουτίων ἔ“ποισόν ἐς1.8 δὲ πουταιΞέγασμα τῆς δροφῆς, ἄλλος ἐππικέεται λίϑος ἔχον σίωὼ “ποιρῶρο
φίσατοϊάσηχαυοὕτωμὴνονδνεὸςτῶνΦαφερῶνμοιτῶνπερ“0τὸ 1 ρόν ὅξι ϑοῦ
μιαςότορον.τιὸν δέϑευτέρων,νῆσος ἡχέμμας κολεομθδη,ἔςι κα ἐν λίμνμδαϑέῃ,ἡτλα
τάμρκειμῆξα ποιρὰοὁἐνΒου-ῬΓἱρόν.λέγυταιδὲ ὑπὸ αἰ τυ]ίον αὖτο ἡ νῇσοσ᾽ εἴγοικ:σλωτή «αὐτὸς μὴ ἔπογω αἴτο τολεουσαν,οὐ τοιτανηθεῖίαν ἐδον.τέϑοποι δὲ ἀκούων εἰ
,σοο ἀληθέως Κξ) τολωτή ἐν δὲ ὧν ταύτε,νηδς τε ἡ παῦ δωνος μέγας ἔνι ,) βωμοὶ
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Τιφάσιδι ἐγ ιοϊοψωτοοιἐμπεφύποσιδἐναὐτῇφοίγεκδῖνσυχνοὶ,καὶἄλλαδώνοϊεχὦ
ποιθσοφόρα,κοι ἀφορος ταῦ λλά. λόγον ὃ “οἰόνδα ἔπιλέγοντοοὦΑἰγύπτιοι,φασὶ ΔΙ
οὐτὴν τλῶτήν-ὡςἐντῇνήσῳταύτῃοὐκ ἐούσῃ πρότερον τολωτῇ, Λητὼ ἐοῦσα τῶν
ὀκτὼ ϑεῶν τῶν πρώτωνγενομβῥων ,οἰκέσυσικ δὲ ἐν Βουτοῖ πόλι, ἵγα δεὦτὸχρουσήρο
ο᾽ “οὗτ ἐςὶ Απόλλωνα "ποιρὰ τσιος "πποιρακατοιθήκον δεξαμβόῃ, διέσωσεκουταικρύ ασος
ἐν τῇ ναῦ παλωτῇ λεγομῆδᾳ νήσῳ ὅτε 5 ποῦν διζήμνοςὃτυφὼνἐππῇλθε θέλων ἐ ξδ.
ρέδν πον ὁσίρι δοσ' ὃν τοῖσδε. Απύλλωνα δὲ,ποὶ Αρτομιν,Διονύσου κοιλίσιος λέγουσι
εἶναι"παῖσας. Λκοιῶ ὃ, ζοφὸναὐ υκῖ σι,Κοτὶ σύύτειραν τενέϑαε.ΑἰγνΤΠοὶὃΑπόλ'
λῶνμὲ,αροσοΔυμῆταρδὰ τσις. Αὐτὰ μεοδὲ,Βούβαςις"ἐκ τούφου δὲ χοῦ" λόγου καὶ ἃ.
δϑωδο' ἄλλον, Αἰοιύλος ὁ εὐφορίωνος ἤρποισοτὸ ἐπ φράσω μοῦνος δὲ ποιητέων ἢ πρὸ
πειομβύωνὃποίησε,γοῦρΑρτεμιν ξϊνοιι ϑυ γατέρα δήμιος,τίδὲνῆσονσιοαηοἶ5 γε -:
γνέϑτιε τλωτήγνταῦτα μὲὺ οὕτω λέγουσι. γαμμίπιχοςδὲἐβασίλδυσε, αἰ γύ πε τίσ'
σκρα οὶ πεν τηκαντοιἔτόσ.πδν,τοὶἐνὸςδύονταΤιόνονται,ἃζῶτοντῆςΣυρίηςμεγαῖ
λὴν πόλιν προσιουτῆμῆνοοἐπολιόρκεεἐς5,θεῖλε"αὕτηὃἡΑξωνοἁπασίωνπὸ
λίων ἐπιπσλεῖςον χρόνον πολιορκεομένη,αὐτέρωτῶνἡμέϊσ'ἰσίμων-«ὙαμμιπίλουδὲΝΕ
κῶς παῖς ἐγένετο,κοὶ ἐδασίλόσω Αἱ εὐ πουὃςτῇδιώρυχιἐπεχείρησεπριὦτοσ' τῆ'
ἐς αἰ Ἐρυθρὴν θάλασσαν ᾧόδ οὖσι. τί, Δαρεῖοςὃπέρσῃςδδύτορα διώρυξε" τῆς, μῆκος
ἐστ τολύθς ἡ μέραι τῴοσερόῖν. δδροσ δὲ ὡρύλβα, ὥοτε Τιήρεωο' δύο τολέειν ὃμβ ἐλαςρόυ
μένα ἥκτοι δὲ ἐγὸ οὔ μάλου Ὁ ὕσίορ ἐς αὐ τήν ἥκταιδὲκουτύπεριϑεὁλίτονΒσυ-
δάςιος πόλιοσ' πποιρὰτιάγου μον σέ ἀβαρίίω πόλιν ἐσίχαι δὲ ἐς σέ Ἐρυθρῆν ϑάλασ-:
στναὔρυκτοιι δὲ πρῶτον μὲν τον πεδιίσυ τον αἱ γυ πίου τοὶ πρὸς ἀραβίζω ἔχον “:
ταιἔχωται δὲ κουτυπαῦνθε “οὔ ταιδιίου ἡ κο]ὰ Μέμφιν πεῖνον ὅρος,ἂντῷ,αἱ λι,Ὥστο'
μΐαι ἔνεισι. «οἵ ὧν δ οὔρεοσ' “ούου ππιρὰ πίω ὑπωρίεν ἥνκτοιι ἣ διῶρυξ ἀπ᾿ἑασέρης
μικρὴ πρὸσ σί ἐῶ καὶ ἔπειτα τείνει ἐς διασζρἄγας Φόρούσασ' ἀγὸ ἦ' ὄρεος πρὸς με
σιμδρίἑν τοκοὰ νότοναὖε μονἐςνκαλοντοὺοὐδαΐδιον»τῇ,δαἐλάλασόνἔςικὴσα
πομώτοιτον ἐκ τῆς Βορηΐης θαλάσσης ὑπαδὸ βΕνακὲς πίω νοπίἴωνὴρυθρῆν πίω αὖ --
σἰὼταύτὴν καλεομένην,ζηὰΚασίουοὔρεος»οῦὁρίζοντοςΑἴγυ ΤΠ] όν τοκαὶ Συρέίω,
αγὸ ούγυ ἐσὶ τοίσιοι χίλιοι ἐς ὧν Αράδιον λῶν. ἄορ αὶ υνομωπορυοὶ ὃ διῶ
ρυξ πολλῷ μακροτέρη,ὅσῳσκολιωτίρῃἐςτῆν,δὲπεκοδασιλῆοςδρύοσοντος,Αἶτο
ἽΤίων ἀποιδ λον» δυώϑυκα μυριάδες «Μεκῶρ μέν γί μετοιξὺ ὀρύατων ἐποισαηρ, μὰν
τηΐου ἐμποσιίου τενομένου “οιοῦδε,τῷΘαρθουΐῳαὐδήὸνπροσεργάζεαθν «Οουρ βαβεσ'
δὲ ποίντας δ Αἱ ὐ 7 ιοικαλίουσιτ μησζϑι ὃ μογλώοσους“πσίστίμενοςδὲτῆςσ᾽ώῶ-.
θυλὸ ο'δνεκῶτἐπάπερπρὸςφρατηἴχςκαὶΤιήρεόῖναἱμὸν,ἀϑὲτῇΒορεηΐῃθαλάσσῃ
ὅποι ἔθησαν «οὐδ ἐν τῷ Αραβίῳ κόλππῳ ἀδὲ τῇ ουϑρῇ θαλάσσῃ ὧν ἔτι δλκοὶ ἐδί --
δ λοι. κοὶταύ τισὶ τὸ ἐχρόδτοἐντῷδέοντι.καὶΣύροισιπεζῇ ὃ κεκῶς συμθαλῶν, ἐν
μαγύῦ λῳ ἐνίκησεμῷὃτὴνμον,ΚάσιυτινπόλιντῆςΣυρίπῃἔβσαν μεγαΐλην,εἶλε-
ἐν τῇ,) ἐοϑῆ τι ἔτυχι, ταῦ τὰ κατοργαίθξ μενος, αὐέθηκε ᾧ Αταύλλων πέμας ἐς Βραγ
σάσδες τοὶς Μιλησίων . (τὲ δὲ, ἐκκοιδεκα ξτοα τοὶ ποίντα αὐξαισί,τολόυτᾷ τῷ “παυ--.
δ] γάμμι ποιραϑοὺσ' τὴν αβχήν.55 ἄξιηον δῇ ἢ γάμμιν Θασιλϑύοντα αἰγύπγε, ἀπί
ἐϑυτο Ἠλείων αὔοίδες ἄγγελοι, αὐδχίοντες σδικοιότατοι "ὴ κάλλιςα τιθένοιἣ ἐν ὄλυμ
αὐϊ ἀπϑ να πρέντων αὐδρωΐπσωγοκοῖ δοκέοντοσ' πτοιροὶ τοῦ τοι, οὐδ᾽αὐτῶν σοφωτοίυς
αὐϑρώπον Αἰτυ πΤίους οὐδὲν ἐπεξδυρέϊν.ὡςδὲἀπικόμενοιἐςτῆν Αἴτὸ ον οἱ Ηλέΐ
οιἔλεγον τῶν, ἐΐνεκα ἀπίκον, ἐνθαῦπαδ βασιλόϊς οὗτρο συγκαλέςτοαι Αἶγν ηΠῖ-
ὧν τὸν λεγομένους ἔϊγοις σοφωτοίτους.-[νγελϑόντοςδὲοἱΑἰτύπΤιοι,ἐπονθαίοντοτῶν
Ἡλεΐων, λεγόντων ἄποιντοι τοὶ νκατήκειστἐοιο᾽ποιέεινπερὶτὸνἀπῦνα,ἄπηγηστέμε
ν0: τοὶ ποΐντοι ἔφα σαν ἥκειν ἐπι μαθησό μενοι εἶ τὶ ἔχοιον Αἰ γυύπηγιοι τούτων σικοιι
πορον ἐπεξουρᾶν.οἱ δὲ, βου λϑυστάμενοι,ἐ παρώτων “οὺς ἡ λείους εἴσφρι δι πολ ἤτοι ἐ-
γαονί ζονται "ὦ δὲ ἐφαίϑιν καὶ σζόέωνκοὰἄλλωνἙλλήνωνὃμοίωςτῷξουλομένῳἐξει
ναι ἀπονίζεϑαε.ὁδὲαἱ τύπτιοι ἔφαίθιν στ ἕωυο᾽ οὕτω τιϑέντοις, ποινηὺς ποῦ σδικοιίοῦ᾽
ἡ μαρτηκέγακ. οὐδεμέίω γοαὺ ἅνοι μηχανὴν, ὅκως οὐ τῷ ἀσῷ ἀπονιζομένῳ,, προοϑή-
σοντοίι ζδεκέον τος τὸν ξένον, ἀλλ᾽ ἐ δὴ βούλονται δικοιΐως τιθένοε"Κοιὶ τούτου ἔνε --
μοῦ ἀπικοίχτοὶς Αἴγν π7ον,ξείνοισι ἀτων σῇσι ἐκέλδυου ὃν ἀπῦγα τιθέναι. Ἡλέων δὲ
μηδενὶ ἐξᾶναι ἀτωνίζεσθοιε «ταῦτα μᾶὺ Αἰ γνητιοι Ἡλάοισιὑπεθήκαυτο" γάμμιος δὲ
ἔξ ἔτοα μοῦνον Θασιλδύζιντος ΑἸτό Του, κοὰ ςοατιυσαμένουέσ αἱ ϑιοπίζω,, κὴ μετ'
αὐτίκα τολόυτήζουτος," ξεδίξατο τὴν βασιληΐμωτοὗεςὃτάμμιοοὃςμξὰταμμί-
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τιοντὸνἑωυτοῦ" προποίρρα, ἐτένεΡ δ σδμομονέταρσ' τῶν πρότερον ξασιλήων, ἐπ᾽ἔτοςπέντε ἡ ἐάκοσι οὐ ξαισ.ἂν»οἵσι,ὶἐπίτεΣισίδηαςραν ἤλασο,κας ἐγαυ μᾶχῃσι
ἥῷ τυρίῳ ἐπεὶ ϑέ δὶ ἔδιε κακῶςςγυνξαϑο, ἐγίνε:» ἀγὸ προφάσιος,τῆνἐπῦμεξόνωςμῆὺ
ἐν οῦσιλιθδυνοῖσι λόγοισι ἄπση γέσομεοιε. μεδίως δὲν τῷ ππαρεύντι' ἀπαυπέμιαο᾽ γυ!
ςράτουμαδ Απρίες μέγα ἀϑὲ κυροναίους, μεγαλωςὶ προσίηζαισε - ΑἸ γύτι οἱ δὲ
ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι, ἀπέςηξοων ἐπ᾿ αὐ ον, δοκίον τος ον πρίίω ἐκ προνοίης αὐ -
τοὺς ἀποπέμ{αι ἐς Φοινόμῆνον ποικὸν,ἕ[ναδή σφεων φϑορὴ τένητοιι αὐπὸς ὃ τῶν λοι
πῶν αἱγυ ἡ ίων ἀστοκλέσερον οὐὔχε. παῦσπα δὲ δεινὰποιδύμῆνοι οὗτοί το ὦ ἀπσονο--
τήρωστες,καὶ ἃ τῶν ἀπρλομδων φίλα,ἀπέτα(ον ἐκ τῆς ἰθείηθ "πυ,ϑομῆνος δὲ απρί-
"ς ταῦσοι πέμπει ἐπ᾽ αὐοοῦς μασι ηοιτουπουσοντοι λόγοισιεδ δὲ," πεῖτο ἀπικό με-.
γοσ' κατελάμβανε ὔν ΑἰγνπτίουτνταῦτοιμὴπριξεινλέτνηοςαὐποντῶντιςΑἶγυ-
“Τίοων ἔπιιϑε τὰς, περιέθηκε ὦ καυίίω «κοὶ -αϑοιτιϑεὶς ἔφη ἀδὶ δασιλοΐι παθρετιϑέ-
γοεκοι τῷ ἕκως ἀοκούσιον ἐγίνετο χ᾽ ποὶ δύμνον ὡσ' σιεδιείκνυε" ἐπείτε γον ἐσήζων-
γὐ μὲν δασιλία τῶν αἶγυ ἩΤίων ὧι ἀπεσεεδιος,ποιρεσκευάξε»» ὡς ἐλῶν ἐπὶδ΄Ατρί
τνοπυϑόμενου δὲ ταῦταὃἀπρίεςἔσεμπεἐπμασι αἴοίρα δόκα μον τῶν περὶ ἑωῦ--
τὸν αἶγν ΠΤ ίων. τῷ οὐγομαῆν πτουτοίρβεμοὶ,ἐντειλάμενοςαὐτῷ,ζὥντα.μασιἃ
γαγωῖν πορἑωῦυτὸν-ὡςδὲἀπικόμενοςὃ τιατοαίρθημας, τὸν Α μασιν ἐκάλες.δ ὃ Αμιίασις,
ἔσυχιγαὺἐπ᾿ἵσσονκατμενοο,,ἐπάραο᾽,ἀπεματάϊσι.κοιὶποῦγ'μάνἐκέλδυσὰ
Απρίμ ἀποίτειν ὅμωσ δὲαὐτὸν ἀξιοῦν ον τιατοίρβημιν βάσιλῴς μετα πεμπομβές
 ένα πρὸς αὐτόν.τὸν ὃ, οὐτῷ ὑ ποκρίναοῦν ὡς ταῦτα πιοίλαι "ποιρεσκόυάξετο ποιἵ
εἰνκοεὶ αὐ τῷ οἱ μέμι αοϑοις Απρίην.ποιρέσοσϑοιγοῦνκοὰαὐηθσκοῦἄλλουςἄξειν-
πὸ δὲ τπια τοΐρθη μεν ἔκ το τῶν λεγομένων οὐκ ὧγν οἷν τὸν διάνοιαν. καὶ -πτοιρασμόνα-
ζόμενον δρίοντα, ασουσιῇ ἀπιέναι, βουλόμῆνον τανταλάσην (ασιλέϊδῃλώϊζθαι5πρησ
σσιμῦνον «ὡςϑὲ ἀ-ππκέαϑας αὐδὴν πρὸς τὸν Απρίίω οὐκἔλοντο ν Α μασιν μἀδένα αὖ.
τῷ λόγον δόντα ἀλλὰ περιθύμωσ᾽ ἔλοντοα πέριτοιμεῖν προτοΐξαι αὐτοῦ τοί πὦπα,
κοι τὴν ἑΐνα.Ϊ δά μενοι δ᾽δὶλοιποὶτῶνΑἰτὸ“Τίων,δἔτιτὰἐκείνουἐφρόνῳον,αἴοίρα
ον δοκιμώτατον ἑωῦτῶν οὕτω οὐσρῶς λύμῃ σιακάμῦνον,οὐδύναΦᾺχρόνονἔπιον-:
τοῦ,ἀπαιτέχερ πρὸς τοὺςἑτέρους"«οἱἐδίδοίθυνστρέαο᾽αὐτοὺςλμάσι.πυβόμϑιοσ'ὃ.
ποιὰταῦ το ὃ Απρίπο, ἀτσλιζετθσἐπικούρους,ὸ ἤλαυνε ἀδὶτβο Αἰ γυπῆίους " ἐχί.
δὲ περὶ ἑοῦ τὸν κἄράς τε,κοὰ τωναο᾽ καὔοβραιρ ἐπικούρους {ι σμιυρίουςἣνδέἡπὰδα
σιλήϊαέν Σάϊ πόλι,μεγάλαδντανκοὶ ἀξιοθέιτοικοὰ δὶ το περὶ “ον ἃ πρίἰω5 “οὐσ'
αἰτυ ἡτίους ἥξων,κοὰ ὦ ππαϑοὶ τὸν μασιν ἀδὲ οὖς ξείνουςζιτοδὶμέμφι πόλι ἐγζ,
γοντο ἀμφότεροι,κοὰ πειρύσεθϑας ἔμελλον ἀλλήλων εἔςι δὲ Αἰγυἡ]ίωνἑπὰγύνεο.
καὶτούτων,ὁιμᾶὺἱρέες,οἱδὰ,μάλαμοικεκλέκτοι.δὲΘεκόλοι.διδὲσυβώπαι.διὸ;
κούπηλοιδὲ,ἑρμϊωέσιν.δδὰκυβϑδνῆποιι.γένεαμὰαἶγυπίων»οσαῦταἔξι. οὐνό
ματὰ δέσφικέο τοι ἀγὸ τῶν πολ ἔων. οἰ ϑὲ μοίλοιμοιαὐτέωνμοιλέονταςμὴκαλα-
ὀιριίς το, Ἐρμοτύδιεο.ἐκνομοδ καὶ τῶνδέεἰσινμοιτοὶτὴ δ νομοῦ Αἴτυ πῖοο ἅπτοισα.
σίαροέρί) Εσμοτυξίων ἐὰ ὀίδε εἰσὶ νομοί.Βεσιρί τας .Σαῖΐτηςχεμιμίταςποπρομίτης.
ἤῆσοσἡπιροστοτῇτιςπορλεομίνη«μαθῶἡἥμεισυ«ἐκμῆντουτέωντῶννομὧν,Ἐρμοτν'-ἰ
βιές εἰσιζενόμῆνοι,ὅτορἀϑὲτολείςουςπνοίατο,ἐκκοΐϑοιο;μυριάδες κου ἡ ὕτων Βαφαῦ
σίης οὐ ϑεὶς δεσνέμκε οὐδὲνοἱλλαἰξοντοιιἐςτὸμάχιμον"Καλασιρζωνδὲοἷδεἄλλοι νομοί
ἐσιιΘηβαϊος.Βουθαοίταςἀφϑίτης.τανίτησ'«Μενσήσιος"ΣεδεινύτηςΑθριβίτας-
φαρἝαιϑέτης.Θ μουΐτης οΟνουφί της" Αὐὐτιοσομυεκφορίτης»ὅτοςὃνομὸςἂν νήσῳ οἷ,κέει,αὐπίον Βουθάςιος πόλιοςιοῦποι δὲ ὦ νομοὶ Καλασιρίων ἀσὶ,τενό μᾶνοι ὅτε, ἀϑὲ πλεῖ
σους ἐγενέαρπέντεκαὶ ἐἰκοσιμυριάϑες αὐοίοδνοοῦδὲ οούποισιξξεσι τώνίωἐποισι
(ικούδεμίζωυ (ἀλλὰ τοὶ ἐσ πόλεμον ἔ ποισκίουσι μοῦνα,τοῖς ποιρὰποιὸς ἐκδικόμε-
γι, εἰ μῇν γωυκοιὰ οὔτο ποιρ᾽ Αἰ γν πίων μεμαβήοισι Ελληνεσ οὔκ ἔχω ἀπεκέωσ κεῖ -.
γούε,δρέων κοι Θρήϊκοις,καὶ Σκύθοιο,κοὰ τιν σας.κοὰ Λυδοὺς νκουῦὶ ο(δὸ υποΐτοις ὅν
βαρβαβουσ,ἀποτιμότέρους τῶν ἄλλων ἡ γυομλόες “σοληϊτζῴου,τδν τοὺς τέχιοἱο᾽ μαψ
ϑωῤονταο,κοῦτῆὀκτένουστούτων.“δὺδὲἃποιλλαγμειους τῶν χειρωναἔων,γυνταξ
ους Ἰομίξζοντα ς ὥψοι,κοὶ μάλιςοιὴἐς ὃν πόλεμον αὐειμάδους - μεμαθήῃοισι δ᾽ ὧν
“ον. ποίντες δ Ελληνόϊο καὶ μάλιςοι Λακρσίι μόν! οἥκαςο δὲ Κορίνϑιοι ὄγον τοι τδὰ
χειροτέχνοἰ’ «γέρεαδέσζριἰωτοίδεἐξουραιρημᾶλαμούνοισιαἰτυπτίωνπποίρεξτῶν.ἱρέῶν,-, ἀαῤουραε ἐξαίρει δυωϑωιοιἑκάσῳ ἀτολέόδι. ἡ δὲ αῤουρα ἑκατὸν πσήχεὼν:
ἐςὴ Αἰτο7ἰῶνπρίνταὁ δὲ ΑἸ τύ ΊΤιος πῇ χυςγτυγλάνει ἴσος ἐῶν τῷ Σαμίῳ «ταῦτα.
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μῖν δὲ “ἵσι ἅποισι[ὦἐξουραιρημθδα.παΐδεδὲἐνπεριτοπῇἐπαρπολῆτο,καὶοὐσῥὲν-
μὰ ὠθοοἱ. καλασιοζων δὲ χίλιοι, καὶ Ἐρμοτυ βίων ἄλλοι,ἐ δορυφόρεον ἔνιαυ"ον κοι;
του τὸν θασιλέκιτούσιδ'ὧνταδεπτοέρεξπῶν αῤσυρέων ἄλλα ἐσιίδ0.» ἐπ᾿ὁμόδᾳ
ἐμοῖσι" δηΤοῦ.σίτουςαθμὸς πέντε μνἐαιἐποίδῳ "κρεεὴν σοίών δύο μγέαι: ἄγου πζοτερες
αῤυςῆρόϊ.ταῦ τα “οἱσιαἰεὶδορυφορέουσι δλίδοτο.ἐπεῖτε δὲ σμωιόντος ὁ,τὸ Απρίηο
ἄγων «ο΄πινούρες ὁ δ Αμαάσις πτοίντοις ὅσ ΑἾγυ ΠΤ σςνἀπίκοντο ἐς Μέμφιν οἷλιν,
σμυζξαλον,καὶἐμαχίν δὰ δ ὦ ξᾶνοι.πολήθεϊ δὲ πηλλῷ ἐλάοσουσινἐόντος,πουτοὶ
ἄξω ἑασώθησοι «Α πρίεωδὲλέγωτοιἕζγοιιδιἡδιάνοια,μηδ᾽αὐϑεόνμὲνμηδέγασε
γκύϑας πουδσουτῆ ς θασιληΐης οὕτω ἀστραλέως ἑωῦτῷἱορύσθαιἐδόκες.Κουὶδὲ“τίτς
συμβαλὼν ἑατόϑι "καὶ ξωγρηθὲὶς,ἀπηίχθῃ ἐσ' Σάϊν πόλινἐςτοοὐτον"ὀπίαπρο
πορον ἐόντα, ὅτε δὲ  μασιος ἦση Θασιλήϊα" ἐνθαῦτα δὲ τέως μᾶν ἐξέφετο ἐν γίσιξα
σιληΐοισι,κοι μὲν Αἰμασιςδπαεοιεῖπε-τέλοσδὲ,μεμφομῆωναἰτυπίων,ὡςἃ ποιεῖ
διίκοιια ξέφων “ον στρίσι τεκοὰ ἑ οὐτῷ ἔλθισον, οὕτω δὴποιρασιδοῦ Ὄὺ Απρίΐω “αι
Αἰτυ ἡΤοισιοδι δέ μιν ἀπίπυι ξαν,καὶ ἔπειταθαανἐντῇσιποιβῴῃσιπτοαφῇσιαἱόξ,εἰ,
σὶ ἐν τῷ Ἰρῷ τάς Αϑηνοίῃς,ἀγλοτοίτωποῦμεγάρου,ἐσιόντιοὐνισερῆςχερός.ἔθα.-:
αν δὲ χαΐται “τοίντοις οὺς ἐκ νομοῦ τούτου γον ομβέους βασιλέωο᾽ ἔσω ἐν τῷ ἱρῷ.
κοὶὰ τ τὸ ποῦ Ἀμάσιος σΐμα, ἑκουτέρῳ μῦϑ' ἔστ οὗ μεγοίρουἢὁποῦΑσρίκω,κοιὶ πᾶν:
τούθυ προποιβρων-ἔςι μλῥηρι κοι οὔτο ἐν τῇ αὐλῇ ᾿»Κ' Ἱροῦ ,ποιςοὶς λιϑίνη μεγά
λη κοι ἡσπαμλύῃ συλοιό) το φοῖν πιοιο' τοὶ δενοίδεο μεμιμημένοισι,κοοὶτῇἄλλῃοκπτοΐ-.
νε"ἔσω δὲἐν τῇ ποαςάσι,σδιξα ϑυρώματα ἕ᾿τηκειῖνδὲ τοῦσιϑυρώμασι,ἡθήκη ΚΞ . ἐσὶ
ἐδ κοιὲ αἱ ταφοὶὶ,»οὗ᾽ἐκὅσιοντατοιδ᾽μέρειἀδὲ ηοιούτῳ πρήγματιἐξατορδύεινἄθανο-
μα,ἐν ΣάῚ ἐν.τῷἱρῷτῦσ'Αϑίωαίης πιοϑε “οὔ νηοῦ “ποιυπος “οὔ τίς Αϑηναίησ ἐχό-
μενον »οἶνον "καὶ ἐν πῷτε μένεϊδβελοὶἑςαῖσιμεγίλοιλίϑθινοιλίμψητέέσιἔχομένῃ
Δϑύνη,κρισαίσδὲκεκοσμεμένηοὶἐργασμένηδκύκλῳ:κοὰμέγοιϑοςὡς ἐμοὶ ἐδόκεε;
ὕσηπθρ ἡ ἐν δόλῳ," παχθειδῆῇσ καλεομίνηνὲν δὲ τῇ λίμψε ταύτῃ,τοὶδείκηλατῶνπῶ
ϑέωναὖτοῦ ,νυκηθσ' ποιδῦσι"τοὶνμουλεουσιμυτήριςΑὐγνηΤοι.περὶ μέν γωυ τούτων'
φσάτι μοι ἀδὲ ταλίονὡςἕκοῖσααὐγἽέωνἔχει,δῦσομακείάϑω«καὶτῆςδήμηϊοςτολε-
τῆς πέοι,τίδιελληνεςθεσμοφόριακαλέσυσι,κοὶταύτηςμοιπέριθθσομακείαϑω,
τολίω ὅσον αὐ τῆς δοίη ἢ λύγοιν αἱ Δαναοῦ ὃ γατέρδι ὑίθων αἱ τίὼ τρλεσίὼ ταύην
9 αἱ γυ του ὑδαγαγοῦσουι,κοὰδισοίξασιωιτοὺςπελασπώτισδεςγευαΐηοις.μξὲδὲ,
ἐξαναςοίσης “ποῖσες πελοφρυνήσουοἰσὺΔωριΐζων,ὕβαπώλεῈἡτολεῖ.ὦδὲοσπολά
φϑέντες πελοτοννησίων,κοιὶ οὐκὑβαροιςσίντος Αρηοίδες ,σδιέστοζον οὐσέ μοῦγο! . Α--
πρίξω δὲ ὧϑε πουτοιρακρη μένου, βασίλδυσι κα μασις,νομοῦ μὴ Σαϊτεωϊών. ἐκ τῆς,
ἰκ πόλεος, διομά οἱ ἐεὶ σιέφ..τὰ Νὰ Φὶ πρῶτα υουτώνον» πὸν Αμαον ΑἸ γνπτιοιμῃ
ἐν ἐδεριῇ μοίρῃ μεγαλκῆτοντοδδῊμόγην“»πρότερονἐδνγαμοὀϊκίης ἐκ ἐπιφανίοφ.
μετοὶδισοφίμ αὐτο δα μασις ὁκ δῦγν ὡμοσιύῃ προσηγάγο ἰὼ δι ἀλλάτο ἀγαθὰ μυ
ρία «ἐν δὲ κοὰ τοοσίανι ΠΤ ἣρ χούσιοςἐντῷ,αὐτόσ'τεδ μασις, Κοιὲ οἱ σίιυτν μόνές δὶ
“ποίντος τοὺς πόσες ἑκοίσοτε ἐναπενι ζύχηρ. γοὗον κατ᾽ὧνκόψαο,ἄγαλμαδαίμονοῦ
3} αὐτοῦ ἐποιύσοορ μκοὶ Ἰοίρυσε τῆς ῳὐλεοςόκουἰῷἐπιτηδεώτοτονοἱ δὲ ΑἸτὐΠΤοι
Φοιτζοντος πρὸς τώγαλμα, ἐσέβοντο μεγάλως. μαϑῶν δὲ ὃ ἃ μαᾶσις τὸ ἔκ τῶν ἀστδν
“ποιδύμενον,συγηοιλέσας Αἰτυ ΤΊ ας ὑβέφηνε, φὰς ἐκ οὔ πο σαν! Προς τώγαλμα
γυρνέναιἐςτν,πρότερονμὲνἐδνΑἰτυ ἰας ἔνε μέϊυ το,κοὰ ἐναρέειν νιοὶ φρόλοιο ἔνα
πονίζειϑιε,τότο δὲ μεγοίλως σύξειϑαε ἶσα ὧν ἔφη λέπον ὃ μοίωο αὐπὸς τῷ ποσδεν!
ΤΠοἱπεπρηγένοιεἶγαπρότερον ἧων δημότης ἀλλ᾽ ἐν τῷ ποὶ ρεόντι ἐἶ αὐτέων
βασιλόύς καὶ τιμόδν το κοὰ προμιϑίειϑοιε ἑωύτοῦ ἐκέλδυε -ποίδτῳ μὴν Κόττῳ προ-
σηγαγῳω» ὅσΑἰγυ γπίας, ὦςτε σικοκολῆδουλόύειν ἐχοῦο δὲ ποτα ςάσειπρυμά-
σῶν ποιῇ δε. μὰν ὄρθριον μέχρι ὅρυ τσλυϑούσησ'ἀγερίηςπροθύμωςἔπρησσετοὶπρος
Φόλόμενα πρήγμιατοτὸ δὲ ἐγὸ οὐθν,ἐπινέτε,κοὶ κουτέσκωτῆ «ἦν συμπότας «Κἡ
ἰὦ μάτοιός τοικοὶ πριγντήμων.ἀλβεοϑώντες δὲ τούτοισι οἱ φίλοι κὐὐ ποῦ, ἐνεθέτρου
οἰ τὸν τοιάσδε Λέγοντος, Ω βασιλδῇ,ἀκ ὀρθοὺς σιῶυ»ν' προξςημρίε,᾽ο' Ὁ ἄγαν φΦαδ'
λον προάγωνσιωῦκέν.σὰ γὴ) χρῆν ἐν θρόνῳσεμνὃν συμινᾧϑευκέοντοι,δἡμέρηςπρόσσειν ποὶ πρήγμλαταικοὰ οὕτως᾿γυπηοἱτ'αὖπισέοΡ,ὡςὑτο᾽αὐοβρὸςμεγίλεαῤληον
πακεκουὶ ἄἰμρινον σὺ αὐ ἤκουες νωῦ δὲ ρι ἐεις οὐσλπι μοὺς (ασιλικοί- ὅσ᾽ἃμείξὉ«οἵσσε
οὐδ τοῦσ,τοἪξαοἴκεκταμένοι,ἐπεωὶὺμὲνδίωνταιχοζοϑάε,ἐντοννύεσι:ἐπεαὺὃχὰ
σωντοκἐκλύασι,εἰ “ν δὴ τὸν “πποίτα χρόνον ἐντεαμένα ἐἰ,ἐκραγείᾳ αὐ ὡς τοῖς 59.
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δῶν ἀκοῦν ἔχοι ον αὐτοῖσι χρλϑαε ὅτω σὲκοιαὔϑρῶταῦ υπουτοςοισιρ, εἰ ἐθέλοι ἡο.Τὰ-
απσουσοίοϑαε αλεὶ, μὴ ὃ ἐς σπεγνἴω“Ὁμέροςἑωϑοναιέναι,λάθοιαὖἤτοιμανεὶς,ἢδε
ὠπότολικο γειόμθνοσιοὶἐπὸἐπισείμενος͵μόβοςἑκατέρῳνέμωταῦτοιμϑὺἦνφί
λους ἀμείαηο. λέγεται δὲ δ Αμασις ὅτε ἰῷ ἰδιώτας, ὡς φιλοπότηςἰώ,καὶΦι-.
λοσκώ μμῶν κοὰ οὖσαι μεδς κουτεασονσδισμίνος αὐξροδκωο δέ μιν ἐπαιλείποι “νον 5
τοί το,κοι δ) ποιθέονται τοὶ ἐπιτήδεια,ιλέπζεσαε αὐ περιϊών δ᾽ ἂν μιν φαάμῖνοι ἔ -
χε τοὶ στρέτορα χράμοοι,ουβνδύ μῆνον, ἄτεσιεον ἐπὶ μωντητον (όκου εποίφοισι εἴη. πολ
'λὰμῖὸ δὴποτα λίσκε: οἰπὸτῶνμαρτηΐωνπολλὰδὲ καὶ ὑπόφουγε.. ἐπείτε δὲ τὴ
ἐβαοϊλόυσε,ἐποίησεποάϑεὅσοιμὴναὐοντᾶνϑεῶδνἀπέλυζαωνμὰφῶρα ξίνοιι, τού --
σῶν μν πῶν ἱρεὴν οὔτι ἐπεμέλετο,οὔτε ἐς ἐπισικυϊω ἐδίδου οὐδὲν,οὐδὲφοιτίωνἢ.
ουςὡςοὐδωὸςἐοῦσιἀξίοισι,1δύδιρζτομαντήϊακεκτομλύοισιὅσοιδέμὲνκατίδε(αν
φῶρα εἰναι,ούτων δὲ ὡς ἐληϑέων ἐόντων κοῦ ε!δυδία μαστήαιπιρελομάγων,τὰμάλιταἐπεμέλετο.κοὰὥξϊηρμῆλ,ἐνσαϊτῇΑθηναΐῃπροπύλαιαϑεοὺμοίσιάδὶ ὑξε ποίῳ
σευ,πολλὸν ποίντοις ἡ αθοθαλλόμϑνοσ' τῷ τοῦεἰ,κοὶτῷμεγάθεϊὅσωντε"5μίγα,ϑοα'
Δίϑων ἐςὶ,κοιὶ δκοίων τέων. ὥξίοο δὰ,κο λοοσοῦς μεγοίλους,κοιὶαὐοϊρόστρι γγοισ᾽ πσθρι
μήκαωυο αὐέθηκε. λίθους τε ἄλλους ἐο ἐπισικδυϊω ὑποδοφνέωο᾽ “5 μέγαιϑοςἐκύμισι»
ῥγάγε: δὲ τουτέων «ὅνμὴν,ἐκ τῶν κοήα Μέμφιν ἐσυσίων λιϑοτο μιξῶν. ὅν ἀσὸν-
μεγοίθεα ς, 0} τλεφαντίνηα' πσόλιορ,τσλόον ξείκοσι ἡ μόλ ἐῶν ἀπελούσης οἀγὸ Σάϊος.,
δὲ ἐκέκιςα αὐ λεῶν, ἀλλὰ μάλιςα θωὺ μάζω,ξςι πόδε.. οἴκημα μουνόλεθον ἐκό μισε ὑξ
Ελεφαντίνηο' πόλιος.κοι τοῦτο ἐκό μεξζε μὴ ἐπ᾿ ἔπια Κίασγοάλίοι δέ ὁ προσυτῳ]αῖ
χα αὐοίρσῖν ἐπουτέσιν καὶ οὗτοι ἅπτοιντερ ἡζοεν κυβόμνῆπαι. τὸς δὲ Ξέγις ταῦτοςγτὸ
μὴν μῆκος ἔξωϑεν ἐςι,ἃςτοκαὶἄκοσιπήχιεςδὗροςδὲ το ατερεσκοιδειοι.ὗ.10ς δ δια τοῖ»
ταῦτα μὲν τοὶ μέϊαΐξωϑεν τῇ σ᾽ Ξέγες τῆς μονολίϑουὕξ[.οὐτοὶβ ἔστυϑεν οὐ μῆκοο, δᾷ
ἡοκοέδειο, πηχζῶν, κοι πυγόνος""δὲδδρος,συδοιοιτσΧίων«τὸδὲ μος, πέντοτση χὰ
οὐ ὅξί αὗτη "ον ἱροῦ κέυτοιι“ποιρὰ τί ἔσοδον ἔσω γοῖρ μιν ἰσ' τὸ ἱρὸν Φασὶ τῷ υδὺεἶνε
καοὐκ ἐσωλκύσουι “ονοὐ χι τέκνα, αὐτῆς ἑλιομίϑης τῆς Ξέγης,αὐαοενάξαι ἃιτε
χρόνου ἐκγυγονότρο' πολλοῦ", κοντοιλθόμίνου' τῷ δβιγῳτὸνδὲΑμασινἔγϑυμαςφῦν ποῖν
χρέμϑνον,οὐκἐᾷἔτιπροσωτέρωἑλκύσοιιἤδηδέτινεσ'λέγουσιὡςαὔϑρωποςδιεφθά--
μη ὑπ᾿αὐτίς, τῶν τις αὖ τὴν μοχλδυόνπων "καὶ γὸ τούτου οὐκιὶσε λκυοϑῆναι αὐέθη--
κε δὲ καὶ ἐν εἶσι ἀλλοισιΐ ροϊσιδ Α μάσις ποῖσιοἵσιἐλλογίμοισιὁβγοι» μίγαιϑος ἀΐων
ϑέντα ἐνδὲ, καὶ ἐν Μέμφι ηον ὕΤιου κείμῆνονκα λοοσὺν ,ο' Ἡφοιιδείου ἔμπροιϑε, ὦ,
πόδες “πέντε καὶ ἔβα μέκοντχα εἰσι ὁ μῆκοσ.ἀδϑὶ δὲ τῷ αὐ τῷ βάθρῳ ἑτᾶσι ον' αὐὖ-
"ον ἐύγτος λίθου, δύοκο λοοσοὶ ἐείκοσι τοῦσίδυ τὸ μέγαιϑος ἐῶν ἑκοΐτοροςὃμῖν,ἔννϑεν,
ὀφίξνϑεν ρον μεγάρου -ἔςιϑὲ λίϑινος ἕτερος ποσοῦ τοσ' κοεὶ ἐν. ΣΑΙ κείμῆνος κουτοὶ πον"
αὐτὸν Τόπον τῷ ἐν Μέμφι "τῇ τσιτ κα ἐν Μέμφι ἱρὸν, μασίς ἐξτὸ ὁξοιιοδὸμήσιας,{--
ὃν μέγα τοικοῶ ἀξιοϑῳγτότουτονἐπαμοίσιοςδὲσασιλῆοςλέγεταιΑἴἼ7οςμολιςα
δὴ τότεδύσιν μουδίρι κοὰ τοὶ ἀγὸ τοῦ ποτα μοῦ τῇ χα γινόμενα, καὶ τοὶ ζγὸ τῆσ᾽
χῶρης “οἵσιαδβρώποισι κοὰ πόλις ἐν αὖ τῇ γεγέοϑοι πος ἀποίσας τότε δυσμυρίας
ποὶο οἰκεομθψα,σ᾽νόμοντεαἶγυΠΤίοἰσιηόνδε,αἰμαοίςἐστὃκοαςήσας.ἀποδακνωύασεξ
πος ἑποίξου τῷ νομαρχματοίντοτινααἶγυπίων,..3εν Οἰοῦ τοι.μὴἢποιόδντοαιἸοδ''
σαν μὴ δὲ ἀποφαένοντοιδικοίξόϊω,ἰϑωύςοϑοιθανάτῳ"Σόλων δὲ ὁ Αὐηναῖοσ' 'λα-
ρῶν63Αἰγύπτου»οὔτοντὸννόμον, Αθεναίοισι ϑε.» οτῷ ἐκεῖνοιὶς αἰεὶ χρέωντπαε, ἐπ!
ὄντι ἀμωμῳνόμῳςφιλέλλίω δὲ γυνόμνος ὃ ἃ μασις,ἄλλά τε ἐς Ἑλλήνων μετοξετύρος᾽
ἐπεδέξατο,καὶδῈτὴτοῖσιἀπικνδυμϑϑοισιἐςΑἾγυτῆτονἔσκεπαύκρατινπόλινἔνοι'
κσοι.τοῖσι δὲ μὴ Θουλομβέοισιαὐτέωνοἱμέειν,αὐτοῦδὲγαυτιλλομῆϑοισι,ἔσίυκεχώ᾽
φοῦο ἐνι ούσαχσλαι θωμοὺς,κοιὲ τομάδεαϑεδϊσι.η" μϑῥ νὰν μέγισον οὐ τῴωντόμνος νὴοὐνομαςστοιον ἐδν,κοτὰ χρησιμώτοιτονΚορλαιμᾶνονδὲἑλλίωὠτιονοὐδὲ-όλτέςεἰσιαἷ.
ἑοϊυμᾶῥαι κοινῇ, τώνων μᾶν,χτος κοὰ τέως,κοὶ φώκοια,κοαΚλαζομῖναζ.δωριζῶνὃ,
ρόσδος,κοὰ Κνίδος καὶ Α λικουρνμοσοςγκοιὶ φάσηλις. Αἰολέων δὲ,ἡμετνληναΐῶν μού--
γη.“ουτῴων μὴ ὕξι τὸ τέμενοο' ξίηροκοὶὰ προςάτοις οὗ ἐμπορίου αὖ τοι αἱ πόλιές ἃ
σιαἱποιρίχουνι «ὃ με ἄλλαι ((λιεσμοτοῖποιδῦντοιι,οὐδένστο!μετοῦνμεταποι
βνγαο χορ ἢ, Αἰγινεη]αιἐπ' ἑωυτῶν ἱ ορύζεντο τίμῖῆνος διόξο τὴ ἄλλο Σάμιοι Ηρῃς.:
καὶμι λήσιοι,κπσὶλλῶνοςἰώθὲτοῦτοιλοιὸνμουγῃἡμαυσίρατιςἐμπσύριον,κοὶὧλ.-
λο οὐδὲν αἱ τόπτουεἰδέτιςἐςτῶντι ἄλλο σο μάτων οὔ νείλου ἀπίκοντο, χρῆν δμό--
σαι,μὴμὴἑκόντα ἐλθέϊν ὧπομόξυντοιδτῇνεῖαὐτῇταλίψνἐς 9᾽ Καρώθι ονἢἐἐκᾷγιδαίτε
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γι διαὶ το ἄν πρὸς αὐέμουσ' αὐτίους ταλίειν, τοὶ φορτία ἔδεε περιάγειν ἐν Θουγ ισιππδρὶὉ δέλτα,μέχοι οὗ ἀπίκοιπτοὶς καυξρατιν οὕτω μὲ δὴ Μαύκρατιο ἐτοτίμᾳΡκΑ μ-:
φικτυόνων ϑὰ μαοϑωσιάνῆ' ᾽ν ἐν δελφᾶϊσι νωῦ ἐόντα νηὸν, υπισίων ταλαύτων ὑξ6
γοίσικοϑοιε:ὃγοῦρπρότερον ἐῶν αὐτόθιοὐμάτωςκουτωιάητοΔελφοὺςκαὶἐπίθα-
Λε τοτάρτη μόριον τον μιοϑώματος ποιρασςῖγ-πσλανώμνοι δὲ οἱ Δελφοὶ πιρὲ "τοῖς
πσόλις,ἐστάναζονποιδύντοςδὲ ἄβηρ οὐκ λάλάςον ἐξ αἰ γυϊύηα ἡνείηριντονμασις
μῖν γοίρ σφι ἔσκε Ἄἑλια συηγηρίαες τάλλανταὃδὲἐν αἰ αἰ πΐῳ οἰκίον τεσ Ἐλληνόθ'',
ἄϊωσι μνεαο᾽. Κυρηναίοισι δ ἐς ἀλλήλους Α μασις Φιλότητοίτε καὶ συμμαλάζω συως
θήπιουτο.ἐσικαίωσς δὲ καὶ γῇμεοκε αὐ πόθι ἐϊτ' ἔσσιθυ μή(φις ἑλλονέδος γιω οικος, το ἢ
ἄλλως φιλότετος Κυρηναίων ἐΐνειο..γὰ μέοι σ᾽ ὧν,οἱμῦν,λέγουσιβάπεω,ὀἰδθΑρκασί
λεὼ ϑυγατέρα,δἰδὲ,κριβούλεαἰοίὸςτῶνἀστῶνδοκίμου.τῇ,οὐνομαὴνλασιύκῃ,
πῇἐπείτο συγικλίγοιτο Δ μασις, μέσγεαϑ οὐκ διός το ἐγίνεα: τῇσι δὲ ἄλλῃσι. γι αὐκὸὶ
ἐχρά οἰ πείτο ἢ πολλὸν ἄξω» ἐγίνοτο,εἶπε δὲὃΑμασιςποῦς σίμὸ Λαδιέκων “τουῦταν ποι
λεομέγίν,ὦγιωύακ,κουταῖμεἐφουβ μαξαν’ κοὰ ἔοι οὐδεμίῃ μηχανὴ μὴ οὐκἀπολῶλέ
ναι ποίκιςος γι ακκῶν “πτοισίωνἡδὲΛασιίκυ,ἐπείτάἃοὐλνδυμένῃ οὐδὲν ἔγώνεΡ πρεν-.
τορος Αμασις, δὔχυτοι ἐν τῷ νόῳ τῇ αφροδιίτῃ ἢν ο ἐπ᾽ ἐκείνίω σίυ νύκτα μεθὃΑ.
μασις, ἄξιο γοῖρ οἱ πουιοῦ᾽ ἄγοι (ἄχος ἄλαλ μα ὦ ἀποπέμιην ἐς Κυρίωίω.μξὰδὲ πίω
θὑχὴν αὐ τίκοιοιἐμίχβηδ ἃ μασιο.1ὴ τὸ ἐνθόδταν ἤση κοτε ἔλθοι ἃ μα πρὸς αὐτίὼ,
ἐμίσγωτοικοαὶποίρπα μιν ἔσερξε μὲς ἄξιοἡδὲλαλίκῃἀπέσίοκαετίὼδχανπῇϑιῷ,ς.
“ποικσχμῖδῃ γοιὺ ἀγαλμα,ἀπέπεμιεἐςκυρήνίω,τὸ,ἔτι)ἐεἐμὲἰῶσῶονἐξωτῖαμ
μῆδον γον Κυρηναζῶν ἄσεοσ.ταύτην σἰὼ Λασδιίκίυ ὡς ἐπεκράτασι Καμθύσες Αἶγύ --
“͵ουνιοαὶ ἐπύθεῦο οὖ τῆς ἥτις ἔϊᾳ, πέπεμε ἀσινέα ἐς κυρήνίυυ αὐέθηκε δὲ καὶ αὐαθή
ματοςὃΑμασιο'πέμιοο᾽ἐςσἰὼελλοίσνε.ἄξιηρμὴνἐςκυρήνζυ ἄγαλμα ἐπίχρυσον Α--
ϑηναΐησ,καὶ ἀκόνα ἑων»Ψ γραφῇ ἀποισμένίω οοὗτο θὰ τῇ ἐν Λένσιῳ Αθαναΐῃ δύοτε
ἀγάλματα λίϑινα,ο θώρημου ίνε ον ἀξιοθέηον "ἀξ δ᾽ ἐς Σάμον τὴ Ἠρῃ,εἰκάνουσ'ἑων
"ον διφασίαο᾽ ξυλίγαιο᾽αἱἐντῷνηῷτῷμεγάλῳἱοούα»»ἔτικαλὰῬμέχριςἐμόδὅται

οϑετῶν θυρέων ἐς μλύ νὰν Σάμοναὐέθεκε κοι ἃ ξεινήζω σἰὼἑοῦτον'το,κοετιόλυ
κράτορος πον Αἰάκεος. ἐς δὲ Λίγσον ξεινίης μίὺ οὐδεμίῆς εἶνεκεν ὅτι δὲ πὸ

ἱρὸν ἡ ἐν Δίνδιῳ ὁ τῆσ' Αϑηνοΐης λέπτοαι ποὺς ὦ Δαναοῦ ϑυγατό-
ρωἽοἱού( αϑοιε προορύστωςὅτεοὐπεδιοδησίονεἧοαἰγυῖατιδες«ταῦτοιμὴναὐιϑηκεὸΑμασιςεἰλεδὲκύ--

πον πρῶτος αὐθρώπσοιον,κοὶ κοιτέσρί  ατο
ὡς Φόρου ἀποαιπυγάν. ᾿
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ἩΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΡΙΤΗ: ᾿ΠΘΑΛΈΙΑ.
πὶ ἄζοον δὲ τὸν μασιν Καμξυύσηςὃκύρουἐςρατούς,ἄγων
καὶἄλλες τῶν οἥρχενκοὲ ε λίνων τωνάσ' τῳ, καὶ Αἰολέωαο᾽,
δ᾽αἰτίζυ οοἱἰωϑδεπέμαρ καμδύσες ἐς Αἴγν πῦον κήρυκοι;
αὔτο Αμάσῳ ϑυγατέρα.αἴτεε δὲ ἐκοδλήι: αὐοϊὸς αἱγν ἸΠΊ:-
ὃς μεμφόμῆνος μασιν ἔπρηξε ταῦταιῦτι μὲν β ἃ ποίντων
τῶν ἐν αἰτύπτῳ ἰητῶν ἀτρασοΐσαςἀγὸγώ αεκοῦ' τι,κὴ τῴ -
κυνῶν, ἔκδοον ἐποίησε ἐς τόσας οὅτο κῦρος πέμ!ας “ποιραΑ.
μασιν αἴτος ἰητὸν ὀφθαλμῶν ὃἐΐ αριςοο' τῶν ἐν Αἰ.
ταῦταδὴ ἐπιμεμφόμενος ὃ ΑἸ γνήτιος, ἐνῆγω τῇ συμοπλίμ

κέλδϑον αἑτέοιν ὃν καμβύσια μασιν, ϑυγατέρα ἵνα ἢ δοὺς αὐ πο,ἢ μὴ δοὺς καμ--
σι ἃ πέλθιὁδὲΑμασιςτῇ δυνάμει τῶν τιν σίων ἀχθόμενος κκοοὶ ἀῤῥωδίων, οὐκ εἰ
χὸ οὔτο δοῦναι οὔτε οὐβνήφε ϑε.δῇ γυ' ἡ αίτοτοῦτι ὃχ ὡσ' γιὼαἴηοί μάν ἔμελλε’ καμ
ζύσας ἱξν,ἀλλ᾿ὡς παλλακήνοταῦτα δὰ ἐκλογιξόμενος,ἐπρίησι τοῦτα"ἐῶ Απρίεω.
τον πρωτέρου (ασιλέος θυγάτηρ ποΐρτοι μεγάλετοκοὰὅδεισάφ"μούνη“οὔὀΐκονλε-
λφμμέυη.ὀνόμα δέ δι ἣν,νίτατιροτωύτανδεπίμὸτοιῖδεδ᾿ἃμασιςκοσμήσοιςἐοϑῆτιν.
γαυσῷ,ἀφπέμπειἐςπόνσωςὡςἑωῦοὔθυγατέρα"μὲ)δὲχρόνονὥςμανἐσοέξ"πὰζθον οὐνομάζων, λέγᾳ πρὸς αὐτὸν ἡ παῖ ς,ὦ σασιλό,δικθε βλημένος ὑ πὸ Αμαάσιοο"
ὁ μαφθαύηςὃςἐμέσοικάσμῳἀσκί(ις,ἐπέπεμεγὼςἑοῦ»νθυγατέραδιδοῦο,ἑοῦ»
τῇ ἀλιθηΐμ, Απρίεω δ’, ἐκᾶνος ἐόντα ἑωῦονδὲσσοτια,μετΑἶτυτἔων ἐποαναςοὶς
ἐφόνθισι, ἐξῖορ δ τὸ ἔπος κἡ αὖ τα ἡαἰτίη ἐγρινομένε, ἤγαγε κουμθησωυα τὸν κυρδ, με--
γάλως θυμωθέντοι ἐπ᾿ Αἴἴτυ Γον οὕτω μέν γον λέγουσι πόνα- ΑἰτύΤοιδοἰκειδθ
καμθύσωκ φάμενοί μιν ἐκ ταύταςδὴ αἰ Απρίεῶ θυγαϊβὸς τενζαϑφ Κῦρον γῇ ἐΐ ἢ πέᾳ
[ανται ποιροὶ αἰ μασιν 5 τὴν θυγατέρα, ἀλλ᾽ οὐ καμούσων «λέτντες ἡ παῦ τα,ἀκ ὀρθῶς
λέγουσι.οὐ μίω ἐδὲ λέληϑε αὐὐηούς. ἀ γίρ τινόῖν κὴ ἄλλοι τοὶ πόρσῴων νόμι μα ὀρθῶς ἐ--
πιςέοζνὴΑἸγύητιοιὅτι πρῶτοι μὲν,νὅθον οὔστριε νόμος ἐπὶ Θασιλοὗσοι.γγνηοῖξ“ποι--
ρεόγ»ς.αὖϑις ὃ. ὅτι καξυνσοζνης αἰ Φαρνάασω θυγαβὸς ἣν τοαῖς Καμούσας αδοϊοὃς Α
χακμενίδεω,ἀλλοὐκἔκ8αἰγὺπίηςἀλλὰποιραβέτουσι ὃν λόγον προνποιδύμενοι
τῇ κύρα οἰκίᾳ συγγενέόιο εἶ 1 ταῦτα μῆν ὧδε ἔχει. λέγζ) νὴ ὧδε λόγοςκἐμοὶἊἃπὶ
ϑαγὸς ὡς Ὁ. πιδδσίστον γι αὐκῶν ἐσ λϑοῦ σά πιο παρὰ τὰσ' Κύρε γιωαΐζησιςὡςεἰδᾳ
τῇ κασανόδενῃ “πουρεσεῶτοι τύκνα δθειδίατοε,κοὶὰ μεγαλαπολλῷ ἐχρὰ» τῷ ἐπού-
νῷ ὑπερθωῦ μάζεσα ἡ δὲ κα(ιψσδένε, βίᾳ, οὔ κύρε γωοὴ,εἶπετάδε.»ὧνδεμένηριἐ-
μὲ ποιέων μητέρα ἑοῦ ξεν, Κῦρος ἐν ἀτιμεήμἔχει"τὴνδ'ἐπὶαἱεὐΠ7εἐπίκτητον,ἐντιμὲ πἰθ})..τὰν μὲν ἀαθομένί11μιτῆτιεἰπεῖνταῦτοι.} δέὦτοίσῶονἢ;σρδυσβύτε
ρῶν ἀπεῖν κα μβύσια,οιὦμῆτερἐπεανἐπθὶγένωμαιαὐὴρ,αἐτύπτοτοὶμ᾽αἴω,
Ἰοίτω θήσω. τοὶ δὲ κοίτω ,αὐω-ταῦται εἰπεῖν αὐτὸν, ἔτος ὡς δίύιοί κου πενότα,"ὴτὸὶς
γωαἴπουςἐνθοϊματι γυνξαϑ».ἣ" ὁ,δηαμψημονθύοντο,ὅτωδὴἐπείτεαὐοϊρώ,34,νὺἔ--
χὸ τὴν ὁασιλιΐην,σοιήσαχαϑςτὴνἐπΑἴτοΠΤονσιρατιίω.συνόνφκεὃτὸἀλλότιτοιόνδε
πρῆγματενέαϑ; ἐς τὴν φιοάτευσι ταύτανἣνἢ;ἐπικούδ'αιμάσιοςαὐῇρ,γένος(ὰἀλι
κορργκοσόῖς βνομαδέοἱΦαΐῃς".)γνώμίωἹποινὸς,")σοὶτολέμιαἄλχαμος,δηος ὃ Φαΐης
μεμφόμενός κατι Αμοῖσι ἐκσιοϊσι τολοίῳ ὁ αἱ τύ πἴ »,θελόμο κα μούσμὲε λϑᾶν ἐσ
λόγες. διά ϑε ἐόντα, οὐπὸν ἐν οἵσι ἐπικάροισι, λόγαί μακρδ ἐπικείμενον το τοὶἦνΑἶτὸ
70 ἀτικέςατοι,μεταδιώκᾳὁΑμασιςασουδὴνποιϑύμενοσἐλᾶν"μετασιώκᾳἢ»δ-
νόχων δ' πιςότοιον ἀποσείλας Κιρᾳ κοιτ᾽αὐτοὺὃςοἀρίᾳμενἐνλυκίμοἑλῶνἢ,δκά-
νήγαγεὲς αἴγυ πον. σοφίᾳ γάρ μὲν περιῆλθεὃφαῤησκοντα μεθύζες δ᾽ ὅν φυλακας,
ἀποιλλοίοσε ἐς πόσας ὡρμημένῳ ὃ Κα μούσῃ ςιρατούΐεαϑν ἐπ᾿ Αἰτυπῆτον, νὰ ἀφρίον
τὶ τὴν ἔλασιν ὅκως τῆν αὔυοῖρον διοεπερᾷ,ἐπελθὼν φάζά μῦὸ κὴ ποῖλλα τὰ Αμάσιος
πρήγματα"δβηγώζ) 9 νὴ τὸν ἔλασιν ὅδε" παροιίών πρμίαταἦνὃ,οὐβαξίωνθασι-
λέαδέςαν τὴν σδιέξοσόν ὦ ἀσφαλέα εἴδαοιῖοι μένῃ ὃ γαὖ3μ εἰσὶ φανϑραὲ ἰσβολαὶὲς
ΑἸ Τον. ἀπὸ πὶ Φοινίκησ' μέχγιδρῶν ἢ: καϑύπί πόλιος,ἡ ὅξι Συρίων 3" παιλαισινῶν
καλεομέγων.οἰὃκαδύτιοσἐόσιο'“σϑλιοςὡς ἐμοὶ δοκέᾳ Σαρδίων ὁπολλῷ ἐλοίοατω
γοτοζρὸ ταύτης τοὶ ἐμπόρια τοὶ τ) ϑαλοζοσης μέχγι τηνύσου πόλιός δξι 3 Αραξίςἀχὸ
ὃ τηνύσα,αὖτιςσυρίωνμέχριΣερθωνίδος λίμνης "Πρ ἣν δὰ αὐ ποίσιον ὅρος τείνφ ἐς θά
Λαο οὐχὶκΣερδωνίφος λήμιἂντῇδὰλόγ᾽ἃ’τυφὼκεκρύφθακ.ἀγὸ Ἰαύδ᾽ἴδααἵ
γυἡ]στὸδὲμετα ἐν τωνύσου πόλιοσ᾽, κοῦ κασίουτὰ οὔρεος,κοὰτῆςΣερθωνίφοςλ΄.

μγη,



ΘΑΛΕΙΑ.-

μνης ἐὸν ὥξηρ οὐκδλίγον" χοοίον , ἀλλῦσοντὲδὲΧᾶςἡμόμαο ὅδδν, αὐνοίοόν Τξ
δεινῶς" τὸ, δλίγοι τῶν ἐσ' Αἰγυηον ναυτιλλομένων ἐννονώκασι, ἄορ ὅβδ'χο μαι φρά
σον ες Αἰτυ 7ον ἐκ τῆς Ελλάδος ποίσες,κοὰ πρὸς (ἐκ φοινίκων,κόμαμος ἐσοίγωτοιι
ἐσλίρης δου διὲς Ὁ ἔτος ἑκοίσον «κοὰ ἕν κόρ άμαον οἰνηρὸν οὐλιθμῷ κείμενον οὐκ ἔσι
ὡς λόγῳεἰπεῖν Ἰδέϑϑοιε. κοῦ στο ἐποΐτιςαὐταῦτααὐωισιμοῦνται,ἐπκαὶἄξιο
φράσω.δεῖ τὸν μὲ δάμαρηον ἕιοιςον συλλέξαντα ἐν τῆς ἑωυτοῦ πόλιος “τοῖντοι Ὃν
κόμαμον ἄγειν ἐς μέμφινιτόνδὲἐκμέμφίοςἐςτωῦτα σὴ τοὶ αἴνοξρα τῆοΣυρίηςκ
μέξειν τολήξοωντὰὕσθετοςοὗτωὃἐπιφοιτίωνκόμαμος,καὶὑϑαμρεόμῆνοςἐνΑἹγύ-
“7ῳἀϑδὲὶ τῶν παλοιῶν κομίζεται ἐς Συοίίω οὕτωμλξ γὰν τ' δ σοιά εἰσι δὶ τί. ἐσχθο
λίω γαύ τηννποιρασικθυοίστωντοςἐςαἴἴγυἡ7ον.ποῦ]ἃδὰποὶἀρημάδα,ξλξαντεςὕσνετι,
ΗΞ ἵ , .κω}} ΄ 22 ΗΙ ς ͵ :ἐπείτο τά χάτα ποιρέλαθον Αἰυτίον,τε δὲ οὐκ ἐόνηος κου ὑσοκηος ἑ τοί μου ,κκαμ-
δύσησ'πυ Ἰόμῖνος τοῦ Αλικαρναοσῆος ξείνου πέμι αο᾽ ππιρὰονοὐδἄξιονἀγγέλους.
κοιὰ δεηθεὶς τῆς ἐστ αλείαςἔτυχε-πίςσ'δούςτο,κοὲδεξάμανοο“ποιραὐηοῦ.σίδοντας
δὲ Ἀράδιοι πίςιο' αὐθρώτσιον ὃ μοῖα τοῖσι μαλιςοι. ποι όδγ τοι ὃ οὐτοὺς Ξόπτῳ τοιᾧδὲ»
πῶν βουλομένωντοὶ“ιςοὶ ποιίεοϑας, ἄλλοο' αὐὴρ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἰνμίσῳ ἐ5ε--
ὡς, λίθῳ δξ1 Ὁ ἄσω τῶν χειρῶν ποιρα οὺς σακτύλους ποὺς μιγάλους ἔπιπτά μψει
πδὶ ποι υ μων τὸς πίςις "καὶ ἔπειτα λαδῶν ἐκ οὐ ἱ ματίον ἑπουτέρου κροκύζω; ἀ--
λείφει τῷ οέματιἐνμέσῳκειμθέουςλίθουοἡηἀ"τοῦτοδὲποιέων,ἐππικονλέειτόντῷ
διδυυσον,κοὰτίοὐρανίῳἐπικοιλέξφωγοςὃτούμπυ ταῦτο, ὃ πτοὶσ' πίςις ποιμστίμνος
ποῖσιφίλοισι,ποιρεγυυὶἡονξεῖνοι ἢ κοιονἀσὸν,(πρὸςἀσὸν “ποιίντοιι.. οἱ δὲ φίλοι
τὴ αὐ οοὶ τοὺς “οί Ξ!ς σδεικοκεδῦσι σέβεάϑαε. Διόνυσον ὃ «ϑεὸν μβιον νὴ πίω ὁρανίίω ἡτέοί
ἐὺ τῶν Τιχδν τὴν καρίω κείῥεαθωξ ΦασιπουτοίπεραὐτὸννΔιόνυσονκεποίρθαιο
κεΐφον τοῦς δὲ οἰ όχοιλα, πῦρ ξυροῦντος τθο κροτοίφους .δνομάξασιδὲ ,τὸν μῆν διόνὐσονγουροτοίλτοτὴνδὲ ἐροψίἰω, Αλιλάτ' ἐπεὶ ὧν σίιὸ παῖσιν “οἷσι ἀγγέλοισι γοἵσι ἦν
καμιβύ σιὼ ἀπιγμεενοίσι ἐ ποιήσα ὃ οὐράσιος, ἐμυηχανᾶηρ »»Ιἄδι. ἀσκοὺς νοιμήλῶν
πλήσαο ὕζατος, ἐπέσαξε ἀδὺ τὰς ξωὰς πᾶν πομύλων ποίσας: ἄξιη» δὲποιή(θιο᾽, ἡ -
Χάσι ἐς τί αὐυοβον"κοὰ ὑπέμεινε ἐνϑαῦτοι τὸν Καμθύσεω ςατόν οὗ πος μλὺ δ πιθα'
νώτέρος Ρ λόγων ἀρ) δεῖ" ὃ νὴ αἰνδοσον πιθαρὸν ἐπείτε δὲ λέπξ),ῥυϑηναιερ ταρός ὅδε
ῥέγας ἐν τῇ αβαδίι,τῷ,ἄνομακέρυς.ἔνσιδοῖδὲοὗτοςἂςσίὼἘρυϊῆνκουλεομβῥέω -θού
Ἄασσαν οὐγὸ τούτου δᾺ ὧν οὔ ποταμοῦ λέπεται ον βασιλέα τῶν Ἀραδίων, ῥα με.
γὸν ὦ μοξοέων καὶ τῶν ἄλλων δερμάτων ὀχωτὸν μόκει᾿ξικυδύμῆρονἐςτέιὸ᾽αὐυοῖρονἀγα
γέϊν.ὯΣ δὴ “»ύτων τὸ ὕσωρεὲν δὲ τῇ αὐύοίξδῳ μεγάλαο δεξαμίνας ὀρύξαϑος εἴνα δε,
μῆνοτὶοὶὕσϊορ,συύξὧσιὁδὸς«᾽ἔςιδυὥδεκουἡμόνἐὼνἀδὸ τοῦ πσυταμοῦ ἐς πουύτην
γὼ -αὔνοίρον 'ἄειν δέμιν δγβ, ὀχετῶν Τιῶν ἐς Τ ξὰ χὸοἷα «ἐν δὲ τῷ πλουσίῳ ἡφιλεο
μάδῳ εόματι ποῦ πάλου ἐςοατοπεδεύε» Ὑαμμήνι τος ὃ Α μάσιος “ποι ς,ἰασῦμδϑων
καμθύσικ, Αμασι γοὺ οὐ κατέλαδε ζῶγτοι καμδύσηο ἐλάσας ἐπ᾽ ΑἸγυηῆῖον - ἀλλιὶ
βαοιλϑύσαςὃαιμάσιςτζασερα,κοὰ τωστεροζμοντὸἔτραι,ἀππέθονονἐντοῖσι.οὐδένδὶ ἃ --
ναίρσιον ποῦ γμιαοιωενείλθῃ « ἀπσοθανὼνδὲ, καὶ ταριχαυθεὶς (ἐτάφηἐντῇσιτοιφῆσι,
ἐν τῷ Ἱρῷ τὸς, οὐδηὺς ἀκοδομήσα. ἀδὴ γαμμενέφου δὰ τον᾽ Α μάσιος βασιλδύων
ῬΦ Αἰγυπ7ου, Φαάσμα Αἰ ΠΤίοισι μέπςον δὴ ἔγυςῬ . ϑοϑηίοων γοῦρ θῇ βαμοὶ αἱ
για. οὐἶτο πρότερον οὖσα μὰ ὑοϑίωι,ὅτεὕξερονμέχριἐμά)ὡςλέγουσιαὐ
οὶ Θηβαῖοι - οὐ γαὺ δὴ ὑεται τοὶ αἴω τῆϊς αἱ γυύττου “Ῥποιράποιν ἀλλὰ καὶ τότο
υϑηίων αἱ Θῆβαι ἱεμοίσι. οἱ δὲ τόσαι ἐπείτε σιεξελάζεντος σἰὼ αὐνοῖρον, ἵζονρ
πίλασ τῶν αἰτυτῆίων,ὡςσυγκαλέοντο,ἂνθαῦταιοἱἐπίκουροιοἱεοΨ' αἰτυπῆ πὲ
ὄντος αὐοίβδῖν ελληνές τοικοὰ κἄρόϊο, μεμφόμενοι τῷ φαύᾳ ὅτι ςοατὸν ἤγαγι ἔπ' αὐ
γνητον ἀλλύθρουν, μηχανώῶντοιε πρὶ γμαὲς αὐτὸν ηριόνδε.Ἡσὰν τῷ ᾧαΐῃ παῖ--
δες ἐν αἰγυπτῳ νοιταλελειμμῆδοι,τοὺς,ἀγατύντοςἐςὁσρατόπεσδον,καὶἐφδιμνἦ᾽
"ποιὸς, κρκτῆ ρα ἐν μέσῳ ἔφην ἀμφοτῴρων τῶν ςοαταπέσον.μεται δὲ, ἀγιγίον τοῦ
κοῆὰ ἵνα ἕμοισον τῶν τέσον, ἔσφαζον ἐς ἃ’ κρητῆρα,2"πποΐντωνδὰ σε ξελϑόνταισ'
τῶν τονέοον., δϊνόν τε κοὰ ϑσίορ ἐσωφύρεονἐςαὐὐὸνἐμπιόντοςδὲοὔαἵματος πτοίν-
τοὶ ὦ ἐπίκουροι, οὕτω δὲ σμοέββαλον - μάχις δὲ γενομῆδης ποιρτορῆς, καὶ “πεσόν-
τῶνὦ} ἀμφοτέρων τῶν ςρατοπέσων πολήθεϊ πολλῶν ἐϊάπον! ὁ! αἰ γυητιοιθώυμα
δὲ μέγα δον πὺϑόμενος “ποιρὰ τῶν ἐπιχωρίων.τῶνὉὀϑέωνπερυκεχνμδῥωνχῷοἰσ'
ἐμουτέρων τῶν ἐν τῇ μάχμ τοιύτι “πεσόντων.οἰςμὴνγυπῶνΤὶὁδσέωνἐκέετοτοὶ ὃ -
ϑέκ ὡς ἔχῳοἰοϑηκοιταρλοῖςἃτέρωϑιδὲτῶναἱγυπίων,οὐμὴτῶντιϑνσζωνκεφα:-
λαίᾷσι αϑενεσι οὕτω, ὥςτε ἃ ϑέλειο' 1έφῳ μόνῃ βαλέοιν, δικτοβανίεις . οἁθὲτῶν

αΖ ἘΕΕ ἷὶὶ



ἩΡΟΔΌΤΟΥ.

αἰγυτῆ ἰὼν οὕτω δεέτι Ἰοωραὶ, ὡς μόγις αὐ λίθῳ ταί σασ' διαῤῥηξειοιο᾽. οὔιον δὲ
γρύγρυ,τόδϑε ἔλεγον.) ἐμένδπετίωςἔπειϑον,ὅτιΑἰγυΐητοιμὴναὐὐπήηριοἱγὸ“ται-
δίωνοὐ ξάμνοι, ξυρδδν ται τοὺς κεφαλὰς, κοὰ πρὸς “δὲ ἥλιον παχιϑετοιι Ωὁ ὀσέον»
πῦοαθὲοοὔποκαιὲτον μὴ φαλακρξαϑ, αὔτιόν ὅξι. Αἶγν πῇ ων γαῦ αὖτις ἐλαλίσεσ
60.» φαλακροὺς ποίντωναὐ θεώ απον-τούτρισιμῆὺδὴτοῦυόὅξιαὕτιονἰοωυροὶςΦορέ
εν τοῖς κεφαλάς οἾσι δὲ τιόνσῃσι ὅπῃ ἀοϑενέουσ᾽ φορέασι,αὔτιον τόδε- σι ηποφέσσι ὑ2-
ΠΣ πίλους τιαβαιο᾽ τῷ Φορίοντος.ταῦτοιμὴν νώυ “αὖται εἶδον δὲκοὰ ἄλλα ὃμῦϊα ηρύ. ισιοὶν παπρήμοι πᾶν ἅμα Αχοκεμῆόᾳ τῷ Δαρείου σδιαφθοεράντον Δραδῦ 1υοῖ--
ρωτῶ λήβνυος» ἃ δὲ Αἰ τύ ἼΤ τοι ἐκ τῆς μάχες ὡς ἐτάπονρ, ἔΦδυγον οὐδενὶ κύσμῳον
πειλυϑέντων δὲ ἐς Μένμφλν,ἔπεμπε αὐὰ ῳταμὸν καμθύσες νέα μιτυ Ληναίην κήρυηο!
ἄγουζων αἴοίρα πέρσεν ἐς ὃ μολοηίω προκαλεόμενος Αἰ γυ πῆ ίους οὐδὲ, πείτα πίω να
δτον ἐσελϑοῦίυνἐςτίὼμέμφαν,ἐκχυϑέντορἁλέσιἐκποῦτείχεος,τήντὸ νία σι --
Φϑειρων,κοεὶ τοὺς αὔοϊραιο᾽ κρεουργὰ δὸν διαασοίωντες ἐφόρεον ἐο τὸ τεῖ ϑο καὶ Αἱ
γυύηζιοι μὴν μξιὰ »οὔτο πολυορκόθμῆνοι, χρόνῳ“τοι ρέσκίθω » ὁϊδὲ προσιρζόϊν Αύβυ δῖδ,
κίζωτιες τὰ -αϑοὶ τὴν αἴτο πον γυγονότα,, ποιρέδο(ν σφέων αὐοοῦσ ἀμαχῃτί
Φόρον τε ἐπζξαν»» καὶ σἵδρα ἔπεμπον.ὡςδὲΚυρηναῖοι,κκοιὶΒαρκοῖοι,δί(υνταςὃ
μαιωσ,δκαὶ δι αἰΘυδὶν,τοιαδ' τοι ἐποίεε. καμβύσιο δὲ, τοὶ μὴν παρὰ λιθύων ἐλ-
ϑόντοι σἵδ ρα φιλοφρόνως ἐδέξα «τὸ δὲ “ποιρὰ κυρηνοέων ἀπικαμῖνα μεμφθεὶ ς ὡς
ἐμὰ δοκέει, ὅτι ἰώ δλίγα, ἔπεμᾷαν γοὺρ δὴπενταιοσία μνέωο᾽ αβτυοίου ὦ Κυρκ-
ναῖοι,ταυταςοραοσσμενος,αὐ ἡοχειρία διέασειρε τῇ ςεατιᾷ ἡ μόνηι ὃ δειοίτη ἀπὶ ἧσ'
πορίλαξε τὸ τεῖχος Ὁ ἐν Μέμφι καμβύσες., ουτίσας ἐς Ὁ προάςειον ἀϑὶ λύμᾳ
ἐν ξασιλέα τῶν Αἰτυ πίων ταμμίωιον, βασιλϑίσαντα μί σ᾽ ἕξ, οὔτον πουτί--
(-ὺν ἄλλοισι αἶγυπῇἴοισι, σις πειρᾶτρ αὐορῦ τῆς ἰυχῇς "ποιζωντοΐϑε, Ξείλασ'.
αϑοῦ πἰὼ ϑυγατέρα ἐοϑῆτι δουληΐι, ὑθέπεμπε π᾿ ὑσορ ἔχουξαν ὑοξήϊον ( ἔπεμε
χεϑὲ καὶ ἄλλωσ᾽ ποιρϑένους ἀτσυλίξου αὐοβρεδν τῶν πρώτωνὁμοίωοἐταλμέ-
νεο᾽ τῇ τοῦ βασιλέος . ὡς δὲ βοῆτε καὶ κλαυϑμῷ “ποιρῆσοω αἱ “ποι βιϑώνοι πουτοῖ:
ποὺς πατέραν᾽, ὁ μῆν ἄλλοι ποίντες αὖς βύων τε καὶ αἰέκλακον δρίοντες,τοὶτέκνα
καμούκώ μένα. ὃ δὲ γαμμήνιηρο' προϊσϑὸν , καὶ μαϑοὸν ἔκν.ε ἐς πιὸ γῆν" παρελίϑου-:
σέων δὲ τῶν ὑνβϑοφόρων, ϑεύτεράὦὧν 'σαῖσαι ὀθέπεμπε μετ᾽ ἄλλων Αἰγυπτίων
διοφλίων. τὴν αὐτὴν ἡλικάίω ἐόντων.τοῦοδὲοὐχίνοο᾽κοίλῳδεδεμένουςἦτον,
κοϊὲ ποὶ φόματα ἐγκελαλινωμένους .ἄτοντο δὲ ποινζω πίσοντεσ' Μιτυληναίων, τοὶ
σι ἐν Μέμῳμ ἀ-πολομΐνοισι (εὸτῇ νεῖ ταῦτα γοὺρ ἐδιίηοίαν δι βασιλυῖοι σδεμο σοι.
ἐπαδὸ αὐοβρὸς ἑκοίσον. δύιοι αἰ γυητίων τῶν πρώτων αὐ ταππόλλυἀγαε ὃδὲ, Ἰσὼν
“πορεξιΐντας, καὶ μαδῶν ἂν παῖσὸ ἐπεόμενον ἀϑὶ θαύαοον, τᾶν ἄλλων Αἷγν πτί
ὧν πῶν πσϑδικατη μάνων αὐδηὸν κλαιόντων, τὠντὸ ἐποίεσι, αδ ,κουὶ δὶτῇὃυ-
γα7΄. παοελϑόέντων δὲ καὰ “οὕτων, (ξισήνεικε, ὥς το τῶν συμποτξῶν ὧι αὔοΐρᾳ πη
λικέσερον ἐκ πεπῖ ὡιϑτα ἐκ τοῦν ἐόντων, ἔλοντοῖ τε οὐδὲν, ἐ μὴ ὅσικ Π] Φχὸς » καὶ
προσοιιτῴον το πἰὼ ςρατιία) πποιριέναι"γαμμήνιγόν το ον Αμάσιος, κοὶ πονο' ἐν τῷπροκχσείῳκουτημένους αἱ γυ ΠΤίων Ὁ δὲ γαμμήνιρο' ὡς εἶδε αὐ ακλαύσας μέγα καὶ
κρλέσας ὀνοματὶ τὸν ἑ τοῖῖρον, ἐταλάξαρ» πὸ κεφαλίω,, ἔσαν δαῥα αὐποῦ τσ
Φύλαιϑι, δἱτὸ ποι δύμενου “ποῖν ὁ} ἐκείνου ἐπ᾿ ἑκοίσῃ ὑφόδλῳ, Καμβύσῃ ἐσήβεομε --
γον. θωῦμαάσας δὲὃκαμβύσησ᾽τὸ ποιϑίμενον, πέμμα. ἄγγωλον., ἠρώτα αὐτὸν
λέων τοῖδε . διασόταςσεκαμβύσηςὙαμμήνιτοἐρωτᾷ, διότι δὴ σἰὼ μὲν ϑυγα -
τέρα ὁρέων κεκακωμένίω ,κρυὶ ἂν παῖ σοι ἀϑὲὴ θαΐατον σείχοντοι, οτε αὐέβωσαχς,
το ἀνέκλαυσας,τὸνδὲΠ͵ὡλὸνοὐθένσοιπροσήκοντα ὡς ἄλλων παι ϑαδομοιι,ἐτί-
μείαςὃμὲν,δῃταῦτοἐπηρώτοισ᾽ἃμείξεοἴτδε.ὦπαῖκύρον,τὰμὲνοἰκίαῶ
μέζω κακὰκαὶὥςτεαὐακλαζειν.τὸὃτοῦἑταῖρεποίϑος,ἄξιονἣνδακρύων-ὃςἐκγρλ'
λῶδν το καὶ δ) Πιρμόνων ἐκπεσὼν,ἐςπτοχίίωἀπῆισταιἀδὲγιίραος οὐσιᾷι τὴ Ἴρου"-
χα ὡς ἃπενφχθένταὑπὸτούτου,εὖδοκέεινοἱεἰρῇαϑν.ὡςδὲλέγυταιὑπ᾽Αλγυητίων,
σικκρύᾳν μὲν κρόϊασονἐτοτούχωε γ᾽καὶ ὅτος ἐπιαπεί μενος καμθύσῃ ἔπαἸυπῖον,
σδακρύφνὃτόδσζων «() παρεόντας.αὐτῷτοκαμθύσῃἐσωλθέῖνὀἰκηθντινα 1 οἱὐ τί --
κακελδύειν χέν τε δὲ τον σὰκ ἐκ πῶν ἀπολλυμένων σώξειν,κοιὶ αὐτὸν ἐκ γοῦ προκεεί"-
ου αὐατήζντας, ἄγειν ποιρξὲωῦ τόνον μὲν δὴπαῖσὰι δὗρον αὖ τοῦ δ μετιόντας, ἐκύτι
περιεόντα,ζλλὰ πρῶτον καταῖϑ πέντα" αὐτὸν ἢ γαμμήνεπτον αἰαςήσαντος,ἔτονρα,
καμξυσωκ ἔνθα τοῦ λοιποῦ διαιτᾶτο, ἔχον ἐδὲν Θίαιονἐδὲκοιὶἡνπαισήϑημὴπολὺ--
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σρακγμηεν,ἀπέλαθεαὐΑἴτοπῖονὡςτο πιοπεύειναὐτῆςἐπὲτιμᾷνἐώβθασιτ'δ΄
στατῶν ξασιλήων «ὅ0 ποῖσδις τῶν ἢν καέσζρεων ἀποτέωσι ὅμως "οἿσιγε ταιοὶ αὐδῇἀπσοδιδοῦσι τίν αβ χεῖν.ποολλόϊσιμάνωοκοὰἀλλοιοίὅξικοιϑμώσακοϑαε,ὅτιτοῦποὅ:-
πονενομάποισι ποιέεινἦνδὲδὲ κρὶ τῷδε τῷ λίβυος τνουγΐω “ταϊδιὰ Θαννύρᾳὶ, ὃς ἀπέ-
λαβε τίν, ὃ ποι τὴρ ἐἶχὲ ουὴχῆν,κοὰτῷΑἰμυρταωέσυ“ποὺσίρι"Κοιὲγοὺροὗτος ἀπε
λάδετί“ονποιξὸςα χιίνικοιῖῬι τνωρβῶτοκοὰαμυρταίου,οὐσδε μοί κω τιόβ'σχς
ποιοὶ πλέα διγάζιντονν αὐ δὲ μη χαινῶμῆνοσ' ποικοὃὙαμμάνος,ἔλαβετὸν μεοϑόν -
ἀπαιτὰς γα, Αἰγυπτίους ἡλω"πεῖτε δὲ ἐποίϊςος ἐγόνετο οἷπσὸ Καμθύσωω, οἷ μα
ταύρου ποι ὧν, ἀ πέθανε “πουραγοϊ μα. οὕτω δὲ οὗτος ἰτελόύτεσι- Καμβύσης ἡ ἐκ Μέζ
Φιοςἀαἰκετο οΣάϊναύλινβουλόμενοςποιῆίθαντοὶ,δὲκαὶἐποίησε.ἐπείτεγοιῷ
ἐσῖλϑε ἐς τοὶ οὔ αμύσιος φκία,αὐπίνο ἐκέλδυς ἐκτῆς ταφῆσ' τὸν ἃ μάσιος γέκωω ἔκ
φόνῳ ἔξω ὡς δὲ ταῦ τα ἐσιτελέα ἐγύνετο, μαςιγοαῖ ον νέκω ἐκέλδυε,κοὶ τοῖς Κ{-
χες ἀπὸτίλλειν «κοῦ καντοιῦ »κοῦὶ τἄλλα ποίντα λυμεοιζνε ες πείτα δὲ κοεὶ ποιῦ-τοι ἔποιμον τοι δδντεςὃγοῦρδὲνεκρὸσ'ἅτε τε τοιοιχευμῆδοςαὐτεῖχῷτορκοὰοὐϑὲνσὲξ
χίετο,ἐκέλδυσί μενὸ καμβύσηςκουταποιῦσοι, ἐν τολλόμνοσ' οὐκ ὅσια: δνίθυλ ὙΝ 3ε-
ὃν νομίζουσι ἕνοιε τὸ πθρ-τὸ ὧν πουτοαικαζειν τοὺς νεκροῦο᾽,οὐσοεμεδο' ἐν νομῳ οὐδωτῷ
ροιοῖ ἐς.τιόνσμσὶμισιόταϑαἐἴρτοις,ϑεῷ'αὐδιίκοσονἕτγοικλέγουσινέμειννσιρὸναὖ-
θρώπου. Αἶγν ὩΤΊοισι δὲ γενόμιετοιπῦρθερίονἐἶγΥἐμήνχὸν«ποῖνταὃαὐτὸκατοοϑ-
6(., τοί, αϑὸ οὖ λάθῃ. παλιοϑὲν δὲ αὐτὸ τήο'βορῆς͵σμυαποθνήσαειν“τῷκουτοσθομέ:-
γῳ. οὔκων ϑηρίοισινόμος οὐ δοιμῶς σταί ἐπι Ἐν νέκαν διδόνοωε" κοοὶ στὰ ταῦτοι πο ρι-
χαύσυσιἵνα μὴ κοί μᾶνος, σὺ δλέῶν ποτα βρωδῇ:οὕτω οὐ θετέροισι νομα ζόμενα ἐνέ-
πέλλετο ποιίει ὃ Καμβύσης.ὡςμῆδηριΑἸγύηζιοιλέγουσι,δκαμασιςἰμὃταιδῆκστα
ϑων;ἀλλὰἄλλός τις τῶν Αἰγν πίων, ἔχων πἰὺ αὐ σίὼ ἡ λικάϊω αμάσι. ᾧ λυμεοινό-
μᾶνοι πόδα, ἐδόκεον κα μάσι λυμαλνεαλοκ" λέγουσι γαβὼς πυϑόμῆνον ἐμ μάντη ἴσου ὃ
Αμασις “τὸ “σθοὶ ἑωσοὺν ἀποϑανόντα μέλλοντα γίνεοϑέ, οὕτω δΦη ἀκεόμᾶνος πὰ
ἔπιφϑλόμενα,τον μϑν αὐϑρὼ τον τοῦονοὃνμαςίτοϑέντακἀποθανόνποι ἔθαε ἐν τῆσι
θιίομδι ἐντὸς τῆ αἱ οὖ Ῥν' θήκας "ἑωύ τοὺδὲ ἐγετείλλα: τῷ“πουιδιὲὴ ἐν μυχῷ τῆ θήκη
ὡς μάλιςα θάνοι. αἷ μᾶξ νων ἐκ ποῦ Αμάσιος ἔντο λαὶ αὖπαι, οὗ εἰς ταῷἰωύτο κοι
πὲν αὔϑρωπον ἔλουσοι,οὔμοιδοκέουσιαρχὴνγενέϑϑαε.ἄλλωςδ᾽αὖτὸ αἰγνττιοι
σωμψοῦν.. μετοὶ δὲ τωῦτοι ὃ καμβύσης ἐβουλόύσων Ξιφασίαιο φφατοϊοιο, ἐπ!--
τὸ Καρχηδονίους, καὰ ἀδὶ κμμωνίους,, κοὰ ἀδὲ οοὔο μακροβίους Αἱ ϑίύοπποις. 6.
κημβθουσ' δὲ Λιβύης. ἀδὲὺ τῇ νοτίᾳ θαλάδσᾳ - ὁσυλδυομίῳ ἐξ ἃ ἔδοξε, ἀϑὴ μὴ Κορ-
χα δονίαυνς τὸν ναυτικῶν ςϑατὸν ἀταθϑέλλοιν. ἀδὶδὲΑμμωνίους,τοῦπεζοῦ ἀπὸ --
κοίνωντοι- ἀϑὲ δὲ “οὺς αἱ ϑίοποις,κο;τότ]ὧοὐπρῶτονὁομήδουςτοτίἐν-τούοοισι
τοῖσι Αἰ ϑίοψι λεγομάδίω ἔνα ἀλίου Τάσεζαν, εἰ ἔστι ἀληϑέως, κοὰ πρὸς ταύτῃ
πρὶἄλλακοντο ομῆῥους. σίδρα δὲ τῷ λόγῳ φόμοντοιο' τῷ βασιλέϊαὐ τξων «ἡ δὲ Ξά
“σεζα τον ἡλίου,»46χια'λέγωταεξἴνοικ" λειμών ἐςι ἐν τῷ προαδείῳ, ἱταίτσλιορ
κρεῶν. ἑφθῶν παΐντων τῶν τιβαπόσῃον - ἐς ν, τοὺς μὴ νύκτας ἔππιτη δεύοντοισ'
πιϑένωι τοὶ κρέα “ὺς ὧν τέλεϊ ἑποίσους ἐσγτοις τῶν ἀσῶν - Τὰς δὲ ἡ μόνο σϊαζν
γυδϑαενπροσιόντα αν βουλόμᾶνον .Φαΐαι δὲ οὖς ἐπιχωρίους τωδτα τί γῆν οὐὖ--
πὸ αὐασιδθναι ἑποίςοτε ἡ μὺδὲ Τάπεζα ον ἡλίου κοιλεομδέῃ, λέγωται εἴνοιε “οἱ
ἦδε.. Καμβύσᾳ δὰ ὡς ἔδοξε πέμπειν “οὺς κουτα σκότους, αὐτίηο μετεπέμπεΡ.
2 ελεφαντίνης πόλιοσ, τῶν ἰλβυοφάτων αὐοϊρεὃν ποὺο ἐπιςαμδύους τί αἰνϑιοπί-
οἷ.γλίδοσαν.ἐν ᾧ δὲ οούτουσ ἐςτῆν,ἐντούτῳἐκέλδυε τὺ Κουρχησόναπλέειν
τὸν ναῦτικὸν φροεν. Φοίνιμκόῖοδὲοὐκἐφαἰωνποιήσειν τοῦτα, δῤκίοιόιτε γοῦν μὲ
γάλοισιἐνθεδέϑϑαε 9, ιοὰ οὐκ αὐ πσοιέειν ὅσια ἀδὶηοὺς “παῖσδις οὖς ἑωυτῶν τρατ
πουόμῶνοι - φομίκων δὲ οὐ Οοὺ λομλύων,ὁλοιποὶοὐκἀξιόμακοιἐγίνονο-Καροδό-
γιϑι μή νωο᾽, οὕτω δουλοσμώίω σιμέφυγον πρὸς πιόρσίων-Καμβύσης γον, βίίω
οὐκ ἐσικοέλυ προσ ᾧόνειν Φάμιξι(ὅτισζρέα,ο᾽τεαὐτοὺς ἐκδιδόκε(οον Πόβσμσι, καὶ
ποῖς ἐκ φοινίκων ἦρτιΡ ὃ ναυτικὸς τραηθς δόντοῦ δὲ κοι κύπριοι στρἔοιο᾽ αὐ --
"οὖς πόδ σῆσι, ἐςθατούον.» ἐπ’ Αἴγυ πῦον εἐ πείτι δὲ τῷ καμιβύσῃ ἐκ τῆς ελεφαν
πνης ἀπίκοντο οἱ ἰλθυοφάγοι,, ἔπεμπε αὐδὺς ἐς “οὖς Αἱ ϑίσποιο', ἐντέιλαίμδνοο'
“πὰ, λέγοι χοῦν. καὶ σξῦρα φόννουτοιὲ πορφύρεσίτοἑιμα κοὶ χρύσεον φρετῆ ὃν πε-
εμῶυ χάνιον,καὰ ψέλλιαικοὶ μύρου ἀλοίοαοθον,μὴΦοιΤκηΐςνακοῖδον οἱ ὃς αἰθίαπες
ἔχοι ἐς ὧν, ἀπέπεμεὺ καμθύσες,λέμ Εἶ μέπσοι τὴ κοΐλλιφοι αὐθρώπων ποίνῆ"
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νόμοισιὴ νὴ ἄλλοισι χοᾶ αϑ᾽ αὐηρῦς κεχωρισμένοισι ) ἄλλων αὐϑρώ“πων."δὴτὴκουτὰ
"ἰὼ δαπλείω ἡοεἶδδετὸν,αὐπίῶνἀστῶνκοίνωσιμέγιφόντοἕτνοιικαὶκουτοὶὉ μέγοι-
ϑ0ς ἔχειν τί ἰοῦ, ἄξηον ἀξιδσιασιλεύειν. ἐς “ΟύῬυς δὰ ὧν “ἦν αϑοίροιο᾽ ὡς ἀπίκον-
Ῥ οἱ ἰχβυοφάγοι, διδόντος τοὶ σίθ ρα τῷ δασιλέϊ αὐτίων,ἔλεων τοῖδε.δασιλόῖς ὃ τι
δίων καμδύσης, βουλόμενος Φίλος “ἰ κὴ ξᾶϊνος πνέαϑαε,ἡμέαστοὺπίπεμπεὲς λό.
γουςοἱἐλθεῖνκελδύων:κοι σίδραταῦθτοί“ῬιδιδοῖντοῖσικοὰαὐπὸσμάλιςαδὲΤα
χοεώμῆνοςδὲ αἱϑῖο.} μαϑεὸν ὁτιποοθΤΠαιὑκοιον,λέγειπρὸς αὐτοὺς τοιάδε οὐτε ὃ
πόδ σύων δασιλόϊλ, σδραὺ μζωσ ἔπεμψε φόνοντας προτιμῶντοῦλλοῦ ἐ μοὶ ξέϊνος γι
γζαθς οὔτε μᾶς λίατε ἀληϑία. ἥκετε γαῷ κοιτότῆηοἱτῆςἐμῆςαρχῆςοὔτεἐκέϊνος
αὐήρ ὅξι δίκαιος. γαὺ (ὦσλίκονος,οὔτ᾽αὐ ἐπεϑυ'μησιχοῦρος ἄλλες, ἢ τῆς ἑωυτοῦ
οὔ τ᾽ αἢ ἐς δον λοσύνίω αὐθρώπους ἢγυ,ὐτὧνμυϑὸνἠδίέκατοινοἷδὲαὐτῷαὐξονοὐδὲ
διδόντος, τοίδε ἔπεα λέγετο. βασιλόῖὰὃαἱϑιόπονσυμξουλόύει τῷ τιὀβσζῶν βασι
ΔΕΙ͂, ἐπεισοὸν οὕτω δὺ πετίως ἕλκωσι τοὶ τόξα τιὁδίθαι ἐόντα μεγάθεϊ τοσοιῦ τα, οὔτε
ὑπ᾿ Αἰθίοποις τοὺς μακροθίους τολύθεϊὑπερραλλόμῆνονςραταύεαϑε«μέχριδὲ πούζ',
ϑεδῆσιεἰδέναιχοέριν,δἱοὐκἀδϑὲνόονΧέπουσιΑἰ ϑιόετων ποιοὶ γῆν ἀλλίω προσκτᾶ-
κε τῇ ἑωυτῶν.ταῦταδὲεἴποιςκαὶαὐεὶςαὶὐξονποιρέσωκεοἿσιπκουσιελαξῶνἢ
τὸ ἐἶμα τὸ πορφύρεον, Δδρώταδ, τι ἐἰνκοὰ ὕκως “πεποιεμένον.εἰπόντων δὲ τῶν ἰλϑυὸ --
Φάπον πἰιὸ ἀληθηῖην παδοὶ τῆς πορφΦύρης ,κοὰ τῆς θαΦῆς δολεροὺς μὲν τοῦς αὐθρώς-.
πουσ ἔφηΕἶ ,δολεροὶ δὲ αὐλέων τοὶ ἑϊμοτα.δεύτεραδὲ τὸν χρυσὸν ἠρώτα φοε ον ἣ'
'σϑδιαυχενιον μκοιὲ τοὶ ἀέλλια ἐξηγεομένων δὲ τῶν Ἰχθυοφάγων ον κύσμον αὐτίων,πλάζας ὃ θασιλόῖς,κοὰ νομιέσαρ εἰνοί στρεκ πέσιιςεἰπεὦσ'ποῥἱωῦτοῖοἱἀσιῥῶμαᾳ
λεώτοραι τουτέων πέσοι. έν δὲ ἡρώταὦμῆρον,εἰπόντωνδὲ σῆϊς πστιῴσιος “πέρι.
καὶ ἀλεί {ιος, τὸν αὐϑὴῶν Ἀόγον γον γκοιὲ περὲ “οὔ εἵματος εἶπε:ὡςδὲἐςτὸνὀἶνον ἀπίκα
"ο,κοὶ ἐπύϑετο αὐ οοἵ᾽ πίιὸ ποίησιν,ὑπϑρνοϑεὶςτῷπόματι,ἐπείρετοὅ,τιτὸσιτζετος
ὃ δασιλσϊς ,κοὰ χρόνον ὃ πόσου μακρότατον αὐῆρτ' δ σὰς 5 ώει"οἱ δὲ, σιτίςὅθι μὲν Ἔ ,
υὐβῖτον εἶπον, “2πγεσάμενοι τῶν πυρῶν νἱὸ φύσιν" γοιώνοντα δ ἔτεα ξ ὄϊς τολίήρω --
μα αὐοϊοὶ μακρότουτον προκζεαϑ» «πρὸς ταῦ χαὸ αἰ ϑίο.} ἔφη.οὐδὲνθωῦμᾶςεἰνεἰσντιό
μενο ϑ΄χρον,ἐτεαλίγοι ζώουσι οὐδὲ γοὺοὐοσαῦταδύναοϑυιζώεινσφέα),εἶ μ
πῷ “σόματιαἰζφυρον. φράζων γῖσι ᾿λϑυοφάχοισιτὸνὀϊνον.τοῦγοῦνἑωυτοὺςὑπὸ
Ρόλσίων ἑοσοῦϑαε αὐτειρομένων δὲ δ’ βασιλέα τῶν ᾿ἰχέυοφάποων τῆς ζόης μὴ διαζς-.
τος πίρι ἔτορα μὲν ἐς εἴκοσι καὶ ἑκοιτὸν «ὅ0 πολλοὺς οὐ τέων ἀπικνέεοϑυς. ὑπερδαλλέ
εἰν δέ“τινοὐκοιὶὰτοιϑταισίτησινδὲΕΥκρέατοἐφϑὰ,.)τοῦμαγάλα"ώνμαδὲπο!δυ--
μένων τῶν κουτασκόπων παδοὶ τῶν ἐπέων, ἀϑὲὴ κράνίω σῷ εὑ γέζεϑαεἀπ᾿ὃςλεόμε-
γ9ι, λι'ποιρώταροι ἔγήνονηο νμοντοίπερ εἰ ἐλαΐου ἄηιοζειν δὲ ἀπ᾽ αὐ τῆσ᾽ὡσεὶ Ἰῶν "ἄοϑε--
γὲσ’δὲχαὑσῖορτῆςκρήνης ταύτης οὕτω δήτι ἔλεγον Εἶν δ κουτάσκοποι, ὦττε μηδὲν
ὧιόν τε ἔψοι ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐπιτσλέοιν, μίτο ξύλον, μήτε τῶν,ὅσος ξύλου ὅξϊ ἐλαφρότε
ρα ἀλλὰ ποίντοί σζλεαχῳρἔήνἐςβυοσόν"τὸδὲὕσιορἄξιο»,σφἐδξιἀληϑίωσ'διόντι
λέπεται,δ᾽καοὗτοαὐἄεν«ούτῳτοὶποῖνταχρεώμενοιμακρόξιοι"οἱγὸ τῆς κρήνης δὲ ἃ
ποιλλαοσῦ μένων ἀγολεῖν στοίας ἐς δισμωτήριον αὐοἱοῶδν, ζυϑα «ὅν “ποίναο' ἐν ππίσιμσι
χρυσῴαῃσιδεϑέαϑ» ἔςι δῷ ἐν ηρύτοισιτοῖσιΑἹϑίο4! παΐντων ὃ χαλκὸν «σανεώταἫν,"ὴ
τιμα ὥτατον "θεησρέμενσοι δὲ κἡ ηα δεσμωτήριον,᾿ϑεαντοκαὶτοὺτοῦἡλίουλεγομε
την Τάπεζανμετοὶ δὲ ταύτην τολόυταίας ἐθηύ(»» τοὺς ϑόνοισ' αὐ λέων αὐ λέγοντος
σεϑυάξζεϑαε ἐξ ὑέλου Τόπῳ ποιῷδε.ἐπεαῦ ον νεκρὸν ἴσλὼδνῶσι,εἴταδὲκουτοίπερ Αἱ
γύπτιοι εἴτε ἄλλως κως, υώσαντα ἅποιντα αὐ τὸν, γραφῇκοσμέουσι, ὑβομοιδὴν -:
τοῦοὁεἶδοςἐςὁδυναγέν-ἔπειταδέδιπεριἸςᾶσιτήλίωὁὑέλονπετσο!ἐμένίω κοί.
λην κινδύ στο! πὸ λλῆ κοὰ δθεργὸς ὀρύΐοσετοιι «ἐν μέσῃ δὲ τῇ Ξήλῃ, ἐνεῶν σιαφαΐνετοιὃ
γέκυς οὐτο διμίω οὐδεμάην ἄχαριν ποιρελθ μενος, οὗτο ἄλλο ἀεικὲο οὐδέννὴἔχειπτοίν
τα φανδδὃμοίωςαὐτῷτῷνέκυϊ-ἐνιαυτὸνμὲνδὲἔχουσιτὴνΞήληνἐν “ΟἿσιοἰαίσισι
ἡ μάλιςαπροτήκοντος ποίγτων αἱποιρθ' μενοι,κὴ θυσίας δι προσιχγοντοτ.μὴὃταδΊα,
ἵκκο μκέσανταςἱτῶσιπερὶτὴν πόλιν δεισίώ μενοι δὲ τοὶ ποίν τοι δὶ πουτοίσκοτρι ξηπαλ--
λαοσον» ὀπίσω. ἀποιγγωλαύτωνδὲ ταῦτα τούτων, αὐτίκα ὃ Καμξύσης ὀργὴν ποιστξμενος,ἐςραταίς Ὁ Ὁ τὸν Αἰ θίοποισ,ὅτεποιρασκδυὴνὄνουἐδεμίην"πποιραγγεΐλας,
οὔτε λόγον ἰωὺτῷδοὺς,ὅτιἐςτὸἔοκιτα γῆς ἔμελλε ςρατούεθϑαε. δα δὲ ἐμμανής τς
ὧν,κοιὶ ἃ φρενήρηςὡςἤκουςτῶν᾿ἰλθνοφαίπον,ἐςοατοῦςΕλλήνων[ἃ «ὃ ποιρεόνηας
αὖ τῷ τά ξας ὑπομξυφν"τὸν ὃ πεζὸν ποίντοι ἅϊμοι ἀγέ μενος. ἐπείτε ὃ ςοατδιόμενος ἐπέ-
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γε ἐν Θύδιισι, ἐπέκρινε “ο᾽ φραηοῦ ὡς. πέντο μυριάσθες . καὶ ρύτοισι μὲν ἐγετίλλξ--
“ ἀμμωμίουςὑβανοϊραποσδισοιμένους,.ὰ χρλσήθιον πὸ οὔ δ ὸς ἐμπρῆίθμιαὐηθοἢδ'
"λοιπὸν ἄτων φραν ἦτε ἀϑὴεῖν Ἀ] ϑίσποις πρὶν δὲ τῆϊς ὁδοῦ, "5 πέμηῆον μόνος διε:
ληλυθέναε πίᾧ ξρατιίωοὐπῆμο“ποΐντοιαὐτοὺςτοὶεἴλονσιτίωνἐλόμνα,(ἐπελελα
ποτῇὃςτὸσπίαμὴτοὶὑπποζύπαἐπέλεσευουτοσϑιόμιιναεἰμθέγανμαθῶνἸαδ'τα
δικαμξύσης ἐγνὠσιμοίχιε, "ἡ ἀπῆγω δπίσω “ὃν φρατὸν Ὁ τῇ ἀαβχῆθων πενομθύμἁ μουρε
τοῖσι,ὦαὖσοφδα' αὐήρονωῶδὲοὐδέναλότονποιδύμᾶνοςἤϊεἀεὶἐςπρόσω.ὁδὲςρα
ῷὁ)ταεΐωο μλϑ τι εἶχον ἐκ τῆς γίς λαμξαύᾳν,ποιηφατγέοντες, διέξωον ἐ πεὶ ὃ ἐς σἠὼ
ἤάμιμον ἀςπίονηο δεινὸν ἔργον αὐὐλέων τινὲσ ἐργαξφωνηοἐκδυιοίδοςὙὴΡἔναστρέωναὖ--
γωνιά σονληρώξοεντος κουτίφατονυπυϑόμλνοο' δὲ ταῦ ταῦ Καμβύσης, δείξις πειὸ ἐδ:ληλοφαγίην, ἐπεὶς τὸν ἐπ᾿ αἰ ϑίοποις σοίλον, ὀπίσω ἐτρρόύετο.Ιὴ ἀποικνεζ) ἐς Θέξας.
πολλοὺς ἀπολέστιςδφρὰἘΜἐκΘηθαίωνδὲἐπορδύοντοἔλθντεῦ'ἀπυγούςκοῦπουτοι
Ῥαεὲς μέμφιν,»οὺς ἐλληνασ ἀπῆκε ἀποτολέειν"ὃ μᾶν ἐπ᾽ ΑἹϑίοποις σύλος,οὕτω ἔ-
προξεοἱδ' αὐδγέων ἐπ᾿ Αμμωνίους ἀποσλέντες ςρατούεαϑςκαπείτεὁρμηθέντοοἐκ 7)
Θηβαίων,κ᾿πορδϑονηἔλοντεςἀεοτούς"ἀπεμνοιμῆγφανόνοἱἐσιἐςΟασιν“πόλιν.
“ἰιὸγξχουσιμῆὺ Σώμίοι τῆς Αἰορεωνίης φυλῆς ΛεγόμενοιΕἰ.ἀπέχουσι ἢ ἑπτὰ ἡ μερέ
ὧν ὁδὸν ἐγὸ Θηδαίῳν.Δὲἰάμμου-οὐνομάζωτοιὃς ὃ χδρος δος μουτοὶ Ἐλλόνῶων γλῶσ'
(ἀν,μαμοίρων νῆσοςἐςμὴνδ πο ΡΥ ον χό ρον Λέγωπροι ἀπαικίοθος θυ ςρατὸν “δ ὲκ
θ45τον δὲ ὅτι μὴ οἱ τοὶ Αβμώψιοι,νὴ ἃ »οὐτωῶων ἀκούζουνταςἄλλοιοὐδένδινοὐδὲνἔχουσι
εἰ πεῖν πεοὶ αὐλέφν. οὔτε γϑ ἐς ὧν α μμωνίους σαίκου οὗ το ὃ πίσω ἐνόςη(θυν.λέγε--
ποῖ δὰ καὶ τοίδε ὑπ᾿ αὐ Ἰίων Ἀμμωνίων.ἐπειδῃἐκτῆςοάσιοςτουύύτηςἰένουιδῷ.σή
φάμμαδδ σφίας,γενϑιαέτοαὐηὺςματαξύονκάλιςαοιτέωντο,τῆςΟὐΐσιος.
βὐδἰφὸνἢοὁρεομλζοισιοἰ)οἵσιπιπιθσουγότονμέγανττὴἐξαίσιδν"φορίοντοιδὲδζε
γαο' τῇσ Τάμμου,νοντοαὸσοίσξβεοιο᾽,καὶΚοόσῳτοιδτῳἀφοαριοϑῆ,γνοτ μμώγιοιμῆν
οὕπω λέωυσι γενέϑαιε πϑρὶ τῆ σςοατῆς ταύτης "ἀπιγμείνουδὲ καμβύσιω ἐφ μέᾳ
Φιν,ἐΦαδηΑἰτυΠΤοἰσιδΑ“πις,τὸν,ΕλλίωςξἘποιῷονκουλίουσι ἐἐπιφανίος δὲ πούρυ,

ς ,΄ » 2) ς , ) . νυ], ΝΖ ν᾽ 3 ͵ ,γυνομξναν,αὦ τίου δὲ Αἰ γυ ΠΤ οι εἰ μοῦσα ἐφόρεῦν πηιἠσιδλιοθενΆθὶ ἤν ἐν θαλὶ ἘΟῚ ἐλτν
σεν δὲ ταῦτα τοὺς Αἰτυ πΤίους πριεῦντοις ὃ καμβύσης, πούγχυ σφρζασ᾽ πουταύᾶ ξααὶ
ἑωρὴον κοικῶς πρήξανρε,χαῤμόσωυα τωῦτοι πρίειν, ἐκοίλεσι τἦν ἐπιβόπσους τῳ
μέμφιος.ἀ-πικομέναςδὲ ἐς δ μιν, ἰρετοῦτι πρότερον μῖν ἐόντος αὐποῦ ἐν Μέμφι;,Ἐ:-:
“ποίδον ἀοιοῦον οὐδὲν αἰ γύπῆιοι.τοτο δὲ ἐ πεὶ αὐτὸς ποιρέμ τῆς«ρατίῃμς τολῖθός τι
ἀποβαλὼνοἷδὲ,ἔῷραφονἐςσζριϑεὸς “τοιθείη Φανεὶς. ἋΣ χρόνου πολλοῦ ξωϑεὺο᾽ ἐ--
πιφιένεαϑε. κοεὶ ὡς ἐ πεαὺ φανῇ, ηότο “ποίντες ὦ Αἰ αὐ τοὶ κεχαρηκότες, δρτοίζϑιον
ταδταάκούσαςὃκαμβύσμο,ἔφυ 1608ὲ ὅϑαέστρ εονν᾽ « κοι ὡς ἰδυδομουσ', θανάτῳ;
ἐζωμε. ἀ-ποκτείναο δὲ γούους,ϑιύτερα τοὺς ἱρέας ἐκάλεε ἐς διμιν λεγόντων ὃ κου]αὶ
οὶ αὐ τοὶ τῶν ἱρέων,οὐ λήσειν ἔφη αὐοὸνεἰ .ϑεός τιο' χειροήθης ἀπιγμῖώος εἴπ Αἴυ
ἹΠΙοἰσι.οσαῦτοιδὲἄπτοις,ἐποίψεινἐκέλδυετὸνἈπινοοὺςἸρξωο᾽δὶμν,ΔῈματῆ(ϑωλ.
ἄξοντασ᾽δϑὲλ’σιςοὗποςὁΕπαφος,γένεταιμόορςἐκβοόςτιςοὐκέτιδΐητὰ γίνε τοία
ἐργασέρα ἄλλον βοίλλειϑαε γόνον Αἰγύπτιοιδὲλέγουσισάλωο'ἀδὴπίὼ βῶν ἐκ ον
αὐρανοί,κουτίφων «κοέμαν ἐκ τούτου πίοτεῖν ἡον Αἰπίν "ἔχει δὲὃμόορςοὗποσὃΑππις:κουλεόμῆνοα',σημήϊαχοιάφε. ἐῶν μέγας,ἀδϑὲὴμὴ)τῷμετόπῳλόυμδητοβάπωνονΦο--
μέοι-ἀϑὲδὲτοννδηρυ,αλετὸνἀποισμένον.ἂν ϑὲ τῇ οὐ δῇ, τος Τίχασ' διτολᾶς-ἀδϑὶ δὲ πῇ!

’ὔ ᾽ὔ « ΝΣ Ν γ΄ ς Υ ς ’ ς' 2" ς ᾧ ,

γλώσσῃ,μοίνθορονὧσδὲ ἤγαγον τὸν Δ“πιν οἱ ἱ ρίδιο,ὁ καμβύσης οἵα ἐῶν Αασὸ μαργό-:
Ἰερος,ασοιστέμῆνος τὸ ἐγχειρίδιον θέλων τύ αετίγασέρα“ΡΜΑ΄πιος,τοριζειτὸν.μήτιρόν-γυλάσαςδὲ, ἂπε πρὸς τοὺς ἱρέαο᾽,ὦκοικοιὲκε Φαλαὶ,»» οὔτοι θεοὶ γίνοντοιι ἔνα,
μοί τοιὴ φερκώδεεςκαἐποζοντόςσιδαρίῶνἄξιοςμδ γε αἶγυ ΠΤ ων οὗτος ὃ ϑεόξε.
ἀτοΐρ"θι ὑμᾶς γυ οὐ χοιέροντος, τέλωτα ἐμὲ ϑήσιϑε:ταῦτα ἐποῖς, ἐνετείλατο:
τοὶσιτοιῦτοπρβοσουσι,οὺςμὴ ἱρέαο ἀπομαςιηθίοε - ΑἸ τυπῆίων δὲ τῶν ἄλλων ,'
τὸν,αὐλάβωσιὁρτοίζοντοικτείνεινδρτημὴὺδὴσιελέλυτοαἰγυΤΥἴοισι.διδὲἱρέδι"
ἐσικοίεθῦντο.ὃδὲΑππιςπετσληγμμένοο τὸν μηρὸν, ἔφιϑινε ἐν τῷ ἱρῷ κπουτακείμανοσ' «.
καὶ πὸν μῆδ,τελευτηωστα ἐκ «οὔ Ξώμαο', ἔθα ον δὶ Ἱρέόι' λάθρῃ Καμβύσεω .
καμβύσιο, δὲ ὡς λέγουσι αἱ γύπξιοι ,δθ.. τοῦ» πὸ ἀδίκημαοὐ πίοι ἐμαΐᾳ, ἐῶν’
οὐδὲ πρότερον Φρωνύρης . καὶ προποι μᾶν τῶν ποικῶν κἱ ξὀργάσωτο Ὃν ἀδελφεᾶν.
ἐμῶν, ἐόντα ποι Τὸσ' καὶ μεῖον. τῆο αὐ τῆς " τὸν, ἀπέπεμιε ἐς θόδσαο' Φ δι
᾽ῳ δ αἰγύηχου, ὅτι. τόξον μοῦνος τ ὅδ σίων ὅσον το ἀϑὲ δύ δαμτύλανα ὄρισι,ει
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ηδγποιρα τον ΑἹ ϑίοτους ἤγεικα οἱ Ἰλθυοφάτοι.τοῦνδὲ ἄλλων Ρέρσζων οὐλεὶςδός πὲ-
γένετο ποι χο μένου ὧν ἐς Πέρσας » Σμόβσιος δ1ν εἰδὲ ὃ Καμούσες ἐντῷ ὑπύφ ορι
ζωδε.. ἐφοξί ὦ ἄγγελον ἐλιϑόνται ἐκ τιδο σίων, ἀγγέλῳ ὡς ἐν ᾧ θρόνῳ τῷ βασιλυηΐῳ
Ἱζόμῆνος Σ μέρσις,τῇκεφαλῇτοῦἔρανβ[αὐύσεις.πρὸςὧνταῦτα,δείβιςπερὶἕων-
ποῦ μῇ μιν ἀφρκτείνα ὃ ἀδελφεὸς αὐ ξε,πέμπειπριξάασια ἐς μίρσοιςὃςοἱἰωὺαὐὲρ
πόλσύων παιςοίτοιτοςοἰτσοκτονέοντοίμιν.ὃδὲ,αὐαβὰςἐςΣοῦσκιάπύκτεινεςμόβοϊν-
ὶ μὴν, λέγουσι π᾿ ἄγρίω ὑβαγαιένταἃδὲἐς σίὼ Ἐευθρίμ' θάλασσαν προσαγαγόνα,
Ἰουτοιπουτϑίθμ.πρὦτονμἷνδὲλέγουσικαμβυσιτῶνμοικῶναὐξαιἄξορ-δεύτερα,»
ὁ) διγάσκτο τίὼ ἀδιλφείω, ἐπσιαστομέναν δὶ ἐσ' αἴγνΤΠοὐ,τὰ,καὶσωυοίκεε.κουὲἰμὁ οἱ
ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἀδελφεή.ἔγι μεὸ αὐ τίὼ ὧδε. ἀσδι μῖϑ ηἰ ἑωθείων πρότερον τῆι ἀδεδ,
φεῖσὶ συνοικέειν ἐπι ὁβίριι, ἐραυϑη μεῆς τῶν ἀϑιλφεῶδν καμβύσις""ἡ ἔπειτα δὐλόμε
γος οἱ σἰωὼ γίμέοιε, ὅτι οὐκ ἐ οϑόταἐπενόεεποισειν,εἶρε:»κμολέσκοσοὺβασιληΐσυς
διηοισοὶςεἰτιςὅξ κελδόῶν νόμος τὸν βουλόμενον ἀδιλφεῖ (βυγοικέφν. ὁδὲ βασιλήίδι
δειουσοιὶ,κακρε μίγοι αἰϊοίον᾽γίνονποκινα δρ σίων,(ο οὗ ἀ ποθάνωσι, ἰμὐ' σζϑ!ι μὴ “παρόυρε
γλ σι ἄσικον μέχρι »οοὐτων. οὗτοι δὲ τοῖσι δίκαιο δικάζουσι, κοὶὑξωγη τοὶ τῶν ποῖ
ὧν θεσμεοδν γένοντοι "κοὰ“ποίντα ἐς τούτους αἱακέχται, ἐρομένα ὧν ποῦ καμδύσρω,
ὑπεκρίναν: αὐ τῷ οὗτοι καὶ δίκακα,κοὶ ἀσφαλέα, φάμενοι νόμον ἀδένα ἐ ξδυρί σιν,
ὃς κολδύφἀδελφεῇ (ἀυοικέοιν ἀδελφεόν. ἄλλον μέντοι ὁ δυρηκέναινδιμον,τῷδασιλδϑύαν
πόδσίων 0}ἔνοιε ποιέειν Ἰὰαὐβούλεταιοὕτωοὔτετὸν νόμον ἔλυ(ωιν δεί(ινπεο᾽
καμδύσυκ, ἵνα τε μὴ αὐηοὶ ἀπόλωντοι μὲν νόμον “περιΞέλλοντος, ποιρεξόδρον ἄλλον
ιόμου σύμμαχον τῷ ϑίλοντιγαμίειν ἀδελφεάς . τότε μῖ δὲ ὁ καμβύσεο ἔγεμε σἰὸ
βῥ ωμένίω-. μετοὶ μέντοι ἃ ρλλὸν χρόνον,ἔφἄλλίωἀδελφεί ηρυτίων δ,ποι πὸ γε ὦ
πῴρίω ἐππιασω μένίω οἱ ἐπ᾿ αἴγν π]ον, κτείνει ἀμφὶ δὲ τῷ θανάτῳ αὐ τῆς, διξὸο ὡς
σσϑὸ "-αϑοὶ Σμόμσιος ἐκφόνεπαι λόγος. Ἐλληνόν᾽μὴν γοῦν λέγουσι καμβύσια συμ ἃ
βαλέειν σκύμψον λίοντοσ' σκύλαια κανός-.«ϑεωρέειν δὲ ποὰσέ γι αἶνον τούτην. νκῶ
μένου δὲ ον σκύλακρο,, ἀδελφεὸν αὐ ον ἄλλον σκύλαηο, ἀποῤῥήξαντατὸνδεσμὸν
“ποιραγωνξοϑιξ οἱ δυο δὲ γυνομίνους οὕτω σὴ εἦ0 σκύλακα ἐπαικρατῇ σου. τον σταῦ--
μίψου «κοὰ τὸν μὰ καμβύσωυα ἡδεάϑωε ϑεώμενον.τίδὲ,παρ μένω ,οκ κρύψν .Καμρύ--
σρὰ δὲ μα,ϑόντοι ἄξιο νἐ πείρεϑιιεδιότισικκρύοι.πὸδὲ,ἐπεῖνὡςἰθοῦαονσιύλας
κα τῷ ἀδελφεῷτιμωρήίροντα,δχκρύσεϊε, μιν υοϑξϊστά τε Σ μόβ διος,κοὶ μα ϑοῦίοα., ὧσ
καίνῳ οὐκ εἴηὁτιμωρήσων.Ελλίωδῖνμᾶνσὴδά,τοντοτὸἔποςΦασὶαὐσίὼἀπολέ-
οϑιςοὐσσῦΚαμβύσεω. αἰ ἴοι δὲ, ὡς Τα πέζι σθδικουτα μένων, λασ οὔζοων θρίσδε-
ποὺ πιὸ γι οἶκοι,διτίλαι:καὶἐποινείρεσϑοιιῬναὐοίροι,κ'τοροι πσθρ ττοτιλ μένη ἡ
ϑρίσοιξἢσπεσεῖαἐνἀμείνων.κοὶ τὸν, φαΐαι,σδι σεῖα. τήνδ εἰπεῖν, ταύτην μὲν δά--
ἰϑτὰσὺ σίμ ϑρίσοενοι ἐμα μήσαο,τὸν Κύρου οἶκον ἀπο.μλώσας "ον δὲ, ϑυμωϑέντα ὁ
ἐμππηδῆσουαὖτῇἐχούσῃἐνγαςοΐκαίμινἐκξωσαίων,ἀποθανεϊγυτωῦστομὲνἐσ'«ἂν
ἠκηΐσυς ὃ καμξυσης ὅδε μαάνγῃτοδεδβ,τὸνΑτσιν,εἶτοκαὶἄλλωςὅὧα“πολλὰ ἔωϑε
χῤθρώτσους ποιοὶ κοήϊκλαμθαύειν.κοιὲ γάρ τινα ἐκ γῶν εἴσ᾽ νοῦσον μεγάλην λέγ) ἔχαιν'
ὃ καμδύζσης"πίω,ἱρίωοὐνομάζουοἱτιν᾽.οὔγωω“οἱἀεικὲςοὐδὲνἰνῦγ᾿.ν'σώμαςνοῦ.
σὸν μεγάλίω νοσώνης,μὴδὲτοὺςΦρίνοιο᾽ὑγιαίνειν - ποίδε δ ἐς «ἦν ἄλλουσ' τιδδ στὶς:
ὑβεμάνκ.λέγωται γαεἰπεῖν αὐτὸν πρὸο πριξάασοα,θν, ἕματε μάλιςα γκαέ ὁ:
τος ἀγγελίαο᾽ ἔφορεε οὗφος «τούτοντοὃποιςοἰνοχόοςἰτῷκαμξύσῃ.τιμὴ δὲ αὖ.
τὰ οὐ σμικρή, εἰ πεῖν δὲ λέγυται ποίδε-πρήξασσεςκαῖἐνμέτινανομυζζεσιδιΕἶν
χϑοίρα.τίνουσ' τς λόγους “αϑοὶ ἐμέο ποι ϑῦγτακ.τὸν ὃ, εἰπεῖν . ὦ δέασυτα «τοὶ μὲν ἀλ
λα ποΐντο μεγάλως ἐπι έεαι «τῇ δὲ Φιλονοικίμ σὺ Φασὶ πτλεόγως προσκίεσθοιε «τὸν:

4 , ᾽ Γ Ν , Ν ΄- ΄ὸω 3 ΄ ΓρΩ 3μὲν,δλέγειν τουδσις “παϑδὶ πόδ σζων «τὸν δὲ, ϑυμωϑέντοι,τοσῦς,ἃμείξεοϑονωῦαρὰ
με Φασὶ ὀἴνῳ προσκείμενον, ποςραφρονέειν,Κοιὶ οὐκ ἕζγουιε νοή μονα. οὐ δ᾽οὐδ᾽ίασφἕῶνοἷ

ξ Ἅ 3 ΄ . Ν Α 2 Υ ε ’ 47 4πρότεροι λόγοι ἴων ἀληθέσι πρότορον σὴ αῤὰ Πόβ σέων δὶ συνέοϊρων ἐθντων,κοιὰ
κροίσου,εἴσετο Καμθούσης καῖ ὅς τις δοκέφ αὐὴρ εἶ πρὸς ὃν ποιτέρα τολέσουι Κῦρονοἷ
δὲἃμείδονπο,ὡςεἰνοἱμείνων«οὔ“ταῖλός.. τοῖτε γϑ" ἐκείνου “ποίντοι ἔχειν αὐτὸν, κοὶ
προσωκτῇ αγας Αἰγνητόν το,κοὰ πὸ θάλασσαν.τιόσοιμὲνταῦταΐλεγον . Κρδϊσοσ'
δὲ ποιρεώῶν το, κοὰ οὐκ οὐδεσκόμενος τῇ κρίσει εἶπε πρὸς τὸν καμβύσια τάδε οὶ μοὶ
μέν γεν ὦ ταῖ κύρουοὐδοκίειςὅμοιοο'ξϊψοιετῷποὶτέρι οὐ γάρ κω “ΙΕ ἡδς δίόν σα
ἱκᾶνος κατολίπε. ἥοϑητὸ ταῦ τα ἀκούζι: ὃ καμθύσης, καὶ ξποίνεε πίὼ Κροΐσον:
καίση “ρύτων δὲ ὧν ἐπιμγηϑένταὀργᾷλέγεινπρὸςὃνπρυιξάασια,σὺγωμάϑᾳ
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 ἀ λέχοιῶ πόνβα ἀληϑέα,εἶταὐ)λέλοντοοταῦτα,ποιραφρονξουσι«εἰμῶν γι
75 παιδὸρ ἢ σοδερῦϑι ἐτεῶτοσοἱτοῖσιπροϑυΐροισιΘαλῶντύλοιμοεμέσηρ τῆσκαρ
διίωο᾽, τ όλσοιι Φανφέον ται λέγοντασ' οὐδεν.ἐμ δὲ ἁ μαρ'τω,φαύοιεπετι6.5λέγων
ἀλιϑέα,καέ με μὴ σωφρονξειν τοῦτοι ὃ ἐνπόνταν κοὰ σ᾽ατείναντοι ὁ ὁξον, βαλέ
εἰν ὧντον σνε, πεσόντος δὲ τον' τοχεδὸς, αὐκοάξειν αὐοὸν κε λόύεινικοὰ σκί κύνα δὶ
ῥλῆμα. ὡςδὲοἱ τῇ καρδιίᾳ δῦρειϑῆναι οὐεόντοι “ὃν ἰδ, ἐἰ πεῖν πρὸς “ὃν ποιτέρα “ον'
παιδὸς γολάσαντοι,καὶπεριλαρέαγθνόμονον,ρύξαασες,ὡςμᾶνἔγργεοὐ μαΐνο--
μαὲ, πόθι το ραφονζουῶ, δὴχοί τοι γύγονε: νωῦ ϑέ μοι εἰπὶ, τίνα εἶδες ἤδη “ποίν
πῦον αὐθρώτοιον οὕτως ἐπαί σκοποὶ τὸξϑύον τοι πριξάασεαδὲδρέουτα αὔοξοα οὐ φρενᾷ
ρεα, κοιὲ παροὶ ἑωῦτῷ διοι καΐνοντοι, εἰπεῖν δέασυται,οὐδύ δὴ αὐὸν ἔγφριε δοκέω “ἂν
Θεὸν οὕτω δ ῳλῶσ' βαλέειν, οὔτε μὴν τωῦτα 6) γοίσκὉ.ἑτῴρωιϑιδὲτιδδσίζων
ὃ μοικ τοῖσι πρώρισι δυώδιιο, ἐπ οὐ ϑεμιιῇ αἰτίᾳ ἀξιόχρεῳ ἑλῶν, ζώοντοιο' ἀδὶ κα--
φαλίω πουτώρυξε"ταῦτὰδέμὰνπσοιεαῦπα,ἐδικαίωσεκρόϊοὃ λυδδσ νου ϑετῆί(ωε
οοἴσιδε, τοῖσι ἔπεσι: ὦ βασιλδῆ,μῇ ποίνταἡλοικαὶϑυμῷἐπαίζεσε.ἀλλ᾽ἴσω,κοιὲ
κοὐταλθίμβανεσεωῦδν, ἀγαϑωῶν το πρόνοον ξζγοιε . σοφὸν δὲ ἡ προ μηθείη σὺ δὲ κτεί--
γφσ' μὴ αὔοξρχο σιωῦ οὗ τρλυΐτοις ἐπ᾿ ὅϑυμμῇ αἰτίᾳ ἀξιόχρεῳ ἑλών. κτείγφο' δὲ τον
σδεςἰδ δὲ πολλὰ τοιαδται ποιέμσ,, ὅρα ὅκωσμεσενἀποςήσων7Ρδδσοικ'ἐμοὶ ὃ 'ποὶ
πῆρ σὸν κῦροο ὐετῴλλθο “πολλὰ ,καλδίων σε νου ϑετῴειν,κοὶ ὑποτί,ϑευθοις δ᾽,τιδ.
δύοἰσκῶ ἀγαιϑόν . ὃ μῆν ,δὶ δνοιαν φαίνων, σμωυεβούλϑιξ ὁι ταῦτα «ὃ δ᾽ ἀμείβετο
τοὶ σός. σὺ καὶ ἐμοὶ λμᾷο συμβουλδίειν, ὃσ' χρκοτὁ μὴν πίω σχωῦτον" “ποιτοίσοε
ἐπεϊότευσιο, 8 δὲ τῷ ποι-τοὲ τῷ ἐμῷ σιωεβούλδυσαο, κα λόύων οὐδὸν Αραξεα
ποταϑν σιαβαύτοι,, Ἰωΐαε ἀϑὲ μαοσαγέταο, βου λομάδων ἐκείνων διαβαίνειν ἐσ
τῆνἡμετρίῳ,καὶἀρμῆν,σεωῦὸνὠλεσχῷ,τῆϊοσιῶντονποιτοέδοςποιιϑὴςπο
φοίο - ἀρὸ δὲ, ὥλεσικῳ Κῦρον πει,ϑόμονόν Οἱ.οἰλλ'οὔηϑιχαίρων,ἐπεί “οι. κοὶ ποίλαε
ἐσ᾿σὺ προφὼσιόσ' τον ἐϑεδμίω ἐποιλο, βέσϑοιε". ποῦ τὰ δὲ ἐἰποιο, ἐλοίμβανε ὁ τό-
ἔον ὧνκουτοτο ξδύσων αὐ τόν Κροϊσυσ'δὲαὐαοαμῶν,ἔϑεεἔξω. ὃ δὲ, ἐπείτε Ὁ ξδ:
σία οὐκ εἰχανουτείλϑιὉοοἴσιϑερωϊποισί,λοιβόντοῖςμὲν,ἀποκτεῖναι.διδὲϑερα--
πόντος ἐ“πιτοίμενοι δὲν τόπον αὐ ον", κουτοισούτηουσιανΚρόϊσονἀδὶτῶϑετῷλό-
ψῷ, ὥστε εἰ μὴν μεταμελήσει τῷ Καμβύσῃ, κοτὲ ἐσιζε ἰᾳ ὧν Κροῖσον,διδὲἐκἤναι
πὸ αὐ ὸν, οἴδρα λοίμαονται ξωάγρια Κροίσου.ἰ μι δὲ μὴ μυταμελῆται, μὴ δὲ
ποθῇ μενντοιουταχοῦ εκ. ἐπόϑησί τὸ δὲ ὁ καμξύσηρ ὁν Κρόϊσον δπολλῷ μετά
πείτα χρόνῳ ὥσϑλον. κοιὲ οἱ ,ϑερόποντεο μαιϑόν τοῦ οὔ, ἐπηγγίλλον» αὐτῷ ὧσ σε
θμείᾳ . καμιβύσεσ' δὲ κρόΐσῳ μῆν σιωυήίδεσθοις ἔφη πσεριεόντι - ἐκείνονσ' μέύτοι “οὔσ' πε
 τσ τῇστχντοῖς, οὐκουτοιπροΐξεῦϑαε, ἀλλ᾽ ἀποκτωίειν κοὶὰ ἐποίησωταδτο"Ὁμῖν,.
δ τοιαῦτα. πολλὰ ἐς Ρ ὅνίαο τὸ κοὰ οοὗσ ξυμμάχοις ὑξεμαΐνθο, μένων ἐν μέμκφα 9
κοι ϑηΐποις τε ποιλακὰσ' αὐοΐγορν, κοτὲ σις Π]όμονος »οὐσ νωυμόρ "ἐς δὲ δὴ κοὶ Ἡφαί-:
τον ὁ ἱρὸν λιϑεικοιὶ πολλὰ τὠγάλμιατι κοιτογέλθισι. ἴςὶ γϑ' ἠ Ἡφαΐφον τώγαλμα
τοῖσι φοινικῃΐσισι Ἰτου τοι σι ἐ μῷ δ ἐξα’ ῬΥ.. “οὐσ', οἱ Φοίνικαδοἱτῇσι πρώρῃσι πὸν
Τιήρεων “ππεριάγουδ - ὃσ' δὲ ρύρυς μὴ ὁπωοεε, ὀγὼ δέ δ σημανέω. πυγμμαίω αὐοϊρὸσ
μέμισίο' ὕξι, ἐσ λιϑε δὰ κρεὶ ἐσ τῶν καβείρων ὁ Ἱρὸν, ἐς ὁ, ϑεμετὸν δξιἐσιοίακ ἄλ.
λον γυμὴὸνἹρέα"τοῦταδὲτἀγίλματακαὶοὐέπρεσι,πολλὰκουτασκώοο᾽«ἔς!δὲ.
καὶταῦ τα ὅμοια τοῖσι οὐ ἩφΦαίςον. Ῥούυ δίσζρεοο σαῖσκχο λέγοισϊ Εἶ)' “ποὶν-
γαχῇ ὥνμοι δῆλοί ὅξι ὅτι ἐμαῤη μεγοίλως ὃ καμβύσηφ.οὐγον)Ἱρόϊσίτο κοὰ νομαΐῖ--
ϑσι ἐπεχείρυσο, κουτοι γελᾷν» εἰ γουρ' τιο' προθείῃ ποῖσιαὐθρώποισιἐκλίξασθοις κ͵π
Λδΐων νόμϑις “Ρὃσ κοιλλίφους ἐκ τῶν ποίντων νόμων,σιασιε [οἴμονοι δὴ ἃ Λοίχηρ ἕκου
φοι οὺς ἑωῦ τῶν. ὅτω νομέξουσι φυλύ τι κοιλλίςοις τοὺς ἑωῦτιῶν νόμους ἕμοισοι ἦ.».
οὔκουν εἰκοῖς ὅξι ἀλλό γε ἢ μωινόμονον αὔοίοα,γώλωτα τὰ Ῥιαδτα τίϑεαϑ»ὡςδὲὅτω.
γενομιέποισι τοὶ πσεοὶ “ὺφ νόμου ποίντες αὐθρωτρι,πολλδϊσί τε καὶ ἄλλοισι πωκμηοΐ
γισι ποίρες! -αθμώζι ὅϑαε- οἰ δὲ δῆ ,καὰ τῷδε." Δαρεῖος τὸ τῆς ἑωῦ οὗ οὐὙῥ χῇρ νοὶϊλέ
( σ Ελλήνων τοὺς ποιρεόντοις,ἐρετο ἀδὴ πόσῳ ὁνὺ χρήματι βονλοίχηρ τᾷν ποιτέρας
ἀποθνῆσιοντοις,μουτοαισιτξεοϑιχεοἱδὲἐπ᾿οὐδενὶἔφαίανδὲδιεινὀδὺξζιορ.Δουρέϊοσ'5.
μετα ταῦ τοιιοιλέφις τυσῖδυ οὖς κουλεομβῥους καλαπίασδτῶνχονέωδ᾽ποιτοϑσι, ρθῆ, ποιρεόντων πιδνε λλήνων,κοῦ ον δὲ μίωυζος μανθανόντων τοὶ λεχόμονα, ἀδὲ
τίνι χρήματιϑιξαία τ δ τολόυτῴοντας «ὅν ποιτέρας κοιτακαέειν πυρί. οἱ δὲ, ἀμρῶ.
ὄκυτες, μέγοι δ Φημὲν μάν ἐκά λδυον «οὕτω μάν ναυ ποῦπα γενόμαςοι, καὶ ὀρϑῶσ᾽
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᾿μοιδοκίει τ ἰγυύδεροςποιῇσουο,νόμον"ποώντωνδασιλέαφήσαςἘἶ:καμβύσεωδὲἐπ’αὔγυηζον ςοατουομίαυ, ἐποιήσαντο κολλακασιεμθνιοιςρατε ἴον ἀδὲ Σάμον τε,
κοιὶ τιολύκράτωα “Ὃν Αἰάκεσσ,δἔσω Σαίμονἐποιναςοίσ'"κοτὲ τοὶ μῖν πρῶτα “τοιχὲ
σασουζμῆνοςτί πσόλιν ᾿ἴσι ἀδολφεῦῖσι παψτογν ὥτῳ τ) Συλοσῶντι οὔφμε. μξὰ δὲ,
δον ἐλιαστέων ἀτρατείταςἐὸνδνεώτορονΣνλοσῶντοιὑδελοίσας,ἔθποῖσαντὸΣά
μονἴσων διξάν ἰίω. Αμάσι τῷ αἰγυτῆ ἴων ξασιλεῖσις ϑήκου» σέμεσῶν τὸ σίδρα,
κουὲ ϑεκϑίμονος ἄλλοι ποιρ ἐκείνου. οὐ χρόνῳ δὰ ὀλίγῳ αὐτίηο τὸν πολυκραΐπρος σοὶ
πρήγρλατοίαὐξοτοὴἰδΘεθωμίδααὐατοπίιὸτωνίίω,)τὼἀλλάπλλαίσϊχὅκου
᾿»δ λϑύσεις ἐφατεύειϑοιε,ποντοὁἐχόρεεδτυχίωφ'ἔκτητοδὰσενὙΝκθντέρονς.τς
ἕπουὀν,κοιὶ γε Αίσνα Ὁ ξόταρ ἔφδλε δὲ κοὰἥτεποῖντοις,διακρίνωνσὐδένα«τῷγὺ φζ
λῳ ἔφη χαιοιἐϊϑοις μᾶλλον ἃ ποσιδοῦς τοὶ, ἔχοιβε,Ἱοὐ χὰν μήδε λο, βών- συλἃςδὰ
δὰ τῶν νάζον ἀλρίκμε" πολλὰ δὲ καὶτῆσ' ἠπείρου ἄςεα- οὐ δὲ σὰ, κοιὶ Λεσίβ ἔκϑε πποῖν-
τρατιᾷ βοηϑέοντοις ἑκιλησίοισιναυμαλάμρατησας, ἂλς δὶ σέ ποΐφρον Ὧ᾽ “ὁ τεῖος
Ῥῳ Σαμρ'παῖσαν διϑὲμῆϑοι ὥρυξαν: καξ κωσ᾿ ὧν αὶ μασιν δύτυχίων μεγοίλως ὃ πολυ
ἀράτησ' οὐκἐχοίθανε ἀλλά οἱ τοῦτ᾽ἣνἐπιμελές.πολλᾷ δέοι τλόϑνος δὶθὺτυ χίησ'
ἡνομθϑηρ,ρααςἐςβιβλίοντοίδε,ἐππέξειλεἐσΣάμον. .. -.

τ ναν υ μΑμασὶς πολυκροΐτε ὧδε λέγω! τ... τ ;

 Η δὺμῆλ πσιν ϑαῤειϑαε αὔοβοα φίλον καὶ ξεῖνον85 πρήσσονταμοὶδὲαἱσοιὶμεγοῖ
λαοὶ δυτνλίαι οὐκ ἀρέστωσι,ν᾽ θέϊον ἐπιςαμῆνῳ ὡς ἔς! φιϑονδὸ ὅγικαξ κφο' βούλομοωε

» καὶ αὐδῪἶὸνςςΤ καὶ τῶν δ κίσίο μαερὸ μῆξ τι δδτνχρν τῶν πρηγμάτων, ὃνπρος παῖ
» ἠφιγὴ) οὗἶτω διχφόμᾧν δὲν αἰῶνα,οαλλὰξπρῴατωνἢδτωχζων-πο'ποίντοι"ὁδέναγου
» κῷ λόγῳ οἷσὶκ ἀκούίθις ὅση ἐς τέλοσἃἠοῖὁτολδύτησυπρόῤῥιξος,δτυχίωνποὶ
» ποίνταισὺ ὧν υνῦἐμὴπει,ϑόμῆνος,Ξρίησονπρὸσ'ποςδύτυχίουσ᾽τοιάδε,φροντίςιδ
» δὲ,δὴνὀύροιςἐόνἡρι᾿τολείςου ἄξιον, κουὶ ἐπὶᾧσὺἀπσολομΐῳμάλιςα τὴν ψυχὴν ἀλε
» σεις, τοῦτο ἀπσύξαλε οὕτω,ὅκος μιικώτι ἡξε ἐς αὐβρώπουο οἰμῦ τὸ μὴ οἰαλλὰξ ὅσα
». αἱ δὺτν χίακε τοί,τῶτὸ“οὗδεαὐγοσεταιϑεσὶπροραιΠ͵σι,Κύπῳτῷ02ἐμϑδὑποκᾷ

μῆδῳ αἀἰώον.- πωῦτα ἐπιλεξάμοναρὃπολυκροτηςκοὺὶνόριχοβῶν,ὧνοἱδὑπο
“ϑοιτο αμασιοὶ,ἐδιίζεοοἐπ᾿ᾧὁδὺμάλιςταπἰὸ ψυχῇν ἀσεθεία οὑπολομήδῳ τῶν κάμη
ΔΙῶν.διξήμονου' δ δδ'θιιστιεγόδῳ.ἰωδδὶστρρηγ]ο',τὼ,ἐφόρειχρυσόϑυτος,σμαράγδουΜὲ
λίϑου ἐοῦσα. ἰω δὰ δβ'χον Θεοσζύρου ἠξ τιλοιλέος Σαμίου. ἐπεὶ ὧν τοῦ τὴν δὶ ἐδο'
καε ἀποθαλίν, ἐποίεε τοῖδε. τσεν τῇ κόντορον πολυρώσας αὐοϊρὧν, ἐσέβι ἐς αὐτήν»
μὲδὲ,αὐαγαγεῖν ἐκέλδυε ἐς ὁ “σέλαγος. ὡς δὲ ἀρ τὴ σνήσου ἕἑπος ἐγνίθο, σέριε
λόμονας τίν)στο ργῖσδε, ποῖν των δρεόντων τῶν συμπλόων, ὁπ 4 ἐς ὁ “αέλϑθιγοστοῦϊ
Ῥ δὲ τριήσαο, ἀπέπλεε. ἀπαικο μῆνοςδὲ ἔρ τοὶ ποία, συμφορῇ ἐ χρὴ. ποέμπτηδὲἢ
ἔκτα ἅμόμᾳε αγὸ “ούτων,τοῖδέ οἱ σιυυήνφκε γὸνἐθϑοιει. ανὴρ ἁλιδὺς, λϑισῶν ἰαβαῦ μέ;
γᾶν τοικωξ κοιλὸν, ἡτίον μιν πιολυμκράταϊ σδρον δ,ϑῆνοαε'ιφόμων ἡ ἀϑὶ τὰς ϑυΐαρ,:
πολυκράτεϊ ἔφη ἐϑέλειν ἐλθεῖν ἐς ὄψιν. χωρήσαντοο δὲ οἷ »οὐτου ἔλεγω οσἸδοὺς ὧνἐ
θοῦ,ὦθασιλδδ,γὼχόνδοἑλὼνοὐκἐσικωξωσκ Φόδ εἰν ἐσ ἀγορίων, καιϊπϑν ἰὼν ἀ-.
ποχειροθωτος,ἄλλαμοιἐόντεεσεῦτεἕναςἄξιος,νὴτῆσῆσ'οὐὐῤχῇς.ΟἹδεμαν,
φόβων,διίσωμι. ὃ δὲ ἡ.ο9.εἰρτοῖσιἔτεσι,ἃμείδετοι,γοἶσϑε,καρτατο68ἐποίησας.
χκαζριο' διτσλίι τῶν τὸ λόχρν,κουὶ 1 σίόρον κοι σὲ ἀϑὲ διῶπνον κοιλίομῆνὃμὰδὴας.
λιδὺς.μέγοιτριδύμονοντουῦποιἤϊεἐςτοὶοἰκία:ἐὸνδὲἸαθῦτόμψοντεςὦϑερωΐτσον.
τοῦδύοίσίουσιοὐτὴ ὑκδύ! αὐ τοῦ οὐ εοὔενσἰὼὸπολυκράτεοςστοραγῖσοι. ὡς δὰεἶ δόν᾽
τωκοὰ ἔλοι θον, τοῖχοι ἔῷὅδονκε χαρηκότοςπαρὰτὸνπολυκράτεαι.διδόντεςδέδρ
"ἰὼστορυγίδε, ἔλειον ὅτῳ Τόππῳ δὑρεθοίῃ. “ὸν δὰ, ὧσ σῇ λίϑε θέϊον ἕνοις ὁ πρἢ}γ-.
μα, γμάφα ἐσ βιβλίον πτοίντοι,τοὶ,ποιήσοευτοΐμὲν,δαπουταλελοΐδεκεγραασ᾽:
δὰἐξαἴγνπῖον ἐπέθηκο" ἐπιλεξάμονος δὲδἃμασιςὉ βιθλίον ὁ παρὰ ν᾿ πολυ.
ἀράτε ἧκον, ἔμαϑε ὅτι ἐκκϑ μιέίθοι τὸ ἀϑαύκχτον ἐϊῃαῤθρώπῳ αὔϑρωτν ἐκ Ὁ μέλλον-:
ἄος γίνεαῦ» ποίγμαος,, ὅτι ὧρ ἐκ 88 πολέτήσειν μέλλᾳ πολυκράτης δύτυχῷὧΥ,
τοὶ “ποΐντοι ὃο' ηὴ τοὶ, ἀρ ἄλλει,δοἰσκᾷ.πέμιἀσ’δέδικάρυα,ἐσ'Σαΐμον,διαλύεαν,
ἐκφη σίιξειν (ίω γοὔϑι ἐἴνειοι τοῦτοι ἐποίεε ἵνα μὴ σιωτυ χίης διφνῆς το κοὰ μ)άληδ
Πολυκράτεα κουτοιλοιθουσης,αὐοὺςἀλγιίσειεπίωψυχὴν,ὡςπερὶξεῖνε.ἐπὶτοῦτρε.
δὰ ὧν ὃν πολυκράτρα δ τυχζονται τὸ “τοίντα,ἐςΘατοΐονηρ Λαίκα σχομϑγ οι, ἐπσιιοα
λεσικμῆψων ἢ μξκ ταῦσοι. κυσίυνίζω. σίὼ ἐν κρότῳ κτισάντων Σαμίων. ἐμβαο ϑὰ
κήρνιοι λοίϑρῃ Σαμίων Πολυκράτης κ᾽ καμβύσωκ ὧν κύρε συλλέγοντα ςοοδν ἐπ',
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αἴγυηῖον, ἐδυύ8η ὅκοσ δ)ὺ κοι τοιβξ ὡὐ ὃν πέμαν ἐσ Σάμον,δέον» «ραν καμ
Ούσμοδὲἀκούσχςοοὕτων,προϑυΐμωςἔσεμπε ἐσ Σάμον, δεισόμονοσ πολυκράτεοσ'
τραὺὸν ναυτιθν ἅμα πέμήαε ἑωὺῦ τῷ ἐπὶ ΑἾγν ον ὃ δὲ, ἐπιλίξαο Ὁ ἀστῶν οὖσ,
ὑπω τῆς μάλιςα ἐσ ἐ ποινάςοισιν, ἀπέτεμε τεσσεράκοντα “τοκύρεσι, οὐ τειλοί μκ-
γος καμθύσῃ,ὀαἴσω οὐτοιῦ μὴ ἀποπέμπεινοὖνμᾶν,δῆλέωυῶοὺςἀποοπεκῷϑέν-
τας Σαμίων ὑτὴὸ πολυκράτροςοὐκἀσικύϑαεἐςαἴτυπῖον.ἀλλἐπείτοἐγεγον»
εὐ Κορποίθῳτολίοντευ', δοωϑαΐσῴζοι λόχον, καίσζρι ἀδιᾶν “ὁ προσωτίρω μεκίτι
"λίψν«ὦδὰ,λέγουδἀπικομουςτο ἐς αἵγυ πον,καὶ φυλθιοσομῆδους,οὐ θόδτον αὐ
»ῦσ᾽ ἀπσολοῆναε. πουτοισλέουσι ἢ ἐς τὸ Σάμον, πολυκράτησ νηυσὶ αὐ τιζίᾳ:ἐςμαΐ
χΗν μουτόση. νικηΐθεντὸς δὲ δι πουτιόντεσ’, ταίβηίαν ἐς σἰω νῆσον" παεζομαχήσαντες δὲ
οὐ αὐ τῇ ,εατ ϑησαν" καὶ οὕτω δὴ ἔσλεον ἐσ λακεσαζμο:α.ἀσὶδὲ δὶ λέγουδ), »οὺς
ἀπ᾿ Αἰγύπτενικῆσοι πολυκράτορα, λέγοντες ἐμοὶ δοικςφνοὐκὀρϑιδο'.οὐδὲνγου ἔ--
διαι στρ ἔα.ο᾽ Λαῖίκασίχομονίους ἐ πικοιλέξεοϑαε,περαὐτοὶἱπουοὶκαᾧ'ἀνπολυκράτοαπαι
ροςσιϑας.πρὸςδὲτού»ισιχλοὐδὲλόγοςαἱρέει,τῷνἐπσίκουροίτομιεοϑωὁ ,κοὰτο--
ἑδτοι ὀϊκήϊοι ἴσχν τολί ϑε1] πολλοὶ τοῦτον ὑγὸ τῶν κουτιόντων Σαμίων ἐόντων δλί-
χρυ ἔασω ϑήγαε. τῶν δ ὑπ᾿ἑωῦτῷἐόντων πολιιτῴων, τοὶ τζκνα, κοι ποὺς γμωαἶηρισ'
ὃ μολυκρὼτησ'ἐς«ὁνεωσοίκοιασιυειλήσας,χαἑοἰμοι,ἰωοὐλαπροσισίδσιοὗ
"οι πρὸς τῆνκουτιόντοσ' ὑρπρῆσουι αἱ τοσιτοῖσινεωσοίκοισι.ἐπεΐτεὁὁὕξελοιϑέντος Σαμίων ὑτὸ Πολυκραΐτοοσ' ἀππαίκον ἐς πίω Σ΄ποίρτην κιουταςοίντοο 5) τοὺν᾽ αῤ'
γονταρ,ἔλεον φῳλλὰ δα καρ τας ϑεόμονοι- ὁ δέ στρ. τῇ πρώτῃ ιουτοιτοίσει ὑ-πεκοίναν
πο-τοὶμὴν πρῶτα λελθένται, ἐσιλελῆόθοε, τα δὲ ὕςατα,οὐ σιὼ τού» μξὰ δὲ ταῦ-
χοι, διδύπτδρακουτοιςοίντος,ἄλλο μὲ εἶ πον οὐδίν: ϑύλοικον δὲ φόδοντοσ ἔφασαν ἂν,
ἀλφέτον δέραθοις . ὧδέστρὑτεκοίνανΡ,"τῷϑυλοίκῳ περιειργοίϑϑαε.. βοηϑέ-

εἰν δύ ὧν ἔδοξε αὐτοῖσι. καὶ ἔπειτα πποιρασιιδυαστέ μενοι, ἔς ατούον» Λαικωσίχεμό-
νιο! ἀϑὴ Σάμον. ὡς μᾶν Σάμιοι λέλουῶ, δ δὲ γυσίωσ᾽ ἐκτείνοντες ὅτι στ1πρότεροι
αὐ ὶ νηνσὶ ἐδοϑησαν ἀϑὲ Μεσσὴν ἰουο.ὡσ' δὰ Λακοσίχεμϑειοι λέγουδ᾽ ,ἄκω Τί τιμῶ
ρδίθιι δεομίδοισι Σαμίοισι ἐςιρατεύονη»,ὡςπίσιοϑοιδονλόμῆνοιΤῷκρατῆρος τῆσ'αῇ
ποιγῆο ὁν,ἴγον κρόσῳ καὶ Τῷ ϑυύρηκοτ, ὁν,αὐοοῖσι Αμασις ὃ ΑἸγυηχον Θασιλδὺσ'
ἔσεμνψο σίδρον. κοὶ γᾺ ϑωόρνιοι ἐλοῖθιν» τῷ προτέρῳ ἔπι,ἢτὶνκρυτῖραδι Σαΐμιοι-
ἐόγσοι μῖν λίνεον,καὶ ζώων οὐυφασμοΐων συχῳ ὧν, κα κοσμημῖδον δὲ χρυσῷ καὶ εἰρί-
ϑισι ογὸ ξύλον. τῶνδε εἴνεηοι ϑοοῦ μαίσονι ἀξμον . αὐ΄πεδόνα ἑποίςη “Β ϑιόρηκοο' ποιέει.
ἰοῦσα γὺ λεπτὴ νἔχει ἀρτσεδόναρ οἱ ἑωντῷ “τϑεικοσίας κοι ἐ ξήκοντα ποις Φάνε
ραῖς «Ἢ τοῦ σ' ἕτορός ὕξι κουδ ϑν,οὖὐ Λίνδῳ αὐζϑηκε τῇ Αϑηναΐᾳ Αμασισ' - σι σελοῖ-
βοντο δὲ ἦξ ςοατούμαηος Τῷ ἀδὴ Σάμον ὥςτο γγνέοϑαε κοὶὼ κορίνϑιοι προϑύμωρ'
ὕβοισμα γϑὶ καὶ ἐσ τούτοις εἶχε ἐκ τῶν Σαμίων γὴν ὅμονον γυνεῖ πρότερον “ξ ςροα-
πούματοςτούτου ουτοὶ δὲ “δ ν οὐδοδν χρόνον ᾿Μ' κρητῆρος τῇ αὐ ποιγῇ γυχονόο "Κόδ
κυραέων [ἢ ποῖσθας Τιηκοσίων αὐοϊοῶν ἢ" πρώξ',περίασοίοοσ ὃ κυνύλλε ἐς Σάρσὶο ἃ

πέσεμε ΖΞ αλνάῆεα ἐπὶ ἐκομῇ'προσόντωνὃἰο᾽πίωΣάμονἢ"ἀγόντωνὅνταῖ-
σδερ Κορινϑίων, τὺϑύμᾶνοιδιΣαΐμιεοιὃνλόχον,ἐππ'σιἀλοχηὦ“τοιῖϑιοἐςΣαβ-
τῆς,πρῶτα μῆν «ὧν πταζσῖχοἐσιύίσνιξανἹροῦἀαοϑοςἈρτέμαδος.μὲδὲ,οὐπεριορέ--
οντοσ' ἀπέλκᾷν δῦ Ἱκάταο ἐκ τοῦ τρξ, σιτίων ϑὲ οοὔν παῖδες δὴ γόντων Κορινϑέων,
ἐηριόθινω δὶ Σάμμοι δρτί, τῇ,ν ν αἵ ἔτι χρέωνται κουτοὶταῦτοίυνὺςγυὶἐπσιγε--
γομδέποὃσονχρόνονἹκάτέυονδὶποιδοταστινχοροὺς“ποιρϑένωντῷ,καὶΑἹϑέωνἡ-
τοῖντες δὲ τοῦσ' χοροῦ, Γὠκτοὶ σηέμον το τὸ μέλιν»ς ἐποιίαιν νόμον φόδειϑαε.
ἵνα ἀρποίϑοντες δὶ τῶν κϑνκυμαΐων τατεῖϑες, ἔλϑιον Τοφίω". ἐς οὗτο δζ δὶ ἐγύνθο ἐς ὃ
δι κορίνιϑιοι τῶν τονιέσων ὁ φύλοικοι ὀχ ιν» ἀπολιπόντεο: ἦν,δὲτοῦσθιςἀπσήγα-
γον ἐς κόδκυραν δ; Σάμιοι. ὦ μϑόγαν Βεριωΐοθοσυ το λόυτηΐσαντος τοῖσιΚορινϑίσισι
φίλο, (ὦ πρὸς οὐσ' κϑβκυραίες, δὶ δὲ οὐκὁ σαυελοί βον» “Ὁ ςρατιύμαωνς “Ὁ ἐπαὶ
Σοΐμον τούτησ' ἕνοιο τῆς αἰτίηο.γαῦδὲαἰὲἐπείτε ἔκτισιν σίὼ νῇ σον εἰσὶἀλλίύλοι
σι σγάφοροι ἐόντεο ἑωῦτοῖσι.τούτων ὧν ἐΐνεκα ἀπσεμνησιιοίκεον τοῖσιΣαμυζοισιδιΚΟ
οἴνϑιοι ἔπεισε δὲ ἐς Σουβσισ' ἐπὶ ἐκ μὲ περίανοίοος τῶν πρώτων κόδκυραίων ἐσσι
λέξαο οὖϑ ποζσὰς τιμωρδίμονος. πρότδροι γὐ δι Κὀπκυμαῖοι ἥρξαν ἐσ' αὐ δὶν πρὴγ
μα ἀτοίοϑοιλον φήσαντοςἐπεῖτεγασἰὼἑωθονγωμαῖηοιΜέλιοσοντεοίανοίρος
ἀπέκτεινε, συμφορίω τοιίυϑὲ δι ἀλλίῳ σιωέδῃ πρὸσ' τῇ τέγονύζκ γενέσθοις «ἣ στίν οἱ ἐκ
μελίασησ δύα παῖδες ἑλιμίω ὃ μᾶν, ἑπηῇακαίζδιιο.ὗδὲ, ὀκτωκοέδοησ, ἔτεκ γυγονῶσ.
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ύτοιο ὃ μεϊοποίτωρ προκλῆο ἐῶν ε αιδιαυΐρουτύραννος, μυταπεμι αΐμονος πτοιρ
οὐτδν,ἐφλλοφρόνεξ το ὡς ἀκὸρ ἰωϑυγαβὸς ἐόνποις τῆϊο' ἑωϑῦτορζ δες ἐπεί τοδέ
σζρεαο᾽ ἐπεσέμπεσεπροπέμπωναὐτούριωβαἴσεὦτοαῖϑες ὃς ὑμεῶνσἰὼ μετί
ρὰ ἀπέκτεινε, ἀξῖωρ ὁ ἔπος ὃ μὴ) πρεηβύτδμοο' αὐ τῶν, οὖ οὐδ) λόγῳ ἔστο ἤσυίτο "ὃ
δὲ γεώσπδρορ, τῷ, οὔνομα ἣν Λυκόφρων , ἄλγεσι ἀκούζι9οὕτω,ὥστε ἀπαικό μῆνοσ'
ἴσο σίιὸ κόρινιϑον ἅτε Φονία τ σ' μηϊὸς ἐὸν ποιτέρα οὔτο προσεῖπε, σγαλε.9 μλδῳ το
οὐ προσσὶελέγωτο, Ἰσορίοντίτο«λόχονοὐδένα ἐσιίδον. τίλοο' δέμαν πρὶἣνμῷἐ-
αὐμᾶνοῦ διπεοίανοίθοσ', ὀβελαυτοει ἐκ τὼν ων .ὁ7ελοθίθις δὲ οοὗὕτον,Ἰσορεςδὲπρε
σβύτδρον,τοῖ,στ!ὁμηβοπποίτωρσιελέλθῃὁδίδὶἀπσηγίε»,ὧςσζρεοισ'φιλοφρόνως
ἰδέξα. ἐκείνου δὲ Τῷ ἔπεοο χ΄, σζδὶ ὃ Ῥροκλῖῆσοἱποσέλλων ἔπε, τε οὐνόῳ λοιβῶν,
ἐκἐμέμνη»».Περζανοίοοοὃ,ἐϑὲμίίωμυχανίωἔφεΕἿμὴὅσφ!ἐκεῖνονὑπουιϑίϑαξ
τι, ἐλιποίρείτε Ἱσορέων. ὃ δὲ, αὐαιμινοὐεἰςκεἴπεκοιἄβορ"τερζανοίοὐδὲνόῳλοι-
βῶν νὴ τοῦ» μὴ μαλοικὸνοὐ διδόναι βαλόμονος ὁϑὲν,ἣὃὑβελοιθεὶςὑπ'αὐηοῦποαῖᾳ,
δίαιταν ἐποιέθο ἐσ τούτους πέμτσων ἄγγελον, ἄτση9ρόυεμήμανδέκωϑαεοἰκίοι
σι-ὃ δὲ, ὅιορο ἀππελοιωνέμοωνοο ἔλϑϑοι ἐο' ἀλλίω ομάίω, ἀτσελαύνε τὁ κοὰ ἀργὸ ταῦ
"πο ἀπειλζοντόσ το Τῷ πιδδιαφοίοου “οἿσι δι ξαμλύοισι,κοὰ ὀβείργειν κελδλαγηος. ο--
πελαυγόμῆνος δ δ᾽ ἤς ἐπ᾽ἑτόντῶνἔταΐρων-ὁἱὃ,ἅτετπεριαὐοίοαἐὄγτοιτσαξ δε;
καζπδὸ διφμαλνον τι, ὅμως ἐδέκοντ» «τέλος ὁ,ὃ τπερζωνοξρος κήρυγμα ἐφριἠίθορὃςδ
οἰκίοισι ῳρδέξῳ ταί μεν," προςσιαλελθῇἱρίωζημίην ὥξιηον τῷ αταῦ'δὰνιὀφείλᾳν,
ὅσῃ! δ εἰ πασ πρὸς ὧν δὲ ποὔτο ὁ κήρυγμα, οὔτέ πίο δι διαλίγωοσθοιὄτεοἰκίοισιδέ
κεῦϑαε ἤϑελέ; πρὸς δὲ, οὐδὲ αὐδὴὸ ἐκᾶνοσ ἐσικοαέθυπειρᾷ ὅϑουι ἀπειρημλζου . ἀλλὰ
σγχκουρ τορέων οὐ τῇσι ςοῖσι ἐκοιλινδίθο, τωτοῖρτα σ κα μέρῃ Ἰσθον μάν ὃ περίανοίοοσ'
ἐλουσίκοί το κοιὶ ἀσιπίᾳσι συμπεπῖ οιϑ τὰ,θίκτειρε. ὑ πεὶρ ϑὲ τᾶς ὀργίτ ,ὐγε ἀοσον
ἔλεγω. ᾧ παθ᾽τρατούτωναἱρετώτεράὕξι,ταῦτατοὶ,νοῦἔχονπρήοσφο'οὶγέ
τυραν ἴσθι κοτὲ τοὶ ἀγαθὲ, τοὶ,γωγὼἔχωτοῦτοι,ἐόντοιτῷ 'ποι-τοὲ ἐπιτήδειονποι
ραλουμβαδειν, ὃς ἐῶν ἐμθσ' το παῖο,κοὰ Κορίνϑου τί δ)σαίμανοο βασιλδϑὺς νὰ λή-
τὴν ΟἽοΥ εἰλόυ. αὐτιτα τίωντε, καὶ ὀργῇ χοεαήμονοςἐςτόνοσεἥγαςοιἐχοἣν εἰγουν πιο᾽
συμφορῇ οἱ αὐδορῖσιἐγυχόνεε,θῆσὑποήέίωἐςἐμὲἔχειςἐμοῖτοαὐτὸγύχογεικοὶ
ὑγὼ αὐτῆσ' ὁ τολόϑι μέοηός εἰμε (ὅσω αὐ τόσ σφεὀξόργασοίμίω..σὺ δὰ μαϑεὸν ὅσῶ
φϑονέεαγας Κρίοσόνδξι,ἢ οἰκτείρεαϑ»ἃματοδκοϊόντιἐσ“οὖρ᾿Ὀκῆας "ἢ ἐσ εἷο κρέσ-
ὥνασ τεϑυμῶώϑαε, ὠπιϑι ἐν τὸ οἴκίακ- περίανοΐοοο μὴν τούν τισι οὐδὸν κουτολοίμθαὶ
ἡ. ὃ δὲ ἄλλομᾷὺ οὐϑὰν ἁ μείβιε ται τὸν πηιτῴῤα- ἔφιδέμων Ἰρίω ζεμίίω ὀφείλειν τῷ
ϑεῷ ἑωὺῦ τῷ ἐς λόγοισ ἀππιϑμονον. μαϑεὸν δὲδπερίανοίορὡσ' ἀπορόντι δὲ 9.19Κὰ
εἶᾳ “ξ παιδὸσ κοὰαὐ ἱκον, 2 ὀφθαλμῶν μὲν ἀποπέμπετοι, 5είλοις τολοΐῳ ἐς Κέρ
κυμαν,ἐπεκράτεε γϑ' κοιὲ τοιοΐτῃς.ἀποτείλοιςδὲοῦονὁτερίανοοῦ,ἐςρατοωὐουἐπὶ:
φὌν πεν.ϑερὸν προκλέα,ὡστιδν“ποιρεόντωνδιπρηγμάτωνἐόντοιαἰπιώτοὈν"κοαὶὶ ἐἰ-
λε μὲν πρὸ ε-αἱδιαυρον.λε δὲ αὐοὸν προκλέα καὶ ἐζώγρεησῳ ἐ πεὶδὲΤῷχρόνεπρο
βαίνοντος, ὃ τέ τ ὅδ ἰανοίδος παιρηβήκεε, κοὰ σωυεγινώσιο ἑωὺτῷ, ἐκέτι ἐἴνοιι δὺ-
νατρα τοὶ πρήγματα ἐπορᾷν τε,καὶλσιέπειν, πέμμσ᾽ ἐσ σίὼ Κόλ' κυλαν νἐτοιιοίλες
ἂν λυκόφρονα ἀδϑὲ σίιὸ τυραυνίσδε. οἱ γυὶ δῆὦπρέσβυτδρῳτῶν ταιυέσῶωνοὐκοὐεώ:.
ρα, ἀλλο δι ουτεφαίνον ΕἾ γωϑέσδοοςὃδὲλυνθ φρῶν δὲ αὐακρίσιως ἠξίωσι ὁν φέ
δοντοι πίὸ ἀγγελίσ. περίανοίοοσ' δὲ σεριελθμονος ἦν γεινίςω, διϑώπομα οἐπέσειλε ἐ-
π'αὐτὸν τίὼ ἀϑελφείω ἐωυ»ρν'3,ϑυγατῦδα. δοκέων μὲν μάλιςα ταύτῃδπεῖϑε
βϑχε. ἀπσικομῆδηο ϑὲ ταυΐτη ς,καὶ λειούσησ' ὦ ποῖ᾽ βούλεαι τῆν τε τυραννίσι ἐς δ,
Ἀουο' πσεσίν,κοιὶ τὸν οἶκον 15 ποιϊὸσ διαφόρηϑέντοι μὰ δον,ἢαὐτοστε ἀπελϑῶν
ἔχειν; ἄπιϑι ἐς, ποὶ οἰκία“τοιῦσον σεωῦδν ζημιῶν" Φιλοτι μίη κτῇ μα σποκόν.. μὴὉ
κακὸν ὦ κοριῷ ἰῷ:πολλοὶ τῶν δικοζων τοὶ ἐπαιφκεσδρα προτιθεσιςπολλοὶδὲἢδπτοὶ
μη αδιξῴμονοι, τοὶ ποίξῳα ἀτσίβαλοντυραυν)ο χοῆ μα σφαλόμόν, πολλοὶ δὲ αὖ
τῇσ' ὁ αςτο ἀσι.ὃ δὲ, γέρωντε ἤδη καὶ ποιριβκκῶσ,μὴσίδοτὰσιωῦοὗἀγαϑὰἄλ-
λοισι. ἡ μν,δὰτοὶἐποιγργόταταδισοβεσαὑπὴΤῷ πιο, ἔλεε πρὸς αὐτόνὃὃ,
ὑτρκρυνόμονοσἔφυοὐσὰμὰἥξεινἐοΚόριν,ϑονἔςτ' δὴ τσὺν θαύη 7 “τόρ τεόντοι ὃν ποι
τέρα. ἀποιγγειλοίσμοὃταύτηςτοῦσοι,αἰ“τθέτονὃτιεοίαφοίοοςκήρυποπέμ'πεῖ,Θὰ
Λόμονοσ' αὐὴῤὝ δὰ ἐς κόδκυραν ἥκειν ἐκέϊνον δὲ ἐκίλόυε ἐς κόφινον ἀπιηθ μῆνον, διιοΐ
δὺγον γυνέϑαε τῆ α τυραννίδος. ποιταινέξιντοοδ᾽ἀδὲὴ᾿οντοισιΤ''ποοιδὸςὃμὲτιε-
ρζαφοΐοσνἐσέλλοὺἐσσίκόνκυβαν.Ὁδὲπαῖςᾧἐςπἰιὸκόρινιϑον.μαϑόντᾷςδὲὧιΚλ
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κυλαῖοι τούτων ἔποικοι ἵνα μέ στὸ τ εοίανοίρουἐςτί κοὐρίω ἀποίκυτου, κτείνουσι ἂν
νειν ἰστοον " αὐ τὶ τούτων μὰ περιίανοίρος κἀρκυμαΐονοἐπιμωρέθα..Λαικισιχομϑγιοιὃ
σύλῳ μεγάλῳ ὡσ ἀπίκοντο, ἐπσολιόρκιον Σοέμον- προ βαλόντος δὲ πρὸς “ὁ τεῖλοτ,
ΠΞ μὰ πρὸσ θαλοίοσῃ ἑ τεῶ σ᾽“πύρχου κουτὰ Φ προσίσειον τῆσ᾽πόλιος“σοδρέβη-
σαν. μὲὰ δὰ αὐορν' βουϑησαντοο τιολυκράτοος χειρὶ πολλῇ ἀτσηλοί ϑη(ονουτὸὰ ἢ
ἐν ἐπαίΐνω πύργον "ὃν δὲ τῖῖο ῥοίλιου “Ὁ οὔρεοσ ἐπεόντα, ἐπεξῆλιϑον δὶ το ἐπίκου
ῥο! καιὲ οἰεἱ τῶν Σαμυΐων συχυ οἱ. δι,ξαίμονοι δὰ ποὺσ᾽ Λαικασθχεμουίονῷἔτ᾽ὁλ'τονχρόνον
ἔφδιτον ἐπαίσωδἱδὲἐ“πιασωώμονοι, ἔκτεινονεἰμῇξναῦδὶ“πολρέοντερ Λαισθμμονίων
δμοισι ἐγύϑοντο, ταύτην τἰὸ ἢ μόμω Αρχίκ τε καὶ Λυνϑπῃ, αἀρέθῃ δδὺ Σ οί μοσ'. Αρ-
χἕπογα καὶ λυισΐπεσ' μοουῦοι σωυς ασεσόντοο', φϑύγοισί ἐσ ὁ πεῖχοσ' ποῖσι Σαμοΐ
σίσῖ, οὶἀτρκλιῖαϑέντοςτῆὀπίσωὅδον",ἀπίθανονοὐτῇπόλιτῇΣαμίων-“τοέτῳ
δὲἀπ᾿ Αρχίεω τούτον γεγονότι ἄλλῳ Αραζε τῷ Σαμάου τοῦ Αρλέεω, αὐ ὃἊς οἱ πι-:
τοίνῃ σιωεγμνόμην.δηίμον γϑ τούτο υ ἰωδ,δο ξείγων “ποίντων μάλιςνι ἐτίμα το Σαμιέ
συσ' κοιὶ δὶ τῷ “πουτοὶ ἔφε Σαΐμχον τοὔνομα τειϑῆναι, ὅτι δ᾽ ππουτὴρ Αρλέησ' οἱ Σ ὦἱ-
μῳαβῤιςεύζαο,ἐτελόύτησε,τιμᾷνδὲΣαμυέςοε ἔφῃ, διότι παι Ἀναΐ δι ἐὸν “τοίπσσο
δῊ μεσΐᾳ απὸ Σαμέων δ, Λλαϊκσίκεμϑύιοι δὰ ὧσ' στρι τιοσερούκονται ἐγεχθγείθιν ἱι-
μέραι, πολιορκίσυσι Σάμον,ἐςεἰπρό(ῷτεοὐϑὰν προενθ΄1760πῶνπρηγμάτων, ἀ-
"ποιλλίοσον ἐρ τί τιελοπόννυσον. ὧσ᾽δὲ δμκατουιότόροσ'λόγοοὥρμηται.λέγετοκ
Πολυκράτεα ἐπιχώΐθιον νόμασμιακα΄ τοι. πολλὸν μολίβδου κουτοχουσω σιχντοι.
δοῦγαίστρι τῆν δὰ δε ξαμῆδου, οὕτω δὴ ἀπτοιλλοίοσεαθοις « ταυγην πρῶτον ςρατιὴν
ἐρ σπίὼ Ασίζω λαίκεσθιμονίοισι Δώριἐδἐποιή(θινηο ' δ δ᾽ ἀδὲῥν υολυκράώτοα ςφρα--
τπου(ἀίμενοι Σαμάίων, ἐπεὶἃΛαῖκσίχεμθνιοιαὐδηοῦσ' ἀφρλείπειν ἔμελλον,κοὶ αὐτοὶ
αἰπέτσλεον ἐς Σίφνον. χρημάτωνγὺἐδέονηρ.τοὶὃ τῶν Σιφνίων πρήγρατοι ἤκμαζε
τον ὧν χρόνον,κολ νησιωτέων μάλιςα ἐτπαλούτρον.τεἐόντωνοὐσι οὐ τῇ νήσῳ
χουσξωνκοὶὰ αὐ γυρέων μετοίλλων ὅτω, ὥςτε ἀχὸ τῇσ᾽ ϑιιοίτης τῶν πνομλύων αὐχ΄
εν χρεμοαΐτων,ϑησαυρδσ'ὦὐἡΔελφῦϊσιαὐαιοίετας, ὅμοια τοῖσι τσλουσιωτοζηοσι.αὐ
ῬῚ δὲ τὰ γινόμονα τῷοὐ ταυτῷ ἑποίσῳ χρήματα σιονέμον. ὅτε ὧν ἐποιδῦν" ὧν 85
σοιυρὸν, ἐχθέωντο τῷ χρησποίῳ ,εἰουυηοἿσιτοὶ“πποιρεύντοιἀγαθὰδά τε ᾿ξ] πολαν χρό
νον “ποιραμδειν. δὶ δὰ τιν ϑίη, ἔχρεσίστϑιτοῖδε:
αλλ δχαν οἱ Σίφνῳ πρυτανήϊα λόυμος γενδεταυ,

Λδϑκοφρύστ ογορη,τότο δὲ δεῖ φραάσιμονος αὐοϊὸς
Φροίασοιαϑ». ξύλινόν το λόχον κήρυκοίτ' ἐρυθρόν."
ς τοὶσιδὲΣιφνοισιτότοῖν ἡαἰγορὴ ΝΡ πρυτοινήϊον, παρίῳ λίθῳ ἡσκωμθἑ τοῦτοντ' χρησμὶ ἐκ ὁδοί το ἤσαν γνὥναι, ὅτε ηὅτε δ ϑυτ,ἔτο ἢ Σαμίων ἀπιγμένων. ἐπεί τὸ
γλ τάχιστα πρὸς τί Σίφνον προσζορον δ Σαΐμμοι ἔπσεμφον 5 νεῶν μυΐαν πρίσϑθεωσ'
ἄτουσαν ἐσ τί πόλιν.» ὃ ποιλαμὸν ἀἰ παίθα αἱ νῆες,ανμελταλεφέςςἡἣνἔξίοο,
ὁὗτινϑέῃπροιγόρόυε "ἶσι Σιφυίοισι φυλοίξααϑ, εν ξύλιον λόγονκα λάλονσινὴ)κῇ
ρυπονὀβυϑρόν «ἀπαινθ'μονοι σ᾽ ὧν ὁ ἄπελοι, ἐδέονηρ ἢ" Σιφνίων, δέοι τοῖλοιν τοῖ στρ! ΧΟΙ͂
(κα. οὐ φασκόντωνδὲ χρήσειν τῶν Σιφνίων αὐτοῖσι ,δι Σαΐμιοι οὖσ χύροδε αὐτῶν
ἐπόρϑεον" ππυιϑόμονοι δ᾽ δ ϑυῦσ,, ἧκον δ Σ ἰφνιοι βοκιϑίοντοσ . Καὶ συμβαλόντες αὖ--:
“οἷσι,ἑασω8ησανκαὶαὐπῶνποῦλλὴἀπεκλεϊοϑείινἐξἄςτοσὑηὴπᾶνΣαμίων-καὶὲ
οὐοὖςμξὰταῦτα ἑκουὸν τοΐλοιντοι ἔπρηξενποιρὰδὲἘρμμονέίωννῇῆοναὐτὶ χρ-:
μιάτων “ποιρέλοιβον Θυρίίω σἰω οὐ τιελοπουνήσῳ.καὶ αὐ τὼ τροιζηνίοισι ποιραμουτέ
ϑεν. αὐηοὶδὲ κυσίνἕωσἱρὸοὐΚρήτῃ,ἔκτισαν.οὐκ ἀϑ᾽ ἄξιο» τολέοντιο,, ἀλλὰ Ζαὰ
καυϑέονο' δελοῦντος ἐκ τῆο νέον. ἔμεινανδὶοὐταύτιι,καὶδσθμεμϑνεσανἐπ᾿ἔπια
-τοίντοι στο τοὶ Ἱρὰ τοὶ οὐ Κυσίονίᾳ ἐδυτοι ναὔ, οὗτοί ἐἰσι οι ποιήσαντος,καὶὃντῆδ
δικτυλνῃσ' γυόνοξκτῳ δὰ ἔτο Αἰ πνῆται αὐτοῦσ ναυμαχίμνικήσαντεςἐνζαποδιί(ιν
μιὰ κρυτοδυ"ποὰ τῶν νηῶν κουπρίςεε ἐλουσζων ποὶσ' πρώραο' ἠκρῶτηίασαν, η) αὐέ
ϑεσαν, ἐφδἰ Ἱρὸν τῆ Αθηναίροοὐαἰγήνε,ταῦταδὲἐποίπίινἔγκοτον ἔλοντορ σα-
βμέοισι Αἰγινῆίτοιι. πρότερον μὴν γϑ' Σαΐμκοι ἐπ᾿ Αμφλκρατοος Ὀασιλθύονςοὗ Σα-
μῳ,ςοατου(ζμονοι ἐπ᾿ Αἴγιναν, μεγοίλο, κοιποὸ ἐποίησαν Αἰγινάτοις, νὴ ἔποι,ϑον ὑσὶ
ἐκείνωνἡμῆὺαἰπτὶναὐταἐ μήκωνα δὰ σδρὶ Σαμίων μᾶλλον, ὅτι στ “τϑζα ἔξ) μέγι
ςὰ ἃ ποίντων ελλήνων ὁ δὰγασμωΐα, ϑρεός τε ὑ(»λοῦ᾽ ὄρυγμα ἐσ παυτήνοντα κοὰ
ἑκουν ὀργυάσ. ἄορ ὦ δρυγμανοΐτωϑεν αρ ξάμονον, ἀμῳίφσομονν δὰ μῆκοσ τον
ὀρύγμκαῃσ, πὰ ςοαδιοί ἐσι.ὁ δὲ ὑ οσ,"ὴ δδροσ, ὀκτῶ Ἐμοίτδοον σύϑδεσ'. σγαητοινὁσ'



“ΉῊν

ΚΣ ΕΒΡΙ͂Ν ἊΣ ἩΡοΔοΤΟΥ.
δὔνγη εϑυαθ δ λο δρυγμία ἀϊοἴτσηχυ βοϑος ὀρώρυκταῶ . πϑέποιν δὲ ὁ δῆῥος " δύοῦ

τὸ ὕσίορ μετοχω τουδμονὸν δγβ. τῶν Οὐλήνων, παιραγίνετου ἐς τί “σόλιν, ἀγόμονον
ορὸ μεγάλης πηγῆς. ἀρ χι τέκτωνδὲτον ὀρύγμιας τούτον ἐγάλφο μεγαρδὺς Ἑύποι
λῦνος ναυςρόφου - οὗτο μὴ δὴ οὐ τῶν πϑιῶν ὅξ - διθύτδρον δὲ περι λιμήα χῶμα
δῇ θαλοΐοσᾳ, βά30σ' κουτὰ ἐἶκοσι δβγυζῶν - μῆκος ὃ “Ὁ χωὐματος, μέζον δύο ςαόιίωυ-
“τοίον δέστρι ὁ ὀβγασοιι νηὸς μεγίςον. ποίντωννηῶν τῶν,ἡμεῖς᾿διμᾶῆν.τονοὐχιτῷ
κτῶν πρῶποσ' ἐγγίθο νᾶϊμος δίλεω ἐπιχόθιοο', ηούτων εἰνεῖο μᾶλλόν τί πσέον Σα-
μέων ἐμύκανα -«καμβύσᾳ δὲ τῷ κύρου χρονίζογτι 'σεοὶ Αἵγν ΠΤ ον, Κοὶ ποιραφρονῇ-
σιν! » ἐποινιςοιζα77αδοίοσῖνμάγοιδύοἀδελφεοί,τῶνμὸν ἔτορον κουτοιλελοΐτσιε Γ
ἠκηΐων μελεσϊονὸν ὃ Καμβύσηρ οὗτος δὲ ὧν οἱ ἐ ποινέση μαθών το ὃν Σμόμδιος θοζ--
γατον ὡς κρύηοιη» γυνόμογορ,κο ὡς ὃλ ΐγοι τι ἢ σιχνδὲἐταισομόνοι αὐλὴν τιόρ σέων,
ἃ δὰ πολλοὶ τπσεριεόντοΐ μινεἰσδιοίισαν, πρὸς ταῦσοι βονλϑύσαρ ποΐϑε, ἐπσεχείβησι, "Ὁ
σι βασιληῖσι- ἱμδ οἱ ἀϑελφεῦσὃν,εἰποὦσαυςποιναςῆναε:κθταμάλιςα ὁ εἶδοσ'
σβέρσε τῷ κύρον.“δν,ὃ καμβύσας ἐδγχα ἑωῦον ἀδελφεὸν, ἀπέκτεινε - ἰαδτὸδὴ ὃ-
μοιοο' εἶδοο' τῷ Σ μόβ'δι"καὶδ1)ὄνομαπόνὁἔχεΣμόβσιο.ἄβοονὧναὔοίρααὖ--
«γνώ ὁμάγοσ πιατιζεϑησ,ὡςδαὐνΡοπαύτασιαπρή4,εἶσιἄχφνἐςβασιλήϊ
ον θρόνον. ποιήσχο᾽δὲ τοῦ το, κήρυιοις διίσεμσε τῇ το ἄλλῃ, κοὶ δὰ καὶ ἐᾳ Αἴγυ ον
πιροερέουτὸτῷςρατῷ͵ὡςΣμόμσιορ{δκύρεἀκουςέαἐἰῃοὗλοιποῦ,ἀλλ οὐ Καμ--
Βύσῳω. δἷτε δ ὧν ἄλλοι κἤρυκασ' προηγορδνον. ταῦτα «ποὰ δὰ κοῦδἐπ᾿ΑἾγυπῆον
τοαλθεῖο, δύοισκε γουῦβ Καμθύσια καὶ ὁν ςοαῤν ἐδντα τῆς Συβμήις οὗ Ἐκ βατοίνοισι,
προηχϑρόνε τοὺς οὗ μέσοισι τοὶ οἱ τωτοιλμῆδα ἐκ 5 μαΐγου "καμθύσης δὰ ἀκούβις ταῦ
σα ἐκ 75 κόρυκος,κοὰ ἐλ'σίσας μὰν λέγων ἀληϑέα, αὐ τός τοπροθεδθαϑ» ἐκ πρηξαῖ
ασεοσ,, πεμφϑέντοι γοΐ αὐτὸν ὧν ἀποκτενέον τοὶ Σμόβ δὲν οὐ ποοίϊίθα ταῦτα, βλέ
ασ' ἐς ἦν πριξάασεα, εἶτσε '»ρήξαασεσ,, οὔτι μοι δγεπρήξαο ἡὁ,τοῖ προσί,ϑηκὸν
πρῆγμαὃδὲ, ἴτας,ὦϑώασοτοαιοὐκ ἔςι τωῦσα ἀληϑέα ὅκωο κοτί σοι Σ μέρσις ἀδελ
Φεὸς ὁσὸς ἐποινέσηκαοὐδὲὅκφσ  Οζ ἐκείνου ἦ' αὐοίρὸς νεῖ κϑ'6 τι ἔσαιιἢμέγα,σι
πρόν ὀγὼ γᾺ αὐὸς ποιήσαςπὰ, σύμε ἔκελόυδι', ἴθαὦμάνχιροὶ τῇσι ἐμεωῦ τον". εἰ
μάν ναν ὁι τεθνεῶτος αὐεσέασι, πρὸς δός όει καὶ Αςνάτεα “ὃν μῆσον ἐποναςήσιαϑοε-..
α δὲ ἔςι ὡς πὴ πρὸ τοῦ", οἱὐ μήτιηοι ἔκγυ ἐκείγον νεώτῦλον καικὸν αἶα βλάσᾳναῦ ὧν
μοι δοκί 4 μετασιώξαντοις δὲν κήρυνου, ὑξετάζῳνεἰρωτοῦντας,ποιβ ὅτων ἥκων προ"
στγϑρόύει ἡ μιν Σ μόδδιος βασιλῆος ἀκούειν « ταῦτα εἰ ποινῆς τ ρυξαάασιοοι, ἤρεσε
γδ καρ βύσι, αὐ τίηοι μιετοιδι[ ὥκτοσ' γν ὁμονοσ' δκῆρυξ ἧκε. ἀπαιγβλονον δέμαν ἄρε
Ὁ δτιρηξάασηξ τοῖδε; ὥνθρωπε,φῇσ γυὶ ἥκάν ποιρὰ Σ μέρσιοσ ἢ κύρον ἄγγελονιναῦ,
ὧν ἐϊποιο τί ἀληθηΐην,οἰσιϑιχοοζρωνκθ΄τορααὐτὸςΤΙΣμέρσιιο'φαινόμῆνοςἐν8.14
οὐετέλλοῦ ταδ΄τοι,ἢτῶντις ἐκείγου ὗὕπηρετέωνὃδὲ,εἶπε-ὀγὼΣμόμδινμὴνον Κύρου
ὕξόρυ βασιλδὺρ Καμβύσης ἤλοισε ἐο Αἴγνπῆον,οὔνοῳ δπσώπος. ὁ δέ μοι μάγος ὁν,
καμβύσηο' ἐπί ξοπον πιὸν οἰκηΐων ἀπέδειξε, οὗτος ταῦτα οὐετείλοιρ. Φασ', Σμόβ'-
διν αν κύρον ἅψοι ὃν ταῦταἐπιϑέμῆρονεἴποιπρὸςὑμέανσ'.ὃμῆν,,δη΄στοἔλεγω
οὐδὲν ἐπίκουτο. δυσμοίος καμβύσας δὰ εἶπε,πρήξαασες,σὺἐλοἷαιαὐὴρἀγα,ϑὺς ποιή
6.9 εἰ καλδυόμονον,αὐπίωἐκπαξῷδυγαςἐμοὶϑὰ,τίςδιἐξτιδδσέωνὃἐποιγεσεῶτ,ἐ-
“ἰθατούων ἡζ Σ μόν διος οὐνόμοαο,.δὲ ἃ σεἐπῦ μοιδοκέω σαυτοΐοεοὺ τενὸρ οοὔ-
τὸ ὦ βασιλϑ. οἱ μοΐγοι εἰσί Ῥιοἱἐποινεςτῶτεο,τόν,τοἔλιπιο'μελεσίυνὸν 2 ομυΐῶν;
πατιξζεί ϑητ."0 ὃ ούτον ἀϑυλφεὸς ΣμόβσιιςοὐθωδταιἀκούσαντοικαμθύσεαδὲΣμέρ
διος οὔνομα κἔτνηο ἱἀλαηθηΐα τῶν το λόγον, καὶτοῦοὐ ὕπιν ἰον "ὅο' ἐδότεε οὗ τῷ ὕ--
πνῷ ἀποιγγάλαί τινά εἷ ὡς Σ μόδοις ἐζόμωνος ἐρ ἐὸν Οασιλήϊον θρόνον,  αὐσειε Τῇ κο
φαλῇ Ζ' ὀραρϑιμαϑοὸν δὲ ὡς μοῖταν ἀπολώλειοὸο εἶα ὧν ἀϑιλφεὸν,ἀπέκλοιε Σμ ἔρ
σιν. ἀπσοκλαυΐσκο' δὰ, Κοιξπερλαμειοτη στὰς τῆ ἁ ποίσῃ συμφορῇ, αὐαθρώσπει ἐπὶ “ὃν
ἡπσον,οὗνόῳἔχοντὴντοιλάσηνξο' Σοῦσκεςρατούςαϑ» ἀδὶ ὧν μάγον καί δι αὐαθρα!.-.
σίκὸντἐπαὶὁν ἵσσσον, οὔ νϑυλεοῦ »οὐ ξίφεος ὃμύκιο ἀποιαίΠΤοι"γυμνωϑὲνδὲὁ
Ἰίφοο, τοαΐοι ἐὸν μηρόν. ζωματιοῦεἰςδὲκουτοὶἄζιηρ,οὐτὸςτῇπρότδρον τῶν ΑἸὸν-
“Τίων ϑεὸν ἄπιν ἔπληξε,ὧσδκοιερίῳἔδοξετιτύφϑαιι,,ἐϊρ90 ὃ καμβύσπο', ὅτι τῇ
"πῦλι οὔνομα ἐμ"ὁδὲ,εἶπον ὅτι εκβάτανατῷδὲὅτι πρότερον ἐκέχρησο ἐκ βοτοῦς
πόλιοοοὐεκιβατοζνοισιτολυτήσεινἐὸν Οἴον, ὃ μὲ δὴ οἱ “οἵ σι μηδἿσιἘκβαταΐοι.
σιἐσόκες τελόυτηΐσειν γεραιδσ' . οἱ "Ὁ σῖ δι ἰμδ ποίντο, τοὶ πρήγματα «Ὁ δὰ χρησή--
ρκον ἡ σι οὗ Σνοίμεκβατοίοισι ἔλεε οὐδα,"ηὴφῇὧςχἱτο ἐ πειρεόμονος ἐπύϑο»» τῖς



ΘΑΛΕΙΑ-

“ὅλιοο ὁ αὔνομα, ὑπὸ τῇσ'συμφορῆσ'τῆν τοὺκ ον μαλον ἐπσεταλήγμεοΐοο,, καὶ
» γϑ ζώμκχο' ἐσωφρόνισῳ. συλλαθῶνὃ,ὁϑεοτηρόταιονεἶπε.ἐνθαῦτακαμβύσια
» ἐὸν Κύρον ὕξι παεποωμλέον τολόυταν. "5 τὸ μῖν τοσοῦτοὶ. ἡ μόνσιδὲὥσθλονὧσ'ϊμ9
» σί, μοτοκτσεμίοίμνοουδρσζῶντῶν"ποιρεόντων"οὔσ'λογιμωτοΐτονσ,ἔλειέστρτοῖϑο,
».Ὼ πσέρίθια, κοιτοιλελαίβακεμεδ᾽,ποίντωνμαΐλισαἔκρυτῆτον. πρηγμμαίτων γδξιορ ἐς
» ὑμέας ἐκφῇναιε" ὀγὼ γουβ ἐὼν οὐ αἰγύηζῳ, εἶδον ἔψεν οἱ τῷ ὕπνῳ τίὼ, μεσοιμὰ ἔφε
» Δὸν Ἰσιεῖν. ἐδόκεον δύ μοι ἄγγελον ἐλιϑόντοι 03 δΐκον ἀγγέλλειν, ὧσ Σμόμσιο Ἰζόμε
» γος ἐσ ἣ' δασιλήϊον θρόνον, μαύσεις τῇ κεφαλῇ δ' ὀρανξ.σιείσιχς δέ μὴ ἀποιρεϑέω πἰὼ
» ἀρχὴν πρὸς ἢ ἀδελφεδ, ἐποίπίθι πουχύτὸρα, ἢ σοφώτϑρα"οὐ τῇ δὶαὐθρωτσιἔῃφύσει,
» δ οὐῆν αβιὰ ὁ μέλ γίνεαϑ,ἀποῖέπειν.ὑγὼὃδματαιοςπρῃξάασεαἀφοπέμεποωἐς
. Σϑ ἀποκτόνεοντο Σ μόμοὶν, 2 δργαοϑέντοο5κοικοῦτοσούτου,ἀϑεῶσσιοεπάμεν,Σ
. σαμὰ ἐπιλεξάμῆνος μίκο τέ τις μοι Σ μόβ'στον ὑπαεραερημιέε, ἄλλοο ἐ ποινασοιίῃ αὐ
. θρώπσων. ποιγὸε δὰ τον' μέλλονηοο ἔσιιϑιιεἃμουρτῶν,ἀδιλφεοκηόνοςτοοὐδὲνδέον

᾿ “. “ ἔχῃ »Ὁ Ὁ 2 ΄ ΄ ν᾿ "ε ΄,. γέγονα, κοιξ τῆ σ'βασιληίης οὐδὲν ἥοσον ἐσόρημακ.Σ μόμ σις γυὶ δὴ ἰν ὁμω γος,έν,μι
. ὁσαέμων προέφαιε οὐ τῇ δει ἐποινασήσροϑας. ὁ μὴ Φ δβ'γον δβγαςοιζ μοι, καὶ
ν Σμόδοιιν ἐὸν κύρον, μυκέτι ὑ μῶῖν ἐόγτοι. λογίξεοϑε . οἵ δὲ ὑ μὲν μά οι κρατῴουσι τῶν
» θδασιληΐῶν όνντο ἔλιπον ἐπα ἔοτον τῶν οἰγιίων,κοιὶ ὃ ἐκείγου ἀϑελφεὺς Σ μόμσιις. “ὃν,
,. μβέναν μαϊλιςο χοίω ἐμδὲαἰορα πρὸσ τῶν μωΐγχερυσετοονϑότος τιμωρίᾳ ἐμοί, ὃ-
. 5: μὴ αὐοσίῳ μϑρῳ τοτολδύτη κε, ὑπὸ τῶν ἑωυοὗοἰκηξωτοίτων..“οὐτουδὲμηκέτι
» ἑόνηος, διότθρα τῶν λοι ποιδὺ ὑμῖνὦτόσοιγίνεταίμοι αὐαγικοιότοον οὐ τζλλε
 νυ οὐὲ, τοϊ,ϑέλωμοι γύνέαϑως, τολϑυτῶν “ὸν βἵον, καὶ δὴ ὑμῖν τοίϑε ἐπισναίπῇοἰϑε-
ν οὐσ' ἦν θασιλαΐουσ ἐπιιουλέων-καὶποῖσινὑμῆν,καὶμάλιςαΑχαεμῖνδίωνἡἾσι ποι
. βεοῦσι,μὴ“περαὶδιεῖνσέἡγομονἰὼναὖτιςἐςμῴδοιοπεριελβϑοῦσον.ἀλλτῳδόλῳ
» ἐδουὺ αὖπίὸκτη(έμονοι, δόλῳ ὑααερεϑῆνοε ὑπὸ ὑμέων, το καὶ οϑένεϊ τῷ ἐουτδρ
» γασοίμεονοι, ϑένε]ερυτοὶ κου τδρὸν αὐασιύίᾳοὖνκοιὲταῦχαμὲτφριδῦσιὑμῖν,γῇτο
» θυρτὸν ἐκῷὁΡοἱ,κοιξγιωαἷκῶςτο,καὶποοίμψιαπίκοθιονἐσσιἐςνἀἰπτοῖνταιχρόνον
» ἐλόυϑέροισι. μήσί αὐκίῷστμλδοισιαὐχὴν,μίδ᾽ἐπαιχειοίστισιαὐασώζειν,τὸοἱαγτία
. Ῥύτοισι αβίομακὺ μὲν γγνέϑαε' καὶ προσίτι τού σι ὁ πέλοσ τιδδ σίῶων ἑποίϑῳ ἐ-

πὶγυνέϑοςονἐμοὶἐπιγύλονε"ματεὀϊποῖς τωδσοι ὃ καμβύσης, ἀππέκλαιε “ποῖ
ὅν τίὼ ἑωνν᾽σραν.τιδσοιὃ ὡς ὃν ἑασιλέα σον αὐακλαύσαντοι, πποίντιρ τοῖ
τοοϑῆοο ἐχόμονα εἶλον, ταῦ τα κατείρεικον τε," οἰμωγῇ ἀφιϑόνῳσιιςχρέωντο.μὲ
δὲ ταῦτοι ὡς ἐστ ακέ λισζ τε δὲ ὀσέον, καὶ ὃ μηρὸς τοίλχίφα ἐσοΐτση, ἀπσένεικε καμβύ
συκῶν κύρου Ὀασιλδύσιχυτοιμᾶντοὶ“ποίντα.ὃπὰἔτοα,κοὰμίωϑαο᾽'τίετε-ἄπομεσὺὲ
δὲ »οπτο ράποιν ἐόντα, ὅβσινος, καὶ ϑηΐλεος γόνουᾧ"δὲσζωνδὲ“σιτοιρεοῦσι,ἀπι--
τία φλὴ ὑσσεκέχντο τὸν μαΐγοις ἔχειν τοὶ πρήγματαἀλλ᾽ἐπιςέατοἀϑὶδιαβολ
ἐπεῖν Καμβύσεα τὸ, πε σερὶ ἄ Σ μόμδιιος θανάπουναδἐκηρλεμωθῇπᾶνὁπερ
σικθν,ὅτιμῥνωυ ἠπιστέατο Σμόμσιιν τὸν κύρου βασιλέα αὐετεῶτα.. δι4νῶσ' γουβ νἡῇ
ὃ πριξάασης ἔξαρνος ἰμδ μὴ μᾶ ἀτασοκτεῖνοιε Σ μόβμσλινοὐγουὶἰωὦἀσζραλεσ Καμ
βύσιω τοτελόυτηκότος,Φαΐαςδνκύραυἡὃνἀφρλωλέναεαὐχειοίᾳ«ὃδὲδὴμὼ--
γοττολόυτηΐθιντος καμούσιω,ἀϑιῶς ἐθασίλόυσε,ἐ-πιξατούων τον ὁμωνύμου Σ μέβ
σδιιοοῦ ῬΝ' κύρα μῆνασ ἔπ’ ἃ τὸν ἐπιλοίπί καμβύσῃ ἐς τὰ ὀκτὼ ἔπια τῆς τοληρώῶσι
οα'οὐ“οἵσιπεδίαἐς «δ ὑπαμιιόσυς ποίντοιο' δὐδὺ γυσίαο᾽ μεγοΐλοιο,ὥοτο ἀποϑα:-
γόνηδ; αὐτον",πόξϑον ἔχειν πτοίντοις τᾷρ οὐ τῇ ἀσίᾳ ποίρεξ αὐτῶν τόδσίων. διιαπίμ
ἰασ γόόμάρο ἐσ ποῖὶ ἔθνοο' τῶν, ἤρλα, προοῦπε ἀτελεΐίω ἕψοι ςρατεΐης τ) φό-
ρου ἐπ᾿ ἔτεα τοέχ" προεῖπε μῆν δὲ ταῦτα αὐ τίιον αὐ ιφούμονος ἐς σίω αῤ χήν «ὀγδόῳ
δὲ μίω) ,ἐγεφ 50 κουτοίδηλοσ' Τόπτῳ “ιᾧϑε.ο τοίνηρ ἰϑ Φαρνάασεωμῆν παῖς,γενεῖ
δὲε χοήμασι ὁ μοΐως ᾧ πρώλῳ Γ δ σίωγ.οὗποςὧνὃοτοΐνηςπρῶγοὑ πωτῇ δυσιὸνμα ονὼςἀκἐκὖΚύρουΣμόμδιιο' ἀλλϑασέρ ἰωδ, τῆϑε συμβαλλεόμοωνοσ,, ὅτι το ἐκ
ὑβεφοίτα ἐκ τῆς ἀκροτσύλιοςκοὰὅτιοὐκἐκοίλεεἐσὄψενἑωυτῷοὐδίνατῶνλογί-
μῶν πόδσῴζων. ὑπο δύ(ϑιο' δέμεν, ἐτσοΐεετοίϑε. ἔοι αὐ ον ὃ καμβύσες ϑυγατδμα,
τῇ, οὔνομα ἴω Φαιδύ μη,νίὺ αὖ τίὼ δὴ ταύταν χα ττο μαάγοσ, ταῦτα σμωοίκει.
κοιὲτῇσιἄλλῃσι ποίσῃσι τῇσι ἤ' καμβύσζω γιωαιξζ.. πέμπων δὲ ὧν ὃ οστοίνηρ πα
ποπὸ πίὼ ϑυγατέρα,ἔσιν θαύθο“τοι  ὅτοῳ αὐθρώπων κοιμῶτο,ἐΐτὸμὲ5μόμιιος
75 κύρου ἶτο μδὰ ἄλλοντον", ἡ δέ ὁ αὐτέπεμτε φαμῦδῳ οὐ πνώσκειν. οὔτε γου ὃν
Κύρον Σ μόν λιν ἰδέσϑε οὐσχι μῶ, οὔτε δὺο τις ἐϊη ὃ σμυσμιίων αὐτῇ ἀδέγαι . ἔσεμτε



ἩΡΟΔΟΤΟΥ

δΔαύτδραὺ οτοῖνες λέγον,ὦμὴαὐτῇΣμῶνδεινὸνΚύρουπνώσκφᾳ,σὺδὰπιρὰΑπάσ
σηρ πύθεν, ὅτοῳ τούτῳ σμυομκίει αὐ τό. το ἐκείνη, καὶ σύ «ποίντωο' γ' δεέηον δ» γυ
ἑωυτῆς ἀϑιλφεὸν πνώσκει. αὐ τιπσέμπει πρὸσταῦ τα κὶϑνγοΐτηρ, οὔτο Ατόσσῃ δύ-
γαμοι ἐς λόχοιο ἐλθεῖν, ὅτε ἄλλίω ἀϑὲμίίω ἰ δέρας τῶνσυγκατη μωνγιωαικῶγ"
ἐπείτε γὸ τοίλατα οὗποσ' ὠνθρωποο ὃφτίρ ποτέὄξιππχρέλϑι βε τί βασιλεϊίυ ,σδιέ--
ασειρεἡ μέασ, ἄλλίω ἄλλῃ τοίξωο᾽ - ἀκούοντι δὲ τωδιοι τῷ οτοῖνῃ, μᾶλλον ποῖτο-
φαΐνε» ὁ πρῆγμα" πϑέταν ὃ ἀγγελίην ἐασέμπε!ποιρ' αὐπέὺ,λέγουβν ταδηχ,ῶ
9υΐγατδδ,διεσιγενῆανδ,κίνδοωυυον αὐαλοβίαθοιε,Ὃν,ὁδνὃποιτὴρὑποδωύεινκα
λδύοι ἰδ γϑὶ μὴ ἔςτὸ κύρου Σ μόνδιιο, ἀλλὰ “δν,δδὺ ουταδοκίω ἐγὼ,οὐἰμὲνσοΐτὸ
συγκοιμώμᾶνοννὴτὸτδσίων κροζηος ἔλου τοι διε χοοέροντοι ἀπο )λιάσσφν, ἀλλὰ δοῦγοίε διίκην νυ ὧν τοίφον τάδε ἐπεαΐὡςσμοϑύσδιᾳ (ΟΝ μοΐθῃς αὐὸν ιουτυπνώμνονδὲ
φασον αὐ ον πιὰ ὃτο," ἰω μδὺ φαΐνηη ἔχων ὦτα, νόμαξζε σεων τίιὸ Σ μέρσι ᾧ κύρα
σμοομκαφνἢνὃμὴἔχων,σὺὃὃμάγῳΣμέρσιι,αὐτιπίμπειπρὸςταῦταἡΦαιδύμῃ,
Φαμῆδῳ κανδωωδύσειν μεγάλωρ, ἣν φ ἔ ταῦτα«ἦναὶδὰμὰτιγχαίνῃτὸὦταἔχων,
ἐπίλοιμισοσδὲ ἀφάσου(ξ. ἔφοιι,ὃἀδέναιὡςἀϊτωσειμενεϑμῶσμοιφροΐσειντοῦ-ἐ κνε , - ᾿ “ Ἂ»Ν “ ) ὯΔ ΄τοι. ἡ ὰ δὴ ὑπεδέξατο ταῦτα ᾧ ποιΤὶκουτεργοίσααϑ»-Φ'δὲμάγονπούτουα' Σ μόδσι
οσ' κῦροσ ὃ καμξύσιω αβ'χον, τοὶ ὦτα ἀπέτεμε ἐπὶ αἰτίῃ δετινι ἃ σμεικρῇ «ἡ ὧν δὰ
φοιεδύμηαὐτὴἡἢ οτάνεω θυγάτηρ, ποίντοι ἐπιτελέσ(ιτοὶὑπεδέξατοᾧποι»
Ἐπείτε αὐ τῇ μέροο ἐγῖνϑο αἰ ἀπαίξιον ὅξ ὃν μάλλονοὐπεριϊοπὴτ᾽δὲγωϑαΐζιαςΦοι
πέξσι Ῥἴσι πόδ σῃσι,ἐλϑοῦσαποιαὐὃν,ἢ υδϑε.ὑπνωμῖνε δὲ κοιρτερῶς ' μάτυ,ἤφα
σετοὶ ὦπται.μαϑοῦσοὃὁχαλεπῶἀλλ᾽δπετέωοἐκἔχονται“ὃναἴοίραὥτα,ῶςἡμέ
ρη τοίχατοι ἐγυγόνεε, τοέμισοι,ἐσήίμῃνετῷ'ποιτθὲτοὶγυνόμῆνα.ὃδὲοτοίνης“ποιρα
λαξὼν απσοιιϑένίω καὶ τωβρύίω,τσδ)σίωντοπρώνιϑἐόνπαν,καὶἑωῦτῷἐπσιτη-
λωτοριῶ ἐο ταίςιν, ἀτανγήθερ πεῖν δὶ πρϑμμα. ἃ δὲ καὶ αὐὴαραὑπατῦΤΠὅσον,
οὗ τῶ οὗὔτο ἔχειν. αὐονείκοιυτουδὲονοτοίνεω«οὖςλόγουο,ἐδύξανη.κοὰἔδοξέσζθ
ἕχουσον αὔρα πιϑρ σέων προσιτακρίσε,οὕτονὅτῳπισεύφμάλιςοι-οτανηο'μὴ
γιὸ εἰσοΐγε τοῖς ἱνπυιῷὀβγεα. ὃ δὲ τ ὡδρύμς Μεγοίβυξον- ἀσσοιϑίνυσ' δὰ, Υσδέρυεσ.γυ--
γονότωνδὲ τούτων ἔξ ,ποιραγίνεταις ἐσ τοὶ Σοῦσα δ αρεῖοσ ὃ Ὑτοίασεοο ἐκ τιόδ σζῶν
ἕκον, τούτων ὙᾺδὴἰωὦὃποιτὴρὕ'ποιρηθςἐπεὶὧναὐὃςπαῖετο,τοῖσιἔξτῶν
πόδ σζων ἔδοξε καὶ Δαρᾶον προσῳτακοίίεύϑαε - σωυελϑόντοο ϑὲ ὅτοι ἐόντος ἔτῇ ἃ,
ἐδλίδο(ίν στὸταίοις,κοὰλόγους ἐ πεΐτο δὲ ἐσ' Δαρεῖον ἀπαίκε γνώμίω ἀποφαῖνε-
 οί, ἔλεγέ σφι τοΐϑι. ἐγὼ τωῦταἐδόκεοναὐτομαἷοῦἐπίσοιοθὅτιτὸδμαΐως
ἔϊη ὃ βασιλ ἡΐων,κῶΣ Σ μέρσις ὃ Κύίρε τοτολδύτηκε,νὴοὐδοῦούτονεἴνεκον κω σὸν
διῇ, ὧσ συτήσων ἀϑὴ τῷ μάγῳ θαύαον πεῖ τε δὰ σωυήνεικα ὥστε καὶὗμέαςεἰδέναι,
κρὶὰ μὴ μοιδον ἐμὲ, ποιίειν αὐτίηο. μοι δοιοίᾳ καὶ μὴ ὑππερθαλέαθοιεοὐγὺἄμᾷνον.
ἔπε προ ταῦ ταὃ οτάνος.ὦτοιῖγτοίασεος, εἶςτε ποαϊὸς ἀγα8ον,κοὶ ἐκφαΐνειν
ἴομιοισ' σεῦ"ἐόγτοι πὶ Τὸο οὐ δὰν ἥίαπο τί μῆύτοι ἐπειχείρεσιν Ἰα την μὴ ὅτω σωυ.-
τοίχυνε ὦ Βούλως, ἀλλ᾽ ἀδὶ “ὁ σωφρονέσδοον αὐσἰὼ χοίμξανε, διἃ ΟΝ τολόῦνας γονσ
μεσ, οὐΐτω ἐπιχειρέφν "λέγοι πρὸς Ἰωδτα Δαρεῖος. αὔοίοες δι ππχρεόντεσ', ζόπτῳ ὦ
βρημήῳ 3 οτάνεοσ εἰ χρήσεϑε, ἐπίταϑε ὅτι ἀπολξειϑεποίνατα . ὁϑοίσει γουγ' τισ'
πρὸσ ὃν μαγον ἐλίᾳ περι βαλλόμενος ἑωῦτῷ κέρδεα. μάλιςα μλύγαυ ὀφάλετε ἐπ'
ὑμέων αὐτῶν δουλόμονοι ποιέειν Ἰαδ'τοι ἐπείτοδὲὑμῖναὐχφόδ εἰν ἐσ τολόϑυωο᾽αὶ
δϑόκεε,καὶ ἐμοὶ ὑ περέϑεοϑε,ἢ παοιέω μονσή μϑδον, ἢ ἔσεὑ μῆν ὅτι ἰω ὑπαερπσέσᾳ ἡ ναῦ ὃ
μόνη,ὡςοὐκἄλλοςφϑὰνἐμδκουτήγοροςἔςαις,ολλὰσφέαο᾽αὐτοὺςὀγὼ κουτερέω
πρὺσ' “ὃν μάγον. λέγει πρὸς λωδ'τα ο τοίνης, ἐπειδὴ ὥρα ασορχαμονον Δαρεῖον, ἐ-
πείτοῦὗμέασ᾽ σωυταχαΐειν αὐκηςάζειρ,Κοὲ ὑπο βάλλε ϑειε ἐκ ἐᾷ ,;,[ϑι ὀθεγῴω αὐ
ῥσὅτοῳ τόπῳποίουμων ἐσ τοὶ βασιλήα,κοιὶ ἐπιχειρήσομοναὐΟἽσιιφυλθιονο'γύλ᾽
δ σδιεςεώσας δἰσοές κακ)αὐτὸς,ἃμὴἰσιὰνἀλλἀκούσασ᾽ἃςτέῳἸόπῳπειρήσομωνἃ
μεῖδε τοι Δαρἶοᾳ τοῖσδς- ὁτοίνε,ἡπολλά ὅξι τοὶ, λόγῳ μὲ ἐκ δά το δηλῶσου ἔργῳ
δ. ἄλλαδἢπὰ,λόγῳμὲδιάτοὀβγονδὰοὐδὲν ἀπ’ αὐτῶν! χα μπρὸν γίνεταιὃ-
μξϊς δὲ ἸσεΦνυ λοιμοὶσ' τοὶδ'κοτε εώσιιο, ἐουεςοὐδὲνχαλεποῖςποιρελθᾶν.ζίη5μὰ
γὸ ὑμέων ἐόντων Ὁ ἰων,οὐδιὰς ὅσπιο οὐ πτοιρήσει «τοὶ μϑ,κθυ πουτοῖι ϑεόμονος ἡ μίας,
χοὶ δένου καὶ διάμαίνων,ξη»ϑὲἔχωαὐτὸςσκῆψινδπροπεταΐταντῇγποΐριμον.φὰς
οὐδτι.το ἥκειν ἐκ τιδὸ σίων,κοὶ βούλεοϑαξ τί ἔφρο' ποιρο ΤΞ ποι[δσημῆναιτῷὅα
σιλίϊ. οὔθαι γοῖρ τ δι «δοο λίγυϑαε, λεγέῶῳ, τοῦ νὰ αὐτονλλνόμίαδὲ τεἰδυδοίωο!,



ΘΑΛΕΙΑ-

υ ἡ διδόμονν,καὶἡτῇἀλεϑηΐᾳσδίαχρεαίμονοι..ὁμὲγεἀδύδονταιπότοι,ἐπεαῦντι
» μέλλωσι τοῖσι 1δύϑεσι πείσαντοςκαρδεσιοϑοις.ἰδάλι,ϑίζογταζτι,ῖνατῇἀλιηϑηΐκ
» ἐπιασοίΐσωντοι κάρδοδ', κοιί τις μᾶλλον στῇ σι. ἐπαιάπσητοι.οὕτωὧντοῦτοιἀσκέ
» ουτος, τών τῷ περιεχόμεθα- εἰ δὲ μηδὲν κε ρδείσεσθϑαε μέλλοιον,δμοίωςδὴδ,τὸἀληϑιε

ϑόμωνος (δυσὰς ἐΐφ,καὶδἀδυδύμοωνοςἀλειϑη . ὃςδὴ μῇ γα τῶν πυλουρῶν ἕνθὴ “πος
ρεΐᾳ, οὐ τῷ ὦ ἄμάνον ἐς χρόνον ἔςτκι δο δ᾽ δὴ) αὖττι βαΐνν πειρῶ7,διεικυύϑωοὐθαῦ.-
το ἰὼν πολέμιοφονὶ ἔπειτα. ὡσοΐ μωνοι ἔσω, ἔργον ἐλ μεθα. λέτε Γοδρύπο μετα ταδ'
τααὔοΐσες φίλοι,ἡμὲνκατὸκοΐλλιον“έξᾷαὐασιύίθιαϑςπίωἀρχὴνἢἔτμὴδατε
ἐσόμεθα αὐἱτίὠ αὐαλαῖἂν,ἀποθαφεῖν.ὅτιγοβαὐχόμεθαμὴἐόντοςτιδ)ήσοιὗτὴμῇ
δου αὐοϊοὺς μαΐγον,κολούρυ ὦται οὐκ ἔλονος-ὅσαιτοὑμέωνκαμβύσῃ νόσζοντι ποῖ
ρεγύνοντο, “ποΐντωσ' κουμέμνη οϑε τοὶἐπίστοιζε πόδσασι τολόυτῶν ἐῥν βίον,μὴ'πτεί
βεωμλῥοισι αὐαικτοὶ γος σίρ οὐ χεέν τα,ταοὐκοἱεδινιύμεθα,ἀλλ᾽ἐππὶδιαβολῇἐδὺ--
κεομῆν πεῖν καμβύσεα "γαῦ ὧν τίϑεμαι ἰἶφον “πεί.ϑεοϑυε δαρείῳ, καὶ μὴ σια-
λύεθϑας ἐκ ἠξ συλλόγον τοῦδε ἄλλοιϑι ἰόντασ', ἢ ἀδὶ εἰν μωγον ἰϑίέωσ.. ταῦτα εἶπε
Ττοβρύηο"")ποίντοσταύτῃοὔγεον.οἱᾧδὲ οὗτοι ταῦτα ἐ βου λϑύοντο,ἐγίνετο κοστὰ
σμυτυλάίω ποίδε, τοῖσι μωΐλο ισι ἔδοξε βουλόυομάψοισι τιρεξω ασεὰ φίλον προοϑέ-
εϑις, ὅτι το ἐπεπόνϑεε πρῦσ Καμβύσεω αὐουΐσια, δο' δὶ τὸν “ποῖον “Ῥ ἔδύσαχς,, οἱτῃ-
λωλέκεε, καὶ διότι μὸυῦο0 ἡπαίςα ὧν Σ μόν στοῦ πον' κύρον θαΐοστον ,αὐτοχειοίμ
μιν ἀππολίσκο. πρδο' σὺ ἔτι, δντοι. οὐ αἴγῃ μεγίςη “δτθρηξοίασεα οὐ Τὶὄβ'σῃσι. Ὃν -
τῶν δὴ μιὰν ἐἶνεκε κουλέσκντορ, φίλον προσικτίωνῬ,οίΞεὶτὸλοιβόντεσ',καὶδριΐ-
οἱσι,ἢμίωδἔξεωνπαρἑωυτῷ.μῴδ'ὑ}οίσεινπτοιραμεδαν)αὐϑρωπωνσἰὼἀγὸσφρίωνἃ
“ποίτην ἐσ τ όβ'σασ' γυχϑνιῆαν, ὑταιλινδύμονοιτοὶτοῖντοὶὁμυοίασίύσειν-ὗποορμέ-
γου δὲ γον πρηξωασεῶ ποιήσειν ποῦτα, ὧσ' αὐ πεισοῖν μαν οἱ μώγοι, διδύπτδρα προ
σίφόμον,, αὐτοὶ μὲν φαάμνοι τι ὄμσχο' “ποΐντας συγκαλέειν αἰπσὸ ὁ βασιλήϊον τεῖ--
λϑονκεϊνον δ᾽ ἐκύλδνον αὐαβοΐχα 3πύργον,ἀγορδσουι,ὡς ὑτῦ ἢ κύρα Σ μέρσιος ἀρ
τοντάυ, κοιὲ ὑπ οὐδενδο' ἄλλου . τοῦτα δὲ οὗ τω οὐετέλλοντο,, ὡς “πισυτοῖτον δϑεν
ἐόντοο' αὐ τον' οὐ τιϑϑέσασι, καὶ πολλάκι ἀπσοϑεξαμῆδον γνώμίω ὧσ“πϑρ εἴη ὃ κν-
ρου Σ μόνδισνποὶὰ 03αργεσι μάδου ἐὸν φόνον αὐτον, φαμῆζου δ,κοὰ ταῦτα ἑτοίμου
ἘΣ; ποιζειν τοῦ πρηξάασιεω, συγκαλέξντιο ἥ νόνσαῦ δὶ μωΐγοι,αὐεβίβασαν αὐ
ον ἀδὲὴ ἐν πύργον,κοὰ ἀγορδύειν ἐκέλδυον.ὃδὰ,πᾶν,δ τι ἐκᾶνοι προσυθίοντο αὐ-
τον τούτων μῖὺ ἑκὼν ἐπελήϑετο αρ ξαίμθνοσ' δὲ ἀπ᾿ Αχαεμδεοσ', ἐγγνενλόγη σα πίω
πούτοείω ἄ; κύρε . μετοιϑὲ ὡς ἐς τοῦ: κοιτέ βᾳ τολόυτῶν, ἔλεγε ὅσα ἀγαϑὰ κῦροσ
πόρσακο πεύσοιύκοι'σδιεξελϑῶὼν δὲ ταῦτοι,ὑϑέφοινεσἰἀλυϑηϊίω,φάμονοσπρό
τῦρον μᾶν τϑον ΠΥ εἰν. οὐ γουβ δὶ ἔνοα ἀστραλῆσ' λέγειν τοὶ γυνόμῇνα,ἐνἡτῷ"ποιρεόν
“ἰ αὐαγικαξίω μὰν κουταλοιμ βαδειν .«κοὶὰ σὴ ἔ λεγυ ον μὲ Κνρου σ μόν δεν, ὧσ αὐ -
ῥο σὺ καμβύσιῶ αἰαγικαζόμανοσ ἀποκτείνειεντοῦσ μαΐγοιο δὲ βασιλδύειν τγέρ
σᾷσι δὲ πολλὰἐποιρησοίμωνος,,ἐμὴαὐαἴοτησουΐατοὀπαίσωσἰυὺαὐχἂν,καὶποὺσ᾽μοί-
γνις τισαίατο, ἀπῖκαἑωῦδι5εφαλίω φόνειθϑιαε ἀρὰ τον πύργον κοίτω»τιρῳ-
ξαασησ' μίύ ναυ ἐδν δὶν πιοίντοι χρόνον αὐὴρ δοαμος, οὕτω ἐτολδύτασι.δὃδὰἐπ]ἃ
"πὸν τό σέων,ὡς ἐ βουλϑύσοιν αὐ τίεοι ἐπιχειρέειν τοῖσιμάγοισικοὰμὴὑπερθάλ.
λεύκ, ἴεν δξά μονοι "οἾσι ϑεόίσι, τῶν “περὶ πριξοίασεα πρελθέντων εἰδότες ὁδίν .'
ἔρτε δ τῇ δδιῷ μέσῃ Ξείχοντος, ἐγένοντο «κου τὰ πσεοὶ πριξάσσια γυγονότα ἔτσι θαΐ
γοντὸ- ἐγθαιδ'τοι ἐκοευίντος τῆ ὁδον᾽,ἐσιίδοσαν αὐ» σι σῷ ἶσι λόγουςδιμὴνἀμφὶἐὸν
Ὁτοῖνηεν 'ποΐγχυκαὶλόθοντος ὑπερβαλέῶαε,μὴδέδὶδεόντωντῶδνπρηγμάτωνἔπαι-
τίϑεαῦ»δδὰἀμοὶ“ὃνδιαρέϊοναὐγίηοιτεἸένοι,"τὸϑιδογμλψαηριίφν;μήσδ'ὑπερ
βάλλειϑοιε. ὡϑιζομίῥων δ᾽ αὐτῶν, ἐφωΐῳ Ἰρόκον ξ 77 ἃ ζϑύγυα, δύο αἦγυπιῶν ξϑύ-
πασιαἶκοντοί το," τί λλουτοινὴἀμύοσεν!αἰδόντοςὃἸαῦσο δὶ ἑ 7ἀνταντοδιαρείς
ἡποίντος αἴνεον γν μεν" ἔπειτα θείθιντ) τοὶ (ασιλήϊα τοθαῤῥηνθτος “οἵσιθρνσι.ἐσσι
 σι δὲ ἐππὶ τοὶ πύλοις, ἐγίνθο δϊόν τι Δαρείῳ ἡ γνώμῃ ἔφ δε “ἰοὐτοι ϑυόμονοι γι δὶ
φύλφιιοι αὔοί ασ' τοῦο "δ σέων πρώτους καὶ οὐδὲν τοιοῦτον ὑποπῆ δύοντεο ὑἐαὐ--
πῶδν ἐσεύϑοιε, ποιρείησαν ϑείᾳ πομπῇ χρεωμίέονσ'. οὐδύξτσηρα! ται οὐσεία . ἐπεί τε δὲ
Ἰὴ “ποιρῆ λίϑον ἐσ' σἰὺ αὐλίω,, ἐνέκυμσαν τοῖσι τοῖο' ἀγγελίας ἔστῃ δδόυσι δὲ γουΐλοισι,
ὀϊ σφεαοἵσύρεουὃ,τιϑέλοντεσἥκθιον.καὶἅμαὶξορέοντοοτουπονὸ,τοῖσιπυλῶ--
ρδϊσι ἀπείλεον., ὅτι στρἔα ποιρῆκοιν. ἴσον τὸ βου λομθϑουο' τοῦσ' 7 ἃ ἐσ ἡ πρόσω
τιριριέγαε. ᾧδὲ, σγακα λόυσοίμωψοι,κοτὲ στασοί μονοι τοὶ ἐγχειοίσα, τούτους μὴ εν.

ἨῊ Οα



ἨΡΟΔΟΤΟΥ͂

ἔσονται,αὐ. ταῦτῃσυγικὸντρόυσι . αὐτοὶ δὲ ἤξσιχν οοόμῳἐνὧναὐοβεῶνα"οἱ δὰ
μάλχοι ἔτνγον ἀμφότεροι τανικαῦδ παι ἐδγτοο' ἄσω,καὶ τοὶ ἐγ πρηξαίασιω γνόμονα
οὐ βουλῇ ἔχοντεσ.ὁπεὶὧνεἶδὸντοὺςδυνουλουθτοϑορυβυμδέονοτο,κοιὶΟοῶντοισ',ἃ
γά το ξορα μον ποίλιν ἀμφότεροι. καὶ ὡσ ἔμαιϑον ὁ γριδύμονον,, προσ ἐλκίω ἐξω:-.
“πον. «ὁ μίν, δὰ αὐ τέων φθαύέ τὰ τόξα κουτολόμανοςὃδὲ,πρὸ σἰιὸ αἰχμίω ἐξάπε
το.οὐθαδτα δὲ σιυέμασγον ἀλλήλοισι, τῷ μὴ δ ποὶ τόξααὐαλοιβόντιαὐτῴων,ὶόν
τῶν τε ἀγχοῦαὐτῷ ἢ πολεμέωνμὴ προσκειμλέωνἰωχρυσοὶδένδἔπτεροο,,τῇοὐ
χρῇ ἡ μηνί κοὰ »οὗτο μῖ, Αασοι ϑύνν σαΐει ἐς ὧν μηρδν"τοῦτο δὲ,τνταφόμυεα ἐς
ἐὸν ὀφθαλμϑυ.καὶἐσερύ,8ημὴ)τον'ὀφθαλμοῦἐκ1ξΞώματοσὃτντοιφόμτνωησ'- οὐ--
μῆῥηοι ἀπυξθανέ γυ-ἢδὶδὲ μάγον ϑτορος Τωματίζφπούρυςὃὃ ἕτερος, ἐπείτί ὦ πο
τόξα ἐδὲν χρυσοὶ ἐγονίετο, ἰω κ᾽ δῇ θέλοι μος ἐσύχων ἐο ἥ' αὐοϊρεῶγα,ἐς τοῦτον ιοῦτα
φϑύγει,ϑέλων αὐ οὗ προϑϑᾶνοαι τοὶσ' ϑύρας. καΐέ δι σμυεασίΠσυσι ἐ ἡ] ὰ δύο δα
ρξϊός τε ,"ὴ Τὸ βρύσι. συμαλακένοσϑὲ τοβρύεω τῷ μάγῳὁδωυρᾶορ ἐπεξεῶσ ὑπόρέι δα οὐσκότοϊ προμηϑεόμῇ μὴ τολήξεν τοβρύζω ὁρέων δέ μεν αὐ γὸν ἐπσισεῶτοι
ὁ Γοβρύης,ἐἴρε»» ὅτι οὐ χρὴ“ τῇ χιρ' ὃ δὲ πε, προμινϑεόμῇ σίο,μὴτολέξω-τοῦρύες
ἡ ἀμείδετο. ὥϑει νὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ὁ (ἰφοσ'. Δαρξϊοο' δὲ πυϑόμᾶνος,ὥσίτὸὁἔγχει
ρίδιον, κοι ἔτυχί κωσ τον μάχον, ἀπουκτείναντιο' δὲ τοὺς μοίγους κοὶ ἀποτοαιμόν.
το αὐ τίῶν τος κεφαλοὶςνὺςμῆνζωματίασἑωντῶναὐτρν'λείποουδ,, καὶ ἀδν
γασίας εἰνεκον,Κοὰ φυλοικῆς τῆσἀκροσσδλιοσ,. οἱ δὲ πσέντε αὐ πίων ἔλοντοσ' τῶν μωΐ
γον το κεφαλοὶς, ἔϑεον, β οὶ το,κοὶ ποιτοίγῳ χρεώμνοι κοὶτ'ὀέσαρ τοῦ ἄλλουδ'
ἐπειολέον ,δβηγεόμῆνοί το ὃ πρῆγμα, καὶ δφμνύον το τοὺς κεφαλούς κοὶ ἃμα ἔκ
τειεον “ποῖντοί τινα τῶν μοΐγρν “ὃνοὗ τοῦσὶ γινόμονον . δὶ δὰ τρία μαιϑόντεο᾽ "ὁ γυγ6--
γὸσ᾽ ἐκ τῶν ἐ ΠΤἃ,κοὶ τῶν μάγον τί ἀποίταν, ἐσικοιέδυν καὶ αὐτοὶ ἕτερα “οι τοι
ποιέφν, «απ ίμῖνοι δὲ τοὶ ἐγχειοίσια, ἔκτεινον δίων τινὰ μάγον δοισκον-ἃδὰ μὴνυξ
ἐπελιϑοῦσικ ἔδω,ἔλιφον δὴ) οὐδένα μοΐγον «ταύταν σἰὼ ἡμέρην ϑεραπσεύουσι τιόμίριι κοι
νῇ μζλιςα τῶν ἡμδμἐων-κποὰ οἱ αὐ τῇ,κοενὁρσίὼμεγοίληνἄγουἢκέκληὑπὸΓόβσέων μαγοφονίοιι. οἱ τῇ, καέχον ἐδένα ἔξεσι φανῆναι ἐς ὁ φῶς. ἀλλὰ κα αις ἑὼν
οὖν ὦ μώτοι ἔλουσϊ τίὼ ἡμόμίω ταύταν. ἐπείτε δὰ νουτέξηδϑόρυθοο καὶ ὁ "αίν
χες Ἀμερέων ἐγεψίθο,οχλδύοντο οἱ ἐπινατοίντες τοῖσι μάτοισι περὶ Ζ' πρυγμιάτων
ποίνηλονὸ ἐλέλϑείξιν λόγοι ἄταισοι μὲ οὐίοισι ε λλήνων,ἐλέλθησοιν δ δν.ο παῦρα μὴν
ἐκίλδυνε ἐς μέσον Γι δ σῃσι ουτοιθᾶνοιε τοὶ πρίγμιαται, λέγον τοίδε « ἐμοὶ δοκίει οἷα
μὸ ἡ μέων μονονρχον μοῦυὸν μεκάτὶγγνέϑαιοὔτεχορἡδὺ, οὔτε ἀγα ϑὸν " εἴδωτς
μὲν γοῦ τἰὼ καμβύσεω ὅβειν ἐπ᾽ ὅσον ἐπεξίλιϑειμετεσφίηουτο δὲ κοὰ τις ον μώ-.
πὺ ὕϊδριον κοι ὡς δ᾽ δὴ ἄν χρῖμακουταρτημλξονμοεώουρχίον,τί, ἔξεςι αὐδυϑυνωσ'
ποιίφν τὰ, βούλεται «καὶ γορ δ᾿) ἐὸν αὐ ςὸν αὐοϊρῶν ποίντων τοῖντα ἐς ταυΐτην πί
μαχὴνξοὺς τῶν ἐω ϑότων νοημάτων τήσειε.ἔγρίνετουμῖνγαίρδιὕδοιςὑγὴπῶνποιρεἥντῶν ἀγαιϑεῦν"φ ϑένος ϑὰ οὐ χῇϑεν οεμφνετοι αὐθρώπῳ "δ δ᾽ ἔχων ταῦτα ἔχει
ητοῖστῶν που’τὴτοι.τοὶμὺ,γϑὶδβρᾷ κεκορημῆδος ὅδ διει πολλὰ, ἀταοϑαλα.τὰ δὲ,
φΦιϑύνῳ «κοίζηοι αἴοξοα γε τύραννον ἀφιϑονον ἔσιει 7 ζαοντοί γε ποίντοι τοὶ ἀγαθώ;-
Ὁ δ ύπιναντίον᾽ οὐτου ἐν ἄν τλιίτοις πέφυκε. Φιϑανέει γϑ' τοῖσι αἰ (ςοῖσι πιριεξοΐ
χεγκοεὶ ὃ συσι.χοεξρειδὲ γοῖσι κομοΐφοισι τῶν ἀστδν.σια βολοὺς ὃ ἀρίςον οὐ δέκεὅθε. ἀ
γαρμος τον ϑὲ ποίντων. ἐν το γουλ αὐ ὸν μυτοέωοϑωῦ μωξᾳς,ἀπσέλβετοι ὅτι ἃ
καρ τοι ϑερασεύετοιιἰμτεϑεραεύᾳτιοκαβτοι,θέτοἄτοθωπείαν ἡϊούμονος
τοὶ δὲ δὴ μέγισαι ὅλο μαι ἐρέων:γόμονοὶτο χανε πτούτοεα, καὶ βιὰχῃ γωωαζηοις κτεί
νᾳ το ἀκρέτων. τολῆ!ϑὸς δὲ οὐδ ον, πρῶτα μᾶν οὔνομοι “ποίντων κοΐλλιςον ἔχει Ἰσανδ-:
μΐην σιδύτερα ϑὲ »οὐτων,20,8μοωδουρλοςτρι(δέν.“πτοίλῳμὴδὴἀρχοὲςαῤχειὑπαεῦ
ϑυνον ἢοὐδ χὴν ἔχει "ὀκλδύματοι δὲ -πτοίντοι ἐρ δὲ κοινὸν αὐαφόν4, τίϑεμοιε ὧν γνὦμην
μετένταο ἡ μέωσ᾽ μϑυναρλῴίον, ὁ τολῆθοσ ἀέξᾳνεοὐ τ᾽ὦ“πολλῷοὔ!τοὶ ποΐντικ.οτοῖ
γηο' μὴν δ ταύταν τίιὸ γνώμιψ ἐσέφδρε «Μεγοίβυζουδὲδλιγαρλᾷ:ι ἐκέλδυε ἐπιζά-
πεῖν,λέχρντοΐϑεντοὶ,μὲν ο τοίνης εἶπε τύραννοι ποιυον, λελέλϑω κα μοὶ τοῦχοι.
τοὶδ'ὰφὁ τλῆ3ος αὔωγε φό4ν “ὁ κράτος, γνώμυς τῆσ' ἀρίξης Ἡμαίρτηκεὃμέλον
γα ἀχρεῖου οὐδέν ὅξι ἀξαυετώταερον ,ἐδὲ ὗ βριφνιϑύτερον . κοὶξ τυραόνον ὕβριν Φϑύ.
γοντοῖς αὐοβοαυο, ἐφ δή μου ἀκηλαίςου ὕβρινπεσέειν ἔς! οὐσὰ μῶσ' αἰαφ(εν ὃ μῶνὴὁ τι ποιξει, γιναὶ σμῶν ποιέει «τῷδὲ οὐ γινώσκειν οἴτι.Ἀϑ᾽6γουὁνὺγινώσποι, ὃο οὔτ'
ἰδισοίλθη, οὔτε οἰδὲκοιλὸν οὐθὲν οὐ δὲ ἐκήτον, ὠνϑέει τῷ ἐ μταισὼν το πρήγματα αὖδι

νόκ.
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γδον,χεμοίῤῥῳ"πποταμῷἸκωλοῦ. δμῷ μδδνανδὶτ'δσεσι(οικδνγοζονσι,οὗτοιχροΐ
 τον ἡ μεῖσ' θὲ αὖοἱ ῶν τῶν οὐλ ίσων ἐπιλέξαντεοδμελίίω,τούτοισιπεριϑέϊομονὉ

» κραάτοο' οὐ γὐ' δὲ τούτοισιμοαὐὐηοὶ οὐεσόμεθα.Ἀρἱστὸνδὲαὐοἱοῶνἐἰκϑσ᾽οὐδίιςαΟσλόύ
μιατοι γίνεαϑ» «μεγί βυξος μὴν δ ταύτην γνὥμιν ἀσίφερε “Τἶτος δὲ Δαρεῖος ἀππεσιεί
χϑυτο γν ὦμαν λέχφν- ἐμοὶ δὲ τοὶ ,μὸ τε Μεγοίβυζος ἐς ὁ τολῆϑος ἔχοντα, δοϊκίει
ὀρϑῶσ λέξαι.τοί,δ᾽ἐςὀλιγορχίεν,οὐκὀρϑεῦςΣιὼνπ'προκφμάψων,Ὁ“ποίντωντῶν,
λέχρ αῤίσων ἐόντων,δμουτὸοὐῇἴσουἡὀλιγουρλχέες,κοὶὰμουνουίχον,πολλᾷοὗ
τὸπροέχειν λέχρ" αὐοϊοὺς γυὶ ὦ ὅν Ὃν ἀρίτον,οὐδὲνἄμένονδὴφανείῃ:γναἰμῃγὺθι
αὐτελρεώμονοσ'ἐπα οπσεύοιὁ)ἀμωμήτωσ'ἡτολίήϑεοςσυχτότεὁ)βουλόδμα-:
τὰ ἀδὲ δυσμονέαο' αὐοΐσας οὕτω μάλιςα.οὐ δὲ ὀλιγαρλάμ» ΤΡλλᾶϊσι αρ ετίὼ ἐπασκέ
ὃνσι ἐς “Ὁ κοινὸν ἔλθεα Ἰστα Ἰοωρὰφλλέειἐπ΄νεϑαεαὐπῶνΡΝ ἕποισος βελόμανορ
κορυφαῖοσ' Εἰ ,γν ὥμμοῖ τε νικᾷν, ἐς ἔχθεα μεγοΐλο. ἀλλήλοισι ἀπικνέονται. 2 ὧν
φοΐσιες ἐπΐνοντοῶυ- ἐκ δὲ τῶν «αισίων, φόνος ἐκ δὲ.9φόνουἀπέδηἐσμοανωρχίἄν")
οὐ οούτῳσιίϑεξςε,ὅσον ὅ8) ἄξιηρ οὐλῖςον.δάμουτὸαὐοὐῥλοντος,ἀδιωύατοιμὴοὗκοικϑ'
τα το ἐπονέαϑε ποτα τος τοίνωυ ἐγγινομίψης ἐσ' τὸ κοινὰ, ἔαβεα δὰ ἐκ ἐγγίνζ “ΟἾσι,
φκλίαεν Ἰοραλ"δτὲπον τὰς τοὶκοινὰ,συγικρύαρτρα' τριδῦσι" ὥξιορ 5. τὅτὸ γί--2. Εἴ «9.5 . ΕΣ φῇ ᾳκ« ͵ ’ Η δ ΪΔΔ ον ποῖ ν᾿νύ},ἐςὃ)προτοίςτιςὅ'δήμου«ἤν“Ἰότουοποιύσεἐκδὲαὐτιϑωῦμάζεγῃἕτοςδὴ
ὑπὸ ἢ δύμον. θωῦ μαξζόμονοςδαὖὧνἐφαῤα μοιουρμος ἐών - τὴ οὐ τούτῳ δηλα νὴ
ξοος ὡς ἡ μοωυουρ χἠϊκράτιςονοὐἢδὲἔπει“ποΐντοισυλλαβόντοιεἰπεῖν,κόϑϑενἡμῶν
ἡ ἐλδιϑεοίη ἐγυύϑοικαέξ τοῦ δόνοο' κότδρα ποιρὰ “δ δή μον, ἢ δλιγουρχίης, ἢ μου
γαρβχου ἔχω τοΐναν γν ὥμων ἡ μέχο' ἐλδυϑερωϑένταο' 2 οἵα αὔοίοα,"Ρ γοἰρϑη περι
τἔλλεινιλχοοίο το ύγυ, ποιβίονονόμου μὴ λύειν ἔλοντοις δ οὐ γϑ" ἀϊμᾷνου.γνὦμαι
μὴ δὴ τᾶς αὖταῦ προςικίχῬδιδὲτζοσερεςτιῦνἔπ]ἃαὖοοὧν,προσίθον»ταύτῃ.
ὡςδὲἑαστό 35 τὴ γν ὥἴμᾳὃοτοῖνης,Πέρσῃσι ἰσονομάίω απούσων φριλίθα ἔλεξε ἐς μέ
σὸν αὐ τοῖσι τοῖδε.. Ανοἵδόϊ' «χσιῶ7,δῆλοι.γὺδὲ ὅτι σιεὶ οἷαγέτιναἡμέωνβασι-
λέαγὺνἔαϑ ἤκοι κλήρῳγε λοιλθνπον, ἢ ἐπε αὐτων τῷ τόδ σῴων τσλήϑεϊὀν,δἐ-
καῖνοι ἕλων.ἢ ἄλλ τινὰ μιλανὴν ὀγὼ μδγναν ὑ μὲν σικ οὐγονθμαε.ὄτοτὴοὐδ
χεῖν ὅτο οὐδ χιαῦς ἐθέλω.ἐπὶ τούτῳ δὲ ὑτσέςίτα μοι τῆς ὧρ χῇ σ᾽, ἐπ’ᾧπὸἐπ᾽οὐδενῦσ'
ὑ μέων αὐ ξομαι, ὅτε αὖὁσ᾽ὀγὼοὐτοῦἀπ'ἐμϑ)αἰεὶγινόμνοι.τούτου ἐἰ ποινὴος τωδ'
το,σμυςχρεον δι ἔξ ἀδὲηοὐ ἰσινοδηος μὴ δῈ στο. οὐκ οἰηγρνζ50,ἀλλ᾽ἐκμέσουκα
θῆφοκοὶ να αὐτὴ ἡ οἰκίη σιατολέφ μοωύν ἐλδυ ϑέρη ἐοῦίθι Γ δρσίων "ἡ οὐλκαΤτο-
συῦτο,ὅσιιαὐτὴϑέλει,νόμον οὐκ ὑπαερθαίγουσο οὖν νιδδ σίων - οι δὲ λοιπσοὶ πῶν
ἑπτὰ, ἐβουλϑύοντο ὡς Οασιλέα δικακότοτα Ξἥσοντοι κα στρι ἔσοξεοτοῖαδὰκαὶ
Οἷσι ἀγὸ οτοΐνεωσ αἰεὶ πνομϑύοισι,ἢν ἐς ἄλλόν τινα ἢ ἑπτὰ ἔλθῃἢβασιλυηϊη,ὑξαίρε
τοὶσδιίβο 3» ἐυϑῆτοί τε μησικὴν ἔτε οο' ἑποΐςου,ὴπίω“τοῖσινσἱερεὴνδ᾽γάνετοιοὗπέρ
σισι ΤΙ μεὼΤοῖΤΗ "οὔθ, δὲ ἐΐνεικενἐβούλόυ(οῖνδιδιίσοαϑ,ταῦδχο,ὅτιἐβούλουσίτῷ
πρῶτο  πρϑγμαμο σιυέσησῳ αὐτούς «τῦτα μὴν δὴ οτοῖνῃ ὑδαίρετα " τοίϑε δὰ
ἐσ δ' κοινὸν ἐβούλδυσαν,ποιοινΐαε ἐσ' τοὶ βασιλάϊα 'ποΐυτοι αν βαλόμονον ἢ πὰ,
αὐ ἐσαχγνελέος ἦν μὴ τυϊχάνε δ σῶν μὲ γιωσεμὸς θασιλδὺρ,γαμέᾳν ὃ μὴ ὁθᾶναι ἄλ,
λοϑεν τῷ δασιλέ]ἶἐκἢ"σωυεποιναςοίντων"περὶδὲτῆςβασιληίηςἐβόλδυσιχνῬτόν
δενδτον ὁδὃ᾿᾿πσλολα ἐπτοινατέλλονηοῖ, πρῶτος φϑέγ ξῳτοι οὐ ᾧ προαΞείῳ,δὴ
ἐπι βεθυκότων, ἄξορν ἔχειν τέ βασιληΐην.δ ἀαρέῳ ὃ ἣν Ἱτασοκόμος αὐὴρ Οφδο,ζ),οὖνο
μαῆν οἱ βάρις.-πρὸς ἄβορν “ὃν αὔοίρα ἐπείτε σγελύθωσοιν, ἔλεξε δαρᾶος τοίδε . οἿ-
βαρες,ἡμὲνδέδοιυτοαυ περὶ τῆο' βασιληΐηρ ριέφν κουτοὶ τοῖδε ὅταν δὴὃἵσαοςπρῶ-
τος φθέγξυη ἅμα ᾧ ἡλίῳαὐιόντι, δῆ" ἐπταναθεξηκόη' ἄβορν ἔχειν πίω βασιληΐην,
τη ὧὲν ἐΐ τινα ἔλϑις σορζον, μυχανῶ, ὡς δὴ ἡ μ᾽οὦ μεν ἄξιο»ὁτέρας,"μὴ ἄλλός τς.
αὶμέξεχη οὐδάρες »ἵσδε-ἐλδὲὦδέασυταιοὗ«οὕτῳοἱὍΕ ἢ Θασιλέα ἦ. ἡμὴ θάρσιε»ύου ἀνεκεμὴ ϑυμὶ ἔχι ἀγαθὸν ὡς θασιλδϑὸς ἐσιεὶρ ἀλὸῦ πρὸ συῦ ἔσοιι “οἰαδτα ἕλω
φάρμαιουλέτεδΔαρεϊορ-ἀἡοἔγαυΤΙὉιδτὰἔχειςσόρλσμα,ὧρᾳμυχανόζαϑ»"ἡμὴαὖ
Θρέλλεαϑνὡςηἢἐπσιόσηςἣμέρεςὁἀγῶν ἡ μᾶν ὕἢ| .ἀκούθις ταῦτα ὃ οἱ βάρες,γριί4 οι
ὀνϑοοὡς ἐγήνϑο νῦ ξ.3. θηλέων ἵππων μίαν,τίὃδιουλείεἵσσυςἔσένγυμάλιςα,ταυ'
τον ἀγαγοὺ ἐς ὁ προάσειου κουτίσιησε κὴ ἐπσήγατε Ἣν Δαρεῖα ἵ'τσσονἡτοὶἃφλλὰ
περιἥγαιε ἀγχοῦ τῇ ἵπιτῳ ἐγχοέμηγων τῇ θηλέϊ.τί λα ἡ, ἐπῆκα ὀχκεῦζθα ΠΥ πὴ αἱ
ἡ μέῤι δὲ διαφωσκέσι,ὦἕξκουτοὶ,σμυεθήιον»», “ἰδῆσαν 5 ὅ᾽ ἵπσσων σ᾽εξελαυνόνῃβ
ἢ ηουτοὶ δ' προάσειον,ὧσ'κουτοὸὥξιορδἰχῷοἷονἐγυνονη,ἵνα τῆς πποιροιλο μθδης νυν
κοτε δέδιγ» ἡθήλεα ἱ'ππθοἰθαδηαὃΔαρείςἵσσοςπροφοϊοαμῶν, χρεμέπισι. ἁμαἨῊ ΟΟ, εἰ
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χῷ ἵππῳ τοῦ σποιήξιντι, ἀςρασῃ ἐξ αἰϑοίησ' καὶ βροντὴ ἐγοῦθο . ἐπιγυνόμονα δὲ
ταῦτατῷ Δαρείῳ, ἐτολέωσίμιν ὥοπδὺ ἐκ σωυϑέφου τοῦ γυνόμονα,δὶδὲ,πουτοι,28
ρόντος οἰγὸ τῶν Ἰσσῶν, προσίκαῥεόν μὰν “ὃν Δουγεῖον ὧσ' βασιλῆα! μῖὺ,δάφασιδ;
οἰδαριεα ταῦτα μηχανήσικοϑοια. δὶδὲ γοιοῖδε, κοῦ γου ἐπ᾿ ἀμφότδνα λέγωτοιε ὑπὸ
πδλσέων, ὡς τῆς Ἰτσῦν ταύτης τῶν ὐὐϑρων ἐπιασίας τῇχειοὶ ἔλει αὐ τίωὼ κρν--.
ας οὐτῇσι αὐαξυρίσι.ὡςὃμαὃἡλίῳ αὐιόντι ἀπαί «αἷς μέλλᾳντὲν Ἰτπσσοισ,δ' οἰο
ρεα ἔξίηον ὀβείραντοι τίὼ χεῖρα, πρὸρ “- Δαρείου ἵτασου ποὺς μυκτῆροιο' προσινεϊ -
κοες κὸν δὲ, αἰοϑό μονον, Φοιμε ξαιϑαξ το,κοὶ χρεμετίσοιι. δαρεόσ' τῷ σὴ ὃ γςασε
ος, βασιλϑὴσ' ἀτοεδέδεκο . και δὶ ἥσοιν οἱ τῇ Ασῖῃ ποίντες πουτόίκορι γ πσλίω ἀραβί-
ον, Κύρον το κουτοιςοε αμϑύπ, καὶ ὥσθλον αὖτις καμβύσιω. Ἀράβιοιδὲ οὐ σοιματοὶ
τάκουίιν ἀϑὲδουλοσιωὴι πέρσκσι, ἀλλὰ ξᾶνοι ἐγούοντο, παρέντι καμβύσια ἐπ'
ΑἾγυ πον. ἀεκόντων γὺ" Ἀρα βίων,οὐκ ὁδ ἐσβάλλοιω τιέρσσι ἐς Αἴγντον. γέμες
τὸ δ) πρώγους ἐγοίμες κόνσῃσι ὃ Δουρεῖος ,Κύρου μῆὺ δύο ἣνγατέρομσ᾽ ΑὉῬασοῦν το, Κὴ
κρτυστόνην. σέ μῆν Ατοοσαν,πηροσωυοικήσικίιν καμθύσῃ το τῷ Αϑιλφεῷ ὦαὖσισ
τῷ μάγῳ. σἰὸ δὲ Αρτυςωΐην,ποιριϑένονἑτέρηνδὲΣμόϑδιοο'ἦ'κύρουϑυγχτέραγα
με, τῇ ἄνομα ἰω ποίαις «ἔσῳ ὑὲ κοὰ σίιὸ ἦ; οτοΐνεω θυγατέρα, ἣ ὃν μολον κοιτοίδῃ
λον ἐ ποίασε. δευοζ μιιὅοσ' τε, “τοίετοί ὃ ἐπιμτολέχῬ.πρῶτονμί ναῦ τύφν ποιηξίμε
νος λίϑινον, ἔσηεσε, ζῶονδέδὶοἱἰδ,αὐὰρἱππέυς.ἐποέγρανοδὲγράμματαλέλ97-
τοὶτοῖϑε, Διουγεἶος ὃ γεοίασεος σιωΐ το ἦ ἵσσον τῇ ἀρετῇ» οὔνομα λέχρν""Ὁ ὁ] βά
ρεῦς ρον Ἰσαοιθ μδ,ἐετήοςῬ τίὼ τι δ σίων δασιληΐην «γριήσοις ὃ τοῦ χοι ὦ πιόβσῃσι,
αἰ χοῦσ' κοι τοτή σοι.» εἴκοσι»τοὺςοἰδηοῚπουλίουδη(νιαπἸας.μουτοιτήστιο'δὲποὺςἀρ-
γος». αβλονταῦ ἐπαισήστισ,ἐτοῦξαφόρδο'προσιούαικαιτοὶἔθγεαάγε,πρὸςὈΪ
σι ἔθνεσι «ἔν τσλυσιολχύρσα' προς Τοίασὼν ,Ἀ) ὑπερβαίνων τὸν προσιχέαο' τοὶ ἑκαισξ
τῳ ἀλλήλοισι ἄλλα ἔθνεα νέμων. ἀρχὰο ὃ τὴ φόρον πρόθσον τί ἐπέτειον κοιτοὶ τοῖα,
Πεῖλε τοῖσι [ὶ αὐ τίων ἀργύριον ἀποιπνέσσι εἰρη Οαδυλ νιον φοιθμὸν τοίλανρε
ἀποιγινέφν, “ΟἿσιδὲχρυσίον ἃ ποὶ πνέσσι,Δ]οφκο᾽ν.ὁὃβαβυλώνιοντοίλανρυδύνα:
γα δ) βοΐσικο ἔβϑομῴκοντο μ᾽ἕας . τὸ τὶ κύρε ἄρλονοορὸ αὖτις Καμβύσεω,ῃὮνναι
πιρηκῦο' δὲν φόραπέρι, ἀλλὰ σίδρα ἀγίνεον. 2. ταύτην σίιὸ ἐπί τοιαν ἦν φόρου κοι
ποιρατσλήσια τοιαῦτα ἀλλα,λέχουδ τόδ σοι ὡσ' Δαρεῖοσ' ἰλλννοίσηλοο. καμβύσηο"
) δε ασύτη ς κθροο ὃ, ποιτήρ.ὃ Μλ,δτι ἑκατσήλόυε- ποίντοα τοὶ πρήγμματαὃὃ,δ΄τιλας.
λεφός το ἣν," ὀλίχρρ'ὃὃ ὅτι δσιόρ το νὴ ἀγοιθα στῇ ι“ποΐντοι ἐμιλανήξορ "ἀγὸ μὴν
δὰ τώνων,") Μαγνήτων ἢ οὐ τῇ ΑσίχνὴΑἰολέωνἡΚαρ'"ἢλυκίων,ἡμηλυέων,")
παμφύλων,εἰσγϑ'ἣνὦτιταγμοίοςΦόρος ὅτον, προσίει τοταιϑ σια τοίλαντοι ἀρ τα
γνοίπι δος ὰ δὴ πρῶτόσὦνομϑὺκατιοήκεε,ἐγὃΜυσῶνἡΛυσδιυ,ἡΑλυσονί-
ων Νὴ καδαλίων, τὴ Υπεννέων,πενταιθσια τούλαντοαι ἀργυοζεινομὸρ σιδύπερος ὅτορ.
ἐν ὃ ελληασοντίων ἢ» {αὶ θιξιὰ ἐστσλέοντι,κὴ Φρυχόν»α Θρεῖκθν Ὁ οὐ τῇ Δί,
παφλαγόνων,ἡ Μαριανδανῶν,") Σνοΐωνὶξάκοντοιτὴδιικόσιοιἣντοΐλθιντοιφόρος-.
νομθο ίρο δε ἀγ)δὺ κιλίκων, [σοι τι ΑδυιοὶἑἑξήκοντατὴΞιυκθσιοιἑποίφηςἡμέ.
ρῃσ εἶσ γινόιμονορ,"ἡτοίλαντοιἀργυοἵα τοινταιϑίσια. τούτων δὲ τροσεράνοντοι μὲ κὴ
ἑπουὸν ἐσ σἰιὸ φρερέουίθεν ἥπασον πὸ κιλικίην χιόραν αὐοιεσιμιο νη «πὶδὲ ξιρώσια,
η) ἑξήκοντα, Δαρείῳ ἐφοῖτοι "νομϑρ τῴταρσ οὗπθο' ἀγὸδὰ ποσειδεΐσν-πόλεοο,τίὼ,
ἁμῳλλοιορῦ Αμρλάρεω ὀἴκισε ἐπ᾽ σὔρεσι τοῖσι Κιλίκον τῷ, καὶ Σύρων, οὐὐ ξάμονον.
Κρ ταύ τηο' μέχρι Αἰ γύηουν τολίω μοίρησ πῆρ Αραβίων, τοῦτοι γυὶ ἣν ἀπολέα,
πεν ταν τοὶ ποιὰ ΚΣ μϑ'σία τοίλαντοι Φόρου ἣν «ἔς! δὰ οὐ τῷ νομῷ ορύτῳ Φοινίκε τε ποῖ
σι," Συρίαἡτιαλακσένα κουλεομϑέν,"ὴ Κύπροο'. γομ89ς πἰμηος ὅς. ἐπὶ ΑἸτύητε
δ κὴ λιξύων τῶν προσεχίων αἰ γυπγῳ, Κυρήνης το, τῇ Βαῤκηρ ,ἐς ὃν αἰγύ ἩΤ ον.
γομϑν οἱ τοῦ ἐκακοσμέαἑτῇαμόσιο προσίοι τοίλαντοι, πποιρεξ “δ ἐκ τῆο μύριος
λέμμψεηο πνομῆψονουλγνοζου,δ,ἐγήνθοἐκτῶνἰχθύων.»ούθευντεδὴχοοὶσ'Ῥναργν
οἷσυνκοιὰ γον ἐπιμεζου μβέου σίηου προσίει ἃ ΠΤ] ακόσια πο λαντοι" σΡυ γουβ δυαί ϑε--
κα μυλιάσι τιδο σέων τε Ῥἵσιοὶ ἢ λευκῷ τείχεϊᾧοὐμέμφα καοικυμήδοισιμουπαμε
Τέασι,ἡΟἵαιτού'ἐπαροέροισι:νομὸςἔκτ'ξος.Σααυύσιι νὴ) Τανσοέρτοι,κὴ Διαδι
καὶ τε "Ἀὴ Α'ποιρύηἐςτόνοντοταγριοῦοι,ἐββδομήκοντοινὴἑκοιὸντάλφυτοπροσῶ
φερον. γομὸσ᾽ ἕσσομοσ οὗοο᾽,ἀγὸ Σὅσωνδὲ νὴ τῇσ' ἄλλης Κιοσίων χρη πκόσια .78μὸς ὄγδοος ξηοσ.δ) Βαδυλῶνοσ ἢ,ν) “ἢ λοιπῆς Αοσυοίης χιό θις λέλιά δι προσηϊϊα
τοΐλανται ἀρτυοίε, κὴ ποαῖϑες ἐκηρμζαι πεν τοικόσιοι"νομὸ ςἐἴναηρο' ὅτοῦ᾽ οὐ δὲ Ακ-
δαταωνμὴ πα λοιπῆς μησικῆφνὴ παρυκαφίων,ὴ ορθοκορυξαψτίων, πεντήκοντά τα
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καὶ το αι σι τοΐλουν τος ὐομὸο δύιῳποῦ οὗτρο. Κάσσιοι δὲ Καὶ τιυοίκωέ, ττοαὐγῖ.-:
μαιϑοΐτῷ, ") δαρεξταυ, ἐς τὸν συμφόμοντοσ, διηκόσια τοίλουντοι ἀποινεονονομὸς
οὐ δέκουτοο οὗ τος αὐγὴ Βαιυτοεαρῶν δὲ μέχρι ΑἸγλῶνἑ ξόκοντοι Ὁ) “πτθεηιθσια τοΐλοιν
σα Φόρος ἣνινομϑο δυωδέηριτος οδτρρ" ἱρὴ τιαιοτυϊκῆσ' δὲ,κ)Αρμῆνἰων,")πιὸν προσε.
αἰὼν μέχρι ἠδ πόν»υ ἠ εὖ ξείγον, τοξαιθσια τοίλοιντα.. νομὸς Τίτος καὶ δέκουτοο ὃ
τος ἀ)ὸ δὰ ξαγαρτίων μκοιὶ ΣουμαγγαζωννὴΘαμαναίων,οὐτίων,κοὰμέκφν,Ἰὴ ἢ",
οὐτῇσι νήσοισι οἰκο ὄντων ἢ" οὐ τῇ ερυϑρῇ θαλοίοσε,οἱ τῇσι τῷ} Αναασοίςοις κοιλεομέ.
γε που Ικίζει βασιλδὺν, οἰ) πούτων “ποΐντων ἐ ξανϑσια ππάλοιντα ἰγήνο φόροο.. νὸ--
(μθ6 τέταρτος νὴ δύμουτος οὗ: ο- Σοΐκονε δὲ,ν) κάσσιοι, πεντήκοντα νὴ σληϑσία οἶπτος
ένεον ποίλϑιν τοινο μα πέμπτον τὴ δέκουτοο' οὗ α΄. πιαρ'ϑοινὴκοράσμειοιΙὴΣόγ
δ] το, Αράοι, Κιρκῦσια τοίλαιντοαινομϑς ἕκηοσ τὴ δύμονυοο ὅτορ.' αρικοίνιοι δὰ, κἀξ,
Αὐἰθϑέοσαες οἱ ἐκ τῆς Ασίηο,τοίακϑσιατοίλοιντοιἀπογίνεογενομθοἔβύομοοεὴδέου
"ος δῬριΜαντιηνθὶσι,κοὶ Σουρ πειρόϊσι,κ) Αλοροδιίοισι, ογεκό σιο ἔπετζτακ τοίλϑν
τοῦ γο 8 ο' ὄγδοοσ' κἡ δίχρυτοσ' δηοσ. Μόχοισι),Ὁ τι αρηνδϊσι,μὴ Μοζκρῶσι,"μὴΜοσιιοἵ
ἸΔΙσι,"} μοζροισι,Κισιατοζλοινῆαπροείρατοινομςὀγαςτὴ δέχουτος Σ᾿σ τνσδν
ὁ τολῆ 909 το πολλῷ τολεῖςοὶ ὕξι “ποίνῆ ὥ-, μεῖς Ἰσιμῆν αὐ θρώπσων"»}φόρονἀποιγή-.
γεον πηρὸσ'“ποῖν τοιὸτῶν ἄλλους ἑξήκοντα κοοὶ Τιρσια τοΐλοιντα 1ἠγμαοινομὸς ἃ
κοτὸς ὅτοσ'. ὁ μῆὺ δὶ αὐγύριονὁῥαδυλώνιονπρὸςὁὶ θβοφον συμβαλλεόμᾶνον.
τοΐλοιντον,ἢ.τροσεροίκονταμὴτσενποικϑ'σια,κοὶἐνανκοαίλιατοΐλοντοιἢχουσίονκε
σπιχεδοιουσοί στον λοπ ζόμονον, κ᾽ ἰγμκα δυοίσιζ ἐὸν 6 βοφιοῦν ταλοίνπ' δγοθδιονήα,
τὴ ἑξαιϑ σίων,") τεϊαικοκλίων, τούτων ὧἔἂν ποίντων συυτι ϑεμλέων ὁ τολῆϑος,δοἐ
τοὶ τοίλθιντοι σμυε λέ ἐς ὸν ἐπέτειον φόρον Δουρείῳ, μύρια, κοὶ τιαιαοῤλία, Ὁ
ταῖντο ιϑσια,") ἔ ξήκονταιὃδ'ἔπιγούτωνἔλοιοσονἀπιῶς,ὁλέχρεδτορδἀρείῳ προ-
σήᾳ φόροο,ἀτητὸτῖϊςλοίμοῇτῆΛιδύηοὀλιγαλχόϑεν«προ]όντοο'μλέποιἠδ χροόκ
νου") οἰγὸ νἦσων προσήϊε ἄλλος φόροσ,κοὰ τῶν ἐν τῇ εὐρώπῃ μέχρι Θεοσαλύος οἰκεὰ
μων»δ᾽ὍνδνΦόρονϑησοαυρίζάβασιλδδοΤόπῳριῷθε, Ἐς “αἰϑον κεραμέες τί
ξαο,ιουτοιχί4. ταλήσος δὲ ὁ ἄγγος, εοιακρέφ ὃν κύραμον- ἐπσεοὺ δὰ δωιθῇ χρημαάξ',
πούτοιϑ7]εἰῬσοῦτον,δίρνὁλὺἑμοίςοτοδέατοιι.οἱποιμήνωυακατεἣξθιν,τὴΦό
ρῶν ἐπαιτοίζμε" ἡ τ' δῤσὶοδὲχιόρῃμουΐημοι οὐκ ἐΐρατοιυ σϑεσμιοφόροσ, ἀτολέα. γουβ
πέρ(θυε γέμον χῦρην οἶϑε δὲ, φόρον μδὺ οὐ δένα ἐ τοίλθοσαν φόνφν,σδραθὲἀγίνεονΑἿ
ϑίοπες δι πρόσυυροι Αἰ γύ πῳτοὺς,Καμβύσας ἐλαύνων ἀδὶ “οὺφ μακροβίουο αἰ--
ϑίοποιο', κουτεςιοε [τὸ. δἰ πεοίτο πίασην πἰὸ Ἱρίωκουτοἑκίω ται, κἡ τῷ διονύσῳ αὐάά
λϑύσι τοῖσ' δρτοῖς ὅτοι ὦ ΑἹ ϑίοπεοτὴδὶταλησιόχωροιοὐτοισι,ασέρματ μϑὺ χρέων-
τοῖς τῷ αὖ τῷ,τῷ(κοῦδικαλοινόίίονετνδὸ ΄. ὀμεήματοι δὰ ἔγοτηντοῖςκουτοϊγοικαοὗοι
σμυαμφότδροιδἰ, ξίπου ἔτεος ἀγήνεον, ἀγινέουσι δὲ καὶ “ὁ μέχρι ἐμδδ, δύο γα ἰγιησιδ
ἀπύρα χρυσίπ,κουὶ σγιικοσίαρ φάλοιγγαο ἐξοΐου ΟΝ πέντε ποῖσδο αὐ ϑίοποις. τὴ ἐλέ
φανς ὁδόντοις μεγοίλες εἶκοσι-κόλοιοἵἔτοιξαὐὧὶ ἐσ' σίρὸ σἱυρεὴν καὶ ὁ προσεχίσῖν
μέχρι Φ' καυκαίσιορ οὔρεος. ἐο᾽ ἄξιο» γὐ" ὁ ροσ ὑγὸ πόνσῃσι οὐδ).τὸ δὲ πρὸς Θσρῆν
οὐὔεμον “Ὁ καυποίσιουτδδσίων,ἀδὰνἔτιφροντίξει-οὗτοιὧνσίδρατοὶἐτοίξανη»,ἔπι
κοιὶ ἐς ἐμ δα, πεν τοτηοἰδοσ' ἀγίνεον ἔπουτὸνπαῖσδο,κοὰ ἑπο τὸν 'ποιρϑένουρ: Αρω
διοι δὲ χίλια ποίλουντοι ἀγίνεον λιδαγωτοῦ αὐἃ“τοῖνἔγχοςπαῦσαι μὴν ὧν ὅποι σίδρα
ποίρεξ Ῥν' Φόρον (ασιλέϊ ἐκ μεζον εν ϑὲ χρυσὸν τοὗηον τὸν πολλὸν δι τι60) ἀπ᾿οὗ
ὁ ἀύμα τῷ βασιλέϊ ὁ εἰρημῆδον κομυέζουσι, Τόπῳ τοιῷϑε κτέων ται. ἔςι το τυδὲ
κῆσ χρη ὀνπρὸσ ἥλιον αὐίοοντο,, ἰάμμοῦ. πῶν,γουβ ἡ μεῖο Ἰδιμᾶν, τον ,"κουὶ πέρι
ἀπεκόστι λέγεται, πρῶεπρδὺἡὦκοὶἡλίουαὐαυτοχοὶςοἰκίσυσιαὐβρώπωντῶν
οἱ τῇ Αισίᾳ τνδοί, τυσδδν γουβ ὁ πρὸσσίὼκαὶ ὦ δ μυΐῃ 58) δἰᾷ, πίὼ ψάμμον. ἔς! δὲ πολ
λον ἐθνεα νον, κοὰ οὐκ ὃινό Φῶνα στρἴσι. καὶ οἱ μὰ αὐτῶν, νομαΐδιο ἃσί, οἱ δὲ;
οὖ" ὁ δὰ, οὐ οἿσι ἕλεσι ὀμοίσυσι τον' πσοτα μον καὶ Ἰλϑύσιο᾽ σιτίον τοῦ ὡμούσο᾽ «“οὔο"
αρεόυσι ἐκ τσλοίων κοιλοὶ μυένων δρμεδήμονοι " ποιλοίμου δὲ οὗ χόνυ παλδϊον ἕποιςοκΣ
σπο!ίςται « οὗτοιμὲν.δτῶντνσϑνφΦορίουσιἐοϑῆταίτὸΦλοίΐνίω.,ἰδἐππεοὺἐκον
“οταμον φλοιῦῖ ἀμίσωσι, καὶ υϑαζωσι, ποον ϑεῦτεν Φορμοῦ τόσσον νοιτατσλέ".
ξαντεα, ὧσ ϑεύρειου οὐ δώυ ἔουσι «ἄλλοιδὲ γῶν τυσίδν πρὸκαὶεὃ οἴκέοντεο Ῥντωια,
γο μαΐϑεσ' ἐσί. υλοεῶν ἐϑεςουὶ ὠμῶν. κοιλέοντέκε ϑὲ τιασιεζοιονό μοισιδὲ γεδίσϑε λέγον
σας χράϑαε. δο'δκοίμῃτῶνἀςιδι.ἰωὖτὸαὐὴβ.,ἰδτὸγωωὴ,ὸνμῆν αὔοίνα αὔοβοσῖν
δὲ μοΐλιςοΐ δι ὁμκλέον τες κτείνεσι,ᾧ ἰμῆνοι αὐτὸν τανδ' μονον τῇ νούσῳ, τοὶ κρέα στρί
σι σὐκῷἢεἴρεινὃδὲ,ἃποιρνεόμονᾷςὕξιμὴμὴγοσζειν.αὶδὲ,οὐσυϊινωσηόμενοι,ἀταν--
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χτείνονποσ μοιτουώχζοντοιοἰμδὲγωυὴκοῖμῃ,ὡσουΐποσοἱἐπιχρὲώμοναιμαλίςα
γωυαΐκως,ταῦτὰτοῖσιαὐοβράσιφριδῆσι.“ὃνγοῦνδὴἐσγῆραςἀταικόμονονθύβιντες,
τοτενωχίονται. ἐκ ϑὲ πούμυ Ὦ' λόγον οὐ πσολλιί τινες αὐτέων ἀπαικνέοῦ)" πρὸ γυὶ
τὸν ἐσ νοῦσον ποίντα. “αἰ τῆοντα μοτείνουσι.ἃ τέρων δέ ἔξι τυσὶδν ὅϑε ἄλλος ξόπσος"
ἔτο κτείνουσι ἐϑὲν ἔμεψυλον,ἔἶτο ασείρσσι,οὔτοε ὀικοίασ' νομυΐξεσι ἐϊτῆαϑγ πριηφαγύου
σιδὲ ἡ αὐ φῖσι 8) ὅσον κεῖγχρος δ μέγαϑος ἐν ποΐλυα αὐ σόματον ἐκ τῆς γῆς πνόμε
ἠον.δ,συλλίγοντεσο',οὐτῇτῇνοίλυγαἔμψουσίτο,μὴσιτέονηγ.ὃὲσ᾽δ ἐσ υδῶν αὐ τίων
πέσε, ἐλϑῶν ἐσ σίιὸ ἔρημον τιέε77- φροντίζει ὃ ὁδιος ὅτ' ἀφρθαφνόνηοσ', ὅτι ποίμψοντος-
μέξις ὃ τούτων ζ τυσίδε τ»κουτέλεξα ποίντων, ἐμφανής ἔζι ιουτοΐτερ ἢ προράτων.
(Δ ὁ γοῶμα Φορζεσι ὃ μοῖον ποίντες,κὴἸτοιρατσλήσιονΑἸιϑέονψεἡ γονὴ 3 αὐτθ,πίὼἄς
πίωνη ἐς τοὺς γιυαζηριΣδμουτοῖσσερἢ;ἄλλωναὐθρώπσων δῆ λδυκῃ, ἀλλὰ μέλομινος
πουτοΐσερ “Ὁ χοῶ μαι» ταύ τὴν δὲ τὸ Αἰ ϑίοπες ἀππίονται ϑυρήν' ξτοι Νὰ ᾧ τυσῖδν ἑκοι
φόνῳ Ὁ τ σζῶν οἰκάεσι,πὴ πρὸς νότον αὐέμω"ἡδαρείωΟασιλῆοροὐσδιμὰὑπήιων-
σεν ἀἰλλοιὸ ΤΡ τυσὶδν καασοιτύρῳ το πόλι,νὴ τῇ τ ατυὶϊκῆ χώρῃ εἰσὶ πρόσονροι πρὸς
ἄρκου τὸ ἡ βορέα αὐέμωουκου ικημῆφοι,νὴ) ἢ) ἄλλων τυσίδν,δἱ Βακβίοισι πτοιράτσλε-
σίην ἔχου σδιίσυταν -οοὗηρι νὴ) μαλχιμώταἱ ἐσι τεσῖδν. κοὰ ὃ ἀδὲ εν χρυσὸν σεδλό-
μῆνοι εἰσὶ τοι" κουτοὸΠοὔὅζ,ὅδημίίηδα,τίΔοίμιμον.οἱδὲὧντῇὀδημιίμταύτῃ
κὴ τῇ ἰαΐμμῳ, γένονῦ μύρμηκα σ,μεγοίϑεα ἔλοντορ κωμῶν μᾶν ἃχοίοσονα,ἀλωπέκων.
Ἰ μέζονα ἀσὶ γϑ" 2 αὐ τίων τὴ “ποιρὰ βασιλεῖ τῶν πϑδσέων,οὐ ϑεῦτεν θηρδυϑέντον"
ὅτοι ὧν δι μυϑήμηκες ποιδύμᾶνοι ὀΐκησιν ὑγὸ γῆν, αὐαιφορέουσιπέρψάμμον κουτοῖστόν
ἡ οὐ τοῖσι ελλησι μυϑ' μηκεφμο “ὃν οὐδτὸν Τόφρν.εἰσὶ δὲ νὴ ὁ εἶδοσ ὃ μοιόπουιοὗ!ὃ
δὲ [άμιμος ἱ αὐαφϑδομῆδῃ ὅπ) χρυσῖτιρ. ἐπαὶ δὲ ταύτην πίὼ ψάμμον φέλλονη ἐσ πίω
ἔρψμμον δὲ τυδο),ζδυξάμλἕκοιςοονομήλεοΤε9.σειροφόρονμᾶὺἑπιουτδβῶνϑενἔρσεναι
παρέλκειν, ϑήλεα ",ἐς μέσον. ἀϑὶ ταύτην δὴ αὐδὸνἉε αὐαραίνᾳ ,ἐπαιτηδιόύσιιο' ϑηφδ
ρα τέκνων ὡς γεωτοίτων ογρασοίσιας ξδύξι.αἱγουᾷσφιπούμνλοι, ἵπστσων ἐκ δασονε
ἐς σαχύτατοζἀσι"γὼοἷςὃνἄλβεαδυνατώτεροιπολλῷφόμην.δὲμὴδὲεἶδδοδι91
ὅν τι ἔχει ἡ κοίμῳλος ἐπισαμήδοισι "οἿσι Ελλυσιδγράφωδ,μὴἐπισεέαγαὐτῆς,οὗ
τὸ Φράσω "κάμηλος οὐ ηρἵσι ὀπαιιϑίοισι σκέλεσι ἔχει τζοσαραο' μηρὸς," γολίατοιτίσ
σερακτοὶ ὃ αἰδοῖα,δ, ἢ" ὀπαιοϑίων στελέων, πρὸς τίὼ ἐρὴν τεβαμιμούα,διὃδτυδοὶ “6
πο “ριὁτῳμὴζξᾷοιαύτῳχρεώμνοι, ἐλαύνεσι ἐπὶ ἣ" χρυσὸν λελογισμιούωςδιϑν
Δ κουμοΐξ᾽ ἢ θ6ν μοτοῖπ' ἐόντων, ἔσον 7 οὐ τῇ αὐ΄ πουγῇ. ὑπὸ ὅ καυ μα σ' ὁ μυΐ
μηκερ οἐφαρέσιν γίνον τας ὑπὸ γῆν . ϑόρμότατοοδέδξιὃἩλιοσ'᾿ούτρισιῬῖσιαὐθρώ-
“ποισι δ᾽ ἑοιϑινόνἃνουτοῖπϑο“ ἴσι ἄλλοισι μεσοιμθρίες,ἀλλ᾽ ὑτσερτείλθις νμέχρις ὃ ἃ
πορῆς διαλύσιος, τοῦτονϑὲ ἢ χῷ δέον νὴ ἃ φολλῷ μᾶλλον ἢ τῇ μεσιμβοίᾳ πίω ελλάσδε
ὕτως, ὡςοὐὕσθετιλόγοςαὐ ούρ δξε Ὀρέσφαϑ» τανικαδπτο. μεσοῦσαδὴ ὑ ἡ μέρα, θ(ω-
δὸν ““δαταλιοίως καέει τούς το ἄλλες αὐϑρώφρισ,"ὴ ἶ τυδούς ἀτρκλινομίδασ ὃ πὶ με
ἀ βοίης,γνεταξ σφ εὖ ἥλιος κουτοίπσερ τοῖσιἄλλοισιὃἑωιϑινός.νὴδἀγὸ τούον ἐ-
“πιὼν ἔτι μᾶλλον Δύχει ἐς ὃ 5ὲ δυσμῇσι ἐὼν τὴ ὃ κάρτα Δύχει" ἐπε ὃ ἔλϑωσι ἐρὺν
γδρον δι τυδοὶ,ἔπλοντες ψυλοίπλα,  μσλήσαντος ταῦτα τῆσ ἰάμμον,τοντοιχίσην
ἐλαύνουσι ταί. αὖ τίμοι εἰ ὦ μυλϑίμυκεςὀδιμῇ,ὧν δὲ λέγωται ὑπὸ πόνσίων,μαιϑόν
τοῦ σγώκοισί .2. δὲ τα τ τὰ οὐδενὶ ἑτέρῳ δμοίαν “οὐτῳ,ῶςτῷἐμὴπρολοιμοαΐάν
χῇσδδον ποῦσ' τυδοῦο ἐν ᾧ ὔο' μυᾷβ μυηιοῖς συλλέγυϑϑακ,οὐδώααὖσζρέωνἀφρσώξε-.
αϑ» «ἦν μδένανδβσενωο τῶν κοιμήλων,ἢ.ΣᾺδοσοναο θεῖν τῶν ϑιλέων,") 'ποιραλύε
δ» ἐπελκομενσυρὃκὃμοῦἀμφοτέρσυσ.τοὺςϑὲϑελέαςαὐαμαμνησπομίναςτἔλι-
γον τέκνων, ἐνδιδονοε μαλϑικὸν ἐδέγ. ἐὸν μῆὺ δὲ πσλέω “Ὁ χρυσοῦ ὅτω δὶ τυϑοὶ κτῶς
του,ὧς πα δνἴθιε φασί ἄλλος ἡ πσοινιώτερός δξι ἐν τῇ χρῃ ὀρυοσυμονοςαἱδ'ἐορυτιαῖ-
κῶφ ηἶ ὀκονυ μένηο τοὶ ποίλλιτα ἔλοιδονιουτοῖπδντελλὰςτοςὥραςἡρλλόντιποΐλλι
τὰ κεκραμένασ' ἔλθιχε " τοῦτο μὲν γῦ' πρδο' πίω ἕω ἐορέτη " οἰκαομένων ἡ τυσικέή-
ἔπι,ὡςπερόλίποπρότερονἐϊρυιοι.ὲνταύτῃἄξορμῆντοὶἔμηυχατιβάφρσδτὸνὴτὼ
πετεινὰ πολλῷ μέξωἐντοῖσιἄλλοισιγῳοἰοισίἀσι,ποῖρεξτῶν Ἰσσῶν - τ ΝᾺ ἐς
ὥς ὑὴῷμησδικοῦν,νισπιῤωνὴκολδυμζεῶν ἵτασων.ἄξορ ὃ χρυσὸς ἄπσλετο αὐγίϑι 2{.Ὸ ἐκ ὀρνοσύμή ..ὃ δ,νο)αφορϑύμονος ὑπὸ τοτα μῶν ὃ ὁ, ὥτσερ ἐσήίμανα αὐ ποιό
μογοο.. τοὶ δὲ δένοβεατὸ ἄγρια αὐ υϑι φόβφμοιργὲν εἴρια, κοιλλονῇ τε προφέρονγα,
ιὴ ἀρεῖ τῇ ἀγὸ Ὁ ὀΐων τὴ ἐοϑϑῆτι δὶ τοδοὶ ἀγὸ γύξ' ἢ5 ϑενοϊοέων χρέωϊ"πρὸεσὶ αὐὖμε
σαμίβοίιο ἐορέτα Ἀραβῳ Ὁ" οἰκεομένων χω οἴων ὅΞ.ἐν ὃ ταῦτα λιβανῶτόο τι δῆ,
μὴ μού χρίων ποισίων φυδμοροσ»") σμευγίνη,Ὁποιοί»κινάμωμον, κὴ λήσδε-
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γογοτοδτα ' ποΐντο αλίω “ σμύδυησ', δὐπετέωσ' κτίωνχοι, ὦ ἀροΐδιοι. ὧν μθύγε
λιβανῶνηυσυλλέχουδ, τὼ ςύραιουὃνμεῶντος"τίῤ,ἐρελληνὰςΦοίνικεςὅξαγουσι,
παύτην θυμεῶγτος λϑιμβαύεσι, τοὶ τ δέγοϊοεο ταῦσα τὰ λιξανω»φόρα, ἔφλες ὕ--
“πὐπτεροι, μικροὶ τοὶ μεγάθεα, ερικίλοι τοὶ ἀϑεα, φυλάοσονῶ,τσλή,ϑε1 γρλλοὶ περὶ δέ
οἷον ἕνοιφον ὅτοι οἱ πόρ ἐπ᾽ Αἵγν πῖον ἐπιςοατορύοννδεν)ὃἄλλῳἀπελαυύνοῦἀηὸ
7 ϑινοβέωνἸησυΐραχκοσᾧκοιπυῷ«λέτουῷδὲ κοι τόδε Αροΐξιοι,ὡςποῖὁδὶγῆἐπί
μιπσλέσυ ἢ: ὀφίων τούξ',ἰ μὴ γίνεαϑο πουτ' αὐ τ οἷόντὶκουτὸ πὰς ἐχίσιναρ ἠπαιφοίμην
γένεαϑι κα κως ἢ' θείςἣπρονοΐῳὡςπόρ τὴ εἰνοῖς ὅξι ἐϑσασοφὴ ὅσα ἐὰ πὲψυχίν το σιᾷ
λϑὶ») ἐσύσιμα, ταδΊα μὰ ποίντοι πρλύγονα παετρίγκαν, ἵνα μὴ ἐπιλεί πη) κοι τοιϑιόμε
να. ὅσο ὃ φότλια κὴ) αὐιῃρὰ,ὀλιγόωανα. ἄξορ μὰ ὅτι ὃ χϑιχερὸς ὑγὴ ποιντὸς θηρδύεηγ θη--
οἵσ,Ο ὄρν 80, αὐθρώτρυ-ϑὅτω δε τι διε λυτονόν ὅξι ὁ πικυΐσεζ μῆνον ποίνῆ 5 θᾳ
ρίων"Ὁὁβλυσδασὺἢτέκνωνοὐτῇ γαφρῖνὁ δνψολόν. ,αβτι οὐ τῆσι μότῃσι τολάσ
σι.ὁδὲαὐαερές7:ἄξηρμῆὺδοοδτόὄξι.ἡ δὲ δ λέαινα ἐὸν Ἰοχω ρότατον," θρο.-
σύτιιτον, ποιξ οὐ τῷ βίῳ τίκτειοὗ, τίκτουσα π᾿, σιυεκ βάλλᾳ ᾧ τέκνῳ τὰσ μήζας.
ὁὃαἴτιονοούτου,τόϑιὅ8 .ἐππεαὺ δσκύμιοςοὗτίμήζᾳ ἐῶν οὐὔχειται διακινεόμίνοῦ,
ὁ )ιἔχων ὄνυχας θηρίων. πολλὸν “ποίντων ὀξυτούνυς,ἀμύοτφ τὰς μέξας. αὐ ξανόμενός
το δὲ φῳλλῷ μᾶλλον,ἐπικνέεταυκουτογράφῶν--σέλϑιςτεδὴὃχκοοὅ37.μὴτοῦτοι
ρόποιν λεία!7οἱὐτῴωνὑγιζα'οὐδὰ οὗ". ὡς δὲ νὴ) «ὁ ἔλασινοίτε γ"ὴ οἱ οὐ ρα βύοισι ὑ τοῦ
“Τόροι ὄφλες, ἃ ἐγίνον»ΡὡρἡφΦύσιο'αὐηῖσιὑ'ποίρχειἔνὁνὺἰωδβιώσιμααὐθρῶτηρι-
σι" να δ᾽ ἐπτεωὺ ϑορνύων7κουτοὶζϑδεα,μ) οὐαὐ τῇ ἵ ὁ δὲ σὴν τῇ ,ἐκποιήσει,ἀπαιεμῦίααὐποῦσίυ γονὴν,ἡϑηλεὰἀηΠ7ε7)τῆςΔτεικοὰἐμφῦσαοὐκαὐΐᾷπρὶνδὴδιαφαΐ
γιὃμὴνδὶδῥ'σὴν ἃ τοοθνήσκει Ξόπτῳ τῷ εἰρημῆνῳ . ἡ ϑὲ ϑήίλεα πίσιν τοιήνδε οἱ τση στόν
ᾧ δῥ'σινι,ὦγοντιμωρέουγαἔτι οἱ τῇ γοιςοὶ ἐόντα Ἰὰ τέκνα,ογευϑή4 τίὼ μέζαν "σ᾽α
Φαλόντα δὰ τί νεδύα αὐ τῇ ο,οὐτω τί ἔκοιυσιν ποιέεταυ., δὲ δὲ ἄλλοι φρλόϊν ἐόντεο
οαὐθρωσσων ὁ δελήμονεο', τίκηρυοί το φὰμὸἐκλέπουῶπολλόντιχρῆμα τῶν ὀφίων,
αὰμά νιν ἔλᾳσινοιε,οντοὶποῖ6.»τίγῆνἐἰσί,οἱ δὲ ὑποτΤεροι ξόντοο' ἀθρόοι, ἀσὶ οὐ
ΤῇΑραβίμ,κοὶοὐσδιμᾷἄλλε'κουτοὶ» το δοκέουσι πολλοὶ εἴγοαιὉμὴσὰλιβανώ,
Ὃν οὗ» οὕτω κτῶνταῦ Αραϊβιοι"τίνὺ δὰ ριον! ϑε" ἐπσεωῦ ποταδὥντω.βνρ-
σῃσι κοι δέρμασι ἄλλοισι πτοῖν ὁ σῶμα,κοὰ ὁ πρόσωτσον,λίω αὐτῶν τῶν ἐφθαλ-
μῶν,δδονδπίωκοιοσίίωκ᾽δὲ,οὐλίμνῃΦύετῃοὐβαιϑέμ'παιοὶδὲαὐτίκὴοἱαἱὖ
τί αὐ λίζεταζ κου θηρία ΠΤερῶτοὶ, τῇσινυκτε οἵσι προσείικε λο. μόλις". τβυτεσιᾳᾷ
νὸν") ἐσ' ἀλκὴν ἄλιαματο,δὴἀπτοιμανομάδουςογὸὅ᾽ὀφθαλμῶνὅτω οἰδέπειν πίω
μοροσίεν «δ᾽ ἢ δὲ κιννάμωμον ἔτι τούπ' ϑοῦ μασότορον συλλίτουὼῶ ὅκον μὴ δ γίνεσην
η) ἅτις μὰν γὶ ᾿Ξέφεσα ὄὕξι, οὐκ ἔχουσί ἐ πεῖν. πολὴν ὅτι λόγῳ ἀνθτιχρεώμνοι-οὐ
τοῖσι δὲ χῳοἴοισι φασί τινε αὐὐὴὸ Φύεαθοοὐ“οἿσιδ᾽Διόνυσοοἐβάφη. ὄρνιθαο δὲ λέων
σι μεγοίλας φορέειν τοιϑήα τοὶ κάρφεα,τοὶ,ἡμεῖςἀργὸΦοινίκων μα,ϑόντος μαννάμωρδ,
κοιλέομῆν φορεην ὃ ἐδ ὄρνιθας ἐς νεοοσιες 'ππεσλασμοίαςἐκποηλῶπρὸςἀφρκρήμψοι
σι ὄρεσι,οὐϑαπούσίβασιναὐθρώτσῳἀδϑεμέηνἢ."πρὸςὧνδὴτωῦχα τῶν Αραδίκο Οφ.
ζεαϑο τοίδε: οῶν τε νὴ ὄνῶν ἃ" ἀπογινομήῥων,Δ ἄλλων ὑφρζυγίων τοὶ μέλεα. σια-.
Ἰαμϑυ]ας,ὡςμίπτακομάξᾳνἐςτυδΊᾳτὰχοοία.καΐ σφεα θούγας ἀγχοῦ ἥβ νοσσιέ
ὧν, οξποιλλαοσεαλος ἑποὶς αὐ των. τοὶς δὲ δρνιθουο' πουτουπετομβύοισ᾽,αὐτῶνταϊμέ-
λεα τῶν ὑποζυγίων αὐαφορέειν ἀδὲὴ ταῖς νεοοσιάρ «τοῖο θὲ, οὐ δϑωωυαμλῥωο ἴοωιν,ιοι--
τοι ῤῥήγνυαϑνδὴπίωγῆνοοὖςὃἐπσιόντοις, συλλέγοιν οὕτω μὴ ὁ κιννάμωμον.συδλε
γόμονον ὃ ἐκ οὐτων ἀπικνέεαϑν ἐο' χιὰσ' ἄλλω χά ρασ' ὃ δὲ δὲ λήσδενον,;', Αραΐδ οι
Ἰουλ έουσι λοίδενον, ἐκ τούτου ϑοῦ μασιώτερον γίνε τοι ἐν ΚΝ δυσοσιμοτάτῳ γινόμε
γον,δαδύςοιονὕξι.τῶνγαῦαἀχϑντῶν Κάχρν ἐν φἾσι ποωύχρσι δ οίσκεται, ἐγγινό-:
μίονον, αἷον γλοιδο' ἀγὸ τῇσ ὕληο. χρήσιμον δ ἐρ πολλᾶ τῶν μυϑίων ὅξ{. ϑυ μεῶσι τε
μοίλιςα οὔ Αραΐβισι. “ρσοιδτοι μὸ ὅϑυμεαμώτων πέρι. ἀρήσϑω - ἐπύξει δὲ τῆσ'
ρας τῆ Αραθίης ϑεασέσιον ὡς Ἡδυ' δύο ἢ γθνεα δίων σοι ἢ ϑωύμαῃς ἀξτια,τὰ,
οὐσοιμσϑι ἑτόρωιϑί ὕδιὁμὴαὐτῶνἕτερονἔχει τὰς ἐρᾶς μακρᾶς, πήχεων ἐκ ἐ--
λοίοσυνας οΤοὶς καὶ τις ἐπήφσρι ἀπίλκῳ ἕλκεα δ ἔλοιον, αὐαϊζισομένων πρὸς τῇ γῇ.
5. ὁρέων γηῦ σ᾽ ἄποις τις ἢ" πριμένων ἐπίςοί) ξολεριέφν ἐφ »Ῥ(Οὔη», ἁμαζίσοες ᾽ν τοι
ϑδντοο ὑδίασι αὐ τὰς σι δρῇσι, νὸς ἑποῖσον κτεΐνεος σίὼ οὐρίῳ τὸ ἃ μαξίσοι ἐποί--
ὴν πουτοιδέον το.“ὃ ὃ ἔτορὰ γον οο᾽, ὁϊων,τοὶσ ἐρὰς τολατίαρ φορέεσι,") δὲ αῆχαν
πλάφς ἀτορκλιναμέγιο) μεοσομορίης ποιρήκει πρὸς φιυύΐοντοι ἥλιον ἡαἱ ,ϑιοππίη χὅ
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βρη, ἐοοῖ τη ΩΡ οἰϊκε ομύλων.οὐταδὲχρυσόντὸΦῆνειπολλδυμὸἐλέφανταςἀμζλλα-
Φίαᾳνὴδένοϊεαποίνταἀγγιὰ,κοιὶἔθονον."ἡαὔοξραςμεγίσους,"κοιλλίςοιομὴμα
κροβιωτοίρις οὖτοι μῥ γεω οὗ τε τῇ Ασίῃ ἐοστιαί εἰσινκοὶ οἱ τῇ λιβύμ"περὶ δὲ 5
οὐ τῇ εὐρώπε τῶν πρὸσ ἑασέρην ἐορετιέων, ἔχω μῖὲ οὐκ ἀπεκέως λέπιν ὅτε γϑ' ἔγ
τ οἰδέκα μαι Ἡρισδενὸν καλέεαῦν πρὸς βαρβαβῶν ποταμὸ, ἐκδιδόντα ἐς θώλοιοσαν
τί πρὸσ' βορέην αὔε μον, ἀπό τεῦ ὁ ἤλοκον Φοιτᾷν λόγοο ὅξὶ, ὅτο νήσονσ ὅσια ποισ--
σιτεοίσιις ἐσύ σα! ἐκ ἃ,δ κοιοσίποροςἡμῆνφοι]ᾷἔξμὲνγϑ' ὃ Ἠρισδινὸς αὐ πουτα
γυρίφ4ὁδνομα,ὧσἔςιελλινικθνὴὅτι ὁαρβαρικνεὑτγὰ τριντοῦ δέ τινος ποιηθὲν, ὅ:-
τοὺ ἀϑαενὸς αὐ τό ΠΊ εὦὼ τενομϑύεπ,ὁ διϑίΐκμαι ἀκϑίθωι ἄξερ μελεῖρ,δκος θάλοιοσο ἢ Ἰὰ
ἐπέκάνα δ)ρώπησ02ἐορίτηοδύὧνὃποιοσίτοροοἐμῖνΦοι]ᾷ,πὴ“Ὁἤλεκζον«πρὸς δὰ
ἄρκρυ ηδ δρώπης,τλλῷ “οι τολεῖτος χρυσὸς φωΐνζ) ἐώγιδκος [δὰ πνόμῆ,δκ ἔσω ὁδὲ
ὥξορ ἀτεκίως ἔπος, λέγζῃ) δὲ ὑπὲρ" γρυπῶν αὐ ποίζν Αθιμαασους αὐοΐαρ μου
νοφϑάλμες.“πείϑομοεὴ ὁδὲ τοῦτο, ὅκωο' μοκυόφθαλμοι αἰοίοες φύονγη, φύσιν ἔλον»
“πιο τίὼ ἄλλην ὃ μοίην τοῖσι ἄλλοισι αὐθρεδγρισι.αἱ ὃ ὧν ἐορυτιαὶ ἄϊηοισι παερικληΐεσοιε
σἰὼ ἄλλην χοῦρεννὴοὐὸςἃταϑὰγουίθιεπὰνοΐλλιοιδοκέονταἐμῖν7.ἡἀσανιώτοι
τοι ἔχειν οδηγ ἔστ ταεσιέον οὗ τῇ Ασΐῃ “σερικεκλάσμοῦον δρεῖ “ποῖν"Ὁ θον-.)αστῇ τες ᾧ' δρεός ἀσι τοῖν το. 13: ὁ πεδιΐον ἣν μὴ κοτε κορασμίων,οὐ ὄρεσι ἐόν’ Χορασμίων
τοῦτ Υριονίων, παρϑων ἡ Ξωραήαίων, ἢ Θωμαρίων «ἐπείτε δὲ τ' ὀν'σουι
ἔλοισί ὁ κράτοσ,ἔτιἐξὁασιλέοςἐκσὰὧἔνἠδπαεοιιλπίοντοροὔρεος τούτου, ῥέει πὸ
παμϑς μέγαο. οὔνομαδέοἱ ὅξ) Ακηο.. σὗοσ' πρότϑρον μῆν οὐῤϑεσιε σιαλελοι μοΐοσ'
ποιντοιον' τῶν εἰρεμθήων τούτων τὸς χοΐρας, δια διασζῃ γος οἰγϑ'μονος ἐμοίΞης ἕπιοί
σοῖσι. ἐπείτε δὰ ὑγὸ τῷ τινισιεἰσὶ,πεπόνθασι"»ιὄνδε «“πὶο διασζρ ἄγαςρ τῶν οὐρέων
οὐδιείμαο' ὃ βασιλδὺο,πύλχοιο ἐπ᾽ ἑκάσᾳ σιασζραίγι ἕξησε. ἀτρκεκληϊμούον δὰ “ον ὃ-
δος τῇ ο διεξόδου, ὁ πεδιίον δὶ οὐδὸτῶν οὐρέων »πέλο.γοο γίνεχη,, οἱ διδόντοσ'
μον ποτοιμον' ἔλονερο δὲ οὐσοιμὴ ὑθήλυν'σδηοι ὧν οἱ πόρ ἐμπροίϑεν ἀώϑεσαν
γοάσϑαε τῷ ὕσατι,ἐκἔχοντεςαὐτῷχοἄξαϑν,συμφορῇμεγάλῃ διαιχρέωντοιυὸν ἐκ
γὐλ χει μῶνα ὕει στρ ὃ ϑεδο', ὡσ'πδῃ τὴ «οἿσι ἄλλοισι αὐθρώφρισι. ἠδ δὲ θόβεοσ πσείρον-
τοῦ μελίνην," σιίσοι μον, χοκίσκοντο τῷ ὕσοιτι.ἔπεοὺ ὧν μεδέν στρ! “ρασιιστδ ἃ; ὃ
φδοιτοο,ἐλιϑόντοο' ἐσ' τῆν τόμ(ἃσ᾽αὐοἱτενὴγιωαἷκόδ,σοντοομουτοὶτοςϑυΐρασ“ὦ
βασιλέος, βοῶσι ὠρυόμονοι- ὃ δὲ βασιλδὺσ' τοῖσι δεομδδοισι αὐ: μάλισα οὐ τῴλλετῇ
αϑοίγοιν ποὶο'πύλριο' ποὺς ἐσ' ἄξω» ᾧδρούσις .ἐπσεωὺ δὲ διιάκορος ἣ γῖ σφέων γίνητος
πίνονίς ὁ ὕσωρ,ωδ ται μὴὺ αἱ πύλαι ἀφρκληΐοντοι, ἄλλαρ δ᾽ οὐ τέλλετιχι αὐοΐγειν
ἄλλοισι οἵσι ϑιομάγοισι μάλιςα τῶν λοιπῶν. ὡς δ᾽ἐγὼ οἷδ ἀκούσχρ, χρήματα, μεγοΐ
λϑὶ πρεοσῦ μονοο αὐοίγωι ποΐρεξ Κ᾽ Φόρου-τωῦτα μὲ σὴ ἔχει οὗτω τῶν δὲ τῷ μάγῳ
ἐ παιναςαίντων ἐ ΠΤἃαὐον,οἷαοὐτῶντνταιφόμυεακουτέλοιθὲὑρίζιντοποίδεἃ
πουθαφέν. αὐ τίηοι μὲὶς τί ἐποινάςασιν ἤϑελε ἐσ τοὶ δασιλήϊα ἐσελϑῶν, χρηματί-
δε τῷ βασιλέ]κοὶ γὺ" δὴ δνό μον οὕτω εἴχετοῖσι ἐ ποιναςυῖσι τῷ μάγῳ, σον
Εἰ ποιρὰ θασιλέα αὔδυ ἐγγέλον ,ἰὠ μὴ γωυοεκὰ τον χοῖνῃ μάσλϑμονοσ ὃ Θασιλδύρ.
ὅκων δὰ τ τα όνευο ἐσδικοίδυ οὐδέγα ἃ ἰθυγνεῖλαι. ἀλλ ὅτι ἣν ἢ ἔπχα,ἤϑελε ἐσιξ
γοκεεὖ δὲ πυλερὸς καὶ ἀγγελιηφόρος, δ΄ σεοὶώρεον,φοίμᾶνοιἐὸνΟασιλέαγωωαικὰμυΐσ'
γιαϑὃδὲτυταφόμηςδοκέωνστρέας 1δύϑεα λέτπειντ(4τοίϑε"σοι(μὲὃνἀνανα,.
κρα ,οέςρτοί μινᾷ οὐ ἢ" τοί το ὦ τοιμιοὰ τὸς ῥῆνας, καὶ αὐείρας τὸν χαλινὸν “Ὁ ᾿σσου»ν» ΔΝ ᾽ ΄,,.3" .,3. ἂν « κ᾽ σα δι. “τ...ΔΔρκ9περὶ ὅν αὐ χίνας στρέων ἔδεσε,νὴἀπῆκε«ἂἱδὲᾧΘασιλέϊδιφκνύδσιἑωυ "1: τὼ αἰ
πίην εἶ τον͵διπεν,ϑότοςἐξαίιν"δαρᾶοςὃἀῤῥωδεσαςμὴκοινῷλόγῳδὶἐξ"σεξριᾳ
κότερ ἔωσι τοῦτοι,ματουπεμπόμονοςοἷαἔμοιφον,ἀσεπειρᾶτγνώμιοεἰσιωζποιὶ
γοὶ ἀσι τῷ παεποιομβέῳ «ἐπείτε δὲ ὑξέμαϑε ὧο οὐ συγκφμδδοισι ἐΐγ ταιῦτοι “πετοιη-:
Ιϑ ο,ἔλοιθεαὐηόντοὃντυταφόδιυεα,κοὶ οὺς ταῖϊσίεο αὐ τοῦνὺτοῦο'οἰκῃπο “ποΐθ
ταςἐλιαίσοις φολλᾶς ἔχον μὲ τῶν συγγενέων μεν ἐπιδουλόύᾳᾷν δὶ ἐποινάςασινι συλ,
λαβὼν δὲ σρρεασ ἔδεσε πἰὼ ἀδὶ ϑανάτῳ.ἢ δὲ γιωὴ ἠδ τντοαφόδεεοο φοιτζουί, ἀδὲὴ
τὰςϑύρασ᾽7 βασιλέοσ, κλαΐεσης δ)νὴὠδύρί(θο«“ποιδῦσικδὲαἰεὶτὠνἡἄξιορ,,αἰ:
Δαρεῖον ἔπεισε οἰν.τεῖραΐμαν “πέμψας δὲ ἄγγελον, ἔλεγε τοί δι" ὦ γωΐαε, βασιλόύ
ῬΙ Δουλεῖος διδοῖ οὐα ἅ" ϑεδεμῆδων οἰκηΐῶων ῥύσααϑνκὸν, βέλεαι ἐκ “ποίνῆ' δὰ, βολόυ
(ἀμλνη,ὑπεκοίνθοποιδε" ἃ δὰ δῈ μοὶ διδαῖ Οασιλϑὸς οὗ ὃς ψυχὴν, αἀρέομωι ἐκ ποίνῷ
ἦρε ἀϑιλφεόν . πυϑόμῇ ὃ Δοωυρᾶου τῦτα," ϑεοῦ μαΐσοιο ἢ" λόγον, πέμιας,ἐγόρδυε-
ὦ γωαι,ἀρωτᾷ συ βασιλδὺς τίνα ἔλονίι. γνὠμζω τὸν αὐοίθοι τι τὴ τοὶ τέκνα ἔπια».

παλιποῦσα.
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σπαλιτοῦσα,τὸνἀϑιλφεὸιεἰλᾶιπεριδναξτοιὃοκαὶἀλλοῦ!ὥτουτόςκοιἢ" τσαζοῖον,
ποιὰ ἧσσον κεχαρισμένος τοῦ αξοίρδο ἐςτ δὲ ἀ μείβε ποῖ σδε. ὦ Οασιλδῖ, αὐὴρ μέν μοι
αὖ ἄλλος γόνοιγοεἰσίμωνἐθέλοι,καὶτῴκναἄλλαεἰταῦτοιἀποδάλλοιμιποιὸςδὲ

Α . » , ἐ 2 “» 3.2} 2 ν᾽ , ’ γν ςκαὶ μηβοσ'διτιμόυζωύντων,ἀσδιελφεὸς αὖ ἄλλος ὅδε βόπῳγύνον» «ταύτῃ ἢ, γνῶ
μα χρεωμόρ,ϑέλεξα ταῦτα. τε δὴ ἔδυ ξεᾧ Δαρείῳεἰπεῖνἃγωυίκαίὁἀπῆκεδ
τόντοῬΥ,ποιραιτζετο,καὶτῶντασαέσίονὃνπρεσβύταννἡοϑεὶσαὐτῇ«δἄλλες,
ἀπέκτεινε πτοίντοιρ- τῶν μὴνδὴ ἑ πὰ ἧς αὐτίκοι ζόπῳ τῷ ἀρυμλίῳ ἀπαολώλεενκοι
ηὰ δέκου μάλιςα τί Καμβύσφω νοῦσον ἐγίνε:» τοίδε"οἰχσὸΚύρεπουταςαβεὶςἐῶΣαὰρ
δίων ὕ ποιρχὸς Οροίτης αὐδρτ' δ σηο ὅτοσ ἐπεθύμησε πρήγματος οὐκ δοίου. οὔτεγάρ
τι ποιθῶν,οὗτοἀκούσοςμάτοιιονἔποςπρὸςπολυκράτοοςτοῦσαμίπ,ἔτισῶνπρός.2 , . 23 ν᾿» ΄, ς ι ε τν , " 7ῃπερον,ἐπσεθύμεε λαδῶν αὖον ἀπολξθια"ὡσμὴὁτολόνεςλέγουσιον“οἰἰωδέτινα
αἐγίζω,. 55 τῶν βασιλέοο' ϑυρίων πο μῆνον τὸν τε οροῖτανκαὶ ἄλλον πέρσαν, ᾧ,ὄνὰ
μα ΟΥ μιϊοβάτοα, νομοῦ αβχοντα ον ἐν Δασκυλείῳ, τούνῳς ἐκ λόγων ἐς νείκεα;
συμπεσζΐν «κρινομῆδων ὃ περὶ αβε τῆς εἰπεῖν τὸν μιδοβάτια τῷ οροΐτῃ προφέρονας͵
σὺ γοὰ ἐναὐοἰὸς λόγῳὃςβασιλίϊνῆσονΣάμονπρὸς τῷ σῷ νομῷ προσκειμβδζῳ οὐ.
προσοκτηζθεο ϑε δέτι ἐοθ(ουν δ) πετία χειρωθῆνωε ,τἰὸ τῶν τις ἐπιχωρίων “ππωτοκοίξ
δεχοιὸ σλίτασι ἐ ποκναςὰσ'ἔσῳκαὶναῦαὐτῆςτυρωννδύ,ἃμῆν,δέμανΦαοὶοντὸἃ
κού» τα,"ἢἀλγήξντατῷὀνείδει!ἐπιθυμῆῇσομοὺκοὕτωτὸνἀπποινταιταῦτα“ἤρα
ϑωεὡς πολυκράτῳαποίντωςἀπσολέσοι,διαίτινοἱκοικῶςἤκουσε,ὦὁἐλάσσονεςλέ
γουσι πέμιαςΟροΐτῳαἐσ'Σάμονκήρυκου ὅτῳ δὴ χρήματος δεησόμῦνον- οὐ γο ὧν. σὴ
ἔξορ'λέγεται καὶ τὸν πολυκραΐτρο τυχεῖν κουτοικείμῆνου ἐν αὐοίοεῶνι “ποιρεῖναι δέ οἷ
καὶ Ανακρῴοντοιδ᾽τηἴονκοικωσεἴτ᾽ἐκρονοίῃηςαἱὸτὸνκοντὴλεγίζονΤοποὶΟροΐτοῶ,
πρήγματα, εἴτε νὴ σιωτὺυ χίκ τις τοιαύτη ἐπεγένετο" “Εν τὸ Ὑὴ κήρυνοι οὸν οράτοω
"ποιοελθόνταισιαλξγωλθνκαὶτὸνπολυκράτραγτυχεῖνγοῦὺἔπεσραμμένονπρὸςδὲ
τοίον οὔτ τι μεταςραφῆναι,οὔτεὑπσοκρίνακοθιιε.αἰτίαιμὲνδὰαὖποιδιφάσιας
λέγονταε τον βαράτου “ον μολυκράτροο' πνέϑϑαε" ποίξεσι δὰ “πεῖθεϑοιεὅκοτύρετις
βούλεται. αὐ τέων ὃ δεὴὧνοροΐτηςἱϑδόμᾶνοςἐν τμαγύ κσίῃ, Τῇ “σαδὴ Μαιαῤοίοεἦνπὸ
τοιμοῦ οἰκεομθῃ, ἔπεμπε μύρσον ὃν τυϊεω αὔοίρα λυδὸν ἐς Σάμον ἀγγελίζω φόμον-
το μαθῶν ἦ᾽ πολυκράτεος τὸν νόον-παλυκράτης γάρ ἐς! πρῶτος τῶν ἡ μᾶς ἴδιμων λ
λίμνες ϑαλαουοκρατίν ἐπενοήθη, πτοΐρε ξ Μίνωος τῷ τον κνωοσυ κοὰ ἐ δετις ἀλ,
λος πρότεροςτούτου ἤρξε τς θαλάσσης.τῆδὲαὐθρωπηΐηςλεγομένηςγενεῖϊς τιολὺ
κροζτη ς μοῦγος ἐ Λπίσδες πολλὰς ἔχων,τωνίρς τε καὶ νήσων οὐ ξειν. μαθῶν ὧν ποῦ--
πὸ σιανοδιίμῆνον ὃ οροίτης, πέμμα ἀγγολέω, ἔλεγε ποΐδε- .

οροΐτας πολυκραίτεϊ ὧδε λέγει. παιιωϑάνομεοιε ἔπει βουλδύειν σὰ πρήγμασι μεγοῖ
λοισι,Κοδ χρή μοτοῖ “ο1 οὐκ ἕϊγοικ κουὰ πιὰ φρονήματα:σὺ ναῦ ὧδε ποιήσαχο νδρθώσεις.
μᾶ σιωσΥ,σώσεις δὲ καὶ ἐμέ" ἐμοὶ μὺ γὺ" βασιλόῖς καμβύσης ἐπι βουλδύοι θωδα --
20} "καέ μοι »ὔ»» ὑδαγγέλλεται σκφίωίως.σὺγῦἐμέἐκκομίσαςαὐτὸν,ὴχρήμα
ταντοὶ ἰδ, αὐγίων αὐτὸς ἔχωτοὶ ἐμὲ ἔα ἔχειν «ἅνεκά το χρημάτωναὐξᾷςἃποίσες
ελλάσοσ. ἐ δέ μοιἀπικέεις“τοῦπερὶτῶνχρημάτων,πέμίονὃςτίςοιπσισότοιτοςτΥῪ
χαίνει ἐῶν,τῷἐττὸὑπουδέξω.ταῦταἀκούσαςτιολυκράταο᾽ἴοϑητὸκαὶἐξούλε»»,καξκωςοἱμείρε»»γὰρχρημάτωνμεγίλως,ἀποπέμπειπρῶταπον»δμῆνονμαίαν-
οἶδον μύκαρἡθίου, αὔοίρα τῶν ἀςων ὃς ἁ ἰῷ γραμματιςήςὃςχρόνῳοὐπολλῷ ὕσε -
ρὸν γούτων,τὸν κόσμιον ηδὺ ἐκ τοῦ αἱοίδεῶνγος τοῦ πολυκράτοος ἐόντοι οἰξιοβέγηον αὐέ--
θηκε ποίντοι ἐς τὸ ἡραῖζονὁδὲοροΐτησ'μαθῶν γν κοιτοΐσκοπον ἐόντα προσδόταμον.,
ἑφίεε τοΐδε,λάρνακαςδιιτῶτολυρώσχολίθων,ταλὴνκοῖίρταβραχίοςἤ'πϑοὶαὐτο
ποὶ χείλεα ἐ τιπολῆς Ὁ λίθων, χρυσὸν ἐπίξαλεικοταδάσαρ ὃ τὰς λάρνακαο᾽λα
ἱωί μας ἐλθὼν ὃ ὃ μαζανοίθος,ν) θεηστέμῆνος ἀπήγγειλε ᾧ μολυκράτο.δδὲ͵φρλλὰμὰ
τῶν μαντηΐωνἀπουγορδυόντων,ταῦλλὰϑὰτῶνφίλων,ἐσέλλε»οὐδηόσε.πρὸςδὲκαὶ
ἰδούσησ τῆς ϑυγαζὸς δὃϊμν ἐνυπνίς ο»ιήνϑε,ἐσόκεέ δὶ τὸν “πατέραξν τῷ Ψέρι μετζῶβῥον
ἐόντοι ,λοῦ αςμῖρ ὑπὸ οὔ διὸς, χρήαϑν δὲ τσὸ“οὔἁλ]ουνταύταν ᾿δὸ ὕσα σἰώ. ψμν ποῦν τίν ἐγώνεν μὴ ἀτοοδι βίαι τὸν πολυκράτρα “ποιροὶ χὰν Ομρσίτου Κοιὲ δὴ κοι
ἰόνηος αὐ τοῦ" ἀδϑὲ πίιὸ πεν τα κόντορον,ἐ πεφημίζετοοῦ δέ ὦ ἐπείλεσοἰσῶςἀπονοτή
σὰ,τοῦλλόνμὲνχρόνον“ποῖρθονδύς8.ἡδὲ,ἠρήζ.»ἐπιτελέατῦδταπενέοϑιιε."βού-
λελϑν γον. παιρθενδύειϑαε τολέω χρόνον, ἢ τοῦ “ποιζὸς ἐδερβοϑαε: πολυκράτας δὲ
ποίσιο συμθαλίῃς ἀλογίσαο, ἔλεε ποιροὶ ἢ οροί τοι α, ἅμα. ἀγόμενος ἄλλοο' το πον
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λϑὲ πεϑ ἑ ταζρων.ἔνδὲδὲ κοὰ Δυμοκήδια Ἐν Καλλιῷ ὦντος κροτωνήτην, αὐοῖροςἦν
τόν τ᾽ ἐόντοι, κουὲ τίρ᾽ τέχνην ἐ ποισκκέοντοι οὐλῖτοι ἢ; μου ἑωῦ τόν ἀπσικόμῆνοςἡἐςσέ
Μμαγνησίίωὁπολυκροΐτης,διεφϑουγΐ οικῶ ς,οὔτο ἑωυ»οῦ ἀξίως, οὔτε τῶν ἑωυτοῦ᾽
φρονημάτωνὅτιγοιὺμὴοἱΣυρῃκπόίωντενδιμῖνοιτύραννομούδε εἰς τῶν ἄλλων ἘἙλλυνε
κῶν τυράννων ἀξιὅς ὕξι δολυκράτεϊ μεγαλοπρεπείίυ συμ λυβῆναε: ἀποκτείνας δέ
μαν οὐκ ἀξίως ἀπηγήσιον οροΐτης,, αὐεσχύρωσε - τῶν δέὦἡπομδέων ὅσοι μὴ ἔΐθων
ξαμιοι, ἀπσῆκε, κελδόύων σζέας ἑωυτῷ χαέοιν ἀδέγοι,ὅντοιςἐλδυθόψοςὅσοιἢἔξθυν.
ξξϊεοί ποκοὰ θοῦ λοι τῶν ἑπομλδων,ἐν αἰορα ταύσων λόγῳποι ϑήμᾶνος εἶχε. πολυκρά
τῆς δὲ αὐακρεμάμῆνος ἐπετέλεσε ποῖίρων τί διμν τῆς ϑυγαβόσἐλοῦ μὴν γοῦρ ὑποῦ
τοῦδιὸς ὅκῶςοίἐχρίετο δὲ οἱὸ"οὗἡλίουαὐμεὶςαὐτὸςἐκποῦσώμαρο' ἰκμιάσδε-
Βολυκράτοοςμὲνδὴαἱ,πολλαὶδτυσχίσιἐσ οὔτο ἐτολόστη Θ.»,τῇδιΑμασιςὃΑἶγύ
που ὀασιλόϊς προεμαντούσαη:χρόνῳδὲοὐπολλῷὥσόλουκοὶΟροίτοοπολυκράτε
ος τίσιες μετῆ θον,μὰΚΝτὸνκαμούσεωθωῤαον," τῶν μάγων πἰὼ δασιληῖίω, μων
ἐν τῇσι ξαβσὶίσι οροίτης, ὠφείλει μϑὺ οὐδὲν τιόμ'σας ὑ τοὺ Μήσῖον ἀποιι ρερημάδες πί
οὐ χήν δὲ ἐν ταῦτιτῇαὐῤχῇκοήὰμῖνἔκτεινεμιβοδάτωσχαον ἐκ Δασκυλείου ὕπαρ
χουνὃςοἱὠνείσεσιτοὶἰσ' πολυκράτοα ἔχοντοι μουτοὶδὲτὸν Μιΐο βάτρω "τοιᾷ σὰς Κρωνα
τῆν, αὐοίοσ᾽ἐντιδδσῃσιδοκίμουςἀλλοζτοὕβυύβρισᾳποινοῖα,καΊτιναἄγγελιηφῦ
ρον ἐλϑόγτοι δουρείου“ποι'αὐπὸν,ὡςοἱὐπρὸςἡδονήνδιἰῳτὰἀγγολλόμῶνα,ἔκτεινέ-
μεν ὀπίσωκομαζόμνον οὐδ οι’ δἱ ὑπεῖξθις κατ ὅδον. ἀποκτείνοιο δέμαν, ἠφαΐι σε
αὐ τῷ Ἱπιτῳ'Δουρεῖος ὃ ὡς ἔφω πιὸ αὐχὴν, ἐπεθύμῳσεο τὸν Ο ροΐτοα πὶσοιοϑτεε,ποῖνπΟΥ
τῶν ἀσικημάτων ὀΐνεκα,, κοὰ μάλισταμιΤοξάτεω,κοιὰ“εν'“ποιδότοὐκμὴνδτῆςἰθεί.-
νσ' ςοατὸν ἐπ᾽αὐϑονοὐκ δόκεεπέμπειν,ἄτα οἷ οἰσικενόντων ἔτι τῶν πρηγμάτων, "ἢ
νεῶς! ἐχῶν σέοὐδ χήν") τὸν ορόϊτρα μεγάλίω σἰὼ ᾿οῦν παωθωνόμῆνος ἔχειν «Τὸν, ῴ.
Διοι μᾶντιδὲνσῴων ἐδορυ Φόρεον εἶχ,δὲ νομὸν “ον τοφρύπον, νὴ λύσιον")ἰωνεκόν«πρδα'
τοῦταδὴ ὧνὸ δαρεῖοσποίδεξ μη χανϑ(ριο'συγκαλέζες Λ'όνσέων «ὅσ δοα μωτοίουρς,
ἔλογώσφι τοΐδο.ὦ ὅσοι, τίς αὔμοι ἄξίορ ὑμέων ὑπποτὸς ἐπιτολέσειε σοφίᾳ το," μῆ.
δίᾳ, καὶ μίλῳ'ενθα γαὺ σὸφίηο δέοι, βίης ὄδ᾽γον οὐ δώ μέῶν σὴ ὧν τίς μοι οροίτεα
ἢ ζώοντοιἀγάγοιἢἀποκτείνειςὃςὠφέλησεμδῥκῶ τιόν σαο' ὀδὲύ, ποιοὶ δὲ μεγάλαξ-
οργυ. ξιηομᾶν, δύο ἡ μέων ἠΐσωσε, οθοίτοά τοκαὶ τὸν τοῦσοιαὐ οὔ τον" δὰ οὖν
αὐαχηοιλέοντοις αὐδὴνκωὶ πεμπομῆύους ὑπ᾿ ἐμδ, κτεῖν4,Ὁ βρὲν οὐκ αὐάσ(ωτον φαξνων -
πρίν τι ὧν μέζον δ διγάσαιϑαέ μὲν πόδες κοικον,κουταλαμιτῆ(οςἐπὶἡμῖν θαγάτω"
δοὺμεῖος μὴν τοῦτα ἐπηρώτα.τῷδὲ,αὔοίοδ.Τιήκοντα ἐπέση(θυν,αὐὴοὸο ἕμοισος ἐϑέ--
λῶν ποιίεν ταῦτα "6 κ [ζουταςδὰ, Διαρεῖοσ κουτωλάμθανς, κ λόϊων“ποίλλεαϑ» υἼοιλ,
λομίψων δὲ, Ἀγ χοίνει ἐπ πποίντων Βαγαζος ὃ Αρθντ λαχῶν δὲ δ Βαγεκῖος,σοι(ᾳ
νι δοξιολία γραηάμνος πολλὰ, καὶ περὶ. πρλλῶν ἔχοντα πρηγβίάτων, σζῇ ρυγὶ-
σέ στρ! ἐπίξαλε τἰὼ δαρείον.μὲ δὲ ἤϊε ἔχων ταῦτα ἐς τοὺς σαῤσὶς «ἀπικθμᾶνος δὲ,
καὶ οροΐτεω ἐσ δξμν ἐλϑῶν,τῶν ΟΙΟλίων δι ἕμοισον ππεοιαερεόμινος, ἐσδιίδον πῷ γραμ
ματισὶ τῷ δασιληΐῳ ἐπιλέγοιϑαι. γραμματιςὰς δὲ βασιληΐους οἱ “τοίντοο' ὕποιρλοι
ἔλουσιιἀποπειρεώμῆνος ὃ ἢ) δορυφόρων,ἐδιίδοντοὶΟΙΘλία ὃ Βαγαῖος,ἐὦἐνδεξαίᾳ
τὸ ἀπόστασιν οἰγὸ οροίτρω δρέων δέσζρεαο' τάτε ΟΙΘλία συθομῖνες μεγάλως, κοτὲ ποῖ
λειόμῆνα ἐκ: οιΟλίων ἔπι μεζόνως διδοῖ ἄλλο,ἐν ὃ ἐνῆν ἔπεα ηοιάδε. ὦ νδρίφα, θα
σιλόϊκ Δουρεῖος ἀπουγορόύειὑ μὴν μὴ δορυφορέάν ὁροίτεα.διδὲἀκούζωντεο'πούῆ',με--
τῆ ποῦν ὧι ποὺς αἰχάρ ἶσον δὲ ούγῳ σφέαὃΒαγοζοσ'πειθομῆῥουςτῷβιβλίῳ,
ϑαῦτα δὴ θουμσηΐφις,τὸ τολόυ πῖον τῶν ΟἸΟλίων διδοῖ τῷ ησαμματισῇ,ἐντῷγἐπέ-
γραηῖ ο,Βασιλόῖὰ Δαρεῖος πέρσμσι τοῖσιἐνΣαβοῖσι,ἐντέλλετοιι κτείνειν Οβῤδίτραι . ὁ
ὅδ δορυφόροι ὡς ἔων» ταῦτα,ασοισοίμνοι τοὺς ἀγανάκιουο᾽ «τείνουσι “ποιραυπῆηοί
μάν: ὅτωδὲ οροίτζα γον δ σαν μολυκράτεοςῬν'Σαμοίσυπἰσιόδ'μετῆλθονοοὔπηω--
μϑϑων δὲ κουὶ αὔακο μιαϑέν των τῶν οροΐτεω χρημάτωνἐςτοὶΣοῦΘσιωήνεικεχρόνῳοὐ
πολλῷ ζσόλον δασιλέα Δουμρέῖον ἐν ἀγρεθηρῶν,ἀτρθρώσιοντοι ἀπ᾽ ἵπσσυυ,ςαφῆνοιε
τὸν πόσοι "κοΐ κωσ' Ϊοχυροτίρως ἐςράφηὃγάροἱ ἀςράγαλοςὁξεχόρησιἐκτῶναὐ --
ϑρων νομίζων δὲ κοιξ πρότερον περα ἑωῦοιἔχεινΑἴγυ ΠΤ ων «ὧν δοκέοντοις ΕἾ πρώ
τὺυς σίὼ ἰηπικὴν,ούοισιφῆτο"δὲ,ςοεθλοῦντες κὴ βιώμδνοι γον “πύσδε, ποιῶν μέ--ὅον δῥγάζον»»ὑπ᾿ἑπτὰ[δὰδὴἡμέρας,ἡἐπ᾽ἑπτὰνύκταςὑπὸ“οὔποιρεόντοσ'κοικοῦ
δ᾽ δουρεῖος ἀηουπνΐῃσιεἴχῳτο.Τῇὃδὀγσόμἡμόμμἔλοντί δ φλαύρως, ποιραιούσας τις
σρότεᾳ ἔτι ἐν Σουβσὶοι ἢ, κροτωμήτοω διμοκήϑεος,σέρντέχνηνγἐγγζλλᾳτῷΔουλείῳ-.
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ὅ δὲ ἄγειν μιὰν πάντα λάφην ποι ἑ οῦ τὸν ἐκέλδισι, γὴν δὲ ὡς ὁ} Δῦρον ἔν τοῖσι οροίτιω
αὐοϊραπόδοισιόκϑυ δ κοτο ἀπημελημῆψον,τοιρῆγονἐςμέσον,πίσδιςτοἔλκοντα,Κοὲ
ῥάκεσι οϑημᾶδον «θέντα δὲἐςμέσον,ἠρώταὁ Δαρεῖος τί τέχψεν ἐὶ ἐπίφοιηὑδλοὺκ
ὑπεδέκετο, ἀῤῥωδέων μὴ ἑωσδὺ ἐκφάγας ,τοποιράπποιν τῆ ε λλοίδοσ'ἢἀπεσερημϑος.-
κουτοφαδῃ τῷ τῷ δαρβείῳ τὸ χοἰξειν ἐππιςοίμῆνος καὶ ἦν ἀγαγόντας αὐεν, ἐκέλδυσε
μάςιγοῖς τὸ καὶ κένβα ποιραφόν εἰν ἐς χα μέσονὃδὲ,ἐνθαῦχαδὴὧν ἐκφαζνᾳ,φὰσἃ-
Χεκέως μᾶὺ οὐκ ἐπίτα ϑαιε.ὁμιελήσαο' δὲ ᾿νΚῷ φλαύρως ἔχειν σπἰὼ τῴχνκνομῦ δ νὡς οἷ
ἐπέϊε!ε,ελληνιοῖσιήμασι χρεώμενος, ἡπιώμα!α  ὰ ] ουρὰπροστέτων,ὕπυξ τά μὲν
λαγχάνειν ἐποίεε, κοὶὰ ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ ὑγιέα μεν ἐόντοι ἀπίδεξε,οὐσὰμᾶὅτιἐλ’σί-
ζούτα οὐδ τίποῖν ἔσιοϑοσυρέετοοιδέμενμὲτωῦταὃΔαρᾶοςπεδίωνχρυσίωνδύο
ξαὐγεκεὁ δέ μὲν ἔπείρετο ἐ οἱ διπσλήσιον τὸ κοιιϑν ἐπίτεδες νέμφ;ὁτι μιν ὑγιξα ἐπαοίῳ
σοὺοϑεὶς δὲ τῷ ἔπει ὃ δαρεῖοςἀφρπέμπειμινπαρὰτὰςἑωυ»»κιωαῖηοις-ποιρά-
τντος δὲ δι δὐνοῦϑι ἔλεγον πρὸο τοὶσ' γιωαΐζηοις,ὡςΘασιλέϊοὗτοςεἴπὃςπίωαυχένοἷ
ἃ πέσω κε ῦ ποτύπεσκὴαὐ τῴων ἑκοίςε, φιάλην ἦ' χρυσοῦ (ὦ θύκῃ ἐσϊορίε:» ἢ δᾶμο
κηδια. οὕτω Δή τι σδε.}, λίϊ σϊορεῖ, ὡς «ἦν ἀποπίπτοντας ἀγὸ τῶν φιαλίων,ςατῆρωο᾽
ἑπόμενος ὃ οἰκέτῃσ'τῷ,οὐγομαὑῶΣκάτων͵αὐελέγοτο:καίοἱχρῇμα.πολλόντι χρυσοῖ
συνελέλϑα" ὃ δὲ Δημοκήδης ὅτος, ὦδεἐκΚρότωνοςἀπιγμένος,πρλυκράτω ὡμίλησε
'ποιχὶ ὃς συνείχᾳ.10ἐντῇΚρότωνι ὀργὴν χαλεπῷο νον ἐπείτοἐκ δύνατο φόμφν,ά
πολιτῶν, οἴχι ἐς αἴ πνανκουτοισὰς δὲ ἐς ταύτην τῷ πρώτῳ ἔτεϊ, ὑπερεβάλετο
τὸν πρώφους ἰηοὺο', σιεδυάςπερ ἐῶν, καὶ ἔχων οὐδὲν ποῦν ὅσα περὶ τί τώψην ἐςὶ δὲ
γαλήϊανκοξ μὲν δωτέρῳ ἔτεϊ παλαΐέπου αἰ γινῆπαε δὴ μοσῖμμεοϑεῶντοιι "ίτῳ δὲ ἔ-
τοῦ Αθαναῖοι ἑκονον μγέων"τοτοίρτῳ ὃ ἔτεϊ, πολυκράτη ο' δυοῖν τοιλαδτιν" οὕτω μὴν
ἀπίκε ἐς τὴν Σαΐμον καὶ ἀγὸ τούτουοὔαὐοϊὸςοὐκἥκαςαΚροτων τοῦ ζηϊοὶ δ06ο-
κίμη(υν "ἐγένετογα ὧν ἄξορ ὅτε πρῶτοι μὴ Κροτοονἢτοιἰη οὶ ἐλέγοντο αὐὰ τὴν
εὐδάσδε εἴνοικ.ϑεύτοροι δὲ Κυρηναῖοι κουτοὶ οὸν αὐδὴν δὲ ἄξίηον χροόνον,κοὰ Αργέϊοι ἢ--
κούον μασικίων ξῖψοικ Ἑλλήνων πρ ὦ τοι-πότο δ ὃ ΔῊ μοκήδας ἐν ταῖσιΣούσοισι ξινστέ
μενος Διαρδονδἰκόντεμέγιφονεἶχα,,κἡὁμοϊάπεξοςἑασιλέ!ἐγωιόνεε.τολήντοἑνὸςἄν
ἐς Ἑλλιναο ἀπιέναι, ποίντοι τοϊλλά οἱ πα ρίυϑ «καὶ ὥξορ μᾶν, «ἦν αἱ γυ ἡίους ἰηδὲρ,
δ' βασιλέα πρότερον ἰ οἷν τὸ μέλλοντας αὐασκολοπιεῖ αϑν, διότι ὑπὸ ἰλληνοῦ 18 ἐσ
συόϑηίδιν, τούτους βασιλέα “ρακτησοίμενος,ἐῤῥύσατο.ξῖορὃ,μαότινκαὶλέϊονπολυκρά
τοῦ ἐπιασώ μενον, τὴ ἀπτῃ μεὲλημένον ἐν ροῖσι αὐοϊοαπόδοισι, ἐῤῥύσοχτο. [ὦ δὲ μέγιςον
πρῆγμα λημοκήσῃς ἴδ τῷ θασιλ(] «ἐν χρόνῳ ὃ ὀλίγῳ μεϊαταῦτα, ταίδὲἄλλασυ
γήνεικατενέοϑιις. ΑὝθοσα τῇ Κύρου μὴν ϑυγατὶ,Δαρείου δὲ γωυαικὶ, ἀϑὲ πον' μαςοῦ ἔ-
φυ Φῦμα. μδεὲ ὃ, ἐκραγεν,ἐνέμετοπρόσωὅσανμὲνΦᾺ χοῦνον ἰ ἔλασσον, δὲ κρύα
στκοι οξχυνομίνη,φραδεοὐδεἐπείτεδὲἐνκουκῷἰδ,μετοπέμψα»αὃνδαμοκή
δεα κοιέ οἱ ἐπέδειξεὃὁ,φὰςὑγιέα τρι ύσειν, ὑξορκεϊ μεν, μήν ὦ αὐτυτρυργίσειν ἐκεί
νίω “οὔτο,τὸαὖαὖτῆϊςϑειθᾷ.δεήσραϑαεδὲοὐθενὸςτῶνδίς.αλούνίωἐςὶΦόμονταὧς
ὃ αῤα μὲν μεταταδῆα ἰώμενος ὑγιέα ἀπιδίξο» ἐνθαῦτα δὲ δισοιθέ(οὑπὸοὔδὲ
μοκήδεος ἧ Α΄ϑοσα γπροσώφόνε ἐν τῇ κοΐτε δαρείῳ λόγον γοἰόνδε.ὦ(ασιλῦἔχων δύ
γαμάν τοσοιῦ τὴν πούτηστε, ὅτέ τι ἔθνος προσκτώμενος,οὔτῳδύναμωννιὀβσμσνεἰκὸςδέ
ἐστ αὐοΐοα καὶ νξον,κοΐ χρη μάτων δὲ αὐὔταν μεγάλων, φαῖνε ϑαΐτι ἀποδεικνυίμενον,
ἵνα καὶτ' ὅσου ἐκμάϑωσι,ὁτι ὑπ αὐοβὸς αῤηονται-ἐπ' ἀμφότεραδέτοῖφόμᾳτωῦ-
σοὶποιἐᾷννὴἵνασφἔωνπαδδ'σουιἐπιΞέωντοῦαὔοίοαἕζγοιςὃνπροεοιὦτα ὴ ἵνα1|-:
δώντοιι ταῦ λέμῳ, μὴδὲ οολίω ἄγοντος ἔπι βου λδϑίωσι οι. νοῦ γαῦ αὖ τι καὶ ἀποδέ
ἕαιο ὅβτον, ἕως νώς ἧς Ἡλικίίωαὐξανομένῳτῇτῷσώματι,κσυναύξοντοιικοῶαἱΦρᾷ
νδ.γεράστοντιδὲσυγγεράσικουσιοκοιΐ ἑκοὶ ἐς τοὶ πρέγμιατοι -ποῖντοι ἀποιμβλωύοι
ταιἡμὲν,δὰτοῦταἐκδισδεχῇοἔλεγονδσὺ ἀμείβεται «ο͵σδιε. ὦγωυΐχι, ποίντοι δες
καῦρ αὐπὸσ ἐπινοίω "ποιήσειν ἄρρηοις. ἐπ γοῦρ Θεθελόυ μοι ζύξοι τέφυραν. ἐκ δὲ
τὸτἠπείρουἐς τὴν ἑ τέρίω ἤπειρον ἀϑὴ Σκύθαο᾽ ςρατωίεϑαε - καὶ ταδτα δλίύγου
χρόνε ςοι τολόύμενα. λέγᾷ  Α΄Ῥοσα τοῖϑεδρανιώ, ἀϑὲ Σκύθωο᾽ μὲν τὴν πρώτην ἰᾷ
γοίε ἔασον «οὗ οι γοι ἑπεωὺ σὺ βουύΐλι,ἐσουπτοιί «οι. σὺ δέ μοι ἀδὲ τὴν ελλάσι ςρατούε
εϑας ἐπιθυμέω Ὁ λόγῳ τοινθαφομένῃ λαίκοιναιο᾽ τί μοι γϑυεαϑ» ὑδδ ἄτονεναιο᾽ἡοὖν
γείαο᾽ κοὰ ἀῆ Πκασ'ἡκορυϑίωσ,ἔχειςδὲαὔοξοα ἐπαιτηδεώτοατον αὔοίρ ὃν “τοίντων,
δέξαι τούιοτα τῆς Ελλάδος κοι κουτηγισικόϑοιετοῦτονὃςσευτὸνπόσοιὁβιἤ(βιὰ
μείβεται δαρένος. ὦ γωϑαι, ἐπεὶ οοὗναν τοιδοκέει τῇς ελλάδος ἡμέαο' πρῶτα ἀπὸ
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“πειρῶαςκοντασιδήσουςμοὶδοκέειτιδρσῶνπρῶτονὀμεινονἕζγουιὃμοῦπούτῷὦ,
σὺ λέγεις πέμ{ωι ἐς αὐ τούς«οἱμαϑόντοσκαὶἰδούτεςἔποισοι,αὐτῶν,ὑξαγγολλέξοσι ἑ
μᾶν καὶ ἔπειτο ἐξεταιξτάμενός, ἐπ᾿ αὖοὖνβέϊομαι. ταῦ τα εἶπειγὴ ἄμα ἔπος τ εἶπε;"ὸ ὀῤ γον ἐποίεε ἐπείτε γα τοίχισαὴ μέρη ἐπέλαμ!εκολεσας πόδ σῶν αὐοίθοιοσὺκίμους πεντεκοιξλεῃοι,ἔνετόλλετοσφιἑτσνμένοςδημοκήδεϊ,δγεξελθεῖντοῦ ποιραῦα
λάσια τῆς Ελλάδος ὅκως τῷ μὴ σδιαοίοήση τοί στεανὃδυμοκήσδῃς,ἀλλάμῶν “πον
τῶς ὀπίσω ἀποίξωσι . ἐντειλάμενος δὲ “ούτοισι ταῦτα, δεύτερα ποιλέσοις οὗτον Δ
μοκήδεα ἐϑέῳτο αὐ οοῦὅκωςὁηγη στόμῆνος “πόίοων κοὶ ἐπιδίξαιο᾽ σίιὸ Ἑλλάσδε. γοὗσι
πόϊσμοι,δπίσωἢξ4.σἱδραδέμεντῷ"παιξὶκαὰτοῖσιἀδελῷεὐϊσιἐκέΛόυς“ποίνττοιτοὶ
ἐκείνου ἔπιτσλα λαβόντα ἄγειν, φας ἄλλά ὁ πὸ λλυτολήσια αὖ τιοϊυσειν «πρὸς δὲ ἐς
χοὶ σίϑρα,δλιοῖσοέοἱἔφησυμξαλλέεαϑ»,σλήσαςἀγαθῶνποινηίῶντῇἀμὁπτολϑί
σας δαρέϊος μὴν σὰ δοκέειν ἐ μοὶ ἀπ οὐδωδν δολόρ οὔ νόδ ἐποιγγζλλετοὦταῦτο-
δϑμοκήσῃης δὲ δώ(ις μὴ δ ἐκπειρῶ» δωρέϊοσ οὔτι ἐπιοξραμῶν,ποΐντως τοὶ διδά με:
να ἐδύκρο ἀλλὰ τοὶ μὴν ἑωῦὦν,κοτὰαὐοίωἔφειοιταλείλεινεἵναὀπίσωσφέαἃ--
πελβθῶν ἔλϑι,τῆν μη. ὃ λιοίσοι τήν,οἱ δαρ εἶος ἐπτοιγγέλλετο ὃς πρὸ σἱορεὴν “ΕἾσιἃ
δελφεῦϊσι,δέκεϑαςἔφυἐντειλάμνοςὃκαὶ«ξΡῬύτῳταδταὃΔοεἶος,ἀπουσέλλᾷαὖ
ποὺς ἀϑδὲ θάλαοσανπουτο βαύτος δοὗτοι ἐς δοινίκίωὁΦοινίκες,ἐςΣισῶγαπόλιν;
ἀτίμου μὴ Ξιήρεουο δύο ἐπσλάρωίρων'ἅμα δὲ αὐτοῖσικοῦγανλὸνμέγαν“πτοινἴων
ἀγαϑῶδυ"ποιρεσικδυχσμίνοι δὲ “πποῖντοι, ἔταλεον ἐς σίιὸ Ἑ λλάσδε.προσίορντας δὲ αὐ τῇς
πρὶ ποιραϑαλάοσσια ἐθηδθγηο,κοὰ ἀπεγράφοντο.ἐςὃ,τοὶπολλὰαὐτῆ καὶ οὐνγομαςοὲ
ἡξῃσοίμενοὶ, πίκονο» τῆς ττοιλίες ἐς τάραντοι «ἐνταῦθα δὲ ἐκ Κρησνησ' τῆς δεμοκῇ
ὅιος, Αουφοφι λίδης τῶν ταραντίνων ὁ σασιλόῖς, ὥξορ μῆν,, “τὰτισδέλια 'ποιρέλυσς
πδν μησγκίων νεῶν. ἄξη» δαὐτοὺς «ὃν πόδσκο' δὴ ξε νὼς κοιτασκόπουο δῆθεν ἐδν --
γος -ἐνὦδὲδτοιταῦτοιἔποιορν,ὃΔημοκήσηοἐσ' τὼ Κρότωνα ἀπικνέεται, ἀπιγμκέ
»γ5ὴ δ τούτου ἰσ' τὴν ἑωυτοῦ,δΑρισοφιλίδασἔλυσῳοὐστιδσας.κοιὶτοὶποιρέλα
θετὸν νεῶν, πεσοκέσζὶ "πλέοντος δὲ ἐνθόδ'τον οἱ τ δ}!σοινοὶ σγαύκον τος διοιμοκή,
Χαρὶπικνέοντοι ἐς πὐμὸ Κρότωνα. δρόντος δὲ μεν ἀγοράζοντα,“πῆοντοαῦτον«τῶν
δὲ κρσττον! υγζῶν οἱ μέν,κουτοιῤῥωδέοντοςποὶπσύμσικο;πρύγμματα,, προϊέναι ἑ εἾ μοι
ἔθυν«ὦδὲ,οὐτοίπουδτο,τῇσισκυτοίλᾳσιἔσχεοντῇΡόβ'σοις,προλομένουςἔπεο:
τοῖδι- οὐοϊοδἰΚροτον τοι, ὁρότοτοὶ, πο ιίετεαὐοΐρα βασιλῆος ορηπέτην γενόμε-.
ον δ αμρέςοϑε; κῶς ταῦτα Θασιλέϊ Δαρείῳ ἐκχοησει-σεοιῦ βρίἄγε ;κώ᾽ςδὲὑμῖν7ὰ
ποιδύμῆνα ἐξφπουιλώὼς ἰὠ ἃ πέληοϑεῦμέασ᾽;ἀδὲὶ[τίναδὲταύτηςπροτὠρίωςρατευσό
μεθα τοῦ λιν; τίνα δὰ προτέρίω αὐοίναποδιίξεαλοιε πειρησόμεθα, τοῦ τοι ἡ λύγοντοε;
εξ Κροτωνἤπτοιο' οὔκων ἔπειθονἀλλἰξακρεθέντοςτοὋνδιμοκήδεα,κοσὲτὸνΤαῦλὸν.
πὸν ἅμα ἄγον» ἀτασερεθένταςδπέτσλεονὀπίσωἐςτίΑαἰίωἀδύτιἐζήτη(οντὸπρο
συ τόρῳ τῇςΕλλάδοο'ἀπαικόμᾶνοι ἐκμαθέλν,ἐςερημοι τοῦ ἡ γυ μόνοσ'. γοσόνδε μηϑι
ἐνε]ά λα σι δημοκήσας ,αὐαγομῆνοισι κελόύων εἰ πεῖν Δαρείῳ σῷ (αδ,ὅτι αϑ μοςοα
τέ μί λῶνος θυγατέρα λη μοκιίδας γιω απο Ον' γοὺ δὴ ποιλαιξέωιμί λωνος ἰμ οὐγὸ
μὰ πολλὸν“ποιροὶ “ασιλέϊ.πουἃδὴτοῦτὸμοὶδοκέοιεασεῦνθμεἡδὺγοῖμονποῦτον,τωλέ--
δίς χοήματο μεγάλα δημομἩςἵνα φανῆ προ Δαρείου ζῶν καὶ ἐν τῇ ἑ οὐτοῦ δο'
 αιμοροανοχβέντοςδὲἐκτῆςΚρότωνοσοἷτινθα,ὁμταΐπῇουσιτῆσι νηυσὶ ἐσ' τηπυγίίω.
κοὺέ στρ εα.᾽δου Ἀδύουτοις ἐνθαῦτα,Γ2λοῦαὐὴρπτοιρανπῖνοςφυγὸςῥν(έμϑνος,ἀπά
γὰγυποιρὰ ξασιλέα Δαρεῖονεὁ ἢ,αὐτὶ “ούτων ἕτοιμος [μὲ διδόναι “οὕτῳ ὑντι Θούλοιτο
χὐτόσ.τῆλλος δὰ οἁρέε τοι καάγοσον οἱ ο' τοίραντοι γυνέαχαε, προκτσηγ σοίμενος σίω
ἡυμφορίωἵναδὲμὴ(υγπαράξῳπίωλλάσιαε,ἰωοὐαὐὖπῶῶνσόλοςμέγαςτολίμ5.σίὸ
γταλίω,Κνιδιίους μόνους ἐπσοχρᾷν οἱ ἔφη«ὅνκουτάγονταῦ ἠνεαϑν,, δοκέων νὴ τού
τοῦ ἐδυτων τοῖσι ταραντίνοισιφίλων μάλεξα τὴν μοΐτοϑδον δὲ ἐσφαϑας "Δαρεῖος ὃ ὕφρ
δεξάμνος,ἐπετέλεε"πέρηαο'γϑ'ἄγγελονἐςκνίδον,κουταίτεινσφρέαο᾽ἐκέλδυετἵλ-
λον ἐς τάραρτοι--πειθόμῆνοιδὲδιουρείῳΚνίσιοιτἀαραντίνουςοὔκωνἔπειθον.βίίω.ὃἀΞ
δύνατοι ἡΐεν προφόμειν-ταῦτοιυδόνονοὕτωἐπρχθα.οὗποιδὲπρῶτοιἐσ'τὴνΕΛ.
λάσϊια ἐκ τῆς Ασΐῃς ἀπίκοντο "δίθικ "κοὰ οὗτοι σιοὶ ηοι ὀνδε ποῖ γμλαχουτοίσκοπσοι ἃ
'γένον»».μὲξὰ ϑὲ ταῦτο, Σάμον βασιλόῖλ,δουεἶοςστρί4,τορλίῶνποὶσίωνπρώτηνΕΔ
ληνέσο καὶβαρβάρων,δια τοι ἤνδέ τινα αἰπίίω “Καμβύσεω οὗ Κύρου ςρατωυομϑϑου
ἐπ’ Αἴγυπον,ἄλλοι τὰ συχνοὶἐςτὴνΑἴγνονἀπίκονηελλήνωνδὲμῖνὡςεἰκοοἡοὶ
τ ἐμαπμοίϊ ςοατουφμῆνοι,ὧιδιδι,κοῦ,οὐτῆς τῆς χώρηο' θευτοιίςτῶνἰώ καὶ Συ»
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λοσῶν ὃ αἱ αἰοίοο', πολυκράτοδς τὸ ἐὼν ἀδιλφεὸς,καφόύρονἐκΣάμςτοϑωννὲν
λοσώντοανοιτέλαβε δτυχίη “οἰήδέ τις, λαδῶν χλανί σε καὶ -σϑροιξαλλόμενος πυῤβ
ἰω,ἡγόραζε ἐν τῇ μέμφι ἰσῶν δὲ αὐδὴον Δαρέϊοσ' δορυφόρος τε ἐὼν καμβύσιω, καὶ
λόγου οὐδενός κω μεγάλου, ἐπεθύμησε, τῆσ' χλανίδορικοὰ αὐτὴν προσωλθῶὼν ὠνέετο-
ὁ δὲ Συλοσῶν δρέων τὸν Δαρέϊον μεγάλως ἔπαιθυ μιέοντοι τῆϊς χλιονί δοσ' θείμ τύχῃ χρεώ
μῖνοο',λέγει"ἐῶ ταῦ τὴν “πῶ λέωμὲν οὐδωὸς χρήματος,δἰστμαδὲἄλλωνεἰπὸν ὃ
πὸδεῖ γενέοσϑοιε “ποίντως “οι“οἀνέσας ταῦτα ὃ διαρεῖος, ποιραλαμβαύει τὸ ἅμα. ὃ
μν ὧν Συλοσίδν ἢ πίτατόδιἄξιοἀπολωλέναιοΥδηθεΐην.ὡςδὲ75χιόναπιροξαῖνον
γος, Καμβύσησ το ἃ πέθανς κοὰ τῷ μάγῳ ὁ ποινέτησαν οἱ ἑ 7 ἃ, ἱκοὰ ἐμ τῶν ξ7ὰὼ δα-
ρος τῆν Θασιληΐίω ἔσω, συ ϑαΐςτοῦ ὁ Συλοσῶν ὡς ἧι βασιληΐη “σϑοιελελύθοι ἐξ
τοῦτον ἂν αὔορα,τῷκοτῷαὐγὸςἔστοκεἐνΑἰγύπτῳδεηθέντιπὸἅμααὐαξὰςδὲἔσ'
τοὶ ΣοῦσαζετοἐςτοὶπρόθυρατῶνΟασιλῆοςοκίων.καὶ ἔφῃ διαρείε δ) διτέτας Εἶ.
αὐαγγάλλει ταῦταἀκούσαςὃπυλουρὸςᾧ βασιλίὶὃδὲ,βωῦμάσας,λέγοιπρὸς ἑωῦ
“ον και τίς ἐστελλίωωνδ)δγώτε ς ὃ ἐπὸ προαιδεῦμεουινεωςὶμὴτὴνἀρχὴνἔχων»
αὐαβέβηκε δέτις ἢ οὐδείς κω ποαῤὴμέωο αὐτῶν «ἔχῳ δὲ χρίος ὡς ἀπεῖν οὐδὲν αἱ --
υἱὸς ελλίωος ὅμως δὲ αὐ ον παράγωτε ἔσω να ἀϑίω πίθέλων λέγάταῦτα “παρῆν-
τε ὃ πυλσυρὸς γὴν Συλοσῶν τοι. στνοι δὲ ἐς μέσον ἡρώτευν ὦ ἑρμίω έσῖν τίς το ἐξ Ιὸ πἴ
ποι ἴσας δ δ γύτης φησὶ ἕτγοιε Οἀσιλῆος εἴπε ὧνὃξυλοσιῶνποίντα. τὸ περὶ τὴν χλα
γῇσδεγυνόμῇνα κου ὡς αὐ τὸς ἔζη κεῖνος ὃ δούφ.ἀμείδετοι πρὸς Ἰαδτα δαρᾶος.ὦτεν-
νακότατ' αὐοϊοοδν, σι κεῖνος εἰ ὃς ὅϑεμιζην ἔχοντί κω δύναμαν ἔσίοκοις εἶ καὶ σμικρᾶ,
ἀλλ ὧν ἴση πεὴ χάεις ὁμοίως,ὡςεἰγωῦκοθὲντιμέγα λάθδοιμι. αὐθ' ὧν τοι χουσὸν κὴ ἄρ
γνρον ἄτσλερεν διϊσίο μι, ὧσ' μή κο τῴ λοι μετοιμελάσῃ διαρεϊον οὖν Ὑϑοίαστος δὗποιή-
ἀντιλέγοι πρὸς ταῦ τοι ὃ Συλοσῶν ἢ μοὶ μή τε χρυσὸν ὦ δασιλδδ, μήτε ἄρενρον σι[3
δουἀλλ᾽ αὐασωσοίμᾶνόρ' μοι δὸς τὴν "ποῖ ἰοἷκ Σάμον «τῆν,ναὔ ἀδελφεοῦ ποῦ ἐμοῦ τσ
Δυκροέτοος ἃ ποθαφόνηος λἰπσὸ οροίτεω,  χειδοῦλος ἧ μέτορος.ταῦ τὴν μοι δὸς αὖδυ τς
φόνου ,καὶἐ ξαφοίραιποδίσιος«τοῦτα,ἀκούσειςδιαρέϊος,ἀπέσειλεςοατιίωτο,ςρα
τον οτοίνεχ,αὐονποῦν.ΠΥἃτενόμενον,ἐντειλάμϑροςὅσωνἐδιή,ϑηὃΣυλοσῶν,
ταῦ τὰ οἷ παι ίειν ἐπιῖτε λέχιιοτοιβὰνδ᾽05τὴνθάλασσανὃοτοίνως, ἔσεδλε τὴν φρα
πίω τῆοδὲ Σάμου μαζανοίοοςὃμμοιανοίουεἶχατὸ κράτος ,ἐπιβοπεύειν -“ποιραὶ Τιο--
λυκράτοος λαβὼν τῆν αὐχέν. τῷ, δικοιοτοίτῳαὖονβουλομένῳγενέαϑνοὐκἐξε
γοιε' ἐπειδῃ γάρ οὶ ἐξαγγῷλϑη ὃ πολυκράτοος θαΐαηος, ἐποίεε τοιάδε. πρῶτα μὴν
δὸς ἐλδυϑερίου βωμὸν ἱ ορύ(μ »"Κοιὲ τέμθνος “παϑοὶ αὐδὴϑν ἔρισι ὥξίορ τὸ, νωῦ ἐν τῷ
“προαςηϊωξοί"μετοὶδὲ,ὡςοἱἐπετσοΐηηο,ἐκκλκοϊίωσσωυσγείροισ᾽πτοίντωντῶνἀσιῦν,
ἔλεξετάϑεοὁ μοίως ἴε κοιὲ ὑ μεῖς ,σγκῆ πῖτρον "ἡ διαύα μας πιᾶσκὴ πολυκράήεος,ἐ-σιτῷ
Κ᾿ΑΊΤακ κοί μοι ποιρέχει νεῦ ὑμέωνοὐῤχειν ἐπ δὲ τὸ,τῇπέλαοἐπιτολήσσω,αὐ--
τὸς κοιτοὶ διωύχμιν οὐ ποιῷ "οὔτε γάρ μοι πολυκροξτηςἤρεσικεδιεσαύζων αὐοβροδν ὃ
μοίων ἑωυᾧ ὅτε ἄλλος δετις τοῖ αὖτα ποιέει" Πολυκράτης μέν ναυ ἐξέτσληοσε μοίρην
τὸν ἑωυτοῦ ἐπὺ δὲ ἐς μέσον τὴν ἀαῤιχὰν πιβεῖο,, ἰσονομιζίω ὑμῖν προχγορϑύω -χρσιΐϑε
βιζνηοι σικοεῶ τέρεκ ἰ μεωῦτῷγεγυνῆοϑοιε "ἐκ μέν γε τῶν πολυκράτοος χρημάτων ,ῃ.--
ξαίρεταὶϊξτάλαντοίμοιτενέαϑνἱἐεροσιύἰωϑὲπρὸςτούρισιοἡρόδμαεαὐτῷἐμοὶ,πϑὰτοῖσιάπ᾽ἐμδαἰεὶγινομένοισι,τοῦΔιὸςηοὔ"ἐλδυϑερίουντῷ,αὐτόςτεὶρὸνἱοίθου.
στ μίω ,κοὰ τὸν ἐλδυθόρἑΐωὑμὴνπερυτίθημε.ὃμὲν,δὰτοῦτατοῖσιΣαμίοισιἔποιν
πέλετοιτῷ, δέτιο ἐξαναςοὶσεἰσειἀλλ᾽οὐδ᾽ἄξιοςεἰσύτεὗμίωνοὐλχάν,γεγοναῖςτοκοι
κϑφνκοιὶ ἐὼν ὀλεθρος ἀλλ μᾶλλον δίκως λόγον σϊσεις τῶν, μετιλείρισκαο' χουμάτων :
τοῦτα ἀπε, ἰὼν ἐν οἿ͵σιάςοῖσι δόχα μος,τῷοὔνομαἰωτελεσζαρηθς.Μαιαδοίδεοςδ
γόῳ λαβὼν ὡς ἐ μετάήσει σίι οὐῥ χὴν,ἀλλός τις αὐτ' αὐτοῦ τύραννος κουταςτήσωται,οὗ
εάέ τιν νόρ εἶχα μετιέναι οὐτήν ἀλλ᾽ ὡς αὐεξχοίρησεἐςτὴνἀκρόπσολιν,μεταπεμπό-
μενος ἔναξποισον ὡς σ᾿ λόγον τῶν χγυμάτων σσων,συνέλαξέσφεας, καὶ πουτέδῃσι:
ον μᾶν,δὰἐδιδίκτο:Μακαῤοίοιονδὲ μετχταῦτα κοιτέλαξενοῦσος ἐλπίζων δέ μνᾶ
“ποθανέεαϑοις ὁ ἀδελφεὸς,τῷοὔνομαξίωΛυνοίρνρς,ἵναδύπετοσέρωςνουτάοςκατὰἐν
"ἢ σάμῳ πρήγματα,ιουταιτείνει εἶν δεσμεώτοιο᾽ 'ποαΐντωνο!ἃγοῦρδὴὡς ἐοίμοισι ἐξα
λέατο ἑίγοι ἐλαύθόροιοἱπειδηὶ ὧν ἀπίκον»» ἐς τὴν Σάμου ὦ τι β'σοιι,κοιτοίγοντες Σν
λισῶντα, ὅττι στρ! χεῖροιο' αὐταείρξ), ὑπόασονδοῦ το ἔφαίον δ77ἕομοί ἃ δ μοὲ
εἰροίοον«ασιῶτοιμοιοὐτὸςΜαιαλοίδιον ἐκχρήίας ἐκ τῆδ᾽ νήσου, πουταινίβωγος
φ' ἀδὲὶ τούτοισι φταύεω,κοὶὰασεισαμένου,τῶντόδσέωνᾧταλείφουἄξιοιθρόνουςθ6-
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μενοιμοιτοναντῖοντῆςἀκροπόλιοςἐκατίαΡ"μακανοίοίῳδὲτῷτνραΐνῳἰῶἀδελφε-
λεύ τοῦ μουριὅτορος, τῷ, αὐνομα μ᾽χαρίλεως οὗτος ὅτι δὴ ἐξαμαρ τῶνἐνρτύρᾳἐδέ-.
δε κοὰ δ πότεἐπτκαύϊζθεςτο τοὶ ποποσύ μῆνα,"ὴ σιακύαο᾽ δὴ τῆσ γοργύραςὡςεἶ
δὲοβνπαδγήσιςεἰρηνοίωςκουτὴμάδους,ἐθόατοικοὶἔφυλέπων,μοιανοίοίῳϑέλεινἐλ-.
θεν ἐσ' λόγους. ἐποιιονίοις δὲ ὃ Μαιαφοίριοο, λύζψωντοας αὐτὸν ἐκέλδυς ἄγειν “τοιρ ἑωῦ
τόν.ὡςδὲ ἄχθη τοζλατα λοιδορέων το κοαλπουάζων μιν, αὐέπειθεἔπιθέσθαιτοῖσι"ΟΝ
σᾷσι,λέτωντοι ἄϑα «ἐμὲ μὴν ὦ ποίναισε αὐοϊρῶν ἰόντασιωυοὗ ἀϑελφεὸν,κοὰ ἀσικήζων-.
χα οὐδὲν ἄξιον δισμοῦ᾽ σῇσου οργύρῳς ἢξίωίαις; δρέων δὲ τοὺς πόδ σὰς ἐκβάλλοντγας
τόσυ,κοὶαὔσικον ποιίοντας,οὐτολμᾷςτίσοιαϑοιεὅτωδτι ἐόντος δδ'πετζα᾽ χειρῶ:
θῆγακ, ἀλλ᾽ἐϊτισυστρεὐ’κουταῤῥώσακοιςἐμοὶδὸςτδὺἐπικούρους,καὶσζρεαοἐπὸ
χιμωρήσο μερί τῆς ἐνθάδε ἐπί ξιος αὐδὴον τόσε ἐκπίμιαιἐκ τῇσ'νῇσουἕο!μόςἐμ»
ταῦτα δὲ ἔλεξεδχαρίλεωο.Μακαδοίθιος δὲ ὑπέλαδε τὸν λότον,ὡς μῆὺ ἐπὸ δοκέω»
εὐκὲς ἄξιο» ἀφροσύνης ἀπικομῖῆνος ὡς δόξαι σἰ ἑωυ»οῦ δύναμιν παεριέσοοϑαε τῆς δα
σιλέοςἀλλὰ φβονήσας μᾶλλον Συλοσῶντι,εἰ ποονητὶἔμελλεἀπολάμιαοθτιἀκέ-
ράμον σὺ πόλινιἐρε ϑίζις ὧν οὺς πόσας, ἔθελε ὡς ἀοϑευίσατοιποιἣσου.τοὶσιίάμισ
πρήγματακοὰοὕτω“τοιραιδόνοιι67ὑυπισοέμϑνος,ὡς“πποιθόντοὦτιὁσουκοικῶς;
προσεμησικρανίεοθν ἔμελλον τοῖσιΣαμίσισι,εἰσιυςτοὶὺτῷἀστραλέαἔκδυσινἐβίων.
ἐκ τῆς νήσου γτο,ἢπεωῦαὐτὸςβούληταιὃπετσοίτογάρδὶκρυτῆκαὶδιαρυξἐκτῆς
ἀκροτσύλιος Φόδουσα ἀδὴ θάλασσαν. αὐδὸὸς μν δ ὃ Μακαῤοίριοο ἐκταλέᾳ ἐκ τίς
Σάμου «ἦν δὲ ἐππικούρονο' “ποίντοις δτολίσοςὃκαρίλεως,καὶαὐαπετοίσαο ποὺς πύ-
Λαο θῆκε ἀϑ) ἦν πόδσας, οὔτε προσδεκομδύους χοἶϑτο ἀϑὺν, δυκέον τοῖς το δὲ ποίν'
τὰ συμθεβαΐαι.ὃμπεσόντεςδὲοἱἐπίκουροι,τῶντσέωντῶνδιφροφορδυμβῥουςτε,
καὶ λότν τολείξου ἐόντας,ἔκτεινον "κοὶ οδηοι μὴ ταῦ πα ἔποί δὺνἡδὲἄλλη ςρατιὴ ἡ
πόβσικι, ὁ πεθοηΐθεε «πίε ζόμῆνοι δὲ δὶ ἐπίχουροι, πίσω κατεὶ λήθηζοων ἐσ' πὸ ἀκρόπολιν»
οτοΐνης δὲ ὃ ςρατητῦςἶσθὴν πποΐθος μέγα τι ὅδστις πεπονθότας,ἔνηλοΐςτετοῖς,,Δουγ
ὅσ᾽ ἃ ἀποσελλῶν ἐνετέλλετο, μήτο κτείνειν μηδένα Σαμίων, μήτο αὐοϊαποσιίζειϑαε,
ἄποι θέα τε μοικῶν ἀφρδοαΐαι τὴν νῆσον Σν λοσιῦντι, Οὐ τέων μὴν τῶν ἐντολέων με -᾿
μνεμίέος,  πελανϑάνετο ὃδὲποιρήγγειλε τῇ ςρατίϊ ποίντα ον,αὐλέβῶσι,κοὰαὖ-
οἵα,κοιὰ“ποῖσδε ὃ μοίωο' κτονεφν.ἐνθωδ'τα τῆς ςρατίῆς δὶ μῆντίἀκρόπσολινἐπο-."
λιόρκεον-οἱ δὲ, ἔετεῖνον “ποίν τοι τὸν ἐ μιποσδὸν γινόμενον,ὃμοίωςἔντοἱρῷ,τὴἔξωΐ08.
Μακανοίδιος δ' ἃ ποοϊὰς ἐκ τῆς Σάμου, ἐκταλέει ἐς λακεσκέμονα "ἀπικόμῆνος δῦ ἐσ,
αὐπέρ κοὶ αὐενεικοίμῆνοςπὶ,ἔχων ἐξεχῴ ρησὶ, ὁ ποίεε »οοἱάϑε, οκως ποτήρια ἀαβγύ-
με το κοὰ χρύσεα προλέϊτο,διμὴθόλάποντοςαὖτοῦ,ἐἑέσμων αὐ τά "ὁδ᾽αὐτὸνχρό-:
νον τοῦτον τῷ Κλεομίψεϊ τῷ Αναξανοβοίδεω ἐν λόγοισιξ ὧν, βασιλϑύοντι Σ΄“ποίρτης,
προῖγέ μὲν ἐςτοὶ οἰκιἸαὕκωοδὲἴδοιΚλεομένησ'τοὶποτήρια,ἀπερωύμαζέ τε,"
ὑξεταλήατε»«ὃδὲ,αὐἐκέλδυεαὐτέωνἃποῷὅδεαϑ»αὐοδν,ὅσαΟἑλοιτο"οοῦτοκοὰδιὶς.
καὶ ψὶς ἐΐποῖνπος Μάκουοοίου,ὃ κ λεομδῥης σικοιιότουτοσαὐοίὃνγίνετοιὅσλαξξν
μλρ διδδμῆνα, ἀκ ἐσδικονάθυ.μαθὼνδὲὡςἄλλοισιδιδοὺςτῶνἀστῶνδὐρήσωτοιιτιμωρίην,
βὲς ἀϑὲοβο ἐφόρους, ἄμεινον ξἔγοιι ἔφα τῇ Σ-ποΐρτῃ τὸν ξεῖνον ὃν Σάμιον. ἀπποιλλάσ'
σεῦλαε ἐκ τῆς πελοποννήσου,ἶναμὴαὐοϊπεῖσιἢαὐπον,ἢἄλλοντινα Σ΄ποιρτικτέῴων
κολῶν γενξαϑο «δ δ᾽ ὑποικούζουντεςκαξενίρυξανΜοιαδοίθιον.τὴνδὲΣάμονστογενδύζουν
προδιτ δσου,ποιρίδοίον Συλοσῶντι, ὄβημον ἐοθίρων αὐοίρὗνεὑξέρῳμβῥηοιχρόνῳ"ἡ.
συγϑκατοίκασῳ αὖ τὴν ὃ ςρρατηγὸς Οτούνεε, ἔκ το ὅλος ὄνείρου κκοὰ νόσου(ἡμὲνπουτίλα
βενοσῖσου τοὶ αἰδοῖα.δὲδὲΣάμονςρατούματοσναυτικοῦὀλομβῥου,Βαξζυλώνισι
᾿πίςην,καβτα δποι ρασκευασμεένοι. ἐνόσῳ γαὺ ὅτε μοίτος ἦρχ, καὶὁ ἐ πῇ ἃ ὑ ποινέ-
την,ἐντούτῳποντῇᾧχρόνῳτὴτῇἸαραχῆϊ,ζο'σέπολιορκίην ποιρεσκδυοίί(θενη "κα.
κωσ'ταῦ τοὶ ποι δύντος, λαύϑανον ἐπείτο" ἐκ οὔ ἐμφανέος ἀπέςη(ουν,ἐτρίην τοῖόν
δε. τοὺς μητόραο᾽ ἐξελόντοο,γὼοἷοιἕκοισοςμίηνπροσιξαιρξε»,τὼαὐἐδἔλῳ;»ἔμ᾽
τῶν ἑωῦτοῦ οἰκηΐῶν- τοὺς ἢ λοιποὶς ἁ-ποίζις σωραγατέντες, ἀπέπνι ξανοσί ἢ μίαν ἕποι:
σΟ9σιτοπο 5} ἐ ξακρές»ο' ἀπέπνιξανδὲ αὐτὰς,[να μή σζῷ ἐῶν "ον δον αὐαισιμώσωσι-
πυϑόμζνοο' δὲ τοιῦ ταιὃΔιαρέϊος,κοὰσυλλέξαο᾽ ἀποιίξεν σἰὼ ἑωυοοῦ δύναμιν, ἐςοατούς,
το ἐτο'αὐτούσ.ἐπελάσιχο'δὲἀδϑὲσίὸΒαβυλώῶνγα,ἐπολιόρκεε,φροντίζοντοισἐδὲν ηἷ.
πολιορκίηςαὐαςαἔνοντοςγοῦνἀϑὲοὖςπρομαχιεδναοοντείχωοςὁΒαθυλώμιοι,μργύροντὸ,ΚΟΙΣπουτέσκωτονδαερέϊον,καὶπίὼςοατιζωαδορνκαίπιοαὐτῶνἃ.
πε ζορ ὁ ἔτορτ.τί μοίτηϑϑε ἐνθαῦτα ὦ πόλωι, ἀλλοὺκ ἀπαλλάστϑε, αότο γᾷ.
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αἱρήσωτο ἡ μέ σ᾽ ἐπεοῦκαὶκἴονοιτέκωσι.ἄορ ἂπε τῶν τίς Βαδυλωνίων, οὐσοιμᾷ ὃἕλ -
“πίζων ἡ μίογον τοκέϊνἐπἃ δὲ μίω ὧν καλένιαυ»»ἵ διεληλνθόρς ἤδῃ.ὃ Δαρξός το ἢ
οαλε,κωὶὴ ςοατιῇ “ποῖσαοὐδυνατῆἐοὔσοιλν«ΦοΒαδυλωνίουςκαΐριποίντασὺ
Φίσματοικοιλ ποί(ες μηχανὰς ἐπεποιήκεε ἐς αὐοοὺς Δαρέϊος " ἀλλ᾽οὐδῶσἐδύναην
ἰλξν στρίαο᾽.ἀλλοισί το σοφίσμασι πεῖρησοζμῆνος κοεὲσὰκαὶ τῷ,κῦρος ὥλίσφεασ,
Τὴ τούτῳ ἐπειρήθε ἀλλὰ γοι δειν ὡς ἔζων ἐν Φνλακῆσι δ Βαβυλώνι οιοοὐϑέ στρεοισ᾽ δὲ
ὅς τοἰώ ἑλεῖν" ἐνθαῦτα ἀκοσῷ μίωϊ Ζωπύρῳ τῷ μεγαβύξαυ Ὄύρου, ὃς τῶν ἐπι.
αὐοΐὃνἐγών»τῶντὸν μοέγον ποιτολδιτων,»ούτῳ τῷ μεγαθύξου τοχισιὶ χωπύρῳ ἐ--
γώνετο τέρας τοϑδα-2}ὁσυρφόρῶνἩμιδνωνὴ μίη ἔτοκι δ᾽ δζοι ὁδαγγζλθη,Ὁ ὑῷ ἀπιεΐ
ης αὐ τὸς ὃ Ζωπυροο' εἶδε τὸ Ὀρίφος ἀπείποις “ἵσοι ἰδοῦσι μηδευϊ φροίζειν τὸ ).}0-
νδσ,ἐδουλδύμηε . καξ δ πρὸς τοὶ τον' Βαθυλωνίου ῥήματα ὃς κουταρλας ἔφησε ἐπεαν
τασῦν ἡ μίονοι τέκωσι γότε τὸ τεῖχος ἀλώσωϑοε, πρὸς ταύτην σίὼ φέμίυ, Ζωπύρῳ ἐ--
δόκεε ἁλώσιμος ξϊγαε ἡ Βαδυλωγ'(ἀὺ γοῦν θεῷ ἐκεῖνόν το εἰ πεῖν, κου ἑωυτῷ τοιᾶν
“ἰὸ ἡ μίονον ὡς δέοἱ ἐδόκεε μόρσιμον ἕζγοιι ὅσα τῇ αδυλῶνι ἁλίσκεοϑ» ,προσωλθὼν,
Δουρείῳ ἀπεσίω θαΐεν, εἰ περὶ πρλλοῦ κουῤ τὰ ποιέεται τίὼ Βαθυλϑδια ἐλᾶν. τυ--
ϑόμᾶνος δὲ ὡς πολλοῦ πιμεδ, ἄλλος βουλδύε» ὅκωςοὐηός το σοὺ ἑλὼν αὐτί, νὴ
ἑωσον' τὸ ὄβτον ἔσαιοικουίτα γοὺ ἐν οἷσι τ όδσισι αἱ ἀνὰ θουργίοιε ἐς οα πρόσω μεγά
ϑεος τιμῶνταιἄλλῳ μῇδ εἰ οὐκ ἐφράξζε»» ὀβίγῳ δυνατὸν ενοξ μεν οὐποχειρίᾳ ποιὰ
σοικδιδ᾽ἑωῦον λωρησοέμῆνος ,οδηομολήσεις ἐς αὐοηύο. ξυθαῦτα ἐν ἐλαφρῷ πθιῃ
σοέμκε,ἑωύαὸν λωζῆαι λώξην αἰήκεςογι ποτα μῶν πὲ ἑωῦτοῦ σέ ῥϊνα,ῶ Ἰὰ ὦτα,
κοὰ σἰὸκό μίω κοικῶςπερικείροισ᾽,καὶ μαςιπόσαο᾽ ὅλϑε προ Δαρέϊον » Δουμέοο δὲ
καβτα Οαρίως ἤνε για ἰσῶν αὔοα δον μώτατον λελωβημθζον.ἔκ τε τοῦ θρόνου ἀνα
πηδε(ρας, αὐέ βωσέ το,καὶ ἐΐρεὐ μιν, ὅστιο εἴη δλωδησοέμανος,κοὰ ὕ,τι ποιήεντα ὃ
δὲἄπε,οῦκ σι ὅτος ὠνὴρ,ὅτι μὴ σὺ τῷ,,ἔςισύ ταμις ποσούτη ἐ μὲ δὴ ὧϑε σιαθέϊνακ. οὔ
τὲ τις ἀλλοϊέων ὦ βασιλδ) τοῖδε ἔργαςοι, ἀλλ αὐ οὃἔτ ἐμεωῦτρνδεινόν τι πποιδύ-
μῆνος Ασσυρίους τόδσασιπουτοιγυλᾷνδύμοίξε»»,ὦφωτλιώτατεαὐοϊοῶν,ὄδγῳὦ
οὐξοίπῳ ὄνομα 5 κοίλλιφον ἔθδιυ,φαὶς φ(β. «ἔν τοολιορκθυμίδους συωῦοναὐρκέξως σα
ϑάναε; τί δ᾽ μάταις.λελωβυμβός σδῦ΄, θᾶσσον ὦ ποολέμιοι ποιραςήσονται; πος.
οὖν ὑξέτσλωστς τῶν φρενεδν συωῦτὸν σιαφϑείραο᾽, ὁ δὲ ,εἶπε. ἐ μᾶψτοι ὑπαϑουτίθεα
τοὶ νἔμελλον ποιήσειν, σιὴκ αὔμις ποδοιᾶδες. νωῦ δ ἐπ’ἐμεωυτοῦ ξαλλόμνος, ἔπρηξα.
᾿δὰ ὧν ἰδ μὴ τῶν συδν δεήσῃ, ἀρίομῆν Βαδυλίδνα.ἐπὸ μὸν γὐ' ὡς ἔχω ,οιὐτομολήσω ἐς
τὸ τεῖ γος, κοὰ φήσω πρὸς οὐποῦς, ὡς οἱπὸσεῦτοίδε ἔποιθον, κοὶ δοκέω “πείσασ'
σφ (ωο᾽ ταῦτα ἔχειν αἴτω ,1δίξεαθ» ςρατιῇο.σὺδὲ,ἀπ το αὐ ἡ μόνεσἐπἐσέλθωἐσ
η τεῖχος κἐγὸ ταύταςὃςδεμούταν ἡ μόνίω τῆςσεωῦτοῦςρα πῆς τῇ,οὗδεμίῃ ἔσει ὦ
ρῃ ἀπολλυμῆδης, τωύτῃ χαλίσυς τοΐξονκοιτοὶτοὶς Σεμιράμιος ῳιλεομδδωο πύλας.
μετοὶδὲαὖχισοἰγὸτ᾽ςδειοίτηςἐσ'ξσόμίμυ,ἄδλλουο'μοι-ταξονσδιοφλίσυσ'πουτοὶτοὶς
Νινίῶν ποιλεομίδοιο᾽ πύλεφ,ἀρδὲτῆςἕβόόμηςδιαλιαπὸν εἴκοσι μόμαο᾽, (ἡ ἔπει
πα ἄλλους κολτισονγατῶνκουτοὶτοὶο'χαλκιϑίωνκοιλεομίῥαο᾽πόλαοτιβακιορλί
ους ἐλθόντων δὲ μήτε δ πρότεροι μεδὲν πῶν ἀμυνονύτων, μίτε οὗτοι, αλίω ἐγχείρισιί
ὧν τοί! Ὁ δὲ ἐ ἂν ἔχειν. μιὰ δὲσέ ἐϊκοτὴν ἡ μόδἰω.,} ϑέως τίὺ μ ἀλλίω τοατιίω κε -
δύειν πέριξ προσξάλλειν πρὸο᾽ηατεῖοςΠόμ(ιςδέμοιτοῖξονποτάτετοςΒηλί-
σὸς ποιλεομδῥαο᾽ πύλαο᾽,κοὰ Κιοσίασ᾽. ὧσ' γοιὺ ἐπὺ δοκέω,ἐ μέο μεγάλα δβγα ἀπσοδε
ἐχμδύου,τοίτοἄλλαἐπσιξά ονταςἐμοὶ Βα βυλώμιοι,κοῦδκαὶτῶνπυλέωντὰςβα
Λανοζγροιο᾽τόσἐνθδῦτονκὶμοίτοκαὶτὅδ'σᾳσιμελήσειποίδεποιέεμνταῦταἐντειλαΐ
μῆνος ἤϊε ἀδὶ τοῖς πιλαο᾽,ἐπιςρεφόμϑνοςὡςδὴἀλυθέωραὐτόμολοσ'.δρξωντες;δὰ
οἰγὸ τῶν πύργων δἰ νου] ὥξίηρ τοτοιγυδέοι,κοιτέζελονκοΐτω-τὸὃλίγοντιποιραγζ--
γον τοῦ’ σέ ἐ τῴρίιυ πὐύλίωἡρώτροντίςτεδ,ὅτονδεόμῆνοςἥκοι"ὃδέ,σζριἠτόρδυςὡς
ἐΐγ το χώπυρος κοι αὐπομολέοι ἐς ἐκάνους ἤτον σή μιν ὦ πυλωροὶ ταῦτα ὡς ἤκονξων,
ἀδὲ τὸ κοινὰ τῶν Βαβυλωρίῶν «κουτοιςοὶς δὲ ἐπ᾽αὐτοὶ κοιοοικ ίζεοο, φὰς ὗ τὺ Δα -
ράου “πεπονθέναι τοὶ, πεπαύνθεε ὑπ᾽ ἑωύτοῦ .“ποιθεῖν δὲ ταῦ τα, διότι συμθα λό οἱ
α ποιν σέναι σιὼ ςροατιίω, ἔπεῖτε οὐδεὶς πόρος ἐφαΐνε;» τῆς ἀλώσιοο.γωὖ τὸ ἔφῳ λέ
πον ἐπὸ ὑμῖν ὡβαβυλώνιοι ἥκω μέγιςον ἀγαθόν.δρείῳ ἢ,καὶ τῇ ςρατιξ,καὶ τόσα
σι,μέγιφον ποικόνὁγοῦνδῇἐμίγεὧδελωβησοίμῆνος μιουτουπροΐξε ται « ἐπίςαι βεοα σ᾽
αὐτοῦ “ποίσας τοὺς διεξόδους τῶν δουλόυμάτων.ποιαδτα ἔλεγω «ὁ δὲ βαβυλάδνιοιὃ
ξέωντος αἴοϊαὧνἐντιδέσεσιδοκιμωΐατον,ῥινός τῷ "ἢ των ἐξερημάζον, μάςιξ τε νὴ
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εἐμῶτι αὐ απεφυρμῆδον, ποῦγχυ ἐλπίξωντος λέψειν μιν ἀληθέσι κωξ σζϑι ἥκειν οὔ αὶ «
μαλὸν ὁ πιταπέϑαεἕιμοιἔζωντῶδν,δίςστρίωνἐδίς»δὲφρατιῆο',ὁδὲ,ἐπείτε
αὐήἝἔζων ἄξερ παρέλαδε,ἐποίεετοί,πὸντῷδαρείῳβυνεθήμοι»»"ὑξαγαίῶνγαῦτῇ
δειοίτεἡμόλλιτὼςοατιζω τῶν Βαξυλωνίὡν,κοὶ κυκλωσοίμᾶνος «ὅο χιλίους, οὖς,
πρώτους ἐνετείλα»» Δαρείῳ τά ξακ,ύτους κουτεφόνδυσε " μαθόντας δέ μὲν δ Βαδυ-
Ἀόνιοι γοἾσι ἔπεσι τοὶ ἔργα. ποιρελοίμενονὃδαποίγχνπφϑριχαρίόνο ἐόντες, “ποῖν σὲ
ἔτοι μοι ἔζων ὑτσνρετίαιν. ὃ δὲ, διαλιπων ἡ μόνο; τὸς συγικειμένοωο, αὖτις ἐπιλεξά
βένοςτῶνΒαθυλωνίωιεὐ ξίγαγο,καὶ κοῦεφόνόυσιτῶν Δουρείου σρατιωτζῶν“οὺς σὺβαλίους ἰδόντοοδὲ καὶ ἧξιορ πὸ ὅβ γον δι Βαδυλώνιοι, ποΐντος Ζώπυρον εἰχὸν εἰφῦ μια
σιαἰνίοντεςὃδὲ,αδτιςδιαλιπαῶντοὺςἐγκειμίνοασἡμόβοἱοἐξήγαγοἐστὸπροειρῳ
Μένονεκοὶ κυκλωίδἐμενοσ,,κοιτοφόνδυσε τοὺς τεϊαιασλαλίους ὡς δὲ καὶ ῬΜ κοῆέρ
γασο,ποῖντοι δὴ ἰώ ἐν οἵἶσιβαβυλωνίοισι Ζωπυροσ-κοὶ ςφρατοίρχηστοοὗτὸςσζρὶκαὶ
τειλοφύλαξ ἀπιδύδυωρ . προσβολίω δὲ δουρείου κου!ὰ τὸσυγκεῖ μενα ποι δυμέγου.
πέριξ τὸ τεῖλος, ἐνϑαδ'τα δ ποίντα τὸν σόλον ὃ Ζώπυροςἐξίφαινε"οἱμὴἢδὲΒα
δυλώνιοιαϑα βάντος ἀδὲ χα τεῖλονἡμωόονὉπὸΔαρείουςρατιίωπροσβάλλου-
(νὃ δὲ χώπυρος τοῖς το Κιοσία. δ᾽, καὶ Βηλίσιακοιλεομένοαιπύλαο᾽ αὐαπετοί(ιο',
ἰσῆνατῶν τόσας ἐςτὸ τεῖχος.τῶνδὲβαβυλωνίων,δὲμνεἶδοντὸποιηθὲν,οὗτοι-
Φϑυγον ἐς οὔ διὸς τοῦ βόλου 1 ἱρόνοἱδὲοὐκεἶδον,ἔμενονὧντῇἑωῦτοῦτάξειἕμον-
γος ἐς ὃ δὴ κοὰ οὗτοι ἔμαϑον προδεδὸ μένοιΒαβυλῶν μέν γυν οὕτω ποϑαύτερον αχρζθη»
δαρέϊος δὲ ἐ πείτο ἐκροίτησιτῶνΒαθυλωνίων,ἄξίη»μένστρέωντὸτεῖος“πόριεἶλεν
καὶ τοὶς πύλαο᾽ ποίσαχῦ ἀπίασοισε. τὸ γαὺ πρότερον ἑ λῶν κῦ ροσ' ίὼ Βαβυλῶταν
ἐ ττοίησο ονλίων ἀδίτορον,τοῦ το δὲ ὃ δΔουλθοσ' τῶν αὐοβρῶν οὖν κορυφαίους μάλιςα
ἐς Τισλχιλίας αὐεσμολόπισι τοῖσι δὲ λοιποῖσιβαθνλωνίοισι ἃ πέσίοκε πῶ πόλι οἰκέ.
εἰν "ὡς δ᾽ ἔξασι γιωαἶποις δ Βαδυλώνιοι,ἱγἀ στϑι γένεα ὑφρἄντα,τοΐδεδαρέϊος προὶ,
σον ἐ ποίησ, τοὶς ΚΡ ἑοῦ τῶν ὡςκαὶ κατοιρλοὶς δεδήλωται ἃ πέπνι ξαν οἷ Βαξυλώ-
γιοι,γοὔ σίτου προορέωντες, ἐπέταξε τοῖσι πσθριοἰκοισι ἔθνεσι γι αἴκας ἐσ βαδυλῶναμουἹεσυίναι ὅσας δ ἑποίϑοισι ἐπι τοζασων. ὥςτε πέντο μυριάστων ὁ κεφαλαίωμα τῶν γν.
γοεικῶν (ἀνῇ λϑε ἐκ ρυτέίων δὲ πῶν γω «υκῶνδ νας Βαδυλώνιοι γω γόνασι. Ζῶ πύρου
δὲ ἐδεὶς ἀγα.ϑοδν ἡΐω πόδσίων ἁ'πδοεβάλεοα παρὰ δουρείῳ κριτῇ . οὔτε τῶν ὕσερον.
γινομένων, οὔτε τῶν πρότερον ὅτι μιὴ κῦρος μονδοςΡύτῳ γαῦ οὐδεὶὴστιόρσίωνἐξίω
σύ κωὲ οὐ τὸν συμβαλέφν.πολλιώαοδὲΔουρέϊον λέγωτωι γνωώμίω πήνδε ἀποδέξα -

οϑηιε,ὡς Θουύΐλόιτο αἢ χώπυρον γον ἀπαιθέα τίς ἀεικάης μᾶλλονὶΒαβυλῶνάς
εἱ ἐδωσι πρὸς τῇ ἐούσῃ προσιενέϑαε ἐτίμησε δύμαν μεγάλως "καὶ γοῦρ σῶρά.

ὁ νοὶ “πον ἔτοο' ἐδιίδου ταῦτα,τὰτὀβσῃσιέοἱτιμεώτουτοι:κοισίὼκα
θυλεδνά ὁ ἔσω κε ἀτολέανέμεϑιχε μέχρι τῆς ἐκείνε ζύμς, κοὰ ἄλι

λα ηρλλὰ ἀ πέσῃκα "Ζωπύρε ὃ τούτον γίνεται Μμεγάδυζοσὃς
ἐν Αἰ ύπίῳ αὐτία Αϑηναίων καὶ τῶν συμμάχων ἐφοα

τα σῳ. Μεγαδύξου δὲ τούτου, ἤνετοι χωύπυρος ».
ὃς ἐς Αθίωασ' ἐυνμόλκσῃ ἐκ

πόδσίωκ.
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τοὶ δὲ τὴν αδυλίδιοςαἵρεσιν, ἐγώε:» ἀδὶ Σκύθαο᾽ αὐοϑ
δορείου ἔλασιςοὐθδύσηςὙᾺτῆςΑσίηςαὐοίράσι,κοιχρημᾶ
τῶν μεγοίλων(υν δετωννἐπεθύμησιὃΔαρεῖοςπίσαχαϑ»Σεν--
ϑας,ὅτιἐκέϊνοιπρότεροιἐσχθαλόντεςἐςτὴνμησικίωνὴνικᾷ
ἄνντος μάχῃ ἦν αὐτιου μένους ταιρξαν ἀσγκίης. τῇς ΚΡ αὐῶ
Ἀσίης ἡἥρξαν ὡς κοι πρότορόν μοι ἔρυται,Σκύ ϑαιἔτοα δυῶν
δίῴυτα Τιφοντα"κιμμόμίουσ' γορ ἐπισδιώκοντος, ἐσίβαλου
ἐς τὴν Αὐίω,κουτουποιύντες τῆσ' οὐ χῆς μήδουσοδτοι γϑ'
πρὶν ἢ σκύθαο᾽ ἀπικέσθαι, ἤρλον τῆς Ἀσίης . τῶνδὲ Σκύθαο᾽

ἐ ποσεμἤζφιντας ὀκτὼ καὶ ἐϊχασιξτοριγκοιὶδα,χρόνουἡοσούουπουτιδντοισ'ἐςτὴνσῶς
΄ 2 ͵ “ 8...΄΄΄ο΄ὸ.ὃΨὄἢ δὲ “π᾿ ν 2 ΄ ..:πέρην,ἐξεδέξα»ἐκἐλάσσωνπσυνοςπ'μησικοῦ,ρον“᾽ναὖτισμῆσηνστῶιςϑατιηνὅκὃ

λίγηναἱδὴτῶνΣκυϑέωνγωναἴκεςσ᾽στ.οἱαὐοίοδῖνἀπῆνχρόνονποολλὸν,ἐφοΐτε,
ον; ποιρὰ «ἦν δούλους-τοὺς ὃς δούλους δὶ Σύ ϑαι ποίντοις τυφλβσι,ήῇ γοίλακοος ἕι-
γεκε,ἡ,πίνοσι,σοιδόντοςδειξπεοῦΦυσσητῇραλάδῶσιὀφεῖνους,οὐλοῖσιπροσ
φόδεςοίτους, τούτους ξιϑέντοςἐςτῶνϑυλέωνἵτσσων τοὶ ἀρθρα,φυατώσι τοῖσι σ΄μασι.
ἄλλοι δὲ ἄλλων φυοσεόντων, ἀμέλγουσι-Φαοὶδὲτονδεἕννεκοιτοῦτο πποιξειν "τος φλέ
βας το πίμτσλασθας φυοσεωμβϑέοιο' τῆς ἵσσου, οὶ τὸ οὗθαρ πουτίεαϑ «ἐπαὴ ὃ ἀμέλ,
ξωσιτὸγοίλα,ἐσχίαυτος ἐς ξύλινα ἀγγήϊα κοῖλα,κοὰπεριτήξαντο υο7ἃ τοὶ ἀγγήϊα
Ἢ τυφλὲο, δονέσυσι τὸ γάλα: πὸ μῆν αὐ ποῦ ,ἰ πισοίμενον ἀ ποιρύξωντος ἡ γοίι) ἐν
τιμιώτε ρον.τὸ δ ὑπαισοίμενον ἤοσον οὗ ἑ τέρου"οοὕτων μᾶν ἕϊνενοιἄποιντοι, ἢ" αὐ λάξαι
σι δι Σκύ ϑαε, ἐκτυφλξσιοὐΣᾺοὐλότοιιἐσὶἀλλὰνομάδεςἐκτουτέωνδὧνσφι
ϑούλων,") τῶν γωω «ἰκῶν ζίάφη νεότης. δὶἐπεῖτο ἔμαθον τιὴν σζρετέρῃ ν γύδεσιν,ἦντι
οϑυτο »Ἱσινοατιοῦσιἐκτῶνμήσονχὰπρῶταμὴντὴνχρηνἀππετοίμοντοίφρονὃ
ρυξάμενοι δυρέαν,κουτοιτείνουζων ἐκ τῶν ταυρικῶν ὀρέων ἐς τὴν Μακέδτιν Αἰ μνηνἤ.-
“πέρ ἔςι μεγίσπ.μἱῇ ) πειρεωμλδοισι ἐσίξ ἀλλήν τοῖσι Σκύθῃσι, αὐτιηουτι ζϑύμᾶνροι ἐμάλον
Ῥ γιομῆϑης δὲ μάχιο' πολλάκιςνὴὁδυναμῆψωνὅδὲντολέον ἔχειν τῶν Σκυθέων τῇ μεῖχιρός αὐτῶν ἔλεξε]άδε. οἷα φιδδμῆν αὐοίδες Σκύθαι, διάλοισι οἵσιὴ μετέροισι μαχό
μενοι,οὐ οἵ τοὶ λοζοσονδῖν τοτεινό μενϑι γινόμεθα νὴ ἐμοίνους κτεΐνοντοσ' κἡ λαοσύνων Ῥ
λοιπὸνοὐδξομῆν υλῦ' ὧν μοι δοκέει αὐχμοὶ μὴν τὴ πόξα μετεῖνακιλα βόνταδὲ ἔχοιςον
οοὗ ἵσσου τῆν μάςιγα, ἰέναι ἄσσον αὖ τῶν. μέχρι μῆν τὸ ὥρεον ἡμέαο ὅτσλα ἔχον]ας,
ὦ δὲ ἐνόμιζον ὃ μδϊοῖ τς η) 3 ὁ μοίων ἡμῖν ΕΝ ἐπεοὺ ὃ Ἰσῶνταε μάςιγας αὖτὶ ὕπσλῶν ξ'
λοντος,μαβόντος ὡς ἐσι ἡμέτεροι δοῦλοι," συγγνόντεςὥξορ ἐκ ὑ πομίνέδσι ταῦτα ἃτούζωτος ὦ τκύϑαι ἐποίει ἐπσιτολίαοἵδἐκεσλατεντες5τῷπνομδέῳ,ἢμεχεσ'
τς ἐπελάθϑονοοτὸἔφδιτνἕτω δι Σκύθαι τίδς τε Ασίησ' ἤρξαν..) ὑξελαθέυτεο' αὖ τισ'
ὑπὸ μύσον,κοιτήθοὸνἸόπτῳγιϑεἐςτὴνστὸ«τέρεν «τῶνδε εἰνεμουδ Δουρέϊος πἴξειϑαε
βελόμενος,βυγήγέρεἐπ᾿αὐοῦοςράτωμα.ὡσδὲΣκύϑαιλέτυσι,νεώτοονἁποίν!
ἐθνέωνΕἰ 7 9 σφρέτορον. ἄξιο ὃ πενίοῦν ὧδε, αὔοίοα γυνζαϑν πρῶτον ἐν τῇ γῇ ταῦτα
ἐόσμ ἐρήμῳ.τῷ,νομαεἶταργταονοονδὲταρπτααούτρυτδογονέαλέγουσιἦτ,
ἐ μοὶ μῖν ἐ πιςὰ λέγοντος, λέγουσι δ᾽ ὧν,Δία τεο,κοὶ Βορυαϑένεος τοῦ πσὸτοι μοῦ ϑ3υγα--
τέρα.γένεος μὲν “οἱ ούρρυ δετινος γυνξαάϑοις τὸν ταργήτοιονονΐουδὲγενζαῦνποῖδες
τᾶς,ἀπόξαϊν,ἡ Αρπόξαϊν,κοὶ νεώτατον κολάξαϊν."5 τούτων οὐδ χόντων, ἐκ ἠδ οὗ
ραψοῦ φόλόμενα χρύσεοι ποιἥμοίτοι,,οὐδοβόντο,κοιὲξυγὸν,")σεάγαριν,νφιάλίω,πε
σῴειν ἐς τῆν Σκυθικην«κοιτὸν,ἰδόνταπροδτοντὸνπρεσβύτατονἄσσον ἰέναι, ουλό-:
μενον αὐ τοὶ λαβεϊν.τὸν δὲ γουσὸν,ὦπιόνηοςκοιέςϑαειαποι)λαλθέντοςδὲούγου,προ
σιίνως τὸν δεύτεροντὸἢ;,αὖτιςταὺτοὶποιἐν.τῶνμῖν,δῇκοιεόμενονονχρυσὸνἀπσω
ᾧιαϑν»Χί τῳ ὃ τῷ νεωτάτῳ ὁ πελθόντι,ιοἱτασβῆναι,καίμινἐκέϊνονκομίσοαἐςἑωῦ-
γον) καὶ το πρεσβυτέρας ἀδελφεὸς πρὸς ταῦτα συγυνόντας, τὴν δασιληΐιν πᾶν
ποιραδοῦακ τῷ νεωτάτρ.οὐχ μῆὲ δὲ λφποξαῖοῦ γεγονέναι ηούτουο᾽ ἢ Σκυθέων ,δὲ Αὐ
χοΐτοις γένος κοιλῴοντομι.ἐγὃ“5μέσουἈρ΄ποξάϊοο'δὶκατίαροὶτε,κ)Τράασιδ᾽ηοι--
λύουτοί. ογὸ δὲ τον νγεωτάρου αὐ ὲτίων,ὃνΘασιλῆαςδὶκουλέονταινἀραλάταεσύμ
ποῖσι δὲ ἔνοιε οὔνομα Σκολότους,οὔβασιλῆοοξ-στωνυμίίω-Σκυϑοιοδὲ Ἐλληνδῖν οὐ
γδμαίδιντετονέναιμήνινστλέαςὅτω λίωυσι οἱ Σκύθαμὔτοοι δὲστρ ἐπείτε πεόνασι ἃ
σύμποιιήα, λέωυσι Εἶν ἀρ ὅ' πρώτου ξασιλῆος ταρπγάκες τῇ Δαρείς δ᾽άξασιν "ἢ ΠῚ

σφε χιλίωνὁτλέω,ἀλλὰπσοιθἼα.ἣ" ἢ χουσὸν ἄξων ἵν Ἱρὸν φυλάσσεσι οἱ Οασιλῆςς
ϑοο ΗΕ
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ἐς ταμαίλιςανὴϑυσίισιμεγοϊλῃσιὴλασκόμενοι,μετόραοντοιιαἱοὶ ποῖν ἔς "ὃς σ᾽αὐ ἔ
χῶν τὸν χρυσὸντὸν ἵ ρὸν ἐν τῇ δρτῇ ὑπαίθριος κατανϑιμηθῇοὗτοςλέγυτοαιὑταῦΣκὺυ
θέων οὐσιν!αὖ τίζειν «δι δο όϑτω 6έοἱ σα, ὥξιορ ὅσα αὖ ἵππῳ ἐνἡ μόδα με περιελάσῃ
κι ἧς-τῆς δὲ χύρης ἐουσησ' μεγοίλης, 1 Φασίαο᾽ ποὺς Οασιληΐουο τοὶ σι τοτμισὶΊσιξῶ
ὑτοῦ" κοιτοιςήσογαςΚολάξοῖν"κοῦουτέωνμέζωμεγίσηνποιῇσου,ἐντίνχυσὺν
Φυλάοσεϑοιε «τοὶδὲ κουτύνσθοτο πρὸς βορξίω λέγουσι αὔεμιον τῶν ὑπεροίκων η' χώ
φηβθὺκδιά τε ἕϊνοι ἔτι προσωτέρω οὔτε ὑρᾷν,οὔτε σγεξιέναι ὑοῦ π͵ερῶν κεχὺμέ-
γῶν»πῇ]ερῶνγαρκοὰσέγῆνκοὶτὸνἠδβαἐτψοκταλίονκαὶταῦτα.εἰναιτὰπο--
κληΐοντοι πέρδ. μιν. Σκύθαε μὰ ὧδε ἐπχσθὸ σφέων το αὐ τῶ νὴτῆχιύρηο ἡδιουτύπερ
θε λέγουσι" Ἑλλήνων δὲ οἱ τὸν τόνον ὀκέοντες ὧδε. Ἡρακλέα ξλαογοντοι τοῖς Ταρυ-:
ὄνεω Θοῦ᾽,ἀπικίαϑαε ἐσ' γῆν ταύτην ἰοῦ (ων ἐρήμίω, ἐϑτιναναῦ Σκύϑαι νέμονται.
γη θνόγεαδὰ οἰκέειν ἔξω οὔ ποούτου,μουτοκαμέ Ἰον, τῆν, λληνόδ λέγουσι Ἐρύθειαν γῇ --
σον»τῆνπρὸς τηδείροισιοῇσιἐξτ)ἡρακληΐωνκηλέων δ ᾧ ακεανῷ «οὐ ὃ Ωκεαρὸν;
λόγῳ μῆν λέγουσιἐγἡλίσυαὐλέωνοὐρξοίμενον,γῆνπατρὶ ποῖίρων ῥέειν. ὄδ'γῳ δὰ
οὐκ ἀποδεικυῦσι «ἐνϑόθ τον ον Ἡρακλέα ἀπικέασϑαεἐςσίὼνωῦΣκυθίζωχύρίωἡριδεο
μένζυ.κοαλαρἂνγοιὺαϑῶἔονχειμοδυαίτοκοῦκρυμόν.ἐπειρυσοίμῆνονὃσίμὸΛεονπέμὸ»,
ιοετυπεσοιι«Τοὺςδεδιἵπσσουσ'τοὺςοἰγὸοὔαὐματοςνεμομίίουνἐντούτῳτῷ«(δ-
βῳ ἀφαρευϑῆγαι θείᾳ τύχῃ. ὡς δ᾽ ἐπερθῆτοιι Οὐ Ἡρακλέα,διίξεοϑαε«ποίνταὃτὰτῇ Ωςχώρης ἐπεξελθόντοι, τέλος ἀπικέοιιεἐςτὐῦΥ λαΐίω ποιλεομδίωγῆν ἐνθαῦηοῦ αὖ
"ον δρᾶν ἐν αἴζῳ μαξοποίρθενδντιναπλίδίνανδιφνέα.τῆς,το[ὰαἴωἀγὸτῶνγλξ
τέων,Εἰ γι ψεϑφ.τοὶδὲἔνδοθονὄφιοσ'.᾿σόνταὁ"ϑωῦμοζρεντοι,ἐπείξειϑουξμενεἴ κου ἴδοι ἴσους τολαφωμῆνγας«τίὼδὲ,φαύωιἑωὐτίὼἔχειν"ἡἀκοἀποσϊύσεινἐκείνῳ;
πρὶν ἡδ μελθῆνονε.ονδὲπρακλέαμιλθῆναι5τῷ μια οοὐτῳ-κείνίω τὸ δὰ ὑ"αόν-
δαλξαῦν πίὼ ἀπόδοσιν ζ' Ἴτσσων, πλομῆλην ὡς τολεῖσον χρόνον σιωέϊγαι τῷ Ἡρακλέϊ-
"ὴδηικο μι σάμῶνον,ἐθέλάν ἀπο λλάοσεαϑν. τέλος ὃ, ὠποσ)δοῦξων αὐτίω ἐπεῖν ἵτσσους
Νὰ δ Ἰαύτας ἀπικομῆόας ἐνϑαίδε, ἔσωσοῖ οἱ ἐπυῦ σῶ ςρα τε σὺ ππωρέφως ἐῶ δ᾽ ἐκσδῦ᾽
Κεῖο' πουσδες ἔχ τούτους ἐπεὰν γῴνω όφιες, ὅ,τι χρὴποιέειν, ξυγίοσύ.ἐἶτεαὐἸουτοι κάζω,χαύρης δ᾽ τῇ σδε ἔχῳ τὸ κράγος οἱὐτὴ,ἐἶτο ἁποπέμ"παω “ποιρὰ σζ.σἰὼ ΠΩταδΊκἐπφρωτᾶνἦν"},»λέτυσιπρὸςταῦτα ἃ πεῖν.ἰ πεαὴ αὐ οβοωθένγας ἴσηακ βοΐ
σες,7άδο τρίδῦ σα ,δκ αὖ ἃ μαρλάνοιςεἶ",δὰοὐδρᾷςαὐτέωνὅδε5τόξονὧδεδιατεινό-.
μενλ"ἡᾧζωςῆρι“ὁδενοχξωννύμεν,ἄξοον δὰ τῆ σδεηἰχοοἰκήηθρα188ὃς σ᾽ οὔ
τουτέων 7"δὲ αὺν ἢ),ἐντέλλομαι λίση), ἔκπεμιπε ἐκ “ἢ χϑρηο' "νὴ ταῦδ'το ποι δῦσα,
κὐτη το δυφρανζεαι,κὴ1ὰἐντετοιλμέγα ποιήσεις.ἣ",αὶδὴεἰρύξενχαπόξων ὦ ἔτοβ,
δύο τὶ δὰ φορεήν τέως Ἡρακλέα," ἢ" ζωςῆρα προσδιΐξαντα,"ἥραδοιῦαι Ὁ αὐξον το,
ι ἢ" ζωςραξλονγα ἐπ᾿ἄκρης πἰ συμβολῆς φιάλην χουσζον.οιδόνγα ὃ, ἀπο λλάστεαϑ»
14ν 4 ἐπεΐ δι γενψομένοσ' «ὅν τνῖ σδες αὐοϊοωθῇγαε,ἄξι9»μένστρ.ὀνόματαιθζαϑο“ᾧΝὰ,
Αγοαϑυρσον αὐτῴωνᾧδ᾽πομένῳ,Γελωνόν.Σκύθανἢ,ὦνεωταίτῳ«ἄξω»ὃη'ἔπιλῇς
(αμνἈμένηνοἱ τίυ) πο ἰῇσουι τοὶ ἐν τοἸαλ μέγα.ἡδδύομὲν οἱ 2) πουζστων τόν το Αγοί
ϑυρσον ) π' Τελώνὸν ἐκ ὀίσο' τὸ γενομένας ἐ ξικίαϑ, πρὸρ ἢ" προκείμενον ἄξθλον, ὀἶχι.--
εϑαε ἐκ αὐ χαύρησ,ἐκληϑενταςὑτὸ“ἢψάναμένοςἣ-δὲνεώτεροναὐτέωνΣκύθηνἔπι]ε
λέθωντα,μουταμεῖναι ἐν τῆΐ χορ"Νὴρὸδὰ Σκύθεω ἠΨ Ἡραγιλέορ,γυνέαϑο εῶὸ αἰεὶ βασι
λῆας γινομένας Σκυθέωνεοὐγὰ ὃ “ φιάλῃς,ἔτι 1ὴ ἐς πόδε,φιάλας ἐκ 3 ζωςήρων φο.--
ῥέφν Σκυθας.Π',δἢ μξνον μηχοῶνὁαντὸμι τέρα Σικύθεν «ταῦ ταὃἙλλήνωνὁἱ δ' πόν τοῦ
υἰκέοντος λέζουσι ἔς! ὃ κὴ ἅτερος λόγος ἔχων ὦδεδ,μάλιςαλεγομένῳ,ουδηὸςπρόσκει
μαι. Σκύϑας οὖν νομάσδες οἰκέοντοις ἐν Τῇ Ασίκ, λέμῳ πιαοϑέντοις ὑγὲ μασατέτοον,
ἰχεϑαε διαθαύτοις ποτὰμὸν Αραΐξεακ 5 γῆν πίὼ κιμμερίεν τῆν, γὺ! νωῦ νέμοΐ σκύ
ϑακ, αὐτὰ λέπί) γοποιλακὸν Εν κιμμόρίωντῆνἢκιμμόλίσε,ἐπιδν'Σκυθέων,ελδύε
 ας, ὡς φροιοῦ ἐ πιδνγοσ' μεγοϊλκ-ἡ δῈ “τοὺς γνώμας σφέων κε χω ρισμέναο', ἐν τόνεσ'
Μιάμφοτῴρας ἀμάνωδὲ τὴν τῶν βασιλήων. τῆν Μλνγϑ'δὰᾧδύμεφόμᾷνγνώμην,ὧς
 ἀ πουλλάασεαϑ, πρῇγμα εἶ, μι πρὸ πολλξ δεόμῆνον ναγδυνδύφν. τῆν ὃ 3, Θασιλίήων,
δια μοχραθς περὶ “3 χρησ' τοῖσι ἐπι δῦσι ἄκων δὴ ἐθέλάν “πεάϑεαϑ» ὅτε τοῖσι ασιλδ᾽
σι ἢ;δῇ μον, οὔτε τῷ δήμῳ «ἦν Θασιλῇας »»οὐς μὲν δὴ ἀπο λλάσσεαϑ» Θου λϑΐεϑϑαε ἀμᾳ
χατὶ » τὴν χιύθηνποιρασιδόντοιςτοῖσι ἐπιοῦσι. τοῖσι δὲ Οασιλόσι δύ ξωι ἐν τῇ ἑωῦ --
τῶν κέεοϑοις οποθαρόντας,μὴδὲσυμφϑίγειντῷδήμῳ, λοπσαμῖῴους ὅσα τε ἀγαθαὶ
πεπσύνθασι,Κ) ὅσος ᾧ διίγον τοις ἐκ ηἢ παῖδος ποιοὶ (πίδο ξαποιταλαμβαῤει-ὡςὃδό-
ξαί σι ταῦτὰδιαοοέντοις,) οὐρηϑμὸν ἔσουςγονομλδσσ, μαχεϑας πρὸο ἀλλήλεο.

τῆν μᾶ,
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"οὖν μί, ἀποθανόνταις ποίνταο' ὑπ᾿ ἑ οὑτῶν,θά[ομεγδγσεμοντῶνκιμμϑλίωνπαρὰ
ποταμὸν τύρζυ "καί σζεῶν ἔτι δῆλός ὅξιδτοίφος"θάώαγτοιςδὲ, οἵντω σίὼ ἔξοφον ἐκ
τῆς χόρης σοί ἔεϑαε" Σκύθαι δὲ ἐπελθόντας, λαθᾶν ἐρεμίω πρὸ χῷ οίω "καὶ ν᾽
ἔςιμὲνἐν τῇ Σκυθικῇ κιμμέρια τείχιαἔς! δὲ πορϑμήϊα κιμμόβιαἔςιδὲκοὰχορῃοὐ
νομακιμμόδίῃ ἔςι δὲ Βόασδρος, Κι μμόδ ος κοιλεόμθνος « Φαΐνονπαιδὲοἱκὶμιμόβεοι
φδύτντως ἐς πίω Αοίίω οοὺς Σκύθαι’, κοτὲ σί χωρσόνησον ἐστίξωντες,ἐντῇναῦ Σνῶ
πεπόλις ἑλλὰς οαςας, φανδ)οὶδέεἰσικοιὶοἱΣκύϑοιισιώξαρτοςαὐτοὺς,καὶ ἐσ-
βαλόντος ἐς γῆν τί Μησικίμὐ, ἁμαρτένταοςτῆς ὁδοῦ οἱ μὲ γαὺ κεμμόνδσιαἰεὶσὺ
“ποιρὰ θάλαοσων ἔφυγον.ἃὁΣκύϑαι,ἐν δεξιῇ τὸν καύκοισον ἐλθντως ἐσδιέωκον ἐς δὲ
σύραλον ἐς σέ Μησικὴν γῆν,ἐς μεσόγαεαν τῆς ὁδοῦ Ταφθέντος οὗτος δὲ ἄλλος ξωοὺς
Ἑλλήνων τῷ κοὰ Βουρουβῶν γεγόμίνος λόγος εἴρητοιι. ἔφεηδὶ Αριφέης ὃ καυςροβίου
αὐρ προκουνήσιοςποιωνἔπστα,ἀπσικίαϑοιἐςτοσηδόνωο,Φοιβόλαμποογθνόμῆνος-
χοσηδόγων δύ ὑπεροικζειν Αρι μαασους, αὐοία.σ' μενοφθάλμοςἐποδὸδεπουτέων,ἦν
χουσοφύλαιοις Γρύττοι σ.τουτέωνδὲ,τοὺςΥπερβορίζουςκουτήονταςἀϑ)θάλασσαν.
"ούτους ὧν ποίντοις ττσλίμὴ Υ περθορέων .Α ρξαύπ' Αρι μισοῦν,αἰεὶ τοῖσι τσλησιοχωΐροι
σι ἐπι τίθεαθ,ἡὑπὸμῖνΑριμαασῶνἐξω,ϑέεαϑ,ἐκαὐχύρηστοσησόνας.ὑγρὴἸασησό
γῶν, Σκύϑαο᾽Κιμμόλίουςδὲοἰκέονταοἀδὴτῇνοτίᾳϑαλάοσκ,ξσὺΣκυθέωνπιεζο--
μέδους,ἐκλάπειν τὴν χωρίῳ .ὅτω οὐδὲ οὗτος συμφόνεται περὶ τῆς χωύρης ταύτης
Σκύθῃσι. κοὰ ὅ.ϑεν μῆὺ ἕω ΑριΞέης ὃ ταῦτα εἴποισ', ἔρετοι . γἶν,δὲ περὶ αὐτοῦ ἤκου
ον λόγον ἐν τ ροκουνόσῳ,καὶ κυξίζῳ, λέξω . Αριτέζω γοῦρ λέγουσιἐδντοι τῶν ἀστῶν
οὐδευδο γώγεος οἶσπτο δεξτερον, ἐ σι Λθόντα ἐς κναφήϊον ὃν προκοννήσῳ,ἀποθαν γον
κιαφία κατακληΐιντα τὸ δῥ γαξήριον ὀἶχιαϑ, ἀγγελέοντα τοῖσι προσιίίμουσι τῷ νε
κρῷ ἐσιαρασμέναὐ ἴσα ἦ' λότυ αὐὶ τὴν πόλιν,ὡς τοθνηκωὶς εἰκ ὁ Αθιςέας, ὃς ἄμφι
βασίασ᾽,τοῖσιλέγουσιἀπικνέεαθναὐοϊοακυξζεκηνὸνκονταἐξΑρτοίκηςπόλιος,φαΐ
τὰσι τυχεῖντοἱἰόντιἀδϑὶκυζίκου,καὶἐςλόγουςἀπικέωϑιι.καὶ ἄξοον μδὲ ἐντς
ταμίλως ἀμιφι σβητίειν - «ἦν δὲ προσήκονταςτῷνεκρῷ ἀδϑὲ τὸ κναφ ἐϊον παρᾶναε,
ἔχοντας τοὶ πρόσφορα ὡς αακρησο μένουσ᾽ αὐοιαβένηος δὲ τον οἰκή μονας, οὔτε τεθνεεὃ
ταιοῦτε ξ ὥντα φαΐνεοϑας Αριτέϊω. μεδὰδὲ, δόμῳ ἔτοϊ φανέντα αὐτὸν ἐς ΡΟΙΘΎ
ψησόν,τσ(ἢσοιτοὶἔπεαταῦτα,τοὶ,"αὐὑπ᾿ΕλλήνωνΑριμάκσιακκαλίεται,ποιή-
ὄντα δὲ, ἀφανιοϑῆναι τοϑιύτερον. τοῦτα μῖναἱπόλισιναὗταιλέγουσι.τοὶ νδὲ δἷ--
σε Με τατὸν τίνοισι τοῖ σιἐν ττοιλίᾳ συγιευρήξυνγα μὲῇ τὴν ἀφαΐισιν τὴν ϑευτέρίω Αρι
βἔῶ τοῦ τιροκοννησίου ἔτισιτρατεροζαθνοικοεὶ μην σίσισι, ὡς ἐπ συμ(αλλόμινος, ἐν
προκοννήσῳ τε καὶ Μὲ Ἰαπονγίῳ ὀὕρι σίκον μετα τσον νοι γοῖρ φασι αὐτὸν Α ριςἴην Φὰ
γέντοί στρ ἐσ τὴν πόλιν,κελδῦσου Οωμὸν αφήλλωνι ἱοὐούζιοϑαε, κοὰ Αμιτίω πρὸ
κονυνσίον ἔ πω νυμυΐον ἔχονται αὐοίβι αὐτο “τοι ρ᾽αὐ οὸν ἱτοίνωιφαλαι γὰρ στ! τὸν Ἀ-
πόλλωνα τταλι ὠτίων μούνοισι δὲ ἀπικέοϑυε ἐσ τὴν χάρην «οὶ οὐὐτός ὁ ἕπεσθαι ὃ
μι ἐῶν Αρισέητ'ηότεδὲὅτεἐΐτσετοτῷθεῷ,ΕἾ κύραξ. καὶ τὸν,εἰ πόντοιταῦτα, ἀφα
νιοϑῆνοαε" στ ἔα ὁ μετα σονπῆνοι λέρυσιὲς Δελφὸς πέμαρχας, “ἐν ϑεὸν ἐπειρῶ --
τὰν,ὃ,τι""φάσμειχτοῦαὐϑρωίπσουεἴμ,τόντοπυ,ϑίην σφίαο᾽ κελδίειν “πεῖθε διε τῷ
φάσματι . πειι3ομένοισι δὲ, ἀϊμεινὸν σιωυσίσιοϑυι κου σφεα’ δεξαμένας ταῦ ποι τοι
σριι ἐπαιγολέα.κὴ γαδ ἔσηκε αὐοϊοιὰς ἐππσωνυμίην ἔχων Αρισέω “ποι αὐτῷ τῷ ἀγάδ
ματιρῦ Ἀπόλλωνος » περὶ δὲ αὐ τὸν σοίφνωι ἑ «εἶσι. τὸδὲ ἀγαλμαὲν τῇ ἀπορὰἸορυ
ται - Αριτξω μέν ναυ πέρι “Ῥσνιῦτα εἰρέοϑεο «τῆς δὲ γῆσ' τῆς, πέρι δλόγοσ' ὅθε ὡς μι
λέπαϑ, ϑϑεὶς οἶδε ἀχεκέωσ ὧσὅ,ΤΙ οὐ κατύπερθέ ὕξι.οὐϑενὸς τὴ δ αὐ τόη7 ὦεἰδέναι
Φαμεύε, δύναμαι πυθέαϑν οὐδερὸς γοιὺ ἐδὲ ΑριΞέης,τον'περ ὃλίγῳ πρότερον οοὕτων,
μνήμωνἔποι δύ μιν,οὐδὲοὔτρςπροσωτέρωτοσηδύνῶν ἐν αὐ τοῖσι ἴοι ἔτσσεσι ποι ζῶν δ
φησ ἀπικέαδι «ἀλλὰ τοὶ κατύπερθε ἔλεγυ ἀκοῖ, φὰς τατησόνας ΕΚ εἦὸ ταῦτα λέγον
ταςἀλλ᾽ὅσον μὲν ἡ μέϊς ἀξεκίως ἀϑὲ μακρότοεν διοί τ᾽ ἐπενδόμεθα ἀκοῖ ἐμκέαν, πᾶν
εἰρύσωτοιι οζχὰ 7Ὁ Β σρυιϑενεϊτέων ἐμφρρίου, ἄξιο» ΚΒ) τῶν “παραθαλασσίων μεζβιάποι-
τον ὕξι πποίσεσ' τῆς Σκυϑίῃς ἀρ Ῥύρυ πρθι καλλιπίσιχι νὲμοΐῖ), ἐόντοῦ ελινόιν
σκύθακ.ἐποδὺ ὃ τούτων, ἄλλο ἔθνος,δἀλαξόνσινκαλέονταιοὗδοοιἢτὴὦκαλλιπίσιχε,
τὸμὴἀλλα κατὰ ταυτὸ Σκύθῃσι ἔποι σκέουσι.οἵοονὃνὴ ἀπείρεσι,κὴ σιτέοϊ κὴ κρόμ
δίυοιΜὴσκκόροσίοενὴφακδο',κ)κέγχοες ὑπὲρ) ἀλαζόνων οἰκέσσι Σκύβαι οὐβοτῖρδιν, οἱ
ὅκ Τὸ σιτάσφ ασφίρεσιῆ" ὅϊτον, ἀλλ᾽ πρήίσφ. »οὐξ' ὃ κατύπερτο οἰκέσσι πδυροῖ. Μδυρῶν
ὃ» πρὸς βορέν αὔϊμου ὀβίμμον αὐθρώπων ὅσον ἡμᾶς ἴδιμων1αὔηα [ἃ ρα ΔΎ παν[910] 1
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ποταμδι ἐςι ἔθνςα πρὸς ἃ «σέρην ν᾽ Βορυοϑένεος -ἀῆα σδιαθαὖτι τὸν Βορυοϑένεα ἰγὰ
ϑαλάίοσης, πρῶτον μὴν ἡ Ὑλοζῃ, ἐγ δὲ ταύτας αὔθρωποι οἰκίόυσιΣκύϑοιι.γιωργοῖ.
τΆ»,λλονδδ' οἱ οἰκέοντα᾽ ἀϑὲὴ τῷ Υ ποίνι πότοιμᾷ κοιλέσσιΒορυοϑενεΐσος στρίαο δὲ
οαὐορὺς,δλοιοπολίτας οὗτοι ὧν ὦ τεωργοὶ Σκύϑοι γέμον τοι 5 μὴὺ πρὸς σἰρ ἕω,
ἀϑὲτᾶσο ἡ μόδ ασ' δδοῦ ποιτήκοντος ἀδὶ πσοταμὸν,τῷοὔνομακέϊποαεπαντιποίτσης:"
πὸ δὲ πρὸς βορείωαὖεμον. ταλόον οὐὗοὶ “ὃν Βορυ ἐϑένεα ὑ μόρέων ἔνδεηου. ἤδη δὲ ποντύ --
παϑοτε-ούτων ἡ ὅδμός ἐς! ἐπιπσολλόν «μετοὶ δὲ τὴν ὁβίμον. Ανοοφάτι οἰκέουσι ,ξ'-
ϑνος ἐδν ἴσγον, κοτὲ οὐ σδεμεδο' σκυιϑυόν - τὸ δὲ τούτων νουτύπερτοἔρημον ἤδα ἀληθέ-
ὡς«καὶἔθνος αὐθραΐσον οὐϑὲν ὅσον ἡ μέϊς Ἰδιμῦν - τὸ δὲ πρὸς τὴν ἕω τῶν γεωρπῶν οοὐ
τῶν Σκυθέων ,οδγαβαύτι τὸν παντιιοίπην τρτομὸν νομάδες ἢ Σκύθαι νέμον τονε, οὖϊ-
τέ τι ασείροιτας οὐδὲν, οὔὗτο αβουΐτος. Μλὴ ἡ δινοίρέων ἡ ππᾶῖσα αὖτα γῆ, λιτῷ
γλαΐης. οἱ δὲ νομάδες οὗτοι τὸ πρὸς τὴν ἕω,ἡμόβλέωντιοσέρωνκαὲδίμοιδδὸγινέμιον»
σαὶ χιδρίιυ,κουτοατείνουξθων 18 τοῦτοιμὸν τέῤῥον. πέρίω δὲ ζ' τέῤῥουντωδτοιδὴ,τοὶποι
λδΐμῆνα βασιλήϊαἱἐςι,καὶΣκύϑαι οἱ αρισοί τοκοὶ λέϊφοι καὶ τοὺς ἄλλους νομιί
ϑοντος Σκύθοιο᾽ δούλους σζρετέρους ἕξγοιι " ποιτέκουσι δὲ οὗτοι τὸ μῆν. πρὸς μεσα-
μθρέΐω,ἐς τί τασρικίω"..» δὲ φρδο δ ,ἐ πίτε τάφρου,τίν, δῈ δ ἐνὶ τῶν τυφλῶν γὸ
νόμῆνοι ὥρυξαν,"ὴ 5 αἰ λίμψης η' μομήτιδοςηὐἐμιπόριον,τὸκουλέξ)κρημοἱποὶ, δὲ
αὐτῶν κουτήκουσι ἀϑὲὶ ποτα μὸν ταῤαὶν τοὶ, δὰ κουτύταύδτοπρὸςΘορέϊωαἴεμον ὁ
βασιληίων Σκυϑέων, οἰκέσυσι μελάγχλαινοι ἄλλοξάνος, κοιὲ οὐ σκυϑικόν -Μελαν»
χλαΐζρων δὰ τὸ γουτύταθο τοιλίμναι γκοὶ δδημοός ἐςξι αὐθρώ ποιὸν, κολόσον ἡ μέϊς Ἰἰσιμῆν,
ταναῖν δὲ πποτοιμὸνσδιαδαύτι,οὐκέσιστυϑικῃἀλλὰμὴπρώτητῶνλακίῶν,Σαὺς.
ροματέων ἐςδἱ ἐκ »ν' μυλοῦοὐρξάμζνοιτῆςμαιήτιδοςλύμψας,νέμοντοοιτοὶπρὸσ'
βορέίω ἄνεμον ἑμερέων"πεντοκοιζδεηοι ὁδὸν, πόᾶ (ον ἐσθ μλίω᾽ καὶ ἀγρίων καὶὲ
ἡ μόνων δενοϊζων . ὑπεροικίουσι δὲ τούτοισιϑευτέρίωλάΐζωνἔλοντοςΒδδιῖνοι, γῆν γε-
μόμνοι πιοῖίλυν δδισζίω ὕλῃ πον ίμ"Βουδιάγων δὲ κουτύασόοτεπρὸςβορίωἔσιπρώ
τῇ μῇν ὄβῆμος, ἔπ μόλέων ἐπ αδόόν.μετοὶ δὲ σέ ὅδ μον, ἀπσοκλίναντι μᾶλλον
πρὸσ'ἀπηλιώτεν αὔεμον', νέμον τοι Θυοσατέτοιι,ἔθνοσ'πσυλλὸν,κοιὶἴσχον»-ζὥσυσι
δὲἀνὰ θήρας . βυνεχίδδ' δὰ το ύηθισι ἐν τοῖσι αὐηοῖσι ἡόπο!σι πονῬικημθναισιεἰδὶ,“ΟἸ-
σι οὐγομα κεῖτοῖι τοκοιε " οι οὗηοι χὰ θήρης ζώοντες τόπῳ ΡΙῷδε.. λοχάξ ἀδὲδέν
οἴρεον αὐαιβοὶς ,τοὶδὲ, ἔς πυκνὰ αὐὰ “ποίου σἰὼ χόρίω ἵπσυς δὲ ἐποίσῳδεσισθιγμκῦ
106 ἀϑὲ γαστέρᾳ κίε, τοιπεινότητοςεἴνεῆουὑπμόςἔςι,καὶ κύων .« ἐπεισιαὴ θὲ ἀ--
πίσιοι τὸ ϑηοίον ἀγὸ ᾿Ν' δυνοβίυ οοξδύσας, ἐππιθὰς ἀδϑὲ ον σον, διώκει. κου ὃ κα
ὧν ἑπσετοιε «ὑπὲρϑὲτούτων,Ὁπρὸσἰὼ ἡ πιωξαμμένοι οἰκέσσι Σκύ ϑοι ἄλλοι ,οὐγὸ
τῶν Θασιληΐῶων Σκυϑέζων ἀ τσσποῖντοςκαὶοὕτωἀπικόμνοιἐς»οὔτοντὸνχῶρον,μέ--
χοι μᾶν σὴ τῆς οοῦτων τῶν Σκυϑέων χόρης, ἔξ! ἡ κοιταλεθεῖσι"ποῖσεπεριάςτῇ
γῇκαὶδαϑυΐγεως, τὸ δ᾽ἐγὸ Ῥύτον,λιϑωσας τὶ ἐς], κοὰ Τυχείη"οἱεξελιϑόντι δὲ κοὰ
τῆς Ξοχείμο' χα εης "πολλὸν ), οἰκζουσι ὑ πούρεαν ἐρζῶν ὑηλῶὼν αὔθρωποι, λεγόμενοι
ὥναε πτοίυτος φαλακροὶ ἐκ γενετῆς γινόμᾶνοι. καὶ ἔρσωνδι,κοὰθήλειαιὃμοίως,κοὰσι
μοΐ « κοὰγώνεια ἔχοντος μεγοίλα » Φωνὴν δὲ ἰσιζίω ἱέντες. ἐοϑῆτι δὲ χρεωμῆνοι σκυθι»
κἴ “2ιῶντος δὲ ἀρὰ δῳοἠοέων “πονππνῶν μὰν οὔνομα τῷ δενοϊδέῳ, ἀπ οὐ ζῶσι. μέγαθος
δὲ κουτοὶ συκέζω μάλιςοίκηκουπὸνδὰφορέεικυάμῳἴσονπάρίωαδὲἔχει" ἔπε
κὺ γένη τονε πέπον,σιχιοκέου σιὶ μοτίσισι, ἄπο ῥῥέει δὲ ἀτο᾽ αὖον ποιχῦ,κοὶ μέλαν. οὔ
νομαι δὲ ᾧ ἀποῤῥέοντι ἐοῖ Αοῳ «ἄξιο δὲ κοὰ Λείχουσι,κοῦὶ γάλαιστι συμ μέστοντος,αίνε
σιοκοὶὰ αγὸ τῆς παι χυτῆ τος αὐτοῦ τῆς ξυγὸς "ππουλλάθοισ' (τιθέασι, ") ταύτοις σιτῷ
οντοῖι.πρόθατα γοῖρ στ! οὐ πολλά ἐςι.οὐ γάρ τοι απτουσιεῖαε αἱ νομοιὶοὐθθιεἰοΐὑσὺ
ϑυνοίίῳδὰἕκῳςοςποιηρίκυτοίκοονμὴνχειμῶνα,ἐπεοῦτὸδένοξεονππερικοιλύει“πί--
λῳ Ξεγνᾧ λδυκῷ «η" δὲ ϑέρος ,αὐδυπίλου ηύτους οὐδεὶς ἀδικέει αὐ θρώετωνεἱροὶ
λέρντοι Εἰ οοὐδέτι ον ήϊον ὅταλον ἐκτέαται. κοὶ ὥξίη» μλν, ποῖ σι-περιοικέουσι,δηο
ἧσι ὦ πος διαφοροὶς σγοιρζοντες «ξορ δὲ ὃαὐκουτοιφϑύτωνκουταφύγοιἐςτούτους,
ὑπ᾿ οὐδὸς ἀσικίετοαιε . οὔνομα δέ σζοι ἐςὶ, Αργιπιταῖοι . μέχρι μῆῥ νω πῶν. Φαλα:
κρῶν τουτέων, πολλὴ περι φαδειο τῆ οὶ γιόρυς ἐς] ,κοὰ πᾶν ἔμαπροοϑεν ἐθνξῶν « καὶ γο)
Σκυϑέων πινὲς ἀπαικυέοντοιιἐςαὐτούς«τῶν,οἱλαλεπόνἐςι πυϑέῶαε " καὶ Ἑ λλή-
γῶν ποδν ἐκ Βορυϑένεδε το ἐμπορίου κοὰ τῶν ἄλλων“πον τικῶν ἐμηρρίωγν. Σκυθέων δξ
ἐὶ αὐ ἔλϑωσιὲς αὐτοὺς,δπὰἑομίωέων,κοὶὰσ᾽ ἐπὰ γλωοσέων φιαπρήοσονται,
μέχρι μῆ) δὴ τουτέων, γινώσκετοιι . 5 δὲ τῶν Φαλακρῶδν κουτύπερτο ,οὐδεὶ εἄζες-
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κέως ὄἶδε φράσοιι οὔρεα γοι ὑψηλὰ ἀποταάμνει ἄδατα,κοὰ οὐϑεῖς σγρεα ὑπερθαίνᾳ.
οἱ δὲ φαλακροὶ οὗτοὶ λέγουσι ἐμοὶ μδὺ οὗ “σισοὶ λέγοντεσ, οἰκέειν ποὶ σύρεα αἰγίποσθις
αὔοΐρειοεὑαϑοθαύτιἢ»ύτρυς,ἄλλουςαὐθρώπουςἕο,δὲπίωἑξάμηνονκοιθδύδουσι.
2 9 δὲ οὐκ ἐνδέκο μεοια σώαῤχή!.ἀλλὰτὸ μῆὺ πρὸς ἰὼ τῶν φαλακρῶν, γνώσκε.-
ται ἀξεκεῶο'οἰσὺτοσηδόνωνοἰκεόμῆνον.γ»"μῆδηοι κουτύπεριϑε πρὸς βορέω αὔεμον,
οὐ γινύσκεται οὔτο τῶν Φαλακραῖν, οὔτε τῶν τοσηδόνων, εἰ μὴ ἴσοι οὐ τζων «ουπῴων
λεγόντων . νόμοισιδὲτοσησδόνοῖνγοσιδε λέγονται χρᾶϑαε - ἐπεὰν αὐοβοὶ αἰποθαΐοι
ἡτῇρ,διπροσίίκοντεςποΐντιςπρο(ίτουσιπρόδατακαὶἔπειταταῦταθύρωντιο,κοιπουτοιταμόν τιο' τοὶ κρέα, ἡουτοιτοίμῳ ουσι κου ηδν ηοῦ δυκομθέσυ τεθνεῶῦτα γονέα»
αὐμίξαντεςδὲ πτοίντο τοὶ κρέχ,σῖτοι προγίθοντοι. σέ δὲ κεφαλίω αὐοοῦ “μλώ
βυντορκοι ἐκηφθάραντοςἄποχουσοῦσι-κοιὶἔπειταἄτεἀγάλματιγϑέωνται,θυσΐ.-.
πο μεγάλασ᾽ ἐπετείους ἐπιτολίοντοτ.σαῖςδὲποιὃο'ποῦ»ποι,μουτοίτσθοὁἘλ-
ληνόῖν τοὶ τενέσικ' ἄλλως δὲ, διίκοκιοι κουὶ οὗτοι λέργπαι ὥζαι εἰσικρατίόδ' δὲ ὁ μοίως
οἱ γι οἱδκόῖν τοῖσιαὐοίδεζσι«γινώσικοντοι,μιὸδὲ καὶ οὗ. τὸδὲ οἱγὸ τούτων ηὁ κοϑύ
περϑε,τοσηδόν δῖεἰ σὶ δὶ λέγοντοο' μενοφθάλμες αὐθρώτσουτικαὲὶ χρουσυφύλαμοις »ρύ
ποὶς ξϊγοιι" παρὰ δὲ ερυτίων Σκύθοιι ποιραλαξόντες,λέγουσι. “ποιρα δὲ Σκυθέων,ἡμᾶς
δὶ σἴλλοι νενομίπουμᾷν.καὶ οὐνομάζομῆν αἰδηοὺς σκυβιςὶ Αρι μαισούφ. οὐλιμα γα ἕν
πουλέουσι Σκύ ϑοει, σοῦ δὲ χἂν ὀφθαλμόν δυσί μέροςδὲαὕτηἣπουτοιλελθέϊὁ:ποῖ-
ὅτςχῦ θη. οὕτωδ 59! ἐσ. ἔνθα “ουὺς μῆὺ ὀκτὼ τῶν μηνῶν ἀφόριερς ὧος γίνω ται κρυ -
μδσ'ἐν“οἱσισορἐκχζουσ᾽,τανλὸνοὐποιήσεις«πῦρδ αὐακοιίίων, ποιήσειςτσῃλόν.ῥ᾽
δὲ θάλλκοσα πήγνυτοι,κοὰ ὁ Οδασουρος “ποῖς δκιμμέριος.κοιὶ ἀϑὲνρν κρυφάλλου οἷ ἐν
τὸς τύέῷρου Σκυίϑοιι ποιγοικῃμένοισροατούοντοικοιὶποῖσ'ἁμαάξαο'ἐπιλαύγουσιπί-.᾿ς 2 ν» ς΄ τ ν λὺ τὸν ν᾽ ᾽ ν,2 “] ΛΟ Ω12 ΄ρίω ἐς ποὺς τυδούς οὕπω μῖδ δὲ «ἦν ὀϊκτοὺ μᾶναιο δ᾽ατε λέοιλειμῶν ἐώγοδοδύζπιλοί.-.ὥρυς τέσσερασ᾽,ύχιααὐηθθιἐσέ,κεχώύριφοαιδὲοὗτοςὁχειμῶνεοὺςἸόπουσποῖσιτοῦ
ὁ ἐν ἄλλοισι χωρίοισι πνομίδοισι χειμϑσιἐν τῷ, τὴν μὴ ὡραίίω οὐκὑφλόγονἄξιονοὐ -.
δεγοτὸ δὲ θέρος, ὗον οὐκ αίειιδροντατεὃμοςτῇἄλλῃἤνονται,τανικαύ᾽ταμὲὺοὐ,
γον τοίε. ϑόμεος δὲ ἄκφι λαφέόσϊ».ἢν δὲ χει μεῶδνος ὅροντιὶγένηται,ὡςτέραγενδμαεςοιθωὺ μαάξεσθοιε- ὧσ' δὲ κουὲζω σεισμες γύνῳται,ἰυὖτεθέρεος,ἰδτοχειμόδνοςἐν τῇ Σκὺ
θικῇ ὡς τέρασ᾽θωῦμάξετοιιἵτσσοι ἢ αὐειχό μενοι, ὀνουσι τὸν χειμεδνο ἄρονἡΑἴοναι
ἐδ οὐδὲ ὄνοι αὐέλχοντοαι τὴν οὐδχήν.τίὃςἄλλα,ίτσσοι μὴν ἐν κρυμῷ ἐτεώῶτες, ἀπο-
στρχκολίζουσι,δγοιδὲκοαὶἡμίονοιαὐέχοντοῖιδοκέοι δέ μοι ποιὰ χα γένος τῶν βοῶν ».-
καθόλου 2ὲ ταῦτα οὗ φύειν κέρεα αὐ πόθι. μουρπυρέει δέ μου τῇ γνόμμ καὶ ομήρου
ἔπος ἐν ὀδυοτείμ, ἔχον ὧδε, Καὶ Διύην ὅ89ι τ οὐῤνερ ἄφαρκαραοὶ τελέ θουσι, ὀρθῶς ἃ
βημένον"ἐν“Ε7σιθόβ μόϊσι τοιχὺ “τοιραγίνεύϑαε τοὶ κέρεα ἐν δὲ εἶσι ορῦϊσι 1ύχωσι, ἢ
οὐ φύειν κέρεατοὶ κτιγεα αρχὴνἢφύονται,φύεινμόγις. ἐνθαστα μέν γαν δὰ τοὶ 1υ-.
χρα γένετο ταῦτα.θωῦμάξωδὲ,προυϑήκοισ'γοῦνσεμοιὃλόγοςἐξαῤαῇςἐδλίζερ,
ὅτι ἐν τῇ Ἠλείᾳ “πτοῖσα χωὐρῃ οὗ δυνέατοιι γένεαϑας ἡ μιΐογοι, οὔτε, {υχροῦ ᾽ν αὐρου ἐ
ὄντος οὔτε ἄλλου φανεροῦ αἰτίου οὐδενός . Φαοὶ δὲ αὐτοὶ Ἡλάϊοι ἐκ πουτάβης οὐ γί-.
νειϑαέ στρι ἡ μιόνους ᾿ἀλλἐπιοὺ προσίῃ ἡ ὥρα κυΐσαε ϑαε τας ἡτσσυυς ᾿ὑβελαύνου -
σιὲρ.Ῥυς τολισιοχωΐρουςαὐτάς καὶ ἐπειτά στρ. ἐν τῇ τῶνπέλαο ἐπι ἔϊσι “οὺς ὄγους,
ἐς οὗ αὖ ο(ῦϊσι οὐ ἔσαν! ἐν γαςρί ἔπειταδὲ δπίσω ᾧπελωσεουσι« περὶ} ΤῈ “Τερωῶν,
γῶν, Σκύϑοι Λέγουσιαγάτσλεων ἕζγοιε τὸν ἢ δία, κου ρυτέων εἰνενοιοὺκ δϊοίπς ἔγοις
οὔτι ἰδιεῖν τὸ πρόσω τῆςκα πείρου, οὔτε δγεϊεμέναι, τάνδε ἔχω περὶ αὐτέων τὴν γνώ-
μίω τὰ ποιτύπδρθε ταύτης τῆσ' χυρης,αλεὶ νίφεται. ἐλάσσονι δὲ γοῦ θόδεος ἢ χὔ'
λεῖμώγοςὥςταθρκαὶεἰκός.ἔσῃὧνὅςτιςἀγλόθονλἰόναςἁοϊοὴν“πίπῇουζωνἐδε,οἷδε
τὸ, λέπυ" ἔοικε γοῦν ἡ λῶν πῆ δὴδϊσι-.κουὶδγ8,τὸνχειμῶναἄξπορνξόνταἡοιοῦτρν᾽
ἀοίκῃ τα τὰ πρῦς βορίω ἐξ τῆς ἡ πείρου ταύτας. τὰ ὧν π7 δδὰ ἐκοίζονταφ᾽ τὴν
λιόναοοὺὶς Σκύθασ᾽τὸκοιγος ππϑριοΐκους δόκεῶ λέγειν «ταῦτα μϑλναν τὰ ,λέγι.--
τε, μακρύταταεἴβηΤοκεὙποθιορέωνδὲπέριαὐϑρώσατον,οὔττιΣκύϑοιλέγουσνὁδὸν ὅτέ τινδῖν ἄλλοι τῶν ταῦτα οἰκημβῥων, εἰ μὴ αῤατοσησόν σι ὡς σ᾽ ξγ δοκέω, 3σὺ ἃ
᾿ο; λέγουσι ὀδίγ. ἔλεγον γοῦν αὖ κοὰ Σκύϑαι ὡς τὸ περὶ ποῦν μουνοφθοίλμων λέμν
σι. ἀλλ᾽ Ἡσιόδῳ μέγ ὕξι περὶ Ὑ περδορέων ἐρημᾶα τἶςιδι κου ο μέσῳ ἐν ἐπιγόνοισι, ἃ
δ τοόντιγὸ Ομηρος ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίπσι . πολλῷ σ᾽ ἔτι λᾶςα περὶ οὐτέων
δήλεοι Λέγουσι,φάμενοιρὰἔνδεδιμέγαἐνκοιλάμᾳπυρῶν,02Ὑπερξορίωνφϑρόμενα,
ἀπικνέκαθαε ἐς Σκύθοιο᾽ ζχὸ δὲ Σκυθέων ἤσδα δεκομέγεσ' αἰεὶ τῶν᾿ϑλεοιρίθεο ἐμοίθῶ ἩΗ 1ἰϊΐ
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ῥους, κομίζειν αὐτὰ τὸ πρὸς ἑ ασέρης ἑποικότω δὴ “ὸν Αοβρίην - ἐνθόῦτον δὲ πρὸς με
σαμβοΐην προπεμπόμθια, πρώτους δοϊωναίσυς Ἑλλάνων δύκεαιαγὸδὲμυτέων,
κουτααΐνεν ἀϑὲ εν μηλιέξα κϑλπον,κοὲ διαπορδύεϑαε ἐς Εὐξοιαρ. πόλιν δὺς“αὖ-
λιν πέμπειν,μέχρι Καριίξου""" δ᾽ἀγὸ ταύ της , ἐκλιπεῖν Ανοΐον. Καρυσίουσ'γα
ὥνοι τὥϑκο μέζουτοις ἐς τῆνον. τονίουο δὲ,ἐς δῆλον. ἀπικνίεάϑαιε μή γεν τοῦτα.γοὶ
ἱρὰ οὕτω λέγουσι ἐς δῆλονιπρέδον δὲ ὅν Ὑπαϑοθορέουσ' παέμαι φόρούθις πὰ Ἱροὶ
φϑοκάραο,τὰ,ἐνομάϑουσιΔήλιοιἕγοιὙπερόχηντοικοῦὶΛαοδιίκίωἅμαδὲαὖ-
ποῖσιἀστραλείηςεἴνεκονπέμ{αεςθνΥ περθορξες πῶν ἀπτῶν »αὐοίραιο᾽πέντε τ μοὺς,
γούσουςδνωδ'παϑὸνΦδ(δικοιλώνται,τιμὰςμεγάλαἐνδήλῳἔφθντος ' ἐπεὶ δὲ
»,σιΥπερβορζοισι τοὺς ἀπόπεμφθέντοιο' ὀπίσω οὐκἀτσῦ γοςέειν, δεινοὶ ποιδυμάφους ἐΐ
στρεοιο᾽ αἰεὶ κουτα λοίμυται,ἐπαυσέλλον τοιο' μὴ ἀποδώκεοϑοι,οὗτωδὲᾧόβοντοιςἐς
τᾷν οὔρους τοὶ ἱρὰ ἐνδιδὺ μῆνα ἐν πυρῶν κοιλάμι,τοὺς «πλιησιογόρεο ἐπισκή ΠΤεν,Κα-
λδίοντας προπέμπειν σφέων ἀπ᾽ ἑωῦγῶν ἐς ἄλλοξθνοσ.κουὶ τοῦτοι μὴ οὕτω προ-
πεμπόμῆνα,ἀπικνίεσθοιε λέγουσι ἐς δἴλον.σιςδὲαὐτὸςτούηρισιηοῇσιὶρόϊσισ'δεηρι-
Αἰμῖνον τρροσῷδἐς«τοΘρίσοις,κοιπὰςτιαμονίσεςγιοἶξηοιςνἰπεωβθύωσιΤΊΑΘ--
τέμεσι πῇ βασιλυΐῃ, οὐκ αἴδι πυρῶν κοωλάμῳς θνούσοις ποὶὶ ρά καὶ ταῦτα μᾶ δε δὲ
σε ταύταις ποιδύσαο.τῇσιϑὲ πποιρθένοισι τωύτασι τῇσι 8 Υπσϑρ βορίων τολύντασοί-.
σῃσιὲν Δήλῳ, κείροντοχε κοι αἱ κύρακ,κοὰ δὶταν ϑὲς δὶ δηλίων-αἱ μῆν,πρὸγοίμου λό
ἥσυμον ἀπτοταμνόμῆνακ,καπερὶἄτακτονἐλίξασου,δὲτὸσῆματιϑέϊσι.τὸδὲσῇμοΐ
ἰςι ἔσω ἐς "5 Αρτομυέσιον ἐσιόντι ἀριεθῆο' χειρόρ' ἐπιπέφυκα δέ ἐλαίῳ. οἷδὲ πα -
δὺς τῶν δηλίων,περὶ χλόΐω τινὰ ἀλίξαντας τῶν τικῶν, τιθεϊσικοὶ οὗτοι δὶ τὸ σῇ-
μα' αὗται μᾶν σὴ ταύτην πὸ τιμίω ἔλουσι πρὸς τῶν δήλου οἰκητόρων . Φασὶδὲ ἃ
αὐτοὶ καὶτίΑργιντὸκαὶπιὸαπιν ἐσύσας “ποιρϑώσυς ὕ2 Υ'περβορέων,μοντοὶ οἷ
οὐὗὐτοὺς τούωυο' αὐθρωώπους πσορδιο μλοιο᾽ ,ἀπικίαγαεὶς δῆλον, ἔτι πρότερον Ὑπερό-
ΧΗς τεοκαὶ Λαοδίκη. ταύσας μέν ναο τῇ εἰ ληθυζῃ ἀπαυφϑλούσας αὐτὴ τον' ὠκυνί
κϑυ,ον, ἐτοίξαντο φόρου ἀ-πικέιϑαε «πὸ δὲ Αὐγιν τε καὶ πίω ἡ πιν ἅμα οὖτοῖσι τοῖ --
σιθεῦϊσιοἱ πικέσϑοιςλέγουσι.καῖσῷ!τιμεσἄλλαο’δεδδοόϑοιεπρὸςστρέῶν.κοὶγοῦν
ἀγείροιν στο! τοὺς γωυαζιριο,ἐπονομαξούσοιςτὸὀνόμοταἐντῷὕμινφνῦϑν,στβὦλὴν
αὐὴρ ύκιος ἐ ποίησε. ποιρὰ δὲ στρέων μαϑόντοιςνησιώταιςτὸ Ἀὴ τωνοιο᾽, ὑμψέειν απίν
ποκα Αργιν, ὀνομάζονποζςτοκοὰ ἀγείροντοις οὗτοσ δὴὃἡλίωνκαὶτὅοεἴλλος οὺς.
πα λικοὺς ὕμψους ἐποίεσε ἐκ Λυκίης ἐλθῶν,κδο ἀειδομενσυς ἐν δηλῷ "κοὶὰ τῶν μὲ --

, ΩΝ» -.- κ » , 5 “"νρίῶνκουταπ ζομνων ἀϑὲ τῷ βωμῷ, τεν αποδὸν ταύταν ἀϑὲ τὰν θὐκίω τῆς ο'πιός
ποιοὶ Αρπορ αὐαισιμοῦϑαεἐπιθαλλομλύἑωυἡδὲθήκηοὐὐπτζων,ἔς!δπιαϑεντον"ΑΡ--
τεμκαου πρὸς ἠῷ το Καμμῆδη, ἀνγηο τοΐτῳ τοῦ κυΐων Ἰσιητορίε.κοὰ ταῦτα μῖ Υπερ
βορέωνπέριεἰρήοϑω -πὸν γοιὺ περὶ Αἰβάριος λόγον “οὔ λεγομλήου ἕξγοιι Ὑ ανβο--
ρέω, οὐ λέπυ,λέτων ὧσ τὸν δῖσον παϑοιέφερε κοήὰ ποῖζων σἰῶ. γῖν οὐδὲν σιτεόμᾶνος.
εἰ ϑὲ ἐσ τινδι᾽ Ὑπερβόρεοι αὔϑρωποι εἰσὶκαὶ ὑπερνότιοι ἄλλοι, γυλ(ὴ δὲ ὁρῶνγίϊςπε
Ῥιόδουσ πρά!αντας πολλοὺς ἤδη νκοὶ ἐθέγα νόον ξαοντοις ὕβνγε(οἐμῆνον." δὶ ακεανόν τῳ
ῥέουτοι γράφουσι πέρι ξ"τήν τε γῆν ἐοθίρων κυκλοτερέαὧσἀγὸόρνου,κοισάνΑσίω
τῇ τ ὐρώπῃποιδσιἴσην«ἐνὀλίγοισιγοᾷἐπδαλώσωμέγαϑόςτὸἑποίσηςαὐτίων,
καὶ ὁϊη τίς ἐσ! ἐς χραφίω ἑκοίςν . τ όβίθα οἰκίουσι κοιτάκοντοο' ἀδὲὶ αἰιὸ νοτίζω θαΐ--
Λαοτοιν,πἐὸ Ἐρυθρίω κοιλεομϑῥίω «τουτέων δῦ ὑπεροικέουσι πρὸς βορξζω αἰέμον, Μᾷ
οι Μύσων, Σάπειρες.Σαπείρων ὃ Κόλχοι κουτήκοντες 55 τὼ Θορηΐην θάλαοσαν.ἐς
γί ,ᾧ ἀσιο πσο τοιμὸς κοι δ] «τοιδτα τέσσερα ἔθνεαοἰκίᾳ ἐκ θαλάσσης ἐς θάλαοσανἐν
ϑόδτων δὲ τὸ πρὸσ ἑ ασέραων, ἀκταὶ διφάσιαι ἀπ᾿αὐτῆς κουτατείνουσιὶς θάλαοστιν,
τοὶς, ἐπὸ ἀπαγιίσο βεους. ἔνϑον μὲ ἧ ἀκτὴ ἡ ἑτέρη τὸ πρὸς Οσρέζω οὐγὰ Φοΐσιος οὐβξα
μϑδη ,ποιρατέτουτοιι ἐς θεέλασσαν ποιρά το Ἔν “πόνονκοὰ τὸν Ἑλλήασοντον, μέχρι Σε
γείου τοῦ Ξωϊ κοῦ τοὶ δὲ πρὸσ' υδηονἡαὐτὴαὗτηἀκτὴἀγὸ τοῦ μουριανδανῶν κόλ -
πον “οὔ πρὸς Φοινίκίιυ κειμάδου τείνει τοὶ ἐς θάλασσαν μέχρετοιοτσίουἀπρηοοἰκέειδ᾽
ἐν τῇ ἀκτῇ ταύτα, ἔθνεα αὐ ϑρύσσιον Τιήκοντα" αὕτο μᾶδ ναυ ἡ ἑτέρη τῶν ὠνιτίων «ἡ
δὲ δὴ ἑτέρα ἀχὸ τόδσέων οὐξαμϑέρ,ποιρατέτοζν ἐς τὴν Ἐρυθρῆν. θοαίλασσαν ἡτο Βδδ
σικὴκοὶ ἡ ογὸ τουύτησ᾽ ἐκθεμϑ μῆδη Ἀοσυρίη"κοὶἀργὸΑσσνρίηο᾽,,ἡΑραβίη"λόγοιδὰ
αὐ τὸ ὁ λήσυσαεἰ μὴ νόμῳ ἐς δ᾽ κάλπον ἐν οὐδάβ ιοννὃς ον,Δαρέϊος ἔκ τον πείλου
διώρυχα ἐσήγαγι. μέχρι μδ γαυ οινέκης οἰγὸ τ' δ σζων, χροσ' πλατὺς καὶ πολλός
ἴδ δ χρὰ Φοινίκηο ποιρήκει 2ὲ τῇ σδε τῆς θαλάσσηςἢἀκτιὶαὖτὰποιροτεΣυςἴῃ



ΜΕΛΠΌΜΕΝΗ .

γἱὺ πιοκρὰ τίιὸ παλαιςῖνω (ἰοὶ Αἴτυηγον ἐς τἰώ,τολληᾷοῖν τ, ἔθνεζ ἐς! Χία μοῦνα.
ταῦταμὴν αἀγὸ ΛΓ δ σέωντοὶ πρὸς ἑ ασέρί τῆς Ασίηο ἔλον τά ἐςι. τὸδὲ πουτύναθαθε
πόδσζων καὶ μήσων,καὶ Σὰ πείρωνκοὶ Κόλχωον, τοὶ πρὸς ἠξξ' τὸ κἡ ἥλιον αἰατέλλον
τα,ἔν3εν μὲνἡερυθρῆὴποιρήκειθάλαοσκπρὸςβορίωδὲἡκαιευΐητοθοίλαοσαι,Καὶὃ
Ἀράξης πσὸτοι μὸς, ῥέων πρὸς Ἡλιον αἰίοοντα- μέχρι δὲ τῆς τυσικῆς κέεται Ἀσίᾳ, (ἃ
ὗεἀγὸ ταύτης, ὄδαμον ἴδῃ τὸ πρὸο'τίἕω.οὐσ'ἔχειοὐδεὶς φράσουι ὧον σέτιἐςΐ.“01--
αὐτη μῖν κοι γοσσιτη ἡὶ Ασίκἐ(ἡδὲΑιΟὐρ,ἐντῇἀκτῇτῇξτέρκἐςί.ἀχὸγοῦραἱτ
Του Λιθύε ἴδ ἐκδύκετοικουτοὶμλνὰναὔγυ77ον,ἡἀκτιὶαὖτὰφεινηδξι.οἱρὸγοῦρ
τῆσδε τῆς θαλαζοσης ἐς τί Ἐρυϑρίω θάλασσαν, ϑίηου μυριάδες εἰσὶ ὀρεγυζων. αἰ τοῖς
δ᾽ αἢ ἔεν χίλιοι εάσιοι τὸ δὲ οἰγὸ 5ν' σει νοῦηούγου, κουτα τολατία τυγχοζιᾳ ἐοῦ (.
ἀκτῇ ἥτισ' Αἰ βύη κέκλεται: θωῦ μαζω ὧν τῶν σιουρισοΐν των κοῦ σιελόντων Λιδύ-
ἴω "ἡ καίω, κὴ εὐρωτααν ὃ τὲ σμεικρα τοὶ διαφόγνον γαοὐ τῴων ἐεί. μήκεϊ μᾶν εὶ ποι
ἀμφοτίρασ᾽“ποιρέκειἡεὐρώταῃ "ὀδεος δὲ παέοι, οὐ δὲ συμξαλέειν ἀξίη Φαίνεταί μοι
θναι«Αἱ ον, μὲγαὺ δαλδϊἑ αὐπὼ, ἐοῦσα “σοί ῥῥυος, τολίω ὅσον αὐ τῆς πρδο'
τί Αόιίω οὐρίζει. νεκῶ “οὗ αἶγν ἡ ίων θασιλέίος πρώτου,τῶν,Νμεῖς᾿διμονκουταδέ
ξανοςὃςἐπείτετὴνδιώρυχαἐποιύζφ.ὀρύατωνπίωἐκτοῦνείλουδιζαϑυξωνἐςτὸν
Αράξιον κόλπον, ἀπέπεμιε Φοήγιίοις αὔρας τολοίοισι ἐντει λάμῖνος ἐς τὸ ὀπίσω δὴ
ὑρακιληΐῶν τηλέων ἐκτσλεειν ἕως ἐς τὠῤ Βορηΐίω θάλασσαν, κοι οὐτ ἐς αἴγυ πον ἄ--
πικνειϑας ὁρμηϑέντεσ ὧν δ Φοίνικες ἐκ τῆς Ἐρυθρῆς κουλεομϑέης θαλάσσης, ἔπλεον
πἱὺ μοτίίω ϑάλαοσανεὅκωοδὲγένοιτοΦ,ϑενότετωρον,προσόντοςαὐ,ασείρεσκοντὴν
γῆν,ἰνα ἑποίσοτε τῆς Λιβύης τολίοντοςτενοίχορκαὶμϑῥεσιοονγὲνἀμυτόν.ϑδρίξωντε.
δὺ οὐ τὸν σίρν,ἔσσλεον. ὡςτο δύο ἐτῴων σ)εξελθόντωνΤίτῳἔτοῦκοΐμαντοςἡρακληΐς
οἱο᾽ τή λοισ', ἀπίνωντοίς Αἴγυ ὃν . καὶ ἔλεγον ἐμοὶ μ οὐ“πιςιὰ, ἄλλῳ δὲ σήτωῳ, ὡς.
ππριτσλώουτες ἐσ' τίὼ Λιβύίω,τὸν ἥλιον ἔοον ἐσ ποὶ ϑυϊιά . οὕτω μὴ) αὖτὴἐγναἴοϑη.
 9 ΠρῶΥ « με τοιδὲ, Κωρχασόνιοι εἰ οἱ λέγοντον,ἐπεὶΣατοίασηςτεὃτεάασιος,αὐὴρ
ἀχαεμνίσας οὐ περιΐσλωσει λιβύΐω ἐπ᾿ αὐοὸ ον» πιμφθὲς, ἀλλὰ δείσας τὸ,τὸ
μῆκος οὗ τολύσρμὴ πίὼδβεημίίω, ἀπῆλιϑι ὀπίσω-ἀσ' ἐπετέλεσετὸν, ζ'σέτα ξί ὁ ἡ μῇ
σπρἄιθλον θυγατέρα δ᾽σωπύρεζοιήσαχ ἄ' Μεγαδύζου ποιρθένον ἔπειτα μέλλονηος
αὐ 15 2ὲ ταύτην τὴν αἰτίίω αὐασκολοσαιέῖαϑ, ὑγὸ ΞόΜ ξεω βασιλῆος,ἡμήτηρ ἦ Σὰ
"πζασιος ἰοῦ: Δουρείον ἀϑελφοῆ, ποιρατήστο, φάτ.οἱαὐτὴμέζω ζεμεέίω ἐπι-
ϑύσειν,δπερἐκᾶνον-Διβύζωγάροἱαὐάγιεινἔσεισεπεριπλώειν,ἐςὃαὐἀπίκετο,
περιταλίων αὖτὴν,ὶς τὸν Ἀράβιον κόλαὸνσυγχωρήζυντοςδὲΞόνἕεω ἀδὴ “ρύΐγοι
σι,ὃ Σατοίασις ἀπικομῆνος ἐσ' αἴγν πῦον, κοὰ λαβὼν νέα τε, καὶ ναύτας ποιρὰ
Ῥυτίων, ἔπλεε παρὰ ἡρακλείαο κήλωσ᾽ σεκτολώσας δὲ, κοὶ κοίμ{ασ᾽χὐἀκρῶ.-
τόριον τῆϊο' ΛιβύηςτῷοὔνομαΣνλόειςἐςὶ,ἔταλεεπρὸςμεσχμβρίον-πιρήσαςϑὲ
θάλασσαν πολλὴν ἐν πολλόϊσι μεσὶὁπεῖτεοὖ τλόδιος αζεὶ ἔδεε, ἀποςρέ!αν ὀπίσω,
καπίτσλεε ἐς Αἴτυ πῖον ἐκ δὲταύτης ἀπικόμῆνος ποιρὰ βασιλέα Ξόν ἕεα ἔλεε, φὰς
ποὶ τὴροσ τούτω αὐθρώπους μακροὺς ποιρατολέειν, ἐσθῆτι φοινικηῖη δια χρεωμδέες-
δι ὁκῶσ' στρεϊς πουτατοΐατο τῇ νηΐ, Φϑύγεσιον πρὸς τοὶ οὔρεα μουταλιποῖτιο' τοὶς
πασλιαο᾽οὐ τοὶδὲ ἀσικέειν οὐδὸν οἴνοντοςΟρῶτοὶδὲμοῦναὉαὐτέωνλαμβαΐεν.
»ῦ δὲ μὴ περι τολ ὥσοικ αἱ βύην παντελῶς, οἄτιον τόδε ἐλζπερ.. πὸ τολόϊον τοπρό
σω αὖ δυνατὸν ἔτι ἔϊνοιε προβαίνειν, ἀλλ᾽ ἐνίφωϑαε"Ξ6ξηςδάδοὗσυγμνώσκωνλᾷ-
γεῖν ἀλυθέα,οὐκ ἔπιτολέβωυνταΐτὸτὸνπροκείμενονἄεθλον,αὐεσκολόταισι,τὴνοὐ --
χοζην σιΐκην ἐπιτιμῶν . ούρρυ δὲ “οὔ Σατοασωοδθνοϑιος ἀπίοίρη ἐς Σάμον, ἐπεΐ-
πὸ ἐπύύϑεο τοίλασα τὸνδὲ ασύτοα τοτολυτηκέτα,ἔχων χρήματα μεγάλα,τοὶ, στᾷ
μιέος αὐὴρπουτζος “Οὐὶ, ἐ πισοίμῆνος τὸ οὔνομαἑκῶνἐπιλήιθ0ῥεοιε.τῆϊςδὲΑοἵηςποῖπολλὰ οσδ' Δουρείου ἐξδυρέ,ϑη «ὃς Θουλόμῆνος τυδὸν ποτα μὸν,ὃς κροκοδείλους δεύ-.
τορος αἵτος ποτα μῶδν ποίντων ποιρείχετοι, ερῦ ον ὃν πότοι μὸν ἐἰϑίναιτῇ,ἐςθά:-
λαοσαν ἐκοιδοῖ πέμπει πλοίοισι ἄλλους το «σι ἐπίΞευε τὴν ἀληθηΐην ἐρέειν. δὲ
καὶ σεύλαιου αἰοίρα Καρυαρδέίᾳ.οἱδὲ, ὁρμυ,ϑίντος ἐκ κασαιιτύρου το “σύλίος, καὶ
τῆς ποικτυϊκῆς γῆς ,ἔτσλεον πουτοὶ ποταμὸν πρὸσ ῥεδ το καὶ ἡλίου αὔσχοο λὰς ἐς θα-
λαοσανεδβ' θαλάσσηςδὲ πρὸςἑ«πέρηνπσλέοντες,Τινκοσῷμηνὶἀπικνέοντοιιἐςοὗ-
ὅρν ν χίδρον 2.3εν ὃ Α] τυ ἩΤίῶν Θασιλόῖς τοῦς δοίνινοις,οθσ, πρότορον εἰπτοὶ ἀπέσει -
λε περιτσλώειν Δ βύην . μυτὰ δὲ ρύους περιταλεξταο, τνδούσ τὸ πουτιςοέ!ωΡ
δούρέϊος,καὶ τῇ ϑαλάοσῃταῦτα ἔχοζῬ οὗτος κοὰ τίς Ασΐης,, ταλὴν πὰ φρὸς ἥλιονΘΟ ἨΗ Π|Ιὲ
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ἀνίοοντοι τοὶ ἀλλααὐδύρατοιιὃμόϊαποιρελϑμένηντῇΑιούμ᾽δὲὑρώσηπρὸςὀὐοῖα
μῶν φανόν ἐςι γινωσκομένη, οὔτε τὰ πρὸς ὕλιον αὐατίλλουτα,ὅττὰπρὸςβορίζω,
εἰπερίῥῥυηόςἐςι-μκεὶ δὲ γινώσκετοιε πτρ᾿ ἀμφοτίραιο᾽ ποιρήιφυσα οὐσ' ἔχω συμ»
λέϑαε ἐπόπυ μιῇ ἐούσῃ γῇ, οὐνόματα Τιφοίσια κεῖτοι κἰ πειονυμί αο᾽ ἔχοντα γν᾽
γχακῶνικαὶ οὗ ρίσματα αὐτῇ,Μεϊλός τοῦ αἰτύηγιος ποτα μὸς ἐτέθε, καὶ σις ὃ κύ δ
τος οὐδὲ, ταναῖν ποτοιμὸν ὃν μακήταν μοὶ πορϑμήϊα τοὶ τα μμόβδτια λέγουσι. οὐ δὲτῶν
ρουριστέντῶνποὶοὐνόματοιπυθζωϑιιε,καὶὅθονἔθενη»τοὺςἐπωνυμέασ᾽ἸδγοῦνΔεΞ
δύωμϑὸ ἀχὸ λιόύης λέγωται οἰτὺτῶνπρλλῶν Ελλήνων ἔχειν “οὔνομα γιυίθς αὖ
ηόλθονος ἡ δὲ Α σί ᾳ,οἐοὸ τῆς προμηθέοσ' γωωακκὸς τὴν ὑ πωνυμέϊω «κοὰ τούτου μὲν με
ταλαμβάνονγαι τοῦ ὀνόμαος Λυδοὶ, φάμδνοι ἀχὸ Ασιῶ “ον Κότνος ποῦ Μμάνεῶ.
κεκλίαδν τίω Ασίίω ἀλλ᾽ οῦκ ἀγὰ τῆς προμηθέος Ασίης. ἀπο τιυ καὲ τὴν ἐν Σαβσὶσι
φυλίω κεκλῆϑιι ἀσιάσιἡδὲδὰεὐρώπη οὐδἐπερίῥῥυοόςἐξι γινώσκεται πρὸς ἃ
σα μεδε αἰϑρῶπων, οὔτε διόϑεν τὸ οὔνομα ἔλαβε ἄξιο οὐτοῦς τίς οἱ ἰω ὃ ϑέμϑνος Φαῖ,
νεται,ἀμὴχορὸ τῆς Συρίηο' Φήσομϑν εὐρώπης λαθεῖν "αὶ οὔνομα τὴν χω ρίω «πρότε -
ρον δὲἰμῦ ἄρα αὐώώνυ μοσ', ὧς πεθν οἱ ἕτεραι "ἀλλ αὕτητε ἐκ τῆς Δοΐης τε Φαίνεπονι ἐξ.
ζκικοὰ οὐκ ἀπικομθέη ἐς τὰν γῆν ταύταν,τιρναῦὑπὸΕλλήνωνεὐρώπη καλέεται ;
ἀλλῦσον ἐκ φοινίκπο,,ὃςΚρήτηνιἐκΚράταςδὲ,ἐς λιζυίω πασχα μέν ναν ἀδὶ σοῦ εῳ
εἰρήαϑγω «τοῖσι γοιὺ νομιζομένοισι αὐ τίων, χρασά με θα.ὃ ϑὲ πόνηος ὃ εὐξεινος κἔπδν ἐπ
τρατούετο Δαρεῖος,χωρέωνπασέωνποιρέχωταιἔξωτον'σκυθιλον"ἔθνεαἀμαϑέ--
ξκτο. οὐἶτε γοῦρ ἔθνος τῶν ἐνος τον πόνον οὐδὲν ἴχο μον ποιρα βαλίϑαεσοφίης πέ
οἱ οὔτε οὐοίρα λόγιον αἴσθε μον γενόμενον ποίρεξ Ἣν' σκυϑικδ ἔθνεος,") Αναλχοΐρσιος - ῷ
ὃς στωϑικῷ γένεϊ ἐν μὴ τὸ μέγιςον ποῦν αὐθρωπεηΐων πρηγμάτων σοφ ὥτοιτα. ποίνπ'
ἐξδύρητοι,τῶνἡμεῖςἔδιμων-ποὶμέντοιἄλαοὐκἄγαμερίπὸδὲμέπφονοὕτωσφοιὧτ
υϑύρητοι ὡς το ἀπουφυγζειν τὸ μηδένα ἐπελθόντα. δὲ σζοίαο, οἰ Θελομένος το ἐξ"
φρεθίϑαειοτολαβεέϊν μὴ διόν το γα. ἘἸσιγο μήτε τεϊκιαῖ ἐκτισμένα, ἀλλοὶ φε
ρεϑικθι ἐδητὰςποΐν τος ξωσιὶ “παυτοξότοι,ζώουτέςτομὴἀπ᾿οὐλόβουἀλλἀγὰκτηνέὧν γοἰκύματα τάστρί ἃ ἀϑὲ2ϑυγίων,κῶςοὖναὐἐπίανοὗτοιἄμα χοί τοκαὶ ἄπτοροι
προσμείγεινἐἐϑύρῃτοιιδέσζοῖταῦτατῆςτεγῆςἰούσαςἔπσιταδίαςκοιπιῦνπότος
μὸν ἐδυτῶν σζϑὶ συμμάχων«ἥτογϑ"γῇἐοῦσα πεσιὰς αὐτὸ ταιώσησ' το κοὰδιοϊοός
ἐσιυπατοιμοίτεσὲοἱὐτῆςῥίουσιοὐ πολλῷ τέῳ ἀριθμὸνἐλοΐοσονόῖντῶνἐνΑἰτύπῳ
διωρύχων ὅσοι ὃς οὐνο μαςοί τί εἰσι αὐ τέων"ἡπροασλωτοὶἀργὸθαλάσσης,τούτουςὁ
Ιομονίω:τ θοὸς μήν, πεν τοῖσο μος, μετοιδὲ,τύρηςτοὦὙ΄παν!ς,κα)ΒορυοσϑζιηςΝὴ)Βαρτι
οί τηςκοὰ Υποίκυριςκαὶτεῤῥοσ,κοὶταδοῖς.ῥέουσιγαῷδἰδεηοιἃτοῖδε.τφίρὸςμι
ἐῶν μέσιςοο' σοτα μῶν ποιντῶν,τῶν(ἡμέϊςἰδίμου,ἴσοςαἰεὶαὐτὸςἑὼῦτῷῥέᾳκοιθὲ
βεος Καὶχειμώῶνος «πρώῶτοο'δὲτὸ τ᾿ξ«σόρυςτῶνἐντῇΣκυδεκῇῥέων,μουτοὶτοιόνδε
μέγιςος γεωνε, ποταμῶνκαὶ ἄλλων ἐς αὐτὸν ἐκσιδόντων«ἀσὶδὰὀϊδεοἱμέγαναὐτο
παοιεαῦτος... μῆϑγῳ τῆς Σκυθικῆφ χάρης, πέντε μὴν δὲ ῥέοντος. γὸν τὸ Σκύ ϑοιι τιδρὺς
πὶ πουλέουσι,Ἑλληνόῖ» δὲ πυρεγόν "καὶ ἄλλος τι αρωρτος,κοὰ Δραρόςτε κοὰ νάπη ριφ»
κοι ορόιοσός "ὁ μῆν πρῶςλελθεὶςτῶν ποῦτοὶ μῶν, μέγοισ' μοὶ πρὸςκαὶὦ ῥέων,αὐα
κοινοῦ τοῖς τῷ τοίθῳ τὸ υοϊωρ.ὃδὲ δώτεοροο' λελθεὶς τιαραντὸς, πρὸςἑασύρηςτὰμᾶϊλ,
λον καὶ ἐλάσσωνὁδὲδῇ Αραρός το, κοὰ ὁ Νάποιριφ,κουὶ δ ορόιοτοςδὴμέσουτουτᾷ-
ὧν ῥέοντεςἐσμθἀλλουσιὲςτὸντρονοὗτοιμϑὺαὐτιγενέσιν“ποταιμοὶσκυϑικϑισὺμι
σσληθύαυσιαὐηόνεἐκἢΑγαθύρσωνμαβινπότοιμὸοῥίωνισυμμίστετοιτῷτερῳ"ἐκὴ
» Αἵ μα, τῶν κορυφαίων Κεῖ ἄλλοι μεγάλοι ῥέοντες πρὸς βορζίω αὔεμον, ἐσβάλ.--
λσυσι ἐς οὐὐτὸν, Ατλας,κοῶ αὔρας καὶ τίδησις δὰ, δὲ Θρηΐκοσ,κα)Θραΐκωνπιδν κρο-:
δύζων ῥέοντες, Αθρης,κοὰ Νόρς κοὶὰ Ατοίρνηο,, ἐκσι δοῦσι ὃς τὸν τοιϑονοἐκ δὰ Γτιακόνωνἡ
οὔρεος ῥοδότσης,ΚΊοσ' πότοι μδο' μεῖον οἀ ζῶν ηὃν Αἴ μον͵ ἐσσιδοῖ ἔο' αὐοάν. ὁ} τλλυρὲ
εδν δὲ ῥέων πρὸς βορέζω αὔεμον Αγγρος ποοτομδο', ἐσμθάλλει ἐς “πεδιίον πὸ ὁ βαλι-
μδν καὶἐςπὸτοιμὸνΒρόγγονὃδὲΒρόγγοςἐςτὸντοιϑονοὕτωἀμφοτίρουςἐόνταμε"
γάλπο'ὃτοῖος σιαδίκ(). ἐκ δὲ τῆς κουτύαδοθε χύρησ' ομδοίκων,Καβπι ποταμὸσ,
κοι ἄλλος Αλπς πρὸς βορέζω ῥέοντος αἶε μου,κοιὰ οὗτοι ἐσσδιδοῦσιὰς αὐὖπον» ῥέει γθὶ
νὴ ἋΣ ποίσης αὐ εἰρώτσηοὃτςϑος,αβξώμενοςἐκ κελτῶν, ὁ ἔορεθι πρὸς ᾿λίς δυσ-
μέας μιξὰ Καύμταις οἰκίουσι τῶν ἐν τῇ ερώπε: ῥέων δὲ σι “τοΐσησ' τῆς εὐρώπας, ἐᾳ
τοὶ τσλάπα τῆς Σκυϑίης ἐσμάλλει-“οντέων ὧν τῶν κοηαλελθέντωνημοὶ ἀλλῶν πολ
λῶν συμθαλλομένῶν τὸ σῷ ἕτερον ὕσωρ,γν(}) ὃ τερος ποταμῶν μέγιφαρ,ἐπεὶ στρβ
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γε δὴ πρὸσ οἵ συμβαλλῳὃκᾶλοσταλήϑεϊἐπικρατζειἐφγουδὴτοῦον,οὔτετο.
ταμϑο οὔτε κρήνη οὐδὸμυέῃ ἐσσι δοῦίζς, ἐα τσλῆ ϑές δι συμβάλλεταί ὁ. ἴσος ὃ αἰὲ ἐξά
οὐτὸ ϑέρεϊ,νὴχειμῶνιὃ τοϑος,ουτοὶ οοἰδυδέ γι,ὡσἐμοὶδοκέει.᾽νμὴνχειμῶνοο ὕξ.
ϑσοςαϑνὅξι.ὀλίγῳτὸμέξωντῆς ἑωυοοῦ φύσιοαγίνοτας ὕεται γὸ ἡ γί ἀὐτα τον
χειμῶνος ποΐμποιν ὀλίγῳ. γιφοτῷ δὲ ποίνται χρῶται. ονδὲϑέρεοσ'ἡχιὼνἡοἱτῷ
λεικῶνι πασυῦσακ ἀμφλλϑιφῆς, τῇκομῆδη “ποίνη» ϑεν, ἐσσιδοῖ ἐς ὸν Ἰφρογ. αὐτητς
δὴ ἡ χεὼν ἐσσιδοῦσοι ἐσ' αὐτὸν, συμταληθυφ' καὶ ὄμβροι πολλοί τε νὴ λοίβροι (ὡὼ αὐ
τῇ ὑφγϑ δὴ ὁ ϑέρος, ὅσῳ δὲ τολέον ἐπ᾿ ἑωυτὸν ὕσωρ δϑλιος ἐπέλκετοωι οἱ τῷ ϑίω
ρθε] ἢ οὐ τῷλειμῶνι, τοσούτῳ τοὶ συμμισγὸ μονα τῷ τερῳγπολληταλήσιοίὅξιτον9έ
βεοσἡσόνν'χειμῶνος"αὐτητιϑέμοναδὲταῦτα,αὖτισήϊλφσιογήνετας, ἐἴἶφτε ἴσον
μα αἰεὶ φαίνεσθε ἐόντοι. εἰς μᾶν δὴ τῶν ποτα μῶν τοῖσι Σκύθῃσι 8 ὃ Τφρος, μετοιδὲ
"οὗτον, τύρεςὃςἀ)ὸβορέωμὲὺαὐέμονὁρμᾶται,δχωταιδὲῥίωνἐκλίμνηρμεγοῖ-
Ληρἣσὐοἰξᾷτήν τε Σκυϑικίω κοὶὰ Μάυρίσοι γῆν.ἀδὲ δὲ τῷ σόματι οὐτοῦ πον» ἴκην
τας Ἐλληνεσ᾽ οἱ τυροῦτοῦ κοιλίονταυ, “τοέτος ὃ Υπανιρ ποταιμϑτ, ὁρμᾶται μ ἐκ ηϑ
Σκυθικῆς, ῥέει δὲ ἐκ λίμνηο' μεγόίλυς,τίπέριξνέμονταιἵπποιἄγριοιλόδυκοίτοι
λέετας δ ὁ λίμνη αὐτὴ ὀρϑῶσ᾽,μήταρΥποίνιοςἐκταύταςὧναὐατέλλωνὃγποι.
νἱς ποταμ99,ὀίοι"ἀδὲμλὺπέντεἡμδρέωντσλόον,βραχως,") γλυκύς ἐςι "ἀχὸ δὲ οὐ:
του, πρὸς θαλοίοσησ' Ἰζοσέρων ἡμερέων τολόον, πικρὸς σιεινῶσ᾽. ἐκσιδοῖ »»ὐ ἐφ αὐτὸν
κρήνη πικρή οὕτω σε τι ἐοῦσοι παικρὴὃμεγαί.ϑε1σμεικρὴἐοῦσαι, κιρνᾷ τὸν Ὑποινιν,ξόν
τα πότοι μϑὺ οὐ ὀλ ΄χο σι μέγαν. ἔςι δὲ ἡ κρήνη αὐὖ' τὰ οὐ οὔροισι χορης τῆ τὸ Αροτιί:
ρῶν σκυϑέων,κοιὰ Αλοιξ ὅγων οὔνομα δὲ τῇ κρήνῃ,κοτὲ ὅ.ϑεν ῥέᾳ τῷ χώρῳ,σκυθιςὶ μῆν,
Αμαξαάμπσος, κουτοὶ ὃ τέ Ελλήνων γλέδοσαν, Γραὶ δδοί σμυ ἀγουδὸ ὃτο τέρμαῖα, 6, τ,
τύρπρ, κοιὃΥποινιςκουτοὶ Αλϑιξόνασ'. δἰ δὲ ἀγληούτου, ἀποςοί! αν ἑποίτερος, ῥέει
δὑρύνων δὲ μέσον "τῴταρτοο ὃ,ὁ Βορυοϑέγησ πρταμὸς, ὃς ὅ8| το μέγιςός τε μὲ Ιφρον
πυτίον, κοὰ πολυαρκέτοιηοςἀσυτοὶγνώμαισ'τοὶςἡμετίραο'οὔτιμολῖῦοντῶνσκὺ
ϑικοῦν ρτα μῶν ἀλλὰ κὴ 3" ἄλλων ἃποίν᾽, αλῇ κείλε ἦ' αἷγυ 7 ἰπ'τούτῳ δ ἐκ δά
τὸ ὅξισυμβαλέφν ἄλλον ποτα μθν" τῶν δὲ λοι πῶν,Βορυεϑένηνδξὶπολυαρκίςασ᾽;
δονομάρ το κοιλλίςας καὶ δὐνομαϑιςάτασ' κτήνεσι ποιρίχεται, ᾿χϑύαο᾽ το αῇ ἰςου
σιακριδὸν, κοεὶ τολείφονδ, παίνευϑαξ το Ἰἰσιςύς ἄξει.ῥέει το κοιθουρὸς πταρὰ ϑολερδϊσι:
ασύρος τε ποι αὐτὸν οὐῤίτος γένεται "ποίη το,τῇ, οὐαπείρετοι ἡ χοίρη βαθυταται
ὅλες το ἀδὲ τῷ ς«ὅματι αὐ οὗ αὐποματοι πήγνανται ἀταλερι. κήτοῦ τὸ μεγάλα
αὐοίκονθα, τοὶ, Αν τοικοιέους φιλέουσι, οιρέχωται ἐς παοίχευσιν- ἀλλά το τολλὰ ϑωῦ
μάίϑια ἄξια. μέχρι μδγαυ Γεῤῥέον χιόρε νἐς τὸν, τεοσεραίκονταἩμερέωντσλόοοὅξ),Ππ
γώσπετου ῥέων ἀχὸ βορέω αὐέμονυ - ὦδὲ κουτύπδῃϑεοΥὧνῥίᾳφ,αὐϑρώπσωνοὐσιεὶςἔ
λέ! Φραίλιε. Φαΐνοτοι, δὰ ῥέωνοἱδλήμου ἐσ τῶν γεωρχβν τῶν Σκυϑέων πιὸ χιόρον.ὃ
ῬΙ γὸ δ Σκύϑαι ποιῤ αὐ ὸν ἀϑὲ δέοι ἡμερέων τολόον νέμαντοι . μούνου δὲ τρύνρυ
ἠδ ποταμον' καὶ μείλον, σὐκ ἔχω φράζι τὰσ' πσηγαο'. δοκκίω ϑὲ οὐδὲ οὐδιὰς ελ
γῶν" ἀγχοῦ τὸδὴ θαλοΐασησὃΒσορυασϑένηςῥέων γίνεταικοιέ δι συμμοίσγωτοιιὃὙποινιρ
ἐσ πόνὺ τέλος ἐκο)δούο.δδὲμεταξὺτιντοταμῶνῬυτίωνἐὸνἔμξολον τῆς χς
ρη τ σουλέωνἄκρημῳλέεται,οὐδὲαὖτῷἱρὸνδήμιοςοἱἰοίουταί,πέρηνὃοὗρὲ
ὑγὸ ΤΩΥ ποῖν! Βορυσϑεν770(ουτοίκινῇ«ταῦταμὴν πὰ ἀχὸ τουτέων τῶν πουτα μῶν;
μῶν δὲ ούρις, πέμηγος ποταμϑρ ἄλλος, τῷ, οὔνομα πιαντινοίπηησ. ῥέει μῆν εἰκαὲ
οὗ οὐ ἀγὸ βορέω τε,καὶ ἐκ λίμψιο.κοὰ ὁ μετοιξὺ Τούτου το καὶ τοῦ Βορυοϑένεου,γέ
ἐμόν τοῦς ὧι γεωργϑ9) Σκύ ϑοιι ἐκονδοῖδὲἐρπὸΥλαζίω.ποιραμᾳφ]άμονορ ὃ ταύτην,
χῷ Βορυϑένε) συμμυΐσγωτοι. ἕκηος δὲ Ὑποξεοιριο' ποταμὸς, ὃς ὁρμᾶται μὲ ἐκ λί-
μψηο, ἋΣ μέζῶνὃτιδενομοσωνΣκυϑέων ῥέων, ἐκοιδοῖκουτοὶ καρμανῖτινπόλιν,ἐς ὃς
μίω ἀπέργρν τήν το Υλαζίω, ἢ “ὃν ἁ χα λλήΐον πρρλεόμῆνονορόμον. ἕδδομος ὃ τέ.
ὗος ποτα 80,ἃπίο(ςοιιμῆν ογὸ ὋΜ' Βορυεϑένεος πουτοὶ »οὗτο τῆσ χρη,ἐσδγνώ
σλίᾳτις ὃ Βορυαϑένησ' ἀπσέοάςοοι μῆν γαυ ἐκ »ούῃοιυν Ὁ χορονεσὔνσμα δὲ ἔχει πο, πόν ὃ
γχῷ ροσ' αὐϑδὸ τέῤῥος. ῥέων σ᾽ ἐσ ϑαίλοιοσαν, δοίγει τήετο τῶν νομάσων χίδρίωκὴπιὸ
τῶν βασιληΐών Σκυ ϑέων. ἐκδιδοῖδὲἐσ'ὧνΥὙποίνοιοιν.ὄγσοοςδὲδὴταίαἸςπότοι"
Μμϑο', ὃς ῥέοι ταῤίιοιθων ἐκ λίμψιο' μεγάλεσ ὁρμεώμᾶνος, ἐκσιδοῖδὲἐσ' μΐξζω ἔτι λί.
μγηὴν κοιλεομθην μοεῖτιν. ἥ οὐοίξᾷ Σεύϑασ᾽ το »οὐσ' ὁασιλεΐςος, καὶ Σαυρομοΐτας.
ἰα δὲ ταὐῤαῖν »οὔτον νἄλλος ποταμὸς ἐσθ ἐλλ4, τῷ οὔνομά δξι γργις. χἾσι μὲνσε οὐ
γομα φςοῖσι ποταμοῖσιἅτωσετιοἱΣκύϑοιἐσικόυἀσίχτυ.φοἾσιἢκτήνεσιἦτρίαὐα
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φυομϑδε οὐ τῇ σκυϑικῇ,ἔςὑσιὸλωτοῖτη“τασίωνποιζών, τῶν,ἡμᾶο'Ἰδιίμον.αὐδι2
29 μϑδοισι δὲ οἵσι«τήγεσι,ἔςιςαθμώξιϑοι ὅτι οὔτ αὐ τωο ἔχει. ποὶ μὴ δὴ μέγισοι,
ἕτω σι δ πορα δξι. πιὰ δὰ λουποὶ νόμαια, κουτοὶ τοίδέ στρ! διακέετοιε, ϑεοὺςδὲ μού-
γουσ οὖσϑεἹλοίσιοντοῖῖ.τοίην μῆν μάλιςοι. ἐπὶ δὲ, Δία τῷ, καὶ γῆν,νομιΐζοντιοπἰὼ
γῆν “Ὁ διὸς ἡ. κωαῖηοι. μὴ)ὃούτοις,Απόλλωνάτο,τὴραν!ὧναφροδιήτην,κἡἩρα
κλέα,κὴ Αρεακ.ούνιος μῆὺ ποίντος δ Σκύϑοιινενομοίασισι. δὶ ὃ κοιλεόμονοι βασιλάϊοι
σκύϑαι,κοὰ τῷ ποσειδέωνι ϑύσυσι- οὐ νομοΐίξετοιι δὲ σκυιϑιςὶ,1ἔημῆν,τὰβιπί.Σϑὺς
δὲ ὀρϑότατα κουτὸγνμιν γὸ πἰὸ ἐμί καιλεόμονορ π᾿ατοαζοσ',γῆδὲ,απία.Απόλεο
λῶνϑὲ,οἱ όσυρον. οὐρανίῃ δὰ Αφροδιίτα, Αρτί μπτοιίθ..Ὁ οδειδίων ὃ, Θαμαμαίοέδὲς.
ἐγαίλμαται δὲ κοι βωμοὺσ' κκονηοῦσο' οὐ νομέξουσι “ποίζειν, τολίω Αροῖ «πούτῳ δὰ
νομάξουσι . ϑυσίῃ δὲἡαὐτῆ'ποῖσικουτέφηκο “σερὶ ποίντοιτοὶ Ἱρὰ ὑμϑίως ὀβ δομβδῃ
ὧδε. “ὁ μὴ Ἱρήϊον αὐ ἐμτσεῳ δισμοίον »ρὺς δύο τούσιιρ τοῦσ ἐμπροιϑέουρ, ἴσπικε:
ὃ ὃ ϑυύῶν ὄσαιοϑεν »ν' κτήνεορ ἑτεῶρ, «σοΐστις σἰωὸ οὐδ͵χὶν “Ὁ ςοόφον, πουτο βάλλει
μάν. πίονς δὲ ον Ἱρηΐσυ, ἐπιιοιλέφ ὃν ϑεὸν, τῷ δ ϑύφ, ιὴ ἔπειτα βρόχῳ 'ππε-
ρκῶν, ἔδαλε ἐν αὐχεναισκυπολίσαδὲ ἐμθαλῶὼν, περιάγωι κοὰ ἀ ποπνίγει "ὅτε πῦρ
αὐχκαυζτ,οὔτοιουταρξάμονος,τἐπιασεί(ις.ἀποπνίξαςδὲκαὶἀποσδιείρουο,κά
πεταῦπρὸσ ἔψησιν. τῆςϑὲ γῆς τῆ ' σειυϑικῆσαὐνῶςἀξύλουἐούσηο',ὧδέστρἐσ'σέ
ἕλψρισιν πὸν κρεῶν 3 ϑύρατοιι "ἐπεαὺ ἀποσδιείρωσι “οὶ Ἰρήϊα,, γνμψοῦσι ποὶ δσέα τῶν
κρεῶν. ἔπειτοι σ᾽ ἐσβάλλουσι, ἰμ μὴ τύχωσι ἔχοντοσ λέβητας ἐππχωούονο, μάλι:
τα λεσ ἰοισι κρῃτῆρσι προσεικελτδε χοὰς "ὅπ ῳιλλῷ μέζονας,ἐ6 τούτρισ ἑσθάλ
λοντες,δαουδο,ὑτρκοζοντοςτοὶὀξέατῶνἹρεΐωνεἰμδὰμέστοτπαρὶλέβιο,ἃδὲἐσ
ποὶο γασέρασ᾽τῶνἹἸρηΐωνἐσγοάλλοντος τὰ κρέα ποίντοι,") 'ποιραμέξαντος ὕσωρ, ὗ-:
φρκαωξουσι τοὶ ὁ ξξα-τοὶ δὲ αὐ.ϑετοικοίλλιςοιοαὶδὲγασερόῖο,χωρέσυσιδπετζως“πὰκρέα
ἐψμιλωμῖδα τῶν ὀςέωγ- καὶ οὕτω βοῦς το οὐδὸν ὁξέοι,καὶ τ λλα Ἰρα]α ἑωὺὁἔς
μοιφον. ἐπεοὺ δὲ ἐλ θ8 τοὶ κρέα,ὁϑυσχο,τῶν κρεῶν καὶ τῶν σολάγλνὧνἀπορξαί:
μονας,ῥ174ἐςὁἔμπροϑι.ϑύδουσιδὲκαὶπῖλλαπρόβατα, κοὶ ἴσους μάλιςαι-
τοῖσι μὴνδἄλλοισιτῶνϑεῶν οὕτω ϑυδουσι.κοὶ ποιῦποα πὸδν κτηνέων.τῷδὲΑρεῖὧδε
κουτοὶ νό μεσ ἑποίσοισι τῶν οὐδχεωνἐσίοϊοντοιστῇ1ἈριοςἹρὸν5ἐόνδε-φρυγοίγωνφοῦ
κρλοι συογείχτοί, ὅσον᾽τ' ἐπὶ τασιίςεε τᾶς μῆποσ καὶ δδρος- ὕκοοϑὲ, ἔλασσοναὐδὲ
τούτου,τοάγφνονἄτσεδονπες(τοίκαὶτοὶμὲΤίαἢκώλωνἔςσιἀταύμα.ποιτοὺ
δὲ αἰ οὐ ,ἐσιβασν. ἔτος ὁ ἑκοίφον ἃ μοίξιωο τοῖν τηΐοντοι, Καὶ ἑποτὸν ἔπαινέουδο Φρυ-
γάνωνὗπονοςέειγουβδὴαἰεὶὑπὸτῶνχειμάγωνἐπὶηούτουδὲ“οὔὕγγκο,ἀνανάκῃςσι.
δείρεος οἴου τοι οὐδ καξος ἑποίσοισι.κοὶοὔτ᾽ἢὉΑρκοςὁἄγαλμαύτῳὃτῷἃ
γανακε ϑὺ σίας ἐππετείςδς προξίγουσί προξάτων,κοὶ ἵσασοων" καὶ δὴ κουὶ “οἵ σ᾽ ἔπε
:σλίω ϑύεουσι,ἢ τοῖσι ἄλλοισι ϑεοῖσι (δθυς δ᾽ ὁ) τῶν τολεμίων ζωχρήζσι, ορὸ τῶν.
ἐνοι' αὐοϊοῶν, αὐοίρα ἕνα ϑυονῶ ἄόπῳἃτῷαὐτῷ,ᾧνὴτὰπρόξατοιἀλλἑπδροίῳυ
ἐπευὺ Ὁ οἶνον ἐπιασεί(σι κουτὸ τῶν κεφαλέων ποσῷ ἀξουῷ “ὗς αὐθραΐπονο ἐσ'
ἄγγε: καὶ ἔπεετοι οὐονείμοιντεο αὔω ἀδὲ ὧν ὄγικον τεὸν φρυγάνων,κουτοιχιίουδ) δ α
μα ἀνανάκωοσ' - αὔω μᾶν δὲ Φορέουδ ὥξίορ" κοΐτω δὲ ποιρα “ὁ ἱρὸν, ηριδῦσι ποίδιᾳ:
τῶν ἀποστρ αγεψτων αὐοΐοὧνοὖςδιμοὺςὦμοιςποίντοιςαποτοίμνοντος (ἐὺ τῇσι.κιρσὶἐς“τὸνἡρέαἹεἶσι.κοὰ ἔπειτα καὶ τὰ ἄλλα ἀπέρξαντας Ἰρῆϊα,, ἀπποιλλάοσονηγ:
χεὶρ ὃ τῇ,,δ)ὺ ποίσῃούτταῦ.χὼοἷςὃνεκρόρ"ϑυσίαοεμλνευαὐδταίσφινουτειΞέασι-
ὑσὶδὲ οὔγοι οὐδὸν νομυΐζοισί, οὐδὲ Τέφειν “»ποιραίποιν οἱ τῇ χιύρῃ ϑέλουδ «πὸ δύἐν"
πόλεμον ἔλοντα, ὧδέ στριδιακεετ ἐπεαὺ ὃν πρῶτον αὔοῖοα κουτα βάλῃ αὐὴρ σεύ9ης,7αἵμαὸςἐμπίνοι.ὅσους δ᾽ δ Φονόύσᾳ οἱ τῇ μάχῃ, ουτίον τὰσ' καφαλϑοὶςιο-
ποφόν ἀτῷ βασιλέί. οὐπενείηοις μδὺ γουβ κεφαλίω, τῆσ ληΐις μετοιλϑιμδαύει, σιὼ,
δὴ χοίθωσι.. μὴ οείνιοιο δὲ, οὔ". ἀ φρσιείρει δὲ οὖσίὸ Ξόπῳ"ιῷϑε. πσερυτοιμῶν κύκλῳ
πεδὶτοὶὦται,καὲ λοι όμωνος τῆς κεφαλῆς 0314. μδὰ δὲ, σχρκίσασ. βοῦο' τσλδυρῆ",
δε14τῇσι χερσί ὀρήσας ὃ αὐ ,ᾶτο χειρόμακβον ἔκτητοι» ἐκ δὲ τῶν χαλικῶν ἄ' ὕτ'
πουγὺν,αὐὴὸο ἐλαύνά (ἐκ τούτον 3 ἀπ]4,καὶἀγοίλλεταιυ"ὃς γϑ ὁ πλέα δίρμα-
“πὰ χειρόμακίαἔλοιαραβίσοςδοςΚέκριτοιτ2λοὶδὲαὐτίωνἐκτῶνἀφῳδερμά
τῶν κοι χλαῖνο᾽ ἐπείνυ ὅϑοιες πο δ σι, συῤῥ(πηοντοςκοιτοπόνβαΐταςρ-“πολλοὶδὲ
οὐοϊῶν ἐχθρῶν τὰσ δεξιὰν χωρασ᾽ νεκρῶν ἐόντων ἀποσιείραστος, καὶ διατείναντεσ
αὐτοῖσι ὄν, κοιλύπηγρας τῶν φαρεζέων φιδδντωι. δέρμα αὐϑρώπου,κοὶ ποιχὰ
καὶ λοιμπρόν. ἰμ ἄρα σιυδὸν ϑερμούτων πτοΐντωνλαμαρόποιτονλόυκθτὸτι"πολλοὶ
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ὁπολδλον αὐοϊαο ἐκ δείραντος, κοὰ διατείναντοο ἐπαὶ ξύλων, ἐπ᾽ ἔσεσων σδοιφέ
βσυσι. ποιδτα, μὴν δ οὕτω σζβ  νενόμιςοε" αὐτοῦ δὲ τὰς κεφαλοὶς,ἄτοι ποίγτων,
ἀλλὰ τῶν ἐλβίσον,τσοιδῦσι τοῖϑε. ἀποτο ἰσισ' ἕοισος πποῖν “ὁ οὔδῥ.ϑεν πῶν ὀφρύων,
ἐκιο ϑωδρφ. 1) ἰωὦ Ἂ ἢ πένηο,δόὶἔξωθωνὦμοβοέίωμένην“ϑοιτείνας,ὅτωχγάτας,
ζω δὲ ταλέσιος, πίιὼ μὴ ὧμο βοίων ππδριτεΐνει. ἔι(ῶ εν δὲ πιρυχουσώσασ,ἅτῶ 7
φρτηοίῳ.γριδῦσι δὲ τοῦτοκαὶἐκτανοἰκρΐων,(ὦστεδιάφοροιγίγωντο0ἰωδτιςἐ-
πικρατησῃ αὐ τοῦ ποιρα τῷ δασιλέϊ, ξείνων δὲ οἱ ἔλιϑόντων,7",δ)λόχονγοικ),τασ'
κεφαλοὶς ταύτας ποιραφόβ4,κοὶ ἐπιλέγει,ώσ ὧι ἐόγτεο οἰκήοι, πσύλεμον πρόσῳ-
ϑήποντο" καξ σζλέων αὐ'ρο ἐπσεκρβόΐτησῳταύτηντῇ,αὐοΐαγοϑίίωλέγζ).ἀποιξ δὲ
78οὐ ταυτοῦ ἑποΐσου,νομαβίχερ ἕηοισος οὐ τῷ ἑωῦ τῷ νόμῳ καρνᾷὶ κρατῆρα ἀνοιπ᾿
δ αἴνεσι ἢ ξκυϑέων ὅσοι σὰ αἴοῖσες τολέμιοι ἀραερημᾶξοι ἔωσι, τοῖσι δ᾽ δὴ μὴ πουτερ
γασμευΐονἢῬὕη,οὐγυύοντοτοῦοἴρετούτουἀλλἡτιμωμϑύοιἀξρηοτίαταιὄνειδος
δέ στρ Ἶξ) μέγιςσον ὥξορ ὅσοι δὰ ὁδὶ αὐ τῶν καὶ κουΐτοι ἡρλλοῦο αὐοίραα' αὐομιρηνθτισ'
ζῶσι,οὗτοιἢ(ὺδύοκύλικαο ἔλοντορ αἰνουῶ ὃ μοῦ. μαύτπιερ δὲ Σκνϑέων εἰσὶ ρλλοὶ,
δὲ μαγτούοντοιε ῥοίβϑοισιὶ τοΐμσι πολλῇσι ὧδε. ἐπεαὶ φακέλεοι ῥαδοτυν μεγοίλους
ἐνείκωντου, ϑέντες χα μοὶ,διεξελίοσουσιαὐτούςνὴἀδὴμίανἑκοΐσανῥάδσοντιϑέν
τοῦ,ϑεκοίζουσιματολέχοντεςτοῦταισμυφλέουδ᾽ποὺςῥάβδουςποίσω"καὶ αὐἷ-
τις κουτοὶ μιέαρσωυ τιθέϊσι'οὐτημέύτοιἡμαρτικὴ,ποι“ῳΐησφ ὄξι.οἱὃοὐτρίσινὦ
δι αὐοϊοὄγυνοι, τίὠ Αφροσιΐτηνσοιλέουσιμαντικίωδοῦναι.φλλύρηςδὲφλοιῷμαν
τούονται" ἐπσεαῦ σὺ φιλύριν “τϑέχα οἄσῃ διαπσλέαον οὐ τοῖσι σδεκτύλοισι Ῥ σιξωῦ
ποῦ καὶ διαλύων,χοᾷ-ἐππεαὺδὲβασιλδὺοὃΣκυϑέωνποΐμε,μετοιπέμπε,τῶνμαν
“τίων αὔοΐρας Κεϊο' οὖς δύδονα μέοντοις μοΐλιςοι,δὶἔδπτῳτῷεἰρημάδῳ μαντεύον τοι «νὴ
λέγουδ οὗτοι ὡς »οὐαίποι μάλιςατοίδι, ὧν τοῖσ' βασιλιηΐαρ ἹΞίασ' ἐπαιόρκνι,δε,κὴ
ὃς, λέγοντοο τῶν ἀσκῶν, ν,δδὲλέχφσι. τὰν δὲ βασιληΐασ Ἰςίας νόμος Σκύθᾳσι “τος
μάλιςα ὕξιδμν αε τότε, ἐππεαὺ “ὃν μέγιφον ὅρκον ἐιϑέλωσι ἂμνυΐαι. αὐ σίποι ὃ σα
Λελϑθιμμῆδος ἄγοτοι οὖτος,ὃνδὴδὰφῶσιἐπιορκῆίθμα.ἀπιγμοίονδὲ,ἐλέγχοισίὦ
μαύτιες,ὧρἐπιορκήσχςΦαίνζ)οὐ τῇ μαντικῇ τὰο βασιληϊασ ἹἸείασ' «καὶ Ὡκ πω
τὰ ἀλγέει ὃ βασιλόύο.ὃ δὰ, ωῤγέε τοι αὶ Φοίμῆνοο ἐπιορκῆίθμι,κοιδιεινολογίεται.ἀρ
γεομβές δὲ “οὐτου, βασιλϑὺσ' μετασέμ σεται ἄλλοις σδιταλεσίςες μαύπιακο᾽. καὶ ἣν
μὲ καὶ οὔθ! ἐσορξωντιοὶ ἐσ' πἰὼὸ μαντικίω κουταδάσωσι ἐπιορκέσοι,, τοῦδε ᾿,ϑέως
σέ κεφαλὴν ἀποτοίμψουσίμοὶτὰχύματαοὐονδιαλοιγχοίνουσιὁπρῶτοιὉ
μαρτίωνἰυ δὰ δ ἐπσελιϑυντεο μαύτιες ἀπσολύσωσι, ἄλλοι ποίρεισι μαῤπιερ, καὶ μαί-.
λϑ' ἄλλοι» ἰμ ὧν ὁ τολϑῦνόδ φν αὐϑρῶωπον ἀπσολύζσι, δίδοκτιχε »οἿσι πρώτοισι ἢ
μαντίωνοὐτοῖσι ταίλλυόϑοι ἀγρλλῦσι δὲ αὐοοῦς τόπῳ Ὁ ἰῷδε, ἐπιαὺ ἅμαξαν πο,
μοίρης φρυγοίνων τολόσωσι,ῃ ὑποξ δύξωσι Οδο,ἐμπεσήσαντεο ἦν μαύπτιας,ἡχύρας
ὀπίσω σηΐθιντοςἡτομώσιντος,κοιτειργνῦσιἐς μέζα τοὶ φρύγαναὑποπρήσαντευδὲ
αὐτὰ,ἀπιᾶσι, φοσάσαντοο' τοὺς βοῦ ς-πολλοὶ μὴν σα συπιοτακαζοντοίἡοἵσιμαΐζτι
σι βόδι, τοολλοὶ δὲ πσερικεκουμᾶδοι ἀγρῷδύχουδ᾽, ἐπεοὺ αὐ τίων ὁ ῥυμῆσ' κουτακου-
δ. κουτκκαζοισί δὲ ζόπῳ τῷ εἰρημδήῳ καὶσιὶἄλλαςαἰ τίαο “οὐὸ μαΐπιοιο, 1δυδα-.
μαῤτιας κοιλζοντας «Οὐς,δδὴαἰποκτείνοι(ασιλϑὺς,ουτζωνἐδὲτοὺςπαῖόιισ'λεἰ--
"“πει,ἀλλοὶ πτοζυτοι τοὶ δβσινα κτείνει. τοὶ δὲ ϑη΄λεα,ὃκ ἀσιικέει δριμαὴ φριδῦν7σκύ
ϑαεὦδε, πρὸςτῆν, δὴ ποιξωνται"ἐς κύλιιοι μεγάλίω κεραμυένίω οἶνον ἐγχίαντιρ,
αἷμα συμμζσγουδ τῶν τοὶ ὅρικα τα μψομάῥων τύ [αὐτος ὑππέατιἡἐπιπαάμοντειςμα
χαέρῃ σμικρὸν “ον' σώματοσ'νὴἔπενταἀφβώ αντος ἐς τί κύλιηο; ἀγανάκεα, νὴ δ
τοὺςκαὶ (φἴγαριν, καὶ ἀκόντιον ἐπαεαὺ δὲ πουδτοι ποιήζῶσι, πουτεύλοντοαι πολλαῖ. τὸ
ἔπειτοι ἀτρ-πίνουδ) αὐ τοί τὸ δι Τὸ ὅρμαον τριδύμᾶνοι, κοιὶ χῶν ἐπομθέων οἱ εσλείςου ἀ--
ἰμυταφαὶ δὲ ἢ βασιλήων οὐ γύῤῥοισι εἰσί. ἐο' ὃ ὃ Β͵ορυοϑοΐης ἔξ προσταλὼὺὴςοὐθομδ᾽
το ἐππεαῦστρ. ἀπρθαῦῃ ὃ βασιλδόὺν ὄρυγμα γῆς μέγα ὀρύοσουσι τεαἴγφνον.ἑρῚμονὃ
ἔξω» ποιήσαντες,αὔαλοιμ βάνοισί ἐὸν γεκρὸν κουτα κεκηρώῶμῖνον μὴν οὁ σιμα,πίω δὰ
γη δι αὐ αοφοϑ ἶίιν, καὶ ποιθαρθεῖσαν, τσλέζω κυπέρον κακομμοίουκοὶϑυμμέμα-
τος, κοὰ σολίνε αστρματος,κοιαὐήσον,σμυεῤῥοιμμοΐηνδπίσω,νομίζοισὶ οὐ ἀμέ:--
ξιὲσ ἄλλο ἔθνορ.δὶὃδ.“ποιραδέξωντοιικα μικοϑέντοι "δ νεκρὸν,τοῦδῦσιτούπερὦα
σιλήϊοι Σμύ ϑαι. 45 ὠτὸς ἀξρτοίμνοντοαι “τοέχας τπαερικείβονῦ. βραλάέονοἱο᾽ “περι--
πούμνοντοως «μέτωτον καὶ ῥῖτο μουτοα μύοσοντοι. δ, τῆς τὸ αβ σόν ῆσ' χιρὸσ' δ σοὺσ
διαξωυέοντοι οὐ ϑεῦτον δὲ κομυζζουθ οἱ ἁμάξι ἐσ ἄλλο ἔθου ὧν νέκιω “5 Θασιλέ-
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"6; τῶν βουσὶ.δι δέ σζϑι ἔρον τοῖοεἶν,πρότϑρονἡλιϑον.ἐππεοὺδὲπούντοςπιρι.--
ἔλϑωσι δν γώκω κομέξοντος,οὐτέῤῥοισιξορυται.κατοικυμίύοισιεἰσὶπιδν ἐθνέων, 7,
οὐδαϑτδὸ κουὶ οἱ τῆσιταφῇσι. κοὰ ἔπειτοι ἔτπταὺ ϑέωσι δε νέκωυοἱτίϊσι ϑηκησι,ἀδὶ
τιβαάσος ποιρασήξαντας αἰλχμαὶς οὔνϑεν καὶ οὗνϑεν Ὁ νεκροῦ, ξύλοι ὑπερτείνουδ), ἃ
ἔπειτοι διψὲ πουτοιτεγαζοισὶ οὐ δὲ τῇ λονπῇ δθρυχωορίᾳ τῆς θήκας τῶν πποιλλακίων
τὸ μέϊω ἀποπνίξαντοο, θά τη οὐδ κοὰ ἐὸν ἀνοχόον κουὶ μάγειρονοὶἡπσστθμόν,Ἰὴ
βιόκονον, καὶ ἀγγελιηφὅρον, καὶ Ἱσσους κοι τῶν ἄλλων ἀ ποίντων οἰπτοιβλοες Κούξ
φμοῖλοις χρυσίας. αῤγνρῳ δὲ οὐδὲν οὐδὲ χαλκῷ χρέώντοιι . τοῦτοι δὲ ποιήσαντίσ',
ηοῦσι ποίντορ δ᾿ μα μέγα,μαλλώμονοι,κοὰπροϑυμεόμνοιὧρμέπεονπριῇσοῦ"οὐι
αυρῦδὲ περιῷδὰομῆδου,αὐτιρποιδῦσιερόνϑε.χοιβόντεοποὸν.λοισσιδὴϑεροισ--
τῶν “οὖν ἐπιτηδεωτάτοις, οἰδίάσι Σκύθοιι ἐγγενέεσ', ξ’ΡΙ γοΐρ ἀσι ϑεροπεύοντεο' «ὅν,
ἈΝ αὐτὸς ὃ θασιλϑὺσκαλϑύσᾳ,αβγυράδνωτοιδὲἐκεἰσίσῷτϑεράποντεςψτοντίωνὧν
τιδν διακόνων ἐππεαὺ ἀφρπνίξῶσιπεν τοΐκοντοιἈοὶἸσσους,τοῦσ'ποιλλίφουςταιντιΐκον
σοι, ὑβθελόντοο αὐ τῴων σἰὼ κοιλίϊω, κοι κοιϑήραντοο,, ἐμπιτολᾶσι ἀσύρῶν, χὴ συβ'
ῥαί7οὐδ.ἀνέσουδὲἥμμσυἀϑὲὶξύλοδύο,ἥμασυςἤσαντιοὕΉΤΙον,κοὰὉ ἕτερον
μεσυ τῆσ ἀνέδορ ἐπ᾿ ἔτδρα δύο κουτοσσήξαντος τόπῳ τοιούτῳ »πσολλὰ ταῦτοι ἔ-
πείτοι τῶν Ἱτσῖσωνπουτοιμήκεα ξύλο. ποιχία διελοίσαν τὰς μέχρι πῶῶν ἑαραίλων,ἀνα
ξ;βράξουῷ αὐτοῦοἀϑὴπὰς ἀψέσδες. τῶν δὲ,οὐμὴνπρότδραιἀφέδεο,ὑπέλοισί τἦὼ
 ὦμους τῶν ἔ'πτσων-οἱδὲδνσηρϑεν'ποιρᾷτοῦρμηροῦο', τὰς γασόβας ὑπολοιμιβαδεσις
Σκελεαδὲ ἀμφότερα μουτακρέματας μετέωρα. χαλινοὺςδὲ κοὶ σόμια ἐμβαλόν-
τες ἐς τοῦσ Ἰτασουδ,κουτακτείνεσι ἐρ δἰ πρόοϑεν οὐ πέων;ὴ ἔπειτα ἐκ ποιοσίλῶων δᾷ
ονσι" τῶν δὲ δ νευνίσκων τῶν ἀποπεπυιγμλοίων, τῶν τεῦ τήμϑντοιοὐοὲἕπουσοναὐοι--
βιβάζοισϊ ἐπὶ ἵτσαων,διαὐαβιβάξοντεςἐππεωὴνεκροῦἑποΐσου "ποιρὰὰ σίιὺ ἄποινϑαν
ξύλον ὀρϑὲν διελοίσωσι μέχοι τοῦ Ταχιΐλου, κοΐτω εν δὰ ὑπερέχει τον ξύλον τού:
που, ὁ ἐσ χόρμον σηγν ὑουδ “ον ἔπτθμου ξύλονἠδ6.8.“8᾿σαου,ἐπειςήσαντεσ'δὲ κα
κλῳ ᾧ σῆμα, Ἱππέας "οἰούπους ἀπελαυγουδ). οὕπω μῆὺ τῶν βασιλῇαο' θο(τῇ οὐδ)ντῆν
δὲ ἄλλοξε Σκύβασ', ἐπεωὶ ἀποθοΐωσι,τσεριαἱγουσίδιἀγχοτοίποπιροσήθντες μϑυτοὺο φίλον οὐ ἁμοΐξησι κειμδέουο. τῶν δὰ ξοισοο ὑποϑδωισμονος,δωχζειτοῦο'ἑπομέ-
γδυς «κοι τῷ νεκρῷ ἃ ποίντων "ποιρατσλησίως'ποιρατίϑησι δ'σικ τοῖσιἄλλοισι.ἡμέριαα'
δὲ τρατεροίκοντοῦοὕτωἀἱ1σιὼτο περι χοντου." ἔπειτοι θαϊτονταιν. θά αντεσ δὲ οἷ
ξκιίϑοι κα ϑοέροντουόπῳποιῷϑα.σμησοίμᾶνοιποκεφαλοὶς,κοὰἐκπλανάμε--
γι, ποι όδσι πσερὶαἰστμαποΐϑι.ἐπεαὺ ξύλοι Ξήσωσι “τεέα ἐς ἄλλελο. κεκλιμῆα, περὶ
ταῦτα “σἰλοοὶ ἐἰρινέους “περιτείνου.συμφροξαντεςδὲὧσμάλιςα,λίθτεςἐκπύ--
ῥδσ' διοιφ ανίαο᾽ἐσχζὸἀλλουὼἐσ'σκάφίωκἀμδδίωοὐμέσῳτῶνξύλωντοργκοιὶτῶν-αί,
λῶν. ἔςιδέ σζρι κούναβιρ φνομβέῃ οὐ τῇ χρῃ, τολίω ποῖχύτησ᾽τὴμεγάϑεοο,,ᾧ
λίνῳ ἐμφερεςούτῃ «τοῦτα δὲ πολλῷ ὑπαερφέρει ἡποΐννα βισ' οὐ τη Καὶ αὐτομάτη ,}0.
ασειρομῦνᾳ φύεται. κοὶ ὁ3 αὐ τῆν Θρέϊκόῖν μλὺ καὶ ἐματοι ποιδδνται ποῖσι λινέοι
σι μοιότοιτοι. οὐσῦδὴ ὅστιο μὴ κουλτα τοίβων ἐΐᾳ αὐτῆ, σιαννοἷαλίναἢκαινναζ-,
βιόο ὕξι"δο δὲ μὴ εἰδέπῳ σίωὼ καυνα βίσι ,λίνεον δοκύσει ὥναι ὁ ἃ μα-ταύτηο ὧν δὲ
εκύίϑαι τῆρ καννάθιοοἡσσέρμαἐπεαὺ χοΐδωσι, ὑπσῦδυυΐουσι ὑγὴ Ξὅ “σα λονσ.
ἔπειτα ὑφ βάλλοισί ὁ ασόρμα ἀδὲ ποὺσ σιαΦανέωσ λί ϑονδ τῷ 'ππυοί «ὁ δὰ, ϑυ-
μκῆπαι ἐπιβαλλόμενον. καὶ ἀ! μίσοι “παιρέχωταιποσοῦτην, ὥφτο Ἑλληνικὴ ουᾷι"
μάῃ αὖ μεν πυοία ἀποκρατήσεις .δ δὲ Σκύ ϑοιι ἀγοί μονοι τῇ “πυοΐῃ, ὠρύονταιε - τοῦ--
τοστὸ! αὐτὶλοντοῦὄξί.οὐγουβδ λοαῦ ται ὕσδωτι τοποιροίποιν ὁ σιῦμα «οἱ δὲ γυ-:
ναΐκασ αὐ τέων ὑσίυρ ποιραχίουσοι, κατοισόορυῷ πατοὶ λίθον Κα χυὺν τῆς κυποιοί-
ασῦν, καὶ κίσίοον,καὶ λιβαύς ξύλεικοὶ ἔπειτα, “ὁ κατασωχὐμῆνονἐξ»“ποιχὺἐδν,
κούτοιποζοσδντοις “τοῖν δὲ στῦ μα, κοι ἐὸ πρόσωπον - καὶ ἅμα μὴν δυωσιίᾳ στρ ἐοιο'ἀργὰ
πούτον ἴσῴι' ἅμα δὲ ἀπσερέσυσοιι τῇ σιδυτέρῃ ἡμέρῃ τί κατοιτσλαςῆν, γίνοντοίε καί--
θουραὶ, καὶλοιμηραί, ξφνικο]σι ὃ νομαίοισι κοεὶ οὗηοι αἰνῶσ' χρἄϑαιε ᾧϑύχουδ) μι ηθὲ
γε ὧν ἀλλήλων, λληνικοῖσιὴ ἥκισοι, ὡο διέϑεξαν Ανοχρεροῖςτε,κοιὶ σιδύτερα αὐἔτισ'
Σκύλησ'. οἵ μὴ γαῤ Ανάχαρσις ἐ πεῖτε γῆν πολλίω ϑεωρήσασ,κοὰ ἀφρδιξάμῆνος
κατ οὐ τί Οφίηεν φολίω, ἐκομίζθο ἐσ ἤϑεα τοὶ Σκυϑέων,τσλίων δ Ἐλλιασόνυ,
προσῖοωι ἐν Κύξικον, καὶ δῦρε γοιὺ τῇ μιντοὶ τῶν ϑεῶν αὐάγοντας«ὅῦΚυζιμωδο δβ
σὴν μεγαλοπρεπέα κουτα,δίξατο τῇ μηστϑὲ ὃ Ανάχαρσιο, ἰωὺ συῦς κοὶ ὑγιῃο ἀφργο--
τήσμέο ἑωντοῦ, ϑυύσειν το κατοὶ τω τοὶ κατοὶὥρα ποὺς κυζικηηοὺς πσοιδῦγτοασ.καξ,
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πουνυλχίσοε ςήσειν.ὧςδὲἀπαίκὰτὸἐσ'σἰιὸΣκυϑικίωδγιουταδὸνἐσ'οἰῶποιλέομμίω:
γλαζίωἡ"δὸξςιμὲποιρὰτὸνἀλᾳλλάϊονοἰδόμον,τογχοΐνειδὲπεῖ.ἐοῦσαθεγοβέων"
ποιντοίων τολέμ, ἐς ταύτην. δὲ πουταδὺρ ὃ Αναλαρσιο', πέρ ὁρσίωνὺ ποῖ στχν ἐποετέλεε:
τῇ ϑεῷ, τύ μ-ποινόν το ἔχων, τῷ ἐκδὴ μησοίμονοο' ἀγοίλματα « καΐσπισ 35 Σκν.ϑέωνκϑῦ!
ταφραϑεὶς αὐὴῶν ταῦ τα ποιδῦντα,ἐσήμῃνε τῷ βασιλέ! Σαυλίῳ «ὃ δὰ, κοὶ αὐδσ.
ὠιι μῆνας ὧρ εἶδε ὧν Αναωχαρσιν πσοιδθντατοῦτα, ξδύσχο αὐ οὸν ἀπέκτεινε"
ταῦ ἰωὗτισ ρήποι περὶ Αναλαέρσιος,οὔ φασί μὲν Σκύϑαι πνώσκεινΞκ τοῦτο ,ὅ:π| ἐ--
ξεσή μηστ το ἐς σίνὸ ελλάσῃα,μ)ξφνικοῖσιἔϑεσιδγεχρήζοκηο.ὡςσ᾽γὼἥκουσατίμψεω»
τοῦ Σ΄πουργοταίϑεὸςἐπαιπόταου,ΕἰαὐὸντοσὸϑυΐρσονΤῷΣκυιϑέωνβασιλέος“ποῖ-.
Κῶν. γποιὶσὰς δὲ ξἴψοικ τυσύρου ᾿ν' Λύκον “ῷ Σ-ποιργα“αίϑεος. ἐ ὧν ταύτεσἰω τῆσ
ἠκίῃς Ανάχαρσιο' ἴστω οἰγὸ τον' ἀδελφεοῦ ἀφρθανενεινοδέθυμσορ γα ἰῶ παῖδ Σὰν
λίαν. Σαύλιοᾳ δὲ ἰω ὃ ἀποκτείνας Ανοΐλρεβσιν. καξτοι τινὰ ἤσῃ ἤκουσα λόχον ἀλ-
λον ὑπὸ πελοποινησίωῶν λελόμονον, ὡς οἰποὺἐξΣκυϑέωνβασιλέοσ' ανάχαρσις ἄστο
πεμφθεὶς,τῆς Ελλαϑὸς μαιϑητῆς γον. ὀπἰ ὦ τὸ ἀπονοτήσας,φΦαΐη πρὸσ ἐὸν ἀγα
πέμ!αντα,Ελληνας ποΐντας ἀοσίλορε ἢ. πρὸσ' "ποῖσαν σοφζίυ, ταλίωὸ λακεσίκεμσ
νέων. πούνισι δὲ ἕζγοιε μοωόοισι ὐφρόγων ζοῦναΐ το,καὶ δέξαϑιιι λόχον. ἀλλ᾽ οδηρο
μὲν δ λόγος ἄλλως πέτσλαςοι ὑτο' αὐὮῷὋὁελλήνων δ δδν αὐὴρ ἐΐετσερ πρότερον εἰρέί
9Ή. διε φθουγία οὗτος μν νωυ ὅτῶ δα τι ἔπρυξε δῷ, ξάνιηοί το νόμαια,καὶ Ἑλλενιμοὶο'
δμελίασ, πολλόϊσι δὲ καρτα ἔτοσι ὥσθλον ΣκύλησδΑρυπείϑεοςἔποι.ϑε ποιρατσλῴ
σικ τούτῳ. Αοὐπεί ϑεῖ γουβ τῷ Σκυϑέων βασιλέ) γίνυται μετ᾽ ἄλλων τοαΐσων Σκύ-
ληρὐξ Ἰςρινῆσδὲγυνοινθο'οὗτοσ'γίνεται") οὐσπεμῶσ ἐγχωοίησ. ὃν, ἡ μήτηρ᾽αὐὖ'
τῇ γλώοσσοίν τὸ ελλάσα καὶ γράμμοτα ἐσιίοικ ξε. μξὰ δε, χρόνῳ ὥφόλον,οιπείθης
μᾶτολωτᾷ σάλῳ ὑπὴ Σ ποιργαπεί,ϑεορ ἐξ γαβυρίῶν βασιλῆοφ' Σκύληο ὁ την τὸ
θαοληὶην “ἡδέλοιθε,") σέ γωυαῖηοι ἦν πτοιὸς,τῇὄνομαἣνοφίη"ἣνὃαὐτὰἡογῖρ
ἀςήνο ἣρ [ωἡ οοικος Αθιπε ϑεὶ σοῖς, βασιλϑύων δὲ Σκυϑέωνὁ Σκύλησ, διαΐτα μὴ
σαιμῦν ὀρέσικαὉσιυθικῇοὶδιὰφρλλὺπρὸρτοὶἙλληνιηοὶ μᾶλλον τοῖαμμούος ἣν υἰχὸ
ποιυσιδύσιορ,τἀτσετοτιέσιδυηο.ἐφρίεέτετοιβοο..δὗτοἀγοῖλοιπίὼςρατιὴνπῶνΣκνϑὲ
ὧν ἐφ δὶ Βορυιϑενεῖ τέων ἄςν, δὶ δὲ Βορυοϑενεῖ τοι οὗΙ,λέχοισί σζρέασ᾽αὐ-»ῦο'ΕΣ
Μιλησίουσ'ἃςγρύτΡισὅκωςἔλϑο!δΣκύλερ, τί ἐὰ σρατιἑι πουτελέπεσκε οὐ ὃ προα
Ξείῳ.αὐὴὸοδὲ δχφῳο' ἔλϑοι ἐς δὲ τεῖ χοο', καὶ τὰσ πύλοιῦ ἐγκληΐσεις,ἰὼςολίωἀ-
ποϑέμδνος πίω Σκυθικὴν, λοίσεσαις δὴ Ελληνἰσδε ζοϑῆ τα. ἔχον δ᾽ δὴ ταύταν, ἡ λϑρα-
ὅε,οὔτε δορυφόρων ἑπσομλίων, οὔτε ἄλλον οὐδενός «τοῖο δὲ πύλφιο ἐφύλϑθιοσον,μήτις
μεν σκυϑέων ἴδοι ἔλοντοα ταύταν τίὼ σολίω . καὶ ποῖλλα ἐ χρῶηο διαΐτα ελλενικῇ;
κοὰ ϑεῦϊσι Ἰρὰ ἐποΐςε, κουτοὶ νόμουο τοὺῦσ' ελλήγων. ὅτεδὰ διαστοέ.ειε μίωα καὶ ταλέον
πούρν, ἀποιλλάοσεὉοὐδῦο'σίὼ Σκυϑικίω ςολήνιπουῦσχα. ποιέεσκε πολλάγας. ονυία
τοἐδείματο οὗ Βορυοϑένεϊ' κοιὶ γωϑαζηου ἔγη με ἐο αὐ τὰ ἐπιχὼθζην. ἐπείτεδὲ ἔδιἔ οἱ
κουνϑὁγυνέοϑϑαε,ἐγένετο οὐγὸ προφάσιοο' τοιῆσϑε, ἐπσεϑυμησι Διονύσῳ Οακχείῳ τε--
Λεοϑῆναε, μέλλοντισέ οἱ ἐς χερωσ᾽ ἄγεσθαε σἰὼ τολεσίὼ, ἐγένθο φάσμα μέγιςον. ἣν
δὶ οὐ Βορυοϑινεϊ τέων τῇ πόλι, οἰκίησ' μεγίλῃς,κοὶ πολντελέοο' πίρι βολὴ, τῆς ὃ
λίψῳ τᾷ πρότερον "ουτζων, μγήμον Εἰλχον.πιὸ, σέρι ξ λδυκοῦ λίϑεστο΄γγεςτενὴγρύ
πε; ἕςασαν ἐσ' ταύτην ὃ ϑεῦο' οὐέστωκζο θέλοο. καὶ ἡ μὸν, πουτοιοΐη ποῖσοι. Σκύλποὃ
οὐδὲν γουτέων εἴνειοι ἧοσον ἐπετέλεσε πίω πρλετήν - Σκύϑαι ὃ ἤ' βακοαύφν πέρι, ελ'
λησι ὀνειδιήξουδ) - οὐ γουβ' φασι εἰκᾶσ' ἕζγοιε θεὸν ὑ διρίσκειν οὕτον, ὅςτις μαΐνεοῦκε
οὐάγωι αὐθρώτρυδ - ἐπείτοδὲἐτολίοϑετῷβακχείῳὃΣκύλης,διεπρήσευσετιῦντισ'
Βορυοϑενεγτίων πρὸς τοὺς Σκύθωο᾽, λέχρν, ἡμῖν δὲ κουταιελοῖτο ὦ Σκύϑομι ὅτι βαις
χυΜομῖν, καὶ ὑμέωνὃϑεὸνλαμβαῤφινοῦ οὗηοο ὃ σωέμων κὴ “δν ὑμέτερον ἐασιλέοι
Λελϑήβηκο. κοὶ ξακαρύφ, καὶ Στὸ 1 ϑεοῦ μαΐνετοι εἰ δέ μοι ἀππιεέετε, ἔσσεθϑε »ὴ
ὑμξνὀγὼ δείξω. ἐἰερν τῶν Σκυϑέων αι προεστῶτες καὶ ομὐηοὺσ' αὐαγοιχν ὁ Βορν-οϑενε τη ο᾽, λϑίθρᾳ 85 πύργον ἐποίτισε.- ἐπείτε δὲ ποιρήϊε (ὁ τῷ ἑϑιάσῳὃΣκύλησ',")
εἰδάν μὰν βακχεύοντοα ἃ Σκύ ϑοιικαρτοι συμφορίω μεμίλίωκαὶποιήσαντο.ὁξελθόν
τοῦ δὲ ἐσίΐμοανον “ποίσῃ τῇ ςοατιῇ τοὶ, Ἰδοιον. ὡς δὲ μετοιτοιδτοι ὧ ἕλαυνςε ὃ Σκύληςἐς ήϑεα τὸ ξωυ ον, δι πκύ θαι προςησοίμῆνοι ὃν ἀδελφεῦν αὐτοῦ οκτο μασυΐδην,ε
γονότα ἐκ τῆς τυρέω ϑυγαϊὸορ,ἐπποινιςτοίατο τῷ σΣκύλῃ. ὁ ὃ, μαϑωῶν ὁ γινόμονον ἔπ’
ἑωὺτῷκαὶσἰὼαὐτί,δὴνἐγριέσα.,κουταΦϑύγοιἐφσἱὸΘροϊκίην.πυβόμονοςδὲδ
οκτοιμιασοίδηες ταῦτα, ἰςοατούςι ἀϑὲὶ σίὸ Θρηϊνΐω. ἐπείτε 55) τῷ τσϑῳ ἐγών»,



ἩΡΟΔΌΟΤΟΥ

ἐγ αίν μὲν ἀ Θρ γί. μελλόντων δὰ αὐ τζῶν σιυάτῆφν, ἔπεβίοΣ "τοΐλκησ' “παρὰ
ὧν οκταμασιίδην,λίγονΙαδο.τίδιἡμέαιο᾽ἀλλέλωνπειρηϑῆναι,;ὃσ'μὴνμόυηἢ
ἀδελφιῖσ παῖο,ἔχεισδέμόνἀδελφεόν.σύτόμοιοὐπσύδοσ'αὕτον;κοὶἐγεύσοιῬΑ
σὸν Σκύλην ποιρασιίσῶ μι" ςοατιῇἢμήτεσὺ ανδιανϑίσῃρ, μήτ᾿ ἐγ. ταῦτά ἂι πίᾳ'
1ασὃΣιτάλκιρ,ἐπεκηρυκδῦσο. (ωῶ γουβ 'ποιρὰ ᾧ οκταμασοίδᾳ ἀδελφεὸς Σιτοΐλ-
κεοςπεφόυπὸς οοὗτον. ὃ δὲ οκποεμάσοέσαο ιουτοενίᾳ ταῦποι- ἐκδοὺς δὲ ἐνἑωυν
μήζῳα Σιταΐλκην, ἔλοι βε “ὧν ἀδελφεὸν Σκύλην κοὰ Σιτοίλκισ' μῆν ποιραλϑι βῶν δὲ
ἀδελφεὸν, ἀποίγον. Σκύλεω δὰ οκτοαμασοίδας, αὐτὸν ταύτῃ ἀπέϊαμεπίω καῷα
λίω. οὕτω μὴν τοερισέλλουσι τοὶ στρ ἐτδρανόμαεα Σκύϑαι, τοῖσι δὲ ποιρακτωμῆύφε
σι ξεν ικοὺφνόμονο, “οἰαδ το ἐπιτίμια διδοῦσι, πολ 306 δὲ ᾧ Σκυϑέων,οὐκ δός τῷ
ἐγόνόμίω ἀτεκώωα πυϑέθϑωι, ἀλλὰ σιαφόρους λόγουᾳ περὶ τοῦ! οὐῤ θ μοῦ ἤϊωνον: κα
φου κουΐτοι πολλοὺς ἐναίσφεαο, ὁλ΄γου ὡς σκύϑασ νοι Ῥσόνδε μβῥηοι ἀπές
φοίενόν μοι. ἐρ ὄνψεν-ὃς! μεταξὺΒορνοϑίνεόςτοταμοῦκοι Ὑποίριος,χῦρας. οὔνομα.
σὺὲς! διε ξαμκπαζος-τον᾽ μὴ δλίγον πὶ πρότερον πούτων, μνήμων εἰ ρου ,φόμονος οἱ οἱ
πῷ κρόνίω ὕσθετοο πικροῦ ΕἾ, ἀπ᾿ ἧς ὁ ϑσωρ ἀ ποῤῥίον,δνΥπαν!»ἄποτονποιέει-
οὐγούτῳ ᾧ χώρῳ κίε] χαλκήϊον, μεγοίϑεῚ ἐξατσλήσιον γνὰδὲὶ τῷ σόματι ον πόν
ον κρητῇροθσ'. δὲν, τρυυζανἰησ' ὃ Κλεομβρόωυ αὐέϑηϊα «ἷο δὲ μὴ δίκῳ ποῦθε, ὦϑα
ϑηλώῷ. ἐξαιοσίουο' ἀμφορέας δ σετέωρ χορέει "ὃ οὗ Σκύθῃσι χολκήϊονοποίλοῦ δὲ,
ᾧ σκυϑεκὸν ἄξϊορ χοελκέϊον ἔς! σπεκτύλων ἔξ, ἀβηρ ὧν ἔλεγον δὶ ἐπιχώριοι ἀχὸ Αρ5
Δίων γυνξ ϑιειβου λόμᾶνον γο τὸν σφρέτδρον ὁασιλέα, τῷ, οὔνομα Εἶ Αοιανταν,
"οὔον εἰδένοιε ο' πολῇ3ος τῶν Σευϑίων,κα λόνειν μάν ποίντοις Σκύθουο᾽ νουλσὶν ἕπολ"
φον μάην οὐγὰ “Ὁ ὀιςον᾽ κα μάίδαὃςδ᾽δ᾽)μὴνο μιέσῳ, θαϑοον ἀπείλεε .κο μεοϑῆναίτες
δὴ χοῦ μα φῳρλλῶν οὐγ δίων. και δι δό ξοιι 2) αὐτζων μνημμόσωυονεριήσαντι,λιπέασς»
ἐκ ουτέων σέ μαν ὁ χα λκήϊον ποοιδίοιε ὅξιορὴαὐαθᾶναιἐσ'ὧνεξαμπαῖονοὔον.
ταῦτα δὴ περὶ “ὦ ὐλήϑεοοἐξπκυϑέωνἤκονον.ϑωὺμάσιαδ᾽ ἡ χόρη αὐτὴ οὐκ ἐ-
κει, χω οὶο ἢ δτι ποταμούς το φλλῷ μεήφοις, κὴ αβιθμὸν σλείφοιο "δὴ ἀποϑοῦμα,
ἴμι ἄξιον, ποίρεξ τῶν ποταμῶν,κοῖ “οὗ μεγάϑεος ἢ' πεδίον 'ποιρέχῳτοι,ἐρήσετοί.
"μυοο Ἡρακλέορ Φαζνουδ) οὐ ποέδῃ οὐεῦν,δὲ ἔοικα μὲ βήματι αὐοίρός . ἔςι δὲ ὁ μέγα-
ὅσος δἰ »ποιρὰὧντύρίποταμόν" ὕ μλ να ποιοδ δξ:. αὐα βήσομαι ὃ ἐσ'
νὸνιουτοιρχοὶς ἤϊα λέξων λόγον. παρασιϑυαζομθέον Δαρείου ἀδϑὲὶ τοὺς Σκυθασ,, καὶ
ὑκττέμποντος ἀγγέλτοε ἐπαιτοίξοντοις οἴσιμὴνπεζὸνφραὸν,τοῖσιδὲ γέαιο' πποιρέ-
χεΙν, Ῥ ἴσιϑὲ ζϑὐγνυάϑαε τὸν ϑραΐκιον Βόασυρον, Αρτοίδανος ὃ γεαασιος, ἀδελφεῦσ'
ἐῶν Δαρείου, ἔχρεζε μησὶ μῶς αὐοὸν ςοατιίὼ ἀδϑὴ Σκύθοιο᾽ ἐριξεϑας πουτοιλέχρν ἢ;
εκυϑέων πἰιὸ ἀπορίην. ἀλλ οὐ τὰ ἔπει.ϑε συμβουλϑύὼν δὶ χρυσοῖ,  μῆν, ἐπέ που" --
ὁ ϑὲ, ἐπεισ δὶ τοὶ “ποίντοι ποιρεσκόίαςο,βήλαύνε ὃν σραδν ἐκ σϑδν"οὐϑαδαοι ἢ.
πόδσίων οἰόβαξον, ἐϑυήϑη δανγείον, “ποιῶν ἐόντων δὲ τοριέσίων,") 'ποίντων ςῬατονθ'
μϑδων,οἶα αὐ τῷ κουταλειφιϑήγαιε" δ δι ἔφα, ὧσ φίλῳ ἐύντι, καὶ μυτοζων ϑεομᾷ-
γῳ ποίντοις τῇ τοαζόθερ κουταλά1εινὃ(ὰδὴοἿόβαξζος-περιχαρῆοἰωδ,ἐλπίζων τῇ
ἡέασ᾽ «ρατηῆις ἀππολελυύώαιὁδὲ,κελδή «Φὺ ἀϑὲ τουτέων ἐπεοεῶταρ, ἀφκτεῖ-
γοεποΐνταο οὖσ᾽ οἱοθάξου παῖσαρ. κοι οὗὖτρι μὲ ἀποστραγίντισ; αὐτὸν ταῦτα
ἐλίποντο' Δαρᾶοςδὲἐπείτε πορδυόμονος ἐκ Σούσων, ἀπαίκαῬτῆς καληιδονίῃο5
τὸν Βόασορον, ἵνα ἔξδυκηο ἡ γύφυρα,οὐθόστωνἐκβὰςἐςνέα,ζσλεεἀδὲὶποὺςκυαυζουσ'
κορλδυμθδα,τσ,πρότδρον τολαγις τοὺς Ἑλλενδῖν φασὶ ἐγοιε" ἑ ζόμονοςδὲ ἀϑὲ τῷ͵
ἑρῷ ,ἐ ϑηῇ δὲν πόντον ἐόντα ἀϊαοϑύιτον. πελθ γύῶνφοὺ ἁποΐντων ππέφυκε ϑωῦ
μασιώτοιῬ:. “οὔμᾶν, μῆκος ἀδὶ «οίσιοι ἑμονὸν, καὶ χί Αιοι , καὶ μύριοιοὔ δὲ,τῇ ἡ
βὸρύταρς αὐδε ἑωυτοῦ, οΐσιοι διηκόσιοι, καὶ τθιοάλιοι ούτον ἦν τιλούγεος ὁ σότμαἪ4ϑροςτίασερόϊντοίσιοι. μῆκος δὲ ' σόμουροὗαὐχῆν,δ,δὴΒόασθραρκεέκλιηη.
κουτ᾽δ δὲ ἔζόυκτο ἡτέφυρα, ἀϑὶςαδιίκος εἴκοσι, κοὰ ἑκαένὕξι«τείνᾳ δ ἐς τῇ τρόπου
αίσοι ὃ Βδασοροῦειϑὲτιροποντὶςἐοῦ6.ὅδροσ μὴν τοισδιίων πσεν ταν σίων, μῆτος δὲ, τε-
Ταῖοσίων,Κο χα δίων κουτοισδιδοῚ ἐς “ὃν Ἑ λλήαποντον,ἐόντα ςεινότητι μὲν πη ἃ φα-
 Αίουν, μὗκος δὲ ποίακοσίους - ἐκδιδοῖ δὲὃελλίαποντοςἐςχοίσμια παελοίγυοςὃδὲ
Αἰπχῖονπουλίεταιι. μεμέζωταιδὲταῦπαὧδε. νηῦς ἐπί ποὶν μάϊλιςοΐ κα κουτανύαιοὗ
μακρῇ ἡμέρ, ὀργυέας ἐπ]ακισμυοίαο. νυκὺςδὲ,ξαμισμυοίωοεἶδαὧνἐςμὴΦα!
σιν οἱχὰ ἦ' σόματος,»ὔτο γουᾷ ξ τον' πόντον μακρότουτονἡμερέωνοὐνέατσλόοσ' ἔξ],
κοι γυκτῶν ὀκτό αὖ ταὶ δα μυλιάδας, καὶ ἐνουλΥὀργυίωνγίνονται,ἐκδὲποῦκῷ



ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ:

ὀργυιέων τουπξῶν, Ξοΐσιοι ἕπουδν, καὶ χίλιοι, κου μὐριοῖ εἰσι . ἐο' δὲ Θεμίσκυραν γὼ
ἀδὲ Θόδ μώδοντι πσοτοιμῷἐκτῇσ'τνσικῆς,ουτοὶ»οῦτογουρ'ὕξιἠδ πόντου δὺρύχα.-
τον Τιῶν το ἡμερέων, τὴ δύονυκτῶν τολόοο', αὖ ὁ τᾶς τὸ Τιΐκοντα μυμιοθιο ἐρ--
γυίων γίνον") ςαίσγοι δὲ στθεπκόσιοι,καὶ Κιοίλιοι.ὃ μὰ γον πόντοσ οὗτοσ νὴ Βδασορόσ
τὸ, καὶ Ἑλλήασοντορ, οὕτω τῴ μοι μεμεδέατοι νιοὶ πουτὰτοὶἀρημλέα᾿σεφύηοισι-
ποιρίχωτουδὲτὴλίμνίωὃ "πόντοο' οὗτος, ἐκο)δοῦσιιν ἐο ἑωὺὀν, οὐ πολλῷ πίῳ ἐ-
λοίασω ἑωυτοῦμαιτίςτὸκοιλέεταυ,κοιὶμήτηρπον'πόνου.ὃδὲΔουρεῖοςὡςἐθρ
στα νυ πόντον, ἔσλεε ὀπίσω ἀδϑὶσίὼ γώφυραν.τῆο',αὐλατέκτωνἐπένθομανοΐρο-.
κλέιρ σοέμκοο'. ϑηησοίμενος δὲ κοιὰ “ὸν Βδασορον, ςήλοιο ἕξησε δύο ἐπ' δον λίϑου
λδιιοῦ,οὐτοιμῶνγράμματα,ἐςμϑὸσἰωὼἑτέρην,ἀοσυύφια.ἐςδὲσέ,Ἑλλενικοὶ,ἔθνεα

ποίντα δσαιπερη γο. ἡ γυὴ “ποίντοατῶνἤρχοτουτέωνμυλιάδοςὑξηριθμήϑησανχωρὶς
δ γαὺτινοῦἐδμήκοντοι(ἀὺἹ-ππεῦσι.νέεςἢἑξαιϑσιωισωυελέαθηζοιν.τῆσιμέναυ
βήλῃσι ταύτῃσι Βυζαύτιοι κομιέστιντῳ ἐς τῇ “πσόλιν,ἴσθλλ τουτέων ἐχρήσαν πρὸς
Ὧν βωμδὲ τες ὀρθωσίερ Αρτίμαδοσ,Χοοἰοοὗδολίϑου.οὗτοοὃηοιτελείῷ8η“ποιρὰ
Τ' Διονύζον ὧν νηὸν οἱ Βυζαντίῳ,γραμμάτων ἀσσυρίων τολίοσ' τονδὰ Βυασύρε ὃ (ὃ
ρόσ,ν, ἐζόυξε βασιλδὺρ δουρεῖος, ὧσ ἐ μοὶ δοκέει συμβαλλομδέῳ, μέσον ΚΕ Βυζαν--
πίφυτο κοι Τῷ ἀδὲὶ σύ ματι Ἱροῦ. διαρᾶϊοο' δὲ μυτουτουδσοι ἡοϑ εἰς τῇ (δίατὸνοὐδλα
τέκτονα αὐ τῆς Μανγοϊδοκλέα “ὃν σοίμιεον,ἐσϊυρήσοιτο"ποιοἱδέοιοὐὧνδὰμανοΐρο
κλῴησ' ἀ ποιρχον ξωχγμαάμονος “ποῖσαν σίὼ ξ ὁ τιν τοβοασόρον,κοιβασιλέατὸ
δου έῖον οὐ προεοίοίμκουτομῆνονκοιὧνςρυὺναὐτοῦσ᾽αβαΐνοντοι,ταῦτα»ρα!ά
μονος͵ αὐέϑηκε ἐς Τὸ ἥραιον ἐπιγράασ' τοΐϑε,
Βόασορον Ἰχϑύδοντοι γεφυρασιχς,αὐζ,ϑηκα - ΤΕ

“Μαφοϊδοκλέιο Ἠρῃ μνημϑσιωον ο(υδιίηο.
αὖ τῷ μὴν τέφανον "περιθεὶς, Σαμίοισι δὲ κῦ09..

δαρείον βασιλέοο ἐκτολέξιο κουτοὶ νοῦ... νον"
ταῦτα μὴν γίω ον" ξ δ ξαντοσ'σίὼγῴφυρανμνυμθσιωαἐγεζβοιΔαρᾶοοδὲσὦν

βηστξ μουος Μαφοϊοκλέα, σιζβοιενε ἐσ τίὼ εὐρώτσην, τοῖσι τῶσι ποιραγγείλθισ λέ
ᾧν ἐς ὃν πόνον, μέχρι τερον πότοιμοῦ«ἐπσεωὶδὲἀπαίκφνταῦἐςδὲντςθον,οὐθοδ᾽ται
αὐὸνπέριμένάν,ζόυγντανἐὸνποταθν"εἰδ᾽δὴνωστιθνὃλοντωυέοτο,Αἶο
λεσῖ»,κὴΕλλησοντιοι.ὃ μὴν δὴ νωυτινσ'φροδο,τασ κυανέας οεκεσλῶξιο,ἔτσλεε
ϑ0υ 15 τερον. αὐατολώσαο' δὲ αὐατὸν ποτοιμὸν δυῶν ἡ μερέων τολόου ἀρ θαλοίσσης,
τοῦποτοιμοῦ δὲν αὐ'χινα,ἐκν", οάξοτοι τὸ ςόματα ἥ' τος, ἡδύγννε" δαρᾶορὃ
ὧσ διέβη “ἐὸν Βόασορον ηουτοὶ τίνὸ φἰυσλίζωὁπορδύϑο6.8. τῆσσ Θραΐκηο. οἰ αιμονοοδὰ
ἀδὲ τεάρου ποτοιμοῦ τοὰρ τσιγοὶσ', ἐςιοαηρπαεσιδύζιτο ἁμέραο τσ ὁ δὲ τέαροο', λέτε
πε ὑηὴὸ τῶν ππεριοίκοον ἑΐγοιε ποτοιμῶναῤιςος.τοίτεἄλλαἐσ'Αἰκασινφόβονποι,οὶ
δὲ καὶ αὐοϊοάσι,κοΣ ἵτασσοισι ψωύρην ἀκέξιϑαε. ἐσὲ γον τούτον αἱ πσιγαὶ δυῶν δέον
σρίι.τροσερἤκοντοι ἐκ έδησ' τῆς αὐτῇςῥέσυσουικαὶοὖμὲναὐτίων,εἰσὶψι χροΐ «αἱ
δὰ,ϑερμαζιδδρ δ᾽ ἐπ'αὐταῖρὅξιἴσῃὁ3Ἡραΐοντεὺπόλιοοτῆςποιρὰπιδδίνθῳ,καὶὑ
«Απολλωνίιο,, τίϊς οἱ τῷ εὐξείσῳ πούντῳ, δυῶν ἡ μιϑρέων ἐπουτέρᾳ . ἐκο)δοῖδὲ ὃ τέσ.
ροσ' οὗτος, ἐς ὧν ον τοίϑεσσον ποτα μ9}"ὃ δὲ κοντοΐϑισδος, ἐρ ὃν Αγριαδίω. ὁ δὲ Α--
γριανης,ἐςδνἙβρονὃδὲ,ἐσ'θάλοιοστινγίπταιβΑἴνῳπόλι. ἀϑὶ οοὔτον ὧν δἰν ποτα
μϑν ἀπσικθμωοῦὃΔαρέοο',ὧρ ἐςιοαηοπεσιδύσιετο,ἡθ᾽εἰςτῷποτοιμῷ,τήλενἵσεσε
κοὶ οὐθαδ'τοι,γρόέμμοταιἐρά[ὡο᾽,λέχοντατοῖϑι-Τεουλονπουτομοῦκεφαλαὶ;

» ὕϊσίορ οὐδιςόν το, καὶ νοίλλιςον πποιρέλοντοι,'ποίντων πσοτα μῶν. καὶ ἐπὶαὐτοὺςοπσΐ
κε ἐλαυγῶν ἐπὶ Σκύβθαο' «ραν, αὐὴρ αὐ ςόσ' το, ποΐλλιςος ποίντων αὐθρώπων,
Δαρέοῦ ὃ γεοίασεοσ,Γὁσέωντὸκοὶὰπποίσμο'τῆκαὶπείρουβασιλϑύς.ταῦταδὰ οὗ
ϑαῦτα ἐηοφη. Δαρεῖοςδὲοὐθόῦτανδρμιθεὶς,ἀπαίκεοἷὲς ἄλλον φροται μϑν, ᾧ, οὔνο-
μα,Αρτισαόο' ὅξι. ὃς δ δξῥ' οοἶρυσῶν ῥέοι. ἀϑὲὶ ἄξηονδὰὧνποταμὸνἀπαμωΐμονοσ
Φίισε »βιδυδε- ἀποδεβ σ᾽ χοοΐον τῇ ςρατιᾷ, ἐκίλόνεποιύτα αἴοίρα λον οἵα ποι-
ρεμόντα ,τιϑέναι ἐρ ὁ ἀξρϑθεδυγμαΐον ἄξιο χῷοζον.ὧσ ὃ. ταῦτα ἡςρατιὴ ᾿πετέλε
σῷ, οὐ θωῦτοακα λωνοὺσ᾽ μεγοίλους πῶν λίϑον κοιταλισσῶν, ἀτσήλοίυνε πίιὸ ςρατι-
ἰω΄ πρὶν δὲ ἀπικέϑαε ἀδὶ δε τξρου, πρώτοις αἱρίει τέτας ὃ. ἀθανατίξον τοισ' οἷ
μϑν,γϑὶ δὴ ἢ Σαλμυδηοσὸν ἔχοντες Θρίκεσ,κοὶ ὑπὲρ Αφρλλῶν ες τὸ νὴ μείξ μιβρίης
πόλιος οἰκημβδοι,ιολδύμονοι δὲ κυρ μεαῦακ,καὶ μυαζοι͵ ἀμαχητὶ στ ἑω σ᾽ αὐ τοὺς
“ποαρίδοσαν Δουρείῳ .δι δὲ τ ἔτωυ πρὸς ἀγνωμοσώδην Ταπόμοιοι, αὐ τίηο, ἐσουλώ,35
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σαν, Θρηΐκοον ἐόντοσ' αὐοὔοιότονβι,Κοιὲ ῥδγκοεδτοιτοι «ἀθανατίζονὼδὲηὐγϑαδὲν᾿όπον.
οὔτε ἀπτοοϑνόσεάν ἑωῦτοὺς νομίζουσι, Ἰούαε το “ὃν οταηλλύμῆνον "ποιρᾶ Ζάμολξιν.
δι ϑὲ αὐ τέων, “ὃν αὐ ὸν τοῦτον νομέξοισϊ τεβελέϊξιν. 2} πσεντοτηοἴδος δὲ ὧν ποί-
λῳ λοιλόντοι,οἠεί σζρεῶν οἱ τίων ἀφρπαίμπουὼ ἄγγελον “οιρὰ π' Ζάμολῶν, οὗτολ,
λόμᾶνοι τῶν,ὁἑνοίσοτεδέωντοι- τοΐμτσονὸδὰἐἶδϑε,οἱμῆὺ,αὐτπίωνσπαιλθοΐτας, ο--
κδἔυτια πρέα ἔλουὼ «ἄλλοι διαλοι θόντος ἦ' ἀτρσεμτεμδύε ποιρὰ ᾿ν Ζαϊμαλῶν τὰς
χεροσ,καὶ τοῦο' ποῦσχο,αλανανηθιντοο' αὐδὴν μετέωρον ῥίΠΊοισὶἐσποὶςλόγλαξ"
[ὦμὴ σὰ ἀποϑοῦᾳ οὐα-ποιρεῖς, τοῖσιδε ἱλεῶφὃϑεὸς δοκεει νοις «ἱμῦδὲ μὴ ἀφρθαδῃ,
αἰγιῶνταιαὐ ὸν ὧν ἄγγελον, Φάμϑνοί μεν αὐοβρα ποθ εἴνοιε" αἱ τιασοίμονοι δὲ τοῦ
γον,ἄλλοι ἀποταίμποισί. οἱτέλλονται ϑὲ ἔτι ζῶντι. οὔθ! ὃι αὐ τοὶ Θρξίκόῖν, κἡ πρὸς
Θροντιῖ; τε οὶ ἀςοαςσὴν ποξϑύον τος αἴω πρὸς “ὃν ἔρανον οπειλέσσι τῷ ϑεῷ οὐδένα
ἄλλον ϑρὸν νομίζοντες 7, ἐ μὴ ὸν σφέτερον. ὧο᾽ ὃ ὀγὼ ταὺν θαΐνομουι 9 ἥ' Ελλέασον
γονῇ δἰκα ὄντων Ἑλλήνων, κὴ πούντον, ὧν χαμολξιν οὔτον ἐόντα αὔϑρωφον, δουλδῦσοις
οὐ Σαμῳ'σουλόθσουι } πυθαγόρῃ τῷ Μνηβέραουοὐϑεῦτωνὃ.γενόμονονἐλδύϑερον,χοῦ
ματα κτῆ συκάϑοις συχυά. κτη στέμονονδὲ ἀπελβεῖν ἐο'σαίἑωυοὕ. ὧτε δ ναι βίων
τς ἐόντων τοῦν Θρεΐκων,κοὶ ὑπ᾿ἀφρονεσόδων,, “ὧν Ζάμολξω τοῦτον ἐπισοί μονον σιΐ--
κιτοίν τε Ἰάοε,κοὰ ἤϑεα βαϑύτερα ἢ κοιτοὶ Θρῆνος οὗαςλλισῖ το ὃμελήσαντοιΚοιΣ
ελλήνων ἃ τῷ ἀσϑενεςάτῳ σοφλϑῇ τυϑαγόρμ,κουτασιόυσαανοὐοοεῶνο-ἐςδν,πτοῖν
ϑοκόθοντο τῶν ἀςῶν οὖρ πρώτους,καὶ β)ωχζοντα,αὐαὐισοίσμειν,ὧδ᾽οὔτεοὐὖοδο;
οὔτε δὶ συμπόται οὐ τοῦ ,οὔἶτε δι ἐκ τουτῴων αἰεὶ γινόμᾶνοι,ἀ ποθανέον τοι ἀλλ᾽ ἢ ξουῶ
ἐφ γῦρον τοῦτονἵνα οἰδὶ πσεριεόντες ,ῃἔ ἔασι τοὶ "ποίντοι ἐγοιθαξ οὖ ᾧὃἐγίεεταῦτὸ ποὺ
ἠκλελθοΐτα,, καὶ ἔλεγε ταῦτα,οὐ»ούτῳκουτάγοκονδίκημαἐπριίσν.ὡςδ οἱ Ἴτοῖντε
λέωσ εἶχα ᾧ ἀνωμα,ἐκδὰἢΘροΐκων ἡ Φανίοϑα. πουτοι βὰς ὃ κοίτω ἐς τὸ κουτοίλθεον
ἐϊκη μα, διακτοῖ ἐπ᾽ ἔτεα ΤΊχ.οἱδὲμενἐπόϑεδντοιἐπαένϑεονὧσ'τεθνεῶταντοτοβ
τῳ δὰ ἔτο! ἐφαύᾳ σι Θρήϊα"οὕτωπαιϑανάστρ! ἐγυδετοντοὶ, ἔλεγυ σάμολίιο,
ταῦτα Φασί μὰν πριῆσοικ, ὀγὼ ἢ τσερὶ μὴν οούτου"ἡτον'κουτατοιίεἀκήματος,οὔτεὦ-
“πιτέω,οὔτοαιςεύωλέω.δοιυίὦδὲπσολλόϊσιἔτοσιπρότοροντὸν Ζάμολξιν οὕτον ΓΕ
γέϑαε τιυθαχϑρεώ"εἴτο δὲ ἐγθνετό τια Ζάμολξις αὔθρωτσου,ἐϊτ'ἔςισαέμωντιςτέ
τασι οὗτος ἐπιχώοιος χοερέτω. οὗτοι μὴὺ δὴ Ἰόπῳ»ιούτῳ χρεώμνοι͵ὡςἐχειράί35.
σκὺ ὑὴ δουρείσυ κοὰτ'ὁδσέων,εἶτρν.»τῷἄλλῳςοατῷΔαρεῖοςδὲὧοσἀπσίκατοκαὶ
ὁ παεζὸο' ςραφο ἀδὲ τὸν τερον οὐθαῦ'τα δια βαύτων “ποΐντον,Δουρέϊοσἐκώλφυσοτ
τῶνοαῖς σι οἰυλίην λύσανταςὁπσεοϑνποτἔπειρὴἑωυ"ὦἵνἐκνεῶνσραγόνεμελλόν
τῶν δὰ τῶν τώνων λύειν, ποιέφν τοὶ κολϑυδμονα,κώης ὃ ερξωΐοξοον,ςῬατη 99 ἐὼν
μιτυληναίων, ἔλεξε δουρείῳ τοίδε,πυϑόμωνος πρότερον ἐἰ δι φίλον ἄν, γνώμίω ἀτᾳ
δέξαι ποιρὰ τοῦ δουλομῖῆψον ἀποσιείκνυ ϑομ. ὦ βασιλ6, ἐπαὶ γῆν σὲ μέλλφο ξρα--
πύεϑαε,τῆσ,οὔτοι αἰηρεμῦύον φανήζ) οὐδὲν οὔτε πούλις οἶκε ὁμῖύᾳ, σὺ γωῦ γιφν
ρᾶν ταύταν ἔακουτοὶ χόρον ἑσοίνωι, φυλθέκοιοοἱτῆσ'λεπτῶν»ύνιςδποῦνμνἔς:
ὑφξαν κοῦ ἰω το νουτοὶ νόου πρήξω μον δὺρόντος Σκύθας ἔφοιι ἄφρσος ἡ μᾶῖνἦντὸκοὶξ
μήσφεαο δὑρεῖν δυω ώμεθα, ἣ' γω ἀσρδοςἡμῖνἀσζραλήσ.οὐγαῦἐδιει(σίκῳμὴἑοσὼ-.
ϑέωμοων ὑγὸ Σκυϑέων μάχι,ἀλλὰ μᾶλλον μ οὐ δι οἔμονοι στρέασ' δὑρεῖν, “ποίϑωμῆδ
πιὰλώμονοι. κοὶ ποίϑε λέγειν Φαΐᾳτις αὔ᾽με ξωῦτοῦ ἐΐνεκον,ὧσ' κουταμβϑω «ἐγὼ δὰ
γνώμαν μὴν τένὸ, οι σῖτον αρ ἰσὲν σοὶ βασιλδϑ,ἐο μέσον φόμω αὐτὸς μβδηριξψομαί
τοι,κοὰ οὐκ δδὺ λφφθεϊίωκεέρτα το ἥσθη τῇ γν αἰμε δαρεϊος. καίμαν ἡ μέ ατοτοῖσ᾽
δ. ξᾶνε λέσβιε, σωϑέντοο ἐμδὲ δαί(ὦ ἐς οἶκον ὃν ἐμθν., ἐπιφαάνηϑί μοι ποίντως,
ἵνασιαὐτὶχριοῖσ'συμθελίαςχουσοῖσι ὁδίοισι ἀμείαψωμοιταιδτοιἀπτοὺςνὴἀπο
1ας ἅμματο ὁ ξήκοντοι οὐ ἡμαύτι,νο λέξις ἐς λόϊουσ εὔ ταγῶν ἡυρωΐνους ἔλεε τοῖ
δε.αὔοθοσιν τῶν δἷν, ἡ μὴν πρότδρον γν ὥμι ἀσρϑυλθᾶ(ο. ἐς τί γύφυραν, μετείαϑω μοι,
ἔχοντες ὃ ἂν ἱμαύτα τόνϑο, ποιέετε τοῖδε . ἔπεα με ἴδητε τοίχισα πρρδυόμονον ἐπαὶ
Σκυθασ, ἐχὰ τούτου αρ ξάμονοι Τῷ χρόνου, λύετε ἄμμο οὗ ἑποίσηο ἐμόμες εἰ ὃ οὗ γού
τῷτῷ χρόνῳ μὴ ποιρέω, ἀλλὰ διεξέλϑωσι ὑ μὲν αἱ Ἡμέραι τῶν ἁμμώτων, ἀπο-
τολέετο ἐο τίὸ ὑμετίρίω αὐ τζων. μέχρι δὲ αὐτου, ἐπείτε οὕτω μετίδοξε, φυλθίοσε
το σἰυὸ οἰνάλίην, ποῖσαν προθυμάίω ἔθ τηοίαςτὸκαὶφυλοικῆς“ποιρεχόμογοιυτουῦχοὃ
ποιδῦντοςἐμοὶ μεγούλωσ'χριθιεἴοϑε. δουρᾶορ μῆ πωῦτα ἄπποις,ἐς τὸ πρόσω ἔπεΐγω
πο. τῆ δὲ Σκυϑικῆο γῆς ἡ Θρεῖκα ὁ ἐσ θάλοιοσαν πρόκειται . κλπου δὲ ἀγομῆέου
σῆο γα παύτερ, ἡὶ σκυϑικῇτοἐκδέκεται,κοὶὰδῖφραςἐκοιδο]ἐσ'αὐσίὸ,ποὺεϑρου
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δὗρον αὔεμον τὸ «ὁμὰ τοϊαμμένος."Ὁδὲἀγὸτφθουἔρηο μοι σημανέων," πρὸς ϑάλασ
ὧν αὐ τῆς Σκυθικῆσ' χόρης ἐς μέζησιν ἀργὸ τριροουοαὗτηἐσὉοὐῤχακίαΣκυθίῃὅ πρὸς
μεσαμξοίζω πο κοὶὰ νότοναὖε μον κειμλόῃ, μέχρι πόλιος κολεομδέῃς καρκινίτισδοςδ
δὲ ἀγὸ ταύτης,τίὠ μὸ ἀδὲ θάλασσαν σίὼαὖ τὴν φόμ ουβων ἐοδίρω ὀρεινίώτο χωρίῳ
κα προκειμῆϑην τὸ ἐς πόντον,,"ἔ μιον τοι 5 ταυρικὸν ἔϑυος, μέχρι χιρσονήσου τῆςδηλχᾷ
ἡ ἡριλεομένησ. αὐτὴ δὲ ἐρ θάλασσαν πίω πρὸς τση λιώταν αὖεμον κοιτήκφνἔςι ΚΝ α'
Σκυϑι κῆς τοὶ διύο μέρεα ποῦν οὐρῶν ἐς θάλασσαν Φόμοντοι, τάν τε πρὸς με μθρίίω,,
κοῦσἰιὸ πρὸς τίιὸ ἐῶ "οιτοῦταθὸ τῆς ΑἼΤικῆς χόρης,κοὰ πιοιρατολήσια ταύτη καὶ οἷ
ταῦροι νέμονται τῆς ΣκυθικῆςὡςεἰτῆςΑ᾿Πικῆσ' ἄλλο ἔθνοσ'κοὰ μι Αθηναῖοι νε μοΐα
τὸ τὸν γουγὸν "᾽ν σθωυ! αὐχῶν, μᾶλλον ἐσ' τὸν πόντον τὴν ἀκρίω αὐέλονται τὸν ἀγὸ Θορι
τοῦ μέχρι Αναφλύςου δή μου. λέγω δὲ ὡρ εἴνοι. ταῦτα σμικρα,, μεγάλοισισυμβοαΐλι
Λφν ποιοῦπτο ἡ ταυρική ἐςτὺς δὲ τῆς Α'Πισ ταῦτα μὴ παραπίσλωκεἰτὼδὲἄλ.-
Λῶσ'δαλώστ,ὡςεἴτῆςτοπυγίκο'ἄλλοἔθνος,κοιὶμὴτήπυτεςκαρξαμῆνοιἐκΒρεντεσίου
λιμένος ἀποταμοίχτο μέχρι τουαντοσ, καὰνεμοίχτοσί ἀκρίω. σἱύο λέγον ταῦτα,
πολλαὶ λέγω “πποιρόμοια,σι ἄλλοισι ἔοικ ἡ ταῦεικλ.η δ᾽ἀρὰ τῆς ταυρικῆς, ἤδη Σκά
ϑαετὸκουτύαδμθιτῶνταύρωνκὴτοὶπρὸςθαλάσσηςτῆςἠσίῃςνέμοντοιΟὐτοῦο.-
ααύρου τον' καμμόν ἰου τοὶ πρῦσ'ἑ«σώυςκοὰὶτῆςλίμγιοτῆςμαάτιδος.,μέχριτα
γα δος ποῦτα μοῦοὃςἱκοδοῖἐσμυχὸντῆςλίμψυο'ταύτας ἶσα ὧν ογὸ μῆ τίου τοὶ
κοτύ πόρθε ἐς τί μεσόγαεαν φόλουτοιἀπσοκληΐετοιἡΣκυϑικὴὑπὸπρώτωνΔ-
γαϑύρσωνμετοὶδὲ,δρῶνἔπειταδὲ,Ανοϊροφάπον"τολδυτζωνδὲ,Μελαγχλαίνων«
ἔς: ὧν τῆς Σκυϑικῆς ὧσ' ἐούσης τεζαπύνου,τῶνδύομόλἔωνκοιτακάντωνἐς ϑάλασ -
Θιν,ποίντηἴσον.(ἐντοἐςτὰνμεσόγαεανᾧὅδον,κουὶτὸποιροὶτὴνθάλαοσανἐγγοιὶ,
ἔσρου ἀδϑὲ 5ορυοϑζνεα,δύνρι ἡ μερέων ὁδός.γὰΒορυοϑένεόςτ᾽ἀϑὶτὴνλίμνην τὰν Μας
5.πνὃτέρωνδέηου.κοχὲτὸζρὸθαλάσσηςἐςμεσογοεουἐςτοὺςΜελαγχλαΐνουςποῦς
κοιτυ σύν 3ε Σκυϑέῶν οἰκεμίψους,εἰκοσιὴ μάλ ἐῶν ὅ96ὁἡδὲδοςἡἡμόδησίῳ,αὐοὲδὲια--
κόσια «ἄσια συμβέβληταί μοιιοὕτω αὖ ἐϊῃ τῆς Σκυϑικῇῇς τοὶ ἐπικαβσια, τιβαϊαος--
λίων ταλίωγ'κοὶ τὰ ὄρϑια τοὶ ἐς τὴν μεσόγακαν ᾧόμοντοι,ἑτέρων“εσούτων«αοῖΐ--
ονἡμόδνανγίαὕτη ἔςι μέγα,ϑος Ῥοσοτα «οἱ δὲ Σκύθαε δόντεοστ ίσι λόγοῦ,, ὡς συὸς
ἧ ὦ τέ ἐσι γον Δουρείου «ραν ἰϑυ μαχύι δμώσαχοθος μοῦνοι, πεμπον ἐς »οὺς ταλάσιο.
χύρους ἀγγέλους. τίδυδεκαὶ δὴ ὁ; βασιλῆεο σιωελιϑέντοςἃβολάθουτοὡςςοατον"
ἐπελασνοντος μεγολοὺ ἔζων δε ὦ συνελιϑύγτος βασιλῆι,ταυρων,κοὶ Αγοϑύρσων,
κοῖς πδυροδν, κου Ανοϊδοφάπων,κο Μελαγχλαΐνων, κοῦ τελῶν ὥν,Κοιὲ Βουδίνων,κοι
Σαυροματξωνοηούτων,ταὖροι μήν, νόμοισι οἱ δὶσιδε χρίωνται «ϑυΐουσι μᾷν τῇ πποιριϑέ-
νῳ 1ὅς το ναυκγοὺς,") τὅσ,αὐλάβωσιελλήνωνκἱ ποιναθέντοις Τόπῳ τοιᾷδε -πουτοίῥ᾽
αὐξαμᾶνοι, ῥοπούλῳ τουζουσι τὴν κεφαλῆν" διμῆν,Νὴλέγουσι,ὡςτὸσῶμααγὸτοῦκρῳ
μνοῦ᾽ διωιϑέουσι ποίτω.ἀϑὴ γοῦρ κραμὲοὔἵοίρυτοιιτὸἵρόν.τῆνδὲκεφαλὴναὐαςαυ"
ροῦσι.Οἱδὲκουτοὶ μὴν τῆν κεφαλὴνὁμολογζουσι.τὸμάγοισῦμα,οὐκὦϑίειϑαεἀχὸὉ
κρημνοῦ λέμυσι, ἀλλο γῇ κρύ πῇ εϑαε.πίωϑὲσιζμοναταύταν,τῆ,ϑύσυσι,λέγουσι.
οἰὐτοὶ ταῦροι τι γζϑειανπίωἈγαμέμνονοςἑΐγοιι«πσολεμέους δὲ αὐοίροιο οοὐς,αὐ
χειραάΐσωσι,ποιδῦσιτοῖδε,ἃποταμῶνἕνοισοςκεφαλίω,ἀποφόδεταιἐςτὸἀκία.ἔ-
πεῖτοι ἀδὶ ξύλου μεγάλου αἰαπείρωο ἱσᾷ ὑπαδὸ τῆς οἰκίης ὑπερέλουζων πολλδι »
μάλιςαδὲὑπὲρτῆο'κοιπνοδδκαςφασὶδὲτούρυςφυλάνουοτῆςοἰκίηςποίσῃςὑπε--
θακῶρέςϑαεζῶσιδὲοἰηὸ ληΐες τὸ κοι πολέμου". Αγάϑυρσοιδὲ, ἀθ ρότουτοι αὐοί ὦ " εἰ-
σὶ,κοὲ χουσοφόροι τα μάλιςικνἐπίκοενονδα τῶνγι αἰκῶδν πίρ μίξιν ποιδῆνται, ἵγα
9» σίγνηηοί το ἀλλήλων ζωσιοκοιὰ οἰκίϊοι ἐόντοσ' ποίντας, μότο φθόνῳ, μή τ' ξαθεῖ χρέων
σας ἐς ἀλλήλους. τὸ δἄλλα γόμακοα, Θρήϊ ξι πιροσκελ ρήηοισι" Μδυροὶδὰ, νόμοισι μὴν
γρέω οοἵσι σκυθικοῖσι. γενεῖ ἢ μι πρότερόν στῇ εοιο᾽ τῆς Δουγρεῖς φούτη Δ χοίης οι
πέλαδε ἐκλιπεῖν τὴν χύρίω ποῖον ὑπὸ ὀφίων.ὄφιασ᾽ γάρ σζϑι πολλοὺς μὲ ἡ χώ--
βρη αὐέφαινε οἷ δὲ πολ δύγόϊ» αὐωθέν στρι ἐκ τῶν ἐρήμων ἐπέπεσονἐςὃ-αιεζόμνοι,οἴκῃ
ἴων μὲ τοὶ Βσυσιίγων σἰὼ ἑ οὐ τῶν ἐκλιπόντος “αὐδυνδύσοσι δὲ ὁ αὔθρωποι ὅπτοὶ τόψτος
ΕΥ̓). λέγονται γοι ὑπὸ Σκυθέων κὴ Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ Σαυϑικῇ κουροικαμάδονὡςἔπτως
ἱμοίσου ἄποιξ πδν Μϑυρῶν ἕιοισυσ', λύκοσ γίνε τοι ἡ μέρα δλίγας "κοὰ αὖτις. ὁπί-
σω ἐφ τι 5 νουτίσαται «ἐμὲ μέν να ταῦτα λέγοντος,Ὁ“πτεΐθασι"λέγουσι δὲν ἥοτον,
πὴ ὀμνυΐσσιδ λέτοντος" Ανοϊξοφάγοι ὃ,ἀηοιώτατοι ποίντων αὐ θρώπων ἔαϑυσιἄϑεα,ῃτε
Δίκίω νομέξοντας,ὅτογόμῳὁδεγὶχρεώμενοιγομοίδεςδὲεἰσιζοϑῆτοἃ Φορξασι τῇ Σκυς
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ὑμιῇ ὁ μοίϊω γλθοσανδὲ ἰδέ Μμελάγχλαινοι δὲ, ἐίμαται μὲ.μέλανα φορέουσι 'ποῖν
τοριἀπ ὧν κοὰ τοὺς ἐπαιονυ μία ἔλουσι. αὐοξοφαγίοσυσι δὲ μοῦγοι τούτων. νόμοισι δὲ
σκυθ} 9σιχρέωντοίι-Βουσιῖγοιδὲ,ἔθνος ἐὸν μέγανκαὶ πολλὸν, γλαυκάντε ποῖν ἰοο -
ρῶς δβ),κοοὶπυῤῥόν “πόλιςδὲ ἐναὐοῦσιπεπόλιςοι ξυλίνη οὐνομαδὲ τῇ σὐλιδετε
λωνός.ονδὲ τεΐλιοσ' μέγαϑος κῶλον ἕποιςον,Κἤκαντοι«ασιίωνὅξ ὑ μιλὸν ϑὲ μὴ “τοῖν
ξύλινον κοὰ οἰκίαι αὐτῶν ξύλινον,κοὶτοὶἸροίζςειγαῦδὰαὐηθθιἑλληνικῶνϑεον
ἱρὰ,ἑλλυνικὺςποιτοσκθυχσμέγα,ἀγοίλιμασίτοκοσὶ δὼ μδὶσιρκουὶ νηοῖσι ἐν ίγοισι. κἡ ᾧ
Διονύσῳ ἅτετη ρίσδε σ᾽αὐοίγουσι,κοῖὶ (ακχούσσι:εἐἰσὶ γοὺὺρ ὦ τελωνοὶ πτοορχοεζον Ἐλλη--νδϊν ἐκ. δὲ τῶν ἐμποοίων ὑξαναςάντοως, ϊκηίοων ἐν τοῖσι Βσυδιίγοισικοὶ γλώσσῃ τοὶ μῖν,
σκυθικῇ τοὶ δὲ ,ἑ λληνικῇ χρέωντοιΒσυδίγοιἢ,οὐτῇαὐτῇγλώσσῃχρέωνται,κοὶτε-
λωνοί. οὐδὲ διίαετοι ἡ αὐτὴ«δμὴνγοῦνΒουδίνοι ἐδντεσ' οἰηόχβονόϊο,νομάδεςτῷεἶσι,
κἡ φϑειροϊαγῴουσι μοῦνοι τῶν τωύτα-τελωνοὶ δὲ,γῆ ς τι δ γάτοι νοὶ σντοφάζοι κοτὲ
κἤπουο' ἐκκτὴ μένοι. δὲ σίρἰϑύηνὃμόϊοι,οὐδὲ Ὁ χρῶμαὑπὸμένοιΕλλήνων,κοιλίοί
καιὲ οἱ Βουσίῖζγοι τελωνοὶ,οὐκδρθῶο κουλεόμενοιἡδὲχωΐρῃσζρέων,πιόϊστ ἐστ σδεσώᾳ,.-
σιασι ποινηρίᾳσι.ἐν δὲ τῇ ἴδῃ τῇτολείσε ἔςι λίμνη μελόίλη τοκοὲ πολλὴ κοὰ ἐλος καὶ
ποίλαμος “περὶ οὐ τήν ἐν δὲ ταῦτα, ἐνίοἱρυσῖν ἁλί σκιοντοιμκοιὲποίσορόθ',καὶἄλλα3η
βία; το ατωνοπρόσωππτοι, τῶν,τοὶ δέρματα, περὶ τὰς σισύραο' πτοιραῤῥά εταει, χὴ ἂ ὄρ
χεύῖν αὐ τέων εἰσὶ χρήσιμοι ἐς ὑςτερέων ἄκεσιν-Σαοροματέων δὲ πέρι, ὧδε λέγζ). οτς
ελλινδῖε α μαζόσι ἐμαχεξυντο,ταὸο δὲ α μα ζόνασ᾽ κοιλέσυσι Σκύϑοιι Αἦορ “τοὶ τοὶ,δύ--
ναῦτοία ϑὲ χα οὔνομα ἄξορ κοιτ᾿ ἐλλάσοε γλέδοσαν αὐοϊροιατόνοι, οἀλὸρ γοῦρ κουλέσυσιπ
αὔοίοα,}" δὲ ποιτοὶ κτείνειν, τότο λόγος τῶν Ἐλλινοιο νικήξωντοις τῇ 53 Θόν μῶσον τε
μάχῃ ἄπο τσλέειν ὄγοντοισ' Τιοἱ τσλοίοισι τιδν Ἀμαζόνων ὅσοις ἡδυναίατο ζωγρίσου!»
τοὺς δ,νἐν τῷ πελοῤγεῖ ἔπιθεμένας,ἐκιθοιτὧναὐοσασ᾽ τολδϊα ἢ οὐ γινώσπειν αὐὐ τοῖς,
ὁ δὲ πασθελίοισι χοῆ οϑοιε,οὐ δὲἱσίοισι,ὁδὲἐἰρεσήι.ἀλλ᾽ἐπεὶἐξεκο.αν«ἦναἰοίαο, ἃ
Φόνοντο κουτοὶ κῦ μα κοῦὶ αὖς μον.» ὡπικνίον τοι τῆς λίμνυς τῆς μαιήτισδος δ᾽ κρη-
μνούςδϑὲκρημιοἱεἰσὶτῆςγῆοβΣκυθέωντῶνἐλδυθόμων.ἐνθαῦταἀποβᾶίοιε
ζηὸ πτιᾶν ταλοίωναἱ Α μαξ νον, ὦδο) πόθεον ἐς πίω οἱκεομένίω εἐντυλοῦσοιι δὲ πρώτῳἱπασοφορδίῳ, ἥξω» διήρποισαν.κοιὶἀϑὲοοὐτωνἱ-ππαξόμεναι,ξλκίζοντοτὸἢ;Σκυ--
λέων.ὦὃΣκύ ϑαε,ὅκ ὄρχον συμθαλίαϑ» καὶ πρῇ μα ὅτε γυϑ φωνίω, ἄτο ζοϑῆτα, το τὸ
ἔθνος ἐγήνωσιοον ἀλλ ὲν θωύματι ἔσαν διιόθεν ἔλθοιεν ἔδοκεον δ᾽ οὐ τοΕἶν αὐοίρας,
πιὸ οἱ τἰιὸ ἡλικίίω ἔχοντας. μοέχῃντῷ δ πρὰςαὐτοὺς ἐποιδῦνη» ἐκ ὃ αἰ μάχαςτι--
τὲς τῶνγι ακκῶν ἐκρατμίθιν ὦ Σκύ ϑοιι,κοεὲ οὕτω ἔγνωσον ἐδίϑισ᾽γιαἴκοις: Οελδιομένοισιὧναὐοἴσι,ἐδοξεκτείνᾳνμὲνοὐϑενὶ τότσῳ ἔτι αὐ ταςἑὐτῶνὃτῶννεωτοτ
ἀποπίμιακὲς αὐτὸς,ταλῆθος εἰποίσαντας ,ὁσουσαόν ἐκᾶγαι ἔξαν"τουγουοὃςρατοπε
δεύςαϑν πσλισίον ἐκφνέων"χἡποιἔφν.τοί-αϑοαὐτὴ ἐκᾶνωι ποιέωσιἰοῦὃοἱὐτὸνδιώκωσι,
μάχωαϑ» δὰ μὴ, ὑποφδύγεινδέ.ἐπεοὺὃποιύσωνται, λθόνταςαὐτῆοπλοῖον,ςροηρ
πεσιθϑεαϑν “τὠθΊα θελ δύσοιν»» οἱ Σκύθαι Οελόμενοι οὐ τῴων τοσῦοδες ἔγυενήσωαϑι.
ἀποπεμφθέντεςδὲ δι νεινίσίκοι,  τρίϑυν τοὶ ἐντοταλ μένα. ἐ πεὶὃἔμαθοναὐοοῦσ αἱ ἃ --
μαζόνες ἐπ᾿ οὐδὲμιᾷ δαλήσει ἀπιγμένες,ζων χαίρειν, προσυχωΐρεον δὲ τολησιαλτέρῳ
ὸὶ φρατότεδον ᾧ ςρατοπέσῳ ἐπ᾽ὁμόνεἑηοΐσῃ.ὅλονἢἀδὸνοὐσϑεὶνεηνίσκοιὡςτσίδν
ἐς κα μαζόνεοεἰμὴτὰϑτσλα,κοὶ»ὐς ἵπσους ἀλλὰ ζόην ἔζωον τέ οἱ οἱμὸ ἐκείνῃσι, θη
οὐλήον τίς το νκοὶ λιῦ φόμῳνοιοἐ πσοίτον δὲ οὖ αὶ μαξόνες ἐσ' πίω) μεσιχ μθρίἰώ ποι ὄγδε, ἐγί--
"οντο «στραΐδες ποιτὰ μίζω τον δύο πρόσω ἀπ᾽ ἀλληλξων ἐς δὺ μαρίζω ἀποσιιδιγαῖ
μεναζμαθόντες δὲ καὶδΣκύθαι,ρ΄δυντών»ἄξεορ,καξτιςμενοθεισζῶνοὐτῴων,Π|:-
" ἐνεχοίμηοτονκοὶἡμαζῶνοὐκἀποοϑές»ἀλλὰπεριέϊδεχρήσοιοϑο.γἡΦῶνσου.
μὴν οὐκ εἴἶχι,οὐ γον σιωίειν ἀλλήλων,τῇδὲχειρὶἐφραζεὲςπίω ὑσεραλίω ἐλθέ ἐς:
τὠντὸχῷ εἰονἡἕτερονἄψειν,σημαΐνουσα διύο γενξαϑκοὰ οὐ τὴν ἐ τώρίω ἄξεινὁδὲ
γεηνίσείος ἐπεὶ ἀπῆλθε ἐλεξεταῦτα πρὸς τῶν λουσυύς.τῇδὲὑεραΐμὐλθεἐς Ὁ Δ
οἷον ουὐὖτός τε οὗος κοῦ ἕτερον ἣγι"κοιὲ πίρ αὶμαῦ δία δὗρε διδυτέρεν οὐὐπὸν ὑπομένα
στῶνδὲλοιποὶνεηνίσιίοιὡςἐπύθονηο ταῦταὶοὐοἱ ἐκπιλώσαντο τὰς λουποὶς ἢ
Λμαζόνων, μεταϑὲ »συμμαξαντοῦ τὰ ςρατόπεσι ,ὀἴκεου ὃ μοῦ γι αἷνοι ἔχων ἕιοιςοςτούτην τῇ ,τοπρ δ ον σιωεμέλθητὴνδὲφωνίωτὴνμῆὺτῶνγιωαικῶνοἱαἰοίοεςἐκ
ἐσιωυχέα» μαθέϊν. τὴν δὲ τῶν αὐ οοεδν,οαἡ γυναῖκες β(υνέλαθον͵ ἐπεὶ δὲ (ωυῆηον ἀλλη-
λῶν ἔλεξαν χρὸς τὰς Αμαξδναο᾽ τάϑε ὁ αὔοίϑες"ἡμὴνεἰΜὲτοκέεσ',εἰσὶδεκτήσᾷς-
γῇ ὧν μηκξίτι παλόδνα χρόνον ζόζω γνήνδεξχω μὸν. ἀλλ ἀπελθόντες ἄ Ω, τολῆθορ᾽,αἰχὸμεθα.
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σδιοετόμεθαιγυαἶκοιο' δὲ ἔξομον ὕ μίοιο᾽καὶ οὐσιι μὰν ἄλλαδ᾽οὐ ), πρὸς ταῦταὕλᾷ
ἔαν τοῖδε ἡ μεῖς οὐκ αὖ δυναίμεθα οἰκέειν μεξὰ τῶν ὑμετέρων γιωαικιδν οὐ 5ῈἘ τὸ αὖ-:
τοὶ νδρεοκία ἡμῖν το κἀκείνμοί ἔς!ἡμεῖςμὺἡξδύομϑιν!το,κουὲἀνιοντίζομῆνκαὶἱχπτο
ζόμεθα. ἔργα δὲ γιωαικήϊα οὐκ ἐμαβομῖναἱδὲὑμέτεραιγωὼαἴκόιο,ούτωνμϑν οὐδὸν,
τῶνἡμέϊςκαιτςλέξαμῆνποιδῦσι"ὅβ'γα.δὲγιαοκήϊαδγαζονττουι,μλψουίθμιὃντῇσιἃ-
μάξᾳσι. οὔτ᾽ ἀδὲὶ θϑοίιυ ἰβίθωι, οὔτε ἄλλα σὐοδε μῇ. ἐκαὐὧνδυναίμεθαἐκείνῃσι συμφέ.
ὁεαϑος ἀλλ εἰ βούλεοϑε γιω αἶηρι ς ἔχειν ἡ μέαο᾽Ἠ,καὶδοκέειν.ἔζψωισιίκοιιοι,ἐλθόντος
"ποιροὶ τοὺς τοκίαο᾽ ἀπολάχατο τῶν κτημάτων τὸ μέρος-κοὰ ἔπειτα ἐλθόντας ἰκέω-
μῆν ἐπ᾿ἡμέωναὐτέων.ἐπείθοντοκαὶἐποίηίρυνταῦτὰδενεινίσιιοι.ὁπεῖτεδὲἀπολα
χόντος τῶν κτὴ μά των “αὶ ἐπιξοζλλον,ἤλϑον ὀπίσω “πποιρὰ τοὶς Αμαζόγα»,, ἔλεξαν οἷ
γὼαἷκόῖνπρὸς αὐ τοὺς τοΐίδε ἡ μέωο᾽ ἔχει Φόθοςτο, καὶδέος ὅκως χρὴ ὀκέειν ἐν τῷδε
τῷχόρτοντὸμὲ,ὑμέοιο᾽ἀποσερησοίσοις"ποιτέρων,ἄξιηοθὲ,τεὴνγῆν τὴν ὑμετέρίω,
δηληΐ μένουσ᾽ τσῦ λλά" ἀλλ᾽ ἐπείτε ἀΐογῦτο γιωαζιρις ἔχειν, ἀξιοῦτε ἡ μέοιο, τδε τοι
ἔετο ἀμχἡ μῖνιΦόμετε ὑ) αὐκςέωμν ἐκ τῆς γῆς τῆσδε." περήζουντος ταὐαϊν πσοτα -
μὸν οἰκζώ μεν. ἐπεΐον»» καὶ ταῦτα οἱ νεμνίσικοι.σααὐτὸςδὲτὸντωΐαϊν,ὦδοἐπόρεον.
πρὸς ἥλιον αὐϊορονα, Τιοῶν μλὺ ἡ μερέων αγὸ τοῦ τανάϊσος δδδν,ΚινδὲγὸτῆοΔΙ:
μγης τῆσ μαώτιδος πρὸς Θορέίωαὔε μον. ἀπινωΐ μενοι δὲ ἐς τοῦ Ἐν πὸν χῶρον, ἐν τῷ,
γῇ που ἔκην τοῦι οἴκεον τοῦ ον «κοὰ σγαΐτα ἀχὸ τούτου χρέωνται τῇ ποι λοι ἢ" Σὰ
θομοτζων αἱ γαῖκαφ,Κοεὶ δ᾽ ϑρίω ἀδὶ ἵσσω νἐκφοιτῶσι ἅματρῖσι᾿αὐοϊρσι "Ὁ χῷ
οἷς τῶναὐοΐρ ὧν καὶ ἐς “σύλεμον Φοιτῶσι"κοὰ σαλίω τθν οἱ τὴν τοὶσιαὐοζάσιφο
θεσυσι, ων δὲ οἱ Σαυ ῥοματοις, σε ζουσι Σκυϑικᾷ,σολοικι ζοντεςαὐ Τὰ τ τον οὐ -
χρεέδ,(πεῖ οὐ χρηστὸ ς ἐξέμαθον αὐ τὴν οἷ!  μιαῦόν δ. τοὶ περὶ γά μων δὲ, ὧδέστρ δια
κεςτοῦς,οὐγα μέςτοῖς 'ποιρθένος ασὐδὲμένῃ,πρὶναὐτῶνπολεμίων αὔολα ἀποκτεῖνμ" αἱ
δεινδῖ οἱ τῴων ,κοιξ τρλϑυτῶσιγυρομεοὶπρὶνγήμααϑο,καὶδυναίμοναιἢ" νόμον ἐκταλῆ.
(ϑικεἀδὴ «ούτων ὧν τῶν κουταλελθεντων ἐθνέων,τῦν βασιλέα ἁλισμεένους ἀπιϑμα
νοι" σβυθέων δι ἄγγελοι, ἔλεγον ἐκοσοέσκοντοο ὡςὃΓὁσησ', ἐπεισ οἱ ποὶ ἐν τῇ ὁ πεί
ἐῳ τῇ ἑ τέρῃ πτοῖνται κοιτίςοαπῇακ,γέφυραν9ϑύξουσ5)τῷαὐχίνιονΒοασύρε,δια.
βέδιμε ἐσ' τήνδε πέρ ἱνπειρον'γαεὶςδὲ,χὴκουτοιςρεοΐμενοςΘράϊκας,γεφυραῖποτα
μὸν τεϑον δου λόμενοςκὴτοίθε"ποΐντοιὑποἑοῦτῷποιήσχαγαεύμεῖςὧνμιϑενὶἸόπῳ
ἐκ 18 μέσου κουτηίμενοι, περεϊδητο ἣ μζωσ' δικφϑαιρέντοις ἀλλὰ τῶν νομίζωντεςαὐ
τιωμῆν ἢ" ἐπιόντοι ἄκων ποιήσοτο ταῦ τα, ἡ μεῖσ' μὴ πιεϑόμϑνοι, ἢ ἐκλείζομοων σίὼ
χρί, μένοντος,ὃμολογίᾳχρησόμεθα»ΚΝπτοίθωμονμβουλομῖζωνὃμέωντιμῶ
ρέει ; ὑ μῶν δὲ ὁδὲν ἀϑὴ»» ὅτῳ ἔςοκο  λαφρότερονοἴκοι γϑ' ὁ τι δήσας οὐθέν τι μᾶλλον ἐπ᾽.
ὑμέασ᾽,"νὸ ἀδὲὑμέαρ'.οὐδέδιπουτοιχρήσεϊἡμέο.σππόντιαφρεαμέγῳ,ὑμέωνἀπέχι--
 ας μέγα δὲ ὑμῖν λόπον πῶνδε μαρτύριον ἐρζομῆν.εἰ γὴλ ἐπ᾿ἡμέασ᾽μούνουςἔξοατα
λαάτοε δ᾽"ὅδσὴς,τίσικοϑικετῆςπρόοϑεδουλοσιιύος ὄσλόμενοφγχοῆν οὐδηον πτοίν: τῶι
ἄλλων ἀπεὶθμῆνον,οὕτω ἰοΐονε ἀϑὲ σὺ ἡ μετίρίω. τὴ αὐ ἐσ λοὺ ποῖσι,ὡς ἀϑὲ Σκύθας
ἐλαύνει," οὐκ 85 δ) ἄλλους.γ᾽ δὲ ἐ πεῦτο ποίχισα σιζου τήγδετί ἠπειρον, «δ αἰοὶ
ἔμιποσων γινομῆψαο'ἡμόρβτοιιποίνταο«"οὐςτεδὲἄλλεςἔχειὑπ’ἑωυτῷΘρήϊηοις,1
δ κὴ τῶν ἡ ἦν ἐόνταις τολησιοχωρας τέτας -ταῦται Σκυθέων ἐποιγγολλομίδων, ἔδου-
λόύοντο ὦ Θασιλῆςο ὦ ἀηὰ τῶν ζθυέων ἥκοντος. καὶστρ εῶν ζοζοθηίθων οἱ γνῶμοιδ ἃ(ἢ τελωνὸσ᾽,ἢὃΒεσιῖνοςκὴὃΣαυρομάταςκοιἃτὠσηνπενόμᾶνοι,δπεδέκουτοΣκύθῃσι
πιμωρήσεινὃδὲαγοίϑυρσος"ἡΜϑυρὸς,κοιὰΑνοϊβροφάγος,καὶοἵτῶν με λαγχλαίνῶν.;
καὶ ταύρων τοΐδε Σκύθῃσι ὑππυιρίνωνη.εἰ μὴ μὴ ὑ μεῖς ἔατο δὶ σρότερον ἀσικύ(ουντιο
πόνος,καὶαῤξαντος πολέμου, ρύτων δεόμβνοι,τῶν,ναῦδύρϑε,λέγειν το αὐ ἐφαέ-
γηοϑς ἡ μὴνὀρθοξ.κοιὲ ἡ μεῖς ὑποικούζεντοσ',τώναὐὑμῖνἐπρφοσομῆν.νεὗσδὲὑμᾶς τε
ἐς σι ἐκάνων ἔσβ αλόυτεο' γῖϊν,οὐόυ ἡ μέων, ἐπεκιρατῴετε πόδσίων, ὅσονχυόνονὑμῖν
ὁ ϑεὸςποιρεδιίδου "καὶ ἐκέζγοι,τείσζρεουοὡντὸςϑεὸςἐγείρει,τὸὁμοίζωνὑμὲἃ--
τὸ διδοῦσι«ἡμεῖςδὲ οὐτᾷτιτότεἠσικισιεμῆντοὺς αὐοίοων τούτους οὐ δὲν., οὔτε να
πρότεροι πειρησόμεθα οἰσικέειν « ἰω᾽ μῦτοι ἐπίμ,, κοὰ ἀϑ) σίω ἡμετέρίω οὐῤξιτοι
Ζσϊκέων,, καὶ ἡ μεῖς οὐ πεισόμεθα . μέχρι δὲ τοντο Ἰδ μον, μιονζομον ποι μὲν αὐ-
τοῦσι «ἥκειν γοιὺ δοκέομων οὐκ ἐπ᾿ ἡμέαο᾽ τόμσας, ἀλλ᾽ ἀδϑὲ τοῦς αἰτίους τῆς ἀσικί-.
"6 γυνομένου “ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἐππύθονο δ! Σκύ ϑοι,ἐπλϑίογο ἱ θυμαχίην ἃ
βηϑὲμέἑω ποιέξόϑοι ἐκ οὐ ἐμφανέος ὅτι ΝῊ στοι οὗηοιγε σύμμαλόι οὗ πιροσιτένον"
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ὑπεξιόντος δὲ, καὶ ὑ πεξελάύγνοντες τοὶ φρέατα, τοὶ, ποιρεξίσίον αὐοὶκοαὶ-ποὸςκρή-
"οὐδ᾽ συγαὖ,τίυποίίωτεἐκτῆςγῖοἐκίσοιν,σιχᾷσφέωνδιελόντεσ',ΚοῖΣπρῦσ'
μᾶν πίιὸ μέίω τῶν μοιρίων,τῆς,ασίλῶεΣκώποισις,προσχορέεινΣαυρομάτας“Εὕ
τους μὴν σὴ ὑ ποίγάν,ἰωὉἄξοράσαετοιδτιόβσας,ἰθὺτανάϊδοςποταμβ΄ποιεὰσπἰὼ
μαιῆτιν λίμνίω ὑποφδύτντας.πελαυνονἐςτονόδσιω,πιόνταςδιώκειν.αδ
τῇμϑέστρ! μὲἰω μοίρῃηΒδασιληΐης,τοταγμξνεπαύτονσὺὁδὸνἧπερ ἄρτοι (ὰς
Νὶ σύο τῶν θασιληΐων,τήντεμεγάλιν,τῆς,βρχὰτυσοίθυρσος,κοὰτὸνδίτον, ἐδασὶ
λόνε τάξαιας, βννελθούσας ἐς πῤνηδ,καὶ τελωνῶν τὸ καὶ Βσυδιἕγων προσγινομί -
γῶν, ἡμόδνης κοὰ »ούτους ὁδῷπροΐλοντας τῶν ὑδνσίων, ὑπεξάγειν ὑπιόντοιο το; νὴ
ποι ὀδγντοις τοὶ Θεθουλδυμώα. πρῶτα μθένιωὑπούγεινσρέαοἰθὺτῶνχωρίῶντῶν
ἐἀπειποιμδήων πίὠ σζρετέρῶυ συμμαρίίω ἵνα καὶ Ῥύφους ἐκπσολεμώσωσι, εἰ δὲ μὴ
ἑκόντος γι ὑπέδοξον ὃν πόλεμον ὃν πρὸς πό'σας,ἀλλ᾽ ἄκοντας ἐκπολεμώδίθ μὲ
ὁ ἄξω ὑποςοέφῳ ἐς πὸ στρετέρί,"ὴ ἐπιχειρέειν,ἰώδὲσπλομάγοισιδοκώμταῦταδὲ
Σκύϑακ (οὐ λδυσιάμῆνα,ἡπηντίαζοντὴνδιαρείουςρατιίμδ,προορόμουςἀπυδόλαν
τος τῶν ἵἹ-ππέῶν τοοὐγ ίσους «τὰ δὲ ἁ μαίξας,ἂντῆσίστῇ.διαυτοῖ:»τοὶ τέκνατενκοὲ
αἱ γι αἱκόῖνποῖ σουι,κοὰτοὶπρόδατοι “ποῖντοι νπσλὴν ὅσοι στρ! ἐς Φορθηὴν Ἱποινδὶ ἰὐ,τὸσοιῦτοιἀπολιπόμᾶνοιτοὶἄλλαματῇσιἁμαξησιπροίεμαν,ἐντειλάμδνοιαἰεὶ
τὸ πρὸς (ορίω ἐλαύνειν ιταῦτοι ἰὰ δὲ πρόενο μίξζοντο τῶν δὲ Σκυϑέων ὁἱ πρόοίδομοι,
ὡς δῦρον «ἦν τ' δρδ'σοις ὅσον το Τι ἐὺ ἡ μερέωνὁ δὸν ἀπέχοντασ' ἀχὸ τεροὺοὗποιμῆὺτού--
τους ἑυρόντος ὑ μέρησ δσιῷ προΐλοντασ, ἐςιοαηοπεδεύονη»τοὶἐκτῆςγῆςΦυόμῆναλα
χίνονταο'δἱδὲπόθιὡςεἶδονἐπιφανῶντῶνΣκυϑέωντὴνἵσσσον,,ἐπήϊ(οωνπουτοὶ
τίδον αἰεὶ ὑ ποιγόντων"κοιἔπειτοι,πρὸςγοιὺτὴνμέζωπῶνμοιρξων ἔϑυίθων δὶ τ ὅσο,
ἐδίωκον πρὸςἡὦτεκοὰτονταραϊδος.διιαδαύτωνδὲούτον“ονταύαῖνποταμδὲ οὶ
πόσοι ἐπισιαθαὐτες, ἐδίωκον ἐς ὃ τῶν Σαυ ροματῴῶν τὸν χωρίωσιεξελθόντας ,ἀπί
κοντο ἐς τὴν τῶν Βουσιίγων ὅσον μῆὺ δὴ χρόνον οἱ τ' ὁ 'σοιι ἤϊῥωνἋΣ“τῆςΣκυθικῆς κοὰ
τῆς Σαυρομάτιδος χιόρης, οἱ δ᾽, ἐλον οὐδὲν οἵγε αϑτνε ἄτο τῆς χώρης ἐούσης χύρσου,ἐ-
πείτο ἐς τὴν Γ Βεδάνων χρίω εἰσέδαλον, ἐνθωδήαδὴἐντυλόντεςτῷξυλίνῳτεί
χε ἐκλελοιπότων τῶν Βουδίνων, κεκενωμλνκ.ρν' πεΐχιος ποΐντων ἐνέπρθων ἀὐ
γϑ.ἄξω δὲ ποίησιντος,εἰπον"αζεὶἡπρόσωμοτοὶοἴθονἐςὃσγεξελθόντοςταύτην,ἐς
τὴν ἔρημον ἀπαικον"ἡδὲἔρημος αὐτο οἱπτὸ οὐσδε μὲδν νέμετοιι αὐοΐρ ὧν "κζεται ἢ
ὑσὺν τῆς Βουσδιίγων γεόρες,, ἐοὔσα τολῖ3ος ἐπ’ἃἡμόλέωνὁδοῦ"χοῦνδὲτῇο'ἐρή
μου,Θυοσοιγέτοιι οἰκέουσι.ποτοιμοὶδὲ03αὐτέωντέοσερδομεγοῖλοιῥέοντοςἋΣΜαι
ἡτέων, ἐκσιδοῖσι ἐς τὴν λίμνην τὴν ποιλεομλέίω Μωιῆτιν « τοῖσι οὐ νόματοι κέετας
ποῖσε. Αὐκθφ'Οουρος. τοἰγαϊς Σύργις «ἐπεὶ ὧν ὃ Δαρθος Ἶλϑε ἐσ τὴν ὄβημον,πασώ-
μενος τοῦ οόμου,ἱοΐξυσι,τὴνςρατιίωἀδὶποταμῷοαβῷ.ὧξορδὲποιήσιοο',ὃκ
τῶ τείχεα ἐτεΐχιε μι)γάλα, ἴσον ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπέχονται ταδιέἔους ὡς ἑ ἑξήκοντα μά -
λιςα κεοτῶν ἔτι ἐς ἐ μὲτοὶδὲ εἰπια σῶα ως. ἂν ᾧδὲ οὗηος πρὸς ταῦτα ἐβάπετο, δι
δεαισίμενοι Σιυϑαι πδοιελιϑόντος τοὶ πουτύπδῃϑε, ὑπέσοεφον ἐς τὴν Σκυϑικίω «
ἀφαριοϑέντων δὲ οοὕτων Ῥποιραῖποιν , ὡρ οὐκέτι ἐφανποΐζον"» σοὶ, οὕτω δὴ ὃ δα -
ρεῖος τείχεα μὴ ἐκέϊνα ἡμίνγαμετῆκε"αὐδοδὲοἰσσοςοίαοἤϊεπρὸσἑπσέρίω,
δοκέων τούτους το ποίντας “οὺς Σκυϑω' ἔνοκ,κοὶ πρὸς ἑ ασέρίω στρίαο᾽ φδύγεινε
ἐλαυνῶν δὲ ταντοιλχέσηνενφϑατον,ἐςτὴνΣκυϑικίωἀπίκων,ἐςὃἐνέκυρσιἀμφο-:
τέρῃσιτῇσιμιϑίρῃσιτῶν Σκυθέων:- ἐντυχῶνδὲ ἐδίωκε ὑπεκφὅμοντοις ἧ μόβ ἡς ὁδιᾷ . "
οὐ γαραὐίεεἐπιὼν ὃ ΔουρέϊοςδΣκύϑαικουτοὶτοὶδεδουλδυμένα ὑπεῷδυτον ἐς τὼν
ἀπειποιμένων τὴν σζμετέρίωσυμμαχίίω«πρώτανδὲἐςὥΜελαγχλαίνωντὴνγῖν.
ὡς δὲ ἐσβαλόντεν τούτους ἐπτοίραξαν ὁΐ το Σκύϑοιι, κοὰ ὁ τιδδ σοι, μουτηγώονο οἷ
σκύϑαι ἐς τῶν Αγοϊοφαάτων “ουὐσ' χύρους»ταραχβέντων δὲ καὶ «ούτων, ὑπαΐγον
ἀδὲ τὴν νδυοίοια «παραοσομένων δὲ κοιὰ γούτων, ἠϊίριν οπσοφΦϑύγοντες ὧι Σκύ θαι.
ἰς οὖς ᾿ἀγαϑυΐσους «᾿Αγοίϑυρσοι δὲ δρέωντος κοὰ Ῥς ὃ μούρους φϑύγοντοις οἶδ᾽
ξκυϑέων, καὲ τοτοιραγμέγους, πρὶν ἢ σφι ἐμβαλέειν «οὖς πκύθασ᾽, πέμ!αντες
κἠρυμου γάτα γόρδυον᾽ Σκύθῃσι μὴ ἐππι βαΐζνήν τιδν σφετέρων οὔρων προλέγοντες ὡς ἃ παι
οίσοΐ ἐσίβα λόντᾳρ,σφίσι πρῶτα σιαμαιχήσοντ) «Αγοίθυρσοι ἱὰ προεί παιντες ταδήα,
ἐδοΐθεον δὴ τὰς ὅρπο' ἦν νῷ ἔλοντος ἐρύκην οδὸ ἐπιόντας,ΜελοίγχλόώνοιδὲκαὶΑνοΐδο
φάγοι καὶ πυροὶ ἐσθαλόντων τῶν τιδσζωνἅμα Σκύθῃσι, οὗτε πρὸς ἀλκίω ἐξά-

“πον.



ΜΕΛΠΟΜΕΈΝΗ..

“οντοιἐπιλαθδμῆνοί τα τῆ ς ἀππειλτςἐφόυγοναζεὶ"πρὸςβορέωἐςοἱὸδδημουτοῖα
ραγμκένοι δὶ δὲ Σκύθαι ἐς μϑὺ ποὺς Αγαθύρσουσ' οὐκέτι ἀπείπτοιν τοις ἀσσαικνέονο -οὗ ὃ,
ἐκ τῆς Νόυριδον χὸ ρησ' ἐς τί στῇετέρίω πουτη γίοντο τοῖσι τιδν'σμσι-ὡς δὲ πολλὸν ἠΦ
τοἰγένε,κοὰ οὐκ ἐποιύετο, πέμ!}οιο᾽ Δαρεἴοσ ἱππέα ποιρὰ τῶν Σκυϑέῶν βασιλῆα
τυσοέϑυ ρσον,ἔλεγετοζδε:σθμο μόγις αὐοΐοοὗν, τί Φδύγεις αἰεὶκὶξόντοιτῶνϑετὰἕτερα
“οιέφν; εἰμ γοιῦ ἀμιόχρεως δοκέφς ἑξνοιι σιωῦτῷ,τοῖσι ἐμοῖσι πρήγμασι αἰτιωϑῇ -
ἡαε συ δὲ τ δι καὶ μάχιοεἰδὲμὴ,καὶοὕτωπουέμᾶνοςγοῦοδόμε,διασστῃ τῷ σᾷ
φῆδρα ᾧ γῶν γῆν το καὶ ἵσίορ ἐλθὲ ἐς λόγους. πρὸς τοῦτα ὁ Σκυθέων ξασιλόῖς τι --
σνέθυρσοςἔλεγετοῖδε, οὕτω πὸ ἐμὸν ἔχει ὦ τιδβσα,ἐπὸ οὐδένα κω αὐθρώπσων δείσας
ἔφυγον,οὐτοπρότερον,οὐτεγωῦσιφόύμω.οὐδέτινεώτερονεἰμὶποιέξιςνοῦἢκαὶἐν
εἰράνκ ἔωϑαποιέειν ὅτι δὲ οὐκ αὐ πίοι μάλχο μαί τοι, ἐπὸ κοὰ τοῦτο σημανέω. ἡμῖν οἷ
τὸ ἄσεα,, οὔὗτο γί πεφυτευμῆνῃ ἐςί - τῶν πέρι, ϑείξριντος μὴ ἁλῳῃ ἢ ποαιρῇ, τοίχιον
συμμίσγοιμῶναὐἐςμάχηνὑμῆν.εἰδὲδέοιπτοίντωςἐςτοῦτοπουτατοίλθσ'ἀπικνζεαϑον
τυγχανουσι ἡ μῦν ἐόντος τάφοι ποιϊῶϊοι . Φόμετε τούτους αὐδυρόντεφ. συγχέειν
πειρᾶοϑε αὐ ηαύς . καὶ γνώσιοϑε τότε, ἐἴτο ὑ μὴν μαχεσόμεθα “αϑοὶ τῶν τάφων, εἶτα
καὶ οὐ μαιχῃσόμεθα . πρότορον δὲ, [ὦ μὴ ἡ μέοιο᾽ λόγοο οἱρῇ,οὐ συμμί ξομλῥ γε! . ἐμι-
φὶ μῖν μάχῃ, τοσοῦ ταεἰρήοϑω "διασύτα ς δὲ ἐμοὺς, δία το ἐπὸ νομίζω τὸν ἐμὸν πρό
γῦνον μκοδὲ χοίαν συ Σκυϑέων βασίλειαν μούνουο ἔϊγοιε. σοὶδε αὐ τὴ μίν σόρων γῆς τὸ
κοιὶ ὕσθετος ,οἵορα πέμωποι αὖ τὰ,δισοι πρέπει ἐλθέϊν . αὐπὶδὲτονὅτιδιασύτης,
ἔφησεις ἑΐγοιε ἐμὸς κλαίειν λέτω «ηοὔπόἐςσιλ ἀγὸ Σκυϑέων ῥῇσιο ὃ μὴ δαὶ κῆρυξ οἱ
χύκες ἀγγελέων ταῦτα Δουρείῳ - οἱ δὲ Σκυθέων βασιλῆες ἀκούξωγτες τῆς δουλο --
σιμήης 5 ὅνομα, ὀργῖτο' ἐτσλήοϑηίοιν. πἰιὺ μὲ δὴ μξὰ Σιαυροματῴων͵ μοϊρίω τα λθεϊ -
Θν,τῆ οιἤρχιΣκαποισιο', πέμπουσι τῶσι κα λδίον τας ἐο' λόγουσ' ἀπαικέαϑαι πού» ι--
σι δὲ γον τον ἐζόυγμκένον ἐφρούρεον . αὐτῶνδε “εἶσι ὑπολειπομίνδιαι ἔσοξετσλὰ-
νὰν μὲν μικέσπι πόδ σιχο',οἶτα δὲ ἑπκοίσοτεαὐαιρεομάϑοισιἐπιτί,ϑεαδριγωμόντιοὧν, δὶ
τὰαὐ αιρεομθδους τούσ' Δαρείου, ἔποΐδυν πὰ βεβου λόυμῆζα . ἣ μὲ δὴ ἵτσος,τίἹπὶ
"πον αἰεὶ Τέπεσιε ἡ τῶν Σκυϑέων. οἱ δὲ τῶντιόν σίων Ἰτσσύ ται φδύμντεν, ἐσίπιπον
ἐς οὐν πεζόν, ὃ δὲ πεζόθο'αχεὶἐταεκσύρες"διδὲΣκύϑοιιἐσαράξαντεςπίωἸτσαυν,ὑπίςρι-
Φον Υ πεζὸν Φοβδεόμῆνοι - ἐποιέοντο δὲ κουὶ τοὺς νύκτοις ποιρατσλησίασ' προσβολὰς
δι Σκύϑαι ".5,δὲ οἷσι τ ὀβσῃσί το ἰν σύμμαλον,κουὶ χοἴαι Σκύθᾳσι αὐτί ξοον ἐπιτι.ϑε-
μύνοισι. τῷ Δουγείου ςρατοπέδῳ, ϑωῦμοα μέγισον δέω» τῶν τε ὕγων ἡ φωνὴ κοιὲ τῶνἧ
μεόγῶν “αὶ ἔδυς, οὔτε γοῦν ὄνον οὔτε ἡ μιέουον γῆ ἡ Σκυιϑικ φόνει, ὡς κοοὶ πρότερόν.
μοι διση'λωταε, οὐδὲ ἐς! ἐν τῇ Σκυθικῇ ποίσῃ χωρᾳ “΄ποιράποιν ὅτε ὄνον οὔτε ἡ μίονοα
σοὶ τοὶ ψύχυα ὑδρίζοντοες ὧν δὶ ὄνοι, τοίραχοσον πιὸ ἵσσον τῶν Σκυϑέων. πολλάκισ' δὲ
ἐπιλαυνόντων ἀδὴ ρον ὀρσκο μετα ξυ ὅκως ἀκούσειαν δ ἵτασοι τῶν ὄνων τῆσφῶ
νῆφ, ἐποράοσοντό τὸοὐσὸσρεφόμνοι, Ἀοὰ ἐν ϑού ματι ἔσκον, ὀρϑὰ Ἱστῦντεςτὰ ὥ-
τὰν ἀτο οὖτοι ἀκουΐαντος πρότερον φωνῆς τῆς τοιαύτας, οὔτε Ἰδόντος «ὁ ἄδοῦ -
ταῦτοι μῆναν ἀδὲσμικρόν τι ἐφόδοντο οὗ φῳιλέμου, ὦ δὲ χκύϑαι ὅκως οὺς δ-
β.ς ἴδοιον τοϑορυβημβέσυς, γα ποιραμβδοιέν το ἀδϑὲ τπαλίω όνον ἐν τῇ σκυϑικᾷ,
κω “ποιραμϑῥοντιςαὐεεῦντοτῶῦνποῦτὰνἐπιδείσιςἐόντος,ἐπτσοίδυν τοιόνδε, ὅκως τῶν.
προβάτων τῶν στ ετέρων αὐτῶν ποιταλίποιον μὰ ποῦν νομέων, αὐδηθὶ αὐ ὗπε -
ξόλαυνον ἐς ἄλλοι χῶρον . δ δὲ πιόϑσου. ἐπελιϑόντες, ἐλάββεσίον.τοὶπρόβατα«
κα Λα βόντεο᾽,ἐπσηήίροντοαὐτῷππετσοιεμίδῳ.τσ λλάκας δὲ τοι οὐτουγινομάνου, τέ--
λος, Δαρέϊός το ἐν ἀπσοοίῃσι ἄλάτο" καὶ ὦ Σκυϑέων βασιλῆι μαιϑόντις ο,)Ρ,
ἔπεμφον κήρνιοι σἰδραΔαρείῳ φόνοντοὶ,ὄρνιθάτοῦμιῷνὴβάξαχον,δὶςοὺςπίῃ
τοῦ πόμίσουι δὰ τὸν φόβοντοι “τοὶ σῶρα ἐπαμοώτρν τὸν νόον "τῶν σ᾽συμθέων «δὲ;
οὐδὲν ἔφη ἃ ἐπεσυίλιϑοι ἄλλο, ἢ δόντοι, τοντα χίσην ἀπποι λλάοτεοϑαε. ομδερὺς δὲ
"»ς τόμσας ἐκέλδυε,εἰ σοφοίεἰσι, γν ὥνοι πὸ, θέλει τοὶ σἵδρα λέγειν «ταῦτποι ἐ-
κούζφιντορ ὦ τ ὄβσου. ,ἐδπλόδύονη» "6 αρείς μὲ γωυΐ γναἰμκἔην, Σκύθας ἑωῦτῷ διδόναι
στδέας τὸ αὐ οὺς,νὴγῆντο,ὑοϊορ,εἰησνζονοος τῇδεὡςμϑο'δὰἐντῇ γῇ γίν(δ κοιρθὸν
οναὐγὴν αὐθρώττῳσιτιόμενος Θάζαλος ὃ,ἐν ὕσεετιεδρνις ὃ, μάλιςα ἔσικα ἵπητῳ. οἷν ἢ
ὀϊφοὺς ὡς τί ἑωυτῶν ἀλκὴνπποιρασιθοῦσι, αὕτα ὰ Δαρείῳ ἣ γνώμῃ ὠπεϑύδεκηο. σὺ
νεσήκεεσδε τωύτῃ ἡ γνώμε Γοβρύεω,τῶν αὐοϊῶν 3" ἑ πὰ ἱγὸς, τῶν τὸν μάγον μοτο -
λόγων ,εἰκοῤξογηνο τὰ σδρᾳ Λέιειν,ἰμὴ ὄρνιϑες γενόμονφι αὐο π] ὅοϑε ἐς ὧν ὁρανὰν
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ὦ παἰρσωκ,ἢμὕεογενδμᾶνοι,κουτοὸὶ τῖῖο γῆ κουταδύωτε,ἢβάϊζαλοιγυνόμλνοι,ἐᾳ τοῖς
λίμνας ἐκπηδήσητε, ἐκ ἀφρνοςήσετο ὀπίσω ὑπὸ ζϑε ἢ" ποξδυ μοίζ'. βαλλόμονοι.τ'ερ
σοι μῆν δὰ ὅτω πιὰ σἵδρα ἐϊποιζον.ἡδὰξκυϑέων μοΐα μοίρῃ τα λθεῖθι πρότδρον μῆν
ποιρὰ σίιὸ μαιῇτιν λίμνην φρουρέοιν ηότο δὲ ἀδὲ τὸν τερον τωσιέο' λόγονσ ἐλθέν,ὡς
αἀπαίκοτο ἐπὶ πίὺ γέφυμαν͵ ἔλεγὼτοίϑο αὐοίδες τωνδὶ, ἐλδυϑερίον ὑ μὲν ἥκομον Φέ-
ροντεοἤνπεργο ἐϑέληγε ἐσχκούεινπαιν θανόμεϑα γοιῤ Δαρεδον οὐτείλθοθς ὑμῖν ἐξ
κοντοι ἡ μέρα μοιύΐίαο' φρουρήσανταο σἰὺὺ γύφυμαν, αὐποῦ μὴ ποιραγνενομδέου οὗ
τούτῳ τῷ χρόνῳ,πτοιλλοίοσεϑοιιἐςτίνὑμετέρον'ναῦὧνὑμὲςτοίϑετῳιόϑντερ,ἐκδῷ
μῆν ἔσᾳαϑε πρὸσ' ἐκείνουαἰτίης, ἐκδο δὲ πρὸο ἡ μέων.. πὰς προκειμίψοισ᾽ ἣ μόβουσ' “ποὶ
ραμάναντοσ, τοαποτούον ἃ ποιλλάοσταϑε, οὗθι μὲ γαν ,ὑποδιξαμδωντ ὥνων ποιή Ξ
σειν ταῦτα, ὀπίσω τηντοχίσηνἔπείγον.τυόβσῃσιδὲμξὰτὸσίϑραποἐλϑόντα
δουρείῳ,αὐτῳτοίλβηστιν ὧι ὑπολειφϑοΐτος Σκύϑοιι εξᾧκαὶἵτσσοισι ὧν συμβαλέ-
οὐ τάς. τοτοιγμοΐοισι δὲ ἵσι Σκύθῃσι λο.γὸο ἐσ δ μέν διῇξε" τῶνδὲ ὧς ἕκοιφοι ὡ-
ρθον τὸν χϑι λον, ἐσιίωμον. ταραλθού των δὰ πῶν Σκυϑέων, καὶ βοῖ χρεωμβέων, ὄρ
ὁ Δουρεῖοσ τῶν αὐτιπολεμίων ὧν ϑόρυ βον͵. πυϑόμονοσδέσφεας τὸν λοιγὸν διῶνον
χασ', εἶτσε οὐδὰ πρὸσ τούσ'πὸν ἐαϑεε καὶ τοὶ ἄλλα λέγειν .« οὗτοι ὁ γοοοἷνἡμέωκ5
πολλὸν πουταφρονέσυσι- καξ μοι γι φαίνεται τοβρύῃο εἴποι “πδοὶ τῶν Σκυϑικῶν
σίδρων ὀρϑιὃο'. ὡσ' ὧν οὕτως ἤδη δόκε ὄντων κοὰ αὐτῷ μοι ἔχειν, βουλῆσ' ἀγα ϑῆσ
λᾶ,, ὅκοο' ἀστζραλέωσ ἡ κομαδὴ ἡ μὲν ἔςοιι ὀπείσω"προσ' τοιδτα Γοβρνης ἃπεῶ ζα
σιλϑῦ, ὀγὼ οὐδὸν μᾶν κοι λόγῳ ἡ πιτοίμίω τούτων τῶν αὐοΐὧντίἀποοίίω-ἐλϑον
δὰ μᾶλλον ὑξέμαιϑον,δρέων αὐτρῦο ἐμπαέξονταςρ ἡμῖνιναῦὧνμοιδοκίοιἐποιοῦτοῖ
χἰϑοι νὺξ ἐπίλιοι, ἐκκαύσαντοιο' τοὶ πυροὶ, ὧσ' γὴ ἄλλοτε ἐαίθαμιον “ποιέειν, τῶν φϑοι-
“ποτίζων οὖσ ἀοϑϑενετάφις ἐσ' τὰσ' τοιλοεεσίοοίαο᾽ ὁδοσποιτήστὰντοις,Κοεηοῦςἄναξ
ποίντοα πουτοιἩστάντα,ἀπτοιλλοϊοσεόϑαςπρὶνἢκαὶδὴδἰντοθονἸϑύσοι.Σμύ-
λαο᾽ λύσοντοις πἰιὸ γέφυμαν. ἤ καξ τι τῶσι δ ξομε,Ὁἡμέωιο όγτὸἔφοιι03 δργαΐστε
τα τοβρνηο μῆν ταῦτα σαυεβούλδυε - μὲδὲ νύξ τὸ ἔνθα, καὶ δ αρέοσ ἐχλὰ
Ὦτῇ γνώμῃ ταῦτ “οὖς μὴὴ ποιματηροὺς τῶν αὐοϊῶν καὶ τῶν,ἰἐλοΐλίςος ἀπολ
λυμήδων λόχοτ'κοιὶ τοὺς ὄνους “ποίγτας πουτοισεσιχο᾽,κοιτέλιπεαὐτοῦοἱτῷςραὴν
πέδιῳ- κουτέλιπε δὲ οοὐς το ῦνους, καὶ οὖς ἀοϑενέοιο᾽ τῆς ςοατιῇςτῶνϑεἐΐνειοι.ἵνα
ἡ μὲ ὄνοι βοίω ποιρέχωντοι,διδὲαὐϑρωφρι,ἀοϑενεῖκο'μᾶνἐΐνειου ποιτολίπον, πρὸ
φάσιου ὃ τῆ οϑο δηλοιδη οὐδὸς μὲν (ὦ ᾧ καθαρῷ 45 ςραοῦ͵ ἐπιϑήσιϑαι μέλλοι
"σι Σκύβθησιοὗοιδὲδςραηόπεθονἡὗηονὧν χρένον ῥυοίαηο τοῦτοι σι ὑπολῴορ
μὔδοισι ὑποιϑέμονος ὃ διουρεῖοο, κου πυροὶ ἐκκαύ(ᾳ σ᾽, ταντο χίτηεν ἐπείγοτο ἀδὲὶ ὧν
τφρον. οἱ δὲ ὅγοι ὁδημωϑέντοςτον' ὁμέλον,, οὕτω μῖὺ δὴ μᾶλλον πολλῷ ἴεσαν τῖϊσ'
Φωνῖο ἀκρύζξεντες δὲ ὁ Σκύϑαι πίδὲ ὄνων, πούγχυ κουτοὶ χιὁρίω ἤλπιζον γος τόμ
(ς- δἡμένηοδὲ γυνομήδεσ᾽, γν ὄντας οἱ ὑτρλάφϑοντες ὧρ προϑεδομίοι εἶον ὑπὸ Δα-
ρεΐου,χεῖράς το προέτεινοντοὶσι Σκύϑεσι,") ἔλεγον τοὶ νουτήοντα.ὦδὲ,ὡςἤκον1Κα
ταῦταντηντοιλίσην συςοαφοΐτὰςοὐτοδύομοΐραιτῶνΣκνϑέων,κοὰἧμυία,Συρὸ
μολταυ,κοὰ Βουόδεῖνοι, καὶ Γελωνοὶ, ἐδιίίωκον τὸν πόνσχο' 13 τοῦ τςρα, το δὲ ον
«σέρσιμον, μὰν “οΨ' πολλοῦ ἰόντος "πεζοῦ ςφραηον', καὶ τοὺς ὁδοὺς αἱὐκ ἐπαιτοιμῆέον., ὧσ
που τολμυμβῥων 31 δοϊδυ,»ν δὰ σκυϑικοῦ ἱπσσύτοω νὴ τοὶ σι μα τῆς ὁδοῦ ἐπιτὰ
μϑύα,ἃμουρπόντερἀλλήλων,φθηίινποολλῷὁΣκνϑαιποῦοπόρσας,ἀδ]σἰὼγέ-
Φυνωρἀπαιδμονοι,μα,ϑόντοοδὰτῇνὀ'σκοοὔκωἀπιγμκοΐονο,ἔλελονπρὸσ'τοῦσ'
τωναο᾽ ἐδντοις οὗ τῆσινηνοῖ, αὐοίδεο' τῶνδ», αἱ το ἡ μόδονι ὑμῖν :᾽ον οὐλιθμον σιοί..
χήν τοῖς ,Κοιξ οὐ πσοιζετο σιἔκοια ἔτι ποεραμούοντος. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πρότερον διάμαίνοντᾷ'
ἐμούετο, ναῦ λυσαντοο τὸν πσύρον,τηντοχίσηνὄνσιτοχαέροντεο'ἐλδύϑεροι,ϑεδὶσί
το κοι σκύθεσι ἀσότος χοίριν“ῥν ἢ πρότδρον ἐόντα ὑμέων θεασόταν, ἡ μέϊς “ταραςησό
μεθα οὗπτω,ὥφττε ἐπὶ μισὰ μοὺς ἔτι αὐϑρώποους αὐοὸν ςοατούσααϑ». πρδὸποῦσα ο
τῶνόῖν ἐβουλδίοντουμιλτιαίδεω μὴν ἢ; Αϑηναίον ςοατητέοντοςμτυραννδύονηρςχαῤ
(νησιωτέων 33 οὗ Ελληασύντῳ,ἰωδ γνώμη “ππεί,ϑεαδν Σκύθῃσι, νὴ ἐλδυϑεροδν τωνίΐω.
τοεϊαΐς δὰ δ μωλησῖα οὐαντίη τωύτε,λέγον»ος ὡς να μὴ ξ 'δαρξον ἕμοιξος αὐ πτύων
τυραννδύᾳ πόλιος.“ἢΔαρείςὃδωωυοὗμεοςπουτοιρεθείσης,ὅτοοὐδεροΜιλησίωνδόςτὸ
ἔςαι ἄρχειν,ἔτο ἄλλον ὀδέγα ὅσοι μῶν Οαλήσεασθ ἐὴ ἑποίςην τῶν ἡολίων δὴμοκρατζε
οϑν μάλλονἢτνραφνδύςαῦς1ςταΐν δὲ γνώμην ταύτην ἀγρόφινυ μοίσ,αὐτίκο. “ποίυτῇ
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ἣσαν τιϊαμμῖγοι πρδο' τατον σὺ γνώμιν, πρότερον τί μιλτιάϑοω αἱρεδμῆνοι. ἢ -
σκν δὰ οὗτοι οἱ σαῷὅδοντίντῷτί1φον,καὶἐόντεςλόχουπρδο'βασιλῇοα,,Ἑλλη--
ασοντίων μῆν τύραννοι, Διάφυιο' τὸ ἃ βυσιηνδσ', κοὰ τασοκλοο λαμακενδ γΚουὶ Ἠρό--
Φαντοῦ' “ποιρ]ηνὸς ιΣ Μηβδοΐωρος προιοννήσιος καὶ Αοισαγόρησ κυξζικηνγὸς, Καὶ Α ρὲ
τῶν βυζαύτιοο οὗτοι μ σαν ὦ 02 λλιασόντου. ἀπὶ τωνίῃς δὲ, Σ Τατίας τε αἰος,ῶ
Αἰακίδῃο' σοΐμιος, καὶ Λαοοσδέμαρ φωκδ)ο, κοτὲ τοιαῖορ μαλίίσιοσ. τον", μ᾽ γν μα
προκειμῖδε οὐ αὐτί τί! μιλπιάδεω. Αἰολέων δὲ ποιρὴν λόγιμοσ μουῦοσ', Αοισο γ6--
ρη0' δκυμοῖοο'. οὗτοι ὧν ἐ πεΐτε πίω 1ςταΐου αἁρέοντο γνὡμίω, ἔδοξέ σι πρὸς ταῦ-
τῇ τοῖϑο ὅλ γα. το καὶ ἔπεκ προοϑεἶναι." τῆς μὴ γυφύρῃρ λύειν τὰ κουτοὶ Ξἣν Σκύθας
ἐόρτοι. λύᾳν δὲ ὅν πόξδυμοι ὕδικνέεται, ἵνα κοκὶ τοοιέειν τι θοικίωσι τριδῦντεο μηδέν.»
κοὰδιΣκύϑαιμὴ πειρααὉ βιώμονοι, καὶ Θου λόμονοι δια βῆναι ἐὸν τοθον πουτοὶ σέ
γύφυμαν. εἰπεῖν τὰ λύονταιο' τῆς γεφυγίης ὁ ἐσ σίὼ Σκυϑικέω ἔσχον,ὧσ'ποίντα.πριᾷ
σουδ τοὶ, Σκύϑησι δξ) οἱ ὑδονῇ. ταῦτοι μὴ προσέϑηναιντῇγνώμῃ.μδὰδὰ,ἐκποίν-:
πίον ὑτσειοίνατο1ςταϊορ,τοῖϑελέχρν.αὔοίν᾽χκύϑοιν,χρυσοὶἧκετοΦόδοντοο',μὴ
ἐσ κοερὸν ἐπείγειϑε - καὶ τοί το ἀπὶ ὑμέων ἡ μὲν χρυηστῦς δδοῦ τοι. καὶ τοὶ ἀπ᾿ ἡμέων
ἐσ' ὑμέαο᾽ ἐπιτηδέωσ'ὑτσηρετξετου"ὡσ'γουβὁρὰτοιοὰλύομοντὸνπούρον,κοὰπρο--
ϑυμίίω “ποῖσαν ἕξομον, ϑέλοντεο' ἕϊγοιι ἐλόύϑεροιοὐᾧδὲἡμέες πτοΐδε λύομον, ὑμέ
κθ' κοιερός δι διίζειϑοις ἐκείνους δυρδντοισ' δὲ ὑπαόν το ὑμέων καὶ ὑμέων αὐτῶν τίς
κε οὐ τωσ ὡς ἐκάζνοισι πρέπει: Σκύϑοιι μῆν. “ διόδτδρον τῶσι παισεύζιν τες λέγωιν
ἀληϑέα, ὑσέφρεφον δὲ ζήτησιν τῶνΓ' δ σῶν κουὲ ἡ μουβ πτοινον “ποίσης τῇο'ἐκείνων
εεξόδον. αἴτιοι ὃ Ῥύτον αὐ οἱ δι Σκύ ϑοιι ἐγένοντο,τὰσ'νομὰσ'ἢἵτσσωντὰσ'πομι7ᾳ
διαφθείραντος» κἡ τοὶ ὕσδετα συγχωΐθιν τεςεἰτ᾽ταῦταμὴἐφ ίμσανχωαὐστοι,
εἰ ἐβέλοντο δ᾽πετέως ὑξδυρέειν φῦ ναὄνσασ'. νοῦὁτοί,στἐδόκεεαῤίσαβεθελδῦ-.
ἐϑαενιουτοὶ ταῦτα ἐστρ αἰληίδιν-Σκύθαι μϑΐ γεν η' στρ τέρηο λωρης; τῇ, χαλόσ τε ποῖ"
σι Ἰτσσυισι πὴ ὕσδετοα ἦν,ταύτα σιεξιόντασ',ἐδέζηντοἦναὐτίπολεμυΐπο,δοίκίοντοςκὴ
ἐκείνας δ)ᾳ, τοιότων σἰρὺ ἀποίρησίν ξριήστκαϑο. δι δὲ δῃ τι δ σον τὸν πρότϑρον ἑωνὃντε
γόμονον ςἴθον ὥξιηρν,φυλοίοσοντοο,ἴησαν"1)ὅτωΜϑγιςδὅρονἣ'“πόρονοἱ),γυκηόςτὸἃ
“σικδ μενοι λελυμῆϑησ' τῆογυφύρεςοὐτυ λόντεοἐςποῖσανἀῤῥωσιίηνοποίον,μή
σφέας δ᾽ τωνεῦ ἔωσι ἀπολελοιπότες ἣν ὃ τεοὶ Δαρεῖον αἰῇρ Αἰ γυη7 ιοσ,φωνέων μές
γίσον αὐϑρώπτων. ἄζηον δὲ ἣ' αὐοίβοακουτοιςοίντα δὴ Ὁ χείλεος ἠδ τος, ἐκάλόυε δας
ρᾶοσ' πουλέοιν τοτοῦον μαλήΐσιονὃμῆν,δὴἐποίεεταῦτο.ςιαῖοςδὲἐποικόίθι9ᾧ πρώ
τῷ κελδύσματι,τοζοτενέαο'ἁ-ποίσικο'ποιριδικορρθμόύειντὼςοατιζω,οὶ σίὼ
γύφυλαν ἔξάξε. τι ὅβίσουι μὴν ὧν οὕτω ἐκφόδηουῶ. Σκύϑαι δὲ δεξήμονοι, κοὰ τοδιδύ
πόλον ἥμαρτον τῶν τ ὁ ζῶν ἄξιο μὲν, ὦσ' ἐόνποιο' τωνας ἐλϑυϑέρεο, κοικίςφους, τς.
πὴ αὐ αροϊοοτοίτους κοίνουδ᾽ ἢ. ἀ-ποΐντων αὐθρῴπον. ἄξιο ὁ, ὡς δούλων τώνων τὸν λό--
490 φριδύ μονοι,οὐ οβοαξγρσδερι λοδέχουτοι φασὶ ἧ.,1ὃ ἀσίρητα μάλιςτα, ταῦτα μὴ δ
Σκύθῃσι ἐφ τωνας ἀτοίῤῥιπῆοὐενὰαρᾶορὃἋΣαἰΘρπΐκηςτορδυόμῆ,ἀποίκϑοἐςΣυσὸναὐ
Χερσονήσον'οὐθδϑτανδὰαὐτὸοδὰδιέβυτίσιγευσὶἐστίμὸΑσίην.λείπεὶδὲςοατηλον
οὐ τῇ εὐρώπῃ Μεγοΐδαζον,αὐοίσο “πέρσην“Ὁ,Δαρεϊόρκοτεἔστκεπέρα,ιόνϑεἐΐπτοισ
οἱ πόδσῃσιζορο,ὡρμημλέςδιαρείςῥοιὶρΤαγειν,ὡςαἴοιξετοίλετασἰὼπρώτανῶ"ῥοιέ
 ν,ἐἰρϑὸ αὐτοὁἀδιλφεδρΑρτοΐξανου, ὅτι Θὅλοιτ'αὖοἱτοσοῦτοντολῆϑοο'γυνέαν»,δ'
σοι οὐ τῇ ῥοιῇ κα κι οδαρἐἶοσ'δὲεἰτσενμεγαθυξεσαὖ'δὶτοσούγοιο οὐδιθμὸν γυνέαϑν
ὀϑλεαϑν μᾶλλον (ἢ τί Ἑ λλωϊσδε δ τσείκθον.οὐμὴνδὲ τιόβσασιτοῦτοίμενἐἶποιο,ἐτί
μια,τεδὲαὐδδνὑπέλιπε ςοατηγὸνἔσονταιτῆςςρατιῆςτῆωνοὗὀκτὼμυλισΐ
σα οὗτος δὲδμιγάβαξος εἶ ποις γ'ϑε ἴγρσ', ἐλήπετο ἀϑαύοατον μ᾽ ἡμίω πρὸσ' Ἐλλῃ-
 ποντίων γυνόμονοσ' γθὶ οἱ Βυφαστίῳ., ἔπύϑε»» ἑπ͵ακαέδειοι ἔτεσι πρόπδρον καλ--
κηδονίσυο κτίζεντας τί χωρίῳ Βυζαντίων πυ,ϑόμονος δὲ, ἔφη χαλκυηδὸνίονς τοῦ ὈΥ
ἣ χρόνον τυγχαίνῴν ἐόνταις τυφλός.ὁ γ᾽ δλὺ γον' χοιλλίονοο' 'ποιρεόντος κτίξάν γεδρε,

ἣν αἰοῴονα ἑλέαϑς,εἰμὴὃντυφλόὅτοςδὴὧναἱτεῦ μεγαδαζοῦ ςρατη λὸς ληφθεὶς
οὐ τῇ χωρῃ Ελληασοντίων,"δο μὴ μησδιίξογτοις ἐουτεςέφο οὗθο' μάγναωυ τουῦσποι ἔ--
πρησσειδ αὐδν δὰ τοῦὍν χρόνον, ἐγύν50 ἀϑὲὶ Λιθύεν ἄλλος ςοατιῆο μέγας ςόλος δζβ,
'πρό φασιν,τἰὸ γὼ ἀπσηγσομαι,προσιιηγισοέμλπρότοβτοίϑε-"ἢἐκαἰΑργοῦςἐπὶ
ἀκατίων τίσιν πασᾶϑες,ὕξελο,ϑέντ' ὑη πελοισπδε ἐκ Βραυρῶνος, λεϊσαμίδων Ἰὰ
Αθηναέῶντυναζαοις ὑγὸ πουτῴων θδελοιϑέντοο ἐκ Λέμνα,ονταλέονταςἐςΛαικε-
οἰκίμονα: ζόμενρι ἢ οὐ ὦ τοῦγύγῳγπῦρ αὐέκοιονελακεσχεμϑγιοιὴ Ἰδόντερ, ἄγγελον
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ἔσεμζον, πευσᾷμονον αἶνες το,Νὴδιθίθονεἰσίὦὃ (ὦ ἀγγέλῳ ἀρώτῴοντι ἔλεγον,ὡςἐἴᾳ
σαν χμιϑύαε,συξϑιοὃἐἶον89οὐτῇ4091τολεόντωνἡρώων.προορντασὃ “Ῥύου
ἐσ Λῆμνον, Φυτοῦίθα στρέαο. ὦ ἃ λακασχομϑνιοι ἀκηκοότεσ' ἐὸν λόγον α' γενεῆς ἢ"
μινίωνγσέμαντοο ποσιδύταρονἡρώτοον,τίϑέλονταοἥκοιοΐτὸἐςσυχιδραν,")πῦρ
αἰϑθιονδὃ,φασινὑπὸπελασγῶνἐκοΟλυϑέντος ,ἵκᾷν ἐσ «ἦν “ποιτέρας. σικοιότουτοῦ
ἢὶ ἦ. ὅτω 78το γένεαϑ», δέςιϑοξ το οἰκωφν ἅματούτοισι, μοτραΐ τε τιμίων μετέχοντέ,
νὴ “' γῆς ἀπολοιλόντος. Λαίχοσίχο μονήοισι δὲ ἕαδεδύικε αϑρ τοὺς μινύαᾳ, ἐτο' σιϑέλξ
σιομἶτοί. μάλιςα ϑὲ οὐ ἢ γέ σφεα ὥστε ποοιέειν τωῦτοι,ἢ" τεωσδιριδίων ἡ ναυτι-
Λίη οὐ τῇ Αρλ91..ϑὲξοίμῆνοι δὲ τοὺς μινύας,γῆο' τε μετόδοίαιν μὴ ἐφ φυλᾶς διεσοίσαν
“δὲ δὲ αὐ πίκοι μᾶν, γάμουἔγημαν«τοῖς,δὲἐκΛήμνουἤγοντο,ὑξέδοσανἄλλοισι.
χρόνου δὲ ἃ πηλλϑ σιεξελιϑόνος, αὐ τίαοι δι Μινύακ ὑβύβοισον,τῆτεὈασιληΐης μὰ
τρχιτέοντεσοὶἄλλαςπσοιέονταροὐκὅσια.οἿσιὧνλακεσοιμονίσοισιἔδοξεαὐποὺσ'
ἀποκτεῖνοιε. συλλαθόγτος δέ σρρεαρ,ιουτέ βαλον ἐξ δὲ κτῆν "τείνουσι ἢ τοῦσ',δνὺ κτεΐ
μῶσι Λακεσίχεμόνιοι γψκτός. μετ μόδιν δὲ, οὐδένα. ἐπεὶ ὧν ἔμελλόν στρ τα,σ᾽ πουτοι-:
χοιίσεὅγε,ποιροετηστιναἱγιωαἷκόι'τῶνμινυέων,ἐοὔίθμιἀφοτὰ "Ὁ Ὁ πρώτως
Σπαρτιητέων ϑυγατόψεσ, ἐσελθεν ἐσ σίυ δὲ «τὴν, τὴ ἐς λόγονο ἐλθεῖν ἑποῖσα ᾧ ἑωῦ
τῆς αὐοβ, δι δὲ σφριασ' ποιρδεοιν, οὐδένα λόγον δοκκίοντεο' δ οὐ τίων ΟΝ
ἐπείτεἐσλιϑον,ποιζουσίποίϑε,'ποῖσαντί,Εἶχονἐοϑῆτὰποιραδοῦίθειποἶσιαὐοὐρα
σι, οἰ τοιὶ τίἰυὸ πῶν αὐοίρεδι ἔχοι βον. δι δὲ Μινίίαεοἱδειῦτοσ' πίω γιωνομικαϊίωυ ἐοϑῆοι,
ἅτε γιευαϊκόιν ὑξῴϊ σαν ἔξω -ἐκφυγοντεο δὲ τῷ τόπῳ τούτῳ,1Κ0ν"» αὖτιο ἐς ὁ τηῦ
γότον “ὃν δὲ αὐδ'ὸν οοὔτρυ χρόνον, Θύραρ ὃ Αὐτεσίωνος Τῷ τισαμῆνοῦ᾽ 1 Θδδ συίνοξου
 Ὁ πολυνοίκεοσ,  σελλεὲς ατρηκίίω ἐκ λακεσμάμονου.ἰωδ δὲδ Θύραο ἕτοσ' γύνος ἐῶν
ηοιδιμέϊοσ, τῆο' μηὸσ' ἀϑελφεὺρ ῬἾσι“ παισὶ Αριφοσεί μον εὐρυσϑένε], κουὶ Προκλεῖ.
ἐόντων σ᾽ ἔτι τῶν τοαέστον τούξ' νμαίων, ἐπα τοτσαίεν εἶχεὁΘήραςτί οἱ Σ΄ποίρτῃ δα
σιληϊώων, αὐ ξεϑέντων δὲ τῶν ἀδελφεῶν, καὶ πουραλϑι βόντων τὺ αρῤχᾷν, οὕτω σῇ.
ὑ Θήρας διεινὸν πασοιδύμονοσ οὐδχευϑαε ὑπ' ἄλλων, ἐπείτε ἐγυύσιαὉ αῤ χῆς, οὐκ ἔφι
μῆδάν οἱ τῇ λακεσιχέμονι, ἀλλ ἀποτολϑύσεοϑαε ἰο ἦν συγγωνέκχο. ἦσαν δὰ οὐ πῇ νωῦ.
Θήρῃ κουλοομῆδμ νόσῳ, πρότδρον ὃ καλλίσᾳ τῇαὐ τῇ ταύτῃ, ἀτουγονοι Μεμβλιαρίωα
Τῷ πομιίλεω οὐοϊοῦο' φοίνικος. Κασιμοσ' γϑὃΑγίνοροςΕὐρώπην σδιζ ἔμονος, προσζ--φωὲς σίυ ναΐ Θέρίω κοιλεομάδην-προοσντιδὲἐἶτε δε δ ὃ χόρυἤρεσᾳ, εἴτε τὸ ἀλλῶσ'
᾿ιϑέλησο τρ ἣσου οὗ τοιουταλείΐπει οἱ τῇ νύσῳτούτῃ ἄλλουο τε τῶν Φοινίηφν,"ὰδὲ
κοὶ τῶν ἑοῦοὗσυγγενέωνμεμθλίαρον»οδΡι οὐέμοντο τίν καλλίφην πουλεομῦδην
ἀϑὴ γυνεᾶς, πρὶν ἢ θύραν ἐλθεῖν ἐκ λακεσίχέ μονος ὀκτὼ αὐοβῶνγ.ἀϑὶ τούτοις δὰ ὧν
δ Θήραν λοιὸν ἔχων ἀγὸ τῶν Φυλέων,ἔΞελλε σαυσικίίῶν τού: ἰσι-κοὰ οὐσδιμῶσ ὅθε--:
λῶν αὐοὺο, ἀλλα καρτα ἀκηϊδύμανος" ἐπείτε ὃ κοὶ ὁ Μινύαι ἐκοϊράντεσ ἐκ τσ ἑβ
κτῇσ ἵζοντο ἐς ὁ τηύτπεον, τῶν Λακεσοω μονίων βονλομάδων σφέας ἀπολλυίαε,
παραϊτέεταυδ Θήρασ' ὅκος μήτε φόνοςγονυτοι,αὐχσ'τεὑπεδίκετόσφρεαοδὦ.
ἔοι ἐκ τῆς χρη" συγχορησοίντων ἢ τῇ γν αἴμῃ τῶν Λακεσῖίε μονέῶν,τθεσὶ πτθεῆκαν:
τῦϑοισι ἐσ οοῦσ' μεμβλιάρεω ἃ πογόνοδε ἔπλωσε, οὔτι ποίντοις ἄγχρον τοὺς Μινύουσ᾽,
ἀλλ᾽ δλίγους τινάς.ἃγϑὺ'πολϑῦνδναὐ τῶν, ἔϊάτσον ἐς "οὖς παρωρεάτοισ',καὶΚαυσ'.
κφνασ᾽«ρύτοις δ᾽ ὁθελοίίθιντοο ἐκ τῆο χύρος,σιρέας ἑωυερὺρ ἐς ἕξ μοίρας διεῖλον",
«οὶ ἔπειτα ἔκτισιν πόλιαο' τοῖσδε οἱ αο᾽ τοῖσι, Λέπρεον. Μαΐγιςον, Θοι ξάσ-Πυ)΄λ9»
Επίον. Μοιΐσιον.ουτίων ϑὰ τοὺς τολϑῦναο ἐπ᾿ ἐμίο Ἡλέϊοι ἐπόρθησαν.τῇ δὲ νήσῳ ἀχὸ
τον οναςέω Θήραἡἐπώνυμάε ἐγ5.ὃδὲπαῖ,οὐγθ'ἔφηὦσυμεσλϑύσῳσθοιε,»οι--
γαροῦν ἔφῃ αὐ'δὸυνουταλεειν δὴν ἐν λύκοισι, οἰγὸ 1' ἔπεος »ρύτον, ὁ οὔνομοι τῷ νεητ
ἰσκῳ ούτῳ οἰόλυκος ἐγεζθο. καέκωσ »ὔ» ἐποιραΐτησε οἰολύνου δὲ γίνεται.
αἰπείεοὐπ᾿8,ΑἸγεῖσῖχεκουλόδιη7ΦυλὴμεγοΐληἐνΣ-ποίρτῃ-“οἷσιὃἐντῇφυλῇταῦ.
τῇ αὐοίοίσι,οὐ γουλ ὑπέμειναν τοὶ τέκνα, Ἰοβούσοιντο ἐκ ϑεοσπροπαίξ Ἐρινυύῶν ἢ Λα-
ἴον τε καὶ οὐἸδετσόϑεω Ἰρόν. κοὰ μὲὰ γοῦτο, ὑ“πέμεινς τών ὥξο καὶ ἐν Θήρᾳ “οἵ σὶ
ὑἐγὸ ἢ» αὐοίρ ἂν τούτ' γυχονόσι. μέχρι μάδναυ γοὗτου ᾧ' λότον, Λακεσίχεμϑύιοι Θηραΐοι
σι κουτοὶ ταῦτοὶ λέγουδ «Ὁ δὲ ἀχὸ οούτον, μολῆοι Θηραῖοι ὧϑεγυνέθοιε λέγουσί ε Τοῦ
νοςὃΑἰσανίεἐὼν Θήρα ηίίτον ἀπύτονοσὁβασιλϑύωνΘήρῃσ'τῆς νήσου͵ ἀποίκίῷο ἐς
Δελφὲσ,ἄγρυ ἐλ τῇσαπόλιοοἑπουτόμβην « εἰ ποντο δέ οἱ νὺ οἱ ἄλλοι ἢ πολιητέων,
κοιὲ ΦᾺ καὶ Βα ονὃπολυμνήσου,ξὧνγεψοςεὐϑνμιίδηρτῶνμινυζωννχρεωμλίῳ3
ηῷτοίσῳ τῷ βασιλέϊ τῶν Θεραίων πϑρὶ ἀλλωννχοᾷ ἡ τιὺνϑέη καί ξᾷν ἐν Αιούμ λιν

ὁ δὲ.



ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ...

ὁδὲ ,ἀμά βε λέγων ἐπὺ μλὴ ὦ Ἰαξ, πρεσβύτερός το δα εἰ μὶ,κοὰ βουρὺς ἀείρεχε
σὺ δέ τινα τῦνδε ἢ γεωτέρων κέλδυε φιέειν τάδε ἅματοἔλεγυταῦτοι,νὴἐδείκνυεἐς
τὸν Βάηοννηότο μὲ »οσυυῦτα'μξὰ δὰ, ἀπελϑόντεσ, ἀλοήίω ἄγον ἦν χρησκοίον, οὔτε
αἰβύίω ἀσότεο διον γῆς ἐἰη,οὗτο τολμῶντος ἐφ ἀφανὲς χρῆμα ἀποΞέλλειν ἀποιαί
ἕω͵ ἕπὰδὲἔτίωνμξὰτωδτα,ἕ(κὗετὼΘήρίω,οὐοἿσιτοὶδένοίδεα“πτοίντοίστρἸὰ
οὗ τῇ νήσῳ,τσλίωοὐδὸς ,ὑβαυαύϑη «χοεωμβέοισι δὲ γοῖσι Θηραίοισι, προΐῷὅρε ἡ πυϑίῳ
σίω ἐς λιθύίω ἀποικίίω .ἐπεῖτεδὲ κοικοῦοὐδὲνἰώστοιμῆλοο',πίμπουῶἐςΚρέτη
ἀγγέλτοι ,διξημήδουσ ἀ τις Κρυτῶν ἢ μετο ἱκων, ἀπανγμᾶνοο ἐπ ἐς λιβύϊωσσερι λα
νῶμᾶνοι δὲ αὐτίρ᾽ οὗποι,ἀσαίκοντο κοὶ ἐσ ττανον πσύ λιν.οὐ τοῦτα δὲ συμμυσγουδ) αὖ
ΟῚ πορφυρέϊτῷ,οὔνομαἔηνΚορώβιος.ὃσ'ἔφηὑπ᾿αὐέμωνἀπενειλθεὶς,ἀπικώοϑιε
ἐς λιδύεν καὶ λιδύης,ἐσΡλοίτομαννῆσον.μιοϑᾧδὲγονπείσαντας,ἢγονἐσ'Θήραν.
ἐκ δὲ Θήρης ,ἴπαλεον κουτοίσκοποι αϑοίοόϊ' τοιπρῶτοι οὐ πολλοΐ «κουτηγηίθ, μου δὲ
»»" κορωβίου ἐς τίὼ νῆσον τα την δὲτί τ λοίτακαν,ὸνμὴ)κορώβιονλείπουσί,,σι»
τία ιουτιλιταύντος δῶν δύο μηνῶν. αὐ-ΡῚ δὲ ἔπσλεον τὴντοα λέταν ,κἀποιγγελέουτοσ'
Θηραζοισι περὶ, τῆ νίσονἄτασσδ μεόντων δὲ ρύτων τολέω χρόνον 78 συγιιοιμῆζον, ὃν
κορώβιον ἐπέλιπε “πὶ “ποίντοι μδα δὰ, γῆυς Σαρμίε, τῇσ,νωύκληροοἔηνΚωλαῖος;
τολίονι ἀπ᾿ Αἰπύτου, ἀπηνείλθηἐςσίὼΓιλοίταυανταῦταν.πυϑύμῖνοιδὲ δὶ Σοΐμοι
παρὰ 18 κορω βέαυ τὸν πρῖντο λόγον,σιτίκ δἰ οὐ τκυτονκοντοιλάπουδ)" οἱὐ τοὶ δὲ οἰ--
γαλθούταςἐκτῆςνήσου,κωξγλιλόμωνοιαἰγυύπῆου, ἔπλεον, ἀποφερόμονοι ἀπηλιώτα
αὐέμῳ'κοὰ οὐ γαὺ αὐΐει εἰ πυδδμα, ἡρακλέας σήλοις διε περήσαντοο,, ἀπίκοντο ἐσ
ταρτηοσὸν θείῃ πομπὴ χοεώμονοι. τ δὲ ἐ μππόριον ἄξίηρ,ἰμδ ἀπκήροηον τοῦτον ὧν χρό-
μόν ὥφτο ἀφρυοςήξαντες οδοιὁαἰὦ,μέγιτα δὴ ελλήνων ποΐτων, τῶν,ἡμᾶσἀἰτεκί
ον ἴσμον, ἐκ Φορτίων ἐκό δαίθιν, μωτοίγεΣώςρατον“ὋνΛαοσδέμονηρσ'αἰγινήτην:
πούτῳ οὐκ δ τί ὅξι δ Ἴσοιι ἄλλον- δι δὲ Σἄμιοι τὴνδενοίταν τῶν ἐππικε ρδιέων ὁ
ελόντες,ἐξτάλονταἔποιήσαν»χαλκηϊον,κρυτῆροςοὐδολινοῦΚόφονπίοιξδὲοὐ
“οὔ γρυπῶν κεφαλαὶ πρόκροοσο ἵ ἐσι, καὶ αὐέϑηκαν ἐσ ὁ Ἡραίονὃποτήξιντοςοὐ
τῷ τᾶῶσ χαλκέςϑε κολοοσυῦν,ἑπῇατσήσιας,τοὶσι9αΐασιδβηρεισμούονα'.κυριναίοι
σι δὲ καὶ Θυραζοισι ἐς Σαρμοΐτος ογὸ Ῥύοου 5 ὅβ,ου πρῶτα φλλίαε μεγάλαι σιως-
κοίθη(αν.οἱδὰΘηροζοιὲπεῖτο“ὃν κορώδιου λιπούντεσ' οὐ τῇ νόσῳ, απσίκονη ἐς σίμὸ Θῇ
ρίω, ἀπήγγωλον ὡς σφι ἄν νῆσος ἀδὶ λιθύμ ἐκτισμούῃ - Θηραζοισι ὃ ἕαϑε Αϑιλφεόν
"πὸ ἐπ' Αϑιλφεοῦ τοέμπεῖν “ποίλῳ λθιλόντοικοὲ ζηὸ τῶν χύρων ἁποίντων ἔπὰ ἐΐν--
χων,αὔρας.ΕἾδέσζρεωντὴβασιλέατὴ᾿γυμθναΒάήον,ὅτωδὴσἐλλοισίδύοταῖν
τηποντέρους ἐρ σἰὸ τιλούτακαν. ταῦτα, δὲ Θαράϊοι λέγουδο. τοὶ σ᾽ ἐπίλοιποι ἠῷ λό--
γου,συμφόδονταιἤδηΘυραῖοιΚυρεναζοισι.Κυριναῖοιγ'“τὰ"περὶ Βαον ἐσδε μῶς ὃ-
μιολοέουδη Θυραΐοισι. λέγουσί γουβ οὔτω "ἔςι τῆοκρύτησ οαξὸς πόλις. ἐν τῇ, ἐγώνε-
Ὁ Ἐτέαγλος βασιλόύ;.ὃο' ἀϑὲ ϑυγωτοὶ ἀμέήηροι,τῇ,οὔνομαἰμἦΦρονίμη,κἐπαὶταύ--
τε ἔγεμε ἄλλην γωμαῖιοιἡδὲἐπεσιλϑοῦσα,ἐσικαζδυξψοικαὶτῷὄβ'γῳμεβυκτῇ
Φρονίμῃ, ποιρίαλουσοΐ τὸ ποιοὶ νκοτὶ “ποῖ ἐπ' αὐτί μηχανωμίδη-κοὶ τέλοσ,μαχλοσυ'
γὴν ἐπσενείηουσοίδι,πείθ4“ὸναὔοίραταῦδ΄τοιἔχειν οὐ τοῦ ὃ ἡ αὐαγυὡοϑεἰςὑγὸτῆσγιωακ
τ, δον οὐκ ὅσιον ἐμιχανᾶτο ἀδϑὲ τῇ ϑυγαστϑέ.ἰω γϑὶ δὰ Θεμίσων αὐλρ ϑηραῖορ
ἔμιπαρος οὐ τῇ οαξῷ οὗν ὃ ετέωρλος παραλαβὼν ἀδ] ξουέμ, ὑξορνθι, ἢ μὴ ἀξ.
εἰμονήσειν δ᾽, τι δ) δοιϑῆ«ἐπείτεδὲὁ ώρηφρσυ,γοῦνδὶ,ποιρασισδο]σίὺἑωῦ»»ῦθυ
μυτόνα.καὶ ταύταν ἐκώλδυς κουτοιτον τῶ(ο οἰποιγαλοντοι. ὃ δὰ Θεμυΐσων, περκλμε.
κτησας τῇ ἀποίτκυν ὅρκου, διαλυ(έμονοσ' σί ξονέζω, ἐποίει Ὁ ιζδε. ἴραλο. βὼν
οἰ τπατιῖ σοι, πέταλεε"ὡςὃἐπένθοοἱτῷπαελοίπεϊ,ἀζοσειδύμονος πίω ὁ ὥρκωσιν ᾿ν'
Ετφούξαου,κο ἐνέσισι οἱ σέ σδιασηίστεσ κουτῆ κα ἐς τὸ πέλθ.λ56. αὐασοίίις δὲ, ἀπαίκα
ποὲς τίὼ Θήρην. ἐνθδδ τον δὰ τί Φρονίμὴν ποιραλο,βὼν τιολύμψηςος ἐὼν τῶν Θηραζε:
ὧν αὐὴρ δυίαιμος,ἐ ποιλλακόθο υχρένε δὰ περὶὄνὉς,ὑφεγεδὲποτεἸχινόφωνοο',
καὶ Ξαυλοσ,τῷἄνομαἐτί,ϑηβάπος,ὡσ'Θηροοίτεκαὶκυμδηνοῖοιλέγουδο.ὡςμοι
ἔγὼ δοκέω, ἀϊλλό τι. Βοζῆοο δὲ μετοονομόοϑ ἐπείτε ἐς Λιθύίω ἀπαίκετο,ἀπό το ον
χουςηρίου ποῦ γενομῖδου ἐν Δελφοϊσι αὐτῷ,καὶ ἀργὸ τῆς τιμῆσ',ἰυὐ ἔσῳ τί) ἐπσῶνυ-:
μέίω φιδίμονος. Λίβυες γϑλαν Θασιλέα Βαῆτον κοιλέουδ)'καὶ τούτον ἐΐφενου δοκέῳ
»ϑεχαίξζουσαν σί τυϑίην,ουλέίϑιι μαν λιβυκῇ γλώδυι,εἰδιυαν ὡς Οασιλδϑὺς ἔσται ἐν
λιβύμ ἐπεῖτο ὴ ἡνοϊρ ύϑη οδηος,ἢ λιϑε ἐλ δελφοὺς περὶ τῆς Φωνῆᾳ"ἐπειρωτζον
τδέ ἃ,χοὰἡπυιϑίᾳτοίδι,



ΗΡΘΔΟΤΟΥ.

» Βα ἐπὶ φωνὴν ἤλϑεξ αὐαξ δέσε φῶδος Αφήλλον,
υ ἘΟ λιδύην 'πσέμπει μηλοϊόζφον οἰκηςῆρα- , . |

αρηδὺ εἰ εἴποι ἑλλαίδι γλαΐσν χρεωμϑη,οὗβασιλθδ,ἀϑὲΦωνίωἅλιϑεςδ᾽ἀμεί
βε τοῖσϑε,ὦγαξ,ὀγὼμῆὺἢλίϑον ποιρὰ σὰ χρουσύίμονος σεοὶ Φωνῆο.σὺδέμοιἄλλα
ἀδωυκτα χοᾶτικελόύων Λιβυΐω ἀποινίξειν «τέῳ δωυοίμει» κοΐ χειοί; τοῦτοι λέ:-
πον κε πειθε ἄλλά δι χοᾷν. ὡς ὃ κοἱ]ὰ ταυγὰ ἐϑεισσιζέ δι ἢ τὴ πρότδρλεἴχιοομεῖα
ξὺ ἀπολι "σῶν ὃ Βαῆος ἐο γἱὼ οήρίω. μὲ δὲ,αὐτῷτὸτούτῳ,κοὶτοῖσιἄλλοισιΘῳ
ραζέοισι σμυςφόμετο ποιλιγκότωρ. ἀγνούδντας δὲ τὰς συμφορὰν ὧι Θηραῖοι, ἔπσεμξρν
ἐς δελφὲς περὶ 2 ποιρεόντοων ποιοῦν. ἡ δὲ τνιϑέῃ στρι ἔχρησε, συγιιτίξασιβάῳ
κυρήγίω τῆς λιβύκο ἄμάνον πρύξήν. ἀπαίσελλον μὲ παῦτοι “ὃν Βοζῆον δι Θηραῖοι δύο
πσεντηκοντύδοισι. αλώζαντες δὲ ἐσ' πιὸ λιβύζωυ οὗτοι,οὐ γοιὺ ἔἶλον ὅ,τι ποοιίωσιἄλκ
λο, δι ἀποιλλοάίοσοντο ἐσ σίνὸ Θήρην" δὶ δὰ Θηραϊοι,ιουτοιγομδύσυσ' ἔδαλλον καὶ ἐκ
ἔων τῇ γῇ προσίοκάνοἱλλ᾽ὁπαίσωτλώεινοἱλόνου.οδὰ,αὐκηκαζόμονοι,ὀπίσωἀπαί-
τολιον'καὶ ἔιοτισαν νον ἀϑὴ λιβύκκειμμίω,τῇ,οὐνομαειὡὧοκουὰπρότερον ἐῤῥ 3
γ.,Πλοίταυα. λέγυτοι δὲ ἔσῃ ἄγοιι ἣ νῆσος τῇ να Κυρυναζῶν ταύλι. ταύτην ὁμκοίον
τοῦ δύο ἵτοα,οὐδὲνγουβσζϑιχρησὸν συιυεῷ 6} 50, οἷα αὐ τῶν κοιταλιπούντες, οἱ λοις
ποὶ ποίντεο ἀπέτσλεονἐςδΔελφός'ἀπσιιθμονοιὃ ἐπὶ ὁ χρησήθκον, ἐχρέων,φάμε-:
γ0ι ὁοάν το σίιὸ Λιβύμν,κοιὶ οὐ δὲν ἄμεινον πρήοταν οἰκα τοῦ. ἡ δὲ πυϑέη στθ!. πρὸῦο'
ταῦτα χρᾷ τοίδε, 6. τς
αςὺ ἐμδ λιβύιν μηλοζόφον δ᾽σδες ἀΐμεινον, ἡ τς .
μὴ ἐλιϑωῖγν ἐλϑόντος ἄγαν ἄγαμον συφχην σιῦ, ας .

᾿Ααϑύσκντες οὐτωνδιἀμφὰ ὸν Βάῆον, ἀπέτσλεον δα!οὐγϑὶδι᾽στρεοἱ᾽ἀπ ᾷ
ὃ θεὸς τῆτο ἀποικίης πρὶν δὴ ἀποίκον ἐς αὐπιὸ λιβύϊω «ἀπαικθίμονοι δὲ ἐς σί᾽ νῇ3
σῦν, καὶ αὐαλοι όντες τδυνἔλεπον, ἔκτισαν οὐ τῆ σ' τῆς Λἰβύις χιδρον αὐτίον τῆ νή
σουντῇ οὔνομα ἣν Αίρισον.νάπουιτεΚολλλίςοιιἐπ᾿ἀμφότερασυγικλεἰουσίκκἡ τσοτοῦ
μὃς τοὶ ἐπὶ θάτδρα ποιραῤῥέφ.οὔτονὀΐκεονὧνχιδρουἕξἔπιαἐΟὐόμῳδέστρεαῦἔ
τοὶ πποιραὶ τησοέμᾶνοι Α ἰδυδῖ, ὧν ἐμείνωναχῷ ρον ἀξουδι,αὐ ἐγνῶσαν ἐκλιπεῖν ἣτον
δ σζιας οὐ θ6 ταν δι ΑἸ βυδι, αὐαςήσαντος πόδο' ἑ σπτέρον καὶ ὧν κοΐλλιςον τῶν χο
ρῶνοΐγα σγεκκόντες ὁπ λληνες μὴ Ἰδυτον,συμμεζησοίμανοι τὴν. ὥρεν τῇς ἡ μόλε νυκὴὸς
“παρε ξβγον ἔςι δὰ τῷ χρῳ τούτῳ οὔνομα τραίδ.. ἀγαγόντερ δέ σφεα ἀϑὲ κρόνίω,
λεγομβδην ἔζνοις Ατούλλῶνος,εἶπτν «αὐοίοσ᾽ Ἑλλενδῖ', οὐθαδτοι ὑμῖν ἐπιτάδεονοἰ-
κέειν-οἰθαῦσαγὺ'ὃοὐρανὸςτέζητοιδὴμβήναυΒαἥεω1Ὁὀἰνασέωτῇο'ξδιο'ἀαβ'-
ξανηρᾳ ἐπαὶ τεατέροίκοντοι ἔτεα, καὶ Τῷ τακιδὸς αὐ ον ἀρκασίλεω αῤξαντοσο' ἑκκοαξ
ὅχηο, ἔτεα, θδΐικεον οἱ Κυρηναῖοι ἐόντος τοσοῦτοι, δ( οὐὴ χὴν ἐς σἰὼ ἀπριναίην ἐσοαίλησανο
ἀϑὲδὲ{3 τοίτον Βαϊἥεω ἠδ εὐσθιέμονοςκοιλεομῦδον,Ἐλληναο᾽ παῦποις ὥρμησε χρ,
(ίσ ἡπυϑέη τλέσιν,σμοοικίσαντοις κυμεναΐοισι αιβύϊω, ἐπειοιλίοντο γοὺ δὲ Κυρα"
νοι ἀϑὲγῆς αὐασδεσμῷ.ἔχρησεδὲὦϑεἔλοντοι,ΝΕες ὅ
οὐδέκαν ἐς Αιβύην πολυήρατον όλον ἔλθῃ ᾿ .
Ρᾶσ αὐασακομίαο,μετοῖδιπόνῳ,Φοιμυὲμελήσειν. . ες νον

Συλλελθούτουδὲδμιέλουπὸλλδἐσ'σίὼ κυλήνίω, περυτα μψόμωνοι γῆν πολλίω ἀὲ,
“ππεοίσιοι αίβυες,κοξ δ βασιλδὺσ' αὐ τῶν, τῷ,οὔνομα ἰυδ Αὐδικραὶ, ὁα το το χΐρησ'
Ξερισμόμῆνοικουπεριρι διμονοιὑγὸτῶνΚυρεναίζων,πέμαντοςἐσΑἸγυπον,ἐδ.
σιν στξασ᾽αὁποὺςΑ-πρίῃτῷαἰγυπτονβασιλέ).ὃδὲ,συλλέξωσ' ςραὺν ΑἸγυητι
ὧν πολλὸν ἔπεμε ἀϑὲ τίὼ Κυλήνην «δἰ δὲ κ υμηναῖοι ἐκφατουσοίμοιοιἐςτραστιχὸ--
ρον μία ἀϑὲὴ κρήνίω Θέςιν,σμυίδαλόν το Ῥῆσι κἸγυ7ἴοισι,καὶοἱἵκαίθιντῇσυμβο-:
λῇοτογοροὐπεπειρημῆῥοιπρότθϑρον ΑἸ τύ ΠΤ οι Ἑλλήνων ,κουὶ ποιραχρεώμνοι, σϑε:
φθαρίισαν ὅτω, ὥςτε δλίρι τινὲσ αὐὖ τζων ἀπενόςηίαν ἐς ΑἾγν πον. αὐτὶ »ούτων λὶ
γυηζιοι κουτοὶ ταῦτοὶ ἐπιμεμφόμῆνοιΑπρίν,ἀπίσησανἀπ᾿αὖον.πούτουὃδ᾽Βα!
τόῶ γένετο “ποῖϊο αὶ ρκοσίλαος,ῃ)ο Θασιλθίσιας πρῶστοι “οἵσι ἑωῦον ἀδϑελφεδῆαὶ, ἐ-
τασίασᾳ"ἐςὅμοινοὗοιἀπολιπούντοα',ἤλοντοἐρ ἄλλον χῶρον τῆς ΑἸούνσ.) ἐπ᾿ ἑῶν
τῶν βαλλόμονοι, τιν πόλιν ταύτην,ἣ οὐτο καὶναῦ Βαρκα ποιλέεταουκτί ξ οντασ'
4, μα αὐλοί ,ἀπιςοῖσι οοὸ τῶν Κυλεναίων τοῦδ ΑἸ βναν,μξὰ δὰ, Αρια σίλαος ἐς “ἴ.
ὃ ποϑεξαμῆύους τε τῶν Λιβύων, καὶ ἀποςοῖντοις τοὺςοὐ τοὺῦσ τούτους, ἐςξρατούθο..
ὅι δὲ ΔΊ βυδῖ' δείξειν τος οὐδὸν, λον» Φϑύγοντοο πρὸς τοῦσο' ἐοίουο τῶν Λιβύων. ὃ δὲ
Αρκεοΐάσουεἰπετοφϑύτουῶ,ἐοδοὐΛύκου!τοῷτῆςλτρύνοἐγίνθοἐπιδιώκοφυ"ποὰ
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ἔδοξε σι λίβισί ἐπιϑέοϑαέ δ. συμξαλόντοο δὰ,οὐ ἱκησαν τοῦ! κυληναΐοεο Ὅσοϑς
τὸ, ὦττο ἑ πακιοβλίους δταλίταρ Κυλοναίων ὐθαδτα πεσίφνιμτ δὲ ὁὶ ζῶμα ποῦ
το, Ἀρκεσίλεωνμὲνκοΐμινοντοίτὸ,κοὰΦαβμακον“πεπωνθτοα,δἀδϑελφεὺσ' Αλίαρ-
“ον ἀτουπνίγοι . Αλίουρλον δὲἡγιωὴ Ἀρκεσίλεω δόλῳ κτείνει,τῇοὔνομαἰωῦἘρυ

4, “ ΄ ΓῚ ε΄. ἰ,ν ΄ξώ. σδιεδέξο δὰ τί βασιληίίῳω τούτον τον' Ἀρκεσίλεω ὃ ποίϊοβάῆοςχολὺο' ἐῶν,
"νὴ οὐκ ἀρ τί που.ὁδὰκυληναῖοι πρὸσ' τί κουτοιλοι βοῦσαν συμφορίι,ἔπεμτονἐσ'
Δελφοὺς ἐπειρη( μάδους ὅντινα ζόφονκο.ταςτησοΐμονοι, κοίλλιςα δὴ οἰκωίοιον.διδὲτυ--
σέ ἐκάλδνε ἐκ τῆς μαντινίης τῆσ Αριοίσίον κουταρτιοῆρα ἀγαγέϑαε - αἴτοον ὧν ὦ
Κυληναῖοι,κοὰ δι Μαντιν δῖ» ἔσοσιαν αὐοίοα τῶν ἀςῶν δυκιμώταον,τῷ,ϑνομαἰώδα.
μώνοιξ οὗ τος ὧν ὦ νὴρ ἀπαικάμνορ ἐς πὸ κυρήνίω,καὶ μα ϑγὸν ἕποιτο, »οὔτο μῖν,1:-
φύλους ἐποίησί στρεασ' τῆϑε σιαθεῖς «Θηραίων μν γουλ καὶ πιῦνπεριοίκων, μέαν μοί.
βην ἐπσοίησω: ἀλλίωδὰ με λοπσοννησίων, καὶ Κρατῶν»τοίταν δὲ, νησιωτζων “ποίντων.
"ὖ» δὲ,τῷ Θασιλί Βάήῳ πορϑόεα βελῶν, καὶ Ἰρωσιιύν᾽,τοὶἄλλα“ποίντοιτοὶ,“πρότερον εἶλον δι βασιλῇ δῖν,ἐρμέζοντῷδ΄μῳἔϑακωε.ἀδὲμὲνΔτούωον ἢ κάπεω,
οὕτω διετζλεε ἐόντα. ἀδ]δὲ ἤν πούτου ταιδὸσ' Αρκοσίλεὼ,πολλὴπαραλῷ“περὶτῶν
πιμέων ἐγυύ50. Ἀρκεσίλεως γϑ δῆον το Τῷ χω λοῦ καὶ ᾧ δλετίμιο', οὐκ ἔφη αὐέ-
ξειϑαε κουτοὶ τοὶ ὃ μαντινδι)ο' Δὺμῶναξ ἔτα ξε, ἀλλὰ ἀπαΐτες τὸ πᾶν προγόνων γέ
ρεσ. οὐθόῦΤοῦ «τισι ζῶν, ἑασό 3η, κοὰ ἔφυπε ἐσ Σάμον. ἡ δὲ μέταρ ὦ, ἐς Σαλοιμῖνα
τῆς Κύπρου ἔφυγε τῆς δὰ Σαλϑθιμῖνορ ᾿οὔτον “ὃν χρόνον ἐπεκράτει ὐίλϑων, ὃ δ).
οὐ δελφρῖσι ἥυ μευτήριονἐὸνἀξιοιϑέητον,αὐέϑηκα,ὁ,οὐτῷΚορινιϑίωνϑησοωρῷ,
καετοίς. ἀπαικομλόῃ δὲ ποιρὰ Ὁ ὃ» ἧ ᾧ δρετίμη,ἐ δέ» ςοατιῆοδιουτοίξεισφέοωισἃς
πἰὸ κυλήνίωδδὲεὐξλϑων,παῖ μᾶλλον ἢ ςοατιίωΐ δι ἐσιίσονἡδὲλοιμβαύείι“ὃδὲ
δόμνον, κοιλὸν μν ἔφη κοι οοὗτοΕΥ̓,κοίλλιονδὲ ἐκεῖνο, δὸ αἵαἱδιϑιομῖύᾳςοατι-.
ἰώ. "οὔ: γϑ ἐπὶ ποιντὶ τῷ σδιδομθέῳ ἔλεπε- τολάντοῖόν οἱ ὑξέσεμοοε σίδρον ὁ εὐέλ.-
ϑων ,ἄξακρν χρύσεον Κοιὶ ἡ λοιμοίτην' προσῆν δέ ὁ κοι ἔριον. ἐπειποίσησ' δὲ αὖ τισὶ
τῆς Φόλετίμηρ τῶνὁἔπος,ὃεὐξλϑωνἔφα,τοιούτοισιγυναῖηοις σορέεϑαε,ἀλλὲ-
ςρατιῇ «ὃ δὲ Ἀρκεσίλεως Οὐ τον αν χρόνον ἐὼν οἱ Σοΐμῳ,, σμυΐγυιρε ποίνται. αἴοίδα
ἐπὶ γῖς αὐασὶχσμεῷ . συλλελο μοΐς δὰ ςροιοῦ γρλλξιἐσίλεέο δελφὲσ Αρκεοΐλεωσ',
γησόμῆνοσ' τῷ χρησηρίῳ περὶ πουόδου. ἡ δὲ τιυϑία χρᾷ τοαΐϑε, ες

» Ἐπὶμὴ τῴοσερωο᾽ Βάτουτ,καὶ Αρκεσίλεωςτξοσερουο', ὀκτὼ αὐοϊοῶν γεγεὰσο διδοῖ
» ὕμξι λοξίηο' βασιλόύειν Κυλήνηο παλέον μᾶδτοι ρύου,δὲπειρᾶσθε“ποιραινέει.σὰ
» μήδηι ᾿ίσυλθο ἔοι κουτελϑοὸν ἐσ' τίιὺ σεωῦ τοῦ οἰυδδὰ σίυὸκοίμενον δδρες τολέΐω ἀμ.--
» Φορζων,μὴὑϑοηγήσᾳςοοὐσἀμφορέαο᾽,ἀλλἀττόπεμπενοτ'οὔρον,εἰ δὲ ὑξοηΤ ήσεσ
» σέ νοΐμανον,μὴεἰσύλθῃςἐςπίὸἀμῳζῤῥυτονδὰμὴἀποϑανέεαικοὰαὐὴὺς«ςΝὴ τοῦ.-
» ρὺς δηοιλλισεύων. τ

ταῦ παὴ πυϑίᾳ Ἀρκωσίλεῳ χρᾷ ὃδὲ ποιραλοι βὼν τοῦς ἐκ τῆς Σάμον κατῆλθε
ἐσ' σἰὼ κυλόνηνοκοιὶ ἐπεικρατήσχο τῶν πριγμάτων,τοῦμάντηἴουοὐκἐμέμψητο,ἀλ,
λϑοὸ διίμοις "οὺςαὐ τιςοισιώτοις αἴτος τῆς ἑωυτοῦ φυγῆςτῶν ὃ,δι μϑὺ, γ΄ποιρΐπανἐκ
τῆς αὐδρης ἀπο λλαΐοσονὉ "ηοὗο δέ τιν ονο᾽χειρωσοΐμογοσ' δ' α ρκεοίλεωσἐςκύπρονἃ
πέσειλε ἀϑὲ σιακῷ,ϑορβπύγοισ μοΐ γαῦ Κνίδιοι ἀπενειχβούποιο' πρὸς πίω σφρετόμίω,
ἐῤῥύσρκντο, καὶ ἐν Θήρίω ἀπέΞειλοιν. ἑτέρους δί τινωσ᾽ πῶν κυρηναίων ἐς “πάρχον μέ
γαν Αγλώωμαάλου κουταφυγόντοις Ἰδιωπτικῶν, ὕλίω πδρινήσας Α ρκεσίλεως,οἱ ἔπρε--
σε. μαϑεὸν δὲ ἐπεξϑογασμεούσισι ὁ μαντή ἴον ἐὸν ἢ ὕπο,ὅτι μαν ἧι πυιϑέῃ οὐκ ἔα δὺβόν
τοι οὗ τ! κουμάνῳ τοῦσ' ἀμφορέασ ὁξοηγῆίθα, ὀβἔγυτο ἐκθὴν τῆς κυλεναΐων φ(λιοο,
δφκαίνων το ὃν κεχρυμέγον θαΐαηον,κοὰ δοικίων ἀμφίῤῥυον σί κυρίωωΕἰ εἶχα
ἦ γωαζιο συγγενέα ἕω ον, ϑυγατῦξα δὰ Τῷ τῶν Βαρκαΐξων βασιλῇοο',τῷ,ὅνο-
μα ἰαδὃ Αλοιζήρ.ποιρὰοὗτον ἀποιινέετοαι «Κοιξ μιν Βουρκαῖοἱτὸαἴοίοσιν,κοὰτῶν ἐκ
κυλήνης φυγοοσίον τινὲσ' πουτοιμα,ϑύντος ἀγοράζοντοι,κτείνουσί«πρὸοδὲοὶδὲνπσεν
ϑερὸν αὐπον' Αλοιζῆρα. Ἀρκεσίλεως μοΐγαυ εἶτο ἑκὼν, ἐἶτε ἄκον ὕδαμαρτῶν τοῦ
χουσμιδ,έσλησε μοίρον τί ἑ ωὐπον᾽, ἡ δὲ μότηρ Φόδετίμη, τέωσ' μῆν ὃ Αρκεσί-
λεῶς οὐ Τῇ Βουγίκᾳ δγαςτόπο 03δὲ γασμένοοἑοῦτῷκαικθυ,ἡδὲ,εἶχααὐτὴἢπαιδδσ'
"πὸ γύρεα οἱ κυμήνῃ,κοὶ το λλα νεμομένη, Καὶ ἐν βουλῇ ποιρέξεσκα"ἐ πεΐτο δὲ ἔμαθε
ἐν τῇ Βαρίκα ἀποθαυόντοί δι δὲν τοαξόνε,φόύγου(διοἰχόκαςἐςΑἾτυΤΠονσανγὺὶδἐκ
»αρκεσίλεω δ δγεσϊαεἐσ'καμβύσια ὃν Κύρου πεποιημένας, οὖς γωὺ ἰώ Αρ-
κεσίλεωσ,ὃσκυλήνίωκαμβύσεξσωκε,κοὰΦόροοςἐτάξατο.ἀπικομένῳ δὲ ἐρ' Αὔτυ--
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ἴον ἡ φόδετίμε,Ἀρυαύδιωἱκώτιρἵξετοντιμωρῆίθεἑοῦτῇκελδίουξε,προῖδομέ-
"πού φασιν, ᾧσ' δ δ, “ὃν μησισμὸν ὃ τααῖσ' δ τέϑναικε ὃ δὲ Αρναύσδηο ἰώ ὅτος τές ΑἹ
μἱ που ὑποιρχοσ,γ᾽καμβύσεῶκοιτεσεώο,.ὅσὑσύδῳ χρόνῳ τοῦπον ποιρισούμβνοσ'
δαρείῳ, διεφθαβη. πυϑόμονος γῇ Ἰσδὸν Δουρεῖον ἐπαιϑυμέοντο μψεμϑσιωον ἔων'
ἠῷ λιπέϑις τοῦτον εμὴ ἄλλῳ ἐν βασιλ(] ουτδργασμούον, ἔμιι μέωτο τοῦτον , ἐσ' ὃ
ἔλθβεδνμεοϑόν.Δαρᾶοςμενἐὺχρυσίονκοιθαρώτοατον ἀπε ις ἐς ὁ δαυατώτα
ποννόμαεσμα ἐκθ.1αὉ Δ ρναύσης δλουβαων αἰγύ πα, γύΐοιον πόνον τοῦτο ἐφρίκε:
κοτὲ νωῦ ἔπι αὐ γυΐριον (οἰθουρτατον “Ὁ οὐῥναγόδηκάν. μαϑεὸν ὃ διουρεῖδο' μιὰν τοῦδ.
ηριδθυγα, αἰτίαν ἃ ἄλλην ἐπενείν ὡς δὲ ἐ ποινιςαιίατο,ἀ έκτεινε. τότο ὃ ὅτοςὃΑρυαΐ
δης πουτοικτείρας ᾧ δδετί μεν, διδοῚ αὐ τῇ ςοαδ' ἥ" ὁ αἱ ὐ ΠΣ ἀποιντοινὴἢ"πεζὸν,
ιὰ δυναυτικόν ςϑατηγὸν δὰ Ζ' μὲ πεζϑ,άμασιν ἀπέδεξε, αὐοίρα μαραφλον. ἥλναυ.
γινϑῦ Βαοίρην, ἐόντα ποισαργοῖδην γύνος. πρὶν δὲ ἀφρσεῖ λοίε σἰὺ ςρατιίω Αρναΐσῃς,
πἰμλωο ἐς τίὼ Βουβκίω κιήρυνοι,ὁτυνθωϑειοτίσ'ἐϊαδ᾽Αρκεσίλεωνἀποκτείνοο᾽ὧιδὲ
Βαρκοίῖοι αὐτὸν ὑταιϑεκίχη»ποίντες"τσολλάτε γουᾷ καιὲ ποιοὶ πτοζοων ὑπαὐτον".
πυϑόμωνου δὰ τοῦ ταὃΑρυαΐδας,οὐτω δὲ τίὼ ςοατιίω ἀπέφελλε ἅμα ἢ Φόμετί--
μῃ. αὐτο μϑδγαν αἰτίη πρόσφιμα τον' λόγον ἐπνοῦ. ἀπεπέμσετο δὰἡςρατιὴὧδ ἐ--
μοὶ δοκέει, ἀδϑὲὴ λιδύων κουταςοοφῇ. Λιβύων γῈᾺ δὴ ἔθνεα πολλὰ, κοὶὰ πτοινηἹοἱδξι.
καὶ πὶ μᾶν αὐ τῶν ὀλίγα, βασιλέος ἰω ὑπήκοα. τὸ δὲ«λέω, ἐφρόντιξε Δαρείου
οὐδέν ἀνκίουσιδὰ μουτοὶ τοῖϑα Αἰ βυεο οπὶ αἰ γυύπε αῤλϑμωνοι- πρῶτε Αδυρμαχᾷ-:
δι Λιδύων το; ἵκενταῦδὶνόμοισιμῆν,ταταλέωΑἸτυΠΤΊοισιχρέωνται.ἐοϑῆτοιδὰ
Φορέουδ,, δϊίω ὁ ἄλλοι αἰ δυσῖν. αἱ δὲ γιωαῖκερ αὐτῶν μψέλλιον πθρὶ ἑμουτέρῃ τῶΚΣ
κῃ μέων φορξουδὴ χοίλικεον "τοσ'κεφαλοὶο δὰ κο μῶσοι,υο'Φθέϊραρἐπεωῦλοίβῶσι
ποὺς ἑωυτοῦ,ἑνοΐση αὐ τιοϊδέκνει,κοὰ οὕτω ῥ [ΠΤειοὗτοιδὰμοαῦοιΛιβύων“οὔτοδΡ-
μέζονταωνκαὶ τῷ Θασιλέ] μουῦοι τοῖσ' πτοιριϑένονσ μελλουσος σμυοικίάν ἐπαιδιεικνύ
οι ἡδὲ δ) τῷ Θασιλέ] αβεφὴ γονοταυ,σὺῬύτονδιαποιρϑενδύςτοι-“ποιρήκουσι
δὲ οὗτοι ὁ! Αὐυρμαχίσιι ἀπ᾽ Αἰγυύπγου μέχρι λιμλίοο,τῷοὔνοματ'λόδυόςἔδι.του
70 ϑὲ ἔχονται Τ ιγοίμονε,νεμιμονὸιτέπρὸςἑασίρηνχιδριννμέχροιΑΦροσισιοίδοςνῷ
σου"οὐδὰτῷμεταξὺ χόρῳ τούτῳ (το σλοιτία νῆσοσ ἐπα κείετοοι,τέἔιοτισανΚυδ
γοῖῖοι «κου οἱ “ΐ ἡ πείρῳ μοωνελάϊοο λιμίω δκοι αξιρις.πίρδιΚυληναῖοιοἴκεον"κοι
Ὁ σίλᾷλον οὐδίχωταυ ἀγὸ Ῥύτον. πιιρήκει δὲ ἀχὶ τιλατῴισ νήσον, μέχρι ον σύ μα-
τὸς τῦτο σύρτιος δὲ σἱλφλονινόμαισιδὲ χρέωνη7 οὗτο! ποιρατσλησίοισι “Ἷσι ἔ τόβοισι-
τὶ γαμέων δὲ ἔλονταιὁπρὸσἑασόρυῃςΑσιθύςοι: οδηϑι ὁ χοῦν Κυλλήνης οἰκώσυσινδὲ
λάλχθιοσαν δὰ οὐ κουτη κουνῶ ααἰδύςοιὁγοῦρ“ποιραθάχθιοσαν,,Κυβηνοῖοι νέμοντοιε:
πεθουσου βάται δὲ ἐκ ἥτατα, ἀλλὰ μάλιςα Λιξύωνεἰσί. νόμον ὃ “οὐσ τολϑϑνο᾽ μα
μέεϑυιι ἐπσι τὴδιδύουσι «οὔσ Κυληναίων. Ασυτέων δὲ ἔχρν77 “ὁ πρὺσ' ἑασέρηᾳ Αὐοᾷ
σοὶ. οι ὑπσϑλ βαρίκησ οἰκαουδ) μουτηίωντοο ἀϑ] θάλοιοσανκουτ' ϑθδεασερίσδι ς. Αὐοᾳ
σζῶν ϑὰ κουτοὶ μέσον τῆϊο χω ρος δικεουσι κάβαλερ,ὁλίγονἔθνορ,κοιτάκοντοςἀδὲὶθαΐ
λϑροσανκουτοὶΤαυΐχειρα πόλη τῆς Βουρκαξης. νόμοισι ὃ τοὶσιαὖοἵσιχρίωντοι,τοῦ!
σι κοιὰ δι ἐσοδὴ Κυλδήνης. Αὐορσίωνδὲ τουτέων “ὁ πρὸς ἑασέρμο' ἔλονῇ πασοῤμωνόῖ»,
ἔθνοσ' ἐὸν πολλόν- δὶ ὁ ϑέροσ κουταλείποντοῦ ἐπαὶ τῇ θαλοίλσῃ τοὶ πρόβατοι, αὐαῦσὲ
)ουσι ἐφ Αἴγιλοι χδρον δ'εαιὸοιδῦντοςοοὺςφοΐνιῃοιοοοἱδὲ,πολλοὶ,καὶἀμφλλοιΦέσῖ
πεφύκποισι “ποίν τοἐόντος κουμπτουφδροι"οοὔσ ὃ ἀπελέδεσ ἐπεαὶ ϑηρδδζοσι,οὐ ἄγαν.
τος πρὸς “ὃν ἡλίου, ουτοιλέοισί «κοὰ ἔπειτο γοίλοι ἐπι ποίοσοντος σίνουσι" γι αἴηοιο'
ἡ νομμιέζοντοσ' πολλὰς ἔχειν ἕποισοο,, ἐπαίκοινον οἱ τῴων τί μίαν ποιεῦ ταὶ, Κόπῳ
“ποιραατλησίῳ,τῷ,κοιὰΜαοσογέηηἐπεαὺσμίμιεσωναπροςήσωνταῦ,μίσγονη"πρῶτὸν ὃ γιμέονηοῳ Μασοίμωνοςαὐορδο',νόμοο δ σίιὸ νύμφίω ννκτὶ τῇ πρώτῃ Φ “τοῖν
τῶν σδιεξελθᾶν τῶν σωοτυμϑύῶν μασλομβέην. τιῦν ὃ,ὡς ἕποιςόο' ὦ μιελϑῇ, σιδοῖ σῶ-
ρονὁδνἔχῃΦόμόμονος2δἴακουὅρκοισιδὲκαὶμαντικῇχρεῶντου τοιῆϑε.ὃμινϑουδὴ
μᾶν »οὔο᾽ 'ποιρὰσῷ ἰσι αὐοίραις σδικοιεοτοίαουσ' κοι οὐῤ ἰσονα λεγομῖνονυς ψεένέϑαι τον-
Ῥυς τῶν τύμβων ἀπ όμονοι-μαντωύοντοικαὶἐπὶτῶνπροχονῶνΦοιτζοντεσ'τοὶσηΐ--
ματος" οὶκούτου ξάμοωνοι, ἐπικατοιιοικίωντοι»),δὲδὴἸδατον“τῆδ.εἰοὐὕπνιον,τού--
Τῷ χρῶντοιυνπαίσιδὲγοΐμσιχρέωνται,ἐκτῆχειρὸςσεδο“αιέϊν"κοιαὐὴρὸἐκτῇδ
ον ἑ τέρου“αίνει.ἰὐ δὲ μὴ ἔχωσιὑγρὸνμηδὲν,δὶϑὲ,τῆο'χαμόνϑενασοδοῦλοιὄντα,
λείαϑυδ " Νασοζίμωσι δὲ προσόμουροί εἰσι γύλλοι . οὗτοι ὁδατρλώλασι Κόπῳ “Ι ᾧδῳ»
δόξες στοι πίων αἴεμος,τὸἔλυτατῶνὑφοίτωνὈξηυηνςἡὃχρη σῷ(ποῖσαοὐ τὰς
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ξοῦσα τῆ σύρτιοῦ,ἰωαὐυοίοου. ἐϊδὲ, βουλδισιί μονοι κοινῷ λόψῳ ἐσοατεύοντο ξαὶ
του νότον " λὲχρδὰ τουῦῦποι, τι ,λέγουδ ΑΊ βυσῖν . καὶ ἔπεῖτε ἐγήνον»» οὐ τῇ {οἔμμῳ,
πυδύξιοὃνότοσ',κοιτέχωσέστδεαο"Ὀξατοολομίψωνδὲποντίων,ἔλοισίσίὼχαρίωοἱ
νασοίμωνόδ'. τουτζων δὲ κουτυ σόν9ε πρὸς γνόφον αἴεμον,οὐτῇϑηοιωδα],ο"κάουδΓα
ροέμαντασοἱπτοιντοιαὔϑρωπονᾧδύουδ᾽ἡπανὼςὁμελλίω..ιὴοὔτε ὅταλον ἐκτία
γαὶ ἀαβήϊου οὐ δὲν, οὔτο ἀμηεῦθαε ἐπιεέωταυ. οὗτοι μὲν δὲ μουτύσπδρϑε οἰκέουδο να
(ιμώνων. τὸ δὲ πποιρὰ τίιὺ ϑοίλοιοσοιν ἔλον τοι ὁ προ ἔσσέρυο' Μάκοε,δὶλόφεδεκεί-
ροντοῖς. “ὁ μὴν μέσον τῶν ποιόν οὐιέντεο' αὐ ξεϑυαετὸδὰοὔϑεν,κοὶοὐ,ϑεν,κείρον.--
τοῦ οὐ χροΐἐοδὲὃνπσύλεμον,ςοαϑῶνκουταταζων δορὰς φορέουδο προ βλιήμουτοι.
πὰ δὰ αὐ τῶν, Κίνυ. ποταμϑο ῥέων ἐκ λόφον κῳιλεμῖδον Χαρίτων, ἐς θάλασσαν ἐκ
συ607.ὁδὲλόφοςοὗτος ὃ χαρίτων, σὰσῦσ]σιμσίὅξι,ἐσύΐσηστῆςἄλλησ'τῆσ᾽προμοι--
παλελϑείσης Λιβύης ψελῆς,ἐγ θαλοίοσηοὃἐσ'αὐδόδν,τοίσιοισιοκθσιοΐ εἰσι. παίων
δὲτούτων ἐλθμονοι Τὶ ἰνσδενέςεἰσι, πῶν,αλ γι οὗἷικε 6 πσερισζρύρια διρμώτων πολλὰ ἃ
μοΐση φορέει μουτοὶ Ῥιόνϑδέ τι, ὧσ'λέγυηγ' ποτ αὐοίοα ἕπαισον μαι λθούτοι περισζρ ύριον
παεριδές77 . ἡ δ᾽ δὴ τολ σοι ἔχοι, αὐ᾽ τὰ αβ ἴση δέδοκῃ ἔοι, ὡς ὑπὸ τολείσων αὐοϊρῶνφραθς, « μιτί δὰ προέχουσαν ἐς δν εῖντον “ούτων τῶνΓινοδένων,νἔμονται Λῶ -
ποφοΐγοτ- δὲ ον κουρηὸν μοαῦον τον λωτὸν δίαντεο, ζώουσι, ὃ δὲ ον λωὸ):νκαρ-
οδρἔςι μέγαιϑορ ὅσον ὁ τῆ οἄνου-γλνκύτη τοι δὲντον' φοίνικος τῷ κουρπῷ προσεί..
καλος"ποιόδντοιιδὲ ἐκὉν'κουρποῦ“ούτουοἱΛωτοφάροιΚαὶοἶνον"λωτοφαγχονὃὉ
“ποιρὰ θάλαοσαιν ἔλενται Μά χλυόδ', λωτῷ μῆν καὶ οὗτοι χρεώ μονοι, ἀποὶρ ἣοσὖν γὺ
σῶν πρότδρον λελθούτων' κοιτηκουὸδὲἀϑὶποταμὸνμέγαν,τῷ,οὔνοματοίτωκ3
ΤΠ. ἐκοιδοῖ δὲ οὗτος ἐσ’ λίμψην μεγάλίω τοιτων ἰσικ.ἐνδὰαὐτῇ,νπζθο᾽ ον, τῇ, οὔγο-.
μα Φλοί. τούτην δὰ σίρὸ νῆσον Λα σίχεμονίοισίφασιλόπονἐἴγοικκτίσουι.ἔς!δὲκοὶὰ
ὅδε λόγος λεγόμονος. τάζνα, ἐπείτέ δὶ ὁ} ϑργοίοϑη ὑπὴ τῷ πηλίῳ ἡ αβπο,οϑέμονον
ἐς αὐπίὼ ἄλλίω το ξιοθμβίω,κοιὶ δῇ καὶ “τοέποσδι χαίλικεον, περιτσλώειν πελο-
πσδινησον, βουλόμονον ὃς Δελφοὺς ἀπιρίϑοε καξ μὲν ὧσ' λίονταγὺν ἐαϑν πουτοὶ
Μαλέην, ὑπολϑ βὲν αὔεμον βορέώυ, καὶ οἰτσοφἐνπρὸςτίὼΛιδύϊω, πρὶνδὲ κατι
δέαδς γῆν, οὐ οἷσι βράγχεσι γενέϑας λίμνης τῆν τριτωνίδοςκαδιἀτρρέοντισίὼ
ὑβαγργῆν,λόγος δξ) φανῆναι τοῦτωνα κοι κα λόύφν ὧν τἰθνα ἑωὺ τῷ δουῦοε ἂν Ὁ]
“πούδε, φοῖ μονός στῇ κουὲ “τὸν ποίρον σδιεξειν, κοὶ ἀπσή μονωο ὡποςελίοινπεῖ,ϑομῖνονὃ
18 τήζνοο, οὕτω δὰ γεν το διώκτσλοον πιῶν βραγγέων διεικνύγακ δὲν τού τωνοΐ στρ!
τὸν ποίφῳσδ θεῖναι οὐ τῷ ἑωνηοῦ Ἱρῷ ἐπι ϑεαυίσαντοίτετῷ“τοίποσὶκουὶτοῖσι(ν
τήζυνι σημέναντοι ἐὸν ποίν τα λόχον, ὡς ἐπσεαῦ τὸν “πτϑέφρσϊα κομέση ταὶ τῶν ἐκχϑγῶν
τῖς τῶν οὐ τῇ αβγοῖ συμτολεόντων, τότο ἑκατὸν παϑλιαο οἰκῆίθι πτϑρὶ πὼ τρυτωνΐ
 δι λίμνην ἔλλην 'σδες ποῖσαν ἦ.αἰώγμίω. τωῦπα ἀιούᾷφνταῦ οὺς ἐπιχοοίΐες Ὁ
Διδύων, κρύψας δἰν “τοζποσικ. τούτωνδὲ ἔχονται τῶν μα χλύων Αὐσῇς'σδηρι δὲ κοι
ἃ μάχλυόδ', πέριξτίτοιτωνίσοιλίμνίωοἱκεσσι.δμέσονδέστ.δο(24ὃτοίπον.
παὶ δι μὴν μά χλυδ', τοὶὀπαί(Ω κα μξουδὴ “πῆς καὰ φαλῆο, δὶ δὲ Αὐσῇσ',τὸἐμπροοϑενοὃρ
τὴ δὲ οὐιουυσίη Αθηναζεο.οὐ“πποιριϑένοιοὐὐτῶνδιΐχα σδιαφοίσυνι, μοζλοντοῦ πρὸσ ἀλλή-
λα λ΄ϑοισί τοικοὶ ξύλοισι, τῇ αὐ ϑυγνεὶ ϑεῷ λέγουίμι τὸ πούτοια ἀποτρλέειν.
τί,Αϑηναζίω καλέοισί . τοὶο' δὲ ἀποϑνησειίσας πτοιριϑένους ἐκ ἢ Κωῦ μώτων, ἀδυδὸ
ππιρϑένορε καλίοισί - πρὶν δ᾽ αὐεῖναι αὐ τοὺς μοίχιοϑαε, τοῖδε το δῦσι.κοινῇποιρϑε--
γον σίιὸ καλλιςεύκίιν ἑηοίςο τὸ κοσμήσαντες,κιυΐτοκορινιϑίμ,κοΐποινοτλίκἐλλινι
κί, ὸ ἐπ᾿ ἅρμα αἰαβις ἄσκχντορ,περιάγουσιτίλίμνηνκύκλῳ'δτζοισιὃ"ο΄ποίλαε
κϑσμέεον τοὶσ' ποιριϑίνουο' πρῚν ἢ στρ! Ἐλληναο ποιροιαοϑῆναι, αὐκ ἔχω εἶπαι. δοκοῶ
δῶν αἰγνπῆ ίοισι ὅταλοισι κοσμιξεοϑιιε αὐ τοίφ'ἀγὸ γα αἰγύπη συ καὶ τί ἀσαίσδε,
πο Ὁ κραδοσ' φημὶ ἀπ λθαι ἐσ' οοὔσ' ελλινασ᾽. σἰὺ δὲ Α ϑηναζίυ ᾧ ασὶ ττοσειδίωφοο'
ἕνοι ϑυγατῆρα, κοὰ τῆ τοιτων 'δὸς λίμψης" κα μὲν μεμφθ σοίν τι "τῷ “ποι“τοὲ,
δοαῦαι ἑωῦτὴν τῷ διξεδὺδὲδίαἑωῦτον'μενποιή(ιαϑ;ϑυγατέρα.ταῦταμὴνλέ
του" μυέξων δὲ ἐπίκοινον ποῦν γωνοειθον τριέονται, οὔτο σιωοικώοντεῦ, κτη νηδόν το
ἐμεσλϑ'μενοι.ἔπεα ὃ γι ακπὰ δὲ παισὶ ἰον ἁοϊοῦν γενίτοίι, συμφοιτίσυσι ἰο' τών
αὐοίσες τϑέρου μίωδο, καὶ τῷ, δ κα τῶναὖ σῶν ὁ πιῶι διίον,ούτου παϊονομίξε
ταυ- οὗτρι μὲ ὦ ποιραϑαλοίασιοιτῶννομωΐσῶωνΑἱβύωνεἰρέχτοιιὑσπασόδὃούτων,ἐσ
μεσύχσίαν ἧ ϑηριώσηο8)λυσύὗσϑὴδὲτῆςϑηριώδεοςἑὀφρύηἸαίμμορκατήκει»
“παρατείνοσικ οἰχοῦΘυβαζωντῶναἱ γνπη]ίωνἀδϑὲἡρακληΐαοςήλαο.οὐὃτῇὀφυί
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τοῦτι μαίλιςαιδα,δέοι ἢ μόλέων ὁδοῦ, ἁλός ὅξι Τύφεα κουτὰ λόνοβοθς μεγοίλοεε οὐ
κολωνοῖσιεκοὶοὐ κορυφῇσι ἑκοίςου τῶν κολωνὧν,αανοντίζειἐκμέσου4ἁλὸσὑ"-
γῶρ ψυχρὸν,καὶ γλυκύ. περὶ δὲ αὐ ὁ ,αὔθρωφι ἀϊκάουσι ἔραστοι πρὸς τῆς ὄδ ήμον,Κοιὲ ὑποῦν. τῆσ᾽ϑηοιώδεοσ',πρῶτοιμὴν ἀχὸ Θηβαίων δγᾷ, δείοι ἡ μόρων ὅδον αμεώ
νιϑι,ἔλχοντοσἃἱρὸνον“Φ Θεβακέοσ Διός. καὶ γοῤ ὁ οὐ Θή βῃσι,ὧς κοὰ πρόσπδρον εἴ
ρυταζ μοι,κριοπροόίόπον 19 διὸς τὠγαλμά ὕξιυτυγχανει δὲ κἡ ἀλλ στ᾿ ὑσὴρκρη
ναῖον ἐόν ρὸν μὲν ὄρθρον γίνεταιχλιαρόν. ἀγορῇρ δὲ τολυϑυσύσηο,, ψυχρότδρον.
μείϑεμιβοίιτέἐςι,κοὰὁκαρταγίνεταιψυχρόν.τανικαδ΄τοιὃοὐδουσιτοῦσ'κύΑἵ"
δ σοκλινομλύος δὲ τῇςὃμόνης,ὑπαίεταιτον ἦυχοῦ ἐς οὗ δύεπταξτε ὃ ἥ' λιοσ', κοιὶ ὁ
ὕσωρ γίνεται χλιαρόν. ἀϑὲ δὲ μᾶλλον ἰὸν ἐς “Ὁ ϑερμὸν,ἐσ'μέὁνύκτοιςπιλοιγίξει.
τὴνικοιδ'τοι δὲ ξέει ἀμ βολοίσην-ποιρέρχοντοίτομέζθιινύκτος,κοὰψνίχεταιμέχρι
ἐσ ἠὦ ἐπίκλησιν δὲ αὐ'τὰἡκρήνηκοιλέεται ἣλίον. μξιὶ δὲ Αμμωνίουσ, 2. τῆ σὀφνυ'
τσ' τῇς1οίμμουσύἀλλέωνδέοι ἡ μόλέων δδον'καλωνόοτιἁλόςὅξιὁμοῖοσ'τῷαμ-
μωνίῳ- καὶ ὕσωρ κοὶὶ αὔϑρωτσοι 'πεοὶ αὐτὸν οἴκώουσι- τῷ δὲ χύρῳ “οὐήῳ οὔνομα Αἴ-
γλά ὑξι"ἐς τοῦτον ὧν χίδρον δι Να(δέμωνες ὀπαιοοιδῦντοςῬῦσ'φοΐνιιοιςΦοιτέασι.κἰγὰ
ἢ αἰγίλων, σζβ. ϑέηο. ἐμόλέων ἀλλέων ὁδοῦδἰτοροςἁλὺσκαλωνδα,κοὶὑσζερ,καὶφοί
μκῶξ καρτοῦ φόροι πολλοὶ ,ηουτοίπϑὺ ποιὰ οὐ τοῖσι ἑ τέροισι « κοὰ αὔϑρω-ποὶ οἰκεἰουσὶ οὗ.
αὐ τῷ, τοῖσι οὔνομα Γαροίμαρτῴο δξι, ἔδνος μέγα. Ἰου ρῶο - δ 35 “τὸν ἄλοι γῆν ἐπαιφο.
φἔουτιο, οὕτω ασείροισί σωυτομώταν σ᾽ ἢ ἐφ οὖσ λῶν φαζτοιο ἐκ τῶν,ττθι ον.
το ἡ μόλ ἔων ἐς αὐ οὖς ὁδὸςὅξι. οὐ γοἿσι και δὶ ὁππσιοϑονόμοι βόεςγίνον τοι, . ὀπιαϑονό-
ΜΙδὰ 25 χοδι εἰσί στὰ κέρεα ἔλουδ) κακυφόται ἐς δ ἔμπροοϑεν. σ)οτοῦτο ὀπσίὦαὐα
χορέοντοο,νέμοντ,. ἐς οὐ" δ ἔμπροοϑω ἐκ οἷοί τε εἰσὶ, προεμ βαλλόντων ἐσ τίὼ γῆκα
πὸῦκερέων. ἀλλο δὲ οὐ ϑὲν δγχφόδσιτῶνἄλλωνβοῶν,ὅτι μὴ οὗτο κοὰ δ δέρμα ἐᾳ
ποι χύτηταά τοικοὶὰ πϑέψεν . δι τ αροίμαντος δὲ οὗτοι οὖς τρωγλοσύταςαἱϑίο“ποισ,
ϑηρδίουδ) τοῦσιτρθοίτσσοσι"δγὺ'τρωγλοδύταιαἱϑίοπεο,τουσνχοτοίχιφοιαὐθραί
πῶν “ποζντῶνεἰσὶ,τῶνἡμεῖςπέοι,λόλχοισἀποῷδομάδονοἀκούομῆν«σιτῴονταιδὲ,οἷ.
τρωγλοδύται ὄφμσ', καὶ σομύρουσ,, κοιὶ τοὶ "ιαὖ'τοι πῶν δὴ σετῶν.. γλῶσσαν δὲ οὐδς
μελἄλλῃποιρομοίζω νενομάνοισι, ἀλλὰτο ὑγασι κουτοίτσσερ αἱ νυκτορίϑες«οἱδὰΓὰ-:
ρα μα τῶνοὐ ἀλλέων δύοἡμερέωνὁδοῦ,ἄλλοςἁλόςτὸκολωνδο,κοὰὕσζρ,καὶαὖ-
θρώπο! "περὶ οὐ τὸν οἰίουδ),τοῖσιοὔνομαὅξιαἰτλαντεο.δὶοὐώνυμοίσιμοαῦοιαὐ--
θρώπσων,ἡμεῖςἸδιμῆν.ἀλέσιμῆνγουρβσφΞ]απλαυταςὄνομα,ὡὧϊδὰἑιοίσῳαὐ΄-
τέων οὔνομα οὐδὲν κιίεται οὔτρι τῷ ἡλίῳ ὑσερβάλλοντι,οταρῶντοί"1πρὺςτοῦ
Ῥισι,πτοΐντοιποὶαἰοοαλοιδορέονν),ὅτι στρέας καωξῶν ἐπι βει αὐδοούσ τι οὐ αὖ-
θρώποιο καὶ πἰιὸ χω σεν αὐ τῴων. μξιὰ δὰ, δ αἰλλίων δέηο, ἡμόρ (ων ὁδοῦ, ἄλλος 'ολῶ
νὸς ἀλὸσ᾽, κοι ὑ' σίσρ; κω αὐδρανποι πσεοὶ αὐλὸν ὀἰκάουσι. ἔχωτοι δὲ οὗ ἁλὸς ούτου ,(ἃ
ρος,τῷοὔνομαΑ'τλᾶας«ἔςιδὲςεινὸνκαὶκυκλοτδρὲς“ποίνταὑψηλὸνδὲὅχωδήπιλέ
γεταυ,ὦσ'ποὺςκορυφὰσ'αὐοῦοὐκ ἃΚτεἔζγουι Ἰδίοθονε.οὐ δέκοτε γϑ αὐ τὰς ἀπολεί
πεινέφεα, οὐτε ϑέρεοο', οὔτε χειμῶνος . ποῦ κίονα “εν σὐρανοῦ λέγοισὶὁι ἐπαι-"
χθασι ἐγοις.ἀϑὲ »ύου Τῷ οὔρεοο ὦ αὔϑρωποι οὗτοι ἐπούνυμοι ἔγογοντοκοιλέον-
τοι γουβ δ Α τλαντοο'. λέχοντοις δὲ οὐτο ἔμ ψυλον οὐ δὲν σιτέεσθαι, οὔτε οἱὑπνια ἃ
ρᾷν. μέχρι μὼ δὴ τῶν Ατλαύτων “»ούτων ἔχω τοὶ οὐνόματα. πῶν οὐ τῇ ὀφρύῃ πουτοῖ
κυμίων καταλέξαι."δ᾽χὰἡύτων,οὐκέτι.σιήκειδ΄ὧνἡδφρύημέχριὑρακληΐων
τελέων") “Ῥ ἔξω γουτζωῶν ἔς! δὲ ἀλός το μέταλλον οἱ αὐτῇἋΣδέμοιἡμόμέωνὁδοῦ;
κοαὶ αὔϑρωποι οἰκάοντος. τοὶ δὲ οἰκία τούτοισι “ποῖσι ἐκ τῶν ἀλΐίνων χόνοῤων ἀκρδο--
μέαταο. ποιῦτο γουβ ἤδα τῆς λιβιύης αἴομβραδξι, δυ ἘΝ ἡ διωυαἰα:Ρ᾽μάφειν δι ποἿἾλθι
ἐόντες ἀλίνοι,εἰ ὗε. δὲ ἀἱλς,αὐτόϑι κοὶ λδυκθε,") πορφύρεος ὁ ἃ δδο ὀρύασξ) ὑπὲρ
δὰ τῆς ὀφρύος ταύτη, ὁ πρὸς νδον κοὶ μεσόχακαν τῆς Λιβύης ὁβῃμοσ', καὶ αὔυ-:
οἵροο,͵ καὲ ἄ ϑηροσ', καὶ αὔομ βροο', καὶ ἄξυλόςὕξιἡ χρυ. καὶ ἱκμάσοσ ὕξ) οἱ αὐτῇ οὐ
δέν. οὕτω μὲ μέχρι τῆς τοιτων δος λίμνυο ἀπΑἰγυηενομάδιρεἰσὶ κρεοφαοι
τὸ νκοὶγαλοικ πόταυ Αἱ βυδῖ, καὶ 8η λέων το βοῶν οὔρι γυνόμονοι,, διόπερ οὐ
δὰ αἰ ύΠΤ οι, κοὰ ὕο' ὁ έφοντος.βοῶνμλένωυ ϑηλέων οὐσί αὐ κυλδηναίων γωναἴκεσ
σεκούεθϊδιποιτῴεαϑοίςγᾷ,σέιὸ οὖ ΑἸγύΠῳτσιν,ἀλλὰκαὶνησείωο᾽αὐτῇκαὶδρτοὶ
ἐπιτελέοωίϊαἱδὲτῶνΒαρκοωξωνγωναἶκαο,ἐδὲὑὧν πρὸσ τῇσι βασὶ γείονται «ταῦ.
τα μῖν δὰ οὕτω ἔχει. ὁ δὲ πρὸς ἑ ασέρης τῆς τουτωνίδος λίμνης, οὐκέτι νομάδες ἃ
σὴ Λ΄ υόῖν, οὐδὲ νόμοισι τοῖσι αὐ τοῖ σι χοιώμῆνοι. οὐδὲ κοιχὺλτοὶ πορδιΐία ποιδδυτοσ'
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εἷόρ τι κοὰ ὧι νομοὔϑεο ἐώθασι "ποι ἔν. δι γοιὺ δὲ τῶν λιβνῶν γομωας,εὶ μὴ ποίντος,
οὐκἔχῳ ἀϊεικίωοτοῦτο εἰποι. “ποιδδσιδὲ αὐτῶν συχἃποιοῦδι,.πτιὸνποι δίων τῶν
σφετέρων ἐπεαῦ τοδαυτζῴα γυύηη, ἀσύπῃ προβωΐτων καέοισὶ ποὶσ' οὐ τῇσι κορυφῇ
σιφλέβασ,. μετ ἑέτδροι δὲ αὐ τέων,τοὶ οὖ “οἿσι τυὐλοτοίφοισι, τοῦδε ἐΐνειοι, ὧρ μὲ
στρεοσ᾽ ἐφ “ὃν ποίν τα χρόνον πουτοιῤῥέον φλέγμα ἐκ τῆσ καφαλῇσ διυλῆσπαε. καὶ
φιαηγοῦ5στρέαισ᾽λέχονο)ἐτγοις ὑγιηροτοΐτοιδ. εἰσὶ γοο ὧσ ἐλη.ϑέωσ' δι Λα ἰβυδῖν, αὖ-.
ἡρώων “ποΐντων ὑγιηρότοζτοι, τῶν, ἐμεῖο Ἰδιμῆν. ἐ μὴν δ,δ, ηοὔτο, οὐκ ἔχω ἀλεκύῶς
ἧπαι, ὑγιηρότατοιοἵ ἣν εἰσί. ἰμῦδὲκωζουσιτοὶπουιδιίαπσοισμὸο ἐππγεψητωυ, ὁβ-:
δϑριντοιί στρ! ἄκοφ- Καὐγου γυὶ οὖρον πείσαντασ᾽ῥύοντουζσφεας.λέχῳδὲ,τα, λέων
σι αὐτοὶ αἱ βυόν. ϑυσίαιδὲγοἵ'σιγομοσιεἰσὶαἵδε.ἐπσεαὺονὠνδοἀποίρξωντοιἦξ
κτήνεος, ῥιπῇ ἐουὼ ὑποθὴ τὸν δόμον. "οὔ ϑὲ ποιήσαντος νἀ ποςοέφουσι ὧν αὐ χίνα
αὐτον",ϑυΐεσι δὲ ἃ λύῳ κοὰ σελήνῃ μολήΐοισι. ὕηρισι μά γαν “πποίντες ΑἹβυδῖν ϑυζουῷ.
φἀτοὰρ δι στοὰ τί τουτωνίσο λίμνίω γέμοντες, τῇ Αϑεναίκιμάλιςα, μέὰ δὲντῷ τοί
σῦῦν!, ποὶὰ τῷ Ποσειδέων !" πίὼ δὲ οὐδα ἐϑϑῆ τα,κοὶ τοσ αἰγίσοις τῶν ἀγαλμάτων τῆς
ΑἰϑηναΐηςἐκτῶνΛβυασέωνἐποιίσιχν ὁ Ελληνδῖ. πολἰω γουλ δ'τι σκυτίνῃ ἡ ἐοϑὴσ
χῶν Λιβναέων ὕξί, καὶἃϑυΐζανοιδιἐκ τῶν αἰγίσωναῦ τῇσι ἀκ δᾳλέσ ἀσι,ζλλὰ μάν
τινο!«τοὶδὲἄλλα “ποίντα » πουτοὶ τῶνὁἔσαλτας- καὶ δὴ καὶ τοὔνομα πουτητορέει»
ὅτι ἐκ λιδύης ἥκει ἡσολ τιὸν "ποιλλασιίων-αἰγίσδερ γουλ ππδριδοίλλονη {ψελοὶς περὶ
γένἐοϑῆτα ὃν ΟινωτὰςαἱΔίβνοσοι,καχριμλῥωοδὺδυϑεσοίνῳ.ἐκτῶν αἰγύων Ὅν.
γῴων, αἰ γήσδισ' δι Ἑλληνόῖ' μετωνό μασοιν "δοκεᾳ δ᾽ ἔμοιγε 1ὴ ὁλολυγὰὴοἱἹρδϊσιοὐθοιδ'
τοὶ πρῶτον μνέϑαε. καρτα γουὺ ταύτῃ χρέωνταυποιλὼῶςαἱΛύβυοσσαι.Κοιὲτῴασε-:
φαισ᾽ ἔσσους ζόυγν ὗε"ποιρὰ Λιβύων δι Ε λλίω δ᾽ μεμα,ϑέίποισι" θϑοϊηουσι δὲ γοὺς ἀ!
“ποθυήσκονταςδὶνομοΐδεν',πουτοζπϑὺοἱελληνόῖ», τολίω μασκχμώνων. οὗηοι δὲ ποτα
μῦγους θω 77 συῶ,Φυλοίοσοντοσ'ἐτσεαὺἀπαίμτίψυχὴν,δαθοομάνκουτήσονῶ,μὴδὰψ'ἽΤΙιος ἀποθανέεταιοοἰκήματα δὲ σύμπηκται ὁ δθεοῖο οὐδρμύθων “πρὶ οὐ ἵνοθς
Βε!.καὶταῦτα "ππδριφορτοῖενδμοισι μθὺ “Ριοὔσιοὗτοιχρέωντο,«ὁδὰ πρὸσ ἑασέ
ρὲν τον" τοίτωνοσ' ποτα μον", Αὐσζίων ἔχοντοῦ οὐδοτῆ ρόϊν ἡδὰ κίβυδῖ,κοιοἰκί᾽
νομέξοντορ ἐκτῆ ὅτε. "οἷσι οὔνομα κέεται μοξυσῖν,οἱ τοὶ ἐπιϑεκιὰ τῶν κεφαλέ
ὧν κοιμϑῶσι,τοὶ δ᾽ ἐ ποιοισθνἃκείρουσι.ὸδὲσῦμαμέλτῳχρ[ον47Φασὶδὲοὗτοιεἶ
γοίε τῶν ἐκ τροΐηο᾽ οὐ οἱ ὧν - ἡ δὲ χωρηαὐτὴτοκοὰκαὶ λοιπσὴ τῆς ληβύνοἡπρὸςἑασί.
ρίω, πολλῷ ϑκοιωδιεόρε το καὶσὰ συτῆμη 58) τῆσ᾽τῶννομοσον χιόρισ'ἡμᾶν,γυὶδὰ
πρῦο πίὼ ἠῶ τῆς ΛΙΟύης,τίδνομοΐδερνἔμοισίἔςιταπεῖνἡτὸκοὶἰαμμώσης,μέ
01 ἘΜ τρίτωνοςτοῦτοιμοῦ .ἡδὲχρὸ »ούτου “ὁ πρὸς ἑασέρενἡτῶνοὐδοτήρων,ὀρει-:
γῇ τὸ κουβτοι,καὶσοισῴακοι ϑηοι ὥσησ'.Ἠ) γουὶ οἱ δφλόῖ δὶ ὑπαερμεγάϑεες,, 'ὸ ἃ λέ-
ΟΥΤΩΣ, μουτοὶ »ούηυς εἰσί. καὶ οι ἐλέφαντίς το,κοὶ οὐξκοοι,κοὶ ἀσαίϑες το καὶ ὄγαι δὶ
"πὸ κόμα ἔλοντεσ'. καὶ δι καυσκέφαλοι,δὲ οὐ ποῖ σισήθεσι οὖς ὀφθαλ μοὺς ἔχοντος, ὡσ'
δὲ λέγυταξγε ὑπὸ Λιβύων.καὶἄγριοιἰοῦδνν,κουγιαιωσ'ἄγριαι"τὴἄλλααλᾶ
θεῖ ποσολλὰ ϑηοία ἀκουτοί (δυςα πουτοὶ τοῦς νομοΐοῖας δέ ὅξι ουτέων οὐϑὲν, ἀλλ ἄλλα
ποΐϑι, πύγαργοι,κου ξορηοίδεσ',κουὲ βου βοΐλιδῖο κοῦ ὄνοι οὐκ ὁ τοὶ κόδεα ἔχοντος, ἀλ-
λαοὶ ἄλλοι ἄποτοι, οὐ γουβ δὲ παϊνουδ). κἡ ὄρυδῖ". τῶν, κουτοὶ κόδεαῬΊσιφοίνιιδὶποῖ--
χίεςποιϑῦν τοῦ. μέγα00δὲὁϑηρίοντοῦ» κοιτὰ βοῦν ὕξί. καὶ βαοσοίθια, κοὰ ὕσε-
γον,ἢὕςριχωῷ,")κριοὶ ἀγριοι,Ι διύνετιν᾽,ϑεδεο,,κἡ“ποίυθηρεσ'ἡὀόρυερ,νὴκρο--
κόδάλοι ὅν τε “τοιτσήχωες χιρίἀζοι, τῇσι σαύρῃσι ἐμῷδ)ἔστεὉει.κοὰςοου,ϑοὶκουταΐ
γοίκοι, κοι δφρλεσ' μικροὶ κἀν ἐσ’ οἱ ἕκοιςος ἔλουτορ' ταῦ το τὸ δὴ αὐτόθι ὕἘ) θηρία,
χοξ ἀπϑρ τῇ ἄλλι, τολίω ἐλοΐφου το,κοὰ ὑδο' ἀγρίου. ἔλαφοο δὲ κοὰ ὅν ἀνγριοσ' οὐ
λιβύμ ποίμποιν οὐκ ἔςι. μυοδν δὰ γθυΐεα τοιξὰ αὐτόϑι δ. ὁι μάλ, δι(ποϑεσ' ποιλέον
τα" ὁ δὲ, Ζεγέριεο.. ὦ δὲ οὗγομαι οοὔτο, ἔςι μὴν Αι βυκὸν, διωΐχη ὃ κατ ἐλλάσὰ γλῶ
οσαν, βουνοί. ὦδὲ ἐ φνεο. εἰσὶ δὲ κοι γαλοὶ οἱ τῷ σιλφίῳ γθνόμοναε, τῆσι πταρτη οὐ
μι δ μοιδγοιτοίε- τοσουῦ τοιμϑϑ νυ θηρία ἣ τῶννομάσων λιβύωνγῆἔχει,ὅσονἘμέςς
ἱσορέοντες, ἀϑὲ μακρότατον οἷοί το ἐγυνόμεθα ὑβικέϑας "μαξύων δὲ Λιβύων Ζασῃ
κεσ' ἔλονταῦ, τοῦσιαἱ γωναἴκεο ἡνιοχεῦσι τοὶ αὐ ματα ἐο δν πόλεμον" τούτωνδὲ χΖύ
γαντοῦ ἔδονται «οὐ οἷσι μέλι μὴν πολλὸν μύλιοσοι πουτδργάζοντοις«ποολλῷσ᾽ἔτι
“σλέου λέγοται δη μεσυργοὺς αὐοίροιο᾽ ποιέφν. μεληραῦ ται δ᾽ ὧν ποῖντῳς οὗποι,κοι
πειθεοφαγίουσι. δι δέ σροτ ἀφ,ϑύνοι, ὅσοι οὐ τοῖσι οὔρεσι γένονται καυτοὶ “ούτους δὲ λέ
γουσί καρχηδόνιοι κέεϑας νῇόν,τῇ,ἔνομαΕἰκυμανινομῆνθο'δὰδιηκοσίωνταδιίων»
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τῦλοῦτοῦ δὲ, ςειγὴν σα βονὸν ἐκ τσἢπείρουἐλαιξῶντῷ μεσὴν, Καὶ οἰμπσίλῶν .λί--
μνίωὃοὐαὐτῆ!ξνοκοὲκ τῇο,οἷπαρϑένοιτῶνἐπαιχοΐων,ΠΤδδῖσιὀρνίϑωνκαχοε
μῆψοισι “σΐοσι ἐκ τῆ ἰλύοσ, ἰἔγμα αὐαφόδουσι χρυσοῦ «ταῦτα εἰ μὴν ὕξι ἀλεϑέωρ,
οὐκοἷδι«τὸδὲλέγεταιγμαφω,εἰνσ᾽δ᾽)“πτοῖν,ὅκου κοὰ οἱ Ζακύνθῳ ἐκ λίμνυο καὶ
ὕσθετος πσίοσαν αὐαῷδρομίψην αὐτὸς ὁγὼ ὥρεον, ἀσὶ μϑὺ κοὰ τολόϑνες αἱ λίμναι αὐ
τόνϑυἡδὲὧνμεγίσῃ αὐ τῴων,ἑ βύομόκονται τρσῖθν ποίντι βοὸς δὲ, διόργυδο ὕξι.ἐφ
ταύταν ονὃνπουτιεῖσι, ἐπ’ἄκρῳ μυλσίνί προσδήζαντεο.καὶἔπειτοιαὐαῷδοὐ
τῇ μυλαΐνι πσίοσοιν, ὁδι μὴν μῆὺ ἔλονίαν ἀσφ ἄλτον-ποὺ δ᾽ ἄλλα,τῆο "“αιδνικῆσ' “αἴ--
ὁσηρ ἃ μείνω-ἐο(ουσι ὃ ἐς χοίκκον ὀρωρυγμκούον ἀγχοῦ τσ Αἰ μψεο ἐπεαὺ δὲ ἀθροί(ὰ
σι συλῳἐμὅτωἐςποὺσἀμφορέας ἐκ τον' λοίκκονκουτα κέσυσι- ὅ,τι δ᾽ὁ)ὺ ἐασέσοι ἐς
"ἰὸ λίμνίω νη γῆν Ἰὸν,αὐαφαΐνετοι οὗ τῇ θαλοίοσμὶ δὲ, ἐπέχει ὧσ' τῴοσερα «τάσιος
Χηὸ τῆο λίμνες οὕτω ὧν καὶ πρὶ ἀρ τῆς νήσου τῆ ἀδὴ Λιβύᾳ κειμδῃς,ἐύτα ΠΕ
ἀληθεῖ" λέλϑυδ) ὃ καὶ τοῖϑε Κουρχμσάνιοι, ΕἾ τῆϊς Αι βρύες χιδρόν το καὶ αὐθρώγρισ.
ἔξω ἡρακλείων φαλέῶν κουτοικημάναυο. ἐσ τοὺρ, ἐπσεοῦ ἀπαίκωνται καὶ ὀβέλωντας
τοὶ φορτία, ϑίντος αὐτὰ ἐφεξῆς πικρὰ πίω κυματώγεν,ἐσθαύτοο ἐς τὰ τλδα,τό
Φεινπουπνόν. τοὺς δ' ἔπιχῷοΐσυςἸδὸμδδοξεἐνκουπνὸν,Ἰωΐαιἀδὲτίυὸθαίλοιοσαν"καὶ
ἔπειτοι αὐτὶτῶνΦορτίων,χρυσὸν τι.ϑένοιε, καὶ ὁ αραλχω ρέειν πρόσω οὐρὰ τῶν Φορ--
πίων" ποὺς δὲ Κουρχηδονίτος ἐκθ αὐτο, σκέ  αόϑοί «πο [αὐ μὴ φαξνυ ταὶστὶ ἄξιος
δχρυσδο' τῶν Φορτίων, αὐελόμῆνοι, ἐπτοιλλάοσοντοι ἰω δὲ μὴ ἀΐξαου, ἐσβ αύτερ ὀπαί
σω ἐσ' τοὶ πσλόϊο νουτέαται. οἱ δὲ, προσελιϑόντεο,ἄλλονπρὸρὧἔιἔνϑηνοινγουσὸν,᾽σ'
οὗ δδ) πείθωσι. ἀδικέειν δὲ οὐϑυτόβρους' οὔτε γοῦν αὐ τοὺς Τῷ χενσον ἀπτείϑοι πρὶν
αὖστρ.ἀπαισιοθεία τῇ ἀϊυύι πῶν φορπίων,οὐτ' ἐκείγονο' τῶν φορτίων ἀπ εϑαι πρότε
θον ἢ αὐτοὶ ὁ χρνοΐονλοίβωσὶ.οὗτοι μὴ ἐσι,γοὺρ,ἡμᾶο'ἔλομῆνΛιδύωνὑνομαϊσοιινὴ
τουτῴῶν οἱ πολλοὶ Οασιλῆος τον' μέσων, οὔτέ τι νεῦ οὔτε εἶ το ἐφρόντιζον ὁδέν.ποοῦ
τοῦδὲ ἔτι ἔχω ἀπεῖν πατρὶ τῆς χορης ταύτη ο,ὅτι τέσσερα ἔθνεα νέμετοιε αὐτὴν »
οὐ ταλέω τούτων ὅσον ἡμεῖς Ἰσίμαν.καὶ τοὶ μὴνδύο, αὐδηόλϑονα τῶν ἐθνέωντὸὃδύο,
οὔ- λίθυσι' μὴν καὶ αἱ ϑίοπες,οὐδηόχθονδῖνδιμὴ,τοὶπρὸσ'βορέω. ὁὶ δὲ, πιῶ πρὸσ' νό--
του τῆς Αἰβύησ' σιοίονταο. οίνικες δὲ ἐλ ελληνες, ἐπσήλυϑες,δονοίει δ μοι οὐ δ᾽ ἀ--"
βρέ τὴν εἶναί τις ἧ Λιβύων «σονσϊχζε, ὡςτε ἢ Ασίᾳ,ῇ εὐρώπε παραθληθῆναε “«σλίω κί.
γυποῦ μολθΐητονγουρδὲαὐδιομαὴγίτῷποταμῷἔχει.αὐἰτηδὲδμοΐατὰἀρ
5} λθιἐῶν,δήμεΐοοκαργὸνἐκφόνεινυἀδὲδκαἐδὲντῇἄλλῃΛιβύκυμελοιΠαιόᾳτογοΐρ
ὅξι καὶ ἔπυοξος παίσδιι. κοὰ ὅτο αὐ χμϑ φροντίξζουσα ἀδὲν, ὅτε ὕμβρον τολέω φριδ'
σοί,δασ΄λιντοῖι εὗεται γυὶ δὲ τωῦτα τῆο' Αἰ βύμεντῶν δὲ ἐκφορίων Ῥκαρπον ταῦ
τοὶ μέξα τῇ Βαδνλωνήων γῇκουτίτοιται ἀγα ϑη, δὲγῆ ὦ τίὼ,ὐεασερη νέμονη7-.
ἔτ’ ἑπουτοςοὶ'ἐπεοωῦαὐτὰἑωῦτῆσ'οὐῥτοιοὐείκῃἐκφόνει-ἣδὲοὐτῇκύγυπι5 515--
κόσια ἔχει δὲ κοὰἡκυληναΐῳ χώρῃ ἐβσα ὑψμιλοτατη ταύτας τῆρ αιβύησ', τί, διε νό--
μιαδερ νέμοντοιυ, Κῶς ὅρωο οὐ ἑωυτῇ, ἀξίαο᾽ ϑωύματος. πρῶτα μὴ γϑλ τοὶ “πτοιρα,
θαλοίοὐ! ο΄πὸν καρπῶν ὀργᾷ ἀμᾶ ϑαέτο τῷ Τυγζῶε . »υτέων τε δὰσυγκεκομισ:
μάδων, τοὶ ἐχοδὺ τῶν θαλϑιοσιδιΐων χωρῶν τοὶ μέσα ὀργᾷ συγκομάζεϑαι,τὶ,βου-:
νδσ κοιλέδοι' συγικοιθ'μέφοοίτοὅτουὃμέσησ'καρτοῦοκαὶὃοὐτῇπουτυπερταάτῃ“ἢ.
γίς πετοιένετου τε," ὀργᾷ «ὥςτε, ἐκπέφρ ταί το,κοὶ κουταξέδρω ὃ πρῶτορ καρ-
"πόςκαὶ ὃ τρλϑιτγαῖος συμποιρατίνεταιὅτωἐπὶὀκτὼμῆναο᾽κυβμεναΐσυνἐπατΐρεὁ
πέχει. ταῦτα μὲ νυν ἀδ᾽ γ»οοὗτοὐ εἰρήσθωὦδὲφ δε τίμηο τιμωροὶ τιέρσοιι, ἐπείτε
ἰκ τῆς αἰγύπῆεςαλίντεςὑγ᾽Αρυαέδιω,ἀπαίκοντοἐςτίΒουβκίω,ξηρλιόρικεοντέ
πσῦ λιν, ἐ ποιγγελλόμονοι ἐκσιδονονε »ο'αἰτίκο'ἦ'φόγοντονἈρκεσίλεωἢ:δὲ,πᾶν
νὴ ὦ ὁ τλῖῆϑος μεταέτιον,ἀκἐδύκονποοὔολόγουςοὐθαδταδὴἐτουλιόρκεονσἰῤ.
Βοωρκῶν Ὁ μῆναοοὐνέαχ, ὀρύοτοντίο τὸ δρύγμκατοι ὑπδηϑλα,φ δονποι ἐδ ὁ τεῖος,
κοὰ προσββολοὶο' ἐριρτδροὶςτοῦ τδϑ μονοιτοὶμὴνωνὀρύγματα,αὐὴρχαλκδὸςαὐδῦρε,
ἐπιλχεέλκῳ ἀκοίσδι ὧδε ἐπσιῴραοϑ εἰσ. περιφόλϑῶν αὐ τἀ οἱ ὺς τοῦ τείχεος, πιροσίοψι.
πρὸς ὁσδἔτσεδοντῆς πόλιος 7ὰ μὰ δὲ ἀλλα ἔσκεκοφὰ, πρὸο ἃπροσίοι «πουτοὶ δὰ:
τοὶ ὀρνοσύμῆνα, ἔχωσηεὖ χαλιθο τῆσ' ἀσοίδοο - αὐτορύοσεντος δ᾽δὴ ταῦτα δι Βαρ--:
κοᾶοι, ἔκτεινον τῶν πιόμ σέων οὖς τεωρυχίοντοις. τοῦτο μν δὴ οὔτω 2δυρέθη:πτοὶς δὰ
“προσβολὰς ἀπσεκρδοντο δὶ Βουρκοίζοι. χρόνων δὲ δὴ πολλῶν “τοιΟομδδων, νὴ “δι ΠΠ ὅν.
τῶν ἀμφοτόμων πολλῶν ,κοὶὰ ἀκ ἥοσον τῶν πιδὸσζῶν,᾿μασιο δςιοατη γὸς 18 πεζξ,μα
χανὰ τοιιτοιάδεν μαϑεὺν τοὺς Βουλκοζουςὡςκουτοὶμὴνὁἰοῳρὸνὁκοἱ ρει. εἶον, δύ τ'
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λῳ δὲ αἱρεγὶ, ποιξᾷ τοῖδι.. νυο'τοῖονὀρύξαο' δ ρέζω, ἐαἴτεινε ξύλο. ἀϑυζα
ὑσύν αὐ τῆ ὁ «κουτύπδρϑεδὲἐπαιτσολῆσ'τῶνξύλων,γραῇγῆσ ἐπεφόρισε, ποιέων
τῇ ἄλλῃ γῇ ἰσόταεδονκμαἡμόμᾳδὲ,ἐο'λόγοιςπροσιωιοιλέθοποὺρ Βουρκαίους. ὁ δὲ,
ἀοιιτῦο ὑπήκουσανἐοὃστ.ἔαδοὃμολογίμχρήσικαϑας,σἰὼδὲὃμολογίίωἐποι-
δῦντο τοιήνδε γινα. ἀδὶ τῆς κρυπτῆς τοίφρου τοίμνουτος ὕριλα, ἔστ ὁ ἡ γῆ αὐτα 8
“τῷ ἔχει, μῆδειν “ὁ ὅρκον κουτοὶ χρίω κοὶ Βουρκαίους τι ὑποτολέειν φαίαι ἀξίην ἑα
σιλέϊ καὶ τιόβ σαο' μηδὲν ἀλλο νεοχρδν κουτοὶ Βαρκαζῶν. μὲιὰ δὲ ὁ ἕρμκον, Βαρκαῖοι
μῶνπισδύσαντοςτούτοισι,αὐτοί τε ὕξόεσοιν ἐκ ᾿ν' ἄσεος, κοιὶ τῶν πολεμίων ἔων
"ποιριοΐαι ἐσ ὁ τεῖλος δὲ βουλόμνον, τοῖς πύλοις πτοίσαν αὐοίξαντεςοἱδὲτιόμίθαε
πρυτοιῤῥύξανταςτίὺκρυτῆἰωγέφυραν,ἔϑεονἔσω ἐς ὁ τεῖλος . πουτέῤῥηξαν δὲ τοῦδε
εΐνειοι σίὼ ὁ ποίησαν γέφυραν ἵνα ἐ μπιδορκέοιονταμϑυταςτοῖσιΒουρκαζοισιχρὅ-
νον μλξφν αἰεὶ δ ὅριον,ὅσονδ ἧι γῆμάᾳ κουτὰ τὰ, τότε ἄχ πουτα ῤῥύξασι δὲ,οὐἸοίτι
Ἐμῆνε ὁ ριον μουτοὶ σϑρηνοτοῦθ μὴ γαυ αἰτιώτοίονς τῶν Βουρκαζῶν, ἵ Φϑροτί αν,
“εἰτέὡἐκ τῶν Ρδβ σίων ποιρεσύ,ϑη σαν, αἰεσκολότσαισε κύκλῳ ἠΚ τείχιοοἢ"δέστρι
“ιϑοενθῖν Ῥὺς μαζοὺς ἄποταμοῦσα, περιέςιξε κοεὶ τούηοισι ὁ τεῖχορ»τοὺσδὲλοι-
“ποὺς τῶν Βουρκαέων, λαὶἰωἐκάλδυσιϑέαθῳτοὺσΡὁβ'σας, τολίρμ ὅσοι αὐ τίων ἔσαν
βαπιοσιω τε, καὶ ερϑ' φόγαν οὐ μεταζτιοι, ούτοισι δὲ τί πόλιν ἐπέξαιψε ἡ Φόρετί
μενοὺς ὧν δὰ λοιορὺς τῶν Βουρκαξων δὲ Γιδιόσοιι 7 ωνοϊοα τῳσὲ σοέμονοι,οποίασανὀπή
(. κὴὶ ἐπείτε τ) τῇ Κυληναίων πόλι ἐποίσησαν, δι κυμεναῖοι, λόγιόν τι ἀπρσειδύμᾶνοι,
εἰςέδιον αὐτοὺς Δὲ 48 ἄσεος. σιεϊιούσας δὰ το «ραπιῆο', Βαιῤηο μὴ ὃ ἠδ ναυτικξ
φρατον᾽σφατηγὸς, ἐκέλδυς οὐρίειν σέ πόλιν. μασις δὲὃἠὉπεξϑ,οὐκ ἔα, ἀϑὲΒάρκίωγυὶ ἀπσοτα λῆναι μουδίω ἑλλίω ἰσὰκ πόλιν" ἐρφδ διεξελθοῦσι,κουὶ Ἰζομλέοισιπὲ
αἰὸς λυκοιίου ὄλθην, μετο μέλῃσί σφ οὐ οοῦσι πέὸ κυλήνζίυποὺἐπειρῶνηρτοσδιδῦτε
ἐὸν ποιριοΐοιε ἐς οὐ τήν" δι δὲ κυβληνοαῖοιἃπεριώρεον»τοῖσιδὰ τιόβσασι, ἐδενὸς μαλο μέ
ψου, Φόβος οἰέπισε. ἀποοβραμόντεο δὲ δῶν ἑξήκοντα «ἴσια, ἵζοντο"Ἰοΐονϑέντι
δὲ τῷ ςρανίδῳταῦτα, λϑε ποιρὰ Αριαύϑεώ ἀγγελοο ἀποιοιλέων αὐτούς. δ 3
πόα κυλιναίων δουϑέντας ἐπόσιά στρ δοῦναι,ἔτυλον.λαβέντωςὃτωδτα,ἀποιλ
"χϑζοσοντο ἐς τί Αἴγυπτον. ποιραλαβόντος δὰ ἡ ονθόῦτεν αὐτοὺσ Αἱ βυδο, τῆς ποῖ
9»σἐΐνειο,κοὶὰτῆςσιιδυὴςτοὺςὑπολάαομῆίονςαὐτέων,καὶἐπελκομίδονο,ἐφό..
γόνον,ἐοὃἐσσἰὸαἴγντονἀπικέατο"οδοσὃτινσίωνςρωὺςτῆσ Αιβύκο' ἑποισοί

“ἕῳ ἐς εὐιασερίσαοἢλιϑε-οὺς,ὃἰωοδαποδιίσαντοτῶνΒουρκαξων,τούτουςδὲἐκ
“ῆς αἱ γνίπγου αὐαςοίηους ἐποίησοιν ποιρὰ βασιλῆα" βασιλδὺρ δέσφι Δαρ ος,

ἔσρικα τῆΒακτοίεσ' χω ρυο' κωίμην ἐγικατοικῇ σοι,δὶδὲ,τῇκούματαῦ
τεδνομα ἔϑενη» Βουίκην, ἥ“πδὺ ἔτι "ἡ ἐσ ἐ μὲ ἰμδ οἰκεομάδη οἱ τῇ

γῇτῇ δακξ(μι.οὐμἐδὰἡΦὁεἹμὴ 6 σίω ὅ ὅην κουτίτολε
ξεοιὡς ε᾽' δὴ τοίχιτοι ἐκ τῆσο' Αιούεσ' τι(θὶ μδύᾳ εἶν Βαρ

καίΐπο οὐπαινότησε ἐσ τὼ Αἴγυ πον, ἀπσίθανε κου.
κα ζῶα δ,δλέωνὑξέζεσιὡςἄρααὐϑρώ

πρισι οὐ λίην ἰουραὶ τιμωρίαι πρὸς
ἡεῶν ἐπί φ,ϑονοι γίνοῦτ) ἡ μὴν σὰ

ᾧ δρετίμηςαἰΒάήεω,»Ιαἱ
τὴ τὸ Καὶ τοστυῦ ΤῊ “Π|--
ΓΤ 1)

Βαρκαΐονς.

ἩΡΟΔΟΥΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ͂,

κκ ΚΚ



ΠΡΟΔΟΤΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝΡΕΜΠΤΙΤΗ ΤΕΡΥΙΓΧΟΡΗ..
1 δὰ οἱ τῇ εὐρώπε ' τιδδ σζῶν κουταλειφϑένπος ὑγὴ δαρεῖς,
πῦδν, ὃ μεγοίβαζοο ἦρχι', πρῶοις μὴ πόδιν,ϑίσο Ἐλληάσον
τίων οὐ βουλομίδας ὑπηιθουο Εἰ Δαρείς, ποιτοςοίαὐτο,
περιιῷϑένταςπρότρρου κὴ ὑπὸ Λαιόνων ξρλχίωσ,δγορὧν
ογὸ Σβυμϑνος Γαίονερ, χρήξινος Ὃν' ϑεοῦ ςιοατούςοϑοε δὴ
πόδ νιϑίσο,νο ἦν μῆν αὐτιιουτιζόμενοιἐπηριλέσωνταίστρεκο᾽ οἱ τιν ἔνϑιοι ὀνομαςὶ βώσαντος,Ὁὺςδὲἐπαιχειρέφν,ἰωδὰ
μὴ ἐπιβώσωντοι,μὴἐπαιχειρίφν,ἐφρίεονοἱπαίονερταῦποι.
αὐτιζομλδων δὲ τῶν τιϑρ ινιϑίων οὐ πῷ προαςείῳ,, οὐθαυῖΐ τα.

μιομυομαλίῃ Κι Φασίῃ ἐκ προκλήσεις σζοι ἐγῦν᾽ 50. η) Πὲ αὔοίοα αὐοίθὶ,η) ὕπατον ἵππτῳ
σμυςβαλλονὃκαίακαυ νικόντων δὲ τὰ δύο ἢ" περινϑίων, ὡς ἐποιώνιξον κοχαρηκότος, σμωςοοέλλονηο δἱ τ'αΐονερὁχρηξήθιοναὐδὴὸὥξ9» 5...) εἰ πτοίν κου ἥδ στίσι αὐ
ποῖσι,ναἶ ὁ) ἔῃ ὃ χρησμὸς ἐπιτολεόμλ ὑμῖν" γε ἡμέτερον ᾧ δῥγον-ϑτω“οἾσιπεριν
ϑίοισι σέωνἰ(ρισι,ἐπιχειρέουφδιΤαίονεςνὴτλλόντὸἐκράτησχν,μὴἔλιπόνστρεῶν
λίλοιᾳ τὸ μῆν δὰ ἀχὸ τοκιόνωνπρότερονγύνόμονα,ὧδεἐ γυν 50. 6 το δὰ αὐ᾿οϊοὼν ἀγα:-
θῶν ὅν αἰ ἐλδυϑεοίαρ γνομάψων ' πϑλιν,ϑίων,ἃπόλα τι κὴδ μεγαὶβαξζοῦ, ἐπεκραῖ-
τα(θιντσληῖθε]«ὡς ἢ ἐχειρώθη ἡ τιδϑ νθοο, ἤλοιννε ἣ' ςιοαΐ' ὁ μεγάβαξος δ. αἰ Θρηΐ-
καρποῖ σν πόλιν κὴ πποῖν ἔθιος ἢ;ταύτι ἀκημθέων ἀμερόμῆ ξασιλίϊ Δαρείῳ τοῦτα
γάρ δ οἰ τίτα Δ ἐκ δ αρείδ, Θρηῖκιν κουτοιςιοἔφεαϑ» Θρηΐπον ὃ ἔθνοσ' μέγιςόν ὅξι μς
Ἰάγε τυδοῦς, ποῖνῆ' αὐθρώτ. εἰ ὃ ὑποἱ ὃς ἄρλθι"» ἢ φοονίοι»»,Κουτὰτὸν ιάμαλόν"α
ἣν ἀκ, τρλλῷ κράτιφον -πποίνξ' ἐθνέων μκουτοὶ γνώμιν τῇ ἐμήν. ἀλλὰ τὶ ὥξορ ἄφρράν
σ!"ὴοἐμιήχαινον μή κοτὸ ἐποίί. «ἐἰσὶ δὲ πρυτοὶ ἄξω» ἀϑενζες. ὀνόματα ὁ πρλλὰ δηουῶπουτὸϊ χὸ ρας ἕκοισοι γόμαισι) ξοι “ἰρατσλυσίοισι ποίντϑ χρίωϊ κουτοὶ παντα, λϑ
ΓετίωνκὴΤροιυσ'νὴἢνκοιἹύτερθεΚρηστωναίωνοἰϊκεόγῆ!-"ουτέωνἡτοὶ,αὶτέγηἃἀθα
γαηίζοντεςπριδῦσι, ἔρηταί μοι"τροωυσοὶ ὃ, Ἰὰ ὰ ἄλλα ποίν!α κοιτὰ ταῦτα τοῖσι δὰ
Λοίσι Θρήΐὰ ἐπιτολίουσί κουτοὶ ἢ ἥ' πνόμοιόνσζρι,κὺ ἀπρπνόμλλ,,τιδῦσι1αδε.τ’κγενό
Βλπεριῖ φόμνοι ὦ προσήκοντ᾽ ὁλοφύρον),δῷμανσιὰἐπεῖτεἐγώνοῦαὐαταλῆσοικο.
πολναλ γε όβεονοι τοὶ αὐθρῳτοήϊα πτοίντοι “ποζϑεα-δδ᾽ἀπρηνόμλλταίζόντέςτο,νὴἡδά
μενοι, γῇ "ααλύητεσι͵ἐπιλέτοντ ϑίῶν κοί" ὁθαποιλλαλθὲςἶφιοὐποίσῃδύσειμονέμ.
δι κουτύσερθε Κρησοναξων,τιδῦσιἸδεἔχειτυναῖκοιςἕμοιῦ“ρλλαὶςἐπὧντιςαὖ
τίων ἀξρθάνῃ κρίσις γίνε μεγοίλη 25 γι οἴ, νὴ φζχ᾽ ἀσουσαὶ Ἰοραὶ ἣν ποῦϑε, δ᾽
πιο αὐτῴων ἐφαλέοῦ μάλιςα ὑτὸ ἥ- αὐοίσόρ.σ᾽δὴκριθῇ,πτιμοϑῇ,ἐνκωμιαοῦσα
ὑφέτο αὐοϊδ" κἡὴ γι εζλ στ ἀξ () τὴ ἣ- τοίφον ὑγὴ ἢν δκαϊοχοίον ἑωϑτἶ" σφ αλθᾶσα
)σιωθάτῆζ)ᾧαὐοϊοί.κὦδὲἄλαε,συμφορὴν μιεγοίλῃνφρτ6947.δυάδοςγοίρστιὥξιορ
μέγιςονγίνζ) (0) δὲ ἄλλων Θρεΐκον ἔςι ὅδε νόμος. πω λδδσι τὰ τέκνα ἐπ᾿ ὑδαπυγῇ-
τὰ πιαρθένσρ,ἃ φυλάοσοισί ἀλλ᾽ὶ ὦσι οἷσι οὐ ταὶ βέλονῇ) οὐ οἱράσιμέστεοϑ».τὰςἢ γωμαῖκοις ἰοχυῥαφυλοίοσουῶ,(Δὠνέούτὸςγωωαῖκας δ5 ξῇ ανέων χα μεγοί-
λῶν,")νὰἐφίχθαι,δγενὲσ'κάκοί)τόσιἄςικηον,ἀγωνέςοὐ γὲνΘΥκάλλιςον.γῖς
ἡ δῥγάτων,ἀτιμϑ' τοῦτον. ξ ἣν ἀρὸ τλέμε τὴ λιῖσυδοσκάλλιςον-ὅτοιμαστζδεῶνδὲ
ἐπιφανές νόμοι εἰσί. ϑεδο δὲ σίβον70 μούνου τούσδε, Αρεα ,γ) Διόγυσον, 1 Αρτε
μινὧιδὲβασιλῆεςαὐ τῴων πούρεξ βάλλων πρλιητῴων,σίθοἵ)ερμῆνμάλιςαθεῶν.
τὴ ὀμψύεσι μοαῦον ὥξορν καὶ λέμισί γωχονοίαε οἰχὸ Ἑρμίω ἑωυηρύς «τα φαὶ ὃ ποῖ
σι δὲσαίμασι αὐ τέωνεἰσὶαἷϑι.Τεῖσ'μὲνμόναςπροτιϑέασιαἰννεκρόν. κοεὶ “ποινοῖα
στρ ἄξαντας Ἰρόϊα,δυωχίοῦ.), προκλαυΐζιντις πρῶτον ἔπειτοι ὃ θοπγεσι πουτακοῦ
σχντέςἢἄλλωσψῇκρύαντορὃμαὁχίουτος,ἀχβνατιθᾶσιποινΡΥον «οὐτῶ, τοὶ
μέποα ἄεθλα τίϑετοι κατοὶ λόγον μολψομαλάας. παφαὶ Νὰ δὴ Θργκῶνεἰσὶαἵδε. ὁσοὺς βορέω ἔπι αἰ χόρης ταύτας, ἀσδιὰν ἔχει δάσο δ ἀπεκὲρ, δτινές εἰσι αὐθρωτα
ἡ, οἰκέοντες αὐτήν. ἀλλὰ τοὶ τέρεν ἤδη δ τορα,  δημος χρη φαίνετ δίς (κοι ἀπει-.
ρος, μονύους δὲ διούσι μοι πυθέαϑε οἰ ιίοντασ΄πέρωνΤΖτφρουαὐ θρώποισ; τοϊσιδνομα
ΕἾ Σιγιωκσ,ἐοϑῆτι χρεωμίϑουσ' μεσικῇ, τοῦ ϑὲ ἡτχσουσ αὐτέων ΦΡ λοισίους ἀνπαν
ὁ σῶμα τ) ποίντο σιτύλες ὁ βαί800 ἢ, ξιχῶγ'μαεκροῦο' δὲ, κ) σιμὲς, τ) ἀδωυάφους
αὔοΐρας φόδφν'ζόυγνυμῖνες δὲ ὑπ᾿ ἄρματαΕἶὠκυτορριςαὐμάτηλοιτέφνδὲ“πρὸ
ταῦτα τῆν ἐπιχωρίους. κατηκᾷν δὲ τουτέων ποὺς ὄρουσ' ἀγχον᾽ οὐετίδν τῶν οἱ τῷ Α-
ρρήμξδὲμήσωνσρέαοἀποίκον!λέγονδηδηροδὲὅποι!μέσων ἄποιωι γεγόνασι,
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ὑγὼ ἀκ ἔχω ἐπιφράσικαϑι «γονίοιη» δ᾽ δ)ὴ παῖε οὐ ᾧ μακρῷ χρόνῳ εΣιπίνας δῶν κοιλύ
οὐδὴ Αἴτυκσ' οὶ αὔω ὑπὲρ μαοσοιλίης οἰοζοντοο, ὃ καποήλες. κύπριοι ὃ, τὰ δόρατα.
ὧσ' ὃ Θρήϊκες λέγουῶ, μέλισσουιπουτοχουὼ τοὶ πέρην ἦ᾽ τορσ. τὸ ὑπὲρ τουτῴων, ἐκ ἢ.
σιελθεῖν “οπροσωτίρω"ἢμοὶμὲγωυταδιταλέωντος,δοκίουὸγλέπεινἐκεἰκθτοιἃ
ἢ ξῷα ταῦτα φαΐνζ) ἢ. δύσριγοι. ἀλλαί μοι πὰ ὑπὸ πίώ Αρκον ἀοίκησα δοκέει ἢ, ,δγδ.
πο ζύχια ταῦτα μάδνιω ἢ χύρηο ταύτας πέρι, λίπ). τὸ “δαθαλοίσσια δὶ ἂν αὐ
τῇ τεμεγοίξοιξοσ'τιδσζῶνπουτοΐκϑα ἐτρίκε.δ αρέος ὃ ὡς διαὰςπίλασαἣ'Ἐλλῴασον
τονἀππίκθο ἐς Σάρδις ἐμνήοϑα “ἢ 0 τοϊαΐε το ἢ μωλεοΐα δὐδρ γυσίκο,") εἰ παίραι-
νέσιοο Ὁ μιτνληναίς ΚώεωςμοτασεμἐμήδέσφεαςἐςΣαρσὶο,ἐδιίδοναὐτοῖσιαἱ.
ρεσῃ ὃ δὰ δ τοιαζοσ' ἅτε τυραρνδύων αἰ μιλήτου τυρονν ἶδοσ μὰ ὁϑε μιῖσ' προσέχρῃ
ζειαἰτίᾳ  μύρκινον τίὠ Ησυνῶν, βελόμλ οὐ αὐ τῇ λιν τίσοικδονμὴδὲταύταν
αἱρέογ,ὁ ϑὲ Κη; δοῖτεκαὶτύραφνος,δμϑΐταςτὸἐῶν,οὐπτῴειαιτυλήνηςτυραννόθίθιε.
πιλεωϑένζ' ὃ ἀμφοτέροισι,ξτοιμϑὲπουτοὶτοὶ,εἰλον,ἐπάξρν.Δαρεῖονδὲσιυυήνειικα
πρᾶγμα τοιόνδε ᾿ἰδό μλ,ἐπιϑυμῆσοιε οὐ τείλοιαϑν Μεγαξάζῳ πιαΐονασ ἑλόντα αὐα--
πσοίϑ ῳ ἴσου ἐκ αἰ εὐρώσηο ἐς σί Ασίιν.ἣντίχρες,Μασυύτηςαὔοίδεςπσαέονεςοἷ
ἐπείτε δαρεῖος δείδα ἐκ ηἢ Εὐρώπηςἐστί Ασίαν,αὐ’Ρὶ ἐθέλοντ' παιδνωῶν τυραυνθί
Ψνἀπικυέοὐ ἐφ Σαίρσιο' ἄμα ἀγόμονοι ἀδιλφῶ μεγάλην το,ἡδ)φδέα.φυλοίξαντεσ
ὃ δαρέον προιο,τιζόμηνἐσὁπροάσειονὁΖΡΛνσῖϑυ,ἐγρίκίαντοιόνδε«σιϑυάσαντ
υὐὸ ἀδελφῷ ,ὡς ἔχον οὐδιτα, ἐπ᾿ ὑσωρ ἔπεμων, ἄγγος 5 τῇ κεφαλῇ ἤαουίαν, τὴ ἐκ
Ὦ σραλένος ὕσαον ἐπέλερυσανκαὶκλώϑεσανλῆνον-ὡσ'ὃπτοιρεξἼεἃγωωὴἐπαμε
λὲς ᾧ Δαρείω ἐπένθο «ἄτο Π᾽πσερσικοὶ ἣν, ἅτο λύσια τοὶ ποιδύμνα ἐκ π' γυπὸς, ὅτε
πρὸο ἢ ἐκ αα Ασίησ' ἀσοιμῶν ἐσιμελὲς δ ὡς οἱ ἐγον50,3) δορυφόρων τινὰρ πέμπει,
κὸ λδύων φυλάξαι ὅ,τι χρήσοιιτο ὦ ἕππτῳἡγωω.ὦ μὲν,δὰὅπαιοϑενεἶτοντοἡὃ,ἐπείτε
μἐπήκοῦ τ ἀ΄ ποτοιμϑυ,ἦρσε αν ἰσαον. ἄρσασαδὲ μὴ ὁ ἄγγοσ' ἦ ὕσικοσ ἐμτσλησα.
μϑϑη,τίν αὐ τί ὁδὸν ποιρεξήϊενῷὄγνλονσιςὁἵϊσίορδ)αὐκαΦαλῆς,'ὸἐπίλκεξ,ἐκ“Ζ
Ὀραλάονος ἢ Ἴτσσον, τὸ ςρέφαίξ οἷν ἀϊακονθωὺ μάζων δὲ ὃ δαρέϊοο' τοί,τε ἤκουσε ἐκ
Τῇ κουταισκδσσωνκΚὴτοὶαὐδοὥρα,ἄγωιν αὐ τίὼ ἐκώλδυεξωῦτῷἐοδειν.ὧσκαὶἄλβῳ,
'ποιρῆ ὅν τὴ ὦ ἀδιλφεοὶ αὐ τῇσ᾽, κα πρόσω στιοπαιὴν ἔλοντοσ τουτέων. ἐἰρωτζωντοσ'
δὲ δ᾽ Δουρείς ποσοιπσὴ ἄλι,ἔφαστιν δὲ νευνίσοι Εἶν τιαλονόῖν, τὸ ἐκείνην ΕἾ σφέων ἀϑὶλ
φεήν. ὅσ᾽ ἀ μείξ “Ὁ, γὴν δ᾽ ὃ δὶ τιαίονες αἴθρωφρί ἀσι, κοῦ γῆ σ᾽ οἰκημλδοι,νὴ τί δὰ κέϊεσι
ἐϑέλοντοσ,ἔλίϑοιων ἐσ' Σάρδιιο'.ὦ δέ ἃ ἔφραζον ὡὧσ ἔλϑοιῳ νὰ ἐκάνῳ οἱόσοντεοστρ
ας αὐ τ εἰ ἡ τιαιονως,δὲτῷΣβυμθνιποταμῷπεπολισμοίὃὃΣΤυμῶν,ὁπρό
σὺἠξ ελιασόνρουἐξεινὃτδυκρῶν5ἐκτροίιοἄπσοικθι.διμὲ,δὴπαῦσαιἕκασαἔ
λεγον ὁδὲ, ἠρώταεἰκἡ“ποξίρμαἐϊείθεναὐηθ6.ϑι αἱγιωοὗκος ὅτωδβγοίσιϑεοοἷδὲ,χὴἽΣ
»» ἔφασαν προθύμωο' οὕτω ἔχειν. αὐ οὔ γϑλ ἂν τούτου εἴνειο Κὴ ἐποιίθο. οὐθοιδ'χοι
Δαρέϊος γράφᾳηράμμαται πρὸο' μεγά βαξον͵εἰν,ἔλυσεοὐτῇΘρεΐκῃφρατηχϑνοὗ
τολλομλ ὁξαραςῆίθα ὑζ ἡϑέων παζονασ', κὴ ποιῤξωῦτὸν ἀγαγεῖντὴαὐροῦν)τέκνα
τοὐῇ γιωαῖηρις αὐ τῶν,αὐτίποιὃἹπιτδὺςἔϑεεφόνωνσίὼἀγγελίωοὐδ᾽Ἑλλύασον
τον“περοιεωθεὶς ὅ,διδοῖ ὁ βιβλίον ᾧ Μεγαδάζῳ. δδὲ ἐπιλεξέμλικοὶ λαδὼν ἡγυμονας ἐκ πὶ Θρεΐκιρ,ἐςρατούϑν 5) 17 Μοκονίην.πν,ϑόμονοι ὃ δι παϊοξεῖν πόνος ὃ σφἕ
ἑυύαι,ἀλιιϑέντοο,ὕξεςιοατούσανο πρὰσ' θαλοίασης,δοκίοντες ταύτε ἐπιχειρήσειν
πόδ σας ἐσϊβαλόντοις«Οἱμὺδναἴονεςἢσιανἑ"ΟἿμοιδΜεγ βάζε ςοαΐ' ἐπιόντα ὃ
ρύκφνοἱὃπόβίριαπυϑόμονοισωυκλιοϑένχοις τί τιαΐονας,νὴτὺπρὸς θαλάσσης ἐσζθο
ΔΊ᾽ φυλοίοσοντοιο, ἔλοντος ἡγυμϑγασ,τίαὔωὁδὸνΧάποον)"λοθόντοςὁ τί ταΐονας,
ἐκοΐ ἡ σσι ἐο τὸς λιας αὐ τζων,ξίις αὐοϊρῶν δῥόμες "ὧα δὲ καινῆσι ἐπανπεσόντα,
δ)πετίωςρ κουτζοαν"ὦὃταίογεοὡς ἐπύθοντο ἐλομῇ τοῖς πὐλιας, αὐ πτέηο, διασπεσδε
ἐϑέντες,κουτ' ἑωυτοὺς ἕποιςοι ἐϊάποντο, Φ ποιρεσιίδο(ένσῴεαςἑωῦτοῦσἴσι πόκ
σεσιὅτο δὴ τ σἱόνων Σειροτοιέονέσ' το,κὴ τιαιόεσλαε,κὴ ὁ μέχρι τῆσ'πρασιάδοσ'λ΄-
μνψησ,δἡϑέωνὁξανασάντοσ, ἤλονηο ἐσ σέ Ασήανδιδὲπερὶὁ πάγγοιιον οὗροσ,ὴ δό-
βιρας, νὴ λγριάνασ,") Οδὺμαϑηθιο, ΟΝαἱ σὺ τί λίμνονπρὸ ' βαισιοίσδε, ἐκ ἐχειρώ
ϑυίεν αρ χὴν ὑγὸ μεγαιβάξον- ἐ πειρήθῃ δὲ κὴἡ τῆν οὐ τῇ λίμνῃ πο ικημζύπο' ὑδαερέειν
ὁϑειϊκρία ἀϑὲὴ ςαυρὼν ὑψηλῶν ἐζόυγμούα ἑςήκεε οἱ μέσᾳ τῇ λίμνῃ, ἔσοδον ἐκ τῆς
ἐπείρον Ξεινίωὐ ἔλοντα μιῇ γυφυγίμ"“οὐο δὲ ςαυροῦο Οὐσ' ὑπσεσεὼ τασ' τοῖσι ἰπλίοι
σι; “Ὁ μϑέ κου οὐλχαῖον, ἔφηστν τ νἢποίντοο' ὧι ποολιῆταῦ: μι δὰ, νόμῳ χρεώμε-.
νι,ἱταῖσιιῷϑε.κομιίζοντοο'3οὐρεοο,,τῷ,οὔνομωὅθιορβηλοσ,κοιτὸγωυαῖιοιἔ-
πρίσιν ὃ γαμέων, βεὶς σαυρὲρ ὑπίφησι,ἄγῳτοῖςδὲἕηρισοσ'πολλᾶσ'γωυαϊιαιρ,ἐκσσι5κι
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τοιξτον Τόπον.κρατζίων ἕκοισος ἀδὲὴ τῶν ἱκοέῶν κουλύδηο το,οὐἣδιαιταη7οὶθυσυς
κουτοιποιετῆςδ,0ἱκοίων κοίτω φϑρέσηρ ἐσ' πίω λίμψεν. «οὶ δὲ νήπιαπαι δία δέασι.
Ὦ φῳρδὸς ασοίργῳ,μὴκουτάκυλιοθῇ,δι4μαλνοντοςτοῖσιδὰ᾿ππσοισι,κὴ Ῥ ἴσι ὑῳζυἤσισι
πποιρέλουὼ ἡσρτον Ἰλθῦφ.5} "νπλῆϑός ὅξι οὐὗτον,τεὅταντίιὸθύρηντέιὺἡουτοιποι.
ταν αὐακλίνε,ιουτίᾳ οὐ ένῳ ααὺ οὐσδε κέγὴν ἐσ' τί λα ἱμνίωἡὃφῳλλόντιναχρόνον
ὑππορὸνιαὐασσᾷ τλύρεα Ἰχθύων «89 δὲ ἰχθύων ὅδ γενεὰ δύο ,οοὺς,αλέουῷ Βάπρα
κοὶο το, τίλωνασ'. παλόνων μὴν δῇ δὶ χειρωθοὗτος,ἤχοντο ἐθ τί Α σίαν -Μεγοίβαξος
Ἀὲ ὡᾳ ἐχειρώζξετο τῷ) πιαζοναο, πέμπει ἀγγίλεο ἐς Μακεδονίην αὔοίρας ἑ πῇ ἃ τιόν-
σαςδὲμετ᾽αὐδὴνκἄνονἔσαν δοκιμαΐτοιοοι οἱ τῷ ςοατοίσιῳ ἱπέμῳντο ὃ ὅτοι ν᾽
Αμιώτην, αἰτείσοντεο γῆν το κοὰ ὕσϊτορ Δαρείῳ βασιλέ]. ἔς! δὲ ἐκ τῇὁτιρασιάδυο'
λίμνηᾳ, σαυὉμοσ'καβτα.ἐσ'πίιὸμαικεδονίίυ..πρῶταμὴγο ἔχεται πῆρ λΊ-
μνας Ὁ μέταλλονὦὃἄσδλοντουτέων τοίλθιντον αῤτυοὶς Αλεξαδοίξῳ ἡ μόρας ἑποί
τησἐφοίτα.μὴ)δὲὁμέταλλον,αὐεθρονοαιλεόμονονἔρον, ὑπσερ βαύσπτοι ΕΥ̓ οὐ μακα-
ονᾳ.διὧν τ όλίθα δι πεμφ.ϑέντοο ξοΙ ποιρὰ ὧν ἃ μύντην,ὡςἀπαίκονηαὔτοονἐλ--
ϑόντος ἐο δψεν σίω αμύντοω,διαρείῳ Οασιλέϊ γῆν τε τὴ ὕστορὁὁντωῦταἐσιῖδον "κοιΐ
στϑεας ἐπὶ ξάνίᾳ ἐκοίλες. ποιρασκύυα( "μή ὃ διᾶπνον μεγαλοπροσεο ἐδέκον τῇ τιόν'
σ φλλοφόϊ,ὡςὃἀγὸδιείποςἔγονδοντοδ)απσίνοντοςεἶποινοἱτδρίσουιποΐδι,Ξᾶνε
μαίκαστον, ἡμῖν νόμος 8) γοἵσι τ όδσῃσι,ἐποδιῖπνονπροτιϑώμεθαμέγατοΝὴ τὰς
"ποιλλαποὶς 1) ποὺς κϑυρισ τυναῖηοις ἐσοίγεοθν εἴ ίοβυο" σύ νιν ἐπεί χϑὺπροθύμως
Νὰ ἐδιζρο, μεγάλωο᾽ ὃ ξ4ν᾽ζ49, Δαρείῳὁβασιλέϊσ)δοῖς γῆν το τὸ ὕσωρ, ἔπσο νόμῳ τῷ
ἡ μετέρῳ εἶπεπρὸς ταῦ τὰ α μαύτηςὦπόδι,νὄμοοΔπμζεγοδιἐκὅτοο,ἀλλὰ
τὐλϑοίαϑε αὐοίοας γωυακιθῖν. ἐπείτεὃὑμᾶσἐόντες ϑιασόηη προορήζετο ουτίων,
"ποιρέφοι ὗ μῆν κἡ ταῦτα, ἔϊπτας "ὁσαῦταὃαμωύτης,μετοπέμετο“τοὺςγοναἶπος.
ατδ'ἐπεῖτοκοιλεόμῆναι ὃλιϑον,ἐπεξῆρ αὐτία Ἰζονηο ἡ Ἶσι Γ δδ'σῃσι"οὐθαδταὁτι6}--
σοι ᾿ϑόμονοι γωυαἶπος δ μόρφες, ἔλεγον πρὸς α μανΐταν,φαίμῆνοιὁτριν,ϑὲνἄξιονοῦ
Νὰ ἢ. σαφόν. κρέοσοντἵΕἶ οὐὐχῆϑεν μὴ ἐλθέν τὰσ γιωαῖιοις, ἢ ἐλιϑούσοις Χὴ μὴ ποῖ
βιζομδύας,αὐτίας ὕξεαϑν ἀλγηδόνας σφι ὀφθαλμῶν αὐαγκαζόμλ "δ ἃμαΐτεςἰκά
λδνε παοίξειν, πει,ϑομζνίων δὲ39 γωωινϑῖν, οὐὐπῖνο; δὶ τι δσοιμαστὸντο ἀ Π͵ οντο
ἦα τολϑϑνωρ ἀνωμάδοι,κωξ κου πιρτῶφλλέεινἐπειρᾶτομαύτης μὰ δὴ ταῦτα δρέ
ὧν, ἀτέμαςεἶχι, κοξστθρ δυσῳ ορέων, δ αὐ περσιειμοίνων τῇ τ δν(6. Φ.Α λέξανοϊοοο'ὃ
δ Αμαύτοω “πρεώντο νὴ ὁρέων ταῦτα, ἅτε νέος τε ἐὼν,νὴ κου" ἀποιϑὴσ,ἀσαμαὅτι

κουτέχ ὧός τ ἣν ὥρτε ὃ θαρέως φόνων, εἶστε πρὸο Αμαύτεν παῖδε.σὺ δὰ ὦ ποίτερ εἶκε
τῇἡλικίμναπιῶντὸ αὐοπαυΐεο, μὴ δὰ λιποίρες τῆ πόσει, ὠγὼ ὃ προσμοΐωναὐ τοῦτῇ

» δε ποίντατοὶ ἐπιτεϑεα ποιρέξ Ἷσι ξείνοισι . πρὸ ταδιτασιὼ εἰσ' Αμαΐπτηο ὅτι
» νεώτερα πρήγματα πρήξάν μέλλει Αλέξανοίοο, λέγει, τοῦ,φωδὸν γοΐρ σευ αὐα:--
» κοζεομῆζεσὺ ἴημα «ἦν λόγοις, ὅτι ἐξέλεις ἐμὲ ἐκπέμας, ποιέειν τι νεώτερον. ὁγὼ ὧν
» συ χρήζω μηδὲν γεοχμῶσοιι πρῦο' αὔοϊδασ »οὐτουῦ,ἵνα μὴ Ὁ} διγάσι ᾿μέας. ἀλλὰ αὐέ
. χὰν δρέῶν “πὰτριδλ μονα ἀ μοὶ ὃ ἀποόσιῳτῇἐμῇ πείσομαΐ τοι. ὡς ὃ Αμαΐτης χοΐσας
» φρυτζων ἐχάκεε, ἔλεπὁΑλέξανοξοςπρὸς τῇο πόδ αοΤαωυναικῶν Ῥυτίων ὥξάνοι,
» πολλιί ὅξι ἐν ὑμῖν δὐταετείεὉἃ“ποΐσῃσιβέλεοϑεμυίσγιαϑοτὴὁκόσᾳσιὧναὐτῴων,1
» ηϑυ μι πέρι, αὐτοὶ ἀποση μανέετε «νυ δὰ, οὐδὸν γὴν ἸσῊ τῆοκοΐτηςὧρηπροσίρλω
» ποίὲ ὗ μὲν, Ἀ) κοιλῶσ ἔχοντας ὑ μέαο δρέω μέ,ϑας,γωνανοσταῦ ταο ἐ ὑμῖν φίλον
᾿ ᾿ δ Δὃἔ , ᾿ ᾿ ,. ἢ), ἄφετε λϑ.ο8». λεσχα μῆνας ὃ,δὁπί(, προσϑέιαοϑε'ἐἴπτοιοτοῦτα.συἔποιενοιπ

ἔφαν δ τιδὸ σα, γωυαἴηοο μὲ ὑξελθέσας ἀππέπεμτσε ἐς τί γιωακκεΐεν αὐτὸς ὁ ὃ Α-
λέξανοίοος ἴσους τῇσι γυναι ἀριθμὸν αἰοΐδας λάογον εἴες,τῇ τῶν γιωαικοῖν ἐοϑῆτι
σρδυοίσις1ἐγχειοίσιαιδοῦσ',παρῆγεἔσω. πποιράγρνδὲ τούτοισ ἔλεγο οοἵσι τόσα

 ΟἹ τοίδε, Ὦ πόρίθμε, ἔουτε ποινοϊχεσίῃ τε λέᾳ εἰ οτῇαϑο «τοί τε γοῦν ἄλλα ὅσα ἰ ομῖῆν,
" ποὰ πρὸς τοὶ, διαΐτεἰωὑξδυρόνταο"ποιρέχειν,ποίντοι ὑμῖν΄ποίρες! «κοὰ δὴ καὶ τοϑὸ
» ὁ ποίνπ' μέγιςον͵τοῖς το ἑωυῆῦ μητέρας, ποὶν ἀδελφεὰς ἐπισκψι λόυόμεθα ὑμῖν,
» ὡς ποιντελίωσ μάθετε τιμεώμωνοι πρὸςἡμέων,πῶνπϑὺἐςὲἄξιοι.πρὸςδὲ,πὴβασι:.
» λέ τῷ πέμλαντι ἀπαγγείλετς͵ὡςαὐὴρἙλλίωμαι σῶν ὕποιρλθο,δἡμξαο᾽ ἐδέξα

“ πρὰ Ταέζῃ, καὶ κοίτῃ" ταῦπα ἐἰποιο Αλίξανοίοσ, ποιοίζει “πέρσῃ αὐοίοὴ αὐοΐρα.
μαῖαδθνα,ὡς γωμαῖκο, τῷ λόγῳ. οἱ δὲ, ἐπεί τῷ στό τῶν δι τόδίθιι Δαύειν ἐπειρῶνηρ,,
σιδδγοίζονηναὐ ύΐσ.κοὰ οὗτοι μῆν τούτῳ τῷ μόρῳ διεφϑουγεσαν,καὶ αὐ'’ΡῚ, τὸ ὅθεβαπηΐη αὐτέων. εἶπε τὲ Φήσῷ 11) ὀχ ματα," θδν ἄτσοντεοὶνὴἡποῖσατρλλὴἶδα
σμθυποίντα δὴ τοῦτα ἅμα ποῖσι κείγοισι ἡ φαΐιφο.μιὃ,χρόνῳοὖπολλῷὥσδλον..

2ήτησις



ΤΕΈΡΥΙΧΟΡῊ-

ζέτασις ἢ οὐ 6 τουτέων μεγοίλη ἐν 5 τόδ σέων ἐγεψε»"καέσφεχο Αλέξανοβ᾽κα
τέλοιθε σοφά,χρήματοίτοδοὺςτρλλὰμὴπίωἑωὺοὗ᾿Αϑιλφεὴν,τῇοὔνομαἰμτυ-
πχζηδοῦὺσ δὰ τοῦτα, ουτέλαβε ὃ Αλέξανοξος Βεραρὶ αὐοδὶ παέρσᾳ πον οἱζεμίων
τῇν ἀποολομλΐσο ἢ ςραταδν'ὃ μλδ νων τὸ ν᾽ δὰσίων τουτέων θαῤατοσ', οὔτω κουτοι-,
λαμφβθεὶο ἐσιγήθα" Ἑ λλινας δὲ τούτοις ΕἾ «ὅν ογὸ τιδὸδιίκκεω γολονότοις ἰουτοῖπερ
αὐτοὶ λέγουδ)αὐτόςτοὅτωτύγχοΐνωἐπαιευίμῇ(ἢδὰτὴοἱποῖσιδ'πσιοϑελότοισιἀρ
δέξω ὡς ἀσὶ Ελληνες πρδο δὰ 1 δ ἐὸν οἱ ολυμαίᾳ διέφρυτοο ἀγϑῖνα ἑλλινοσδιίίκαε,8
τῷ ἔγνωσαν ..Α λεξαψοίοαγυἀεθλόύεινἑλομῆζον,Ἀ)κοντὰβαύτο; ἐπ᾿ αὐ ἄξων,
ὧι αὐ τιθϑδυσόμονοι Ελλήνων ὑξργόν μεν,φά μονοι ἃ βαρξάρων ἀχρνισέον ἢ. ἥ ἀπδνα,
αλλὰ Ελλήνων" Αλέξαφοξοςδὲ ἐ πειδῃ ἀπίδϑεξε ὧσ ἐΐῃ οὐῤγυϊος,ἐκρίϑῳῃ τε 7. ἕλλην»
") ἀχρνιζόμονος ςοΐσιον,σμυςξέπιγετῷπρώγῳ-ταῦταιμὲνωὅτωκεἐγζυ5.με
γοίβαξοαὃἄχρντῷο παΐζοναν,αἰκοῦ55ἤ"Ελλήσσὸντον"οἱθόδτὰνδια“περακωθεὶς,
ἀ αἰκοῦ ἐς Σάρσιῳ" ἅτε ὃ τειχίόοντος ἤσῃ τοιωίς Τξ μελπσίον τέ, ΠΡ Δαροίκ αἰἹήσαρ,
ἔτυχῳ μεοϑὸν σϊορεὴν φυλοικῆῆςαἰὁιωυλίποἐδντοῦδὲ ἦ' χιόρε τούτου 4 Στυμόνα πο-
τοῖον «τῷ,δυομο ὅξι Μυλτανοσι μαϑοὸν δὲ δ μεγοί βαζοο' ὁ πριδύμωνον ἐκ Τδ τςιωΐου,
ὁεῆλϑε τοίλατα ἐς τὰς Σαίρσὶς ἄγον τῆν τ αέοναο, ἔλεγε Δαρείῳ τοῖΐϑε,, ὦ βασιλδδ,
ἣδν τι χοῖ μα ἐποίησα αὐοίοὴ ἔλλενι διφυᾧ το καὶ σοφᾧδοὺσἐγικτί(θια8, πόλιν οὗ
Θρηΐκᾳ- να δα τε, γαυσσηγισιμος ξιἄφθονος, νὴ τολλοὶ κω-σέες,νὴ μέταλλα οι
ρεα.ὃιμελός τε φρλλὸς δὰ ἔλλην περιοιέ εἰ,τ λλὸρ δὲ Θζρθαρος«Οἱπροςοΐτρωἐταιλϑι--
δόμονοι, ορεἠζουδ ἄξορ,ὁδἐκθίνοο3νγζγ)1 ἐμόμες,") υυουίς. σὺ τοίνυν ἄξιηον ἢ;
αὔρα ποιῦσον τουῦτοι πριόδυτοι,ἵναμὰοἰκαΐῳπρλέμῳσιωέχῃοιε όπῳ ὁ ἐππίῳ μεῖα
πεμμάμῇ,παῦσον.ἐπτξ ὃ αὐὲ; περι λάβες,ιίειν δκωσ μηκέτι κᾶτοο ἐσ' ελληνας ἃ
 αἰξ)εταῦτα λέγ᾽ὃμεγαδσαζος,δ)σετέωςἔπειθεδαρέϊον,ὡςδὲπροορέωνὁμέλ
λλὸν Πγεαδνιμῇ ἡ, ἄγγελον ππέμαρ ὃ ἀαρεῖος ἐς σί μύριανον,ἔλειε τοῖσι.«ταῖς,βασι
δὸς Δαρέϊος τοΐϑε λέτει.ὀγὼ φοντίξζων δὑοίσκω ἐ μοΐ πονὴ τοῖσι ἐμοῖσι πρήγρλασι,8
δένα ἢ: σεῦ αὔοΐοα δνοτόδλ.ἄξω5,8λόγοισιἀλλἔργοισισοιμαθών.ὧν,ἐπινοίω
νὴ πρηγμααῆα μεγοΐλοικουτοργοίσικαϑν», ἀπικνέο μοι ποΐντα ἵνα Ῥι οἱ πὰ ὑπερθέωμακ-
τούτοσιτοῖσιἔπεσισαισεύσιςὃτςιαῖος,ἅμαμέγατριδύμβασιλῆοςσύμοσλουπε
νέον, ἀπίκθο ἐς Σαρσιο. ἀπικομῆύῳ δύ οἱ, ἔλειε δαρέϊος τοΐϑε"τςοιαῖε,ἐπσὰμετοπεμ
ἀάμην τῶνδε ἐἰνεκων, ἐπείτε τοίχίφοι οὐ όξησα ἀγὸ Σκυθέωνμὴσύμοιἐτέγεο7 ὀφθαλ
μῶν, ὁδέν κῳ ἀλλο χρὴ μα ὅτω οὐ βραχ(ϊ ἐπεϑό τησα ,ὧν σὺ Ἰδέειν το, η) ἐς λόλουσ'
μοι ἀπαικνϑν,ἐγνωκὼςὅτικτὴμάτων“ποίτῆ"ἢτιμαίποιτον,αὐὴρφίλοςσιυυέσ
τοῖὴδὔνοος, τοί "οἱ ὑγὼ τὴ ἀμφότερασμυφσθὸς, ἔχῳ μαρτυρίῳ ἐς πρήγμαϊα τὸ αὶ μοΐ»
να ὧν δ αἰτίοις ἐπσικόμὴ,τοῖδετοιγὼπιροτείνομοι.ΜίληηονΜὰἴα,νὴπὸγεό
κτιϑὰ οὐ Θρηΐκι πόλιν.σὺ δύμοιἑπόμἐσ'σξβσιι,ἔχετούπϑρδὴὀγὼἴχοἐμόςτοσύ
ασιτοςἐὧνσύμθελος.ταῦταΔαρεῖος εἴποις," κουταφησοίμῆ Ἀρταφόννεα ἀϑελ-
φὸ ἑωσηῦ ὃμοποίτιον ὕ'ποιρχον ἢ. Σαρδίων, ἀπσήλοαωνε ἐς Σβσα ἅμα ἀγόμ7 τοιαῖ
ὁν-οταίνεα ἢ οἰ ποδέξας ςρατην ἢ. 5. ραθαλααηίων αὐοβ"ἦνδπατέραΣιφέμνην
(ασιλδὺς καμθύσης πενόμλ ἢ" ὑασιληὶὧνσιιοιέων,ὅτιτχρήμασι διέκιν ἀσρὰ, ἐδιήηος
σῷ,στρ ἀξ οἰτσέσιρε “ποῖσαν τί αὐβρωπσπϊην σοιοιήξας δὲ αὐ  ὸ δέρμα »Ἱμωδγσιρ3 αὐ ἔτεινε,μὴ)οὐἐτεῖνεἢ’θρόνον,ἐσ᾽εἰν,Ἰζων,ἐσιίᾳριζε-οἱτανύΐξιο'ὃὃκαμξύσις,
ἀπέδεξε σειοιθῖ ἢ. αὐτὴ ὦ Σισάμνεωνὸν ,ἀφρκτείνασαἱπέδφρε,ν“σοῖσὰ“ὉΣΙσυέ
μνεω,οὐτειλόμονδεοἱ μεμν βαϑν οὐ δ .ιουγίξζων βρόνῳ σδικοίζφ' δος ὧν ὃ οσαάνηςὃἔπκα
πιξόμῇἐσἄξορνἣ᾽θρόνον,οὖταδιιαδοχ γωυνόμὴ μεγα βάζω αἴ ςρατηγίεσ, Βυζανηί--
κό το ἅλεμὴ καλχμδοείεσ'εἶλε ἢ Αντανοίθν τ οὐ τῇ τρωάσι γῇ εἷλε λαμπώνιον.
λῶν ὃ ἤ' Λεσβίων νὅ ἄλε Λῆμνψόν τοἡτειβρον,ἀμφοτίραςἔτιγέπε ὑπὸ πελοισ-
9" ἀκωομῇ ὦ καὶ δὴ λό μνιοι,νὺ ἐμαχίσανην δ «τὴ οἱμυνόμᾶνοι, αὐὰ χρόνον ἑκακώ,35-:
σιχν.τοῖσιὃπεριεϑσιαὐτίωνδιπαιὁβίθαὑϊπταρλὰἐππισοῖσιΛυκάρντον ἥ" Μοιαρφοίοῖς
βασιλϑίσαντ Σάμα ἀϑελφεόνιἕτοςὃΛυκάρωτοςἄρχ οἱ Λή μψῳ,τολθυ]ᾷ αἱπῖν ὃ οὔ

του ἦϑεποίντν ῥνοβοαηρλί ζ5,γ) κουτεσρέφον τῆν μήν, λφερεφατήες δὲ Σκύθασ' αἰτιω
μὴ «τοῦςὃ,σἰνεαδνὸνδαρείδςραδνγὸνἀρὸΣκυϑέωνὁπἀφομεφάμωνον.οὗποσ
μὲ γαυ “σοῦτα ὑξεργοῖσιῬ φξατηγίΐσιισ' . μὲ} ὁ πρλλὸν χρόνον αὔξων κουζ' ἣν "ἡ
ἤρλαιτοὉσιδύτορονἐκνάἔπτοἢμιλήουτῶσιγίνεαϑο μοιποΐ, ὥξιηρ μῖν,γϑ' ἡ νάξοσ δ
σαιμονίᾳ νήσων προζῷδρε ““ροὗτο δ,νουτὸὰ “ὃν αὐ δν χρό ἡ Μμίλινοσ αὐτιη το ἑωῦ
πῆσμάλιςα δὴ πότε ἀκμάσασκ, κὴ δὲ νὴ τῆ Τωνίπῃ ἰμὗ πρόοριμα » πουτύπδρ.ϑε δὲ
τουτόῶνκὶ“αὶδύογυνεῶσ'αὐονγοσίσιασιἐστιμάλιστα«οίσει,μέχριὃμὰνΠπιάριοι

κκ ΚΚ ἐὶ



ἩΡΟΔΟΤΟΥ

μουτηρτίσαντο"τούηουδγὺκουτοιρτιτῆραςἐκποίντωνἢἙλλήγῶνΕἰλον»ὦΜιλησιοὶ.
κουτήλλαξανδέσφρεασὦϑεπάριοι.ὧνἀπΐμοναὐτῶναἴοίρερἄρισοιἐςπίωμίλῃ
γον, ρον πὶδι΄ στρεασ' διεινῶροἰκοφθορημίεο,ἔφασαναὐτίωνβόλεοῦνδιεξελθεῖν
σέ χωΐρεν τριδῦντοσ' ὃ ταῦτα"ὴδιεὄντορ ποῖσαν τίὠ παιλησίζω, ὅκως τινὰ Ἰδδιαν
αὐεσηκυί τῇ χοῦρῃ οἰγρὸν 4) ὑξ δγασμοούον, ἀπινραφέα;» τοὔνομα “ἢ ϑιασότιω 1
ογρδ.διεξελοίθιντοοὃποῖίαντίχόραν,")αστινίδο'δυρόντοοπούνις,ὡστάξιμουτόβησαν ἐφ ὁ ἄσν ἀλλ ποιησοίμωνοι, ἀτοέδεξαν ἡ ύρυς μὴν σίιὸ πόλιν νέμᾷν, γ᾽,
4δρον τοὺς ἀγροὺς δ ὁ} δογασμαύονο. δοκέειν γϑ' ἔφασαν καὶ τῶν δὴ μοσίων οὗ τῶ
δή σζφφεαο' ἐππιμελήσιαϑ», ὡς πϑρ γ) ἢ" στρετέρωνοὐσδὲ ἄλλονα' Μιλησίσυς τόν πρὶν
τασιοι ζοντοις,,ούιρ ἔτα ξαν πεί,ϑεοϑαε-τιουγοιμξνωνὅτωμιληοῖεςκουτήρτι(θιν:
χότς ὃ ἐκ τουτέων ἢ γρλέύῶν ὧϑε ἤρχωτο ποιοὶ γίνεθθας τῇ τωνϊκεἐκμαΐξε ἔφυγον αὖ
οἷσες ἢ ποαιχίων ὑὴ δ᾿ δήμου. φυλϑντιοδὲ,ἀπαίκοντο ἐσ Μίλυτον. τῆς δὲ Μιλήοου κᾧὶ
τύγχανε ἐπίϊοφρο' ἐῶν Αριςοιχόρης ὃ μολ'ποιγόρεω,γα μβρός το ξῶν χὴ αὐἰεψεὸς 1ςτ-
αἷς 15 λυ πύρεω"ὃν,ὃδιαρεῖοσοὗΣέσοισιουτεῖχαὉ τ ιαῖος, τύραννος ἰω Μιλ
τυ" ἐτύγχανς Ἢ ὕον ὧν χρόνον ἐὼν οὗ Σόσσισι, ὅτε δι μαΐίιοι ἥλιϑον, ξεῖνοι ποὶν ἐδ
τὸς Ὁ τοιαΐῳἀναινθμονοιὃδκάζοιοιἐοτίὼΜίλυτον,ἐδέονὉ“5Αρισαχϑρεῶ,οἰκοὰ
οἰ οἵσι ποιροίος᾿διαμοῖντινα," κοιτέλθοιοων ἐς πίὼ ἑωυῇὁδὲ,ἐπιλεξάμονοςὡσ'
ἣν σὲ ἑωυτοῦ κουτέλϑωσι ἐς τίρ πόλιν, οὐδξει τῆς μάξε" σκῆψιν ϑὲ ποιδόμῆ σἰὼ ξάν
ἣν σίι τοιωξα,τόνδέστῇλόγονπροσζῷγε.αὐὐὴςμᾶνὑμῖνοὐφόλἐπυύρἀμαδωυὰ
μανποσοαΐτην ποιρασοίῖν,ὡςτςπουτοΐγε!νἀεκθγῆ"ἢ»σίωπσύλιυἐχόνῆκαζίων.πυν-
θανίομιοσεπὴδαταλασαλανἀασίσδε ναΐίσισι ἢ. ,κὴ τολῦϊα μακρα φρλλά . μπλρινήσομας
) ποῖσαν ασουδὴν Ὡριδύμῆ «ἐπαινοζω ὃ τῇδε, Αρταφόβνεσ μοι τυ γλοίνᾳ ὧν φάλοσ.ὃ
ἢ Αρταφόδνης, Υφοίασεορ μὲ ὕξι πτοΐὶς,Διαρείςὃἦ;βασιλῆος ἀδελφεός . ἢ δ᾽ ἔσιθα
᾿ϑιοσίων Ὁ οὗ τῇ Ασίῃ ἄρχει ποίνα', ;χὼν φρατιήν το τρλλῆν,μὴ φλλᾶς νέας, ἄξιον ὧν
δοκέω ἥ' αὔοΐραι πριήσειν 9», ὁδὴ χοήζωμῆν ταῦτα ἀκάσαντες δι μάξιοι, προσίθονηρ ὦ
Ἀριδοιγόρῃ πρήοσν ἧδειύχεοὐδίςα«καὶὑπίσ(αϑ, σδρα ἐκέλδυον,νὴσδισποίνοντῆ
τιρατιϊ ὧς οὐ] διαλύζντοεο' ,ἐλεαίσααπσολλὰσἔαοντοσ,ὅταν ἐπιφανέωσι ἐσ σἰὼ
Μαζξον, πτοΐν τοι ἐρ πήσειν “ἦν μαξίπο τοὶ δὴ αὖτοὶ κα λόύωσι.ὡς δὲ, «ὅὥ0 ἄλλες νυσιώ
ταῦ. ἢ, γὐνόσων ουτῴων ἢ κυκλοισῶν, ὅϑεμιίη Ἀφ ἣν ὑτὸ Δουείῳ ἀπαικόμλ ὁ δ Αθι--
τοιγόρουςἐσ'τοὶςΣαβστο,λέγειπρὸςὃν Αρταφόδνεα,ὡσ' Νάξος ἐπ νῆσος, μεγοίϑε! δὰ
ὁ μεγάλη, ἄλλωο' ἢ, πολι το ἡ ἀγαιϑη,κὴ ἀγχοῦ τωνίης-χράματοι δ᾽ ἔχει τρλλὰ,"Ὁ αὐ
οἱοάγρσδι "σὺ ὧν τὸ ταῦτὴν τἰμὸ χώρην ςοατῃλϑίτοικουτοίγονἐραὐτίτῆνφυγοίσοισ
[8 αὐτῆ ςικαέτοι πουῦπος ποιήσοιντι,ἄξιομῆΐὅξιἑτοῖμαΤΡἐμοὶχρήμαλαμεγάλα
ποΐρεξ 7 αὐ αεσιμωτοίπ' πῇ ςοατιῇ. ταῦσα μῆ)τὴ δίκαια Ὡμέας τῇς ἄλλοντοις “τοιρέ
χεινοἄξιο» ὃ,νήσους προσκτῆσέσε Οασιλέϊ,οὐτήντεμάξον,ν)Ἰὰςἐκταύτηςἠρταμέ
γας, Ποῖρον Τὸ, Ἀ) Ανοΐρον,ἡἄλλαςτὰσκυκλάσδες κονλϑυμῆϑ᾽οὐθόστωἡὁρμεώμ,ὦ
πετῴως ἐπιθάσεαι εὐβοίκ νήσῳ μεγάλῃ τὸ τὴ δύσι μού, ἀκ ἐλοίοσονι κύπρε,"ἡκάρῆα
δ πετίὶ χειρωθῆναι" ἀγργρῶσι 5 ξιιοιὸν νέες Ἰαυύχαρ ποί(ιοχειραῖσοαϑο.ὁ δὲ, ομεί--
βθὸ αὐὸὃὸνῬ,σϑε,σὺ ἐσ' οἶκον “ὃν βασιλῆος ὑξηγετῆς γίνει πρυγμιάτων ἀγαθῶν - νὴ
Ἰαῦτα85παιραινίής ποίντα, αὐλὴν 3) νεῶν ἦ' αβ ιθμξαὐτὶεἶἢἔποῖνζ"σιηκδσιαζ
Ῥ εξ ποῖμοι ἔν ἅμα τῷ ἔαρι.ὁεἶδὲτούτοισινὴενβασιλῆα συ ἔποιινον γίνεαϑ». ὃ
μὴ δὶ Αριταγόρηο ὡς Ἰαῦται κουσι αεριλαρῆσ' ἐῶν, ἀπύει ἐς Μίλινρν. ὃ δὰ Αρτοι-
Φέρνισ,ὡςδι'πέμαντιἐςΣοῦ(:,1 ὑπϑρϑοΐτι ποὶ ἐκ Τὶ Αρισα γόρέῶ λεγόμονα,συ--:
νέπίκενος (Δ αὐὴδὸο Δαρεοσ ἐγυοδ, παρεσκθυ σατο δὰ δενκοσίαο Τιήρεας, πολλὸν ἢ
καρ τοι ὅμιελον πόδ σέων τὸ κοὰ τῶν ἄλλων συμμάλων «φρατη 79} δὰ τουτέων ἀ-πέδε
ξε μεγαβάταν ,αὐοοα "στόν σεν τῶν ἄχοκεμου δέων, ἑοῦ τοῦ το Καὶ διαρεία αὐενψεδν.
τοῦ, παυ(ανένο ὃ Κλεομβρότου λοικασίχεμϑνιοςεἰδὲἀληθηὁτεδλόγοοὑσόνῳχοῦ
γῷ Ῥυτέων ἡρμθσχ Ὡυγατόνα, ὅβωτα οὧν πα ελλάδος τυύραονορ γὴν ἐαϑ». ἀποδέ-
ξας ὃ μηα βάταν ςρατηγὸν Αρταφόδνης ἀπέσειλε ἥ ςοαΐ' παρὰ ἣ' Αθιτα γϑρεάο
ποιραλαξὧνὃὁΜεγαδέτηςἐκτῆς μιλήρου οὖν τὸ Αριςαγόρεοι, Η) τί ἰωσὸκ ςοατε
ἰωδ καὶ ὧν μαξίοιι ἔτσλεε πρόφασιν ἐπ᾿ Ὲλλυασόντονυ- ἐπείτε δὲ ἐγίνθο οἱ χίῳ, ἔ-
δώ τοὶ φνίαο᾽ ἐς καύδιφίον,ὡς οὐ θδῦτον βορέμαὐέμῳ ἐς πιὸ νὼ ξον διαβάλοι-καὶοὐ
γουλ ἔδεε τούγῳ τῷ ςόλῳ καξίαν ἀπολέϑαε, πρϑγμια “οιόνϑεσιυυινεί χρη γυνέοϑαε.
γσεϑι ἸόνὉ ο' Μεγα βάτρω τοὶς ἀδὶ τῶν νεῶν φυλοιιοὶς, ἐπὶ νεδο μαυδιίης ξήυχᾳ ἐσιεὶς
Φυλοίασῶν - ὃ δὲ σδιεινόν τι ποιησοίμονοσ', ἐκύλδυσε οὺρ δορυφύρουσ' ἐ ξϑυρόντοιο ὁ
αῤλοντῦ ταῦ τησ'τῆσγεῦσ᾽, Τῷ, οὔνομα ἰμὴ Σκύλοιξγτοῦτον δῇσρρι δα. ϑαλὸι μίηο'
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σιελόντοις τσ νεὸρκουτοὶτοῦτο ἔξω μὴν καφαλίωῳ πποιδῦυτασ, ἔσω δὲὁσῶμα.δι--
ϑένησ δὲ ἦ' ξκύλοικοσ', ὑξαγγώλλει τισ ὃ Αριςαλόριὅτι τὸν ξᾶνόν ὦ σὸν μαύσιον με
γαβάτηρ δή(θιτ,λυμαΐνοιτο. ὅσ᾽ ἐλϑωον, ποιροετζε ὁν πέρσηνυτυγχοίνων δὰ οὐδὲ--
γὸς τῶν, ἐδίθο, αὐὸὺς ἐλθῶν ἔλυσε "ποϑέμνος ὃ μκοίρτοαι διάνὸν ἔποιήσοτο ὃ μεγαδά
πιο) ἐασέρχι τῷ λοισαγόρᾳὁὁ,ἄτας,σοὶδὲνὴτούτοισι τοῖσι πρήγμασι “ἡ ὕξι,}
Δ ἀπέσειλε Αρταφόμνησ ἐμέο πεί3ιὅδε,νὴτολίειντῇ,δδὺὀγὼκελϑύω,τίπολλὰ
πρήλτεις; ταῦται εἶς Αθιςαγόρησὃδὲθυμωθεῖσ'χού ισι,ὡφὺξ ἔγενθο ἔπεμσεἐς νοΐξον τολοίῳ αὐοΐρας φράζέρττις Ῥῖσι ναξίοισι 'ποῖντοι τοὶ “ἰδεόντοΐσφι πράγμα
τοδὶ Νὴ ὧν μαΐξιοι οὐ δὲν πτοίντως προσεδέκον;» ἀϑὲ σφέαο' δ ςύλον ἄξορν δρμήσι--
«3» πεὶ μέζτοι ἐπύϑοντο, οὐ τίπο, μῆὺ ἐσινείησιντο τοὶ ἐκ τὸν ἀγρῶν ἐστὸτεῖαθο'.
“παιρεσμδυσίξαιντοδὰ ὡς ποῦ λιορκισό μονοι"κοιὶ σντία,κοὰ πο τοὶ υἱοὶ τεῖος ἐσοΐξαν-.
 1) οὗ.μὴν πιοιρεσικδυοίσοιο,ὧσ'πποιρεσυμῖψονστο!πολέμε.οἱδ'ἐπείτε ογέβα-
λον ἐκ τῆς χίον τὰρνέαο ἐσ' τί Νάξον, πρὸς πεΦραγμένεο προσιῷ δνονηονὴ)ἐπσο-
λιόρκεον μῆναο' τζοσεραο'. ὧδ᾽ δὲ τοί τε ἔλοντὰσ' ἢ λιϑὸν χούμουτοι. δὶ Ὁ ὅδ στο, τουδίτος
πουτοϑεσίδεποίνετοστο...) αὐ ῷ ᾧ Αριφαηθρη προσαναισίμω» λα,δπολδδυόςτε
ἐσδές» ἡ πολιοριοΐη, οὐ θαῦπατείχεα "οἵσι φυγοίσι 7 ναίων οἰκοδομήσκντιο,παιδὶ
λϑίοσονῸ ἐς τίρὸ ἤπειρον οικῶσ' πρήοδοντος. Αρισαγόρησ δὲ οὐκ εἶχε πίὸ ὑπόφωσιν ὦ
ἈΑρταφέριεϊ ἐκτσλερῶσοιιιἅμαδὲἐπαίεξζμινἡσδιποίνη τῆς σοατιῆο' ἀ τοιπιομέ-
νηνἀῤῥώθοἔ το,ἢςρατοῦπρόξενος κοινοῖ τὴ μηγαθάτῃ διαδεδλημέν ἐδόκει το τ
Θασιλαΐην η' Μιλήτου “ποιρήσιοδ, «ἀῤῥωδέων το τουτέων ἕμαςα,, ἐ βουλδύσο ἀσίτα
σινσυύεσιΠΤεγ᾽κὶτὸνἐξιγμαούοντίκα φαλὴν ἀπαὶ χθοαι ἐκ Σασίων “τοιθῚςταΐε,σῃ.
βιαίγοντοι ἀπαἰτοιαδί, Αριςαγόρην ἐγ Θασιλῆοσ'. ὃ εἰ τοιαῖοσ' σελόμλ ᾧ Αοιφα χθρᾳ ση
μᾷναε ἀτρεῆναε, ἄλλως μὲν οὐσθιμῶς χα ἀσφαλέωο σημᾷνοι, ὥστε φυλοιοσο με-
νέων ποῦν δοῖδν. ὁ ὁντῶν δούλων “ὃν “αισότοτον ἀποξυρήίθιο τί καφαλίω, ἔςιξῷ,
κοιὲ αὐ έμεινε αὐκῷὗωι τὰσ “τοίχασ. ὧσδὲ αὐέφνίαιν, ποΐλεςαι ἀπέσεμπε ἐς Μίλην
θυ, οὐ τειλοί μονοσῦ αὐτῷ ἄλλο μὲν οὐδέ. ἐππιωὴδὰ ἀπίκῳτοι ἐσ μίτον νκελ δύειν'
Αοιταγδρίω ξυλήσαντο μὲν ποὶο τοίχασ, κοτιϑέϑαε ἐς σίὸ κεφαλίω'. πὸ δὲ τ γ-
ματοι ἐσήμαινε ὡς κοι προύτορόν μοι ἐἴριτοιἀποςοισιν.πουδχαιδὰὁτοιαῖοςἐποΐεεν
συμφορίμδ ποοιδύμονος μεγοίλῃν τίὼ ἔωῦν᾽κουχὴντὠὸοἱ Σούσοισι. ἀποςοίσιοσ' ὧν
»"ομῆδησ., πολλᾶο' εἶχι ἐ λασίδδισ' μετυσεϑαε ἀδὴ θάλοιοσαν" μὴ δὲ γε ὥ τδρόν τὶ
“ποιόύσησ τῆο'Μιλόηουοὐσαμᾶ ἐσαὐσιὼ ἥξειν ἔτι ἐλογίξο .τςιαῖοσμλϑγωυποι;
πασιανοόύμβνον,ἀπέπεμπεὃν ἄγγελον. Αοισοιλθρὴδὰ σαυξπιηγε ον αὐ ον χρύ-
γον“ποίν τοὶ τοῦ το σαυελ ϑύντοι" ἐβουλϑύσο ὧν μξιὶ πιῶν ςοισιωτζων, ἐφίνουο᾽ ΤΥ
«τοξωῦοοὗ γνώμίω ,ὴ τοὶποιρὰ πον' τοιαῖς ἀπαιγμ οἷαοἱμὸδὰἄλλοιπταίντες, γνὦ
μὴν κουτοὶ ποὸῦὁὑξεῷὄνον" κελδύοντος ἀπσίςααϑ, Ἑπουταζος δ᾽δλογοποιὸς, πρῶ-τὶ μῆν ἐκ ἔχ φύόλεμον δασιλε ἢ πιὸ σίων αὐαιρέςαϑο κουτα λέχρν τοί τὸ ἔθνεα ππτοίν-
το βρχὼ Δαρεῖοςνὴτίωδιωΐχμαναὐτοῦ, ἐπείτε ὃ ἐκ ἔπειϑε, διθίχδρασιςβοαύ-
λδνε φιέειν, ὅκως γουυκροίτρες τῇσ' θαλοίοσηςἔθνη7.ἀλλῶσμοΐνωβοδιμῶςἔφηλέ
ἡφρνοὐορᾷν ἐσόμονον ὥξιηρ ἐαίσοιαϑς οὶ σί δυΐκρυιν τῶν μιλισίων ἐοῦ ἀν ἀοϑϑινέα-
εἰ δὲ γοὸὶ χρή ματὰ ἐουταιρεθεία ποὶ ἐκ ν᾽ Ἱροῦ τον" οἱ Βραγλχίδιῃσι,τοὶ,Κρόϊσοςὃλυ-
δὸς αὐέϑηκε, πολλᾶς εἶχα ἐλπαίσνεσ' ἐποικρατήσειν τῆτο θαλάσσης - νὴ οὗ ομδερύς
πΟἕξφν χρόμασι χρῶαϑ»καὶ»οὺς πολεμίουο ὃ συλλήσειν αὐτοί. τὸ δὲ χε ἤμοστοι ἣν
πὸυδσοιμελοῖλο. ὡς διδίλωταί μ91 οἱ ᾧ προτέρῳ τῶν λόχρν"αὐ'τὴ'Ἀδὰἐκοὐίηοι
ἡ γνώμῃ ἐσόκες δὲ δμωσ ἀπαίςαὅϑτιοὐκτςαὐτίωντολώσκνταἐςμυοαῦτοιἐς“δ᾽
φρο σεσδὸν “ὃ οὐγὸ τῆσκαξου ἀπελιϑὸν ἐὸν οὐθαῦτοι,συλλαμῶαὕεινπειρᾶϑαεὧφν
ἀϑὲ τῶν νεῶν ἐπιταλέοντασ' ςοατη γούσ' ἀποπεμφϑέντοσὃτηβαλγθρεῶ ποτ αὐΡ
ποῦτο,κοιὶ συλλαβόντοο δόλῳ ολίαρνβαφώλιοσ μυλοιοσέα, τὸ τοιαῖον τύμψεῶ
πϑομωνέα, νὴ Κώιν ερξαύοξον, ᾧ,Δουρέοσ μιτυλίμω ἐσίορήσικηο,τὴΑοιφαλθρὴν
Ἡραμλείδοω κυ μαῖον,") ἄλλεε'συγοὐσ',ὅτωσὴἐκτονἐμφανέοο'ὁΑρισαγόρηοἀ-
“περήκεε ποὶν [5 Δαρείῳ μυχανώμονορ"ἡπρῶταμᾶνλόψῳμετεὶςσἐιὺτυραυνίσα,ἷ
συναμίίω ἐποΐκε τῇ μιλεϊῳ,ώσδν ἐκόντοο αὐ τῷ ἃ Μιλήσιοι σωυαπςέατο"μὲἢ»
μὴ οὐ τῇ ἄλλη τωνἱκτὠώνὁποῦ» ἐποίκε"οοὖς μῆὺ,ὑγελούνων ἢ τυραύνων, οὐεσ᾽ ἔλοι
βετυραόνες ἀρ. νεῶν ἢ συμτολδυσασίων ἐπὶ κάξον, ρύριο δὲ φίλοι βονλόμε
γος γριζεαϑ» τῇσι πόλισι ὕξεσιίδου, ἄλλον ἐς ἄλλιν τέλιν “ἰρασισ ὅθεν ἐπ ξαοισοςΚώ
ἡν μού νευ Μιυλονοῖοι, ἐπείτε Τοίλατο “ἰρέλοι βον, ὑξαγαγόντη , κοιτύλόυθιν «Κυ-
μαζοιὴ τ σρέτολαύῦ τύων ἀποῆκοιν ὡς ἡμὴ ἄλλοι δι πολ διες αὐδῇ ἀπίε(6ιγ."7υραΐνων.

κκ ΚΚ 1ὲὲ
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μένω κουτοῖποσιςἔγαν)θοαὐὰὲτοῖο“πόλιαο.Αριςοιλϑρηρὁὁμελήσιοςὡφτῆντν
ραῤνασ' κοιτύποιῶσῳ,ςΘάτηχοὺςοὐἐποίσειπολίωνκαλδύσιχοἑποίςουδμουταςήἴθι,
διόύτερα αὐὴὃ}εαὶφ λακωσαζ μονα Τιήρεῖ ἀφόςολος ἐγίνετο. ἔδεε η᾽ δὴ συμμαχίας τινός
δ μεγαίλῃο ὁ} δυρεθῆνακ “ἢ δὲ Σ᾿ποΐρτησ' Αναξανοίσδηο' μα ὁ Λέοντοσ ,ὁκέτι πσιριεῶν,
ἐξζασίλόυς, ἀλλὰ ἐτετολδυτήκει. Κλεομῆνης δὲ δ' Αναξανοίο διῶ,εἶχὰ,σίωΟασιληΐην,
δκουτο αὐοβαγαθίην οὐὸν, ἀλλὰ κουτοὶ γίνος. Αναξανοίθ ἰδιμ εἴ ἔχοντι γεναἶα, ἀϑδελ--
φεῆς ἑωὺ οὗ ϑυγατώρα,τὰξέσμο'ταύτης δ ηουτοαθυμυΐας ,αζϑεο ἐκ ἐγίνονηρ τούτον ἢ
»ιδρυ ἐόντος ,δἱ ἔφοροι εἴ ποῖν ἐππαιποιλεξέμνοι αὐδῇ; ἄ τι σύτεσιωῦοὗμὴπροορᾷς,
ἀλλ μῖν οὔτ'8)ὁπεριοπτέον,πέγοςὁεὐρυοϑίοςγενέαϑονεὁ}τηλον,σύνυνπίιὸ,δὲ
ἔχειο γυναΐιοιἔπείτῷοἱἃτίκτειἐκσίο,ἄπες,ἄλληνδὲγῇμον.καὶποιέωντοῦτα,
Σ΄ποιρτἤγισι ἃ δηΐσειςδὶἀμείμοῦ,Φὰςτουτέωνὀδέτεραπομέσειν,ἐκείνποτεοὐκα--
λὸ συμΟσλδύφν,ἥδαινέόντας,τί,ἔχειτυναῖηοιἐξίθιναὐαμοίρτηπονἕωῦτῷτωταν
ἀποίντα,ἄλλονἐιγαγύαϑ«δδέστοπείσιαϑ».πρὸςπουῦταδὶἔφοροικὴὁγέρουτ᾽συμ
βδλδὺὀνέμονοι, προσέφερον Αναξανοίῃ ἰσδιῳ πτοίδε. ἐπεὶ τοίγαν τΡῚ πσεριαθμονδνσᾳδρέω
μον αὶ ἔχεις γωυακεδο,σὺὃταῦταποίεε," μὴ αὐτίβαινετούηρισι,γαμή τι οἰλλόϊαν
παερὶ σεῦ δι Σ’Πν τιῦ 7 βελδόθνην, γακιθο ἰλ 43, ἔχεις, προσϑιάμεθά σεν η8 θέ.
σιοο'.σὺ ἢ ταύτῃ τὸ ποίντα δίς νῦν παιρέχεισ', ποίρελε 1 ἄλλιν πρὸς ταύτῃ ἐσυίγαγυ
τυναΐζηου τοκνοτριόν «ταῦ τοί κα λεγόγηο,σασε χόρησι, ὃ Αναξανοῖο θη.μὲ),γωναῖιοις
ἔχων δύο,σὲξὰςἹςΐχςοἶκεε,οριέωνὀσθεμᾶαασοβτιντινοίχρόνεὃὁπρλλβσ᾽ελιϑέντ',
ἡ ἐσύςόδον ἐπελθξσκ γωὴ, τίκτει “ὃν δὴ κλεομῆδεα τοῦτονἡαὐτοτοἔφεοίοον (ασι
λέα Σπαρτιήτῃσι ἀπέφαινε-") ἡ προτῴρη γωνἢὧνπρότερονχρόνον ἄχοπον ἐξσοι τὸ
τοῖο ἐκύισε σωυτυ χία ταύτῃ χρηίθιμῆδη. ἔλουσαν ὃ αὐτίἀλι,ϑεῚλόφῳοἱτῖῖοἐπ
πελθόσες γιωσπδο οἰκδτοι πυθόμενοι, ὥχλεον, Φά μῆνοι αὐ συ κομισέφν,ἄλλῶς βελο
μῆδην ὑφοαλέανν,διφνοὶὃτριδίντωναὐτζων,Ὁἀρόνεσιτοίμνουτοςὑπὶἀπαιςίησ',ὦ
ἔφοροι τήωτουίθιν σίυ γιωαὗασ. ταεοιῖ ζόμονοι,ἐφύλοιξαννιὃ,ῷ0οἔτωκεδωριέα,],ϑέως
ἔφ Λεωνίδηντῇμὰἄξορν, ϑίως ἴσχει Κλεόμθροτονοἱἢ,τὸδιδύόμεςλέρουῶ κλεόμ
ροτονπὴ Λεῶν 168} γυνέαϑνἡδὰκλεομίδεα τοκϑσος, ") "οσιδύτερον ἐπελθοῦσα γμυὴ,
ἰδᾷϑυγατηρ περινητοίδεω 7" Δημουρμε, ἐκέτι ἔτικτε Ἢ διδύτερον. ὃ αὶ δὴ κλεομξ
γν: ὧρ λέγεαηἣντιοὐφρονέέρης͵ἀκρομανήα'το ὃ δὲ δώριδὺσ ἣν τῶν ἡλίκον ποίντων
ποῶτορ.δὲτεἐτήτατονοιτ'αὐσραγαϑύηναὐνδο οκίσων τίὠ᾽ βασιλεΐην. ὥςτε ὧν ὅτω
Φρονέων, ἐπείδὅτε Αναξανοί δας ἀ πέθαφε, τὺ οἵ Λα σχεμϑνιοι χρεώόμονοι τῷ νό
μῳ,ἑΞήσχνῃ βασιλῆκ ὃν πρεσβύταον κλεομάνεχ,) δώριδὺο σδιφγδι τε τριδύμῆνος;
Ιὴ οὐκ οἰκιῶν ὑηὴ Κλεομβέεοσ' βασιλδύςαϑεαὐτησχρλοιῦν,Σπαρτιΐτοιοἄγωἐσἀτρι-
κύν ὅτῳ τῷ οὐ δελφῦϊσι χρυσηοζῳ χρεσοέμῆνορ, ἐς ἥντινα γῆν κτίσων ἦι, ἄτε φριήσαχο'
δὲν ἢ γομαζομβέων δα βαρέως φόδων,ἀσπαίᾳ ἐς σίὼ λιδύίω ποὶ τολδϊανκουτηγώονηρ
ἢ δι αὖοὔοεσ' Θηβαῖοι.πικο᾿μήσὐὲςκίνυποι,οἴκεσι,γκδρονκοίλλιςονἢΛιβύωνποιρὰ
τποοταμόν͵βελοιθεὶοδὲοὐθόῦταινπτϑέτῳἔτοὶὑπὸΜακέωντε,λιδύωνκὴκαρχεθὸ-
γἱῶν ἀπ κοῦ ἐς πελοταδυνηίν. οὐθαδ΄τα δέ δι Ανπιλοίρος,αὐὴρ ἐλεώνιοσ', σμυεξέλδα.
σί ὁ ἐκ ἃ; Λαΐξχρησμῖ" Ἀρακλεῖην σίιὸ οὐ Σικελίῃ κι ζᾷν, φὰς ἸΈρυκος χύριν πᾶν
ὦ. ὑρακλεϊ δίων,αὐ 9 Ἡρακλέοσ' κταστεμῖδα -δϑὲ, ἀκέσαο πωῦποι,ἐσ δελφὲς οἴχωῬχρήσόμῇᾧχρισποίῳεἰαἱρέειἐπ᾿ἦνΞἐλλύ)κόρονἡὁπυϑίαδχρᾷαἱρήσ᾽«αλοιδαὶν
δὲὁδωριδὺδὃν ςὅλον,ῥν,ὴ ἐσ Αιθύνν ἦγω, ἐκ μέζθο 25) σϊὸ τταλίηνδαοόνονδὲ
πτοῦ"ρυ,ὼσ λέτουδ), Συ βουγὴτοι,στὸ (ας το αὐποὺς,"ἡτῇλώυὧνἑωυτῶν Θασιλῆα τ
Κρότιονα: μέλλφν ς᾿οατούεαϑοτῆνὃΚροτωνἤτοιπεριδεζασγθνομῆνουὁ,δου,ϑῆναιδῶ
θιέοςστρ σι τιμωρλίθος,νὴτυζδοιϑεγτοιςσυςρατεύεοϑαέ τε δὲ 53 σύθαριν δώριέα,
Ι σμυελὲϊν τί Σύβαριν. τοῦτα μᾶδναω Συδαρῖ7 λέγουδ, πριῆθα δωριέα τοῦὸ τῇ
μετ᾽ ἑωῦοῦ. Κροτωνιῇ7δὲ,ἐδέναστρἰσιΦασὶ ξξϊνον προσωυιχοιβίαϑ» 4 πρὸδὶ συ
δορίτας πολέμςε,ἀ μὴ Καλλίεν  ταμαδέων μαΐτινκαὶλεῖονμοώωδον. " οῦτυ ἔδπῳ
τοιῷδε.ἦβτίλυοςἦνΣυξουλιτίωντυρωίνα ἀφροίσάντοι,ἀππικκείαϑν“ποιροὶσζρίαςἐπεί
τῷ δ τοὶ Ἱρὰ οὗ προσιχώύρεε χρησοὶ θυομλήῳ ἀδὲ κρότωνα.. τωῦτπαδὲ ἐκ αδτοι λέγου
σι. μαρτύριαἢπουτζῶνἑποΐτεροι ἐποσιεινύκσι τοϑε «Σὺ βου» ταιμῆν τέμονδς τῷ ἡ.
κηὸν ἐόν τοι πτοιρὰ “ὃν ξηρὸν κροίςιν,δὲν,)οδούστκαϑνσμυελόντασὺ“παόλινΔωριέαλέ-
γϑυδ Αϑηναΐῃ ἐσσωνύμῳ κραςΐᾳ»τοῦτδὰ οὐ τοῦ δωριέος δἰν θαΐατον μαρτύριον μέγι
τονποιόνται,ὅτι 'ποιρὰ τοὶ μεμαντὸν μωΐα ποιέων,διεθουβῃ.εἰγ»ϑδὴμὴποιρέπρε
ξε μηδὲν, ἐπ᾽ᾧδὲἐςοΐληἐποίεε, λε ὁ) σέ Ἐρυκίγίω χωρίω, καὶ ἑλὼν,κουτέσω, οὐ
Δὸν αὐγόρ τὸ καὶ ἡςρατιὴ διεφϑαβε. ἃ δ᾽ ἀὐὖ Κροτωνιῇ ποι ἀποδιεεικγῦσι Καλλίᾳ

μἂ
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μῖᾶν τῷ ἡ λείῳ ὁβαἴρετα ἐν γῇτῇ κροτωνιήτιδι πολλὰ δοθένοι,τοὶκοὶἐςἐμὲἔτιἐνέ-
μον οἱ καλλίξω ὠπόγονομδωριεῖδὲκαὶ“οἷσιδιωριίοςἃπογόνοισι, ὁδίγικοζηρι εἰ ἔνε
πελάξετο "οὔ Συθαριτικον' πσολέμου Δωριδὶς,δοθῆναι αὖ δι πολλκτλάσια ἢ καλ -:
λίμ ταῦτα μδδναν ἑποΐτοροι αὐ τῴων μαρτυικὰ ποφαΐνγοντοιι"κοιὶ “ποΐρεςι δεστέροι-
οἵ τις πείθετοι αὐτέων,τούσιπροσχῳρζνσυγέτσλεονδὲδιωριίὶκἡἄλλοισυγικτί
σοί Σ΄ποιρτικτζῶν, Θεοσοιλὸς κοι παροιςοἔτης,κοὶ Κελέησ, κοὰ ἐνρυλέων.οδὶ ἐπείτε
ἀ πίκον “τοῖντὶσόλῳἐςτίρΣικελίην, ἀπέθαρον μοίχε ἑασωθένῖες ὑῳ τε Φοινίκωνἡ
αἰγυζαζαν.μδνος δέ γο εὐρυλέων τῶνσυγικτιξέων περιεγένεον τούτου τον ποίϑεος ο
συλλαξὧνδὲ οὗτος τῆς ςοατιῆο «ἂν πδρεγενομθνους,ἔσωΜινώζωπίρὸΣελινουσίωνἐ-
φικίίω,καὶ συνελδυϑόμου Σελινουσίσυσ᾽ ον μουνουβλου πυθαγόρεω. μξὰ δὲ, ὡς τοῦς:
"ν κατεῖ λε,αὴς Τυραρνΐσδι ἐπεχείρησε Σελινοθνηος.καὶ ἐμσυνούδηισε χοόνον ἐπ᾿
ὀλίγονΟἱγοῖρμάν.Σελινούσιοι ἐποιναςυέντο;ἀπέκτεινανκουταιφυγόνταἀδϑὶΔιὸςἀϊδ
ρωξου βωμόν-συνέασοτο δὲ Δώριζκοιὶ συνα“πέϑαψε φί λίτασος ὃ Βουταικίδεῶ, κροτῶ
ντος αὐήοὃςαὐμοσοίμῆνοςτήλυος»οὐσυβαρίτεω θυγατέρα, ἔφυτε ἐκ Κρότωνος »
ἀδυοϑεὶςδὲρονμέμου,οἴχω»πολέωνἐς κυρήνίωἐκταύτηςδὲδρμεώμνος,συνέασεον
ἧκηΐῃ το τι ρφ καὶ οἰκυῖκ αὖοἱ ὧνσθεποίνῃ, Ἐν το ὁλυμπιονίμης μκοὰ κοίλλιςος Ἐλλᾷ-
γῶν τῶνπουτ' ἐωυΘν.Ἅ. δὲ η5 ἑωῦ τοῦ πόιλλος ἐνείῃουτο “πποιρο ΑἸγεσαζων,τοὶ,δεῖςἄλ
λοσ-ἀδὲ γοὺρ τον' τοζφου αὐ τοῦ ἡρῷον Ἰ᾿οἱδυσοίμνοι,ϑυσίᾳσιοὐὐτὸνἱλάσιοντακιδῶ
ριδς μδνωυ Τόσσῳ »ιούτῳ ἐτε λδύτασιἀδὲἠνέσωωτο βασιλόυδμᾶνος οἰχοῦΚλεομέ
ψεσς κοὐ μουτέμῆνε ἐν Σποΐρτα,ἐ βασίλϑῦε αὐ Λακε μωίμονος «οὗ γάρ τινα τοῦ λλὸν χρῦ-
γον ἧρξεδ Κλεομίϑηςἀλλ᾽ἀπέθανεἄπαις,ϑυγατέραμένίωλι-πᾶν,τῇ,ἄνομαἰμτορ
αὖ«ἀπικνέσται δ᾽ ὧνὃκριςαγόρεσὃμιλήτουτύραννοςἐς τὴν Σ΄πούρτην, Κλεομξίεος
ἔχοντος τῆνοὐ χην-τῷ δὴ ,γ10' λόγους ἤϊε ὡς Λακεσῖχε μόνοι λέγουσι, ἔχων χοίλκεον
παίναιονὲν τῷ,γῆ ς ἃ ποίσῃς “περίοδος ἐνοτύτμῃ»,καὶθάλαοσοίτὸποῖσι,κοιὰΠΡΤοι--
μὴ ποίντες"ἀπικνεόμᾶνοςδὲἐςλόπιυςὃΑριςαγόρης,ξλεγε πρὸς οὐδὸν ἰάδεικλεό-
μᾶνες,ασουδὴν μῆν τὴν ἐμίω μὴ θϑωῦ μάσῃς ηΞ ἐνθαῦτα ἀπίξιος. τοὶκουτήκοντοι γάρ
Τὰ τοιαῦ τοι τὠνῶν “ποῖσδες δούλους ἕῖνοιεοὐτ᾽ ἐλϑυϑόμ ων, ὄνειδος κοὰἄλγὸς μὲγι
τον μὰ αὐτοῖσι ἡ μιῖν,ἔτιδὲτῶνλουσστώνὑμῖν,ὅσω προιςέατο τῆς ε λλάδοτονεῦὧν
πρὸς θεῶδν τῶν Ελληνίων ῥύσχοϑε. τωνασ᾽ ἐκ τῆτσ δουλοσύνης, αἰοίοοἰο᾽ ὁ μαΐμονοιο᾽ .
δ᾽πετέωςδὲὺμῖν ταῦτα χωρίφι δε το Κ24.οὔτεο γαξ ὁ βάρδουροιἄλια μοὶ σι, ὑμᾶς
το τοὶ ἐςἃπόλεμονἐςἸὰμέπτααὐήκετεἀῤετῆᾳπέριἣτομοχῃαὐτέων, ἔοι οἐἦδε,
"ὅξα͵κοὶ αἰχαὶ βραχία.αὐαξυρίσοις δὲ ἔχοντες ἔρχόντοι ἐρ τοὺς μάχας καὶ κυρβα
οἱαο᾽ ἀϑὲ τῆσι κεφαλῇᾷσιοῦτωδ) πετζόῖν χειρωθήναί ἐισὶ « ἔς! δὲ κοὰ ἀγοιθαὰ “οἿσι τὴν
ἤπείρον ἐκείνην νεμομλύοισισ(θςἀδὲτοῖσι(ἀὺἄττασιἄλλοισιἀγὸχουσοῦοὐὐῥξαμθδοισι,
αὐῤγν ρος,καὲ χοι λκὸς,κοὰ ἐοϑὴς πσοίκίλη,κοὶὑποξύπαίτοκοὶοὐοβοΐποσδιτοὶ,80--
μῷ δουλόμνοι,αὐτοὺοὗἔχοιτοῖκοιτοἱκίωτοῖςδὲἀλλήλωνἐγόμᾶνοι,ὡςἐπὸΦράσω-
τώνων μὴν τῶνϑε δἶδε Λυδοὶ οἱ κίον τέο τε χι ρίω ἀγαθίω κοὰ πσολυαριυξώτοιοι ἐόν
χερδεικνὺς δὲ ἔλεγω τοῦτα ἐς τῆν τῆς γῆο'περίοδον,τῆν,Φόδετοἐντῷ-αίναιαἐν
τοτμημβδέζω-.Λυσίδυδὲ ἔφῃ λέπωνὃΑριςσιγόρηςἰδὲ ἔγονται φρύγωοδὶπρὸςτὴν ἐδ.
πολυτροβατώτανί τοἰόντες ὡποίντων, τῶν, ἐπὸ οἶσθ κοὶὰ πὸ λυκοαρπόταΕ!. Φρυ
εὖν δὲ ἔλονται Καππωδόκοιε,τοὺςἡμᾶςΣυρίσυσ'ποιλέομῆν.τούτοισιδὲπρύσουροικί
Λεκόϊν κοτή κοντος ἐπὶ θάλαοσοιν τήνδε,ἐνἧἥδεΚύπροςνἷσος κίετοχι. δὶ πεν τακίσια
τοΐλαψτοι βασιλέϊηϑν ἐπέτειον φόρον ἐπιτολδῆσι.κιλίκων δὲ τῶνδε, χοντ᾿ Αρ μένοι
δἰδε,καὶ οὗ οι ἐόντος πσολυπρόβαιε. κομβρίωνδὲ, ματιονοὶ χωρίωτάνδε ἔχοντος Ὦ-
χώτοιιδὲ τούτων γῆ ἡδε κι αὐ "ἐν τῇ, δὴ πτοιροὶ τῦῦτα μὸν τόνδε. χοάσσιο κέιμῆνάἔξ
“οὶ Σοῦ σκ τοντο ἔνθα βασιλϑύς τε μέγας διίαυταν ποι ἕετοιι κοοὶ τῶν χα μάτων οἷ
θησοιυροὶ ἐνθωδ'τοί ἀσιὲ λόντος δὲ ταύ τον τὴν πόλιν,θουρσίοντος ἤδη τῷ διὲὶ, τολού--
τὸν πέρι ἐρίξετε - ἀλλὰ περὶ μῖν χωόρες αβα οὐ πολλῆς,οὐδεοὕτωχρυσῆς, κοὰ οὗ'-
ρῶν σμικρῶν, χρεῶν δι ὑ μέωσ᾽μοΐλχοιςαὐχοοέλλε γαῖ ποός τὸ Μεσσηνίους ἐόντοις ἰσδ
“ποιΛέαο᾽, κοὰ Αρποίσδες τε, οὶ Ἀργείους“ΕἾσιοὔτεχρυσοῦἐλϑμενόνὕξιοὐδὲν,οὔτε
ἀργύρου ὑπτῶν πέρικκοιξ τιναἐνόει προϑυ μάν μαλό μενον ἀποθνήσκειν. "ποιρεὸν δὲ
τῆς Καίῃς ποΐσης αβχειν δ πετέωο, ἀλλό τι αἱρήσεοϑε ;Α ξεςαγόρης μὴ ταύτα ἔλε-
ξεικλευμένης δὲ ἀμείβε"Ὁοἴσδε.ὦξᾶνγε μελήσιε,αὐαβάλλομαΐφιἐςΤίτονἡμέρίω
ἀπαυκρινειϑκεότε μὲ ἐς Τοσοῦτον ἤλασοιν εἰπέτε δὲ ἡ κυρίη ὑ μέρη ἐγίνετο τῆς ἀ-
“πυκρί σιοο,κοὶ ἥλθον ἐς τὸ συγκείμενον,ἐἴρῳτο ὁ Κλεομένης δν Αριξαγόρξω,, δὲιϑ σίων



ἩΡΟΔΟΤΟΥ͂ -

ἡμερέων γὁ ϑαλοζοσηο' τῆς τώϊον ὅδδο ἄν ποι ροὶ βασιλῆαὃδὲΑριςαγέρης τἄλλα ξῶϊ
σοφὸς,κοιὲσγαξάλλωνἐκᾶϊννον δ,ἂνφούτῳἐσφαίληνχρεῶνγορ μεν μὴ λέγειν τὸ ἐδν,
δελόμνον τε Σπορ τιήτοις ὑβαγωγᾶν ἐς σἰὼ Ασίην, λέγᾳν δ᾽ὧν, ιῶν μνῶν φὰς Εὔ
τὰν αἴοδονὃδὲὑποι’ποίσαςοδὲ ἐπίλοιπον λύγον,τὸν,Ὁ Αρισοιγόρης ὥρμητο λέγει
περὶ τᾶς ὅδον"ἄπε,ῶ ξένε μαλήσις, ἀποιλλάοσεο ἐκ Σποίρτης πρὸ δύνης Ἡλίου «
οὐδένα γοι λόγον δ)επία λέγεις Λακεσῖνε μονίοισι, θέλων στρέουο ἀγὸ θαλάσσης {Ι-
ον μίω ὧν δον ἀγαγένοὃμὲδᾷκλωμίδηςταῦταεἴποιςἤϊε ὃς τοὶ ὀμυίχιὃ δὰ Αι
τοιγόρως λαῶν ἱκετηρίζω ἤγεὃς τον κλεομένεος. ἐσελθὼν δὲ ἔσω ἄς ἱ κετούων,ἔ ποι
κούᾳις, ἐκέλδυε ον Κλεομένεα ἀτποοπέμοιε τὸ τονεδιίον. προεσήας γοὴν δὰ τῷ
Κλεομϑε } ἡθυγάτηρ,τῇ,οὔγομαἰωτορπύἡγοῦτὸδὲ οἱ κοι μοῖγον τέκνον ἐτύγχανεἐὸν
ἑτίων δκπὸἢἐννέαἡλικίζω"Κλεομθέηςδὲ λέγειν μιν ἐκέλδυε τοὶ, οὔ λετοιι, μὴ δ
ὑπιοιῶν “οντινι διΐου ἄνενοι ἐνθαῦτα δὲ ὃ Ἀρισταγόρης. αῤχυτο ἐκ δέοι τοιλαύτων
ὑπισλυ εόμῆνος ἰὔ δι ἐπιτολέσε,τοῶν ἐδέετο α)αν ϑύονηος δὲ οὐ Κλεομένεος, προί βαε-
γε οῇσι χρό μασι σϑροαλλωνὃΑρισατόρηςἐςοὗπεντήκοντοίτὸτοίλαύτοιὑπεδίδε-:
καρ. κοιὶ τὸ πικιδιήου ἀυσοί ἔαρ, ποίτορ, διαῷϑερέφ σι ὁ ξεῖνος, (ὦ μὴ ἀποτοὶσ' ἵᾳς “ὁ το,
δὲ Κλεομίψης ἡϑεῖσ' “ον τοαιδιίου τῇπποιραν ἔσει, ἤϊε ἐς ἕτερον οἴκῃ μα,καὶ ὃ Αθισιαγό-
ῥης ὦ ποι λλάστετο τοπουράπτοιν ἐκ τὴ ς Σ-ποΐρτης,οὐδέ δι ὑβεγένετο ἐπιταλίον ἔτι σὴ «
μένοι περὶ τῆς αὐόδου τῆς “πολρὰ θασιλῃα ἔχει γϑ ἀμφὶ τῇ ὁσιῷ ταύτῃ ὧδε.. «αϑμοί,
γο πον τοιχῇ εἰσὶ Οασιλήϊοι,κουπουτοιλύσιδικοίδλιίσοις,δγᾷὀϊκεομίδηςτοὺ. δδὸ ς ἄσπτος.
(»κοὰ ἀστραλξοφ.σζῷᾷ, μῆΐ τε Λυσδιίης,κ) Φρυγίης,σαμοὶτείνοντοςἐἰκοσίεἰσι.ποιρασο,
γαεδὲτζοτερες γκοὰ ἐνυενηκονηα,κοὶ ἥμισυ" ἐκδέκωτοι δῦ ἐκ τῆ Φρυγίηςδαλυςποτα
μδο ἐπ᾿ ᾧ πύλαι τοἴπεισι,τα,δὲςξελοίίοιιποῖσααὐάγικη,κονοὕτωσιοκπερφῖντὸν.
ποτὰμόνικαὶφυλακτήριον μέγα ἐπ᾿αὐτῷ"«διαδαύτιδὲἐο'πίωκαιππαδοιυΐην,κὴταύ.
τα σορδυομίνῳ μέχρι οὔρων τῶν κιλεκίων,ταμοὶδὺὧνδίοντίο'ἀσιΤιήποντοι.προ
στέγγαιδὲτέασερόῖνκοιδὰηφιγέν.ἐϑὲδὲτοῦσιτούτωνσὕροισι,δ᾽ξαῖςτεπύλαιδιεξε -
λᾷο,κοὰ διξα φυλακτήρια ποιραμεί. εακυτοιδ ται δὲ διεξεΛά(αντι,Κοιὲσιτῆς Κι-
λιίης ὅδὸν τονι δυμένῳ,ᾶςεἰσὶ«αϑμοΐ͵ποιρασάγραιδὲ πεντοκαζϑειου,κοὰ Ἡμισυοοὗ--
ρος δὲ κι Δι κίας κοιὲ τῆς ΑΘ μον πο, ἔστ το τοι μὸς νηυσὶ “σερῳτὸς,τῷ,οὔνομαεὐφρῆτης-
ἐν δὲ τῇ Αρσμενίμ,ταῦμοὶμὲἀσιποταπυγίωνπεντοκοιίδεηοι.πτοιρβασοέγγονεδὲ,ἐξκα
πεντή κϑυτοι, κοὰ ἅμι συοκοὶ φυλακτήριον ἐν αὐ γοῖ σι-ποτοιμὸὶϊ δὲ γυυσὶ πέρ τοὶ τῴοσε
ρεςδᾷ,ταῦτὴςῥίαυσι.«ἦδ, πόϊφ. αὐάγικν ογαπσορθμδδ(ρεἰὅξι . πρῶτος μδν Γι γρηο..
μὰ δὲ δεύτορός τὸ κοὰ Τ[σ' ὠσηθς διομαφόμνος οὐκ ὠυηὸς ἐὼν πσὸτοιμὸς, οὐδὲ ἐπ
τον' αὐ τοῦ ῥέων.ὃ μὴν γα πρότερος αὐ τέων μουταλέλθεὶο,ὁ Αομῆνίων ῥέει "ὃ δ ὕσε
ρον ἐκ μάτινὧνὃδὲτέταρτοσ' τῶν ποτα μῶδν,οὔνομαἔχει ταὐσησ', τὸν, κῦρος δι --
λαδέκο τοὐσ' σχώρυχασ' ἐ ξήκον τοι," Τιημοσίας ἐἰ ὃ ταύτη ς πὸ Κρμενέηδ'ἐσαλλον-;
τος ἐσ' τἰυὺ Ματιηνίω γίϊν,σοθμοί εἰσι τέασερόὶν "ἐκ. τουτησ'ἐςσἰωκιοσίίωχρίωνμε
ταδαίνοντι,ἐνδειοςσοιμοί-ποιρασοέγγοίιδὲδυο,κῇτεασεράκοντοι,τῷἥμισυἐςὶσὲπδο-
ποιμὸν Χοάΐασην, ἐόντα Ἀ) τονοννηυσὶπερητόν"δπ᾿ᾧ,Σϑσχτόλισ'πεηόλιςουιὅτοιοἷ
ποΐνταςτοιϑμοίεἰσι ἔνσθειοι,ν) ἑνιοισόν κουταπυϊαὶ μά ναν ταῦ μῶν “σοι ταί ἄσι ἔκ Σαὰρ
διίων ἐς Σοῦσα αὐα βαένοντι"ἃδὲ ἀρθῶς μεμέβοται ἡ ὁδὸςἡἐασιληΐῃορῖσι 'ποιραίζν
γησι "(οεὲ ὃ “πουραστάγγῃς σδύνοιτοιι Τιήκο να φοίσικ,ὡςσθλὅςγεδύνατοιιτοιτοι,
ἐκ Σουρδιέωνςἀσιάἐςὶ ἐς τοὶ Θασιλήϊα τοὶ Μεμνόνειαπολλεό μζνα,πεντοικόσια,καὶζ!.
ο(λιαρλοὰ μύρια,τοιρκστεγγέωνἐδυτῶν“πενταΐκοντοι,κοὰτεῖαιϑσἱῶν.“πεντηΐκανΤοῦ
δὲ κοιὶ ἑιουτὸν ςοἶσια ἐπἡμόδλιἑκοῖσῃσὶεξιοὗσι,αὐδονεσιμοθνταιἡμόδιουεἄπτοιῥ-τὶἐν-:
γονήκον τοιοῦτο τῷ μελησίῳ Αριςαγόρε ἀἰποιντι πρὸς κλεομῆδεα τὸν λακασίω μόγι.--
ἡν,ἐγγακ τιν μίωὧν σἰιὸ αἴοσον σίὼ “ποαιρὰ δασιλῆα,ὀρθῶσ εἰοι εἰ δέ τις Ὁ ἀζεικί-
περον τουτζων ἔτι διίζῳ τοῦ ἐγὼ κοὰ Ὁ) σαμορίωπἰ γοῦρ ἐξ Ἐφέσου ἐς Σαβσὶσ' ὃ
δὸν δῶ προσλογίξεϑας ταύτμ καὶ δὴ λέτω ςαδίσυσ' ἕνοιι φῦ ποίντας ἀχὸ θαλάζσ--
σὰς τῆο ἔλλινικῆς μέχρι Σούσων, ξῖορ Με μνόνφον ἄφτυ κουλέετοι,τιοσεράκοντα,
κοιὲ τορξαμκοαλίοος,κοι μυρίους. οι γοῦρ 2 Ἐφέσον ἐς Σου’δὲς εἰσὶ τεοσεράκον τοι, Ἀ)
πεντοιμύσιοι σοζοιοι-κοιὶ οὕτωΚισὶ ἡ μόμκσιμηκιύετοιιἡΤίμίωοιὁδός «ἀπελαυνόμε -
γοσ᾽δὲ ὃ Αρισγόρης ἔκ τῆς Σ᾿ποΐρτιρ ἤϊε ἐς τὰρ Αθήνοισ᾽ γενομένουο᾽ ὦδε τυροΐνων κα
λδνϑεέρωσ, ἐπεὶ τππορλον ὧν πεισιςράτου,τπαπίξω ὃ “οῦ τυρονου ἀδελφεὸν ᾿ δάν
τα ὅμν ἐνυπνίου τῷ ἑωυτοῦ “ποίθεὶ ἐνουβμ γυσοίταν, αὶ τείνουσι Αριφογείτων καὶ Αρμός
οὐγοσ', γίνου ἐόν τος τοὶ αὐέηφϑεν Γεφυροίζοιε κατατόδ το, ἐτν ραυνϑύονοο Αθωναῖοι ἔπ
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ἔπατέσσερα οὐδὲν ἡοσον, ἀλλὰ Κα μᾶλλον ἢ πρὸ οὗἡμάδιανὅμςο΄τππρλου-
γυπνίου ἰωῶ ἥδε ἐν τί προτῴρῃ γυκτὶ τῶν παφαθηναίων, ἐδόκιε δ τππαρης αὐοίράοἷ
ἐπιςοῖνται μέγανκοῦ δ) εἰδία, αἰνίασεοθιιεταίϑιτὰἔπεα, εν
Ῥλεθιελίων ἄτληγα “ποιθὼν τυτληότχιθυμῦ:.- .
οὐδεὶς αὐβρώ παν ἀσκῶν τίσιν οὐκ ἀποτίσει».

ταῦτα δὲ ὡς ἡμόμκέγώύνετο τά χιφα, φοανς θὲς ἣν ὑπερτιθέμῆνος ὀνειροπόλοισι. με -
τοιδὲ, ἀπε!ποίμενοο' πίω δ.μεν, ἔπεμπε σἱιὸ πο μισην ἐν τῇ, δ τολδυγᾷ δ δὲ τεφυραῖοι
 θυ ἔων οἱ Φονέσι τππτάρχου,ὡς μῆαὐ οὶ λέγουσι,ἐ γετόνείων ἐξ Ἐρεβίης σίὼ αῇ -
χήν ὡς δε ἐπὸ αὐου πυνθανόμενος δ ρίσικω,(ρωνᾧοἰμεκόϊν'τῶν(ὺΚάδιμῳ ἀπικομάέων
Φοινίκων ἐς γῆν πίω νωῦ Βοιῶτίηνμα λεομένίω «οἴκεον δὲ τῆς κόρης τουύτης ἀπολα:-
τθντος τίιὸ ταιναγρικίων μοίρην. ἐνθόδτον ἢ Κασὶ μείων πρότερον ὑβαναςοίγπον ὑπ᾿ ΑΘ
γείων,δἱ τεφυραῖοι οὗ τοι δεύτερα ΑἰπσὸΒοιωτῶνἐξαναδαῦτὸςεἰοΐποντο ἐπ᾽ Αθηναύ-.
ὧν Αθηναἶοι δέσζγεο.σ' ἐϑὲ ῥι"οσιἐδίβαντοσφέωναὐτῶνἔγοι πολέας, πολλῶν
τόων καὶ οὐκ ἀξιαση γέτων ἐπιτοίξαντος ὁ γυοϑαε.διδὲφοίγικόιὅποι δ (νν κάσιμῳ
ἀπικόμενοι, τῶν,ἐΐθων ὁ τε φυραῖσι,ἀλλα το πολλὰ οἰκήξωντες τούτον πὸ χιϑ ρίω σή
γαγον σδισδισκάλιαἐςοὖς Ἐλληνας καὶ δῃκαὶ γράμματοι δι  ύν'τοι ΠΡῚν Ἑλλησι, ὡς
ἐ μοὶ δοκέοι, πρῶταμὴν ποῖσι κουὶ ἅπτοιντος χρέώνταε Φοἰγεμόῖο . μξὰδὲ, χρόνου προ--
βαζΐνοντος, ἅμα τῇ φωνῇ μετέξαλον καὶ Ὧν ῥυθμὸν τῶν γραμμάτων . πσεριοίκεον δέ
στρταντὸ πολλὰ τῶν χύρων ὥξερν οὖν χρόνον πλλήνων Τῶνδἶν.δὲ ποιραλαῦὅντὲςδ:
σἱκχῇ ποιρὰ 10 Φοιγίκων τοὶἡσάμμαῆα, μεταῤῥυθμέβιυντές σζρεῶν ὀλίγα, ἐχρέωνη.
χοεώμενοι δὲ, ἐφάτι(ων,ὡςασδὸκαὶτὸδιίκονεονἔφόδε,ἐσαγαπίντῶνΦοινίκωνἐσ'σίῶ
Ἑλλαίσλε Φονμήϊα κεκλῆ εικοὶ τος Οἴδλους διφθόδοο'κουλέσυσι ἀγὸ “οὔ 'ποι--
λαιοῦ τωνδῖ»,ὅτι κοτὲ ἐν πσοένει ΟἴΘ λων ἐ χρεῶν διφθέρᾳσιαλιγείμσί τε κκουὲ οἰξᾳσι. ἔπε
ἢ τὸ ο κοιτ ἐμὲ, πολλοὶ τῶν βαρθαρῶν ἐς οιαύπαν διφθέραι γράφουσι. ἔδον δὲ νὴ
 εὐ τὸς κονλμήϊα γράμματα. ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ ἃ πόλλῶνος τοῦ ἰσμεηνίου ἐν Θήβῃσι τοῖσι
Βοιωτῶν, ἀδϑὲ δύτοσί τισιἐγκεκολαμμένα,τοὶπολλὰδιμόῖαἐόντοιτοῖαἱων!κασιὃ
μὴδὲεἷς πῶδν σι πόσων, ἐπίγραμμα ἔχει,.
Δρῷ ξύων μὶ αὐέθηκεν ἐῶν ἀγὸ τηλεβοάων. . . .

ταῦτα ᾿λικίίω αὐ εἰεκουτοὶ λάτον τὸν λαβ σδέμον οὗ πολυσίύρου “οὔ κάσιμου ἴα
ἤορος δὲ Κίπσους ἐν ἕξαμίξῳ πόνῳ λέγει,
Σκοιὺς πυγμιαχίῶν με ἑκηβόλῳ Απσύλλοων!, .
πικήί(ας αὐέθηκα τίϊν περικοιλλὲς ἄγαλμα. ...

Σκαεὸς δ αὐ εἰρ ὃ τασοιθῶντος,εἰδὲοδηόςψ8ὃ αἰαϑεὶς τὴ μὴ ἄλλος,τώντὸδιο--
μαΐχων οὖ τασοιδώνπος, ἡ λρέίω κοι]ὰ οἱ δίπουν τὸν λαϊον ἰος ϑὲ Κίπους λέ
ψεῖ καὶ οὗτοςἐνἑξαμέζῳ,
λαούδέμοιο᾽ Τἰ ποσ' αὐ ον ἐυσκόπῳ Απόλλων, ὁ.
μοὴνοὐδΧίων αὐέθηκετέϊν ππεριμοιλλὲς ἄγαλμα. ὦ

Ἐπὶ τούτου δὲ ὅ' Λιαούδέμαντος ἦν ετεοκιλέος μευαρχίονς,ὐ}αριςοιΐκηρΚαθμεϊοι
ὑπ᾽ ᾿Αργείων κοὰ Ξέτσοντοαι ἐς ἦν εγχίλεαο᾽δδὲΓεφυραῖοιὑπολοιφθέντος ὕφερον
σὺ Βοιωτεδν,αὐοιχοβέσυσιἐςΑϑήναισ'καέστρἱράἐστἐνΑθήνῃσιἱοδυμένα,τῶν,οὗ
δὲν μὰ οὔσι λοιηρῖα Αϑηναίοισί, ἀλλὰ το κεχωρισμένα2}ἄλλωνἱρῶνμὴδὲτὴ ἀχαιΐης
δήμηϊος ἱρόν τε,καὶ ὄργια. ἡ μῖν δὰ δάιες τοῦ τππαίροὸν ἐνυπυΐς ,,Ὁ) οἱ τεφυραῖοι ὅ-
ϑον ἐγυγήνείεν, τῶνζίρων οἱ τππρουμ χουν φονέόῖ' ἀπσήγατου μοι"δῶ δὲ πρδσ' γούτοισιἔτε
αὐκλαδεῖν, τ’κουτ᾽αὐχοὺςἤϊαλέξωνλόγον,ὡςτυράννωνἐλϑυϑερώϑηίοων οἷ Α,ϑινοῖοι»

ταπίεωτυραννϑύοντος, ἐμυπικραινομένου κα ϑηναίοισιδ,τὸντ΄πποίρλουθαΐαηον.
Αλκμαεῶν! σἵχς γένος ἐόντος Αϑηναῖοι,κοῦὶ φόύγοντος τιεισιςαηίοῖχσ, ἐπείτῴ σφι δ.
ματοῖσι ἀἌλοισι Α ϑηναίων φυγοῖσι πειρῶ μένοισιουτοὶ “5 Τοωρὸν οὐ προιλχεΐρες "οἱ" Ῥ-
δοςἀλλὰ πρυσέ παιον μεγοίλως “πειρώμενοι ουτι ἕνας το κοὶ ἐλδυϑεροῦν ποὶσ Α 34)--
γα, κι δοίδιον τὸ ἐσαδὸ ταμονέῃς τεῖ χέωντῷἀυθαῦσαδΑλκμαιωνίσοι“πονἀϑὺ
"οἿσιπεισιςιοατίσδιᾳσι μηχανώμενοι, πτοιρ᾽ ἀμφιιοτυόνῶν “ον νηὸν μιοϑολῖ τοι χὸν ἐν
δελφόϊσι,τὸνν υἷ᾽ ἐόντοι,ηὅτοὃὲοἴκῳ,ἄβορνὕζοικοδμὲσοιδιαδὲχχνμοίτονδῇἕκον-
τοςκοὶἐόντος αὔοϊοσῖν δόγαιμοι αὐέκοιϑεν, ἔπτίόν το νηὸν ὑδεργάξαντο τοῦ “ποιραϑεί-
γβατον οϊλλιου,τοῖτε ἄλλα, κουὶ συπεει μένου σζϑι “ἐσὺοἴνου Δ ίϑου ποιέειν πὸν νηὸν, "ποῖ
οἴου τοϊἔμπρουϑεν αὐτοῦ ὑ3ςποίηξυνὡςὧνδὴὦΑθεναῖοιλέγουσι,σδηοι δ αὐοϊοῦῖϊν
ἐν δελφόϊσιμουτά μενοι, οὐφτειϑον τὴν τυθίίω χρήμασι, ὅκως ἔλθοιων Σ΄ποι ρτιητίῶν
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αὔοβσῖν ἀτε ἰδίῳ ςόλῳ εἶτοδὰ μοσΐῳ χρησθήμενοι,προἐρᾷνσῷτοςΑθιναδ'ἐλϑυῦςροῦν. λακεσῖχς μόνιοι δὲ ὡς στῇ. οἰζεὶ τόν τὸ πρόφανοον ἐγον τ» πέμπουσι ΑὙχ βόε
Διον ἠὃν Ασέρος ἐδι τα τῶν ἀστῶν αὔοίοα ϑόνχαμον,(βνν ςοατῷ ὁξελῶντα τεισιςραπί-
υδεσ' 8 Αθηναίων, ὁμῶσ' κοιὶ ξενίουσ στρ ἐόντας τοιμάλιςατὸγοῷῦτοῦθεοῦσρε-
σβθύτεραςποιδϑῆντοἢτοὶτῶναὐοϊεδικπέμπουσι δὲ τούτους νουτοὶ θάλαοσοιν πτλοΐσισι-
δι μῖν,δὰπροοῶὸνἐς Φάληρον τὴν ςρατιίω, ἀπσέβησε,δι δὲ τεἰσιςτοα τίσι προπυνθα-
γὔμενοι ποῦ τοι,ἡπειοιλέοντοἐκ Θεοσαλίησ' ἐπαικουρί ζω ἐπετσυ το γάρ σοι συμμαι-
αἰν πρὸς αὐτούς. Θεῖσα λυὶ δέ σοι δεομένοισι ἀπέπεμιανκοινῇγνώμᾳχρεώμεγ0]γΔ4Λίζυ τοῦ σαον,κοὶ τὸν βασιλῆατὸν σρί τερον κινέἑω,αξοίξακονιοῖον «ἦν, ἐπείτε -
56) συμμοΐφθυς δἰ Πεισιςρατίσιαιἐμηχανέατο“οιοΐδεκείρανταιςἢ;Φαλυρέῶνχπεδιί
ον μκοεὰ ὑ “τπούσιμον "ποιϑίιντος ἄξιον τὸν χό ρον, ἐπῆαν τῷ ςφρατοπίσιῳ πἰὺ ἸΈΣΩΟΥ .
ἐμπεσοῦζα δὲ σιέφϑειρε ἄλλουο'τε"σολλοῦσ'τῶνλακεσίχιμονίὧνμκοτὶδὰκαὶδ᾿Αγ
αὐμόλιον.ηοὺς ϑὲ περιτενομέγους αὐτῴων, ἐς τοῖς νέα μουτέρξαν . ὃ μῆν δὴ πρῶτος
σόλοσ' ἐκ Λαοσκέμονος οὕτω ἀπήλλαξε. κοὰ ΑὙλι μολίσυ εἰσὶ ταφοὶ τῆς Α΄ Πῶσ
ἀλωπεσι,ἀγλοῦ “Υ ἡροκληῆσυ τοῦ ἐν Κανοσάργεϊ.μὲδὲ,λακεσίχιμόνιοιμέζω
σὅόλον ΞάλαψτῳςἃπέπεμανἀϑὴτὰςΑϑήναοἁ,ΞΘατηγὸντῆςςρατίῆςἀποδίξαντοθ
δασιλῆα Κλεομένεα ν Αναξαψοϊοίδοω, οὐκέτι κοιὰϑόέλαοσαντεΐλαντος,ἀλλὰκουτὸ
ἤπάρον-»οἵσιὴ ἐσβαλβσιξοτίΑικίωΣχωρην,ἡτίδνΘεοσαλέωνἵπτασοςπρώτα πρὸ
σύμ ξε)κοιὶ οὐ μετοὶ πολὺ ἐξάπετο «καὶστ ἐῶν ἔπεσον “ἰχαδὺ τροσεράκοντοαἴοίο6δ'-
εἷ δὲ περιγενόμενοιποιλλάοσοντοὡςεἶλονἰθὺςἀδὲΘεοσαλίηςΚλεομῖδηςδὲἀπικό
μᾶνου ἐς τὸ ἄσν ἅμα Αθηναζων τοῖσι βουλομῆζασι ἕϊνοι ἐλ δυθέροισι,ζ πολιόρκεε “οὐσ'
τυραΐγουςἀπεργμκύνους ἐν τῷ πελασγικῷτείλα1.1 οὐδέν τι ποίντως αὐ ὁ λον τῶῷ
Βεισιφιοοιγίσδες οἱ Λαμκεσθιε μόνιοι. οὔτε γοῦρ ἐπ᾿ τοῤίω ἐ πενότον ποοιήσχοϑοι, οἵ το τοι
σισιροΤίσῖχασιτοῖσικουὲποτοῖσιδπτοιρεσαδυοδετουπολιορκήζρωντέςταοὗἡμέρειοσ᾽ὁ-
λίγος ἀπουλλάοσο νη» ἐς σίμδ Σποίστα νον οὔ δὲ βυντυίητοῖσιμν,πουεὴἐπεένε»,οἵ
σιδὲ,ἢαὐτὴαδτο,σύμμαροςὑπεκτιθέμᾶνοιγοὺἔξωτῆςχοίηςὦπταῖϑεςπιδὺτεισι
τρατιδίων,λωίοιν. ἥζιοο ἢ ὧν ἐγένετο, ποίντιι αἰτίων Ἰὰ πρήγματα (ωεἼετοίροιορ.
"πουρέςη(θυν δὲ ἀδὲ μιεοϑᾧ τοῖσι τζκνοισι,ξπ'οἷσιἐβουλονηοοἱ Αθηναῖοι,ὥςτε, ἐν πόρτες
ἡ μόδεσι ἔνοχοβρῇσουιἐκτῆςΑἬκῆςομετοὶὃςεἰξεχρηίωνἐςΣίγειοντὸἀδὶ τῷ Σπο.
μαῤοϊῳ,ωῤξαντες μῆν Αθηναΐων ἐπ᾿ ἐπιαὲξ κοὶ ξιήκοντα, ἐόντος δὲ καὲ οὗτοι αὐέπος
39 πύλεοί τὸ καὶ νηλέϊσίχε ἐκ τῶν αὐ τέων γυγονότο καὶ δ Α μφὶ κο'οἵσον το,καὶ μά
Λανϑον,δὶπρότερονἔτηλυϑὲςἐδυτοςἐγένοντο Αθηναίων (ασιλῇσιν, ἀϑὴ γουῖρυδὲκαὲ
τῦϑ οὔνομα ἀπεμνη μόνδυσι τοσοκροαΐτας τῷταισιὶ θέοϑιε δι Πειοίςρατον, Ὁ ἢ
Νέσορος δ εἰσιςιοοΐτου ποι δύμενος σἰὼ ἐπωνυμυΐίω «οὕτω μῖν Α ϑυναῖσι τνροωύνων ἀπσσηἃ
λάχθηίαν ὅσα 3 ἐλόδυθόρ θέντος ὅβξαν ἢ ἔπτοι θον αἰμόχρεω ἀπηγίσιος, πρὶν τώνήην τς
ἀποςῆ νωε οἱγὸ Διαρεἰσυνκοιὰ Αριτοατόρεαι δον μα λήσιόν ἀπαικόμνονἐςΑθηγαοχροῦσοι
στ ἐῶν Ὀυπθέειν, ταῦτα πρῶτοι φράσω "Α θῆγαι ζοῦσουιχὴ πρὶν μεγάλαι, τότε ἀποιλ
λαλθᾶθςτυράννων ἐπένον» μέζονσιν.ἐνδὲαὐτοῖσι,δύοαἰοί σῖν ἐδυνάςενον. κλειοϑὲ
γς τῷ ναἰδ( ἀλκμοακωνίσδες ὃςπερ δὴ λότον ἔχει πίιὸ πυϑίων αὖα πεῖ ικ,τὴ τσαιέρης ὃ τὰ
σίνος μἰκίης δὰ ἐὼν δοκίμο, ἀτοὶρ τοὶ αὐέποιϑεν ἐκ ἔχω Φράσοκιθύσυσι δέ συγγενέ-
ἐφ οὐ ηοὔΔεἰποιθίῳ“ὅ:το! δὶ αὐοίρὅδἐφαοἱαίδυνπερὶδυνάμιος, οσούμενοςὃὃκλφϑέ-
νης,[δὴμονπροσε]οαερίξ (). μεταϑὲ,τοαφύλουςζόνταςἀθινοίες,διαφύλοςἐρία
δ, τῶν τῶνος "ποαίσων ΓελώντοςΝὴαἰπιθρεος,ἡΑργάδεωμὸοσλιροςἐποιλλάξας
τον ἐ πωνυμζασ᾽ἔπιχοοίωνσὺἑτέρωνἡρώωνἐπωνυμίωο᾽ὑϑδυρῶν,ποίρεξλἴαν--τος.“ρῦτουδὲ ἀΐτο ἀςν γείτονα καὶ σύμμαχοι ξέϊνον ἐδντα πρεσύδοντο ταῦτοι δὰ δὺ
κέφν ἐμοὶ ἐ μιιμέετοὃκλειοϑένηρ ὅτος δ ἑωῦ ον μηϊοποίηορα κ λειοϑίνεα τὸν Σικυεὲ
νος τύραννον κκ ΛφοϑέναςπὴΑρψείοισιτρλερμιήσοις,ξίηοῥα, ῥα ῳδοὺς ἔπαυσεἐνξικυεὰ
"Ἱ ἀτωνίζευϑιιε πῶν ὃ μηρείων ἐπέων ἐΐνειοι, ὅτι Αργξϊοί το κοι Δργὸς τοὶ πολλὰ 'ποίι--
Ἴῶν ὑ μγέαται-ξιορ δὲ ἧρεδον γοῦν ἀὐκαὶ ἔςι ἐν αὐτῇ τῇ ἀγορὰ τῶν Σικυωνίων α-
οδύσου “οἱ ταλαοῦ ,ἄξορνἐπεθύμῳσιὃΚλειοϑένηςἐόντααβγᾶον,ἐκβαλεῖν ἐκ τῆ
αὐ ρεοἐλθῶν δὲ ἐς δελφοὺς, ἐχοιςηριοῖδετο εἰ ἐκθάλοι γον Δ οδηφον « ἦ δέγα, πυϑίᾳ
χρᾷ ὦ Φάξο, Αορηξον μὴ ἕνας Σικυωνίων βασιλῆα. ἐκεῖνον ϑὰ, λϑυοῆεα ἐπεὶ δὲ ὃ-
νεὸς τοῦτογο οὐποιρεδιί φου,ἀπελϑῶν δπίσω ,ἔ βουλδύετο μηχανὴν, τῆ, αὐτὸς δ α-
δίδηςος ἀπτοι λλάξετοιε.ὡςδὲοἱὑξδυρῆὅτωιἐδόκες, πέμιας ἐς Θύ βοιοὶ ποὺς Βοιωτίοιο,
ἔφη θέλεν ἐπαιγαγύσθαεμελανέσαον τὸν Ατακοῦ οἱ δὲ φῃδαῖοι δοίωγεἐ παγαγέμε-
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γος δὲὃελειϑϑένηςὃν Μελαήιτσαῦν,τίμενςοἱἀπέδεξεἐναὐτῷ τῷσρυτανηΐῳ »Κοιξ
μὴν Ἰοίρυσι ἐνθαῦτα ἐν-τῷ ἰουροτοίτῳ "ἐπηγάγουτοδὲ ον μελαῤιασονὺ Κλειοϑέμηςν
κοιὲ γοιρ ποῦ» δεῖ ἀπηγιίσαϑοι,ὡςἔλβιςονἐόντα,Αοἰύδῳὅο'τόντοἀδελφεὸνὦΜῃ
κιϑέα ἃ ποιτόνεεικοὰ τὸν γαμβρὸν τυϑζα ἐπείτεδέοἱ Ἢ τέμενος ἀππίδεξε, ἢ σίοισ᾽τὸ
κοὺὶ δρτοὶς Αοδήςσου ἀππελόμενος, ζοσκε τῷ ΜελανίτππτῳοὐδὲΣικυώνιοιἐώθασι μέγα
λωσὶκοΐρτοι τιμᾷν τὸν Αοίρηςονἣγοιδ'χωΐρηἰὦαὕτηπολιβουὁ δὲ λοίρηςφοςἐμτιο--
λύβου ϑυγαδιδεῦς ἄσοαις δὲ πόλυβος τολέυτῶν, διδοῖ λοϊούφῳ σίωοὐρ χήν «τάτεδες.
ἄλλα δι Σικυώνιοι τήμωῶν Ὧν Αοίρηςον κοι δὲ πρὸς τοὶ “τοίθεα αὖ ποῦ, αγικοῖσιχὸ-:
ρόϊσιξγώραιρονοονμὴνΔιόνυσονὅπιμέωντος"ὌνδὰΑοἴρηφον"Κλειαϑένηςὃρουμῆν.
τῷ διονυσῳ ἀπέσϊζοκε.τίδὲλλίωϑυσίϊω,τῷμελανίπητῳ ταῦτα μὰ ἐσ Αοίρῃφόν
ἡ ἐπεποίν»» Φυλὰς δὲ τοὺς Δωριέων ἵνα δε μὴ οἱ οἱ τοοὶ ἔωσι ποῖσιΣικυωνίσισι,κοιὲ
»ἴσι Ἀργείοισι,μετόβαλεἐςἄλλαοὐνόματαἔνθακοὰτολξϊονκουτιγίλασῳτῶνΣι-
κυωνέωνἀϑὲγοὺὑόςτοκαὶὅγεποὺςἔπαοννμιέουο'μετατεθεὶςνοιτοὶτοὶτολδυ]αῖα
ἐπέϑηκε,τσλοὴν τῆς ἑωυ οὗ φυλῖενταύτῃ δὲ οὔνομα ἀγὸ τῆς ἑωυ οὗ αβχῆρ ἔθετο.
οὗ οι μὴν δὰ Αρχίλαοι ἐπουλέον το ὕτεροιδὲ, Υ ται ἄλλοι δὲ, ονεδτοι ἕτεροι δὲ, Χοι-
μεζτακ.ούτοι σι "οἵ σιοὐνόμασιπτῶν φυλέων ἔχρέωνο» δ Σικυώνιοι,κοὰἀδὲ Κλειϑέ -
νεὸς αβ'χονας,κοὼ ἐκείνου τεθνεῶτος ἔτι ἐπἔτοαἑξόνουτα..μετέπεντοιμένηθ!λόγον
στρί σι δόνηες, μετέβαλον ἐς οοὐθῪ λλέωσ, καὶ παμφύλας καὶ Δυμανάταθ. τοτοΐρ-
ηουςδὲ αὐηοῖσι προσέθεντο ἀδϑὲὶ “ον αοἰδήςου τοαιδὸς Αἰγιαλίος,πίωἐπωνυμζίω7πι
ϑϑμᾶνοικενλῆαϑ. αἰ γαλέασ.ταῦσπα μὴ νον ὃ σικυσνεος Κα Λοιϑένης ἐπεσοιήκεε ὃ ἢ
δη Αϑηνοῖΐος Κλειοϑίνης, ἐῶν »οὔ' Σικυῶνίκούφυϑυγαϊιϑδεὸς καὶ χα οὔνομα ἀδϑὴον'
τὸ ἴχον, δοκέειν ἐ μοὶ κου ϑηος ὑ-πδρισθδντωναο;, ἵνα μιῇ σζρισιαἱαὐταὶἴωσιφυλαὶ
κοιὶ τῶσι,γὴνὃμώγυμονκλειοϑένεαἐμα μή(χοο. ὡς γαῦ δὴ κὸν Αὐμναίων δῆ μοι πρότᾳ-
θοὸνοξτεστὸσμεέγον,τότο πτοΐντων πρὸς σίωὸ ἑωῦερν' μοίρίω προσιβήνοι»»»τοῖο φυλὰς με--τωνόμασι,καὶἐποίησετολεύνωοὅ3ἐλαοσύνων.δύμοιτοδὰφυλαῤλουςοὐτὶΤέοσέ.
ρῶν ἐ τοοίησε.δέῃ, δὲ κοὰ οὖς σά μοὺς κουτένεμιε ἐς τοὺς φυλάς. ἰὦ τὸ “δὲ δῇ μον προ-
οϑέμῆνος τοῦ λλῷκουτύαθοθε τῶν αὐ τιςασιωτίων-ἐν τῷ μέρεϊδὰ ἑοσούμνοα ὃ τσατύ-
θη, οὐ τιτοχυ ζτοι ποίδε “ἐπιπουλέετοι Κλεομῆύεα Ἐν λακεσῖχε μόριον, γενόμᾶνον ἑω.
ὑτῷ ξένον ἐρὸ τῆς πεισιςιροατιδέων πσὸ ΑΙορκίπο..“ὃν δὴ Κλεομίδεκ εἶχε αἰτίη φοιγᾷν.
ποιροὶ Τῷ τσαιόρεω τῆνγιω αἶποι.τοὶμὴν δὲ πρεδτα πέμεσωνὃκλεομῖψηςἐς τοὺς
ϑήνασ' κίρυποι ἐξέβαλε Κλοιοϑένεα,κοὶὰ μετ αὖ τοῦ ἄλλουο πολλοὺς Αθενωζων, “ὺρ
ἐναγίασ᾽ ἐπιλέτωνιταδπα δὲ πέμποων,ἔλεγε ἔκ δισοεῆς “ον τσχγόρεωοἱμὴγα
Αλκμακῶνί σϑας, νὴ δ συτασιῶτοι αὖ τέων, ἔλον αἰτίῳ «οὔ Φόνου “ὐτουν.αὐηὸς δὲ ἃ
μετοῖχαοὐσ' ὦ φί λοι αὐτοῦ ὦ δ ἐναγώδν' Α θυναΐων ὧδε ὠνομάρϑησαν«ἰμ,,κύλῶων53
Αϑηναζῶν αὐὴρ δλυμπιονήκες οὗτος ἀϑὲτυραννί δὲ ἐνό μησιπροστριησώμϑιος δὲ τας
ρηΐίωτῶν ἡλικιὠτέων,κοιταλα βέϊν γί ἀκρόπολιν ἐπειρύ3» οὐδυνάμνο!,δὲ ἐπι-
προςΤῇσοι.ἱκὸτὰςἵζε5πρὸςτὠγαλμα.ύΡυςαὐισίασιμὲνοἱποντον!φ.τῶνκαυ-
κράρῶν δι" παῃ ἐνέμοντο τότε τοὶς Αθήναο ὑπεγγύσυς, τολίω ϑανάσον«(ονδύσουὃοὖοοὺςἀτίηἔχειΑλκμαιωνίδος«τῦσοιπρὸτῆςςτεισιςοάρρυἡλικίηςἐγένετοΚλεομέ
γης δὲ ὡς πέμπσῶνὀξέβαλε κλοιϑένεακαὶνοῦςἐναγίωο᾽Κλειοϑένηο'μὴναὐὃςὑπεξέφω μὰδὲ, οὐθὲν ἥοσον πτοιρίῶ ἐς ποὺς Αϑήναο᾽ ὃ κλεομενηςἢσὺνμεγάλῃ χειρί ον:
παικαμῆνοςδὲ,ἀγελατέειὶ πῇ ακίσια ἐπίςια Αθηναίων τοί δὶ ὑ πέθε ὃ τσαγόρης. τριῦ
ταὶ δὲ ποι ἠ(ες, δεύτερα πίω θουλίω κουτοιλύεινἐππειρίζ“Τουσίσισιδὲτοῖσιτσαγόρεω
τασιώτησι τοὺς οὐὴ χοὲς ἐνεχείριζε.αὐτιςοιθείσηςδὲτῆςΘουλῆτκοὶὁβελομδόηξπεί-
ϑεαϑν δ,τε Κλεομίδης,καὶὃτσυογόρηφνκαὲὦΞασιωῦταιαὖτοῦμιουτοιλαμβαύουσισἐιὰ
ἀκρόπολιν. Αϑοναίων δὲ δι λοιποὶ ποὶ οὐ τοὶ Φρονήστιν τεο' ἐπολιόρκεον αδοὺσ ἡμέ-
ρασ' διύο.τῇδὲΤίτι,ὁπόασουδοιὈβέρηονταιἐκτῆ9χύύθηςὅσοιἔσαναὐτέωνΛαϊκί- πιομόνιοι ἔπετε λέ.» δὲ τῷ κλεομθέα ἡ φήμη"ὡς γαραἰέδη ἐς σὺ ἀκρύπσυλιν,μελ
λῶν δ αὐ τῆν κουτασίσεινἤϊεἐςκαὶἄδυτοντῆςϑεοῦὡς προσερίωνἡδὲἹρείαΠΣ
ςἄσαἐκ τον θρόνου, πρὶν ἡ τὸς ϑύραο᾽ αὐτὸν ἀμᾶ αι, ἔπε. ξένε Λαῖκσώμόνιε,
“ποίλιν χώρει. μὴ δἔσιθ᾽ἐςἡἱρόνοὐγοῦνϑϑεμετὸνΔωριεῦσι“ποιοιίναιἐνθαῦσα«ὃ
δὲ,ἃπε.γωυίαι,ἀλλ᾽ οὐ συοιδύς εἶμαι κἀλλ᾽ ἀχοιιός ὁ μὴ,δὲτῇκλειδόνιοὐδὲν χρεώς
μενος ἐπιλείρυσίτο"κοὶότοποίλινὄβξαιτίεμετὰτῶνΛακεσίχεμονίων «ὺς δὲ
ἤλλουσ' Αϑηναῖοι κουτέσιασταν σίὼ ἀϑὶ θανάτῳ ἐν δὲ αὖ τοῖσι, κοιὶ τι μσίϑεον τὸν ἀδελ,-
φεόνωρν, δἶγα χειρεδν το ) λήμματος ἔχοιμαἱμέπεαχκουταλέξαςοδηοιμβνοωδε--
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δεμῆδοι,ὁτολδῦτασαν.Αθηνοῖοιδὲ μεταταδῦτα κλειοϑένεα καὶ τὰ ἐπ ͵ακθσια ἐπίςιο
τὰ ο᾽ωλβένταοἷποὸ Κλεομδύεος μεταπεμι ἄμνοι, πέμπουσι ἀγγέλους ἐς Σουρσις
συμμασίίω βουλόμενοι σοι ἤσικαθν πρὸς πιόλίξις. ἠπαισέατο γάρ σι πρὸς Λακεσῖχο
μογίου ς τε κοιὰ Κλεομένεα ἐκπεπολεμὼ αϑοιάπαιομλήων δὲ τῶν ἀγγέλων ἐς τὰς Σάρ
σισκοὰλεγόντων τοὶ ἐντοταλμθέα, Αρταφέρνυς ὃ Ὑτοίασεος Σουρσιίων ὕποιρηός,ἐ-
πηρώτα τήνόδ' ἐόντος αὔϑρωποι,κοὶ ποῖ γῆο οἰκεόμῆνοι,δεοίχτο θα δλ σώων σύμ μοιαθι τε
Ἰζαϑαιςοπυθόμλνος δὲ πρὸς τῶν ἄγγίύλων,ἀπεκορύφουσφι τάνιε εἶ μιὰ διδοῦσι ασιλέῖ.
δουρείῳ Α,θηνοῦδοι γῆν το κοι ὑσορ, ὁδὲισυμμοαλά ζω σφι σμυετίθεῬ- εἰ δὲ μὴ διδοῦσι,
ἀπολλασσεόϑας αὐ οὐα ἐκέλῶε: ἃ δὲ ἄγγελοι ἀϑὲ σφέων αὐτέων Θαλλόμᾶνοι, σιδά
γε φαίρεν,δουλόμᾶνοισἰιὸσυμμαλάζωτὠριἡσικαϑοαὗεριμὴσὴοὐπελθόντοςἐςπὸἑῶ
ὑπτῶν αἰ ίαο᾽ μεγίλαο ἔλονοκλεομίῥῃσδὲἐπιςοίμδροςπεριῦρίαϑνἔπεσικοι ἔργοισὶ
ὑπ᾽ Αθυναίων, υνέλετε ἐκ ποίσης πελοποννήσου ςραὲν,οὐφράζωνἐςδ,συλλέγει»
γἰσικοϑυιξ το ἐϑέλωῶν τὸν δὴ μον τῶν Α(ϑεναΐων,κοὰ τι γόρεα δον λόμϑγος “τύραννον ἡοὲ
ταςῆσικκισιυςξῆλθεγάροἱοὗτοςἐκτῆςἀκροπόλιος.Κλεομένηςτοδὲσὐλῳμεγάλῳ
ἰσίδαλςε ἐς σιὸ Ἑλόὺυσϊναικοὰ οἱ Βοιωτοὶ ἀχὸ σιυϑήματοσ οἱυδίω αἱρέουσι, καΣῪ σι--
ας, δίμους ἦν ἐορέτου; τῆς Αἤικῆς. χαλκιδίσιν το ἀϑὶ τοὶ ἕτερα ἐσίνονην, ἐπιόντοςχώρους τῆς αἤκῆ,σελ ϑηνοῖϊοι δὲ, κοΐπαρ ἐμφιθολὲᾳ ἐλόμῆνοι, Βοιωτῶν μῖὺ τῇ καλ
μεδέων ἐσύςερον ἔμελλον μυύ μίω ποιόσαοϑαςπελοτσοννηοίσιαιδὲἐοῦσιἐνἙλδυόὶνι,αὖ
τία ἔθονὉ τὰ δτσλαιμελδόντων δὲ συνά ψειν τοὶ ςρατόπεσοι ἐς μάχαν, Κορίνιϑιοι μὴν
πρὼτοῖσφι αὐ τοῖσιδόντοςΛόγονὡςοὗ πὸ (ὅϊον τοὶ διίκοκα, ματώςαλλόν τον ἀπο λ
ΛάσσονῬ μετοὶδὲ,δη μάρητος ὃ Αρίτωνος, ζῶν κοιὶὰ οὗηος βασιλόῖϊς Σ΄ποιρτιητίων, κἢ
συνεξαγαπωῖ το πἰὼ ςρατιίω ἔκ Λαικοεσθιώ μονοσ' καὶ οὐκ ἐὼν σδιοξῷ,ϑορος ἐν ᾧ πρόοϑεν
χρόνῳ Κλεομβεϊ, οἐγὸ δὰ τουύτης τῆϊς σ)λοςασίῃσ', ἐ τῷθηνόμοςἐν Σ ποίρτῃ μὴ ἐξέναε.
ἔππεάϑαε ἀμφοτέρουσ' τοῦσ' βασιλῆαο, ἐξιούσης τῆς ςρατιῦς- τίως γοῦρ ἀμφότεροι,
βίποντο. ποιραλυομῆύου δὲ τουτίων “ν' ἑτέρουμμονταλεῖ πεαϑν κοὶ τῶν τανόνεοιϑέ.--.
ὧν τὸν ἔτορον. προρῦ,γοὺ δὴ καὶ οδοι ἀμφότεροι ἐπίκιληοοί στε ἔοντος,ξιπον"».»»".
το ἐν τῇ ε λδυόϊνι δρέωντος δ λοιπαὶ τῶν συμμάχων “οὖς το Ὀασιλῇασ' τῶν Λακε
 χεμον ων οὐκ ὃ μολογεονταςγκοῦ κοριυϑίους ἐκλεσύντας τί ποίαν, λοντοιῦ αὐ
"οὶἀποιλλαοσῦμῆνοι.τύταρρυδὲἄξιο»ἀϑὲὶπίρΑἸἼικίωἀπεμᾶνοιΔωριεσιν,δίςτε
δὲ πολέμῳ ἐσβαλόντεςνὴδὺςἐπ᾿ἀγαθῷ τον τολήϑεος τῶν α,ϑανοίων, πρῶδτονἐκ
το καὶ μέγαρα κου ασαν,οὗηροὃςόλοςἀϑὶ κόοξου ἐασιλδύοντος Αιϑηναίων, ὁρ -
ϑεδο' αὐκοιλέορΡ «δεύτερον δὲ κοῦ Τίτον ὅτο ἀδὲὴ τεἰσιςιοατιδίων ὑδέλασω δρμηθέντες,
ἐκ Σ-ποίρτησ'ἀπσίκον«τέτοιρτονδὲτὸτοῦτα,ἐοἙλδυδυακλεομΐζηςἄπονπελοπον-
γησίσυο' ἐσέ βαλειοῦτω τῴταροον τότο δωριέόϊ ἐσίδαλον ἐς Αθήγα . διαλυϑίμρο.
ὧν τοῦ ςόλου τούτου ἀνιλεώδς, ἐνθουδτοι Α (ϑηνοῖζοι τίννυοϑας Θουλόμϑοι, πρῶτα ςοα
τοϊίω ποι δῆυται ἀϑὴ χαλκιδίαο' Βοιωτοὶ ὃς »οἵσι χαλκι σεῦ σι ξοηϑέσουσι ἀϑὶ δὸν
Εὐρυπον- Αθηναίοισι δὲ ᾿δοῦσι οἷο Βοιωερὺο, ἔδοξε πρότερον “ΕἾσιποιω»Ῥἵσιἢοἵσιχαλ
κεδεύσι ἐπιχειρέειν. συμθ ἀλλεοῖ τε δ γσι Βοιωτοῖσιοὶ Α,ϑηναἶοι, κοὶ ποῦλλῷᾷ ἐκράτα
ϑνονούρταιδὲγρλλοὺδ'ῷονϑύσαντοςὁπ͵ανοσίουςαὐτέωνἐώησησαν.τῆοδὲαὐτῆς
ταύτης ἡμόδης οἱ Α ϑηναῖοι διχδαύτες ἐς σἰὼὸ εὐβοιασισυ βάλλουσι καὶ οἷσι χαλ-.
ναδεῦσι.γεκήσικντεςδὲκουρύρυς,τεβαμιολλίουσκλερούλουςἀδὲτῶντασοθατέ-.
ὧν τῇ χῦρῃ λέάπουσι.οἷ᾽ τασοθάτοι ἐκαλέον:ρ,δι πουχίες τῶν καλιιδέων ὅσους ὃς
κοῖδ ερυτῴων ἐζώγρησαν,ἁ“μα “,ἿσιΒοιωτῶν ἐζωγρημβέοισι εἶλον ἐν φυλακῇ,ἐς πέσνες
δή(ουν τοῦ. χρόνῳ δὲ ὕςερον͵ ἔλυ(θΐν στρα αο᾽ διμψέω; ἀποτιμησοίμενοι.τοὺςὃτοέσθοιδ'οὐ
γέων,ἂν τῇσι ἐδυδίχορ,αὐεκρέμαίον ἐς σίὼ ἀκρόπολιν οὐσσθα ἔτικαὶ ἐς ἐμὲ ἔζων περιε
σϑσοιι κρε μομναι ἐν τειχέων,περιπεφλϑυσμένων᾽πυρὶοἰποὺ»οῦμήδου«αὐνῖονδὲἠξ
μεγάρου ν' πρὸς ἑ ασζρίω τοϊαμμέιου,καὶ τῶν λύζων πίρὸ δοισντὴν αὐ ἐ,ϑηοιν,τσο ιν.
στζμῆνοι τζθρι τσσον χοξλκεον."» δὲ,αβὶ σερῆς χιρδοΐσηκε πρῶτοι ἐσιόντι ἐς τοὶ προτύ,
λάιαποὶ ἐν τῇ ἀκροπόλεϊ ἐπιγώαηῇἔᾳαιδέ οἱ ποζδι,᾿
Ἐθγεα Βοιωτῶν καὶ χαλναδέων σαιμαζωντος,

παῖδες Αθηνωζῶν ὀβγμιασιν ἐν πολέμου
δεσχεῷ ἐν ἃ χλυδεντι σιδηρξῳ ἔσχθείρων ἵδριν-.

τῶν, ἵσαους δεμοίτην παλλάσι ποίςδ' ἔβε(χν.
αἰϑηναῖοι μϑδγαν ἤυξίωτο" δελαῖ δὲ οὐκατ᾽ἵνμοῦτον,ἀλλὰπτανταχῇ ἡ ] σητορΐ

ὡς ἔσι χρῆμα σονσχῖον εἰ τὰ Αϑηναῖοι τνραφυδυόμῆνοιἐλ ,βύθεμεδν 75 στοἑοιο᾽ πιρίϑι-.
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κιόντων ἔζων τοὶπολέμαα ἀμεϊους. ἀποιλλαλθέντος δὲ χτυράννων, μουιρῷ πριδιοεξγύνοντοισαλόϊὧνταῦτα,ὅτικρυτοχόμᾶνοιμῆν,ἐϑελοιοίκοονὡςδὲαούταδδγαζόμιε3
νοι λόυϑερῶϑίυπονδὲ,αὐτὸς ἔιοισος ἑωυτῷ προὺδυμέῳποιτοῤγάζεσθαεὅτοιμῖξ
γὴν τοῦτο ἔπρησσον. Θηθαῖοι δὲ μετοιταῦπαὲς ϑεὸν ἔπεμπον, ουλόμνοι τίϑαε
Αϑηναλουσἡδὲπυϑίιἀπὸσζρίων μὲν αὖ τέων οὐκ ἔφε αὐδηοῖσι ὥνοι πἰσῳ-ἐς πολὺ
Φυμον δὲ ἐξενάηοιν τοις,ἐκέλόυε τῶν κγ χέσα δέραϑοὡπελθόντωνὧνπεδνθεοπρόπων;
ὑζέφὅλονχα χραςήριον,ἃλίζωποιηστέμενοι.ὡςἐπυνθούουτοὃς,λεγόντωνοὐὐτῴωνἢ“ἄγχισταδόςαϑνεἰποὶνδΘηδαἶοιἀκού(ζωντες“ουτέων,οὐκὧνἄψαιςοιἡμέωνοἰκέουσι
ταναγραζοι τα κοιὰ Κορωναῖοι,κοὰ Θεασιξ τ. καὶ οὗτοι γι μα μιῖν αἠεὶ μαχόμενοι;
προθύ μὼς συνσδιαφέρουσί τὸν πόλεμον,Τῇ δὲ 7 «ούτων γυ δίεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον μὴ οὗ
ἄρ 5 χρησήριον. “ριαὖτα δὲ ἐπιλεγομένων,ἔπεσήάχοτεμαϑεόντις,ἐταίμοιδὰ
κέω συνέϊναι τὸ, ἐ ϑέλᾷ λέγειν ἡ μῦντὸ χραισήριον, Ασωποῦ λέωντοι πνέαϑ, ϑυγατᾷ
ρόϊν Θήδυτε,καξ Αἴγινα. του τέων ἀδελφεῶν ἐσυσίων,δοκέωὐ μῆν αἰγινιντέων δύραϑν
τὸν 9εὸν χροῖίθις τὶμωρῃτήρων γυνέαϑ» "κοι,οὐγάρτιςγνώμῃταύτας ἀμείνων ἔδϑα ς
Φαένεαϑ,οὐ,τίνοιπέμαρτας,ἐδύογηοΑἸγινητέων,ἐπικοιλεόμενοιπουτοὶηαχρηςήθεόν
σι δου ϑέειν,ὧσἐόντωνἀγαΞέωνοδιδύ,στριαὐτῴεσιἐπικουοἰὑυ,οὺςαἰακίσοςσυβ
πέμπειν ἔφαίουν. πειρηστι μένωνδιτῶν Θὴ βούάων κουτοὶσίωὼ συμμαχίίω τῶν ΑἸκια-
δίων καὶ Ξηχέως περιεφϑέν τῶν οἱποὺ τῶν Α ϑεναΐωνοἰϑιςδιΘηθαῖοιπέμψαντοςὉ
οὺὺμὲ αἰακίσδες στιὰ πεόδιί δοίρυν, τῶν δὲ αὐοίσεδυ ἐδέονηο, αἰγινῆται δὲ δσθωμο
νέᾳ το μεγάλμἐ παρθέντες,ν) ἔλθρας ποιλαίῆς αὐαμνηοϑέντος ἐέσης πρὸς Α,ϑηναίεε,
τότε Θηθαίων δι ϑέντων, πόλεμον ἀκέρυκερν Α,ϑηναίοισι ᾿πέφϑμον- ἐπικειμένων γὸ"
τεῦ τῴων Βσιο»ῬΊ σι,ὶ πιτσλώ(θεντίσ' μιχκρῆσι νη ὔσἹ ἐς πέι Αικίων, κουτοὶ μὴ ἔσυραν. φά:
Ληρον͵πουτὸ δὲ τῆς ἄλλης πποιραλίῃς πσολλοῦς δή μουσ ποιεῦντες δὲ τκῦτα, μιγά -
λῶς Αθηναζους ἐσιγέοντο ἡ δὲ ἔλϑρῃἡπροοφειλομένπεςΑθηναίουςἐκ τῶν Αἰπνητῴωνς
ἐγένετο ῦξ αὐ χίῇς τοῖσδε. Ἐ πισθευρίοισιἡγῆποιρπὸνοὐδένα ἀπεσδιίδου“περὶ ταῦ
τοσ' ὧν τῇο'συμφορῆς,διἘ-πισιαύριοιἐχρέωντοἐνΔελφδσι-ἡδὲπυϑίῃ σφέαο᾽ ἐκξ ἱ
λόνε δαμίης το κοὶὰ Αὐξυσίῃς ἀγάλματα ὶ οδού(θεαϑονκοιά σφι ἱουσιαμένοισι,ὦμεινοῦ
συνοϊσωλθνἔπσηρώτοον ὧν δὶ επισθεύριοικάτεραχαλιον'πτοιξοντοιτοὶἀγοίλιματοιώ
ἢ λύθου ἡ δὲ πυϑέπ,οὐδέτορα τούτων ἔα, ἐλλὰ ξύλου ἡ μόμες ἐλαίης ςδόέονερ ὧν οἱ Ἐπε
ῥδέκυριοι Αθηναίων ἐλοίίω σφι δοωύοίε τοιμέ ϑυιειἱρωτατοις σὲ κάϊναο᾽ νομάξοντῳσ'
εἰνοκλέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἔξω ἄλλοιϑι γῆς οὐσδι μοῦ κουτ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον
ἢ Αθήνησιδιδὲ,ἀδὴτοῖσϑασύσεινφαίξαν,π᾿ᾧἀποίξασιξτωοἑμοίςουτῇΑθεναΐῃτὲ
τῇ πολιάδι ἐραμὰτῷἘρελχθίϊομοντοινέίζωντοςσ᾽ἀϑὴτούτοσι ὦ επισιαύριοι, τῶν,τὲ
ἐδέοντο ἔτυλον καὶ ἀγίλματα ἐκ πδν ἐλακέων του τέωνποι δέ μενοι, ούζζεν-ρ. καΐξ'
"χε γῆ σφι ἔφόρε κοιρτόνο".) Αϑεναίσισι ἐπετέλεον,τοὶ,συνϑενοὥξοονδέσπιἣνχοργον κρεὶ τὸν πρὸ ούον,ΑἰγνῆπαιἘππισιευρίωνἤκουον,ταάτεἄλλα,κοιδιίκοιςδιχδας
νοντῷς ἐς επίδαυρον ἐλίδο(θίν τε καὶ ἐλαίμβανον πτουρ᾿ ἀλλήλων οἱ Αἰγινῆται: πὸ δὲ
ἀλὸ τονδε, νῆ ς τοτσὴ ξάμενοι,κοὶ ἔγνω μοσύνμ.χρη ϑέμενοι, ἀπέσησαν ἀγὸ ποῦν Ἐπ
τλασρίωνἅτε δΗὶ ἐόντος σιάφοροι,δὰλέοντοαὐτούς:ὥςτε δὴ θαλαοσοκροίτορόϊν. ἐδᾳ
τοῦ,κοιὲδ κοιὲ ποὶ ἀγοίλριατα ταῦ τὰ τῆς τ Δαμίης καὶ τῆϊς αὐ ξησίης ὑπο ρίον.-
ται αὐ τῴων «κοΐ σφεαέκομοΐσον"τεκαιὲἹοἰούσοντοτῆςσφετέρηοχόρηςἐςσἰὼ
μεσόγοιεαρτῇοὔκμίνὅξιοὖνομαιστάσιαςδὲμοῖλσέκαἀργὸ τῆς πόλιοςἐσεἰκοσιἀπί:-
χε  οἱουστέ μενοι ὃ ἐν γούτῳ ᾧ χω ρῳ,θυσίμοί τίσῷεα Ἀ) χορόϊσι γωωαἰκηΐσισικερηόμοισί
ἱ λάσιον ,λόρη πῦν ἀτσῦ δεικνυμένων ἑποιντέρῃ τῶνσθιιμόνων ϑέκου αὐοϊοῶν. κοικῶῶς δὲ
ἀγόρθοον δὶ 19 οοἱ αὔοΐοα μὲν οὐδένα »τοῖς ὃ ἔπιχω ἴασ᾽μιωοἶμοιςἔσανδὲ γὴ τοῖσι Ἐπί
δια θίοισι. αἷ ποῖ αὗται ἱρσυργίαε.. εἰδὴ ὁδί σφι καὶ ἀῤῥωτοι ἱρουργίακ» κλεφθέντωβ
ὅῷ πῶνδε τῶν ἀγαλμάτων,διΕπαιδιαύριοιτοῖσιΑθαναίοισι“τοὶ,(ξννἔϑοντο,οὐκἐπετζ-
λεον.πέμλαντος δὲ οἱ Αϑηνοῦῖοι,ἡμήνυονποῖσιῈπισ᾽αὐρίοισι-διδὲ,ἀπέφακνουλόγῳὡᾷ
οὐκ ἀσικοῖεν “(ὅσον μὲν γοιὺ χρόνον εἶλον τοὶἀγοίλματα ἐν τῇ χόρε,ἔπιτε λέοιν τοὶ; σὺ
νέϑενο»ἐπεὶδὲἐτερῇὅδεαὐτῴων,ὁδιίκοζεονἔίνοιιἀποφέρεινἔτι,ἀλλὰ«ἦν ὀλονποις
αὐτοὶ ΑἸἰγινή ταο' πρήοσεϑοις ἐκέλόδυον πρὸρ ταῦτα Αθοναῖοι ἐς Αἴγιναν “ππέμιαν -
πος, ἀτσαέ τοον τοὶ ἀγάλματοιοἱδὲαἵπνῇτοιἔφασανσφίσιτοκοὰΑϑεναζοισιζθοιἃ
δὲν πρῆγμα. Αϑηναῖοι μέν ναυ λέγουσι μετοὶ πἰβὸ ἀπαπέτησιν ἀξφρειλῆναι {ι ἠρεῖ μαἢ
ἀςν ρύυςδ᾽ἀπσοπεμφθέντοςἀπὸοὔκατνβ,καὶἀπικόμενοιὲςΑἴγιναν,τοὶἀγάλ
ματα ταῦ τα ὡὧσ σφετέβων ξύλων ἐόντα, πειρῶν» ἐκ τῶν ἄϑρῶν ὑϑαγναασᾶνγά
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σῷεα αὐαιομέσωνταιοὐδυναμένουςδὲτούτῳτῷΚόττῳαὐτέων κρατῆίθα νπσδδε:-
Ξαλόντοςοϑιν ἰκόλκοιν τοὶ ἀγάλματα μικροί σφι ἕλκουσιίδροντήντο,καὶἅματῇΟρον
τῇ σεισμὸν ξ-αιγενέσϑοι"τῶνδὲζιηούτασ'ἦνἕλκοντοςὑπὸ«ουτέωνἀλλοφρονῇ--
σοικποιϑόντασ'δὲ ἄξίορ κτείνειν ἀλλήλους ἅτε πολεμέσυεἐςὃἐκ'΄ποίντωνἕναλει -
φθέντα,αὐακομκιϑῆνοι αὐτὸν ἐς Φάληρον. Αθηνοῖοι μέν γαν οὕτω λέπυσιγρεϑακς:
αἰ πυῆτοι δὲ,οὐνηΐμεᾷβἀπικέοϑας Αϑηναΐους. μυίίωυ μᾶν γοῦρ καὶ ὀλίγῳ τσλεῦναιο᾽
μιεῆς,κοὶεἴστο μὴ ἔτυλον ἐοῦθ σοι νέσν, ἀποιμαψεοϑοι οὖ δθπσετέωσ' ἀλλα παολλῇσι
νηυοῖ ἐπιτολέφν σζϑὶ τ) πίώ χωρίω αὐ οἱ δέσρι ἀξαι,ὴ ὃ ναυ μαχῇσοι. ὁκἔλουσι δὲ
υοῦταὁιαση μβνωκἀ τεκξως οὔτ εἰ ἕοσονδί’ συγγινωσκόμενοι ΕΥ ̓τῆναυ μαλάᾳ κουτοὶ
τοῦ εἰξαν, ὅτο ἃ Οελόμᾶνοι ποιῆσοι ὐόν τι τὴ ἐφρίηξων"Αθυναίας μὰ νωο ἐπειτᾷ σζθι
ὅδεϊο ὃς μάχῃν ποιπήσατογὰπο βυύτοις αγὸ νεών, βαπέωε πρὸς τὸ ἀγάλματα. δὺ
γαμένες δὲ αὐασσοξίθι ἐκ τῶν δάθρων αὐτὰ, οὕτω δὴ ποθριδαλλομένες ορινία,ξλκᾷν,
ἐσ Ξέλισμενα τοὶ ἀγάλματα ἀμφότοραπω τὸ ποι οι,ἐ μοὶ μῆν οὗ παισοὶ λέγοντος,
ἄλλῳ δέτῳ ὃς γόνατα γάρ σῷ! οὐ πὰ πεσίειν,κοιὶ τὸν ἐγὸ τούτον χρόνον δικτολέειν ὃ
γὼ ἔχοντοι. Αθηναίους μῆν δα ταδ΄τα. ποιέεινσφἑαο᾽δὲΑἰγινῆταιλέγουσιπυῆομς
γσυς τοὺς Αθηναίους, ὡς μέλλοιον ἀϑὴσφίοιοςρατούεοϑὁτοίμους᾿Αργείουςποιξες
οϑιωε: τούς τι δὲ Αθηνοαέκο ἀπο βεδ ἄνα ἐς τὴν αὐγιζίω,καὶ “ποιρέῖναι βου ϑέονἼας
σῷ! τὸν Αργείουο,κοὶ λαθᾶν το ὑ ππιδιαύρου σιαθαὗτοις ἐς πίω νῆσον κοι οὐ προοι-
κηκοόσι ποῖσι Α θηνοιίοισι,“αὐπεσίεινὕποταμομάδουςτὸἀχὸτῶννεῶν-ἅματον“οὐ
τῷ τί βροντήντῇ τενζαϑοιεΚοιὲηὃνσεισμὸναὐτοῖσι.λέτπετοιιμέννονὑπ᾿᾿Αργείωντε
καὶ Αἱ πνπτίῶν χοΐϑεὃμοΛογέετοιδὰκοιὶὑπΑθιναΐωνἕναμοῦνον.τὸνἀποσοϑέν'τος
πιὸ τῴων ἐς τίὼ αΠικίω γευζϑοιελίω Αργᾶοι μὴν λέγουσι αὖ τέων τὸ Α ἤμπϑευ ςρα
πόπεδον δικφθειρωύποντὸνἔγατουτέωνπαϑο!γενέῶε,Αθηναῖοιδὲον)σίχεμον συ.
παϑοιγωνέαϑαε μῦίτοι οὐϑὲ τοῦτον τὸν ἔνα οἰλλ᾿ ἀπολέοϑν τόπῳ “οιῷθε» κομιϑεὶς
πὶ ἐς τοῖς Αθήνωο᾽, ἀπήγγειλε γα ποίθος. πυ,ϑομέοιο᾽ δὲ τοῖς γι αἶοις τῶν ἐπ᾽ Αἴ γι-
γα φιρρατουσυςμέγῶν αὖοϊῶν, δωινόν τί ποίησ μένουο᾽ κεῖνον μᾶγον 02 ἅπποίντων σω θῇ--
 αἱ πέριξὃναὔδρωπονἄξιονλαβούΐζες,καὶκοντϑύσοςτῇσι περόνῃσι τῶν ἱματίων,
εἰρωτᾷν ἑκοΐσην αὐ τῴων,ὅκα ἐΐηὃἑωγτῆοαὐήρ«κοὶἄξηονμὴ,οὕτω σδιαζφϑουρῆνοιι»
Αθηναίοισι ὃς ἔτι ον" ποίϑεος διοινότορόν τι δύξακ εἶναι 5 τῶν τυναικῶν ὄβ γον, ἀλλῷ
μὲσὰ οὐκ ἔχειν ὅτοῳ ζημιώσεσιτοὺς γιωοῖιοιο,πἐὼδὲἐοϑῆταμετέβαλοναἱ τέων
ἧς τὴν ἐάσοι. ἐφόρεον γοῦρ δὰ προρῦ,, οὗ τῶν Αθεναίων γω αἴκις ἐοϑῆτοι σορίσδε,
τῇ κορινϑίων ποιρατολησιωτοίτην. μετῴδαλον ὧν ἐς δ΄ λίνεον καϑόνα ἵνα δὴ πσθρό"
γῃσι μὴ χρέῶντοι «ἔς δὲ ἀληθάϊ λόγῳ χρεὼ μένοισι,οὔκὶἃςαὖτὴἡξοϑὴςποπαλαε-
ὸν, ἀλλα μοίφραᾧπεὶἵγωἑλληνικὴἐοϑῆςποῖσιἡαὐχρεζηπῶνγωρομκῶνἡαὐτὴἰώ,
χὴν νοῦ σοίσδεκοιλίομον.ὗσιδὲΑργείσισικαὶτοῖσιΑἰγινήτασι,κοὶ πρὸς τοῦπαι
ἐπι ὅδε ποιῇ(θυ γόμον Εἰ παρά σφι ἐπουτῴροισι τοῖσ' περόνοἱο᾽ ἡ μιολίας φϑὶ ζεαῦς τοῦ
τότο πουτοσεῶτος μέϊατὴἐςτὸἹρὸνἢ" ϑεῶδν τουτῴῶν “περδιουο᾽ μάλιςτοι αὐοιτιθένας
ποὺς γευαἶηοι» ΑἾἼΙκὸν ὃ μή ττώτι ἄλλο προςφέρᾳν πρὸς τὸ Ἰρὸν, μύτο κόμαμον, ἀλλ᾿ἐκ
χυζίσων ἐπιαὼοζῶν νόμον “λοιπὸν αὐ πόϑι Εἶν πίνειν" Ἀργείων μέν γέ νὴ Αἰ γινηγξ
ὧν οἷ γμω αἶικες,ζιε το τόσου Κουτ᾽ ἔριν 7 Αθηναίων, ππϑρόνασ᾽ ἔτι τὴ ἐς ἐμὲ ἐφόρεον μέ
ζογοιο᾽, ἢ προοῦ..τῆς δὲ ἔχθρης τῆς πρὸς Αἰγινήτας Αθηναίοισι γενομένης ,αβχῇ ποτὰ
το ἄρτοι ἐγίνετο" τότε σὲ Θηθαίον ἐπιμοιλεομένων προθύμως τιῦν πιρὶ τοὶ οἰγοΐλ
μᾶταπευομένων,αὗα μα μνῃσκόμενοι οἱ Αὐγινῆτοι γἐοήϑεον τοῖσι Βοιωτοῖσι.Αἰγινῇ--
ται δὲ ἐσίμουν τῆς ΑἼικῆν τὰ ποιρκθαλάσσια - καὶ Αϑαναζοισι ὡρμεωμείοισι ε΄π'οἱ
πνήτοις ςρατόνίςανἦλθεμαντήϊουἐκδελφῶν,ἐπιοόνταςἄγἫΜΑἰγινγτῴωνοὐκίς
τιήκοντα ἔτοα,τῷἑνὶκαὶΣιν σῷ, ΑἸακῷ τέμενος ἀποδέξαντοιο,αὐχιαθςονπρὸς
Αἰγινήτας πολέμου -κοιίσφι χῷ θήσειν τοὶ Οού λοντοαι. ( δὲ αὐ τίηο ὑσισθατόύων
χοιγρλλᾶ μέν σφεωσ ἐν τῷ μεταξὺ οὔ χρόναπείσια)ας πολλὰ δὲ κοιὶ ποιήσειν. τῷ
δος μένηιννοιταςοί εὐϑακιταδτα ὡς ἀπενειχθέντα ἄκθυ(οον οἱ Αθηναῖοι,τῷμὴνΑἷα
μῷ τῴμενος ἀ πεδέξαν»» ἀξηρ,τὸν ἀδὶ τῆς ἀγορῆς Ἰοβυτοιι - Ξιήκωντα δὲ ἔτοαοὐ
οὐξορντο,ἀκούωντεςὅκωςχρεῶνἐΐἐπιοιῖνππεπονθότουοὑπ᾽Αἰπυητζωναὐουβσικο
ἐς τιμωρίζω δὰποῖεασικδυχζομένοισι αὐὐτοῖσι,ῖκ λακεσίνε μονίων πρῆγμα ἐγειρόμς
νου νἐ μπόσιον ἐγίνετο « πυϑόμονοι γοι Λακισῖχι μόνοι τὰ ἔκ τῶν αλκμαιρνιδίων ἐς
γίὼ πυϑίίω μεμηχανημένα, καὶ τὰ ἐκ τῆς πυϑίης ἀδὶ σφέουο᾽ το κοὰ «ὃν Πιεἰισιςιρα --
φήσαεφσυμφορ( ἐποιεῆνη» διρλί ὅτι το αϑοβοαο ξάνους σφι ἐῤταδ, ὑβεληλάς-κε ἐκ γῆς
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κεσρ ἐκ τῆ ἐκείνων, νὴ ὃτι τοῦτοι ποιή(θεσι, χοέθις ὅδε μυΐα ἐΦαΐνετο πρὸς 55 Αἰϑὰ
ναίων.ἔτι το πρὸς πού ισι οὐ ὕγονστδεας οἱ χρησμοὶ, λέλοντεσ' πολλαῖ τὸ καὶ αὐαᾷ-
σια ἔσιιαϑναὐ ποῖσι 8 Αθηναίων, τῶν, πρότερον μὲ ἔξαν ἀσθιίσϊ. πότε δὲ κλεομῖζε.-
ὃς19μκεΐϑιντοῦ ἐο' Σ ποίρτην͵ ὑϑέμαιϑον ἐκτίσα» δὲ κλεομῆψες ἐκ αἴ Αϑεναζων Α-
προπὸ ιος τῇν χρησμοὺς, ὅν, ἔκτοντο πρότορν δὰ ἂι πιάσιςτοατίσιχε. βελοιυνόμονοι ὃ,
ἔλιπονοὐτῷἸρῷ.ποταλφῷ.ϑένπαοδ,ὁκλεομίδηςαἰέλοιβε"πότεὃὡςαὐέλοιξον
δ᾽ Λαοσυ μθίμσι ποὺς χρησμδο'1)«ὍνΑθηναΐσρἑώρωνοὐὐξομλέουρ, Φ' ἐσαιμῶρ ἑν ί
μους ἐόγτοιςπεί ϑεοϑιαέσζρι, νόῳ λοιβόγτιρ ὡς ἐλδύϑερον δὰ ἐὸν ὁ γένος ὁ ἀἥμων,
ἰσόῤῥοτον ᾧ ἑωυ7» δὴν γυυζοιηο κοτοχό μονον ὃ ὑὴ τυραρνίδοο, ἀσθενὲς, ΘΟ πειϑαρχίς
αὖ ἑ τοῖμον,μαϑύντισο'τουτέωνἔχοισα,μετοπέμηοντοττσσίηνἢ’πάσιςρίον,ἀὸΣΙ
γυῖ5 τοῦ οὐ Ελληασύντῳ,ἐο' ὃ ,οἱταφΔύγου οἱ τιεισιςροήσθω ἐ πείτο δ σζρι τπσυίης
Ιϑιλεόμ ἡκα, μεταπεμ  ἄμῆνοι τὴ ἃ" ἄλλων συμμάχων ὠγγέλί ἔλεγόν σφι Σ-ποιρτιῇ
ται ποίδε. Ανοΐδες σύμμαλοι,συἱνώσπομῆναὐτοῖσιἡμῖνὁτριήσασιὀρϑεδο.ἐπτοιρ
ϑέντος τα βδάλοισι μαντὴ Ἰσισὶ,αὐοίρας ξένας ἑόντασ ἡ μῖν τοιμέλιςοι, κὴ αὐάαϑθενο
μῆδες ὑποχειοίαν ποιρέξειν τὰς Αθϑιας, »οὐτονῦ ἐκ η' ποιῖΊδοο ὑθηλοίίιμᾶν-ὸ ἔπει
τὰ ιήσαντος ταῦτα,δήμῳ ἀχαρίσῳ “Πρεσίδιοιμοντὠὸπόλιν"ὃρἐπείτε δ ἱμέασἐ
λϑιϑερωθεὶς αὐέκυνζοἡμέαςμὴκἡ ὃν βασιλῆα ἡμέων εριῦ βρίσας, έβαλε .δὅ-
ξανἢφύίζᾳ «,αὐ ξαῤέί).ὡςτοίκμςμαθήηοισιμάλιςαμὴδὲπερίοικοιαὐΤτίωνΒοιωρὶ
ἡ χαλικαδέεσ- τοΐχα δέ ιρ νὴ ἄλλορ ἐκμαθήσίζ ἃ μουρ των "ἐπεὶ ὃ ἐκεῖνα τριόξιντος
ὑμαρτο μον, γαῖ πειρησόμεθα σζρεαο' ἅμαὗμινἀπαικθμονοι,τίσικαϑο«αὐὐῆἔ»ἡδὲοὔ
ὅο ἄνοκο αὐνδέ το τασσίην μετοπεμαάμεβα,Ο ὑμέας ορὸ ἢ φρλίων,νακοινῷτολόϊῳ
ἢ κοινῷ σόλῳ ἐ(ιγαγόντες αὐδ' ἐς τὰσ' Αθήναο, ἀτρσϊ μω τὰ, ἀπελόμεθα. δι μιὺ,
ταῦτα ἔλεγον.ἢ"δὲσυμμάχωνὁ'σλῆϑος,οὐκ οὐεδίκίθο οὐο λόγοις, ὦ μὲ νιν ἀλ,
λοι, ἡσυχίην ἢ γον νϑοίνιϑιοοὃΣωσικλίας,ἔλεξετοίδε"Ἢδὴὁτο ὃ ὀρανὸρ ἔξοιι οἶδϑς
τῆς γῇ “νὴ ἡγῆ μετῴωρος ὑποθὲ ἦ' οὐρανδ,νὴ δι αὔϑρωφρι το μὰ οὐ θαλοίοσα ἔξουῶ, νὴ
ἡ 1 χύσιν ἄς, πρότερον αὔϑρωποι, ὅτε ὑμες ὦ λαϊκσιεμϑνιοι ἸΘκραπίαο καυταλύον
τοῦτύρανν ἰσδες ἐσ' τὰς πόλιαα ιοὐτάγειν “Ἰδασκόυάξεοϑε «Τῷ, ἔτο ἀσικαίτερον ἀδίν
ἔξινουτ' αὐθρώφρις,ὅτεμιιοεφονώτερονεἰγυὶδὰ»οὗγέγυδοκέοιὗμὲνἢ.χρησὸν,ὥστε
τυραμνϑύςαϑ» ποὺς πόλιας αὐδοὶ πρῶτοι τύραννον πουταςσοίμενοι“ποιραστρσιοἱ-
"σι, ὅτω (Δ τοῖσι ἄλλοισι διἴζεοϑε κουτιςοίναε.εὖὃαὐ»ἡἄπειροιξδντος τυραωΐνῶν,
"ἡ Φυλοίοσυντεο διφότουτο (ξοΡ οἱ τῇ Σ΄ποίργᾳμὴ γωυνέαϑ», ποιραχρᾶθϑε ἐς ῦῦ συμ-
μεέχονσ.εἰδὰαὐτοῦ ἔμπειροι ἔατο κο.τοῖτσσερ ἡ μεῖς, ἐΐχωτε ὁδ περὶ αὐο»ῦ γνώμας ἀ-
μείνονας συμ βάλλεαϑι ἤπόρ ναῦ, Κορινϑίοισι δ᾽ ἣν πόλιοςπο τοΐςοισις οριηϑε. Ἦν ὃλὲ
γαρλίν. τὴ σδτοι Βακοφοίσθι καλεόμονοι, ἔνεμον τί πόλιν. ἐδιίδοίαν δὲ νὴ ἤχοντο ὁ
Κλλήλων. Αμφίζονι ὃ ἐόντι του τέων Ξ αὐοϊῶν, ἥνεται ϑυγοίτηρ χολή. οὔνομαδέδὲ
ἰώ,λάβρα.ταύτην, Βακηφαδέων ΤᾺ οὐ διὰς ἤϑελεγῆ μοι; ἴοι Ἠετίων εχικρώ-
“ποσ δήμου μᾶὺ ἐκ πέϊηο ἐὼν, ἀπορ τοὶ αὐέκαθεν λοιπαί θηο τοικοὶ κοινείδηςἐκ6οἷ
“παυΐτηααἰγωυαεκς,οὐσοἄλλες, τααῖζϑεο ἐγύνονο ἐςοΐλῃ ὧν ἐς Δελφὲς περὶ γ6-
νου"ἐσιόντοι δὰ οὐδόν, ᾿ϑέωρὑἡ τιυϑίῃ προίθ. χϑρύδει τοῖσιδε, γοἾσι ἔπεσι.
Ἠετίων, οὐτίσ σὰ τίει τοῦ λύτιτον ἐδν"τοι-
λάβσδι κύει. τέξει δὲ δλοΐξολονοὗδὲπεσεῖται.
 ΓΝΩΣ |

ταῦ τα χουνοϑέντοι τῷ πετίωνι, ξαγγίλλετοαξ κος σι Βακλααίδιασι.γα σὶ δἰ μῆν
πρότερον γενόμονον χοηδήριου ἐσ' Κόρινιϑον ἣν ἄσημον, όδον το ἐς τῶν κοὰ ἃ ον
Ἠετίωνος, λέγον ὧϑε- ᾿ ;
αὐἰεὺςοὐ πέτασι κύει" τόξει δὲ λίηυται 66 ᾿
Κορ τδρδν, ὠμηςήν - το λλῶνσ' ὑγὐ γοώύατοι λύσεί-
ταῦ τοίνιω δ) φράίξεοϑε κορίνϑιοι δὲ περὶ καλίωὴ
πειρήνίυ οἰκεῖτε, Κοιδ ὀφρυόοντα Κόρινϑον. ὦ

τϑτο μὴν δὲ τοῖσι Βακοφοαίδιᾳσι πρότερονγενόμονον, ἰιδ ἀτέκμαρτον "πότε δὲ τῷ
Ηετίωνι γεψόμονον ὧς ἐπύθοντο, οἱὐτίκα κοιὲ γὐπρότδρον σιυυῆκαν,ἐὸν σιυῳδὸν τῷ
Ἠετίωνοο σιυνοὗτορ δὲ κοι (κι,εἰλον οὐ ἡσυχίῃ, ἐ ϑέλοντιο δὲ μέλλοντα Ἠντίων
γνέῶιας γονον «δια θεῖροιε « ὡς δ' ἔτοκε ἡ γιωὴ »ταίλαςα πίμποισί σφέων αὐ τίων
δέκα ἐσ ὧν δῇ μον, οἱ ὃ,"ον κῃ» πετίων, ἀποκτενέοντοις δὲ παιδιήον «ἀπαιιιδ μενοι
δὲ οὗν. ἐς πὸ πέξινὸπρρελϑόντοςἐοἰὼαὐλὴν {9 πετίώνοσ, αἴτον Ρ̓ποιδιΐ-ΑΛ
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ον. ἢ δὲ Λάδοδι εἰσιὦ τε οὐ δὲν,» ἄνεμοι ἐκέϊνοι ἀππικοίαηο, κοιὶ δοκίσυσοί στλτοο᾽ Φι:
Ἀοφροσμωσΐης τον“ποιδὸς ἐΐγεκα αἰτέν,φόδουσα,οεχείρισω αὐ τῴων οὗ [.πτοῖσι δὰ αρα.
ἐβεβόλδι»κουτ᾽ὁδὸν ὃν πρῶτον αὖ πίων λοι ὄντα ὁ ποιδιίον, προσουδιΐσοιιἐπεΐ
τὸὧν ἔσωκε φόμεσκ ἃ Λά βονε, ὧνλοιβόντοιπῶν αὐοϊῶν,θείῃ τύχῃ προοσιγέλοισε
ὁ τπουεσιίον.καὶ φν,φραοθέντοι ὥζιησοἱκηέσ'πιοἔσίιἀπσοικτεῖνοιε"μον;Ὁἐοτείραςδὰ,
ποιραοιοιτῷδιδυτόμῳὃδὰτῷ Τίτῳ. οὕτω δὴσιεξῆλϑε Δ: “ποίντων τῶν δέίμο ποῖ
ραονδὰμᾶνον,οὐδενδσ' βουλομῆζου σΥδγοίσικαϑ».. οἱταυδόντες ὧν ὀπαί( τῇ τοιούσε Φ
ποιοὶἰον,κοὶ ὕθελϑόντος ἔξω, ἐσεῶτος ἀϑὲ τῶν ϑυρέων, ἀλλήλων ἀπ ουτο,κούται-
πιώμνοιρὰ μάλιςα “5 πρώτου λοι βόν» ς,ὃ'.τὶ οὐκ ἐποΐησι, κουτοὶ τοὶ διδογμλ οἷα»
ἐσ ὃ δή στο! χρόνου ἐγνινομίδου, ἔδοξε αὖτιο παρελιϑύντας ποίντας, “θ Φόνον με-
τίν. ἔσει δὲ ἐκ οὗ ποτίωνος γόνα Κορίνθῳ ποιοὶ αὐαβλαςεν. ἡ λάβοκ γϑὺ ποΐν
το τοῦτοι ἔκονε ἐσεῶσι, πρὸς τῇσι θύμᾳῃσι.διοί(οισαὃμεσζροῚμεταδοξῃ,,τποσδιθύ--
τορον λϑὶ δόντος “Ὁ “ποία διΐον οἱποικοτείνωσι,φ ϑ εστικουτακρύ πᾳ ἐσ' ὁ ,ἀφραςύταιθε
δὲ ἐφαίνου ΕἾ κἐσ' κυνόλην" ἐπισαμίδη,ὡςεἰὑποςρέαντεςἐςὃἦτησινἀπαικοίατο,.
ποίντοιὁν δυνῴσειν μέλλοιον.τοὶ, δὶ γῇ ἐγήνον. ἐσελιϑοῦσι Πὴ, τὸ δεζημίδοισι αὐτοῖσι,
ὧο οὐκ ἐφαΐνϑουἐδόκοε ἀποιλλαίοσεαϑ,,ἡλίγεινπρὸς τοὺς ἀποπέμιαντοις,ὃς'ποίν
ἦι ποῦ ἥσειαν,τοὶ,ἐκᾶνοιοὐοτείλοινῬ.δι μῆν, δὰ οἰπελϑόντεσ ἔλεον ταῦταετίω
ν" δὲ μδιὶ τοῦ τοιὃποί]οἠνξωξοδ'κοέδὶδιαφυγόντιἄξιον“ὃν κέν δωυον, ἀργὸ τῆς Ἐν
ἡέλης ἐ πὸνν μέεν κύψελοσ' οὔνομα ἐτέθηαὐ ορωϑέντι ϑὲ κοὶ μαντουομθέῳ κυλέ
λῳ, ἐγύνον» οἐμφλϑδέξμον χρηςήριονυ οὐ Δελφοῖσι. τῷ γαίσισος γυγόμογοο', ἐπεχείρεισζ
τοικοὶὰ ἔσω Κόρινϑον ὃδὲ χρησμὸς ὅδε ἰῶ,
φλβιος οὗτος αὐὴρ, δο ἐμϑν δόμον ἐσκατα βαΐτει, ᾿ .
κύνολος Ἠετίσης,θασιλδὺς κλεινοῖο Κορίνϑου. .
αὐ δοκοὶποῖδὲς. πουέστονγεμῖὺοὐκέτιπαῖδες..

τὸ μὴν δὰ χρησήριον οὔ ἣν, τυραρνδύσαο δὲδκύψελος,τοιοῦτος δ τιο αὐὴρ ἐ-
γύνϑο. τρλλὲς μὴν Κροινϑίων ἐδίωξε. πολλὲςδὲ χρημάτων ἀπεσέρεσε,πουλλῷσ'ἔτι.
τολείςοις τῇ ο1υχῇσ᾽,οὐξανοσὃούου35Τιΐκοντοιἔτεα,κοοὶδιχτσλδύσανποοῶὺ
βίον6), διαδολός δι “ἢ τυραννίδος ὃ παῖο Περίωνοίοος γίνε τοι "ὃ ηοΐνωυ τιερζαροίδοο,
κουτοιρροὶςμ ἣν ὀππιώτορος ἢ; ποιϊόρ. ἐπείτε δὲ ὁ μέλεσι διἱ ἀγγέλων Θρασνοόλῳ
ᾧ μιλύτου τνραύνῳ,τρλλῷ ἔτι ἐπένου κυψόλε μιάιφον ὥτερορ"πσέμας εἰ 4 Θρασύ
θπλον κύρυνοιγέτσιν θαΐνοῦ ὃντινοι ζόςρν ἀστρ αἰλέσερον κουτατησομὴ3,5πριγμλάτων,"οἴλλιφα πίω πούλιν ἐπιβοτεύοι. Θρασύδελορ ὁ ἢ, ἐλιϑόντα ὅΡ “5 τεριαδοῖρε ὑβῆγω
ἔξω ἢ ἄτεος ἐσβὰς ὃ ἐς ἄρδραν ἐσσοιρμοίην,ἄματεδιεξἔςδὶλήϊον,ἐπειρωῖτοχὴ
αὐκορόιίζων ἥ' κόρυνοι ιουτοὶ τί χὰ κορίνθε ἄπιξιν. ἐκόλεε αἰεὶ ὕκοοο πινὰσ' ἴδοι
ῷ᾿ ἀτα χύων ὑπερέλοντοις ᾧ᾽ ἀλλωνικολέων ὃ, ἐῤῥιπῆε, ἐς ὃ ἦ' λοῖς Ὁ ποϊλλιςσσι το τὴ
βαθύτατον διίφϑάρε ἑόπῳ »»ιότῳ'διεξελϑὼνδὲὁχοοίον,Κὴὑπεθέμλἔφροἐδὲν,ἀ
πέμπει "δὲ κιΐουποι» νοτήστευ τος δὲ ἦδ κήρυκος ἐσ σίω κόρινιϑον,ἣνπρόϑυμος“σιθαΐ-.
γεαϑν σἰιὸ ὑφρθήκονὃπερίαφοϊοον,ὃἡ,ἀδέρδἔφηΘρασύβουλονὑποϑέαδε  ϑωοῦ μάξειντς οὐ τοῦ,ποι διόν μιὰν αὐοίρα ἀςφρπέμ4ει, ὡσ“ἀχαλῆγά πὸ ἢ ἢ ἰωῦ τοῦ σμωυσῖμο
ρον, ἄτση γεόμλ τοΐπερ πρὸσ' Θρασυξέλον ὀπωΐπεε- περίαφοίοος δὰσωυ εϊσ' δ' πριαθὲν;,
κὴ νδῳ ἴσων ,ὡς οἱ ὑπετίθετο Θρασύδελος τῇν ὑ πειρόλοις ἢ" ἀστῶν φΦονδύφν, οὐθοιδται
δ ποῖίφιν κοτετα ὑβέφαινε ἐς ἦν πολιήταρ ὅσα ΤΡ κύψολος ἀπέλυσε κτείνων
τῷ καὶ διώπον , Περζανοϊοός σζρεα ἀπετέλεσς.. μιῇ δὲ ἡ μέρ ἀπυίδυσι, πτοίσχς τὰδ᾽
κορινϑίν γιωαἴζηουν,. δα, τί ἐ ὐ οὗ τυναῖεοι Μέλιοσοιν -πίμ|αντι γοῖρ δι ἐς Θεασρῶ
ἢ ἐπ᾿ Αχύροντοι πρτὸιμὴἀγγέλες,")ὁνεκυομαντῆτον“Πανουταϑήκεης πέρι ξάνιυϑ,
ὅτε σαμαφέᾳψν ἔφηἡμέλιοσαἐπιφανεῖσα,Ἔτεκουτορέφν οἱ ὦ, κέετῷχύρῳἡ“δαιουτα
θήκη ῥιολῦ τὸ τὰ ἦ. μνη ἢ, γουῷ δι συρκατέθανο Ἱ ματίων, ὄφελος ἢ. δὲν ὁ ποτα
καυθοΐ'. μδότύριον δέδ,ἢ.ὧνἀλεϑέα ταῦτα λέγει,ὅ:τι δὲ ψυχρὸν ὧν ἱπυὸν τιερί
πισοΐοος Τί ἄρτοιδ ἐπίδαλε. τοῦτο ὃ ὡς δπί(ὦ ἀπηγγέλθη ᾧ περκαδοίρῳ,ταισὸν γοίρ
δι ἣν ὁ συμδόλαιεονὃςνεκρᾷἐούσῃμελίοσεἐμέγεἸ,ϑέωσ δὴ μὴ) σίὼ ἀγγελίίω, κή--
ρυγμαἐφιζφετο ἐς Ἡραῖον ὁ ιοΐοσε πτοίστχς τοὺς κοοινϑέωνγεναἷηοισ' οἱ ἐκ δὴ ὡς
ἐρ δρτίὼ ἤϊσαν κι σμέῳ τῷ ποιλλίφῳ χρεώμοναε, δ ὺ ποςτήσκο Ῥὗο δορυφόρουο' ,ἀ.-.
"πέδυσίστρἐαο᾽“ποίσαχο' ὁμοίὡσο' τοίο' τ ἐλόυ ϑέραο καὶ τὰρ ἀμφλπόλσουρισυμφορή
σος ὃ ἐς δρυγμια,Μελίοσι ἔσεν,ϑμὴμιουτέκοιιε.τωῦταιδὲδὲτρ ιἠιντιμὴποδιόπερ
πέμίαντιζφῴραξζε ὁ ἀσῶλον ὁ μελίοσηαἐσὡν,ιοιτέϑηκεχϑρον“ὦξείνε σἰὼ πα

ρακατοιθήκζίω.
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ῥληουτοι ϑήΐκην Ὁ σῦτο μὴ δι ὗ μὲν ἡ τυραννὶς ὦ Λαικ σδκμθίιοι, κοὰ ιοῦον ἔρ-
“θυ ἡ μέαρὃαὐτοῦςτί Κοριν,ϑέας γότο αὐ τίηο ϑύῦμα μέγα ἔχω,ὅτι ὑ μέσο ἔδομεν
μεταπεμῳμλῥουσ' ττοσίἐω . ναῦ το δὲ καὶ μεξόνωρ ϑωὺ μάξομον λέχοιγχας πταῦ-
τοι " ἐπιμουρτυρόμεθάτε ἐππηοιλεόμιονοι ὗμυῖν ϑεσὺφ"»οὐσ'ἑ λλίωίους, μὴ ιουτισοΐνας
τυραννίας ἐς τὰς πόλιας" οὐκοδνἰωμὴ παιύσιθϑε, ἀλλὰ πειρήσμεϑε ποιρὰ ᾧ σἱί-
κοῖτον πρυτοΐγοντερ ττοσίζυ, ᾿ςεὑ μὴν κορινιϑίουο᾽ γε οὐ σμυσινέοντος - Σωσικλέηῦ᾽
μᾶν ἀργὸ Κορίνεδον πρεσβδύων, ἔλεξε τοίϑε. ττσσίπο δὲ αὐὸν οἐμείβίο ,τοὺσ αὐ οὺσ
ἐπιιοιλέσαςϑεσύσ κείνῳ, ὃ μὴ Κοριν,ϑίσνο μωλιςα “ποίντων ἐπιποϑησειν Πεισι--
φρατίσδιο, ὅταν στρ! ἥκωσι ἡ μόλοι αἱ κυγέιοιε αὐ ιὥόϑοω ὑπ᾿Αϑηναίων.τπσαίησμῖν
τούτοισι ἃ μεί [το θα τοὺς χρεσμοῦο ἀτεκώφοα τοι αὐοϊσὗνὀξεπεσοίμωνος«οἰδὲ λοι--
“οἱ τῶν ξυμμωΐχων, τζωο' μὲ εἶχον οὐ ἡσυχίῃ σφέα αὐ τούσ. ἐπείτε δὲ Σωσικλέ--
οὐ ἤπονίαν ἐϊποαινοος, ἐλδυϑίρωρ ἀποις τιο αὐτέων φωνίω ῥήξαο, αἱρές» τον Κὸ
φιγιϑίον τί γυ ὥμίω. Λαίκασιμονζοισίτο,ἐπσεμουρτυρέοντο,μὴ“πσοιξεινμηδὲνγεζ
τίρον πεοὶ πόλιν ἑ ληνίσδι «οὕτω μὲ ταῦτα ἐπουυοθη" τπσσίᾳ δὲ οὐθόῦτον ὠπελοω
γομίψῳ κἐδάσδου μῆνα μμώταο' ὃ μαικ δόνων βασιλόϊς Ανϑεμοαῦσα «ἐσιίδοίτινδὲ
Θεοσοιλοὶ, τῶλιθν "ὁδὲ οου τέων μᾶὺ οὐδέτδρα ατρίθο. αὐεχόξεε δὲ ὀπίσω ἐφ ΣΊγει--
ον, δ,εἶλε πεισίςιρατοο αἰχρᾷ ποιρὰ μιτυ ληναίων. κὐλαταζοις δὲ αὐη οὗ, πουτέσησε
τύραρνον ἔϊγοιε τοῖσδε ὃν ἱων Οὗ νόϑονΗ γεσίςρατον, ὄντοι ὑβ αῤτεΐης γυσαοστοὃς
οὐκ ἐμαχῃτὶ εἶχα τοὶ, ποιρίλαβε ποιρὰ Ρφσιςιοἄηου. ἐπολέμεον ὙΝν, ἔκ το Αἀαλληΐα
τὐλιος δρμεώμωνοι τὸ Σιτεΐα χορδὴ δὴ συχνὸν, μιτυληναῖοί τε Η) Αθηναῖοιδιδὰ,ἀτσοε
πέοντος τί χϑρην, Αθηναῖοιδὲ, ὅτε συγγινωσκόμονοι,ἀφρόιεμαὗτίςτολόγῳοὐδὲν
μᾶλλον ΑἸολϑῦσι μετοὺν η' τλιάδοσ' χῴτρης,Ἰὁνὰστρἴ'σι,μὴ“σοιἄλλοισι λλεσ, ὅθι
συγεπραξανν» Μενελάῳ τοὶς Ἐλένησ' οὐγ' ποιγοῖς. πσολεμεόντων δέίσζρεων, ΘΟ ἄλλα
φῳλλὰ πονηρία ἐγήνε τῇσι μάχῃσι.οἷδὲδ,,)Αλκαζος ὃ φριντῆς, συμβολῆς γενο-.
μλδιο,νὴνκθόνῆ'Αϑαναίων, οὐδὸς δὲ Φδύχρν,ἐκφδύγει.πὰδέἃὅτσλαἸοουῶΑϑα-:
γαζοι "κοι στ τ αὐεκρέμαίαν πρὸς 8' Αθόνακον Τὸ οὗ Σιγυΐίῳ «τωῦταὃἈλκαῖοςοὐ μέ--
λεῖ φιήσαο, ἐπαιτιθεῖ ἐσ μιτν λίωην, ὑβαγγελλόμλ ὁ ἑωυτοῦ ποίίϑος Μμελονἑίππτῳ
αὐοὶ ἑτοίρῳ- μιτνληναίδς δὲ κ) Αθηναίουςκουτήλλαξετιϑρ ἰαφοίθοσ ὃ κυψώλλε.οὔ
τῷ γοῦν διαιτητῇ ἐππεβάσονΡ. κοιτήϊλλαξε δὲ ὧδε γέ μειϑωε ἀμφοπόμους πίω, ἔχου
σι. Σίγειον μλῥ γωυ οὗ τῶ ἐγού5 ὑπ᾽ Αθεναΐοισι . τασοίης δὲ ἐ πείτο ἀπαΐκθο ἐκ λακε-
υϊχέμονος ἐς τῇ' Ασίην, ποῖν χρὴμαἐκίνεεσταβάλλωντούςτο Αἰϑεναίους πρὸρ ὧν ΑΡ
παφίρνεαὴποιέωνἄποιντοι, ὅκϑς αὖ Αθῆνονι γθνοίκερ ὑπ᾿ ἑωῦ τῷ,καὶ Δαρείῳ. απ
“ίης το δὴ ταῦτα ἔπρησσε. καὲ ὦ Αϑηναῖοι πυϑύμονοι ταῦτα, πέμπουσι ἐσ σ αἱροὶο
ἀγγέλους,οὐκἐυταοοὖσπόδσαππείϑεοϑαεΑϑηναίων τοῖσι φυγάσι. ὃ δὲ Αρτα
φέρνης ἐκ λόυέ σχλεοιο᾽ εἰ βου λοίαχοο σδοι ἕζνοικ,, κουταιδύο θαι. ὀπίσω τασίζω. οὔ
κῶν δὴ οἱεδέκον οὐο' λόλοιδ ἀπτσοφ ὀλομίδονο α,ϑηναῖοι. οὐκ οὐϑοκομθδοισι δζ σφε,
ἐδέδοκο ἐκ ον φανόδοῦ “οἴσιτιόνσῃσι πολεμίουςἄνα νομάζοισί Νὴ ταῦτα,καξ
οἰαβεβλυμοισιἐσ' τοὺσ' πόβσχῦ,οἱτούτῳδὰτῷ καιρῷ ὁμελήίσιος Αριταλϑρησ'
οὐπὸΚλεομίϑεοςγον'Λαίκοσίχομονίουὅ3ε λοιθὰς ἐκ τῆ Σ᾿ποίρτησ᾽,ἀταΐκενἐσ'Αθι΄
γαο᾽- αὐτὴ γουλἡπσδλιο'τῶν λοιπέωνἔδυοὐτευςμέγιφον.ἐπελϑῶὼνδὲἐπὶδὲδῆ-
μον Αριςαχϑρεςτοῦτοι ἔλεγυντοὶ Καὶ οὗ τῇ Σ΄ποίρτῃ περὶ τῶν ἀγα ϑεδν πιδν οἱ 7
«Ασΐμμὴτοῦππερσικοῦτρλέμου,ὡςὅτεἀασί σὰ,οὔτοδόρυ'νομιίζουσι.δυτοετέσῖντῷχει
ρωθῆναι ἐἶηίαν. τοῦδ τοί το δὴ ἔλεγω κοὰ πρὸς ΟἾσι, τοίδε, ὡς δι μιιλάσιοι, τῶν Αιϑ5
γαΐων εἰσὶ ἀἄποικϑι, κοὰ ἀνισ' σζθ! ἐπ ῥύεαϑοις δι αμδονο' μέγα. κοὰ οὐδὲν ὅ,τι σύ
ὑπίοωτο, ἧκ καβτα ϑεδμᾶνοσ', ἐς ὃ αὐέπεισί σφεοιο᾽. πολλοὺσ' γοῦν ὦκα ἕγοι. δας
“ίσδοον δια βάλλᾳν, ἢ οὔκ, ἃ κλεομθέςα μὴν δὶν Λακεσίμιμϑγιον μϑώῦον οὐκ δϊόσ' τε
ἔγούεν μετκβαλέψ . Τὰρ᾽ κυμιωσδεσ' αϑαναΐῶν ἐποίασωτοῦ20. Αθεναῖοι αὶ δὴ ἃ
υχπειϑέντες,ἐμφίσαντοἐΐκοσινέαςἃποτεῖλαιβουιϑοὺςτῶσι,ςΘατηγὸνἀφρδίξαν
“τί αὐπίων ΕἾ Μηλοίεϑιον αὐοίοα τῶν οἱστῶν ἐόν τοι τοὶ “ποίντα δια μον.αὖται ὃ αἱ
υέςσ᾽, ἀρχοιὶ κοιιθν ἐγύνονῃ» Ελλεοΐ τε ") βαρΟαβοισι Ἀριδοιλθρης δὲ προτσλώξις,")
ἀππικδμοψοῦ ἐς τί μίλιον, δυρὼν όλδυμα, ἀπ᾿ οὗ τῶσι μὺ ἔμελλε οὐδὲμίῳ ὦφέ
λέαἔσοϑας, οὐδ ὧν δὲ γούηουἐΐνειοιἐφρίεε, ἀλλ᾽ ὅκως βασιλῖα δαρεῖον λυσήσειε,
3) , ᾿ , 2 Ὧ σι , λιν 1 γ Ω» ᾿

ἔπεμαο ἐς σἰιὸ φρυγίην αὔοίρα ὅδ «ἦν δ αίοναρ, τῶν ζγὸ Σβυμθνος τταμδ αἰχμαλοτ
“υνομῆδες ὑγὴ μιγαβάζαυοἱκίοντοαςὃτῆςΦρυγίηςχιδρδντοκαὶκόμανἐπ᾿ἑωυδοὴρΑΛ᾽ ἢ



ἩΡΟΔΟΤΟΥ....

ἐπειδὴ ἀπίκενἐςοἷνναίονας,ἔλεε.τοίδεο..Αγοίοδῖνποιΐονόν,ἔπεμμέμεΑριταγό..
ῥῃςὃΜιλήοουἸύραννος,στοτηοίζωὑμῆνὑποθησόμενον,ἰὐπεθρδούλποϑεπείϑεαῦ».να
η᾽ τωνίῃ 'ποῖίο. ἀπέσηκε οἱγὸ δασιλῆοςμὑεἶνπποιρέχει συύζεαθ δ τί ὑμετέρην αὐ 1ξ
ὧν. μέχρι μῆὸ ϑαλάοσης, αὐτοίσιὑμῖν.τὸὁγὸπούτου,ἡμεῖνὅσημελήσειταῦπαὃ
ἀκούσαντος οἱ τι σέονὅσ᾽μούρτοίτοἀσοισὸνἐτοῦ!ἔσαντο")αὐαλαδόντος“ποιῖ σοίς τς
κὴ γι οὗδιοις, ἃ πεδιίοξοστον 3) θάλαοσοιν«Οἱδέτινδῖ»οὐδτῴωντὴποτέμεινανάῤῥωδῆ-.
ἄντες αὐτοῦ. ἐπείτς 3 δ ταλουδῖν ἀππικέατο ἀδὶ ϑάλαοσαιν, ἐνθόῦτον ἐσ χίον διέβη:
ἀν" ἐόντων δὲ δὰ ἐν χήφ,κουτοὶ πόσας ἐλελύθεε πιόρ σέων Ἱτσσοῦ πολλὴ, διώκουσοι
τῶν Πιοιζονοιο ὡς δὲἃνουτέλαρουἐπηγγίλλοντοἐςτίΧίοντοῖσιναΐοσιὅκωςὁὁπ
στ ἀπέλ.ϑοιον δἱ δὲ παίογόιο' τἂν λόγους οὐκ ἐνεδύκοντο' ἀλλ᾽ ἐκ χίου μὲν Χ͵οί στϑεουο᾽
ἐς Λέσβον ἔγαγον-λέσββ οι θὲ ,ἐς δορίσικον ἐναίμασαν ἐνθδῦ τον δὲ πεζῇ κομιζόμενοι,
ἰἀπικέα ἐς τ αιονϊίω .Αριςαγόρης ὃ ἐπειδὲ δΐ το Αθωνοῦοι ἀππικέαοο εἰκοσινηυσὶ, ἅμα
Κγόμενοι Ἐρεξιζων πέντε ξιἠρεοο᾽δὲοὐσἰμὸ Αθηναίων χοίριν ἐςιοατούον» ἀλλὰ σίω αὖ
πτόῶν Μιλησίων, Φειλόμενα σζϑι οἰ ποσεσόντοσ' Οἱ γὺ' δ Μιλύσιοι πρότερον χοῖ σιῈρε“
Τιδσιτὸνπρὸς χαλιιδίας πσύλεμον συνονένφκοινὅτοσόν")χαλκισιόῦσιαὗτίαἘρε
τέων,ἢΜελῳσίων,Σαίμεσιἐξοήθοονοὗτοι ὧν ἔπείτᾷστρ!ἀπικοίατο,νὶὁἄλλοισύμμα
χϑ! πουρίσιωνἐπο!(6φρατηῖηὃ Α ρισοιγόρης ἐφ Σουρσιφιοδηος μῶὺ δῇ ἀκ ἐςρατωῦε
»,ἀλλἐμδε ἐν μιλήτρ.ςρατηγοὺς δὲ ἄλλους ἀπίδεξε μι λησίων Εἰ τὸν ἑωυτοῦ ἃ
ϑελφεὸν χουροπῖνον,") τῶν ἄλλῶν ἄςτῦν,εομόφαντον.ἀπιΐμενοι δὰ τῷ σύλῳ τούτῳ
τωνόδ' ἐς εφεσον, ταλοῖα μὴν πουτύλιπον ἐν Κορήσῳ τῆς ἘΦεσίης «αὐτοὶ δὲ αἰβονοῦ
χειρὶ πολλῇ, πο δύμενοι Ἐφεσίους ὅγε μόνουσ᾽«πορδυόμενοι δὲ “ποιροὶ ποτοιμὸν καύ ςιοι-
ὁννἐνθόστον ἐπείτε ὑ παϑο αὐτεσ τὸν τιμῶ λον οἰπίκονη,αἱρεσσι Σουρ σεις, ἐδενός στϑε
αὐπωθένηοςαἱρέουσι χορὶς τῆσ ἀκροπόλιος τάλλα ποίντο.τὸνὃἀκρόπολινξξι-
ῥύς»» αὐτὸς Ἀρταφόδνης ἔχων δύναμαν αὐοβν σὐκδλίγαν."ὃμὴλεηλατῆίαὃ
λουτοίς στοταν᾽τὶνποῦλιν,ἔσωπόδεἔζενἐντῇσιΣουβδισιοἰγιίακ,οἷ,μὴππαλϑὺνδῖν,κὸ.
λάμαναιὅσουδ᾽αὐτέωνκὴτολίνϑιγαιἔσκον,κοιλόμουεἶχονποὶςδροφοίς»ηουτίωνδ
μίην πῶν τις ςρατιῶτῳῶων ὡς ἐνέπρησε,αὐπτίλο,ἀπ᾿οἰκίηςἐςδκίην ἰὸν (5 πῦρ, πινέμε
τὸ δ ἄσυ ἀπαίνοκοιομέιε δὲ γον ἄστεος, λυδοί το τὴ ὅσοι πόδ σέων ἐνῆν οὗ τῇ τῇλι,
ἀπολαμφθεέντοο' ποίνηρθωνὡςτοτοὶπεριέορυτανεμομένουπονπυρὸς)οὐκξαθντοῦ'
ἐξόλυσιν ἐκ τοῦ ἄσεος, σευ ῥῥεον ἔς τε τίὸ ἀγορίωνὴτὸἣ"Γ αἰ.τωλὸν ἡρταμὸνὃςσζ
Μᾶγμα χρυσοῦκοντὰΦορέων ἐκ ποῦ τμώλου,Ὡὲ μέσες τῆς ἀγορῆς ῥέει - καὶ ἔπεντα!
ἐς τὸν Ἐθμον ποτὸι μὸν ἐκοῦ δοῖ «δὲ ἐς θάλαοσαν."" ὥἄξορν δὲ τὸν ποταμὸν,καὶ ἐς σἐὸ
ἀγορίω ἀϑροιζόμενοι δἱ το Λυδοὶκοι οἱ τιδδ σοι, να γικάζοντοἃμανεϑοιε.ὁδὲχωνδῖῳ
δρέωντος ἦνμῆὺ, τῶν πολεμίων ἀμανομένους,εὔνδὲ,(ιν πολ θεϊ πολλῷ προςφερομξ
Ἰουῤ » ξαρελιορησιαν διεί σοντος πρὸς τὸ οὖρος,τὸ τιμῶδλον κοιλεόμενον ἐνθϑύτον ὃ ὑπὸ
γύκτα ἀποιλλάοσοντο ἀϑὶ ταὰο νέα.καὶ Σωρόιόι' μὴ ἐνεπριοϑηίιν «ἐν δὲ αὐ τῇσι,
κουὲ Ἰρὸν ἔπιχωρἔκο'ϑε00᾽κυδηΐξηο᾽.τὸ,σίωτῇὄμενοιοἱτιβίϑεε,ὕσεροναὐτονεπίμπραι:
(ων τοὶ ἐν Ἑλλυσι ἡ ρά.ηότο ὃ ὁ τιὀδ' σουι ἂ ἔνηὩς ἃ λνος ποτοιμβ,νομοὺςἔλοντος,πρόπυν
ϑαψό μενοι τοιϑτοι νσυνηλίξζοντο,νὴἐβοήθεοντοῖσιΑυδοΐσι" πουί κως ἐν μν Σουζσισὶ οὗ
κέπ ἐόντοις τὸ τωναο᾽, δ ρΊσπκουσι"ἑπόμενοιδὲουτοὶοἰθον,αἱρέουσιαὐοῦςὃνεφέσῳ.
κοῖὲ αὖ το τοί χθησοίν μὲν οἱ τῶν δ».συμθαλόντος δὲ πσὸ λλὸν,ξ ασυΐ θηξανικοὶ πολλοὺσ αὖ
"“ίων οἷ τ ὅλ'σουι Φουϑύσυσι.ὄνοιιοιςούς το ἄλλους ἂν δὲ σὴ ,κοὶ εὐαλκίδεκ ςρατηγιζονῆα
Ἐρεϊιέων,Ξεφανηφόρουφ το ἀπϑνοιο αὐαῤῥοιρηνθτα ,κ1) ὑπὸ Σι μωνίδεω τοῦ κηΐξ τλ,
λααἰνεθέντοι δ δὲ αὐ τίωναὐὐτήποιἀπέφυγον τιν μάχην, ἐστεσοζοϑηίων αὐοὶ τοῖς πᾶ
Διο πότε μὲν δὲ οὕτω ἡπον(ρυγηθομετὸδὰ, Αθηναῖοι μὲν τοποι ροζπτοιν ἀπολιπόν τὸς
τῆν τωνοιο ἐπιποιλεομένσυςσῷ ἐουο᾽πολλὰ δἰ ἀγγέλων Αρίςαγόρεω, οὐκ ἔφασαν τι-
μιωρήσειν στρίσιὧἹδῖδὲτῆςΑθηναζωνσυμμαχίηςστερηθέντες,ὅτωγάρ σφι ὑπῆρχε
"πεποιημένα ἐς δαρέϊον, ὅϑὲν ἧοσον τὸν πρὸς ηδν δασιλῆα πόλεμοι ἐσκδυζζονποναλῶ
ὄντος δὲ ἐς οὖν ελλήασοντον, Βυζατιόν το τὴ τὼς ἄλλας ππλιαιοἃποΐσοιςτὰςταῦ
τα ὑτο ἱωῦτοῖσι ἐ πο! ἤσαν’. ἐκπαλώσοιντέςτοἔξωὃνἙλλήίασονῬυ,ΚαρίηςτὴνὩρᾺ,
λίω προσωκτή εν:ὁσφίσισύμμασον ξψγοινκοιὰ γοῦν τὴν Καῦνον πρότερον οἱ βου--
λομένίω συμμαχίενὡςἐνέπρησαντὸςΣαβδιο,έτοσφικαὶ οὐδ τὴ προσεπένεη Κύ
σειοι δὲ ἐθελονταί σφι ποΐντες προσιγῴνονη», ταλὴν Αμαθουσίων"ἃπέση(ινγοιὺκὴ
οδορε ὧδε ἀγἡ μιϊσίονίὠ ονήσιλος, Γόργου μὲν τοῦ Σαλαμινίων ὑᾳσιλῆος ἀδελφεὸς

Ἶ νεώτγεροσ,



ΕὔΆτο.

γεώτωυροο, χέρσιος δὲ γοῦ᾽ Σιρβώ μου τον ευέλθονεῷς "ποῖϊς ξηοσ ὡνὴρ πολλάκας μὲν νὴ
“πρότερον “Υ Γόργον ποιρεηρέα» ἀπίςαχοθαι χὰ Οχσιλῆος.γέτε αἱ ὡς κοὰτῶν τωγας:
ἐπύθετο ἀ πεξοΐναι, ποί γχυ ἐπαικείμενοςἐνῇγεοὼςδιοὐκἔπειθετὸντόριον,ἐνθαῦτοί
μεν φυλαΐίξας ἐξελθόντα ὁ ἄσυ "5 Σαλαμινίωνὃονήσιλος,ἅμα «οἵσιξωῦυ»ν ςασιώ
τισι,ἃἠεελήϊσιἢ)πυλέωνΤόρτοςμὲνσὴφερηθεὶςαΒ“σόλιος,ἔφυγεἐςΜήδουςονήσι
Ὗος δὲ, ἦρχε Σαλαμζ ον,νὴαὐέπειθεπτοίντασκυπρίες συνοα-πίτοιαϑ» ρὲ δ ἄλλας
κέ πεισο-Α μαϑουσΐους δὲ οὐ βουλομένουςοἱ πείθεοϑιιε, ἐπολιόρκεε προσκατάή μενοο.
ονήσιλος μέν νω ἐπολιόρκεε Α μαϑοῦντοι"Βασιλέϊ θὲ Δουρείῳ ὡς ἐξαγγύλθη Σαΐ -
σις ἁ λούσις ἐ μπρηοϑῆναιὗπότεΑθηναΐωνκοῦτώνων,τὸνδὲἦγιμόναγενέζϑαετῆσ'
συλλογῆοοῶςτο ταῦτοι συνυφανθῆνομιτὸνμιλήσιονΑριςατόρην,πρῶταμὲν λέγεται
αὐτὸν,ὡςἐπύθεταῦτοι,τώνωνοὐδέναΑδηον“οιηστέμενον,δἀσότα,ὡσ'οὗοἵπεσὺ

 οιΤοτροἵἔουποιὶοἰποτοΐντος,ἐἶοεαϑυμεδἰτινδῖεἶονδαθηναῖοι.μξὰδὲ,πυϑόμενον,
αὐτῆσους Ὁ Θξον"λαδόντοι δὲκαὶ ἐππθεντα. δϊσὸν,αὔωἐςτὸνοὐραρὸναἱπεέϊνακικοιίμιν
ὃς τὸν ἠέρα Οαλόντου, εἰπεῖν; ὦ χα), ἐκτενέοθω μοι Αθεναίους τί σκοϑαι. ἐἰπαντα δὲ
ταῦτο,προτάξαιἐγὶπεδνϑερατσσντωνϑεΐπνουπροκειμένουαὐ τῷ, ἐς Τὶς ἑποίσοτε
εἰπεῖν, δέσσο τοι, μέμψεο πῶν Αϑηγαζῶων. προτάξοιο δὲ ταῦτα,εἶπε κοιλέσας ἐς ὅν
τστοῖζον πον μαλήσιον, τὸν, ὃ Διαρεϊός πουτεῖχα χρόνον ἤδη τσὴλλύν.. τσ θαΐομα τε -.
εἷς ἐπίβοτσον τὸνσὸν, τῷ,σὺ μίλιον ἐπίϊεαὐνεώτεραξᾳἐμὲπεποιηκέναιπρή-
ἡγβκαυτοι-αὐοζοουο᾽ γοίρ μοι ἐκ πίῆς ἑ τέρας κα πείρου ἐποιγαπὸν, καὶ τωνασ᾽ βυὺ αὐ οῖσι
τὸνσίόσοντοις ἢ μοὶ διίκίωτὸνὁ ποίη ων ρύηους αὐαγν ὥσαο' ἄμα ἐκείνοισι ἔπεάϑοεν
Σαρσιίων με ἀ πεφέρησωναδ' ὧν κῶς ποι Φαίνεται ταῦτα ἔχειν παιλώσο'κῶσδὲαἴϑι
τῶν σῶν βουλδυμάτων,τοιοῦγόντίἐπρήλβηὅραμὲ2ὑφέρηςδεωῦηδνἐναἱτίῃας.
ὅπε πρὸς ταῦτοιὃ τοιαῦῖος, βασιλδ ον ἐφ,ϑόγξαδ ἔπος, ἐμὲ βουλόθσοι πρῆ-
δμκαις τον, σοΐ τι ἢ μέγα ἢ σμεκρὸν ἔμελλε λυτση ρὸν αὐαορίσειν, τίδ αὐ ἐπισιξόμε--
γος πο! ἔοιμα ταῦτα τοῦ δὲ ἐνδεὴς ἐ ὧν, τῷ, πτοίρα μὴν πτοΐντοι ὁσικ'σόν σοὶ, ποίντων ἃ
πρὸσ σίο βουλδυμάτων ἐποικούειν ἀξιεδμεοιε ἀλλ᾽ εἰπέρ τι "ει οὔτον οἷον σὺ ἄρηκοιο!
πρήσσει ὃ ἐμὸς ἐπαίοπος, ἴοι αὐ τὸν ἔπ᾿ ων οὔ Θαλλόμϑρον, πεπροχίναι οὐ χὴν δὲ ἢ
τῦγὸ οὐδὲ ἐνδύκο μαι ὃν λόγον, ὅκως τι Μιλήσιοι κοιλδ ὁ μὸς ἐπίβοπος νεώτερον πρήσ
σουσιαδοὶ πρόγμεατοι τοὶσοί . εἰσ αῤὰ τί τοι σὔηο ποιδῇσι,κοεὶ σὺτὸ ἐὸν ἀκήκουο᾽ ὦ
βασιλόδ, κάτϑε δϊον πρῆγμια ἐργάστιο,ἐ μὲ ἀγὸ ϑαλάασησ' αὐοίασοισον πσοιήσοιςτῶν6
γαῷ οἴκοισιἐ μοῦ 8 δφθαλμῶδν στρ γενομένου,τοισουἾυποίλαιἵμερονεἶχονἐ-
μῶ δ᾽αὐ ἐόντος ἐν τωνίκ,οὐδεμίῃ πόλις ὑπεκίνησι, γωῦ ὧν ὡσ' τοίλος μὲ ἀφόῆο' τὸ--
ρδυθῆναι ἐς τωνίἰω ἵνα οι κεϊναῖ τε ποῖντοινονταρτή σω ἐς τὠνηα, καὶ τὸν μιλύτουἢ
πίβοπον ἄξιον ᾽ν ταῦτα μκλανησοέμῆνου, ἐγχειρίθετον παραδῷ - ταῦτα δὲ κοήὰ
νόον τὸν σὸν ποιήσικρ,ϑεοῦσ'ἐπόμνυμεοὖςβασιληΐους,μὴμδὺπρότερονἐκδύσα-
ϑυιονἔχωταϑώναμιουταβήσομεσεἐςτωνίἰω,πρὶναὖοιΣαρσνῆσοντὴνμε -
ξηνδδεσμεοζφόρον “ΡΗΐσῶ τοιαῖος μὲν λέτον ταῦτα, διέβαλε . Δαρεῖος δὲ, ἐπεί,ϑεῬ .
κοιέμαν οἰπαῖει,ἔντειλοίμῆνος ᾧ πεαῦ,τοὶ ὑ πέφευτό οἱ ἐππι το λία ποιήσῃ νποιραγίνεοθτιξ
ἡ δ'αίσω ἐς τὸ Σοῦσα ἐν ᾧ δὲ ἡ ἀγγελία το αϑοὶ πδνιΣοὐ,δίωνπαρὰβασιλῆααἷᾷ
ὁε,καὲ Δαρέϊος τοὶ “πϑρὶ“ὁτόξονστοἡθες τοιαίῳ ἐσ λόγους Ἶλιϑε.- καὶ τοιοῦτος μεμε-
“πμῖδος οἰπαὺ Δουρείον, ἐκομάζετο ἀδὲ θάλασσαν «ἐν γούτῳ ποιντὶ τῷ χρόνῳ ἐγίνε
τοῖδε «πολιορκίοντι τῷ (ὁ:λαμανίῳ ονησίλῳ αἰμαϑουσίας, ὑβαγγῴλλεται νηυσὶ φρα-
τιϊω πολλίω ἄϊον τα -αϑρσικίω λοτύβιον ,αὔοίρα -αϑὸσεν, προσόδιιμον ἔς τί κ
πηρὸν ἔϊγαι - πυϑέμῆνος δὲ ταῦ τα ὃ ονήσιλος,, κήρυκα διέπεμπε ἐς σίὼ τωνίω,ἔ-.
πικοιλύύμθνός σζλεαο᾽. τωνδδ' δὲ οὐκ ἐρ μακρὴν βου λδιστέμῆνοι, ἧκον παπολλᾷ φόλῳ.
τογές το δὲ ποι ρῖίθυν ἐς σίὸ κύπρον "καὶ δ τι διϑικτηυσὶ σδιαβαύτος ἐκ τῆς κιλι -κίπο', ἔριν ἀϑὶ ἰὼ χαλαμῖῆνα πεξῇ - τῇσιδὲ νηνοἱδὶἃοίνηκες παϑοιέτσλωον πίω ὦ-
κρίω,αἵκαλέονταικληῖδοςτῆρκύσρον.-“ούτουδὲ«οἰούτονγινομῆδαν,ἔλεξαν
τύραννοι τῆς Κύπρου, συγκαλέσαντες πῶῦν τώνῶν “οἣσ σρατηγούς. ΑΑνοΐδδῳ
τῶν"οἱίρεσιν ὑ μἷν δ δὸμᾶνἡμεῖςὁκύπριοι,ὁκοτέροισιΟόλεοϑεπροσφέρεαϑο,ὄρσῃσι,
ἢ φοίνιςεἰἱὰ πεζῇ δάλεοϑε ταλθέντες ποσίῶν διαπειράζοϑαε, ὥρηαὖἐηὗμὲνἐμ
δαύτοις ἐκ νεοδι,τοζοσεαῦν πεξῇἡμέαςδὲςτοὺςνέαο᾽ἐμξαἰγᾷνσοὶςὑμετέρα,Φοίφι
Ὁ αὐταιωνισυμῆδους . ἀ δὲ φοινίκων μᾶλλον βούλειϑε δια πειρὰϑνιο, ποιέειν χρεῶν
ἐςτὑμέασ᾽ ὁκότεῤαὐ δὲἡουτῴων ἐλοιοϑε, όκοος 25 κουτἡμζαυο᾽ἔξοιιἡἦςτωυίη,καὶἃκύ
προς ἐλδυ9 θη.εἰ παν ὦ τωνόϊν πρὸς ταῦταἡμέαο'ἀπίπεμ{επὸτονϑπί τώγωνν

- Α ΓΠῚ



ἩΡολοτοΥ-:

Φυλιοτόντας τἱὸὺ ϑάλαοσαν ἀλλ᾽ ὃχ ἵνα κυ πρίοισι τσ νέοιο᾽ ποιράδοντοῦοἱπέρ
θῃσι πεζῇ προσφόδώμεθαἡμὲσμβένωυὅκουἐτοίχθυμᾶν,τωύτῃπειρησόμεθαχρυσοῖ.
γυνέαϑιὑμέαο᾽δὲχρεώνἐς!αὐαμνυιϑέντοιςαὶποίφωτεδουλδύοντεςπηοὺςτιῦνΜή-υδὸν μἴνεσθαε αὔοβοοιδ᾽ ἀγαθουΐτωνόδ'μὴὺοοὐτοισιἀμείανποιμέταδὲἡνθντωνἐσ'πὸ.
πέσιδν τὸ Σαλαμινίων τῶν πα δρσέων,δέταοσὸνὁθασιλῆσινἢΚυπρίων,τῶνμἄλ.
λοὺς κυρίους, μουτοὶτῶν ἄλλουδ ςϑατιώταις αὐ τιτοιοσοντος. Σαλαμανίων δὲ 1ὴ Σὸ--ἴων ἀπολέξαντεςτὸοὐδέσον,αὐἸζταοσον[ἰὀσασι:Αρτυβίῳδὲπῷφρατηγῷτῶν.
Βδοσζων, ἔθελον τὴς αὖτε τοζοσέτο ονήσιλος ἤλαυνε ὃ ἵτσσον ὃ Αρτύξιος,δεδισουγμαὶ
γον πρὸς δισλύτιν αὐ τιτάοσέοϑαε ὀρϑόν-πυϑόμενος ὧν τῶῦ᾽τοι ονήσιλος . ἐμ γάρ ἃ
ὑ ποιασίτὴς γενδμενος δὴ σοὶ ταῦ λέμιαπορταδόνταμοσ'νὴἄλλωσ'λιήμματοοτλε
"ς,ἄπε πρὸς ἀξορνοσ ϑαύομοι τὸν Αρτυθ ἰουΐτσον ἱφοίμῆνον ὀρθὸν καὶ ποσὶ, νὴ ΕᾺ
ματι ιουτορνζεοϑαὲ πρὸς γον αὐ ποοσινφλθὴσὺὧνΟπλδυσοίμενος,αὐπίηοιεἰπὲδκὸ--
πόρον Θέλεα φυλάξαιδ᾽ τολὴξωι εἶτοδἹτασον,ἄτοαὐτὸνΑρτύθιονἔπεπρὸςτωδ-.
τὰὃδιποίωνοὐὐοοῦ. ὦ βασιλ 6,1 οἵμὸς μὴν ἐγώεἰ μειποιέοιν Χὴ ἃ μφόπορα,κὴ ἢ ἘΤερὸν,
αὐ τζων,νὴποΐντωςτὸαὐ ἐπαὶτοίλσισ'σύ. ὡς μῆϑποι ἔμοιγο δοκέει ΕἾ ποῖσι σοῖσι πρή
γβλασι προσζῇ ἐρίσατον, φράσω. βασιλῆα μὴν νὴ σρατηγὸνχρεῶνεἰνώξφημαβασι-,
λέ τοῦ ἐδάτηψγῷπροστρέρεαϑ» .ἰμ τα δνοιτέλῃς αἴοβρα τιοατατῆν, μέγα οι ἡνζ).»ιὴ δεύτεραἣνδῳἐπεᾶγοσ',,μὴγόνοιηοὑπ᾿ἀμόχρεωτὴ ἀποθαρέϊνἡ μέσια συμφορή ἡ
μέαϑ᾽ὃτἂνὑπηρέταςδτέροιοῖτοὑπηρζτισιηηροςφίρεαϑι"ἡποὺςσονἦν,οὺτοςμῳ
χανὰς μηδὲν φοδυϑῇ.ἐπὸδ᾽δεΐοοιὑφρδόμμόὲ μή μιν αὐοξρδο ἔτι πε μηδενὸς τήσιαϑν ξ
γαρτίον«ποιτοιεἶπεν)μεταντίηοι(Ἀνέμιστεποὶφρατοσεσδιπεζῇ,κὴγηυσ᾽νηυσὶμῦξγεν] Ἰωνδῖν ἄκροι γενδμδυοι, ταύταν τὸν μόνην ὑπερεάλονηρτῶνδΐγιποις.1ἢῬουτέῶῃ
Σάμιοι ἤρίξευίν. πεζῇ γ,ὡς σωυῖλϑε 1ὰ σοι τά αεδδεσυμπισόντα ἐ μοίλονηθ"ποὰἃ
"οἷς ςοχτροῦς ἀμφοτίρους, τοῖδε ἔγίνωτο "ὧσ' προσυῷὅδ᾽ΨῬπρδσ'τὸνΟὐησιλονὃΑΡ
τύσιος,ϑὴ.ρν ἵτπασουκπουτάμῆνοσ ὃ ονήσιλοςπουτος,ξνεθήηον» τῷ ὑποιασισ! πανία
προστβερόμῆνονοἱὐ τὸν ἥ" Αρτυβιον-ἐπιξαλόνερς δὲ οὔ ἱστὸντὸν πούσιις 4 “ἰὼ Οὐῇ
οἷλιὲ ἀοῖσὲ,ἐὐθαὖ'τοὃκαρορεπαίνῳτλήξασ᾽ἀποιροίοσει“ο Ἰῶσον“ἤνπόσοιξι
Αρτυΐθιοο μὰν δὴὃΞΘ τὴ γὸς τῶν Γιδ σέῶν ὃ μοῦ ᾧ ἵππτῳ πίπῆει αὐτο.» ταύτα, μι:
ηϑμήψων δὲ καὶ τῶν ἄλλων,ΣτῇσήνὠρἩύραυνὸςἐῶνΚουρίουνπροδιδοῖἔχωνδύναμαν
αὐ οἱοοὃν περὶ ἑωὺ τὸν οὐ μεκρίμδ.δἱ ϑὲ Κεριέδιν οὗηοι,λέγοντοιε ΕἾν Αργέων ἄποικος
προδόντωνδὲτῶνΚεριέων,οὐτίμακοὰτοὶΣαλαμανίωντλεμηεήριαοὐμάτοιτῶν
πὸ οἵσιΚουῤιεῦσιἐπποίκεἡηνόμάδωνδὲ ἡου τόων,ιουτυ πέρταρθι ἔζων δι τόν σου τῶν κῦ
πρίωνοτολαμμόδου δὲ -ο᾽' ςραρπέδου,ἄλλοι το ἔπεσον πολλοὶ,νὴδετὸονσιλός τε ὃ
χέρσιοςὅςστόντὴνΚυπρίωνὡπόσοισινἔπρηξε")ΣολίωνβασιλόῖλΑρισόκυπρος,ὃ
ὀι λοκύπρουφι λοκύίσρου δὲ “ρύτουἢ",ΣόλωνὃΑθηναῖοςἀπιιϑμίνοῦἐςκύπρονἐν ἔτ
πεσι αἴγεσῳ τυράγνῶν μάλιςοι.ονκοῖλεμᾶννὰνΑ μαθούσιοι,ὅτιστῇ ἔοις ἐ ποῦ ιδρκυδὲ,ς
ἄποτὰμόντοςτίὼκεφαλίωἐκμινἐσ'αμαθοῦνταικαίμινἀπικρίμαί(ωνὑπὲρἝπυλέωνικρεμαμβέηςδὲ τῆς κεφαλῆτ,κοὶ οὔσης ἔσῃ κοίλης ,ἐσμὸς μελιοσέων ἐσδὺς ἐς
χὠτί κυρίων μιν ἐνζίτσλησὲ »ούτου δὲ γυνομᾶδου γριοὐτου,ἐχρίων»ΚΝπεοὶαὐτῆς,
ὦ ἃ μαϑούϊσιοι,ὁμαν᾿»Δ1,8ησζοι,τίὼμὴὺκεφαλίωμουτωλόντοισ',θάαι.οὐησίλεῳδὲθὅ
ἐιν ὡς Ἡρωϊαὐαὶ πισὲν ἔορτ καὶ σφὶ ποιοῦσι ταῦτα, ἄμεινον σμοοίσωσθο ε Α μαθούσιδι μδέ
γαυἐαοίἐντοῦτοιτὴτὸμέχριςἐμδῇτῶνδῖοϑὲδιἐνΚύπρῳναῦμαχήζωντοως,ἐπείτᾷ
ἔμαϑὸν τοὶ πρήγματα τὸ Ονησίλου διεφθωρ μῆδα,κος ποὺς πόλιασ' πῶν κυπρίων
πὸλιόρκδυμβψαο᾽ τοὶρ ἄλλασ,αλὴν Σαλαμῖνος, ταύτων δὲ τὄργγῳ τῷ προτέρῳ θασι
λέϊ ὧὖῦ σαλαμωνίαυς πποιρασιδόντουο᾽αὐτίν.μαιϑόντοςοἱτῶν δϊν Ἰαῦτα, ἀπίτσλῶος
ἐσ τὴν τωνέϊω τῶν δὲ ἐν κύπρῳ“σολίων,αὐ Τώρα. χρύτον ἐποιτσλεῖςον πολι ορκδυμδέᾳ
εὐλομτῆν, πέριξ ὑτῳρύοσοντος τὸ τεῖος, πέμπΤῳ μἰιοὶ ἔδλον ὁ τόβ σοι «Κύπριοι μὲνδὴ ἐμαυτὸν ἐλανθθλσιγον ὁμῖνοι ας ἐκνέης μοιτοδεδούλωντοιδαυρίσηςδξἔχων
Δαρείου ϑυγατζραι,") Ὑμέας τὸ κοὰ οΤταῤεο,"Ιὴ ἄλλοι πόθι ςρατη γοὶ ἔχοντα τὴ Σ-9] δαβαΐξ θυγοιτζραδ᾽,ἐπασδιῶξαντεςεἶνἐςΣαρόιςςρατόυίμῆναςτῶνων,καὶἔσα--
ράξαντζς σφιασ ἐς τὰς νέαο᾽,τῇμάχῃὡςἐπεκρώτα(νντοενθδῦταν ἐπισιελόίμενοί,
τὰς πθλιαος παύρθεόνεδαυ οἔσηο' μὲν Ταπόμενος πρὸς γὰς ἐν ελλκασόντῳ “πὐλιαν),
ἧλε μὲν διαρσιενον εἰλε ἢ Αὐυσδόντο ,Ιὴ πόρκώτην,κ) Λάμ! κιϑν,Κὴ τ ισῦν.ταύτοισ᾽
μὲν ἐφ ὑ μέρης ἑκοίξης αἴρεε)ὸἢπαισοῦ,λαυγοντίδἀδὴπαβίιονπόλιν,ἤλθεὧγ-
πλύιἦνκαβασπντὸτῶσιΦρονήσαωταισ᾽,ἀπεσάνοαἀρὰαόδσίων ἀτοτρέας ἥν



ΤΕΡΥΙΧΟΡΗ:
ἐκ τον' Ελληασόντου ἤλαονε τὸν «ρατὸν ἀδϑὶ πὸ Καρίϊω.καὶ κως ταῦτὰ «ἴσικαρ
σὶ ὑξαγγέλϑη πρότερον πρὶν ἢν δαὺ ρίσην ἀπικέσθοιε, πυθόμενοι ὃ ὁ κῶρδιν,σωωελέ
γοντο ὯΣ Δ δυηοὸς το σή λασ' ποιλεομῆδαιο᾽ἡποταμὸνΜαρσύίωὃςῥέωνἐκτῆςτοβυ--
ἄδοσ' χόρυηςἐςτὸνΜαζανοίοονἐκσ)δαϊεσυλλελθέντων ὃ τῶν Κουρῶν ἐνθαδτα, ἐγένον
τὸ (ουλαὶ ἄλλαι τε πολλαλ,κὴ οὐῤίξηγε δοκέσυ(οε ΟἿ, ἐ μοί.τι ξοσοίρκ-»οΨ μαυσώλε,
αὐοἠοὺς κινδυΐον,ὃςτοῦΚιλίκωνδασιλῆοςΣυοννέσιος εἶχω θυγατέρα.τούτου ἦ- αὐορὸς
ἡ γνώμη ἐφὅδε οδεοίθ υΐτοις τὸν μαξζαφοῖδου «ὅ Καῇ οὐο᾽Τὴκουτοὶνώτουἔλοντρισ'οδνΡ
τὰ μὸν ἄτω ξυμθάλλφν,Ἴναμηἔλοντοςὀπίσωφθύτγῳν δι Κουῦ ὅν, αὐ οἵ τὸμάν αὐαγ
ποιζόμενοι; τενοίατο ἔτι ἀ μείνου δῖν γ φύσιος αὐτὰ μίό γαν ἐκ ἐνϊκοιὴ γνώμυ, ἀλλὰ 7
σιπόβσισι πουτοὶ νώτουγήνεαν τὸν Μοίαφοίοον μέζλλον ἢ στρἴσιεσηλασὰἵνα(ὦφυγὲ
τῶν τιδρσζωνγώνη τοις ἡ ἑασοϑέωσι τῇ συμθολῇ,ὡσ'οὐκἐπονοτήσασιἐςτονποῦταμὸν
ἐσπίπτοντος. μετοὶδὲ, ποιρεόντωννὴδιαβάντωνὃνμαλαροίοον τῶν πόδ σέωνἐυθαῦ᾽
τοὶ ἢ τῷ Μαρσύᾳ ποτοιμῷ (ὡνεβάλοντότε τοῖσι τιν σσι δι κουδιν,κὴ μάχαν ἐμαχά--
ϑυ»Ὁ Ἰοωρίω,κτ) χρόνον πολλόν «τέλοςὃ, απόθη(δωνδ),τσλῆϑοςτιδὸσίωνμῆνδὰἔ'-
πέσον αὐοίρδἐςσιοφλίας Καρῶν ὃνὲς μυρίχς ἐνθόῦτον δὲ ἃ διαφυγόντες αὖ τέων κοι
τῶι λήθηίτων ἐς Λαδρανοδι, ἐς Διὸς ςρατίς ἱξὸν, μέγα τοιὸ ἅγιον ἄλσος τολατανίτων.
μένοιδὲ,τῶν,ἡμεῖςἸσδιμᾶν,καλέςεἰσι,δαιΐςοατίῳϑυσία’αὐἀγουσινουτειληθέυτες
ὧν οὗτοι ἐνθαῦτα,ἔθουἃδίουτοπαδοὶσωταοἷηςδιότεραἢποιραδόντοςσφέαο᾽ἑωῦ--
ποὺςτ'δσασι,"!ἐκλιπόντοςτοποιράτποιντὴνΑσἰίω,ἄμεινονπρίξασι. βουλϑυομϑίοισι.
ϑέσφι ταῦ τοι, ποιραγίνοντοοιΘοηθεῦντοςΜελήσισίτε")οἱτούτωνξύμμαχοι -ἐνθαῦηκὃ,τοὶ,μἣνπρότερονὧἱΚουΐσῖνἐΘκλδύοντο,μετῆκαδιδὲ,αὖτιςτολεμᾶνΝΣἀρ
πον τοῖο ἐπιβοῖτο τοῖσιτόμ σεσισυμβάλλεσι "ἡ μαχασί μενοι 95 παλίον ἢ πρότερον,
ἕασώθηίθυν. πεσόντωνἢπολλών,μιλίσιοιμάλιςοι ἐτσλίψη(θων.μὴδὲἄξιο»τὸΚῶμα,
αὐέλαθντεἡαὐεμαιχάίθυνπο οἱ καῤ᾽ες "πυθόμενοιτὸ ὡς φιρρατούεαϑι ὁρμίαται ὦ νέρ(εἴ τοῖς τοῦλι αο᾽ στρέων,ἐ λοχήζθεντο τί 55 Δάσῳ ὁδόν, ἐς σίιὸ ,ἐ μπεσάντος ὦ τιῦ
σοιινυκςδεξθουηίθενὉ)αὐοὶκαῇδιςοατητοὶαὐτέων,αορίσησ,,κοὰἃμόργησ',
η)Σισαμακηο(ἐνδέστρἀπέθανενὴΜύρσηςὃτύγεω.»οΜὃλόγὴυούτουἱτεμῶνἰζ;
ἡρακλέσδωης τοανώλιος,αὐῆρ μυλαοσεύσ δηοι μέν γαῦ ἢβ τιδδ σίων ὅτω σιεφθαβοσοαν.
Ὑμέες 1) αὐ ὴὸὲ ἐὼν τῶν ἐπιδίω ξαύτων δἐςΣαβσὶςσρατου(ρςμένεοτανων, ατσό
μενος ἐσ'τέπιροτοῦντίσ,εἶλεΚῖον πίιὺ μυσίζωυ ταύταν δὲ ἐξελῶν,ὡςἐπύθε-»ἃἘλ
λήασοντον ἐκλελοιπέναι διωυρίσηννὴσρατεύεαϑ“ἢκαρίης,μοιταλμασιν τὴν πιρο--
δον τίσνε15“ονΕλλήασονοονἦγω“ὃνσραηόνκχἡλε[ὰΑἸολίαοποίντοις,ὅσοιτὴντλι
εἶσθε νί μοντοῦι ἐἰλε δὲ τόμγιθας «δ ὑπρλφφθέντας τῶν αβχαΐζων τδικρῶν. αὐτὸς
μέν Υ μέσ αἱρίων ταῦπα τὰ ἔθνεα,νόσῳ τολόυτᾷϊ ἐν τῇ τρῳάσ οὗηος δὰ δὴ ὅτω ἐτς
λύύτησῳ: Ἀρταφόμγης ὃ ὃ Σαρδιίων ὕπτοιρχοςνὴοτάνηςδ᾽ΤΙ᾿ςσρατηγδο', ἐ τοίΧθη--"
(ὖ 5 πῷὼ τωνίίωνὴτίπροσεχίαΑἰολίσοι σρατοῦεϑαεοτωνίης μάδνιωυμκλαξομε --
γὰς ατρέσυσι: Αἰολέων δὲ, κύμίω.ἁλισεομένων " τῶν πολίων,ἰυδγοδρδὲ ὡς διέδοξς
Λοιτὰ γόρηςὃμιΑήσιοοθυχὴνοὐκἄκρος,ὃςτοιράξαςτὴντωνίην,κοὶἐγκερασοίμενος
πρήγματοι μεγάλα,οϊησμεὸν ἐ βού λόυε, δρέων ταῦ ποι"πρὸο δὲὁνὴἀδύναταἐφαί -
"εν ὁασιλῆα δαρεῖον ὑπεροαλέαθν.. πρὸς ταῦθα δὴ ὧν συγκαλέστς εϑὺ συςοισιώταις,
ἐβουλδύετο,λέτον ὧσ' ἄμεινόν σῷι ἐϊφκρησφύγιοέν τι ὑ ποίρλον ΕΥ̓ἣναβὰὁβωθέων
ταιἐκ“'μιλύου. εἴτε δὲ ὧν ἐς Σαρσ ἐκ οὔ ἡότσον τούτου ἄγει ἐς ἀποινίΐω, ἄτα
ἐσ' Μύριανον τῆν Ησίονῶν,τὴν,Ι σιαῖος ἐτείχοε “πτοιρὸ δ ουλείε σϊυρεἰμὴ λαβών. τωδῆγα
ἐπηρώτοδΑριταηρης"Ἑκαταέου μέν νων τον Ἡγη(θἐνοίρε, αὐοϊβοὸς λοιοποιξ, ουτᾷ.
ὧν μὲν ἐς ἐδετῴρίω σέλλῳ ἐφ όδε κἡὶ γνώμε,ἐν Λόνῳδὲτῇνήσῳτεῖχοοοἰκοδομησάμε
γον ἡσυχάίω ἄγειν,(ωἐκπέσῃἐκπἰ Μιλήηουἔπειτοι} ἐκ ταύτας δρμεώμενου,μοιτο--
λάσιοϑαεὲς τῆν αἱ ληηον. ταῦτα μὲν δὶ Ἑποιταῖος συνε βούλδυεαὐτῷδὲΑριτατί
ρι ἢ τολείση γνώμῃἰώ ἐς τὴν μύρμανον ἀποίγῳ «τὴν μὲν δὴ μίληρυ ἐπίϊέπειπυθοὶ
πΐρμ,αὐοίοὶ τῶν ἀστῶν δοάμῳοὐτὸςδὲποιραλαδῶν'ποίντατὸν βουλόμενον, ἔλεε
ἐς πἰὼ Θρηΐκίω κοι ἔφ τὸν χιόρίω ἐπὶ (ὦἐσάλκ. ἐκ ϑὲ ταύ τηο δρμεώμενος, ἀπούλ.
λυτας οἰπὸΘρηΐκωνοδηόςτοῦἈριςαγόρης,")ὃσραὸςαὖ »ῦ “σόλιν πιρμιοιτήμὲ
γος,καὶ υλομένων τῶν Θρὴϊ κων ὑτρασύυσων 2, ναι.

ΗΠΡΟΔΟΤΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΈΜΠΤΗ...
αὶ {ἰ



ἨΡΟΔΟΤΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝ ἘΚΤΗ͂Ρ. ἘΡΑΤΩ ὁ.

Ῥιςαγόρης μά γαυ τῶν ἑΐω ἀπσοςτήσας οὕτω τολϑυτξι 1 ςἸοῖ-.
ος δὲὃμιλήτουτύραννοςμεμετιμένοσ' ὑπὸ Δαρείου,ποι ρῆν.
ἰσσαβάις ἀπιγμενον δὲ αὐτὸν ἐκ τῶν Σούσων, εἴρετο ΑΡ -
ταφόμνησὃΣαρδίωνὕποιρλοςκουτοὶ κοῖδὲτιδὺκέειτωναρ
ἀπσεσοίνονοδὲ, οὔτε εἰδέναι ἔφη, ἐθωψμαξζέτος» γεγονὸς ; ὡς
οὐδὲν δῆ.ϑεν τῶν πτοιρεύντων πρηγμάτων ἐπαιςοζμῆνος « ὃ δὲ
Αργαφέρνες δρέων αὐτὸν τον άξοντα ,ἔνας ἀσθὺς τί ἀξε-:
κἰίω τῆς ἀπυσυίσιος. οὗ τῶ ῬΙ τοιαῖς ἔχει πουτοὶ που τοὶ τοὶ
πρήγματα.ὥξοΡτὸὑπύδημα ἐῤῥα  αο᾽ μλὺ σὺ, ὑ πεσε σιαὈ

δὲδ Αρισαιόρης. Αρτοφόδνας μὴ τωδ΄ταἐςπίὼἀπούςτασινἔχονταιπε.τοιαῖοςδὲ,
διεἶσας ὡς σιωϊέντα Αρταῷόμνεαὑτοὺσίὸπρώτηνἐπελθοῦίοων νύκτοι,ἃ πέση ἐπὶ
θάλασσαν, βασιλῆα Δουρᾶον ὕξηηοιτηκαῖς.ὃςΣαρσὶνῆσοντὴν μεγίσην ὑπποϑε ξαίμε-.
Ἰος μοιτεργάσικασς, ὑπέδυνε τῶν τώνωνπίω ἥ γε μονίΐω ον πρὸς Δουμένον πολέμου:
διαβὰς δὲ ἐς χίον,ἐδέ,ϑη. ὑπὸ κίων,ιοιαγν Οιϑεῖο ὕπ᾽ αὐτέων νεώτερα πρήσσειν πρᾷ
γματα ἐς ἑωυτδὸ ἐκ δαρείπ. μαϑόντῇμάϑηριὁχτοι"ποίνταλότν,ὡςφολέμμοσθα
δασιλίϊ,ἔλυσαν αὐδὸνοἐνθασδταδεεἰρωτοώμενοςὑπὸ τῶν τώνων δτοτοῖῆος, ποιό ΤΙ.
πεοϑύμωροὕτω ἐπέσειλε τῷ Αριςαγόρῃ, ἀπαίςοιαϑε ἀγὸ βασιλῆος,κοιποιῶνποσον'
γον εἶ τωνουο᾽ δ 6μγασμιζνοο,τίμᾶνγωνομήψίωαὐτοῖσι οἀτίίωοὐμάλαξέφαινε"ὃ
δὲ ἔλεγέστο! ὡς βασιλόῖς δαρέϊος ἐθουλϑύσια» Φοίνιποις μὴ ὑξαναςήστςἐντῇτῶ
γίμ πουτοι καίσουοῚ ὡνοιο᾽ δὰ ἐν τῇ Φοινἐμη κοῦ ποντίων ἐΐνειο, ἐπὶ Ξελεις.οὐδώτι “ποίν --
ως ταῦτα θασιλῆοσ' βου λδιστμῆῤου,ἔθειμάγου«ἔντωνωσ᾽ομετοιϑὲὃτοταῖοςδ]ἀγγί
λου ηριϑύμϑνος ερμιζσσου,αδοϊρὸς ἀταρνάτεω,ἾσιἐνΣουβδισιἐοῦσιτ'δ σίων ἔ'πε(ε-
πεθιθλία,ὡς προλελεσριυδυμβέων οὐ τῷ, ἀποςοίσιος πέρι" δὲ Ἐρμετσσος πρὸς «οὺὲς ».
μὴν ἀπεπέμφβϑε,Ἔσιδοῖφόνων δὲ, ἐνεχείρισε ποὶ βιβλία Κρταφϑ)νεὶ δ, μαθῶν ἃ.
πρὶν ἡ γινόμᾶνον,ἐκέλδυε τὸν Ἐρμάτσσον τοὶ μῦὺ “πποιρὰ τον" τοιοΐσυ, ϑονναι ᾧ δον τοι.
οἷσισσόν ἐφόβε"τοὶ δὲ μοι βαῖα τοὶ ποιρὰ τῶν πόδ σίων αὐτιπεμπόμθνχτοιαίῳ, ἕω
ὑπῷ δοῦναι-“ουτῴων δὲ γενομέγων φανόν ὃν, ἀπέκτεινε ἐνθοῦ χα πολλοῦσ'δσίωνἃ
Αρτοιφόμδνης περὶ Σαροὶς μῆὺ δὲ ἐγένεον ταραχή στοῖδον δὲ, ταύτης ἀπουστρα λέγ»
το τῆς ἐλπίδος, ΧΊΟΙ κουτῆτον ἐς μίληον,ανορῦ τςιαΐου διη.ϑίνερς«δὃΜιλήσιοιἄσμε,
νοι ἀπουλλαλθέντες καὶ Αριςιιγόρεω,οὐσοεμοςπρόϑυμοιἔζωνἄλλοντύραννονδένκε-:
εϑεἐσπίῳχ ρίω δια ἐλϑυϑερίης γυυσάμῆνοι-κοὰ δῇ,νυκοὸςγαἑούσες,βίμἐπειρᾷ,
ἢ μοιΤΙ Ων ὃ τ οτος ἐς τί Μμίληνον,τικώσκεται ὃν μηρὸν ὑπό τόν 3 μιιληοίων.ὃ(δ,
δὲ ὡς ἀππὼςὃς ἐκ τῆς ἑωυτοῦ γίνεται,,ἀππικυέετοι πίσω ἐςσἰν πκίον. ἔνθόστον δὲ,
οὗ γαὺ ἔπειθε τοῦο' χίσυς ὥςτε ἑωῦ τῷ δοῦναι νέαο᾽,διζθηἐομιτυλήνίω«καὶἔπεισε,
λεσχθίους δοῦγάί δι νέωο᾽οἱδὲτσληρωΐζαντοςὀκτὼΤιήρεωρἔπσλεονἅματοιαίῳἔφι
Βυζαύτιον ἐνθαῦτα δὲ  ζόμῆνοι,τοὶς ἐκ μοῦ πόντου ἱκτσλωούσας τ τνεώῶν, ἐλάμξα.
γον .πολίι ὅσοι αὖ τῴων τοταίῳ ἔφαίον ὃ τμοι ἔζψοιι “πει.ϑείϑαε. τϑταῖος μϑ νην κοιὰ
μιτυληναῖοι, ἐ πσοίδυν τωῦτοι.ἀδϑὲ δὲ Μίλητον αὐ πέ,ναὺτικὸςπσολλὸςκοὰπεζὸᾳ
ἰ τρανὸς προσδόκι μιορισυςοαφέντας γα ἃφφατηγοὶ τῶν τι δὰ σίων καὶ ἵν ποιήξων.ποῦ σϑατοπεδὸνἡ λόζύνον ἀδὲ τὸν Μ|λῆτον, τάλλα ππολὶσμοατοι περὶ ε λιχοσονος ὩΡΙΗ
στάμϑνοι τοῦ δὲ γαυτικοῦ,Φοΐγικαῖμὲἔωνπροϑυμότοωρι.βυνεςοατούοντοῦκαὶκύ
πριοινξωσὶκουτοςραμμίνοι,κουὶ κίλικέρ το, καὶ Αἰγύπτιοι δι μᾶν, δ ἀδὲ τῆν μίλῳ
Ἐνκοι τὴν ἄλλίῳ τωνίιν ἐςρατῳύοντο -τῶνόῖν δὲ τσ θαφόμᾶνοι τω τοι ἔπεμπον πρὸ
βούλους σφέων αὐτέων ἐσ τ'ανιώντον ἀσσιμομλέοισι δὲ τούτοισι ἐς χοὔον ον ακῦρον.,
Κοὰ βελϑυομβέοισιἔδοξεπεζὸνμῆνςοαῶὸνμηδέγασυλλέγειναὖτίξοοντιόβσισι,ἀν
ἐκ τείχως ὡς δυνατὸν ῥύς ϑυμι αὖ τοῦο Μιλησίους.τὸδὲναῦτικὸντοληροῦν,ὑπολεῖ-
“πομῆϑους μηδεροζίω πῶν νεῶν. τολυρώζεντας δὲ, συλλέγευϑας τὴντοι ἄτην ἐς Λά-
ϑην,προνουμαρίσοντοιθ Μιλήτρυἡδὲ Δ άσῃ ἔςι νῆσος μικρὴ, ἀϑὲ τῇ πόλιτῇμιλῃ
σιῶν κειμένημῦ)τωῦτοι,πετσληρῶμένασιτῇσι ναυσὶ γπτοιρίῇσανδιτῶνὅν(ννδέσφιτὴ
Αἰολέων,ὅσοι τὴν αἰολίσι γῆν νέμοντοιι«ὦτοίοσοντοδὲὧδε."5μῆὺπρὸςτὴνἕωΓΤ
κόμἀο' αὶ μι λήσισι,νεοο ποιρελϑμενοιὁγσμποοντα«ἐὸνη.ἢουτύῶνπριυνέόϊῳ
δὺὠλικοι νευδὴ ανῇσὶτεΤισὶγευσίεμνησίων ὃ,τύϊοι λον:ἑΠΤακοαΐδοιοινευσί.ταΐωνὃ,
ἐἴχοντο Χῖοι ἑκοιτὸν νϑυσιυπρὸςδῳ ἡούηρισι,ερυ θραῖοῖ τς ὁτοίοσονοιἐὺΦιοίδι.Ἐρυ-
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θῤαῖοιμῦν ὀκτῶ νέα ποίρελϑίμονοι, ιωιοιίσῖν δὲ ΤεςἐΦωποξων δὲ ἔλοντο Αὐσβίοιγην.
σὶ ἑ βδομήκοντοιτελόυτοῖοι ἐτοίοσοντο ἔλοντοφ ὁ πρὸς ἱασέρίω κέρωσ Σάμμοι,
ἑξήκοντα νευσί.“ποισίων ἢ ἠου τῥῶνὃσύμποιςαβιθμος,ἐγίνο Ζεῖς, τὸ "σεντήκοντον
πϑίὰ τϑεκόσιαι “πτεερεόῖο. οἰ τοῖς μὴν τώγων ἔσαν «τῶν ὃ βαρβάρων α' -παλῇϑοο τῶν.
γεῶν,ἔστιν ἑ ξακασιας " ὧσ' δὲ κοὰ οἷδ ται ἀπαίκοντο πρὸςσί Μιλησίζω, κοιὶ ὃ τιζόσ᾽
στρ! αἰ ποῖς ποιρῆν,οὐθοῦταδιθδδσέωνςραταχϑὶπυ,ϑέμῆνοιᾧτολῆϑοςτῶντάστων
γεῶν, κουτοιῤῥώσηίριν, μὴ σιὶ δίωυ α:ο) γεγίώντοι ὑπερβαλίϑαε . καὶ οὕπὸ οὔτε σὠὺ
μέλατον οί το ἔωσι ὑβελεϊν,μὴ σὐκ ἐόντοο καυκράτορδϊνπρόςτοδιαρείουκανδεωδύ'
σῶσι(0090.ΤΙλθιβεῖν.ταῦτὰχἐπιλεγόμονοι,συλλέξαντοῦτῶντώγωῶν"οὐσ' τυραΐ--
νουςδὑπ᾿Αρισαγόρεώμὴνἠξ μειλησίουκουτὰ λυϑέντοο ἢ, αῤχαζῶν ἐφόυγον ἐς μή
δουςἐτύγχανον ὃ τ τὸ συςρατουόμονοι ἀδὲ τὴν μίλυτον,του τέων τῶν αὐοβοῶν δὸ
παριόντας ἐνγκαλέσαντιυ, ἔλεγον ταδι, Ανοϊοσῖν τωγόδ', νοῦ τις ὑμέων 8 ποιά
σκς φαφήτω “ὃν βασιλῆος οἷον «τοὺς γο ἑωῦ οὗ ἕμοιςος ὑμέωνπολιήτας,πειροίσϑθωἀπολάξων ἀρ ἤ' λοιποῦσυμμαλάκον,προϊοζόμονοι δὲ, ἐποιγγεΐλθιϑε τάδε, ὧς πεῖ:
σοντοζ το ἄχοιρι οὐ δὰν δΥ8, τὼ ἀ πόςοισιν,οὐδύστ!οὔτεποτρα,οὔτετὰἴσγα.ἐμπρί
σύτοι. οὐδὲ βιακότθρον ἕξουσι οὐδὲνἢπρότδρονεονεἰδὲταῦχὰμὲν.μὴπριΐσουσι,
δι δὲ͵ ποΐντως διοὶ μάχας ἐλδύζντοι,τοζεϊσφιλέγωτεἐππηρεάξοντοο,τοίπϑρσφέ--
καρ ιοιτόξ4, ὡς ἔσσω ϑέντερ τῇ μοῖχῃ, ὑβ αροραποσιόδνπαιικοὶ ὧν σφέων ᾿οῦο ταῖ-:
σίκο,ἐκ τομιέαςποιέσωμᾶν «τὰς δὲ ποαρϑένορε αὐκασοίςου ἐς Βάκζα- τὴ ὡς σίὼ χό
ρὴν ἄλλοισι ποιρασίσομῆνδμὴ,δὴἔλεγοντοῦπα.τῶνδὲτώγωνδιτύραννοι,σδιέπεμ
ερυνυκὺς ἕλοιτος ἐς οὺς ἑωυ οὔ, ὑβαγγελλόμονος,ἃδὲτωνδῖν, ἐς τοῦτικοὲ οὐταίκον»-
αὐὖ[ταε αἱ ἀγγελίαι, ἀγνωμοσιωΐῃ το σδιεχοξωώνηο, κου οὐ προσΐωντο τί σηροδοσίίως
ἑωυτοῖσί το ἔτοισοι ἐσόκωον μούτσισι τοῦτα τοὺς τιόνσας ὑξαγγάλλεοϑ» «τοῦτα μᾶύ
γὴν ᾿ϑέωσο' ἀπικομάδων ἐσ' πίω Μιίλινον πὸντιδρσζων ἐγίνξο. μὲ ϑὲ,τῶν τώγων συλ-:
λελϑούτων ἐσ σέ Λάδην ἐγήνονη» ἀγοραίκαὶ δή κον σῷι κοὶ ἄλλοι ῥγορόωνηο - οἱδὰ
δὲ καὶ ὃ φωκοιδῦο' ςρατη χϑο αιονύσιος, λέγον τοΐϑε " εππὶ ξυμοῦ γϑ" τῆα ἀκμῆς ἔ-
χοταε ἡ μη το πρήγματα αὔοϊοσῖν τωνδὶ», ἕζγοιι ἐλδυϑέροισι, ἢ δούλοισι,κοιὶ πού-
τοῖσι ὡσ᾽ οσεπέτησι.νωῦ ὧν ὑ μέδιε, ἣν μὴ βούλιμϑε ταλαιεσεοοίαοοὐ δέκεαϑν Ὁ Ἴτοῖ
βαχοῖ μα μᾶν, πόνος ὑμῖν ἔςοχι «οἷσί τε δὲ ἔσροϑε ὑπσερβαλλόμῆνοι ποὺς οὐανπίςρε,ΕἾ
ἐλδίϑεροι εἰ δὲ μάλοιοΐᾳ το καὶ ἀταῖίι δια χρήσιρϑε, ὀδομάι ὑμέων ἔχω ἐλ’αίσια,,
φιὴ ὁ σσειν ὑ μέαο᾽ διήκων ὃ βασιλί! τῆο ἀποτοίσιος. ἀλλ᾿ἐμοί το πεί(ϑεοϑε" νὴ ἐμοὶὑμέασ᾽ αὐτοὺς ἐπιβέατο-καὶὑμὲνἐγὼ,ϑεῶντὰἸῷςνεμοντων,ὑπσοδέμαιἢοὐ
συμμίξᾷν τοὺς φλεμίτεςἢσυμμυζσγαντοιφ,τρλλὸνἑλοιοσύσιαϑ»ταῦταἀκούσαν»
τίσδιτωνόν,ἐπαι έπουὸσφίαςοὐποὺςτῷδιονυσίῳ.δδὲ,αὐόέχρνἑνοίσοτεἀϑὲκε--
ρα τοὺς νέας, δλφς “οἷσι ὀδ ἔτεσι χρήσουιτο σιζιπσλοον φριδίμονος τῇσι γενσὶονἀλλα.
λέων, κουὲ τοῦσ' ἐπιζάτοις δτεαλίσεις,»ο λοιγὸν τῆς ἡ μόλεο τὰσ γία ἔχωσκε ἐπ᾿ ἀγ
κυρέωνϊ: ποιρεϊχετοοἷσιτῶσιπούνονδ᾽μόβμησ'.μέχριμθδ να ἡμδρ ἔων ἑπτὰ, ἐπεί
ϑονηθ τον ἐρίδων ὁ κελδυόμλλ-τῇδὲ5ταύτασι,ὧιτῶνδῖνδῖαἃποι.ϑέσι ἐόντος τ
νῶν πεδ7',τοῖυμῆδοι το ταλασπῶοἶμσί τε τὴ ἐελίῳ,ἔ λεξαν πρὸς ἑωῦ τοὺς τοῖδε «τίνα;
ἰχομθνῶν ποιραραὐτο τοῖϑε αὐαί μτολαμον δ τινδι' αἰδαφρονήξιντας, νὴ ἐκπαλώ
ὅντοσ ἐκ ἢ νόπ, αὐοϊθ) φωκοιε) ἀλοιζόνι ποιρεδομνῳνέας τς ,ἐπαιβέαντος ἡ μίας
ἑωυἶἔλομνὁδὲἡ αλοιβὼνἩμέαν,λυμαίνζλύμῃσιαὐεικεςοισι.ηὴδὰ πρλλὰ δὰ
μέων ἐςνάζις τε7ὥτνρισι.τολλοὶἢἐπαίσδοξοι,τώνὁἄορπείσιαϑε-πρότε“ὐτωνξ
ποιλϑὴν ἡ μὲν γε κρίοσον καὶ δτιοῦν ἄλλο ποιϑέφν Κξ),κονὶ σίρὸ μέλλουσαν δουλεΐζω ὃ
πομεϊναι ἥτις ἔξοχι μᾶλλον(ἢτῇποιρεόσᾳσωυέχειϑαειφόνετε τουλοιφν' μὴ πειϑώ
μὲθαὰ αὐτῷ - ταῦτα ἔλεξαν « κἡ μὲ ταῦτα αὐ γΐηοι τεί,ϑεαϑν ἀδεὶσ ἤϑελε: ἀλλ δα
ςοατιὴ σίανάς τῷ ἼῊ ξοΐμονοι οὐ τῇ νήσῳ, ἐσκιη ζοφέοντο, καὶ ἐσθ αίνειν οὐκ ἐϑέλε-
σκον ἐς τοσ νέας οὐδ᾽ αὐαπειρὰ θαι. μα,ϑόντος δὲ ταῦτα.τὸ πνόμονκ ἐκ τῶν τώνων
δὶ ςρατη οὶ τῶν Σαμίων,οὐϑαδ τα δὲ“ποιρ ΑἸἰάκεοσ' ἠξ Συλοσῶντοο, κείνους, τῶν,
πρότδϑρον ἔπεριτσε λόουῦ ΑἸάκησ',καλόυόντωντῶντ'δδσέων,ϑιόμονόσσφεῶνἐκλι-
"πεῖν τί τώνων συμμαχίίωὧιΣάμιοιὧνδρέωντος ἅμα μὴν ἐοῦσαν ἀπτοικίην πολλὴν
ἐκ τῶν τῶνων,ἐδέκοντο »οὺς λόχοις ἀ μα ὃ κουτοφαίνετό σφι ἔἴψοις ἀδιύατον τὰ βα
σιλῆοσ' πρόγρλατοι ἀχσθροαλέοϑϑαε  δὖτο ἔπεισίμοροι ὡς εἰ Κοιὲ τὸ “ποιρεὸν νουτΙΆΘν
ὑπϑρθαλοίαη» τὸν διαρέϊον,ἄλλοσφι ππαρέφοιι τοῖν τοιτολήσιον. προφάσιος ὧν ἐπί"
λαβόμογοι,ἐ πεῖτε τοίχετα εἶδον “οὺς τωνοιο οὐ βουλομίέου: δὲ χοηςοῦς, οἱ κέρδιϊ
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ἰποιθδντο περιἦθατοῖτοἹρὰτὸστ᾿ἐτδρα,νὴπὰἸσιαιδὰΑαἸοίκιο,ποιβὅτουὧν
Λόγοιὰ ἐδέκοντο, τοτιῖο' μί ἰω Συλοσιδύτοσ πον ΑἸοζιεοο' "τύρουνοσ᾽ δὲ ξὼν Σώ-
μουοἱασὺ Τὸμελησίου. Αριςολϑρεῶ ἀπεεέρῳτο τὼοὐ χῆν, πουτοίτσερ οἱ ἄλλοι τῇσ'
τωνίηᾳ τύραννοι. γότε ὧν ἐπεὶ ἐπσέσσλιον οἱ Φοίνικες, δι τωνόν' ἀγτοινῖλχοντὴαὐτοὶ
ταῦνίαο᾽ἀδὶ κέρας "ὡσ δὰ καὶ ἀγηοῦ ἐγώνοντο,κοὶ σμυέμασων ἀλλήλοισι, “ρον θδδ'
τῶν ἐκ ἔχω ἀδεκίως συήράχε, δἰ γινόῖ' ἢ τύνῶων ἐγενοντο αἴοίες (ονϑὶ ἢ ἀγα,ϑοὶ
οὐ τῇ ναυμαχίᾳ ταύτῃ" ἀλλήλουςΓ᾽μουταύτιὡνἢ)«λέγονὃΣάμιοι οθαδπανο]α
τὸσυγκείμενα πρὸς δὲν Αἰάκεα ἀειροίμονοι τοὶ Ἰεία,ἀ ποτσλώίρα ἐκ τῆν τοίου ἐν
πίὸ Σάμον, αὐλὴνοὐ δέοι νεώνυτου τέων δὲ δι Τιήρουρ λοι ἔμονον,κοοὶ οὐαὺμάχεον αϑη
κϑυφήί(θιντος "ἾσιςΘοΣΤΗ 91σι. κοιίστρ! δὲ κοινὸν ἢ» Σαμάων ἔσίοικε δ. »οὗ ὁ πρῆν
μα οὐ κήλιεαὐκγραφῆνοιι ποτόϑεν,ὡοαὐοάσιἀγχ,ϑοῖσιγυνομίοισι.κοὰἔς!αὐχα
ἡ τήλη οὐ Τῇ ἀγορῇ. ἰ δοίμονοι δὲ καὶ Λέσζθιοι τοῦσ' προσιχίας φδύλοντας,τὸνἐτρί
ἐν Ῥῖσι Σαμέοισι- ὡσ' δὲ πρὶ οἱ τολϑῦνόι᾽ τῶν ταγων ἐποίδυν τὰ αἱ τοὶτωδτα- τῶν
ἢ “ἰδαμειναύτων οὐ τῇ ναυμαχύϊγπεριέφϑασαν ζη χύπτατο χοι, ὧν ἀπηρδιεμινύμονοῖ.
τὸ ὅδ γα λοιμπρὰ, κοὰ οὐκ ἐϑελοησικεοντεῦ.δποιρθλον»μλὺὧςπὸποιπρότερον
ἰῤῥήϑη, νέασ' ἐιιοδνοιὸ ἐπ᾽ ἑκοίσας αὐ τέων, αἴοίροιο πιοσεράκοντα.τῶνἀξωῶνλογαῖ
χο ἐσιβατεύοντασ: δρέωντες δὲ γοὐσ' πολλοῦσ' τῶν συμμαΐχον προσ δόντοιο', οὐκ
ἰσικοιξεαυ γυνέσθεκε “ΕἾσι κοικοῖσι αὐ τζων ὃ μοῖοι «ἀλλὰ μετ λίγον ξυμμάχων μὲ
μουνωμῦύοι,σιεκτσλώοντοο ἐνχυμάχωον,ἐςὃ πρλεμλωνΐλόνταςνέαρσυλἂσἀπέ
θαλον ἢ: στρετέρων γέ" πὰσ τολευΐασ.χ οι δὰ δὴ τῇσι λοιπῆσι 3, νεῶν ἀγρῳϑθγουῶ
ἐστ ἑωυ ὅσοισι δὲ ἢ) χίων ἀδιύχι ἔσαν οἱ νέδιο ὑπαὸ Τωμωτῶν,ξ:Ὁι δὲ ὧο ἐσιώ
ἸῺ νουτοιφυγγαΐγουδ) πρὸς τί πυμοΐλίω νέασ' μὴν δὴ αὐ οὗ ταύτιε ἐπκάλαντος,
᾿ουτέλιπον.δἱ δὲ παεζῇ ἐκομίζοντο δ. τῆνονκαὶπείρον. ἐπεὶ δὲ ἐσίξαλον ἐς τίω κ φέσί.
ηνκ9 μιαζό μονοι ὁ, Χῖοι, νυκης τὸ ἀπσικίαπο ἐο' αὖτήν καὶ ἐόντων τῇσι γωωἐκὶ αὖ---
ἡ δι ϑεσμοφορίῶν, οὐθαῦδχαιδδΕΦέσιοι οὔτε προαχκῃκούτεο' δπτὼς χα περὶ τῶν
χίων,,δόντορ, τέσραδν ἐς πίὼ χούρην ἔσθε βληκθτα, ποίτ ῷ σφέας κοιταδόξαντοις.
νοις κλῷποισ', καὶ Ἰξνωε ἐ-ππὶ ποὶσ γιυαῖηοισ,ὑξεβοήϑεονπτοινδεμεὶ,κοιὶἔκτεινοκ
τοῦσ' Χίουο. οὗτοι μίϑ νων» αὐτασι πσεριίαιοντύχῃσιδἰονύσιοο'δὲὃφῶηοιδὴσ',
ἐπείτε ἔμαϑε τῶντονων τοὶ πρήγματα σιεφθαρμϑέα, ἐσ ἑλὼν τᾶς τῶν φιλεμέ
ὧν, ἀπέσλεε ἐσ μὴν Φώκοεαν ἀκέτι, 6 ἀστθδ' ὡς οὐοϊοατροιεϊη (ἀὺ τῇ ἄλλῃ τῶν ἷμσ
ὁδὲ, ϑεέωσ' ὧο ἃ χειΐσλεε ἐσ φοιίκίω.γαυλοῦσδὲοἰδαῦπα«ο,στασύσας,κοὰχούμα
τὸ λϑιοὼν πολλὰ, ἔπλεεἐοΣικελίζυδρμεώμονοσ'δὲ οὐθόδτοῦ, λεσὴς ουτιοήκες
ελλήνων μν οὐδὲν ο', καραιδονωνδὲ,καὶτυρσανῶν«ὦδὲτιδδ'σου.ἐπεῖτοτῇναυμα-
χίῃ οδίκων γὺς τωνοιο᾽, τὸ ᾿αΐλετον πολιορικίοντιο ἐκ γῆς καὶ θαλθίοσης,καὶὕπο
ρύοσοντοςτοὶ τείχεα,καὶποῖντοἰκο'μηχανὰςπροςῷὄδοντοξ,αἱρζουφ᾽ποιτ'ἄκρεσ, ἔκ
τῷ ἔτοὶ ἀγὸ τῆς ἀπσοτοίσιοσ' τῆςΑρισαλθρεῶ .1) ἀνοϊοατουσιίστεντο πίω πόλιν, ὧδ
τοξυμσεσεῖν ὁ ποίϑος τῷ χουσποίῳ τῷ ἐς μίλιον γγνομίδῳ - χρεωμθέοισι γθ Αρι:
γυίσισι οὐ δελφόϊσι περὶσῶὼτὴ οπς τῆς πα λιος.τῆςστρτέρες,ἐχρύοϑηἐπίκοινονχρη
τήριον. τὸμῆν ἐς αὐοὺς ᾿οὐο' Α ρπείους Φόβον. πἰὼ δὲ ποιρων,ϑήίκην ἔχρησε ἐσ Μιλησί-:
πο'.ηὃ μῆ γωυ ἐσ' τοὺς Αργυΐσυσ' ἔλθ), ἐταεαῦκουτὰ τοῦ» γύνωμαιι ἠδ λόγου,τότεμῦῳ
οϑήσομοιι.τοὶ,δὲγοἵσιΜιλησίοισιοὐππουρεοῦσιἔχρησεἔχειὦϑεν :
Καὶ τότο δὴ Μίλητοπουλθὸν ἐπιμήχανε ὀδίγῳν ἽΕΙ.
πολλύϊσι διξί ινόν τὸ καὶἀγλαὰ σδρα γθνήσᾳ. Ν τ"
Σαὶ δ' ἄλολοι “σολλῦϊσιπούοἵχονϊψουῶκομήότω. ὃς
Νηοΐ δὶ ἡ μετέρουδιδύμοις, ἄλλοισι μελήσει - ἐερσως ;

τότε δὴ ταῦ τα τοὺς Μιληοΐῖςδε κουτλάμβαρε, δοότε ἀὐοίοσιν μὴ δι ἐσλόδυδιν ἐπε
τείνοντο ὑγὸ τῶν Βδδσίων ἐόντωνκο μυτέων. γιωναζικισ' δὲ κοὶ τέκνα οὐ αὐοϊραταυσων
λόγῳ ἐήνοντο""δὴ ὃν δὲ τὸ οὐ σδιδύμοισι,ὃ νιόο'τενουτοὶἡ»χοισήθιον,συλυνϑένταοε--
πίμπρατο.τῶν δ᾽ οὗ τῷ Ἰρῷ ούτῳ χραμάτων πολλάκις μψήμων ἑτέρωιϑι ἦ' λόχον
ὑπομισοέμην,. οὐ ϑεῦτον δι ξωγρεϑέντος τῶν μιλησίων,ἤοντο ἐς Σοῦσι- βασιλδὺς δέ
σῴεαο' Δουγε ος καινὸν ἐδὲν ἀΐλλο φριή(θις, κονΡίκισι ἀϑὲὴ τῇ ἐρυθρᾷκοιλεομθέμ θαλοι
Ὁσαοὐ Αὐὐπῃ πόλι, ποιρ ἣν τίηρης πρτοιμὸς “ποιραῤῥέων,ἐς θαίλθιοσοιν ὁ ἰει.η8 δὲ με
λησίων χόρης; αὐ)μῆν ᾧ τιδὴσυν εἶλοντοὶπερὶτὸ πόλιν,κοσὲ ὁ πεσιζον . τοὶ δὲ ὅ--
τπεράκονα,ἐδοίθεν Καρσίπασϑεσῳῦσιἐκτῇ δι.παϑοῦσιἢταῦταμιλησίσισιπρὸς
τόδσίων,οὐκ ἀπαΐδοσταν. τί ὃ μοί Συ βουρῖτοιδλάοντοκαὶΣιυοοδϊκον,τῆς
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πο λιὸρ ἀπεσύδημᾶνοι; Συβαβιοσ γοὺρ ἁλόύσης ὑγῤ Κροτωνιγτίζων, μιλιίσιοί “πτοίντος:
ἡβηδὸν ἀταεκείρωνηο τοὶρ κεΦαλάς “κοὶὲ "σέν,300 μέγα προς, ϑήποινηο “πόλισιν γὺ οὐδὲ
τόω νμιοζλίςοὶ δῈ τῶν, ἡ μεῖς Ἰδιμον ἀλλήλῃσι ὑξειναἰϑαίθιν οὐδὲνὁμαΐωςνὴἃϑηναζοὶ.
ἀιϑάναῖοι μῆν Ὁ δῆλον ἐφρύμίαν δ πτϑραλβεοϑέντος τῇ Μμιλήρυ ἁλώσει. τῇτο ἄλλῃ
λλαχῇ,ιὴ δὴ τὴ τοι ήιντι Φρωυίχῳ ἐρᾶμα μιλήου ἄλωσιν,(ὃδιαοέξαντι,ἐσσοέ-
κῤνά το ἔπεθαν.Ῥ ϑένξον-"ἡ ἐζυμαωσδνίνμενὡςαὐαμψήσανταοἰκόταπϑιμοοχ λέῃσι:
οσαχμῇσι-ὸ ἐπέταξαν μηκώτι μεδίνα γρᾶαϑ, τούτῳ. τῷ οοάμοατιμίλυτοομὴνων;
Μιλησίων ἠρήμωτο" Σαμυέων δὲ ηρἿσίτιἔλουδονὺμδὺἐρ ὅσ μύδονδ ἐκ τῶν ςράτη πδτα
πῶν σζρετέρων φριηϑὲν,οὐσὰιμῶς ἤρεσκε. ἐδόκεε δὲ μδὰ σἐὼ γωυμοίχίην αὐἰπίῃοι βου
Λδυομάνοισι, πρὶν ἡ στο ἐρ σίὼ χα ρίω ἀππικίοϑαε ἐὸν τυραρνον Αἰάϊκεα,ἐο' ἐἀφιζί
ἰκσλεφν ' μὴδὲ μθῥοντοια', μήδοισί το καὶ Αἰ άκεσι δουλδύφν .«χαγελαῖοι "δὰ ὦ χὰ
Σικωλίηρνὸν αὐδὸν χρόνον οῦ»᾽ν ποέμποντεςἐσ'σὺτωνἑἴωἀγγέλους,ἐπινοιλέον.
πὸ “οὖς τωνᾶς ἐς καλίῳ ἀκτίρ, βουλόμᾶνοι αὐ όϑι πύλινκτίσοι χανωνιἡ δὲ καλὴ
αὐτο ἀκτῇ ολιομῖδε, ἔς! μὴ) Σικελῶν, πρὸςδὲ τυρσηνίην τοβαμμδϑη τῆσ Σικαλί
ἧς ἡυτέων ὧν ἐπικοιλεομίψων, δ Σάμιοι μιοτῦοι τωνσῖν ἐξοίληίαν. (ὦ δέσει μιλῳ
σίων ὦ ἐκπεῷφδυγότῳς - οὐ ᾧ τοιόνϑε δήτιξωυνάκεγυνέϑαε. Σάμιοι γα κομαεζόα
βονοι ἐφ Σικελίίωὁγοχέογηοἀδὶ λοκροῖσι γοἿσι ἔπαιζεφυμίοισι. καὶ Ζαγκλαῖοι οἱ“.
η»Ί τὸ καὶὃβασιλδὺςαὐ τέων; τῷ,οὔνομα ἣν Σκύϑησ, περιεο ϑέχ, λιν τῶν Σι-
μελῶν ὑξελὲν βουλόμονοι- μαϑιὸν δὲ ταδῖτοιὃνηγίουτύραννοσ' Αναϊτίλεως, ὃς τὸ
ἐὼν σδιάφοβ τοῖσι “Ζαρελαζοισι,συμμοί ξαο' τοσιΣαμοίοισι,οὐαστεῖθᾳ,ὡςχρεῶνἐΐῃΚα.
λίὸ Νὰ ἀκηὸ ἐπ᾿ ἰὠ' ἔτσλεον, ἐᾷν χουέρν. σἰὼ δὲ χάγκλιν φωῖν, ἐοδίαν. ὁβ ή μίω αὶ
οἱ ὥνοπειϑομίδων ὃ ἃ Σαμίων,κοὶ οοντῶν τίὼ Ζάγκλην, οἰθαδγα δι σαρελαῖζοι ὧρ
ἐπύ,ϑοντο ἐγρμδόεν τί πόλιν ἑωῦπῶν, ἐβοήϑεον αὐ τῇ,κὴἐπειοιλέον»1τσδοκρά-
“πὰ ὧν ἐίλησ τύραννον,ἰὴ γοὺρσήστρ οὗτος σύμμικαθο . ἐπείτε δὲ αὐτοῖσι κοι ὃ
τασὐκράτας (Δ) τὶ ςρατιῇ ἧκε βοηϑέων, Σκύθην μῆν ὧν μοιύμμον 7 Σαγικλαΐ
ὧν ὡς οὗπο βαλόντα τί πόλιν δ 1 σαοκρἄτησ᾽πεδασχις“ὧνἀδελφεὸν ἑωῦτον' τὺ
ϑογοδεα,ὶς ἵνυκὸν πόλιν ἀπέπσεμοςε δ) λοιερὺς Ζαπιλαίεςκοινολογῃίθέμονορ“οἱἱσι Σὰ μῖοισι, κοὶὰ ὅρκονδον κουὶ δὲξάμονος, προέσίυκε" μιιοϑὸς δέ δι ἰμδ ἀρημδδορ ὅθι,
ὑηὙ τῶν Σαρμυΐων, “τοίντων πῶν ἐπαίτσλων κοιὲαὐοὐροα-πόστων τοὶ ἡ μυέσεαλοιβεῖντῶν
οὐ τῇ πόλι: τοὶ δ᾽ ἀδὲ3"ἀγρὼν“τοίντοι.1τσοκράτεϊλοιγχοίνᾷν.τοὺσ' μὴ δὲ τολαῦ
γαςῦ" Ζαγκλαζων,δὸὺς οὐ αὐοϊρα πόσων λόγῳ εἶχι δήσας “Οὺς δὰ κορυφαίους αὐ-
πῴῶν ζιπκοσίσυς,συκετοῖσιΣὰμυΐοισιμουτοισζἀξαι.δμλέηοιοἱγεΣοΐμυιοιἐγρίπσταν
Ἰαῦταισκύϑης ὃ ὃ 3 Ζαηιλαίων μονδουραθο, ἐκ α τυυκος ἐκοιοήσκει ἐν τμόνηνς
ἐμ δὲ γοωῦτα ς, ποιρὴν ἐσ' τί ασιίω κοὰ αὐέβη παρὰ βασιλῆα Δουρεῖον κοιξ μὰν οἱὅ
μεσῳδουρεθο' ποίντων αὐοὧν δικαεότοον ΕἾ, ὅσαι ἐκ τῆσ᾽Ελλάδοςποιβ ἑωυτὸν
αὐξβείανκαὶ γοῦν ποιροίτηστζμονος βασιλῆα,(σ᾽Σικελίζυἀπίκθο.κοὰαὖτιςἔκ
τῆς Σιαλίέρς, πίσω παρὰ βασιλβα,ἐς ὃ γέρᾳ μέγα ὄλριος ἐὼν, ἐτελόύτησιε οἱ πόδ
σῃσι" Σοΐμαοι δὲ ἀποιλλαλϑούτος Μήσων, ἀπσονητὶ πίλιν κοιλλίσεν Ζάγκλίω περις
ἐχλέκω»,μὲδὰσἰὸναυμαχίηντίἐζοδὺΜιλήτουγϑνομούαν, Φοίγικόϊν, κελόυζζ-
τῶν πϑρσξων,κουτῇγονἐςΣάμονΑἰάκεαὃνΣυλοσῶνηος ὧσ το λοῦ το ἀξασν γθνό.
μονου στῇ ἰσιγκοιὶ μεγοῖλοι πουτεργασοίμονονκαὶΣαμίοισιμούσισιτῶνἀποςοίντω
τἰχὸ Δαρείου ἋΣσιὼἔκλεμψιντῶν νεοδν τῶν οὐ τῇ ναυμαχίᾳ,τοἡπόλις,ῃᾳτοτὸἹρὰ
υὐεπρήϑα. μιλήοονδὰ ἁλούσης,αὐτἰκοιΚαρίανἔοονδιτ'ὁβ(θι- τοὺς μὲν ϑελοντὶ
τῶνπολίων ὑφῳκνίάίας. τὰσ δὲ, αἰάγικκ προσηγοίχοντο" ταῦτα μὴν δὰ οὕτω ἔγίνε
ἡ, ττταζῳ δὲ τῷ μελησίῳ ἐόντι τσερὶ Ἐυξζαύτιον, καὶ συλλαμβαύοντι τὰατώνων δλε
ποίσιας ἐκεσλεούσας ἐκ» πόντου,3αγγίλλετοιτοπεοὶμέλονγενόμοναυτοὶδὴ
δὰ “τοὶ Ἑλλήασον ον ἔχον τοι πρήγματα ἐπι άπε! Βισοέλτῃ Απσαλλοφαΐεου πα
41) ἀρυδηνῷ. αὐὴδὲἔχονΛεσβίους,ἐσχίονἔτσλεεικαὶχίων φρουρὰ οἱ προσις -
μέμι μεν,σμοέβαλε οὐ Κοΐλοισικοιλεὸμούοισι τῆς χίης χύρης"Ῥύτων τὸ δὰ ἐφδνδυσᾳ
συνχῳοὐὖςκοὰτῶν λουπον κίων δία δὴ κειοιλθ μιούων ἐκ τῆς νωυμαλάερ,ὃτοιαῖοο ἔ-
ΔΩ οὐσ' Λεσβίους, ἐπιμροίτησι,ἐκ “σολὶχϑὰς τῆς χίων δρμεώμονοσ',Φιλέαδέκφᾳ
προσημαΐνειν 601δμέλλιμεγοΐλοιηομιοιἢ “αὐλι , ἔθνε] ἐσιοϑυιε νὴ ΥΝ Χύοισι πρὸ
τούτων σημήϊα μεγοῖλοι ἐγ 0 Ὁ δὴ» μού, στο πέμασι ἐσ Δελφοισ' χορὸν νεινιέων.
ἕκαδυ, δύο μολΐοι τουτέων ἀπενόςησαν.τοὺςδὲὀκτώτοτὸοὐνενήμονποιαὐτέων,λοι
μὲοἀφλοιθῶν ἀπήνφκε. τοῦο» ἡ,οἱ τῇ ῦλι εν αὐδδὲ ὥξορν χρόνον ὀλίγον πρὸ “ὰ
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γρυ μοιλζηφ, ἀπε οἱ γράμματα σδισδισκομλίοισι,οὐπεσετἔγεὦρτοἀπ΄κουὃνΚοιὶἄσι τοίσων εἰς μουῦῖος ἀπέφυγυνταῦτα μὴ στο! σα μήταὃϑεὸςπροσίσιειξε"μετοὶ
δὲ ταῦται, ἡ γχυμοχίηὗπολοιοὗσχ,ἐογόνυσίὼπόλινἔβαλεἐπαὶδὲτῇναυμαλά,
ἐπεγενθο τοιαῖου' Λεσβίσυς ἄχρν. καιολο μϑῥων δὲ τῶν Χίων, τας οφίω ὀϊπε
τίωρ αὐτέων ἐποιήσοετο.οὐθόῦτονδὲδῚκιαῖοςἐςιοατούσοἐπα]Θάσον,ἄχρντώνων
κοιὲ Αἰολέων συχυούσ περιιουτημάζῳ δέ ὦ Θάσον, ἣλιϑε ἀγγιλίη ὧὡο οἱ Φόνικες αὐὰ
τολώουΐϊ ἐκτῆς μιλιίίτου ἀδὶσἰὼ ἄλλην τωνίίω, πυϑόμονοο δὲ τωῦτα,, Θάσον μὴν
ἀπόρϑηον λείπει. αὐτὸο δὲ ἐσ' σί Λέσβον ἡ πείγετο ἄχρν ποῖσαν πίω ςοατιην. ἐκ
λέσχθου δὲ διειμιομενόσης δ τῆς ςοατιῆς έρίω σγαβαίνᾳ ἐς.7Αταρνέοσ,ὡςἀμήῶν
ὧν Σῖρον,τόν τὸ ἐνθδῦτον, καξοὸν ἐκ καΐκου πεσιίσυ τιῦν ναυσιδν » ἐν δὰ τούτοισι ποῖσι
χωρίοισι ἐτύγχανε ἐὼν Αρποιγος,αὐὴρ πόδες, Θατη γγὸς φοατιδο οὐκ δλίγεο.ὃςοἷ
ἀφρζαΐτι συμβαλῶν, αὐτὸν το τοιαῖον ξωγρίᾳ ἔλοιβεικαὶ ὃν ςραὺν αὐ νυ,
τολέω διέφθειρε: ἐξωγμή.9ηδὲὁ1σιαῖοσ'ὧδε ὡς ἐμάλοντο οἱ Ἑλλενοῖν “οἷσι τόδ σαστ
ἐν τῇ μαλήνῃ τῆσ ΑἸταρνείτισος χώρης, δ μῆν,σιωσασανχρόνον5πολλόν" ἡ δὰ ἵπ
πος“φόλον δρμηθεῖσα, ἐ τοι οίΠΤ 4 τοῖσι Ἑλλησι. τοῖο δὴ ὅδον τῆσἵπασον τοῦτο ἐγέ
"625. κοὶ τοβαμμῆψων τῶν Ἑλλήνων,ὁ τςιαῖοῦ ἐλπίζων οὐκ ἀππολέειϑας ὑπὸ βασι--
λῆσοο ὲ πὸ '"ποιρεοῦσιαν ἃ μουγ τοίσθα, Φλλονν χίην οὐδέ τινα αὐαερίετ7. ὡσ' φόύ
γι τέ πουτολαμβαύοῦ ὑτο' αὐοϊρὸς τοέρσεω,Κὴ ὡς κουταυρεόμωνος, ὑπ᾽ αὐ ποῦ πμελλε
συγκοντηϑησρόϑοιε,περσίσοε γλῶσσαν μυτεῖσ κοντα μενύει ἑωὺϑν,ὧσ' ἔῃ τ ιαῖοῦ' ὃ--
μελέσιος«ἐμδὐνωυὡςἐξζωγγήϑη ἀχβή ἀχόμονος ποιρὰ βασιλῆα δουρᾶον,ὃ δὲ ὅτ᾽
δὴ ὕποι.3εκοικὸν οὐδὰν δοκάφν ἐμοὶ, ἀφῆκα τ' δ) αὐτῷ σίῳ αἰτίίω γε δύ μεν αὐτῴ
ὧν τορνυτέων ἐΐνειοι, καὶ ἵνα μὴ διαφυτῶν αὖτις μέγασ' παρὰ βασιλίϊ γεψωται,
Αρτοαιφόμνης τοῦ Σουρσιίῶν ὕ ποιρλθς, καὶ ὁ χοιδῶν Ἀρποιχϑθνὡς παίκϑο ἀλλο μενος
ἰσ Σαρσιο, ὁ μῶν αὐτὸν σῶ μα,αὐ τον ταῦτα αὐεςαύρωσαν «πρὸ δὲ κεφαλὴν τοιδι-
χεύσαντιο' , αὐήνειιοιν ποιρὰ βασιλῆα δουρεῖον ἐο Σοῦσα. Δουρεϊοσ' δὲ πυιϑόμονορ.
τοῦτοι, Νὴ) ἔτατί Τιησοί μόνος οὺς ταῦταποιήσαντα,ὃτιμὰνσὺξθωντααὐγαγον
ἐν δεν πίω ἑωυτοῦ, πίιὸ κεφαλίω τἰρ τςταΐου λούσαντοΐοτοκαὶπερισείλανταοδ0-.
πρεπὸῦς,ἐνετείλο.» θάψαι,ὡςαὐοϊοὺςμεγάλωςἑωὺτῷτοκοὰτ' ὄδσῃσι δ θδ τέτιω-
τοὶ μὴν πασερὶ τοιοῖζον οὐ τω ἔοψυ" ὃ δὲ γωυτικὸσ ςϑατὸς ὃ τι δ σίων, χειμερίσας “περὶ ΜΊ:
ληθνᾧδιδυτέρῳἔτο]ὡς αὐέτσλῶσι,ατρέει δῦπετίως τοτνήζθις τοὶσ' προὺσ τῇ ἡ πεῖ.
ρῳ κειμδαο,, κτον,κοὶὰ Λέσβον, κοιὶ τένεδον.δηος δὲ χοί βοι τινὰ τῶν νήσων,ὧςἕποΐ.
τὴναἱρζον τοῦ οἱ Οουβδαροι ἐσαγήνδυον τοὺς αὐθρώποις "σχγενδύοισὶ δὲ τοῦτον δὲν 1ό-.
“πον αὐὴρ αὐοϊοὸσ' ἁάμϑνορ τῆς χειρὸσ, ἐκ θαλοίοσποηἰβορηΐησἀϑὲὴτί γοτίην οιῆ-:
ἰϑυὼ ἡ) ἔπειτα. δζᾷ, πτοίσησ' τίϊς νέσον διδ) λον τοι ἐκ ϑηρδύοντος τοὺς αὐθρώτσοισ'αὐ
ρέον δὲ νὴ) τοὶς ἐν ἡ πείρῳ πόλιασ' τοὺς τάσίχο πουτὰ τοὶ αὐτοί. σλίω ἐκ ἐσαγάνδυον.
τοὺς αὐϑρώπονο, ἀγοὺρ διά τ' ἦν. ἐνθαῦχα τιν σέων δι ςοατηχοὶ οὐκ ἐ όθξεντο τοσ.
ἃ πειλοὶο,τοῖα,ἐπηπείλησαντοῖσιτωσιςρρατοτσεδιδυομδέοισιἐναντίαστἰσι"ὧσγϑν
δὲ ἐπεκραέτη(σιν τῶν πολ ῶν, σι σνέρ το «ἂν δυειϑιςοζηους ἐκλεγόμονοι,θέτομψον»
κοιὲ ἔποί ἐν αὐτὶ ἐνόρχων,εἴφοιε θὐνούχοιο καὶ ποιρϑένες τοὺς κοιλλισευούσας ,αὐα-'
πσοίςφοις 'ποιρὰ δασιλῆα. τοῦ το τὸ δὲ ἐποΐδυν. καὶ τοὶς πόλιωο ἐνεπίμπρασχκῖ
οὐῬ7σι Ῥ ἷσιΐ ροῖσι. οὐτω δ γο“τδίου τωνδὶ» κουτιδουλώϑη(ὁ. ν-πρῶτον μὴ αἰπὺ ἂν
σδδε, δι ὃ ἐπεξῆςὅτεπὸτιδρσίωνὃτωνΐεςἀπαιλλαοσέμονοςὃ ναυτικὸρ ξρα;
Ῥεντὸ ἐπ' οὐν σδρὰ ἐασλέοντι ἥ» Ἑλλιασοντου, οἵρει ποίντο «τὸ η ἐπιδέξια αὐ-"
σι τοῖσι πόβσῃσι, ὑποχείρια ἐμ γελονόταιοιτ'ἢπειρον.εἰσὶὃἐντῇεὐρώπῃαἷἶϑεἴδ
ελλιαδύνηυ, χερσόνησός το,οὐτῇ,πόλιόοφῳλέεςεἰσὶ,νὴπέριν,806-κὴ τὼ τείχεα τοὶ
ἐπὶ Θρεΐκος κοὶ Σηλυθρίε τεικοὶ Βυζαῤγιον.Βυϑαύτιοι μίν γὴν κοεὶ ὧι τοίρη.3εν χαλ.
κηδόνιοι, οὐδ ὑπέμειναν ἐπιταλέονταο' γοὺν φοίγιιοιρ, ἀλλ᾽ λον» Φϑότοντεῦ απτολι
πόντεσο' τί πόλιν,(ὦἐοἂνεὐξάρονπσόντον . καὶ ἐνθαῦσα λιν Μεσαμβοίίω ὀἴκῃ.
ὅν. ἁ ϑὲ φοίνικόϊν κουτακαῦ σκντες ταύτασ' τοὴρ χοἱροιο᾽ τοὶο'μουτα λελθεί(θε ς, ἄφρυ.
τυ ἐπί τὸ τιροικθννησον, καὶ Αρτοίκίω «πυρὶ δὲ καὶ ταύταις νείμαντες, ἔπλεον αδο
τις ἐς τίὼ χερσόνεν, ὑξαμρύσοντος τοῖο ἐπσιλοίπσουλ πὸν πολίων, ὅσας προοσντεῦ
οὗ κουτἔσυραν" ἀϑὲὶ δὲ κύξικον οὐδὲ ἔπσλωσαν σίὼαβ χίν. αὐτοὶ γου κυδικηνοὶ ἔπε
σρότδρον Τῷ Φοινίκον ἔασσλου τούρυ ,ἐγυγόνεσανὑγὗβασιλέ!οἰβωᾷτῷμηαβά
ζουδμολογήσαντοο'τῷἐνΔασκυλίῳὑποίρχῳ-τῆδὲχωρσονήσον,ταλίωΚαρδία
πόλιος, τοὺς ἀλλοο 'ποίιο ἐχειράζι»» δι φόνικας. ἐπυραΐεϑυς δὲ αὐ τίων μέχρι.



ἘΒΑτῶν:

ηὁτὸ Μιλτιάδην ὃ κί ωνοθ σ᾿ Στὴ σα γόρεὼ, ατῇ σοίμδέσυ οἱδ αὐλὴν ταύτον πρὶ:
τῦρον μιλιπάδρο τον κυζέλλε, όπῳ Ῥιῷδι.εἶλον δόλογποι Θρήϊκος σέ οὐ χὴν"
πῇ Χϑλσονήσον ταῦ ταν» ὅτοῖὧδεὁΔόλογκοιαιεοϑέγτεσ“σολέμῳ ὑηὸ Αὐενθίων, ἐς
δελφδσ ἔπεμιαν »ὺς βασιλῆας ἣ᾽ὦ πολέμου χοῖσο μῆνας.ἡ δὲ τυ ϑέῳ στο! αὐᾶλε:
υἰκεσὴν ἐποίγεοῦν ἀδὲ σἰὸχιδ ρίω τοῦτον (ὃς αὖ σζεας ἀπαιόντας ἐκ ἠξ ἱροῦ, πρᾶος
ἐπὶ ξένια κουλέσμ.Ἰόντάς δὰ σἱ δόλφγιοι τὠὺ ἱρίω ὁδὸν, δ.β. Φωκέων τὸ 1) Βοιῶῖ» δῆν
δυ'καὲ σζϑεαιο᾽ ὡς διλεὶς ἐπολεε,ἐκβύπονταυ ἐπ’Αθεναζων.οὐδὲτῇσι Αθόνεσι, ταν.
κουδχα εἶχα, δὰ ΤΡ “ποῦν προύος τιφσίςρατος. ἀτοὶρ ἔθου αἴσευε κὴ μιλτιάσας ὃ κυψέλ'
Λα, ἐὼν οἰκίης τεθοιτσσοβόφο,τοὶμὴναὐέιο,ϑεν,π᾿Αἰακοῦτεκὴαἰγίνεςπονώς.τοὶ
δὲνεώτδρα, Αϑηναῖος, Φιλαΐου Ἂν" ΑἸανηοσ' παιδδο γυνομῆδου πρώρυ τῆο οἰκίιο'
ταύτησ' Αθηναίου. οὗτος δ᾽ Μιλτιάδης πουτηΐμονος οἱ τοῖσι προϑύροισιτοϊσιϊ οὐτοῦ,
ὁρέων ᾿οὐσ' Δολόγικεος ποιριόνταο, ἰοϑῆτα οὐκ ἐγχωοίον ἔλοντας,ἡαἰχμες,προ--
συβώσιτο: κοξξσζοι προσωλιϑοῦσι,ἔτσηΠεἶλου(ο.7Χγγὴνκὴξείνιαοἱὃ,διξάίμονοι;
καὶ ξφνιοϑέντορ ὑπ᾿ αὐ ῦ Ὀξέφαινον πᾶν δ μαντάονἐκΦίναντεσὃ,δέον,»οἱὐἰοῦ.
τῷ ϑεῷ μὲν πείϑεαϑ». μιλτιάδια δὲ ἀκούσαντοι, ποιραυτίιοι ἔπεισεῦ λόγος; δα ἂχ
ϑόμνδν τι τῇ πεισιςιραίτονοὐῤ χὶ, καὶ βουλόμονον ἐκποσθὸν ἔνα. αὐ πίπο.δὲἐσαί-
λεέο Δελφὸτ, ἐπείρησό μονοο' τὸ χρυξήριονοἰ“ποιοίητοῖόν οὐ »οὗ δι δόλογικοι πρὸ
σωδίοντο: κε λϑυόσῃς δὲ κου τῇσ πυϑίης, οὕτω δὲ Μιλτιαίδης ὃ κυψόλλον ὀλύμπια
αὐὐᾳρηνθὺς πρότερον γουτίων Ἰεθρίτιτῳ, "κ'τὸ ποίραλθι βὼν Αθηναίων ποίντοι “ὃν βου
Λόμονον μετέχειν [δ σόλου, ἔτσλες ἀμα τοῖσι Δολ δημκσισὶ, καὶ ἔσκε σέ γιό ρίω -παξ
μῶν οἱ ἐποιγόμῆνοι, τύραννον πουτεσήσαντο - ὁδὲ, πρῶτον μὴν ἀπετείίσετὸνἰοϑ'μὸν
τῆς κϑρ νήσου, ἐκ Καρσιίιο' πσύλιος ἐς τιαιοτύην, τα μὴ ἔλϑιον στοἑαο' δι Αὐίνιϑιοι
δηλέειϑιχε ἐσἄλλονταοςἐστί χόραν, ἀσὶ δὲ ξτοι τοΐσιοι ὃ ξ το κοὰ σπϑεήΐκοντα 18 ἰσ'
ϑμοῦ ἀλ} τ ἰμοῦ Ῥ»ύτου, ἣ χερσόνησος ἐΐσω "ποῖσοί ὅξι ς ταδιίων εἴκοσι κοι τοῖα
κοσίων ὁ μῆκος:ἃποτειχί(ςὧνὃνοὐχίνατῆςχϑρσονέθυὃμιλτιάσαςοὶῬὺσ
Αὐενϑύους Ξόπῳ τοιῷϑε ὡστέμονοσ, τῶν λοιπῶν πρώτοισι ἐπσολέμησι λαμίακι-
γδϊσιεκοιξ μιν οἱ Λα μιακενοὶδιλοχή(ανταο',αἱρέουσι ξωηρίᾳ. ἐμ ὁ ὁ μιλτιάσας Κροῖ
σῳ ᾧ λυδιᾷ οὐ γν αἴμᾳ γεγονώξ. πυιϑόμονος ὧν ὃ κρόϊὸς ταδτα, πέμπων, προκγόρδυς
οἷσι Λαμηακηνθῖσι μετιύας μιληιαδοο, ἃ δὲ μῇ στ ἐχο -αἰτνοοῦ τόπον ἀπείλεε ἐκ
τοί 47. Μϑγις κοτὲ μαϑῶν τῶν τις πρεσζυτέρων,ἢπε" ἐὸν, ὅτι πα τνο μοαϑΐα ϑὲν.-
νέων “ποίντων ἐκνοπεῖσις, ᾿λαςὸν οὐδένα μετίει, ἀλλὰ πανωλέθρωρ ὕδατα λλυ--
τοι: διεσαντοο ὧν ὁ λαμ ακωνοὶ Κροῖσον, λύσαν τεσ, μετῆηοιν μιλτιάδοκ. οὗτρο δὰ
δηὴ δβ, κρόϊσονἐκῳδύγοι.μιδὰδὲτωῦτοι,τωλϑυγᾷἄποιιο,σἰοὐῤχντοκοὶτοὶΧο
ματος ποιραϑοὺς Σ τη (ὁ.λϑρῃ τῷ κίμωνον ἀδελφεοῦ πταισιὶ δμο μῃτθίου.καδὶτῷ
λυτήσκυτι, κϑονεοῖτοιι θυϊουφ ὧσ' ὃ νόμος οἰκισῇ καὶ ἀγῦνα ναικθν τὸ Κοιὲ γύ -
μνικὸν ἐπαιτοῖσιοὐτῷ,Λαμφακηγῶνοὐδενὶἐγγίνεται χρυ ξεοϑαενφρλέμου δὰ ἐόν.
τος πρὺς λαμλοκανοῦσκοιΣΤσκχϑεκοιτέλαβεἀποθανεῖνἀϊασιιιδε,σλλγώντοὶ,
γὼ κεφαλὴν ποελέκοϊ οὐ πρυτανηΐῳ, πρὸς αὐ οἱρῦρ αὐὐλομϑλον μὴν τῷ λόγῳ,πολε
μον δὲ τὸ ὑποθερμϑτέρα τῷ ὀβδ'ῳοτολόυτήσχνοςὃτὴΣτασαγόρεωόπῳτοιζῷῖϑων
εῤθαῦπο Μιλτιάδεα ὧν κέμωνος, Στὴ σθιχθρεῶ δὲ 78 τολδυτήσαντορ ἀϑελφεὸν,ηο.
ταλμαδμόνοντοὶπρήγματα,"πὶχερσονίῶυἀποςφέλλουδ᾽“τθιἠρε]ὧιτιεισιςιοατί--
εἶ,δὲμενποὰοὐ Αϑήνμσι ἐφ ἰδὺν δ), ὧσ οὐ σμυειδό τος δηῆ.ϑεν ἤ᾽ ποιὸς κί μωνος αὐἷ
“οῦ ὃν θαΐκογ' ὀν,γὼὦὐἄλλῳλόγῳ σιμανέω ὡς ἐγεν50"μιλτιάσης δὲ οὐπιαῦμε
γος ὃς τίιὸ κερσύνη(θν,εἶχὰκοιτ᾽κοιονἀϑελφοΣτὴ.χόρεκ δηλοισδὴ ἐπιτιμίων.
δὲ ϑὲ χϑοσονηόίτου τσὺν ϑανόμοναι ταῦτοι, συνε λέλβαστον αἰγὸ 'πποισίων τῶν πολίων ὃ
διιυκοεύοντος 'πποῖν».39εν. κοινῷ δὲ ςόλῳ ἀπικόμονοι ὡς συλλυπηϑησόμονοι,ἐδόθηεν
ὕσ' ἃὐτοῦ-μιλτιάδησ το δὲ ἴσ(ι τίὼ Χερσόνεσον,τσεντοισἱουοβόσκωνἐπικουγδ᾽.
καὶ γαμέει ολόρου οὗ Θρηΐκον δασιλῆοῦ τίὼ ϑυγατέρα Ἡγεσιπόλίω. οδηος δὲ κί
μώνοξιιλ΄πασδηο, νεωςὶ μὲ ἐλολύίϑες ἐς σίω χ δδσόνησανοιουτελοίμβανε δέμων ἐλ
ϑέντὰ ἀλλὰ τῶν κοιτελόντων πρηγμάτων χαλεπωώτδρα. τοέτῳ μὺ ΝᾺ ἐποὶ ουτέ
ὧν, Σκύθαρ ἐμφδίγεις Σκύϑαι γϑὶ οἱ γομοΐϑερ δβ εϑιοϑέγτῳ ὑ ποὺ βασιλῆος Δουμείου,
δμυεςραφασαν,κοὶ ἤχοιίδιν μέχρι χερσονήσου ταύ της “Ούτοις ἐπιόνπτοις οὐὐδκ ὕπομεΐ
γὰσ διιλιιαδηρ, φϑυ)γε χερσόνηίονἐςὃδ᾽τε Σκύθαι ἀποιλλάλβησαν νκοὶ ἐκεῖνον

᾿Αόλογκοι ἰουτηγαγον δἰ. ταῦ τοι μὴν δὴ “τούτῳ ἔτεϊ πρότερον ἐγυγόνεε τῶν “εἴτο
Ἰμμον ουτολδυτωῦ. τότο δὲ οὺν θκιύμορος ἔοι.τοὺςΦοίνποιο'ἐντενέδλῳ,σλυρώσκο



ἩΡΟΔΌΤΟΥ.

"λυμαϊτῶν ποιήρεασ πσὲντὸτῶνποιρεόντων,ἀπίπλειἐοπὰσ Αὐδιαο : καὶ ὥφσεβ
ὡρμήϑη ἐκ Κουρσιέησ' πού λιοο,, ἔταλεε δ, “5 Μέλοινοο' (Απουνποιραμειδετοτοτὸ
πόδ σόνησον, Κὴ δι ᾧοἰνεηκίο᾽ δι τσεριπίγΠοὐῶτῇσινην οἵ. οὐ ὸσ μὴ δὲ μιλτιάδηρ (ἐὺ
τῇσιτέασερσι τῶν νεῶν, πουταφόδγει ἐξ τ μίθρον . πιὸ δέ ὁ πέμπτην τῶν νεῶν ποιτεῖ.-
λον,σιαίκοντου δ Φοίγικες«τῆο'ὃνεδα'ταύταςἔτυχεἢ)μιλτιωϑεῶπραζοῖονδπρεσ
βύτατοο ὐὐχον Μητίοηθο,, οὐκ ἐκ το ολόρου τοῦ Θρόϊισο' ἐὼν ϑυγαβὸς, ἀλλὁ
ἄλλες. τὴ τοῦτον ἅμα τῇ νηΐ ὅλον οἷ φοίνικα φ'καΐ μὲν πυϑόμοωνοι ὡσ ἐπ μιλπιοΐϑιώ
πεῖς, αὐήγαγον παρὰ βασιλῆα, δ κίον το χοεέριτοι μεγάλίω κουτοιθησιοῦς.ὅτιδὴ
μιληιάσησ γνώμίω ἀπεδέξατο οὐ τοῖσι τῶσι, “πτεί,ϑειϑιαε κα λόϑων τοῖσι Σκύθῃσι,δ'--
τὶ ὦ σκύϑοι προσωδίον.» λύσαντασ πίω φιυσιίην, ἀποτολέειν ἐοτίἔἑωὺτῶν"δαρεῖ
γ0 δὲ, ὡς δι Φοἴγικοϊν Μετίολον δὴν Μιλτιαδεῶ οαὐήγαγον, ἐποίησε ἡσιιθν μῖὸ οὐδὲν μη-
τἰολον, ἀγαθὰ δὰ συχνοί, καὶ γοι οἶκον κοὰ κτῇσιν ἔστω κε νκοὺὶ περσίοι γωυοἷοι. ἐκτῆδ, δι, τῴαα ἐγεν 60. τὸ, ἐφ πόβσσασ κωωσμέαται" μιλτιδαςδὲ ὑξ τμβρον ἀπι
μνέετανἐσ τοὶς Αϑήναινο". κοι ποιτοὶ ὸ ἔτοσ' ἔξ ἐκ τῶν τ δρ σίων, οὐδὲν ἔπι λίόον
ἐγύνο» Ῥουτῴων,ἐσ νεῖκοσ φόνον τωσι. ἀλλὰ τοῖϑε μὴν χρήσιμα κουβτοι οἷσι τῶσι ἐγώ
γε»- φύτου »Μ ἔτους ΑρταφόδενεςὃΣουρδιίωνὕ'ποιραθῦ, μετούπεμιοίμονορ ἀγγί--
λους ἐκ τῶν πολεμέων, σι ϑή οις στρίσι αὐ τοῖσι τοῦσ' τωνουο᾽ ζῤοΐγησισε ποιήσιχ-:
ὕϑος ἵνα δοσίσδημοιεἶον κοτὲ μὴ ἀλλάλεσ ᾧδ) οιοΐ τε, ποιὰ ἄγοιον. ποῦ τοίτο ἠνάγηου
σι ποιέειν. καὶ τοῖο χιραο' στρέων μεϊήσοο' κουτοὶ “ποιρασοζγγοιο᾽, οὔσ᾽ κοιλέουσι δὶ
πόας τοὶ “τοιίκοντοι οἰδια-ουτοὶ δὴ πούτους μεϊό(:ο', Φόρος ἔταξεἑκοίςοισι,οἱ
μουτοὶ γιό ρίω διατολέσσι ἔλοντος ἐκ »ούτον Ζ' χρόνεαἰεὶ,νὴ ἔτι ἐρ ἐμὲ, ὧο' ἐτοΐλθωσαν
3 ἀρταφέρνεοο'. ἐ τοίλθείθιν δὲ οφυδὸν κουτοὶ του τὰντοὶ») πρότερον εἶλον" καί στρ!
παδταμὴν ἀριναϊα ἣν ἅμα δὲ τῷ ἔαρι τῶν ἄλλων κοιταλελυμίήδων ςρατηχῶν ἐκ βὰ
σιλῆος, Μαρϑδόνισο ο Γωβρύεωκοιτίβαινς ἀδὴ θάλθιοσαν., ΞΘοὸν πὸλλὸν μὴν κουΐβ
τα πεζὸν ἀἰμα ἀγόμονος ορλλὸν δὲ γαυτικόν. πλίκίηντο νέος ἐῶν, κοὰ γεως] γιγαμῃ--
πϑοβασιλῆοο δαράου ϑυγατέρα Αρξώςρίω. ἄγρνδὲ δε ςροσὸν τοῦτον ὃ Μαρ--
δόγιος͵ἐπείτε ἰγυύον οὐ τῇ κιλικίι, αὐὸο μὲ ἐπαιθἂρἐ-πὶνεδσ,ἐκομάζοῦἅμα τῇ
σιἄλλῃσινευσί, ςοοτιὴν δὰ τί παεζίω ἄλλοι ὑγυμϑυδῖ ἢ.ον ἀδὲ ὃν εδλίιασοντον .
ὡς δὰ παραπλέων τί Ασίίω ἀπαίαὉὃΜαρδόνιος ἐς σἰὼ χων ἰω,, οἰϑαῦτα. μέγι--
τον ϑυόθ μα ὅδίω τοῖσι μὴ ἀγρϑόκομϑύοισι Ε λλύνων τ δ σέων τοῖσι 7 ἀ. οτάνεα γνῶ
μίω ἀποϑέξαϑαε, ὡς χρεῶν ἔλα δὰ μοκρατίεϑοις πόβ σα. τοὺς γϑ' τυραύνονο τῶν
τώνων ἐουτοιποιδιο᾽ποίγταςὃΜουρδόνιος,δῊμοκρατίαςπουτίςοιἐστοὶσ'πούλια),
ταῦτὰ δὰ ποιήσαν, ἠπείγοτο ἐς “δνῈ λλήσσοντον. ὡς δὲ σμωελέλβη μὴ χρῆμα πολ-
λῶν νεῶν, σαυελέλβη δὲ καὶ πεξζὸσ ςρατὸς πολλὸς, δια βαύτος τῇσι νηυσὶ ἐὸν Ἐλλή--
ασονν, ἐπηρρϑύοντο δγδ, τῇσεὐρώσης,ἐπορδύον»» δὲ ἐπαί τα Ἐρέπτϑεαν, καὶ  θήνας.
οἱῇται μῖν ὧἔν στο! πρόσριμα ἔίξαν τον σόλου. ἀπὰρ οὐ νόῳ ἔγοντεσ' ὅσαχσ' δὴ τολεί--
τσισ' δυευΐαιν: «ουὐταιςοίφευϑαε τῶν ἑ λλυνίσίον πολίων . τοῦη» ἐλ, δ τῇσι νηυσὶ Θαοσῖ
ονο᾽ οὐδὲχεῖρασ' αὐταειραμάδους ,κουτοςοί αν «τ δὲ, τῷ πεζῷ Μακεδόνας πρὸσ'
τοῖσι ὑποίρλονὼ δούλους προσεκτησχνη0. τοὶ γουλ οὐὸε Μάϊ δόνων ἔθνεα, “τοῖν τοῦ
στρ ἤειἰω ὑποχείθια γυλονότοι. ἐκ μᾶν δὲ Θάσον δια βαλόντος -σίρίω ὑπὸ πίω ἡ πεῖ
βὸν ἐκομέξζουτο μέχρι ἈκαῤϑονἐνϑὰἈκαῦθονδρμεώμϑνοι,δνΑϑῶνπεριέβαλλονὲ
πσιπισῶν δ στε 'σεριτσλέουδο (ορῆσ' αὔεμος, μέγασ' το καὶ ἄποροο, καῤτοι Ξεχζωα'
πεοίεασι τλήϑεϊ πολλὰσ τῶν νεῶν ἐκ άλλων πρὸσ τὸν Αϑῶν. λέπταν γϑ' τε
κοσίοισ᾽ μᾶν τῶν νεῶν τοὺς διαφθουρείσαο ξίψοικ ὑταύδ ὃ δύο μυριάσοις αὐθρώπτων»
ἕστο γυὶ ϑπριωϑεςοίταο' ἐδσησ' τῆσ᾽θκλοίοσησ'ταύτησ' τῆ ς περὶ “δ᾽ Αϑτὸνδιμῆνὑπὸ
πῶῶν (ϑη οἵων σιεφθείρονηο α ποιό μονοιοοἱ δὲ, πιοῦσ' τοὶσ' πέβας οβ ἀοσό μονοι" οἱ δὲ οὖ
πίων,νέειν οὐκ ἐπισέαερ, Κοιὶ πουτοὶ Ἢ ὃ» διεφθείροντοοἱδὲ,ῥ᾽γε]μὴδὲ νου
φοασ, οὕτω ἔπρεοτε" Μουμδονίῳ ὃ καὶ τῷ παεξῷ ςοατῷ φοαησεδιυομίζῳ οὖ Μακε
δονίᾳ, νυνοὺσ Βρύλο! Θρφκοῖ' ἐπεχείρησαν, κοιί στῶν πολλὲο' φονϑύουδο δι Βρύγοι-
Μαρϑονιον δὲ αὐτὸν Τωματίξοισί. ὁ μϑότοι οὐδὲ αὐ οἱ δουλοσιωίω διέφυγον πρῦσ'
πϑρσίων- οὐ γο δὰ πρότδϑρον ἃ ποινέφη ἐκ τῶν χωρίων τον τίων Μουρδόνιοςγπρὶνἢ
στρἑαιο᾽ὑποχειοΐςες ἐποιί.το" “Οὐτουῦ μλδι πουταιςοεοίμονοῦ',ἀπσῇγὰτίφΘατ
ἰὼ ὀπίσω, ἅτε τῷ πεζῷ το προς παΐσαο πρὺσ »ὺς Βρύχοις καὶ τῷ ναυπιμῷ μὲ-
γάλως ποεοὶ ὧν αϑων. οὗηος μά νων ὃ σὕλος αἰορῶσ ἀγφνισοίμονοσ,ἀπσελάθηἐς
σίὼ Δσίίω. διϑδυτέρῳ δὰ το] Ἦντέων ὃ αρξοο, πρῶτοι μὴ Θασίονο δα Βληθο ταῦ



ἘΡΑΤΩ,

ὑηὴ τιδν ἀσυγωτόνων ὧσ ἀπόσασιν μηχανοίατο, παέμι!αὐ’ ἄγγελον, ἐκόλδϑυξστ «οἱοὶ
ὁ τεῖλϑσ' περιοερέειν, κοιὲ τοῖο γέαο ἐρ Α βόιηρα κομίξάν" ὁ γϑ δὴ Θάσιοι ὅα ὑηὸ τοι
αέου τὸ τοῦ μελυσίαυ πολιορκυϑέντρο,, καὶ προσόσίον ἐουσέων μιγάλων, ἐχρέωντο
οἷσι χρήμασι νασο το νου πητεύμᾶνοι μακρὰσ', καὶ τεῖλος Ἰου ὀότδρον σερι βαλλόμις
γ0ι" ἡ δὲ πρόσυσδόςστ εἰγίνϑθο ἔκ το τῆςἡπείρου͵καὶχὰτῶνμετοίλλων.ἐκμὲγωὮ
οὐ Σιν] ὕλῃ τῶν χρυσίων μετοΐλλων,τουπίποινὀγσδίκουτατάλϑιντο;ποσσήειε
ἐκδὰτῶνοἱαὐ τῇ Θάσῳ, ἐλθίασωμὲ τουτζων" συγἃδὲοὕτω,ὥςτε τοιταίπον Θὰ
οΐοισι ἰοῦ σικουλ'πῶν ἀτελέσι, προσιίει ἀτοῦ το τῖῖο' ἡ πείρου νὴ) τῶν μεταζλλων ἔπρος
ὑποΐφου, διηκθσια τοΐλοιν τοι" δ'τε δὲ »» τοὶ ἄξον προσῆλιϑε, “τϑιωΐσια. εἶδον δὲ καὶ αὐ
Ἂς τοὶ μέταλλατοῦτοι" κοὰ μακρῷἰμ αὐτέων θχυμασιώταστα; τοὶδιΦοίγικοϊἀ-
νδῦρον ὦ μξιὲ Θυῦσου κτίσιινταο' τίιὸ νῆσον ταῦταν, ἥτις ναοῦ ἀρὰ “ Θάσονν»ύτου Ὦ
ϑοίνικος πρὔνομια ἔσκε: τοὶ δὲ μέταλλα τὸ ἃοινοὶτοῦδτοίὅξιτῆςΘάσου,μεταξὺαἱ
γύρων τὸ χιόφον μϑυλεομῆῥαννὴΚοινύρων.αὐτίονδὲΣαμοθρεκκὸὅροςμέγααὐεςραμ-
μοΐον οὐ ζιντηΐσει. οὗ το μῆν νω ἔς! τοιοδηρ. οἱ δὲ Θάσιοι, τῷ βασιλίϊκα λϑύσαντι, νὴ
Φὸ τεῖ χοσ ὁ στρ ἑτέρον κοιτεῖ λον, κοιὶ τοῖο νέας “ποίσαχο ἐωΐμάστιν ἔν ΑΙ βϑηρα. μδὲ ὃ
 ὕπο ἀπε πειρᾶτ ὃ διαρεἶοο' πῶν ἑ λλόνῶν ὅ,τι οὐ νόῳ ἔαϑιον κϑτερα φλεμέφν ἑωῦ--
τῷἢποιρασιδόγαισφέαςἑωντούς; διέπεμυσε ὧν κέρυνοιο ἄλλοι ἄλλῃ τάξαο αὐὰ
ἡἰὸ Ἑλλοίσδι, κα λόύων οἀτζειν βασιλέϊ γῆν τε καὶ ὕσίορ.. τούτους μῆνδᾺ ἐς πἰυὸ Ἐλ-
λοίσα ἔπεμπε. ἄλλται δὲ κύρυκοις διύπεμπε ἐς τοὶσ ἑωυον σμσμοφόρορς πόλιωσ'
τοῖο ποιραθαιλοιοσίσυσ',κα δύων νέχο' το μακρὰς τὴ ᾿᾿ππωχργὸὰ τολόϊα παοιζεϑαε,
ὑὗτοίτοδ 'ποιρεσικδυ ζοντο ταῦτα - καὶ τοῖσι ἡ πονῶ ἐς τίὠ Ἐλλάσδι κήρυξι, πολ
λῶὼ μῦὸ ἡ πειρωτζίων ἔδοσαν τοὶ, προΐοουτο αὐτέων ὃ τιδδ σας. “ποίνταεσ' δὲ νησιῶται σ'
ποὺς, ἀτσιηθ ἰχηθ, αὐτήσον τα0᾽. δὶ τε δὲ ἄλλοι νησιῶ τοὺ διδοῦσι γῆν τε κοιὶ ὕστωρ δοι-
ρέῳ, καὶ δὰ κοὰ Αἰγινῆται. ποιήσασι δέσφιπωδτα, ᾿ιϑέως Αθηναῖοι ἐπεκίααο,δ0--
κέοντος ἀϑὲ σφ ἰσίξχοντας τοὺς αἰπνήτας ϑεσοκεέναι, ὡς ἅμα τῷ υ ὅσῃ ἀϑὶ σφέας
σρατούων τοινὴἄσμεονοιπροφάσιοςἐππελοίξοντονφοιτοντέοτεἐςπίωΣ΄ποίρταν,μοῦ
τη ϑρεον Αἰγηητίων τὰ σεποιήκοιον, προσόντος σι Ἐλλάσδε. προ’ ταύτην δὲ πὸ
πουτηγοθίην κλεομῆζης ὃ Αναξανοίοίϑεω, βασιλδὺν ἐὼν Σ'ποιρτιντίων,οδέβα ἐρ αἹ-
γναν, βαλόμανος συλλαβᾶν Αἰ γιυντῴων τοῦο αἰτιωτοίηιδ. ὡς ὃ ἐπειρῶη συλλάμ
φαύφν, ἄλλοι το δὴαὐτῷ ἐγίνοντο αὖτί ξοοι 7 ΑἸγινυτέωνοὐ δὲ δὴ ,νὴ) Κριὸς ὃ πολυκρί
τοῦ μάλιξοὃςοὐκἔφεηαὐτὸνὀδίναἄξεινχοσέροντα Αἱ πγητίων»οὐδόν γουβ μιν Σ΄ποιρ
πιητόῶν “ον κοινοῦ ποοιέειν ταδτοι, ὑπ᾽ Αθηναίων αὐαγν ιϑέν τοι χρήμασι" ἅμα γυὶ
οὖ μῶν τῷ ἔ τόλῳ βασιλ(1 ἐλ ϑόντο. συλλαμβαύειν " ἔλεγε δὲ τοῦτα ὁ} ἐπισολῆς
πὶ δημουρήυ- Κλεομῆδηρ δὲ κἢ πελοιυνόμῆνος ἐκ τῆ ὁ Αἰγίνυο, ἐρίθο δε Κριὸν δ, τι δὲ
ἐϊμ ὁ οὔνομα, ὃ δὲ, ὁ ἐὸν ἔφρασί, δι. ὃ δὲ κλεομθύμσ,, πρὸς αὐδὴν ἔφῳ " ἴδια να πουτῶ
γαλισοῦ ὦ Κοιὲ τοὶ κέρεα, ὧο' σωυοισόμονος μεγοίλῳ πουκᾧ. οὐ δὲ τῇ Σ΄ποίρτῃτοῦτοε
ἐὸν χρόνον ὕπο μούων ΔημαβητοοὃΑρίστονορ,δέβαλεὃν Κλεομίδεα, ἐὼν βασιλϑὺς
κοιὲ οὗ0 Σ ποιρτιητέων, οἰκία δὲ τῆ ὑσπτοϑεισόδης.κοιτ᾽ ἄλλο μϑὺ ,ἀδὰν ὑτρδιεσόνη6.
κορὸ γο ἠδ αὐ »οῦ πηϑνασι"ουτὰ πρεσβθυγενείεν δέος τοτίμυτοῖε μᾶλλον ἡ εὐρυτ
ϑένεοσ.-λαϊασεθύοιΣΝὃμαλογῴοντοςοὐδενὶποιτῇ,λέτουδοαὐδὸνΑριςύδηρα
δν Αρισομα γον ἢ Κλεοσιχές ἤ' Ὑλλου Θασιλόύοντοι, ἀγαγεῖν σφέασ ἐς ταύταν σἰὼ
 "Ὡ" π ΝΥ 3.13} . , τν νὰ , Ε .

αιρην»τίνδἐκτίαταω. ἀλλ ὲ νοῦς Αϑισοδήμου “παῖσας μξιὶ ὃ χρῦνον ὁ πο δλὸν,
᾿Αριςοσημῳ τοκεῖν σἰὸ γιωαῖηον. τῇ, οὔνομα ἔἴνοις Αργείειν. ϑυγοτόδα δὲ αὐ σἰὼ λέ
γοισὶ Εἶν Αὐ τοσίωνος “5 τισομῆνοδ᾽, ἤ᾽ Θδσοίνοίον,Τῷτιολυνείκεος«ταύτανἢτοκεῖν
ϑιίδύμα. ἐπιδόντα δὲ ἐὸν Αρισόσδιμον τὰ τέκνα, νούσῳ τελδυτὰν . Λακεσί μονΐεῷ
δὲ “οὖς τότο ἐόντοις, βου λδῦσουι κουτοὶ νόμον Οασιλῆα τῶν τπαέσων ἐὸν πρεσύτδρον
 “πο στ υϑοις, οὐπθὸν δ στρεας ἔχειν διϑίτερον ἔλοντοαι, ὥςτε καὶ ὃ μοίων καὶ ἴῶν ἀμ-
Φοτόνῶν ἐδνῆ! «ὁ δι αμάνοος ὃ γν ὥναιἢνὴπρὸ οοὐτον, ἐπειρωτᾷν τίυὸ τρκβσιχν.πὲ
δὲοὐδὰαὐτίφαύαιδιαγινώσκάν,ἐἰδιὧνμῆντὸδκουτὰλέπεινταῦτα,πλομίῳ
δὲἄκουἀμφότδροι γυνοίκὉβασιλᾷόδ,τοὺςὧνδὲ Λακεσῖίχεμονἤοδὲε,ἀπορέειν, οἰπὸ
βέοντοῖςδὲ,πέμπειν ἐσ Δελφοὺς,ἐπείρησομάῥουρδιτιχοήσοντουιτῷπρήγματι"
δὲ πυϑίαν, κελδίν στο ἀμφότερα τοὶ ποιισιία ἡ γήσκοϑιε βασιλδαο «τιμᾷν δὲ
μᾶλλον “ὃν γεραΐτερον- πίω μὴν δὰ τυιϑίἑυ ταῦτά σφι αὐελεῖν. τοῖσι δὲ Λακα σίχε-
μονίοισι ἀπορξουφ οὐδὰν ὅσσον, ὅκως ὑξϑύρωσι οὐ τέων ὃν πρεσβύτδρον, ὗ ποιϑέαθς
αὔορα Μεοσήγιον., τῶ,οὔνομα Εἰ πανίχην ὑποιϑεέοϑυιε δὰ οὗτον ὧν ταφίτον ποίδα
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ἠοῖσιΛαῖκεσθςμονίοισι,φυλοίξαιεσἰὼγειναμίίωδιπδρονΤ᾽τοαοῖονπρότοβλέφ,
κοι συτίζει. καὶ ἐμ μὴν νουτοὶ ταῦτα φαίνυ τοι αἰεὶ ποιδδστε, ΥΩ δὲ, “τοῖν ξέν ὅσον.
σι κοχὲ διέ ζηντου,κοιὰ ϑ(λουὸ ὑβϑυρεῖν "ἰώ δὲτσλανοδτοις 1) ἐκάῖνη οἱκλλαξ ποιδῦξι,
φῆλοί σφι ἔσραϑτις, ὧσ οὐνὰ ἐκείνη τολέον οὐδὲν εἶδε . ἐπ᾿ ἀλλίω τῷ σφεας Κα πέσϑους
δδόν.οὐθαῦχαδτοῦσ'Σ΄ποιρτιήτοισ'κουτοὶτοὶσ'τονΜεοσηνἰδὑγριϑήηοιο'φυλοίξαν
τας τί μυτόνια τῶν Αριουσή μου παέσων,λοι βεῖν πουτοὶ ταῦτοὶ τιμῶσον ὧν πρό:
Τύρον ποιὰ οἱσι, "ἡ λουϊόϊσι,, ὅκ εἰσιην ποῦν, ἐἴνεκαν ἐφυλθίσσετο " λοι βόντεο' δὲ Ὁ
τσλίονὁτιμῶμᾶνονπρὸσ' τῇσ'γειναμλδηςὦσἐὸνπρόπδρον͵ζέφεινοὐτῷδὴΜμο--
σΐῳ. καίξ οἱ οἵνομα τειϑῆγακ,εὐρνοϑένεα" τῷ δὰ νεωτέρῳ, μροκλέα" τούηρυῦ αὐοϊωθέγ
ποις,αὐτούσ'᾽ το ἀϑελφεοὺσ ἐόντοις, λίχουδ σ᾽αφόρονο ἑϊγοις “ἐὸν “ποίνται χρόνον η
ζόυς αὐ τῴων ἀλλήλοισι. Κοιὲ τοῦσ' οἱγὸ τούτων γυνομίψους ὡσοωτωσ διατολέειν.λα-
κασχομϑνιοιμῆν τοῦτοι λέγουῶ μαυδοι Ελλήνων. τοίδε, δὲ πουτοι λεγό μονα ὑπ’ Ελλέ--
νων,ὀγὼ ηοάφω-»ύὐτονὸ γρῦο' αὡρκέῶν βασιλῆχο, μέχρι μὴν τι δσίοςοὐ δανάερ ἦ'
ν3ε8 ἀσεόν σ᾽, οἰτοιλεγομλήςσε ὀρϑεδο ὑπ᾿Ὲλλνῶν, κοὶ ἀπσυ διεμκνυμδουσ' ὡς εἰσὶ
ελλινόϊν,δαγυτανικῶτοὶἐφελληνας οὗηοι ἐ τέλεον ἔλεξα δὲ μέχρι "δ σῴος τοῦ«
δα ἐἴνειιο,, αλλ οὐκ αὐέιουϑεν ἔτι ἔλοι βον, ὅτι σὐκ ἔπεςι ἐπωνὺμέν ν δὰσζϊ οὐδὲ μυΐα
"ποιὸς θνντον" ὡς πὸ Ἡρακλεῖ Αμρλπύων. ἦδὰ ὧν ὀρθῷ λόγῳ χρεωμλύῳ, μέχρι “ξ
Πόνσζοο' ὀρϑεῦο'ἐΐρατοιί μοι. ἀγὸ δὰ Δανάης τῆς Ἀκρισίου κουτοι λέοντι τ αὐῶ αἰεὶ
"ποιτίρασ᾽ αὐ τῴων,Φαινοία»Ῥ ὁδὶ ἐόγτοο δι τῶν δωριΐων ἡγυμϑνόν Αἰγύπτιοι ἰθατε-
νέδι. ταῦτοι μά ναυ πουτοὶ τὰ,Ἑλλινόθ'λέγουσί,γετενειλόγητοιὡςὃὃτδδὸσέωνλό
γυδ λέγυται,αὐφῦτιδρσεὺςἐὼνἀοσύριος,ἐγόνθοἕλλίω,ἀλλἐμἃτιδὴσίοο' πρό
ἡ970ι. ὐσ' δὲ αὶ κριοἵου τε “ποιτόμὧσ ὃ μολογίον τοῖο μουτ᾽ ἀκη]ότη τοὶ τ δ σ(] οὐ ϑὲν,
τούτοις δὲ Εἶν κουτοῖ πϑρ Ἑλλενόῖ' λέχοιδ), αὖγν 7 ἰπσ' «καὶ ταῦτα μλδναυ πιρὶ ον
πίων ἀρίαϑω. ὅτι δὲ ἐόντεσ' ΑἸγυηΤοι,κοῦὅτιἀπσοϑιξάμοων"ἔλοιβοντὰσ᾽Δωριέων
βασιληϊαιο᾽ ἄλλοισι γϑ' σέο αὐτέων ἐΐρα ται, ἐάσομον αὐτοί. ταὶ, δὲ ἄλλοι οὐ κοιτέ--
λοίβον»,Ὀντίων μνήμην τσοιήσομοι. πέρεοξτοδ“τοῖϑεγ Ἶσί βασιλϑδσι Σ ποαιρτιῇ
τοῦ ϑεσίδποισι, ἡ δρωσιυΐων δύο,» ὅσ’ τε Λακασιιζ μόνος,καὶ Διὸσ οὐρανίου “Και παῦ--
λεμόν γὺ ἐκῷ δ ἀν, ἐπ’ ἣν ὁδὺΘούλωντοι χόρίω" “ούτου δὲ μηδένα ξίνοιι Στπαρτη Ὶ--
τόῶν διακωλυτήΐν- ἐδὲ μὴ, αὐδὴν οὐ τῷ ἀγωὶ οὐέλχᾳ ϑιί. ςρατουομθέων δὲ πρώηους,
ἰούαι τοῦσ' θασιλῆαο᾽ ὑοἴτοις δὲ ἀπιξνοιι. ἑησυὸν δὲ αὐοίοιωο᾽ λογοίσος ἀϑὶ) ςοατιῆς
Φυλοΐοτειν αὐτούς "προβάτοισι δὲ χρόξεϑιιε οὐ τοῖσιὑβοσλΐοισι,δκοσοισι δὴ ἐϑέλῶσι.
πῶν δὲ ϑυομῆλων ἃ ποίντωντὰϑίρματά τῷ καὶ τοὶ νῶτοι, χοιμβαΐφν σζρέαο.ταδΊα
μὴ τὰ ἐμπολέμμα. τὸ δὲ ἄλλα τοὶ ἀριναῖα, κουτοὶ τοδίστρ!δέδοτοιε-ἰδϑυοἱζω
τιο δ μοτολὴς ποιέμτοι,, πρώτπονο ἀδϑὲ ὁ διῶπνον Ἰζήν τοὺς ἐασιλῇοσ᾽ καὶ ἀχὸ ον
τέων πρῶτον οὐῤίχευϑας, σιπσλίύσιοα νέμοντοις ἑιο:τέρῳ “τοὶ “ποίντοι, ἢ οἵσι ἄλλοισι
υχοτυμϑΊεσι - κοι απονοδιρχί αὐ ἔϊγοιε θυ τζῶν, κοὶὰ τῶντν,ϑίν των προβάτων τοὶ
δέρμοτοι. νεομηνοἱδὲαὐὰ“τοίσαο,,κοὶὼἕβύόμαο'σοιμδύπτονμίωδς,δίδοσθαιἐκ
τον" δὰ μοσίου ἵρήϊον τῴλφον ἑκουτόμῳ ἐσ Απσύλλῶνος, καὶ μέδυμψον ἀλῳίτων, καξ
ἔϊνον το τοΐρτην. λοικων κί. καὶ οὐτοῖσι ἀγῶσι “ποῖσι πηροιοϊίαο ὑξαιρξρρις,ν)προ.
ξείνουσ' ἀποδιεικναίοε Ῥύτοισι προσκᾶ ϑιχι κϑο,ὸν ἐϑέλωσι τῶν ἀςτῦν. καὶ πυϑίσυς
αἀρέίιαϑ» δύο ἑκοίτδρον οἱ δὰ πύϑιοιεἰ σὶ ϑεοπρόφριἐσΔελφοὺς,σιτεόμονοιμδὰτῶκα
βασιλήων "πὰ δημόσια. μὴ ἐλ,ϑοῦσι δὲ τοῖσι δασιλῆ σι “5 ὁ διᾶπινον, ποπεμνσεϑαξ
στρ!ἐσ'τοὶ οἰκία ἀλφίτωντεδύο γ ἰνιηοιο ἑπουτόδῳ,κοιὶ ὀἶΐνε κοτύλην.πτοιρεοῦσι ἢ,
υδεταλίσια πτοίντοι σύ ἅϑιχε «τόν ὁ δὲ ἄξιο καὶ πρὸδο' Ἰδιοτῴων κλυηϑέντοσο' ἀδϑὲ διε
πνοντί μὰ διε τοὶς δὲ μαντηῖαςτοῖο γινομλδας,ὉύχουοΦυλο'Ἄτει!σωἈδένονεἢκοιὲ
"ῦσ' πυϑίσο', δικοίξειν ὃ μούπο »οὐο βασιλῆασ' τοσοΐδι, μοιῶα. ναῇούχου τὸ ποὶρ
ϑένον πέρι,ἐς“ὃνἹκνέεταιἔχειν,ἰδμή πϑῃ ὃ τοι τὴρ αὐ τὸν ἐγγυόσιῃ κοι δσὶδὲ δὴ μϑ
σιξων πέρι,καὶ ἰμῦτισ' ϑεὺνπαζσδ τριέεαϑαε ἐϑέλῃ, βασιλήωνοὐ ανπίον ποιέεαϑ;.
καὶ ποιοίξειν βουλϑύουσι σι γώρουσι, ἐοῦσι δυῶν δίουσι,τθεήκονποι.(δδὲμὴἔλϑω
σι,οὺς μάλιςοί σζρι τῶν γερόντων προσήκοντοις, ἔχειν τοὶ τῶν ξασιλήων γέρεα, δύο
ψήφους τιϑεμίῥουσ', Τί ταν δὲ τὴν ἑωῦ τῶν «ποαῦταμὸ ξὥσι οἷσι βασιλῆσιδέδοηῇ
ἐκ ἐξκοινοῦ τῶν Σπαρτη Ἰτέων. ἀποθανοῦσι δὲ, τοίδε. Ἱ-ππέσι' περιαγγζλλοισὶ “ὁ γῳ
γονδσ' κουτοὶ “ποῖ στῶν σίι Λακονικίω.κουτοὶ ὃ σιὼ “όλινγωυαῖκεσ ποεριτοῦ(ρα,,λέ-
ἔιτας κροτζουσι. ἐπεαὴ ὧν ὥβορ γίνηται τοιοῦ οοὐάγκα 62 οἰκίης ἑκοίςης ἐλδυ ϑεῖ-
ῥονο' δύο ιουτο μκαΐγεύϑιις αὔοίοατο κοὰ γιωαῖηοι«μιὰποιήστασιδὲ»ῦ,ἁμόμ,με--λα
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γαλαι ἐσικέατ) νόμοσ' δὰ “οἾ6!Λαῖκασῖχεμονήοισιουτοὶἢβασιλέων»οὖςθαροίοισ
ἔς: ὠυῥομα τοῖσι βαρ ουγοισι τοῖσιοἱτῆΐΑἰσίμ ποῦν πὴ Οουρ βαρῶν δὶ τολόδνεο τῶν
τῷ νόμῳ χρέων νουτο «ὅν θαφνάγοισ ἢ) βασιλέων «ἐπεωὺγὺ ἀπρθαύᾳ βασιλδῆσ' Λαα
σίχομονέων,ἐκποίσεςδι οι σχζμονοσ χ οἷς Σ΄ποιρτιτῴωνἀριθμῷ τῶν τπαεριοί
κῶν αὐαμαοϑδα ἐσ' ὁ κῆσοσ ἰούοε" τουτέων ὧν νὴ ἢ ἁλωτζων,"ὴαὐτέωνΣ΄ποιρτιῃ
τόωνἐπεὶ συλλεχβθέωσι ἐς τών φρλλαὶ χιλιάϑεσ,σύμμιαγοι τῇσι γων αὶ κι ΤΠ ον
παέ τὸ τοὶ μεϊωποι προθύμως,")ἀμωγῇδιαχρέωύἀτσλέλῳ,φάμῆνοιἥ"ὕξοσον αἰὰ
ἀπογυνόμονον τῶν βασιλίων,τοῦ ον δὴ γινίαϑ» αῤίσον -ὃς δ' δὴ οὐ πολέμῳ ἢ βασι-
ληήῶν ἀξρθαῤῃ,τούγῳ ἢ ἐϊσίο λον σκϑυα σαντα,οὐ κλίνῃ δ ἐςοωμθέκἐκφόμεσι . ἐπταῦ
δὰ θαξψζωσι, ἀγορὴ δέοι Ἡμόμέων οὐκ ἴτω ταί στρ!, οὐ δ'αρχοκερεσία σμυΐ ζει, ἀλλὰ
ποῖνϑεσσι ταύτας τὰς ἡ μιόμ'χοσυμῷὄβοντοιδὰἄλλοξ-Ὁιπόϑατοῖσιτ'ὀρίσῃσι.ἐπεωὶ
ἀγρθαρόντοσ ᾧ βασιλῆσο,, ἀδλοσ' οὐ σα} βασιλδῦο, ξηοο ὃ ἐσιὼν,ἐ λδυϑερδῖ, ὅστισ τι
Σποιρτιη τέων ᾧ βασιλέ! ἢ τῷ δημοσίῳ ἄφειλε.οἱδαὐνδβσῃσιὃκουτιςοίμωνος (α
σιλόδὺς,ἶπροοφοιλόμῆνονφόρονμετί ποίσῃσι τῇσι παῦ'λίσιοσυμφδ)ον.7 ὃ Ἀ) ταῖϑε αἱ
γνΤίσι Λαίκασέ μόνισι.δὶκέρυκεςαὐτέων,νὰαὖλυταὶ,ἡμάγειροι,ἐκϑέκοί)τὰς
παῖῴας τύχας(Δαὐλυτήςτοαὐλήτῴω γίνεἡμοίειροσ'μαγείρε,ὴκῆρυξ κέρυ
90,5 ἀρυτοὶ λϑι μιπροφῶν[εν ἐπιτι.ϑέ μονοι ἄλλοι στρέας πτοιρακλάουδοἰλλὰπουτοὶτοὶ
ποίτια ἐπιτελίοισί, ταῦτα δὰ σὴ ὅτω γένζ) .τότο ἂν κλεομῦῆέα ἐόντα οἱ τῇ ΑἹ
Ἡνμρκοῦὶ κοινὰ τῇ Ἑλλάσι ἀγαθοὶ προσεργαξζόμονον,ὉΔημουΐντοςδιέβαλε,οὐκ. ΑἾγι-
νητέων οὕτω καδό μονορ,ὡς φθόνῳ τὴ ἄτῃ χρεώμονοο, Κλεομίζης δὰ νοσήσας ἀπ᾿ ΑἸγὶ
γηρ,ἐβούλδυε τὸν δημαρίψτον ποιῦδίθωι τῆς βασιληΐας 2. πρῆγματοιόνδε ἐπίβασιν
ἐσ αὐ ὃν ποιϑύμονοφ. Αρίσωνι Οασιλόθοντι οἱ Σ΄πτοίρτ νὉ γήμαντι γωμαζηοο δύο,
«σοξϑεο' οὐκ ἐπίνον "καὶ οὐ γὺ σμυεγινώσκθο αὐτὸς οὐον ὥγοι αἵτιοσ', γαμέει 11
τὴν γιωοἶηοι. ὧδε δὲ γα μέει. ἐμ δὶ φίλοο' ἢ Σ΄ποιρτιητίων αὐὴρ,τῷ«προσειοίετο
ἀστῶν μάλιςοιδ᾽Ἀρίων.τούτῳτῷ αὐοϊοὶ ἐτύγχανε ἐοῦσα γιὰ ποιλλίξη μαμρῷ τῶν
οὐ Σ΄ποῖῦταγιοεκιδνοΚοιὲ ποιδχοι μϑδοοι κοιλλίςη 02 αἰοΐίςηρ γὺνομίζῃ - ἐσῦσον γουᾷ
μῶν δ εἶδος φλαυΐρηνἡζοῷὸραὐτῆ,ααὐϑρώπεων το ὀλθίων ϑυγοιτέρα,") ἄνσει
δέα ἐσῦσαν, πρὸρ δὲ καὶ δρέσσαχ τῇ ὠνέαῦ συμφορὴν τὸ εἶδορ αὐ τῆα'πσοιδυμῆδονσ,
παῦτο ἕκαστα μαθοῦσι, ἐπιφρω ζεται τοι δε ἐφόρες αὐ πἰὸ αὐὰ ποῖσαν ἐμόνἰώ
ἐσ ὁ ῆοπλένησ Ἱρόν. δ, ἐςξὶ οὐ τῇ Θεραπυᾳκοιλόυμού, ὅπερϑε τον' Φοιβεΐσυ Ἱρξ .
ὅπθρο'δὲοὐείκειςἡΞοφδο',πρόσ'τιτώγαλμαἴσοιγκοιὲἐλίασεπίωϑεὸνἀποιλλα-
ἔσω τῆοδνσμορφζῃς ὁ παισδιΐον» κοὰ δέπκοτε οσιουσι ἐκ ονἱροῦτῇ ξΞοφῷ, γωοΐξ
το λέγεται ἐπιφανῆναι ἐπιφαν(αν ",ἐ πείρεϑϑαξ μὰν ὅ,τι φόνᾳ οἱ τῇ ἀπκάλχ-τὰ
γί,Φράσοα, ὧσ' “ποι διΐον φορέει.τίδὰ,καλόσου δ διεξαι.τί δὲ,οὐφωΐαι.ἀπεῖ
ρῆαδν γορ ἃ ἐκ τῶνγυναιμού ων μηδενὶ ἐπσιδιεικναφίοε" τί δὲ, πτοίντως ἑωῦ τῇκε λδύ--
εἰν ἐπαιδιἃξαε.δρῶσανδὲσίωγιωαζηο,πεοὶπολλοῦποιόυμέγενἰδέαϑαμ,οὕτωδὰσέ
Τοφὸν διῶξας ὁ ΄πουισιίον,τέδὲκουτῶνὦινβίπαιδιίουπὸκεφαλίω,ποι.ὡσ
πουλλικειίσει 'ποισζων σιῶν οἱ Σ΄-ποΐίρτι γωνοκῶν «ἦγ μὴν Ναὶ ταύτας τῆς ἡμόμας, με
σουσεσίψν δεἶδος.γα μέει δέ μὰν ἐς γοίμου ὥραν ἀπσίνο μοΐηννΑγηρε ὃ Αλκείδιονδτος
σὴ ὁ “Κ' Αοἰδωνοῦ φίλοσο.. δὲν δὲ Αρίσωνα ἔκνιζε ουλα πὸ γμοαιιθν τοῦτας ὃ δώσμῃ
χανᾶη7 δὰ ηιάδε "οἱ δα τοᾧἑταίρῳ,»ἣνἡγιωὴαὐ'τὸεὑπεδύκεηοστοτίνενσζύσειν
7: ἑωϑ οὔ “ποίνῆ' οἷἱ τι, δ),δαὐ ὺς ἐκξνος ἕλυηγὴ ὧν ἑταῖρον ἑωὺ τῷ ἐκύλδυε ὦ--
σαύτῷ, τῇ ὁμοίην διδόναιοδὲ,ἐδὲνφοξηθεὶςἀμφχ18γμυαικὶδρέωνἐνδό")Αρίσωνι
γιαἶηρρ, κουτοιυνέᾳ τοῦτοιτηούτρσιδὲὅρκουςἐτσήχοστιν.μιὃ,οὐχΐσ'τὸὃΑρίσων
ἔσωκε ξζηρ ὅντι δὲ δὲ “ὁ, οἰλϑὺ ἢ κειμελίων25αφίσωνοςὃΑγητοτ᾿ἡαὐῥοσἰρὃ.-.
μοίιν ζωτέων φόν᾽εα3» “ΠΡ ἐκείν, οὐθαδτα δὰ Ὦ ἔπαέρα πιὸ τυναῖιο ἐπειρᾶτο οἰπτοΐ
γεαϑ» δὲ, πλὴν “ύτου μούνε, τάλλα ἔφειοιταιψείθα αὐαπκαξ ἐμ μένηι τῷ το ὅρ-:
κῳ μὴ σὴ ἀποί τὴς 11 παραγγὴἀταίᾳἀπτοίγιαϑ,ὅτω(ὰδὰσίωὼδήταηνἐσαγοίγωγν
γαζηοὃΑρίσωντἰρὸ διδυτώραν ἀηρπεμἄμ«οὗδέδιχρόνῳἐλοίοδον!,0 ὁ τσληραίσοισις
τῶν δόηου μῆνας ἡ γωῃαὐ τα, τίκτει ἄξιον ἄ" δημαίριτον" καὶ τίς οἱ 0 οἴκουτέων οὐ ϑώ
κῳ κατη μένῳ μῷ ἢ) ἐφύρωγ,ὑβα γγίλλᾷ ὡς οἱ παῖς γύγϑνεδδὲ,ἐπσισούμουδςτοδ'χρὸ
ἡ ὦ ἐγ τ γωωακα,νὴτσαικτύλῳσυμξαλλεόμλ τί μῆνας,ἔπε ἀσρμας ἐκ
δ ἐμὸφ ἐΐη.ἄξίο» ἤκασαν μὲν δὲ ἔφοροι. πρῆγμα μένοοι δὲν ἐπτριήστκνηο “οαἡναυτίκα.
ὃ ἡ παξι ἥν ξ5 "ἡ ᾧ Αοίσων ὁ εἰρημίν μετέμελεν παῖ σὸι τὶ ἣ' δυμάρατον ἐς 1ὰ μάζ-:
λιξώ ὦ οὐόμοσι ἢ. Δημαρίτον δὲ αὐ τῷ δνομα ἔϑι"»)68, Τύδιυπρότοτουπίῶν ποῦ
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ΦῊμεὶ Σ΄ποιρπὖ77Αοὐστόνιὧσαὐοίθ)δῦδοταμέοντιδα.“τοίντονδὴἢ"βασιλήων2"οὐ
τῇ Σ΄ποΐρτῃγυνομλψων,ουδὴν ἐτσοιήσανη» “παῖσδὲγθνέσϑε.6.8, γοὗ.5 μὴνδι“ὁσνομα
δἤμαρβντοσ' ἐτέθν" χρόνου δὲ προϊόντος; Ἀοΐδων μὴ) ἀπαέθανε" δυμαβίντος δὲ ἔσω σίνὺ
βασιλᾳϊίω ἔδεε δὲ ὡς ἔοικε αὐούπυτα γογόμοωνα ταδτα,ιουτοιπουϑσουι Δη μουν “'
βασιληϊηο,,δῷ,τοὶ,καλεομβύεϊσεβλύ.5μεγοίλως«πρότερόντοὃΔημάρητοσ'ἀπτοι.-
γαγϑὸν τέ ςρατιίω 02 ελδυοῖνος,δὲ τὴ ὅτε ἐπ᾿ Αἰγινητέων οὺς μυησδιίίσαυταςσ᾽α
θαύτοσ' Κλεομίεοσ ὁρμηθεὶο ὧν ἀποτίννυσϑθαε ὃ κλεομβέιο,σαυί.εται Αδυτυλά-
Ἅμ τῷ Μονουβεοσ φον' Αγιος ἐδντι οἰκίης αἰ αὐ τῆς Δεμουρήτῳ,ἐπᾧτοἰωαὐὐνναι-
τοιςήσῃ βασιλῆααὐτὶ δαμουρήτου, ξλζοταί ὦ ἐπ᾿αἸπνότοσὃδὲΛόστυ ίδη6ἰῷ ἐχ
γρὸσ' τῷ Δημουρήτῳ μάλιςοι γυχονὧσ',δα, πρῆγμα τοιόνδεοὐμοσικμῆδουΑϑυτυχί-
διῶ Βέριρυλον τί χ ἰλωνοῦἠθ Δημουρμίξε ϑυγατῆνα, ὃ δυμουβηος ἐσιθουλόύξις,
ἀπυσόνἃΔυτυλέδιατοῦγάμον,φθάζδισ αὐτὸς σἰὼ τ ἔδουλον οὐὗ “ποίστισ',κοι οὖν
γενακονοιουτοὶ Ὁ Ῥ μὴν τῷ Λόντυλάσιμἡἔχθραἡἐσὃνδυμαράτονἐγεγόνεε.τότεὃ
ἐκ τῇσ Κλεομῖνεος προϑὺμίηο, Αόυτυ χίδαςκοιτώμψνται δυμαρήτου,φαᾶς αὐτὸν
ηὐκὶ κνεομνωρ Ο ασιλδύφν Σ'ποιρτιατζων,οὐκ ἐόγττοι τσαῖσθε Α οστονορ,μεξεδὰσέιὸπο.
τῷμοσίηνἐσδιίωιοε αὐασωΐζων ἐκεῖνο “ὁ ἔποσ',δ,εἶτσεΛοίσωντότε,ὅτεὁὑξήγγειλεὃ
οἰκΐ τα ο' “ποιῖ ὅδε γε λονωίαιὁδὲ,συμξαλλεόμῆνοο«ὅνμᾶνασ,ἀπωμόσι,Φασοὐκἕωῦ
τοῦμαν ἔγοκ πούτον δ ἐαιβατεούων οὗ ῥ( μοθοὃΑδυτνοίδηο',ἀπσέφοεινε ΦΥ͂ σΑ
μαρηον, οὐτε 03 Αοζφωνος γυγονότοι, οὔτε ἱκυδυμῖ ὧο Θασιλδίοντοι Σ΄ποΐρτης,τθὺ
φόρος μαρτυραο ποίρεχύμᾶνου ἐκείνοις,δὶοότεἐτύγχανονπτοίβεοίθοἱτοἐόντες,"ὴ
ἀκούσαυτος ταῦ το λοίσωνοο. τέλοο' δὲ ἐόντων τσεοὶ αὐ τζωννεμοίων, ἔδοξε Σ΄ποιρ--
“πήτῃσι ἐππείρε διε ὁ χρασηίθιον ᾧ οὗ δελφοῖσι,εἰ αὐία Λοίδωνοσ' εἶα πσαῖο'ὃΔαμοΐρα-.
 χτοθαξωΐςου δὲ γυνομθύον ἐκ προνοϊησ αὐ Κλεομδέςορ ἐς υἱὠ τυ ϑίίω οὐθαῦτα. προ-
ασοιέεται Κλεομῆης κόθωνα ἐὸν Αριςοφαῤου,αθοίρα οὐ δελφόϊσι δυυυ αφεύοντοι μέ
γφον, ὃ δὲ κόβων περίαλλαρ πιὼ πρόμαντιν αὐ α΄πείθει,τοὶ, κλεομίης ἐξουλδοο λέ
γεαϑας, λέγυιν οὕτω δὲὃπυϑέῃ,ἐπειρωτωντωῖ ἢ» ϑεοπροόπων, ἔκρινε μὴ Αοἰτονοῦ
ἔνοις δημαρβηονπαῖ σδε ὑσόβῳ μάδηοι χρόνῳ,αὐαίπειςο ἐγένθο ταῦτα" κοὰ Κόίβων
το ἔφυγιο ἐκ δΔελῷὧν,κοὰτιόνἰκλλαἡπρόμαντιο'ἔἐπαιύοϑητῆτιμῆφ'κουτοὶμὰδὰ
τί δημαρύὍνπουτοίπουσιντῇο'βασιληΐηο,ὅτωἐγζυϑν.ἔφυγεδὲΔεμουμητοο ἐκ
Σ΄ποίρτης ἐσ' Μηδουδ, εἰ τοιουδε ὀγείδεος.μὲτῆςβασιλιΐκοπέὸκουτοποωσινὃδεμά
ηῸς ἤβχυ αἰρεϑεὶσ' αροίνοἣσανμὴνδὴτυμιοποιιδιίαε.«ϑεομένουδὲἠδδυμαρήνρυ,
ὁ Λόυτυ χίσιος γεγονῶς σιη αὐ Θασιλϑὺς αὐτ᾽ ἐκείνου, πέμ ας ὧν ϑεράπσοντοα ἀϑδὴ
γέλωτί τὸ καὶ Λαΐοϑ, ἐρώτοι ὃν διμουβηῶν,δκοἿόν τι εἶα ΓΡ οὐῤχεῖν μξὰ ὁ βασιλϑ
ἐν οὐ, ἀλγήσας τῷ ἐπερωτιματι͵εἶπεΦὰσ,αὐὸςμὴοἐμφοτέρωνἤσιηπσεπειρῆαϑν.
κεῖνον δὰ οὐ σἰ μέντοι ἐπειρώτησιν ταῦτὴνοὐ» ξάν Λαίκεσαμονέοισιἔμυρίεςποινϑ'
τατοςἢμυμλίύποδῦσιμονἰηςταδταδὲἐΐποις,ὴ κουταιοιλυψάμονος ἤϊε ἐκ ὦ ϑεήταε
ἐο τοὶ ἑωϑ οὕ ἐνμαϊχ'αὐτίπο,δὲποιρασιδυασοίμενος,ἔϑυςᾧδιὶἐῶνιϑύφεςδὲνὼμῃ
τέρα ἐκοίλεσς, ἀπικομούῃδὲ τῇ μη), ἐσ ασ ἐσ τὶς κεραο δι πᾶν Σταλάνγλνῶν,ιοι
πκάτενε, λέχρν τοιωἶϑεὦμῆτορ,ϑεῶνσετῶντοἀλλῶνποτα ὁμονοο'ἱκετεύω,
κα τονδὴκείςδδσ'οοὔϑε,φράσοια μοι σἰιὸ ἀλεθηϊίω, τίο μόυ ΤΏ ποιτῆρ δρθῷ λόγῳ»
λόντυ χίδιις μν γϑ ἔφα οὐ οἾσι νείκωσι λέχρν,κυέουστίνσεἐκ78προτέρουαὐοϊοδσ',
ἡὕτω ἐλθεῖν πτοιροὶ Αοἰσωνα.δδὲκοιδὶνματαιότέρονλόγονλέγοντεο,Φασίΐσεἐσελ,
γεῖν 'πποιρὰ τῶν οἰκετέων ἐὸν ὀνοφορ βὸν, καὶ ἐμὲ ἄγοι ἐκείν πῖον γὼδέσε ὧν με
γέραθμαι πρὸς ϑεώῶν, ἀπεῖν τὠληϑέσ. δτο γο ἃ πσετσούηνοίο τὶ πῶῶν λεγομούων,μά
νη δὴ πσεποίπιοιο,μδφολλέωνδέ.δ,τολόγοσ'ποολλὸςοὗ ς΄ποίρτε,ὡς Αρίσων! πσέρ-
αρὶ ταριέδὸΤὸνοὖκαἱἐμτοκεῖντὴαὖ'διη) τοῖο προτέρας γωϑαῖηοις. διμῖὺ δὴ γοαδτα
ἔλεγωἡὃ,ἀ μείς50ῬἾσδε"ὦταῦ,ἡπεῖτόμελιτῇσιμετύρχεαιἀπεῖνπίὼἀλυθηΐων,
ποῖν ἐἰς σὲ κοιτειρέσεγῇτὠλκϑέσ'σ᾽μεἡγάτεῬΑοἴσωνἐςἐωῦτοῦνυκτὶ“τϑγι ἀγὰ
τῆςπρώτης λϑέμοι Φάσμα ἀσδομῖνον Αρίφτνι - σωυ δύνῃ ϑὺν δὲ,, τοῦσ' «εφωΐουσ
οὖς εἰ χω μοὶ περιετίθει Καὶ ἡ, μῆὺ οἰχοῖκε εἶκεδὲ μὲς ταῦ τοι Αοἰσων'ὡς δὲ με εἶ
ἢ ἔλουσαν Ξεφαύουο', ἠρῶτοι τίς ἔϊᾳ ,δ, μοι δούοὀγὼ δὲ ἐφώ μίω ἐκᾶνον.. δὲ, οὖκ
ὑπεδίκοτο" ὀγὼ δὲ κουτωμψύμίω φαμοΐῃ οἱ ὸν οὐ κῳλεδο ποιέειν ἀπτοιρνεόμῆνοκας
ὀλίγον γοῦντίπρῦτδρονἐλιϑόντο,καὶ σιὼδυνη ϑέντοι,δουαὐμοὶτοὺςτεφούσυσ'..
ὁρέωνδέ μὲ ποιτομψυμίνην ὃ Αρίτων, ἔμαιϑε ὧο θεῖον εἴν “ὁ πρῆγμα: καὶ τοῦτο μὴδὶ
σέφανοι ἐφαύησοιν ἐόντορ ἐκ τον' ἡρώον,ον' 43 τῇσι ϑύύρῃσι τῇσιαὐ λείᾳσι Ἰοβουμῦδεν
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κουλέουῷ, Αφροῦαἶχου τοῦ» δὲ ἡ μαΐτιδ εἰν αὐδὴ" τοῦτον ἥρωα αὐαίρεον Ζ, οὕτω
δε ὦτα ἔχει πιεῖν ὅσον τι νὴ βούλεαε πυϑέϑομοὶγουβἐκπονὕρωοσ' τούτου γί
ναο᾽, κοίζ γ5ι “τούτη ὅξι ἀςρόβακθοὃἥρωσ',ἢ Αρίτων. οἱ γουρ'σετῇνυκτὶταῦτι ἃ-
νοερέομωε.τῇ,δέσευμάλιςακουτοίΤΠονταςοἱἐχθροὶ,λέλοντορὡςαὐτὸὃἈρίστων
ὅτε αὐ τῷκα γγέλιϑησ γνόμᾶνος,τολλῶνἀκουόντων,οὐφήσειέσιἑῳυοἵΟὔκὸνχοὗ
γον γουβ "“αὐσ' δέκοι ειἰυϑασ' οὐδέ κω ὑξῴκαιν, ἀγοβοηΐῃ τῶν τοιούτων κᾶνοσ ἄξιο» ἀπσίρ᾽
ῥιζο ὁ ἔποφ. τίκτουσι γοῦρ γωναὗκασ κοὰ οὐνεώμηνα, κοὰ ἐ πῇ ἔμεινα, κοαὶ οἱ ἡτοῖ σοια
δέω μῆναο᾽ ἐκτελέσασοιι. ὀγὼ δέσε ὦπαῖ, πάμίωονἕτομονἔγνωδὲκοὰὃαὐτὸ
λρίσων σὺ μεδὰ πολλὸν χρόνον, ὧν αὐοίῃ ὁ ἔποο ἐκβάλλοι τοῦ. λόλϑιοδὲ ἄλλουσ
περὶγι έσιοο' τῇσ'σιωῦοὗ μηδέκεο.τοὶΣᾺἀλινϑέφουτα “ποίντα ἀκίκοωοἐκδὲὀνο-.
φορβῶν,οὐτῷτολόυτυχύσῃκοὶτοῖσιτοιῦτοιλέγουδ, τίκτοιοναἡγιυοἷκαςπαῖ-
σκο' ἡ μὲ,σὴταῦταἔλεγεὃδὲν,ϑύμονόστετὸ,ἐβούλρο,καὶἐπύσιαλοβῶν,
ἐγρρδύγν ἐξ πλιν,τῷ λόγῳ Φᾶσ' ὡς ἐς δΔελφὲο χρησόμονορ τῷ χρησποίῳ πορόδεται.,
Λαισα μϑνιοι δὲ ὑπσον τπιϑέντας δομαρψον οδησμῷ ἐπιχειρέειν, ἐδιίωμον, καὶ
1ϑ ἔφϑη ἐσ Ζάκαν,ϑον σ᾽αβὰς ὃ δημαρίγτορἐκτῆοἩλιδος'ἐπισιαβιαύπῳσὃδι λα
κασίχεΜϑΊΙ9Ι, ομὐτοῦ τε ἀονται,καὶγοῦσ'θεραίπονασιοοἱὐτοῦἀππαιρέοντι.ΓΝ
δὲ οὐδὲ γαῤ ὑξεδλήϑθοσαν αὐὐὸὸν δι ξακαύϑιοι,οὐϑεῦτωνσγαβαίνειἐςσίιὸΑσἰίω“ποιροὶ
βασιλῆα δουρεῖον"ὁ δὲ, ὑταεδίξατό το αὐ᾽ὸν μεγαλωςὶ,κοὰ γῆν το καὶ πόλιαο ἔσω
κα. οὕτω ἀπίκετο ἐσ τί Ασίάυ δημαβιρος, κοὶ »οιαύτῳ χρηστοίμονοσ τύχῃ. ἄλλα
τὸ λακασχιμονίοισι συλῷἃὅδ᾽19τισίτο κοτὲ γν αἴμῃσι ἀπολόι μαριοθεὶο, οὐ δὲ δὲ καὶ
ὀλύμσιοίσφι αὐελόμίνοσ, τιϑρίππτῳ προσέβαλε, μοῦασ'ηοὗτο“ποίντωνδὴτῶν γυ
γομίψων βασιλήων οὐ Σ΄ποίργι ποιίσας. Λόντυ χάδης ὃ ὃ μονάρεοσ',Δμαρήηοὺκουτος
πο ϑζνος,διεδέξαισἰὼβασιληίίω«καίδιγένοταιποίὴςσϑυξίσαμεςδ,δὰΣ΄παρ
τιντζων μετοξέτδροι κυνίσκον ἐποίλεον. ὅτος ὃ σόυξίδεμορ,οὐκἐβασίλδυσιΣ’ποίρ
τηο'. πρὸ Λόντυ χίϑεω γὺ πολόυτᾷ, λιπὼνταῦσῖκ Αρλέσαμον. Λόυτυ έσιηο δὲ Ξε--
ρηϑεὲὶρ Ζόυξιδάμου γαμέει διόυτέρην γευαζηοι εὐρυσδέμαν, ἐοδ(ν Μωνΐον μὴ Αϑιλ-
Φεὰν,δικθρίδω δὲ θυγατόμα.ἐκ πῆς ὁ, δδ'σιν μὰν γίνεται οὐδέν, θυγάτηρ δὲ,λαμ
πιτώ-σίω, Αραάδοιμος ὃ σϑικιδάμου γα μέει,δόνηοο'αὖτῷΛόυτυαίδεῶ.οὐμὲοὐϑὲ
Λόντν χίδιησ' πουτογίίρα οἱ Σ΄ποίρτμ ἀλλὰ τίσιν τοιίωδέτιναδυμαρήτῳὕξέτισε.ἐ--
σρατήγησι Λακοσῖχομονέοισι ἐς. Θεοσαλίεν “ποιρεὸνδέ δι ὑφρχείρια “ποίντοι “ποιέσι-.
εϑε,ἐσροδόκησιαἰγύφιονπολύ.ἐπ'αὐτοφώρῳὃἁλὲςαὐτοῦοἱᾧςρατοτίσιῳ,
ἐππιιουτμόνοςχειρὶσ᾽αλῇΑργυοζου,ἔφυγυἐκΣ-ποίρτητὑσὴσγιοιςήθιονὑπποιλβείς.
τὴ τοὶ ονυία οκουτισμάφη ἔφυγωυ δὲ ἐς τεγίεν καὶ ἐτολδύτησιοἱταύτῃ«ταδηα μὴὺ
Θὴ ἐπένθο χρόνῳ ὥφθλονγέτοὃὧςᾧΚλεομῖζεὶδὺωσῖυ'ϑηδἐςτὸν δημουξηον πρῆγ
μιαγω τίου ποιραλοι6ὧνΑϑυτυχέϑεα,Π]ςὉοοὺςΑἸγινῴτοις,σιεινόν τινα στρ. ἔρκοτρυ
ὅδ, δν προπηλθινισμὸν ἔχων. οὐἶτω δ οὔτε δι Αἰγινῆται ἀμφοτέρων τῶν δασιλέων
δόντων ἐπ᾽αὐτοὺσ'ἐσγικωέςξαυἔτιαὖτιβαίνειν,ἐκνοΐτοἔπιλεξαίμῆνοιαὐοίδσ᾽δί..
κοῦ Αἰ γινγτῴῶν ὗσ' τοὶεἰξου ἀξίους κοι τσλού τῷ καὶ γένεϊ,7λον ἄλλοες τὸ, καὶ σὲ
καὶ κριόν τοὸν πολυκίον,καὶ Κασχ μίθον τὸν Αοιφοκροίγεσρ, οἱπϑὺ ἔλον μέγιςον
κραΐος ἀγαγόντος δέ σφεας ἐς γῆν τί ΑἸ ικὴν, Πραθίκων κουτατίϑενη ἐς ἐῶν ἐλοί-
ξοὺς οἱ Τινήτῃσι Αϑηναΐεα.τ)δὲτοῦτα,κελεομδέκαἐποίϊσονγενόμονονπϑικοτολνή--
(ἀντα ἐς δημοίρατον,δᾶμα ἔλοξε Στιιτζῶν τὴ ὑπεξεφω ἐς Θεωιιλίίω, οὐθόδτον
ὁ ἀπικδ μονοσ' ἐς σί Αριοιδιίίω νεώτερα ἔσριοσε πρήγματα,συἰςοὶο'«δῦΑρηοΐσθις
ὧδὶ τῇ Σποίρτι, ἄλλαρτὸὅρκους προ(βέγονσφ ιεἣ μι ἐψοϑαέ σζφεαρ αὐ τῷ τῇ δἐξηγῆτοῖς τὴ δὲ τὴ ἐς μῶνακριν παλιν πρόθυμος ἰμδ τῶν Αρμοίσϊωον οὖς προιςεῶποις
οἰπνέων, ὑβορηφὴν ὁ ον χθρ ὕσῶωρ. οὐ δὲ τοῦτα τῇ πόλι λίγωτοιι ἢ, ὑπ᾿  βὴο' σον ὁ
πυγθο ὕσιαρικαὶ δὲ κὴ ἔςτορ δυδέτιὑστορὀλίγονφΦαινόμονον,ξκπέζεσςαίζειἐσἀφ
90. ᾧ δὲ ἄγγος,οὗ μασιῆο' τισ' παεουϑίοι κύκλοσ' ἡ δὲ πιώνακριςοἱ τῇ, ἡ πηγὴ αὐτὰ
τυ γλκίνει ἐοῦ ὁ.πόλιο 53) τῆσ' Αριοισδιΐησ' πρὸς Φωνεώ.μαϑόντερδὲΛακασίχεμϑνιοι
Κλεομίζερ ταῦτα πρήσσοντα,κοιτῇ γον αὐτὸν δ ιν 5 οἾσι αὐ ποῖ σιἐς ς-ποίρτῇ,
“ΟἿ σιγὴ πρότερον ἔρρχι"ποιτολ ϑόντοι ὃ οὐδ᾽ αὐ τίμα. ὑπέλοιθε μανίης νϑσοσ, ἐόντα νὴ
πρότερον ὑτρ μϑδέγότερον. ὕκος γοίρτοῳ οὐ τύλθι Σ΄ποιρτιβτέων,οἰ χροίυε ἐς ὁ πρέσω
ὧν δὲ σεῇ! Π͵ ρον γριδῦνταὃαὐοὸντωῦχαμὴ παραφρονήφιντα,ἔσῃσανὁπροσήνον-
“οὐ ξύλῳ.ὃἢ,διθθιογνὸνφύλοικον μριυωϑέντο 1 σὺν ἄλλων, αἴτιοι μάχοιιραροὲ
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βουλομῖῆδε δὲ ταπρῶ τα τὸδ' Φυλοίνου διδόναι, ἀπείλεετοί, μαν αδαισο' «σοιήσειε:
ἐσ ὃ διείσχςτοὺς ἃ πειλϑὶσ'ὃφύχοιωςἰδγϑ'τῶν τις ἁλωτίων,σι δοὶδιμάχοκεραν.
Κλεομῆίης δὰ ποιραλοι βῶν ἐὸνσίδηρον, αῤχῳτο ἐκ τῶν κνημέων ἑωῦόν λωβώμωνορ,
ἐσητοίμνων γουλ κο-τοὶ μῆκοςτοὶσ σοέρυοιο,, προύϊβαινε ἐκ τῶν κυυριίων ἐσ ποῦσ' μῳ-
οσύΐφ. ἐκ δὲ τῶν μορῶν, ἐο τὸ ἰοζία, καὶτοὶ λοι ποίρωσ᾽, ἐσ' ὃ ἐο τί γασόψα ἀπί-
κετο "καὶ τασΐτην μουταλορα δύων, ἀπσέθανε Τόπῳ ποισύτῳ «ὧν μίὸ δε πσολλοὶ Λέ:
γουῷ Ελλήνων ὅτι τί πυϑίζω αὐέγνῶσε ἐς τοὶ πεοὶ διμουοτον γὰνὁμῖνα λέγειν.ὡς
δ αϑηναῖσοι μϑαῦοι Ἀέγοισὶ, διότι ἐς ελδυοῖνα ἐσβαλῶν,ἔκειρε ὁ τέμονος τῶν ϑεῶν:
ὧσ δὲ Αργοῖοι, ὅτι 0} ἱροῦ αὐ τῴων ΤΦ Αργου, Αργυίων τοῦσ ιουτα φυγόντοισ' ἐκ τῆσ
μολλο ποι τοιγινέων,κοιτίκ ἭΤΕ καὶ αὐ ὁ ἄλσος οἱ ἀλογίᾳ ἔχων,οὐ ἔπρισι"Κλεϑ
μεν γοβ καντουομζῳ οὗ δελφᾶσι, ἐχρήοϑη Αρλ90' αἱρόσειν. ἐπείτεδὰ Σποιρτιής-.
ποσὶ ἄγρυ ἀπίκετο ἀϑὲ τρταμδν ἐρασΐνον,)ο' λέγοτο ῥέειν ἐκ αὶ Στυμφαλίδοσ λ)
μψεῦ, τί γοὶ δὲ λίμνίω ταύτην, ἐσ' χοίσμια ἀφανὲς ἐκισιδοῦίθιν,αὐαφαΐνεαθοιιοἱ
ΑΡΥΕΊ, τοουνϑόδ᾽τον δὲ δ' ὕσῶρ ἤδη “οὔτο ὑτσ᾽ Αργυΐων Ἐρασῖνον κοιλέεαθοι. ἀπαικῦ με-
"96 σιἐνὃκλεομβέηοἐποὶ “ὸν ποταμϑντοῦ τον, ἐσφραγιω ξε» αὐ τῷ' καὶ οὐ γοῦν οὐ
σῦεμεδο ἐποιλλιέῤῥεε διαβαίνειν μεν, ἄγαϑοιε μᾶν ἔφη τοῦ Ἐρασίνου οὐ ποοόιδόντοῦ
"οὐσ' πολιήτοισ', Αργυΐσυσ' μῆντοι οὐδ(ὡθ χακερήσειν- μὲδὲ τουῦτα ὑαναχορήσας
γἱρὸ ςρατιίω, κοἱτῆγεἐσΘυρέίω..σφαγιασιάμϑνοσ'δὲ τῇ ϑαλοίοσῃ ποιῦρον, πρλοίόι:
οί σφεαο ἤγαγε ἔς τε τὸ τιραυϑίίω χϑρίω καὶ ναυτλίζω.- Αργιῖοι δὶ βοίϑεοι
τοῦνθαυόμονοι τοῦτα, ἀδὲ θαίλοιοσαιν-. ὧσ δὲ ἀγχοῦ μὴν ἐγήνονη τῆο' τίραυϑος χρῷ
δὲ οὐ οούτῳ «τῷ, κέεται ἡ Σίπεια τοὔνομοι, με ταΐαρκιονἃμέγαἀπολιπόντες,ἡζον-
τοαὐτίοι τἾσι Λαίκε σίχιμον σισι- ὁ θαδιτα δὴ δι Αργωῖοι,τίὺ μὴν ἐκ οὐφανδβ οὗμα
χὴν σύκ ἐφοθέον» ἀλλὰ κὴ δόλῳ αἁρεϑέωσι.κοὰγϑ"δὴστοιἐςοὔ πρῆγμα εἶχα
Φ χρυσήρλον, ἡ ,ἐππίκοινα ἔχρησε ἡ πυιϑύῳ ,οὐτοισί το ἢ οἾσι Μιλκσίοισι λέγον ὅτω"
Αλὰὲἧώδταν ἡ ϑη λεῖα δὸν αβσενα νικησισιχ
Ἑ ξελοίσῳ, καὶ κῦδος οὐἨ Αργείσισι οὐλεται,
μολλὰσ' Ἀρείων ἀμφλοβυφέασ᾽πότεϑησει" ᾿
οὐ ποτε τιςδὴἐει κοὰ ἔπ' ἐοσυμβύων αὐϑρώπων, .
δένὸς ὄφις «τοκέλικτορ ἀπο λεν δουρὶσδε μαοϑ εἰσ,

ταῦτα δὴ “ποΐντα σωυελιϑόντα,, “οἷσι Ἀργείοισι φόβον “ποιρέϊχα.Νἢδεσζδιποὃσ'
παδτα ἔδοξε τῷ κέρυια τῶν πολεμίων χρἄαϑο. δόξαν δέστρ τ, ποίδυν “ὁ ιόνδοδλοο
ὁ σταρτιήτηο'κῆρυξπροσῇμαΐνοι τι Λαῖκσθμμονίοισι,ἐποίουνκαὶοἱΑρτεῖοιτὸὉ
τοῦρ.μαϑῶνδὰδΚλεομθέίο'ποιδῦντοιςἸοῦσ ᾿Αργείους δνοϊόν τι ὃ στρ (τόροο' κῆρυξ.
σημάνειε, "ποιραγγόλλει σζρι δτοιν ση μένῃ ὃ κῆρυξ ποιξεόϑαε ἀβίςον,τοαὐαλοιβόν-
ταςτοὶὅταλα, χωρέειν ἐο τοὺς Ἀργείους: ταῦτα κοὰ ἐγωθο ἐπιτελία ἐκ τῶν Λα-
κεσῖκεμονίων.οὐλισον γὺ ποιδυμίδοισι »οἵσι Αριείσισι ἐκ ον καρύγμαος ἐπεί ατ.
καὶ πολλοῦσ' μῆν ἐφόγφυσαν αὐ των. πολλῷδἔτιτολδῦνασἐαὁἄλῷς᾿)ν'Ἀργὸν
πουτοιφυγόντιχο,περιὶζόμᾶνοιἐφύλοιοσον.οὐθδῦτενδὲδιτλεομλύηοἐπσοΐεεοοἰόνϑαἔ-
γῶν αὐ μϑλους αὐοϊαα' κοι σι θανόμανος ἡουτῴων,ὐδεοόλες πέμπων κρυνοιὃ
νομαςὶ λέχρν τῦν οὐ τῷ Ἰρῷ ἀπερημκούες πῶν Αριείων. ὀξεοίλεε δὲ, φὰσ' αὐτῴων ἔ-
τειν τοὶ ἄφρινοι. ἄφρινα δέ ὅξι τιελογρυνησΐσισι δύο μιν ἐαε τοτοιγμκοΐας ποτ᾿ αὐοίσα αἷχ
μαλωτονἐκτίνν- κουτοὶ πεντηΐκοντοιοἱὧν5Αριείωνὡς ἑιοίσουδ ἐκκαλεόμλ ὃκλεϑ
μϑης ἀπέτεινε “τουῦτοι δί κως πνόμενα, ἐλελύήϑεε οἷν λοιηρὺρ τῆν οὐ ᾧ τὸ μοΐε, τ
ὸ πυκυδ ἐόνρςτον ἄλσιος, ἐκ ὥρῶν ὦ οὐνὸς τἐκτὸςδι!ἔσρηοδτν.τρἵντεδὴαἱ -
τῴων τις αὐαβὰρἐπὶδένοϊοι,κουτεῖδα“ὃφριδύμονον,ἤπονδἔτιποιλεόμονοιδήε(ιγ»
εὐθαῦσοι δ ὃ κλεομίψης ἐκύλδυς πτοίντοί τινα 9 ἁλωπίων -παερινέφν ὕλῃ ἄλσοξο
Τρ; πειϑουδῥων, ἐνέπρησε οἰ ἄλ(ς"κοκομῖύᾳ ὃ ἴσῃ ὁ πεῖροῦ 5. αὐ μϑ λῶν, τίνος εἴ
ϑεῶν ὁ ἄλσοτ.ὃ δ; ἔφη, Αργου ΕΥ δϑὲ ὡς ἤπουσι,αὐατενάξαςμέγοι,εἶπσε"ὦΑἰπολλοῦ
χουξήριεἢμεγάλωςμεἡποίτηκοις,Φαίμ7 Αργοὸς με ατρήσειν "συμβάλλομαι δὲ {ξή--
κἐν μοι “Ὁ χρηςήθιον. μδιὶ δὲ τωδσοι,ὃκλεομένκο' σἰὼ μὴν τολέω ςοατιίω ἀπῆκε ἃ
παιίναι ἐς Σ΄-ποίρτην.λαλίεςὃαὐτίωνχοβὼν τ ἀρ τέας ἤης ἐς δ' Ἡραῖον θύσωγδελό
μονονὴ αὐὰ θύφν Ὁ) Δ᾽ δωμβὃἹρδὺςἀπηγόρδυς, ἂσ' οὐκ ὅσιονἢ.ξείνῳαὐτόϑιϑυΐήν»
ὁ δὲ κλεομένηο' ὧν ἱρέχἐκέλδυε ἦν λωτας ἀργὸ “5 βωμοῦ ἀποιγαχθντας, μαςιπῦ
συία κοιὶ αὐ δοἴϑυσε,. ποιάδὲτοῦτα.ἀπνῖαεἐσπίὸ Σ΄ποίρταν ονοσησαντοι φέ
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μὰν, ὑπηῆϑνδἰἐλβροὶΛἰασὺ“οὗσ' ἐφόρουσ', φω μῆνοἱ μιν συροδοκήζιντα,οὐκλές
εἰν ὁ Αργοσ' »“ποιρεὸν δυπσετίως μὲν αὐ ὁ λόϊν, ὑδέστοι ἔλεξε οὔτε ἃ ἀδυδσόμδνοο;
οὔτεεἰἀλιυνϑέαλέἔγρν,ἔχωσαφΦηνέωσεἶταχε. ἔλεξε δ᾽ ὧν φώμονορ, ἐπείτεδὲτὅς
Αργϑυ Ἱρὸν εἶλε, δοκέειν ὁ ὑξεληλυϑένοκε ὃν χρησμὸν ᾽ν ϑεοῦ. πρὸς ἂἔν ποαῦτα οὐ
σδγκοιεθον “τειροὲν τῆςπόλιος,πρίν γὺ σὴ Ἰρόϊσι χρήσῃ τοις, ποὶὰ μωΐθῃοἰτάοἱὃϑεὸοποι
βαρ δοῖ, ἐἰτί δ ἐ μιποσίον ἔπαικο. κοιλλίδδ δυμῆνῳ δὲ ἐν τῷ Ἡραίῳ, ἐκ τον ἀγάλματοο
“δε τηϑέων, φλόγα "πυρδο' ἐκλοίμαε: μαθεῖν δὲ αὐόρο αὐτῶ πίρ ἀπεκηίων, ὧς ἐκ
αἱρέει ὁ κργ60. ἐ μ γα ἐκ τῆο κεφαλῆσ' »7΄ὦκύ ἀγάλμαρο ὑξέλοιμαο, αἱρέειν ὁ
(φιτ᾽ἄισμηοτί πόλιν . ἐκ τῶν τηϑέων δὲ ἐκλοίμμανοος 'ποῖν οἱ πσεποἢἀϑοιε,,ὅσονὃ
ϑεὺς ἐβούλετο γενέϑας . ταῦταδὲ λέγϑν, ταιςοί τε κοὰ οάτα, ἐσύκαε Σ΄-ποιρτιή-
τισι λέγοιν : καὶ ἀπέφυγον “πολὸν τοῦσ' σιαίκονταο " Αρχοσ δὲ αὐοθον ἐ χειραί,8ὴ
οὕτω, ὥστε οἱ δοῦλοι αὐ πτύων ἔοον “ποΐντοα τὸ πρέγμλατα, ἀβίλοντοο το, Τὴ διέπσον
τεῦ" ἐς ὃ ἐπέβησαν δὶ πιῶν ἀπολομίδων τοαΐϑεο, ἔπειτο στρεαισ οδΤΙαὐαιτώμετοι,
δσίσω ἐφ ἑωυτοῦ ὁ Αρηγ9σ ὁδέβαλον. ὁξωθϑύμᾶνοι δὲ ἐι δοῦλοι, μωΐχα ἔοον τίρω
σα, τῴωρ μὲ δή στρ!ἰδ αῤῆμκα ἐο ἀλλέλες . ἔπειτα δὲ ἐς τοῦσ δούλεο ἦλιϑε ἀνὴρ
μαύτιο' κῪξανοΐσου', γῦος ἐῶν φαγασεὺς ἀπ᾽ Ἀριοισδιίας, οὗποο τοὺς δούλους αἰζγνῶ
σι ἐπιϑέϑοιε “οἴσι δὲ ασότῃσι. ἐκ τούτου δὲ πύλεμϑ σζϑὶ ἰμδ ἀδὴ χρόνον συχνόν "ἐς
ὃ δὰ μόγο δ Αργεῖδι ἐπεισλοῦτὴσαν.«-Αργυῖοιμὰγὴνδὰ,ταῦτακλεομθήεαφα-
οἱ μαφοωΐτοι,πσολέοϑοιεπουλιοῦσ'οἱὐτοὶδὲΣ΄ποιρ-πῆταιφασὶἐκσἵχιμονίσυμὴνοὐδὲ
᾽δο' μανῆγοιε κλεομῆδεα «Σκύθῃσι δὲ δμεληήσᾳαντοῖ μάν κἀινρυτοτσύτεν οὐνέοϑαε, κοιὰ
ἐκ οού͵τον μαφῆγοιε. Σκύϑυιο'γουλ οὐσ νομάσδις ἐπείτῷστ1Δορένονἐσβαλᾶνὲςτῇ
χαρίω,μωτουτοιδχο μεμανέναι μάν τίσααθοι “πέμφαυπαο δὲ ἐσ τ΄ποίρτην ,συμμα-
αἰίω το ποιξεϑτε καὶ σαν τίϑεϑοε,ὡσχρεὼνἐναὐτοὺςμὴ ποὺς Σκν ϑαο ποιρὰ
Φᾶσιν 'ποτοι 80 πειροῖν ἐσ' τέ Μεδικίω ἐσβαλεῖν. σζρέαο᾽δὲ τοὺς Σπαρπέτας κε
Λόύειν 03 εφέσον δρμεωμδους, αὐα βαίνειν - καὶ ἔπειτα ἐς τώνὁἀποιντᾷν- Κλεο-
μένεα δὰ λέγαυδοἡκουτῶντῶνΣκυϑέωνἀδὶτωῦσα,δμαλέεινσζϑὶμεζόνωοιὁμελέ
οντοι δὲ μάλλον ον Ἱκγεσμῆψον, μαϑεῖν σέ ἀνύρηηο -σοσίίω 'ποιβαὐτέων.ἐκγούτον
δὲ μανῆγαί μιν νομυιέξουσί Σ΄ποιρτιδ'τοι ἔκ το τον ὧσ' αὐ οὶ λέλουδ,ἐπεαὺ ζωρότε--:
βον βούλωνται “αίνειν,ἐισκύϑισον λέχουδ᾽.οὗτω δε Σ ττοιρτιῆτοῖν τοὶ πσέοὶ Κλέο-
μὔδεκ λέλϑυό). ἐ μοὶ δὲ δοκόει τίσιν ταῦταν ὃ κλεομθύηο Δημαρήτῳ ἐκτίσκϑαε..τε
λατηΐαιντοοδὲΚλεομίδεοο,ὧσἐπύϑον»αἰγνῆταυ,ἔπεμπον ἐσ' Σ'ποΐρτην ἀγγζλί
μουτοιβωσομβουφΑϑυτυλάϑεω «περὶ τῶν οὐ Α,ϑήνῃσιδμήρων ἐχομούων.. λακεσίχι-
ἐμϑνιοι δὰ διεηοισήριον σμυαγαηόντοσ,ἔγνσανππεριῦβοίϑαε.αἰγνέπαοὑπὸΛόυτν
αἰδέώ κοί μὰν κουτέκλιναν, ἔκδοτον ἄγυϑαε ἐο Αἴγιναν αὐτὶπῶνοὗΑ,ϑηνεσιἐχομέ
νῶν αὖονὧν.μελλόντωνδὲἄγειντῶνΑἸπυητέωνὧνΑϑυτνσἰδοα,εἶτοίστὸτΘεχοσας
ὃ Λεωπρέσεος, ἐῶν οὐ τῇ Σ'ποίρτῃσόν μος αὐὴρ,τὶβούλεοϑεποιέειναὐὔοῦοόῖν ΑἾγι--
γνὕταυ, Ῥν βασιλῆα "πᾶν Σ'ποιρτίιατίων ἔκσοτον γυνόμοωνον ὑπὸ τῶν πολιρτίων ἄγαν;
εἰ νωῦ ὀργῇ χρεώμωνοι ἔγνωσαν οὕτω Σπαρτιῆται, δκοροὁὑφόνηομήτι ὑμῖν ἰδ
ταῦτα πρίστητο »ποῖνώλεθρον πουϑὺ ἐς σίὸ χρίω ἐσβάλωσι. τωῦτα. ἀκον σαν».
ποῦ δὲ ΑἸγυνῆῇ ταῦ, ἔοοντο τῇοἀχργῆσ'" δμολογίμδὲἐχρήσανὉ."οἶδε,ἐπιασώμε--.
γον Αυτυ χίδεα ἐσ Α ϑηνοιο᾽, ἀπσυσδολδε Α Ἰγινότῃσι “οὔσ' αὐοίοασ᾽.ὧοδὰἀπαικθμε-
γοσ' Λόυτυ χίδηο ἐρ τὰσ' Αϑηνοο, ἀπανέτες τί “ποιραιοιτοιϑήκίω,δὶΑ,ϑηναῖοιπρό
φασιοο᾽ εἶλλον οὐ βουλόμωνοι ἄποσον ῦακ, φαΐτος δύο σφέωσ᾽ ἐόντασ' βασιλῇοιο᾽
ποιραϑέαϑας «καὶ σὐδικαεολῖ τῷ ἑπτόδῳ αὔδυονὃτῆνονἀποσιιδόναι.ἃφαμούῳκα
δὲ ἀ τοοσίύσειν τῶν Α ϑηνωίων ἔλεξέ σοι Λόντυ χίδας τοΐδι». ὦ Αἰϑηναῖοι, φριέοτε
μὴ ὁκότθρα βούλειϑε αὐτοί. κοι γο ἀποσιιδόντος,, ποιζετα ὅσια. κοι μὴ ἀπποσιι-
δόντος, τοὶ οὐαντία του τέων διοῖον μιωΐηο! τι οὐ τῇ Σ΄ποίρτῃ σμυμνείλβῃ γυνέωϑϑαε ἣῥ
 “ποιραπουτοι,ϑηΐκης, βέλομοιε ὑ μῖν εἶπαι. λέγομον ἡ μέϊς δὶ Σ΄ποιρτιῇ7γενέαϑ»ἐντί
Λακςσέμον!νουτοὶ Κύ τῆν γνεὴν τῇ ἀπ᾿ ἐμέο, λωυδκον Ἐπικυσιεΐδεος ππαιΐσῦς. ἄβοον
δ" αὐοξρα φαμῖν τοΐ τε ἄλλα ποίντα περιήκᾷν τοὶ πρῶτα, τὴ δὲ καὶ ἀκούφν ἀβίςο σι
Κοίεοσίυδας"πέρι ποΐντων ὅζι σίὼὼ Λαικοσιί μαναὰ ἄξιηον ἣ" χρόνον δίκα ον.σμυενφλϑῆναε
δέ δι οὐ χρόνῳ Ἰκυδυ μένῳ, τοῖδε λέγομον. αὔοίρα μελιίσιον ἀπαιθ μονου ἐσ Σ'ποίρταν,
βουλειαὲέ δι ἐλθέν ἐς λδλουδ, προϊορ'μονον τόιαἶϑε,ἀμὰμῆδμελήσιος«ἥκωδὰτῆς
σῆς τ λαύκι δικοκοσιωίης, βονλόμωος ἀπολοσυυιὡς γυὶ δὲ αὐὰ ποῖζιν δὰ πίὼ ἄλ'
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λίω Ἐλλαΐσδι ἐνὃνὴ δ τῶν ἰΐω ηδ σῆς σιικοικοσιωΐυς ἣν λότος φολλὸς, ἐμεωὺτῷλόγῃ
ἐλίσοαυ,κοὶὰ ὅτι ἐπικίνδμωἐνδααἰείκοτεἡ τωνίν, ἡ. δὲ Ρελοπόννησυσ' ἀστραλέως
οἴρυμᾶδε, κοὰσιότι χρήματαοὐσιιμᾶποὺςαὐπούσἐςὶὁρᾷνἔχοντασ'.ταῦτοπὸὧν
ἐπιλεγομδίῳ, καὶ βουλδυομῆζῳ, ἔδοξέ μοι το ἡ μιίσια "ποίσμο' πῆο'οὐσίπο'ὑξαργν
ραΐσοιν τοι, ϑέσϑνις “ποιρὰ σοὶ, 67 ὑβοσιςαμθδῳ,ὡς μοι κέμονα ἴσοι “ποιρὰ σοὶσιδα σὺ
Δή μοικοὶ τὰ χοὕματοι δέξασε, κοι τοῖϑε τοὶ σύμβολο: σῶζε λθ.βών δο δ᾽ δ ἔχωΚΖ
παῦτα ἀποιτζα, τούτῳ ἀτπσοδουδαε. ὃ μὴ δὴ ἀγὸ μιλήτον δηφον ξεῖνος, ποσουῦτα
ἔλοξετλαδκορῦ,ἐδέξατοτί παιραιουταϑήκίωἐπὶᾧἐρυμλέῳλόγῳ:χρέναὍλ
λοῦ σιελιϑόντοο', ὃλιϑὸν ἐς τίιὸ Σ΄ποίρτην τούτου ον ποιραϑεμοωίου ποὶ χρήματα. δἰ
παοῖϑες -«ἐλϑόντου δὲ ἐο λόγοις τῷ Γλαύκῳ, καὶ ἀπποσδιεικναστας τοὶ σύμβολοι» ο-
πρό τεον τοὶ χοήματος δὲ, διω ϑζετο αὐτυποκρινόμονοσ' “Θιαΐδα». οὔτε μέμνημαι Ὁ
πρϊγμα,οὔτε μεπεοιὅνεἰοὐδὲνἐδώγαιτουτέων,ὧνὑμέλέγετε. βούλομαί τό
αὐαμννοϑο', ποιέειν “πποῖν “ὁ διίκοιιον.. κοι γου εἰ ἔλθ βον, ὀρϑῶο ἀποδοωῦσε «καὶ
ἔγε αβχὴν μὴ ἔχοι βον, νόμοισι τοῖσι Ελλήνων χρήσομοιε ἐς ὑμέαο᾽. ταῦτα ὧνὑ μῖν
αὐαβάλλομοαι κυμώσει! ἐν τέταρτον μῆγα οἰγὸ τοῦδε. δι μὲ δὴ Μιλήσιοι συμφορὴν
ποιϑύμῖνοι,ἀπτοι λλοίοσυν το ὧρ ἀπσεσερημοΐοι τῶν χοεμώτων τλαδος δὲ ἐπορδύςν
ἐσ δελφοῦς χρυσόμονοσ' τῷ χρηςηρίῳ " ἐπειρωτῶντοι δὲ αὐηοὸν ὁ χρηθήριονεἰὅρκῳ
τὸ χρόματοι ληΐσετοι, ἡ τυ ϑέη μετέρλῳτο“Εἴσδε“οἷσιἔτεσι.

» Γλαδκἐπικυδιίδῃ, ἐν μὴ αὐ τίκοι κάροιον οὕτω,
ν Ορκῷ νἱκῆσοι, καὶ χρήματα. λυΐασεάγωε.
ν ομνυ, ἐπεὶ ϑαύαγίγὸκαὶδὔορμονμοΐει αὐοίοα.-
» Αλλϑρκου 'ποίϊς δν αὐῶνυ μου, οὐδ ἔσαι χεῖρόξ5',
» οὐδ τοῦδυσ.κραετινὸς δὲ μετόνχωται εἰ σότοα ποῖ σχν
» Συμμαρβας ὁλέσῃ γενείων, καὶ οἶκον ἀἶπτοῖν τοι"

Ανοϊβὸν δ᾽δύδρκον πενεὰ μετόπσιαϑεν ἀμάνων.. ὁ. :
ταῦτα ἀκούσας ὃ τ λαδκος, συγγνώμην ον ϑεὸν ποιραιτζετο αὐτῷ φῖν τῶν ῥη-

ϑέντων"ἡδὲτιυ,ϑέηἔφῳ,ὁπειρειϑῆναι τον ϑεοῦ,, καὶ ὁ ποιῆσοιι, ἔσον δϑιΐαται.
γλαῦκοο μὴν δὴ μεταπεμὦμᾶνοοοὗσ'Μιλησίσυσξείνουςαἰποσιδοστρ!ποὶχρή-
ματοι. τον δὰ ἐΐνειο,ὃλόγονὦΑ,ϑηναζοιὅϑεὡρμήϑηλέγειἐσ ὑμέων, ἀρίσι 77.
γλαύῖσυ νῦ οὔτῷ τι ἀποχονόν ὕζξι οὐδὲν, οὔτ᾽ ἔςίᾳ οὐϑεμάη νομιζομω εἶ τλαύ-
ιϑυ, ἐκτέξιπῆαἱτεπρόῤῥιζοςἐκΣ΄ποίστησ-οὕτωἀγαϑὸνμὴδὰσγανοζεοθς"περὶ“ποι
νακατοιϑηκηοἄλλοτε,ἢἀποτούντων,ἀποδιδόναιΛϑυτνχέδηρμὰἄπαιοπουῦται,
ὥς οἱ ἐδὲ οὗτοο ἐσήκουον οἱ Α ϑαναῖοι,οἱποιλλαΐοσεν«δδὲαἰγινὴταῦπρὶντῶνπρότο-
οου οἐδικη μούτων δοῦτοιε σδιίμοοὶ, τῶν, ἐφ α ϑεναίουο ὕβοισκχν Θεβαΐζοισι χαριζόμε-
18ι, ἐποΐοίθεν ἡ Ιδυδε. μεμφόμονοι τοῖσι Α,ϑηναίοισι, κοὰ ἄξιο υῦτος ἀσδιυκίεϑαιε, ὧσ᾽

. ͵ . ᾽ ; “.ικΚ “ἊΝ. ,τιμῶωρησῦ μονδι Οὖσ' Α,(ϑηναζαυοπαρεσκόυα ζοντο, καὶ ἰω" γε δὴ “Ἶσι Α ϑηναλοισι
πεντήρῃο ἀϑὶ Σοκυίῳ- λοχείσαντεο' ὧν, τὸ ϑεωρίσα νῆαεἶλον τολήρεα αὐ ὧν τῶν
πρώτων Αϑηναίων, λοιβόντρο'δὲοὖαὐοΐαο᾽,ἔδησαν.Αθεναῖοιδὲπτοιϑόντος1αδ'
παπρὸςΑἰγνητόων, οὐκέτι αὐε βδλλοντο μὴ οὐ “ὁ ποῖν μελανῆσοιὅτε ἐπ᾿ αἰγνή
τρσι.. καὶ ἰωδ γοῦν μικόοξοομοο κυοίϑου κουλεόδμονοσ', οὐ τῇ Αἰ Ἰγίνῃ αὐὴρ δόνα μοσ',
οὗὍς μεμφόμονοστοῖσι Αἰγινήτῃσι, πρότερον ἑωὺ ὧν ὑβέλοισεἐκτῆςνηΐζον.μαϑεὸν
δὰ υὁτο σ᾽ αϑηναίους αὐόυρτὴ μούδουσ' δ σειν ΑἸἰγνήταο' κοισ᾽.συτί,ϑετοιΑ-
ϑηναζοισι προδοσίζω Αἰγίνηο,, Φραΐσικο οἱ ἧτο μόμηι ἐπιχειρήσει, κοι ἐκείνουσ' ἐς Ἦν
ἕκειν ϑοήσει βου,ϑέοντοιο. μετοιτουῦτα,κουταλοιμβαύει μῆν πουτοὶ τοὶ, σώωυςθηπουτο.
δ Μηϑοίδομος Α,ϑηναζοισι τί “ποιλαιίω μουλεομούίω πύλιν. Αϑηναῖοιδὲ οὐ “ποιρα-
γήνοντοιςἐσ' δον οὐ γοῦρ ἔτυλον ἑοῦ σουι νέδῖ στο ἀξιόμαχοι τῇσι Αἰπνωτίων συμδιοο
λέειν οὐ ᾧ ὧν κορινϑίων ἐδέον»» χρδϑαξσφι νέχο',ἐν ούτῳ διεφθαρη τοὶ πρίγμλα-
ταιοῦι δὲ Κορίνϑιοι, ἔσχν γουᾷ σττἄξιονὃν χρόνον φίλοι ἐς πὶ μαίλιφαι,, Αθηναίζσισι
διδοῦσι δεομοΐοισι ἐἰκασι νέασ᾽. διδοῦσι δὰπενταοϊάχίμοις ἀποδομονοι.σορεὴν γον
οὐ ᾧ νόμῳ ἐκ ἐξῆν δοῦνακ'ταύτας τε δὴ λαβόντος δι Αθηναῖοινὴποὺςσῷ«τέρας,τσλῃ
ρώσκντος ἔθ δ μῴκοντοιτοὺςπτοίσαςνέας,ἔλεον“5τί αἴπναν» καὶ ὑσόλησαν ἡμέρᾳ
μιῇ τῆς συρκφμούηα πχικδοΐομορὃὡςοἵ Αθεναῖοι ἐς “ὃν κοιερὸν ἃ “Πδεπένονἐςτολοῖ
οὐ ἐσβὰς,ἐκοιοοία σκά ἐκ αἰ ΑἸγήνης"(ὺδέ οἱ νὴ ἄλλοιἢ»ΑἹπνητῴωνεἰφρνηρτοῖσι Αθη
γαῖοιΣὅγιον οἰκῇ ρος ἔδοσινοὐϑόδτωνὃξ-οιδρμεώμονοι,!φμόντονὼἢγοντῆνοὐτῇνή-
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σῳ αἰγνήτασ.ταῦτα δὴ δὰ ὥσθλον ἐγίνετο, Αἰγινητέων δὲ ᾧ ποιχύσιν,ἐποιναςοίνος
τοῦ δήμουστὸ., ἄμα Νιοδόμῳ ἐπεκλιάτη σαν. καὶ ἔπειτοί στζρεαο᾽ χειρωσοίμονοι,
ὕξῆγον ἀπολέοντος"ἀγὸτούτουδὲκοὰἀϊχόσ'στ!ἐγένετο, ἐκϑυύίᾳ τε οὐκ δοῖτε
ἔγάνονοο ἐπιμηλχαναΐμονοι, ἀλλἔφϑησανξιαπεσόντοςπρότδρονἐκτῆτνήζονἢστρδ
λεῶν γενέαϑοιε τί «ϑεὅν. ἔ 7 ακο σίονο γϑ' τον δήμου ξωγρήσαντοθν 3ῆγον ὧσ ἀπο
λέοντος ἐσ δέ γις τοῦ τέων ἐκφυχν τὰ δεσμὰ μουταφϑύγοι πρὸς πρόϑυρα δήέμεβος
ϑεσμοφόρου ἐπειλοι βόμονος δὲ τῶν ἐπαιαστιτήρων, ἐἴχ(. ὁδὲ, ἐπείτί μεν ἀφρασοίσινα οὖκ ὁδοί το ἀπίλκοντος ἐγίνοντο,ἀποιό1αντοςαὐτονπὰςχείρας,ἦγονοὐτω"αἷ
χεῖρόν δὲ κέναε κἐ μισεφυκιῆαε ἔξθιν ᾿οἿσι ἔπικσοισῖρσι. τουῦτα. μλῤ νιν στρα ὁ ΑἹ
γενῆ τοῦ δὴ γοίσιχν"Ὁ-Αθαναίοισιδὲ ἥπονδ), οὐ ουμωδχείσον νηυσὶ ἑβδομήκοντα... ἕασω --
ϑέντες δὲ τῇ νχωμαλίμ, ἐπειοιλέον» Ῥύτοισ αὐτοῦ νοὖο καὶ πρότδρον Αργυΐξο-
καὶσησζο! ὅτοι μῆδ ὁ κέτι βοιιϑέοισί μεμφόμονοι, ὅτι αἰγιναῖαε νέσιο αὐάγικῃ ᾿ϑιβι
φθέϊίοε ὑπὸ κλεομῆύεος,ἔοον τοῖς τί Αρλολίσα χὥρην,Κοιὶ σμυοσεβηίαν λάκκο
σίαμονἴοισι" σιιυαπέξβηστν δὲ κουὶ οἱγὸ Σικνῶν ων αἢοΐοσι τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἐσβολᾷ,
καέστρ ὑπ᾽ Ἀργείων ἐπεβλήϑηξημζε; χίλια ποίλοανται ἐκ τίσοιι,σεντανσίαἔοι-
τῦδεσ. Σικυώνιοι μδϑέ νην συνόντες ἀσικῆσοιι, ὦ μολόγείοιν ἕμονθν ταΐλοιντα ἐκτί
(ντοῦ, ἀϑήμιοι ξίγοιε. Αἱ γινῆτοιι δὲ, οὔτε σμυεγινώσκονηρ, ἴξιν τε οὐ θαδέσθροι.δα,
δὴ ταῦτα ϑεομίῥοισι, χὰ μῆὺ τον" δὰ μοσίσυ οὐδιεὶς Αργοίων ἔτι ἐβοίϑεε "ἐ,ϑελού"
δὲἐσ χιλίονα', ἤγῳ δὲ αὐτοὺς ςϑατηγὸσ εὐρυ βάτη σνπιντοΐίεθλον ἐποισκήσικο'. “ου-
πίων ἐὶ ττλϑϑιδῖ» οὐκ ἀτσείδεηίοιν δ'αἰῶ,ἀλλ ἐτολϑύτη(ρν ὑ ταΑθηναίζων οὐ αἱ ἤνμ.
οὐόρᾳ δὲ ὃ ςρατηγθῦ εὐρυβάτηο μοννομαφίω ἐποισκίων, ζεῖ μδὺ αἰορασ ξόπῳ
“ούτῳ ἀτρκτείνει ὗν" οὗ τοτοίστου Σωφαύεοο ἦ᾿ δεία λέορ ἀποθνήσκει. Αἰγινῇ
ποὺ δὰ, ἐοῦσι ἀ τοίκορισι Α ϑαναζοισι συμβαλόντες τῇσι νηυσὶ, οἱ ἰκηστν" κοί σφεῶν
νέαο᾽ τζοτεροιο᾽αὐγοῖσιαὐοράσιεἶλον.Αθεναζοισιμισὴπόλεμεσ'σιυΐποπρὸςΑἹ
γυΐτας. ὃ δὲ τιν σης ὁ ἑωυοὗἐπποίςξε.ὥστεαὐαμαμὺἡσκονπόρτιαἰεὶ“ονϑερὼ-
πσονος, μεμνῆ ϑυὲ μὲν τῶν Αιϑηναίων,κοιὶ πιεισιςοατιδέων προσκοτη μϑήων, ἡ δια
βαλλόντων Αἰϑηναζονο. ἅμα δὲ βουλδιμονοσὃδουρεῖοςταύτη'ἐχόμενοςτῇο' Προ--
φαίσιοσπονταςρέφειϑαε τῆς ελλάδοτ,»ὺς μὴ δόντας αὐτῷ γῆν το κοὶ ὕσωρ, μαρ-
ϑόνιον μὴ) δῇ φλαύρως πράξαντα τῷ ςύλῳ,ποαραλύει πὶ ςραταγίησἄλλτες δὲ ςρα
πηγσὺς ἀποδύξαο᾽,ἀπύσειλεἐπίτοερέτοιον,καὶΑθήναο᾽,δᾶτίντοἐόνταμῆδοντέ
γος, καὶ Ἀρταφέρνεα δὲν ΑρτοιΦέρνεοα' τοαῖόνε, Αϑιλφλϑεὸν ἔθη. οὐ τειλοί με-
γοῦ δὲ, ἀπέπεμπε δ ανοϊβα ποσί εντας Δ ϑηνωο' κοὶ ερέτϑεαν, ἄγοιν ἑωῦ τῷ ἐσ ὅ-
ἦμν τοὶ αὐοϊάποσδοε. ὡς δὲ οἱ ςρατη χ9 οὗ τοι δι ἀφρϑελβθούτεσ πορϑυόμονοι ποιρὰ βα
σιλῆοο,, αταίνον τῇδΚιλυσΐηςἐςῬ Αλήϊου ποιδιίον, μα ἀγϑμονοι φροὸν “πολλὸν
“πεζὸν 68 ἐσειδυασχεούον, οὐθαδτο ςοατοσεσδιυομέροισι, ἐππῆλιϑε δὰ ὁ ναστικθὺ τπιοῖς
ςρασ,ὃἐπιτοαλθεὶςἑιοίσοισι. πτοιρεγθυόντο ὃ κοὰ οἁ Ὑππωχργ0) νέδιν ,τοὶσ, τῷ προ
σόϑῳ ἔτο! προῦπεὉἾσιξωῦ»ν'σμεσμοφόροισιδουρεϊορἑτοιμωδξεινιὶσβαλλόμῖνοιἢ
τὸν ἥσασιἐςταύτοαρ,καὶ“ὃνπεζὸν ςοαὸν ἐσβιβάζιντιοὶς τὰς νέαχρ ἔπλεον ἑ-
ξανκασίοισι Τιύρεσι ἐς τέ τωνί εν. ο,ϑεῦτεν δὲ οὐ "πποιρὰ τίὼ ἤπειρον ἔχον τὰς νέαιο᾽ ἰθὺ
τοῦ το ελλιασύνρυ,κοαὶ τῆς Θρεΐκις, ἀλλ ἐκ Σάμον δρμεώμῆνοι, “ποιροῖ το τκαβίον,
ηἢ 2ὲ νόστον ἢ; τολόον ἐφριδϑγτο.ὧρ Ια ἐμοὶ δοκέει «διόίαντις μώλιςα Τὸν πιοίαλὴὰ
  κθώ,ὅτι ᾧ προτέρῳ ἔτε] τριδόμωνοι ταύ την τί κομαδὰν, μεγάλως προσίηπαε-
ὅν. πρὸ ἡ νὴ ἡ μοίξός σῴεας ῥνοίγκαζε πρότερον ἐκ ἀλβσα ἐπεὶ δὲ ἐκ“ τκαρίξτσε
λάποσ προσφϑρόμῆνοι προσέμιξαντῇ νάξῳ,[) ταύταντὶ δὴ πρώτην ἐπεῖψον «ρα
πύεαϑν δὲ τιδέσοι, με μψημούοι ἢ πρότερον,διΜάζιοιπρὸς τοὶ οὔρεα ὄλοντο φόύγον-
πιο ἀδὲ ὑπέμειναν.δἰὃτιδσοοὶαὐοβραηροισοίμωνόι«Φ0,ιοτέλαθοναὐ τξων,οὐέπρ δ
πὴ τὰ Ἱρῶὴπὸπόλιν.τοιῖταὃγριόξευτες,5τὰςἄλλαςυὐζοιςαὐάγοντο.οὐᾧὃ ὃ--
"οι Ἴαὗτοι ἐφίεω,διδήλιοιἐκλιπόντ᾽ νὴ αὐἹοὶ πἰὼ δῆλον, ὄλοντο φΦόύτοντος ἐς τῇ
γον.η ὃ ςρατιῆς νουταιτσλεύσας,ὃδᾶτις προτλώξις,ὅκ ἔα τὸς νέας πρὸς σίὼ δῇλὴ
“προ(δρμάζεοϑ, κἰλλὰ πέρην οὐ τῇ νωναΐμ. αὐτὸρὃ πυϑόμλ ὑνα ἴξιν δ Δήλιοι, πέμπε
κήρυνοι, ἐγόρδυξ σφι τοίδε. αὔοίοες Ἱροὶ,τίφδύγοντοςἀχιόϑειὲκἔπιταδία πουταγν ὄντ᾽ποτ ἐ μϑ, ἐγὼ τὴ τ᾽τὴ αὐτὸς ὃ ,»ο]ῦτότε φονέω,καέ μοι ἐκ δασιλῆοςὧδε ἐπαίσοιλη7.οὗ
ἔ κόρῃ ὦ δύο ϑεὼ ἐγώνονηο, ταύτην μηδὲν σἴγεαϑε, μότο αὐσίὼ σέ χιόρην , μήτε ὧν ἃ
κήραςαὐ τῆς. γαὔ' ὧν τὸ ἄταιτε "5 τὰ ὑμέτερα αὐ τίωνἡπίῶνῆσον νέμεϑϑειπαδῆα
υἷὸ ἐπικηρυκδύσατο ᾿οἿσι δηλίοισινμιᾷδὲρλιβαφωτοῦ“τοκνιόσιατοίλοιντοι κουτοι-.
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νήσας, ἀδὴ οὐ βῶμον ἐϑυμίησι. λᾶπιο μὴν δὲ τοῦτα "“σοιίσαο, ἔπλεε ἅμα τῷ
ςραπῷἀϑὶνίὼ Ἐρέτθιαν “πρῶτα, ἅμα ἀχόμᾶνοσ'κοιΤωνασ',κοὰΑἰολέασ᾽.μδὰδὰ
οὗτον, οὐϑεῦτεν ὁξαναλϑούχο,, δὗλος ἐκινή,ϑη ὡσ Αέγουον δήλιρι,κοῦὶ προτοιτ.
ὕσατα, τοὶ μέχοι ἐμέο οὐσειαϑ σα. καὶ τοῦτο μή κου πόϑο᾽αὐδρω!σοῖσιτῶνμελ-
Λόντων ἔσε λοις κουιοῖν ἔφενε δ ϑεόσ. ἀϑὲ γοιὶ Δαρείου τον γεοίπσιος, καὶ Ξόν ξεῶ᾽
 ΝΜ δαροίου, κοὰ Αρὸ ξόδξεω ον Ξόνξεω, τειῶν τουτέων ἐπεξῆσ γυνείων,ἐγώνε-
» πλίωυαποὶτῇ ελλάσι," ἀδ[ εἴκοσι ἄλλας γθνεὰρ τὰσ' πρὸ δ ουρείον γυνομλέίασ'.
τοὶ μᾶν, ἀγὸ τῶν τιδδ σίων αὐτῇγῶν μενα, τοὶ δὰ, ἀπ᾿αὐτίωντῶνκορυφαίων“περῖ.
τῆςοὐρχίοπολεμοαύτων.ὅτω οὐδὲν ἰμδ ἀφιοῦσ' κανυϑή γοι δῇ λον,τοσοῖν ἐοὔσαν ἀ.
κένητον. ποιὰ οὐ χρησμῷ ἰω γεχραμμᾶδον πσεοὶ αὐ τῆς ὦϑο. τς
κρήσωκοι Δῇ λον, ἀπίνηηδν "πόρ ἐοῦσα. ᾿ς

Δωΐατοις δὲ πουτοὶε λλωΐσθι γλῶσσαν ταῦτα τὰ ἐνόμωτα, δουμέϊος ἐρξείησ Ξέρ
ξηφ οὐ ον Αρ ξ6 ξας, μέγας οὐ ή]οσ', οὕτοις σὴ τί βασιλῆας ὧϑε δὴ ὀρϑῶς κουτοὶ,
γλῶσσαν τίιὸ στ τόδυν Ἑλλιιδῖν κοιλέοσιον. ὁ δὲβαρίβαροι ὧσ ἀπῆραν ἐκ τῆς δίλὲ,
προσίλχον πρὸς ποῖα νήσους. οὐβόδτον ὃ ςρατιίώ τε ποιρελοίμθανονἡὃμήρος τῶν υν.
σιῶτάων ται σδισ' ἐλοΐμβανον. ὡς δὰ περιιταλέοντοσ' τὰσ νήσους, προσίοον κοὰ ἐς Καὶ

3 ν λα ε , - ἢ γηῚ2 2} 2 20ῸΣ 4. .ρυσον,οὐ "᾽ν δ’ σζϑ. ὁ καρύςιοι οὔτε δ μήρεος ἐδιίφοίαν,οὐ τε ἔφαίαν ἀδὲ πόλις ἀςν
πεύτονας ςοατούεαθοιε,λέγοντεςἙρέπτοεωῦτοὸαϑηνας,οθαδχατούρυςἐπολιόρ
κεόι το, Ἀοιὰ τί γῆν στρέων ἔκειρον, ἐο ὃκαὶ δ Κουρύςισι “ποιρέσυσαν ἐσ'τῶν Βόβσῴ-
ὧΥ τί γνυὥμηνἘρετοιέόσἰνδὲτοῦνθαρφόμονοινὼςρατιίωδσίὠτιὅδσικίωῦτ)σφἕαςἔπι.
τπολίουσιχν,Αθηναίων ἐδεή,ϑη ((εν στ σι βόν,ϑοὺς γὸνίαϑοιε. Αθεναῖοι δὲ οὐκ ἀππεῖπτοιγο
πὸ ἐπαικονοίίω αλλὰ τοὺς τοβακαοαλίους κληρόχίονποις τῶν Ἰτσσο βητέων χαλια.
δέων τίῤ χιόριν, τούτονο' σφι διδοῦσι τικωρσύς. τιν δὲ ερετοείων ἰμ οὐλα οὐδὲν ὑγι.
ἐσ βούλδυμαι δὲ μετε πέμιποντο μὲν᾿Αθηναίτον κἐ Φρόνεονδὲ διφασίας ἰδίαο.οἱμϑὺ,γὐαὐτζων ἐβουλϑύον» ἐκλιπεῖν σἱὼὸ πσύλιν,ὃς τὸ ἄκρα τῆσ' εὐξοΐγο.. ἄλλοι δὰ αὐ τς -
ὧν Ἰδια καρδορ προσϑεκο μοροι 'ποιρὰ τον πϑνσεῶ ὀἰσεόϑαε,, προδὸοΐην ἐσικδυοΐξοντο-
μαϑοὸ δὲ ηουτζων ἑποΐτερα ὡσ εἶχα αἰοάνῳς ὃ μόϑωνοο, ἐῶν ἢ" Ἐρετοείων ταπρῶ
τοιφροίϑή τοῖσι κουδὴ τῶν Αθηναίων “ποΐντα τοὶ "ποιρεόν τοί σζϑι πρήγμλατοι προσι-,
δύετότο ἃ ποιλλάοσεοϑαξ σζδεας ἐσ' σἰυὸ σφ «τέραν, ἵνα μὴ προσιιτούλωνται ὁ δὲ Α-
ϑηναῖοι ταῦτα Αἰ δέν συμβουλϑίδντι,πείϑοντου.τὸαὗτοιμὰσδιαξαὐτπεοἐςρο-.
ἡδν, ἔῶϑον σφέας αὐ οὖς. ἃ δὲ πόδίθαιταλέοντας,κουτέοον τοουέας τῆς ρετουῆσ'
λδρη0πουτοὶτόβωνος"ἡΧοιρέαο'καὶΑἸήλια "πουταορῦτεῖ δὲ ἐς τωῦ τὰ τὸ χροία,
αὐ πίκοι ἵσσοις το ὕΖεβάλονη, νὴ ποιρεσκδυάξζον» ὧσ' προσοισόμονοι τοῖσι ἐ λθροῖ-:
σι,διδὰἘρεῖμέσο,ἐ πεξελθεῖν μϑὺ καὶ μαχίσαϑοι οὐκ ἐποιδῦν» βελίω. ἶκφο ὃ δια
Φυλοίξαίον τοὶ τείχιχ, τούρυ σφι ἔμελλε πσέοι, ἐ πεῖτοοἱ πο, μὴ ἐκλιπεῖν πίω πό-
λιν. προσβολῖο δὲ γγνομδέησ καρ πϑδρῆς πρὸσ Ὁ τεῖλοῦ, ἔπι πον μὴ ἀδὶὲ ἕξ ἡμέ.
ραο' πολλοὶ μῖν ἀμφοτδρων«τῇδὲἐςδομε,εὔΦορβόςτεδαλκιμαίλου,Κοὶὶ φίλοαγρ᾽
ὁ καυίου, αι τῶν ἀσωῶν δόνα μοι, προσιδοῦσι οἵσιτ' ἔβ'σῃσι σἰιὸ πόλιν.οἱ δὲ, ἐσελ,
ϑύντιο ἐς σἰιὺ πόλιν,»ῦ»ἰδΧ,τὰἱρὰσυλήζφιντοσ,οὐἔπρησινἃποτιννύμᾶνοιτῶνἐν
Σοιρ δεσι κουτοικου ϑένῆ Ἱρῶν, Ὁ ὕηο 5,1 αὐϑρώποοισ ἠνοίραποσιίστκνηο «ουτοὶ τοὺς δὰ
οείου οὐ οίσ- χειβώσοίμωνοι δὲ τίιὸ ἘρετθεανΙῇἐππιορῖντεςδλίγαςἡ μέραο᾽ἔπλὸ.
ἐσσί αἼικίω, κοιτόν οντος το πολλὸν,κοὶὰ δοκεοντας ποῦσοι τοὺς Αἰϑηναΐοες τοι
σειν,τοὶ,καὶ οὖσ Ἐρεϊιξασ᾽ἐποΐισαν.κουἰμὴγοῦνδ᾿μοωυρραϑῶνἐπιτηϑεώταονχῷ-
οἷον τῆσ'ἀπικῆοοὐὑππεῦίθα,κοὰἀγχοτοΐτωτῇσ'Ἐρεϊίης,ἐσ'οὔγὐσφιπουτηγέρο.
ττσαΐηοὁτπεισιςϑάτρω. Αθηναῖοι δὲ δ ο' ἐπιΐϑον-» παῦσαι, ἐθοἤ.ϑεον κοτὲ αὐτο) ἐσ ἣν.
Μμαραϑῶνα.γον δόσφεας ςρατηγαὶδέᾳοι.πῖδυ,ὃδίμουνοἰωῦμιλτιοσησ,Ἰγρνποῖ.
τέρα Κίμωνα δ᾽Σ τησοιγόρεω,κουτέλοιδε φυγεῖν 02 κα ϑεναίων τεισίςιοατοι "ὸν 1 τῶῦ--
κροΐτρος. κοιὲ αἰ τῷ ᾧδἴγοντι, λυ μησιάσοι αὐελεἶαϑ» τεθοίτπτῳ δωυβη "καὶ το τὴν.
μῖν σίιὸ νίκην αὐελόμονόν μιιν,τὠνονὑβονείηοιαϑ,τῷ ὃμομεῖἰῳἀδιλφεῷμιλπιάσιῃς
μὰ ),τῇ ὑσόδιι ὀλυμσσιάσι “ρὗσι αὐ τοῖσιἹτασοισινικοῆν,ποιραόιδοῖτφσιςράτῳαἶα,
κηβυ χϑῆνοσε.και τί νίκαν ποιρὰσ “οὐτῳ,ιωτῆλιϑεἐπὶταἑοῦοὗὑ τού ασονδοσ. καὶ
μὲν αἰελόμονον ἴσι αὐτοῖσι ἵ-πσοισιἀλλίω ὀλυμπιάσοι, κοιτέλοιδε ἃ ποθανᾶν ὑγὴὶ
πὸν Π'εἰσὶσράτου του έσίον, οὐκέτι “ππεοιεόντος αὐ οοὗ τ εισιςρύου. κτείνοισὶ ὃ οὗτοί
μέν κουτοὶ ὁ πρυτανάϊον,νυοὺςὑπείσιχντοσ'αὔοίσχς.τίθα ακδὲςκίμὼνπρὺἢἄ-.
τεῦρ) πέρην τῆσ᾽δικιωΐλῃσ ποιλεομίθδης δ. κουταῦγίον δ᾽ αὐ τον, αἱ σοι τοθω-
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Φαται αὖτο,αἱ Κἂν λυ σιωϊοῖκα αὐελόμονδι. ἐποίησαν ϑὲ κοὰ ἄλλωι ὕπεσοι ὃ-
δῊ τῶνὁποῦεὐαγϑρεῶλοίμφνός:τολέω δὲ τοντέων,οὐοῖνιμισζ.ὁμὴδὲ“τεσβύ-
τόροο' πιῶν ποιίσίον τῷ Κίμωνι Σ᾿τη στελϑρηο᾽,ἰμδτηνικαῦτοιποιῤῥοτῷπποίζῳμιλτὶ
αδιμ Πεφόμονοςοὐτῆ!Χδὲσονήσῳὃκαὶνεώηθμοσ,ποιῤαὐτῷ κίμωνι ἀϑίω πσι,τούνομαἔχων οἱγὸ τον' ἐματέω τῆσ' κόρ σονήσον μιλπιάσδιω,μιλτιωδηο.οὗτοςδὴδὲνρέτεὁ
μιλτιάσης ἥἶιθον ἐκ τῆσ' χϑδσονήσον, ἐμπαεῷδυγοο' διτσλέον θαΐατον, ἐςρατγῳβ
Αϑιναζων, ἀμιοι μὴν γοιδ ὦ φοίνικες αὐτὸν οἱ ἐπισιώξαντορ μέχρι τμβρου, τοὶ ὉΔ
λοῦ ἐποιοῦντο χοιξεῖντοκαὶαὐαγαγεῖνπποιρὰβασιλῆαἄμα δὲ ἐκφύγδυτα το »ν-
τοιῦ, κοιὶ ἀπικό μονον ἐσ' τίώ ἑωῦτοῦ, δοιιζον τοί τε ἄγοιοἱ ( ταοίι, ἴσῃ ἡρονθδῦτέν
μὲν ἐἱ ἐχθροὶ ὑπσοϑεξάμῆνοι, ὑπὸ διηοισήφιον αὐτὸν ἐσχγοαλόντεῦ οἐσιίωξαν τυραν.-
γἱδὸς τί σ οὐ κόρσονήσῳ . ἀ ποφυχον δὲ καὶ τούτους, ςοατα δ οὕτω αϑηναίων ἀ-
«σεδέλϑη, δλρεθεὶρ αἰπὺ ν' δήμου "κοὶπρῶ τοὶ μὴ ἐόντων ἔτι οὐ τῷ ἀσεὶ οἱφρατη--γὴ,ἀ ποπέμιπου ἐξ Σ'ποίρτην κήρυνοι Φεισγτσαίσαν"οἱϑηναῖον μὲ αἰοίρα,, ἄλλως δὲ
ἡ μδρ θοϊθόμον το,κοὶ τοῦτομελετῶντα-τῷ,δὧοαὐτόστιἔλέγοΦεισιταίδε,χὰΑθηναζαισι ἀπσήγγελε, πσερὶὁπουρϑέγιονὅροοὁ“παϑὸ τεγύιο, ο΄ποὶν “σεριαἰΠΠ4.
βώσιυται δὲ τοὔνομα οον' εισιπσίϑεω “ὃν τιᾶνα,, α ϑωναΐοισι κα λϑῦσοιι ἀποιγγεῖ-
Δλακ; διότι ἑωϑηον' οὐϑὲμέϊω ἐπιμέλειαν ποιδῦνπσοω ἐένηος δύνα σὰ Α θηνοζοισι , Καεὲ
ἡρλλαφθῦ γυνομῖα ἡ ΦῊ στρ ἴσι χρησίμου" τοίδέ τι νὴ ἐσομβέκιἡ πωῦτχα ΚΧ Αθοναῖοι,κοι
ταιφοΐντ' στρ ίσι δ ἤδη τῶν πρηγμι των, παιτεύσαντος ἦ. ἀληϑέα, Ἰοβύσαντο ὑπὸ τῇ
ἀκροπσόλι Παρὸς ἱρόν" Καὶαὐτὸν ἀχὸ ταύτησ τῆς οἰγγελίηο' ἂν σΐᾳσι ἐπετείῃσι καὶ θυμιπτοδὲἸλοίσηεον77τότοδὲπεμῷθεὶςὑτοὺτῶνφοίταπῶὃΦεισ)τοσίσαςὅτος,ὅτε
τοίρ ὁ ἔφη καὶ τῶν τιᾶνα φανήγοιεδιότεραῖοσἐκοὗΑθεναίωνἄςεουἰμῦοἱΣ΄ποίρ:
τινάται μονος δὲ δ᾽ οὖς αῤλοντας ἔλεγε, ὃ Λαικσίχ μϑίιοι, Αθηναῖοι ὑμέων δέ
οντοῖν σζρίσι οιϑῆ0,κοὰμὴταϊοιϊδιᾶνπόλινοὐῥχαιοτοίτηνοἱτοῖσιἘλλῃσιδὸν-
λοσιουΐῃπερι σεσοῦστον πρὸ αὐοΐρ ὧν βαρ βαῤβῶων ἡ γοᾷ Ἐρέτιά τε να ἠνοϊοαπόσι-.
σθοι νοὶ πόλι λογήμῳἡἙλλὰςγέχονε ἀοϑενεσόνα, ὁ μὰ, δή στρ τοὶ οὐτοταλμθία
ἀπήγγελε' »Ἷσι δὲ, ἔαϑε μῆν βου ϑέειν Αθηναΐοισι. ἀϑωαταδέσφι ἰωδ “ἰποιρουυηί-:
ποῦποιέειν τοῦτοι,οὐβουλομένσισιλν4νον νόμον.ἰω γϑ ἱσαμλδη τον μίωδο ἐνω-
τη. ἀνοατη δὲ οὐκ ὕξελϑύσφοϑαε ἔφασαν, μὴ οὐ -σλήρεος ἰόνηοο οὔ κύκλου «οοὔγρι μὴ
νι πέιὸ πποινσί ληγον ἔμονον"τοῖσι) ΟουρΘουγοισιηουτηγε το ττσπίης ὃ Ὁεἰσισγροαίηου ἐς,
ὧν μωραϑώδναι,η' “πποέροιομύζης νυκηὰς ὄψεν ἰσδὸν οἱ ὦ ὕπνῳ τοιΐωδδι. ἐδόκεε ὃ τ πο
"πήης τί! μῳΕὴτῇἑωῦτοῦσιωδυνηϑῆγοε,σιωςβαϊλλϑὺ ὧν ἐκ ον ὑνέρε ποιτελϑεὸν ἐσ
τὰς Αθήνα σ᾽ καὶ αδαστ(έμονος πίω αρ' χὴν, τολδυτήσειν οὐ τῇ ἑωυτον' γηραιόςἐκ
ΜΔ δὴ τῆς ὄζεος σμυς βάλλε» ταδτα.τότοε δὲπουΤῊ γεόμονος,τοῦὉΜι,τοὶαὐοίροζπσο
σὸς πὶ 02 Ἐρετοζηο' οἰπέσε ἐσ' τίιὸ νῆσον πίιὸ Σ τυρέίων,κοιλεομθέηνὃαἸἰγήλέαν.τοῦ
ἢ δὲ, κουτοιγο μᾶϑαο᾽ ἐς ὃν Μουραϑεῦνα τοὶρ νέαι, ἄρμεξε οἷηος . ἐκβαῤχαχο δὲ ἐσ
σέ γῖϊν τοῦσ' βαρ βαβοῦς, διξταοτε" καέδιταῦταδιέποντι,ἐπσῆλιϑε“Ποὐ» εν τς
κοὶ ῥῆξαι μεζόνωρ,ἢὧσ'ἐώϑεε.δα δὲ πρεσβυτδδῳ ἐδντι,τοῦν ὀδόντων δὶ πσλόδεςς
ἐσείον:». »ουτζων ὧν οἵα τῶν ὀδόντων ἐκ βάλλφὑ τοῦ βίησ' βύξωο “ἐκπεσόντοοδὲἐρ
νἱρὸ ἰάμμον αὐ οὗ, ἐποιέετο πολλὴν ἀσουσὰν ὁ δυρᾶϊν. ὡςδὲσὐκ ἐφωΐνευ διὸ ὀδοῦσ,
αὐαοενόξας, τε πρὸς “οὖς ποιρετεῶ ταρ. ἡ γῆ ὅθι οὐκ ὃ μετόξῃ ὅ8,οὐδέ μεν δου.
σόμεθαὑπὸχείοίηνπὸεἴσοι-διο'σονδέτιμόιμόνοο'μετῆν,ὁὁδοῦφμετέχειτσαί
ες μὴὺ δὲ ταύταν τῇ ὅψεν σωωςβαλλλοῦ ὑξεληλυϑούαι. Α,ϑηναζοισι ὃ ποτα μαοΐσισι οὗ
τορι! Ἡρακλέοσ, ἐπῆλθον βου ϑέοντος υλαταιέεσ' πτοινδίαμεί.ὴ γοιῇ καὶ ἐδεσ --
κασοῖν σφεαο' αὐ »ὺς ἵσι Αθαναίοισι δι τ' λοι τοι σιν κοῦ πόνεο ὑοῦ οὐ τέων δὲ θα
ναῖοι συχνοὺς ἴσια αὐωμερέονῃ. ἔδοσαν δὲ ὧδε,παιεξ ὁμῆνοι ὃ σὲ Θηδαΐων ὁ Πλαπομέες,
ἐδίδοσαν πρῶτοι ποιρατυχοῦσι Κλεομίϑεΐ τε τῷ Αναξαροίοίϑιω,κοὶ Λακεσθ μον!
οἱσι σφέαχο αὐτούς. δι δὲ, οὐδεκόμῆνοι,ἔλεγόν σφι τοῖϑε. ἡ μὲς μᾶν, ἕπουτόνῳ τε οἰκίο-.
μον" ποὶὰ ὑμῖν ποιήδέτισ' γίνοντ'δὴἐπικὸνοία{νχρήΦϑαίητεγϑδφρλλάναςὕ}-
αφοΐθ ποσδιιοϑέντος, ᾧ τινα πυϑέοϑοι ἡμέων συμῥουλϑδομῆν δὲ ὕμεῖν δ αὔοι ὑμέασ᾽
αὐ τοὺς Αθενωίΐοισι, σλησιοιχώ ροισί το αὐοίοαίσι,κοὶ πιμωρέφν ἐδσι οὐ κακοῖσι. τωδτα
σωυς βού Ἀόνον δι Λαικεσθιιμόγιοι,οὐπουτοὰὶδυνοίεν ὅτω τῶν τιλαταιέων,ὡρ δουλέμε
γοι Οὺςφ Αθεναΐςρᾳ ἔχειν πόνεσ' σμυεςεῶτασ Βοιωτοῖσι. Λακεσιωμόνιοι μλδνωυ, τιλα
ποαεύῦσι τοῦ τοι σιυς βούλδυον.οἱδὲ,ὃκἠποίςισαν,ἀλλ᾽ΑθηναίωνἹρὰποιϑύντων τοῖσι
σϑεοιου ϑεῦῖσι, ἱκώταιςἸζόμονοιἐπὶὧνβωμϑὲ,ἐδιίδυσοί σφεα οὐ τούσ. Θηβαῖοι
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δὲ πυϑύμονοι ταῦταἐςοατούονηο ἀϑὲὶ τοῦστιλουτοκέχο.Αϑηναῖοιδέσζϑιἐβούὃς-
57. μελλόντωνδέσζἐῶνσιαἱ]ήν μάχαν Κορίνθιοι οὗ περι δον. ποιρατν χόντος δὲ,κοι κουτοιλλάξαντουἐπαιτεαὐτωνἀμφοτῴρων,οὔριίθιντέχερίυυἐπαὶτοῖσϑὲἐν
Θηβαίονο' Βοιωτῶν,τοὺς μὴ βουλομβόους ἐσ Βοιωτοῦο' τολέφν-Κοοίνιϑιοι μὴ δὲ τω
τοὶ γν ὄντος ,ἀ ποι δλιάοσοντο. Αθεναίζοισι δὲ ἀπιοῦσι, ἐπαεθύηοιντο.Βοιωτοί.ἐπι,ϑέμῆνοι
δὲ ξασόϑησαν τῇ μάχῃ. ὑπερβαύτεο ὃ ὦ Αθεναῖοι, “οὔσ᾽δΚορίνιϑιοιἔϊϑηνοινΓιλϑιτας
θῦσι Εἰ οὔρους, τού υὐ ὕτσερ βαύτεσ, εἰν ασωγὸν αὐδν ἐποιήσαν οὖρον Θηραίοισι
πρὸσ' τιλϑιτοι ἔαο' ἔϊνοιε κουὲ γσιαῖς. ἔδοσαν μὴν δὴ δι τιλοιτακέεο'στρἑαο᾽αὐτοὺςΑὶ
ϑηναίοισι Κόπῳ τῷ ἀἰρημάῳ. ἧκον ϑὲ τότο ἐς μαραϑεῦνα δοιϑέοντες τοῖσι δὲ Αθηναζ-
ὧν σφ τηΓΟσι,ἐγίνον»δίχααἱγνὦμαι.τῶνμῆν,οὐκἐόντων,συμβάλλᾳνὀλίγον
γϑ εἴνοι ςρατιῇ τῇ μέσων συμβαλέειν «τῶν δὲ,κοὶ Μιλπιυύϑεω,κα λόυδετων" ὧσ'δὲ
δίχα ἐγίνονηο, κοτὲοὐποικἡχείρωντῶνγνὡμέωνοἰθαδ'τοι,ἰωδγϑ'οἱδέπουτοσψηῷ1-
δοφόροοὃτῷκνάμῳλοιχῶν,Αθυνωΐων πσῦλεμαρχώειν"ΤΟΊΤΟΙΔουεὸνγυὶΑθανοῖοι,ὃ--
μϑψηφον ὃν πολέμουγλον ἐποιδῦντο "» σι φιΘατΆ191σι . ἐμ δὰ “το πολέμουρ οὐ
καλλίμαλος ἀφλδυαΐος, πρὸς οὗν ἐλθὼν Μμιλπιάσηρ,ἔλε τε τοῖδι.οὐ σοὶ να Καλ
λίμαχῷδξιἢ κουταιδουλῶζρα αιϑήναρἢἐλδυϑέραςποιήσαντα,μνεμϑσωνον λιπέ-
χε ἐς ὃν ἅπαντοι αὐθρώπων Θἴον, εἷον οὐδὲ Αρμόσδιός τε τὴ Αρισογείτων λείου
σι. νωῦὙῈδὲ02οὗἐγύνογτο Αθεναῖοι, ἐς κίνδωω οὐ Ἰκουδ μέγιςον. κοιὶ ἐμ μϑΐ γω ὕπο
κύλψωσι "οἵσι Μήδοισι, ϑίδοκτοι,τοὶ,πείσονταιποιραϑαδὸμλύοιτασσίᾳ-ἰωδὲ“σεοιγέ--:
γητοῦ αὐτῇ ἧ -πόλιρ,δίῃτῷἔξπρώτητῶν ελλενίσων φιλίων γγνέϑϑιι. κοῖς ὧν δὰ
ταῦτα δά το ἢ γνέϑαε,καὶ νσῖς ἐς ἔτι τουτέων αὐήκᾷ τῶν πρεγμι των “ὃ κῦρος
ἔχειν,ναῦ ἔρχθ μαι φράζωνἡμίωντῶνςοατηδἐόντωνδέηρι,δήχοιγίνονταιοἷγνὦ
μώε. τῶν μῆν,κα λένόντων, τῶνδὲ οὐ συμβάλλῳ .ὧδμάδνω μὴ συμβάλωμω,, ἔλ-
τοῦμαΐ τινα ςασιν μεγόλίω ἐμαπεσοῦσαν, δ᾽ασεί σείν 'ποὶ Αθεναίῶν Φρονήματοι, ὥστε
«ηδιίσοιι. ἐμ ὃ συμβάλω μον πρίν τι κοὰ σαθρὸν Αϑοναΐῶν μετοξετώροισιἐγγενέαϑ»,
ϑεῶν πὸ Ἶσὰ νεμόντων, οίτεεἰμῆὺπεριγενέαϑντῇσυμβολῇ.ταῦταὧν ποίντα. ἐς
σὰ γαῦπείνᾷ κοὰ ἐκ σίο ἄρτη τοι. ἰω γου σὺ γνμᾳ τῇ ἐμὴ προϑϑῇ ἔς. ποῖίοτς
ἐλδυϑθέρε,κοὰ πόλις πρώτη τῶν οἱ πῇ ελλαάσὶ " ἰωδ δὲ τῶν ἀποασευσόντων τίν συμε.
βυνλίω ἵλᾳ, ὑποίρξει τοι ἃ, ἐγὼ κουτέλεξα ἀγαϑῶν ταλαντία.. ταῦτα λέγον ὃ
μιλτιαδηο, προσιίτοζτοι ἐὸν καλλίμαλον. προσγυνομῆίκο δὰ τοῦ πολεμάρηου ηἶ
γνώμῃησ',ἐκεκύρωτοσυμξαἴλλᾷν. μξιὶ δὲ,διςρρατηοἱ, ὃ γνοὐμκἐφέρε» συμοάλλᾳν,ὡς ἑνοΐση αὐ τῴων ἐγήνθο πρυτανεῖα τῇσ'ἡμόδηο,Μιλτιάσιῃ ποιρεδιίσδοσιχν. δδὲ ϑὲ--
καμονος,ὅκω τὶ συμβολίω ἐπριέσδ, πρίν γυ δὴ αὖ “οἵ πρντοανεΐι ἐγένϑο.ὡσ᾽δὲἐο'ἐ-
κεῖνον περι λιϑε,οὐ θαῦτοα δὲ ἐποίοσοντο ὦδε Αϑηναῖοι,ῶσ συμ βαλέοντου. οὗ δὰ ὃς
Ἰμσῦ κέρωσἡγύε:Ὁὁπολέμουμιθο' καλλίμαλοσ. δ γόμος εἶχι οὗ το τοῖσι Αθεναΐ
γισιμὸν τλέμαρηον ἔχειν κερασ' ΤΡ ϑεξιδῃ" ἡ γεομῖδον δὲ γούτον,3εδέκογτοὡςοὐβξιθε-
μέονὉ αὐφυλαὶ,ἐόμοναιαλλήλωνιπτολδυταῖοι δὰ ἐ τοίοσον» ,ἔλοντος ὁ δ)ώνυ μοκ
κέρας τιλαταιίεσ'. γὸ ταύτας γουβ σζϑὶ τῆρ μάχης,βϑυσίασ'Αθηναίωναὐαγόνηἐσ
'πανηγύριασ' τοῖς οἱ τῇσι σεν τοτηοἷσι πνόμθήασ᾽,κοιτούχι7ὃκῆρυξὃΑθυνοῶοσ,ἅμα
τε Αθενγαίοισι Δ ἔγτν γίνεϑϑοις ἀγαϑα,κοὶ τιλθυτοιδῦσι.τότεδὲταοσομῆνωντῶνΑθὰ
γαίῶν οὗ τῷ μουραθῶνι, ἐπνε» "ιόνδέ τι. ὁ ςραγίπεσδον ὕ} Ισυύμονον τῷ μυσικῷ ςρα
ἢ πέσιῳ, ὁ μϑ αὐ τοῦ μέζον ἐγίνετο ἀϑὲ ταάξιασ ὀλίγας. κωΣγαύ τῳἰμδ ἀσϑέταν
ὁ ςραγόπεθὸν.. “ὁ δὲ κέρωο᾽ ἑκοίΐτερον, ἔῤῥῳὉτολήϑεὶ,ὧνδέστριδιετίτακ., Κα
τοὶ στῇ ἅπα ἐγίνεν ποιλοὶοὐθαῦσοαὡςἀπείθησοονδΑθηναῖϊοι,οἠόμῳἴοντοἐςτῶνδαρ
βαρινρ, στιν δὲ φοίσνοι οὐκ ἔλοίοσονόῖν οἱ μεταΐχρεον αὐ τίων, ἢ ὀκτώ. δι δὲ πιόνσσα
δρέωντος οδόμῳ ἐποιόντοις,πτοιρεσηδυάξ ον ὡςδὲξδμονοι. μανίζω τε τοῖσι Αθηναίοι
σι ἐποέφόμον,καὶ ποΐγχυ ὀλεθρίων, ὁρέωντος αὐ ρὺσ ἐόγτοις ὁλίχους, τὴ πούτρυς οἱοό
μῳ ἔπειλομζουοοὐτοἵτσσουὑποιρηούσησ᾽σφι,οὗτεὉξδυμώτων-Ἰωδταμένω
δ βουμδαροι πουτείκοιξον. Αθηναῖοι δὰ, ἐπείτε ἀθρόοι προσίμαξαντοῖσιδουοὐλοισι,
ἱμάχοντο ἀξίως λόγου. πρῶτοι μὲν γουλ πλλόνων ποίντων,τῶν(ἡμεῖςἰδιμον,ορόμῳ
ἐρ πολεμέςδε ἐχλίσχν»». πρῶὈἱτοαὐέορντοξοϑῆτοίτομησικὴν δρέωντες, καὶ ὧν
αὐοΐραο Ἰαυΐτην ἐσϑημέσυς «τζωὸδὲ,ἰυὐ)» Ἶσι Ἐλλεσι κοι γοὔνομα, ὁ, μέσων Φόβοσ
ἀκοῦσοιι. μοιηθ μῶν δὰ οὐ τῷ μαραϑὧνι, χρόνος ἐγέγιθο πολλός .κουὶ ἡ μὴ μέῶν ἠξ
τραγρσέδου ἐν [Άφν δι Οουβ βαροι,τῇ, ὀρίομ το αὐοὶ,καὶ Σάκαι ἔτιτάχα.πουτοὶ
Δ μὴν δὰ ἐνίκου δ βαρ ουροικοὶὼ ῥήξαφτορ,ἐ διίωκον ἐσ γί μεσόγακαν. ἃ δὲ κά -
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βυσ᾽ ἑποίτερον,οὐἤκονΑϑανοῖοίτο,κορὶτιλοιτοιἐδῖν. γιιοῖντοςδὰ ὁ μϑὺ τοϊαμμίζος
τῶν βορβαβων, Φϑύγειν ἔων" τοῖσι δὲ ὁ μέσον ῥή ξασι αὐ τίων,, σμυαγαλοῦτασ' πὰ
τώρεα, ἐμαδλοντο" καὶ οὐ ἰχθον Αϑηναῖοι-Φδύονοῦδὲ“Ἶσιπαόνσῃσι,ἐΐποντοκάπον"
τιο- ἐο ὃ ἐπὶ πίὠ θάχονοσοιν ἀπσικθ μονοι,πῦρ τὸ αἴτοον, καὶ ἐπσελοι μιβούοντο πῶν νε--
ὧν: καὶ τοῦτο μῖὺ οἱ "οὕτῳ ᾧ φλέμῳ ὃ φλέμουρλοσ καλλίμασος διαφθείρετη,αὐἂρ
γυνύμονοσ' ἀγα ϑ6ο'. ἀχὸ δ᾽ ἔϑαφε τῶν ςϑατηδι, Στὴ σίλεωσ ὃ Θρασύλεω"τοῦτο δὲ,
Κωυαΐγειροσ δι εὐφορίωνος,οὐθαδτοιἐππιλαβόμονοστῶνἀφλοίσων νηδο', σἰὼ χεῖρα
ἀποκοπεῖσ' πελέκοϊ, αἰπῇεἰ.τοῦδὲ,ἄλλοιἃθηναΐων“πολλοίτο,κοιὀνομαςοί.ἑ-
τὰ μὴ δὴ πὸδν νεῶν ἐπεκράτησαν ἔδπῳ τοιῷδε Αθυγαῖοι, τῇσι ϑὰὲ λοιτοῇσι δι ον-
ωλοι ὄξαφακρουσοίμόνοι,καὶαὐαλο.βόντεςἐκτῆτνήσον,οὐτῇ,ἔλιποντοὶὉἘρὲ-
τοέηοαὐοίοα ποσδι, περι πσλώον Σολζιον, βουλόμῆνοι φθῆνοιι τοῦς Αθηναΐσυσ ἀῶ!
τ μϑέες ἐς ὁ ἄςυ «αὐτίη ὃ ἔοψ Αθηναΐοισι Ὁ Αλκμαιωνιδέων μηχανῆρ αὐ τοῦς ται τα
ἐπινουϑῆνοαε:ἡύτουςγουβσυϑεμῆῥουςοοἵσιτιὀνίσῃσιαὐαϑίξασθοι.ἀσοίσοε,ἐοὔσιΓδῊ
οὐ τῇσιναυσί. οὗτοι μὴν δᾷ περιίτσλῶον Σοαΐιον. Αϑηναῖοι θὲ ὡσ' ποσὶδγ εἴχοντο, τοί--
αὐτοὶ ἐ βοή ϑεον ἐσ ὁ ἄςυ «καὶ ἔφϑησοέν το ἀπίκθ' μονοι, πρὶν ἢ τοὺσ ἐαρθαβοςς κά.
καὶἐςρατοπεδιύύσαντο, ἀπαιγιούοι ὁ Ἡρακλείου ον" οὐ μαραϑεῦνι οὐ ἄλλῳ Ἠρα-
κληΐῳ τῷ οὐ Καωοστίργεϊ«οἱδὰβουβαροι πῆσινμυσὶ ὑπαερωκωριϑέντες Φαλήρου, τοῦ
τὸ γ (ὦ ἐπίνειον αὐτὰ τῶν Αθηναίων ὑτασόν »οὕτον αὐακωκχιύσαντες τοὶ ς νῇ σ᾽ἀπέ
πσλιον δ πίσω ἐς τίὼ ἃ οἱΐω, οὐ ταύτῃ τῇ οὐ μουραϑῶνι μωχᾳ, οτσίθαρον τῶν βοὺ-
βουλῶν πουτοὶ ἑ ξαιλοφλίςρβᾳ κοὰὶ ται σίςος αἴοίρας. Αθηναίων δὲ ἑ ποιὸν ονονΐκον
ποικοὶδύο. ἔπεσον μῖν ἀμφοτέρων τοσυῦηοι. σιυήνεικα δὰ αὐτόϑὲϑεύνμοι.Ιότϑετε
νξέϑαε: Αθηναῖον αὔοΐρα Ἐπαίζηλον ὧν Κουφαγόρεω οἱ τῇ συςοΐσει μαχὰμονόντε,καὶ
αὔοίρα γινό μονον ἀγα,ϑὺν, τῶν ὁμμω τῶν σερηϑῆναι, οὔτε 'αλογεντα οὐδὲν ἡὉ σώμα -
τος οὔτε ῥληϑέντα,κοῦἡολοιηὴντοξόηο'δγατελέφνἀρὸ τούτου “Ὁ χρόνε ἐόντα τν
φλόν: λέγειν δὲ αὐὐῶν ἤκουσα -σεοὶ τοῦ πτοϑεος τοιδιδέ τινα λόγον . αὐοίοά οἱ δοκεήν
ὑτσλίτην αὐτισῆναε μέγαν . “δ, ὁ γύνειον τίὼ ἀσίσθι “ποῖσαν σειαΐζειν. ὦδὲ Φαξ-:
“μα ἄορ, ἑωῦδι μν παρεξελθεῖνε ον δὲ ἑωυτοῦ ποιραςοίτανἀοικτεῖνοι"τοῦτοι
υὺ δὴ εαίζολον ἐπυϑόμίω λέγειν. Δᾶτις δὲ πσορδυδμονοο ἅμα τῷ ςοατῷ ἐς σἰὼ Αὶ
οἵίωὁπείταἐγζνεοἱΜμυκϑνῳ,θαδενοὐτῷὕπνῳ.κοὰἥτιςμὸνἰωἡὄψιςοὐλέ-
γυτοιι ὃδὰ ὧν ἡ μόνη τοίλαςαι ἐπσέλϑιμαψο,ξήτὴσινἐποιέϑοτῶνγεώδγιδὺρὼνδὲοὐΦοι
γίσσῃ νη] ἄγαλμα Απα λλώνος καὶ χρυ μῆδον, ἔτσιν θωΐετο διϑ' ϑεν σεσυλημῖψον εἴ.
πυϑόμλ } 0} δἣν ἱρδ, ἔπλεε τε ἑωῦ» νηὶ ἐς δῆλον"), ἀπίκοντο γὴν τονικαδ'τοιοἷ
δήλιοι ὀπαί(ὃἐςτίινῇονκουτατίϑεταίτεἐσὁἹρὸνεἰἀγαλμα,")οὐτέλλεγῃτοῖαι
δηλίσισι ἐποινα ᾧ ἄγαλμαἐς δήλιον ὁ Θιδαίων.τοδ᾽ἔςιτ)θαλοίοσεκαλκίδος
πουτοιντίον.οὗτιοδὰδὴτοῦτοιἐντειλοιμλ,ἀπέτολεςἢ’ὃαὐοβιωΐσοαοοὗηονἃἡλιοι
ἐκ ἀπήγαγον,ἃλλαΐμὲνδ᾽ἐτέωνεἴκοσιΘεβαῖοιαὐτοὶἐκϑεοπροναίδἐκμίσανηὯ
δήλιον. οὔρ ὃ ἃ Ἐρεζιξῶν αὐοἰδαςτρσισμένεν,, δ τίς το ἡ ἀρταφόδυνο ὡς προσώ-
σφ᾽ ἐς τίω Α σίην πσλέουτοο', αῤήγατον ἐο' Σ σοι. βασιλδῦρ ὃ λουρεϊος,, πρὶν δὰ αἰχμα-
λώτοις μεν; τοὺσ ἐρεϊιέαρ,οὐεἶχάσφιδάνὸονχόλον,ὗἶαουῇξαύπ'οἰσγνυΐηο'προτέρῶν τῶν Ἐριζιξων"ἐ πείτο ὃ εἶδέ στρτας ποι θέντα σ ππαρ ἑωῦ'δν,κὴ ὑηρχειοίσς ἑωῦ
τῷ ἰδντασ,ἐφρίησε κονκὸν ἄλλο ἀδὰν, ἀλλά σζδεας αἢ κιασίῃσ χόρυο πουτοΐκασω ἐν τὰθ
μῷᾷ ἑωυτοῦ. τῷ,δνομάἔξΑὐδέριιριοἰγὸΝὰΣόσων,δέοι κὴ σιπκοσίτος «ασιίας ἀπσίλον“ποτοοσεράμοντοι δὲ ογὸ Ζ' φρέατος,ὁ,ποιρέχῳ ποεφασίαςἰδίαςοκοὶγυὶἄστραλὴὸν
καὶ ἄλοοκοὰ ἔλαιον ἀῤῥύσον ται 07 αὐοῦζόπῳῬιῷϑιαὐτλέσταιμὴνκυλονηΐῳ.,
αὐτὶ ϑὰ γαυλοῦ ,δμεσυ ἀσκδ προσδέϑετοι καποτύαο δὲ »ούτῳ αἰτλέει. Κοιὶ ἔπει--
τα ἐγχέει ἐς ϑιξαμονίωδ. ἐκ δὲ τουύτης ἐς ἄλλο σιαχιόμονον, Τί σετοι πϑιφαοῖασ ὃ-.
δούς καὶ ἡ μὴ) ἄστρααλτος καὶ δι ἀϊλόϊ᾽ πσήγναυται “ποιραυτίεοι " δἰ δὲ ἔλακον συαἱ
τουσι ἐν ἀγγείοις,ὁοἱΤὁσουκοιλίουσιῥαόινάκαν.ἔς!δὲ μέλαν͵ καὶ ὀσιμίωδ πποιρελό
μῖῆνουν Οαρέαν ἐνθαδ τα «οὖς Ἐρετοιΐας κουτοίασι, βασιλδῦσ' Δαρεῖος.δὶκοὰμέχριἐ
μέο εἶλου σίὼ χόριν ταύτην, Φυλθίοσοντεσ' σἰὼοὐῥχαζίω γλὥοσαιν «τοὶμν δὴ περὶ
Ἐρετθείας,ἔοιοὕτω.Λαιασθμμονίωνδὲἧκον ἐφ τὰς Αϑηΐγας διοδλιὸι μιὰ σέ ποὶν
σζληνονζλοντεο'σπουδὴν τοολλίωνοιταλαβεῖν οὕτω, ὥττε “τοιτοῖοι ἐκ Σ΄πούΐρτησ'
ἐγώνονη ἐν τῇ αἰΠικῇ.ὑεόροι δὲ ἀ πσικθ' μόνοι τῆ συμ βολῆς, ἱ μάροντο ὅμωο «ϑϑεήσα--
αϑν τοῦς μάδουδ. ἐλϑόντοσ ὃ ἐς ὃν μουραθῶνα,ἐϑεάίαιντο"μδὰἣνοἀνέσαντοςΑθιναΐ
σέ νκοὰὁδδίγοναὐτίων,ἀποιλλάοσονῳὀπίσω.ϑεόνμαδέμοικοιοὐκἐνδίμϑμοίεὋῪ
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λόγον, Αλημαιῶνἔσδιο αὐ κοτε αὐαδέξαετι δὰ σασι ἐκ συθηματοσἀασίοδε,βουλό.:
μῆνουο ὑγὴ βὰρ βουγσισί το ΟἿ Αϑηνοῖεσ καὶ ὑηὺ τπασίμ " οἰτινόδ' μᾶλλον ἃ δ μοίωο
καδλίᾳ τῷ δοαινίπσου,τσαονίκονδὰποιτοὶ,φαίνονταιμεσοτύρουνοιἐόντος.Καλ,
λήμο' τῷ γϑ' μοαΐοσ' Αιϑηναίων ἁποίντων ἐγ Αμα ὅκωσ Ρφοΐσρατος ἐκσέσοι ἐκ τῶ ΚΣ
Αθιναίων,τοὶ χρήμοτοι ἑωϑηοῦ κηρυοσόμῆνα ὑπὸ τον δῊ μοσίου ὠνίεσϑοιε "καὶ τοῦλ--
λοι τοὶ ἔλθισα ἐρ αὐἢ""ποίν!αἐμυλανάη».Καλλίεω ὃ τούτον ἄξιον τρλλαλοῦμὴἄραι
Κῶ ποίντοί τινα ἔχειν. οὕ» μῆὺ, π᾿ τοὶ προλελεομκούαὡςαὐὴρἄλλοςἐλϑυϑερῶν
γἰιὸ ποι τοζσδι "Οὗ το ἡντὰ,οἱὄλυμπσίᾳἐγρίησεἵπτναΘ τοτεθούππῳϑὰ,διδάχορος
γυνόμωνος. πύϑια δὲ πρότδϑρον αὐελόμονοσ, ἐφανδὸώ,9η ἐσ οὖσ᾽ Ελλιναο ποΐνχο
μεγίϑᾳσισδιποΐνῃσι - Ἢὗ Ὁ δὰ, πουτοὶ τοὶσ' ἑωῦ ᾽Μ' ϑυγατῆμαο ἐούσκο Τεϊσ᾽, οἷόο' πισ'
αὐὴρ ἐγένετο"ἐπειδγορἐγεγόντογάμουὡραϊαε,ἔσωκα'στσωρείωμεγαλοπρεσεοοίτηνοἐκείψῃσί τε ξαίζορ γυνὴ ποΐγτων τῶν Αθηναίων,δ,ξηοΐσηἐθέλοιαὐοίρα
ἑωυτῇ ἐκλέξασλ)ας,ἐσὼκεγρούτῳτῷαὐοϊί.καὶδΑλκμοκῶνίσίχεὃμοΐως,οὐδὲλ'
ζοδον τούτον ἔσαν με τύραννοι. ϑωῦμα ὧν μ9ι)}} οὐ προσίεμαι σἰωὼ σ᾽αβολίω,οὐ
τυς γιὸ αὐαδέξαοϑιι ἀκοϊοδε,τινσῖνἔφόυγϑντο“ὃν“ποίνπικχρόνοντοῦο'τυραένους:
ἐκ μηχανῆς το τῆσ' τούτων, Ζ(λιπσον δι τιφσιςοατίσίχιπίωπυραννσὶκ.κὴοὐτῶ“τχο'
Αὐήνανο οὗ» ἔσαν ὁ ἐλόνϑερώσαντεσ' πολλῷ μᾶλλον, ἤπερ Αριμμϑσιός το καὶ Αθι--
σογεΐτων,ὧοὁγὼκλίνω.διμλν ὁζενἴωσανηοὐσ'ὑπσυλοίπονδΓεισιςιοατιϑέωνν
γππτορλον ἀγρκτείναντος"ὁδζτίμᾶλλονἔποιυίξιντοῦςλοιτοὺςτυραννδϑύοντοιςΑλκ
αὐϑιωνίοιεδὲ ἐ ιφαφέως ἐλόυϑέρωζαν,ἀδὲοὗ γῳ ἀληϑίων ἔσαν ἂὶ πίω τιυϑίίσ᾽
αὐπεΐσοιντοςΠΡοσημαΐνεινΛαικσῖχεμονϊοιδιἐλϑυϑεροαῖτοῖσδΑθήνας,ὧςμόιπρό
τορὸν δεδή λωηζ ἀλλὰ Ως ἐπιμεμφόμονοι,3" Αθινοΐων ᾧ δή μῳ προςδιίδο(αν σἰὼ
ποιτοίσν, οὐ μὴ ὧν ἢν σζδεῶν ἄλλοι δονι μώτερσιοἱγὺ Αϑηναίοισι αὐοΐοσιν. οὐ δ᾽ οἷ
μᾶλλον ἐτοτιμέατο ϑτῶ "δὲ λόλοςαἱ ρίοι αὐαδε θῆναι ἔκ γε ὁδὴ τούτων ἀκυ!σδε ἐπὶ
Ῥιότῳ λόγῳ" αὐεδέιχθα μὴν γουβ ἀκυὶς,κοὶ ἄξω ἀκ ἔςτἄλλως εἰ πεῖν. ἐγογ 90 γάρ.
ὃς μϑότοιἰω ὃ αγαδέξα,ο᾽,δκ ἴχῳ προ πόβω. εἰ πεῖν τουτέων. δι δὰ ΑΛκμακωνίσῖχι ἢ
ὅν μὰ καὶ τοὶ αὐέιονϑεν λοιμιπροὶ οὐ τῇσι Αθήνᾳσι . οἱοὸ δὰ Αλκμοαΐωνος, κοιὲ οὐὖια'
μεγακλέος, ἐγλυΐον καὶ ποίρτοι λαμηοοῖ- ἀξία μὴν γθλ,α λκμαίων ὃ μεγακλέορ,οὗ
σιἐκ Σουρδιίων Λυδοῖσι ποιρα κροΐσου ἄπσικομβόσισι ἐπαὶὁχρισήριονὦοὗ Δελφοῖσι;
συμπρύκτωρ τὸ ἐγίνετο,κου σμυελάμξανε προϑύμωσικαΐ μὲν κρδϊσοο πυϑόμϑνοο᾽
τῶν Λυσὶδν τῶν ἐσ' τὸ χουςήρκα φοιτεόντων ἑωυτὸν65 ποιάν, μυταππέμπι ἐς Σάρσι, ἀκμόνον ἡ, ρέεταυ χουσῷ, “ὃν, δὴ δωυΐητῶι τῷ ἑοῦ οὗ σύΐματι ὁἠοάκος
εἰσοίποιξ. ὃ δὰ Αλκμαίΐίων πρὸο' τί σϊορεὴν ἰοῦ ιν τοιαύτην, “οἸάϑε ἐπαντη διδύ(ρισ,
προσζφόδε- οἰ δὺο καϑῶνα μέγαν, ἑαδ ιϑλπον βαθαὺ κουταλιπόμωοο ἠδ τἸαθῶνοσ,
μρηόρντθς, τῶν νδρισίκε δυρυτοίτουο ἐόντοις ὑτρδῊσοίμόνος,ἤϊεἐςὀνϑη(ιυρόνοἐςἘΥ,
δ κουτη γέονηρ."ἱασεσὼνδὲἐσ'σωρὸνἀἤγῥιατος,πρῶτονμὴ“ποιρέσαξε“ποιρὰτσ
κνή μαι’ οὔ χρυ ὅσον ἐχωΐρεον οἱ κατορνοι. μὲδὲ εν κόλπον πποίντα πσλισοέμε-
νος φυύν), καὶ ἐφ τὰς πθέχας τῆοὶκεφαλῇῆσδια-ποίσας“Ὦ.γριατοο',κοὰἄλλο
λοιβῶν ἐσ ὁ σόμα, ϑή1ςε ἐκ ΤΞϑησαυροῦ, ἕλκων μῆν μϑγισ' “οὔσ' κουέρνουο «παντῇ
δέτεῳ οἰκϑὴσ' μᾶλλον ἢ αὐϑρώπῳ«Τῷ,τό,τεσόαἐβέβυςο"καὶποίνταὑξωγκῶντο.
Ἰδόντοι δὲ ὀυκρόϊον,γώλως ἐσῆ λϑε «καί δι “ποίντα ἐκεῖνα σδιδο] «ποὰ πρὸς ἔτόβοιοῖ
(μὴν σορέςτοαυ,οὐκἐλοίοσυσιἐκείνων.οὐἰτωμῆὺἐτολούτησεκαὶοἰκίααὐτὰμεγάλων,
καὶ ὃ Αλκμαίων οὗγος οὕτωτεθοι-σαοβδοφήσας, ὀλυμπιάσνι αὐακρέετοιμὲδὲ,γο-:
νεῖ διδυτέρῃ ἄξόλον,κ λειαϑένης μιν ὃ Σικυώνιος τύραννου ὕΖᾷρε, ὥςτε φρλλῷ ὀνομαςο
τόδην γυνέσϑλαεοὐ Οἵσιε λλησι,ἢ πρότερονἰαδ.κ λφοϑένεϊ γ τῷ Αρισωνύμον οὦν μ
βῶνου οὗ Ανοϊέω, γίνετοις ϑυγοίτερ,τὰοὔνομαἰωδΑγουρΊση"ταύτανἡϑέλησεἘλ
λήνων 'ποίντων δ διρῶν δὲν οὐδ ιςον,οὐήῳ γωσαῖηο, προοϑᾶναε, ολυμ'σίων ὧν ἐδνῆ;,
κοὰ νιιϑὲν οὐ αὐποῖσι τεθοΐππτῳὃΚλφοϑένης,κήρυγμαἐποιῖθι Ὁ. ὅςτις Ἐλλίνων ἕων
ὧν αξαδὶ κλφϑένεος γαμβρὸν γυνέσθαε, ἥκᾷν ἐς ἑ ξεκοσὴν ἡμόμίω, ἢ κοῦὶ πρότερον ἐρ
Σικυῶνα, ὡς κυλὥσοντος Κλφοϑένεοςὸνγοΐίμονοὐοἱικυτῷ,ογὸτῆο'ἑξηκοοῆςαὐἔς
μῆδου ἡ μόδ' ας "ἐνθαδτοι Ελλήνων, ὅσαι στῇ ἰσι τε αὐτοῖσι ἔ(διν,κοι “πτοίξι ὑδωπιωμέ-
70ι, ἐφοίτεον μνηςῆροῖν."οἾσι Κλειοϑένης Κοιὶοδόμον κουὲ “ποιλαΐςιρίμυ “ποιησοίμονος,
ἐπ᾿αὐτῷ πτούλῳ εἶχε" ἀργὸ μᾶὺ σὴ τταλίος,ἤλϑες μευδυρίδεςὃττοσοκράτοοςσυβὰ
οίτητ: ὃς ἐπα τολ σονδὴχλιδῆςεςαὐὰρἀπαίκατο ἡ δὰ Σύξαριο ἤκμαζε γοῦτον ὧν
χρόμου μάλιςα:κοὰ Σιρίτης ΔάμαοὃΣαμυδίιοοἡΟφοῦλελο μλέου'ποίϊα. δηοι δὰ
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ἐγ τταλίηο λίθονἐκδὲονϑ'λπουἠδτονίου,Αμφίμνησοςεταϊςοόφουἐπαισεί-.
μσιος: οὕπορ δὲ ἐκ ἠξ τον ἰου κόλπον. Αἱ τωλὺο δὲ ἢλιϑε, τιπόρμου τον" ὑππθὺᾧαὐἵπος
Τὸ Ελληνοιο ἸοφδἹ, κοι φυγόνηρῳ αὐθρώφρις ἐς τὰς ἰδατιᾶς τῆς Αἰολίδος χῶρης"οὔ
τοῦ τὸν τιηόρμου Αϑελφεῦσ' Μαλης οἰρὸ δὲ πελοποννήσον, φείσίωνορ οὗ Ἀργείας
τυραύνον “ποίϊς Λεωιοΐδηο. Φεἰσίονος δὲ γοῦ τοὶ μέτα ποιήσικυτος Πελοποννησίοισι,"
ὑ βοίσαντος μέγιςοι δὰ Ἐλλήήνῶων ἀ-ποίντων ὃς ὑδαφαςήσοις τοὺρ Ἠλείων ἀχρνοθέτοις,
αὐ ῥο' τὸν οὐ ὀλυμπσίι ἀγῶνα ἔϑηκε. τούτου το σὴ πτοῖ!ς, καὶ κα μζαντοσ Ἀυκουνγου
αρκὰς ἐκ τροεζϑντοσ', καὶ αὶ ζω ἐκ παΐον πόλιος Λλαφαΐηο εὐφορίωνος,τοῦδὲ--
ξαμῖῆε το ὧν λότοο' οἱ Αριοιδλίᾳ λέγωτοι,»ς διοσκούρουο οἰκί οισιυκοιὶ οἰγὸ τούτον
ξεινοδοκίοντοσ' “τοίντοις αὐθρώφρις. καὶ Ἡλξοο' ὀνομαςὸς Αγοΐσυ.. οὗτοι μὴ δὲ ὐ
οἱὐ τῆς πελοτοοννήσον λϑον' ἐκ δὲ Αθηναίων, ἀπαίκοντο Μεγακλέηο τῷ Αλκμαίω
ἴος ορύτον τον “ποιρὰ Κροῖσον ἀπαικομῆδου,κοὶἄλλοςττοσοκλείδηοτισοένοίσον,τολε'
τῳ νὴ ἐἰδι] προφόδ᾽ὧνΑθηναίων.ἀχὸδὲ Ἐρετοξες αὐθδύσηο οὕτον ὧν χρόνον, λυσα-
ν[η6- οὗτοσ'ὃἀτὶ Εὐ βοίᾳς μο υἱορἐκ δὲ Θεοσοιλίες .λϑε τῶν σμοποιδίων διακτορῦ
δες κραψώνιος - ἐκ δὲ μολοατῶν͵ αλκων.τοσοδρι μὴ) ἐγύνονῃ» ὦ μνυςῆρδινοἱπικομέ
γῶν δὲτουτέων ἐρ τίιὼ προφρημίην ἡ μόνω, ὁ κλειοϑένης πρῶτοι μῆὺ ποὺς "ποίϊτα᾽
το αὐτῴῶν αὐεπύ3ε » Και γεγίοσ' ἑποίσον - μεδιὰ δὲ, κουτίχον οὐ τοιυὸν,διε πειρῶτο
αὐ τέων τῆς το αὐοϊραγαϑίκο',καὲτῆσὀργῆ'κοὶταιδϑύσιδοτε,κοὶὰΤόπου-τὴοἷϊ
ἑμοίσῳ ἐὼν ἐς σιιυσὺσίην νιοὶ (υν ἀἰποισικουἐφγνμιἄσιαίτοὑβαπνέων,ὅσοιἔσαναὖ
τζων γεώτδροι"") χὁ γε μέπον οὐ τῇ σμυεςίῃ σιεπειρᾶ. ὅσον δὲ κουτεῖχα χρόνον αὐ
τοὺς,τοῦτον “ποΐντα ἐπα ἵκε καὶ ἅμα ὀΖείγιζε μεγαλοπρεπέωσ.καὶδκονμάλιςακ
τῶν μψησήρων ἠρέσῃονὉ δὶ οὐπ᾿ Αθηναίων οἰπιγμλούοι. κοὰ τουτῴῶν μᾶλλον ττσοῦ-
κλεδησ' ὃ τισοζνοϊος. καὶηοιτ' αὐοϊαγα ϑίίω ἐκρίνον "καὶ ὅτι τὸ αἰ ἔπιον ϑεν τοῖσι οἱ ΚΦ
οἴνθῳ κυ ολλίδισι ἰὴ προσήκων.ὡσ'δὲἧκυρ(αι {γθύθο 3 ἡ μερξων,αϑτεκοιτακλί
σιοο' τοῦ γοίμου, καὶ ἐκῷ ἄσιοσ' αἰτον Κλειοϑένεος, δἰν, κρίνει ἐκ “τοίντων, ϑυσχρ
βοῦο ἑιουδν ὃ κλφιϑένης, δώχις αὐ ηούς το τῶν μγησῆρας, καὶ ηοὺς Σικυωνίους “ποὶνε
τας ὡς δὰ ἀρὸ δείπνου ἐγώνοντο δὶ μὲ υςρόϊν, εἶλον ὁδιν ἀμφί τε μουῶκῇ,κοὰ τῷ λε-
τομήνψῳ ἐρ ὁ μέσον-προϊούσας δὲ τῆς πόσιος ,κουτέλων φρλλὸν "»οῦς ἄλλους ὃ ττοσοκλεί
δας ἐπέ λόυσῳ ὃναὐ λητίωαὐλῇσου ὁ ἐμμέλειαν. πειιϑομδέσυ δὲ ἐξ αὐ λέτεω,ὡρ--
χέσιςτο-καξ κφς ἑωῦ τῷ μᾶν ἀῤεσῦρ ὠρχίθβο. ὃδὲ κλειοϑένης ὁρέων ὅλον ὁ πρῆγ-
μα, ὑ ποῦΤΊ ὄνε. μδὰδὲ, ἐπσιορῦν ὃ τσσοκλείσδασ' χρόνον,ἐκίλόυσζτιναΧοΐτσεζανἐσε--
τξϊκοῖε'ἐσειληούσηο' δὲ τί᾽ς Ταταέζηο', πρῶται μὴν ἐπ᾿ αὐ τῇο ὠρχίσκη» χϑικονιηοὰ
οὐ μάτια. ΔΨ δὲ ἄλλα οΠ νο1.ὁ “τοίτονδὲ,τί κεφαλὴνδὲ εἶσας ἀδὲ τίὼὸ Τάσεξαν,
οἷσι σκέλεσι ἐχειρονόμησεκλειοϑένυο'δὲ,τοὶμὴνπρῶτατὴτὰδιϑύτθραὀρχιομούν,
οἰποτυ γόων γαμβρὸνοὖοἱ ἔτι γυνίαθοιε τ ασοκλείδια ὩΣ τήν τε ὄραεισιν, Κοτὶ σίι᾽ ἰ--
ναισδιείζυ,κουτεῖχι ἑοῦ ὁν,οὐ βουλόμονος ἐκραγῆνοι ἐφ αὐ νεὼν δὰ εἶδε “οἿσισκζ.-
λεσι χειρονομήζεντο ὀκέτι κοι τέχειν δι μονος, ἔπε" ὦ ποαῖ τισοίγοίου,ἀ ατορχή(θιὁ
πμίω δε σί μον" ὃ δὲ τιασσοκλάσηο' ἡ πολθι βῶν εἶπε, οὐ Φροντὴρ τασοκλείσιμ, οἰ)
"ούγου μὴν ἄξιορ ἐνομάζεταυ. κλῴοϑένης δὲ σιγὴν τριυσεζμωος ἔλεξε ἐς μέζθν τοΐϑε" αὐ
οἷοες πατιιδὸς τῆν ἐμῆς μινεςἢρόῖνὀγὼκοζὰ“τοίνταςὑμέασ᾽ἐπομνέω-κοὶ “ποῖσι ὑ μὲν
ἡ ὧόν τ' ἐἰᾳ χαεθιζοῖ μεν αὖ. μάτ' οὐαὖ μέων ὑδαίρθον ἀποκρίνων, μήτε ὗς λοιποὺς ἃ
ποδοιαμάζων.ἀλλ᾽ οὐ ὴ ὧζ τῷὕζι μκῆς πέρι τπαρϑένε βελϑύοντοι“ποῖσικουτοὶνδον
ποιίφν. ηοἿσι μὴ ὑμέων ἀπελαυνομωΐοισι »οὔϑο “Ὁ γοίμου, ποίλοιντον οὐδγνοἷον ἑκοΐ
ϑῳσυρείω διίσω μα τῆς ἀξιώσρως,ἴνοιοι τῆς 3 ἐμδ γῇμαι κοὰ τῆς ὁ ἄκου ἀπὸ
δε μίηςὦδὰΑλκμαΐωνοςΜεγακλέϊ,ἐπυῶποαξοῖκ πιὸ ἐμίω ᾿Αγαρίςεν οὅμοισι ηοἿσι
Αθηναζωνιφαμούς δὲ ἐπ υὰϑαε Μεγακλέος,ἐκεκυμῶτοδιμοίμοςκλοιωϑέρεϊἀμρὶὰ
Ἀρίσει τῶν μψησήρων; τοσοῦτοι ἐπγεν καὶ οὕτω Αλκμοαιωυΐσοι ἐξώοθησαν αὐὰ ἘΝ
Ἑλλάσδερυτῴων δὲ σμυοικησοίν των, γίνε του κλειοϑένῃς τὸ ὃ ποὺς Φυλονο᾽Κοιὲσίρὸ δῊ
μοκρατίζω.Αθοναίοισικο.τασήσαςἔχων δἰ οὔνομα ογὸ “3 μηξοποίρρος τον Σικνῶ-
νἱσιδτοὶ τὸ δὲ γίνε Μεγακλέϊ,κοὶ τ ασοκράτης ἐκ δὰ τοσυκράτεος, Μεγακλέης τῷ
ἄλλος,κοὶὰ Αγαρίςη ἄλλα, ἀργὸ τῆς κλοιϑένεορ ᾿γαρίσηο ἔλόυσοι τοὔνομα. ἣ σμυοική--
στισοΐ τῷ Ξαγιϑίτισῳ τῷ Αρίφρονος͵ καὶ ἔγγνος ἐοῦσα, εἶδα δεν οὐ τῷ ὕπνῳ . ἐδόκεε
ϑὲ λέονποι τοκᾶν, καὶ μετ' ὀλίγαρ ἡ μόμ᾽αο᾽, τίκται περικλέα Ξανιϑίτπτῳ " μξαὰ δὲ ὁ
οὐ μουραϑεδν Τῶμα γθνόμωνον, Μιλτιάσῃο' καὶ πρότδρον δδονα μέων “ποιροὶ Αἰ,8η--
ψαίοισι, ὅτε μᾶλλον αὖ ξετο' αὐτήσας δὲ νέαο᾽ ἑ βδο μέκοντοιἡςοατιίωπο, χο-
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ματατδν Αθενοίυεν,ς Φράσικο' στρ. ἐπ᾿ἰδ ἐπιςοατούεταων χόριν, ἀλλὰ φὰσ αὐ τοῦδ
κουτοιεσλαυτιἂνἰωδὶἔασοντοιἐπὶγο κι ρίω ποιαύτην δή τινα ἄξειν, διϑεν χρυ
σὸν δὐταετίως ἀφιϑονον οἴσονται, λέχρν ποΙαῦπο,αἶτος τὰσ' νέας,αθυνοῖοι3ύτοισι
ἐπαρϑέντασ', ποιρίδοίθιν. ποιραλο. βιῶν δὲδ᾽μιλγιάσηςσἰ'ςοατιίω, ἔσλες νά
βον, πρόφασιν ἔχων ὡς δι τουβιλ ὑπσῆρξαν πρότδροι φιρατουδμῆνοι “τϑεήρεσι ἐς πορα
ϑῦνα αἶμα τῷ τιόβσῃ.Ὁὗτομὺδὲπρόσριμαλόγονἰωδ.ἀτοίρτιναἔγκοτον εἶχι ἜΤ
σι παρἴσισι δβ. Αυίθ.5 ρκν “ὃν τισίεω, ἐόντα. γεγίοσ' πτοέριον, δια βαλόντομὰνπρὸσ
γσίζρνεα ὃν τ ὅδ σαν. ἀπαιθ'μονος δὲ ἐρσίὼ, ἔτσλει ὁ μιλτιοδαρ τῇ ςιοατιὴἐπολιόρ
θὲ Παρ ίςε ἐγκατειλημμῆαυς οὐέῥῳ τείχεοσ.") ἐασέμπων κήρνησισ᾽ αἴτεε ἑκουὺν
ποίλοιντοι,φεςἰυ μήοἱσϊύσειν,οὐκἀπσονοςήσεινπί ςοατιὴν πρὶν αὶ ὑθέλῃ στρ ἐαφ.
δι δὲ τταῤ τοῖος μλύ τι σδίῶσι μιλτιάσιμ αβτυρίου,οὔϑὲν διονοδδνη», ὁ δὲ, ὅκωο σια-
Φυλοί ξῶσι τί πό λιν,οὗὉἐμεχανῶντο-ἄλλατοἐπιφραξ όμονοι, κοτὲ τῇ, μάλιςαι ἔ
σίζε ἑποίσοτο ἐπί μαηον Τῷτείχιος, ἔξ.» ὧμανυκτὶ ὕξέρεν σδιτσλήσιον οὔ οὐβχοκέκ.
ἰς μὴν δὲ ποσοῦ» ἦφ λόλον ὁ πτοίντερἙλλενόῖ'λέχοισί«τοονθόῦταενδὲαὐΟἹΠάριοι
ἡγνέϑαε ὧδε λέγουῶ- μιλπιασι ἀπορέοντι, ἐλθεῖν ἐσ λόηϑιδ αἰχκάλφτν γωναῦ-
"οἱνέϑσαν [ὰ ποιοζίωυγθνΐος ὄνομα δέ ἃ ζ. τιμϑωῦ.ἢ.δὲδαὶζάκορον ὃ αϑογίων ϑεῶν-
ταύταν ἐλϑοῦσον ἐς ὄψεων μιλτιάδοω,συμβουλδϑδίωζ ἃ ἃ πεοὶ φρλλξ ποιέεται τιαῖ
ρον ἑλὲϊν, τοὶδαὖταῦποθῆτοινταῦπαποιζειν.μὴ)δὰ,πἰιὸδὰὑποϑέϑαε,εὶνὃ,ἀπι
κθ μενον ἀϑὶδν κολωνδν δὶν πρὸ τῆς πόλεος ἐόντοι, δίκαν ϑεσμοφόρου δήμρξοσ ὗ-:
περϑορέφν,δ διυυἐμωλ γὰς θύρας αὐδῖξ οειὑταερθορίοντοιὃ,οντὸᾧμέγα! ὃ,.τὶ δὲ
ηριήσοντοι οὐ ῥο',εἶτα χανήτοντοί τι 2. ἀνανήτων, εἶτα ὃ τιδήπσοτο πρύξονποι, πρὸο τῇ
σι θύρῃσι τε πενέαϑ»)πρόκο,τεφοΐκας αὐὴ"ὑπαελθέσης,διαίσωσίὼ αὐὐσίὼ ὁδὸν ἔφαθ»
πουτοιθρ αὕστιον τοὶ ὃ τίιὸ αἱ μασιὴν, ἢ’ μηρὸν σευτχοϑῆνακ.δὲαὐδγόνυπροστῇαἵα
λέλουυί μιλτιαδληο μή νην φΦλαύρωσ ἔχων, ἀπέσλεε ὀπσίσο,οὔτοχρόμοταΑΝ
γαΐοισι ἄγον οὔτ Γουβον προσίκτησοέμονον,,ἀλλο φλιορκήσχο ἔξ καὶ εἰκοσιὴ μέρας,
κοῖς διμώίρις τἰρὸ γῇσον- τιαρΊοιδὲ πυιϑέμονοι ὧο ἡ ὑποξάκοροσ τῶν ϑεῶν τιμῶ,Μιλ-
τιοὐδμιουτῆ γήσικτο,βουλόμονόϊμὲναὐτὶτουτέωντιμωρίσαοϑιε,ϑεοπρόηοιςαἰβ
φυῶ ἐσ Δελφοῦσ', ὡς στῇ ἔαρ ἡσυλῴη τῆς ππολιόρκίῃς ἔολν . ἔπεμπον δὲ ἐπειρι μέ-
νους εἰ κουτοιχρσοντοὶπίιὑὴζοΐκορον2)ϑεῶν,ὡςὄξῳγμ(αμέζεν ποῖσιἐχθρόσι“πος
τούδοσ' ἁλῶσιν. τὴ τὸ ἐς δβ'σινα γονον ἄῤῥετοι Ἱρὰ ἐκφίναίαν μιλτιαίσιμ. ἡ ϑὲ τυϑίᾳ
οὐκἔαφᾶσαοὐτιμολῖἔζγοιεσἰὼαἰτίίωτουτέων,ἀλλὰδιᾶνΣὰμιλτιώΐϑιατολδν
τῶν,μὴ8}φανῆναίὧιτῶνπουκοδπουτηγομϑθνανναρίοισιμὲνδὴπαιῖταἣτνιϑέαἔχον
σι. Αθηναῖοι δὲ ἐπ τιουΐου Μιλτιάδεα ἀ πονοτήξιντο ἔορνοἱσύμασι,δτοἄλλοι,μα
λιςα Ξαύϑισασοῦ ὃ Αρίφρονοῦ .δο' θανάτον ὑ ποιγαχῴν ὑγὸ ὃν δῇ μον,μιλπιάσια ἐ--
σδιίωκε τῆς Αθυναΐων ἀπτοί τηςἔνεισι" Μιλπιάσιης δὲ, αὐ ὸς μὰ ποιρεῶν,οὐκ ἀππελο
γόον εἰμδ γουβ ἀδιιύαηος, ὥςτε σαπομῆζου ἠξ μηρβ.πηροκάμθέου νὰαὐ τοῦ οἱ κλίνῃ ὃς:
ππέραῷρ λογθονηο οἱ φίλοι, τῆσ' μάχεο' τε τῆς οἱ Μαραϑεῦνι ηρλλὰ ἐσιμεμνημίδοι ἡ
ἐὺ Λήμνον αἵρεσιν "ὧν ἑλὼν Αμωνδὲτο,κοὰτι(έμωνοςτοῦσπελοισλοῦς, ποιρέσῃο.--
κε Αθαναίοισι. προσιενομῆε ὃ ἦ' δ μου αὐ τῷ, νουτὰ πίιὺ ἐπσύλυσιν »΄ν θαγαῦου, ζε
μεώζαυτες ὃ κοὐτὰ πίω ἀδηκίην τσεντή κονγα ταλο'ν»Ρισι,μιλπιάδις καὶ μιταταῦτα
σα λίσανος αὐτῷ ἤ' μηροῦ, καὶ σχταῖντοο αὐ οὔ, τολόυτᾷ. τοὶ ϑὲ πεντήκοντα
τόζλαντοι2ἔτισεὃποίϊοαὐτοῦκίμων-Λῆμνονδὲμιλπιάδαοὃκίμωνοσοὕτω
ἐσ Πελθ'σγοὶὲπείτεἐκεὸφΑἹΤικῆςὑγὸΑθηναίωνὑξελοίθησαν,ἔχεἂἔνσὴδικαίως,
ἧτε ἀδίκως, οὔ τ οὐκ ἔχω φράζε, σλίω τὰ λελϑίμονα,ὅτιἘκοταζορμὲὃἩγὴ
σοίνοΐοε ἔφησε οὐ οἵσι λόγ9 τσὶ λέγον ἀσδιίκωσ,. ἐπείτε γϑὶ] σιν τοῦρ Αθεναίςες τῆ
γί ρην σέ στοίσι αὐτο σι ὑπὸ ΟΥῪ μποσὸν ἑοῦ σαν, ἔδοίαν οἰκῆσον, μιοϑὸν ἠὉ τείχεος ὃ
περὶ, σἰὼ ἀμρόπολίνκατοἐληλοιμοΐον.ταύτηνὡς ἰδιεν οοὺς αθαναίορὰ ὑξῥργασμᾷ::
γηνδ), τί «πρότερον ἔϊγοιι κουκάν τε,κοὰ οὔ μεδωνὸς ἀξίον,λοι βῖν φϑένον τι "Ὁ ἵμε-
ρον τῆϊς γῆ ς,κοῦὶ οὗἶτω ὕβξελαυνν αὐτοὺς, οὐϑε μην ἄλλίω πρόφασιν προῖορ μένοθᾳ
δ Αθηναΐουσ᾽.ὧσ'δὰαὐὐο)Αθηναῖοιλέγουῶ,δικοέωςδξελοίσοκεποσοικημένοθςγουὴ
᾿ὺς Ρελοσιοὺς ὕποΤῷΥμηοτᾧ,οὐθόζτονδρμεωμοίες,ἀδικέειντάδε,φοιγᾷνγὺὶαἱ
τοὶο'στρτίροιο᾽ἥυγατέρωυο᾽το καξ' παῖσδιο' ἐπ᾿ ἵσωορ ἀδϑὲ σίὼ οὐνεακροιωον.. οὐ γϑϑ
1: Ῥῦτου ἴ' χρόνον στρ ἰσι κω ὁδὲ τοὶσιἄλλοισιἙλλησιδ κέταιο, δαος ὃ ἔλιϑοιοναὖγ,
τοῦ Πελασγοὺς ὑγῤὺ βιός το κοὰ ὀλιχρρίπο' βιὰ ϑαέσφεας" καὶ ταῦτα μέντοι
σζρίσι οὐκ ἀποχραν πριίφν ἀλλὰ τέλος 1ὴ ἐπιβουλόύονηοις ἐπηχειρήσειν, ἐπ᾿ αὐὐηον



ἘΡΑΤΩ͂,

φώρῳ Φαρβνολε. ἑωυοῦσ δὲ γυνέαϑωωι ποσοῦτο ἐκείνων αἰοβνειθ᾽ἀμείρονας,ὅσον πτα.-
βεὸν αὐ τοῦσι οἱποκτεῖνοι "οὖς Πελοισγοὺς., ἐπεί σζρεας ἔλοι βον ἔπιβουλδύονχοιο,
οὐκ ἐϑελῆσοιι,ἀλλάστϑιπροειπεῖνἐκτῆγῆςὈξιοωύαε"οὖςδὲ,ὅτωσῇἐκλὼρήσαν
ταρνἄλλα το δὴ ον χῷ οὐα,καὶ Λἢμψον. ἐκεῖνα μὴὺ Φὴ Ἐπουταῖος ἔλεξειταῦσπα ὃ,
Αϑηνοῖδοι λέγουδ) δι δὲ πελοιστοὶ ὅτοι, λῆμγον αὐτῷ νεμϑμονοι,ἡβελόμονοιεξ Αθη-
ναΐας τιμωρήσαχ ϑας, δ το ὑξε σιςοίμονοι τοὺς Αϑηναίων δρτοσ' αὐἤρ,σσεντὴκον τίρους
ΚΤῊ σοΐμονοι, ἐλόλῃσοιν Αρτέμασι οὐ Βραυρῶνι ἀγούσος ὁρτῆν ταὶ τῶν Αθηναίων ᾽ν
ταῖζιρισ'. οὐ θόῦτον δὲ κ ποίσαντεο' τουτίωνπολλὰς δἴλοντο ἀποτσλέοντες. καίσφεκα ἐσ' Λῆμνον ἀγαγόντες, ποιλλαιοὶο εἶον.ὡςαὶτίκγῶνὧὖτοιαἱγιυαῖκοςὑσσαλ
οϑΉσον,γλεδοσοίν τε τίω ἀΠικίω,κ) Τόπρυς τῶν 4 θηναζων ἐσιίσθεσκον Ῥὺρ σαῖσαο.
ὁ δὲ͵ ὄτο συμμέγνυϑειε τοῖσιὲκ τῶν πελϑισγίσων γωωακησῆν παρσὶἠϑελον,τιτύ
ΤΟΙ τις αὐ τέων ὑπ᾽ ἐκοίνων τινὸς,ἐδοϑεόντοποίντεςνὴἐτιμώρεονἀλλήῴλφισι.κὴ
δ κοῦ αῤ'χειν τὸ τῶν τουέστον ὧι τοαῖδιο ἐσγκαέδυν. κοὶ πολλᾷ ἐτσεμράτοον, μὰ 9όν.-
πιο δὲ ταῦ τοι δι πελοισιοὶἑωῦτοῖσιλόγουςἔδοσαν.καὶστἰσιΟουλόνομβοισι,δεινόν
τι ἐσίδυνεεἰὃδὴδιαγινώσκοιονστρίσι τε δοθέν ὁ παιῖϑες πρὸσ ἥδ. κουρισιίων γυναι
ϑὲν τοὺς “σοι σδες καὶ του τύων αὐὐτίηοι αβίχειν πειρώα»»,τίδὴαὐοβρω,ϑένταςσιἶθων
Ὁ Ι(σουδ), οὐ θουδτα ἔδοξέ σρρ κτείνειν “οὺς τοχζονες εδὺ ἐκ τῶν ἀπικίων γωναικοῖν.
πο θῦσι σιὴ τουδ'τοι προσο τοῦ λλύοισί δὲ καὶ τοὺὶς μητῴρχο αὐ τέων . οἐγὸ τούτου δὲ τῷ
ϑβτον,κοὰ τον᾽ προτόμουτοί ον, ὁ, ὁβγασανῳ αἱ γιωαῖκες, τοῦσ' ἅμα Θόαντι αἷ-
σίροις στὸ ετδϑουσὡποκτείνασουι, νενδικέςοι, αὐ πίὼ Ελλασικ τὰ οὥτλια ὅβδγα “ποίν
πουλήμνιχιοιλέεο)ας. ἀποκτείνασι δὲ τοῖσι Πελοισγοῖσι τοὺς σζρεπτόμλους τσαῖσοίρ
τὸ καὶ γιϑαῖκοις, οὔτε γί κουργὸν ἔφερε, οὔτε γεναἴκίο τὸ κοὰ ποΐμψαι ὁ μϑίωσ ἔπ
πτου ὧς κοὰπροτοῦ πιεξ ὅμονοι δὲ λιμῷτο καὶ ἀταχι δίῃ, ἐν Δελφοὺς ἔσεμπον,λι
σιν νος αἱΤὴσό μονοι τῶν πτοιρεῦν τον κουκδν «ἡ δὲ τιυϊϑϑύῳστρίασ᾽ἐκίλόυς Α ϑαναίοισι
οἱ μους σιδόνοιε ταύτας, τοῖς, δὴ) αὐτοὶ Αθαναῖοι σιμοίῶσι. ἣλιϑέν τε διὰἐςχοὶςΑἰϑα
νασ' δι πελθιστοΐ. κοσὲ διίηοις ἐποιγγάλλουτο βου λόμονοι σιδόνοι ππαινηὴὸς τοῦ ἀσὴμ..
μιαηθῷ. Αθηναῖοι δὲ ὦὐ πῷ πρυτανεΐῳ κλλίω ςρώσκαντος, ὡς εἶλον κοίλλιςα., ἡ Τπε
αν ἐταιταλέην ἀγα ϑϑεδν “ποίντων ποιραιϑέντοςἐκλόνοντοῦςπελοισγοὺςπίὼχωρίω
στρ ἰσι ποιρασιδόναι οὗτω ἔλον(θιν.οἱ δὲ τ ελοισϑοὶ ὑπολοιβόντες,εἰπον.ἐπεαΐβορέᾳ
αὐίμῳοὐ τημδοὸν νοῦδρ ὁ αγύσι ἐκ τῆν ὑμετέρας ἐς σίὼ ἡ μετζρίω , τότε “ποιρχσῷ--
μῆν. "οὗτοεἰποὶν,ἐτισοίμονοιζω.Ἐξἀϑωύ«τονγενέώϑινε.ἡγϑ'Α΄ἤιιὰπρὸςνόηοκς;
κάεταυ ῳλλὸν τῆς Λήμνον. “εἶτα μῆν ,γοσοιδ τα. ἔτασι δὲ κούχοιδρλλόϊσιὥςόλοντου
τέων, ὡς ἡ χϑρσύτησορ καὶ ἐπ᾽ Ἐλλυασύντῳ ἐγεγθο ὑπ’ Αϑυναίοισι,μαιλπιάσιης ὁ κίμῶ
νος κἐ τῇ σιέων αὐξέμωνμουτεσηκθτῶν. νηὶ κουτοινύσιιο' ἀξ ελεοῦνηος ποῦ οὐ Χόδσονήδῳ

ἐς τί δ μου, προργόρόυε ὑβιούαε ἐκ αἰ νήσου τοῖσιτιελασιοῖσι,αὐαμαμν ἵσκων
σχρέας ὁ χρηξήριον,ὁ,οὐσαμὰἤ᾽λ'πιστανστρίσιδτελασγοὶἐπιτελίε

 σε. ἩΦαεςιέες μδ νον ἐπεί,ϑονηο-Μυλγαῖοι δὲ ὁ συ!
νῶσκδμονοι ἔζνοις τί χ δ σόνην ἃ Πικὴν,ἐπολι

σρκῴοντο,ἐο ὃ καὶ οὐ οἱ ποιρέφησανοὗτω
“Νὰ Λάμνον ἔοον Αθηναϊοίτο,

καὶ μιλτιαΐ
ἔυς-

ΠΡΟΔΟΤΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝΈΕΈΚΤΗ



ἩΡΟΔΟΤΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝΈΒΔΟΜΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ.
πὰ δὲἡἀγγελίιἀπαίκωτο "περὶτῇ ο' μαΐχῃς τῆσ'οἱΜουραϑῷ
γ: γυνομβύκο' “τοιρὰ βασιλῆα Δαρεῖον ὧν Ὑεοΐασεος, κοιὶ
“πρὶν μεγάλς, κε χαραγρκούον “οἵσιΑθανοίζοισιδ,σφὼ ἐσ' Σάρ

σὍ[ο' ἐσϊολίω,,καὶ δ καὶ τότο πολλῷτοσιεινότεραἐποίεε,
καὶ μᾶλλον ὥρμητο ξρατούειϑιι ἀδὲσέ Ἐλλασὶα καὶ αὐ
τίπο.μὴἐ πεγγίλλου πέμπων ἀγγέλοι πουτὸ πούλιρ,ζοι
μοξᾷν ςοατιην πρλλῷ τὸ λεῖον ἐσσι τοΐασων ἑποίςοισι ἢ πρό
χόρου “ποιρἔχειψοἸὰ νέας τς,νὴ ᾿'σονδ,") αἱτὸν, πτλόϊανυν
τέων δὲ “περιαγγελλομβέων,ἢ Ασΐῃ ἐδονέθο ποῖσα ἀϑὶ ζία

ἔπιαοουταλελθμδῥων ϑὲ τῶν ἀρίστων ὡσ ἀδὲὶ σίνὸ ελλωσῖε ςοατουομθῥων,κοὶ πτοι--
ρασι(δυαξομάνων, τοταάρτῳ ἔτο! Αὐγυπῆ οι ὑγὴ Καμβύσεω δουλωϑέντες, ἀπσίσασαν
ἀγὸ τόδσίων οὐ βαῦτα δὲ κοὰ μᾶλλον ὥρμε ἐπ᾿ ἀμφοτέρεξς ςοατεύεοθιε. ςελ-
λομῆνου δὲ Δαρείου ἐπ᾿ Αἰτυγῆον καὶ Αὐνοιο᾽, τῶν ποαΐσωναὐ τον ςοίσιο ἐγένε
μεγάλῃ περὶ τῆς ἡγυμονίας, ὡς δεῖ μεν ἀπσοδέξαντα βασιλῆα πουτοὶ ἐδὴ τιδδσίωκ
νόμον οὕτω «ρα τωύεοθνιε . ἔδιν γωΐ δωυλάίῳ κοὶ πρότϑρον ἢ βασιλόθδίθμ γεχονότεο'
Τῶς τσαῖδες ἐκ ηἰ προτόβεσ' γιωαιθὶς τω βρύιω ϑυγαϊβός. ἡ βασιλδύβιντος, 63 Α-
“ση0 τὴοΚύρουἕτεροιτζοσερσϊοτῶν μὴ δὴ προτόνων, ἐπρέσβ διε Αρη»βαξαῤῳσ,
πονδὲ ἐιγγνομάῥων, Ξ6δ ξες ἐόγτος δὲ μεϊξὸσ' οὐ τῆς αὐ τῆο ἐτασιαζον. ὃ μὴν Αρ-
βαζαύης,κουτότι πρεσβύτοοἐς τε ἐΐι πανοὸσ 7 γόνον,κοὰ ὅτι γομοι  όμονον εἴα πρὸς
ποῖνῆ' αὐθρώπων,ῥν πρεσβύτατον,πἰὸ οὐρ χὴν ἔχειν. Ξ6Νξης ἢ, σ Αηϑόοσηςτοπαῖσ'
ἐΐη τῆ σ Κύρου ϑυγαϊζὸς κκοιὲ ὅτι κῦρος ἐἶῃ ὃ κτη (Οζκονοο τοῖσι τ ὅδ'σῃσι τίὼ ἐλδυ,ϑερί.--
ἄνΔαρείουψὰ οὐκ οἐποσιφκνυμῆνον κω γνώμίω,ἐτύψχανε ποτα ποὺ "οὐτοισι ποιὰ
δημβητος ὃ Αρίσωνοσ' αὐαβεβηνθὸς ἐς Σοῦι, ἐσόδυμίνοοτοτῦοοὐΣ’'ποίρτῃβασι
ληΐης κοι Φυγὴν ἐπι βαλὼν ἑωὺτῷ ἐκ Λαιισθωζμονος οὗτος ὧ᾽ νὴρ,πυϑόμνος τῶν
δαρεΐςτοοΐέσῶντὺδικφορίωἐλθὼνὧνἡφοίτιςμάνἔχει,Ξόξεσιωεβούλοελέ
γειν πρὸ ΟἿσι ἔλεπ ἔσεσι,ὡς οἱ ὡςμὴν γεψίον» δουρείῳ ἤδιῳ Οασιλδύοντι,κοὶ ἔσον
τί δ' τιόδ σζῶν κράηοο᾽. Αρνβαξαῤηοδὲἔτι ἰσιώτι ἐόντι Δαρείῳ, οὐκων οὔτ᾽ εἶνϑὸ
ἐἰη,οὔττο δ ύκοιεον ὀλλόν γινατὺγυροιοὶἔχειν πρὸ ἑωυτοῦ, ἐπείγεκοὰοὐΣ΄ποίρτεἔφα
δ δημαρβητος ὑπσῦτιϑέμονοςοὕτωγομάζειϑαε.ἰμἃμὴνπροτελϑνότεσἔωσιπρὶνἢἢ"
ποιτάρο στὸ ἕῶν βασιλόδσουι,δὰβασιλϑύοντιὀφίτονοοἐπιγεναται,τοῦ ἐπιλονομέ
νοῦ σίιὸ ἔκθε τιν τῆς(ασιλυΐηςγίνεϑαε.χρεία μοΐου δὲ Ξόν ξεω τῇ Δημαρήτου ὕπο-
αίκενγν σῦς ὁ δ αρεῖοο ὡς Λέγει διίκοκα, ασιλῆά μὲν ἀποίδιξειδοκέειδέμοιτ)αὐδν
του τη ς τῆς ὑποιϑηίκης, βασιλόδσουι δὴ Ξ6Μ ξησ. ἡ χοῦ Ατοοσαι εἶλχα ὁ "ποῖν κροαίροῦ.
ἀποδέξας δὲ βασιλῆα τι ὀδ'σῃσι Δουρεῖοο Ξόνξεα,ὡρμᾶτοςρατιύειϑαε-ἀλλὰ γοὶ μὴ
τόδ΄ τοί το κοῖς Αἰγυύηγε ἀπόςοισιν,τῷὑσόλῳἔτεϊ πποιρασιδυχφόμονον, σι ἠγάκε αἱ
ὧν δουρέϊον βασιλδύσιχντοι ποὶ πποίντοι ἔτεα ἕξ το καὶ “τθεύκονται, ἀποθανεῖν . οὐδέ
οἱ ὑϑεγθύθο οὔτε τοῦρ ἀπαεσεῶτας Αἰτυ ΠΊίους,οὔτε Αϑηναΐοδς Τιμωρήζ θαι. ἀπσὸ
ϑαψόνηοσ' δὲ Δ ὠρείσυἐιβασιλεῖαὐεχούρησωἐσ'δὲν ποτ σδε ὧν ἐκεῖνον Ξ6δ ξεα ὁ τοί--
νι Ξ6Μ ξης,ἀδδῖ μᾶὺ σἰὸ ελλάσιαὁσδιμῶςπρόϑυμοςἰωκουταρλοὲςςοατωύςαϑν.
δὲ αἴγυ πῖον ,ἐποιέδο πίὠ ςρατιῆς ἔγερσιν. “ποιρεῶν ὃ, τὴ δϑωυάμωου ηἣ ἑωυτῷ μέ
γίσον πόβ σώῶν Μαρδόνιος ὃ τ᾽ ὠδρύεω,ὃςἐμΞόξμμὲαὐεψιὸς,ΔουρείονδὲΑϑιλφε
ἣς πποῖϊε ,τοιούτου λόγου ἐΐχῳ λέχρν. δέασοτα,, οὖκ ἀκύᾳ ΤΆ Αϑιναίτες ὀδγα μέ
νουσ' πολλὰ ἡσδῈ πουιοὶ τ ὁστισ',μὴ σὺ δοῦφονι διίκίω τῶν, ἐποίησαν" ἀλλὰ πομϑενῦ,
τοροῦ οι σηρήοσοισ, τοῖπϑὺ οὐ χιρσὶν ἔχεις. ἡ μϑμ ὥσασ ϑὲ ΑἾτυτῇονἰὼὅθυβρίσασαν,
ςρατηλοίτιε ἀδὶ τοὺς Αθήνας,ἵνα λόγος τέ σι ἔχῃ πρὸς αὐϑρώππῶν ἀγο ϑὸς, κοί τις
σόλον φυλοίοσηται ἀδϑὲ γῖν σέ σὴν ςοατούεαθαεξηοο μέν ᾧ ὃ λόγοο ἐμ τιμωρός.
πούυδὰ γον" λόγου 'παιρονϑήκίω ἐγριζεηο τήνδε,ὧσἡεὐρώπηπιρικαλλῆσχώρη,νὴ
λώοξεα παντοῖα Φόμει πὸ ἡμθραναβετάν το ἄκρα. βασιλείῶν τὸ μούνῳ θνητῶν ἀ--
Ὧν» ἐκτῆαν. ταῦταδὲ ἔλεε, χνεωτῆμων γον ἐσιϑυ μητῆς ἐῶν καὶ ϑέλων αὐ
Ἂ- τῆς ελλάδος ὕ'ποιρηος ἐἴγοιε, χρόγῳ ὃ κουτδργάξι τότο,καὶ αὐέπεισι Ξόν ξεα ὡσ
τὸ ποιέειν τὰὃτοι.σμυΐλοιεχαῖρκαὶἀλλάδισύμμαλαγὴνὁμοναπρὸρὁ“πείϑεοῦ»
Ξόδξεα . ἐξίηο μθὸ, ἀγὸ τῆσ' Θεοταλ ἦισ' ποιρὰ τῶν Αλδυαδίων ἀπιγμιοΐοι ἄγγελοι,
ἐπεκοιλέοντο Οασιλῆα, ποῖσαν προϑυμίΐω “ρεχόμονοι δὲ τί Ἑλλω σιὦ δὲ αλδιαί

οἶδ



ΠΟΛΥΜΝΙῚΙΑ,

σίς σὗτοι, ἔσαν ΘέοσαἪ[σ᾽βασιλῆσ᾽.τοῦτοδὰ,πἀσιςοατιδίῶνοἱἴαβεβιιϑτεοἕσ
Σοῦσα, τῶν το αὐτίων λόγον ἐλόμονοι, τῶν," ὧι Αλδυάσιχι, καὶ σή τι πρὸο "ούτοισι
ἔγι πτλίον προσωρἔγονῸ δι ἔχοντος ΟνομιάκριτοῦαὔοίοιιΑθηναῖονχρησμολὅλονΤΕ»
κοὶὰ δια ϑέτην χρησμῶν 3) Μουσουΐουοαὐα βε βιίκε σαν γϑὶ σίὼ ἔλθρην πηροηουτα λυσοΐ--
μᾶνοι «ὀδηλάθα γϑ' ὑοὴ ἔ'πποίροον τοῦ τιεισιςράυὃονομάκριτοοὁΑθηναίων, ἐπ᾿
αὐτοφώρῳ ἄλδο ὑτὸ Λάσου τοῦ ὁΡ μμόνεοσ',ἐμποιίωνἐσποὶΜουσουΐξχρεσαμὸν,ὧσ
κἱ ἀδὲ λόμνου ἐπικείμονοε νῆσοι, ἀφαριξοίατο ἐκ τῆσΘαλοίοσησ'. διὸ ὑλοισί-
μὲν οὕ χπτῶ νχοτ, πρότερον γρεώμονος “τοιμάλιφανὅτοῦ συυαψαβὰς διφο ἀπίμοι
ἐφ ὄψεν τί Θασιλῆος, λεγόντων Ὁ Λ εἰσιςρατιδέων περὶ οὐὗπτον' σὲμνδο λδλοιονιουτὸ
λέγω τῶν χρησμῶνοἱμέτιἐνέοιστὸἄλμαφόνωντῷ βαρ βαρῳ, πὸν,μῆν ἔλεγε οὐ
δέν. ὃ δὲ, τα δότυ χύτατα ἐκλελϑμόνος, ἔλεγε τόν τε ελλήκσοσυτου ὡς ζϑυλχθῆναε χοε
ὧν ἄπ ὃ π᾿ αὐ δα πσέρσιο, την τε ἔλοισιν ὑδηγεόμονοο". ξτόσ το δὲ χρυσμωδίων, προ
σιΦόνΘο. καὶ οἵ το ῦεἰσιςιοατί σμκε,κοὰ δ᾽ Αλϑυάσμι γνώμαο' ἀγρδιεικννμῆνσι ὧρ δὲ οἱ
γεγν ὥσϑῃ Ξ6δ ξις ςρατεύειϑοι ἀϑὴὲ σἰὼ ελλάσδι,οὐθαταδιδυτίρῳμϑὺἔτεϊμξὰἃ’
ϑαύκτον δ αλεῖς, πρῶ τοι ςρατιὴν ποιέε0ἀδὲὶτοὺςἀπποεῶτας . τούτρυς μϑν νωο πο;
παςτρεϊάμῇ, αἴγυ γον “ποῖσαν πρλλῷ δουλοτίρην πριήσιχο'ἢτὸδιαρείς ἰω,ἐπιτέ
πεῖ χαςανεῖ, Αϑολφεῷμὰν ἑωυ»ῦ,δουρέισν δὲ πτοιδιῖ.Αχοκεμλδέεαμὲνωυἐπίβο--
πσεύοντοιΑἸγῳ 775, χρόνῳ μετῴπειτοι ἐφόνδυσε τνάρως ὃ γαμματίχον,αὐᾷρ λίβυς-
Ξόμ νομῷ αἰτύπτ ἅλωσιν, ὧσ ἔμελε ἐσ χεῖραρ ἄξεοϑ, ὁ ςοάπρυλιαὁἐπὶτοσ'
Αθήνασ'σύλλολονἐαίκλιονπόδσίων5"οὐλίσωνἐξριέθο,ἵναγνὥμαστεπύϑηται
στρέων,κοὶαὖὃσ'οἱ“ποῖσιἐἶτοοιτοὶ,ϑέλφ' ὡς ὃ σαυελέλθηίαν, ἔλεξε Ξ6Ν ξας ποίϑε.
αὐο οἷν τι ὅσου, οὔτ' αὐ δσιουτεγέμαι νόμον “δγδε οὐ ὑ μᾶν τιϑεὶφ,, παραϑι ξοίμε--
γόο το, οὐὐτῷγούσομοαε.ὧνγοῦρὀγὼτοῖνθαύομοωι τῶν πρεσβυτόνων οὐσὰμὰν9
ἡτευήσαμῖῆν, ἐ πεῖτο “ποιρελοί βομὼν σίω) ὅγειμον ἰίω τρῖνϑε πτοιρὰ πιῶν μήσίον, Κυρου
μοῦτε λόντοσ' Αςυσγωυα. ἀλλα ϑεόρ το οὐτω ἄγυ! καὶ αὐὉἾσιἡμῖνπσολλὰἔπέων
σι συμφόμεται ἐ’σὶ ὁ ἄμεινον. τοὶ, τοι κῦρόῤ τε,καὶ Καμβύσῃ,ποιτῆρτοἐμὸς
Δαρεῖον κουτδργοίσιχντο,κοὶ τηοοσωκτήσικντο ἔθνεα ἐπιςοεμθοισι δὲ, οὐκ αὖπιο λέ-
γ9)"ὑχὼ }, πεῖτε ποιρέλοιονὧνθρόνον,οοὔτοἐφρέντιξζον, ὅκωο μὲ λείψω μαι τῶν
πρότροον γενημῆδων οὐ τι μὲ τῆϑι- μὴ δὲ ἐχοίασω προσκτη(ὦμαιδεωΐαμαντόνσῃσι-
Φρουτίζων ἢ δοίσκω ἄμα μθὸ κῦσοσἡμῖντεπροσγινόμοωνον,χοΐρονπο αι γαῖ ἐκτεΐ
μεθα, οὐκ ἐλοΐοσονα ὁδὲ φαυλοτῴρεν.ποιμιφορωτέρηυδέ. ἀμα δὰ σιμωρίίω πε, νὴ τίσιν
γνομῆδην.σὸ ὑμέα᾽ ὑγὼ σωωέλεξα, ἵνα ὁ, νοέω,πρήσσειν ὑπερϑεέωμοι ὑμῖν "μέλλω
ξδύξας ὃν Ἑλλήασοντον, ἐλᾷν ςοατδν δ, τῆσ εὐρώτσμο ὸ σίω ελλάσνι, ἵνα Αἰϑηναΐ
συρ τί μωρήσω μαι,8ι δὲ πσετσοιδέοισι τι ὁ 'σασ' το, καὶ “πουτόρα ἐὸν ἐμϑν. ὡρᾶτο μλΐ
γαυΚοιὲ τοίτόμ α ὧν ἐμὸν Δαρᾶον, Ἰϑύοντα ςρατούεϑαε ἀδὴ οὐ αὔοραο ον-.
οοῖς, ἐλλ᾽ διμῆν, τοτολδύτηκακοὰοὐκὄξεγονθοαὐτῷτιμῶρήσαϑε.γὼδὲὑπό
το ἐκείνου κοιὰ τῶν ἄλλῶν Γι δδ σῴων ,οὐ πρότδρου ποισομαε, πρὶν ἢ ἕλω τε κοὰ πυ--
βώσω τὰν Α,ϑηνασ. δΐ γε ἐμὲ, χὴ ποιτέρα "ὃν ἐμὸν, ὑπσῆρξαν ἄστεσι ποιόδυτερ. πρῶ
τοὶ μᾶν, ἐφ Σουβσις ἐλιϑόντοοἃμααοιςταϑρετῷμελησίῳ,δούλῳδὲἡμετέρῳ,οἰπι--
κθ μωνοι,οὐἔπρησοντοίτοἄλσεα,καὶτοὶἱρά.διδύτεραδὲ,ὑμέωσ᾽δαδβξωνἐσπίῶ
στρετόμίω ἀποβαΐτοισ, ὅτε αἄτίο τὸ κοὰ Αρτα Φόννησ' ἐςιοατηγυονοτοὶ, ἐπαϊςαοϑέ
κου“ποίντέφ τουτέων μοῖτοι ἰνειον, αὐουΐτο μαι ἐπ᾿ αὐ ηοῦσ' ςοατούεοϑοι. ἀγαθὰ δὲ
οὐ αὐ οὗσι τοσιίϑε δ ρίσκω αὐαλογιξόμονοο, ἃ Ἔν ις το νὴ τοῦσ' Ὁ ν Ὁ σι τσλησιο
αὐΐρουσ' πουτοιςρελίσκεθα,δπελοποο'τον' Φρυγὸσ' νέμονται χὅρίω,γῆν τε πίὼ τιν
σἰ7ὸε ὁ ποδέξομον πῷ αιδο αὐϑέρι δμουμέσυσαν - οὐ γοῦν δ αιόρίυγε οὐδε μοΐη
κουτόνψόταυὃ'λιοσ'ὅμουρονἐοῦσαντῇἡμετόδε,ἀλλωσζρεασ᾽ποΐσκοἐγὼἅμαὗ«
μᾶῖν, μιέαν χα οἵω ϑή(Θ,δὰ. ποίσησ' διεξελϑων το εὐρωίσησ. τσ θαίνομοι γοῦν
ἄδϑς ἔχειν. . οὔτῷ τινα τοῦ λιν αὐ οδεδν οὐδὲ μέίω,, οὔ το ἔθνοο' οὐ δὲν αὐθρωΐσπτων' ὑπο--
λείπειϑοιε, ὁ ἡμῖν οἷόν τε ἔοι ἐλθεῖνἐφμαΐσχαιντουτέωντῶν,κατέλεξα ὑπεξα--
ροδεβυοὐῶν.οὐἶτωδτεἧμᾶῖναἴτιοιἕξουῶδον λιον ζυγθν, οἱτο αλαίτιοι ὑμᾶσ δα
μι τοῖν, ποιξοντια', χοεοί ζοιοϑε « ἐπσεαὺ ὑμεῖν σῃ μένω “ὃν χρόνον,ἐσἐὸν,ἥκεινδιε,
προϑυμωσ'“ποίντοίτινα ὑμέων χρήσει “ποιρᾶνοε " ὃο δδὺ δὲ ἔχων ἵκη “πποιρεστδυα -
σχεοιΐον Ξρατὸν ποίλλιςοι, σα ὦ δὶ σϑρα, τοὶ τίμια πτατοι νομίζεται ἕδγοιε οἱ ἧἣ με-
πόνῳ. ποιητία μοΐ νινταῦτοί ὅξι οὕτω . ἵνα δὰ μὴ ἰδιοβουλόύειν ὑ μὲν δοκέω, τῖ-
ϑημο ὁ πρῆγρα ἐσ μέσον ,γνωμίω κελδύων ὑμέων ὧν βουλόμονον ἀποφαί-
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πεϑαε' ταῦταεἴ ποιο,ἐ πουΐετο.μετ'αὐὸνδὲ,Μουρδόνιοοἔλεγε.-οἱδίασοται,οὗ
μϑίνον ἐσ τῶν γυνομλδων νδβσίῶν αβὶςος, ἀλλὰ καὶ πιδν ἐσομδέων . ὃν τα τὸ ἀδλα
λέγον, ἐπίκεο αρίτα νὴ ἀληϑέςασοι- κὴἡ τωναο οὖς οὐ τῇ εὐρώτσχιοοοικημβοτόκ
ἰάσεις κουτοιγυλθίσοι ἡμεν ἐόντασ' αὐα ξίποικοὶ )) διεινὸν δὴ ἔῃ πρδημια,εἰ Σηοις
ὑδὺ καὶ τυδοῦο,κοὶ Αἰ ϑίσποιοικοὰ Ἀσσυρίους, ἀλλά το ἔθνεα ποολλὰ Καὶ μεγάλοια
σικήσαντοι τιόρ σιχο' οὐδὲν ἀλλὰ δωυΐα μιν σροσκτᾶ αι βουλόμονοι μουταςοε
μωϑι,δούλουσ' ἔχ μῆν.Ἑλλην αὶ δὲ ὑποίρξανταιο ἀσικίης͵οὐτιμωρησομεθα;Τὶδιοῖς:
σαντος; κοί ίωπολήϑεοσ' συςροφῆν ,κο ἰην δὲ χρημοίτων δωσαμαν;τῶν, ἐπαισοίμεθα
μᾶν τίῳ μάχαν,ἐαιςυίμεθαὃτίδιωΐαμανἐξσανἀοϑενέα«ἔλομονὃαὐτίωνπαῖσδις
τουτοιφιρεοέμονοι “ρύτοις, οἱ οὐ τῇ ἡ μετίρᾳ μουτοικομῦδοι,τωνέο τὰ κὴ Αἰολίεσὺ δῶ
ριτόϊν κοιλίο) υἐ πειρήθων ὃ κάυτδο ἴσῃ ἐπελαούων οὶ αἰοΐας οούνιυο ὑγὴ ποιὸς
τοῦ σονκα λόνοϑείσικαέ μοι μέχρι Μαικεδονίησ ἐλοίσαντι, κοιὶ ὀλίγοεν ἀπολιπόντι
ἰσ αὐ τοὶο' Αϑηΐνασ' οἴτοικαθυοὐσιεὶσ'ἐντι85ἐςμοῖχανκαίτοιἐθασιελληνες,ὡς
τοῖνθαύομαε, ὦ βουλόπατο πολέμοις ἴσαιϑαι ὑπό το ἀγνωμοσωόεσ, καὶσκοαιό-.
τηποθ" ἐπεαὺ γουβ ἀλλήλοισι πόλεμον προείπωσι,3δυρέντεοὁνοΐλλιξονχωοίονΚὴ
λφότατονἐςῬῦτοκουτιδντος,μάλονταιὥστε( νακῷ μεγάλῳ οἷ νικῶντες ἀποιλ,
λθύσσοντοίρπσερὶδὲ τῶν ἕασωμάψων, Ἀδὲ λεγο οὐναοίν.Ὁ αἰλεδῖν γυ" δὴ γένονται.τοῦς,
χρεῶν ἐδντιχο' ὁμογλοσοιο,κάρυξ 1 τὸ σδ᾽αχρεωμίερ,κ) ἀγγέλοισι,κοταλοιμιβαΐειν
τοὶο' ογαφορᾶσ',κοὰ πτοῖντὶμοῖῆλονἢὶμοέχῃσι.εἰδὲ “τοίντως ἔδεε πολεμίεω πρὸς ἀλλή
λουο,ὑξδυρίσκειν χρὴ τῇ, ἑποίτεροί ἀσι δυδωιρωγίτοοι, νὴ ταῦτι πειρᾶν. τόπῳ οοὗ
γαυ οὐ χρησῷ ελληνόδ' διαχρεώ μονοι, ἐ μέο ἐλοίσχνοσ μέχρι Μακεδονίης γῆο, ἔκ ἡλ,
ϑον ἐς τοῦτον λόγον, ὥστε μάχισϑοε . σοὶ δὲ δὴ μέλλά τίο ὦ δασιλϑῇ αἰπιώσιϑαε
πόλεμον προφόλων͵ ἄγοντι κροὶ τσλῆ,ϑ0σ' ὁ ἐκ τί Ασίῃο,κοιὶ νέας τοὶς ἁπτοίσιις,ἐς
μᾶν ἐγὼ δοκίω,οὐκ ἐο' ἦβηρ ϑράσιος αὐήκει τοὶ λλίίνων πρήγματαειδὲαθίια ὁγὼ {ὦ
Θ'εἰην γνὥμᾳ, καὶ ἐκεῖνοι ἐποιρθούτεο ἀξονλίᾳ ἔλιϑοιον ἡ μῖο ἐδ μάχην, μαάϑοιων δ
ὧσεἰ μὴν αὐϑρώσσων ἀαῤΊσοι τὰ πολέμια, ἔσω δ᾽ ὧν μεδὰν ἀσπείρηρον . Αὐτόμωτον τὶ
εὐ δὲν ἀλλ᾽ ἐὺ πείρηρ ποίν τα αὐθρώποισι φλλέει γίνειθονε. Μουρδόνιοσ μὲ τοσαῦτα.
ἐσπλείνοιο τί Ξόβ ξεω γναΐμαν, ἐπέπαυτο" σιωπώντων δὲ τὸν ἄλλων τι ὅδ σέωννὴ
γὺ πολμώντων γνώμίω ἀτοῦσιεἰκνυοϑιε οὐγίην τῇ προκειμῆλῃ, Αρποίβανοσ Ὁ Ὑςαῖ-
ασίοσ'ποίξωςρ ἐὼν Ξόδ'ξι, τῷ «δὲ καὶπίσιωσο ἰὼν, ἔλεγε τοῖδε. ὦ βασιλϑδ, μὴ
λερλϑάσζων μὴ) γνὠμέωναὐ πιέων ἀλλήλῃσι,οὐκἔς!σίὼὡμείνωαἱρεδμωνονἐλέῶκε,
ἀλλὰ δὰ τῇ ἀρεμῆδι χρῆαϑς, λελθέσζων ὃ,ἔςι ἔσεπθῃ ἢ; χρυσὸν ἣ΄ ἀκήραηον,οιὧνδὲ
π᾿ ἑωυτοῦ οὐσ᾽αγινώσκομῆν, ξταεαὺ ὃ πποιραϊίψω μων ἄλλῳ χρυσῷ ,δγαγινώσκομῆν ὧν
οἰμείνω.ὀγὼ δὰ κοιὲ "πουτοὲ τῷ σῷ ἀϑελφεῷδὲἐμῷΔαρείῳ,ἠσρδυὸνμὴςρατούε--
ϑ5ε ἀδὶ σκύθαο’, αἰοίρασ' οὐσὰ 6,91 γῖο ἄςν γέμον τας. δὲ, ἐλπίζων Σκύθοιδ᾽
"οῦσ'γομα! σδισ' κοιταιςοέψεϑαε, ἐμοίτο οὐκ ἐπεί... ςοαπιυσιίμονές το, πολλός
τὸ καὶ ἀγα ϑοὺσ τῆς ςοατιῆσ ἀποθαλῶν ἀπῆλιϑε. Σὺ δὲ δὶ βασιλόδ, μέλλεις ἐπ᾽αἱ

σβρασ σρατούςασν φρλλὸν ἀμείνονειο᾽ ἡ Σκύβασ.οἱκῳτὰθοΐλϑιοσοῖντοἄριτοι,κὴμοντοὶ
γῆν λέγονται Εἶ.δὲαὐσι οἶςοιδιοινὸν,ἐμὲσοιδιέκοιεόνΤΕΦράξαν.ζδύξαςφὴσ
ὧν Ἐλλήσσονον ἐλὰν ςραδν δα, τῆο εὐρώπεσ ἐσ τί  λλάσνι . κοὶ δὰ σμωήνεμις ὃ
Ιὴ κουτοὶ γῆν ἢ κοῦκουτοὶ θάλοιοσαν ἕατω θῆναι,ἢνὴκουτ᾿ἀμφότερα.δὶ κ᾽ αἴοίδες, λέ-
μιύ) ἢ. ἄλια μοι.ποίρεςι δὲ γὴ ςαθμώσαϑαε, εἰ ςρατιν τε τοσοῦταν (ω δώτπι νὴ Αρ
τὰ Φόδιεϊ ἐλϑοῦίαν ἐς σίῳ Α΄Πικὴνχόρεν, μοῦνοι αθηναῖοισιέφθάραν ὅλον ἀμφοτῷ
σι ἐχούρηστανἃλλ᾽ἐμτῇσινηυσὶἐμβοίλωσιμογικήζεντοῦναμαλάμ,πλέωσιἐσ'ἐν
ελλήασονν,καὶ ἔπειτοι λύσωσι τὼ γίφυμαν,ἄξορ δὰ (ασιλόδγίνε τὴ δεινόν. ὁγὼ ὃ
ὁδεμμῇ σοφία ἀκοὶκ οὐὐδς συμβάλλομαι τωδτα. ἀλλ᾽ ὧέν κοτς ἡ μέας ὁλχον ἐδίεσι
τουταλθι βν ποζεοο'ὅτε“τοὶτὴρσὸσ'ζϑύξαςΒδασορονἂνϑροῖϊαον,γεφυρώσας ϑὲ τῳ
ταμὸν τφρον διίθη δ Σκύθας, γὐτε παντοῖοι ἐγένονρ σκύϑοαι ,δεόμονοι τώνων λῦφαε
ὃν ῳύρον οἷσι ἐπετέβαη7ο ἡ, φυλοικὴ ἢ γυφυλέων ἢ τςρε. καὶ πότε γε τειαῖοσ ὃ μι
λήτου τύραυνορ εἰ ἐτέασο»» τῶν ἄλλων τυραΐγων τῇ γνώμᾳ, μὴ δὲ ἰωτιώθε, διόνγα
τοὁ τοὶ Περσέων πρήγμκατοι καξ τοι τὸ λόγῳ ἀκοῦσουι σιεινὸν ἐπ᾿ αὐοίοίτε οὗ) πτοΐν
τὰ τοὶ δασιλέος πρήγμιαταγωνέαϑσὺὧνμὴπλόονἐςτωνϑεω ον μηδένοι ἡ Ιοὕτον
ἀπικά ὅλοι, μεδὲ μιῆς αὐοίγικυης ἐσύσεσ, ἀλλ᾽ἐμοὶ“πεί.,ϑεο.ναὔ μὴν ἂν σύ λλολον δε
διαλυσὸν - αἱὖτίο' το ὅταν τοι δοκεῖι,, προσεε ἱμονοσ ἀϑὲ σιῶν προαλθρόνε
τοί Ῥοι δοκεᾷ ἔνας αβίςα: τὸ νὴ δ Θαλδίειϑυμε,δέδορμέγισονρίσμωἐόνεἰπὴ
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» οὐαντιῶϑῆναΐί τοί ϑελοι, ρὲ βόλδυτας μὲ δὲν ἧσσον δ ἔστω ται δὲ οὐσὺτῆσ τυ.
» ΔΙ βούλόυμα. δ δὰ βου λόυσοίμονος αἰοφμῶο,, ἐἰ ὁ ἡτύχῃ ἀΐασοι, δὕρημα δρῳ
» ζῶ, ἤοδονΤὰοὐδένοἱκοινοῦσ'βεβουύλδυτοω.δρᾷσ'ὧστὰὑπερέλουτχοζῶα κόρρευνοῖ
» ὃ ϑεὸσ', οὐδὲ ἐᾷ φαντάζεσθοιε, τὰ δὲ σμειηνὰ οὐδ μιν κνΐζεις ὁρξὶσ δὲ ἐς ἐσ οἰκόμα

τοὶ ζεὶ τοὶ μιέγιτοι κοι ὀξνοίδεα, τοὶ ποιαδτ ἐπισκήπτει βέλεα, φαλέει γο ὁ ϑεὸσ
τὸ ὑπερέλοντω “ποίντοι λούειν οὐτῶ δ καὶ φρο πολλὸς σἱπσὺ ὀλίγον διαφθεί
ρεταυ νουταὶ “οιόνδς. ἐπσεαύ σζϑ! ὃ ϑεὺσ' Φιϑονήσαχο, Φόβον ἐμβάλῃ, ἢ βρονπίὼ, σιὶ ὧν

» ἐσφάλησαν αὐατίωσ ἑουτῶν. οὐ γουλ ἐᾷ ᾧρονέειν ἄλλον μέγα ὁ ϑεὸς, ἢ ἑωυτόν .ἐ-
» πείλθῆναι μὴ γωυ-ποῖν πρῆγμα "“ἤκτει σφάλματα" ἐκ τῶν, ζημάσε μεγοίλαε φλ-
» Δλέσουδ γίνεοϑιιε. οὦἱ δὲ τῷ ἐπαιλυϊν,οὗες! ἀγαθὰ,ὰμὴποιραυτίμοιδοϊοίονταεἥγοι,ἀλ
» λ᾽ αὐ ἃ χρόνον δύροι τις αὖ σοὶμὴ δὶταῦτα ὦ βασιλόδ, συμβουλόδύω - σὺδὲαὶ'σαξ

τωβούξαν Μαρδόνιε,ποιῦσοι λέχρν λόχοιδ ματαζτρα πσεοὶ Ελλήνων οὐκ ἐόντων ἃ
ἐίων Φλαυΐρωο' ἀκούειν. Ἑλλιναιο᾽ γοῦν σγα βάλλων ἐπσαέρειο' αὐτὸν βασιλῆα ςρα-

» πεύειϑακ'αὐτον'δὰτούτουεἶνελοιδοικεἰσ'μ9ιποῖσανπροϑνμέϊωἐκτείνειν,μίναυ
οὗτω γεψ77. δια βολὴ γουῦ ὅξι σιεινότοιον, οὐ πῆ, δύΐο μᾷ εἰσι δι ἀσ κίον του, εἶσ δὲ ὃ
ἀσυκαδμονορ' ὃ μὴν γοβ δια βοζλλῶν, ἀδιικεοι,οὐ πτοιρεόντονκουτη γορέων .ὁδὲ, ἀσὶ.-.
κιειν αὐοπειϑόμονορ, πρὶν καὶ ἀξεκέ ὡσ' ἐμμαῦθᾳ. ὁ δὲ͵ δ ἀπατῶν ;ν' λόχου ποΐδε οὐ
οἰ ΟἿσι ἀσιοίετῶι, δια βλαθείο' τε ὑ τοῦ “ν᾽ ὃ τόμου, κοτὲ γομιιοϑ'ἂρ πρὸς ονἔτόν
ἀιφυιϑο ἐνοιε. οἱ δ᾽ ἐδ διδγωποίντωρ δὲ τοῦρ αὔοϊωο᾽ τούτοις ςρατεύεαϑ,, φέρε,
βασιλϑὺς μὴν αὐ ὁς, οὐ ἤϑεσι"κ7σιτιδρ σέων μῆνέτω. ἡ μέωνδὲ ἃ μφοτόνῶν ᾿ποιρα--
βανλομψων το τώινα, φοατη λοΐ τος οὐ δο σὺ, ἐπιλεξάμνός το αὐοξαισ,τοὺσ,ἐ
λφο, καὶλοι βῶν ς-οατιίω), διθσην τινὰ βούδλεοε. καὶἐμ μῆὺ τῆ, σὺ λέγεισ,ἀὐοιξαΐ
γι βασιλέϊ τὸ πρίγματοι, κτεινέαϑων ᾧ ἐ μοὶ τῖϑες «πρὸς δὰ αὐὐοῦσι, καὶ ἔχ ἣν
δὰ τῇ, ὀγὼ προλέχροἱσοὶταῦτὸ "ποιορντων- (ὺν δέ στρ. καὶ σῦ, (δ ἀπονοςήσμο.εἰ
δὲ ταῦτα μὴ ὑπο διωΐειν οὐκ ἐϑελήσεισ',σὺδὲποίντωςςρωτευμααἰάξ4ο ἀϑὲ σιὼ
ελλαϊόδ, ἀκούσεοϑαξ τινα Φημὸὲ τῶν αὖον τῇϑε ὑπσολειπομλίων, μουρδόνιον μέ-
γοΐ τι κουκονὁ ὀρ γαισοζίμονον πόβμὁςὗπὸκαὶὧντονκοὶδρνίϑωνσδιιαφιϑορδύμονονἥ--
κου οὐ γῇ τῇ ΑθηναίωνἢσέγεοὐτῇΛακεσῖχεμονῶν, ἃ μὴ καὶ οὐλα καὶ πρότδροκς
κοιτ᾽δὲν, γνὄντοι ἐπὶ οἵτας αὔοΐρας αὐαγινώσκᾳς ςοατούςοϑας Θασιλῆα. αρταίξανον
μὰ,ταῦταἔλεξε" Ξόνξες δὲ ϑὺ κωθεὶςἃμείξετοιτοῖσδε,ἃρτοίβανεποιὸςεἰςΤΖ
ἐμοῦ ἀδελφεός.ἄξηοδέσεῥύσῳτοιμηδέναἄξιονμιεοϑὸνχοιξενἐπέωνματαξωνοκοιΐ
τοιτου τὴν τί ἀτι μεάην προστίθημι ἐόντι νοικῷ τῷ καὶ δύκῳ, μήτε συξρατζυςαϑ»
ἐ μοί γε δὲ σἰρὸ Ἐλλαὶ σε, αὐ ον! τὸ μύφν ἅμα τῇσι γωυαικί, ὀγὼδὰκαὶ αὖδυ σώ,ὃ'-.
σια'πθὺεἰποι, ἐπιτελέαποιήσιμὴ γου ἀϊΐω ἐκ δουρείον. τον Ὑτοίαπεοσ, τον" Ἀρ-
συΐμεος,τον; Αριαράμψεω,τοῦτείασοος,»»κύρε,ρν'καμβύσιωτονἀχαεμίδεσσ
γογϑνῶσ, μὴ τιμιωρησοίμωνος Α ϑηναίςες, 6 ἐ αἰσοίμωνος,ὅτιεἰἡμὲϊςἡσυλφίω ὃ ξο
μᾶν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκᾶνοι ἀλλὰ κοιὶ μάλο, ςι ατεύσον τοι ἀδὲ[ πίω ἡ μετέρίω εἰχὴ τοϊθμώ
σας τοῖσι ὑποιργ οἵσισι 7 ἐκέφων. δὲ χαβόιις τε οὐέπρισαν., καὶ ἤλοι(αν ἐς σἰὼ
Δ σίην. οὔκοον ὕξασαχο ρέφν οὐϑετόμοισι δατῶςἔχει,ἀλλὰ ποιίφνἢ“ποι.ϑίάνπροικίε
τοῖῦ ἰγ. ἵγα ἢ τοζϑα πτοῖντοι ὗ τοῦ Ἑλλησι, αὶ ἐκᾶϊνα πτοίγτα ὑπὸ τ δ σασι. “θύηται - δὲ
γοῦν μέσον οὐ δὲν τῆο ἔχθρησ' ὅξί . κοιλὸν ὧν προσεπον ϑόταισ' ἐμέωσ' τιμωρέειν ἔτι
γίνεται, ἵνα καὶ ὁ διοινὸν, Ὁ, πεῖ μαι, οὔ. μωΐϑω, ἐλοί(.σ' ἐπ᾿ αὔοξοιο πον ουὸ,
τούν᾽ γεκαὶ τιέλο! ὃ Φρὺξ ἐὸν ἐμεδν “ποιτέρων δοῦλος, ουτεςοέψατο ἕτω,ὧς κοι ἐς
τόϑο αὐ Ἐ͵ το δ νθλῶποι κοὰἡγῆαὐτίων,ἐ συΐνυ μοι ;Μ' πουταςοε αμῦδξ κοιλέον
τοῦ, ταῦτα μιν ἀϑὶ τοσοῦ ἐλέγωτο- μᾶὲ δὲ,δφρόνη το ἐγίνθο, καὶ Ξ6δ ξεα. ἔκει..
ζε ἧ Αρτοὶββαΐον. γνῶκῃ«νυκτὶδὲβουλίω διιδοῦσ', ποίγχω δϑρισιί δι οὐ πρῆγμα
ΟἿ ΄ 390. ᾿ ΄ -ς ᾿ : [ ΓΙεἴναε ςοατίνεϑαε ἀδὶ σίρε λλω  σδε. δυδογμι οίων δέ ὦ αὖτιο ποντίων, κοιτύπνω-
σὰ,καὶσηκουοὐ τῇ νυκτὶ δε δψεν Ῥιίωϑε, ὧδ λέγυται ὑπαὺ τιν σέων. ἰδύκεε ὃ
Ξόνξηδ' αὐοῦρ'οἱἐπαιτοῖντοι μέγαν τε κοὶ δϑειδία,ἀπεῖν.μξὰδὴ βουλδϑύκαι ὦ τιδ -
στςοαὐτευμα ἄγειν ἀϑὴ σίὠ π λλαϊ σὰς, προεί ποισ' ἁλίξζειν τιδϑσισιςρατόν, οὔτε
δδν μετοιβελδυόμονοσ ποιεειῪ 6), οὔτε ὃ συ νωσόμουόσ “οι πποίρα» ἀλλ᾽ ὥἰςαπδρ τῆο
ἡ μόδηρ ἐ βούλόυσοας ποοιέειν., ταύ την ἔϑι πὸδν δόῖδν, ὧνμῆν ταῦτα εἴπτοιντοι, ἐδυ--
κεεὁΞόν'ξηςποτ]αὐϑαι.ἡμόλιςδὲἔπιλοιμι!ὦσησὀνεῖρεμὴνῬύωου,λὄγονοὐδ
να ἐπσοιείθο. δ δὲ πόδ σύων σωυαλίσικο ποῦο αὐποῦσ, οῦσ͵, καὶ πρόχδρον σμυέλ.-
'λεξε, ἔλεγέ στϑι τοῖδε.. αὔοίοσῖν νιὁϑσουι, συγνώμίω μι ἔχετε ὅτι ἀγχίσροφα
“ ΜΙΝ ΝΝ ἢ



ἨἩΡΟΔΟΤΟΥ

}"

4

βυυλδύομοε. Φρονεδν τὸγου ἐσ' τοὶ ἐμεωυονπρὦτα,οὐὔκῳαὐήαφ"Κοὲδιπποιρηγό--
υεόμῆνσι κᾶναποιίειν, ὁδίνα χρόνον μϑυ ἀππέλοντοι . ἀκούσαντι μϑέηρι μοι τῦῆσ Αρ-
ταβαΐον γνῶμησ', ποιροιυτίκου μὴν ἡ γεότας ἐπέξεσε, ὥστε ἀεικίσερα ἀπουῤῥίἦαε
ἔπεα ἐσ' αὐοΐρα πρεσβύτδρονκαὶχρεῶν. γυΐμῆφηρι συγροῦσ, χοήσο μῶε τῇ ἐκείνδ γνὦ
μᾳ" ὧσ' ὧν μεταϑεδογ μένῳ μοι μ ςρατούειϑαε ἀδὲὶ σὺ ελλωσα, ἩἸσυλοί ἐξειτιόδ'
θ μῆν, ὧο ἤκουσαν πουδτοι κεχαρικτος, προσικαΐεον νυὸς δὲ γθνομίέησ,, αὖτις
τὸνὁὄνειρονἔλεξετῷ Ξόδἔκιουτυπνωμϑέῳἐπσισὰν, ὦπαῖ Δαρείουκοιδὲφαί.-.
γεοε οὐ τόμ σμοῖ τε πεῖποίμῆνοσ'γὼςΘτηλοισι,καιποὶἐμὰἔπεα οὐ οὐδενὶ ποι
ησοέμονοο' Λόγῳ ,ὧὡςπτοιβ' οὐδενὸο ἀκούσκο. δ νῦτόσ Ἰοϑι, ἰυὐ “πὸ μὴ αὐ τίπο. ςϑα
τῇλθτῴ,τοίδέὉ(ὦοὐτίωνπροσόδηρ;αὐαορίσειν͵ὧοκαὶμέγασ'κοιπολλὸςἐγώ
γεσ οὐ ὀλίγῳ χρόνῳ, οὗ τῶ κοιὰ πιοιπεινδο' ὀπαίσω μουτοὶ τά χοσ' ἔσειε - Ξ6Ρ ξησ μιν σε
ριϑεῆσ' γὺν ὄμωνου τῇ δ[ει, αὐτο ἔοραμε ἐκ τῆς κοίτησ, κοὰ πέμπει ἄγγελον, Δ ρ-
ταί βανον μαιλέοντοι" ἀπιγμκοΐῳ δὲ, ἔλεγε Ξ6ν ξηο' τοδε. Αρτοίβανε, ὀγὼ τοποι--
ρου τίου μὲν οὐκ ἐστυφρόνεον͵ ἐποισ ἐο' σὲ μοῦ ταια ἔπεα, χρυςῆο εἴνειοι συμβουλῆς.
μὲ μῆντοι οὐ πσολλὸν χρόνον, μετέγνων' ἔγνὧνδὲταῦτοῦμοιπσοιντίαἰόντα,τοὶ,
σὺ ὑπειϑιίιοιο. οὔκουν δωυ ατόο ῬΙεἰ μἱ ταῦτὰ ποιέειν βουλέμονορ - ποϊαμμάδῳ ΚΝ
δ, κοὰ μετεγν ῶιϑ ΤΙ, ἐπιφοιτῶν ὄνειρον φαντοίζεταίξ μαι, οὖσι μεδο συ ποιιγίον
ποιέειν με ταῦταῦδὲ καὶ διαπειλῆσιν, ὀἴχῳ τοῦ . εἰ ὧν ϑεάς ὄξι ὃ ἐπανπαέμπωΚα,
κοιδὶ“ποΐυποοἵἡδον δξι γγνέσϑαιε ςρατα λαοίίω ἀδδ σἰὸ ελλασαι, ἐπίπῆἐσεΤῇ
καὶ σοῚ τὼνὁτοδνάρον ὁ μοίωο' ὡς ποὰ ἐ μοὶ οὐ τιλλδικονον . δὑρίσκω δὰ ὦσι δὴ γι
"ὁ μονοι τοῦτοιεἰ οί βειο' σἰὼ ἐμίω σιδυίω ποῖίαν, καὶ οὐδὺο, μξὰ τοῦτο ἵ ζοιο ἐσ'
ὸν ἐμδυ θρόνον, κοτὲ ἔπειτα. οὐ κοίτητῇἐμῇκατυπνώσειασ'.Ξ6νξηο'μὰταῦταδὲ
ἔλεγε. Αρτοίβανορ δὲ οὐ πρώτῳ κελδύσματι πεῖ,ϑόμωνοο',ὅαοὐκ ἀξτιδόμονος ἐσ
ὑν δασιλ ἦϊον θρόνον Ἰϑεύϑοι, τέλος ὧσ ἰὠαγικωζθο, εἴποιστοῖδε, ἐποίεε ὁ καλόυό
μανόν. ἴσον ἐκεῖνο ὦ βασιλϑῦ ποιβ᾿ἐμοὶκζιψλιταυ,Φρονέοιντε67),κοοὶτῷλέγοντι
χβησαὶ ἐϑέλειν πείϑεϑαι υταδε καὶ ἀμφότδρα “ππεριήνοντοι, αὐϑρώπων κοικῶν ὃ
μελίᾳ σχροἐλλοισί. κουτοί τόρ τί πτοΐνπον χρισιμωτοίτην αὐθρώποισι θάλοιοσαν.,
πυϑύματοι φασὶ αὐέμων ἔμπα!ΠΠοντοι,οἱππδριορᾷνφύσειτῇἑωυτῆσ'χειἐμὲ
ὁ ἀκούσαντοι πρὸσ' σοῦ πουὁ,ὁτοσοῦονἔσδεκελντση,ὅσονγνωμέωνδύοπρόμει-
μῆνψων πάσῃσι, τῆὦμὰν,ὕθϑιναὐξουσηο', τῆοδὰ, κουτουποιυσύσηο', καὶ λεχονσηο
ὧς ποιῶν ἐξσιοϊδέσικειν σίωὸψυχὴν -σλέον τι δι] «ας αἰὲ ἔχαν Ὁ ν᾽ποιρεόν»ο,του.-
πίων προκάμῥων γνωμέων, ὅτι τίρὺ στοαλερωτθρίω σιῶντῷ τὸ καὶ ὄδσῃσι αἰαί--
ρεοινυὧνἐπειδὲπέξαιζαιτὴτίὺἀμείνω,Φίςτοιμετιούτιἐὸνἔπλλινασσόλον,
ἐσσιφοιτᾷν ὄνειρον ϑεοῦ τινοο πομτοΐ,, οὐκ ἐόντος σε κοιτοιλν εἰν ὧν ςόλον, ἀλλ οὐ δὲ
ποιδτοί ἐς! ϑέϊα ὦ ταξ. οὐνπνιαγουὺ πὸ ἐσ' αὐθρώποις πετσλανημῆία,τοιοῦποὅξι,
δ σι ὑγὼ σισδέξω,, ἔτεσι σεῦ πολλοῖσι πρεσΐν τϑροο' ἐῶν. πισλανϊϑος αὐταὶ
μαΐλιςο ἐώθασι αἱ δεδῖντῶνὀνειράτων,τοΐ,τιςἡμέρησ'Φροντίξει-ἡ μᾶς δὲ ταὶς πρὸ
τοῦ ἡμόναὐ ταύτην πίω ςιοατη λοισίωυ καὶ τοκαῤτοι ἔλομον μέὰ χεῖρασ .ἀδὲ ἄρα
μὴ ἔςι τοῦτοτοιόνδεοἷονὀμὼ σιωιρῶ, ἀλλώΐτι τον ϑεοῦ μετζλον,σὺποῖναὐσυλ--
λϑιθῶν, ἔξρειοισ. Φανήσιτηγουδὲκαμϑ9ὶ ὧο κοὰσοὶ δια λόυόμονον. Φανῆνοιι δὲ
οὐδὲν μᾶ )λόν μοι! ὀφείλει ἔχοντι σἰὼ σὴν ἐοϑῆ τοι, ἢ οὐκὶ τὴν ἐμίω". οὐδέ τι μᾶλλοκΣ
οὐ κοίτῃ τῇ σὴ αὐαποιυομούῳ ,ἢ οὐ καὶ οὐ τῇ ἐμῇ ,ὀπδρ γε κοὰ ἄλλωσ ἐϑίλει φανῆ.--
γα. οὐ γουλ δὲ ἐσ τοσοῦγπεϑθηθείηο'αὐήκει τοῦτοὃ,τιδείκοτῴὕξιὁἐπιοινόμενδυ
οὶ οἱ τῷ ὕπνῳ, ὥστεδὸξει ἐμὲ δρῶν, σὰ ὥψοι, τῇ σὴ ἐοϑῆτιτεκμαερόμονον,εἰδὲἐμὲ
μῇν ἐν οὔϑενν λόγῳ ποιίσωται, σὺ δὲ ἀξκαΐσει ἐπιφανῆναι, οὗτε ἰω πὼ ἐμίω ἐοϑῆ-
το ἔχω, οὔτε ἰω πίω σὴν, οὐ δὲ ἐπαιφοιτήσει,"οὔμαιϑητίονἤδὴ51.εἰ γοι δὲ ἔται-
Φοιτίσειε σμοςχῴωσ', φαίίω δὴ κοι αὐδδο' θεῖον εἴγοιι "ἐ δέτοι οὕτω δεδοκται γήνε
ὅδε, (Ὁ οὐκ ὅτε αὐ τῷ ποιραϊϊέαι,ἀλλ᾽δὰἴαμαἐνκοίτατὴσῇκουτυπνώσοι,
Φόνε ουτζων ὅ2 ἐμδδ ἐπιτολδυμῆδων, φαρίτω καὶ ἐμοί. μέχρι δὲ ούρυ, τῇ παρε
ούσῃ γνὦμῃ χοήσομαε «Ὁ σουῦτοι ἐποιο Αρτοίβαροσ, νομίζων Ξόβ ξεα οἱπυϑδίξει
λέχοντοι οὐδὲν, ἐποίεε “ὃ κελδυόμονον - ἐνδὸνδὰ σίυὸ Ξ6δ' ξεω ἐοϑῆτοι», Καὶ ἑζόμουορ
ἰφτὸν βασιλή7ον θρόνον,ὧςμετοιταῦδτοκ97πονἐφριζϑῦ,γλιϑέδὶ οιτυπνωμίψῳ τῶν
ὃ ὄνειρον δ',νἡ ποιρὰ Ξόνξεα ἐφοίποι. ὑπδρφοὶν δὲ ἠΦ Ἀρτοιβαΐου, εἶσι τάϑε. ἀρὰ
σὺ δὴ κἂνοσ ἧς,ὃἀτρασεύσωνΞόνξεα ςοατούεαϑ» δὲ σίω ελλάσα ὡσ δὴ κιδόμό αὐ
»ὔ,αλλ᾽ ὅτε ἐς τομετέπειτα,ὅτεἐςτουραυτίηοιννὗκουταπροΐξεαι,ἀφέσσωνΣὶ,
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χιεῶν γνέϑαε "Ξόλξεα δὲ τὰδιαὐπκοντέονταιποιϑύεινοὐτῷἐκείνῳ δεδηίλωηϊ»
ταῦ τοί τὸ δὰ ἐδδικαε Αρτοίβανος ὃν ὄνειρον ἀπειλέφν' 1) 96) μο]σι σιδηρείοισι ἔκκο
εἰν αὐ ον μέλλῳ τοὺσ' δῷθαλ μούᾳ... καὶ ὃσ ἀμβώσαχο μέγα, αὐαθραίσκει "Κοτὶ “ποι:
βιξόμωγος Ξ6δ ἔπ ὡς σἰὼ δέν δι «ον οὐνπνίου διεξῆλιϑε ἀτσεγευόμονος, διϑύρρά ὧι λέ
γαῖ παῖδε... ἐγὼ δὰ ὦ θασιλοδ,ὗααὔϑρώτρο δδῖντοπρλλὰτὴ μεγοΐλϑ. πεσόντα πρήϊ
μασι ὑπὸ ἡσσόνων ,οὐκ ἔων σι, πὰ“ποίυτοι τῇ λικίᾳ εἴκειν, ἐπισοίμονος ὡθ μαικθν ἐΐῃ
Ὁ πολλῶν ἔαιϑυ μέφν. μεμνεμίζοο μὰν “ὃν ἐπὶ μαοτα γώτοας κύρου σόλον ὡσ ἔπρι»
ξε; μεμψημῖῆνου δὲ κοὶ ὧν ἐπ᾽ Αἱ ϑίοποιο τον καμζύσξω, συςρατευδμοωνοο δὲ καὶ Δα
ρείῳ ἐπὶ Σκύθαισ᾽.ἐπαιτοίμῶνοςὧντωῦτα,γνώμίωὅον,ἀξεμέξοντοσεμαιαιθιφὸν
ἕνουι πρὸσ' “ποίντων αὐθρώτπτων: ἐπεὶ δὲ σίχιμουΐᾳ τις γίνεται δρμῆ, ποιὰῈδληνοισ
ὧὡσ' ἔοικα φϑϑρή τις οντοιλοιμβαΐᾳ ϑεύλοτος,γὼμῖννὰαὐὴςΚάφῳ με, πἰὼ γνώ
μὴν μετοιτ ϑεμοιεσὺ δὰ σήμηνον μὰντ' ὀβίσῃσι τοὶ ἐκ 19 ,ϑι8 πεμπόμωνα χρῖαῦν δὰ --
λόνε φῖσι ἐμ σύο πρώτοισι προειρημθνϊοισι ἐσ σίυὸ“ποιρασκύυήν πσοί τε δὲ οὗτω, δῶρ ἦν
3ε5 ποιρασιδόνηοες, ' στῶν οἱδεήσῃ μηφενοτουτέων λελθοντων,οὐθαδτα ἐπαρϑέντες
τῇ δι, ὡσἡμέραἐγθύθοτοίλατα,Ξ6ΝξηστεὑπαερετίϑετοταῦταΒδ)σισι.ὴΑργά
βαρος ὃε πρότερον ἀποασεύσων μξνος ἐφαίνετο,τότε ἐππιασεύσωον φΦανδοῦρ ἣν'ὧρ--
μημῆψῳ θὰ Ξόξε ςράτη λοιτίν, μυτοτωδται Κα ἰτη ὄνεο οὐ τῷ ὕπνῳ ἐγύνεν γυὐὺ ,ψΦι--
μάγοι ἔκριναν ἀκούσαντες, Φόειν τε δὲ ποῖσαν γῆν,δου λόύσειν τί ἂὶ πτοίντοις αὐθρα
πϑιοἡδὲὄψεςἣν ὅθι- πόδκοε Ξ6ν ξιο ἐτεφανῶϑας ἐλαίης ϑαλλῷ " ἀρ δὰ τῆς ἐ-
Λαέῃσ', »οὺς κλοίδονσ γῆν ποῖίαν ἔπιον. μδὰδὲ ἀφ ανιοϑῆνοιε πσεοι τῇ κα Φαλῇ κεΐ
βίονον τὸν «ἐφανον. κριναΐτων δὲ τούτη τῶν μάγον,δσίῶντετῶνξυλελβούτων,
αὐτίηοι ποῖς αὐδρ ἐς σίω αρ χὴν πίὼ ἑωυτοῦ ἀπελοί(ἃ.ς,εἶχοπροϑνμίηνποὶαινἐπὶ
Τοῖσιαὐφρεμβδοισι,ϑέλων αὖ ο ἕχοισορ τοὶ προκάμονα σῖϑραχοι ἀνκοὰ Ξόδξιο ΤΖ
φρανν οὕτω ἐποέγερσιν ποιέσται,χῶρουπποΐντοιἐρϑυνῶντῆοἡπείρου"ἀγὸγουβΑἿ
γπηῆκ ἀλώσιορ,δὲμῆνπῴοτεραἔπιαπλήρεαποιραρτίετο ςρατιήν τον τοὶ πρόσ
Φορα τῇ ςοατιΐ. πεέμτῆῳ ϑὲ ἔτρ] αὐομάύῳ,, ἐςρατα λοίτος χειρὶ μεγοίλῃ τολήϑεοσ.
σὅλων γουλντῶνἡμέὶςἸσιμᾶν,τολλῷσὲμέγιςξοςοὗηοςἐγίνω»,ὦστεμῖίτοὃνδα-
βείου ὧν ἀϑὲ ξκύθασ "ποιρὰ Ὁ ον μεδὲν Φαύνειϑαε, μήτε ὧν Σκυθικὸν, ὅτε Σκύϑαε
Καμμόδ ἑους δγαΐκοντοῦ, ἐς τέ μεσικίω κόρην ἐμβαλόντορ,φυδὸν “πούντοι τοὶ αὔω ΄ἶ.
Ασίπα' ποιτοιςος ἀμῆνοι, οἰέμωοντο- πᾶν, ἕνεκεν, ὥςόλον Δαρξοο ἐτιμωρίςτο, μήτο
γουτοὶ τὸ λεχοίμονα τῶν ΑἸφδίων ἐστλιον, μήτε ὧν μυσῶν τὸ κοὰ τευκρῶνγδν πρὸ
χῶν Ξοῖαθὴνγθνόμονον, οἵ σεαβαύτορ "ἰὼ εὐρώτσην πόυτοὶ Βόασυρον, »ύο το Θρϑαοις
κουτοςοί[αν “πποῖντοις, κοὲ ἀδῖδτόνιονπσύντον μουτίβυσαν «μέχρ! Τὸ Πηνειοῦ ποῦ
ἡαμοϑτον πρὸς μεσχμβοίίω ἔχλοαισαν. αἱ παι αἷς πσῖσουι οὐδ ὕχδμαι πρὸσ ταῦτα
σι γὺνδμίονονεοἷςοατηχοιοΐαι,μεῆο'τῆσδισὺκἀξεσε.τἰγοὺοὐκἔγαγιἐκτῆσ'Ασί
υο ἔθνος ἀϑὲσἰὼ Ἐλλωσὶκ Ξ6δξησ' κοῖον δὰ πιυδμονον ὑσυροὐκ ἐπέλιπεντσλίω τῶν
μεγάλων ποτοιμῶν, οἱ μᾶν, γοῦλ νέαο᾽ππαροίχοντο" ἐϊδὲ ἐν "σεξζὸν ἐ το τοίλατουτοΊσι
δὲ, ᾿'σαοο προσετζτοικτο-“οἷσι δὲ, 1 γητουχργὲ πλοῖα, ἅμα σρατευνομίῥοισι""οσιδὲ,
ἐσ τὰο γυΦνρασ μαιυλαο νέαο' πτοιρέχειν' οἵσιδὰ,δ᾽τοίτὸ.καὶ νίωο᾽ . κοὰ ποῦ το
μῆν, ὡς προστῆ “εσυζντωυ τιὸν πρώτων τσεοι ταλεόντων "πϑὺ1“ὸνΑϑτὸν., προεηοιμά
ζετο πρὸ τϑειδυ ἐτέων, καὶ μάλιςοι ἐσ δΥΑϑτον.οὗ γουλ Ἐλεουδτη τῆς χερνύσου,
ὥρμεον πτθεδρεδῖο, οὐ ϑεῦτὸν δὲ δρμεαίμονοι, ὥρυοσον ὑπὸ μαφίλγορν “τοῖν σδιποὶ τῆς
σρασπῆο'. δγά 6649: δ᾽ ἐφοίτων. ὄρνοσον δὲ κοιὰ ὦ τσεοὶ δ Αϑτὸν κοιορικημούοι. Βου βά
ρηο' δὲ δ μετα βάξονκοιἃρχοιχζηςὃΑρταζου,αὐοίοόδ'τιδρίθιι,ἐπισάτεοντον"ὅΡ--
σου. δ᾽γαβ Αϑὼς ἔς! ὄρος μέγα το κὴ ἀνομαςόν. ἐο θάλασσαν κοιτῆκον.οἰκομοΐονὑπὸ
κὐθρώπτων. τῇ,δὲ πολδυτᾷ ἐσ πίω ἤπειρον δὲ ὄρος, φαρσυνησοσιδέρ το ὕΞ), τὴ ἰσθμὸς ὧς
σίϑϑοιοι ςαδιίων. πεσιΐον δὲ οὔτε, καὶ κολωνδὶ οὐ μεγάλοι ἐκ θαλθέοσηο' τῆς Ανονϑί
ον ἐπαὶ ϑάλαοσεν πἰὼοὐ τίον τορώνος"οὐὃᾧἰαϑ'μῷ“οὐλῳ,ἐς ὃν πολδυτᾷ ὃ Αϑως,Σά
γι πόλις ἑλλὰς ὄκυηγιοὰ δὲ οὐηὸς χάνης ἔσω δὲ ον Αϑὸὸ ἀκημούαὶ,τοῖς,χὐτοὃὉδβ΄-
σῆς νησιώ τιοῖδις αὖτὶἡπειρωτίσονἀὐρμιντο ποιέειν, ἐ δὶ αἴϑε δον. Ολύφυξοο.Ακρό-
300ν. Θύῶς. Κλεωναί πσύλιες αὶ αὐταῦ,αἱ ἂν α ϑων γέμον «ὥρυοσον ἢ ὧδε «σιστ
μᾶνοι δὲν χιδρον δι Οαρί ουγοι (ουτοὶ ἔθνεα,μουτοὶ Σ άνηνπσθ'λιν οο νοτονὲς ἡριπσνζ μονϑι,
ἐπεὶὃἐγενθοβαβθέϊαἐδιώρυξ,ὦμϑὺ,κουτώτατοιἐξεῶτες, ὥρυοσον- ἕτεροι δ, ποὶρε
σδιίδοσαν ὧν αἰεὶ “βορυοσδμονον χοιδ, ἄλλοισι κουτυ πῦν3ε ἐτεῶσι ἀϑὶ βάθρων . οἱ δ᾽
οἱ ἐκϑωικόμονοιἃτέροισι,ἕωςἀπαίκον ἐφ »οὺς αὐωτατω"δ»ικἡὑβθεφόρεδντο,καὶὁ}

Ν ΝΝΝ ἐδὶὶ
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δαλλον. “οἿσι μῆ γω ἄλλοισι πσλίμδ Φοινίκων, κουταιῤῥηγνύμονοι δι κρμνοἱτοῦὁρύγ
μουτοσ᾽πόνονσι ετλἥσιον πτοιρεϊχονἀἶτοπὴποῦτὸαἴσύμαθσνὴ“δκούτωτοὶαὐτοὶ
μέζα ποιόυμάψων,[μελλέ σζρι "τοῦτον ἀπσο βόσεαϑ "δι δὲ Φοίνικα ο,σοφ εν οὗ τὸ “ΟἿσι
ἄλλοισι 68,5 σι ἀ ῳι διείκναν τοῦ, κὴ δετὴ οἱ ἐκάνῳ ἀπολοιχόντεο γ᾽ μόθον δίν αὐ
σι ἐπέβαλε, ὠρνοτον' “ὁ μῶ αὔω φόμα πῆρ σιώρυμθο παοιοντεο σδιταλήσιον, ἢ ὅ--
σον ἔσιᾳ αὐτίτῷ.σεώρυχα γθνέσϑας .- προβαίνοντοσὃοΜδῥτου,σιωλοναἰείτοίτω
τς δὴ ἐγενίθο, κοὰ ὑξισοῦτο τοῖσι ἄλλοισι ὁ δβτονοὐθαῦσα δὲ λειμῶνὄξιν,;γάσζρι
ἀγορη το ἐγίνθο, καὶ πρητήριον, δ.ο'δέσζδισιπολλδο'ἐφοίταἐκτῆο'Ασίαἐλη--
λεσμεοΐοσὡςμὲἐμὲσυμξαλλεόμωνονδδοίσκάν,μεγαλοφροσιωΐῃς εἴνειο; αὐ Ξέρ
ξησ' ὀρύασειν ἐκέλόυε,ἐϑέλωντεδιωΐαμοανἀφσιείκνυϑαεικαὶμγμόσωαλιπέαϑ»
ποιρεὸν γουλ μηδένα “πόνον λοι βόνπαο ὃν ἰοϑιμὸν το νέωο᾽ διαρύσοιι, ὀρύσσειν ἐκ -
λόνε διώρυχα τῇ θαλθίοσε, ὀδροο ὧσ δύο πριήρεω ταλέειν μον ἐλοιςοεομδίοο),
τοῖσι δὲ αὐ τοῖ σι Ὁ Ὁ ἰσι τοϊσιπδρ νὴ Ὁ ὄρυγμα, προσῳτῴτοικοο κοιὶ αν Σζυμϑνα πὸ
ποιὸν ζϑίξαντοασ' γεφυρῶσοικοτασται μθ νὰν οὕτω ἐποιέετο «ποιρεσκόυαξ9ὺ δὲ νὴ
ϑτσλα ἐσ τοῖο γιφύρασ, βύβλινά το καὶ λόυκολίνου ἐπσιτα ξωσ ΦοίνεἰποριοὰΑἱ
γυ77ἴοισι καὶ σντία τῇ ςροατιᾷ υουταιοέλλάν, ἵνα μὴ λν μένεις ἡ ςοατιὴ, μὴ δὰ τοὶὕ-
"ποξζύγια ἐλαυνόμενα ἐπὶ τί Ἑ δλαίσιθε. αὐοπυϑόμονοσ' δὲ »οὗσ' χιύρουο,κουτο βάλε
λεν ἐκίλόνε ἵνα ἐπιτηϑεὥτατον εἰγ, ἄλλα ἄλλῃ ἀγινέοντοισ δλποίσι το κοι πορθμεΐ
γσι ἐκ τῆς ασίῃσ' “ποὶντοιλθϑενὃνδὲτῶντολείσωνἐςΛουκὴν ἀκτὴν κοιλεομέίω ηἢ
Θρπΐκησ' ἀγίνεονδιδὰἐο'τυρόσιζαντίτινινιϑίων,διΦὰἐσἃορίσιον,διδὰἐςἐϊόγασέ
ἐπὶ Σζυ μον! ,οἱ δὲἐφ Μακαθὸνἰηνσγοτοτονοι. οὐ ὧδ, θὲ ξηοι ἢ’ προκοίμλ τῖτον δ
γάξοντο,οὐ “ούτῳ ὃ πεζὸς ἅποιο συλλελεγμοίος μα Ξόν ξε,ἐΡρρδύϑυ ἐς Σαὰρσὶς, ἐκ
Κριτοΐλῶν δρμηθεῖσ' 7" οὐ Καπητωδονιίῃ. οὐ θοιδ τοι γουῤἐἴρυτοσυλλίγοαοθε “πποίντα ὧν
τοντ' ἥπειρον μέλλοντα ἄμα αὐτῷΞόδξὰπσορδύεοϑοι,ςΘατόν.ὅσμένγυπῶνὑπο
χῶὼν σραὸνκοίλλισα ἐσαλμῦθον ἄγοιγτν τοὶ προκείμενα ποιρὰ ξασιλέοσ ἔλϑιβε σ᾽υσε,οὐκ ἔχω Φρασοικοὐδὰγουβαῤχὴνἐςκοίσινσύνπσερλελιϑόντασ'οἱσδε-διὃ,ἐ“πεΐ
τὰδιαβάντος ὁν λυ ποταμϑν ὡμέλεσαν τῇ φρυγίη,δι]αὐτῆοτοορδυόμονοι,τος
ρεγένον» ἐσ κελαιενὰς, ἵνα “σηγαχὶ αὐασιιδοῦσι Μαιαδοίος πότοιμον' καὶ ἕπέρου οὔτε
ἔλούοσενος ἡ Μαιαῤοίος, ᾧ ἄνοματυ γχοίνᾳ ἐὸν κατοιῤῥῥεταςὅρ3αὖτῆςπὶἀγορῖϊα'
τῆσκελαινέωναὐατέλλων,ἐς“ὃν Μαζαγοίοον ἐκολιδοῖ . οὐ τῇ γκοιὲ ὃ τον' σιλενοῦ Μαρ,
συεω ἀσιὸρ οὗ τῇ πόλι αὐακρέμαηφ. “ὄν, οἷπαὺ Φρυγὺ λόλχοσ ἔχει οἰασὸ Α'αύλλῶ
νοσ' ἐκσδερούτοι, αὐακρεμαοθῆναε, ἐν ταῦτα τῇ πόλι ὑποιουτήμῆνοο υὐϑιοσ ὃ Α-
τυορ,αὐὴρ λυσὸσ'͵ ὑβείνισι σἰὼ βασιλίοσ' ςοατιίω ποῖσαν ξφνίοισι μεγίφοισι, καὶ οἱὐ
ἂν Ξόλ'ξεα. χοήματοί τε ἐποιγγέλλθο,ξπλόμωνος ἐστὸν πόλεμον ποιρέλειν-ὶ ποι
πελλομϑίουδὲ χρήμοστοι πυϑίου,ἐΐρε Ξόν ξηο τιδδ σέων «οὖς "“ποιρεόν ταῦ, τίς τι ἐῶν
αὐοϊοῶν τ'ύϑιοσ,") κα σα χρήμαντοι κεῖοτημίνοσ', ἐποιγγζλλοιτο ταῦ παι" ὁδὲ, εἶπποιν.
ὦ βασιλό, ὅτον ὅξι, ὅσοι τὸν πτουτέρα δουρέον ἐσϊυρήσατο τῇ λατανίπῳ "ἢ χου
σέμ, νὴ τῇ ἀμπέλῳ. ὃ καὶ να ὅῃι πρῶτος αὐθραΐπων τολού]ῳ,τῶν, ἐμᾶς ᾿σιμᾶν, μὲ
σύ.ϑων μάσικο'δὲτῶνἐπέωνὁτολόυταῖον Ξόδξης, αὐδὲοσ διϑύχδμα ἐϊρο τύϑιου
ὀκδσοί οἱ ἐἴη χρίματοι. δδὲ, εἶσ. ὦ βασιλϑῦ, οὔτύσε ἀπρερύψω,ὅτεσκήψομοιὁμὴ
εἰδένονε τί ἐ μεωυτοῦ δοΐίωυ «ἀλλ᾽ ἐπιςοίμενόσ' ποῖ ἀτεκέως ουταλέξω" ἐπεῖτο γϑ χοί
χὐϑοί σὺ ἐπυϑὸμίω τὴ ϑάλφοσαιν πουτοι βαΐνοντο. τί ἑλλυνίσοκ,, βου λόμονός τοι δοῦ
γαι ἐσ ὃν πόλεμον χρήματα, ὑβέμαιθον κοὰ δδρον λοπξόμονος, οὐβτυρίον μλὺ δύο γᾳ
λιάτοις ἐούξθισ' μοι πτοιλϑῖντων . χρυσίου δὲ, πιζακοοίασ' μυριάσδις τὰτή ρων σδερει-
κῶν,ἐπαιϑεού(ιοἐπῇἃχιλιαϑίωνὉηοὐΐτοισΐσεὑγὼσωρζομαι-αὐτῷδέμοιγὸαὖ--
»γαπόσων τὸ καὶ γεωίσων θ8) Ο7ος . δμδὺ,ταῦσα ἔλεγε.Ξ6ξοςδὲἡοϑο“οἴσιἐ--
ὁ μίνοισι, ἐἶσε. ξεῖνε λυδὲ, γὼ ἐ“πεῖτε 77λιϑον τίυὸ “πϑρσίσδιχάραν,δενὶαὐοὶσωυέ
μαξαὲν τόϑε ὅστιο ἡϑέλυσι, ξείνια προβᾶνωι ςρατῷ πῷ ἐμῷ " οὐδὲ ὕστιρ ἐο' ὅψιν
σἰιὸ ἐ μὴν κουτοιφοὶς, αὐ τοπούγγελτοοἐςὃνπόλεμονἐμοὶκΚϑέλεσῃ συμθαλέαϑ, χρί
μρυτοι, ἔξω σεῦ.σὺὃνὴ65εἰνιθιςμεγάλωςςραδνἢ" ἐμὸν" χοήμαα μεγοῖλο. ἔποιν
γύλεαι.Οἱ ὧν ὀγὼ αὐτὶ αὐτῴωνγέρεατάδεδι]σμε,ξᾶνονπέσεπριδῦμοιἐμϑν,"»)
τοὶς τεϊακοσίαο᾽αὐλιουδσδεῦ'ποιτῶν ςα τή ρων ὡποταλήσω “παρ᾿ ἐμεωυηον"δοὺς τος
ἑπτὰ χιλιωδδιο,, ἵνα μήτοι ἐπσιδεέεο' ἔωσι αἱ τεζαπό σιαι μυριωδιεσ' ἑη]ἃχιλιαδά
ὧν! ἀλλ᾽ῆτοι ἀπαιρτιλογίη ὑτο᾽ ἐμέο "παετσληρωμῆδη . κεέκτησύ τε αὐ τάπερ ἐκτηΐ
σκο. ἐπαἰτασότοἢ. αἰεὶ " Ἰοῦ Ὁ ο' οὐ γουβ τοι ταδ τα ποϊξοντι, οὔτε ἐς τοπαιρεὺν,ὅτο
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ἐσ ὁ μέλλον μεταμελέσει. ταῦ ταιδὲἔποιο,,κοὰ ἐπιτελέα ποιήσοιο', ἐπορθύθο αἰεὶ
τοπρό(. Αγουᾶ δὰ κοιλεομίψην φρυτεῖν παλιν παραμει βόμονοῦΙ)λίμνην,ἐκτῆφὺ
ἥλεσ γέροντοιἀπίκατοἐσ'ΚολοοσοὶςπαλινμεγοίληνΦρυγήηδ'οἱτῇ,Αὐκος πσῦτοι.-"
μὸφ ἐς λοίσμα γῖὲς ἐσβ ἄλλων, ἀ φανίζεγ.ἔπειταδα,«κίωνὡςμάλιςοκαπέντ
οαὐαφοινόμνοσ' »ἐκσισδοῖκοιὲ σδτος ἐσ' ὸν Μαζαφοίδον ἐκ δὲ κολοσσέων δρμεώμονος ὃ
φρανεδτὸνὅρουςτῶν Φρυπῦν τὴ Ὁ νον, πίκε ἐς κύοίρα πόλιν .οὔθα Ξήλινον
το ΤῊ γ7 α- φοιθεἶσοιδὲὑγὸΚροίσουμουτοιμινύειδ.γραμμοίτωντὸν ϑρχο. ὧο δὲ ἐκ
τῆς φρυγίος ἐσύβαλε ἐς πίὸ Λυσιίην,οαζομίησ' τῆ ὁ ὁδοῦ καὶ τῆς μὴ ἐπ᾿ αἰ ισδρὶν,
ἀϑὶ κωλίϊω φϑρούσες,τῆς δὲ ἐσ ϑεκιὴν ἐο Σαῤδιο,τῆκουὶπορδυομάζῳσγαβῆναιἂν
μοΐων ρον ποτοιμϑν “ποῖ σα ἀνοίσει γίνετοιμὰἸοΐακ“ποαιραὶ Καλλαΐτη βὸν “λιν, οὗ
Τῇ αὔοξεςδὰμεοδρο)ἐκμυρίκεο'τὰ καὶ πυροῦ μέλι ποιίουσί, τούτην Ἰὼν ὃ Ξ6)--
ἔην τί ὁδὸν, ὁδρε τολαυτοίνσον"πἰὼμοίλλεου'εἴνειαστορησσίμονοςκόσμῳχρυσέῳ,ΟΔ
μελεσωνῷ ἀϑανάτῳ αὐοίρὶ ἐπαιβέ.ασ', διδυτίρα ἡ μόλῃ ἀπαίκας ἐς ἢ Λυσῆδι ὁ ἄστυ...
ἀπιλθμὲθὲἐσξαρβδιο,πρῶτα μὲν ἀπέπεμσε κέρυιοις ἐς σέ ελάσδι αὐ τήσοντοισ
γῆν τε τὰ ὕσῖυρ" προερζουτας δᾶπνα Θασιλέϊ “Πδασιυάξζάν--σλὴν, ὅτε ἐς Αϑόνας,
ὅτε ἐφ λακοσχέμονα ἀππέπεμαε ἀϑὲ γῆν το νὴ ὕσϊτοροὗσοι πρότερον ἐκ ἔπιμ!αν δα'
ρέῃ πὲ μγαν τι,τούτισ ποίζχυ ἐδόκεε γότε διείσσιντοις,σἰύσειν.βονλόμονοσ'ὧναὐαἰ
ἄβηρ ἐκμαθέϊν ἐκρι ὡς, ἔπερσσε:μὲὃταῦχαποιρεσκόυάξζοοὡςἐλῶνἐσΑβυδὸνοὗ
3ὲ οὐ »ούτῳ,ὃνΕλλήασονονἐζόύγννίανἐκ τῆς Ασίιςἐςσἰὼεὐρώτσενἔς!ἢτῆσχὰβ
Ονίζυ τῆς οὐ Ἐ λληασόνγῳ, Συςον τῷ πόλιος μετα ξύ το καὶ Μαδύτου, οἰκτῆ ποιχία
ἐρ θάλθιοσαν πουτήκϑυσο, ΑΟὐου πουταντίον. οὔἶθα μδὰ ταῦτα, χιόνῳ ὥσόνσυ ὃ ᾿λ
λῷ ,ἀδὶ Ξανϑίσαου "οὔ λοίφρονου, ςφιϑατη )ον' αϑηνοωΐων, Αρτανκτην αὔοϊρατιέρ
σηνλοιβόντεσ Συσον ὑ'παρλον, ζῶντοι πρὸςστιν ἴσθι προσσὶεποιοσοίλδυστιν.δο'κοτὲ
ἐς Τξ πρωτοσΐλεω Ὁ Ἱρὸν δ ἐς ελεσῦντα ἀγινεόμονος γωνάϊκοο, ἀϑέμιτα ὅθ γα ἔρ-
Ἀσὶς ταύτην ὧν τί ἀκτὴν 5 Ἃ βύδου Ῥρμεώμῖνοι,ἐγεφύρεν,»Ἶσιπροσίκφτο.τῇ
Δ λδυκολίνε, Φοίρηκα πιὸ δ' ἔτέρεν πίον βλίγεν,ΑἸγυηιοι. ἔςι δὲ ἔπἃταίσταἐξ
Δούδον ἐς τί ἀποὶντίοννὴδὴἐξϑυγμοὔουτοῦπούρου,ἐπειγινόμονος χειμὼν μέγας,
σμυέκοέ τὸ ἐκᾶνα ποίντοα, κοὶ διέλυσε.ὡσδ᾽ἐπύενΞόνξης,δεινὰ ποιδύμανοσ,
δὲ π λλέασονον ἐπί λόυσε Τιημοσίασ ἐπσικείαὅς μάςιγι τσλεγοὶσ', ε) κουτεῖναε ἐσ ὁ πέ
λσιος πεδέων ζ δον.δῈὃἤκουί:ὡς ἡ μαςιγζας ἅ ματούτοισι, πίτσεμοε, εἴξοντας
τὸν Ἐλλήασοντρυ.οὐετίλλθο δὲ ὧν ῥα’πίζονταο, λέγυιν βαρ βουρά τῷ, καὶ ἀποίαϑοι--:
λϑι ὦ “σικρὸν ὑσῶρ κοὰ ἄλ μυρὸν ,ϑιασύτηφ τοι διίκεν ἐπιτιθεῖ πηΐνϑε,δτι μὰν ἠσιίκα-:
σχο,οὐδὲν πρὸς ἐκείνα ἀδηνον ποιϑῦν.1) βασιλδὸς μῆν Ξόδ ξιο δια βήσετοσεἰυὺτε
σύ γε βέλᾳ, ἰω το μΆ. σαὶ δὲ κουτοὶ διίκην οὐδα ὡς ἐδιβσ'αὐθρώσπονθύει,ὡςἐόντιτ
δολερῷτοἢἀλμυρῷφοταμῷ«τήν τὸ δὴ θάλθιοσαν οὐετίλλθὺ τούτοισι ζημιιδν." ἢ»
ἐπεσεώτων τῇ ζόύξι ἢ Ελληασόντον ἀποτα μᾶν τὰς κεφαλοίο"ὸ ὁ ῥλιταῦστα, ἐφρίς
ον "οἷσι προσύκειτο αὐ πὶ ἡ ἄχαριο' πι μή «τὸςδὲ ἄλλοι ἀρλατέκτονες ἐξόΐγννσαν.ἐ-:
ζϑύγνυσαν δὲ ὦ δε. σεντὴκον τέροδϑ κοι Κ πήρεας σι ϑέγτοο,ὑποῦμὴσπἰὸπρῦσ'οἵεὖ
ξούνου πόνπουἡξύκοντοίτοκοὶΤιικοσίας.Ὁμὴνπαυνον,ἐπικαρσίας.1ὃ)ληασόν
ἤυ,μοιΤοὶ ῥόον, ἵνα αὐκφχιύμ δυ θνον πῶν δταλωνισιωϑέντεο δὲ ἀγύρουο' κουτῆ"-
κοῦ περιμήιοεἄο.τοςμὲ,πρὸσ᾿οΜ'πόντουτῆἑτδληστῶναὐέμωνἐΐνειοιτῶνἔσω
εν ἐκπνεόντων" τῆ δὲ ἑ τόδιοτῆο'πρὸοἑασέρησ τε καὶ ᾿Μ' αἸγαίον,δύρουτοκαὶ
γόηου εἵνενο; " διζκιτσλοον δὲ ὑπόφαυσιν κουτέλιεζον πῶν πεντῇ κὸν τόν ὡν, πο “πτθελονν
ἤνα κοὶὰ ἐς ὧὁν πόντον ἔχε ὁβουλόμονος τολέειν ταλοίοισι λείη οἷσι, καὶ ἐκ ;ν πόντου
ἔξω . πουῦτα δὰ ποιῤίαντασ', ιουτέτεινον ἐκ γῆσ', ςοεβλοῦντοο ὄννία ξυλίνοισιτοὶ
δτσλα.ἐκίτι χοροὺς ἑκοίτδρα τοί ξαντες, ἀλλὰ δύο μὴν λόνκϑλίγεσισοΐμενοιἐςἕο
τέριν,τζοσερα ὃ τῶν βυβλίνων.ποιχύτηομᾶὺἣναὐτα(νὴνοιλλονί.πουτοὶλόγονδὲἣν
ἐμδρι ϑέφόνα τὰ λίνεα,τοὗ, τοίλοιντον ὃ πῆ χυς ἔλικε ἐπεὶ ὃ ἐγυφυρώθηδ “πόροσ',κ9ρ
ἃς ξύλων κουταιπρίσαντεςνὴφριήσοιντοςἴσουςτῆςφιυδιίηοᾧ δῦρεϊ ,κύσμῳ ἔπετίθε
σιυπουτύπερϑε 7 δτσλωῶντοῦτόνε. ϑέντεο δὲ ἐπεξῆς, οὐθαῦ πο αὖ τισ ἐπεζδύγνυ-
ὃν. “πποιήεντος δὲ τοῦτα, λίω ἐπεφόρησχε. κόσμῳ δὲ ϑίντεσ' κοιὶ σίὼ ὕλιν, γῆν ἐπὶ
φόρησικν.κουτοινξοντῴσ'ὃ(Ὰσἰρὸγῆν,Φραγμὸνππαιράρν(ανοὔϑεντὴοὔϑεν,ἵνα μὰ
φοξεη) τοὶ ὑ φῳρξζύγια σἰὼ βάλθιοσαν ὑππϑοορῶντοι,τὴὁἵτπσοι!"ὡς ὃτοίτε Ω πφυρέων
ηοὐτοσκόύαοοΝὴσοὶ“πρὶἄ’Αϑωονδτοχυ"]περὶτοὶξόματοισ᾽σδιώρυλος,οἵαϑῥα
δέις ἔνεκων ἐφριήθηίαν,ἵναμὴἐμαντολῆχητὸσόματοιἦ'ὀρύγμιαιονμὰἡ σιώ.ὐ ΜΝ . ;
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εξ, παιυτολέως παϊτρινμῆδᾳ ἀγγίλλεν»,οὐθαδταχειμδρ (6.ἐμαᾧἔαρι“ἥδεσιό
ασμέωΐοοὃφροὺς,ἐκ πῶν Σουρδιίων ὡρμᾶτο ἔλῶν ἐσ' Α βυδὸν " ὡρμημοΐῳ 6 οἱ,
ὅλιοσ ἐκλιπῶν σἰιὸ ἐκ ον οὐρανοῦ ἕοϊοεν,ἀφανὴο ἰυδ,οὐτ' ἐπαὶ νεφέων ἐόγτοων, αἀθοί
ἢ τὸ τοὶμοξλιςοι. αὐτὶ ἡ μέρηρ τοινὺξ ἐγένετο ϊδοντιδὲ καὲ μαθόντι “ποὗτα τῷ Ξόν--
ξωϊπιμελὲο ἐγθΐο. καὶ ἔριν» “οῦς μάχοισν», ϑέλφ τροφαίνειν ὁ Φάσμα.ὁδὲ,
ἔφασαν, ὧσ' Ἑλλησι προσιφκνύοι δ ϑεὸς ἔκλεμψεν τῶν πολίων, λέγοντεο᾽ ὅλιον εἴγοις
ελλήνων προδίκτορα" σελήνον δὲ, σζοέων. "πυιϑόμονος δὰ πουῦτοιὃΞ6βξησ',σεθιλοι--
οὐσ' ἐῶν, ἐπτστίεο» σἰ ὑξέλοισιν. ὧσ' δ ὐθήίλαονεσὺςρατιίωδ,πύϑιοοὃλυδῦο'κο.-
πιιῤῥωσιήίες ὁ ἐκ τον' οὐραωροῦ φοίσμια, ἐποιρθείο' τὰ τοῖσι συρήμασι, ἐλϑὼνπαρὰ
Ξόν ξια,ἔλεγυ τοῖδο,ὦδέασοτοα,χράσοιιςαὖ'τὶτοῦβελοίμίωτὺχεῖν; ὁ, σοὶ μὼ ἐλὰ
φρὸν τυγχάνει ἐὸν ὗὑ πουγῆσοι,ἐμοὶδὰμέγαγυνόμῆνον;Ξ6νξεςδὲ-ποῖν.μᾶλλον6δ--
κίων μεν χρυίσειν ἢ δἰ ἐϑεί,3η,ἔφεη τε ὑ πουλγιίσειν.-κοὶ δῇ ἀγορόύειν ἐκέλόυς ὅτευ δέ-
γιὴ0. ὁδὲ, ἐπείτε τοῦτοι ἔκαυσε, λεγο θαρσήσοις τοίδε.ὦϑέαποτα,τυγχάνουσὶμοι
πιῦϑεο ἐόντος πέντε, κοι σζϑ εχο' πουτολοιμβαΐει “ποίντοιο' ἅμα σοὶ ςοατούεόϑοιε
ἀϑὲ τίὠ πλλοίσδεσὺδὲὦβασιλόδ,ἐμὲἐσ'ὅδεἡλικίποἅμαντοιοεοτείρουστῶνμοὶ
᾿πνέσων οὐκ ποιράλυζον τῆς ςοατιῆς ὃν πρεσβύτατον,ϊνα οὐδοῦ το ἐμόδ' κοι τῶν
χρυμώτων ἣ μελεσίονός. Ῥ ὑα' δὲ τέοσερασ',ἔγεἅμασιωῦτῷ-καὶπρήξαο᾽ποὶ,νοΐάς,
νοτήσειας δ’αἰΔκορτοιτὸἐϑυ μώθῳῃ ὃ Ξ6δ ξος,καὶ ομέβιθο »Ἷσθε" ὦ ποικὰ αὔθρω-
“σὲ; σὺ ἐνίλιμησοσἐμδῦςοαταυνομίνοναὐτοῦἀδὴσίὼε)λάσδἡἄχονροπαῖσαν
ἐμοῦσ' καὶ ἀδιλφεοῦς,καὶοἰκεηΐσυσ',καὶφίλουνσ,,μνσοκοϑτκεπσιθὶσίο“ποιδὸ ο', ἐῶν
ἐμο δοῦλος,ὃν,χοὴνπανοικίᾳαὐτῇγαυσικὰσωωέπεαϑο,θδναῦπόσ᾽ὑ3εσσίφοισα,
ὡσ οὐ τοῖσι ὠσὶ τῶνοὐ θρώπαων ὀκέειὃϑυμϑςὃνχρυσοὶ μὴ ἀκούσιχο', τόμος ἐμ-.
ππτσλέει ὁ σῶμα. ὑπεναντίαδὲ τούτοισι,αὐοισδέριδτομάνηνχροὶποιίσαο'ἐτδρα
τοιαῦποι ἐ πηγγέλλεο,δδγεσίμσιβασιλῆαοὐκαυυοκίσεαιὑπερβαλέϑαιε:ἐπείτεδὲ
ἐς ὁ αὐαιδέσδρον ἐξαάτσεο, τί μὴ ἀξίίω οὐ χοίμψευι,ἑλοίστω δὲ τῆσ᾽ἀζίπο', σὰ μὴν
γα κοὰ “οὔσ' τζασερας τῶνποιίσίον, ῥύεταιτοὶ ξείνια: 45 δὲ ὦ δο,»ὕ,πτοιέχιαι μω
λισα, τὺ ψυχὴν ζη μιώσεοε'ὡςδὲταῦοιὑπεκρίνατο, αὐ πίηου ἐκύλδυς Ῥσι προ--
σωτέτοαικτο ταῦτοι πρήλσφν͵τῶν τιν,ϑίσυ τισίν ὑξδυρόντοις ὸὺ πρεσβύτατον, μύ-
σὺνεἼατοιμεῖνε γα τοιμένταδὲγτοὶ ἣ μιΐῬῬμασγαθεϊνονεὁμνναὶπὶδικιὰαὐ δι
τολ' ἐπ' αβιτόν ὦκαὶ ταῦῆᾳ διεξιοΐοε δν φροαηόν,ποιιστέντων δὰ του τέων ποῦα,με-
ταταῦτσοι σιεξήϊε ὃ ςοαθοἡ γώονὉ δὲ πρῶηοι μὴν δὶ στιδυοῷ ὅροι τε κοὰ τοὶ ὑτρφύγια,
μὲξὰ δὰ τούτουο, σύμμικτος σοαοδοπον ρίων ἐθνέων αὐαμὰ ξ, οὐ σιαικεκριμνοι-τῇ,
δὲ ὑπαεραμίσιιο' ἔζν, οὐθαδτα διελέλοι πο, οὐ συωέμασηϑν οὗτοι βασιλξ] προς
γυῦν μἱὸ γϑ πσασταυ χίλιοι, τι δδσύων “ποΐντων ἀπσολελεγμοὔοι,τὰο λόγχαν'
ποίτω ἐσ τὺ γῆν δέ ωντον. μὲκ δὲἡρδὶνη(φεζοι κοιλεόμῆνοι ἑπσσοι δόμον κακοσμομοι
ὡςποϊλλιςα ψησοεῖοι ἢ πουλέου7ἔτσσοι15 ποῦϑε. ἔςι"πεδιίον μέγα τῆς Μεσικῆσ' . τῷ,
οὔνομά ὕξι μήσοικον “οὔρ ὧν δῃ ἵασοις τοῦσ' μεγαΐλεος ΦόΜ 4 ὁ τοεσιίον ἡοῦ9.ὕπσιαϑεν
3ὲ του των τῶν δέιοι Ἰτσατων,οὐδμαδιὸςἹρὸνἐπετίταιιτο.ὁ,ἔτσσσιμὲνἔλυνονλδυ-
χοὶ ὀκτιύ ὕταιαϑε δὰ τῶν ἵσσων, εἰτσεην πεζῇ ἡνίοαος, ἐλο μῆνος τῶν χαλινῶν" οὐ σδιεϊσ'
γου δὴ ἐπὶ τοῦ ᾽ν τὸν θρόνον αὐϑρῶπων αὐαθαίνειούὐου δὲ ὕπιοϑεν αὐὴὸς Ξόμξωςὁ
"π᾿αὐ μα σἱ πσῶν νησουζωνυποῖρε βε βέκες δέ ὧι ἡνίολος, τῷ, ὄνομα ἰω τιατιροίμφες
οστοΐνεω ταν ς αὐ οἱοὸς τ ὁ σεω ὑξηλοισε, μὲ δ ὅτω ἐκ Σουρδιίων Ξ6β ξηο, μετοκθαξ
γεσίε δὲ ὅκωο μὰν ὃ λόγος αἱρίοι ἐκ ΜΝ αὐ μας ἐς οὐ μάμαξαφοοηοῦδὲ δ'σιοϑεκΣ
χὰχιμοῷόροι τόν σζῶν δὲ ουῤῖΊςοί τον) γγννωιότοιθι χίλιοι, κουτοὶ νόμον τοὶρ λόγλας
ἔλοντοφ' μδὶὰ δὲ ἑσοῦς ἄλλα λαλίη ἐκτ ϑρσέων ἀγρλελεγβκοίη.μξιὰδὲσίὼἹπσουἐκ
τῶν λοιποῦν Πόδσζων οἰπσολελεγμοΐοι μυϑ ιοιοδτος πεζὸσ' ἰωδ. κοὰ οουτέων Δίλιοι
μὲ ἀδὲ τοῖσι δόρασι,δὶαὐτὶτιῶνσουυρωτήρων ῥοιὰς ἔἶλον χουσίζουο᾽ καὶ πέρι ξισμυξ
μλιον οὐσ' ἄλλτρο. δι δὲ ἀναναοίλιοι οὗτρῳ τουτέων ἐ ὁγτεο,οὐὶγυρέαςῥοιοὶςἐδλον«εἶ
λὸν δὲ χρυσίαο' ῥοιὰς, καὶ δὶ εἰσ' σίὼ γῆν ζέφοντεο τὰς λόγλασ, καὶ μῖἶλοι» ὁ ἄγλατοε
ἐπόμονοίΞ6ξη.σιδὰμυλἼσισιἐπετύτοιἸπσσῦοπόρσέωνμυλ(5.μᾶαὰὃσὺἵας
πον,δέλάπεκαὶδύο ςοιδιύους. ποὰ ἔπειτοι, ὃ λοιπὸρ ὕμελος ἢϊε αὐαμίξ. ἐποιίῳῬ
ἢ σίὸ ὁδὸν ἐκ τῆς Λυδιΐηςὃςραῦρο,ἐπα τὸ φταμὸν Κάϊκον, η) γῆν τί μυσίζω ζηὸ
θὲ Καΐκου δρμεώμονοσ,Καύης ὄρος ἔχων οἱ ουλ᾽σδο δίῳ “5 Αἰταρνέος ἐς Κουρένίω “πο
λιν. ἀγὸδὲ ταύτησ, διοὶ Θή βηο' “πεσιΐε ἐπορόύθο, Αοἴοαμύτειόν το πσόλιν, καὶ Αν--
παιϑοῖθον σἰιὸ πσελθ. γίσσιαποιραμάβόμογοσ,π τὴν. δὲ χοιθὼν ἐς αβισθοίῳἈέρα
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ἐξ τὸ τλιάσδ γῆν οὶ πρῶτα μὰ ἃ ὑγὸ τῇ τδμνύκτοι αὐαιμείγαντι , βρουτοιίτὰνὴ
σρησῖρες ἐπειααί ΠΤ ουσι . καέ τινα αὐ τοῦ ταύτῃ συχιὸν ὅμιλον σδιἐφθειβαῤ. ἐται-
κομβόσυ δὲ τοῦ ςοαηοῦ ἀδὶ ποτομὸν πιοίμανοίθον, ὃς πρῶτο ποτοιμῶν, ἐπεῖτε ἐκ
Σουρδιίῶν δρμηϑεντοο ἐπεχείρησαντῇδόιῷ;, ἀπσέλινσε"ν ῥέεθρον, δυδ' ἀπαίχρησε τῇ
σρατιῇ τὸ κοὰ τοῖσι κτήνεσι πιγνόμονοσ ἐπὶ “οὔονδὴτὸνποταμὲν ὡς ἀπίνωτο Ξ6)"-
ἔην, ἐσὁπριάμουπέργαμοναὐέβη,ἵμερον ἔχων ϑεήσχοθαε. ϑεησοίμονγοσ δὰ, κὴ πὺ
ϑόμονος κείνων ἕκοιςοι, τῇ Αθυναῖᾳ τῇ Ἰλιάσὶ ἔθυσι, βοῦς λαλίοιο᾽ - χοὰςδὲ ὃ μοΐγοι
“οἵσι ρῶσιἐχζαντο - τοῦτοι δὲ ποιηῃσοα μάδοίσι νυ φόδος ὃς δ' ςραηγότσεσδον οὐἔσε
σε: δέμα ἡ μέρῃ δὲ, ἐπορδύοτοοἱ θόδ τον, οὐ αἰ ιοδρῆ μϑὺ,ἀπαέρχρν νοΐτειον -σύ λινβ ο--
φραύειον,κοὰ Διαρσλενον, ἡ σὲρ δὰ Α βύσιῳὃμουρόςἔξ.οὐδεκιῇδὲ,τόγιθαςτε,κοι
τόυκρούσ. ἐπεὶ δ᾽ ἐγονδοντο οὐ Α βύσδιῳ μέσῃ, κἡϑέλησε Ξόνξος ἰδέαϑ “ποίντοι ὃν Ξοα
ὄν, κοὰπρουσεποίμ γθ ἐπὶ κολωνοῦ ἐπσίτηϑεο' αὐτῷ ταύτε προς ξέορη λίϑου
λδυκοῦ. ἐπσοΐεσανδὲ Ἀβυδηνοὶ, οὐτειλοιμῆδου πρότορον βασιλῆος οὐθαδτα ὧσ ἵξζε
πο κουτορῶν ἐπὶ τῆ ἠἹόνος, ἐθηξῖ το Καὶ ὃν πεζὸν,καὶ τὸς νέχρ. ϑηδύμονοο δὲ, Ἷ μέρ-:
8» τῶν νεῶν ἄμαλλαν πνομῆύην ἰδίαϑοκε" ἐπεί δ᾽ ἐγένετό τε, καὶ οὐ κων Φοίνικαο'σι-
σίόνοι, ἤοϑητοτῇἁμάλλε,καὶτῇςροατιῇ,ὡςὃὥραποίνταμιντὸν Ελλέαποντον ὑηὴ
τῶν νεῶν ἀποκεκρυμμούΐον, ποΐσιις δὰ ποὶρ αἀἰ.τας,") τοὶ Αὐυδανὧν πεδία ἐππίσλεα
αὐθρώπσν,οὐ θα το Ξ6Ρ ξας ἑωυτὸν ἐμακουλιδε . μεξεὶ δὲ τοῦτο, ἐσδέκρυσᾳ" μοιϑοὺν
δέ μαν κ οτοίδαφος δ΄ ποίλωςὃςτοπρῶτονγναμηνἀπεδίξατοἐλδϑυϑέρωςοὐ συμθον
δύων Ξόδξιςρατεύεσθοιεἀδὴπέρπλλοίσια, οὗτος ὦ νὴρ Φραοϑὼν Ξ6ν ξεα σοικρύ--
σιεντοι, εἴρετο τοῖδε. ὦ βασιλδδ', ὡς πολὺ ἀλλήλωνκεχω ρισμούα δ γοίσοιο νωῦτῷ
καὶ ὀλήχρ πρότερον. μανοιοίσος γουλ σιωῦδν, σπικρύεις. ὁ δὲ εἶπε - ἐππῆλιϑε γῇ με
Ἀοπσσζμονον πουτοικτεῖροε,ὡς βραλῶς εἴη ὃ πποῖς αὐθρώτινος Οἴοο,εἰτουτέωνγεἐόν
τῶντοσούτων οὐσιὰς ἐσ ξιου σὸν ἔτορ περιεςοιὃὁ,ἀμείβετο λέχρν, τδραούτου
“ποιρὰ τί ζόην ταςπόνθαμῆν οἰκτότεραοο! γοῦρ ὅτω βραχάϊ Οίῳ,οὐσιεὶς οὕτω αὔϑρῶ

» “σὐο ἐὼν δὐσαάμων πέφυκα, οὔτε “ουτίων, οὔτο τῶν ἄλλων, τῷ, οὐ ποιρατήσωταις
» »πολλάκισ' καὲ οὐκὶ ἀποξ,τεθναΐαιΟούλεύϑοιςμᾶλλον,ἠ᾽ζῇναἵτοτὺσυμφοραὶπρο
» γεσίΤΊοὐσοι,κουοἱ υϑίρι σι τοιράοσσὺσου,καὶραχὺνἐόντα,μακρὸνδοκέεινἕϊγοις
» υποιδῦσι “Τὸν Οἵον . οὗἶτω ὁ μὴν θαύαος, μοχϑερῆς ἐούσης τῇ σ' ζόης, πουτοιφυγὴοἀρετω

τατη τῷ αὐθρώπῳγύγονε δδὲ ϑεὸς, γλυκαῦ γωύσοις ἐὸν αἰῶνα, Φιϑονδβὸς οἱ αὐ τῷ
ὅὑοίσκετοιι ἐῶν" Ξ6Ρ ξηο' δὲ ἀ μεί βε» λέχρν. Αρτοίβανε, βιοτῆ μά ναῦ αὐθρωπεΐης
"πέρι, ἐσύσηο' τοιαυτηδίηνσὺσδιακρέεσσεἔγοις,,'ποιυσιόμεθα.μῇδὰποικοῦνμεμψώ-
μεθα, χρησο ἔλοντοο πρήγμλατο ἐν χερσί, Φραΐσονδέ μοι ὅδεΕἰ1 ἡ ὄψεις Ὁ ἐνυπνίς
μὴ ἰνουρ ες οὕτω ἐφαύιε,εἴλχωο οὐ) σἰὼοὐ χκξίω γνώμίω, οὐκ ἐῶν με ςῃατούεοϑιε
ἐπὶ πίω) Ε λλαίσδε," μετέςης αὖ΄, Φόδ'ε μοι τοῦτο ἐϊεκίωσεἰπέ.ὁ δὲ, ἀ μείξ Θο' λέχρν!
ὦ βασιλό,δεςμὲἡἐππιφανέϊσατονὀνείρου,ῶς βουλόμεθα ἐμφότδροι πολόυτή-
σειε"ὀγὼ σύ ἔτι κοιὲ ἐν τόϑε σιεἰμουτόσ εἰμα ὑπόσλεος, οὐσίἐνρα ἐμεωῦτον ἄλλα το
“πολλὰ ἐτιλελο μονορ,") δὰ κοιὶ δρέων δύο τοὶ μέγισα “ποίντων ἐόγτα τοῖ πολεμιώ-
τατα- Ξ6δξησ' δὲ, πρὸς τοῦοι ἀμείς50“Ἶσδαῳ-σίαμϑγιεαὐοϊῶν, κοῖα ταῦπα λέ-
γυις μοι ἐδ δύο πολεμεώτοαται;κϑ'τδροτοὉπεζὸςμεμηϊοςπουτοὶἃτλῆϑόςὅτι,
καὶ δ Ελληνηθν ςράτουμα Φαίνοταυ πολλατολήσιον ἔσεαϑοε οὔ ἡμετέρου, ἢ τ γοῦν
πιϑν ὁ ἡμέτερον λείψοϑαε ἠδ ἐκείνων,ἤτὴ σιυαμφύτδρα ταῦτα; ὦ γοβ τοι που.
τα ἐνθιέσθοα Φαίνετοωυ Εἶν πο ἡμέτεροι πρίσματα, Θαοοῦ δ ἄλλου πιο τενταλά--
τὴν ἄγυρσιν πὸ ὅλο. ὅσ ἐ μείβ98 λέχρν.δὲβασιλϑῦ,οὔτοςΘατρνἡοὕτονὅστιρ γο σύ--
γεσιν ἔχει μέμφοιτ'δ᾽ν, οὐτε τῶν νεῶὸν εἰ τολῆ960. ἰ(δ δὲ τολδῦ νοιο᾽ συλλέξεσ,τοὶδύο
τοι τὰ, λίγ, πολλῷ ἔτι πολεμεώτορα γήνοταυν τοὶ δὲ δύο τοῦτοι,ἔςι γῆ το; κοὰ θοΐ
λϑιοσα οὔτε γυὶ τῆς θαλθίοσηο' ἔστ λιμίῳ ποσοΐηος οὐσοιμό3ι ὧς ὀγὼ εἰνοίζω, ὅστιο
ἐγειρομβύουχειμῶνος ,κδεξοίμονδο' σὰν ποῦτο “ὁ γαιυτικθν, Φόδἐπυοσ᾽ἔφοιο᾽ασιῶσοις
“πος νέαρ. καέρι ἐκὶ ἕνα αὐδὴὸν σδιᾷ ΕΥ ὧν λιμία,ἀλλὰ 48 ποῖίᾷυ πίὼ ἤπειρον,ποι
ἣν δῇ κομάίζεαε. οὐὔκονδὲ ἐόντων τῶν λιμᾶνων ὑπουδεκίων, μάϑε ὃ τι ΑἸσυμφοραὶ

». φῶν ἀνθρώπωνοὐλλουσι, κοι οὐκὰ ὠ᾽ γθρωποι τῶν συμφορέων. τὴδτῶνδυο"ιτοῦ
ἔτθϑου ἐρηεμῆδον, “ὁ ἔτδδον ὅλο μαι ὁβέων.γῆδὲ πσολεμίν τῇδέ τοὶ μοντίφουτοιι. εἰ
ἐνϑέλφηι μηδὲν αὐ τίξοον κουτοισῆνακ,οσούτῳ τοὶ γίνε ται τρλεμμωτόδε,ὅσῳδὴπρο
βαΐνοις ἑποισθδ ῳ δἰ πρό αἰεὶ κλεηόμονορ"εὐπρυκίησ γοῦρ ἐκ ἔςι αὐθρώποισι οὐ δὲ
μη ληϑώρη"ἡ δήτοι ὡς ὁδενὸς ἐναφτιδυμία, λέχρ σίὼρ χαρίω πολόνα ἐν τολίον!
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χοόνῳ γινομῆψην,λιμϑν τύξευϑαε.Αὐνὴρ δὲ οὕτω δὴ ἐξα οὐλίξοσ'ἃβονλϑυόμονοοδ,ἀῤ
ῥωδέοι, ποῖν ἐπιλεγόμονοσ' πείσεσϑοιι χρῆμα" οὐ δὲ τῷ ὁβ'γῳ,ϑρασὺς ἀμείβεται
Ξόνξος ποῖσδε, ἀρτοα βανς,ἀνθτοῦμὲνσύγετοντέωνἕποιτοσιοερίεαι.ἀπτὰρμίγτε
ποίντο Φοδέο, μήτε πιοῖνδ μϑίως ἐπιλέγεο - ἐ γὐ" δὴ βούλοιο ἀδὴ τῷ αἰὲ ἔπεσε
ρομίζῳ πρόγρατι ὁ ποῖν ὁμοίωσ' ἐπιλέγοιϑιιε ; ποιόσειαο᾽δὴοὐσθιμὰοὐδέν,
Κρέοσον δὲ γτοΐν τοι θδερ σύοντοι, δ μασυ τῶν δεινῶν “ποίσειν μᾶλλονἢπτοῖνχρῆμαπρὸ
δφμαΐνον ται, μοι μᾶ μηδὲν “ποιθεῖν.εἰδὲἐρίξωνπρὸς “ποῖν ὁ λελϑμορον,μὴὁβέδας
Ὁ ἀποϑδέξσ',στρἀλλείϑαεὀφείλειοοἱαὐοἵσι.ὃμοίωοκαὶὃὑπαιναντίατούηοισιλέ
ξασ, ἄξιο» μίδγωυ ἐπαίσηο ἔχει" εἰδέναι δὲ αὔθρωτσον ἐόντα κθ᾽ο' χρὴ ὁ βέβαεον,δο-
τοίω μῖν οὐσὰιμῶσ,τοῖσι τοίγαυ βουλομίδοισι ποιέειν ὡς ἡ» ἐπί πτοιν φλλέει γίνεσθικε
τοὶ κέρδει . γοῖσι δὲ ἐπιλελομλέοισί το ποίνταιμκοὰὀκνέουδι,οἱμάλοιἐ,ϑέλει.ὁρᾷσο
τοὶ τόδ σέων πρήγριατοι ἐς ὃ δεμυοἴμωοςπηροῖκεχρικο;εἰἢἰναωἐκεῖνοιοἱπρὸἐμδῦ
γυνόμονοι βασιλῆες γνὦμῃσι ἐχρέων;» τῇσι καὶσὺ, ἢὶ μὴ χρεώμῆνοι γναἴμασι ποι:
κύτισι,ἄλλεο' συμ βούλες εἶλον ηριούηουδ,οὐκ αὐ ποτε εἶϑες αὐ τοὶ ἐς τοῦτοπροςλ--
ϑόντοι" γ᾽ δὲ ανδωύους αὐ ἀῤῥιπηγέοντοο,ἐστοῦαὶσζρεαπροπγάγοντο.Μεγοῖλο.γυὶ
πρήγματα, μεγαΐλοισι νανδευοισι ἐϑέλά ποιτουρξεύαε - ἡ μέϊς ποίνωυ δ μοιδύμανοι
κείνοισι,ὧριν το ἠδ ἔτρος κοιλλίσεν τορδυόμεθα") κουταιςοε ἄμονοι “ποῖσαν σίωὼ εὐρω
πὴν γνοφή(ὁ μον δαί ῷ. οὔτε λιμῷ οὐτύ χόντιο σὐσδμόϑι, οὔτε ἄλλο ἄχαρι δὲν πα
ϑόντος «οὔτο μῖν, γαὺαὖτοὶ πσολλὴν φορβίω" φόδόμεθα πορδυόμονοι- γον ϑὲ, 23,
αὔ κου ἐπι βέω μον γῆν κοὰ ἔθνοσ', τοῦτον ὁ δον ἔξομον.ἐπ’αροτῇαςϑὲκοιὶοὐνο-.
μάσδρ ςρατενόμεθααἴοϊοας λέγει Αρτοίδανος μετατάῦτα. ὦ βασιλοῦ, ἐπείτε ἀρ
ῥωσέειν οὐ δὰν ἐξἶσ' πράγμα,σὺ δέ μόν συμβελέίω οὐδεξαε . Αναγκαΐωσ τ᾽ ἔχει πόρὶ
τὸλλῶν πρεγμκάτων, αλύδρα λόγον ἐκτεῖναι. κῦροσὃΚαμβύσεωτωνίίω πα ἡ
ἐσλιίω Αϑηναΐων κουτεςρί 1. σἰκαμοφόρον Εἶν ὅμσᾳσι. τούτους ἐδὲ ποῦσ' αἴοραο
συμβουλϑύω τοι μηδ μιῇ μηλωνῇ ἄγειν ἀϑὴ γοὺς “παιτέρας ἡ γυλαἷδν πτουτῴων, ὧοί
τὸ εἰμί πιὸν ἐλθρῶν κουτνπέρτεροι γίρειϑαε. ἢ γβσφεωο ὦ ἕπωνται,δε ἀσινο
γοζτουσ γίνει κουταιδουλον μδουῦ πίω μηϊτόπολινδὶσγκακοτοίπον,σμυελδυϑερδν
τοῖς ἀρδεηοῤ του  μῖν' γαυ γινόμονοι, δὲν κείρδος μέγα. ἡ μὲν προσῇ ἀλλουδ δικοειόπαι
551 δὲ γινόμενοι, δϊοί τῷ δ Λύέίθι διε μεγοίλωσ σἰιὸ σὴν ςοατιὴν γίνονται. ἐς ϑυμὸν ὧν
βασιλδὺκοὰτὸ “ται λοιιὸν ἔπος ὡςδ εἴρῳ ται, ὁ μὴ ἃμα αὐ χῇ ποῖν τέλος κουταφωΐ
νεϑακ"ὰ μείβωταυ πρὸς τοῦτο Ξ6Ν ξηο. Αρτοίβαρε, τῶν, ἀπσεφήναο γνωμέων,σῳ
λεαειουτοὶ τούτην δ μοΐλιςαι,, ὃ τῶναρ Φοξέεαι μὴ μεταξάλλωσι,3",ἔλομονγνῶ
μα μέγισον « τῶν, σύ τε μαβτυς γήνεοιι, ΚοιὶδισυςοατευσοίμονοιΔουρέίῳ ἄλλοι ἀϑὲὴ
Σκύθαο', ὅτι ἐπὶ τούτοισιἡπτοῖσοιπαερσικὴ ςοατιὴ ἔγεψθ. διαφθεῖραι κοὰ “πϑριγριῆ-
σῦχα Οἱ δὲ διμκοιεοσιωύηνκοσὲταισότητοοἱζοίυηοιν,ἄχαριοὐδὲνποιήίαντεο. “ποδρεξ
Ἀὰ »ούτου,οὐτί!ἡμετέρῃκουταλιππόντας τύκνα,κοὶ γωνοῦκοις, τ) χρήματα ἃ δ ἐσσι
λέγυϑοιω χρὴ νεώτερόν γι ποιήσειν οὕτω ϑὲ μὴ δὲ τοῦ φοξέο. ἀλλὰ ϑυμϑὺ ἔχων ἃ
γαϑὸνσῶζε οἷκοντο τὸν ἐμϑν,κοὶὰ τυραννἰσοι σίυ ἐμέ.σοὶγϑ' ὁγὼ μοαύῳ ἐκ πον --
τῶν, σκῇπῇρα τοὶ ἐμὰ ἐπι ά τὼ «τωῦτα ἐΐποις, καὶ Αρτάβανον ἀποΞείλϑιρ ἐσ Σξἕ
στι οδιδύχορεςμιε τοτσέμκηοΞ6Μξεςτιόνσέων«ὅνδοναμωτοίτοιςεπεὶδέὦποιρῆίαιν,
ἐλεγύστρ  τοίδοὦπόλωι,δγῶνὑμέων χλήξωνὑμὲσαυέλλεξααἴοίραοτεγίνε
οὖς ἀγαιβοὺ εν") μὴκοιτουονν τοὶ πρόοϑεν δὲ γασμιοΐατιδρσισι,ἐ ὀνγα μεγοΐλοι το νὴ
πολλοῦ ἄξια. ἀλλ᾽ ες το ἕοισος κωὶ ὦ συύμπαντοο, προϑυμίζω ἔχω μεν. ξανὸν Ρὰ
ἔξ “ποῖσι ἀγα ϑὺν ασῳύδεται, τίδνϑε ϑὲ, ἐἴγειον προκχλορόύω αὐ τίχεσϑοε οὔ πολὲ--
μου οὐ τεταμλψωρ'ὡςγοιῤὀγὼπαινθάγομοι,ἐταὐοίοαοςροατουόμεθαἀγαιϑούς.ἤν,
ἰδ κρατήσω μεων,ἃ μήτις ἡ μὲν ἄλλοο ςραὺς αὐτιςῆ κοτε αὐθραίπτων.ναῦδὲδιαβαΐ
γῶμον, ὄσσε ξά μονοι τοῖσι ϑεοῖσι,τοὶ,περσίσδιγῆνλελόγχασι.ταῦτανμὴντίἡμέ-.
θην "ποιρεσμόυάξογὉ ἐς σίω σδιιάβάσιν. τ δὲ ὑσόραίᾳ, αὐέμονον ὧν ἥλιον,ἐϑέλοντον
ἰδίας αὐΐορντα (ὃν μμύματά το πανοῖα ἀϑὴ τῶν γυφύρέωνκοιτα γίζοντεο, κα
μυδοΐνῃσι σορνα τεα' σέ δόν . ὡσ δὶ ἐπαινέτολλε ὁ δ᾽λιοτῖ, ἀσευσῶων ἐκ χϑυσίες φιαῖ
λης Ξ6Ρ'ξεςἐςσέθαΐλθιοσαν, χει» πρὸο αν ἥλιον μηδὲ μυΐαν δι σιωτυ αάΐω ηοοι--
τὴν γὴν ἐϑοιε δ᾽ μεν 'ποιυ σεῖ πουτοιςοί1χαϑςαἰεὐρώπηνπρότερον,ἢἀδὲὴτὸνμᾶσι
"οἷσι ἐκείνας γθύντοιε « δ ξαίμωγος δὲ, ἐσίβαλε πίὸ φιάλίωῳ ἐφ τὸν πλλήασσοντον, κοὶ
χούσεον κριτῇρακου παερσικὸν ἰιίφος:δ᾽,οἐνανοΐκην ποιλ ἐοισὶ - τωῦτα οὐκ ἔχω ἀξε-
καίωσ δικμρίναι, οὐτε εἰ τῷ ἡλίῳ αὐκτιθεὶσ αυτήκε ἐσ σὼ θάλασσαν,Ξτο εἰ μετομέ



ΓΠΟΛΥΜΝῚΙΑ-

λυσώ ὦ “δν Ἑλλύασοντον μασι, σαντι,κοὶ αὐτὴ τουτζῶν γὼ θάλοιοσαν ἐστυρζου «ὡς
δὲ ταδ΄τοΐ ἃ ἐππεποίητο, διέ βοίίνον κουτοὶ μῖν πὸ ἑ τέρην “τῶν γυφυρξωνσίω πρὸσ' ἐῶ
πόνονὁπεζόςτοκαὶ ἡ ἵτστνο ἀΐποισαιουτοὶὃτὸπρὸσὁΑἸγαζον,ταὑποζύγια,

«ς ᾿ «' - , Ἁ “ τ κε ὔ ΄ } , ᾽) ν᾿Κοιξ ἡ ϑεραπηὶηἡγόονδὲπρῶταμῖὸὧιμύριοιτιδβσοιιἐσεφαγωμβέοιπτοίντες.μδὰ
δὲ τούτουςὁσύμμοωκτοσ'ςραὸσ'πον ἔων ἐθνέων. ταύταν μὲ σὺ ἡ μόνίω οὗτοι.τῇ
δὰ ὑσόρζειτρῶνεμὲδτοἱπατοι,κοιὲοἱτὰρλόγχασκοίτωΚέποντος.ἐξεφάς.
γῶντο δὲ κουὲ οὗῬι . μὲδὲδἰ τε ἵτστοιὦἹρδὶ,κοὶ ἃ αὐίμα ὦ ἱρόν. ἀδϑὲ δὲ, αὐπόο τε
Ξόν ξας,( ὧι αἰχροφόροιΙαἃἱτασό ὦ χίλιοι.8ὃτούτοσι,ὃἄλλοςφροαῷς νὴαἱ τῇ
εθ ἅμα αὐόγοντο ἐς τί ἀπσεναντῖον - ἡδῊ δὲ ἤκουσοι καὶ ὕσουτον δα βῆναι βασιλῆα
ποίντωνΞόξωο'δὲ,ἐπείτεδιέβηἐςτέεὐρώτααν,ἰϑινεἶτοὃνσοαὸνὑγὰμαςίγρν
δια βιαίνοντοι.διιέξῳδὲὃςραὺςαὐοὗοὐἔπ]ἃἐμόδσι,καιοἱ,κὶἼ]ἃδφρόγῃοι,ἔλιν
νύσιᾳ οὐδένα χρόνον . οὐθαῦ τα λέγεται Ξόδ ξεω ἤδηδια βεθεκότος ὧν Ἐλλήασον--:
τον αὔοίοα εἰ πεῖν ἑ λληασόντιον, ὦ χδῦ,τὶδὴαϑοϊοὶἐἰσόμοωνουσ τιόμ'σᾳ,") οὔνομα αὐτὶ
αἱὸς Ξόβ ξεα ϑέμῆνοσ'αὐοίςοιτον σι Ἐλλάσιε ἐϑέλειρ ποιΐσουι,ἄχρν ποίντας αὐθρώ
ποις ; καιὲ γθ αὔόυ τουτζων, ὑφ᾽ οἱ ποιέειν ταῦτα. ὡς ὃ διιέξεσαν ποίυτετ,ἐς ὁδὸν
ὡρμημβσισι, τέρασ' σι ἐφαύημέγαΤΡ,ΞΟΝξαςοὐἐϑενὶλόγῳἐποιίξεὉ,καπόρδ)
σύμβλιντον ἐόν' ἵτασος γυ' ἔτωκα λοιγαΐν. δσυίμβλυτον ὧν τῆῖϑι ἐγεψ'σδ-ὅτι ἔμελλε ἐκ
ὑλᾷν ςρατιίω ἀδὲὶ πἰὼ ελλάσδι Ξ6Κ' ξισ ἀγανρότατοι, καὶ μεγαλοπρεσέσατα"ὀπή
(ὸ δὲ πατοὶ ἑωντον ξέχων, ἥξειν ἐξ τὸν αὐδυ χδρον. ἐγένθο ϑὲ καὶ ἔτῦρον αὐτῷ τίς
ρα ἐόν οὐ Σωρόλισι. ἡ μιζονοσ' γοιδ ἔτεκε ἡ μιίζονον,Δξὰἔλουσαναἰδοῖα"τοὶμῆὺ;
ὁβσωνοῦ,, τοὶ δὲ, θη λέν. κουτύπόρε δὲ ἰω τοὶ τον δβσενοο'. τῶν ἀμφοτθβων λόγου
οὐδένα ὡιυσοΐμονος, “πρόσω ἐπορδίθο. (ἀὺ δέ ὦ ὁ πεζὸς ςροατόρ, ὃ δὲ ναυτικὸς ἔξω
δ Ε λλασοντον τσλέων,1"γῆνἐκμέξζϑῦτὸἔμποιλινπρήσσωνἦ'τε.διπρὸς
ἑασέρην ἔλεε, Σαρβτσῃδονέηο ἄκρες σίν ἄπιξιν ηριδθμονορἐςσίρωὺ,αὐτῷπροεΐρῃ:
Ὁ ἀσιομβῳ,περιμλύψνδ5κ(ουτ᾽ἦπεῖρονςοαγὸς,πρὸρἠῷτετὸἡλίπαὐαηρλοὶςἐφρι
ἔφ» σίιὴ ὁδὸν 68, αὐ χωυρσονήσου, οὐδεζιιἢ μῖὸ ἔχον δἰν Ελλισ' τοῖφον αἰ Αϑάμανηος . οὐ
οὐδ τόρ ἢ )νΚουρλίηνπόλιν.δζ4,μέσηὃπρρδυόμῇπόλιος,τῇ,ἄνοματυγχοίνᾳ ἐὸν Ατὸ
βῆ, οὐ δ τῶν ὃ νοϊμηϊων ὁννθλφον τὸν μέλοινα κοιλεόμονον,) μέλοινα τρταιμϑν, ἐκ
αὐ τιούντοι τότο τῇ σρατιῇ ὁ ῥέεθρλ οἶλλ'᾽ ἐπιλιφέντα,ἄξίηονπτρτοιρὶδιαξἃς,ἀπ
κοιὰ ὃκθ΄ ληρο' δ᾽ σίῳ ἐστῶνυ μυζίω ἔχει ἴτε πρὸς ἑ πέρην, ΑἾνόν το αύλιν αἰολίσνε
καὶ στοντορίσοε λίμψίω πορεξμῶν, ἐσ ὃ ἀπίκα τος δορίσμον, ὃ δὲ Δορίσκοο,, ἔςι
τῆς Θρείκῃρ αἰγιαλός το καὶ πεαιίον μέγοι"δγδ. δὲ αὐ ηοῦ ῥέει ποταμδς μέγας Ἐβρος-
οὗ τῷ,τεῖχο'ςτὸἐδύδλιμετοΟασιλάϊοντοῦτο,αἰ,δὲΔορίσιοςκὠκλητοιυνκαὶτόνσίων
Φρσυρῆ οὐοἰ τῷ κουτοσήκεε ὑτὴ δουρείου ὁ} ἐκείγον “ον' χρόνον ἐπείτε ἀδὴ Σκύθασ'
ἐςρατούθο. ἔδοξε ὧν τῷ Ξό6ν ξειὸ χῶροο ἔἴφοιε ἐπαιτηϑεος οἱ διιατοίξαι τε καὶ ὅξα--
ρεθ μίίσοιι “ὁὸν ςϑαυδν. καὶ ἐποίεε ταῦτα » τὸςμὴνδὴ νέας ποὺς πποίσας ἀπαινο μίξας
ἐσ' Δορίστοον ,οἱ γασαρηθι, κα λόύσανος Ξό6δ ξεῶ ἐσ ὃν αἰγιαλὸν ὧν προσιλχία Δο--
οἴσπῳ ἐκοίμασαν. οὐ τῷ, Σάλη τὸ ( μοϑραΐκῃ σεπόλιςοι πολιρ, καὶ Ζώνῃ- τολόν-
ταίζα δὰ αδηρῦ, Σέῤῥειον, ἄκρα ὄνο μας. ὃ δὲ χῷρος οὔγος τοποιλαμὸν ἰω κικθνων ἐσ
πῦον τὸν αἰπαλὸν κουτοιοοῖντὰςτοῖονέα,αὐέλγυλον αὐελκύσαντας " ὁδὲ, οὐ τῷ Δο--
ϑίσκῳ ποῦὍν "ὃν χρόνον τῇο'ςρρατιῆῇςοὐλιθμδνἐγρι(ον οὕσον μί γωυ ἕποισοι “ποιρεῖ -
γον πτλήϑϑεος οὐῥιθμϑν,οὐκἔχῳ εἶπαι ὁ ἀϊωκές, οὐ γοῦρ λέγωτοι, πρὸσ' οὐσδεμῶν
αὐϑρώπων 'σύμποιντουσ' δὲ τοῦ ςραγρύτονπεζοῦεἰτλῆϑυρ,ἑΒδομήκοντοακαὶἕο.
τὸν μυριάδες, ὑξηριθμή ϑηίθιν δὰ χέγϑε ἐὸν Χόξρν" σμυηγοΐγοντο ἐς οἵα χιδρον μυμιτάσιε
αὐθρώτσων' νὴ σιωάγαρτες ταύταν ὡς μόλιςα ἔχον,σεριγραίανξίῶενκύκλον"
᾿εριγροΐζαντας δὰ, και ἀπέν τος τοῦσ' μυλ ἔτρις, αἱ μασιίω ππριέβαλον πουτοὶ ὧν κυ-
κλον, ὕίοσ αὐδεουσαν αὐοίοὶ ἐσ ὸν ὀμφαλόντυτὴνδὲποιίσαντες,ἄλλονοἐσεβοΊ--
βαζον ἐο τὸ παεριοικοδὸ μημιοΐον, μέχριο οὗ ποίντας «οὕτῳ τῷ όπῳ ὑβηρίθμισαν..
ὀυλ ιϑ μέσον τς δὰ, ιουτοὶ ἔθνεα σιιοτοΐοσον . ὦ δὲ ςιρατευόμονοι, οἶδε ἔξθιν. τιόδσοι δὰ
ὧδϑε ἐστκδυασμεοίοι- πσερὺ δὰ τῇσι κωφαλῇσι εἶλον τιαβας ιοιλεομῖζτος παίλερε,στο
γέας" περὶ δὰ αἰ σῶ μα, καιϑεῦγας χειοιοϊυηοὺς πομΐλους,λύσίδοσ σιδηρέ,σ' ὄψαν ἰχῦυ
φειδέοο". πατρὶ δὲ τοὶ σκέλεα,αὐαξυοζσδιςοὐτὶδὲἀσσίσον,γύῤῥα.ὑδὰφαρεξεῶνόιν
ἐκρέμανῃ. αἰχμᾶσ' δὲ βραχίαν ἔλον - τόξα δὰ μεγοαῖλοι. ὀϊσοὺς ὃ ποιλοιμίνοδε" πρὸς
» ἐγχειοίσια πτοιροὰ δὴν δεξιὸν μηρὸν ποιραιωρδύ μονα ἐκ τῖϊς ζώνηρ"κὴ οὐλχοντα “ποι-
ϑείλθν Ο τοΐγεα δὲ Αμήσοιος ποιτορα η ΞΜ ξεώ γιωνοικάς. ἐπουλέονε δὰ ποίλοιε



ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ὑπὸ μῖν Ελλήνων,κιφῆ σι ὑγὴ μδδποι σφέων αὖ τίων,κοὶ τῶν παερικων, Αρταζοι»
ἐπεὶ δὰ τόνσεὺς ὃ Διαναΐο' τῷ κατ Δ ιδσ',ἀἰπήκεο ποιρὰ Κηφέα ὧν Βήλον, καὶ ἔοῳ αὐ
τον υἱὼ ϑυγατῦμα Ανοϊομέσαν, γίνεται αὐ τῷ “ποίτο,τῷ, οὔνομα ἔ,ϑεη». τόσην,
τοῦτον δὲ αὐ τοῦ κουταλάίπεὶ. ἐτύγαρνς γαὺ ἄταχις ἐὼν ὁ Κρφδὺρ δβίσενος ϑύσυ- 85
Ῥύτου δὲ σἰὼ ἐπωνυμίην ἔοον. ταῦ δοι ὃ πίω αὐ σέ ταύτον ἐσαλμίδοι,ἐςιρατούοντο.
μησεκῇ γθ" αὐτὴ ἡσεδυή ὄξι,κοὰ οὐ παερσικήοἱδὲμῆθοι,αὐλοντοιμὴὺπαρείλοντο τι-
γραΐην, αἴοίρα ἀχοεεμενίσαν ἐϊϑιλέοντο δὲ ποίλαι πρὸσ' πτοΐγτοον Αθιοι . ἀτπνομθίηο
ἡ μεηδεΐηςτῇσκολλάδοσὑξΑθηγαΐωνἐσ »ὺς Αρίτος ούὐΡιυῦ, μετέβαλον καὶ οὗτοι.
ὁ οὔνομα" αὐτοὶ “σεοὶ στρέων ὧδε, λέγουῶ μῆδοι- κίσσιοι δὲ ςοατουόμᾶνοι,τομὰἀλ
λθ'"ουτοζ περ Ρ ὅδ σοι ἐσικόυοζσδετο. αὐπτὶ δὲ τῶν ταίλων, μειΚοφόροι ἔστιν. Κιοσίων δὲ ἣρ
Χο Αὐοΐφης ὃ Οτογεῶ, Ὑρηρίνιοι δὲ, πουτοῖπερ τιόδίθωα ἐσεβέχα. ἡ γειμθνα ποιρελί-
μῆνοι Μεγοΐποινον,ὸν Βαξυλώῶτος ὥσθλον τουτέων ἐ τιοπεύζιντοι, Δοσύριοι δὰ σρα
τονόμονοι περὶ μὲ τῇσι κα Φαλῇσι εἶχον χοίλκιοί το κραύεα, καὶ “επσλεγμοΐα Κὅ-
πον τινοὶ βου θοῦρον οὐκ δ απσίγα τον" ἀαίσιοδὲ, κουὶ αἰχμα, κοι ἐγχαιοίσια πο"
βατσλήσια 1816 Αἰ γυΠΤίοισι εἶλον. πρὸςδὲ,ῥόπτοιλο. ξύλων τοτυλωμίζᾳ σιδείρῳνὴ
λινεύυρ ϑεόρηοιο'- οὐ οι δὲ ὑγὸ μί ελλήνων, ἐκουλίονηρ Σύριοι. ὑπὸ δὲ τῶν βαρβώ-
βῶν, Αοσύΐθιοι ἐκλύθησιχν -τατέων δὲ μετα ξὺ,χαλόῖοι, ἤρχα δέ σφεων οτοίασησ'
ὃ Αρτοιχοιζον" Βαύκτθχοὶ δὲ, περὶ μῆν τῇσι κεφαλῇσι, ἀγχοτοίτω πιῦν Μησικοῦν ἔλον
τὸνἐσρατεούοντο. ἡὅξα δὲ κουλούμανα ἐπιχώθια, κοὰ αἰχωᾶὰο Θραχία σ᾽. Σάκοιἢδὶ
Σκύθαι,τσερὶ μὴν τῇσι κεφαλῇσι,κυμο ασίοο᾽ ἐς ὀξὺ ἀπο!γμμοίαο ὀρθὰς εἶχον τσέπη
γιασ αὐαξυοίσα δὲ οὐδεδύκεσαν- "ὁ ξα δὲ ἐπιχώρια, καὶ ἐγχειοίσια, πρὸςδὲ καὶ
αἰξάνοις κ) σαγοίρήςεἶχον “οὐτοιο 3 ἐόντας Σκύθας ἃ μυμγήες,Σἔπουςἐκοίλεονοἱὃπιῦν
(θα, πποίντας τοὺς Σκύθειο᾽ κοιλέουσι σοίηοιο'. Βακτθέων δὲ, κοὶ Σακέων, ἦρχε Ὑςοί-
πσῆς ὃ Δαρείου γε νὴ κθασης τῆς κύρσυ" τυδοὶ δὲ ὁ ματοι μὴνοἶδεδυκθτὸς ἀρ ἑύλων
εποιμῖψα, χὐξα δὲ κοιλοί μενα ὅλον᾽, καὶ δισοῦσ καιλοιμένονο. ἀδὴ δὲ, σίδηρος ἰμῆ.
ἐσαλιμῖνοι μὸδ ἔξξιν οὕτω τνδοί. προσωτωτοίχοο δὲ, συςι ατουόμουσι Φουρναζάβρᾳ
τῷ ἀρταθοζτρω «Αριοὶ δὲ, πόξοισι μῦν ἐσκόυασμούοι ἔσταν μηογκοῖοι, τοὶ δὲ ἄλλα, κα.
τοῖπϑρ Βοίατθεοι. Αθζων δὲ ἦρχ, ΣιστόμψεοὃὙσδέρνεος.τὶ αβϑοι δὲ,καὶ χοράσμιοι,.
Κοιδ Σογύὸ;τοκοὶὼ Γ ανοϊδέριοι,κοχὰ δ αόιίκοζε, τίν αὐ σίὼ σκϑυίω ἔλοντεσ', πίω κοὶ Βά
κτϑέθι, ἐφροατούονη». “ουτέων δὲ ἤρηον οἶδε" τ αρϑοονμ κοὰ χορασμίων! Αρτοίβα--
ξοσὃΦαρνάκρω"Συγύθνδὲ, Αξαύης ὃ Αρταΐζον. τανοδιρίωνδὲ, κοὰ Δαρ)κέων,Αθ.
τύφιοσο'δΑρτο βαύαν. καίσσιοι δὲ, σισύροιο᾽ τῷοἰδεδυκότῳ;, καὶ ““ξα ἐπιχώρια ποι᾽
λϑίμένα ἔλουτοσ',Ὁἀπανάκεαρ,ἐςιοαλδύοντοδ. ἐὶ ὅτω ἐσκιδυαίσδυτο,ἡγεμϑναποι.
ρελό μενοι Αριόμουρδονὸν Αρτυφίσ Αϑελφεόν. Σαραγναιὴ, ματα [κα βεβαμμῖψα
ἔλοντεῦ,οἱἔπρεπον.ποέδιλο.ιδὲἐςγόνυαὐατεῖτοντοιεἶλον.ξαδὲκαὶαἰχμαμυσῖῃ
κοίσ. Σαραγγέων δὲ ἦρχᾳ ὁ δδ ενσέ της ὃ Μεγαβάζου. Κιαύυτυδῖν δὲ, σισυροφέροι τοἔ
δν,καὶ γόξα ἐπιχόθια εἰλον μισὰ ἐγχειοίσια. πάκτυδῖν δὲ οὐβ΄λοντοι πποιρείοντοΑ.--
ϑαΐτην ὃν τ αμάτεο. οὕτιοι δὲ,κοὶ μύκϑι τε καὶ παρ κοί νιοι,ἐσκιδυασμέίοΐοι ἔσαν
τρτοί τόν π'άκτυσἶν,τοῦτῴωνδὲἦρλονοἶδε.οὐτίωνμᾷὺ,κουύκων,Αρσκμοίηςὃδα
ρεΐου. ᾿᾿αριπονίων δὲ, Σρομάζεοὃοἱ βάξον. Ἀράβιοι δὲ, ζειρὰσ ὑπαιξ ὡσμούοι ἔν.
τόξαδὲποιλίνοναεἶχονπρὸσ'δέξικ, μακρά. ΑἹ ϑίοπεο δξ,“ποιροδιλέωσ' τὸ καὶ λε
ὁ»τῴαο᾽ αὐχμμῆζοι, αἰ ἔαδὲ εἷλον ἐκ φοινίκησ' τσοζ,8η0 πετσοιεμοία μακρᾶς, Τοβαπτη-:
χέων οὐκ ἐλοίοτω, δ) δὲ, καλοιμιζνονο ὀϊξοὺς μακρούς.αὐπὶδὲσιδέρου,ἐτοῖνλέθοσ
ὀξὺς παετσοιη μένος, τῷ κοοὲ τος σφρυγίοϊχο' γλύ φουσι- πρὸσδὲ αὐμὰς εἶ λον ἐπὶ ἃ,
κέρωσ᾽ δορηοίδος ἐπὴν ὀξὺ, πεποιαμοΐον Τόπον λόγχηφςἔἶλον δὲ καὶ ῥύπαλοι τυλῶω-
τοί. ἐξ δὲ σώμαγοο ὁ μὴ ἥμεσυ ὑξηλάφον» ἰόντος ἐσ' μάχαν,τύῳ.ὁδἕτεροκΣ
ἵμασυ, μέλγῳ. Αρα βίων δξ,κ) αὐ ϑιόπσων τῶν ἐσεδὴ ΑἸγυτου οἰκημοίων,ῆρχα Δρ
(ίμηςὃΔαρείπ,κοὶκρτυςώΐνεςτῆς Κύρου ϑυγαόσ. σἰὸ, μάλιςα Ξέρξασ' τῶν γώαε
ϑὴν δου εῖος εἶκο᾽ χρυσζίω στονρήλουτον ἐποιή(ξιο-πῶν μὴὸ δὰ ἐσαδὸ αἰγύσῆου αἱ
ϑιόπσῶν καὶ Αραβίων, ἔρχα, Αρσοέμνο, δἰ δὲ απ ἡλίον αὐαηρ λέων α,ϑίοπιο,δξὼεἰ
δ ἐςρατειίοντο, προσωτοτοΐχοεο "οἷσι τυδοῖσι, σιαλλάσσυντες εἶδος μὴ οὐδὲν χοῦσι
ἐπτόδοισι,φωνρ δὲ κοὰ “τϑζχω μα μοαῦον, ὦ μὴν γου ἀπρἡλίου αἱ ϑίοπες, Ἰθύχοι-
χίς εἶσι. οἱ δὲ ἐκ πῆς Αι βύορ,οὐ λότουτον τϑέχω μα ἔλουθ ποίντων αὐθραίπων "οὗτοι
δὲ δι ἐπ τῆϊς Ασίες Αἰ ϑίοπες,τοὶμιτολέωἐουταίπϑῃ1νϑοὶ ἐσισοέχαη». προμοποπα
διαδὲ ἵτσπων εἶγον ἀδὶ τῇσι κα φαλῇσι,συτο Ῥῖσι ὠο) ἐκθυσθερ μία, ἡ τῇσι λοφλῇ
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σι"καὶ αὐτὶ μὴν λόφουἡλορχὴκοιτέχρα.τοὶδὲ ὦτα πῶ ἵππσῶν, ὀρθὰ πεπηγότα εἰ
40ν. προβλήμαται δὰ αὐτ'ἀαπίσον, ποιδῦντο γερωΐων δοροίς. ΑἼβυὰςδὲ,σειδυίωκὲ
σκυτίνίω ἔσαν ἔχοντεο, ἀκοντίσισι δὲ ἐπικαύτοισι χρεώ μονοι.οὐξλοντα δὲ πιρείηον
πὸ Μμασοίγιίω ον Ασρίξου . τιαφλοιγόν6δ' δὲ ἐςοατρίονη»͵ἀϑὲμὲντῇσικεφαλῇσιἢ
αϑυτερκραύεα τε σλεγμιούα, ἀσυίσδις δὲ μικράο' αἰχμὰςδὲ οὐ μεγάλοιο. πρὸς δὲ,
ἀκθντι, κοι ἐγχειοίσιοι. πσεοὶ δὲ τοῦσ' πούσδιο ,τοίσιλο. ἐπιχόρια ἐσ μέσην κνήμία
αὐατεῖνοντοι.ΛίγυεςδὲΔματιπνοὶ,ἡΜαρυανδανοίτε(Ἀ)Σύροι,τἰὺαὐσιὼἔχοντεσ
παφλαγάσι,ἐ ς-ρατρύονδὃΣύροι ξηροὶ ὑγὸ Γ δ σέων Καππαδόκαι καιλέον)Παφλοι
γόων μάδνω καὶ Μματιινῶν,α ὦ» ὃ Μεγασίδον ἧρλα. Μουρνανσδαενῶν δὲτὴ Λιγύων,
καὶ Σύρων, 'ωρρύης ὃ Δαρείου τὸ καὶ Αρτιττόνεο-Φρύγωσ' δὲ ἀγχοτοίπο τῆς Ιαφλα
γονικῆφ σκόυίω ἃχον ολίγον πποιεραλλάοσοντερ.οἱδὲφρύπες, ὧς μακα δόνδι' λέγσισί,
ἐπουλέοντο Βρίγως χρόνον ὅσον εὐρωτσεῖῖοι ἐόν τεοσ' σωυοἴκοαυ Μαῖαδόσι. μετοιβαύτεσ'
δὲ ἐς πὼ κοίίω ἄμα τῇ χρῃ καὶ ὁ οὐνομα μετέβαλον ἐσ Φρύγας. Αρμϑδιοι δὲ ουτοῖ
"πϑὸ Φρύγες ἐσιστιίχοτο, ἰόντος Φρυπῦν ἄποικοι. ουτόων σιωαμφοπόρῶν ἦρχε Δρ-
τόχίητ, δ οὐρείου ἔχων θυγοτόμα- Λυδοὶδὲ ἀγχοτοίτω τιῦν Ἑλληνιιοὸν εἶλον ὅπλα.
διϑὰ Λυδοὶ, Μηόνόϊο ἐκοιλόντο ποίλαε, ἀδὲδὲ Λυδοῦ τον Ατνος ἔσχον σπἰὼ ἐπώνυμιά
ἰω,ματο βαλόντος δ οὔνομοι. Μυσοὶ δὲ, ἐπὶ μῆν τῇσι κεφαλῇσι, εἶλον κραύεα ἐπιχώ
ριᾶ: ἀκα 7δεο' δὲ μιεκροίς. ἀνον τίοισι δὲ ἐχρέωντο ἐππικαύτοισι.οὗτοιδὲ εἰσὶ Ανσὶδν ἃ
ποῖοι «ἀπο ὑλύμπου δὲ οὐρεοσ,κοαλίονταιοὐλυμησιανοῖ,Λυσὶδνδὲκοοὶ 'ναυσῶν ἣρ
χὰ Αρτοιῷὄδυησ' ὃ Αρρτοι όδνεος - ὅοσ' ἐο Μαραϑεδνα ἐσέβαλε μα Δοΐτι" Θρηϊκόδῖν ὃ,
ἀδὲὶ μὼ τῆσι κεφαλῇσι ἀλωσεκέδ᾽ἔχοντες,ἐςρατεύοντο"πδοὶδὲ ὁ σδμα,κιϑῦ:
γασ' «ἀδὲδὰ, )ειρὰς σεθι βεβλημᾶζοι ποικίλοιο “περὶ δὲ ὅν πσύδοις το κουὶ τοὶσ᾽κυη΄-
μασ᾽, πείδιλθ υδυρῶν, τηρὸς δὲ, ἀκοντιοῖτοκοὰπέλτασκοὰἐγχειοίσιαμικρά.οὗτοι
δὰ διαξαὐτο μᾶὺ ἐς τίὼ ασίίω, ἐκλίϑεσαν Βιθανοῖὃδὲπρότερονἐποιλέοντο ὡς αὖ
φοὶ λέγουδ, ΣΤυμϑύιοι,δκίοντος5Στυμόνὐϑαναςῆνοιδέφασιὁκαϑέωνὑπὲτυ-:
κρῶδι τῷ καὲ Μυσῶν. Θρηΐκφν δὲ τῶν οἱ τῇ Α σί, ἔρλχι ΒαγασοίκεςὃΑρταιβωϑου"ἀσοί
σα δὲ ὦ μο βοΐγωο εἶλον μικράς. καὶ προβόλερε σύο λυκοόδ γζοισ᾽ ἕκοιθος εἶχα “13
δὲ τῇσι κα Φαλῇσικραύεα λοέλκεα: πρὸσ δὲ τοῖσι κράνεσι, ὦ τοίτο κοιὶ κέρεα προσῆν
δοὺς χάλκεα.ἐποῇσανδὲκοιλόφοι.τοςδὲκνήῇμοιο᾽,ῥάκεσιᾧσινκεσἱσιούτε!λίχαστον
οὐ γουΐγείσι τοῖσιοὐοἱραῖσι,Αρεόςὅξι χρησήριον - κα βηλέσιν δὲ δι μηδν δ, Λασόνιοι δὲ ποῦ
λδύμῆνοι, ἰὼ αὐ τίω κίλιζεἶλον σκόυίώ «13. ὀγὼ ἐπακοιπιὰ σἰὼ Κιλίκων τοίξιν σε
μῶν γεγώμακ, τό τὰ σημανέω" μιλύοε λ,ναϊχμάς τὸ δραχίαςεἰλον,κοὰ ἅματα οἱ ἐπε
φρρπίαι εἶλον δὲ αὐ τέων τόξα μετεξέτεροι λύμλα περὶ δὲ τῇσι κεφαλῇσι ἐκ διεῷ.3ε
ρέων ππετριεμέδαρ καυέας τουτέων 'ποίγῆ' ἢρχι Βαάοίδης ὃ Ὑςοίνεος. Μόσρδὲἣνμὲτίς
σι κεφαλῇσι καψέασ' ξυλίνοιο᾽ εἶλον" ἀασίσνεο' δὲ καὶ αὐχρᾶν σμικροο. λόγχας δὲ
ἐσῆσαν μεγοίλαε. τι βουρινοὶδὲ, κοοὶ Μοΐερῶνὅδ,κουΜοσυμΐομικοι,ουτοζητόρΜόοοιἐ
φωυκσμεοΐοι ἐςτῃρατούον το" Ῥύηους δὲ σωυέτιχοσον οὐῤίλοντες ὀἶδε - Μόορις μὲ καὶ τΙ--
βορηνοὺς, Ἀοιόμουρδος ὃ διαρείου τὸ ταῖς καὶ παρ μυος τῆς Σμέρδιος οὔ κύρειΜαζ
κρωνοιο᾽ δὲ κοιΣ Μοσμοοίμϑυς, Αρτοαίλκτησ'ὃΧεράσμειος.ὃΣησὸν σέ οὐ Ελλιασόντῳ
ἐπεϊδαευε" μαῤ σῖν δὲ δὶμὴ τῇσι κα Φαλῇσι,κραύεα ἐπιλωΐρια τολειτοὶ εἶλον «ἀ-
αυί7διςδὰ δερματίνοο᾽ μεκρᾶῶο', καὶ ἀκόντια. Κόληοι δὰ, ππϑρ} μὴν τῇσι κεφαλῇσι,
κραεα ξύλινα, ἀασίσνεο δὲ ὡμοβοΐναιο μακράς. αὐχμάς το βραχίας. πρὸς δὲ,κοὲ
μαχαέραο ἃ χονμαρῶνδὲ ὴ Κόλχον μἔρχα Φόδ ονοδότηρ ὃ τεάασιος. Αλλαρόονοι ὃ,
κοιὶ Σάπσειρόϊε κουτοί πὸ Κόλχοι ὡτολισμωδοι ἐςρατεύονηο. τουτίων δὲ μασίςίορ ὃ
Σιρομέζεω ἥρχι.τὰδὲγησιωτιποὶἔθνεατοὶἐκτῆςερυθρῆσ'θαλοίοσης ἑπόμονα, νή--
(ὸν δὲ οὐ τίσιτῶνΑναασοΐςονδκουλεομίδουςκουτοικίζει βασιλδὺς, ἀγχοτοίτω τῶν Μὴ
σενοὸν εἶ χον ἐοϑῆ τοί τε κοὶ ὅτσλα- τουτέων δὲ τοῦν νησιωτέων, ἤρχω Μουρδόντης ὃ Βα
γον. ὃρ οὗ μυνοίλῃ ςρατηγέων, διδντόξῳ ἔτο] τουτέων ἐτελδύτησε οὐ 1 μάχῃ,
ταῦτα ἰμ πὸ κατ "πειρον ςρατευόμογάτοἔθνεα,καὶτυτοιγμλοΐαἐσὧνπεζόν.
τοῦ ὧἔν τοῦ ςοκῸΝΜἔρον οὗτοιδπόρἀρέαται.Καὶδὲδιιατοίξαντεσ'νὴὁβουριθμά-
ᾧντοσ,οὗοιἔσαν.κοιὲλαΑιουγίχοιςτὸνὴμυλιοβχαςἀποδέξαντος " ἑπουθντοίρχας
δὲ καὶ ϑειοίρχοιο' ὁ μυλιουχοκε"τολέων δὲ κἡ ἐθνξωῶν ἔσαν ἄλλοι σῃ μοδηρρόῖν.ἔσανμὴν
δὴ οὗτοι,δἰπερἐρέαταῦοὐδοντοεἐςοατηγεονδὲουτῴωντενὴτονσύμπποιντοςςρα
ἢονπσεζοῦ,Μουρδόνιόςτέὃτωρύεω καὶ τρινταταίαχμεης ὃ Αρτοι βαύου δ γνώ
«ἰὼ ϑιμου μὴ ςοατούεϑαε τὲ πίὼ ελλάσακαὶΣμόλϑόνηοδοτοανεῶ,Δαρεῖςἀμ-
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ϑότϑροι οὗτοι ἀδελφεῶν τουῖϑες.Ξ6)νξῃδὲἐγίνοντοαὐεψεοί. καὶ μασίςηρ ὃ δούρείου
τί κοιδ Αηόοσης ται σ', κοί ΓόΜγιρ ὃ Αριάξου, κοὰ Μεγοίβυξζος ὃ σωπύρου. οὗτοι ἔ-
σιν ΞΘΚΤΗ γοὶ τοῦ σύμποιντος πεζοῦ, χοοὶο τῶν μυλίων.. τῶν δὲμυμίων ρυπίωκα
Πόβ σίων τῶν ἀπολελεγμούων, ἐσρατεγυςμῖνὙσδέρνῳςδΥσούρνεσο᾽.ἐιοιλέονηο ὃ
Αθαύατρι οἱ τ' ὅσοι! οὗτοι δὴ “οὔδε.εἰτιςαὐτέωνὑέλυπι ἢ αῤιθμὸνἢϑανάτῳξιὰ
οϑεἰσ' νούσῳ, ἄλλος αὐὴρ αὐαΐρωτο- καὶ ἐγίνοντο οὖσοιμᾷοὔτετολόϑυδιο.μνμίων,3-.
τὸ ἐλοίοσονεο.. κόσμιον δὲ γολ σοῦ “ποιρείχοντο 68. 'ποίν των τιὁδ'συμ. καὶ οδ΄ οὐδι-
τοι ἔζδιν σκόυἰω μὲν τοιαυΐτηνεἶχον,ἥτσερ ἐἴρατοιε. χωοἷς δὲ χρυσόν τε πολλὸν κου αἱ
Φϑϑονον ἔχοντεσ' οὐέπρεπον αὐ μαμοίξοιοτὸἅμαἤγοντο.οἱδὲ,ποιλλαιοὶς,νὺθόδα
τπηΐίω “σολλίωτε,κου δ ἐσκκδυασμοίην"οἵτα δέ σφι χϑοῖο τῶν ἄλλων ςρατιῶτῴ-
ὧν, μοΐμηλοί το, Κοιξ ὑπσοζυΐγια ἣτον. Ἡππεύει δὲ τοιῦχοι “οὶ ἔθνεα. τολίω) οὐ σονται.
ποιρείχῳ:» ἵσῶον, ἀλλὰτοστέϑε μοα- " ὀδίθμι μῆὺ σίμὸ αὐ σίιὸ ἐσκδυασμαΐοι,καὶὃ
ταεζὸσ αὐτῴων. «αλίω ἀδὲτῇσι κεφαλῇσι εἶλον οὔτοι αὐ τέων τὴ χοίλκια καὶ σιδῳ
σφεα ὑεληλοιμῆλα γριήμαποι- εἰσὶ δέ τινεσ' νομαάδεο' αὔϑρωποι Σαγουμπιοιιαιλεόμνοι,
ἔθνοσ' μὴν ππϑῃσικδν κοὰ φωνῇ . στιδυίωδὲ μεταξὺἔλουδοπεποιημῆζηντῆς Τό σικῆσ'
τοῦ τιςς τιαικτυϊκῇς.δἱποιρείαθγ"»μὴ ἵσσον δκταιαοκλ ἧι. ὅταλα δὲ οἱ γομάξουσι
ἔχειν οὔτε χοίλκεα, οὐτοσιδάρεαἔξωἐγχειθισιίων"χςἕωντοδὲσειρῇσιπεσλεγμέ
γυσι 09 Ἱ μαῤτων «τοῖσιπίσωοοι,ὅδ'λονταιἐς ὕλεμονἡδμάχῃ ουπίων τῶν αὐοϊῶν,
ἡλ.ὐτεαν συμμάσγρσι οἵσι πολεμίσισι, βοζλλουθ τοὶσ' σειρὰν, ἐπ᾿ἄκρῳ βρόχον
ἐἰλούσος ὅτων δὐδλὺ τύχῃ ἦν το ἵππα,ἰωὐ τῷ αὐθρώτου, ἐπ᾽ ἑωυτὸν ἔξλκᾷ. δ ὃοὐ ἄρκεσι
ἐμποιΛλαοσόμῆνοι,οδοιφθείροϊ").τουτέωννὰαὐτὰἡμάχῃ,ἡἐπετοτοίλατοἐσοὐσ
βόμσοο"; Μῆδοι δὲ, τΐγητδρ οὐ τῷ πεζῷ εἶλον στιδυίων,κοὰ Κίσσιοι ὡσαυύτωδ.τυϑαὶ ὃ,
σιδιῇμῆὲ ἐσεσοίχατοτῇαὐτῇκοὶοἱτῷπεφῷ.ἤλουνονδὲκώλετας,καὶοὐματοι-
ὑπὸ δὲ τοῖσι αὐ μασι, ὑπσῆῖσαν ἵτσσο!,καεὶ ὄγοι ἄτγριοι-Βάκτθεοιδὲ, ἐ σεεϑυοίσθιηρ ὡσοωῦ
τῶςκοῦ οἱ τῷ πεζῷ “καὶ Κάκοισιμοίως «λΊβυδῖδὲκοχὰαἰγοὶκουτοίπῃοὐτῷπε-
Ζῷ ἄλάυνονδὲκοι οὗ!1ποίνταςοὐδματοι"ὡοσ᾽αὐτωςκάατποι,καὶτιαριηοίσιοιἐ-.
σεστίχοοτο ὅμοἰῶςκοτὲοὐτῷτοεζᾧ.Ἀράβιοιδὲσπεϑυζωὴμᾷὺεἶλονσἰιὸαὐπἰιὺκοὰοἱὧ
τεξᾧ.ἄλουυνονδὲπποίντεςκοιμάλοσο,ταχυτῆτι οὐ λιπομθέωο ἵσισων . πυῦτα τοὶ,
ἔθνεα μουῦα ᾿᾿ππεύφ. οὐδιθμὸς δὲ τῆς ἔασου ἐγώνοτο ὀκτὼ μυριάϑες, ποίρεξ τῶ
ἄλλωνκαιμη λῶν, τὴ ΤΡ αὐ μάτων. δὲ μά γαυ ἄλλοι Ἱπππέσι,ἐτοτοίχακουτοὶτέλεα.
᾿ράθιοι δὲ ἔοσει ἐτοτοίχο, ἅτε γοιὺ τῶν ἵτασων ὁ τι αὐελομῆέων τοσ' ποιμήλερε,
σόλοι ἐτοτοχατο, ἵνα μιῇ φο βίον ὁ Ἱπασιμάν. ἡππούρῃοι δὲ ἔσαν ,Αρμαμυΐθρῃςτο,
κοι τίθακος, δοΐτιορ τοσῖϑὰς"ὃδὲ“τθἔτοςσφἴσι σιω ἱππώρλος Φουρνέλαις πουτολέλᾳ:
770 οὐ Σουβ σδισινοσζῶν ὡς γὐ" δρμέων»» ἐκ Σαρδιίων,δὲσυμφορίωοὐπεσεαὐς-
ϑέλατον. ἐλαύνοντι χοῦοἱὗνηοὺςπσύσθιςἘΜἵπαουὑπέοραμεκύων.οὶὃἵ'-5--
προ ὃ προϊσίον, ἐφοβύ85τὸκαὶςοὶςρϑδσ'᾽,ἀπσεσείσα“ἦνΦαρνόχια.παισὼνϑὲ,αἶ
μά τε ὔμεε,κοαὶ ἐς φιϑίσιν 'πδριἥλιϑε ἡ νβσος «δὲνδὲ ἵσασσον αὐ τίνα. πουτοιθλοὶς ἐ πο ίη:--
Θιν ὁ ὠκέται ὧσ ἐκίλόνε.ἐςτὸνχῶρον,οὖτῷπϑῃ κοιτέδαλε εἰν διασότεα ἀποιγα.
λϑντεο (Δ. σι γοαύασι ἀπσέτοιμον τοὶ σκέλεα, Φουρνέσχις μὴν ὅτω “ποιρελύϑ5 αἷ
ἡγεμονίης. τῶν δὰ χθεΐρεων αβιθμὸς μὲ ἐγθύθο ἑ πῇἃκαὶσιηκϑσιαι "ὃ χίλιοι»
πτοιβεῖονδὲαὐτὸςοἵδε,Φοίνικες μίὺ, (νν Συρίοισι τοῖσι οὐ 1 τπιαλακςίνε, τθενκο--
σίωο,ὧϑι ἐσικδυασμιοΐοι. παερὶμὴν Ἴσι καφαλῇσι,κωυέαο εἶχον ἀγχοτοίτω ππεποιῃ--
μήδωο", όπον τὸν Ἑλληνηθῖ οὐδεδυκθ τοο δὲ, ϑούρικοιο λινέους. ἀσαίσοις δὲ ἤτυς δυκ
ἐλούσασ εἶχον,καὶ ἀκόντια. ΣΟ. δὲ οἱ φοίνικες ποποι λαιὸν ὄκεον ὡς αὐ τοὶ λέγοισϊ,
ἀδὴ1ερυϑρῇθαλάσσῃ. οἱ όδτονδὲὑππερβωΐτεςτῆςΣυοζιο',ἀκεοισῖεἰπαρὰθώ:-
λοιοσαν . τῇοδὲ Συρία Ῥῦ ὁ αωοζον κοί τὸ μέχρι Αἰγύηγον “ποῖν, παλαιεςίγη
κελέεταε. αἱ γυηζιοι δὲ νέασ᾽πτοιρείλον:»σδιπκοσία,ο᾽.ὅγοιδὲἃχὲνπατοὶμῆνἼξσικα--
φαλᾷῇσι, κραύεα χῃλόυτοί.ἀκευσδεςδὲκοίλοις,τοὺςἔτυςμεγοίλοιςἐούσας"καὶδόύρατοὶτοναύμαχαἡ τύχουο δουξ, λιβϑοξοϊκὸν δὲγαλεῖον μεγάλοροῦδὲ τλῆ8ος αὐ
τέων, ϑώρεκο φόροι ἔίδιν. μαχοέρα.ο᾽ δὲ μεγοίχοις εἶλον. δι μὴ ὅτω ἐσελοίσπηρ.κύ-.
ΤριοΙ δὲ ποιρεῖλονΡ νέασ᾽πεντάποντοι,κοσὲξηοινν,ἐσκδυασμούοι ὧδε. τοὶρ μϑὺ καφα
λὰσ ἀλίχω μέξῃσι δι βασιλῆσιναὐ των. οἷ δὲ ἄλλοι εἶχον ναϑῶγοιο. τοὶδὲ ἄλλα,λουτοί“πϑὺ ἭΝ τουτῴων δὲ γο(δζδι ἔθνε ὕζπ.δἱι μῆν, ἀγὸ Σαλομῖνορ, κοι Α ϑηνωΐξ
ὧν. δ᾽ ἀπ᾽ Αρηοιδιΐας. ὁιδὲ οἐγὸ ΚύϑνονἰδἀλλὰΦοινίκις.δἱσ'ἀχὸΑἸιϑιοπίης,ὧραὐ'--
"ἡ κύσριοι λέχονδ Κίλικες δὲ,ξησνὸν ποιρείαονχο γέωσ ὅτοι δ᾽ αὐ 'πεδὶ μὴ ζσι κε
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Φαλῇσι κραύεα ἐπι χόοια, λοιεσταἱ το ἐξαϑναὐτ'ἀασίσονὦμοβοΐεςπαεποϊημναἃκεϑῦγαρ εἰδιγεὸς οἶϑιδυκύτες δύο) ἀκόντια ἕμοιφος τὴ υίφου ἃοὐν,ἀγχοτοίτω τῇσι
ΑἹ γν Τίσι μα χοκέρισι παεζριημϑζα.δηρι δὲ τοιποιλαιὸν ὑππτοιχοκεδὶ ἑκαλέλγηρ."5ὃκὶ
Δικοδ' τον" Αγήοροῦ' αὐοϊρὸσ' φοίγικοσ, ἴον πίω ἐππτονυμίίω πιάμφυλοιδὲστθε ἧκον
τοι "ποιρεί,θν: νζοιδ᾽,Ελληνικοῖσι ὅτσλοισι ἐσκιύυασρεοίοι» οἱ δὲ τιόέμφυλοι ξτοί ἐσι
ἐκ τροίης ἀγρσμεοῖχοϑζντῶν,μαΑμῷλλόχῳκαὶκάλλαντι..ΛύνοιδὲποιρείλονΤὸ
νίαο᾽ τοῖν ταΐκον τοι, ϑτορημο Φόροι το ἐόντος καὶ κνῃμαδοφδροι-εἶ.49. δὲ τόξα κρανέϊνα,
κοεὶ δ] σοῦσ'ποιλθιμένοθς ἀ πῆ ρους, κοεὶ ἀκόντια . ἐππὶ ἢ αἰγὸς δέρματα “ποὶ δῦ ἐμῇ
αἰωρϑύμανα. -σεοὶ δὲ τῇσι κεφαλῇσι ν»αΐλες ΠΤ ερδίσι παεριεσεφαγωμδέεε. ἐγχειείσια
δὲ καὶ οέποινα εἶχον" Λύκιοι δὲ, τῶν μέλοι ἐποιλέοντο ἐκ κρήτηο' γυγονότες . ἀχὸ ὃ
λύιϑυ τον' Παυδιΐονοσ', αὐοβοὸο' Αθιναΐου ἔορν σἰὼ ἔπωνυμίίω. Δωριέεσ δὲ ὁ ἐι τῆ
Ασΐηφ,τοεήκθυτοι “ποιβείλοντον νέωο᾽, ἔλον Τύρ τε Ἑλληνιποὶ δ'εσλα,κοὶ τεγονότερ ἔκ τς
λοποννήσον. Κἄρό δὰ, ἑ βδ0 μέκοντοι “ποιρείλθνη» νέαιο᾽, τοὶμδὺ ἄλλα κουτοί πόν Ἐλ-
Ληνόῖν ἐξαλμῖοι: εἶλον δὲ κονὶ ορέποινα, κοὰ ἐγχειοίσια. οὗτοι δὲ, δἰτινόν' ρότδρου
ἐκοιλέον το, οὐ "οἷσι πρώισι τῶν λόχρν ἐΐρατοκι. τωνγόν ὃ, ξπουδν νέωιο᾽ “ποιρείλονῃ,
ἐσικδυασμοΐοι ὡς Ἑλλνσῖο'«τῶν δῖν δὲ, ὅσον μὰ χϑόνον οὐ πελοφρυνήσῳὁἶκεονσίὼναοῦ
κοιλεομβέίω ἀχαεῖων, καὶ πρὶν ἢ διαραόν το καὶ Ξοῦ.3ον ἀπικέϑιι ἐξ πελοησόννεσον
ὡς ελληνόν' λέγοισί ἐκοιλέον» τιελοισγοὶ αἸγιαλίσι'. ἀϑὶ δὲ τῶνος τοῦ Ξούθον,το-.
γ6ϊνγεσιῶ τοιδὲ Σ Π7αἰκοιίδειον πτοιρεΐλον» νέουο᾽, ὡταλισρεοίοι ὧν Ἐλλενδῖν κοσὲ το
πελϑισπκῶν ἔθνος. φόλον δὲ τωνιθν ἐκλύ,ϑα κουτοὶ ὸὲ αὐοὸν λόγον. κριὲ οἱ δυωδειιου
“πόλ 65 τῶνδ ὁ ἀπ᾽ Δ ϑηναίων, αἰ ολίδιν δὲ ξῴκοντα νέων “παιρείλον», ἐσκόυασμ
γ9ι τῷ ὡς Ελληνόϊο"ἡτοποίλαεκοιλεόμονοιτιελθ.σγο),ὧσ' Ἑλλήνων λόγος. Ελλεασσν--
ποι, αλίω α βυδιίωδνυ" Αθυδανοδϊσιγουλ προσυτέτακτο ἐκ βασιλῆος πουτοὶ χ  ρίω
μϑδουσί φύλονοις Εἶν τῶν γεφυμέων. ἂὶ ϑὲ λοιποὶ ἐκ ον πσύνουςρατιυόμονοι ποῖ--
θείλονην μᾶν ἐἑμοωδν νέουο᾽. ἐ σκδυασμοΐοι δὲ ἔσταν ὧσ' Ἐλλινες « οὗτοι δὲ, τώνων "ἡ δω-
ουέῶν ἄποικϑι. ἔπεβάτευον δὲ ἀδϑὴ πιισίων τῶννεῶν τιδείθμ,, καὶ μῆσοι, κοϊὲ Σο--
κοιειπτουτέων δὲ Αρθισοι πολεούσοις "ποιρείλονῃ νέασ᾽, Φοίνικεο. Καὶ Φοινίκων, Σισα--
νιθι"ύτοισι "ποῖ σι κοιὶ Ἷσι ἐς δ πεζὸντεΤοῦοὔοισιαὐτίων,ἐποῇστινἑποΐσοισιἔπι
χθμοι ἡγυμϑνερ.τῶ ν»ὀγὼ οὐγὺαὐαιγικαίασ265χ9 μαε ἐν Ἰσορίηρ λύηον, οὐ παιρα-μέμνημας." ὅτῳ γοῦρ ἔθνεος ἑποΐσου ἀποίξιοι ἔσαν ὁ ἡγωμόνόι, οὔτ᾿ ἔθνε! ἐμοίσῳ ὅσοις
“τὸν πόλισι. τοσοῦ οι Κοιὶ ἡ γεμθνεσ ἔσαν» ἐἶπον δὲ ὡσ οὐ ςοατη οὶ, ἀλλ ὥσσδῳ ὦ
ἄλλοι ςρατουόμονοι δοῦλοι. ἐπεὶ ςρατο το πε ὴ ἀβλοντος δὲ δ “ποῖν ἔλοντος κράτος,
τὴ ἄρηοντος 7’ ἐθνέων ἑποίσων, Ὁ, αὐ τέων ἔσαν πόβ,ἀρέαταίζ μοι. ὁ ναυπιμον;
ἐσραταγιον οἶδε" Αριαδίγνηο τε ὃ Δουμείσυ, νὴ τιρηξάασας ὃ κασιιϑίνεω, καὶ μεγοΐ
φαζος ὃ Μεγα βαΐτεω, κοὰ Αχαεμῆδης ὃ δουρείου "τῆς μὴ τάδος τὸ Κοὲ Κουρικῦσ ςοα
πιδενΑρια βέγνησ', ὃ Δουλείον το ταιῖσ' καὶ τῆς τωξρύεω ϑυγαϊός .Αἶγν7ένδὰἐ--
ςρατήγει Αχοαεμθδης,Ξόμξεωἐὼνἀπ᾿ἀμφοτόμωνἀδελφεός.ηδὲἄλληςςοατιῆς,
ἐςρατήτεον ὁδὶ δύο ιηκόν τῦροι ὃ νὴ παν τηκϑντόμον, κόδκεροι, Οὐ ποιγεγὰ τολδϊα
μικρὰ σιωελιϑόντοι ἐς δὲν οὐῥιϑμὸν,ἐφαδη τοεοάλια υτῶν δὰ ἔπαιτσλεόντων μετάγε
τοὺς ςρατητοὺς δἶδὲ ἔξαν ὀνομασότατοι, σισίόνιος τεϊάμψηςος Αλλήσον καὶ τύριος,
μαπην Σιρώνον γκοὶ Αρίσιορ Μόμοαλος Αρθάλε,καὶ κίλιξ Σνοΐνεσις Ωρομίδοντος,
καὶ λύμιοσ' κυ βϑρνίσκος Σ ἰ(ου" κοι κύπριοι, Γόρο ς το  κόϊδσιος, καὶ τιμώναξὃ τι-
μαγόρεω. καὶ καρῶν, τειαῖός το  τύμψεω,καὶ ύγρισὃΣελοθμου,κοὶΔαμασίϑυ
μοσ'ὃΚαυσδιασλεῶ"τῶνμὲ γαυ ἄλλων οὐ πποιραμέμψημαι ταιξιαρχίῶν, ὡσ' οὐκ ἀ--
γα κα ζόμονος. Αρτ μισίῃρδὲ τῆς,μάλιςα ϑεῦυμα ποιδδμακ ,") τέ Ἑλλουϊσδε φίϑαι--
πουσαμίδης γιωσκθς, ἥ τι ἀτρθαρόντος τον" αὐοβοὺς, οὐτήτε ἔλουσοισἰιὺπτνραωνί-
σδεκαὶ “ποιὸς ὑποίρλονοο νον ὑπὸ λήμμαγο τὸ κοὰ αὐοίρυΐης ἐπρατεύθο, δα
μιῆς ἐούσης αὐαικαΐῃς - οὔνομα μὲν δὲ ἰμδ αὐ τῇ Αρτομισία, ϑυγάτηρ δὲ ἰώ λυγοοί
(μος «γζνοσ' δὲ ὀ Αλιποιρνμοσοῦτοὶ προ “ποιὁᾳ«τοὶμηϊξόνϑεν δικρῆοσοι. Ἡπεμϑνδυε
ἡ, Αλικουρνποσέων τορροὶ Κώων, καὶ πισυρίῶν τὸ,κοὶ καλυσιὲων,τοίντονζουο᾽πτοῖρε
γομῆνῃ. τὴ (ἐὸ ὡποίσας τῆς σρατιῆς μετοίγῳ τὰσ' Σισονίων γέωο᾽ οὐ δ ξοτοίτας πα
ρείχωτο “ποΐντων το τῶν συμμάχων γνώμαν αὐ ΐςας βασιλέι! ἀπεδίξατοντῶν,δὲἠου
τόλεξα πολίων πε μουδϑύειν αὐ πίω, ὁ ἔθνος ἀποφοάνω“ποῖν ἐὃν σίυοινθν-Αλικούρνῃ
οσῆοὐσ᾽ μῖν,τροιζηνΐουσ'. οὖσδὲ ἄλλουο, Ἑ παιδιωυρίουροἐς μὴν ποσόνδεδναυτικσ5ρα
Ῥο᾽ ἐἴρᾳ τοιν, Ξό6δ ξης δὲ ἐπεὶ ἠρί θμησίτο ,κοὰ σγοτοΐχθη ὃ σραὺς, ἐπεϑυύμησε αὐ τόσ
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στεαο᾽ σιεξελοίσαν, ϑεήσχαϑι. μὲς δὲ, ἐποίεε τοῦ τοι.κοεὶδιε ξελαύνων ἐπ᾿ αὐίμα
ποῦτοι ἔθνος οὗ ἕποισον, ἐτσιν θωδι;».καὶ ἀπέγρμαφον ὁ γραμματιςοὶ ἕως ὁ ἐ Ν
ορέτων ἐς ἔοκατα ἀπίκατο καὶ πῆς ἵτσαον καὶ "ον πεζοῦ. ὡσ' δὲ τωδτὰ ὦ ἐπεποίῳ
το, τῶν νεῶν κοὐτλκυνοδεισίων ἐς βάλθιοσαν, οὐδαιδτα ὁ Ξόδ ξιρ μετωιβᾶσ' ἐκ τον
αὑματος ἐσ νέα σισϊονίωἡξοοἱποὺστονῇχρυσέν"ποιρέλεεποιρὰτοὶπρώ-
ρᾶς τὸν νεῶν,ἐ πειρωτῶν τε ἑποΐσοις ὁμο ως ὡς κοὶ “ὃν πσεζὸν,κοαὶ ἃ πογραφόμονοσ-
τοῖς ϑὰ νέασ'διναιδουροιαὐαγαχόντας ὅσον τζοσερα σλέθρα ἀγὸ ὋΝ αἰγιαλοῦ ,αὐς
μ᾽χένον τοῖς ποώρωυσ᾽ ἐσ γῆν, Ξέ αντες ποίντος μετωπσηδὸν,") ὑβοπτλίίζντος οὅν
ἐπιβαίτοὶς ὡς ἐσ τύλεμου. ὅδ᾽οὐ ῥςε ἢ) πρωρέων πλέωνἐϑηξτὴἢαἰγιαλϑβιὼς
}ι ταύτας διεξίσλωσι, κοιὶ ὁ ἔβη ἐκ τῆ νεὸς, μετοπέμ!καρδεμούυτονδἰνΑοΐ
τώνος συςρατουόμῶνον αὐ τῷ ἀδὲὶ[πίὼ ελλάσῃ ""αλέσας δ᾽ αὐτὸν, ἄρετο τοῖϑε-ὦΔα
μοΐοητᾷ, να μοΐσα ἡδύτιδ)ἐπείρεϑαετοὶ,ϑέλω.σὺεἷςελλίωτε.νὴ)ὧρὀγὼπιὼω
ϑαύομαι σεῦ το καὶτῶν ἄλλων ελλίωων, τῶνἐμοὶἐξλόγουδἀπικνεομβύων͵,ποῦ-
λιος οὔτ᾽ ἐλοιχίσης οὐ τ' ἐοϑενεςοίτησ᾽.γαῦὧνμοιπόδαφράθν,ἃΕλλίωδι» ὑπομῖνξ
ουσι χεῖραο᾽ ἐ μοὶ αὐ τα ειρόμονοι. οὐ γουβ ὡς δοκέωἐγὼ, οὐσ'ἃ“τοίντοςἙλλίωδῖε μὰ
δὶ λοιταοὶ οἱ πρὺσ' ἑασέρης οἰκιζοντεο αὔδρωποι συλλελϑείρίιν,ἐκἀμόμαγοίἀσιἐμὲ
ἐππιόντοιὑπὸμεῖναι,μὴἐόντοςοὐδθμοι«ἐϑέλωμίῥτοινῇὁονὸσεῦὁκοῖόντὶλέγυισ'
περὶ αὖ τέωνπυϑεὅτις .ὃ μῆν, τοῦτοι ἀρώτοι- ὃδὲ, ὑπολο. βὼν, ἔφη, Ω βασιλδῦ, κυ
τῦλα ἀλῳϑηῖι χρήμαπρὸςσὲ,ἢ᾿δονῇὁδύμαν ἀλεϑηΐῃ χεῦοϑαε ἐκύλδυε, φὰσ
οὐδύρ δι ἀηδέφδρονἔσεοϑαε,ἢπρότδρον ἰμἷ. ὧσδὲ ταῦτα ἥκεσι διμουΐωτος, ἔλεγε
τοίϑῳ" βασιλύῦ,ἐ πε!δὲ ἀληθεΐῃ σδιαχοῦσχὅλαςποίντωσ'μεκαλόύδειςταῦταλέγον-
τοιντοὶ,μὴ1ϑυδδμονόςτιςὥσθλονοἰπὸσεῦἀλέάσωταυ,τῇ Ελλωδιπενίῃμὴναἰεῖ-
κοτῷ σι Ξοφός δξι.αῤετῆὶδὲἐπαινεἧςὕξι,ἀποτοΟφίας κουτόργασμούε,καὶνόμου
ἸορσδτῇδιαχρεωμηἡΕλλὰρ,τήντοπεν΄νἀπτοιμαύσται,κὴσίωδεασυσιιδίω,
αἰνέω μζ νωο “ποίντοις Ἑλληνοισ᾽τοὺς“περὶκείνεσ'“οὺςσυρικοὺφχρεσ'οἰκεμθέχσε
ὅβλθκαε δὲ λέξων οὐ πστοὶ Ῥύσϑε «ἤν λόγους οἰλλὰ περὶ Λαῖίκεσινιμιοείων μουζωκο.
πρῶται μὲ ὅτι οὐκ ἔςι ὅκωςκοτὲ σοὺς δέξονηη λόγσισ δου λοσιυΐεν φόδοντας τῇ ΕΔ
λοζσι "οὐδτις δὲ, ὡς αὐτιώσονταίοἱὲςμάχαν,κοιὶἐμδιἄλλοιελλίωεοπανπιο'πὶ
σοὶ Φρονζωσι, οὐδιθ μοῦ δὲ πέρι, μὴ “πύθᾳ, δ(ΟἹ τινδῖν ἐόντες, ταῦτα φριέειν δ οἰ τί εἰσιε
ἰωὐ το χω σι ὑξεςρατουμῦζοι αἰ λιοι,ξηοι μαλχώσουταξ τοι, ἐμ τε ἐ λϑίοσονες οουτῇ
ὧν, ἐν τα τὴ τολόδεδι' «πουῦτοι ἀκούσχο Ξό ξης λοίσας ἔφη" Δεμάροτε, δον ἐφθέψ
ξαο ἔποσ,αὐραςχφλίονοςοατιῇτοοῖδεμαχίσκαναε,ἔπεἐπέμοι.σὺφὰεπουτίων
ἢ» αὐοβρῶν αὐ ὃς δασιλδὺς γωνξαϑς, σὺ ὧν αὶ ϑελήίφμεσ αὐ πίχαι μοίλοι πρὸς οὐοΐραρ δέ
(οὶμοιλχίστεαϑῳ ; Κοίζηο! εἶ δὲ πρλίτικθυ ὑμῖν πᾶν ὕξι»οιοὗτον, δον σὺ διαίρέεις, σύγε
ὧν κείνων Οασιλῆα πρέπει πρὸς ὁ σγεσλήσιον αὖ τιποίασεαϑο κουτο νόμειο εἶν ὑμεχέ
"συσ' εἶ γϑ' κόνῶν ἕκοςσσ' δέχῳ αὐοϊρὧν τῆ σρατιΐο τῆς ἐμῆρ αὐποίξιδόςὅξι,σέπεδιῖ
ζημακ ἄκοσι Εἶν αὐ τοίΐκιον καὶ οὕτω μϑὺ δριϑοῖτ᾽δὃλύχθς ὃ παρὰ σεῦ ἀρημοίοο « ἃ
δὲ “οΙσῦἵτεἐόντασκοιὰ μεχγοί,ϑεα τορὕ,, ὅσοι σύ το κοιὶ δὶ πτοιρ᾽ ἐμὲ φοιτῶσι Ελλᾷ
γῶν ἐς Ἀύγόιδ, αὐὐχεῖτετοσοῦὌν,ὅροιμὴ μοΐταν κϑ'μερς ὃ λόγος οὗηοσ ὃ ἀρημοῖος ἔῃ»
ἐπεὶ φόξε Ἰσω πον τὶ τῷ ἐκότικῷσ'δωωυαἦαττοχίλιοι,οὶαὐισιν ἢ) πσινταιασ
μυδέ τοι, ἐόντες πὶ ἐλόδϑεεοι “ποίν τας ὃμο ως") μὰ ὑπο ἑνὸς οὐ λό μονοι, σροτῷ ἡ σῷδε
ἡ τιτῆ νοιε"ἐ πεί 51 πολόθυσῖο' περὶ οἷα ἕποιςον γινόμεθα,ἢαίλιοι,ἐόνπτον κείνων “πίγτε
γελιαδέων. ὑτὴ δὰ δ᾽ οὐὸς ἀρ χϑ μόνοιηοιτοὶ τόφον ἐὸν ἡ μέτδρον, γυνοία τ᾽ δ διφμωΐνον
τοῦ τοῦονκαὶποιροὶυἱὼ ἑωυτῶν Φύσιν ἀ μείνουν δῖν. κοσὲ ἴριον αὐαηκαῦόμονοι μαίς!γι ἐς
τολόϑναοἱἐλθίοσουδ᾽ἐντοῦ.ἀνειμούοι δὲ ἐς ὁ ἐλδύϑερον,οὐκὁδὺποιέειντουτέωνσυ"
δέτερα. δοκέωδὲ ἔχριε καὶ αὐισωϑέντοιο' ταλήϑε], λαλεσῶο ὃν Ελληνοιο Ρὄσῃ
σι μοτιύσοισι μοίχιαϑ». ἀλλὰ “ποιἡμᾶῖνμῦνμονίοισιεὔ9ΚΕ,ὁ,σὺλίπιο.ἔςιγωμωΐ
"οι οὐ πολλὸν, ἀλλὰ πσοένιον-εἰσὶ γϑ' τόρ σίων τῶν ἐμῶν αἰχμοφόρων, ὁ Κϑελήσουδ
Ελλήνων αὐοϊοοΐσι τρισὶ ὃ μοῦ μάχεαϑ-. τῶν, σὺ ἐὼν ἄπειρος, τολλὰ φλυερέεις.πρὺσ'
ταῦτα δυμαρνος λέπι,Ω δασιλόῦ οὐ χῇϑὲν ἡ πιτοίμίω ὅτι ἀλη,ϑὴ Η χρεώμιωνος,
οὐ φίλοι τοι ὁ ἐῶ.σὺδὲἐπεὶἠνάπιασας λέτειν πῶν λόγον τοὺς ἀλυθεςάτοις, ἔλεγον
τοὶἡρυτῆκοντοιΣ΄ποιρτιότασι.Κοεῖεριὡςὀγὼτυγλοίνωτοὶναοῦτοϑεἐςξορχροἐκεῖ-.
νδς, αὐτοὶ μάλιςοι ὑξεπίσεακδὶμὲτιμεῖντοκου γέρεα ἀπελόμονοι ποιῷα,ἀπολῖε
τὸ Καὶ φυγοίσδι "πεππτὸ ἥποισι- τοιτὴ ο δὲ σὺσ' ὑπποϑὲξάμονοο,,βίοντίμιποὰοἶκονδιξ-
σῶκα»οὔκων εἰς ὅξι αὐοοαονσώφροναγονΦαινομοΐίωσδιωιϑέτοϑι ἀλλὰ τέρ

γῶν
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γεῖν μάλιςαι.γὼδὲ,οὔτεδύκοιαὐοῖρσιὑποςμαιοἷόρ το ἄγοι μάχιοϑ,, οὔτε δυ.-
δῖσι ἐ ιοΐνγε ἐἴνοις « οὐ δ᾽ δ) μοανομαχζοιμο.εἶδὲαὐαγικαΐαεἶα,ἢμέγασ'τιςὃ ἐπσοῖν
γῶν οἰχρβύν μασοίμίω δ “ποίγτων ἣδιςοα οἱ] ἡουτίῴων τιν αὐοϊοῶν, οἱ Ελλήνων ἕμοιςόσ
Φησι τοεῶν ἄϊμοο ἔνα. ὡς δὲ, καὶ ΛαικεσθυομϑΎ οι » πουτοὶ μὲ οἷα μαλχαόμνοι, ἃ
σε μῶν ἐσι κουοίον δἶναὐοἠρῶγ΄ἃ λέσῖν δὲ ἀρςοι αὐοίοῶν ἁποίντων.ἐλδύϑεροιγϑἐόν
τος, οὐ πποῖντα ἐλόύϑεροί εἰσι" ἔτσεσι γουβ σζθ δὲ σσότησνόμϑο',“ὧν, ὑσποσιεαι μαίνουσι
πολλῷ ἐτι μᾶλλον, ἢ δὶ σοὶ, σζ. ποιδδσι γρν τοὶ, ὁνὴ ἐκεῖγοσ' αὐαῖγῃ - αὐώγαι δὲ τών
αἰεὶἐκ ἐῶν φόύγυιν οὐ δὰν πσλῆ 209 αὐορὧν ἐκ μωΐχῃρ" ἀλλὰ μίδονπικο' οὐ τῇ ποίξει,
ἐπικρατίειν ἢ ἀπόλλυα)αε"οὺδὰ εἰ φαίνομαι ταῦτοι λέχον Φλνυηρίοιν,τό λλα σνγᾷν
ἐϑέλω πολοιπὸν.ν υἱδὲ αὐαηκαοϑεῖσ' ἔλεξαν γονοιηο μῆδηθι πουτοὶ νόον “οἱ βασιλϑῦ .
ὃ μῖν,Δταῦταἀμείαι. Ξόδξιο' δὲ,ἐσγίλωταίτοἐξέ!ατο,κοὰοὐκἐφἠΐθερὁρ
γὴν οὐδε μίίω , ἀλλ᾽ ἐπαίωςαὐτὸν ἐπεσέμ|ατο ,τούτῳ δὲ ἐσ' λόγοισ ἐλϑὼν Ξ6 ξηο,
κοιὲὑ᾽ποιρχονοὐτῷδορίσκῳτούτῳεουταήσιτςΜασκάμηνἐὸνμεγασύσεωμὸνὃὑπὸ
δαρείε ςαϑέντοι κουτοιποι σας,δίλαυτεὃνςρατὸν2.τῆςθρκίκας55σέελλωσὰ.
κοιτόλιπε δὲ αὐοίοα ἢ ιόγϑε μασκά μίω γενόμωνον "τῷ, μουύῳ Ξόλ'ξος σίῦρα ππίμ.-
πέσε, ὧς ἀρισεύοντι “ποίντων ὅσους ποιτέσησε αὐὺς ἢΔουρᾶοο' ὑποίρρου - πέμ-
πέσε δὲ αὐαὶ ποῖτ ἔτος ὧρδὲ, κοιὶ Αρηοξ66ξηο'ὁΞ6βξεώ,τοῖσιΜασκαμείοισι ἐκγό--
γοισι. ποι τέτο στχνγουὴ ἔτι ποότδρον ταύτης τῆς ἐλοίσιος ὑ' ποιρλο! οἱ τῇ Θρηΐκε,κωὶ
τῷἙλληασόντῳποντοιχῇ "οὗγοι ὧν ποίντος, οἵτο ἐκ Θραΐκησ' κοὰ ον Ἑλλεασύε-
τοῦ τολίω τον οὐ Δορίσκῳ, ὑπὸ Ελλίσων ἄσῆλον ταύτηοτῆςοατηλοισίησ24.
ρέϑησαν "τὸν δὲ οἱ δορίσιερ Μασκαΐμίω,οὐσὰκμοίκωἐδυνέϑασανὈδελᾶν,πυλ-
λῶνπείρεσο μάῤων «δια τοῦτο δὲ δὶ τοὶ σίδρα πέμπετωυ παρὰ Ὦ' βασιλδδονηος αἱοὶ
οὐ πόβσᾳῃσι. τῶν δὲ ὑξοερειϑέντων ὑπὸ Ελλήνων, οὐδένα βασιλδὺσ Ξόδξης οὐόμασι
ΕΠ αὐρα ἀγχιϑὸν, εἰ μὴ Βόγεν μα υἷον ὧν 03 ῥἸόνορ. γοῦτοιδὲ οὐνίων, οὐκ ἐποιυϑο-
τὸ οὺς περιεόντοις αὐοῦοὐτιόβσῃσιποῖσδς,ἐ τίμα μάλιςα,  πεὶ τ ἄξιος αἴνπ με-
γίλον ἐγογίθο Βόγεσ. ὃς ἐπειδὲ ἐπολιορκέε» ὑπὸ Αθηναίων μὴ Κίμωνος ἦ' μιλτιαῖ
διῶ, 'ποιρεὸν αὐ τῷ ὑ ποασονδὸν ὕβελθεῖν, κοι νοςσουι ἐς πίω Ασίην, οὐκ ἐϑέλησς,μὴ
σδιάλίῃ σδξ4ε πεονόνας θασιλεῖ: ἀλλα δγεκουμτέρεε ἐσ' ὁ ἔδιοεονὡςδ᾽οὐδὲνἔιφορ--
βῆς οὐωῶὦἱἡτῷ τείχεϊ, σμυγέξες πυρὴν μεγοίΐλην,ἔσταξετοὶτύκγα,νὴσέγιωαῖηοι,
η) τὰς ποιλλαιοὶς, τὴ «ὃ ἀκώτοις "ἡ ἔπειτα ἐσίβαλε ἐς ὁ πῦρμὴὃταῦταδχοῦ
σὸν ἅποιντα "ἐκ ἤ' ἄσεοφ,"ἡ“ὃνοὐδυρον,ἔασειρεἀγὸἯξ τείχεος ἐς δ' ΣΙυμϑναιφιῖ
σασ' δὰ τοῦτα, ᾿ὸ ἑωυδε ἐσίβαλεἐσὁπῦρ'ϑτὼμὰοὗτοοδικαξωςαἀνέεταιἔτινὴ
ἐσ δὰ ὑγὸ πόρ σέων. Ξ6β ξησ δὲ ἐκ τον δοοίσκου ἐφρρδύε» ἀδϑὶ σίὼ ελλάσδι οὖσ δὲ
αἰδιγινομλύσυρ ἐ μηρόν, συςρατεύεθϑας ἠνάγκαξε. ἐδιδούλωο» γῦ' ὡς καὶ πρότε-
ρόν μαιδεδε λα να μέχρι Θεασαι λίης ποῖ (γε κοὰ ἰμῇ ὑηὴ βασιλῆα σθισμοφόρος, μεγα
δάζε το ιοιταϑρεαμλϑε,κὴ σδλον Μουρδον δ "ποιραμείβ58δὲ ἡρρδυόμιονος ἐκ Δορί
σεδ,πρῶτα μᾶν πιὰ Σαμοθρεῖνκατείχρα.ῆ", ἐορί τὴ τσετοῦ λίσοιι πρὸρ ἑασέρεν τσύ--
λιφυτῇ δυομά ὅπ Μεθι μθοίν ἔχζ) ὃ ταύτης Θασίων ψ((λισ', Σπύμα. δ, δέσφρεων ΤΖ
αἰῶν,Λίοσος τρταιϑν διαῤῥεφ'δε οὐτε ὄν, αὐ τέφω ὁ ὕσίωρ ποιρέχον ὃ Ξόδ ξεῶ 5ρα
ᾧ ἀλλ᾽ ἐπέλυσε. καὶ δὲ χύρκ αὐ τα ποίλοι μῆὺ ἐκοιλέετο Γαλοϊκήννωῦ δὲ, Βοιαντική-
ἔςσι μᾶύτοι τῷ δικοεοτοίτῳ τῶν λόχρν καὶ αὐτῇ Κικόνων « διαβὰσ δὲτον Λίασον πα
ταμον" ῥ᾽ ῥέεθρον ἀπσεξαεραμούον, πδλιοιδ᾽ Ἑλλινί σθεσ' “τοῖσδε παιραμείβυτο. Μα -
ρώνειαψ., Δικοίξαψ .» ΑΙ ροι» ταύ τοιο' το δ 'πποιρεξήϊε" καὶ κουτοὶ ταύπος ,λίμγας
ὀνομαςοὶς ταυτος - Μουρωνείης μὴν μεταξὺκαὶΣζύμῃοκειμαδίω τομιαρίσοι .κουτοὶ
δὰ αἰκαξέαρ, Β σῶν ἰσδενἐρ πί, πότοιμοὶ δύοεἰσεῖσιὁὕσωρ'τραδόςτο,καὶκύμια-
ῬῸ "κοτοὶ δὲ Αβόαρα, λίμνίιω μᾶν οὐδεμυζίω ἐοῦσαν οὐνομαςὴν ποιραμεί αῃ Ξέρ
ξας τρΊαμϑν ὀνέςον ῥέοντα ἐρ θάλασσαν.μ)}ταύτοιςτὰςκόραςὧν,τοὺςἡπειρώ
τισίκο' πσόλιο ποιρήϊε- τῶν,οὐμεῖλίμνῃἐσῦσιςτυγχάνει ὡσεϊ “πτϑεήκοντοι ταιδιίων
μαάλιςοῖκι τί “πὸίοδον, ᾿λβυώσῃς το,καὶκούρτα ἀλμυρής ταυην το ὑποοζύπα μὰ
γαοὐ δῦ μονα αὐεξήρηνε, τῇ δὰ πόλι ταῦ τκοὐνομά ἔξιπιἰοσυρος .ταύπασ' μὰν Φὰ τον
πόλις τοὺς ποιραθαλοιόπας τὸ νὴ Ἑλλινί οι, δ ωνύμϑν χειρὸς ἀπίρπον,ἤδεξήϊε:
ἔθνεα δὰ Θραΐκον,ονὧν τῆσ' χριο ὑδὸν ἐποιξθο, ᾿οσάθε. παϊτοιεκηκΐνδ.Βςοὐγε
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Σασαῖοι. Δ δοσοῶοι. Ἡσονοῖ . Σοΐζακ. τουτίν οἷ μῆὺ ποιρὰ θαάΐλοιοσαιν πουτοικημῆζοι,
τῆσινηυσὶ εἰ ποντο - δι δὲαὐ των τίν μεσόλοεαν οἰκωουτο ,ἐουταλελβούτετὸὑπὸ
ἐμ, ταλίω Σαξέων,ἃἄλλοιποίντεο', πεζαὶ αὐαγκαζόμᾶνοι εὐπονὉ.«ΣωΤαεδὰἐδε
Ἰόσ' κο» αὐθρώπων ὑπσήνοοι ἐγονίοντο, ὅσον ἡ μὲσ Ἰσιμῆν. ἀλλὰ σατο λδῦσι ὁ μέχρι
ἐμδῦ αἰεὶ ἐόντοο ἐλδύϑεροι μονῦῆοι Θρηΐκον «οἰκώσυσί το γοῦ οὔρεα ὑψηλοὶ, Ἰσίμοί
τὸ ποινηοΐμσι καὶ Νιφάσι σμυμρεφέα, καὶ εἰσὶ τὸ πολέμια ἄλλοι. οδηοι., δἰ πον"
Διονύσου ᾧ μαρτηον εἰσὶ ἔγατημῆξοι . ὁ δὲ μωρτηϊον τοῦτο, ἔςι μὴν ἀϑὲ πεδε οὐρέωι»
τῶν ὑψριλοτάτων.. Βεοσοὶδὲ τῶν Σαϊέων εἰσὶ δι προφητούοντεο,τονἱροῦ.πρόμαν-
τισ' δὲ ἢ χρέουσιςκουτοίπτθῃοὐΔελφόϊσι,κοιὲοὐδὲνποικιλαῖτδρον“ποιραμεμάμονος
δὲδΞ6γξηο' τέ ἀρομλνίω, διδύπτθρα οὐπέων πποιραμείβθο τεΐχιατοὶ πιδϑων. τῶν,
κοὶ νιφάγρῃο δ3] οὔνομα. καὶ ἔτόμῳ,πόβγαμορ. ταύτῃ μὴ δὲ ποιβ αὐ τὰ τὰ τεί-

οἱσέιὸδον ἐπο! ἔσο, ἐκ δὲ ξεἧς χωρδο'"ἃτάγγοιονοὗὖροσ' ἀπαύνχρν,ἐὸνμάγοιτὸΚαὶὗΜηλόν.οὗ τῷ νχρούσωοίτοκοὶαὐγύρεαοὔ!μέποιλλα-τοὶ,νέμονταιπΊδιέσ'τοικοὶο
δόμαρτοι"» κοι μαλιφοι Σοίξοε, ὑπθροιοίοντοαο' δὲ ὁ τιογγοιιον πρὸσ' βορέω αἰέμον,
ποίονοιο', Δόβηράσο' τῷ καὶ πιιδτσλουο ππαιρεζιῶν, ἤϊε πρὸσ ἑασέρίω, ἐρ ὃ ἀπίκω»
ἀδὲ ποταμόν το ξξυμϑία, κοὰ πόλιν ΗἸόνα- τσ, ἔτι ζωὺο ἐὼν, ἔρλᾳ, Βόγιο. »Ψ
πόρ ὁλίγον πρότδρον »οὗτον λόχον ἐποιδύμίω «ἡ δὲ γῆ αὐτὰ ἡ τσεοὶ ἂνἀπαὐονὅ-.
οοσ', κοιλέετοῦ ΦΙΛΑῚο' μιουτοιτεΐνουσα. τοὶ μὴ πρὸρ ἑ ασέρίω, ἀϑὲ ποταμὸν Αγιΐ-
τον νἐκοιδόντοι ἐρ δν Σζυμϑύα. τὰ δὲ πρῦσ' μεσ μβοίίω, τείνουσι ἐς αὐόδὁν ΦΙΩ
Σβυμϑυα,ἐοδν, οἱ μοίγοι ἐκοιλλιερέονηο σῷ ὦ ζοντοο ἵτπσύνς λόυκούο". Φαρ μακόύ-
Οντοῦ δὲ ταῦταἐς ὃν πσοταμϑε, καὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς οὐ ισι οἱοὐνέα ὁδοῖσι οἵ
σι Ἡσωνῶν, ἐ πορδύονη πουτοὶ ταο' γεφύραὁμῥνΣξυμθναὀὑρόντοςἐξδυγκιούον-ἐν--
γέα δὲ ὁδοῦσ'πωθαψὅμονοιὧν"κδρονῬοῦτονκοιλξεαϑας,Ὁσουερυῦοὐαὐτῷτοαῖσοίσ
τὸκαὶ αρϑένουσ' αὐοϊρεδν τῶν ἐπιχροίων ζώοντα «ουταύρυοσον . ππδυσιῶν δὲ Ὁ
ζώοντοιο' κοιΡρύοσειν . ἐπεὶ καὶ Αιμῃςοιν σίὼ Ξόδ ξεῶ γεωαῖκο, τσθαΐομαιγερο
σισιχν, σιὶο' ἐ ἨΤ ἃ ἐόντων ἐπδιφαρέωντ' ὅδ σέων τσαξόθις ὑπούδ ἑωντῆοτῷ οἷασὺ γῆν
λεχομίϑῳ ἔοι. θεὼ αὐπιλαοίζεθϑαε κοιορύοσουσκν - ὧσ δὰ ἀργὸ τοῦ Συμϑνος ἐ)Ρ
ρδύςὉ ὃ ςραῥο, οὐθαδπα πρὸρ Ἡλίου δυσμέων ἔςι αἰγιαλὸς, οἱ τῷ., οὀκημδῥίω. Αρ--
γιλονπόλιν λλοίσδε πποιρεξή!τε, αὐ'τη δὰ, καὶ ἡ κουτύπερϑε ταύτας. ποιλέοτου.Βι--
σι ἈΤίη. οὐ θύῦταν δὲ κόλπον ον ἀδὲὶ ποσιδαΐου2οὐνισὐδῆσχερὸσἔχων, ἤε δ,8. Συ-
λέοσ' πεδίου κουλεομβύου,, Σ΄Τοίγοιρον πσϑλιν. Ἑλλοω σι ποιραμει όμενοο.. κοεὶ ἀπαΐ--
ΚΩ ἐν Απονϑον,ὦμαἀλϑλονοςοουτέωνἕηοισοντῶνἐθνζων,κοῦἢ“πσερὶ δ' τιοίγγαεον
ὕρος οἶκε ὄντων ὃ μοίως1ὺ 3), πρότϑρονκοιτέλεξα κῆρ [λυπορὰ θάλθιοσαν ἔχον ὦκῃ
μίψους οἱ νηυσὶ ςιοατουομῆνες.τούσσ᾽ὑπσὲρθαλοίοσης,πεζῇἕτρμθέπο.σέδὲὁδὸντωῦ
τηντῆν βασιλϑὺς Ξ6 ξις δν ςροῦδι ἤλοσε,οὔτο συγχίουσι Θρήϊκεο, ἔτ᾽ ἐπιασείρον
σι'σύβονταῖ τομεγίλως τομέχοι ἐμδδ᾽. ὡςὃοὐδαἐςτίρὸ Αἰοινϑον ἃ αὐκϑο, ἑφνίην τὸ
ὃ πόνσης "οἷσι πον ϑίοισιπροπε,Κοιὶἐσῇυρήσουτόστῇ«οἱο'ἐυϑῆτιμεσικῇ«ἐποιιεέ-
τὸ δρέων νὴ τοὺς, προϑύμους ἐόντας ἐς δἰν παύλεμον, Θ ὁ ὄρυγμα ἀκούων.οὐ Αἰποῖν
θῳ ) ἐόνιοσ Ξόβ ξοω, ξαυήνάκα ὑηόνόζυ ἀποθανεῖν δὴν ἐπισεῶτα τῆς φιώρυλοφ Αρτα
χαέην,δόταμονἐδνα΄ποιρῶΞ6ἔμκοιὶγενέοςοἰχακεμονίσαν,μεγάϑεΐτομέλισονἐδν
τατιόρ σέων" ἀγὸ γα πέντε πσηχέων βασιληΐων, ἀπέλιπε τέοσερωο δδικτύλονο',
Φωνέοντοί τε μέγιξον αὐθρώπσων ὦστε, Ξ6ν ξεα συμφορίω πσοιασυίμονον μεγοίλην,
Ε - ’ δ) "3 ΄ 4 ἦ " ν ας - " “΄ . ὦὑδονεϊκαέ το αὐ δὲν πούλλισα κοι θαζναι-ἐτυμθοηδεε δὰπα ἡ ςρατιή τούτῳ δὲ τῷΑρταχαζῃ ἡύσυσι Αποῖνϑιοι ἐκϑεοπροπίου ὧσ ἡρῳἹ,ἐπονομωΐζοντοο τοὔνομα, βα-.
σιλόϊς μᾶν δὰ Ξ6 ξηοσ' ἀπσολλομῆζου ᾿Αρταχαΐζεῶ, ἐποιίω» συμφορίωὁδὲὑπο-
δευνθ'μονοι Ελλίωων σἰνὸ ςρατιίμδ,κουὲ σιειπνίζοντερ Ξ6β ξκα, ἐσ τοῖν κοικον' ἀσπσικέα
τὸ σὗ το, ὥστεαὐαΐςιχηοι ἐκ τῶν οἰκίων ἐγίνοντο. ὕκουγω Θαοίοισι χαθὸ τῶν οὐ τῇ
ἠπείρῳ. πολίων τῶν σζετδμων δὲξαμδόοισι σί Ξόμ' ξεω ςρατιίωδ, καὶ διειπνίσασι,
Αντί ποιβοῦ' ὃ Οργίοο' ουδαιρημλδζοστῶνἀστῦταὐὴρδόνταμος,ὅμοιατῷ,κμωλιςι ἀ-
τοίδεξεἐρεἰεῖπινον,τοβακόσιακτοΐλθινται οὐῤγυρίου τοτολεσμοΐα. ὧν δὲ ποιρα -
ὑσλησίωςνὴ οὗ τῇσι ἄλλεσι πόλισιδιἐππεσεῶποο'ἀτεδιείκγυσανἂνλόγονᾧεἰδιαπὰ
τοιόνδ τι ἐπέγεν ὦ ἐκ γ»2λϑ χρόνε προφρῳμῆδον,μὴ)παιρὶφλλβ τοϑύμονον. οὔ μὴ
ὧσ' ἐπύ οντο τοίχίτοι τῶν κηρνηθν τῶν περιαγγελλόντων, οἷα συέμονοι οτον οὐ τῇσι
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“πόλισι δὶ σοὶ, ἀλϑυρω το καὶ ἄλφιτα ἐποίδυν ποίντοο ἀδῖ μῆγαο᾽ συλῳ οὐσ. τον το
δὲ, κτήνεα ξσίτενον ὑξδυρίσμοντοστι μλο ποὶ ποΐλλιςα- ἔξεφόν τε δργιθεωο᾽ χιρσνιίεο,
καὶ λιμψαζουσ' οἴτεοἰκήμασι,κοιχοίκκοισι,ὶα ὑ ποδοιοὶσ "ον" φραγον τοῦτο δὲ, χρύ
σιρέτε καὶ ἀρ γύρεα ποτήρι τε κοι κρητῇρόῖνἐφριδῦντο,καὶτοῖλλαὅστι8τσε-
αν πίϑεταιποέντοι «τοῦτοι μν δὰ αὐ τῷ τε ἐασιλέϊ,κοι τοῖσι ὃ μοσίτοισι μετ' ἐκεί
γον ἐπεποίατο.τῇδὲἄλλῃςρατιλτοὶἐσ'Φορθίω μοωῦα ταοσύμονα. ὅκως δὲ ἀπαίωι
ποῦ ςοατιῆ, στον μὴν ἔσκε πέση γα ἕομῃ. ἐρτί αὐ δὸς ταῦ μὸν φριεέσίαετο Ξέρ
ξηδ. ἡδὲ ἄλλῃ ςρατιὴ, ἔσει ὑτοιζθρκοσ' . ὡς δὲ διείπυσυ γίνοιτο ρη,ἃμῖὺ ,ϑεικόμῆνοι,
ἔχασιον πσδιον ὦδὲ, ὅκοος πολιϑέντος νύκτα αὐ τοῦ ἀγαίγοιον,τῇὑφόραίμτήνΤὸστῶι
ηἰῶ αὐακσοίσιντεο',οὶτοὶἔππιτολα“ποίντα.λοιβόντοο,οὕτωἀπελαυνεσκον,λεῖ-:
“τοντοο οὐδὲν, ἀλλὰ φΦόδόμονοι. οἴἶϑα δὴ Μμεγαιυλέοντοσ αὐοίοδο' ἀσδερίποω, ἔπσυσ
9 ἐἰρημῆδον ἔγζνθο - ὅο' σαυεβούλδυσε αβδαοίτασι πποινδη μεὶ αὖτοῦο κοὰ γωνοἷ-
κασ᾽, ἐλϑόντας ἐφ τὰ σφέτϑρα Ἱρᾶ, Ἰζεύϑιιο Ἰκώταο τῶν ϑεῶν ποιρονετιομλίδο,
ποιὰτῶν λοιπῶν σῷ τ ἀπο μαυεῖν τῶν ἐπιόντων πουκῶν πο ἡ μυΐσεκ"τῶντοπποιρε--
γομϑδων ἔχειν σζῷτμεγάλινχοέριυ,ὅτι βασιλδὺρ Ξόν' ξνρ οὐσιὴσ ἑποίσης ἧ μόνης οὐόμε
σῷ δῆτον ατρέςὅτε .ποιρέχειν γουὁ αβδαρίτῃσι, εἰ καὶ αρίφον προείρητο , ὁμοῖα
τῷὸ διαΐπνῳ “ποιρασιιυαΐζειν, ἢ μὰ ὑπαομῆνειν Ξόδ ξεα ἐπιόντοι, ἢκουτοι μείναντοιο',
ποίκεςοι ποίν τον αὐθρώτσοωνσιαστθεβῆναι. ὁ μῆὺ δῈ παιεξζόμονοι, ὃ μοίωσ' Φ ἐπιτοι-
οσόμονον ἐπετέλεον . Ξόμξιρ δὲ ἐκ γῆσ' Ἀκοΐνϑον οὐ τειλοίμᾶνοο' “Ἶσι φΘουΤΗ9σι
ὧν ναυτικὸν ςροαοὸν ὑπομβέειν οὐ Θάμε,ἀπσῆκεἀπ'ἑωνων' τὰ νέωσ᾽ πορδύε -.
ϑκε. Θόνμῃ δὲ τῇ οὗ τῷ Θόδ μαίῳ κόλπῳ ὀικημῖξᾳ ἀτὶ ὅσ καὶ ὃ κόλπος οὗτοο' τί
ἐσσωνυμίϊω ἔχει, ταύτῃ γουὰ ἐπσιν θαΐθο σμο» μώτατονεἴνοιε, μέχρι μὴν γοῦν Α-
ποίνϑου ὧϑε τοταιγμκοΐος ὃ «ρα ἐκ δορίύσιου γἰὺ δδὸν ἐποιέθο, ἂν μοίρωσ᾽ὉΞέρ
ἔπ σιχσυέ μῦνοο' “ποίντοι “ὧν πεζὸν ςρονὸν, μίαν αὐτίων ἔταξε ποιρὰ θοΐλθιοσαν ἰέ-
γα ὃ μον" τῷ νοιυτικῷ. τούτην μὲν δὴ ἐςρατηγοον, ουρδόνιύρτε,κοὼ μασύςησ'ἃ-
χῦδε δὲ τοταγμεούε ἤϊε τον ςρατον' τθοτη μορῖο' σίὺ μεσόγακαν,τῆςἐςρατηγεν,
τοιντοταέχιστο κοιὲ Σ δ) γι "ἡ δὲ τοέτα τῶν μοιρέων, μετ᾽οἐπσορδύφοαὐδο
Ὁ Ξόν ξησ,, ἔς μὴν ὁ μέσον αὐ τέων « ςρατη γοῦσ' δὲ ποιρείχαυτο , Σ μόν δόνεα το, κοὰ
μεάβυξον . ὃ μβέναν γαυτικῶς ςοαδο ὡσο'ἃπεί,35οἷασὸΞόβξεῶ,καὶδιίτολῶσε,
νέιὸ διώρυχα:τίοὐτῷΑθῳ γωνομίψίω διέλουσοιν᾽ δὲ ἐς ιϑ'λπον, οὐ τῷ ,Αοστζ τε πσό-
λις,καὶ πΊσυρος,Καὶ Σἵγγος, καὶ Σαρίγη ὀβκαντοιυ, οὐ θδδτεν, ὡςκοιὲ ἐκ ουτίῶν
τῶν πολίων ςοατιία ποιρέλο βειἔσολεε ἀπικόμονος ἐς δὲν Θϑὴ μαῖον κϑ' λισον. ποία
Τῶν ϑὰ ἄμπελον αἰ τορωναζίω ἀνρίω, παραμέβ. Ἑλλίω σδις τοῖσδε πόλις"ἐκ
τῶν,νέαςτοι καξ ςοατιίω παρέχοι βε" τορώνίω. ταλεψόν, Σ δ αὐλίω «μηκύβόθρναν-
ολαυϑὸν. ἣ μῆξ νων χρη αὐἰτα,Σιϑοὸνίηκουλέετο..ὃδὲ ναυτικὸς φροὸ ὃ Ξόν-
ξεω,σιω τοίμψων ἐπ᾿ ἀμπέλε ἄνλρες 8 κοναςραίην ἄκρην,δ,δὴποίσηςτῆςναλλή--
νης αὐέχει μάλιςαι, οὐ,ϑεῦ τον νέωο᾽ τὸ κοὶ ςρατιίω παρελοίμβανε ἐκ πο Ἱοϊιζηο',
κοὶ Αφύτιος ."ἡ μέηο πόλιος ,κοὰ ΑἸγῆσ, κοὰ οδοάμβωμο ΣκιώνηςΝὴΜοΐδας,Ηὴ
Σαδησ.αὐτοῦιγουῇ'εἰσιοὐτίῳνῦναλλίωξην,πρότϑρον)Φλέγρανυοιλεομληίωγε--
μϑμῆναν. πποιρχεσλέῶν δὲ μὴ τούτην πιὸ χα  ρίυ ἔπλεε ἐς ᾧ προφρεμῆον, Πϑαλοιμ
ξαΐων ςοατῇ νὴ ἐκ προσίχίων φιλίων τῇ ναλλήνῃ δμερεισίων ὃ ᾧ Θϑὺ μαίῳ κ9λ
πο,τῇσι βυόματα ὅξι τοῖϑε,Δἱποιξος«κώρμβρεια, Αισοιί" τ χρνοςΚάμαιΣ μίλοι"
ΑἾἶνεια. ἡ δὲ που τέων σιδρε,Κροσσοιΐῃ ἔτι κοι ἐς τόϑεκοιλέε τοι. ἀγὸ δὲ Αἰνείαςἐςπίὼ,
ἐπολδίτων κοιταιλέχον τὸς πόλις, ἀγὸ ταύτης ᾿δηἐςαὐηόντο δὲ Θϑδὴ μαῖον κύλ--
πὸν ἐτίνοον ὃ ναυτικῷ ςρατῷ ταλόος,νὴγῆντίνινγδονίην" πσλιέωνὃ. ἀπαίκϑο ἔς τὸ
σι προφρημήδην Θόδ μην,") Σιυδὸν το πόλιν,νὴχαλέςρην,ἐπὶον Αἷμον πότοιΜ90-
ὃς οὗ οἴξζει χρην τίώ αυγδὸνἴεντοῶΒοΠασκ.ηδ, ἔλουσι ὁ Π θάλοιοσαν Ξεινὸν χῷ
δον, τό λὶς τ αἱ το μὴ τιέλλαὁμᾶνδναυτικὸς φρατὴς, αὐτοῦ ἠὲ Αἴμον γρτα μὴ,
"ἡ λιν Θά μην, τὴ τὰς μεταξὺ ῷλις ουτίων,περιμάδων Οασιλῆα, ἐςοαηρπεσιθύςα.
Ξόν ξις ὃτὴ ὃ πξὸς ςραὸς,ἐηΡρδύϑο ἐκ ηἢ Αχοίνθε,τίμεσύχθεαντοίμψων πὸ δοὶξβ,
Ὀσλόμῆ ἐς τίὼ οὐδ μην ἀπαικιίαϑ,ἐφορδύθο ὃ δἰᾷ, αἰ Λαοἰονικῇς κ) ΚριστονικῆρὃνὉται
μὰ χοίστρον, ὃς ἐκ Κρισωναίων αἰ ξάμῇ ,έει δίβ, αυγθονίας χιύρης » νὴ ὁ[ει ἃ ἕλ'
ὁ ἐπὶ Αἴίῳ φταμᾷ ρρδυομάψῳ δὲ ταῦτα, λέον τίο' δὲ ἐτσειλητθιῦτο ταισι φόροισιΞΞ Ο ΠῚ
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καμήλοισιςμουτοιφοιτῴοντες πὲ ὧι λέοντεσ ποὶς νύκτασ,, τὴ) λείποντι τοὶ σφ ἐπτδρα ἢ-
ϑεα,ἄλλε μὴν ἀδενὸν ζοντο οὔτε ὑποξυγίε, ὅτο αὐθραΐπου. οἱδὲ, τὰν κοιμόλδο ἐ--
κεροίῖζον μοιώαο᾽ ϑουμώΐξω δὲ ὁ αὔτιον,δ,πέκοτοἰωδ,πῶν ἄλλων “Ὁ αὐαγικοῖον
ἀπελθμίδονσ' τοῦς λέοντοις, τῇ σιποιμέλοισι ἐπιτίϑεθϑας: ὁ,μότο πρότδρον ὀ'πτω-
παείν ϑηοίον, μήτ' ἐπεπειρέα» αὐ ον. ἐσὶδὲ κουτοὶ ταῦ το τὰ χοοία Καὶ λέοντες
φλλοὶ,μ) βόόι' ἄγριοι. τῶν, τοὶ κέρεα ὑπδρμεγά,ϑεά ὅξι τὰ ἰο τῶν Ελλῖνας Φοιτζον.-
τοῦ" οὗροῦ δὲ ηοἾἶσι λέσυσί ὕξι,δ,το σ᾽ Αβδέρων ῥέων ποτοιμϑσ' πέσορ, κοιὲ ὃ σὲ Ακαρ
τανίηο ῥέων Αἰχελῷοο'. οὔτε γουρ ὁ πρὸο' τί. ἡ ὦ »οΜ' νέςου οὐ σαι μόϑι ποίσηρ τῆς
ἔμοπηροιϑεν Ἑ ὑρώπησ' ᾿δοιτὶσ' δ λέοντα, οὔτε πρὸς ξ ασέρησ'“ον' Αχυλῴον οὐ τῇ ὑ-
φλοΐσῳ ἡπείρῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ μεταξὺτουτέωντῶνποτομεδνγίνοντοις, ὡσ' δὲ ἐο σὺ
9όρ μίω ἀπαίκε"» ὃ Ξ6Ρ ξηρ,ἵοἴρυσεοἰὐτον'τὼςροατιἰώ.ἐπέφωδὲςραδοαὐον
τιρατοτσεδιδνόμονον τὰν “πριραθαΐλοιτονχρίυ,,τοσόγϑε,.οὐξάμονουἀγὸΘόνμησ'
πσύλιοσ' κα τῇο' μυγδονίης, μέχρι Λυσιἦεα το ποταμὸν καὶ Αλιαΐκμονοῦ, οἱ οὐρί
ξουσι γῆν τέ ΒΟ ακῖσδε το καὶ Μακε δονίσε, ἐσ' πιὸνὁῥέεθρονὁ ὕὑσῶωρ συμάίσηον--
τοῦ «ἐςρατοπεσιόθονη μὴ δεοὐ τούτοισι οἵσι χωΐροισι οἵ βου βουροι - τῶν δὰ πρυτοι--
λελθέντων υτζων ποταμῶν ἐκ Κρησυνέων ῥίων χεϊσίωροο,, μοῦνορ οὖν αὐτέχρε-
σὲ τῇ ςρατιῇ ππινόμᾶνοςἀλλ᾽ἐπέλιπε:ΞΟ)ξησδὲδρέωνἐκ-τῆῖϊοΘόλμεςὄρεαποῖθετ-
ταλιποὺ»τὸν τὸ Ολυμηρν κοὶὰ σέ Οοσαν, μεγοαθεΐ το ὑσπδομέκεα ἐόντοι δῷ, μέσον τὸ
αὐ τέῶν οὐ λῶνα Ξεινὸν παι ϑαιψόμονοσ' ξψοιι οὐ οὗ ῥέει ὃ τηινειδα ἀκϑύων τε ἔϊνοιι
ταύτῃ δὸν ἐσ' Θεοσαιλ᾽ίω φΦφόδουσᾳαυ, ἐπεϑύκησι τὐῶ2άσκο .3εήσκάθοαι πίὸ ἐκβο-
λίῳ ον πηνειοῦ,, ὅτι τίρὸ αἴω ὁδὸν ἔμελλε ἐλᾷν, δῷ, μακεδύνων τῶν κουτύ πϑρ.3ε οὐ
κημήψων ἐς τιεῤῥια βοὺς “ποιρὰ Γὄγγον ππόλιν. ταῦ γοὺ ἀσφαλίσαον ἐπι θαΐθο
Ξνοι" ὡσ δὲ ἐπεϑυΐμωσιε, καὲ ἐπὸίκε ταῦτα, ἐσβὰς ἐς Σισονίίω νέα, ἐς πήνπδὺ ἐ-
σέβακνε αἰεὶ ὅκως τοι ἐϑέλοι τοιοῦ:Ρ ποιῆσοιι͵ αὐέϑεξεσι μήϊον κοὰ τοῖσι ἄδλοισι ἀ--
γάγεαϑειε, κουτοιλιποῶν αὐ οὔ δὲν πεζὸν ς,οατόν ἐπεὶ δὲ ἀπαίκετο,καὶ ἐϑϑείσχτο Ξέρ
ξηρ τί ἐκ βολίω τον' πηνειοῦ, ᾧ ϑωυύματι μεγοίλῳ οὐέδωτο- καιλέσαο δὲ τοῦσ ποτα
γυμϑναοτῇο δον ἐΐρεο ἃ ἐὸν ποτα μθν ὅξι ποιραϊέανταὃτόδεἰςθαίλθιοσαινἐξα
γαγοῖν.. σἰιὸ δὰ Θεοσαιλίίω λόχου ἔξ» παλαιὸν ἔγακ λίμνίω, ὥστίγε συγμε -
κληϊσμοίίω πποίνηο ϑεν ὑππδρ μήκεσι οὔρεσι. τοὶ μὴν γουὶ αὐτῆς πρὸο πίὼ ἀΦ ἔδονται,
αδ,τοθέλειον οὐρορ,οὶ ἡ Οὐσα. ἀπουκλείοι, συμμέσωνται τοὺς ὑπωρείαο ἀλλήλοισι,
“τὸ δὲ πρὸσ' βορέω αἴεμον, οὔλυμποσ'. τὰ δὲ πρὸοἑασέρην,τιἰνδοο.τὰδὲπρὸςμὲ
σαμβοζίω πο, καὶ αὔεμον νότον, ἡ Οθρυς-δ' μέσονδὲ ρυτέων τῶν λελβέντων ὁρέων,
Θεσσαλία δξὶ, ἐοῦσχ κοίλη " ὥστε ὧν ποτα μῶν καὶ ἄλλων συχνῶν ἐσ αὐοίὼ ἐ--
σβαλλόντων., “ππίυτε δὲ τῶν δοκίμων μωλιςα τιδυϑε,τιυνειοῦ, κοὰ Α΄πισιχνξ,καὶ ο-
γοχώνου, ποιὰ εν"πέοο', καὶ σαμΐσου,, ὧι μῆδ ναν ἐσὁπεσιΐονοοὔτο συλλεχθίμωνοι ἐκ
τὼν οὐρέων τῶν “περικληϊόντων πίω Θεοσοιλίζω οὐνομαζόμονοι, οὗ δο αὐ λώδνος ἢ
τούτου τεινοῦ,, ἔκροον ἔλουῶ ἐς θωλαοσαν,προσυμμίσχοντιο' ὁ ὕσίορ ποίντες ἐσ
πόυτ". ἐπεωὺ δὲ συμμιελθεῶσι τοΐλασοι, οὐ,ϑεῦτον ὅσα ὃ τιανειὸς τῷ οὐνόμουτι πουται-
τϑλατέων ,αὐῶνν μόνο “οὔσ' ἄλλερ -σοιέει 7.0 ἢ παλαιὸν Αέγωται οὐκ ἐδντόο Ἀφ
ον αὐλῶνοσ καὶ διεισμόονπονρυνοῦσ'ποτὰμοὺςτονους,καὶπρὸο'“οἾσιπὸ-
τὰμοῖσι γοντοῖσι σίιὸ Βοιβεῖσοι λίμψεν, οὔτε οὐνομάξεθθας πουτοῖσδρ ναῦ,, ὀξειν τε
οὐδὲν ἥοσον ἢν, ῥέοντοις δὰ, ποιίειν σἰὸ Θεοσοιλίζω “ποῖσιν πίλοιγοσ.αὐΡὴμϑΐναυ
ϑεασλοί Φασι ποσειδίωνα γριδίριι ὃν αὐ λῶνα, σ᾽ οὗ ῥξει δ τιινειδσ,, οἱκό τοι λέχον-
τος. ὕστιρ γουλ νομίξᾳ ποσειδέωναισἰρὺγῆνσείειν,κοὰποὶσιεσυῦτοιὑπὸσεισμοῦποῖ
ϑεοῦ «οὐτου ὅδγα ἕναν, κὸν ἐκᾶνο Ἰσῖον ,Φαΐη ποσειδέωγα “ποιδίθω . δ8 γον γουβ ὅξι
σεισμοῦ ὧσ' ἐμοὶ Φαίφε τοῖς ὁ σι ςοισιο' τῶν οὐρζων. δ δὲ ῃοῦτα γεόμῆροι εἰρομῖδον ΞόΜ'ξεω ἃ ἔςι ἄλλη ἔξοδος ἐς θαίΐλοιοσαν ᾧ τιονφῷ δυπιτοίμονοι ἀξεκέως,εἶφον. Οασιλόῦ,
ποτοιμῷ πού]ῳ οὐκἔςι ἄλλε ὑϑήλυῶς ἐσ θώλθιοσαν πουτηκουσις, ἀλλ ὅδε οὐδ τη. οὖ-.
ρεσι Γὶ ππϑρτεδεφοΐωτοιι “ποῖ στι ἡ Θεοσχλίπ᾽Ξ6ν ξεα ὃ λέγυτοι ἐ πεῖν πρὸσ τοῦτοι,
σοφῷδιαὐοίοτεἰσὶΘεσσαλοί.ταδὶαβαπρὸ παλλοῦ ἐφυλοί ξανηο,γν ὡσιμαλχώοντασ'
κρὰτοζλλα, καὶ ὅτι χό ρίω οὐδα ὃγον δϑαἰρεέν το, κοὶ τοιχυ ἄλῶτον .“ὸν γϑ ποτα
μϑὺ πρῆγμα ἂν ἣν μολῖον ἐπεῖναΐσζόεῶν 9 σέ χιύρον, χύ ματι ἐκ ὅ' αὐλῶνος ἐκ
βιβάσαντοι,Ἰὼποιραϊέζαντοσϑὧννα ῥέει ῥεζθρων'ὦστε Θεοσα λίην ποῖσινἔξῶ
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τῶ! οὐρέων ὑσῦ βρυχία οθνέϑαε «τωῦτα δὲ ἔλοντα ἔλεγυ ἐσ τοὐσ' Αλδύεω 'σαῖ-
σδεσ,ὅτι πρῶτοι Ἑλλήνων ἐόντα Θεοσαλοὶ, ἔδοσοιν ἕωντοῦσ' βασιλί], δοκέων ὁ Ξέρ
ξησ'οὐχ “τοῖν τόσ' στῇ εο.ο᾽πον ἔθνεορ ἐππχγγίλλεϑοι Φιλίίω.. ἄποιοδὲταῦτα,τὸ
ϑεησοζμῆνος, ἀπέσλεε ἐσ τίὼ Θόν μων, ὃ μὴν δῇ, περὶ πιδοίζωδιέτριβεἡμόναὖ
συχὰοὐφο γοι δῆ οὗροσ' ὁ μακεδονικὸν ἔκειρε τῆο' ςΘατιῆσ' τθιτημϑοὶσ, ἵνα το
τῇ σγεςύῃ ἀποῖσα ἡ ςρατιὴ ἐσ’ πόδσεβούρ"οἱδὲδὲκέρυκεσ'διἀποπεμφθοΐτεσ'ἐδ
“ἰὼ ελλαΐσοι ἀδὲ γῖο αἴτησιν, οπσικέίατο οἱ μῆν, κωνοΐ. διδὲ, φόδοντιο' γῆν τε κοὰ
ὕσωρ. τῶν δὰ δύντων ταῦτοι, ἐγένοντο δἰδε, Θεοσα λοί « Δόλοπεο. Εννόϊ».6)αι--
βοΐ. Λουλοί, μωγνητοσ, Μηλιζόδ, ΑΧαοοὶ δι Φιϑιε τοι, καὶ Θηβαῖοι, κοιὲ ὦ ἄλλοι
Βοιω)., λίω Θεκοιέων τε, καὶτ'λοιταιέων, ἀϑὲὶ ον οισι δι ελλίῳδι ἔτα μοκΣ
ὅρκιον, δι τῷ βαρβαβῳ πσύλεμον ἀειρόμωνοι- ὁ δὲ ὅρκαον ὧδε εἶχε" οσοι τῷ Γι
σᾳ ἔδοσαν στρ εαο᾽αὖ τοῦο' π λλίω)όδ' ἐόντες, μὴ αὐαγικαοϑέντεῦ,κουτατοῖντῶνστρ!
85τῶν πρηγμύτων, τον τουῦϑειοιτοῦ σοι τῷ οὐ Δελφοῖσι ϑεῷ-ὁμὴδὲὕρμαοια
ὧδδι εἶχι οἵσι ελλησι. ἐσ δὰ αϑήναιο᾽ κοὰ Σποΐίρτην οὐκ ἀπέσεμο τιδϑσιο' ἀδὶ γῆς
αἴτησιν ἑηρυκαο,, τῶνδε ἐΐνειον. πρότδρον Δαρείου ππὲμ! αντοσ' ἐπ᾿ αὐτὸ πούτο,
ἡμῖν, αὐτέων οὐο αἰτῴονταοἐσὁβομαθρον,οἶδ᾽ἐνΦρέαρἐμβαλόντεο',ἐκέ-
λδυον γῆν τὸ καὶ ὑσωρ ἐκ “ουτέων φόμειν “ποιρὰ βασιλία .ουτζῴων μὰ εἴνειο.σύ
ἀπέσεμιο Ξόνξεο τοῦσ᾽ αἱ τησουταῦ . ὅτι δὲ ᾿οἿσι Αἰϑηναίοισι ποιδτοι φριή(σισιοῦσ'
κήρυκα σωυήφειικε αὐεϑέλυτον γγνέσϑοιε,οὐκ ἔχω ἄπαι,, σλίω ὅτι στρίων ὃ χρη
καὶἡσυλιο ἐδκώϑη. ἀλλὰτοντὸ ὃ στὰ ταύτην τὴν αἰπίίω δοκίω νὸν (τας τοῖσι
δὰ ὧν λακεσίμεμονίοισιμἣνιοκουτέσκανζεταλϑυβίουτον'Αγαμέμνονοοκόρυκοσ-
οὐ γοῦ Σ΄ποίρτῃ 8) ταλϑν βίον Ἱρόν. εἰ σὶ δὰ καὶ ἀπόγονοι ταλϑνυ βίαν, ταλϑυ-
βιωϊόχε «ουλεόμωνοι. »Ἶσι οἷ κερυκεΐαε αἵ ἐκ Σ΄ποΐρτεηο'“ποΐσοιιγύραο᾽δίδονται.
μὲξὰδὲ τοῦπατοῖσιΣ΄παιρτιήτῆσιπουλλιδρῆσοςϑυομίδοισιοὐκἐδιαῬ.οὔδ
ἐπὶ χρόνον συχνὸν  σζϑι. ἀχβομβῥων ϑὲ,κοὶ συμφορᾷ χρεωμάλων Λαϊασεμονίων,
ἁλίαρ τὸ πολαλασ συλλεχομλδηο,καὶ κήρυγαα Ὃ ιὄγδε ποιδυμῆίων,ἐπιοβούλοι--
Ἢ Λακεσίμ μονίων πρὸ τῆ Σ'ποίρτηα' ἀποθνήσκειν, Σ'περιϑίηο τῷ ὃ Αὐηρίσον καὶ
Βοδλιο δκιύλεώ, αὔοίθσϊν Σποιρτιτου,ῷνσειτεγεχονότιο'65,καὶχρήμασιαὐή--
κοντοῦ' ἐσ' ταπρῶτοι, ἔϑελουποαὶ ὑπέδυσαν τσοινίω “τίσουι ΞόΡ'ἔπτῷδουρείουκπ--
ούκου τῶν οὐ Σποέρτῃ ἀπολομῆῥων. οὕ το Σ΄“ποιρτιῆται  ὕις ὧσ ἀποθανδυμδίους
ἰδ μήδονο ἀπίπεμίλαν. αὖτητὸἡτόλμαπουτίων ἢ, αὐοϊρῶν ϑωύμοαθσ ἀξίη, τοὶ
ὃς πρὸσ᾽ τού τσι τοὶ ἔπεα" “πορϑυόμενδι γοῦρ ἐφ Σξσκ,ἀ'σικνέονταιπτοιραΥοδέρνεσκὃ
δὲ γοδέρνησ, (μὴ μὴν γίένοσ τι δ᾽σε σ᾽, ςΘατηγὸο δὲ τῶν ποιραθαλοιοσίῶν αὐθρώπων ἃ
ον τῇ Αοἵμ. ὅσ στζδεαο᾽ ξείνια προιϑέμονοσ' ἀςία . ξεινίζων δὲ, εἴρετο τοῖδε. οὐοΐδἷν
λακωσίχεμϑνιοι, τί δὰ Φϑύγωτε βεσιλέϊ φίλοι γθνέσθοε ; ὁρᾶτε γοβ ὡς ἐπαίσα ται
βασιλϑὺσ' αὐδασ ἀγαιϑοὺσ τιμᾷν, ἐο ἐμέ το καὶτο ἐκὰ πράγματο ἀπὸβλέπον-
τρροούτωδὲτὴὑμεσεἰδὸἴχτεὑμέωισ᾽αὐοὐο ςασιλί!,ϑεδύξαοϑεγϑπρὸςαὐτοῦαἱ
γίοες ἢ. ἀγα,99) νἕκοιςοςὁ ὑμέων οὐδλοι γῆο Ἐλλάδοσ,δόντοςΘασιλῆος,πρὸςταδῆα
ὑπεκρίνανερ τοίδε Υσύκρνες, ἐκ ἐξίσαν γίνζ) ἡ συμξελία ἡ ἐς ὑμίας τείνοξι.ΤὮ μὰ κδ᾽
“πεπειραμοΐορ συμβελδύφς."ονδὲἀπειρουκ᾿ἀἶν.δἰμδὺ“ῬᾺ δοῦλοσ ἐἴζοι ὑξεπίςεαε,
ἐλάνϑερίησ' ϑὲ οὔκο ἐπειρήϑες οὔτ᾽ ἀ ἔςι γλυκὺ, οὔτ᾽ ἐ μή" ὁ γα αὐ τῖσ' πειρήσοιο,
οὐκὁδόρασισυμβελδύοιο ἡ μυοῖν πϑοὶ αὐ τῆ μάχαι ϑομ ἀλλὰ νὴ πελύκεσι. τοῦτα
δ γὙσδέρνεα ἀμεί ἀφο.οἱ ϑεῦτον δὲ ὡς αὐίξησαν ἐς Σξσκχ, τ Θασιλί! ἐς ὅψεν ἥ λιϑον,
πρῶτα [λ Ζ' δορυφόρων καλδϑυόντων,") αὐάπκων στρ! προστρ ερόντων προσκαν ἐν α-
σιλῆῖα πουασί πόντος, δκ ἔφαίαιν ὠϑεόμνοι ὑπ’ οὐ τέων 5 κεφαλὴν, γρισειν ποιῦτας
ἐστι μᾶ ὅτε γουβ σφι οἱ νόμῳ ἔγοικ αὔθρωτον πρσκανέειν,Ἔὅτοκοιτοὶ τουδΊα ἥκειν. ὡσ
δὲ ἀπεμαχέσαντο οντῳ,δδύτδρασοιλέλουσί“πτοῖδο,καὶλόγουτοιοῦδεἐλόμονα -
ὦ ἐασιλοῦ μέσων, πεμίαν ἡ μέαο᾽ καί σχομόϑυιοι αὐτὶ 7 οὐ Σασοῖρτι ἀφρλομῆνων
κηρύκων, πσοινίω ἐκείνων τίσοντασ' «λέχουῶ δὲ αὐ τοῖσι τωῦπα., Ξόδ ἔνο οἷπσὺ με
γαλοφροσιυΐην, οὐκ ἔφε ὃ μοῖοο' ἔσιϑαε Λακεσῖχιμονίσισι.κείνονομῆχασυγ-
χίαε τοὶ ποΐντων αὐθρώπσων γόμεμα, ἀποκτείναντοις κήρυπος "αὐδήδὸ δὰ “τοὶ,ἐκεί--
γοισι ἐ-ππαιτσλέλτοι, του ται οὐ ποιάσειν . οὐδ αὐτοιποικτείνα.σ’ ἐκοίνουο', ἀπσο λύσειν
λάκεσίχιμονίονο τῇο' αὐτίησ' . οὕτω ἡ ταλϑυ βίον μῆνισ « κοὰ τοιῦτα ποιασοίντωΚΣ

πξΞ ὍΟΟ πὶ



ἩΡΟΔΟΤΟΥ.:

Σποιρτιη τέων, ἐπουΐσαντο τον ποιρουπίποιν καζπόῃ ᾧ πονοςησοίντον ἐρ Σ΄ποίρ-
τὴν Σ᾿περϑίεωτὸ,ποὰΒούλιοο'"χρόνῳ δὰ μετζίπειτα πολλῷ, ἐτσιγέριϑη κουτο ἐὸν
πελοπουνισίων κοὶ Αθηγωζων πόλεμον ὧσ λίχονῶ Λακεσίχεμόθνιοι οὕ μοὶοὐ
ἵσι θειότουτον φαίνετοι γὴν λας « ὅτι μὴν γουβμουτέσκαψε ἐσ ἀγγίλουσ ἡ ταλ-
ϑυβίου μῆνιρ,οὐδὲἐποιυσοιτοπρὶνκαὶὑφῇλϑε,“ἢ,διίκοιεονοὕτωἔφόβε- ὁ δὲ συμ-
πεσεῖν ἐσ' τοῦς τοι σὰ ς τῶν αὐοἱ ὧν τον τζων τῶν αὐαβαύτων πρὸς βασιλῆα δ, σἰὼ
μίϑιν, ἐσ χικθλοιν το δὲ Βσύλιου, καὶ ἐσ Αγήριςον ἐν Σασερϑίεω,ὡς εἷλε ἁλιίας
τοὺς ἐκ τίραν 30, ληοίσι ἡουτοιτσλῶσοις τσλήρε] αὐοϊοεῦνδῇλονὧνμοιὅτιθεῖονἐ-
γούθο ὁ πρῆγμα ἐκ τῆ μίωτοο". οἷ γουβ΄πεμφϑέντος οἰσαῦ Λαῖεσίχεμονέων ἄγ-
γολοι ἐρ τί λσϊζυ, προδοϑέντοο δὲ ὑπὸ Σιτούλκεω τοῦ τ ύρεω Θρηΐηλθον βασιλῆος,
κοῖὶ νυ μφοσῖδρον τοῦ πνϑεὼ αὐοοδσ ἀ βδηρίπω, δ'λωσαν κοὐταὶ Βισον,» σέ οὐ
ελληασύντῳ" Κοαὲ αὐποὶχθούτοσ'ἐο'τὼΑἸΠικίῳω,ἀπέθανονὑποῦΑἰϑαναίων«μδὲδὲ
αὐπόων,κοὰ Αρισξασ᾽ὃΑσιειμαΐχου,κορίνιθιοοαὐήρ. ταῦσπο μένων πσολλῶσὶἔτε-:
σι ὥσόλον ἐγενθο ποῦ βασιλέοο ςόλε. ἐποίνειμα δὲ ἀδϑὴ ὧν πρότδρον λόων.
Η δὲ σρατη λϑισίῃ ἡ βασιλέοο', οὔνομα μὲ εἶχε ὡς ἐπ᾿ Αϑηναο ἐλαύνει, κουτίοτο δὲ
ἰς ποῖσαν τί Ἐλλω δε « ππιω θανόμονοι δὲ ταῦ χα “πρὸ πολλοῦοἱἙλλίωσι,οὐκοἱ
ὁμοΐῳ ποίντος ἔποι δ. ὧι μῆν,γουβ αὐ τέων δάντεο' γῆν καὶ ὕσωρ τῷ τιόδσῃ, εἶλον
λαρσος ὡς οὐδὲν ππεισόμῆνοι ἄχαρι, πρὸς ον" βου βαρόν. ὁιδὲ, οὐ δόντι ,οἱ σδιεΐματι
μεγάλῳ καιτέσααν, ἅτε οὔτε νεῶν ἔου σῴζων οὐ τῇ Ἑλλαϊσιοὐδιθμθνἀξλομωχων σέ-
κεῦϑαε ἐὸν ἐπιόντα οὔτε βελομάδων πῶῶν πολλῶν αὐτοί εῶϑαε τοῦ πολέμουμῳ-
σιζόντων δὲ προϑύμωρ, οὐθωδτα αὐαγικαίᾳ026}ομωιγνὡμώνἀποδέξαϑαε«ἐ-
πίφιϑονον μὴν πρὸσ τῶν τολεόγων αὐθρωπων. ὅμωρδὲ,τῇ, γύμοι φαίνετοι εἶναι οἱ
Ἀγιϑὲσ, οὐκ ἐπε, ὦ αϑηναῖοι ουτοιῤῥωσήσαντορ ἐν ἐπιόντα κίνδωσον, ὀβέλι-τον τίν στ ετόμίω ἢ καιὶ μὴ ἐκλιπόντιρ, ἀλλὰ μάναντασ, ἔδοσανστοίωσ᾽δήδις
ΞόΝ ξππουτοὶ πέρ θάλθιοσοιν, οὐσὰμοὶ δὴ ἐπειρῶῶνηρ αὐ τιουΐμονοι βασιλέ! «εἰ οἔναω
εουτοὶ πέιὺ θαλοιοσοιν μεσιεὴρ ἦν τισῦηρ Ξ 66 ξᾳ, κοιτοί γε ὁδὺ υἱὼ ἤπειρον ηριοὐϑε ἐπένε».
εἶ κ)ὴ πολλοὶ τειχίων καϑεδυόϊ ἦσαν ἐλελαμῦνοι δζθ. ον ἰοϑμον' πελοποννησίοισι, προ
δοντο δ Λακασεμόγιοι ὑπὸ ἢ συμμάχων οὐκ ἑκόντων ἀλλ ὑτ᾽ αἰαγκαίες πο τοὶ
πόλιο' ἁλισκομίνων ὑπὸ τον γαυτικον" ςραηον' »νβωρβοχον,ἐμοινώ,ϑησαν.μα
ωϑέντιοδὲδν, καὶ ἀποϑεξά μονοι ὀβγαγθυναῖα, ἀπέθανον γθνναίωο . ἢ παῦσαι ὁὀὺ
ποιὸν ἢ πρὸ ὌΝ ὁρῶντας δὴ κοὰ »οὺς ἄλλοξε Ἐλληνασ᾽ μηδιίξζοντας, ὃμολογίᾳ δ
ἰχρόσαντο πρδο' Ξόβ ξεα" κοιὶ οὕτωὁ ἐπ᾿ ἀμφότθοαἡπλλᾶὰσ' ἐγίνθο ὑπὸ τι ὁ σμοὶ.
πίὼ πὴ ὠφελείίω πίω πῶν τειχέων τῶν δγ8. “ον ἰοϑιμον ἐλῳολαμβέων, οὐ διωΐαμαι
πυϑέαλαε ὕπιο' δὴ ἰδ, βασιλέος ἐπησματέοντοο τῆ ϑαλθίοσηρ.. λα δὲ ΑϑΆ-

ναλουσ'οὔ πιο λέχρν ὐπῆραο γμνέϑας τῆς Ελλωδοο', οὐκὁἁμαρταΐνοιτὸ,
ληϑές οὗτοι γουλ ἐδὲ ὁκότθρα πῶν πρηγμκύτων ἐξάποντο,τωδτα ῥίον
ἔμελλε" ἑλόμενοι δὲ σέ ελλάσδε περιεῖναι ἐλδυ ϑέρεν,,οὔτο ὁ Ἑλληνηθν

πποῖν δὲ λοιπὸν ὅσον μὴ ἐμῴσισε,αὐτοὶ οὗτοι ἴσον οἱ ἐπαιγωίραντες ,κοιὰ
βασιλῆα μετοίγε ϑεσὺσ' αὐωστέμῆνοι. οὐ δὲ στϑεαο χουσήρια Φο--

βόρα ἐλϑόντα ἐκ δελφῶν,καὶἐσ'διῶμαβαλόντοι,ἔπεισε
ἐκλιπεῖν τίν Ἑλλαΐσα . ἀλλὰκουταμάναψτοο,, αὐέορν--

Ῥδὺ ἐπιόντοι ἀδὲὴ πὼχωρίω δέξασϑαε. πέμψαντες
γαῷ δι Αϑηναῖοι ἐσ' Δελφοῦσ ϑεοπροόπους,, ΧΟΝ

φηριοὐζεύϑοε,ἔσιχν ἔτοιμοι: κοΐ στρ ποιῇ
σιίσι πσερὶ Ὁ ἱρὸν "τοὶ νομεζόμῆνο,

ὧὡσ' ἐσὉμέγαρονἐσελ,ϑέν
τος ἴξοντο, χοᾷ ἣ ἡ
πυϑία, τῇ, οὖ
νομα ἣν Αρι

φΟΥἱκῇ,
πὶ

τ λυ Ὡ μέλεσι,



ΠΟΛΥΜΝΙΑ.

» Ὁ βέλεοι,τῇ "οἱϑη63ε» λιπὼν Φόδγ ἔλατο γαιζηο'
» δώματα "ἐοὲ πῦῦ λιορ Τολοειδέος ἄκρα καβάνο"
» οὐκ γον ἡ κεφαλὴ μίδει ἔμισεδον, οὔτε ὁ σῶμα,
» Οὔτο τουϑεςνέχ οὔτ᾽ὧνχίρσιν,οὐτῷτιμέοσιο
» Λείσετοιυ, ἀλλ᾽ ἄζηλοι πέλᾳ' κουτοὶγουβμεν ὁῥ ἅπεὶ
» τιῦρτο κοὰ ὀξὺο Αρηο, συριγυνες οὐδ μα διώκων,
» πολλὰ δὰ κκλλ ἀπο Λεῖ πυργϑ μουτοι μκὰ τόσον δἶον.
» Πολλοὺς δ᾽ ἀθανοΐτων νηοὺς μαλϑὸᾧπυρὶσίυσει..
» Οὗ πον ναἸοϊοὧτι ῥεσύμονσι ἑξήποισι,
» δείματι ποιλλόμῆνοινουτοὶδ᾽ἀκροτοίτοιςὄρδφοισι
» Αἵ μα μέλον κίγυταῦ προϊδὸν κοιτητοςαὐογηκοο
» Αλλϊτον 03} ἀσδύτοιο, κουκοῖο δ σιυΐσινατο ϑυμότ.

: ε-

ταῦτα ἀκούξεντορ δι 35 Αθιναίῶν ϑεοπρόφρι, συμφορῇ πῇ μεγῖσῃ ἐχρέώνηρ.προ
δαλλουῶ θέ στρεαο' αὐ ποῦν ὑγὸ ἢ χουκ οοὔ καχρυσμοία, τίμων ὃ Ανοβοοόλς  Δελ
φῶν αἰὴρ δόκεμϑο, ὃμοῖα τῷ μαΐλιςοι σασς βούλϑιυξ στρα κετο οίἑωλο, βοῦσι,σιδ.-
πορὰ αὖπισ ἐλιϑόνποιο χρἄαϑαε τῷ χρησνοίῳ ὧσο' Ἰπούπτοιο',πε!ϑομίύοισι δὲ τοιδτος
τοῦσιΑθεναζοισι,καὶλίλουδο,ὦναξνχοῆσονἡμινἄμεινόντιπσερὶτῇσ'ποιτοίδδο',
αὐδεανεἰςτοὶσ'Ἱκετηοζαο᾽τοῖσδε,τοΐς,τοιπομονᾧὅδ'οντιο',ἢοὔτοιἀπιμῆνἐκτοῦἃ
δύτου, ἀλλ᾽αὐτοντῆϑεμονέομονἔστ᾽δἈ1ὴτελδυτήμον.ταῦταλέγονῶἡπρὸ
μαώτισ ἃ σιϑύτορα τοίδε.

» οὐδωύαταςι παλλὰο δί᾽ δλύμπιον ὑδιλοίξθεσϑαε,
» Αἰοσομῆδη τσ λλοῖσι λδηγ9 ιο' κοι μή τισι πυκνῇ.
» Σοὶ δὲ τό δ᾽ αὗσιο ἔποο' δέω, αἰσοί ματι πελοίοσαο,
ν τῶν ἄλλων γοι ἀλισκομδύων ὅσο Κέκροτσυς οὔροῦ'
» Ἐγ)- ἔχει, κόυθ μῶν το Κιϑαερὧνος ζαϑέοιο,
» τεῖηοο' τϑετογν εἰ ξύλινον οὐδοῖ δ᾽ρύοπτοι Ζδὺσ᾽,
» Μβιον ἃ πόριϑητον τολέθφν,το,σετέκνατ'ὀνήσει
» Μὴδὲσύγ'᾽ ἱ-σσοσυυίω το μλύφν καὶ πεζὸν Ἰόντοι
» Βολλὺνἀπ᾿ἢπείρουςοαὸνἥσυλος,ὠλλ'ὑπολρέϊ"
» νῶν ἐπιςοέ οι), ἔτι γι κοτὸ κανοῦ ἔστε.
» Ω θείῃ ξαλοιμῖο, ἀπολεέϊς δὲ σὺ τέκνα γωνονηοθδν,
» Ἡ του σμιδιυαμλύμο δομήτερος, ᾿σωυιούσῃς.

8

ταῦτοίστρι δ’πιώτδρα γο τῶν προτϑνων κοὶ ἰμ καὶ ἐδόκες ἕζγοιε, συγγραο
μωνθ!., ἀ ποιλλαίοσοντο ἐσ' τοῖο Αἰϑηγαο. ὧσ' δὲ ἀπελιϑύντεσ οἷ ϑεοπρόποι ἀσήγ-
γυλλον ἐὸ ὧν δῇ μον,γνῶμοιτρλλαὶκαὶἄλλαιἐγίνοντο,διξεμάϑωνὉμοντΗἸονκοΣ
αὖϑεο σμυεφηκίζαι μόάλιςα" τῶν πρεσβυτέρων ἔλεχον μετοξέτδροι,δοικεινστῇὉΚΣ
ϑεὸν τί ἀνηλόπολιν χοῆσοιι περιέσρσϑαε ἡ γουλ ἀιυμόπολιο' τοποΐλοι τῶν Αθηνοωξ
ὧν ῥηχῷ ἐππέφρακοο. οἱ μῖν, δ κουτοὶ ὧν Φραγμκῦν,σμυςβοζλλονηο ὥξιο» “ὁ ξύλινοι
τεῖ λον νοιἃδ᾽αὖἔλεγχον τοὶ νέαο᾽σαμιαΐνάνὃνϑεόν«καὶτουύτασ'"ποιραρτόε-
οί ἱκέλδυον,τοὶἄλλοιἀπέντασ.τοὺσὧνδὰ τὰρνέαο λέοντας 3. ὁ ξύλινον τεῖ--
γο0,ἔστβοιλλε τοὶ δύο τοὶ τολόυταζα ῥηϑέντα ὑπὸ τῆο'πυϑένο',ΩθείαΣαλοι μσ,ἀῷ
λᾶς ϑὰ σὺ τέκνα γωωσεκιδν,Ἡτῶνσειδψαμίδεσ'δὰμήτδρος(σίωτόσηφιπουτοὶτοιδίτο.
“οὶ ἔπεα, σμυεχίοντο αἱγνϑμαε τῶν φαμῆδων τοὶσ νέωο᾽ ὁ ξύλιψον τεῖ χοῦ ἔϊνοιι- δὲ
γουβ χρησμολόγοι ταῦτῃ παῦσοι ἐλοΐμίβανον ,ὧο' ἀμ Σαλαμῖναδιέ σφρεωοἕ--
ἀτ ϑὲνοι,ναυμαλάϊω “ποιρεσκύναισμοίουσ'.ἰωδὰτῶν τιο' Αϑεναίων αὐὴρἐρ πρώ
"οὐδ γεωςὶ ποιριῶν, τῷ, οὔνομα μῶν ξίω Θεμαφοκλέιο, παῖο δὲ μεοκλέου ἐκαλέ-
εο. οὗτοῦ ὧ᾽ νὴρ, σὺκ ἔφε ποῖν ὀρϑεδσ' »οὔο' χρισμολόγοις συμβα)λεύϑωε, λέχρν
ποιαῖϑε, ἃ ἐσ αὶ ϑηνοίονα ἔχω ᾧ ὕποο εἰρημᾶδον ἐόν κφο', οὐκ δὴ οὕτω μοι δοκέει
ἡπίων γονοϑῆναε, ἀλλὰ ἐἶϑε-ὦουτλίαΣαλονμοὶ,αὐπὶτον'ὦ8εΐησαλομίοσ'.ἄ
“πὸ γε ἔμελλον ὁ οἰκήτορόῖν ἀμφ᾽αὐ τῇ πολδπήσειν «ἀλλὰ γοῦ ἐο οὖς πολεμίσο
τῷ ϑεῷ ἐρῆοϑοιε δ χοιεήριον συλλαι βαύοντι μουτοὶ ὃ ὀρϑΟν,ξνλοκ ἰσ' Αθηεναΐαυς.-Ξ- ΟΟ πὴ



ἩΡΟΔΟΤΟΥ

ποιρασκυοζεύϑοις ὧν αὐ τοὺο ὧσ ναυμαχέζθντοσ' σιυς βόλδυε, ὡς τούτου ἰδγοσ ὃ
ξυλίνου τεΐχιοσ'. τουΐτα Θεμαςοκλέουο' ἀποφαινομοίον.,.Α ϑηναῖοι ταῦ τοίσφ ἔ-
γνώσαναἱρετώτδραἔϊγοι μᾶλλονἢτοὶἢ χρισμιολόχρν:δὶ ἀκ ἔωνγαυμαλάίω ἀρτῴ
ἐάϑοίε:Ρ δὲ σύμηποιν ἑϊνουι, οὐδὲ χεῖρα αὐ ταείρεϑυι, ἀλλὰ ἐκλιπαύνθας χωρίου τὴν
ἀπικῆν, ἄλλην τινὰ οἰοίξεἰν ὃ τέρα το Θεμεςοκλέϊ γνώμη ἔμπροιϑε ταύτης ἐς καιρὸ
Ἰρίσευσῳ, ὅτε α ϑηναΐσισι, γ.νομῆνων λρυμοτων μεγοίλων ἐκ τῶνκοινῶν τοὶἐκ Ὁ με-
τοίδλῶν σζῷτπροσίλϑε τῶν ἀρ Λαυρείον, ἔμελλον λοί ξεσϑοι ὀραρσδὸν ἕκοισοσ' δέον
οσαχίμασ', το Θεμαςφοκλέης αὐέγνωσῳ α ϑηναίουσ' τῆοδιοιερέσιου τιύτοσ ἥσω-:
στεμάφουσ,νέοιο᾽ τουτζῴων τῶν χρημάτων ποισυκοθοιεογημσίου ἐς του πόλεμον, ὧν
πρὸς Αἰγινήτοις λέχρ.δος γὺ δ᾽ πόλεμοςσυςὰς ἔσωσε τότε πιὸ ελλω σδε, αἰαγιαῖ
σαο' θαλθιοσίονο' γυνἔϑϑοε Αθηναΐονρ. αἱδὲ, 10 δἰ, μὴν ἐπσοιάθεσαν,οὐκμ ἐχοήοϑησαν.ἐσ
δέον δὰ οὗ τῶ τῇ ελλωΐδὲἐγθύοντο,αὖταΐτοδὴαἱνέσισιΑϑεναζοισιπροτσῦΙηθεῆ--
σοί,ὑπσῖρλον - Ἑτῦμας τί ἔθεε προσνοωπηγίεοθοιε - ἔδοξε τὸστρ μδὰ εἰ χρουσήθιον
βουλδυομάοισι,ὶπσιόνποιἀϑὲτίἙλλάσθι“τὸνΒουβουρον,δύχεθαι τίσι γνυσὶ “ποιν--
δεμεὶτῷ ϑεῷ πει,ϑομῆύσοὁἐμοιῈλλήγωντοῖσιβονλομϑοισι-τὼἐὰδὲλρυσέριατοῦ
τατοῖσιΑθηναζοισι ἐπεχϑιεεισυλλελομϑδωνδὲἐςτιδυτὸτῶνπερὶπιὸελλαίσιε.ελλή-
γῶν "πτῶν"οὶ ἀμείνω φρονεόντων, κατὰ διδόντων στρσιλόχονκοτὲ“πίιν,οὐθαδχα ἐδ
καὶ βουλδιομβύοισι αὐδερῖσι, πρῶτον μὴ χρημάτωγητοίντῶνπουτοιλλοσεαϑοιε“τοίο'
πιέλθρας, κοὰ γοὐςυοτ' ἀλλήλους ἐόντας πολέμους. ἔσαν δὲ πρόα τινα καὶ ἄλ-
λονο ἐπιεχρημβοι. ὃ δὲ ὧν μέγιςος,ἃθοναζοισίτεκαὶαἰγνήτῃσι.μξεὶδὲ,πσιιθαγόμε
νοι Ξόνξεα (νὺ τῷ ςρατῷ ἑἕγοι οὐ Σαρσισι, ἐ βουλόσανὉκουτοισκόπουσπσέμπειὶ
ἐσ' σέ Α σίαν τῶν βασιλέοσ' πρηγμάτων. ἐσ Αργοσ' τὸ ἀγγέλες ἐμαυχμίζωσμυ85-:
σομβέους πρὸ δν πόδ σεν. καὶ ἐν Σικελίαν ἄλλοσο -σέμπειν ποιρὰ τἔλωνα ἂν Δεμὸ
μῆδεορ,ἔςτοκόνκυραν,κελδύουτοιςβορϑξειν τῇ Ἐλλαλοὶ.") ἐς κρήτεν ἄλλοξεγ φρο
νόσαντες εἶ κορσ' οὐ τε γεγέοιτο α' Ελλονικθν,"ὴ εἰ συγκύαντορ τῶν πρήοσοιον "ποῖν
τος ὧσ' δεινῶν ἐπσιόντῶν ὃ μο ως“ποῖσι «οἴσιἙλλεσί.ποὶδὲ γέλωνοο σρύγμλατοι, με
γλοι ἐλέγχει ἦ. ,οὐσδιμῶν λληνικοῦν 9 οὐ πολλὸν μέζω. ὧο δὲ τωδ τίσι ἔδοξε,
κουτοιλυσοίμωνοι τοο' ἔχθρας, πρῶταιμὲ πουτοισκόποιο παέμτσοισὶ ἐς σἰνὸ Α σίεν αἷ-.
οἵρωοὶ Κεῖο.. δὲ, ἀπσικόμᾶνοί τὸ ἐς Σαβσὺς,κοὶὰκουτοιμαϑέντορσἰὸβασιλίοοςατΙ
ἣν, ὡς ἐ ποίϊφοι ἐγίνοντο, βαισανιοϑέντῳς ὑηῤτ" ςοατεπὸν Τῷ πεξβ ςρατον, ἀτσήτονηο
ὡς ἀπολούμονοι. κοιὲ τοῖσι μῆν, κουτοιοέκρι» θαδώτος. Ξόδ ξις δὲ ὡσ' ἔπύϑετο τωῦ-
ταμεμφθεῖο' τῶν φρατη χν πίὸ γν μην, πέρυπει τῶν τιναῦ δορυφόρων,οὐτειλϑίμε
νοῦ ἔμ κουτοιλοί βῶσι τοὺς κουτασκόποιο ξῶντας, ἄγειν "ποι ἱωυηδν. ὡσ δὲ ἔτι πε--
ιεόνποις οὐ τοῦσ' ἰορτέλαρον, κοὰ ἦγον ἐᾳ ὄψιν τὺ βασιλίου, Ῥονθοῦχον πυϑέμε-
γος ἐπ᾽ ὧσιϑλθον,ἐκάλδυσί σφεας τοὺς δορυφόρεες περιάγοντας ἐπιδιείμνναϑ, πποῖν
Τοῦτὰ δὲν σεξὸν ςραεδν,"ὴ σίιὸ ἵσσον. ἐπὴν ὃ ταῦτα ϑεδύμῆνοι ἔωσι σλόρϑτ»πέμ
πεῖν ἐφ σἰρὺ ,δὐ) αὐτοὶ ἐϑέλωσι χορην ἀσινξας-ἐπιλέχονδὲ ὧν λόχον χόνδε,, τοῦτοι
οὐετέλλο»ὡςεἰμὴνἀπολοντοὦ πουτοίσκοτσοι,τ᾽δτοὶἑωυτοῦπρήγματαπρο-
ὑπϑδν᾽5δι Ἑλληνερ ἐόντα λόγου μέφω,οὔταὐτι“οὔο“πολεμίεςμέγαἐσινέατο,οὖ--
οἴσχο “εὶς πρλέσαντος"νοση(σίντωνδὲτουτῴωνἐςτίὼελλάσνε,δοκεάνἔφαἀκούσαν-
ταῦ ῦο' ελληνασ' το ἑωυ»ῦ πρήγματα πρὸ 15 ςόλου τοῦ γινομβέου, “ποιρασιώσειψ.
στέαρ σἰιὸ 1 λίαν ἐλδυϑερίην,"ὴ ὅτωκαὶδὰ δεήσειν ἐπ’ αὐ οὔσ' ςΘατη λοιτῴονπαο πρής
μᾶτοι ἔχειν οἶκε δὲ αὐδηοῦ αὐτῇ ἡ γνώμα τῇτε ἄλλῃ. ἐῶν “»᾽ οὐ Αξύσιῳ δ Ξ6ν ξιο', εἶδε
ἐσλόϊα ἐκ 7 πόνου σιταγργοὶ,σγοιτσλαύονσα ἢ Ἑλλήασοντον,ἔο τὸ Αὔπναν,ἢΡελο
πόννεσον κα μαξό μοναδιμὴνδα “ποίρεοίδοι αὐ οὗ ὧσ ἐπύίϑονεο πολέμια ὥζοαι τὸ
εσλόϊα, ἑηοἵμοι ἔξδιν αλρέφν αὐτοὶ, ἐσλέφροντεοἐσαν δασιλῆα,ιθ΄τοπαραγγελέφ-
ὃ δὲ Ξέρξῃ εἴρεο αὐρὺρ δια τολέοιονδὶδὲεἶπτοιν,ἐςτοῦσ'σοὺςπολεμόέους δέασοται
ὅϊτον ἄγοντος δὲ, ὑφρλοιθῶν ἔφη, οὐκῶν η) ἡ μᾶο ἐκεῖ τολίομῆν οὐ ϑαπόρ νὴ ξτοῦ
οἱ τῷ ἄλλοισι ὕβηρτυμῆνοι,καὶ σίτῳ. τί στα ἀσικίουσι οὗτοι ἣ μι σιτία ποιράκομυΐ
ξοντάς; δἱ μὲ γαν κουτοίσνεοπτοι οὕτω «ϑεισοίμονοῖ τε ,νἡ ἀποπεμφ.ϑέ ντὸς οὐόςηξιν ἐδ
γἱὸ εὐρώτσανοἱδὲσιυωμϑταιελλήνωνἐπαὶ τῷ τιδϑέσα,μέπἰὼἀπόπεμιεντῶνπο;
τασικδσίον,διδύτϑρο ἔπεμπον ἐσ' Αργοσ' ἀγγώλους. Αργουῖοι δὲ λέμνῶτῶκοιτ' ἕωυ-.
τοῦο' γενίαϑ» ὧδε πυϑέαϑαε χαὺαὐ τίμοι κουταρχὰσ' τοὶ ἐκ τον Βαρβαβον ἐγωιρό--
μονα ἀϑὲὶ τί Ἑλλω σὰ υπυ,ϑό μονοι δὲ κω μα,ϑέντος ὡςστρεἰο᾽ ὧι Ἑλλλιδῖν “τοιρύσον--
τῷ ἡτοιραλϑιμβαύοντις ἀδϑὶ ἂν τινσεν, πέμιζαι ϑεοπρόπους ἔσ' αἰλίβος ἐὸν ϑεὸν“πείρῃσύ--
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ἐπειρυ μϑους ὡς σζϑι μέλλει αὐβίςον 'ποιέσυσι γϑνέαϑῃονεωςὶ γουὰ σζρίων τεθναΐαι ἕ-
ξαϊα οαλίσυσ ὑπὸ Λαῖί σίχα μονίωνκοικιλεομῖψεοο'ρν'Αναξαφοβοίϑεω,,τῶνϑεδὲεἰ
νέου πέμπειν.στρὑὰπυϑίωἐπειρωτῶσιαὐ τοῖσι,αὐελεῖν ποίδι.
Ἐλθρὲ περι τιόνξοσι, φίλ᾽ ἀθανάταισι ϑεῦϊσι; ΐ
εἴσω ἂν προξόλοιον ἔχον, αεφυλοιγμλοΐοσσι, ὃ’
καὶ κεφαλίω ποεφύλοιξο"κοίρη δὰ,ὁσῶμασχώσε. 6 -

ταῦπα μὲν πίω πυϑίίω χρῆσοι. πρότδρον. μδὰ δὲ, ὧν ἐλθᾶν “ὐ΄ ἀγγέλοι ἐσ
δὲ Ὁ Αρχϑςἐσιλθεν ἀδὲ8βολδυτήριον,κἡλέγεινπὰ οὐτυταλμδέα.»ὺς ὃ, πρὸδο'
τὸ λεγόμενα ποκρίνασθοι,ὡς ἑοἿ μοί εἶσι Αργεῖοι φριίειν τωῦταντοκίοντα ἔτοα
εἰρίωδίω ἀσεισοίμονοι Λαίζασθμομόν!οισι,")Ἡγυύμῆνοιιουτοὶὁἥμάσυ“ποίσῃςτῆςσυμ
μαλίης κουίτοι πουτοῖγὸ“ὁδιέκοσεονγίνεσθοιε σἰιὸ ἡγωμονίην ἑωυτῶν «ἀλλ ϑμὼσ σφι
ἀγρχραν πουτοὶ ὃ 'μασυ ἡπεομβζοισι. τοῦτα, μὴν λέγοισί πὸ βαλίω ὑποκοίναιϑαε,
κοιξ πϑῃ ἀ-ποιγορθύοντορ στρ! Φ χρησηρίον μὴ ποιζεαϑν σἰωὼ πρὸο τοὺς Ἐλληνοιο συμ--
μαχέην. σσουδὴν ὃ ἔχειν ααοιρθὲς γὴν ϑαε “τδινκονταίτισισ, Καΐπόρ "ὁ χουϑήθιον
Φοβεομύοισι-ἵναδεσζϑὶὦπαῖδεςαὐοίοεϑέωσι οὐ φούποισι Ἶσι ἔτεσι, μὴ δὲ τσὺν-
δίων ἐουσίων ἐπαιλέτεαϑν ἰμαρασφέαιοταλάβᾳπρὸρτῷγυγονότι ποικῷ, ἄλλο
“ΠΤαζσμα πρδσο' ἐὸν τ ὀδίσην,μὴτολοιγὸνἔωσιτῶνΛαῖκεστμονέωνὑπσήκοοι.τῶνὃἀγ
γέλων τοὺς οἰγὸ τῇο'Σ-ποίρτηςπρὸςτοὶ ῥεϑέγται ἐκ τῆς βουλῆς, ἀμεί1ααθο ἡ ἶσδε,
ποιοὶ μῆν ασονδέων αὐοΐσειν ἐς οὖς τολϑῦνασπρὶδὲἥτεμονίας,αὐτοῖσιοὐτοτοΐλ-
9 ὑποκρίνασ)ας. κοιὲ δὴ λέγωιν στρι μὰ Εἶ δύο (ασιλβαο᾽, Αρτεΐοισι δὲ οἵα, κῶν
ϑωσκὸν ἔἄνοις τῶν ἐκ Σποίρτηςοὐδέτδρονποιῦσοι τῆ ἡγυμονἑκα, μξὰ δὲ δύο τῶν
στρυτόμων ὁμθ Διφον ὃν Ἀργείων ἐὔἶῥ, κολύφ ὁδί. οὕπω δὰ δὲ Αργιυῖσοι Φασὶ ἐκ ἄνα
τά γς τῶν Σπαρτιητίων τὺ ποσλεονεξιίωἀλλ᾽ἐλέαδ,μᾶλλονὑγὴτῶνΟουρβουμῶν
αβχεϑας, ἢ ὑπεῖξαι Λαί(σῖχιμονΐσισι.προειπεῖντοτοῖσιἀγγέλοισιπροδμύύπος
ἡλίονοὗτοςλλοίοσεόϑαε ἐκ τῆς Αρπεΐων χρη"δὲ μὴ περιέλζε ὅθε ὡς πολεμάδνᾳ»
αδρὶ Μ Ἀργεῖοι τοσοῦ τα τουτέων πσΐρι λέωυῶ.ἔςδὲἄλλοςλόγοςλεγόμενοσ ἀνὰ
πίῷ ελλαΐσδε,ὧο᾽ΞόΜξιο'ἔσεμεζοκήρυνοιἐσΑ0γ00πρότδμον ἤ-πϑρ δρμῆσοι ςοατεύε
ϑας ἀδὲ τί ελλωσδὰἐλϑόένπατοῦτον, λέγε εἶπαι οὐοβοόϊν Αργυῖοι, βαοιλδδο'
Ξ6Ρξιρ τοίϑε ὗ μὲν λέγει" ἡμεῖς νομέξομων τιόρ'σην Εἶν ἀπὶ οὗ ἡ μεῖς πλϑναμον,σα
δὲς Πδδσζοσ' τον δανάπο ,τἐγονότοι ἐκ τῆς Κηφέος ϑυγατὺσ' Ανοϊομέδσας οὕτω ὁὺ ὧν
εἰημον ὑμέτεροι οἱτού χονοι.οὔτο ὧν Ἡμέαο' ἐκὸς ἀϑὴ οὐσ ἡ μετόβδους προγόνες ςΘα:-:
πύεφας, οὔτε μέαο᾽ ἄλλοισι πιμωρέοντασ', ἡ μῆν αὐτί ξόους γὰν ἐόϑαιι. ἀλλὰ “ποι
ὑμῖν αὐ οἷσι ἡσυχίην ἔλοντοις κουτὴ αλοιε. ἰω γοῦν ἐ μοὶ γύδητοιπουτοὶ νόον, οὐσὶα--
μῶν μέζονασ' ὑμέων ἄξω. ταῦτοι ἀκούσαντας Αρτείορς λέγωται πρῆγμα ποιίσα
αϑο.(Δ παραχρῆμα ἐλ δὲν ἀποιγγελλομάῥεο μετοιτζειν. ἐπεὶ δέ σζῦεκο ποιραλθιμι
δαύάν τοῦσ'Ελλεναο', ὅτω δὲ ἐπιςοι μένορε, ὅτι ὁ μετοισείσοισί τῆ ὧρ χίς Λαῖκ σίνος
μϑυιοι,μοταυτέειν, ἵνα 5 προφάσιος ἡσυγίίω ἄξχοσιςσυμ'πεσεῖν δὲ του Ισι Χὴ τόνϑε
ἐὸν λόοον λέγουσί τινδῖν ελλήνων,τρλλόϊσι ἔτεσι ὥσϑλον γθνόμενον τουτίῶν. τυχεῖν οὗ
Σ ὅσοισι τοσἹΜεμψονείοισιἐδγτοια'ἑτόμα πρήγματος ἐνειο, ἀγγέλες Αθηγοίων,Καλ,
λίίω τῷ ὄντ σαουΐκου,"ἢ τοὺς μι) τούτον αὐαξαὐτας. Αρτεῖες ὃνὺν οὐδ΄ οὗηον χρό
νον παΐ μίαντας τὴ τούτους ἐρ Σξί. ἀγγέλεριἀρωτᾷν Ἀρτοξόνξεοι δ’ Ξόμϊξεω,ἐἰστρ!
ἔτι ἐμμίύοι τίπρὸςΞόνξεαφλλίην σμυεκοράσαντο,ἢνομιιξοίχη»πρὸςοὐ τοῦ ἢ: Ρ
λέμωρι"Οασιλῆ αὐ Αρ»ξόν ξεα μάλιςοι ἐμμῆδν φαύαε, τὴ ὅδε μυζην νομοί ζάν πόλιν Αρ
γεῦς φλλιωτέρίνἃμάναυ Ξ6δ' ξιο' ἀπέσεμεςο ταῦσα λέγοντοι κίρυνοι ἐς Αργοε,Κὴ
᾿Αργυΐων ἄγγελοι αὐα βαΐτες ἐς ΣοῦσαἐπηρώτωνΑρΉξ6}ξεα 'σιοὶ φλλίησ',ὀκἔλω
ἀϊοκίως ἔ ποιεἐδέ τινα γυὥμαν Τ' αὐ τέων ἀφρφαΐνομαι ἄλλην γυ, ἢ τή πῦρ αὐ οὶ
Αργέοι λέγοισί “ἐ"αΐτα μά δὲ γοσοϑη, ὅτι εἰ πτούν τες αὔθῥωφρι πὸ οἰκήϊα ποιοὶ ἐς μέ-
σὺνσι ἐνείκοιεον, ἀλλάξασθαε βουλόμονοι Ὁ Ἶσι πσλησΐοισι, ἐστίαντες ὁδὺ ἐσ τὰ Ὁ
“πέλοι κοιοὶ,ἀσσοισίως ἕποιςοι αὐ τζῶν ἀπο δλοίωτο ὀπίσω “οὶ ἐσινείκαν» «οὕτω
δὲ οὐκ Αραίοισιαἴοκςο πεποίντοαι: ἐγὼ δὲ ὀφείλω λέγειν τοὶ λελϑ μονα. πεί ϑεϑας
γυμίω ἃ παιντοΐποισι ὀφείλω .καξ μοι ὥξίορ εἰ ἔπος ἐχώτω ἐσ ποίυποι ἢ λόχον ἐπεὶ
κοὶ ταῦτα λίγοταυ,ὡςαὐὰΑριεῖοιἔνοἱἐππικοιλεσοίμενοι "ὸν τ' ὁβ'σην ἀδὲ σἰὸ ἘΔ
λοίσα,ἐπειδήσφι πρὸς Λαῖκεσῖγαμανΐουςκοιηϑὴςἡαἰχμὴἑσήκας,ποῖνδὴβονλόμε-
νοΐ στρ! ἦ. πρὸ “' ποιρεύσης Αύτσης"τοὶμὴν πατοὶ Αργείων͵ἐρί). ἐς ϑὲ σίὼ Σηα λέω,
ἄλλοι το ἀσικώκτο ἄγγελοι ἀργὸ τῶνσυμμαάσχων συμμυίξοντος τέλων!, κοι δὰ ὦ ἀγὸ
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τον Λαια σίχομονῶν Σύανροσ ."Μ δὲ τέλωνος ρύτον πρόγονοο οἰκήτωρ ὃ οἱ Γέλᾳ
ἰκ ἐκνήφυ τήλε τῆς 85 τοισταίῳ κάμϑλας. δὸ κτιζομῖψης Γέλας ὑηὴ Αιναλἦωνυ το πῶν
ἐκ Ῥόδουτὴἀντιοφήμουοὐκἐλάφθη-οὐὰχρόνονδὲαὐτοοἱἀπόγονοιγνδμονοι,ἦρο
φαίη ἢ» χϑονέων ϑεοὸν σιετέλεου ἐόνπιο', τηλίνεω οὗ ὅο' τον τῶν προγόνων κτη(θι-.
μϑές Τόπῳ »ιὅϑα. ἐσ Μακτώθιον ποῦλιν τί χαθὺ τέλες ὀκυμλέίω, ἔφυγον αὐοίξεο
τελῶνξασωϑέντερςοΐσι.τούτουςὧνὃτηλίνηρκοιτήγαγοἐσΓέλίωἔχωνοὐδεμά
ἰω αὐοβοῶν δωυαμαν,ἀλλρὰ“ουτέῶωνσῦνϑεῶν.ὅ.3ενδὲαὐπὰἔλοβε,,ἢαὐνὸςἐ-
ΚτΗ(ζ.Ὁ ντοῦτοδὲοὐκ,ἔχω εἶσαι “τούτοισι δ᾽ ὧν "αίσωυος ἐῶν, κουτήγατε «ἔπᾧτοὦ
ἀπόγονοι αὐ ᾿)ν' Ἱροφαύτοι 5 ϑεῶν ἔσονταυ, ϑεδυμά μοι ὧν κοὰ Ὁ δ᾽Ὁ γέλονε πρὸς
τοὶ,τοῖν θαδομαι κουτθργαΐθιαϑν τηλίνην δ'χον το ὕπον “τὰ "οΙαὔἔτοι Π᾽ ὅδγα οὐ πρὸς
ἦ δ παντοῦ αὐοϊοῦρ νενόμαιος γίνευθυα ἀλλὰ πρὸσ' ἰυχίσ' τὶ ἀγα ϑῆς, τὸ ἑώμῃς αὖ--
»ἤεΐες. δδὲ, λέγωτοιε πρδο' τῆ Σικελίης τῶν οἰκρέρων, τοὶ ὑπεναντία ποντίων 'σε-
Φυκένωε, ϑη λυοί ίες τὸ καὶ μαχοικῶτθρος αὐ ἐρ. οὕτω μβένωυ ἐπτηΐριηρ τοῦ ὁ γώ
θα.6᾽. Ἰελεωῤοίοουδὲ γον Ρατοιρίοσ' τολόυτήσαντος δὲ βίον, ὃς ὀτυραΐνόυσε μὲ τέ
λης ἐπ] αὔτοα, ἀπέθανε δὲ ὑγὸ Σαβύλλου αὐοϊβὸς τελάον, οἰθαῦσα, αὐαλαμβαίει
τίν μϑωυο χίζω ἡ πσοκράτη ς κ λεαῤοΐοου ἐὼν Αϑελφεύσ.ἔλονο' ὃ τιασσοκροΐτοος
τέ πτυραφνΐ σε ὃ τ λων ἐῶν τολίνεω ν' Ἱροφαύτρω ἀπύωνος τρλλῶν μετ' ἄλλων,
καὶ Αἰνησιση μου "οὔ τιαταϊκοῦ,ὃςἰωὴδορυφόροστασονροΐτοοο',μξαὰδὲ οι πολλὸν
χρόνον δε' αὐ επί, ἀπεδέλβῃ πτοίσης τῆςἵτασουΕἶν Ἱπτπωρλοο " πολιορκίονηοσ' γοβ
ασοκράτρος καλλιπολίτοο' το, κοὰ Ματίςον, κωδ Ζαπελαίΐςες το,καὶ Λεοντίνοδο,
κοι πρὸς, Συρυνϑυσίους τοικωὶ τῶν βαρ βαβῶν συχυοὔφ', αὐὴρ ἐφοΐνφο οὐ χοὐτοισι
Ῥῖσι πολεμάοισι ἐῶν δ γέλωνλοιμηρότοιρφ'τῶν,ϑὲ εἶπον πολίων πουτίων, αλίω
Συβηκουσίωνοὐδὲμηπέφδυγεδουλοσιμΐηνπρὸςτσαυκροίτοος.ΣὑμεκουσίουοδὲΚΟ
οὐνθιοί τέ κοιὲ κ ὁ κυλαἷοι ἐῤῥύσχν: μάχῃ ξατω ϑένταρ ἀδὲ πποταὰ μῷ Ελώρῳ. ἐῤῥύ-
στίντοδὲ οὔτοι ἀδὶ »ἴσθε κοντα λέξαντας,ἐπᾧτὸττσσοκροίτεϊΚαμαρίνανΣυβλκα
σΐτες ποιραδὸνα.ΣυδυκαυσίωνδὲἰμδΚαμουρἰνοἡραρχοζον.ὧρδὲκοῦτοσοκρα;-
τύκτυραν δύσταεν τοι ἴσοι ἔτεα τῷ ἀδελφεῷ Κλεωῤοΐρῳ κουτέλοιε ἀπρθανᾶν πρὸς πό
λιγόλᾳ φρατευσοίμιονον ὧδ ἦο Σικα λοὺς, οὕτω δὲ ὃ τέλων τῷ λόγῳ πιμωρέίων
ἡρἾσι 1 συκράτοος ποισὶεὐκλείσιῃ,τοκοὶ κλεωφοίσῳ,οὐ ἀςλομθέων ποῦν φλιωτέων
πρτηϑῶν ἔτι ΟἿ τῷ ὁβψῳ,ὡςἐπικρώτησιμάσαιτῶντελώων,ἥρχααὐτὸςἀπρσνή
σίχς τοῦς ττσσοκροζτοοςπρὶ σθις. μξαὰ δὲ ὄξιηο,ῥ δὕρημοι ποῦοταιμθροθς ποιλεομϑίσυς
τῶν Συρηκουσίων ἐκπσεσόντοις ὑπό το 1Ξ δά μου κοὰ τῶνσφ υτόδων δούλῶν, νριλεο
μων δὲ κυλλυλίων, ὃ τέλων μοιταιγαγὸν “τον ἐκ Κασμοίησ' αύλιος ἐς ποὶσ Συλὴ
κούσαο',ἔσω κοὶ ταύταν. ὃ γοὶ δῇμος ὃ τῶν Συδυκουσίων ἐπιόντι τέλων!,ποιραον-
θ0Γ σἰὼ πόλιν, καὶ ἕωυτόν" ὁδὲ, ἐπεΐτε ποιρέλοιβετοῖσδΣυρηκούσας,τέληςμὴν ἐπι
κρατίῶν, λὄγον ἐ χοίσσο ἐποιέετο, ἐπτιπέ οὐ αὐτί τόνων! Αϑελφεῷ ἕωυπον.. ὁδὲ,
τοὺς Συδηκούίαςἐκράτυνε,τὴἔσανὀΐποινταιαἱΣυληκουίθμε.αἱδὰποιαὐτίναὐοίτ'
ἔοξα μον,καὶ αὐ ἔβλοιφον-ποῦηρ δὶ, γ᾽ Καμουριναίους ἅπαντας ἐς τὰσ Συληκούσισ'
οἶγαγρν, πολιήτας ἐπσοίησι" Καμουρένῃςδὰὁἄςνποιτέσκανο,ποῦ»ϑὲτελώωνὑ-
περικκίσιας ποῦν ἀστὸν τώνὁ“ἴσια μου ινοαίοισι ἐγρίησῳ «Μεγαρέασ᾽τοοὺς οὗ Σι-.
κολύμ,ὧφ φρλισρίεόμονοι ἐρ ὃ μολογίζυ προσιδροίν, τοῦσ μὴ αὐ τέων “ποιχίοιο᾽,
ἀειρομίδους το πσύλεμον αὐ τῷ," προσδοικίοντοιςἀσρλίεαϑνδιαηοῦτο,ἄγφνἐςπα
Συρηκούσας, πολιήτοις ἐγρίισεὃνδὲσῇμοντῶνΜεγαρέωνοὔκἐόντοιμεπαίτιονδ᾽
πολέμου ύτυ͵ οὐδὲ προσδεκθμὲνονποριιθνοὐδὲνπείσειϑαε,ἀγαχϑὸνκοὶὰγούτονἐθ
τοὺςΣυληκούσαχς, ἀποέδο» ἐπ᾽ ὁ3αγῳ γῇ ἐκ Σικωλίης.. τυ δὲ ἄξορ καὶ εὐ βοίωδ
“οὐ οἱ Σικελίῃ ἐφ ίησε σδιακρίν αο. ἐποΐεε δὲ τοῦτα "᾿ούνις οἰμφοτέρορι,νομίσκα
σῇ μον Εἶ7 σωυοΐκημαἀχοεοισότοον""οιούτῳμὴΤόπῳ τύραννοσ' ἐγυχϑόνεε μέγαρὃ
τέλων: τότο σ᾽ ὡς ὁ ἄγγελοι πδν ελλόνων ἀπικεέατοὶς τοῖς ξυλυκούσαο,Ἐ λιϑέντες
αὐ πῷ ἐς λόγοιο ἔλειον τοῖϑα: ἔπεμαν ἣ μέαο᾽ Λακεσιχιμϑυιοι,μὴ) δ οὕτων σύμμα
4θι,ποιραλϑιμήομίλους σε, πρδο' ὧν βουίβαρονὖν,γυ" ἐπιόνσα ἀϑὲ πἰὸ ελλωΐσνε,
ποίντωρ κου ϑαΐεαι ὅτι τιὅδ'σηρ αὐὴρ μέλλει ὁ ϑύξωνο᾽ τὸν Ἐλλήασοντον,καὶ ἐποί-
79» ποίψτα ὃν ἠῶον ςοαδν ἐκ τῆς Ασίη6, σρατηλουτῴειν ἀδϑὴ σίι Ἑλλωσοι πρόσᾳι-:
μα μῆν φριϑύμονος ὡς ἐπ’ Αϑήνας ἐλαύνει,οὗ νόῳδὲἔχωνποῖίδιντὺ Ἐλλαάσῃ ὑπ’ ἕω
υτῷ ποιήσοιιϑιαοσὺ δὲ δε ὦμιιὅς τε ἥκεις μεδοίλης, καὶ μοῖ ρά ποι τῆσσ' ελλαῖδος οὐκ
ἐλϑυχίςη μότοι οὐ χαντί τε Σικελίῃ. βοΐθᾳᾷ το ρῖσι ἐλδυ.ϑεροῦσι σίδε λλα δθε. καὰ
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σμυελόυϑεέρον, ἁλὴς μῆν Ὑ γῶν ομσι ποῖ σοι ἡ Ελλᾶσ, χεὶρ μεχαλεσωυάγυταε, ἐφ
ἀξιόμαλοι γυόμεθα "οἴσιἐπιοῦσι,ἰδδὰἡμέωνὧμλ),κουταιπροσισίδσι,ὁδὲ,μὴϑέ.-
λωσιΤί μωρέειν, τὸ δὰ ὑγιαῖνον τῆ ελλωδοοἢἀλ΄γον,τοῦτοδὲἤσῃσδιάγὸνγίνετωωνμὴ
πέσῃ “ποῖ σχ ἡ ελλάρ.- μῃ γὸ ἐλπίσῃς ἰὠδ ἡ μέωο᾽ κουταςοέλμηταυ ὃ τιόμσηο μωΐχα
τῆνατησας, ὧσ' ὁ ἥξει ποιρὰ σίγο, ἀλλὰ πρὸ »ύρυ φύλοιξαε: βουϑέων Ὁ ἡ μᾶν,
σῳωυτῷ πιμωρέειο.τῷδὲδδβουλόνϑεντιπρήγματιμτελόυτῇὡς τουτί ποιν χρισὰ
ἰ ϑέλοι ἐπαιγίνεσϑαε .ὁιμῆν., τωῦτα ἔλεχον' τέλων δὲ πολλὸρ οἰέκειτο λέχρν ποιάδι-
αὐνοϊοδῖν Ἐλληνεο', λότον ἔχοντος τολεονέκτην, ἐτολιμήσιχτε, ἐμὲ σύμμαλον ἀδὶ δα
Βαρββορονποιραιοιλέουτοο ἐλθεῖν. αὐτοὶδὲ ἐμδδ πρόπδρον δειϑίντορ βχρ βουρι-
κοῦ σιρατοῦσιυυςποι1ααϑς, ὅτο μοι πρὸ Καρχεθὸν ἰπο' νεῖκοςσι17ὁ,ἐπισιιήπῇον
τὸς το ὖν δωριέου 7" Αναξαροί ἴδεῶ πρδο αἰ γυςτοίων φόνον ἐκ πρήξασθοιι,ὑποτεί
γονηὸς τῷ τοὶ ἐμπαθοκα σιωελδυθερᾶνἀπ᾿ὧνὑμῶνμεμοίλαιὠφέλειαίτεκὴἐποιυρή.--
σιδῖν γεγόνασι, οὔτε ἐμδῦ εἴνειοι ἤλϑετε βουηιϑησοντος,οὔτὰδ᾽διωριέοςφόνονἐκσηρὰ
ξόμωνοι- "ὁ δὰ μοιτ᾿ ὑ μέα σ᾽, τοίϑε 'ποίντοαι ὑτὸ βου βουγοισι νέμεται.ἀλλ᾽6).γϑ"ἡμιῖννὴ
ἀϑὲ ὁ ἄμεινον κουτίση. νωῦδὲ ἐπειδὴ “περιελήλυιϑε ὃ πόλεμος, καὶ ἀπῖκτοι, ἐς ὑμε
κε, ὅτω δὰ τέλωνοῦ μνὲςισ' γύγονε" ἀτιμυζας δὲ πρὸς ὑμέων κυλή(θ:ς, οὐκ ὃ μοιώσο--
μαὺ μῖν,ἀ λλ ἔτοιμό ο εἰ μα βουϑίειν,πτοιρελθμονοο σρμκοσίαορ τε “τθεήρεοιο᾽τὴδ᾽σ--
μυρίους δπατλίταο,, καὶ διοκλίίω ἵσσον, καὶ σδιοφλίςρε ποξότοιο', κὴ διοιλίας σζθον
δονήτοις,κοεὲ σιολλίταε Ἱ τοσϑοβοόμουο ψελὲς, οἷ τὸν πο ἀ-ποίσῃ τῇ Ελλίώων ςρατιῇ,
ἔστὁδιαηρλεμήσωμον,ὑγρδέκομῶεπαρέξφν.ἐπεὶδὲλόγῳποιῷϑετοίϑε ὑπαίορ -
μοι, ἐπ’ ὃ, ςρατηχοὸς τὸ καὶ ἡγυμῶν πῶν Ελλήνωνγὺν ἦσο μοι πρδο' ὸν Βαβθουβον,

ὑπ᾿ ἄλλῳ δὲ λόγῳ οὐτ' δὴ αὐδςἔλϑοιμω, οὔτ! δὴ) ἄλλεφε πέμήαιμε "ταῦτα ἀκού
( 9, οὔτε ἡνέσῳὃΣύαγγος,εἰπέτεταῖδα.Ἠκςμέγ᾽ἀμώξάωοιδ΄πελοπίσηςΑγα-
μέμνων,πυϑ μονος Σ΄ποιρτιή τοις τί ἡ γεμον ἑίω ἀππιοιραιρεϊ ϑοε ὑ-ὺ τέλωνδο τε,
κα συλυκουσίων. ἀλλὰ πούτου μδὺποῦ Λόγου μηκώτι μνεοϑῆς, ὅκως σἰὼ ἡγεμονίω
Ὅι ποιραοϊόσωμῆνἀλλ᾽εἰμὴβούλεαιβοιιϑέφντῇἘλλοδὲ,ἸοϑιαρξδμιονοςὑὴΛαι-
κασῖχεμονίων.εἰσὶ ἄρα μὴ σικοιοδῖς αῤλίοϑαε, σὺ δὲ μὰ δὲ βοῤθει. πρὸς ταῦχα ὁ τέ-
λῶν,ἐπεισῇὥραἀ-πεσθαμμίδουςτοῦο'ΛόγουτοῦΣνάχρε,ὃντολόυτοαϊόνστρον
δε ὕξέφῳῃνε λόγον. ὦ ξεῖνε παιρτιῆτα, ονείδεα κοντι ὄνοι αὐθρώτσῳ,φλλέει ἐποιναῖ--
γε δὲ ὃυ μόν" σὺ μᾶζτοι ἀρ δὲ ξοέμωνοσ ὑδοίσματοι οἱ τῷ λόγῳ, με πείσεις ἀορῖ
μονα οὐ τῇ ἀμοιβῇ γυνέϑειε - ϑιων δὲ ὑμέϊο οὕτω τπαεοιέχιθϑε τῆσ' ἡγυμονίπο, ἀκθο
κιεὲ ἐ μὲ μάλλον ὑ μέων 'σεριέχε ϑαε, ςοατιὴς το ἐόντοι “σολλατολασίης ἡγυμόνα,
κοιὲ νηῶν πολὺ τολόύνων . ἀλλ᾽ ἐπείτε ὗ μῖν λόλος ὅτωπροσουζντης πουτίςοταιἡμὲσ
τοὶ ὑπείξομῖν τοῦ οὐ χαέου λόγου «ἃ »οῦ μᾶν παεζοῦὑμὲςἡγέοιθϑε,οἵδὲναυσπιπον'
ἐκ εἰ δὲ ὕ μᾶν ἡδονὴ “Ὁκουτοὶ ϑαΐλθιοσταν ἧτε μονδύοιν, »οὔ“πεξδὀγὼ ϑέλω" κοὶὼὶἢτὸν
τοῖσι ὑμέωσ᾽χρεώνὕξιοὐλέσκεσλαε, ἢ ἀπσιοίαε συμμαΐχων τοιῶνϑε δὲ ἡμοις- τέλων
μὲ δὴ ταῦτοί προιτεΐνε . φθοίστις δὰδΑθυνωΐξῶνἄγγελοςδν λακεσομμονίων, ἐ--
μείβετρω, τοῖσϑε: ὦ Θασιλϑῆ Συρηκουσίων, ἐκ ἡ γυμϑνοσ ϑεομδέῃ ᾿ ελλὰς ἀππύσεμιον
ἡμέαο᾽ πρὸς σῷ, ἀλλὰ ςρατιῆο' . σὺ δὲ δοὺς μὲ ςοατιί πέμμο μὴ ἡπεύμονος πῆρ
ελλουῖδος, οὐ προφαζνεις. ὡς δὲ ςράταγήσεις οὐ τῆ, γλίχεσιες ὅσον μά νων ποινῥο
"ον ελλίωων ςρατοῦ ἐδέου ἡγώεϑαε ξήρκει ἡ μεῖν τοῖσι Α θυναίοισι ἡσυλῴεν ἔχειν,
ταισοιμζϑσισιὧσ' δ' Λάκων Ἰποινός τοι ἔμελλε ἐσιύϑαε «κοὰ ὑπὸ ἀμφοτόνων ἀπολο-.
πύμονος. ἐπείτε ὃ ἀποίσες ἀπελοιυνόμονος δίς τῆ ναυτικῆς αὐ χίϊς οὐ χειν,τω
ἔχει τοιὁδίἰὃλαῶνἐπαῖμτοιαῤχειναὐτῆσ',ἡμιῶσ'ἐπέμον.ἡμετόδυγουβ ὕα
αὐτή γε μὴ αὐ τέων βουλομῆήων Λαικεσίχ μονἐων"ούτοισι μὴν ὧν ἡγίζεοϑαιε ζονλο-.
μωΐοισι ἐκ αὐτι τείνομων, ἄλλῳ δὰ πτοερή(ρ μον δεν γι αρχίφν. μοτην ΚΝ ὁλὺ ὧδε ποῖ
βαλον Ελλίνων ςριιῆ’ τολ εἶ σον ἐΐημον ἔστη μῆδοι, εἰ Συρηκθυσίοισι ἐόντος Αθεναῖοι,συν
χϑθόσομον τῇσ' ἡγεμονίης, οὐδχοκεότουον μᾶν ἔϑνος “ποιρεχόμονοι, μθαῖοι δὲ ἐξντεσ'
ὁ μετανάςακε δήνων»τῶν, Καὶ ομηροςὃἐποτριὸςαὐοϊοααβίσον ἔφησε ἐς τλιον ἀ-
ταικιαὔν,τά ξαε το κοι διασιοσχεῇσουςΘαηθν.ὅτωἐκὄγειδορἡμὲν ὕξι ἐδὰν λέγωιν τὰ
»ιαῦτα" με βεν τέλων τοῖσδε: ξᾶνε Αθηναῖε ὑ μεῖς ὄϊκουτε τ αὐλοντοις ἔχειν,
τοὺς δὰ οὐρ ξομούσυς ὁκώτι. ἐ πεὶ “ο΄ γίω ἐδὲν ὑππιούτας ἔχειν ὁ ποῖν ἐϑέλετε, ὀυκ ὁ
φϑαύοιτε τῆν τοι τὴν ὀπίσω ἀ ποιλλαοσῦ μονοι, κοὶ ἀγγέλλοντες τῇ Ἐλλωϊσδι ὅτι ἐκ
75 οἱταυηοῦαὶἔαραὖτῇὁ ουραίρῃ το; ὅνηος δὲὃγόορΤῷ ῥήμαθς,8,1.ϑ(λᾷλέγοιν,
δῆλοι γθὺ ὡς οὐ τῷ οὐιοωτῷ ἐςὶ ὁ ἔου» συμ μῶώτορν, τῆς δὲ τῶν Ελλήνων ςοατιῆο',
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ηἰὼ ἑωυ»ῦ ςοατιωδ. εὐδισκομβύην ὧν τί Ἐλλωΐόοι τῆοωνοὗσυμμαλάες,ἄποιζε
ὧν ὦ ὁ ἔαρ ἐκτοῦ οὐλαυοῦ᾽ ὁπαραιρεμῆνον εἰ - ἀμδὲτῶνἙλλήνωνἄγγελοιὉ-
γωστα τῷ τέλῶνι!χρημουτισοίμῆνοι,ἀπσέτολεονΓέλωνδὲπρδο'ταῦτα.δείσχομὴν
ταξὸλ ἡ.σιΕλλεδιμιῇ.οὐδιευαντου ἐὸν Βουρ βούρον ὑπερβαλέοθϑας, δεινὸν δὲ κου οὐκ
ἀναοίνν φριστίμονος ἐλϑωὸν ἐς πελοπόννη(Ονοὐδχυαῦνὑηὺλακασιμονίων,ῶνΣι
καλίηςτύραρνοο', τοῦ τὴν μῆν σίυὸ ὁδὸν ἡμέλησς, δδὲ, ἄλλες εἴχωτο. ἐπείτὸγολπταί-
ἡκξα ἐπύϑετο ἐὸν Γόβ'σὴν ὅγα βε βυκθτοι ἐὸν Ἐλλήασοντον, τοέμ'πεὶ τσὲν τηκὸν τδλσισι
τισὶ κασιμον τὸν Σκνϑεῶ αὔοΐα κῷ ον ἐσ' Δελφὲο, ἔχοντα χρήματα φτολλὰ, φλλί
συσ' Λόγον, μουρασδοκήσοντοιτίνμούχαν,ἡπεσζεται.τῇἰωμὴνὃΒουγβουροονικᾷ,το
τὸ χήματοι αὐ τῷ σδιδόνοε,κοὶ γῆν το, ὕσίρ,τῶναὐχειὁτέλων.ἐμ}δἘλλινες,
ὀπή ἀποίγειν. ὃ δὲ κασδιμεσοὗτοσ'πρότδρονοουτίωνπαραϑὲξάμονος“ποιρὰ“ποι-:
Τὸς σέ τυρανίσοι Κῴων,δβεθηκιαν,ἑκοΐν το ἔζγοιε νκοὲ διεινοῦ' ἐπαιόνερο οὐϑενδο',
ἀλλ ὑπὸ σικοοσιυύης (ἐς μέσον κῶσισιπου]αθεὶς σέ ἂρ χὴν ἴω ἐς Σικολίζω. οἴδα
μὲς Σαμίων ἔσω τε μὴ κονοοΐκησε πόλιν Ζάγελην σίὼ ἐσ Μεοσήνην μεταβαλξσαν
“οὐνομοι ποῦ ον δὰ ὧν ὁ τ λων ἐν καίδιμον καὶ ποιῷϑε Ξόπῳ ἀπαιν μονον., δίῳσὶ--
κοικοσιδην,τήν,ὧιαὐὡςἄδλην σμοΐδεε ἐξίαιν,ἔπεμσεοδο ἀϑὶ οοἵσι ἄλλοισι σικοίοισι,
οἷσι ὑ2 ἑωντον δι γασμμεούοισι,ν) “'δὲ ἐκ ἐλοίλεςον ουτίων ἐλείτσεν 'κρατηζις πὺ με
μάλων χρημοίτον,διτἔλωνἐπεβάπε, ποιρεὸν κουτὰοζαῦς ὄκ ἐϑέλησε " ἀλλ ἐπεὶ
δὶ Ελληνεσ' ἐταεκροΐτη στιν τῇ ναυμαλᾷμ, καὶ Ξόνξης οόκεε ἀπελαυνων κοὰ δὲ καὶ
ἐκεῖνος ἀπίκατο ἐς σίῳ Σια λίην, οἰγὸ πτοίντοι τοὶ χοήμουτοι ἄχρρν « λέγ) δὰ καὶ τά
Ἀὑηὴ ὦ ὡ εικαλίᾳ οἰκημοΐων,ὧσο' ὅμως νὴ μέλλων οὐξχεαϑν ὑπὸ Λακεσίχιμον ων ὃ
τέλων, ἔσο, θησεὁ γοῖσιΕλλησι,εἰμὴ ὑπὸ Θόρωνος “οὗ Αἰνησιδή μου Ἀκραγαντίνων
μουναβγου ὑβελοιθεῖσ, ὁ} τμέρες τήριλλος ὃ Κρινίπσσου, τύροννοσ' ἐὼν τμέρηρ, ἐπ
γυ ἐτο᾿ αὐτὸν “ὃν χρόνον τοῦτον, Φοινίκων, καὶ Λιβύων, καὶ τ βιρῶν,κοὰ λύων καὶ
ελισύκων,ΚοιΣ Σουρδότων; καὶ Κύδεἑων “τθεΐνοντοι μυφιοίσδιο', κοιὲ ς᾿ϑατηγὸν αὐ-
τῴωνναμέλποιν “ὃν Αὐνωνος,Κοραηδονίωνἐόγτοιβασιλῆα'πουτοὶξεινἡιντοσἰὼἕων
τοῦὃτήριλλοαοὐογνὥστις,καὶ μόδλιςαι 2. σίρ Αναξίλεω οοὔ Κρητίνεω προϑυμὲ
υν, ὅσ᾽ Ῥηγίσυ ἐῶν τύραννος, τοὶ ἑωυτοῦ τῴκνα δοὺς δμήρους αμέλκᾳ, ἐπεῆγί μὲν Ὁ
σἰὼ Σικελίην τιμωρέων πτῷ ταενϑερῷ «Ττποίλλον γουβ εἶχο ϑυγασπόνα να ὠλεῶσ,τῇ;
οὔνομα ἰωὗ Κυσιζππηοὗτω δὲ οὐκ οἷόν το νὸν ὄμωνον τέλωνα δου,ϑέειν ποῖσι Ἐλλασι,(--
ποπέμπειν ἐς Δελφοὺςτοὶχοματοι" πρὸς δὲ κοὰ τοῖϑε λέχοισί,ὡφσωυέξῃ πῆς αὐ
τῆς ἡ μέρη οὔ το τῇ Σικελΐῃ Γέλωνα καὶ Θόρωνα νικᾶν ἃ μέλιον τὸν ἡοιραηδογιον,
καὶ οὐ Σαλαμξει οοὐς Ἐλλινουσ δν τι δ σαν.τὸνδὲΑμυύλαοινκοιρομιδόνιονἐόντοι πρὸξ.
ποιξὸρ, μηξόϑεν ϑὲ συρηκαύσιον, βαισιλδύσιαντοίτεποτ᾽αὐοαγαϑίζωκαρχισδονίων,
ὡς καὶ συμβολή το ἔγενετο, καὶ ὧο ἑοσυῦ» τῇ μάχῃ, ἀΦανιοϑῆναι τὶν θάνομοαε: οὐ"--
τὸ γὺ ζῶντα, οὔτε ἀποθανόντα φαυνΐγοιι σὐσὶχμοῦ γῖο'"οὸ “τοῖν γὸ ἐτσεξελθεῖν διζε
μων τέλωνα ἔςι ϑὲ ὑτο' αὐ τέων Καρχηδονίων ὅδε ὃ λόγος λελθμονος εἰνσνε χρεωμέ:
γῶν, ὧς δι μῖ Θουρδουροι, » ἸσιΈλλησι οὐ τῇ Σικελίμ ἐμάλοντο, 0} ἡδοὰρ ξάμουοι μέ:
χοισδιοίλης ὀ ζες δὶ τοσοῦτο γου λέτετοι ἑλκύσου. τίῶ σύτασινὃδὲ᾿μιέλκαςοὐ;
τούτῳ τῷ χρόνῳ μϑέωνοὐτῷςοαερπέσιῳ,ἐϑυΐςη»καὶἐκοιλλιερέετοἀϑὲὶπυρῆςμεγοῖ
λης, σύματα ὅλοι πουτοιγίζων. Ἰσὶὸν δὲ Κοπσὴν 'ππῶν ἑωυτοῦγινομθόεν,ὧσἔτυχεἐπσε-
πσενοῖον τοῖσι Ἱρόϊσι, ὥσε ἑωυτὸν ἐσ' “ὁ πῦρ" οὕτω δπουτακοιυ ϑέυποι,ἀφαν οϑῆναι.
ἀφανιοϑέντι δὲ αμΐλκᾳ Τόπῳ ἄτε τοιότῳ ὧν Φοίνικες λέχουῶ, εἶτε ἑπτόνῳ ὡς Κὰρ
χηδονιοι,τοῦ. μῆῤοἱϑύουσι:ποῦὉδὲ,μψήματαἐποίηίινοἱ “ποίσῃσι τῇσι πόλισι ἢ:
ἀγρικίσίον"οὖαὐτῇτεμέγισονΚαρχηδόνιοι.τοὶμδὺἀπὸΣικαλίποισαδτοι"Κόμκυ
φασι δὰ χοΐδε ὑ πσοκοιναίμονοιοὖσιἀγγέλοισι,"Ιοαὖϑεἐποίησαν«καὶγϑὺοὐπιδπαρε
λϑίμξανον δ᾽ αὐτοὶ, δπϑρ καὶ ἐς Σικελίην οἰπίκονηθ, λέλοντιρ τοῦς αὐτοῦσ λόγουσ,
᾿ς κοὶ πρὸς τέλωνα ἔλεγον' ὀϊδὰ,ποιρουυτίκοὶμὴνὑπσέοκον“πέμ'πειντο,"ἡἀμυνέ
ἐν, Φράζοντες,ὡς οὐ' στρ. “πϑρ 0170 (ι ὅ8) κ Ἑλλὰς ἀπολλυμῦνε.ἰοῦγωσφαλῇ,σῳεἷς
πε ἀδὰν ἄλλο,ἢδουλδύθισίτῇ πρώτῃ τῶν Ἡμερέων «ἀλλα πιμῶρατόοἐἴω ἐσ ὁ δα
πότον. ὑπσεκροίναση μὴν οὕτωδὺ πρόσω"ποῖ. ἐπεὶ δὲ ἔδιᾷ Θου,ϑέν, ἄλλανοίοντας ἐ-
τολήρωσοιν νέα ἑ ξήμον τοι- μϑπς δὲ αὐαλβούτοο', προσέμιξαν “πῇ πελοποννήσῳ.
τσοὶ Πύλον καὶ ταίΐναρον γῆς τῆ Λακεσθιιμονΐων,αὐεκσίχωνον τοὶσ' νέασ', καρ άδὺ,
κέοντος καὶ οὗ τοι ὧν τύλεμου ἱπσεσίεταυ, ἀελππέοντες μὴν ποῦς πλλεευσ' ὑπόα
λέεϑαε, δοκίώοντος δὰ δὲντι σὴν μουτοικρατησιχΥτοιπολλὸν,οὐὐἐάν"ποίσῃ!τῆσεΕλ'
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λάδος ἐποίδη ὧν ἐπίτηδες γα ἔχωσι πρὸς αν Βέρσην λέει “ὧδε. ᾧ δασιλδὶἐν,
“ποιραλαμβανόντων τῶν Ελλήνων ἡ μέας ἐσ τὸν πσύλεμιον ἄξιον, ἔλοντος δύναμων ἐϊς
ἐλαλήςαν, οὐδὲ νέαοἱἐλαχίφοςπποιρασάντοο'αὐ, ἀλλὰ τολείςαις μετάγυ Αθηναίας.
οδι ἐθελήσιομῆν τοι ἐναντισίϑοϑοις,οὐϑέτιἄτοοϑύμεονπα[ἢσουτοιαῦταιλέγοντας,
ὄλσιζον τσλέου τι τῶν ἄλλων οἴσραϑ». ποίπσόναὖκαὶ ἐπέγετο ὡς ἐμοὶ δοκέᾳ - πρῦο' δὰ
εὃν Ελλινάς σφι σκῆψις ἐπεποίη»». τῇπσθν δη καὶ ἐχλή(ουνὉ - αἰτιωμύδων γοῦρ τῶν
Ελλήνων ὅτι οὐκ ἐθουϑεον,ἐφαίλιν τοληρῶσουιμὲἐἑξήκονταΚιίρεασ,,οἱπὸδὲ ἔτασι
ἔων ἀνέμων ὑπαδὸβαλεᾷν μαλείω οὐκ οἷσι το γενξοϑακ οὕτω οὐκ ἀπικξαθιιεὶς Σαλὰ
μᾶνανκοξ οὐδεμιῇ κακότητι λάφθῆγοι τῆς ναῦ μαίας" οὗτοι μὴ οὕτω διεκρούβρωντο
ὅσ ελλίωαο᾽ . Κρῆτοςδὲ ἐπείτέ σζρεαο᾽ παρελάμβανον δ ἀδὶ ύτισι τα θέντες
Ἑλλήνων, , ἐποίηίοων τοιόνδε πέμ|αντος κοινῇ ϑεοπρόπσουο ἐς Δελφοῦστὸνϑεὸνἐτμ
ρώτων,ἐἰστρἄμφνονγίνεταιτιμωρέσυσιτῇἘλλοίοοἡδὲπυιϑίῃ,ὑτπεκρίνα. .
 νήπιοι, ἐππιμέμφειϑε σαὺ μῆν ἐκ τῶν μωελάω τιμωρημάτων Μμέγωσ' ἔπεμψεο,μα-
νύων σθικρύμιατοι»ὅτιὧιμίν,,οὐ(ξιωεξεπρύξαντοαὐτῷ“ονἐνκαμέκῳθαύατονγενό-
μῆνονεὖμεὶςδὲκείνοισιτίῳἐκΣ΄ποΐρτησ'αὐποιθᾶσανὑπ’αὐοϊρὸςβουρβούλουτυνοΐὲ
«οι.τοῦ τοι δἱ Κρῇτος ὧσ' ἀπενφχθίντα ἤκουσαν, ἔοοντο τῆς τιμωρίης"λέγωυτοι γον
μίγῶ πουτοὶ ζύΤῇ σὰ διοισδέλου οἰπακόμῆνον ἐς Σιπονίζω, τὴν νωῦ Σικελίίω ποιλόυμζ
"ἰω., ἀποθανᾶν βιαίῳ θανάτῳ. αὐοὶ δὲ χρόνον Κρῇτοιο', ϑεσῦ στρι ἐποοβωύανηος 'ποῖν--
τος,ταλίω πολιχνιτίῶων τὸ καὶ πρακόϊων, ἀπικομῆῥους ξόλῳ μεγάλῳ ἐς Σεκουΐίω,
πολιορκίψνἐπἔτεαπέντοπόλινΚαίμακον.τὴν,κουτἐμὰἀκραγανηῆνοιἐνέμονηρυτέ--
λος δὲ,σὐ δυναμίϑους οὔτε ἑλᾶϊν,οὔτε 'ποιραμένφν,λι μῷ βυνεσεῶτας,ἄπολιπόντοις
δίχα ϑομοὼς δὲ κοιτοὶ τ απυγίζυγενέ λοι -τλώοντοις, ὑτσλαβόύντοίστῇεοὐο᾽χειμῶνα
μέγαν,ἐκοαλέφν ἐσ τί γῆνο σιωνουραλϑέντων δὲ τῶν ταλοΐῶων, οὐδὲ μίἑω γάρ σφι ἔτι
τϑματὲν ἐς Κρήτην φαζνεοῦν ἐνθαῦτα Υοίζω πόλιν κτί(ρυντοις ,πουτοι μένοί τε, καὶ
μεταθαλόντοις,οαὖ τὶ μῆν Κρητῶν, τά πυγος Μεοσαπίεςγῶν ἐαϑν. αὐτὶδὲ ἦν ἔίγοικ νησιω
τοῖς ἡ πειρώτοις " οἰγὸ δὲ γρίης πόλιος, τοὶς ἄλλαι" οἰκῆίθυς τὸς, δ τουραντίνοι χρό
νῷ ἄκϑλον πολλῷὑξαν ᾿κάντο;, προσίπγαιίον μεγάλως. ὥστε φόνος ἑλλίω κοῖς μέγι
ςος οὕηοςδὰ ἐγζιο ποίντωυντῶν,ἡμεῖσ᾽Ἰδιμῆν,αὐτέωντοτουραντίνων,κοιὰηγάνων"
δὶ ὑπὸ μικύϑου 79 Χοίρου αὐοαγκαξόμνοι πῶν ἀςιδν, κοὰ ἀπικόμβνοι τιμωροὶ τουραν
τίνοισι, πέθωνον Τιοάλισι οὕτω" αὐ τίων δὲ τωρανπίνων οὐκ ἐπίίω ἀαῤιθμόσ οδὲ μίκυ
9υς,ὐκέτης ἐὼν Ανακέλεω,ἐ πίϊοπος Ῥηγίου κοιτολίλφητγοσδηος. ὁσιστόν ἐκκπεσον ἐκ
Βηγου,κοὰ τε γέΐῳ σί Αρνοῤσῶον ἐϊκήζις, αὐέϑηκεἐνδλυμσίᾳ«ὅ9πολλοὺςαὐοἰδιαῦ
ταςἀλλα πὸ μὴν κουτοὶ Ῥυήνους τὸ κοὰ ταραντίνες τοῦ λόγου μοὶ πτοίρον,θηκὴ γέτο
γε, ἐς δὲ σίὼ Κρήτην δδημωθέϊσανὡςλέγουσιππραίσιοι,ἔσοιεΐζεαϑνἀδλουσ'τοαὐθρώ-
πουο', καὶ μάλιςα ελλίῳαὐ .1{1ι6ὲ γενᾷ μξὰ Μίνωα τολϑυτήζενται, πενξοϑνιε τοὶ
Τωϊκοῦ ἐν ποῖσι οὐ Φλαυροτοΐτους φαΐνεοϑαε ἐόντας Κρῆτας τιμωροῦσ Μωέλεωιἀῳ
“ουτέων δέσζρι ἃ πονοτή(οςσιἐκΚρήτης,λὶμιόνποκοὰ λοιμὸν γενξέαϑιιε Κοεὲ αἱ οἿσι,νὴ
τοῖσι προθάτοισι. ἔςτο "κα σιδύτερον ἐρημωθείσης Κρήτηο' μδὶ τῶν ὑπολοίπσων, βίους
οἱ τίὼ νωδ νέμεαϑ» Κρῇτος ἡ μὴν δὰ πυϑίῃ ὑπομνόσασα πτωῦτοι,ἔσωΟου λομλδους τι
μωρέφν τοῖσι λλῆσι. Θεασν λυὶ δὲ ὑπὸ αὐαιγκοαξησ ρπρῶτπον ἔ μήσισαν, ὡς διέδεξαν,
ὅτι οὔσφιν ἤγσνευς,τὰ(ὧιΑλϑιάοιωιἐμπχανέωντοκ᾽πεΐτογοιρἐπυϑέανΡτοίλασαμέλ
λοντοι σεκίδαΐιφν τον τ ὅσην ἐς σιὼ Εὐρώπην, πέμπουσι ἐςτὸν ἰαϑ'μὸν ἀγγέλους. ἐν δξ

-ὕ᾿» “" ΄ , μος 2}. Ἴ 3, ὦ ττῷ Ἰοϑ'μῷ ἐσαι ἀλισμένοι χρόβουλοι τῆσἙλλάδος,οὐβαιρημένοιἀχὸ τῶν τολίων
ποὶ ἀμείνω Φρονεόυ σέων περὶ τί ελλάσικ.ἀπιιθ μενοι δὲ ἀδὲ γούτους τῶν Θεοσυλῶν
δι ἀγγολοι, ἔλεον,αὔοίοόϊ᾽ ελλίωδ, διε φυλοαασεαῦν τὰν ἰαβολίω πἰὺ δλυμπικζω,
να Θεοσωλίμτο κουἡσύμποισαχὴελλὰσἐνσκέπῃ“οὗ“σολέμου.ἣμέϊς μέν νιν ξ“ΟἿ
μοι ἀμθ) συμφυλάσσφν. πέμπειν δὲ χρὴ κοιὶὗμιξουο'ςρατιίωὸπολλίμὡςἃμὴπέμο
πο ἰαἰςαοϑεὴ μέωσ᾽ ὁμολογήσειν τῷ πόδ σμοοῦ γάρ “Ρι προηοῦτα μένους τοσῦντὸπρὸ
τῆς ἄλλης Ελλάδος μοαΐουο πρὸ ὑμέων δ εἶ ἀπολέοϑαειδουθέᾳν δὲ οὐ Θουλόμενοι,ἀ--

νουγκοιίην ἡ μὲν οὐϑεμέ ἰω δϊοί τᾷ ἐδε προσφέρν"οὐσὸιμᾷ πὶ ἀδυνασίῃς ἀνάγκη κρέσσων
ἔφυ ἡ μεῖς ὃ πειρησόμεθααὐτοίτινὰσωτηρίίωμηχανεώμενοιταῦτα ἔλεγον δὶ Θεσ-
Θλοίὦδὲελλίωδι'πρὸςτοῦταὶ βελϑύσαν ἐς Θεοσαι λίΐω πέμπειν νουτοὶ θάλασ
ὅν πεξζδὺ ςεατὸν Φυλάξοντατίἐσβθολίμὡςδὲσιωελέλθοὁςραὸς,ἔπλεε σ᾽ Εὐ-ρἰπουδπικόμενος δὲ τῆς Αχαεΐηςἐςἄλλον,ἀποβὰσ,ἐπορδύετοςΘεοσαλίίω,,ποὶσ'
"νίασ᾽ αὐΖῶχατάλιποῦνκαὶἀπικέκἐοτοὶτέμπεαἧςπὸἐσβολίωἥαῦὸορὸμὰ



ἩΡΟΔΟΤΟΥ
κεδονίης πὸ νοίτω ἐς Θεοσαι λίζω Φέρᾳ πποιρὰ πιονφὸν τῷταμὸν, μετα ξὺ ὃ οὐλύμῳν ἐῷ
οὔρεο; ἐόντι, καὶ τῖϊσ' Οοσης ἐνθωδίτοι ἐςρατοπεσιδύον"» τιῶν Ελλήνων ποτοὶ μυρίουσ
δαλίταισυλλειέντὸ καί σφι προσῆνἡ ἤῤθεοσοι λῶν ἵτασος ἐσρατέγως ϑὲ Λακεσίχεμονίων μὲν,εὐαΐνερς ὃ Κουρόνου 3" πσολεμαῤχωῶν ἀβαιρημένος, γώνος μέντοι ζῶν ἠξ δασιληῖδ' Αθίσαίων ὃ,Θεμισοκλέης ὃ Μεοκλέος. ἐμέναν! ὀλίγας ἡμέρας ἐνθαῦπα-ἀπι

κόμενοι ἢ ἄγγελοι παρὰ Αλεξαδοίος ἢ" Αμαύπο, αὐοίοὸς μακεδόνορ. (ἀωε βέλδυδν
σφι ἀποιλλάοσεαϑν,μῃδὲμῆῤογτοιςἐντῇἐσχθολῇκουταποιτη θῆναι ὑπὸ ἠδ ςραήᾷ ἐπι
ὄνηος,σημαΐζοντες τὸ τολῇ3ος ηἰ ςρατιῇς "ἡ τὸς νέοιο᾽ ὡς δὲ δγοί σφι πωῦπα σωωε
Λόνον, χουσοὶ γοῦν ἐδόκεον συμοπλϑν,καΐ σφι ϑόνοος ἐφαίνετο ἐῶν ὁ μακεσλὶν, ἐπεί
θοντοδοκέφν δέ μοι͵ἀῤῥωσιίῃἰωτὸπεῖϑονὡςἐπίϑοντοκαὶἀλλίωἑοῦσανἐσβολὴν
ἰς Θεοσυλὲς κου]ἃσέιῦαὔωμακεδονίἕωδἰ,τιεῤῥοιξῶνκοιαΤόννονπόλιν,τῆπϑοσὰ
καὶ ἐσέθαλε ἱι φρατιὴἡΞόνξεώ,κοαξαύτος δὲὁελλίωδιἀϑὲποὺς νέα.ο᾽, δ-πίσω ὃ
πορόϑοντο ὃς ηδν ἰοϑ᾽μόν αὐτῇ ἐγένετο ἡἐς Θεσσα λίἑω δρατιὴ, βασιλέος το μέλλον -
"»; δια βαίνᾳν ἐς πἰὼ εὐρώπην ἐκ τῆς σίας, καὶ ἐόντος ἔσῃ ἐν Αὐὐδιῳ"Θεοσαλὼδὲὅλη
μωϑέντος συμμάχων,ὅτωδὴἐμίδισανπροϑυΐμως,οὐδέτιἐνδοι ατιῦς, ἔἰοτε ἐν ποῖσι
πρήγμασι ἐφοΐνον;» Οασιλί! αὔοίοῖν ἐόντος χολσιμώτο1.6δὲΕλληνόϊ»ἐππείτοὧπι-
κα ἐς Ὅν ἰοϑ μὸν, πλδύονην πρὸς τὰ λελθώντοὑπ᾽Αλεξαζοίος,ἢτετήσοντοιἊν
πόλεμιονκοῦἐν δΐοισι χιόροισιἡνικῶ(ςδὲγνώμηἐγύνε.ο,σἰὼἐνΘόλμοπύλῃσιξσββο-.
λίω φυλάξαι" εινοτέρη γα ἐφαίγε» ἑοῦ σοι τῆς ἐν Θερσα λίᾳ,κοὰ ἅμα ἀνγαοτέρα το
γῇ ο ἑωυτῶν - σἰρὼ δὲ ἄξαπσονσ᾽(ὁἡλωίωὁἁλόντεςλλίωωνἐνΘόλμοπύλῃσι,ὅδε
ἔϑασοων ἐδίθυν πρότερον,ἢπδρἀπικώμᾶνοιἐςὁὅδμοπύλωσἐπύϑοννρτρηλανίων.ταῦ
τὴνὧνἐ βολ δύων» φυλάσσοντοςπιὸἐσβθολίω,μὴποιοιίναιἐςτὴνελλίσνι"ἐνΒαῤ
βαροιοτὸνδὲ ναῦ τικὸν σρατὸν τολέφν ἀϑὶ γῆο τῆς τοιαιώτισοσ᾽ ἀϑὲ Αρτεμίσιοι .
τοῦτο γοῦν ἀγροῦτὸἀλλήλωνξοὶὥςτετοῖνθαΐεοϑιχετοὶκοιτ᾽ἑτέρουσἐόνται.οἱτε
χδροι οὕτως ἔλουσι. ἄξιο» μδ χα Αρτομέσιον ἐκ τον' πελάγεος «ον θραϊκίου δ δὐρέος
(ἰυάγωται ἐς σεινὸν ππόρον͵ τὸν μῳτοιξὺ ἐόνχοι νήσου το Σκι ά,30υ κοι α' πείρας μαγνησΐ--
ἡς ἐκ δὲ δ τε ινοῦ τῆς εὐθοίης ὅσα τὸ Αρτιμίσιον ἐκδέμε ται αἀγιαλός. ἐν ϑὲ, Αβτέμα-
δὸς ἱρόνἡδὲαὐδᾷ τευλᾷνος ἔσοδοσ'ἐςσἰὸἘλλάσιαἐς! τῇ, Ξεινοτάτκὴ μ᾿ αλεθρον.οὗ
μένορι πουτοὶοξιοο΄γ' ἐπὶ τὸ σεινότοιτον τῆς χύρης τῆς ἄλλες, ἀλλ᾿ ξμηροοϑίν το Θόδ
μοπυλέων κοεὶ ὅπιεϑων "κου τολπσηνουὺςὅπιοϑω ἐόντασ ἐοῦσα ἁ μαξιεθο μούΐνυ,μὴ
ἔμιπροοϑεν πουτοὶ Φοΐγιποι τρταιμὸν ἀνγαον' Ανθηλῆς πόλιοσ, μα ξιηὃς ἄλλῃ μολΐη.
δὲ Θόρ μοπυλέων "5 μὲν πρὸς ἑ «πέρης ὅρος ἀβατόντοκαὶἀπόκρημψον,ὑυλὸν,αὐα-.τεῖνον ἐςσώ οὔταν.δὲ πρὸς τὴν ἠῶτίϊςὁδοῦ θάλασσα ὑ-ποϑέκωται,, κοι τενάγια.
ἔστ ἐν τῇ ἐσόσιῳ ταύτῃ δ μὲ λεζῶ,τὸ, χύζασ ποιλέσσι οἱ ἐπιχώριοι βωμὸς Ἰοίον
παρηρακλέος ἐπ᾿αὐ ΟἹσιέδέσιμῳτο δὲ τεῖχος κουτοὶ ταύτοις τοὺς ἐσβολάςνὴγῖγε
ποιλακὸν πύλαι ἐπῆσαν ἔσάμαν δὲ Φωκέσῖ» 5 τεῖχος, δείιντ ἐπεὶθεοσα λὰ ἔλιϑον
ἐκ Θεασρώωτῶν ὀἰϊκήσοντος γᾶν τὰν ΑἸολίσεο, τήνπϑρ νωῦ ἐκτέωται.τεδὰ“πειρῶ--
μένων τῶν Θεοσα λῶν κουτασρίφειϑαξ σφεα, ἄξοο “προεφυλάξαν ὦ φωκέδι». κα
τὸ ὕσωρ αὶϑερμὸν γότο ἐπῆκαν ἀδὲ τὴν ἔσοδον, ὡσὰν χαραοϊβρωθείηὁχιδ᾽ρος,ποῖνμ᾽
καεκώμενοιδκως μή σῷι ἐσχδάλοιοων οἱ Θεοσοιλοὶ ἀϑὲ τὴν χώρηνοτὸ μέν ναυτεῖαὸς Ὁ
αβχοίξον (απο λακοῖ᾽ τὸ ἐδίσιμιν«κοὰαὐτολέοναὐτονἤδηὑπὸχρόνουἔκφτο.τοῖσι
δὲ αὖτις ὀρϑώξισι, ζδοξε ταύτιποιμαύφνἀχὸτῆςΕλλάδοςονΒουξξουρον.κωμῳ
δέ ἐστ ἀγαθτοΐτω τίς δδοῦ᾽ Αλησενοὶ ομὐομα . ἔκ ταύτης δὲ ξπισυχιξοϑοι ἐλογί ον.
ἃ ελλινδῖνδὶμένγανχῷροιὅτοι“ΟἿ σιελλυσι ἕζγουι ἐφαίνονερ ἐπαιτή ϑιοι.ὅστοιντοιᾺ
προσίςψάμενοι, καὶ ἐπιλογιεϑέντος, ὅτι ὅτε τολήθεϊ ἔξασι χρ ας ὁ βαββαροι,βτς
ἵππτῳ,ταύτασφ, ἔδοξε δέκεαϑο ὧν ἐπιόντα ἀδὲ τὴν Ἑλλάσικ ὡς ἢ ἐπύϑϑον»» ὧν πόβ
σὴν ἐόντοιὲν τπιεοίμ,σαλυϑέντως ἐκ τον' 169 μ8,ἐσρατοΐον» αὐ τζων ὧι μὲν,ἐςδμοὸ
πύλασ᾽ πιξῇ ἄλλοι δὲ ιουτοὶ θάλασσαν ἐπ Αρτεμίύσιον.δἱ μὲν δὲ Ἑλληνδῖν κουτοὶ τάλος
ἰδοήϑεον σγατοι χϑέν τες. Δελφοί δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐχριςηριάζοντο τῷ ϑεῷ,αδὸ
ἱωνυτῶν κοὰ τῆς ελλάδος νοιταῤῥωδακότες καζσφι ἐχρήσθηαὐ μοισι δὔχιαϑ,. μεγά-.
Λεσ' γὐ' τούρους ἔσεσθε τῇ ελλάσι συμμάλουφ- Δελφοὶ δὲ δεξοίμενοι οὐ μαγτήϊον, πρῶ
σὰ μὲν Ἐλλένων οἷσι Θουλομένοισι ἕζψοικ ἐλδυϑέροισι,βήγγειλαν τὰ χονοϑέντα αὐτοὶ
σι"κοί σφ δεινῶς πουταῤῥωδέασι χὃν Βαῤόαρον ὑξαγγωί λαρτορ, χάριν ἀϑαύαερν κουτζθων
τὸ. μζε δὲ ταδγα,ἃΔελφοὶ"οἵσιαδέμοισιβωμόντοἀπεδέξανῃ ἐν Θυ{ες, τῖτσϑὸ τῆς.
Κηφλοσυν' ϑυγαβὸς Θιίης οὐ τόμᾶνός ἐςι, ἐπ᾿ἧςκαὶὃχὃροςξωος χὴν ξ-στῶγν μέν ἔχει.
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καὶ ϑυσῖᾳοἱσζρεοιομὲτασιν.Δελφοὶμὲδκουτὰτὸχουήριονἔτικαὶγεῦεδὸαὐξ
μους ἷ Λαΐσίκον τοι "ὃ δὲ ναΐσ τικθς ΞόΡ ξεῶ ςθαὸς δρμεώμᾶνος ἐς Θόλ᾽μης σύλιος, ἴτοῦ
ρέθαλενευο τῇσιαῤιτα τολεύσῃσι δέηοιϊ ϑὺ Σκιάϑου ἔνθα ἔσαν προφυλάοσουσουνέ
ὅν Τεῖς ἑλλίω δες, οιφι ὑπτοῖὴ δλγινζαμιοὰ ἀπική.προϊδόντος ὃ ὅτοι ποὺς νέας ΠΝ
δαρβωΐών,ἐς φυγὴν ὥρμηξυν.πίὼ μᾶὺ δὰ βοιξ ωΐην, τῆσ,ἶρχα πιρηκᾶνος, αὐ τίποιαἃ
ρέσυσι ἔπι από μῆνοι δι Θα Θουροικοὶἔπειττῶνἐπιβατέωναὐτῆοτὸνκοιλλισεύ-
ουτοιἀγαπύντοο, ἀϑὶ τῆς πρώρυς τῆ ς νηὸς ἔστραξαν,σιαδίξμον πσοιδἰμᾶνοιτὸν,ἄλον
τῶν ελλίώώων πρῶωνκαὶμοίλλιφοντῷδὲστραγιαοϑένἊτούτῳ,“οαὔομαὧδλέων.
τοίχα; σ᾽ αὖτι κοτὲ οὐνόμορς ἐποιυΐροιτοἡδὲαἰγινωζη,τῆς,ἐξιηραῤχιεΑσωνίδηξ,Καΐ
τινοΐ σζϑι ϑόρυθον “ποιρέσω,τύ.ϑεῶτον’τομυόουἐπιδατρύονηος,αὐοίρὸςἐἐρίσουγυνομέ
νου τοι τὴν τίιὸ ἡ μέρίω«ὃςἐπεισὰἐναδεὴλίσκεν, ἐς ὥξερ αὐτεῖχι μαλχόμος, ἐς
ὃιουτοκρεσυργίίθη ἅποις. ὡς δὲ πεσοὼν οὐκ ἀπέθανε, ἀλλ᾽ἰ( ἔμπνοος, οἱ τι ἐδίθμι δσϑὸ
ἐπεβάτευον τὴ τῶν νεῶνσ᾽αὐετῆνσίὼἐκεῖνο,“περυποιῖσοιΐμιν“πιρὶτολείςαυἔφριν-
ὥντοισβύρνεσί το ἰώμενοι τὸ ἕλκεα, κἡ σνσδόνος Ὀνοσίνης τολαμῶσι μοιτειλίοσοντες "
κοιῖ μεν ὧφ' ὁπίσω ἀπίκον ἐς ἡ ἑωυτὸν «ρα πεδὸν,ἐ πεδιείκυυίουν ἐκπτοιγλεόμενοι
ποῖσί τῇ ςοατίῇ περιέποντος δ... δὲ ἄλλους, θν,ἔλαδον ἐν τῇ νηὶ τούτι περιεῖ πον
ὡς αὐοϊοιίτσυσδε. αὐ μῆν φᾷ δύο τῶν νεῶν, οὕτω ἐχειρωθη(νοἡ δὲ Τύτη., τῆς, ἐτιηρουβ-:
χος Φίρμοσ' αὗὴρ οὐβίμυ αἷος, Φύγουσικ,ὑβοκέλλφ ἐς τὰς ἐμθολὰς τον πω φοῦ κοὶ οὐ
μὲν σκάφεος, ἐκράτο (αν οἱ Θαβοουροι.τῶν δὲ αὐοϊῶν,οὐ. ὡς γοιὺ δὰτοίχεφοιὁπιο
λὰν τῆννξαἐςΑθηνοίξοι,τσϑορόντοσ'πουτοὶΘεοσλίην'πορδυόμενοιἐκομιζοϑηωνἐς
ποςΑθήνας.ταῦτα ὁ Ἐλληνόδ οἱ ἔπ' Αρτομασίῳ ςιϑαγοππεσδιδυόμενοι τσμυ θανόμενοι δ
σερσῶν ἐκ Σά ϑου,πυϑόμενοι δὲ κουὲ ηρυτοιῤῥωσήσοντίςοἰ)ν᾽Αρτορωσίουμετωρ
μέξζοντοἐξχαλκίσικ,φυλάξοντασ'μὲντὸνΕὔρυπον,λείποντεςὃἡμϑροσκόπονο“ππεοὶ
τοὶὑ ἰηλὰ τῆς εὐ βοίης «τῶν δὲ δύ νεῶν τῶν δωρβαβων  εῖς ἐπέλασον πιρὶὉδ-
μα μεταξὺ (δὲ Σκιαΐϑου το καὶ ΜαγνησἰεςνκουλεόμενονδὰΜυρμηκα.ἐνθουῦταοἱΘοΐρ
βαροι, ἐπεισ «ήλιν λίϑου ἐπέδωκαν,κομαΐρεντεςἀδὲἃἔραα,δρμοϑέντος αὐοὶἐκ
Θόνμης,ὥς στο! Ὁ ἐμποσῖῶὸν ἐγωόνεενοιθαρὸν,ἐπέτσλεον"ποίσῃσιτῇσινηυοὶἐνδεμοιἡμέ
ραδ᾽, ποιῤέντος μεξὰ σίὼ Θασιλέοσ ὑβέλασιν ἐκ Θόδμες . τὸ δὲ δὲ μά στθι πουταγήσοαορ
ἐδυ ἐν πόρῳ μάλιςα Παίμμῶν σκύριος -πταυκμερδν ἢ σλώον τοῦ δι ΟαβὋουροι, βανύουσι
τῆς Μαγνεοίης χώρες ἀϑὶ Σηπσιάσδιτοκουηὃναἰγιαλὸντὸν μεταξὺΚαοϑαναίηςπό-:
λιος ἐδυ τοι;κοὶὰ Συπιάδος ἀντῆς μέχρι μλδ νον ούρυ 78 χόρου,κοὶ Θόν μοπυλίων,
οἰποιθός τοποικῶνξηνδ᾽ςραγός.καὶ πολῆϑος ἔΐω τηνικαῦτα τι ὡς ἐπ συμθαλεύ-
μένος δδοίσκω τόσον,τῶν μᾶὺ ἐκ τῶῦνεῶν τῶν ἐκ τῆς Ασίης ἐουσίωνἑΠΥἃΝὴ σδιρτοσί
ΟΥγκοιδ γᾳ λιξωνοτὸνμὴναβ χίκξον ἑπιοΐστον ποῦν ἐθνέων ἐόντα δ μελον,τέοτεροιοκαὶεἴ-
Κοσι μυριάοίθες ,κοῖὶ πρδο', χα Διοσδε το Κοὲ τοβαμοσίου ς,ὡς αὐὰδυο σἶους αϑοίροιο᾽ λο
γιζομένοισιξν ἑκοΐσᾳ νηΐ. ἐ πεδέτενον δὲ ἀδϑὲὺ τουτέων τῶν νεῶνχὼοἷςἑκοίξωντῶνἐπι
αϑοίον ἐπιβατίων,δσέωντο,νὴΜήσων,κοιὶΣακέων,διήκοντοιαἰοίοσϊ».οὗηοςἀλ
λὸς ὅμιλος γίνεται ξισμύριοι,καὶἐξαταοάλιοι,κοὶπρὸς,διηκῦσιόιτο,κοεὶφύκα.προ--
εϑήσω δέ τί τούτῳ τὴ τῷ προτέρῳ ἄριθμῷτὸνἐκτῶνπεντὰκοντέρων,τριίστιςὅτιτολέ
ον (ὦ οὐ τέών ἢ ἔλαοσον ἀν ὀσίύκονται αὔοβνας ἐνέϊνακσευελέλθῳ ὃ ταῦτα τοὶ τολόϊα
ὧξ κοὰ πρότερον μιοι ἐῤῥήθη Τιοῤλιαοΐδη ὧν αὐοίθδϊν αὖ εἶον ἐν αὐερῖσι τίασερόν' μυοιά
δερ;καὶ ἴωσι ἄβορ μέν γε ηδ ἐκ τῆς Ασίκο ναυτικὸν ἣν σύμεποιν ἰδυ,πεντήτοντα μν-
βιάϑεφ,καὶ μιέχ, ελιάθδεςτο ἔπεισι ἀϑὲ τουύλῃσι ἐπ] ἀκοαὶ πρὸςἑκατοντοίδεςἕξ,καὶ
δοκοῖς.ἐςπεζοῦ βφεμήκοντακοὶὰ ἑκαον μυριάδες ἐγίνοντο . τῶν δὲ ἱ-ππέων,δκ-
πὸ μὐρυάδεα. προυϑήσω δ᾽ ἔτι τούτο!σιτοςκαμήλους«ὦοἐλαύνονταςΔ ρα βίους, καὶ
ἐδὸσὐὶοὐ μαῖα λίδυαο᾽, τλῆ ϑος ποιήσας δισμυρίουςαὐοίοοιο᾽.κοὰδὲ:τότεἐκτῶν
γεῶν καὶ τοῦ πιζοῦ τελήϑεος σιυτι ϑέμενον, ἤνωται σέιηκϑσιαί το μυριοῖδεςἡΤεήων-
ταΝὴμίαπρὸς,λαλιάδεοἃτῇἀρἑκουοντοίϑεςἕξνὴϑωκοίδεο'δύο.ἄξιομὴτὸὑξ
αὐ τῆς τῆς σως σράίτουμαὑδαθαλθὲνεἴρῳτοιι,αὔδυτοτῆςϑεραπεῖηςτῆς ἑπρμένης,
κου τῶν σιταὸπῶν τολοίων,καὶὅσοιἐνέτσλεοντούτοισι,"»δὲδὲἐκτῆςεὐρατσηςἀτό
μένον ςράτωμα,ἔτι προσλοπεέα οὐτῷ“ποντὶτῷὑβηριθμημένῳ..δόκησινδὰδεῖλέ
πεινινέαο᾽ μέν νι ὁ ἀγὸ Θρηΐκης ελλενόῖνΙῇἐκΠἦδνήσων τῶν ἐπικάμένων τῇ Θρηΐκῃ,
“ποιρεῖλο "Ὁ εἴκοσικαὶ ἑκατόν,ἐκμέννοντουτέωντῶν νεῶν,αὔοϊον᾽τοζαχαοάλιοι,ἢ
οεσζεύσιοι γίνον τοι. πεζοῦ δὲ, οὐ, Θρήϊκόϊν πτοιρεί χοντονκοὰ τιαίονδ᾽, κοι Ἑορβοὶ, Καὶ
υπιαῖοικοὰ Ὁ Χαλια δενῶν γένος,κοὰ Βρύγοι,καὲ πίερόϊν καὶ Μαμκεδόνδ,κοιὶ τ εῤῥας
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οὶ, Κα εν ῆνδῖν κοι Δόλοπεσ᾽ κοι μάγντεο,κοὰΑχαεοὶ,κοὶὅσοιτῆςΘρηΐκης νἱὼ
“παιραλίζω νέμοντοι, του τέων τῶν ἐθνζων, Τιΐνωντα μυριάσδες δοκέω γωυνέϑϑαε αὖ-
τοῖς ὧν οὗ μυριϑεσ' ἐκείνῃσι προστοθεῖσουι τῇσι ἐκ τῆσ' Ασίης,γίνονταιαὐοίρῶναἱποῖ
σριά μοΐέλᾳ μϑι μυριοδες σγακἄσιοοι,κοὰ ἃ ξήκον τοι, κοὰ τζασερόῖν. ἔπεισι δὲ ταύτισιἑκοι-
Ἰοντυζδερ ἐκκοιίδεηοι,κοιδεμοίς.“ὁν'μαχίμουδὲτούτον ἐόντος ἀριθμὸν “ρσούτου, πἰὼ
ϑερατσηΐην τὸ ἑπομλψίω τούτρισι, κοι χοῦς ὃντοῖσισιτοιτῶγοῖσιἀμοίγοισι ἐ δγ τοις ,κκοιὰ
μάλα ἐν Ῥῖσι ἄλλοισι τσλοίσισι, γῆσι ἁμα πλέουσι τῇ ςοατίϊ, τούτους τῶν μαλάμωϊν
αὐοϊοῶν οὐ δοκέω ἕνα ἐλοοσοναο, ἀλλὰτολόϑνοιθ᾽") δ΄στρεο ποιίω ἔσουρ ἐκεί-
γϑισι ΕἸψοις, κοὶὰ οὔτε τολϑδιωσ᾽οὔτεἐλαοσογωοοὐδώ.ἀϑισούμνοιδὲοὗτοιτῷμασά-
μῳ,ἐκεσληροῦσὶποὶοἴφιςμυριἀσῖχο'ἐκείγῃσι- οὕτωπεντηκοσίοο᾽ τὸ μυριάσίχς, καὶ
ἔἰκοσι,κοιὶ ὀϊοτὼ,κοιὰλᾳ λ ἄσικσ' Κϊς͵καὶ ἑπουτουτοίσιες σύο, κοι δεμοίσρες δύο αὐοϊοῶν
ἤγαγε Ξόδ ξηςὃΔαρείου μέχρι Σηαπάσοσ',καὶϑερμοπυλέων..οὗτοςμὲδὲποῦσύμ-
πρῖντος φιρατού μουρς τοῦ Ξόδ ξεω ἀριθμόρ.γιαιλθὴνδὲσιγοποιζῶν,ηὴ)παλλακίων,
κουὲ δ νούχων οὐδεὶς αὖ ἄ ποι ἀζεκία ἀριβ μόν. οὐσῦ αὖ ὗποῦζυγίων τοικαὶ τῶν ἄλλων
κτανέων τῶν ἀχθοφόρωνἡκασῶνἱγδικῶντῶνἑ τοῦμίνων,οὐδαὐγουτέωνοἱπὸτλί
ϑεον' οὐδιεὶς ἄτσοι οὐριθ μόν « ὥςτε οὐδέν μοι ϑωῦμα ποιοίςιαται σροδὸ υὔἀκ ποὶ ῥέε-
ϑρα τῶῦνποτοιριῶν ἐνίων, ἀλλὰ μᾶλλον ὅκως τοὶ σιτία αὐτέχρησε θϑυμά μοι μνοιάσιωρ
σεύτῃσι-οίσκῶγασυμβαλλεύμᾶνοςεἰχοίνικοιπυρῶνἕποιςσοςτῆςἡμέρηςἐλάμξα
γεν κου μηδὲν ἀτλέον., ἔνδοιοι μυριοζσδες μεδίμνων τελεομένοισ δὴ μόνε ποίσῃ, καὶ
πρὸς Κιηκοσίους τῷ ἄλλους μεσιίμψου ς κοιὲ “ποσεράμον τοι "γι ακζὶ δὲ καὶδυνούλοισι,
κοιὑτοῦζυγήοισικοῦκυσὶοὐλογίζομαι.αϑοϊρέωνδἐπσίωνγρσουτίωνμυριαδίωνμοζλ
λεός τοεἴνενοι ποιὰ μεγοΐϑεος,οὐδιοὶσ'αὐὐτῴωνἀξιονιγότεροςἣναὐτοῦΞόνξεωἔχει.
ἔξ» Ὃ κρατοςὃδὲδὲναυπιμὸςςρατὸσ',ὁπεῖτεδρμεθεὶςἔτσλεε,καὶκοιτίοῳτῆςμὰ
γνησίηᾳ χώρηςἐφ“ὃνοἀπαλὸν,τὸνμετοιξυκασϑαναίηςτο πόλεος ἐόντα κὴ Σηνπιάδος
ἐἐκτῆϊς αἱ μὴνΦῇ πρῶτορι πῶν νεδν,ὡρμεον πρὸς τῇ βοἄλλαι δ᾽ ἐπὶ ἐκείγμσι ἐ τ ἂν-
κυρίων. ἅτε γο οὖ αἰγιαλοῦ ἐόντος οὐ μεγάλου, πρόκροστουι δρμζονερ ἐς πόνπον,ιοὰ
ἀδὲὀκτὼ νέα σ᾽ταύταν μῖὺ πίω δ φρόνζω οὕτω «ἅμαδὲὄρθρῳ,"3αἰθρίαςτοκαὶνηνε-
μίης τῆς ϑαλάσσης ξεσιίσης,δ΄πέπεσέστρ.χειμών το μέγας, κου ερλλὸς ἄνεμος ὡπελιώ
γῆς τὸν, δὲ Ἐλληασοντίην κουλίουσι οἷ περὶ τοδΤο τοὶ χῶθία οἰκῃμθύοι ὅσοι μέν ναν
αὖ τέωνοὐξόμνον ἔμαθον τὸν ἄγε μον,κοιὲ ερῇ σιοὕτω εἶχα ϑρμου,ἐἰσ'᾿φθηίθεν πὸν χει
μῶνγα οὐακασοζριντες τοὺς νέαιο᾽ κοὰ αὐτοί το,περιῆξοων͵καὶαἱνέσιναὖτίῶν.ὕσαςθὲ
πῶν νεῶν μεταρσίοιο᾽ ἔλαβε,τοὺς μῆν, ὑβέφερε πρὸςτπνοὺςποιλεομβθέουςεἶὃνπῃ-
λίφυτοςδὲἐς οὖν οἀπαλόν οὐδὲ, περὶ οἰ σίιὸ τί χα πιάσοε περιέπσιπον.αἱὸ ὃς μελέ
βοιαν πόλιν " αὐδῷ, ἐς κασοιναζίω ὕξε βράοσονη»"ἂντοοὔχεμιῶνοσ'αοῆμαἀφύρητου»
λέγωται δὲ λόγος ὡς Αθίμαῖοι τὸν βορί ἐκ ϑεσπροπίου ἐπικαλέσαν»,ἐλϑένρς
στϑι ἄλλου χρουξηθίου,τὸνγαμβρὸνἐπίκϑυρονκαλί(ιαϑεκοδορῆςδὲκοὰ δ᾽ Ελλίωωνλδγον ἔχει γωραἶκα ἀ ικίω αράθυζαν τίὠ Ἐρελθίος κατοὶδὴ ἡ κῆσοο' ἄξορ,ὦ Αθηναῖοι
ὡς φάτις ὡρμι),συ μθαλλεόμῖνοί σζδὶ πὸν βορῆνγα μθρὸν ΕΖ, "ἡ να λοχίοντοσ τῆς
εὐθοίρᾳ ἐν χαλκίον,ἐς ἔμεοιϑον αὖ ξόμενου τὸν χειμῶνα,ἢκοι πρὸ γούτου, ἐθύογην το,
") ὑπεκαλέον"Ὁτόντίβορίω.κοὰ σίὼ ορφθυζην,τιμωρεἐσζι,ῃ σιαφθέϊροι “" Οουρ
δουγλῶν ποὶς γέαιο᾽ ὡς κουὲ πρότερον περὶ Αθων κεἰ μέν ναῦ δὲᾳ, ταῦ τὰ Οἵσι βορθαβοι
σι δρμέασι βορῆσ'ἐπέπεσιἐκἔχωεἰτσοἱδὧνΑθζϑ'ακοίσζλιλέγουσιδοιθήζοιυνταιον
δορίωπρότερον,κοι τότε ἐκεῖνα κατεργάίϑιαϑ»,νὴἹρὸνἀπελθόντοςβορέωἹἸοβύζιαὅ;
ποιριὰ πῦτοι μὸν 1 Λιοσόν - ἐν ύτῳ τῷ πόνῳ νέασ᾽ δ ἐλαλχίσαῦ λίγουσι διαφϑαρῆναι,
τοβακοσιέων οὐκ ἐλάοσονοιο᾽, αὐοίοοιο᾽ τε αὐαρι ὃμύτους, χρημάτων τε τολῆθος ἀφθο-
γονὦςτο αμφνοκλίϊ τῷ κρῳτίνεω αὐο[οὶ μάγνη πιγγιοχίοντι περὶ Συ’πιάσια, μεγίλῶσ
ἱ νουνγίᾳ αὖ τα χρυσὴ ἐγίνετο"ὃς πολλὰ μὴν χρύσια ταῦ τύρια ὑτέρῳ χρόνῳ ἐκδραοσύ--
μάνα,α)έμλετο. πολλαὶ δὲ οὐ τύρεχ'θησαυρούς το τῶν υϑοσίων δὗρε. ἄλλα τὸ χούσια ἄ
φατοι χρή ματος σεθις βάλε «ἀλλ᾽ὁμῖὸ,πζλλαιἐκ δ)τυχῴων, ρήμασι μέγα πτλέσιοςἔγχνετοίω γάρ τις κὴ ᾿ούτῷ ἄχαριο συμφορὴ λυπεῦσα τοαεδοκγΐνος, συχα πυτδὃὃλ'
"οἷσίν, τὴ τῶν ἄλλων τσλοίων δια θάρομλνων,ἐκὃπῆνἀριϑμός.«ὡἰςτεδιείσαντεςδὶσρα
τητοὶ τοῦ ναυτινϑ δ σρατοῦ μή σζϑι κεκακω μέγσισι οδγσι ἐπιιϑέωνπαι οἱ Θεσσαλοὶ,
ὅδ κος ὑψηλὸν ἐκ τῶν ναυηγίων περιεβάλοντοἡμόναο᾽γαῦδὰἐχείμαζεΚεἰτ-τέλος
 ἔν» μά το ποιδδντος, καὶ κατοι ἄδοντος γόκσι τῷ αὐέ μῳ δι μάγοι, πρόσ᾽ τε οὐ Ῥισι,
καὶ τῇ Θέτι καὶ τῇσινηρηΐσι ϑύογτες ἔπαυον τοτύρτε ὃ μό μὴ ἄλλωνκως ἀδοἐϑέλων
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ἐθέλων ἐκϑίποισετῇὃΘέτιἔθυου,πυϑόμενοιποιρὰἥ"τὠγῶνοὖνλὄγον,ὡςἐκδχώρου
“υον οὐπαι είη ὑπὸ μη λῆοςἀϊ,τοἄπχίἡἀκτῇἡΣυπιὰο ἐκείνας τοἡτῶνἄλλων
πηρηΐσον ὁ μῆν, δεὴ το τοέρτη ἡ μέρῃ ἐ πέποιἡτοἴσιδὲἙλλασιοἱἣμόδοσκόποιἀγὸτῶν
ἄκρων τῶνδύθοϊκῶν ιουταιοϊραμόντες σιδοτέρῃ ἡ μέρ,ἀτἣςὃχειμῶνπρῶτονἐπίνετο,
ἐσήίμακνον "ποίν'τα “τοὶ γενόμενα “περὶ πιὸ γανηγλίω οδιδ,ὡς ἔπύϑοντο "οσειδέων! σωτῆ
οι δ ἑάμῖνοι, κοὰ ασουσδὲσ' προχίαντεος ν» τηντοιχέσανὀπίσωἥπεΐγον»»ἀδϑὲ5Αρτο-:
μίσιον ἐλπίσαντες ὀλίγοις τινοῖς στ. αὐτιξόους ἔσφαϑοιε νῇ αο᾽ ὦμὰν, δη ποσιδύτεροια
ἰλιϑύντος περὶ “5 Αρτεμυέσιον;, ἐναυλόχων, τιοσειδέωνος στῶ τί ροο' ἐπαὸνυμάἑωἀγὸ
ὔδιε ἔτι καὶ ἐς χὐδε γομυΐζοντορ - οἷδὲ βαρβαροι, ὡσ ἐποιύσιτό τε ὃ αἴεμος,, κοιὶ “δ'
κῦ μαΐςοων ,πουτοαιασοίζξεντος ποὶς νῆωο᾽, ἔλεον πέρι σι ἤπειρον. κοίμαντο δὲ
“ἰὼ ἀκρίω τῇ ς Μαγνησίης, θέαν ἔτσλεοι ἐς ὃν κύλτσον ὃν ἀδὲ μαγασίων φόβογτα:
ἔστ δὲ χῷ ρος ἐν τῷ ιὐ Κπῳ»ούτῷ τῆς Μαγνησίας ,ἔνϑα λέγωται Ἔν Ἡρακλῆα ιουταλᾷ
φϑῆναι ὑγὸ τήσονός τονὸ ἢ (ωεταέῤων ἐκ τῆσ' αρεοῦς ἐπ᾿ ὑσωρ πεμφθέντα,δτ᾽5τὸ
κῶαο᾽ ἔπλεον ἐς αἷαν τίὼ κολαίσοε ἐνθόθταν ᾽ν ἔμενον ὑ οὐοδυζέμενοι, ἐς τὸ πέλαγος:
ἀφήσειν.ἐπ“ρύτουδὲ,τῷχόδῳοαὔομαγέγονεαφέτοαιἐντούτῳὧνϑρμον ὁ Ξ6β ξεῶ
ἐποιδῦνερ πεν τε κοιίδεμου ὃ τῶν νηῶνπουτίωνἔτν χόν τε ὕσα πρει πολλὸν 3 ανο λϑέϊίθοι,
καίκῶς μοιτεῖ δὸν τοὺς ἐπ᾿ Αρτο μεσίῳ “Ελλήνων νῇ α΄ ἔδοξα το δῃ τοὺς στρετίροισ᾽
ὥνοι ἃ βαββουροι.κοαὶ τσλίουτο, ἐπέπεσον ἐς τθῦ πολεμίζουτοτῶν,ἐςοατήγεεδ᾽ἀχὸ
Κυίμης τῆ ς αἰολίδος ὕποιρος Σαρσίδκος ὃ Θωυμασίου.τὸν,δὴπρότερον»υτίὼώνβασι
λόῖς δαρέϊος ἐπ᾽ αἰτίῃ τοίῖσε λαθῶν, αὐςσαύρωσε, ἐόντοι τῶν Θασιλυηΐων σιηοισέων ὅτι
ὁ Σανοϊόκης ἀδὲ χρήμασι ἄσγκον δίκην ἐσιίποισε. αὐακρε μαοϑένοος ὧν αδερν᾽ αὐαλογι-"
ἕόμενος ὃ Δουρεῖος, δὗρέ δ πλέω ἀγαθὰ τῶν ἁμουγρτη μάτων πεποιημῆδαἐςδίκον τὸν
βασιλήϊον δρῶν δὲ ἄξιο ὁδαρᾶϊοσ, καὶ γνοὺς ὡς ταχύτεῤααὐοὸς,ἢσοφώτεραὄργα
σμέιος ἐϊ,ἔλυσι, βασιλῆα μὴν δὲ δ ουλέιον οὕτω σιαφυτῶν μὴ ἀπολέάγαε, παδοι ἰδ.
αὐτο δὲ ἐς οὖς ελλίωαοκουτασλώῶσας, ἔμελε οὐ "ὁσιδίτερον διαφυκὸν ἔσεοθοιε" ὧαι
γοίρ σζρ εαιο᾽ δον προστῆαἷοντοις δι ελλίῳ δῖν, μαιϑόντοο αὐ τίν σἰὼ γινομένην ἁμαρ
ποίσνι κἰ ποινα θέντος, δὐπετίως σφίαο εἷλον. ἐν ουτίων μήϊ λοίσολις πολίων ἡλῶ
τύραννος Αλαβαῤσίον . ἐν Καρίμεὲν ἑτέρῃ ὃ,δ΄ ποίφλος ςατοατὸς πουθύλοςὃΔΗμονόπ.
ὃς ἤγω μϑὺ δυώδεκα νας ἐκ πάφε ἀροξαλῶν δέσζρεῶν τοὺς ἔν ϑὲμο; τῷ χειμῶνι ᾧ γυνο
μένῳ κοιτοὶ Συπιάσς, μιῇ τῇ περυγινομεῖῃκοιτοιταλέων, ἐπ᾿ Α ρτομί σιον ἥλῶ .“ούτους.
δι πλληνόῖν ἐ ξιςορήσαντες τοὶὶβόλονοο"ππυϑέαϑεἐγ τῆς Ξόδ ξεῶ ςρατιῆσ,ἀἰγοπέμι--
ποῦσι δεδεμένας ἐσ’ πὸν κοοιν ϑίων ἰοϑ'μόν. ὃ μὲ δ ναυτικὸς ὃ 7’ δαρθαρῶν σραηὺς,.
“ποίρεξ Ζ' πιντωκωέφειοι υνῶν ὧν ἐγον Σανοϊκεκσρατηγύφν ἀπίκε ἐο' Αφέτατ'Ξ6}'
ξηοὃκαὶὃ πεζὸς τρρδυθεὶσ' ἋΣ Θεοσαλίῃς,νὴ ἀχαεΐες, ἐσβεθληκως ἣν νὴ δὰ Τι ποῖος.
ἐς Μηλιξασ᾽ἦνΘεοσαλήιμὲν ἀμιλλαν φρι σοί μονος ἡσσν πᾶν ἑωυτοῦ, ἀηρπειρώμε.
γος κοιὲ τῆς θεοσοι λίῃς Ἰσου, πυθόμενοσ' ὡς ἀδίξη εἴν τῶν ἐν Ἑλλησι, ἔνθα διῆ οἱ ἔλλη-
ν͵ϑεο ααοιἐ λίπον πολλόν « τῶν μέν νιν ἐν Θεσαλίμ ποταμῶν, ονὄχωνος μοῦγος;
οὐκ ἀπέχρησε, τῇ σρατίῇτὸδέεθρονσαινόμενον.τῶνδὲἐνΑχακῆιποταμῶνῥεόντων,
οὗ δὲ ὅστιο μέπςος οὐδτίων ἐςξὶ ηππισθευὸς οὐδὲ οὗτος οὐτάφῳ,εἰμιῇφλαύρως.ἐςἄλ-
λον δὲ τῆς Αχαεῖης ἀπηκομένῳ Ξ6 ἔμ, ὦ κουτηγεμόνοῖν τῆς ὁδοῦ βου λόμενοι πο;
ποῖν διγέειϑαε, ἔλεγόν δι ἐπιχώθιον λότον τοὶ περὶ"ὁ Ἱρὸν “οὔ ἀφλυσοίε Διὸς, ὡσ' Αθα
μασ᾽ὃΑἰόλου ἐμηχανήσοα Φρίἕῳμόρον(υὺτνοῖ βουλϑύφις" μδὰ δὲ,ὡςἐκϑεοπρο-
πίου Αχοιεοὶ προτιθεῖσιτοῖσιἐκείνουἀπογόνοισιἀξθλους τοιούσϑε » ὃς αὐ ἢ τον' γένε-
ς τούτου 'πρεσβύτατος,τούτου ἔπιτοίξαντες δβίγεοϑαε τοῦ πρυτανηΐουοὐοὶΦν.
λαιοὶς ξαουσι. λήϊον δὲ κοιλέουσι τὸ πρυτανήϊον οἷ Αχοκεοῖ.ἰμῦδὲ ἐσέλθῃ, οὐκ σι δκως͵
ἔξάσι, πρὶν ἢ θύσεοϑε μέλλῃ. ὥςτέ τι πρδο' τούτοισι πολλοὶ ἤδη τῶν μελλόντων ἡρυτεῶν.
ϑύσιϑαε,δάί(ντεῦ,λοντοἃποσβαύτῳςἐςἀλλίωχωρίωχρόνουδὲπροϊόντος,δ᾽αίσω
κοιτολθόντωςἦνἁλίσκῶνται,ἐσέλλοντοὺςἡπρυτονήϊον.ὡςθύεταζτιὕξηγώσν»,Ξέμ
μασι ἡτοῖ α' πυηοιοϑεἰσ Νὴ ὡς (ὦ πομπῇ σ3αλθείςταῦτοι δὲ ποίορυσι ὦ Κυτιασιόρε οὐ
Φρίξκ σαιδὸς ἀπόγονοι, διότι ποιθουρ μὸν ηδ χω ρας ποιδὺμένων Αχοικοδν ἐκ ϑεοπροπίῃ
αϑάμαντο “δὲ ΑἸόλουἡμελλόντωνμάν ϑύφν, ἀπικόμενος οὗπος ὃ Κυτίασωροςὅ3αἷ-
η9 τῆς Κολχίδος ἐῤῥύσορο. τριήσας δὲ ἀξίην, τοῖσι ἐπιγωνομένοισι Ὁ ἑων"»ῦ᾽ μῆνιν “6
3.8 ἐνέξαλε. Ξόν ξης ὃ ταῦτα ἀκέζες ὡς κουτοὶ τὸ ἄλσος ἐγένε»,οὐ πός τε ἔρτε οὖ.
Ὦ νὴ τῇ σρατιῇ ποίσῃ πιιρήγγειλε1τοΑθάμανοςἀφργῦ πἰιὸ ὀἰκίν ὃ μοίωρ,χὺ“5τέ
μενξἐσίδε καῦτα δὰ πὰ ἐνθεοσχαλέμρη τοὶ ἐν χρκεῖενγὸὃουτζωνΤχύξἠϊεΐςὦ.οΟο»



ἩΡΟΔΟΤΟΥ

Μηλί σαι ἦδ ὐλπον θαλάσσηςἐντῷ,ἄμπτω τίς τε τὸ ὀχίο ἀδιὰ ποῖ σαν ἡμέραν γυζῇ.
περὶδὲἢ κόλφον ἄξορν ἴοι χαῦρος πεδινός.τῇμ,δούς.τῇδὺκουὺτὰΞεινός«περὶ ὃ
χῶρον ἄξοον, οὔρεα λὰ κὴ ἄδουτοι περικλᾷᾳ ποῖσαν σἰὸ Μηλιασδε γῆν,ξηλένεαι πέ
ξαε ουλεόμεναι. πρώτα μέν νωυ πόλις ἐν ᾧ κόλπῳ ἰόντι ἀπ’ κχαεΐης, ἀντικύρκ.
"ποι ἣν Σπερχειὸς ποτα μὸς ῥέωνὁ εγιήγων,ἐς θολαοσοιν ἐκδιδοῖοὐὃχύσουν,ΘᾺ.εἰ
«ασΐ κουσοιδιίων ἄλλος πρτοιμὸς,τῷ οεὐομα κᾶται δύρασ᾽,ϑν, μυθόύοντοοι βοιθέον.-.ταΉρακλεῖ κοκομίδῳοὐφανῆαἱ.οἰγὸδὲγούηου,δ᾽ἄλλωνἄκοσι«αισιίωνἄλλοςποτοι
μός ὄξι,δα κουλέεται μέλαν.τρεχὶς δὲ πόλις ἀχὸ ον Μέλανος τούτου τοῦ τα μξ πίν
τὸτοίσιαἀπέχειεταύτεδὲκοιὶϑῦρυχωρόταοόνὅζιποίσεςτῆςχωρεςταύταςἐκτῶνοὐ
οέων ἐς θάλαοσαν, κατ᾽ ἃ τρηχὺς πσεπόλιςομι διοφλιά το γὴν Καὶσὺσμύριατολίθραἦ;
πεδίου [51 τοῦ ὃ οὔρεος», περιελίᾳ πιὸ γῆν τάν τρησανίην,ἔτι δγαστρὰξ πρὸς μεμ
πρίίω τρηχίνος σιοὶδὲτῆϊςσγαστρἄγος,Ασωπὸςτοταμὸςῥὲᾳ "παϑοὶ τὴν ὑ πω ρέίω ᾽
οὐρεοςσιδὲἄλλοςΦοίνιξπσύταμὸςοὐμέμαςπρὸς μεσκμβοίην οὐ Ασω ποῦ οὃς ἐκ
οὐρέων“ουτζῶν ῥέων,ἐς Ὃν Ασω ποσὸν ἐκοισοῖ κατοὶ δὲ τὸν Φοίνικα πὸ χοιμὸν, Ξεινότοι
ηὸν ὕξιιἃ μαι Ἐς γυὶ μίη μονα δίδιμητοαι-ἀρὸδὲτοῦΦοίγικοςποταμοῦ,πεντικαέϑε-
καὶ φυσι ὕξι ἐς Θόρ μοπύλασ᾽, ἐν δὲ τῷ μεταξὺΦοίνικος“σοταμοῦκαὶδερμοπυλέ-
ὠν,κώμῃτίὄξι,τῇ,οὔομαΑνθήληκαται, παρἣνδὴπτοιραῤῥέων ὃ ασωπὸς,'ο θάλασ
(ων ἐκοιδοῖ. οὶ χόρος περὶ αὐ τὴν δὐρύςἐντῷ,,Δήμηϊόςτοἱρὸνἀμφλκανουΐδοςἑοξου
ταικαὶ τοίραι ἀσὶ Α μφμκτύοσι.κὴ αὐηοῦ “2 ἃ μῳλιστύονος Ἱρόνιςασιλόῖλ μᾶν δ Ξέρ
ξης ἐσρατοπεδιύύετοτῆςΜηλίσοςἐν τῇ τρηλανίκ,διδὲ δ ελλίωες, ἐν τῇ σιόδιῳ «καλέ
ἐτοαι δὲ ὃ χθοσ' οὗτος ὗτὺ μλὺ τῶν τολεόγων Ἑλλήνων,Θδμοπύλαιὑπὸδὲτῶνἐπι-
χροίῶν κοιξ περιοίκων,Πύλον,ἔσρατοπεσιδύουτομὲνγανἱποίτεροιἐντρύτοισιοἵσιχῷ
οίοισι"ἐ-πεκράτοε δὲ, ὃ μῦν, τωῦν πρὸς βορίωδαὖμον ἰχάντων ποίντων μέχρι τρηλζνος.
δδὲ, τῶν πρὸο' νότον καὶ μεση μδρίην φϑρ ὄντωντὸ 55 ταύτης τῆς ἠπείρου ἔζων δὲ δἶδε
Ἑλλήνων οἱ ὑπομᾶοντος Υ Βδβσὴν ἐν »ούτῳ ᾧ αὐὔρῳ,Σ παρτιμτέων τὸ Τιηκόσιοι δσλῖ
τοι τε γαεητέων,κοὶ Μαντινέων χίλιοιμὴἡμίσεσῖνἑποιτέρων. ὁ ὁραομῆνθτε α
Δρηοιδιίῃςεἶασιχὴἑκατόν(ἡἐκηβλοιπῆςΑριοιδιίῃς,κίλιοι-τοσοῦτοιμὲνΑρκάσων.
αγὸ ϑὲ Κορίνθου το αν σιοι.Κοῦὲἀρὰδλυοχΐρς,στηνσιοι δ:σλῇ ταικοὶ μυκίμμαίωκς
ὑγσίδκοντοα.οὗηοι μθὸ οὐγὸ τιελοπουνήσου πτοιρῆ(οωνὐρὸὃθσιωτῶν,Θεασιέωντοἑπα-
κοσιο!κοοὶ Θυβαίων τοξ αἰϑσιοι- πρὸς τούτοισι πίκλκοι ἔγζυοντο Λοκροῖτο οἱ ὀξρωύ-
τιοι “πορινθροΠῇνι)Φωκέωνχίλιοι,αὐηοὶγοῖρσζρέαςὁελληνεςἐπικαλέβων»»,λέγοντς
δύ ἀγγώλων ὡςαὐ ποὶ μῖὸ ἥκοιον πρδοίρομοι ἢ ἄλλωνδιὁλοιρὶἢ συμμάσχων,προσδά
κεβοι ποῖίθυν εἴν ἡ μιόϑεηνἦθαϊλαοσάτῷστεΐρἐνφυλακῇὑττὴΑϑηναίωντοΦρερεομξ
νην) Αἰπγητῴων," ἢ" ἐς ἢ ναυτικὸν σρατὸν ταιλϑένῆλ-καιί σζϑι εἴη σιφνὸν δέν κα γθ" ὃς
Ἦν εἶ δ’ ἐπιόντα δὴ πέιὺ ελλάσιαοὐλλὶαὖσν.Εἶνδὲθετὸνἐδύγα,ὁδὲἔσιαϑο,τῷκοκονὦ
αὐ χες πνομάψῳ ἃ σιωεμί χϑε.οἿσιὴ μειίςοισιαῦτέων, μέγισα: ὀφεί λᾷν ὧν τὸ ἢ ἐπιλα
νον τοι ὡς ἐόν τοι θνῃ Ἂν, ἀγὸ “' δύξησ' πεσίᾳυ αὔοοδ,τουῦσοι σιὼ ϑαφόμενοι, ἐβοήθεον ἐο'
τὴν τρηλᾷ να τού: τσιξίοων μλή γωυ τὴ ἄλλοι σρατη γοὶ κατοῖ πόλιασ' ἑκάστων δὲ θωυμα
ζόμενοσ' μοίλιςα")“ποῦντὸςἦ'σραπτρύματος ἡ γυόμενος, λακεσθωι μόγιος ἣν, Λεῶν ἰδὲς ὃ
Αναξανοῖοί διω,ῆ; Λξονορς,ἤ; εὐρυκρατίϑεων,ἶ" Αναξαδοίοα,ἢεὐρνκροΐγοος,ἤ᾽πολυν
ρα, Αλκαμένεος,ἢτηλέκλε,ἢΑρχάλεω,Ὦἡγεσίλεω,Δορυαίγου,Τῷλεὼβόπεω,
τοῦ ελαδράγου,ον Ἡγήσιοο,»ον' εὐρυοϑένεος,"ρον"Αοισοσῇμου,τονΑρισομοΐλον,οὔ
Κλεοσίχίσυ,ΤοῦῪΔ,Ἡρακλέος,κτασοίμενοςτὴνβασιληΐίω ἐν Σ-“ποίρτεἰξ ἄπροσ
δϑυκήτου. σδιξῶν γάρ οἱ ἐόντων πρεσβυτέρων ἀδελφεῶν, Κλεομιένεός το, Κοι δ ὡριέοσ',
ἀπελήλατο τῆς φροντίδος περὶ τῆς βασιληίης αγοϑανδυτοοὺ Κλεομένεος ἄππαιδος
ἔρσενος γόνου,Δωριίοσ' τοοὐκέτι ἐόντος, ἀλλὰ τολόυταθωντοςκοὰοοὕτουἐνΣικελίῃ
τῷ δὴ ἐς Λεωνίδαν αὐξθοίνε ἡ βασιληΐηεκοῦ σ)ότι πρότερος ἐγεγόνεε Κλεομβρότου ὃ--
Ῥς γαἰώ νεώτατος Αναξανοίοίδετοαῖς,δὲκἡ ἔχει Κλεομῆύεος θυματέρανὃς γότε
ἡϊεὲς Θόδ μοπύλα»᾽, ἐπιλεξάμενος αὐοΐρας το τὅυ κατροτῶτας Τιηκοσῖσυς,κοιτοῖσι
ἐτύγχανον τοαῖϑες ἐόντας “ποιραλαδὼν δὲ, ἀπίκετο καὶὰ Θηβαίων εὖ, ἐσ' Ἐν αὐὶϑμὸν
λογισοζμονος εἶπον "τῶν ἐδρατήνγωε Λεον τιοίσῃς ὃ Εὐρυμάἄλου ""ὕϑεδὲ ἄγεκα, “Ούτρυο'
ασουδὰν ἐποιή(ο.Ῥ λεῶν ἰδὴς μοιυύκς Ἑλλήνων “πποιραλαθ" ὅτι στρ ἔων μεγάλα, κατη τό
ΘΚ μηδένππαρεκαίλεε ὧν ἐς ον πόλεμον θέλων ἐϑύναι, το συμ-πέμηουσι,ἄτε τὴ ἃ
περίουσι ἐκ τοῦ ἐμφανίος πίω Ελλήνων συμμαλίεν. οἱ δὲ, ἀλλοφρονίοντες ἔ'πείυτσο Μ᾽.
τούτους ἰὰ τὧὸν ἀμφὰ Λεωνίδην πρώρυς ἀπίπεμ!αν Σ΄ποιρτι τοι να “ὕω υς δρῶντ᾽

ὁ ἄλλοι



ΡΟΛΥΜΝΙΑ.

ἡ ἄλλοι σύμμαλοι, ςοατούων)). μὴ ὃ τὴ ὅ5ο1 μηδέ ζωσι,ἣναὐτᾷνπαινϑαῤωίὑπερθαλλο
μους.μἱδὲ,Καρβνφαγοίρσῷμἣνἐμτροϊονἔμελλον δρτοίσαντες  φυλαμοὶς λι πόντ
ἐν τῇ Σ ποίρτι» κοιτοὶτάχοςΟοηϑέφνπτοινσῊμεί.ὡςὃτὴδ λοιποὶ“8συμμάζἐγενῶνηρ
κὴ αὐ οὶ ἕτερα ηοἰοὐὖ'πα΄ποιήσεινἣντὲκουτοὶτοοὐὁὅλυμιπιοο'ερύγοισι»οἿσιρήμασι
συμπεσοῦδ."ἄκωνδοκίοντοῦκουτοὶτοίλ9ςὅτωδιακοιθάσιοϑι»ἣ"ἐνΘόνμοπόλῃσιπόλε
μου ἔπεμηρυ τ προοόμεσ .ὅτοι ἰὰ δα ὅτω σδιονονῶντο ποιήσειν"οἱδὲἐν Θόν μοπύλῃ
σι Ελληνοῖν,ὶ πειδῆ πὶ ξένο» αἰ ἐσϊολῆς ὁ πόδσας,κουτο ὀῥωδέοντεορ,ἐΘκλόύοντο ἥν
ἀποιλλαγῆ ΟἿοὶ μῆϑ νὰν ἄλλοισι πεελοποννηοίσισι ἐδόκεε ἐλθβσιὲς τε λοσπόννησον,, ἷ
«9 εὶ ἔχειν ἐν φυλακῇ. λεωνίδης ὃ, Φωκέωνκ)Λοκβ'πεοιασερχιόνῆ'τῇγνώμῃταυΐμ,
7 τε μένειν ἐξηφίζετο, πέμπει το ἐγγέλος ἐς τὰς πόλιας, κελόδύον τοῖς στρ! ἔπι
Βουθέφν,ὡς ἐδνπ' αὖ τίων δλίτων,ςατὸν 3) μέσων ἀλέξασον ταῦτα Θελδυομέ" σφέ
ὡν ἔπεμπε ΞΟ ξυρηοτάσκοπον ἵ-ππέαὶδέοϑῳ διόσοι τί εἰσιοὃ,τποιζοιον ἄκηιθεςαὶ ἔπι ἐῶν ἐν θεωπ λίᾳ,ὡσ ἁλισμυκεϊᾳ ταύτῃ ςρατιὰ ὀλίγη ἡ τῶν ἡγυμδῇ ὡς ἐϊκίλιν
Λακεσῖχεμόνιοΐτῳ,")Λεωνίδῃςἐῶνγένοςἡρανιληῖσαςὡςδὲπροσίλασιὃὗππεὺς ἐς ὁ
φρατοσεδον,ἐ θη τό το ,νὴ κοιτώρα ποῦν μὲν 5 ςοαυόπεδοντὸνγϑἔσωτυταγμμένεσ'
“Ὁ τείχεος,τὸ,αὐορϑτύσοωτέςεἶπονἐνφυλαϊιδκοἷάτοἣνκουτιδίσϑοιοδϑὲ,φοίξωξ
μαΐθανε τοῖσι πρὸ ΤὉ τείχοος ταὶ ὅλα ἔκφηο, ἔτυχον δὲ ὥξιηρν Ἂν χρόνον Λαμεοσῖω μό
γιοι ἔξω τοταγμέυσοβῳ μῆν, δῆ ὦρα τυ μν αζομουσ' πῶν αδοβρῶντδὸ δὲ τοῖο κ μαο᾽
κτενϑομῆῥας ταῦτα δὲ θεώμῆνος ἐϑώμαζε,κὴ “5 τλῆ 30ς ἐμαΐθαρειμαϑων δὲ ταῦτα
ἀπεκέως, ἀπσήλαυνς δ΄πίσωκοιἡσυσοΐν. οὔτε γοῖρ τις ἐδίωκε, λογίης το ἐνεκυύρησε
πολλῆφ'ἐππελϑεὸνδὲἔλεγο πρὸς Ξόμξεα τούπερ ὁ πωΐπεε ποίντα "ἀκούων δὲ Ξόβ ἕως,
ἐκᾶλχᾳ συμθαλέαϑ» Ὁ ἐὸν ὅτι πτοιρασικιδυάζοιγτο ὡς ἀπολ ύμνοι, ἀγρλέοντες κουτοὶ
δύναμιν,οἰλλ᾽αὐτῷ πελῦϊα γοὶ ᾿φαΐνοτο ποιέφν, μετοπέμορ δημαρίρρυ ἥδ᾽ Αρύστονος
ἐόντα ἐν τῷ ςρατοπέλῳ ἀπικόμᾶνον δέ μιν, ἡρώτοι Ξόβ ξης ἔχοισατουτέων, ἐθέλων μα
ϑέφν χα ποιδύμῆνον ὑπὸ 1: Λακεσῖχε μονΐων ὃ δὲ, εἰπεοἤπουσος μῖν μόὺ κὴπρότερον,δ7το
ὡρμῶ μῆν [5 τίὼ ελλάσδι, περὶ 2" αὐοδ΄ τουτέων. ἀκέσαςδὲ έλωταί με ἔθδυ,λέίγοντα
ποίπερ ὧῤ' ἐκησόμονα πρήϊματοι ταῦ σα-ἐμοὶγ᾽σίρὸἀ ληθηῖαν οσκίν αὐτία σάὦβα
σιλόδ᾽, ἀπὸν μέγιςάς ὕξινἄκεσον δὲ κὴ νωῦ΄. ΟἹαὐοίθοῖν ὅτοι οἱαηο) μαχωσόμενοι ἡ μιν
περὶτῆςς ἐσόδου") τοῦτα "ποιρασικδυάζουτοιι, νόμος γοίρ σφ ὅτω ἔζὅδ ἐπεορ μέλ--
Ἀωσινανδιωυϑύφν τῇ {υχῇ,αἴτο τὰς κεφαλ ἂσ' κοσμίοϊν «ἐ-παίτασο ὃ,εἰ τούτους τὸ τὴ Ἢ
ὑπομένον ἐν Σ᾿ ποίρ!κνοιταιςοέ ξεαεςι δὲν ἄλλο ἔϑνοσ αὐθρώτ᾽ ντό,σιθασιλδ) ὕπομε
νά χεῖρας αὖ τοιφρόμενον."νὗπὶπρὸςΘασιληΐηντο τὴ καλλίςην πόλιν ἣ" ἐν Ἐλλησι προ
ὀφέρεαι,κὴαἴοραςἀρίςουςκάρτατεδὴ ἄνισα Ξδ᾽ἐκἐφαίνε»τοὶ λεγόμενα1)διό
ποραἐπηρώτα ὅντινα ζόπον “σοῦοιἐόντος,,διοῖ τά ἀσι τῇ ἑων 78ςρατιΐ μαχίίϑιοὖς
δὲ, εἶπε.ὦΘασιλδῦ,ἐμοὶχρόζαϑ»ὡςαὐοϊοὶ[δύσιἣνμὴτωῦπατοιἐκβῆ,τῇἐγλέπο-
τοῦτο λίτων,ἐκἔπειθεἦ'Ξόνξεατέσεῤ ὰ δὲ ποιξεξῖκε ἡ μόβ' ,ἐλπίζων αἰεί σῷεας
ἀγοοβήσωοϑρυπέμπτεδενἐκἃποιλλοξοσοντο,ἀλλάοἱἐφαίνον,»,αὐαισιείᾳτοἡἀδελίᾳ
σιαχρεώμενοι μένάν, πέμποι ἐπὶ αὐ εὖο μέσους τορὸ Κιοσίας θυμωθεὶς ,ἐντει λάμεν "σφἕ
ϑωηοόίωντοις ἄγοιν ἐσ ὅψεν τίὼ ἑωυΐ». ὡς σ᾽ ὃ πέπεσον Φόδ ὄριενοι ἐς τόν ελληνας ὁ μῇ
οι, ζ'αα πον πολλοί. ἄλλοι δὁπεσήϊδ᾽τὸὁκ ἀπσελοιυΐγονηο, κοζπερ μεγάλα, προσηαΐ
ονγετ.διῇλουδ'ἐποίδυνπτοιντίτου,τὸδκήνατααὐῷθασιλέϊ,ὅτιπρλλοὶμὰαὖθιἐἰον,δλίτι ἢ αὐορες.ξνε ὃσυμθολὰ “μέρι. ἐπείτε) ὦ μῖδοι Ξιχίως “περιείγρν:ο ἐνθαδ'
τοϑτοι δὰ ὕπσς ξήϊδ᾽ οὐδὲ τι ὀρίριε ἐκδεξάμενοι,ἐτσήἸὰν.«δν,ϑανάτίἐκαάίλεςΘασιλδὺς,
ΠΡ ἦρχ Υσϑέρνης,ὡςδιὴτοίπεδ)πετέως κατοργοισόμενοι.ὡςδὲτὴὅτοι (ὡνέμισων ΟἹ
σιελλησι, ἀδὲν τπολίον ἐφέρονι πὸ ρατῇ8μεόμζἀλλὰ τὰ αὐτὰ ἄτς ἐν τεινοπόρῳτς
χρῷ μοιλϑ μενοι,")δόρασιΘραχυτέροισιχρεώμενοι,ἅπερδἙλληνεςΝὴὃκἔχοντ᾽λή
)ς7 χρήσααϑ». λακεσις μόνοιδὲ, ἢ μάλλον.» ἀξίως λόγου, Κλλὰ τεἀγοσφκυν μενοι ἐν οὐκ
ἐπισικαένοισι μοΐχωαϑν ἐξ ἐπιςοίμενοι, δὰ ἐν τέ φαν τὰ νῶτα, λίόῖ» φϑύτεσιον διθων.
ὁ δὲ Θαρ᾿ξαροιδρέωνΊεςΦδίωντας, οἷ 7ε η) “πατοίίῳ ἐπήϊίων. δἰ δ᾽ αὐ καποιλαμξἝανδ
μένοι,ὑπέφρεφλ αὐ τοι. οΥσι Οαρδάροισι. μετασρεφόμενοι δὲ,κατέβαλν τολύθεϊ αἷα
ριϑμήχους ἢ" τόν σίων ἔπιπῆον δὲ ιὴ αὐλέων Ζ' Σποιρτιητίων ἐνθού σοι ὃ Νίγοι ἐπεὶ
ἡ δὲν ἐδαυέα παραλαβ οἱ τέρίϑαη'ἐσόδουπειρεώμενοι,νὴ κατοὶ τέλεα νὴ “παντοί
ὡςπροσβάλλοντ' ἀπήλαωνοι ὀπίσω ἐν ταύτῃσιτῇσιπροσύσδοισιπ'μάχεςλέγῷβα
σιλῆ αϑαδίμενον, Τὶς αὐασραιῖ ἐκ ἤ θρδνεσιάζωντοἥγτῇςρατίμυτότοδὰὅτ ἡπονίξιν
η».τῇσ᾽ὑτεροάμὦβαίρθαροιδὲνἀμφλἀξϑλὴἀτογὴνὀλίκωνἐδνῆ,ἐλπίσαντέςσφἕ
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κουτατοῶμαιτίαϑςτο,Κοοὶοὐκδίουςτοἔσροϑνἔτιχεῖραιοαὐταιεἰραύϑοιε,σμυέβαλλοιῖ.
ἡ ὃ Ἑδληνδῖν κουτοὶ τοίξ!ς τι νὴ κουτοὶ ἔθνεα κεκοσμεμίδοι  ἴρων,νὴ ἐν μέρφ ἕκουσοι ἐμάλον
ἡτολὴν Φωκέων. ἐς “δ ὅρος ἐτοίλθηίοιν,Φυλάξοντῳ: τίὼ ἀϊαπόνοὡς ὃ ἐδὲν ὀὕοι
σηὴ ἀλλοιότερον οἱ τιέρσουι ἢὶ τῇ προτεραΐεξ ὥρων ἀπήλουυνον. ἀπορίοντος ὃ βασιλῆος
ἤγτιχοήξθαὉᾧποιρεόντιπρήγματι, επιολτας ὃ εὐρυδή μα, αὐὴρ μολιδιὰ ἡ θέ οἱ ἐς
λόγου: ὡς μέγοί τ  δασιλῆος δοκέων ὁἴσιοϑν ἔφρασί τε σἰὸ ἀϊτατὸν τίὼ δὴ ὄρεος φέ
ραν ἐς Θόδ μοπύλας νὴ σδιζφθάρε τῇ ταῦτ ὑ πομένοντταις Ἑλλήνων. Καθ) ὃ διείφις λα
κεσίχομονίας ἔφυπ ἐς Θεοσαλίην κοι οἱ φυγόντι, ὑπὸ 35 πυλαγόβ᾽ 5 Αμφμοτνόνων ἧς
ηἰὸ πυλαίον σνλλει μέν , ἀργύρια ἐπεκηρύλϑην χρόνῳ ὃ ὕσόρονμουτῆλθεδ᾽ἐςΑὐτικύρων,
2.) εν» ͵ ῷ . τ ἃ ᾿ τ᾿ 2 ἢ «, , .ἀπέθασε ὑηῤ Αθηγάδεω,αὐοϊρὸς Χηλανίπ.δ ὃ Αϑηνασης ὅς, ἀπίκτεινε ΔΛ ἐπιάλτιαδὲ
ἄλλί αἰτίην,τίἐπἐνοοἵσιδπιοϑενλότο!σισεμανζω.ξτιμήθημένην!ὑνὐλακεσῖχομουΐ
ὧν ἀδὲν σον Ἐπιάλτης δὰ ἕτω φύλου οουτῴων ἃ πέθανε.ἔςιἢ ἕτερος λεγόμενος λόγος,
ὡς ονήτηςτς ὃ φαφαύρεῳ,αὐὴρκαρύς,ν)Κορυσθελὸραὐτικυρσῖς,εἰσὶδὶἀποιντοςπρὸς
δασιλῆα ούτους «δ. λόγουςΗ)περινγησοέμευοιτὸὅροσ' σι Βόβσῃσι, ὅσοι μὲν ἔμοιτε πι

, Ὅν Διὰ “ ᾿ ,“᾽ εἰ αν Φιν ᾿ 3 ., οἱ ΄τότ᾽ἧξο5Μὴ τόδε χρὴ ταϑμώξιοϑςὅτιδἢΕλλήϊ᾽πυλαπίραιὑπεκέρυξαν,δκδὁνύ
τῆ τς ") Κορυσϊαλῷ ἀριύολ ἀλλ᾿τ᾽εἰσιάλτῃᾧΤησανίῳ,ποίντως κα “5 ἀβεκίςονρντὺ
γόμενοι. ἄξϊηρ ὃ φδύγοντοιππιάλτην ταύταν σἰὸαἰ γήην ὀἶσθι μον. εἰδιείῃ ἐὰ Διὰ ἐὼν μὴ
βμηληδῖλ ταύταν πίω ἀπαπὸνονήτησ ἐ τῇ χωύρῃ πολλὰ μιληκῶς ἐηνἀλλ᾽ επιάλτεηςγοίρ δι δπεριγηστέμενος οὐ ὅροσ' 1) κοιὰ σι ἀξαπὸν ζξίηον αἴτιον γραφωΞ6Ρξυςδὰ
ἐπεί ὦ ἤρεσι, τοὶ, ὑ πέρι»οὗἘπιάλτοςκοιτεργίσροθεαὐτίμιοιπεριχαρῆςπενόμεν,ἔπεμ
πεῪ σοέρνεα,"ὴ ἢ ,ἐσιοατήτεε Υ σδέρνης. ὡρμέα»καπερὶ λύχί᾽ ἁφεῖς ἐκ Ὦ' σραηρπίδου-
γί ὃ ἀξαπὸνταύτην, ὔξ δῦρον μὲν δι ἐπιλκόθιοι Μηλ ἐδ.03δυρόντοςἢΘεοσαιλόϊσιηοι
τηγήζοω»ΡτὸΦωκξτότεὅτ δ Φωκίδι φράξαντἢ τείχεϊ τί ἐσϊολὴν, ἔζων ἐν σκέπῳ
Ἦ πολέμειἔκτεἡόσουδὲκοιτοδέσι,Ῥ ἔϑσοι ἀδὲν “οὐςῆ Μυλιδῦσι. ἔχει ὃ ὧφι ἡ ἀζαφῃο
αὕτηαῤχ(η μὲν ἀρ “οὗ Ασωπηρῦ ποταμβ “οὔὯΣα'διαστῃἄγοςῥέοντος.ὄνομα τῷ
ὅρε} τούτῳ κὴ τῇ ἀϊαπῷ τωῦτκεῖται,Αγόταεα.τείγᾳ ἡ Ανδτονια αὔταο,κουτοὶ ῥά--
αν ἦ' ὅσιος λήτει δὲ κού τς Αλιπηνὸν πόλιν,πρώταν ἐξίεν 3 Λοκρίσων πρὸς μηλι
ἔων,νὴπο]μελοῤμπυτύντεκοιλεόμεδλίθον," κοιτοὶ κ δ φ τῇ ἑοίραις«τῇ«Κ)τὸσεινδταῦ δι.κου ταύτανδὲσἰὼ ἀαπὸν κὴ ὅτω ἔλουίθιν,διτὀίθωἣ' Ασωπὸν διαθούτη,
Ἱπορδύονηρ πτοῖ στῶν πίιὸ νύκτοι ἐν δεξμῇ κα ἔχοντες ἔρεα τοὶ οἱ ταΐων.ἂν ἀρισερῆδὲ,τοὶ
τρηλνέων.ἢὡςτοδὴσιζφαμνε,")δὶἐγίνοντοἐπ᾿ἀκρωτηρίῳ Ἦ' ἔρεος πουτοὶ δὲ ἄξιο δ
ὄρεος ἐφύλαοσλ ,ὡς νὴ πρότερόν μοιδεσ λώ),Φωκέων λά λιοιὸ πολῖται,ῥνόμενοἱτοπῶ
στρετέρην νῷ ρην, τὴ φρδρίον τον πὸ ἀλαπόν ἡ μὴν δ κοίτω ἑσβολῇ,ξφυλάσσεν ὑπὸ
ἢ;ἐρυται"τὴν δὲ δγ8. {8 οὔρεοο ἀαπὸν, ἐθελονταὶ φωκίόι ὑποδεξάμενοι, Λεωνΐσιᾳ
ἰφύλαοσον ἔμαϑον δέστρεας ὁ Φωκέόι' ὧδε αὐασεσηκοίχος αὐαδαΐγουτες γὐ' ἐλαύθαν,
ἡ τ' δήσου.τὸ ὅροο' “πτοῖν ἐὸν οβρυῶν ἐπίτσλεονἣνμὴνδὴγηνεμίη.ὀφουδὲτενομένεπολ.
λϑ ὧρ εἰκὸς ὃν,φύλλων ὑποκεχυ μένων ὑ πὸ “οἴσιποσὶ,αὐτεξοίοαμονοἷΦωνοιζόιο,Ηὴ
ἐνέσιωρον τοὶ ϑεσλιχ,νὴ αὐ τίηοι δ Οουββουροι ποιρῦσαν.ὡςδὲἄδοναὐοίρας ἐνδουομένεσ'
ϑπσλαιὲν ϑωύ μρτι ἐπέγρν»Ρἐλιπόμενοιδ᾽ἐδέύγο;σφχφανήσιοϑεαὐτίξοον,ἐνεκήρυζαν5ρα
τῷ ἐυθαῦ᾽ ταυδαρνοο κοταῤῥωσδάσαο μὴ ὦ Φωκίςο ἔωσι λα ἀκεσίας μόνιϑι, ἐἴρετο τὸν
επιρίλτοα; πρσδεπὸς ἐν Ὁ σροιές.πυϑόμενος δὲ οἰζεκέωο', σέ τοιοσε τἦο Ρ δίσας ὡς ἔο'
μάχῃγυδιδὲ φωκέεςὡςᾧβάλλογτηποῖσι»δύμασιπολλᾷῖοἱτενῇπυκιδῖσι,ἴον. φδ
τντος δὲ δῖ ἣ: κύρυμβον,δ᾿πιςάμενοιὡσ'τὸσφὲὡρμήθασοαναβχήνοι)ποιοεσιδυοξ
ὕπο. ἀπολεόμενοιδιδδὴταῦταἐφρόνὰ"διὸἀμφὶε'σιάλτια Α)Ὺ σοίριεα "δ
σοι,Φωκέων ἰὰ ἀϑένα λόγον ἐποι δῦγη» οἷ δὲ,κοιτίβοννοντὸϑροςκουτὸτοίλος.σιἐν
θ6ὴ μοτηΐλῃσι ἐξσιε λλήιῶν, πρῶτον μὲν ὃ μαύ τις Μεγισίας ἐσιστον ἐσ' τὰ ἱρὰ, ἔφρασε
γδν μέλλοντοι ἔσεσθαι ἅμα ἠδὲ σῳμ ϑαΐατον . ἐπεὶ δὲτὴ αὐ χίμολοι ἔσαν οἱ ὑδαγγείλαν
πο τδ σίων τὴν “περίοδον, ὅτοι μῆν ἔτινυκοὸς ἐσάμῃναν. Τίτοι δὲ δὶ ἣ μόρ ὁσικόφρ! πο.
τοιοϊδαμντος ηὸ ἃ, ἄκρων ἦδᾺ οαφαινάσης ἡ μόνης, ξυϑωῦ τα ἐδελόύονορ οἷ Ἑλλινόθ᾽.
καξσφεῶν ἐοάξοντο αἵγνῶμοε. ὦ δ, ὃκ ἔων τὴν ταεν ἐκλιτ. ἃδὲ, αὐ χῴτειγον. μὰ
ἢ ἄξιο διακριθέντοςΟἱ νοςποιλλοζοσῦ ντο.ὴσδασκεσααϑέντεςνουτοὶπόλξἕγοισοιἐξάπονοἷδὲγωτέωνἅμαΛεωνίδᾳμένάνοὐἢ,παρεσικδυάσιχῬ.λεπῖδὲὡςαὐτὸςσφὲ
απέπεμιψο Λεωνίδας μὴ ἀπόλω! κυδόμεϑιαὐ ᾧ ὃ τὴ Σπαρτιητέων Ἐἶσι ππαρεβσι,δκ
ἔχ δ πρεπέωσ ἐκλιπῖ τὸν ταν,ἐςτῆν,ἦλθονφυλάξουἀρχίννταύτεοκάλλτῇ
γνώμᾳ σλέᾶςός ἂμι, Λεωνίδην, ἐπείτε ἤαϑετο τοὺς συμμάλου; ἐόντας ἀπροϑύ μους,
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κἡὀκὲϑέλονταιςδιυσδιανανδεωδύφν, κε λάδι σζρεας ἀπται λλζοσεοϑςοὐῷὃἀπιξναι,
βηοιλῶσ ἔχειν" μένοντι αὐ ἢ, κλέοο μέγα ἐλεῖ πετο,"ὴ ἧ Σ΄ποίρταςδ σία μονΐᾳ ἐκ ύθῃ
λαφετοἐκέχρηςο δἰ ὑτὴ η' τυθίης σοῖσι Σποιρτιήτμσι χρεωμένοισι περὶ “ἢ τρλέμε οὐ
Ὃν αὐπίποιποιτορλχοὶφ ἐγειρομένα,ἢ Δ αι σιχέ μονα αὐάφορρι γενέαϑε ὑπὸ ἢ βογθάῥ',
ἢ τὸν βασιλῆα σζρέων ἀπολέαϑε «τωδτα δέ σζρι ἐν ἔπεσι ἑξαμέζοισι ἔχοντα χρᾷ, λέ

» Ὑμζε δὼ Σποίρτης οἰκήτοροϊ δρυκόροιο,. οὐ τ ρςς ζγοθτα ὦδε»
» Ἡ μέγα ἄσυ ἐρικυδὲσ' ὑππ' ἀγοϊδάσιτὁλσείσιῃσιἐρ ὄωτ
» Πόβ ϑετοιε,ἢδ,μὴαὐταί«ἀφ᾽Ἡρακλέοςδὲγθυζθλης,.. :
» Βοωνθήσει βασιλῆκ Φιϑέμῆνον Λακεσιχίμονος οὗροο"....
» Οὐ γυὶ τῶν ταύρωνοίσειμένος, οὐ δὲ λεόντω, Ὸ΄. .. -
» Αντιβίίω. Ζίωδο' γον ἔχει μένος. οὐδέ ξφημὺὶ :

Σχισυαῦς πρὶν τῶνδ᾽ ἔτορον Δὲν "ποῖυτοι σδέση τοι. τς
ταῦποῖ το δὲ ἐπι λεγόμενον Λεωνίδην, Θσυλόμενον κλέος κουταιϑέαϑ» μολίον Σεΐν
πρπζων ἀλοπέμηαι «ἦϑδυμμάλους μέλλονἢγνώμᾳσιονελβένταςϑτωἀκόσμως δΐ-
χίαδν οδο οἰλο μένου; μαρτύριον δέ μιοι ἢ τόδε δκ ἐλάλαφον οούτουπέρι γέγονε οὐ »»
μενον «ἦν ἄλλος, ἀλλο ον μαΐτιν ὃς εἴπερ τῇ σρατίβ ταύτῃ μεγιοίην δ ἀκαρνῆνα,
λεγόμενον Εν τοὶ αὐέηοιθον ἀχὸ Μελάμποδος, ἄξιον ἄΐπτοιντοι ἐκ 2 ἱρῶν ποὶ μέλλον τοί
σχῷι ἐκβαΐφν ἀπόντα, φανερόςἴξ λεώνίδῃς ἀφπέμες ἵνα μ ἀναφλυταί σφλ-
δὴ ἀποπεμοήμενος, αὐηὸς Μ ὁ ποιτέλιπε ὃ τοιοῦδε συςιοατουόμενον,ἑὀν-τοί οἱ μανογε
νέα, ἀπέπεμιειδι μέν ναν σύμριαλοι οἵ ἀποπεμομενοι,ἴλονηότοἀπιόντος,νὴἐ'πείθονηο
Λεωνίδᾳ:Θεασέσῖ» δ,κὴ Θηθαἷοι,ιοιτέμφ μῆνοι Ὧ'λακεοῖχεμον ίοισιεηουτέων ἡ ΘκδαῖοιΜ ἀέκοντῷς ἔμονον, τὴ ἃ Οσλόμενορησιτεῖ Χο γάρ σφεας Λεωνίδας,ἂνδμήβ'λόγῳπριδ'
μενοζοΘεασιξάϊ'δὰ ἑκόντος μάλιςαδἰδκἔφανἀγρλιφήέντοςλεωνίσην τὴ «ἔῦ μετ αὐ
»ῦ, ἀποιλλάξεοϑηἀλλὰκουτοι μείναρτος, ((υνοπέθωνον "ἐς οατηγος ὃ αὐ τῴων,Δημόφᾳ
λοο' ιαοόμεω:Ξόμξηςὃ,}πεὶλίπαὐατείλαφηοςασονοθὲςἐφρεθιοο,ἑπιοωῶνχορόν,
ἐς ἀγορῆς κα μοίλισοι πσλαϑώρίῳ πρόσοδον ἔεριξετο"ὴ ἢ ἐπίσκλτοῦξ επιάλτοωϑτω.
οἰγὸ Ὑ Ὺ. σῦρεος ἡ κοιτοΐδασις σιωτ»μωτέρῃ8),,Ὁβραχύτεροςὃχιῦῥοςπολλὸνἤπασθαἣ
περίοδός το," αὐάβασιςδὲτοδὴΟαρ'βαροι ὦ ἀμφὶ Ξόβ ξεα προσάϊ (ιν) ὁ ἀμφὰ λε
ουΐσιῃν Ελλονόϊν͵ὡςσίω5θανάτῳἔξοδον ποιδύμενοι, ἔσῃ “πολλῷ μᾶλλον ἡ οιταρλας
ἐπεξήϊστινἐςτὸδθρύτοατὰὉαὐχίνοςτὸμὲνἔρυμα δ᾽ τείχεος, ἐφυλάωερ. ἀδ αὐ
ποὶς προτέρας ἡ μέρας ὑπεξιόντες,(ἐςπὸΞεινότεραξμάλονηρηη; δὰ συμμίσιοντες ἔξω
δ᾽ ςειγῶν,ἔπι πον πολ θεῖ πολλὸ Ὁ βαρθάρων ὕπιοϑε γῦ' οἱ ἥτεμόνσῖν ἢ: πολέων ἔλοντῇ
μάςιγας, ἐῤῥάπιζον ποίντα αὐοϊρα,αλεὶ ἐς δ πρόσω ἐποξωύοντες «πολλὰ μὲν δὲ ἐσώπι
77ον αὐτέων ἐς πίὼ θάλαοσαν,"ὴ οδεφθείροντονπολλῷ σί ἔτι σσλδθνδῖν κουτοπτα τίονηο
ζωὴ ὑπ' ἀλλήλων ον ὃ λόϊος ἐσιεὶς ἤ; ἀπολλυμένει το Κ᾽ ἐπαιφοίμενοι δ᾽ μέλλοντοί σῷἔσιαϑν θαύαερν ἐκ ἢ περιλόνπ' δ ὅρος, ἐπεδιείκναστο ῥώμης ὅσον ἔλον μέγεθος ἐς τῷο Θαρ
δάρί ,ποιραχρεώμενοί τε η) ἀτέοντ"δόροτοιμέννυνοοἵσιταλίοσιαὖτίωντηνικοιῦτοὶ
ἐτυΐχανε πουτουπίσαι ἤσιυ.οἱ ἢ, χσῖσι ξίφεσι δεδογάζον.Ρ οὖ τόμ σχσ- Λεωνίδης το ἐν οὐ
τῷ τῷ πόνῳ πί 174,αὐὴρ γυνόμενοο' ἄοισοσ1)ἕτεροιμετοὐ ὀγομασοὶ Σποαρτιητέ-
οὐ»ἱ,ἐπὸὧσ'οὐοῶνἀξίωνγενομένωνἐπυϑόμων“τοὶδνόμοτοι.ἐπυθόμηνὃνὴἀ-ποίνῆ
Τ Τιρϑ σιῶν")διτὴπιόμσῴωνπί ποι ἐνθαῦτα ἄλλοί το τρλλαὶ," ὀνομαςοῖ ἐν ὁ Δὴ
Δούρεἴα διύο τονεδερ,Α βροιθίμηςτε ἡ Ὑ"πδραθηςἐκτῆςΑπτοίρνεωβυγαεφεαχχού
νησ' γωγονότος δΔαρείῳ.ὁ δὲ Ατοίρνησ',δαρείε μὲν ᾧ' βασιλῆος ἰῷἀδελφεὸς, Υςἄασεος
ἢ τοῦ Αρστέμεω-σοῖς -ὃς κ) ἐκο δοὺς οἱ θυγατέρα δαρείῳ,τὸν οἶκον “ποίνηα ἥ' ἑωυ“ον'
ὑπέστοκε, ὦ σ᾽μοωόῃς οἱ ἐσύσης ταύτης τίκνει Ξόν ξεῶ το σδιὴ διύο ἀδελφεοὶ ἐνϑοωδήα ππί
ἡἴουσι μαχεύμενσι ἐχαδὺ Ῥ νεκροῦ πον' λεωνίϑιῶ. πιόμσζων τὸ κοιὶ Λακεσίχομονίων
ὠϑισμὸς ἐγένε;» πολλὸς ἐς ὃ ἦθ τόν τῷ οὐρ ετῇ οἱ πλλίω δῖ ὑπεξείρυ(οων,") ἐπέ αν δῷ
ἐναντίσυς τοβίκις « ἄξορΡ δὲ σιωεσήκες μέχρι οὗ οἱ (ἡ ππιάλτῃ ποιρεγωνοντο.: ὧσ δὰ
τούτουςἥκειν ἔπύϑοντο οὶ ελλίωσϊο;, ἐνθδτῶνἤσιηἑτοροιοῦτοὉνύκος.ἔςτςγοὺτὸςεῖ
νὸν τῆς ὅδοῦ αὐεχφεον δπίσω"καὶ 'ποὶ ραμά [οέμενοι τὸ τεῖχος,ἐλϑοντοοἴονἀδὴ
πὸν κολωνὸν ποίντος ἁλέδῇν οἱ ἄλλοι ταλίω Θεθδαζων.ὃὃΚολωνὸςὅτος,ἰστὲν τῇ ἐσύσιῳ
ὅκου γωῦ δλίϑιγος Λέων ἕτηκε ἀδϑὲ Λεωνίδᾳἐντούτῳσφέαο᾽τῷ χύρῳ ἀλεξομβουα'
μαχοκέρᾳσι τῇσι αὐ τέων ἐτύγχανον ἔτι "περιεοῦσουτ)χερσὶ,κουὶςὐμασιμουτῴχοίθωνοἷ
βαβθουοι δάλλοντος"δἱμὲν,ἐναρτίεςἐπαιασῦμενοι,κοξ5ἔρυμα»7ντείχεοςσυγ-
(σαντεςοὐδὲπεριελιϑόντεςποίνηρϑεν-περισσόν.Λακεσῖχομονίωνὃ΄ὴΘεσσιέωντοι
σύτων γουγομένων, ὅμῶς λέτεται αὐ τσος αὐὴρ γενίοῦ» Σπαρτιήτας διίωέκης "Ὅν,
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ηόδι φαοὶ ἀπαιὺ ἔπος πρὶν ἢ συμμίξωξζ σζφεαο οἵσιμήδοι σι, πυϑόμενον πρός τοῦ ἢ
τρησανίων ὡς ἔπεα ὦ δαῤξαροι ἀπιξωσι τοὶ »οἐδύματα,, τὸν ἅλιον ὑγὸ οὔ τελύξϑεος
τῶν ὀϊοτόν ἀγρκρύπουσι, γοσοθὁπἰτολῆ,ϑοςαὐ τέων ἕξγοιι "τὸν δὲ, οὐκ ἐκτσλαγών-
τα Ῥύνισι εἰσσαεἐνἀλοήᾳφριδύμονονἡΜήσίον τολῆθορὡς“ποῖνταιστρ!ἀγαθὰ ὃ Ττρῃ
χἕἔνιος ξᾶνος ἀγγόλλοι,εἰ ἀποκρυπῇὄντωντῶνΜμόσων“ονἥλιον,ὑπὸσκιῇἔσοιτοποὺς
οἰδηοὺς μάχῃ κοὰ οὐκἐν ἡλίῳ. ταῦτα μὲν ιὴ ἄλλα “οἰουγβοποι ἔπεα Φασὶ δ)ίωε--
"ία ἂν λακεσῖχο μόνιον Δι πέαϑας μνημόζυα. μὲ δὲ ἄξιον ἰριδεδίοι λέγοντος λάκε
σέομόνισιδύοἀδυλφεοὶ, Αλῴεός τοικοὶ μαβῶν,ορσιφαύτου “ποΐδιο. Θεασιίων δὲ δ᾽
δοκίμεε μάλισοι τῷ οαὐομαῆν διϑύραμθος Αρματίδιω.θαφθέϊαι δέσφοι αὐοοῦ ταύτῃ
τῇ ῦο ἔπεσον κοι τοῖσι πρότορον τορλόυτήσιχσιἢὑπὸΛεωνίδεωἀποπεμφθέντα:οἴλα
«8»,ἀτιτέγρατηαι γράμματα λέοντα τοῖδε, ᾿
μυριάσιν ποτὶ τῇδὰ Κ η9σίοεες ,ἐ μάχοντο :
εκπελοτουνήσο χαλιάδες τέτορόϊν, τ -

ταῦ τα μδ δεἶσι ποῖσι ἐπιγέχρατπαι.ποῖσι δὲ Σ ποι δτιήγεσι ἰδέᾳ.
οεάν,ἄγγῶλον λακεσῖχε μονίοις ὅτι τῇδε
Κεί μεθα, οἷς κάνων ῥήμασι πειθό μενοι. .
λακεσῖχε μουΐοισι μὲν δὲ ὥξιορ.τῷὃμαύτι,δε.

» μυῆ μα οὐδε κλνόϊο μεγισίαονγθτὸΜῆδοι Θ΄
. Σπερχεῖδυποταμὸνκτείγαν ἀμφάμενοι. ᾿

μαῤγιοῖὃςτότοκῆρασἐ“σθδλομένα σεέφα ἀσὺς, εν
οὐκ ἔτλη Σ-ποίρτης ἡγωμόνοιο᾽ προλιπεῖν." Ὁ

εἰσιηοάζμμασι μάν νυν κοὶὰ τήλῃσιξξω ἢ "5 πον' μαύτιοσ' Μεγισίεω, Σιμωνίδης ὃ Λεῶ-
πρίπεός ὄξι κοῆὰ ἐφίεν ἐπιοράασ.δύο “ουτίων ἢ; διηκοσίων λέπί) εὐρυτόν το νὴ
Ἀρισόσημον,πτοιρεὸνοὐοὶσιοἱμφοτάροισικοινῷ;λόΐῳχρημάνοισι,ἢἀποσωθῆνοιδμδἰς Σ-ποίρτην ὡς μεμετιμῖοι το δ᾽ ἐκ ᾧ ςραορπίσου ὑπὸΛεωνἐδεωἡνουτοκέορ ναλ
πηυόϊσι ὀφθαλ μιῶντας ἐς "δ μέγιςον(ἢἄγεμὴ ἐθὅλον» νοςῇ σουι,ἀποθοανἐ4ν ἅμα τοῖσι
ἄλλοισι, ποιρεόν στρ! τουτέων το ἕτερα ποι ἑφν,ὃκ ἐθελῆίθι ὃ μοφρονξφν ἀλλὰ γνώμῃ
σγογφχϑέντοις » Εὐρυτον μῇν πυϑόμενον σἰὸ “ὮΝ τόν σίων πιρίοδον, οἀπτη (οντα το “τοὶ
ϑπσλα,ὶ ἐσδύντοι, ἄτειν αὐτὸν κελδ σου ἥ' ἕλωτα ἐς τὧν μαχομένας "ὅκωςδὲαὖον
ἤγαγεντον μῶν ἀγα γόντοι, ἄχιαθν φδύγοντοι.τὸν ὃ, ασεσόνται ἐς τὸν μέλον, διαφθαρῇ
γαϊ" Αρισύσημονἢλφπουχίουτοι,λέφθῆναι.μῆ νωο ἣν μοωῦον Αρισόσα μον ἀλγά
ὥντα ἀπονοςῆσουι ἐς Σ΄ποΐρτην,ἢνὴ ὃ μξ σζρέων ἀμφοτέρων πίιὸ κο μιδὲν πενξαϑο, δοκᾷ
ᾧν ἐμοὶ, ἐκ αὖ σζϑι Σ΄ποιρτιτοιςμῆνιν ὅδε μίην προοϑέαϑο.νανὶ ὃ ἠδ μδὺ ,ἀπολομένκ. Τῷ
ἡ, μὴ αὐτις ἔχ μένε προφάσιος, ἐκ ἐϑελήξφωνοος ἡ ἀποβνήσκφν,αὐαγικαίως στρ ἔ-
Χεῖν μεανίσοιμεγοίλι,ΑρισοσήμῳοἱμὴνυὅτωσωθῆναιΧέγουσιἈρυφόσεμονἐςΣΤ
τονμὴδ.πρόφασιντοι δε. οἱ δὲ ἄγγελον πεμφθέντα ἐκ τοῦ ςροαηρπσέδουἐξεὸναὐ
τῷ κοιτοιλαβεῖν τὴν μοίχεν γενομένηνδιἐθελῇσου,ἀλλὑπομάναντοιἐντῇὁσιῷ“σερι
γενέαϑνον(άγγελοναὐ Τῷ, ἀπεικόμενον ἐς τὴν μάχην, ἀποθωνεϊν «ἀπονοςή(αοὃἐς
Λαμεσόμουσε Αρισόση μος διάδος τε εἶχιἡἀτιμίζω«ποίορονδὲτοι ἀδε, καπίμωτο,ἔτά
ὃ πῦρ οὐϑεὶς ἴναυεςΣ παρτιρτέῶν,οὔτο δνελέγο διφδός τε εἶχε Τέσκρ Α οιφόσῃ μος
μοιλεόμενοο'«ἀλλ᾽ὃ μὴν, ἐν πῇ ἐντ'λατακᾷσιμάχῃ,αὐέλαξε ποῖ σὰν πεν ἐπενελθέϊσάν
ἡαἱ τίϊω. λέγουπαεδὲνὴ ἄλλον ἀποπεμφθέντοιἄγγελον ἐς Θεσαλήίω,3" Σινκρσίῶν
τουτέίων “περιτεγέαϑο. τῷ ομύομοι ἔϊγοις τιανεή τὴν νοςήζουνταδὲὥξιηονἐςΣ΄ποίρτηνὡς
ἡπήμωτο,ἀποίγξααϑ,ὦὃΘηθαῖοι,"ὃΛεοντιοδηςἐςιρατότει,τίωςμῆνμξὰτῶν ἘΔ
λήνων ἐόντες,ἐμάχην.»ὑπ᾿ααϊκαξησ'ἐχόμενοιπροπίωβασιλέοςςρατιήνδ᾽ὃδον
κουτυπέρτερατ τόδ σίων γινόμενα τοὶ πρήγματα, ὅτω δὲ 2 (Δ) λεωνΐδῃ λλύνων
ἢ πειγομενῶν δὴ τὸν κολωνδν,ἀ ποοφοδέντος τουτίων,χεῖροῖσ'τεπροέτεινον,κοιὶἤἸίρων
ἄσσον 2 Θωρδάρων, λέοντος δ' ἀληθέσαον 25 λόγων, ὡς τὸ μεδιίζασιμα)γῆντοτὴὕσϊορ
ἐν πρώισιξδοίων Θασιλε]οὗτὴἢαὐαγικαίηςἑλόμενοι ς Θόδ μοπύλας ἀπικοί «το, τῶαὐαΐτιοι εἶ ἢ Τώμανο ἔ τετονότος Θασιλέ). ὥςτε, ταῦτα λέωντος σεοιε Πνονηο εἶλον
 Ὁ Θεσσαλὲς δ᾽ λόγων τουτίῶν μαῤτυρας. ὁ μῆήτοι τοίπεποίνταιεὐτύχῃξν"ὡς δὲοὐδοῦ ἔλαθον οἱ βάρδουροιἐλϑόντασ,τβν μὲν τινας αὐ τέωνἡἀπέκτεινανπροσιόντ'-
 ὃ «αλοῦῦ αὐδτίων,κελδύρινος Ξόϊ'ξτω ἔςιζον οἰγμλατα Θασιλήϊα,ὰρξάμενοι οἰ)
Ὦὸ ςοατηγοῦ λεον τιάδεω.δδταῦσαιεὐρύμαλονχρόνῳμετώπειταιἐφόνδυξιντιλα

ταιέσιν, ςΘατηγισαντοὶαὐοβρῶν Θηβαίων τιϊακοσίῶν, κὴ οὐντα Ὁ ἄςυ πὸ τιλατοιιέ
ὧν «δι Νὰ ΝᾺ ἦτ Θόν μοπύδ Ελλῃ ὅτωήτωνί σαν ξόδἕηςὃκαλέςοδημοίρηηον,ἠρώποι

οὔ ξο

“



ΟΥ̓ΡΆΝΙΑ...
οὐ ξάμῶνος ἐρθένδι"Δημαρίετε οὐὴρ ες ἀγα ϑύς-τοιμαίρομωι δὲ τῇ ἀληθηΐι ὅσα γοὺ
ἅποαις,ἄποιντοι ἀπέβῃ οὕτωναΐδέ μοι εἰπὲ κόσοὶτινίσ᾽εἰσιοὶλοιθρὶΛακεσῖχε μόνιοι-τοῦ οουτέων ὁκόσοι “!σὗ τοι τοὶ πρλέμαια εἴτετὸ ἄποῖντοςσιεἶπε.ὦβασιλόδ, αλῇ
909 μὴν ποίντων Ὁ Λακεσίχε μονίῶν πολλὸν,") πόλις χρλλαί. πὸ, δὲ ϑέλφς ἐκμαβέειν,ἃ
δήσεις ἐἔςι ἐν πῇ ΛοαλεσιμονΐᾳΣ΄ποίρτηπόλισαὐοϊρῶνδκτανλοςΑΐωνμαλιςαοοὃ-
τοὶ “ποὶν τέο εἰσι μοῖοι το σι ἐνθοζδε μαχιίο.μλδοισμοῖρε μὴν ἄλλοι Λακεσῖχε μόγιοι,ηούτρι
σι μῆὺ οὐκ ὃ μοόῖοι,ἀγα,ϑοὶ δέ, ἐπε πρὸς ταῦ το Ξ6Ν ξπφο δ μου τοντέῳ όπῳ ἀχοννό
τατα τῶν αὐοϊρῶν τουτέων ἔπικροα τησομῖν; ἔϑι ὑδηγῴο.σὺτ᾿ἔχειςαὐτέων διεξόδους
ἢ Οσλδυματων͵,δαΟασιλόῖςγυνόμενοςὅσ᾽ὦμείδετοὦβασιλϑδ,εἰμὲνσῃὶσυμθελα
εαξ μϑι προθύμωσ᾽,διζκοχιόνμεἐςσοιΦραΐζήνὉἀαβρίσονεἰτῇουαυτικῆςςοατίῆςνέας
Τιμκοσίοιο᾽ἀγοΞεἰλέωἀϑὲ πὸ Λάκοιναν χόρίω εἔςι δὲ ἐπ᾿αὐ τῇ νῆσος ἐπικάμένη,
τῇ,οαϑομά ἐξικύθηρα. τί, χί λῶν αὐὴ[ρ ποιβἡμῖνσοφώτοιτοςγυνόμᾶνος,κόβ'δὸςμέ--
ὅον ἔφυ ἔνοεΣποιςτιθἼισιπουτοὶτῆςὑκλάοσηςπουταϑεδὺκέναςμᾶλλονἢὶὑππδοίλειν,
οαἱἱεί τι "τροσδοκῶν ἀπ' αὐ τῆς οὔ» ἔσιοϑν ,διόν χιξεὸ ὑξαγίο μαι, οὔτι τὸν σὸν φόλον
προφστ ς, ἀλλὰ ποῖντα ὃ μοίως φοδεόμῆνος αὐοϊρῶν «ἔλονιἐκ ταύτας ὧν η νἵσου δομε
ὡμᾶνοι, Φοθεόν των ον λακεσίαςμονίαςο“ποιροίκουϑὲπολέμουστϑιἐδγηρςἀκαεΐουοὐδὲν
δεινοὶ ἔσον τοιζτοι, μὴ τῆς ἄλλες ελλάδος ἅλισκομϑίης ὑπὸ “ον πεζοῦ Θορϑέωσι ταύ
τίσίοῦται δου λωθείσης δὲ τῆς ἄλλης Ἑλλαίδος,,ἀοϑενὲς ἤᾺ Ὁ λακωνικὸν μολῦον λεπε
“πε δὲ ταῦτα μὴ παοοιῖς, τάϑέηρι προσθόηο, ἔσιαϑ, εἴσι τῆς πελοτσοννήσου ἰα9,μὸς
σεινός ἐν τούτῳ τῷ χύρῳ ποίντων τιελοποννησίων σωθομοίθέντων δὲ σοὶ, μοίλαις ἴοω
φοτέραο᾽ ἄλλαο ἢ: γνομλων προσϑέκεο ἔσιοϑιαξ τὸ μἐκεῖ γο δὲ ποιήΐαντι, ἀμαχητὶ ὁ»
τοἰοϑμὸσ οὗτος κὴ αἱ πόλις προσ ρήσυυσι λέγοι μὰ ἄζξερν Αχαεμένησ' ἀδελφεός τῇ
ἐν Ξόδ ξεω,κοι Τῷ ναυτικοῦ ςραοῦ ςοατηγὸςποιρατυχῶντοτῷλόγῳὉδιείσοιῷ
μὴ αὐαγνοϑῇ Ξ6ν ξις ποιάν ταῦ το ὦ βασιλόδ, ὁ ρέωσιαὐοίρδο ἐνδεμό μενον λόγους,
ὃς φιϑον4 οι δῇ πρήοσυντι,ἢκοὶπροσδιδοῖπράγμιατοι τοὶσοί. κοτὲ γοιρ δὴ κοὰ βόποι
σι “ο!συΐηοισι χρεώμενοι οἷ Ἑλλίῳδ᾽ χοεζρουσι"“οοὔ,το δ τυχίάν Φ,ϑονέσσι,κ) τὸ κρέοσυΚΖ
οὐγίουσι.ἐ δ ἀϑὲ τῇσι ποιρεούσμσι τύχῃσι,τῶν,ν(6δ' νοναυκγίΐποισι τοταιθσιαι͵ ἄλ--
λαοὶ ἐκ οὗ ςρρατοπέσου “τθεμκοσίοιο᾽ ἀγοπέμ{εις παϑοιταλώειν με λοπσύννεσον, ἀϊισ.-
μαλοί οι γίνονται οἷ αὐτιποι λοι. ἁ λὴςδὲ ἐῶνὃναυτικὸςςρατὸς, δυσμεταχείρισδε
τὸ αὐτοῖ σιγίνεταε, κοὰ αρ χὴν οὐκ ἀξιόμολοΐτοιἔσοντοι-Κοιὶ“ποῖςὃναυτικοῦτῷ
πεζῷ ολήξᾳ κοὰδ πιζὸς τῷ ναυτικῷ ὁμοῦ πσορδυόμενοςεἰδὲδ᾽ασεσοίσεις,οὔτεσιὶ ἔ-
σέο κείνοισι χούσιμος, οὔτε κεῖνοι σοί - τοὶ σιωυτοῦ δὲ τιϑέμενος δδ,γνὡμίω ἔχων πὸ
τῶν αὐτιπολέμων μὴ ἐπιλέγειϑαε πρήγματα,τῇ,τὸΞσοντοιιὋνποῦλεμον,τοΐ,τε
ταῦνἦσουσι,ὅσοι τε τολῇ ϑύρ εἰσι . ἵκοινοὶ γου ἐκξϊνοί γι, αὐηοὴ ἑωυτῶν πίοι φροντίξ4ν
εἰσίἡμέϊςδὲἧμέωνὡσοωώτως-λολεσίκεμόνεοιδὰ,ἰῴἴωσιαὐπίατὀβσμσιᾷςμάχαν,οὗ
δὲν τὸ ποιρεὸν Τῶ μααὐιόδυταιοὰμάξετοι Ξό ξος τοῖσδε. κα χοκέμεν σῖν, δ τᾷ μοι δο-
κίφο λέγειν,καὶ ποιάσω ταῦ τα δημαρίτοςδὲ, λέγω! μθὺ ποῖ, ἄρισα ἔλπεται ἑγοιε
ἐμοί-γν ώμῃ μέντοι ἑοσοῦ ποι ὑπὸ σω - οὐ γοὺ 6 ἐνκεϊνόγῳ ἐνδέξομαι (ὅκως ὃκ δὐνοίᾳ
τοῖσι ἐ μόϊσὶ πρήγρεασι, “οἵοἱτὸλεγομένοισιπρότερον ἐκ τούτου ςαθμώμενος, καὶ τῷ

» ἐόντι. οτι πολιήτης μϑ),πολιήτῃ δὴ πρήοσοντι Φιϑονίᾳ.10 ἔςι δυσμενὴς τῇ σιγῇ ἐσὺ
» οὐ συμδουλδυομένου τοῦ ἀσοῦ,, πολιήτας αὐὴρτοὶοὐλιτοῖ ὁ δοκέοντα ἔοι οὗπαοιϑέ
οιτοεἰμὴπρόσωοὐλετῆςαὐήπο!"ασοίνιοισὲεἰσὶδὲ“ριοῦτοι-Ξεῖνοςδὲ ξείνῳ 6) πρίΐοσον
τὶ ὅξ] δ) μονέςον“πποίντωνσυμζουλϑυομένουτεαὐ,συμθουλϑύσεις τοὶ αῤτοαοοὕτω ὧν
πον λογίης πίοι το ἐς δημαβητον, ἐόντος ἐμοὶ ξείνου, περυίχισθωξ τινα του λοιπσον'
κελδύω-ταῦ το εἴποις Ξόδξες,διε ξήϊε δδ, τῶν νεκρῶν. καὰ Λεωνίδεῶ πέρι ἀκηκοὼς
ὅτι βασιλόύς το ἰμδ,κοὰ ςφοατηγὸς Λακεσθι μονίων, ἐκέλδυσῳ χοτοι μόντοις σί κεῷο»
λίω,αὐαταυρῶσοιιδῇλοίμοιπολλοῖσιμῖὸτὴἄλλοισι τῳκμηρίοισι,ἂν δὲ δ νὴ τῷδε οὐκῇ
κιςαγύγονε, ὅτι βασιλόῖς Ξόμξης ποίντων δὰ μάλιςο αὐοϊσῶν ἐϑυ μώϑη ζώουτι λε
ονέσιῃ,οὐΡΝαὖκοτε ἐς οὖν νοιρὸν ταῦ τα παρίυδμησωξπεὶτιμᾷνμάλισανομιίξουσῖ
τῶν, ἐγὼ ὥσαι αἰθρώπτωννὅσου,αἴοϊροιἀγαϑοὺςτὸπολέμια,ὦμᾶν,δὴταῦτα
ἔποίεαν,τοῖσι ἐππετέτοικτο πο!ἐφναὐφμαδὲἐκεῖσεοὔλόγου,τί,μοιπρότερονὑΖ--
λιπε. ἐπύθοντο ΛακεσῖχεμόνοιὅτιβασιλόϊκςἔδλοιτοἀϑὲὶσίωἘλλάσοεπρῶοι.
κοὰοὕτω δὲ ἐς τὸ χρησέριον ὸ ἐς δΔελφοῦσ' ἀπέπεμιανἔνθαδῆστ!ἐχρφοϑηντοὶ,
δλίτυ πρότρρονεἶ πον .«ἐπύϑον»» ϑὲ βόπῳ ϑωνμασΐίῳ . Δημουρωτοσ'γοῦὃΑρίξωνοσ'
Φυτῶν ἐς Μήδους, ὡς μῆν ἐπ δοκέω, καὶ"Ἔοἰκῶἐμοὶσυμμάχωτοι εὐ ἀῥ ἀδιαισΟΟΡ ΤΠ}
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λαοῖς μονΐσισι“ποΐθεςι δὲ εἰ καίζᾷνεἴτεδθνοίμταῦταἐποίησο,τεκαὶκατυχαξρων.
ἰ πεΐτεγοῦρΞόνενἔδοξεσρατη λατῴφν δ) πίω ελλάσία, ἐῶν ἐν Σούσῃσιδ δι μαρίγη»ςῇ
πυθόμενος ποι ταἡϑέλησῳΛακεσῖχεμον ἴσισιὑβαγγεῖλαι «ἄλλως μν δὴ οὐκ εἶχε σεμὲ
νακιἐπικίνδασον γαὺ ἰῶ μὴ λαμφϑάη δδὲ, μηχανόζτοῖς τοιάδε.ϑὲλ'τίονδιίπῦνλονλα
βών,τὸν καρὸν αὐὐοϑυβέκνησι"κροὶ ἔπειτοιὲν τῷ ξύλῳ “οὔ διλπίου ἔγραψε σίω Θασι

λέοσγνώμίω. ποοήζες δὲ ταῦ ποι, ὀπίσω ἐπέτη ξε τὸν κερὸν ἀδὲτὸ ποάμμα--
ταν ἵνα φόμόμενον κἀνὸν ἡ» δελτίον, μηϑὰν πρῆγμα πτοιρἔλθ! πρδο' τῶν ὃ

δοφυλοίκων. ἐπεὶ δὲ ἀπίκετο ἐς τίὼ λακεσχέμονα., οὐκ εἰλο
συμβαλέώῶαε δι λακεσιιὰ μόνεοι, πρίνγε δή στο! ὡς ἐπ τὶν

θαδομεοιε,κ λεομένεοο' μὴ ϑυγέτερ, Λεωνίδεω δὲ γωνὴ
σορπὸ ὑπέϑετο, ἐπιφραιϑεῖσι αὐτιὰ “ον κηρὸν

κύαεν κελδίου(α"ἡδράσεινσῷἔοισ᾽ηοαίμ.-.
ματος ἐν τῷ ξύλῳ " “πειθόμενοι δὲ,

ρον, κοὰ ἐπελέξαντο "ἔπει
σοιδὲ «οἷ σι αἰλλοισιελ

λῃσι ἐπαέσει
ΛΟΑΛ.

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ἙΒΔΟΜΗ.



ἩΡΟΔΟΤΟΥΙΣΤΟΡΙΩΝΟΙΔΟΗ͂. ΟΥ̓ΡΑΝΙΑ-

Αὕτα μὲ δ οὕτω λέγετοι γυνέοϑϑαε. ὦ δὲ Ἑ λλέγων ἐσ ἣν
γαυτιθν φραὸν χαλβούτες", ἔσταν οἵδε. Αθοναῖοι μάν, νέωμο᾽
ποιρεχόμονοιἑιονὸν,,κοὲ ἐἶκοσι, κοιὶ 7 ἄ, ὑπὸ δὰ ἀῤετῆς
τὸ καὶ προϑυμζης, πιλαταιίσῖν ἄπειροι τῆσναυτικῆο ἐδε
τποσ', σιυεταλήρουν τοῖσι Αθηναζοισι τοῖο νέαο᾽. Κορίνθιοι δὲ,
τεοσέραίοντοι νέκο' “ποιρείλονὉ» Μεγαρέεσ' δὲ εἴκοσι οἸὸ χαλ
᾿αδύσιἐπλήροωυἐϊκοσι,Αθηναΐωνποιρελθντωνσιτὰσ'γέ
ας, αὐἰγινῆγδὰ, δισποκοιέδειον» Σικυώγιοι ὃ, δυοκουΐδεμο... λα
κεσιεμϑύιοι δὲ, δόκου. Ἐἰπισδεύριοι δὲ, διυπιδ.Ἐρετοιίόσινδὲ --

“7α.. τροιξήνιοι δὲ, “πέντοΣ-τυρέεσ'δὲδύοκατὰ Κῖοι, δύο τε νέαο᾽, νὴ τσεντὴ κοντῴρονο'
)ύο" Λοκροὶ διέ στρ οἱ ὁ΄πὸ αὐ τιοι,ἐπεροὐϑεονπεντηνοντέρουςἔσοντεσ'ἐΠ7ὦ:ἔστωνμδὺ
ὧν ὅτοι ὧι ςοατουόμονοι ἐπ᾿ Αρτομυέσιον. ἐΐριψτοίε δέ μοι κοὶ ὡς ὁ τλῆῇ,ϑος ἕκοισοι
γεῶν ποιρείλονηθ.. οὐδ ιθμθο δὲ τῶν συλλελθεισίων νεὼν ἐπ᾿ Αρτεμίσιον, ἰμὗ ποίρεξ
πῶ πεντακοντίρῶν, διε σιαι,καὶ ἑβδομήκοντα, κοὰ μία . δν δὲ φρατη χὸν “ὃν“Ῥ
μέγισον καέρῃ ς ἔθνΤΟΙ, ἸτοιρέΧΟνὉΣποι6ΤΙΗτό,Εὐρυβιάδηντὸνεὐρυκλείδεωοἱἐἵ
σύμμαλοι οὐκ ἔφαστιν ἰωῦ μὴ ὃ Λάκφν ἡγυμουδύι, Αθυναΐοισι ἔχψε ὅϑοιε ἡ γυομίθοισι,
ἀλλα λύσειν ὁ μέλλον ἔσεϑαε ςράτευ μα. ἐγίνο γοιῦκουτοιβχοὶο λόγοσ πρινὴ κοὰ
ἰο Σικαλίην πέμπειν ἀϑῖ συμμαχίην, ὡὧσ ὁ ναντικθν Αθεναίοίσι χρεῶν ἀπ ὑσιβέ-
πεῖν. αὖ τι βαΐτων ϑὲ τῶν συμμάχων, εἶτοον δὶ Αθηεναῖοι, μέγα ταεγριιμλύοι περκεῖνοι τῇ
ελλο!σδε-Κοιὶ γν ὄν τος εἰ «αιἰσιάσουο) "περὶ τιῖο ἡ γεμονΐεσ᾽, ὡς οπολέοται ἡ ελλὰο',ὁρ
θὰ νοδῦντερ" Σ-τοῖσις γου ἔμφυλοο πολέμρυ δμοφρονέοντου', τοσούτω ἡοΐυὃνδξι,ὅ-:
σῷ έλεμοῦ ἐϊρήνιαν ἐππισοα μῆνοι ὧγ αὐτὶ οὔπο,ἑκ αὐ τέτεινον, ἀλλ᾽ ἄγον μέχρι 8
καῤτὰ ἐδέονο αὐ τίων ὡς ογέδεξαν. ὡς γου δ ὡδοί μονοι τὸν τι ὅν σιοι͵ πστοὶ τῇο᾽ἐ-
κείνου ἤδη ἐὸν ἀγχϑῆνα ἐ τσ δδνηρν πρό φασιν πίρὺ τιουυσχείεω ὕδριν προϊοσμᾶνοι,ἀ“πεΐ
Ἅοντο σἰν ἦγε μονίίω τοῦσ' Λαισα μονίουσ ἀλλὰ πωῦ ταμὲ, ὥςόλον ἐ γίνϑν. οὔτε
δὲ οὗτοι οἱ κοὰ ἐπ᾿ Αρτο μάσιον Ελλήνων ἀπινθ μονοι,ὡσ' εἶδον τέα σ᾽ το πολλασ' ἠουτοι
αϑείσιχο ἐσ' χιὰο Αφέτας"ἡςρατιῆςἅπαντασλέα,"πεὶαὐ σι ποιρὰ δόξαν τοὶ
πρήγματα τῶν Οαρ βουέῶν ἀπέβαινε ᾿ὶ ὧσ' αὐτοὶ κουτοδόκιον, κουτο ῤῥωδησαντορ,
οϊοησμεοὸν ἐ βουλϑύονη» ορὸ “ὦ Ἀρτεμασίου ἔζ ἐφ πὸ Ἐλλωσα: γνόντεο δέ στῇ εοὐο οἱ
εὐβοέεο ταῦτα βουλδυομίύπο, ἐδέοντο εὐρὺ βιοίδιω προσμέϊνοε χρόνον ὀλίγον, ἔστ
δὴ αὐτοὶ τέκνατε καὶ τοῦο οἰκέτας ὑπεκιϑέωντῶι. ὡςδ᾽οὐκἔπει,ϑον.,μεταβαΐ-
τοῦ, “ὁν Αθηναίων σρατηγὸν πείθουσι Θεμιςοκλέα ἀϑὲ μεοϑδ᾽ πϑιίκοντοι το λϑί-
ηο σι. ἐπ᾿ᾧτόκουτοιμείναντος,πρὸτῆΕὐβοίηςτοἥσοντοι πίιὸ νυ μαλίίω : ὃ δὲ Θε
μεφοκλέῃς τοῦσ Ἑλληνασ' ἐπσιοιῖν ὦδε ποίξει- εὐρν βιάσιμ γρυτίων τῶν χιυμώΐτων
μοτοιδιδοῖπαίν το τούλοινταὡςποιβἑωυτῷδῇ.3ενσιδούσ"ὡςδέᾧοὗτοςαὐετσίπει-
φῦ, Αὐλεί μαφρο ΕΝ ὁ Ωκύγου, κορίνϑιος φρατηγὸς τῶν λοισσιὸν ἤσσοερε μοαδος,φοῖ
μονος ἀποταολδύσισθαιτὸἀχὸ“οὗΑρτομεσίουκοὰοὐ ποιραμενέειν. πρὸς δὴ τοῦτον,
ὃ πεὸ Θεμεςοκλίας ἐπομϑ'σιιςοὐσυ'γυὴμέαο᾽ἀπολείεἰσ'ἐπείτοιὑγὼ μέζω σδ'
ρα σώσω,ἢΘασιλδϑὺςαὖτοι ὁ μέσον πέμψειε ἀτρλιτοῦντι τοῦς συμμοίλονα. ταῦ ποῖ
τὸ ἅμα ἤγδρδυε. καὶ πέμπει ἀδὶ σἰὼ γέα 18 Αὐλειμαΐτου, τοῖχφιντοιοὐγνοἵξΚία.
υδηίτοδὰτολεγόντεςσάϑροισι, αἴαταεπεισμεούοι ἔξξινοκοὶ σι εὐ βοέεσι ἔκκα χοΐρι--
το.αὐτός το δ Θεμαεφτοκλέηο ἐκέρσιῃνε " ἐλοίνθανε δὰ ποὶ λοιποὶ ἔχων, ἀλλ᾽ ἠἡππισέα
οἱ με τοιλϑιβόντεο'τουτέωντῶνχουμαΐτωνἔκτῶνἈ ϑηναίων ἐλθέν 5) τῷ λόγῳ τύ
τῷτὸχοήμαται οὕτω δὲκουτέ μεινοΐ το οὐ τῆ εὖ βιοΐᾳ κου ἐγαυμαίχεσαν . ἐγύθο ὃ
ὧδε. ἐπείτε δὴ ἐς τοὺς Αφέτασ τιοὶ διεἰλίῳω πιροϊὴν γενομῆνίην ἀπαικατο δι βου βα
ροιγπυ ϑόμονοι μὲ ἔτι καὶ πρότδρον “περὶδ᾽Αρτομάσιονναυλοχίννέαλλενίσδις
ὑλίγαν, γέτοϑὲ αὐτοὶ δόντος, πρόϑυ μοι ἔσαν ἱπιχειρέειν ἐἰ κωσ ἕλσιονοὐ ταο. ἐκ
μῆν δὰ τῆς αὐ τίηο' προσταλάειν οὔκω στρι ἐδόκες, τῶνδε ἐἴνενο,.μήκωσ'ἰδόνταοἱ
Ἑλλινόϊν πρροστσλώοντασ,ἐςΦυγὴνδρμίσειαννφϑύγοντοῖς το δ Φρόνη κουταλϑίοι"
ἔμελλον δῆ,ϑεν ἐκφδίξεοϑιιι ἔδει ὁ μὴ δὰ πυρῷ ὅρον τῷ ἐκείνων λόγῳ ἐκφυγόντοι "πσε-
ϑιγενέϑοι.πρὸν τοῦτα ὧν, τοϑεἐ μηλανέοντο. τῶν γεῶν ἁπτοισζων ἀποκρίναντιο'διηκοσίαο᾽,περιέπεμπον ἔξωϑεν πίθου , ὡσὸν μὴ ὁφ ϑέωσιὑηὸ τῶν φλεμίων
περιτσλίονίδι εὔβοιαν,ιουτοῖ το καφηρία,") πσιρὶ ΓΟδ αἰςὸν ἐς ὃν εὔριπον ἶνα δὰ
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"πδοτλοίβύίον,δι μῆν, τούτα οἱσσικο μόνοι,κοι φράξαντοο αὐτίων σίὠ δαίσω φόδε-
σαν ὁδὸν, στῇεἶο'δὲἐπαιασόμᾶνοιὑξοναντίη,ταῦτα Οσυλϑυστί μονοι, αἰτσίτσεμπον γγεεδὺ τοῖς τοαιλθείσιχς,αὖτοὶοὐκοὐνόῳἔλοντισ'ταύτηςτῆἡμόδαρτοῖσιἘλλησιἐ-
πιϑησυῦϑας,οὐδὰ πρότερον ἢ ὁ σι 8η μω σφι ἔμελλε φανήσε θείς ποιρὰ τῶν 'σερι
τολεόντων,ὡςἡκοντων«τουτοισ'μὴνδὴππεριέπεμιπον:τῶνδὲλοιπσίῶννεῶνοὐτῇσι
Αφέτῃσι ἐτσοιδῦν τὸν αβ ιθμθνοὐδὲτούτῳτῷχρόνῳ,οἱ ᾧ οὗτοι αβ ιθμν ἔποιδῦν
η» γῶν γεῶδνἰωὗγουλοἱτῷςοατοτπίδιῳτούτῳξκυλλίαςΣμιωναῖοσ,,δύτηοτῶντᾶ
τε αὐθρώώ πατῶν οὐδιςὸσ'. ὃο' κοὲ οἱ τῇ νωνηγίῃ τῇ κουτοὶὁπήλιονγυνομϑέῃ,πολλὰ μὴ
ἐῶσι 3 χρεμώτων τῇσι τ όσῃσι, ποολλὰ δὲ ἡ) αὐῥὲΕξισεριεβάλθο οοὗτοσ'ὃΣκυλ
Λύῃςοὐνόῳμῦνεἶχι, αβα καὶ πρότδρον αὐτομολήσειν ἐς »οὺς ελλίιναρ ἀλλ᾽ ἃ γον
ἡ ποιρέοιὧςτότοιδτοῳμὴδὴπόπῳ“οονθόῦτῳἔτιἀπίνωτοἐςενΕλλινας,ἐκἔλω
ὅποι ἀτεκέως, ϑεουμάξω ὃ ἀ τοὶ λεγόμενά ἐςι ἀληϑέα. λέγζῇ χυ' ὡς 9 ἀφετίων
δὺς ἐς σἰὼ ϑάλδιοσαν,οὐ πρότερον αὐέσω, πρὶν ἢ ἀτοίπκετὸ 5 “Ὁ Αρτομυύΐσιον. «αδιίους
μάλιςοΐ κα Ῥοὕτοις ἐς ὀγσίδιοντοι δζᾷ, τίᾳθαλοθίοσηςσλεξελϑεύν.λέπ)μῦν νυ κοι
ἄλλα {δυδέσι ἄϊκελθι περὶ οὗ αὐοϊβοὺσ τούτου "τοὶ δὲ μετπεξέτερα,ἀλη,ϑέα.πποὶμὴΐ
Ῥηπούτου,γνὥμιμοιἀποϑιδίχβϑωτολοίῳμὲνἀπικεϑαὶἀϑὲηνἈρτεμίσιονὡςδὲ
ἀπαίκοὉαὐτίαο;ἐσήμῃγε“»οἿσιςροτηγοῖσιτόττο νασγγίην ὧσ οθοντο, κοτὲ τοὶσ'
ταερυπεριῷ ϑείστκ 7} νεεὴν περὶ εὔβοιαν. τοῦτο δὲ ἀκούσαντεσ δι Ἑλλινόῖο', λόγον στρ .
εὐοἱσιἐδίδοσαν.τρλλῶνὃΧελθούχων,οὐίηρυπίωἡμόνηνἐκείνίωἀμηοῦμείναργοίσ'
το καὶ αὐ λιϑέντος, Με τέπευτοι νυΐσται μέσην ποιρούτοις, πσορδύεαϑ», ν) ἀποιντᾷν
τῇσι περιπσλεόσῃσι ἢ νηῶν μὲ ὃ οὕ, ἀρἰλαείσ σι ἐπέσσλωε,Δεϊλίω ὀφέζω γινο:
μῆζην κ ἡ μόμες φυλοίξαντεςαὐτοὶὁποινέτσλωον55)τοῦφΘουρβαρες,ἀτούπεῖραν
αὐ τῴῶν ποιήσικύϑοις βολόμνοι, τῆτο τε μοΐχῃρ, 4) ἢ σιεκτολόξ, δρέοντοο δέ σφρεας
δὶ το ἄλλοι ςρατιῶ τοῦ ὁ Ξόδ ξεῶ,κὴ ὁ φϑατη γοὶ ἐπιπολώοντοις νευοὶ δλίγεσι, πον
γῷ σζϑ! μαρίίω ἐπενείηοιν του, αὐδλον καὶ αὐτοὶ τοῦ νέας, λ’αί(αντίσ σφεοο δύ--
ἰσετίωςαἱρήσειν,οἰκθτοικαρτα ἐλ’αίσανταες " τὸς μῦὖγε τῶν Ελλήνων ὁρέοντες ὁλΊ-
γαφνέασ᾽, τὸς δὲ ἑωυτιδν, αλήϑεΐ το πολλατολασίας, κοιὶ ἄμεινον τολωϑύσιχο,μουτα
Φρονήίζιντις τωδτοι, ἐκυκλοαῦῃ αὐτὰς ἐς μίσον . ὅσοι μλξναν τῶν τώγων ἔζαν 6)-
700! τοῖσιΕλλησι,ἀξκοντίςτοἐςρατούοντο,συμφορίωτεἔπτοοιδδγο»μεγαΐλιν,δρέον-:
τος περιελομους αὐτούο- καὶ ἐτοισοί μενοι ὡς οὐδιεὶς αὐὐτίων ἀπονοςήσει, οὕτω ἃ
ϑενέαστο! ἐφοαΐνε ἔϊγοιι πτοὶ τῶν Ἑλλήνων πρήγμεατοι" ὕσοίσι ϑὲ κοῦ ἡδομῆοισι ἰωΐ
ὁ γινόμανον, ἅμαλλανρ ἐπριδδντο,διθς ἕκοισσο αὐ τίων πρῶτος νέα ἀπικὴν ἑλὼν, σδ'
ροι “ποιροὶ βαισιλῖζος χοίμαψ ταῖν. Αἰ θηφαίων γου αὐτοῖσι λόγθ0 ἰωὃ ταλεῖφοςαὐὰὲ τοὶ
φτρατόσεσδε" “οἿσιδὰἙλλῃησιὡς ἐσήίμῃνεγπρῶταμὴναὐτίπρῶροιηοἶσιΟουρβουλοισι:
γινόμονοι, ἔς “Ρ μέσον τοὶ πρύμῳἀσ' σαυήγαλον' διδύτεραι ϑὲ σῃ μάνανστος, δον ἐἶλον
τὸοὐὀλίγῳ πὸν ἀπολαμῷϑίντοῦ,κοὰκουτὸσόμια"οὐθοιῦτοι“τϑιύκοντονέαο᾽οἦρέ
συσι τῶν βο βαρῶν " καὶ ἂν τόρχλον ον Σαλοι μενέων βασιλῆος ἀϑιλφεὸν Φιλοί-
ονο ον χόδσιορ, λόγιμον ἐδντα. οὐ τῷ ςοαῬποίσιῳ αὐοίοα,. πρῶηρο δὲ Ελλήνων νέα
τῶν πολεμίων εἷλε αὐὴρ Αϑεγαῖος Λυκομήδης Αἰοφέου, κοι ὁ οὐρ ιςήϊον ἔλοιβεοὗ
Ἐφοοὺς δ᾽οὐ τῇ ναυμαλίῃ τουτεἑτεραλκέωςἀγρνιζομίδους,νῦξἐπελιϑοῦσι,διέ-
λυσῷ: ὁ μᾶν δῇ Ἑλλενόῖν,ἐταὶὁΑρτεμιίσιονἀππέτσλεονοἷδὲβουβουμοι ἐσ' τὸς αφέ
τοις"πολλὸν 'ποιραδύ ἕξων ἀγονισοέμονοιοὐταύτῃτῇναυμαχίᾳΑντίσυρος λήμψιοσ
μοαῦδος τῶν (ὺ βασιλέϊ ελλήνων ἐόντων, αὐ Ὁ μολέει ἐσ τοῦσ᾽ Ἑ λλινασ κοιὶ δ᾽ Αθα
γαῖοι δᾷ οὗτο ὁ ὅδ᾽ γον, ἔδοσαν αὐ τῷ χιδρον οὗ ξαλοιμιν!.ὧσ δυφρόνη δ᾽ ἐγυχόνεε,
ἰω μὴν το ὥρης μέσον ϑέροο', ἐγίνίθο δὲ ὑσωρ το ἄταλοτον δ, “ποίσης τῆ τ υυκΡ τ,
βροντοιὶ σμλῃραὶ ἀγὸ “οὗ πηλύουδὶδὲγεκροὶκαὶ τοὶ νωνγια,ὑβεφδλονηο ἐς τοὶο' Α.-
Φέτας' καὶ περί τὸ τοὶς πρώροιο᾽ τῶν νεῶν ἑ Λίοντο, καὶ ἐ τοίραοσον «οὔρ “ταρσοῦσ'
τῶν κοτοΐῶν.δἱ δὲ ςρατι ται οἱ ταύτῃ ἀκούουτιο ταῦταἐςφόβονκουτιεέατο,ἐλπί
ξοντα ποίγ χυ ἀππολέςῶαεἐςδακοιιοὶἧκον.πρὶν γοιδ ἢ κοὶ οὐ απνδδοουίσζϑεαο
ἔκ τὸ τὸσναωνίίας κοι ἠξ χειμῶνος ηον' γυνομᾶδου κουτοὶ πόλιου ὑπίλαθεναυμαλίῃ
καρτόδη ἐκ δὲ τῇτναυμαλίης, ἤμίδρος τὰ λοί βροὺ,κοὶ ῥδύματα ἰοωραπουτοὶ θάλον
σαν ὥὡρμημᾶδα,, Ορον τοιζ το σκεληραΐ- Κουὲ ἡρύηο τισι μὴν "τα τὴ γὺξἐήνετο- τοῖσι δὲ
τοιλθέϊσι οὐ τζῶν περυταλώειν εὔ βοιαν, ἡ αὐ τή πϑρ ἐοδᾳ νὺξ, πολλὸνἰῇ ἔτι ἀλριῶ
τῦμε τοσουήῳ, ὁσῳοὶ παελοίγυϊ Φδρομϑύοισι ἐπσέταιΠΤεἰκαὶ“ὃτέλοςσφιἐγενθ.ἄ--
χαθλ» ὧνγουὴ δὴ τολίοισὶ αὐ σι χειμῶν γε καὶα'ὕστορἐπσείίνθοἐοὗσ᾽φουτοὶτοὶ
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καὶλοιτῇσ'Εὐβοίης, Φϑδόμονοι τῷ πνδύματι, καὶ οὐκ ἀδότερ τῆ, ἐφ δονκαξύαι-
7. πρὸρ τοῖο πέλας, ἐποιίετό το ποῖν ὑτὸ ϑεοῦ ὅκφς ὁν ὑξισωθείη τῷ ελληνικῷ
8' περσικῶν, μὴ δὲ πολλᾷ τσλίον εἴα. οὗτοι μλέ γωυ "πϑρὶ τοὶ κοῖλοι τῆ σ εὐ βοΐης σιε--
φθείρονΒ " ὁ δοὐ ᾿φέτισι βουβθαροι, ὡς στρ! ἀσμένγοισι ἡ μόνε ἐπέλθιμα( ἀϊέμασ
τε ὅλον ταὶσ νέας . κοξσῷ τ ἀπεχρέε κοικῶσ' πρϑοσουδὸ ἡσυλάεν ἀτειν οὐ τῷ ποιρε-
ὄντι. τοῖσιδὲἘλλῃησιἐπεβοήϑεον νέεσ' Το καὶ 'πεντήτοντα ἀπικαξ, οὐ ταίτὸ δή
σζϑεαοἐπέῤῥωσανἀπσικόμονακ- κοὰ ἅμα ἀγγελίᾳ ἐλϑοῦ, ,ὧσ τῶν. βαρ βουνῶν ἃ
περι τολέοντος σίὸ εὔ βοιαρ ποίστες ἐΐασιαν ογεφθορμᾶδοι ὑπὸ ἦ' γυνομλίον χειμῶνος,
φυλϑοί ξαντοο' δὴ πίυὸ αὐ τέ ὥρίω,πσλώοντεο, ἐπέπείον νηυσὶ να λίοσεσι, ταύταις ἢ δια
φθείραψτεο,ὧσ'δὐφρόνῃἐγογ90,ἀπίτσλωονὀπί(ἃἀϑὶεἰ Αρτε μίσιον. “τϑέτα δὰ ἡ μά
θη διοιϑόν τ 'ποιησοέμονοι δὲ φίρατΗχοὶτῶν βαρ βουλῶν γέωυο ὅτω σφι λίγασ λυμαΐ
"εαϑαε,, κοιὁαγὸΞόΜξεω διάμαλνοντορ,οὐκαὐέμειναρἔτιποὺςἙλληναο᾽μοῖχῃα'αβ'
ἔσε. ἀλλὰποίραιςε λόυσοΐμονοι, πουτοὶ μέσον ἡμόμερ αὐῇγον τοῖο νίασ'. σωυέαιτε
δὲ ὥστε ταῖς αὐ ταῖς ἡμόνον τοὶσ νυ μαοᾷοο γίνε ϑοίεπουύτοις Κοιὶ τοῖο σεζο--:
μαλέαο' τοὶσ' οὐ Θόν μοπύλῃσι: ἐμὴδὲπόϊοὃἀν "οἵσι πουτοὶ θάλοιοσοιν “περὶ τον'
εὐρίπου ὡς πϑὺ τοῖσι ἀμφὶ Λεωνίδεα, τὴν ἐσζδολίμὁ ᾧνλοίδσειν. οἱ μῆν, δὲ ποιρε:-
κα λδύοντοὃκοσ'μὴποιρήζὦσι ἐο' σέ Ελλωΐσὸκ »οὔρ βαρ βαρουςδἰδὅκῶφ“ὃἘ2λη-
γικὸν ςράτουμαδιαφθείραντοο',τοῦπύρουκρατή(ὥσι.ὡςδὲτοιξαίμονοιοἱΞόδξεῶἐ-
πέταλον, ὁ Ἑ λλινεσ' ἀτέ μαο' εἶλον πρὸς τῷ Αρτεο μεσίῳ'"διδὰβου βάροι μινοοιδὲᾳ
τοοιήσικντες τῶν νεῶν, ἐκυκλδύοντο ὡς περι λοίβϑιον αὐλούρ'οὐϑεῦτενδιλλινδῖοἐ--
"ποινέταλεόντε ,") σωυξμασιον.οὐ ταύτῃ τῇ ναυμαλῴᾳ “ἥδαταλήσιοι ἀλλήλοισι ἐγζαΐον
"Ὁ γ᾽ Ξόν ξεω σραῥο ὑτὴ μεγοίϑεδο τὸ κοὶ τολήϑεος ,αὐὐτδο ὑτ᾽ ἑωυ»ὗ ἔπιητε,τα
μκοσομῆνέων το τιῦν νεῶν, ποιὰ πδροιται Π]συσζων πατρὶ ἀλλήλοισ' . ὅμῶσ' μϑέηιαὐ τεῖ
χῶ, Κονὲ αὐκ εἶκε. δεινὸν γοῦρ χρῆμα ἐπσοιέονηο,ὑπὸ νεῶν δλίχρν ἐς φυγὴν ἸΞατίϑαεο,
πολλοῦ μῖν δὲ 2 ελλάνων νέες σγεφθείροντο, πολλοὶ δὲ αὐοϊρϊν.. πολλῷ δ ἔτι τολϑῦ-
γεσ' νέεσ τὸ τῶν βαρ βαβών,νὴ αὔοίες οὕτω δὲ ἀχρυ!ζόμωνοι, διέσησαν χῷοἱο ποῦ
πόδοι, οἱ ταῦτα τῇ ναυμαλᾷᾳ, Αἰ γυπτιοι μὴ τῶν Ξό ξεω ςοατιωτίων ἠρίΞευσαν "-
δ ἀλλατὸκεγάῖλο,ὄδ᾽γαἀπεδέξαντο,"νέουσ'αὐ ηοῖσιαὐοἱσάσιεἰλονἙλλὴνἰσδεοπέν
ποῖδὰ ελλήνων κουτοὶ ταυΐτὴν τί ἡ μόνην, οίσευσοιν Αθαναῖοι") Αθηναίων κλᾷνίες
ὃ Αλιιξιαθχω ὃς σδεποίνίω οἰκη ἡ ποιρελό μῆνος,ἐςοατούϑο αὐοβοάσι τοσιεϑσίοισι,
Ἰ) ἀκηΐᾳ νεῖ. ὡς δὲ διέσησαν ἄσμεονοι ἑηοΐ τόροι, ἐο ὅρμον ἢ πεί λον" " δὶ ϑὲ Ελληνσῖ ὡς
δοακοιϑεντιο ἐκ τῆ σ ναυμααίηο ἀπσηλλάλθοσοντῶν μῆν νεκρῶν, νὴ τῶν ναυηγίων
ἐπεκραΐτοον. Ταχίωσ' δὲ περιεφϑέντες, τὴ οὐκήμεςιι Αθηναῖοι,τῶν, αἱ ἡ μύίσεσε Τῶν
νεῶν τοϊωμβζακ ἔστιν, οδησμεὸν δὲ ἐ βον λϑύοντο ἔ(ῷ ἐσ πίω ελλωϊσοε, νόῳ δὲ χοι βῶὼν
ὁ Θεμκεςοκλέες ὡς ἐὶ ἀποῤῥαγοΐῳ οἱγὸ τον βαρ βωωρικον᾽ χέ,το Ἰωνικθν,, Κοαὲ ἡ κου!
κἂν οῦλον, ὁδοί το εἴγίεν τῶν λοισαῖδν κουτύπεεριϑε γενέαϑ», ἐλαυνόντων τῶν εὐξοέων
πρόδαται ἀϑὲ τί θάλοιοσαν Ἰαυΐτην, συλλίξωο᾽ τοὺσ ςρατη χοῦσ᾽, ἔλεγύ στο ὧσ'
δοκέοι ἔχειν τινοὶ πποιλοι μην, τῇ, ἐλ'σί ζει τῶν βασιλῆος συμμάχων ἀ ποτήσειν "οὺςοἱ
οἴςοις. Ἰαδτα μλέ νιν ἐσ τοσοῦ» ποιρεγύμνσυ"ἀδὲ δὲ “Ἷσὶ κουτήκουσι πρήγμασι,
ποΐλκ ποιητέα ἐνωΐ στ ἔλεε, τῶν το προθάτων τῶν δὺ βοειιθῦν, ὅσοι τιο' ἐϑέλοι κοι--
τοιϑύεινοκρέοσον γοῦν ἄνοι πιὸ ςρατιίω ἔχειν, ἢ τοῦς πολεμίους" ποιραΐφεί τὸ προ
εἰπεῖν »Ἷσιξ ὠυτῶν ἑποϊςουδπυρίω ἀνακοζήν. κα μυδῆσὃπέρι,τίώ ὡρίω αὐτῷμε
λύσειν. ὥςτε ἀσινέαιο᾽ ἀπικέϑοις ἀδὲ σί Ἑλλαΐσοι. Ἰαδίοι ἤρεσί στο ποιέειν. καὶ
αὐτίκο πῦρ αὐακουυσοΐμονοι, ἐξάποΐηρ πρὸς τοὶ πρύξατοιοἷγουεὐβοίόῖο“πποιρα---
χουσαίμοι δὲν Βαάναθος χολσχεὸν ὡς οὐδὲν λέοντα,ἔτ᾽ἐξεκομυέσανἐδὰνοὔτεπρὸ
εσυέξαψτο ὧσ' ποιρεσαμῆνου στ! πολέμου. “πόριπετία τὸ ἐφρ ιήσαυ σῷ ἰσι οὧὐ τοῖσι
τὸ πρήγματα: Βαΐκισ γϑὶ ὧδε ἔχει πηδρ. τουτέων ὃ χρησμόσ. ὃς
Φράζεο δαρθαρόφωνον ὅταν ζυνχϑυ εἰς ἄλα βάλλῃ.
Βιίδλινον, δ᾽ βοΐες ἀπέχειν πρλυμεμοίσιες αἶγας. . .

τούτοισι δὲ οὐϑὰν τοῖσι ἔτεσι χρυίοι μὔϑοισι οὗ γοἿσιτότεποιρεοῦοἵτοκαὶπροσύο
κίμοισιπο σι, πτοιρίυ σῷι συμφορῇ χρῆαϑν πρὸσ' πὸ μέγιςα. διμῶν ,Φὰ 1αὖτοι ἔ-
πρηοσῦν. ποιρίω δὲ ὁ ἐκ τρηχίνοα πουτοίσκοπος. ἰω μν γϑ' ἐπ᾿ Αρτωμάσιῳ μουτοίσκο
πος τιολύας,γίνοσαὐ τικυρϑύς. τῷ ,προσωτώταικαὶεἶχατολόϊονκρατιῖρόνἑΡἴ-
μον,εἰ“τοιλήσειεὃγαυτικῶ ς φτραδὲς,σὴμαΐνάνοἷσιοὐΘόδμοπύλᾳσιἐοῦσιιὡςδ᾽αὐ'
πῶς ἰώ Αὐρώνυλος ὃ λυσικλέος Αθηναῖορ τῷ 'ποιρὰ Λεωνίδι ἑ»ἵμος,» σι ἔτ᾿ Αρτώ
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μεσίῳ ἐοῦσι ἀγγζλλειν “τθέηκαντδμῳ ἰώ τὶ κουταιχϑιμβαδη νεαΐχορον, δῦ πεϑόν . οὗ
τοῦ ὧν ὃ α ββώνυλου ἀπικόμονοσ,ἐσήμοαινέστρτοὶγεγονόταππιοὶΛεωνΐδεατὸ ὧν
σραν αὐὴον,, οἱ δὰ, ὧσ' ἐπτύϑονηο. ταῦ ται, οὐκίτι ἐσ αἰαβολοὶς ὑποιζουτο τίν πϑ
χώρησιν. ἐκμα ζογ ὃ ὧσ ἕποισοι ἐ τούλθυσαν, Κορύνιϑιοι πρῶτοι ὕςατοι }νΑ ϑηνοῖοι»
Αθηναίων δὲ γέας πτοῖσ' αὐίτο. τολωούσας ὑπιλεξάμονοσ Θεμεσυκλέιο., ἐπσορδύβο
ταθοὶ τοὶ πύτι μα ὕσοοτα,οἱτοίμψωνοὐτοῖσιλί,ϑοισιγράμμαχα,τα,τῶνεςἐπελιθόν:
τοῦ τῇ ὑσδραίκ ἡ δα 55 ὁ Ἀρτομόέσιον,ἐπελέξανοο"τὸδὲγράμματα,ταϑεἔλεγε.

Ανοΐϑες τῶνδ,οὐποιέετεδιίκοεαἀδὲὶτοῦσ'“ποὶτέρουο'ςοατευόμονοι.,ΚαὶσέἘλ--
λοίσδενουτοιδονλούμονοι: ἀλλὰ μοίλιςα μὴν πρὸσ ἡ μέων γίνεοϑε. εἰδὲ ὑμῖν ὕξι οῦτο

» μὴ δωυ κὸν ποριῇσοιαὑμέεο'δὲἔτικαὶγαἐκ5μέσονἡμῖνἔσειϑεκοὰαὐτοὶ,»Τ.
» Κουρῶν δέεοϑε τοὶ οἰο᾽οὶὑμιῖνποιέειν.ἀδὲ μηδέσχδρου τουτέων οἷόν το γίνειϑοα, οἰλλ᾽
» ὑπ᾽ αὐαγικοΐησ' μέξογορ πουτόζόνλβε, αὶ ὦττε ἀφίτααϑ», ὑ μξες γε οὐτῷ δβίγῳ ἐπεῶν
. συμμέσπυμᾶν,ἐϑελοιοικίετο, μεμψημβέοι ὅτι ἀππ᾿ἡμίωνγεχθνατς, καὶ ὅτι οὐ χῇ-
» εν ἡ ἔλθρη πρὸο ὌΥ βου βούρον, ἀπ᾽ ὑμέων ἡμῖν γύγνε.Θεμαεςοκλέης δὲ ταῦτα ξ-

γραφε, δοκέψ ἐμοὶ ἐπ' ἀμφότδμα νοέων, ἵνα ἢχα.ϑόντα τὸ γράμματα ξασιλῆα,
τῶνασ' πὸ ῇσῃ μετοιαλεῖν κοι γυνέσθοις πρὸς ἑωυτῶν, ἢ ἐ πεῖτε αὐενειλθῇ, καὶ σγα-
βλυϑῇὴ πρὸρ Ξόβξεα,ἀαἰςονδποιήσῃ τοὺσ᾽ τωγωο᾽, καὶ τῶν συμμαλαΐων αὐφοὺς ἀ-
“πόκμ" Θεμεςοκλέης μϑϑ νην ταῦταοὐέηοανο .ποῖσι δὰ βορ βουίοισι αὐπίοι, μὲ
ταῦτα τολοΐῳ ὃ λϑε αὐὴρῚ οἰδὺς, ἀγγέλλων θυ οἰδησμὸν ὃν ἀπ᾿ Αρτι μεοίς τῶν κλ-
λήνων. δἰδὺ ὑ πὶ ἀπαιοίηο,κὸνμὴνἀγγῴ)λονταεἶδονοὐ φυλχοικῇ. νῇεισ' δὲ ταχεΐωσ ἀ-:
πέσειλαν προηουρ ομλδα σ᾽. ἀπιιγγειλοῖντῶνδὲουτίωντὰ,ἰωδ,οὕτωδὰἃμιἡλίῳ;
σπιδιυναμῆψῳ,ποῖσοιἡσρατιὴἔτσλῶεἁλὴσ'ἀδϑὲὺ Αρτεμέσιον ἐπιοόυτος δὲ οὐ ρύ-
τῷ τῷ χύρῳ μέχρι μέσου ἡ μόν ησ, ἀργὸ τούτου ἔπσλώον ἐρ τοιαΐίώ, ἀπικά μᾶνοι δὲ,
πἰὼ πόλιν ἔοον τῶν τοιαίων, κοιὶ τῆ Ἑλλοπίνα μοίριο.γῆς δὲ πῦο' ἱτιαιώτιδος τοὶ
ποιραβαλϑιοίασ'κσμας“πποΐσιαςἐπέσίραμον.οὐθαδ'ταἢῬυτίωνἐόνξ',Ξόνξιοἔτοι
μος στάμονορ τοὶ“τόρ ᾿'τοῦρ νεκρδο' ἔπεμτσε ἐσ' ὧὸν γασπιμὸν ςραῖΐ" κήρυνοι προς ιμαΐ
(8.5δὲτοίδε" ὅσοι Ν᾽ ςρατον οὗ ἑωυτοῦ ἔ(αν νεκροὶ οἱ Θδδ μοτύλῃσι, ἔζαιν δὲ καὶ
δύδ μυμιαδεσ' ὑπολοιτουμονος γουτέων ὧσ «ἰλίας, ποὺς λοιγοὺς τέφρας ὀρυξάμε--
νος ἔθαιψο.φυλλάσιε τὸ ἐπιβαλὼν, κοὰ γῆν ἔπα μη έμοροςἵναμὴὀφθείησοινὑτὴὅν
γριυτικον' φραον'. ὧσ' δὲ δηξ βρη ἐς πίὼ τοταζαν Ὁ κήρυξ, σύλλογον φρτησοΐμονος ἡτοινδο"
τοῦ ςοατοπέδου. ἔλεγω τοῖϑι" . Ανοβόῖν ἔνμμαλοι, βασιλδὺς ΞόΜ ξηο τῷ βουλομζ
γῳ ὑ μέων “ποιραδιϊσίοσι ἐκλιπόντοιπίωτοίων,καὶἐλϑόντα «ϑεύσικιϑυωι ὕκωσ μα -
χύτοιι πρὸς "οἷς αὐοῤηθυς τῶν αὐθρώπων ὁ ἔλπισαν πίω βασιλῆος δϑιύαμαν ὕπερ-
βαλέεοϑαε. .. ταῦτα ἐποιγγειλοιμδέου, εξ τωδται οὐδὲν ἐγίγεο Ἰσλοίῶν σα
αὐτμον. οὗ τω τρλλὸὶ ἤϑελον ϑειίσιιϑυιειδιαπεραίοϑέντοο δὰ, ἐ,ϑη δῆντο σγεζιόντες.
τὐσ' νεκρούς. πτοΐντος δὲ ἡπαισέατο τοὺς κειμϑόσυς ἄψοιι ποτα Λαικσίχεμονίσυδ
ΚοῖΣ Θεαεπξωο ὑρέουτος καὶ "οὖς εἰλωτας.οὐμν,οὐσὺἐχοίνθαψετοὺρσγαξΠΥ ΚΡΟΣ
Ξόνξο: ταῦτα πρήξοιο᾽ πατρὶ τοῦς νεκροῦσ' τοὺς ἑωυηρῦ μοὶγου δὲκαὶ γυλδῖον ἣν.
τῶν, μὲ χέλιοι ἐφαίνονῃ» γεμροὶ κεί μενοι οἱ δὰ, πτοῖντος ἐκιίου» ἁλίεο' συγκεκομάσ-.
μῆδοι ἐσ' τώνῥχῳθίον πζοσερόϊλαλιάϑες.ταύτανμῖὺσέἡμόνίωπρὸςϑέονἐτα-
τσῦντο.τῇδὲ ὑσόρέμ,δὶμι,ἀπίτσλωονἐςτοιαίην55ποὺςνῇνο᾽ἰδὲ ἀμφλ Ξόδ ξαν,ἐς
ὁδὸν. ὡρμέατο." ἧτοονδὼστϑιαὐ γόμολοι αἰοίοδῖν ἀπ᾽ Ἀριοισδιίκο ὃλίγϑι τινὲς, βίον το;
ϑιόμοισι, κοὰ οὐ ὁμ οὶ βονλόμουοι Εἰ . ἀγαγόντοο δὲ οὐτου ἐς διζιν πίὼ βασιλῆοσ,
ὑσσμυ θαονη» δι τ' ὅδθα "πδοὶ τῶν Ἑλλίμωων τοὶ, τριέοιον. ἃςδέ τιφ πρὸ παίντωνἰω ὃ
δὲὡτῶναὐποὺς ταῦται. ὁ ϑέσζι ἔλεγον, ὡς ὀλύμπια σγάγοιον,κοὶ ϑεωροϊον ἀνγο-
γα γυμνὰ ὑπασικθν, ὁδὲ ἐπείρετο ὅ,τι ὁ ἄεθλον εἴῃ στρ! προκείμουον "πδο] δ ταν.
ἀχρνΐξοὔν).οἱσύεἰγον,ἐλαύιοἐὸνσδιδόμονονΞἔφανον.οὐθαῦταἐπαογνάμίωγεν-
νακοτοῖτην τι γραΐης ὃ Αρτοβαΐκ, δάλίίωυ ὥφλεε πρὸς δασιλῆου «πυιϑόμονος γαῇ.
ὁ ἄεθλον ἐδν Ξέφανον ἀλλ᾽ οὐ χρή μουτοι, οὔτε ἀνέδωτο σιπδν, εἰτοί τε πρὸς ποίντοιο'
τοΐϑε."ποιτσνιὸ Μουγρδόνιε, κοίουο' ἐπ' αἴοξας ἤγαγως μα μυύκο ἡ μέαιο᾽,οἰοὐππϑοὶ
χρημαίτων ἂν ἄχβναποιόν του, ἀλλὰ πσέρὶ ουβετῆσ', ούτῳ μὰ δὰ ταῦτα ΕΥ̓́ΤΟΣ
οὖ ὃ τῷ δγβ, μέσον χρόνῳ,ἐπείτε ὁ οὐ Θόν μοπύλῃεσι ζῶμα ἐγεγόνεε, αὖ τίποι Θεασοι
λοὶ πέμιπουδὸ κόρυηοι ἐς Φωκείαοτεστρἔλοντεοαἰεὶαϑλον.οαὸ δὲ οὐ ὑςώρρυ Τώ
μα καὶ Φ κοίρται ἐσβαλόντες αὶ ποὶνερατιῇοὐτοῖτεδιΘέοσαλανὴδὶσύμμα
“οἱ ὐτοῶν ἐς “οὖς Φωκίοο᾽ οὐ πολλθϊσι ἔτεσι πρότδϑρου πραύτης τῆς ἐασιλῖοσ ςοα
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συλϑοίης ἑοτυὶ ϑήσιει ασὴτῶνδωκεέων,κοὰπεριέφϑησαχνἸηχζωσ.καὶἐπεῖτεεἰ
κουτειλήϑησανἐςὸνΓιαρυμοσῦν,διΦωκίεσἔλοντοο'μαΐτιντελλίίωὧνἡλέον ,οὐ
θαδαὃτελλίησ οὔ σοφίζεται αὐτοἵσιῬ ιόνδο. γυψωσιιο' αὔοίοαοἑξαμοοῖκςἢ
Φωκέων »οὗσ' αὐ ἰσοις,αὐδορύς τὸ τού»υὐ,καὶ τοὶ ὅταλα αὐτέων, γυιὸς ἐσειϑήποι
τοῖσι Θεογοιλόϊσι, προείποις αὐτοῖσι, "ὃν, δ μὴ λόυιονϑέζονχο Ἰσίονται, τοῦ ῬΚΣ
κτείνειν. »ούτοια ὧν οἷ το φυλοικαὶ τῶν Θεοσοιλῶν πρῶτοι ἰδοδίρω,, ἐφοβήθησαν,
δόξασον ἀλλό τι ἢ. τόμαρ"ὴ μὲ τος φυλοινοὶς αὐ τῇ ἡ ςρατιὴ ὅτω,ὥστε τεξαναοᾳ
λίων κρατῆ σου νεκρῶν νὴ ἀσυΐσων δωκέωο τὰ δὰ ἃ μισίας ἐξΑῦας αὐέϑείθιν.
ποδὲ λοιποῖςἐσΔελφούς.ἡδὲδοιοῖτηἐγυυϑὺτῶνχρεμαίτωνἐκταύτηςτῆςμά
χα δ μεγάλοι αὐοϊοιαύτος οἱ περὶ ὃν “τοί ποσὰ σιωετεῶτοο ἔμπροιϑεν “ον γιοῦ ΠΤ
οὐ δελφόϊσι, κοιὶ ἔπδροι ποιοῦποι οὐ Αἰβεσι αὐακέατοιι . ταῦτα μοΐ νωυ ὧν “πεζὸν
ἠργοίσανῬ τῶν Θεοσουλὼν οἱ φΦωκώσι», πολιορκέοντοο ἑωντούο. ἐσϊ αλοῦσαν δὲ ἐς
πίὺ χρίω σἰὼ ἵτπσσον αὐ τέων, ἐλυμένανὉἀνικίσωσ.οἱγυ" τῇ ἐσβολῇ ἡ ὅξι κουτοὶ
γαμπολιν, οὐ ταύτῃ τάφρον μεμίλίω ὀρύξαρτιο, ἀμφορέοο' κενεὸς ἐς ταύταν (οι
τέϑηνονν" γ0υὗ δὲ ἐπιφορήσαντοομιὃμοιώσαυτοοᾧἄλλῳ χώρῳ, ἐδύίμοντο τοὺς Θς
οσελσὺς ἐσφοίλλοντιιρ. οἰδὲ,ὧσ' αὐουρ ποισόμονοι τοὺσ' Φωκίοο δ ὁμᾶῆνοι, ἐσζπε--
ὧν ἐς τοὺς ἀμφορέασ᾽. οἰθαδτα ὁ ἵτσσοι τὸ σκέλεα διεφθουγηστιν οουτέων δη στθι
ἀμφοτέρων ἔλοντεο' ἔγκογον δὶ Θεοσοιλὸ, πέμαντας κῆρυνον , ἡγόρδυον τοῖδι. Ὡ Φῶ
κὠδῖν, ἤδη τι μᾶλλον γνωσιμαχίετε μὴ ἔγοις ὃμοῖοι ἡμῖν. πρόοϑϑεν τὸ γὰρ οὐ “οἵσι
Ἑλλῆσι ὅσον χρόνον ἐκεῖγακαὶμὲνἤγονανε,τσλέοναἰό κϑ τὸ ὑμέων ἐφ ϑρόμεθα . γαῦ τὸ ἥδ
τῷ βου βαρῳ τοσοῦτον δμωἄμεϑα, στε ἐπ᾿ἡμὲνὕξιτῇσ᾽γῆο'ἐσερῇτως,καὶπρο
γηνοϊοοαπσοσιίαιὑμέασ᾽.ἡμεῖσ'μλδηοιὁ ποῖν ἔχοντι, οὐ μινησικοιιοίομον, ἀλλ᾽--
μὲν γνέοϑϑω αὐτ'αὐτίωντοῖντίωντοιτοΐλουτοιοιὶγνοίον,κοῶὑμῖνὑποδοιιθ'μεθα
το ἐπιόντα ἀδὲσίὸαὐρην ἃ ποϊέλειν. τοῦχοΐστο. ἐποιγγίλλον»» ὁ Θεοσαλοΐο οἱ ἢ
φωκίδῳ μολῖοι τῶν ταῦτα αἰθράύπσων οἱὖκ ἐ μήσιξον. πουτ᾽ ἄλλο μὺ ἀδὰν ὡς ὀγὼ συμ
δαλλεόμωγοσ ὀδοίσκω,ιουτοὶ δὲ ὁ ἔλβοο τῶν Θεοσν λῶν «εἰ δὲ Θερσοιλὼ τὸὶῈ λλύνωιΣ
ἤνξων,ὡς ἐμοὶ δοικίφν ἐμήδιζον δ) ὧι Φωκώιφ"ταῦτα ἐποιγγιλλομλέων Θεοσοιλῶν,
οὐτε σύσειν ἔφασον χρήματα, ποιρέχειν τίσζϑι Θεοσοιλεῖσι ὁμοΐως μυσδιέξῳ ἀ ἀλ.-
λωσ' βουλοίατο. ἀνῥοὐκ ἔσιοϑοιε ἔιϑντος ἐζνοις προδότωι τῆς ελλάδορ. ἐπειδὴ δὲ
αὐηνείλχθησαν οὗτοι δ λόγοι,οὐτω δὲ δι ΘεοσαδὶκαχολωμβέοιοἿσιᾧὡκόϑσι, ἔγενον
το ὑγυμϑυσῖν τῷ βαρ βουΐῳ τῆ δδοῦ. ἐκ μὴ δὴ τῦο' τρυλκνίης,ἐςσίδωρίσιαἐσώ-
βαλον- τῖο γϑ' Δωρίδος χιύριο ποϑεὼν σεινὸφ τοῦτα πουτουτενειὧνπϑεΐκοντοιστε
δίων μάλιςα!κιδϑρος,κέμονοςμεταξὺτῆςτοΜηλιάδορ, καὶ τῆς Φωκίδος χδρησ',
ὅ'πϑὺ ἰῶ' τοποαιλαιὸν δρονοπίοἡδὲχρα αὖτα ἔσι μαβόπολις δ ὠριέων 2} οἱ τιελο--
“πουνήσῳ-. τριϑταν ὧν τίὼ δορίσὰ γᾶν ἐκ ἐσίναντο ἐσθ αλόντες οἱ βαρΘουγοι.ἐ μέσὶ--
ζόν το γδ,κοὰ οὔκ ἐδόκεε Θεοσα λοῖσι,ὡρ δὲ ἐκ τῖσ Δωρίδον' ἐσ' σἰὺ Φωκίσα ἐσίβα--
λον,αὐ τοῦν μὺ τοὺς Φωκέωυο᾽ ἐκ αἱρέασινδιμῆν,ὙΝτῶνΦωκέων,ἐςτὰἄκρατοὶΓαρ
γηοσοῦ αὐέβησαν. ἔςι δὲ κοιὲ ἐπιτη δύι δύξασϑοιι ὃμώλον Ζ' παρνηοσοῦ ἡ κορυφὴκουτοῖ
νέωνα οἵλιν,κει μη ὑπ᾽ ἑωντῆσ,τιϑορέα οὔνομα αὐ τῇ ἐσ σίὼ, δὴ αὐενείηοινπτονκοξ
αὐ) αἰέβηίεν.- ὦ δὲ πολϑϊυόν' αὐ τέωνἐσ»ονὺςοζξόλοσ'λοιλλοὺςὑδεκομίθιν»ἐν
Αμῴλοσαν πόλιν πἰὼ ὑπεθδ “3 Κρισοιΐα παεδιΐον οἶκε ομβνίω,ὁ δὲ βουρξαροι πίὸ χὅ
μην ποῖσοιν ἐπαέσζραμον τί Φωκίσδι. Θεοσοιλοὶ γουβ οὕτω ἢγον δι σρασόν. δκόσα δὲ
ἐπέοον, ποίντα ἐπέφλεγον,κοιὲ ἔκειρον,καὶ ἐς το πῦλὶς οὐ Ἰοΐ τος πῦρ ,κοὶ ἐσ τὰ
ἱροξ. πορδυόμονοι γϑ' Ἰαύτι 'ποιροὶ ὃν κηφλοσὸν ποταμὸν, ἐδιῴουν "πτοίντοικοὰμουτοὶ
υἱὸ ἕκαυσαν Δρύμον πόλιν « πουτοὶ δὲ χαρἰοίθηεν, Ἐρώδον" Κοιὲ τεθρώμιον' κοὰ Αμ
φάκοαεαν, νὴ πέωνκ-κοὰ τιεδιιίας. καὶ τοι τῴοιο κοι Ἐλάτειαν ΚοὰῪ ἄμπολιν" Κοιξ
μαραποτοιμονσ,καὶΑβαο,οἴθα(ὦἱρὸνΑποόλλῶνοςτολούσιον,ϑέσορδιοΐτοκοιὰ
αἰαϑημασι πολλῦϊσι κουτεσεδυασμεννον « ἰμ δέ τι κοὶ αὗτο, Καὶ γαῖ ἔξι χρυξήριον αὖ
γ'ϑι. κοὶτοῦ δὲ Ἱρὸν συλλέσαντοο,οὐὑπρησαν"κοιέτινοιο'διώκοντοςεἶλονπῶνΦῶ
μέων πρὸς τοῖσι οὐρεσι"ἡ γιωαζηοο πινοισ' διέφθάραν μιισγὄμονοι ὑγὴ αλύϑεοςπιὰ
ραποταμίους δὲ παιραμειβόμονοι ὦ βουΐδαροι, δεσίκοντο ἐρ τιανοτσέοο.οἱ ϑεῦτον
δὲ ἴσῃ διιαμρινομίθῃ ἡ ςοοτιὴ οὐτέων ἐο(95-ὁμὴὺ τολ τον κοὶ ϑωυατώτατον δ
φραηον, ἅμα αὐ τῷ Ξόδ ξι τρρδυόμονον ἐπ᾽ Αθήνοισ' νἐσίβαλεἐσΒοιωροῦσ'ἐφτὴνμὴ
Ὀραομϑνίων" Βοιωτῶν δὲ τοῖν δ πσλῆ 300 ἐμήσδιξειτὰς ὃ πόλις αὐτῴων αὐοϊρόϊν μακοϑϑνόϊν διατοτοαγμαλοίοι,ξῶξζον ὑγὸ Αλεξαδοβου ἀ ποταεμῷ ϑέντοε- ἐῶζον δὲ τῆδες
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βουλόμενοι δῆλον πσοιέειν ΞόνἔμὅτιτοὶμήσνΒοιωτοὶ Φρονέσιον, οὗοι μὴν δὰ 5
βορβοωγῶν ταῦτι ἐζάπσντο" ἄλλοι δὲ αὐ τίων ἡπεμϑταρ ἔλοντοο, δρμέα» ἀδὲ
Τὸ ἱρὸν Φ οὐ Δελφοῖσι, οὐ δεξἢὧντιουρυνοσὸνἀποέρλοντες « ὅσικ δὲ καὶ οὗτοι ἐπέ-:
δον τῆσ᾿Φωκίδος,πτοίντοιἐσιγαμώρεον,κοι γουβ τῶν τ ανοππέῶν πἰιὸ σύ λιν οἰέπρῃ
σαν, καὶ δα λων, καὶ Α͵ολίσων' ἐπορδύον"» δὲ τουῦῦτῃ ἀπσροφοϑέντες τῆσ'ἄλλησ'
φρατιΐο', τῶνδε εἴνενοι, ὅκοος συλλήσοαντος “Ὁ ἱρὸν ὁ οὐ Δελφοῖσι, βασιλίϊ Ξ6Ρξμ ἀ-.
ποδέξαεον τοὶχρή μοτοι" πτοΐντοι δι ἡ ταίςοκὉ τοὶ οὐ τῷ Ἰρῷ ὅσα λόγουἰω ἄξια Ξόν-
ξης ὡς γὼ πομυθαϑομακ ἄμεινον, ἢ τοὶ,οὗποῖσιοἰνυίοισιἔλιπε,πολλῶναἰεὶλελοντων.
Ἰρὰ μοζλιςα τοὶ Κροίσον τον' αλυάπεω αὐαθήματα- δ Δελφοὶ ἢ παι θανόμἧνοι τοῦδ᾽
ταὶς 'ποῖίρν ἀῤῥωσιίην ἀπεικί«Ὄ. οὐ δείματι δὲ μεγοόίλῳ υουτεξεῶ τεσ, ἐμαντεύοντο
τσεοὶ τῶν Ἱρῶν χρημαΐτων,ἐἰτί σζδεα κουτοὶ γῆς κουτορύξουδ) ,εἶτο ἐνοκο μυϊσοισὶ ἐς ἀλ
λὴην χώρην ὃ δὲ ϑεόσ' σζρεασ᾽ἐκἔχχανέεινιφαοαὐδαἹποινὸςἢ.'ἑωυτον'προνο;τῆς
αν. Δελφοὶδὲταῦταιἀκούσαντες,στρἔωνοἱὐ πῴων παίρι ἐφρένπιζον.τύκναμὲγω
κοιὲ γιυυαἷηους,ταέρην ἐρ σέ Αχαεΐην δγέπεμιλαν. αὐ τέων ὃ δι μὴ τολ ἔςοι αἰέβηίιν
ἐσ »ν' παρνηοσυῦ τοῖο κορυφάς. κοι ἐς δ κωρύμιον αὔον αὐενείησιντο. ὀδὲἐςΑμιῷλ-:
οσταν γἱμὺ λοκρίσαι ὑπεξῇ λιϑονυποΐντορ ὃ ὧν δὶ Δελφοὶ ὀξέλιπον σπἰὼ πόλιν,τσλὴν ἑ
Ὅγτοι αὐοίὧνκαὶ18προφιέτεω.ἐπεὶδὲἀγγοῦτοἔνδιαἴβουοιἐπαιόντεομὴἃ
ἡπώδρεον ὁ ἱρὸν,οὐ τούτῳ ὃ προφήτῃς,τῷ,οὐνομαἰωἀκήραηος,δροῖπρὸτοῦνυοῦὃ'--
τλα προκείμενα ἔζ.3εν ἐκ τον" μεγοίρον ὁ ονινειγμκοΐαι Ἱρά. 20οὐκ ὅσιον ἰωδ ἀ7ε
ὅς αὐθρώπσων οὐδενΊ. ὁμλὺ δῇ ἤϊε Δελφῶν “οἾσι ποιρεοῦσι σῃμανέων “ὃ τίρασὦ
ἡ βαῤῥβωλροι,ἐ πειδ ἐγίνοντο ἐ πειοίμόνοικουτοὶὁἷρὸνη'προνοιΐηςΑἰϑηναίης,ἐπσι
γνυταί στρι πόλεα ἔτι μέξονοαι τον πρὶν γυγγναμῦδου τόμεος. ϑωοῦ μα μὴ Κὰ καὶ οὔ
Ῥκαρίτοι 2) οὕτολα οὐλήϊα αὐϑόματαφανίδαιἔξω προκείμανα τοῦ νηοῦ. τὰ,ϑὰσὲ
ἐπὶ τούτῳ διδύτερα ἐ ταιγονμῆνα,καὶ 68, “τοίντων φασμάτων ἄξια ϑωυμᾶσοι μὼ
λιςαἐπεὶγὐ'δἔνἐπιόντεσ’ὁβαρ'βαροιηουτοὶ“ὁ Ἰρὸν τῆς προνοιΐης Αθηναζησ,
οὐ τούτῳ ἐκ μὲὺ Τξ σὐρανοῦ'κα ραυνοὶ αὐ τοῖσιοὐἔπιΠΤονυἰγὸὃἐξτιουρυποσοῦὡπορὶ
ῥατεῖσοικ δύο κορυφαὶ ἐφόμον» πολλῷποῦτοΐγῳ ἐς αὐ οῦς, κὴ «οὐτέλοι βον συχυείσ
σφέωνἐκδὲΤῇἹροῦτῆσ᾽προνοιΐης,βοτὰκοὰἀλθιλθυγμῦοἐγίγθο.συμμαεγῴντων.
δὲ τουτέων “ποίντων, Φόβος τοὶσιαρβαώβοισιοὐεσετῆκως-μαϑόντοοδὲὁδΔελ-
Φοὶ φδύτοντοζς στρεας, ἐπιιουταιαὐτεσ,, ἀπέκτειναν τολῇ,όν τι αὐτέων. διδὲ περις
ὄντες, 190 Βοιωτῶν ἔφυγον." ἔλελονδὲ ὁ ἃ πονοτήσαντος οὗτοι τιῦν βουρ βουρῶν ὡσ'
ὑγὼποι θαΐομοε,ὡςπρὸσ'τούὉσι, καὶ ἀλλὰ ὥρων θεῖαἰδύογουβδτσλίτοιςμέζονας
ἤκουτοὶαὐθρώποωνφύσινἔχοντοὶ,ἔ-πσεαϑιέσζδικτείνοντας,νὴδιώκοντας.τοὺςδύο
δὲ »ούτουσ Δελφοὶ λέχϑιυσί ἐπιχωοίος Ἰρωαο Εἶν, ,Φ ύλοικθν το,η) Αὐτόνοον. τῶν, τοὶ
τομίδεα,ἐςι᾽περὶ “ὁ ἱρόν «φυλοΐκον μῆὺ “ποιρ᾽αὐσίωπίωὁδὲνκουτυΐσερϑεοὔἡροῦαϑ
προνοιΐης, Αὐηονός δὲ, -σίλοιο' τῆς Κασαιλίηοὑγὸτῇγαμπείνκορυφῇ«ὁδὲπεσύντες.
χη) τον τιαρνποσοῦ λίϑοι, ἔτι καὶ ἐο' ἡμέαο᾽ ἔσαν σῷοι οὐ τῷ τομβδεϊ τῆς προνοήῃσ'
Αϑηναΐης κοί μονοι, ἐς ὁ ,οὐ ἐσ.ανδα,τῶνβαρβουλωνᾧ δ όμονοι. τουτέων μέ νυν
τίδν αὐοϊρ ὧν, αὐτὰ οἰγὸ 1 Ἰροῦ ἀποιλλαγὶ γίνεται.ὃδὲ ελλόνων ναυτικὸς ςοοῥα
χη 15 Αρτὸ μισίαν, Αθενωΐων δεηιϑίντῶν.,κἐςΣαλϑιμῖνακουΤίὁποὶς νῇ αὐΘ᾽. τιδυδο ἢ
εἵνειου προσεδοηϑησαναὐτέωνκεῖνπρὸσ'ΣαλαμῖναΑ,ϑηναῖοιἵνααὐοἱπαῖσοίς
τὸ κοὰ γωϑαῖηοιο ὑπεξαγοίχρρνταιἔμτῆςΑἸΠΙκῆφ.πρὸςδὲ,καὶ βου λόύσωνταν μὸ,
ποιητέον αὐ σι ἔσο ἀδὲὶ γον τοῖσικουτείκουσιπρήγμασι,βουλίω ἔμελλον ποια
συ ὡς ἐδυσμοΐοι γνώμης. δογοίοντος γουβ δυρήσειν τιελοπσοννασίςδια “ποὶνδε μὲ
οὐ. τῇ Βοιωτίᾳ ὑταοηοῦτη μουςδΒαβὍουμρον,πδν,διμῦρονοὐϑθὰν ἐόν, ὁϊδὲ, ἔτοὺ --
θάψονὉ“διἸαγιμϑναὐτοῦσ' τειχίοντοῖς ἐς τί πελοηδυνησον, πσεοὶ παλείφου τς ἡριδυ--
μένους περιᾶναε, κοιὶ ταύτην ἔλόντοιςοἱφυλακῇ,τοὶλλαδὰ οἰπιοΐοιε . παδτοι σὰ
τσίλυ βαφόμονοι, οὗ τ προσοδοή8ησοΐῃ!σέωνσινπρὸςτί Σαλαμῖνα" ὧι μὲ δὴ ἀλ
λοι ποιτζοον ἐς πιὸ Σαλοιμῖγα. Αϑηναῖοι δὲ ἐρ σίρὸ ἕωντῶν. μὲ δὲ σἰωὼ ἀπαιαιν,κέρυγ.
μα ἐποιήθινΡ Αϑηναίων,τῆϊ, τια' διυατοισύζειν τοὶ τέκνα το καὶ οοὺς οἰοάποιοὶ. οὐ
ϑιδῖται δἰ μϑὺ πολεῖςοι,ἐστροΐξζηναἀποέσειλαν"ὐδὲἐφΑἴγιγων. ὁ δὲ, ἐν Σαλοιμῖνα.
ἔασευσαν δὴ τοῦτο ὑ αεκιϑίϑαε τῷ χρισηρίῳ το πει,ϑόμονοι,κ) Θελόμονοι ὑ πηρετέ
εἰνικοὶ δὰ καὶ Ῥύνρυ εἴνειοι σὐκήίαςα,. Δέλοισὶ οἱ Αθεναῖοι ὅφαν μέγαν Φύλοιϊοι τῆς
ἀκροπσθλιοο' οσδιοετα ὅθε οὐ τῷ Ἱρῷ. λέχουσί το τωδ-τα δὲ ὧο ἐόρτι, ἔπιμήνιος
πολέουσι προτιϑέντοο. τοὶ δ᾽ ἐπικίια,μελιχόεοσίΚαι«αὐτηδοἢμελυπόκοσα,ἐνὃ
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πρόσϑου αἰεὶ χρόνῳ ἀὐαισιμουμετότε ἰμῦ ἀψαὐὐφοῦ.σεμενάσηςδὲ,τοϑ'ταηἹβέίαο,
μᾶλλόν τι οἱ Αθεναῖοι καὶ προθυμότερον ὑξέλυποντίπόλιν,ὧρκαὶτῆςϑεοῦἀγρ
λελοιπίύζιρ τί ἀκρόπολιν, ὧφ δέστρι “ποίντοι ὑσαεξέκειτο, ἔτσλώον ἐσ δὶ ςρατοπε--
ον" ἐπεὶ δὲ δι ἀππ' Αρτομιοίου ἐφ Σαλαμῖνα πουτέορν τοὶς γέαισ', σμοξῤῥεε κοιὲ ὃ Λοι--
"ἀρ σιὼ θανόμονοο'ὃτῶνΕλλήνων γαυτικῦσ' ςοαΡο ἐκ τροιξῆγοο', ἐσ' γϑ'τιώχρνα ἤ'
τροιζινίων λιμῆδα προείρητο συλλέγυϑαε, σιωελέλβησσζυ το δὲ ποολλῷ τολϑϑυδι'
γέδιἢἐπ᾽Αρτεμεσίῳοὐμάχιονκοὰοἐγὸπολίωντολϑύνωνναυαρλοςμίδνωυἐ-
“αν ὥυ δ, ὅσ'πόν ἐπ᾿ Αρτομώσίῳ, εὐρυβιωΐδεςὁεὐρυκλείδιω,αὐὴρπατχρτιτησ'.
οὐ μλῤτοι γεζέεορ ν᾽ βασιλιΐον ξώνινξαο᾽ δὲ πολλᾷ τολείςαςτὸκαὶοὐδίιτατολωό-
σιζο' “ποιρείλο"ὉΑϑηναῖοιἐςρατούον δὲ οἶδε" ἐκ μὴν Βελοπουνΐίσου Λακασαεμό-
γ49ι, ἑκκοαέδοκου νδαο᾽ποιρεηόβονοι.Κορζνιϑιοι δὰ “ὁ αὐ τολήρωμα “ποιρελθμονοι,ὃ,
καὶ ἐπ Αρτομαεσίῳ - Σικυώνιοι δὰ, τσεν τοκοιέδειιου "ποιρείλον το ν ουσ'. Ἐπαιδιούριοι δὰ,
δέκον. τροιζήριοι δὲ πέντε" Ἐρμιονέόῖο δὲ, Τεῖο', ἐόντοο οὗτοι, τολίω Ἐρμμονέων, σῶον
μόν τε κοιὶ μαίαδονικῶν ἔθνος ,03 Ἐρινεοῦτο,κοὲ τι δου, καὶ τῆς Δρυοπίδος ὕίϊτουτοι
ὑσμηϑέντος, οἰ δὰ ερμαονέεο εἰσὶ δρύοτσες ὑγὸ Ἡρακλέος το κοὰ μηλιέῶν, ἐκ τίς να
δώρίδοσ κοιλεομδύῃσ' χούρησ' ὑ αγναςοίντος οὗτοι μά γαν τιελοποννησίων ἐςρατεύον-
τὸ «ὦ δὲ ἐκ τῆο' ἔξω ἡ πείρου, Αθεηναῖοι μὴ πρὸς “ποίν ται τοῦσ' ἄλλερε πποιρελθμονοι
γῇαο᾽ δγσίδκοντοι κοτὲ ἕηοιν μοαῦοι, οἱ Σαλαμῖνι γου οὐ σωωεναυμάσχῃξιν Ρ λϑι-
ταιίόῖν Αθηναΐοισι, δ. ἡ τόνδτιπρᾶγμ’ἀποδλαοσομδωντιὸνελλίωων ὧ οὗ
κρτομκοϊου,ὦ'ἐγίνονὉπουτοὶχαλκίον,δι πλοι ταικέόδ' ἀπο βαύτος ἐο' τίυὸ ποεραΐζίω
πῆρ βοιωτίηο' χιδρηο', πρὸς ἐκκομεδὰν ἐβοίπον»Ρ πον οἶκε τέων " οὔτοι μλϑ νον τον«
ποιῦ σώζοντες ἐλάφθησαν. Αϑανοῖοι δὰ ἐπαὶ μῖν νελοισχθν ἐχόντων σἰὼ νυῦ Ελλα--
δικπολεομίίω ξίαν πελϑθισγο), διομαξὅμονοι Κραναοί, ἀδὲὶ δὲ κέκροπος βασιλῆοσ
ἐπεκλήϑηίαν Κεκροσαίσειε.. ἐιϑεξαμῆδε δὲ Ἐρελθῆσορ τί αὐ χὴν, Αθαναῖοι μυτωνομαΐ
υϑησκχί- τῶνορ δὲ ν᾽ Ξούϑου ςρατοίρχωῶ γενομῖδον Αθοναίοισι, ζκλή ϑη σαν αἀγὸ τού-
Ὧν τῶνεο' - Μεγαρέεσ' δὲ τῶν» τσλήρωμα 'ποιρείχονην ὁ καὶ ἐπ᾿ Αρτε μεσίῳ Αἰ
πραμιὥτοιε δὲ͵ ὃ τῇ ἃ νίαο᾽ ἔχοντα, ἐπεβοή ϑηι σαν «Λϑυποίσιοι δὲ, Χεῖς, ἔθνος ἐόντεο'
οὗοι δωρικὸν ἐγὸ Κορίνϑου" νησιωτέωνδὲ, Αἰ γενῆτωυ τριάκοντοι ποιρείλον "(ιν
μϑδστ καὶ ἄλλαε πετολυρωμδαενέες οἱδλὰ τῇσι μᾶν σἰὼ ἑωυτῶν ἐφύλοιοσον, ποιή
καυτοι δὰ τῇσι οὐδίςοι πολεσύσῃσι οὐ Σαλθιμᾶῖνι οὐαὺ μάσχησαν' Αὐγινὴ τοὺδέεἰσι Δῶ-
ουΐδῖν, οἰγὸ Επαισίχυρου " τῇ δὲ νήσῳ πρότδρον οὐνομα ἰω οἰνώνῃ. μξὰ δὲ αἰγινήτοιο',
καλκαδεες τοὺς ἐπ᾿ Αρτε μισίῳ ἄϊοσι ποιρειθμῆνοι,κοὶ Ἐρετοκέόι' τὰσ  π’ά- οὗτοι
δὲ, τωνέσ'εἰσι. μεξιὰ δὲ, Κῖοι τοὶλο' οὐ τοὺς πποιρελόμᾶνοιἔϑυοσ'ἐδντωνικθνοἱ)Αϑηναΐων»
Ναΐξιοι δὼ, πτοιρείλοντοτζοσερωο᾽,ἁποτσεμφιϑέντασ'μὲ ἰα' τοὺς Μήδους ὑπὸ τῶν πολι
γτίωνκουτοίτσερ ὁ! ἀλλοινησιῶ τοῖς ἀλογιίσικντεο' δὲτῶν οὗ τολέων, ἀπαίμουτο ἐς οὖσ
ελλίω ασ', δη μοκοίηου ασεούσαντοςαὐοδοατῶνςτὸνδοτυύίμον,κοὶτότο“τθευρουρ-:
χίοντος" ναάΐζαοι δέ ἐσ ῶνδῖν ἀπο Αθεναίων πε χονότοο'. Στυρέσινδὲτὸςαὐτοὶςπποιρεί
γονὉνῇασ᾽,τοῖς πὸρ ἐπ᾽ Αρτομκσΐῳ. καύίϑιοι δὲμία κοιὲ πσὲν τὴ κθ ν τόμον, ἐόν τίο'
σιυαμφότεροι ξηοι Δρύοπεσνὴ)ΣερίφιοίτονΣίφνιοι") Μέλιοι ἐξρρατούοντο"δηριαἵ
οὐκἔδοσαν μοαῦοι νεσιωτίων τῷ βαρβαῥῳ γῆν τὸ καὶ ὕσίωρ. σδηρι μὴ αἰποιντὰς οὗ
ὡς ἀ κημῦδοι Θεασρωτῶν τὴ ΑΧέροντος πσῦτα μοῦ ἐςιοατούον.Θεασρω]γουῇεἰσι
ὧι ὃμουρίοντες Αμπραναώτασι καὶ Λόνιουσδιίσισι"δὶὑἐσσιτῴων χωρέων ἐςρατούον--
το.τίδὺ δὲ ἐκεὸτ οουτέων οἰκηεμάῥων,ΚροτωνὅτανμούῦοιἔζανὧιΘουθήσαντος“ἢἙλλοΐ
δὲ τανϑωυ δυούσα,ν ἢ μεὶ,τῆςἦρχε αὐὴρ“τϑὲς πνιϑιονίκῃς, Φοίυλλοσ Κροτωνἢτοκιὃν,
γος ἀσὶ Αἰοκοοί,οἱμᾶνὰνἄλλοι“τθι ὕρεωιιο᾽ πτοιρελθμονοι, ἐςιραυτεύονὉ'μήλιοι δὲ,
Κοὶ Σ'φνιϑι κοὲ Σ δ ἔφλοι, πεν Τὴ κον τέρουο"- μήλιοι μῦν γενίος ἐόντος ἀργὸ λαικοσθο
μονοσ,, δύο ποιρείλοντο" Σέφνιοι δὲ, καὶ Σ δι ίφλοι τωνόῖν ἐόντεςοἱ’ Αθεναίων, μίαν ἕ
κτϑροι . οὐ μὲς δὲ ἐγῴνεο ὃ ποῖο τῶν νεῶν, ποίρεξ τῶν θοντακοντόρων,Το-
σιά,ποιὰ ἑ θ.δ0 αντοι, κοὰ ὀκτώ . ὡς δὲ ἐρ τὼ Σαλοιμῖνα σωυῆλιϑον ὁ ςφατη 9]
ἀν τῶν εἰρημάδων “πολίων, ἐθουλδύοντο προϑένοος εὐρὺ βιάδιω γνώμιν, ἀποφαΐ
νεϑαε ὧν βουλόμονον,δκου δοικάοἱ ἐπσιτηδεώτοιον ξένοι ναυμαίίω φριέεξαδν τῶν,
αὐτοὶ χοοίων ἐγκρατέες ἐσΐ. ἵιγουβ Αικὴ ἀφ) ἤδα. τῶν ὃ λοιπέων πέρι προς
πίθεο.οἷε γνῶμαι δὲ ἢ Λεγονῆ! αἱ τολ ὥσοιι σιςξέπα!ἨΤονπρὸς“ὃν Ἰοϑ μὸν τολώσαν
ποναυμαλζειν πρὸ τῆ ς Πελοποννήσου, ἐπιλέτον τος “ὃν λόγον τόνϑε,ὡςἰω νικηθέωσι
τῇ ταυμαλδενοὐ Σαλϑιμνι μὲν ἐδγτεσ, τρλιορκήσοντοι οὗ νήσῳ ἵνα στ τ τιμωρία οὐ
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διμέν ἐππαιφανήσιτοι.πρὸσ'δὲτῷ1μῷ,ἐστοῦσ'ἑωντῶνὑβοίσον ται, ταῦτα τῶν
ἀργὸ Γελοπουνήσου ςρατη χϑν ἐπιλεχομων, ἐλήλυϑε αὐὴρ Αϑεναῖος ἀγγέλλων δ'-
κεν! Ὃν Βαρββουρονἐσ'πίΑ'ἥικίω),καὶ“ποῖσαναὐτί πυρπολέείϑοι ὃ εὐ 238. Βοιῶ
τῶν Ταπόμανοο ςραρσ ἁμα Ξόβ ξε, ἐμπρήίις Θεασιέων σἰιὸ πόλιν αὐὐ τίων ἐκλελοι
τούτων ἐσ πελοτσύννεσονμεοὲσἰρὸΒλοιτοιζωνὡσουύτωσ',ἧκίτε ἐς πὰς Αϑήνα,σ᾽, κὴ
“ποΐντοι ἐκεῖνα ἐδιίον. οὐέπρησε δὲ Θέασεαύτεκοὶτιλοίταλανπυιϑόμονορ Θυβαίων,
ὅτι οὐκ ἐμήδυ ον. ορὸ δὲ “αἷς δια βοίσιος "5 Μ᾽ Ελληασόντου ,οὔϑεν φρρδύεασν ἡρξαντο οἷ
βουΐξουγοι,οἷααὐὴον'διατοέζαντεςμῆνα,οὐτῷ ,σδιέξαινον ἐρ τίιὸ εὐρώτσην, οὐ {
σὶ ἐτόνοισι μησὶ ἔγεψίοντο οἱ πῇ ΑἸ τεὶν Καλλιάϑεῶοὐ όνος Αθηναίοισι. κουὶ οἀρίσυ
σι 6 ὃμὸν ὁ ἄςυ, κα τινα δλίγονῦ δὑρίσκουσι πῶν ΑϑηναίωνοὐτῷἹρῶ ἰουτοιο,
ταμίαο᾽ το ον Ἱροῦ,, καὶ τοίνυτοο' αὐ θρώπηονο" δ φραξάμονοι τίν ἀκρόπολιν ϑύρε
οἵ το κοὰ ξύλοισι, ἐμινύοντο ον ἐπιόντοις" ἅμα μὴν ὑπ᾿ ἀοϑενείης βίον ἀκ ἐκχωρήζαν
παρ ἐσ Σαλοιμῆνα, πρὸς δὰ, αὐοἱδοιοίουτεοὕξδυρη ίνον ὁ μοντηἸοενὁ,ἡτνϑίη
σφι ἔχρυσι, ὁ ξύλινοντεῖ χοσ' αῤάλωτον ἔσεοϑοια. κοιὲ οἱὐὁδὰ»οϑρ ΕἾ Ὁ πρσού
γεν μουτοὶ ὁ μαντή 1ον, κοιὲ οὐ τοῖο νῇ αο'δὶδὲτιδσουιἸΖόμωνοι ἀδϑὲ τὸν πουταν τίου
τῆς ἀκροπσλιορ ὕλβουν δν, Αθηναῖοι ηουλ ἕδσι οὐρ ὅ]ον “ποίτον, ἐπρλιόρικεον βόγτον τοὶ
ὄνδι. ὅκως σὺ πεῖον πσεοὶ τοῦσ᾽ ὀϊφοῦσο' “σεοι ϑέντος ἀ ειαν, ἐπό ξϑυον ἐσ' ὁ φράγμα.
ὐθαδσα Αθιναζῶν δι τσολίισρίκα ὁμονοι ,δριῶσ' ἡ μαλίοντο, καΐπδῃ ἐσ ὁ ἔδοιον δ μον
κοϑ' ἀπιγμοΐοι,κοὰ τοῦ Φρήγματοο προϑεσυκόποσ,οὐδὲλόγον3)τεισιςρατιϑίων
προσζῇδδ ὄν τῶν περὶ ὃμολογίηο' οἰἐδέχοντο" ομανόμονοι δὲ, ἄλλα το ἀντομηχανέον-
το, δῈ ν) προσιόντων τοῖν Οουρ βοῶν πρὸρ ποὶς πύλοιο', ὁλοϊβόγους ἀπαίείαν, ὧσ
το Ξόδ ἕεα ἀδὲ χρόνον συχωὸν οπορίῃσιοὐ ἔχ εϑιιε οὐδ ἅμονόν στρ τοι ἐλᾶν "χρό-
νῷ σ᾽ ἐκ τῶν ἀπόρων ἐφαύῃ δ΄ τις ἔσοδος “Ἶσι βαρ βαροισι- ἔϑεε δ᾽ πουτοὶ “ὁ ϑεοπρό
πον “ποῖσαν τἰιὸ Α΄Ἴικίω) σιὼ οὐ τῇ ἀπείρῳ, γυνέοϑιιε ὑ τὴ "ὀνσεσι- ἔμπροοϑεν ὧν ηρὸ
τῆς ἀκροπόλιος ὅαιν δὲ τῶν πυλέων, τῆοαὐόδον,τ; δὴ ἔκοτῷ πιο ἐφύλοιοσε,
οὔτ᾽ ἤλπισε μήκο τί τιο κουτὰ ταῦται αὐαξαίῃ αὐθρώπων, ταῦτα αὐ ἐβε(θέν τινόϊν
πουτοὶ ᾧ ἱρὸν τῆσ'κέκροτρεϑυγαβὸς Αγλαύρον, καξτοιππὸν ἀποκρήμνου ἐόγηοσ “ὦ
χώρον, ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς αὐαβεβυνότασ ὁ Αθιψαῖοι ἀδὶ σἰὸ ἀκρότρλινδιμῆν,ἐῤῥΐ
Ἵν ἑωνηοὺςπουτοὶ τον τεΐλχωοσ ποΐτω;, κοῦ σε θείρονηρ δἱδὲ, ἐδ ὁ μέγαρον ποντό-
φόυτον «τῶν δὰτ' δσέωνδι αὐα βεβικπες, πρῶτον μὰ ἐϊάπσοντο πρῦο' τὸςπύλοι6"
τούτοις δὰ αὐοιξαντος, Τοὺς οἰκάτοισ' ἐφόνδυον, ἐπεὶ δέστ. πτοῖντεςκοιτίςοωνὉ
ἐρὸν συλήσαντωϊ,, οὐπρεσανποῖσαν τί ἀκρόπολιν . οὧὖνδὲ παντελέως τὰ 9 η -
γασ᾽ ΞόΜξησ,ἀπέπεμοαοἐςΣβρ:ἄγγελονἹππέα,Αρταὰ βαύῳ ἀγγελλέονοι πίω τοι
ρεσῦ σοΐν στ  ϑὐπρεκίίω. αγὸ δὲ τῆς πσέμψεοσ ον' κήρυκοσ διδυτῆδε ἡ μόδα, συγίκαι-
λέσκο Αθιναίων τοῦν Φυγοίσδιρ, ἑωυτῷ δὰ ἔπομίέονο,, ἐκύλόυς όπῳ τῷ σφετέρῳ
φύσωι τὰ ἱρὰ αἰα βαύτας ἐσ σἰὼ ἀκρόπολιν ,ἐἶτε δὰ ὧν θεν τινα σδὸν ἐγυπνίον ἔνε
πέλλον τωῦδτοι, εἶτε καὶ ἐν ϑυϊμεόν ὁ ἐγεζθο ἐ μπρήσαντι “ὁ Ἱρόν» δι δὲ φυγαίϑιρ Ῥ
Αθηναίων, ἐποίησαν ποὶ ἐντοταλμῆδα «τον", εἴνεικεν τουτέων ἐπεμγήοϑαν, φράσω.
ἔς! ἐν τῇ ἀκροπύλι ταῦτ Ἐρελθϑοο᾽ τοῦγι γυνέοο λεγομῆψον ἢ. ,νεόσιὲν τῷ, ἐλαΐη τὰ
καὶ θάλοιοσα ἔνι. τοὶ, λόγο τιαρ᾽ Αθηναίων Ποσειδέωναί το καὶ Αθενο ίω δ ᾿σανποιδ
ππεοὶ τῆς χόρηο, μουμτύρια 9ὲ ὅϑοιε.τουτηνὧνσἰὺἐλαίίωδματῷἄλλῳἹρῷκουτῷ
χοῦς ἐμπρηοϑῆνοι ὑηὴ τῶν ἀρ βαρῶν. διδυτῦμ δὲ ἡ μόλῃ ρὸ τῆς ἐμπρίσιοσ', α θκ
γαϊοίδϑύεινὑὴ βασιλῆος καλδυόμονοι, ὡς αἰέξησαν ἐο' ὁ Ἱρὸν,ὥρων Βλαςὸν ἐκ οὔ
σελέχῳου ὅσον τὸ ππὶ χὺαὖον αὐὐαϑεοίσαμηκοτοιοὗοιμέναυπαῦτοἔφρασαν"ὦδὲἐν
Σαλαμῖνι Ελλινόδ᾽, ὧς σφ! ὕξῳγγέλθη,ὧσ'ἔοῳτοὶπαιρὶτίνΑθυνιξων ἀκρόηρλινγὲς
᾿ρῦονϑόρυ βον ἀπαΐκοντονῶς ἔν τοὶ 'ππῶν ςοατη χν σὺ δὲ κυμω,ϑῆγαι ἔμοωνον ὁ Προ--
κεΐμογον πράγμα, ἀλλ᾽ ἔς το τοὺς νῆαο ἐσζπσιΠΤον,οὶἹἴαἀείρον»ἐσ'ἀπσοϑευσύ--
μωνοι ποῖσί τε ὑπολειπομλδοισι οὐ τίων, ἐκυρώθη πρὸ τον ἰαϑ μού ναυμαχίειν νύξ
το ἐήνφο. κοι δὶ διαλυ,ϑίντος ἐκ ἦν σιυςοἱοΐα, ἐσζδοινον ἐρ τοὶ νῆας ἐνθαῦτα δ Θὲ
μεςοκλῇα ἀπικοίμονον ἀδὲὶ σίρ νῇα,ἄρε"5 Μυησίφλλοο,αὐῆρ Αθοναῖοσ,δ᾽,τίσζοιἐνδα
βουλδυμλέον. πυιϑόμονος δὲ πρὸς αὐτον ὡς ἐἶῃ δεδογμένον αὐοίγειν «τὰς νῇ σ᾽ πρὸς
ἐὸν ἰαϑμϑν,κοὶ πρὸτῇ ο' τελοηρυνήν ναομόχίειν, ἐἶτσε" οὐ τ' ἄραἰωὺ ἀτπαπιέρωσι ποφ'
γἴασ' ἀγὸ Σάλοιμῖνος “περὶ οὐδὲ μιῆς ἔτι ποι“τοζδοσναυ μαχήσεις - πουτοὶ γου πτ-
λιασ ἕποισοι Τέψονται, καὶ οὔτέ σφεα εὐρυ βιάδησ κοιτέχειν δυγήσεται, οὐ τέ τιο
αὐθρώπων ἄλλος, ὦστε μὴ οὐ σδιασκεσοιοϑῆγωι σὺ ςοατιίω, ἀπολίςταΐξ τὸἡἘλ-

λᾶς



ΟΥ̓ΡΑΝΤΊΤΑ-

λὰρ ἀ βουλί σι, ἀλλ᾽ἔτιο' (ἢ) μηχανὴ, Ἰϑι,κοὲ πειρῶ διαχίαι τοὶ βεθουλδυμῆζα,ἐμ
κωσ᾽ δουκαὐαγνὥσθ ε ὐρυβιάϑια μυτο βουλδύσχ ας, ὥστε αὐ τοῦμβνἐφν' κου -
τα δὴ τῷ Θεμεςοκλέϊ ἤρεσεἡὗποϑήκη . καὶ οὐδὲν πρὸν ταῦπαι ἀμειμαί μενον, ἔτε
δὲ σίὼ νῇα πίὼ εὐρυ βιάδιω. ἀπαικό μονορ δὲ, ἔφη ϑέλειν δὶ κοινόν τι ποῆγμασυμμί
ξαι, ὅδ᾽ αὐὴὸν ἐσ τίὼ νῆα ἐκί λόνε ἐσβ αὐποι,λέγωιν ἔτι ϑέλεινοϊβαδτα ὃ Θεμάςο
πλέησ' ποιρεξ ὁμωγόσ ὁ ουτα λέγω! κἂγά το ποίντα τοὶ, ἔκουσι, μνεσιῳΐλον ἴων-
τοῦ! ποιδύμωνορ, καὶ ἄλλα πσολλα προςιθεῖο', ἐς ὃ αὐέγνωσι, χραΐζων ἔκ τε τῆο υἱὸσ'
ἐκβῦναι ὸν εὐρυβιαϑεα, συλλέξαε το »οὐσ ςρατηγοῦο ἐσ ὁ σωυέοίσιον . ὧσ δὲ αβίὶα
σευελέλθησνεν,ποῦνἢὧνΕὐρυθιοϑεακπροθεῖνοσὧνλότον,τιδν,ἔἴνενουσωυήγαγετἦϑ
φρατηγοῦς, πολῦο ἰω) ὃ Θεμιισοκλέησ' οὐ τοῖσι λόγοισι,δακουγΐταϑεόμᾶνος.λέγον--
γνο'ἢαὐν᾽, ὃ κορίνϑιοσ φιοατηγὸο' αδιείμανποσὃακύπου,ἃπενὦΘεμαςόκλεσι,
οὐ τοῖσι ἀπῦ σι δὶ προςξαοισοξκονοι ῥοιαί ξον τοι δὲ, ἀτσο Ἀνόμονορ ἔφῃ. ὁ δέγε ἐγκα
τολειτανμῆνοι, οὐ Ξε ανοῦντοῖς « αὐτο μν ἠπίωρ “ρὸσ “τὸν κορίνϑιον ἃ μοίζατο -
πρὸρ δὰ δν εὐρυβιωδϑια ἔλεγε, ἐκάνων μὲν ἔτι οὐδὲν τῶν πρότερον λελθοίτων, ὧσ'
ἐπε ἀτσιέρῶσι οἰγὸ Σαλοι μᾶῖνος, σιαχοίο σον ταῦ. “ποιρεόγτων γουβ τῶν συμμαΐγων,
σὐκ ἔφόλέ ὧι κόσμον οὐδέγα κουτατορέειν- ὁδὲ, ἄλλου λόχον ἐΐχωτο, λέγφν τοΐδες οἷ--
Οἱ να ὅξι σιδίϑιε τί πλλάσδι, ἐμρὶ“πτείϑᾳναυμαάίίωαὐτομλξωνγριέεϑιιμὲ
δὰ πει,36μονοστουτίων"οἷσιλἐγοισίαὐαξΔίξῃνπρὸοὃνἸοϑιμϑντοὶσ'νῇσ᾽.αὐτΐ-:
3ες γα ἑκοίτορον ἀκούσχς. πρὸςμὴν τῷ Ἰοϑιμῷ συμξαλλων,οὶ ποελοίγεὶ αὐαπεηζα
μϑήῳ να μαηίσεις, ἐφ ὃ ἵίκιτοι ἡ μὲν σύμφορόν ἔξινβαο' ἔχουῶ βωρλυτόχων, 1) ἀριθ
μϑὺυ ἐλθίοσονσ᾽τοῦδὲ,ἀπολέειο'Σαλριμῖγάτο,καὶμέγαρα,νὴΑἴγιναν,ἰμνσερ
κοιὲ χοὶ ἄλλαδὐτνχήσω μον. μα γουβ τῷ νωνγικῷ ςοατῷ αὐτέων ἕχψοτοι καὶ ὃ πε
2ὅο. νὴ οὕτωσφ ἕαο' αὐ ὸρ ἄξειο τὴ πίω) πελοπόννασον.. μανϑωωδύσειο' τε ἁ ποίσᾳ τ
ελλαίδι, ἰωὖδὰ τοὶ, ἐγὼ λέχρ ποιήσοι, "Ρ σοΐδε ὡὐ αἰδηοῖσι χριςοὶ δύρήσεισ, πρῶτα
μὰν οὐ σεινῷ συμβάλλοντος νηυσὶ ὁλίγισι πρὸσ “πολλὰς, ἰωὶ τοὶ οἰκότα ἐκ τοῦ πὸ -
λέμου ἐκ βαίνῃ, πολλὸν τϑλατηΐσομιον."ὁ οὐ κενῷ νασμαχζειν, προσ' ἡ μῴων ὕξ|, οὗ
βδρυχωοίᾳ δὰ, πρὸς ἐκείνων" αὐἶτις δὲ Σαλοιμὶρ “σεριγίνεται, ἐσ τίιὸ, ἡμῖν ὑποέκκᾳ
ται τέκνατῷ, (οὶγωυαἶα σ. κουὶ μέρ κοὰ πόϑε οὐ αὐτοῖσι οἴςςι,τον", καὶ ππϑριέχιαϑε
μάλιςοι χρεῶνὁμαίωραὐτον'τεμϑδων,προσναυμαχήσειαΠελοποννήσου,πρὸν
τῷ ἰδ μῷ. οὐδέσζλεωισ᾽πϑὺδΦρονέεις,ἄξοιςἀδὲτίτιελοφόννησον.ἰὠδέγωΦᾺ
τοὶ, ὀγὼ ἐλ'αί ζῶ, γεζεταις, κοιὲ γε μον τῆῖσι νευσὶ οὔτε ἡμῖν ἐο ἂν ἰαϑ'μὸν ποιρέ
σὺντοῖα δι βαρ βαροι, οὔτε προ βήσοντοι ἑποισέσῳ τῆς ΑἸΠικῖς. ἀπσίασί τε οὐϑενὶ κα΄
σῷ» Μεγοίροισί τά κόρ σικνέο μον παεριεοῦσι, καὶ Α}γένυν, κου Σαλοιμῖνι"οἹ πῇ ἡ μὲ
κοιὲ λόγιόν ὕξι τῶν ἐχθρῶνκουτύπόρε γγνέϑαε. οἷνκύτα μὲ γὰν ῥουλδϑυομβέοισιαὐ
ἡρῶώπσισι, ὧο' τοι πίποιν ἐϑέλει γίνεσθε" μὴ οἰκότα δὲ βουλϑυομίοισι,οὔκ ἐ,ϑέλει ἃ
δὲ ὁ ϑεὸς προσ ρέψι πρὸς τοὺς αὐθρωπηΐας γνώμαρ. ταῦτα λέγονοε Θεμαφοκλέ
ὃνο᾽, αὐὖτιοὃΚορίνθιονΑὐιείμαφῃ»ο' ἐπεφέρετο, σιγᾶν το κα λόύων τῷ, μὴ ἔςι πποι-
τοῖς, καὶ εὐρυβιωδην οὐκ ἐὼν ἐπιψηφίξᾳ ἄπολι αὐορί, πόλιν γα ὃν Θεμάςο-.
κλῇῆῇαποιρελό μονον, οὕτω ὑκίλόυε γνώμας συμβάλλειϑοιε"ταῦτοι δέὦπροζφόβε,
ὅτι Ἡλώκε(θει τε, κοιὶ πουτείχονοαἱΑθῆνοιε-τότεδὴ ὃ Θεμιςοκλέιο,, κεῖνόν το καιὰ
τοῦς κορίν ϑέουσ' πολλαί το καὶ πουιοὶ ἔλεγυ: ἕῶν»»ἴσί το ἐδίλον λόνῳ, ὡσ ἀν τὴ πό-:
λισικοὰ γί μέξων ἤ πδὺ κείνοισι, ἔστ'δὴ σεακθίσιοι νῇ ἔς σζρι ἔωσι πετσληρωμϑέσε. ἐ--
σεμοὺς γουβ ελλίωωνοδ»οὗς ἐπιόντοασ ἀ ποκρούεοθοι. σα μαΐνων δὲ πυῦσο τῷ λό
γῳ, σιέίβασενε ἐφ εὐρυ βιωΐδια, λέγον μᾶλλον ἐπεςραμμῖδα . σὺ ἃ μωνέφο αὖον), ἡ
μῆων ἔσωαι αὐδρ ἀγα ϑύς εἰ δὲ μὴ, αὐοβέ βειο' σίμ Ἐλλω δε. “ὁ ποῖν γουλ ἡ μῦῖν τοῦ ῳ
λέμον, Φόδουσιοἱνὴ6.ἀλλ᾽ἐμοὶπείϑεο.εἰδὲτοῦταμὴποιήσειο,ἡμᾶῪμὴνὡςἔ
Ὅ μον αῤάλοι βόντοσ' "ποὺς οκύτοις, κο μεδύμεθα ἐο᾽ Σίοιντίοἱτταλίᾳ, ἡ πόρ ἡ με-
πόδε τέ ἔξι ἐς ποιλωεῖ ἔτι, κοὰ τοὶ λόγια λέγοι, ὑπἡμέωναὐτῴωνδέονκτιοϑῆνακ"
ὑμεῖα δὰ συμμω χων τοιούτων μοαυοιϑίντος, μεμψήσωοδε τῶν ἐ μῶν λόχον . ποῦ-
τοιδὲ Θε μισοκλῆος λέλοντσ᾽αὐεσιοδέσκετοεὐρυβιδηο.δοκέειν δέμαι αῤῥωδέ--
σας μοίλιςα »ὺς αϑαναίους, αὐ εσιοδέσης»,μήσζδεαιῦἀπολίπωσι,ἰωὠπρὸςὧνἸσ-:
θιμϑν ἀγοΐγῃ τος νῇ α΄. ἀτρλιπόντων γοῦρ Αϑεναίων οὐκέτι ἐγίνοντο αι ὅμαιθι οἷ
Λοιξρί. ταῦ ταν αἱρέζ) 13) γνώμων, αὐ τοῦ μϑέοντοις διαγαυμαχώειν.ἕπτἐὰἀπερὶ
Σαλοιμῖναι ἔσεσι ἀκρο βολισνέμονοι, ἐπεῖτο Εὐρνθ αὐσιμ ἔδοξε; αὐὐτον' ποιρεσιυά.--
ξον ὡσ γωυμαχίσον το". ἡ μόβη τε ἐγεν Φοικαὶ ἅμα τῷ ἡλίῳαὐιόγτι,σεισμὸς ἐγώ
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γεῦ» οὐ το τῇ γῇ,κοι τῇ θαλοίοσα. ἔδοξε δέ στρ! δ ξαιϑοιε τοῖσι ϑεδίσι, καὶ ἐπιιοιλέ-
σικϑοιι τοῦσ' Αἰ αιοίσας συμμαΐλονδ.- ὡσ δέσοι ἔδοξε, καὶ ἐποίδυν ταῦτα . δὐξα-.
μῖᾶνοι γουβ ποῖ σι οἿσι ϑεοῖσι, αὐ τοιϑεν μὴν ἐκ Σαλοι μυζνοσ' Αἴαντοί το κοι τελοιμὦὼ
γκ ἐπειουλέον:  ἀϑὶ δὰ Αἰακῶν, καὶ οῦσ' ἄλλους αἰακάσδιφ, νδα ἀπέξειλοιν ἐο Αἴ;-
γναφ'ἔφη δὰ ΔικοΐζοσὃΘεοκύδεοο᾽, αὐπὲρ Αϑεναῖος φυγοίᾳ τον ποιρὰ Μήδοισι λόγι--
μοῦ γυνὀμᾶνοσ' τοῦτον “ὃν χρόνον, ἐπείτε ἐκείρβο ἡ αἥκὴ χρη ὑγὸ τον 'πεζδ σοα
τοῦ ον Ξόν ξεω, ἐοῦσα ὁβῆμος α ϑηναίων,τυχεᾶν “τὸ ἐὼν ἀἰμα δημουράτῳ τῷ λα
κασιμονέῳ οὐ τῷ Θριασίῳ παιδίῳ,;διδᾶνκονιορὸνχωρέονταἀχὸἘλδυδινοο,,ὡςαὐ-
ον μάλ ιςοί κα τϑεσμυρίων. πτσοϑῶυ μοΐξειν τί σζρεας “ὃν κονιορδν,δ' τρῶν κοτε
ἐδαὐθρώπων, καὶ πρόιρ. το Φωνῆσ ἀκούειν. καέ οἱ φαίνεοϑοις τί φωνίωΣ ἔζγοις “ὃν
μυςικῦν Ια λον - εἴνοιι δὶ ἀσκή μονα τῶν Ἱρῶν τεῦν οὐ ελόυοῖνι γινομλέων "ὃν δημα
βηοΥ, ἐρεϑιξ το αὐ δν, ὅ,τι ὁ Φϑεγγόμονον ἐΐῳ τοῦτο. αὐῥο δὲ εἶσαι, δυμαβε-
τοιοὺκ ἔςι ὅκωρ οὐ μέγα τι οἵνοσ' ἔσσω, τῇ βασιλῆου ςιρατίβ "τοῖϑε γουβ οὐὐ ἰδηλϑθ' ἐρᾷ
μου ἐούσμο' τῆο' ΑἸ ικῆ σ᾽, ὅτι θεῖον Ὁ Φιϑεγγόμονον, ἀφ᾿ῈΔ ϑὺ οἶνος ἐὸν ἐσ' τιμωρίίω
Αθηγαίοισίτί,κοι"οἿσιξυμμάηθισι . καὶ ἐμ" μβέγε,κοντασι. ἐσ πίὼ τπιελοπόννη-
σον, Ἰευΐγσειωοσ' αὐ τῷ τε ἐασιλέϊ καὶτῇ ςοατιῇτῇοὐτῇἠπείρῳἔσαιι.(ὦ δὲ ἀδὶ τὰσ
νδουο Ταπητοις τοὶρ οὐ Σαλοιμῖν!, ὧν ναυτικὸν ςρανὸννανδωω θύσει βασιλδὺς ἀπο--
βαλέοιν . σίν δὰ ὁρτίὠ ταύταν ἄχοισί Αθϑηναῖοι αὐὲ “τοίντοι ἔπια τῇ μυτοὲ,κοὶὰ
τῇ κόρῃ, Κοὶ οὐ τέων τὸ ὃ βουλόμονοσ,καὶὰ τῶν ἄλλων Ἑ λλίμ᾽ὧνμυ ται. τῇ σίὼ φῶ
νὼ ,τῆσ᾽, ἀκούειο', οἱ ταῦτα τῇ δρτῇ ἰονιχεέζαυσι «πρὸσ' πουῦχοι εἶσαι δ βμουβντον»
σίγα το,κοιὶ μηδενὶ ἄλλῳ ὃν λόλον Ῥῦφυ ἀπιο,. (ωὐ γοῦ τοι ἐσ' βασιλῆα αὐενειθῖ
τὸἔπτα τοῦτοι, οἰ ποβαλέειρ σἰὼ κεφαλίψ. καὶσε ὅτε ἐγὼ δι ἥσομαι ῥύσχλαε,
οὐτ᾽ ἄλλου αὐθρώσὼν οὐδεὶσ',ἀλλ᾽ἔχίσυσχορ.“πϑρὶδὲςοατιῆστῆσϑι,ϑεῦϊσιμελᾷ-
σε. δν, μὴ δ τωῦδτοι ποιραενέφνἐκδὴονκονιορον᾽καὶτσφωνῆο,γυνέϑαινί
Φοσ'. καὶμεταρσιωϑὲν ,φόμεϑαι ἀδὶ Σαλαμῖνος,ἀδὲὁςραύόσεδονὁπῶνἙλλή
γωνεοὗτω δὲ αὐ τοὺς μαθεῖν ὅτι ὁ ναυτικὸν δ' Ξόδ᾽ξεω ἀππολέεσσχε μέλλοι. τωδτο
μᾶν δικοῖζος ὃ Θεοκύϑεος ἔλεγυ,Δημουρήτου τέ, καὶ ἄλλων μαρτύρων πο.τοί ὅμε:-
γοφ. διδὲ, ἐς ὁν Ξ6 ξεω ναυτικὸν ςοαδν παλθοΐτεσ, ἐπεισ ἐκ τρολῆνορ ϑευ(θί βίονοι
ὁ τῶμα ὁ λακωνικθν, διξβισαν ἐσ πίω τειαΐίω,, ἐπιοοντος ἡ μόνοι Τᾶς,ἔτσλῶον
δὲ εὐοίπου" κοὶ οὐ ἐ τῦδεσι “τοιοὶἑμόδησιἐγδοντοοὐΦαλήρῳ.ὡςμδὺἐμοὶδοκέει,
οὐκ ἐλοζοσονσῖν ἐόντος οὐδιθ μὸν μἐσίβαλον ἐρ τὸς αϑενασ μουτο τε ἤπειρον, κοι τῇ
σι νηυσὶ ἀ πσικϑ μονοι, ἢ ἐπείτοΣυσιυΐσοκἀπίκοντο,καὶἐςΘόμοπύλασ᾽αὐτιιϑησω
τὸτοῖσΐτοὑπὸἄ'χειμῶνοςαὐτέωνἀπρλομῆδοισι,κὴ»οἵσιοὐ Θόν μοπύλῃσι,καὶτῇσι
ἐπ' Αρτομμοΐῳ ναυμαλάῃσι τούσδε, τὴν τότε οὔκω ἐφ μῆνες βασιλί Μολιέας, ἡ δῶ
ριέας, ΛοκροὺςενΒοιωτοὺς,ποινςρατιὰἐπομνας,ταλίω Θεασιέων το, Κοιὶ ΓΤ λοι
τοιυζων.νὴ μοόλα Καρυςξίουρ το, Ανοί 'πε μὴ ταν ἰσυςτο τὸ τὸν λοιηρὺς νησιαῦτοις “ποίν
τας, τολὴν ἢ “πίντε πολίων,",ἔπσεμνφοϑὴνπρότερονπὰδνόματοιὅσῳ"Ὰδὴπρο-
σύβαινε ἑῷ τέρω αὐ ελλάδος ὃ Βα δδ σης τούγῳ τσλέω ἔθνεαδὶἐπε»"ἐπεὶ ὧν ἀσαι-.
κε ἐς τοῖσ' Αθήνας, ποίν του, ταλὴν σαρίωνπάριοι δὲ ὑπὸ λέφθοί τος οὐ κιίθνῳ (ἐκο;
ραδοκιον ἢ" ποῦ λεμον 11,ΡΟἐσζῦ)δδὲλοιτρὶὡςἀπίκοντοἐςὁΦαΐληρον,οὐθοῦτοὶ
πουτῴθη ομδῥο Ξ6δ ξιο ἀδὲτὰονῆαο,ἐϑέλων σζοὶ συμμάξοιτοτὸ πὸ ϑέοϑαι'ἐπι
τῦλεόντων τὰρ γν ὥμας.. ἐπεὶ δὰ ἀπαικϑ μονορ προΐ 90, ποιρῇ σαν μεταάταεμήτοι ὁ ἃ
ἐθνέων ποῦν σφε τόμων τύραννοι,κοὰ ποίιίουροιἀργὸΚ'νηῶγ'κοιὶἼξοντο οἷς στοτ δα-
σιλδὺς ἑμοίδῳ τιμίω ἐδεσκοι. πρῶτες μῆν ὃ Σισίύνιοο' βασιλϑύο. μὰ δὰ, ὃ τύρι-
γ0. ἀδϑὲὴ δὲ,ὦλλοι-ὡςδὲκόσμῳἐπεξῆςἼζουτο,σεμίο᾽Ξόλ'ξπο'Μουρδόνιονἡρῶτοι
ἀπουπειρώμενος ἑηοίςουεἰναυμαχίζωπαοιέοιτο-ἐπεὶ δὲ “περι Ἰῶν ὀρώται ὃ Μαρδό
μοσ' αρ ξάμνοσ' ἀπὸ “Ὁ Σισίονίονδιμὲἄλλοικουτοὶτὠνες γν αμην ὕξεφόμοντο, Κα --
Αδύοντος ναυμαλέην ποιίεοϑοις ΚΑρτεμέσα δὲ ποίδε ἔφῃ - εἰ ααί μ91 πρὸσ βασιλῆα
Μαρδόνιε,ὧσ'ὀγὼποῖδελέγ,οὔτεκονΐςη γυνομῆνῃ ἐν τῆσι ναυμαχέᾳσι τῇσι πρδο.
εὐβοίῃ, οὔτο ἐλωΐλάτα ἀφρδεξαμῆνη δέσοτοι. τίρ δὲ οὗ σχαν γνώμίω με διίκοιιδν ὕξιν
ἀπαοσιεἰκννϑαε γτοντυ γλοζνω Φρονέσυσα ἄριςαἐςπράγματο“τοὶσοί.Κοιΐτοιτοί
δὶ λέγ. φάδεο τῶν νην. μὲ δὰ γαυμαλάην ποὸι(εονοὶγοιραὔοίθδῖντεδνσιδναὐοῇοὧν
κλνέοσονδι' ποσοῦγὴν ἐσι πουτοὶ θαίλαοσαν, ὅσον αὐοίθ6ῖσ' γιω οὐινοδν» τί δὲ “τοΐντωοοδέ
δι σεγχυμαλάῃσι αὐανανδυω δύειν ; οὐκ ἔχεις μὴν τὰς Α,ϑηνασ, πϑυππόν εἴνεμοι ὡρμή--
βησ' ςρατεύεϑιε, ἔχειο δὰ σἰὼ ἄλλην ελλάσοε, ἐμποσῶν δέοι ἴσαται οὐδιείσ'; δὶ δέ
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ΟΥΡΑΝΙΑ-
101 αὐ τόσην νἀ πηλλαξαν οὕτω ὡς ἐκείνοις ἔπρεσε' τῇ, σ᾽ἐγὼ δυκέω ἀπὸ βήσιϑας
το τῶν αὐτιτρλέμων πρήγματα,οὕφράζ.ἰωμϑὸμὴἐ πειχθᾷς ναυμοχίίω ποι
Δ᾽μᾶνοςἃγλὰποὶονῆαραὐτοῦἔχιο'πρὸςγῇμλδων,ἢκοὶ'προδαίγωνἐσσίὼπιελὸ-.
πόννηίθν, δ πετέως Ῥι δίασοτοι χρήσει τοὶ, νοέων ἐλήλυθας. ὁτὴ δοἱ τε ποολλὸν χρό
γον εἰσί "51 αὐτόχεινδὲΕλληνόν',ἀλλάσζρεαοσιασιεδιξς ἴουτοὶ δὲ σύλιρ ἕποιςοι Φό
ξού). ὅτε τὴ δ Ῥὸ “ποΐρα στρ ἴσι οἱ “τῇ! νῴσῳ ταύτε,ὡς ὁγὼ ππιωϑαῤομαι,τεαὐποὺςοἱ
"ϑς ἦν σὺ ἀϑὲ τί πελοτούννην ἐλασνῃς τὸν πσεζὸν ςόχδν, ἀτεμέειν τῆν ἐκέϊθω αὐ
πίων δον" ὀδέσοι μελόσει πρὸ ὅ Αθηναίωνναυμαχζεινἣνὃαὐτίαο,ἐπειλθῇρναῦ
μαχῇ(θιι, δάμαίνω μὴ ὃ ναυτινϑφ ςρανὸε ποικοϑεῖς Ὃν πεζὸν προδῃλήση 7 «πρὸς δ,ὦ
βασιλόδ,κοι τόδε ἐς ἥυμὲν βαλδδ, ὡς τοῖσι μῆν χρηςοῖσι ἢ" αὐϑθρώπων,μοικοὶ δοῦ λοι
φλλέσσι γίνεαϑ "τοῖσι ὃ ποικοῖσι, χρηφοί. (ΟἹὁἐόντι Αρίδῳ αὐοϊον“ποίγπ ,οἽἹ δου
λοΐ ἐἰσι- δὶ οὐ συμμάχων λόψῳ λέγον ἦ., ἐόντος ΑἸγύπηοἱτονὴΚύπριοι,ιὴκίλι-
κεδ,) πάμφυλοιὉὄφελόοΒζοὐδέν.ποῦταλειούσηο'πρὸσ'Μουρδδνιον,ὅσοιμὴἔ
στχν δύγοοι τῇ Αρτομεσίμ, συμφορίω ἐποιδὃν» τοὺς λόχονο,, ὧσ' ἐοικθν τι 'πεῖσο μβέῃο
πρὸρ βασιλῆος,ὅτι οὐκ ἐᾷ ναωμαλίίω ηριέεϑιιε, ὁ δὰ ὠγακόμονοί τε, καὶ Φιϑονίου
τίσ' αὐτῇ τε οὐ πρώ ισι τότιμημῆδῃσὰ“ποίντωντῶνσνμμάλωονἐπόνφουτοτῇ
αῤακρίσι,ὧσ' ἀπολεομβέεο αὐ τῆο. ἐπεὶδὲαὐονείχθοίαν αἱγνὦμαιἐςΞόνξεα,κοΐρ--
τοὶ τὸ ἡοϑη τῇ γυὥμᾳῃ τῖῆς Αρτο μεσίῃςἡνομίζωνἔτιπρότερον πσουσαίην Εἰ τότε
“πολλῷ μᾶλλονοἄνεε, ὅμωςδὰτοῖσι τολίοσι “πείϑεαϑρ ἐκέλόυε, τοδειοτοαδύξασ.
πρὸς μῆν Εὐβοίᾳ στρίωο ἐϑελοιοικίειν ,ὧσ ἃ ποιρεύντος αὐτον" «τότε ὃ αὐὸὺς ποιρε
σκόϑαςο ϑεήί ϑας ναυμαχίοντοις, ἐπεὶδὲ ποιρήγγελλον αὐαππλώειν, αὐῆγον τὰν
γα ἐπαὶ τί Σαλοιμζνα καὶ ποιρεκοί,8ησὰν διατοιλθοΐτας ποτ᾽ ἡσυλχίίωὐτομὰ
γάυ οὐκ ὑβέχρησέστρἡἡμόβ,ναυμαλάίωποοιέεϑαε νὺξ γουλ ἐυύε Ὁ. διδὲ, ποιρε
σρδυρέζουτο ἐς πίυὸ ὑσόναἰίω. γοὺς δὲ Ἐλλενουο εἶλᾳ δέος τῷ κοὰ ἀῤῥωσιίῃ, οὐκήκικαι δὲ
"οὔσ' ἀγὸ πελοπονυήσον - ἀῤῥῶϑθεουδὲ ὅτι αὐὖη5) μὴνοὐΣαλϑιμᾶῆνικουτήμᾶνοι,σεῦ
γῆσ' τῆςΑἰϑηναίων νγαυμαχίειν μέλλοιων, γικηθοί τοσ' το, οὐ νήσῳ ἀπολοιμφιϑέντεσ
πολιορκήσοντοιε, ἀπσεντοσ' τί ἑωυτῶν ἀφύλοικτον" τῶν δὲ βαρ βαρῶν ὃ πεϑὸσ ὑγὰ
σἰὼ πιαρεοῦσαν νύκτα, ἐπορόδθο ἀδὲ σἰὼ τιελοπσύνννῶν. κοιίτοι “τοὶ ϑιωατοὶ“ποίν--
σὰ ἐμεμηχοΐγυτο, δάφο μοτ' πειρον μ ἐσζθάλλοιων δι βουΐ βουγοι. ὧσ' γοῦρ ἐπύ.ϑυν-:
"ο΄ τίλατα πελοξρννήσιοι ὺς ἀμολ Λεωνίδαν οἱ Θόν μοπύλῃσιπτοτολδυτη κούονε,σμυ
σραμόντοσἐκτῶνπολίων,ἐςἐνἸᾶῶϑμϑὺἵξζον,καΐσχοιἐπῆνςοατηγὸς Κλεόμ-
ββοτος ὃ Αὐάξανοϊοίϑεω, Λεωνίδεω δὲ ἀϑολφεόσ. Ἱξόμονοι ἡ οὐ τῷ Ἰοϑ μῷ, κοὶὰ συγχώ
σιντίς τἰιὸ σπκιρωνίσοι ὁδὸν, μεξεὲ τοῦτοὡςστὸἔδοξε βελϑυομάνοιοι, ὠκοδόμεον δ,
τον ἰϑεμοϑ τεῖχος, τε δὲ ἐσυσζῶν μυριαδέων πολλίων- καὶ “ποινὴς αὐοίδδα δβδγα
ζομῆδου, ἰώδεδὅδ᾽χονυκοιὶγουβ λίϑοι, κοὰ πολ ἵνι851, καὶ ξύλοι,κοι Φορμοὶ [ἄμ
μὸν τολήρεες ἐσεφόμοντο, αὶ ἐλίγυον οὐδέγα χρόνον ὧι βου,ϑησαντεοδβγαζόμονοι,
ὀὐτενυκο οὔτο ἡ μόνησ.. οἵ δὲ βου,ϑησαντερἐς“ὃνἰσθμὸνππανδὴμιεὶ,ὀϊδα,ἔσικΚΣ
ελλίωωνν λάκασακμόνιοί το, καὶ Αρηοΐδεςπτοίν τεῦ, κοὰ Η λέϊοι, κοὶδ Κορίνιϑιοι, κοι
Σἰκυώνγοι ,ΝρεΣ Επσιδιαυθιοι, κοι Φλιωΐσιοι, ποιὰ τροιζήντοι,, Κο Ἑ ρμικονζόθ'. οὗρι
μᾶν ἔσαν δι βου,ϑήίιντος, καὶ ἐχοδραῤῥωδίοντρο' τῇ Ἐλλωΐσδε καυδοωδυσύσα, “οἷσι δὰ
ἄλλοισι τιελοποννησίοισι ἔμελλε δεν. ὀλυίμπσια δὲ νὴ ποίρνεια “πποιροιγόπκεε ἔσῃ οἷκίᾳ
ἢ σίῷ πελοισύννισον ἔθνεα ὙΠ ἀ «Ῥυτζων ὁ τὸ μδὺ δύο αὐ τόλθονα ἐδν οι, Κουτοὶ χῶ-
ρίω ἵοίου ταῖυον τὸ κοὰ »ποίλαι δίκεον,Α ρμοίδεο,κοὶ κιμυσύΐρκοι, οὗ δὲ ἔθγοο' ᾧ ο:
χοϊκὸν ἐκ μὴν δελοστοννήσου οὐκ ὀξὲχύρησε, ἐκ μδύηοι τῆσ' ἑωυτῶν - ἀκεἰϑὲσέ
ἀλλοϊίυνυτιὶὃλοιποὶἔθνεαΤΡ ἐ Π͵ἃ πόοσερα,ἐπελυσοζὕξιιδιωριέσῖντο,"ΑἸτωλδὶ,
κἢ αρύοτσισ,καὶ Αὐμιν τοι" καὶ Δωριέων μ,πολλαΐ τε κὴ δόκιμοι ππλιεσ. ΑἸτωλῶν
δὲἩλισ' μολνῆ. ΔρυδατὼνδὰἘρμόνη το,κοιὶ ΑσίγαἡπρὸςΚουρσὰμύλᾳ τῇ λοικθν!
εἶν λυμνίων δὲ, πιουρωρεῆτοωυ “ποίντος "δὲ Κωυσίΐοιοι αὐηθχθονδῖἐόντες,δοκιουσι.
μδγοι ἡ. τῶνες ἐκϑθεσίοίδυν7ὃὗπό το Αργοΐῶν οὐ θίμονοι, ἦ' χρ όνε ξόντος ὀρνεδὶ
τοι, οἱ περίοικοι Ρυτίων ὧντ ἑπ ἃ ἐθνέων οὐ λοιπαὶ πού λιεο ποίρεξ  (ουτέλε
ξα ἐκ ποῦ μέσου ἐκωτέατο.ἀ ὃ ἐλδυϑέρωο ἔξεσιεἴποι ἐκ οοὗ μέσον κουτήμόνοι, μιῇ
δεξζον- δι μᾶν δὴ οὐ τῷ ἰδμῷ,Ῥιότῳπόνῳσωυέςασαν,τοπερὶτοῦ“ποινὴοἤδηον.
μον ϑέοντορ «καὶ τῇσι νηυσὶ οὐκ ἐ λ'σίζουτες ἐλάμκηοϑαε . δὲ δὲ οὐ Σαλοι μεῖν! Ἐλλῳ
γεσιὅμως ταῦ τοι τσθβαρόμονοιἀῤῥῥώϑθεονἄνὅτῳ“περὶστσιαὐτοσὶδιάμαζνοντεο,
ὡς περὶ τῇ πελοποννήσῳ.,ἕωρμὺδὴοὐτέωναὐὴραὐο(ὴπποιραςαὰσ' συγῇ λόγον ἃ-
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φιίε, ϑῶυμα ποῦιδύμονος τίὼ εὐρυθιάϑιω ἀβελίϊω.τέλοοδὲὁεῤῥωγη ἐσὁμέ
τὸν- σύλλογόσ' τε δὴ ἐπε. καὶ “σολλὰ ἐλέγεν παεοὶ “πὸν αὐἱτῴων . δι μὲν ,ὧσ' ἐς πίω
πελοπόννῃσον χρεῶν εἴη ἀποταλώειν, κοὶὰ περὶ ἐκοίνησ' κανδι δύειν . μὴ δὲ πρὸ χορηρ
δορυαλώφυ μήϑδοντοισ' μάχεσθε . Αἰϑηναῖοι δὲ, κοὰ ΑἸγνὴτοι,κοαὶ Μεγαρεόδ', αὐ -
τοῦμῆδοντοις οὐ μνΐα σοι οὐθαῦσχα Θεμεςοκλέισ' ὧο ἑοσοῦτο τῇ γνώμῃ ὑγὴ τῶν τις
Λοπουνησίν, χϑιϑτῦν, 3 ὀίχωταυ ἐκ Ὁ σμωεοβοῖδ. ὅξελϑῶὼν δὲ, πέμπειἐςαἰςοατό
τεδὸν “ὁ μέσων αὐοίρα ταλοίῳ, οὐ τειλάμῆνορ πὰ, λέγειν χρεών. τῷ, οὔνομα μὴ ἰ
Σύανος,δκώτηςδὲκοιποιδι)χοςἰωτῶνΘεμεσοκλῆοςτοαέσῶον.“ὧν,δὴὥςθλου
τουτέων τῶν πρεγμλάτων Θεμαςοκλέῃσ', ϑεασιέα το ἐποίησε, ὡς ἐπιδίύχοντο δ᾽ Θε-
ααιέδῖ»πολίτοις, κοιὰ χρήμασι ὃλ βιον. ὃρ τότε ταλοίῳ ἀπαικό μονοῦ, ἔλεγυ πρὸο οῦρ
τρατη γοὺς ἢ Οουρ βουρων τοῖδι. Ἐπεμαψό με φρατη χϑς ὃ Αθηναίων λοίθρῃ ἢ" ἀλ-
λῶν Ἑλλήνων τυϊχανει ΡΝ Φρονέων ποὶ βασιλῆος"ἡΟπλόμογοςμᾶλλοντὰὑμέτερα
κουτύπερῶε γυνέοϑς ἢὶ τοὶ ἢ Ελλήνων πρήγματα,φράσοντα ὅτι δι Ἑ λληνόῖν οὐρησμμὸν
βαλάίοντῇ πουτοιῤῥωσδακότος «1 γαῦ ποιρέχει κοίλλιςον ὑμέας ὄβ'γον ἁπον! 02 6}--
γοίσοκαϑἢνμὴπερὶἴδητεσιιαοϊαύτοιςαὐτίὅτεδἀλλήλοισι μεφονέσσι,ϑτο αὐτι--
τήσονη ὑ μῖ'γπρῦρ' ἑωυτούσ᾽ τε σρῖ ὄψεθϑε ναυμαχίοντοῖοτῆντοὶὑμέτεραφρονέον
ταςνὴ«ὃνμήὃῥλντωῦτοσζρ!σὰμένασ,ἐκηρολὸνἀποιλλάοσε-τοῖσιδὲὧσπαιςοὶἐ
γένετο τὰ ἀγγελϑέντοι,Ὁτομὴν,ἐο'τίὼνησίσοετίἐνΠάλοιαν μετα ξὺ Σαλοιμὲ
νός το κάμλδην,κὴ τῆς ἐπείρα, πολλὲς ἢ" δὰσίων ἀπεβιβάσαν.ἄξιο»ἢ,ἔπεισᾷἐγί
γοντο μέσοι νύκτες οὐδγόν μὴν ὁ ἀπ᾿ ἑασέριο κέραο κυκλόμᾶνοι πρὸο τί Σαλοιμῖ
'κ. Ανῆγον ὃ ὁ! ἀμφὰὶ τί κέοντο,, τῇ σέ Καυόσονραν “τωτοιμὰοἵοινκουτύλοντομέχρι
μανυλχέμο ποΐγτος θν τρρθϑν τῇσι νηυσί τιδυδε, ὃ ἐΐγειιο. αὐῆτον “πὰρ νῆαο, ἵνα δὴ ἡοἵσι
Ἑλλησι μηδὲ φυγών ὑξῇ ἀλλ᾽ ἄγρλοιμφ.ϑέντοο οὐ τῇ Σαλοιμῆνι,δο7ν τίσι 1 ἐπ Αρ-
τομμσίῳ οἰγρνισμάτων«ἐςδὰπέργησίσθεσίὼ ὑνΠολᾷωρ κοιλεομῆψεν, ἀπεβί βαξζον Ὁ
σόνσίων 75δι ἐϊνειου,ὡςἐπσεαὺγένη)γαυμαλάῴη,οὐθαδτα μάλιςα ὑοισὸμλΐων ῶῦ τε
οὐοἠοῶν,") Ὁ γανηγίων"οὐ τὴ δὴ πόῤῥῳ νωυμαλάης αἰ μελλέσησ' ἔσεαϑν, ἔκειτο ἡ νπς,
Ἰγα τῆνμὺ,περιποιῶσι.τδνὃ, σγαφϑείρωσι.ἐ)ρΊδὺνὁσιγῇτωῦπο,,ὡςμὴ"σι θανοία
τὸ δι οὐ αντίοι,δμῆν,δὰτοῦτοιτονυκὸοὁδὲνἀποκοιμεϑέντορ,ποιραρτώονη». χρὴσ
μοῖσι δὲ δκ ἔχ αὐτιλέτειν ὡς ἐκ εἰσὶ ἀλινϑέεο,οὐ δσυλόμονος οἱ αργίωσ' λίλοντασ'
πειρᾶαϑη κουτα βάλλειν, ἐς "Ὁ Ἰάδε πρήγματα ἐσβλέϊας.

» Αλλ τοι Αρτέμασδος χρυσοΐσρον ἱ δοὸν οἰκτῆν,
» νηυσὶ γυφυρώζσι͵καὶἀναλίζωκαυόσουρων,
» ἙΛπίσι μοινομδῃ λιποιρὰν παίρσαντιο Αθίωαο',
» Δα διἔκη σζ ἑασμερατερὸν κόρον ὑσριος ἡὃν,
» Δάνὸν μακμῶοντοι , δοκδῦντ' ἀνὰ “τοίντοι πυϑέϑαι,
. χαλιθο γαῦ χαλκῷ συμμέξεται, αἵματι δ Αρης
ν πόνρν φοινίξε, τότ᾽ ἐλόύϑερον Ελλασος ἢ μουν
ν» εὐρύοπα Κρονί δησ' ἐποίγυ!,κωξ πόσνια νἵκῃ»

εφφιαῦστα μὴ τὴ ὅτω οὐ ουργόωα λέγοντι Βαναδι αὖτιλογίης χρησμῶν πίοι, οὖ-
τὸ ὐὴδὸο λέγυιν λμέώ, οὔτε παρ ἄλλῶνοὐδέκο μας. τῶν δὲ οἱ Σαλαμῖνι ςοίτη
χρυἐγίνοτοὠϑισμὸσ' λόχρν πσολλύρ - ἔδεσανδὲ οὗκφ, ὅτι στρ ἑαιο “ππϑο!εκυκλοῦντο
τῇσινηυσὶ ὁ βαββαροι- ἀλλ ὥς’πδὺ τῆς ἡ μόνης ὥρων οὐδοῦ τοταὺμ οὐουο', ἐδό-
κεον κουτοὶ χὐρίω εἶ. σωυεςηκότωνδὲτῶν σιοατηΥ,2ΑἰγίνηςδιζβῳΑοιφεῖδαο'
ὁ Δυσιμάου, αὐὴρ Αϑηναῖου' μᾶὺ,ὑωςρακισμούοσ δὲ ὑποὺ “Μ᾽ δεμον «“δογὠγὼ γενό
μενοι"πίωϑαφόμονοςαὐτοῦἐὸνΞόπον,ἄριςοναἴοίροιγυνέοϑαεοὐΑθήνᾳσι,κὴδιεκοκεδ
πατονιὅτος ὦ νὴρ φοὶο ἐπὶ “Ὁ σι ἐοίδιον,“7ειοιλέξ»Θεμαφοκλῆα,ἐόντοιμϑὺἑωυτῷ
οὐ φίλον,  λϑρὸν δὲ ταιμαίλιςα ὗὴδὰ μεγοίϑεοσἢ"“ποιρεόντωνποιοῦν,λήθζωἐκείνων.
ποιδύμογοσ',ὑδεμουλέετο, ϑέλων αὐ τῷ συμμι ξαι- προακίκθε δὲ ὅτι πσεύδοιον ὧὶ
εἰχὸ πελοτσοννῆσον αὐάγωιν τὸς υἷας πρὸς ὁν Ἰοϑιμϑν'ὡφ ὃ ὑξλϑί ἃ Θεμισοκλέησ,
ἔλεγε Αριϑείδης τοῖδι, Ἡμέας τασιάζν χρεῶν ὅξι οὐ τῷ ἄλλῳ καιρῷ, τὴ δὲ τὸ οὐ ὦ
δ πιοὶ ἦν διό τεροο ἡμέων ταλέω ἀγαθὰ τῇ ποι“τοίσι δ γυίσζ). λέχῳ δὲ, ὅτι Ἰσόν ὕξα
πολλά τε καὶ δ ΐγα λέγυιν περὶ ἀποτσλόου «οὗ οὐθδῦτον πελοτσοννησίοισι . ὄμὼ γυὶ
χὐ 7710 τοι λέχῳ γυνόμωνοσ,ὅτινιοὐδἰϑίλωσιΚορίνϑιοίτοκαὶαὐδοεὐρυ
βριάδας ἦσο τὸ ἔσονται ἐκταλϑίβιε.περιερό μεθα γὺ ὑγὴ τῶν φλεμίων κύκλρ. ἀλχὲ
σελϑωῖ σι ταῦτοι σίμενον σὺ ἃ μεί βετο τοῖσδᾳ. Καρτα το χρυσὰσιαιωλάίεμι,



ΟΥ̓ΡΑΝΊΑ.
κοιὲ δ ἤγγειλας. τὰν γον ἐγὼ ἐδιόμίω γουζίϑοι,αὐ ὸὺς αὐ τότ εσ νϑνόμωνος ἥϊκεισ,
ἔοϑι γα 2 ἐμέο ποὶ ποιδύμενα ὑγὸ μήστον.ἔδεε γου ὅτε οὐκ ἱκόντοο ἔϑελον ἐο μά-
κενπουΤίς ὅς οἱ Ελληνσῖο, ἀξέμοντοιο' “ποιραςήσικοϑιως, σὺ δὲ ἐπεί πϑρ ἥκειῦ χροὶ
αἰποιγγέλλων ρους στο! ἄγγειλον ἰὴ ὑγὼ αὐ πὰ λέχῳ, δόξω τλάσαχρ λέγειν.
τὸ ὃ πείσω,,ὧσ ὁ ποιεωύτων πῶῶν βουρθουμῶν τωῦ τα ἀλλοσζρισήμενονοὐδὸςπτοι--
ρελϑωὸν ὡς ἔχει. ἐπεωὺ δὲσῃ μένῃς,ἰωὐμῆν“τείϑωντοι,ταῦποαδποποίλλιςα.ἰδὰ
οὐδοἵσιμὴ πιςοὶ γυδετοι, ὃμοῖον ἡ μιν ἔςτχι, οὐ Κ᾽ ἔτι σδιαχοίήσοντοωι, εἰ πδὺ περιε-
αόμεθα πον]αχλό.ϑεν,ὡς σὺ λέγειο. τοῦτοι ἔλεε ποιρελϑῶνὃΑριϑείδης,Φοίμῆνος
ὑ αἰγήνεο' τε ἥκειν , κοι μογιο' ἐκτολ ὥστωι χοιϑιὸν ρὺσ' ἐπορμέοντοις "πσεοιίχρθϑος
γοῦβ ποῖν ὁ ςραηόσεδον Τὸ ἔλληνηκῶν ὑπὸ τῶν νεῶν πῶν Ξόβ ξεῶ" ποιραρτῴεοϑιέ το
σμυςβούλόυς,ὧφ ἀλεξεσομῥσυρ. καὶὃμν,ταῦτα.ἔποιο',μετοκήκωε. τῶν νὰ, αὖ.--
τις ἐγίνθο λόχον ἀ μφλσλθησίῃ . δι τσλϑὺνδγουβτῶνςοατηχϑνοὐκἐπεί,ϑονητοὶ
ὑβθαγγελϑέντα-ἀπισεόντων δὲ τουτζων, ἧ κα “πτϑερης αὐοο ὧν τηνίων αὐτομολέου--
(ατῆςἶρχα αὐδρ τιαναίτιοςὃΣωσιμῆδεος,ἢπόρδῈἔφερετίώἀληϑηΐίποῖ(ἀν.δα.
ἢ γοῦτο ὁ ὁδ᾽ λον οὐεποάφησςαν τήνιοι οὐ Δελφοῖσι ἐσ' ἐῥν Τύτσοσδε, οὗ οἷσι ὧν βάρδα
ρον μουτολοῦσι (νὴ δὰ ὧν ταῦτα τῇ νεὶ τῇ αὐ τομολιη(ίσι ἐς Σαλοιμζνα,κο τῇ πρό
πόρον ἐπ᾿ ἀρτομέσιον τῇ λεμψίᾳ, ὑξεταλυροῦῖτο Τὸ ναυτικὸν ῬἼσιελλησι,.ο' ποὶσ' ὃγ--:
σαδκονῖα, Καὶ τϑοῖκϑσίας νῇ ας δυο γὗ δὴ νηεδνοὅτο ιοιτέδεε ἐς ἐν αβιθμθνορῖσιὴελ
λῃσι͵ ὡς -αισοὶ δὴ ποὺ λεγόμονα ἰμ τῶν τηνίων ῥήμοτοι, πποιρεσικδυαΐζοντο ὧδ᾽ ναυμα
χήντεσ. ἠώσ το διίφοαενε" κοὰ δ σιλλογον τῶν ἐπα βατέων πσοιησνέμωνοι, προνλ9΄-
ρόυε69 ἔχοντα μὴν ἐκ ποίντων Θεμαςοκλέῃᾳ. τοὶ δὲ ἔπεα ἰωῦ ποίντα κρξατω ποῖσιἥ--
οδοσι αὖ τιτι.ϑέ μονα.δστκδὲοἱαὐϑρώπουφύσικοιμουτοισοίσιἐγγίνετοκι,πτοιροίν ἐσὰς
δη τουτέων τικρέατο οἀρίεσϑας, κοξ κουτοιτσλέξοιο᾽τίῥῆσιν,ἐσ αἴγειν ἐκέλδυε
ἐο ποὺς νῆχο' . καὶ οὗποι μὰ δ ἐσζβοενον.. καὶ ἧτο ἃ ἀπ᾽ ΑἸγίνπο πϑεοήραο' (ἢ κουτοὶ
γουὺς α ἰαιίσδεοοἰπσεσείμεσεοὐθαδ'τοιαὐῆτοντοὶρνῆαοἁποίσιχο'δΕλληνόδ'.αὐαγομέ
γοῖσι δέ σζδι, αὐ χίπο, ἐτσεκίαὉ δ βοαυβθαροι. δὲ μὲ δὲ ἄλλοι ελλίσεσο ἀδὲ πρύμνίωαϑενρόοντο, καὶ ὥκελον τυὶσ' νῇ οὐ. Αἰμεν έησο' δὲ πποιλλίωδὺς, αἰὴρ αἰϑηναῖορἡαιαχ
ϑεο, νεῖ ἐμβαίλλει, συμτελακείσες δὲ τῆς νηδε,κοὰ συδε αμθῥων ἐποιλλαγῆναε,οὗ-.
τῶ δὴ δι ἄλλοι α μεινίᾳ ΘοηϑέογτοοσμυέμάσλονοΑϑηνοῖοιμὲοὕτωλίχοισίπνέϑαε
η ναομαχίηοσέοὐὴχεν"ΑὐγινῆτοῦδὲσίιὸπουτοὶτοὺςΑἸακίσδιο'ἀπτοσῃμήσκίανἐσ'
Αἴπναν, τοῦ τον ἕο τί οὐ ξαίινοΛλέπτοι δὲκοιὰ τοῖϑο ,, ὡς φοίσμοξ στ! γωωοκιθς
ἐφαύΐη- Φαρεῖσαν δὲ, σγαίιο λϑύσο ὁδοί, ὥστε, καὶ ἀἄνποιν ἀποδίθυι ὁ ςοατόπεσον τῶν
Ελλήνῶν, ὀνειδιίσεκσιαν πρότερον πάϑε. ἡσίμ μϑίιοι, μέχρι ον ἔτι πρύμνίω ἀ-:
νακρουΐφτοϑε, κουτοὶ μὴν δῇ Αϑηνοξασ,ἐτοτοῖχο.ῬΦοϊνικόῖνὅτο!εἴεἶλοντὸπρὸςἘλδ
οἷνός το καξὲασέρηςκόνδ᾽.πουτοὶδὰΛαῖκεσέομονίας,τωνεφοοὗτοισ᾽εἶλονὁπρὸσ
γιὸ ἠῶ τὸ κοδ ὃν "πειρακέαἐϑελομοίκεονμῆῥτοιοὐπίωνπουτοὶτὰςΘεμιςσοκλέοςἐν
πολοὶο ὁλ΄γοι- ὁιδὰ τολϑϑιδῖν,8. ἔχῳ μὴ γέωσυγὰὧν οὑνόματα Τιηραῤχῶν κουταλέ
ξαι,Ὁνῇκο'ἑλλινίσδεςἑλόντων.χοίσομαεὴαὐτοῖσιἀδὰν,ταλίωΘεομήςυρόο'τετοῦ
Ανοϊοσοέμαψτος,ἡδυλοίπουἤ' τοιαΐπ, Σαμοέων ἀμφοτῴρων. τοῦδε οἴνειο μέμψημας
τουτέων μϑυνῶν͵ ὅτι Θεομήσωρ μῆν,διατοῦτο “Ὁ ὅδ᾽ )λον Σάμον ἐτυραύνδυσε μιουτοιση
σον: 35 πϑδ σέων. φύλου ἢ ,δδογώτης δασιλῆος αὐεηοοίφη," χρη δι ἐ συ ρύ,ϑη φτῷλ
λή. δ δὲ ὁ δου γύτῃ “ΖΦ βασιλῆοσ, οροσοέγγαι κοιλέον77παερσιςί«περὶμῦδγναυ “οὐτονδ,
οὕτω εἶχι.“ἡ ϑὲ τλῆϑοο' τιδν νεῶν οὐ τῇ Σαλοιμῖνι ἐκεραΐ ξ90 "οἂ μὴν ὑπ᾿ Αϑηνωΐων
διαφβειρόμοναε . αἱ δὲ, ὑγὴ Αἰγινητέων «ἅτε γοὺ τῶνμῆνελλίώων (ὐ σμῳ ναῦν
μαχρόντῶων πουτοὶ τοῖζαν «τῶν ϑὲ βου βουβῶν οὐ τοτογμεοΐων ἔτι οὔτε (νὴ νόῳ ποιε-
ὄνχτον οὐδὲν, ἔμελλε τοιοῦτὸ σζῦε σωυοίσεϑαε, δόνπϑρ ἀπέβα . καέτοι ἔσχυγε καὶ
ἔγεψοντο ταύταν σἰὼ ἡμόβίω μαινροῷ ἀμείνονι οὐτοὶ ἑωυπῶν, ἢ πρὺο εὐβοίμ,- , 4 , , 2.7, .2 εἴ ε , ,ποῖο τῖο' προϑυ μεόμῆνορ καὶ διειμαΐνων Ξόν ξίω . ἐδόκεξ τὰ ἕκοισοο ἑωυτὸν ἑϑεήσε.-
ϑας βασιλῆα " κουτοὶ μὲν δὰ οὖσ ἄλλουο', οὐκ ἔχω μετοξετόδονο ἄπ ἀξεκώωσ,
ὧν ἕποισοι τῶν βωρδαρῶν ἢ τῶν ελλήνῶν ἡ χρυίξοντο. ἡουτοὶ δὰ Αρτο μιισίζω,, παῖδε
ἐγεγίφο, ἀπ' ὧν δ)δοκί μεσι μᾶλλον ἔτι ποιρὰ Οασιλῆϊἐπεὶ γυὶ ἐςἡόρυ βον πολλὸν
οἰπαίκβο πὰ ἐασιλῆος πρήγματα,οὐούτῳᾧκοερῷκαὶνηῦςἡΑρτομισίηρ ἐσηώκφο
ὑηὸ νηὸς ἀπ κῆς  ἥ ἐκ ἔχουσα διαφυγύφν,ἔμιπροοϑων δ᾽αὖ τίς ἔσαν ἄλλαι νῇῆσι' ᾳζ
λιοεῇ ὃ αὖ τῆς, πρὸς τῶνπολεμίωνμάλιτα ἐτύγλανε ἰδ ἴδοξί δὲ αὖϑο ποιῆσνμ,
δ ρὸ σωυήγάκε φριησοίσιδιῳκομῆξα τὶ ὑπὸ ἀπικᾷς, φόνοσακ οἰἔβαλενηῖ φαλΐῳ

ππΟῸ τὰ



ἩΡΟΔΟΤΟΥ͂

αὐοϊρῶν το καλλνδόων,ὃαὐτοῦἐπιτολίονοοτοῦ καλανδέων Θασιλῆοο Δαμασιβυ
μεεἰμὲνκαξτινᾶκορ πρὺς αὐ δν ἐγεγόνεε ἔτι περὶ Ἑλλήσποντον ἐόντων, οὐ μάδηρι
ἔχ γε ἃ ταὶ. ἔτε εἰ ἐκ προνοίης αὖτὰἐποίησε, οὗ τε εἰ σωυεκύρησι, ἡ τῶν Καλαυ-
“ζῶν πουτοὶ τύχην “ποιρατεσοῦ(οινηῦο',ὡςδὲ οἰἐβαλέ το,κοιὲ μοιτίδυσι,δύτυχάᾳχὸν
(εμζέμ, διιπελὰ ἑ ωυπίὸ ἀγαθὰ δ γάσατο.ϑ,το γὴν τῆς ἀΠικῆο νηδσ' Φιῤραρχος, ὧσ'
ἥϑέ μεν ἐμξάλλεσαν νηὶ αὐοϊραἷν βου βοῶν, νομιΐφις "ἰὼ νῆα πὸ Αρτο μισίγο ὃ
ελλανίσθι ἦ., ἢ αὐδνῷὸ μολίφν ἐκ 5 βαρβάρων, κἡ αὐτοῖσι ἀμωύφν, ἀφρςρέαο΄, πρὸς
ἄλλαν ἐξάπετο. ἄξω» μδὺ,ἰξαὖτῇ σιυόνφιε γὺνέαϑε διαφυγέειν τὸ κὴ μὴ ἀφτρλέ
ϑαςτοῦτο ἢ,σωυέβη ὥστε καιὸ δ γασικμλην,ἀγὸτουτζωνοὐπίὼμάλιςοιδδον μὴ
τοί ποιρὰ ΞόΜ ἔμ. λέγυται γὺ βασιλῆα 8ηδύμονον, μαϑέϊν νἱὸ νῆα ἐμβαλοῦσαν, ἢ
δη τινα τανε τῶν ποιρεόντων δίασοτοα, ὁρᾷσ' Αρτὸ μεοίαν ὡς δ ἀγρνίζετοι, η) νῆα
τῶν πολεμίων κοιτέδυσε ; νὴ "δν,ἐπείρεϑαε ἀ ἀλεϑέως ἔξ) Αρτεμιισίης ἀ 6.9ν"
καὶ τοὺσ,φαύαε,σχῷὧσ'τὸἐπίσημοντιςνεῦσ'ἐπισαιμϑέςδε-σἰυ διαφθαρεῖσανὑπαὶ
τέκν ἅψαι πολεμίῳ. τοίτὸ γυ' ἄλλα ὡσ ἐἴραποιυ,οιυτῇσμωήνᾷαἐρδδτυ ίίω γε
γόμῆνακ,κου αἰ τῶν ἐκ τῆς κοιλανσικῆσ νηὸς μυδύγα ἀποί ϑέντοι μουτηγορον γενέαϑ».
Ξόν ξιν δὲ εἶπαι λέγυταυ πρὸς τοὶ φραφόμονα,διμναὐοΐδερ,γωυγόνασί μοι γιυαῖκες-
αἱ δὲ γωναῖκες, αὐοίρσιν.τωῦτα μὲὺ Ξόν Είω Φαοὶ εἶσαι οἱ δὲ τῷ πένῳ ποὐτῳ,οἰγὸ δὰ
ἔθανε ςρατη γ9ς Αριαδίγνισ ὃ Δαροίς, Ξόνξεώ ἐὼν οἰδιλφεόο. ἀρὸ δὲ ἄλλοι. πολ-
λοίτε κοιὶ ὄγομαςοὶ τ δὰσφωννκοιὶ μέσον καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ὀλίγοι δέ πινες
καὶ Ελλήνων, ἀτε γὺὶ νέειν ἐ"σισοίμονοι, τοῖσι οἷ νῇδ᾽ σ᾽εφθείρονὉνοὶμὴ οὐ χειρῶν νὅ
μῳ ἀπολλύμωνοι,ἐρτὸΣαλοιμῖνασιένεον-τῶνδὲβαρ βουβῶν ὃὶ πσολλοὶοὐ“τθα--
Λασσῃ διεφϑαρηίαν,νέεινοὐκἐπισοίμενοι.ἐπεὶδὲαἱπρῶτοιἐς φυγὴν ἐάν, οὐ
ϑουδσοι αἱ τολεῖσοιι διεφϑείρονηο.δὶγυὶὅππιοϑετοτοιγμυΐοι ἐο ὁ ἔμπροσθε τῇσι νηυσὶ
ποιριοΐαε πειρώμιονοι,ὧσ'ςρϑεξόμλνοίτιΚοσοἱ»οἹἔρτονβασιλί],τῇσιστρτόνεσι
νηυσὶ φόυγούσᾳσι παερι (“τι Π7ον. ἐγεψίθοδὲ καὶ τόδε οὐ τῷ ϑορύβῳ οὕτῳ. τῶν, τιν
Φοίνικεο,τῶνναὶνῆδῖνδιεφϑαρέατο,ἐλιϑόντοςποιρὰΘασιλῆα,διΐζξαλλονῬὺςτώνας,
ὡς διλἐκείνονο' ἀτσο λοίοτο αἱ νῆες ὡς προδόντων. σωυήνάκα ὧν οὐπο ὥστε τωνῶν τε
"οὺς σρατηλσοῦσ μὴ ἀπολέϑαε, φοινίκων τέ τοὺς διαδαλόνταις, λαθεῖν τοιοῦπον μι
εϑόν- ἔτι τυτέων ταῦτα λεόντων, σ᾽βαλε νηὶ οΠικῇσὰ μοθρεϊκίῃ νηῦο.δ᾽τὸδὲ
ἀ Πρκὴ κοιτεδύθο-κοὶ ἐπιῷὅδομᾶδααἰγινέανυῦς,κοτέδυσῳ 5 Σαμοθροΐκων σἰὼ νῆα.
ἀἰτε δὴ ἐόντοσ ἀκοντι τοιὶ δι σα μοθρότκα οὐ τοῦο ἐπι βάτοασο ον. τῆς κουταδὺσοίσμο'
νηδσ' βαΐλλοντεο ἀπσή ῤῥαξαν, κοὶ ἐπίθησοέν το, καὶ ἔοον αὐ τοῖν . ταῦτα. γυνόμωνα»
»ὺς τῶναρ ἐῤῥύ(φεορ. ὧν γυ"εἶδέ σζρεαο Ξ6Μ ξες ὁβ' λον μέγα ὀβγασα μοωίονα', ἐξαίπε-
τὸ πρὸσ' οὐσ' Φοΐνικοιο οἷα ὑτπσερλυτσεόμῆνός τα κειὶ πτοῖν αὐπτιώμενοφ'κοΐσζϑεῶνἐϊοΐ
δύσι τοὶς κεφαλοὶσἃποτοιμεῖν,ἵναμὴαὐτοὶμοικοὶγυνόμονοι,αοῦσο'ἃμείνονουσ'σ᾽α
βάλλῶωσι. ὅκωςγουβτινα ἴδοι Ξόρ'ξησ' τὸν ἑων)νὁβ γόν τι ἀποσιεικνύμενον οὐ τῇ
γαυμαλάμνιουτη' μονόρ ὑπὸ τῷ οὐρε) ᾧ αὐτίον Σαλϑὶ μᾶνος,κοιλέντοι αἰγάλεως,
αἷς θαύεο ὃν ποιήσαντι " καὶ ὁ; γραμματιςοὶ αὐέγραφονποι δ.3εν ὧν πϑιή--
θο 49} 1 πίὸ πόλινπρὸς ὃ, ἔτι νὴ προσῳιδάλῳ» φίλοσ ἐὼν Αριαροίμϑνς αὐὲρ τι δ)
χισ᾽, “ποιρεῶν τούτον Φοινικηῖον “ποίϑεος"ὦμῆν,4πρδο"οὔσ' Φοίΐνιποις ἐπ άπον «τῶν
Ἀὶ βαρβαβῶν ἐς Φυγὸὴν Τα πομδέων, καὶ ἐκτολεόντων πρὸα' ὁ Φάληρον, Αἰγινῆται
ὑποτοίντοῦοὐτῷπορθμῷ,ὅβγαἀπεδέξαν:» λόχου ἀξαα.διμλὸγιρΑϑηναῖοιοἱτῷ
ϑορύξῳ ἐκεραξξζον τοίοτο αὖ τιτοι μᾶϑοιο᾽ ἡ τὰς φϑυγούσχο τῶν νηῶν δι δὲ αἰ γνῖην
πὰς ἐμπσλιόσαο. ὕκοςδέ χινόϊν τοὺς Αϑεναίονς διαφύλϑιον, Φδδ ὅμονοι. ἐσζασι ΤΠον
ἰσ τοῦσ Αἰγινήτας οἰθαῦσα σμυεκύρεον νῇσῖν ἵ το Θεμαφοκλέος σδιιαΐιονστε νϑανκοί.
ἡ πολυκοίον “οὔ Κριοῦ ,αὐοϊοὃς αἰγινήτοω,νοἱἐμαλξστισισζονίκ.ἡπερεἶλεπιὸπρο
φυλϑίοσουίιν ἀδὴ σκιάθῳ σὺ αἰγιναίίωἀπδοἔσσλεεανϑύοςὃτοΐσυ“ὃνδενὅγ'-
(με νουταικοπέντοιρετῆοεΐνειιοεἶλονοὐτῇνηΐἐκποιγλεόμονοι.αν,δὴπεριοίχουσα
 μα Ἶσιν ὀδσῳῃσι λῶ νηῦσ' ἦ σισίεν 7." ὥστε τινϑίην οὐἰτω σωθῆναι ἐς αἾπναρ « ὡσ δὰ
ἐσεῖϑι τί γα τίιὸ ἀπΠικίω ὃ πολύκοιο,ἔγνω“ὁσημεῖον ἰσὶὸν τῇσ᾽ςρατηγίδος.τ)
βώσαο ὧν Θεμεξοκλῆα, ἐππεκερτόμησι, ἐς 25 Αὐγινυτῴων τὸν μησδιισμὸν ὀνφδιΐξων -
ταῦτοιμϑϑ γωυ νηὶ ἐμβαλὼν πολύκριποσ᾽, ἀπαίῤῥικ{ε ἐφ δε μιφοκλῆα. ὦ δὲ βουγ'-
βαροι, τῶναἱυδεσ'περιεγένοντοᾧδύγοντεσ,, ἀπαίποντο ἰο᾽ Φάληρον ὑποὺ δν εξ
φϑασδν- οἱ δὲ τῇναυμαλάῃ ταύτε κονίαν λλίνων ἄριτα αἰγινῆποι . ἀδὶ δὰ,Α8η-
γαῖοι αὐοο ὧν δὲ, πολύκρισ᾽τοὃαἰγινήτηςγκοὰΑἰϑηγναῖοςεὐμονῆςτιὃαἰαγνρά-
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σιθς, Και Α μερέηρ “ποιδλιηνδύς, ὃς καὶ Αρτοὸμεσίίω ἀπιδιίωξε εἰ μήδναυ ἔμαϑε ὅτι
οὐ ταύτῃ -αλώει ἃ Αρτε μιεσίε,οὐκ ὁν ἐπαιύβι:» “πρότερον αὶ λέ μεν, ἢ κοὰ αὐτὸν
ἕλω.τοῖσι γοῦν Αϑηναζων Χιηρουρ χοισι ποιρακεκέ Δδυςο. πρὸο δὲ, καὶ ἄεθλον ἔκειηο
αὐδίιοιε οἱ χαριαὶ,ὃο'αὐμενξωίιἔλα δεινὸν γου τοὶ ἐφριδῦντο γιυαῖπο, ἀϑὲ τὰν
Αϑήνασ' ςρατούςοθοις αὐτὴ μὸν δὰ ὡρ πρότδρον ἐΐρῳτοι,, διέφυγε. ἔσαν δὲ κοὰ δὲ
ἄλλοι,τῶν καὶ νῆσιν περιεγεγδνείθιν οἱ τῷ Φαλήρῳ .Αὐλείμαφτον ὃ δὲ κοοίνιϑιον ςοα-
ταγ9ν λέγουσι Αθηναῖοι, αὐ τίιοι κουτοιρλοῖο ὧσ' σμυέμασγον αἱ νδεσ᾽, ἐκεσλαγώντα
τί,κοι ὑτοερδιεί(εντοι,τοὶἸςίαἀφράμνον,ὄἶχιἄϑοιςΦόδγοντοι,ἰδόνταςϑὰτβνΚοραν--
ϑϑίους υἱρὸ φρατη γίσδε φόύγουσαν, ὡσουύτων ὀΐχιαϑν «ὡς δὲ οὐδ᾿αφϑύγοντοιςγένεαϑν
τὴς Σαλϑιμίαν ἴη κουτο ὁ ἱρὸν Αθεναίης σκιροδος, περι Π’ ᾧ στοι κα ληῖα θείμ ρα
πον, ὅτε πέμιλαντοι φανῆναι ἐδέγα, ἐπέ τι ἢ ἀγὸ η' ςοατιῆο εἰδόσι προστῷ ὅδ᾽ εαϑ»
“ΟἿσι Κορινθίοισι. τῇδε δὲ συμβαλλοῦ ἧ. θέον“ὁπρῆγμα.ὡς ΣᾺ ἀγχον γϑνέαϑι ἢ
νηῶν “οὐσ' ἀγρὸ Ὁ κάλμρο' λέγυιν τάδε, Αὶ δείμανε, σὺ μῖν ἀπσοςιοέ [ἀσο' τοὶ νας,
ἐς φυγὴν ὧρ μεσουίκουτοιπροδοὺς τῇ Ἑ λλινας. ὧδ. δὰ νικῷ σι,δν αὐ οἱ ἀρῶν; ἐπί
κρατῇστα Ὁ ἐχθρῶν ταῦ ποι λεχον',ἃτισέφνγὸὧνΑσιείμαντον,αὖτιρτοΐδολέπι.
ὡς αὐ τοὶ δἷοΐ τε εἶον ἀγόμανοι ὅμωροι ἀγρθνήσκάνἣνμὴνινϑῦττοςφαίνωνδι Ελλενες:
ϑτὼ δὴ ἀγρερέλαντάς πίω νῆα, αὐ τὸν τε η) τᾶν ἄλλους ἐπεξάργασμούοισι ἐ λθν ἐς ὁ
φςραγπεδονοηούον αὶ Βιαύ τη φοίτις ἔχει ὑπὸ Αθηναίων" μλῤηι αὐτοί τε κορίνϑιω
ὑμολογύεσι,ἀλλ᾽οὐφρρώρισισοὶαὐτῇηταῦμαλίηςνομέζεσιγγνέαϑ» «μαρτυρῶ δέ
σφε ἡ ἄλλι ελλάσ'. Αρισείδασ' ὃ ὃ Λυσιμάχου,αὐὴρ Αθεναῖος,δ,ὀλύήγῳτιπρότε
ρὸν τουτῴων ἐ μψήοϑην ὡς αὐοϊοὸς αβίςου,ξγοςοὐᾧϑορύδῳούτῳᾧἣνΣαλϑιμῖνατε
τομῦζο, τοῖϑε, ἐγρίςε. ποίραλοι βὼν τολλοῦσ ὁ σσαλιτέων, δὲ φολλοὶ “Πρατοταλα 4)
τί ἀπκτέ αἢ Σαλθιμανίης χώρης, γένος ἐόντος Αϑηναῖοι, ἐς τἰὼ γυϊπάλφαν νῆσον ἀπέ--
βυσῳ ἄχρνοἱττόδεςτῆνοἱτῇνυσίδιταύταπουτοῷἐνδυίζιεποίνΊαρ.ὡςὃἡγαυμὰ
αἰ σιελέλντο,ιουτοῤῥύ(αντ' ἐς τίὼ Σαλοιμῆνα ὁ Ἐλληῦ δ᾽ ναυαπωνὅσατωνἐτύτ
χαῦς ἔτι ἐόν ταὶτοῦμοιἔσανἐςἄλληνναυμαλῴον, λπσίζοντοςτῇσισεριεόσμσινηυσὶ
ἔτι χρήσιαϑ ξασιλῆα.2"ὴγαυαγίωνπρλλὰὑῳλαθῶνδαλεμῖξέφυρἔφερε “δα Ἴι
59 σἰὼ ἠϊόνα σἰρὸ κοιλεομῦδην κο λιάσδι, ὥστε ἀποτολῆσουι δἰν χρησμὸν,τον, τὸ ἄλλον
“ποίν]α ἢ Τα ναυμαχέιο ταῦ τ' εἰρεμλ Βάκισι ιὴ Μεσίῳ,νὴ δὲ τὴ κουτοὸὶ το νωυνήγια
πὶ ταύτι03 ουφλθέντοι ὁ εἰρη μοΐον τῷλλοῖσι ἔτεσι, πρότορὶ τουτέων ὦ χρησμῷ,λν

» σιςραῳ Αθηνοέῳ αὐοὶ χλησμολάγῳ:ἃ,ἐλελύϑεεποίντος«ὃΕλλεναφικωλιάϑεςδὰ γω κως ἐρεῖμϑῖσι να ἀρ ὃ ἔμελλε ἐπελοίθιντοο' Οασιλῆος ἔσεαϑ», Ξόγ-
ξες ἢ ὡς ἔμαϑε ὁ γεγονὸς“τοί,30, δείσας κὐ τισἢταγων ὑφθῆγῇ τοῖσι Ελλισι ἢ αὖ
τοὶ νοήσωσι σλῶῷ ἐσ ἢ Ἑλλήασονον,λύζντοσ τοῖς γυφύραρμὴ αἰτρλοιμφβθεὶς οἱ τῇ
εὐρώπι ἀφρλέαϑν καυδίω δδίριι, οἰρεσμὲ ἐβέλδυσε θέλων ἃ μὴ ἐπίσηλ᾽ ἦ. μότε τοῖσι
Ελλῃσι μή τοτοῖ σιξωνηοὗ,ἐςτίΣαλαμῖναχμὰἐπειρὰ»διαλοὗ,γανλόςτὸ Φοι
μικηἶσσ' σωυέδχε ἵνα αὐ τί τ χε διέης ἔωσι,κὴ τείχεος. αὐ τίς τε ἐξ τοόλεμον,ὡςνῶν
μικηίαν ἄλλιν τριισόμ δρέοντος δέ μεν ποίντος ὦ ἄλλοι ταῦ τα πρήοσονῆα,δῦἡππισέα
Ῥ ὼς ἐκ παν ὃς νόε ποιρεσιύύ αςο μάδων τολεμήσειν ."Μονδόνιον δ' δὲν τουτῴων ἐ--
λοίνϑαψε,ὡς μάλιςοι ἔμ πειρὶ ἐόντοι “ἢ ἐκεῖνα δγαφοίης τοῦτο τὸ ἅμα Ξόδ ξως ἐφίκε,
ἡ ἔπεμπεὲς τιόδσας ἀγγελέοντα τίῤῪ “ἤρεϑσοίν στ᾿! συμφοριῆν. “ουτίῶν δὲ ἢ ἀγγέ-
λῶν ἔςι δὲν ὅ,τι θᾶσσον πποιραγῖνε77θνηΐτἐόρ. ὅτω τοῖσι τ' ὁ σῃσι 036δρ6}) ἄξιο». λέ-
γϑισΐ "δ ,ὧσ δῶν δ ἡμερέων ἡ ποζίο: ὃ δὲς ,»τοὗηρι ἵτσσοι τε τὴ αὐοῦοϑ σγεςοσι ιο]ὰ
ἡμδοησίιν ὁδὸν ξνοίσην τοταιγβκοῦοιτθὺοὔτενιφουνοἀκὅμθρος,ἃκαῦμα,ἐνὺξἐδ
γυι μὴ οὐ κατανύσοιι ὧν προκεί μῆνον ἑντῷ οἱοόμον τηντοιλέςην, ὃ μὴν δὲ πρῶ τοσ'
οδαμῶν "ποιρὰσὶδο1 τοὶ οὐ τοταλμῖῆδα τῷ διϑυπῦνῳδὴδιδύτοροο,τῷΤΠ“ὁὃἐνθδ᾽
τὸν Ι" ΔῊ ποτ ἄλλ σγεξόν χα) ἡδασιδόμοναἰουτοίταιρἙλλησιἧιχοιμποιδαφορίη,τῇὦ
Ηφαίσῳ ἐπιτελέσσι,ἄξιοὁοθάμῃμα  ἵτσσων κοιλέδσι Β δρίριι ἀγγαρήτον. ἡ δα δὰ
πρώτη ἐν Σξσκ ἀπ΄ελίν ἀππικομοίη ὡς ἔχοι Αϑήνας Ξόν ξυτἔτεριο ὅτω δ τι τ δ--
σίων τί ὑφ λέφθούχοιτὡςτοῖςτοὁδμυρσΐνῃσι πτοίσοις ἐςόρεσ᾽, "ἡ ἐθυμίων ϑυμαή μὰ
τα αἱ οἱ ἔστινοὐϑυσίμοί πο νὴ δύπος ϑέψσι"ἡδὰδιδυτέρηστο!ἀπελίηἐπεξελθᾶσα,
σιυέχωε ὅτω,ὥστε ἢ κεθδῇ κοιτοῤῥήξαν"» ποίντϑ οῇ τε, νὴ οἱ μοίῃ ἐχρέωντο ἀταλέ
Ἰῳ,μαρσόνιον οὐ αὐτί τιϑέντασ'. ὃκ ὅτω 3 πεοὶἢνοῶνἀλβόμονοι ἸαδἼα δι πιόβσουι
ἐποΐδυν,ὡς “περὶ αὐ τῷ Ξ6Ρἔασδιᾳμαΐνοντοςἡδ᾽πόνοιςΔἣντωῦτοιἣποίνταμε-
ταξύχοονὴ γενδμλεμέχοι ὃ Ξόβ ξιο αὐ γός σζοιας ἀπικθμὴἔπαυσεΜαρόόειοςἢ,ὃ--
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ρέων ἰὰ ΞΩξεν συμφορὴν μεμέλιν ἐκ αἰ ναυμαλίης φιδύμλλ ὑηρΊΤ δύων 3 αὐ δ' οἴῳ.
σμὲ σπλδύγν ἐκ Αθεναζῶν,φροντί σκο' πρὸς ἑωυῆ" ὡς σώσει διύκην, αὐαγν ὥσοις βάσι
λῆα ςρατεύεαϑν ὅ5) τὸ Ἑ λλάσδε,κοί οἱ κρίοσον ἐϊε αὐανανδῶνδύσοιι, ἢ πουτεργοίσικαϑν
τἰὸ πλλοΐσδεἢαὐτὸννουλῶςτολόυτῆ(οιἣ'βονὑπὲρμεγοίλωναὐὡρηθούτοι,τολέω
μούρι ἔφερέ δὶ ἡ γν αἴμη κουτεργοί(δ.αϑ,»τίελλάσιι.λογίρέμενοςὧνπουδα,προσΐφς
ρεδ; λόγοντόνδε» δέασυτο, μῆτο λυτίο, μήτε συμφορὴν μηδὲ μυίην μεγοίλην φοδ, οὔδα “; γυγονότος εΐνειοι ποήϊματος"ὃπὴξύλωνοἰγϑὸὲνὃὁποῖνφόβωνΚξ)ἐμῖν,ἀλλαὐ
οδητοτὴἵ'ππ’᾿σοὶδὲ ὅ τί τις του τέων ἢ. Δ “ποῖν στρ ἐσὲ ὅσοι ὁνῆ' πουτιργα(σ,αδο,ἀπὸ
δὰς ἀργὸ Ὁ νεῶν πειρήσί) αὐτιωθῆναι,ἔτἐκηδκαὶπείρετῆσδι"οἱτοἡμὲνἐνπιώϑεσαν,
Ἰδοσιχὺ διίμοις εἰ μϑέ γωο δοκεῖ,οὐτίηοιπειρώμεθατῆοπελοπρυνήσον"εἰδὲἡδοϊκέει
ἐσιφοῖν, ποιρέχει ποιέειν που τοι. μηδὲδυοϑύμει » ἃ γουᾷ ὅξι Ελλησι δὲ μυΐη ἔκδυσισ'
μῇ ὁ δόντος λόχον ἢ ἐποίησαν νιν τεκοὰ πρότδρον͵ Εἶν σοὺς δούλονς.μαδλιςοι μὲ
γί πουδτοι ποίεε. ἐδ οὐλα οι βεβέλδνη αὐὃνἀπελαυύγονποἀποΐγοιντίὼ ςρὰ
πιὴν, ἀλλίω ἔχωκαὶ ἐκ τῶνϑε βουλίω σὺ τιόρσας βασιλϑῦ͵μὴποιήσῃςμουτοιγολοί
τους γὴν ἔαϑ» ελλησι. οὐ δὲν γϑ' οἱ πιόσῃσι οἵσιϑεδείλητοιτῶν πριν άτων"δσ᾽ ἐρβέϊᾳ
ὅκου ἐγυνόμεθα οὐοίίοσῖο κουκοί"ἐδὲ φοίνικες τοκοὰ Αἰ γυητιοι,κοὶ κύπριοί τοὺ κί-
λικες καικϑ) ἐγύνοντο, οὐ δὲν πρὸστ' δδ' σχο' Ὁ ὃ᾽Ῥ προσήκᾳ “ὁ ποί,90ς. ἴδει ὧν ἐπεισεὶ
οὐ τιδρίθωι τοιαἴτιοί εἰσι, μεὶ πεί.ϑεο. εἶ οἵ δέδοκἢ) μὴ παραμβθέοιν,σὺ δὰ ἐς ἤθεα τὸ
σιῶυτον ἀπέλοαυνε “ἢ «ρα τιῆσ' ἀποίγρν ὁ πολλόν . ἐμὲδέοι χρη σέ Ἐλλοδι“ποι
ραφφυῖν δεδουλῶμίνην 'τϑούκοντο μυμιάσιαο ὋΝ ςοατοῦ ἀτρλεξαίμῆνον - ταῦτα ἀ--
εϑύσκο᾽ Ξόν ξησ ὧς ἐκ κοιιθῆν, ἐχοΐρη τε »10 ἤοϑη, πρὸς Μαρδονίόντεβαυλόυσοέμονον
ἔφη ἀποκρίνασθοιε, διϑ'τδον “ποιήσει ᾿ν των ὡς δὲ ἐβονλόθο ἃ μα τιδρ σῶν “οἵ-
σι ἐπικλήτοισι,ἔσοξέδὶκουΣΑρτομισίηνἐππὶσυμξελίωμετασέμακαθοὅτιπρότο-
ρον ἐφαίνετο μιούη νοέουσικ ποὶ, ποιντία ἰμ. ὡς δὲ ἀπαίκετο ἢ Αρτεμκοίκ, μετοι5η--
συζμονοο οοὺς ἄλλους τούσ' τὸ συμβούλοοι τ δ σζων,") ούρ δορυφόρος, ἔλεξε Ξ6'
ξηο σοίδ.. κελδῆει μεμα δόνιοσ μύϑουποι αὐ ον", ἀποπειρᾶαϑ, τῆσ' τελοποννή-
σὸν, λέχρν ὧσ' μοι πόβίρι τὸ καὶ δ΄ σεζὸς ςοατὸε ἐδινδο μετοζτιοι ποίϑεός ἀσι, ἀλ.
αϑὶ βουλομβδοισῖ στδι, γωψίοιτ᾽ὁἀπύϑεζισ«ἐμὲὧν ἢ παῦσαι κελόύει ποιέφν,᾿ὶ αὐ εἰς
ἐϑέλει τοεήκοντα μυμιάσδο ἀπολεξάμωνος Ὁ ςοατοῦ͵ποιρασίῖν μοι πἰιὺ ελλύ-
σὰ διδουλωμίϑην «οὐδὸν δέ με κελδύοι ἀπσελαύνειν βυὺ τῷ λουπᾧ ςοατῷ ἐσ ἔθεα
τὰ μοί. σὺὧν ἐμοὶνὴγϑ'πποὶτῆσσ ναυμαλάες δσμιυεθού λόυσαο τῆς γυνομλξης ἐκ
ἰῶ(δι πριζειθ», ναοῦ τὸ συμ βούλϑυσον,διϑτόλαφριέωνἐποιτύσῳ69βαλδὺυσοέμοωνος.ὃ
ντωῦτοσιςβελδύον. ἡδὲ, λέει τοίϑε. βασιλϑδ, χαλετὸν μά ὅξι συμθπλδυομδέῳ
τυχεῖν-τοὶ οὐδίφοι ἀποισαν' ἐπὶ μύορι ποῖσι ποὺτήτυδῦπρήγμασι,δοικ4μαιαὐτὸν
υἱσι ἀπελαύτεινπίω.Μαρδόνιονδὲἀἐ,ϑέλοιτεκαὶὑποδίκεταιταῦχα“ποιό--
σεῖν, αὐ τοῦ κουτοιλιπεῖν (ὦ ποῖσι ἐϑέλᾳ. ὥξηρ μῆὺ γουὺἰω κουταςοξπητοί,Φησι
ἰϑέλᾳ, καΐ οἱ πρόχωράζθιπὰ, νοέων λέγει,σὸνδἰδ᾽γονὦδέασυταγίνεται.δὶγὺ'σοὶ
δοῦλοι κουτεργάσαντοντοῦδὲἰ(δσοὶοαντίατῆο'Μαρδονίου γνώμῃηο γθΐετοι,οὐ-:
ϑεμίασυμφορὴ μεγάλη ἔςοι, σζο το περιεόνΡο᾽,καὶἐκείνωνπιδπρνγμιάτωνπερὶοἷ
κὸν “ὃν σόν.ἰωῦ γουὶσυ'το περιῇσκοῦοἴχοοςδσὸο,,ποολλοὺς.πολλάνανἀχῴγωοοδα-
μέοντοι “σερὶ στρωνοἱὐπῴωνδιΕλλενόδ'.Μουμδονέονδὰ ἰ'τι“ποίθῃ,λόλχοσ' οὐδι᾽
 νεται οὐδέ γι γικιδν τεσνὸι Ἐλληνες υἱοῦσι, δοῦ λον σὸν ἀπολέσαντεο.σὺδὰτῶν,εἰ--
γειο! ἂν σόλον ἐφρ πυρώσας "τοὶσ' Αθόήνοιο' ,ἀσσελὰσ' ἥοϑη τε δὰ τῇ συμβελῖ Ξέρ
ξες: λέγουσα γουλ ἐπετύγχανε τούπερ αὐ δο ἐπενόεε . οὐδὲγιεἰπτοίντος Κοιὶ “ποῖ-
σοι σαυς βούλόδυονοὐ τῷ μάν, μονε ὁδὺ δοκιάν ἐμοί» οὕτωκα τοιῤῥωσάκεε » ὅποι-
νέᾷςδὲ τί Αρτο μκοίαν, ταύτην μὴν ἀγρεέλλει ἀτονίαν αὐ πον γοῦν τοαῖσδις ἐς Ἐ-
Φεῶν "νόνϑοι γουβτινεσ' τουζδέσ' ὧι σι εἶγρν"σιἔσεμσεδὲ"οἵσι“ποιοὐΦύλοιοΝΣ
Ερμϑτιμον, γονίος μὲν ἐόντοι πησδισζα, ᾧόδ ὅμονον δὰ οὐποὶ διδύτεροι τῶν δυνουχων
πορὰ βασιλέ]ὧιδὲτιισὶκσῴεο, ὀμκά συσι ὑπὲρ Αλικαρνηοσοῦ.οὐ δὲ τοῖσι τπησδισέσισι
πούῬισι, τοιόνδε Φόδεται πρῆγμα γίνεσθε . ἐπεωὶ τοῖσι ἀμφλκτύοσι "ποῖσιποῖσι
ἀμφὰ ταύτας οἐκέσυσι τῆς πόλιοο μέλλῃ τι οὐοὸς χρόνου ἔσεόϑοε χαλεπὸν, ατε ἡ
Ὡρείη αὖ τόϑι τῇ  Αϑηναζηα φύφ εειύχρνα μέγαν. τοῦ» δέσφι σδιὴο Ἰσὴ ἔγεν5ὺ “ἐκου
τέων δὲ τῶν τησδισζων, δ Ἐρμϑτιμοο ἰ(δ. τῷ, μεγίτα πίσιρ ἤδη ἀσικηϑένπι ἐγζνεοο
ποίγτων τῶν"ἡμᾶσἸδλιμᾶν.ἀλόυτοιγουβαὐὧνὑηὴτσολεμέων,κοαὶσσὸλεόμονον,
ψέεταυ παφιώνιοσ' αὐὴρ χίοο. ἐς πίμὸ ζόηνπο.τισίστιν π᾿ ἔρχρν ἀνοσιωποίτων. δηφσ'

γούδ



ΟΥ̓ΡΑΝΊΑ,
γῇ κτησδιι τποαῖόδο ἄδιος ὑπαὶμμάδους, ξκταίμψων, ἀγινέων ἔσελες ἐσ' Σαρβσὶς
τὸ οὶ ἘΦεσον χρημάτων μεγολωγ»ποιροὶ Ὑ τοὶσιβουροαβοισιτιμιτεροίσιδι6)
νοῦ χοι“σαίςιοσ' εἴνενο; τῆο΄ποέσερτῶνοόρχίων'ἄλλους τε δὴ ὃ τιανιώνιοο ὑδέταμε
“πολλοὺςτο"σοιϑύμενοςἐκτουτίωνπίω ζόην κου δὴκαὶ "εὕτον"καὶ οὐ γλ πτὰ “ποίν--
πα ἐδυςύχωι ὁ ερμϑότιμδρ, ἀπαικνζετοιι ἐκ 7 Σουρδιίων ποιρὰ βασιλῆα μεῖ ἀλλὼν
σίδρων-χοόνου δὲ προϊόνηοο “ποίντων τῶν δύνέχων ἐτιμήθη μάλιςαι ποιρὰ Ξ6Νξιὧν
δὲ ὁ ςραάτου μα ὁ τιόρσικὸν ὥρμα ὃ βασιλδὺρ ἀδὲὶτοὺς Αθύνασ' ἐῶν οὐ Σαῤβόισι, οὐ--
θα τοικουτοι βοὶς πουτοὶ δή τι πρλγμαῦ εομότιμος ἐς γῖντὸ τπυσίην, τὼ, Χῖοι μὴ
γέμον τοι, Ατοιρυδῖὰ δὲ ἡοιλέετοι, δρίσμᾳ τὸν τ αὐιώνιον ἐυθαωῦτα ἐπαιγνοὺς δὲ,ἔλε-
γυπρὸς αὐὸν “πολλοὺς καὶ φιλίους λόγους "πρῶτα μέν ὦ κονταλέτων ὅσα αὐτὸς
δ ἐκᾶνον ἔαθι ἀγαθά σιδ πέραδέοἱ ὑππισλῳδύμενοςαὐτὶτρυτῴωνὅσαμινἀγαθοὶποῦ"ἡ
σεϊονἢντῷμέσαςτὅντουῖσὶαςοἰκέμἐκείνκιὡςτοῦποδεξοίμενονἄσμενοντῆνλότουςὃν
παρ! ὥντονκαμυξζϑα,τοὶτέκνακοὰτιὴνγιωαἴποι"ὡςδὲαῤα“ποινοικίμμινπεριΐλαδε,ἔλειε ὃ ερμότιμος τοίδε" ὦ ποίντων αὐοϊρῶν ἴσῃ μάλιςα ἀπ᾿ δβων αϑοσιωτοί των τὸν
Οἷον κτηστέμενε, τίσο ἔπ ποιὸν ἢ αὐὴοςἢτῶνἐμῶν πίς συ προγόνωνδδ γοζσιχτοἢσὼ,
ἢ πιδὺ σιδν τίνα, ὅτι με αὐτ'αὐοὸςἐποίησαςτὸμηδὲνἑϊνοιε;ἐδύκείςτοϑεοῦο'λήσειν,
δια ἔμυ χανῶ “τοιδσι,ποιλίρωνταιἀὐόσικ,νόμῳ σδικαζῳ χρεῶ μενοι, ὑπήγαγον ἐς χίρασ᾽
σοὶς ἐμάς ὡςτέ σὺ μὴ μέμμαοθαες τὸ ἀπ᾿ἐμέοοιἐσομζνίωδιίκίωὡςδέδὲταῦτα ὦ--
νείσιζε,ἀλθέντων τῶν ταχέσων ἐς ὄψεν,ἠναγκάξετο ὃ τιαριώνιος τῶν ἑωυ ον ποίσω5
“ποοσέρων ἐόντων, τοὶ αἰδοῖα ἀχοτα μῳφν.αὐκγκαζόμενος δὲ, ἐποίεε ταῦποιαὐ ἠδ το,
ὧςταῦ το δὴ γοίσι δποῖϑὲς αὐαυγηοιζόμουοι,ἀππίταμηοντανὥγιονμέννεωοὕτω“περιῖλιϑεὴτοτίσις κου ὃ ερμότιμος.-Ξόνξεο' δὲ ὡςον τοῦσδις Αρτομασίῃ ἔπέξελψο
ἀ ποίγάν ἐσ ἘΦεσον,μοολέσας Μαρδόνιον, ἐκύλδυσί μὰν τῆσ'ςρατιΐο'σϊαλέίγυιντῆν,
αὐ βούλῳτοε,κοιὶ ποιέφν τοῖσιλόγοιαιτοὶὄδ᾽ναπειρώμενονδμόϊκ.ταύτην μὲν πίω ἣ -
μέρίω ἐς ᾿οσοῦτον ἐγίνετο"τῆςδὲνυκηὸςκελδύζωνὉς(ασιλῆοο'τοὺςνῇαο᾽ὁςρατητοὶ
ἐκτοῦ Φαλήρου ἀπῆγον ὀπίσω ἐς ὃν Ελλήασονον ὡς ταλχάωρ εἰχί ἕκοσος͵ διαφυλα-
ξούσας τοὶς ουλίωο᾽ πορδυθίαι δασιλῖαἐπεὶδὲἀγλοῦἔίξαωνζωξῆροςπσλώοντοςοἷ
βαββαροι,αὐατεένουσιγονἄκραιλεηγαὲτῆσκα πεΐοα ταύτας,ἔφξοΐτευδωοἐξ,
τὸ ἔφυν 5 πολλόν" χρόνῳ δὲ μα,ϑόντεςὅτιὃνῇδι᾽ονοἱλλἄκροι,συλλελθοντος,ἐκο
μέζον». ὡςδεήμόμῳ ἔγένετοὁβέοντοσδἙλλίωδῖπουτοὶχιόρίωυμάδοντοιτὸνξρατοιςὧπεξὸν ἤλπιζον ν) τὰς νῆ α᾽ ἕϊνοιι “τὸρὶ Φάλυρον ἐδόκεόν τε ναῦ μαχήσειν στρέοιο᾽,
"ποῖραρτίουτότο,ὡς ἀλεξασόμενοι ἐ πεὶδὲ ἐπύ.ϑονο» τὸς νῆοὐ οἰχοκυύζοο᾽, αὐ τίηου
μξὰ ταῦτα ἐδόκες ἐπισιώκειν. “ἂν μέν γαῦ γαυπικὸν Ὃν Ξ6ν ξεῶ ςφατὸν, οὐ κἐπεῖ.-
δὸν σδιώξαντος μέχρι Ανοΐδου "ὃς δὲ σέ Α νοβρον ἀπσικόμονοι,ἐβολόύον»Ρ.Θεμαςοκλέ
υ9 μέν γωσ γνώμίω ἀπεδείκνυτο δ, νήσων Ταπομίισυσ,κοὶ ἐπισιώξαντοις ποὶσ νῆας,
τολώφν] ϑέως ἀϑὲδὲελλέασονον,λύσοντοιςποὶδ'γυφύρωοεὐρυξιασδῃςδὲ,τίἐναν
πίον ταῦϑῳ γνωμίω ἐτίβε»», λίτων ὡς εἰ λύσουσι τοὺς φευδιί οὔ τ αὐ μέγιφον πποίνζ'
στῇἃςκουκῶντίελλάσδαδγοίσοικν"Ν-εἰΚΝαὐατγκοοῦεἰῃἄπολαμφθεὶςὃγιόσὴςμέ
γᾷν ἐν τῇ εὐρώ πε, πειρῶτ'αὐἱσυχίίωμὴἄγωιν'ὡςἄγοντιμένὁἡσυχέίω,οὔτῴτιπρο
χο ρέφν δϊόν τε ἔστιτῶν πρεγμάτων οὐτέ τις κὸ μεδὲ ην δ'αίσω φανήσυται.λιμῷτέδ ἡ σρατιὴ σιαφϑ δέεται" ἐπιλειρέοντι ϑὲ αὐ τῷ, κὴ ὄδταν ἐχομένῳ, ποίντα τοὶ κατοὶ
σίὼ εὐρώτην ὧιά το ἔσοιιπροοίὸ ρῆϊθμι κατοὶ πόλιάσ' τε καὶ κατὰ ἔθνεα ἦτοι ὧλισιεσ--
μένωνγε πρὸ τούτον ὃ μολοτεόντων"Ξοφἰωτοξᾳνσφρίαν“ονἐπέτειοναλεὶτῶνΕΛ
λέων καρπόν: ἀλλὰ δοκίᾷν γοῦν νεκηθούταιτῇναῦμαλάμ,8μενίᾳνἐντῇ εὐρώπεθν
σόν σία, ἐατίον ὧν ἄναι φδύτειν ἐς ὃ ἔλθῃ φϑύτων ἐσ' σἰὼ ἑων»ν' .- πουυθόδ᾽ τῷ ὃ περὶ
τῆς ἐκεί)συ ποιίε ϑαε ἤσατὸν ἀπθιαἐκέλδυε ταύτης δὲ ἔϊλον’» τῆςγνώμηςκαὶτε --
λοπουνησίων τῶν ἄλλων οἷ σρὰκτηγοίὡςδὲἔμαϑεότιοὐπείσει"οὐ9γυφλλοῦσσλώ
ἐν ἐν τὸν Ελλήασοντον ὃ Θεμιςοκλέες,μετααλῶνπρὸςενΑθηναίους,οὗτριγοιμά
λιςα ξιοπεφϑυγότων περκημέκτοον,ὡρμέαπότεἐςτὸ᾿Ἑλλήασθντονπλώψ,καὶἀδὲὶ
σφέων αὐτέων Οαλλόμενοι εἰ δὶ ἄλλοι μιῇ δσυλοίαηο,ἐλεγί σρατοῖδε -κοὶ αὐτὸς ἤσα
“πολλοῖσι ππιρεγευόμίυ, πολλῷ πσλίω ἀκήκοα. αδε γυνζαϑ» «αὐοίοουσ' ἐς αὐοσγκαιί--
ἰω ἀπειληϑέντας ενενικημῆδες αὐαμάχεσθαξ πο, αὐαλαμδαύᾷν τίὼ προτίρίω καιαῖ
σατοἡμᾶςδδόρυμαγοῦδύρήκοαιμονἡμέοιο᾽τοαὐοοὐς,κοὶὰ σἰὼ ελλάσδ,νέφος “σοῦ
μον αὐθρώσεῶον αὐωσοίμενοι, μὰ διώκω μον αὔοϊροιο᾽ Φϑύγοντοις «τοῖδε γον οὐκὺ μᾶς κα
τεργχέμεθα,ἀλλὰϑεοίτοκουἩρωδῖνδὶἐφ,ϑόναίουναἴοίραἕνατῆςςτοΑσίηςτὴ τῆς εὖ-



ἨἩΡΟΟΔΟΙΟΥ

ρώπης βασιλδδαοιι, όνται αὐ ὁσιὸν το, κοι ἀτοίοϑιαλονὃς τοὶ ρὰ κοὰτὰ Ἰσια ἐν δ μοίῳἐποιέε ἐμπιπράςτο,κοι οιταβάλλων τῶν ϑεῶν τὰ ἀγοίλματοιὃς κοὶὰ γὼ ϑάλα.
οσον ἀπεμαςίπωσιυ, πέσϊχς τὸ κουτῆ κειὰλλ᾽ δ γαὺ ἔχει ἐς τὸ “τοι ρεὸν ἡ μῖν. ναῦ μὴ ἐκ
τῇ ελλάσιποτα μείναντοςἥμέῶντοοὐτέωνἐπιμεληθῶμον,τῶνοἰκετέωνΚοοΐτις
ἀκίωυ τὸ αἰαταλαοοίϑω,κοὰ ἀσόρου αὐακῶτ ἐχέτω ποιντολῶς ἀπελάσας ὃν δουΐ
βαρον ἅμα δὲ τῷ ζαρ' κουταταλέωμον ἀϑὲ Ελληκσύυτου,κοὶὰ τωνίῃς. ταῦτα ἔλεγε,
ὑποθήκίω μέλλων παι ἤσισϑοιε ἐς τὸν τόμσία να ἰὠ αβὰ τί μεν κουταλαμβαύῃ πρὸς.
Αθέμναίων ποίϑος, ἔχμοποθροφίμ.τοίποδὸὧνκαὶἐγένετο.Θεμαςοκλίαςταῦτακα
λέμων,δέβαλε, Αθίωαἶο δὲ, ἐπεί,ϑονηο. ἐπεισὲ γοιὺ καὶ πρότερον διδογμιίνος Εν
σοφὸς,ἰφαΐῃἐῶν ἀλεϑέως σοφός τὸ κοὰ δβελος, ποίντως ξοοἵ μοι ἔζων λέγοντι πεί
ϑεαῦνὡςσὲοὗτοίοἱαὐεγνωσμένοιἔξθυν,οὐτῖηοιμεδεὰταθταὃΘεμιφσοκλέηςαὔοίοων
ἀπέπεμπε ἔχοντασ' τολοῖον, τοῖσι ἐπέτολλε σιγᾷν ἐς πίων βάζθυνον οὐπικο μένοισι,
τὰ αὐοὸος ἐνετώλατο δασιλίϊ φράίθιι. τῶν, καὶ Σίχαννος ὃ οἰκέτις αὖτις ἔγένετο.δὶ ὁ
πειδὲ ἀπίπον πρὸςσέ ΑἼΙκίω, οἱ μὲν, κοιτέμενον ἀϑὲ τῇταλοϊῳ. Σίκιννος δὲ αὐα.--
βὰς ποιρὰ Ξόμξεα, ἔλεε τάδε. ππεμψόμεΘεμεσοκλέωςὃΜεοκλέος,σρατηγὸσ'
μᾶν Αϑίωσίων, αὐὴρ δὲ τῶν συμμάχων πτοίντων οὐδὲέφος,κοὰ σοφώτατος; φράσοντοί
ὅτι ΘεμιςοκλέησὃΑθίωαΐξος,σοὶβουλόμενοςὑπουργώφνοί.τοὺςελλίωασ᾽,τὰς
νϑαο᾽ Θουλομίδους σγώκφν κοεὶ τοὺς ἐν Ελληασύντῳ γεφύρας λύφν. κανοῦ κατ᾽ ἡσυχί
υν φρλλίω κο μίζεοι ὁ μν ταῦτα σημήναντοο,ἀπέτσλεον δ'πίσω οὐ ἢ Ἑλλίωδιν ἐπείτε!
στρ! ἀπέδοξε μήτ᾽ ἐπιδιώκῳ ἔτι προσωτέρω τῶν βαρ βουζων τὰσ' νῇ σ᾽, μήτε ταλώ--
ᾧν ἐσ' ὃν Ελλήασονην λύσοντοις “ὃν πούρον, πίιδ' Ανοΐρον “πϑλιεκατίατο βελεν ἐέ-
λοντος. πρῶφρι γοῖρ Αγοϊοιοιγεσιωτζων χρήματα αἱτη,ϑέντος πρὸς Θεμιφοκλέος,οὐκ
ἐδοίων ἀλλὰ προϊορ μένου Θεμιξοκλέος λόγον τόνδε,ὡςἥϊκοιονΑθἱωαῖοιπερὶἑωνοῖν
ἔχοντος δύο ϑεοὺς μεγάλους πειθώτε ἡ αὐαγκαζίω οὕτω τέ σζοῖ κουΐτα δοτία ΘΖ
χούματα ὑπεκρίναντο πρὸς ταῦτα λέγοντες, ὡς Ἰοὰ λόγον ἴξιν οὐξὰ αἱ Αθίνδαι
μεγάλαι το καὶ θ) διωέ μονόδϊνποιὰθεῶνχρκετδνἥκοιον6δ,ἐπεὶαοξίσυςγιδ᾽) τεωπεῖ
γε ἐς ταμάλιςα οαὐήχκοντας κοῦ ϑεὲς σύο ἀχρήφους οὐκ ἐκλείπειν σζρέων σἰὼ νῆσον,
ἀλλ αἰεὶ φιλοχὼ ρέᾷν πενίἑω πτοικοὶ ἀμυχανί ων καὶ οντέων τῶν ϑεοδν ἐπηβόλους ἐ-
ὄναρ Ανοβοίουςοὐσϊύσεινχρήματα.οὐδέκοτεγα τῆς ἑωυτιδν ἀδμυαμέης οἱ Αϑα
ναίων δύναμιν ξῆψοιε κρζατω "σὗηοι μὴ δὴ ταϑταὑποκρινοίμῆνοι,καὶοὐθόντεςχρῆμα
τοινὶπολιορκίον.Θεμισοκλέα; }),σ γαὺ ἔπουδετο τολεονεκτέων, ἐσπέμπων ἐς τὰς
ἄλλασ᾽νήσουςἀπειλητηρίουςλότους,αὗτοε χρήματα δ(ᾳ, τῶν αὐτέων ἀγγέλων,χχε
ὠμενοο' λόζο!σι,τοῖσικαὶπρὸςἈγοβοίουςἔχρήσο»λέγον,ὧσεἰμὴσεΐσουσιηαἰτιρύ-.
μῆνον ὁ ποίἐᾷτίωφρατιζῦ4)Ἑλλίωδων "ἡ πσολιορκέων,"β ακρήσει. λέγων ταῦτα,(ὡυέ-
Λε χρήματα μεγάλα πηρὰ ΚΚουρυσίων τε, παρίων.δπιυυθανόμενοιτήν τε Αγοίδον
ὡς ππθλιορκίοιτο, διότι ἐ μέσσῳ, κἡὴ Θεμισοκλῆα ὡς εἴν Αἴνη μεγίσῃ ἢ, σράτη ὗν,σιεῖ
σαντς τοιῦτα, πεμτσον χρήματα εἰ δὲ σῊ τινδῖνκοὰἄλλοιἔδοίρωννεσιωτῴων,οὐκἔχω
εἰπακ- δοκέω δέινα᾽ καὶ ἄλλους δοιίθομε,κοτὲ οὐ γούντους μολϑίους. Κοζωρι καρυςίοιαι,
οὐδὲν τούτου ἅνεκουν ον κοκον' ὑπαθοολὴ ἐγένεη».ΠαρΊοι δὲ Θεμισοκλῆα χρή μασι) --
Λασυίμενοι, διέφυγον "Κα σράτου μα-Θεμιςοκλέες μέν νην ὐβ Ανοΐου ὁρμεώμοενος, χοῆ
μρζτοι πτοχροὶ νησιωτῴων ἡ τῴε"» Λάβρᾳ τῶν ἄλλων σρακταπῶνἰδμφὶΞόδξεαἐπιοόε
τῷ ὀλίγας ἡ μόνοὖσ᾽μιξεὲτὴνγαῦμαχίίω ὶ ξήλαονον ἐσ' Βοιωοοὺς τὸν αὐτὴν δέν.ἐ
δοξε γοῦρ Μουδονίῳιᾶμα μὴν προπέμήσι δασιλῆα, ἅμα αὐωοίίω ὥψαι ον ἔπτοα
πολεμέφν.χειμερίσου.δὲἀμένονἕζγοιιἐνΘεΠαλίᾳ.κοὶἔποφταἅματῷἔαριπφρᾶ-
ὅϑαε τῆς θελοπουνήσουὡςδὲἀπίκετοἐςτὴνΘεοσαλίἐυ,ἐνθαδτα Μαρδύνιος ὑβελέ
γ. πρώτουο'μῆν τι δ στις ποΐντοις τῆν ἀθανάτους κοιλεομίῥουσ', τσλίων Υ δοέειςος ἐξ
5ρατη γοῦ «οὗτοςγοιῥοὐκἔφηλείειςξασιλῆος,μξὰϑὲτῶνἄλλωνπιδδσέωνποῦσ
λωρηκοφόρους,κοὶὰ τὴν ἵσσον τὴν λα λίζω καὶ μέθους τοκαὶ Σάκασ,καὶΒακτίους,
καὶ τνδοὺς κου ηὸν πεζὸνὃτὴνἀλλίω Ἱσαονταῦταμὲἔβνεκὅλαἐϊλφ.ἐκδὲ τῶν
ἄλλῶν συμμοίχον ὑθελέγωτοποιτ' ὀλίγους “Οἴσιἀϑιο το ὗ πῆρχι διαλέπον,κοὶ εἰ τέοι-:
σί τε χρησὸν σιωΐδεε πεποιημβύον"ἐνδὲ,τσὶεἶονἔθνοςτιὅσαςαἀρίε:»αὔοίροιο᾽σρε79
Φόρουςτο,κοι [ελιοφόρους.ἀδὲὶδὲμήδουςοὗτοιδὲτολῇ3οςμῆ,ἐκέλάοσονες ἔξω
τῶντι δδ σζων- ῥώμῃ δὲ ζοσονδιν.ὡςτοσύμτταιντοιςΤικονταμυριἄσθεςπνέθϑϑας(ἰὼἵππεῖσι.ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ,ἂἐν τῷ, Μαρσδόνι ὀς το τὴν σρατιζω σγέκθινε,καὶ Ξ6Ν ξης ἣν
πιρὶ Θεσσαλίην, χοησήριον ἐλῳλύϑες ἐκ Δελφῶν Λακεσίχεμονίοισι, ΞόΜξεα οὐτζειν
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σδιίκωο᾽ ἡοΜ' χεωνίδιω φόφου μοὶ αἱ διδόμενον 2 ἐκείνου ϑέκε διε πέμησουσιδὰ κίῥυ
μοὶ τῆνταιλᾷσανΣ΄παρτιῇτακδο'ἐπεισκοιτέλαδεἐοῦίουνἔτιπάωσἰὺςρατπιίωἐν
Θεσολίμ ἐλθῶν ἐσ διιν σίὼ Ξόβ ξεω, ἔλεγε ταΐδε. “ὦ βασιλόδι μήσίον, λακεσῖίαιμό
γιθι τί σε κολ Ἡραιλέβοῖχε δὶ ἀγὸ Σ΄ποίρτας,οἀτέσυσι φόνουσιίκοιο ὅτι στρέων ον βα
σιλῆα ἀπέκτεινοιο᾽ ῥυδμενον σέ λλάσθειδόδὲ, γελάσιις το, καὶ τουταθῶνποῦ λλὸν χρό
γον ὡς οἷ ἐτύγχανε ποιρε σεως Μουρδόγιος,διφκνυς ἐς ὥξιορν, εἰπε"τοιγαῖρ στρ. μαρθῦ-
νιο6' δὲ δίκαιο σισει ποιαύτας,δίαιο᾽ἐκείνοισι πρέπει. ὃ μδν, δαὶ δεξοὶμῆνοο' , ῥηιϑὲν,
ἀποιδλάοσετο" Ξ6ν ξἕης ὃ Μαρδόνιον ἐν Θεοασα λίμπουταλι πων, ηὸς ἐηρρόύεπουτοὶ
ταάλος ἐς τὸν ΕλλήασονῬυ"κοὰ ἀπικνέωτοιι ἐς "ον πύροντῆς διαἄσιος,ἐνπέντεκοιὶτε
πσεράκοντο ἷι μόδεσι ἄἀποίτων τῆς ςρατιῆς οὐδὲν μόβοσ'ὡςεἴποι.ὀνϑυδὲπορδυόμᾶνοι.
γινοία»Ρ;, κἡ κουτ' οὔ τιναιο' αὐθρωπρουςντὸν ρυτίων κουρπὸν α΄ ποίζον τος νἔσυτζον. εἴ
δὲ καρ πρὶ. μηϑένας ὀὕροιον,δδὲ,τίποίίωτὸνἐκτῆςγῆςαἰαφνομένίω,,κοὰτῶνδ--
υἠοζων τον φλοιὸν περι Αέποντῳς, καὶ τοὶφύλλα μοιτοιοϊδέποντες, κουτήσθιον ὃ μοίωο
τῶν τε ἡ μόν ουνκοὰ τῶν ἀγρίων,κοῦἔλιπονοὐδένιτωδτασ᾽ἐποΐϑυνὑπὸλιμοῦ.ἐπι
λαδῶν δὲ Δ᾽ μὸς τότο (ὃν φΘατοΥ,") δὺσυντερίκ,οτδδὸνἔφθάρε"τοὺςδὲ,νὴνοσζοντοις
αὐ τῴων ηριτέλιπε,ἐπιτοίασον τῇσι πὸ λισιῖνα ἑποίσοτογίνητοιἐλασνῶν,μελεσικί
γᾷντὸκοιὰΖέφφν"ἐν Θεοσαλίᾳτώ τιναο᾽τὴἐνΣίρι.τῆο'τπακονέηεκου ἐν Μακεδον μἶνθα
καιὲ 55 ἱρὸν οὐ μα πουτοιλι'σατὸντονδιὸςὅτῳἀδϑὲπῆνἙλλάσιιἤλοωυνε ἀποιῶν,σὺκ ἀ-
πέλαδε. ἀλλα δόντας δ νιαΐονδῖν “οἾσι Θρήϊ., ἄτσαιτῴουηος ξ6  ξεω, ἔφασαν νεμομί-
γοι᾽ οὐδποι θέαι ὗ ποὺ τῶν αἴω Θρηΐκων πῶν “περὶ τοῖο πσηγὰς Ὃν Σἕυ μόνος οἰκεο-.
μένων , ἔνθα καὶ ὁτῶν Βισκλτέων ξασιλόῖλ γῆς τε τῆοΚρησωνικῆς θρή] ξ,ἔογον ὑπερ
φυὲς εἰργοίσχορ.δο' οὔτε αὐ τὸς ἔφη τῷ Ξ6 ξμὲ κῶν ἔζνοιε δουλδύσεινἀλλ᾽ὄχυτοαἰῶ
ἐς τὸ ὅροσ' τὴν Ῥοδδόπην,ΟἿσίτοαισὶἀτσηγόρδυςμὴςοατεύεοϑιεἀδὲτὴνελλάσδε.
οἷδὲ, ἀλογίσαντες,ἤἄλλωςσζϑ!θυμὸςἐγενε»«ϑεήίσικαϑοιι“ονπσδλεμον,ἐσρατούονοἃ-
μα τῷ πέρσᾳ ἐπεὶ δὲ αὖεχόρυσον οἷσιν ἐδῖνπτοίν τος ἕξ ἐόντες, ὑβώρυξε αὐτέων ὃ “ποὶ --
τῆ ποὺς ὀφθαλ μοὺς, δζβ, τὴν αἴχιίεν τούτην. καὶ οὗγρι μὴ ἄξξερυ ἄ; μιοϑὸν ἔλαβοκ;.
ὦ δὲ τ ἐρίω ὡς ἐκ τίϊς Θρυΐκης πορδυόμενοι ἀπίκοντο ἀϑὲ τὸν παύρονἐπειγόμονοι,τὸν
Ελλήασοντον τῇσι νηυσὶ οί βηίθων ἐς ΑΟυδὸν» τοὶς γοιὺ φιυδίουο᾽ οὐκ δὗρον ἔπι ἐν τωτα --
μένα,ἀλλὑῷῷχειμῶνοςδαλελυμένας,ἐνθαδτοιδὴμουτοιόμονοι,σντίαπσλέωἢκου]
ὁδονἐλάγχανον. οὐδίγα το κόσμιον ἐμιπιταλάμευοιοὶὕσθεσταμεταβοΐλλοντος,ἀπέ-
θνησίιον τον' σραηον' οοὗ περιεδν»ρς ηρλλοί.δδὲλοιποὶ ἅμα Ξέρξῃ ἀπικνέονται ἐς Σάρ
δες ἔοι ὃ καὶ ἄλλος ὅδε λεγόμενοο' λόγοσ, ὡς ἐπάσῆ Ξέρξης ἀπελαύνων ἐξ Αθίω αἔ--
ὧν οἰ πίκο» ἐπ᾿ ἡ᾽ύνα τὴν ἀϑὶ ΣΤυμόνι, ἐνθάδ᾽ τον οὐκέχιδδοι πὸ οἴεσι δε χοίςΡ, ἀλλα
τὸνμὲν σρατιΐαλῪ σοίρυφἐπιπέσειἀπποίγωνἐστὸνἙλλύασονον..αὐτὸςδ᾽ἐπὶνυδσ'
Φοινίοσις ἐπι βὰς, ἔκομέζετο ἐς τὴν Ασίρν"ταλέονττοι δέ μὲν αὔεμον ΣΤυμονίην ὕπολα
βεῖν μέγαν καὶ κυμαηίίω «Κοιὶδῇ, μάλλον γάρ τί χειμαίνεαϑ» γε μούσης τῆ σννὸς,, ὡς
τὸ ἀδὶ ;ν' κοιτασρώματος ὁ πεόντων συχνὧνπερσιῶντῶν(ὺΞέρξεκα μιξομένων,
ἐνθωδαας διθι μα πεσόντα τὸν Οασιλῆα,εἴρεϑοιεβώζαντοπὸνκυβερυίτεα,ἐϊτιςἐς
σφ! στη οἴη καὶ τὸν εἰ πους. δέαουτα οὗκ ἔςιν οὐδὲμέρ, εἰ μὴ εουτέων ἀποιλλαγίί τις
γένυτουι τῶν πολλῶν ἐπὶ βατῴων"ποὰ Ξέρξεα λέξεται ἀκούζφιντα ταῦσοι εἰτσαε. αὐ
υἱοσϊπέρσοιι, "εὖ τις διχδεξάτωὑμέων,Θασιλῆοςκηδόμενος«ἐνὑμῖνγῇὅϊκεὃμοὶΕἶνἃ,
σωτῆρί ονμίαδίχα λιάπειν-τοῦοδὲπροσκαυέουποιςἐκπησιᾷνἐςτὴνθάλαοσοιΚΣ
κοῦ τὴν υῆ ὁ πικρυφιοϑεῖ(αν,οὕτωσδῈἀχοσωθῆνοιιἐςτὴνΑσίην«ὡςὃἐκοῆγαιτοίχιτο
ἐς γῆν τὸν Ξέρξεα, ποιῆσοῦ τοιόνϑε ὅτι μὲν ἔσωσε βασιλῆος τὴν {υχῆν,οσ ρύσοιοϑ» χὴν
σύμ εφαΐᾳ τὸν κυδερνήτοα. ὅτι δὲ περσζων πολλοὺςἃποῦλεσε,ἐγοτομεῖντὴνκεῷα--
λὴν αὐτὸν, οὗτοςδὲ ἄλλως λέγεται ὃ λόγος περὶ πον' Ξέρξεω νόςον,οὐσδιμῶσ'ἔμοιτε
πιςύτοοῦταἄλλως,οὔτεπὸπερσίωνἔς “τοί,30ς- εἰ γοιὺ δὲ ταῦ γα οὕτω ἐῤῥίϑην ἐκ Τῷ
κυβερνήτοω πρὸς Ξέρξεα, ἐν μυρίῃσι γνὥμῃσι μὲκν οὐκἔχοαὖτίξοῦν μὴ οὐκαὐποιῆ-
σοιι  ασιλῇα ῬΙ ὀνδεγτοῦσ' μὲν, ὡδὶ τοῦκουτασρώ ματος κουαδι αν ἐς κοίλην νῆα,ἐ-
ἥντας πέρσοις,κοὶ περσίων «οὺς πρῶουφ'τῶν σ᾽ ἐρετέων ἐόντων Φοινίκων, ὅκως οὐκ
αὐ ἴσον τλῆ 80ς οἵσιπέρσμσι βέθαλε ἐσ τὴν ϑάλαοσαν "ἀλλὴῦ μὴν,ὡςκοὰπρότερονεἴ
θητοιε, δῷ χρεώμενος ἅματῷ ἄλλῳ σρατῷἀπινόξησιἐςτὴνΑσίων.μέγαδὲκοιὶτόδμουβτύρμονΦαΐνεται γοῦρ Ξέρξης ἐὺ τῇ ὀπίσω κομιδίᾷ ἀπιωΐμενος ἐς ΛΟσδαραικοὰ
ξψνίην τί σζρι σμοϑέ μονοτ κοι σιυρηστίμενος αὐ »οὺς ἀνανάκῃ τε χρυσίῳ τὴ Τι ἤρεϊ χρυ
σοποίσῳκαὶὡς αὐτοὶ λέγουσι ΑΟσηοίσαιλίωοντοςμὲνοὐδιμῶςἐμοὶπιςοὶπρῶ
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τὸν ἐλύσατο τὴν δώνζω φδύπον ἐξ αθἱναίων ὃπίσω ὡσἐν ἀσδένμ ἐών “ πρὸς τοῦ Ελλκ
ασόντν δὲ μᾶλλον το ΑβδαραϊοίυταιἢτοῦΣξυμόνοςἡ τίς ἠϊόνος ὔϑον δέ μαν φα
δἹ ἐπαιθ νον ἀϑὲτί νῆα- δ δὲ ελλίωδι ἐπείτε ὃκδιοί το ἐγίνοντο ὕ7ελεῖν τέ Ανοῦν,
ταπόμλνοι ἐς κουβυφον,κοὲὶ δηϊωΐχντεοοὐτίωντῆνχορίω κἄ ποιδάοσον ἐς Σαλα
μῖνα:πρῶ τὰ μδ γωο“οἵσι ϑεόϊσι ὦ ὅλον ἀκροβήγιοι, ἀλλά τὸ βοὰ Τιήρεοιο Τεῖς φαι--
νέοσοιφ.πέὺμὲν ἃς ἰαϑ'μὸν αὐ αθεῖναι, ὅσδρ ἔτικοξὲς ἐμὶ [ὦ «σἰω δὲ, ἀϑὲὴ Σοιωύγον «τί ὃ,τῷ Αἴαντι αὐτοῦ ἐς Σαλαμξια" μξὰ δὲ ἄξηο, δεεσοέζουντο Ηϊὸ λείίω καὶτοὶἀκροιϑί,
για ἔπεμλαν ἐς Δελφούς ἐκ τῶν,ἐγώνο» αϑδοίοιὰς ἔχων ἐν τῇ χιοὶ ἀκρωτέριον νηὸς,
ἐὼν μέγαϑος δυαίδειου πηχέων ἑτήκες δὲ οὔηοο, τῇ πϑρὃμακεσῶναλέξαφοίθοςὁχού
σοος «πέμ!αρτος δὲ ἀκροιϑίγια δι Ἐλληνό ἐφ Δελφοὺς, ζτσηρώταον αν θεὸν κοινῇἃλε-
λάδηκε τολήρεα κοτὲ οἐρεςσοὶ τοὶ ἀκροιϑίνια, δὲ͵, ποι λλίων μὴ τῶν ἄλλων ἔφη -
σεἔχει"ποι᾽ ΑἸγινατῴων δὲ,οὐἀλλἀπανέτοεαὐτοὺς,τοὶουρ!τήϊατῆςἐνΣαλαμῖνι
Ἰαυμαλχίης. ΑΥγινῇ τοι δὲ πυ,ϑό μροι, αὐ ϑείοειν ἀσέροιο᾽ χρυσῴουο', οἵ ἀϑὶ σον χχλ--
κέου ἑτόζσι Κεῖο' ὅ5 τῆς πονίης ἀγχοτάτω ἤ' Κροίσου κρη τίἑρος μὰ δὲ σέιὸ διοιίρεσιν τῆς
ληΐης,ἔτσλῶον οελλίωσι ἐς ηὐν ἰοϑ'μὸν,αβιςήϊα σύσοντοοᾧἀξμιωτάτῳτπενομϑήῳἘλ
λήνων αὐὰ τὸν πόλεμον ὥξιορν ὡς δὲ ἀπικάμῆνοι δ ςιοατΗτο., σιονί μον τοὶς ᾿ήΦονσ'
ἀδϑὲ “οὔ ποσειδέωνος τῷ βωμῷὃνπρῶτονκαὶτὸν φιδύτορον κρίνοντος ἐκ ποίντωϊξ,
ἐνθαῦτα "παῖς τις αὐ των ἑωυτῷ ἐπίϑυτο τὴν ῆφον, αὐτὸς ἕποιςος δοκέων αῤὶςοσ'
γενέωαε.δόύταρα δὲ,διπσὸδλὰ(ωνε ξέπι πῦον Θεμασοκλῆα κρίνοντοσ' οἱ μλρ,ση ἐ με-
᾽ϑλή το" Θεμιςοκλίης ἡ,σδιδυτορείσισι ὑπαϑοεθάλλετο πολλόν οὐ βου λομλϑων δὲ τωῦ-
το κοίνᾷν τιν ελλίωώ ων φιϑόνῳ,ο;λλ᾽ ἀποτολωδντων ἑνοΐσυν ἐς τὴν ἑωυτῶν ἀκρίτων,
ϑμῶς Θεμισοκλέῃς ἐσώρϑη τε Ιὴ ἔδοξώσθη ἔγοε αὐὴρ πολλῶν ελλίωων σοφώτατος ἃ
νὰ πδῖσαν πἰιὸ ΕλλαίσαὅτιδὲνικῶνοὐκὲτιμήθῃπρὸςτῶνἐνΣαλαμῖνιναυμαχιίν
τῶν, πῖκο. μετοιταῦ ποιὲς λαμεσαζμονα ἀπσίκερ,ϑέλωνπιμηθίωδοκ'καὶΐμὰνΛα--
κεσῖγε μόνιοιπουλῶς μὲν ὑπεδέξαντο, μεγοίλως δὲ ἐτίμων αριτήϊα μέν νω ἔδοσαν Εὐ
ρυσιάσιμ ἐλαίης Ξέφανον "σοφίας δὲ Ηὴ δέκιότηος,Θεμασοκλίϊ.ν)“οὐτῷῳστέφανονἐλοιξ
"5 ἐστυρήίσοαντο δέ μεν οχῳ τῷ ἐν Σ ποίρτιῃ κολλισεύσαντι-οἀψέσουταεςδὲπολλὰπροΐ
σεμιαναὖἰόνταΚεμιάσιοιΣ΄ποιρτιατξωνλογάδεςοὗτοι,ὀϊαδὰἹ-ππέόο'πορλέονται,
μέχρι οὔρων 'πῶν τεγουτικιῦν.μοωδον δῆὥξιορν ποΐυταν αὐϑρώποων,τῶν,ἡμὲϊςἸδιμῆν,
Σποιρτιῇ τοι προΐπεμ ανοὼς δὲ ἐκ τῆς Λακεσίαξ μουοο' ἀπίκετο ἐς τοὺς Αθίωαο᾽,, ἐν
θϑαῦτα τιμόσα μος ἀφαόδινοαϊοσο,τῶν ἐλθρῶν μὲν τῶν Θεμιςφοκλέος ἐῶν, ἄλλως δὲ οὐ
ἐπιφανέων,ῳ ϑύνῳ κῳταμαρπέων,ἐνείκεε τὸν Θεμισοκλῆσ, σίὼ ἐς Λλακεσιχέ μονας
ἄπιξιν προφέρων,ὡςδγᾳ,Τσ'Αὐίμαοἔχειτοὶγύρεατοὶποιρὰ Λακεσῖχι μονέων, ἂλ'
λ᾽ οὐ δ᾽ ξωνηέγεδδὲε,ὁπείτοἐνέκφηοκαὶ οὐκ ἐπαύς τω τα λέπων οτιμόσημος,εἶπε,
οὕτω ἔχει «οἱ, οὐτ᾽ αὐ ἐπὸ ἐὼν ΘεΛΟινή τὰς ἐτιμήθεν σὕτω πρὸς Σ'ποιρτιητίων, οὔτ᾽αὐ
σὺ δ᾽ νϑρωπε ξῶν ἀθηνοῦῖος «ταῦτα μϑόνεω ἐς ποσοῦτον ἐγόνυτο, Αρτά βαξος δὲὃΦαρ
νάκεος,αὐὴρ ἐν πόβσῃσι λόγιμος κοὰ πρόεϑεν ἐῶνἐκδὲτῶνυ»λατοιϊκῶνκαὶ μᾶλλον
ἔτι γυνόμανος͵ ἔχων ἕξ μυριάσιεσ ςραρῦ' ὃν Μουρδόνιος ὑδελέξα:ρ, προΐπεμπε
δασιλῆα μέχρι τοῦ πόρου -ὧσ δὲδ μὲν, [ὦ ἐν τῇ Ασίᾳ, ὃ δὲ, ὀπίσω ππορδυόμϑνοο' πουτοὶ
τὴν παλλόνην ἐγένετο, ἄτο Μαρδονίου τε χειμόν ἐζονηοῦ στοὶ Θεσσαλίην τὸ κοὰΜα-
κεδονίην, κοι οὐδέν κωποτ πείγοντος ἥκάν ἐς ηὁ ἄλλο σρατόπεδον,, οὖκ ἐσηκοιίου ἐν
τυχὼν ἀπεσεῶσι πιο τισίχιύτησιμὴἀκ3αὐοίροαποσιί(ρὅδαξστῷ«οὐο᾽οὐγοῦρὑοτισιαῆ.
“ας, ὡς βασιλϑὺς πτοιρεξεληλάκεε, καὶὃνουυτιηκὺς“ΕἴσιτὀσᾳσιοἰγωκεεΦόύπον ἐκ
πὶ σαλαμᾶιος, ἐκ τοῦ φαρόδ8 ἀπέςασαν ἀρὸ τῶν βαρθουων.ὡς δὲ,κ) ὁ ἄλλοι οἱ πέρ:
παλλήνην ἔλοντου ξυθωῦτα δὲ Αρταθαξζος ἐπολιόρκεε σἰρὸ τι οτισίχζηνοὗποΠ]δύστασ'
δὲ καὶ τοὺς ολαυϑίέους ἀπαίσικαϑ» ἀπὸ σασιλῆος κοὰ ταύ την ἐπολιόρκεε εἰλον δὲ οὐ-
γί ΒΟ! αἷοι, ὦ ἐκ τοῦ Θόν μαίσυ κόλπου ὕαναςάντος ὑπὸ μακεδύνων.ἔπεὶδεστρε-
αἱ ἔιλε πολιορκέων,μουτέστῃ αξε ὑϑαγαπὸν ἐς λί μνεν-τὰν δὲ πόλ!ν"ποι ραιδιδοῖ ΚΘι"ο
βούλῳ“ρΡρωναίῳἐπιξοπεύφν,καὶτῷχαλκισικᾷγύνεϊ"κοιοὕτωολανϑὸνχαλπκιδε
ὅν ἰοονδελῶὼν δὲ ταύταν ὃ Αετοίδαξζου,τῇτοτισιχΐῃἐντοταμένωςποοσεῖχι" προ-
σζγοντι δέ προθύμως,,σιιυετίϑε"Ῥ προϑοσίην τι μόξνος ὃ πῶν Σιαωναίων ςρατητός.
ὅν τινα μὲν Ξὅπονουὐ χὴν,ἔπυτε οὐκ ἔχω εἰπσαε.οὐ γοὺ ὧν λέτε ταλοτίλος μένοι ριά-
δ ἐγίγνεγοιῦκως ΟἰΟλίον γρά4εἢτιμόξᾷνοςἐϑέλωνποιρχαρτάθαξονπέμαι,ἢΑΘ
Ἰάβαξζοῦ ποιρὰ τι μόξάγον, “ ξδύματος “ποιοατὸςγλυφάσδες“σϑριηλίξαντες,καὶ.
ἡΤερώζαντος ΘΟ ΟιΟλίον, όξόδυον ἐς συμκεέ μῆνον χω οζον.ἢποζίςοςδὲ ἐγῴζνυτο ὃ τ μό-
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ἔφτο; προδιδοῦς τὴν τοτίσακαν.»οδίωνγαὁΑετάθαξοςἐςἡσυγκείμενον,ἃμαρ-
"πὸν τοῦχωοΐσυ“ούτου, βοζλλά αὐοϊδσ' ποτισινεήτοω τὸν ὦ μον. ὧν δὲ, βλινϑέντα,πε
οιέσβαμεθμιλος δια φιλίᾳ γίνεσϑας ἐν πσολέμῳδἱ αὖ τίμοτὸτόξῶυμαλαξόντις,ὡς
ἔμαϑον τὸ βιθλίον, ἔφερον ἀδὲ τοῦσ' ςρατηγούς-ποιρῆν δὲ κοὰ τῶν ἄλλων παλλίωαί
ὧν συμμαχίῃ.τοῖσιδὲφρατηγοῖσιὁπιλεξαμϑύοισιτὸβιθλίον,κοὰμαϑοῦσιτὸναἴτιον
τῆς προϊοσίης ἔδοξε μὰ πουτοι τολῆ ξωε τι μόξάνον προδοσίῃ,τῆςΣμιώναΐωνποῦλίοαεἰ
νεηοιμὴ νομα ζοία»» ἔϊνοις Σνκωναῖοι ἐς ηὸν μετέπειτα γόνον αἰεὶ προδό τοιοῦ μὸν δὴ,
για τῷ βόπῳ ἐποίϊςος ἐγίνε». Αρταθάζῳδὲ ἐπειδὴ τοῦ λιορκέοντι ἐπεγόνεξων Τᾶς
μἰι δ, ἥνεται ἄμπωτις τῆς θαλάσσης μεγάλι,κοξ χρόνον ἀδὶ πολλόνεἰδόντοςδὲ
βαῤίῥαροι τένατς γενόμενον ,ποιρίεξων ἐς τὴν παλλίωϊωὡςϑὲποὺςδύομῖὺμοίροιο᾽
σγῶδοι πορήκεί(εν,ἔτιδὲΚΤϊςὑτοῦλόιποι ἔζων, τοῖς, διελιϑόντασ' χοῦν ἔσω ἕνοι ἐν τῇ
παλλάνε,πῇλθὲτσλημμυρὶςτῆςθαλάσσηςμεγάλῃ, ὅση οδοῖκμά κω, ὡς ὁ ἐπιρώθιοι
λέγουσι πολλάς γενομβδῃ " οἵ μί,, δὲ νέάν αὐ τέων οὐκ ἐπιςοίμῆνοι, δεεφθείρονηρ" «ὃν
δὲἐπιςαμδύουσ',ποτισοιιῆπικι ἐπιτσλώξεντες, τολοίοισι ἀ’σπο'λε(εν.αὔτιονδὲλέγου-
σι ποτ!σεΐ,τοι τῆς το ῥηλάης"ἡτῆςτολημμυρίδος,καὶ“οὔ“σθοσιμοῦ 'πποίϑεος γινέϑαετόϑε."ὅτι οὔ ποσειδίζηον ἐν “οὖ νηὸν") τὸ ἄγα ἅμα πὸ ἐν ᾧ προχεοείῳ ἡσίβησαν οὗ
τοι τῶντ' δδ σζων,τοίπθνκοιὶ σιεφθαβ'ησαν ὑπὸ τῆς θαλάσσης, αἴτιον δὲ Πξίωρ λίγον--
τος,δλέγοινἔμοιγε δοκέουσι. ποὺς δὲ πατδοι γενομθϑους, ἀπσῆγυ Αρτοίβαζος ἐς Ξεωα-
λέω ποιρᾷ Μουμδόνιον.οὗηοι μὰ δ' προπέμψαντες βασιλῆα, οὕτω ἔπρηξανὃδέναο--
πικὸς ςοατὸς ὃ Ξ6Ρ ξεω πιριενόμενος,ὡςπροσώμαξετῇΑσἶῃφϑύτωνἐκΣαλαμῖνος,
καὶ καλῇ τῷ κοὰτίυ ςρατιζωὶ ἐκ χόδσονήσου δια πόρθμιδυσεἐςΑβυδὸν,ἐχειμέρισε
ἐν κύμα, ἔουρος δὲ ἐπιλάμιαντος,πρώϊοσ'σμυελέγεἐςΣάμον.αἱδὲτοννηῶν,καὶἢ
Χεὶμέρεσιν οὐὐερῦ.τδν σέων ϑὲκαὶ Μήσίον δὶ τολοῦνες ἐπεβάτουον ςρατηγοὶδέσες
παῖλίϑον,Μμαρδοντησ' τοὃΒαγαζου,καὲκρταυΐντηςὃΑρταλχαζου.ζιυῖρχιδὲῬύτι
σι κουὶ ἀδελφιϑιὸς αὐτοῦ Αρτουύντοω προσελομένου ὃ α μίζης.ἅτεδὲμεγάλωςτσλη
γύντεοα',σὺπροΐεσαναὐωτέρωποὶπρὸν ἑ πσέρης, οὐσὶ ἐπσενάψηοιξε οὐσιείς. ἀλλ᾽ ἐν τῇ
Σάμῳ ηοιτῆ μενοι, ἐφύλαοσον τὴν τωνίην μὴ ἀγοσῇ, νῆα ἔχοντος (ὡὐ τῇσι  ἀσι τιν--
σίασ'.οὐμιὰ οὐ δὲ προσυδέκοντο τς ελλίω αο' προσιλδύσισγαςἐςτίτωνέίω,,ἀλλ᾽
ἀπο χρήσειν σζῶι τιὶν ἑωυτῶν φυλάοτειν,οχθμδύμενοιὅτισφζοιο'οὐκἐπεσιίωξανφϑΐ
γόντοις ἐκ Σαλαμῖνοςἀλλἀσμενοιἀπτοὶλλάοσοντο"πουτοὶμέννωυπίωθάλαοσανἐσ-
σώμενοιἔίρων τῷ ὃν μῷ «πεζῇδὰἐδόκεονπολλῷκρατήσεινχὴν μου δόντον ἐόντοο δὲ ἐκ
ξάμῳ ἄμα μὲν ἐθουλϑύοντο,εἴτδυωδοσιντοποιῶντοῦσ'πολεμίουςποιέήν.ἅμαδὲκαὲ
 τα κού «τονὅκῃπεσίςταιτοὶΜαρδονίουπρήγμκατοι τοὺς δὲ ελλίωσ᾽ηὐ,τεἴαρ γυ
γόμονον ἠνγάρε,κοὶ Μουμδόνιος ἐν Θεοσκλήμ ἐῶνὃμινδὲπεζὸς,οὔκω(ὡσελέγωτο.ὃὃ
Ἰουεκὰς ἀπίκετο ἐς αὐγιναν,νἶες ἀριθμὸν ϑέμοι"ἡἑποιρέν,τατηγὺςὃκαλνωδουρλος
ἰώ λώτυ χάδεςὃΜοναβεος,"οὗ ἡ Γησίλεω,οὗ τασσοκεατίδιω,»ῦ λόντυ χίϑιω, τον'
Αναξίλεω,7Ἀρχιδμου, Αναξαροβίδιω,Ἔ Θεοτσύμπου, ον Νικοίνοβρου,, τον;
Χαρίλου,τοῦ εὐνόμου,τοῦ πολυδέκτεος,οἵΓρυτοίνιος,τοῦεὐρυφῶνς,"οὔπροκλέ
ὑφ τοῦ Κοιςοσή μου, ὗ Αοιςομοίχρυντοῦ Κλεοσκζου, τοῦ Ὑλλου,τοῦ Ἡρακλέος, ἐῶ
τῆςἑτέραςοἰκίαςτῶνΟασιλύων-οὗηοιποίντοςταλίωτῶνδυῶντῶνμδὰλώτυχίδια
πρώτων κουτα λεχθέντωννδἱἄλλοιΟασιλῇδιἐγένονηοΣποίρτης-Αθίμαίωνὃἐδράτε--
γι Ξαύϑιταος ὃ Δοίφρονος. ὡς δὲποιρεγένον"» ἐςσί Αἴγιναν ποζίρια αἱ νῆδιν ,ἀποίκον
τινων ἄγγολοιἐςὃσρατόπεσονππῆνελλίωων δὲ κὴ ἐς τί Σ΄ποίρτην ὀλίγῳ πρότῃ
ρον “ρυτζῶν ἀπικάμονοι, ἐδέργηο Λακεσῆχε μονίων ἔλόυθδρ οἷν πίω των, τῶν, καληρό-
δ0..ςὃβασιλεῖδιῶἐμ δ) ςικσιώ τοοΐ στϑι γυνόμονοι ἐπεξέλδυον θαίχον Στάῆι ᾧ χίε
τυραῤνῳ,ἐὄντοςαὐχῇ,77.αἱἐπιδουλδύοντε ςδὲ »ὡς᾿Φανδμοὶἐπένοντο,ὑβονείηριντοο'
τὰν ἐπιχείρησιν ἐνδσ' ποὸν μετεχόν τῶν,δτῶδαὧιλοιηρὶἐξἰόντεςὑπεξίορνἐκτῆϊςχίδ,κοιχὲς Σποίρτην απίκοντο, Κοιὲ δὴ κοιὲ τότο ἐς τῆν Αἴγιναν, τῶν ελλίωων ϑεόμονοιποι
τασλ σοι ἐς τὴν τὠνίηνδὲπροήγαγοναὐοὺς μόγις μέχρι δήλου."5 γοιῖ προσωτῷ
βρῶ ποῖν σιεινὸν ἰω “οσιε λλησι. οὔτε τῶν χώρων ἐοῦσι ἐ μιπείροισι,5ρατίῆς το “τοῖντος
πλέα ἐδόκεεἐγοιε. τἰὼ δὲ Σάμον ἡπισέα» δόξῃ κοιὶ ὑρχκλέαο᾽ ςήλοο ἴσον ἀπέχεικ"»
(ἀυέπιητε} "οι ούτῳ ὅφτο τοὺς μὴ βουρθαβους, τὸ πρὸς ἱ πσύρης αὐωτέρω Σάμου
μὴ Ῥλμᾷν κοιτοιτολῶσοια κουτοαῤῥωσδηκθτοις,ποὺςδὶΕλλίιυασ᾽,χρηγόντῶν χίωκΣ
 πρὸς τὴν ἠ ὦ κουτωτζρῶ δήλου « οὕτω διέος οδ μέσον ἐφύλαοσόν σγῇ εῶν «οἱ μὲν δὶ
Ἑλλίωδδ'ἔτσλῶονἐςτὴνδῇλον'ΜουδδνιοςδιὰπερὶτὴνΘΦεσπλίίωἐχείμαξεζυθδ
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τιν ἢ ὀρμεώμογοο', ἔπεμπε κουτοὶ τοὶ χρυεήρια αἴοβοα δρωπία γένουν . “τῷ, ομύομα ζὦ͵
μῦς, ἐντειλώμενοο' ποιντοιχᾷμὲν χοῃσιάμᾶνον ἐλϑέϊν, τῶν δα τε ἰ σζοὶ ἀχοπειρήσοι
“ϑιδ,τι μ βου λόμϑνοο ἐκμαϑίν πρὸς τῶν χουκποίων ταῦτα ἐνετίλλετο, οὐκ ἔ-
χῷ Φραίοκοὐ γοῦρ ὧν λέγεται «δοκέω δ᾽ ἔπογυ "αδοὶ τῶν παρεόντων πρηγμάτων,
κοιὲ οὖκ ἄλλων πέρι. πέμιζακ"οὗροὃμῦς ἔςτε λεβάσιφων ἀππικόμονος Φαΐνοταε, να)
μμαϑᾧ πείσεις τῶν ἐπιχωοίων αὐοΐρα, κουτοιπναὶ "ποιρὰ τροῷ ἀγιον ἡ ἐς ΑΟαο᾽ τοὶσ'
ὡκέωνοἱ πικόμωνος ἀδὲὴ τὸ χρυκήριον,κοὰ δὲ κοιξὲς Θή βοιο᾽πρῶτα ὡς ἀπίκετο, Τῷ
Ὁ μ,τῷ ἰσμίωΐῳ Απσόλλωνι ἐχρήσικ ἔς!δὰ μουτοῖ σύν ἐν ολυμπίᾳμ, Ἱ ρόϊσι αὐὐόϑι
χρησηριάζεῶαε ὧξορ δὲ, ξεῖνόν τινα κοὰ οὐ θεβαῖον χρή μασι “πείσεις, κουτοκοίμισῃ ἐς
Αμφλαρβαον Θηβαίων ὃ ὅδενὶ ἔξεσι μωρτεύςοὐν αὐόϑι 23 τῦδε, ἐκέλδυξ σζρεας
γΑμῴλαραος δ, χρυσηρίων"ποι ϑύμονος, διθτιρα δούλοντοι ἐλέϑαι ουτίων,ἑῶν
τῷ ἡ ἅτε μαύτι χροέςαὖν,ἤἄτοσυμμάχῳ,ὉἑτέρουἀπελομένουςΟἱδὲ,σύμμαιθνμάν
ἥλοντο ἔτνοιεδιαξιηρμὴοὐκξξεσιΘηδαΐωνοὐϑευὶαὐϑιποιταῖθιμηθίαἱντότε
ἡϑωῦ μα μοι μέγιξον τενέαϑο λέπεταιὺπὴΘυβαΐων.ἐλθεῖνοὐδαὃν δϑρωπέα μα περι
σοωφώ μαονον "ποίν τοιτοὶ χρησήρια,κοὶἐςΟὔπώουΑπόλωνοςτὸ τύμονος. ἄξιο» ἢ
τὸ ἱρὸν ουλέετουι μὲν “Τῶον ἔοι }θυ βαίων,κζετοιι ὃὑοῦ τῦς κωποιΐσδος λίμνης,
πρὸς οὐρεὶ ἄγχο τούτῳ Ἀκροεφζες πούλιορὃςὥζιηρηαἱρὸν ἐπείτε 'ποιρελθέϊν Ὃνἡο᾽
Λεόμονον ἄξιον Μωϑὶ, ἔ“πεοϑοιέ οἱ τῶν ἄστον οἱιρε)οὺς αὐοΐουο τᾶς ἀγὸ 6Μ κοινοῦ, ὡς
ἀποχρα(ομοίους τὰ ,ϑεασιεῖν ἔμελλε"κοι πρόκα τῷ τὴν πρόμαντιν Θαρξαβῳ γλώσ
σῃ χοᾷν͵ κοι τοὺς μὺ ἑπομένους τῶν Θηδαΐῶν ἐν βωύματι ὄχι αϑ» ἀκθύοντοις Οουρθά -
ρου γλώσης αὐτὶ Ελλάδοςοὐὃἔχεινὅ,τιχρήσοντοιι τῷ 'ποιρεόντι πρήγματι" δὲ
δϑρωπία μοῦ, 3 αρποίσαντα ποιαὐτέωντῆνἐφ δον δέλπον,το λεγό μονα τοῦ
ἤ' προφάπωγράφῳ ἐς αὖτήνε φαύαι 3 καρίμ μὲν γλώσσῃ χρᾷνεσυγυραἀμενονὃ,
χοῦϑοις ἀπιόντοιἐςΘεοσοιλήζω«Μαρδόνιοςὃἔπσιλεξοίμενοςὃ, τί δὴ (ὦ λέγουτα ποὸὶ
χοηςήρια,μεξὰ ταῦχα ἔσεμηε ἄγγελον ἐσ Αθήγοιο᾽ Αλέξανοίδον ον Αμαύπεω, αὖ-
οἷα μακεδδυα, ἅμα μὲν, δ] δι προσικιδίσιο δι πόσου, ἔων. Αλε ξοδοίοου γοῦρ ἀδιλῷε
“9 τυγαζίω,α μαύτο δὲ θυγατύρα,Βου βουλες αὐὴρπέοσης ἔσωἐκτῆςοἱἐγιγόνες ΑΞ
μαΐύτησὃ ἐν τῇ Αοἶῃ ἔχων 25 οαὔομα ἠδ μηϊβοποίερρος.ᾧ,δῈἐκθασιλῆοςΤῆςΦρυγίης
ἐδόθη Αλάβανσοι πόλις μεγάληνεμεοθαει ἄμα το ὃ Μουρδδνιος πυθόμονοςὅτιπρόξε.
τόςτο εἴ κοι δ)ὁμ γίτεσ' ὃ Α λέξανοϊοοο ἔπεμηποοὺς γαῦ Αθηναζους οὕτω ἐδόκεε μά
λιςὰ προσητησούθοιε, λεῶν τε πολλὸν αῤχ ἀκούων ἕϊνοι μὴ ἄλια μον υτοῖ τὸ μουτοὶ σἰ
3άλαοσαν σμυτυλθὺτοίσζθι“ποιθήματαποιτοργαστομένους,μάλιςαΑθίμωαλουσ'ἠἡπί-
ματοιτουτέων ἡ προστενομένων,κοιταλπιζεδ΄πετέωςτῆςθαλάσσηςκρατιίσειν,τοίπερ
ἰὼ κοὰἰώ πεζὰτε δόκεε πολλῷ ξνοι κρέατων «ὅτωτεἐλογίξζεποιτύταδὸϑέτοὶ
πρήγρκατοι ἔσραδν ποῦν Ἑλληγικῶγ»τοῖχα σὺαὐ κοὰ τοὶ χρυκήοιοι τοῦτο δ προλίγᾷ
συμβουλϑύοντοι σύμμαχον πὸν ἄϑηναῖον πτοιίξαῦν οοἴσι δὲπειθόμενος ἔπεμπε: “Ὁ δὲ
Αλεξανοΐου πούτρυ,βδὰ μος τενέτωρτι ὅν διίκκως ὕ8)ὁκατεσοίμονοο'τῶνΜακεδογωκὰ
τῆν τυραννίδι,όππῳτοιᾧδεἐξΑργεοςἔφυγονἐςτλλυρισῦςτῶντημονξἀπογδυῶν'
Τῆς ἀδιλφεοὶ, Γαυαύης Ἰκικαὶ Αὐνοπος κοι τιδβδιίκκησἐκὁΤΣλλυοιῶνὑπερβαλόν-:
πιοἐς τὴν αὔω μοιε σον ἀπίκοντο ἐς λεδοίην πθλιν' ἐνθαῦτα γ) ἐθήτευου ἐπὶ μι-
σ'ᾧ ποιροὶ τῷ ΘΟ ασιλέϊ"ομὸἡπσουςνέμωνδὲ,Οοἵςὃδὲνεώπατοσ'οὐδτζωντδὴδιίκ
κηφ τοὶ λεηΤ ὰ τῶν προσάτων. ἔζων γα “ο΄ποίλαι καὶ αἱ τυρανδὲς τῆν αὐθρωπτων:
ἀοϑενέόο' χρήμασι,οὐ μόνον ὃ δμος. ἡ δὲ γιυὴ ποῦ" Θασιλῆος, αὐτὴ τοὶ συτίασῷ τ ἔπεσ:σοῦκως ἀλη ὧτῬ ὃ οὐδ'᾽ς τοῦ τστισὰὸςτοῦ θυτὸς τοῦ τι δ διύκκεω,δισλήσιοσ'ἐγίνςῬ
αὐτὸς ἑωυτῷ - ἐπεὶὃαἰεὶπωὐτὸὥξιορἐγίνετο,εἶπεπρὸςτὸναὐοϊαΐωντῆς.ὡςδεἢ3
 ϑυσε ἐπή λϑέ ὦ αὐγίνου ὡς εἴπ τέρα, Φόμοι ἐς μέγατοιποιλέσαςδὲτοὺςθῆτοιτὶ
προιγόρδθυέσφι ἀποιλλάοσεαῦς ἐκγίϊς τῆς ἑωυτοῦ: οἰδὲ, ηονμιιοϑὸν ἔφαίαν δίκοιοκ
ἔϊνοι ἐπολαθόνταςοὕτωἔτιοἱακ:ἐνθαῦταὃθασιλόῖκτοὺμεοϑοῦπέριἀκούσας,ἣν
γα κουτοὶ Τὴν πουτινοσδιόκίῳἐςτὸνοἶμονἐσίχωνδἑλιος,εἶσσε θεσδ λαθὺὴς γενόμονοσ,,μὲ
οϑὸνὁὑμῖνἐπὸὃ μέων ἄξιον τόνδε τουσδιίσωμι,δείξανο᾽τὸνἡλιον.ὃμὲνδὲταῦαὐπο'
το καὶ δ Αόδογος δ πρεσχύτοροι, ἔσαν ἐκπεεσλυγμένοι ὡς ἤκονί» ταῦτα :ὃ δὲ
τοῖσιἐτύγχαυς γον ἔχων μάχαεραν, εἰποῖο τοΐδε, δυωύμεθα ὦ Οασιλδδτοὶ, διδιόϊος
περιγράφᾳ τῇ μαχαζρμὲς οὔσοε φος οοὔ ὀΐκου ον Ἡλιογυπεουγράας γ,ἐς Ὃν λῶν
Το ἀρυξέ μονορ ἐκποῦ ἡλίου,ἀπποὶλλάοσε»αὐγόςτοὺὦμετ᾽αὐτον;ὃμὲνδ,πίε
σιχν τῷ ὃ βασιλέϊ σιμαίνᾳ τις. τῶν “πποιρέοξοων ,δόν τι χοῆ μα ποιήσειςὃποῖ,κοιὶὧδ



ΟΥ̓ΡΑνυα.
(ὺ ιδῳ ἐκείνουδεώτατοςλάβοι τὰδεδομθνα. ὁδὲ,ταῦτα ἀκούσας, καὶ δέαυϑεῖς,πέμπει ἐπ᾿ αὐοὺς Ἱππέωο᾽ ἀπολέοντοις “ποταμὸς δέ ξι ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῳ,τῷ,θύουσι
ἡ “ουτέων τῶν αὐοίριῶν ἐπὶ Αργωος ἀπόγονοι σω τάριαὅτος ἐπείτε σιζοηίν οἱ τομενΐ
σίχς, μέγασ οὕτω ἐῤῥύη, ὥςτετοὺς ἱππέα, μὴ δΐουςτογυνέσϑαςδιαίωδ᾽κε: δὲ ὧπι-
«ὁμῖνοιἐς ἀλλίω γῆν τᾶ Μακεδονίης, ὐκαιίσιν πέλαο τῶν κύταπον τῶν λεγομωκ
ὥνοις ΜΙ ϑιω οἵ Τορσιίεω ἐν τοῖσιφύεταιαὐτόματοιῥόσιοεἂνἔνοισονἴσονἡξέκοντα
φύλλα.δόμὲτοὑαϑοφόβδοντατῶνἄλλῶν"ἐν“ούτοσικοιὲὃσιληνὸςτοῖσικήποισιἡ-
λωὼς λέγωται ὑτοὺ Μακεδόνων. ἐχαδὺ δὲ τῶν κήπων ὅρος κέε τοι,Β δήμιον δειύομα,
ἄθαρι ὑ πὸ χει μνοσοἐνθόδτῳ δὲ δρμεώμῖνοι,ὡς ταῦτὴν ἔορον, μοιτε σρέφοντο νὴ πίω
ἀδλίω μακεδονέην-ἀγὸ »ύτρυδ“Ὁπιδοσλίκκεω,Αλέξανοίδοοὧδε γωπύνες.Α μανΐτεωπαῖς ἰω Αλέξαροϊβος. Αμνύτεηςδὲ,αλκέπεο.α λκέτιωλ,ποὶτὴρ ἣν Αέροποςδ᾽,Φ6.
λιπσοφ'φιλέσαονδὲ,κροῖος.ἶὃ,πιδδιέκκησὃκτασιάμνοςτίὼαβῤχήν"ἐγεγόνεεὯ
δὴ ὧδε αλέξανεροςδἃμωύτου.ὡςδὲἀπαίκετοἐς τὰς Αθίωωο' πεμφϑεὶσὑπὸΜοι)-
δονίου,ἔλεγο τάδε. Ανοίοσιν ἀθέωναἶοι, Μουρδόνιου ταϑε λέγφε μοὶ ἀγγελίη ἧκε {ὃ
ξασίλῆος,λέτυσα οὕτω. Αϑίωοίοισι τοὺς ἁμαρτοίσιες τοὶς 7 ἐκείνων ἐς ἐμιὶ γενομέ--
γοιδ᾽ ποίσοις, μετίαμεναῦ τε ὧδε μου δόνιε ποίεε" ἄξιο μᾶν᾽, τὴν γῆν στρ! οἰπόδοσ' .
ἥβηδὲ ἀλλίω πρὸσ ταὐτιἐ λέϑων αὐοὶ, τινα αὐ ἐϑέλωσιόντος αὐ φόνομοι ἱρά
τὸ ποίντοί σφι, ἰω δὴ βούλωνταζγυἐμοὶὁμολογίαν,αὐόρθωσον,δίαἐπἐνέπρεσα.
τουτέων δὲ ἀπισμένων,αὐαγικαΐωσ' ἔχει μοι ποιέφν ταῦτα, (ὦ μὴ ἡ ὑμέτερον οὔτιον
τένηται λέγω δὲ ὑμῖν τάδεϊγωῦ πί μαΐνεοϑε πόλεμον Θασιλᾷ]οὐ τοιφεόμονοι, οὔτο ΡΝ
αὐ ὑπερθάλοιϑε,οὔτοδιοίτε ἐσὲ αὐτέχειν τὸν ποίνταχρόνον" ἀϑετε μὴ γοιὴ τῆς Ξόβ-
ξεῶςρατη λασίης τὸ τλῆϑ0ο᾽,κοιὶ τοὶ δδ' γα" παυνθαύεοϑε δὲ καὶ τὴν να“ποιρεοῦσὰν
μϑι διωύαμενὡςτοκοὰ(ὦἡμέασὑαπρβάλησϑεικοὶνικήσητε,τοῦσσσδοὑμῖνοὐδεμίᾳ
ἐλπὶς ἀπϑρ δ) φρονέοιτε, ἄλλη πιρέφου. πτολλασλησίη" μιῆ ὧν Θουύΐληοϑε ποιρισούμε
γοι ῥασιλίϊ, ἔρευθος μᾶν τῆς χιὥρη8, θέφν δὲ αἰεὶ περὶ ὑμέων ὁ ουτέων, ἀλλὰ ποτα λλά
σοῦϑε" πουρέχει δὲ ὑμῖν κοίλλιτακοιταλύξεαϑ». Οασιλίος ταύτῃ ὥρμαμθύου ἐπε ἰλδ
ἑϑεροιἡμυῖνὁμαιαίζω(υνϑέμενοιαὔδυτεδλουκαὶ ἀ ποΐτασ' «Μαρδόνιος μὴ παδ'
το ὦ Αϑίωαϊοι ἐνετείλαγί μοι ἄπαι πρὸς ὑμέαο'. ἐπὸ δὲ περὶ μὲν δὐνοίης τῆς ποὺςὃ
μέαο᾽ ἐούσησ' 3} ἐμθδ,οὐδὲνλέξω.ὁἡαὐνωῦπρῶτονἐκμάθαιτς.προορίζωδὲὑμίων,πείϑεϑας Μαρδονίῳ. ξνορέω γοδλὺ μῆε οὖν δἰοιοῖ τε ἐσομϑδοισι "ὃν 'ποίντα χρόνον πὸ
λεμέοιν Ξῶ ἐμ εὶ γοῦρ ἐνώρων ὥξηρ ἐνὸν ὑμῖν, οὐκαὐκοτεἐςὑμέαρ'ἦλϑον,ἔχωνλό
γους »οιούσδεικοιὶ γοῦν δύναμις ὑπαῦδ αὔθρωπον ἡ Θασιλῆός ὄξι, καὶ χεὶρ ὑππδρ μήκησ:
ἣν ὧν μὴ αὐ τίκοι ὃμολογήσητο, μεγοόίλα προτεινόν ταν ἐφ᾽ ὦσι ὃμολογίάν ἐϑέλουσι,σδιᾷ
μαΐξνω ὑπὲρ ὑμέων ἐν Τί βῳ τε μολιςαοϊκεμζνῶν “συμμάχων “ποΐντωΤνοἱείτοφθᾷ
ρομένων μολμίων Ὁ} αἱρετόν τι μετοζχίιον τὴν γᾶν ἐκτη μένων ἀλλὰ πείϑεοϑε. ολ-
λοῦ γα ὑμῖν ἄξια ταῦτα, εἰ βασιλδίεγεὃμέγαςμοιωίοισιὑ μῆν Ἑλλήνων τοὺς ἁμουν
χοίσνες ἀπιεὶς,θὲλᾷφίλοςπενέαϑε.αλέξαυοίδοςμϑὴ,ταῦταἔλεξε"λακεσίωμιόνιοιἢ,
πυϑόμονοι ἵκάν αλέξανοίοον ἐς Αθήνοιο᾽ἐξὃμολογίηνἄξοντα. τῷ θωρδαβῳ Αθηναίες,
αὐαμνησϑέντος τῶν λογίων ὥς σφεωο᾽ χρεῶν ὅ8ι ἅμα τοῖσιἄλλοισιδωριδῦσιἐκπί --
ἼΤῳν ἐκπελοποννήσου ὑπὸ Μήστον τε Καὶ Αθεναΐων͵κουτὰτεἔσφξωνμὴδμολογιί-
σῶσι τῷ τιδέσᾳ Αϑηναῖζοι-αὐτίπουτίσφιἔδοξεπέμπεινἀγγώλαο.καὶδὲσμωζτηε
ὥςτοὺ μοῦ σζρέων γίνεϑας τὴν μουτοΐςοισινὦποινέμεινανγοιῷδΑθηνοῖοιδιαξίξοντες,
4 ἐπιςάμενοι ὅτι ἔμελλον λακεσῖχε μόνισι πσεύσεαϑν ἵδκοντοι πτοιροὶ ηοὗ Θαρθουΐου ἀΐζ.
γυλον ἐπ᾿ὁμολογίᾳ.τὺϑόμῆνοίτοπίμι{νκουτοὶτοίλοςἀγγίλες,ἐπίτηϑεςὧνἐτρίδυν,
ἐνθεικνύμονοι τοῖσι λακεσῖχι μορίοισι τὴν ἑωυτῶν γνώμην. ὡς δὲ ἐπαύσχ λέων Α-
λέξανοίος͵διαϑεξάμονοιἔλεγονδιἀγὸΣ'ποίρταςἄγγελοι:τηρῖϑὔπεμμανλακεσίκς
μόειοι ϑεησομῆδουο ὑ μίων, μήτε νεώτερον ποιέφν μηδὲν κουτοὶ τὴν ελλάσδε, μήτελότγους
ἐνδέμεαϑ» "ποιρὰ τοῦ βου βουρου οὔτε γαὺ δίκαιον οὐσδι μῶ τ οὔτε νϑσμον φόνον,8,
γύγε ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐσικμδϊσι.μῆνδὲδηὴκοοὶδἰβ,“ποΐντωνἡναςοιπολλῶνἔϊγεκου.ἐ-
γείραιτο, γοῦν αὐνδεηγὸν πόλεμον ὑ μέϊς, οὐδὲν ὑμέων δουλομένων“κοτὲ"περὶτῆςςὑμετέ-
ρηςαἰχίϊςδπονἐπένερ-νεῦδὲΦόμ'4κοὰἐςπᾶσιντὴνελλάσδε«ἄλλωςτό,τουτί-
ὧν ἁ-ποίν τῶν αἰίους τενξα9» σου λοσνωΐες τοῖσι Ἑ λλησὶ Αθεηνοίίους ; οὐσδιμῶς αὐάφῳ.-.
ηόν. δἰτινόι' αἱ κουτοὶ τὸ ποΐλαι Φαΐνεοϑε πολλοὺς ἐλόυϑερώζεντος αὐϑρώπων. πίε
φομένοισι μένοι ὑμῖν, σμυαλβθόμεθα.κοὶ ὅτι κου πο ἐπέρμοϑε διξῶν ἡ 8. κοὰ ὅτι οἷ-
 9 φϑόρηοϑεχοδιον ἤδη πολλόν αὖτὶ υτζῴων δὲ ὑμῖν λακεσίχςμὸνοἱτετὸὦσύμμαλρι
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τινὃδρμεώύμοροσ,ἔπεμπε κουτοὶ ποὶ χρυςήρια αἴοδα δρωπία γένον "τῷ, οἰὐομα ζῶ.
μῦς, ἐντειλάμενοσ' πτοὶντοιχᾷμιὰν χρησιίμᾶνον ἐλθέϊν, πᾶν, τὰ το ἰω στοὶ ἀχοπειρύσα.
ϑε δντι μῶν βου λόμνοσ ἐκμα ϑέήν πρὸς τῶν χουσκοίων ταῦσα ἐνετίλλετο, οὐκ ἔ-
χὸ Φραζοικισὺ γοῦρ ὧν λέγωταε. δοκέω δ᾽ ἔγωγυ παϑροὶ τῶν ποιρεόντων πρηγμάτων,
τοτὲ οὖκ ἄλλων πέρι πέμεζαειαὗτροδμῦς ἔςτο λεβάσφαν ἀπικόμονος φαίνωται, νὴ
μεοϑᾧ πείσεις τιδν ἐπιχωοΐων αὐοΐρα, πουται γι ποιρὰ τροφώνιον.") ἐς ΑΘοὐ ποὶσ'
δώκέωνοἱ πικό μονος ἀδὲ[ πὸ χρυκήριον,μοὶδὴκαὶἐςΘήβασπρῶταὡςἀπίκετο,“ξ
» μ,τῷ Ἰσμιυΐῳ Απσόλλωνι ἐχρήσχτ ἴςι δὲ κουτοί σόν ἐν ολυμπίμ, ἱ ρόϊσι αὐδηθϑι
χουσηριάζεϑαε'ὥξιηοδὲ,ξέϊνόντινακοὰοὐϑεβαῖονχρήμασιπεΐσοις, κουτοῖῶ ἡμισο ἐφ
ἃ μφλαρβίαον" Θηβαίων ὃ δδενὶ ἔξεσι μον τεύεοασε αὐόϑι ἋΣ τόδε, ἐκέλδυξ στρεας
ὁ ἀμφλαράος δ, χουξηρίων περι θύμονος, διό τιρα Οσύλονται ἑλέϑαε υτέων ἑῶυ
τῷ ἡ ἅτε μαύτι χρέεαϑι,ἢἀτεσυμμάχῳποῦἑτέρουἀπεχομένουςδδὲ,σύμμοιθνμάν
ἔΐλοντο εἴνοιε.δ᾽α ζῶο μϑὺ οὐκἔξεςι Θηθαίων οὐ δευὶ αὐὐόϑικοιταῖοι μηθίοευτότο
ὁ θωῦ μα μοι μέγιςον πενζαϑν λέεταιὺπὸΘυβαίωνὁλθᾶνοὐδαονδϑρωπέαμαπερι
τρωφώμωνον "ποίντοτοὶχρησήρι,κοὰἐςοὔΠ7ὥσυΑ'πόὅλῶνοςτὸτίμονος.ὦξωρ5.
τὸ ἱρὸνκουλέετοιι μὲν πον ἔστ ὃ Θη βαΐων,κίετοι ὃ χοῦν τῆς κωποιῖδος λίμυυς,
πρὸς οὐρεὶ ἀγγο τούτῳ Ἀκροιῷαςπούλιοςὃςἄξιο»"5ἱρὸνἔππεῖτε"ποιρελθέϊναὃνκα.
λεόμονον ἄξίηον Μαθὶ, δ“ πεοϑοιί οἱ τῶν ἄςώῶν αἱερεγοὺς αὐοίδοιο᾽ Ξᾶς ἐγὸ “ον κοινοῦ, ὡς
ἀπογρα(ομούους τοὶ ,ϑεασιεῖν ἔμελλε"κοι πρόκα το τὴν πρόμαντιν Θαρξαρῳ γλῶσ
σα χρᾶν, κοεξ τοὺς μὴ ἑπομένους πῶν Θυθαίων ἐν θωύμασι ἔχιαϑ» ἀκϑύοντοαις Θουρθά --
ρου γλώσσης αὐτὶ Ελλοΐδος.οὐὃἔχεινὅ,τιχρήσονται τῷ ππλρεόντι πρήγματι" δὲ
δϑρωπέα μαῦ ,ὑαρ-ποίσαντοι παρ᾽αὐτέωντῆνἐφ δον. δέλτον, τὰ λεγό μονα ὑ τοῦ
Φ' προφάτιω γράφῳν ἐς αὖ τήγιφαύαιὃ καρίᾳ μὲν γλώσσῃ χρᾷνοσυγυραἄμενονἢ,
χεῦϑας ἀπιόντοιἐςΘεοσοιλίίῳ«Μαρϑόγιοςὃἐπιλεξάμενοςὃ,τιδὲἰὠλέγονταπὰ
χρησήρισ,μδς τοῦτα ἔπεμψε ἄγγελον ἐσ Αθόνοιο᾽ Α λέξανοίοον ὃν Αμωύπεω, αὖ --
φρο μακεδόνα, ἅμα μὲν,ὁτίδιπροσκιδίσν'διτ ὅσοι ἔχ᾽ Αλεξαϑοβοσυ γοῦ ἀδελῷε
ἰω τυγαζίω,Α μαύτεωδὲβυγατόρα,Βουβουρηςαὐὴρ΄πέρσηςἔοιἐκτῆςοἱἔγιγόνεεΑΞ
μαυΐτασὃἐντῇ Αοἰκἴχων Ὁ οὐὔομα ἠ8 μηβοποίερροςᾧ,σὴἐκΟασιλῆοςτῆςΦρυγίης
ἐδόθη αλάβαυσνι πόλις μεγάλῃνεμεοσθαει μα το ὃ Μουρδόνιος πυθόμονοςὅτιπρόξς:
γός το ἀἰ,κοιὶ60 δδ γέτηο δ Α λέξανοβοσ' ἔπεμπε"ηοὺς γοὺ Αϑηναΐους οὕτω ἐδόκεε μά:
λιςὰπροσατησυλοε, λεῶν το πολλὸν αῤα ἀκούων ἕτγωι μὴ ἄλκιμον,τοῖτοπουτοὶτί,
ϑάλαασαν σμυτυλθντοίσζϑιποθήμαύτοιπουτοργοῖστμένους,μάλιςαΑϑίωασλουσἡπί--
τατοντουτίωνἡπροστενομίγων,κοιτηλππιζεδ'πετέωςτῆςθαλάοσηςκρατήσειν,τοῖπερ
ἰϑ καὶ («πεζὰ τοἐδόκες πολλῷ ἔναε κρέατων «ὅτω το λογίξζε κουτύαϑϑέδιτοῦ
πρήγρκατοι ἔσραϑε τοδν Ἑλλυνικῶγυτοίλοι σ᾽ αὐ κοιὶ τοὶ χουσήοια ταῦτο ὦ ποολίγᾷ
συμβουλδύουτοι σύμμαλον τὸν ἀθηναῖον πτοιίεαῦν οοἵσι δ πειθόμενος, ἔπεμπε: 718 δὲ
Αλεξανοξου πτούτρυ, βδομος πνέτωρτ'ὅν διίκκως 68)ὁκτησοίμονοστῶνΜακεδονῶκὶ
τὴν τυραννίσιβόππῳτοιᾧδεζξΑργεοςἔφυγονἐςτλλυρισὺςτῶντημονβἀπογόνων'
τᾶς ἀδϑρλφεοὶ,ταναΐηςΤενκοὰΑὐμοπος,Κοὶτιδρσιίκκῃοἐκὃτλλυριῶνὑπερβαλόν-
πεὲς τὴν αὔω μοιεδονίἰὼἀπίκοντοἐςκεδαίηνπόλιν"ἐνθαῦτανὴἐθήτευονἐπσὶμι--
(γνῷ παροὲ τῷ Θασιλίϊὁμὰἡσσουςνέμωνδὰ,οὖςὃδὲγεώτατοσ'οὐπίωντ'δλδιίκ
κηφ τοὶ λεπτὰτῶν προδάτων- ἔζωνγαρ “ο΄ποίλαι καὶ αἱ τυραννίδες τῶν αὐ θραϊ πετῶν.
βθρεδι βμακια μόνον ὃ δίμος. ἡ δὲ γωυὴ τοῦ Θασιλῆος,αὐτὴτοὶσιτίασῷ1ἔπεσ:τοούκως δὲ ὁπ8ὃοὐδηοςτοῦτοῶιδὸςτοῦθυτὸςτοῦ τι δν διἠκκεω,διπυλήσιοο'ἐγίνῳῬ
αὐτὸςἑουτῷ-ἐπεὶὃαἰὰὶποὺτὸὥξιηρἐγίνετο,εἶπεπρὸςτὸν αἸοβαΐων τῆς. ὡς δεἢ
κουσὲ ἐ-ὴ λϑέ ὦ αὐ τίνα; ὡς εἶα τέρουοἡΦόβοιἐςμέγατοι κοιλέσας δὲ τοὺς θῃ τοιτὶ
προιγόρδυξστρ! ἀπτοιλλοίοσεοϑν ἐκγίϊς τῆςἑωυοὔ: δδὲ, ηον μιιοϑὸν ἔφαίαν δύκοιοκςϑῖνοις ἔπολαξόντας,οὕτω ζει οἵακ. ἐνθαῦτα ὁ Θασιλοῖς τοῖν μιιοϑοῦ πέρι ἀνούστιςἦν
γα κοωτοὶ τὴν κουπυοσδόκζωἐςτὸνοἶκονἐσίχωνὃἕλιος εἶπαι ϑεοδλαξὴς γενόμονοσ',μὶ
οϑὲνὁὑμξιἐπὸὑμέων ἄξιον τόνδεοἔτο διίσῖο μι.διείξαο᾽τὸνἡλίον.ὃμὲνδὲταὐοὐδ
το καὶδΑόδοτοςδιπρεσχύτοροι, ἕτα(οιν ἐκπετσληγμένοι ὡς ἤκονίων ταῦτα -ὃ δὲ
αν σ᾽, ἐτύψχανς γον ἔχων μάχαεραν, ἐππχο τοῖδι, δεν μεθα ὦ Οασιλϑ πὸ, σδισιδὶς;,
περιγραφᾳ τῇ μαχοίρμὲς ἡ ὕσοεφος οὔ ὀἴκου οὸν Ἡλιογυπεριγράας ἡ ἐς νύ λῸν
Τὶσ αβυξέμονοςἐκποῦἡλίου,ἀποὶλλάοσε»αὐχέςτοΙὺὦμεταὐτονδμὲνδ,ἀπίς
σιν τῷ ἢ βασιλίϊ σημαϊνᾳτις.τῶνπριρέοϊῶνδιόντίχρῆμαπονίσειςὃπαῖς,κοὶὧδ
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(ιὺ νόῳ ἐκείνωνὃγεῶτοιτοςλάβοιτιὰ δεδομθέα. δδὲ ταδτα ἀκούσας, καὶ δέω ϑεῖς,πέμπειἐπ᾿αὐοὺςἹ-ππέωο᾽ἀπολίοντοις«ποταμὸςδέὅξιἐντῇχύτρᾳτούτῳ,τῷ,θύουσι
ἡ »υτέων τῶν αὐοοῶν ἀπ Αργωος ἀπόγονοι σωταριαδτος ἐπεῖτε διίθείων οἱ το μενί
σέο,μέγασοὕτωἐῤῥύη,ὥςτετοὺςἱ'-ππέωο᾽μὴὁἵουςτεγυνέσϑαεδιαθίμδαε:οἱδὲὧπι--
κόμινοιες ἀλλίω γὴν τῆο Μακεδονίης, ἄκυίεν πέλωσ᾽ τῶν κύπτων τῶν λεγομωιὨ
ὥγαι μἱ διω οὔ τορδιίίεωὃντοῖσιφύσταιαὐτόματαῥόσοε,ἕνἔκοισον ἔλον ἑξήκοντα
φύλλα λμὲτοὺ αϑοφόδοντοατῶνἄλλων.ἐν«ούταισικοιὃσιληνὸςτο σικόποισι--
λωὼς λέγωται ὑπαὶ μακεδόνων.ζασθὸ δὲ τῶν κήπων Ἔρος κέε τοῦι,Β δήμιον νεύομαι,
ἤθατον ὑπὸ χει μῶτοσ ζυθόδτῳ δὲ δρμεώμῆναὡςταύτανἔορν,,μουτεςΘέφοντο"ὴτέ
ἀδλίω μακεϑονίην.ἀγὸ »ύτρυδ48τδολίκκεω,Αλέξανοίδοοὧδεγωγόνεε.ἃμαντιω"σαῖς ἰω Αλέξαφοίος. αμαΐτεςδὲ, Αλκέποω.α λκέτιωλ,ποὶτὰ ἣν Αέροπος ἦν ὃ, φί
λισσθφ' Φιλίσαον δὲ, ἀροῖος.ἶδ ὃ, δὴ διίκκησ'ὃκτησιάμῆνοςσέωὼ αβχήν-ἐγογόνεε Δ
δὴ ὧδε αΑλέξανυροςδμαύτρω.ὡςδὲἀπίκετοἐς τὸς Αθίωδαο᾽ πεμφθεὶσ ὑπὸΜο-δονίου,ἔλεγο τοῖδε. Ανοίοσῖν ἀθίμωναἶοι, μουρϑόνιου τοίδε λέγφιμοὶἀγγελίηἧκεδ
βασιλῆος, λέγουσι οὕτω." Αϑίωοαίζοισι τοὺς ἁμορτοίσοις τοὶς ὑ ἐκείνων ἐς ἐμς γενομέ--
γα ποίσοις, μετίαμενναῦ το ὧδε Μουρδόνιε παοίειὥξορμ᾽,τὴνγιῖνστρ!οἰπόδυσ'.
ἥβηδὲ ἀλλίω προσ ταύτῃ λέϑων αὐ οὶ,ἰδτινααὐἐϑέλωσι,ἐόντοςαὐόνομοιἡρά
τὸποίντοίστρι, (ὁδὲ βούλωνταέξγωἐμοὶὃμολογίάν,αὐόρθωσονδιἐπὸἐνέπρεσο,.
τουτέων δὲ ἀπιγμένων,αὐαγικαΐωοἔχειμοιποιίᾷνταῦται,(ὦμὴ"9ὑμέτερον οὔτιον
τένῃτοι λέγω δὲ ὑ μὲν τάϑιεϊγαῦ τί μαάνειϑε πόλεμον (ασιλᾷ]αὐταφεδμωνοι, οὔτο
αὐ ὑπερδάλοιοϑε,οὔτδιοίτεἐφὲαὐτέχειντὸνπτοίνταιχρόνονἄϑῳτεμί γον τῆς Ξ6Ν-
ξεωςοατη λασίης τὸτλῆϑ0σ᾽,κοιὶ τοὶ δβ,γον πσινθαύεοϑε δὰ κοι πὴν ναῦ'ποιρεοῦσάν
μοι δαμινὡςτοκοὰ(ὦἡμέωσ᾽ὑπερβάληιϑεικοὶνικήσητε,τοῦαϑρὑμῖνοὐδεμία
ἐλπὶς ἀπϑρ δ) φρονέοιτε, ἄλλη ποιρέςοωκ ποσλλασλησίη" μιῇ ὧν Θουύΐληοϑε ποιρισούμε
γοι βασιλέϊ, σέρειϑοιε μὺ τῆϊς κόρης, θέφυ δὲ αἰεὶ περὶ ὑμιίων ἑ ωυτέων,ἀλλο μουτοι λλά
σοϑϑε" ποιρέχει δὲ ὑ μῆν κοίλλιτα κουταιλύζεαϑς (Οασιλῆος ταύτῃ ὡρμημῖνου,ἐ5ε ἰλδ
ϑεροιἡ μιν ὁ μακχκίίῳω (ἐν ϑέμενοι αἴ το δ λου,κοὰ ἀποΐτπο' «Μαρδόνιος μὲ ταδ'
χα ὦ Αθίωαϊοι ἐνετείλαγό μοι ὄπαι πρὸς ὑ μέοιο. ἐπὸ θὲπιρὶ μὲν δθνοίης τῆς πρὸς ὗ
μέασ᾽ ἐούσησὦ}ἐμύδ,οὐδὲνλέξωὁδὲαὐνωῦπρῶτονἐκμάθοιτο"προορίζωδὲὑμέων,“πεί,ϑείϑας Μαρδονίῳ. ξνορέω γοῦρὺ μῖν οὔνι δἰοισῖ το ἐσομάδοισι ηὃν “τοῖντοὶ χρόνον πὸ
λεμέεν Ξῶν Ἐμοὶ γοὺρ ἐνώρων ἄξω ἐνὸν ὑμῖν, οὐκαὐκοτε ἐεὑ μέασ' ἤλϑον, ἔχον λό
γους Ῥιούσδεικολ γοῦν δύναμιν ὑπσῦδ αὔϑρωπον ἡ δασιλῆδς ὕξι, κοὰ χεὶρ ὑσπδὺ μόκησ'
ἣν ὧν μὴ αὐ τίτοι ὁ μολογήσητο, μεγάλα προτεινόντων ἐφ᾽ ὄσι ὃμολογίάν ἐϑέλουσι,διᾷ
μοξνῶ ὑπὲρ ὑμέων ἐν ζύ βῳ τε μοίλιςα οἷκεμένῶν Ὁ συμμάχων“ποΐν των,οἱεἴτο φθᾷ
ρομένων μολιίων 0} αἰρεγόν τι με του χῥκιον τὴν γῆν ἐκτη μένων ἀλλο πείϑεοϑε. ῦλ-
λοῦ γα ὑμῖν ἄξια ταῦτα, ἐ βασιλδίεγιε ὃ μέγας μοιωίοισι ὑμῖν ελλήνων τοὺς ἅμου
τοϊσοες ἀπιεὶς,θὲλέφίλοςπενέαϑ».Αλέξανοίροςμδὲ,ταῦταἔλεξε"λακεσῖχιμόριοιὃ,
πὸϑὅμονοι ἥκᾷν Αλίξανοίοον ἐς Αθήνοιο᾽ ἐς ὃ μολογίην ἄξοντα τῷ Θαρδαβῳ Αθηναίας,
αὐαμνησϑέντος τῶν λογίων ὡς σφεαο χρεῶν ὅξι ἅμα τοῖσιἄλλοισιΔῶριδῦσιἐκπΐ--
“74ν ἐκτιελοτσουνήσου ὑ πὸ Μήσίον τε Καὶ Αθηναίων,κουταιτὰἔσιφίωνμὴὃμολογε΄.-
σώσι τῷ τιδέσᾳ Αϑεναῖοιοἱτίκοιτίσφιἔδοξεπέμπεινἀγγέλασ.κοιδσιωυζαιπε
ὥοτοὺ μοῦ σφέων γίνεαθαε τὴν κουταίςοισιν "ἰ ποινέμειναν γα δ Αθυνοῖοι δια ίσουτες,
δ ἐπιςοίμενοι ὅτι ἔμε λον λαμεσῖχε μόνεοι τύ σιαϑε ἕϊκον τοι ποιροὶ “οὗ Οαρθουου ἀζ.
γυλον ἐπ᾿ ὁμολογίῃ πυϑό μῆνοίτοπέμιφνκουτοὶτοΐλθςἀγγέλες,ἐπίτηϑιςὧνἐτρίδυν,
ἔγδεικυύμωνοι τοῖσι Λακεσῖχε μονΐοισι τὴν ἑωυτῶν γνώμην. ὡς δὲ ἐποιυσοοΡ λέων Α.-
λέξανοίρος,διαλιξάμονοιἔλεγοιδὶἀγὸΣ΄ποίρταςἄγγελοι.ηρῖὁὔπεμψανλακεσῖκε
μδινοι ϑεησομβῥουο ὑ μίων, μήτε νεώτερον ποιέφι μηδὲν κουτοὶ τὴν ελλάσδε, μήτολόςους
ἐνδύκεοϑν 'πποιρὰ τοῦ βουρ βουβου οὔτε γοιὺ δίκαιον οὐδε μῶ᾽ς οὔτονθσχονΦόνον,8,
τέγε ἄλλοισι Ελλήνωνοὐσαμόϊσι-ὗμῖνιδὲδῃὴκοοὶδἰᾳ,πτοΐντωνἡναςοπολλῶνἔνεκο.ἐ-
γγεΐροιτε, γοῦν δνδὲ ὃν πόλεμοι ὑ μέϊς οὐδὲν ἡμέων δουλομένων-καὶ "περὶ τῆς ὑ μετῴ-
ρης αἰχῆς δἀπον ἱπένε»-υεὦδὲφόνᾳκοὰἐςποῖξιντὴνελλάσδαε.ἄλλωςτε,τουτέ-
ὧν ἁποίντων αἰτίους τενξαϑ» σ'συλοσιωΐες ποῖσιἙλλησιΑθηναίους; οὐσοι μῶς αὐάαοί-.
έν. δἰινσῖν αζεὶ κουτοὶτὸ ποίλαι Φαΐνεθϑε πολλοὺς ἐλέυϑεροΐθντος αὐθρώπων" πίε
φομένοισι μένοι ὑ μῖν, σμυαλθόμεθα.κοὰ ὅτι κουρπωνἐφέροϑε διξῶν ἡσὰ.,κοὶ ὅτι οἷ--

’ Ψ ’ 2 ν , "ες Ἂν ͵ νοι, ἢἐφϑόρηιϑε χοόνον ἤδᾺ πολλόν.αὖτὴοουτῴωνδὲὑμῖνΛακεσίωμὸνοἱτετὴὁσύμμοαιγρι
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ἐποιγγάλλοντοιγὼαἷκαςτοκοὰτοὶἐςπόλεμον ἄγρκεπ οἰκετίων ἐχύμῶα “ποίντα
ἐπιθρί1ἠνἔστ'αὖὁπσόλεμοςὁδὲβυγεςήκε"μὴδὲὑμέαο᾽ λέξανοξοςὃμακεσθὸναὐα
γυσι,λεΐνα᾽ τὸν Μαρδονίου Λόγου «τούτῳ μῆὺ γοιὺ ταῦτα. ποιητῴα ἔξ τύραννος τὰ
ἐῶν,τυραΐνῳ συγηκατοργοίζετοιὑμῖνδὲοὐπσοτητέία,πόδδ)τυγχάνετεΦρονέον--
τος,ἐπισαμίδοισι,ὡς βαρ βαῤοισί ὅξι οὔτε πιςὸν,οὔτο ἄλεθες οὐδύν «ταῦτα ἔλεξαν οἷ
ἄγγελοι,Αϑίωαὔοιδὲ,πρὸσ'μὲνΑλέξανοίοονὑπεκρίναν:παῖδε.καὶαὐοὶἄοργιέ-
πιςυίμεθα,ὅτιπὸλλατσλησίῃὅδ)τῷμήσιῳσιωθαμισ,ἤαθν ἡ μῖν' ὡςτο ὁδὲν δέφ ὥβιορ΄γε
ὑνάσιίζᾳνἀλλθμωσ'ἐλδυϑερίζωσμεηῇὀμῆνοι,ἀμανδύμεθαοὕτω;ὁκωςαὐκαὶδιωυώ-:
μεθαιδ μολογί με δὲ τῷ βαρ δούλῳ μήτε σὺ ἡ μέωιο᾽ πειρῶ αὐα-πείθν,οὐτεἡμέεο'πεὶ
σύ μεθα. νωῦτο ἀποίγγελλε Μαρδονίῳ ὡς αϑίωναῖοι λέγουσι,στ᾿αὐὃἭλιοςσἱαὐσἰὼῶ
ὑδὸν ἐμ,τῇ σόν καὶ ναῦ ἔρχωτοιι ,μή κοτε ὁμολογίσειν ἡμέαο Ξ6Μ ξμ; ἀλλὰ «ϑεδὶοὶ τς
συμμάᾳθισι πίσίιοἵμεὲνἐπέζιμὲνἃμανόμονοὶ,κουὶτοῖσιῃρῶσι.τῶν,ἐκᾶνοςοὐδεμίίωὅπιν ἔχον, ἐνέπρησε, τούς το οἴκους, καὶ τὸ ἀγάλματα.σύτοτουλοιποῦλόγουοἔχωΚα
"οΙσύσδε,μιὴἐππιφαίνεοΑθέμυαζοισι-μιὴ δὲ δοκέων χρεςοὶ ὑπουργίζάν, ἀϑέμαςαι ὀβοϊφκα
πποιροίΐνεε «οὐ γάρ συ βουλόμεθα οὐδὲν ἄχαρι πρὸς Αϑίμαλων “ποιθέϊν,ἐόντοι πρόξνόν
τομαὶ φίλον. πρὸς μὴν Αλέξανοβον τωῦτα ὑπεκρίναντο.πρὸςδὲοὖςἀχὸσ΄ποίρτες
ἀγγέλες, τάδε. τὸ μᾶὸ ὁδιέϊσοιι Λακεσῖχε μονίος μὴ δμολογήσωμοντῷΒαρβουβῳ,κουὺ
το αὐθρωπσηῖον ἰώ - ἀ τοῦρ αἰαγοῶςτε ὄϊοιτε ὑθεπιςοί μονοι τὸ Αθίω σέων φρόνημα ἀῤ-
ῥωσδῆ(οιὅτιοὔτεχρυσόςδξιγῆςοὐσδεμόϊϑι“σοῦηος,οὔτεχύρηνοίλλεϊκοὰ ἀαβετῇ μέ
γαὺ παϑροφόμουσιυτο,ἡμέϊςδὲξοΐμονοι,ϑέλοιμοναὖμησδιίξεντεςκοιταϑουλῶσουισώ
ελλάσϊκ: πολλάτο δ) μεγάλα 0 τοὶ διακω λύονται ταῦτα μὴποι ἐάν, μήσ'ἰὠ ἐ,9ί.-
λῶμον. πρῶ τα μὲν κὴ μέγιςα7"ϑεῶντοὶἀγοίλματὰ 1ὴ τὰ δκήματα ἐμπεπρεσμέ-
να τς Ἰ)συΐκελω σμένα,ΕἸσιὴμὲαὐαιγκωΐωσἔχειπιμωρενὃςτοὶμέγισαμᾶλλονἤπερ
ὃ μολοπέφν τῷ ταῦτα δ γασαμένῳ. οὐὐηςὃ,ἑλληνιωνὅμαιμιόντερὸὁμδγλώοσον.
κοὐὲ θεῶνἹοὔού μιατοῖ τὸκ "νὰ κοιὶ θυ σία, ἤθεοξ το ὁ μότοποι. ὧν κοὰ προδοτῶς γυνέαϑν
αϑίωυαζους οὖκ αὖ 6) ἔχοι . ἐπίσαοϑέ τε οὕτω, ἃ μὴ πρότερον ἐτυγααίνετε ἐπιςαῖ-
μένοι, ἔστὶοὐ καὶ εἰς περί Αθίωναΐων,μυηοῖθεμᾶὃμολογίσονταςἢμέο,ο᾽Ξ6}ἔν"ὑμων
μᾶνρι ἀγοίμεθα τἰμ προνοίζω,τἰιὺπροοοὺμέαο᾽ἑοῦρων,(ὅτιπροείδετεἡ μέων οἰκοῷ,80--

φημένων οὕτω, ὥστε ἐπιθρέψαι ἐϑέλφν ἡ μέων “οὐς οἰκέτας. καὶ ὑ μῖν μὴ καὶ χά-
θι5 ἐκπεταλήρῶν.ἡμέσιο' μέντοι λιται οἠσομῆν ὅπωοόκως αὐ ἔχω μεν, οὐδὲν

λυπέοντες ὑμέασ᾽ ναῦ δὲ ὡς οὕτω ἑλόντων, φρατιὴν ὡς Τοίλάσοι πε
πέμπετεὡςγὴνἡμεῖςεἰποίζομεν,οὐκἑπολο'χρόνον“ποιρέςομι ὃ

βου βαχοσ ἐσβαλῶν ἐς σίῶ ἁμετῴρίω,, ἀλλ᾿ ἐπεισοὲν
τοίχίσοιπύϑητοιπίωἀγγελίζωὅτιοὐδὲυπσοιὰ-

σϑμεν τῶν, ἐκεῖνος ἡμέων προσιδέετο,
πρὶν ὧν ποιρέϊναι ἐκεῖνον ἐσ τὴνΣ

ΑΠικίω ἡ μίασ᾽ κομρόσ' ὄξι
προβοκθῆίοα ἐς σὼ

ΒΟΙΦΊΙΗΚΙ ἐ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΟΓΔΌΗ.
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ἐμῖν, ταῦτα ὑ-πσοκοναμθθων Αθἑυαίων, ἀπτο λλάοσοντο
ἐσ Σ ποίρτονομουρδόνιοςδὲὡςὦἀπσουοτήσαςαλέξανοξβοσ
οὶ ποιρὰ κθίωαλων ἐσάμινε,δε μηϑεὶο' ἐκ Θεσσαλίαςἥτεσἰὼ
τρατιΐο απουδιῇἀδϑὲὺτοὶσ'Αθἰυύαο᾽.ὅιουδὲἑποίφοτεγίνοι--

τὸ,τούτουςποιρελάμβαμε:ποῖσιδὲ Θεσκλίησ ὑγεομθέοισι,οὔτε τὰ πρὸ ον), πιπρυγμένα μετέμελε οὐδὲν, πσολλῷ τε
μᾶλλον ἐπῆγον τον πιόβ σὴν.) συμπροίπεμ.ϊέ το Θώρηξὁλὴ
οιοσοῖος ΞόΝ ξεα φύγον τα,κοὰ τότε ἐκ τοῦ φανόμοὗπιαρεϊ-
κε Μαρδόνιον ἀδὲ πίω ελλάσνεἐ πεὶ δὲ πσυρδυόμῆνος γίνετοιι

ὁρατὸς ἐν Βοιωτοῖσι, Θηβαῖοι κουτο λάμβανον τὸν μονδόνιον.- καὶ (σε βούλόυον
κυτῷ λέγοντος, ὡς οὐκ εἰ χῦ ρος ἐπιτο ϑεώτερος ἐν ςρατοπεσιδύεαϑοιε ἐκείνου. οὐ
ἣὲ ἔων Ἰ(ναιἑνοισέρω, ἀλλ᾽ αὐτον ἢ ξόμενον, ποιέφν ὅκωσ' ἀμαχῃΤὶπέρποῖσανἘλ-
λάσθε κοιτοισοέατο: κοιτοὶ μὴ γοιὺ τὸ ἰουρὸν ελλέσαο ὁμοφρονέοντοισ', δίπσόρ κοιὲ
ποίρος ταυτὰ ἐγάνωσιον, χαλεποὶ ἔἴνοις παϑοι γίνεσϑαεκοὶ ἀἰπουσι αὐϑρώπσοσι.ἐδὲ
«ποιήσειαν τοὶ ἡ μεῖς -παρακνίομῖν ἔφασαν λέοντες, ἐξ4σ' ἀ τσύνως ἅποιντα ταὶ κεί-.
γῶν Ἰουροὶ ῥουλϑύματα »πέμπε χρήματα ἐς »οὺς διαναςτύον τοις αὐοίοουο ἐν τῇσιπὸ
λισιοπόμπωνδὲ,τέΕλλάσϊκδγαςήσεις.ἔνθδονδὲ"οὖςμὴτοὶσοὶΦρονέοντοιο', ῥη-
δίως μιδα τῶν τασιῶ τέων κουταςοέ ψοοεδιμὴὺ,ταῦτα(ὡωυεθούλδϑυον-δδὲ,οὐκἔπεΐ-
3..».οἰλαοἱδιοινὺσ'ἐνέσουιτοἱμόδου᾽ποὶςΑθἱυαοδιόύτεραἱλεῖνἅμαμῖὸὑτ᾽ἀγνῶ
μοσιυδπο, δΐμα δὲ πυρσοῖσιδδ'νόσων,ἐδόκεε βασιλέϊ δηλώσειν ἐόντι ἐν Σαῤόι!σι, ὅτι
ἔλοι Αθίμδαισὃσοὐδὲτότεἀπιυκύμῖνου ἐσ' σἰὼ α΄“ικίωὀὗρετοὺς ᾿Αθἰωαίου σ᾽ ἀλλ τα
“πὸ σαλαμζυι-ρὺς ταλάςους ἐπιιυθαύετα ἄνακ,ἂν τε τῇσι νηυσὶ, αἱρέει τε δῆ μον πὸ
ἄν «δὲ βασιλῆος αἵρεσις ἐς πίιὸ ὑσεραίίῳ πἰὼ Μαρδονίου ἐπιςοαταῖίω,δειοίμίυσος
ἐγένετο ἐπεὶ δὲἐναθέωδμσιἐγένε»Μουρδόνιος, πέμπειἐς Σαλαμῖνα Μμουριλέσδην,
εὔοδα ἑ δκασόνπιον,Φόνοντα τοὺς αὐτοὺς λόγους, οοὺς,κοὰ Αλέξανοξοοδ μακά--
δεν τοῖσι κθίωαζοισι σεεπτόρθμδυσε.. ποῦτα δὲ οδιδύτορον ἐπέσελλε,, προύχων μὴ
τῶν Αθηναίων οὐ φαλίωο' γνώμαν, ἐλπίζων δέ σφεοιο᾽ ὑπσησειν τίϊς ἀγνὡμοσύ -.
νης,ὡςδορυναλώενξούσηςτῆς αἰΠικῆρχρῃσ', κοὰ ἐούσης ὑπ᾽ ἑφυτῷ - πουτίων μν
ἥνειο; ἀπέπεμψε μουριλάδαν ἐς Σαλαμζνα, ὁδὲ ἀπαινι μῆνος ἀδὲ πὴν βουλίω, ἔ-
λεγῳ τὸ παρὰ μαρϑονΐου πᾶνδὲ βου λόυτέων ανκίδαο εἰπε γνώμιν, ὡς ἐσύκες ἄ -
μεῖνον ἔζγοιε ϑιξαμθέους τὸν λόγον γέν, στ. Μουριλίθησ' προφέρει ὑβονέϊκουι.ἐς τὸν
δὴμον ὁ μῖν,δῃταύτηνπίὸγναμηνἀπεφαΐνεῬ.εἴτιδὰδεδεγμκζυοςχρήματα παραὶ
Μμαρϑονίον, εἴτᾷ ὁ κοὺὶ ταῦ τοι ἑ αὐ σδινε » Αθανοῖζοι δὲ, οὐὐ τίπο; διεινὸν ποιη(οέμᾶνοι,δΐτε
ἵμ τῆς δουλῆο, καὶοἱἔξωϑινὡςἐπύϑοντοναϑοισοῖντις,Αὐυκίϑεα ποιτέλδυσοαν δάλ,
λοντες. ηνν δὲ ἑλληασόντιον Μουρι χίσαν, ἀπέπεμ|αν ἀσνέα « γενομένου δὲ ϑορύ--
δου ἐν τῇ Σαλαμῖνι πιρὶ τὸν Αυκίδία,, παιιυϑαΐονποιι τῶν Αθἰωαίων αἱ γωυοἷκόν
πὸ γινόμονον . σγακελδυσο μένη δὲ γωυὴ γωυαμκὶ, κοὰ ποιραλαβοῦθι ἀδὲὶ πίὼ λυκί -
δώ οἰκίίω, ἔεσαν αὐερκελέόῖο « καὶ πουτοὶμὴ λέν αὐτὸν πἰὸ γωωαὔποι,, μοντοῶ
δὲτοὶτέκνα «ἐς δὲ τὴν σαλαμῖνα σιέβησαν Α(ϑηναῖοι ὧδε «ἕως μὲν προσιδέκον:
ηδνὲκ τῇ ςπελοτοοννήσου ςοατὸν ἢ ξέν τιμωρύσοντάσζϑι,ἀδὲ,ἔμενονἐν τῇ ΑΠικῇ ὁ
ὃ πεὶδὸ,δι μὲν, μακρότοράτεκοιὶοολαίΐτοραἐποίεον,δδξ,ἐπιῶνκαὶ δὴ ἐς τὴν Βοιώ--
τίν ἐλώω»ὥναι οὕτω δὴ ὑπεξειο μέξιντό το ποίντα,κοὶ αὐτοὶ διέβν(α.ν ἐσ' Σα-
λαμξνα ἐς λακεσίκζμον το ἔπεμπον ἀγγόλσυξ, ἅμα μὲν μεμφομένου τοῖσι Λα--
κοσίχεμονέοισι, ὅτι “πϑὸιᾶσον ἐσβαλόνται τὸν ΒαρδαρονἐςτὴνΑαικῆν,ἀλλ᾽οὐ μιὰ
στρέωνἠντίασαν ἐς τίὼ Βοιωτίαν .« ἅμα δὲ λξστο μυύσοντας δ. σφι ὑπέρωτοδ᾽δ)-
σις μεταβαλοῦσι, ονσειν. προεϊτουιέ τε ὅτι ἐ μὴ ἀμανδῦσι Αϑηναίοισι, ὡς κοῖὶαὐ τοί
τινα ἀλεωρὰν δῇ ξησοντοίε . δ γοῦρ δη λακεσῖχε μόνοι, ὥρτοαζόν το ἄξιορυ ἡδὺ χρόνον,
χαΐ σζοι ἣν γανυ νϑια--πϑοὶ τολάσου “ἦγον τὸ “οὗ ϑεοῦ πορσύνφν “ἅμαδὲ“ὁτεῖος
σφι κα ἐν τῷ ἰϑϑιμῷ ἐτείχωονοὴ ἴδηι ἐποίλξᾳς ἐλάμιξανειὡςδὲ ἀπαίκοντο ἐς τὴν λακε
σίχέμοναΔι ἄγγελοι ὁ ἀπ᾿ Αϑεναΐων, ἅμα ἀπ μενοι ἔκ το μεγάρων ἀγνέλους,, καὶ ἐκ

» πλατοακέων, ἔλεον τοῖδε ὦπελϑόντεςἐπὶουςἐφόρους.᾿ς Ἐπεμανἡμέαο᾽
» Αθηναῖοι λέγοντες ὅτι ἡμῖν δασιλόϊκ ὁ μόσον, ἄζξηρ μὲν, τὸν χόρην ἐἰπιῤηνε .

ῬΡ
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. ἄορ δξι,συμμάλους ἐθελᾳ ἐπ᾿ἴσῃτεκοτὲὁμοίᾳποιἤ(ξιαϑ.αὖδυ το δόλου κοιὶ ἀποί τας.
» ἐϑέλᾳ δὲ ποὺ ἀλλίω χορον πρὸς τῇ ἡ μετέρῃ διδόναι,τίαὐαὐοἱἡλώμεθα.ἡμένδὲ,
» δία τε ἑλλήνιον οὐδεαϑέντοςκαὶσέἙΛλοῖσδεδιφνὸνποιδύμᾶνοιπροδοαΐαι,οὐκατπικι-:
» ψεσαμον, ἀλλο “ποΐντοι το ἀπειποίμεθα, κουέτσθρ ἀσεκαόμονοι ὑπ᾿Ὲλλίωϊων, νὴ πουται-.
» προδιδό μονοι,  πισοίμονοί τε ὅτικόβσδελε ὦτορόνὅπ ὁμολογίφν τῷ πόδσῃ μάλλον, ἢ--.
» περπαολεμίφν . σύ μῆὐ οὐδὲ ὃ μολογίσομον ἑκόντεσ' ἔξνγοιι « καιὶ ηὐ μὴν ἡ μέτερον οὕτω
ν ἀκίβδηλον ξὸν, νέμεται ἀδὶ τοὺο ελλίωεσ᾽ὗμέϊςδὲ,ἐςποῖσαυαῤῥωσιέζγότοἅπι
» κόμονοι,μὴὃμολογήσωμονΤῷ τ'όβσι,πεῖτο2εμάϑετετὸἡμέτερονΦρόνημασκφέ-
» ὧε ότι οὐσῖκ μᾶ προσίόσομονσἰὼἘλλάσδι,καὶσιότιτεϊλοςὺμὲνδέ,τονἸοϑμοῦ"ἐ-
» λαυγόμωνον ἐντελεῦ σι, καὶ δὴ λόγον οὐ δέγα τῶν Αϑίω αἰων “σοιζεοϑε, σωωϑίμενοί
» τοὺ μῖν τὸν Πόβ σὴν αὐτιώσεσθαε ἐς τίὺ Βοιωτί ζω, ,προδεδδόηουτο. περιείδετί το ἐσίθα--:
νυ λόνται ἐς τὴν ΑΙ κίω τὸν βου βοῦρον «ἐς μένγταν τὸ παρεὸν Αθἰωυαῖοι ὑμῖν μίω-
» συσι οὐ γα ἐπσοιήστοτεἔπιτηδέωςεναὖδὲὅτιτοῖχοςςοατιωἅμαἢμῖνἐκέλδυσαις
» ὑμέαο' ἐκπέμπειν, ὡσαϊηὸν Βουζξαρον δεκώμεθαἐντῇΑ΄Πικῇ,ἐπειδὴγοιἡμου-
» μὸν τῆς Βοιῶτίῃς, τῆς γε ἡ μετέρῃς ἐπιτηϑεῶτοιόνὅξιμαχί(ειϑαετὸΘριοίσιου“ππεσιΐ--

ον. οσ' δὲ αῤαἄφουσον ὃὶ ἔφοροι τοῦτο, αὐεξάλλοντο ἐς τὴν ὑτεραίην ἡ ποκρίνααϑο.
τῇδὲὑσεραίᾳ,ἐςτὸνἑτέρίωἄξων καὶ ἀδϑὲ δύιοιἡ μόλαοἐπουίεον,2ἡμόνηςἐςἡμέ-
ρίω αὐαῥαλλόμονοι.ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ,ηον ἰαϑ'μὸν ἐτείχιον, ασουδὴν ἔλον τος πολ
λίρ ποίντες τε λοποννήσιοι,κοιστρεἰμπρὸςτέλεϊὁσύξχῳεἴτσκετὸαἴτιον διότι ὧπι
τομένου μὴν Αλεξαῤοίοου ΤΦ μακεδόνος ἔσ' Αθἐμαο᾽, ασουδὴν μεγάλίω ὅποι»
μὴ μηδιίσοιι Αθυναίσυο',τότεδὲὡρηνἐποιήίιντοοὐδεμοίηνἀἄλλόγε,ἢὅτιὃἰαϑιμόςσφι
ἐτοτείλαςυ «κοι ἐδόκεον Αθηναίων ἔτι δεῖαι οὐ δέγιότο δὲδαλέξανοξοος ἀπίκετο ἐσ'
τὸν Α΄ἼΙικὴν, οὔκω ἀπετοτείχιςο, δγάξοντοδὲ,μεγοίλωςκονταῤῥωδακότεςηοὺρ
σόν σαο'. τέλος δὲ, τῆς το οἰσππθκρίσιος καὶὑβόσδου τιῦν Σ-ποιρπητίων ἐγίνετο 36-
ποὺς τοιόσδε. τῇ προτεραξῃ τῇς ὑφοῦτη ς πουταιοΐσιος μελλούσης ἐσραϑ», χίλεος δνό
ματι,οαὐιὴρ τεγιεύ το, δευυαίμονος ἐν λακεσιαί μου! μέγιςον, ξείνων 2 ἰφύρων ἕνα ἐπύ--
99» ποίεται λόγον, τὸν,ση οἱ Αθηνοῖζοι ἔλεγον. ἀκούξες δὲταῦτα ὃ κίλεος, λεγοιωξα
στρ! τοΐδε οὕτω ἔχει αὐοίο ιν ἔφοροι,Αϑηναίωνἡμὴνἐδυτωνμεαβϑμίων,τῷδὲΒαρ-
βωρῳσυμμάχωον,καζεσδο τεΐχωος δα. τοῦ ἰοϑ' μοῦ ἐληλαμζυου κρατεροῦ, μεγάλαι
κλιησιοίδες αὖοι πεπ έατοι. ἐς πιὸ πελοπόννασον τῷ τιόμσμ. ἀλλ ἐσχμούζτοπρὲντι
ἄλλο Αθηνοίοισι δόξαι σφάλμα τῇ ελλάσι ᾧ δονὃμδ,σφιπωῦσταὡνεβούλδυε.ἃ
δὲ,ἐν Φρονὶ λαβόντος τὸν λόγου,αὐπίοιφράσαντοςοὐλυτοῖσιἀγγέλοισιεἶσιἀπ
γμένισι ογὸ τῶν πολίων,νυκῈς ἔτι ἐκπέμπουσι πεποικεοφλίους Σπτο ρτιη πίων,"
ἱη]ὰ πιρὶξηοισον τοίξαντοσ' τῶνεἰ λώτων, Τιαὺσιχνΐᾳ τῷ Κλεομιβρόρυ ἐπιτοΐίξον-:
τος ἐξάγειν. ἐγίνε μὲν ἡ ἦγε μονέει πλάςοροου ον' λεωνίδεωνὶδὴδμϑὺἣνὅτιτοῖς.
ὑδὲ, τούτου ἐπίξοπός το, καὶ αὐεψιός «Κλεδμδροτοςγαὃπαὐσανίςωμὲ“ποιτῆρ,
Αναξανοίοίδεώδὲπρῖς, οὐκέτι πσϑριῆν, ἀλλὰαἰποιγατῶνἐκν᾽ἰω'μούτὴνςρα.-
πιὴν τῆν 5 τεῖχος δείμαστιν, μῶς πουδ'ται οὗ πσολλὸν χρόνον τινὰ βιοὺς οπίθανε .
ἀπσῆγυδὲτὴνςρατιὴνὃΚλεόμβροοςἐκοὔἰϑϑιμοῦ᾽,2,9,γέδι.ϑυομένῳἀνἀδὲτῷ
πόδσε, δήλιος ἀμαυραίϑᾳ ἐν τῷ οὐρομῷ - προσοιίρέεται δὲ ἑωυτῷ πιαυ(οωγίης εὖ -
ῥυαόμιοτοιΟῪσϊυριέοςαὐοίοαοἰκίηςἐόντατῆ'αὐτῆς . ἀμὺ, Φὰ (ιὼ πιαὺ σανίᾳ ὁ --
ξεληλύϑησον ἔξω Σ΄ποίρτης. ὁ ϑὲ ἄγγελοιὧσ'ἧμέρῃἐγυγόνες,οὐδὲνεἰδότες ““σϑοὶ
τῆς ἐξόδου, ἐπῆ λον ἀδϑὶ γοὺς ἐφόρους, ἐν νὐῳ δὲ ἔλοντος ἃποιλλάασειϑαε καὶ αὐ -
τοὶ ἀδὲτῆς ἑωυον' ἕκοισος, ἐπελιϑόνταςδὲ, ἔλεγον Τοΐσε..ὑ με μὲν ὦ λακεσιιεμόνοι
αορν' τῇδε μένοντος, Υ ακίνϑιά το ἄγωτε, κοὶὰ ποιέξετο κοιτοιπροθόντεο οὖς συμ-
μάλους . Αθηναῖοιδὲὡςἀσικεόμονοιοἰπσὺὑμέων,χότεῖτεσυμμάλων,νριτοιλύσον-
ταῦ τῷ πόδσὰ,οὕτωὅκωςαὐδιλνΐωνται.πουταιλυσοίμενοιδὲ »δῆλαγαὺ δὲ ὅτι σύμ --
μαηφ! βασιλῆοῦ γνόμεθα, συσρατουσόμεθα ἀδὲσέὼ αὐ ἐκᾶνοι ὑθηγίωνται . ὑμᾶς δὲ
Ῥενθδ᾽τον μαϑίσιοϑε ὅκοῖον αὖ τιὗ μᾶν 2 αϑοῶν ἐκ βαϊνι.ταδτα λείάντων τῶν ἀἂψ--
γέλωνδἔφοροιεἰπανἐπ'ὅρκου,κοιδὰφοκεήνἔοιἐνορεσιίῳτείλονταςἀϑὲποῦν
ξείνους . ξείνους γοῦρ ἐκοίλεον οὐδ᾽ Θουρβαβους. ἀϑὲὰ, ὡς οὐκ ἐσδάτες,ἐππερώτοοκς
Ἢ λεγόμενον ἐπειξόμενοι δ, ὑ7ἐ μα,ϑον πποῖν τὸ ξόν, ὥςτοἐνθωύματιγινόμενοι, ἑ-.
τσϑρόϑοντο τοντοαλάσην σδισόκοντος . (Δὺ διζ στρ τῶν περιοίκων Λαῖκασαιμονέωιδ
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ:

λὐγάϑες πεντααοάλιοι δισλῖται τωὐτὸ ἄξιηο ἐτρίεονοἱμῆν,δὴἐςἢἰϑμἡσέϊον»».
Ἀργᾶνι ὃ, ἐπεῖτο τάχιστα ἐπύϑοντο "οὖς μξὰ παυ(υνίεω θθεληλυϑότασἐκΣ-ποίρ-
χασ',πέμπουσι κήρυνο τῶν ἡ μϑβδοοϊόμων αὐδυρόντοῦηδὲοὐδίσονἐςσίῳΑΠΙκίω,
πρότερον"οὐτοὶΜαρδονίῳοἴσοϑιξάμῖνοιοκίσειντὸνΣ-ποιρτιήτηνμὴὑδιέναι-ὃσ
ἐπείτε ἀπίκεν ἐς τὰσ Αθίοο, ἔλεγωτοίϑε- Μαρδόνιε, ἔπεμιαὐ με Ἀργεῖοι Φρά -
σόντοζῬΙ ὅτι ἐκ Λα κεσίιέμοισο ἐξελήλυ.ϑεἡ νεότης, κοὶ ὡς οὗ σιαν α"οὶαὐ τίὼ ἔχειν
ἐσὶ Αργᾶοι μὴ οὐκ ἐμένα: πρὸς ταῦ τὰ τύγχαιςδ} Οουλϑυόμῆνος, δμδν, δὴ εἴποις
ποῦτα,ἀποιλλοίοσε ὀπίσω.. Μουρδόνιος ϑὲ οὖσα μῶς ἔτι πρόϑυμος ἰω μϑόᾳν ἐν τῇ
αΠικῇ, ὡς ἤκανσε ταῦ τοι- πρὶν μέν γωσπυϑίαϑε, αὐεκώχινε ϑέλων ἀδέναι γ “τοιθ᾽-
αϑιναίων, διοῖόντι ποηΐσουσι . κοὰ οὔτε ἐπήμαινς, οὔτε ἐσίνς γῆν τῆν Α΄ ΠικὴκΣ,
ἐλπίζων δ. πονὸς οὔ χρόνου ὃ μολογήσειν στρζοιο᾽ ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπειϑε,, πυϑόμονος
τὸν “ποίντοι λόγον, πρὶν ἢ οὖς μδκξ παυ(μινίεω ἐς οὖν ἰοϑιμὸν ἐμβαλέϊν, ὑπεξεχο -
ρεε"ἐμπρήσασ τὸτοὺς Αθίμασ᾽καὶἐἴτωντιδρϑὸνἰτῶντειχέωνἢτῶνοἰκημάτων,
ἢ πδν ἱρῶν, ποίντοι κουτα βαλῶν,καὶ συγχώσας νβίλαυνε τῶνδε ἐίνεμου- ὅτι οὔτε
ἱπποισίμη ἡ χρηἰώ ἡ Αἥικὴ οἶτον κῶ.ῥ συμξαλχῶν͵ ἀποίλλαξις οὐκίωὅτιμὴπουτοὶ σεινόν. ὡς το κοὰ ὀλίτυς σφέωο αὐϑρώπους ἴοωιν- ἐ βουλόύετο ὧν ἔποιναιχωρή-
σας ἐς τὰς Θήδωσ,συμβαλξν πρὸς πόλι το φιλίᾳ, κὴχόρι ἱπιτοοίμμοΜουρδδγιος
μῆνδὲ οὕτω ὑπεξεχώρες» ἢδὴ δὲ ἐντῇ ὁσιῷ ἐόντι αὐτῷ ,᾿λϑὲ ἀγγελίη πρόοϊξομοσ
ἀλλίω ςοατπιὰν ἔκᾷν ἐς μέγαρα, Λλακεσίχε μονέων γᾳ λίους. πυθόμονος δὲ τουῦ τοι νἐ βου-
λδύς»» ϑέλοων, ἄκως ούτους πρίων ἕλοι. οὕποςοίσ᾽δὲτὴνςοατιίω,ἤγιἀδὶ
πὰ μέγαρα. ἡ δὲ ἵσαος προσιλθοῦσα,, κοιτιππποίσχτο χοὐοίωυ τὴν Μεγαρίσα-ἐς
ταύτηνδὴ ἑποισοέτω τῆς εὐρώσης,τὸ πρὸς ἡλίου σιαύοιπος ἧ πσϑρσικὰ αὐτὴ σρα --
τιὰὴἀπίκετο" μὲδὲ ταῦται, Μουρδονίῳ ὅκε ἀγγελί5, ὡς ἁλέόι ἔσαν δὶ Ελλίωδἷν
ἐν τῷ ἐμῷ οοὕτω δὴ ὀπίσω ἐπορδύεοδὰ Δεκελέίης - ὁ γοῦν Θοιωτοίρχοε μετε πέμ
αν τοῦς προοώΐρους τῶν Ασωπίων . οὗ Ῥιδὲ αὐτῷτὴνὁδὸνἡγίον» ἐς Σφονσδε --
λίασ᾽ .ἐνθάτεου δὰ, ἐς ταῤαγραν. ἐν τανάγριδὲνύκτοιοὐαυλισοίμονοο',κοὰβαπό-:
μωνὸς τῇ ἄςήλαίᾳ ἐς κῶλον, ἐν ψῇ τῇ Θηδαίων ἣν «ἐνθαδτα δὲ τῶν Θυδαίων καξ
καϑὸ μυσιόντων ἔκειρε “οὖς χόρους, οὔτι κουτὰ ἴλθος αὐτέων, ἀλλ᾽ ὑπ᾿ αὐασγοκαίης
μεγάλης ἐρδμονος,Θοὺ λόμωγος ἔρυμά το Τῷ σραηγπίδιῳ “ποιήσοιοθοιε, καὶ ἢν συμβα.-
Ἀδιτι ὦ μή ἐκθαίνᾳ ὃ κοῖόν τι ἐ,ϑέλᾳ, κρισζρύγεοον ἄορ ἐποιέετο " ποιρῆκεδὲ αὐορν'
ἡ σραυόπεδον, οὐ ξάμονον οἰγὸ Ἐρυθραίων ποι Ὺ σιάς « κοήξτεινε δὲ ἐς τὴν ᾿᾿λατοι-
σοι γῆν, περὶ ον Ασωπὸν ποτοι μὸν τοταγμιένον. οὐ μέντοι τόγε τεῖχος τοσοῦτοι
ἐποιέετο, ἀλλ᾽ ὡς ἀϑὲ δέιοιςαλίους κάλιςο κῃ μέπωσονἕκοιςον.ἐλόντωνδὲτὸνπό-
γοὺ ἄδοον τῶν Θυρθαβων, αΠαγίνοςὁ φραμίωνος, αὐὴρ θυ δοῦοσ' ποιρασικδυασοίμονοσ'
μεγάλως, ἐνοίλες ἀϑὲ ξείνια αὐλόν το Μουμϑόνι ον,κοὰπε τάκοντοι Γ δ σίων "οὐσ' λο
γιμωτάνρυς .κλυϑέντος δὲ σδθ!, ἔπον» «ἦν δὲ η5 διξϊτπνον 2 τϑύμονον ἐν Θήξῃσι -
τοὶ,δὲἴφᾳτοὶἐπαίλοιπο ἤκονον Θδδ στάνοίρου, αὐοϊρὸς μᾶν ὄρχο μολίσο,, λογί μου δὲ ἐρ
“πὰ πρῶτα ἐν οραομενῷ.ἔφηδὲὁΘόβσανοΐροςκληθῆναικαὶαὐτὸςοἱπὸΑἼα-
γίνου (δὲ ὃ διᾶπνον ἄξηοκληθῆναι δὲ καὶ Θηβαίων αὐοξουσ πεντήκούτοι.κοίσφε--
ὧν οὗ χοοἷρ ἑνοιτέρους κλέναι, ἀλλὼν δν' σαν το κοιὶ Θηθαῖονἐνκλίνῃἑκοίσεὡς δὲ
εἰρὸ δείπνου ἔϊθων,δεαταινόντων,"δν Πιδδ' σαν οὲν ὁ μόκλιψον Ελλάσϊα γλῶσσανἰένται,εἴρε
ιϑαε αὐοὸν ὁποσοεπός ὅδ. αὐδοὺς δὲ ὑτοκοίνκαϑν,ὡςἐΐῃὀρλομένοφ.τὸνδὲεἴτστωιὁπεὶ
μι ὁμοξοξπεζόςτῷμοικοὰὁμόασονδοςἐγίνεο,μνημόσυναοι γνώμης τῆς ἐμῖῆς κον-
ταλιπέϑαε ϑέλω, ἵνα κοὰ προφσῦδο δοὺς περὶ σιωντοῦ θουλϑύεϑοιε ἔχῃςτοὶσυμε-
Φέρονται δρᾷς τούτους τοὺς σμωνυμένους ν ὅσας, καὶ Ἐν σραβυ τὸν, ἐλίσομῖῆν ἀδὺ
τῷποτα μῷ σρατοπεδιδιλμωνον ; φουτῴων ποίντων ὄψεαι δλίγου πινὸς χρόνουσιε λθόγ--
“εἰὐλίγους τινὰς τοὺς πο ιγγνομένους. ταῦτα ἅματὸὋνπόξσανλέγᾳν,καὶ μιετι-
ἔγαι πολλοὺς τῶν σιεκρύωναὐτὸςδὲθωυμάσοιςηὃνλόγον,ἄπαιπρὸςαὐτὸνοὐκῶν
μαρϑονίῳ τε ταῦτοι χρεῶν ὕξι λέγάν,κου ἴσι μεθ κδνον ἐν Αἶνα ἐόϑσι τ'ὀμσέωις.

ὁ τὸν δὲ, μϑεὲ ταῦτα ὅταιΞᾶνε, τι δι γενέοϑ» ἐκ ποῦ 8ισῦ', ἀμήχανον ἀὐρβέήαε αὖ
» θρώπῳ.οὐδὲ γοῦρ πιςοὶ λέγουσι,ἐϑέλφπείιϑεοϑιεοὐδείςτοῦταδὰπϑὴσίωνσυπνοἷ
» ἐπιςοίμενοι, ἔπόμεθκ αὐαγκαίεἐνδεδομένοι . ἐλθίςηδὲὀδωύηὅ8)τῶνἐν αὐθρώπισι
» αὖτο,πολλὰ φρονέοντα, μηδενὸς κρατίν . ταῦτοι μλδ οὗ ὀρρομίνου ϑόλσνοβουΌῬΡ "



ἩΡόΔοΟΤΟΥ ἡ.

ἤϑυον κοὺδ τοῖϑε πρὸς γύρισι,ὡς αὐτὸς αὐδηΐηο, λέ γέ ταῦτα πρὸς αὐδρωϊπούο' πρό
τερον ἢ γενίοϑαις ἐν πλαταιῆσι τὴν μοΐχῃν«Μουρϑονίον δὲ ἐν τῇ Βοίωτίῃ σρατοπεδευο
μῦξουοἱμὴὀζῆλοιπποιρείχοντοἅποιντὰςφσρατιἑωμοὶσιωεσζβαλονἐςαθίωδαο᾽,ὅσοι
“σόν ἐμησεξον Ἑ λλίωΐων τῶν ταῦτα οἰκημάζων. μουῖοι δὲ φωκέόιν,οὐ(ἀωεσζβαλοκῶ-
ἔμήσιϑον γον μεγάλωςκοὰ οὗτοι,οὔκ ἔκόυτες ἀλλ᾽ ὑπ᾽ἀναγικαίῃσ' ἡ μόβ᾽ισιδὲοὐ.
τοῦλλῇσιμεξιὶ την ἄπιξιν σἰὼἐςΘόβαοὥςόλον,Γ)λιϑοναὐτῶνδισλῖσπαι χέλιοι.. ἢ
"δὲ αὐούο' Ἀρμοκύσησ',αὐὴρ πᾶν ἐσιδὶ δοκιμώτατος. ἐπεὶ δὲ ἀπικέατο ζρεὶ οὗτοι
ἐφ Θήβασ᾽,πέμιαο᾽ὃΜαρδόνιος᾿'-ππέαο᾽,ἐκέλώσίσζρεοιο᾽ἐπ᾿ξὠυτῶνἐντῷπεσιίῳἐξεωϑαε ἐπεὶδὲ ἐπσοίηνταῦτα αὐτίκοι ποιρίωἡἵτσαοςἄτπτοισοι.μετοὶδὲταῦτχα,
διεξῇλιϑε μίν Δ]. τοῦ ςροατοπέσδου ον ἑλλίωικοῦπονμετοὸὶΜήσωνζόντοςφήμα,
ὧσ' πουτοικοντιξϊ στρεαιο᾽ "οὐς ξῆ λιϑεδὲδΓαὐτέωνΦωκέωνποὐτὸἄξιο.ἔγθαδῊσφα,
ὁ ςρατηγὸσ' Αρμοκύσας πιραΐγες λέγων τοιαἷδε «ὦ φωκέσιν,σρόσηλαγο ὅτι ἡ μέ.-
αἱο᾽οὗτοι δ αὔϑρωπσοι μέλλουσι προῦηῳ θανάτῳ οσειν,σδιαβεβλημδίουςοὗπὸ
Θεασωλῶν,ὧρ ἐμῷ ἐἰνοίζωγωῦὧναὐοίραςτινοὶπτοίντοιἡμων χρεῶν ὅξι γενέαϑοιε ἀγα,
ϑυν "κρέοσον γοιὺ τοοιδῦνταίς τὶ καὶ ἀμωυομάδουο πολδυτῆσου τὸναἰῶνα, ἤπαδὸ
πουρέηθντοις σικφθαρίνδαι αἰφάσῳ μόρῳ . ἀλλὰμαϑέτωτιο'οὐτέων,ὅτι.ἐἐγχεσ'
βαρίβουοι, ἐπ᾿ Ἔλλησι αὐοξράσι φόνον ἔῤῥα αν «δμῆῦ, ταῦτα “ποιραίνες. ὁὶ δὲ 1ππ-Ὄ
πέόδ᾽,ἐπείσφεοιο᾽ἐκυκλώζιντο, ἐπήλαυνον ὧρ ἀπσολέοντες, καὶ δὲ σις τεΐγον --
τὸ το δέλεα ὡς οἱσήσουτος καξ κου τιςκοὰ ἀτσήκεῈεἹὸοἱοὗτοιἔσα(θον“ποίντισὺ-
φρέξαντες ἑωυτοὺς,καὶ πυκνώζεντεςὡςμάλιςαζυθωδίχαδὶἡεγαότρει ὑπίσρεφον,καὶ ἀπήλαωνον ὀπίσω - οὐκ ἔχω δ᾽ ἀἹρεκέως εἴποι οὔτεἐἮλιϑονμὴἀπολίοντεα'
τοῦσ' Φωκίαι᾽, δειθέντων Θεοσα λῶν,ἐπεὶ δὲ ὡρῶν πρὸς ἀλέξησν ζατα μϑύσυο,, σε --
ἵχντος μὴ καὶ σῷίσι γένηται βώματοι; οὕτωδὲ ἀπήλαυνον ὀπίσω. ὡς γάρσῳμ ἐνς--
τείλατομοι σδιιον,οὔτ᾽ἐαὐτίωνπειριθίωαιὴϑέλισε,ἐτιἀλκῆςμετέλουσι.ὧσ'δὲὀπίσωἀπήλαξων οἱ Ἰτασόται, πέμμα Μούδόνιος κιρυηοι, ἔλεγα ποΐδε - θαρσίς.-
τὸ ὦ φωκέσιν.αὐοίῥδϊν γοῦρ ἐφαΐητε ἐόντεοἀγαϑυΐ-οὐκὡςξιοὶἐπιθανόμίων.καὶ
γῇ προϑύ μως Φόνετε ὃν πύλεμον ἄξερν.δὺὀργεσίμσι γοῦν οὐ γικήσετο, οὖπο ἐμὲ,
οὔτε Θασιλῆ χυτοὶ -ασδοὶ Φωκέων μῖν ἐσ τρσοῦτον ἐγένετο. λακεσίι μόγιοιδὲ ,ὡςἐςὧν
ἰοϑ μὸν ἐλιϑον,, ἐν »ύτω ἐσρατο΄πεσιθόοντο«συϑωνόμενοιδὲπαιδΤοι δὶ λοιποὶ τις λο--
ππουνήσισι, “ΟἿσιτοὶ.ἃμείνωἑάνσθενς,ὁδὲκοὰὶδρίοντεςἐξιόνταςΣποιρηιήποας,οὐκ
ἐσικοιῖδυν. λείπεοϑακ. τῆς ὀβόσου Λακεσῖχε μονΐων - ἐκ δὴ ὧντον ᾿ϑ'μοῦ ποιλλιόδυ
βέντων τιδν Ἱρῶν,ἐ πορδθοντὸ πτοίντος κκουὲ ἃ πικνξον τοι ἐς Ἑλδυσῖνα,, ποιύίεντες δὲ
κοιὶ ἐνθαῦτα ἱροὶ,ῶς σῷ ἐκοιλλιόρέετο,πρόσωἐπορδύονη».Αθίωαἴοιδὲδμααὐῖσι,
δισίβαύτος μῦν ἐκ Σαλαμζνος,συμμιγζυταςδὲἐνελδυᾶϊνι.ὡςδὲοὐδαοσπαίκον:»τῆθ
Βοιωτίης ἐς Ε ρυθρῶς, ἔμαθεν τᾷ σὴ ποὺς δαρξαρβους ἀϑὴ τῷ ἃ σωτσῷ σραγο'σεσιδυο-.
μᾶδουσ.Φραϑέντο;δὲἄξηρ,αὐτοτοίοσον.ἀϑὲτῆςὑποτρείησ'ερῦκι,ϑαιρώινοσιμαρ
δύγιος δὲ, ὡς οὐ πούοιαινον οἱ Ἐλλίωδῖ» ἐς τὸ πατολίον, “πέμπειἐπ᾿αὐὐερὺς“ποῖσιχνσί
ἤπσεν.τῆςςἱππποίρλαςΜασίςϊος,δόδοκιμέωνποιροὶτόδσισι,τὸν,ελίωσιμακί-.
σιον ποι λίαυσι;, ἵππταν ἔχων νῃσοίζον βυσυχάλινόν τε, κοὶ δξλλως κεκοσχη μέγονμ64-:λῶς ἐνθαῦτοι ὧδ᾽ προσήλασοι οἱ ἱππτότοι πρὸς τοὺς Ἑλλίωαο᾽, προσύξα λον πουτοὶ
Ἰέλεχιπροσβαλόντιοδὲ,κομοὶ μιγάλαξργάξοντο . καὶγιωοἷηοίςσφεοιο'ἀπειοΐίλε
ονεκουτοὶ (τνχίώυδὲμεγαιρέσῖ»ἔτυχονταλθένποςἧαἱἐπιμαχότοροἰώηοὐχῷ--θίσυ ποινηός καὶ πρόσυσδος μάλιςα τδιύτι ἐγίνη» τῇ ἵππῳ. προσβαλούσης ὧν τῆς
ὑππτου,δΜεγαρέσῖνπιεξὁμῆνοι,ἔπσεμτσονἀϑὲ οὺς σρατηγοὺς τῶν Ἐλλίμδων κιρυποι»
ἀπικόμᾶνοο δὲ ὃ κήρυξ πρὸς αὐοὺς,ἔλεγο πίδεΜεγαρέδιο' λέγουσι,ἡμὲςαἴοίθεςσύμ
μαιλϑι χοῦ διανατοὶεἰμϑὸ σίὸ τι ὅδ σίων ἵππτου δέκεσϑοιι μοωῦοι ἔλοντος ςοίσιν ταύτην, Ο
πἰὸἕςημῖναῤχενἀλλὰκοὰἐςγέϑελιποιρίᾳτενὴαῤετῇαὐτὰκϑμιον,κοεξσθρπιεζό-μονγοιναὔτοεἰ μή τινὰν ἄλλαςπέμεψοτε διασύλους τῆς τοίξιοςἶσεἢμὲἐκλέΐ.[οντοις,
γἰὼ τοΐξιν. ὁμῆν,, “ἡ σφι παδηα ἀπήγγέλε" παυξριγέῃς δὲ ἀπεπειρᾶτο τῶν Ἑλλήνων
εἴ τινες ἰϑέλοιον ἄλλοι ξ.3ε λον ποιὶ ἱέναι το ἐς πὸν χίδρον ὕξιηον,Η) τοίασεαῦν σδιοδοχοι
Μεγαρδίσι, οὐ Θουλομᾶνων δὲ πῶν ἄλλων, Αϑηναζοι ὑ πεϑίξαντοκοῦΑϑηναζῶν.,οἱΤαϊκφ.
σι λογοΐϑες. τῶν, ἐλοχήγεε ολυμιππόσίωρος ὃ Λάμπωνος . δὗτοι ἔων ὑΐ το αὕσο--
βξαμβνοι,καὶ ὦ πρὸ τῶν ἄλλων χῶνποιθεόν τῶν Ἑ λλήγων ἐς ἐρυθρὰταλθύτωντοῦς

»οξότας
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τοξότας προσι λόμῖνοι.μαχομῆδωνδι'σζόεῶνἐπὶχρόνον,τέλοςγοιόυδιἐγζίετοτῆν
μάχῃσ'προσ αλούσης τῆςἵσσον κοιτοὶ τέλεα,ὃΜασιςίουπροΐχωντῶνἄλλωις
᾿ταος,Θάλλετοιι ποξϑύματι τοὶ τολϑυρά.. ἀλγιίσας δὲ σκτας ὀρϑὸς,καὶ ἄπσυσείε-
τοί τὸν Μασίςτον. “πεσόντι δὲ οὐ τῷ, δ Αϑίωαἶοι αὐ τίηοι ξταοιίατο. τὸν δὲ ἵτσσοκα
αὐτον' λαμβαύουσι, καξ αὐ τὸν αἰμαυύμονοι κτείνουσι κοιταρχαςὃσιαοοίμοωνο!ἐνς-.
σκδίαςο γοιὺ οὕτω ἐντὸς θώρηνο. χε χρύσωον λεπισίοηόν . κοιτύπεριϑεδὲονθώρῃ-.
κοςἱαθώνα Φομέκεον ξνεδεσύκεε “τύηγοντοςδὲ ἐς τὸν θώρεηοι αὐδήν,ἐπσοίδυνοὐδὲν,
πρὴν γι δὲ μαθών τις μὰτῦϑι δύμονον παίφμα ἐς ον ὀφθαλμόνιοὐτω δὲ ἔπισί το.,καὶ ἀ πέθανε-ταῦται δέ κῶς γενό μενα, ἐλελήθεε “οὖς ἄλλους Ἱππέωσ᾽. ουτο γοιβ τε--
σύντακεν εἶδον ἀγὸ τοῦ ἔτσον,οὔτε ἀ τοθνιίσιοντα.αὐαλο ρέσιόο' τε γινομένης, κοιὰ.
οὐχοῦσροφῆςοὐκἔμαθοντὸγινόμονον.ἔπείτοϑὲἕξη»,ἀὐγίμοιἐπόνϑεσανἐΐοσῷε-οἱο᾽ οὐέιεὶς ἰμὃπτώοσων.μαϑόντεςδὲτὸγυγονὸς,διακελδισυξμονοι,ἤλαονονοοὐρὶπ-
πουσ' “ποίντ(ο', ὦσὰν τὸν νεκρὸν αὖς λοίχη» εἶ δόντας δὲ δι Αϑίωυοὔοι, οὐκέτιπουτοὶ τέ -
λεα προσιλαὐΐουτοις ες ἱ-ππέοιο᾽, ἀλλὰ ποίντας,τὴνἀγλίωςρατιίωἐπεβώ--
σαν. ἐν ᾧ δὲ ὃ πεζὸς ἅπας ἐπεβοήϑεε, ἐν »ούτῳ μάχῃ ὀξεῖα περὶ τον' νεκροῦ
πνετοκ κῶς μέν γα μοῦνοι! ἔσαν οἷ τριηκόσιοι, ἑοσοωθὉτοπολλὸν,Καὶ τὸν νεκρὸν
αἰπέλιπον . ὡς δέστοι τὸ ᾿σλῆ8ος ἐπεβούθησι, οὕτω δὲ οἱ Ἰτασέσποιι ἑπέμονον.οὗ
δέσφι ὑξεγόνετο τὸν νεκρὸν αὐελέοϑϑαε, ἀλλὰ πρὸς ἐκείνῳ, ἄλλους “προ(διποῦλε --
σαν τῶν ἱππέων . ἀποτήσοαντες ὧν ὅσοντε σ'ύο τοἰσια,ἐβουλδύογηοὅ,τιχρεῶνἐΐῃ
ποιέφν. ἐδόκεε δέ σζϑι αὐουρχίης ἐούσης, ἀπελαυύνάν ποιρὲὰ Μαρϑόνιον . ἀπσιτῶ --
μένησ' δὲ τῆς ἔσσον ἐς τὸ φραηόπεδον,, πέν,3οο ἐποι ἦσανερ Μασιςίου “τᾶ σοῖτο ἡ

φρατιῆὴ,κοῦ Μαρδόνιος μέπφον ᾽ σφέα τε αὐ ηοὐο' κείροντες, καὶ “υν ἵπσουο ᾿κοὶΣτο οὐσσο ξύγια,οἱμωγᾷτὰχρεώμονοιἀτσλέτῳ.ποιίανγοιβτὸνΒοιωπίζωκοιτεῖ--
χὰ ἦχο, ὡς αοΐρδσ' ἀπολομένου μετοί γε Μουρδδειον λογιμωποίτου ποιροῖ το πιόδ'-
σῃσί, κοιὲ βασιλέϊ«δ μέγ γὰν βου βαροι ζόπῳ τῷστρ ετέρῳ ἀποϑαρόντοἐτίμωκΣ
Μασίςτον . ὁιδὲ ελλίωσι, ὡς τὴν ἵπσον ἐδέξαντο προσχράλλουσαν, κοιὶ δὲξοίμονοι.,
ὠξβινηο, ἐθαῤῥασοίν το πσολλῷ μᾶλλον. καὶ πρῶτὰ μῖὺ ἐρἅμαξαν ἐοϑέντος Ὃν γε-
ΚΡ ,"πουβοὲ τοὶο' τοίξις ἐκόμαζον «ὃ δὲ νεκρὸς ἔζω ϑύης ἄξιος, μεγάίϑεος ἔΐνεμοι, κοὰ
ποίλλεος,τῶνδεεἴγενοικοὰταῦταἐπσοίεονἐκλείπσοντοςτοὶςτάξιςνιοὶἐφοίτωις
ϑευσόμονοι μιαοῖςτον « μιξὶ δὲ, ἔδυ ξέστὸ. ἐπικουταίοϑαιἐςτλαταιάς-ὃγαχῦ-
ρος ἐφαίνετο πσολλῷ ἐὼν ἐπιτηδεώτερός σζϑὶ ἐν ςρραγ» πεδόδεοϑαε ὃ πλατομϊκος
τον'Ἐρυϑραΐον, τοῖτε ἄλλα, καὶ δυδοϊρότορος, ἐς ἄδηον δὰ ηὖν χῶρον, κοὶ ἀδὲ τὴν
κείωω τὴν τουργαφζίω,τὴνἐντῷχαίρῳ»οὐτῳξοῦσαν, ἔδοξέ στρὶ χρεῶν ὥγοι ἀ-.
πικξαλτις, Κοιδ δέοιτο θοῦ Τοιο' ςιοοο πεσιδύςἀϑοιειαὐαλαβόντοο δὲ τοὶ ὁσλα, ἤσαν
φγδ, τῆς ὑπ ρείες “ν᾽ κι ϑοιιρώγος παϑρὶ Ὑσιὰς ἐσ' τῆν. πλαταιΐοιε γῆν " ἀπικά-
“μαγοὶ δὲ, ἐτοίοσον:» πουτοὶ ἔθνεα ταλησῖον τῆς το κρίης τῆς τουργαφίης, καὶ τοῦ
τομένεος Ῥἴ Ανοϊοκραΐτοος γοῦ ἥρωος., οἷ᾽ ὄλθων τε οὐκ ἡ Δυλῶν, καὶ ἀπίδιου Δ
ρίου«ἐνθαῦταἐντί δικτοίξι ἐγώύγετο λόπον πολλῶν ὡιϑισμὸς τεγεμτίῶων τε καὶ
Αϑίσαζῶν . ἐσικονέδυν γοῦν αὐ τζων ἑνοίτεροι ἔχειν"5ἐτοῤβὲνκόμασ᾽,κοὰκαινὰ κοὰ
ποιλιια πουραῷόνοντος όδγα . ἄξορ μὴ δι τεγοῆ τοι ἔλεγον σποίδε «ἡ μᾶϊο αἱεῖκο τε,
ἀξ δύμεθα ταύτας τῇ ο' «υἔσιοσ' ἐκ τῶν σὺ μμοίχων ἃποίντων «Ὅσον ἤσῃ ἔξοδοι κοιναὶ
ἐγώνοντο Ῥελοποννησίσισι κοιὶ5ποιλαιὸνκοεὲ γα γέον ὃ ἐκείνου οοὗ χρόνουκαπεὶἨρα--
κλθσθω ἐ πειρῶγη» μιξα οὖν εὐρυοϑέος θαῤοθρον υουτιόντος ἐς πελοπόννησον,γέτορόμε
ϑα ἄξω διὰ πρῆγμια τοιδνδε ἢ πεὶ μετ᾽ Αχαεῶν καὶ ταδῶν τῶντότε ἔδετων ἐν πελο-.
"“πονυσῳ, ἐκθου, ϑησαντος ἐς ον ἐο μὸν, όμεθα αὖτίσι τοῖσι κοι οῦσι, τότο ὧν λόγος
Υλλον οἰγορδίσαοϑοις,ὡςχρεῶνεἰνγονμὴ σραὍ}!, τῷ σρατῷ μὴ αὐανιυσιωυδύειν συμ,
βαλόντοι.ἐκδὲ«οὔθελοποννεσίσυσροιηοππέδου,τὸν,αὐ σζρεῶνοὖ τέων κρίνωσι ἕγοιε
οὐβίσον, ξιορτ' δι μουνομοχῇσοιἐπισιακάμένοισι,ἔδοξέ το »οἵσι πελοτσοννησίοισι τοιδ'
χα ἔνα ποιητέα"κοιὶἴτομονὅρίαονἀδϑὲλόγῳιζϑονζυμῆνΥλλοςνικῃίσμνπελο
ποννησίων ᾿ἰγεμόνα,κουτιένας Ἡρακλείσοες ἀϑὴ τὰ ποιῷ αιὲν σιὲ νικηθῇ", τοὶ θμποιλιν
Ηραμ λείσδες ὦ ποι λλάοσεγαε,κοὶ ἃ ποίγειν τὴν σρατιὴν, ἑκατόν το ἔτζῴων μὴ ζητῆσοι
μογοσον ἐς Πελοποννησον-προεκρίθῃ τῷ δᾺ ἐκ ποίντων συμμοίχων ἐ,ϑελοντες ἘΧιμοσ'
ὁ Ἠερόπον τοῦ Φηγώος, Ξράτη γός τῷ ἐῶν καὶ βασιλοῖς ἡ μέτέρος " καὶ ἐμολνομάχα-
σῴ 1ε,νὴ ἃ πέιτεινε Υ λλον ἐκ οούηοειν τοῦ ὄβγου δρόμεθαξν γῆσι με λοπουνησίοισι ποῖσι
στε, κοιὲ ἄλλα γύρεα μεγάλα, τοὶ, δτατελέομον ἔχονδικοὰτὸκόμεοςφῦἑτέρου

ῬΡΈΣΙ τὶ
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υἰὰ ἡγυμουδίφν, κοινῆς ὑβόσον γινομένης «μῦν μέν γωυ ὦ Λακεσίχεμόνιοι, οὐκ αἢ.-.
τιδύμεθα., ἀλλὰ σιδόντος αἵρεσιν ὁκοτέρου ούλιοϑε κόμεος οὐξχειν, “παιρίεμων. -
Ῥῦ δὲ ἑ τώρου φαμὲν ἁμέασ ἱκνέεαϑοι ἡ γε μονδύφν, πουταίπόρ ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ" σῷ
βὲς το τούτον τοῦ ἀ πηγὴ μένου δ᾽γου ἄξιον!κότεροιεἰμὲ αϑίωωίΐων ταύτην τὴν πο -.ἴω ἔχειν" πολλοὶ μὴ γοῖρ τεκαὶ ἐδἔγοντος πρὸς ὑμέαιο ἡμῖν αὔοϊοδῖν Σπορτιῆταε ἃ
πῦνας ἀπωνί δετοις "πολλοὶδὲκαὶπρὸςἄλλεο.οὕτωὧνἡ μέουσ᾽ διίκονοον ἔχειντὸτερον
κόγνασ᾽,ἔπούρΑθίωαἴουσ'οὗγάρστρ,ἘΠ)ὅδγα:ὦώ-θαἡμὲκοιτεργασμένα,οὔτ'ὧντοιναὶ, οὐτο ποιλακοὃμὲν,τόδταἔλεγον,Αϑίωαῖοιδὲ,πρὸςταῦτοιὑποιρίφανηρτοί
δι. Ἐπισοΐμεθα ἐὲ σιωύοδον τήνδε μάχης ἕνενοι συλλεγῆνοε πρὸς τὸν Βαῤ βουγον ἄλλ᾽
οὗ λόγων.ἐ πεὶ δὲ ὁ τογεάτης “ροίθηκε παλακὰ κοιὲ κομινὰ λέγάν,τοὶἑκουτέροισιἐντῷ
ποὶντὶ χρόνῳκουτῴργαιςτει. χληδοὶ, αὐαγκαίως ἡμῖν ἔχεί διλῶσοαι πρὸο ὑμίωσ᾽,, ὃ-
ϑεν ἡμῖν ππαυβῷἐνὅδε ἐοῦσι χρησοῖσι, οεὶ τηρώρρισιἐἴγοιεμᾶλλον,ἢ᾿Αρηοίσι, Ἡροῖ --
κλάσδες,τῶν Φασι οὗτοι ἀγοκτεῖνοιε "ὃν ἥτεμόνα ἐν [οϑ'μῷ,ἄξῖο»μὴ),τούουσπρδτε-
ρον ὑδελοιωνομένουσ' οἶπαὸ.ποίντων τῶν ελλίμδων͵ἐςροὺς,ἀπικοίχ»»φαύγοντεσδου
Λοσύνί πρὸς μυκίμναΐων μολξδοι οἶσσοδιξαὶμῖνοι, σὺ εὐρυοϑένεοσ ὑδριν πουτεύλομον
(ὺ κείνοισι μάχῃ γιεκήστντοςτοὺςχέτεἔλοντοιςΠελοπόννησον.ἔξιηρδὲ,Αρεγείσυςτθο
μϑὰ πολωυείκεος ἀδὴ Θέβαο᾽ ἐλάζεντοι ς».τολῶτισαντος τὸν αἰῶνα, κοι ἀποίφους
κφριζνους,σηρατουστέμόνοιδεἦρΚασὶμείους,αὖελέσθαετε“οὖνεκροὺςφαμῖὺ,κοὲθά
ἤαε ἣ μετόδες ἐν ελδυδῖε,.ἔς:ῥὲ ἡ μῦν 6β'γον δ ἔλον κὴ ἐς αμαζονίσδις, τοὺς ἀροθήνοις
τοὺςοἱγὸΘόρ μώφονπος ποτὰμοῦ ἐσβ αλούσαςκοτὲ ἐς γῆν σίὼ Α'ἤἥικίω. καὶ ἐν »οἵσι
βω κϑῖσι πόνοισιοι σὰς μῶγ ἐλφπόμεθα «ἀλλ᾽ οὗ γοίρ τι προὔχει του τίων ἔπιμεμν ἥαϑ-
κοὰ γοῦν χρησοὶ χότο ἐόντος, ὠὐηρὴ νεῦ αὐ εἶον φλαιυρότοροι-νὴ υὐτι ἐόντες φλαῦροι,
Ἰλῇ αὖεἶον ἀ μεῖνον. "ποι λακῶν μα νωο ὄδιπον ἅλις ἔσω εἡ μῶν δὲ ὦ μηδοὶ ἀλλό δῆἀποδελφγμεένον ὡς πέρ ὅξι γρλλάτι υὴ δὃ ἔχονται ὶ τζοισιη) ἄλλοισι ε )λήνων,ἀλλὰ νὴ
ἀργὸ οὔ ἐν μωλαθῶ ὄβτου ἄξιοιεἰμὴν ὥξίο5 κα έρωο᾽ ἔχεινοκαὶ ἄλλα πρὸς «ούτῳ .δ--
τινόῖν' μοιιδοιΕλλίμδωνδὶμουνομαχήσαντοςὃθδθ'σε,κὴ δβίγῳ ᾿οσούτῳ ἐπι χειρήσοιν
τεςπιριεγενόμεθα,κοὰἐγικσιμον ἔθγεαἐξτοκοὰτοοσεράκουτα"ἂροὐδίκοκοιεἰμὴ
ἔχειν ταύτην τὴν τοίξεν οἰγὸ τούτου μοκίίου «οὔ ὀδίου; ἀλλ οὗ γα ἐν τῷ χριῷϑι τάξω-
οὐ ἐΐνειοι «ασιοίζήν πρέπει,αρτιοιεἰμὲνπείϑεαϑ.ὑμῖνὦλακεσθωμόνιοἰναδοκέᾳἐπι
τηδιώτατον ἡ μέαιο᾽ ἔἴνοιε ἔτάνουε, κοτὲ κουτ' οἵτινοιο᾽.-ποίντῃ γορ τυταγμμέροι, πεί-
θησόμεθα ὥφοι χρεςοί ὐξηγῴεοϑςδὲὡςπεισομζνων.ὦμὲν,ταῦταἀμείζον:. Λάκε--
σαομονίων δὲ, αὐξβξ ῶσε ἅποιν τὸ ςροατόπεδον α θίμαίΐους ἀτμονεκοτζρουο' ἕνοι ἔχειν
" κόδ αο᾽ περ Αριοίσδες.οὕτω δὲ ον δ αθζωυαζοι,κοὶ ὕπερε βάλλον: τοὺς τεγεῇ --
ταῖς"μεξιὶδὲτοιῦ᾽χοι,ἐτοίοσονη» ὧδε οἱ ἐπιφοιτῶντές το, κοὰδοὐῤχεινἐϑέλουτοςΕλ-
Λήνῳν»""Ὁ μὲν δεκιδν κόϊμμο᾽ εἰλον Λακεσῖχα μονίων μύρι οεηουπῴων δὲ τοὺς πεποικιοᾷ-
Λίους ἐόντοις Σποιρτιήτοις,ἐφύλαοσον«μοὶ τῶν ἁ λωτζων πεντακιοάλιοι, καὶ τσ
μύριοι, περι αὔδα ἕποιςον ἔπ] τοταγμέυοι . προσιχζασ δέ σφ! ἐἰλον»» ἑσάναε οἱ
σΣπαρτῆτοι ὺς τεγειίτοις, κοσὶ τιμίῇςἐἴνειοι, κοὰ οὐγδετῆς "Ῥυτέων δ᾽ ἔφαν δλῖ-
ται χίλιο,, κοὰ πεν τοικῶσιο! -. μειὶ δὲ τούους, ἴσαντο Κορινιϑίωνπιντανλοίλι δι.
παρὰ δὲ σζθισι, δῦρονερ "ποὶ ροὶ τιιυσανίεω ἑ τοίγαι ποτισίχεη τέων τῶν ἐκ παλλένγης ὁ
ποιρεόνται ς“Τεευκοσίους “πυτζων δὲ ἐχό μονοι,ἴσοντο Αρηοΐϑες ὃρλὸ μέντοι ἑ ξακϑ σιοι-»
γουτῴωνδὲ, Σικυώγιδι ιοχίλισιντουτζων δὲ ξξλονη, Ἐπαιδιαυρίων διταιυΐσιοι ὁ “ποιρὰ δὰ
τούρυς, τροιζἰω ἔων ἐτοΐοσοντο χίλιοι. τροιζἰιυέῶν δὲ ἐχδμονοι, Λεπραιγτέων δεεκά-
σιϑι.ἴου τέων δξ, Μυκίωυαζων,κοιτιραυϑίων,τοαύσιοι«τουτέωνδὲἐχόμονοι,ὁλια-
σιθι αἕ Δίθι ο“ποιρὰ δᾷ “ούρυς, ἔσαν Ἐρμιονξόϊ' “τρρνκόσιοι.Ἐρμαονέων διὰ, ἔχόμε --
ν9ι ἴσοινηρ Ἐρεβιέων τοικοὰ Στυρέωνἱξαιυῦσιοιοουτῴωνσιἐδμονοι,χαλτασι(δὶντοῖα
Ἰόσιοι.γουτῴων ὃ,Α μιπραγαητέων "'πεγοιούσιοι.μξεὶ διὶ τούερυς, λϑυμοιδιίων,κοὶ Αγα-.
κτοθίων, δια τοι Ιϑσιοι ἔσοασον. “πρυτῴων διὰ ἐλθ μενοι, παλέδιν ὁ ἐκ κεφαλλίω ἔης,δι:-:
εϑσιοι, μξεὶδιὶ«ούτους,Αἱγινητέων“πιντανόσιοι ἐποίλθῳσαν  . ποιρὰ διὶ πούρυς,
ἰτοΐοσοντο Μεγαρέων “τθεοάλιοι. ἐἴλονερ διὶ »ουτέων, Ρλαταικίόϊ' ἑ ξαγυΐσιοι . τε -
Λδυταῖοι δὲ κοιὶ πρῶτοι Αθἰυαῖοι ἔτάοσον κόμο ἔλοντοο τὸ διώνυμον, ὄιστοια.--
ϑάλιοι . ἐςρατήγες δ᾽ αὐτίων, ᾿Αρισείδης ὃ Λυσιμάλον. οὗηοι, πολὴν τῶν ἑπΤὰ
περὶ ὑκᾶςον τοταγβλέγων Σ΄'ποιρτιήτασι, ἔζεν δεσλῆίποιι σύμποιντας ἐδν τες ουβιθμὸν,
τρεῖς μυοιοζσιόιο,καὶ ὀκτὼ φόλιάσιόι' » καὶ ἑνοιοντοσιοῖν ἐ 7, ὁτολῖτοιε μὰ
ὁ “ποίντως συλλεγούτος ἀδὲ οὗν Βαῤβαρον, ἔσχν ᾿εσυῦτοι « “λῶν 4 λῆμα
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ἰῶ ὁδυτῆσμὴ πσαρτιτικῆς τάξιος, πεντοικιοφλίθι, Κοιὲ ζι σμεύριοι αὐοίδῖ, ὧξ
ἰόντων ξ Π͵ὰ παϑοὶ ἕμοισον αὔοίρα.κοι τοντέων ποῖς τις ποιρήρτα.» ὡς ἐς πόλεμον.
 ἀ δὲ τῶν λουαεδν λακεσδς μουΐων καὶ ελλίων ψελοὶὡςἃςπιρὶἕκοισονἐῶναὐοϊρά,
τσεντοικόσιη!,κο(ὰ τοβακκοάλισι,κοὲ ζισμύρφιοι ἔξωγεψελῶν μῖν δ τῶν ἁ ποΐντων μα--
αἔμων ἰώ τὸ τολῇ3ος ἐξ το μυριάδες,καὶ ἐγνέα 5« λιάδες, κοῦ ἕπουτοντοίδεο' “σαντο.
τον ϑὲ σύμποιν᾽ος τον ἑλλίω ον ον σωωιλϑόύντος ἐς πλατακὰςσιώτο δισλίτα
σι,κοὶὰ ἢ λόϊσι τοῖσι μα χίμοισι,ἔνδέουμυριαδεσ'ἔζωνμεῆςχαλιάδος,πρὸςδὲ,ὄκατα--
κοσίων αὐοϊρῶνπουτοιδέσυ αν δὲ,Θεσσιέωντοῖσιπουρεοῦσι,ὑθεπληροαῖαἱἔγδι.--
κοι μυριάδις.πουρῇ(ονγοῦρκοιὲΘεσσιίωνἐντῷ ξφρατοπέσιῳ οἱ παϑοιεόντεοοὐθμὸν
».,.,3 ᾿ ᾽ { ν, 2.) δ' φ' ͵ , τ 0.5ἐς ὀϊκ οικϑσίσυς(κουἡᾳλίσυσϑσλιαὃς οὐσὶοὗτοιὅπονοὗτοι μνωυ ταιλθέντος, ἀδὲ
τῷ Ασωπῷ ἐςοατοπεϑεύονὉ » δι δ' ἃ κῳκ Μουρ δόνιον βαρίθουροι, ὧσ' ἀ-πεικήσιδυσακα
μασήσιον,ποοἢθυν,τυϑόμᾶνοινοῦςἙλληνουο᾽ξένουςἐντλατοιιῆσι,κοὰαὐτοὶἀδὲὺγὃν
Ασωτὸν ὃν ταύτῃ ῥέον τοι ἀπικδμονοιδὲ, αὐτοτοίοσοντο ὧϑε ὑπὸ Μαρδονίου «πουτοὶ
μῆν Λακεσῖχε μονΐσυς ἔτη σὺ τιόβ (ισ'κρὰδ νπσολλὸν γαὺ παϑοίεθων τολήϑεῖ τι ὀέσοιι,
ἐπί το ποίαις τολύδναοἐκεκοσμέίατο,κοὰἐπεῖλον“οὐστεγεήταςἔταξε δὲ οὕτωὁ,τι
μῶ ὦαδον' λαυκτώτοατον παν ἀρολέξαο᾽,ἔξησοαὐτίονΛακεσίωςμονέων-τὸδὲἃ-
αϑενέσερον,ποιρέτοιξε κουτοὶ “οὖς τεγιήτας. τοῦτα σὺ ἐποίεε, φραξζόν τωντοκαὶ δδὲ.-
νασκόντων Θηβχΐων:Ὁδσίῶνδὲἐχομβέουςἔταξεμύσδους-οὗτοιδὲἐπίορνΚορινϑέ--ους τεκοιὰ Ποτι Χοτοις,κοὰ Ορλομάνίους το, Κοιδ Σικυῶν ἰσυα', μάσων δὲ (χομίνους,
ἔτα ξε Βακζίους οὗτοι δὲ ἐ πέορον Ἐ-πιδιαυρίουο'τε,οὶτροιζμυΐπε,κοὰΛεπραώποις
ποιοὶ τεραν ϑίουσ,κοὶὰ Μυκίωαζουςτο,κου Φλιασίσυσ. μεξὰ δὲ Βαιτοέσυς, ἔςησε τ υ-
δούσοοὗτοι δὲ ἐπέοον πομιονῖ'το, Ἐρεξιέαο', ὸ Στυρίωσ᾽ το, Χαλιαδέαο᾽ νου
δὲ ἐχομδους, Σάκα ἔταξε. δἰ ἐπέοον Αμπραιαντασ το, Αὐακτορίου ς,Ι) Δ ϑυνοι-
βσυσ', καὶ παλίαο', καὶ αἰ γινήτα: Σακέων ἔξ, ἐλο μλῥουσ'ἔταξεαὐτίααθίωσέων
τοκοὶ πλαταιίων νκοὰ μεγαρέων,Βοιῶτούςτο,καὲΛοκρουὺφ,καὶΜμηλιζαοκοὰΘεσ
σκλοὺςκαὶΦωκέων “ὐο λαλίουςοὐγοῦνὧνἅποιντῳς δι Φωκίδι ἔ μήσι(ρεν, ἀλλά τὶ
γ6ῖῳ αἱ τέων καὶ τοὶ Ε λλίμδων κυ ξον, περὶ τὸν ταρνησὸν κουτειλαμμένοι"κααὶ ἐνθδθτο
ϑρμεώμενοι,ξῷδδόντε,κοὰἦγοντήντοΜαρδονίουςρατιίωκοιτοὺς μετ᾽ ουὐτον ἐόν-
σας Ελλήνων ἔταξε δὲ καὶ Μακεδόνοιο᾽ τοικοὶ οὖς περὶ Θεοσαλίζω οἰκεο μύες που
ποὺς Αϑηναίσυς.ταῦτοι μῆν πῶν ἐθνέων τοὶ μέγιςα δνόμαςοι τῶν ὑ πὸ Μουρδονίον τοι--
 θέντων τοί “σύρῃ ἐπιφανίςατάτῷἰώκοὰλόγουταλείςου ἐνῆν δὲ κοὶ ἄλλων ἐθυέ-
ὧν αὖον αὐαχμεμιγμίνοι, Φρυπδν τοκοὰ Θραΐεων,κοὶ Μυσῶν ταν Ραιόνων,") τῶν
ἄλλων.ἐν καὶ Αἱ ϑιόσσῶων το,κο Αἰτυ πίων,δΐτοερμοτυβίδν᾽κοιδι καλασίοιόδ',
μουλεόμῆνοι μαχοκεξοφδροιδὶπρθρεἰσὶΑἰτὰπ][ὧνμοῦνοιμοῖλᾳμοιιοούτουςδὲἔτι ἐὼν ἐν
φαλήρῳ, χορὸ τῶν νηῶν ἀπεθι ἔσοιτο ἐόγτας ἐπιδάτασοὐτὴἐτοίλθησανἐςονπεζὸνοἐν ἅμα Ξδ δι πιομῖρον ἐς τοὺς Αθἰω αὐγύΠΤοιτῶνμὴδὴβαρβαῤωνἴωνΤιᾷ
τϑυτοὶ μυριάδες ὧσ' καὶ πρότερόν μοι δὲ σή λωπρει υτῶν δὲ ελλήνων τῶν Μαρϑονίεσυμ
μαΐχων δἶδα μὲν οὐελεὶς ριθμιόν.οὐγοιῷὧνἠριθμήθησαν.ὧσ'δὲἃπεικοί(θαΚΕ,ἐςπέντε
μυριρέσδες συλλεγῆναι εἰνοῖ ϑω"οὗτρι δὲ πτοίροατοιθέντοςπεζοὶἔσανὁδὲἵπτσυσχοὸς
ἐτέτακη».ὡς δὲ οὐδὰ ποίντος οἱ ἔτοτοίχατο κου]ὰἔὐνεα,κοὰκοιτοὶ τέλεα, ἐνθαδτα τὶ
διδυτέρμἡ μόνα ἐθύουτοκαὶ ἀμφότεροι. Ἐλλᾶσιμῆδ, τ ίδιμϑνὸς Αντιόαου ἰῷ ὃ ϑυόμᾶνος.
οὗτρς γοῦν δὴ εἰπε τῷ ςρατούματιτρύτῳ μαῤτιρυτὸν ἐόντα ὑλέϊον, καὶγένεος τον'
ταμαϑδίων κλυτιάσαν;Λοῦκασθαιμόνοιἔτσῦμέσοζν"λεώωσζρέτερον.τιμᾶνγοῦνμαφ
πουομένῳ ἐν Δελφόϊσιπερὶπύνου,αὐεϊλεὴπυϑίύρ,ἀπϑὺ «οὐρ μεγίςους αὐσερήσυαϑ» “πέν
τοοδμᾶν,δὴἃμαρτῶντοῦχοησηρίσν,προσεῖχεῬῖσιτυμν αοίσισι ὡς αὐοιιρησόμονος τυ--
μνεκοὺν ἀπδυωο, ἀσκέωνδὲ πεντοίεϑλον, παρὰϊν ποίλαισμα ἴοδαμε νικᾷν ὀλυμ΄-
πιάσδε τόλωνύμῳ τῷ αὐοίῳ ἐλϑον ἐς δβὲιν. μαϑόντος δὲ Λακεσχς μόνεϑι οὐκ ἐς γν:-
μνινὺς, ἀλλ᾽ ἐς οὐῥκίους ἀπθνωσ᾽ ᾧὄδον οὐ τί σα μονοῦ μον τήϊον, μεκυϑιῷ ἐπειρῶντο
πείσικύ τος τισαμονὸν “σοιίειϑας ἅμα Ἡρακλάδέων φῖσι βασιλδϑῦσι ἡγεμόνα τῶ
πολεμίων . ὁδὲ, ὁρίων παϑρὶ πσολλοῦ πσὸιδὺμένσυσ' Σποιρτιΐτοις φίλον αὐτὸν
προϑέϑαε,μαθῶν ὅξο5., αὐετήμα,σα μεουένων σζρι,, ὡς ἰωὔ μὲν ποὸλιήτον.σῃέ -
τέρον -αοιήσωντοι, τῶν ποίντων μετασιδόντος, τσῦ ιάσει τοῦτοιἐπ᾿ ἄλλῳ μα ῷ
δοῦ. Σ-ποιοτιῆτοιδὲ πρῶτα μὲν ἀκούσαντος, διεινὰ ἐπσο δον τε, κοιὰ μετίεσικ
τῆς χουσμοσιυΐης πο΄ποιροζπταν.. τέλος δὲ, δάμαπος μεγάλου ἐπικρεμαμένου “οὔ
ναϑοσιοῦ τούτου ςὁατούμαοος., κουταίγεον μετιίντος . ὁδὲ, γνοὺς τοτραμμένουσ'
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σφίαο᾽,οὐδ᾽οὕτωἔφυἔτιαῤκέειϑαεποϑῬισι.βολύσισι,ἀλλαδιενἔτικαὶτὸνἀ-
ϑελφεὸν ἑωυτοῦ" Ηγήίω γενέσϑας τστιρτΐταν ἀϑὲὺ ποῖσι αὐ τοῖ σι- λόγοισι , ποῖσι
κοεὲ αὐηὺς γήνεταειταῦτο δὲ λέμον οὗτος ἐμεμίεῬ Μελάμοδδιὡςεἰκοίίθιι,ἀσι-
ληΐίω τὸ καὶ πολυταΐζω οὐτούμνος « καὶ γοῦρ σὴ καὰ Μελάμπους τῶν ἐν Αργεῖ
γμωομκῶν Μονασῴων, ὡσ' μεν οἱ Αργέοιἐ μεοϑοῖτο ἐκ ύλουποῦσου, τοὺς στρετά-
βασ᾽κωαζκοιοτῆσ'νούσου,μιϑὲνπροιτείνς"»τῆο'βασιλπΐηςὉἡμασυ.οὐκαὐαορ
μάψων δὲ τῶν Αργείων,ἀλλ᾽ἀπιόντων ὡς ἐ μαζγονη» “πολλῷτολόδυδῖ»τῶν γωυαικῶν,
οὕτω θη ὑ ποτάντες τοὶ,ὃΜελάμπουο'προετείνα ἢ ονσύσον τίς δ πωῦταδὲἐν--
γαῦτα δὰ ἐπορέγω» δρέων αὐτοῦς τιβαμμένους,ΦὰςἰυμὴκοιτῷἀδελφεῷΒίαν--
τι μυτοισὅσι πὸ {1 τῇ μόριον τῇ ς βασιληίηςσὺ“σοιήσειντοὶ,βουλοντοιδιδξΑργέϊοι
ἀπειλειϑίντος ἐς σει νδν γοντοιινέσυσιοὶταῦταιὼςδὲκοὰΣ΄ποιρτιὃπαι(ἐδέοντογϑὶ
Λφνῶς τον' τισχμονοῦ᾽, πτοίντως σμυεχρεδν ἀ συγ ρησοίντων δὲ κοὰ τοῦ τα τῶκΣ
Ἐποιρπιατίων, οὗἶτω δὴ πέντε στϑι μωντευόμονος ἀπ γουσ᾽ τοῦσ' μεγίςους τισχμενὸςὃ
ἡλέϊος γενόμονος απταρτιήτας,συγηουτοακρίᾳ,μολῦοιδὲ“ποίντωναὐθρώπωνἐγίζγονηα
σδηοι Σ΄ποιρτιήτησιπολιἢτοιοἱδὲπέντεἀπῶνδῖν,θἶδεἐγίνονηρ-εἶσ'μλνκαὶπρώοςοὗ
τρο ὃ ὧν πλαταεῆσι-δὲδὲὃἐντεγώιπρὸσ'τεγυύταο',κοὰἈργείουςγυνόμωνος«μδὰ
δὲ,δἐν διποαιδῦσι πρὸς Αρκοίσδες 'ποίντοις,τσλίω Μαντινέων. δὴ δὲ, Μεσσηνίων πρὸς
τῷ ἰαϑιμῷ, ὕςαοοςδὲ ὁ ἐν ταγοέγρῃ πρὸς Αθίωαΐας τῷ τὴ Αργείος γυνόμανος ὅηοςδὲ ὕσοι
τοσ' πουτεργοίοϑη τίδν πέντε ἀπύνων. οὗτος δὲ τότετοῖσιἙλλησιὃΤισαμονὸςἀγόντοις
πῶν Σ΄ποιρτιῃτίων,ἐ μαντοὕετο ἐν τῇ τιλατοι δι. τοῖσι μέν νων Ἐλλησι μοιλοὶ ἐγίγε:Ὁ
ποὶἱρὰ ἀμαυομεοισι, σα βοῖσι δὲ,τὸν Ασωπὸν,, καὶ μάλᾳις οὐδφυσι, οὔ «Μουρδονίῳ δὰ
προθυμεομένῳ μάρᾳις αὖ χειν,οὐκ ἐπιτηδεα ἐγίνετο τοὶ Ἰρά οἰμανομένῳ δὲ καὶ τούτῳ,
χοιλα,") πὲ οὗτος ἑλλίωμωτ,σι ἱρθϊσι ἐχρέε»», μαύτιν ἔχων ἨἩγποίςιραρν, αἴοίοα Ψλ:εϊόν
το,") τῶν τελλιαδίων ἐόντα λογιμώτουτοντὸν,δῃπρότεροναούτωνΣ΄ποιρτιἣταιλα
βόντο, ἔσείων ἀϑὲ θανάτῳ, ὡς ππεπονϑότες πολλάτοκοιὶ αὐαρσια ὑπ αν ὁδὲ, ἐν
τούτῳ τῷ κοικῷ ἐχόμονος ὥςτε Ξέχον -σαδροὶ τῆς 1υχῖφν πρό το» ν' θανόζου πσεσόμε
γος πολλάτοΚοιὲ λυγρὰ,δβγονδδγοίσικτομέζονλόγου.ὡςγοὺδὲἐδέδρηοἐνξύλῳσι
δηροδότῳἐσωφλθούτοσ' κως σιδηρίου ἐκράτησε αὐ τίου δὲ ἐμηχανᾶηθ. οὐοἱοφδτοιον
δδγον ποίν των,τῶν, ἡ μέϊο ἴδιμων. «αθμησοίμονος γοιῦ ὕκως ὑξελόύσωταί δ τολοιπὸν
τον πουδδο', ἀπίτοι με τὸν ταρσὸν ἑωυτον'-ταῦταδὲποιήσαςὡςφυλαοσόμονοσ
υὑτὸ φυλάκων,διορύξαι δὲ τοῖον, ἀπσέοίρη ἐς τεγέίω, τοὶς μδὺ γύκτοις πορδυόμε--
μενος τοὶς δὲ ἡ μόν αὐσ᾽ κουτασδιωόων ἧς ὑλίω καὶ αὐ λιζόμονοσ οὕππο, ὥστε λακεσῖαε-
μονήῶν “πποινσδῃ μεὶ σιξζη μένων, τη δ Φρόνῳ γωνέαϑοεἐντεγόκ'οοὐσδὲἐνϑωύματιμε-
μέλῳ ἐνέχειϑαες τῆσ᾽ τὸ δλμοης, δρέον τοῖς Ὁ ἡμυΐὉμὸντον“ποδὸςὥζιη»κείμενον,καὶ--
κεῖνον οὐ δαναμένους δύρξνντε μᾶν οὕτω σιαφυγῶν Λλακεσῖχε μονίσυς, κοιτα Φϑύψοι
ὃς τιέίω, οδσον οὐκ αβϑιροίην Ααικσῖχεμονἴσισιἔξίηονονχρόνον.ὑγιὴςδὲγωνόμονγος,
κοιὶ “πξοασοιησοζμιονος ξύλι νονπύσα,κουτοσήκειἐκτίνς ᾿θείης Λακεσῖχε μογέσισι “πολέ
μορ: οὗ μέντοι ἐφ γυ τέλος ὁδὶ (ωήνφκε ἔχθος τὸ ἐς Λακεσῖχε μον έουρ συ γκεκυρη -
μένον ἡλωγαῦΐ μαντῳυόμενοςἐνΖαιουΐίϑῳὑ'π᾿αὐτώνκοι ἃ πέθαυς"ὃμέντοιθαδοιτου'
ὁ Ἡγησιςράτον, ὥςόλον ἐγίνοῬ τῶν τιλατοιϊκῶνἘἶτοδ᾽δὶτῷασωπῷτῷΜαρ
δονίῳ μεμιόϑὼ μένος οὐκ ὀλίγου, ἐθύεγθ το, καὶ προεθυμίε μοιταὰ(ἃἔλθοςα5 Λακε-:
δέχο μονί ῶν,Κοθὲ πουτοὶ τὸ κόβ δὸς » ὡς δὲ οὐκ ἰκοιλλιόμεε ὥστο μοίχιϑαι οὔτε αὐτοῖσι
πόνσῃσὶ, οὔτε τοῖσι μετ᾽ ἐκείνων ἐοῦσι ελλήγων, εἶχον γοι καὶὅτοι ὑπ᾿ ἑωυτῶν μαύτιν
τασόμαλον͵ Λόυποΐσιον αὐοίοα,ἐπιῤῥεύντωνδὲζΡἙλλίωζων,"ὴπνομένωνππλϑύνων,τιμὸ
πνίσηςὃἘρπιος,αὐὴρθηδαζος,, (ὡωεθούλδυσι Μαρδονίῳ τοῖς ἐκθολὰς ἠδ Κιθαιρῶνος
Φυλάξαε, λέγων ὧν ἐπιῤῥέσυσιδιΕλληνδῖναξεὶαὐοὶστοον ἡ μέρ"ὁὡςἀξρλοίμιλοιηο
συχυόςἡμόναιϑέστρι αὐτιηοντα μένοισι ἤδη ἐτεγόνείν ὀκτὼ ὅτε ταῦσαι ἐκεῖνος (υε-
δούλδυς Μουρϑονίῳὁδὲ,μαθῶντί“ποιραΐνεσινδὺἔλον(ων,ὡςδφρόνῳἔγένετα,ππέμ-:
πεὶ τὴν ἔσαον ἐς τὰς ἐμβολὰς τοῖς Κι ϑομρωνίδιαο᾽, αἱ ἀδὶτιλαταιίωνᾧόδουσι.
τος, Βοιωὴ μὴ) Ξέϊς κεφαλὰς καλέουσι, Αθζωαζοι δὲ, ουὸς κεφα λάςπεμφϑέντες
δὲ ὧι ἱποπύττοι., οὐ μάτην. ἀπίκον" . ἐσβάλλοντα γοῦρ ἐς “ὁ πισιίον, λαμβαΐουσι
αύσυ ξύγαά τὸ πενταῖ σια,σιγχία ἄγονται ἀγὸ με λοπουνήσου ἐς τὸ ςοαηθπεόδον, κοὶ αὐ
ὑραίπουφ, οἱ ἐἑπονηο“ΟἿσι δύγιοι ἃ Λόγτες δὲ ταύτη ν σἰὼ ἄγρην οἱ τ'ὅν σουνἀφφδιζως
ἐφόνδυον, φάσδμονοι οὔτε ὑποζυγίου οὐϑενὸς, οὔτε αἰθρώπον. ὧσ δὲ ἄσεν εἶχόν κτεί
γονταο,, τοὶ λοιποὶ αὐ τῶν ἤλουυνον περι βαλλόμογοι “ποιρά τὸ Μοὺ δόγιον, καὶ ἐσ.
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δὲςρατόπεδον.μὲδὲτοῦτοὁὄβιγον, τώρα δύο ἡ μόνο᾽διίστοιαὐὶἐδέχθροιρα
λόμῖνοι μέχῃσ' οὐ ξακ- μέχρι μὴν γαιρ 18 λίΘτοοῦ ἐπσίίιν δὶ Οαυγίβουγοι, πειρώμε
γοι πὸν Ἑλλήνων. ογέβοιενον δὲ, οὐδέγδροι οἷ μθδηρι ἵτσσοσ ὃ μαρδὸνίοναἱεἰπροσίκει
τότοικαὶ ἐλύτεεε τοῦσ' Ελλινας" δι γουβ Θηβαῖοι αἰτε μεδιέζοντισ' μεγίλωο, προϑύ"-
μωῶρ ἔφερον “ἂν πόλεμον" καὶ αἰεὶ κουτη γόοντο μέχρι μάχῃσ' - ὁ δὲοἱγὸ ύηου πταρα
δοκθμονοι τιν σοι τὸ Χὴ Μῆδοι, μοίλο. ἴσον, δὲ ἐ πεδιείκνωυ:» αβετοίο' - μέχρι μῆναν
Τ' δέιοι ἡ μδλέων, ἀδὲν δὲ τσλδὺν ἐπίνιθο πον τέων» ὡσἢοὐδικοίτηἐγεχθνεεἡμέρα,αὖτπι
ποτμάδοισιἀλλή λοισι οὐ τ' λοι τωιῇσι,οτο δὲ Ἐλληνες φρλλῷ τολόδνερ ἐγυχϑνεθινν
Μαρδόνιος περιυμέκτοε τῇ ἕοβᾳ,οὐθαῦτα ἐσ, λόχους Κ'͵λιϑον μουρδονὸςτεὃτὡδρύ
(ὦ, ἡ ΑρτάβαξοοὃΦαρνάκεοτ.ὃςοὗ δλίγοισιτ' θρσίωνἰω αὐὴρ δότα μὲς “ποιρὰ Ξέρ
ἔτ βουλδυομδύων δὲ͵ αἴδι ἔσαν αἱγνὦμοι.ἡμῖνΑρταβάξζον,ὧσχρεῶνεἴαὐαξδ
ξαφτοιο' ταν τοιχίσην ποΐντοι τ' ςραδν, ἰούαε ἐς ὃ τεῖος ὁ Θυβαΐων. οἴϑα σἵηον τῷ
στρ! ἐσεγεγεϊ χθοε πολλὸν, κοὰ χόρηον τοῖσι ὑ πσο ζυγίοισι, ποτ᾿ συχά ζω τε Ἰζομάναυο
σδιοπηρασεσθοίε πὸ ιδντοιο' τοῖδε, ἔχειν γον χρυσὸν τοῦλλὸν μῆν ἐπίσημον, πολλὸν δὲ
καὶἄσῃμον. πολλὸν δὲ κοτὲ οὐδγυρόντο,καὶἐκπαματα.«“ουτίωνφειδομλύουσ' μῃ--
δενὸς, δια πέμπειν ἐς ποὺς ελλίωαισ. ελλίψων δὲ μάλιςα ἐσ τοὺς προιςεῶτοις οἱ
τῇσι πόλισι" Καὶ ποιχζῶσ'στῇἐωο᾽ποιρασϊὕσειντὼἐλδυϑεοίίω͵μὴδὲαὐανανδεὼδ΄
ψσυμβάλλονται:“Οὐτου μούνωνἣαὐτῆἐγεγίῷο τὴ Θηβαίων γν ὠμυ,ὧὡσ προεισδ'-δ᾽ τλόῦν τι κοὰ τούτον: Μαρδονίου δὲ ἰσχυ ροτδριᾳ τεγκοιὰ οὐγνῶμονεσόλ κοι οὐσὰε
μῶσ συγγιγωσκομβε. δοκιφν τε γϑ' πολλῷ κρέοσονα ἕξνοιε τίὼ στο τίριν ςοατιζωαἰ
ελλίωικῆς συμβάνλᾳν τε τηντοιχέτην, μὴ ὃ περιορᾷν συλλελο μέτος ἔτι τολόδιαρ γῇ
γεαῦν 3 συλλεγομλύωντοίτέστργια1Ηγησιςοάυἐᾷνχοκέράν, μὴ ὃ ΟἸοζεαϑ» ἀλ,
λϑὶ νόμῳ τῷ τιν σίων χρεωμῆους συμβαάλλᾷν. τούρρυ δὲ οὐΐτω σδικαεδῦνηοᾳ, αὐτύλε
γυ οὐ διείς. ὥστε ἐκράτεε τῇ γν ὠμῃ-"ὁὉκραρυλα, τῆς ςρατιῆο ὅπτοο ἐκ βασιλῆ-
ος, ἀλλ᾽ οὐκ Ἀρτοίβαξοο'. μυτοισεμοίμονοσ ὧν ποῦς ταϊιαρλοιδ τῶν τελέων, καὶ
Ῥ μετ ἑωντον ἐόνπ' ελλίωων οοὖς ςραταητοὺς ἡρώτοι ἐϊτι εἰδιον λόγιον “περὶτι ὅδ σώ
ὧν, ὡς διαφϑερίοντοις οὐ τῇ πλλάσι. σιπόντων ὃ 7" ἐπικλότων,. μᾶὐ ἐκ ἐἰδο τὼν δ
γοησμοῦο,ἢ»δὰ,εἰδότωνμῆν, οὐ ἀδείᾳ δὲ ὁ πριδυμβέων “δ, λέγωιν ,αὐοὴὸς Μαρδόνιος
λεϑυ, ἐπεὶ τοίνωυ ὑμὲςς αὶ ἴσε οὐδὲν, καὶ οὐ τοὰλ μᾶτε λέγειν, ἀλλ ἐγὼ ἐρέω ὡς δ ἐπσι
τοΐμωνου, ἔς! λόγιον ὡς χρεῶν ὅξι πόρ(ἃς ἐπικομθέους ἐς σιὼ Ἑλλωϊσδε, διουρ΄ποίσοις
δὲἹρὸν ὁ οὐ Δελφδϊσι. μξι δὲ πίω σ᾽αρποιγὴν, ἐπολέαϑε ποίντοις" ἡμεῖο' τοίναν αὐ᾽
ὁ τοῦτοἐππιςάμονοι,οὔτοιτο "μὴν ἀδὴ ὃ Ἱρὸν τοῦ», ὅτε ἐπσιχειοίσὺβίονδγωρ΄ποίζ4ν-
ταύτας τὸ εἵνειοι τῇα αἰτίης, ἐκ ἀφρλεόμεθα. ὥστε ὑμέων ὅσοι τυγχοίνεσι δόνοοι ἐόν
τὸς πόδ σῃσι, ἡϑεοὃς Οὗδε ἐΐγειου, ὡς τσεριεσομίδορε ἡ μζαο᾽ ελλίψδων - ταῦτοί σζϑὶ ἐἰ--
ποις,Δάίτοραἐσεΐμακνε πιοιραρτζεαϑαξ το ποίντοανκοὶδυκρινέα “ποιέετε, ὡς ἅμα
ἡμέρῃ 1ἢ ἐπαισυύσῃ συμβολῆς ἐσομᾶῆψος. τοῦτον δ ἔγργω ὃν χρησμὸν φν,μαρδονοςεἶ--.
πεὶς τόν σας ἔχειν, ἐφ τ λλυριούς τὸ κοὶ ἐὸν ἐγχέλεων ςραὸν δσδε πετριεμθέον ἀλ--
λ᾽ οὐκ ἐς πόδσχο ἀλλὰ τοὶ,μὰν Βοίκισι ὅξ) ἐφ τοῦταν τίιδ μοῦχειν παιτριημίδα .
τίω δ᾽ ἐπὶ Θόδ μώδοντι,κοὶ Ασωπῷ λεχωποίᾳ,

» Ελλίωϊωνσι οσδον,κοὶ Θαροορόφωνον ᾿νγῆν,
» τῇ» λλοὶ πεσζον77“ποθὴλοιχοσίντὸμόρον τό,
ν τοξοφόρων μήσῶων ὅταν αἴσιμον ἣμορ ἐπέλθῃ" .

ταῦτα μᾶὺ καὶ ππιραταλήσια τού ισι ἄλλα Μουσοιΐῳ ἔλονται οἷσδι ἐσ πόμσαῦ.δ.
δὲ Θδ μώσων τρταμὸς, ῥέει μεταξὺτανάησοηςτεκοιΓλίσανηρο.μδκ δὰ σἰω ἐπεί.
ρώτα σιν τῶν γοισμῶν,κοὰ ποιραΐνεσιυ τέ ἐκ Μουρδονίον, νύξ τι ἐγώνθο, κοὰ ἐς φυ-.
λοιίοὶο ὁ Τοίοσον.ὡσ' ϑὲ πρό(ῶ τῆς γυκὺς προελήλοιτο, καὶ ἡσυχίῃ ἐδάύκες Εἶν αὐα
πὰ ςραχίσεόοι, καὶ μάλιςοι ὁ αὔϑρῶφι ἐἴνοι οὐ ὕπνῳ, τηνικαῦτα προσυλοῖσασ
ἥππῷ πρὸσ τοὺς Φυλανοὺς ἢ Αθηναίων Αλέξανοβοοδα μνύτιω,ςΡατε ϑρ το ἐῶν,
κοὶὲ ὁασιλϑὺς μαι δύνων, ἐσδιζη» “οἵσι ςρατηγοὶσι ἐς λέρις ἐλθεῖν . τῶν δὲ φυλα -
κῶν δὲ μὴν πολόϑυδῖν, πτοιρέμονον. ἐσύξϑεον ἀϑὴτοῦσ' ςοατη τούς. ἐλιϑόντοςδὲἔλεον
ὡς αὔἴϑρωποο ἵκει ἐπ᾿ ἡσσὸν ἐκ τον ςοαο΄σίδουΤ᾿Μήσῶων“ὃςἄλλομῆὺοὐδὰν"ποιρα--
γυμυδϊ ἔφ: ςρατα γοὺς δὰ ὀνομαίξων,ἐ ϑέλᾷ Φησὶ ἐρ λόγοις ἐλθέ" διδὲ, ἐπεὶ ταῦτα
Ἰωνίαν, αὐ τίου ἕφοντο ἐς τὰς φυλαποίς" ἀτικομίδοισι ὃ, ἔλεπε Αλέξανοϊοοςτοΐδε.

Ανοϊοοῖν Αϑηναῖοι, πουραϑηκην ὑ μὲν πὸ ἔπεα τοῖϑε τίϑεμαι, ἀπαύῥῥιντα πποιδόμε
7ος πρὸς μηδόγα λέγυιν ὑμέαο᾽ ἄλλον ἢ τπαυσανίίυ μή μὲ διαφϑείρετοοὐἢγοῦρδὴ



ἩΡΟΔΟΤΟΥ

ἔλεγον, ἐ μὴ μεγοίλως ἐκηδό μίω βὺ ἁ ποίσμο' τῆᾳἙλλαΐδοσ:αὐτόςτὸγου Ἑλλίω
γεϑψίος εἰμὰ τὠρχαξον. καὶ αὐτ' ἐλόυϑέρες, ϑεδουλωμβίυ οὐκ δὴ ἐϑέλοιμα ὁρᾷν τῇ
Ελλαϊσδε.- λέλῳδὲ ὧν δτι Μαρδονίῳ τὸ καὶτῇ ςοατιῇ τοὶσφοἶγια οὐ δυωυύΐατοιι ποι--
ταϑύμεα γνέϑαε. ποίλαι γὺ δὴ ἐμαΐχροϑε, νοῦ δέ δ δέδοκ,7, τὰ μᾶὺ σφαάπα ἐφ
χοεζράν, ἀἰμὴ μόρα δὲ διαῷαυ σκούσῃ, συμβολίω πποιξεύϑιε-τοιτοῤῥώδηκα γα μὲτολθῖνσιωαλθὴτε, ὡσ' ὀγὼ ἀποΐξῳ. πρδὸ ταῦ τοι ἔῬΙμοΐξεοϑε. ἰμ δὲ αῤία “χοδρ-
βάλῳᾳτοι πίὼ συμβολίω Μμουρδόνιος κοιὲ μὰποιῇταῦ,λυποιρίετε μλδοντος. ὀλίγη
γοχῷ στὸ! ἡ μόμέων λείσετ σιτία. ἐφ ϑὲ ὑμῶνὃπαύλεμοῦὅδεκουτοὶ νόον τολδυτήσῃ,
μνυοϑῆναί τινα χρὴ τὴ ἐμόδ ἐλϑυϑερώσιος πσείριὃςἙλλήνωνἔϊνενοι“Οὔὁ ὁβγον ὅτω
ποιροζβολον δ γασμέακ ὑηγὴὸ προθυμυΐες ἐϑέλων ὑμῖν δελώζθα τῇ διάνοιαν πίὼ Μαρ--
δονίου, ἵνα μὴ ἐπαιπέ(ωσιὑ μὲν ὑξαίφνησ' οἱ βουγβαροι μὴ προσδεῳμῆοισίκφ « εἰ-
μὲ δὲ Αλέξαροξος ὃ μακεσῶν" ὃ μὰ ταῦτα ἀπο, ἀπσήλουνε ὀπίσω ἐς ὁ ςοατί-
πεσὸνμκοὲ πίω ἑωντοῦ τοΐξιν. δι δὲ φρατηγοὶ τῶν Αϑηναζων ἐλιϑόντες 5 ὁ δεζιὸν κώ
ρασ᾽, ἔλεγον παυί(ανίη τοί σερ ἠκονίαν Αλεξαϑοίοου. δδὲ, τούτῳ τῷ λόγῳ κουτοιῤῥῶ
ϑηίσαςτοὺςτόμσχρ,ἔλεγε τοῖϑε. Ἐπεὶ τοΐνωω ἐσ' ἠῶ ἡσυμβολὰγίνεταυ, ὑμέας δὲ
χρεῶν ὅξι οὐσ'᾽ Αθεναίους τἥγαι μουτοὶ τοῦς τ' δ σιχσ'. ἡ μέαο᾽ὃπουτοὶτοῦρ Βοιωτούς Το,
κοιὲ ηρὺς μουτ'ὑμέωο᾽τοτοιγμούουσ'Ελλήνων,τῶνδεεἴνεκων.ὑμᾶσἐπίσαοϑεοὖσμή
ὕοις καὶ τί μωΐχῃν αὐτίων, ἀδὶ μουρλαϑεῦνι μαλχωσοίμονοι « ἡ μᾶσ' δὲ ἀπειροῖτιἀἰ
μᾶνκοὰ ἀσοιέ δι᾽ του τζων τῶναὐοΐο ὧν. Σ΄ποιρτιντίων γυὶ ὁδιεὶς τεπείρη ται μήσων.
ἡμᾶς ἡ, Βοιωτῶν,κοξ Θεσσαλῶν ἔμπειροι ἀμ ἀλλ αὐαλοιθόντοις τὰ ὅτσλα χρεῶν
Κι ἰοΐαε ἡ μέαο᾽ μῶν ἐσ τόϑε“ὁκέρανο,ἡμέασὃ ἐσ ὁ δ ὥνυ μον. πρὸο δὲ ταῦται, εἰ-
“ποὶν δι Αθηναῖοι τοίδε- κοὰ αὐ τοῖσι ἡμῖν ποίλαε ἀπὶαβχῇςἐπείτεεἐἰδομᾶνκατὗ-
μέασ᾽ τασσομζύχο' οὖς τινσας οὐ νόῳ ἐγοΐθο εἶπαι τοῦτοι, τοῖπόν ὑμᾶο φθαύτος,
προφόδετι. ἀλλὰ ἀῤῥωδέομᾶν,μὴ ὑμῖν οὐκ ᾿δέσιν γθΐωνταιι δὶ λόγοι ἐπεὶ δδὲν αὖ
γἹ ἐμνἤσϑητε, κοι ἡ δὸ μλδοισι ὑμῖν δι λόγοι γῳγόνασι,κοι ξ“ΟἿμοιεἰμι πσοιέειν του,
τα. ὡς δξρεσκε ἀμφοτόγοισι τοῦτα (ἡ ὥσ' το σγέφαινε,"ὴ σλαλλοίοσυντο τοσ' τοΐ--
ἔρον ὄντος ὃ οἱ Βοιωτοὶ δὲ τριδύμογον,ὑξαγορδύσυσι Μαρδὸνἰῳ-ὃδ᾽ἐπείτοἤκουσε,,αὐ
τίποι μετιςοΐναι κου αὐ ὃς ἐπειρῶ, ποιραγορν τοῦσ' Πόμσκχο υοτοὶ “οὺς Λα σῖχε--
μονίους-ὡς δὲ ἔμαϑε “οὗτο Ὁ Ἰοῦ Ὁ γυνόμονον δ᾽ παυ(ινίης,γνοὺς ὅτι οὐ λοινθαύει,ὃ--
πίσω ἦγε ὅσ Σπαρτιάτας ἀϑὲ ὁ ϑεξμὸν κέρωο «ὧσ δοαύδτωο καὶ ὃ μουρσόνιοσ ἀδὴ
ἡξ δϑωνύμον "ἐπεὶ δὰ κουτέξησαν ἐο' τοῖο αβχαζαο᾽τοις πέμ ασ ὁ μαρϑδοιος κα'
ρυποὶ ἐς τοῦρ Σ ποιρπιήτασ, ἔλεγω τοῖϑε» ὦ Λαϊκασιχεμϑίνιοι, ὑ μεῖο' δὲ λέτεθϑε ΕἾ
αὐ οἱ 6ν' οὐλιςοι ὑπὸ τῶν τῇϑε αὐθρώπων,ἐκπαγλεομάγων, ὧσ οὔτε φϑύετο ἐκ φλέ
μου, οὔτε τοίξιν ἐκλείπετο. μᾶδον τσ τε ἢ ἀπόλλυτο «(0 «ῳ᾽αντίους,ἢαὐτοὶἀπίλ-
λυοϑε- τῶνδῥ᾽(ὦοὐδὲνἀληϑίο'.πρὶνγϑἡσυμμάξοιἡμίαο,,ἐςχειρῶντονόμον
ἐπι ϑας, κοὶ δο φδύτοντοις, κοτὲςοίσιν ἐκλείγρυτοις ὗ μέαο᾽ ἐϊδομον«οὐΑϑοναζοισί.
τί τί προόπειρα"σοιδυμους,οὐ ύο τὸ αὐτία δούλων 2 ἡ μετέρων ταοσυμῖύες.
ποι τοι ὃ ἀσδι μῆς, αὐοϊρῶν ἀγα ϑεὸν δῥ γα ἀλλὰ τλεέτον δὰ οἱ ὑμῖν ἐ.1δύορϑη μονιπροσ
δεκδμόνοι ᾽ν νουτοὶ κλέος ὡς δὴ πέμνετοἐςἡμέασ'κήρυιοιπροιοιλδύμογμικοὰβου
Λόμονοι μουδοι πόδ σισι μάχαι θέ, οὐ τιοι ἐόντε ποιίειν ταῦτα, οὐδὲν (οὔ: λέ-
γοντας ὑμέασ᾽ δρομον, ἀλλα “7ώοσσονταῦ μᾶλλον νοῦ ὧν ἐπεισ οὐκὺ μὲς ἤρξατς
τούτου 18 λόχου, ἀλλἡμεϊςοὐδομον,Τίδὲοὐπρὸμὴντῶνελλίωωνὑμεῖςἐπείτε
λιδό ξώοϑε Εἶν ἀρ σοι, πρὸ δὲὉ(ἀρβουλῶνἡ μεσ, Ἶσοι πρὸσ ἴσον αβιθμὸν ἐμαλα--:στζμεθα; κοιὰἰδ μδν δοιοίῃ κοὰ τοῦς ἄλλοος μάχροϑνα ΜΝ μετόπευτοι μαχῶν
ἐσήλοι εἰ δὲ κοὰ μὴ δοκόοι, ἀλλ ἡμίωοσ᾽ μούίους ἀγρχεἂν,ἡμεῖςδὲδιαμαχωσόμεϑα»
ὁχκ9' τόσοι δι δὴ ἡ μέων τἱκήσωσι, τούηουο τῷ ἅποιντι ςοατοτοίσῳ γικᾷν' δμῆν, ταῦτα
ἐποιο το, καὶ ἐπαιοζὸν χρόνον,ὡςδὶοὐδιεὶσ'οὐδὲν ὑπεκρίνατο, ἀποιλλαίασετο ὀπίσω.
ἐτσελϑοὺν δὲ, ἐσήμαινε Μαρδονίῳ τοὶ κουτοιλοιῦ ὄντοι. ὁδὰ, περι χαρὴσ' γυνόμονοῦ , Νὰ
ἐποιρθὰς ψυχρῇ νίκῃ, ἐτσῆκαπίω Ἴσον ἀδὲ οὖς ελλίωαν. ὡςδὲ ἐππίλθισαν ὦ ἵπ-
πότωυ, ἐσίνον"Ὁ “ποῖ σιχὺ τίὠ ςοοιτιίω τί Ἑ λλίωικίρ,ἐσκνοντίζοντέο το κοὰ “ξδύ-
ουτος ὥστε ᾿σαοτο ἕδτοιὶ το ἐόντος, καὶ προσ ὅδεῦϑαε δύποροι, τήν τὸ κρήνζω πὸ
γωργαφίίω, ἐπὶ ὅο ὑοξ ϑύε Ὁ ππτοῖν ὁ ςοάτουμαὁπλληνικὸν,σιυετοίραξαν,νὴσωυξ
χωσαν ἔζαν δὰ ὧνκουτοὶ ΤΡ κρήνην κάκσίιεμόνισιμδεοιτοτοαιγμαούοι.οἷσιὃἄλλοισι
Ελλησι,ἣδ κρήνη πρόσω ἔγον90ὡςἕποιφοιἔτυλοντοταγμαοΐοιὃδὲΑ(Θὲο,ἀγχοῦ.
ἐδ υκθίμονοι δὲ ἐγὰ “ἢ Ασω ποῦ, οὕτω δὴ ὧἀδὲ[ σίρ κρίωον ἐφοίτοον « ἀρ “5 φῷτο μον



ΚΑλλῖοπη".
γουβ σφ! οὐκ ὁ2ῆι ϑσορ Φορίειϑαε, ὑ τούτο πὸν Ἱππέων., καὶ τοξάυμωΐτων "“οὐρον
“δὲ ποιούρυ πνομῖδον, δι τῶν Ελλίωιων ξρατηχο) ,ἀἶτο τοῦ το ὑσίκηος φερκθείσησ' τῆῖσ'
φτρατιδο κοι ὑτὴ τῆο ἵπσσον ταραοσομίδης,σιςλέλβηστινπερὶαὐτίωντοφυτζων,
κα ἄλλων, ἐλιϑύντοσ' ποιρὰ ὁ διίιιὶν κζρωσ᾽ « ἀλλὰ γου που τέων "οισιΐτων ἐόντων,
μᾶλλόν στζρεασ' ἐλύπεε, οὔτε Ὲὴ σιτία εἶλονἔτι, δ τέ στρέων ὀπίωνες ἀποσεμφθέν
τοῦ ἐσ πελοπόνγησον ὧὡσ' ἐπαισιτιδύμονοι, ἀποκεκλέα ὑηὴ τῇ σ᾽ ἵπσου, οὐ δϑωυμε-.
γ0ι ἀπηκά ὅλοις ἐσ ὁ ςραγτιδον. βολδυομβέοισι δὰ τοῖσιςατα,οῖσι, ἔδοξε ἰνδ ὑπδρ
βάλωνταυ κάνην τίὼ ἡ μόνην δὶ τόδσοὶ συμβολίω “παοιϑύμοωνοι, ἐσ' σἰὼ νῆσον ἰοΐσε:
δέὅξι ἀργὸ 18 Ασωπον'καὶ τῆσ' κρήσιο' τῆτο Τουργαφζκο,, ἐσ' σίὼ, ἐςρατοτσεσδιδύοντο
πότε; δένοι «ασιΐσυς ἀππέλουσα πρὸ τῆς τπιλατακίων πόλιος υῇσος δὲ οὕπω ὁδὸ εἴα οὗ
ἡ πείρῳ: οαζόμδνος ὃ ποταμϑο αὔωϑεν ἐκ ΤΞ Κι ϑακρῶνος, ῥέει πούτω ἐφ “ὁ παιδιΐον,
διέχων ατο'ἀλλήλων τοὶ ῥέεθρα, ὅσον πδρ “τϑέα«οἰστα,Νὴἔπεῖτοισυμμοίστειἐςτώυ
πό. οὐγομα δέ οἱ, ὦ δδόᾳ. ϑυγατῦλα δὲ ταύταν λέχουσϊἄνακ Α(Θποῦ ὁ! ἐπαιχοῦθισι»
ἐς τοῦονδὲ“ὃνχῶρον ἐβελδϑύσαντο μεταναςῆναι,νακοιὶὕσθετιἔχωσιχρἄοϑιεἀ-
Φιϑόνγῳ, κοιὲ δι Ἱππτέτο στῇ ἑαο᾽ μὴ σιφοίχηρ, ὡστσερ κοτιϑυὶ ἐόντων. μετανανέεοϑαξ τε
ἐδόκος αὐτο, ἐπεα τιῖρ γυὺς ὃ διδυτέρῃ Φυλοικὴ,ὡσὸνὴ μὴ ᾿δὸίαηο ὦ ναδσοιὑβορ--
μεομῆνονο᾽, κα στρ εοὐο ἔ-πόμμονοι τοιρβοζοδοιον ὁ Ἱ πσσό τοι. ἀππικομίδων δὲ ἐρ ὃν χὸ-
ρον τοῦτον “ῬΥ; δῈ ἡ Ασωπὶο' Ωερόρ “περιοάζετοιε ῥέουσοι ἐκ 7ξ Κι ϑαιρῶνος, ὑπὴ τίν
γύμτοαι ταύταν ἐδόκας τοὺς ἡ μυΐάσεας ἀ ποσέλλᾳν τοῦ ςοαν» σίδον πρὸς ὁδὸν κιϑαιρῶ
γα, ὧσ' αὐαλοίβοιων τουο' ὁ-πεώνασ᾽ »οὐο' ἀδὲὶ τὰ σιτία οἱχομδουςἔστινγουβοὗτῷκι
ϑαερῶνι ἀπολελαμμῖνοι: τουῦῦται βελϑυ(έμᾶνοι, κθίνην μὴν πίὼ ἣ μόδην ποῖ σχν πρὸ
σπκειμοίηο τῆς Ἰσσὸν ἔλον πόνον ἀτυονὡςδὲαὶτοὃμόλιιἔλυγε,"ὴοἱἱ'ππέσινἐπσέ-
πριυννυδοδὲγινομοΐαο',κοσὶἐούσηςτῆςὥρηςκἔοσίιὸ,σωυέκευτόστῇ  ἀποιλλοῖ
ασεαϑν, οὐθαδ΄τοι οἱδν ϑέντοσ' ὧι πολλοὶ ἀπτοιλλάδοσοντο, ἐς μὲ “ὃν χῶρον,ἐςὁν,σωυζ
κφτο,οὐκι οὐ νόῳ ἔλοντερ' ὀιδὲ, ὧσ' ἐτανήϑησαν, ἔφόυτον ἄσμμονοι πίω Ἴτσσον πρὸσ' τέ
πλαταιέων πῦλιν. Φϑύωντεςδὲ, ἀπαικνέοντοιυ δ5 ὁ Ἡροίεον ὁδὲ, πρὸ τῆς πόλιόσ'
ἔξι τῆν τιλοιτακίων, ἄκοσι τοισιῖςδε ἀρ τὸ ς κρήνης τὸς Γουργχῴλης ἀπέλον' ἀπαι-
19 μῖνοιδὲ, ἔϑενη πρὸ Τῷ Ἱροῦ τοὶ ὅτολα. καὶ ἁμῖν, ποερὶ ὁ Ήροιον ἐςιρατοπεσιδύον--
το παυσανΐης δὲ, ὁρέων σζρέαιο᾽ ἀποιδλάοσομοΐσς ἐκ τον' ςρατοτσίδου, ποιρήγγελε
Ηὴ τοῖσι λακεσίχεμονίοισι ααλοι βόνποιο τὸ ὅτσλα, ἰ οὐαε ουτὰ τὸν ἄλλες οὺς προὶ
ὅγταρ, νομίσας αὐ οὐο ἰσ αν χῶρον Ἰούοε,ὶς “ὀν,σωωεϑήοντοοὐθαδσαὁμὸἄλ-
λοιοὐ γισι ἔσχν τῶν πα μπρχώων πείϑεοϑοε τθαυίανΐᾳ" αμομφαρέτοο' δὲ ὃ πολ α-.
δοω,λοχαγοτίων ἠδ πα πτανητζων λόλου, οὐκ ἔφα τοὶ ξείνουσ' φόύξεοϑτε,ἀδὲἑκὼνἦ:
αἱουνέειν πίιὸ Σ ποίρταν, ἐϑωύμαζέ τε ὁρίων ὁ ποιδύμονον, ἄταοὐ'ποιραγωνόμονοο'
τῷ προτόρῳ λόγῳ. ὁδὲ παύσανίησ τε,νὴὃεὐρνάναξ διεινὸν μὲν ἔποιδῦντο “Ὁ μὴ "πεῖ
,9εάϑαε ἐκεῖνον στρ σι . διεινότερον δ ἔτι κείνον τουῦτ' αὐακνομοΐου,, ἀπολιπεῖν ὃν λό
“ον ὁν σιτανότην,μὴἰἀτοολίπσῶσιποιδῦντοςπτνσμυςϑήποιτο οἿσι ἄλλοισιε Ἀ-
λησι ,ἀ πόλετου ὑπολειφϑὰσ' αὐγίσ το α μομφαάρετος ὦ μετ αὐτοῦ πτωῦτα λο
γιζόμοροι, αἰΤέμας εἶχον ὁ φρατότεδον δὶ λακωνικόν"1 ἐπειρῶν πείϑοντός μάν,
ὡς οὐ χρεῶν εἰ ταῦ τὰ ποιέειν. πκοὶ δι μν, ποιρηγόρεον ΑμομΦάρεθυ μοώδον Λάκα
 χεμουΐων το,κοὶ τεπεατῴων λελειμμιονον.. Αθηναῖοι δὲ, ἐ πσούδυν τοιοΐδε . εἶγον ἀϊξ-
μασ' στρ ίασ' αὐδοοῦσ' ἵνα ἐτοίλθησιν͵ὁπισυίμονοιτοὶΛασιχομονίωνΦρουήματοι,ὡς
ἄλλα Φρονεόνῆἡἄλλαλεγόνζ'.ὧσ'δὲἐμιγή9η “ὃ ςοαηθπεδον,ἔ πέμτοον στ ἐῶν 1ππ--
παία δεμουνόντὸ εἰ τρρδύεοϑιαε ἐπαιχειρέσιον δι Σ΄ποιρτιῆτοι ἐἶτο καὶ τοπποιράποιν μὴ
διιανούδυται ἀποιλλαϊοσειίϑοιε: ἐπείρειϑαξ τὸ παυστων ζω ἃ), χρεῶν εἰ ποιέειν ὧσἃ.
οἱ αίκετο ὃ κήρυξ ἐσ τοῦσ' Λαικκεσχεμονίουν, ὥρα τώσζρεοιο᾽ «οἱτοὶ χα ρίω τοταγμέ-
γους, και ἐς νάκεαςἀπιγμ οὐσρα αὐ τζων τοὺς πρώτονσ- ὡς γου δὰ πουραγθρεον ΦᾺΣ
Αμομφαβιεον διτο εὐρυαΐαξ, κοὰ ὃ παοσανίηο,, μὴ κανδυω ϑύειν μοΐοντοις μϑαύουο'
λακεσίχεμουΐτδς, οὗ κος ἔπει,3ον,ἐρὃἐςνείκεσίτὸσυμπεσόντος,ἀπικεα"καὶὃκή--
ουξ τῶν Αϑοναίων ποιοίτἪσζθιἀπαιγμκοίος. νεικίων δὲὁαμομφουλενς,λοιβοΐ
γε! πέτον ομφοτῦμασι τῇσι χροΐ. τὴ τιθεὶς πρὸ ρον τῶν τιῶυσαν ἰεῶ, ταῦτα τῇ 1
φῳ ψιφίζειϑαε ἔφα, μὴ φϑύγειν τοῦ ξείνους, λέχρν τοὺς βαρθουβοιςδδὲ,μαινόμε-
γον, Καἃφρονήρεακοιλέωνἐκεῖνον, πρόρ το τὸν Αθηναίων κήρυνοι ἐ πειρωτιῶντοι τοὶ
οὐ τοτιλμοΐα,λέγοιν ὃ παυίινίην ἐκέλόυς Τὶ ποιρεόντοί στο! πρύγμεατα: ἔχρυζέ-
ἧς τῶν Αϑιναίων προο(ρῇσοιέττε πρὸο' ἑωνοὖς, κοιὲ ποιέειν πρὶ τῆς οἰπόδου ποῖ
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"“πὸν δ καὶστ ὅο. καὶ δμῖν, ἃ ποιλλάατετο ἐσ οοὔσ' ΑθεγαῖχεεἶνὁΔπτεὶαὐακρινομε,
Ἰουσ πρὸσ' ἑωυτοῦσ ἠῶσ' πουτελοΐμβαυς, οἱ τούτῳ ᾧ χρόνῳκοτάμᾶνος ὃ παυίθινίης,
οἱ δοκίῶν ὁν ἃ μομφουλενυ λείψοιϑαε, ἢ ἄλλων Λακεσία μονίων ἀποϑειηθίτων,
πὸ,δὴ καὶ ἐγενθ. σε μήναωσ᾽, ἀπῆγε68. τῶν καλωΐ ὧν τῆν λοιφρῦο ποίντοιρ.εἶπὸν
το τὴ τεγιδη7. Αθεναῖοι ἢ τοιλθούτοο, ἤϊσον τοὶ ἔμπαλιν,ἢΛασπιομϑίειοιδμᾶν,
ἠὲ 35 το ὄχθων αὐτείχοντον τῆσ ὑπωρείας “ον κιϑοιρῶνοσ, Φοδεόμενοι σἰιὸ Ἰτσσον,
Αθηναῖοι ὃ, νοΐτω Ταφ ϑέντες ἐρ ὁ πεδιΐον.Αμομφάρενςυ ἡναβ εν τε ὁσδι μὲ δοκέων
παυσονίω ἡ δ μήσεινσῷ ἕασ' ἀπολιπεῖν,περιείχοαὐδὴνμάδονποιο'μὴἐκλιπεῖν
“ἰὸ τάν. προτερεόντων δὲ τῶν (ὡὺ πιαυστνΐμ,μουταδῦξοιο᾽οὐὖὐτοῦς᾿θείᾳπόλωιἀφ
λιπεῖν οὐδὸν αδαλοι βόνηοι πὸ ὅτσλα, ἥγυ βάσαν πρὸσ' ὁ ἄλλοοἶφος «δ᾽ ὃ ,ἀἰσελθὸν
δῶν το ϑέχο φοίσδια,αὐμουςἢ’Αμομφουμέον λόχον ταιοὶ ποτα μϑν Μολόοντοι Ἰοΐου
μῦδον, Αργιότοιόν τε χδρον πουλεόμῆνον. τῇ ,κ) δήμηϊος ἐλδυσινίῃης Ἱρὸν ἥφοιι. αὐέμῆνε
δὲ οὔϑι ἄγεν ἵνα ἰδ μὴ ἀπολίπῃ “δι χῶρον, οὐ τῷ, ἐτωτοίχαὉὃ ᾿μομφαβετόσ
τοωκαὶὁλόλοα',ἀλλ᾽αὐτον'μϑϑωσιβουϑεοιδ'πί(“ποιρ᾽ἐκείντες"κοτὲοἱτοἀμφὶ᾿
Ἀμομφαίβετον “ποιρεγεν'οντόσττγΚοιὶἡἵσσοσἧτῶνΘουρθαβωὼνπροσῴκειησππῦ(θι.
ὦ δὴ ὑασόταυ, ἐποίδυν δον κοιὲ ἐαϑεσαν -οοιζειν αἰεί. ἰδόγτοο ὃ δν χϑρον ἐκεῖνον,
οὐ ᾧ ἐτοτοίχατο δι ελλίωδῖ τῆσι προτόβῃσι ἡ μόμεσι, ἤλθιυνον τοῦσ' ἵπασονῦ αἰεὶ "Ὁ--
προδῷ. καὶ ἀμαπουταλο, θόντες, προσωκίχηθ σζοι. Μουρδόνιος δὰ ὡσ' ἐπύϑεο "οὐσ'
Ἑλλίωαο' ἀποιλομῆγες ὑτὴ νύκτοι, εἶδέ το ὄν χῶρον δδ  μονμιολέσας ΓΚ Απρὶ σοιῖον
ϑυδρανοικαὶοὺς ἀδιλφεοὺρ αὐον' εὐρύπυλον,κοωὶ Θρασύσιον, ἔλεγε, ὦ 'σαῖϑες
αλδύεω, ἔτι πἰ λέξετο τοῖδο ὁρίοντοο ὁδ ὃ μα, ὑ μεῖο'γὴν ὧι τολησιόχῳρειλέγωτοΛα
κεσῖχεμονίσυσ'οὐ Φῤἤγωιν ἐπι μάχεσ, ἀλλὰ αοϊουιο ΕἾ" πὸὶ πολέμια πρώτοις «ἂν,
πρότϑρεν τὸ μετισαμλίουσ ἐκ τῇσ᾽τοίτιοςἐἶϑετο.νοῦτο ὑτὸ τὼ ποιροιλομλίωνν-
τοὶ, νιοὶ οἱ πτοΐντος δρέομον δικοϊραΐτοιο. σιέδε ξωΐ τε ἔ πεῖστρ εουο ἔϑιε πρὸσ' ποῦθ'
ἀ υϑέως α ἑφξους αὐϑρῶ πον μάχῃ σδιακοιθῇῆνοιε, ὅτι οὐδένδιαὐαἐόντιο',οὐ οὐ σὰ--
μοῖσι ἐοῦσιΕλλησι οὐασεδιεικνύατο- καὶ ὑμῶν μὴν ἐοῦσι τιδδ σέων ἀπείροισι, τρλλὴ ἔκ
γυ ἐμδὴ ἐγίε συγγνώμη,ὶποιινεόντωνρύριυς,τοῖσίτικαὶσιυυαδέστου"Αρταὰβ
ὑνδὰ ϑυϑυμακοὰ μᾶλλον ἐποοιδύμίωὁκαὶκουταῤῥωδῆίιιΛακεσθαμονπεμουταρ᾽
δωσησαντοὶτεἀποδέξααγαςγνώμιιδιαλοτοίτην, ὡο χρεῶν ἐΐῃ αὐαξ δύξανταο ὃ
φρατοσεδον, ἐοΐαι ἐς ὁ Θηβαίων ἄςν πολιορκησομδδονο,, πιὸ, ἔτι πρὸς ἐμδῦ βασι-
λδὺς πεύσωται. κουὶ »ουτίων μϑν, ἔ-τόνωνϑι ἔξοι λόχοςον υῇδὲ ἐκάνοισι “τοι τα “πο:-
σι, ἐκ ἐπιϊεπτέα ἘΩ͂,ἀ)λὰδιωκτίοιὁοἵ.ἐσὃπουταιλοιμφθοΐτας,δὐσουσὶἡμῖνἢ,
δὴ ἐφριόίανποτι δβστιῦ' πτοίντων διύποιο'. τοιῦπτοι εἴπτοιο',ἢγετοὺςτόν6.0,οὅμῳδια
ξαύ τας Ασττὸν κουτοὶ ςἶθον 5 Ελλήνων,ὡσδὴἃποσιϊοϊρησιιόνζ'.ἐπεῖχίτοἐπὶλακε
σεμονίουττοκοὰτεγεύταιςμολϑίοθε.αθηναζουσ'γουβ.ΚαπομίῥουςἐςΤὸ“εσιίονὑηὴ
πὸν ϑλθῶν οὐ κουτώρα. τιδϑ'σαο' δὲ δρώντος ὡρμημλέουσ' διώκην τοῦσ' ελλίωας, ὦ λοι
“οὶ τῶν βουρδαρινοῖν τὸλέων οὕδλοντες,οὐ τίασ “ποίντος ἥρων “τοὶ σὴ μή 7α.ν Κοεὶ ἐ--
διίωκον ὧν ποσιδν ἕποισος ὅλον, οὔτε κύσμεῳ οὐϑενὶ κοσμιϑέντες, οὔτετοίξιοκαὶ δηοι
μῇρ βοῖτε κἡ ὁμιέλῳ ἐππήτίαν, ὧο αὐαρποισύμονοι οὖσ λλίωασ' . τιαυσιχνέῃο' δὲ ὧθ
προσίκοι ἣ ἵωσορ, πέμ{σ᾽πρὸρτοῦσ'ΑθεναΐςενἹππέα, λέτε τοῖδε. Ανοΐοσῖν Α'
ϑηναῖζοι, ἀγϑένοο μεγέσου προκειμθέον ἐλδυϑέρίω εἴνοι ἢ δεδουλωμϑίω πίω Ἐλλα-
σε, “ἰροϑεδοόμεθα ὑπὸ τῶν συμμάλονἡμεῖοτοὦΛακεσεωμϑύιοι,κοὰὑμεῖςοἱ Α3η-
ναῖοι, ὑνγὸ σέιὸ ποίροιλο μοΐην νύκτα διιαοβοαύτων" νεδ ὧν δέφοντοιι ἡ οὐθόῦταν δ᾽, ποι
ἡΤῴου ἡ μῖν. ἀμανομοωΐοος γου τῇ, ϑωυ μεθα οὐλισα περιστέλλειν ἀλλήλους «ἐ μοΐ
γε ἐφ ὑ μέαο᾽ ὥρμησεοὐ χὴνἱιἵτασοσ,χοῦνδὴ ἡ μία τε κολτῆο μετ'ἡμέωο᾽τίἘΛ
λοΐσιι οὐ προσιιδόντοις τεγωίτοισ, βουϑίειν ὗ μῖνναῦδὲ ἐς ἡμέων γον ἅποίξι κε
γίδρηκε,διἔκοσιοἐπεμὲςπρὸοπέιὸταιεζομοίίωμάλιςα3"μοιρέωνἀμωυέοντωςἰξ
γομε"εἶ δοὐδααὐ τοὺς ὑμέασ κουταλελοίβεκε ἀδιυχοθν τι βοιϑέειν, ὑ μέσ δὴ μῖν
τοὺσ' ο ξότοις ἀποπίμι[Ἢαντοα, χοίριν ϑέοϑε" συυυοσδε μον δὰ ὑμῖν αὐτοῦ “Ῥν"ποιρεόντοι
γἶνϑε πσόλεμον ἐοῦσι πολλὸν προϑυμοτοίτοισι͵ ὥστε κοὰ τοῦτοι ἐσχκούφν ταῦ τοι
δ Αθηναῖοιὡςἐπύνϑοντο,ὡρμέατοβουϑέειν,κοὰ τοὶ μάλιςοι ἔπτοιμαμίφν. κοΐ στρ  ἢϊ-
δῊτεἰχοισί, ἔπιτίϑενταε ἂι αὐ τυτοιλθοί το Ελλίωων τῶν μὲ δασιλῆος γυνομοΐων,
ἔστε μυκύτι δειαοϑον Θον,ϑησου γουλ προκείμονον, σφέοιο᾽ ἐλύπει. οὕτω δὲ μὲ
νωϑέντος λακεσίχεμϑυιοι, καὶ τεπεῆτοι, ἐόντος (ζωὺ ψελόϊσι οὐ ιθμδν, δι μῆν, τὶν τοὶ
»μομύρισι- τεγεῖποι δὲ, τοιοζλιοι. οδηοι γοὺ οὐσὸ μᾶ οπαεοίξονη οὐγὸ λακισίο-
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ῥιανίων, στῇ αγιάξον;», ὧσ' συμβαλίοντες τπουρδονίῳ,κοὰτςρατιΐτῇππαρεούσῃ.
κουὲοὗγουᾷστῇἐγίνθοτοὶστῇἅγιαχρησοὶ, ἔπαι πον δὲ αὐοὐοοὕτῳτῷχρόνῳ᾿λ-
λοΐ. ἡ τρλλῷ τολόδνσῖ' ἐξωμοατί ον φοίξαντος τὺ τοὶ γύῤῥοι δι τόσου, ἀπσίείν τὸ
ξδιμάτων Τρλλὰ ἀφειδέως ὅτω͵ὥστε ππιεξομδϑων τῶν Σπαρτιητέων,νὴἢσφαγίων
οὗ γινομθψων,ἀποβλέίαντα δν παυξινίίω πρὸς ὁ Ἡράκον ὁ Πλαταιέων, ἐππηοιλέ
στὰϑύοε σέ ϑεὸν κχοΐζοντα μησὰ μῶς σφεας {δυοϑῆγωε τίῆς ἐλ-πίσοσ ταῦτα δ ἔτι
πύου ἐπιιοιλόυμῆνον, προς ξαναςοίν τοο' πρότεροι δ τετεῆτοι, ἐλχούρεον ἰοὺς Οαρ
ῥ δες. καὶ τοῖσι Λαικεσίαμονέσισιαὐτίη!μιὰτὸδχὴντίὼπιαυ(φνίεω,ἐγίνωτο
δυομάψοισι τοὶ στὸ απα χρησοί. ὧν δὲ χρόνῳ κοτ ἐγίνθο, ἐχύρεον καὶ οὗτρι ἀδὶ οοὐο'
πόμσας οἹ δ τ ὀλίοιιαὐ τίοι,τοὶ ἡὁξα μετῴντορ' ἐγῖνθο δὲ πρῶτον πσιοὶ τοὶ γύῤῥα μά
χί!. ὧσ' δὲ τουδτα ἐπεπ]ώκεε, ἡσῊ ἐγίγοτο ἃ μοῖγᾳι ἰοωρὴποιρ᾿αὐὸἃΔυμήθεον,τὴ
γόνον ἀδϑὲ πολλὸνἐςὃἀπίκοντοἐςὠιϑισμόν.τοὶ γα δόρατοι ἐταιλοιμιανόμονοιοὶ
τόκλῶν οἱ βου βαροι"λήμματι μδῥνωυ καὶ ῥῶμῃ, οὖκ ἔοσονεξ ἔστιν δὲ Ρ ὁδ' σοι. αὖο--
τλοι δὲ ἐόντος,κοὰ πρὸς,αὐεπσιτήμονόῖνἐίαν,καὶοὐκμοῖοιτοῖσι οὐ αντίοισι σοφίην,
προεξαίοσοντοο δὲ ηουτ' ἕνα, κοὰ δέηοι, κοὰ τολϑῦνέρ το καὶ ἐλοίοσονεο συςοεφόμδνοι,
ἐσύ!7ονἐφτοῦσ'Σποιρτιήτοὶο',πὴσγεφθείρον»ρ.τῇὁἐτύγχανεαὐὼςἐῶνΜουρδό
νἱδο,ἀπ᾿ἴσσουτὸμαχόμωνοςλϑυκοῦ,ἔχοντὸταιοὶἑωυτὸνλογοίσιασ'Γ'δδσύωνποὐσ'
οὐ ἰφουδ “αλίξε, ταῦ δὴ κοὰ μάλιςα »οὺς οὐαυτίαυο ἐπαίεσαν ὅσονμὴν νὰν χρόνον
μαρδόνιουπερι ων ,οἷδὰ, αὐ τεῖλον κοι ἃ μιωόμονοι͵κουτο βάλλοντο πσολλὲα τῶν Λὰ
Ἰῷὅθι,μονίων. ὡς δὲ μουρδογιος ἀπέθανε μιοὶ δ᾽περὶ ἐκεῖνον τυτοιγμκοῦον ἐὸν Ἰοω ρό-
τοῖτον ἔπεσε, οὕτω σε κοι οἱ ἄλλοι ἐούτσοντο,, νὴεἰξαν τοῖσι ΛακεσίαομονἸοισι.πσλεῖ
ον σου σφεαο ἐσηλές ἡ ξοϑὴς δ ἢ μος ἐοῦσα δτολῶν- πρὸςγὸ ο'σλίτας ἰόντος τὺ
μυῦτος, ἀχβνα ἐποιδῦγτο. οὐθαδ᾽'τα ἥ'το δίκα οὐ φόνον 4 λεωνίϑεω πουτοὶ ὁ Χὴ
τήριοντοὶσιΣ΄ποιρτιήτασιἐκ Μαρδονίου ἐπετίέλϑο,καὶ νὑκίω αὐοκρέετοι ποιλλΊΗΚ
ἀποισίων, πῶδν,ἡ μεῖν; Ἰδίμον, πωυ(ινίης ὃ Κλεομβρόὄμυ πον' Ανοιξανοβίϑιω . τῶν δὰ
πρυτύ σόνϑέδιπρολόνων.τὸὀνόμωτοι,ἔΐρῳται ἐς Λεωνίδην - ὡὐτοὶ γορ σῷλπν γλοῖ
γουσι ἐόντες. ἀποθνήσκει δὲ Μουρδόνιοσ ὑπὸ Αειμν ἥξου, αὐοϊοὸς οὐ Σ΄πούρτῃ λογίμε ὃ
χρόνῳ σόλον μὲ τοὶ μησεηοὶ ἔχον αὔοίσουο᾽ πϑευνοσίςεε,σωυξθαλςε οὐ Ξενυκλήρῳ, Ὁ
λέμου ἐόντος Μεοσηνίοιοῖ Το πιο σι" αὐτόρ τὸ ἀπέθανε") δι Κιπιϑσιοι.ὦὃ πλαποιῇ
σί δι τιόν σουι ὡς ἐτοίπησαν ὑηὴ 5 Λαικεσίμμονίων,ἔφδυγον ἐδένα κόσμον ἐς ὁ φρα
πεδον ὁ ἔων», ἐς ὁ τεῖλοα ὁ ξύλινον,δ᾽,ἐγριδεν»οἱμοίρῃτῇ3βαϊσδιϑεδυμα
δέμοι ὅκωα πρὶ τῆς δήμηϊος δ ἄλσοσ' μοι μάδων οὐδὲ ὥρ ἐφαΐη τῶν περσίων,ἔτε
ἐσελϑων ἐς “ὁ τέμοωνοο, οὔτε οὐαταοθονῶν παεοὶτὸἹρόν«ὁ δὲ τπαλεῖςοι,οἱ τῷ βεβύλῳ
ἔπεσον. δοκείωδὲ εἰ τι περὶ τῶν θείων πρεγμμάτων δοιφν διε,ἡϑεδο'αὐτη σφεουσ'
οὐκ ἐδέξατο ἐμπρήσαντοιςῬἸρὸν“νοὐ Ἐλδυοῖνι! αὐοικίθθιον..αὐἰτη μί να ἡ μούχῃ
τὸ ποσοῦὯνἐγονε.ΑρτάβαζοςδὲδΦαρνάκεοο,αὐπἰκοτεοὐκἀβέσκετοκουταρ--
χορ, δι πομῖύς Μαρδονίου οἰγὸ (ασιλῆσορ.") τα πολλὰ ἀποιγορόδων, οὐ δὲν ἦγυε συμ
ξαάλλᾳν οὐκ ἐῶν. ἐφ ἰησί τὸ αὐ ὰς τοιάδε,ὧνοἱὐδκαρεσμόμονοςτοῖσιπρήγμιασι τοῖσι
ἐκμαρδονὶς φριδυμάοισι. τῶν,ἐςρατήγοςὃΑρταδαξος"εἶχε,δὲδιαμανοὐκλί-:
γῆν. ἀλλοὲ (ΟΝ ἐφ τξοσεραις μυριάσας αὐθρωΐπσίον περὶ ἑωυ δν,τούρρυς ὅκως ἐσυμβο--:
λὴ ἐγί, δὲ ὁβεσιτοί μονοςτοὶ, ἔμελλε ἀπρβήσειϑας ἀρὰ τῆ μάχας, ἔγο κοῦτη θτι-
σμψίος, ποιραγγείλαςκουτ'  ̓αὐ ἰοήακ ποίας τῇ δὴ αὐ εἰς ὕβηγζατοιι δίς ὁν αὐἹ
δὲν δρέωσι Σ-πουσῆς ἔλοντοι: τοιῦ τοι 'ποιραγγε λθισ',ὡςἐςμαχῃνἔγωδῆ9εν τὸν ςρα--
του, προτορθίων ὃ τῇοὁδοῦ,ὥρακοιὲ δὴ φόὐγονΊ Χοὺς πόβδσιις, οὕτω δὲ ὀμκέτ) ἐὸν
οὐδόν κθσμονἠσυτηγίετο, ἀλλὰτοντοι χέσεν ἐβόχαζε ᾧδίγῳν οὔτε ἐρ οἰ ξύλινον, οὔἱ
τοὺς εἰ Θυβαΐων τεῖχος, ἀλλ᾿ ἐσ Φωκέας,ἐϑέλωνὧσ'ποίλίςαἀϑὶἐὸνἙλλήασοντον
ἀπεοΐαϑ. καὶ δ ξ’ρι μὴν ταῦτ ἐβάπονη τῶν δὰ ἄλλων ελλήγων τῶν μὲ βασιλῆος
ἐϑελοιοικεόντων, Βοιωηο Αθηνοίίσισι ἐμαχίδιν»χρόνονδὲσυλῷὄν.διγϑ'μησιΐζον-.
Ἴρο τῶν Θεβαίων,οδι ἔχον προϑυμάίω ἐκ ὀλίγην μαλφιόμονοί τε, "ὺ ὁκ ἐϑελοιοι--
κέόντος οὗἰτω, ὥστε “τθεθνϑ σιοι οἰ πίων ὃ πρῶ! ηὴ ἀαβίισοι οὐθάδ'τα ἔπσείον ὑπ᾿ Αθη
γαζων. ὡς δὲ ἐταίπον» καὶ οὖτοι, ἔφϑυγονἐσποὺςΘύῥωσ,οὐκπθὺρὦτιόβσοι«ὦἢ
ἄλλων συμμοΐίχον ὃ ποῖ ὅμιλος, ἔτς δυαμαλωσοίκονοᾳ ὀϑενὶ, οὐτε ἀπρϑὲξοὶμονόρΤΙ,
ἔφευγονοδηλόϊ τέ μοι ὅτι ποίντοιτὰ πρήγματο ἢ" βουρθαβῶν ἤρτη"ἐκτιδσίων,
εἰ καὶ γέ το οὗτοι πρινὴ Κὴ συμμάξαι οἵσι πολὲμάέοισι ἔφόυτον, ὅτι κοὰ τἧοτιόβ'σασ'
ἑλῶν οὗτὸ τὸ ποίετες ἐΦίυγον,λίω τῆοἼπουυ τῆς τποἄλλησ, τὸ τῆο' Οοιω τίσ.
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αὐἶτα δὲ Ῥσαῦ τα προσ έλεε τοὺς φά᾽γοντας, αἰεί το πρὸς Κ᾽ ποόλεμζῶν ἄγας
τα ἐοὗσκ, ἃ πεί"γουσοίτοτοὺςφλλίουςφϑύγονταοἀχὸ πὸν Ελλήνων,οἱδὰ,δὰνικῶν
πο ἑΐποντο ,κκῆν Ξ6} ξεῶ διώκοντος, κὴ φονδύοντῳς"» οἱ ὃ “οὐτῳ ᾧ γινομίύῳ, φόδῳ αἷγ
γέλλετοι σι ἄλλοισι Ελλυσι τοῖσι το τοιγμοδοισι πσερὶ “ὁ Ἡρόδίον, καὶ οἰπογυνομέ-
γοισι τίς μεέμᾳσ ὅτι μάχῃ το γύγονε, νὴ νικῶοι δι μδὲὰ παυξινίεω. ὀιϑὲ ἀκούστιντιτωδται, οὐ δύνακασμέον ποιλθούτεσ, δ μὲν,ἀμφὰκορινιϑίους,ἐξάτσονο618.τῆσὗ--
πωρίησνὴποῦνκολωνῶν τί Φόβ ουίχν αἴω,; 30 Ἐν Ἱροῦ τῆ δόμηϊοο δὲ, ἀμφὶ
μεγαρέαστο,καῖ Φλιασίςας, δ. ἦ» ποις σέ λφοτοίτεν τῶν δόδν ἐπεῖτε δὲ ἀγχοῦ
"πὸν "πολεμίζων ἐτίγοντο ὦ Μεγαρέεσ καὶ Φλιαῖσιοι, ἀπούιδοντές σφεα δι τῶν Θη-
βαίων Ἰ-τῦσύ τοῦ ἐπεῖλο μθέονσ οὐδένα κόσμον, ἤλοωυνον ἐπ᾿ αὐ τοὺς τοῦσ ἵσσοις ἢ,
ἱπποίρχις Ασωτοῦ σωροῦ τιμαδοΐαν. ἐασυσόντος δὰ, νουτιςάρεσαν αὐ τέων ξα-
κοσίσυσ τοῦσδὲ λοιποὺς, κουτή ῥῥαξαν σγώκοντοοσ ἐφ ὧν κιϑοιρώνα ὅτοι μᾶνδ οἱ τ
ϑενὶ λόγῳ ἀπαιδλοντοιιδὲ τιδλωκ, κοὶ ὃ ἄλλος ὁμελοο,ὧσ κουτύφνων ἐς Φ ξυλιὴὰ
πεῖχοσ, ἔφϑησαν ἀδϑὲὴ τοῦσ' πύρουόαὐαβαύτες,πρὶνἢτῶνΛακεσίχεμονίουσ'ἄπαι-
κίϑαε. ἀνα βαΐτος δὲ, ἐφράξαν»» ὡς ἡδιω ἑχ οὐλίσα ὁ τεῖλοο. προσιλϑόντων δὲ
τῶν λακώσίκιμονίῶν, κουτέσή κοί στρ! τειλο μαλία ἐῤῥωμλνεσόμη. ἕως μῖὸ γϑ' ἀπσῇ -
στῶν ὧι Αϑανοῖῖοι, δἰ δ᾽ἡ μινύονερ κοὶ ῳολλῷ τλίον ἔχον τῶν λακασομ μονίων, ὥστε ἐκ
ἐππιταμων τειλομαχίεινὡςδέστρὧιΑθεναῖοιπροσίλιϑον,οὗτω δὲ Ἰου ρὴ ἐγέν.
τεμαλίη, κοί χρὄνον ἀδὲ φρλλόν.τέλοςδὲἀρετῇ το καὶ λιποιοΐῃ ἐπέδησαν ΑΘῈ
ναῖοι Τῷ τείχεος, κοιὶ ἄρειτον,τίδὰἐσεχίονὁὶελληνες.πρῶτοιὃἐσῆλθοντεγοῦ7
ἐς ᾧ τεῖλος. και τἰιὺ στωνίωδ ον' Μαρόονέου οὗτοι ἔσαν ὦ διουρ'ποίσαντες"τοίτὸἀλ
λοι ὁ} αὐ τῆς,κοὰ τίώ φάτνεν τῶν ἵππων ἐοῦσαν χα λικίην ποῖίφιν, κοι ϑέες ἀξίίω.
"ἰὼ μάδγιωω φάτνην ταύτην τί 'παρδονίου, αὐέϑεσαιν ἐσ “ὃν νηὸν τῆοἀλέησ' Α95--
ναζησ' τεγυῆ77" τοὶ δὰ ἄλλα ἐρ τώντἡ δίρε“πϑρ ἔλϑι βου ἐσήνγεινοιν τοῖσι ελλησι" ὁ ὃ βαρ
ῥαροι, ἀϑδὰν ἔτι εἶ Φος ἐτσο ΐσαντο πεσόντοσ' ὦ τείχεος,οὐτίτιοαὐτέωνἀλκῆσἐμέ
μνητο. ἀλύκταξόν τῷ δα οὐ ὀλίγῳ χοόνῳ πεφοβημίόοι τε κοτὲ πρλλαὶ μυλιωΐϑεο μου
πειλημμδέαε αὐθρώπτων..“ποιρὴν τε “ΟἿσι ελλησι Φονδύειν οὔτω ὦστε “τθεύίκοντο μυ-
ρισον ςοα κοιτοιδεσυσίωντεοσέρων,τοῖς, ἔχων Ἀρτο βαζοσ ἔφόυγιε,ζ: λοιστῶῦν
μὴ δὲ Τῶσ λ(λιάσδιρ περι γυνέοσϑιε. Λακο σίχεμὸν ἰων δὰ τῶν ἐκ Σ΄ποΐρτη 6,ἀπσέθανον
ἐὶ πτοΐν τος οἱ τῇ συμξολῖ, σ᾽ κοι οὐνενήκοντα. τειεητῴων δὲ κκοζϑειο." Αθηναίων ἢ,
δυΐο ποιὰ τιν τή κῶν τοι" ἠρίσευσι, δὲ τῶν βου βουέῶν τοιζὸσ μὲ ὃ τπιδρ σέων, ἴσους δὲ
ἡ σακέφν. αὐὴρ δὰ, λέγυται Μουρδύνιος» λλίωϊων δὲ ἀγα ϑεῦν πενομβϑῶν, κοι Τεγεν-
τίων,καὶὰ Αθεναίων, ὑπερεξάλοντο αβετῇ Λαισα μϑνιοἄλλῳ μὴν οὐδενὶ ἔχω ἀπὸ
σε μἤνααϑοαις, ἀξποιντασ' γουλοὗτοι᾿οὔσ'«οἱτὶΟυτοὺδοὐΐκφν.ὅτιδὰκουτο“ὁἰοῳ--
ρότοινπροσηνείχθησιχν,κὴτουτωνἐκροτηινκοὶοὐδίσοσἐγίνθομακρῷ Αθιςδ
ΘῊμοσ'κοιτοὶ γνἁμαο᾽ πὰσ ἡ μετέρωο᾽ «ὃς ἐκ Θόρ μοπυλέων μοῦνος 39} στθινιωσίων
ποϑεῖς, ἔχε ἔνειδος μκοὰ ἀπὶ μέζω. μξεὰ δὲ οὗτον, ἠδίξευσιν τιοσεισιόν ὁς το Κουὶ Φ 1-
λοκύων, ἡ Αμομφαρερε ασικρτιήτηδ.κοίέηθιπενομάψησ'λέσχιρ ὅσ᾽ γιίνοιη» οὐ τίων
αῤίςος, ἔγνων δι ποιραγῦνδμονοι Σποιρτιατίων, ΑρισόσῃμὸνμὴβουλόμενονφΦαὰ
μερῶσ ἀτρϑαρᾶν ἐκ τῇ “ταρεούσας οἱαἰτίην, λυσσῶνντοί τῷ, κοὶὰ ἐκλείποντοι τὸ “τοῖ--
ἐν, δἔγα ἀποδέξας μεγοῖλοι" τιοσεισίδνιον δὲ, οὐ δου λόμιονον ἀφρθνήσκάν, αἴοΐρα
νὐνέϑαε ἀγαόν. »οσούτῳ τοῦτον ἔγοιι ἀμείνω. ἀλλὰ ταῦτα μὼ καὶ φϑένῳ δ
ποιον. ϑΞ:9ι ϑὲ »ῦριιοιτέλεξα ποίντας,τολὴν Αοιφοσδήμουτῶνἀποθανόντωνοὐτοῦ
τῇ τῇ μάχῃ, τίμεοι ἐ γϑδονο. Αρισόδῃμον ὃ, θουλόμονοσ ἀποθανέϊν δέ, σἰιὸ προξρᾳ
μηναἰ τίην, οὐκ ἐπι μή 95. οὗτοι μὴν 20 οὐ τιχοιτοιῆσι ὀνομαςόται ἐγογονρ. Καλ
λικρώτας γα ἔξω τῆς μείχησ' ἀπίθανς͵ ἐλϑεὺν αὐὴριοίλλιςοο ἐς εἰ φρατοσεδον ἢ
πότο ελλήνων" ὁ μϑνον αὐ τίων λακεσίχεμονίων, ἐλλὰ κοιὶ πιῶν ἄλλων ελλήγωνὅσ
ἐπειδὴ ἐστ᾿ αγιζζθο νυσαν ες, καιτήμῆνοσ' ἐν τῇτα ξὶ, ἐξωματίοϑη οοἔδύματι πὰ
τολϑυράτὸδὴδιΜΑνμάχοντο.δου λάνονεγμένος ἐδυνοϑανάταί τε,νὴἔλεεπρὸςΑεἶ
μύπτον, αὐοβατσλαταιία, οὐ μέλᾳν ἀ ὅτι πρὸ τῇσ ελλάδορ ἀγρθνήσπει, ἀλλ᾽ ὅτι ἄκ
ἐχοήίτῇχυοὶ κοι ὅτι ἀδέν ὅξ1 δι ἀ ποϑεϑεγραένον ὅδ᾽τον ἑωυτοῦ ἄζωον προϑυμῶν-
μᾶδου ἐποϑέξα ϑαε" Αθηναίων δὲ λέτε τοι δλδόνα μῆίοκ Σωφαδεης ὁ εὐτύυ χίδιω,ἐκ δή
μου δεκελῇϑεν. δεκελέώνδὲ, τῶν πσοτε ὁβ γασα μήλων 6δ᾽γον χρήσι μονὰς δὲν 'ποίντα
χροόδνον,ὡς αὖτδι Αθηναῖοι λέγουδ). ὡς γὺ δὴ γο΄ποίλοιπουτοὶΕλένηςκαμεσὴντῶν"
“κρίσαι ἐσίβαλον ἐς γῆν τίὺ αΠικίω (ὺ ςραοῦ πολ ϑε], καὶ αὐίτασαν οὐο Φή--



ΚΑΛΛΙΟΡΗ:

μανὸν οὐκ ἀδύτου ἵνα ὑππεξόκοιτο ἡ Ελένε, τότε λέλϑισϊ κοι «οὖς Δεκελέασ. δι δὲ,
οὐδὸν δέκωλον οἰχθόμονόν το τῇ Θυσζοσ ὕβρι,κα διειμαΐγοντα περὶ “ποίσῃ τῇ Α.ϑΆ
ναίων χῦρῃν ὕδηγη(οἰμᾶνόν σζι “ὁ 'ποῖν πρῆγμκα, κουτη γιίσχοϑας τὴ τὰο Αφιδινασ,
ἃς,δὲτιτοικὸςἐὼναὐτόχθων,μουτοιπροσδ01τω οίδιμσι. τοῖσιὃΔεκελόδσιἐὺ
τούτον Ὁ ὀβτου οὐ Σ ποΐρτιῃ,ἀτελεία τὸ κοὶὰ προεοίο ἴα σδχατολέει ἐς οἶδε αἰεὶ ἔτι ἐοῦ΄--
στ οὕὗτω,ὥστε καὶ ἐσ ἐν πόλεμον “ὃν ὥσθλον πολλοῖσι ἔτεσι "οὔ τον γυνόμῆνον, Αθῃ
γαζοισί το καὶ Πελοποννησίοισι, σινομῆδων σἰὼ ἀλλίω αΠικίω λακεσαι μονίων, δεκε
λέις ἀπέχειϑαε τούτου ποῦ δείμου ἐὼν ὃ ΣωφαΐησὴαρΞεύσαο“ἶτο Αθεναίων σὲ--
ξσὺς λόγοις λειομῆύους ἔχει. “ὃν μῆν, ὡς ἐκ» ν' ξωτῆροσ' ᾧ' ϑώόρηκοσ' ἐφόρες χαλκεᾳ
ἀλύσι δεδεμάην ἄγκυραν σιδαρζην. τί, ὅπιορς 'πσελοίσεις ἀπσικνεόμωγος οἷσι πολεμΐ
ησι βαλλίσκθο, ἵγα δή μάν δ πολέμμοι ξικαί τ οντοο ἐκ τῆς τοίξμος, μεταινανῆσοις
μὴδουαἴατο.γινομλίης δὲ φυγῖϊς πιὸν οὐαντίων, δέδοκ"» σί ἄγκυραν αἰκλαθόνποα,
τὕτω σδιώκφν οὗ» μὴ οὕτω λέγεται. ὃ σ᾽ τδροο τῶν λόχρν, Τῷ πιρότορον λελβού
τιἀμρλοβετίων, λέϊεταυ ὡς ἐπὶ ἀασίδος αἰαὶ 'σεριϑεσύσες, καὶ οὐσπεμᾶ ἀϊεμαζέ
τῆς ,ἐΦόρεε ἀϊκυρων,κοι οὐκ ἐκ ἡ ϑεόρακος δυϑὲμλῥίω σιδηρίαν, ἔςι δὰ καὶ ἕτερον Σω
φαδεῖλοιμπρὸνδ}χον 3 δμγασμούον. ὅτι τοεθιίουτημάδων Αϑεναίων Αἴγιναν, εὐρν
βάτην “ὃν ἀρ γυῖοναὔρατσεντοίεθλονἐκπροκλήσιος ἐφονόυσι" αὐ ἐὸν δὲ Σωφαΐεα
γόνῳ ἀφόλον τουτέων, (οὐτέλοι θὲ αὔοΐρα γυνδμῆνον ἀγαιϑὸν, Αθηναίων φατε γύον
τοι ἅμα λεάγρῳ τῷ Γλοαυκωνοσ', ἀπσῦ θανεν ὑπὸ πονῶν οἱ δΔαάήῳ,περὶ τῶν μεταλ
λῶν τῶν χρυσίων μοαχῳόμᾶνον. ὧσ' δὰ τοῖσι Ἑλλῃσί οὐ Τ' λϑι τοι σι ἰουτέςοῶν»» δι βάρ
ϑούλοι, οὐθαῦτοί σφ! ἐπῆλιϑε γυωῃ αὐπόμολος: ἣ ἐπειδὴ ἔμαϑε ἀφλωλότας το
πόδσα, οὶ νειοῦνταο τοὺς Ελληνοοἐοὗσα'ποιδλλακὴΦαρανοθέτοος45τεάσσιοσ,
αὐοϊοὸς τινσεῶ, κοσμησομθέη χρυσῷ πολλῷ καὶαὖτιὶ κοὰ ἀμφίπολοι,καὶἐοϑῆτι
τῇ κορλλίσᾳ ἐκ ἢ) ποιρεχσέων, πουτοι βᾶσα ἐκ τῆσ᾽οὐμαμάξως,ἐχόριε ἐσ ποῦσ' Λα-
κασιμονίουσ ἔτι οὐ τῇσι Φονῇσι ἐόν τοιο. δρῶ(ξ. δὰ πτοίντα ἐκεῖνα σιέποντοι πουνίσινί
ἵν, πρότερδν το ὁ οὔνομα ὕϑεσιςα μϑνη, νὴ τί ποίπίω, ὥστε ἡπρλλάκις ἀκούσασι,
ἔγνω το ὧν παυσανίζω. κοι χαιβομλδη τῶν χ9ὠυοίτων, ἔλεγε ταΐδει ὦ βασιλϑ,
Ἐποίρτηο᾽, λῦσουΐ με τέὼ κάτιν αἰχακλώτου δουλοσιώΐης - σὺ γουβ νὴ ἐσ δε ὦνη--
σας Ῥοὐσδς ἀπολέσαχᾳ τοῦο', οὔ το σχεμϑνῶν,οὔτε ϑεῶν ὅταν ἔλοντοισ'. εἰ μὰ δὲ γέγος
μῦν, κῴγιϑυγάτηρ Ἠγετορίϑιω ἦ; Ανταλορεω. δέ με χοιξῶν ῳ κᾧ ἔχε ὃ ὀδσηφ"
δὲ, ἀμείβετο τοῖσδε. Ταωύσε͵ ϑαβσει. καὶ ὧς Ἱκώτισ', κουὶ εἰ δὴ πρὸς τούτῳ τυ-
χαίνεια ἀλιϑέα λέγουσα,καὶεἶθυγάτηρἩγητορίδιωἠζκῴουὃο'ἐμοὶξεϊνοσμάλι--
τοὶ τυγλοίν4 ἐῶν τῶνπατρὶ ἐκείνους"ὁ σ' γιό ρονο' οἰκε ομύδων . τωῦδτα δὲ ἀποιρ, τότο
υϑὸὺ ἐπέβεψε τῶν ἐφόρων “οἷσι ποιρεβσι. ὥσθλονδὲ ἀπσέπεμαψο ἐς Αἴγιναν,ἐσ'σέ,αὐ
τῇ ἠϑελεαπικίίϑακ. μὲξαδὰσίρ ἄπιίαν τῆσ' γιωαεκθς,αὐτίαοιδὰταῦσπαἀπί-
τον» Μαφτινέόῖν ἐτπεξ ὁ γασμεούοισι.μαϑὺντοςδὲὅτι“σόλοιἈκϑυὸ)τῆο'συμβολῆσ,
συμφορίω ἐπποιδῦντο μεγοίλίω, ἄτιοῖ τε ἔφασαν ἐἴνοιε σφ ἑωο᾽ ζη μεῶσουι. ππιω θα.
νόμονοιδὲ γοῦσ'Μήδοις εἦν μὲ Αρταθάξον φϑύτον τας, Ῥούις ἐδίωνον μέχρι Θε-
ἀσυλίησ'. Λαί σίχομϑιοιδὲ ἐκ ἔων ᾧδύγον τοις σιώκειν. ὁ!δὲ, αὐαχο ρήσαντος ἐς τί
ἑωυτῶν,τοὺς ὑτεμιθγοιο τῆο' ςοατιῆς ἐδίωξαν ἐκ τῆο'γο'μδὰ δὲ μαντινέαο᾽, ἧμον
η λεῖοι. κοὶὰ ὡσουτως δι Ἠλέϊοι γεσιΜαντινδῦσι,συμφορίωποιη(ίμονοι,οτοιλλά-.
οσονὉ. ἀπσελιϑόντος δὲ κοὶ δο!, ους ἡγυμόνοισ' ἐδίωξαν.τοὶκουτοὸὶΜαντινέαο᾽μῖν,
"ἡ Ἠλείους, τοσοῦ τα. οὗδὰ τιλατοκῇσι οὐ ᾧ ςρατοτσέσιῳἣ΄αἰγινητίων,ἣνΛάμ'πτων
ὁ πύϑεω Αἰγινητέων τοὶ πρῶτοι φόβων"ὃςαὐοσιώτοηονλόγονἔχων,ἴετοπρὸσνυ"
σανΐαν' ἀπικϑ μονοῦ' δὲ, σσουσιᾷ, ἔλεγε τοίδε. ὦ παῖ Κλεομβρόων, ὄδίον δ γαφοιί
οἱ ὑπερφυὶσ', μέγαιϑός το, καὶ κοΐλλος' κοΐτοι ϑεὸρ ποιρίσωκε ῥυσοίμονὸν πίὠ Ἑ λλά.
σὸς, κλέος κουτοιϑέώϑιιε μέγιφον ελλυνων,τῶν, ἡ μεῖς ἴδι μον, σὺ δὲ κοὰ ποὶ λοιποὶ ποὶ
13 τούτοισι τρίἐσον διφς λόγο τά σι ἔχῃ ἔτι μέζων, καξ τιο' ὥςξθλον φυλοίοσεται Ὁ
δαρθαγῶν μὴ ὑποίρχειν ὅδ᾽γαἀτοΐϑαλοιτριέωνἐρῬῦσ' Ελληναο᾽ "Λεωνίδεω Ν᾽ ἀὴρ
ϑανόντος οἱ Θόδ μοπύλῃσι,μαρ δόνιδς το τὸ Ξόβ ξης ἀποταμϑντοῦ τί καφαλὴν, ἃ
γεςαιύρωνσοιν“ὦοὺσίὼδιμοίανἀφρσιδοὺςἔτσσαινονἕξεισ,πρῶταμὴὑτὴ ἃ Σπαιρτιη-,
πίων ποίντων" αὐὖτις δὲ,γὴ πρὸς ἃ ἄλλων Ἑλλύγων Μαρδόνιον ῬᾺ αὐασκολοσσί(ις,
ποτιμώρηξω ἐς ποίϊων “ὃν σὸν Λεωνίδαν. ὁ μὴν,δοκέων χαοίξεαϑ» ἔλεε ταθεδιαὖ
σαμείο 90 τοῖσδε ἃ ξεῖνε οὐγινῆτοι Ὁ μι δὺνοεϊν τε," προορῶν, ἄγοιμοι σεῦ «γνὧ
μῆς μδῥηι ἡ μαβταιοῖς χουσῆσ' ὑδάρωσ᾽ γάρ με ὑοῦ, πιὸ ποίξηνὉὉὅδγον,ἐς ὁ
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μηϑδὰγ αιτόβακλερ 'ποιροινέων νεκρῷ λυμαΐνειϑαε  κοὰ ἰδ τοῦτο ποιίῳ, φαο ὦ.
μεινόν με ἀκούσεϑοιε" πο, πρέπει μᾶλλον βαρβαβοισι πσοιέήν, πδρ Ἑλλυσι.κακεΐ
νοισι δὲ ἐποιΦϑονίομᾶν. ὀγὼ δ᾽ ὧν ηοὕὗτον ἐΐνειοι μητε Α ἰγινήτησι ἀδοιμα, μήέτε τοῖσι
ταῦτα αρέσκε τῇ. ἀποχρᾷ δέμοι Σ'ποιρτιότῃσι αβεσκόμονον, ὅσιαμὴν φριέειν, ὅσια
δὲκαὶλέγειν, Λεῶν ἴδδὰτῷ,μεκαλόύειρτιμωρία,φημὶμεγάλωντε τιμωρῇ--
ϑε, ψυχᾷσίτοπῶῦνϑεαὐουριθμέτΡισιτοτίμηταιαὐπόσ' το καὶὁἄλλοιδὶ οὗ Θερ-
μοπύλῃσι τολδυταΐσαντος. σὺ μῆέτοι ἔτι ἔχων λόχον τοιόνδε, μήτε προσίλθεο ἔμωι
γε, μύττο συμῦδσυλδϑύῃς- χοέριν το Ἰοϑι,ἐῶν ἀποι ϑι9 « δμῖν, τωῦτα ἀκούσαχδ, ἃ ποιλ
λθίοσε " Παυσιχνἰπο' δὲ κήρυγμα ποιησοίμονος μηδένα ἀ ΤΠ εόϑοιι τῆνσ' ληΐηο, συγκο--
εὐξεν ἐκύλόυς τοὺς εἰλώτοις πὶ χρήματα ὁ δὲ, αὐῶὶ ὁ ςοατότσεδον σκισινοίμονοι,
ἴοι σκον σκηνὰς πουτεσκόυασμοΐαιο᾽ χρυσῷ καὶ αῤγύρῳ, κλίναο᾽ τε ἐπιχούσονσ, μὴ
ἐποιργύρσυφ. κρητῆραΐσ'τῷχρυσζονο,κοὰφλοίλοιςτο,καὶἄλλαἐκπώματα.σοΐκ--
κοὶς τὸ ἐπ᾽ ἁμαξέων ὀΐρι στον "οὐ “οἾσι λέδυτος ἐφαίνοντο οὐεόντιρ χούσιοί τοοἀρ
γύρεοι. ἀ τοῦ τὸ τῶν κειμάδων νεκρῶν ἐσκύλδυον ψέλλιά το, κοὶ φρεποὐκαὶτοὺς
ἀϊανάζεοις ἐόντοις χουσίσυς, ἐπεὶ ἐοϑῆ 'ο τε ποικίλεο λὄχοο ἐγίνο» οὐσιείσ', οἱ θαυ
τὰ πολλὰ μὴ) κλέτῆ οντοσ, ἐ πω λεον πρὺσ' τοὺς Αἱ πνήτοας ὁἱ εἰλῶτες φρλλὰ δὲ καὶ
 πε είμννίαν, ὅσος αὐτέων οὐκ δά τε ἐμ κρύαι. ὥστε αἰγνήτισι δι μεγάλοιτολξ
τοι ον χὴν οὐ θϑεῦτον ἐγεγίοντο"δ᾽τὸνχρυσὸνἅτεἐόνταχαλκὸνδῆϑεν,ποιραπῶνἃ
λωτέων ὠνξογῬ: συμφορήστντεο δὲ τοὶ χρό ματοι "ὴ δεπούτην ὁβελόντεσ' τῷ οἱ δελ
φοῖσι ϑεῷ ,ἀπὶ ἧσ' ὁ πτδέποιο ὃ χρύσιοσ αἴετο85,Ὁἀδὶτον τοιποιράνε ἔφεοο ἄ' χαλ
κίου ἐπεσεὼς ἄγλατα ον βωμαν' καὶ τῷ οἱ ὀλυμπίι ϑεῷ ὑξελόντοο,ἀπ’ὃςϑικοί-
πηχαν χέλι(ον δία αὐέθηκοιν, καὶ τῷ οὐ Ἰοϑ᾽'μῷ ϑιῷ, ἀπ'ὃςἔπάτοῦχυῖχέλκεοσ'
ποσειδίων ὄξεγεψθο, τοῦτα ὑδελόντας, “πὰ λοιποὶ διαιρζονη καὶ ἔλθ. βὸυ ἕποιςοι,
πῶν, ἄξιοι ἔσαν" κοὰ πτοσ' ποιλλαιοὶρ τῶν τιδὴ σζων, κοεὶ δὶν χρυσὸν, Καὶ δν ἀῤτυρον,
κοὶἄλα χρή ματοί το, καὶ ὑπσοξύγια. ὅσοι μὴ να ὑβαίρωτα τοῖσιοὐισεύσασιαὖ-
πόῶν οὐ υλαταυΐσιἐδο3η,οὐλέγεταιπρὸςοὐσὰμῶν-δοικίωδ᾽ἔγῳγοτὴῬύτοισι
δοιϑῆναε-παυίθινίᾳ δὲ ποίντοι δέχ, ὑξαιρέϑη το κοὶ ἐδοθῳ.γιαἴκεσἡσοοι-πταῖλον
το" μούμηλον" ὡσ'δὲοδτωρ,κοτὶτολλλα χρήματοι " λέγετοι δὲ κοὶὼ τάδε γθνέϑαε,
ὧσ' Ξόν ξις Φδύχορν ἐκ τῇς Ε λλάδοσ', μουρδονίῳ σὺ κουτοισικόυἰωπουταλίποιτῆκς
ἑων ον". παυί(ανίαν ὧν δρίοντο τί Μουρδονίον κουταισκδυῖν χρυσῷ τὸ κοὶὰ οὐλγύρῳ
κΚασὲ πποιρα-πετοίσμασι ποοτκίλοισι ποτε σκόυασμοιν, κελϑῦσουι τούρ το οὐῥτοκέφοις,
καὶτοῦς ὀψοποιοὺςκαιτοὶταῦτα, κουϑεὺς Μαρδονίῳ διᾶπνον “ποιρασαϑυοΐξεἰν«ὡςδὲ
κελδυόμονοι οὗ τοι ἐποίδυν ταῦ τα, ὠθαῦτα τὸν ταυσαν ἰω Ἰδόντα κλίνωο τὸ χὸν
σῴωο᾽, κοτὲ οὐδ τυρέας καὶ 'ποιροισιιδυίω μεγαλοπρύσεα ἢ διείπυε, ἰοπτλαγίετοιτοὶ
προκείμωνα ἀγαθὰ, κελόδσοι ἀδὶ γύλωτι »οοὐσ ἑωυον᾽διρμόνουσποιρασκόνοΐσοιι
λϑιΚωνκὸν διέ πνον. ὡς δὰ τῇο'ϑοίνηοποιηθείσησ'ἰμὴ πολλὸν ὁ μέσον δντ' αὐσανίαν
γελοίαντα, μετοσίμι[ πάθας τῶν Ελλήνων τοῦσ' φιρατηγουσ' «σμυελιϑόντων δὲ γου--
τέωνεἶποιτὸντυσονζωδιφανυὗχαἐςἑπουτέρίωδ διείτινον σίὼ πποιρασειδυΐω.᾿
Ανοΐοσῖν Ἑ λληνόῖν, τῶδνδε ἐΐνειοι ὁγὼ ὑ μέωσ' συ ἤγαγον, βουλόμονοσ ὑμῖν οοὗϑι ὦ ΜΆ
σον ἐασιλῆος τί ἀφροσιωήην διεἔοι"ὃσ' τοιΐωδε διίαυταν χωνἔλϑεἐσἡμέαο᾽οὐ"--
τῷ δἸζυρίω ἔχοντοισ' ἀτανμερησό μονοα', τοῦτα μῆ τιαυσανίίῳ λέγεται εἴποι πρδσ'
τοῦσ' φρατηγ9ὺς τίδν Ἑλλήνων. ὑτόμῳ μῆντοι χρόνῳ μδὰ ταῦτα τὴ τῶν πλαταιίων
δῦρον συχυοἱϑῆϊποιοχρυσοῦ,κοι αρ τύρον, κωὶ τῶν ἄλλων χρομοίτων. ἐφαΐηδὲνὴτό
δα ὥξόλον ἀδὴ οοντίων τῶν νεκρῶν πϑρεελω,ϑέντων τοὶς συίριοισ'. σμυςφόρεον Ὰ
τοὶ ὀσέα ὧι τιλοιταιέες ἐσ οἷα χδρον, δ ρέθη κιφαλὴ οὐκ ἔλουσε ῥαφίω οὐδε μίίω,
ἀλλὰ ὁ οὑὃς ἰοῦ, ὀξέου. ἐφαύη δὲ καὶ γν αἰϑος, κοτὲ δὶ ἐποίνω το γν αἶθου, λον
ὀδόντοιο' μοιωοφυέαο,δοὐὃςὀσέονπτοίντοιο' ᾿οὐο τὸ ὀδόντοις,}) τξῦσ αμφλδφ" σεν
το σήχαοςαὐοϊοῦσ' ὁςέα ἐφαΐε. ἐ πεῖτε δὲ Μαρδονίου σδιδιντῦμε ἢ μόμκὃ νεκρὸς ἐφαύι
φοίε ὗνγὴ ὅτεὦμὴναὐθρώπτων, “ὁ ἀτεκὼσ' οὐκ ἔχω εἶπαι. ποολλοὺςδέτινοιο ἤσα κοι
πρίν"οἷσιποῦο᾽ἤκουσοιθοΐ,αιπαρδόνιον,κοὶσίδραμεγοῖλο.οἶσδελοιβόντοισ'πολ--
λοῦσ' ποιρὲ Αρτόντεω ΤΦ Μαρθὸν ΐον “ποιιδδο δἰ, “οδηο δἰ ὀδγον, ὅστις μλδτοι ἰω αὖ
τίων ὁ ὑπελόδμουόσ' το, κουὶ θά.οὐο᾽ δι νεκρὸν τὸν Μουρδονίον,ὁ δμυύαμαι ἀπεκώως πὸ
ϑεέαϑας, ἔχει δίτινα Φάτιν κοὰ διονυσιοφαύες, αὐδρ ἐφέσιοσ' θοίψαι Μουρσδνιον. οὐδ
λ᾽ ὁμῖν, ξόπῳ ιούτῳ ἐποζφη.διδὲἙλληνδῖνὧν οἱ πιλοιταισισἰὼληΐίωσιάλονηο,
ἔθαηΤον τοὺς ἑωντῶν χωοὶς ἕποισυ!. Λακεσίν μθθιοι μὲν τοιξὰς ἐπομήσαν: θή᾽ηο.5»οὐδ
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οὐβοὶμῆν τοὺς Ἰρίαο ἔθα.αν. τῶν," τοσεισίδνιοοδ)ΑἸΜϑμΦοετου ἔν, η) Φιλοκύ
ὧν τῷ,"ἡΚαλλικροζτῃς,οὐμνδὴοὖν5παίφωνἔσανδἹρέόν5-οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ,διἄλλοι
Σ᾿ποιρτι τοι. οἱ δὰ τῷ Χίτῳ,διἐἰλῶτεςοὗτοι μὲ) ὅτω ἔθαπον. τεγεῦτοι ὃ χωρ]ς,
“ποΐντοις ἔθα αν ἀλέαςὉ)Αθιναῖοιδἕωυτῶν ὃ μοῦ, Μεγαρέες τοι Φλιάσιοι ὧν
ὑὴὴ τῆοἵτσονδικφθαρούτοις“Ῥυτίωνμὴνδὲποίντων,τολήρεσι»ἐγθνονηδτοίφοι.
σῶν ὃ ἄλλων ὅσο! τὴ ΦαΐνοντοοὐΒλοιτωυΐσιἐόντος τοΐφοι, ύτονσ δὴ ὡς ὑγὼ σιὼ
θωδομοιιἐτεσνομάψουςτῇἀπεςοῖτῆνμάχης,ἑιοίσουο χῦ μῶτοι Ἀῷσοι κοινὰἢ»
ἐσιγινομίδων ἐίνεκοα αὐθρώ στῶν «ἐ πεὶ κοι Αἱ πνητίων ὅδ) αὐ’ϑικολεόμανοσ'χοί--
Φοσο' . ὃν, ἐγὼ ἀκούω κοιὶ δέιοι ἔτεσι ὕξόλον μὰ ταῦσα ϑευϑέντων αἰγινητίων,χῶ-
(με Κλεαδην ὃν αὐηόιίκα, αὐορα τολαταιέα, πρόξάνον ἐόνταἱυπιδιὡςσ᾽αβὶαἔ-
θα ἂν «ὃ νεκροῦσ' οὐ πιχο.ται σι δι Ε λλενδῖν,αὐ τίηο. βελδυομίδοιαίσοιἐδόκεεςοα
τούεαϑοἐαὶτὰς Θή βαο,) ὑθακτέίοιν αὐτίων εν μησιέσαωντοισ'. οἱ πρώτοισι δὲ κυ τώ
ὧν,τιμογονίσην,ἡΑἼαγῖνονδἀρχαγίτ)αὐὰπρώτοιςἔσαν.ἢνδὲμὴἐκόυσλδσι,μὴ
ἀποῖν ἵταοῦς ἀργὸ τῆὁπόλιοσ'πρότερονἡ ὑξέλωσι.ὧοδέσζοιταῦπαἔδοξε,οὕτωδὲ
οὗδικοίτῃ ἡ μόδτγι ἀχὸ τῆσ' συμβολῇσ' ἀπικθμονοι,ἐ πολιόρικεον Θηβαίςος, κελόϑον-
τισὶ ἐκδιδόναι ὑσ' αὐοἱ ἀο' ὁ βελομδέωνὃτῶνΘεβαίων ἐκοιδόναι, τῆν το γῆν αὐ.-
πίων ἔταμψον,καὶπροσίο χλλον πρὸς ὁ τεῖλθτοκοὲ ὁγυ' ἔποιυονη σινόμονοιεἰκοϑῇ
ἡ μόμε ἔλεξε σι Θηβαίοσισι τι μεγονί σης ποΐδ Αγοίδες Θηβαῖοι, ἐπειδὴ ὅτω δέδο-
το οβῇ σι ελλησι μὴ πρότερον οξποινασίναι τ Αιορκώοντοιρ,πρὶνἡὑδέλωσιΘήβασ,
τ ὁ μέασ αὐοῖσι Πραυῖδτο, ναῦ ὧν ἡμέων εἴνενο. γῆ ἃ Βοιωτίκ ταλίῶ μὴ ἀῤατλήσᾳ.
ἀλλ᾿εἰμἣὺχρυμοΐτωνχράζοντεσ,πρόσαμαἡμίαςὑξαετίονῦγχοήματοστῇσὶδμῆν
ἐκ ον κοινοῦ (ἐὺ Ὰ τῷκοινῷκαὶ ἐμησιίστεμωνοὐΘῈμουῦσιἢμέεο'εἰδὲἡμέωνἀλη
ϑϑεως δεδιιονοι ζ λιορικεουσι,ἡμέϊςκὶμέαςἑωυτοὺςἐςαὐτιλοόήενποιρέξομοωνκαρτατο
ἔδοξε 88 λέπιν,νὴἐςκαιρόν.αὐπίπουτεἐπσεκηρυκδύοντο.πρὸςτ'αὐίδνέονδιΘυδαῖοι,θέ
λοντοῦ ἐκόιδόναι ἣν αὐοίοας “ὡς ὃ ὦ μο λόγη σαν 5 πούτοισι, Ἀ"Ἴαγῆνος μὴν ἐκσιοίοι
σιίϑι ἐκ ἤ' ἄσεος παοῖσδς ὃ αὐτοῦ ἀπο χθοΐταϊ,ταὐσανίεςἀπαέλυσιεπἰαἰτίτο,Φὰ
Τ μυσισριϑποῖσδιο ὁϑδὰν Εἶ μετοιτίεφ.οὐο δὲ ἄλλεο αὔοξας, τοῦσ ὑξέσδοσαν οἱ Θὰ
δαΐοι, οἱ μδὺὁδὅκαοναὐτιλογίηρτοκυλἔσειν,"δὰχρήμασιἐπεπείϑείαινδιῶϑέεαϑ».
ὁδὰ, ὡς ποιρέλοι θε,αυ το ταῦ τα ὑπονοέων,τίςοατιἰωπἰιὸτῶν συμμάχων ἀΐποι--
σαν τοῦτο "1 ἐκείνους ἀγαπὸνἐςκόρινιϑον,διέφθάρε"τοῦτοιμλὺ τοὶ ων Ῥχοιτοι ἣσι
τὸ Θήβῃσι γιτόμονα" Ἀρταοί βαζοσ' δὲ ὁ ᾧ αρνοΐκεοσ φϑύγρυ ἐκ Βα λατοιέων,ν) δὲ πρό-:
σὼ ἐγίν50"ὦπιιϑ'μόνονδέμὲνδΘεοσαλοὶποιρὰσεἐαςἐπείτῳξείνιαἐκούλεοννὰὦ-
νηβώτουν σεοὶ τὴσςοατιῆστῆς ἄλλιο', ἀδὰν ἐπιςοίμωνοι 7" οἱ τιλα τοι ἢ σ᾽ γυνομίδων..
δ δὲ Αρτοαΐξαξος γνδς ὅτι εἰ ἐ ϑέλοι σζριποῖσαν τί ἀληϑεΐίωἢ) ἀχϑόνῶνεἶνποιι  ουὐ -
ποῖ τειανδευ ὑὕτει ἀππολέδεκοὶδμετ'αὐτοῦςοατός"ἐπιθήσειὅλοιςγουῦδὶἸτοίντοι
πινὰ όΐετο σι ϑανόμονον τοὶ γυγονότο. ταῦτα ἐκλογιξόμλ,οὔτε πρὸο εἦν Φωκίασ'
ὕβυγορδυς ἀδὰν, πρός τὸ -ὥν Θεοσαλὲς ἔλεγω τοΐϑε, "Ἐγϑὴ δὰ ὦ αὔοϊδΘεσσαλὰ ὡς
ὁρᾶτε ἐπείτομαίτοιοιταὶτῇτὰχίσηνἐλϑᾶνἐφΘραΐκιν-κἡἀσουδὴνἔχω“πεμῷθεὶο'
πουτοΐ τὶ ποῖ γμεα ἐκ ἤ; ςρατοτοέδου μὲ τῶνδε αὐτὸςὁὑμῖνΜωυρδόνιος κὴ ὃ ςεαδ
αὐτοῦξτος κατὰ σὰς μα ἐλασνῶν, προσδδια μθὸς ὅδε. ἄξίηον ξενίζοτενὰδτριδῦν
τίς Φαίνεοϑειὁ ἡ μῆν ἐσ χρόνον ταῦπαι φριόδσι, μεταμελήσει. ταῦτα λ ἐϊπτοὶσ', ἀπέ
λαύνε ἀσουδιῇ, πίιὸ ςοατιὴν δδ. Θεοσοιλίης τε κἡ Μακε ϑονίης ἰθὺ εὐ Θραΐκης,ὡςἀλιρ-
ϑέως ἐ πειγδμή, νὴ τί) μεσόλαμαν τοίμψων “ἢ ὅδο..) ἀπικνέε τη ἐσ' Βυξαύτιον, "ον.
ταλιπῶν τῷ ςοατοῦἦ;ἑωυ;οὔ συχνϑο ὑὴ Θροΐκων τεκουτοικοπέντοις κοιτ' ὁδὸν κοὶ
λιμῷσυτοΐντοο, κοῦ (οιματῳἐκΒυζαντία"διίβεησλοίοισι-αὐόνο μὴν ὅτω ἀταινό--
φησε ἐσ τίω Α σίην.ηὐ δὲ αὐ τῆς ὁ μόδες,τῇς'πϑὺἐντλατοιῆσιὁζὦμαἐγένετο,σιως
κήρυσω γυνελϑ νὴ ἐν μυκοίλᾳ “' των εο.ἐ πειδὲτὶ ἐν τῇ δύλῳ ἐκοι τώατο δι Ἑ λλον6δο',
δ ἐν τῆῖσι νηυσὶ ἀἶμα Λόυτν χίσῃ ᾧ Λακεσαεμονίῳ ἀπικθίμονοι, λϑόν σφι ἄγγελοι
ονὸ Σάμε, λάμπων τῷ Θρασυκλῆορ,") Αθιναγόρης Αρχυςρατίδιω, τὴ Ἡγκσίσραηος
Αριςταγϑρεω, πεμφθέντος ὑτὸ Σαμυΐων λοίθρμ.Ὁ τε πδδ σέων νὴ ἦ' τυραδεε Θεομῆςυ--
ρος “Ὦ αν "ποσοέμανσ᾽,δνμιουτόσησανΣάμουτύραννονδιὁν'σακ.ἐππελϑόντωνδε'
σφεων δὲ ὧδ ςοατη γοῦσ,ἔλε γε σίτοατος πολλὼμιοὰ 'ποιντοῖα. ὡς Ἦν μθῦον Ἶ
σῆρνηη αὐ τοῦσ δ τωνεο, ἀτροήσονη1 ἀγὸ Γ ϑροσίωνμὴὡςοἱΟαρίβαροιδα ὑφρ μονέσυσι.
ἰδ τὴ αβὰ ὑτρμόνωσι, ἐκ ἃ τόψιν ἄγρην Ὁ ἰαώτην δυρεῖν δὴ αὐ ηούς. ϑεόσ' το κοινοὺς
αὐαιολέων, προίζεσε αὐ τοὺς ῥύ((.οϑ αὐοίοας Ελλανας ἐκ δου λοσιυΐφενὴἀποιμῦ-στ
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τας ὧν Οαρθουλον-θθπετέρ τὸ αὐτοῖσι ἔφη ταδΊα γυεαε. τοῖς το δ νῆας αὐ τέων
ηρθλϑ'σ'εσλέφνμὴοὐκἀξιομαξχοισκείνοισιἔϊνοιι,αὐτρίποἄτιὑφΠδύουσιμὴδόλῳ
ἀὐὺτοῦς προἄγϑ ονοὐτῇσιναυσὶ τοὶ μαι ἕνοις τῇσι ἐκείνων ἀγόμονοι ὅμοροι Οἷ «ὧς
δὲ πολλὸς ἰω λιοσόμωνοὃξᾶνουὃΣαίμιος,ἔρετοΛόυτυχίϑας,ἄπο κλῃδονος εἶνε-
τὰ ϑέλωνπυϑέαϑε εἶτο γῇ νουτοὶ σευτν λίην ϑεβ ῳιδδυ(ὦξεῖνεΣάμαμε,τίνιὁὅ
νομὰ τὃ δὲ ὃ πε,Ηγεσίςρατοο,, δὲ ὑ ποιρποί(ιςὧν ἐπίλοιπον λόχον, ἐἴ τινα ὥρμητα
λέγειν δ γη σίςρατοῦ,εἶσε,δέχομαιδὲοἰωνὸνδὲνἩγισιςοάτονὦξεῖνεΣάμκε,σὺὃ
ὑμῖν ποίεε ὁκωσ αὐτός το δοὺο “αίςιν, ἀπανττλδύσιαε, καὶ δὶ (λὺνσοὶ ἐόντεο οἶϑε,, αὶ
μίω Σαμέους ἡμῖν προϑύμωο ἔσεαι συμμοίγουο. τωῦ τοί το ἅμα ῥ γόρδυς, κοὶ Ὁ
ἔδγου προσ γε" αὐ τίκο, γοῦρ ὦ Σαΐμαοι πί ςῖν τε "ἡ ὅρταα ἐγριδῦν συμμαχίπσ' πέρι
πρὺσ' ποὺ Ἐλληναο᾽«τοιτοιδὲφριέσαντοςοἱλ,ἀππέσσλεον.μετοσφεῶνΤὴνἐκάλδυε
ποιέειν δν Ἡγησίςρατον,δωνὸν“ὁοὔνομαποιδύμονος.διδὲἘ)λενδῖνἔπποσντιςπου--
τὴν τίν ἡ μόν,τῇὑφόρακἐποιλλιδρεν, μαντευομλές σφλ δοϊ φόνου ἠθ εὐενῖΣ,αὐ
οοὸρ ἀπολλωνιἀτρῶ, Ατουλλῶνἴῃςδὰτῆςοὐτῷ τονίῳ καλπφρ'τούτου οὸν “ποι τόρ α
κουτόλοιβεεὐήνιονπρῆγμαὉΙὄνϑα « ἔς! οὗ τῇ Α΄πολλωνᾳ ταύτῃ ἱρὰ ἡλίου πρόβα
τοι" τοὶ, τοὺς μὲ ἡ μόμ'αο᾽ βόσει τοι ποιρὰ πότοι μθῖν ὃς ἐκ λάκμωνος ὅρεοσ ῥέοι δ,
τῦσ' Απολλωνήησ χαρηςἐςθάλοιοσαν,ποιρριονλιμῆδα.τοὶσδὲνύκταἀροχιρη-
μῦδοι αὐοίρεςδπλούτῳταιοϑύεἰδοκιμώτατοι πᾶν ἀστδν,ξΟῚφυλοίοσοισίοὐταν
ὧν ἕμοισοσ'. τατοὶ πολλοῦ γαῦ δὴπο δῦντοι Αἰπολλωνἢτοιτοὶπρόδατα.ταῦταἐκ
ϑεοπροπίου τινόφ" οὐ δὲ αὔτῳ αὐδὸῆΖξον τωι ογὸ τῆσ“σὐλιοσ ἕποίσ « οἶθα δὲ τότεὃ
Εὐένιοσ' οὗγοσ' αβ “εραμϑέον,, ἐφύλοιασεικαέ κοτε αὖον ποταῖθιμήσαντος τί ὧν
λοικίω,ποιρελιϑόντοῦ λῦκοι! ἐρ ὁ αὖον σιέφθειραν τῶν προβάτων ὡς ἑ ξέκοντοι-
ὁδὲ, ὡς ἐπσηίτσο, εἶχα σιγῇ,κἔΦροιζεοὐϑενὶ,οὐ νδῳ ἔχων αὐτιιοιτοαιςέσειν ἄλλα πριαΐ
βμίοωγοσ'. Κοοὶ οὐ γοῦ ἔλαϑε »οὖς Αππολλωνήτας ταῦ τα γυνόμονα " ἀλλ᾽ῶσ ἐπύιϑον,
ὑποιγατόντέᾳ μιν ἐς ὁ σγιοισήριον,οιτζκρινανὧρσίμφυλοικίωκουτοικοιμήσοαντοι,
τῆς δύεος σὐρεθῆναι.ἐπεῖτοδὲὃνεὐήνιονὑξετύφλωσαν,αὐτίκο,μὲὲταῦταοὐ'-
τό πρόθατοί σῷλ ἔτικτο οὔτο γῇ ἔφερε ὃ μοίως κου πόν"-πρύφαντοι δί σῳλοὔ τε δῶ
σαν,κοὰ οὐ δελῳοῖσι ἐγίνετο ἔπειτα. ἐπερώτεουν τοῦο' προφήταο ὁ αἴτιον ον ποι
ρεδντος κοικοῦδδὲ,οὐοἷσιἐφραξον,ὅτιἀσιίκωςανφύλανοντῶν Ἰρῶν προβάτων
εὐήνιον “πῦσ' ὑψεοο ἐ ξέρηστιν αὐ τοὶ γυὺ' ἐπορμβίθμι τοῦσ' Αὐκοισο οὐ πρόπδρόν το ποῦ
σεάγοίε τιμώρέον τίο ἐκείνῳ,Τρὶνἢδιίηοιο'οἵσι,τῶν,κ᾿ποΐηίθιντουτοισὶτοῖο,δὴοὐ᾽-:
Ἂς ἔλητοι, κοῦ σδρηκοεδὶοντῴωνὃτιλεομβδων,αὐοὶσιόσεινεὐενίῳδόσιναοιατον,
τὸ,πσολλούσ'μὲν μακουγιεϊν αὐθραΐπσων ἔλοντοι “το μῆν χγηκτήθια ταῦτοί σφλ ἐχρή
96. διδὰ ἃ πολλωνιῆταυ, ἀπσύῤῥετα. ποιισοίμονοι, προ ϑεσίν τῶν ἀσέων αὐοίο ασι
σιο πο ξαι . δι δέ σῳι σιέπριξων ὧϑε. κουτη μῆψον Εὐηνίου οὐϑαΐκῳ,ἐλιϑόντοσ δι “ποι-
οἴξον, καὶ λόγους ἄλλουσ ἐποιδῦνηρ, ἐσ ὃ κοιτίβαινον συλλυπεύμᾶνοι “τῷ “ποί.ϑε1-
ταῦτα δὲ ὑ ποίγοντεο', ὑρώτοον, τίνα διίκίω νὴ ἕλον» εἰ ἐιϑέλοιον Α'πολλωγιῆ-
τοῖς σιἑηριο' ὑποςῆναι σύσειν, τῶν, ἐ ποίην - δὰ, σὐκ ἀκεκοὼσ “ὁ ϑεοπρόπιον, εἴ-
λετο ἐϊπαιε,εἰτίοδ δοίη ἀγροῦς, τῶν ἀςτὸν ὀυομωΐσοας, τοῖσι ἡπαίςικοο ἕϊγοις κοιλ-
Λίσουο δυοκλήρουο τῶν οὐ τῇ Απολλωνΐμ, καὶ ὀίκυσιν πρδσ ἡ τ ισι,τίὺ,, ἔδεεκαλ-
λίςσην ἐοῦσαν τῶν οἱ τῇ πσόλ!" τουτέων δὲ ἔφη ἐπσήθολος γυνόμονοσ,τον᾽ λοιπὸν ἀ-
μήνυτοσ' ἕξνοις. κοοὶδιἑκίωοἱταύτονἐπτσοχροἂνγυνομθῥίω.,κοὰὃμῆν,τουῦταιἔλεγε"
δὲδὲ “πποίρεοίθοιεἰποὶν ὑπολοι βόντοο. εὐήειε, ταύτην διίκίω Απολλωνιῆτοωι τῆσ' ἐκ
τυφλώσιοο' ξιοτίνουσί"1πουτοὶτοὶϑεοπρό'απιατοὶγθνόμονα.ὃμῆν,δπρὸςπαδ'΄-
τοί διρινὰ ἐποιζερ, οὐ θδδτον πὺϑό μᾶνοσ' δὲν “πτοίνται λόχον ὡς ὕβαπτοὶτὴθεῖτ-δὶὅνποι.
ἐμῆνοι ποιθὰτῶνἔκτημων,σδιδοῦοἱ δι τοὶ, εἰλετο «καὶ μεταταῦσπο αὐτίλο ἔμι--
Φντον μαντικίω εἶχε, ὥστε καὶ σὐνομασὸρ γθνέσϑαε" τούτον δ ὃ δείφονοσ ἐὼκ;
ταῦ ον Ἐνηνίσυ,, ϑντῶν κορινϑίων, ἐμαντεύε;»τῇ σατιῇ. ᾿ἰδὴ δὲ καὶ γέϑι, ἤ--
κουσοι, ὧν ὃ Δηϊφονοο ἔπσιβατονων πον εὐινίου. οὐνόματοσ', ὁδελοίμβανε ἀδὲὶ
τῆν ελλωΐσὰ ὄδγα, οὐκ ἐὼν εὐμνίου ππαῖο . τοῖσι δὲ Ἐλλισι ὧο ἐκοιλλιόδεσι, οὐδ,
λ9} τὰν νἱαο᾽ ἐκ τῆσ' δήλον πρὸ τῆν Συΐμαν ἐπεὶ δὲ ἐγονοντο τῆσ' Σαμέηο'
πρῦο' Καλϑιμάσὸ σι,δι ν, οω οὗ δρμασαμᾶνοικουτοὶὁἩράμονὁταῦτα,ποιρεσμδυοΐ
ζοντο ὡς ἐς ναυμαρφήν.οιδὲτιδν'στα,πυθόμονοῖσφεαςπρος αλέειν, αἰδίον ἡ αὐ οὶ
πρὸς σέιὸ ἡὶ πεῖρον τὰς νῆας τὸς ἄλλας..«τοὺς δὲ Φοινίκφν, ἀπῆραν ἀφοιλμία βεβᾷ-

ηἰσὶ -
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μδϑοισι γουβὶ σϑι, ἐφύαε ναυ μαχίίω μὴ ποιζεοθοιεὁ γουῤ δ ἐδόκωον ὁμοῖοι ὥγας.,
ἐς δὲ τὴν ἤπείρον ἀπέτσλεον ὑκοσ ἔωσι οξτ “ὃν πεζὸν ςοαδν ὃν σφίσδλον, ἐόντα,
ὧν τῇ μυνοίλμ' ὃς κι λδύστοντος Ξόδ'ξεώ, νουταλελειμμίήοο τον' ἄλλον ςοατον' τῶ
γἱίω ἐφύλθισε το αλῇϑοο μᾶ ἰδ ἔξ μυριάϑες, ἐςρατήγωε δὲ αὐτοῦ τιποώΐης,
κοϊλλεΐτὸκαὶμεγοίϑεὶὑπερῷνῶντ'ὁλ σίων. ἀϑὲὶ τοῦτον μὺ δὲ τὸν φρατόν, ἔβον-
λόύαν» ουταφυλοῦτις δἰ γοῦ ναυτιμον' ςρατηγ0) αὐειρύίθιι ποὶο νῇ ὧδ᾽, κοὰ περιζα
λέώῶροιε ἕρκος, ὄβυμα τῶν νεῶν, κοιὶ στρ ων αὐ τέων κρησζούγωρν. ταῦτα βουλδυσοΐ
μᾶνοι, αὐήλ9ν.Ρ" ἀπαικόμονοι δὲ “πποιρὰ δ ππῶν τπιοτνιζων Ἱρὸν π' μυνοΐλης ἐσ Ταίΐσωνα
τὸ καὶ Σκολοπσυοντοι,τῇΔήμηβοςἐλόυσινίεοἱρὸν,,Φίλιςοςὃ τιασικλῆοσ' Ἰοϊούσα
τὸ νείλεῳ τῷ κόοζυἔτσιασύμονοοἀδὶμιλήτονκτισῆν,οὐθοδΊατὰςτονῆαοαὐείρυ
στινκοιὶ σεθιε βάλοντο ἔρκοσ' τὸ λίϑων,κοὶ ξύλων, δέγοίεςο ἐκκό αντισ μόδα, τὴ
σκόλοιτοιο' πατρὶ δὶ ἕρκοῦκουτίπηξαν'κοι ππαρεσκϑυζοθετο σ᾽ πολιορκησόμονοι,Μοὰ
ὡοσνικήσοντος ἐπ᾽ ἃ μφόπόμα.ἐτσιλεγόμῆνοι γουβ νπτοῖρεσιεδυοἱσθκοἱδὲελλίωες,ὡς
ἐπύνϑοντο οἱ χοιθτας Ὁ ὺς βαρ βωγουσ ἐς τίὼρ ἡ πειρον, ἤλχβονὉ ὡς ἐκπειφδυχϑότων.
ἀπορίᾳ τῷ ἄχοντο ὅ,τί πασοιέωσι͵ τε ἀποιλλάατωντοι ὀπίσω, εἶχε κοιτοιτοσλέωσι
ἐπ᾿ ελληασόννυ .«τέλοο δ' ἔδυξε“ουτέωνμὸμιιδέτορα πσοιζειν, ἐπιτολέειν δὲ “ἢ σίὼ
ἥπεῖρον.“ποιρασηδυασοέμονοι ὧν ἐοναυμαχέεν κοιὶ ἀπο ράθραο,κοὶ ἄλλα, δῶν ἔδεε,
ἔσλεον ἀδὲ τῆς μυνοίλισ'. ἐπεὶδὲ ἀγχοῦ το ἐγίνονη» ἠῷ ςρατοπίδον, κοὰ οὐοιεὶς ἐ--
Φαΐνετό στδι ἐποιναλϑμονος, ἀλλὰ ὥρων νῆας αὐελκυσμοίουο' ἔσω γον τείχιοο, πολ
Λὸν δὲ πεζὸν 'ποιρχκεκρι μον ποιρὰ ὧν αἰπαλὸν, οὐθβαδῦτα πρῶτον ἐὲ οὐ τῇ νοὶ πτὰ

Ἴ 2 “ ᾿ Ὁ ἀ ͵ ΟΥ̓͂Ν ,ὔραταλεωῶν,ἐγχρία.ο᾽ τῷ αἰγικλῷταμολιςαΛόυτνχίδησ,ὑκάρνμος“προηγόρδυς
τοῖσι τῶσι,λέπον, οὐοϊοόϊε τωνεςδὑμέωντὺγλοίνουδἐποιιούοντες,μάϊϑετοτὰλέ
γῶ »ποίντως γου οὐδὲν σμωβσουῶτιδέσουν “πδν,ὀγὼ ὑμῖν οὐ τέλλομαε. ἐπεωὶὴ συμ.--
μιέσχῳ μὸν, μεμνὴ ϑοιέ τινα χρὴ ἐλδυϑερίηρ μν “ποίντων πρῶτον. μὲ δὲ,Τῇσιϑή.
μορσ' ἡ Οη0 .1ὴ τοίδε ἔξω "ἡ ὃ μὴ ἀκούσας ὑμέων πρὸς “ον ἀκούσκχιυρσ'.ὠνὸςδὰοὗ-
Ὡς ἐῶν τυγχαίνφνδος 78 πρήγμιατος, νὴ ὃ Θεμεςοκλῆοσὃἐπ᾿Αρτο μεσίῳ "ἢ τὴ δὴχα.
ϑόντατὸ ῥήματοι «ἦν βαρ βαρεο ἔμελλε εὖ τωνασ' πείσειν,ἢἔπειτα αἰενειλβούτα,
ν᾿ αν ΄ ΄ ΕΨ0ΕΝ)  Ω ) ᾿ . εἴσο δ σορ βαρεσ', ποιήσειν ἀπαίςουδ ἼσιἘλλῃσι. Λόυτυλάδεω δὲ τοῦτα ὑποϑεμέ
γου΄, διδύτεροι “πτοίϑο ἐπσο! δυν ὁ Ελλενεο προσόντα τοὶ νϑασ ἀπέβησαν ἐς ὧν αἰγια
λόνεκοιὶ οὗτοι μὴν ἐπτοζοσον.οἱδὲτιὀδίθιιὡς εἶδον τῇϑ Ελλινασ ποιρασεδυαζομους
ἐς μωΐχην,Η) τοῖσι τσὶ ποιροινέζξιτοιςοὔτοἰοὺτρνοήσαντος«(0Σαμίεςπὸελλή
γῶν φονεν,ἀτανερέοί) τὰ δπελα.δὶτὶὧνΣάμιοι,ἀπαικομάϑων Αϑιναίων οὐχμαλώξ'
οὐτῇσι νηυσὶ ἢ) βου Βάρων τδν,ἔλοι βου αὐὰ τίὼ Αἤικὴν λελφμμδέσο δι Ξόν' ξεω,τού
οῖς λυσοίμουοι “πποίν τοις ,ηγρτσέ μιγρυδ) ἐτρσιοΐσιχν τέο ἔρ ποὺς Αὐδιαο. 7, ,εἵνεκαν οὐκῇ
νατοι ὑγρέιν ἔχον πενταιο δὶ κεφαλὰς ἢ) Ξόϑ'ξεω τρλεμίων λυσείμονοι,ἄξιοὃ»τὰς
ο᾽όδους Ἰὰς ἐς κορυφὰς “ἢ Μυποΐλης φόσϑξις προσοίοσοισί “ΕἴσιΜιλησίοισι φυλὸνοἷ,
ὡς ἐπιταμλέοισι δῆθεν μάλιςα νὼ χὠ ρίω . ἐποίδυν δὲ τούρυ ἐΐνεκαν, Ἱτα ἐκὸς ον'
ςρατοσέδου ἔώσι. ντονε μὴν τώνων “οἿσι καὶ κοιτεδόκεον. γεολμὸν αὖτιποιίάνσδν
γί μεοσ' ἐπιλϑι βομϑοισι, Τόποισι ηριδηθισι προ φυλθίοσοντο ὧι Γιδδ στιι: αοὐ)ο) 3σίυςφόρησαν τοὶ γύῤῥα ἕρκοσ' εἰναΐ στῇ 1" ὧο᾽ δὲ οὐδα“ποιρεσηδυἀσδεηο ποῖσιἘλλησι,πηοοοῖιῳ
σιν πρὸς τοῦσ' αρ βαβαςἶϑσι δέ στο τ Φάμη τό ἐσζπ7α ἐς “ὁ ςρατοσεσδον τπῖτ'καξ
κηρυκήτον ἐφάνῳ ἀδὴ το κυματώγαες κείμονον ἡ δὲ Φήμῳ σι λιϑέ στρ ὧδε» ὡς δι ἘΔ
ληνόϊν σίιῦ τλουμϑονίον ςρατιίω νικιδον οὐ Βοιωτοῖσι μαλθ μονοι, δῆλοιδὴ πσολλοῖ σι
ποιμηοζοισί ὅξι χοὶ θέϊα τῶν πρηγμάτωνεἰκαὶτότετῆςαὐτῆς ἡμόβδης συμκπι Το
σησ᾽, "οὗ τὸ οἱ πλατοακῇσι, καὶ 75 ἐν Μυμοΐλᾳ κέλλογῃτοσ' ἔσεοϑαι ξώ μαφορ,φήμασι
ελλησι οῖσι ταῦτα ἐσιχ’σίκθο, ὡστεθαρσὴσοιΐ το τίὼ ςρατιὴν τορλλῷ μᾶλλον, Ὁ ἰ8έ
λειν προθυμότερον καὺδευ δύειν . κοι πόδα ἔτορον σωυζτσεσ πενόμονον, δή μηῃοῦ τε-
μῆῥεα ἐλφυσινίκο' 'ποιρὲ ἀμφοτόμαο τὸς συμβολοὶσ' ἕψοι. καὶ γαῦ δ ἐφ τῇ τιλϑ.-
τοῖσι ποιβαὐδὴνὁδυμήτθιονοὗἐγογθο,ὡςκοὰπρότερόνμοὶἔριν του ἢ μοῖλᾳι, νὴ
οὐ μυμοίλᾳ ἔμελλε ὡσουύτως ἔσροϑοιενγιγονένοιε δὲ οἰκίω τῶν μξὲ ναὐξιυίεω Ἐλλή-:
γῶν, ὀρϑῶς σφ! ἡ Φήμι σμυέξασε ἐλιϑοῦίι- ὁ μὴ δὲ οὐ υλατοιῆσι,πρΩὶ ἔτι τῖϊσ ὃ-
μᾶνοεγνελο. ὁ δὲ οὐ Μυκοῖλι, περὶ διείλίω.τὶδὲτῆοὧὐτῆςτμιόδηρ σμυέδανε
μῶδε,μίωδα τῷ ΖΞ αὐτον;, χρόνῳ οὐ ποολλῷ σζϑι ὥσδλον δῆ λα αὐαμανθαδουσί ἐγΐ
νγετο" ἰώ δὲ ἀῤῥωσδιΐῃ σζδι πρὶν πίὼ φήμην ἐϑιπικέϑαε,οἶτι 'ππιοὶ σφέων αὐ τίωκ5
οὗτω, ὧσ' τῶϑν Ελλήνων μὴ τσεοὶ Μουρδονίῳ πῇαἰσῃ ἡ Ελάφ. ὡς μῆδτοι ὖ χλιῖον αὖ.ΣΣ Π]
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τῇ σζδι ἐσύαὐ, μᾶλλόν τι Κουὲ το χατέρον πιὸ πρόσοθον ἔποδέγ᾽».οἱμὲνδῇἙλλᾳ-
γόῖν, χὴ δι βοΐ βούροι͵ ζασονδὸν ἐς σίὺ μαίλαιν, ὧσ'σζδι κοῦοἱ νὅσοι,κου ὃ Ελλύήασον-:γοσ', ἄεθλϑ. προζκεφτο"τοῖσι μὲ γαν Αθηναζοισινὴτοῖσιπροσιχίσιπούσιτοτοι--
νοίσι, μέχρι μουτοὶ τῶν ἡ μεισζωνἡδὸςἐγίνετοπουτ'αἰγιαλόντομὴ ἄτσεδον αιδβον«οἵ:
σιϑὰ Λαίκασυμανίσισι,κοιτοῖσιἐπεξἣςτούνρισιτοτοιγμούοισι,"ουτοὶτοχαραζοβοίω,
κοι οὔρεα. οὐ ᾧδὲδι Λαικεσιμόνιοιπερισαν,σδοι δι ἀδὶ τῷ ἑτέρῳ κέραὶ ἔτι καξ
δ ἐμάλουτο" ἕως μέ γωυ ποῖσι πόβσῳσι ὄρϑια ἰν τὰ γυῤῥα, ἐμνίονηθτε κοὰ δὲν ἔ'
θίασον εἶχον τῇ μάχῃ. ἐπεὶ δὲ τῶν Αθηναίων τὴ πᾶν προσιχίων ὃ ςροὺε ὅκως ἕῶυ
τῶν γοϑέοιτο “ὁ δδ γον,") μὴ Λαίκεσίχομον ων, ποιρακελόυσοίμονοι,ἔβτονἀλονπρα
ϑυμότορον, οὐ θδῦτον ἤδη ἑ τεροιοῦ» εἰ πρῆγμα » διωσοέμονοι γοῦρ τοὶ γύῤῥα, οὗτοι
φόϑνὁμᾶνοι ἐσίπεσον ἀλέόϊο ἐσ' οὐ πόνο. οἰδὲ δὲξάμονοι,κοὰὰ χρόνον συχνὸνἃμευυό
μᾶνοι, τύλορ ἔφϑυλον ἐφ΄ ὃ τεῖος "Αϑηναῖοι δὰ κοι κορίν,ϑιοι, Καὶ Σικυζῶνιοι,μὴ Τροι--
ὕάνισι, ὅτοι γα ἔξαιν ἐπεξῆσ' τετα γμιοΐσι, σαυυσιαὐμῆνοι,συυξαιπονἐοὁτεῖ-
160’ ὧρδὲ ὁ τεῖχος οὐδαΐρῃτο, οὐτέ τι πρὸς ἀλκίω ἐβοίτουν» ὁ βαῤβαροι, πρὸσ'
φυγήν το δρμέατο οἱ ἄλλοι »τσλίω πιόρσζων. οὗτοι δὲποτ᾿ ὀλίγονο γινόμονοϊ, ἐμαλον
ἢ “οἵσὶαἰεὶἐςΤΡπεῖλοςἐσυΐ7ουσίΕλλήνων.κοὰτῶνςΘάταπὸντῶντ'ὅδσινδύο
μὴν ἀποφέύτονῶ,δύοδὰτολδυτῶσι.Αρτααύτεςμῆν,καὶτϑραμάζισο' ον φαυτικαν'
τοΚΤΗγύοντεο,, ἀἰποφϑύτουθ)γ. Μαρδόντηςδὲ,κοὰ ὁ“ πεζοῦ ςοατηλθο τιησαδηο',
μοχόμονοι, τολύυτῶσι, ἔτι ϑὲ μαλομήδων πῶῶν πδρσίων, ἀπσίοντοΛακεσθχομϑέιοιῳ
κοι δι μετ᾽αὐτίωνκοὶὰτὸλοιποὶσισιεχείριζον.ἔπεσονδὲοὶοἱὐτέωντῶνἙλλύ--
ἤῶν συλῳοἱοὐϑαῦπα:ἄλλοίτοκοὰΣικυώνιοι,κοὶςρατηγὸς περίλεσρ' τῶν τὸ Σα-
ῥέων ὁ! ςφατευόμονοι ἐόντες οὐ τῷ φόατο πέδῳ τῷ μεσικῷ, καὶ ἀπιραιρημθέοι τοὶ
ὅτσλα, ὡς εἶδον οἱὐ τίποι ουταιρλοὶς πνομλίιν ἑτεραλκέα τὸ μωΐχαν, ἕρδον ὅσον ἐδν
γέα-»,προσωφελέειν ἐ ϑέλοντος Ίσι Ἑλλησι. Σαμίους δὲ } δόν τες οι ἄλλοι τωνόϊ᾽ αβ'
ξαγτοιο' στὸ σδῈ ποιὰ οἰηθὶ ἀποςοῖντος ἀν τ' δ σέων,ὁτοέ.ϑεν"»ποῖσιβουβαβοισι.
μιλησίοισι δὰ προσωτῴτοιοτο μῆν πιδν τόνσζων πτοσ διόδους τηρεῖν, σῷτη οΐαει εἰνεηοῦ
στο! ὧσ'ἰμδ οὐὴα στ ἑωσ' κουτοιλοιμβαΐῃ οαπϑῃ κοϊτολοιῦε, ἔλοντος ὑγομϑγοωο᾽, σοῦ
ζοντοῖς ἐξ τοὺς κορυφᾶσ τῆ μυκοΐλησ . ἐτοίλθησαν μῆνα ἀδὶ ον» ἃ πρῆγμα
δ! μιιλήσιοι ύτου τὸ ἀΐνεκοι, κοιὲ ἵνα μὴ ποιρεόντες τῷ ςοατοπσέσιῳ Ὑἱ νεολχμὸν ποιέ-:
γιον.διδὲτοῖναὐυναντίοντονπροςετοιγίοὗονἐποίεον.ἄλλωτεκουτηπεύμονοίσζθι
ὑδοὺς ᾧϑύγοισί,αἱδὰἔφὅλονἐσ'γοὺς πολεμέσυςφ""ὴ τίλος, αὖτοίσζϑι ἐγένογηρ κτεῖ
γοντῷς φλεμκώτοιτοι . οὗἶτω δὲ »οσιδύτερον τωνίῃ ἀγὸ πιδρ σέων ἀπέςη «οὐ δὲ ταύτῃ
τὴ μωΐχε ελλήνων ἠρίσευίζιν Αθενοῖοι. κ)ὴ Αθηναίων, Ἐρμϑ' λυκοο δ εὐϑοίνε, αὐὴρ πτοῦ
κράτιον ἐποισκή(θ.6"τοῦὈνδὲδἘρμϑλυιονκατέλαβεὥσόλονυτίων,φλέμον.
ἑόνερς Αθηναίοισῖ το,κοι Καρυςίοισι, οἱ κυδνῳ τῆς καρυφίησ' χοΐρας ἀγοθανόγτοι οὗ μά,
χί κά ϑας ἀδῖ τ διδῷ. μὲα δὲ Αθηγαίςες, κορίνιϑιοι, κοτὶ τροιξ ἥνιοι, καὶ Σικυώ--
γ1οιἠοἰσεύίαν . ἐπεῖτο δὲ πουτδργοίσαν διε λλίωες τοῦσ πολλοῦσ',τῆνμῆὺ,μαλομέ-
γονσ᾽, οὔ δὰ, κοὰ φόύγοντοις τῶν βουμθαρῶν,τὰςνῇἱο᾽οὐέπρεσαν,κοιὁτεῖλον'ἃ
ποῖν, τί λεϊίω προς ξαγαλοῦτσ ἐο δν αἰγιαλόν, κοτὲ ϑησοιυρούΐς τινωσ χουμοτων
ὅρον. ἐμπρή(θιντος δὰ ὁ τε αϑονιοὶ τὰ ονῆ σ᾽, ἀπέπλεον, ἀπαικύμονοι ϑὲ ἐσ' Σα--
μονοἱἙλληνόϊο',ἐδπλόύοντοπερὶαὐοιςοίσιοο'τῆτωνΐη;,κοὶὅποιχρεῶνεἶτῆςἘλ
λάδοσ κουτοικῆίθιι, τῆς,οὐ τοὶ ἐγκρατίες ἔσιχγο σἰὸ δὰ τωνέην ἀφᾶνφοαι τοῖσι βαρθοῖ
ροισι, ἀδιωύατον γου ἐφαΐνεγ" στὸ νοις ἑωυτούο τὰ τώγων προνουτὴ αϑοιε Φρονρέον
τας τὸν ποΐντοα χ ὀνον-κοὶ ἑωυτῶν μὴ προίουτημλδων,τωναο᾽ οὐδὲ μάίω ἐλπίσαι ἔ-
γονχοιέρου τοίο' πρὸς πῶν ᾿' ὅσων ἀποιλλωἔξει.πρϑο'τοῦτοτελοπσοννησίων μὴν
Ῥῖσι οὗ τέλεσι ἐδσι, ἐδόκεε ἢ" μυησδισνίντων ἐθνέων τῶν Ἐλλινικθν πο ἐμταύοιαύζα
Ἰαςή (αν τοῖς, δοῦμε σίρ χοἶρην Τῶσι οὐ οικῇ σου, Αθηναζοισι δὲ οὐκ ἐδόκεε οὐΡ χν» Τῷ
νἱΐω γυνέϑϑαςαὖἀτοιτον,οὐδὲτιελοξρννησίοισι“περὶτῶνστρετέρωνἀποικιέωνβου-
Λδύειν- αὖ τιτεινόντων δὰ τουτέων, προϑύ μωρ εἶξαν δι τιελοπσουνήσιοι. Νὴ οὕτω δὴ Σὰ
μάέους το,κοὰ χίους κοι Λεσὶθ τες,καὶ οοὺς ἄλλος νεσιώποιο',δὶἔτνγονσυςρατευό--
μονοὶ τοῖσι Ἐλλησι, ἐς δ συμμαλανθν ἑποιήσανη», “αίσιτοκουταιλαβόντοο Καὶ δριαῖ-.
σισι ἐμ μέν το καὶ μὴ ἀπονοςήσεσγοιε “Ούηρυὸ δὲ κουταιλαξόντες ὁρκίοισι, πσλεον πὰς
πφύραο᾽ λῴθντερ'ἔτιγυὶἐδόκεονοὐτετὰμάδωο'δύρήσειν.οὗηοιμῖὺδὴἐπε λλυασόν
ῥυ ἔτσλεου «τῶν δὲ ἀποφυγόν των βου βουγῶν ἐς τὸ ἄκρα τῆς Μυποΐλης κουτει ληϑέγ
τῶνζόντοωῦ ὁ πολλῶν,ἔγίις κομιδῇ ἐσ Σουβδες τρρδυομῆδων δὲ πουτ᾽ δον,Μασίσεςὅδουρείσυ
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Δαρείουποιρατυλο ν τῷ ποιθεῖτῷ γυγουότιΕνφρατηλὸν᾿Αρταῦντανἔλεγυπολλά
ποιοὶκοποὶ, ἀλλά τε κοι γιυῦοὐιθσ' πουίω φὰς αὐτὸν ξινοι οιαῦτα ςρατη γή σαν
ττῇἄζωονἔϊνοιιπανηῦς,ποικον'γ8νβασιλῆοςοἶκονπριλϑὺσαντοι«ποιροὶδὲχοἵοιτιδ'σισι γωϑακκδο ἰουίωἀκού ομ, δώνγος μέγιφός θη,δδὲαὶπεὶπρλλὰἤκουσεδφνοὶποι ησοὶ
μωνοσ', ασοῦται ὧδ Μασίςην ον ἀκινάκεα ἀποκτεῖναι ϑέλων"κοί μὰν ἐππιιϑέονται
φϑοὶς Ξειναγόρηςὃπρηκέλεω,αὐὴρἁλικουρνηοσσῖςὅπιοϑε ἑ κεῶσ' αὐῶν Αρταύντοῳ,
ὁνὴ ποί34μέσυνοκοαὶὁ2ἀρουσ,τίἐςπὸγῖν"κοιλὲν «οὐτῳ οἱ δορυφόροι Μασίσεω προ
ἔσησαν "δ δὲ Ξφνατόρεςτοιῦ ται 6δ γοίσιχ"Ρ,χείρτοιοὐτῷτεΜαοΐσῃτιϑίμονος,κοὶΞ6ϊΝ
ξπ, ἐκσύξον τὸν ἀδελφεὸν οδὲ ἐκείγου -« καὶ ὀχ ἄξιο» τὸ δ᾽γον Ξέναγόρας πτοίσης ἢρξε
κελικίας, δόντος βασιλῆος, τῶν δὲ ποτ᾽ δύδὺ “πορδνομάϑων Οαρ βουλων,οὐνοὶ ἔτι λέ
ἡ ἐγένευ “ουτέων,ἀλλ᾽ἀτπκνέοντοιἐςΣουβσὶς.ἐνδὲτῇσι-Σὐγσισι,ἐτύγχανεἐῶνδα
αλόϊς ὁ ἐκοίνου οἷ χρόνου, ἐπείτε3Αϑίραΐωνπροσηαίξιςτῇναῦμαλάμιφυκὸν
ἀπίκε. γότε δὲ ἐν τῇσι Σαροὶσι ἐῶν αὐα, ἤρα τίς μασίξεω γωυαωϑς, ἐδυσης ἢ ταύ--
τη ἐυθαδ'πιοὼς δέ ὦ προσσζμποντι οὐκ ἐδουχῬ πουτεργαοϑῆναι,οὐδὲβέζωπροσεᾳ-
Φόνεο» προμυιϑεόμονοο γὸν ἀδελφεὸν Μασίςσην,τοωύτὸδὲἤνἔχιἡσίὼγὼαἴηοιδτὸ
γοῦρ ἐπίτο» Οἴης οὐ τῷ ξομιονη ἐνθαῦτα δὴ Ξ6 ξος δὲ ύμονος τῶν ἄλλων, πρύασει
γον γάμον ἄξορν τῷποι δι[ τῷ ἑωνον' Δαρείῳ,ϑυγατέρατῆςγιωαικὸςταύτης,καὶ
μασισεω,δοκέων αὐ τὴν μέζλλον λάμψεαϑ» ἰδ ταῦταποι ἐσῃοουὺ μόσας δὲ, καὶ "το νὰ
μιεξζόμοναποιήσοι,ἀπήλαυνε ἐς Σοῦσα"ἐ πεὶδὲ ἐκέϊσι ἀπίκετο, κοὰ ἠγάγωτο ἐς ἔων
τοῦ Δαρείῳ τίγιω οἷοι,οὗτῷδὰτῆςΜασίςεωμὴνγωναιμὸςἐπέποιυεδδὲσιαμά--
Φαμονοσ ἤρα το, κοὰ ἐτύγχανε τῆς Δαρείου μῆν γι ακκϑςμΜασίςεω δὲ ϑυγαβός. οὐνγο
μα ϑὰ τῇ γιω «κω ταῦτα ἰῷ Αρτούν τα ὑγρόνου δὲ προϊόγηος,οὐδοίπτυσοι γίνεται ξόπῳ
οοΙῷ δε. ξυφίνασα ΑμαςοιςἡΞόνξεωγωσῃφουρος μέγά τε,κοὶ πομυΐλον, κοιὶ ϑέης αἰ
ξιον,διΕδο1 Ξ6} ξι"ὁδὲ οϑεἰς, περιθάλλεταί τε κοὰ δβχω ται ποιροὶ τὴνΑρτοιύντον .
ἡοϑεὶς δὲ καὶ ταύτε,ἐκέλουσε αὖ τὰν αἰτῆοεϑ, τι βέλεταί δι γυνέῶϑιιε αὐτὶ τῶν αὖ
τῷ ὑπουργημένων»ποίντοι γοῦρ τούξεσϑιε αἱτί σχίδιν.τῇ,ϑὲ, κοικῶς γοιρ ἔδεε ποινοι,
κάμῃ γθνέϑαε, πρὸς ταῦτοτσνεΞ6δἔκ"σἰσειςμοιτὸοὖσιαἀτήσωὁδὲ,ππῶνμᾶλλον
ϑοκέων ἐκείνίωῳαἷτῆσου,ὃ πισλχνέςῬκαὶὦμοσιἡὃ,ὡςὥμοσι,ἀδεῶςαἰτέφη5φαβος-
Ξ6Ρ ξης δὲ, παντοῖος ἐγζυε»,οὐ βουλόμοινος δουΐοίεουτ᾽ ἄλλο μῆὺ οὐ δεν, φοξεδμῆνος
δὲ αιμησθιν,μὴκοιπρὶντοιτειποιζούσᾳ τοὶ γυδμῖνα, οὕτω ἐπευρεθῆ, πρήασων . ἀλλα.
"πόλις τε ἐδίδου, καὶ χρυσὸν ἄτσλεοονοὶσραθνοὕ,ἔμελλεοὐδιεὶςαὐξάν,ἀλλ᾽ἢ ἐκεῖ
γη"δμσικὸν δὲ κουβ τοι Θρατὸς στ ρον «ἀλλ᾽οὐγοῦνἔπειϑε,διδοῖτὸ Φοαιβοςἡδὲγπεριχαρὴςἑοῦσατῷσώρῳ,ἐΦόρείτο,καὶἡγάλλεῬ.κοὶἴαμηδριςτοὺνϑαύεταξμὰνἐὸν
(ἀνε μαϑοῦ ἃ δὲ τὸ ποι δύμῆνον,τῇμὲνγυναικὰταύτῃ,οὐκἔχε ἔγκθηον ὑσὶ, ἐλισίζου-
σα τὴν μητέρααὐτῆςἅγοιεοἀτίίω,καὶτωῦτοἐκείνίπρήοσψν9,"τῇμασίσεῶγυναι
κὶ ἐβούλδυε δλεθρονεφυλάξαίς. δὰ τὸν αὐοβρα τὸν ἑωυτῖϊο Ξ6} ξίω Θασιλίϊον διεῖπνον
προτὶϑέμενον ἄξορ σιὲ τὸ διό πνον πποιρασκδιξετοῦἅποιξτοῦἐνεαυοοῦἡμόρᾳτῇ,
ἐγενε θασιλδύς"οωὐομαοὶς-τῷσδιείτινῳτούτῳπϑυσιςὶμὲν,τυιοτο. μοιτοὶ διξ τί Ἐλ
λύσων γλϑοσαν,τίλειον τότε καὶ τὴν κεφαλίω σμᾶποι μοιῦον Θασιλόϊς καὶ τόδ-
με συῤέεται-ταύτονδὲτὴνἡμόδἕωφυλοίξασας μηθοιϑ,χοίξζά“οὔΞόβξεωδὸ-
γ ὁ αἱ οἱ τὴν Μασίσεωγι αἴηουδόὶὶ,διάνόντοκοὰααρίσιονἔποιἐφ.ζωρμὲν͵ἀδολ-
Φιοῦ' γυναῖνοι παρασοιῦῶαι.ἄβηρδιὶ,αὐακτίίωἐοῦθεν“οὔπρήγματοςτούτον-σιυῦὶ
κε γαῦτοῦ,είνεκονἐσδιέετο"τέλος μῦδερι, ἐκείνης τὸ διποιρεούσης κοι οἷποὺ “οὔ νόμον
ὁ}δοτόμονος ὅτι ὧτνχῇσουιονχρίξονταιοὐστριδιωυαηόνὅξιΟασιληΐουδιάπνου προ--
κἠμένου κου ται δὲ ἀζκων πουτανδφ.κοὰποιρασδοῦς,ποιέφ ὥς. τὴν μᾶννκελόύᾳποιί--
ἐν χὰ, δούλεται δι, μα πεμήοίμονος τὸν ἀσιελφεὸν, λέγᾳ τοδιεςΜαόίςα,σὺεἰςΔα-
ρείου το τοῖς, καὶ ἐμὸς ἀσιελφεός. πρὸς δ᾽ ἔτι τούτοισι, κοιὲ εἰς αὐὴρ ἀγα ϑόφτιγν νακμὶ
ὃ πατι,τῇ,νυσμοσμκίφς,μὴσμυοίκεςἀλλάμιαὐτ'αὐὐηϑἐπὺδἰσωμιϑυγατόρατὴν
ἐμήγεπάν)μσυφοίκεε.τὴνδιὶνωῦἔχειο,8γαδοκέᾳ ἐ μοὶ,μὴἔχε“γωυαζηουδὶςΜασίξης
ἀποθωυμάζδις ποὶ λει μονα, λέγ τοίσιε-ὦδέασοτα,τίναμοι λόγονλίγᾷἄχρησο.»
κελέδῶν μοι γωυαζηουἐκτῇονμϑι“ποιῖδιδίνγεωνΐοεποεσὶ Κα ἐπϑυγατῴρόιο,φ, νὴ σὺ
μάτην τῷ ποιαὶ τῷ σεωυτοῦ ἐγάγεογαναϊκα,ωστα τῷ μοι κού]ανόοντυγλχάνφκαρτα
ἰξσα,)αὕ τον με κελόύφς μεϑέντα, ϑυγατίρα τὴν σιωυργῇῆῇμωινἐτῶσιξΘασιλϑῦ."μὲ
γίλα μὲν γιμαι ἀξιδύμενος ϑυγαϊὸς τῆς σἷς ποιήσω μένοι τουτέων οὐδέτερα. σὺ
«ἱξ μησὶ μῶς ζιῷ πρήγματος “τοι διεύμουοσ,, ἀλλὰἘΝτὸσὲἥυγαδὶ αὐ ἄλλος
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φανήσωυτοιι ἐ μϑδ' οὐδὲν γατω"ἐμέτεἔχτυνακὼτῇἐμὲσιωσικίφνδμῖν,δετοὶοὔτοισιο;
μεέδετοαι "Ξόξης δὲ ϑυμωϑεσ, λέγᾳ τάδε ὅτω δή οι Μασίξα πέπρεκται οὔτεγυ"αν
πο! ὅσο ἰίω θυγατέρα τὴν ἐμίω γῆμαι,ἔτε ἐκείν ἔτι τολόδνα γράμ σμυσικήσειςὡςμοΐἢης τοὶ διδά μονα ϑέκεαϑν δδὲ, ὡσ'τωῦτα ἤκουσε,δἰποὺς“οσόνδε,ἐχρεεἔξω.δίασυται,ὁ
δή κου με ἀπαιύ λεσας "ἂν δὲ τούτῳ τῷ δια μέσον χρόνῳ,ἐντῷ͵Ξόβἕηςτῷ ἀδελφεῷ σὶς
λέγω»ἡΑμηςϑιςμετουπεμιαμλῥῃ ποὺς δορυφόρουσ' τοῦ Ξόβξεω,διαλυμοίγε τοῖὶ
τὴν γαναῖπο: τὴν Μοισίςεω"τούς το μαξζοὺς ἄγοταμοῦσικ,κυσὶπροίβαλεικοὰῥῖνα,
ὥτα,κοὶ χεΐλεα,ιοὰ γλῶσσαν ἐκταὰ μοῦσα,ἐς ἀκόν μὲν ἀποπέμπει δια λελυμασμριε
γίω δδὲ μασίςες οὐδέν κω ἀκηκοὼς οουτίων, ληόμῆνος δέ τί διποικθν ἑζνοιι ,ἐσπίπγ4
οἠδόμῳ ἐς τοὶ οἰγυία. ὶ στὸν δὲ δγεφϑαρμήῥἑω σἰὸ "γιναϊῃσιοὐπίποιμετουταῦτασυμθε
ἃδυσυίμῆνοςτοῖσι-τατιισὶ, ἐσορϑύετο ἐς Βάκξα σύν το “οἵσιξωυ"οἵ ιἦ δἰ σιγκοιὶ δήπου τισὶ
κοιὶ ἀἰλλοισι,ὧς ἀπποςΐσων νομὸν τὸν βάκζιον, Ἀ) ποιήσων ποὶ μέπεα κοικῶν βασιλῆα,
χυζτσϑὸ αὐ κοε ἐγίνε ὡς ἐ μοὶ δοκίφ, αϑρ ἔφθη αὐαῦ ἂν ἐς τοῦσ' Βακῇ ἰους καὶ ποῦα'
ξοΐκοισ᾽κἡγαἔσεργοντίμὲν,κοὶἐδὕποιρλοςτῶν Βουστθζων ἀλλὰ γοῦρ Ξ6Ρ ξης πὺ
ϑόμονος ταῦτα ἐκᾶνον πρήοσοντα,πέμ1οαοἐπ᾿αὐὴοὸὺςρατιζω,ἐντῇδσιῷπουτῴκτει
γον οἰδηδν πο ἐκέϊνον,μὴ Ῥυς τοιοῦ σδες οὐκ,καὶ πιὸ σροατιζω πὸ ἐκεῖνον.που] μδὺ ὃν
ἤϑωτα τὸν Ξόβ ξεῶ,κοὶ ηὃν Μασίξεω θάνατρν,Ῥοτυδταἐγένετο.δἱδὲἐκΜυκοϊλησ'δρ--
μηϑέντος Ελλυνόῖν ἐπ᾿ Ελλκασύνηου,ποῶον μὴν περὶ λεικηθν ὥρμεον ὑποῦ αὐέμων οἷ-.
"ππολαμφθέντο  ἐνθδῦ τον δὸ ἀπίκου ἐς ΑΟυδὸν κοὶὰ τοὶς γεφύροιο᾽ δὅρον διαλελυμᾷ
γαἱο᾽ τοὶτ ἐδόκεον δ ρήσειν ἔτι ἐντοτα μένου καὶ τουτέων οὐκ δ᾽αςοινεμοι ἐς τὸν Ελ--
Λήασονερν οπίκονηο οὖσι μέν νωυἃμῳὰ Λόυτνλάϑια τιελο-πουνησίσισι,60ξεἀφρταλέ
ᾧν ἐς τὴν ελλάσθεΑϑίωαἶοισι),")Ξανϑίππτῳτῷφρατηγῷ,οὐτοῦὑτσνμάνανταο',
πειρζϑαιε τῆσ' χιρσογήσον-δμὰ,δἀπέπλεον.αθὠυαῖοιδὲἐκτῆςαβύδφουδιαβαΐ--
τος ἐς τὴν χωρσόνησον, Σεςὸν ἐπολιόρκεονἐςδὲτὴνΣυσὸνταύτην ὡς ἔόνερς ἴσῳ ροτοί
τοῦ τείχεος τῶν ταύγι, βυνῆ λιϑον ὡς ἔκουξων ποιρᾶναι τοὺς Ελληνασ' ἐσ γὺν ελλή--
απϑντονἔντεα τῶν ἄλλων τῶν παδδ ιοικίστον, κοὶδὲκαὶ ἐκ Κουρδιίης πόλιος, οἱδβα-
ζϑξ,αὐὴρ πίρσηςὃςποὶἐκπιδνγυφυρέωνὁσλαἐνθαύσα ἐμ κεκομικώς ἔλονδὲταῦ
τὴν ἐπιχώ θιοι α ἰολέσιν, (υυῆίουν δὲτ' ὀμίθυε τε καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων συχυδο ὕμα
λος, ἐτυραύνδυε δὲ ουΐον ἠδ νομοῦ Ξόδ ξεω ὕποιραος Αρταῦκτηο', αὐπρ μῆν “πέρσησ',
δάνὸςδὲ καὶ ἀ τοίϑϑαιλοςοὃςκοβασιλῆαἐλαύνονταἐπ᾽Αϑίωαο, ὑδηηποίτασι,τοὶ
πρωτεοΐλεω»ὕ τφίκλου χρήματαδἙλεοῦνοςὑφελόμονοςἐνγαῦΕλεοριῦτιτῆς
χερσονήσου δξὶ τιρωτε σἰλεῶ τοίφοςτε,Κοιὲ τέμονος περὶ αὐτὸν,ἔνϑα ξέω χρήματοι 2Ρλ,
λα καὶ φιάλοιι χούσιαι, καὶοὐρ γύρεαι,κοὰ χαλκὸς, καὶ ἐοϑῆς, νὴ ἄλλα αὐαθήμῶτα,
πο,Αρταῦκτης ἐσύλησε, βασιλῆον δ0γ)»ς.λέπον δὲ τοισζδι,Ξ6ἕεασλεβάλε»-δίασο
τοιἔς! δἰκοςαὐοοῦρπλληνος ἐυϑωδστοι, ὃς ἀδὲὴ γὴν σὴν σρατουόμονος, διίκης κυρήσας,
ἀ πέθανε ούου μοι δὸς "εν οἶκον ἶνα κοι τις μάθῃ ἀδϑὶ γῆν σίὼ σὴν μὴ σρατεύεαϑοταῦ
τοὶ λέιωνδύπετέωςἔμελλεαὐαπείσεινΞόξεαδονεοὐοϊοὸς δἶκον,οὐϑὺν ὑ ποῦνπα-
ϑέντα, 7 ἐκᾶνοο ἰφρόνεε.55 γῆν ὃ τὴν βασιλῆος σρατούεαθ, πρωτρσΐλεων ἔλεε, νοΐ
ὧν“ριάδε. τῆν Ασίιν “παῖ στιν νομζξζουσι ἑωυτῶν πιέρσουι ἐγ, νὴ τοῦ αἰεὶ βασιλδύονος,
ἐπεὶ δὲ ἐδόθε τὰ χρόματα,03} Ἑλεοαδ᾽ος ἐς Συφὸν ὑξεφόρησι. καὶ,» τέμονος ἔασειρε,
κοὰ ἐνέμκε» «αὐδηοός τοῦκως ἀπίκον»Ρ ἐς Ελεραῦταιἐντῷἀδυύύτῳγωναίῳἐμέσγετο-
τότε δὲ ἐπολιορκέετο ὗ πὸ Αθηναίων,οὗτοπτοιρεσκδυχσμένοςἐσπολιορνίαν,ὅτε προσ
δικό μονοσ τῇ Ἑλληναφ'φύκτως δέ κως αὐ τῷ ἐπέπεσον. πεῖ 3 πολιορκεομέγοισί σζθι
ΦιϑινότατοονἐπεγένετοκαὶἤσρελονοἱΑθηναῖοι ἀπό το τῆσ' ἑωυτῶν ἀγοσὲ μίον τος, ΝΗ)
οὐ λανάμονοι ὑελᾷν ὁ τεῖλος, ἐδύουτότοτῶνσραταπϑὶὕκως ἀ ποιγάγοιον σφρέαο'
ὀπίσω" ὁϑὲ,ἄκ φαίων πρὶν ἢ υξέλωσι," Αθηναΐζων κοινὸν στρέαισ᾽ μυτοιπέμάντοιι
οὕτω δὴ ἔσθο τον “τοὶ πιοιειόντοι "διδὺἂντῷτείχεϊἀμφὶτὸν ἈρταύκτεαἐςπτὰνἡδῊπα.
κοὐ ἀπιγμένοι ἔζων οὔτω, ὥςτε ὅν γόνους ἔοντος τῶν κλινόων,ἐσυτίον»».ἐπείτεδὲἃ
δὲ ταῦτα ἔτι ἔλον οὕτω δὴ ὑπὸ νύκτα οἴλοντοιι ἀ-ποοβραύτος δί τε Βέρσοιι, κολδ Α.6-
ταῦντη ς κοῦ δ οἰδξαζος,ὄπιοϑε»ῦ τείχεος πουτοιαὐτος,τῇ,(ὦἐρυμόσατονπολεμά
ὧν ὡςδὲ ἡ μέρη ἔγίύνε, ὦ χιρσονηδίτοιι οἐγὸ τῶν πύργων ἐσάμίωον»οἿσιΑἰϑηναΐοισιπὸ
γεγονὸν κοι ποὺς πύλαο᾽αἴοιξαν.τῶν δὲ,δὶμᾶντολϑϑνσῖν,ἐδίωκονοἱδὲ, τὴν πόλιν ἔ --
γον Οὐόθαζου μάν νιν ἐκφδύτντα ἐς τὴν Θρυΐκην, Θρήϊκοϊν ἀ ἔνιϑιοι λαδόντος,ἔϑυ--
ὃν πλάοώρῳ ἐπιχωρίῳ ϑεῶ βόπῳ τῷσζρετέρῳ.“οὖς δὲ μετ᾽ ἐκάνου, ἄλλῳ ξόπῳ ἐφὅ
νυν. ᾧδὸ ἁμῳλ ον Ἀρταῦκτον,, ἴσόλοι δρμκϑίντοο φόζγάν, ὡς κοιτιλαμθαΐονὉ



ὀλίγον ἐδυτος ὑπσῦδ Αἰ γὸς πο τοιμοῦ, ἀλεξόμδυοι χρόνον ἀϑὶσυχυὸνοἷμῆν,ἀπίθων.
ἡδὲ ϑῶντος ἐλάμφθησοω κοὰ σιωδοντέςσφεαὦελλίωδιἤτονἐσ'Συσύνιμετ᾽αὖ
τέωνδὲ καὰ Αρταϊκτην δεδεμθϑον, αὐτόν τοικοὶὰ τὸν “ποιξ δι αὐ τον".κατρῳπῶνφν
λαοσόντων λέγοται ὑ τοὺ χιρσονησιωτέων ταρίλονο δπ7 ῶντι, τίροαιο᾽ γυνέαϑν ποιύν--
ὅς.οἱποίριχο!ἀϑὲ τῷ πυρὶ κεί μᾶνοι,ἐποίλλον"γ᾽τεκοὶἐασοκρον,ὁκω"σύνἰλθύσιονε
Κλωτοι-καὶ ὁ μῖν,,αϑδεχυϑέντος ἐθώυμαζον ὃ δὲ Αρτοιύκτηο' ὧσ εἶδε τὸ τέραο᾽,κο.-
λέσαο' τὸν] ὦντα ὔσ ταρίλους ἔφη. ξεῖνε ἀθίωοᾶς, μηδὲν Φοβίο τὸ τέραο᾽ “ον'
το αὶ γι σοὶ σέφμνε, ἀλλ᾽ ὲ μοὶ σαμαζυᾳδ ἐν ελεουῦτι πρωτεσΐλεωςὅτικοὰτοθυεῶς,
κοιὶ τοίριλοσ'ἐῶν,δλαύαμανπρὸςϑεῶνἔχειτὸνἀσγκέοντα“ἤνεαϑναῖὧνἄποινάοἷ
τοῖϑςι ἐϑέλωὁσιϑᾶναι.αὐτὶμὲνχρεμάτων,τῶν,ἔλαῦονἐκτοῦἹροῦ,ξποιοοντολαντοα
προτοιθέϊναε τῷ ϑεῷ.αὐ τὶ δὲ με ὡντοῖμκοὰ»οποιδὸς)οσϊύσω“πίλαντα σδιηκώσια,
αθέω αἰοισι-σεοι γϑοόμοωνος -ταῦ΄ το ὑ πον οό μονοσ,ονςρατηγὸνΞαύϑυσαυνοὐκἔπει-
ϑενοἱ δὲ Ελεόντιοι τῷ Πρωτεσιλάῳ τιμῶρέουτιο,ἐδέοντοὶμκνκουτοιχονουϑῆναι"Ὁ)αὐ
ἤ' ςοχτηγοῦ ταύτα ὃ νόος ἔφόδε"ἀ ποιγαγόντ᾽ ὃ αὐδ' ἐςτί ἀκσπίὼἐς,ΞόΡξεςἔξϑυ
ἔε τὸν πόρον,θιδὲ, λέουσι ἀϑὴ τὸν κολώνον τὸν “ποῦν Μμαδιύτρυ πόλεος, σανίσοε προσ
ποκλσο λόύσιν το σ ,αὐεκρέμαίοων.τὸνδὲτοῦσοὶἐνδφϑαλμόϊσιτοῦ Αρταύκτοῶ ποτῷ
λδυσαυ.τοιῦ τοι δὲ ποι σαντοςἃπέτσλεονἐςτὼἙλλάσοτοίτοἄλλαχρήματαἄγογ--
ποσὶ,κοὶ δὴκοὶτοὶ ὅταλα τῶν γυφυρέων,ὡςαὐαθύσοντοςἐστοὶἱρά.ΚοεὶκουτοὶὋἴες
ὥξοροὐδὲν ἔτι τολέον τοντζων ἐγένετο: τούτου δὲ τοῦ Αρταῦκτιο τοῦ αὐακρε μαοϑέν
 δ, προποίτωρ Ἀοτομβαρης5),τόνσῃσιξηγησοέμονοςΛόγοντον,ἐκέϊνοιὕσολα
βόντῳ, Κύξῳ προσήνφιον, λέτον τοι τοῖϑο"

ἐπεὶ τοῖς τ' ὁν'΄σεσιήγωμονίἕωδιδοῖ,αὐοβρῶνδὲσαὶκῦρενιοιτολῶνΑςυάγωα,φέ-
ρε γῆν γὺ ἐκτή μεθα ὀλίγην, ἡ ταύταν ζηχίην. μὲτοιναςοῖντοσ'ἐκταύτης,ἀλλίωἔ-
χῷ μων ἀμείνω εἰσὶ δὲ τοῦ λλοῶ μὲ ἄςυ γείτον δν',τσολλαὲ δὲ κοιὶ ἐποι Ξέρω « τῶν, μιέίω
οὗντος,πσλέοσιἐσόμεθα ϑωυ μαςφότεροι .ἐἰκὸςδὲ αῤχοντοις αὐοβωο᾽ “οἰαδτα ποιξήν,
καῦτα γοῦρδὴκαὶ ποιρέ ξφνοίλλιον, ἢ ὅτεγο αὐθρώπσιον τῷ τοῦ λλῶϊν οὐδ χομον, “ποίσεο'
τὸ τῆς Ασίης; ᾿

κῦροο δὲ λωῦτα ἀκούσας καὶ οὐ θωυμάσας τὸν λότν, ἐκέλδυε ποιίφν ταῦ πα’ οἵ
τῷὃαὐτοῖσιποιρίνεεκελόύωνποιρασικυάζεαθο  ἀκέτι αρ ξου τοις, ἀλλ᾿ ουν ξομέν .
Φιλέφν γοῦν ἐκ τῶν μαλακῶν χώρων, μαλακοὺς γίνείϑαι: οὐ γάρ οι τῆς αὐτῆς γῆς
ἄγου κουρτασν το θωυμαςὸν φύφν͵ κοτὶ αὔοίρειο᾽ ἀγα ϑονς ποὶ τρλέμε α. ὡς το συγρνδε-:
ποσόν ἀκ, δ χόντο ἃ ποτάντος,ἔσσωϑέντοςτῇγνὥμῃπρὸςκύρου.αὔχειντοἐίλουΡ
λυπρίω οἰκίον τος μᾶλλονἢπεσιάσοιασείξοντοἄλλοισιδουλόύφν,.

ΤΈΛΟΣ ΤΩΝΙΣΤΟΡΙΩΝ ἨἩΡΟΔΟΤΟΥ.-

ΔΑ. 88, ΓΓῸ δᾶ: Ἐξ. ΖΖ' ἨῊ. ΘΘ. 11: ΚΚ' ΛΔ, ΜΜῸ ΝΝ:
ΞΞ. οο’ ΓΡ- ΡΡ' ΣΣ' ᾿ς

Α πᾶντα το άσια, τολίω" τον τολᾶνταΐου ὁ πϑν ὅτι δυάδγοκϑε Π
ε νετίισι ποιρ Αλδῳ τῷ νωμαίῳ ἔτι χιλιοσῷ πον τοικοσιοσῷ Δόυτέρῳ,Μαιμαμτηρμῶ-

νὸς τεσσαρε σκακϑεκοίτη Φιϑίνονος, οὐμίωγῳυ αὖδυ πσρονομίου .

ΑΔ. ΒΒ. 06. ΡΌ. ΕΒ. ΕΕ. σα. ΗΗ. 11. ΚΚ' [Γ.
ΜΜ. ΜΝ. ΟΟ. ΡΡΙΟΟ .ΕΚ. 55.

5 αατ Οὐατετηίοπος οὐλπες, ρεατεσαἰπιατ ἀπεσΠ]ΙΟΠΕΠ1"
Ν᾽ ἐπεεῖϊς ἰα ἄοπιο ΑΙ πιεαίε δερτεπιδι. ΜΟΌΙΙ, εἴςαπιρεϊεϊϊορῖο

εὐ} ςατοχὶς.



ᾧ κ

᾿

ξ ἜΝ τὰ  οὶ κωνἃ. ἔξ α ΄ κτλ Ν Ζ εἰ κ τα Ἐ͵



ΗΠΕΈΟΡΟΤΌΒ. ΤΌ πόνθ αὐτου βασι ἀπᾶΐϊῦα δυοῦ
πομιῖηδ. ομθᾶλρ, Α1ᾶυβ, 1002. Μῦ 2. ὉγυσκΘΥΔΥΚΘῚ.
στὶ Θομᾶ θοὴθ ΤΥρ8. 140 Β11. ΒοΙῖο. Ῥσνσδορῦνο 167
ὈΤΒΌΏΘΙ σΘΏΔΙΌῦΘΥ' Ματοσυϊηρϑηᾶ ἄθ5 19. στ υμᾶθτῦϑ
αἱ τοῖον ϑοσροηᾶσηρ δὲ Ἐὔοκοη, Ῥθοκθῖβ, β3υθὴ-
αὐτὰ Ταηθηκδηῦθη. Βουρδηιθηῦβρα561υπὰῬουρϑδηθῦ-
νοτθαῦζς, θοϊᾶβοβηλῦυ (ΒέπᾶθΡ' σ.οτίηρ)-

ὨΔ6 οὐϑῦθ βοάνυσκῦθ Αὐβθρθῦθ ἅθβ5 νου αῦθη αἀσ σοῦ] οῦ5-
ποτ5 νορ Ποτοᾶοῦ, ἄδθ ἀπ ἅθῃ Βολθθη 'δαῦου ἀθ

σοθορίοῦθ' ΘΥΡΌΤΘΟ6.
ΒΡ δῦ ἄπ 9 Βύομῃου οὐηρούθίῖῦ, ἄϊθ ἃϊο Νϑθῃ ἅθτ'
5. Νυβϑη ὕγρβρθη υὐὰ ἰθὺ ἅἃδ5 δι ὕθϑῦθ Ὀθϑορῦθ νοἹ-
βυθιάλρε ἄοτατῦλρο θυ. ἘΒ Ῥορθδηᾶοῖῦν ἃϊθ ἀθβϑορλοῦῦθ
ὅπ αἰθεν Ὀυτεηῦε πὰαΥΙΕΟΗΘΉΙΘΙΟΒπὴὨΙΒΡΟΓΊΒΟΠΟΥ
αροηϑυαϊ ρκοῖῦς
θοὸν Ῥουΐηανο ΑἸᾶυβ Μαααῦθίυβ πῃ γομθᾶϊρ δῦ ἄθῃ ὕτσυσκ
πάν ϑϑάμου' ὑυϑδορύνοϊ]θη βοιϑῦρθβο θη θη ΡΥ ΘΟ ΒΟΏΘΩ
Τγρθ υμᾶ πὲῦ ἄθν' 1π| δ βρθῆθῃ ἀαορηδϑυϊρκοῖῦ υηᾶ ῬῬοτβῖδαιὺ
Θασρομσῦ. Ὧ65 νου] θρθηᾶθ ἘΧΘΙΡΙ 80 Κοπηῦ δὺ5 ἅθν'
νουβαῦθη Βα αηρς Ἠσσ (Πυῦῃ σαύβιοραβ Νο. 26Ί9) ἅϊ6Θ
γο ἄρῃ οὔϑύθῃ οιυκείορ ἀπ Τοπᾶοη νορϑύῦθι σοῦ ὰγὰ6
καὶ ἄβϑθῃη ἰῃ ἄθῃ Βεοϑίῦς ἃθ5 Ἐ8ῚῚ οἵ Οὐόμθυ απ ἄθ5

ρθκαῃηῦθη διθηθοθθηϑδιμ]6᾽5ΤοΐυβΝληποραϊηρ.
Ρ6: κοῦραι Ἐϊηραμᾶ δῦ Σὰν υῦῃ δηροζουυλρῦ υπὰ
φῬαϑϑοῦ ἄπ 5011 δυβροζοϊοῃηθῦ Ζζὰ ἄθηι ΚοσῦρδυθηἸη81Ὁ.-

ΟΟΟ.--
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Ἐν ΟΣΞΞΞΕΕΞΞΞΞΞ ες.πε τ Ἐς5ΞΞπααρσος.ΞΞΞΞΕΕΙ.

ἘΣ σττνσξ.

ΞΕ,ΕἰΞΩΞ
ἀΣΣΑ

ἜΞΩ

τ

Ὡς ἘΞ ΞΕ,
ΞΞ

ΞΙΞΕΩ Ξαῶος 5 κοῖς ΞΕ τον δ πω.»ς
πὸ ἢ Ξένε ΞΞΞΞΞΕΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞσε:ἘΞΣΟΘΞ.ξες,ΞΕ

ἜΣ πες --τὸὴῆε ὅ- - ΞΞΞΞΞΞΞΞἘΞΞΞΞΞΞΞΞΒΕΝ ἘΞε ᾿ ΠΈΣ ΕΣΣΑΣ ΞΕΣΣΞΞΞΕΞΕΞΕ τάκ ὑνναος33 πὶ ΞΞ ΞΞΣ »ΣΞ στ, μεΞ᾿ ταῖςΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΕΞΕ,ΞΞΞΞΕΞΞΞΞΕΞΞΞΣΣΣΞΞΞΣ ΞξΞε
: ΣΙΚΕΣΣΞΟΣΝ,τ ἘΞΞΞ-ΞΞΞΞΞΕΞΞΕΞῚπα,

τονε Σ τ τεστα,

 ἘραςΩΣΞ3ΞΞΞτρντσροςς
ε ἘΞΩΣ

ὩςξΞ 5. 3:"ΞΕΞΟΡττας,᾿ ἐβεααῃττοκωλωναράδυςον

ἐιτναομνθιν στο, τὰἀρμοα τε σε σλαατιςςΠΤ εν ποθὴ
τῶ ἐπξιινααοψίημ..ἘΞ ΞΕΣ  ΞΞΞΞΞΕΞΕΞΞἀὐοτεΞεσαααθοταςἀξρρρτιρεῤθομάναμας τ τ νλανΣ

ἘΩΣΕΞΑΛΩΣΞἘΞΞ:Ξὡς

ἘΡ ΚΣ σρετοσς
ΤῊΣΞΞΞΙΣΞΕ

μμβεςς εἰς ται οττο
Ὡξεσσηο ες ἀτταμβσττττταΠΗ

ΞΕΩΣΣΣΣΣμαΣτσα.
[Ξ-Ξ-ττῇ

Ρτὰμτ ταωαείο
ΞΞΟΣΞας“ΞΕ,τολιγιεσνντοντἘΞΞΞΞΞΩΞΞΞΙ

νον αρωώμαιμ, -
ΕΝ

ὑρραίυστν

τλσμρϑομδ ρθε
τρλφελεεο
Ἐ:ΞΞ
"πὸ

πέμριρτ,
φο -ἐμῳμμνονμαην.

ἀῳαῦϑωνισαι

ἘΣαΣ ΟΣ

ΔΛπωηνα μοι,

ὐπδοιλοωοιοας
πομοεργουκα σαέμιμαι,τὐονεσσενσς.ιρυωκεθνηθαθν ΑΜτεμονας,

ΚΣΣΘΑΣΑΣ
φεαδοσοξευεαἘΞ Ξ ὐλαροον τομαὶἔτιτετττοἩΞΞΣτὐβριωαομεν την

τ αθθα, Ὡν

αενϑλλθτοτον
γμαεομν ταἘΞ
ἐθρξβθς,

ππβρςαϑαμώνσινπῶμώκεθῶρι

ας, μαυλὶ,δόλο
μος.

αῶρασαςπύρινα

ροπθρεετοα.
ΩΣἜΣρα.μεθ

υβὲν

τος
μλαρομςςμορίοις ἐντανδέτης,«αϑὰ μαυσνθ σιτΥΣε λοντἐνεϑξοςπωτΝἘΞ ΞΕἐδουνακασοσο μαι άρεαςταν,ἘΔατλϑαμοειτνν

ἀπρασανατςπαερες οτοςπλληοτρον

Ξ

- τῷ
τς

ΣΣ

πῦςε: ἃΞΆλρνος,κιτστς-ἘΞΕΞ ΟῚ
 πο ΟΞ ΤΈΤΕΣΕΣΣ,.«τ Ὁ ὡ-ἜΞΩ πὶΞΕ ΕΎΡΕ.ΞΙ

ὦ
τὰ

- ἂν ἐπ»

 με
Ἂς

- ξαξς

-- ΠΞτωαρσοπωκαι“Σ ἀφ:
 ΕΞΕΊΣΣΣΣ. ς τοὶἜΞΕΙΣΙ, ροςΞΣΞΞΕΞΕἘΞειςἘΞ ΕΣ

ἘΞ
Ὁ.
“δ

ἱ--Ν
πᾷ

στε σῶνΞ τας5: ἀκομὴ

᾿
- - ἃ Ξυθε

πα νΞ τως “ πῶϑες

Ξ2Ξ. ἜΞΩΩΩΞ ΔΆΣΞΕΣοςςἜαεἰτεστξσῆς.παρτσϑεον
ἜΞΗΞΞ ἘΞΞΞΣΞΞΞΕ.ΘΠ ΞΞ ΞΕΣΟΣΣΞΕτΤΣτονΞαρεσετθδειντας

--: ἘΞ ΖΞἘΞαετόνκενξτυννο τ εἰ ξιτρττίρανξ τςτ κτλ

. ἘΞΞΙΟΣ ΞΙΣΟΞΕΣΞΣΣΞΞ.ἐςςΞΘΘΕΟΣτΣουΕΣΕΣΕΣΡΟΣΟΣΕΞἐεοετόεαςτεενττανθατΞΕΣ.
εξ ΞΞΞΞ -::ΞΞΞΞΞΞ-ΞΞΞΞΞΞΕΞΞΞ ΞΞεος- Ἐοττ κε τ νότιος σειν ο τελστοιακί ως φοντειις

ἘΞ ΞΞΞΞΘ  ΞΞΞΞΩ͂ΣΞΞΞΞΞΞΕΣΞΞΣΙ,,.
τΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΕΞΣΣ:.

ἘΞΞ π᾿ ΠΩΣ σα ένα τρβεΣἘςαν,-ΞΞΞ  ΞΞΞΘΕΞΞΞΞΞΕΞΦ- ἘΞ πῶ Έ Ἰρνρτα,τ
“πο ὩΣ τώργας. -» -

δ τὸ ΖΩΣ,
.ς ας α΄"

πντς

--

πα
-οϑξε
ἘΞΞ

βυτον
- τ

ΓΝ

ΞῈΞ
--

τα
«

ἘΞ
Ξω

πὸ
ἄξξςς

ὅξι--"βαομυνξιῬεὺ
Ὁ

--
ΦΞ

--
Ξ»

ξΞ.
ἘΞ
-Ί᾽, τς

-' ο;

ϑϑότν.

Ὥ μας.
ἡνιὼρ-

Ἐ
.

»ὍΣ

ὩΡᾺ

ε-

-ν-
ως .ν

Σ

πεν
ἀκ
Ἂς

τῷ
ταὶ
ὯΝ,
[5]
σΞ
"Ξ

τῶι

Φ
“Ὡ

ΟΣ

παν

ΡΣ

ἊΣ ὕεια
ΧΑ

ὼς
Γὰ ΕΝΕΣἜπόκῳςιν

πραμλαγγον,ς
εὐχενσμνκωα,Ἀρνῶν

ἐρυλιάνονος
οἱολωμ ανκὶενΑννα,Θερσα θμνἜΙΚΉς

πατελα
απάναστεῃ-᾿ἰμανμμεπεν,δτπὰ



ἘΠ

ὩςποντὶἘΞΞ
εθανδνς

πασενςςςΞΞ
ἘΞεν

ΣΞέβ,

μα

"ἘΣ
Ξ Ῥῃν

τρρτο ΤΩ ΒΝ

ολώρεσξαρνας

ΤΙ ΞΞΈΣΤΌΞΡ
ς ποστος

---Ἴἷς

Ἐς

ΠΣ
-'

“-
ππ ξ
ΡΞ

-Ξεξπλερωὴςς πὶ τ

πβεθ εξ Ξε
-ἌἜΞΕν Ὁ ρεραοει κοκουοορος, πο ΟΝ ΤΑ

τ τξο., ξξοονν αισθρας τες πδαδοιςτονρναο τς

ἐσθεξεςςςΣἰαν.λτλλευκειαενκαντξσσφ,.ς
τ ΞΞΞΙ ἐς οσαανετονπῶςἀμ οΣτ έτος, τές.

ὡΥ̓ΞΞΞΞΕΞΞΞΞΞΞΞΕΙΣΕΣΞΣΣΞΞΞΞξθξεος.,ἘΣΞΞΞΞΞΕεξΞααεεσοςτεῦςδιεπθες,ἐξΣΈ ΟλΣέξεοςς.
ΞΈΞΣΞ

ἘΣΞΞΣΞΞΞΞΩΣΞΞΞΙΣ ΞΕ ΣΕ ἘπΞΕ Ξε τος ας ΞΞΞΞξοτοξονος ἀξέλθας ’Π9}ς τὸ ὩςΕΞ πὰ ΞΕ ΤΟἐξέσεεεςἐμὰοσεεθαν,εςτεσ εν. τ τ σεονσς ΣΙδῆτα, ἐς λυ τε σετεστΣ ατττανς ὑταυσετῖ-Ξονς ἀντὶ αρο ροῦν.«ροοθον ΑΞΘσΑΣ κέν τε ρτΣοτεεεριαεῳ πὸ ππτοοεξοετιττο τς,ἢ
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