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ΑΝΑΒΑΣΕΡΣ ΑΑΕΖΑΝΑΡΟΥ

ΒΙΒΛΐΟΝ ΠΡ11ΤΟΝ.

Πτολεμαίος ο Αάγου καϊ Αριστόβουλος δ Αριστο- 1 
βούλου όσα μεν ταυτά αμφω περί Αλεξάνδρου του Φι- 
λίππου ξυνέγραψαν, ταυτα εγώ ώς πάντη .άλη&η άνα- 
γράφω, όσα δέ ου ταυτά, τούτων τά πιστότερα εμοϊ φαι- 
νόμενα καί άμα αξιαφηγητότερα έπιλεξάμενος. άλλοι μεν 2 
δη άλλα υπέρ Αλεξάνδρου ανέγραψαν, ουδ> έστιν υπέρ 
ότου πλείονες η άξυμφωνότεροι ές άλληλους' άλΕ έμοϊ 
Πτολεμαίος τε καί Αριστόβουλος πιστότεροι έδοξαν ές 
την άφήγησιν, δ μέν ότι ξυνεστράτευσε βασιλεϊ Αλεξ- 
άνδρω, Αριστόβουλος, Πτολεμαίος δε προς τω ξυστρα- 
τευσαι ότι καί αυτω βασιλεϊ οντι αισχρότερου η τιο άλλω 
ψεύσασ&αι ην" αμφω δέ, ότι τετελευτητώτος ηδη Αλεξάν
δρου ξυγγράφουσιν αυτοϊς η τε ανάγκη και δ μισ&ος του 
άλλως τι η ώς ξυνηνέχ&η ξυγγράψαι απϊγν. έστι δέ ά 3 
καί προς άλλων ξυγγεγραμμένα, ότι και αυτά άξιαφηγητα 
τέ μοι εδοξε και ου πάντη άπιστα, ώς λεγάμενα μόνον 
υπέρ Αλεξάνδρου ανέγραψα, όστις δέ έλαυμάσεται άν&} 
όνου επί τοσοισδε ξυγγραφευσι και εμοϊ έπϊ νουν ι^λ&εν 
ηδε η ξυγγραφή, τά τε εκείνων πάντα τις άναλεξάμενος 
καί τοϊσδε τοϊς ημετέροις έντυγών ουτω ίλαυμαξέτω.

13 αίιιοϊς Schm.: οτι αίτοΐς.
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1 Λέγεται, δη Φίλιππος μέν τελευτησαι έπϊ άργοντος 
Πυ&οδήμου 'Λθήνησι’ παραλαβόντα δέ την βασιλείαν 
'Αλέξανδρον, παίδα όντα Φιλίππου, ές Πελοπόννησον παρ- 
ελθεΐν είναι όέ τότε άμιρί τά ε'ΐκοσιν έτη 'Αλέξανδρον.

2 ένταΰθα ξυναγαγόντα τους "Ελληνας όσοι εντός Πελοπον- 5 
νήσου ήσαν αίτεϊν παρ' αυτών την ηγεμονίαν της έπϊ 
τους Πέρσας στρατείας, ηντινα Φίλιπποι ηδη έδοσαν' καί 
αίτησαντα λαβεϊν παρ' έκαστων πλην Λακεδαιμονίων. 
Λακεδαιμονίους δέ άποκρίνασθαι μη είναι σερισι πάτριον

3 άκολουθείν άλλοις, άλΕ αυτους άλλων έξηγεϊσθαι. νεωτε- 10 
ρίσαι δέ άττα καί των 'Αθηναίων την πάλιν * αλλά 'Αθη
ναίους γε τη πρώτη έφόδω 'Αλεξάνδρου έκπλαγέντα^ και 
πλείονα ετι των Φίλιπποι δοθέντων Άλεξάνδρη) εις τι
μήν ξνγχωρησαι. έπανελθόντα δέ ές Μακεδονίαν έν πα
ρασκευή είναι του ές την 'Ασίαν στόλου. 15

4 "Αμα δέ τω ηρι έλαΰνειν έπϊ Θράκης, ές Τριβαλλους 
καί Γλλυριοΰς, ότι τε νεωτερίζειν έπΰθετο Ιλλυριούς τε 
καί Τριβαλλους, και άμα ομόρους όντας ουκ έδόκει υπο- 
λείπεσθαι ότι μη πάντη ταπεινωθέντας ουτω μακράν από

5 της οικείας στελλόμενον. όρμηθέντα δη εξ Άμεριπόλεως 20 
έμβαλεΐν ές Θράκην την των αυτονόμων καλουμένων Θρα
κών, Φιλίππους πόλιν έν αριστερά έχοντα και τον Όρβηλον 
τό ορος. διαβάς δέ τον Νέσσον ποταμόν λέγουσιν ότι

6 δεκαταϊος άφίκετο έπϊ τό ορος τον Αίμον, και ένταΐθα 
άπήντων αυτώ κατά τά στενά της ανόδου της έπϊ τό 25 
όρος των τε έμπορων πολλοί ώπλισμένοι καϊ οί Θράκες 
οϊ αυτόνομοι, παρεσκευασμένοι εϊργειν του πρόσω, κατ- 
ειληιρότες την άκραν του Λιμού, τον στόλον, παρ' ην

7 ην τω στρατεΰματι η πάροδος, ξυναγαγόντες δέ άμάξας 
καϊ προβαλόμενοι προ σιρών άμα μεν χάρακι έχρώντο 30 
ταΐς άμάξαις εις τό άπομάχεσθαι απ' αυτών, εί βιά- 
ζοιντο, άμα δέ έν νώ είχον έπαιριέναι ανιοΰσιν η άποτο- 
μώτατον του όρους έπϊ την ιράλαγγα τών Μακεδόνων τάς

23 Νεσσον Palmerius: Νέον vel Νίοον. — 28 παρ' ύ1' Yxem.: 
παρ ’ ον.
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άμάξας. γνώμην δέ πεποίηντο ότι οσω πυκνοτέρα τη 
εράλαγγι καταερερόμεναι συμμίξουσιν αί άμαξαι, τοσεύδε 
μάλλον τι διασκεδάσουσιν αυτήν βία έμπεσούσαι.

Αλεξάνδρες δέ βουλή γίγνεται όπως άσεραλέστατα 8 
5 υπερβάλει τό όρος’ καί επειδή έδόκει διακινδυνευτέα, ου 

γάρ είναι άλλη την πάροδον, παραγγέλλει τοίς όπλίταις, 
οπότε καταερέροιντο κατά του όρθιου αί άμαξαι, όσοις 
μεν οδός πλατεία ούσα παρέγοι λύσαι την τάξιν, τούτους 
δε διαχωρησαι, ώς δώ αυτών έκπεσείν τάς άμαξας’ όσοι 9 

10 δέ περικαταλαμβάνοιντο, ξυννεύσαντας, τούς δέ και πε- 
σόντας ές γην, συγκλείσαι ές ακριβές τάς ασπίδας, τού 
καώ αυτών ερερομένας τάς άμαξας καί τη ρύμη κατά τό 
εϊκός ύπερπηδώσας άβλαβώς έπελθ-είν. καί ουτω ξυνέβη 
όπως παρήνεσέ τε Αλέξανδρος και εάκασεν. οϊ μεν γάρ ίο 

15 διέσχον την εράλαγγα, αί δε υπέρ τών ασπίδων έπικυλι- 
σθ είσαι ολίγα έβλαψαν’ άπέ&ανε δε ουδεϊς υπό ταίς 
άμάξαις. ενίλα δη οϊ Μακεδόνες θαρσήσαντες, ότι αβλα
βείς αυτοίς, ας μάλιστα έδεδίεσαν, αί άμαξαι έγένοντο, 
συν βοη ές τούς Θράκας ένέβαλλον. Αλέξανδρος δέ τούς ιι 

20 τοξότας μέν από τού δεξιού κέρως προ της άλλης ερά- 
λαγγος, ότι ταύτη ευεεορώτερα ην, έλθ·είν έκέλευσε καί 
εκτοξεΰειν ες τούς Θράκας όπη προσερέροιντο ’ αυτός δέ 
αναλαβών τό άγημα και τούς ύπασπιστάς καί τούς Αγριά- 
νας κατά τό ευώνυμον ηγεν. ένθα δη οι τοξόται βάλλοντες 12 

25 τούς προεκθέοντας τιύν Θρακών ανέστελλον’ καϊ η εράλαγξ 
προσμίξασα ου χαλεπώς έξέωσεν έκ της χώρας ανθρώπους 
ψιλούς καϊ κακώς (οπλισμένους βαρβάρους, ευστε Αλέξαν
δρον από τού ευωνύμου επάγοντα ουκέτι εδέξαντο, αλλά 
ρίψαντες ώς έκάστοις προυγώρει τά όπλα κατά τού ορούς

30 έερυγον. καϊ άπέθανον μέν αυτών ές χιλίους καί πεντακο- 13 
σίους, ζώντες δέ άνδρες μέν ολίγοι έλύμρ&ησαν δι ώκύ- 
τητα καϊ της χώρας εμπειρίαν, γυναίκες δέ όσαι ξυνεί- 
ποντο αυτοίς έάλωσαν πάσαι, καϊ τά παιδάρια καϊ η 
λεία πάσα έάλω.

5 υπερβάλει S.: ύπερβάλ^. — 21 ελΟ-ιϊν] εχ&εΐνΐ S.
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2 Αλέξανδρος δέ την μέν λείαν όπίσω άπέπεμψεν ές 
τάς πόλεις τάς έπί θαλάσση, Λυσανία καί Φιλώτα παρα- 
δούς διατίώεσ&αι, αετός δέ τό άκρον νπερβαλών προήει 
δια τον Αίμον ές Τριβαλλούς, καί αφικνεΐται επί τον 
Αίγιναν ποταμόν' απέχει δέ ούτος από τον’ϊστρον ώς 5

2 έπί τόν Αίμον ίόντι σταθμούς τρεις. Συρμός δέ ό των 
Τριβαλλών βασιλείς, εκ πολλού πυν&ανόμενος τον Αλεξ
άνδρου τόν στόλον, γυναίκας μέν και παίδας των Τρι- 
βαλλών προνπεμψεν έπί τόν 'ιατρόν, διαβαίνειν κελεύσας

3 τόν ποταμόν ές νησόν τινα των έν τφ Ίστρω' Πεύκη 10 
όνομα τη νήσφ έστίν. ές ταίτην δέ την νήσον και οί 
Θράκες οί πρόσγωροι τοΐς Τριβαλλοΐς προσάγοντος Αλεξ
άνδρου έκ πολλού ξυμπεφευγότες ησαν, και αϊτός ό 
Σύρμος ές ταντην ξυμπεφεΰγει ξυν τοίς άμφώ αυτόν τό 
δέ πολύ πλήθος των Τριβαλλών έφυγεν δπίσω έπί τόν 15 
ποταμόν ένθενπερ τη προτεραία ώρμήθη Αλέξανδρος’.

4 Ώς δέ εμα&εν αυτών την ορμήν, και αυτός ύποστρέψας 
τό έμπαλιν έπί τούς Τριβαλλούς ηγε, και καταλαμβάνει 
καταστρατοπεδ εν όντας ηδη. καί οί μέν, καταληφθάντες 
προς τώ νάπει τώ παρά τόν ποταμόν παρετάσσοντο' 20 
Αλέξανδρος δέ καί αυτός την μέν φάλαγγα ές βάθ-ος έκ- 
τάξας έπηγε, τονς τοξότας δέ καί τους σφενδονητας προ- 
εκθέοντας έκέλευσεν έκτοξεύειν τε καί σφενδονών ές τους 
βαρβάρους, εϊ πως προκαλέσαιτο αυτούς ές τά ψιλά έκ

5 του νάπους. οί δέ ώς εντός βέλους έγένοντο, παιόμενοι 25 
έξέθεον έπί τους τοξότας, όπως ές χεΐρας ξυμμίξειαν 
γυμνοΊς ουσι τοΐς τοξόταις. Αλέξανδρος δέ ώς προήγαγεν 
αυτούς έκ της νάπης εξω, Φιλώταν μέν άναλαβόντα τούς 
έκ της άνωώεν Μακεδονίας ιππέας προσέταξεν έμβαλεϊν 
κατά τό κέρας τό δεξιόν, ηπερ μάλιστα προυκεχωρήκεσαν 30 
έν τη εκδρομή' Ηρακλείδην δέ καί Σώπολιν τούς έκ Βοτ- 
τιαίας τε καί Αμφιπόλεως ιππέας κατά τό εύώννμον

6 κέρας έπάγειν έταξε, την δέ φάλαγγα τών πεζών καί την 
άλλην ίππον προ της φάλαγγας παρατείνας κατά μέσους

29 Ιμβαλείν S.: ιμβάλλιω. 



ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 1,3. 7

5

10

15

20

25

30

έπήγε. καϊ εστε μεν άκροβολισμός παρ' έκατέρων ήν οι 
Τριβαλλοι ου μεΐον είχον’ ως όέ ή τε ιράλαγξ πυκνή 
ένέβαλλεν ές αυτούς έρρωμένως και οι ιππείς ούκ άκον- 
τισμώ ετι, άλλ' αυτούς τούς ϊπποις ώ&ούντες άλλη και 
άλλη προσέπιπτον, τότε όή έτράπησαν όιά τού νάπους 
ές τον ποταμόν και άπο&νήσκουσι μεν τρισχίλιοι έν τή 7 
φυγή, ζώντες όέ ολίγοι καϊ τούτων έλήφΑησαν, ότι ύλη 
τε όασεΐα προ τού ποταμού ήν καϊ νύξ έπιγενομένη την 
ακρίβειαν τής όιώξεως άφείλετο τούς Μακεόόνας. αυτών 
όέ Μακεόόνων τελευτησαι λέγει Πτολεμαίος ιππέας μέν 
ενόεκα, πεζούς όέ άμφί τούς τεσσαράκοντα.

Άπό όέ τής μάχης τριταϊος άφικνεϊται 'Αλέξανόρος 3 
έπϊ τον ποταμόν τον Αστρον, ποταμών τών κατά την Έν- 
ρώπην μέγιστον οντα καί πλείστην γήν επερχόμενον καί 
έ'&νη μαχιμώτατα άπείργοντα, τά μέν πολλά Κελτικά, 
όΑεν γε καϊ αί πηγαϊ αυτώ άνίσχουσιν, ων τελευταίους 2 
Κουάόους καϊ Μάρκο μόνους' επί όέ Μαυροματών μοίραν, 
Ίάζυγας’ επί όέ Γέτας τούς άπα&ανατίζοντας" έπϊ όέ 
Μαυρομάτας τούς πολλούς' έπϊ όέ Μκύ&ας έστε έπϊ τάς 
έκβολάς, ϊνα έκόιόοϊ κατά πέντε στόματα ές τον Εύξεινον 
πόντον, ένταΰ&α καταλαμβάνει αυτώ ήκούσας ναύς μα- 3 
κράς έκ Βυζαντίου όιά τού πόντου τού Ευξείνου κατά 
τον ποταμόν, ταύτας έμπλήσας τοξοτών τε καϊ οπλιτών 
τή νήσω έπέπλει ένα οι Τριβαλλοι τε καί οι Θράκες 
συμπεφευγότες ήσαν, καί έπειράτο βιάζεσΑαι την από- 4 
βασιν. οι όέ βάρβαροι άπήντων έπϊ τον ποταμόν όποι 
αί νήες προσπίπτοιεν' αϊ όέ όλίγαι τε ήσαν καί ή στρα
τιά ού πολλή ή έπ' αυτών, καϊ τής νήσου τά πολλά από
τομα ές προσβολήν, καϊ τό ρεύμα τού ποταμού τό παρ' 
αυτήν, οϊα όή ές στενόν συγκεκλεισμένον, οξύ καϊ άπορον 
προσφέρεσΰαι.

'Έν&α όή Άλέξανόρος άπαγαγών τάς ναύς έγνω όια- 5 
βαίνειν τον Τστρον έπϊ τούς Γέτας τούς πέραν τού Αστρου 
ιρκισμένους, ότι τε συνειλεγμένους έώρα πολλούς έπϊ τή

28 πολλή ή Κγ. : πολλ>ύ
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όχ&η τον 'ίστρου, ώς εϊρξοντας, ε'ι διαβαίνοι (ήσαν γάρ 
ιππείς μεν ες τετρακισχιλίους, πεζοί δέ πλείους των μν- 
ρίων) καί άμα πό&ος ελαβεν αυτόν έπ έκείνα τον Ίστρου

6 έλΊείν. των μεν δή νεών έπέβη αυτός' τάς δε διφ&έρας 
ύφ' αίς έσκήνουν της κάρφης πληρώσας καί όσα μονόξυλα 5 
πλοία έκ της χώρας ξνναγαγών (ήν δε καϊ τούτων ευπορία 
πολλή, ότι τούτους χρώνται οί πράσο ικοι τώ ίστρω έφ 
αλιεία τε τή εκ τον Ίστρου καϊ ε'ίποτε παρ' άλλήλους ανά 
τον ποταμόν στέλλοιντο καϊ ληστεύοντες απ' αυτών οί 
πολλοί) ταύτα ώς πλεΐστα ξνναγαγών διεβίβαζεν έπ αυ- 10 
των της στρατιάς όσους δυνατόν ήν εν τώ τοιώδε τρόποι· 
καϊ γίγνονται οί διαβάντες άμα 'Αλεξάνδρφ ιππείς μεν 
ές χιλίους καϊ πεντακοσίους, πεζοί δέ ες τετρακισχιλίους.

4 Αιέβαλον δε τής νυκτός ή λήιον ήν σίτου βα&ύ' καϊ 
ταντη μάλλον τι ελα&ον προσσχόντες τή όχΊη. υπό δε 15 
τήν εω 'Αλέξανδρος διά τον ληίου ήγε, παραγγείλας τοίς 
πεζοίς πλαγίαις ταίς σαρίσαις έπικλίνοντας τον σίτον

2 ουτω προάγειν ές τά ουκ εργάσιμα, οί δέ ιππείς εστε 
μέν διά τού ληίου προήει ή φάλαγξ έφείποντο ’ ώς δέ έκ 
των εργασίμων έξήλασαν, τήν μέν ίππον έπί τό δεξιόν 20 
κεράς αυτός 'Αλέξανδρος παρήγαγε, τήν φάλαγγα δέ έν

3 πλαισίω Νικάνορα άγειν έκέλευσεν. καϊ οί Γέται ουδέ τήν 
πρώτην εμβολήν των ιππέων έδέξαντο' παράδοξος μέν γάρ 
αυτοίς ή τόλμα έφάνη τον 'Αλεξάνδραν, ότι ευμαρώς ουτω 
τον μέγιστον των ποταμών διεβεβήκει έν μια ννκτϊ τον 25 
'Ίστρον, ον γεφυρώσας τον πόρον, εροβερά δέ καί τής φά-

4 λαγγος ή ξύγκλεισις, βίαια δέ ή τών ιππέων εμβολή, καϊ 
τά μέν πρώτα ές τήν πόλιν καταφεΰγουσιν, ή δή άπείχεν 
αυτοίς όσον παρασάγγην τού Ίστρου' ώς δέ έπάγοντα 
είδον σπονδή 'Αλέξανδρον τήν μέν φάλαγγα παρά τον 30 
ποταμόν, ώς μή κυκλωΟείέν πη οί πεζοί ένεδρευσάντων 
τών Γετών, τους ιππέας δέ κατά μέτωπον, λείπουσιν αν 
καί τήν πόλιν οί Γέται κακώς τετειχισμένην, άναλαβόντες 
τών παιδαρίων καϊ τών γυναικών έπί τους ίππους όσα 
φέρειν οί ίπποι ήδνναντο' ήν δέ αυτοίς ή ορμή ώς πορ- 35

5 ρωτάτω από τού ποταμού ές τά έρημα. 'Αλέξανδρος
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δέ την τε πάλιν λαμβάνει καϊ την λείαν πάσαν όσην οί 
Γέται ύπελείποντο. καϊ την μεν λείαν Μελεάγρω καϊ 
Φιλίπττφ έπαναγαγεϊν δίδεοσιν, αυτός δέ κατασκάψας την 
πάλιν &ΰει τε επί τη σχόλη τον 'ϊστρου Αιϊ Σωτηρι καϊ 

5 Ήρακλεϊ καϊ αντίο τώ 'ίστρερ, ότι ουκ άπορος αντίο έγέ- 
νετο, καΖ επανάγει αυτής ημέρας σεόους σνμπαντας επί 
τό στρατόπεδον.

Ένταΰ&α άερίκοντο πρέσβεις ώς 'Αλέξανδρον παρά τε 6 
των άλλων όσα αυτόνομα έ&νη προσοικεΐ τώ 'ϊστριρ καϊ 

10 παρά — όρμον τον Τριβαλλών βασιλέως ’ καί παρά Κελτών 
δέ τών έπϊ τώ 'ίονίω κόλπερ ωκισμένων ηκον' μεγάλοι οί 
Κελτοί τά σώματα καί μέγα έπϊ σερίσι ερρονοΰντες' πάν- 
τες δέ εριλίας της Αλεξάνδρου έεριέμενοι ηκειν εερασαν. 
και πάσιν έδωκε πίστεις Αλέξανδρος και έλαβε' τονς Κελ- 7 

15 τονς δέ καϊ ηρετο ό τι μάλιστα δεδίττεται αυτούς τών 
ανθρωπίνων, έλπίσας ότι μέγα 'όνομα τό αυτού καί ές 
Κελτούς καϊ ετι προσωτέρω ηκει καϊ ότι αυτόν μαλιστα 
πάντων δεδιέναι ερήσουσι. τιρ δέ παρ' ελπίδα ξυνέβη 8 
τών Κελτών η άπόκρισις’ οία γάρ πόρρεο τε ερκισμένοι 

20 Αλεξάνδρου καί χωρία δυσπορα οί'κονντες καί Αλεξάνδρου 
ές άλλα την ορμήν όρώντες εερασαν δεδιέναι μό^ποτε ό 
ουρανός αυτοίς έμπέσοι. καϊ τούτους ερίλους τε όνομάσας 
καϊ ξυμμάχους ποιησάμενος όπίσω άπέπεμψε, τοσοντον 
υπειπών ότι αλαζόνες Κελτοί ε'ισιν.

25 Αυτός δέ 'επ' 'Αγριάνων καϊ Παιάνων προνχώρει. 5 
ένθα δη άγγελοι άερίκοντο αυτώ Κλεΐτόν τε τόν Βαρδύλεω 
άερεστάναι άγγέλλοντες καϊ Γλαυκίαν προσκεχωρηκέναι 
αντίο τόν Ταυλαντίων βασιλέα' οι δέ καϊ τους Αύταριά- 
τας έπιθιησεσθαι αυτώ κατά την πορείαν έξηγγελλον ών

30 δη ένεκα κατά σπουδήν έδόκει άναζευγνΰναι. Αάγγαρος 2 
δέ ό τών 'Αγριάνων βασιλεύς ετι μέν καί Φιλίιτπου ζών- 
τος άσπαζάμενος Αλέξανδρον δηλος ην καϊ ιδία έπρέσβευσε 
παρ' αυτόν, τότε δέ παρην αυτώ μετά τών υπασπιστών, 
όσους τε καλλίστους καϊ εύοπλοτάτους άμερ αυτόν είχε’

31 tri S.; ort.
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3 καί έπειδη έμα&εν υπέρ των Αύταριατών πυν&ανόμενον 
Αλέξανδρον οάτινές τε /ai όπόσοι είεν, ου/ εφη χρηναι έν 
λόγο) τί&εσ&αι Αύταριάτας' είναι γάρ άπολεμωτάτους 
των ταύτη' /ai αυτός έμβαλεΐν ές την χώραν αυτών, ώς 
αμφί τά σφέτερα μάλλον τι εχοιεν. /ai /ελεύσαντος Αλέξ- 5 
άνδρου έμβάλλει ές αυτούς' /ai έμβαλών ηγε /ai έφερε 
την χώραν αυτών.

4 Αύταριάται μέν δη άμφϊ τά αυτών είχον · Αάγγαρος 
δέ τά τε άλλα έτιμήΰη μεγάλως προς Αλεξάνδρου /ai 
δώρα ελαβεν όσα μέγιστα παρά βασιλεί τώ Μα/εδόνων 10 
νομίζεται' /ai την αδελφήν την Αλεξάνδρου Κάναν /ai 
ταύτην ώμολόγησε δώσειν αυτώ ές Πέλλαν άφι/ομένφ 
Αλέξανδρος.

5 Αλλά Αάγγαρος μέν έπανελ&ών οτ/αδε νόσω έτελεύ- 
τησεν. Αλέξανδρος δέ παρά τον Έριγόνα ποταμόν πο- 15 
ρευόμενος ές Πήλιον πόλιν έστέλλετο. ταύτην γάρ ν.ατει- 
λήφει ό Κλεϊτος ώς όχυρωτάτην της χώρας’ /ai προς 
ταύτην ώς ή/εν Αλέξανδρος, /αταστρατοπεδεύσας προς 
τώ Εορδαΐ/ώ ποταμώ τη υστεραία έγνώ/ει προσβάλλειν

6 τώ τείχει. οί δέ άμφι τον Κλεϊτον τά /ύ/λω της πόλεως 20 
ορη, ύπερδέξιά τε ιόντα /ai δασέα, /ατεϊχον, ώς πάντο&εν 
έπιτίΟεσ&αι τοίς Μα/εδόσιν, εΐ τη πόλει προσβαλλοιεν' 
Γλαυ/ίας δέ αυτφ ό τών Ταυλαντίων βασιλεύς ούπω

Ί παρην. Αλέξανδρος μέν δη τη πόλει προσηγεν’ οί δέ 
πολέμιοι σφαγιασάμενοι παϊδας τρεις /ai /όρας ίσας τον 25 
άρι9μόν /αί /ριούς μέλανας τρεις, ώρμηντο μέν ώς δεξό- 
μενοι ές χεΊρας τούς ΊΠα/εδόνας, όμού δέ γενομένων έξέ- 
λιπον /αϊτοί /αρτε^ά οντα τά /ατειλημμένα προς σφών 
χωρία, ώστε /ai τά σφάγια αυτών /ατελήφ&η έτι /είμενα.

8 Ταύτη μέν δη τη ημέρα /ατα/λείσας αυτούς ές την 30 
πόλιν /ai στρατοπεδευσάμενος προς τώ τείχει έγνώ/ει 
περιτειχισμώ άπο/λεϊσαι αυτούς' τη δέ υστεραία παρην 
μετά πολλής δυνάμεως Γλαυ/ίας ό τών Ταυλαντίων βα
σιλεύς. εν&α δη Αλέξανδρος την μέν πόλιν άπέγνω έλεϊν

6 ιμβάλλκ. S.: ισβάλλιι. 
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αν ξύν τή παρούση δυνάμει, πολλών μεν ές αυτήν καϊ 
μαχίμων ξυμπεφευγότων, πολλών δέ άμα τω Γλαυκία 
προσκεισομένων, ε’ι αυτός τψ τείχει προσμάχοιτο' Φιλώ- 9 
ταν δε άναλαβόντα των ιππέων όσους ές προφυλακήν καί 
τά υποζύγια τά έκ τού στρατοπέδου ές έπισιτισμόν έπεμ- 
πεν. καϊ ό Γλαυκίας μαθών την ορμήν των άμφϊ Φιλώ- 
ταν έξελαύνει έπ’ αυτούς, καϊ καταλαμβάνει τά κύκλω 
όρη τού πεδίου, όθεν οϊ ξύν Φιλώτα έπισιτιεύσθαι εμελ- 
λον. Αλέξανδρος δέ, έπειδή άπηγγέλθη αύτψ ότι κινδυ- 10 
νεύουσιν οϊ τε ιππείς καϊ τά υποζύγια, εί νύξ αυτούς 
καταλήψεται, αυτός μέν άναλαβών τούς τε υπασπιστάς 
καϊ τούς τοξότας καϊ τούς Άργιάνας καϊ ϊπΊΐέας ές τετρα- 
κοσίους έβοήθει σπουδή' τό δέ άλλο στράτευμα προς τή 
πόλει άπέλιπεν, ώς μη άποχωρήσαντος παντός τού στρα
τού καϊ οϊ έκ της πόλεως έπιδραμόντες τούς άμφϊ Γλαυ- 
κίαν ξυμμίξειαν. ένθα δη Γλαυκίας προσ άγοντα’Αλέξαν- n 
δρον αισθόμενος έκλείπει τά όρη * οι δέ ξύν Φιλώτα 
ασφαλώς έπϊ τό στρατόπεδον διεσώθησαν. έδόκουν δ’ έτι 
τον Αλέξανδρον έν δυσχωρία άπειληφέναι οϊ άμφϊ τον 
Κλεύτον καϊ Γλαυκίαν · τά τε γάρ ορη τά ύπερδέξια κατεί
χαν πολλούς μέν ιππεύσι, πολλούς δέ άκοντισταύς καϊ 
σφενδονήταις καϊ όπλίταις δέ ούκ όλίγοις, καϊ οϊ έν τή 
πόλει κατειλημμένοι προσκείσεσθαι άπαλλαττομένοις ’έμελ- 
λον’ τά τε χωρία δι ών ή πάροδος ήν τω Άλεξάνδρω 12 
στενά καϊ ύλώδη έφαίνετο, τή μέν προς τού ποταμού 
άπειργόμενα, τή δέ όρος ύπερύψηλον ήν καϊ κρημνοί προς 
τού όρους, ώστε ουδέ έπϊ τεσσάρων ασπίδων αν τώ στρα- 
τεύματι ή πάροδος έγένετο.

’Ένθα δη έκτάσσει τον στρατόν ’Αλέξανδρος ές εκατόν 6 
καϊ είκοσι τό βάθος τής φάλαγγος. έπϊ τό κέρας δέ εκα
τέρωθεν διακοσίους ιππέας έπιτάξας παρήγγελλε σιγή 
εχειν, τό παραγγελλόμενον οξέως δεχομένους. καϊ τά μέν 2 
πρώτα έσύμιηνεν ορθά άνατειναι τά δόρατα τούς όπλίτας, 
έπειτα άπό ξυνθήματος άποτειναι ές προβολήν, καϊ νύν

29 ές Kr.: 'έως. — 33 έσημηνιν Κγ. ·. έσήμανιν. 
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μεν ές τό δεξιόν έγκλϊναι των δοράτων την σύγκλεισιν, 
αύ&ις δε έπϊ τά αριστερά, καϊ αυτήν δε την φάλαγγα 
ες τε τό πρόσω όξέως έκ,ίνησε καϊ έπϊ τά κέρατα άλλοτε

3 άλλη παρήγαγε. καϊ ούτω πολλάς τάξεις τάξας τε καϊ 
μετακοσμήσας έν όλίγω χρόνω, κατά τό ευώνυμον οίον 5 
έμβολον ποιήσας της φάλαγγος έπήγεν επι τονς πολε
μίους. οι δε πάλαι μεν έΟαύμαζον την τε οξύτητα όρών- 
τες καϊ τόν κόσμον των δρωμένων, τότε δε προσάγοντας 
ήδη τονς άμφϊ Αλέξανδρον ούκ έδέξαντο, άλλα λείπονσι

4 τονς πρώτους λόφους, ό δέ και έπαλαλάξαι εκέλενσε τους 10 
Μακεδόνας καϊ τοΐς δόρασι δουπήσαι προς τάς ασπίδας · 
οί δέ Ταυλάντιοι ετι μάλλον έκπλαγέντες προς της βοής 
ώς προς την πόλιν έπανήγαγον σπουδή τόν στρατόν.

5 Αλέξανδρος δέ λόφον τινάς κατέχοντας ιδών ον πολ
λούς τών πολεμίων, παρ' όν αυτώ η πάροδος έγίγνετο, 15 
παρήγγειλε τοΐς σωματοφύλαξι καί τοΐς άμφ' αυτόν εταί
ρο ις, αναλαβόντας τάς ασπίδας άναβαίνειν έπϊ τονς ίπ
πους καϊ έλαννειν έπϊ τόν γήλοφον έκεΐσε δέ έλ&όντας, 
ει ύπομένοιεν οί κατειληφότες τό χωρίον, τούς ημίσεας 
καταπηδησαι από τών ίππων καϊ άναμιγβέντας τοΐς 20

6 ίππεύσι πεζούς μάχεσ&αι. οί δέ πολέμιοι την ορμήν 
την Αλεξάνδρου ιδόντες λείπουσι τόν γήλοφον καϊ ΐΐαρ- 
εκκ.λίνουσιν έφ' έκάτερα τών ορών. έν&α δή καταλα- 
βών Αλέξανδρος τόν γήλοφον σύν τοΐς έταίροις τούς τε 
Άγριάνας μεταπέμπεται καϊ τούς τοξότας, όντας ές 25 
δισχιλίους’ τούς δέ ύπασπιστάς διαβαίνειν τόν ποτα
μόν έκέλευσε καϊ έπϊ τούτοις τάς τάξεις τών Μακεδό- 
νων οπότε δέ διαβάντες τύχοιεν, έπ' ασπίδα έκτάσ- 
σεσ&αι, ώς πυκνήν ενϋύς διαβάντων φαίνεσ&αι την 
φάλαγγα · αυτός δέ έν προφυλακή ών από τού λόφου 30

7 άφεώρα τών πολεμίων την ορμήν, οι δέ, όρώντες δια- 
βαίνουσαν την δύναμιν, κατά τά ορη άντεπήεσαν, ώς τοΐς 
μετά Αλεξάνδρου έπι&ησόμενοι τελευταίοις άποχωρούσιν. 
ό δέ πελαζόντων ήδη αυτός έκ&εΐ σύν τοΐς άμφ' αυτόν, 
καϊ ή φάλαγξ, ώς διά τού ποταμού επιούσα, έπηλά- 35 
λαξεν οί δέ πολέμιοι πάντων έπϊ σφάς έλαυνόντων 
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έγκλίναντες εφευγον' καί εν τούτω έπηγεν Αλέξανδρος 
τούς τε "Αγριάνας καί τους τοξότας δρόμφ ώς έπϊ τον 
ποταμόν, καϊ πρώτος μέν αυτός φύλάσας διαβαίνει' τοΊς 8 
τελευταίο ις δέ ώς είδεν επικειμένους τους πολεμίους έπι- 
στήσας επί τη όχ&η τάς μηχανάς έξακοντίζειν ώς πορρω- 
τάτω άπ" αυτών έκέλευσεν όσα από μηχανών βέλη εξα
κοντίζεται' καϊ τους τοξότας δέ'έκ μέσου του ποταμού 
έκτοξεύειν έπιστάντας καϊ τούτους, καϊ οϊ μέν αμφί τον 
Γλαυκίαν εϊσω βέλους παρελ&εϊν ούκ έτόλμων' οϊ Μακε- 
δόνες δέ έν τούτω ασφαλώς έπέρασαν τον ποταμόν, ώστε 
ούδεϊς άπέ&ανεν έν τη αποχωρήσει αυτών.

Τρίτη δέ m έκείνης ημέρα καταμαίλών "Αλέξανδρος 9 
κακώς αύλιζομένους τους άμφϊ ΚλεΊτον καί Γλαυκίαν, καί 
ούτε φύλακας έν τη τάξει αύτοΊς φυλαττομένας ούτε 
χάρακα η τάφρον προβεβλημένους, οια δη ξύν φόβφ. 
άπηλλάχ&αι οιομένων "Αλέξανδρον, ές μήκος δέ ούκ ωφέ
λιμον άποτεταμένην αύτοΊς την τάξιν, υπό νύκτα ετι λα- 
έλών διαβαίνει τον ποταμόν, τούς τε υπασπιστάς άμα οϊ 
άγων καϊ τούς "Αγριάνας καϊ τούς τοξότας καί την Περ- 
δίκκου καϊ Κοινού τάξιν. καϊ προστέτακτο μέν άκολου- 10 
&εϊν την άλλην στρατιάν' ώς δέ καιρόν είδεν εις έπί^εσιν, 
ού προσμείνας όμού γενέσ&αι πάντας έφηκε τούς τοξότας 
καϊ τούς "Αγριάνας' οϊ δέ απροσδόκητοι τε έπιπεσόντες 
καί φάλαγγι κατά κέρας, ηπερ άσ&ενεστάτοις αύτοΊς καρτε- 
ρωτάτη τη "εμβολή προσμίξειν εμελλον, τούς μέν ετι έν 
ταίς εύναϊς κατέκτεινον, τούς δέ φεύγοντας, εύμαρώς αί- 
ρούντες, ώστε πολλοί μέν αύτού έγκατελήφ&ησαν καϊ απέ
λλαν ον, πολλοί δέ έν τη άποχωρησει άτάκτω καϊ φοβέρα 
γενομένη' ούκ ολίγοι δέ καί ζώντες έλήφΰησαν. "εγένετο 11 
δέ η δίιοξις τοΊς άμφϊ "Αλέξανδρον μέχρι προς τά όρη τών 
Ταυλαντίων' όσοι δέ καϊ άπέφυγον αύτών, γυμνοί τών 
οπλών διεσώ&ησαν. ΚλεΊτος δέ ές την πόλιν το πρώτον 
καταφυγών έμπρησας την πόλιν άπηλλάγη παρά Γλαυκίαν 
ές Ταυλαντίους.

8 Ιηιστάντας S. .· ίπιαβάντας. — 26 χατίκτιινον} κατίκαρον vel 
άπίκτιινον S.
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7 "Εν τοντω δέ των ερυγάδων τινές τών έκ Θηβών ερευ- 
γόντεον παρελ&όντες νύκτωρ ες τάς Θήβας έπαγομένων 
τινών αϊτούς έπϊ νεωτεριομω έκ τής πόλειυς Λμύνταν μέν 
και Τιμόλαον τών τήν Καδμείαν έχόντων οιδέν υποτο- 
7τήσαντας πολέμιον εξω τής Καδμείας άπέκτειναν ξυλλα- 5

2 βόντες, ές δέ τήν έκκλησίαν παρελ&όντες έπήραν τούς 
Θηβαίους αποστήναι από Αλεξάνδρου, έλευ&ερίαν τε 
προϊσχόμενοι, παλαιά καϊ καλά ονόματα, -καϊ τής βαρύ
τητας τών ΙΜακεδόνων ήδη ποτέ άπαλλαγήναι. πι&ανώ- 
τεροι δέ ές τό πλή&ος έεραίνοντο τε&νηκέναι Αλέξανδρον 10

3 ισχυριζόμενοι έν Ιλλυριοϊς' καϊ γάρ και πολύς ό λόγος 
ούτος καϊ παρά πολλών έεροίτα, ότι τε χρόνον απήν ουκ 
ολίγον καϊ ότι ουδεμία αγγελία παρ> αυτού άερϊκτο, ώστε, 
όπερ εριλεϊ έν τοϊς τοιοϊσδε, ου γιγνώσκοντες τά οντα τά 
μάλιστα κα^ ηδονήν σερισιν είκαζον. 15

4 Πυ&ομένω δέ Αλεξάνδρα) τά τών Θηβαίων ουδαμώς 
έδόκει αμελητέα είναι, τήν τε τών ΑΘ-ηναίων πόλιν δώ 
υποψίας έκ πολλού εχοντι καϊ τών Θηβαίων τό τόλμημα 
ου εραύλον ποιουμένερ, εΐ Λακεδαιμόνιοί τε πάλαι ήδη 
ταΐς γνώμαις άερεστηκότες καί τινες καϊ άλλοι τών έν 20 
Πελοποννήσιρ και Αίτωλοϊ ου βέβαιοι οντες συνεπιλή-

5 ψονται τού νεεοτερισμού τοϊς Θηβαίοις. άγων δή παρά 
τήν ^Εορδαίαν τε καί τήν Κλιμιώτιν καϊ παρά τά τής 
Στυμεραίας καϊ Παραυαίας άκρα έβδομαίος άερικνείται ές 
Πέλινναν τής Θετταλίας. έν&εν δέ όρμη&είς έκτη ημέρα 25 
έσβάλλει ές τήν Βοιωτίαν, ώστε ου πρόσ&εν οϊ Θηβαίοι 
εμα&ον έϊσω Πυλών παρεληλυ&ότα αυτόν πριν έν Όγχη-

6 στιμ γενέσ&αι ξύν τή στρατιά πάση. καϊ τότε δέ οϊ πρά- 
ξαντες τήν απόστασιν στράτευμα έκ Μακεδονίας Αντι
πάτρου αερΊχ&αι εερασκον, αυτόν δέ Αλέξανδρον τε&νάναι 30 
διισχυρίξοντο, καϊ τοϊς απαγγέλλουσιν ότι ούτος αυτός 
προσάγει Αλέξανδρος χαλεπώς είχον' άλλον γάρ τινα 
ήκειν Αλέξανδρον τον Αερόπου.

23 Ίίλιμιύτω Ε.: 'Ελυμιώτιν. — 24 Στυμφαίας] Ύυμφαίης Pal- 
merius. — ΤΙαραυαίας idem: ΤΊαρναίατ. — 25 Πίλιννα»' S.; Πελλίναν 
et ΊΙελίνναν.
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"Ο δέ 'Αλέξανδρος έξ Όγγηστοΰ άρας τή υστεραία ί 
προσήγε προς την πόλιν τών Θηβαίων κατά τό τον 'ίο- 
λάου τέμενος’ ον δη καί έστρατοπέδευσεν, ένδιδούς ετι 
τοΐς Θηβαίοις τριβήν, ει μεταγνόντες έπϊ τοΐς κακώς έγνω- 
σμένοις πρεσβεύσαιντο παρ' αυτόν. οί δέ τοσούτον έδέη- 8 
σαν ένδόσιμόν τι παρασχεΐν ές ξύμβασιν, ώστε έκ&έοντες 
έκ τής πόλεως οϊ τε ιππείς και τών ψιλών ονκ ολίγοι 
εστε έπϊ τό στρατόπεδον ήκροβολίξοντο ές τάς προφυλα- 
κάς, καί τινας και άπέκ.τειναν ον πολλούς τών Μακεδό- 
νων. καϊ 'Αλέξανδρος έκπέμπει τών ψιλών και τοξοτών, 9 
ώστε αυτών άναστεΐλαι την έκδρομήν’ καϊ οντοι ον χαλε- 
πώς άνέστειλαν ήδη τώ στρατοπέδω αντίο προσφερομέ- 
νονς. τή δέ υστεραία άναλαβών την στρατιάν πάσαν καϊ 
περιελ&ών κατά τάς πάλας τάς φερονσας έπ Ελευ&εράς 
τε καϊ την 'Αττικήν, ουδέ τότε προσέμιξε τοΐς τείχεσιν 
αντοΐς, άλλ' έστρατοπέδευσεν ου πολύ απέχων τής Κα
δμείας, ώστε έγγνς είναι ωφέλειαν τών Μακεδόνων τοΐς 
τήν Καδμείαν εχουσιν. οί γάρ Θηβαίοι την Καδμείαν ίο 
διπλώ γάρακι έφροόρουν άποτειχίσαντες, ώς μήτε εξω&έν 
τινα τοΐς έγκατειλημμένοις δννασ&αι έπωφελεΐν, μήτε 
αϊ τούς έκΑέοντας βλάπτειν τι σφάς οπότε τοΐς έξω πο- 
λεμίοις προσφέροιντο. 'Αλέξανδρος δέ {ετι γάρ τοΐς Θη
βαίοις διά φιλίας έλ&εΐν μάλλον τι ή διά κίνδυνον ή&ελε) 
διέτριβε προς τή Καδμεία κατεστρατοπεδευκώς. έν&α h 
δη τών Θηβαίων οί μέν τά βέλτιστα ές τό κοινόν γιγνώ- 
σκοντες έξελ&εΐν ώρμηντο παρ' 'Αλέξανδρον καϊ ευρέσ&αι 
συγγνοίμην τώ πλή&ει τών Θηβαίων τής αποστάσεως' οί 
φνγάδες δέ καί όσοι τούς φνγάδας έπικεκλημένοι ήσαν, 
ουδενός φιλαν&ρώπον τνχεΐν άν παρ' 'Αλεξάνδρου άξιούν- 
τες, άλλως τε καί βοιωταργοΰντες εστιν οϊ αυτών, παν- 
τάπασιν ένήγον τό πλήθος ές τόν πόλεμον. 'Αλέξανδρος 
δέ ουδ' ώς τή πόλει προσέβαλεν.

Αλλά λέγει Πτολεμαίος ό Αάγου ότι Περδίκκας, 8 
προτεταγμένος τής φυλακής του στρατοπέδου σύν τή αύ~

2 'ίολάου\ Λαΐου Unger. —- 21 τι αγάς Gr.: τε στρας et τους στρας. 
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του τάξει καί του χάρακος τών πολεμίων ου πολύ άερε- 
στηκεός, ου προσμείνας παρ’ Αλεξάνδρου τό ές την μάχην 
ξΰν&ημα αυτός πρώτος προσέμιξε τώ χάρακι καί διασπά- 
σας αυτόν ένέβαλεν ες τών Θηβαίων την προερυλακήν.

2 τούτω δε επόμενος ’Αμύντας ό Άνδρομένους, ότι καί ξυν- 5 
τεταγμένος τώ Περδεκκα ήν, έπήγαγε κα'ε αυτός την αυτού 
τάξιν, εος είδε τον Περδίκκαν παρεληλυ&ότα εϊσεο του 
χάρακος. ταύτα δε ϊδών Αλέξανδρος, ώς μη μόνοε άπο- 
ληερ&έντες προς τών Θηβαίων κινδυνεύσειαν, έπήγε την

3 άλλην στρατιάν, καί τούς μέν τοξότας καί τούς Αγριάνας ίο 
έκδραμεϊν έσήμηνεν εϊσω του χάρακος, τά δέ αγήματα καί 
τούς ύπασπιστάς ετι έξω κατεϊχεν. έν&α δ ή Περδίκκας 
μέν του δευτέρου χάρακος εϊσω παρελΰεϊν βιαζόμενυς 
αυτός μέν βληθείς πίπτει αυτού' καί αποκομίζεται κακώς 
έχων επί τό στρατόπεδον, καί χαλεπώς διεσώ&η άπό τού 15 
τραύματος' τούς μέντοι Θηβαίους ές την κοίλην οδόν την 
κατά τό "Ηράκλειον ερέρουσαν οί άμα αυτώ είσπεσόντες

4 όμού τοίς παρ’ Αλεξάνδρου τοξόταις συνέκλεισαν. καί 
εστε μέν επί τό "Ηράκλειον άναχεορούσιν εϊποντο τοίς Θη- 
βαίοις’ έντεύ&εν δέ έπιστρεψάντιυν αύύέις συν βοή τών 20 
Θηβαίων ερυγή τών Μακεδόνων γίγνεται' καί Ευρυβώτας 
τε ό Κρής πίπτει ό τοξάρχης καί αύτών τών τοξοτών ές 
έβδομήκοντα' οί δέ λοιποί κατέερυγον προς τό άγημα τό 
τ ών Μακεδόνων καί τούς ύπασπιστάς τούς βασιλικούς.

5 καν τούτερ Αλέξανδρος τούς μέν αυτού ερεύγοντας κάτι- 25 
δεόν, τούς Θηβαίους δέ λελυκότας έν τή διεόξει την τάξιν, 
έμβάλλει ές αυτούς συντεταγμένη τή εράλαγγι ' οϊ δέ εύ&ούσι 
τούς Θηβαίους εϊσω τών πυλεύν καί τοίς Θηβαίοις ές 
τοσόνδε ή ερυγή εροβερά έγίγνετο, εόστε διά τών πυλεύν 
ώ&οΰμενοι ές την πόλιν ούκ εερ&ησαν συγκλεϊσαι τάς πύ- 30 
λας' αλλά συνεισπίπτουσι γάρ αύτοΐς εϊσεο τού τείχους 
όσοι τεύν Μακεδόνων έγγύς ερευγόντεον εϊχοντο, άτε καί 
τών τειχών διά τάς γεροερυλακάς τάς πολλάς έρημων όν-

6 των. καί παρελ&όντες εις την Καδμείαν οί μέν έκεϊ^εν
7 παεμληλυ&ότα S.: προεληλυ&ότευ — 11 τα dt ά/ζ/^ατα] το άί 

άγημά τε Schm.
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κατά τό Άμφεϊον σύν τοϊς κατέχουσι την Καδμείαν έξέ- 
βαινον ές τήν άλλην πόλιν * οι δέ κατά τά τείγγη, έχόμενα 
ήδη προς τών συνεισπεσόντων τοϊς ερεύγουσιν, υπερβάντες
ές τήν αγοράν δρόμφ έερέροντο. ζαΖ ολίγον μέν τινα χρό- 1

5 νον έμειναν οί τεταγμένοι τών Θηβαίων κατά τό Λμ- 
ερεϊον ώς δέ πανταχό&εν αύτοϊς οί Μακεδόνες καί Λλέζ- 
ανδρος άλλοτε άλλη επιφαινόμενος προσέκειντο, οί μέν 
ίππεϊς τών Θηβαίων διεκπεσόντες διά τής πόλεως ές το 
πεδίον έξέπιπτον, οί δέ πεζοί ιός έκαστους προνχώρει 8

10 έσώζοντο. ένθα δή οργή ούχ ούτως τι οί Μακεδόνες, 
αλλά Φωκεις τε καί Πλαταιεΐς καί οί άλλοι δέ Βοιωτοί 
ουδέ αμυνόμενους ετι τους Θηβαίους ουδενί κόσμω έκτει- 
νον, τους μέν έν ταϊς οικίαις έπεισπίπτοντες, οΰς δέ καί 
ές αλκήν τετραμμένους, τούς δέ καί προς ίεροϊς ίκετεΰον-

15 τας, ούτε γυναικών ούτε παίδων φειδόμενοι.
Καί πάθος τούτο ‘Ελληνικόν μεγέθει τε τής άλούσης 9 

πόλεως καί όξΰτητι τού έργου, ούχ ήκιστα δέ καί τώ 
παραλόγω ες τε τούς παθόντας καί τούς δράσαντας, ου 
μεϊόν τι τούς άλλους ‘Έλληνας ή καί αυτούς τούς μετα-

20 σχόντας τού έργου έξέπληξε. τά μέν γάρ περί Σικελίαν 2 
Αθηναίο ις ξυνενεχθέντα, ει καί πλήθει τών άπολομένων 
ου μείονα τήν ζυμφοράν τή πόλει ήνεγκεν, αλλά τώ τε 
πόρρω από τής οικείας διαερθαρήναι αύτοϊς ^όν στρατόν, 
καί τον πολύν ξυμμαχικόν μάλλον ή οίκεϊον όντα, καί τώ

25 τήν πόλιν αύτοϊς περιλεκρθΐγναι, ώς καί ές ύστερον έπί 
πολύ τώ πολεμώ άντίσχειν Λακεδαιμονίους τε καί τοϊς 
ξυμμάχοις καί μεγάλω βασιλεΐ πολεμούντας, ούτε αύτοϊς 
τοϊς παθούσιν ίσην τήν αϊσθησιν τής ξυμφοράς προσέθη- 
κεν, ούτε τοϊς άλλοις ‘Έλλησι τήν έπί τώ) πάθει έκπληξιν

30 όμοίαν παρέσχε. καί τό έν Λίγος ποταμοϊς αυθις 'Αθη- 3 
ναίων πταίσμα ναυτικόν τε ήν καί ή πόλις ούδέν άλλο 
ότι μή τών μακρών τειχών καθαιρέσει καί νεών τών πολ
λών παραδόσει καί στερήσει τής αρχής ές ταπεινότητα 
άερικομένη τό τε σχήμα τό πάτριον όμως έερύλαξε καί τήν

35 δΰναμιν ου διά μακρού τήν πάλαι αν έλα β εν, ώς τά τε
35 πάλαι ά^έλαβιν Gr. : παλαιάν έλαβιν.

Arrianus. 2 
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μαχρά τείχη έχτειχίσαι χαί της ύλαλάσσης αν&ις έπιχρα- 
τήσαι χαί τονς τότε φοβερούς σφισι Λαχεδαιμονίονς χαι 
παρ ολίγον έλ&όντας άφανίσαι την πόλιν αντοίς εν τω

4 μέρει έχ των εσχάτων χινδύνων διασώσασ&αι. Λαχεδαι- 
μονίων τε αν τό χατά Λενχτρα χαι Μαντίνειαν πταίσμα 5 
τώ παραλόγω μάλλον τι της ξνμφοράς η τώ πλή&ει τών 
άπολομένων τονς Λαχεδαιμονίονς έξέπληξεν' ή τε ξνν 
Επαμεινώνδα Βοιωτών χαι ’Λρχάδων γενομένη προσβολή 
προς την Σπάρτην χαί αντη τώ αή&ει της οψεως μάλλον 
η τή άχριβεία τών χινδύνων αϊτούς τε τονς Λαχεδαιμο- 10 
νίονς χαί τονς ξυμμετασχόντας αντοίς τών τότε πραγμά-

5 των εφόβησεν. ή δέ δη Πλαταιών άλωσις της πόλεως 
τή σμιχρότητι τών έγχαταληφ&έντων, ότι οί πολλοί αντών 
διαπεφεύγεσαν πάλαι ές τάς Ή&ήνας, ον μέγα πά&ημα 
έγένετο. χαι η Μήλον χαι Σχιώνης άλωσις, νησιωτιχά τε 15 
πολίσματα ήν χαί τοΐς δράσασιν αισχύνην μάλλον τι προσ- 
έβαλεν η ές τό ξύμπαν Ελληνιχόν μέγαν τόν παράλογον 
παρέσχε.

6 Θηβαίους δέ τά της άποστάσεως οξέα χαί ξνν ονδενί 
λογισμώ γενόμενα, χαί ή άλωσις δι ολίγον τε χαί ον ξνν 20 
πάνω τών έλόντων ξννενεχ&εϊσα, χαί ό φόνος πολύς, οϊα 
δή έξ ομοφύλων τε χαί παλαιάς άπεχ&είας έπεξιόντων, 
χαί ό τής πόλεως παντελής ανδραποδισμός, δννάμει τε 
χαί δόξη ές τά πολέμια τών τότε προεγούσης έν το7ς"Ελ- 
λησιν, ονχ έξω τον εϊχότος εις μήνιν την από τον &είον 25

7 άνηνέχ&η, ώς τής τε έν τώ Μηδιχ.ώ πολέμιο προδοσίας 
τών Ελλήνων διά μαχρον ταύτην δίχην έχ,τίσαντας Θη- 
βαίονς, χαί τής Πλαταιών έν τε τα7ς σπονδαΐς χαταλή- 
ψεως χαί τον παντελούς ανδραποδισμού τής πόλεως, χαί 
τής τών παραδόντων σφάς νίαχεδαιμονίοις ονχ Ελληνιχής 30 
γενομένης διά Θηβαίονς σφαγής, χαί τού γωρίον τής έρη- 
μώσεως έν ότω οί "Ελληνες παραταξάμενοι Μήδοις άπώ- 
σαντο τής Ελλάδος τόν χίνδννον, χαί ότι ^Λ&ηναίονς αντοί 
τή ψήφω άπώλλνον ότε νπέρ ανδραποδισμού τής πόλεως

6 τών S.: τών τι. — 13 χαι τ^ ολιγότητι post σμιχρότητι add. S.
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γνώμη προυτέ&η έν τοίς Λακεδαιμονίων ξυμμάχοις. έπεϊ 8 
καϊ προ της ξυμφοράς πολλά άπό τον &είου έπισημήναι 
έλέγετο, ά όή εν μεν τώ παραυτίκα ήμελή&η, ύστερον δέ 
ή μνήμη αυτά ές λογισμόν τον εκ πάλαι έπϊ τοίς ξυνενε- 

5 χ&εϊσι προσημαν&ήναι άνήνεγκε.
Τοίς όέ μετασχοΰσι τον έργου ξυμμάχοις, οις όή και 9 

επέτρεψεν Αλέξανδρος τά κατά τάς Θήβας δια&εΐναι, τήν 
μεν Καόμείαν φρουρά κατέχειν έδοξε, τήν πόλιν όέ κατα- 
σκάψαι εις έδαφος, και τήν χώραν καταν είμαι τοίς ξυμ- 

10 μάχοις όση μή ιερά αυτής' παϊδας όέ και γυναίκας καϊ 
όσοι υπελείποντο Θηβαίων, πλήν τών ιερέων τε καϊ ιε
ρείων και όσοι ξένοι Φιλίππου ' ή 'Αλεξάνδρου ή όσοι 
πρόξενοι Μακεδόνων έγένοντο, άνόραποόίσαι. και τήν ίο 
Πινδάρου όέ τον ποιητοΰ οικίαν καϊ τους απογόνους του 

15 Πινδάρου λέγουσιν ότι διεφΰλαξεν 'Αλέξανδρος α'ιόοι τή 
Πινδάρου, έπϊ τοντοις Όρχόμενόν τε καϊ Πλαταιάς άνα- 
στήσαί τε καϊ τειχίσαι οϊ ξνμμαχοι έγνωσαν.

'Ες δέ τους άλλους "Ελληνας ώς έξηγγέλ&η τών Θη- 10 
βαίων τό πά&ος, 'Αρκάδες μέν όσοι βοη&ήσοντες Θηβαίοις 

20 άπό τής οικείας ώρμή&ησαν θάνατον κατειβηφίσαντο τών 
έπαράντων σφάς ές τήν βοή&ειαν, Ήλεΐοι δέ τους φυγά- 
όας σφών κατεδέξαντο, ότι έπιτήδειοι Άλεξάνόρω ήσαν. 
ΑΙτωλοϊ δέ πρεσβείας σφών κατά ε&νη πέμψαντες ξυγ- 2 
γνώμης τυχειν έόέοντο, ότι καϊ αυτοί τι προς τά παρά 

25 τών Θηβαίων άπαγγελ&έντα ένεωτέρισαν ' 'Α&ηναϊοι δέ, 
μυστηρίων τών μεγάλων αγόμενων ώς ήκον τινές τών Θη
βαίων έξ αυτόν τον έργου, τά μέν μυστήρια έκπλαγέντες 
έξέλιπον, έκ δέ τών αγρών έσκευαγώγουν ές τήν πόλιν. 
ό δήμος δέ ές έκκλησίαν συνελ&ών Αημάόου γράψαντος 3 

30 δέκα πρέσβεις έκ πάντων Ά&ηναίων έπιλεξάμενος πέμπει 
παρά 'Αλέξανδρον ουστινας έπιτηδειοτάτους 'Αλεξάνόρω 
έγίγνωσκον, ότι τε σώος έξ 'Ιλλυριών καϊ Τριβαλλών έπαν- 
ήλ&ε χαίρειν τον δήμον τών 'Λ&ηναίων ουκ έν καιρφ 
άπαγγελουντας καϊ ότι Θηβαίους του νεωτερισμού έτιμω- 

35 ρήσατο. ό δέ τά μέν άλλα φιλαν&ρώπως προς τήν πρε- 4 
σβείαν άπεκρίνατο, έπιστολήν δέ γράψας προς τον δήμον 

2*
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έξήτει τους άμφϊ Λημοσ&ένην χαϊ Αυχ.ουργον’ χαϊΎπερ- 
είδην δέ έξήτει καί Πολύευχτον χαϊ Χάρητα χαϊ Χαρί-

5 δήμον χαϊ Εφιάλτην χαϊ Λιότιμον χαϊ Μοιροχλέα’ τού
τους γάρ αίτιους είναι της τε έν Χαιρωνεία ξυμφορας τή 
πόλει γενομένης χαϊ των ύστερον έπί τή Φιλίππου τελευτή 5 
πλημμελη&έντων ες τε αυτόν χαϊ ες Φίλιππον’ χαϊ Θη- 
βαίοις δε της άποστάσειος άπέφαινεν αιτίους ου μεϊον η

6 τους αυτών Θηβαίων νεωτερίσαντας. Α&ηναϊοι δε τούς 
μεν άνδρας ούχ έξέδοσαν, πρεσβεύονται δε αύ&ις παρά 
Αλέξανδρον, άφεϊναι δεόμενοι την οργήν τοϊς έξαιτη&εϊ- 10 
σι · χαϊ Αλέξανδρος άφήχε, τυχόν μέν αιδοϊ της πόλεως 
τυχόν δέ σπουδή του ές την Ασίαν στόλου, ουχ. έ^έλων 
ούδέν ύποπτον έν τοϊς "Έλλησιν ύπολείπεσ&αι. Χαρίδη- 
μον μέντοι, μόνον τών έξαιτη&έντων τε χαϊ ού δο&έντων, 
φεύγειν έχέλευσε’ χαϊ φεύγει Χαρίδημος ές την Ασίαν 15 
παρά βασιλέα Λαρεϊον.

11 Ταύτα δέ διαπραξάμενος έπανηλ&εν εις Μαχεδονίαν ’ 
χαϊ τώ τε Αιϊ τώ Όλυμπίφ την θυσίαν την άπ Αρχελάου 
έτι χα&εστώσαν ε&υσε χαϊ τον αγώνα έν Αίγαϊς διέίληχε 
τά 'Ολύμπια * οϊ δέ χαϊ ταϊς Μούσαις λέγουσιν ότι αγώνα 20

2 έποίησε. χαϊ έν τούτω αγγέλλεται τό Όρφέως τού Οιά- 
γρου τού Θραχός άγαλμα τό έν Πιερίδι ϊδρώσαι ξυνεχώς’ 
χαι άλλοι άλλα έπε&είαζον τών μάντεων, Αρίστανδρος δέ, 
άνηρ Τερμησσεύς, μάντις, ΰαρρεϊν έχέλευσεν Αλέξανδρον, 
δηλούσ&αι γάρ ότι ποιηταϊς έπών τε χαϊ μελών χαϊ όσοι 25 
άμφϊ ωδήν εχουσι πολύς πόνος έσται ποιεϊν τε χ.αϊ άδειν 
Αλέξανδρον χ.αϊ τά Αλεξάνδρου έργα.

3 Αμα δέ τώ ήρι άρχομένω έξελαύνει έφ  "Ελλησπόν
του, τά μέν χ.ατά Μαχεδονίαν τε χαί τούς "Έλληνας Αν- 
τιπάτρω έπιτρέψας, αύτός δέ άγων πεζούς μέν σύν ψιλοϊς 30 
τε χαϊ τοξόταις ού πολλώ πλείους τών τρισμυρίων, "ιππέας 
δέ υπέρ τούς πενταχισγμλίους. ήν δέ αύτώ ό στόλος παρά 
τήν λίμνην τήν Κερχινϊτιν ώς έπ' Αμφίπολιν χ.αϊ τού

1

4 Έτρυμόνος ποταμού τάς έχβολάς. διαβάς δέ τον Έτρυ-

7 τής S.: τής τε.
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μόνα παρήμειβε τό Πάγγαιον όρος την ώς Ιπ Αβδηρα 
καΖ Μαρεονειαν, πόλεις Ελληνίδας έπϊ θαλάσση ερκισμέ- 
νας. εν&εν δέ επι τόν "Εβρον ποταμόν άερικόμενος δια
βαίνει και τόν "Εβρον ευπετώς. εκεΐ&εν δέ διά της Παι- 

5 τικής επί τόν Μέλανα ποταμόν έρχεται. διαβάς δέ καϊ 5 
τόν Μέλανα ές Εηστόν άερικνεΐται έν είκοσι ταΊς πάσαις 
ήμέραις από της οίκοέλεν έξορμήσεως. έλ&ών δέ ές Ελαι- 
ονντα &ύει Πρεοτεσιλάερ έπϊ τώ τάεριρ του Πρωτεσιλάου, 
ότι καϊ Πρωτεσίλαος πρώτος έδόκει έκβήναι ές την Ασίαν 

10 τών Ελλήνων τών άμα Αγαμέμνονι ές Ίλιον στρατευσάν- 
των. καϊ ό νους τής θυσίας ήν έπιτυχεστέραν οι γενέσ&αι 

•η Πρωτεσιλάω την άπόβασιν.
Παρμενίων μέν δή τών πεζών τους πολλούς καϊ την 6 

ίππον διαβιβάσαι έτάχ&η έκ ψήστου ές Αβυδον’ καϊ διέ- 
15 βησαν έν τριήρεσι μέν εκατόν καϊ εξήκοντα, τιλοίοις δέ 

άλλοις πολλοΊς στρογγύλοις. Αλέξανδρον δέ έξ Ελαιοΰν- 
τος ές τόν Αχαιών λιμένα καταραι ό τελείων λόγος κατ
έχει, καϊ αυτόν τε κυβερνώντα την στρατηγίδα ναυν δια- 
βάλλειν καϊ έπειδή κατά μέσον τόν πόρον του Ελλησπόν- 

20 του έγένετο, σεράξαντα ταύρον τευ Ποσειδευνι καί Νηρηίσι 
σπένδειν έκ χρυσής εριάλης ές τόν πόντον, λέγουσι δέ καϊ 7 
πρώτον έκ τής νεώς συν τοΐς όπλοις έκβηναι αυτόν ές 
την γήν την Ασίαν καί βωμούς ϊδρύσασΊαι ό&εν τε 
έστάλη έκ τής Ευρώπης καϊ όπου έξέβη τής 'Ασίας 4 ιός 

25 άποβατηρίου καϊ Α&ηνάς καϊ Ίίρακλέους" άνελϋόντα δέ 
ές Ίλιον τή τε Α&ηνα &υσαι τή Ίλιάδι, καϊ τήν πανο
πλίαν την αυτού άνα&εΐναι ές τόν νεών, καϊ καΊελεϊν 
αντί ταΰτης τών ϊερεύν τινά όπλων ετι έκ του Τρωικού 
έργου σωζόμενα. καϊ ταύτα λέγουσιν ότι οι υπασπισταϊ 8 

30 έερερον προ αυτου ές τάς μάχας. λλυσαι δέ αυτόν καϊ
Πριάμω έπί του βευμού του 4 ιός του ^Ερκείου λόγος κατ
έχει, μήνιν Πριάμου παραιτούμενου τερ Νεοπτολέμου γένει, 
δ δή ές αυτόν κα&ήκευ.

Ανιόντα δ3 αυτόν ές Ίλιον Μενοίτιός τε ό κυβερνή- 12 
35 της χρυσώ στεεράνω έστεεράνωσε καϊ έπϊ τούτερ Χάρης ό 

Αθηναίος έκ Ειγείου έλ&ών καί τινες καϊ άλλοι, οι μέν
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Έλληνες, οί όέ επιχώριοι' διότι καϊ αύτός τον Αχμλλέως 
άρα τάφον έστεφάνωσε' "Ηφαιστίωνα όέ λέγουσιν οτι τον 
Πατρόκλου τάφον έστεφάνωσεν' καϊ εύδαιμόνισεν άρα, 
ώς λόγος, Αλέξανδρος Αγιλλέα, ότι "Ομήρου κήρυκος ές

2 τήν έπειτα μνήμην ετυχε. καϊ μέντοι καϊ ήν Αλεξάνδρα) 5 
ούχ ήκιστα τούτου ένεκα εύδαιμονιστέος Αχιλλεύς, οτι 
αυτώ γε Αλεξάνδρας, ου κατά τήν άλλην έπιτυχίαν, τό 
χωρίον τούτο έκλιπές ξυνέβη ούδέ έξηνέχθη ές ανθρώ
πους τά Αλεξάνδρου έργα έπαξίως' ούτ ούν καταλογά
δην ούτε τις έν μέτρω έποίησεν, άλΈ ουδέ έν μέλει ήοθη 10 
Αλέξανδρος, έν ότω "λέρων τε καϊ Γέλων καί Θηρών καϊ 
πολλοί άλλοι ουδέν τι Αλεξάνόρω έπεοικότες, ώστε πολύ · 
μεϊον γιγνώσκεται τά Αλεξάνδρου ή τά φαυλότατα τών

3 πάλαι έργων' οπότε καϊ ή τών μυρίων συν Κύριο άνοδος 
έπϊ βασιλέα Αρταξέρξην καϊ τά Κλεάρχου τε καί τών 15 
άμα αυτώ άλόντων παθήματα καϊ ή κατάβασις αυτών 
εκείνων, ήν Ξενοφών αυτούς κατήγαγε, πολύ τι επιφανέ
στερα ές ανθρώπους Ξενοφώντος ένεκα έστιν ή Αλέξαν-

4 δρός τε καϊ τά Αλεξάνδρου έργα, καίτοι Αλέξανδρος 
ούτε ξύν άλλω έστράτευσεν, ούτε φεύγων μέγαν βασιλέα 20 
τούς τή καθόδω τή έπϊ θάλασσαν έμποδών γιγνομένους 
έκράτησεν άλΈ ούκ έστιν όστις άλλος εις άνήρ τοσαύτα 
ή τηλικαύτα έργα κατά πλήθος ή μέγεθος έν "Έλλησιν ζ; 
βαρβάροις άπεδείξατο. ένθεν καϊ αυτός όρμηθήναί φημι 
ές τήνδε τήν ξυγγραφήν, ούκ άπαξιώσας έμαυτόν φανερά 25

5 καταστήσειν ές ανθρώπους τά Αλεξάνδρου έργα, όστις 
δέ ών ταύτα υπέρ έμαυτοϋ γιγνώσκω, τό μέν όνομα ού- 
δέν δέομαι άναγράψαι, ούδέ γάρ ούδέ άγνωστον ές αν
θρώπους έστιν, ούδέ πατρίδα ήτις μοί έστιν ούδέ γένος 
τό έμόν, ούδέ εΐ δή τινα αρχήν έν τή έμαυτού ήρξα' άλΈ 30 
εκείνο αναγράφω, ότι έμο'ι πατρίς τε καϊ γένος καϊ άρ- 
χαϊ ο"ίδε οϊ λογοι είσί τε καϊ άπό νέου έτι έγένοντο. 
καϊ έπι τώδε ουκ απαξιώ έμαυτόν τών πρώτων έν τή

1 διότι καί αυτός τόν Άχιλλεως S.: οί δέ ότι χαι τον ’Αχιλλεως 
et οι δέ ότι χαι αυτόν τόν Αχιλέως (sic).
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φωνή τή Ελλάδι, ειπερ ούν καί "Αλέξανδρος τών έν τοίς 
οπλοις.

Εξ "Ιλίου δέ ές "Αρίσβην ήκεν, ου πάσα ή δύναμις 6 
αύτώ διαβεβηκυϊα τον "Ελλήσποντον έστρατοπεδεύκει, καί 

5 τή υστεραία ές Περκώτην' τή δέ άλλη Αάμψακον παρα- 
μείψας προς τώ Πρακτίω ποταμώ έστρατοπέδευσεν, δς 
ρέων έκ τών ορών τών "Ιδαίων έκδιδοϊ ες θάλασσαν τήν 
μεταξύ του Ελλησπόντου τε και του Εύξείνου πόντου, 
ένθεν δε έςΕρμωτον άφίκετο, Κολωνας πόλιν παραμεί- 

10 ψας. σκοποί δε αυτώ επέμποντο προ του στρατεύματος’ Ί 
καί τούτων ήγεμών ήν "Αμύντας ό "Αρραβαίου, έχων τών 
τε εταίρων τήν ϊλην τήν εξ "Απολλωνίας, ής Ιλάρχης ήν 
Σωκράτης ό Σάθωνος, καί τών προδρόμων καλούμενων 
ϊλας τέσσαρας. κατά δε τήν πάροδον Πρίαπον πόλιν 

15 ένδοθεϊσαν προς τών ένοικούντων τούς παραληψομένους 
άπέστειλε σύν Πανηγόρω τώ Αυκαγόρου, ένί τών εταίρων.

Περσών δε στρατηγοί ήσαν Αρσάμης καί "Ρεομίθρης 8 
καί Πετίνης καί Νιφάτης "καί ξύν τούτοις Σπιθριδάτης ο 
Αυδίας καί "Ιωνίας σατράπης καί "Αρσίτης ό τής προς 

20 Ελλησπόντω Φρυγίας ύπαρχος, ούτοι δε προς Ζελεία 
πόλει κατεστρατοπεδευκότες ήσαν ξύν τή ΐππω τε τή 
βαρβαρική καί τοϊς "Ελλησι τοϊς μισθοφόρους. βουλενο- 9 
μένοις δε αύτοϊς υπέρ τών παρόντων, επειδή Αλέξανδρος 
διαβεβηκώς ήγγέλλετο, Μεμνων ό "Ρόδιος παρήνει μή διά 

25 κινδύνου ίέναι προς τούς Μακεδόνας, τώ τε πεζώ πολύ 
περιόντας σφών καί αυτού "Αλεξάνδρου παρόντος, αύτοϊς 
δέ άπόντος Ααρείου' προϊόντας δέ τόν τε χιλόν άφανίζειν 
καταπατούντας τή ϊππο) καί τόν "εν τή γή καρπόν έμπι- 
πράναι, μηδέ τών πόλεων αύτών φειδομένους. ού γάρ 

3ο μενεϊν έν τή χώρα Αλέξανδρον απορία τών επιτηδείων.
"Αρσίτην δέ λέγεται είπεϊν έν τώ συλλόγω τών Περσών 10 
οτι ούκ αν περιίδοι μίαν οικίαν έμπρησθεϊσαν τών υπό 
οί τεταγμένων ανθρώπων ' καί τούς Πέρσας "Αρσίτη προσ-

6 Πραχτίω Freinshemius: ΊΤροσακτίω. — 14 Πρίαπον Freinshe- 
mius: Πρίαμον.
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&έσθαι, ότι χαί ύποπτόν τι αυτοίς ήν ές τόν Μέμνονα, 
τριβάς έμποιεϊν έχόντα τω πολέμω της έχ βασιλέως τι
μής ενεχα.

13 Έν τούτω δέ Αλέξανδρος προυχώρει επι τόν Γρανι- 
χόν ποταμόν συντεταγμένω τώ στρατώ, διπλήν μέν την 5 
φάλαγγα τών οπλιτών τάξας, τους δέ Ιππέας χατά τά 
χέρατα άγων, τά σχευοφόρα δέ χατόπιν έπιτάξας επεσθαι' 
τους δέ προχατασχεψομένους τά τών πολεμίων ηγεν αυτώ 
Ήγέλοχος, ιππέας μέν εχων τους σαρισοφόρους, τών δέ

2 φιλών ές πενταχοσίους. χαι Αλέξανδρός τε ου πολύ 10 
απείχε του ποταμού του Γρανιχοΰ χαί οι από τών σχο- 
πών σπουδή έλαένοντες άπήγγελλον έπί τώ Γρανιχώ πέ
ραν τους Πέρσας έφεστάναι τεταγμένους ώς ές μάχην, 
ένθα δη Αλέξανδρος μέν την στρατιάν πάσαν συνέταττεν 
ως μαχουμένους' Παρμενίων δέ προσελθών λέγει Αλεξάν- 15 
δρω τάδε.

3 Εμοϊ δοχεΐ, βασιλεύ, αγαθόν είναι έν τώ παρόντι 
χαταστρατοπεδευσαι έπί του ποταμοί) τή ογΑη ώς εχομεν. 
τους γάρ πολεμίους ου δοχώ τολμήσειν πολύ τών πεζών 
λειπομένους πλησίον ημών αυλισθήναι, χαί ταύτη παρέ- 20 
ξειν εωθεν ευπετώς τώ στρατώ διαβαλεΐν τόν πόρον' 
υποφθάσομεν γάρ αυτοί περάσαντες πριν έχείνους ές τάξιν

4 χαθίστασθαι. νυν δέ ουχ άχινδΰνως μοι δοχοϋμεν έπι- 
χειρησειν τώ εργφ, ότι ουχ οίόν τε έν μετώπη) διά του 
ποταμού άγειν τόν στρατόν, πολλά μέν γάρ αυτοί) όράται 25 
βαθέα, αί δέ οχθαι αυται όρας ότιυπερΰχβηλοι χαί χρημνώ-

5 δεις εισίν αι αυτών' ατάχτως τε ουν χαί χατά χέρας, ηπερ 
άσ&ενέστατον, έχβαίνουσιν έπιχείσονται ές φάλαγγα συν
τεταγμένοι τών πολεμίων οί ιππείς' χαί τό πρώτον 
σφάλμα ες τε τά παρόντα χαλεπόν χαι ες την υπέρ παν- 30 
τός του πολέμου χ.ρίσιν σφαλερόν.

6 Αλέξανδρος δέ, ταυτα μέν, έφη, ώ Παρμενίων, γιγνώ- 
σχω' αισχΰνομαι δέ, εΐ τόν μέν Ελλήσποντον διέβην ευ
πετώς, τούτο δέ, σμιχρόν ρεύμα, ουτω τώ όνόματι τόν

19 τών πιζών] τώ πεζώ Κγ.
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Γρανινόν ένφαυλίσας, είρξει ημάς τού μη ου διαβήναι ώς 
εχομεν. ναι τούτο ούτε προς Μανεδόνων της δόξης ούτε 7 
προς τής έμής ές τους νινδύνους όξύτητος ποιούμαι' άνα- 
έλαρρήσειν τε δονώ τους Πέρσας (ώς) αξιόμαχους Μανε- 
δόσιν όντας, οτι ουδέν άξιον του σφών δέους έν τώ καρ
αντίνα επα&ον.

Ταΰτα είπών Παρμενίωνα μέν έπϊ τό ευώνυμον νέρας 14 
πέμπει ήγησόμενον, αυτός δέ έπϊ τό δεξιόν παρήγεν. προ- 
ετάχ&ησαν δέ αυτώ τον μέν δεξιόν Φιλώτας ό Παρμενίω- 
νος, εχων τους εταίρους τους ιππέας ναϊ τους τοξότας ναι 
τους Αγριάνας τους άνοντιστάς. Αμύντας δέ ό Άρραβαίου 
τούς τε σαρισοφόρους ιππέας εχων Φιλώτα έπετάχ&η ναι 
τούς Παίονας ναϊ την ίλην την Σωνράτους. έχόμενοι δέ 2 
τούτων έτάχ&ησαν οϊ ύπασπισταϊ τών εταίρων, ών ηγείτο 
Νινάνωρ ό Παρμενίωνος' επί δέ τούτοις η Περδίννον του 
Ορόντου φάλαγξ' έπϊ δέ η Κοινού τού Πολεμονράτους' 
έπϊ δέ η Κρατέρον τού 'Αλεξάνδρου' επί δέ η Άμύντου 
τού Ανδρομένους' έπϊ δέ ών Φίλιππος ό Άμύντου ηρχε. 
τού δέ ευωνύμον πρώτοι μέν οί Θετταλοι ιππείς έτάχ&η- 3 
σαν, ών ηγείτο Κάλας ό Άρπάλου' έπϊ δέ τούτοις οί 
ξύμμαχοι ιππείς, ών ηρχε Φίλιππος ό Μενελάου · επί δέ 
τούτοις οϊ Θράνες, ών ήρχεν Άγά&ων έχόμενοι δέ τού
των πεζοί η τε Κρατέρου φάλαγξ ναϊ ή Μελεάγρου ναϊ 
η Φιλίππου εστε έπϊ τό μέσον της ξνμπάσης τάξεως.

Περσών δέ ιππείς μέν ήσαν ές δισμυρίους, ξένοι δέ 4 
πεζοί μισ&οφόροι ολίγον άποδέοντες δισμυρίων' έτάχ&η- 
σαν δέ τήν μέν ίππον παρατείναντες τώ ποταμώ νατά 
τήν όχ&ην έπϊ φάλαγγα μανράν, τούς δέ πεζούς νατόπιν 
τών ιππέων· ναϊ γάρ ύπερδέξια ήν τά υπέρ τήν οχ&ην 
χωρία, ή δέ Αλέξανδρον αυτόν να&εώρων (δήλος γάρ ήν 
τών τε όπλων τή λαμπρότητι ναϊ τών άμφ' αυτόν τή συν 
ένπλήξει θεραπεία) νατά τό ευώνυμον σφών έπέχοντα, 
ταύτη πνννάς έπέταξαν τή όχ&η τάς ίλας τών ιππέων.

4 ώς add. Schm. — 32 αγών Ε.: μϊν σφών. — 33 ιππιών S.: 
ίππων.
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5 Χρόνον μέν δη αμφότερα τα στρατεύματα έπ άκρου 
τον ποταμού έφεστώτες υπό τον τό μέλλον όχνεϊν ησυ
χίαν ήχον χαϊ σεγη ήν πολλή acp* έχατέρων. οί γαρ Πέρ
σαε προσέμενον τους Μαχεδόνας, οπότε έσβήσονταε ές τόν

6 πόρον, ώς έπιχεισόμενοε έχβαενουσεν · Αλέξανδρος δέ ανα- 5 
πηδήσας έπε τόν ίππον χαϊ τοίς άμερ^ αυτόν έγχελευσά- 
μενος έπεσ&αί τε χαϊ ανδρας αγαθούς γίνεσ&αε, τούς μέν 
προδρόμους Ιππέας ν.αϊ μην χαε τους Παίονας προεμβάλ- 
λεε εις τόν ποταμόν εχοντα Αμένταν τόν Αρραβαίου χαϊ 
τών πεζών μίαν τάξεν, χαϊ προ τούτων την Σωχράτους 10 
ύλην Πτολεμαίον τόν Φελίππου άγοντα, η δη χαϊ έτύγ- 
χανε την ηγεμονίαν του ίππιχού παντός έχουσα έχείνη τή

7 ημέρα, αυτός δέ άγων τό δεξιόν χέρας υπό σαλπίγγων τε 
χαϊ τώ Ενυαλίιρ αλαλάζοντας έμβαίνεε ές τόν πόρον, λοξήν 
αεί παρατείνων την τάξεν ή παρεϊλχε τό ρεύμα, ϊ'να δη 15 
μη έχβαενοντε αύτιβ οί Πέρσαε χατά χέρας προσπίπτοεεν, 
άλλα χαϊ αυτός ώς άνυστόν τή εράλαγγε πρόσμιξη αύτοϊς.

15 Οε δέ Πέρσαε ή πρώτοε οε άμερε Αμύνταν χαϊ Σω- 
χρατην προσέσχον τη όχ&η, ταύτη χαϊ αυτοί άνω&εν εβαλ- 
λον, οϊ μέν αυτών από της οχ&ης έξ ύπερδεξίου ές τόν 20 
ποταμόν έσαχοντίζοντες, οί δέ χατά τά χ&αμαλώτερα αυ-

2 της έστε έπε τό ύδωρ χαταβαίνοντες. χαϊ ήν τών τε 
Ιππέων ω&εσμός, τών μέν έχβαίνεεν έχ τού ποταμού, τών 
δ> εύργεεν την εχβασεν, χαϊ παλτών από μέν τών Περσών 
πολλή άερεσις, οί Μαχεδόνες δέ ξύν τοϊς δόρασεν έμά- 25 
χοντο. αλλά τώ τε πλή&εε πολύ έλαττούμενοε οί Μαχε
δόνες έχαχοπά&ουν έν τη πριότη προσβολή χαε αυτοί έξ 
αβέβαιου τε χαε άμα χάτω&εν έχ τού ποταμού άμυνόμε- 
νοε, οε δέ Πέρσαε έξ ύπερδεξίου της όχ&ης' άλλως τε χαε 
τό χράτεστον της Περσεχής 'ίππου ταύτη έπετέταχτο, ο'ε 30 
τε Μέμνονος παϊδες χαϊ αυτός ό Μέμνων μετά τούτων

3 έχενδύνευε. χαϊ οί μέν πρώτοε τών Μαχεδόνων ξυμμίξαν- 
τες τοϊς Πέρσαες χατεχόπησαν 7ερός αυτών, άνδρες άγα-

8 η^οίμβάλλει S : π^οεμβάλλειν. — 26 Ιλαττονμενοι οί S.: ίλατ- 
τοΰμενοι.
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Ooi γενόμενοι, όσοι γε μη προς Αλέξανδρον πελάζοντα 
άπέκλιναν αυτών. Αλέξανδρος γάρ ήδη πλησίον ήν, άμα 
οί άγων τό κέρας το δεξιόν, και εμβάλλει ες τους Πέρσας 
πρώτος ϊνα τό παν στίφος της ίππου και αυτοί οί ηγε
μόνες τών Περσών τεταγμένοι ήσαν. καί περί αυτόν ξυν- 
ειστήκει μάχη καρτερά' καί έν τούτω άλλαι έπ άλλαις 4 
τών τάξεων τοΐς Μακεδόσι διέβαινον ου χαλεπώς ηδη. 
καί ήν μεν από τών ‘ίππων η μάχη, πεζομαχία δέ μάλλον 
τι έώκει. ξυνεχόμενοι γάρ ‘ίπποι τε ίπποις καί άνδρες 
άνδράσιν ήγωνίζοντο, οί μέν έξώσαι είς άπαν από της 
οχ&ης καί ές τό πεδίον βιάσασ&αι τούς Πέρσας, οί Μα- 
κεδόνες, οί δέ ειρξαί τε αυτών την έκβασιν, οί Πέρσαι, 5 
καί ές τον ποταμόν αύ&ις άπώσασ&αι. καί έκ τούτου 
έπλεονέκτουν ηδη οί σύν Αλεξάνδρα) τή τε άλλη ρώμη καί 
εμπειρία καί ότι ξυστοΐς κρανέίνοις προς παλτά έμάχοντο.

’Έν&α δή καί Αλεξάνδρω ξυντρίβεται τό δόρυ έν τή 6 
μάχη' ό δέ Αρέτην ήτει δόρυ έτερον, αναβολέα τών βα
σιλικών' τω δέ καί αυτώ πονονμένω ξυντετριμμένον τό 
δόρυ ήν, ό δέ τω ήμίσει κεκλασμένου τού δόρατος ουκ 
αιρανώς έμάχετο, καί τούτο δείξας Αλεξάνδρω άλλον αι- 
τεΐν έκέλευε' Λημάρατος δέ, άνήρ Κορίν&ιος, τών άμφ 
αυτόν εταίρων, δίδωσιν αυτώ τό αυτού δόρυ, καί ός άνα- 7 
λαβών καί ίδών Μι&ριδάτην τόν Παρειού γαμβρόν πολύ 
προ τών άλλων προϊππεύοντα καί έπάγοντα άμα οι ώσπερ 
έμβολον τών ιππέων, έξελαύνει καί αυτός προ τών άλλων' 
καί παίσας ές τό πρόσωπον τω δόρατι καταβάλλει τόν 
Μι&ριδάτην. έν δέ τούτω ‘Ροισάκης μέν έπελαύνει τώ 
Αλεξάνδρω καί παίει Αλεξάνδρου την κ.εφαλήν τή κοπίδι' 
zat τού μέν κράνους τι άπέ^ραυσε, την πληγήν δέ έσχε 
τό κράνος' καί καταβάλλει καί τούτον Αλέξανδρος παίσας 8 
τφ ξυστώ διά τού έλώρακος ές τό στέρνον Σπι&ριδάτης 
δέ ανετέτατο μέν ήδη έπ Αλέξανδρον όπισ&εν τήν κο- 
πίδα, ύποφ&άσας δέ αυτόν Κλεϊτος ό Πρωπίδου παίει 
κατά τού ώμου καί άποκόπτει τόν ώμον τού Σπι&ριδα-

17 Άρίτην Kr.: Άρετιν. 
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τον ξύν τή κοπίδι' καϊ έν τούτω έπεκβαίνοντες αεί των 
ιππέων όσοις προυχώρει κατά τόν ποταμόν προσεγίγνοντο 
τοίς άμφ Αλέξανδρον.

16 Καί οι Πέρσαι παιόμενοί τε πανταχόθεν ήδη ές τά 
πρόσωπα αυτοί τε καί ϊπποι τοίς ξυστοίς καί πρός τών 5 
ιππέων έξωθούμενοι, πολλά δέ καί πρός τών ψιλών ανα- 
μεμιγμένων τοίς ίππεύσι βλαπτόμενοι έγκλίνουσι ταύτη 
πρώτον ή Αλέξανδρος προεκινδύνευεν. ώς δέ τό μέσον 
ένεδεδώκει αυτοίς, παρερρήγνυτο δη καί τά ecp έκάτερα

2 της ‘ίππου, ‘καί ήν δη φυγή καρτερά, τών μέν δη ιππέων 10 
τιύν Περσών άπέθανον ές χιλίους. ού γάρ πολλή η δίω- 
ξις έγένετο, ότι έξετράπη Αλέξανδρος έπϊ τούς ξένους 
τούς μισθοφόρους * ών τό στίφος ή τό πρώτον έτάχθη 
έκπληξει μάλλον τι τού παραλόγου ή λογισμω βεβαίω 
έμενε, καί τούτοις τήν τε φάλαγγα έπαγαγών καί τούς 15 
ιππέας πάντη προσπεσείν κελεύσας έν μέσω δώ ολίγου 
κατακόπτει αυτούς, ώστε διέφυγε μέν ούδείς, ότι μη διέ- 
λαθέ τις έν τοίς νεκροίς, έζωγρήθησαν δέ άμφϊ τούς δισχι-

3 λίους. έπεσον δέ ‘καί ηγεμόνες τών Περσών Νιφάτης τε 
καί Πετίνης καί Σπιθριδάτης ό Λυδίας σατράπης, καί ό 20 
τών Καππαδοκιών ύπαρχος Μίθροβουζάνης καί Μιθριδά- 
της ό Παρειού γαμβρός καί Αρβουπάλης ό Παρειού τού 
Αρταξέρξου παίς καί Φαρνάκης, αδελφός ούτος τής Πα
ρειού γυναικός, καί ό τών ξένων ήγεμών Αμάρης. Αρσί- 
της δέ έκ μέν τής μάχης φεύγει ές Φρυγίαν, έκει δέ άπο- 25 
θνήσκει αυτός πρός αυτού, ώς λόγος, ότι αίτιος έδόκει 
Πέρσαις γενέσθαι τού έν τω τότε πταίσματος.

4 Μακεδόνων δέ τών μέν εταίρων άμφϊ τούς είκοσι καί 
πέντε έν τή πρώτη προσβολή απέθανον' καί τούτων χαλ- 
καϊ εικόνες έν Πίιο έστάσιν, Αλεξάνδρου κελεύσαντος Λΰ- 30 
σιππον ποιήσαι, όσπερ καί Αλέξανδρον μόνος προκριθείς 
έποίει ’ τών δέ άλλων ιππέων υπέρ τούς εξήκοντα, πεζοί

5 δέ ές τούς τριάκοντα, καί τούτους τή υστεραία εθαψεν 
Αλέξανδρος ξύν τοίς όπλοις τε καί άλλω κόσμω ' γονεύσι 
δέ αυτών καί παισί τών τε κατά τήν χώραν ατέλειαν 35 
εδωκε καί όσαι άλλαι ή τώ σώματι λειτουργίαι ή κατά 
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τάς κτήσεις έκαστων είσφοραί. και τών τετρωμένων δέ 
πολλήν πρόνοιαν εσχεν, έπελ&ών τε αυτός έκαστους και 
τά τραύματα ίδών και όπως τις έτρώ3η έρόμενος και 
ό τι πράττων ειπεϊν τε και άλαξονεύσασ&αί οι παρα- 6

5 αχών, δ δέ και τών Περσών τούς ηγεμόνας έ&αψεν ‘ 
ε&αψε δέ και τους μισ&οφόρους "Ελληνας οϊ ξύν τοϊς 
πολεμίοις στρατεύοντες άπέ&ανον' όσους δέ αυτών αιχμα
λώτους ελαβε, τούτους δέ δήσας έν πέδαις εις Μακεδο
νίαν άπέπεμψεν έργάζεσ&αι, ότι παρά τά κοινή δόξαντα

10 τοϊς "Ελλησιν "Ελληνες οντες εναντία τή Ελλάδι υπέρ τών 
βαρβάρων έμάχοντο. αποπέμπει δέ και εις Αθήνας τρία- 7 
κοσίας πανοπλίας Περσικάς ανάθημα είναι τή Αθήνα έν 
πόλει’ και επίγραμμα έπιγραφήναι έκέλευε τάδε’ Αλέξ
ανδρος Φ ιλίππου καϊ οϊ "Ελληνες πλήν Αακε-

15 δαιμόνιων από τών βαρβάρων τών τήν Ασίαν 
κατ ο ικούντ ων.

Καταστήσας δέ Κάλαν σατραπεύειν ής Αρσίτης ήρχε 17 
καϊ τούς φόρους τούς αυτούς άποφέρειν τάξας ούσπερ 
Ααρείω εφερον, όσοι μέν τών βαρβάρων κατιόντες έκ τών 

20 ορών ένεχείριζον σφάς, τούτους μέν άπαλλάττεσ&αι έπι 
τά αυτών έκαστους έκέλευε’ Ζελείτας δέ άφήκε τής αί- 2 
τίας, ότι προς βίαν έγνω συστρατεύσαι τοϊς βαρβάροις' 
Αασκύλιον δέ παραληιβόμενον Παρμενίωνα εκπέμπει' καϊ 
παραλαμβάνει Αασκύλιον Παρμενίων έκλιπόντων τών 

25 φρουρών.
Αυτός δέ έπί Εάρδεων προύχώρεί' καϊ άπέχοντος 3 

αυτού όσον έβδομύγκοντα σταδίους ίΣάρδεων ήκον παρ^ 
αυτόν Μιθρήνης τε ό φρούραρχος τής ακροπόλεως τής έν 
Σάρδεσι καϊ Εαρδιανών οι δυνατώτατοι, ένδιδόντες οϊ μέν 

30 τήν πόλιν, ό δέ Μυθρήνης τήν άκραν καί τά χρήματα.
Αλέξανδρος δέ αυτός μέν κατεστρατοπέδευσεν έπί τώ 4 
"Ερμφ ποταμφ' απέχει δέ ό "Ερμος από Σάρδεων στα
δίους όσον εϊκοσιν' Αμύνταν δέ τόν Ανδρομένους τήν 
άκραν παραληψόμενον έκπέμπει ές Σάρδεις’ καϊ Μιθρή-

35 νην μέν έν τιμή άμα οϊ ήγε, Σαρδιανούς δέ καί τούς άλ
λους Αυδούς τοϊς νόμοις τε τοϊς πάλαι Αυδών χρήσθαι
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5 εόωζε χαϊ έλευ&έρους είναι άφήχεν. άνήλ&ε δέ χαϊ αυ
τός εις την άχραν, ϊνα τό φρούριον ήν των Περσών · χαϊ 
εδοξεν αντω οχυρόν τό χωρίον' ύπερύψηλόν τε γάρ ήν 
χαϊ απότομον πάντη χαι τριπλώ τείχει πεφραγμένον. 
αυτός δέ επι τή άχρα ναόν τε οίχοδομήσαι Αιός Ολυμ- 5

6 πίου έπενόει χαί βωμόν ιδρύσασ&αι. σχοποΰντι δέ αυτώ 
τής άχρας όπερ έπιτηδειότατον χωρίον ώρα έτους έξαί- 
φνης χειμών έπιγίγνεται χαϊ βρονταί σχληρα'ι χαι ύδωρ 
εξ ουρανού πίπτει ου τά τών Λυδών βασίλεια’ χαϊ έν- 
τεύ&εν 'Αλεξάνδρω εδοξεν έχ &εού σημαν&ήναι ϊνα χρή 10 
ο'ιχοδομεϊσ&αι τω Αιϊ τόν νεών, χαί ούτως έχέλευσε.

7 χατέλιπε δε τής μεν άχρας τής —άρδεων επιμελητήν Παυ
σανίαν τών εταίρων · τών δε φόρων τής συντάξεως τε 
χαϊ άποφοράς Νιχίαν' Άσανδρον δε τόν Φιλώτα Λυδίας 
χαί τής άλλης τής Σπι&ριδάτου αρχής, δους αυτώ ιππέας 15 
τε χαί ψιλούς όσοι ϊχανοί προς τά παρόντα έδόχουν.

8 Κάλαν δέ χαϊ 'Αλέξανδρον τόν Άερόπου έπϊ την χώραν 
την ΆΙέμνονος έχπέμπει, άγοντας τους τε Πελοποννησί- 
ους χαί τών άλλων ξυμμάχων τους πολλούς πλήν Άρ- 
γείων’ ουτοι δέ έν Σάρδεσι χατελείφ&ησαν την άχραν φυ-20 
λάττειν.

9 Έν τούτω δέ ώς τά υπέρ τής ιππομαχίας έξηγγέλ&η, 
οϊ τε την Έφεσον φρουρούντες μισ&οφόροι ωχοντο φευ- 
γοντες, δύο τριήρεις τών Έφεσίων λαβόντες, χαϊ ξυν αυ- 
τοις Άμΰντας ό Λντιόχου, δς εφυγεν έχ ΙΙαχεδονίας 'Λλέξ- 25 
ανδρον, πα&ών μέν ουδέν προς 'Αλεξάνδρου, δυσνοία δέ 
τή προς 'Αλέξανδρον χαϊ αυτός άπαξιώσας τι πα&εΐν παρ'

10 αυτου άχαρι. τετάρτη δέ ημέρα ές Έφεσον άφιχόμενος 
τούς τε φυγάδας όσοι δι' αυτόν έξέπεσον τής πόλεως 
χατήγαγε χαϊ την ολιγαρχίαν χαταλύσας δημοχρατίαν χατ- 30 
έστησε' τούς δέ φόρους όσους τοΐς βαρβάροις άπέφερον

11 τή Λρτέμιδε ξυντελεϊν έχέλευσεν. ό δέ δήμος ό τών Έφε
σίων, ώς άφηρέ&η αυτούς ό από τών ολίγων φόβος, τούς 
τε Μέμνονα έπαγομένους χαί τούς τό ιερόν συλήσαντας

14 Φιλώτα Schm.: Φιλώτου. 
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της Αρτέμιδος και τους την εικόνα την Φιλίππου την έν 
τώ ίερψ καταβαλόντας καϊ τον τάφον έκ της αγοράς άνο- 
ρύξαντας τόν 'Ήροπύΰου του έλευ&ερώσαντος την πόλιν 
ώρμησαν άποκτεϊναι. καί Σύρφακα μεν καϊ τόν παϊδα 12 
αυτού Πελάγοντα καϊ τους τών αδελφών του Σύρφακος 
παϊδας εκ του ιερού έξαγαγόντες κατέλευσαν · τους δε 
άλλους διεκώλυσεν Αλέξανδρος προσωτέρω έπιζητεϊν καϊ 
τιμωρεϊσέϊαι, γνούς ότι όμοΰ τοϊς αίτίοις καϊ ου ξύν δίκη 
τινάς, τους μέν κατ εχ&ραν, τους δέ κατά αρπαγήν χρη
μάτων άποκτενεϊ, ξυγχωρη&έν αυτώ, ό δήμος, καϊ εί. δή 
τω άλλφ, καϊ τοϊς έν Έφέσω πραχ&εϊσιν Αλέξανδρος έν 
τώ τότε ευδοκιμεί.

Έν τούτω δέ έκ Μαγνησίας τε καϊ Τράλλεων παρ' 18 
αυτόν ηκον ένδιδόντες τάς πόλεις' καϊ ός πέμπει Παρ- 
μενίωνα, δούς αυτώ δισχιλίους και πεντακοσίους πεζούς 
τών ξένων καϊ Μακεδόνας παραπλήσιους, ιππέας δέ τών 
εταίρων ές διακοσίους. Λυσίμαχον δέ τόν Αγα&οκλέους 
έπϊ τάς Λιολίδας τε πόλεις ξύν δυνάμει ουκ έλάττονι 
έξέπεμψε καϊ όσαι 'ίωνικαϊ υπό τοϊς βαρβάροις ετι ήσαν. 
καϊ τάς μέν ολιγαρχίας πανταχού καταλύειν έκέλευσε, δη- 2 
μοκρατίας δέ τε έγκα&ιστάναι καϊ τούς νόμους τούς σφών 
έκάστοις άποδούναι, καϊ τούς φόρους άνεϊναι όσους τοϊς 
βαρβάροις άπέφερον. αυτός δέ ύπομείνας έν Έφέσφ θυ
σίαν τε ε&υσε τή Αρτέμιδι καϊ πομπήν επεμψε ξύν τή 
στρατιά πάση ώπλισμένη τε καϊ ώς ές μάχην ξυντε- 
ταγμένη.

Τή δ' υστεραία άναλαβών τών τε πεζών τους λοι- 3 
πούς καϊ τούς τοξότας καί τούς Αγριάνας καϊ τούς Θρά
κας ιππέας καϊ τών εταίρων τήν τε βασιλικήν ίλην καϊ 
πρός ταύτη τρεις άλλας επί Μιλήτου έστέλλετο ' καϊ τήν 
μέν έξω καλουμένην πόλιν έξ έφόδου ελαβεν έκλιπούσης 
τής φυλακής' ένταύ&α δέ καταστρατοπεδεύσας εγνω άπο-

3 Ίίροπύ&ου] Ήροιρΰτον Polyaen. 7, 23. — 17 Αυσίμαχον S. cl. 
6, 28, 4: ^Αντίμαχον et 14λκίμαχον. — 31 ί£ω Freinshemius: ίξωόα 
et ’έξωό'ορ.
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4 τειχίζειν τήν εϊσω πόλιν. Ήγησίστρατος γάρ, οτφ ή φρουρά 
ή Μιλησίων έκ βασιλέως έπετέτραπτο, πρόσΰεν γράμ
ματα παρ> Αλέξανδρον επεμπεν ένδιδούς την Μίλητον' 
τότε δέ άνα&αρρήσας έπί τώ Περσών στρατώ ου μακράν 
οντι διασώζειν τοϊς Πέρσαις έπενόει την πόλιν. Νικά- 5 
νωρ δε τό 'Ελληνικόν ναυτικόν άγων ύποφ&άνει τους Πέρ
σας τρισιν ημέραις πρότερος καταπλεύσας η τή Μιλήτφ 
τους Πέρσας προσσχεϊν, καϊ ορμίζεται ναυσίν εξήκοντα 
ν.αϊ εκατόν εν τή νήσω τη Λάδη' κεϊται δε αυτή επί τή

5 Μιλήτω. αί δε τών Περσών νήες ύστερήσασαι, επειδή ίο 
εμα&ον οί ναύαρχοι τών άμφϊ Νικάνορα τήν εν τη Λάδη 
προκαταγωγήν, προς τή Μυκάλη τώ ορει ώρμίσ&ησαν. 
τήν γάρ Λάδην τήν νήσον προκατειλήφει Αλέξανδρος, ου 
τών νεών μόνον τή έγκα&ορμίσει, αλλά καϊ τούς Θράκας 
καϊ τών άλλων ξένων ές τετρακισχιλίους διαβιβάσας ές 15 
αυτήν, ήσαν δέ τών βαρβάρων αί νήες άμφϊ τάς τετρα- 
κ.οσίας.

θ Παρμενίων μέν δή καϊ ώς παρήνει Αλεξάνδρω ναυ- 
μαχεϊν, τά τε άλλα κρατήσειν τφ ναντικω τούς "Ελληνας 
έπελπιξων καί τι καί έλεϊον άνέπει&εν αυτόν, ότι αετός 20 
ώφ&η κα&ήμενος έπϊ τού αίγιαλού κατά πρύμναν τών 
Αλεξάνδρου νεών. καϊ γάρ δή νικήσαντας μέν μεγάλα 
ώφελη&ήσεσ&αι ές τά όλα’ νικη&εϊσι δέ ού παρά μέγα 
έσεσ&αι τό πταίσμα’ καί ώς γάρ ΰαλασσοκρατεϊν τούς 
Πέρσας. καϊ αυτός δέ έφη έπιβήναι έ&έλειν τών νεών 25

7 καϊ τού κινδύνου μετέχειν. Αλέξανδρος δέ τή τε γνώμη 
άμαρτάνειν εφη Παρμενίωνα καί τού σημείου τή ού κατά 
τό εϊκός ξυμβλήσεί’ όλίγαις τε γάρ ναυσϊ προς πολλω 
πλείους ξύν ούδενι λογισμώ ναυμαχήσειν καϊ ού μεμελε- 
τηκότι τώ σφών ναυτικώ προς ήσκημένον τό τών Κυπρίων 30

8 τε καϊ Φοινίκων’ τήν τε εμπειρίαν τών Μακεδόνων καϊ 
τήν τόλμαν έν αβεβαίω χωρίο) ονκ έ&έλειν παραδούναι 
τοϊς βαρβάροις’ καϊ ήττη&εϊσι τή ναυμαχία ού μικράν 
τήν βλάβην εσεσ&αι ές τού πολέμου τήν πρώτην δόξαν,

2 μεν S.
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τα τε άλλα καϊ τονς "Ελληνας νεωτεριεΐν προς του ναυ
τικού πταίσματος την έξαγγελίαν έπαρθέντας. ταυτα μεν 9 
τω λογισμώ ξυντιθείς ουκ εν καιροί άπέφαινε ναυμαχεΐν ' 
τό θειον δέ αυτός άλλη έξηγεΐσθαΓ είναι μεν γάρ προς 
αυτου τόν αετόν, άλΕ ότι επί γης καθήμενος έφαίνετο, 
δοκεϊν οί μάλλον τι σημαίνειν ότι έκ γης κρατήσει του 
Περσών ναυτικόν.

Καί έν τούτφ Γλαόκιππος, άνήρ τών δοκίμων εν 19 
Μιλήτφ, έκπεμφθεϊς παρά Αλέξανδρον παρά του δήμου 
τε καϊ τών ξένων τών μισθοφόρων, οϊς μάλλον τι έπετέ- 
τραπτο ή πόλις, τά τε τείχη έφη έθέλειν τους Μ,ιλησίους 
καϊ τους λιμένας παρέχειν κοινούς Αλεξάνδρω καϊ Πέρ- 
σαις' καϊ την πολιορκίαν έπϊ τοΰτοις λΰειν ήξίου. Αλέξ- 2 
ανδρος δέ Γλαυκίππω μέν προστάσσει άπαλλάττεσθαι 
κατά τάχος ές την πόλιν καϊ ΊΠιλησίοις έπαγγέλλειν πα- 
ρασκευάζεσθαι ώς μαχουμένους εωθεν. αυτός δ" έπιστή- 
σας τώ τείχει μηχανάς, καί τά μέν καταβαλών δώ ολίγου 
τών τειχών, τά δέ κατασείσας έπέ πολύ προσήγε την στρα
τιάν ώς έπιβησομένους ή κατερήριπτο ή έσεσάλευτο τό 
τείχος, έφορμούντων καϊ μόνον ου θεωμένων τών Περσών 
από τής Μυκάλης πολιορκουμένους τους φίλους σφών καϊ 
ξυμμάχους.

Εν τούτφ δέ καί οί άμφί Νικάνορα από τής Λάδης 3 
την ορμήν τών ξνν Αλεξάνδρω κατιδόντες ές τόν λιμένα 
έπέπλεον τών Μιλησίων, παρά γήν την είρεσίαν ποιού
μενοι, καϊ κατά τό στόμα του λιμένος ήπερ στενότατον 
ήν άντιπριόρους βΰζην τάς τριήρεις όρμίσαντες άποκεκλεί- 
κεσαν τω μέν Περσικώ ναυτικώ τόν λιμένα, τοΐς Μιλη- 
σίοις δέ την έκ τών Περσών ωφέλειαν, ένθα οί Μιλή- 4 
σιοί τε καϊ οί μισθοφόροι πανταχόθεν ήδη προσκειμένων 
σφίσι τών Μακεδόνων οί μέν αυτών ριπτουντες σφάς έν 
τή θαλάσση έπϊ τών ασπίδων υπτίων ές νησΐδά τινα 
ανώνυμον τή πόλει έπικειμένην διενήχοντο ‘ οί δέ ές κε-

19 το τιϊχος] τον τείχους S. — 20 Ιφο^μουντών Raphelius: t(po- 
μαρτοόντων.

Arrianua. 3 
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λήτια έμβαίνοντες καϊ έπειγόμενοι νποερ&άσαι τάς τριή- 
ρεις των Μακεδόνων έγκατελήιρ&ησαν έν τώ στόματι του 
λιμένος προς τών τριηρών’ οί δε πολλοί εν αυτή τή πό- 
λει άπώλλυντο.

5 Αλέξανδρος δέ έχομένης ήδη της πόλεως επί τους 5 
ές την νήσον καταπεερενγότας έπέπλει αυτός, κλίμακας 
ιρέρειν επί τάς πριόρας τών τριηρών κελεύσας, ώς κατά 
τά απότομα της νήσον, κα&άπερ προς τείχος, έκ τών νεών

6 τήν άπόβασιν ποιησόμενος. ώς δέ διακινδυνεύειν έ&έ- 
λοντας τούς έν τή νήσω έώρα, οίκτος λαμβάνει αυτόν τών 10 
άνδρών, ότι γενναίοι τε καϊ πιστοί αντφ έεραίνοντο, καί 
σπένδεται πρός αυτούς έπϊ τώδε ώς αντίο ξνστρατεύειν ’ 
ήσαν δέ οντοι μισ&οιρόροι ‘Έλληνες ές τριακοσίονς. αύ- 
τούς δέ Μιλησίονς, όσοι μη έν τή καταλήιβει τής πόλεως 
επεσον, αιρήκε καί ελευθέρους είναι εδωκεν. 15

7 Οϊ δέ βάρβαροι άπό τής Μνκάλης δρμώμενοι τοίς 
μέν ήμέραις έπίπλεον τω Έλληνικεή ναντικώ, προκαλέ- 
σασθαι ές ναυμαχίαν έλπίζοντες’ τάς δέ νύκτας πρός τή 
Μυκάλη ούκ έν καλώ ώρμίζοντο, ότι ύδρεύεσθαι άπό τον 
Μαιάνδρου ποταμού τών εκβολών διά μακρού ήναγκάζοντο. 20

8 Αλέξανδρος δέ ταΐς μέν νανσί τόν λιμένα έερνλαττε τών 
Μιλησίων, ώς μη βιάσαιντο οϊ βάρβαροι τόν εσπλονν, έκ- 
πέμπει δ' ές τήν Μυκάλην Φιλιόταν, άγοντα τούς τε 
ιππέας καϊ τών πεζών τάξεις τρεις, παραγγείλας είργειν 
τής αποβάσεως τούς άπό τών νεών. οί δέ, νδατός τε 25 
σπάνει καϊ τών άλλων επιτηδείων ονδέν άλλο ότι μή πο- 
λιορκούμενοι έν ταϊς νανσίν, ές Έάμον άπέπλενσαν' έκεϊ-

θ θεν δέ έπισιτισάμενοι αύθις έπέπλεον τή Μιλήτω. καϊ 
τάς μέν πολλάς τών νεών προ τον λιμένος έν μετεώριρ 
παρέταξαν, εί πη έκκαλέσαιντο ές τό πέλαγος τούς Μα- 30 
κεδόνας’ πέντε δέ αυτών εϊσέπλευσαν εις τόν μεταξύ τής 
τε Αάδης νήσον καϊ τού στρατοπέδου λιμένα, έλπίσαντες 
κενάς καταλήψεσ&αι τάς Αλεξάνδρου ναύς, ότι τούς ναύ- 
τας αποσκεδάννυσ&αι τό πολύ από τών νεών τούς μέν

32 Αάδης Palmerius: άλλης. 
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έπί φρυγανισμίο, τους δέ έπί ξυγκομιδή των επιτηδείων, 
τους δε κ.αί εις προνομάς ταττομένους, πεπυσμένοι ήσαν. 
αλλά μέρος μέν τι άπήν τών ναυτών' έκ δέ τών παρόν- 10 
των ξυμπληρώσας Αλέξανδρος δέκα ναύς, ώς προσπλεού- 
σας τάς πέντε τών Περσών κατεϊδε, πέμπει έπ3 αύτάς 
κατά σπουδήν, έμβάλλειν αντίπρωρους κελεύσας. οί δέ εν 
ταϊς πέντε ναυσί τών Περσών, ιός παρ’ ελπίδα άναγομέ- 
νους τοίς Μακεδόνας έπί σφάς εϊδον, ύποστρέψαντες έκ 
πολλοΰ εφευγον προς τό άλλο ναυτικόν, καί ή μέν Ίασ- 11 
σέων ναύς άλίσκεται αύτοϊς άνδράσιν έν τή φυγή, ου τα- 
χυναυτούσα' αί δέ τέσσαρες εφθασαν καταφυγεϊν εις τάς 
οικείας τριήρεις. ουτω μέν δή άπέπλευσαν άπρακτοι έκ 
Μιλήτου οί Πέρσαι.

Αλέξανδρος δέ καταλύσαι έγνω τό ναυτικόν χρημάτων 20 
τε έν τώ τότε απορία καί άμα ουκ άξιόμαχον ορών τό 
αυτού ναυτικόν τώ Περσικφ, ουκουν έθέλων ουδέ μέρει 
τινί τής στρατιάς κινδυνεΰειν. άλλως τε έπενόει, κατέγων 
ήδη τώ πεξώ) τήν Ασίαν, ότι ούτε ναυτικού έτι δέοιτο, 
τάς τε παραλίους πόλεις λαβών καταλΰσει το Περσών 
ναυτικόν, ούτε όπόθεν τάς υπηρεσίας συμπληρώσουσιν 
ούτε όπη τής Ασίας προσέξουσιν έχοντας, καί τόν αετόν 
ταύτη συνέβαλλεν ότι έσήμηνεν αυτω έκ τής γης κρατή
σειν τών νεών.

Ταύτα δέ διαπραξάμενος έπί Καρίας έστέλλετο, ότι 2 
έν Αλικαρνασσώ συνεστηκέναι ού ιραύλην δΰναμιν τών τε 
βαρβάρων καί ξένων έξηγγέλλετο. όσαι δέ έν μέσω πό
λεις Μιλήτου τε καί Αλικαρνασσού, ταΰτας δέ έξ έφό- 
δου λαβών καταστρατοπεδεύει προς Αλικαρνασσώ, άπέ- 
χων τής πόλεως ές πέντε μάλιστα σταδίους, ώς έπί χρο- 
νίω πολιορκία, ή τε γάρ ιρΰσις τού χωρίου οχυρόν έποίει 3 
αυτό καί όπη τι ένδεϊν ώς προς ασφάλειαν έφαίνετο, 
ξΰμπαντα ταύτα Μέμνων τε αυτός παρών, ήδη αποδε
δειγμένος προς Λαρείου τής τε κάτω Ασίας καί τού ναυ
τικού παντός ήγεμών, έκ πολλού παρεσκευάκει, καί στρα- 
τιώται πολλοί μέν ξένοι μισθοφόροι έν τή πόλει έγκ,ατ- 
ελείφθησαν, πολλοί δέ καί Περσών αυτών' αί' τε τριή- 

3* 
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ρεις έφιόρμουν τώ λιμένι, ώς καϊ από τών ναυτών πολ- 
λήν ωφέλειαν γίγνεσθαι ές τά έργα.

4 Τή μεν δή πρώτη ημέρα προσάγοντος .Αλεξάνδρου 
τώ τείχει κατά τάς έπϊ Μύλασσα φερούσας πάλας εκδρομή 
τε γίγνεται τών εκ τής πόλεως καί ακροβολισμός' και 5 
τούτους ού χαλεπώς άνέστειλάν τε οι παρ Αλέξανδρου 
άντεκδραμόντες καϊ ές την πόλιν κατέκλεισαν.

5 Ού πολλαίς δέ ύστερον ήμέραις "Αλέξανδρος αναλα- 
βών τούς τε υπασπιστάς καί την τών εταίρων ύππον καϊ 
την Αμύντου τε καί Περδίκκου καϊ Μελεάγρου τάξιν την 10 
πεζικήν καϊ προς τούτοις τούς τοξότας καϊ τούς "Αγριάνας 
περιήλ&ε τής πόλεως ές τό προς Μύνδου μέρος, τό τε 
τείχος κατοψάμενος, εΐ ταύτη έπιμαχώτερον τυγχάνει όν 
ές την προσβολήν καϊ άμα εί την ΙΜύνδον έξ επιδρομής 
δύναιτο λα&ών κατασχείν. εσεσ&αι γάρ ού σμικράν την 15 
ωφέλειαν ές την τής Αλικαρνασσού πολιορκίαν την Μύν- 
δον οίκείαν γενομένην' καί τι καϊ ένεδίδοτο αυτώ έκ τών

6 Μυνδίων, ει λά&οι νυκτός προσελΰών. αυτός μέν δή κατά 
τά συγκείμενα άμφϊ μέσας νύκτας προσήλ&ε τώ τείχει' 
ώς δέ ούδέν ένεδίδοτο από τών ένδον, αϊ τε μηχαναϊ καϊ 20 
αί κλίμακες αυτώ ού παρήσαν, οϊα δή ουκ έπϊ πολιορ
κίαν σταλέντι, άλλ" ώς έπϊ προδοσία ένδιδομένης τής 
πόλεως, προσήγαγε καί ώς τών Μακεδόνων την φάλαγγα,

7 ύπορύττειν κελεύσας τό τείχος. καϊ ένα γε πύργον κατέ
βαλαν οί Μακεδόνες' ου μέντοι έγύμνωσέ γε τό τείχος 25 
πεσών καϊ οί έκ τής πόλεως άμα εύρώστως αμυνόμενοι 
καϊ έκ τής Αλικαρνασσού κατά θάλασσαν πολλοί ήδη 
παραβεβοη&ηκότες άπορον έποίησαν τώ Αλεξάνδρα) την 
αυτοσχέδιόν τε καϊ έξ έπιδρομής κατάληψιν τής Μύνδου. 
ούτω μέν δή έπανέρχεται Αλέξανδρος ούδέν πράξας ών 30 
ένεκα ώρμή&η, καϊ τή πολιορκία τής Αλικαρνασσού αύ&ις 
προσείχε.

8 Καί πρώτα μέν τήν τάφρον ή προ τής πόλεως όρώ- 
ρυκτο αύτοίς, πλάτος μέν τριάκοντα μάλιστα πήχεων,

17 καί τι Ε: χαίτοι. — 33 πρώτα S: τα πρώτα. 
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βάΰος δε ες πεντεναίδενα, εχώννυε, του ραδίαν είναι την 
προσαγωγήν τών τε πύργων άφ3 ών εμελλε τούς άνροβο- 
λισμούς ες τούς προμαχομένους τον τείχους ποιείσ&αι 
ναϊ τών άλλων μηχανών αις νατασείειν επενόει τό τείχος, 
ναϊ ή τε τάφρος αυτώ εχώσ&η ού χαλεπώς ναι οί πύργοι 
προσήγοντο ήδη. οι δε εν της Αλικαρνασσού νυντός εν- 9 
δραμόντες, ώς εμπρήσαι τούς τε πύργους ναι όσαι άλλαι 
μηχαναϊ προσηγμεναι ή ού πόρρω τού προσάγεσίλαι ήσαν, 
υπό τών φυλανών τε τών Μανεδόνων ναϊ όσοι εν αυτώ 
τώ εργω εξεγερΜέντες παρεβοή&ησαν ού χαλεπώς νατε- 
νλείσύλησαν ες τά τείχη αύ&ις. ναι άπέ&ανον αύτών άλ- 10 
λοι τε ες εβδομήνοντα ναι ένατόν ναι Νεοπτόλεμος ό 
Αρραβαίου, τού Αμύντου αδελφός, τών παρά Λαρείον 
αύτομολησάντων' τώ), δ" Αλεξάνδρου στρατιωτών άπέ- 
&ανον μεν ες ενναίδενα, τραυματίαι δε εγένοντο ες τρια- 
νοσίους, ότι εν νυντί γενομένης τής ενδρομής άφυλαντό- 
τεροι ες τό τιτρώσνεσί/αι ήσαν.

Ού πολλαίς δε ήμέραις ύστερον δύο τών Μανεδόνων 21 
όπλϊται εν τής Περδίννου τάξεως ξυσνηνούντές τε ναι 
άμα ξυμπίνοντες αυτόν τε ναι τά αυτού ενάτερος επί 
μέγα τώ λόγω ήγεν. εν&α δή φιλοτιμία τε εσπίπτει αύ- 
τοίς, ναι τι ναϊ ό οίνος ύπείλέρμαινεν, ιύστε όπλισάμενοι 
αύτοϊ επί σφών προσβάλλουσι τώ τείγει νατά τήν ά/.ραν 
τήν πρός Μύλασσα μάλιστα τετραμμένην, ώς επίδειξιν 
τής σφών ριόμης μάλλον τι ή πρός πολεμίους μετά ν.ιν- 
δύνου τόν αγώνα ποιησόμενοι. ναι τούτους νατιδόντες 2 
τινες τών εν τής πόλεως δύο,τε όντας ναϊ ού ξύν λογισμώ 
προσφερομένους τω τείχει επε/Αέουσιν. οί δε τούς μεν 
εγγύς πελάσαντας άπέντειναν, πρός δε τούς άφεστηνότας 
ηνροβολίξοντο, πλέονεντούμενοι τώ τε πλή&ει ναι τού 
χωρίου τή γαλεπότητι, ότι εξ υπερδεξίου τοίς πολεμίοις 
η επιδρομή τε ναϊ ό ανροβολισμός εγίγνετο. ναϊ εν τούτοι 3 
αντεν&έουσί τινες ναι άλλοι τών τού Περδίννου στρατιω
τών, ναϊ από τής Αλιναρνασσού άλλοι' ναϊ ξυμπίπτει

*19 Ιΐιρόί/.ζοι· Gr: ίατιρον Πιράίζχ'όν — χαι άμα] άμα χαϊ S —
21 ηγιν] ήριν S.
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μάχη καρτερά πρός τώ τείχει' καϊ κατακλείονται αύθις 
προς των Μακεδόνων εύσω τών πυλών οί έπεκδραμόντες.

4 παρ^ ολίγον δέ ήλθε καϊ άλώναι η πόλις, τά τε γάρ 
τείχη εν τώ τότε ούκ εν άκριβεί φυλακή ήν καϊ δύο πύρ
γοι καϊ μεσοπύργιον ές έδαφος καταπεπτωκότα ου χαλε- 5 
πην αν τώ στρατεΰματι, εί άπαν προσήψατο τού έργου, 
την ες τό τείχος πάροδον παρέσχε. καϊ ό τρίτος πύργος 
κατασεσεισμένος ουδέ ούτος χαλεπώς άν ήρείφθη ύπορυσ- 
σόμενος' αλλά εφθησαν γάρ άντϊ τού πεπτωκότος τείχους 
έσωθεν πλίνθινον μηνοειδές άντοικοδομησάμενοι ού χαλε- 10 
πώς υπό πολυχειρίας.

5 Καϊ τούτη) έπήγε τή υστεραία τάς μηχανάς Αλέξαν
δρος' καί εκδρομή αύθις γίγνεται τών έκ της πόλεως έπί 
τή) έμπρήσαι τάς μηχανάς. καϊ μέρος μέν τι τών πλη
σίον τού τείχους γέρρων καί ενός τών πύργων τών ξυλί- 15 
νων κατεκαύθη, τά δέ άλλα διεφύλαξαν οϊ περϊ Φιλιόταν 
τε καϊ Ελλάνικον, οίς ή φυλακή αυτών έπετέτραπτο' ώς 
δέ καί Αλέξανδρος έπεφάνη έν τή έκδρομη, τάς τε δαδας 
όσας έχοντες έκβεβοηθήκεσαν αφέντες καϊ τά όπλα οϊ

6 πολλοί αυτών ρίψαντες εϊσω τού τείχους εφευγον. κ.αίτοι 20 
τά γε πρώτα τή φύσει τε τού χωρίου, ύπερδεξίου οντος, 
έπεκράτονν καϊ ού κατά μέτωπον μόνον ήκροβολίξοντο ές 
τούς προμαχομένους τών μηχανών, αλλά καϊ έκ τών πύρ
γων, οϊ δη εκατέρωθεν τού έρηριμμένου τείχους αύτοι 
υπολελειμμένοι έκ πλαγίου τε καϊ μόνον ού κατά νώτου 25 
παρείχον άκροβολίζεσθαι ές τούς τώ άντηικοδομημένη) 
τείχει προσάγοντας.

22 Ου πολλαίς δέ ύστερον ήμέραις έπάγοντος αύθις 
Αλέξανδρου τας μηγανας τώ πλινθίνω τώ έντός τείχει 
καί αύτού έφεστηκότος τώ εργω έκδρομη γίγνεται πανδημεϊ 30 
έκ της πόλεως τών μέν κατά τό έρηριμμένον τείχος, ή 
αυτός Αλέξανδρος έπετέτακτο, τών δέ κατά τό Τρίπυλον,

2 η ούδέ πάνυ τι προσδεχομένοις τοίς Μακεδόσιν ην. καϊ 
οί μέν δάδάς τε ταίς μηχαναίς ένέβαλλον καί όσα άλλα

8 ηρΐίφ^η Ε: ηηίφ&η. — 30 αυτόν Facius: αντφ.
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ες τό έξάψαι τε φλόγα χαϊ έπϊ μέγα προχαλέσασ&αι' 
τών δέ άμφ1 Αλέξανδρον αυτών τε έμβαλλόντων ές αυ
τούς έρρωμένως χαι ταΐς μηχαναΐς από τών πύργων λί&ων 
τε μεγάλων αφιεμένων χαϊ βελών εξαχοντιζομένων ού χα- 
λεπώς άπεστράφησάν τε χαϊ εφυγον ές την πόλιν. χαϊ 3 
φόνος ταύτη ουχ ολίγος έγένετο, όσω πλείονές τε χαί ξύν 
μείζονι τη τόλμη έξέδραμον. οί μέν γάρ εις χεΐρας έλ- 
ΰόντες τοΐς Μαχεδόσιν άπέ&ανον, οί δέ άμφϊ τφ τείχει 
τώ χαταπεπτωχότι, στενωτέρας τε η χατά τό πλη&ος αυ
τών της παρόδου ούσης χαϊ τών -/.ατερηριμμένων τού τεί
χους χαλεπήν την ύπέρβασιν αυτοϊς παρεχόντων.

Τοΐς δέ χατά τό Τρίπυλον έχδραμούσιν άπήντα Πτο- 4 
λεμαΐος ό σωματοφύλαξ ό βασιλιχός, την τε Αδδαίου χαϊ 
Τιμάνδρου άμα οί τάξιν άγων χαϊ εστιν ούς τών ψιλών' 
χαί ούτοι ουδέ αυτοί χαλεπώς έτρέψαντο τους έχ της 
πόλεως. ξυνέβη δέ χαϊ τούτοις έν τη αποχωρήσει χατά 5 
στενήν γέφυραν την έπί της τάφρου πεποιημένην φεύ- 
γουσι την τε γέφυραν αυτήν υπό πλή&ους ξυντρΐψαι χαϊ 
πολλούς αυτών ές την τάφρον έμπεσόντας τούς μέν υπό 
σφών χαταπατη&έντας διαφ&αρηναι, τούς δέ χαϊ άνωθεν 
υπό τών Μαχεδόνων βαλλομένους. ό πλεΐστος δέ φόνος 6 
περί ταΐς πύλαις αύταΐς ξυνέβη, ότι η ξύγχλεισις τών 
πυλών φοβερά τε χαϊ προ τού χαιρού γενομένη, δεισάν- 
των μη συνεισπέσοιεν τοΐς φεύγουσιν έχόμενοι αυτών οί Μα- 
χεδόνες, πολλούς χαί τών φιλιών της εισόδου άπέχλεισεν, 
ούς προς αύτοΐς τοΐς τείχεσιν οί Μαχεδόνες διέφΰειραν. 
χαϊ παρ' ολίγον ηχεν άλώναι η πόλις, εΐ μη Αλέξανδρος ι 
άνεχαλέσατο τό στράτευμα, έτι διασώσαι έ&έλων την Αλι- 
χαρνασσόν, εϊ τι φίλιον ένδοΰείη έχ τών Αλιχαρνασσέων. 
άπέϊλανον δέ τών μέν έχ της πόλεως ές χιλίους, τών δέ 
ξύν Αλεξάνδρω άμφϊ τούς τεσσαράχοντα, χαϊ έν τούτοις 
Πτολεμαίος τε ό σωματοφύλαξ χαϊ Κλέαρχος ό τοξάρχης 
χαϊ Αδδαΐος, χιλίαρχος ούτος, χαί άλλοι τών ουχ ημελη- 
μένων Μαχεδόνων.

33 χιλίαρχος ονιος, Pflugkius: χιλίαρχος (χιλιάρχης), ονιοι.
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23 Ένθα δη ξυνελθόντες οί ηγεμόνες τών Περσών, Όρον- 
τοβάτης τε καϊ ΊΠέμνων, ν.αϊ εκ τών παρόντων γνόντες 
σφάς τε οί· δυναμένους έπϊ πολύ άντέχειν τη πολιορκία 
ν.αϊ τον τείχους τό μέν τι ν.αταπεπτωκός ηδη ορώντες, τό 
δέ κατασεσεισμένον, πολλούς δέ τών στρατιωτών έν ταίς 5

2 έκδρομαίς τους μέν διεφθαρμένους, τοίς δέ καϊ υπό τον 
τετρώσθαι απομάχους όντας, ταύτα έν νώ λαβόντες αμφϊ 
δεντέραν φυλακήν της νυκτός τόν τε ξύλινον πύργον όν 
αύτοϊ άντ(<γκοδόμησαν ταίς μηχαναΐς τών πολεμίων έμπι- 
πράσι ν.αϊ τάς στοάς έν αϊς τά βέλη αυτοίς άπέκειτο. 10

3 ένέβαλον δέ ν.αϊ ταίς οίκίαις πυρ ταίς πλησίον τον τεί
χους' τών δέ ν.αϊ προσήψατο η φλόξ από τε τών στοών 
ν.αϊ τον πύργον πολλή έπενεχθείσα ν.αϊ τι ν.αϊ τού ανέμου 
ταύτη έπιφέροντος' αυτών δέ οί μέν ές την άν.ραν την έν 
τη νήσω άπεχώρησαν, οί δέ ές την Σαλμαν.ίδα ουτω κα- 15

4 λουμένην. 'Ήλεξάνδρω δέ ώς εξηγγέλθη ταύτα πρός τινών 
αυτομολησάντων έκ τού έργου καϊ τό πύρ πολύ καθεώρα 
αυτός, καίτοι άμφϊ μέσας που νύκτας ην τό γιγνόμενον, 
ο δέ ν.αϊ ώς έξαγαγών τούς Μακεδόνας τούς μέν έτι έμ- 
πιπράντας την πόλιν έκτεινεν' όσοι δέ έν ταίς οίκίαις 20 
καταλαμβάνοιντο τών "Λλιν.αρνασσέων, τούτους δέ σώζειν 
παρήγγειλεν.

5 'Ήδη τε έως ύπέφαινε ν.αϊ κατιδών τάς άν.ρας ας οΐ 
τε Πέρσαι ν.αϊ οί μισθοφόροι κατειληφεσαν, ταύτας μέν 
απέγνω πολιορκείν, τριβήν τε έπινοών ούκ όλίγην έσεσθαί 25 
οί άμφϊ αύτάς τη φύσει τών χωρίων καϊ ού παρά μέγα

6 είναι έξελοντι οί την πόλιν ηδη πάσαν, θάψας δέ τούς 
αποθανόντας έν τη νυκτϊ τάς μέν μηχανάς ές Τράλλεις 
απαγαγείν έκέλευσε τούς έπ' αύταις τεταγμένους' αυτός 
δε την πόλιν εις έδαφος κατασκάψας αυτής τε ταύτης καϊ 30 
της άλλης Καρίας φυλακήν έγκαταλιπών ξένους μέν πε
ζούς τρισχιλίους, ιππέας δέ ές διαν.οσίους ν.αϊ Πτολε-

7 μαΊον ηγεμόνα αυτών έπι Φρυγίας έστέλλετο. της δέ Κα
ρίας ξυμπάσης σατραπεύειν έταξεν "Ήδαν, θυγατέρα μέν 
^κατόμνου, γυναίκα δέ Ίδριέως, ός καϊ αδελφός αυτή ών 35 
κατά νόμον τών Καρών ξυνώκει. καϊ ό μέν 'ίδριεύς τε
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λευτών ταύτη έπέτρειβε τά πράγματα, νενομισμένον έν τή 
Ασίεχ ετι άπό Σεμιράμεως καϊ γυναίκας άρχειν άνδρών. 
Πιξώδαρος δέ την μεν εκβάλλει της αρχής, αυτός δε κατ
είχε τά πράγματα, τελεντήσαντος δε Πιξωδάρου "Όρον- 8

5 τοβάτης την Καρών αρχήν έκ βασιλέως πεμερ&εϊς είχε, 
γαμβρός ών Πιξωδάρου. Αδα δε ’Αλινδα μόνον κατείχε, 
χωρίον της Καρίας εν τοϊς οχυρώτατον, και έσβαλόντι 
Αλεξάνδρω ες Καρίαν άπήντα, τά τεΑλινδα ένδιδοΰσα 
και παϊδά οϊ τι&εμένη Αλέξανδρον. καϊ Αλέξανδρος τά

10 τε Αλινδα αυτή έπέτρεψε και τό όνομα του παιδός ούκ 
άπηξίωσε, καϊ επειδή Αλικαρνασσόν τε έξεϊλε καϊ της 
άλλης Καρίας επεκράτησεν, αυτή άρχειν άπάσης έδωκε.

Τών Μακεδόνων δέ έστιν οϊ συνεστρατευμένοιΑλεξ- 24 
άνδρω ήσαν νεωστϊ προ τής στρατείας γεγαμηκότες' και 

15 τούτων έ'γνω ουκ αμελητέα είναι οι Αλέξανδρος, αλλ’ εκ
πέμπει γάρ αυτούς εκ Καρίας διαχειμάσοντας έν Μακε
δονία άμα ταϊς γυναιξίν, έπιτάξας αύτοΊς Πτολεμαίον τε 
τόν Σελεύκου, ένα τών σωματοφυλάκων τών βασιλικών, 
καϊ τών στρατηγών Κοϊνόν τε τόν Πολεμοκράτους καϊ 

20 Μελέαγρον τόν Νεοπτολέμου, ότι καϊ αυτοί τών νεογάμων 2 
ήσαν, προστάξας, έπειδάν αυτοί τε έπανίωσι καϊ τούς 
μετά σερών έκπεμερέλέντας έιτανάγωσι, καταλέξαι ιππέας 
τε καϊ πεζούς έκ τής χεΰρας όσους πλείστους. καϊ τώ 
εργερ τώδε, έίπερ τινι άλλιρ, ευδοκίμησε παρά Μακεδόσιν

25 Αλέξανδρος, επεμψε δέ καϊ Κλέανδρον τόν Πολεμοκρά
τους έπϊ ξυλλογή στρατιεοτεον εις Πελοπόννησον.

Παρμενίωνα δέ πέμπει έπϊ ίΣάρδεων, δούς αυτώ τών 3 
τε εταίρων ίππαρχίαν καϊ τούς Θετταλούς ιππέας καϊ 
τούς άλλους ξυμμάχους καϊ τάς άμαξας άγειν' καϊ κελεύει 

30 προϊέναι άπό Σάρδεων έπϊ Φρυγίαν, αυτός δέ έπϊ Λυ- 
κίας τε καϊ Παμερυλίας ηει, ιός τής παραλίου κρατήσας* 
άχρεϊον καταστήσαι τοϊς πολεμίοις τό ναυτικόν, καί πρώ- 4 
τον μέν έν παρόδιρ('Υπαρνα, χωρίον οχυρόν, ερυλακήν έχον 
ξένους μισ&οερόρους, έξ έερόδου έλαβεν οϊ δ" έκ τής άκρας

22 ϊτιανάχωσι S: 
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ξένοι υπόσπονδοι έξηλ&ον. έπειτα εσβαλών ές Λυχΐαν 
Τελμισσέας μέν ομολογία προσηγάγετο' περάσας δέ τόν 
Ξάν&ον ποταμόν Πίναρα χαϊ Ξάνέλον την πόλιν χαϊ Πά- 
ταρα ενδο&έντα ελαβεν χαι άλλα έλάττω πολίσματα ές 
τριάχοντα. 5

5 Ταντα χαταπράξας έν αχμη ηδη τον χειμώνος ές την 
Μιλυάδα χαλουμένην χώραν έσβάλλει, η εστι μέν της με
γάλης Φρυγίας, ξννετέλει δέ ές την Λυχΐαν τότε, όντως 
έχ βασιλέως μεγάλου τεταγμένον. χαϊ ένταύ&α Φασηλι- 
τών πρέσβεις ήχον περϊ φιλίας τε χαί χρυσψ στεφάνη) 10 
στεφανώσαι Αλέξανδρον' χαϊ υπέρ τών αυτών έππχηρν-

6 χευόμενοι έπρέσβενον Λυχίων τών χάτω οί πολλοί. Αλέξ
ανδρος δέ Φασηλίτας τε χαϊ Λυχίους παραδουναι τάς 
πόλεις τοΐς έπϊ τούτω στελλομένοις έχέλευσε' χαϊ παρε- 
δό&ησαν ξνμπασαι. αυτός δέ ολίγον ύστερον ές την Φα- 15 
σηλίδα παραγενόμενος συνεξαιρεϊ αυτοΊς φρούριον οχυρόν, 
έπιτετειχισμένον τη χώρα προς Πισιδών, οέλεν όρμώμενοι 
οί βάρβαροι πολλά εβλαπτον τών Φασηλιτών τούς την γην 
έργαζο μένους.

25 "Ετι δέ αυτώ περϊ την Φασηλίδα οντι έξαγγέλλεται 20 
Αλέξανδρον τόν Αερόπου έπιβονλεόειν, τά τε άλλα τών 
εταίρων 'όντα χαϊ έν τώ τότε Θετταλών της ίππον άρ
χοντα. ην μέν δη ό Αλέξανδρος ούτος αδελφός ‘Ηρομέ- 
νονς τε χαϊ Αρραβαίου τών ξννεπιλαβόντων της σφαγής

2 της Φίλιππον' χαϊ τότε αιτίαν σχόντα αυτόν Αλέξαν- 25 
δρος άφηχεν, ότι έν πρώτοις τε άφίχετο τών φίλων παρ' 
αυτόν, έπειδη Φίλιππος έτελεύτησε, χαϊ τόν έ/ώραχα έν- 
δύς συνηχολον&ησεν αυτώ εις τά βασίλεια' ύστερον δέ χαί 
έν τιμή άμφ' αυτόν είχε, στρατηγόν τε έπϊ Θραχης στεί- 
λας χαϊ έπειδη Κάλας ό τών Θετταλών ίππαρχος έπϊ 30 
σατραπεία έξεπέμφ&η, αυτόν άπέδειξεν άρχειν της Θετ- 
ταλιχης 'ίππου. τά δέ της έπιβουλης έξηγγέλ&η ώδε.

3 Λαρεϊος, έπειδη Αμΰντας αυτομολησας παρ' αυτόν 
λόγους τέ τινας χαϊ γράμματα παρά τού Αλεξάνδρου τον-

2Ί ί^όνς Ε: συρί^όυς. 
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του έκόμισε, καταπέμπει έπί θάλασσαν Σισίνην, άνδρα 
Πέρσην τών άμφ> αυτόν πιστόν, πρόφασιν μεν παρά Ατι- 
ζύην τόν Φρυγίας σατράπην, τή δέ αλήθεια τιΰ Αλεξάν
δρα) τούτω συνεσόμενον καί πίστεις δώσοντα, εΐ άποκτεί-

5 νειε βασιλέα Αλέξανδρον, αυτόν βασιλέα καταστήσειν 
Μακεδονίας καί χρυσίου τάλαντα πρός τή βασιλεία έπι- 
δώσειν χίλια. ό δέ Πισινής άλους πρός Παρμενίωνος 4 
λέγει πρός Παρμενίωνα ών ένεκα άπεστάλη’ καί τούτον 
αυτίκα έν ερυλακη πέμπει Παρμενίων παρ Αλέξανδρον.

10 μι πυνθάνεται ταυτά παρ αυτοΰ Αλέξανδρος, συναγα- 
γιόν δέ τους φίλους βουλήν προύτίθει ότι χρή υπέρ 
Αλεξάνδρου γνώναι. καί έδόκει τοίς έταίροις μήτε πάλαι 5 
ευ βεβουλεΰσθαι τό κράτιστον του ιππικού ανδρί ου πι- 
στώ έπιτρέψας, νυν τε χρήναι αυτόν κατά τάχος εκποδών

15 ποιεϊσθαι, πριν καί έπιτηδειότερον γενόμενον τοϊς Θετ- 
ταλοϊς ξυν αύτοϊς τι νεωτερίσαι. καί τι καί θεϊον έφό- 6 
βει αυτούς, έτι γάρ πολιορκοΰντος αυτοΰ Αλεξάνδρου 
Αλικαρνασσόν άναπαύεσθαι μέν έν μεσημβρία, χελιδόνα 
δέ περιπέτεσθαι υπέρ τής κεφαλής τρύζουσαν μεγάλα καί

20 τής ευνής άλλη καί άλλη έπικαθίζειν, θορυβωδέστερον 
ή κατά τό ειωθος άδουσαν. τόν δέ υπό καμάτου έγερ- 7 
θήναι μέν άδυνάτως έχειν έκ του ύπνου, ένοχλούμενον δέ 
πρός τής φωνής τή χειρί ου βαρέως άποσοβήσαι τήν χε
λιδόνα ' τήν δέ τοσούτου άρα δεήσαι άποφυγεϊν πληγεϊ-

25 σαν ώστε έπί τής κεφαλής αυτής του Αλεξάνδρου καθη- 
μένην μή πρόσθεν άνεϊναι πριν ΐΐαντελώς έξεγερθήναι 
Αλέξανδρον, καί Αλέξανδρος ου φαΰλον ποιησάμενος τό 8 
τής χελιδόνας άνεκοίνωσεν Αριστάνδρφ τώ Τελμισσεϊ, 
μάντει' Αρίστανδρον δέ έπιβουλήν μέν εκ του τών φίλων

30 σημαίνεσθαι αυτώ ειπεϊν · σημαίνεσθαι δέ καί ότι κατα
φανής έσται. τήν γάρ χελιδόνα σύντροφόν τε είναι όρνιθα 
καί ευνουν άνθρώποις καί λάλον μάλλον ή άλλην όρνιθα.

Ταυτά τε ούν καί τά από του Πέρσου ξυνθείς πέμ- 9 
πει ώς Παρμενίωνα Αμφοτερόν τόν Αλεξάνδρου μέν

17 ’πλιζαχάρου dei. S — 25. τοΰ 'Αλιξά^όρου] τής ’ΜιξάΑροτ Kr.
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παίδα, άδελερόν δέ Κρατέρου. ζαΖ ξυμπέμπει αυτώ τών 
Περγαίων τινάς την οδόν ήγησομένους. και ό Αμεροτερός 
στολήν ένδύς επιχώριον, ώς μη γνώριμος είναι κατά την 

10 οδόν, λαν&άνει άερικόμενος παρά Παρμενίωνα' καί γράμ
ματα μεν ού κομίζει παρ' 'Αλεξάνδρου' ού γάρ εόοξε γρά- 5 
ερειν υπέρ ούδενός τοιούτου ές τό έμερανές' τά δέ από 
γλώσσης οί εντεταλμένα εξήγγειλε, καί ούτως ξυλλαμβά- 
νεται ό Αλέξανδρος ούτος καί έν ερυλακή ήν.

'Αλέξανδρος δέ άρας «ζ Φασηλίδος μέρος μέν τι τής 
στρατιάς διά τών ορών πέμπει επί Πέργης, ή εόδοπε- ίο 
ποιήκεσαν αυτώ οί Θράκες χαλεπήν άλλως καί μακράν 
ούσαν τήν πάροδον' αυτός δέ παρά τήν ύλάλασσαν διά 
τού αίγιαλού ήγε τούς άμερ' αυτόν, εστι δέ ταντη η οδός 
ουκ άλλως οτι μή τών απ' άρκτου ανέμων πνεόντων' εί 
δέ νότοι κατέγοιεν, άπόριος έχει διά τού αίγιαλού όδοι- 15 

2 πορεΊν. τότε δ' έκ νότων σκληρών βορέαι έπιπνεύσαντες, 
ουκ άνευ τού &είου, ώς αυτός τε καί οί αμερ αυτόν εξη
γούντο, εύμαρή καί ταχελαν τήν πάροδον παρέσχον. έκ 
Πέργης δέ ώς προήει, έντυγχάνουσιν αυτώ κατά τήν οδόν 
πρέσβεις Ασπενδίων αύτοκράτορες, τήν μέν πόλιν ένδι- 20 

3 δόντες, ερρουράν δέ μή είσάγειν δεόμενοι, καί περί μέν 
τής ερρουράς πράξαντες άπήλ&ον όσα ήξίουν' πεντήκοντα 
δέ τάλαντα κελεύει τή στρατιά δούναι αύτοΙς ές μισ&όν 
καί τούς 'ίππους ούς δασμόν βασιλεϊ έτρεερον. οί δέ υπέρ 
τε τού αργυρίου καί τούς ίππους παραδώσειν ξυν&έμενοι 25 
άπήλ&ον.

4 Αλέξανδρος δέ επί Ειδής ήει. είσί δέ οί Ειδήται 
Κυμαίοι έκ Κύμης τής Αίολίδος' καί ούτοι λέγουσιν υπέρ 
αερών τόνδε τόν λόγον, οτι ώς κατήράν τε ές τήν γήν 
εκείνην οί πρώτοι έκ Κύμης σταλέντες καί έπϊ οίκισμφ 30 
έξέβησαν, αύτίκα τήν μέν 'Ελλάδα γλώσσαν έξελά&οντο, 
εύ^ύς δέ βάρβαρον ερωνήν 'ίεσαν, καί ούδέ τών προσχώρων 
βαρβάρων, αλλά ιδίαν σερών ούπω πρόσΰεν ούσαν τήν

23 αντοϊς] αίτονς S — 25 τον αρχνρίον] τον τάρχύριον S — 
27 Σιάήται Β1: Σιύίται — 30 καί επί οικισμοί] ίηί οώισμφ καί S. 
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φωνήν · και εκ τότε ου κατά τοΐ ς άλλους προσχώρους Ει- 
δήται εβαρβάριζον. καταλιπών δέ φρουράν έν Σίδη προήει 5 
έπί Συλλιον , χωρίον οχυρόν καί φρουράν εχον ξένων μι
σθοφόρων καί αυτών τών επιχωρίων βαρβάρων, άλλ’ ούτε 
τό Ιύλλιον έξ εφόδου αυτοσχεδίου ήδυνήθη λαβεΐν, έπεί 
τε ήγγέλθη αυτώ κατά την οδόν τους Ασπενδίους ότι 
ούδέν τών ξυγκειμένων πράξαι έθόλοιεν, ούτε τους ίππους 
παραδούναι τοΐς πεμφθεΐσιν ούτε απαρτθμήσαι τά χρή
ματα, καί τά έκ τής χώρας ότι άνασκευασάμενοι ές τήν 
πόλιν τάς τε πΰλας άποκεκλείκασ ι τοΐς παρ’ Αλεξάνδρου 
καί τά τείχη όπη πεπονηκότα ήν έπισκευάζουσι, ταυτα 
πυθόμενος έπί Ασπόνδου ανεζεύγνυεν.

Ώικισται δέ τής Ασπόνδου τά μέν πολλά έπί άκρα 27 
οχυρά καί αποτόμω, καί παρ’ αυτήν τήν άκραν ό Ευρυ- 
μέδων ποταμός ρεΐ' ήσαν δέ αυτοις καί περί τή άκρα έν 
τώ χθαμαλώ ουκ όλίγαι οικήσεις καί τείχος περιεβέβλητο 
αυταϊς ου μέγα. τό μέν δή τείχος ευθύς, ώς προσ- 2 
άγοντα Αλέξανδρον εγνωσαν, έκλείπουσιν όσοι έπώκουν 
καί τάς οικίας όσας έν τώ χθαμαλώ φκισμένας ουκ 
έδόκουν διαφυλάξαι αν δύνασθαι* αυτοί δέ ές τήν 
άκραν ξυμφεύγουσιν. Αλέξανδρος δέ ώς άφίκετο ξύν 
τή δυνάμει, είσω του έρημου τείχους παρελθών κατε- 
στρατοπέδευσεν έν ταΐς οίκίαις ταΐς καταλελειμμέναις 
πρός τών Ασπενδίων. οί δέ Ασπένδιοι ώς είδον αυτόν 3 
τε Αλέξανδρον παρ έλπίδα ήκοντα καί τό στρατόπε- 
δον έν κύκλιο σφών πάντη, πέμψαντες ϊΐρέσβεις έδέοντο 
έφ’ οισπερ τό πρότερον ξυμβήναι. καί Αλέξανδρος τό 
τε χωρίον οχυρόν ’ιδών καί αυτός ουκ έπί χρόνιον πο
λιορκίαν παρεσκευασμένος έπί τοΐς αυτοις μέν ουδέ ιός 
ξυνέβη πρός αυτούς' ομήρους δέ δούναι σφών τούς δυ- 4 
νατωτάτους έκέλευσε καί τούς ίππους ούς πρόσθεν ώμο- 
λόγησαν καί εκατόν τάλαντα αντί τών πεντήκοντα. καί 
πείθεσθαι τώι σατράπη τώ ίπ Αλεξάνδρου ταχθέντι 
καί φόρους άποφέρειν όσα έτη Μακεδόσι, καί υπέρ τής 
χώρας διακριθήναι ήν τών προσχώριον οΰσαν βία κατέχειν 
έν αιτία ήσαν.
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5 Ώς di πάντα οϊ επεχώρησαν άνέζευξεν ες ΙΊέργην, 
χαχεί&εν ες Φρυγίαν ώρμητο · ήν di αύτώ η πορεία παρά 
Τερμησσον πόλιν. οί di άν&ρωποι ουτοι τό μεν γένος 
Πισίόαι είσί βάρβαροι, χωρίον di οίχοΰσιν ύπερύψηλον 
χ.αϊ πάντη απότομον ’ χ.αϊ η όόός παρά την πόλιν χαλεπή. 5

6 χαΤήχει γάρ εχ της πόλεως όρος εστε επί τήν bdov, χαί 
τούτο μεν αυτοΰ εν τή odeo άποπαύεται’ άντίπορον di 
αυτω άλλο όρος εστϊν ου μεϊον απότομον, χ.αϊ ταΰτα τά 
ορη ώσπερ πύλας ποιεί επί τή όόω, χαί εστιν ολίγη φυ- 
λαχή χατέγοντας τά όρη ταΰτα άπορον ποιεϊν τήν πάρο- ίο 
dov. χαί τότε οϊ Τεομησσέίς πανόημεί εχβεβοηίληχότες

7 αμφότερα τά ορη χατειγον. ταΰτα όή ίόών Ώλέξανόρος 
στρατοπεόεύεσ&αι αυτοΰ όπως είχον εχέλευε τους λ\Ιαχε- 
όόνας, γνοΰς ότι ου μενοΰσι πανόημεί οί Τερμησσείς αύ- 
λιζομένους σφάς ιόόντες, άλλ" άπογωρήσουσιν ες τήν πόλιν 15 
πλησίον οΰσαν οϊ πολλοί αυτών οσον φυλαχήν χαταλι- 
πόντες επί τοίς όρεσι. χ.αϊ ξυνέβη όπως είχασεν * οί μεν 
γάρ πολλοί αυτών άπήλ&ον, αί φνλαχαί di εγχ.ατ έμειναν.

8 χ.αϊ επί τούτους ευ&υς άναλαβών τούς τε τοξότας χ.αϊ τάς 
τών άχοντιστών τάξεις χαϊ τών οπλιτών όσοι χουφότεροι 20 
επήγαγεν. οϊ di ούχ. εμειναν βαλλόμενοι, αλλά ελιπον τό 
χωρίον ' χαϊ ^λέξανόρος ύπερβαλών τά στενά πρός τή πό- 
λει χατεστρατοπέόευσε.

28 Καί ενταΰ&α άφιχνοΰνται παρ αυτόν Σελγέων πρέ
σβεις. οϊ όέ είσι χαϊ αυτοί Πισίόαι βάρβαροι χ.αϊ πόλιν 25 
μεγάλην οίχοΰσι χαί αυτοί μάχιμοί εϊσιν’ ότι di πολέμιοι 
τοίς Τερμησσεΰσιν εχ παλαιοΰ ετύγχανον, υπέρ φιλίας 
πρός Λλέξανόρον πεπρεσβευμένοι ήσαν. χαϊ πρός τού
τους σπένόεται ^λέξανόρος, χ.αϊ εχ τούτου πιστοίς ες

2 άπαντα εχρήσατο. τήν Τερμησσον di άπέγνω ελείν άν εν 30 
ολίγο) χρόνω, άλλ^ επί — αγαλασσοΰ εστέλλετο. ήν di χ.αϊ 
αυτή ού μιχ.ρά πόλις' Πισίόαι χαϊ ταύτην ωχ.ουν, χαί 
εόόχουν πάντων Πισιόών μαχίμων όντων αύτοί είναι οί

3 Ύιρμηοσον S cl. Sleph. Byz.: Ίιλμωσόν. — 11 Τιομηασίϊί et 
postea S: Τιλμιασιϊ;. — 17 tixaotv S: ιιχαζιν.
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μαχιμώτατοτ καϊ τότε τόν λόφον τόν προ της πόλεως, 
οτι καί οντος ου μεϊον του τείχους οχυρός ές τό απο- 
μάχεσθαι ην, κατειληφότες προσέμενον. Αλέξανδρος όέ 3 
την μέν φάλαγγα τών Μακεδόνων τάττει ώόε. επί μέν 

5 του δεξιού κέρως, ϊνα καί αυτός έπετέτακτο, τους υπα- 
σπιστάς είχεν, έχομένους δέ τούτων τους πεζεταίρους 
εστε επί τό ευώνυμον παρατείνας, ώς εκάστοις τών 
στρατηγών η ηγεμονία της τάξεως έν τη τότε ημέρα ην.
επί δέ τφ εύωνύμω έπέταξεν ηγεμόνα Μμύνταν τον Αρ- 4 

10 ραβαίου. προετάχθησαν δέ αυτώ του μέν δεξιού κέρως
οϊ τε τοξόται καί οί Αγριάνες, του δέ ευωνύμου οί 
άκοντισταϊ οί Θράκες, ών ηγείτο —ΐτάλκης' οί γάρ ιπ
πείς αυτώ ουκ ωφέλιμοι έν τή δυσχωρία ήσαν. τοίς 
Πισίδαις δέ καί Τερμησσεϊς προσβεβοηθηκότες ξυνετά- 

15 ξαντό.
'Ήδη δέ οί άμφ' Αλέξανδρον προσβεβληκότες τώ δρει 5 

όπερ κατεϊχον οί Πισίδαι κατ3 αυτό το άποτομώτατον 
της ανόδου ησαν, καϊ έν τοΰτφ έπιτίθενται αύτοΊς οί βάρ
βαροι λόχοις κατά κέρας έκάτερον η σφίσι μέν ευπροσο- 

20 δώτατον ήν, τοϊς πολέμιοις δέ χαλεπωτάτη ή πρόσβασις. 
καί τους μέν τοξότας, οία δή ούτε ακριβώς ώπλισμένους 
καί πρώτους πελάσαντας, έτρέψαντο' οί δέ Αγριάνες 6 
έμειναν, έγγυς γάρ ήδη καί ή φάλαγξ τών Μακεδόνων 
προσήγε καί προ αυτής Αλέξανδρος έφαίνετο. ώς δέ έν 

25 χερσίν ή μάχη έγένετο, γυμνοί τε οί βάρβαροι όντες όπλί- 
ταις προσεφέροντο καί πάντη κατατιτρωσκόμενοι επιπτον, 
ένταΰθα δή έγκλίνουσι. καί άπέθανον αϊτών ές πεντα- 7 
κοσίους. κουφοί γάρ όντες καί έμπειροι τών χωρίων ου 
χαλεπώς άπεχώρουν' καί οί Μακεδόνες διά βαρύτητα τών 

30 όπλων καί απειρίαν τών οδών ού θαρραλέοι ές το διώ-
κειν ήσαν, Αλέξανδρος δέ έχόμενος τών φευγόντων τήν 8 
πόλιν αύτών αίρεϊ κατά κράτος, τών δέ ξύν αυτώ Κλέ- 
ανδρός τε ό στρατηγός τών τοξοτών αποθνήσκει καί τών 
άλλων άμφϊ τούς εϊκοσιν. Αλέξανδρος όέ έπϊ τούς άλ- 

35 λους Πισίδας ήγε' καϊ τά μέν τινα τών φρουρίων βία 
έξεϊλε, τά όέ ομολογία προσηγάγετο.
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29 Εντεύθεν δέ ηει έπί Φρυγίας παρά την λίμνην η 
όνομα 'Ασκανία, έν η άλες πηγνυνται αυτόματοι, καί τού- 
τοις χρώνται οί επιχώριοι, ουδέ θαλάσσης τι επί τούτω 
δέονται· καί ατρικνεϊται ές Κελαινάς πεμπταϊος. έν δέ 
ταΐς Κελαιναϊς άκρα ην πάντη απότομος, καί ταύτην 5 
ιρυλακη κατεϊχεν έκ τον σατράπου της Φρυγίας Κάρες

2 μέν χίλιοι, Ελληνες δέ μισθοφόροι εκατόν, καί ουτοι 
πρεσβεύονται παρ Αλέξανδρον, έπαγγελλόμενοι, εΐ μη 
άερίκοιτό σερισι βοήθεια έν ημέρα ή ξυνέκειτο, φράσαντες 
την ημέραν, ότι παραδώσουσι τό χωρίον. καί εδοξε ταύτα ίο 
'Αλεξάνδρω ώφελιμώτερα ή πολιορκεϊν άπορον πάντη

3 προσφέρεσθαι την άκραν. πρός μέν δη ταΐς Κελαιναϊς 
φυλακήν καταλείπει στρατιώτας ές χιλίονς καί πεντακο- 
σίους. μείνας δέ αυτού ημέρας δέκα καί σατράπην άπο- 
δείξας Φρυγίας 'Αντίγονον τόν Φιλίππου, έπί δέ τούς 15 
συμμάχους άντ' έκείνον στρατηγόν Βάλακρον τόν 'Αμύντου 
επιτάξεις, αυτός έπί Γορδίου έστέλλετο. καί Παρμενίωνι 
έπέστειλεν, άγοντα άμα οί την δύναμιν έκεϊσε απαντάν'

4 καί άπήντα ξύν τη δυνάμει Παρμενίων. καί οί νεόγαμοι 
δέ οί έπί Μακεδονίας σταλέντες εις Γόρδιον ηκον καί 20 
ξύν αυτοις άλλη στρατιά καταλεχθεϊσα, ην ηγε Πτολε
μαίος τε ό Σε λεύκου καί Κοϊνος ό Πολεμοκράτους καί 
Μελέαγρος ό Νεοπτολέμου, πεζοί μέν Μακεδόνες τρισχί- 
λιοι, ιππείς δέ ές τριακοσίους καί Θεσσαλών ιππείς δια
κόσιοι, Ηλειων δέ εκατόν καί πεντήκοντα, ών ηγείτο 25 
Άλκίας ό 'Ηλεϊος.

5 Τό δέ Γόρδιον εστι μέν της Φρυγίας της έφ' Ελλη
σπόντου, κεΐται δέ έπί τψ Σαγγαρίφ ποταμιό' τού δέ 
Σαγγαρίου ειί μέν πηγαί έκ Φρυγίας εισίν, αυτός δέ διά 
της Θρακών τον Βι&υνών χώρας έξίησιν εις τόν Ευξεινον 30 
πόντον, ένταύ&α καί^Αύληναίων πρεσβεία παρ' Αλέξαν
δρον άιρίκετο, δεόμενοι 'Αλεξάνδρου άιρεΐναί σιρισι τούς 
αιχμαλιότους, οι έπί Γρανικω ποταμω έλήφ&ησαν 'Αθη
ναίων ξυστρατευόμενοι τοΐς Πέρσαις καί τότε έν Μακε-

• 28 τω Σηγγαρίω ποτπμψ Κγ: τον Σαγγαρίον ποταμού.
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δονία ξυν τοϊς δισχιλίοις δεδεμένοι ησαν' καί υπέρ αυτών 6 
αζτραζτοί έν τώ τότε άπηλ&ον. ου γάρ έδόκει άσεραλές 
είναι Αλεξάνδρα) ετι συνεστώτος του προς τον Πέρσην 
πολέμου άνεϊναί τι του ερόβου τοϊς Έλλησιν οσοι εναντία

5 τη Ελλάδι στρατεύεσ&αι υπέρ τών βαρβάρων ουκ άπη- 
ξίωσαν · άλλ^ αποκρίνεται, έπειδάν τά παρόντα καλώς γέ- 
νηται, τότε ηκειν υπέρ τών αυτών πρεσβευομένους.

Arrianus. 4



APPIANO Y

AN AB AIE ΡΣ ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΥ

ΒΙΒΛϊΟΝ ΛΕΥΤΕΡΟΝ.

1 Έκ δέ τούτον Μέμνων τον τε ναυτικόν παντός ηγεμών 
έκ βασιλέως Ααρείου κα&εστηκώς καί της παράλιον ξυμ- 
πάσης, ώς ες Μακεδονίαν τε καί την Ελλάδα άΐίοστρέψων 
τόν πόλεμον, Χίον μεν λαμβάνει προδοσία ένδοίλεϊσαν' 
εν&εν δέ έπί Αέσβον πλενσας, ώς ου προσειχον αυτώ οί 5 
Μιτυληναϊοι, τάς άλλας πόλεις της Αέσβον προσηγάγετο.

2 ταντας δέ παραστησάμενος καί προσοχών τη Μιτυληνη 
την μέν πόλιν χάρακι διπλώ έκ θαλάσσης εις θάλασσαν 
απετείγ^ισε, στρατόπεδα δέ πέντε έποικοδομησάμενος της 
γης έκράτει ον χαλεπώς. καί μέρος μέν τι τών νεών τόν 10 
λιμένα αυτών έφύλασσε, τάς δέ έπί την άκραν της Αέσβον 
τό Σίγριον, ένα η προσβολή μάλιστα έστι ταίς από τε 
Χίου καί Γεραιστοΰ καί Μαλέας δλκάσιν, άποστείλας τόν 
παράπλονν έν φυλακή εϊχεν, ώς μη τινα ωφέλειαν κατά

3 θάλασσαν γίγνεσ&αι τοίς Μιτυληναίοις. καί έν τοντω 15 
αυτός μέν νόσω τελευτά, καί είπερ τι άλλο, καί τούτο έν 
τώ τότε έβλαψε τά βασιλέως πράγματα. Αυτοφραδάτης 
δέ καί Φαρνάβαζος ό Αρταβάζον, οτφ καί έπέτρεψε τε
λευτών ό Μέμνων την αυτοΰ αρχήν έστε Ααρεϊόν τι υπέρ 
αυτής γνώναι, άδελφιδώ αυτοΰ οντι, ουτοι τη πολιορκία 20

4 ουκ άρρώστως προσέκειντο. καί οί ΜιτυληναΊοι της τε 
γης ειργόμενοι καί από θαλάσσης πολλαϊς ναυσίν έφορ-

11 αντών] αντίο S. — 13 (<7ΐοστείλας Ρορρο: άποκλείσας. 
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μοΰσαις φρουρούμενοι πέμψαντες παρά τον Φαρνάβαζον 
ομολογίας έποιήσαντο, τονς μεν ξένους τους παρ' 'Αλεξ
άνδρου σφίσι κατά συμμαχίαν ήκοντας άπελθεΐν, Μιτυ- 
ληναίους δέ καθελεΐν μέν τάς προς 'Αλέξανδρόν σφισι 
γενομένας στήλας, ξυμμάχους δέ είναι Ααρείου κατά την 
ειρήνην τήν επ' 'Ανταλκίδου γενομένην προς βασιλέα Αα- 
ρείον, τους φυγάδας δέ αυτών κατιέναι έπί τοΐς ήμίσεσι 
τών τότε όντων οτε έφυγον. έπί τούτοις μέν δή ή ξύμβασις 5 
τοΐς Μιτυληναίοις πρός τούς Πέρσας ξυνέβη. Φαρνάβα- 
ζος δέ καί Αύτοφραδάτης, ώς παρήλθον άπαξ εί'σω τής 
πόλεως, φρουράν τε ές αυτήν είσήγαγον καί φρούραρχον 
επ' αυτή Αυκομήδην 'Ρόδιον, καί τύραννον έγκατέστησαν 
τή πόλει Αιογένην, ένα τών φυγάδων’ χρήματά τε εισέ- 
πραξαν τούς Μιτυληναίονς τά μέν βία άφελόμενοι τούς 
έχοντας, τά δέ ές τό κοινόν έπιβαλόντες.

Ταύτα δέ διαπραξάμενοι Φαρνάβαζος μέν έπλει έπί 2 
Αυκίας άγων τούς μισθοφόρους, Λύτοφραδάτης δέ έπί 
τάς άλλας νήσους. καί έν τούτω καταπέμπει Ααρεΐος 
Θυμώνδαν τόν Μέντορος, αυτόν μέν τούς ξένους παρά 
Φαρναβάζου ΐταραληψόμενον καί άνάξοντα παρά βασιλέα, 
Φαρναβάζω δέ έρούντα άρχειν όσων Μέμνων ήρχε. καί 2 
παραδούς τούτω τούς ξένους Φαρνάβαζος επλει παρ' 
Λύτοφραδάτην έπί τάς ναύς. ώς δέ όμού έγένοντο, δέκα 
μέν ναύς στέλλουσιν έπί τάς Κυκλάδας νήσους Αατάμην 
άνδρα Πέρσην άγοντα, αυτοί δέ ναυσίν εκατόν έπί Τενέ
δου έπλευσαν κατακομισθέντες δέ τής Τενέδου εις τόν 
βόρειον καλούμενον λιμένα πέμπουσι παρά τούς Τενε- 
δίους καί κελεύουσι τάς στήλας τάς πρός 'Αλέξανδρον καί 
τούς'Έλληνας γενομένας σφίσι, ταύτας μέν καθελεΐν, πρός 
Ααρεΐον δέ άγειν τήν ειρήνην ΐ'ν έπί 'Ανταλκίδου Ααρείω 
συνέθεντο. Τενεδίοις δέ τά μέν τής εύνοιας ές Άλέξαν- 3 
δρόν τε καί τούς'Έλληνας έποίει μάλλον' έν δέ τώ παρόντι 
άπορον άλλως έδόκει ότι μή προσχωρήσαντας τοΐς Πέρ- 
σαις σώζεσθαι’ έπεί ουδέ Ήγελόχω, ότω προσετέτακτο 
ύπ' 'Αλεξάνδρου αύθις ξυναγαγεΐν δύναμιν ναυτικήν, τοσ- 
αύτη ξυνηγμένη ήν ώς δι' ολίγου προσδοκάν έσεσθαι άν 

4* 



52 ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΥ

σφισι παρ' αυτού τινά ωφέλειαν, ούτω μέν δη οι αμφϊ 
Φαρνάβαζον τούς Τενεδίους φόβω μάλλον η έ&έλοντας 
παρεστήσαντο.

4 Έν όέ τούτω Πρωτέας ό Ανδρονίκου έτύγχανε μέν 
ξνναγαγών έξ Εύβοιας τε καϊ Πελοπόννησου ναύς μακράς 5 
υπό Αντιπάτρου τεταγμένος, ώς είναι τινα τοϊς τε νήσοις 
φυλακήν και αυτή τη Έλλάδι, ει, κα&άπερ έξηγγέλλετο, 
έπιπλέοιεν οί βάρβαροι' πυ&όμενος δέ Λατάμην περ'ι 
Σίφνον όρμειν δέκα ναυσίν, αυτός εχων πεντεκαίδεκα

5 νυκτος ανάγεται άπό Χαλκίδας της έπϊ τώ Εύρίποι' καϊ 10 
προσοχών έω&εν Κύ&νω τη νήσψ την μέν ημέραν αυτού 
αύλίζεται, ώς σαφέστερόν τε διαπυ&έσ&αι τά περί τών 
δέκα νεών καϊ άμα έν νυκτϊ φοβερώτερον προσπεσεϊν τοϊς 
Φοίνιξιν' ώς δέ έμα&ε σαφώς τόν Λατάμην ξύν ταϊς 
ναυσίν έν Σίφνο) όρμούντα, έπιπλεύσας έτι νυκτος υπ' 15 
αυτήν την εω καϊ άπροσδοκητοις έπιπεσών οκτώ μέν ναύς 
αυτοϊς ανδράσιν έλαβε' Λατάμης δέ μετά δυοϊν τριηροϊν 
έν τη πρώτη προσμίξει τών άμα Πρωτέα νεών υπεκφυ
γών άπεσώ&η πρός τό άλλο ναυτικόν.

3 Αλέξανδρος δέ ώς ές Γόρδιον παρηλ&ε, πό&ος λαμ- 20 
βάνει αυτόν άνελ&όντα ές την άκραν, ϊνα καϊ τά βασί
λεια ην τά Γορδίου καϊ τού παιδός αυτού Μίδου, την 
άμαξαν ίδεϊν τού Γορδίου καί τού ζυγού της άμάξης τόν

2 δεσμόν, λόγος δέ περί της άμάξης εκείνης παρά τοϊς 
προσχώροις πολύς κατείχε, Γόρδιον είναι τών πάλαι Φρυ- 25 
γών άνδρα πένητα καϊ όλίγην είναι αυτώ γην έργάζεσ&αι 
καί ζεύγη βοών δύο' καϊ τώ μέν άροτριάν, τώ δέ άμα-

3 ξεύειν τόν Γόρδιον. καί ποτέ άρούντος αυτού έπιπτηναι 
έπϊ τόν ζυγόν αετόν καϊ έπιμεϊναι εστε έπϊ βουλυτόν 
κα&ήμενον τόν δέ έκπλαγέντα τη οιβει Ιέναι κοινώσοντα 30 
υπέρ τού &είου παρά τούς Τελμισσέας τούς μάντεις' 
είναι γάρ τούς Τελμισσέας σοφούς τά ΰεϊα έξηγεϊσ&αι, 
καί σφισιν από γένους δεδόσ&αι αυτοϊς καί γυναιξϊ καί

4 παισί την μαντείαν, προσάγοντα δέ κώμη τινί τών Τελ-

10 άπο Pflugkius: ίηί. — 28 ιπιπτήναι Lobeckius: ιηιοτηναι. 
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μισσέων έντυχεϊν παρ&ένω υδρευόμενη καϊ πρός ταύτην 
είπεϊν όπως οί τό του αετού έσχε' την δέ, είναι, γάρ καϊ 
αυτήν του μαντικού γένους, &ύειν κελεύσαι τω dii τω 
βασιλεϊ, έπανελ^όντα εις τόν τόπον αυτόν' καί δεη&ηναι

5 γαρ αυτής Γόρδιον, την &υσίαν ξυνεπισπομένην οί αυτήν 
έξηγησασ&αι, &ύσαί τε όπως εκείνη υπετί&ετο τόν Γόρ- 
διον καί ξυγγενέσ&αι επί γάμφ τη παιδί καί γενέσ&αι 
αύτοΐν παϊδα Μίδαν ονομα. ηδη τε άνδρα είναι τόν Μί- 5 
δαν καλόν καί γενναϊον καί έν τούτω στάσει πιέζεσ&αι

10 έν σφίσι τούς Φρύγας, καί γενέσ&αι αυτοίς χρησμόν ότι 
άμαξα άξει αύτοϊς βασιλέα καί ότι ούτος αύτοϊς κατα- 
παύσει την στάσιν, έτι δέ περί αύτών τούτων βουλευο- 
μένοις έλ&εϊν τόν Μίδαν όμού τω πατρι καί τη μητρί 
καϊ έπιστηναι τη εκκλησία αύτη άμάξη. τούς δέ, ξυμβα- 6

15 λόντας τό μαντεϊον, τούτον εκείνον γνώναι όντα όντινα ό 
&εός αύτοϊς έφραζεν ότι άξει η άμαξα ‘ καϊ καταστησαι 
μέν αύτούς βασιλέα τόν Μίδαν, Μίδαν δέ αύτοϊς την 
στάσιν καταπαύσαι, καϊ την άμαξαν τού πατρός έν τη 
άκρα άναίλεϊναι χαριστήρια τψ Λιί τω βασιλεϊ έπί τού

20 αετού τη πομπή, πρός δέ δη τούτοις καί τόδε περί της 
άμάξης έμυ&εύετο, όστις λύσειε τού ζυγού της άμάξης τόν 
δεσμόν, τούτον χρηναι άρξαι της Ασίας. ην δέ ό δεσμός 7 
έκ φλοιού κρανείας, καί τούτου ούτε τέλος ούτε αρχή έφαί- 
νετο. Αλέξανδρος δέ ως άπόρως μέν είχεν έξευρεϊν λύσιν

25 τού δεσμού, άλυτον δέ περιιδεϊν ούκ η&ελε, μη τινα καί 
τούτο ές τούς πολλούς κίνησιν έργάσηται, οί μέν λέγονσιν 
ότι παίσας τω ξΐφει διέκοιβε τον δεσμόν καί λελύσ&αι 
έφη' Αριστόβουλος δέ λέγει έξελόντα τον έστορα τού 
ρυμού, δς ην τύλος διαβεβλημένος διά τού ρυμού διαμ-

30 πάξ, ξυνέχων τόν δεσμόν, έξελκύσαι έξω τού ρυμού τόν 
ζυγόν, όπως μέν δη έπράχ&η τά άμφϊ τω δεσμω τούτω 8 
Αλεξάνδρω ούκ έχω Ισχυρίσασ&αι, άπηλλάγη δ> ούν από 
της άμάξης αύτός τε καί οί άμφ3 αύτόν ώς τού λογίου 
τού έπί τη λύσει τού δεσμού ξυμβεβηκότος. καί γάρ καί

16 η αμαξα] αμαξα S. — χαταΰτΐ,σαι Vulcanius: Υ.αταατέοιιν. 
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της νυκτός εκείνες βρονταί τε καί σέλας έξ ουρανού έπε- 
σήμηναν' καΖ έπί τούτοις έ&υε τή υστεραία Αλέξανδρος 
τοΐς φήνασι &εοΐς τά τε σημεία καί τού δεσμού την 
λύσιν.

4 Αυτός δέ τή υστεραία έπ’ Αγκυρας της Γαλατικής 5 
έστέλλετο ' κάκεΐ αυτώ πρεσβεία άφικνεΐται Παφλαγόνων, 
τό τε ε&νος ένδιδόντων καί ές ομολογίαν ξνμβαινόντων ’ 
ές δέ την χώραν ξνν τή δυνάμει μη έσβαλεΐν έδέοντο.

2 τούτοις μέν δή προστάσσει Αλέξανδρος ύπακοΰειν Κάλα 
τώ σατράπη Φρυγίας, αυτός δέ έπί Καππαδοκίας έλάσας 10 
ξύμπασαν τήν έντός Αλυος ποταμού προσηγάγετο καί 
ετι υπέρ τόν Αλνν πολλήν ' καταστήσας δέ Καππαδοκών 
Σαβίκταν σατράπην αυτός προήγεν έπί τάς πύλας τάς

3 Κιλικίας, καί άφικόμενος έπί τό Κύρου τού ξνν Ξενο- 
φώντι στρατόπεδον, ώς κατεχομένας τάς πύλας φυλακαΐς 15 
ϊσχυραΐς είδε, Παρμενίωνα μέν αυτού καταλείπει σύν 
ταΐς τάξεσι τών πεζών όσοι βαρύτερον ώπλισμένοι ήσαν · 
αυτός δέ άμφϊ πρώτην φυλακήν άναλαβών τούς τε ύπα- 
σπιστάς καί τοΐς τοξότας καί τούς Αγριάνας προήγε τής 
νυκτός έπί τάς πύλας, ώς ού προσδεχομένοις τοΐς φύλαξιν 20

4 έπιπεσεΐν. καί προσάγων μέν ουκ ελα&εν, ές ίσον δέ 
αυτώ κατέστη ή τόλμα. οι γάρ φύλακες αισ&όμενοι 
Αλέξανδρον αυτόν προσάγοντα λιπόντες τήν φυλακήν 
ωχοντο φενγοντες. τη δέ υστεραία άμα τή έω ξύν τή 
δυνάμει 7ΐάση νπερβαλών τάς πύλας κατέβαινεν ές τήν 25

5 Κιλικίαν, καί ένταύ&α αγγέλλεται αυτώ Αρσάμης ότι 
πρόσ&εν μέν έπενόοι διασώζειν Πέρσαις τήν Ταρσόν, ώς 
δέ ύπερβεβληκότα ήδη τάς πύλας έπύ&ετο Αλέξανδρον 
έκλιπεΐν έν νώ έχειν τήν πόλιν δεδιέναι ουν τούς Ταρ- 
σέας μή έφ’ αρπαγήν τραπείς ούτω τήν άπόλειψιν τής 30

6 Ταρσού ποιήσηται. ταύτα άκούσας δρόμφ ήγεν έπϊ τήν 
Ταρσόν τούς τε ιππέας καϊ τών φιλών όσοι κουφότατοι, 
ώστε ό Αρσάμης μαίλών αυτού τήν ορμήν σπουδή φεύγει 
έκ τής Ταρσού παρά βασιλέα Ααρεϊον ουδέν βλάψας τήν 
πόλιν. 35

7 Αλέξανδρος δέ, ώς μέν Αριστοβούλιο λέλεκται, υπό 
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καμάτου ένόσησεν’ οί όέ εις τόν Κύόνον ποταμόν λέγουσι 
ρίψαντα νήξασθαι, έπιθυμήσαντα τον υόατος, ιόρώντα 
καί, καύματι έχόμενον. ό όέ Κνόνος ρεί όιά μέσης της 
πόλεως’ οια όέ τον Ταύρον όρους τών πηγών οϊ άνι- 
σχονσών καί όιά χώρον καθαρού ρέων, ψυχρός τέ έστι και 
τό νόωρ καθαρός’ σπασμώ τε ονν έχεσθαι Αλέξανόρον 8 
καί θέρμαις ισχνραίς καί αγρυπνία ξυνεχεϊ. καϊ τούς μέν 
άλλους ιατρούς ούκ οϊεσθαι είναι βιώσιμου · Φίλιππον όέ 
Ακαρυάυα, ιατρόν ξυυόυτα Αλεζάνόροι καί τά τε άμφϊ 
ιατρικήν ές τά μάλιστα' πιστενόμενον καί τά άλλα ονκ 
άόόκιμον έν τώ στρατώ όντα, καθήραι έθέλειυ Αλέζαν- 
όρον φαρμάκφ’ καί τόν κελεύειν καθήραι. τόν μέν όή 9 
παρασκευάζειν τήν κύλικα' έν τούτω όέ Αλεξάυόρω όοθή- 
ναι επιστολήν παρά Παρμευίωυος φυλάξασθαι Φίλιππον’ 
άκούειυ γάρ όιεφθάρθαι υπό Ααρείου χρήμασιυ ώστε 
φαρμάκφ άποκτεϊναι Αλέξαυόρου. τόν όέ, άναγνόντα τήν 
επιστολήν καί έτι μετά χείρας έχοντα αυτόν μέν λαβείυ 
τήν κύλικα έν ή ήν τό φάρμακον ’ τήν επιστολήν όέ τώ 
Φιλίππω όονναι άναγυώυαι. καί όμού τόν τε Αλέξαυόρου 10 
πίνειν καί τόν Φίλιππον άυαγιγυώσκειυ τά παρά του 
Παρμενίωνος. Φίλιππον όέ ευθύς ένόηλον γευέσθαι ότι 
καλώς οϊ έχει τά του φαρμάκου' ου γάρ έκπλαγήναι πρός 
τήν επιστολήν, αλλά τοσόνόε μόνον παρακαλέσαι Αλέζαυ- 
όρον, καί ές τά άλλα οϊ πείθεσθαι όσα έπαγγέλλοιτο’ 
σωθήσεσθαι γάρ πειθόμευου. καί τόν μέν καθαρθήυαί 11 
τε καϊ ραίσαι αυτώ τό νόσημα, Φίλιππο) όέ έπιόεϊξαι 
ότι πιστός έστιν αυτώ φίλος, καί τοίς άλλοις όέ τοίς 
άμφά αυτόν ότι αυτοϊς τε τοϊς φίλοις βέβαιος εις τό ανύ
ποπτου τυγχάνει ών καί πρός τό άποθαυείν έρρωμένος.

Εκ όέ τούτου Παρμενίωνα μέν πέμπει έπϊ τάς άλλας 5 
πύλας, αϊ όή όρίζουσι τήν Κιλίκων τε καϊ Ασσυριών χώ
ραν, προκαταλαβεϊν καϊ φυλάσσειυ τήν πάροόον, όούς 
αυτώ τών τε Συμμάχων τούς πεζούς καϊ τούς "Ελληυας 
τούς μισθοφόρους καϊ τούς Θρακας, ών Σιτάλκης ηγείτο, 
καϊ τούς ιππέας όέ τούς Θετταλούς. αυτός όέ ύστερος 2 
άρας έκ Ταρσού τή μέν πρώτη ές Αγχίαλον πόλιν αφι-
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κνείται. ταύτην δέ Σαρδανάπαλον κτίσαι τόν Ασσύριον 
λόγος' καί τώ περιβόλη) δέ καί τοίς ^εμελίοις τών τειχών 
δήλη έστί μεγάλη τε πόλις κτισ&εΐσα καί έπί μέγα έλ-

3 &ούσα δυνάμεως. καί τό μνήμα τον Σαρδαναπάλου εγγύς 
ην τών τειχών τών 'Αγχιάλου' καί αύτός έφειστήκει επ 5 
αύτιύ Σαρδανάπαλος συμβεβληκώς τάς χείρας αλληλαις ως 
μάλιστα ές κρότον συμβάλλονται, καί επίγραμμα έπεγέ- 
γραπτο αιτώ Ασσυρία γράμματα' οί μέν Ασσύριοι καί 
μέτρον εφασκον έπεϊναι τη) έπιγράμματι, ο δέ νους ην

4 αυτώ όν έφραζε τά έπη, ότι Σαρδανάπαλος ό Ανα- 10 
κυνδαράξου παίςΑγχίαλον καί Ταρσόν έν ημέρα 
μια έδείματο. σύ δέ, ώ ξένε, έσ&ιε καί πίνε 
καί π αίζε, ώς τ άλλα τά ανθρώπινα ούκ όντα 
τούτου άξια' τόν ψόφον αίνισσόμενος όνπερ αί χείρες 
έπί τώ κράτη) ποιούσΓ καί τό παίζε ραδιουργότερον έγ- 15 
γεγράφ&αι έφασαν τώ Ασσυρίψ όνόματι.

5 Έκ δέ της Αγχιάλου ές Σόλους αφίκετο ’ καϊ φρου
ράν έσήγαγεν ές Σόλους καί έπέβαλεν αύτοϊς τάλαντα 
αργυρίου διακόσια ζημίαν, ότι πρός τούς Πέρσας μάλλον

6 τι τόν νουν είχον. εν&εν δέ άναλαβών τών μέν πεζών 20 
τώ)ν Μακεδόνων τρεις τάξεις, τούς τοξότας δέ πάντας καί 
τούς Αγριάνας έξελαύνει έπϊ τούς τά όρη κατέχοντας 
Κίλικας. καϊ έν επτά ταίς πάσαις τμέραις τούς μέν βία 
έξελών, τούς δέ ομολογία παραστησάμενος έπανήκεν ές

1 τούς Σόλους. καί ένταύ&α μαν&άνει Πτολεμαίον καϊ 25 
Ασανδρον ότι έκράτησαν^Οροντοβάτου του Πέρσου, ός την 
τε άκραν της Αλικαρνασσού έφύλασσε καί Μύνδον καί 
Καύνον καί Θήραν καϊ Καλλίπολιν κατείχε' προσήκτο δέ 
καϊ Κω καϊ Τριόπιον. τούτον ήττήσ&αι έγραφον μάχη 
μεγάλη · καϊ άπο&ανείν μέν τών άμφ3 αύτόν πεζούς ές 30 
έπτακοσίους καϊ ιππέας ές πεντήκοντα, άλώναι δέ ούκ

8 έλάττους τών χιλίων. Αλέξανδρος δέ έν Σόλοις &ύσας τε 
τώ Ασκληπιψ καί πομπεύσας αύτός τε καϊ ή στρατιά 
πάσα καϊ λαμπάδα έπιτελέσας καϊ αγώνα διάγεις γυμνι-

18 έσηγαγιρ Pflugkius: ΐπήγαχίν.
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κόν καί μουσικόν Σολεύσι μέν δημοκρατεϊσ^αι εδωκεν’ 
αυτός δέ άναζεύξας εις Ταρσόν τους μέν ιππέας απέ- 
στειλε Φιλώτα δούς άγειν δια του 'Λληίου πεδίου έπϊ 
τόν ποταμόν τόν Πΰραμον * αυτός δέ συν τοΐς πεζοϊς καί 9 

5 τη 'ίλη τη βασιλική ές Μάγαρσον ηκε καί τη Ά&ηνά τη 
Μαγαρσίδι ε&υσεν. έντεύ&εν δέ ές Μάλλον άφίκετο καί 
Άμφιλόχω όσα ηρωι ένήγισε. και στασιάζοντας καταλα- 
βών την στάσιν αυτοις κατέπαυσε’ καϊ τους φόρους ούς 
βασιλεϊ Λαρείω άπέφερον άνηκεν, ότι Άργείων μέν Μαλ- 

10 λωταϊ άποικοι ησαν, αυτός δέ απ' 'Άργους των Ήρακλει- 
δών είναι ηξίου.

"Ετι δέ έν Μαλλώ όντι αυτώ) αγγέλλεται Ααρεϊον έν 6 
Σώχοις ξύν τη πάση δυνάμει στρατοπεδεύειν. ό δέ χώρος 
ουτος έστι μέν της Ασσυρίας γης, απέχει δέ τών πυλών 

15 τών Ασσυριών ές δυο μάλιστα στα&μούς. εν&α δη ξυν- 
αγαγών τούς εταίρους φράζει αυτοϊς τά έξηγγελμένα υπέρ 
Ααρείου τε καϊ της στρατιάς της Ααρείου. οί δέ αυτό- 
&εν ώς είχεν άγειν έκέλευον. ό δέ τότε μέν έπαινέσας 2 
αυτούς διέλυσε τόν ξΰλλογον' τη δέ υστεραία προηγεν ώς 

20 έπί Ααρεϊόν τε καϊ τούς Πέρσας. δευτεραϊος δέ ύπερβα- 
λών τάς πύλας έστρατοπέδευσε πρός Μυριάνδρφ πόλεΓ 
καϊ της νυκτός χειμών έπιγίγνεται σκληρός καϊ ύδωρ τε 
έξ ουρανού καϊ πνεύμα βίαιον ’ τούτο κατέσχεν έν τώ 
στρατοπέδω Αλέξανδρον.

25 Ααρεϊος δέ τέως μέν ξύν τη στρατιά διέτριβεν, έπι- 3 
λεξάμενος της Ασσυρίας γης πεδίον πάντη άναπεπταμέ- 
νον καϊ τώ τε πλή&ει της στρατιάς έπιτήδειον καί ένιπ- 
πάσασ&αι τη ίππω ξύμφορον. καϊ τούτο τό χωρίον 
ξυνεβούλευσεν αυτώ μη άπολιπεϊν Άμύντας ό Άντιόχου, 

30 ό παρ' Αλεξάνδρου αύτόμολος. είναι γάρ την ευρυχωρίαν 
πρός τού πλήθους τε καϊ της σκευής τών Περσών. καϊ 
έμενε Ααρεϊος. ώς δέ 'Αλεξάνδρω πολλή μέν έν Ταρσω 4 
τριβή έπϊ τη νόσω έγίγνετο, ουκ ολίγη δέ έν Σόλοις, ΐνα 
έ$υέ τε καί έπόμπευε, καί έπϊ τούς ορεινούς Κίλικας

5 scribebatur Μαγαρσόν. — 19 προηγιν Sclim: προσήχι^. 
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διέτριψεν έξελάσας, τούτο έσφηλε Ααρεϊον της γνώμης’ 
καϊ αυτός τε οτι περ ήδιστον ήν δοξασθέν, ες τοΰτο ουκ 
άκουσίως ύπήχθη, καϊ υπό τών καθ^ ηδονήν ξυνόντων τε 
καϊ ξυνεσομένων έπϊ κακώ τοϊς άεϊ βασιλεύουσιν έπαιρό- 
μενος εγνω μηκέτι Αλέξανδρον έθέλειν προϊέναι του 5

5 πρόσω' άλλ’ όκνεϊν γάρ πυνθανόμενον ότι αυτός προσ- 
άγοι' καταπατήσειν τε τή ϊππω τών Μακεδόνων τήν στρα
τιάν άλλος άλλοθεν αυτώ έπαίροντες ελεγον. καίτοι γε 
Αμύντας ήξειν τε Αλέξανδρον ίσχυρίζετο όπου αν πύθη-

6 ται Ααρεϊον οντα, καϊ αυτού προσμένειν έκέλευεν. αλλά 10 
τα γείρω μάλλον, ότι καϊ έν τώ παραυτίκα ήδίω ακοΰσαι 
ήν, έπειθε' καί τι καϊ δαιμόνιον τυχόν ήγεν αυτόν εις 
εκείνον τόν χώρον ου μήτε έκ της ίππου πολλή ωφέλεια 
αυτώ) έγένετο, μήτε έκ του πλήθους αυτού τών τε ανθρώ
πων καϊ τών ακοντίων τε καϊ τοξευμάτων, μηδέ τήν λαμ- 15

7 πρότητα αυτήν τής στρατιάς έπιδείξαι ήδυνήθη, άλλα 
Αλεξάνδρω τε καϊ τοίς άμερ αυτόν εύμαρώς τήν νίκην 
παρέδωκεν. έχρήν γάρ ήδη καϊ Πέρσας πρός Μακεδόνων 
άφαιρεθήναι τής Ασίας τήν αρχήν, καθάπερ ουν Μήδοι 
μέν πρός Περσών άφηρέθησαν, πρός Μήδων δέ ετι εμ- 20 
προσθεν Ασσΰριοι.

γ Ύπερβαλόον δή τό όρος Ααρεϊος τό κατά τάς πύλας 
τάς Αμάνικάς καλουμένας ώς έπϊΑ,σσόν προήγε' καϊ έγέ
νετο κατόπιν Αλεξάνδρου λαθών, τήν δέ Ισσόν κατασχών, 
όσους διά νόσον ύπολελειμμένους αυτου τών Μακεδόνων 25 
κατέλαβε, τούτους χαλεπώς αΐκισάμενος απέκτεινεν' ές 
δέ τήν ύστεραίαν προυχώρει έπϊ τόν ποταμόν τόν Πίνα-

2 ρον. καϊ Αλέξανδρος ώς ήκουσεν έν τώ όπισθεν αυτου 
οντα Ααρεϊον, έπεϊ ου πιστός αυτώ ό λόγος έφαίνετο, 
αναβιβάσας εις τριακόντορον τών εταίρων τινάς άποπέμ- 30 
πει οπίσω έπϊ ’ίσσόν, κατασκειβ ο μένους εί τά όντα εξαγ
γέλλεται. οϊ δέ αναπλεύσαντες τή τριακοντόρω, ότι κολπώ- 
δης ήν ή ταύτη θάλασσα, μάλλον τι ευπετώς κατέμαθον

8 ’ίλιγον Vulcanius: ιτιίλιγορ — χαίτοι γι] χαίτοι ο ye S. — 
16 αίτην Κγ: «υτ^ς.
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αυτόν στρατοπεδεύοντας τους Πέρσας' καί άπαγγέλλουσιν 
Αλεξάνδρα) έν χερσίν είναι, Ηαρεϊον.

'0 δέ συγκαλέσας στρατηγούς τε καί ιλάρχας καί τών 3 
ξυμμάχων τούς ηγεμόνας παρεκάλει ύλαρρεϊν μέν έκ τών 

5 ηδη σφίσι καλώς κεκινδυνευ  μένων καί 'ότι πρός νενικημέ- 
νους ό αγών νενικηκόσιν αύτοϊς έσται καί ότι ό έλεος υπέρ 
σφών στρατηγεϊ άμεινον, έπί νουν Λαρείω άγαγών καίλ- 
εϊρξαι την δΰναμιν έκ της ευρυχωρίας ές τα στενόπορα, ένα 
σφίσι μέν ξύμμετρον τό χωρίον άναπτύξαι την φάλαγγα, 

10 τοϊς δέ άχρεϊον τό πλήθος ότι έσται τη μάχη, ούτε τά σώ
ματα ούτε τάς γνώμας παραπλησίοις. Μακεδόνας τε γάρ 4 
Πέρσαις και Μήδοις, έκ πάνυ πολλοΰ τρυφώσιν, αυτούς 
έν τοϊς πόνοις τοϊς πολεμικοϊς πάλαι ηδη μετά κινδύνων 
ασκούμενους, άλλως τε καί δούλοις άνίλρώποις έλευ&έ- 

15 ρους, ές χεϊρας ηξειν' όσοι τ ε'Έλλην ες'Έλλησ ιν, ούχ υπέρ 
τών αυτών μαχεϊσ&αι, αλλά τούς μέν ξύν Λαρείω, έπί 
μισ&ώ καί ουδέ τούτω πολλώ κινδυνεύοντας' τούς δέ ξύν 
σφίσιν, υπέρ της 'Ελλάδος έκόντας αμυνόμενους, βαρβά- 5 
ρων τε αύ Θρακας καί Παίονας καί Ελλυριους και Αγριά- 

20 νας τούς εύρωστοτάτους τε τών κατά την Ευρώπην και 
μαχιμωτάτους πρός τά άπονώτατά τε καί μαλακώτατα 
της Ασίας γένη άντιτάξεσ&αΐ' έπί δέ Αλέξανδρον άντι- 
στρατηγεϊν Λαρείω. ταΰτα μέν ουν ές πλεονεξίαν τοΰ 6 
άγώνος έπεξηει. τά δέ ά&λα ότι μεγάλα έσται σφίσι 

25 τοΰ κινδύνου έπεδείκνυεν. ού γάρ τούς σατράπας τούς 
Παρειού έν τώ τότε κρατήσειν, ουδέ την 'ίππον την έπί 
Γρανικώ ταχέλεϊσαν, ουδέ τούς δισμυρίους ξένους τούς 
μισ&οφόρους, αλλά Περσών τε ό τιπερ όφελος καί Μ,ηδων 
καί όσα άλλα ε&νη Πέρσαις καί Μήδοις ύπήκοα έποικεί

30 την Ασίαν καί αυτόν μέγαν βασιλέα παρόντα, καί ώς 
ούδέν ύπολειφ&ήσεταί σφισιν έπί τώδε τώ άγώνι ότι μη 
κρατεϊν της Ασίας ξυμπάσης καί πέρας τοϊς πολλοϊς πό- 
νοις έπι&εϊναι. έπί τούτοις δέ τών τε εις τό κοινόν ξύν 7 
λαμπρότητι ηδη πεπραγμένων ύπεμίμνησκε καί εί δη τιρ

22 αντιτάξισ&αι Κγ : ύντιτάξαΰ^αι. 
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ιδία τι διαπρεπές ες κάλλος τετολμημένον, όνομαστί έκα
στον έπί τώ έργω άνακαλών. καί τό αυτου ουκ ακίνδυ-

8 νον έν ταΐς μάχαις ώς άνεπαχ&έστατα έπεξήει. λέγεται 
δέ καί Ξενοφώντος καί τών άμα Ξενοφώντι μυρίων. ές 
μνήμην έλ&εΐν, ώς ουδέν τι ούτε κατά πλή&ος ούτε κατά 5 
τήν άλλην άξίωσιν σφίσιν έπεοικότες, ουδέ ιππέων αυτούς 
παρόντων Θεσσαλών, ουδέ Βοιωτών η Πελοποννησίων, 
ουδέ Μακεδόνων ή Θρακών, ουδ' όση άλλη σφίσιν "ίππος 
ξυντέτακται, ουδέ τοξοτών ή σφενδονητών, ότι μη Κρητών 
ή "Ροδίων ολίγων, καί τούτων έν τώ κινδύνω υπό Ξένο- 10

9 φώντος αυτοσχεδιασ&έντων, οί δέ βασιλέα τε ξύν πάση 
τή δυνάμει πρός Βαβυλώνι αυτή έτρέψαντο καί έ^νη 
όσα κατιόντων ές τόν Εύξεινον πόντον κα^ οδόν σφισιν 
έπεγένετο νικώντες έπήλ&ον’ όσα τε άλλα έν τώ τοιώδε 
προ τών κινδύνων ές παράκλησ ιν άνδράσιν άγα&οίς έξ 15 
άγαμου ήγεμόνος παραινεΐσ&αι είκός. οι δέ άλλος άλλο- 
&εν δεξιούμενοΐ τε τόν βασιλέα καί τώ λόγω έπαίροντες 
άγειν ήδη έκέλευον.

8 '0 δέ Τότε μέν δειπνοποιεϊσ&αι παραγγέλλει' προ
πέμπει δέ ώς έπί τάς πύλας τών τε ιππέων ολίγους καί 20 
τών τοξοτών προν.ατασκεψομένους τήν οδόν τήν όπίσω’ 
καί αυτός τής νυκτός άναλαβών τήν στρατιάν πάσαν ήει, 

2 ώς κατασχεϊν αύ&ις τάς πύλας. ώς δέ άμφϊ μέσας νύ
κτας έκράτησεν αύ&ις τών παρόδων, άνέπαυε τήν στρα
τιάν τό λοιπόν τής νυκτός αυτού έπί τών πετρών, προ- 25 
φυλακάς ακριβείς καταστησάμενος. υπό δέ τήν εω κατήει 
από τών πυλών κατά τήν οδόν" καί έως μέν πάντη στε- 
νόπορα ήν τά χωρία, έπί κέρως ήγεν' ώς δέ διεχώρει ές 
πλάτος, άνέπτυσσεν αεί τό κέρας ές φάλαγγα, άλλην καί 
άλλην τών οπλιτών τάξιν παράγων, τή μέν ώς έπί τό 30

3 ορος, έν αριστερά δέ ώς έπί τήν θάλασσαν, οί δέ ιππείς 
αυτώ τέως μέν ν.ατόπιν τών πεζών τεταγμένοι ήσαν, ώς 
δέ ές τήν ευρυχωρίαν προήεσαν, συνέτασσεν ήδη τήν στρα
τιάν ως ές μάχην, πρώτους μέν έπί τού δεξιού ν.έρως

21 οπίοω Κγ: ύπίσω ώς ιπϊ τάς πύλας.
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πρός τώ όρει τών πεζών τό τε άγημα χαϊ τους ύπασπι- 
στάς, ών ηγείτο Νιχάνωρ ό Παρμενίωνος, έχομένην όέ 
τούτων την Κοινού τάξιν, επί όέ τούτοις την Περόίχχου. 
οντοι μέν εστε επί τό μέσον τών οπλιτών άπό τον όεξιού 
άρξαμένω τεταγμένοι ησαν. έπϊ όέ τον ενωνύμου πρώτη 4 
μέν η ^Αμύντου τάξις ήν, έπϊ όέ η Πτολεμαίον, έχομένη 
όέ ταύτης ή Μελεάγρου. τον όέ ενωνύμον τοίς πεζοίς 
μέν Κράτερος έπετέταχτο άρχειν, τον όέ ξύμπαντος ενω
νύμον Παρμενίων ηγείτο' χαι παρηγγελτο αντφ μη απο- 
λείπειν την θάλασσαν, ώς μή χυχλωθεϊεν έχ τών βαρ
βάρων, ότι πάντη ύπερφαλαγγήσειν αύτών όιά πλήθος 
έμελλον.

Ααρεϊος όέ, έπειόή έξηγγέλθη αυτώ προσάγων ηόη 5 
Λλέξανόρος ώς ές μάχην, τών μέν ιππέων όιαβιβάζει 
πέραν του ποταμού τον Πινάρον ές τρισμνρίονς μάλιστα 
τόν αριθμόν, χαϊ μετά τούτων τών ψιλών ές όισμνρίονς, 
όπως τήν λοιπήν όύναμιν χαθ1 ήσνχίαν σνντάξειε. χαϊ 6 
πρώτους μέν τον όπλιτιχού τονς'Έλληνας τούς μισθοφό
ρους έταξεν ές τρισμνρίονς χ,ατά τήν φάλαγγα τών Μα- 
χεόόνων' έπϊ όέ τούτοις τών Καρόάχων χαλονμένων ένθεν 
χαϊ ένθεν ές έξαχ,ισμνρίονς’ όπλίται όέ τσαν χαϊ οντοι. 
τοσούτονς γάρ έπϊ φάλαγγος απλής έόέχετο το χωρίον ϊνα 
έτάσσοντο. έπέταξε όέ χαϊ τώ όρει τώ έν αριστερά σφών 7 
χατά τό Άλεξάνόρον όεξιον ές όισμνρίονς ’ χαϊ τούτων 
έστιν οϊ χατά νώτου έγένοντο τής Άλεξάνόρον στρατιάς, τό 
γάρ όρος ϊνα έπετάχθησαν πή μέν όιεχώρει ές βάθος χαϊ 
χολπώόές τι αυτού ώσπερ έν θαλάσση έγίγνετο, έπειτα ές 
έπιχαμπήν προϊόν τους έπϊ ταίς νπωρείαις τεταγμένονς 
χατόπιν τού όεξιού χέρως τού Άλεξάνόρον έποίει. τό όέ 8 
άλλο πλήθος αυτού ψιλών τε χαϊ οπλιτών, χατά έθνη 
σνντεταγμένον ές βάθος ούχ ωφέλιμον, όπισθεν έν τών 
Ελλήνων τών μισθοφόρων χαϊ τού έπϊ φάλαγγος τεταγμέ- 
νου βαρβαριχού. έλέγετο γάρ ή πάσα ή ξύν Λαρείω στρα
τιά μάλιστα ές έξήχοντα μυριάόας μαχίμους είναι.

33 πάσα η Κγ: πάσα.
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9 Αλέξανδρος δέ, ώς αυτφ πρόσω ιόντι τό χωρίον 
διέσχεν ολίγον ές πλάτος, παρήγαγε τους ιππέας, τους τε 
εταίρους χαλουμένους καί τους Θεσσαλούς καί τους Μα- 
/.εδόνας. /.αί τούτους μέν έπί τω δεξιφ /.έρα αμα οι 
έταξε' τούς δέ έ/ Πελοπόννησου καί τό άλλο τό συμμα- 5 
χι/.όν έπί τό ευώνυμον πέμπει ώς Παρμενίωνα.

10 Παρεϊος δέ, ώς συντεταγμένη ήν ήδη αυτω ή φάλαγξ, 
τούς ιππέας ούστινας προ τοΰ ποταμού έπί τώδε προτε- 
τάχει όπως ασφαλώς αυτω ή ε/ταξις τής στρατιάς γένοιτο, 
άνε/.άλεσεν από ξυν&ήματος. zat τούτων τούς μέν πολ- 10 
λούς έπί τω δεξιώ /.έρα πρός τή θαλάσση /.ατά Παρμε
νίωνα εταξεν, ότι ταύτη μάλλον τι ίππάσιμα ήν μέρος 
δέ τι αυτών /αί έπί τό ευώνυμον πρός τά όρη παρήγα-

11 γεν. ώς δέ αχρείοι ένταΰ&α διά στενότητα τών χωρίων 
έφαίνοντο, /.αί τούτων τούς πολλούς παριππεΰσαι έπί τό 15 
δεξιόν χέρας σφών έ/.έλευσεν. αυτός δέ Λαρείος τό μέσον 
τής πάσης τάξεως έπεϊχε, /.α&άπερ νόμος τοίς Περσών 
βασιλεΰσι τετάγ&αι' /αί τόν νουν τής τάξεως ταύτης Ξε
νοφών ό τοΰ Γρύλλου άναγέγραφεν.

9 Εν τούτω δέ Αλέξανδρος ζατιδών ολίγου πάσαν τήν 20 
τών Περσών ίππον μετακεχωρηχυϊαν έπί τό ευώνυμον 
τό έαυτοΰ ώς πρός τήν θάλασσαν, αιτώ δέ τούς Πελο- 
ποννησίους μόνους ζαί τούς άλλους τών ξυμμάχων ιππέας 
ταύτη τεταγμένονς, πέμπει /.ατά τάχος τούς Θεσσαλούς 
ιππέας έπί τό ευώνυμον, ζελεύσας μή προ τοΰ μετώπου 25 
τής πάσης τάξεως παριππεΰσαι, τοΰ μή καταφανείς τοίς 
πολεμίοις γενέσ&αι μεταχωροΰντας, αλλά κατόπιν τής

2 φάλαγγος άφανώς διελ&είν. προέταξε δέ τών μέν ιππέων 
κατά τό δεξιόν τούς προδρόμους, ών ηγείτο Πρωτόμαχος, 
καί τούς Παίονας, ών ηγείτο Αρίστων τών δέ πεξών 30 
τούς τοξότας, ών ήρχεν Αντίοχος' τούς δέ Αγριάνας, ών 
ήρχεν Ατταλος, καί τών ιππέων τινάς καί τών τοξοτών 
ές έπικαμπήν πρός τό όρος τό κατά νώτου εταξεν, ώστε 
κατά τό δεξιόν αυτώ τήν φάλαγγα ές δυο κέρατα διέχου-

34 αυτώ την φάλαγγα Schm: αυτώ της φάλαγγος.
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σαν τετάχ&αι, τό μεν ώς πρός Ααρείόν τε κα/ τους πέ
ραν του ποταμοί) τους πάντας Πέρσας' τό δέ ώς πρός 
τους έπί τώ ορει κατά νώτου σερών τεταγμένους. του δέ 3 
εύωνύμου προετάχ&ησαν τών μέν πεζών ο(ί τε Κρήτες 
τοξόται καϊ οί Θράκες, ών ηγείτο ^ιτάλκης' προ τούτων 
δέ η ίππος η κατά τό εύώνυμον. οί δέ μισ&οερόροι ξένοι, 
πάσιν έπετάγ&ησαν. έπεί δέ ούτε πυκνή αυτιά ή εράλαγξ 
κατά τό δεξιόν τό εαυτού έεραίνετο, πολύ τε ταύτη ύπερ- 
εραλαγγήσειν οί Πέρσαι έδόκουν, έκ τού μέσου έκέλευσε 
δύο ίλας τών εταίρων, τήν τε Αν&εμουσίαν, ής ίλάρχης 
ήν Περοίδας ό Μενεσέλέως, καί τήν Αευγαίαν καλουμένην, 
ής ηγείτο Παντόρδανος ό Κλεάνδρου, έπί τό δεξιόν άιρα- 
νώς παρελ&είν. καϊ τούς τοξότας δέ καϊ μέρος τών 4 
Αγριάνων καϊ τών Ελλήνων μισ&οερόρων έστιν ούς κατά 
τό δεξιόν τό αυτού έπί μετώπου παραγαγών έξέτεινεν 
υπέρ τό τών Περσών κέρας τήν εράλαγγα. έπεί γάρ οί 
υπέρ τού όρους τεταγμένοι ούτε κατήεσαν, εκδρομής τε 
έπ αυτούς τών Αγριάνων καί τών τοξοτών ολίγων κατά 
πρόσταξιν Αλεξάνδρου γενομένης ραδίως από τής υπώ
ρειας ανασταλέντες ές τό άκρον άνέερυγον, εγνω καϊ τοίς 
κατ αυτούς τεταγμένοις δυνατόν ον χρήσασ&αι ές άνα- 
πλήρωσιν τής εράλαγγος' έκείνοις δέ ιππέας τριακοσίους 
έπιτάξαι έξήρκεσεν.

Ούτω δή τεταγμένους χρόνον μέν τινα προήγεν άνα- 10 
παύων, ώστε καϊ πάνυ εδοξε σχολαία γενέσ&αι αυτών ή 
πρόσοδος, τούς γάρ βαρβάρους, όπως τά πρώτα έτάχέλη- 
σαν, ουκ.έτι άντεπήγε Ααρείος, άλλ3 έπί τού ποταμού ταΐς 
όγβαις, πολλαχή μέν άποκρήμνοις ούσαις, εστι δέ όπου 
καϊ χάρακα παρατείνας αύταίς, (ίνα εύεεροδώτερα έεραίνετο, 
ούτως εμενεν. καί ταύτη εύΰύς δήλος έγένετο τοίς άμφ 
Αλέξανδρον τή γνώμη δεδουλωμένος. ώς δέ όμού ήδη ήν 2 
τά στρατόπεδα, ένταύίλα παριππεύων πάντη Αλέξανδρος 
παρεκάλει άνδρας άγα&ούς γίγνεσθαι, ου τών ηγεμόνων 
μόνον τά ονόματα ξύν τώ πρέποντι κόσμω άνακαλών, 
αλλά καϊ ίλάρχας καϊ λοχαγούς όνομαστί καϊ τών ξένων 
τών μισ&οφόρων οσοι καώ άξίωσιν ή τινα αρετήν γνωρι-
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μώτεροε ησαν* κα'ε αύτώ πανταχό&εν βοή έγίγνετο μή δεα- 
3 τρίβεεν, αλλά έσβάλλεεν ές τους πολεμίους. ο δέ ήγεν έν 

τάξεε ετι, τά μεν πρώτα, καεπερ έν άπόπτω ήδη εχων 
τήν Παρειού δύναμεν, βάδην, του μή δεασπασ&ήναε τε εν 
τή ξυντονωτέρα πορεία κυμήναν τής φάλαγγος' ώς δε 5 
εντός βέλους έγίγνοντο, πρώτοι δή οί κατ’ Αλέξανδρον 
καί αυτός Αλέξανδρος επί του δεξεοΰ τεταγμένος δρόμω 
ές τόν ποταμόν ένέβαλον, ώς τή τε όξύτητε τής εφόδου 
έκπλήξαε τους Πέρσας κα'ε του Ό-άσσον ές χεϊρας έλ&όντας 
ολίγα πρός τών τοξοτών βλάπτεσ&αι. κα'ε ξυνέβη όπως ιο

4 εέκασεν Αλέξανδρος, εύ&ύς γάρ ώς έν χερσίν ή μάχη έγέ- 
νετο, τρέπονται του Περσεκοΰ στρατεύματος οε τψ άρε- 
στερω κ,έρα έπετεταγμένοε’ κα'ε ταύτη μέν λαμπρώς ένεκα 
Αλέξανδρός τε κα'ε οε άμφϊ αυτόν ’ οε δέ "Ελληνες οε μι
σθοφόροι οε συν .Λαρείω, ή δεέσχε τών Μακεδόνων ή 15

5 φάλαγξ ώς έπ'ε τό δεξιόν κέρας παραρραγεεσα, ότε Αλέξ
ανδρος μέν σπουδή ές τον ποταμόν έμβαλών κα'ε έν χερσ'ε 
τήν μάχην ποιήσας έξώθει ήδη τούς ταύτη τεταγμένους 
τών Περσών, οϊ δέ κ.ατά μέσον τών Μακεδόνων ούτε τή 
ϊση σπουδή ήψαντο τού έργου κα'ε πολλαχή κρημνώδεσε 20 
ταϊς ογθαις έντυγχάνοντες τό μέτωπον τής φάλαγγος ού 
δυνατοί έγένοντο έν τή αυτή τάξεε δεασώσασθαι, ταύτη 
έμβάλλουσεν οε "Ελληνες τοίς Μακ,εδόσεν ή μάλιστα διε-

6 σπασμένην αυτοϊς τήν φάλαγγα κατεϊδον. κα'ε τό έργον 
ένταύθα καρτεράν ήν, τών μέν ές τόν ποταμόν άπώσασθαι 25 
τούς Μακεδόνας κα'ε τήν νίκην τοϊς ήδη φεύγουσεν αύτών 
άνασεόσασ&αε' τών Μακεδόνων δέ τής τε Αλεξάνδρου ήδη 
φαενομένης ευπραγίας μή λεεφ&ήναε κα'ε τήν δόξαν τής 
φάλαγγος, ώς αμάχου δή ές τό τότε δεαβεβοημένης, μή

7 άφανεσαε. καί τε κα'ε τοϊς γένεσε τώ τε Ελληνικώ κα'ε τώ 30 
Μακεδονική) φιλοτιμίας ένέπεσεν ές άλλήλους. κα'ε έν- 
ταύθα πίπτεε Πτολεμαίος τε ό Σέλευκου, άνήρ αγαθός 
γενόμενος, καί άλλοε ές εϊκοσε μάλεστα κα'ε εκατόν τών 
ουκ ήμελημένων Μακεδόνων.

11 Εν τούτω δέ αε άπό τού δεξεού κέρως τάξεις, τετραμ- 35 
μένους ήδη τούς κατά σφάς τών Περσών όρώντες, επί
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τους ξένους τε τους μισθοφόρους τους Παρειού καϊ τό 
πονούμενον σφών έπικάμψαντες άπό τε του ποταμού 
άπώσαντο αυτούς, καϊ κατά τό παρερρωγός τοΰ Περσικού 
στρατεύματος ύπερφαλαγγήσαντες ές τά πλάγια έμβεβλη- 

5 κότες ηδη εκοπτον τούς ξένους, και οι ιππείς δέ οι τών 2
Περσών κατά τούς Θεσσαλούς τεταγμένοι ούκ έμειναν εντός 
τοΰ ποταμού έν αυτώ τώ έργω, άλλ* έπιδιαβάντες ευρώ- 
στως ένέβαλον εις τάς ίλας τών Θεσσαλών' και ταύτη 
ξυνέστη ιππομαχία καρτερά’ ουδέ πρόσθεν ένέκλιναν οί 

10 Πέρσαι πριν Παρείόν τε πεφευγότα ήσθοντο καϊ πριν 
άπορραγήναι σφών τούς μισθοφόρους συγκοπέντας υπό 
της φάλαγγος. τότε δέ ηδη λαμπρά τε καϊ έκ πάντων ή 3 
φυγή έγίγνετο’ καϊ ο(ί τε τών Περσών ίπποι έν τή ανα
χωρήσει έκακοπάθουν, βαρέως ώπλισμένους τούς άμβάτας 

15 σφών φέροντες, καϊ αύτοϊ οι ιππείς κατά στενάς οδούς 
πλήθει τε πολλοί καϊ πεφοβημένως σύν αταξία άποχω- 
ροΰντες ού μείον ύπ"" άλλήλων καταπατούμενοι η πρός 
τών διωκόντων πολεμίων έβλάπτοντο. καϊ οι Θεσσαλοί 
εύρώστως αυτοίς έπέκειντο, ώστε ού μείον ή ώς πεζών 

20 φόνος έν τη φυγή τών ιππέων έγίγνετο.
Παρείος δέ, ώς αύτώ τό πρώτον υπ' Αλεξάνδρου 4 

έφοβήθη τό κέρας τό εύώνυμον καϊ ταύτη άπορρηγνύμε- 
νον κατείδε τοΰ άλλου στρατοπέδου, εύθύς ώς είχεν έπί 
τοΰ άρματος σύν τοίς πρώτοις έφευγε, καϊ έστε μέν όμα- 5 

25 λοίς χωρίοις έν τή φυγή έπετύγχανεν, έπί τοΰ άρματος 
διεσώζετο’ ώς δέ φάραγξί τε καί άλλαις δυσχωρίαις ένέ- 
κυρσε, τό μέν άρμα απολείπει αυτοΰ καϊ την ασπίδα καϊ 
τόν κάνδυν έκδύς" ό δέ καϊ το τόξον απολείπει έπϊ τοΰ 
άρματος’ αύτός δέ ίππου έπιβάς έφευγε’ ν.αϊ ή νύξ ού 

30 διά μακροΰ έπιγενομένη άφείλετο αύτόν τό πρός Αλεξάν
δρου αλώναι. Αλέξανδρος γάρ έστε μέν φάος ήν άνά 6 
κράτος έδίωκεν’ ώς δέ συνεσκόταζέ τε ήδη καϊ τά προ 
ποδών αφανή ήν, ές τό έμπαλιν άπετρέπετο ώς έπί τό 
στρατόπεδον, τό μέντοι άρμα τό Παρειού έλαβε καϊ τήν

14 άμβάτας Schneiderus: ίμβάτας.
Arrianus. 5
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Ί ασπίδα επ' αυτώ καϊ τόν κάνδνν καϊ τό τόξον. καϊ γαρ 
καί ή δίωξις βραδύτερα αυτώ έγεγόνει, ότι έν τή πρώτη 
παραρρήξει της εράλαγγος έπιστρέψας και αυτός ον πρό- 
σθεν ές τό διώκειν έτράπετο πριν τούς τε μισθοφόρους 
τονς ξένους και τό τών Περσών ιππικόν από του ποτά- 5 
μου άπωσθέντας κατεΐδε.

8 Τών δέ Περσών άπέθανον μέν Αρσάμης καϊ Ρεομί- 
θρης καί Ατιζύης τών επι Γρανικώ ήγησαμένων τού ιπ
πικού · αποθνήσκει δέ καί Σαβάκης ό Αιγύπτου σατράπης 
καϊ Βουβάκης τών εντίμων Περσών’ τό δέ άλλο πλήθος ίο 
εις δέκα μάλιστα μυριάδας, καϊ έν τούτοις ιππείς υπέρ 
τούς μυρίους, ώστε λέγει Πτολεμαίος ό Αάγου, ξυνεπι- 
σπόμενος τότε Αλεξάνδρω, τούς μετά σφών διώκοντας 
Παρεϊον, ώς έπί φάραγγί τινι έν τή διώξει έγένοντο, έπί

9 τών νεκρών διαβήναι τήν φάραγγα. τό τε στρατόπεδον 15 
τό Παρειού ευθύς έξ έφόδου έάλω καί ή μήτηρ καϊ ή 
γυνή, αυτή δέ καϊ αδελφή Παρειού, καϊ νιος Παρειού νή- 
πιος’ καϊ θνγατέρες δύο έάλωσαν καϊ άλλαι άμφ' αυτάς 
Περσών τών όμοτίμων γυναίκες ον πολλαί. οι γάρ άλλοι 
Πέρσαι τάς γυναίκας σφών ξύν τή άλλη κατασκευή ές 20 

10 Παμασκόν έτνγον έσταλκότες’ έπεϊ καί Παρεϊος τών τε 
χρημάτων τά πολλά καί όσα άλλα μεγάλω βασιλεϊ ές 
πολυτελή δίαιταν καϊ στρατευομένιο όμως συνέπεται πε- 
πόμφει ές Παμασκόν, ώστε έν τώ στρατεύματι ού πλείονα 
ή τρισγίλια τάλαντα έάλω. άλλα καϊ τά έν Παμασκφ 25 
χρήματα ολίγον ύστερον έάλω υπό Παρμενίωνος έπ" αυτό 
τούτο σταλέντος. τούτο τό τέλος τή μάχη εκείνη έγένετο 
έπϊ άρχοντας Αθηναίο ις Νικοκράτους μηνός Μαιμακτη- 
ριώνος.

12 Τή δέ υστεραία, καίπερ τετρωμένος τόν μηρόν ξίφει 30 
Αλέξανδρος, ό δέ τούς τραυματίας έπήλθε, καϊ τούς 
νεκρούς ξυναγαγών έθαψε μεγαλοπρεπώς σύν τή δυνάμει 
πάση έκτεταγμένη λαμπρότατα ώς ές πόλεμον' καϊ λόγω 
τε έπεκόσμησε όσοις τι διαπρεπές εργον έν τή μάχη ή

24 στρατεύματι] στρατοπέάω S. — 28 Νικοκράτους Κι-.: Νικο- 
στράτον.
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αυτός ξυνέγνω είργασμένον ή αχοί] συμφωνούμενον έμαίλε, 
καί χρημάτων έπιδόσει ώς έκαστους συν τή αξία ετίμησε. 
καϊ Κιλικίας μεν άποδεικνύει σατράπην Βάλακρον τόν 2 
Νικάνορος, ένα τών σωματοφυλάκων τών βασιλικών' αντϊ 
δέ τούτου ες τούς σωματοφύλακας κατέλεξε Μένητα τόν 
Αιονυσίου' αντί δε Πτολεμαίου τού Σελεύκου τού, άπο- 
^λανόντος εν τή μάχη Πολυσπέρχοντα τόν Σιμμίου άρχειν 
απέδειξε της εκείνου τάξεως. καϊ Σολεύσι τά τε πεντή- 
κοντα τάλαντα ά ετι ένδεά ήν έκ τών έπιβλη&έντων σφίσι 
χρημάτιον ανήκε καί τούς όμηρους άπέδωκεν.

"Ο δέ ούδέ της μητρός της Ααρείου ουδέ της γυναικος 3 
η τών παίδων ημέλησεν. άλλα λέγουσί τινες τών τά Αλεξ
άνδρου γραψάντων, της νυκτος αυτής η άπό της διώξεως 
της Ααρείου έπανηκεν ές τήν σκηνήν παρελ&όντα αυτόν 
τήν Ααρεϊον, ητις αυτώ έξηρημένη ήν, άκούσαι γυναικών 
οίμωγήν καϊ άλλον τοιούτον θόρυβον ού πόρρω τής σκη
νής' πυ&έσ&αι ούν αύτινες γυναίκες καϊ άν^ ότου ούτως 4 
έγγύς παρασκηνούσι' καί τινα έξαγγείλαι, οτι, ώ βασιλεύ, 
η μήτηρ τε καί τ γυνή Ααρεϊον καϊ οϊ παίδες, ώς έξηγ- 
γέλ&η αύταίς ότι τό τόξον τε τό Ααρεϊον έχεις καϊ τόν 
κάνδυν τόν βασιλικόν καϊ ή άσπϊς ότι κεκόμισται οπίσω 
ή Ααρεϊον ώς έπϊ τε&νεώτι Ααρείω άνοιμώζουσι. ταύτα 
άκούσαντα Αλέξανδρον πέμψαι πρός αύτάς Αεοννάτον, 
ένα τών εταίρων, έντειλάμενον φράσαι ότι ζή Ααρείος' 
τά δέ όπλα καϊ τόν κάνδυν ότι φεύγων άπέλιπεν έπϊ τώ 
άρματι καϊ ταύτα ότι μόνα έχει Αλέξανδρος, καϊ Αεον- 5 
νάτον παρελ&όντα ές τήν σκηνήν τά τε περϊ Ααρεϊον 
είπεϊν καϊ ότι τήν &εράπειαν αύταίς ξνγχωρει Αλέξανδρος 
τήν βασιλικήν καϊ τόν άλλον κόσμον καϊ καλείσ&αι βασί
λισσας, έπεϊ ούδέ κατά έχΰραν οί γενέσ&αι τόν πόλεμον 
πρός Ααρείον, άλλ υπέρ τής αρχής τής Ασίας διαπεπο- 
λεμήσ&αι έννόμως. ταύτα μέν Πτολεμαίος καϊ Αριστά- 6 
βουλος λέγουσι' λόγος δέ έχει καϊ αύτόν Αλέξανδρον τή

18 ηαραακηνοΰοι S. : παρασχηνοΰσαι. — 20 το Ακραίου S.: τοΰ 
Ααριίον.

5*
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υστεραία παρελθείν είσω ξύν Ήφαιστίωνι μόνω των 
εταίρων' καϊ την μητέρα την Λαρείου, αμφιγνοήσασαν 
οστις ο βασιλείς είη αύτοίν, έστάλθαι γαρ άμφω τώ αυτοί 
κόσμω, την δέ Ηφαιστίωνι προσελθέΐν καί προσκύνησαν,

7 οτι μειξων αυτή έφάνη εκείνος. ώς δέ ο Ηφαιστίων τε 5 
όπίσω ύπεχώρησε ν.αϊ τις τών άμφ3 αυτήν, τον Αλέξαν
δρον δείξας, εκείνον εφη είναι Αλέξανδρον, τήν μεν κατ- 
αιδεσθείσαν τή διαμαρτία ύποχωρείν, Αλέξανδρον δέ ου 
φάναι αυτήν άμαρτείν' καί γαρ εκείνον είναι Αλέξανδρον.

8 καϊ ταΰτα εγώ ούθ3 ώς αληθή ούτε ώς πάντη άπιστά ίο 
ανέγραψα, άλλ3 είτε ούτιυς έπράχθη επαινώ Αλέξανδρον 
τής τε ές τάς γυναίκας κατοικτίσεως καϊ τής εις τον 
έταίρον πίστεως καϊ τιμής, είτε πιθανός δο/.Α τοίς ξυγ- 
γράψασιν Αλέξανδρος ώς καί ταΰτα αν πράξας καϊ είπών 
καϊ έπί τιΰδε επαινώ Αλέξανδρον. 15

13 Ααρείος δέ τήν μέν νύκτα ξύν δλίγοις τοίς αμφ 
αυτόν έφυγε, τή δέ ημέρα άναλαμβάνων αεϊ τών τε Περ
σών τούς διασωθέντας έκ τής μάχης καϊ τών ξένων τών 
μισθοφόρων, ές τετρακισχιλίους εχων τούς πάντας, ώς 
έπϊ Θάψακόν τε πόλιν καϊ τόν Ευφράτην ποταμόν σπουδή 20 
ήλαυνεν, ώς τάχιστα μέσον αυτοΰ τε καί Αλεξάνδρου τόν

2 Ευφράτην ποιήσαι. Αμύντας δέ ό Αντιόχου καί Θυμών- 
δας ό Μέντορος καϊ Αριστομήδης ό Φεραίος καϊ Βιάνωρ 
ό Ακαρνάν, ξύμπαντες ουτοι αυτόμολοι, μετά τών άμφ3 
αυτούς στρατιιοτών ώς όκτακισχιλίων ευθύς ώς τεταγμένοι 25 
ήσαν κατά τά ορη φεύγοντες άφίκοντο ές Τρίπολιν τής

3 Φοινίκης’ καί ένταΰθα καταλαβόντες τάς ναΰς νενεωλκη- 
μένας έφ3 ιόν πρόσθεν έκ Αέσβου διακεκομισμένοι ήσαν, 
τούτων οσαι μέν ίκαναί σφισιν ές τήν κομιδήν έδόκουν, 
ταύτας καθελκύσαντες, τάς δέ άλλας αυτοΰ έν τοίς νεω- 30 
ρίοις κατακαύσαντες, ώς μή παρασχείν ταχεΐαν σφών τήν 
δίωξιν, έπϊ Κύπρον εφευγον καί έκεί&εν εις Αίγυπτον, 
ϊναπερ ολίγον ύστερον πολυπραγμονών τι Αμύντας απο
θνήσκει υπό τών έγχωρίων.

21 (Δνμώΐ'όας Palmerius: Θνμωνδης.
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Φαρνάβαζος δέ καϊ Αύτοφραδάτης τέως μέν περί την 4 
Χίον διέτριβον" καταστήσαντες δέ φρουράν της Χίου τάς 
μέν τινας των νεών ές Κώ καϊ Αλικαρνασσόν έστειλαν" 
*υτοί δέ εκατόν ναυσί ταΐς άριστα πλεούσαις αναγαγόμενοι 

5 ές Σίφνον κατέσχον. καί παρ’ αυτούς άφικνεΐται Αγις ό 
Λακεδαιμονίων βασιλεύς έπϊ μιας τριήρους, χρήματά τε 
αίτησών ές τόν πόλεμον καϊ δΰναμιν ναυτικήν τε καϊ πε- 
ζικήν όσην πλείστην άξιώσων συμπέμψαι οί ές τήν Πελο
πόννησον. καϊ έν τούτω αγγελία αυτοις έρχεται τής μάχης 5 

10 τής πρός ’ίσσω γενομένης. έκπλαγέντες δέ πρός τά έξαγ- 
γελ&έντα Φαρνάβαζος μέν σύν δώδεκα τριήρεσι καϊ τών 
μισθοφόρων ξένων ξύν χιλίοις καϊ πεντακ.οσίοις έπϊ Χίου 
εστάλη, δρίσας μη τι πρός τήν αγγελίαν τής ήττης οί Χΐοι 
νεωτερίσωσιν. Αγις δέ παρ’ Λύτοφραδάτου τάλαντα άργυ- 6 

15 ρίου λαβών τριάκοντα καϊ τριήρεις δέκα, ταύτας μέν 'Ιπ
πίαν άξοντα αποστέλλει παρά τόν αδελφόν τόν αυτου 
Αγησίλαον έπϊ Ταίναρον' καϊ παραγγέλλειν έκέλευσεν 
Αγησιλάω, διδόντα τοίς ναύταις έντελή τόν μισθόν πλεϊν 
τήν ταχίστην έπϊ Κρήτης, ώς τά εκεί καταστησόμενον.

20 αυτός δέ τότε μέν αυτού έν ταΐς νήσοις ύπέμενεν, ύστερον 
δέ εις Αλικαρνασσόν παρ Λύτοφραδάτην άφίκετο.

Αλέξανδρος δέ σατράπην μέν Συρία τή κ,οίλη Μέ- γ 
νωνα τόν Κερδίμμα έπέταξε, δούς αυτώ ές φυλακήν τής 
χώρας τούς τών συμμάχων ιππέας" αυτός δέ έπϊ Φοινίκ.ης 

25 ήει. καϊ άπαντα αυτώ κατά τήν οδόν Στράτων ό Γηρο- 
στράτου παίς τού Αραδίων τε καϊ τών Αράδφ προσοίκων 
βασιλέως" ό δέ Γηρόστρατος αυτός μετ’ Λύτοφραδάτου 
ειτλει έπϊ τών νεών, καϊ οί άλλοι οϊ τε τών Φοινίκων καϊ 
οι τών Κυπρίων βασιλείς καϊ αυτοί Αύτοφραδάτη ξυνέ- 

30 πλέον. Στράτων δέ Αλεξάνδρω έντυχών στέφανοί χρυσώ 8 
στεφάνιο αυτόν, καϊ τήν τε ’Αραδον αυτώ τήν νήσον καϊ 
τήν Μάραθον τήν καταντίκρυ τής ’Αράδου έν τή ήπείρω 
φκισμένην πόλιν, μεγάλην καϊ εύδαίμονα, καϊ Σιγώνα καϊ 
Μαριάμμην πόλιν καϊ τάλλα όσα τής σφών επικράτειας 
ένδίδωσιν.

4 αναγαγόμενοι Kr : αναγόμενοι.
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14 "Ετι δέ έν Ήαράΰω Αλεξάνδρου όντος άτρίκοντο παρά 
Παρειού πρέσβεις, επιστολήν τε κομίζοντες Παρειού καϊ 
αυτοί άπό γλώσσης δεησόμενοι άτρεϊναι Παρείω τήν μη-

2 τέρα καϊ τήν γυναίκα καϊ τούς παϊδας. έδήλου δέ η έπΐι 
στολή, ότι Φιλίππω τε πρός Αρταξέρξην φιλία καϊ συμ- 5 
μαχία έγένετο, καϊ επειδή Αρσης ό υιός Αρταξέρξου 
έβασίλευσεν, ότι Φίλιππος αδικίας πρώτος ές βασιλέα 
Αρσην ήρξεν ούδέν άγαρι έκ Περσών πα&ών. έξ ού δέ 
αυτός βασιλεύει Περσών, ούτε πέμψαι τινά Αλέξανδρον 
παρ^ αυτόν ές βεβαίωσιν τής πάλαι ούσης τρίλιας τε καί 10 
συμμαχίας, διαβήναί τε ξύν στρατιά ές τήν Ασίαν καϊ

3 πολλά κακά έργάσασ&αι Πέρσας. τούτου ένεκα καταβήναι 
αυτός τή χώρα άμυνών καϊ τήν αρχήν τήν πατρωαν ανα- 
σώσων. τήν μέν δή μάχην ώς έλεών τω εδοξεν, ούτω 
κρι&ήναΓ αυτός δέ βασιλεύς παρά βασιλέως γυναϊκά τε 15 
τήν αυτού αιτείν καϊ μητέρα καί παϊδας τους άλόντας, 
καϊ τρίλιαν έ&έλειν ποιήσασ&αι πρός Αλέξανδρον καί 
ξύμμαχος είναι Αλεξάνδρω’ καϊ υπέρ τούτων πέμπειν 
ήξίου Αλέξανδρον παρ> αυτόν ξύν Μενίσκω τε καϊ Αρσίμα 
τοίς αγγέλοις τοϊς έκ Περσών ήκουσι τούς τά πιστά λη- 20 
ψομένους τε καϊ υπέρ Αλεξάνδρου δτόσοντας.

4 Πρός ταύτα άντιγράτρει Αλέξανδρος καϊ ξυμπέμπει 
τοϊς παρά Παρειού έλίΔούσι Θέρσιππον, παραγγείλας τήν 
έπιστολήν δούναι Παρείιο, αυτόν δέ μή διαλέγεσ&αι υπέρ 
μηδενός. ή δέ έπιστολή Αλεξάνδρου έχει ώδε. Οί ύμέ- 25 
τεροι πρόγονοι έλ&όντες εις Μακεδονίαν καϊ εις τήν άλλην 
Ελλαδα κακώς έποίησαν ημάς ούδέν προηδικημένοι. έγώ 
δέ τών Ελλήνων ήγεμών καταστα&εϊς καί τιμωρήσασ&αι 
βουλόμενος Πέρσας διέβην εις τήν Ασίαν, ύπαρξάντων

5 υμών, καί γάρ Περιν&ίοις έβοη&ήσατε, οϊ τόν έμόν πα- 30 
τέρα ηδίκουν, καϊ εις Θράκην, ής ήμεϊς ήρχομεν, δΰναμιν 
επεμψεν Ήχος. τού δέ πατρός άπο&ανόντος υπό τών 
έπιβουλευσάντων, ούς ύμεϊς συνετάξατε, ώς αυτοί έν ταϊς 
έπιστολαϊς πρός άπαντας έκομπάσατε, καί Αρσην άπο-

13 τή χωρά άμννών Κγ. : την χώραν αμύνων. 
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κτείναντός σου μετά Βαγώου, καϊ τήν αρχήν κατασχόντος 
ου δικαίως ουδέ κατά τον Περσών νόμον, αλλά αδικονν- 
τος Πέρσας, καί υπέρ έμού πρός τους 'Έλληνας γράμματα 
ουκ επιτήδεια πέμποντος, όπως πρός με πολεμώσι, καϊ θ 
χρήματα άποστέλλοντος πρός Λακεδαιμονίους καϊ άλλους 
τινάς τών Ελλήνων, καϊ τών μέν άλλων πόλεων ουδεμιάς 
δεχόμενης, Λακεδαιμονίων δέ λαβόντων, καϊ τών παρά 
σου πεμφ&έντων τους έμο'υς φίλους διαφ&ειράντων καϊ 
τήν ειρήνην ήν τοϊς "Ελλησι κατεσκεύασα διαλΰειν έπιχει- 
ρούντων, έστράτευσα έπϊ σέ ύπάρξαντος σου τής εχ&ρας. 
επειδή δέ μάχη νενίκηκα πρότερον μέν τους σους στρα- 7 
τηγούς καϊ σατράπας, νυν δέ σέ καϊ τήν μετά σου δύνα- 
μιν, καϊ τήν χώραν έχω, τών ίέεών μοι δόντων, όσοι τών 
μετά σου παραταξαμένων μή έν τή μάχη απέ&ανον, αλλά 
παρ1 έμέ κατέφυγον, τούτων έπιμέλομαι καϊ ουκ. άκοντες 
παρ1 έμοί εϊσιν, αλλά αυτοϊ έκόντες ξυστρατεύονται μετ1 
εμού, ώς ούν έμού τής 'Λσίας άπάσης κυρίου όντος ήκε 8 
πρός έμέ. ει δέ φοβή μή έλ&ών πά&ης τι έξ έμού άχαρι, 
πέμπε τινάς τών φίλων τά πιστά ληιβομένους. έλ&ών δέ 
πρός με τήν μητέρα καϊ τήν γυναίκα καϊ τούς παϊδας καϊ 
ει άλλο τι έίλέλεις αιτεί καϊ λάμβανε. ό τι γάρ αν πεί- 
■ίλης έμέ έσται σοι. καϊ τού λοιπού όταν πέμπης, παρ1 9 
έμέ ώς βασιλέα τής ^σίας πέμπε, μηδέ ά έξ ίσου
έπίστελλε, άλλ1 ώς κυρία) όντι πάντων τών σών φράζε εϊ 
του δέη’ ει δέ μή, έγώ βουλεύσομαι περϊ σού ώς άδι- 
κούντος. ει δέ αντιλέγεις περϊ τής βασιλείας, ύπομείνας 
ετι άγώνισαι περϊ αυτής καϊ μή φεύγε, ώς έγώ έπί σέ 
πορεΰσομαι ού άν ής.

Πρός μέν Λαρεϊον ταύτα έπέστειλεν. έπεϊ δέ εμα&ε 15 
τά τε χρήματα όσα σύν Κωφήνι τώ 'Λρταβάζου άποπε- 
πόμφει ές Λαμασκόν Λαρεϊος ότι έάλωκε, καϊ όσοι Περ
σών άμφ1 αυτά έγκατελείφίλησαν σύν τή άλλη βασιλική 
κατασκευή ότι καϊ ουτοι έάλωσαν, ταύτα μέν όπίσω κομί-

7 Λακιδαιμονίων <Γΐ Schneiderus: Αακιδαιμονίων τι. — 21 nti- 
■^US] πείσμα Kr. — 31 ίάλω S„ ιαλώκιι Κγ.
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2 σαντα ές Παμασκόν Παρμενίωνα φυλάσσει* έκέλευε. τους 
δέ πρέσβεις τών ‘Ελλήνων οϊ πρός Παρεϊον προ τής μάχης 
σφιγμένοι ήσαν, έπεί καϊ τούτους έαλωκέναι εμα&ε, παρ 
αυτόν πέμπειν έκέλευεν. ήσαν δέ Ευ&υκλής μέν Σπαρ
τιάτης, Θεσσαλίσκος δέ "ίσ μην ίου και Π ιονυσόδωρος Ολυμ- 5 
πιονίκης, Θηβαίοι, ’ίφικράτης δέ ό "Ίφικράτους του στρα-

3 τηγού, ’Λ&ηναιος. καϊ ούτοι ώς ήκον παρ^ "Αλέξανδρον, 
Θεσσαλίσκον μέν καϊ Πιονυσόδωρον, καίπερ Θηβαίους 
όντας, ευ&ύς άφήκε, τό μέν τι κ.ατοικπίσει τών Θηβών, τό 
δέ ότι συγγνωστά δεδρακέναι έφαίνοντο, ήνδραποδισμένης ίο- 
υπό Μακεδόνων τής πατρίδος σφίσιν τε ήντινα ήδύναντο 
ωφέλειαν ευρισκόμενοι καϊ εί δή τινα καϊ τή πατρίδι έκ 
Περσών καϊ Παρειού, ταύτα μέν υπέρ άμφοίν επιεική

4 έν&υμηΰείς, ιδία δέ Θεσσαλίσκον μέν αιδοΐ του γένους 
άφιέναι εϊπεν, ότι τών επιφανών Θηβαίων ήν, Πιονυσό- 15 
δωρον δέ έπί τή νίκη τών ^Ολυμπίων. Ίχρικράτην δέ 
φιλία τε τής ’Λ&ηναίων πόλεως καϊ μνήμη τής δόξης του 
πατρός ζώντά τε άμφύ αυτόν έχων ές τά μάλιστα έτίμησε 
καϊ νόσω τελευτήσαντος τά οστά ές τάς 3Λ&ήνας τοίς πρός

5 γένους απέπεμψεν. Ευ&υκλέα δέ, Λακεδαιμόνιόν τε όντα, 20 
πόλεως περιφανώς έχ&ράς έν τώ τότε, καϊ αυτόν ούδέν 
ιδία ευρισκόμενον ές ξυγγνώμην ό τι καϊ λόγου άξιον, τά 
μέν πρώτα έν φυλακή άδέσμω ειχεν, ύστερον δέ έπεϊ με
γάλα ευτύχει, καϊ τούτον άφήκεν.

6 Εκ Μαρά&ου δέ όρμη&εϊς Βΰβλον τε λαμβάνει όμο- 25 
λόγια ένδοίλείσαν καϊ Σιδώνα, αυτών Σιδωνίων έπικαλε- 
σαμένων κατά τό έχίλος τό Περσών καϊ Παρειού, έντεύ- 
χλεν δέ προυχώρει ως έπϊ Τύρον' καϊ έντυγχάνουσιν αυτώ 
κατά τήν οδόν πρέσβεις Τυριών από τού κοινού έσταλ- 
μένοι ως έγνωκότων Τυριών πράσσειν ό τι άν έπαγγέλλη 30

7 Αλέξανδρος. ό δέ τήν τε πόλιν έπαινέσας καϊ τούς 
πρέσβεις (καί γάρ ήσαν τών έπιφανών έν Τύρφ οϊ τε 
άλλοι και ό τού βασιλέως τών Τυριών παϊς * αυτός δέ ό 
βασιλεύς 'Λξέμιλκος μετ’ Λύτοφραδάτου επλει) έκέλευσεν 
έπανελ&όντας φράσαι Τυρίοις ότι έ&έλει παρελ&ών ές 35 
τήν πόλιν &ύσαι τώ ‘Ηρακλεϊ.
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"Εστι γάρ έν Τύρω ιερόν ‘Ηρακλέους παλαιότατον ών 16 
μνήμη άνΰρωπίνη διασώζεται, ον τον Αργείου ‘Ηρακλέους 
του τής 'Λλκμήνης’ πολλαΐς γάρ γενεαίς πρότερον τιμά- 
ται εν Τύρω ϊ/ρακλ^ς ή Κάδμον έκ Φοινίκης όρμη&έντα

5 Θήβας κατασχεϊν καϊ τήν παΊδα Κάδμιο τήν Έεμέλην 
γενέσ&αι, έξ ής και ό του Ζΐιός Διόνυσος γίγνεται. 
Διόνυσος μεν δή τρίτος άν άπό Κάδμου εϊη, κατά Λά- 2 
βδακον τόν Πολυδώρου του Κάδμου παΊδα' ‘Ηρακλής δε 
ό 'ΛργεΊος κατ' Ο'ιδίποδα μάλιστα τόν Λάιου, σέβουσι

10 δε και Λιγΰπτιοι άλλον ‘Ηρακλέα, ουχ όνπερ Τΰριοι ή 
‘Έλληνες, αλλά λέγει ‘Ηρόδοτος ότι τών δώδεκα θεών 3 
‘Ηρακλέα άγουσιν Λιγΰπτιοι, κα&άπερ και Λ&ηναϊοι 
/ίιόνυσον τόν 4ιός καί Κόρης σέβουσιν, άλλον τούτον 
Διόνυσον' καϊ ό "Ιακχος ό μυστικός τοΰτιο τώ Λιονύσω,

15 ουχί τώ Θηβαίω, έπάδεται. ώς τόν γε έν Ταρτησσώ 4 
πρός 'ίβτρων τιμώμενον ‘Ηρακλέα, ϊνα καϊ στήλαί τινες 
‘Ηρακλέους ώνομασμέναι εισί, δοκώ εγώ τόν Τΰριον είναι 
Ηρακλέα, ότι Φοινίκων κτίσμα ή Ταρτησσός καϊ τώ 
Φοινίκων νόμω ό τε νεώς πεποίηται τώ ‘Ηρακλει τω

20 έκεϊ καϊ αί ίλυσίαι ίλΰονται. Γηρυόνην δέ, έφ' όντινα 5 
ό 'ΛργεΊος ‘Ηρακλής εστάλη πρός Εΰρυσ&έως τάς βοΰς 
άπελάσαι τάς Γηρυόνου καϊ άγαγεΐν ές Μυκήνας, ούδέν 
τι προσήκειν τή γή τών Ίβήρων Έκαταϊος ό λογοποιός 
λέγει' ουδέ έπϊ νήσον τινα Έρύ&ειαν εξω τής μεγάλης

25 θαλάσσης σταλήναι ‘Ηρακλέα, αλλά τής ηπείρου τής 
περϊ 'Λμβρακίαν τε καϊ 'Λμιριλόγους βασιλέα γενέσ&αι 
Γηρυόνην καί έκ τής ηπείρου ταΰτης άπελάσαι ‘Ηρακλέα 
τάς βοΰς, ουδέ τούτον ιραΰλον ά&λον τι&έμενον. οίδα 6 
δέ εγώ καϊ εις τούτο ετι ευβοτον τήν ήπειρον ταΰτην

30 καϊ βοΰς τρέιρουσαν καλλίστας' καί ές Εΰρυσ&έα τών μέν 
έξ Ηπείρου βοών κλέος αφϊχ&αι καϊ του βασιλέως τής 
Ηπείρου τό ονομα τόν Γηρυόνην ουκ εξω του είκότος 
τίθεμαι' τών δέ έσχάτων τις Ευρώπης'ίβήρων ουτ' άν 
του βασιλέως τό όνομα γιγνώσκειν Εΰρυσ&έα,' ούτε εί

35 βοΰς καλαί έν τή χώρα ταύτη νέμονται, ε'ι μή τις τήν 
Ηραν τούτοις έπάγων, ώς αυτήν ταΰτα ‘Ηρακλει δι Εΰ- 
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ρυσ&έως έπαγγέλλουσαν, τό ου πιστόν του λόγου άπο— 
χρύπτειν έ&έλοι τώ μύ&ω.

7 Τούτω τψ "Ηραχλεϊ τώ Τυρίφ έφη έ&έλειν &ύσαι 
Αλέξανδρος. ώς δέ άπηγγέλΰη ταΰτα πρός τών πρέσβεων 
εις την Τΰρον, τα μέν άλλα έδοξέ σφισι ποιεϊν ό τιπερ 5- 
έπαγγέλλει Αλέξανδρος, εις δέ την πόλιν μήτε τινά Περ
σών μήτε Μ,αχεδόνων δέχεσ&αι, ώς τούτο ές τε τά παρ
όντα τώ λόγω εύπρεπέστατον χαϊ ές τοΰ πολέμου τήν 
χ.ρίσιν, άδηλον ετι ούσαν, άσφαλέστατόν σφισι γενησόμε-

8 νον. ώς δέ έξηγγέλ&η Αλεξάνδρα) τά έχ τής Τΰρου, τούς ίο 
μέν πρέσβεις πρός οργήν όπίσω άπέπεμιβεν' αυτός δέ 
ξνναγαγών τους τε εταίρους χαϊ τούς ηγεμόνας τής στρα
τιάς χαϊ ταξιάρχας χαϊ ιλάρχας ελεξεν ώδε.

17 Ανδρες φίλοι χαϊ ξΰμμαχοι, ήμϊν ούτε τήν έπ' Αί
γυπτου πορείαν ασφαλή όρώ ΰαλασσοχρατούντων Περσών, 15« 
Παρειάν τε διώχειν ύπολειπομένους αυτήν τε όπίσω τήν 
Τυριών πόλιν αμφίβολον χαϊ Αίγυπτον χαϊ Κύπρον έχο- 
μένας πρός Περσών, ουδέ τούτο ασφαλές ές τε τά άλλα

2 χαϊ μάλιστα δή ές τά "Ελληνιχά πράγματα, μή ποτ άρα 
έπιχρατήσαντες αύ&ις τών έπϊ θαλάσση χωρίων οί Πέρ- 20 
σαι, προχωρησάντων ημών ξύν τή δυνάμει ώς έπϊ Βαβυ- 
λώνά τε χαϊ Ααρεϊον, αυτοί ξύν πλείονι στόλω μεταγά- 
γοιεν τόν πόλεμον ές τήν "Ελλάδα, Ααχεδαιμον ίων μέν έχ 
τού εύύλέος ήμϊν πολεμούντων, τής δέ Α&ηναίων πόλεως 
φόβο) μάλλον τι ή εύνοια τή ττρός ημάς πρός τό παρόν 25

3 χατεχομένης. έξαιρε&είσης δέ Τΰρου ή τε Φοινίχη εχοιτο 
αν πάσα χαϊ τό ναυτιχόν οπερ πλεϊστόν τε χαϊ χράτιστον 
τού Περσιχού, τό Φοινίχων, παρ' ημάς μεταχωρήσειν 
ειχός’ ού γάρ άνέξονται ούτε οι έρέται ούτε οί έπιβάται 
Φοίνιχες έχομένων σφίσι τών πόλεων αύτοί υπέρ άλλων 30 
πλέοντες χινδυνεύειν' Κύπρος δέ έπϊ τώδε ή ού χαλεπώς 
ήμϊν προσχωρήσει ή έξ 'επίπλου εύμαρώς ληφ&ήσεται.

4 χαι τοϊς τε έχ Μαχεδονίας ναυσϊ χαϊ ταϊς Φοινίσσαις 
πλεόντων ήμών τήν θάλασσαν χαϊ Κύπρου άμα προσγε-

9 γίνηαόμιϊΌν Lobeckius: γνωσόμίνοι. 
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νομένης θαλασσοχρατοΐμέν τε αν βεβαίως χαϊ ό ές Αίγυ
πτον στόλος εύμαρώς ήμϊν έν ταυτώ γίγνεται. Αίγυπτον 
δέ παραστησαμένοις υπέρ τε της Ελλάδος χαι της οικείας 
ούδέν ετι ύποπτον υπολείπεται, τόν τε έπϊ Βαβυλώνος 
στόλον μετά του ές τά οίχοι ασφαλούς χαί ξύν μείζονι 
άμα αξιώσει ποιησόμεθα άποτετμημένοι τήν τε θάλασσαν 
Περσών ξύμπασαν χαί τήν έπϊ τάδε του Εύφράτου γην.

Ταύτα λέγων ου χαλεπώς έπειθεν έπιχειρεΐν τή Τύ- 18 
ρω' χαί τι χαϊ θειον άνέπειθεν αυτόν, ότι ένϋπνιον αυτής 
έχείνης τής νυχτός έδόχει αυτός μεν τω τείχει προσάγειν 
τών Τυριών, τόν δέ Ηραχλέα δεξιούσθαί τε αυτόν χαϊ 
άνάγειν ές τήν πόλιν. χαϊ τούτο έξηγεϊτο Αρίστανδρος 
ώς ξύν πόνω άλωσομένην τήν Τύρον, ότι χαϊ τά τού 
Ηραχλέους έργα ξύν πόνψ έγένετο. χαί γάρ χαί μέγα 2 
έργον τής Τύρου ή πολιορχία έφαίνετο. νήσος τε γάρ 
αυτοις ή πόλις ήν χαί τείχεσιν ύψηλοΐς πάντη ώχόρωτο’ 
χαϊ τά από θαλάσσης πρός τών Τυριών μάλλον τι έν τώ 
τότε έφαίνετο, τών τε Περσών ετι θαλασσοχρατούντων 
χαί αυτοις τοΐς Τυρίοις νεών ετι πολλών περιουσών.

Ως δέ ταύτα όμως έχράτησε, χώμα έγνω χωννύναι έχ 3 
τής ηπείρου ώς έπϊ τήν πόλιν. έστι δέ πορθμός τενα
γώδης τό χωρίον' χαϊ τά μέν πρός τή ήπείρω τής θα
λάσσης βραχέα χαϊ πηλώδη αυτού, τά δέ πρός αυτή τή 
πόλει, ένα τό βαθύτατον τού διάπλου, τριών μάλιστα 
όργυιών τό βάθος, αλλά λίθων τε πολλών άφθονία ήν 
χαϊ ύλης, ήντινα τοΐς λίθοις άνωθεν έπεφόρουν' χάραχές 
τε ου χαλεπώς χατεπήγνυντο έν τώ πηλφ, χαί αυτός ό 
πηλός ξύνδεσμος τοΐς λίθοις ές τό έπιμένειν έγίγνετο. 
χαϊ προθυμία τών τε Μαχεδόνων εις τό έργον χαϊ Αλεξάν- 4 
δρου πολλή ήν, παρόντος τε αυτού χαϊ έχαστα έξηγουμένου, 
χαϊ τά μέν λόγω έπαίροντος, τά δέ χαϊ χρήμασι τούς τι 
έχπρεπέστερον χατ αρετήν πονουμένους έπιχουφίζοντος. 
αλλ έστε μέν τό πρός τή ήπειροι έχώννντο, ού χαλεπώς 
προυχώρει τό έργον, έπί βάθος τε ολίγον χωννύμενον χαϊ

31 τους τι Pflugkius: τούς τε.
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5 ούόενός έξείργοντος, ώς όέ τώ τε βα&υτέρφ ήόη έπέλα- 
ζον και άμα τή πόλει αυτή εγγύς έγίγνοντο, από τε τών 
τειχών, υψηλών όντων, βαλλόμενοι έκακοπά&ουν, ατε και 
επ' εργασία μάλλον τι ή ώς ες μάχην ακριβώς έσταλμέ- 
νοι, καί ταϊς τριήρεσιν άλλη καί άλλη του χώματος έπι- 5 
πλέοντες οί Τΰριοι, άτε όή ύλαλασσοκρατούντες ετι, άπο
ρον πολλαχή τήν πρόσχωσιν τοίς Μακεόόσιν εποίουν.

6 καί οί Μακεόόνες πύργους επάνω του χώματος, ο τιπερ 
προκεχωρήκει αυτοϊς επί πολύ τής &αλάσσης, επέστησαν 
όύο καί μηχανάς επί τοϊς πύργοις. προκαλύμματα όέ 10 
όέρρεις καί όιφώϊέραι αυτοϊς ήσαν, ώς μήτε πυρφόροις 
βέλεσιν άπό τού τείχους βάλλεσ&αι, τοϊς τε έργαζομένοις 
προβολήν έν τώ αυτώ είναι πρός τά τοξεύματα ’ άμα τε 
όσοι προσπλέοντες τών Τυριών έβλαπτον τούς χωννύντας, 
άπό τών πύργων βαλλόμενοι ού χαλεπώς άνασταλτ σεσ&αι 15 
ε μέλλον.

19 Οί όέ Τΰριοι πρός ταύτα άντιμηχανώνται τοιόνόε. 
ναύν ίππαγωγόν κλημάτων τε ξηρών καί άλλης ύλης εύ- 
φλέκτου έμπλνσαντες όύο ιστούς επί τή πρώρα καταπη- 
γνΰουσι καί έν κύκλφ περιφράσσουσιν ές όσον μακρότατον, 20 
ώς φορυτόν τε ταύτη καί όαόας όσας πλείστας όέξασ^αι’ 
πρός όέ πίσσαν τε καί &εϊον καί όσα άλλα ές τό παρα-

2 καλέσαι μεγάλην φλόγα έπϊ ταύτη έπεφόρησαν. παρέ- 
τειναν όέ καί κεραίαν όιπλήν έπϊ τοϊς ίστοϊς άμφοτέροις, 
καϊ από ταύτης έξήρτησαν έν λέβησιν όσα έπιχυ&έντα ή 25 
έπιβλη&έντα έπϊ μέγα τήν φλόγα έξάψειν εμελλεν' έρματά 
τε ές τήν πρύμναν ένέ&εσαν, τού έξάραι εις ύψος τήν

3 πρώραν πιεζομένης κατά πρύμναν τής νεώς. έπειτα άνε
μον τηρήσαντες ώς έπϊ τό χώμα έπιφέροντα έξάψαντες 
τριήρεσι τήν ναύν κατ' ουράν είλκον. ώς όέ έπέλαζον ήόη 30 
τώ τε χώματι και τοϊς πύργοις, πυρ έμβαλόντες εις τήν 
ύλην καί ως βιαιότατα άμα ταϊς τριήρησιν έπανελκΰσαντες 
τήν ναύν ένσείουσιν άκρφ τώ χώματι’ αυτοί όέ οί έν τή

4 νηί καιομένη ήόη έξενήξαντο ού χαλεΐτώς. καί έν τούτω

17 τοιόνόι] τι rotoWf S. —23 bil τανττ)] ταύτρ vel tn' αντην S.
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ή τε φλόξ πολλή ένέπιπτε τοΐς πύργοις καί αϊ κεραϊαι 
περικλασ&εΐσαι έξέχεαν ές τό πύρ όσα ές έξαψιν της 
φλογός παρεσκευασμένα ήν. οϊ δέ από των τριηρών πλη
σίον του χώματος άνακωχεύοντες έτόξενον ές τους πύργους, 

5 ώς μη ασφαλές είναι πελάσαι όσοι σβεστήριόν τι τή φλογί 
έπέφερον. καί έν τούτο) κατεχομένων ηδη έκ τού πυρός 5 
τών πύργων έκδραμόντες έκ της πόλεως πολλοί καί ές 
κελήτια έμβάντες, άλλη καί άλλη έποκείλαντες τού χώματος, 
τόν τε χάρακα ού χαλεπώς διέσπασαν τόν προ αυτού 

10 προβεβλημένον καί τας μηχανάς ξυμπάσας κατέφλεξαν
όσας μη τό από της νεώς πυρ έπέσχεν. Αλέξανδρος δέ 6 
τό τε χώμα από της ηπείρου άρξαμένους πλατυτέραν χων- 
νύναι, ώς πλέονας δέξασίλαι πύργους, καί τούς μηχανο- 
ποιούς μηχανάς αλλας κατασκευάζειν έκέλευσεν. ώς δέ 

15 ταύτα παρεσκευάζετο, αυτός τούς τε υπασπιστάς άναλα- 
βών καί τούς Αγριάνας έπί Σιδώνος εστάλη, ώς ά&ροί- 
σων έκει όσαι ηδη ήσαν αυτώ τριήρεις, ότι άπορώτερα τά 
τής πολιορκίας έφαίνετο έλαλασσοκρατούντων τών Τυριών.

Εν τούτο) δέ Γηρόστρατός τε ό Αράδου βασιλεύς καί 20 
20 Ένυλος ό Βύβλου ώς έμα&ον τάς πόλεις σφών υπ Αλεξ

άνδρου έχομένας, άπολιπόντες Αύτοφραδάτην τε καί τάς 
ξύν αύτώ νέας παρ^ Αλέξανδρον σύν τώ ναυτικφ τώ 
σφετέρφ άφίκοντο καί αϊ τών Σιδωνίων τριήρεις σύν αύ- 
τοϊς, ώστε Φοινίκων μέν νήες όγδοήκοντα μάλιστα αύτώ 

25 παρεγένοντο. ήκον δέ έν ταΐς αύταΐς ήμέραις καί έκ ‘Ρό- 2 
δου τριήρεις ή τε περίπολος καλουμένη καί ξύν ταύτη 
άλλαι έννέα, καί έκ Σόλων καί Μαλλού τρεις καί Αυκίας 
δέκα, έκ Μακεδονίας δέ πεντηκόντορος, έφ3 ής Πρωτέας 
ό Ανδρονίκου έπέπλει. ού πολλοί δ" ύστερον καί οϊ τής 3 

30 Κύπρου βασιλείς ές τήν Σιδώνα κατέσχον ναυσίν εκατόν 
μάλιστα καί ετκοσιν, έπειδη τήν τε ήσσαν τήν κατ Ισσόν 
Ααρείου έπύ&οντο καί ή Φοινίκη πάσα έχομένη ήδη υπ’ 
Αλεξάνδρου έφόβει αυτούς. καϊ τούτοις πάσιν εδωκεν 
Αλέξανδρος άδειαν τών πρόσ&εν, ότι υπ ανάγκης μάλλον

27 κώ Λνκίας] καϊ Ικ Λυκίας S. 
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τι ή κατά γνώμην την σιρών έδόκουν ξυνταχ&ήναι τοϊς 
Πέρσαις ές τό ναυτικόν.

4 Έν ω δέ αϊ τε μηχαναί αυτώ ξυνεπήγνυντο και αί 
νήες ώς εις έπίπλουν τε καί ναυμαχίας απόπειραν έξηρ- 
τύοντο, έν τούτω δέ άναλαβών τών τε ιππέων ϊλας έστιν 5 
ας και τους ύπασπιστάς καί τούς Αγριάνας τε καί τούς 
τοξότας έπ' 'Αραβίας στέλλεται εις τόν Αντιλίβανον κα-

5 λούμεφον τό όρος' καί τά μέν βία τών ταύτη έξελών, τά 
δέ ομολογία παραστησάμενος έν δέκα ήμέραις έπανήγεν 
εις την Σιδώνα, καί καταλαμβάνει Κλέανδρον τον Πόλε- ίο 
μοκράτους έκ Πελοπόννησου ηκοντα καί ξύν αυτώ μισ&ο ■ 
υρόρους "Ελληνας ές τετρακισχιλίους.

6 Ώς δέ συνετέτακτο αυτώ τό ναυτικόν, έπιβιβάσας 
τοϊς καταστρώμασι τών υπασπιστών όσοι ικανοί έδόκουν 
ές τό εργον, εί μη διέκπλοις μάλλον τι ή έν χερσίν η 15 
ναυμαχία γίγνοιτο, άρας έκ της Σιδώνος έπέπλει τή Τύρψ 
ξυντεταγμέναις ταίς ναυσίν, αυτός μέν κατά τό δεξιόν 
κέρας, ο δη ές τό πέλαγος αυτώ) άνεϊχε, καϊ ξύν αυτψ οϊ 
τε Κυπρίων βασιλείς καϊ όσοι Φοινίκων, πλην Πνυταγό- 
ρου ’ ούτος δέ καϊ Κράτερος τό ευώνυμον κέρας είχον της 20

7 πάσης τάξεως. τοϊς δέ Τυρίοις πρότερον μέν ναυμαχεϊν 
έγνωσμένον ήν, εί κατά θάλασσαν έπιπλέοι σφίσιν Αλέξ
ανδρος, τότε δέ πλήθος νεών πολύ άπροσδοκητως κατι- 
δόντες (ου γάρ πω πεπυσμένοι ήσαν τάς τε Κυπρίων ναΰς

8 καϊ τάς Φοινίκων ξυμπάσας Αλέξανδρον εχοντα) καϊ άμα 25 
ξυντεταγμένως του έπίπλου γιγνομένου (ολίγον γάρ πριν 
προσσχεϊν τή πόλει άνεκώχευσαν έτι πελάγιαι αϊ ξύν 
Αλεξάνδρω νήες, εϊ πως άρα ές ναυμαχίαν τούς Τυρίους 
προκαλέσαιντο, έπειτα ουτω ξυνταξάμενοι, ώς ούκ άντ- 
ανήγοντο, πολλω τώ ρο&ίω έπέπλεον) ταΰτα όρώντες οί 30 
Τύριοι ναυμαχεϊν μέν άπέγνωσαν τριήρεσι δέ όσας τών 
λιμένων τά στόματα έδέχοντο βύζην τόν εσπλουν ιρραξά- 
μενοι έφύλασσον, ώς μή ές τών λιμένων τινά έγκα&ορμι- 
σ&ήναι τών πολεμίων τόν στόλον.

9 ιν δέκα Facius: ινδικά. — 28 ίί πως — προχαλίσσ.ιΐ'το in codd. 
omissa supplevit Heron (vett. mathematicorum opp., Parisiis 1693) p. 317.
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Αλέξανδρος όέ, ώς ουκ άντανήγοντο οί Τΰριοι, έπέ- 9 
■πλει τή πόλει' και ές μέν τόν λιμένα τόν πρός Σιδώνος 
βιάξεσ&αι άπέγνω όιά στενότητα του στόματος και άμα 
άντιπρώροις τριήρεσι πολλαις ορών πεφραγμένον τόν 

5 έσπλουν ’ τρεις όέ τάς έξωτάτω έφορμοΰσας τώ στόματι 
τριήρεις προσπεσ όντες οί Φοίνικες καί αντίπρωροι έμβα- 
λόντες καταδΰουσιν" οί όέ έν ταϊς ναυσίν ου χαλεπώς 
άπενήξαντο ές την γην, φιλίαν ουσαν. τότε μέν δή ου 10 
πόρρω του ποιητοΰ χώματος κατά τόν αίγιαλόν , ένα 

10 σκέπη τών άνέμων έφαίνετο, οί συν Αλεξάνδρω ώρμί- 
σαντο. τή όέ υστεραία τους μέν Κυπρίους ξυν ταϊς σφε- 
τέραις ναυσί καί Ανδρομάχω τφ ναυάρχω κατά τόν λιμένα 
τόν έκ Σιδώνος φέροντα έκέλευσεν έφορμεϊν τή πόλει, 
τους όέ Φοίνικας κατά τόν έπ* έκεινα του χώματος τόν

15 πρός Αίγυπτον άνέχοντα, ϊνα καί αυτφ η σκηνή ήν.
Ήδη δέ και μηχανοποιών αυτώ πολλών έκ τε Κόπρου 21 

καί Φοινίκης άπάσης συλλελεγμένων μηχαναί πολλαί συμ- 
πεπηγμέναι ήσαν, αί μέν επί του χώματος, αί δέ έπϊ τών 
ίππαγωγών νεών, ας έκ Σιδώνος άμα οί έκόμισεν, αί δέ 

20 έπϊ τών τριηρών όσαι αυτών ου ταχυναυτουσαι ήσαν. ώς δέ 2 
παρεσκεΰαστο ήδη ξΰμπαντα, προσήγον τάς μηχανάς κατά 
τε τό ποιητόν χώμα καί άπό τών νεών άλλη καί άλλη του 
τείχους προσορμιζομένων τε καί άποπειρωμένων του τεί
χους.

25 Οί δέ Τΰριοι έπϊ τε τών επάλξεων τών κατά τό 3 
χώμα πύργους ξυλίνους έπέστησαν, ώς άπομάχεσ&αι απ' 
αυτών, καί εϊ πη άλλη αί μηχαναί προσήγοντο, βέλεσί τε 
ί μόνοντο καί πυρφόροις οίστοϊς έβαλλον αυτάς τάς ναΰς, 
ώστε φόβον παρέχειν τοϊς Μακεδόσι πελάζειν τώ τείχει.

30 ήν δέ αυτοϊς καί τά τείχη τά κατά τό χώμα τό τε ύψος 4 
εις πεντήκοντα καί εκατόν μάλιστα πόδας καί ές πλάτος 
ξΰμμετρον λί&οις μεγάλοις έν γΰψω κειμένοις ξυμπεπη- 
γότα. ταϊς δέ ίππαγωγοϊς τε καί ταϊς τριηρεσι τών Μα
κεδόνων, οσαι τάς μηχανάς προσήγον τώ τείχει, καί ταΰτη

6 αντίπρωροι Bloomficldus: αντίπρωροι?. 
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ουχ εύπορον έγίγνετο πελάζειν τή πόλει, ότι λίθοι πολλοί 
ές τό πέλαγος προβεβλημένοι έξεϊργον αυτών την εγγύς

5 προσβολήν, χαί τούτους "Αλέξανδρος έγνω έξελχύσαι έχ 
τής θαλάσσης' ήνύετο δέ χαλεπώς τούτο τό έργον, οϊα 
δή από νεών χαί ουχ από γης βεβαίου γιγνόμενον, άλλως 5 
τε χαί οί Τύριοι ναΰς χαταφράξαντες παρά τάς αγχύρας 
έπήγον τών τριηρών χαί ύποτέμνοντες τάς σχοίνους τών 
άγχυρών άπορον τήν προσόρμισιν ταΐς πολεμίαις ναυσίν

6 έποίουν. Αλέξανδρος δέ τριαχοντόρους πολλάς ές τόν 
αυτόν τρόπον φράξας έπέστησεν έγχαρσίας προ τών άγχυ- 10 
ρών, ώς υπ" αυτών άναστέλλεσθαι τόν έπίπλουν τών νεών. 
αλλά χαί ώς ύφαλοι χολυμβηταί τάς σχοίνους αυτοις υπέ- 
τεμνον. οι δέ αλύσεσιν αντί σχοίνων εις τάς αγχύρας 
χρώμενοι, οί Μαχεδόνες, χαθίεσαν, ώστε μηδέν ετι πλέον

7 τοΐς χολυμβηταΐς γίγνεσθαι. έξάπτοντες ούν βρόχους τών 15 
λίθων από τού χώματος άνέσπων αυτούς εξω τής θαλάσ
σης' έπειτα μηχαναΐς μετεωρίσαντες χατά βάθους άφίε- 
σαν, (ίνα ούχέτι προβεβλημένοι βλάψειν έμελλον. οπού δέ 
χαθαρόν πεποίητο τών προβόλων τό τείχος, ού χαλεπώς 
ήδη ταύτη αί νήες προσεΐχον. 20

8 Οί δέ Τύριοι, πάντη άποροι γιγνόμενοι, εγνωσαν 
έπίπλουν ποιήσασθαι ταΐς Κυπρίαις ναυσίν, αϊ χατά τόν 
λιμένα έφώρμουν τόν ές Σιδώνα τετραμμένον' έχ πολλού 
δή χαταπετάσαντες τό στόμα τού λιμένος ίστίοις, τού μή 
χαταφανή γενέσθαι τών τριηρών τήν πλήρωσιν, άμφϊ 25 
μέσον ημέρας, οπότε οϊ τε ναύται έπϊ τά άναγχαΐα έσχε- 
δασμένοι ήσαν χαϊ "Αλέξανδρος έν τούτω μάλιστα από τού 
έπί θάτερα τής πόλεως ναυτιχού έπί τήν σχηνήν άπεγώ-

9 ρει, πληρώσαντες πεντήρεις μέν τρεις χαϊ τετρήρέις ϊσας, 
τριήρεις δέ επτά ώς άχριβεστάτοις τε τοΐς πληρώμασι 30 
χαϊ τοΐς από τών χαταστρωμάτων μάχεσθαι μέλλουσιν 
εύοπλοτάτοις χαί άμα χαί εύθαρσεστάτοις ές τούς ναυτι- 
χούς αγώνας, τά μέν πρώτα άτρέμα τή είρεσία έπί μιας 
νεώς έξέπλεον άνευ χελευστών τάς χάπας παραφέροντες' 
ώς δέ έπέστρεφον ήδη έπϊ τούς Κυπρίους χαϊ έγγύς τού 35 
χαθορασθαι ήσαν, τότε δή ξύν βοή τε πολλή χαϊ έγχε-
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λευσμώ ές άλλήλους καϊ άμα τή είρεσία ξυντόνφ έπε- 
φέροντο.

Ξυνέβη δέ έκείνη τή ημέρα Αλέξανδρον άποχωρήσαι 22 
μέν έπί τήν σκηνήν, ου διατρίψαντα δέ κατά τό είω&ός, 
δι" ολίγου έπί τάς ναΰς έπανελ&είν. οϊ δέ Τΰριοι προσ- ο 
πεσόντες άπροσδοκήτως ταίς ναυσϊν όρμούσαις, καϊ ταίς 
μέν πάντη κεναίς έπιτυχόντες, των δ" υπ" αυτήν τήν 
βοήν καϊ τόν έπίπλουν χαλεπως έκ των παρόντων πλη- 
ρουμένων, τήν τε Πνυταγόρου τοΰ βασιλέως πεντήρη 
ευ&ίς υπό τή ιερώτη εμβολή κατέδυσαν καϊ τήν "Ανδρο- 
κλέους τοΰ "Αμα&ουσίου καϊ τήν Πασικράτους τοΰ Κου- 
ριέως, τάς δέ άλλας ές τόν αίγιαλόν έξω&οΰντες έκοπτον

3Αλέξανδρος δέ ως ήσ&ετο τόν έκπλουν των Τυριών 3 
τριηρών, τάς μέν πολλάς των ξυν αυτω νεών, όπως έκα
στη πληρω&είη, έπϊ τώ στόματι τοΰ λιμένος άνακωχεΰειν 
εταξεν, ώς μή καϊ άλλαι έκπλεύσειαν τών Τυριών νήες' 
αυτός δέ πεντήρεις τε τάς ξυν αυτώ άναλαβών καί τών 
τριηρών ές πέντε μάλιστα, όσαι εφ&ησαν αυτώ κατά τά
χος πληρω&είσαι, περιέπλει τήν πόλιν ώς έπϊ τους έκ- 
πεπλευκότας τών Τυριών, οι δέ από τοΰ τείχους, τόν τε 4 
έπίπλουν τών πολεμίων κατιδόντες καϊ "Αλέξανδρον αυτόν 
έπί τών νεών,'βοή τε έπανάγειν ένεκελεύοντο τοίς έκ τών 
σφετέρων νεών καϊ ώς ουκ έξακουστόν ήν υπό θορύβου 
ξυνεχομένων έν τώ έργω, σημείοις άλλοις καϊ άλλοις έπε- 
κάλουν ές τήν άναχώρησιν. οί δέ όψέ ποτέ αισ&όμενοι 
τόν έπίπλουν τών άμφ "Αλέξανδρον υποστρέιβαντες εις 
τόν λιμένα εφευγον. καϊ όλίγαι μέν τών νεών φ&άνουσιν 5 
υπεκφυγοΰσαι, ταίς δέ πλείοσιν έμβαλοΰσαι αί ξυν "Αλεξ- 
άνδρω τάς μέν αυτών απλούς έποίησαν, πεντίρης δέ τις 
καϊ τετρήρης αυτών έπ" αυτώ τώ στόματι τοΰ λιμένος 
έλήφ&ησαν. φόνος δέ τών επιβατών ου πολύς έγένετο. 
ώς γάρ ήσΰοντο έχομένας τάς ναΰς, άπενήξαντο ου χαλε- 
πώς ές λιμένα.

3 S: Ixtivrj μίν. — άποχωρήσαι μίν S: αποχωρήσω. —
11 Κονριέως Doernerus: Θουριίως.

Arrianus. 6
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6 Ώς δέ ούδεμία ετι τοίς Τυρίοις εκ τών νεών ωφέ
λεια ήν, έπήγον ήδη οι Μακεδόνες τάς μηχανας τώ τείχει 
αύτφ. κατά μέν δη τό χώμα προσαγόμεναι διά ίσχυν του 
τείχους ούδέν ήνυον ό τι καϊ λόγου άξιον. οι δέ κατα τό 
πρός Σιδώνα τετραμμένον τής πόλεως τών νεών τινάς 5

7 τών μηχανοφόρων προσήγον. ώς δέ ουδέ ταύτη ήνυεν, 
ές τό προς νότον αυ άνεμον καϊ προς .Αίγυπτον ανέχον 
τείχος μετήει, πάντη αποπειρώμενος τού έργου, καϊ έν- 
ταύ&α πρώτον κατεσείσ&η τε τό τείχος έπϊ μέγα καί τι 
καί κατηρείφ&η αυτού παραρραγέν. τότε μέν δή όσον 10 
έπιβαλών γέφυρας ή έρήριπτο τού τείχους, απεπειρά&η 
ές ολίγον τής προσβολής' και οϊ Τΰριοι ου χαλεπώς άπε- 
κρούσαντο τούς Μακεδόνας.

23 Τρίτη δέ άπό ταύτης ήμερα νηνεμίαν τε φυλάξας καϊ 
παρακαλέσας τους ηγεμόνας τών τάξεων ές τό έργον έπήγε 15 
τή πόλει έπϊ τών νεών τάς μηχανάς. καί πρώτα μέν 
κατέσεισε τού τείχους έπϊ μέγα. ώς δέ άποχρών εις πλά
τος έφάνη τό παρερρηγμένον, τάς μέν μηχανοφόρους ναύς

2 έπανάγειν έκέλευσεν ' ό δέ δύο άλλας έπήγεν, αϊ τάς γέφυ
ρας αυτώ έφερον, ας δή έπιβαλείν έπενόει τώ κατερρηγμένω 20 
τού τείχους, καϊ τήν μέν μίαν τών νεών οϊ ύπασπισταί 
ελαβον, ή έπετέτακτο Άδμητος * τήν έτέραν δέ ή Κοινού 
τάξις οϊ πεζέταιροι καλούμενοι' καί αυτός ξύν τοίς υπα-

3 σπισταίς έπιβήσεσ&αι τού τείχους ή παρείκοι έμελλε, τάς 
τριήρεις δέ τάς μέν έπιπλείν κατά τούς λιμένας άμφο- 25 
τέρους έκέλευσεν, εί πως πρός σφάς τετραμμένων τών 
Τυριών βιάσαιντο τόν έσπλουν" όσαι δέ αυτών βέλη άπό 
μηχανών βαλλόμενα ειχον τ όσαι τοξότας έπϊ τών κατα
στρωμάτων έφερον, ταύτας δέ έκέλευσεν έν κύκλιο περι- 
πλεοΰσας τό τείχος έποκέλλειν τε όπη Παρείκοι καί άνα- 30 
κωχεύειν έντος βέλους, έστε τό έποκείλαι άπορον γίγνοιτο, 
ών πανταχό&εν βαλλομένους τούς Τνρίους έν τώ δεινώ 
άμφιβόλους γίγνεσ&αι.

3 αυτώ Yxem: αυτών. — 9 τό τείχος] τού τείχους S.— 10 χατ- 
ηρείφ&η Lennepius ; χατηρίφ&η.—11. έρΰριπτοΕ: ερέριπτο.— 20 επι- 
βαλεϊνΈ,τ·. έπιβάλλειν.—23 πεζέταιροι Β1: άσ&ενέοτεροι el άσ&έστεροι.
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Ως δέ αϊ τε νήες αϊ ξνν Αλεξάνδρω προσέσχον τή 4 
•πόλει καί αϊ γέφυραι έπεβλήΰησαν τώ τείχει άπ αυτών, 
ενταύθα οϊ νπασπισταί ενρώστως /.ατά ταύτας άνέβαινον 
έπί τό τείχος, ό τε γάρ'Αδμητος άνήρ άγαέλός έν τώ τότε 
έγένετο καί άμα Αλέξανδρος εϊπετο αυτοις, τον τε έργον 
αυτοί) καρτερώς άπτόμενος καϊ θεατής τών άλλων, ότο) τι 
λαμπρόν κατ αρετήν έν τψ κινδύνω έτολμάτο. καί ταύτη 5 
πρώτον ή έπετέτακτο Αλέξανδρος έλήφ&η τό τείχος, ου 
χαλεπώς αποκρονσ&έντων άπ αυτόν τών Τνρίων, έπειδτ 
πρώτον βεβαίω τε καί άμα ον πάντη αποτόμω τή προσ- 
βάσει έχρήσαντο οϊ Μακεδόνες. καϊ "Αδμητος μέν, πρώ
τος έπιβάς τον τείχονς καί τοΐς άμφ αυτόν έγκελευόμε- 
νος έπιβαίνειν, βλη&είς λόγχη άπο&νήσκει αυτού’ έπί δέ 
αυτώ Αλέξανδρος έσχε τό τείχος ξνν τοίς εταίρο ις. ώς 6 
δέ εϊχοντο αντώ πύργοι τε έστιν οϊ καί μεταπύργια, αυ
τός μέν παρήει διά τών επάλξεων ώς έπί τά βασίλεια, 
ότι ταύτη εύπορωτέρα έφαίνετο ές την πόλιν η κάύλοδος.

Οϊ δέ έπί τών νεών, οϊ τε Φοίνικες κατά τόν λιμένα 24 
τόν πρός ΑΙγύπτου, κα&' όνπερ καϊ έφορμούντες έτύγ- 
χανον, βιασάμενοι καί τά κλείθρα διασπάσαντες εκοπτον 
τάς νανς έν τώ λιμένι, ταΐς μέν μετεώροις έμβάλλοντες, 
τάς δέ ές την γην έξω&ούντες, καϊ οϊ Κύπριοι κατά τόν 
άλλον λιμένα τόν έκ Σιδώνος φέροντα, ουδέ κλεΐ&ρον τού
τον γε έχοντα, είσπλεύσαντες εϊλον ενέλνς ταύτη την πόλιν. 
τό δέ πλη&ος τών Τνρίων τό μέν τείχος, ώς έχόμενον 2 
είδον, έκλείπουσιν άέλροισ&έντες δέ κατά τό Αγηνόριον 
καλούμενον έπέστρεψαν ταύτη έπϊ τούς Μακεδόνας. καϊ 
Αλέξανδρος ξύν τοίς υπασπισταΐς έπϊ τούτους χωρήσας 
τούς μέν αυτου μαχομένους διέφ&ειρεν αυτών, τοΐς δέ 
φεύγονσιν έφείπετο. καί' φόνος ήν πολύς, τών τε από 3 
τού λιμένος έχόντων ηδη τίν πόλιν καί της Κοινού τάξεως 
παρεληλνέλνίας εις αυτήν, οργή γάρ έχώρονν έπϊ παν οϊ 
Μακεδόνες, τής τε πολιορκίας τή τριβή άχ&όμενοι καϊ 
ότι λαβόντες τινάς αυτών οί Τύριοι πλέοντας έκ Σιδώνος 
έπϊ τό τείχος άναβιβάσαντες, όπως άποπτον είη από τού 
στρατοπέδου, σφάξαντες ερριψαν εις τήν θάλασσαν, άπέ- 4.

6*
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&avov δέ των μεν Τυριών ές όκτακισχιλίους' τών Ήα- 
κεδόνων δέ έν τή τότε προσβολή "Αδμητός τε, ό πρώτος 
ελών τό τεϊχος, άνήρ άγαμός γενόμένος, και ξυν αυτώ 
είκοσι τών υπασπιστών · έν δέ τή πόση πολιορκία μάλι
στα ές τετρακοσίους. 5

5 Τοϊς δέ ές τό ιερόν τοΰ Ήρακλέους καταφυγοΰσιν 
{ήσαν δέ αυτών τε τών Τυριών οί μάλιστα εν τελεί και 
ό βασιλεύς "Αξέμιλκος καί Καρχηδονίων τινές ΰλεωροϊ ές 
τιμήν τοΰ Ήρακλέους κατά δή τινα νόμον παλαιόν εις 
τήν μητρόπολιν άφικόμενοι) τούτοις ξΰμπασιν άδειαν δί- 10 
δωσιν "Αλέξανδρος' τους δέ άλλους ήνδραπόδισε, καί 
έπρά&ησαν Τυριών τε καϊ τών ξένων όσοι έγκατελήφ&η-

6 σαν, μάλιστα ές τρισμυρίους. "Αλέξανδρος δέ τώ Ήρακλεϊ 
έ&υσέ τε καϊ πομπήν έστειλε ξυν τή δυνάμει ώπλισμένη' 
καϊ αί νήες ξυνεπόμπευσαν τώ Ήρακλεϊ, καί αγώνα γυ- 15 
μνικόν έν τιο ίερώ καϊ λαμπάδα έποίησε’ καί τήν μηχανήν 
ή τό τεϊχος κατεσείσΰη άνέ&ηκεν εις τόν νεών. καί τήν 
ναΰν τήν Τυρίαν τήν ίεράν τοΰ Ήρακλέους, ήντινα έν τώ 
έπίπλω έλαβε, καί ταύτην τώ Ήρακλεϊ ανέβηκε καϊ επί
γραμμα έπ1 αυτή, ή αυτός ποιήσας ή ότου δή άλλου 20 
ποιήσαντος, ουκ άξιον μνήμης τό έπίγραμμα' διά τοΰτο 
καϊ έγώ αυτό άναγράψαι άπηξίωσα. Τυρός μέν δή ούτως 
έάλω έπί άρχοντος "Ανικήτου "Αΰλήνησι μηνός Έκατομ- 
βαιώνος.

25 "Έτι δέ έν τή πολιορκία τής Τΰρου ξυνεχομένου "Αλεξ- 25 
άνδρου αφίκοντο παρά Παρειού πρέσβεις ώς αυτόν, 
απαγγέλλοντες μόρια μέν τάλαντα υπέρ τής μητρός τε καϊ 
τής γυναικός καϊ τών παίδων δούναι έ&έλειν "Αλεξάνδρω 
Ααρεϊον’ τήν δέ χώραν πάσαν τήν έντός Εύφράτου ποτα- 
μοΰ εστε έπί θάλασσαν τήν Ελληνικήν "Αλεξάνδρου είναι' 30 
γήμαντα δέ τήν Παρειού παϊδα "Αλέξανδρον φίλον τε

2 είναι Παρείω καϊ ξύμμαχον. καϊ τούτων έν τώ ξυλλόγω 
τών εταίρων απαγγελ&έντων Παρμενίωνα μέν λέγουσιν 
"Αλεξάνδρω ειπεϊν ότι αυτός άν "Αλέξανδρος ών έπί τού-

9 νόμον Vulcanius: νόμιμον. — 23 Άνικητον] Ν ικέτου Meursius.
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τοις ήγάπησε καταλύσας τον πόλεμον μηκέτι πρόσω κιν- 
δυνεύειν' Αλέξανδρον δέ Παρμενίωνι άποκρίνασ&αι ότι 
καϊ αυτός άν, είπερ Παρμενίων ήν, όντως επραξεν, έπεϊ 
δέ Αλέξανδρός έστιν, άποκρίνεσέλαι Ααρείω άπερ δη καί 

5 άπεκρίνατο. ε'φη γάρ ούτε χρημάτων δείσ&αι παρά da- 3 
ρείου ούτε της χωράς λαβεΐν αντί της πάσης τό μέρος' 
είναι γάρ τά τε χρήματα καϊ τήν χώραν αυτόν πάσαν' 
γήμαί τε άν έ&έλη τήν Παρειού παϊδα, γήμαι άν καϊ ον 
διδόντος Λαρείου' έκέλευέ τε αυτόν ήκειν, εί τι ευρέσ&αι 

10 έ&έλοι φιλάν&ρωπον παρ’ αυτου. ταΰτα ώς ήκονσε da~
ρείος, τάς μέν ξυμβάσεις άπέγνω τάς πρός Αλέξανδρον, 
έν παρασκευή δέ του πολέμου αυ&ις ήν.

Αλέξανδρος δέ έπ’ Αίγυπτου εγνω ποιείσ&αι τόν 4 
στόλον. καϊ ήν αυτώ τά μέν άλλα τής Παλαιστίνης

15 καλουμένης Συρίας προσκεχωρηκότα ήδη' ευνούχος δέ τις, 
ή) όνομα ήν Βάτις, κρατών τής Γαζαίων πόλεως, ου 
προσείχεν Αλεξάνδρω, αλλά Αραβάς τε μισθωτούς υπα
γόμενος καί σίτον έκ πολλοΰ παρεσκευακώς διαρκή ές 
χρόνιον πολιορκίαν καϊ τώ χωρίω πιστεύων, μήποτε άν

20 βία άλώναι, εγνω μή δέχεσ&αι τή πόλει Αλέξανδρον.
Απέχει δέ ή Γάζα τής μέν θαλάσσης είκοσι μάλιστα 26 

σταδίους, καί εστι ψαμμώδης καί βαρεία ές αυτήν ή 
άνοδος καϊ ή θάλασσα ή κατά τήν πόλιν τεναγώδης πάσα, 
μεγάλη δέ πόλις ή Γάζα ήν καϊ έπϊ χώματος υψηλοΰ 

25 ωκιστο καϊ τείχος 7τεριεβέβλητο αυτή οχυρόν, έσχάτη δέ 
ωκεϊτο ώς έπ3 Αίγυπτον έκ Φοινίκης ιόντι έπϊ τή αρχή 
τής έρημου.

Αλέξανδρος δέ ώς άφίκετο πρός τήν πόλιν, τή μέν 2 
πρώτη κατεστρατοπέδευσεν ή μάλιστα έπίμαχον αυτώ) 

30 έφαίνετο τό τείχος, καϊ μηχανάς συμπηγνΰναι έκέλευσεν 
οι δέ μηχανοποιοϊ γνώμην άπεδείκνυντο άπορον είναι βία 
έλεϊν τό τείχος διά ύψος του χώματος, άλλ" Αλεξάνδρφ 3 
αιρετέον έδόκει είναι όσω άπορώτερον · έκπλήξειν γάρ 
τους πολεμίους τό έργον τώ παραλογή) έπϊ μέγα, καί τό

26 Αίγυπτον Κγ: Αίγυπτου.
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μη έλεΐν αισχρόν είναι οϊ λεγόμενον ές τε τονς "Ελληνας 
καϊ ες Άαρεΐον. έδόκει δη χώμα εν κύκλω της πόλεως 
χωννύναι, ώς έξ ϊσον arto τον χωσθέντος έπάγεσθαι τας 
μηχανάς τοΐς τείχεσι. καϊ ' έχώννντο κατά τό νότιον μά- 

4 λίστα της πόλεως τείχος, ϊνα έπιμαχώτερα έφαίνετο. ώς 5 
δε έδόκει έξηρθαι σνμμέτρως τό χώμα, μηχανας έπιστή- 
σαντες οϊ Μακεδόνες έπηγον ώς επι τό τείχος τών Γα- 
ζαίων. καί εν τοντφ θύοντι "Αλεξάνδρφ και έστεφανω- 
μένω τε και κατάρχεσθαι μέλλοντι τον πρώτον ίερείον 
κατά νόμον τών τις σαρκοφάγων ορνίθων νπερπετόμενος ίο 
τον βωμόν λίθον εμβάλλει ες την κεφαλήν οντινα τοΐν 
ποδοϊν έφερε. καϊ Αλέξανδρος ηρετο Αρίστανδρον τόν 
μάντιν ο τι νοοΐ ό οιωνός, ό δέ αποκρίνεται ότι, ώ βα
σιλεύ, την μέν πόλιν αϊρήσεις, αντώ δέ σοι φνλακτέα 
έστιν έπί τηδε τη ημέρα. 15

27 Ταύτα άκούσας Αλέξανδρος τέως μέν πρός ταΐς μη- 
χαναΐς έξω βέλονς αντόν ειχεν' ώς δέ εκδρομή τε έκ της 
πόλεως καρτερά έγίγνετο καί πύρ τε έπέφερον ταΐς μηχα- 
ναΐς οϊ "Άραβες καί τονς Μακεδόνας άμννομένονς κάτω
θεν αντοϊ έξ νπερδεξίον τον χωρίον εβαλλόν τε και 20 
ώθονν κατά τον ποιητον χώματος, ένταύθα η έκών άπει- 
θεΐ "Αλέξανδρος τώ μάντει η έκπλαγείς έν τώ έργφ ονκ 
έμνημόνενσε της μαντείας, άλλ" άναλαβών τονς νπασπι- 
στάς παρεβοήθει ϊνα μάλιστα έπιέζοντο οί Μακεδόνες.

2 καϊ τούτονς μέν έσχε τό μη ονκ αίσχρα φνγη ώσθηναι 25 
κατά τον χώματος' αντός δέ βάλλεται καταπέλτη διά της 
ασπίδος διαμπάξ καϊ τον θώρακος ές τόν ώμον, ώς δέ 
έγνω τά άμφϊ τό τραύμα άληθενσαντα τόν Αρίστανδρον, 
έχάρη, ότι καϊ την πόλιν δη αίρήσειν έδόκει Αριστάνδρον 
ένεκα. θθ

3 Και αντός μέν τό τραύμα έθεραπεύετο χαλεπώς' 
άφικνούνται δ" αντώ μετάπεμπτοι από θαλάσσης αϊ μη- 
χαναϊ αις Τύρον ειλε · καϊ χώμα χωννύναι έν κύκλφ ηάν- 
τοθεν της πόλεως έκέλενσεν, εύρος μέν ές δύο σταδίονς,

4 νψος δέ ές πόδας πεντηκοντα και διακοσίονς. ώς δέ αϊ 35 
τε μηχαναι αύτώ έποιήθησαν καϊ έπαχθεΐσαι κατά τό 
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χώμα κατέσεισαν τοΰ τείχους έπί πολύ, υπονόμων τε άλλη 
καί άλλη όρυσσομένων καί τοΰ χοΰ άφανώς έκφερομένου, 
τό τείχος πολλαχή ήρείπετο νφιζάνον κατά τό κενούμενον, 
-τοϊς τε βέλεσιν επί πολύ κατεϊχον οί Μακεδόνες, ανα- 
στέλλοντες τους προμαχομένους εκ τών πύργων, ές μεν 
τρεις προσβολάς οί εκ της πόλεως άπο&νησκόντων τε 
αύτοϊς πολλών καί τιτρωσκομένων όμως άντεϊχον’ τή 5 
τέταρτη δέ τών Μακεδόνων την φάλαγγα πάντο&εν προσ- 
αγαγών Αλέξανδρος τή μέν ύπορυσσόμενον τό τεϊχος 
καταβάλλει, τη δέ παιόμενον ταϊς μηχαναϊς κατασείει έπί 
πολύ, ώς μη χαλεπήν ταϊς κλίμαξι την προσβολήν κατά 
τά έρηριμμένα ένδοΰναι. αϊ τε ούν κλίμακες προσήγοντο β 
τώ τείχει καί ερις πολλή ήν τών Μακεδόνων όσοι τι 
αρετής μετεποιοΰντο όστις πρώτος αίρήσει τό τεϊχος' καί 
αίρει πρώτος Νεοπτόλεμος τών εταίρων τοΰ Μίακιδών 
γένους' επί δέ αυτώ άλλαι καί άλλαι τάξεις όμοΰ τοϊς 
ήγεμόσιν ανέβαινον. ώς δέ απαξ παρήλ&όν τινες εντός 7 
τείχους τών Μακεδόνων, κατασχίσαντες άλλας καί άλλας 
πύλας, όσαις έκαστοι έπετύγχανον, δέχονται εϊσω τήν 
στρατιάν πάσαν, οι δέ Γαζαϊοι καί τής πόλεως σφισιν 
ήδη έχομένης ξυνεστηκότες όμως έμάχοντο' καί άτιέ&ανον 
πάντες αυτοΰ μαχόμενοι ώς έκαστοι έτάχ&ησαν' παϊδας 
δέ καί γυναίκας έξηνδροπόδισεν αυτών Αλέξανδρος, τήν 
πόλιν δέ ξυνοικίσας έκ τών περίοικων έχρήτο όσα φρου- 
ρίφ ές τόν πόλεμον.



ΑΡΡΙΑΝΟΥ

ΑΝΑΒΑ^ΕΡ-Σ ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΥ

ΒΙΒΛΐΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

1 Αλέξανδρος όέ έπ’ Αίγυπτον, ϊναπερ τό πρώτον ωρ- 
μήθη, έστέλλετο, καί έβδομη ημέρα άπό της Γάζης έλαύνων 
ήκ.εν ές Πηλούσιον της Αίγυπτου, ό δέ ναυτικός στρατός 
παρέπλει αυτώ έκ Φοινίκης ώς έπ" Αίγυπτον’ καϊ κατα-

2 λαμβάνει τάς ναΰς έν Πηλουσίω όρμούσας. Μαζάκης δε 5 
ό Πέρσης, δς ήν σατράπης Αίγυπτου έκ Ααρείου καθε- 
στηκώς, τήν τε έν Ισσώ μάχην όπως συνέβη πεπυσμένος 
καί Ααρεϊον ότι αϊσγ^ρα φυγή έφυγε, καϊ Φοινίκην τε καϊ 
Συρίαν καϊ τής Αραβίας τά πολλά υπό Αλεξάνδρου έχο- 
μενα, αυτω τε ουκ ουσης δυνάμεως Περσικής, έδέχετο ταϊς ίο

3 πόλεσι φιλίως καϊ τή χώρα Αλέξανδρον, ό δέ εις μέν 
Πηλούσιον φυλακήν είσήγαγε, τους δέ έπϊ τών νεών άνα- 
πλεϊν κατά τόν ποταμόν κελεύσας εστε έπϊ Μέμφιν πό
λιν αυτός έφ 'Ηλιουπόλεως ήει, έν δεξιά εχων τόν ποτα
μόν τόν Νείλον, καϊ όσα καθ οδόν χωρία ένδιδόντων τών 15 
ένοικούντων κατασχών διά τής έρημου άφίκετο ές 'Ηλιον-

4 πολιν. έκεϊθεν δέ διαβάς τόν πόρον ήκεν ές Μέμφιν’ 
καί θύει έκεϊ τοϊς τε άλλοις θεοϊς καϊ τώ Απίδι καϊ 
αγώνα έποίησε γυμνικόν τε καϊ μουσικόν' ήκον δέ αυτώ 
οί άμφϊ ταΰτα τεχνϊται έκ τής 'Ελλάδος οί δοκιμώτατοι. 20 
έκ δέ Μέμφιος κατέπλει κατά τόν ποταμόν ώς έπϊ θά
λασσαν τούς τε ύπασπιστάς έπϊ τών νεών λαβών καϊ τούς 
τοξότας καϊ τούς Αγριάνας καί τών ιππέων τήν βασιλι-

5 κήν ίλην τήν τών εταίρων, έλθών δέ ές Κάνωβον καϊ
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κατά την λίμνην την Μαρίαν περιπλεύσας αποβαίνει οπού 
νυν Αλεξάνδρεια πόλις ωκισται, Αλεξάνδρου επώνυμος, 
και εδοξεν αύτώ ό χώρος κάλλιστος κτίσαι εν αυτφ πόλιν 
και γενέσίλαι αν εύδαίμονα την πόλιν. πό&ος ουν λαμ- 

5 βάνει αυτόν του έργου, καϊ αυτός τά σημεία τη πόλει 
έ&ηκεν, ϊνα τε αγοράν εν αυτή δείμασ&αι εδει καϊ ιερά 
όσα καϊ &εών ών τινών, τών μεν "Ελληνικών, ’Ίσιδος δε 
Αιγύπτιας, καί τό τείχος η περιβεβλησ&αι. καί επι τού
το ις ε^ύετο, καϊ τά ιερά καλά έφαίνετο.

ΙΟ Λέγεται δέ τις καϊ τοιόσδε λόγος, ουκ άπιστος εμοι- 2 
γε’ έ&έλειν μεν Αλέξανδρον καταλείπειν αυτόν τά σημεία 
τού τειχισμού τοΐς τέκτοσιν, ουκ είναι δε ότφ την γην 
έπιγράψουσι' τών δη τεκτόνων τινα έπιφρασ&έντα, όσα 
εν τεύχεσιν άλφιτα οί στρατιώται έκόμιζον ξυναγαγόντα 

15 έπιβάλλειν τη γη ϊναπερ ό βασιλεύς ύφηγεΐτο, καϊ τόν 
κύκλον ούτω περιγραφηναι τού περιτειχισμού όντινα τη 
πόλει έποίει. τούτο δέ έπιλεξαμένους τούς μάντεις καϊ 2 
μάλιστα δη Αρίστανδρον τόν Τελμισσέα, δς δη πολλά 
[μέν] καί άλλα αλη&εύσαι έλέγετο Αλεξάνδρω, (ράναι ευ- 

2ο δαίμονα έσεσ&αι την πόλιν τά τε άλλα καϊ τών έκ γης 
καρπών είνεκα.

Έν τούτιο δέ καϊ "Ηγέλοχος κατέπλευσεν εις Λϊγυ- 3 
πτον καϊ απαγγέλλει Αλεξάνδρα) Τενεδίους τε άποστάν- 
τας Περσών σφίσι προσ&έσ&αι (καϊ γάρ καί άκοντας 

25 Πέρσαις προσχωρησαι) καί Χίων ότι δη ό δήμος έπηγά- 
γετο σφάς βία τών κατεχόντων την πόλιν, ούς Λυτοφρα- 
δάτης τε καϊ Φαρνάβαζος έγκατέστησαν' άλώναι δέ αύτόί/ι 4 
και Φαρνάβαζον έγκαταληφίλέντα καϊ Αριστόνικον Μη- 
ύλυμναϊον τόν τύραννον έσπλεύσαντα ές τόν λιμένα της 

30 Χίου ξύν ημιολίαις ληστρικαϊς πέντε, υπό σφών έχόμενον 
τόν λιμένα ού γνόντα, άλλ' έξαπατη&έντα γάρ πρός τών 
τά κλείθρα έχόντων τού λιμένος, ότι τό Φαρναβάζου άρα 
ναυτικόν όρμεϊ έν αύτώ' καϊ τούς μέν ληστάς πάντας 5 
αύτού κατακοπηναι πρός σφών, Αριστόνικον δέ ηγε παρ 

35 Αλέξανδρον καί Απολλωνίδην τόν Χίον καί Φησϊνον καί
35 Φησϊνον Boeckhius: Φισινόν.
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Μεγαρέα ν.αϊ τους άλλους όσοι της τε άποστάσεως της 
Χίων ξυνεπελάβοντο χαϊ εν τις τότε τά πράγματα της

6 νήσου βία είχον’ χαϊ Μιτυλήνην δέ Χάρητα εχοντα ότι 
άερείλετο χαϊ τάς άλλας τάς έν Αέσβες πόλεις χαϊ αυτάς 
ομολογία προσηγάγετο, ’Αμεροτερόν δέ ξυν έξήχοντα ναυ- 5 
σίν έπϊ Κώ επεμψεν’ έπιχαλεϊσ&αι γάρ σέρας τους 
Κιςους’ χαί αυτός χαταπλεύσας ότι ευρε τήν Κώ πρός

7 Αμεροτερού ήδη έχομένην. χαϊ τους μεν άλλους όσοι 
αιχμάλωτοι ήγεν ‘Ηγέλοχος, Φαρνάβαζος δε άπέδρα έν Κες 
λα&ών τους ερΰλαχας. ’Αλέξανδρος δέ τους τυράννους μέν ίο 
τους έχ τών πόλεων ές τάς πόλεις πέμπει, χρήσασ&αι όπως 
έ&έλοιεν’ τούς δέ άμερ’ Απολλωνίδην τούς Χίους ές’Ελε- 
εραντίνην πόλιν Αίγυπτίαν ξύν ερυλαχή άχριβεϊ έπεμψεν.

3 ’Επϊ τούτοις δέ πό&ος λαμβάνει αυτόν έλ&εϊν παρ" 
Άμμωνα ές Αιβΰην, τό μέν τι τις &εώ χρησόμενον, ότι 15 
άτρεχές έλέγετο είναι τό μαντεϊον τού Άμμωνος χαϊ χρή- 
σασύλαι αυτώ Περσέα χαί ‘Ηραχλέα, τόν μέν έπί τήν 
Γοργόνα ότε πρός Γίολυδέχτου έστέλλετο, τόν δέ ότε παρ’ 
Άνταϊον ήει εις Αιβΰην χαϊ παρά Βοΰσιριν εις Αίγυπτον.

2 Άλεξάνδρις δέ εριλοτιμία ήν πρός Περσέα τε χαϊ "Ηρα- 20 
χλέα, από γένους τε οντι τού αμεροϊν χαί τι χαϊ αυτός 
τής γενέσεως τής εαυτού ές Άμμωνα άνέερερε, χ.α&άπερ 
οί μύ&οι τήν Ήραχλέους τε χαϊ Περσέιος ές Αία. χαϊ 
ουν παρ ’ Αμμωνα ταύτη τή γνώμη έστέλλετο, ώς χαϊ τά 
αυτού ατρεχέστερον εϊσόμενος ή ερήσεον γε έγνωχέναι. 25

3 Μέχρι μέν δή Παραιτονίου παρά θάλασσαν ήει δι 
ερήμου, ού μέντοι δι’ άνύδρου τής χώρας, σταδίους ές 
χιλίους χαί έξαχοσίους, ώς λέγει Αριστόβουλος, έντεύ&εν 
δέ ές τήν μεσόγαιαν έτράπετο, (ΐνα τό μαντεϊον ήν τού 
Άμμωνος. έστι δέ έρημη τε ή οδός χαϊ ψάμμος ή 30

4 πολλή αυτής χαί άνυδρος. ύδωρ δέ έξ ουρανού πολύ 
Αλεξάνδρες έγένετο, χαϊ τούτο ές τό &εϊον άνηνέχ&η. 
άνηνέχ&η δέ ές τό ύλείον χαϊ τόδε’ άνεμος νότος έπάν 
πνεύση έν έχείνες τώ χώρες, τής ψάμμου έπιερορεϊ χατά

23 την Κη: τής.
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της οδού έπϊ μέγα, καί αφανίζεται της οδού τά σημεία 
ουδέ έστιν είδέναι ϊνα χρή πορεΰεσ&αι κα&άπερ έν πελά- 
γει τη ψάμμφ, οτι σημεία ούκ εστι κατά την οδόν ούτε 
που όρος ούτε δένδρον ούτε γήλοφοι βέβαιοι άνεστηκότες, 

5 οϊς τισϊν οι όδίται τεκμαίροιντο άν την πορείαν, κα&άπερ 
οί ναύται τοϊς άστροις' αλλ έπλανάτο γάρ η στρατιά 
Αλεξάνδρφ καί οϊ ηγεμόνες της οδού αμφίβολοι ησαν.
Πτολεμαίος μέν δη ό Λόγου λέγει δράκοντας δυο Ιέναι 5 
προ του στρατεύματος φωνήν ίέντας, καϊ τούτοις ^Αλέξαν- 

10 δρον κελεΰσαι έπεσΰαι τούς ηγεμόνας πιστεύσαντας τω 
&είω ’ τούς δέ ηγήσασ&αι την οδόν την τε ές τό μαντείαν 
καϊ όπίσω αύΰις' Αριστόβουλος δέ, καί ό πλείων λόγος 6 
ταύτη κατέχει, κόρακας δύο προπετομένους προ της στρα
τιάς, τούτους γενέσ&αι Αλεξάνδρα) τούς ηγεμόνας, καϊ 

1,5 ότι μέν Ο-εΐόν τι ξυνεπέλαβεν αυτω έχω ισχυρίσασέλαι, 
ότι καί τό εικός ταύτη έχει' τό δέ άτρεκές τού λόγου 
άφείλοντο οϊ άλλη καϊ άλλη υπέρ αυτού έξηγησάμενοι.

‘Ο δέ χώρος ϊναπερ τού Αμμωνος τό ιερόν έστι τά 4 
μέν κύκλω πάντα έρημα καί ψάμμον τό παν έχει καί 

20 άνυδρος. αυτός δέ έν μέσω ολίγος ών (όσον γάρ πλεϊστον 
αυτού ές πλάτος διέχει ές τεσσαράκοντα* μάλιστα σταδίους 
έρχεται) κατάπλεώς έστιν ημέρων δένδρων, έλαιων καϊ 
φοινίκων, καϊ ένδροσος μόνος των πέριξ. καϊ πηγη έξ 2 
αυτού άνίσχει ούδέν τι έοικυία ταϊς πηγαίς όσαι άλλαι 

25 έκ γης άνίσχουσιν. έν μέν γάρ μεσημβρία ψυχρόν τό 
ύδωρ γευσαμένω τε καϊ έτι μάλλον άψαμένω οίον ψυχρό- 
τατον · έγκλίναντος δέ τού ήλιου ές εσπέραν ΰερμότερον, 
καϊ άπό τζς εσπέρας έτι ΰερμότερον έστε έπϊ μέσας 
νύκτας, μέσων δέ νυκτών εαυτού έλερμότατον άπό δέ 

30 μέσων νυκτών ψύχεται έν τάξει, καϊ έω&εν ψυχρόν ηδη 
έστί, ψυχρότατον δέ μεσημβρίας' καϊ τούτο αμείβει έν 
τάξει έπϊ έκάστη ημέρα, γίγνονται δέ καϊ άλες αύτόμα- 3 
τοι έν τω χωρίιο τούτω ορυκτοί' καϊ τούτων έστιν οϊς 
ές Αίγυπτον φέρουσι τών ιερέων τινές τού Αμμωνος.

19 7i«rra] πάντη S. — 28 μέσας Kr.: μίσας τάς. — 32 έκαστη 
Κγ. : ικάστί) τ^.
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έπειδάν γαρ έπ" Αιγύπτου στέλλωνται ες κοιτίδας πλεκτάς 
έκ φοίνικας έσβαλόντες δώρον τώ βασιλει άποφέρουσιν η

4 ε"ΐ τω άλλω. εστι δέ μάκρος τε δ χόνδρος καί ηδη τινές 
αυτών καί υπέρ τρεις δακτύλους, καί καθαρός ώσπερ 
κρύσταλλος' καί τούτα) επί ταϊς θυσίαις χρώνται, ώς κα-5 
θαρωτέρω τών από θαλάσσης αλών, Αιγύπτιοί τε καί όσοι

5 άλλοι τοΰ θείου ουκ αμελώς εχουσιν. ένταΰθα "Αλέξαν
δρος τόν τε χώρον έθαύμασε καί τα θεώ έχρήσατο ’ καί 
άκούσας όσα αυτώ πρός θυμού ήν, ας έλεγεν, άνέζευξεν 
έπ" Αιγύπτου, ώς μέν "Αριστόβουλος λέγει, τήν αυτήν ίο 
όπίσω οδόν, ώς δέ Πτολεμαίος δ Αάγου, άλλην εύθεϊαν 
ώς επί Μέμφιν.

5 Εις ΊΠέμφιν δέ αυτώ πρεσβεϊαί τε πολλαί έκ τής 
Ελλάδος ήκον, καί ουκ εστιν όντινα άτυχήσαντα ιόν έδεϊτο 
άπέπεμψε, καί στρατιά παραγίγνεται παρά μέν "Αντιπά- 15 
τρου μισθοφόροι "Έλληνες ές τετρακοσίους, ων ηγείτο 
Μενίδας δ "Ηγησάνδρου, έκ Θράκης δέ ιππείς ές πεντα-

2 κοσίους, ών ήρχεν "Ασκληπιόδωρος δ Εύνίκου. ένταΰθα 
θύει τώ Αιί τώ βασιλει καί πομπεύει ξύν τή στρατιά έν 
τοϊς όπλοις καί αγώνα ποιεϊ γυμνικον καί μουσικόν, καί 20 
τά κατά τήν Αίγυπτον ενταύθα έκόσμησε’ δύο μέν νομ- 
άρχας Αιγύπτου κατέστησεν Αιγυπτίους, Αολόασπιν καί 
Πέτισιν, καί τούτοις διένειμε τήν χώραν τήν ΑΙγυπτίαν' 
Πετίσιος δέ άπειπαμένου τήν αρχήν Αολόασπις έκδέχε-

3 ται πάσαν. Φρουράρχους δέ τών εταίρων έν Μέμφει μέν 25 
Πανταλέοντα κατέστησε τον Πυδναϊον, έν Πηλουσίω δέ 
Πολέμωνα τόν Μεγακλέους, Πελλαϊον' τών ξένων δέ 
άρχειν Αυκίδαν Αιτωλόν, γραμματέα δέ έπί τών ξένων 
Εύγνωστον τόν Ξενοφάντου τών εταίρων έπισκόπους δέ

4 αυτών Αισχύλον τε καί "Έφιππον τόν Χαλκιδέα. Αι- 30 
βύης δέ τής προσχώρου άρχειν δίδωσιν "Απολλώνων Χα- 
ρίνου, "Αραβίας δέ τής πρός "Ηρώων πόλει Κλεομένην 
τόν έκ Ναυκράτιος' καί τούτω παρηγγέλλετο τούς μέν 
νομάρχας εάν άρχειν τών νομών τών κατά σφάς καθάπερ

1 επειδάν στέλλωνται Pflugkius: επειδή στέλλονται. — 17 Μενίδας 
Schm.: Μενοίτας. — 30 Χαλκιδέα Geierus: Χαλκιδεως·. 
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εκ παλαιού κα&ειστήκει, αυτόν δέ έκλέγειν παρ3 αυτών 
τοίς (ρόζους' οί δέ άποφέρειν αυτφ έτάχέλησαν. στρατη- 5 
γούς δέ τή στρατιά κατέστησεν ήντινα έν ΑΙγΰπτφ υπε- 
λείπετο Πευκέσταν τε τόν Μακαρτάτου καϊ Βάλακρον τόν

5 Αμύντου, ναύαρχον δε επι τών νεών Πολέμωνα τόν Θη- 
ραμένους’ σωματοφύλακα δέ άντι Αρρύβα Αεοννάτον 
τόν Αντέου εταξεν’ Αρρύβας γάρ νόσω άπέ&ανεν. άπέ- 6 
&ανε δέ καί Αντίογος ό αρχών τών τοξοτών, καϊ άντι 
τούτου άρχειν έπέστησε τοΊς τοξόταις 'Ομβρίωνα Κρήτα.

10 έπϊ δέ τους ξυμμάχους τους πεζούς, ών Βάλακρος ηγείτο, 
έπεί Βάλακρος έν Αίγΰπτφ ύπελείπετο, Κόλαν ον κατέ
στησεν ηγεμόνα, καταν είμαι δέ έλέγετο ές πολλούς την 7 
αρχήν της Αϊγύπτου. τήν τε φύσιν τής χώρας ΰαυμάσας 
καί τήν οχυρότητα, ότι ούκ ασφαλές οϊ έφαίνετο ένι έπι-

15 τρέψαι άρχειν Αϊγύπτου πόσης, καί ‘Ρωμαίοι μοι δο- 
κούσι παρ3 Αλεξάνδρου μ απόντες έν φυλακή έχειν Αί
γυπτον καϊ μηδένα τών από βουλής έπϊ τώδε έκπέμπειν 
ύπαρχον Αϊγύπτου, άλλα τών εις τούς ιππέας σφίσι ξυν- 
τελούντων.

20 Αλέξανδρος δέ άμα τφ ήρι ύποφαίνοντι έκ Μέμφιος 6 
ήει έπϊ Φοινίκης’ καί έγεφυρώ&η αύτώ ό τε κατά Μέμ- 
φιν πόρος τού Νείλου καί διώρυχες αυτού πάσαι. ώς 
δέ άφίκετο ές Τύρον, καταλαμβάνει ένταύ&α ήκον αύτώ 
ήδη καϊ τό ναυτικόν, έν Τύρω δέ αύ&ις &ύει τω Ήρα-

25 κλεϊ και αγώνα ποιεϊ γυμνικόν τε καί μουσικόν, ενταύθα 2 
άφικνείται παρ3 αύτόν έξ Αθηνών ή Πάραλος πρέσβεις 
άγουσα Αιόφαντον καϊΑχιλλέα’ ξυνεπρέσβευον δέ αύτοϊς 
καί οϊ Πάραλοι ξύμπαντες. καί ούτοι τών τε άλλων ετυ- 
χον ών ένεκα έστάλησαν καϊ τούς αιχμαλώτους άφήκεν

30 Α&ηναίοις όσοι έπϊ Γρανικώ Α&ηναίων έάλωσαν. τό δ3 3 
έν Πελοπόννησο) ότι αύτώ νενεωτερίσ&αι άπήγγελτο, Αμ- 
φοτερόν πέμπει βοη&είν Πελοποννησίων όσοι ές τε τόν 
Περσικόν πόλεμον βέβαιοι ήσαν καϊ Αακεδαιμονίων ου 
κατήκουον. Φοίνιξι δέ καϊ Κυπρίοις προσετάχ&η εκατόν

6 Αρρύβα Schm.: Βαλάχρον — Ato^caoy Schm.: τορ Αεορρΰτορ. 
— 7 Άρτιον Kr. cl. 6, 28, 4: ’Οράαον.
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ναύς άλλας πρός αίς έχοντα Αμφοτερόν έπεμπε στέλλειν 
επί Πελοπόννησου.

4 Αυτός δέ ηδη άνω ώρμάτο ώς έπϊ Θάψακόν τε καϊ 
τον Ευφράτην ποταμόν, εν Φοινίκη μεν έπϊ τών φόρων 
τη ξυλλογη καταστήσας Κοίρανον Βεροιαίον, Φιλόξενον 5 
δε της  Ασίας τά επί τάδε του Ταύρου έκλέγειν. τών ξύν 
αυτώ δέ χρημάτων την φυλακήν αντί τούτων έπετρεψεν

1

5 Αρπάλω τώ Μαχάτα άρτε έκ της φυγής ηκοντι. Αρπα- 
λος γάρ τά μεν πρώτα έφυγε, Φιλίππου ετι βασιλεύοντος, 
ότι πιστός ην, καί Πτολεμαίος ό Αάγου επί τώ αυτώ 10 
εφυγε καί Νέαρχος ό Ανδροτίμου καί Έρίγυιος δ Ααρί- 
χου καί Ααομέδων ό τούτου αδελφός, ότι ύποπτα ην 
Αλεξάνδρω ες Φίλιππον, επειδή Ευρι*δίκην γυναίκα ηγά- 
γετο Φίλιππος, 'Ολυμπιάδα δέ την Αλεξάνδρου μητέρα

6 ητίμασε. τελευτήσαντος δέ Φιλίππου κατελ&όντας άπό 15 
της φυγής όσοι δώ αυτόν εφευγον Πτολεμαίον μέν σω
ματοφύλακα κατέστησεν, Αρπαλον δέ επί τών χρημάτων, 
ότι αυτώ τό σώμα ές τά πολέμια άχρείον ην, Έρίγυιον 
δέ ίππάργην τών ξυμμάχων, Ααομέδοντα δέ τον τούτου 
αδελφόν, ότι δίγλωσσος ην ές τά βαρβαρικά γράμματα, 20 
έπϊ τοίς αιχμαλωτοις βαρβάροις, Νέαρχον δέ σατραπεύειν 
Αυκίας ν.αί της έχομένης Αυκίας χώρας έστε επί τον

7 Ταύρον τό όρος, ολίγον δέ πρόσ&εν της μάχης της έν 
Ίσσώ γενομένης άναπεισ&είς πρός Ταυρίσκου, άνδρός 
κακού, Αρπαλος φεύγει ξύν Ταυρίσκω. καϊ ό μέν Ταυ- 25 
ρίσκος παρ' Αλέξανδρον τόν Ηπειρωτην έςίταλίαν στα
λείς έκεί έτελεύτησεν Αρπάλω δέ έν τη Τλεγαρίδι η φυγή 
ην. αλλ  ΑίΑξανδρος πείθει αυτόν κατελ&είν, πίστεις 
δούς ουδέν οί μείον έσεσ&αι έπϊ τη φυγή· ουδέ έγένετο 
έπανελ&όντι, αλλ  έπϊ τών χρημάτων αυ&ις έτάχ&η Αρ- 30

1

1
8 παλος. ές Αυδίαν δέ σατράπην Πένανδρον εκπέμπει ταν 

εταίρων έπϊ δέ τοίς ξένοις, ών ηγείτο -Μένανδρος, Κλέ
αρχος αυτώ έτάχ^η. αντί δέ Αρίμμα σατράπην Συοίας 
Ασκληπιόδωρον τόν Ευνίκου άπέδειξεν, ότι Αρίμμας βλα-  11

11 Άνδοοτίμου Schm.: "Α^δροτίνον. — 20 γράμματά] latetne γραα- 
ματία^ — 34 ^λακίΰσα* Schneiderus: £«σιλίΰσ«ί.
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κεύσαι έδόκει αντφ έν τή παρασκευή ήντινα έτάχθη πα- 
ρασκευάσαι τή στρατιό, κατα την οδόν την άνω.

Και άφίκετο ές Θάψακον Αλέξανδρος μηνός Έκα- 7 
τομβαιώνος έπϊ άρχοντος Αθήνησιν Αριστοφάνους’ καϊ 

5 καταλαμβάνει δυοϊν γεφύραιν έζενγμένον τόν πόρον, και 
γάρ Μαζαιος, ότω η φυλακή τον ποταμού έκ Παρειού 
έπετέτραπτο, ιππέας μέν έχων περί τρισχιλίονς και τού- 
των^Ελληνας μισθοφόρους δισχιλίους τέως μέν αυτόν έπί 
τώ ποταμώ έφύλασσε, καί έπι τώδε ον ξυνεχης ή γέφνρα 2 

10 έξενγμένη ην έστε έπϊ την άντιπέρας όχθην τοίς Μακε- 
δόσι, δειμαίνονσι μή έπίθοιντο οί άμφϊ Μαζαΐον τή 
γεφνρα ένα έπανετο ’ Μαζαιος δέ ώς ηκουσεν ηδη προσ- 
άγοντα Αλέξανδρον, ωχετο φεύγων ξνν τη στρατιά πάση ' 
καί ενθνς ώς έφυγε Μαζαϊος έπεβλήθησαν αί γέφνραι 

15 τη όχθη τη πέραν καϊ διέβη έπ αυτών ξνν τη στρατιά 
Αλέξανδρος.

'Ένθεν δέ έχώρει άνω, έν αριστερά έχων τόν Ενφρά- 3 
την ποταμόν καϊ της Αρμενίας τά ορη, διά της Μεσοπο
ταμίας καλονμένης χώρας, ονκ ενθεϊαν δέ έπί Βαβνλώνος 

20 ήγεν άπό τον Ενφράτου όρμηθείς, ότι τίν έτέραν ϊόντι 
ενποριότερα τά ξύμπαντα τώ στρατώ ήν, καϊ χιλός τοίς 
ϊπποις καϊ τά επιτήδεια έκ τής χώρας λαμβάνειν, καί τό 
καύμα ούχ ώσαύτως έπιφλέγον. άλόντες δέ τινες κατά 4 
τήν οδόν τών άπό τον Λαρείον στρατεύματος κατασκοπής 

25 ένεκα άπεσκεδασμένων έξήγγειλαν ότι Λαρεΐος έπϊ τον 
Τίγρητος ποταμού κάθηται, έγνωκώς είργειν Αλέξανδρον, 
ει διαβαίνοι' καί είναι αντώ στρατιάν πολν μείξονα τ 
ξνν η έν Κιλικία έμάχετο. ταύτα άκούσας Αλέξανδρος 5 
ήει σπονδή ώς έπί τόν Τίγρητα. ώς δέ άφίκετο, οντε 

30 αυτόν Λαρεΐον καταλαμβάνει οντε τήν φνλακήν ήντινα 
απολελοίπει Λαρεΐος, άλλά διαβαίνει τόν πόρον, χαλεπώς 
μέν δι' ()ξντητα τού ρού, ονδενός δέ εϊ'ργοντος.

’βνταύθα άναπαύει τόν στρατόν * καϊ τής σελήνης τό 6 
πολν έκλιπές έγένετο' καϊ Αλέξανδρος έθνε τή τε σελήνη

8 excidit peditum numerus S. — 21 r«] re S. — 31 άπολιλοίπιι 
E: απολίλοιπι.
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χαϊ τώ ήλίω χαϊ τή γή, ότων τό έργον τοΐτο λόγος είναι 
χατέχει. χαϊ έδόχει Αριστάνδρω πρός Μαχεδόνων χαϊ 
Αλέξανδρον είναι της σελήνης τό πά&ημα χαϊ έχ.είνου τον 
μηνός εσεσ&αι ή μάχη, χαϊ έχ τών ιερών νίχην σημαίνε

ι σ&αι Αλεξάνδρφ. άρας δέ από τον Τίγρητος ήει διά 5
τής Ατονρίας χώρας, έν αριστερά μεν εχων τά Γορδναίων 
όρη, έν δεξιά δέ αϊτόν τόν Τίγρητα. τέταρτη δε ημέρα 
από τής διαβάσεως οϊ πρόδρομοι αιτώ εξαγγέλλονσιν ότι 
ιππείς οντοι πολέμιοι avet τό πεδίον (ραίνονται, όσοι δέ, 
ονχ εχειν είχάσαι. ξνντάξας ονν τήν στρατιάν προνχώρει 10 
ώς ές μάχην' χαί άλλοι αν τών προδρόμων προσελάσαντες 
άχριβέστερον οντοι χατιδόντες εφασχον δοχείν είναι σφισιν 
ον πλείονς ή χιλίονς τονς ιππέας.

8 Αναλαβών ονν τήν τε βασιλιχ.ήν ίλην χαί τών εταί
ρων μίαν χαϊ τών προδρόμων τοίς Παίονας ήλαννε σπον- 15 
δή, τήν δέ άλλην στρατιάν βάδην έπεσ&αι έχέλενσεν. οϊ 
δέ τών Περσών ιππείς, χατιδόντες τονς άμφ Αλέξανδρον

2 όξέως έπάγοντας, εφευγον άνά χράτος. χαϊ Αλέξανδρος 
διώχων ένέχειτο' χαϊ οϊ μέν πολλοί άπέφνγον, τοίς δέ τινας 
χαί άπέχτειναν, όσοις οί ίπποι έν τή φυγή εχαμον, τονς 20 
δέ χαϊ ζώντας αντοίς ΐπποις ελαβον* χαί παρά τούτων 
εμα&ον ότι ον πόρρω εϊη Ααρείος ξνν δυνάμει πολλή.

3 Βεβοη&ήχεσαν γάρ Ααρείιο "Ινδών τε όσοι Βαχτρίοις 
όμοροι χαϊ αντοϊ Βά/.τριοι χαϊ —ογδιανοί’ τούτων μέν 
πάντων ηγείτο Βήσσος δ τής Βαχτρίων χώρας σατράπης, 25 
εϊποντο δέ αντοίς χαί Σώχαι, Σχν&ιχ.όν τοΐτο γένος 
τών τήν Ασίαν έποιχ.ούντων Σχ.ν&ών, ονχ υπήχοοι οντοι 
Βήσσου, αλλά χατά σνμμαχίαν τήν Ααρείου’ ηγείτο δέ

4 αντών Μανάχης · αντοϊ δέ ϊπποτοξόται ήσαν. Βαρσαέν- 
της δέ Αραχωτών σατράπης Αραχωτονς τε ήγε χαί τοίς 30 
όρείονς "ίνδονς χαλονμένους. Σατιβαρζάνης δέ δ Αρείων 
σατράπης Αρείονς ήγε. Παρ&ναίονς δέ χαϊ Ύρχανίους 
χαϊ Ταπούρονς, τονς πάντας ιππέας, Φραταγέρνης·ήγεν.

6 'Ατονρίας Freinshemius: Ασσυρίας vel Συρίας—Γορόυαίων Pal- 
merius: Σογΰιανών. — 26 τοϋιο Κγ. : τούτο το. — 29 Βαρσαΐντης 
Schm.: Βαρσαέτης. — 33 Ταπούρονς Β1.: Τοπείρονς.
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Μηόων όε ηγείτο Ατροπάτης · ξυνετάττοντο όε Μήόοις 
Καόούσιοί τε καί Αλβανοί καϊ Σακεσίναι. τους όέ προσ- 5 
οίκους τη ερυθρά θαλάσση 'Οκονόοβάτης και Άριοβαρζά- 
νης καϊ Οτάνης έκόσμουν. Ούξιοι όε καϊ Σουσιανοϊ ήγε- 

5 μόνα παρείχοντο Οξά&ρην τόν Άβουλίτου. Βουπάρης όε
Βαβυλωνίων ηγείτο, οί ό' άνάσπαστοι Κάρες καϊ 2ιτα~ 
κηνοϊ συν Βαβυλωνίοις έτετάχατο. 'Αρμενίων όε 'Ορόντης 
καϊ Μι&ραύστης ηρχε, καϊ Άριάκης Καππαόοκών. εύρους 6 
όε τούς τε εκ της κοίλης καϊ όσοι της μεταξύ τών ποτα- 

10 μών Συρίας Μαζαϊος ηγεν. ελέγετο όε ή πάσα στρατιά 
η Ααρείου ίππεϊς μεν ες τετρακισμυρίους, πεζοί όε ες 
εκατόν μυριάδας, καϊ άρματα όρεπανηφόρα διακόσια, ελέ
φαντες δέ ου πολλοί, άλλα ες πεντεκαίόεκα μάλιστα 'ΐν- 
δοϊς τοϊς έπϊ τάόε του 'Ινδού τσαν.

15 Ξύν ταύτη τη όυνάμει έστρατοπεόεύκει Ααρεϊος εν 7 
Γαυγαμηλοις πρός ποταμφ Βουμώόω, άπέχων Άρβήλων 
ττς πόλεως όσον έξακοσίους σταόίους, εν χώρω όμαλώ 
πάντη. καϊ γάρ καϊ όσα ανώμαλα αυτού ες ιππασίαν, 
ταύτα δέ εκ πολλού οί Πέρσαι τοϊς τε άρμασιν έπελαύ- 

20 νειν ευπετη πεποιήκεσαν καϊ τη ϊππφ ίππάσιμα. ησαν 
γάρ οϊ άνέπει&ον Ααρεϊον υπέρ της πρός 'Ισσώ γενομέ
νης μάχης ότι άρα έμειονέκτησε τών χωρίων τη στενότητι. 
καϊ Ααρεϊος ού χαλεπώς έπεί&ετο.

Ταύτα ώς έξηγγέλ&η Άλεξάνδρω πρός τών κατασκό- 9 
25 πων τών Περσών όσοι έάλωσαν, εμεινεν αυτού ϊνα έξηγ- 

γέλ&η ημέρας τέσσαρας καϊ την στρατιάν έκ της όόού 
ανέπαυσε, τό όέ στρατόπεόον τάφρω τε καϊ χάρακι έτεί- 
χισεν. εγνω γειρ τά μέν σκευοφόρα απολείπειν καϊ όσοι 
τών στρατιωτών απόμαχοι ησαν, αυτός όέ ξύν τοϊς μαχί- 

30 μοις ουόέν άλλο ότι μη όπλα φέρουσιν Ιέναι ές τόν 
αγώνα, άναλαβών ουν την όύναμιν νυκτος ηγεν άμερϊ όεν- 2 
τέραν φυλακήν μάλιστα, ώς άμ' ημέρα προσμϊξαι τοϊς 
βαρβάροις. Ααρεϊος όέ, ώς προσηγγέλ&η αυτώ προσάγων

1 Αιροπάτης Β1.: Ατροκάτης.— 3 ’θκοιΑοβάτη$ Schm.: ό Κο^άο- 
ράτης (Οροντοβάτης Β1 ). — 5 ’Οξά&ρην τόν Αβονλίτου Β1.: Όξάν&ην 
τόν 'Αβούλητου. — 6 Σιταχηνο'ι Wesselingius: Σιταχινοί. — 11 πιζο'ι 
Κγ. : πιζοΰς. — 26 την S.: την τε.

Arrianus. 7
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ηδη Αλέξανδρος, έκτάσσει τήν στρατιάν ώς ές μάχην' καί 
Αλέξανδρος ήγεν ώσαύτως τεταγμένους. καί άπεϊχε μέν 
άλλήλων τά στρατόπεδα όσον εξήκοντα σταδίους, ου μην 
πω κα&εώρων άλλήλους' γήλοφοι γάρ έν μέσω έπίπρο- 
σ&εν άμφόίν ήσαν. 5

3 Ώς δέ απεϊχεν Αλέξανδρος όσον ές τριάκοντα στα
δίονς και κατ αύτών ήδη τών γηλόφων ήει αυτώ) ο στρα
τός, ένταΰ&α, ώς είδε τούς βαρβάρους, έστησε τήν αυτοΰ 
φάλαγγα' καί ξυγκαλέσας τούς τε εταίρους καί στρατη
γούς καί ιλάρχας καί τών συμμάχων τε καί τών μισ&ο- 10 
φόρων ξένων τούς ηγεμόνας έβουλεύετο ει αύτό&εν έπάγοι

4 ήδη τήν φάλαγγα, ώς οί κλειστοί άγειν έκέλευον, ή κα&· 
άπερ Παρμενίωνι [καλώς] έδόκει, τότε μέν αυτοΰ κατα- 
στρατοπεδεύειν, κατασκέψασ&αι δέ τόν τε χώρον ξύμ- 
παντα, ει δή τι ύποπτον αυτοΰ ή άπορον, ή ει πη τάφροι 15 
ή σκόλοπες καταπεπηγότες αφανείς, καί τάς τάξεις τών 
πολεμίων άκριβέστερον κατιδεϊν. και νίκα Παρμενίων τή 
γνώμη, καί καταστρατοπεδεύονσιν αυτοΰ όπως τεταγμένοι 
έμελλον ϊέναι ές τήν μάχην.

5 Αλέξανδρος δέ, άναλαβών τούς ψιλούς καί τών ίπ- 20 
πέων τούς εταίρους, περιήει έν κύκλω σκοπών τήν χώραν 
πάσαν ϊνα τό έργον αυτώ έσεσ&αι εμελλεν. έπανελ&ών 
δέ καί ξυγκαλέσας αύ&ις τούς αυτούς ηγεμόνας, αυτούς 
μέν ούκ έφη χρήναι παρακαλεϊσ&αι πρός ού ές τόν αγώνα’ 
πάλαι γάρ είναι δι αρετήν τε τήν σφών παρακεκλημένους 25 
ραη υπό τών πολλάκις ήδη καλών έργων αποδεδειγμένων.

G τους κατά σφάς δέ έκάστους έξορμάν ήξίου, λοχαγόν τε 
λοχίτας καί Ιλάρχην τήν ίλην τήν αυτοΰ έκαστον καί τα- 
ξιάρχους τάς τάξεις, τούς τε ηγεμόνας τών πεζών τήν 
φάλαγγα έκαστον τήν οί έπιτετραμμένην, ώς έν τήδε τή 30 
μάχη ούκ υπέρ Κοίλης Συρίας ή Φοινίκης, ούδέ υπέρ ΛΙ- 
γύπτου, ώς πρόσ&εν, μαχουμένους, αλλά υπέρ τής ξυμ- 
πάσης Ασίας, ουςτινας χρή άρχειν, έν τώ τότε κρι&ησό-

1 μενον. ούκουν τήν ές τά καλά έξόρμησιν διά πολλών 
άναγκαίαν αύτοϊς είναι οίκο & εν τοΰτο έχουσιν, αλλά κό
σμου τε έν τώ κινδύνω όπως τις κα& αυτόν έπιμελήσεται 
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καί σιγής ακριβούς οπότε σιγευντας έπιέναι δέοι, καί αν 
λαμπράς της βοής ϊνα έμβοήσαι καλόν, καϊ αλαλαγμόν 
ως εροβερωτάτου οπότε έπαλαλάξαι καιρός · αντοϊ τε όπως 8 
όξέως κατακονοιεν τών παραγγελλομένων , και παρ' 
αυτών αν όπως ες τας τάξεις όξέως παραδιδώνται τά 
παραγγέλματα’ εν τε τω κα&' αυτόν έκαστον και τό παν 
μεμνήσ&αι ξυγκινδννεΰόν τε άμελουμένω καί δι' έπιμελείας 
έκπονονμένω ξυνορ&ούμενον.

Ταΰτα καί τοιαυτα άλλα ον πολλά παρακαλέσας τε 10 
καϊ άντιπαρακλη&εϊς πρός τών ηγεμόνων ■ίλαρρε'ίν έπϊ 
σφίσι, δειπνοποιεΐσ&αί τε καϊ άναπανεσ&αι έκέλευσε τόν 
στρατόν. Παρμενίων δέ λέγονσιν ότι άερικό μένος παρ' 
αυτόν έπϊ την σκηνήν, νΰκτωρ παρήνει έπι&έσ&αι τοίς 
Πέρσαις’ άπροσδοκήτοις τε γάρ καϊ άνατεταραγμένοις καϊ 
άμα έν ννκτϊ εροβερωτέροις έπιΟήσεσ&αι. ό δέ έκείνω 2 
μέν αποκρίνεται, ότι καϊ άλλοι κατήκονον τών λόγων, 
αισχρόν είναι κλέψαι τήν νίκην, αλλά ερανερώς καί άνευ 
σοερίσματος χρήναι νικήσαι 'Αλέξανδρον, καί τό μεγαλή- 
γορον αυτόν τούτο ονχ υπέρογκου μάλλον τι ή ευθαρσές 
έν τοΐς κινδύνοις έεραίνετο' δοκεΐν δ' έμοιγε, καϊ λογισμίβ 
ακριβέΐ έχρήσατο έν τψ τοιιρδε ’ έν νυκτί γάρ τοίς τε άπο- 3 
χρώντως καϊ τοΐς ένδεώς πρός τάς μάχας παρεσκευασμέ- 
νοις πολλέι έκ. τον παραλόγου ξνμβάντα τονς μέν εσερηλε, 
τονς κρείσσονας, τοΐς χείροσι δέ πάρει τά έξ άμερο'ίν 
έλπισ&έντα τήν νίκην παρέδωκεν · αντίο τε κινδννενοντι 
τό πολύ έν ταΐς μάχαις σεραλερά ή νυξ κατεεραίνετο , καϊ 
άμα ήσση&έντι τε αυ&ις Ααρείω τήν ξνγχώρησιν τον χεί- 
ρονι όντι χειρόνων ήγεΐσ&αι ή λα&ραία τε καϊ νυκτερινή 
έκ σερών έπίΟεσις άερηρεΐτο, εί τε τι έκ τον παραλόγου 4 
πταίσμα σερίσι ξυμπέσοι, τοΐς μέν πολεμίοις τέι κύκλο) 
ερίλια καί αντοϊ τής χώρας έμπειροι, σερεΐς δέ άπειροι 
έν πολεμίοις τοΐς πάσιν, ών ου μικρά μοίρα οί αιχμά
λωτοι ήσαν, ξυνεπιέλησόμενοι έν ννκτϊ μή ότι πταίσασιν, 
αλλά καϊ εί μή πάρει πολύ νικώντες εραίνοιντο. τούτων

4 τών S.: τών τι. — 15 φοβιρωτέροις] φοβερωτίρονς Kr.
7*
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τε των λογισμών ένεκα επαινώ Αλέξανδρον καϊ του ές τό 
φανερόν υπέρογκου ου μεϊον.

11 Ααρεϊος δε καϊ ό ξύν Λαρείω στρατός ούτως όπως 
την αρχήν ετάξαντο έμειναν της νυκτος ξυντεταγμένοι, οτι 
ούτε στρατόπεδον αυτοϊς περιεβέβλητο ακριβές και άμα 5

2 έφοβούντο μή σφισι νύκτωρ έπί&οιντο οϊ πολέμιοι, καϊ 
εϊπερ τι άλλο, και τούτο έκάκωσε τοϊς Πέρσαις έν τώ 
τότε τά πράγματα, ή στάσις ή πολλή η ξύν τοϊς οπλοις 
και τό δέος, ο ,τιπερ φιλεϊ προ τών μεγάλων κινδύνων 
γίγνεσ&αι, ούκ έκ τού παραυτίκα σχεδιασ&έν, αλλ"" έν 10 
πολλώ χρόνιο μελετηρόν τε καϊ τάς γνώμας αυτοϊς δου- 
λωσάμενον.

3 Έτάχ&η !,όέ αυτώ ή στρατιά ώδε' έάλω γάρ ύστερον 
ή τάξις ήντινα έταξε Ααρεϊος γεγραμμένη, ώς λέγει Αριστό
βουλος. τό μέν ευώνυμον αυτώ κέρας οϊ τε Βάκτριοι 15 
ίππεϊς είχον καϊ ξύν τούτοις Λάαι καϊ Αραχωτοί. έπϊ 
δέ τούτοις Πέρσαι έτετάχατο, ίππεϊς τε όμού κα'ι πεζοί 
άναμεμιγμένοι, καϊ Σούσιοι έπϊ Πέρσαις, έπϊ δέ Σουσίοις

4 Καδούσιοι. αύτη μέν ή τού ευώνύμου κέρως έστε έπϊ τό 
μέσον τής πάσης φάλαγγος τάξις ήν ’ κατά δέ τό δεξιόν 20 
οϊ τε έκ Κοίλης Συρίας καϊ οί έκ τής μέσης τών ποταμών 
έτετάχατο, καϊ Μήδοι ετι κατά τό δεξιόν, έπϊ δέ Παρ- 
έλυαϊοι καϊ Σάκαι, έπϊ δέ Τάπουροι καί ‘Υρκάνιοι, έπϊ 
δέ Αλβανοί καί Σακεσίναι, ούτοι μέν έστε έπϊ τό μέσον

5 τής πάσης φάλαγγος. κατά τό μέσον δέ, ϊνα ήν βασιλεύς 25 
Λαρεϊος, οϊ τε συγγενείς οί βασιλέως έτετάχατο καϊ οί 
μηλοφόροι Πέρσαι καϊ Ινδοί καϊ Κάρες οί άνάσπαστοι 
καλούμενοι καϊ οί Μάρδοι τοξόται' Ουξιοι δέ καϊ Βαβυ
λώνιοι καί οί πρός τή έρυ&ρά έλαλάσση καϊ Σιτακηνοϊ ές

6 βά&ος έπιτεταγμένοι ήσαν. προετετάχατο δέ έπϊ μέν τού 30 
εύωνύμου κατά τό δεξιόν τό Αλεξάνδρου οϊ τε Σκύ&αι 
ίππεϊς καϊ τών Βακτριανών ές χιλίους καί άρματα δρε- 
πανηφόρα εκατόν, οί δέ έλέφαντες έστησαν κατά τήν 
/Ιαρείου ϊλην τήν βασιλικήν καϊ άρματα ές πεντήκοντα.

23 Τάπουροι Β1. et postea: Τόπειροι. — 24 Αλβανοί Schm.: ’Λλ- 
βάνιοι. — 3V το Αλεξάνδρου S.: τοϋ Αλεξάνδρου.
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τον δέ δεξιόν οϊ τε Αρμενίων χαι Καππαδοχών ιππείς 7 
προετετάχατο χαϊ άρματα δρεπανηφόρα πεντήχοντα. οι 
δέ "Ελληνες οι μισ&οφόροι παρά Ααρείόν τε αυτόν έχα- 
τέρω&εν χαϊ τοίς άμα αντίο Πέρσας χατά την φάλαγγα

5 αυτήν τών Μαχεδόνων, ώς μόνοι δή αντίρροποι τή φα
λάγγι, έτάχ&ησαν.

Αλεξάνδρω δέ η στρατιά έχοσμή&η ώδε. τό μέν 8 
δεξιόν αυτώ είχον τών ιππέων οι εταίροι, ών προετέταχτο 
η ϊλη ή βασιλιχή, ής Κλείτος ό Αρωπίδου ιλάρχης ήν, 

10 έπϊ δέ ταύτη η Γλαυχίον ϊλη, έχομένη δέ αυτής η Αρί- 
στωνος, έπϊ δέ ή Εωπόλιδος τον Ερμοδώρου, έπϊ δέ η 
‘Ηραχλείδου τον Αντιόχου, έπϊ ταντη δέ ή Αημητρίου 
τον Αλ&αιμένονς, ταύτης δέ έχομένη η Μελεάγρου, τελεν- 
ταία δέ τών βασιλιχών Ιλών ής Είγέλοχος ό Ίπποστράτον 

15 ιλάρχης ήν. ξνμπάσης δέ της ίππον τών εταίρων Φιλώ- 
τας ήρχεν ό Παρμενίωνος. τής δέ φάλαγγος τών Μαχε- 9 
δόνων έχόμενον τών ιππέων πρώτον τό άγημα έτέταχτο 
τών υπασπιστών χαϊ έπϊ τούτω οι άλλοι ύπασπισταί’ 
ηγείτο δέ αυτών Νιχάνωρ ό Παρμενίωνος" τούτων δέ 

20 έχομένη ή Κοινού τον Πολεμοχράτονς τάξις ήν, μετά δέ 
τούτους ή Περδίχχον τον Όρόντον, έπειτα ή Μελεάγρου 
τοΰ Νεοπτολέμου, έπϊ δέ ή Πολυσπέρχοντος τοΰ Ειμμίου, 
έπϊ δέ ή Αμύντου τον Αν^ρομένους’ ταύτης δέ ηγείτο 
Ειμμίας, ότι Αμύντας έπϊ Μαχεδονίας ές ξυλλογήν στρα- 

25 τιάς έσταλμένος ήν. τό δέ ευώνυμον τής φάλαγγος τών 10
Μαχεδόνων ή Κρατέρου τοΰ Αλεξάνδρου τάξις είχε, χαϊ 
αυτός Κράτερος έξήρχε τοΰ ενωνύμου τών πεζών' χαϊ 
ιππείς έχόμενοι αυτοΰ οί ξύμμαχοι, ών ηγείτο Ερίγυιος 
ό Ααρίχον" τούτων δέ έχόμενοι ώς έπϊ τό ευώνυμον χέρας 

30 οι Θεσσαλοί ιππείς, ών ήρχε Φίλιππος ό Μενελάου.
ξύμπαν δέ τό ευώνυμον ήγε Παρμενίων ό Φιλώτα, χαϊ 
άμφ' αυτόν οϊ τών Φαρσαλίων ιππείς οι χράτιστοί τε 
χαϊ πλείστοι τής Θεσσαλιχής ίππου άνεστρέφοντο.

Η μέν έπϊ μετώπου τάξις Αλεξάνδρω ώδε χεχόσμη- 12

12 Ίίραχλιίδον Schm.: Ή^αχλιίτου — η ante Ήρ. add. Ε. — 23 
'Λνΰρομίνους Palmerius: Φίλιππον.
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το' επέταξε δέ καϊ δευτέραν τάξιν ώς είναι την φάλαγγα 
άμφίστομον. καί παρηγγελτο τοΐς ήγεμόσι τών έπιτεταγ- 
μενών, εί κύκλονμένους τους σφών υπό του Περσικού 
στρατεύματος κατΐδοιεν, έπιστρέψαντας ές τό έμπαλιν

2 δέχεσ&αι τους βαρβάρους' ές έπικαμπήν δέ, εί που ανάγκη 5 
καταλαμβάνοι η άναπτύξαι η ξυγκλεϊσαι την φάλαγγα, 
κατά μέν τό δεξιόν κ,έρας έχόμενοι της βασιλικής ίλης τών 
'Αγριάνων έτάχ&ησαν οί ημίσεες, ών ηγείτο Ατταλος, και 
μετά τούτων οί Μακεδόνες τοξόται, ών Βρίσων ηρχεν, 
έχόμενοι δέ τών τοξοτών οϊ αρχαίοι κ,αλούμενοι ξένοι και ίο

3 αρχών τούτων Κλέανδρος. προετάχ&ησαν δέ τών τε Αγριά- 
νων και τών τοξοτών οϊ τε πρόδρομοι ιππείς και οί 
Παίονες, ών 'Αρέτης και 'Αρίστων ηγούντο, ξυμπάντων 
δέ προτεταγμένοι ήσαν οί μισ&οφόροι ιππείς, ών Μενί- 
δας ηρχε. της δέ βασιλικής ϊλης και τών άλλων εταίρων 15 
προτεταγμένοι ησαν τών τε Αγριάνων καί τών τοξοτών 
οί ημίσεες, καί οί Βαλάκρου ακοντισταί' ούτοι κ,ατά τά

4 άρματα τά δρεπανηφόρα έτετάχατο. Μενΐδα δέ κ.αί τοίς 
άμφ αυτόν παρηγγελτο, ει περιιππεύοιεν οί πολέμιοι τό 
κέρας σφών, ές πλαγίους έμβαλείν αυτούς έπικάμψαντας. 20 
τά μέν έπί τού δεξιού κέρως ούτως έτέτακτο Άλεξάνδρφ’ 
κατά δέ τό ευώνυμον ές έπικαμπήν οϊ τε Θράκες έτετά- 
χατο, ών ηγείτο Σιτάλκης, καί έπί τούτοις οί ξύμμαχοι 
ιππείς, ών ήρχε Κοίρανος, Ίπι δέ οί Όδρύσαι ιππείς,

5 ών ηγείτο 'Αγά&ων ό Τυρίμμα. ξυμπάντων δέ ταύτη 25 
προετάγ&η η ξενική ϊππος ή τών μισ&οφόρων, ών ηρχεν 
Άνδρόμαχος ό ‘Ιέρωνος. έπί δέ τοίς σκευοφόροις οί από 
Θράκης πεζοί ές φυλακήν έτάχ&ησαν. η δέ πάσα στρα
τιά Αλεξάνδρου ιππείς μέν ές έπτακισχιλίους, πεζοί δέ 
άμφ'ι τάς τέσσαρας μυριάδας. 30

13 Ώς δέ όμού ηδη τά στρατόπεδα έγίγνετο, ώφ^η 
Ααρείός τε καί οί άμφ' αυτόν, οϊ τε μηλοφόροι Πέρσαι 
καί 'ίνδοί καί 'Αλβανοί καί Κάρες οί άνάσπαστοι καί οί 
Μάρδοι τοξόται, κατ αυτόν 'Αλέξανδρον τεταγμένοι καϊ

9 τοξόται Κγ. : οί τοξόται.— 17 Βαλάκρου Freinshcmius: Βάλακροι. 
— κατά τά Κγ. : κατά. — 20 ίμβαλεϊν Kr.: ίμβάλλτιν. 
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τήν ϊλην την βασιλικήν, ήγε δέ ώς έπϊ τό δεξιόν τό 
αυτου Αλέξανδρος μάλλον, καϊ οϊ Πέρσαι άντιπαρήγον, 
υπερφαλαγγούντες πολύ έπϊ τώ σφών ευωνύμω. ήδη τε 2 
οί τών ΪΣκυ&ών ίππεϊς παριππεύοντες ήπτοντο τών προ-

5 τεταγμένων τής Αλεξάνδρου τάξεως και Αλέξανδρος ετι 
όμως ηγεν έπϊ δόρυ, καί εγγύς ήν του έξαλλάσσειν τόν 
ώδοπεποιημένον πρός τών Περσών χώρον, εν^α δή δεί- 
σας Ααρεϊος μή προχωρησάντων ές τά ούχ ομαλά τών 
Μακεδόνων άχρεϊά σφισι γένηται τά άρματα, κελεύει τούς 

10 προτεταγμένους τού ευωνύμου περιιππεύειν το κεράς τό 
δεξιόν, ή Αλέξανδρος ήγε, τού μηκέτι προσωτέρω αυτούς 
έξάγειν τό κεράς, τούτου δε γενομένουΑλέξανδρος έμβαλεϊν 3 
κελεύει ές αυτούς τούς μισ&οφόρους ιππέας, ών Μενίδας 
ηγείτο, άντεκδραμόντες δέ έπ αυτούς οϊ τε Σκύ&αι Ιππεϊς

15 zat τών Βακτρίων οι ξυντεταγμένοι τοϊς 2κύ&αις τρέπουσιν 
ολίγους όντας πολλώ πλείονες. Αλέξανδρος δέ τούς περί 
Αρίστωνά τε τούς Παίονας καϊ τούς ξένους έμβαλεϊν τοϊς 
^κύ&αις έκέλευσε" καί έγκλίνουσιν οϊ βάρβαροι. Βάκτριοι 4 
δέ οί άλλοι πελάσαντες τοϊς Παίοσί τε καϊ ξένοις τούς τε

20 σφών φεύγοντας ήδη άνέστρεψαν έςτήν μάχην καϊ τήν ιππο
μαχίαν ξυστήναι έποίησαν. καϊ επιπτον μέν πλείονες τών 
Αλεξάνδρου, τώ τε πλή&ει τών βαρβάρων βιαξόμενοι καί 
ότι αυτοί τε οϊ Σκύ&αι καϊ οϊ ϊπποι αυτοϊς άκριβέστερον 
ές φυλακήν πεφραγμένοι ήσαν. αλλά καί ώς τάς τε προσ-

25 βολάς αυτών έδέχοντο οϊ Μακεδόνες καί βία κατ’ ϊλας 
προσπίπτοντες έξώ&ουν έκ τής τάξεως.

Καϊ έν τούτφ τά άρματα τά δρεπανηφόρα έφήκαν οϊ 5 
βάρβαροι κατ αυτόν Αλέξανδρον, ώς άναταράξοντες αυτώ 
τήν φάλαγγα, καϊ ταύτη μάλιστα έιβεύσ&ησαν’ τά μέν 

30 γάρ ευέλύς ώς προσεφέρετο κατηκόντισαν οϊ τε Αγριάνες 
καί οϊ ξύν Βαλάκρφ άκοντισταϊ οί προτεταγμένοι τής 
ίππου τών εταίρων' τά δέ τών ρυτήρων άντιλαμβανόμε- 
νοι τούς τε άναβάτας κατέσπων καϊ τούς ϊππους περι- 
ιστάμενοι έκοπτον. εστι δέ ά καϊ διεξέπεσε διά τών θ

12 ίμβαλάν S.: ιμβάλλιιν. — 17 Άρίστωνα Schm.: Άρίτην.
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τάξεων' διέσχον yaQ, ώσπερ παρήγγελτο αύτοϊς, ϊνα προσ- 
έπιπτε τά άρματα" καϊ ταύτη μάλιστα ξυνέβη αυτά τε 
σώα καί οις έπηλά&η άβλαβώς διελ&εϊν’ άλλά καί τού
των οϊ τε ιπποκόμοι της Αλεξάνδρου στρατιάς καί οι 
ύπασπισταί οί βασιλικοί έκράτησαν. 5

14 Ώς δε Λαρεϊος έπηγεν ηδη την φάλαγγα πάσαν, έν- 
ταΰ&α Αλέξανδρος Αρέτην μεν κελεύει έμβαλεϊν τοϊς 
περιιππεύουσι τό κέρας σφών τό δεξιόν ώς ές κύκλωσιν ’

2 αυτός δέ τέως μέν έπϊ κέρως τούς άμφ αυτόν ηγε' τών 
δέ έκβοη&ησάντων ιππέων τοϊς κνκλουμένοις τό κέρας τό ίο 
δεξιόν παραρρηξάντων τι της πρώτης φάλαγγος τών βαρ
βάρων έπιστρέιβας κατά το διέχον καί ώσπερ εμβολον 
ποιήσας της τε ϊππου της εταιρικής καί της φάλαγγος 
της ταύτη τεταγμένης ηγε δρόμω τε καί άλαλαγμώ ώς

3 έπϊ αυτόν Λαρεϊον. καϊ χρόνον μέν τινα ολίγον έν χερσϊν 15 
η μάχη έγένετο' ώς δέ οϊ τε ιππείς οί άμφ Αλέξανδρον 
καϊ αυτός Αλέξανδρος ευρώστως ένέκειντο ώ&ισμοϊς τε 
χρώμενοι καί τοϊς ξυστοϊς τά πρόσωπα τών Περσών 
κόπτοντες, η τε φάλαγξ η Μακεδονική πυκνή καί ταϊς 
σαρίσαις πεφρικυϊα έμβεβληκει ηδη αύτοϊς, καί πάντα 20 
όμού τά δεινά καϊ πάλαι ηδη φοβερώ όντι Λαρεΐω έφαί- 
νετο, πρώτος αυτός έπιστρέψας έφευγεν · έφοβή&ησαν δέ 
καί οί περιιππεύοντες τών Περσών τό κέρας έμβαλόντων 
ές αυτούς ευρώστως τών περί Αρέτην.

4 Ταύτη μέν δη τών Περσών φυγή καρτερά ην, καϊ οί 25 
Μακεδόνες έφεπόμενοι έφόνενον τούς φεύγοντας, οί δέ 
άμφϊ Σιμμίαν καϊ η τούτου τάξις ούκέτι συνεξορμησαι 
Αλεξάνδρω δυνατοί έγένοντο ές την δίωξιν, άλΧ έπιστη- 
σαντες την φάλαγγα αυτοΰ ηγωνίξοντο, ότι τό ευώνυμον

5 τών Μακ,εδόνων πονεϊσ&αι ηγγέλλετο. καϊ ταύτη παραρ- 30 
ραγείσης αύτοϊς της τάξεως κατά τό διέχον διεκπαίουσι 
τών τε Ινδών τινές καϊ της Περσικής ϊππου ώς έπί τά 
σκευοφόρα τών Μακεδόνων ’ καί τό έργον έκεϊ καρτερόν 
έγίγνετο. οϊ τε γάρ Πέρσαι ΰρασέως ένέκειντο άνόπλοις

3 άβλαβώς Pflugkius: άβλαβιΐς. — 20 ιμβιβλήκιι Κγ. : ίμβέβληχξν.
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τοΐς πολλοΐς καί ού προσδοκήσασιν έπί σφάς διεκπεσεΐ- 
σ&αι τινάς διακόιβαντας διπλήν την φάλαγγα, καϊ οί 
αιχμάλωτοι βάρβαροι έμβαλλόντων των Περσών ξυνεπέ- 
■9-εντο και αυτοί τοΐς Μακεδόσιν εν τώ έργφ. τών δε 6 

5 έπιτεταγμένων τη πρώτη φάλαγγι οϊ ηγεμόνες όξέοις, 
μα&όντες τό γιγνόμενον, μεταβαλόντες, ηπερ παρηγγελτο 
αυτοις, την τάξιν έπιγίγνονται κατά νώτου τοΐς Πέρσαις, 
και πολλούς μεν αυτών αυτου άμφϊ τοΐς σκευοφόροις 
ξυνεχομένους άπεκτειναν ’ οϊ δε αυτών έγκλίναντες έφευ- 

10 γον. οϊ δε επι του δεξιού κερως τών Περσών, οΰπω της 
φυγής της Ααρείου ήσ&ημένοι, περιιππεΰσαντες τό 'Αλεξ
άνδρου ευώνυμον κατά κέρας τοΐς άμφϊ τον Παρμενίωνα 
ένέβαλον.

Και έν τούτφ άμφιβόλων τά πρώτα γιγνομένων τών 15 
15 Μακεδόνων πέμπει Παρμενίων παρ' Αλέξανδρον σπουδή 

άγγελοΰντα ότι έν αγώνι ξυνέχεται τό κατά σφάς καϊ βοη- 
&εΐν δει. ταΰτα ώς έξηγγέλ&η Άλεξάνδρφ, του μέν διώ- 
κειν ετι άπετράπετο, έπιστρέψας δέ συν τή ΐππφ τών 
εταίρων ώς έπϊ τό δεξιόν τών βαρβάρων ήγε δρόμφ. καί 

20 πρώτα μέν τοΐς φεύγουσι τών πολεμίων ϊππεΰσι, τοΐς τε 
Παρ&υαίοις καί τών 'Ινδών έστιν οίς καί Πέρσαις τοΐς 
πλείστοις καί κρατίστοις έμβάλλει. καί ιππομαχία αυτή 2 
καρτερωτάτη του παντός έργου ξυνέστη, ές βάίίος τε γάρ, 
οια δη ίληδόν τεταγμένοι, άνέστρεφον οϊ βάρβαροι καϊ 

25 άντιμέτωποι τοΐς άμφ Αλέξανδρον ξυμπεσόντες ούτε 
άκοντισμώ ετι ουτ έξελιγμοΐς τών ίππων, ηπερ ιππο
μαχίας δίκη, έχρώντο, αλλά διεκπαϊσαι πας τις τό κα&' 
αυτόν, ώς μόνην ταύτην σωτηρίαν σφίσιν ούσαν έπειγό- 
μενοι, έκοπτόν τε καϊ έκόπτοντο άφειδώς, οϊα δή ουχ 

30 υπέρ νίκης άλλοτρίας ετι, άλλ' υπέρ σωτηρίας οικείας 
άγωνιζόμενοι. καϊ ένταυ&α πίπτουσι μέν άμφϊ εξήκοντα 
τών εταίρων τών 'Αλεξάνδρου, καί τιτρώσκεται Ηφαιστίων 
τε αυτός καϊ Κοΐνος καϊ Μενίδας. άλλ' έκράτησε καϊ τού
των 'Αλέξανδρος.

26 ηπιρ — dixy S.: ήπερ — δίχ$. — 32 τών 'Αλεξάνδρου S.: τον 
'Αλέξανδρον.
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3 Και τούτων μέν όσοι διεξέπεσον διά των άμφ Αλέξ
ανδρον έιρευγον άνά κράτος' Αλέξανδρος δέ εγγύς ήν 
προσμϊξαι ήδη τώ δεξιή) κέρατι των πολεμίων. καί έν 
τούτω οί Θεσσαλοί ιππείς λαμπρως άγωνισάμενοι ονχ 
ύπελείποντο Αλέξανδρο) τον έργον άλλα γάρ εφευγον ήδη 5 
οί άπδ τον δεξιόν κέρως τών βαρβάρων, οπότε Αλέξαν-

4 δρος αύτοϊς σννέμιξεν, ώστε άποτραπόμενος Αλέξανδρος 
ές τό διώκειν αύ&ις Ααρεϊον έξώρμησε' και έδίωξεν έστε 
ιράος ήν ’ καί οί άμφϊ Παρμενίωνα τό κα&" αυτούς διώ- 
κοντες εϊποντο. αλλά Αλέξανδρος μέν διαβάς τόν ποτά- 10 
μόν τόν Λύκον κατεστρατοπέδευσεν αύτού, ώς αναπανσαι 
ολίγον τούς τε άνδρας καί τούς ‘ίππους' Παρμενίων δέ 
τό τε στρατόπεδον τών βαρβάρων είλε καί τά σκευοφόρα 
καί τούς έλέφαντας και τάς καμήλους.

5 Αλέξανδρος δέ άναπαύσας τούς άμφϊ αυτόν ιππέας 15 
έστε έπϊ μέσας νύκτας προύχώρει αύ&ις κατά σπουδήν έπ^ 
Λρβηλα, ώς Ααρεϊον τε αίρήσων έκεϊ καϊ τά χρήματα καί 
τήν άλλην κατασκευήν τήν βασιλικήν, καί άφίκετο εις 
Λρβηλα τή υστεραία, διώξας τούς πάντας έκ τής μάχης 
σταδίους μάλιστα ές έξακοσίους. καϊ Ααρεϊον μέν ου 20 
καταλαμβάνει έν Αρβήλοις, αλλ* έφευγεν ούδέν τι έλινύ- 
σας Ααρεϊος' τά χρήματα δέ έγκατελήφ&η καϊ ή κατα
σκευή πάσα, καϊ το άρμα τό Ααρείου αύ&ις έγκατελήφ&η 
καϊ ή ασπίς αύ&ις καϊ τά τόξα έάλω.

θ Απέ&ανον δέ τών άμφό Αλέξανδρον άνδρες μέν ές 25 
εκατόν μάλιστα, ϊπποι δέ έκ τε τών τραυμάτων καϊ τής 
κακοπα&είας τής έν τή διώξει υπέρ τούς χιλίους, καϊ 
τούτων τής εταιρικής ϊππου σχεδόν τι οί ήμίσεες. τών 
βαρβάρων δέ νεκροί μέν έλέγοντο ές τριάκοντα μυριάδας, 
έάλωσαν δέ πολύ πλείονες τών άπο&ανόντων καί οί έλέ- 30 
φάντες καί τών αρμάτων όσα μή κατεκόπη έν τή μάχη.

7 Τούτο τό τέλος τή μάχη ταύτη έγένετο έπϊ άρχοντος 
Α&ηναίοις Αριστοφάνους μηνός Πυανεψιώνος' καί Αρι- 
στάνδρω ξυνέβη ή μαντεία έν τώ αύτώ μηνϊ έν ότω ή

29 νεκροί Κγ. : νεκρούς. 
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σελήνή έκλιπης έφάνη την τε μάχην Αλεξάνδρω καί την 
νίκην γενέσθαι.

Λαρείος μεν δή ευθύς έκ της μάχης παρά τά ορη τά 16 
Αρμενίων ηλαυνεν επί Μηδίας, καί ξυν αυτω οϊ τε Βάκ- 

5 τριοι Ιππείς, ώς τότε έν τη μάχη ξυνετάχθησαν, εφευγον 
καί Περσών οϊ τε συγγενείς οί βασιλέως καϊ τών μηλο- 
φόρων καλούμενων ου πολλοί, προσεγενοντο δε αύτφ 2 
κατά την φυγήν καί τών μισθοφόρων ξένων ές δισχιλίους, 
ούς Πάτρων τε ό Φωκεύς καί Γλαύκος ό Αιτωλός ήγον.

10 ταύτη δέ αυτώ ή φυγή έπί Μηδίας έγίγνετο ότι έδόκει 
την έπϊ Μουσών τε καϊ Βαβυλώνος ίήξειν Αλέξανδρον έκ 
της μάχης, ότι οικουμένη τε έκείνη πάσα ην καί οδός 
τοίς σκευοφόρους ού χαλεπή, καί άμα τού πολέμου το 
άθλον η Βαβυλών καί τά Σούσα έεραίνετο' ή δέ έπί Μη-

15 δίας μεγάλω στρατεύματι ούκ εύπορος.
Καϊ ούκ έψεύσθη Ααρείος. Αλέξανδρος γάρ έξ Αρ- 3 

βήλων όρμηθείς την έπί Βαβυλώνος εύθύς προυχώρει. 
ηδη τε ού πόρρω Βαβυλώνος ην καί την δΰναμιν ξυντε- 
ταγμένην ώς ές μάχην ηγε, καί οί Βαβυλοτνιοι πανδημει 

20 άπήντων αύτφ ξύν ίερεύσί τε σφών καί άρχουσι, δώρα 
τε ώς έκαστοι φέροντες καϊ την πόλιν ένδιδόντες καϊ την 
άκραν καϊ τά χρήματα. Αλέξανδρος δέ παρελθών εις τήν 1 
Βαβυλώνα τά ιερά ά Ξέρξης καθείλεν ανοικοδομειν προσ- 
έταξε Βαβυλωνίους, τά τε άλλα καϊ τού Βήλου τό ιερόν, 

25 όν μάλιστα θεών τιμώσι Βαβυλώνιοι. σατράπην δέ 
κατέστησε Βαβυλωνίων ΘΙαζαίον, Απολλόδωρον δέ τόν 
Αμεριπολίτην στρατηγόν τών μετά Μαζαίου ύπολειπο- 
μένων στρατιωτών, καϊ Ασκληπιόδωρον τόν Φίλωνος 
τούς φόρους έκλέγειν' κατέπεμφε δέ καϊ ές Αρμενίαν 5 

30 Μιθρήνην σατράπην, δς τήν έν Σάρδεσιν άκρόπολιν 
Αλεξάνδρω ένέδωκεν. ένθα δή καϊ τοϊς Χαλδαίοις ένέ- 
τυχεν, καί όσα έδόκει Χαλδαίοις άμφϊ τά ιερά τά έν Βα- 
βυλώνι έπραξε, τά τε άλλα καϊ τώ Βήλο) καθ ά έκεϊνοι 
έξηγούντο έθυσεν.

9 Πάτρων Arn. Schaeferus: Πάρων.
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6 Λυτός όε έπί Σούσων έστέλλετο' χαί έντυγχάνει αυτώ 
χατά την οδόν ό τε παΐς τού Σουσίων σατράπου χαί παρά 
Φιλόξενου έπιστολεύς. Φιλόξενου γάρ ευ&ύς έχ της μάχης 
επί Μουσών έστάλχει Αλέξανδρος. τή δέ επιστολή τή 
παρά Φιλόξενου ένεγέγραπτο οτι τήν τε πόλιν οί ίΣούσιοι 5 
παραδεδώχασ ιν χαί τά χρήματα πάντα σώά έστιν Αλεξ-

7 άνδρω. άφίχετο δέ ές Σοΰσα Αλέξανδρος έχ Βαβυλώνος 
έν ήμέραις εΐχοσι. χαί παρελ&ών εις τήν πολιν τά τε 
χρήματα παρέλαβεν, όντα αργυρίου τάλαντα ές πενταχισ- 
μύρια, χαί τήν άλλην χατασχευήν τήν βασιλιχήν. πολλά 10 
δέ χαί άλλα χατελήφ&η αυτου, όσα Ξέρξης από τής 'Ελ
λάδος άγων ήλ&ε, τά τε άλλα χ.αί Αρμοδίου χαίΑριστο-

8 γείτονος χαλχαΐ είχόνες. χαί ταΰτας Α&ηναίοις όπίσω 
πέμπει Αλέξανδρος, χαί νυν χεΐνται Α&ήνησιν έν Κερα- 
μειχ.ώ αί είχόνες, ή άνιμεν ές πόλιν, χ.αταντιχρύ μάλιστα 15 
του Μητρώου, ου μαχ.ράν τών Εύδανέμων του βωμού, 
όστις δέ μεμΰηται ταϊν &εαϊν έν Έλευσΐνι, οίδε τόν Εν- 
δανέμου βωμόν έπί του δαπέδου όντα.

9 Ενταύθα Άσας τώ πατρίω νόμω Αλέξανδρος χαί 
λαμπάδα ποιήσας χαί αγώνα γυμνιχόν, χαταλιπών σατρά- 20 
πην μέν τής ίΣουσιανής Αβουλίτην, άνδρα Πέρσην, φρούρ
αρχον δέ έν τή άχ.ρα τών Σούσων Μάζαρον τών εταίρων 
χαί στρατηγόν Αρχέλαον τον Θεοδώρου, προυχώρει ώς 
έπί Πέρσας' έπί θάλασσαν δέ χατέπεμψεν ύπαρχον ~υ-

10 ρίας χαί Φοινίχης χαί Κιλιχίας Μένητα. χαί τούτω έδω- 25 
χεν αργυρίου τάλαντα ές τρισχίλια φέρειν έπί θάλασσαν, 
χαί απ’ αυτών άποστείλαι παρ Αντίπατρον όσων άν 
δέηται Αντίπατρος ές τόν πρός Ααχεδαιμονίους πόλεμον, 
ένταύ&α χαί Αμύντας ό Ανδρομένους ξύν τή δυνάμει

1

11 άφίχετο ήν έχ Μαχεδονίας ήγε. χαί τούτων τούς μέν 30 
ιππέας ές τήν ίππον τήν έταιριχήν χατέταξεν Αλέξανδρος, 
τούς πεζούς δέ προσέ&ηχ.ε ταΐς τάξεσι ταΐς άλλαις, χατά 
ε&νη έχάστους ξυντάξας. χατέστησε δέ χαί λόχους δυο 
έν έχάστη ίλη, ου πρόσ&εν όντας λόχους ιππιχούς, χαί λο
χαγούς έπέστησε τούς χατ αρετήν προχρι&έντας έχ τών 
εταίρων.
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Άρας όέ έκ Σούσων καί όιαβάς τόν Πασιτίγρην πο- 17 
ταμόν εμβάλλει εις την Ουξίων γην. Ουξίων όέ οί μέν 
τά πεόία οίκούντες τον τε σατράπου των Περσών ηκονον 
και τότε Άλεξάνόρω σφάς ένέόοσαν" οί όέ όρειοι καλού -

5 μενοι Ουξιοι Πέρσαις τε ουχ υπήκοοι ήσαν καί τότε 
πέμψαντες παρ' 'Αλέξανόρον ουκ άλλως παρήσειν έφασαν 
τήν επί Πέρσας ιόντα ξύν τή όυνάμει ή λαβεΐν όσα κ.αϊ 
παρά του Περσών βασιλέως επί τή παρόόω έλάμβανον.
καί τούτους αποπέμπει 'Αλέξανόρος, ήκειν κελεύσας επί 2

10 τά στενά ών κρατούντες έπϊ σφίσιν έόόκονν τήν πάροόον 
είναι τήν ες Πέρσας, ϊνα καί παρ' αυτου λάβοιεν τά 
τεταγμένα. αυτός όέ άναλαβών τούς σωματοφύλακας τούς 
βασιλικούς καί τούς ύπασπιστάς καί τής άλλης στρατιάς 
ες όκτακισχιλίους τής νυκτος ήει άλλην ή τήν φανεράν

15 ήγησαμένων αυτώ τών Σονσίων. καί όιελ&ών όόόν τρα- 3 
χεϊαν καί όύσπορον έν μια ημέρα επιπίπτει ταϊς κώμαις 
τών Ουξίων, καί λείαν τε πολλήν έλαβε καί αυτών ετι έν 
ταίς ενναϊς οντων πολλούς άπέκτεινεν' οί όέ άπέφυγον 
εις τά όρη. αυτός όέ ήει σπουόή [έπϊ τά στενά, ϊνα

20 απαντήσεσΰαι οί Ουξιοι πανόημεί έόόκονν, ληψόμενοι τά 
τεταγμένα. Ιίράτερον όέ έτι πρόσ&εν άπέστειλε τά άκρα 4 
καταληψόμενον έν&α ωετο βιαζομένονς τούς Ονξίονς άπο- 
χωρήσειν. αυτός όέ πολλώ τάχει ήει' καί φ&άνει τε κρα- 
τήσας τών παρόόων καϊ ξυντεταγμένους τούς άμφ' αυτόν

25 έχων έξ υπερόεξίων χωρίων έπήγεν ώς έπί τούς βαρβά
ρους. οί όέ, τώ τε τάχει τώ Άλεξάνόρου έκπλαγέντες 5 
καί τοϊς χωρίοις, οις μάλιστα όή έπεποί&εσαν, πλεο- 
νεκτούμενοι, έφυγον ούόέ εις χεΐρας έλ^όντες’ καί οί μέν 
αυτών υπό τών αμφ' 'Αλέξανόρον έν τή φνγή άπέίλανον,

30 πολλοί όε καϊ κ,ατά την όόόν, κρημνώόη ούσαν" οί πλεϊ- 
στοι όε επι τά ορη αναφεύγοντες έμπίπτουσιν ές τούς 
αμφί Κράτερον και υπό τούτων άπώλοντο. ταύτα τά 6 
γέρα 7ΐαρ Αλεξάνόρου λαβόντες χαλεπώς ενροντο όεόμε- 
νοι παρ αυτού την χώραν τήν σφών έχοντες φόρους όσα

13 τοΰί· βασιλικοί? post ύπασπιστάς transponit Gr. — 16 er μι^] 
aua Schm.
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έτη Αλεξάνδρω άποφέρειν. Πτολεμαίος δέ δ Λάγου 
λέγει, την Παρειού μητέρα δεη&ήναι υπέρ αυτών Αλεξάν
δρου δούναι σφισι την χώραν οίκεΐν. δ φόρος δέ δ συν- 
ταχ&εις ήν ίπποι ές έτος εκατόν και υποζύγια πεντακό
σια και πρόβατα τρισμΰρια. χρήματα γάρ ούκ ήν Ούξίοις 5 
ουδέ γή οΐα έργάζεσΰαι, άλλα νομέϊς αυτών οι πολλοί 
ήσαν.

18 ΐκ δέ τούτου τά μέν σκευοφόρα καϊ τούς Θεσσαλούς 
ιππέας και τούς ξυμμάχους καϊ τούς μισ&οφόρους τούς 
ξένους καϊ όσοι άλλοι τού στρατεύματος βαρύτερον ώπλι- iq 
σμένοι ξύν Παρμενίωνι έκπέμπει, ώς έπί Πέρσας άγειν

2 κατά τήν αμαξιτόν τήν ές Πέρσας φέρουσαν. αυτός δέ 
τούς πεζούς τούς Μακεδόνας άναλαβών καί τήν ϊππον 
τήν εταιρικήν και τούς προδρόμους ιππέας καί τούς Αγριά- 
νας καί τούς τοξότας ήει σπουδή τήν διά τών ορών, ώς 15 
δέ έπϊ τάς πύλας τάς Περσίδας άφίκετο, καταλαμβάνει 
αυτού Αριοβαρζάνην τόν Περσών σατράπην, πεζούς μέν 
ές τετρακισμυρίους έχοντα, ιππέας δέ ές έπτακοσίους, δια- 
τετειχικότα τάς πύλας καί αυτού πρός τώ τείχει έστρα- 
τοπεδευκότα, ώς εΐργειν τής παρόδου Αλέξανδρον. 20

3 Τότε μέν δή αυτού κατεστρατοπεδεύσατο' τή δέ 
υστεραία ξυντάξας τήν στρατιάν έπήγε τώ τείχει. ώς δέ

. άπορόν τε διά δυσχωρίαν έφαίνετο αίρε&ήναι καϊ πολλάς 
πληγάς οί άμφ3 αυτόν έλάμβανον έξ ύπερδεξίου τε χω
ρίου καί άπό μηχανών βαλλόμενοι, τότε μέν αποχωρεί ές 25

4 τό στρατόπεδον · τών δέ αιχμαλώτων φρασάντων άλλην 
δδόν περιάξειν αυτόν, ώς είσω παρελ&εϊν τών πυλών, 
έπεί τραχείαν τήν δδόν καί στενήν έπύ&ετο, Κράτερον 
μέν αυτού καταλείπει έπί στρατοπέδου, τήν τε αυτού 
τάξιν έχοντα και τήν Μελεάγρου καί τών τοξοτών ολίγους 30

5 ζαί τών ιππέων ές πεντακοσίους, καί προστάττει αυτώ, 
έπειδάν έκπεριεληλυ&ότα αυτόν αϊσ&ηται καί προσάγοντα 
ήδη τώ στρατόπεδό) τών Περσών (αίσ&ήσεσ&αι δέ ού 
χαλεπώς, σημανείν γάρ αύτώ τάς σάλπιγγας), τότε δέ

17 τόν ΤΙιρσών Κτ.: τών ΊΙιρσών.·—34 οημανιϊν Κγ. : οημαίνειν.
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προσβαλείν τώ τείχει' αυτός όέ προυχώρει νύκτωρ, καί 
όιελ&ών όσον εκατόν σταόίους αναλαμβάνει τους υπασπί
στας και τήν Περόίκκου τάξιν καί τών τοξοτών τους κου
φότατους καί τους Αγριάνας καί τών εταίρων τήν ίλην 

5 τήν βασιλικήν καί τετραρχίαν πρός ταύτη μίαν ιππικήν, 
καί ξύν τούτοις ήει έπικάμψας ώς επί τάς πύλας έν οϊ 
αιχμάλωτοι ήγον. Άμύνταν όέ καί Φιλώταν καί Κοίνον 6 
τήν άλλην στρατιάν ώς επί τό πεόίον άγειν καί τόν πο
ταμόν όν έχρήν περάσαι ιόντα επί Πέρσας γεφυρούν έκέ- 

10 λευσεν ’ αυτός όέ ήει όόόν χαλεπήν καί τραχείαν καί ταύ-
την όρόμφ τό πολύ ήγε. τήν μέν όή πρώτην φυλακήν 
τών βαρβάρων πριν φάους έπιπεσών όιέφ&ειρε καί τών 
δευτέρων τούς πολλούς' τής τρίτης όέ οί πλείους όιέφυ- 7 
γον, καί ούόέ ούτοι εις τό στρατόπεόον τό Αριοβαρζάνου 

15 έφυγον, άλλ' αύτό&εν ώς είχον ές τά όρη πεφοβημένοι, 
ώστε έλα & εν υπό τήν εω έπιπεσών τώ στρατοπέόφ τών 
πολεμίων, καί άμα μέν προσέβαλλε τή τάφρω, άμα όέ 
καί αί σάλπιγγες έσήμαινον τοίς αμφί Κράτερον, καί 
Κράτερος προσήγε τώ προτειγβσματι. οί πολέμιοι όέ 8 

20 πάντο&εν αμφίβολοι γιγνόμενοι ούόέ ές χείρας έλ&όντες
έφυγον, αλλά πανταχό&εν γάρ εί'ργοντο, τή μέν Άλεξάν
όρου επικειμένου, άλλη όέ τών άμφϊ Κράτερον παρα- 
Ψεόντων, ώστε ήναγκάσύλησαν οί πολλοί αύτών ές τά 
τείχη αποστρέψαντες φεύγειν · εϊχετο όέ καί τά τείχη

25 πρός τών Μακεδόνων ήόη. Αλέξανόρος γάρ τούτο αύτό 9 
όπερ ξυνέβη ύποτοπήσας Πτολεμαίον άπολελοίπει αύτού, 
έχοντα τών πεζών ές τρισχιλίους, ώστε οί μέν πλείστοι 
τών βαρβάρων έν χερσί πρός τών Μακεόόνων κατεκόπησαν · 
οί όέ καί έν τή φυγή, φοβέρα γενομένη, κατά τών κρη-

30 μνών ρίψαντες άπώλοντο' αύτός όέ ό Άριοβαρζάνης ξύν 
όλίγοις ίππεύσιν ές τά όρη άπέφυγεν.

Αλέξανόρος όέ σπουδή αύ&ις ηγεν ώς έπϊ τόν ποτά- ίο 
μόν, καί καταλαμβάνει ήόη πεποιημένην έπ' αύτού γέφυ
ραν, καί διαβαίνει ξύν τή στρατιά εύπετώς. έντεύύλεν όέ

9 ιόντα Κγ. : ίόντι. — 16 υπό Ε.: επί. 
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αύθις σπουδή ήλαυνεν ές Πέρσας, ώστε 'έφθη άφικέσθαι 
πριν τά χρήματα διαρπάσασθαι τονς φύλακας, έλαβε δέ καί 
τά έν Πασαργάδαις χρήματα έν τοΐς Κόρον τον πρώτου

11 θησανροϊς. σατράπην μέν δή Περσών κατέστησε Φρασαόρ- 
την τον ‘Ρεομίθρου παίδα' τά βασίλεια δέ τά Περσικά 5 
ένέπρησε, Παρμενίωνος σώζειν σνμβονλεύοντος, τά τε άλλα 
καί ότι ού καλόν αντον κτήματα ηδη άπολλύναι καϊ ότι 
ονχ ωσαύτως προσέξονσιν αντώ) οί κατά τήν 'Ασίαν άν
θρωποι, ώς ούδέ αντώ έγνωκότι κατέχειν τής Ασίας τήν

12 άργγήν, αλλ’ έπελθεϊν μόνον νικώντα. δ δέ τιμωρήσασθαι 10 
έθέλειν Πέρσας έφασκεν άνθ' α>ν έπί τήν ‘Ελλάδα έλά- 
σαντες τάς τε 'Αθήνας κατέσκαψαν καί τά ιερά ένέπρη- 
σαν, καί οσα άλλα κακά, τονς‘Έλληνας ε'ιργάσαντο, νπέρ 
τούτων δίκας λαβείν. άλλ' ονδ' έμοι δοκεϊ σνν νώ δρά- 
σαι τοντό γε 'Αλέξανδρος ονδέ είναι τις αυτή Περσών 15 
τών πάλαι τιμωρία.

19 Ταντα δέ διαπραξάμενος προύχώρει έπί Μηδίας' 
έκει γάρ έπννθάνετο είναι Ααρεϊον. γνώμην δέ πεποίητο 
Ααρεϊος, εί μέν έπί Έούσων και Βαβνλώνος μένοι 'Αλέξ
ανδρος, αντον προσμένειν καί αντός έν Μήδοις, ει δή 20 
τι νεωτερισθείη τών άμφ' 'Αλέξανδρον' ει δέ έλαύνοι έπ' 
αντόν, αντός δέ άνω ιέναι τήν έπί Παρθναίονς τε καί 
‘Υρκανίαν, έστε έπί Βάκτρα τήν τε χώραν φθειρών πάσαν

2 καϊ άπορον ποιών ' Ιλεξάνδρφ τήν πρόσω οδόν, τάς μέν 
δή γυναίκας καί τήν άλλην τήν ετι άμφ' αντόν κατα- 25 
σκευήν καί τάς άρμαμάξας έπί τάς Κασπίας καλονμένας 
πύλας πέμπει ’ αντός δέ ξνν τή δυνάμει ήτις έκ τών 
παρόντων ξννείλεκτο αύτώ προσέμενεν έν 'Εκβατάνοις. 
ταντα άκούων 'Αλέξανδρος προύχώρει έπϊ Μ,ηδίας. καί 
Παραιτάκας μέν ές τήν χώραν αυτών έμβαλών κατεστρέ- 30 
φατο καί σατραιτεύειν έταξεν αύτών Όξάθρην τόν 'Αβον-

3 λιτού του [πρότερον] Έούσων σατράπου παίδα. αύτός δέ 
ώς ήγγέλθη κατά τήν οδόν ότι έγνωκώς εϊη Ααρεϊος απαν
τάν τε αντώ ώς ές μάγ^ην καί αύθις διακινδυνεύειν (Έκύ-

32 πρόπρον dei. Schm.
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Ο ας τι γαρ αυτώ ήκειν, καί Καδουσίους ξυμμάχους) τά 
μεν υποζύγια καϊ τούς τούτων φύλακας και ττν άλλην 
κατασκευήν έπεσ&αι έκέλευσε' την στρατιάν δέ την άλλην 
άναλαβών ήγεν έσταέ^ένους ώς ές μάχην, καϊ άφικνεΐται 4 
δωδέκατη ημέρα ές Μηδίαν. έν&α έμα&εν ούκ ούσαν 
άξιόμαχον δύναμιν Λαρείω, ουδέ Καδουσίους ή Σκύ&ας 
αυτω ξυμμάχους ήκοντας, άλλ’ ότι φεύγειν έγνωκώς είη 
Λαρείος' δ δέ ετι μάλλον ηγε σπουδή, ώς δέ άπείχεν 
Έκβατάνων όσον τριών ημερών δδόν, ένταΰθα άπήντα 
αυτώ Βιστάνης δ ’Ώχου παίς, τοΰ προ Ααρείου βασιλεύ- 
σαντος Περσών' και ούτος άπηγγειλεν ότι Λαρείος ές 5 
πέμπτην ημέραν ειη πεφευγώς, έχων τά τε χρήματα τά 
έκ Μήδών ές έπτακισχίλια τάλαντα και στρατιάν ιππέας 
μέν ές τρισχιλίους, πεζούς δέ ές έξακισχιλίους.

’Ελ&ών δέ ές Έκβάτανα Αλέξανδρος τούς μέν Θεσ- 
σαλους ιππέας καϊ τούς άλλους ξυμμάχους αποπέμπει 
όπίσω έπϊ θάλασσαν, τόν τε μισθόν άποδούς αυτοίς έν- 
τελή τον ξυντεταγμένον και δισχίλια παρ1 αυτοΰ τάλαντα 
έπιδούς' όστις δέ ιδία βούλοιτο ετι μισ&οφορεΐν παρ3 6 
αυτώ, άπογράφεσ&αι έκέλευσε' καϊ έγένοντο οί άπογρα- 
ψάμενοι ουκ ολίγοι' Έπόκιλλον δέ τον Πολυειδοΰς έταξε 
καταγαγεϊν αυτούς ώς έπϊ θάλασσαν, ιππέας άλλους 
έχοντα ές φυλακήν αυτών οϊ γάρ Θεσσαλοϊ τούς ίππους 
αυτοΰ απέδοντο. έπέστειλε δέ καϊ Μένητι, έπειδοιν άφί- 
κωνται έπϊ θάλασσαν, καϊ έπιμελη&ηναι όπως έπϊ τριη
ρών κομισ&ήσονται ές Εύβοιαν. Παρμενίωνα δέ προσ- 7 
έταξε τά χρήματα τά έκ Περσών κομιζόμενα εις τήν άκραν 
τήν έν Έκβατάνοις κατα&έσ&αι καί Αρπάλω παραδοΰναι · 
Αρπαλον γάρ έπί τών χρημάτων άπέλιπε καϊ φυλακήν 
τών χρημάτων Μακεδόνας ές έξακισχιλίους καϊ ιππέας καϊ. 
ψιλούς ολίγους' αυτόν δέ Παρμενίωνα τούς ξένους άνα- 
λαβόντα καί τούς Θρμκας καϊ όσοι άλλοι ιππείς έξω τής 
ίππου τής εταιρικής παρά τήν χώραν τήν Καδουσίων 
έλαύνειν ές Ύρκανίαν. Κλείτω δέ τώ τής βασιλικής ίλης 8

12 χρήματα τά Κγ.: χρήματα. — 31 φίλους Schm. : φίλους.
Arrianuc. β
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ηγεμόνι έπέστειλεν, έπειδάν εκ Σούσων είς Έκβάτανα 
άφίκηται. καταλέλειπτο γάρ εν Σούσοις άρρωστων, αναλα- 
βόντα τονς Μακεδόνας τονς έπί τών χρημάτων τότε ύπο- 
λειφθέντας, Ιέναι, την έπί Παρθυνίους, ένα καϊ αντός 
ήξειν έμελλεν. 5

20 Λυτός δέ άναλαβών την τε ίππον τών εταίρων καί 
τονς προδρόμους καί τονς μισθοφόρους ιππέας, ών Ερί- 
γνιος ηγείτο, καί την φάλαγγα την Μακεδονικήν έξω τών 
έπί τοΐς χρήμασι ταγ^θέντων καϊ τονς τοξότας καί τονς 
Άγριάνας ήλαυνεν ώς έπί Ααρεϊον. καί αντώ κατά την ίο 
οδόν σπουδή γιγνομένην τών τε στρατιωτών πολλοί κά-

2 μνοντες νπελείποντο καϊ ίπποι άπέθνησκον · άλλα καί ώς 
ήγε, καί άφικνείται ές Ράγας ένδεκάτη ημέρα, διέχει δέ 
ό χώρος οντος άπό τών Κασπίων πυλών οδόν ημέρας 
μιας έλαννοντι ώς 'Αλέξανδρος ηγε. Ααρεϊος δέ έφθάηει 15 
ηδη παρεληλυθώς είσω τών πυλών τών Κασπίων. τών 
δέ ξυμφευγόντων Ααρείφ πολλοί μέν απολιπόντες αντόν 
έν τή φυγή έπϊ τά αυτών έκαστοι άπεχώρονν, ονκ ολίγοι

3 δέ καί 'Αλεξάνδρα) σφάς ένεδίδοσαν. 'Αλέξανδρος δέ ώς 
άπέγνω κατά πόδας αϊρήσειν Ααρεϊον, μείνας αντον πέντε 20 
ημέρας καϊ άναπαύσας τον στρατόν Μηδίας μέν σατράπην 
απέδειξεν Όξυδάτην, Πέρσην άνδρα, ός έτνγχανε πρός 
Ααρείου ξυνειλημμένος καί έν Σούσοις είργόμενος' τούτο 
αντώ ές πίστιν ήν πρός Αλέξανδρον' αυτός δέ ώς έπί

4 ΙΊαρθναίονς ηγε. καϊ τή πρώτη μέν πρός ταΐς Κασπίαις 25 
πνλαις έστρατοπέδενσε ' τή δευτέρα δέ είσω παρήλθε τών 
πυλών έστε οίκοΰμενα ήν. έπισιτισόμενος δέ αυτόθεν, 
ότι έρημον την πρόσω χώραν ηκουεν, ές προνομήν εκ
πέμπει Κοίνον ξύν ϊππεύσί τε καί τών πεζών όλίγοις.

21 Καί έν τούτω άφικνείται παρ' αντόν άπό τού Αα- 30 
ρείον στρατοπέδου Βαγιστάνης, Βαβυλώνιος άνήρ τών 
γνωρίμων καί ξύν τούτο) 'Λντίβηλος τών, Μαζαίου παί- 
δων. οντοι απήγγειλαν ότι Ναβαρζάνης τε, χιλιάρχης τών 
ξύν Ααρείω φευγόντων ιππέων, καί Βήσσος ό Βακτρίων

27 ιπιαιτισόμινος Κγ. : ιπισιτισάμείΌί.
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σατράπης καί Βαρσαέντης ό Αραχωτών καί ^ραγγών 
σατράπης ξννειληφότες είεν Ααρεϊον. ταύτα άκούσας 2 
Αλέξανδρος ετι μάλλον ήγε σπονδή, τούς εταίρους μόνους 
εχων άμφ3 αυτόν και τούς προδρόμους Ιππέας καϊ τών

5 πεζών τούς ευρωστοτάτονς τε καϊ κουφοτάτους έπιλεξά- 
μενος, ούδέ τούς αμφϊ Κοένον προσμείνας έκ τής προνο- 
μής έπανελ&εΐν. τοίς δέ ύπολειπομένοις έπιστήσας Κρά
τερον προστάττει έπεσ&αι μή μακράς οδούς άγοντα, οί 3 
δέ άμφ3 αυτόν τά όπλα έίχον μόνα και δύο ήμερών σιτία.

10 έλ&ών δέ τήν τε νύκτα όλην και τής έπιούσης ημέρας 
μέχρι μεσημβρίας ολίγον χρόνον άναπαύσας τόν στρατόν 
αύ&ις ήει όλην τήν νύκτα, καί άμα ημέρα ύποφαινούση 
παρήν εις τό στρατόπεδον, ό&εν άφωρμήκει όπίσω Βα- 
γιστάνης. καϊ τούς μέν πολεμίους ού κατέλαβε, Παρειού 4

15 δέ πέρι έπύ&ετο αυτόν μέν συνειλημμένον άγεσ&αι έφ3 
άρμαμάξης, Βήσσω δέ αντί Παρειού γενέσ&αι τό κράτος 
καϊ ηγεμόνα ωνομάσ&αι Βήσσον πρός τε τών Βακτρίων 
ιππέων καϊ τών άλλων όσοι βάρβαροι ξυνέφευγον Λαρείω, 
πλήν Αρταβάζου καί τών Αρταβάζου παίδων καί τών

20 ‘Ελλήνων τών μισθοφόρων ' τούτους δέ πιστούς είναι da- 
ρείω, και είργειν μέν τά γιγνόμενα ού δυνατούς είναι, 
έκτραπέντας δέ εξω τής λεωφόρου οδού ώς έπϊ τά όρη 
Ιέναι κατά σφάς, ού μετέχοντας τοίς άμφϊ Βήσσον τού 
έργου, γνώμην δέ πεποιήσθαι τούς ξυλλαβόντας Λαρείον, 5

25 εί μέν διώκοντα σφάς Αλέξανδρον πυνθάνοιντο, παρα- 
δούναι Ααρεϊον Αλεξάνδρα) καϊ σφίσι τι αγαθόν ευρίσκε- 
σθαΓ εί δέ τό έμπαλιν έπανεληλυθότα μάθοιεν, τούς δέ 
στρατιάν τε ξυλλέγειν όσην πλείστην δύναιντο καί διασώ- 
ζειν ές τό κοινόν τήν αρχήν. Βήσσον δέ έν τώ παρόντι

30 εξηγεϊσθαι κατ’ οικειότητά τε τήν Παρειού καϊ ότι έν τή 
αύτού σατραπεία τό έργον έγίγνετο.

Ταύτα άκούσαντι Αλεξάνδρα) άνά κράτος διωκτέα 6 
έφαίνετο. καϊ ήδη μέν έξέκαμνον Οί τε άνδρες καϊ οί 
ίπποι υπό τή ταλαιπωρίφ τή ξυνεχει* αλλά καϊ ιός ήγε,

1 Βαρσαίντης Sclnn.: Βράζας.
8*
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καϊ διελΰών οδόν πολλήν της τε ννκτός καϊ της έπί ταντη 
ημέρας έστε έπϊ μεσημβρίαν άφικνείται ες τινα κώμην, 
(ίνα τή προτεραία έστρατοπεδεΰκεσαν οί Λ άρει ον άγον- 

7 τες. ένταν&α άκούσας ότι ννκτός ποιείσ&αι την πορείαν
έγνωσμένον ειη τοίς βαρβάρους, ήλεγγε τους προσχώρους 5 
ει δή τινα είδεΐεν έπιτομωτέραν δδόν έπϊ τονς φεύγοντας, 
οί δέ είδέναι μέν έφασαν, ερήμην δέ είναι τήν δδόν δώ 
άννδρίαν. δ δέ ταύτην άγειν έκέλευσε’ καϊ γνονς ότι ούχ 
έψονται οί πεζοί αυτώ σπονδή έλαννοντι τών μέν ιππέων 
ές πεντακοσίονς κατεβίβασεν άπό τών ‘ίππων' τονς ηγε- 10 
μάνας δέ τών πεζών καί τών άλλων έπιλεξάμενος τονς 
κρατιστεύοντας έπιβήναι τών ίππων έκέλενσεν όντως όπως

8 οί πεζοί ώπλισμένοι ήσαν. Νικάνορα δέ τόν τών υπα
σπιστών ηγεμόνα καί Ατταλον τόν τών Αγριάνων κατά 
τήν δδόν ήντινα οί άμφϊ Βήσσον προνκεχωρήκεσαν τονς 15 
νπολειφΰέντας άγειν έκέλενσε, καϊ τούτους ώς κουφότατα 
έσταλμένονς, τονς δέ άλλους πεζούς έν τάξει επεσ&αι.

9 αυτός δέ άμφϊ δειλήν άγειν άρξάμενος δρόμω ηγείτο · 
διελ&ών δέ τής νυκτός σταδίονς ές τετρακοσίονς υπό τήν 
έω έπιτυγχάνει τοίς βαρβάροις άτάκτως ιούσι καί άνό- 20 
πλοις, ώστε ολίγοι μέν τινες αυτών ώς άμυνούμενοι ώρμη- 
σαν, οί δέ πολλοί εν&νς ώς Αλέξανδρον αυτόν κατείδον 
ουδέ ές χείρας έλ^όντες εφευγον καϊ οί τραπέντες ές

10 αλκήν ολίγων πεσόντων καϊ ουτοι εφυγον. Βήσσος δέ καϊ
οί ξύν αντίο τέως μέν έφ" άρμαμάξης Λαρείον μετά σφών 25 
έκόμιζον’ ώς δέ δμον ήδη ήν Αλέξανδρος, Λαρεϊον μέν 
Ναβαρζάνης καϊ Βαρσαέντης κατατρώσαντες αυτόν άπέ- 
λιπον' αντοϊ δέ εφυγον ξύν ίππενσιν έξακοσίοις. βα
ρείας δέ απο&νήσκει ολίγον ύστερον έκ τών τραυμάτων 
πριν δφΰήναι Αλεξάνδρφ. 30

22 Αλέξανδρος δέ τό μέν σώμα τό Παρειού ές Πέρσας 
επεμψε, ΰάψαι κελεύσας έν ταίς βασιλικαΐς &ήκαις, κα&- 
άπερ καϊ οί άλλοι οί προ Παρειού βασιλείς' σατράπην 
δέ άπέδειξε Παρ&υαίων καί Ύρκανίων Αμμινάσπην ΙΙαρ-

21 Ναβαρζάνης Schm.: Σατιβαρζάνης. — 31 τό Λαρείου S.: τον 
Λαρείον.
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&υαϊον' ήν δε ούτος τών Αίγυπτον ένδόντων Αλεξάνδρφ 
μετά Μαζάνου. Τληπόλεμος δε Πυ&οφάνους τών εταί
ρων ξυνετάχ&η αυτώ σνοπεϊν τά εν Παρ&υαίοις τε ναϊ 
Ύρνανίοις.

5 Τούτο τδ τέλος Λαρείφ έγένετο έπϊ άρχοντος Α&η- 2 
ναίοις Αριστοφώντος μηνός Ένατομβαιώνος, άνδρϊ τά μέν 
πολέμια, εϊπερ τινι άλλω, μαλ^ανώ τε ναϊ ου ιρρενήρει, 
εις δέ τά άλλα ούδέν άνεπιεινές έργον άποδειξαμένιο ή 
ουδέ έγγενόμενον αυτώ άποδείξασΰαι, οτι όμού μέν εις

10 τήν βασιλείαν παρελ&εϊν, όμού δέ προσπολεμεϊσ&αι πρός 
τε Μαν.εδόνων ναϊ τών Ελλήνων ξυνέβη. ούνουν ουδέ 
έΌ-έλοντι έξην ετι ύβρίζειν ές τους υπηνόους, έν μείζονι 
νινδύνφ ήπερ ένεϊνοι να&εστηνότι. ζώντι μέν δή ξυμ- 3 
ιροραι αυτώ άλλαι έπ' άλλαις ξυνηνέχ&ησαν, ουδέ τις

15 άνανωχή έγένετο, έπειδή πρώτον ές τήν αρχήν παρήλ&εν' 
αλλά ευ&υς μέν τό τών σατραπών έπϊ Γρανινφ πταίσμα 
ξυνέβη τό ίππινόν, ευ&υς δέ Ιωνία τε ναι ΛΙολϊς εϊχοντο 
ναϊ Φρύγες άμιρότεροι ναι Λυδία ναϊ Κάρες πλήν Αλι- 
ναρνασσέων ‘ ολίγον δέ ύστερον ναι Αλιναρνασσός έξήρη- 4

20 τθ, έπϊ δέ ή παραλία πάσα εστε έπϊ τήν Κιλινίαν * έν&εν 
δέ ή αυτου έπ Ίνσώ ήσσα, ϊνα τήν τε μητέρα αιχμαλω- 
τισ&εϊσαν ναϊ τήν γυναΐνα ναϊ τους παϊδας έπεϊδεν’ έπϊ 
τώδε Φοινίνη τε άπώλετο ναϊ Αίγυπτος πάσα ■ έπϊ δέ 
αυτός έν Αρβήλοις έιρυγέ τε έν πρώτοις αίσχρώς ναϊ

25 στρατιάν πλείστην παντός του βαρβαρινού γένους άπώ>- 
λεσε' ιρυγάς τε έν τούτου τής αύτού αρχής πλανώμενος, 5 
ναι τελευτών πρός τών άμφ^ αυτόν ές τά έσχατα προδο- 
&είς, βασιλεύς τε έν τη) αυτώ ναϊ δεσμώτης ξύν ατιμία 
αγόμενος, τέλος δέ πρός τών οίνειοτάτων έπιβουλευ&εϊς

30 άπώλετο. ζώντι μέν Λαρείψ τοιαύτα ξυνηνέχΰη' τελευ- 
τήσαντι δέ ταιρή τε ή βασιλινή ναϊ τών παίδων οποία 
ναϊ βασιλεύοντος αύτού τροιρή τε Αλεξάνδρου ναϊ παί- 
δευσις, ναϊ γαμβρός Αλέξανδρος, οπότε δέ έτελεύτα έγε- 
γόνει άμιρί τά πεντήνοντα ετη.

2 Μαζάχου Freinshemius: Μαζαίου. — 32 Ιτλίξάνάρου] ίξ Άλιξ- 
άνΰρου S.
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23 ^Αλέξανδρος δέ τονς ύπολειφ&έντας έν τη διώξει της 
στρατιάς άναλαβών ές ‘Υρκανίαν προύχώρει. κεϊται δε η 
Ύρκανία χώρα έν αριστερά της οδού της έπί Βάκτρα φε- 
ρούσης' καϊ τη μεν όρεσιν άπείργεται δασέσι καϊ ύψηλοϊς, 
τό πεδίον δέ αυτής κα&ηκει εστε έπϊ την μεγάλην την 5 
ταύτη θάλασσαν. ταύτην δέ ήγεν, ότι ταύτη τούς ξένους 
τονς άμφϊ Ααρεϊον διαπεφευγέναι ές τά τών Ταπούρων 
ορη έπύ&ετο καί αυτούς άμα τούς Ταπούρους χειρωσό-

2 μένος, τριχη δη διελών τον στρατόν αντός μέν την έπι- 
τομωτάτην καϊ χαλεπωτάτην ηγησατο, τό πλεΐστον καί 10 
άμα τό κουφότατον της δυνάμεως άγων' Κράτερον δέ την 
τε αυτόν τάξιν έχοντα καϊ την Αμύντου καί τών τοξοτών 
έστιν ους καϊ ολίγους τών ιππέων έπϊ Ταπούρων έστει- 
λεν’ Έρίγυιον δέ τούς τε ξένους καί την λοιπήν ‘ίππον 
άναλαβόντα την λεωφόρον τε καϊ μακροτέραν ηγεϊσ&αι 15 
έκέλευσε, τάς άμαξας καϊ τά σκευοφόρα καϊ τόν άλλον 
όμιλόν άγοντα.

3 ‘Υπερβαλών δέ τά πρώτα ορη καϊ καταστρατοπεδεύ- 
σας αυτού άναλαβών τούς τε υπασπιστάς καϊ της Μακε
δονικής φάλαγγος τούς κουφοτάτους καί τών τοξοτών 20 
έστιν ούς ηει χαλεπήν οδόν καί δύσπορον, φύλακας τών 
οδών καταλιπών ένα σφαλερόν τι αύτώ έφαίνετο, ώς μη 
τοΐς έπομένοις κατ έκεινο έπί&οιντο οϊ τά όρη έχοντες

4 τών βαρβάρων, αυτός δέ μετά τών τοξοτών διελ&ών τά 
στενά έν τώ πεδίω κατεστρατοπέδενσε πρός ποταμώ ού 25 
μεγάλω. καϊ ένταύ&α όντος αυτού Ναβαρζάνης τε ό Αα
ρείου χιλιάρχης καϊ Φραταφέρνης ό Ύρκανίας τε καϊ Παρ- 
&υαίων σατράπης καϊ άλλοι τών άμφϊ Ααρεϊον Περσών 
οί έπιφανέστατοι άφικόμενοι παρέδοσαν σφάς αυτούς.

5 ύπομείνας δέ έν τώ στρατοπέδω τέσσαρας ημέρας άνέλαβε 30 
τούς υπολειφ&έντας κατά την οδόν, τούς μέν άλλους άσ- 
φαλώς διελ&όντας, τοΐς δέ Αγριάσιν όπισ&οφυλακούσιν 
έπέ&εντο οϊ όρειοι τών βαρβάρων, καϊ μεϊον έχοντες τώ 
άκροβολισμώ άπηλλάγησαν.

7 Ύαπούρων Schm. et postea: Πάχρων. — 27 Φραταφέρνης· 
Schm.: Φραδαφέρνης.
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Αρας δέ έντευίλεν προήει ώς έερ> Υρκανίας εις Ζα- 6 
δάκαρτα, πόλιν ‘Υρκανίων. καί έν τούτφ οί περί Κρά- 
τερον ξυνέμιξαν αυτψ, τοίς μεν ξένοις τοϊς Ααρείου ουκ 
έντετυχηκότες, την χώραν δέ όσην διαπεπορευμένοι ήσαν 
τήν μεν βία, τήν δέ ενδιδόντων τών κατοικούντων προσπε- 
ποιημένοι. ένταύ^α και ^Έρίγυιος ήκε ξνν τοϊς σκευοερό- 
ροις και ταϊς άμάξαις. ολίγον δέ ύστερον Αρτάβαξος ι 
άερίκετο παρ Αλέξανδρον καί τών παίδων αυτόν Κωερήν 
καϊ Αριοβαρξάνης καϊ Αρσάμης καϊ ξνν τοντοις παρά 
τών ξένων τών ξυν Ααρείω πρέσβεις καϊ Αυτοερραδάτης 
ό Ταπούρο» σατράπης. Αντοερραδάτη μεν δή τήν σα
τραπείαν άπέδωκεν, Αρτάβαξον δέ καί τους παϊδας άμα 
οϊ έν τιμή ήγε, τά τε άλλα έν τοϊς πριότοις Περσών όντας 
καί τής ές Ααρεϊον πίστεως ένεκα, τοϊς πρέσβεσι δέ τών 8 
‘Ελλήνων δεομένοις σπείσασ&αί σερισιν υπέρ τον παντός 
ξενικόν άπεκρίνατο ομολογίαν μέν ουκ άν ποιήσασ&αι 
πρός αυτούς ουδεμίαν' άδικεϊν γάρ μεγάλα τους στρα- 
τενομένονς εναντία τή ‘Ελλάδι παρά τοϊς βαρβάροις παρά 
τά δόγματα τά τών ‘Ελλήνων' έκέλευσε δέ ήκειν ξύμπαντας 
καϊ παραδιδόναι σέρας αυτους έπιτρέποντας Αλεξάνδρρ) 
χρήσ&αι ό τι καϊ βοόλοιτο, ή σώζεσΰαι όπη δνναιντο. 
οί δέ έπιτρέπειν εερασαν σέρας τε αυτους καί τοίς άλλους 9 
Αλεξάνδρω, ξυμπέμπειν τε έκέλευον τόν ήγησόμενον αύτοϊς, 
ώς άσεραλώς διακομισΟεϊεν παρ αυτόν * είναι δέ έλέγοντο 
ές χιλίους καϊ πεντακοσίους. καϊ Αλέξανδρος πέμπει 
Ανδρόνικον τόν Αγέρρου καϊ Αρτάβαξον παρ1 αυτους.

Αυτός δέ προήγεν ώς έπϊ Μάρδους, άναλαβών τούς 24 
τε υπασπιστάς καϊ τοίς τοξότας καί τούς Αγριάνας καϊ 
τήν Κοινού καί Αμύντου τάξιν καϊ τών έταίρων ιππέων 
τούς ημίσεας καϊ τονς ίππακοντ ιστός' ήδη γάρ αυτώ καί 
ίππακοντισταϊ τάξις ήσαν. έπελ&ών δέ τό πολύ μέρος 2 
τής χώρας τών Μάρδων πολλούς μέν άπέκτεινεν αυτών 
ερεύγοντας, ονς δέ τινας ές αλκήν τετραμμένους, πολλούς 
δέ ζώντας ελαβεν. ου γάρ εστιν όστις χρόνου έμβεβλήκει 
ές τήν γην αυτών έπϊ πολέμιο διά τε δνσχωρίαν καϊ ότι 
πένητες οί Μάρδοι καί μάχιμοι έπί τή πενία ήσαν. ουκ- 



120 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ουν ούδέ Αλέξανδρον έμβαλεϊν άν ποτέ δείσαντες, άλλως 
τε καϊ προκεχωρηκότα ήδη ές το πρόσω, ταύτη μάλλον τι

3 αφύλακτοι ήλίσκοντο. πολλοί δέ αυτών και εις τά όρη 
κατέφυγον, ά δη ύπερύψηλά τε και απότομα αυτοϊς έν 
τή χώρα έστιν, ώς πρός ταύτά γε ουχ ήξοντα Αλέξανδρον. 5 
έπει δέ και ταύτη προσήγεν, οϊ δέ πέμψαντες πρέσβεις 
σφάς τε αυτούς ένέδοσαν καί την χώραν' και Αλέξανδρος ’ 
αυτούς μέν άφήκεν, σατράπην δέ άπέδειξεν αυτών Αυτο- 
φραδάτην, όνπερ και Ταπούρων.

4 Αυτός δ" έπανελθών ές τό στρατόπεδον ενθενπερ 10 
ώρμήθη ές τών Μάρδων την γην κατέλαβε τούς .Ελληνας 
τούς μισθοφόρους ήκοντας και τούς Αακεδαιμονίων πρέ
σβεις οϊ παρά βασιλέα Ααρεϊον έπρέσβευον, Καλλικρα- 
τίδαν τε και ΙΊαύσιππον καϊ Μόνιμον καί 'Ονόμαντα, καϊ 
Αθηναίων Αρωπίδην. τούτους μέν δη ξυλλαβών έν φυ- 15 
λακη είχε, τούς Σινωπέων δέ αφηκεν, ότι Σινωπεϊς ούτε 
τού κοινού τών ‘Ελλήνων μετεϊχον, υπό Πέρσαις τε τεταγ- 
μένοι ούκ άπεικότα ποιεϊν έδόκουν παρά τόν βασιλέα

5 σφών πρεσβεύοντες. άφήκε δέ καϊ τών άλλων ‘Ελλήνων 
όσοι προ τής ειρήνης τε καί τής ξυμμαχίας τής πρός 20 
Μακεδόνας γενομένης παρά Πέρσαις έμισθοφόρουν, καί 
Καλχηδονίων ‘Ηρακλείδην τόν πρεσβευτήν άφήκε' τούς δέ 
άλλους ξυστρατεύεσθαί οί έπϊ μισθώ τώ αύτώ έκέλευσε' 
καϊ έπέταξεν αυτοϊς Ανδρόνικον, όσπερ ήγαγέ τε αυτούς 
καϊ ενδηλος έγεγόνει ού φαύλον ποιούμενος σώσαι τούς 25 
άνδρας.

25 Ταύτα δέ διαπραξάμενος ηγεν ώς έπϊ Ζαδάκαρτα, 
τήν μεγίστην πόλιν τής ‘Υρκανίας, ‘ϊνα καϊ τά βασίλεια 
τοϊς Ύρκανίοις ήν. καί ένταύθα διατρίιβας ημέρας πεν- 
τεκαίδεκα καϊ θύσας τοϊς θεοϊς ώς νόμος καϊ αγώνα 30 
γυμνικόν ποιήσας ώς έπϊ Παρθυαίους ηγεν' έκεϊθεν δέ 
έπϊ τά τής Αρείας όρια καϊ Σουσίαν, πόλιν τής Αρείας, 
ϊνα καί Σατιβαρξάνης ήκε παρ αυτόν ό τών Αρείων σα-

2 τράπης. τούτω μέν δή τήν σατραπείαν άποδούς ξυμ-

22 Καϊχηάονίων Ε.: Καρχη(ϊονίω>'. 
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πέμπει αύτώ) Ανάξιππον τών εταίρων, δονς αντώ) τών 
ίππακοντ ιστών ές τεσσαράκοντα, ώς εχοι φύλακας κα&ι- 
στάναι τών τόπων, τον μη άδικεΐσ&αι τονς Αρείους προς 
της στρατιάς κατά την πάροδον.

Έν τοντίι) δέ άφικνοννται παρ αντόν Περσών τινές, 3 
οϊ ήγγελλον Βήσσον τήν τε τιάραν όρ&ήν εχειν καί τήν 
Περσικήν στολήν ερορούντα Αρταξέρξην τε καλεϊσ&αι άντι 
Βήσσον καϊ βασιλέα φάσκειν είναι τής Ασίας' έχειν τε 
άμφ’ αντόν Περσών τε τονς ές Βάκτρα διαφυγόντας καϊ 
αύτών Βακτριανών πολλούς' προσδοκάσύλαι δέ ήξειν αυτού 
καϊ Σκν&ας ξνμμάχους.

Αλέξανδρος δέ όμον ήδη έχων πάσαν δύναμιν ήει 4 
έπϊ Βάκτρων, ϊνα καϊ Φίλιππος ό Μενελάου παρ αντόν 
άφίκετο έκ Μηδίας, έχων τονς τε μισίλοφόρονς ιππέας, 
ών ηγείτο αντός, καϊ Θεσσαλών τους έ&ελοντάς νπο- 
μείναντας καϊ τονς ξένονς τονς Ανδρομάχου. Νικάνωρ 
δέ ό Παρμενίωνος ό τών υπασπιστών αρχών τετελεντήκει 
ήδη νόσφ. Ιόντι δέ Αλεξάνδρα) τήν έπί Βάκτρα έξηγ- 5 
γέλ&η Έατιβαρξάνης ό Αρείων σατράπης Ανάξιππον μέν 
καϊ τονς ιππακοντιστάς τονς ξνν αύτώ άπεκτονώς, όπλί- 
ζων δέ τονς Αρείους καϊ ξυνάγων εις Αρτακόανα.πόλιν, 
ϊνα τό βασίλειον ήν τών Αρείων' έκεΐ&εν δέ ότι έγνώκει, 
έπειδάν προκεχωρηκότα Αλέξανδρον πν&ηται, ιέναι ξνν 
τή δυνάμει παρά Βήσσον, ώς ξνν έκείνω έπι&ησόμένος 
όπη af τύχη τοΐς Μακεδόσιν. ταντα ώς έξηγγέλΟ-η αύτώ), 6 
τήν μέν έπϊ Βάκτρα οδόν ονχ ήγεν' άναλαβών δέ τονς τε 
έταίρονς ιππέας καϊ τονς ιππακοντιστάς καί τονς τοξότας 
καί τονς Αγριάνας καί τήν Αμύντου τε καϊ Κοινού τάξιν, 
τήν δέ άλλην δύναμιν αυτού καταλιπών καϊ έπ αυτή Κρά- 
τερον ηγεμόνα σπουδή ήγεν ώς έπϊ Έατιβαρζάνην τε καϊ 
τονς Αρείους, καϊ διελΰών έν δυσϊν ήμέραις σταδίους ές 
έξακοσίονς ?τρός Αρτακόανα ήκε.

Έατιβαρζάνης μέν ονν, ώς εγνω έγγύς όντα Αλέξαν- 7 
δρον τή οξύτητι τής έφοδον έκπλαγεϊς ξύν όλίγοις ϊππεύσι

6 ηγγιλλον Ε.: ηγγελον. — 16 —18 Νικάνωρ — νόβω post εηι- 
βοιΟήί 26, 3 transponit Schm. — 22 εγνώκει Kr.: εγνωκεν.
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των Αρείων έφυγε' προς γάρ των πολλών στρατιωτών 
κατελείφθη εν τή ορυγή, ώς κάκείνοι έμαθον προσάγοντα 
Αλέξανδρον. Αλέξανδρος δέ, όσους ξυναιτίονς της άπο- 
στάσεως κατέμαθε καϊ εν τώ τότε άπολελοιπότας τάς 
κώμας, τούτους δέ άλλη και άλλη, οξείας τάς διώξεις 5 
ποιησάμενος, τονς μέν άπέκτεινε, τονς δέ ήνδραπόδισε' 
σατράπην δέ Αρείων άπέδειξεν Αρσάμην, άνδρα Πέρσην. 
αυτός δέ συν τοίς άμφϊ Κράτερον ύπολελειμμένοις, όμού 
ονσιν ηδη, ώς έπϊ την Σαραγγαίων χώραν ηγε' καϊ αφι- 
κνεϊται (ίνα τά βασίλεια τών Σαραγγαίων ην. Βαρσαέν- 10 

8 τ\ς δέ, δς τότε κατείχε τήν χώραν, εις ών τών ξυνε- 
πιθεμένων Ααρείφ έν τή φυγή, προσιόντα Αλέξανδρον 
μαθών ές Ίνδονς τούς έπϊ τάδε τοΰ Ινδού ποταμού 
έφυγε, ξυλλαβόντες δέ αυτόν οί Ινδοί παρ^ Αλέξανδρον 
απέστειλαν' καϊ άποθνήσκει πρός Αλεξάνδρου τής ές 15 
Ααρεϊον αδικίας ένεκα.

Ενταύθα καί τήν Φιλώτα έπιβουλήν τού Παρμενίω- 
νος εμαθεν Αλέξανδρος, καϊ λέγει Πτολεμαίος καϊ Αρι
στόβουλος ότι προηγγελμένην ήδη οϊ καί πρότερον έν 

‘26 Αιγύπτιο, ον μέντοι πιστή γε έφάνη τής τε φιλίας τής 20 
πάλαι εένεκα καί τής έξ αυτού ές Παρμενίωνά τε τόν 
πατέρα τόν Φιλώτα τιμής καϊ ές αντόν Φιλιόταν πίστεως. 
Πτολεμαίος δέ ό Αάγον λέγει εισαχθήναι ές Μακεδόνας 
Φιλιόταν' καί κατηγορήσαι μέν αντον ισχυρώς Αλέξαν-

2 δρον, άπολογήσασθαι δέ αντόν Φιλώταν' καϊ τονς έπι- 25 
μηνυτάς τού εργον παρελθόντος έξελέγξαι Φιλώταν τε καί 
τονς άμφ αντόν άλλοις τε έλέγχοις ονκ άφανέσι καϊ μά
λιστα δή ότι αντός Φιλώτας πεπύσθαι μέν έπιβονλήν 
τινα Αλεξάνδρω παρασκεναζομένην συνέφη, έξηλέγχετο δέ 
κατασιωπήσας ταύτην πρός Αλέξανδρον, καίτοι δϊς έπϊ 30

3 τήν σκηνήν όσημέραι τήν Αλεξάνδραν φοιτών. καϊ Φι
λιόταν μέν κατακοντισθήναι πρός τών Μακεδόνων καϊ 
όσοι άλλοι μετέσχον αιτώ τής έπιβονλής' έπί Παρμε
νίωνα δέ σταλήναι Πολνδάμαντα, ένα τών εταίρων, γράμ-

7 Αρσάμην Β1.: Αρσάκην. 
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ματα ερέροντα παρ ’ 'Αλεξάνδρον προς τους στρατηγούς 
τους εν Μηδία, Κλέανδρόν τε χαϊ Σιτάλχην χαϊ Μενίδαν * 
οντοι, γάρ έπϊ της στρατιάς ής Παρμενίων ηρχε τεταγμένοι 
ησαν' χαί προς τούτων άπο&ανεϊν Παρμενίωνα, τνχδν μέν 4 
ότι ον πιστόν έδόχει είναι 'Αλεξάνδρω Φιλώτα έπιβον- 
λεύοντος μή ξνμμετασγεϊν Παρμενίωνα τω παιδί τον βον- 
λεύματος, τνχδν δέ οτι, εί χαϊ μη ξνμμετέσχε, σεραλερός 
ήδη ην περιών Παρμενίων τον παιδδς αντον ανηρημένον, 
έν τοσαύτη ών αξιώσει παρά τε αντώ 'Αλεξάνδρες χαϊ ές 
το άλλο στράτενμα, μη οτι τό Μαχεδονιχόν, αλλά χαϊ 
τών άλλων ξένων, ών πολλάχις χαϊ έν τώ μέρει χαϊ παρά 
τό μέρος χατά πρόσταξιν τήν Αλέξανδρον ξνν χάριτι 
εξηγείτο.

Αέγονσι δέ χαϊ 'Αμύνταν τον Ανδρομένονς χατά τόν 27 
αντον χρόνον νπαχ&ήναι ές χρίσιν χαϊ Πολέμωνα χαϊ 
Άτταλον χαϊ Σιμμίαν τούς 'Αμύντον άδελερούς, ευς ξνμμε- 
τασχόντας χαϊ αντονς τής έπιβονλής τής χατ Αλέξανδρον 
χατά πίστιν τε χαϊ εταιρίαν τήν Φιλώτα. χαϊ έδόχει πι- 2 
στοτέρα ή έπιβονλή ές τδ πλήύλος, ότι Πολέμων, εις τών 
αδελεριόν τών 'Αμύντου, ξνλληερ&έντος Φιλώτα εερυγεν ές 
τονς πολεμίονς. αλλ' Άμύντας γε ξνν τοϊς άδελεροϊς 
νπομείνας τήν δίχην χαι άπολογησάμενος έν Μαχεδόσι 
χαρτερώς αερίεται τής αίτιας' χαϊ εν&'νς ώς άπέερνγεν έν 
τή έχχλησία ήξίωσεν έερε&ήναί οί έλέλεϊν παρά τον αδελ
φόν χαϊ έπαναγαγεϊν αυτδν παρ' 'Αλέξανδρον' χαϊ-οι 
Μαχεδόνες ξνγχωρονσιν. δ δέ άπελύλών αυτή τή ήμερα 3 
τόν Πολέμωνα έπανήγαγε' χαϊ ταύτη πολύ ετι μάλλον ή 
πρόσίλεν έξω αίτιας έεράνη 'Αμνντας. άλλ' ολίγον γάρ 
ύστερον χώμην τινά πολιορχών τοξεν&εϊς έχ τής πληγής 
έτελεύτησεν, ώστε ούδέν πλέον αντώ γίγνεσθαι τήν χρίσιν 
αποερνγόντι ότι μή άγα&ώ νομιζομένφ άποίλανεϊν.

Αλέξανδρος δέ, χαταστήσας έπϊ τονς έταίρονς ϊππάρ- 4 
χας δνο, Ηεραιστίωνά τε τδν 'Αμνντορος χαϊ Κλεϊτον τδν 
Αρωπίδον, χαϊ δίχα διελών τήν τάξιν τών έταίριον, ότι

2 Μινίύαν Ε.: Ήινίδην.— 11 τώ μέρει Schneiderus: μέρει. — 24 
έε^ε^ήΐ'αι Κγ. : άιρε&ίϊναι. — 28 γάρ S.: γε. — 30 γίγνεσ&αι S.: γίγνεται. 
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ουδέ φίλτατον ήβούλετο ένα τοσούτων ιππέων, άλλως τε 
καϊ των κρατίστων του παντός ιππικού κατά τε άξίωσιν 
καϊ την άλλην αρετήν έξηγεϊσ&αι, άφικνεϊται ες τους πά
λαι μεν Αριάσπας καλούμένους , ύστερον δε Εύεργέτας 
έπονομασ&έντας, ότι Κύριο τώ Καμβύσου ξυνεπελάβοντο 5

5 της ες Σκύλας έλάσεως. καϊ τούτους Αλέξανδρος ών τε 
ές Κΰρον υπήρξαν οϊ πρόγονοι αυτών τιμήσας καϊ αυτός 
καταμα^ών άνδρας ού κατά τούς άλλους τούς ταύτη βαρ
βάρους πολιτεύοντας, αλλά τοΰ δικαίου ίσα καί τοϊς κρα- 
τίστοις τών ‘Ελλήνων μεταποιούμενους, έλευ&έρους τε 10 
άφήκε καϊ χώραν τής ομόρου όσην αυτοί σφίσιν ήτησαν, 
ού πολλήν δέ ούδ' αύτοϊ ήτησαν, προσέ&ηκεν. ένταΰ&α 
ΰύσας τώ Απόλλωνι Λημήτριον μέν ένα τών σωματοφυ
λάκων, ύποπτεύσας μετασχεϊν Φιλώτα τής επιβουλής, 
ξυνέλαβε’ σωματοφύλακα δέ αντί Λημητρίου απέδειξε 15 
Πτολεμαίον τόν Αάγου.

28 Ταΰτα δέ διαπραξάμενος προήει ώς έπί Βάκτρα τε 
καϊ Βήσσον, Λράγγας τε καϊ Γαδρωσούς έν τή πάροδοι 
παραστησάμενος. παρεστήσατο δέ καί τούς Αραχωτούς 
καί σατράπην κατέστησεν έπ' αύτοϊς Μένωνα. έπήλ&ε 20 
δέ καί τών 'Ινδών τούς προσχώρους Αραχωτοϊς. ξύμπαντα 
δέ ταΰτα τά ε&νη διά χιόνος τε πολλής καί ξύν απορία 
τών έπιτηδείων καί τών στρατιωτών ταλαιπωρία έπήλ&ε.

2 μα&ών δέ τούς 'Αρείους αύ&ις άφεστάναι, Σατιβαρζάνου 
ές τήν χώραν αύτών έμβαλόντος σύν ίππεΰσι δισχιλίοις, 25 
ους παρά Βήσσον ελαβεν, αποστέλλει παρ αυτούς Αρτά- 
βαζόν τε τόν Πέρσην καί Έρίγυιον καί Κάρανον τών εταί
ρων’ προσέταξε δέ καί Φραταφέρνην, τον τών Παρ&υαίων

3 σατράπην, ξννεμβαλεΐν αύτοϊς ές τούς Αρείους. καί γίγνε
ται μάχη τοϊς άμφϊ Έρίγυιον καί Κάρανον πρός Σατιβαρ- 30 
ζάνην καρτερά, ουδέ πρόσ&εν οι βάρβαροι ένέκλιναν πριν 
Σατιβαρζάνην ξυμπεσόντα Έριγνίφ πρός Έριγυίου πλη- 
γέντα δόρατι ές τό πρόσωπον άπο&ανεϊν. τότε δέ έγκλί- 
ναντες οί βάρβαροι προτροπάδην εφευγον.

1 φίλτατον S.: Φιλιόταν. — 18 Γαάρωσονς Gr.: Άραγωγονς.
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Εν τούτω δέ Αλέξανδρος πρός τον Καύκασον τό όρος 4 
ήγεν, ϊνα καί πόλιν έκτισε και ώνόμασεν Αλεξάνδρειαν 
καί &ύσας ένταύ&α τοΐς &εοϊς όσοις νόμος αντώ υπερέ
βαλε τό ορος τόν Καύκασον, σατράπην μέν τή χώρα έπι- 
τάξας Προέξην, άνδρα Πέρσην, τών δέ εταίρων Νέιλόξε- 
νον τόν Σατύρου επίσκοπον ξνν στρατιά άπολιπών.

Τό δέ όρος ό Καύκασος υψηλόν μέν έστιν ώσπερ τι 5 
άλλο της Ασίας, ώς λέγει Αριστόβουλος, 'ψιλόν δέ πολύ 
αυτου τόγε ταύτη. μακρόν γάρ ορος παρατέταται ο Καύ
κασος, ώστε καί τόν Ταύρον τό ορος, ός δη την Κιλικίαν 
τε καί Παμφυλίαν άπείργει, άπό του Καύκασον είναι 
λέγουσι καί άλλα ορη μεγάλα, άπό τον Καυκάσον διακε
κριμένα άλλη καί άλλη επωνυμία κατά ήθη τά έκαστων, 
άλλα έν γε τούτω τώ Καυκάσιο ούδέν άλλο ότι μη τέρ- 6 
μινθοι πεφύκασι καί σίλφιον, ώς λέγει Αριστόβουλος' 
άλλα καί ώς έπφκεΖτο πολλούς άνθρώποις καί πρόβατα 
πολλά καί κτήνη ένέμοντο, ότι καί χαίρουσι τώ σιλφίω 
τά πρόβατα, και ει έκ πολλού πρόβατον σιλφίου αϊσθοι- 
το, καί θεϊ έπ αυτό καί τό τε άνθος έπινέμεται καϊ τήν 
ρίζαν άνορύττον καί ταύτην κατεσθίει. έπί τώδε έν Κυ- 7 
ρήνη ως μακροτάτω άπελαύνονσιν τάς ποίμνας τών χω
ρίων ϊνα αυτοις τό σίλφιον φύεται' οί δέ καί περιφράσ- 
σονσι τόν χώρον, τού μηδ3 εί πελάσειεν αυτώ πρόβατα, 
δυνατά γενέσθαι είσω παρελθεϊν, ότι πολλού άξιον Κυ- 
ρηναίοις τό σίλφιον.

Βήσσος δέ, έχων άμφ αντόν Περσών τε τονς με- 8 
τασχόντας αύτώ τής Παρειού συλλήψεως καί αντών Βακ- 
τρίων ές έπτακισχιλίους και Πόας τούς έπί τάδε τού 
Τανάιδος ποταμού έποικούντας, έφθειρε τήν υπό τώ όρει 
τφ Καυκάσιο, ώς έρημία τε τής χώρας τής έν μέσω αυτού 
τε καϊ Αλεξάνδρου καϊ άπορία τών έπιτηδείων άπείρξων 
Αλέξανδρον τού μή έλαύνειν πρόσω, άλλ3 Αλέξανδρος 9 
ηλαυνεν ουδέν μεΐον, χαλεπώς μέν διά τε χιόνος πολλής 
καϊ ένδείμ τών άναγκαίων, ήει δέ όμως. Βήσσος δέ, έπεϊ

23 Tultlatitv Kr.: τιιλάβααν. 
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εξηγγέλλετο αυτω ον πόρρω ήδη ών Αλέξανόρος, όιαβάς 
τόν Ώξον ποταμόν τά μέν πλοία έφ’ ών διέβη χατέχαυ- 
σεν, αϊτός δέ εις Ναύταχα της Σογδιανής γωρας άπεχώρει.

10 εϊποντο όέ αυτω οϊ τε άμφϊ Σπιταμένην ν.αϊ Όξνάρτην, 
έχοντες τους εν. της Σογόιανής ιππέας, χαϊ Αάαι οϊ από 5 
του Τανάιόος. οϊ όέ τών Βαχτρίων ίππεϊς ώς φεύγειν 
έγνωχότα έμα&ον Βήσσον, άλλος άλλη έπϊ τά σφών έχα- 
στοι άπηλλάγησαν.

29 Αλέξανόρος όέ ές Λράψαν.α αφιχόμενος ν.αϊ αναπαύ- 
σας την στρατιάν ές Αορνόν τε ήγε ν.αϊ Βάχτρα, αϊ δη ίο 
μέγισταί είσι πόλεις έν τή Βαχτρίων χώρα. ταίτας 
τε έξ έφοδον ελαβε ν.αϊ φυλαχήν έν τη άχρα της Αόρνου 
άπέλιπε ν.αϊ έπϊ ταΰτης Αρχέλαον τόν Ανδρόχλον τών 
εταίρων' τοϊς όέ άλλοις Βαχτρΐοις, ον χαλεπώς προσχω- 
ρήσασιν, έπέταξε σατράπην Αρτάβαξον τόν Πέρσην. 15

2 Αυτός όέ ηγεν ώς έπϊ τόν Ώξον ποταμόν, ό όέ 
Ώξος ρέει μέν έχ του ορούς του Καυχάσου, εστι δέ πο
ταμών μέγιστος τών έν τη Ασία, όσους γε όή χαϊ Αλέξ
ανόρος χαϊ οί ξνν Αλεξάνδρω έπήλ&ον, πλήν τών Ινδών 
ποταμών' οί όέ ’ίνόοί πάντων ποταμών μέγιστοι εισίν. 20 
έξίησι δέ ό ^ξος ές τήν μεγάλην θάλασσαν τήν χα&

3 Ύρχανίαν. διαβάλλειν όέ έπιχειροΰντι αι τώ τόν ποταμόν 
πάντη άπορον έφαίνετο' τό μέν γάρ εύρος ήν ές έξ μά
λιστα σταδίους, βά^ος δέ ου πρός λόγον του ευρονς, αλλά 
πολύ όή τι βαθύτερος ν.αϊ ψαμμώδης, χαϊ ρεύμα οξύ, ώς 25 
τα χαταπηγννμενα πρός αϊτόν του ρου έχστρέφεσ&αι έχ 
τής ?ήζ °ϊ χαλεπώς, οϊα όή ου βεβαίως χατά τής ψάμμου

4 ιδρυμένα, άλλως όέ χαϊ απορία ύλης έν τοϊς τόποις ήν 
χαϊ τριβή πολλή έφαίνετο, εί μαχρό&εν μετίοιεν όσα ές 
γεφνρωσιν του πόρου, ξυναγαγών ουν τάς διφ&έρας υφώ 30 
αίς έσχήνουν οί στρατιώται φορυτου έμπλήσαι έχέλευσεν 
ώς ξηροτάτου χαϊ χαταδήσαί τε χαϊ ξυρράψαι άχριβώς 
του μή έσόύεσ&αι ές αυτάς τον νόατος. έμπλησίλεϊσαι 
όέ χαί ξυρραφεΐσαι ίχαναί έγένοντο όιαβιβάσαι τόν στρα
τόν έν πέντε ήμέραις. 35

10 Άορνον Schm.: 'Λόρνους. — 18 γι Ε.: τε.
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Πριν δέ διαβαίνειν τόν ποταμόν, τών τε Μακεδόνων 5 
έπιλέξας τους πρεσβυτάτους καί ήδη απολέμους καί τών 
Θεσσαλών τους έ&ελοντάς καταμείναντας έπ οίκου απέ- 
στειλεν. έκπέμπει δέ καί Στασάνορα, ένα τών εταίρων, 

5 ές Αρείους, προστάξας Αρσάμην μέν τόν σατράπην τών 
Αρείων ξυλλαβεϊν, ότι, έ&ελοκακεϊν αύτώ Αρσάμης εδοξεν, 
αυτόν δέ σατράπην είναι αντ^ έκείνου Αρείων.

Περάσας δέ τόν Πξον ποταμόν ηγε κατά σπουδήν 6 
ένα Βήσσον είναι ξνν τή δυνάμει έπυν&άνετο. καί έν 

10 τούτη) άφικνούνται παρά —πιταμένους καί Ααταφέρνου 
πρός αυτόν άγγέλλοντες ότι Σπιταμένης καί Ααταφέρνης, 
εί πεμφ&είη αυτοις καϊ ολίγη στρατιά καϊ ήγεμών τή 
στρατιά, ξυλλήψονται Βήσσον καϊ παραδώσουσιν Αλεξάν- 
δρη> ■ έπεί καϊ νυν άδέσμω φυλακή φυλάσσεσΰαι πρός 

15 αυτών Βήσσον. ταύτα ώς ηκουσεν Αλέξανδρος, αυτός μέν 7 
άναπαύων ηγε την στρατιάν σγολαΐτερον η πρόσ&εν’ Πτο
λεμαίον δέ τόν Αάγου αποστέλλει τών τε εταίρων ίπ- 
παρχίας τρεις άγοντα καϊ τούς ιππακοντιστάς ξύμπαντας, 
πεζών δέ τήν τε Φιλώτα τάξιν καϊ τών υπασπιστών χι- 

20 λιαρχίαν μίαν καί τούς Αγριάνας πάντας καί τών τοξο
τών τούς ήμίσεας, σπουδή έλαύνειν κελεύσας ώς Σπιτα- 
μένην τε καί Λαταφέρνην. καϊ Πτολεμαίος ήει ώς έτέ- 
τακτο, καί διελ&ών έν ήμέραις τέσσαρσι στα&μούς δέκα 
αφικνεϊται ές τό στρατόπεδον ού τή προτεραία ηυλισμένοι 

25 ήσαν οί αμφϊ τόν Σπιταμένην βάρβαροι.
Ενταύΰα έμα&ε Πτολεμαίος ότι ού βέβαια τώ Σπι- 30 

ταμένει καϊ Λαταφέρνη ή γνώμη έστιν άμφϊ τή παραδό- 
σει τού Βήσσου. τούς μέν δή πεζούς κατέλιπε, προστάξας 
έπεσ&αι έν τάξει, αυτός δέ ξύν τοΐς ίππεύσιν έλάσας 

30 άφίκετο πρός κώμην τινά, 'ίώ ό Βήσσος ήν ξύν όλΐγοις 
στρατιώταις. οί γάρ άμφϊ τόν Σπιταμένην μετακεχωρή- 2 
κεσαν ηδη έκεΐ&εν, καταιδεσ&έντες αύτοϊ ςταραδούναι τόν 
Βήσσον. Πτολεμαίος δέ περιστήσας έν κύκλω τής κώμης 
τούς ιππέας (ήν γάρ τι καϊ τείχος περιβεβλημένον καϊ

5 ίΑρσάμην et 6 Αρσάμης Β1.: ’Λρσάκην el ’Αρσάκης. — 26 Σπι- 
ταμίνει S.: Σπιταμΐν^.
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πνλαι κατ’ αντό) έπεκηρνκενετο τοίς εν τή κώμη βαρβά- 
ροις άπα&ώς σφάς άπαλλάσσεσ&αι παραδόντας Βήσσον.

3 οι δέ έδέγοντο τονς ξνν Πτολεμαίω ές την κώμην. και 
Πτολεμαίος ξνλλαβών Βήσσον όπίσω έπανήει' προπέμψας 
δέ ηρετο Αλέξανδρον όπως χρή ές όψιν αγειν Αλεξάν- 5 
δρον Βήσσον. και Αλέξανδρος γυνμόν έν κλοιω δήσαντα 
όντως αγειν έκέλενσε και καταστήσαντα έν δεξιά της οδον, 
ή αντός τε και ή στρατιά παρελάσεσ&αι έμελλε, κα'ι 
Πτολεμαίος όντως έποίησεν.

4 Αλέξανδρος δέ ιδών τόν Βήσσον έπιστήσας τό άρμα ιθ 
ηρετο άνίλ’ ότον βασιλέα τόν αντον και άμα και οικεϊον 
και ενεργέτην ΑαρεΊον γενόμενον τά μέν πρώτα ξννέλαβε 
και δησας ήγεν, έπειτα άπέκτεινε. και ό Βήσσος ον μόνω 
οί ταντα δόξαντα πράξαι έφη, αλλά ξνν τοίς τότε αμφί 
Ααρε~ιον ονσιν, ώς σωτηρίαν σφίσιν ενρέσ&αι παρ’ Αλεξ- 15

5 άνδρον. Αλέξανδρος δέ έπί τοΊσδε μαστιγονν έκέλενεν 
αντόν καί έπιλέγειν τόν κήρνκα ταντα έκεινα όσα αντός 
τώ Βήσσω έν τή πίστει ώνείδισε. Βησσος μέν δη όντως 
αίκισ&είς άποπέμπεται ές Βάκτρα άπο&ανονμενος. καί 
ταντα Πτολεμαίος νπέρ Βήσσον άνέγραψεν' Αριστόβονλος 20 
δέ, τονς αμφι 2πιταμένην τε καί Ααταφέρνην Πτολεμαίω 
άγαγεΐν Βήσσον καί παραδονναι Αλεξάνδρω γνμνόν έν 
κλοιω δήσαντας.

6 Αλέξανδρος δέ άναπληρώσας τό ιππικόν έκ τών αν- 
τό&εν ‘ίππων {πολλοί γάρ αντφ ‘ίπποι έν τε τή νπερβολή 25 
τον Κανκάσον καί έν τή έπί τόν Ωξόν τε καί άπό τον 
’Ώξον πορεία έξέλιπον) ώς έπί Μαράκανδα ηγε" τά δέ

7 έστι βασίλεια τής Σογδιανών χώρας, εν&εν δέ έπί τόν 
Τάναίν ποταμόν προήει. τώ δέ Τανάιδι τοντω, όν δή 
καϊ ίαξάρτην άλλω όνόματι πρός τών έπιχωρίων βαρβά- 30 
ρων καλείσέλαι λέγει Αριστόβονλος, αϊ πηγαί μέν έκ τον 
Κανκάσον ορονς καί αντώ εισίν · έξίησι δέ καί οντος ό

8 ποταμός ές τήν Ύρκανίαν θάλασσαν, άλλος ό’ άν ειη 
Τάναϊς νπέρ ότον λέγει ‘Ηρόδοτος ό λογοποιός όγδοον

8 παριλί'απα&αί] παριλιΰοια^αι Pflugkius. — 30 Ίαξάρτηρ Pal- 
merius: Όρξάντην.
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είναι των ποταμών των 2κυ&ικών Τάναϊν, καϊ ρέειν μεν 
εκ λίμνης μεγάλης άνίσγοντα, έκδιδόναι δέ ες μείζω ετι 
λίμνην, την καλουμένην Μαιώτιν' καί τόν Τάναϊν τούτον 
είσίν οϊ όρον ποιούσι της Ασίας καϊ της Ευρώπης, οίς θ 
δή άπό του μυχού του πόντου του Ευξείνου η λίμνη τε 
η Μαιώτις ’/.αι ό ες ταύτην έξιεϊς ποταμός ό Τάναϊς 
ουτος διείργει την .Ασίαν τε καϊ την Ευρώπην, κα&άπερ 
η κατά Γάδειρα τε καί τους αντίπερας Γαδείρων Λίβυας 
τους Νομάδας θάλασσα την Λιβύην αυ καϊ την Ευρώπην 
διείργει, οις γε δη η Λιβύη άπό της Ασίας της άλλης 
τώ Νείλφ ποταμώ διακέκριται.

>Ενταύ&α άποσκεδασ&έντες τινες τών Μακεδόνων ες 10 
προνομην κατακόπτονται πρός τών βαρβάρων' οί δε δρά- 
σαντες τό έργον άπέφυγον ες ορος τραχύτατον καϊ πάντη 
άπώτομον’ ησαν δε τό πλή&ος ες τρισμυρίους. καί επί 
τούτους Αλέξανδρος τούς κουφοτάτους της στρατιάς άνα
λαβών ήγεν. εν&α δή προσβολαϊ πολλαϊ έγίγνοντο τοίς 11 
Μακεδόσιν ες τό όρος’ καϊ τά μέν πρώτα άπεκρούοντο 
βαλλόμενοι έκ τών βαρβάρων, καϊ άλλοι τε πολλοί τραυ- 
ματίαι έγένοντο καί αυτός Αλέξανδρος ές τήν κνήμην 
τοξεύεται διαμπάξ καϊ τής περόνης τι άπο&ραύεται αυτώ 
έκ του τοξεύματος. άλλά καϊ ώς ελαβέ τε τό χωρίον καϊ 
τών βαρβάρων οί μέν αυτού κατεκόπησαν πρός τών Μα
κεδόνων, πολλοί δέ καϊ κατά τών πετρών ρίψαττες σφάς 
άπέίλανον, ώστε έκ τρισμυρίων ου πλείους άποσω&ήναι 
όκτακισγιλίων.

10 τούτους Schm.: τούτοις.

Arrianus.



ΑΡΡIAN or 

ΛΝΑΒΑΞΕΟ.Ξ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΎ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

1 Ον πολλαϊς όέ ήμέραις ύστερον άφιχνοΐνται παρ' 
'Αλέξανόρον πρέσβεις παρά τε Ξχυ&ών τών Αβίων ν.α- 
λονμένων, {ουςχάϊ^Ομηρός όιχαιοτάτονς άν&ρώπονς ε'ιπών 
έν τή ποιήσει έπήνεσεν' οιχονσι όέ έν τή Ασία οντοι 
αυτόνομοι, ονχ ήχιστα όιά πενίαν τε χαϊ όιχαιότητα) /.αί 5 
παρά τών έχ τής Ευρώπης Ξχν&ών, οϊ όή τό μέγιστοι·

2 ε&νος έν τή Ευρώπη έποιχονσι. ν.αϊ τούτοις ξνμπέμπει 
'Αλέξανόρος τών εταίρων, πρόφασιν μέν χατά πρεσβείαν, 
φιλίαν ξνν&ησομένους, ό όέ νους τής πομπής ές χατα- 
σχ.οπήν τι μάλλον έφερε φύσεώς τε τής χώρας τής Ξχν&ι- I® 
χής χαι πλή&ονς αυτών χαί νομαίων χαϊ όπλίσεως ηντινα 
εχοντες στέλλονται ές τάς μάχας.

3 Αυτός όέ πρός τώ Τανάϊόι ποταμώ έπενόει πόλιν 
οίχίσαι, χαϊ ταύτην έαυτοΰ έπώννμον. ό τε γάρ χώρος 
έπιτήόειος αυτώ έφαίνετο αυξήσαι έπϊ μέγα τήν πόλιν 15 
χαί έν χαλώ ο'ιχισ&ήσεσ&αι τής έπϊ Ξ/.ύ&ας, είπατε ξνμ- 
βαίνοι, έλάσεως χαϊ τής προφνλαχής τής χώρας πρός τάς 
χαταόρομάς τών πέραν του ποταμού έποιχοΰντων βαρβά-

4 ρων. έόόχει ό' άν χαϊ μεγάλη γενέσΟαι ή πόλις πληγεί 
τε τών ές αυτήν ξυνοιχίζομένων χαϊ τον ονόματος τή λαμ- -θ 
πρότητι. χαϊ έν τούτω οϊ πρόσχωροι τώ ποταμώ βάρ-

Ί Schm.: 
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βαροι τονς τε τά φρούρια έν ταίς πόλεσι σφών έχοντας 
στρατιώτας των Μακεδόνων ξυλλαβόντες άπέκτειναν καί 
τάς πόλεις ές ασφάλειαν τινα μάλλον ώχύρουν. ξυνεπε- 5 
λάβοντο δέ αυτοίς της άποστάσεως καί των Σογδιανών 
οί πολλοί, έπαρύλέντες πρός τών ξυλλαβόντων Βήσσον, 
ώστε και τών Βακτριανών εστιν ους σφισιν ουτοι ξυνα- 
πέστησαν, είτε δη και δείσαντας Αλέξανδρον, είτε καί 
λόχον επί τη άποστάσει διδόντες, ότι ες ένα ξύλλογον 
επηγγέλκει Αλέξανδρος ξννελίλεϊν τους υπάρχους της χώ
ρας εκείνης εις Ζαρίασπα, την μεγίστην πόλιν, ώς έπώ 
άγα&ώ ούδενί τοΰ ξυλλόγου γιγνομένου.

Ταΰτα ώς άπηγγέλ&η Αλεξάνδρω, παραγγείλας τοίς 2 
πεζοίς κατά λόχους κλίμακας ποιείσίλαι όσαι έκάστω λόχφ 
έπηγγέλίλησαν, αυτός μέν έπϊ την πρώτην άπό τοΰ στρα- 
τοιτέδου όρμη^έντι πόλιν προΰχώρει, η ονομα ην Γάζα' 
«ς γάρ επτά πόλεις συμπεφευγέναι έλέγοντο οί εκ της 
χωράς βάρβαροι' Κράτερον δέ εκπέμπει πρός την καλού- 2 
μένην Κυρούπολιν, ηπερ μεγίστη πασών, καϊ ές αυτήν οί 
πλεΐστοι ξυνειλεγμένοι ησαν τών βαρβάρων, παριγγγελτο 
δέ αυτώ στρατοπεδεΰσαι πλησίον της πόλεως καϊ τάφρον 
τε έν κύκλο) αυτής όρίξαι καϊ χάρακα περιβαλέσ&αι καί 
τάς μηχανάς όσαις χρησ&αι ξημπηγνύναι, ώς πρός τους 
άμφϊ Κράτερον την γνώμην τετραμμένοι οί έκ της πόλεως 
ταύτης αδύνατοι ώσι ταίς άλλαις πόλεσιν έπωφελεϊν. 
αυτός δέ έπί την Γάζαν έπεί άφίκετο, ώς έίχεν έξ έφό- 3 
δου σημαίνει προσβάλλειν τώ τείχει, γη'ίνω τε καί ουχ 
ύψηλώ όντι, προσ&έντας έν κύκλιο πάντοέλεν τάς κλίμα
κας' οί δέ σφενδονηται αυτώ καϊ οί τοξόται τε καϊ οί 
άκοντισταϊ όμοΰ τη έφόδω τών πεζών έσηκόντιζον ές 
τούς προμαχομένους άπό τοΰ τείχους, καϊ βέλη άπό μη
χανών ηιρίετο, ώστε οξέως μέν υπό τοΰ πλήθους τών 
βελών έγυμνώ&η τό τείχος τών προμαχομένων, ταχεία δέ 
η πρόσέλεσις τών κλιμάκων καϊ η άνάβασις τών Μακεδό
νων η έπι τό τείχος έγίγνετο. τούς μέν δη είνδρας πάν- 4

7 dtiottviui Yxem: 
9*
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τας άπέκτειναν, ούτως έξ Αλεξάνδρου προστεταγμένον' 
γυναίκας δέ καϊ παίδας καϊ την άλλην λείαν διήρπασαν. 
εν&εν δε εύ&ύς ήγεν έπϊ την δευτέραν άπ εκείνης πόλιν 
φκισμένην' καί ταύτην τώ αύτώ τε τρόπφ καί τή αυτή 
ημέρα λαμβάνει καί τούς άλόντας τά αυτά επραξεν. δ δέ 5 
ηγεν έπϊ την τρίτην πόλιν, καί ταύτην τή υστεραία έπί 
τη πρώτη προσβολή είλεν.

5 ΊΕν ώ δέ αϊτός ξύν τοίς πεζοίς άμφϊ ταύτα είχε, 
τούς ιππέας εκπέμπει ές τάς δύο τάς πλησίον πόλεις, 
προστάξας παραφυλάττειν τούς ανύλριόπους τούς ένδον, 10 
μήποτε την άλωσιν αίσΟόμενοι τών πλησίον πόλεων καϊ 
άμα την αυτού ού διά μακρού έφοδον, οι δέ ές φυγήν 
τραπέντες άποροι αυτω διώκειν γένωνται. καί ξυνέβη δέ 
ούτως όπως είκασε, καϊ έν δέοντι έγένετο αυτω ή πομπή

6 τών ίττπέων. οί γάρ τάς δύο τάς ούπω έαλωκυίας πόλεις 15 
έχοντες τών βαρβάρων, ώς καπνόν τε είδον από της προ 
σφών πόλεως έμπιπραμένης καί τινες καϊ από τού πά
γους αυτού διαφυγόντες αύτάγγελοι της άλώσεως έγένοντο, 
ώς τάχους έκαστοι ειχον ά&ρόοι έκ τών πόλεων φεύγοντες 
έμπίπτουσιν εις τό στίφος τών ιππέων ξυντεταγμένον καί 20 
κατεν.όπησαν οϊ πλείστοι αυτών.

3 Ούτω δη τάς πέντε πόλεις έν δυσίν ημέραις ελών τε 
καϊ έξανδραποδισάμενος ήει έπϊ την μεγίστην αυτών την 
Κυρούπολιν. η δέ τετειχισμένη τε ην υψηλότερη) τείχει 
ηπερ αϊ άλλαι, οία δή υπό Κύρου οίκισ&είσα, καί τού 25 
πλείστου καί μαχιμωτάτου τών ταύτη βαρβάρων ές ταύ
την συμπεφευγότος ουχ ώσαύτως ραδία έξ εφόδου έλείν 
τοίς Μακεδόσιν έγίγνετο. αλλά μηχανάς γάρ προσάγων 
τώ τείχει Αλέξανδρος ταύτη μέν κατασείειν έπενόει τό 
τείχος καί κατά τό αεί παραρρηγνύμενον αυτού τάς προσ- 30 

2 βολας ποιείσ&αι, αυτός δέ ώς κατείδε τούς έκρους τού 
ποταμού, ός διά τής πόλεως χειμάρρους ών διέρχεται, 
ξηρούς έν τώ τότε ύδατος καϊ ού ξυνεχείς τοίς τείχεσιν, 
άλλ' οέους παρασγείν πάροδον τοίς στρατιώταις διαδύναι 
ές τήν πόλιν, άναλαβών τούς τε σωματοφύλακας καί τούς 35 
ύπασπιστάς καί τούς τοξότας καί τούς Αγριανας, τετραμ- 
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μένευν των βαρβάρων πρός τάς μηχανάς καί τονς ταύτη 
προσμαχομένους λανθάνει κατά τονς έκρους ξνν ολίγοις 
τό πρώτον παρελ&ιόν ες την πόλιν' άναρρήξας δέ ενδο- 3 
&εν των πυλών αϊ κατά τούτο τό χωρίον τσαν, δέχεται

5 καϊ τονς άλλους στρατιώτας ευπετώς. ένθα δη οί βάρ
βαροι έχομένην ηδη την πόλιν αίσ&όμενοι έπϊ τους αμερ3 
Αλέξανδρον όμως έτράπησαν' καϊ γίνεται προσβολή αυ
τών καρτερά' καϊ βάλλεται λίίλες αυτός Αλέξανδρος βιαίως 
την τε κεεραλήν καϊ τόν αυχένα καί Κράτερος τοξεύματι 

10 καϊ πολλοί άλλοι τών ηγεμόνων' αλλά καϊ έυς έξέωσαν
έκ της αγοράς τοίς βαρβάρους, καϊ έν τούτες οί κατά τό 4 
τείχος προσβεβληκότες έρημον ηδη τό τείχος τών προμα- 
χομένων αίρούσιν. έν μεν δη τη πρώτη καταλήψει της 
πόλεως άπέθανον τών πολεμίων μάλιστα ές όκτακισχι-

15 λίους' οί δέ λοιποί (ησαν γάρ οί πάντες ές μυρίονς καϊ 
πεντακισχιλίους μαχίμους οί ξυνεληλυ-θότες) καταερεύγου- 
σιν ές την άκραν. καϊ τούτους περιστρατοπεδεΰσας Αλέξ
ανδρος ημέρα μια έερρούρησεν' οί δέ ένδεια υδατος ένε- 
χ,είρισαν σεράς Αλεξάνδρες.

20 Την δέ έβδόμην πόλιν έξ έερόδου έλαβε, Πτολεμαίος 5 
μέν λέγει ότι αυτούς σέρας ένδόντας' Αριστόβουλος δέ 
ότι βίει καϊ ταύτην έξείλε καϊ ότι πάντας τούς καταλη- 
ερθέντας έν αυτή άπέκτεινε. Πτολεμαίος δέ κατανείμαι 
λέγει αυτόν τούς άν&ρεοπους τη στρατιά, καϊ δεδεμένους

25 κελεύσαι ερυλάσσεσθαι έσΤ άν έκ της χεόρας άπαλλάττη- 
ται αυτός, ευς μηδένα άπολείπεσέλαι τεον την άπόστασιν 
πραξάντων.

’Εν τούτες δέ τεον τε έκ της Ασίας Σκυθεον στρατιά 6 
άερικνείται πρός τάς οχ&ας τού ποταμού τού Τεενάϊδος, 

30 ακούσαντες οί πολλοί αυτών ότι έστιν οϊ καϊ τεύν έπ^ 
έκείνα τού ποταμού βαρβάρων απ' Αλεξάνδρου άερεστά- 
σιν, ευς εί δή τι λόγου άν άξιον νεωτερίξοιτο, καϊ αυτοί 
έπιθησόμενοι τοίς Μακεδόσι, καϊ οί άμερί Σπιταμένην 
δέ απηγγέλ&ησαν ότι τούς έν ΙΠαρακάνδοις καταλειερ&ίν-

18 μι<ί} ημίφαν μίαν'ϊ S. — 34 Μαραχά^άοις Β1.: Ιίαρα- 
χάόοΐί.
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Ί τας εν τή άκρα πολιορκοΰσιν. εν&α δή Αλέξανδρος έπί 
μεν τους άμφϊ Σπιταμένην Ανδρόμαχόν τε αποστέλλει 
καϊ Μενέδημον και Κάρανον, ιππέας μέν έχοντας των 
εταίρων ές εξήκοντα και τών μισθοφόρων οκτακόσιους, 
ώιν Κάρανος ηγείτο, πεζούς δέ μισθοφόρους ές χιλίους 5 
πεντακοσίους ' έπιτάσσει δέ αυτοίς Φαρνούχην τον έρμη- 
νέα, τό μέν γένος Αύκιον τον Φαρνοιχην, έμπείρως δέ 
τής τε φωνής τών ταύτη βαρβάρων έχοντα και τά άλλα 
δμιλήσαι αυτοίς δεξιόν φαινόμενον.

4 Αυτός δέ τήν πόλιν ήν έπενόει τειχίσας έν ήμέραις ίο 
είκοσι και ξυνοικίσας ές αυτήν τών τε Ελλήνων τών 
μισθοφόρων καϊ όστις τών προσοικούντων βαρβάρων 
έθελοντής μετέσχε τής ξυνοικήσεως κ.αί τινας καί τών έκ 
τοΰ στρατοπέδου Μακεδόνων, όσοι απόμαχοι ήδη ήσαν, 
θύσας τοίς θεοίς ώς νόμος αυτώ και αγώνα ιππικόν τε 15 
καϊ γυμνικόν ποιήσας, ώς ουκ άπαλλασσομένους έώρα τοίς

2 Σκύθας άπό τής όχθης τοΰ ποταμοΰ, άλλ έκτοξεΰοντες 
ές τόν ποταμόν έωρώντο, ου πλατυν ταύτη όντα, καί τινα 
καί πρός υβριν τήν Αλεξάνδρου βαρβαρικώς έθρασύναντο, 
ώς ουκ. άν τολμήσαντα Αλέξανδρον άψασθαι Σκυθών ή 20 
μαθόντα άν ό τιπερ τό διάφορον Σκύθαις τε καϊ τοίς 
Ασιανοίς βαρβάροις, υπό τούτων παροξυνόμενος έπενόει 
διαβαίνειν έπ* αυτούς καϊ τάς διφθέρας παρεσκεύαζεν

3 έπϊ τώ πόρου θυομένω δέ έπί τή διαβάσει τά ιερά ούκ 
έγίγνετο' ό δέ βαρέως μέν εφερεν ου γιγνομένων, όμως 25 
δέ έκαρτέρει καϊ έμενεν. ώς δέ ούκ άνίεσαν οί Σκύθαι, 
αύθις έπί τή διαβάσει έθύετο' καϊ αύ ές κίνδυνον αυτώ 
σημαίνεσθαι Αρίστανδρος ό μάντις έφραζεν' ό δέ κρείσ- 
σον έφη ές έσχατον κινδύνου έλθείν ή κατεστραμμένον 
ξύμπασαν ολίγου δείν τήν Ασίαν γέλωτα είναι ίΣκύθαις, 30 
καθάπερ Ααρείος ό Ξέρξου πατήρ πάλαι έγένετο' Αρΐ- 
στανδρος δέ ούκ έφη παρά τά έκ τοΰ θείου σημαινό- 
μενα άλλα αποδείξασ&αι, ότι άλλα έέλέλει άκοΰσαι Αλέξ
ανδρος.

11 τών μιο&οφόςων Κγ. : μιο&οτρόρων. — 19 την 'Αλεξάνδρου 
S.: τοΰ 'Αλεξάνδρου.
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c0 δέ, ώς αί τε διερ&έραι αιτώ παρεσχευασμίναι 4 
ϊ σαν έπϊ τώ πάρω χαί δ στρατός έξωπλισμένος έερειστή- 
χει τώ ποτάμιο αϊ τε μηχαναϊ άπό ξυν^ήματος έξηχόντι- 
ζον ές τους Σχύ&ας παριππεύοντας έπϊ τή οχ&η χαί έστιν 

5 οϊ αυτών έτιτρώσχοντο έχ τών βελών, είς δέ δη διά του 
γέρρου τε χαϊ του &ώραχος διαμπάξ πληγείς πίπτει άπό 
του ίππον, οϊ μέν έξεπλάγησαν πρός τε τών βελών την 
διά μαχρου άερεσιν χαϊ ότι άνηρ άγα&ός αντοίς τετελεν- 
τηχ.ει, χαϊ ολίγον άνεχώρησαν άπό της ογ^ης" 'Αλέξαν- 5 

1θ δρος δέ τεταραγμένους πρός τά βέλη ίδιον υπό σαλπίγγων 
έπέρα τόν ποταμόν αντός ηγούμενος' είπετο δέ αύτώ 
χαϊ η άλλη στρατιά, πρώτον μέν δη τούς τοξότας χαϊ 
τούς σφενδονήτας αποβιβάσας σερενδονάν τε χαϊ έχτοξενειν 
έχέλενσεν ές τούς Σχύ&ας, ώς μη πελάζειν αυτούς τή ερά- 

15 λαγγι τών πεζών έχβαινούση, πριν την ίππον αντώ δια- 
βηναι πάσαν, ώς δέ ά&ρόοι έπϊ τή οχ&η έγένοντο, έερή- 6 
χεν έπί τούς Σχύ&ας τό μέν πρώτον μίαν ϊππαρχίαν τών 
ξένων χαϊ τών σαρισοερόρων ίλας τέσσαρας' χαϊ τούτους 
δεξάμενοι οί Σχ.ύ&αι χαϊ ές χύχλους περιϊππεύοντες εβαλ- 

20 ιόν τε πολλοί ολίγους, αυτοί δέ ού χαλεπώς διεερύγγανον.
Αλέξανδρος δέ τούς τε τοξότας χαί τούς Αγριάνας χαϊ 
τούς άλλους ψιλούς, ών Βάλαχρος ηρχεν, άναμίξας τοίς 
ίππεύσιν έπηγεν έπϊ τούς Σχύ&ας. εος δέ όμού ηδη έγέ- 7 
νοντο, έλάσαι έχέλενσεν ές αύτούς τών τε έταίρεον τρεις 

25 ϊππαρχίας χαϊ τούς ϊππαχοντιστάς ξΰμπαντας' χαί αυ
τός δέ την λοιπήν ίππον άγιον σπονδή ένέβαλλεν ορ&ίαις 
ταίς ϊλαις. ούχονν έτι οϊοί τε ήσαν έξελίσσειν τήν ιππα
σίαν ές χύχλους, εος πρόσ&εν ετι' όμοΰ μέν γάρ ή ίππος 
προσέχειτο αντοίς, όμού δέ οϊ ψιλοί άναμεμιγμένοι τοΐς 

30 ίππενσι ούχ ειιον τάς έπιστροεράς άσεραλείς ποιείσ&αι.
εν&α λαμπρά ήδη ερυγή τών Σχν&εόν ήν' χαϊ πίπτονσι 8 
μέν αυτών ές χιλίονς χαί είς τών ήγεμόνεον, Σατράχης, 
έάλεοσαν δέ ές έχατόν χαϊ πεντήχοντα. εος δέ ή δίωξις 
οξεία τε χαί διά χαύματος πολλού ταλαιπώρως έγίγνετο

16 ιφήχεί' Ε.: ί’φ^χίΓ.
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δίψει τε ή στρατιά πάσα είγετο, ν.αϊ αυτός Αλέξανδρος 
9 έλαύνων πίνει όποιον ήν ύδωρ έν τή γή εκείνη. ν.αϊ ην 

γάρ πονηρόν τό ύδωρ, ρεύμα ά&ρόον κατασκήπτει αυτώ 
ες την γαστέρα’ ν.αϊ έπϊ τώδε ή δίωξις ουκ έπϊ πάντων 
Σκυ&ών έγένετο’ εί δέ μή, δοκούσιν άν μοι ν.αϊ πάντες 5 
διαφ&αρήναι έν τη φυγή, εί μη Αλεξάνδρψ τό σώμα 
εν.αμε. ν.αϊ αυτός ές έσχατον κινδύνου έλ&ών έκομίσί^η 
όπίσω ές τό στρατόπεδον. ν.αϊ ουτω ξυνέβη η μαντεία 
Αριστάνδρω.

5 'Ολίγον δέ ύστερον παρά του βασιλέως Σκυ&ών 10 
άφιννοΰνται παρ' Αλέξανδρον πρέσβεις, υπέρ τών πρα- 
χ^έντων ές απολογίαν έν.πεμφ&έντες, ότι ουκ άπό του 
ν.οινοΰ τών Σκυ&ών έπράχ&η, αλλά κα&' αρπαγήν λη- 
στρικ.ώ τρύπιο σταλέντων, ν.αϊ αυτός ότι έ&έλει ποιεϊν 
τά έπαγγελλόμενα. ν.αϊ τούτω φιλάνΟρυοπα έπιστέλλει 15 
Αλέξανδρος, ότι ούτε άπιστούντα μή έπεξιέναι καλόν 
αυτώ έφαίνετο, ούτε κατά καιρόν ήν έν τώ τότε έπεξ- 
ιέναι.

Ί Οί δέ έν Μαρακάνδοις έν τή άν.ρα φρουρούμενοι Μα- 
ν.εδόνες προσβολής γενομένης τή άν.ρα έκ έΣπιταμένους τε 20 
ν.αϊ τών άμφ' αυτόν έπεν.δραμόντες άπέν.τεινάν τε τών 
πολεμίων 'έστιν ούς καϊ απώσαντο ξύμπαντας, ν.αϊ αυτοϊ

3 άπα&εϊς απεχώρησαν ές τήν άκραν. ώς δέ καϊ οι υπ' 
Αλεξάνδρου έσταλμένοι ές έΙΙαρά/.ανδα ήδη προσάγοντες 
-πιταμένει έξηγγέλλοντο, τήν μέν πολιορκίαν εκλείπει 25 
τής άν.ρας, αυτός δέ ώς ές·τά βασίλεια τής Σογδιανής 
άνεχώρει. Φαρνοΰχης δέ ν.αϊ οί ξύν αυτώ στρατηγοί σπεν- 
δοντες έξελάσαι αυτόν παντάπασιν έπϊ τε τά όρια 'τής 
Σογδιανής ξυνείποντο ύποχωροΰντι καϊ εις τούς Νομάδας

4 τούς Σκύ&ας ουδενί λογισμφ ξυνεσβάλλουσιν. έν&α δή 30 
προσλαβών ο Σπιταμένης τών —κυ&ών ιππέων ές έξακο- 
σίους έπήρ&η υπό τής ξυμμαχίας τής Νκυ&ικής δέξασ&αι 
έπιόντας τούς Μακεδόνας· παραταξάμενος δέ έν χωρίω 
όμαλώ πρός τή έρήμω τής ^κυ&ικής ύπομεϊναι μέν τούς

6 Άλιξάνάρφ] 'Αλέξανόρος Kr. — 32 ίπηρ&η Kr.: προσιπήρ&η.
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πολεμίους ή αυτός ές αυτους έμβαλεϊν ουκ ή&ελε, περε- 
ϊππεύων δέ έτόξευεν ές την φάλαγγα τών πεζών, καϊ 5 
έπελαυνόντεβν μεν αυτώ τών άμιρύ Φαρνούχην εερευγεν 
εύπετώς, οια δή ώκυτέρων τε αυτοίς καϊ έν τώ τότε 

5 ακμαιότερων όντων τών Ίππιον, τοϊς δ^ άμτρι Ανδρόμαχον 
υπό τε της ξυνεχούς πορείας καϊ άμα χιλού απορία κεκα- 
κωτο η Ίππος' μένουσι δέ η ύποχωρούσιν έπέκειντο εύ- 
ρεόστως οί Σκύ&αι. εν&α δή πολλών μεν τιτρωσκομένων 6 
έκ τών τοξευμάτων, έστε δ> ών καϊ πεπτόντων ες πλαίσιον 

10 ισόπλευρον τάξαντες τούς στρατεώτας άνεχώρουν ώς έπε 
τόν ποταμόν τόν ΙΙολυτίμητον, ότε νάπος ταύτη ήν, ως 
μήτε τοϊς βαρβάροις εύπετές ετι είναι έκτοξεύειν ές αυ
τούς, σερίσι τε οε πεζού εόερελιμώτεροι ώσε.

Κάρανος δέ ό ϊππάρχης ούκ άνακοενώσας Άνδρομάχω 1 
15 δεαβαίνεεν έπεχείρησε τόν ποταμόν ώς ές άσεραλές ταύτη 

καταστήσεον τήν Ίππον' καϊ οϊ πεζοϊ αύτιο έπηκολού&η- 
σαν, ούκ έκ παραγγέλματος, αλλά εροβερά τε και ούδενι 
κόσμεο έγένετο αύτοϊς ή εσβασις ή ές τόν ποταμόν κατά 
κρημνεόδεες τάς ογβας. καϊ οε βάρβαροε αίσ&όμενοι τήν 8 

20 αμαρτίαν τεύν Μακεδόνευν αύτοϊς Ίπποες εν&εν καϊ εν&εν 
έσβάλλουσεν ές τόν πόρον, καϊ οϊ μέν τών ηδη διαβεβη- 
κότων καϊ αποχωρούντεον είχοντο, οί δέ τούς διαβαίνοντας 
άντιμέτευποι ταγβέντες ανείλουν ές τόν ποταμόν, οϊ δέ 
άπό τεΰν πλαγίεον έζετόξευον ές αύτούς, οε δέ τοϊς έτε 9 

25 έσβαίνουσιν έπέκεεντο, ώστε άιτορία πάντο&εν ξυνεχόμενοε 
οε Μακεδόνες ές νήσον τενα τών έν τευ ποταμψ ξυμερεύ- 
γουσεν ού μεγάλην. καϊ περεστάντες αύτούς οε 2κύ&αε τε 
καϊ οε ξύν Σπεταμένεε ϊππεϊς έν κύκλει) πάντας κατετόξευ- 
σαν' ολίγους δέ ηνδραποδίσαντο αύτεον, καϊ τούτους πάν- 

30 τας απέκτεεναν.
Αριστόβουλος δέ ένέδρα τό πολύ τής στρατιάς δια- 6 

ερ&αρήναι λέγει, τών Σκυ&εύν έν παραδείσιο κρυερ&έντων, 
οί έκ τού αερανούς έπεγένοντο τοϊς Μακεδόσιν έν αυτιύ 
τω έργιο' Ίνα τόν μέν Φαρνούχην παραχιυρεϊν τής ήγε-

5 Ά^όρόμαχον Palmerius: Άρωτόμαχοί'. 
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μονιάς τοΐς ξυμπεμφ&εΐσι Μακεδόσιν, ώς ούκ έμπείρως 
έχοντα έργων πολεμικών, άλλ' επι τώ κα&ομίλήσαι τονς 
βαρβάρους μάλλον τι προς 'Αλεξάνδρου η επί τώ εν ταΐς 
μάχαις έξηγεΐσ&αι έσταλμένον, τους δέ Μακεδόνας τε είναι

2 καί εταίρους βασιλέως. Άνδρόμαχον δε καί Κάρανον καί 5 
Μενέδημον ου δέξασ&αι την ηγεμονίαν, τό μέν τι ώς μή 
δοκεΐν παρά τά έπηγγελμένα υπό Αλεξάνδρου αυτούς τι 
κατά σφάς νεωτερίζειν * τό δέ και έν αυτώ τώ δεινω ουκ 
έ&ελήσαντας, εί δή τι πταίσειαν, μή όσον κατ άνδρα 
μόνον μετέχειν αυτούς, αλλά καί ώς τό παν αυτούς κακώς 10 
έξηγησαμένους. έν τούτω δή τώ έλορύβω τε καί τή άταξία 
έπι&εμένους αυτοις τούς βαρβάρους κατακόψαι πάντας, 
ώστε ιππέας μεν μή πλείονας τών τεσσαράκοντα άποσω- 
&ήναι, πεζούς δέ ές τριακοσίους.

3 Ταύτα δή ώς ήγγέλ&η 'Αλεξάνδρω, ήλγησέ τε τώ πά- 15 
ύ)ει τών στρατιωτών καί εγνω σπουδή έλαύνειν ώς έπί 
^πιταμένην τε καί τούς άμφ' αυτόν βαρβάρους, αναλα- 
βών ούν τών τε εταίρων ιππέων τούς ήμίσεας καί τούς 
ύπασπιστάς ξύμπαντας καί τούς τοξότας καί τούς Άγριά- 
νας καί τής φάλαγγας τούς κουφοτάτους ήει ώς έπί Μα- 20 
ράκανδα, ϊνα έπανήκειν Σπιταμένην έπυν&άνετο καί αύ&ις

4 πολιορκεΐν τούς έν τή άκρα. καϊ αυτός μέν έν τρισίν 
ήμέραις διελ&ών χιλίους καί πεντακοσίους σταδίους τή 
τέταρτη υπό τήν εω προσήγε τή πόλει. Σπιταμένης δέ 
καί οί άμφ' αυτόν, ώς έξηγγέλ&η προσάγων 'Αλέξανδρος, 25 
ουκ έμειναν, άλλ' έκλιπόντες τήν πόλιν φεύγουσιν. ό δέ

5 έχόμενος αυτών έδίωκεν' ώς δέ έπί τόν χώρον ήκεν ού 
η μάχη έγένετο, &άψας τούς στρατιώτας έκ τών παρόν
των είπετο ιστέ έπί τήν έρημον τοΐς φεύγουσιν. έκεϊ^εν 
δ' άναστρέφων έπόρ&ει τήν χώραν καί τούς ές τά έρύ- 30 
ματα καταπεφευγότας τών βαρβάρων έκτεινεν, ότι ξυνεπι- 
ίλέσ&αι έξηγγέλλοντο καί αυτοί τοΐς Μακεδόσι · καί έπήλέλε 
πάσαν τήν χώραν όσην ό ποταμός ό Πολυτίμητος έπάρ-

6 δων 'επέρχεται. (ίνα δέ άφανίζεται τώ ποταμώ τό ύδωρ,
9 πταίστιαν Schneiderus: πταίσματος vel πταΐσαν. — 27 ίπι το^ 

Schm.: ίπι.



ΑΝΑΒΑΣΪΣ. 4, 7. 139

έντεύΰεν ηδη τό επ' εκείνα έρημος η χώρα έστίν' άερα- 
νίζεται δέ, καίπερ πολλού ών νδατος, ες την ψάμμον, 
ν.αϊ άλλοι ποταμοί ώσαύτως έκεϊ αερανίζονται μεγάλοι ν.αϊ 
αέναοι, ό τε Έπαρδος, ός ρέει διά Μάρδων της χώρας, 

5 ν.αϊ "Αρειος, ότον επώνυμος ή τών Αρείων γη έστί, ν.αϊ
Ετύμανδρος, ός δι Ευεργετών ρέει, και εισϊ ξύμπαντες 7 
ουτοι τηλινοΰτοι ποταμοί ώστε ούδεϊς αυτών μείων έστϊ 
τού Πηνειού τού Θεσσαλιν.ού ποταμού, δς διά τών Τεμπών 
ρέων έκδιδοϊ ές θάλασσαν‘ ό δέ Πολυτίμητος πολύ ετι 

10 μείζων ή ν.ατά τόν Πηνειόν ποταμόν έστι.
Ταύτα δέ διαπραξάμενος ές Ζαρίασπα άερίκετο' καϊ 7 

αυτού κατέμενεν εστε παρελ&εϊν τό άκμαΊον τού χειμώνος. 
έν τούτω δέ άερίκοντο παρ αυτόν Φραταερέρνης τε ό 
Παρ&ναίων σατράπης καϊ Ετασεινωρ ό ές Αρείους άπο- 

15 πεμερύλεϊς ιός Αρσάμην συλληψόμενος, τόν τε Αρσάμην 
δεδεμένον άγοντες και Βαρζάνην, όντινα Βησσος της Παρ- 
Φυαίων σατράπην κατέστησε, καί τινας άλλους τών τότε 
ξύν Βήσσω άποστάντων. ηκον δέ έν τώ αυτώ 'Επόκιλλος 2 
ν.αϊ Μελαμνίδας καϊ Πτολεμαίος ό τών Θρακών στρατη-

20 γός από ύλαλάσσης, οϊ τά τε χρήματα τά ξύν Μένητι 
πεμερΰέντα ν.αϊ τούς ξυμμάχους ώς έπϊ ύλάλασσαν κατή- 
γαγον. καϊ Ασανδρος δέ έν τούτω ή/.ε καϊ Νέαρχος, 
στρατιάν Ελλήνων μισύλοερόρων άγοντες, καί Ασκληπιό- 
δωρός τε ό Ευρίας σατράπης καϊ Μένης ό ύπαρχος άπό

25 θαλάσσης, ν.αϊ ουτοι στρατιάν άγοντες.
Εν&α δή ξύλλογον έκ τών παρόντων ξνναγαγών Αλέξ- 3 

ανδρος παρήγαγεν ές αυτούς Βήσσον ν.αϊ κατηγορήσας 
τήν Παρειού προδοσίαν τήν τε ρίνα Βήσσον άποτμη&ήναι 
ν.αϊ τά ώτει άκρα έκέλευσεν, αυτόν δέ ές Έκβάτανα άγε- 

30 σί)αι, ώς έκεΐ έν τώ Μήδων τε καϊ Περσών ξνλλόγω άπο- 
^ανούμενον. ν.αϊ έγώ ούτε τήν άγαν ταύτην τιμωρίαν i 
Βήσσον έπαινώ, αλλά βαρβαρικόν είναι τί&εμαι τών ακρω
τηρίων τήν λώβην, ν.αϊ ύπαχ&ήναι Αλέξανδρον ξύμερημι ές

15 Άρσάμηυ ΒΙ.: Άρσάχην. — 20 χρήματα τά Kr. : χρήματα. — 
23 Άαχληπιόόωροί Schm.: ΒήΰΟος. — 24 Μένης Schm.: ’Αοχληπιό- 
όωρος.
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ζήλον τον Μηδικού τε καϊ Περσικόν πλούτου καϊ της 
κατά τονς βαρβάροι ς βασιλέας ουκ ίσης ές τονς υπηκόους 
ξυνδιαιτήσεως, έσθήτά τε οτι Μηδικήν άντϊ τής Μακεδο
νικής τε καί πατρίου Έίρακλείδης ών μετέλαβεν, ούδαμή 
επαινώ, καί τήν κίταριν τήν Περσικήν τών νενικημένων 5 
άντϊ ών αυτός ό νικών πάλαι έφόρει άμεϊψαι ονκ έπη-

5 δέσθη, ούδέν τούτων επαινώ, άλλ είπερ τι άλλο, καϊ τά 
Αλεξάνδρου μεγάλα πράγματα ές τεκμηρίωσιν τίθεμαι ώς 
ούτε τό σώμα ότω εΐη καρτεράν, ούτε όστις γένει επιφα
νής, ούτε κατά πόλεμον εί δή τις διευτυχοίη ετι μάλλον ίο 
ή Αλέξανδρος, ούδέ εί τήν Λιβύην τις πρός τή Ασία, 
καθάπερ ουν έπενόει εκείνος, έκπεριπλενσας κατάσχοι, 
ούδέ εί τήν Ευρώπην έπϊ τή Ασία τε καϊ Λιβύη τρίτην, 
τούτων ούδέν τι όφελος ές ευδαιμονίαν ανθρώπου, εί μή 
σωφρονείν έν ταντώ ύπάργει τούτω τω άνθρώπφ τώ τά 15 
μεγάλα, ώς δοκεί, πράγματα πράξαντι.

8 Ένθα δή καί τό Κλείτου του Λρωπίδου πάθημα καί 
τήν Αλεξάνδρου επ' αντώ συμφοράν, εί καί ολίγον ύστε
ρον έπράχθη, ονκ έξω τον καιρού άφηγύ^ομαι. είναι μέν 
γάρ ημέραν ίεράν του Λιονύσου Μακεδόσι καί θύειν Λιο- 20

2 νύσω όσα έτη έν αυτή Αλέξανδρον · τόν δέ του Λ ιονίσου 
μέν έν τώ τότε άμελήσαι λέγουσι, Λ ιοσκούροιν δέ θύσαι, 
έξ ότου δή έπιφρασθέντα τοϊν Λιοσκούροιν τήν θυσίαν 
πόρρω δέ τού πότου προϊόντος (καί γάρ καϊ τά τών πό
των ήδη Αλεξάνδρω ές τό βαρβαρικιότερον νενεωτέριστο) 25 
αλλ' έν γε τώ πότη) τότε υπέρ τοϊν Λιοσκούροιν λό
γους γίγνεσθαι, όπως ές Λ ία άνηνέχθη αύτοϊν ή γένεσις

3 αφαιρεθεϊσα Τυνδάρεω. καί τινας τών παρόντων κολα
κεία τή Αλεξάνδρου, οίοι δή άνδρες διέφθειράν τε άεϊ 
καϊ ούποτε παύσονται έπιτρίβοντες τά τών αεί βασιλέων 30 
πράγματα, κατ' ούδέν άξιούν συμβάλλειν Αλεξάνδρα) τε 
καϊ τοϊς Αλεξάνδρου έργοις τόν Πολυδεύκην καί τόν Κά
στορα. οί δέ ουδέ τού Ηρακλέους άπείγοντο έν τώ πότω' 
αλλά τόν φθόνον γάρ έμποδών ϊστασθαι τοϊς ζώσι τό

6 ότι ovx ιτφό'ίσ&η, oidt τούτο Kr. — 14 ιιν&ρωπου} άι^ρω- 
71(0 S.
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μή ου τας δικαίας τιμάς αντοίς έκ των ξυνόντων γίγνε
σθαι.

Κλείτον δέ δήλον μέν είναι πάλαι ηδη άχθόμενον 4 
του τε 'Αλεξάνδρου τή ές το βαρβαρικώτερον μετακινήσει 

5 καϊ τών κολακευόντων αντον τοίς λόγοις’ τότε δέ καϊ 
αυτόν πρός του οίνου παροξυνόμενον ουκ εάν ούτε ές τό 
θειον νβρίζειν, ούτε τά τών πάλαι ηρώων έργα εκφαυλί
ζοντας χάριν ταύτην άχαριν προστιθέναι Αλεξάνδρφ. 
είναι γάρ ούν ουδέ τά Αλεξάνδρου ουτω τι μεγάλα καϊ 5 

10 θαυμαστά ώς εκείνοι έπαίρουσιν' ούκουν μόνον γε κατα- 
πράξαι αυτά, αλλά τό πολύ γάρ μέρος ΘΙακεδόνων είναι 
τά έργα, καϊ τούτον τόν λόγον άνιάσαι Αλέξανδρον λε- 
γθέντα. ουδέ εγώ επαινώ τόν λόγον, αλλά ικανόν γάρ 
είναι τίθεμαι έν τοιαδε παροινία τό καθ' αυτόν σιγώντα 

15 έχειν μηδέ τά αυτά τοίς άλλοις ές κολακείαν πλημμελείν.
ώς δέ καί τών Φιλίππου τινές έργων, ότι ου μεγάλα θ 
ονδέ θαυμαστά Φιλίππφ κατεπράχθη, ουδεμια ξύν δίκη 
έπεμνήσθησαν, χαριζόμενοι καί ούτοι Αλεξάνδρω, τόν 
Κλείτον ηδη, ουκέτι έν εαυτού οντα, πρεσβεύειν μέν τά 

20 Φιλίππου, καταβάλλειν δέ Αλέξανδρόν τε καϊ τά τούτου 
έργα, παροινούντα ήδη τόν Κλείτον, τά τε άλλα καϊ πο- 
λύν είναι έξονειδίξοντα Αλεξάνδρω ότι πρός αυτού άρα 
έσώθη, οπότε ή ϊππομαγβα ή έπί Γρανικώ ξυνειστήκει 
πρός Πέρσας* καϊ δή καϊ τήν δεξιάν τήν αυτού σοβαρώς 7 

25 άνατείναντα, αυτή σε ή γ,είρ, φάναι, ώ Αλέξανδρε, έν τω 
τότε έσωσε, καί Αλέξανδρον ουκέτι φέρειν τού Κλείτον 
τήν παροινίαν τε καϊ υβριν, αλλά αναπηδάν γάρ ξύν οργή 
έπ' αυτόν, κατέχεσθαι δέ υπό τών ξυμπινόντων. Κλείτον 
δέ ουκ άνιέναι ύβρίξοντα. 'Αλέξανδρος δέ έβόα άνακαλών 8 

30 τούς ύπασπιστάς' ουδενός δέ ύπακούοντος ές ταύτα έφη 
καθεστηκέναι Ααρείιο, οπότε πρός Βήσσον τε καί τών 
αμφί Βήσσον ξυλληφθεϊς ήγετο ουδέ τι άλλο ότι μή 'όνομα 
ήν βασιλέως. ουκουν έτι οέους τε είναι κατέχειν αυτόν

4 τοΰ τί] αυτου τι vel τ^ τι S. — 9 οίιλε — ούκουν] ούτε — 
οιτ3 ονν S. — 20 Φιλίππου S. : τοΰ Φιλίππου. — 23 ξυνιισιηκει Ε.: 
ξυνιατηκει.
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τους εταίρους, a/J/ άναπηδήσαντα γάρ οι μεν λόγχην αρ- 
πάσαι λέγουσι των σωματοφυλάκων τίνος καί ταύτη 
παίσαντα Κλεϊτον άποκτεϊναι, οί δέ σάρισαν παρά τών

9 φυλάκων τίνος καί ταύτην. 'Αριστόβουλος δέ ό&εν μεν ή 
παροινία ώρμή&η ού λέγει' Κλείτου δέ γενέσ&αι μόνου 5 
την αμαρτίαν, ον γε ώργισμένου 'Αλεξάνδρου καί άναπη- 
δήσαντος επ' αυτόν ώς διαχοησομένου απαχ&ηναι μέν διά 
&υρών εξω υπέρ τό τείχος τε καί την τάφρον της άκρας, 
ίνα έγίνετο, πρός Πτολεμαίου του Πάγου τοΰ σωματο- 
φύλακος’ ού καρτερήσαντα δέ άναστρέψαι αύ&ις καί πε- ίο 
ριπετή Αλεξάνδρω γενέσΰαι Κλεϊτον άνακαλοΰντι, καί 
φάναι ότι ουτός τοι έγώ ό Κλεϊτος, ώ Αλέξανδρε’ καί 
έν τούτω πληγέντα τή σαρίση απο&ανεϊν.

9 Καί έγώ Κλεϊτον μέν της ύβρεως της ές τόν βασιλέα 
τον αυτοΰ μεγαλωστί μέμφομαι’ 'Αλέξανδρον δέ της συ μ- 15 
φοράς οικτείρω, ότι δυοϊν κ.ακοϊν έν τώ τότε ηττημένον 
έπέδειξεν αυτόν, υφ' ότων δη καί τοΰ ετέρου ουκ έπέοι- 
κεν ανδρα σωφρονοΰντα έξηττάσέϊαι, οργής τε καί παροι-

2 νιας, αλλά τά έπί τοϊσδε αύ επαινώ 'Αλεξάνδρου, ότι 
παραυτίκα εγνω σχέτλιον εργον έργασάμενος. καί λέγουσιν 20 
ε'ισίν οϊ τά 'Αλεξάνδρου ότι έρείσας την σάρισαν πρός 
τόν τοϊχον έπιπίπτειν έγνώκει αυτή, ώς ού καλόν αύτώ

3 ζην αποκτείναντι φίλον αυτοΰ έν οίνω. οί πολλοί δέ 
ξυγγραφεϊς τούτο μέν ού λέγουσιν άπελ&όντα δέ ές την 
ευνήν κεϊσ&αι οδυρόμενον, αύτόν τε τόν Κλεϊτον όνομαστί 25 
ανακαλοΰντα καί την Κλείτου μέν αδελφήν, αύτόν δέ άνα- 
ύλρεψαμένην, Πανίκην τήν Αρωπίδου παϊδα, ώς καλά άρα

4 αυτή τροφεϊα άποτετικώς ειη άνδρω&είς, ή γε τους μέν 
παϊδας τούς έαυτής υπέρ αυτοΰ μαχομένους έπεϊδεν άπο- 
έέανοντας, τόν αδελφόν δέ αύτής αύτός αύτοχειρία εκτεινε’ 30 
φονεα τε τών φίλων ου διαλείπειν αυτόν ανακαλοΰντα,

2 τών σωματοφυλάκων τίνος καί ταύττ] παίσαντα Κλεϊτον άπο- 
κτείναι, οί Οί σάρισαν παρά τών φυλάκων τίνος- καί ταΰτην] τών 
σωματοφυλάκων τίνος, οι όέ σάρισαν παρά τών φυλάκων τινός, καί 
ταύτη παίσαντα Κλεϊτον άποκτείναι S. — 21 εισίν ο'ί τών τά 'πλεξ- 
άνό'ρου ξνγγραψάντων Vulcanius.
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άσιτόν τε καί άποτον ναρτερεϊν έστε έπϊ τρεις ημέρας, 
ουδέ τινα άλλην θεραπείαν θεραπεΰσαι τό σώμα.

Καϊ έπϊ τούτοις τών μάντεων τινες μηνιν έν Διονύ- 5 
σου ή δον, οτι ή θυσία έξελείτρθη Αλεξάνδρω η του Διο
νύσου. ν.αϊ Αλέξανδρος μόγις ττρος τών εταίρων πειστείς 
σίτου τε ήψατο ν.αι τό σώμα ναλώς έθεράπευσε' ναι τώ) 
Διονΰση) την θυσίαν άπέδωνεν, έπεϊ ουδέ αυτώ άνοντι ην 
ές μηνιν του θείου μάλλον τι ή την αυτου νανότητα 
άναερέρεσθαι την ξυμεροράν. ταυτα μεγαλωστϊ έπαινώ β 
Αλεξάνδρου, τό μήτε άπαυθαδιάσασθαι έπϊ νανώ, μήτε 
προστάτην τε ν.αϊ ξυνήγορον νανίονα ετι γενέσθαι του 
άμαρτηθέντος, αλλά συμφήσαι γάρ έπταινέναι άνθρωπόν 
γε οντα.

Εισϊ δέ οϊ λέγουσιν Ανάξαργον τόν σοφιστήν έλθείν 7 
μέν παρ’ Αλέξανδρον νληθέντα, ώς παραμυθησόμενον' 
ευρόντα δέ νείμενον ναϊ έπιστένοντα έπιγελάσαντα, άγ- 
νοεϊν, εράναι, διότι έπϊ τώδε οί πάλαι σοεροι άνδρες τήν 
Δίνην πάρεδρον τώ Διϊ έποίησαν ώς ό τι άν πρός του 
Δ ιός νυρωθή, τούτο ξυν δίνη πεπραγμέναν' ν.αϊ ουν ναϊ 
τά έν βασιλέως μεγάλου γιγνόμενα δίναια χρήναι νομί- 
ζεσθαι, πρώτα μέν πρός αυτου βασιλέως, έπειτα πρός 
τών άλλων ανθρώπων, ταΰτα είπόντα παραμυθήσασθαι 
μέν Αλέξανδρον έν τώ τότε' νάνον δέ μέγα, ώς εγώ 8 
ερημι, έξεργάσασθαι Αλεξάνδρα) ναϊ μεϊζον έτι ή ότιρ 
τότε ξυνείχετο, είπερ ουν σοεροΰ άνδρός τήνδε έγνω τήν 
δό^αν, ως ου τά δίναια άρα χρή σπουδή έπιλεγόμενον 
πράττειν τόν βασιλέα, αλλά ό τι άν ναι όπως ουν έν 
βασιλέως πραχθή, τούτο δίναιον νομίζειν. έπεϊ ναϊ προσ- 9 
νυνεϊσθαι έθέλειν Αλέξανδρον λόγος νατέχει, υπούσης 
μέν αυτώ ναϊ τής αμερϊ του Αμμωνος πατρός μάλλον τι 
ή Φιλίππου δόξης, θαυμάζοντα δέ ήδη τά Περσών ναϊ 
Πήδων τής τε έσθήτος τή αμείψει ναϊ τής άλλης θερα
πείας τή μετανοσμήσει. ουν. ένδεήσαι δέ ουδέ πρός τούτο 
αυτώ τους νολανεία ές αυτό ένδιδόντας, άλλους τέ τινας

1G έηιγιλ(ΐσαντά\ οτένοντυ. ίπιγι'Δωαντα S. 
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χαϊ δή χαϊ των σοφιστών τών άμφ’ αυτόν Ανάξαρχόν τε 
χαί Αγιν Αργείον, εποποιόν.

10 Καλλισ&ένην δέ τόν Όλύν&ιον Αριστοτέλους τε τών 
λόγων διαχηχοότα χαι τόν τρόπον οντα ύπαγροιχότερον 
ουχ έπαινείν ταΰτα. τούτου μεν δή ενεχα χαι αυτός 5 
Καλλισ&ένει ξυμφέρομαΓ έχεινα δε ουχέτι έπιειχή δοχώ 
τοΰ Καλλισ&ένους, εΐπερ άλη&ή ξυγγέγραπται, ότι ύφ3 
αύτώ είναι άπέφαινε χαϊ τή αυτου ξυγγραφή Αλέξανδρόν

2 τε χαϊ τα Αλεξάνδρου έργα, ούχουν αυτός άφίχ&αι έξ 
Αλεξάνδρου δόξαν χτησόμενος, άλλα έχεϊνον ευχλεά ές 10 
ανθρώπους ποιήσιον. χαϊ ουν χαί τοΰ ύλείου την μετου- 
σίαν Αλεξάνδρω ουχ έξ ών Όλυμπιάς υπέρ της γενέσεως 
αυτοΰ ψεύδεται άνηρτήσ&αι, άλλ3 έξ ών αν αυτός υπέρ

3 Αλεξάνδρου συγγράψας έξενέγχη ές αν&ρώπους. είσϊ δέ 
οϊ χαι τάδε ανέγραψαν, ώς άρα ηρετό ποτέ αυτόν Φιλώ- 15 
τας όντινα οίοιτο μάλιστα τιμηύλήναι πρός της Α&ηναίων 
πόλεως" τόν δέ άποχρίνασΟαι Αρμόδιον χαϊ Αριστογεί- 
τονα, ότι τόν ετερον τοϊν τυράννοιν έχτειναν χαϊ τυραννίδα

4 ότι χατέλυσαν. έρέσ&αι αυ&ις τόν Φιλιόταν ει τώ τύραν
νον χτείναντι υπάρχει παρ3 ουστινας έ&έλει τών Ελλη- 20 
νων τρυγόντα σώξεσ&αΓ χαϊ άποχρίνασ&αι αύ&ις Καλλι- 
σ&ένην, εί χαϊ μή παρ3 άλλους, παρά γε Α&ηναίους ότι 
τρυγόντι υπάρχει σώζεσ&αι. τούτους γάρ χαϊ πρός Εύ- 
ρυσ&έα πολεμήσαι υπέρ τών παίδων τών Αραχλέους, τυ- 
ραννοΰντα έν τω τότε της Ελλάδος. 25

5 Υπέρ δέ της προσχυνησεως όπως ηναντιώ^η Αλεξ
άνδρφ , χαί τοίόσδε χατέχει λόγος, ξυγχεισ&αι μέν γάρ 
Ιτώί Αλεξάνδρω πρός τούς σοφιστάς τε χαί τοίς άμφ3 
αυτόν Περσών χαϊ ΙΗήδων τούς δοχιμωτάτους μνήμην τοΰ

6 λόγου τοΰδε έν πότφ έμβαλε~ιν · άρξαι δέ τοΰ λόγου Ανάξ- 30 
αρχον, ώς πολύ διχαιότερον άν θεόν νομιζόμενον Αλέξ
ανδρον Αιονύσου τε χαϊ Αραχλέους, μή ότι τών έργων 
ενεχα όσα χαϊ ήλίχα χαταπέπραχπαι Αλεξάνδρω, άλλά 
χαϊ ότι Διόνυσος μέν Θηβαίος ήν, ούδέν τι προσήχων 
Μαχεδόσι, χαϊ Αραχλης Αργεϊος, ουδέ ούτος προσήχων 35 
ότι μή χατά γένος τό Αλεξάνδρου' ^Ηραχλείδην γάρ είναι
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Αλέξανδρον ’ ΙΜακεδόνας δέ αύ τον σερών βασιλέα δίκαιό- 1 
τερον ΰείαις τιμαίς κοσμούντας. καϊ γάρ ουδέ έκείνο 
είναι άμερίλογον οτι άπελέλόντα γε έξ άνΰρώπων ώς έλεόν 
τιμήσουσι' πόσφ δή δικαιότερον ζεύντα γεραίρειν ήπερ τε- 
λευτήσαντα ές ούδέν όερελος τώ τιμωμένω.

Λεχβλέντων δέ τούτων τε ν.αϊ τοιούτων λόγων πρός 11 
Αναξάρχου τονς μέν μετεσχηκότας της βουλής ‘έπαινείν 
τόν λόγον ναϊ ηδη έ&έλειν άρχεσ&αι της προσκυνήσεευς' 
τούς Μακεδόνας δέ τούς πολλούς άχ&ομένους τώ λόγω 
σιγή έχειν. Καλλισ&ένην δέ ύπολαβόντα, Αλέξανδρον 2 
μέν, είπείν, ώ Ανάξαρχε, ουδεμιας ανάξιον άποεραίνω τι
μής όσαι ξύμμετροι άν&ριόπερ' άλλα διανεν.ρίσέλαι γάρ 
τοίς άν&ρώποις όσαι τε άν&ρώπιναι τιμαϊ καί όσαι &εΐαι 
πολλοίς μέν καί άλλοις, κα&άπερ ναεύν τε οικοδομήσει 
ναϊ αγαλμάτων άναστάσει ναϊ τεμένη ότι τοίς &εοΐς έξ- 
αιρεΐται ναι δύεται ένείνοις ναϊ σπένδεται, ναϊ ύμνοι μέν 
ές τούς ύλεούς ποιούνται, έπαινοι δέ ές αν&ρώπους' άτάρ 
ουχ ήκιστα τεύ τής προσκυνήσεως νόμφ. τούς μέν γάρ 3 
άνέλρεόπους εριλείσ&αι πρός τών άσπαζομένων ” τό &εΐον 
δέ, ότι άνω που ίδρυμένον ουδέ ψαύσαι αυτού ύλέμις, 
έπϊ τερδε άρα τή προσκυνήσει γεραίρεται, καϊ χοροί τούς 
&εοϊς ίστανται καί παιάνες επί τοίς ύλεοίς άδονται. καϊ 
ούδέν θαυμαστόν, οπότε γε καί αύτών τεύν &εών άλλοις 
άλλαι τιμαϊ πρόσκεινται, καί ναι μά Αία ήρευσιν άλλαι, 
καϊ αύται άποκεκριμέναι τού ύλείου. ουκουν εικός ξύμ- 4 
παντα ταύτα άναταράσσοντας τούς μέν άν&ρεόπους ές 
σχήμα ύπέρογκον κα&ιστάναι τών τιμών ταίς υπερβολαϊς, 
τούς έλεούς δέ τόγε έπϊ σερίσιν ές ταπεινότητα ού πρέ- 
πουσαν καταβάλλειν τά ίσα άν&ρώποις τιμώντας, ουκουν 
ούδέ Αλέξανδρον άνασχέσ&αι άν, εί τών ιδιωτών τις 
είσποιοΐτο ταίς βασίλικαίς τιμαίς χειροτονίει ή ψήερεο ού 
δίκαια, πολύ άν ουν δικαιότερον τούς &εούς δυσχεραί- 5 
νειν όσοι άνθρωποι ές τάς ύλεΐας τιμάς σέρας είσποιούσιν 
ή πρός τών άλλων είσποιούμενοι ανέχονται. Αλέξανδρον

9 άχ&ομίνου? Yxem: μαχομέ^ους.
Arrianus. 10
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δέ πόρρω τον ικανόν άνδρών άγαέλών τον άριστον είναι 
τε και δοκείν, και βασιλέων τον βασίλικώτατον καϊ στρα-

6 τηγών τόν άξιοστρατηγότατον. καϊ σέ, εϊπερ τινα άλλον, 
ώ 'Ανάξαρχε, εισηγητήν τε τούτων τών λόγων έχρ"ν γί- 
γνεσ&αι καί κωλντήν τών εναντίων, έπί σοφία τε καί 5 
παιδεύσει Αλεξάνδρω ξννόντα. ονκονν άρχειν σε τονδε 
τον λόγον πρέπον ήν, αλλά μεμνήσ&αι γάρ ον Καμβύση 
ονδέ Ξέρξη ξννόντα ή ξνμβονλενοντα, αλλά Φίλιππον μεν 
παιδί, "Ηρακλείδη δέ άπό γένονς καϊ Αϊακίδη, ότον οϊ 
πρόγονοι έξ Άργονς εις Μακεδονίαν ήλ&ον, ονδέ βία, ίο

7 άλλα νόμω Μακεδόνων άρχοντες διετέλεσαν. ονκονν ονδέ 
αντώ τώ "Ηρακλεϊ ζώντι έτι ύλεϊαι τιμαί παρ' "Ελλήνων 
έγένοντο, άλλ' ονδέ τελεντήσαντι πρόσ^εν ή πρός τον 
■ίλεον τον έν Αελφοϊς έπι&εσπισ&ήναι ώς ύλεόν τιμάν 
"Ηραν.λέα. εί δέ, ότι έν τή βαρβάρω γή οϊ λόγοι γίγνον- 15

8 ται, βαρβαρικά χρή έχειν τά φρονήματα, καϊ έγώ τής 
"Ελλάδος μεμνήσ&αί σε άξιώ, ώ Αλέξανδρε, ής ένεκα ό 
πας στόλος σοι έγένετο, προσ&εΐναι τήν Ασίαν τή Έλ- 
λάδι. καϊ ονν έν&νμή&ητι, έκεϊσε έπανελ&ών άρά "γε καϊ 
τονς "Έλληνας τονς έλεν^ερωτάτονς προσαναγκάσεις ές 20 
τήν προσκύνησιν, ή Ελλήνων μέν άφέξη, Μακεδόσι δέ 
προσ&ήσεις τήνδε τήν άτιμίαν, ή διακεκριμένα έσται σοι 
αντώ τά τών τιμών ές άπαν, ώς πρός "Ελλήνων μέν καϊ 
Μακεδόνων άνΟρωπίνως τε καϊ "Ελληνικώς τιμάσ&αι.

9 πρός δέ τών βαρβάρων μόνων βαρβαρικώς; εί δέ νπέρ 25 
Κόρον τον Καμβνσον λέγεται πρώτον προσκννη&ήναι άν- 
ΰρώπων Κνρον καϊ έπί τώδε έμμεϊναι Πέρσαις τε καί 
Μήδοις τήνδε ττν ταπεινότητα, χρή έν&νμεΐσ&αι ότι τόν 
Κνρον έκεϊνον Σκν&αι έσωφρόνισαν, πένητες άνδρες καϊ 
αντονομοι, και ΛίαρεΊον άλλοι αν 2κν&αι, καϊ ^έρξην 30 
Ηάηναίοι και Λακεδαιμόνιοι, και Λρταξέρξην Κλέαρχος 
καί Ξενοφών καί οί ξνν τούτοις μύριοι, καϊ Λαρεϊον τον- 
τον 'Αλέξανδρος μή προσκννονμενος.

12 Ταντα δή ν.αϊ τοιαντα είπόντος Καλλισ&ένονς άνιά-.

23 ανιώ] οντω S.
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σαι μεν μεγαλώστε Αλέξανδρον, Μακεδόσι δέ πρός θυμού 
είπεΖν. καϊ τούτο γνόντα Αλέξανδρον πέμψαντα κωλΰσαι 
Μακεδόνας μεμνήσθαι ετι της προσκυνήσεως. αλλά σιγής 2 
γάρ γενομένης έπϊ τοΖς λόγοις άναστάντας Περσών τους 
πρεσβυτάτους εφεξής προσκυνεΖν. Λεοννάτον δέ, ένα τών 
εταίρων, έπειδή τις έδόκει τών Περσών αυτώ ουκ έν 
κόσμω προσκυνήσαι, τόν δέ έπιγελάσαι τώ σχήματι τοΰ 
Περσοΰ, ώς ταπεινόν’ και τούτο) γαλεπήναντα τότε Αλέξ
ανδρον ξυναλλαγηναι αύθις. άναγέγραπται δέ δη και 
τοΖόσδε λόγος, προπίνειν φιάλην χρυσήν έν κύκλω Αλέξ- 3 
ανδρον πρώτοις μέν τούτοις πρός ούστινας ξυνέκειτο 
αυτώ) τά της προσκυνήσεως’ τόν δέ πρώτον έκπιόντα την 
φιάλην προσκυνήσαι τε άναστάντα και φιληθήναι πρός 
αυτου, καϊ τούτο εφεξής διά πάντων χωρήσαι. ώς δέ ές 4 
Καλλισθένην ήκεν ή πρόποσις άναστήναι μέν Καλλισθέ- 
νην καί έκπιείν την φιάλην, καί προσελθόντα έθέλειν 
φιλήσαι ου προσκυνήσαντα. τόν δέ τυχείν μέν τότε δια- 
λεγόμενον Ηφαιστίων τ' ούκουν προσέχειν τόν νουν, εί καί 
τά της προσκυνήσεως επιτελή αύτώ Καλλισθένει έγένετο. 
αλλά Λημήτριον γάρ τόν Πυθώνακτος, ένα τών εταίρων, 5 
ώς προσήει αύτώ ό Καλλισθένης φιλήσων, φάναι ότι ού 
προσκυνήσας πρόσεισΐ’ καϊ τόν Αλέξανδρον ού παρασχεΖν 
[φιλήσαι] εαυτόν’ τόν δέ Καλλισθένην, φιλήματι, φάναι, 
έλαττον έχων άπειμι.

Καϊ τούτων έγώ όσα ές ύβριν τε τήν Αλεξάνδρου 6 
τήν έν τώ> παραυτίκα καί ές σκαιότητα τήν Καλλισθέ- 
νους φέροντα ούδέν ούδαμή έπαινώ · άλλα τό καθ’ αυτόν 
γάρ κοσμίως τίθεσθαι έξαρκεΖν φημί, αύξοντα ώς άνυ- 
στον τά βασιλέως πράγματα ότφ τις ξυνεΖναι ουκ άπη- 
ξίωσεν. ουκουν άπεικότως δώ άπεχθείας γενέσθαι Αλεξ- 1 
άνδρω Καλλισθένην τίθεμαι έπϊ τη άκαίριο τε παρρησία 
καί ύπερόγκί;) αβελτηρία, εφά ότω τεκμαίρομαι μή χαλε
πώς πιστευθήναι τούς κατειπόντας Καλλισθένους ότι 
μετέσχε τής έπιβουλής τής γενομένης Αλεξάνδρω έκ τών

13 και φΛη&ήναι] καϊ φιλήσαι και φιλη&ήναι S. 
10*
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παίόων, τοίς όέ ότι χαϊ έπήρεν αυτός τό έπιβουλεύσαι. 
ξυνέβη όέ τά της επιβουλές ώόε.

13 Έχ Φιλίππου ήν ήόη χα&εστηχός των έν τελεί Μα- 
χεόόνων τους παιόας οσοι ις ηλιχιαν εμειραχιούντο ζα- 
ταλέγεσ&αι ές θεραπείαν του βασιλέως, τά τε περί την 5 
άλλην όίαιταν του σώματος όιαχονεϊσ&αι βασιλεΐ χαι 
χοιμώμενον φυλάσσειν τούτοις έπετέτραπτο' χαι οπότε 
έξελαόνοι βασιλείς, τοίς ίππους παρά τών ιπποχόμων 
όεχόμενοι έχεϊνοι προσήγον χαϊ άνέβαλλον ούτοι βασιλέα 
τόν Περσιχόν τρόπον χαί της έπϊ ^ήρα φιλοτιμίας βα- ίο 
σιλεί χοινωνοϊ ησαν. τούτων χαί Έρμόλαος ην, Σωπό-

2 λιόος μέν παίς, φιλοσοφία όέ έόόχει προσέχειν τόν νουν 
χαϊ Καλλισ&ένην &εραπεύειν έπϊ τώόε. υπέρ τούτου 
λόγος χατέχει οτι έν &ήρα προσφερομένου Αλεξάνόρω 
συός έφ&η βαλών τόν συν ό Έρμόλαος’ χαϊ ό μέν σύς 15 
πίπτει βλη&είς, Αλέξανόρος όέ τού χαιρού υστερήσας 
έχαλέπηνε τψ Έρμολάφ χαϊ χελεύει αυτόν πρός οργήν 
πληγάς λαβεϊν όρώντων τών άλλων παίόων, χαϊ τόν ‘ίππον 
αυτού άφείλετο.

3 Τούτον τόν Έρμόλαον αλγήσαντα τή υβρει φράσαι 20 
πρός Σώστρατον τόν Αμύντου, ήλιχιιότην τε εαυτού χαί 
εραστήν οντα, ότι ου βιωτόν οϊ έστι μή τιμωρησαμένω 
Αλέξανόρον τής ύβρεως, χαϊ τόν Σώστρατον ου χαλεπώς

4 συμπείσαι μετασχεϊν τού έργου, άτε έρώντα. υπό τούτων
όέ άναπεισ&ήναι Αντίπατρόν τε τόν Ασχληπιοόώρου τού 25 
Συρίας σατραπεύσαντος χαί Έπιμένην τόν Αρσέου χαί 
Αντιχλέα τον Θεοχρίτου χαϊ Φιλιόταν τόν Κάρσιόος τού 
&ραχός. ώς ουν περιήχεν ές Αντίπατρον ή νυχτερινή 
φυλαχή, ταύτη τή νυχτί ξυγχείμενον είναι άποχτεΐναι 
Αλέξανόρον, χοιμωμένφ έπιπεσόντας. 30

5 , ,ΰ,υμβήναι όε οι μεν αυτομάτως λέγουσιν έστε ημέραν 
πίνειν Αλέξανόρον Αριστόβουλος όέ ώόε ανέγραψε. Σύ- 
ραν γυναΊχα έφομαρτεϊν Αλεξάνόρω χάτοχον έχ τού &είου 
γιγνομένην' χαί ταύτην τό μέν πρώτον γέλωτα είναι Αλεξ-

4 ιμειραχιοΰ^το Duebnerus: ΙμειραχΙΰαντο vel ιμΐίραχιιύορΐο. __
31 ’έστι] ισπ ίφ’ Kr.
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άνδρφ τε καΖ τοίς άμφ αντόν’ ώς δέ τά πάντα εν τη 
κατοχή άλη&εύουσα έφαίνετο, ούκέτι άμελείσ&αι ύπ 
Αλεξάνδρου, άλλ’ είναι, γάρ τή Σύρα πρόσοδον πρός 
τόν βασιλέα καί νύκτωρ καί με&’ ημέραν, και κα&εύ- 

5 δόντι πολλάκις ηδη έπιστήναι. καί. δτ καί τότε απαλ- 6 
λασσομένου έκ τοΰ πότου κατεχομένην έκ τοΰ &είου 
έντυχείν, καϊ δείσ&αι έπανελ&όντα πίνειν όλην την 
νύκτα' καί Αλέξανδρον &εΐόν τι είναι νομίσαντα έπαν- 
ελ&είν τε καί πίνειν, καί ουτω τοίς παισί διαπεσεϊν τό 

10 έργον.
Τή δέ υστεραία Επιμένης ό Αρσέου τών μετεχόντων 7 

της επίβουλης φράζει την πράξιν Χαρικλεϊ τώ Μενάν
δρου, έραστή έαυτοΰ γεγονότι’ Χαρικλής δέ φράζει Εύ- 
ρυλόχφ τφ άδελφώ τοΰ Επιμόνους. καί ό Ευρύλοχος 

15 έλ&ών έπί την σκηνήν την Αλεξάνδρου Πτολεμαίφ τφ 
Μάγου τώ σωματοφύλακι καταλέγει άπαν τό πράγμα ‘ ό 
δέ Αλεξάνδρω έφρασε. καί Αλέξανδρος ξυλλαβεϊν κελεύει 
ών τά ονόματα είπεν ό Εύρύλοχος' καί ουτοι στρεβλού- 
μενοι σφών τε αυτών κατείπον τήν επιβουλήν καί τινας 

20 καί άλλους ώνόμασαν.
Αριστόβουλος μέν λέγει ότι καί Καλλισ&ένην έπάραι 14 

σφάς έφασαν ές τό τόλμημα’ και Πτολεμαίος ώσαύτως 
λέγει, οί δέ πολλοί ού ταύτη λέγουσιν, αλλά διά μίσος 
γάρ τό ήδη όν πρός Καλλισ&ένην έξ Αλεξάνδρου καϊ ότι 

25 ό Ερμόλαος ές τά μάλιστα επιτήδειος ήν τφ Καλλισ&έ- 
νει, ού χαλεπώς πιστεΰσαι τά γείρω υπέρ Καλλισ&ένους 
Αλέξανδρον, ήδη δέ τινες καί τάδε ανέγραφαν, τόν Ερ- 2 
μόλαον προαγ&έντα ές τούς Μακεδόνας όμολογεΐν τε έπι- 
βουλεΰσαι, καϊ γάρ ούκ είναι έτι έλευ&έρφ άνδρϊ φέρειν 

30 τήν ύβριν τήν Αλεξάνδρου, πάντα καταλέγοντα, τήν τε 
Φιλώτα ούκ ένδικον τελευτήν καϊ τοΰ πατρός αυτοΰ Παρ- 
μενίωνος ετι έκνομωτέραν καϊ τών άλλων τών τότε απο- 
&ανόντων, καϊ τίν Κλείτου έν μέ&η άναΐρεσιν, καϊ τήν 
έσ&ΰτα τήν Μηδικήν, καί ττγ προσκύνησιν τήν βουλευ- 

35 &εΐσαν καϊ οΰπω πεπαυμένην, καϊ πάτους τε καϊ ύπνους 
τούς Αλεξάνδρου’ ταΰτα ού φέροντα ετι έλευ&ερώσαι
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3 έθελήσαι εαυτόν τε ναϊ τους άλλους Μανεδόνας. τούτον 
μεν δη αυτόν τε ναϊ τους ξυν αυτω ξυλληφθέντας νατα- 
λευσθήναι προς τών παρόντων. Καλλισθένην δέ Αριστό
βουλος μεν λέγει δεδεμένον έν πέδαις ξυμπεριάγεσθαι τή 
στρατιά, έπειτα νόσω τελευτήσαι, Πτολεμαίος δέ ο Αάγου 5 
στρεβλωθέντα ναι νρεμασθέντα άποθανείν. ούτως ουδέ 
οί πάνυ πιστοί ές την άφήγησιν ναϊ ξυγγενόμενοι έν τω 
τότε Αλεξάνδρω υπέρ τών γνωρίμων τε ναι ου λαθοντων

4 σφάς όπως διεπράγθη ξΰμφωνα ανέγραψαν, πολλά δέ 
ναι άλλα υπέρ τούτων αυτών άλλοι άλλως αφηγήσαντο ’ ίο 
«λλ3 έμοϊ ταΰτα άποχρώντα έστω άναγεγραμμένα. ταντα 
μέν δη ου πολλώ ύστερον πραχθέντα έγώ έν τοίσδε τοίς 
άμφϊ Κλείτον ξυνενεχθείσιν Αλεξάνδρω ανέγραψα, τοό- 
τοις μάλλον τι οινεία υπολαβών ές την άφήγησιν.

15 Παρ’ Αλέξανδρον δέ ηνεν αύθις Σνυθών τών έν της 15 
Ευρώπης πρεσβεία ξνν τοίς πρέσβεσιν οίς αϊτός ές Σζυ- 
θας έστειλεν. ό μέν δή τότε βασιλεύς τών Σνυθών ότε 
οντοι υπ* Αλεξάνδρου έπέμποντο τετελευτηνώς έτύγχανεν

2 αδελφός δέ ένείνον έβασίλευεν. ήν δέ ό νους τής πρε
σβείας έθέλειν ποιείν παν τό έξ Αλεξάνδρου έπαγγελλό- 20 
μενον Σνΰθας ‘ ναϊ δώρα έφερον Αλεξάνδρφ παρά τον 
βασιλέως τών 2νυθών όσα μέγιστα νομίζεται έν Σνΰθαις' 
ναι τήν θυγατέρα ότι έθέλει Αλεξάνδρω δούναι γυναίκα 
βεβαιότητας ουνενα τής πρός Αλέξανδρον φιλίας τε ναι

3 συμμαγίας. ει δέ άπαξιοί τήν Σνυθών βασίλισσαν γήμαι 25 
Αλέξανδρος, αλλά τών γε σατραπών τών τής Σνυθινής 
χώρας ναϊ όσοι έίλλοι δυνάσται νατά τήν γήν τήν Χκυ- 
θίδα, τούτων τας παίδας έθέλειν δούναι τοίς πιστοτά- 
τοις τών αμφ Αλέξανδρον' ήξειν δέ ναϊ αυτός έφασνεν, 
ει νελευοιτο, ως παρ αυτου Αλέξανδρου άνοΰσαι όσα 30

4 επαγγελλο ι. αφικετο δε εν τουτφ παρ Αλέξανδρον ναι 
Φαρασμάνης ό Χωρασμίων βασιλεύς ξόν ίππευσι χιλίοις 
ναϊ πεντανοσίοις. εφασνε δέ ό Φαρασμάνης όμορος οινείν 
τώ τε Κόλχων γένει ναϊ ταίς γυναιξϊ ταίς Αμαζόσι, καϊ

9 (ίιεπραχ&η] όη επράχ^η S.
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«Ζ έ&έλοι Αλέξανδρος έπι Κόλχονς τε καί Αμαζόνας 
έλάσας καταστρέψασ&αι τά έπι τόν πόντον τόν Ευ- 
ξεινον ταύτη κα&ήκοντα γένη, οδών τε ήγεμών έσε- 
σ&αι έπηγγέλλετο καϊ τά επιτήδεια τή στρατιά παρα- 
σκευάσειν.

ΤοΊς τε ουν παρά τών Σκυ&ών ήκουσι φιλάν&ρωπα 5 
αποκρίνεται Αλέξανδρος και ές τόν τότε καιρόν ξύμφορα, 
γάμον δέ ονδέν δείσ&αι Σκυ&ικον, καϊ Φαρασμάνην έπαι- 
νέσας τε καϊ φιλίαν καϊ ξυμμαγίαν* πρός αντόν ξυν&έμε- 
νος αυτω μέν τότε ουκ έφη έν καιρώ είναι έλαύνειν έπί 
τόν Πόντον’ Άρταβάζφ δέ τώ Πέρση, ότω τά Βακτρίων 
έξ Αλεξάνδρου έπετέτραπτο, και όσοι άλλοι πρόσχωροι 
τούτφ σατράπαι ξυστήσας Φαρασμάνην αποπέμπει ές τά 
ή&η τά αυτοΰ. αυτώ δέ τά 'Ινδών έφη έν τώ τότε μέλειν. 6 
τούτους γάρ καταστρεψάμενος πάσαν άν ήδη έχειν τήν 
Ασίαν' έχομένης δέ τής 'Ασίας έπανιέναι ές τήν Ελ
λάδα’ έκεϊ&εν δέ έφ' Ελλησπόντου τε καϊ τής Προπον
τίδας ξυν τή δυνάμει πάση τή τε ναυτική καϊ τή πε- 
ζική έλάσειν εϊσω τοΰ Πόντου ’ καϊ ές τό τότε ηξίου 
απο&έσ&αι Φαρασμάνην όσα έν τφ παραυτίκα έπηγ- 
γέλλετο.\

Αυτός δέ έπϊ τόν Άξόν τε ποταμόν ήει αΰ&ις καϊ Ί 
ές τήν —ογδιανήν προχωρεϊν έγνώκει, ότι πολλούς τών 
~ογδιανών ές τά έρΰματα ξυμπεφευγέναι ήγγέλλετο ουδέ 
έ&έλειν κατακούειν τοΰ σατράπου όστις αύτοϊς έξ 'Αλεξ
άνδρου έπετέτακτο. στρατοπεδεύοντος δέ αυτοΰ έπί τώ 
ποταμώ τώ ’Ώξφ ου μακράν τής σκηνής τής αυτοΰ Αλεξ
άνδρου πηγή υδατος καί άλλη ελαίου πηγή πλησίον αυ
τής άνέσχε. καί Πτολεμαίο) τώ Αάγου τφ σωματοφύλακι 8 
έπειδή έσηγγέλ&η τό τέρας, Πτολεμαίος Αλεξάνδρα) έφρα- 
σεν. Αλέξανδρος δέ έ&υεν έπί τω φάσματι όσα οϊ μάν
τεις εξηγούντο. Άρίστανδρος δέ πόνων είναι σημεϊον 
τοΰ ελαίου τήν πηγήν έφασκεν αλλά καί νίκην έπί τοϊς 
πόνοις σημαίνειν.

Αιαβάς ουν ξυν μέρει τής στρατιάς ές τήν —ογδιανήν, 16 
Πολυσπέρχοντα δέ καί Άτταλον καϊ Γοργίαν καϊ Μελέα-
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γρον αντον έν Βάκτροις ύπολειπόμενος, τούτοις μεν παρ- 
ήγγειλε τήν τε χώραν εν φυλακή έχειν, ώς μη τι νεωτε- 
ρίσωσιν οί ταύτη βάρβαροι, καϊ τονς ηδη άφεστηκότας 

ο αυτών έξαιρεϊν' αυτός δέ ές πέντε μέρη διελών την άμα
οϊ στρατιάν τών μέν Ηφαιστίωνα άρχειν έταξε, τών δέ 5 
Πτολεμαίον τόν Λόχου τόν σωματοφύλακα' τοϊς τρίτοις 
δέ Περδίκκαν επέταξε' της δέ τέταρτης τάξεως Κοϊνος 
καϊ Άρτάβαξος ηγούντο αυτώ' τόν δέ πέμπτην μοίραν 
άναλαβών αυτός έπήει την χώραν ώς έπϊ Μαράκανδα.

3 καϊ οϊ άλλοι ώς έκάστοις προύχώρει έπήεσαν, τούς μέν 10 
τινας τών ές τά έρύματα ξυμπεφευγότων βία έξαιρούντες, 
τούς δέ καί ομολογία προσχωρούντάς σφισιν άναλαμβά- 
νοντες. ώς δέ ξύμπασα αυτώ ή δύναμις, έπελ&οΰσα τών 
ύΣογδιανών της χώρας την πολλήν, ές Μαράκανδα άφίκετο, 
"Ηφαιστίωνα μέν έκπέμπει τάς έν τή Σογδιανή πόλεις 15 
συνοικίζειν, Κοΐνον δέ καί Ήρτάβαζον ώς ές Σκύλας, ότι 
ές Σκύ&ας καταπεφευγέναι Σπιταμένης αυτώ έξηγγέλλετο, 
αυτός δέ ξύν τη λοιπή στρατιά έπιών της Σογδιανής όσα 
έτι πρός τών άφεστηκότων κατείχετο ταύτα ού χαλεπώς 
έξηρει. 20

4 Έν τούτοις δέ Αλεξάνδρου οντος Σπιταμένης τε καί 
σύν αυτώ τών Σογδιανών τινές φυγάδων ές τών Σκυτών 
τών Μασσαγετών καλουμένων την χώραν ξυμπεφευγότες 
ξυναγαγόντες τών Μασσαγετών ιππέας έξακοσίους άφί-

5 κοντο πρός τι φρούριον τών κατά τήν Βακτριανήν. καί 25 
τώ τε φρουράρχω ούδέν πολέμιον προσδεχομένω έπιπε- 
σόντες καί τοϊς ξύν τούτω τήν φυλακήν έχουσι τούς μέν 
στρατιώτας διαφ&είρουσι, τόν φρούραρχον δέ έλόντες έν 
φυλακή είχον. ΰαρρήσαντες δέ έπϊ τού φρουρίου τή κα
ταλήγει όλίγαις ήμέραις ύστερον Ζαριάσποις πελάσαντες 30 
τή μέν πόλει προσβαλεϊν άπέγνωσαν, λείαν δέ πολλήν 
περιβαλόμενοι τλαυνον.

6 Ησαν δέ έν τοϊς Ζαριάσποις νόσω ύπολελειμμένοι 
τών εταίρων ιππέων ού πολλοί καί ξύν τούτοις Πεί&ων

1 ίπολιιπόμινο; S.: υπολιπόμινος. — 8 αντφ S.: αυτώρ. _  28 
Ιν φυλακή Kr.: ις φυλακήν. — 32 πιριβαλόμίΐΌΐ S.; τΐίρι/ίαλλόμίροι.
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τε δ Σωσικλέους, έπϊ της βασιλικής -θεραπείας της έν 
Ζαριάσποις τεταγμένος, και ’Λριστόνικος δ κιθαρωδός, 
καί οντοι αίσθόμενοι των Σκυθών την καταδρομήν (ηδη 
γάρ έκ της νόσον άναρρωσθέντες όπλα τε εφερον καί των 

5 ίππων έπέβαινον) ξυναγαγόντες τονς τε μισθοφόρους ιπ
πέας ές όγδοήκοντα, οϊ έπί φυλακή των Ζαριάσπων υπο- 
λελειμμένοι ησαν, καϊ τών παίδων τινάς τών βασιλικών 
έκβοηθοΰσιν έπί τονς Μασσαγέτας. καί τή μέν πρώτη 7 
προσβολή ουδέν νποτοπήσασι τοίς Σκύθαις έπιπεσόντες 

10 τήν τε λείαν ξύμπασαν άφείλοντο αυτούς καί τών αγόν
των τήν λείαν ονκ ολίγους άπέκτειναν. έπανιόντες δέ αυ
τοί άτάκτως, ατε ουδενός εξηγούμενου, ένεδρευθέντες πρός 
Σπιταμένους καϊ τών 2κυθών τών μέν εταίρων άποβάλ- 
λουσιν επτά, τών δέ μισθοφόρων ιππέων εξήκοντα' καϊ

15 Μριστόνικος δ κιθαρψδός αυτου αποθνήσκει, ου κατά 
κιθαρφδόν άνήρ αγαθός γενόμενος. Πείθων δέ τρωθεϊς 
ζών λαμβάνεται πρός τών Σκυθών.

Καί ταντα ώς Κρατέρφ έξηγγέλθη, σπονδή έπί τους 17 
Μασσαγέτας ήλαυνεν. οϊ δέ ώς έπύθοντο πλησίον έπε- 

20 λαύνοντά σφισι Κράτερον, εφευγον άνά κράτος ώς ές τήν 
ερήμην, καί Κράτερος έχόμενος αυτών αυτοις τε έκείνοις 
περιπίπτει ου πόρρω τής έρημου καί άλλοις ιππεύσι 
Μασσαγετών υπέρ τους χιλίους. καί μάχη γίνεται τών 2 
Μακεδόνων καί τών Σκυθών καρτερά’ καί ένίκων οι 

25 Μακεδόνες. τών δέ Σκυθαν άπεθανον μέν εκατόν καί 
πεντήκοντα ιππείς’ οϊ δέ άλλοι ου χαλεπώς ές τήν ερή
μην διεσώθησαν, ότι άπορον ήν προσωτέρω τοίς Μακε- 
δόσι διώκειν.

Καϊ έν τούτω Αλέξανδρος "Μρτάβαζον μέν τής σα- 3 
30 τραπείας τής Βακτρίων άπαλλάττει δεηθέντα διά γήρας, 

Λμΰνταν δέ τόν Νικολάου σατράπην άντ1 αυτου καθ- 
ίστησι. Κοίνον δέ απολείπει αυτου τήν τε αυτου τάξιν 
καί τήν Μελεάγρου έχοντα καί τών εταίρων ιππέων ές 
τετρακοσίους καί τούς ιππακοντιστάς πάντας καϊ τών 

35 Βακτρίων τε καϊ Σογδιανών καί όσοι άλλοι μετά Λμύντου 
έτάχθησαν, προστάξας άπασιν άκούειν Κοινού καί διαχει- 
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μάζειν αϊτόν έν τη Σογδιανη, της τε χώρας ένεκα της 
φυλακής καϊ εί πη άρα Σπιταμένην περιφερόμενου κατα 
τόν χειμώνα ένεδρεύσαντας ξυλλαβεΐν.

4 Σπιταμένης δέ ν.αϊ οί άμφ3 αϊτόν ώς φρονραΐς τε 
πάντα κατειλημμένα εώρων έκ τών Μακεδόνων καί σφι- 5 
σιν άπορα πάντη τά της φυγής έγίγνετο, ως επι Κοινόν 
τε καϊ την ξύν τούτω στρατιάν έτράποντο, ως ταύτη μάλ- 
7.όν τι αξιόμαχοι έσόμενοι. άφικόμενοι δέ ές Βαγάς, χω
ρίον της Σογδιανης όχνρόν, έν με&ορίφ της τε ~ογδιανών 
γης καϊ της Μασσαγετών Σκυ&ών ωκισμένον, άναπεί&ου- 10 
σιν ου χαλεπώς τών 2κυ&ών ιππέας ές τρισχιλίονς σνν-

5 εμβάλλειν σφίσιν ές την Σογδιανην. οί δέ Σκύ&αι ουτοι 
απορία τε πολλή έχονται καϊ άμα ότι οντε πόλεις εισίν 
αϊτούς οντε εδραίοι οικονσιν, ώς δειμαίνειν άν περί τών 
φίλτάτων, ον χαλεποί άναπεισΰηναί εισιν ές άλλον καϊ 15 
άλλον πόλεμον, ώς δέ Κοινός τε καϊ οί άμφ3 αϊτόν εμα- 
■ί)ον προσιόντας τονς ξνν -πιταμένει ιππέας, άπηντων

6 καϊ αυτοί μετά της στρατιάς, καϊ γίγνεται αυτών μάχη 
καρτερά' καί νικώσιν οί Μακεδόνες, ώστε τών μέν βαρ
βάρων ιππέων υπέρ τονς οκτακόσιους πεσείν έν τη μάχη, 20 
τών δέ ξυν Κοίνω ιππέας μέν ές είκοσι καϊ πέντε, πε- 
ζούς δέ δώδεκα, οϊ τε ουν Σογδιανοί οί έτι Απολειπό
μενοι ξυν Έπιταμένει καί τών Βακτρίων οί πολλοί άπο- 
λείπουσιν έν τη φυγή Σπιταμένην καί άφικόμενοι παρά

7 Κοίνον παρέδοσαν σφάς αυτούς Κοίνω, οϊ τε Μασσαγέ- 25 
ται οί Σκύ&αι κακώς πεπραγότες τά μέν σκευοφόρα τών 
ξνμπαραταξαμένων σφίσι Βακτρίων τε καί Σογδιανών 
διήρπασαν, αυτοί δέ ξύν Σπιταμένει ές την έρημον έφευ
γαν. ώς δέ έξηγγέλλετο αύτοϊς "Αλέξανδρος έν όρμη ών 
έπί την έρημον έλαύνειν άποτεμόντες τοΰ Σπιταμένονς 30 
την κεφαλήν παρά "Αλέξανδρον πέμπουσιν, ώς άποστρέ- 
ψοντες από σφών αύτόν τούτω τώ έργω.

18 Καί έν τούτω Κοινός τε ές Ναύτακα παρ3 "Αλέξαν
δρον έπανέρχεται καϊ οί άμφϊ Κράτερον τε καί Φρατα-

5 σφίσιΐ' Kr.: ocfiv. — 6 πάντη τά S.: πάντα τά. 
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φέρνην τόν τών Παρ&υαίων σατράπην καί Ζτασάνωρ ό 
Αρείων, πεπραγμένων σφίσι πάντων όσα έξ Αλεξάνδρου 
έτέτακτο. Αλέξανδρος δέ, περί Ναύτακα άναπαύων την 2 
στρατιάν ό τιπερ άκμαίον του χειμώνος ην, Φραταφέρνην 
μέν αποστέλλει ές Μάρδους καϊ Ταπούρους, Αυτοφρα- 
δάτην έπανάξοντα τόν σατράπην, ότι πολλάκις ηδη μετά- 
πέμπτος έξ Αλεξάνδρου γεγενημένος ουχ υπήκουε κα- 
λοΰντι. Στασάνορα δέ ές Αράγγας σατράπην έκπέμπει, 3 
ές Μήδους δέ Ατροπάτην έπϊ σατραπεία καί τούτον τή 
Μήδων, ότι ^Οξυδάτης έ&ελοκακείν αυτω έφαίνετο. Στα- 
μένην δέ έπϊ Βαβυλώνος στέλλει, ότι Μαζαίος ό Βαβυ
λώνιος ύπαρχος τετελευτηκέναι αυτώ) έξηγγέλλετο. Σώ- 
πολιν δέ καί Έπόκιλλον καί Μενίδαν ές Μακεδονίαν 
έκπέμπει, την στρατιάν την έκ Μακεδονίας αυτψ ανά- 
ξοντας.

Αμα δέ τώ ηρι ύποφαίνοντι προυχώρει ώς έπ'ι την 4 
έν τή Σογδιανή πέτραν, ές ήν πολλούς μέν τών ^ογδιανών 
ξυμπεφευγέναι αυτώ έξηγγέλλετο' καί η ’Οξυάρτου δέ γυνή 
του Βακτρίου καί αί παϊδες αί ’Οξυάρτου ές την πέτραν 
ταύτην ξυμπεφευγέναι έλέγοντο, ^Οξυάρτου αυτάς ώς ές 
άνάλωτον δηΰεν τό χωρίον έκεϊνο ύπεκ&εμένου, ότι καί 
αυτός αφειστήκει απ’ Αλεξάνδρου, ταύτης γάρ έξαιρε- 
ύλείσης ουκέτι ουδέν ύπολειφίλήσεσύλαι έδόκει τών Σογ- 
διανών τοίς νεωτερίζειν έ&έλουσιν. ώς δέ έπέλασαν τη 5 
πέτρα καταλαμβάνει πάντη απότομον ές την προσβολήν, 
σιτία τε ξυγκεκομισμένους τούς βαρβάρους ώς ές χρόνιαν 
πολιορκίαν' καϊ χιών πολλή έπιπεσοΰσα τήν τε πρόσβα- 
σιν απορωτέραν έποίει τοίς Μακεδόσι καϊ άμα έν αφθο
νία υδατος τοίς βαρβάρους διήγεν. αλλά καϊ ώς προσ- 
βαλλειν έδοκει τώ χωρία), καϊ γάρ τι καί ύπέρογκον θ 
υπό τών βαρβάρων λεχ&'εν ές φιλοτιμίαν ξύν οργή έμβε- 
βλήκει Αλέξανδρον. προκλη&έντες γάρ ές ξύμβασιν καί 
προτεινομένου σφίσιν ότι σώοις υπάρξει έπϊ τά σφέτερα

5 Ύαποϋρους Β1.: Ταπνρονς — Αντοφραΰάτηΐ' Β1.: Φράκτην.— 
< γιγινημίνος Kr.: γιγνόμινος. — 10 ’Οξυάάτης cl. 3, 20, 3: ’Ο|ο-

— 22 αφιιατtjxfi Ε·: άγαοτ>'^ΐ·
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άπαλλαγήναι παραδούσι τό χωρίον, οι δέ σύν γέλωτι βσρ- 
βαρίζοντες πτηνούς έκέλευον ζητεϊν στρατ ιώτας Αλέξαν
δρον, ούτινες αυτω έξαιρήσουσι τό όρος, ώς τών γε άλλων

7 άν&ρώπων ουδεμίαν ώραν σφίσιν ούσαν. έν&α δη εκη- 
ρυξεν Αλέξανδρος τώ μέν πρωτω άναβάντι δώδεκα τά- 5 
λαντα είναι τό γέρας, δευτέρφ δέ έπί τούτφ τα δεύτερα 
καί τρίτω τά εφεξής, ιός τελευταΐον είναι τώ τελευταίω 
άνελ&όντι τριακοσίους z/αρεικούς τό γέρας, και τούτο τό 
κήρυγμα παρώξυνεν ετι μάλλ^ον καί άλλως τούς Μακεδό- 
νας ώρμημένους. 10

19 Ξυνταξάμενοι δή όσοι πετροβατεϊν έν ταΐς πολιορ- 
κίαις αυτών μεμελετήκεσαν, ές τριακοσίους τόν άρι&μόν, 
καί πασσάλους μικρούς σίδηρους, οϊς αι σκηναί καταπε- 
πήγεσαν αυτοις, παρασκευάσαντες, τού καταπηγνύναι αυ
τούς ές τε τήν χιόνα όπου πεπηγυΐα φανείη καί εί πού 15 
τί τής χώρας έρημον χιόνος ύποφαίνοιτο, καί τούτους 
καλωδίοις έκ λινού ισχυροΐς έκδήσαντες τής νυκτός πρου- 
γώρουν κατά τό άποτομώτατόν τε τής πέτρας καί ταύτη

2 αφυλακτότατον. καί τούτους τούς πασσάλους καταπη- 
γνύντες τούς μέν είς τήν γήν, όπου διεφαίνετο, τούς δέ 20 
καί τής χιόνος ές τά μάλιστα ου ΰρυφ&ησόμενα, άνεΐλκον 
σφάς αυτούς άλλοι άλλη τής πέτρας, καί τούτων ές τρι
άκοντα μέν έν τή άναβάσει διεφ&άρησαν, ώστε ουδέ τά 
σώματα αυτών ές ταφήν εύρέ&η, έμπεσόντα άλλη καί

3 άλλη τής χιόνος. οι δέ λοιποί άναβάντες υπό τήν έω 25 
καί τό άκρον τού όρους καταλαβόντες σινδόνας κατέσειον 
ως έπί τό στρατόπεδον τών ΙΜακεδόνων, ούτως αυτοις έξ 
Αλεξάνδρου παρηγγελμένον. πέμψας δέ κήρυκα έμβού^σαι 
εκελευσε τοΐς προφυλάσσουσι τών βαρβάρων μή διατρι
βές ετι, αλλά παραδιδόναι σφάς' έξευρήσ&αι γάρ ^30 
τους πτηνούς αν&ρωπους και εγεσίλαι ύπ^ αυτών τού 
ορούς τα ακ.ρα’ και αμα έδείκνυεν τούς υπέρ τύς κορυ
φής στρατ ιώτας.

12 μιυ,ύ.ιτην.ιυαν Ε.: μιμιλιτηκιισαΐ'. — 32 ιδιίκρνίν Κγ. : ί^ί- 
κννορ.
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Οι δέ βάρβαροι έκπλαγέντες τώ παραλόγιο της άψεως 4 
καί πλείονάς τε υποτοπήσαντες είναι τονς κατέχοντας τά 
άκρα καί ακριβώς ώπλισμένους ένέδοσαν σφάς αυτούς' 
ουτω προς την όψιν των ολίγων εκείνων Μακεδόνων φο- 

5 βέροι έγένοντο. εν έλα δη άλλων τε πολλών γυναίκες καϊ 
παίδες έλήφ&ησαν καϊ η γυνή ή Οξυάρτου καϊ οί παΐδες. 
καί ην γάρ ^Οξυάρτη παίς παρ&ένος έν ώρα γάμου, 'Ρω- 5 
ξάνη όνόματι, ην δη καλλίστην τών Ασιανών γυναικών 
λέγουσιν όφ&ήναι οι ξύν Αλεξάνδρω στρατεύσαντες μετά 

10 γε την Λαρείου γυναίκα, καϊ ταύτην ιδόντα Αλέξανδρον 
ές έρωτα έλ&είν αυτής' έρασ&έντα δέ ουκ έ&ελησαι ύβρί- 
σαι κα&άπερ αιχμάλωτον, αλλά γήμαι γάρ ουκ άπαξιώσαι. 
καϊ τούτο έγώ Αλεξάνδρου τό εργον επαινώ μάλλον τι η 6 
μέμφομαι. καίτοι της γε Λαρείου γυναικός, η καλλίστη 

15 δη έλέγετο τών έν τή Ασία γυναικών, ή ουκ ήλ&εν ές 
έπι&υμίαν ή καρτεράς αυτός αυτού έγένετο, νέος τε ών 
καϊ τά μάλιστα έν ακμή της ευτυχίας, οπότε ύβρίζουσιν 
οί άνθρωποι' δ δέ κατηδέσ&η τε καϊ έφείσατο, σωφρο
σύνη τε πολλή διαχρώμενος καί δόξης άμα άγα&ης ούκ 

20 άτόπω έφέσει.
Καί τοίνυν καϊ λόγος κατέχει ολίγον μετά την μάχην 20 

ή πρός Ισσώ Λαρείω τε καϊ Αλεξάνδρω συνέβη άπο- 
δράντα έλέλείν παρά Λαρείον τόν ευνούχον τον φύλακα 
αυτώ της γυναικός. καί τούτον ώς είδε Λαρείος, πρώτα 

25 μεν πυ&έσ&αι ει ζώσιν αυτώ οί παίδες καϊ ή γυνή τε καϊ 
η μήτηρ. ώς δέ ζώσας τε έπύ&ετο καϊ βασίλισσαι ότι 2 
καλούνται καϊ ή θεραπεία ότι άμφ" αύτάς έστιν ήντινα 
και έπϊ Παρειού έ&εραπεύοντο, έπί τώδε αύ πυ&έσ&αι 
ει σωφρονεί αυτώ ή γυνή ετι. ώς δέ σωφρονούσαν έπύ- 

30 έλετο, αύΰις έρέσ&αι μή τι βίαιον έξ Αλεξάνδρου αυτή ές 
υβριν ξυνέβη ' καί τόν ευνούχον έπομόσαντα φάναι ότι, 
ώ βασιλεύ, ουτω τοι ώς άπέλιπες εχει ή σή γυνή, καϊ 
Αλέξανδρος άνδρών άριστός τέ έστι καί σωφρονέστατος. 
έπϊ τοίσδε άνατείναι Λαρείον ές τόν ουρανόν τάς χείρας 3 

35 καί ευξασ&αι ωδε' άλλ1 ώ Ζεύ βασιλεύ, ότφ έπιτέτραπται 
νέμειν τά βασιλέων πράγματα έν άν&ρώποις, σύ νύν μά- 
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λίστα μεν έμοϊ ερύλαξον Περσών τε ναϊ Μήδων τήν αρχήν, 
ώσπερ ουν ν.αϊ εδωνάς’ ε’ι δε δή εγώ ούνέτι σοι βασιλεύς 
τής Ασίας, συ δε μηδενϊ αλλω οτι μή Άλεξάνδριρ παρα- 
δοΰναι τό έμόν νράτος. ούτως ουδέ πρός τών πολεμίων 
άρα αμελείται όσα σώφρονα έργα. 5

4 ’Οξυάρτης δε άνούσας τους παϊδας έχομένους, αν.οΰ- 
σας δε ναϊ υπέρ "Ρωξάνης τής όλυγατρός ότι μέλει αυτής 
Αλεξάνδρω, ΰαρσήσας άφίνετο παρ’ Αλέξανδρον, ν.αϊ ήν 
έν τιμή παρ’ αντώ, ήπερ είνός έπϊ ξυντνχία τοιαύτη.

21 Αλέξανδρος δέ, ώς τά έν Σογ δίαν οϊς αυτώ διεπέπρα- ίο 
ν.το, έχομένης ήδη ναι τής πέτρας ές Παραιτάνας πρού- 
χώρει, ότι ναϊ έν Παραιτάναις γωρίον τι οχυρόν, άλλην 
πέτραν, νατέχειν έλέγοντο πολλοί τών βαρβάρων, έν.α- 
λεϊτο δε αυτή Χοριήνου ή πέτρα' ναϊ ές αυτήν αυτός τε 
ό Χοριήνης ξυμπεφεύγει ναϊ άλλοι τών υπάρχων ουν δλί- 15 

2 γοι. ήν δέ τό μέν ύψος τής πέτρας ές σταδίους είνοσι, 
νΰνλος δέ ές έξήνοντα' αυτή δέ απότομος πάντοίλεν, 
άνοδος δέ ές αυτήν μία ν.αϊ αυτή στενέ] τε ν.αϊ ουν εύ
πορος, οϊα δή παρά τήν φύσιν του χωρίου πεποιημένη, 
ώς χαλεπήν είναι ναι μηδενός είργοντος ναϊ να&’ ένα 20 
ανελ&εϊν. φάραγξ δέ ν.ύνλω περιεϊργε τήν πέτραν βα
ρεία, ώστε όστις προσάξειν στρατιάν τή πέτρα έμελλε, 
πολύ πρόσ&εν αυτω τήν φάραγγα είναι χωστέον, ώς έξ 
ομαλού όρμάσ&αι προσάγοντα ές προσβολήν τόν στρατόν.

3 Αλλά ναϊ ώς Αλέξανδρος ήπτετο του έργου' ουτω 25 
πάντα ωετο χρήναι βατά τε αυτώ ναϊ έξαιρετέα είναι, ές 
τοσόνδε τόλμης τε ναι ευτυχίας προυνεχωρήνει. τέμνων 
δτ τάς έλάτας (πολλαϊ γάρ ναϊ ύπερΰψηλοι έλάται ήσαν 
έν νύνλω του όρους) νλίμανας έν τούτων έποίει, ώς νά&ο- 
δον είναι ές τήν εράραγγα τή στρατιά' ού γάρ ήν άλλως 30

4 νατελ&εϊν ές αυτήν, ναϊ τάς μέν ημέρας αυτός Αλέξαν
δρος έφειστήνει τώ έργερ, τό ήμισυ του στρατού εχων 
έργαζόμενον' τάς ' δέ νύντας έν μέρει οϊ σωματοερύλανες 
αυτώ) ειργάζοντο, Περδίννας τε ναϊ Αεοννάτος ναϊ Πτολε-

6 τάς ηαΐύας ιχομίνας cl. 18, 4. 19, 4 S. — 21 περιΰργε Kr.: 
πιραίργιι.
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μαΐος δ Λάγου, τώ λοιπώ μέρει της στρατιάς τριχή δια- 
νενεμημένω, όπερ αυτφ ες την νύκτα έπετέτακτο. ήνυτον 
δέ της ημέρας ού πλέον ηπερ είκοσι πήχεις καϊ της 
νυκτός ολίγον αποδέον, καίτοι ξυμπάσης της στρατιάς 

5 εργαζόμενης’ οντω τό τε χωρίον άπορον ην και τό έργον
έν αύτώ χαλεπόν, κατιόντες δέ ές την φάραγγα πασσά- 5 
λους κατεπήγνυον ές τό όξΰτατον της φάραγγος, διέχον- 
τας άλλήλων όσον ξύμμετρον πρός ίσχύν τε καϊ ξυνοχήν 
τών έπ ιβ άλλο μέν ων. επέβαλλαν δέ πλέγματα έκ λόγων 

10 είς γέφυρας μάλιστα ιδέαν, καί ταύτα ξυνδούντες χούν 
άνω&εν έπεφόρουν, ώς έξ ομαλού γίγνεσθαι τή στρατιά 
την πρόσοδον την πρός την πέτραν.

Οι δέ βάρβαροί τά μέν πρώτα κατεφρόνουν ώς άπό- 6 
ρου πάντη τού εγχειρήματος’ ώς δέ τοξεύματα ηδη εις 

15 τήν πέτραν έξικνούντο καϊ αύτοί αδύνατοι ήσαν άνω&εν 
έξείργειν τούς Μακεδόνας {επεποίητο γάρ αύτοίς προκα
λύμματα πρός τά βέλη, ώς υπ’ αύτοίς άβλαβώς έργά- 
ζεσ&αι) έκπλαγείς δ Χοριήνης πρός τά γιγνόμενα κήρυκα 
πέμπει πρός Αλέξανδρον, δεόμενος’Οξυάρτην οϊ άναπέμ- ί 

20 ψαΓ καί πέμπει Όξυάρτην Αλέξανδρος. δ δέ άφικόμε- 
νος πείέλει Χοριήνην έπιτρέψαι Αλεξάνδρω αυτόν τε καί 
τό χωρίον. βία μέν γάρ ούδέν ό τι ούχ άλωτόν είναι 
Αλεξάνδρω καϊ τή στρατιά τή εκείνου ’ ες πίστιν δέ 
έλ&όντος καϊ φιλίαν, τήν πίστιν τε καϊ δικαιότητα μεγα- 

25 λωστί έπήνει τού βασιλέως, τά τ’ άλλα καϊ τό αυτού έν 
πρώτοις ές βεβαίωσιν τού λόγου προφέρων. τούτοις πει- 8 
σ&εϊς δ Χοριήνης αύτός τε ήκε παρ Αλέξανδρον καϊ τών 
οικείων τινές καϊ εταίρων αύτού. έλ&όντι δέ τώ Χοριήνη 
φιλάν&ρωπά τε αποκρινάμενος καϊ πίστιν ές φιλίαν δούς 

30 αυτόν μέν κατέχει, πέμψαι δέ κελεύει τών συγκατελ&όν- 
των τινας αυτώ ές τήν πέτραν τούς κελεύσοντας ένδούναι 
το χωρίον. καϊ ένδίδοται υπό τών ξυμπεφευγότων, οίστε 9 
ζαί αυτός Αλέξανδρος άναλαβών τών υπασπιστών ές 
πεντακοσίους άνέβη κατά Όέαν τής πέτρας, καί το- 

35 σούτου έδέησεν άνεπιεικές τι ές τόν Χοριήνην έργον 
αποδείξασ&αι ώστε καϊ αύτό τό χωρίον εκείνο έπιτρέ- 
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πει Χοριήνη και ύπαρχον είναι όσωνπερ και προσέλεν 
έδωκ.ε.

10 Ξυνέβη'δέ χειμώνί τε κακοπα&ήσαι αντώ την στρα
τιάν πολλής χιόνος έπιπεσούσης εν τή πολιορκία καϊ άμα 
απορία τών επιτηδείων έπιέσ&ησαν. άλλει Χοριήνης ές 5 
δ ίμην ον σιτία εφη δώσειν τή στρατιά καϊ εδωκε σίτον τε 
καϊ οίνον τών έν τη πέτρα απολύτων κρέα τε ταριχηρα 
κατά σκηνήν. καϊ ταντα δούς ουκ εφασκεν αναλώσαι τών 
παρεσκευασμένων ές τήν πολιορκίαν ονδέ τήν δεκάτην 
μοίραν, εν&εν έν τιμή μάλλον τι Αλεξάνδρω ήν ώς ον 10 
προς βίαν μάλλον ή κατά γνώμην ένδούς τήν πέτραν.

22 Ταντα δέ καταπραξάμενος Αλέξανδρος αντός μέν ές 
Βάκτρα ήει' Κράτερον δέ τών εταίρων ιππέας έχοντα 
έξακοσίους καϊ τών πεζών τήν τε αντον τάξιν και τήν 
Πολνσπέρχοντος καϊ Αττάλου και τήν Αλκέτα έπι Κα- 15 
τάνην τε καϊ Ανστάνην εκπέμπει, οϊ δή μόνοι ετι νπε-

2 λείποντο έν τή Παραιτακηνών χώρα άφεστηκότες. καϊ 
μάχης γενομένης πρός αυτούς καρτεράς νικώσιν οϊ άμφϊ 
Κράτερον τή μάχη * καϊ Κατάνης μέν άπο&νήσκει αντοΰ 
μαχόμενος, Ανστάνης δέ ξνλληφ&εϊς άνήχ&η παρ  Αλέξ- 20 
ανδρον * τών δέ ξνν αυτοίς βαρβάρων ιππείς μέν άπέ- 
ΰανον ές εκατόν καϊ είκοσι, πεζοί δέ άμφϊ τονς χιλίονς 
πεντακοσίονς. ταντα δέ ώς έπράχ&η τοίς άμφϊ Κράτε
ρον, καϊ οντοι ές Βάκτρα ήεσαν. καϊ έν Βάκτροις τό 
άμφι Καλλισ&ένην τε καϊ τονς παίδας πάθημα Αλεξάν- 25 
δρω ξυνηνέχ&η.

1

3 Εκ Βάκτρων δέ έξήκοντος ήδη τον ήρος άναλαβών 
την στρατιάν προνχώρει ώς έπϊ Ινδούς, Αμύνταν άπολι- 
πών εν τή χώρα τών Βακτρίων και ξνν αντώ ιππέας μέν

4 τρισχιλίονς καϊ πεντακοσίονς, πεζούς δέ μνρίονς. υπέρ- 30 
βαλών δέ τόν Καύκασον έν δέκα ήμέραις άφίκετο ές Αλεξ
άνδρειαν πόλιν, τήν κτισ&είσαν έν Παραπαμισάδαις ότε 
το πρώτον επι Βάκτρων εστελλετο, και τον μέν ύπαρχον 
όστις αντώ έπϊ τής πόλεως τότε έτάχ&η παραλύει τής

10 τι Κγ. : τώ. — 24 ίίισαν Raplielius: ήσαρ.
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αρχής, οτι. ον καλώς έξηγεΐσθαι έ’δοξε' προσκ.ατοικίσας 5 
όέ ζα« άλλους των περίοικων τε κ.αϊ οσοι των στρατιω
τών απόμαχοι ήσαν ές την Αλεξάνδρειαν, Νικάνορα μέν, 
ένα τών εταίρων, την πόλιν αυτήν κοσμειν έκέλευσε' σα-

5 τράπην δέ Τνριάσπην κατέστησε της τε χώρας της Πα- 
ραπαμισαδών καί της άλλης εστε επί τόν Κωφήνα ποταμόν, 
άφικόμενος δέ ές Νίκαιαν πόλιν καϊ τή Α&ηνα θύσας 6 
προυχώρει ώς επί τόν Κωφηνα, προπέμψας κήρνκα ώς 
Ταξίλην τε καϊ τονς επί τάδε τον ’ίνδον ποταμοί), κελεύ-

10 σας απαντάν όπως άν έκάστοις προχωρή. καϊ Ταξίλης 
τε καϊ οί άλλοι έπαρχοι άπήντων, δώρα τά μέγιστα παρ’ 
Ινδούς νομιζόμενα κομίξοντες, καί τονς ελέφαντας δώσειν 
εφασκον τοίς παρά σφίσιν όντας, αριθμόν ές πέντε καί 
είκ.οσιν.

15 ’Ένθα δή διελών τήν στρατιάν Ηφαιστίωνα μέν καϊ 7 
Περδίκκαν εκπέμπει ές τήν Πενκελαώτιν χώραν ώς επί 
τόν ’ίνδόν ποταμόν, έχοντας τήν τε Γοργίον τάξιν και 
Κλείτον καϊ Μελεάγρου καί τών εταίρων ιππέων τοίς 
ήμίσεας καί τονς μισθοφόρους ιππέας ξνμπαντας, προσ-

20 τάξας τά τε κατά τήν οδόν χωρία ή βία έξαιρεϊν ή ομο
λογία παρίστασ&αι' καϊ επί τόν ’ίνδόν ποταμόν άφικο- 
μένονς παρασκευάξειν όσα ές τήν διάβασιν τον ποταμού 
ξνμφορα. ξνν τούτοις δέ καϊ Ταξίλης καϊ οϊ άλλοι έπαρ
χοι στέλλονται. καί οντοι ώς άφίκοντο πρός τόν ’ίνδόν 8

25 ποταμόν, έπρασσον όσα έξ Αλεξάνδρου ήν τεταγμένα. 
Αστης δέ ό τής Πευκελαώτιδος χώρας έπαρχος νεωτερί- 
σας αυτός τε απόλλυται καϊ, τήν πόλιν προσαπώλεσεν ές 
ήντινα ξυμπεφεύγει. έξεϊλον γάρ αυτήν έν τριάκοντα 
ήμέραις προσκαθήμενοι οϊ ξνν Ηφαιστ ίωνι. καϊ αυτός

30 μεν Αστης αποθνήσκει, τής πόλεως δέ έτάχθη έπιμε- 
λεϊσθαι Σαγγαϊος, ος ετι πρόσθεν πεφευγώςΑστην παρά 
Ταξίλην ηυτομολήκει' καί τούτο ήν αυτώ τό πιστόν πρός 
Αλέξανδρον.

Αλέξανδρος δέ, άγων τούς ύπασπιστάς καϊ τών έταί- 23 
35 ρων ιππέων όσοι μή ξνν Ηφαιστ ίωνι έτετάχατο καϊ τών 

π εξεταίρων καλούμενων τάς τάξεις καϊ τοίς τοξότας καϊ
Arrianus. 11
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τονςΑγριανας χαί τούς ίππα/.οντιστός, προύχώρει ες την
2 Ασπασιών τε χαϊ Γονραίων χωράν χαί Ασσαχηνών. πο

ρευτείς δέ παρά τόν Χόην χ.αλούμενον ποταμόν ορεινήν 
τε οδόν ν.αι τραχεΐαν ν.αϊ τούτον διαβάς χαλεπώς, τών μεν 
πεζών τό πλήθος βάδην επεσ&αί οϊ έχέλενσεν, αυτός δέ 5 
άναλαβών τονς ιππίας ξύμπαντας ν.αι τών πεζών τών 
Μαν.εδόνων ές δχταχοσίονς έπιβιβάσας τών ϊππων ξνν 
ταϊς άσπίσι ταΐς πεζιν.αΐς σπονδή ηγεν, ότι τονς ταύτη 
οιχοΰντας βαρβάρους ξυμπεφενγέναι ες τε τά ορη τά ν.ατά 
την χώραν έξηγγέλλετο αύτψ ν.αι ες τάς πόλεις όσαι 10

3 όχνραι αϊτών ες το άπομάχεσ&αι. ν.αι τούτων τη πρώτη 
ζαά’ οδόν πόλει ιονισμένη προσβαλών τονς μεν προ της 
πόλεως τεταγμένους ας ειχεν έξ έφόδου έτρέψατο ν.αι ν.ατ- 
έν.λεισεν ές την πόλιν' αντός δέ τιτρώσζ.εται βέλει διά 
τοΰ έλώρα/.ος ες τόν ώμον: τό δε τραύμα ον χαλεπόν αντφ 15 
έγένετο ’ ό γάρ &ώραξ έσχε τό μη ον διαμπάξ διά τοΰ 
ώμου ελ&εΐν τό βέλος' ν.αϊ Πτολεμαίος ό Λάγου έτρώ&η 
ν.αι Λεοννάτος.

4 Τότε μέν δη ϊνα έπιμαγώτατον τοΰ τείχους έφαίνετο 
έστρατοπεδεύσατο πρός τη πόλει' τη δέ υστεραία υπό 20 
την εω, διπλοΰν γάρ τείχος περιεβέβλητο τη πόλει, ές 
μέν τό πρώτον, άτε ούν. ά/.ριβώς τετειχισμένον, ού χαλε
πώς έβιάσαντο οϊ Μαχεδόνες' πρός δέ τώ δεντέρω ολίγον 
άντισγόντες οί βάρβαροι, ώς αϊ τε ν.λίμαν.ες προσέ/.ειντο 
ηδη ν.αι υπό τών βελών πάντο&εν έτιτρώσν.οντο οί προ- 25 
μαγεμένοι, ονν. έμειναν, άλλά ν.ατά τάς πύλας ώς έπϊ τά

5 όρη έχπίπτουσιν έν. της πόλεως. ν.αϊ τούτων οί μέν έν 
τη φυγή άπο&νήσ/.ουσιν' όσους δέ ζώντας έλαβον αυτών, 
ξύμπαντας απον.τείνονσιν οί -Παχεδόνες, ότι έτρώ^η υπ? 
αυτών Αλέξανδρος δργιζόμενοι' οί πολλοί δέ ές τά όρη, 30 
ότι ου μα/.ράν της πόλεως τά όρη ην, άπέφνγον. την 
πόλιν δέ ν.ατασν.άψας ές Λνδαν.α άλλην πόλιν ηγε. 
ταύτην δέ ομολογία ένδο^είσαν /.ατασχών Κράτερον μέν 
ξύν τοΐς άλλοις ηγεμόσι τών πεζών χαταλείπει αυτού

2 Ασπασιών Gr.: Τοπίων. — Γονραίων Gr.: Θνραίων. __ 
σαχηνών hic et 30, 5 Ε.: ^Λρασάχων.
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έξαιρεϊν όσαι άν άλλαι πόλεις μη έκονσαι προσχωρώσι 
καϊ τά κατά την χώραν όπως ξνμφορώτατον ές τά παρ
όντα κοσμεϊν.

Αντός δέ, άγων τονς νπασπιστάς τε καί τονς τοξό- 24 
5 τας καϊ τονς Αγριάνας καϊ την Κοίνον τε ν.αϊ Αττάλον 

τάξιν καί τών ιππέων τό άγημα καϊ τών άλλων εταίρων 
ές τέσσαρας μάλιστα ίππαρχίας καϊ τών ίπποτοξοτών 
τονς ημίσεας, ώς έπί τόν ποταμόν τόν Ενάσπλα προν- 
χώρει, ένα ό τών Ασπασιών ύπαρχος ήν’ καί διελΰών 

10 πολλήν οδόν δεντεραϊος άφίκετο πρός την πόλιν. οι δέ 2 
βάρβαροι προσάγοντα αίσΟόμενοι Αλέξανδρον έμπρήσαν- 
τες την πόλιν εφευγον πρός τά όρη. οί δέ άμφ3 Αλέξ
ανδρον είχοντο τών φενγόντων εστε έπϊ τά όρη, καί 
φόνος πολνς γίγνεται τών βαρβάρων, πριν ές τάς δυσχω- 

15 ρίας φ&άσαι άπελ&όντας.
Τόν δέ ηγεμόνα αντόν τών ταντη Ενδών Πτολεμαίος 3 

ό Αάγον πρός τινι ηδη γηλόφω κατιδών οντα καϊ τών 
υπασπιστών εστιν ονς άμφ3 αντόν ξνν πολν έλάττοσιν 
αντός ών όμως έδίωκεν ετι έκ τον έππον ’ ώς δέ χαλεπός 

20 ό γήλοφος τώ ιππω άναδραμείν ήν, τούτον μέν αντον 
καταλείπει, παραδονς τινι τών υπασπιστών άγειν’ αυτός 
δέ ώς είχε πεζός τώ 3[νδώ είπεχο. ό δέ ώς πελάζοντα 4 
ηδη κατεΊδε τόν Πτολεμαίον, αντός τε μεταβάλλει ές 
τουμπαλιν καϊ οί νπασπισταϊ ξνν αντώ. καϊ ό μέν 3[νδός 

25 τον Πτολεμαίον διά τον όλώρακος παίει έκ χειρός ές τό 
στήθος ξνστώ μακρώ, καϊ ό Όώραξ έσχε τήν πληγήν’ 
Πτολεμαίος δέ τόν μηρόν διαμπάξ βαλών τον 31νδον κα
ταβάλλει τε καϊ σκνλενει αντόν. ώς δέ τόν ηγεμόνα σφών 5 
κείμενον οϊ άμφ3 αντόν είδον, οντοι μέν ονκ.έτι εμενον' 

30 οί δέ έκ τών ορών αιρόμενον τόν νεκρόν τον υπάρχου 
ιδόντες πρός τών πολεμίων ήλγησάν τε καϊ καταδραμόντες 
ξννάπτονσιν έπ3 αντώ μάχην καρτεράν πρός τώ γηλόφω. 
ήδη γάρ καϊ Αλέξανδρος έχων τονς από τών ίππων κα- 
ταβεβηκότας πεζούς πρός τώ γηλόφω ήν. καϊ ουτοι έπι-

8 Ευάοπ’λα (vel Ενας πολεω?)] Χοάοτιην Kiepertus.
11*
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γενόμενοι μόγις έξέωσαν τονς ’ίνόονς ές τά όρη και τον 
νεκρόν έκράτησαν.

6 Ύπερβαλών όέ τά όρη Αλέξανόρος ες πόλιν κατήλ&εν 
ή ονομα ήν Αριγαίον · καϊ ταύτην καταλαμβάνει έμπεπρη- 
σμένην νπο τών ένοικουντων και τονς avt) ρωπονς πεερευ- 5 
γάτας. ενταν&α όε άερίκοντο αντί# καϊ οι αμερι Κράτερον 
ξνν τή στρατιά, πεπραγμένων σερίσι ξυμπάντων οσα υπό

7 τον βασιλέως έτέτακτο. ταντην μέν όή την πόλιν, ότι έν 
επίκαιρε# χωρίο# έόόκει οόκεϊσ&αι, έκτειχίσαι τε προστάσ- 
σει Κρατέρι# και ξννοικίσαι ές αντην τονς τε προσχωρους ιο 
όσοι έ&ελονταί καί εί όή τινες απόμαχοι τής στρατιάς, 
αντός όέ προυγώρει ϊνα ξνμπεερενγέναι έπυν&άνετο τονς 
πολλούς τών ταύτη βαρβάριον. έλ&ών όέ πρός τι όρος 
κατεστρατοπέόενσεν νπο ταίς υπωρείαις τον ορούς.

8 Καί έν τούτω Πτολεμαίος ό Λόχον έκπεμφ&εϊς μέν 15 
νπο Αλέξανόρον ές προνομήν, προελ&ών όέ προσωτέρω 
αντός ξνν ολίγοις ώς ές κατασκοπήν, απαγγέλλει Αλεξάν- 
όρε# πνρά κατιόεϊΡ τών βαρβάρων πλείονα η έν τι# Αλεξ-

9 άνόρον στρατοπέόε#. καί Αλέξανόρος τώ) μέν πλήΰει 
τών πυρών ηπίστησεν' είναι όέ τι ξννεστηκός τών ταύτη 20 
βαρβάρων αίσ&όμενος μέρος μέν τής στρατιάς αντον κα
ταλείπει πρός τώ όρει ως έίχον έστρατοπεόενμένονς' 
αντός όέ άναλαβώυν όσοι άποχρώντες ές τά άπηγγελμένα 
έεραίνοντο, ως πλησίον ήόη άερεώρων τά πνρά, τριχή όια-

10 νέμει τήν στρατιάν, καϊ τώ μέν ένί επέταξε Λεοννάτον 25 
τόν σωματοερύλακα, ξυντάξας αυτί# τήν τε Αττάλου καί 
τήν Βαλάκρου τάξιν τήν όευτέραν όέ μοίραν Πτολεμαίι# 
τφ Λαγόν αγειν εόωκε, τών τε υπασπιστών τών βασιλι- 
κών τό τρίτον μέρος καί τήν Φιλίππου καί Φιλώτα τάξιν 
καϊ όνο χιλιαρχίας τών τοξοτών καί τονς Αγριάνας καί 30 
τών ιππέων τονς ημισεας' την όε τρίτην μοίραν αντός 
ηγεν ϊνα οϊ πλεϊστοι τών βαρβάρων έεραίνοντο.

25 Οί όέ ώς ησ&οντο προσάγοντας τονς Μακεόόνας, 
κατεϊχον γάρ χωρία νπερόέξια, τώ τε πλή&ει σερών &αρ- 
σήσαντες καϊ τών Μακεόόνων, ότι ολίγοι έεραίνοντο κα- 35 
ταερρονήσαντες ές τό πεόίον ύποκατέβησαν · καί μάχη
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γίγνεται χαρτερά. αλλά τούτους μέν ού ξνν πόνω ένίχα 
'Αλέξανδρος' οϊ δέ άμφϊ Πτολεμαίον ουχ έν τώ όμαλώ 2 
παρετάξαντο, αλλά γήλοφον γάρ χατείχον οί βάρβαροι, 
δρ&ίους ποιήσας τους λόχους Πτολεμαίος προσήγεν ηπερ 

5 έπιμαχώτατον τοΰ λόφου έφαίνετο, ού πάντη τόν λόφον
■χυκλωσάμένος, αλλ άπολιπών, ει φεύγειν έ&έλοιεν οϊ 
βάρβαροι, χώραν αυτοις ές τήν φυγήν. ν.αϊ γίγνεται χαϊ 3 
τούτοις μάχη χαρτερά, τοΰ χωρίου τή χαλεπότητ ι χαϊ ότι 
ου χατά τους άλλους τούς ταύτη βαρβάρους οί 'Ινδοί, 

10 αλλά πολύ δή τι αλχιμώτατοι τών προσχώρων εισίν.
έξιόσ&ησαν δέ χαί ούτοι άπό τοΰ όρους υπό τών Μαχε- 
δόνων' χαϊ οί αμφί Αεοννάτον τή τρίτη μοίρα τής στρα
τιάς ωσαύτως επραξαν' ένίχων γάρ χαί ούτοι τούς χατά 
σφάς. χαϊ λέγει Πτολεμαίος άν&ρώπους μέν ληφ&ήναι 4 

15 τούς πάντας υπέρ τετραχισμυρίους, βοών δέ υπέρ τάς
τρεις χαϊ εϊχοσι μυριάδας’ χαί τούτων τάς χαλλίστας έπι- 
λεξάμενον Αλέξανδρον, ότι διαφέρουσαι αυτώ χάλλει τε 
χαί μεγέ&ει έφαίυοντο, πέμψαι έ&έλειν ές Μακεδονίαν 
έργάζεσ&αι τήν χώραν.

20 Έντεΰ&εν έπϊ τήν τών Ασσαχηνών χώραν ήγεν’ τού- 5 
τους γάρ έξηγγέλλετο παρεσχευάσ&αι ώς μαχουμένους, 
ιππέας μέν ές δισμυρίους έχοντας, πεζούς δέ υπέρ τούς 
τρισμυρίους, τριάκοντα δέ έλέφαντας. Κράτερος μέν δή, 
έχτετειχιχώς ήδη τήν πόλιν έφ ής τώ οίχισμω χατελέ-

25 λειπτο, τούς τε βαρύτερου ώπλισμένους τής στρατιάς 
'Αλεξάνδρω ήγεν χαί τάς μηχανάς, ε'ί που πολιορχίας δεή- 
σειεν. αυτός δέ 'Αλέξανδρος, τούς τε εταίρους ιππέας 6 
άγωυ χαί τούς ιππακοντιστάς χαί τήν Κοινού χαι Πολυ- 
σπέρχοντος τάξιν χαί τούς 'Αγριάυας τούς χιλίους χαι

30 τούς τοξότας, ήει ώς έπϊ τούς Άσσαχηνούς’ ήγε δέ διά 
τής Γουραίων χώρας, χαί τόν ποταμόν τόν επώνυμου Ί 
τής χώρας τόν ΓουραΊον χαλεπώς διέβη, διά βα&ύτητά 
τε χαϊ ότι οξύς ό ρους ήν αύτώ χαϊ οί λΐίίοι στρογγύλοι 
έν τώ ποταμώ όντες σφαλεροί τοΐς έπιβαίνουσιν έγίγνοντο.

4 ποιήσας S.: ποιήσαντες. 
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οι δέ βάβαροι ώς προσάγοντα ήσ&οντο Αλέξανδρον, 
ά&ρόοι μεν ές μάχην καταστήναι ουζ έτόλμησαν’ διαλν- 
&έντες δέ ώς έκαστοι κατά πόλεις ταντας έπενόουν απο- 
μαχόμενοι διασώςειν.

26 Καϊ Αλέξανδρος πρώτα μέν έπι Μάσσαγα ηγε, την 5 
μεγίστην τών ταντη πόλεων. ως δε προσήγεν ηδη τοϊς 
τείχεσι, ΙΙαρρήσαντες οί βάρβαροι τοϊς μισ&οιρόροις τοϊς 
έκ τών πρόσω Ινδών, ήσαν γάρ οντοι ές έπτακισχιλίους, 
ώς στρατοπεδενομένους ειδον τονς Μακεδόνας, δρόμω

2 έπ αντονς ήεσαν. καϊ Αλέξανδρος ίδών πλησίον τής ίο 
πόλεως έσομένην τήν μάχην, προσωτέρω έκκαλέσασ&αι 
αντονς βονλη&είς τών τειχών, ώς ει τροπή γίγνοιτο, έγί- 
νωσκε γάρ έσομένην, μή δι ολίγον ές τήν πόλιν κατα- 
ιρνγόντες ενμαρώς διασώζοιντο, ώς έκ&έοντας είδε τονς 
βαρβάρους, μεταβαλλομένους κελεύει τονς Μακεδόνας 15 
όπίσω άποχωρεϊν ώς πρός γήλοφόν τινα, άπέχοντα άπό 
τον χωρίον ‘ΐναπερ στρατοπεδενειν έγνώκει επτά που

3 μάλιστα σταδίονς. ν.αϊ οι πολέμιοι άνα&αρσήσαντες, ώς 
έγκεκλικότων ήδη τών Μακεδόνων, δρόμφ τε και ξνν ον- 
δενϊ κόσμω έιρέροντο ές αντονς. ώς δέ έξικνεϊτο ήδη τά 20 
τοξενματα, ένταν&α Αλέξανδρος άπό ξνν&ήματος έπι- 
στρέψας ές αντονς τήν ιράλαγγα δρόμω άντεπήγε. πρώ
τοι δέ οί ίππακοντισταί τε αντώ και οι Αγριάνες και 
οί τοξόται έκδραμόντες ξυνέμιξαν τοϊς βαρβάροις · αντός

4 δέ τήν ιράλαγγα έν τάξει ήγεν. οί δέ Ινδοί τώ τε πα- 25 
ραλογω έκπλαγέντες καί άμα έν χερσϊ γεγενημένης τής 
μάχης έγκλίναντες εφενγον ές τήν πόλιν. καϊ άπέ&ανον 
μέν αυτών άμφϊ τους διακοσίους, οί δέ λοιποί ές τά τείχη 
κατεκλεισ&ησαν. καί Αλέξανδρος προσήγε τώ τείχει τήν 
ιράλαγγα, και εντεν&εν τοξεύεται μέν άπό τον τείχους ές 30

5 το σιρνρον ου χαλεπώς. επαγαγων δέ τάς μηχανάς τή 
υστεραία τών μέν τειχών τι ενμαρώς κατέσεισε’ βιαζομέ- 
νονς δε ταντη τονς Μακεδόνας η παρέρρηκτο τον τείχονς 
ονκ ατόλμως οί Ινδοί ήμννοντο, ώστε ταντη μέν τή ημέρα

8 πρόσω] πρός 'έω Kr. cl. 5, 3, 3. 27, 7. — ουτοι Kr · armi
30 ιντιΰ^] Ινταΰ&α S.



ΑΝΑΒΑ2ΙΣ. 4, 26. 167

5

10

15

20

25

30

άνεκαλέσατο τήν στρατιάν, τή δε υστεραία των τε Μα
κεδόνων αυτών η προσβολή καρτερωτέρα έγίγνετο καί 
πύργος έπήχ&η ξύλινος τοϊς τείχεσιν, ό&εν έκτοξεύσαντες 
οί τοξόται καί βέλη άπό μηχανών άφιέμενα ανέστελλον 
έπϊ πολύ τούς "Ινδούς. άλλύ ουδ" ώς βιάσασ&αι εϊσω του 
τείχους οϊοί τε έγένοντο.

Τή δέ τρίτη προσαγαγών αύ&ις τήν φάλαγγα καϊ 6 
άπό μηχανής γέφυραν έπιβαλών του τείχους ή παρερρω- 
γός ήν, ταύτη έπήγε τούς ύπασπιστάς, οϊπερ αυτώ καί 
Τύρον ωσαύτως έξεΐλον. πολλών δέ υπό προ&υμίας 
ώ&ουμένων άχ&ος λαβούσα μεϊζον ή γέφυρα κατερράγη 
καί πίπτουσι ξύν αυτή οι Μακεδόνες. οί δέ βάρβαροι 7 
ιδόντες τό γιγνόμενον λί&οις τε ξύν βοή άπό τών τειχών 
καϊ τοξεύμασι καϊ άλλο) ότφ τις μετά χεϊρας εχων έτύγ- 
γανεν ή ότω τις έν τώ τότε ελαβεν έξηκόντιζον ές τούς 
Μακεδόνας' οί δέ καϊ κατά ύλύρας, αϊτινες αυτοϊς κατά 
τά μεσοπύργια μικραί ήσαν, έκ&έοντες έκ χειρός επαιον 
τεταραγμένους.

Αλέξανδρος δέ πέμπει Αλκέταν ξύν τή αύτού τάξει 27 
τούς τε κατατετρωμένους άναλαβεϊν καϊ όσοι προσεμά- 
χοντο έπανακαλέσασ&αι ώς έπϊ τό στρατόπεδον. καϊ τή 
τέταρτη ωσαύτως επ’ άλλης μηχανής άλλη έπιβάύλρα 
αυτώ προσήγετο πρός τό τείχος.

Καί οί "Ινδοί, έως μέν αυτοϊς ό ήγεμών τού χωρίου 2 
περιήν, άπεμάχοντο καρτερώς' ώς δέ βέλει άπό μηχανής 
τυπείς αποθνήσκει έκεϊνος, αυτών τε οί μέν τινες πε- 
πτωκότες έν τή ξυνεχεϊ πολιορκία, οί δέ πολλοί τραυμα- 
τίαι τε καϊ απόμαχοι ήσαν, έπεκηρυκεύοντο πρός Αλέξ
ανδρον. τώ δέ άσμένω γίνεται άνδρας αγαθούς διασώσαι · 3 
καϊ ξυμβαίνει έπϊ τάδε Αλέξανδρος τοϊς μισθοφόροις 
"Ινδοϊς ώς καταταχθέντας ές τήν άλλην στρατιάν ξύν αυτώ 
στρατεύεσθαι. οί μέν δή έξήλθον ξύν τοϊς όπλοις, καϊ 
κατεστρατοπέδευσαν κατά σφάς έπϊ γηλόφο) ός ήν άντί- 
πορος τού τών Μακεδόνων στρατοπέδου, νυκτος δέ έπε-

24 ιως Kr.: τέως. — 31 καταταχθέντας Ε.: καταταχθίντες. — 
33 άντίπορος Schneiderus: αντίρροπος.
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νόονν δρασμώ διαχρησάμενοι ές τά σφέτερα ή&η απανα- 
στηναι, ονν. έ&έλοντες εναντία αίρεσ&αι τοΐς άλλοις Ινδοίς

4 όπλα. καϊ ταντα ώς έξηγγέλ&η Αλεξάνδρω, περιστήσας 
της νυκτός τω γηλόφφ την στρατιάν πάσαν κατακόιττει 
τονς "Ινδούς εν μέσφ απολαβών, την τε πόλιν αίρει κατά 5 
κράτος, έρημω&εΐσαν τών προμαχομένων, καί την μητέρα 
την "Ασσακήνου και την παίδα ελαβεν. απέ&ανον δέ έν 
τη πάση πολιορκία τών ξνν "Αλεξάνδρω ές πέντε καί 
είκοσιν.

5 "Βν&εν δέ Κοίνον μέν ώς έπί Βάζιρα έκπέμπει, γνώ- ίο 
μην ϊτοιησάμενος ότι μαΰόντες τών Μασσάγων την άλω- 
σιν ένδώσονσι σφάς αυτούς, "Ατταλον δέ καί Αλκέταν 
καί Αημήτριον τον ίππάρχην έπϊ Ώρα στέλλει, άλλην 
πόλιν, παραγγείλας περιτειχίζειν την πόλιν έστ άν άφί-

6 κηται αντός. καϊ γίγνεται εκδρομή τών έκ της πόλεως 15 
έπί τονς άμιρί "Αλκέταν. ον χαλεπώς δέ τρεψάμενοι αν
τονς οί Μακεδόνες είσω τον τείγ^ους ές την πόλιν άπο- 
στρέφουσι. καϊ Κοίνφ ον προχωρεί τά έν τοίς Βαζίροις, 
αλλά πιστεύοντες γάρ τον χωρίον τη όχυρότητι, οτι νπερ- 
ύψηλόν τε ην καϊ πάντη ακριβώς τετειχισμένον, ούδέν 20 
ξνμβατικδν ένεδίδοσαν.

Ί Ταντα μα&ών "Αλέξανδρος ώρμητο μέν ώς έπί Βά
ζιρα’ γνονς δέ οτι τών προσοίκων τινές βαρβάρων παρ- 
ιέναι ές τά Ώρα την πόλιν λα&όντες μέλλονσι, πρός 
Αβισάρου έπϊ τώδε έσταλμένοι, έπϊ τά Ώρα πρώτον 25 
ηγε’ Κοίνον δέ έπιτειχίσαι τη πόλει τών Βαζιρέων καρ
τεράν τι χωρίον προσέταξε, καϊ έν τούτω ιρνλακην κατα- 
λιποντα αποχρώσαν, ώς μη άδεια ειη τοΐς έν τη πόλει 
χρησ&αι τη χωρά, αντόν άγοντα της στρατιάς την λοιπήν

8 παρ αντόν ιέναι. οι δε εκ τών Βαζίρων ώς ειδον άπι- 30 
όντα ξνν τώ πλείστφ της στρατιάς τόν Κοίνον, κατα- 
ιρρονησαντες τών ώίακεδόνων, ως ον γενομένων άν σερισιν 
αξιομάχων, έπεκ&έονσιν ές τό πεδίον καϊ γίγνεται αϊ
τών μάχη καρτερά, καί έν ταύτη πίπτονσι μέν τών βαο-

2 αΐρισΟαι Locella; αίριΐσ&αι. — 11 Μασσάχωρ Schm. ; Μασσα- 
χηνών. — 20 Βαζιρίων Κγ. : Βαζίρων.
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βάρων ές πεντακοσίονς, ζώντες δέ ελήφθησαν νπέρ τονς 
έβδομίγκοντα' οί δέ λοιποί ες την πόλιν ξνμφνγόντες βε- 
βαιότερον ηδη εϊργοντο της χώρας νπό τών έκ τον έπι- 
τειχίσματος. καί Ήλεξάνδρφ δε τών Ώρων η πολιορκία 9 

5 ον χαλεπή έγένετο, άλλ1 ευθνς έξ έφοδον προσβαλών τοίς 
τείχεσι της πόλεως έκράτησε, καϊ τονς ελέφαντας τονς 
έγκαταλειφθέντας ελαβε.

Καί ταντα οί έν τοίς Βαξίροις ώς έμαθον, άπογνόν- 28 
τες τά σφέτερα ιτράγματα άμφϊ μέσας νύκτας την πόλιν 

10 έκλείπονσιν, εφυγον δέ ές την πέτραν, ιυς δέ καϊ οί άλ
λοι βάρβαροι έπρατταν’ άπολιπόντες τάς πόλεις ξύμπαν- 
τες εφενγον ές την πέτραν την έν τή χώρα την Ήορνον 
καλονμένην. μέγα γάρ τι τοντο χρήμα πέτρας έν τή χώρα 
ταντη έστί, καϊ λόγος νπέρ αυτής κατέχει ονδέ Ήρακλεϊ 

15 τώ Ήιός άλωτόν γενέσθαι την πέτραν, εί μέν δη καϊ ές 2
Ινδούς άφίκετο ό Ηρακλής ό Θηβαίος η ό Τνριος η ό 
Ήίγύπτιος ές ουδέτερα εχω ισχνρίσασθαι' μάλλον δέ δοκ.ώ 
ότι ούκ άφίκετο, αλλά πάντα γάρ όσα χαλεπά οί άνθρω
ποι ές τοσόνδε άρα ανξονσιν αυτών την χαλεπότητα ώς 

20 καϊ τώ Ήρακλεϊ άν άπορα γενέσθαι μυθεύειν. καγώ 
νπέρ της πέτρας ταύτης ουτω γινώσκω, τόν Ήρακλέα ές 
κόμπον τοΰ λόγον έπιφημίζεσθαι. τόν μέν δή κύκλον της 3 
πέτρας λέγουσιν ές διακοσίους σταδίονς μάλιστα είναι, 
νψος δέ αντης, ΐναπερ χθαμαλώτατον, σταδίων ένδεκα, 

25 καϊ άνάβασιν χειροποίητον μίαν χαλεπήν' είναι δέ καί 
ύδωρ έν άκρα τή πέτρα πολν καί καθαρόν, πηγήν ανί- 
σχουσαν, ώς καϊ άπορρεϊν άπό τής πηγής νδωρ, καϊ ύλην 
καϊ γήν άγαθήν έργάσιμον όσην καϊ χιλίοις άνθρώποις 
άποχρώσαν άν είναι έργάζεσθαι.

30 Καϊ ταΰτα άκονοντα Ήλέξανδρον πόθος λαμβάνει 4 
έξελείν καϊ τοΰτο τό όρος, ονχ ήκιστα έπί τώ άμφϊ τόν 
Ήρακλέα μύθω πεφημισμένφ. τά μέν δή Ήρα καϊ τά 
Μάσσαγα φρούρια έποίησεν έπϊ τή χώρα’ τά Βάζιρα δέ 
πόλιν εξετείχισε. καί οί άμφϊ "Ηφαιστίωνά τε καί Περ-

2 έί την ηόλιν S.: tv τϊι ηόλιι. 
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δίκκαν αυτω άλλην πόλιν έκτειχίσαντες, Όροβάτις όνομα 
τή πόλει ήν, καϊ φρουράν καταλιπόντες, ώς επί τόν Ινδόν 
ποταμόν ήεσαν' ώς δέ αφικοντο, επρασσον ηδη οσα ες 
τό ξεΰξαι τόν ’Ινδόν νπο Αλέξανδρου ετέτακτο.

6 Αλέξανδρος δέ της μέν χώρας της έπϊ τάδε τον Ιν- 5 
δοΰ ποταμού σατράπην κατέστησε Νικάνορα τών εταίρων, 
αυτός δέ τά μέν πρώτα ώς έπϊ τόν Ινδόν ποταμόν ηγε, 
και πόλιν τε Πευκελαώτιν ον πόρρω τον Ίνδοΰ ωκισμένην 
ομολογία παρεστήσατο καϊ έν αυτή φρουράν καταστήσας 
τών Μακεδόνων καϊ Φίλιππον επί τή φρουρά ηγεμόνα, ίο 
ό δέ καϊ άλλα προσηγάγετο μικρά πολίσματα πρός τψ 

’ίνδφ ποταμώ ωκισμένα' ξυνείποντο δέ αντώ Κωφαίός
7 τε καϊ Ασσαγέτης οϊ ύπαρχοι της χώρας, άφικόμενος δέ 

ές Εμβόλιμα πόλιν, ή ξύνεγγυς της πέτρας τϊς Άόρνου 
ωκεϊτο, Κράτερον μέν ξύν μέρει της στρατιάς καταλείπει 15 
αντον, σίτον τε ές την πόλιν ώς πλεϊστον ξυνάγειν καϊ 
όσα άλλα ές χρόνιον τριβήν, ώς έντεΰ&εν δρμωμένους τους 
Μακεδόνας χρονίφ πολιορκία έκτρυχώσαι τους κατέχοντας

8 τήν πέτραν, εί μή έξ έφόδου ληφ&είη. αυτός δέ τονς 
τοξότας τε άναλαβών καί τους Αγριάνας καϊ τήν Κοινού 20 
τάξιν καϊ άπό τής άλλης φάλαγγος έπιλέξας τους κ.ουφο- 
τάτους τε καϊ άμα ευοπλοτάτους καϊ τών εταίρων ιππέων 
ές διακοσίους καϊ ίπποτοξότας ές εκατόν προσήγε τή πέ
τρα. καϊ ταύτη μέν τή ημέρα κατεστρατοπεδεύσατο ϊνα 
επιτήδειον αυτώ έφαίνετο ‘ τή δέ υστεραία ολίγον προελ- 25 
Ιλών ώς πρός τήν πέτραν αυ&ις έστρατοπεδεύσατο.

29 Καϊ έν τούτω ήκον παρ αυτόν τών προσχώρων τινές, 
σφάς τε αυτούς ένδιδόντες καϊ τγήσεσ&αι φάσκοντες ές 
τής πέτρας τό έπιμαχώτατον, όΐλεν ού χαλεπόν αυτώ 
εσεσ&αι έλεΐν τό χωρίον. καϊ ξύν τούτοις πέμπει Πτολε- 30 
μαϊον τόν Λάγου τόν σωματοφύλακα, τούς τε Αγριάνας 
άγοντα καϊ τούς ψιλούς τούς άλλους καϊ τών υπασπιστών 
έπιλέκτους, προστάξας, έπειδάν καταλάβη τό χωρίον, κατ- 
έχειν μέν αυτό Ισχυρά φυλακή, οι δέ σημαίνειν οτι έχεται.

8 Πευχελαώτω Schm.: Πενκιλιώιιν. —28 ηγησια&αι Schneiderus: 
ηχησιισ&αι.
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zat Πτολεμαίος έλ&ών οδόν τραχεΐάν τε και δόσπορον 2 
λαν&άνει τονς βαρβάρους κατασχών τόν τόπον * και τούτον 
χάρακι εν κύκλιο καϊ τάφρω όχνρώσας πυρσόν αίρει από 
τοΰ ορούς εν&εν όφ&ήσεσ&αι ύπ" Αλεξάνδρον έμελλε.

5 καϊ ώφ&η τε άμα ή φλόξ καϊ Αλέξανδρος έπήγε τή 
υστεραία την στρατιάν * αμυνόμενων δέ των βαρβάρων 
ούδέν πλέον αυτω υπό δνσχωρίας έγίγνετο. ώς δέ Αλεξ- 3 
άνδρω άπορον την προσβολήν κατέμα&ον οί βάρβαροι, 
άναστρέψαντες τοις άμφ'ι Πτολεμαίον αντοϊ προσέβαλον;

10 καϊ γίνεται αντών τε καϊ τών Μακεδόνων μάχη καρτερά, 
τών μέν διασπάσαι τόν χάρακα σπονδήν ποιούμενων, τών 
"ίνδών, Πτολεμαίου δέ διαφυλάξαι τό χωρίον' καϊ μεΐον 
σχόντες οί βάρβαροι έν τώ άκροβολισμώ νυκτός έπιγενο- 
μενης άπεχώρησαν.

15 Αλέξανδρος δέ τών "Ινδών τινα τών αύτομόλων πι- 4 
στον τε άλλως καϊ τών χωρίων δαήμονα έπιλεξάμενος, 
πέμπει παρά Πτολεμαίον της νυκτός γράμματα φέροντα 
τόν "Ινδόν, ϊνα ένεγέγραπτο, έπειδάν αντός προσβάλη τή 
πέτρα, τον δέ έπιέναι τοΐς βαρβάροις κατά τό ορος, μηδέ

20 αγαπάν έν φυλακή εχοντα τό χωρίον, ώς άμφοτέρω&εν 
βαλλομένονς τους Ινδούς αμφιβόλους γίγνεσΟ-αι. και αύ- 5 
τός άμα τή ημέρα άρας έκ τοΰ στρατοπέδου προσήγε την 
στρατιάν κατά την πρόσβασιν ή Πτολεμαίος λα&ών άνέβη, 
γνώμην ποιούμενος ώς ει ταύτη βιασάμενος ξυμμίξει τοίς

25 άμφϊ Πτολεμαίον, ον χαλεπόν ετι έσόμενον αντώ τό έρ
γον. καϊ ξυνέβη όντως, έστε μέν γάρ έπι μεσημβρίαν 6 
ξυνειστήκει καρτερά μάχη τοΐς τε "ίνδοΐς καϊ τοΐς Μακε- 
δόσιν, τών μέν έκβιαζομένων ές τήν πρόσβασιν, τών δέ 
βαλλόντων ανιόντας’ ώς δέ ονκ άνίεσαν οί Μακεδόνες,

30 άλλοι έπ άλλοις έπιόντες, οί δέ πρόσ&εν αναπαυόμενοι, 
μόγις δή άμφϊ δειλήν έκράτησαν τής παρόδου καϊ ξυνέ- 
μιξαν τοΐς ξύν Πτολεμαίο). έκεΐ&εν δέ όμοΰ ήδη γενο- 
μένη ή στρατιά πάσα έπήγετο ανΟ-ις ώς έπ" ανιόν τήν

5 άμα] άραΊ S. — 9 προσέβαλαν S.: προσέβαλλαν. — 29 άνίεσαν 
Κγ. : άνβεσαν.
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πέτραν' άλλα γάρ έτι άπορος ήν αυτή ή προσβολή, 
ταντη μέν δή τή ημέρα τούτο τδ τέλος γίγνεται.

7 Ύπό δέ τήν εω παραγγέλνει στρατιώτη έζάστω ν.ό- 
πτειν χάρα/.ας ένατόν ζαώ άνδρα. ζαί ουτοι ζεζομμένοι 
ήσαν ζαί αυτός έγώννυεν άρξάμενος άπό τής /οροφής τοΰ 5 
λόφου ινα έστρατοπεδευν.ότες ήσαν ώς έπί τήν πέτραν 
χώμα μέγα, εν&εν τοξεύματά τε άν έξιζνεΐσ&αι ές τοίς 
προμαχομένους δυνατά αυτώ) έφαίνετο χαϊ από μηχανών 
βέλη άφιέμενα’ ζαί έχώννυον αυτώ πας τις αντιλαμβα- 
νόμενος τοΰ έργου' ζαί αντός έφειστήζει έλεατής ζαί έπαι- 10 
νέτης τοΰ ξυν προθυμία περαινομένου, ζολαστής δέ τοΰ 
έν τώ παραχρήμα έ/.λιποΰς.

30 Τή μέν δή πρώτη ημέρα ώς έπϊ στάδιον εχωσεν αυτώ 
ό στρατός, ές δέ τήν ύστεραίαν οϊ τε σφενδονήται σφεν- 
δονώντες ές τους Ινδούς έζ τοΰ ήδη ζεχωσμένου ζαί άπό 15 
τών μηχανών βέλη αφιέμενα ανέστελλε τών Ινδών τάς 
έζδρομάς τάς έπι τους χωννΰοντας. ζαί έχώννυτο αυτώ 
ές τρεις ημέρας ξυνεγώς τό χώμα, τή τέταρτη δέ βιασά- 
μενοι τών Μαζεδόνων ου πολλοί ζατέσχον ολίγον γήλοφον 
ισόπεδον τή πέτρα' ζαί Αλέξανδρος ουδέν τι έλινύων 20 
έπήγε τό χώμα, ξυνάψαι έ&έλων τό χωννΰμενον τφ γηλόφω 
οντινα οί ολίγοι αυτώ ήδη ζατεΐχον.

2 Οί δέ Ινδοί πρός τε τήν άδιήγητον τόλμαν τών ές 
τόν γήλοφον βιασαμένων Μαζεδόνων έζπλ.αγέντες ζαί τό 
χώμα ξυνάπτον ήδη όρώντες, τοΰ μέν άπομάχεσέλαι ετι 25 
απείχοντο' πέμψαντ-ες δέ ζήρυζα σφών παρ^ Αλέξανδρον 
έΟέλειν εφασζον ένδοΰναι τήν πέτραν, εϊ σφισι σπένδοιτο. 
γνώμην δέ έπεποίηντο έν τώ ετι διαμέλλοντι τών σπον
δών διαγαγόντες τήν ημέραν νυζτός ώς έζαστοι διασζε-

3 δάννυσ&αι έπί τά σφέτερα ή&η. ζαί τούτο ώς έπό&ετο 30 
Αλέξανδρος, ένδίδωσιν αυτοίς χρόνον τε ές τήν άποχώ- 
ρησιν ζαί τής φυλακής τήν ζύχλωσιν τήν πάντη άφελεϊν. 
ζαί αυτός έμενεν έστε ήρξαντο τής άποχωρήσεως' ν.αϊ έν 
τούτω άναλαβών τών σωματοφυλάζων ζαί τών υπασπι-

18 χύμα Ε.: χωρίον (χωρία).
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ατών ές έπταχοσίους χατά το έχλελειμμένον της πέτρας 
ανέρχεται ές αυτήν πρώτος, ν.αϊ οϊ ώΊαχεδόνες άλλος άλλη 
άνιμώντες αλλήλους άνήεσαν. χαϊ ούτοι έπϊ τούς άπο- 4 
χωρούντας τών βαρβάρων τραπόμενοι άπό ξυν&ήματος, 

5 πολλούς μέν αϊτών έν τή φυγή άπέχτειναν' οϊ όέ χαϊ 
πεφοβημένως άποχωρούντες χατά τών χρημνών ρίψαντες 
σφάς άπέέλανον. εϊχετό τε "Αλεξάνδρω ή πέτρα ή τώ 

‘Ηραχλεϊ άπορος γενομένη, χαϊ έ&υεν έπ αυτή "Αλέξαν
δρος χαϊ ν.ατεσχεΰασε φροΰριον, παραδούς 2ισιχόττω έπι-

10 μελεϊσ&αι τής φρουράς, δς έξ Ινδών μέν πάλαι ηυτομο- 
λήχει ές Βάχτρα παρά Βήσσον, "Αλεξάνδρου δέ χατασχόν- 
τος τήν χώραν τήν Βαχτρίαν ξυνεστράτευέ τε αυτώ χαί 
πιστός ές τά μάλιστα έφαίνετο.

"Αρας δ" έχ τής πέτρας ές τήν "Ασσαχηνών χώραν 5 
15 έμβάλλει. τόν γάρ αδελφόν τόν "Ασσαχηνού έξηγγέλλετο 

τούς τε έλέφαντας έχοντα χαϊ τών προσχώρων βαρβάρων 
πολλούς ξυμπεφευγέναι ές τά ταύτη όρη. χαϊ άφιχόμενος 
ές Αύρτα πόλιν τών μέν ένοιχούντων ούδένα χαταλαμ- 
βάνει ουδέ έν τή χώρα τή πρός τή πόλει' ές δέ τήν ύστε- 

20 ραίαν Νέαρχόν τε χαϊ "Αντίοχον τούς χιλιάρχους τών υπα
σπιστών έν.πέμπει' χαί Νεάρχω μέν τούς "Αγριάνας τούς ο 
ψιλούς άγειν "έδωχεν, "Αντιόχω δέ τήν τε αυτού χιλιαρ
χίαν χαϊ δύο έπϊ ταύτη άλλας. έστέλλοντο δέ τά τε 
χωρία χατοψόμενοι ν.αϊ εϊ πού τινας τών βαρβάρων 

25 ξυλλαβεϊν ές έλεγχον τών χατά τήν χώραν, τών τε άλλων
χαϊ μάλιστα δή τά άμφϊ τούς έλέφαντας έμελεν αυτω 
μα&εϊν.

Αυτός δέ ώς έπϊ τόν "Ινδόν ποταμόν ήδη ήγε, χαϊ 7 
ή στρατιά αυτώ αιδοποιεϊτο πρόσω ίούσα άπορα άλλως 

30 όντα τά ταύτη χωρία, ένταύ&α ξυλλαμβάνει ολίγους τών 
βαρβάρων, χαϊ παρά τούτων εμα&εν οτι οϊ μέν έν τή 
χώρα "Ινδοϊ παρά "Αβισάρη άποπεφευγότες είεν, τούς έλέ
φαντας δέ οτι αύτού χατέλιπον νέμεσΰαι πρός τω πο
ταμώ τώ "ίνδώ’ χαι τούτους ήγήσασ&αί οϊ τήν οδόν έχέ-

18 ίνοιχοΰντων Sch.: οιχονντων. — 32 Άβισάρυ Freinshemius: 
Βαζίσάΰρ.
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8 λευσεν ώς έπί τονς ελέφαντας. είσϊ δέ "Ινδών πολλοί 
κυνηγέται τών ελεφάντων, καϊ τούτους σπουδή αμφ αυ
τόν εϊχεν Αλέξανδρος, και τότε έ&ήρα ξύν τούτοις τούς 
ελέφαντας' καί δύο μέν αυτών άπόλλυνται ν.ατά κρημνού 
σφάς ρίψαντες έν τη διώξει, οϊ δέ άλλοι ξυλληφ&έντες 5 
εφερόν τε τούς άμβάτας ν.αι τη στρατιά ξυνετάσσοντο.

9 έπεϊ δέ ν.αϊ ύλη έργασίμω ένέτυχε παρά τόν ποταμόν, 
ν.αϊ αύτη έκόπη αυτώ υπό της στρατιάς καϊ ναύς έποί- 
ησαν. καϊ αύται κατά τόν "Ινδόν ποταμόν ηγοντο ώς επι 
την γέφυραν ηντινα Ηφαιστίων καί Περδίκκας αυτώ έξω- 10 
κοδομηκότες πάλαι ησαν.
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

3Εν δέ τη χώρα ταντη, ηντινα μεταξύ του τε Κω- 1 
φηνος καί τοΰ Ινδού ποταμού έπηλΟεν Αλέξανδρος, καί 
Νΰσαν πόλιν οικεΐσ&αι λέγουσι' τό δέ κτίσμα είναι Αιο- 
νύσου’ Αιόνυσον δέ κτίσαι την Νΰσαν έπεί τε Ινδούς 
έχειρώσατο, όστις δη ούτος ό Αιόνυσος ν.αϊ οπότε η ό&εν 
έπ3 Ινδούς έστράτευσεν · ου γαρ έχω σνμβαλεΐν εί ό Θη- 2 
βαΐος Αιόνυσος έκ Θηβών η έκ Τμώλου τοΰ Αυδίου όρ- 
μη&είς έπ3 Ινδούς ηκε στρατιάν άγων, τοσαΰτα μέν έ&νη 
μάχιμα καί άγνωστα τοΊς τότε'Έλλησιν έπελ&ών, ουδέν 
δέ άλλο αυτών ότι μη τό Ινδών βία χειρωσάμενος' πλήν 
γε δη ότι ουκ ακριβή εξεταστήν χρη είναι τών υπέρ τοΰ 
&είου έκ παλαιού μεμυ&ευμένων. τά γάρ τοι κατά τό 
είκος ξυντιϋέντι ου πιστά, έπειδάν τό ϋεϊόν τις προσ&η 
τφ λόγω, ου πάντη άπιστα (ραίνεται.

Ώς δέ έπέβη τη Νΰση Αλέξανδρος, εκπέμπουσι παρ3 3 
αυτόν οί Νυσαϊοι τόν κρατιστεύοντα σφών, όνομα δέ ην 
αυτφ Ακονφις, και ξύν αυτώ πρέσβεις τών δοκιμωτάτων 
τριάκοντα, δεησομένους Αλεξάνδρου άφεϊναι τώ λλεώ την 
πολιν. παρελλλείν τε δη ές την σκηνην την Αλεξάνδρου 4 
τούς πρέσβεις καί καταλαβεΐν κα&ήμενον κεκονιμένον έτι 
έκ της οδού ξύν τοίς όπλοις τοίς τε άλλοις καί τό κράνος

7 Διόνυσος Ε.: Διόνυσος ός.
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περικείμενον ν.αι τό δόρυ εχοντα’ &αμβήσαι τε ίδοντας 
την οψιν ν.αι πεσόντας ές γην έπϊ πολν σιγήν εχειν. ως 
δέ έξανέστησέ τε αντοίς 'Αλέξανδρος ν.αϊ Ααρρεΐν εν.έ- 
λευσε, τότε δη τόν Άν.ονφιν άρξάμενον λέγειν ώδε.

5 Ώ βασιλεν, δέονται σον Νυσαΐοι έάσαι σφάς έλεν&έ- 5 
ρους τε ν.αϊ αυτονόμους αίδοΐ τοΰ Α ιονυσου. Αιόνυσος 
γάρ επειδή γειρωσάμενος τό 'Ινδών έ&νος έπι θάλασσαν 
όπίσω κατήει την Ελληνικήν, έν. των απομάχων στρατιω
τών, οϊ δή ν.αϊ Βάν.γοι αντώ) ήσαν, κτίζει τήν πόλιν τήνδε 
μνημόσννον τής αντον πλάνης τε ναϊ νίκης τοΐς έπειτα 10 
έσόμενον, κα&άπερ ονν ν.αϊ συ αντός Αλεξάνδρειάν τε 
ενπισας τήν πρός Κανν.άσφ δρει ν.αϊ άλλην Αλεξάνδρειαν 
έν τή Αιγυπτίων γή, ν.αϊ άλλας πολλάς τας μέν εκτισας 
ήδη, τάς δέ ν.αϊ ν.τίσεις άνά χρόνον, οία δή πλείονα Αιο-

6 νόσον έργα άποδειξάμενος. Νΰσάν τε ονν έν.άλεσε τήν 15 
πόλιν ό Αιόνυσος έπϊ τής τροφού τής Ννσης ναϊ τήν 
χώραν Νυσαίαν’ τό δέ όρος ό τιπερ πλησίον έστι τής 
πόλεως ν.αι τοντο Μηρόν έπωνόμασε Αιόννσος, ότι δή 
ν.ατά τόν μν&ον έν μηρώ τω τον Αιός ηνξή&η. ν.αϊ έκ 
τούτον έλευ&έραν τε οίν.ονμεν τήν Ννσαν ν.αϊ αντοϊ αυτό- 20 
νομοί ν.αι έν ν.όσμφ πολιτενοντες’ τής δέ έκ Αιονόσον 
οικίσεως ν.αϊ τάδε σοι γενέσ&ω τεκμήριον’ ν.ιττός γάρ ονκ 
άλλη τής Ινδών γης φυόμενος παρ' ήμΐν φύεται.

2 Καϊ ταντα πάντα 'Αλεξάνδρω πρός έλυμον έγίγνετο 
αν.ούειν ν.αϊ ή&ελε πιστά είναι τά υπέρ τον Αιονόσον τής 25 
πλάνης μν&ευόμενα’ ν.αϊ ν.τίσμα είναι Αιοννσον τήν Νΰ- 
σαν ή&ελεν, ιός ήδη τε ήκειν αντός έν&α ήλ&ε Αιόννσος 
ναι επ' έκεΐν' άν έλ&εΐν Αιοννσον’ ονδ' άν Μαχεδόνας 
το πρόσιο απαξιώσαι συμπονεϊν οϊ έτι ν.ατά ξήλον τών

2 Αιονόσον έργων, ν.αι δίδωσιν έλευ&έρους τε είναι τονς 30 
οικήτορας τής Ννσης ν.αϊ αντονόμονς. ώς δέ ν.αϊ τούς 
νομονς έπύ&ετο αντών ν.αϊ ότι πρός τών αρίστων τό πο
λίτευμα έγεται, ταντά τε έπήνεσε ναϊ ήξίωσε τών τε 
ιππέων οί ξυμπέμψαι ές τριαν.οσίονς ν.αι τών προεστώτων

28 Ιν.ιϊνα άν Κγ. : txtiva.
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τον πολιτεύματος, ησαν όέ και αυτοί τριακόσιοι, εκατόν 
τονς άρίστονς έπιλεξαμένους' 3Ακουφιν όέ είναι τόν έπι- 
λεγόμενον, όντινα και ύπαρχον ττς χώρας της Ννσαίας 
κατέστησεν αντός. τόν όέ Ακουφιν ταντα άκονσαντα 3 

5 έπιμειόιάσαι λέγεται τώ λόγιο’ και Αλέξανόρον έρέσ&αι 
έφ3 ότφ έγέλασεν’ άποκρίνασ&αι ό3 Ακουφιν’ καϊ πώς 
αν, ώ βασιλεν, μια πόλις εκατόν άνόρών άγα&ών έρημω- 
&εϊσα έτι καλώς πολιτενοιτο; άλλα σύ, εϊ σοι μέλει Νυ- 
βαίων, τονς ιππέας μέν άγεσ&αι τονς τριακοσίους καϊ εί 

10 βούλει, έτι τούτων πλείονας’ άντϊ όέ τών εκατόν, ουστι- 
νας τούς άρίστονς έπιλέξαι σν κελεύεις, όιπλασίονς τών 
άλλων τών κακών άγεσ&αι, ένα σοι καϊ αύ&ις άφικομένω 
όενρο εν τώ αντώ τούτω κόσμω φανείη η πόλις, ταντα 4 
λέγοντα, λέγειν γάρ όόξαι φρόνιμα, πεϊσαι 3Αλέξανόρον.

15 καϊ τονς μέν ιππέας ξνμπέμπειν οϊ έκέλενσε, τονς όέ 
εκατόν τονς έπιλέκτονς μηκέτι αίτησαι, άλλα μηό3 άντ3 
αυτών άλλους’ τόν όέ παΐόα άρα τον Ακούφιος καϊ της 
■ΰνγατρός τόν πάιόα ξνμπέμψαι αντώ Ακουφιν.

Αλέξανόρον όέ πό&ος έλαβεν ιόεϊν τόν χώρον όπου 5 
20 τινά υπομνήματα τον Λιονύσον οι Νυσαϊοι εκόμπαξον. 

έλ&εϊν τε ές τό όρος τόν Μηρόν ξύν τοίς έταίροις τοίς 
ϊππεΰσι καϊ τώ πεζικώ άγηματι καϊ Ιόεϊν κισσόν τε άνά- 
πλεων καϊ όάφνης τό όρος καϊ άλση παντοϊα' και ιόεϊν 
σύσκιον, καϊ έληρας έν αιτώ είναι θηρίων παντοόαπών.

25 ζα< τούς Μακεόόνας ηόέως τόν κισσόν Ιόόντας, οία όη 6 
όιά μακρον όφ&έντα (ου γάρ είναι έν τη 3Ινόών χώρα 
κισσόν, ούόέ ϊναπερ αυτοϊς άμπελοι ησαν} στεφάνους 
σπουόη άπ3 αντον ποιέ σασ&αι και στεφανώσασ&αι ώς 
είχον έφυμνοΰντας τόν Αιόννσόν τε και τάς έπωννμίας

30 τον &εοΰ άνακαλονντας. 9ΰσαί τε αντον Αλέξανόρον τώ 
Αιονύσφ καϊ ευωχη&έναι όμον τοϊς έταίροις. οϊ όέ καϊ 7 
τάόε ανέγραφαν, ει όέ τω πιστά καί ταντα, πολλούς τών 
αμφ αντον τών ουκ ημελημένων Μακεόόνων τώ τε κισσώ

, 2 ίπιλιξαμίϊΌνς S.: ιπιλεξάμενος. — 28 καί ΰτεφανώΰαα&αι ως 
ειχον Vulcanius: ώς καϊ στεφανώσασ&αι ειχον.

Aminus. , ο 
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έστεφανωμένονς καϊ υπό τη κατακλησει τοΰ θεοΰ κατα- 
σχεθηναί τε πρός τοΰ Αιοννσον καϊ άνενάσαι τόν θεόν 
καί βακχεΰσαι.

3 Καί ταΰτα όπως τις έθέλει ύπολαβών άπιστείτω η 
πιστευέτω. ου γάρ εγωγε Ερατοσθενει τώ Κνρηναίω 5 
πάντη ξνμφέρομαι, ός λέγει πάντα όσα ές τό θε~ιον άνα- 
φέρεται έκ Μακεδόνων πρός χάριν την Αλεξάνδρου ες το

2 υπέρογκου έπιφημισθηναι. καϊ γάρ καϊ σπηλαιον λέγει 
Ιδόυτας έν Παραπαμισάδαις τους Μακεδόνας καί τινα 
μΰθον έπιχώριον άκούσαυτας η καϊ αυτους ξυνθέντας ίο 
φημίσαι ότι τοΰτο άρα ήν τον Προμηθέως τό άντρον, ϊνα 
έδέδετο, καϊ ό αετός ότι έκ.εϊσε έφοίτα δαισόμενος των 
σπλάγχνων τοΰ Προμηθέως, καϊ ό "Ηρακλής ότι έκεΐσε 
άφικόμενος τόν τε αετόν απέκτεινε καϊ τόν Προμηθέα τών

3 δεσμών απέλυσε, τόν δέ Καύκασον τό όρος έκ τον Πόν- 15 
του ές τά πρός έω μέρη της γης καϊ την Παραπαμισαδών 
χώραν ώς έπϊ Ινδούς μετάγειν τφ λόγφ τονς Μακεδόνας, 
Παραπάμισον όντα τό όρος αντονς καλοΰντας Καύκασου 
της Αλεξάνδρου ένεκα δόξης, ώς υπέρ τόν Καύκασον άρα

4 έλθόντα Αλέξανδρον, έν τε αυτή τή Ινδών γη βοΰς ίδόν- 20 
τας έγκεκαυμένας ρόπαλον τεκμηριοΰσθαι έπί τφδε ότι 
"Ηρακλής ές Ινδούς άφίκετο. όμοια δέ καϊ υπέρ Η ιονί
σου της πλάνης απιστεί 'Ερατοσθένης’ έμοϊ δ' έν μέσφ 
Μισθών οϊ νπέρ τούτων λόγοι.

5 Αλέξανδρος δέ ώς άφίκετο έπϊ τόν Ινδόν ποταμόν, 25 
καταλαμβάνει γέφνράν τε επ' αντώ πεποιημένην πρός 
"Ηφαιστίωνος καί πλοία πολλά μέν σμικρότερα, δύο δέ 
τριακοντόρονς, καί παρά Ταξίλου τον Ίνδοΰ δώρα ηκοντα 
αργυρίου μέν τάλαντα ές διακόσια, ϊερεέα δέ βονς μέν 
τρισχιλίας, πρόβατα δέ υπέρ μύρια, έλέφαντας δέ ές 30

6 τριάκοντα · καϊ "ιππείς δέ επτακόσιοι αυτώ 'Ινδών ές ξνμ- 
μαχίαν παρά Ταξίλου ηκον' καί πόλιν Τάξιλα, την μεγί- 
στην μεταξύ Ίνδοΰ τε ποταμοΰ καί "Υδάσπου, ότι αντώ 
Ταξίλης ένδίδωσιν. ένταΰθα θύει 'Αλέξανδρος τοίς θεοές

1 ιοτκρανωμίνονς Raphelius: στιφ«υύυμίνους — Χαταχληοεΐ3.ζ 
χαταχλίαιι. — 8 ΐπιφημισ&ήναι Lobeckius: Ιτΐίνγημιο^ήραι. 



ΛΝΑΈΑΣΙΣ. 5, 4. 179

5

10

15

20

25

30

35

όσοις αιτώ νόμος χαϊ αγώνα ποιεί γνμνιχόν χαϊ ιππικόν 
έπϊ τώ ποταμώ · χαϊ γίγνεται αντώ επί τή διαβάσει τά 
'ιερά.

‘Ο ό’ 'Ινδός ποταμος οτι μέγιστος ποταμών έστι τών 4 
χατά την 'Ασίαν τε χαϊ την Ευρώπην, πλήν Γάγγον, χαί 
τούτον 'Ινδόν ποταμού, χαϊ οτι αϊ πηγαί είσιν αντω έπί 
τάδε τον όρους τον Παραπαμίσον ή Κανχάσον, χαϊ ότι 
έχδίδωσιν εις την μεγάλην θάλασσαν την χατά 'ίνδονς 
ώς έπϊ νότον άνεμον, χαϊ ότι δίστομός έστιν ό 'Ινδός 
χαί αϊ έχβολαί αντον άμερότεραι τεναγώδεις, χα&άπερ 
αϊ πέντε τον Ίστρον, χαϊ ότι Αέλτα ποιεί χαϊ αντός έν 
τή 'Ινδών γη τώ Αιγύπτια) Αέλτα παραπλήσιου χαϊ τοντο 
Πάταλα χαλεϊται τή 'Ινδών ερωνη, ταντα μέν υπέρ τον 
'Ινδόν, τά μάλιστα ονχ άμερίλογα, χαί έμοί άναγεγρά- 
ερ&ω’ έπεί χαϊ ό Ύδάσπης χαϊ Άχεσίνης χαϊ Ύδραώτης 2 
χαί ‘Ύερασις, χαί οντοι 'Ινδοί ποταμοί όντες, τών μέν 
άλλων τών 'Ασιανών ποταμών πολν τι χατά μέγε&ος 
νπερερέρονσΓ τον 'Ινδόν δέ μείονες εϊσϊ χαϊ πολν δή 
μείονες, όπον χαί αντός ό 'Ινδός τον Γάγγον’ Κτησίας 
μέν, εί δή τω ϊχανός χαί Κτησίας ές τεχμηρίωσιν, ϊνα 
μέν στενιότατος αντός αντον ό 'Ινδός έστι, τεσσαράχοντα 
σταδίους ότι διέχονσιν αντώ αϊ όχ&αι' ϊνα δέ πλατύ
τατος χαϊ έχατόν’ τό πολν δέ είναι αντον τό μέσον 
τοντοιν.

Τούτον τόν ποταμόν τόν 'Ινδόν υπό την εω διέβαινε 3 
ξνν τη στρατιά Αλέξανδρος ές τών 'Ινδών τήν γην · υπέρ 
ων έγώ οντε οίς τισι νόμοις διαχρώνται έν τήδε τή ξνγ- 
γραερή ανέγραψα, οντε ζώα ει δή τινα άτοπα ή χώρα 
αντοίς έχερέρει, ούτε ϊχ&ύας ή χήτη όσα ή οια ό 'Ιν
δός η ό Ύδάσπης ή ό Γάγγης ή οί άλλοι 'Ινδών ποτα
μοί ερέρονσιν, ουδέ τονς μνρμηχας τονς τόν χρυσόν σερι- 
σιν έ ργαζο μένους, ουδέ τονς γρύπας τονς ερυλαχας, ονδέ 
όσα άλλα έερ' ηδονή μάλλον τι πεποίηται ή ές άερήγη- 
σιν τών όντων, ώς τάγε χατ' 'Ινδούς όσα άν άτοπα ψεν- 
σωνται, ονχ έξελεγχ&ησόμενα πρός ονδαμών. αλλά 'Αλέξ- 4 
ανδρος γάρ χαϊ οί ξνν τούτω στρατεύσαντες τά πολλά 

12*
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έξήλεγξαν, όσα γε μή καϊ αυτών έστιν οϊ εψευσαντο · 
άχρΰσους τε είναι Ινδούς έξήλεγξαν, όσους γε δι Αλέξ
ανδρος ξύν τή στρατιά έπήλθε, πολλούς δε έπήλθε, καϊ 
ήκιστα χλιδώντας κατά την δίαιταν, άλλα μεγάλους τά 
σώματα, οϊους μεγίστους τών κατά την Ασίαν, πενταπτ- 5 
γεις τους πολλούς ή ολίγον άποδέοντας’ καϊ μελαντέρους 
τών άλλων άνθρώπων, πλην Α'ιθιόπων, και τα πολέμια 
πολύ τι γενναιότατους τών γε δη τότε έποίκων της 'Ασίας.

5 τό γάρ Περσών τών πάλαι, ξύν οίς όρμηθεϊς Κύρος δ 
Καμβύσου Πήδους τε την αρχήν της 'Ασίας άφείλετο ίο 
και άλλα έθνη τά μέν κατεστρέψατο, τά δέ προσχωρή- 
σαντά οϊ έκόντα κατέσχεν, ουκ έχω ατρεκώς ώς γε δη 
πρός τά 'Ινδών ξυμβαλέιν. καϊ γάρ καϊ Πέρσαι τότε 
πένητές τε ησαν καϊ χώρας τραχείας οικήτορες, καϊ νό- 
μιμά σφισιν ην οία έγγυτάτω είναι τή Λακωνική παι- 15 
δεώσει. τό δέ τραύμα τό γενόμενον Πέρσαις έν τη Σκυ- 
θική γη ουδέ τούτο έχω ατρεκώς ξυμβαλέιν πάτερα δυσ- 
χωρίαις ξυνεχθεϊσιν ή τινι άλλη Κόρου αμαρτία ξυνέβη 
η Σκυθών γε τών ταύτη κακίους τά πολέμια Πέρσαι 
ησαν. 20

5 'Αλλ' υπέρ 'Ινδών Ιδία μοι γεγράψεται οσα πιστό
τατα ες άφήγησιν οϊ τε ξύν 'Αλεξάνδρω στρατεύσαντες και 
ό έκπεριπλεύσας ττς μεγάλης θαλάσσης τό κατ' Ινδούς 
Νέαρχος, έπϊ δέ όσα Μεγ ασθενής τε καί 'Ερατοσθένης, 
δοκίμω άνδρε, ξυνεγραψάτην, και νόμιμα άττα 'ίνδοϊς έστϊ 25 
καϊ εί, δή τινα ζώα άτοπα αυτόθι φύεται καί τόν παρά-

2 πλουν αυτόν τής έξω θαλάσσης, νυν δέ όσον ές τά 'Αλεξ
άνδρου έργα αποχρών έφαίνετο, τοσόνδε μοι άναγεγρά- 
φθω’ τόν Ταύρον το ορος άπείργειν ττν 'Ασίαν, άρχόμε- 
νον μέν από Μυκάλης τού καταντικρύ Σάμου τής ντσου 30 
ορούς, άποτεμνόμενον δέ τήν τε Παμφυλίων και Κιλίκων 
γην 'ένθεν μέν ώς ές 'Αρμενίαν παρήκειν, άπό δ' 'Αρμε
νίων ώς έπϊ θΐηδίαν παρά Παρθυαίους τε καϊ Χωρα-

3 σμίους’ κατά δέ Βακτρίονς ξυμβάλλειν τώ Παραπαμίσια

4 μεγάλους Kr.: μεγάλους μέν. 
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όρει, ό δη Καύκασον έκάλουν οι Αλεξάνδρφ ξυστρατεύ- 
σαντες Μακεδόνες, ώς μέν λέγεται τά Αλεξάνδρου αύξον- 
τες, ότι δή καί έπ εκείνα άρα τοΰ Κανκάσον κρατών 
τύΐς όπλοις ήλθεν Αλέξανδρος * τυχόν δέ καί ξυνεχές τυγ-

5 χάνει όν τούτο τό όρος τφ άλλφ τφ 2κυθικφ Καυκάσφ, 
καθάπερ ουν αντφ τούτφ ό Ταύρος’ καί έμοί αντφ πρό- 
τερόν ποτέ έπί τφδε λέλεκται Καύκασος τό όρος τούτο 
καί ύστερον τφδε τφ όνόματι κληθήσεται. τον δέ Καύ- 4 
κασον τούτον καθήκειν έστε έπί την μεγάλην την πρός

10 έω τε καί Ινδούς θάλασσαν. τους ουν ποταμούς, όσοι 
κατά την Ασίαν λόγου άξιοι, έκ τοΰ Ταύρον τε καί τον 
Κανκάσον άνίσχοντας τονς μέν ώς έπ3 άρκτον τετραμμέ- 
νον έχειν τό ύδωρ, καί τούτων τούς μέν ές την λίμνην 
έκδιδόναι την Μαιώτιν, τούς δέ ές την Ύρκανίαν καλον-

15 μένην θάλασσαν, καί ταύτην κόλπον ονσαν της μεγάλης 
θαλάσσης' τούς δέ ώς έπί νότον άνεμον τόν Ευφράτην 5 
τε είναι καί τόν Τίγρητα καί τόν "Ινδόν τε καί τόν 
Ύδάσπην καί Ακεσίνην καί 'Υδραώτην καί ‘Ϋφασιν καί 
όσοι έν μέσφ τούτων τε καί τον Γάγγον ποταμού ές

20 θάλασσαν καί οντοι έσβάλλουσιν ή εις τενάγη άναχεόμε- 
νοι αφανίζονται, καθάπερ ό Ευφράτης ποταμος αφανί
ζεται.

‘Ότω δή τα τής Ασίας ώδε έχει ώς πρός τοΰ Ταυ- 6 
ρου τε καί τοΰ Καύκασού τέμνεσθαι άπ3 ανέμου ζεφύρου

25 ώς έπ3 άπηλιώτην άνεμον ττν Ασίαν, τούτφ δύο μέν 
ανται μέγισται πρός αυτοΰ τοΰ Ταύρου τής Ασίας μοΐ- 
ραι γίγνονται, r μέν ές μεσημβρίαν τε καί πρός νότον άνε
μον [τοΰ Ταύρον] κεκλιμένη, ή δέ έπ3 άρκτον τε καί άνε
μον βορραν. τής δέ ώς έπί νότον Ασίας τετραχή αν 2

30 τεμνομένης μεγίστην μέν μοίραν τήν "Ινδών γήν ποιεϊ 
"Ερατοσθένης τε καί Μεγασθένης, ός ξυνήν μέν Σιβυρτίφ 
το σατράπη τής Αραχωσίας, πολλάκις δέ λέγει άφικέσθαι 
παρά Σανδράκοτον τόν^Ινδών βασιλέα’ έλαχίστην δέ όσην 
ό Ευφράτης ποταμός άπείργει ώς πρός τήν έντός τήν

9 την μιγάλην Kr.: μιγάλην, — 28 τον Ταύρου dei. Vulcanius.
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ήμετέραν θάλασσαν. δύο δέ αί μεταξύ Ευφράτου τε πο
ταμού ν.αϊ τον Ινδού άπειργόμεναι αϊ δύο ξυντεθείσαι

3 μόλις άξιαι τή Ινδών γή ξυμβαλείν. άπείργεσθαι δέ ττν 
Ινδών χώραν πρός μεν εω τε καϊ άπηλιώτην άνεμον εστε 
επι μεσημβρίαν τή μεγάλη θαλάσση' τό πρός βορράν δε 5 
αύτής άπείργειν τόν Καύκασον τό όρος εστε επι τού Ταύ
ρου την ξυμβολήν' την δε ώς πρός εσπέραν τε καϊ άνεμον 

3Ιάπυγα έστε έπϊ την μεγάλην θάλασσαν ο Ινδός ποταμός
4 άποτέμνεται. καϊ έστι πεδίον η πολλή αυτής, καϊ τούτο, 

ώς εϊκάζουσιν, έκ τών ποταμών προσκεχωσμένον. είναι ίο 
γάρ ούν καϊ της άλλης χώρας όσα πεδία ού πρόσω θα
λάσσης τά πολλά τών ποταμών παρ3 έκάστοις ποιήματα, 
ώστε καϊ τής χώρας τήν επωνυμίαν τοίς ποταμούς έκ πα
λαιού προσκέίσθαι, καθάπερ "Έρμου τέ τι πεδίον λέγε- 
σθαι, ος κατά τήν 3Ασίαν γην άνίσχων έξ όρους Μητρός 15 
Λινδυμήνης παρά πόλιν Έμύρναν Αιολικήν έκδιδοΐ ές 
θάλασσαν' καί άλλο Καύστρου πεδίον Αύδιον άπό Αυ- 
δίου ποταμού καϊ Καίκου άλλο έν Μυσία καϊ Μαιάνδρου

5 τό Καρικον εστε έπϊ Μίλητον πόλιν Ιωνικήν. Αίγυπτόν 
τε "Ηρόδοτός τε καϊ "Εκαταΐος οί λογοποιοϊ ή εί δή του 20 
άλλου ή Έκαταίου έστι τά άμφϊ τή γή Αιγύπτια ποιή
ματα δώρόν τε τού ποταμού άμφότεροι ώσαύτως όνομά- 
ζουσι καϊ ουκ άμαυροίς τεκμηρίοις ότι ταύτη έχει "Ηρο- 
δότω επιδέδεικται, ως καϊ την γήν αυτήν τυχόν τού 
ποταμού είναι έπώνυμον. Αίγυπτος γάρ τό παλαιόν ό 25 
ποταμός ότι έκαλειτο όντινα νύν Νείλον Αιγύπτιοί τε 
και οί έξω Αϊγύπτου άνθρωποι όνομάζουσιν, ικανός τεκ- 
μηριώσαι Ομηρος, λέγων έπί τή έκβολή τού Αϊγύπτου

6 ποταμού τόν Μενέλεων στήσαι τάς νέας, ει δή ούν είς 
τε ποταμός παρ3 έκάστοις καί ού μεγάλοι ουτοι ποταμοί 30 
ικανοί γήν πολλήν ποιήσαι ές θάλασσαν προχεόμενοι, 
οπότε ιλύν καταφέροιεν καϊ πηλόν έκ τών άνωθεν τόπων 
ένθενπερ αύτοίς αί πηγαί εϊσιν, ούδέ υπέρ τής Ινδών 
άρα χώρας ές άπιστίαν Ιέναι άξιον, όπως πεδίον τε ή

34 ιέναι Kr.: ιιναι.
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πολλί έστι καί έκ τών ποταμών το πεδΐον έχει προσκε- 
χωσμένον. "Ερμον μεν γάρ καϊ Κάϋστρον καί Κάικόν τε 7 
καί Μαίανδρον ή όσοι πολλοί ποταμοί της Ασίας ες 
τήνδε την εντός θάλασσαν έκδιδούσιν ουδέ ξύμπαντας 
ξυντε&έντας ένί τών Ινδών ποταμών άξιον ξυμβαλείν πλή
θους ένεκα του υδατος, μή ότι τώ Γάγγη τώ μεγίστω, 
ότω ούτε τό του Νείλου ύδωρ του Αιγυπτίου ούτε ό Τστρος 
ό κατά τήν Ευρώπην ρέων άξιοι ξυμβαλέιν, άλλ' ουδέ 8 
τώ Ί,νδώ ποταμώ εκείνοι γε πάντες ξυμμιχ&έντες ές ίσον 
έρχονται, ός μέγας τε ευ&υς από τών πηγών άνίσχει ν.αι 
πεντεκαίδεκα ποταμούς, πάντας τών Ασιανών μείξονας, 
παραλαβών καί τή επωνυμία κρατήσας ούτως έκδιδοΐ ές 
θάλασσαν. ταύτά μοι έν τώ παρόντι περί 'Ινδών τής 
χώρας λελέχ&ω * τά δέ άλλα άποκείσ&ω ές τήν 'Ινδικήν 
ξυγγ ραφήν.

Τό δέ ζεύγμα τό έπϊ τού 'Ινδού ποταμού όπως μέν 7 
έποιή&η Αλεξάνδρω ούτε Αριστόβουλος ούτε Πτολεμαίος, 
οϊς μάλιστα εγώ έπομαι, λέγουσιν ’ ούδέ αυτός έχω άτρε- 
κώς είκάσαι, πάτερα πλοίοις έζεύχ&η ό πόρος, κα&άπερ 
ουν ό Ελλήσποντός τε πρός Ξέρξου καϊ ό Βόσπορός τε 
καί ο Τστρος πρός Ααρεϊον, ή γέφυρα κατά τού ποταμού 
διηνεκής έποιή&η αυτώ' δοκεϊ δέ έμοιγε πλοίοις μάλλον 
ζευχ&ήναι' ού γάρ άν δέξασ&αι γέφυραν τό βά&ος τού 
υδατος, ούδ' άν έν τοσώδε χρόνφ έργον ούτως άτοπον 
ξυντελεσ&ήναι. εί δέ δί πλοίοις έζεύχ&η ό πόρος, πό- 2 
τέρα ξυνδε&είσαι αί νύες σχοίνοις καϊ κατα στοίχον όρμι- 
σ&είσαι ές το ζεύγμα άπτρκεσαν, ώς λέγει 'Ηρόδοτος ό 
Άλικαρνασσεύς ζευχΰήναι τόν 'Ελλήσποντον, ή ότω τρόπω 
'Ρωμαίοις έπϊ τώ Τστρω ποταμώ ζεύγμα ποιείται καϊ έπϊ 
τώ Ρήνω τώ Κελτικώ, καϊ τόν Εύφράτην καϊ τόν Τί- 
γρητα, οσάκις κατέλαβεν αύτούς ανάγκη, έγεφύρωσαν, ούδέ 
τούτο έχω ξυμβαλέιν. καίτοι ταχύτατη γε ών έγώ οϊδα 'Ρω- 3 
μαΐοις ή γεφύρωσις ή διά τών νεών γίγνεται, καί ταύτην 
έγώ άφηγύσομαι έν τα παρόντι, ότι λόγου αξία, αί νύες

32 ων Κγ. : ώί. 
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αύτοϊς πατά ποταμού άφίενται -άπό ξυνθήματος, ουκ έπ3 
ευθύ, άλλά καθάπερ αϊ πρύμναν κρουόμεναι. ταύτας 
υποφέρει μέν, οϊα εικός, δ ρους, άνέχει δέ κελήτιον 
έπήρες, εστ' άν καταστήση ές τό τεταγμένον χωρίον και 
ένταΰθα ηδη καθίεται πλέγματα έκ λόγου πυραμοειδή 5 
πλήρη λίθων λογάδων από πρώρας έκάστης νεώς, τοΰ

4 άνέχειν τήν ναΰν προς τον ροΰν. ότε δέ δή μία τις τών 
νεών άμα δή έσχέθη, καϊ άλλη, άπό ταύτης διέχουσα όσον 
ξύμμετρον πρός ίσχύν τών έπιβαλλομένων, άντίπρωρος 
πρός τό ρεύμα ορμίζεται' καϊ άπ' άμφοϊν ξύλα τε ές ίο 
ευθύ όξέως επιβάλλεται καϊ σανίδες έγκάρσιαι ές τό ξυν- 
δεϊν. καϊ διά πασών ουτω τών νεών, όσαι ίκαναι γεφυ-

5 ρώσαι τόν πόρον, χωρεϊ τό έργον. εκατέρωθεν δέ τοΰ 
ζεύγματος κλίμακες προβάλλονται καταπηγνύμεναι, τοΰ 
άσφαλεστέραν τοϊς τε όπποις και τοϊς ζεύγεσι τήν έφοδον 15 
γίγνεσθαι, και άμα ώς σύνδεσμος είναι τοΰ ζεύγματος, 
δι ολίγου τε ξυντελεϊται άπαν καϊ ξύν πολλώ θορύβω, 
καϊ τό τεταγμένον έν τώ δρωμένω όμως ουκ άπεστιν' οί 
τε παρακελευσμοί ώς τύχοιεν κατά ναΰν έκάστην καϊ αί 
επιτιμήσεις τοΰ έκλιποΰς ούτε τήν κατάκουσιν τών 20 
παραγγελμάτων ούτε τήν οξύτητα τοΰ έργου άφαι- 
ροΰνται. 9

8 Ρω μα ίο ις μέν δί ουτω ταΰτα έκ παλαιού έπήσκηται'
Αλεξάνδρφ δέ όπως έζεύχθη δ 'Ινδός ποταμός ουκ 'έχω 
ε'ιπεϊν, ότι μηδέ οί ξυστρατεύσαντες αυτή είπον. αλλά 25 
μοί. δοκεϊ ως έγγυτάτω τούτων έζεΰχθαι, ή ει δή τινι

2 άλλη μηχανή, έκείνη έχέτω. ώς δέ διέβη πέραν τοΰ 'Ινδού 
ποταμού, καϊ ένταΰθα αυ θύει κατά νόμον Αλέξανδρος- 
άρας δέ από τοΰ 'ίνδοΰ ές Τάξιλα άφίκετο, πόλιν μεγά- 
λην καϊ ευδαίμονα, τήν μεγίστην τών μεταξύ 'Ινδού τε 30 
ποταμού καϊ Ύδάσπου. και έδέχετο αύτόν Ταξίλης δ 
ύπαρχος τής πόλεως καϊ αύτοϊ οί τηδε'ίνδοί φιλίως' και 
Αλέξανδρος προστίθησιν αύτοϊς χώραν τής δμόρου όσης

3 εδέοντο. ήκον δέ ένταΰθα παρ' αυτόν καϊ παρά Άβι-

1 ποταμού S.: πόρου.
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σάρου πρέσβεις τοΰ τών όρείων Ινδών βασιλέως ο τε 
αδελφός τον Αβισάρον καϊ άλλοι ξνν αύτώ οι δοκιμώ- 
τατοι, και παρά Αοξάρεως νομάρχου άλλοι, δώρα φέρον- 
τες. και ένταΰ&α αν Αλέξανδρος έν Ταξίλοις &ύει όσα 

5 οϊ νόμος και αγώνα ποιεί γυμνικόν τε και ιππικόν, και
άποδείξας σατράπην τών ταύτη 'Ινδών Φίλιππον τόν Μα- 
χάτα φρονράν τε απολείπει έν Ταξίλοις κα'ι τονς άπομάΓ 
χους τών στρατιωτών διά νόσον αντός δέ ηγεν ώς έπϊ 
τόν Ύδάσπην ποταμόν.

10 Έπ' εκείνα γάρ τον Ύδάσπον Πώρος αντώ είναι 4 
έξηγγέλλετο ξνν τή στρατια πάση, έγνωκώς ε'ίργειν τον 
πόρον αντόν η περώντι έπιτί&εσ&αι. ταντα ώς εγνω 
Αλέξανδρος, Κοίνον μέν τόν Πολεμοκράτους πέμψας 
όπίσω έπί τόν Ινδόν ποταμόν τά πλοία όσα παρεσκενα-

15 στο αντώ έπϊ τον πόρου τον Ίνδοΰ ξνντεμόντα κελεύει 
φέρειν ώς έπϊ τόν Ύδάσπην ποταμόν, καϊ ξννετμή&η τε 5 
τά πλοία καϊ έκομίσ&η αύτώ, όσα μέν βραχύτερα διχή 
διατμη&έντα, αί τριακόντοροι δέ τριχϋ έτ μήνησαν, καϊ 
τά τμήματα έπϊ ζευγών διεκομίσΰη εστε έπϊ τήν οχ&ην

20 τον Ύδάσπον' κάκεϊ ξνμπηχ&έν τό ναυτικόν αν&ις δή 
όμοΰ ώφ&η έν τώ Ύδάσπη. αυτός δέ άναλαβών ήν τε 
δύναμιν έχων ήκεν ές Τάξιλα καϊ πεντακισχιλίονς τών 
'Ινδών ούς Ταξίλης τε και οί ταύτη ύπαρχοι ήγον ήει ώς 
έπί τόν Ύδάσπην ποταμόν.

25 Καϊ Αλέξανδρός τε κατεστρατοπέδενσεν έπϊ τή όχ&η θ 
τοΰ Ύδάσπον, καί Πώρος κατά τήν άντιπέρας όχ&ην 
ώφ&η ξνν πάση τή στρατια καϊ τών ελεφάντων τώ στίφει. 
ταύτη μέν δή ή κατεστρατοπεδενκότα είδεν Αλέξανδρον 
αντός μενών έφύλαττε τον πόρον' όσα δέ άλλα τοΰ πο-

30 ταμοΰ ενπορώτερα, έπϊ ταΰτα φρουράς διαπέμψας καϊ 
ηγεμόνας έπιστήσας έκάστοις ε'ίργειν έπενόει τοΰ πόρον 
τούς Μακεδόνας. ταΰτα δέ όρώντι Αλεξάνδρω κινητέα 2 
καί αύτώ έδόκει r στρατιά πολλαχή, ώς τόν Πώρον αμ
φίβολον γίγνεσθαι, διελών δέ ές πολλά τόν στρατόν τονς

35 μεν αντός άλλη καϊ άλλη ήγε τής χώρας, τά μέν πορ&ών 
όσα πολέμια, τά δέ σκοπών όπη ενπορώτερος αντφ ό
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ποταμός φανείται, τους δέ τών ηγεμόνων άλλοις καί άλ- 
3 λοις έπιτάξας καϊ αντονς πολλαχή διέπεμπε. σίτος δέ 

αυτώ πάντο&εν έκ της έπϊ τάδε του Ύδάσπου χώρας ές 
τό στρατόπεδον ξυνεκομίζετο, ώς δήλον είναι τώ Πώρω 
οτι έγνωκώς εΐη προσλιπαρείν τή οχ&η, έστε τό ύδωρ 5 
του ποταμού μείον γενόμενον του χειμώνος πολλαχή πα- 
ραδοΰναί οί τόν πόρον’ τά τε πλοία αυτώ άλλη και άλλη 
παραπλέοντα καϊ αί διφ&έραι της κάρφης έμπιπλάμεναι 
καϊ η οχ&η πάσα πλήρης φαινομένη τή μέν ιππέων, τή 
δέ πεζών, ονκ έΐα ήρεμεϊν τόν Πώρον, ουδέ έν τι έπιλε- ίο 
ξάμενον ές φυλακήν ξύμφορον, ές τούτο έκ πάντων πα-

4 ρασκενάζεσ&αι. άλλως τε έν μέν τώ τότε οί ποταμοί 
πάντες οί Ινδικοί πολλοΰ τε υδατος καϊ ύέολερον έρρεον 
καϊ οξέος του ρεύματος' ήν γάρ ώρα έτους ή κατά τρο- 
πάς μάλιστα έν &έρει τρέπεται ό ήλιος' ταΰτη δέ τή 15 
ώρα νδατά τε έξ ουρανού ά&ρόα τε καταφέρεται ές τήν 
γην τήν Ινδικήν καϊ αί χιόνες αί έκ τον Καύκασον, έν- 
ΰενπερ τών πολλών ποταμών αί πηγαί είσι, κατατηκό- 
μεναι αύξονσιν αυτοϊς τό ύδωρ έπϊ μέγα' χειμώνος δέ 
έμπαλιν ϊσχονσιν, ολίγοι τε γίγνονται καϊ καθαροί ίδεϊν 20 
καϊ έστιν όπου περάσιμοι, πλήν γε δή τον 'Ινδού καϊ 
Γάγγον, καϊ τυχόν καϊ άλλον του' αλλ’ ό γ Ύδάσπης 
περατός γίνεται.

10 Ταύτην ουν τήν ώραν τον έτους προσμένειν ές τό 
φανερόν έφασκεν, εί έν τώ τότε εέργοιτο' ό δέ ούδέν 25 
μείον έφεδρενων έμενεν, ε'ΐ πη λά&οι νφαρπάσας όξέως 
τόν πόρον, ή μέν δή αντός Πώρος κατεστρατοπεδεύκει 
πρός τή όγ&η τον Ύδάσπου, έγνω αδύνατος ών περάσαι 
νπο πλήθους τε τών ελεφάντων καϊ ότι πολλή στρατιά 
και αυτή τεταγμένη τε καϊ ακριβώς ώπλισμένη έκβαίνου- 30 

2 σιν αυτοϊς έπι&ήσεσ&αι έμελλεν οϊ τε Ίπποι ούκ άν 
εδοκονν αυτω ε&ελήσαι ονδε επιβήναι τής όγ&ης τής 
πέραν, προσκειμένων σφίσιν εύ&νς τών ελεφάντων καϊ 
τή τε οψει άμα καϊ τή φωνή φοβούντων, ούδ' άν έτι

1 τους — άλλοις χαϊ άλλοις] τοϊς — άλλους χαϊ άλλους S. _  
14 χατά S.: μετά. — 17 at εχ Kr.: ai vel εχ. —· 24 εοτιρ Kr.: εϊσίν. 
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πρόσ&εν μεϊναι έπϊ τών διφ&ερών ν.ατα τόν πόρον, άλλ' 
ένπηδάν γάρ ές τό νδωρ αφορώντες πέραν τονς ελέφαν
τας ένφρονες γιγνόμενοι. νλέψαι ονν έπενόει την διάβασιν 3 
ώδε πράττων. ννντωρ παραγαγών άλλη ν.αϊ άλλη της όχ&ης

5 τονς πολλούς τών ιππέων βοήν τε έποίει ν.αϊ ήλαλάζετο 
τφ Ένναλίφ, ν.αϊ τάλλα όσα έπί διαβάσει σνσνεναζομέ- 
νων ΰόρνβος παντοδαπός έγίγνετο. ν.αϊ ό Πώρος τε άν- 
τιπαρήει πρός την βοήν έπάγων τονς έλέφαντας ν.αϊ Αλέξ
ανδρος ές ε&ος αντόν της άντιπαραγωγης ναίλίστη. ώς 4 

10 δέ έπϊ πολν τοντο έγίγνετο ναϊ βοή μόνον ναι αλαλαγμός 
ήν, οννέτι ό Πώρος μετενινεϊτο πρός τάς ένδρομάς τών 
ιππέων, άλλέ ένείνον γάρ γνονς τόν φόβον νατά χώραν 
έπϊ στρατοπέδου έμενε" σνοποϊ δέ αντφ πολλαχον της 
όγ^ης ναΰειστήνεσαν. Αλέξανδρος δέ ώς έξείργαστο

15 αντώ άφοβον τό τον Πώρον εις τάς ννντερινάς έπιχει- 
ρήσεις μηχανάταί τι τοιόνδε.

Ανρα ήν ανέχονσα της οχίλης τον Ύδάσπον ΐνα έπέ- H 
ναμπτεν ό ποταμός λόγον άξίως, αυτή τε δασεία είδει 
παντοίων δένδρων ναι νατ αυτήν νήσος έν τώ ποταμφ 

20 νλώδης τε ναι άστιβης νπ ερημιάς, ταύτην ναταμαέλών 
την νήσον ναταντινρύ της άν.ρας, άμφότερα νλώδη τά χω
ρία ν.αϊ οϊα ν.ρύψαι της διαβάσεως την έπιχείρησιν, ταντη 
έγνω διαβιβάξειν τόν στρατόν, απείχε δέ τ' τε άνρα ναι 2 
η νήσος τον μεγάλον στρατοπέδον ές πεντήνοντα ναϊ ένα-

•25 τον σταδίονς. παρά πάσαν δέ την όχ&ην φνλαναί τε 
αυτώ να&εστηννίαι ήσαν, διαλείπονσαι όσον ξύμμετρον 
ες το ξυνοράν τε αλλήλονς ναϊ νατανούειν ενπετώς όπό- 
έλεν τι παραγγέλλοιτο, ν.αϊ πανταχό^εν βοαί τε ννντωρ 
έπϊ πολλάς ννντας έγίγνοντο ναϊ πνρά έναίετο.

30 'Επειδή δέ έγνω έπιχειρεϊν τώ πόρφ, νατά μέν τό 3 
στρατοπέδον φανερώς αντώ τά τής διαβάσεως παρεσνενά- 
ζετο. ναϊ Κράτερος νπελέλειπτο έπϊ στρατοπέδον τήν 
τε αυτόν έχων ίππαρχίαν ναϊ τονς έξΑραχωτών ναι Πα- 
ραπαμισαδών ιππέας ναϊ τής φάλαγγος τών Μανεδόνων

23 απιΐχι Kr.: άπίχιι. 
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τήν τε Ηλχέτον χαϊ τήν Πολυσπέρχοντος τάξιν χαϊ τονς 
νομάρχας των έτ^ϊ τάδε 7νδών χαι τονς άμα τούτοις τονς

4 πενταχισχιλίονς. παρηγγέλλετο δέ Κρατέριο μή πριν δια
βαίνειν τόν πόρον πριν άπαλλαγΰναι Πώρον ξνν τή δυ
νάμει ώς επι σφάς ή φεύγοντα μαθείν, αυτούς δέ νιχών- 5 
τας' ήν δέ μέρος μέν τι τής στρατιάς αναλαβών Πώρος 
έπ εμέ άγη, μέρος δέ τι νπολειφθή αντω επι στρατο- 
πέδον χαι ελέφαντες, σν δέ δή χαί ώς μένειν χατά χώραν' 
ει δέ τονς έλέφαντας ξνμπαντας άμα οί άγει Πώρος έπ 
έμέ, τΰς δέ άλλης στρατιάς νπολείποιτό τι έπί στρατό- 10 
πέδου, σύ δέ διαβαίνειν σπονδή' οί γάρ ελέφαντες μόνοι, 
εφη, άποροί εισιν προς τονς έχβαίνοντας ίππους' ή δέ 
άλλη στρατιά εύπορος.

12 Ταντα μέν Κρατέρφ ένετέλλετο. έν μέσω δέ τής 
νήσου τε χαϊ τοΰ μεγάλου στρατοπέδου, ϊνα αντώ) Κρά- 15 
τερος ύπολέλειπτο, Μελέαγρός τε χαϊ Ατταλος χαϊ Γορ
γίας ξύν τοίς μισθοφόρους ιππεΰσί τε χαϊ πεζοϊς έτετά- 
χατο' χαί τούτοις διαβαίνειν παρηγγέλλετο χατά μέρος, 
διελόντας τόν στρατόν, οπότε ξυνεχομένους ήδη έν τή 
μάχη τούς ^Ινδούς ϊδοιεν. 20

2 Αυτός δέ έπιλεξάμενος τών τε εταίρων τό άγημα 
χαϊ τήν Ηφαιστίωνος ίππαρχίαν χαϊ τήν Περδίχχου τε 
χαί Αημητρίον χαϊ τούς έχ Βάχτρων χαϊ Σογδιανών χαί

' τούς 2χύθας ιππέας χαί Λάας τούς ίπποτοξότας χαί τής 
φάλαγγος τούς τε υπασπιστάς χαϊ τήν Κλείτον τε χαϊ 25 
Κοίνον τάξιν χαϊ τούς τοξότας τε χαϊ τονς Αγριάνας, 
τγεν άφανώς, πολύ τι άπέχων τής όχθης, τον μι χατα- 
φανής είναι άγων έπί τήν νήσον χαϊ τήν άχραν ένθεν

3 διαβαίνειν αντώ ήν έγνωσμένον. χαί ένταΰθα έπληρονντο 
τΰς ννχτός αϊ διφθέραι τής χάρφης, έχ πολλοΰ ήδη παρ- 30 
ενηνεγμέναι, χαϊ χατερράπτοντο ές άχρίβειαν' ύδωρ τε έξ 
ονρανον τής ννχτός λάβρον έπιγίνεται. ταύτη χαί μάλ
λον τι ή παρασχενή τε αίτιρ χαϊ ή έπιχείρησις ή ές την 
διάβασιν ον φανερά χατέστη τώ χτύπω τώ) άπό τών

6 μέν τι Ε.: μέντοι. — 8 dy χαί ώς Jacobsius: όιχαίως.
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όπλων καί τώ ^ορύβφ τώ άπό τών παραγγελμάτων τών 
τε βροντών και τον όμβρου άντιπαταγονντων. και τών 4 
πλοίων όέ τά πολλά αυτώ ξυντετμημένα παρεκεκόμιστο 
ές τόν χώρον τούτον καϊ άφανώς αυ&ις ξυμπεπηγμένα έν 

5 τή υλη έκρΰπτετο, τά τε άλλα και αϊ τριακόντοροι. υπό 
δέ την εω ό τε άνεμος καϊ ό όμβρος κεκοίμητο. καί η 
μέν άλλη στρατιά αντώ η ιππική τών διφ&ερών έπιβάσα 
καϊ όσους τών πεζών τά πλοία έδέχετο έπέρα κατά την 
νήσον, ώς μή πρόσ&εν όφΟ-είεν πρός τών σκοπών τών έκ 

10 Πώρου κα&εστηκότων πριν παραλλάξαντας την νήσον ολί
γον ετι άπέχειν της οχ&ης.

Λυτός δέ έπιβάς τριακοντόρον έπέρα καϊ άμα αντώ 13 
Πτολεμαίος τε καϊ Περδίκκας και Λυσίμαχος οί σωμα- 
τοφόλακες καϊ Σέλευκος τών εταίρων, ό βασιλενσας υστε- 

15 ρον, καί τών υπασπιστών οί ημίθεες' τους δέ άλλους 
ύπασπιστάς άλλαι τριακόντοροι εφερον. ώς δέ την νήσον 
παρήλλαξεν η στρατιά, ιρανερώς ηδη έπεϊχον τή όγ&η' 
καϊ οί σκοποί κατιδόντες αυτών την ορμήν ώς έκάστοις 2 
τάχους οί ϊπποι είχον τλαυνον ώς έπϊ τόν Πώρον, έν 

20 τοΰτιρ δέ Λλέξανδρος πρώτος αυτός έκβάς καϊ τους άπό 
τών άλλων τριακοντόρων άναλαβών ξυνέταττε τους αεί 
έκβαίνοντας τών ιππέων' οί γάρ ίππεϊς πρώτοι έτετάχατο 
αντώ έκβαίνειν' καί τούτους άγων προηει έν τάξει, 
ϊλα&ε δέ ουκ ές βέβαιον χωρίον έκβάς άγνοια τών τόπων, 

25 αλλά ές ντσον γάρ καϊ αυτήν μέν μεγάλην, ή δη καί 
μάλλον νήσος ουσα ελα&εν, ου πολλώ δέ υδατι πρός τον 3 
ποταμού άποτεμνομένην άπό της άλλης γτς. καί άμα 
ηυξηκει τό ύδωρ ό όμβρος λάβρος τε καϊ έπϊ πολύ της 
νυκτος κατασχών, ώστε ονκ ιξενρισκον αντώ οί ίππεϊς τόν 

30 πόρον, καϊ δέος ήν αν&ις άλλον δεησαι αυτώ έπϊ τη 
διαβάσει ίσου τώ πρώτω πόνου, ώς δέ εξευρέ&η ποτέ 
ό πόρος, ήγε κατ αυτόν χαλεπώς' ήν γάρ τών μέν πε
ζών υπέρ τους μαστούς τό ύδωρ ϊναπερ τό βα&ντατον αν
τον' τών δέ ίππων όσον τάς κεφαλάς νπερίσχειν τον ποτά- 4 

35 μου. ώς δέ καϊ τούτο έπεπέρατο αυτώ τό ύδωρ, έπϊ μέν
35 ιηιηί^ατο Pflugkius: ιπιοκτο.
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τό δεξιόν χέρας παρήγαγε τό τε άγημα τών Ιππέων χαϊ 
τών άλλων ίππαρχιών τονς χρατίστονς έπιλεξάμενος * τονς 
δέ ίπποτοξότας τής πάσης ίππον προέταξε' τών δέ πεζών 
πρώτονς μέν τονς νπασπιστάς τονς βασιλιχούς, ών ηγείτο 
Σέλενχος, επέταξε τή ϊππψ' έπί όέ τοντοις τό άγημα το 5 
βασιλιχόν’ έχομένονς όέ τούτων τονς άλλονς νπασπιστάς, 
ώς έχάστοις αϊ ήγεμονίαι έν τώ τότε ξννέβαινον' χατά 
όέ τά άχρα της φάλαγγος οί τοξόται αντώ χαί οί Αγριά- 
νες χαι οί άχοντισταί έχατέρω&εν έπέστησαν.

14 Οντως έχ.τάξας τόν μέν πεζόν στρατόν έν χ,όσμω βά- 10 
όην επεσέλαι έχέλενσεν, ον πολν άποόέοντας τών έξαχισ- 
χιλίων' αντός όέ, ότι χρατεϊν έόόχει τή ύππω, τονς ιπ
πέας μόνονς άναλαβών σπονδή ηγείτο, όντας ές πεν-

2 ταχισχιλίονς. Τανρωνι όέ τώ τοξάρχη προσέταξε τονς 
τοξότας έπάγειν τη ΐππφ χαϊ αντονς σπονόη. γνώμην 15 
όέ έπεποίητο, ώς εί μέν προσμίξειαν αντφ οί άμφϊ τόν 
Πώρον ξνν τη όννάμει άπάση, η χρατήσειν αντών ον 
χαλεπώς τη ϊππω προσβαλών η απομαχεϊσ&αί γε έστε 
τονς πεζούς έν τώ εργω έπιγενέσ&αι' εί όέ πρός την τολ
μάν της όιαβάσεως άτοπον γενομένην οί ’ίνδοϊ έχπλαγέν- 20 
τες φενγοιεν, ον πόρρω&εν έξεσ&αι αντών χατά την φν- 
γήν, ώς πλείονα έν τή αποχωρήσει τόν φόνον γενόμενον 
ολίγον νπολείπεσ&αι αντώ τό εργον.

3 Αριστόβονλος όέ λέγει τόν Πώρον παϊδα φ&άσαι 
άφιχόμενον ξνν άρμασιν ώς έξήχοντα πριν τό νστερον έχ 25 
της νήσον τής μαχράς περάσαι Αλέξανδρον ’ χαϊ τοντον 
δννη&ήναι άν είρξαι Αλέξανδρον τής διαβάσεως, χαλεπώς 
χαϊ μηόενός εϊργοντος περαιω&έντα, εϊπερ ονν χαταπηόή- 
σαντες οί Ί/νδοϊ έχ τών αρμάτων προσέχειντο τοϊς πρώ- 
τοις τών έχβαινόντων ’ αλλά παραλλάξαι γάρ ξνν τοϊς 30 
άρμασι χαϊ αχίνδννον ποιήσαι Αλεξάνδρω τήν διάβασιν ‘ 
χαι έπί τούτονς άφεϊναι Αλέξανδρον τούς ίπποτοξότας, 
χαϊ τραπήναι αντονς ον χαλεπώς, πληγάς λαμβάνοντας.

4 οϊ όέ χαι μάχην λέγονσιν έν τή έχβάσει γενέσ&αι τών
7 ώς Schm.: ων. — 18 «πομαχιϊοΰαι Kr.: απομάχισ&αι. — 

26 μακρύς Schm.: μικράς.
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'Ινδών των ξνν τώ παιδί τώ Πώρον σφιγμένων πρός 
Αλέξανδρόν τε καϊ τονς ξνν αντώ ιππέας, ν.αϊ γάρ καί 
άφι/έσ&αι ξνν μείξονι δννάμει τόν Πώρον παϊδα καϊ 
αντόν τε Αλέξανδρον τρω&ήναι πρός αντον καϊ τόν Ίπ
πον αντον άπο&ανεϊν τόν Βονκεφάλαν, φίλτατον Αλεξάν
δρω όντα τόν ίππον, /ai τοντον τρω&έντα νπο τον παι- 
δός τον Πώρον, άλλα Πτολεμαίος ό Λόγον, ότφ καϊ εγώ 5 
ξνμφέρομαι, άλλως λέγει, έ/πεμφ&ήναι μέν γαρ τόν 
παϊδα νπο τον Πώρον λέγει /αϊ οντος, αλλ’ ονχ εξή
κοντα μόνα άρματα άγοντα, ονδέ γαρ είκός Πώρον α/ον- 
σαντα έκ τών σκοπών ότι δή ή αντός Αλέξανδρος διαβέ- 
βηκε τον Ύδάσπον τόν πόρον ή μέρος γέ τι τής στρατιάς, 
σνν εξήκοντα άρμασι μόνοις έκπέμψαι τόν αντον παϊδα’ 
ά δή ώς μέν έπϊ /ατασκοπήν έ/πεμπόμενα πολλά τε καϊ 6 
ονκ ενζωνα ές τήν άποχώρησιν ήν' ώς δέ εις τό είρξαί 
τε τονς ονπω πεπερακότας τών πολεμίων καϊ τοΐς ηδη 
έκβεβηκόσιν έπιΰέσ&αι, ονδαμή αξιόμαχα, αλλά δισχι- 
λίονς γάρ λέγει ιππέας άγοντα άφικέσΰαι τον Πώρον τόν 
παϊδα, άρματα δέ εκατόν καϊ είκοσι’ φ&άσαι δέ περά- 
σαντα Αλέξανδρον καϊ τόν έκ τής νήσον τόν τελενταϊον 
πόρον.

Και έπϊ τοντονς τά μέν πρώτα έκπέμψαι Αλέξαν- 15 
δρον καϊ οντος λέγει τονς ίπποτοξότας, αντόν δ’ άγειν 
τονς ιππέας’ προσάγειν γάρ οίη&ήναι Πώρον ξνν τή 
πόση δννάμει’ τήν δέ Ίππον ταύτην προτεταγμένην αντώ 
πορενεσ&αι προ τον άλλον στρατόν, ώς δέ κατέμα&εν 2 
άτρεκώς τό πλή&ος τό τών 'Ινδών, ένταν&α δή όξέως 
έπιπεσεϊν αντοίς ξνν τή άμφ' αντόν ϊππω. τονς δέ 
έγκλϊναι, ώς Αλέξανδρόν τε αντόν κατεϊδον και τό στί
φος άμφ3 αντόν τών ιππέων, ονκ επι μετώπον, αλλά 
κατ ϊλας έμβεβλην.ός. καί τούτων ιππέας μέν πεσεϊν ές 
τετρακοσίονς, πεσεϊν δέ καί τον Πώρον τόν παϊδα’ 
τά δέ άρματα αντοϊς Ίπποις άλώναι έν τε τή απο
χωρήσει βαρέα γιγνόμενα καί έν αντώ τώ 'έργω νπο πηλόν 
άχρεϊα.

Πώρος δέ ώς αντώ όσοι ίππεϊς έκ τής φνγής διεσώ- 3 
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ζοντο Αλέξανδρόν τε αυτόν πεπερακότα ξύν της στρατιάς 
τώ καρτερωτάτφ και τόν παίδα εν τή μάχη τετελευτηκότα 
ήγγειλαν, εγίγνετο μεν καί ώς αμφίβολος τή γνώμη, ότι 
καί οί άπό του καταντικρύ του μεγάλου στρατοπέδου οι 
ξύν Κρατέρω ύπολελειμμένοι έπιχειρούντες τη διαβάσει 5

4 έφαίνοντο * εϊλετο δ1 ουν έπ αυτόν Αλέξανδρον έλάσας 
ξυν τη στρατιά πάση πρός τό καρτερώτατόν τε τών Μα
κεδόνων καϊ αυτόν τόν βασιλέα διαγωνίσασ&αι. αλλά καϊ 
ώς ολίγους τών ελεφάντων συν ού πολλή στρατιά αυτου 
επί του στρατοπέδου άπέλιπεν, ώς φοβεΐν άπό της οχ&ης 10 
τούς ξύν Κρατέρω ιππέας, αυτός δέ τήν τε ίππον άνα- 
λαβών πάσαν, ές τετρακισχιλίους ιππέας, καϊ τά άρματα 
πάντα, τριακόσια οντα, καϊ τών ελεφάντων διακοσίους 
καϊ τών πεζών ό τιπερ όφελος, ές τρισμυρίους, ηλαυνεν

1 τής στρατιάς τω καρτερωτάτω Kr.: τή στρατί# ες τό καρ- 
τερώτατον.

5 ώς έπ Αλέξανδρον, ώς δ" ένέτυχε χωρίω ένα ού πηλός 15 
αύτώ έφαίνετο, άλΚ υπό ψάμμου γάρ ξύμπαν ήν άπεδον 
καϊ στερεόν ές τάς έφόδους τε καϊ άναστροφάς τών ίπ
πων, ένταύ&α έτασσε τήν στρατιάν, πρώτους μέν τούς 
έλέφαντας έπϊ μετώπου, διέχοντα έλέφαντα έλέφαντος ού 
μείον πλέθρου, ώς προ πάσης τε τής φάλαγγος τών πε- 20 
ζών παρατα&τναι αυτώ τούς έλέφαντας έπϊ μετώπου και 
φόβον πάντη παρέχειν τοίς άμφ Αλέξανδρον ιππεΰσιν.

6 άλλως τε ούδέ ήξίου ές τά διαλείποντα τών έλεφάντων 
τολμήσαι άν τινα ώσασ&αι τών πολεμίων, ούτε ξύν ίπ- 
ποις διά τόν φόβον τών ίππων, πεζούς τε έτι μείον' 25 
κατά στόμα τε γάρ άν πρός τών οπλιτών προσβαλλόντων 
είργεσ&αι καϊ καταπατη&ήσεσίλαι έπιστρεψάντων έπ αύ-

7 τούς τών έλεφάντων. έπϊ τούτοις δέ οί πεζοί αύτώ έτε
τάχατο, ούκ ίσον τό μέτωπον τοίς &ηρίοις έπέχοντες, άλλ’ 
έν δευτέρω μετώπω μετά τούς έλέφαντας, όσον ές τά δια- 30 
λείποντα έπ ολίγον έμβεβλήσ&αι τούς λόγους, ήσαν δέ 
αύτώ καϊ κατά τά κέρατα έτι υπέρ τούς έλέφαντας πεζοί 
έφεστηκότες, εκατέρωθεν δέ τών πεζών ή ίππος αύτώ) 
έτέτακτο καϊ προ ταύτης τά άρματα εκατέρωθεν.
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Αυτή μξν η Πώρου τάξις ήν. 'Αλέξανδρος δέ ώς 16* 
ηδη κα&εώρα τονς 'Ινδούς έκτασσομένους, έπέστησε τους 
ιππέας τοΰ πρόσω, ώς άναλαμβάνειν τών πεζών τους άει 
προσάγοντας. ως δέ καϊ ή φάλαγξ αυτώ δρόμω συνά- 

5 ψασα ομοΰ ηδη ην, δ δέ ουκ εύ^ύς έκτάξας έπήγεν, ώς 
μή καματηρούς τε και πνευστιώντας άκμήσι παραδοΰναι 
τοϊς βαρβάραις, αλλά ές κύκλους παριππεύων άνέπαυε 
τούς πεζούς έστε καταστήναι αύτοϊς τόν &υμόν. ώς δέ 2 
τήν τάξιν κατεϊδε τών 'Ινδών, κατά μέσον μέν, ϊνα οϊ έλέ- 

10 φάντες προεβέβληντο και πυκνή ή φάλαγξ κατά τά δια- 
λείποντα αντών έπετέτακτο, ούκ έγνω προάγειν, αυτά 
εκείνα όκνήσας άπερ ό Πώρος τώ λογισμώ ξυν&είς ταύτη 
έταξεν' άλλα αυτός μέν, άτε ίπποκρατών. τήν πολλήν τής 
‘ίππου αναλαβών έπι τό ευώνυμον κέρας τών πολεμίων 

15 παρήλαννεν, ώς ταύτη έπιΟησόμενος. Κοϊνον δέ πέμπει 3 
ως έπϊ τό δεξιόν, τήν Λη μητριού καί τήν αυτόν έχοντα 
ίππαρχίαν, κελεύσας, έπειδάν τό κατά σφάς στϊφος τών 
ιππέων ίδόντες οί βάρβαροι άντιπαριππεύωσιν, αντόν 
κατόπιν έχεσ&αι αυτών' τών πεζών δέ τήν φάλαγγα 2ε- 

20 λεύκω καί 'Αντιγένει καί Ταύρωνι προσέταξεν άγειν’ μή 
πρόσίΐεν δέ άπτεσ&αι τοΰ έργου πριν υπό τής ϊππου τής 
αμφ αυτόν τεταραγμένην τήν τε φάλαγγα τών πεζών καί 
τούς ιππέας κατίδωσιν.

Ήδη τε εντός βέλους έγίγνετο καί έφήκεν έπί τό 4 
25 κέρας τό ευώνυμον τών 'Ινδών τούς ίπποτοξότας, όντας 

ές χιλιους, ώς ταράξαι τούς ταύτη έφεστηκότας τών πο
λεμίων τή πυκνότητί τε τών τοξευμάτων καί τών ‘ίππων 
τή έπελάσει. καί αυτός δέ τούς εταίρους έχων τούς 
ιππέας παρήλαννεν όξέως έπί τό ευώνυμον τών βαρβά- 

30 ρων, κατά κέρας έτι τεταραγμένοις έμβαλεϊν σπουδήν 
ποιούμενος, πριν έπί φάλαγγος έκτα&ήναι αύτοϊς τήν 
‘ίππον.

Έν τούτφ δέ οϊ τε 'Ινδοί τούς ιππέας πάντο&εν 17 
ξυναλίσαντες παρίππευον Αλεξάνδρω άντιπαρεξάγοντες τή 

35 έλάσει, καί οί περϊ Κοϊνον, ώς παρήγγελτο, -κατόπιν αυ- 
τοϊς έπεφαίνοντο. ταΰτα ξυνιδόντες οί Ινδοί αμφίστομον

Arrianus. 13
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ήναγνάσ&ησαν ποιήσαι τήν τάξιν τής 'ίππου, τήν μεν ως 
έπ Αλέξανδρον τήν πολλήν τε ναϊ ν.ρατίστην’ οϊ δέ έπί

2 Κοινόν τε ν.αϊ τους άμα τούτο) έπέστρεφον. τοΰτό τε 
ούν ευ^ύς έτάραξε τάς τάξεις τε ν.αι τάς γνώμας των 
'Ινδών ν.αϊ Αλέξανδρος ίδών τόν ν.αιρόν έν αυτή τή έπϊ 5 
πάτερα επιστροφή τής ίππου έπιτί&εται τοΐς να& αυ
τόν, ώστε ουδέ τήν εμβολήν έδέξαντο τών αμφ Αλέξαν
δρον ιππέων οϊ 'Ινδοί, αλλά νατηράχ&ησαν ώσπερ εις

3 τεΐχός τι φίλιον τούς έλέφαντας. ναϊ έν τούτφ οί έπι- 
στάται τών έλεφάντων άντεπήγον τή ϊππω τά &ηρία, ναϊ 10 
ή φάλαγξ αυτή τών Μαν.εδόνων άντεπήει πρός τούς έλέ
φαντας, ες τε τούς έπιβάτας αϊτών άνοντίζοντες ναϊ 
αυτά τά έΐηρία περισταδόν πάντο&εν βάλλοντες. ναϊ ήν 
τό έργον ούδενϊ τών πρόσ&εν αγώνων έοινός · τά τε γάρ 
&ηρία έπεν&έοντα ές τάς τάξεις τών πεζών, όπη έπιστρέ- 15 
ψειεν, ένεράϊζε ναίπερ πνννήν ούσαν τήν τών Μακεδόνων 
φάλαγγα ν.αϊ οϊ ιππείς οί τών 'Ινδών, τοίς πεζοίς ίδόντες 
ξυνεστηνός τό έργον, έπιστρέψαντες αύ&ις ναι αυτοί έπή-

4 λαυνον τή ϊππω. ώς δέ πάλιν ένράτησαν αυτών οί άμφ 
Αλέξανδρον, τή τε ρώμη ναϊ τή εμπειρία πολύ προέχον- 20 
τες, ώς έπϊ τούς έλέφαντας αύ&ις νατειλή&ησαν. ναι έν 
τούτω πάσα ή ίππος Αλεξάνδρω ές μίαν ϊλην ήδη ξυν- 
ηγμένη, ούν έν παραγγέλματος, άλλα έν τώ άγώνι αύτώ 
ές τήνδε τήν τάξιν ναταστάσα, όποι προσπέσοι τών 'Ινδών

5 ταίς τάξεσι ξύν πολλώ φόνω άπελύοντο. ναι ές στενόν 25 
ήδη νατειλημένων τών ΰηρίων ού μείω πρός αύτών οί 
φίλοι ήπερ οί πολέμιοι έβλάπτοντο, έν ταΐς έπιστροφαίς 
τε ναϊ τοΐς ώ&ισμοίς ναταπατούμενοι. τών τε ούν ιππέων, 
οια δή έν στενή) περϊ τούς έλέφαντας ειλουμένων, πολύς 
φόνος έγίγνετο ναϊ οί ηγεμόνες τών έλεφάντων οί πολλοί 30 
νατηνοντισμενοι ήσαν, ναϊ αύτοί οί έλέφαντες τά μέν 
τιτρωσνόμενοι, τα δε υπό τε τών πόνων ναϊ έρημία ήγε-

6 μόνων ούνέτι διανενριμένοι έν τή μάχη ήσαν’ άλλ' οϊα

8 χατηράχ&ησαν Ε.: χατηρράχ&ησαν. — 26 χαταλημίρωρ Ε.: 
χατίιλημμίνων. — 32 ΐρημώ Κγ. : ίρημίας.
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όή υπό του κακού έκφρονες φιλίοις τε όμοΰ καϊ πολε- 
μίοις προσφερομενοι πάντα τρόπον έξώ&ουν τε καί κατε- 
πάτουν καϊ κατέκαινον. άλλ3 οί μέν Μακεόόνες, άτε έν 
ευρυχωρία τε καϊ κατά γνώμην τήν σφών προσφερομενοι 

5 τοϊς ΰηρίοις, όπη μέν έπιφέροιντο εϊκον, άποστραφέντων 
όέ είχοντο έσακοντίζοντες' οί όέ ϊνόοϊ έν αυτοϊς άναστρε- 
φόμενοι τά πλείω ήόη πρός εκείνων έβλάπτοντο. ώς όέ 7 
καματηρά τε ήν τά &ηρία καϊ ουκέτι αυτοϊς έρρωμέναι 
αϊ έκόρομαί έγίγνοντο, αλλά συριγμώ μόνον όιαχρώμενα 

10 ώσπερ αί πρύμναν κρουόμεναι νήες έπϊ πόόα ύπεχώρουν, 
αυτός μέν Αλέξανόρος περιβάλλει έν κύκλω τήν ίππον τή 
πάση τάξει, τούς πεζούς όέ ξυνασπίσαντας ώς ές. πυκνο- 
τάτην ξύγκλεισιν έπάγειν τήν φάλαγγα έσήμηνε. καϊ ούτως 
οί μέν ίππεϊς τών Ινόών πλήν ολίγων κατ^κόπησ^ν έν 

15 τώ έργω' έκόπτοντο όέ ν.αϊ οί πεζοί πανταχό&εν ήόη
προσκειμένων σφίσι τών Μακεόόνων. καϊ έν τούτο) ίνα 
όιέσχεν ή ίππος ή Αλεξάνόρον ές φυγήν πάντες έπεστρά- 
φ ησαν.

Καί έν τώ αυτώ Κράτερός τε καϊ οϊ άλλοι όσοι τής 18 
20 στρατιάς τής Αλεξάνόρου έπϊ τή όχ&η του Ύόάσπου ύπο- 

λελειμμένοι ηγεμόνες ήσαν, ώς νικώντα λαμπρώς κατεϊόον 
Αλέξανόρον, έπέρων καϊ αυτοί τόν ποταμόν, καϊ ούτοι 
ου μείονα τόν φόνον έν τή αποχωρήσει τών Ί,νόών έποίη- 
σαν, άκμήτες αντί κεκμηκότων τών άμφ Αλέξανόρον έπι- 

25 γινόμενοι τή όιώξει.
Απέ&ανον όέ τών Ίνόών πεζοί μέν ολίγον άποόέον- 2 

τες τών όισμυρίων, ίππεϊς όέ ές τρισχιλίους, τά όέ άρ
ματα ξύμπαντα κατεκόπη' καί Πώρου όύο παϊόες άπέ- 
&ανον καϊ Σπιτάκης ό νομάρχης τών ταύτη Ί/νόών καί ' 

30 ιών έλεφάντων καί αρμάτων οί ηγεμόνες καί οί ίππάρχαι 
καί οί στρατηγοί τής στρατιάς τής Πώρου ξύμπαντες.*** 
έλήφ&ησαν όέ καϊ οί έλέφαντες, όσοι γε αυτών μή αύτοΰ 
άπέ&ανον. τών ό3 άμφ3 Αλέξανόρον πεζοί μέν άπό έξα- 3 
κισχιλίων τών έν τή πρώτη προσβολή γενομένων ές όγόο- 

35 ήκοντα μάλιστα άπέ&ανον · ίππεϊς όέ τών μέν ίπποτοξο- 
τών, οί όή καί πρώτοι τού έργου ήψαντο, όέκα' τής όέ 

13*
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εταιρικής 'ίππον άμφι τονς ετκοσΐ" των δέ άλλων ιππέων 
ώς διακόσιοι.

4 Πώρος δέ μεγάλα έργα έν τή μάχη άποδειξάμενος μή 
ότι στρατηγόν, αλλά καϊ στρατιώτου γενναίου, ώς τών τε 
ιππέων τόν φόνον κατεϊδε καί τών ελεφάντων τονς μέν 5 
αντον πεπτωκότας, τους δέ ερήμους τών ηγεμόνων λυ- 
πρους πεπλανημένους, τών δέ πεζών αυτώ οί πλείονς άπο- 
λώλεσαν, ουχ ήπερ Λαρεϊος δ μέγας βασιλεύς έξάρχων

5 τοϊς άμφ αυτόν τής φυγής άπεχώρει, άλλα έστε γάρ 
νπέμενέ τι τών Ινδών έν τή μάχ^η ξυνεστηκός, ές τοσόνδε 10 
άγωνισάμενος, τετρωμένος δέ τόν δεξιόν ώμον, όν δή 
γυμνόν μόνον έχων έν τή μάχη άνεστρέφετο (από γάρ τοΰ 
άλλον σώματος ήρκει αντώ τά βέλη ό &ώραξ, περιττός 
ων κατά τε τήν ίσχνν και τήν αρμονίαν, ώς ύστερον κα- 
ταμα&εϊν &εωμένοις ήν), τότε δή και αντός άπεχώρει 15

6 έπιστρέψας τόν ελέφαντα, καϊ Αλέξανδρος μέγαν τε 
αντόν καϊ γενναϊον άνδρα ιδών έν τή μάχη σώσαι έπε- 
άέΰμησε. πέμπει δή παρ αυτόν πρώτα μέν Ταξίλην τόν 
Ινδόν · καϊ Ταξίλης προσιππενσας έφ όσον οί ασφαλές 
έφαίνετο τώ έλέφαντι δς έφερε τόν Πώρον έπιστήσαί τε 20 
ήξίου τό &ηρίον, ον γάρ είναι οί έτι φενγειν, και ακον-

7 σαι τών παρ Αλεξάνδρου λόγων, ό δέ ιδών άνδρα 
έχ&ρόν έκ παλαιόν τον Ταξίλην έπιστρέψας ανήγετο ώς 
άκοντίσων ’ καϊ άν καί κατέκανεν τυχόν, ει μή νποφ&ά · 
σας έκεϊνος άπήλασεν άπό τον Πώρον πρόσω τόν 'ίππον. 25 
Αλέξανδρος δέ ουδέ έπϊ τφδε τώ Πώρω χαλεπός έγένετο, 
άλλί άλλους τε έν μέρει έπεμπε καϊ δή καϊ Μερόην άνδρα 
'Ινδόν, ότι φίλον είναι έκ παλαιού τώ Πώρεο τόν Μερόην

8 εμα&ε. Πώρος δέ ώς τά παρά τοΰ Μερόου τκουσε καϊ 
έκ τοΰ δίψονς άμα έκρατεϊτο, έπέστησε τε τόν έλέφαντα 30 
καϊ κατέβη απ αυτοΰ · ώς δέ έπιέ τε καί άνέψνξεν, άγειν 
αυτόν σπουδή έκέλευσε παρ Αλέξανδρον.

19 Καί ό μέν ήγετο · Αλέξανδρος δέ ώς προσάγοντα 
έπΰ&ετο, προϊππεΰσας προ τής τάξεως ξυν ολίγοις τών

6 λυπρους Kr.: λυπηρούς. — 34 προ'ίππιύσας Ε.: προοιππιύσας. 
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εταίρων άπαντα τιϊ) Πώρφ’ καϊ έπιστήσας τόν ‘ίππον τό 
τε μέγε&ος έ&αύμάζεν, υπέρ πέντε πήχεις μάλιστα ξνμ- 
βαϊνον, και τό κάλλος τον Πώρον και ότι ου δεδουλωμέ- 
νος γνώμη έφαίνετο, άλ/έ ώσπερ αν ανηρ άγα&ός ανδρϊ 
άγα&ώ προσέλ&οι υπέρ βασιλείας της αυτου πρός βασι
λέα άλλον καλώς ήγωνισμένος. εν&α δή Αλέξανδρος πρώ- 2 
τος προσειπών αυτόν λέγειν έκέλευσεν ό τι οι γενέσ&αι 
έ^έλοι. Πώρον δέ άποκρίνασ&αι λόγος, ότι βασιλικώς 
μοι χρήσαι, ώ "Αλέξανδρε. καί "Αλέξανδρος ήσ&εϊς τώ 
λόγω, τούτο μέν εσται σοι, ώ Πώρε, έφη, έμου ένεκα' 
συ δέ σαυτου ένεκα ό τι σοι φίλον άξιου, ό δέ πάντα 
εφη έν τούτω ένεΐναι. καϊ "Αλέξανδρος τούτω ετι μάλλον 3 
τώ λόγφ ήσΰεϊς την τε αρχήν τώ) Πώρω τών τε αντον 
"Ινδών έδωκε καϊ άλλην ετι χώραν πρός τή πάλαι ουση 
πλείονα της πρόσ&εν προσέ&ηκε’ καϊ ούτως αυτός τε βα- 
σιλικώς κεχρημένος ήν ανδρϊ αγα&ώ καί έκείνω έκ τούτου 
ές άπαντα πιστώ έχρήσατο. τούτο τό τέλος τή μάχη τή 
πρός Πώρον τε καϊ τούς έπ εκείνα τοΰ Ύδάσπου ποτα
μού "Ινδούς "Αλεξάνδρω έγένετο έπ" άρχοντος "Α&ηναίοις 

‘Ηγεμόνος μηνός Μουνυχιώνος.
‘ϊνα δέ η μάχη ξυνέβη καϊ έν&εν όρμη&εϊς έπέρασε 4 

τόν Ύδάσπην ποταμόν πόλεις εκτιζεν "Αλέξανδρος, καϊ 
την μέν Νίκαιαν της νίκης της κατ "Ινδών έπώνυμον 
ώνόμασε' την δέ Βουκέφαλα ές τον ‘ίππου τού Βουκε
φάλα την μνήμην, ός άπέ&ανεν αυτού, ον βληθείς πρός 
ονδενός, αλλ υπό καμάτου τε καϊ ηλικίας, ήν γάρ άμφϊ 5 
τά τριάκοντα έτη, καματηρός γινόμενος, πολλά δέ πρόσέλεν 
ξυγκαμών τε καί συγκινδυνεύσας "Αλεξάνδρφ, αναβαινόμε- 
νός τε πρός μόνου "Αλεξάνδρου ό Βουκεφάλας ούτος, ότι 
τούς άλλους πάντας άπηξίου άμβάτας, καί μεγέ&ει μέγας 
καί τώ &υμώ γενναίος, σημείον δέ οϊ ήν βοός κεφαλή 
έγκεχαραγμένη, έφ ότου καϊ τό όνομα τούτο λέγουσιν ότι 
έφερεν' οί δέ λέγουσιν ότι λευκόν σήμα ειχεν έπϊ τής

4 άν άνηρ Κγ. : άνήρ. — 13 αΰτοϋ Κγ. : αυτών. — 22 ίχτιζιν S.: 
ίχτισιν. — 24 Βουχίφαλα Gr.: Βουκεφάλαν. — 26 καμάτου Facitis: 
καύματος. — 32 οτου Κγ. : ότω.
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κεφαλής, μέλας ών αυτός, ες βοός κεφαλήν μάλιστα είκα-
6 σμένον. ουτος ό ίππος έν τή Ουξίων χώρα αφανής έγέ

νετο Άλεξάνδρφ, καί 'Αλέξανδρος προεκήρυξεν άνά την 
χώραν πάντας άποκτενεϊν Ούξίους, εί μή άπάξουσιν αυτώ 
τόν ίππον ' ν.αϊ άπηχτη εύ&ύς έπϊ τώ κηρύγματι. τοστ δε 5 
μεν σπουδή Αλεξάνδρω άμφ αυτόν ήν, τοσόσδε δέ Αλεξ
άνδρου φόβος τοϊς βαρβάροις. καί έμοί ές τοσόνδε τε- 
τιμήσ&ω ό Βουκεφάλας ουτος Αλεξάνδρου ένεκα.

20 Αλεξάνδρω δέ επειδή οί απο&ανόντες έν τή μάχη 
κεκόσμηντο τώ πρέποντι κόσμω, ό δέ τοϊς &εοίς τά νο- ίο 
μιξόμενα επινίκια έ&υε, καϊ άγων έποιεϊτο αυτώ γυμνι- 
κός τε καϊ ιππικός αυτου επί τή οχ&η του Ύδάσπου

2 ϊναπερ τό πρώτον διέβη άμα τώ στρατώ. Κράτερον μέν 
δή ξυν μέρει τής στρατιάς υπελείπετο, τάς πόλεις άστι- 
νας ταύτη εκτιζεν άναστήσοντά τε καϊ έκτειχιούντα' αυ- 15 
τός δέ ήλαυνεν ώς έπϊ τούς προσχώρους τή Πώρου αρχή 
'Ινδούς, 'όνομα δέ ήν τώ έ&νει Γλαυγανϊκαι, ώς λέγει 
Αριστόβουλος, *ώς δέ Πτολεμαίος, Γλαύσαι' όποτέρως δέ

3 έχει τό ονομα ου μοι μέλει, έπήει δέ τήν χώραν αύτών 
Αλέξανδρος τών τε εταίρων ιππέων εχων τούς ήμίσεας 20 
καί τών πεζών άπό φάλαγγος έκάστης επίλεκτους καϊ 
τούς ίπποτοξότας ξύμπαντας καϊ τούς 'Αγριάνας καϊ τούς

4 τοξότας' καϊ προσεχώρουν αυτώ ομολογία πάντες. καί 
ελαβε πόλεις μέν ές τριάκοντα καϊ επτά, ών ϊνα όλίγι- 
στοι ήσαν οίκήτορες πεντακισχιλίων ούκ έλάττους ήσαν, 25 
πολλών δέ καί υπέρ τούς μυρίους' καί κώμας πλή&ει 
τε πολλάς έλαβε καϊ πολυαν&ρώπους ού μεϊον τών πό
λεων. καϊ ταύτης τής χώρας Πώρω άρχειν έδωκε' καί 
Ταξίλη δέ διαλλάττει Πώρον καϊ Ταξίλην άποπέμπει 
όπίσω εις τά ή&η τά αυτού. 30

5 Εν τουτω δε παρά τε Αβισάρου πρέσβεις ήκον, έν- 
διδοντες αυτόν τε Αλεξάνδρω Αβισαρην καί τήν χώραν 
όσης ήρχε. καίτοι πρό γε τής μάχης τής πρός Πώρον 
γενομένης Αλεξάνδρω έπενόει 'Αβισάρης καϊ αύτός ξύν

3 προεκήρυξεν Kr.: προσεχηρυξεν. — 6 τοσόσδε δέ Kr.: τόσος δέ.
— 24 όλίγιστοι Kr.: όλιγοστοί.
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Πώρφ τάσσεσ&αι * τότε όέ καί τόν αδελφόν τόν αυτοΰ 
ξυν τοϊς άλλοις πρέσβεσι παρ’ Αλέξανδρον επεμψε, χρή
ματά τε κομίζοντα καί ελέφαντας τεσσαράκοντα δώρον 
Αλεξάνδρω. ήκον δέ καί παρά τών αυτονόμων Ινδών 6 
πρέσβεις παρ Αλέξανδρον και παρά Πώρου άλλου του 
υπάρχου Ινδών. Αλέξανδρος δέ διά τάχους Αβισάρην 
Ιέναι παρ αυτόν κελεύει, έπαπειλήσας, εί μή έλΟοι, οτι 
αύτόν οψεται ήκοντα ξύν τή στρατιά ϊνα ού χαιρήσει Ιδών.

Έν τούτω δέ Φραταφέρνης τε ό Παρ&υαίων καί Ί 
Ύρκανίας σατράπης τούς καταλειφ&έντας παρά οί Θρά
κας άγων ήκεν ώς Αλέξανδρον καί παρά ^ισικόττου τοΰ 
Ασσακηνών σατράπου άγγελοι, οτι τόν τε ύπαρχον σφών 
άπεκτονότες είεν οί Ασσακηνοί καί άπ Αλεξάνδρου άφε- 
στηκότες. καί έπί τούτους Φίλιππον εκπέμπει καϊ Τυ- 
ριάσπην σύν στρατιά τά περϊ τήν Ασσακηνών χώραν 
καταστησομένους καϊ κοσμήσοντας.

Αυτός δέ ώις έπί τόν Ακεσίνην ποταμόν προύχώρει. 8 
τούτου τοΰ Ακεσίνου ποταμού τό μέγε&ος μόνου τών 
Ινδών ποταμών Πτολεμαίος ό Αάγου άνέγραψεν * είναι 
γάρ ϊνα έπέρασεΫ αυτόν Αλέξανδρος έπί τών πλοίων τε 
καί τών διφ&ερών ξύν τή στρατιά τό μέν ρεύμα οξύ τοΰ 
Ακεσίνου πέτραις μεγάλαις καί όξείαις, -κα^ ών φερό- 
μενον βία τό ύδωρ κυμαίνεσ&αί τε καϊ καχλάζειν' τό δέ 
εύρος σταδίονς έπέχειν πεντεκαίδεκα. τοϊς μέν δή έπϊ 9 
τών διφ&ερών περώσιν ευμαρή γενέσ&αι τόν πόρον ‘ τούς 
δέ έν τοϊς πλοίοις διαβάλλοντας έποκειλάντων πολλών 
πλοίων έπί ταϊς πέτραις καϊ ξυναραχ^έντων ούκ ολίγους 
αυτού έν τώ ΰδατι διαφ&αρήναι. εϊη άν ουν έκ τοΰδε 
τού λόγου ξυντι&έντι τεκμηριούσ&αι ότι ού πόρρω τοΰ 
αληθούς άναγέγραΐΐται τού Ίνδοΰ ποταμού τό μέγε&ος 
όσοις ές τεσσαράκοντα σταδίους δοκεϊ τοΰ Ίνδοΰ είναι τό 
εύρος ϊνα μέσως έχει αύτός αυτού ό Ινδός· ϊνα δέ στενώ- 
τατός τε καϊ διά στενότητα βαθύτατος ές τούς πεντεκαί
δεκα ξυνάγεσ&αΓ καϊ ταύτα πολλαχή είναι τοΰ Ίνδοΰ.

27 ξυναραχΟίντων Kr.: ξυναρραχ&ίντων. 
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χαί γάρ χαί τον Αχεσίνου τεχμαΐρομαι έπίλέξασ&αι Αλέξ
ανδρον έναπερ τό πλατύτατον ήν τον πόρου, ώς σχολαι- 
τέρω χρήσασ&αι τώ ρεύματι.

21 Περάσας δέ τόν ποταμόν Κοίνον μέν ξνν τή αντον 
τάξει απολείπει αντον έπί τή όχ&η, προστάξας έπιμε- 5 
λεϊσΰαι της νπολελειμμένης στρατιάς της διαβάσεως, οϊ 
τόν τε σίτον αντω τόν έχ της ηδη ύπηχόου τών Ινδών

2 χώρας χαί τά άλλα επιτήδεια παραχομίζειν εμελλον. Πώ
ρον δέ ές τά αντον η&η αποπέμπει, χελενσας Ινδών τε 
τονς μαχιμωτάτονς έπιλεξάμενον χαί εί τινας παρ' αντώ ίο 
έχοι έλέφαντας, τούτους δέ άναλαβόντα ιέναι παρ' αντόν. 
αντός δέ Πώρον τόν έτερον τόν χαχόν, ότι έξηγγέλ&η πε- 
φευγέναι άπολιπών τήν χώραν ής ηρχεν, έπενόει διιύχειν

3 σύν τοίς χουφοτάτοις τής στρατιάς, ό γάρ Πώρος οντος, 
εστε μέν πολέμια ξυνειστήχει Αλεξάνδρα) τά πρός τόν 15 
άλλον Πώρον, πρέσβεις παρ' Αλέξανδρον πέμπων, αντόν 
τε χαί τήν νπο οί χώραν ένεδίδον Αλεξάνδρω, χατά εχ&ος 
τό Πώρου μάλλον ή φιλία τή Αλέξανδρον’ ώς δέ άφει- 
μένον τε έχεΐνον χαί πρός τή αντον χαι άλλης πολλής 
άρχοντα εμα&ε, τότε δή φοβη&είς, ονχ ουτω τι Αλέξαν- 20 
δρον, ώς τόν Πώρον έχεΐνον τόν ομώνυμον, φεύγει τήν 
έαντον, άναλαβών όσους τών μαχίμων ξυμπεΐσαι ήδυνήϋη 
μετασχεϊν οί τής φυγής.

4 Επί τούτον έλαύνων Αλέξανδρος άφιχνεΐται έπί τόν 
Υδραώτην ποταμόν, άλλον αν τούτον 'Ινδόν ποταμόν, τό 25 
μέν εύρος ον μείονα τον Αχεσίνον, όξντητι δέ τού ρού 
μείονα. όσην δέ τής χώρας εστε έπί τόν Υδραώτην 
έπήλ&ε, φυλαχάς ύπέλιπεν έν τοΐς έπιχαιροτάτοις χωρίοις, 
όπως οί αμφί Κράτερόν τε χαί Κοίνον δι ασφαλείας

5 επερχοιντο τής χώρας τήν πολλήν προνομενοντες. ένταύ&α 30 
Ηφαιστίωνα μέν έχπέμπει, δονς αυτώ μέρος τής στρα
τιάς, πεζών μέν φάλαγγας δυο, ιππέων δέ τήν τε αυτού 
χαί τήν Λ η μητριόν ίππαρχίαν χαί τών τοξοτών τούς ήμΐ- 
σεας, ές τήν Πώρου τού άφεστηχότος χώραν, χελενσας 
παραδιδόναι ταύτην Πώρω τψ άλλω, χαί ει δή τινα πρός 35 
ταΐς όχΰαις τού Ύδραιότον ποταμού αυτόνομα έ&νη Ίν-
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δών νέμεται, χαϊ ταντα προσαγαγόμενον τώ Πώρω άρχειν 
έγχειρίσαι. αντός δε έπέρα τόν Ύδραώτην ποταμόν, ού 6 
κα&άπερ τόν Άκεσίνην χαλεπώς. προχωρούντι δέ αύτώ 
έπ' εκείνα της όχΰης τον Ύδραώτον τονς μεν πολλούς 

5 καΎ ομολογίαν προσχωρεϊν ξυνέβαινεν, ηδη δέ τινας ξνν 
όπλοις άπαντήσαντας’ τονς δέ και ύποφεύγοντας ελών 
βία κατεστρέψατο.

'Εν τούτω δέ εξαγγέλλεται 'Αλεξάνδρω τών αντονό- 22 
μων 'Ινδών άλλους τέ τινας και τονς καλούμενους Κα- 

10 ΰαίονς αύτούς τε παρασκενάζεσ&αι ώς ές μάχην, εί προσ- 
άγοι τή χώρα αύτών 'Αλέξανδρος, καί όσα όμορα σφισιν 
ώσαύτως αυτόνομα, καϊ ταντα παρακαλεΐν ές τό έργον’ 
είναι δέ τήν τε πόλιν όχυράν πρός ή έπενόονν αγωνίσα- 2 
σ&αι, Σάγγαλα ήν τή πόλει ονομα, καί αυτοί οί Κα&αϊοι 

15 εύτολμότατοί τε καί τά πολέμια κράτιστοι ένομίζοντο' 
και τούτοις κατά τά αυτά Όξυδράκαι άλλο 'Ινδών έ&νος, 
καϊ Μαλλοί, άλλο και τούτο' έπεϊ καϊ όλίγω πρόσ&εν 
στρατενσαντας έπ' αντονς Πώρον τε καί Άβισάρην ξνν 
τε τή σφετέρα δυνάμει καί πολλά άλλα ε&νη τών αύτο- 

20 νόμων Ινδών αναστήσαντας ουδέν πράξαντας τής παρα
σκευής άξιον ξυνέβη άπελ&εΐν.

Ταύ&' ώς έξηγγέλέλη 'Αλεξάνδρω, σπουδή ήλαυνεν 3 
ώς έπϊ τούς Κα&αίους. καϊ δευτεραΐος μέν άπό τού πο
ταμού τού Ύδραώτον πρός πόλιν ήκεν ή ονομα Πίμπραμα’ 

25 τό δ' ϊ&νος τούτο τών 'Ινδών 'Αδραϊσται εκαλούντο, οντοι 
μέν δή προσεχώρησαν ομολογία 'Αλεξάνδρω. καϊ 'Αλέξαν- 4 
δρος άναπαύσας τή νστεραία τήν στρατιάν τή τρίτη προν- 
χώρει έπϊ τά Σάγγαλα, ϊνα οί Κα&αΐοί τε καϊ οί άλλοι 
πρόσχωροι αυτοϊς ξυνεληλυ&ότες προ τής πόλεως παρα- 

30 τεταγμένοι ήσαν έπι γηλόφου ού πάντη αποτόμου’ κύκλω 
δέ τού γηλόφου άμαξας περιστήσαντες έντός αύτών έστρα- 
τοπέδενον, ώς τριπλούν χάρακα περιβεβλήσΰαι τών αμα
ξών. 'Αλέξανδρος δέ τό τε πλή&ος κατιδάν τών βαρβά- 5 
ρων καϊ τον χωρίου τήν φύσιν, ώς μάλιστα πρός τά

13 Pflugkius: ην. 
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παρόντα έν καιρώ οί έφαίνετο παρετάσσετο · καί τους μεν 
ίπποτοξότας εύ&ύς ώς είχεν έκπέμπει έπ" αυτούς, άκρο- 
βολίζεσ&αι κελεύσας παριππεύοντας, ώς μήτε εκδρομήν 
τινα ποιήσασ&αι τούς "Ινδούς πριν ξυνταχ&ήναι αυτω τήν 
στρατιάν και ώς πληγάς γίγνεσθαι αύτοϊς καϊ προ τής 5

6 μάχης εντός τοΰ οχυρώματος, αυτός δέ έπι μέν τοΰ 
δεξιοΰ κέρως τών ιππέων τό άγημα κατέστησε και τήν 
Κλείτου ιππαρχίαν, έχομένους δέ τούτων τούς ύπασπι- ’ 
στάς, και έπϊ τούτοις τούς Αγριανας’ κατά δέ τό εύώ- 
νυμον Περδίκκας αυτώ έτέτακτο, τήν τε αυτοΰ έχων 10 
ιππαρχίαν καί τάς τών πεζεταίρων τάξεις’ έπί κέρως δέ 
έκατέρου οϊ τοξόται αυτώ διχή διακρι&έντες έτάγ&ησαν.

7 έκτάσσοντι δέ αυτώ παρεγένοντο καϊ οι άπό τής όπισ&ο- 
φυλακίας πεζοί τε καϊ ιππείς, καϊ τούτων τούς μέν 
ιππέας έπϊ τά κέρατα διελών παρήγαγεν' άπό δέ τών 15 
πεζών τών προσγενομένων πυκνοτέραν τήν σύγκλεισιν τής 
φάλαγγος ποιήσας αυτός άναλαβών τήν ϊππον τήν έπί τοΰ 
δεξιοΰ τεταγμένην παρήγαγεν έπί τάς κατά τό ευώνυμον 
τών "Ινδών άμάξας. ταύτη γάρ εύπροσοδώτερον αυτώ 
έφαίνετο τό χωρίον καϊ ού πυκναϊ ώσαύτως αί άμαξαι 20 
έφειστήκεσαν.

23 Ώς δέ έπϊ τήν ϊππον προσαγαγοΰσαν ούκ έξέδραμον 
οί "Ινδοί εξω τών αμαξών, αλλ" έπιβεβηκότες αυτών άφ" 
ύιβηλοΰ ήκροβολίζοντο, γνούς Αλέξανδρος ότι ούκ εϊη τών 
ιππέων τό έργον καταπηδήσας άπό τοΰ ϊππου πεζός 25 

2 έπήγε τών πεζών τήν φάλαγγα, καί άπό μέν τών πρώ
των αμαξών ού χαλεπώς έβιάσαντο οί Μακεδόνες τούς 
"Ινδούς’ προ δέ τών δευτέρων οί "Ινδοί παραταξάμενοι 
ραον άπεμάχοντο, οϊα δή πυκνότεροι τε έφεστηκότες έν 
έλάττονι τώ κύκλο) καί τών Μακεδόνων ού κατ" εύρυχω- 30 
ρίαν ώσαύτως προσαγόντων σφίσιν, έν ώ τάς τε πρώτας 
άμάξας ύπεξήγον καϊ κατά τά διαλείμματα αύτών ώς έκά- 
στοις προύχώρει άτάκτως προσέβαλλον άλλα καϊ άπό 
τούτων όμως έξώσ&ησαν* οί "Ινδοί βιασ&έντες πρός τής

11 πιζιταφων Β1.: άο&ιτέρων vel ασ&ίνιστέζων.
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φάλαγγος. οι δέ ουκέτι έπί των τρίτων έμενον, άλλ’ ώς 3 
τάχους είγον φυγή εις την πόλιν κατειλή&ησαν. και 
Αλέξανδρος ταύτην μέν τήν ημέραν περιεστρατοπέδευσε 
τοίς πεζοίς τήν πόλιν όσα γε ήδυνή&η αυτω περιλαβείν 

5 ή φάλαγξ' έπϊ πολύ γάρ έπέχον τό τείχος τώ στρατοπέδιο 
κυκλώσασ&αι ου δυνατός έγένετο' κατά δέ τά διαλεί- 4 
ποντα αυτού, ϊνα καί .λίμνη ου μακράν τού τείχους ήν, 
τούς ιππέας έπέταξεν έν κύκλω τής λίμνης, γνούς ου βα~ 
&εϊαν ούσαν τήν λίμνην καϊ άμα είκάσας ότι φοβεροί γε- 

10 νόμενοι οί Ινδοί άπό τής προτέρας ήττης άπολείψουσι
τής νυκτός τήν πόλιν. καί ξυνέβη ούτως όπως εϊκασεν ' 5 
άμφϊ γάρ δευτέραν φυλακήν έκπίπτοντες έκ τού τείχους 
οϊ πολλοί αυτών ένέκυρσαν ταίς προφυλακαίς τών ιππέων, 
καϊ οϊ μέν πρώτοι αυτών κατεκόπησαν πρός τών ιππέων * 

15 οϊ δέ έπϊ τούτοις αισ&όμενοι ότι φυλάσσεται έν κύκλω ή 
λίμνη ές τήν πόλιν αύ&ις άνεχώρησαν.

Αλέξανδρος δέ χάρακί τε διπλώ περιβάλλει ϊναπερ 6 
μή είργεν ή λίμνη τήν πόλιν καί φυλακάς έν κύκλιο τής 
λίμνης άκριβεστέρας κατέστησεν. αυτός δέ μηχανάς προσ- 

20 άγειν τω τείχει έπενόει, ώς κατασείειν τό τείχος, αυτο- 
μολήσαντες δέ αυτω τών έκ τής πόλεώς τινες φράζουσιν 
ότι έν νω έχοιεν αυτής έκείνης τής νυκτός έκπίπτειν έκ 
τής πόλεως οί Ινδοί κατά τήν λίμνην ϊναπερ τό έκλιπές 
ήν τού χάρακος. ό δέ Πτολεμαίον τόν Λάγου έπιτάττει 7 

25 ένταύ&α, τών τε υπασπιστών αυτώ δούς χιλιαρχίας τρεις 
καί τούς Αγριάνμς ξύμπαντας καϊ μίαν τάξιν τών τοξο
τών, άποδείξας το χωρίον ήπερ μάλιστα είκαζε βιάσε- 
σ&αι τούς βαρβάρους' σύ δέ έπειδάν αϊσ&η, εφη, βιαζο- 
μένους ταύτη, αυτός μέν ξύν τή στρατιά εϊργειν τούς 

30 βαρβάρους τού πρόσω, τόν δέ σαλπιγκτήν κέλευε σημαί- 
νειν' υμείς δέ, άνδρες ηγεμόνες, έπειδάν σημαν&ή, ξύν 
τοίς κα&" αυτούς έκαστοι ξυντεταγμένοι Ιέναι έπϊ τόν 
θόρυβον ϊν’ άν ή σάλπιγξ παρακαλή. άποστατήσω δέ 
ουδέ έγώ τού έργου.

2 κατειλή&ησαν S.: κατεκλείσ&ησαν. — 4 περιλαβείν Pflugkius: 
περιβαλεϊν. — 33 άποστατήσω ΰε Schneiderus: αποστάτης ώάε.
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24 Ο μέν ταντα παρήγγειλε' Πτολεμαίος δέ άμαξας τε 
εκ τών άπολελειμμένων έν τη πρώτη ερυγη αμαξών ταύτη 
ξυναγαγών ώς πλείστας κατέστησεν έγκαρσίας, ϊνα πολλά 
έν νυκτϊ τά άπορα εραίνηται τοίς ερεύγουσι, και τον χά
ρακος τον κεκομμένου τε και ου καταπηχίλέντος συννησαι & 
άλλη καϊ άλλη έκέλευσεν έν μέσφ της τε λίμνης και του 
τείχους, καί ταντα αΰτώ οί στρατιώται έν τη νυκτί

2 έξειργάσαντο. ηδη τε ην άμερϊ τετάρτην ερυλακην καϊ οί 
βάρβαροι, κα&άπερ έξήγγελτο ’Λλεξάνδρω, άνοίξαντες τάς 
ώς έπϊ την λίμνην κιόλας δρόμφ έπ3 αυτήν έερέροντο. ου ίο 
μην ελα&ον τάς ταύτη ερυλακάς ουδέ Πτολεμαίον τόν έπ3 
αύταίς τεταγμένον’ άλλα έν τούτο) οϊ τε σαλπιγκταί έσή- 
μαινον αύτώ καϊ αύτός την στρατιάν ώπλισμένην τε καί

3 συντεταγμένην εχων έχώρει επί τούς βαρβάρους, τοίς δέ
αϊ τε άμαξαι έμποδών ησαν καί ό χάραξ έν μέσο) κατα- 15 
βεβλημένος, ώς δέ η τε σάλπιγξ έερ&έγξατο καϊ οί άμερϊ 
Πτολεμαίον προσέκειντο αύτοίς, τοίς αεί έκπίπτοντας 
διά τών αμαξών κατακαίνοντες, ένταν&α δη άποστρέερον- 
ται αύ&ις ές την πόλιν. καί άπέ&ανον αυτών έν τη απο- 
χωρήσει ές πεντακοσίους. 20

4 3Εν τούτεο δέ καϊ Πώρος άερίκετο, τούς τε υπολοί
πους έλέεραντας άμα οι άγων καϊ τών Ινδών ές πεντα- 
κισχιλίους · αϊ τε μηχαναί 3Λλεξάνδρο) ξυμπεπηγμέναι 
ησαν καί προσηγοντο ηδη τώ) τείχει. αλλά οί Μακεδόνες, 
πριν καϊ κατασεισ&ηναί τι τού τείχους, υπορύττοντές τε 25 
αύτοϊ πλίν&ινον όν τό τείχος καί τάς κλίμακας έν κύκλω

5 πάντη προσ&έντες αίρούσι κατά κράτος την πόλιν. καί 
άπο&νησκουσι μέν έν τη καταλήιβει τεον ’ίνδών ές μυρίους 
καϊ έπτακισχιλίους, έάλωσαν δέ υπέρ τάς επτά μυριάδας 
καϊ άρματα τριακόσια καί ιππείς πεντακόσιοι, της δέ 30 
ξύν 3Λλεξάνδρορ στρατιάς άπέ&ανον μέν ολίγον άποδέον- 
τες τών εκατόν έν τη πάση πολιορκία' τραυματίαι δέ ού 
κατά τό πλήθος τεύν νεκρών έγένοντο, αλλ3 υπέρ τοίς

9 Ιξήγγιλτο Kr.: ιξηγγίλλιτο.
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χιλίους χαϊ διαν.οσίους, χαϊ έν τούτοις των ηγεμόνων άλλοι 
τε χαι Λυσίμαχος ό σωματοφύλαξ.

Θάψας όέ ώς νόμος αυτώ τούς τελευτήσαντας Έν- 6 
μένη τόν γραμματέα έχπέμπει ές τάς δύο πόλεις τάς 

5 ξνναφεστώσας τοίς Σαγγάλοις, δούς αυτω τών ιππέων 
ές τριαχοσίους, φράσοντα τοίς έχουσι τάς πόλεις τών τε 
Σαγγάλων την άλωσιν χαι ότι αυτοίς ουδέν έσται χαλε
πόν έξ Αλεξάνδρου ύπομένουσί τε χαϊ δεχομένοις φιλίως 
Αλέξανδρον’ ουδέ γάρ ουδέ άλλοις τισί γενέσ&αι τών αύ- 

10 τονόμων "Ινδών όσοι έχόντες σφάς ένέδοσαν. οϊ δέ {ήδη 1 
γάρ έξήγγελτο αυτοίς χατά χράτος έαλωχότα πρός Αλεξ
άνδρου τά Σάγγαλα) φοβεροϊ γενόμενοι εφευγον άπολι- 
πόντες τάς πόλεις, χαι Αλέξανδρος, επειδή έξηγγέλ&η 
αυτώ η φυγή, σπουδή έδίωχεν' αλλά οϊ πολλοί μέν αύ- 

15 τών έφτασαν άποφυγόντες, διά μαχρον γάρ ή δίωξις 
έγίνετο' όσοι δέ χατά τήν άποχώρησιν ασ&ενεΐα υπελεί- 
ποντο, ουτοι δέ χαταληφ&έντες πρός τής στρατιάς άπέ- 
έλανον ές πενταχοσίους μάλιστα, ώς δέ άπέγνω διώχειν 8 
τοΰ πρόσω τούς φεύγοντας, έπανελ&ών ές τά Σάγγαλα 

20 τήν πόλιν μέν χατέσχαψε, τήν χώραν δέ τών "Ινδών τοίς 
πάλαι μέν αύτονόμοις, τότε δέ έχουσίως προσχωρήσασι 
προσέ&ηχε. χαι Πώρον μέν ξύν τή δυνάμει τή άμφ" αυ
τόν έχπέμπει έπι τάς πόλεις αί προσχεχωρήχεσαν, φρου
ράς είσάξοντα εις αύτάς' αυτός δέ ξύν τή στρατιά έπι 

25 τόν "Υφασιν ποταμόν προύχώρει, ώς χαϊ τούς έπ" έχείνα 
"Ινδούς χαταστρέψαιτο. ουδέ έφαίνετο αυτώ πέρας τι 
τοΰ πολέμου έστε ύπελείπετό τι πολέμιον.

Τά δέ δή πέραν τοΰ ‘Υφάσιος ποταμού εύδαίμονά 25 
τε την χώραν είναι έξηγγέλλετο χαϊ ανθρώπους άγα&ούς 

30 μέν γης έργάτας, γενναίους δέ τά πολέμια χ.αϊ εις τά ίδια 
δέ σφών έν χόσμφ πολιτεύοντας’ πρός γάρ τών αρίστων 
άρχεσ&αι τούς πολλούς, τούς δέ ουδέν έξω τοΰ έπιειχοΰς 
έξηγείσ&αι. πλή&ός τε ελεφάντων είναι τοίς ταύτη άν- 
ίλρώποις πολύ τι υπέρ τούς άλλους "Ινδούς χαί μεγέ&ει

6 Kr.: φριωοντα;.— 17 di χαταληφ&έντεε S.: ιχκατα-
ληφ&ίνπς.
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2 μεγίστους χαι ανδρεία, ταΰτα δέ εξαγγελλόμενα Αλέξαν
δρον μέν παρώξυνεν ές έπι&υμίαν τοΰ πρόσω ιέναι' οϊ 
Μαχεδόνες δέ έξέχαμνον ηδη ταΐς γνώμαις, πόνους τε έχ 
πόνων χαι χινδύνους έχ χινδύνων έπαναιρούμενον όρώντες 
τόν βασιλέα' ξύλλογοί τε έγίγνοντο χατά τό στρατόπεδον 5 
τών μέν τά σφέτερα όδυρομένων, όσοι έπιειχέστατοι, τών 
δέ ουχ άχολου&ήσειν, ούδ3 ήν άγη Αλέξανδρος, άπισχυ- 
ριζομένων. ταΰτα ώς έπύ&ετο Αλέξανδρος, πριν χαι έπϊ 
μεΐζον προελ&εϊν τήν ταραχήν τοις στρατιώταις χαι τήν 
ά&υμίαν, ξυγχαλέσας τούς ηγεμόνας τών τάξεων έ’λεξεν 10 
ώδε.

3 ‘Ορών υμάς, ώ άνδρες Μαχεδόνες τε χαι ξύμμαχοι, 
ουχ όμοια ετι τή γνώμη επομένους μοι ές τούς χινδύνους, 
ξυνήγαγον ές ταύτό, ώς ή πείσας άγειν τοΰ πρόσω ή 
πειστείς όπίσω άποστρέφεσ&αι. εί μέν δή μεμπτοί ει- 15 
σιν ύμϊν οί μέχρι δεΰρο πονη&έντες πόνοι χαϊ αυτός εγώ

4 ηγούμενος, ούδέν ετι προύργου λέγειν μοί έστιν. εί δέ 
Ιωνία τε πρός υμών διά τούσδε τούς πόνους εχεται χαϊ 
Ελλήσποντος χαϊ Φρύγες άμφότεροι χαϊ Καππαδόχες χαϊ 
Παφλαγόνες χαϊ Αυδοϊ χαί Κάρες χαϊ Αύχιοι χαϊ Παμ- 20 
φυλία δέ χαϊ Φοινίχη χαί Αίγυπτος ξύν τή Αιβύη τή 
Ελληνιχή χαί Αραβίας έστιν ά χαϊ Συρία ή τε χοίλη χαϊ

5 ή μέση τών ποταμών, χαϊ Βαβυλών δέ εχεται χαϊ τό 
Σουσίων ε^νος χαϊ Πέρσαι χαί Μήδοι χαϊ όσων Πέρσαι 
χαϊ Μήδοι έπήρχον, χαϊ όσων δέ ουχ ήρχον, τά υπέρ 25 
τάς Κασπίας πύλας, τά έπ3 έχεΐνα τοΰ Καυχάσου, ό Τά- 
ναϊς, τά πρόσω ετι τοΰ Τανάϊδος, Βαχτριανοί, Ύρχάνιοι, 
ή θάλασσα ή Ύρχανία, Σχύ&ας τε άνεστείλαμεν εστε έπϊ 
τήν έρημον, έπϊ τούτοις μέντοι χαί ό Ινδός ποταμός διά 
τής ήμετέρας ρεϊ, ό Ύδάσπης διά τής ήμετέρας, ό Αχε- 30 
σίνης, ό Ύδραώτης, τί όχνεϊτε χαι τόν(Ύφασιν χαί τά 
in έχεϊνα τοΰ Υφάσιος γένη προσ&εΤναι τή ύμετέρα

6 Μαχεδόνων αρχή; ή δέδιτε μή δέξωνται υμάς έτι άλλοι 
βάρβαροι έπιόντας; ων γε οί μέν προσχωροΰσιν έχοντες,

26 ό Τάναϊς Pflugkius: ο τι αχ «·. 
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οϊ de φεύγοντες άλίσκονται, οϊ δέ άποφυγόντες την χώραν 
ημϊν έρημον παραδιδόασιν' η δέ τοϊς ξυμμάχοις τε καί 
τοϊς έκούσι προσχωρήσασι προστί&εται.

Πέρας δέ τών πόνων γενναίω μέν άνδρϊ ουδέν δοκώ 26 
5 έγωγε οτι μή αντονς τονς πόνους, όσοι αύτών ές καλά 

έργα φέρουσιν. εί δέ τις καί αντώ τώ πολεμεϊν πο&εϊ 
άκούσαι ο τιπερ εσται πέρας, μα&έτω οτι ου πολλή ετι 
ήμϊν ή λοιπή έστιν έστε έπϊ τόν ποταμόν τόν Γάγγην καί 
τήν έιόαν θάλασσαν ‘ ταύτη δέ λέγω ύμϊν ξυναφής ιρανεϊ-

10 ται ή Ύρκανία θάλασσα' έκπεριέρχεται γάρ γην περί 
πάσαν ή μεγάλη θάλασσα, καί έγώ έπιδείξω Μακεδόσι 2 
τε καί τοϊς ξυμμάχοις τόν μέν 'Ινδικόν κόλπον ξύρρουν 
οντα τώ Περσική, τήν δέ "Υρκανίαν τώ ’ίνδικώ' άπό δέ 
τον Περσικόν ές Λιβύην περιπλενσ&ήσεται στόλιο ήμε-

15 τέρψ τά μέχρι "Ηρακλέους Στηλών' άπό δέ Στηλών ή 
έντός Λιβύη πάσα ήμετέρα γίγνεται καί ή Λσία δή ουτω 
πάσα, καϊ όροι τής ταύτη άρχής ουσπερ καϊ τής γης 
όρους ό &εός έποίησε. νυν δέ δή άποτρεπομένων πολλά 3 
μέν μάχιμα υπολείπεται γένη έπ' έκεϊνα τού "Υφάσιος

20 έστε έπϊ τήν έωαν θάλασσαν, πολλά δέ άπό τούτων έτι 
έπϊ τήν "Υρκανίαν ώς έπϊ βορράν άνεμον, καϊ τά Σκυ- 
&ικά γένη ου πόρρω τούτων, ώστε δέος μή άπελέλόντων 
οπίσω καί τά νυν κατεχόμενα ού βέβαια όντα έπαρίλή 
πρός άπόστασιν πρός τών μήπω έχομένων. καί τότε δή 4

25 άνόνητοι ήμϊν έσονται οϊ πολλοί πόνοι ή άλλων αύ&ις 
έξ αρχής δεήσει πόνων τε καϊ κινδύνων, αλλά παραμεί
νατε, άνδρες Μακεδόνες καϊ ξύμμαχοι. πονούντων τοι 
καϊ κινδυνευόντων τά καλά έργα, καϊ ζην τε ξύν αρετή 
ηδύ καϊ απο&νήσκειν κλέος ά&άνατον ύπολειπομένους.

30 ή ούκ ιστέ ότι ό πρόγονος ό ήμέτερος ούκ έν Τίρυν&ι 5 
ουδέ ’Λργει, αλλ' ούδέ έν Πελοποννήσω ή Θήβαις μένων 
ές τοσόνδε κλέος ήλ&εν ώς &εος έξ ανθρώπου γενέσ&αι 
ή δοκεϊν; ού μέν δή ούδέ Διονύσου, άκροτέρου τούτου 
&εού ή κα&' "Ηρακλέα, ολίγοι πόνοι, αλλά ήμεϊς γε καϊ

30 Τίρυν&ι Gr.: Τιρΰρ9ω.
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επ’ έκεϊνα της Νύσης άφίγμε&α καϊ ή Αορνος πέτρα η
6 τφ "Ηρακλεϊ άνάλωτος πρός ημών έχεται. ύμεϊς όέ και 

τά έτι υπόλοιπα της Ασίας πρόσθετε τοίς ήδη κεκτημέ- 
νοις ν.αϊ τά ολίγα τοϊς πολλοϊς. έπει καί ήμϊν αύτοϊς 
τί άν μέγα καί καλόν κατεπέπρακ.το, εί έν Μακεδονία 5 
κα&ήμενοι ικανόν έποιούμείλα άπόνως την οίκείαν διά
σωζε ιν, Θράκας τοίς ομόρους η Έλλυριούς η Τριβαλλούς 
η και τών "Ελλήνων όσοι ουκ επιτήδειοι ές τά ήμέτερα 
άναστέλλοντες;

7 Εί μέν δή υμάς πονοΰντας καί κινδυνεύοντας αυτός ίο 
απόνως καϊ άκινδύνως έξηγούμενος ήγον, ουκ άπεικότως 
άν προεκάμνετε ταϊς γνώμαις, τών μέν πόνων μόνοις 
ύμϊν μετόν, τά δέ ά&λα αυτών άλλοις περιποιοΰντες’ 
νυν δέ κοινοί μέν ήμϊν οί πόνοι, ϊ'σον δέ μέτεστι τών

8 κινδύνων, τά δέ ά&λα έν·μέσω κεϊται ξύμπασιν. ή τε 15 
γάρ χώρα ύμετέρα ν.αϊ ύμεϊς αυτής σατραπεΰετε. καί τών 
χρημάτων τό μέρος νυν τε ές υμάς τό πολύ έρχεται καϊ 
έπειδάν έπεξέλ&ωμεν τήν Ασίαν, τότε ουκ έμπλήσας μά 
Αία υμάς, αλλά καϊ ύπερβαλών όσα έκαστος ελπίζει άγα^ά 
έσεσ&αι τούς μέν άπιέναι οϊκαδε έ&έλοντας εις τήν οίκείαν 20 
άποπέμίβω ή έπανάξω αυτός' τούς δέ αυτοΰ μένοντας 
ζηλωτούς τοϊς άπερχομένοις ποιήσω.

27 Ταΰτα καϊ τά τοιαΰτα είπόντος Αλεξάνδρου πολύν 
μέν χρόνον σιωπή ήν ούτε αντιλέγετε τολμώντων πρός 
τόν βασιλέα έκ τοΰ ευ&έος ούτε ξυγχωρεϊν έ&ελόντων. έν 25 
δέ τούτω πολλάκις μέν Αλέξανδρος έκέλευε λέγειν τόν 
βουλόμενον, εί δή τις τά εναντία τοϊς ύπ’ αυτοΰ λεχίλεϊσι 
γινώσκεΓ έμενε δέ καί ώς έπϊ πολύ ή σιωπή' οψέ δέ 
ποτέ ^αρσήσας Κοϊνος ό Πολεμοκράτους ελεξε τοιάδε.

2 Επειδή καί αυτός, ώ βασιλεύ, ου κατά πρόσταγμα 30 
έ&έλεις Μακεδόνων έξηγεϊσ&αι, αλλά πείσας μέν άξειν 
ερής, πειστείς δέ ου βιάσεσ&αι, ουχ υπέρ ήμών τώνδε 
ποιήσομαι έγώ τούς λόγους, οϊ καί προτιμώμενοι τών 
άλλων καί τά ά&λα τών πόνων οί πολλοί ήδη κεκομισμέ- 
νοι καί τω κρατίστεύειν παρά τούς άλλους πρό&υμοί σοι 35 
ές πάντα έσμέν, άλλ' υπέρ της στρατιάς τής πολλής.
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ουδέ υπέρ ταύτης τά zaJ’ ηδονήν έκείνοις έρώ, αλλ ά 3 
νομίζω ξΰμφορά τέ σοι ές τά παρόντα και ές τά μέλ
λοντα μάλιστα ασφαλή είναι, δίκαιος δέ είμι κα& ηλι
κίαν τε μή άποκρύπτεσ&αι τά δοκούντα βέλτιστα καϊ 
κατά τήν έκ σου μοι ουσαν και ές τους άλλους άξίωσιν 
καί κατά τήν έν τοΐς πόνοις τε καί κινδύνοις ές τόδε 
άπροφάσιστον τολμάν, οσω γάρ τοι πλεΐστα καί μέγιστα 4 
σοι τε ήγουμένω καταπέπρακται καί τοΐς άμα σοι οϊκο- 
&εν όρμη&εϊσι, τοσώδε μάλλον τι ξύμφορόν μοι δοκεϊ 
πέρας τι έπι&εϊναι τοΐς πόνοις τε καί κινδύνοις. αυτός 
γάρ τοι όράς όσοι μέν Μακεδόνων τε καί "Ελλήνων άμα 
σοι ώρμή&ημεν, όσοι δέ ύπολελείμμε&α' ών Θετταλούς 5 
μέν άπό Βάκτρων ευ&ΰς, ού προ&ύμους ετι ές τούς πό
νους αϊσ&όμενος, οίκαδε, καλώς ποιων, άπέπεμψας’ τών 
δέ άλλων Ελλήνων οί μέν έν ταΐς πόλεσι ταΐς πρός σου 
οίκισ&είσαις κατονκισμένοι ουδ’ ούτοι πάντες έκόντες μέ- 
νουσιν’ οί δέ, ξυμπονοΰντές τε ετι καί ξυγκινδυνεΰοντες, 
αυτοί τε και ή Μακεδονική στρατιά, τούς μέν έν ταΐς 
μάχαις άπολωλέκασιν, οί δέ έκ τών τραυμάτων απόμαχοι 
γεγενημένοι άλλοι άλλη τής Μαίας ύπολελειμμένοι εισίν’ 
οί πλείους δέ νόσω άπολώλασιν, ολίγοι δέ έκ πολλών 6 
υπολείπονται, καϊ ούτε τοΐς σώμασιν έτι ωσαύτως έρρω- 
μςνοι, ταΐς τε γνώμαις πολύ ετι μάλλον προκεκμηκότες. 
καί τούτοις ξύμπασι πό&ος μέν γονέων έστιν, όσοις έτι 
σώζονται, πό&ος δέ γυναικών καϊ παίδων, πό&ος δέ δή 
τής γης αυτής τής οικείας, ήν ξύν τώ έκ σου πορισ&έντι 
σφίσι κόσμω, μεγάλοι τε άντι μικρών καί πλούσιοι έκ 
πενήτων άναστρέφοντες, ξύγγνιοστοί εισιν έπιδεΐν πο&οΰν- 
τες. σύ δέ νυν μή άγειν άκοντας ’ ουδέ γάρ όμοίοις έτι 7 
χρήση ές τούς κινδύνους, οίς τό εκούσιον έν τοΐς άγώσιν 
άπέσται’ έπανελύλών δ αυτός τε, ει δοκεϊ, ές τήν οίκείαν 
καί τήν μητέρα τήν σαυτού ίδών καί τά τών "Ελλήνων 
καταστησάμένος καί τάς νικάς ταύτας τοις πολλάς καί 
μεγάλας ές τόν πατρώον οίκον κομίσας ούτω δή έξ αρχής

13 Βάκτρων] ’Εχβατάνων cl. 3, 19, 5 Doernerus. — 22 oirt] ον- 
τοι ούτε Κγ.

Arrianus. 14 
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άλλον στόλον στέλλεσ&αι, εί μεν βοΰλει, έπ’ αυτά ταύτα 
τά πρός την εω φνισμένα ’ίνδών γένη' εί όέ βοΰλει, ές 
τόν Ευξεινον πόντον' εί όέ, έπϊ Καρχηόόνα ναϊ τά επ’

8 ένείνα Καρχηδονίων της Λιβύης. ταντα όέ σόν ήόη 
έξηγείσ&αι. ειβονται όέ σοι άλλοι Μανεόόνες ν.αϊ άλλοι 5 
"Ελληνες, νέοι τε αντί γερόντων ναϊ άνμητες άντϊ νενμη- 
ν.όιων, ναϊ οϊς τά του πολέμου όιά τό άπείρατον ές τε 
τό παραντίνα ου φοβερά ν.αϊ νατά την του μέλλοντος 
έλπίόα έν σπουδή ’έσται' ονς ναι ταύτη ετι προ&υμότε- 
ρον άνολου&ήσειν σοι είνός, όρώντας τους πρότερον ξυμ- ίο 
πονήσαντάς τε ναι ξυγνινόυνεΰσαντας ές τά σφέτερα ηίλη 
έπανεληλυ&ότας, πλουσίους τε άντϊ πενήτων ναϊ άντϊ

9 άφιανών των πάλαι εύνλεείς. ναλόν όέ, ω βασιλεύ, ε’ΐπερ 
τι ναϊ άλλο, ναϊ ή έν τώ ευτυχεΐν σωφροσύνη, σοϊ μέν 
γάρ αυτω τγουμένω ναϊ στρατιάν τοιαΰτην άγοντι έν μέν 15 
πολεμίων όέος ουόέν' τά όέ έν του όαιμονίου άόόνητά 
τε ναϊ ταύτη ναϊ άφύλαντα τοίς ανΟρώποις έστί.

28 Τοιαύτα είπόντος τού Κοινού Οόρυβον^γενέσάαι έν 
των παρόντων έπϊ τοίς λόγοις' πολλούς όέ δή ναϊ όάνρυα 
προχυ&έντα ετι μάλλον όηλωσαι τό τε ανούσιον της γνώ- 20 
μης ές τούς πρόσω νινόύνονς ναϊ τό να& ηδονήν σφισιν 
είναι την άναχώρησιν. Αλέξανόρος όέ τότε μέν άγ&εσΰεϊς 
τού τε Κοινού τή παρρησία ναϊ τώ οννφ τών άλλων ηγε-

2 μόνιον όιέλυσε τόν ξύλλογον' ές όέ την ύστεραίαν ξυγνα- 
λέσας αύ&ις ξύν οργή τονς αυτούς αυτός μέν ίέναι εφη 25 
τού πρόσω, βιάσεσΰαι όέ ούόένα άνοντα Μακεδόνων 
ξυνέπεσ&αΐ' έξειν γάρ τούς άνολου&ήσοντας τω βασίλεί 
σφών ένόντας' τοίς όέ ναϊ άπιέναι ο’ΐναόε έϊλέλουσιν 
υπάρχειν άπιέναι ναϊ έξαγγέλλειν τοίς οίνείοις ότι τόν 
βασιλέα σφών έν μέσοις τοίς πολεμΐοις έπανήνουσιν άπο- 30

3 λιπόντες. ταύτ είπόντα απελ&εΐν ές την σνηνήν, μηόέ 
τινα τών εταίρων προσέσ&αι αυτής τε ένείνης της ημέρας 
ναϊ ές την τρίτην ετι απ’ ένείνης, ύπομένοντα εί όή τις 
τροπή ταίς γνώμαις τών Ίϊΐανεδόνων τε ναϊ ξυμμάχων,

28 ναϊ aniivia} απιΐναι, 29 άπιί^αι] ναϊ άπιέναι S.
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οϊα δή έν οχλφ στρατιωτών τά πολλά φιλώ γίγνεσθαι, 
έμπεσούσα ενπειθεστέρονς παρέξει αυτούς, ώς δέ σιγή 4 
αν πολλή ήν άνά τό στρατοπέδον καί αχθόμενοι μεν τή 
οργή αντον δήλοι ήσαν, ον μην μεταβαλλόμενοι γε ύπ1 

5 αντης, έντανθα δή λέγει Πτολεμαίος ό Πάγον ότι επί 
τή διαβάσει ονδέν μείον έθύετο, θυομένω δέ ονκ έγίγνετο 
αντώ τά ιερά, τότε δή τονς πρεσβυτάτους τε τών εταί
ρων καϊ μάλιστα τους επιτηδείους αντώ ξνναγαγών, ώς 
πάντα ές τήν όπίσω άναχώρησιν αντώ εφερεν, έκφαίνει 

10 ές τήν στρατιάν ότι έγνωσται όπίσω άποστρέφειν.
Οί δέ έβόων τε οϊα άν οχλος ξνμμιγής χαίρων βοή- 29 

σείε καϊ έδάκρνον οί πολλοί αντών ' οί δέ καϊ τή σκηνή 
τή βασιλική πελάζοντες ενχοντο .Αλεξάνδρω πολλά καϊ 
αγαθά, ότι πρός σφών μόνων νικηθήναι ήνέσχετο. ένθα 

15 δή διελών κατά τάξεις τήν στρατιάν δώδεκα βωμούς κα- 
τασκεναξειν προστάττει, ύψος μέν κατά τονς μεγίστονς 
πύργους, εύρος δέ μείζονας ετι ή κατά πύργους, χαριστή- 
ρια τοίς θεοίς τοίς ές τοσόνδε άγαγούσιν αντόν νικώντα 
καϊ μνημεία τών αντον πόνων, ώς δέ κατεσκευασμένοι 2 

20 αντώ οί βωμοί ήσαν, θύει δή έπ1 αντών ώς νόμος καϊ 
αγώνα ποιεί γνμνικόν τε καϊ ιππικόν, καϊ τήν μέν χώ
ραν τήν μέχρι τού Ύφάσιος ποταμού Πώρω άρχειν προσ- 
έθηκεν, αυτός δέ έπί τόν Ύδραώτην άνέστρεφε. διαβάς 
δέ τόν Ύδραώτην, έπί τόν Ακεσίνην αν έπανήει όπίσω.

25 καί ενταύθα καταλαμβάνει τήν πόλιν έξωκοδομημένην 3 
ήντινα 'Ηφαιστίων αυτώ έκτειχίσαι έτάχθη ' καϊ ές ταύ
την ξυνοικίσας τών τε προσχώρων όσοι έθελονταί κατω- 
κίζοντο καϊ τών μισθοφόρων ό τιπερ απόμαχον αντός 
τά έπί τώ κατάπλψ παρεσκενάζετο τώ ές τήν μεγάλην 

30 θάλασσαν.
Ύν τούτοι δέ αφίκοντο πρός αντόν Αρσάκης τε ό τής 4 

ομόρου Αβισάρη χώρας ύπαρχος καί ό αδελφός Αβισάρον 
καί οί άλλοι οικείοι, δώρα τε κομίζοντες ά μέγιστα παρ1 
Ίνδοίς καϊ τονς παρ1 Αβισάρον έλέφαντας, αριθμόν ές

34 Αβισάρον Kr.: Αβισάρη. 
14*
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τριά/οντα' Άβισάρην γάρ νόσω αδύνατον γενέσ&αι έλ&εΊν. 
ξυνέβαινον δέ τούτοις /αϊ οί παρ' Αλεξάνδρου έκπεμ-

5 φούντες πρέσβεις προς Άβισάρην. /ai ταΰτα ού χαλε
πώς πιστεύσας ούτως έχειν Άβισάρη τε της αύτοΰ χώρας 
σατραπείειν εδω/.ε /αί Άρσά/ην τι] Άβισάρου έπι/ρατεία 5 
προσέ&η/ε' /αί ιρόρους ούστινας άποίσουσι τάξας &ύει 
αν /ai έπϊ τώ Ά/εσίνη ποταμφ. /.αί τον Ά/εσίνην αύ 
διαβάς έπί τον ‘Υδάσπην η/εν, ένα ν.αι τών πόλεων της 
τε Νι/αίας /αϊ τών Βου/εγάλων οσα πρός τών όμβρων 
πεπονη/ότα ην ξύν τι] στρατια έπεσ/εύασε /αϊ τά άλλα ίο 
τά /ατά την χώραν έ/όσμει.



APPIANOY

ΑΝΑΒΑΘΕ ΑΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΈΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

Αλέξανδρος δέ, έπειδή παρεσκευάσ&ησαν αυτω έπϊ 1 
του "Υδάσπου ταϊς ογίλαις πολλαι μέν τριακόντοροι καϊ 
ημιόλιαι, πολλά δέ καί ίππαγωγά πλοία καϊ άλλα οσα 
ές παρακομιδήν στρατιάς ποταμώ εύπορα, εγνω καταπλεϊν

5 κατά τον "Υδάσπην ώς έπϊ την μεγάλην θάλασσαν. πρό- 2 
τερον μέν γε έν τώ Ινδφ ποταμώ κροκοδείλους ίδών, μόνφ 
τών άλλων ποταμών πλήν Νείλου, προς δέ ταϊς οχ&αις 
του Ακεσίνου κυάμους πεφυκότας οποίους r γΐ εκφέρει 
ή Αιγύπτια, καϊ άκούσας οτι δ Ακεσίνης έμβάλλει εις

10 τον Ινδόν, εδοξεν έξευρηκέναι του Νείλου τάς άρχάς, ώς 3 
τόν Νείλον ένΑένδε πο&έν έξ Ινδών άνίσχοντα καί δι 
έρημου πολλής γης ρέοντα καϊ ταύτη άπολλύοντα τόν Ιν
δόν τό όνομα, έπειτα όπόΡεν άργεται διά της οικουμένης 
χιόρας ρεϊν Νείλον ηδη πρός ΑίΑιόπων τε τών ταύτη καϊ

15 Αιγυπτίων καλούμενον, ώς "Όμηρος έποίησεν έπώνυμον 
της Αίγυπτου Αίγυπτον, ουτω δη έκδιδόναι ές την έντός 
■θάλασσαν, καϊ δή καί πρός την Όλυμπιάδα γράφοντα 4 
υπέρ τών Ινδών της γης άλλα τε γράψαι καϊ ότι δοκοίη 
αύτώ έξευρηκέναι τού Νείλου τάς πηγάς, μικρούς δή τισι

20 καί φαύλοις υπέρ τών τηλικούτων τεκμαιρόμενον. έπεϊ 5 
μέντοι άτρεκέστερον έξήλεγξε τά άμερϊ τώ ποταμώ τώ 
Ινδώ, ουτω δή μαύλεϊν παρα τών έπιγωρίων τόν μέν 
"Υδάσπην τώ Ακεσίνη, τόν Ακεσίνην δέ τώ Ινδώ τό τε
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ύδωρ ξυμβάλλοντας καί τω όνόματι ξυγχωρούντας, τόν 
Ινδόν δέ έκδιδόντα ήδη ές την μεγάλην Ιέάλασσαν, δίστο
μον τόν "Ινδόν οντα, ουδέν τε αυτω προσήκ,ον της γης της 
Αιγύπτιας, τηνικαύτα δέ της επιστολής της πρός την 

6 μητέρα τούτο τό άμφϊ τε~) Νείλο) γραερέν άερελεϊν. και 5 
τόν κατάπλουν τόν κατά τους ποταμούς "έστε έπι την 
μεγάλην θάλασσαν έπινοούντα παρασκευασ&ήναί οϊ έπι 
τίρδε κελεύσαι τάς ναύς. αί δ" ύπηρεσίαι αυτερ ές τάς 
ναΰς ξυνεπληρεό&ησαν έκ τεύν ξυνεπομένων τή στρατιά 
Φοινίκεον καϊ Κυπρίων καί Κάρων καϊ Αίγυπτίων. 10

2 "Εν δέ τούτερ Κοϊνος μέν, έν τοϊς πιστοτάτοις "Αλεξ- 
άνδρερ ών τεον έταίρεον, νόσερ τελευτά' καϊ τούτον θάπτει 
έκ των παρόντων μεγαλοπρεπούς, αυτός δέ ξυναγαγιόν 
τούς τε εταίρους καϊ όσοι "Ινδών πρέσβεις παρ αυτόν 
άεριγμένοι ήσαν βασιλέα μέν τής έαλωκυίας ήδη "Ινδών 15 
γης απέδειξε Πώρον, επτά μέν έ&νών τών ξυμπάντων, 

2 πόλεων δέ έν τοίς έ&νεσιν υπέρ τάς δισχιλίας, τήν στρα
τιάν δέ διένειμεν ώδε. αυτός μέν τούς ύπασπιστάς τε 
άμα οϊ ξύμπαντας έπί τάς ναΰς άνεβίβασε καϊ τούς το- 
ξότας καϊ τούς "Αγριάνας καί τό άγημα τών ίππέεον, 20 
Κράτερος δέ αυτερ μοίραν τών τε πεζών καϊ τών ιππέων 
παρά τήν "όγ^ην τοΰ Αδάσπου τήν έν δεξιά ηγε" κατά 
δέ τήν έτέραν όχθην τό πλειστόν τε καϊ κράτιστον τής 
στρατιάς καϊ τούς έλέεραντας Ηεραιστίων προύχώρει άγων, 
ήδη όντας ές διακοσίους' τούτοις δέ ήν παρηγγελμένον ώς 25

3 τάχιστα άγειν ϊναπερ τά ^ωπεί&ου βασίλεια' Φιλίππερ 
δέ τιρ σατράπη τής έπ" "εκείνα τοΰ "ίνδοΰ ώς έπϊ Βακτρί- 
ους γής διαλιπόντι τρεις ημέρας παρήγγελτο έπεσ&αι ξύν 
τοϊς αμερ αυτόν, τούς ιππέας δέ τούς Νυσαίους ό π ίσιο 
αποπέμπει ές τήν Νΰσαν. τοΰ μέν δή ναυτικού παντός 30 
Νέαρχος αυτερ εξηγείτο, τής δέ αυτού νεώς κυβερνήτης 
"Ονησίκριτος, ός έν τή ξυγγραερή εντινα υπέρ "Αλεξάνδρου 
ξυνεγραψε και τούτο έψευσατο, ναύαρχον εαυτόν είναι

4 γράψας, κυβερνήτην "όντα, ήν δέ τό ξύμπαν πλήθος

5 τοΰτο τό Kr,: τοΰτο. — 21 τών τε S.: τε τών. 
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τών νεών, ώς λέγει Πτολεμαίος δ Λαγόν, ώ μάλιστα εγώ 
έπομαι, τριανόντοροι μέν ές όγδοήνοντα, τά δέ πάντα 
πλοία σύν τοΐς ϊπτταγωγοίς τε ν.αϊ νερνούροις ναι όσα 
άλλα ποτάμια ή τών πάλαι πλεόντων νατά τονς ποταμούς 
ή έν τώ τότε ποιη&έντων ου πολύ άποδέοντα τών δισχιλίων.

Ώς δέ ξυμπαντα αντώ παρεσνεύαστο υπό την εω ό μέν 3 
στρατός έπέβαινε τών νεών, αυτός δέ ε&υε τοΐς &εοΐς ώς 
νόμος ναι τώ) ποταμφ τώ Ύδάσπη όπως οϊ μάντεις έξη- 
γοΰντο. ναϊ έπιβάς της νεώς άπο της πρώρας έν χρυ
σής φιάλης έσπενδεν ές τόν ποταμόν, τόν τε 'Λνεσίνην 
ξυνεπιν.αλού μένος τώ Ύδάσπη, όντινα μέγιστόν [αυ| τών 
άλλων ποταμών ξυμβάλλειν τώ Ύδάσπη έπέπνστο ναϊ ού 
πόρρω αυτών είναι τάς ξυμβολάς, ναϊ τόν 'Ινδόν, ές όν- 
τινα δ 'Λνεσίνης ξύν τώ ‘Υδάσπη εμβάλλει, έπϊ δέ ‘Ηρα- 2 
ν.λεΐ τε τώ προπάτορι σπείσας ναϊ Λμμωνι ναϊ τοΐς 
άλλοις ΰεοΐς όσοις αύτώ) νόμος σημήναι ές αναγωγήν νε- 
λεύει τή σάλπιγγι. άμα τε δή έσημάν&η ναι άνήγοντο 
έν νόσμω. παρηγγελτο γάρ έφ όσων τε τά σνευοφόρα 
πλοϊα έχρήν τετάχ&αι ναϊ έφ όσων τά ίππαγωγά, έερ 
όσων τε τάς μαχίμους τών νεών, ώς μή συμπίπτειν άλ- 
λήλαις νατά τόν πόρον είνή πλεούσας' ναι ταΐς ταχυ- 
ναυτούσαις φΰάνειν ούν έφίετο έξω τής τάξεως. ήν δέ 3 
ό τε ντϋπος τής είρεσίας ούδενί άλλω έοινώς, άτε απο 
πολλών νεών έν ταύτώ έρεσσομένων, ναι βοή από τε τών 
νελευστών ένδιδόντων τάς άρχάς τε ναϊ άναπαύλας τής 
είρεσίας ν.αϊ τών ερετών οπότε άθ·ρόοι έμπίπτοντες τώ 
ρο&ίω έπαλαλάξειαν' αΐ τε οχ&αι, ύψηλότεραι τών νεών 
πολλαχή ούσαι ές στενόν τε τήν βοήν ξυνάγουσαι, ναϊ τή 
ξυναγωγή αύτή έπϊ μέγα ηύξημένην ές άλλήλας άντέπεμ- 
πον ν.αι που ν.αϊ νάπαι ένατέρω&εν τοΰ ποταμού τή τε 
έρημία ναϊ τή αντιπέμψει τοΰ ντΰπου ναϊ αύται ξυνεπ- 
ελάμβανον · ο'ί τε ‘ίπποι διαφαινόμενοι διά τών ίππαγω- 4 
γών πλοίων, ου πρόσ&εν ‘ίπποι επί νεών όφ&έντες έν 
τή 'Ινδών γή (ναϊ γάρ ναϊ τόν Ώιονίσου έπ' 'Ινδούς στό-

14 ιτιι S.: ιτιιί. 
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λον ούκ έμέμνηντο γενέσ&αι ναυτικόν), εκπληξιν παρεϊ- 
χον τοϊς ΰεωμένοις τών βαρβάρων, ώστε οϊ μεν αυτών 
αύτό&εν τή αναγωγή] παραγενόμενοι έπϊ πολύ έφωμάρ-

5 τουν' ές οσους όέ τών ήδη Αλεξάνδρφ προσκεχωρηκότων 
"Ινδών ή βοή τών ερετών ή δ κτύπος της είρεσίας έξι- 5 
κετο, καί οντοι έπϊ την δχΑην κατέ&εον καϊ ξυνείποντο 
έπάδοντες βαρβαρικώς. φιλωδοϊ γάρ, εϊπερ τινες άλλοι 
"Ινδοί καϊ φιλορχήμονες από Α ιονίσου ετι καϊ τών άμα 
Αιονύσφ βακχευσάντων κατά την "Ινδών γην.

4 Ουτω δή πλέων τρίτη ημέρα κατέσχεν ϊναπερ Ήφαι- ίο 
στίωνί τε καϊ Κρατέρω κατά τδ αυτό στρατοπεδεύειν έπϊ 
ταϊς αντίπερας οχ&αις παρήγγελτο. μείνας όέ ένταν&α 
ημέρας όύο, ώς καϊ Φίλιππος αυτώ ξνν τή λοιπή στρα
τιά αφίκετο, τούτον μέν επί τδν Ακεσίνην ποταμόν εκ
πέμπει ξνν οϊς εχων ηκε, τάξας παρά τον Ακεσίνου 15 
ποταμού την δχ&ην πορενεσ&αι' τονς όέ άμφϊ Κράτερον 
τε καϊ Ηφαιστίωνα αν&ις εκπέμπει, παραγγείλας όπως

2 χρή τήν πορείαν ποιεϊσ&αι. αύτδς όέ επλει κατά τδν 
‘Υδάσπην ποταμόν, ουόαμον μείονα έν τώ κατάπλφ εί
κοσι σταόίων τδ εύρος, προσορμιζόμενος δέ οπη τύχοι 20 
ταϊς δγ&αις τοίς προσοικονντας τώ 'Υδάσπη "Ινδών τοϊς 
μέν ένδιόόντας σφάς δμολογίαις παρελάμβανεν' ήδη δέ

3 τινας καϊ ές αλκήν χωρήσαντας βία κατεστρέψατο. αντός 
όέ ώς έπϊ τήν Μαλλών τε καϊ "Οξυδρακών γην σπουδή 
επλει, πλείστονς τε καϊ μαχιμωτάτους τών ταύτη Ινδών 25 
πυν&ανόμενος καϊ ότι έξηγγέλλοντο αντώ παϊδας μέν καϊ 
γυναίκας ύπεκτε&εϊσϋ αι ές τάς όχυρωτάτας τών πόλεων, 
αύτοϊ δέ έγνωκέναι διά μάχης ϊέναι πρός αυτόν' έφ 
οτω δή καϊ σπονδή πλείονι έποιεϊτο τόν πλούν, όπως 
μή κα&εστηκόσιν αύτοίς, αλλά έν τώ ένδεεϊ τε ετι τής 30

4 παρασκευής καϊ τεταραγμένω προσφέρηται. έν&εν δέ 
ώρμή&η τδ δεύτερον πέμπτη αφίκετο ημέρα έπι τήν 
ξνμβολήν τον τε 'Υδάσπου και τον Ακεσίνου. ϊνα δέ

6 τηρ όχ&ην Kr.: οχ&ιι. — 22 Kr.: κατελάμ-
βανεί'- — 27 νπεκτε&ιϊσ&αι Kr.: «ποτε&εΐβ&αι. — 32 πέμπτη Schm.: 
κώ πέμπτη.
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ξυμβάλλουσιν οι ποταμοί οντοι, στενώτατος είς ποταμός 
έκ τοΐν δυοϊν γίγνεται καί τό ρεΰμα αντφ οξύ επί τή 
στενότητι καί δϊναι άτοποι υποστρέφοντας τον ροΰ, καί 
το ύδωρ κυμαίνεται τε καί καχλάζει έπί μέγα, ιός καί 
πόρρω έτι όντων έξακούεσ&αι τόν κτύπον τον κύματος, 
καί ην μέν προεξηγγελμένα ταύτα Αλεξάνδρω έκ των 5 
εγχωρίων καί έξ Αλεξάνδρου τή στρατιά' όμως δέ έπειδή 
έπέλαζεν αυτω ταϊς ξυμβολαίς 6 στρατός, ές τοσόνδε ό 
από τοΰ ροΰ κτύπος κατεΐχεν, ώστε έπέστησαν τάς είρεσίας 
οϊ ναΰται, ουκ έκ παραγγέλματος, αλλά τών τε κελενστών 
υπό θαύματος έκσιωπησάντων καί αυτοί μετέωροι πρός 
τόν κτύπον γενόμενοι.

Ώς δέ ού. πόρρω τών ξυμβολών ήσαν, ένταΰ&α δή 5 
οί κυβερνήται παραγγέλλουσιν ώς βιαιοτάτη είρεσία χρω- 
μένους έξελαύνειν έκ τών στενών, τοΰ μή έμπιπτούσας 
τάς ναΰς ές τάς δίνας άναστρέφεσ&αι πρός αυτών, αλλά 
κρατέϊν γάρ τή είρεσία τών έπιστροφών τοΰ υδατος. τά 2 
μέν δή στρογγύλα πλοία όσα καί ετυχεν αυτών περιστρα- 
φέντα πρός τοΰ ροΰ, ουδέν τι παρόντα έν τή έπιστροφή, 
ότι μή συνταράξαντα τούς έμπλέοντας, κατέστη ές εύ&ύ, 
πρός αυτοΰ τοΰ ροΰ όρΰω&έντα' αϊ δέ μακραί νήες ούχ 
ώσαύτως απαθείς άπήλ&ον έν τή έπιστροφή, ούτε μετ
έωροι έπί τοΰ καχλάζοντος κύματος ώσαύτως ούσαι, 
όσαι τε δίκροτοι αυτών τάς κάτω κώπας ούκ έπί πολύ 
έξω έχουσαι τοΰ υδατος' καί αί κώπαι δή αύτοϊς, πλα- 3 
γΐοις έν ταϊς δίναις γενομένοις, συνετρίβοντο, όσων γε 
έγκατελήφΑησαν υπό τοΰ υδατος ού φ&ασάντων αύτάς 
μετεωρίσαι, ώς πολλάς μέν πονήσαι τών νεών, δύο δέ 
δή περιπεσούσας άλλήλαις αύτάς τε διαφ&αρήναι καί 
τών έμπλεόντων έν αύταϊς πολλούς, ώς δέ ές πλάτος 
ήδη ό ποταμός διέσχεν, ένταΰθα δή ό τε ροΰς ούκέτι 
ώσαύτως χαλεπός ήν καί αί δϊναι ούχ όμοια τή βία έπέ- 
στρεφον. προσορμίσας ουν τή έν δεξιά ογϋη Αλέξαν- 4 
δρος τόν στρατόν, 'ϊνα σκέπη τε ήν τοΰ ροΰ καί προσ-

7 ιξ add. Kr. 
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βολή ταΐς νάνοι καί τις ν.αϊ άκρα τον ποταμού έπιτη- 
δείως άνεΐχεν ες των ναυαγίων τε την ξυναγωγήν καί εί τι- 
νες έπ αυτών ζώντες ετι έφέροντο, τούτους τε διέσωσε ν.αϊ 
έπισκευάσας τας πεπονηκυίας τών νεών, Νέαρχον μέν 
καταπλεΐν κελεύει εστ αν άφίκηται επι τά δρια τον 5 
Μαλλών εύλνους’ αύτ'ος δέ τών βαρβάρων τών ου προσ- 
χωρούντων καταδρομήν της χώρας ποιησάμενος κωλύσας 
έπικουρήσαι αυτούς τοΐς Μαλλοΐς, ούτω δή αυ&ις ξυνέμιξε 
τώ ναυτικφ.

5 Καϊ ένταΰύλα Ηφαιστίων τε αυτφ ν.αι Κράτερος και 10 
Φίλιππος ξύν τοΐς άμφ αυτούς δμον ηδη ήσαν. δ δέ 
τούς μέν έλέφαντας καϊ τήν Πολυσπέρχοντος τάξιν καϊ 
τούς ίπποτοξότας και Φίλιππον ξύν τή άμφ αυτόν 
στρατιά διαβιβάσας τόν Ύδάσπην ποταμόν Κρατέρφ 
άγειν προσέταξε’ Νέαρχον δέ ξύν τώ ναυτικιΰ πέμπει, 15 
τρισίν ήμέραις τήν στρατιάν κελεύσας φΰάνειν κατά τόν

6 πλοΰν. τόν δέ άλλον στρατόν τριχή διένειμε’ και Ηφαι
στίωνα μέν πέντε ήμέραις προϊέναι εταξεν, ώς εϊ τινες τούς 
ξύν αύτώ τεταγμένους φεύγοντες ές τό πρόσω κατά σπου
δήν ΐοιεν, τοΐς άμφ Ηφαιστίωνα έμπίπτοντες αλίσκωνται' 20 
Πτολεμαίον δέ τόν Πάγου, δούς καί τούτη) τής στρατιάς 
μέρος, τρισϊν ήμέραις ύπολειπόμενον έπεσ&αι έκέλευσεν, 
ώς όσοι τό εμπαλιν ύποστρέφοιεν αυτόν φεύγοντες, ούτοι

7 δέ είς τούς άμφι τόν Πτολεμαίον έμπίπτοιεν. έπάν δέ 
άφίκωνται ές τάς ξυμβολάς τοΰ τε Άκεσίνου καϊ τοΰ 25 
Ύδραώτου ποταμού, ενταύθα δέ τούς τε φτάνοντας ύπο- 
μένειν έκέλευσεν εστ άν ήκη αυτός καϊ τούς άμφϊ Κρά- 
τερον καϊ Πτολεμαίον αυτώ ξυμβαλεΐν.

6 Αυτός δέ άναλαβών τούς ύπασπιστάς τε καϊ τούς 
τοξότας καϊ τούς Πγριάνας καϊ τών πεζεταίρων καλού- 30 
μένων τήν Πεί&ωνος τάξιν καϊ τούς ίπποτοξότας τε 
πάντας καί τών ιππέων τών εταίρων τούς ήμίσεας διά 
γης άνύδρου ώς έπί ΊΠαλλούς ήγεν, έ&νος ένδικόν Ηδών

2 τών αυτονόμων, καϊ τή μέν πρώττ] κατεστρατοπέδευσε 
πρός υδατι ού πολλφ, δ δή άπεΐχε τοΰ Ακεσίνου ποτά- 35 
μοΰ σταδίους είς εκατόν' δειπνοποιησάμενος δέ και άνα- 
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παύσας την στρατιάν ου πολύν χρόνον παραγγέλλει ό τι 
τις έχει άγχος έμπλήσαι υδατος. διελ&ών δε της τε ημέ
ρας τό έτι νιτολευπόμενον καί την νύκτα όλην ές τετρακο- 
σίονς μάλιστα σταδίονς άμα ημέρα πρός πόλιν άφίκετο

5 ές ήν ξνμπεφεύγεσαν πολλοί τών Μαλλών. οί δέ ούποτ 3 
άν οιη&έντες διά της άνύδρον έλ&είν έπϊ σφάς Αλέξαν
δρον έξω τε της πόλεως οί πολλοί και άνοπλοι ήσαν’ έφ 
ότω και δήλος έγένετο ταύτην άγαγών Αλέξανδρος, ήν 
οτι άγαγείν χαλεπόν ήν, έπϊ τώδε ουδέ τοίς πολεμίους

10 οτι άξει πιστόν έφαίνετο. τούτοις μέν δη ού προσ- 
δοκήσασιν έπιπεσών τονς μέν πολλούς άπέκτεινεν αντών 
ονδέ είς αλκήν, οϊα δή άνόπλονς, τραπέντας’ τών δέ άλ
λων ές τήν πόλιν κατειλη&έντων κύκλω περιστήσας τώ 
τείχει τονς ιππέας, ότι μήπω ή φάλαγξ τών πεζών ήκο-

15 λονάίγκει αυτώ, αντί χάρακος έχρήσατο τή ϊππω. ώς 4 
δέ τάχιστα οί πεζοί αφίκοντο, Περδίκκαν μέν τήν τι αυ
τόν ιππαρχίαν έχοντα καί τήν Κλεϊτον καϊ τούς Αγριά- 
νας πρός άλλην πόλιν εκπέμπει τών Μαλλών, ή ξνμ- 
πεφενγότες ήσαν πολλοί τών ταύτη Ινδών, φνλάσσειν τούς

20 έν τή πόλει κελεύσας, έργον δέ μή έχεσ&αι έστ άν άφί- 
κηται αυτός, ώς μηδέ άπό ταύτης τής πόλεως διαφυ- 
γόντας τινάς αντών αγγέλους γενέσθαι τοίς άλλοις βαρ- 
βάροις ότι ιτροσάγει ηδη ^Αλέξανδρος' αυτός δέ προσ
έβαλλε τώ τείχει. οί δέ βάρβαροι τό μέν τείχος έκλεί- 5

25 πουσιν, ως ουκ άν διαφυλάξοντες αυτό έτι, πολλών έν τή 
καταλήψει τείλνηκότων, τών δέ καί άπό τραυμάτων άπο- 
μάχων γεγενημένων' ές δέ τήν άκραν ξνμφνγόντες χρόνον 
μέν τινα ήμύνοντο έξ ύπερδεξίου τε χωρίον και χαλεπού 
ές προσβολήν' προσκειμένων δέ πάντοάεν ευρώστως

30 τών Μακεδόνων καί αυτού Αλεξάνδρου άλλοτε άλλη έπι- 
φαινομένον τφ έργο) ή τε άκρα κατά -κράτος έάλω καί 
οί ξνμφνγόντες ές αυτήν πάντες άπέ&ανον ήσαν δέ ές 
δισχιλίονς.

Περδίκκας δέ ές τήν πόλιν έφ ήντινα εστάλη άφι- 6 
35 ‘κόμενος τήν μέν πόλιν έρήμην καταλαμβάνει’ μαΰών δέ 

ότι ον προ πολλού πεφεύγεσαν έξ αυτής οί ένοικούντες 
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όρόμερ τλαυνε κατά στίβον τών ερευγόντεον' οϊ όέ ψιλοί 
ώς τάχους ποόεύν είχον αυτώ έερείποντο. χαταλαβών όέ 
τών ερευγόντεον χατέχοψεν όσοι γε μτ εερίλασαν ές τά έλη 
ξυμερυγόντες.

1 Αλέξανόρος όέ όειπνοποιησάμενός τε χαϊ άναπαύσας 5 
τους άμερ^ αυτόν έστε έπϊ πρεότην ερυλαχήν ήει του πρόσω’ 
χαϊ την νύχτα όιελ&ών πολλήν όόόν άμα ημέρα άερίχετο 
πρός τόν ‘Υόραεότην ποταμόν. εν&α όή τεόν Μαλλών 
τούς μέν πολλούς όιαβεβηχότας ήόη εμα&ε, τοϊς όέ χαϊ 

■ όιαβαίνουσιν έπιγενόμενος περϊ αυτόν τόν πόρον πολλούς ίο 
2 αυτεον όιέερ&ειρε. χαϊ αυτός ώς είχε ξυνόιαβάς χατά τόν 

αυτόν πόρον όιεόχεον εϊχετο τών φ&ασάντων ές τήν άπο- 
χώρησιν. χαϊ πολλούς μέν άπέχτεινεν αυτών, τούς όέ 
χαϊ ζέοντας έλαβεν, οϊ πλείους όέ χατέερυγον ές τι χω
ρίον οχυρόν χαϊ τετειχισμένον. Αλέξανόρος όέ, ευς οί 15 
πεζοϊ αερίχοντο αύτερ, αποστέλλει έπϊ τούτους Πείϋεονα 
τήν τε αύτού τάξιν έχοντα ν.αϊ τών ϊππέεον όύο ίππαρχίας.

3 χαϊ ούτοι όή έξ έερόόον προσβαλόντες λαμβάνουσι τό χω
ρίον χαϊ τούς χαταπεερευγότας ές αυτό ήνόραπόόισαν, 
όσοι γε μή έν τή προσβολή όιεερ&άρησαν. ταύτα όέ οί 20 
άμερϊ τόν Πεί&εονα όιαπραξάμενοι έπανήλέλον αύ&ις ές τό 
στρατόπεόον.

4 Αυτός όέ Αλέξανόρος ώς έπϊ τών Βραχμάνων τινά 
πόλιν ηγεν, ότι χαϊ ές ταύτην ξυμπεερευγέναι τινας τών 
ΙΜαλλεόν έμα&εν. εύς όέ άερίχετο πρός αυτήν, έπήγε τερ 25 
τείχει πάντο&εν πυχνήν τήν εράλαγγα. οί όέ ύπορυσσό- 
μενα τά τείχη ιόόντες χαϊ έχ τών βελών αναστελλόμενοι 
τά μέν τείχη χαϊ ούτοι έχλείπουσιν, ές όέ τήν άχραν ξυμ
ερυγόντες έχεϊ&εν ήμύνοντο ’ ξυνεισπεσόντεον όέ αυτοϊς 
ολίγεον Μαχεόόνων μεταβαλλόμενοι χαϊ ξυστραερέντες τούς 30 
μέν έξέωσαν αυτών, άπέχτειναν όέ έν τή ύποστροερή ές

5 πέντε χαϊ είχοσι. χαϊ έν τούτερ Αλέξανόρος τάς τε χλί- 
μαχας χελεύει πάντο^εν προστι&έναι τή άχρα χαϊ υπο- 
ρύττειν τό τεϊγος. ώς όέ πύργος τε επεσεν ύπορυοσόμε- 
νος χαϊ τού μεταπυργίου τι παραρραγέν έπιμαχωτέραν 
ταύτη έποίησε τήν άχραν, πρώτος Αλέξανόρος έπιβάς 
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του τείχους ώερ&η εχων τό τείχος, καϊ τούτον ίδόντες 
οϊ άλλοι Μακεδόνες αίσχυν&έντες άλλος άλλη άνήεσαν. 
είχετό τε ήδη ή άκρα, καϊ τών "Ινδών οϊ μέν τας οικίας 
ένεπίμπρασαν και έν ανταΐς έγκαταλαμβανόμενοι απέ- 
&νησκον, οϊ πολλοί δέ μαχόμενοι αυτών, άπέ&ανον δέ οϊ 
πάντες ές πεντακισγιλίους, ζώντες δέ δώ ανδρείαν ολίγοι 
έλήφ&ησαν.

Μείνας δέ αυτου μίαν ημέραν και άναπαύσας την 8 
στρατιάν τή υστεραία προύχώρει ώς έπϊ τους άλλους 
Μαλλούς. και τας μέν πόλεις έκλελοιπότας καταλαμβά
νει, αυτούς δέ εμα&εν οτι πειρευγότες είεν ές την έρημον, 
καϊ ένταύ&α αυ&ις μίαν ημέραν άναπαύσας τήν στρατιάν 2 
ές τήν επιούσαν Πεί&ωνα μέν καϊ Αημήτριον τόν ιππάρ
χων πρός τόν ποταμόν όπίσω άπέπεμψεν ών τε αυτοί 
ηγούντο άγοντας καϊ πρός τούτοις ψιλών τάξεις δούς αύ- 
τοΊς οσαι ϊκαναι πρός τό έργον. προσέταξε δέ παρά τήν 3 
οχ&ην τού ποταμού ίόντας, εί τισι περιτυγχάνοιεν τών 
ές τάς ύλας ξυμπεφευγότων, αί δή πολλαϊ πρός τή οχ&η 
τού ποταμού ήσαν, τούτους κτείνειν , όσοι μή έ&ελονταϊ 
στρας ένδιδοίεν. καϊ πολλούς καταλαβόντες έν ταίς υλαις 
οϊ αμιρϊ Πεί&ωνά τε καϊ Αημήτριον άπέκτειναν.

Αυτός δέ ήγεν έπϊ τήν μεγίστην τών Μαλλών πόλιν, 4 
ϊνα και έκ τών άλλων πόλειον πολλούς ξυμπειρευγέναι 
αυτώ έξηγγέλλετο. αλλά καϊ ταύτην έξέλιπον οϊ "ίνδοϊ 
ως προσάγοντα Αλέξανδρον εμα^ον' διαβάντες δέ τόν 
Υδραώτην ποταμόν έπϊ ταίς οχ&αις αυτού, ότι ύψηλαι 
αϊ οχ&αι ήσαν, παρατεταγμένοι έμενον, ώς είρξοντες τού 
πόρου Αλέξανδρον, καϊ ταύτα ώς ήκουσεν, άναλαβών τήν 5 
ίππον τήν άμα αυτώ πάσαν ήει ώς έπϊ τόν ‘Υδραώτην, 
ϊναπερ παρατετάχ&αι τούς Μαλλούς έξηγγέλλετο' οί δέ 
πεζοί έπεσ&αι αυτώ έτάχ&ησαν. ώς δέ άιρίκετό τε έπ3 
αυτόν καϊ έν’τώ πέραν τούς πολεμίους τεταγμένους κατ- 
είδε, ώς ειχεν έκ τής οδού έμβάλλει ές τόν πόρον ξύν 
τή ϊππφ μόνη. οί δέ, ιδόντες έν μέσω τού ποταμού θ

2 άνθισαν Ε.: ανίε^αν.
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οντα ήδη Αλέξανδρον, κατά σπουδήν μέν, ξυντεταγμένοι 
δέ όμως άπεχώρουν από της όχ^ης · καϊ Αλέξανδρος ξυν 
μόνη τή ϊππω εί'πετο. ώς δέ κατεϊδον ιππέας μόνους, 
έπιστρέψαντες οί Ινδοί καρτερώς έμάχοντο, πλήθος όντες 
ές πέντε μυριάδας, καί Αλέξανδρος ώς τήν τε φάλαγγα 5 
αυτών πυκνήν κατείδε καϊ αυτιο οί πεζοί άπήσαν, προσ- 
βολάς μέν έποιεϊτο ές κύκλους παριππεύων* ές. χεϊρας δέ

7 ουκ ήει τοίς Ινδοϊς. καί έν τούτφ παραγίνονται αύτφ 
οί τε Αγριάνες καϊ άλλαι τάξεις τών ψιλών, ας δή έπι- 
λέκτους άμα οί ήγε, καϊ οί τοξόται' ού πόρρω δέ ουδέ 10 
ή φάλαγξ έφαίνετο τών πεζών, καί οί Ινδοί όμοΰ σφίσι 
πάντων τών δεινών προσκειμένων άποστρέψαντες ήδη 
προτροπάδην εφευγον ές πόλιν όγυρωτάτην τών πλησίον.

8 καί Αλέξανδρος επόμενός τε αύτοϊς πολλούς έκτεινε καί 
ώς ές τήν πόλιν οί διαφυγόντες κατειλή&ησαν, πρώτα 15 
μέν τοϊς ίππεύσιν έξ έφόδου έκυκλώσατο τήν πόλιν' ώς δέ 
οί πεζοί αυτω παρήσαν, ταύτη μέν τή ημέρα περιστρα- 
τοπεδεύει έν κύκλω τοΰ τείχους, ότι ού πολύ τε τής ημέ
ρας ύτιελείπετο ές τήν προσβολήν καί ή στρατιά αυτώ 
υπό τε πορείας μακράς οί πεζοί καί υπό διώξεως συνε- 20 
χοΰς οί ‘ίπποι καί ούχ ήκιστα κατά τόν πόρον τοΰ ποτα
μού τεταλαιπωρήκεσαν.

9 Τή δέ υστεραία διχή διελών τον στρατόν τοΰ μέν 
ετέρου αύτός ηγούμενος προσέβαλλε τώ τείχει, τό δέ έτε
ρον Περδίκκας προσήγε. καί έν τούτω ού δεξάμενοι οί 25 
Ινδοί τών Μακεδόνων τήν ορμήν τά μέν τείχη τής πόλεως 
λείπουσιν, αυτοί δέ ές τήν άκραν ξυνέφευγον. Αλέξαν
δρος μέν ουν καί οί άμφϊ αύτόν πυλίδα τινά κατασχίσαν-

2 τες παρήλ&ον εις τήν πόλιν πολύ προ τών άλλων' οί δέ 
όμοΰ Περδίκκα τεταγμένοι υστέρησαν ύπερβαίνοντες κατά 30 
τά τείχη ουκ εύπετώς, ούδέ τάς κλίμακας οί πολλοί αύ- 
τών φέροντες, ότι έαλωκέναι αύτοϊς έδόκει' ή πόλις, ώς 
έρημούμενα τών προμαχομένων τά τείχη κατεϊδον. ώς δέ 
ή άκρα έχομένη πρός τών πολεμίων καϊ προ ταύτης τε-

7 έποιιΐτο ές Kr.: tnoifi τους.
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ταγμένοι εις τό άπομάχεσθαι πολλοί έεράνησαν, ένταύ&α 
δη οϊ μέν ύπορύσσοντες τό τείχος, οί δέ προσ&έσει όπη 
παρείκοι των κλιμάκων βιάσασ&αι έπειρώντο εις την 
άκραν. Αλέξανδρος δέ, ώς βλακεΰειν αυτω έδόκονν τών 3 

5 Μακεδόνων οί (γέροντες τάς κλίμακας, άρπάσας κλίμακα 
ενός τών (γερόντων προσέ&ηκε τώ τείχει αϊτός και είλη- 
■&εϊς υπό τή άσπίδι άνέβαινεν' επί δέ αυτώ Πευκέστας 
ό την ίεράν ασπίδα (γέρων, ή έκ τον νεώ της Α&ηνάς 
της Ίλιάόος λαβών άμα οί εϊχεν Αλέξανδρος καϊ προ

10 αυτου έεγέρετο έν ταίς μάχαις' έπϊ δέ τούτη) Μεοννάτος 
άνήει κατά την αυτήν κλίμακα ό σωματοφύλαξ' κατά δέ 
άλλην κλίμακα Αβρέας τών διμοιριτών τις στρατευομέ- 
νων. ηδη τε πρός τή έπάλξει τον τείχους ό βασιλεύς ύ ν 4 
καϊ έρείσας έπ1 αυτή την ασπίδα τους μέν ώ&ει έίσω του

15 τείχους τών "Ινδών, τους δέ καϊ αυτου τώ ξίιγει αποκτεί- 
νας γεγυμνώκει το ταύτη τείχος’ καϊ οί ύπασπισταϊ ύπέρ- 
(γοβοι γενόμενοι υπέρ του βασιλέως σπουδή ώ&ούμενοι 
κατά την αυτήν κλίμακα συντρίβουσιν αυτήν, ώστε οί μέν 
ηδη ανιόντες αυτών κάτω επεσον, τοίς δέ άλλοις άπορον 

20 έποίησαν τήν άνοδον.
Αλέξανδρος δέ ώς έπϊ τού τείχους στάς κύκλοι τε άπό 5 

τών πλησίον πύργων έβάλλετο, ού γάρ πελάσαι γε έτόλμα 
τις αυτώ τών Ινδών, καϊ υπό τών ήκ τής πόλεως, ού 
πόρρωίλεν τούτων γε έσακοντιζόντων, ετυχε γάρ τι καϊ 

25 προσκεγωσμένον ταύτη πρός τό τείχος, καϊ δήλος μέν ήν 
Αλέξανδρος ών τών τε όπλων τή λαμπρότητι καϊ τώ 
άτοπη) τής τόλμης, εγνω δέ ότι αύτού μέν μένων κινδυ
νεύσει μηδέν ό τι καϊ λόγου άξιον άποδεικνύμενος, κατα- 
πηδήσας δέ εϊσω τού τείχους τυχόν μέν αύτώ τούτω έκ- 

30 πλήξει τους Ινδούς, εί δέ μή, καϊ κινδυνεύειν δέοι, μεγάλα 
έργα καϊ τοίς έπειτα πυίΐέσ&αι άξια έργασάμενος ούκ 
ασπουδεϊ άποΰανείται, ταύτα γνούς καταπηδα άπό τού 
τείχους ές τήν άκραν. εν&α δή έρεισΰεϊς πρός τώ τείχει 6 
τούς μέν τινας εις χείρας έλΙΙόντας καϊ τόν γε ηγεμόνα τών

23 ον πόρρω&ιν Kr. : ονόΐ πόρρω. — 25 x«i δ^λος Kr.: δ^λος.
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'Ινδών προστρερόμενόν οϊ θρασύτερον παίσας τώ ξίερει 
άποντείνει' άλλον δέ πελάζοντα λίθω βαλών έσχε, ν.αι 
άλλον λίθω, τον δέ έγγυτέρω προσάγοντα τώ ξίερει αύθις. 
οί δέ βάρβαροι πελάζειν μέν αντώ ουνέτι ήθελον, εβαλλον 
δέ πάντοθεν περιεστην.ότες ο τι τις έχων βέλος έτύγχανεν 5 
ή έν τφ τότε ελαβεν.

10 Έν τούτω δέ Πευνέστας τε ν.αϊ δ διμοιρίτης Αβρέας 
ναϊ έπ' αυτοις Λεοννάτος, οϊ δή μόνοι ετυχον πριν ξυν~ 
τριβηναι τάς νλίμανας άναβεβηκότες έπί τό τεϊχος, ν.ατα- 
πηδήσαντες ν.αϊ αυτοί προ τού βασιλέως έμάχοντο. ν.αϊ 10 
'Αβρέας μέν δ διμοιρίτης πίπτει αυτού, τοξευθεϊς ές τό 
πρόσωπον. Αλέξανδρος δέ βάλλεται ν.αϊ αυτός διά τού 
θώρανος ές τό στήθος τοξεύματι υπέρ τόν μαστόν, ώστε 
λέγει Πτολεμαίος οτι ν.αϊ πνεύμα όμού τώ αϊματι έν τού

2 τραύματος έξεπνεΐτο. δ δέ, εστε μέν έτι θερμόν ήν αύ- 15 
τώ τό αίμα, ναίπερ νανώς έχων, ήμύνετο' πολλού δέ δή 
τού αϊματος ναϊ άθρόου, οϊα δή ξύν πνεύματι, ένρυέντος, 
ίλιγγός τε αυτόν ναϊ λιποψυχία νατέσχε ν.αϊ πίπτει αυ
τού έπϊ τήν ασπίδα ξυννεύσας. Πευνέστας δέ περιβάς 
πεπτωνότι ναι υπεροχών τήν ίεράν τήν έξ 'Ιλίου ασπίδα 20 
προ αυτού ναι Λεοννάτος ές τά έπϊ θάτερα αυτοί τε 
βάλλονται άμερότεροι ν.αϊ Αλέξανδρος έγγυς ήν ήδη υπό

3 τού αϊματος ένλιπείν. τοίς γάρ Μανεδόσι ναϊ ταύτη έν 
άπόρω γεγένητο τά τής προσβολής οτι οϊ τόν Αλέξανδρον

* βαλλόμενόν τε έπϊ τώ τείχει ίδόντες ν.αϊ πηδώντα εϊσω 25 
ές τήν άν.ραν, υπό σπουδής τε ναϊ ιρόβου μή τι αυτοις δ 
βασιλεύς πάθη ου ξύν νώ νινδυνεύων, τάς νλίμανας συν- 
τετρκρότες άλλοι άλλας μηχανάς ές τδ άνελθείν έπϊ τό 
τείχος ώς έν άπόροις έμηχανώντο, οϊ μέν πασσάλους 
έμπηγνύοντες ές τδ τείχος, γήϊνον ον, ναϊ ν.ατά τούτους 30 
έννρεμαννύμενοι χαλεπώς ανείρπον, οϊ δέ, άλλοι έπ άλ-

4 λους έπιβαίνοντες. δ δέ πρώτος άνελθών ένρίπτει εαυ
τόν νατά τού τείχους ές τήν πόλιν, ϊναπερ τόν βασιλέα 
έώρων νείμενον, ξύν οίμωγή ναϊ άλαλαγμώ πάντες. ήδη τε

7 0« Ε.: τε. — 18 λιποψυχία S.: λιιποψυχία. — 21 αυτοί Kr.: 
οντοι. — 33 τού τείχους Kr.: το τεϊχος.



ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 6, 11. 225

αμφ αντφ πεπτωκότι καρτερά μάχη ξυνειστύγκει άλλον 
έπ άλλω τών Μακεδόνων προασπίζοντας, καϊ εν τούτω 
οϊ μεν τόν μοχλόν ότφ εύχετο ή κατά τό μεταπύργιον 
πύλη κατασγμσαντες επ ολίγους παρήεσαν’ οί δέ κα& 

5 ό τι ή πύλη διέσχε τούς ώμους ύποέλέντες και ώσαντες
ές τό εϊσω τον τείχους άνεπέτασαν ταύτη την άκραν.

Εν τούτω δε οί μεν εκτεινον τούς Ινδούς, καϊ άπέ- 11 
κτεινάν γε πάντας ονδέ γνναύκα η παύδα ύπολείποντες' 
οί δέ έξέφερον τόν βασιλέα έπϊ της άσπίδος κακώς έχοντα 

10 ούπω γιγνώσ/.οντες βιώσιμον οντα. τό δέ βέλος έξελκύ- 
σαι έκ τού τραύματος έπιτεμόντα την πληγήν οί μέν 
Κριτόδημον ανέγραψαν, ιατρόν Κύβον, τό γένος Ασκλη- 
πιάδην' οί δέ, Περδίκκαν τόν σωματοφύλακα, ου παρ
όντος έν τώ δεινώ ιατρόν, έγκελενσαμένου Αλεξάνδρου 

15 τφ ξίφει έπιτεμεϊν την πληγην καί κομίσασ&αι τό βέ
λος. έν δέ τη κομιδη φορά αίματος πολλού γίγνεται, 2 
ώστε λιποψυχήσαι αύ&ις Αλέξανδρον καί ουτω σχε&ηναι 
αντώ τό αίμα υπό τη λιποψυγβα. πολλά δέ καί άλλα 
άναγέγραπται τούς ξυγγραφεϋσιν υπέρ τον πα&ήματος, καϊ 

20 η φήμη παραδεξαμένη αυτά κατά τους πρώτους ψευσα- 
μένονς ετι καϊ εις ημάς διασώζει, ουδέ αφήσει παραδι- 
δούσα καϊ εφεξής άλλοις τά ψευδή, εί μή υπό τήσδε τής 
ξνγγραφής παύσεται.

Λυτίκα έν Όξυδράκαις τό πά&ημα τούτο γενέσθαι 3 
25 Αλεξάνδρω ό πας λόγος κατέχει' τό δέ έν Μαλλούς, έ&νει 

αυτονόμφ ’ίνδικώ, ξννέβη, καϊ ή τε πόλις Μαλλών ήν 
καϊ οί βαλόντες Αλέξανδρον Μαλλοί' οϊ δή έγνώκεσαν 
μέν ξυμμίξαντες τούς Όξυδράκαις ουτω διαγωνίζεσ&αι, 
εφ&η δέ διά τής άνύδρου έπ αυτοίς έλάσας πριν τινα 

30 ωφέλειαν αυτούς παρά τών Όξυδρακών γενέσθαι ή αυτούς 
έκείνοις τι έτεωφελήσαι. έπεϊ καϊ τήν* τελευταίαν μάχην 4 
τήν πρός Ααρεύον γενομένην, κα& ήντινα εφνγε Σ/αρεύος 
ουδέ πρόσίλεν εληξε τής φυγής πριν ξυλληφΟήναι υπό τών 
άμφϊ Βήσσον καϊ προσάγοντος ηδη Αλεξάνδρου άπο&α-

6 τοΰ τιίχους Kr.: το τείχος. — 8 ύπολείποντες Kr.: ΰπελείποντο. 
— 17 λιποφνχήσαι S.: λειποή/υχ^σαι.

Arrimus. 15 
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νεϊν, πρός ^Αρβήλοις γενέσ&αι ό πας λόγος κατέχει, κα- 
&άπερ ουν καϊ την προ ταύτης έν Ίσσφη καϊ την πρώτην

5 ιππομαχίαν πρός Γρανικφ. άλλα πρός Γρανικφ) μέν ξυν
έβη μάχη ιππική καϊ πρός Ί,σσφ η αύ&ις πρός Ααρεϊον 
μάχη’ Λρβηλα όέ τον χώρου έν φ την έσχάτην μάχην 5 
Ααρε~ιός τε καϊ Αλέξανόρος έμαχέσαντο οϊ μέν τά πλεϊστα 
ξυγγράφαντες λέγουσιν οτι έξακοσίους σταόίους απέχει, 
οϊ όέ τά ελάχιστα, ότι ές πεντακοσίους. αλλά έν Γαυγα- 
μήλοίς γάρ γενέσ&αι την μάχην πρός τφ ποταμώ Βου-

6 μώδω λέγει Πτολεμαίος καϊ Αριστόβουλος, πόλις όέ ίο 
ουκ ην τά Γαυγάμηλα, άλλα κώμη μεγάλη, ουόέ όνομα- 
στός ό χώρος ουόέ εις ακοήν ήδυ τό όνομα' έν&εν όή μοι 
όοκεΐ πόλις ούσα τά Αρβηλα άπηνέγκατο τήν όόξαν τής 
μεγάλης μάχης, εί όέ πρός Αρβήλοις χρή οέεσ&αι γενέ- 
σ&αι τό έργον εκείνο, εις τοσόνόε Αρβήλων άπέχον καϊ J5 
την έν ^αλαμίνι γενομένην ναυμαχίαν πρός Ισ&μφ τφ 
Κοριν&ίων εξεστι λέγειν ότι έγένετο, καϊ τήν έπ Αρτε- 
μισίω τής Εύβοιας πρός ΑΙγίνη ή —ουνίιο.

Ί Καϊ μήν υπέρ τών ύπερασπισάντων έν τφ κινόύνψ 
Αλεξάνδρου, Πευκέσταν μέν γενέσ&αι ξέμπαντες όμολο- 20 
γούσιν, υπέρ Αεοννάτου όέ ουκέτι ξυμφέρονται ουόέ υπέρ 
Αβρέου του διμοιρίτου, και οϊ μέν ξύλω πληγέντα κατά 
του κράνους Αλέξανόρον καϊ ιλιγγιάσαντα πεσείν, αύ&ις 
όέ άναστάντα βλη&ήναι βέλει όιά του ΰώρακος ές τό 
στή&ος’ Πτολεμαίος δέ ό Λόγου ταύτην μόνην τήν πλη- 25

S γήν πληγήναι λέγει τήν ές τό στή&ος. τό δέ δή μέγι- 
στον πλημμέλημα τών ξυγγραφάντων τά άμφϊ Αλέξαν
δρον εκείνο τί&εμαι εγωγε. Πτολεμαίον γάρ τόν Λάγου 
έστιν οί άν έγραφαν ξυναναβήναί τε Αλεξάνδρω κατά τήν 
κλίμακα όμού Πευκέστα καί ίπερασπίσαι κειμένου, καϊ 30 
έπϊ τφδε Σωτήρα έπικλη&ήναι τόν Πτολεμαίον' καίτοι 
αυτός Πτολεμαίος άναγέγραερεν ουδέ παραγενέσ&αι τούτω 
τφ έργίι)' άλλά στρατιάς γάρ αυτός ηγούμενος άλλας μά- 
γεσ&αι μάχας καί πρός άλλους βαρβάρους, ταύτα μέν

9 Βονμώόω Schm.: Βονμ/{λω. — 12 ό'^ Kr.: <ίί. 
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δή έν έκβολή του λόγου άναγεγράφ&ω μοι, ώς μη άτα- 
λαίπωρον γίγνεσ&αι τούς έπειτα άν&ρώποις την υπέρ 
τών τηλικούτων έργων τε καϊ παθημάτων άφήγησιν. 12 

Ήν ώ δέ Αλέξανδρος αυτου μενών τό τραύμα έθε- 
ραπεύετο, ες τό στρατόπεδον ένθενπερ ώρμή&η έπϊ τους 
Μαλλούς ό μέν πρώτος λόγος ήκεν ότι τεθνηκώς εϊη έν. ■ 
του τραύματος, ν.αϊ τα μέν πρώτα οίμωγή ήν της στρα
τιάς ξυμπάσης, άλλου άλλω παραδιδόντος την φήμην * 
παυσάμενοι δέ της οιμωγης άθυμοί τε ν.αϊ άποροι ησαν 
όστις μέν εξηγούμενος έσται της στρατιάς' (πολλούς γαρ 2 
δη έν ϊ'σω τα της άξιώσεως έδόκει πρός τε αυτού Αλεξ
άνδρου ναϊ πρός Μακεδόνων ν.αθεστηκέναι) όπως δέ 
άποσω&ησονται εις την οίκείαν, τοσούτων μέν έθνών μα
χίμων περιειργόντων σφάς έν κυκλφ, τών μέν ουπω προσ- 
κεχωρηκότων, ά δη υπέρ της έλευ&ερίας εϊ'καζον άγωνι- 
εύσθαι καρτερώς, τών δέ άποστησομένων, άφαιρεθέντος 
αυτούς τού Αλεξάνδρου φόβου ’ ποταμών τε έν μέσω 
άδιαβάτων τότε [ό’] έδόκουν είναι, ν.αϊ πάντα σφίσιν 
απορα ν.αϊ αμήχανα έρήμοις Αλεξάνδρου έφαίνετο. ώς 3 
δέ ήκέ ποτέ λόγος ότι ζή Αλέξανδρος, τούτω μέν μόγις 
ξυνεχώρησαν' εί δέ ναϊ βιώσιμος έστιν, ουπω έπιστεύετο. 
ως δέ ναϊ γράμματα παρ αυτού ήκεν ότι όσον ουπω κατ- 
ελεύσεται έπί τό στρατόπεδον, ουδέ ταύτα τούς πολλούς 
υπό τού άγαν δέους πιστά έφαίνετο, άλλα πλάττεσθαι 
γάρ πρός τών αμφ αυτόν σωματοφυλάκων τε ν.αϊ στρα
τηγών εϊκάζετο. ,

Καϊ ταύτα έννοησας Αλέξανδρος, μή τι νεωτερισθείη 13 
έν τή στρατιά ότε πρώτον ήδυνήθη κομίζεται έπϊ τού 
ποταμού τού Υδραώτου τάς οχθας' ν.αϊ πλέων ν.ατά τόν 
ποταμόν, (ήν γάρ τό στρατόπεδον έπϊ ταύς ξυμβολαϊς 
τού τε Υδραώτου ν.αϊ τού Ανεσίνου, "ϊνα "Ηφαιστίων τε 
έπϊ τής στρατιάς ήν καϊ Νέαρχος τό ναυτικόν αύτώ εί- 
χεν) ώς έπέλαζεν ή ναύς ήδη τώ στρατοπέδω τόν βασιλέα 
φέρουσα, κελεύει δή άφελεύν την σκηνήν άπό τής πρύ-

29 πλίων S.: πλοίων vel πλέον. — 33 ώς Κγ. : ώς όε.
15*
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2 μνης, ώς καταφανής είναι πασιν. οί δέ ετι, ήπίστουν, ώς 
νεκροΰ δη^εν κομιζομένον Αλεξάνδρου, πριν γε δη προσ- 
σχούσης της νεώς τή οχ&η δ μεν την χεϊρα άνέτεινεν ες 
τό πλή&ος' οϊ δέ άνεβόησαν, ες τον ουρανόν άνασχόντες 
τάς χεϊρας, 01 δε πρός αντον Αλέξανδρον ' πολλοϊς δέ και 5 
δάκρυα έπί τώ ανέλπιστο) προεχύ&η ακούσια. και οϊ μέν 
τών υπασπιστών κλίνην προσέφερον αντώ εκκομιξομένο)

3 εκ της νεώς' δ δέ τον ϊππον προσαγαγεϊν έκέλενσεν. ώς 
δέ έπιβάς τοΰ ϊππον ώφάη αύ&ις, κρότω δη πολλώ έπε- 
κτύπησεν η στρατιά πάσα' έπήχησαν δέ αϊ τε όγ&αι καϊ ίο 
αϊ πλησίον αντών νάπαι. προσάγων δέ ηδη τή σκηνή 
καταβαίνει από τοΰ ϊππον, ώστε και βαδίζων όφίλήναι. 
οϊ δέ έπέλαξον άλλος άλλο&εν, οϊ μέν χειρών, οί δέ γο
νάτων, οϊ δέ της έσ&ήτος αντης άπτόμενοί' οϊ δέ καϊ 
ιδείν έγγύ&εν καί τι καί έπευφημήσαντες άπελ&εϊν οϊ δέ 15 
ταινίαις έβαλλον, οί δέ άνύλεσιν, όσα έν τώ τότε ή Ινδών 
γη παρείχε.

4 Νέαρχος δέ λέγει ότι χαλεποί αντώ τών φίλων έγέ- 
νοντο όσοι έκάκιζον ότι αντός προ της στρατιάς κ.ινδυ- 
νενοί' ού γάρ στρατηγού ταΰτα, αλλά στρατιώτου είναι. 20 
καί μοι δοκεϊ άγΑεσέλαι Αλέξανδρος τοϊσδε τοϊς λόγοις, 
ότι άλη&εϊς τε όντας έγίνωσκε καϊ αυτόν υπαίτιον τή 
επιτιμησει. καί όμως υπό μένους τε τοΰ έν ταϊς μάχαις 
καϊ τοΰ έρωτος της δόξης, καίλάπερ οϊ άλλης τίνος ηδο
νής έξηττώμενοι, ού καρτερός ην άπέχεσ&αι τών κινδύ- 25

5 νων. άν&ρωπον δέ τινα πρεσβΰτερον λέγει Βοιώτιον, τό 
δέ ονομα τοΰ ανθρώπου ού λέγει, ώς άχ&όμενόν τε πρός 
τάς επιτιμήσεις τών φίλων κατέμα&εν Αλέξανδρον καϊ 
έσκυ&ρωπακότα, προσελ&όντα τοΰτον βοιωτιάξοντα [αμα] 
τή φωνή ταΰτα φάναι' ώ Αλέξανδρε, άνδρών τά έργα" 30 
καί τι καϊ ίαμβεϊον έπειπεϊν, τόν δέ νοΰν είναι τοΰ ίαμ- 
βείου οτι τώ τι δρώντι καϊ πα&εϊν έστϊν όφειλόμενον. 
καϊ τοΰτον έν τε τφ παραυτίκα εύδοκιμήσαι καί έπιτη- 
δειότερον ές τό έπειτα Αλεξάνδρω γενέσ&αι.

29 aua dei. L. Dindorfius cl. Xen. Anab. 3, 1, 26.
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"Εν τούτω όέ άφίκοντο παρ Αλέξανδρον των Μαλ- 14 
λών των ύπολειπομένων πρέσβεις, ένδιόόντες τό έθνος, 
καϊ παρά "Οξυόρακών οϊ τε ηγεμόνες τών πόλεων καϊ οί 
νομάρχαι αυτοί, καϊ άλλοι άμα τούτοις εκατόν και πεν- 
τήκοντα οϊ γνωριμώτατοι, αύτοκράτορες περί σπονδών, 
δώρα τε όσα μέγιστα παρ" Ινόοϊς κομίζοντες καϊ τό έθνος 
καϊ οντοι ένδιόόντες. συγγνωστά δέ άμαρτεΐν εφασαν 2 
ου πάλαι παρ αϊτόν πρεσβευσάμενοΓ έπιθυμεϊν γάρ, 
ώσπερ τινες άλλοι, ετι μάλλον ■ αυτοί έλευθερίας τε καί 
αυτόνομοι είναι, ηντινα έλευθερίαν έξ ότον Αιόνυσος ές 
Ινδούς ήκε σώαν σφίσιν είναι ές Αλέξανδρον' ει όέ Αλεξ- 
άνόρω όοκοΰν έστιν, ότι και Αλέξανδρον άπό θεών γε
ν έσθαι λόγος κατέχει, σατράπην τε άναόέξεσθαι όντινα 
τάττοι Αλέξανδρος καϊ φόρους άποίσειν τούς Αλεξάνδρω 
δόξαντας' διδόναι όέ καί όμηρους έθέλειν όσους άν αίτή 
Αλέξανόρος. ό δέ χιλίους ήτησε τούς κρατιστεύοντας τού 3 
έθνους, ους, εί μέν βούλοιτο, άντϊ ομήρων καθέξειν, εί 
όέ μή, ξυστρατεύοντας έξειν εστ άν διαπολεμηθή αύτώ 
πρός τούς άλλους "Ινδούς, οί όέ τούς τε χιλίους επεμ- 
ψαν, τούς κρατίστους καί μεγίστους σφών έπιλεξάμενοι, 
καϊ άρματα πεντακόσια ούκ αιτηθέντες καϊ τούς άμβάτας 
τών αρμάτων. Αλέξανόρος όέ σατράπην μέν τούτοις τε 
καϊ τών Μαλλών τοϊς έτι σωζομένοις επέταξε Φίλιππον 
τούς ομήρους δέ αυτοϊς άφήκε, τά δέ άρματα έλαβεν.

Ως όέ ταύτα αύτώ κεκόσμητο καϊ πλοϊα έπϊ τή δια- 4 
τριβή τή έκ τού τραύματος πολλά προσενεναυπήγητο, 
αναβιβάσας ές τάς ναύς τών μέν εταίρων ιππέας έπτα- 
κοσίους καϊ χιλίους, τών ψιλών δέ όσουσπερ καϊ πρότε- 
ρον, πεζούς δέ ές μυρίους, ολίγον μέν τι τώ Ύδραώτη 
ποταμώ) κατέπλευσεν * ώς δέ συνέμιξεν ό Ύδραώτης τώ 
Ακεσίνη, ότι ό ’Ακεσίνης κρατεί τού Ύόραώτου τή έπω- 
νυμίφ, κατά τόν Ακεσίνην αύ επλει, έστε έπϊ τήν ξυμβο- 
λην τού Ακεσίνου καί τού Ινδού ήκε. τέσσαρες γάρ ου- 5 
τοι μεγάλοι ποταμοί καϊ ναυσίποροι οί τέσσαρες εις τόν

25 χιχόσμητο S.: χιχόμιστο. — 29 μίν τι Kr.: μίντοι. 
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'Ινδόν ποταμόν τό ύδωρ ξυμβάλλουσιν, ού ξνν τη σφετέρα 
έκαστος έπωνυμία, αλλά Ύδάσπης μεν ες τόν Ακεσίνην 
εμβάλλει, εμβαλών δέ τό παν ύδωρ 'Ακεσίνην παρέχεται 
καλούμενον' αύ&ις δέ ό Ακεσίνης οντος ξυμβάλλει τώ 
Ύδραώτη, καϊ παραλαβών τοΰτον έτι Ακεσίνης έστι' και 5 
τόν ‘Ύφασίν επι τούτω ό Ακεσίνης παραλαβών τώ αντον 
δη δνόματι ές τόν 'Ινδόν εμβάλλει' εμβαλών δέ ξυγχωρεϊ 
ηδη τώ 'ίνδώ. εν&εν δη ό 'Ινδός πριν ές τό Αέλτα σχι- 
σ&ηναι ούκ απιστώ ότι καϊ ές εκατόν σταδίονς έρχεται 
καϊ υπέρ τονς εκατόν τυχόν ϊναπερ λιμνάζει μάλλον. ίο

15 Ένταΰ&α έπϊ ταΐς ξυμβολαϊς τοΰ Ακεσίνον καϊ τοΰ 
'Ινδοΰ προσέμενεν έστε άφίκετο αντώ ξνν τη στρατιά Περ- 
δίκκας, καταστρεψάμενος έν παρόδψ τό Αβαστανών έ&νος 
αύτόνομον. έν τούτφ δέ άλλαι τε προσγίγνονται Αλεξ
άνδρω τριακόντοροι καϊ πλοία στρογγύλα άλλα, ά δη έν 15 
Αά&ροις έναυπηγη&η αντώ, οϊ δη άλλο ε&νος 'Ινδών αυ
τόνομον προσεγώρησαν. καϊ παρά Ασσαδίων, καί τού
τον γένους αυτονόμου 'Ινδικοΰ, πρέσβεις ηκ.ον, ένδιδόντες

2 καί οντοι τοίς 'Οσσαδίους. Φιλίππφ μέν δη της σατρα
πείας όρους έταξε τάς συμβολάς τοΰ τε Ακεσΐνου καϊ 20 
Ίνδοΰ, καί απολείπει ξνν αυτώ τούς τε Θράκας πάντας 
καϊ έκ τών τάξεων όσοι ές φυλακήν της χώρας ικανοί 
έφαίνοντο. πόλιν τε ένταΰ&α κτίσαι έκέλευσεν έπ αυτή 
τη ξυμβολη τοϊν ποταμοϊν, έλπίσας μεγάλην τε έσεσ&αι 
καϊ επιφανή ές ανθρώπους, καϊ νεώσοικους ποιη&ηναι. 25

3 έν τούτω δέ καϊ Αξνάρτης ό Βάκτριος, ό 'Ρωξάνης της 
γυναικός Αλεξάνδρου πατήρ, ηκ.ε παρ Αλέξανδρον ’ καϊ 
προστί&ησιν αύτώ Παραπαμισαδών σατραπεύειν, άπαλ- 
λάξας Ίϊρυάσπην τόν πρόσΟ-εν σατράπην, ότι ουκ έν 
κόσμψ έξηγείσΰαι αύτώ ό Τιρυάσπης έξηγγέλλετο. 30

4 Έν&α δη διαβιβάσας Κράτερόν τε καϊ της στρατιάς 
την πολλην ν.αϊ τους έλέφαντας έπ' αριστερά τοΰ 'ίνδοΰ 
ποταμοΰ, οτι ευπορωτερά τε ταύτη τά παρά τόν ποτα-

6 αντον S.: αιτώ.— 7 ιμβαλών S.: ξνμβαλών. — 8 ηάη S. : 
— 16 οϊ όη Gr.: καί. — 29 Ύιονάΰττην Schm.: Ύνριίατ^ν vel Ύιρΰ- 
στην. — 32 εΡ αριστιρά Kr.: tv αριστερή.
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μόν στρατιά βαρείεχ. έεραίνετο καϊ τα έθνη τά προσοι- 
κοΰντα ον πάντη ερίλια ήν, αντός κατέπλει ες των Σόγδων 
τό βασίλειον. καϊ ένταΰθα πόλιν τε έτείχιζεν άλλην καί 
νεώσοικους έποίει άλλους καϊ τά πλοϊα αυτω τά πεπο- 
νηκότα έπεσκενάσθη. τής όέ άπό των ξυμβολών τοΰ τε 
Ίνδοΰ καϊ Ακεσίνου χώρας έστε έπε θάλασσαν σατράπην 
άπέδειξεν Όξυάρτην καϊ Πείθωνα ξυν τή παραλία πάση 
τής Ινδών γής.

Καϊ Κράτερον μέν έκπέμπεε αυθες ξνν τή στρατιά 5 
[όίά τής Άραχώτων καϊ Αράγγων γής] ’ αυτός δέ κατέ
πλεε ές τήν Μουσικανοΰ επικράτειαν, ήντενα ενδαιμονε- 
στάτην τής Ινδών γής είναι έξηγγέλλετο, ότε ουπω οντε 
άπηντήκεε αντώ Μουσικανός ένδιδους αντόν τε καϊ τήν 
χώραν οντε πρέσβεις έπε εριλία έκπέμπεε, ουδέ τε ούτε 
αυτός έπεπόμερει ά δή μεγάλιρ βασιλει είκός, οντε τε 
ήτήκει έξ Αλεξάνδρου, καϊ γίγνεται αυτερ ό πλοΰς κατά 6 
τόν ποταμόν ές τοσόνδε έσπουδασμένος ώστε εερθη έπε 
τοίς όρίοες γενέσθαι τής Μουσεκανοΰ χώρας πριν πυθέ- 
σθαι Μουσεκανόν ότι ώρμηται ώς έπ' αυτόν Αλέξανδρος, 
ουτω δε έκπλαγείς κατά τάχος άπήντα Αλεξάνδρω, δώρά 
τε τά πλείστου άξια παρ' Ίνδοϊς κομίζων καϊ τους έλέ- 
εραντας ξύμπαντας άγιον καϊ τό έθνος τε καϊ αυτόν έν- 
διδους καϊ όμολογών αδικεϊν, όπερ μέγιστόν παρ' Αλεξ- 
άνδρερ ήν ές τό τυχεΐν ιόν τις δέοιτο. καϊ ονν καϊ Μου- 7 
σικανερ έπϊ τοϊσδε άδεια έδόθη έξ Αλεξάνδρου, καϊ 
τήν πόλιν έθαΰμασεν Αλέξανδρος καϊ τήν χώραν, καϊ 
άρχειν αυτής Μουσικανερ έδωκε. Κράτερος δέ έν τή πό- 
λει έτάχθη τήν άκραν έκτειχίσαι' καϊ παρόντος ετι έτει- 
χίσθη 'Αλεξάνδρου καϊ ερυλακή κατεστάθη, ότι έττιτήδειον 
αυτερ έεράνη τό χωρίον ές τό κατέχεσθαι τά κύκλερ έθνη 
ερυλαττόμενα.

"Ενθεν δέ άναλαβών τούς τε τοξότας καϊ τους Αγρια- 16 
νας καϊ τήν ίππον τήν άμα οί πλέουσαν έξελαννει έπί 
τόν νομάρχην τής ταντη γής, όνομα δέ ήν Όξνκανός, ότι

10 διά— γής dei. Schm.
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μήτε αυτός άφϊκτο μήτε πρέσβεις παρ1 αντον ήκον ένδι- 
2 δόντες αυτόν τε καϊ τήν χώραν, δυο μέν δή τάς μεγί- 

στας πόλεις τών νπο τώ Οςυκανώ ές εφόδου κατά κράτος 
ελαβεν' έν δέ τή έτέρα τούτων καϊ αύτός'Οξυκανός έάλω. 
ό δέ τήν μέν λείαν τή στρατια δίδωσι, τούς έλέφαντας 5 
δέ άμα οι ήγεν. αϊ άλλαι δέ πόλεις αυτώ αι εν τή αυτή 
χώρα ένεδίδοντο έπιόντι ούδέ τις έτράπετο ές αλκήν · 
ουτω και 'Ινδοί πάντες έδεδούλωντο ήδη τη γνώμη πρός 
Αλεξάνδρου τε καϊ τής Αλεξάνδρου τύχης.

3 ‘0 δέ έπϊ Σάμβον αύ ήγε, τών όρείων Ινδών σατρά- ίο
πην ύπ' αυτού ν.αταστα&έντα, ός πεφευγέναι αντίο έξηγ
γέλλετο ότι ΙΙΙουσικανόν άφειμένον πρός Αλέξανδρου έπύ- 
&ετο καϊ τής χώρας τής εαυτού άρχοντα ' τά γάρ πρός

4 Μονσικανόν αύτώ πολέμια ήν. ώς δέ έπέλαξεν ηδη τή 
πόλει Αλέξανδρος ήντινα μητρόπολιν είχεν ή τού Σάμβου 15 
χώρα, ονομα ήν τή πόλει Σινδίμανα, αϊ τε πύλαι αύτώ 
ανοίγονται προσάγοντι καϊ οϊ οικείοι οϊ τού Σάμβου τά 
τε χρήματα άπηρί^μησαν και τούς έλέφαντας μετά σφών 
άγοντες άπήντων' ού γάρ δή Αλεξάνδρω γε πολεμίως 
εχοντα Σάμβον φνγεϊν, άλλα ΙΙουσικανού τήν άφεσιν δει- 20

5 σαντα. ό δέ καϊ άλλην πόλιν έν τούτφ αποστάσαν εϊλε, 
καϊ τών Βραχμάνων, οϊ δή σοφισταϊ τοϊς Ινδοϊς εϊσίν, 
όσοι αίτιοι τής άποστάσεως έγένοντο απέκτεινεν’ υπέρ 
ών έγώ τής σοφίας, εί δή τις έστιν, έν τή 'Ινδική ξυγ- 
γραφή δηλώσω. 25

17 Καί έν τούτω Μουσ ικανός αυτώ άφεστάναι έξηγγέλ
λετο. καϊ έπϊ τούτον μέν έκπέμπει Πείίλωνα τόν Αγή- 
νορος σατράπην ξύν στρατια απόχρωση. αύτός δέ τάς 
πόλεις τάς υπό Μουσικανψ τεταγμένας έπελ&ων τάς μέν 
έξανδραποδίσας αύτών κατέσκαψεν, εις άς δέ φρουράς 30 
είσήγαγε και άκρας έξετείχισε. ταύτα δέ διαπραξάμενος

2 έπϊ τό στρατόπεδόν τε έπανήκε καϊ τόν στόλον, ένθα δή 
Μουσικανός τε ξυλληφίλείς άγεται πρός Πεί&ωνος, καϊ 
τούτον κρεμάσαι κελεύει Αλέξανδρος έν τή αύτού γή, καϊ

6 ήγίν. αί S.: ήγε, χαί. — 10 όρείων Ε.: ορίων.
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τών Βραχμάτων όσοι αίτιοι της άποστάσεως Μουσικανώ 
κατέστησαν * άφίκετο δέ αντώ καϊ ο τών Παταλέων της 
χώρας αρχών, δ δή τό Λέλτα εφην είναι τό πρός τον 
ποταμού τον Ίνδοΰ ποιούμενου, μεΐζον ετι τον Λέλτα τον

5 ΛίγοΊΐτίου, καϊ οντος τήν τε χώραν αντώ ένεδίδου πά
σαν και αυτόν τε καϊ τά αντον έπέτρεψε. τούτον μέν δή 3 
έπϊ τή αντον αρχή εκπέμπει αν&ις, παραγγείλας παρα- 
σκευάζειν όσα ές υποδοχήν τή στρατιά' αντός δέ Κρά- 
τερον μέν τήν τε Αττάλου τάξιν άγοντα και τήν Μελεά-

10 γρου καί Αντιγένους καϊ τών τοξοτών έστιν ούς καϊ τών 
εταίρων τε καί άλλων Μακεδόνων όσονς ές Μακεδονίαν 
απομάχους όντας ήδη εστελλε τήν έπ Αραχώτων καϊ λα
ρύγγων επεμπεν ές Καρμανίαν, καϊ τονς έλέφαντας τοντω 
άγειν εδωκε' τή δέ άλλη στρατιά, όση γε μή ξνν αντώ 4

15 κατέπλει ώς έπϊ θάλασσαν, "Ηφαιστίων έπετάχ&η’ Πεί- 
&ωνα δέ τονς τε ιππακοντιστάς άγοντα καϊ τονς Λγριά- 
νας ές τήν έπ έκείνα οχ&ην τοΰ Ίνδοΰ διαβιβάσας, ονχ 
ηπερ "Ηφαιστίων τήν στρατιάν άγειν έμελλε, τάς τε έκτε- 
τειχισμένας ήδη πόλεις ξννοικίσαι έκέλενσε καϊ ει δή τινα

20 νεωτερίζοιτο πρός τών ταύτη Ινδών καϊ ταΰτα ές κόσμον 
καταστήσαντα ξυμβαλεϊν οϊ ές τά Πάταλα.

"Ηδη δέ τρίτην ημέραν αντώ τοΰ πλοΰ έχοντι έξαγ- 5 
γέλλεται ότι ό τών Ηατάλων ύπαρχος ξυλλαβών τών Πα
ταλέων τονς πολλούς άποδεδρακώς οέχοιτο, άπολιπών 

25 τήν χώραν έρημον' καϊ έπϊ τούτφ πλείονι ή πρόσ&εν 
σπουδή κατέπλει Αλέξανδρος, ώς δέ άφίκετο ές τά Πά
ταλα, τήν τε χώραν καϊ τήν πόλιν έρημον καταλαμβάνει 
τών ένοικοΰντων τε καϊ έπεργαζομένων, ό δέ κατά δίω- ο 
ξιν τών φευγόντων έκπέμψας τής στρατιάς τους κ.ουφο- 

30 τάτους, έπεί τινες αυτών ξννελήφ&ησαν, άποπέμπει τού
τους παρά τούς άλλους, έντειλάμενος έπανιέναι &αρροΰν- 
τας' είναι γάρ αυτοϊς τήν τε πόλιν οίκεϊν ώς πρόσίίεν 
καϊ τήν χώραν έργάξεσίλαι. καϊ έπανήλ&ον οϊ πολλοί 
αυτών.

2 Παταλέων Κγ.: Παττάλων. — 14 τ$ di άλλτι στρατί# Ε.: την 
di άλλην στρατιάν. — 21 ζυμβαλιϊν Κγ. : ξυμβαλλιιν. — 23 ο add. Ε.
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18 Λυτός δέ Ιίεραιστίωνι προστάξας τειχίζειν έν τοϊς 
Πατάλοις άνραν αποπέμπει ές την άνυδρον της πλησίον 
γης ερρέατά τε όρύξοντας ναϊ οινήσιμον την χώραν νατα- 
σνευάσοντας. ν.αϊ τούτοις έπέ&εντο τών προσχώρων τινές 
βαρβάρων, ναϊ έστι μέν ους διέερ&ειραν αντών άερνω 5 
προσπεσόντες, πολλούς δέ ναϊ σερών άποβαλόντες εερυγον 
είς την έρημον, ώστε έπιτελεσ&ήναι τοϊς ένπεμερΰεϊσι τά 
έργα, προσγενομένης αύτοϊς ναϊ άλλης στρατιάς, ην Αλέξ
ανδρος πν&όμενος τών βαρβάρων τήν έπί&εσιν έστάλνει 
με&έξοντας τον έργου. 10

2 Περϊ δέ τοϊς Πατάλοις σχίζεται τοΰ Ινδοΰ το ύδωρ 
ές δυο ποταμούς μεγάλους * ναι ουτοι άμερότεροι σώζουσι 
τοΰ Ινδοΰ το όνομα έστε έπί τήν θάλασσαν. ένταΰ&α 
ναύστα&μόν τε ναϊ νεωσοίνους έποίει Αλέξανδρος. ώς δέ 
προυνεχωρήνει αυτώ τά έργα, δ δέ ναταπλεϊν έπενόει 15 
έστε έπϊ τήν ένβολήν τοΰ έν δεξιά ρέοντος ποταμοΰ ές

3 τήν θάλασσαν. Λεοννάτον μέν δή, δονς αυτεΰ τών τε 
ιππέων ές χιλίους ναϊ τών όπλιτεΰν τε ναι ψιλών ές 
οντανισχιλίους, νατά τήν νήσον τά Πάταλα ένπέμπει άν- 
τιπαράγειν τώ στόλω' αυτός δέ τάς μάλιστα τών νεών 20 
ταχυναυτούσας άναλαβιον όσαι τε ήμιόλιαι ναϊ τάς τρια- 
νοντόρους πάσας ναϊ τών νερνούρων έστιν ους έπλει νατά

4 τον ποταμόν τόν έν δεξιά, ουν έχοντι δέ αντίο ηγεμόνα 
τοΰ πλοΰ, ότι πεερεΰγεσαν οί ταύτη Ινδοί, απορώτερα τά 
τοΰ νατάπλου ήν' χειμεΰν τε έπιγίγνεται ές τήν υστεραίαν 25 
άπό τής αναγωγής ναι ό άνεμος τώ ρόω πνέων ύπεναν- 
τίος νοϊλόν τε έποίει τόν ποταμόν ναϊ τά σνάερη διέσειεν, 
ώστε έπόνησαν αυτώ) αί πλεϊσται τών νεών * τών δέ τρια- 
νοντόριον έστιν αϊ ναϊ πάντη διελύ&ησαν. έερΰασαν δέ έπο- 
νείλαντες αυτάς πρϊν παντάπασι διαπεσεϊν έν τώ υδατι. 30

5 ετεραι ουν ξυνεπήγνυντο. ν.αϊ τών ψιλών τους νουεροτά- 
τους ένπέμψας ές τήν προσωτέρω τής οχ ίλης χώραν ξυλ- 
λαμβάνει τινάς τών Ινδών, ναϊ ουτοι τό άπό τοΰδε έξη· 
γοΰντο αυτώ τόν πόρον. ώς δέ ήνον ϊναπερ άναχεϊται 
ές εύρος ό ποταμός, ώς ναϊ διανοσίους ταύτη σταδίονς 35 
έπέχειν ήπερ ευρύτατος αυτός αυτοΰ ήν, τό τε πνεΰμα 
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χ.ατήει μέγα από της έξω θαλάσσης χαι αί χ.ώπαι εν χλύ- 
δωνι χαλεπώς άνειρέροντο, ξυμιρεύγουσιν αν ές διώρυγα 
ές ηντινα οί ηγεμόνες αυτω χαθηγήσαντο.

'Ενταύθα όρμισάντων τό πάθημα έπιγίγνεται της 19 
5 μεγάλης θ-αλάσσης η άμπωτις, ώστε επί ξηρόν απελεί- 

ιρθησαν αυτοϊς αί νηες. χαί τούτο ονπω πρότερον εγνω- 
χόσι τοϊς άμφ' 'Αλέξανδρον εχπληξιν μέν χαϊ αυτό ον 
σμιχράν παρέσχε' πολύ δέ δη έτι μείζονα οπότε διελθού- 
σης της ώρας προσήει τε τό ύδωρ χαϊ τά σχάιρη έμετεω- 

10 ρίξοντο. όσας μέν δη τών νεών έν τώ πηλώ) εδραίας χατ- 2 
έλαβεν, αύται δέ άβλαβώς τε έμετειυρίσθησαν χαϊ ούδέν 
χαλεπόν παθοΰσαι επλεον αύθις’ όσαι δέ έν ξηρότερα τε 
τή γη χαί ον βεβαίως τήν στάσιν εχουσαι ύπελείιρθησαν, 
ανται δέ άθρόου έπελθόντος τον χώματος αί μέν αύτών

15 έμπεσούσαι ές άλλήλας, αί δέ πρός τή γή άραχθεϊσαι 
ξννετρίβησαν. ταντας τε ουν έπεσχεύασεν Αλέξανδρος έχ 3 
τών παρόντων χαί έν χερχούροιν δυοϊν προπέμπει χατά 
τόν ποταμόν τοίς χατασχειβομένους τήν νήσον ές ηντινα 
οί έπιχώριοι έιρασχον όρμιστέα είναι αυτώ χατά τόν πλονν

20 τόν έπϊ θάλασσαν · Κιλλοντά δέ τής νήσον τό όνομα έλεγον. 
ώς δέ έξηγγέλθη ότι όρμοι τε έν τή νήσω είσϊ χαί αυτή 
μεγάλη χαϊ ύδωρ έχουσα, ό μέν άλλος αυτώ στόλος ές 
τήν νήσον χατέσχεν’ αυτός δέ ταϊς άριστα πλεούσαις τών 
νεών έπ' έχεϊνα προύχώρει, ώς άπιδεϊν τον ποταμού τήν

25 έχβολήν τήν ές τήν θάλασσαν, εί παρέχοι τόν εχπλουν 
ευπορον. προελθόντες δέ άπό τής νήσου σταδίους όσον 
διαχοσίους άιρορώσιν άλλην νήσον, ταύτην ήδη έν τή θα- 4 
λάσση. τότε μέν δή έπανήλθον ές τήν έν τώ ποταμώ 
νήσον, χαϊ πρός τοϊς άχροις αυτής χαθορμισθείς θύει τοϊς

30 θεοϊς 'Αλέξανδρος όσοις έιρασχεν ότι παρά τού Αμμωνος 
έπηγγελμένον ήν θύσαι αύτώ). ές δέ τήν υστεραίαν χατ- 
έπλει ώς έπϊ τήν άλλην τήν έν τώ πόντιο νήσον’ χαϊ 
προσοχών χαϊ ταύτη έθυε χαϊ ένταύθα άλλας αύ θυσίας 
άλλοις τε θεοϊς χαϊ άλλοι τρόπο)’ χαί ταύτας δέ χατ'

20 τήί ρήαον Kr.: τή υήαω.
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5 έπιθεσπισμόν θύει τοΰ "Λμμωνος. αυτός δέ ύπερβαλών 
τού "Ινδού ποταμού τας έκβολάς ές τό πέλαγος άνέπλει, 
ώς μεν "έλεγεν, άπιδεΐν εϊ πού τις χώρα πλησίον άνΐσχει 
εν τώ πόντιρ’ εμοϊ δέ δοκεϊ, ουχ ήκιστα ώς πεπλευκέναι 
την μεγάλην την έξω "Ινδών θάλασσαν. ένταύθα ταύρους 5 
τε σφάξας τώ Ποσειδώνι αφήκεν ες την θάλασσαν καϊ 
σπείσας έπϊ τή θυσία τήν τε φιάλην, χρυσήν ούσαν, καϊ 
κρατήρας χρυσούς, ένέβαλεν ές τόν πόντον χαριστήρια, 
ευχόμενος σώόν οί παραπέμψαι τόν στρατόν τόν ναυτι
κόν, οντινα ξύν Νεάρχω έπενόει στέλλειν ώς επϊ τόν κόλ- 10 
πον τόν Περσικόν καί τάς έκβολάς τοΰ τε Εύφράτου καϊ 
τοΰ Τίγρητος.

20 "Επανελθών δέ οπΐσω ές τά Πάταλα τήν τε άκραν 
τετειχισμένην καταλαμβάνει καϊ Πείθωνα ξύν τή στρατια 
άφιγμένον καί τούτω ξύμπαντα καταπεπραγμένα έπ1 οίσ- 15 
περ εστάλη. ‘Ηφαιστίων μέν όή έτάχθη παρασκευάζειν 
τά πρός τόν έκτειχισμόν τε τοΰ ναυστάθμου καϊ τών νεώ
σοικων τήν κατασκευήν’ καί γάρ καί ενταύθα έπενόει 
στόλον ύπολείπεσθαι νεών ουκ ολίγων πρός τή πόλει τοΐς 
Πατάλοις, ϊναπερ έσχίζετο ό ποταμός ό "Ινδός. 20

2 Λυτός δέ κατά τό έτερον στόμα τού Ινδού κατέπλει 
αύθις ές τήν μεγάλην θάλασσαν, ώς καταμαθεϊν οπη 
εύπορωτέρα ή εκβολή τοΰ Ινδού ές τόν πόντον γίνεται’ 
απέχει δέ άλλήλων τά στόματα τού ποταμού τού "Ινδοΰ

3 ές σταδίους μάλιστα οκτακόσιους καϊ χιλίους. έν δέ τψ 25 
κατάπλφ άφίκετο τής έκβολής τού ποταμού ές λίμνην 
μεγάλην, ήντινα άναχεόμενος ό ποταμός, τυχόν δέ καϊ [εκ] 
τών πέριξ ύδάτων έμβαλόντων ές αυτήν, μεγάλην τε ποιεί 
καί κόλπω μάλιστα θαλάσσης έοικυΐαν' καί γάρ ιχθύες 
ήδη έν αυτή τών άπό θαλάσσης έφαίνοντο, μείζονες τών 30 
έν τήδε τή ήμετέρα θαλάσση, προσορμισθείς ούν κατά 
τήν λίμνην ϊναπερ οϊ καθηγεμόνες έξηγοΰντο, τών μέν 
στρατιωτών τούς πολλούς καταλείπει σύν Λεοννάτω αύ-

4 τοΰ καϊ τούς κερκούρους ξύμπαντας. αυτός δέ ταΐς τρια-

8 ινϊβαλιν Pflugkius: ινίβαλλιν. — 27 tx dei. S. 
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κοντόροις τε καϊ ήμιολίαις υπερβαλών την εκβολήν τοΰ 
βνδοΰ και προελθών καί ταντη ές την θάλασσαν, ευπορω- 
τέραν τε κατέμαθε την έπί τάδε τον θνδοΰ εκβολήν και 
αυτός προσορμισθείς τφ αιγιαλώ ναι των ιππέων τινας

5 άμα οί έχων παρά θάλασσαν ήει σταθμούς τρεις, την τε 
χώραν οποία τις έστιν ή έν τφ παράπλω έπισκεπτόμενος 
και φρέατα όρύττεσθαι κελεύων, όπως έχοιεν ύδρεύεσθαι 
οί πλέοντες. αντδς μέν δη έπανελθών έπί τάς ναΰς αν- 5 
έπλει ές τά Πάταλα' μέρος δέ τι τής στρατιάς τά αντά

10 ταντα έργασομένονς κατά την παραλίαν επεμψεν, έπανι- 
έναι καί τούτοις προστάξας ές τά ΙΙάταλα. αύθις δέ ως 
έπι την λίμνην καταπλεύσας άλλον ναύσταθμον καί άλ- 
λονς νεώσοικους ένταΰθα κατεσκεύασε, καί φυλακήν κα- 
ταλιπών τω χωρίω σίτον τε όσον καί ές τέσσαρας μήνας

15 έξαρκέσαι τή στρατιά έπηγάγετο και τάλλα όσα έν τω 
παράπλω παρεσκεΰασεν.

Ήν δέ έν μέν τώ τότε άπορος ή ώρα ές τόν πλοΰν 21 
οί γάρ έτήσιοι άνεμοι κατείχαν, οί δή τή ώρα εκείνη ου 
καθάπερ παρ^ ήμίν άπ άρκτον, αλλά άπο τής μεγάλης 

20 θαλάσσης κατά νότον μάλιστα άνεμον ϊστανται. άπό δέ 2 
τοΰ χειμώνος τής αρχής το άπο Πλειάδων δύσεως εστε 
έπί τροπάς άς έν χειμώνι δ ήλιος έπιστρέφει πλόιμα 
είναι ταύτη έξηγγέλλετο. τότε γάρ κατά γήν μάλλον, οϊα 
δή πολλώ νδατι έξ ουρανού βεβρεγμένην, αύρας ϊστασθαι 

25 μαλθακάς καί ές τον παράπλουν ταίς τε κώπαις καί τοίς 
ίστίοις ξυμμέτρΌυς.

Νέαρχος μέν δή έπιταχθείς τώ ναυτικώ προσέμενε 3 
τήν ώραν τοΰ παρά/τλον’ αυτός δέ άρας έκ Πατάλων 
έστε μέν έπί τον ποταμόν τόν Αράβων ξύν τή στρατιά 

30 πάση προύχώρει. έκείθεν δέ, άναλαβών τών υπασπιστών 
τε και τών τοξοτών τούς ήμίσεας καί τών πεζεταίρων 
καλούμενων τάς τάξεις καί τής ϊππου τής εταιρικής τό 
τε άγημα και ύλην άφ’ έκάστης ίππαρχίας καί τούς ίπ
ποτοξότας ξύμπαντας, ώς έπί τήν θάλασσαν έν αριστερά 

35 έτράπετο, ΰδατά τε όρύσσειν, ώς κατά τόν παράπλουν 
άφθονα είναι τή στρατιά τή παραπλεούση καί αμα ας 
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τοϊς Ωρείταις τοϊς ταύτη ’ίνδοϊς, αυτονόμοις «κ πολλοΰ 
ούσιν, άφνω έπιπεσεϊν, ότι μηδέν φίλων αυτοϊς ές αυτόν 
τε ν.αϊ την στρατιάν έπέπραχτο. της δε ύπολειφ&είσης

4 δυνάμεως 'Ηφαιστίων αυτω ειφηγεϊτο. Αραβϊται μεν δή, 
έθνος χαί τούτο αυτόνομον τών περί τόν Αράβων ποτά- 5 
μόν νεμομένων, ούτε αξιόμαχοι δόξαντες είναι Αλεξάνδρω 
ούτε υποδΰναι έθελήσαντες, ώς προσάγοντα έπύ&οντο 
Αλέξανδρον, φεύγουσιν ές τήν έρημον. Αλέξανδρος δέ 
διαβάς τόν Αράβων ποταμόν, στενόν τε ν.αϊ ολίγου υδα
τος, ν.αϊ διελθιον έν νυν.τϊ τής έρημου τήν πολλήν υπό ίο 
τήν έω πρός τή οΐχουμένη ήν' ν.αϊ τους μέν πεζούς έν 
τάξει έκέλευσεν έπεσ&αι, τους δέ ιππέας αναλαβών αυτός 
ν.αϊ ές έλας ν.ατανείμας, όπως έπϊ πλεϊστον του πεδίου

5 έπέχοιεν, έπήει τήν χώραν τών Ωρειτών. όσοι μέν δή ές 
αλκήν έτράποντο αυτών ν.ατεκόπησαν πρός τών ιππέων' 15 
πολλοί δέ ν.αϊ ζώντες έάλωσαν. δ δέ τότε μέν κατεστρα- 
τοπέδευσε πρός υδατι ου πολλφ' ώς δέ ν.αϊ οϊ περί 
Ηφαιστίωνα αυτώ όμού ήδη ήσαν, προύχώρει ές τό πρόσω, 
άφιν.όμενος δέ ές χώμην ήπερ ήν μεγίστη του έθνους του 
Ωρειτών, Ραμβακία έχαλεϊτο ή χ.ώμη, τόν τε χώρον έπή- 20 
νεσε ν.αϊ έδόχ.ει άν αυτφ πόλις ξυνοι/.ισθεϊσα μεγάλη χαϊ 
ευδαίμων γενέσθαι. Ηφαιστίωνα μέν δή έπϊ τούτοις 
υπελείπετο.

22 Αυτός δέ αναλαβών αύθις τών υπασπιστών ν.αϊ τών 
Αγριάνων τους ήμίσεας ν.αϊ τό άγημα τών ιππέων χαϊ 25 
τους ίπποτοξότας προήει ώς έπϊ τά όρια τών τε Γαδρω- 
σών χαϊ Ωρειτών, ϊναπερ στενή τε ή πάροδος αυτώ είναι 
έξηγγέλλετο ν.αϊ οί Ωρεϊται τοϊς Γαδρωσοϊς ξυντεταγμένοι 
προ τών στενών στρατοπεδεύειν, ώς εϊρξοντες τής παρό-

2 δου Αλέξανδρον, ν.αϊ ήσαν μέν ταύτη τεταγμένοι' ώς δέ 30 
προσάγων ήδη έξηγγέλλετο, οι μέν πολλοί έφυγον έχ τών 
στενών λιπόντες τήν φυλακήν' οί δέ ηγεμόνες τών Ωρει- 
τών άφί/.οντο παρ αυτόν σφάς τε αυτούς χαϊ τό έθνος 
ένδιόόντες. τούτοις μέν δή προστάττει, ξυγχαλέσαντας τό

11 την έω Kr.: τή ΐω.
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πλήθος των Ώρειτών πέμπειν έπί τά σφέτερα ήθη, ώς 
δεινόν ούδέν πεισομένους’ σατράπην δέ καί τούτοις επι
τάσσει 'Απολλοφάνην. και ξνν τούτω απολείπει Αεοννα- 3 
τον τόν σωματοφύλακα έν ’Ώροις, έχοντα τονς τε Αγριά- 

5 νας ξύμπαντας καί των τοξοτών έστιν ούς καί τών ιππέων
καί τονς άλλοις πεζούς τε καί ιππέας "Ελληνας μισθο
φόρους, τό τε ναυτικόν υπομένειν εστ3 άν περιπλεύση 
την χώραν καί την πόλιν ξννοικίζειν καί τά κατά τούς 
Ώρείτας κοσμείν, όπως μάλλον τι προσέχοιεν τώ σατράπη 

10 τόν νουν, αντός δέ ξνν της στρατιάς τή πολλή, καί γάρ
καί ‘Ηφαιστίων άφίκετο άγων αντώ τονς ύπολειφθέντας, 
προύχώρει ώς έπί Γαδρωσούς έρημον την πολλην.

Καί έν τή έρημω ταύτη λέγει 'Αριστόβουλος σμύρ- 4 
νης πολλά δένδρα πεφυκέναι μείζονα ή κατά την άλλην

15 σμύρναν ' ζαί τονς Φοίνικας τονς κατ' εμπορίαν τή στρα
τιά ξυνεπομένους ξυλλέγοντας τό δάκρυον της σμύρνης 
(πολν γάρ είναι, οία δή έκ μεγάλων τε τών πρέμνων καί 
ουπω πρόσθεν ξυλλελεγμόνον) έμπλήσαντας τά υποζύγια 
άγειν. έχειν δέ τήν έρημον ταύτην καί νάρδου ρίζαν πολ- 5

20 λήν τε καί εύοδμον’ καί ταύτην ξυλλέγειν τούς Φοίνικας’ 
πολύ δέ είναι αυτής τό καταπατούμενον πρός τής στρα
τιάς, καί άπό του πατουμένου όδμήν ήδείαν κατέχειν έπί 
πολύ τής χώρας’ τοσόνδε είναι το πλήθος, είναι δέ καί 6 
άλλα δένδρα έν τή έρημω, τό μέν τι δάφνη έοικός τό

25 φύλλον, κ,αί τούτο έν τοίς προσκλυζομένοις τή θαλάσση 
χωρίοις πεφυκ.έναι’ καί άπολείπεσθαι μέν τά δένδρα πρός 
τής αμπώτεως έπί ξηρού, έπελθόντος δέ τού υδατος έν 
τή θαλάσση πεφνκότα φαίνεσθαι’ τών δέ καί αεί τάς 
ρίζας τή θαλάσση έπικλύζεσθαι, όσα έν κοίλοις χωρίοις

30 έπεφύκει, ένθενπερ ουχ ύπενόστει τό ύδωρ, καί όμως ού 
διαφθείρεσθαι τό δένδρον πρός τής θαλάσσης. είναι δέ 7 
τά δένδρα ταύτη πήχεων καί τριάκοντα έστιν ά αυτών, 
τυχείν τε ανθούντα εκείνη τή ώρα, καί τό άνθος είναι 
τώ λευκώ μάλιστα ίω προσφερές, τήν όδμήν δέ πολύ τι

4 ’ίχοντα Kr.: σχόυτας. — 10 της στρατιάς Kr.: στρατιά. —
32 ταύτ/ι] ταντα S.
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νπερερέρον. χαϊ άλλον είναι χανλόν έχ γης πεερνχότα 
άχάνθης, χαι τούτω έπείναι ισχυράν την άχανθαν, ώστε 
ηδη τινών χαι παριππενόντιον έμπλαχείσαν τη έσθητι 
χ.ατασπάσαι άπό τον Ίππον μάλλον τι τόν ιππέα η αν- 

8 την άποχισθηναι από τον χ,ανλον. χαι τών λαγών λέγε- 5 
ται ότι παραθεόντων εΐχοντο έν ταίς θριξϊν αϊ άχανθαι, 
χαί ότι όντως ηλίσχοντο οί λαγώ, χαθάπερ νπο ιξόν αϊ 
όρνιθες η τοές άγχίστροις οί ιχθύες' σιόηρω όέ ότι όιαχο- 
πηναι ον χαλεπή ην ' χαϊ οπόν ότι ανίει πολνν ό χαυλός 
της άχάνθης τεμνομένης, ετι πλείονα η αϊ σνχαϊ τον ηρος ίο 
χαϊ όριμντερον.

23 Ένθεν όέ διά της Γαόρωσών χώρας ηει οδόν χαλε
πήν χαϊ άπορον τών έπιτηόείων, τών τε άλλων χαι νόωρ 
πολλαχον τη στρατιά ονχ ην' άλλα νύχτωρ ηναγχάζοντο 
γεν πολλην πορεύεσθαι χαι προσωτέρω άπό θαλάσσης, 15 
έπεϊ αντώ γε έν σπονόη ην έπελθείν τά παρά την θά
λασσαν της χώρας χαί λιμένας τε ίόείν τονς όντας χαί 
όσα γε έν παρόόω όννατά γένοιτο τω ναυτιχώ παρα- 
σχενάσαι, η ερρέατα όρύξαντας η άγοράς που η όρμον

2 έπιμεληθέντας. άλλα ην γάρ έρημα παντάπασι τά πρός 20 
τη θαλάσση της Γαόρωσών γης, ό όέ Θόαντα τόν Μαν- 
όροόώρου χαταπέμπει έπϊ θάλασσαν ξνν ολίγοις ίππενσι, 
χατασχεψόμενον εϊ πού τις όρμος ών τυγχάνει ταύτη η 
νόωρ ον πόρρω άπό θαλάσσης η τι άλλο τών έπιτηόείων.

3 χαί οντος έπανελθών άπηγγειλεν άλιέας τινάς χαταλαβεΐν 25 
έπί τον αιγιαλον έν χαλύβαις πνιγηραίς’ πεποιησθαι όέ 
τάς χαλόβας ξυνθέντας τάς χόγχας. στέγην όέ είναι αν- 
ταίς τάς άχάνθας τών ιχθύων' χαί τούτους τους άλιέας 
νόατι δλίγω όιαχρησθαι, χαλεπώς όιαμωμένους τόν χά- 
χληχα, χαϊ ονόέ τούτφ πάντη γλυχεϊ τώ νόατι. 30

4 Ώς όέ άιρίχετο Αλέξανδρος ές χώρον τινα της Γα- 
όρωσίας ένα αερθονώτερος ην σίτος, διανέμει ές τά νπο- 
ξύγια τόν χαταληερθέντα' χαί τούτον σημηνάμενος τη έαν- 
τού σερραγϊδι, χαταχομίζεσθαι χελεύει ώς έπϊ θάλασσαν.

16 Ε.: ίλ&ιϊΐ'. — 18 οσα γε Kr.: οοα τε. — 26 έπϊ
Berglerus : 'ότιό.
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έν ώ δέ ηει ώς έπϊ τόν σταθμόν έν&ενπερ έγγυτάτω ήν 
ή θάλασσα, έν τούτο) ολίγα φροντίσαντες οί στρατιώται 
της σφραγϊδος αυτοί τε οί φύλακες τώ σίτω έχρήσαντο 
καί όσοι μάλιστα λιμω έπιέζοντο ν.αϊ τούτοις μετέδωκαν.

5 ές τοσόνδε πρός τού κακού ένικώντο, ώς τδν πρόδηλον 5 
καϊ παρόντα ηδη ολε&ρον τού αφανούς τε καί πρόσω έτι 
δντος έκ τού βασιλέως κινδύνου ξύν λογισμω έδοξέ σφισιν 
έμπροσθεν ποιησασ&αι. καϊ Αλέξανδρος καταμα&ών την 
ανάγκην συνέγνω τοίς πράξασιν. αϊτός δέ όσα έκ της 

10 χώρας έπιδραμών ξυναγαγείν ηδυνή&η εις επισιτισμόν τή 
στρατιά τή περιπλεούση ξύν τφ στόλω, ταύτα κομίσοντα 
πέμπει Κρη^έα τδν Καλλατιανόν. καϊ τοίς έγγωρίοις 6 
προσετάγ&η έκ τών άνω τόπων σίτον τε όσον δυνατοί 
ησαν κατακομίσαι άλέσαντας καϊ τέις βαλάνους τάς τών

15 φοινίκων καϊ πρόβατα- ές αγοράν τώ στρατώ. καϊ ές 
άλλον αύ τόπον Τήλεφον κατέπεμψε τών εταίρων συν 
σίτω ου πολλώ άληλεσμένω.

Αυτός δέ προύχώρει ώς επί τά βασίλεια τών Γα- 24 
δρωσών, δ δέ χώρος Πούρα ονομάζεται, ϊναπερ αφίκετο 

20 έξ Ήρων δρμη&είς έν ημέραις ταίς πάσαις εξήκοντα, καϊ 
λέγουσιν οί πολλοί τών ξυγγραψάντων τά άμφ3 Αλέξαν- 
δρον ουδέ τά ξΰμπαντα όσα έταλαιπώρησεν αυτφ κατά 
Ασίαν ή στρατιά ξυμβλη&ήναι άξια είναι τοίς τηδε πονη- 
&είσι πόνοις. ού μην άγνοήσαντα Αλέξανδρον τής οδού 2 

25 τήν χαλεπότητα, ταύτη έλ&είν, τούτο μέν μόνος Νέαρχος 
λέγει ώδε, αλλά άκούσαντα γάρ ότι ούπω τις πρόσ&εν 
διελ&ών ταύτη ξύν στρατια άπεσώ&η ότι μή Σεμίραμις 
έξ Ινδών έφυγε' καί ταύτην δέ έλεγον οι επιχώριοι ξύν 
είκοσι μόνοις τής στρατιάς αποσω&ήναΓ Κύρον δέ τδν

30 Καμβύσου ξύν επτά μόνοις καϊ τούτον, έλ&είν γάρ δή 3 
καϊ Κύρον ές τούς χώρους τούτους ώς έσβαλούντα ές τήν 
'Ινδιών γην, φ&άσαι δέ υπό τής ερημιάς τε καϊ απορίας 
τής οδού ταύτης άπολέσαντα τήν πολλήν τής στρατιάς, 
καί ταύτα Αλεξάνδρω εξαγγελλόμενα έριν έμβαλεϊν πρός

\ ν' , ' 5 ο ' ' " C
35 Κυρον και Σεμιραμιν. τούτων τε ουν ενεκα και αμα ως 

τώ γναυτικφ έγγύ^εν έκπορίζεσΰαι τά αναγκαία, λέγει 
Arrianus. 16
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4 Νέαρχος ταύτην τραπήναι .Αλέξανδρον, τό τε ονν καΰμα 
έπιφλέγον καϊ τον υδατος την απορίαν πολλήν τις στρα
τιάς διαφθείραι και μάλιστα δη τά υποζύγια · ταΰτα μέν 
ονν πρός τον βάθους τε της ψάμμον καϊ της θέρμης, 
ότι κεκαυμένη ήν, τά πολλά δέ καϊ δίψει άπόλλυσθαι ’ 5 
καϊ γάρ καί γηλόφοις έπιτυγχάνειν ύψηλοίς ψάμμον βα
ρείας, ον νεναγμένης, άλλ' οϊας δέχεσθαι καθάπερ ές

5 πηλόν η ετι μάλλον ές χιόνα άπάτητον έπεμβαίνοντας. καϊ 
άμα έν ταίς προσβάσεσί τε καϊ καταβαίνοντας τούς τε 

‘ίππους καί τονς ήμιόνονς έτι μάλλον κακοπαθείν τώ άνω- 10 
μάλω της όδοΰ καί άμα ον βέβαιη), τών δέ σταθμών τά 
μήκη πιέσαι ονχ ήκιστα τήν στρατιάν' απορία γάρ νδατος 
ού ξνμμέτρονς μάλλον τι ήγε πρός ανάγκην τάς πορείας

6 ποιείσθαι. οπότε μέν δή τής νυκτός έπελθόντες τήν 
οδόν ήντινα άνύσαι έχρήν έωθεν πρός ύδωρ έλθοιεν, ού 15 
πάντη έταλαιπωροΰντο' προχωρονσης δέ τής ημέρας υπό 
μήκους τής όδοΰ, ει όδοιποροΰντες έτι έγκαταληφθείεν 
ένταΰθα άν έταλαιπώρουν πρός τοΰ καύματός τε καί άμα 
δίψει άπαύστο) συνεχόμενοι.

25 Τών δέ δή υποζυγίων πολύς ό φθόρος καί εκούσιος 20 
τή στρατιά έγίγνετο * ξυνιόντες γάρ, οπότε έπιλείποι σφάς 
τά σιτία καϊ τών ‘ίππων τούς πολλούς άποσφάζοντες καί 
τών ήμιόνων τά κρέα έσιτοΰντο, καί έλεγον δίψει άπο- 
θανεϊν αύτονς ή υπό καμάτου έκλιπόντας' καί ό τήν 
άτρέκειαν τοΰ έργου έξελέγξων υπό τε τον πόνον ούδείς 25

2 ήν καί ότι ξύμπαντες τά αύτά ήμάρτανον. καϊ 'Αλέξαν
δρον μέν ουκ έλελήθει τά γιγνόμενα, ίασιν δέ τών παρόν
των έώρα τήν τής άγνοιας προσποίησιν μάλλον τι ή τήν 
ώς γιγνωσκομένων έπιχώρησιν. ούκονν ούδέ τούς νόσω 
κάμνοντας τής στρατιάς ουδέ τούς διά κάματον νπολει- 30 
πομένονς έν ταίς όδοίς άγειν έτι ήν εύμαρώς άπορία τε 
τών υποζυγίων και οτι τάς άμάξας αύτοί κατέκοπτον, 
άπορους ουσας αυτοις νπό βάθους τής ψάμμου άγεσθαι, 
καϊ ότι έν τοίς πρώτοις σταθμοίς διά ταΰτα έξηναγκά-

8 Ιπιμβαίνοντας Kr.: έπιβαίνοντας. — 13 ξυμμέτρους S.: ξύμ- 
μίτρος ουσα.
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ζοντο ού τάς βραχυτάτας Ιέναι τών οδών, άλλα τάς εύπο- 
ρωτάτας τοίς ζεύγεσι. καί ούτως οι μεν νόσφ κατά τάς 3 
οδούς ύπελείποντο, οί δε υπό καμάτου ή καύματος η τφ 
δίψει ουκ άντέχοντες, καϊ ούτε οϊ άξοντες ήσαν ούτε οί 

5 μένοντες ώλεραπεύσοντες' σπουδή γάρ πολλή έγίγνετο δ 
στόλος, καϊ εν τώ υπέρ τοΰ παντός προ&ύμω τό κα& 
έκαστους ξύν ανάγκη ήμελείτο· οί δέ καϊ ύπνω κάτοχοι 
κατά τάς οδούς γενόμενοι, οϊα δή νυκτός το πολύ τάς 
πορείας ποιούμενοι, έπειτα έξαναστάντες, οίς μέν δύναμις 

10 έτι ήν κατά τά ίχνη τής στρατιάς έφομαρτήσαντες ολίγοι 
άπο πολλών έσώ&ησαν οί πολλοί δέ ώσπερ έν πελάγει 
έκπεσόντες εν τή ψάμμω απώλλυντο.

Ευνηνέχΰη δέ τή στρατιά καϊ άλλο πά&ημα, δ δή 4 
ούχ ήκιστα έπίεσεν αυτούς τε καϊ τούς ‘ίππους καϊ τά 

15 υποζύγια, ΰεται γάρ ή Γαδρωσίων γή υπ ανέμων τών 
ετησίων, κα&άπερ ουν καϊ ή βνδών γή, ου τά πεδία τών 
Γαδρωσίων, άλλα τά ορη, ϊναπερ προσφέρονταί τε αί νε- 
φέλαι εκ τού πνεύματος καϊ άναχέονται, ούχ ύπερβάλλου- 
σαι τών ορών τάς κορυφάς. ώς δέ ηύλίσ&η ή στρατιά 5 

20 πρός χειμάρρφ ολίγου υδατος, αυτού δή ένεκα τού υδατος, 
άμφϊ δευτέραν φυλακήν τής νυκτός έμπλησ&είς υπό τών 
όμβρων ό χείμαρρους ό ταύτη ρέων, άφανών τή στρατιά 
γεγενημένων τών όμβρων, τοσούτω έπήλ&ε τώ ύδατι, ώς 
γύναια καϊ παιδάρια τά πολλά τών επομένων τή στρατιά 

25 διαφ&είραι καί τήν κατασκευήν τήν βασιλικήν ξύμπασαν 
άφανίσαι καϊ τών υποζυγίων όσα άπελείπετο, αύτούς δέ 
μόλις καί χαλεπώς ξύν τοίς όπλοις ούδέ τούτοις πάσιν 
άποσω&ήναι. οί πολλοί δέ καί πίνοντες, οπότε έκ καύ- 6 
ματός τε καϊ δίφους υδατι ά&ρόφ έπιτύχοιεν, πρός αύτοΰ 

30 τοΰ άπαύστου ποτού απώλλυντο, καί τούτων ένεκα 3Αλέξ
ανδρος τάς στρατοπεδείας ού πρός τοίς ύδασιν αύτοϊς 
τό πολύ έποιείτο, άλλά άπέχων όσον είκοσι σταδίους 
μάλιστα, ώς μή ά&ρόους έμπίπτοντας τώ υδατι αύτούς 
τε καϊ κτήνη άπόλλυσΰαι καί άμα τούς μάλιστα ακρατο- 
ρας σφών, έπεμβαίνοντας ές τάς πηγάς r τά ρεύματα, 
διαφ&είρειν καί τή άλλη στρατιά ύδωρ

16*
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26 ’Έ,ν&α δή έργον ναλόν εΐπερ τι άλλο τών Αλεξάνδρου 
ονζ έδοξέ μοι άφανίσαι, ή έν τήδε τή χώρα πραγ&έν η 
ετι έμπροσ&εν έν Παραπαμισάδαις, ώς μετεξέτεροι ανέ
γραφαν. Ιέναι μέν την στρατιάν διά ψάμμου τε ν.αϊ του 
καύματος ηδη έπιφλέγοντος, ότι προς ύδωρ έχρήν έξανυ- 5 
σαΓ τό δέ ήν πρόσω της οδού' ν.α'ι αυτόν τε Αλέξαν
δρον δίψει τ,ατεχόμενον μόλις μέν ν.αϊ χαλεπώς, πεζόν 
δέ όμως ήγείσ&αι, ώστε ν.αϊ τους άλλους στρατιώτας, οί- 
άπερ φιλεϊ έν τώ τοιώδε, χ,ουφοτέρως φέρειν τοίς πό-

2 νους έν ισότητι της ταλαιπωρήσεως" έν δέ τούτω τών 10 
ψιλών τινέις 7.ατέι ζήτησιν υδατος άποτραπέντας από της 
στρατιάς εύρεΐν ύδωρ συλλελεγμένον εν τινι χαράδρα 
ου βα&εία, όλίγην ν.αϊ εραύλην πίδα/.a' τούτο ουν γαλε- 
πώς συλλέξαντας σπουδή ιέναι παρ^ Αλέξανδρον, ώς

* μέγα δή τι άγα&όν φέροντας' ώς δέ έπέλαζον ηδη, έμ- 15 
βαλόντας ές /.ράνος τό ύδωρ προσενεγ/Αν τώ βασιλεϊ.

3 τόν δέ λαβεί ν μέν ν,αϊ έπαινέσαι τούς νομίσαντας’ λα- 
βόντα δέ έν οψει πάντων έν.χέαι' ν.αϊ έπϊ τώδε τώ εργω ές 
τοσόνδε έπιρρωσ&ήναι τήν στρατιυιν ξύμπασαν ώστε εΐ- 
ν.άσαι άν τινα πάτον γενέσ&αι πάσιν εκείνο τό ύδωρ τό 20 
πρός Αλεξάνδρου έκχυ&έν. τούτο έγώ), εΐπερ τι άλλο, 
τό έργον εις /.αρτερίαν τε καί άμα στρατηγίαν έπαινώ 
Αλεξάνδρου.

4 Ξυνηνέχ-ίλη δέ τι καϊ τοιόνδε τή στρατια έν τή γή 
έν.είνη. οι γάρ ηγεμόνες τής οδού τελευτώντες ουκέτι 25 
μεμνήσ&αι εφασκον τήν οδόν, άλλ^ άφανισ&ήναι γάρ τά 
σημεία αυτής πρός τού ανέμου έπιπνεύσαντος" κ.α'ι ουν. 
είναι έν.τή ψάμμω πολλή τε καί όμοια πάντη νενημένη 
ότω τε/.μηριώσονται τήν οδόν, ουώ ουν δένδρα ξυνήΌ-η 
παρ αυτήν πεερυ/.ότα, ούτε τινέι γήλοφον βέβαιον άνε- 30 
στητ,ότα’ ,ούδέ πρός τά άστρα έν νυ/.τΐ ή με&3 ημέραν 
πρός τόν ήλιον μεμελετήσ^αί σφισι τάς πορείας, 7.αΰά- 
περ τοίς ναύταις πρός τών άρ/.των τήν μέν Φοίνιξι, τήν

6 τιηόβΜ Schneiderus: τιρόα&ε^. — αϊτόρ rt] avrop όί S.   
8 ώστε Raphelius: ιΓέ. — 13 τοντο ουν S.: κπί τοντο ον. _
26 άφανιοϋ-ήναι γάρ Pflugkius: άφανισσ^ναι. — 27 xtd οίχ Pflugkius: 
xai ον γάρ
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όλίγην, την όέ τοΐς άλλοις άνθρώποις, την μείζονα. ένθα 5 
δή Αλέξανδρον ξυνέντα οτι έν αριστερά δει άποκλίναντα 
άγειν, άναλαβόντα ολίγους άμα οί ιππέας προκεχωρηκέ- 
ναι · ώς δέ καϊ τούτων οϊ ϊπποι έξέκαμνον υπό τοΰ καύ- 

5 ματος, άπολιπεΐν καϊ τούτων τους πολλούς, αυτόν δέ ξύν 
πέντε τοΐς πάσιν άφιππάσασθαι, καϊ ευρεΐν την θάλασ
σαν' διαμησάμενόν τε αυτόν έπί τοΰ αιγιαλοΰ τόν κάχληκα 
έπιτυγεΐν ύδατι γλυκεΐ καϊ καθαρώ, καϊ οΰτω μετελθεΐν 
την στρατιάν πάσαν' καϊ εις επτά ημέρας ιέναι παρά 

10 την θάλασσαν, ύδρευομένους έκ της ήϊόνος. ένθεν δέ, 
ηδη γάρ γιγνώσκειν την οδόν τους ηγεμόνας, 'έπί της με- 
σογαίας ποιείσθαι τόν στόλον.

Ως δέ άφίκετο ές τών Γαδρωσίων τά βασίλεια, άνα- 27 
παύει ένταΰθα την στρατιάν, καϊ Απολλοφάνην μέν 

15 παύει της σατραπείας, ότι ούδενός έγνω έπιμεληθέντα 
τών προεπηγγελμένων, Θόαντα δέ σατραπεύειν τών ταύτη 
έταξε" τούτου δέ νόσω τελευτήσαντος Σιβύρτιος την σα
τραπείαν έκδέχεταΐ" ό αυτός δέ καϊ Καρμανίας σατράπης 
ην νεωστϊ έξ Αλεξάνδρου ταχθείς’ τότε δέ τούτω μέν 

20 Αραχωτών τε καϊ τών Γαδρωσίων άρχειν έδόθη, Καρμα- 
νίαν δέ έσχε Τληπόλεμος ό Πυθοφάνους. ηδη τε έπί 2 
Καρμανίας προύχώρει ό βασιλεύς καί αγγέλλεται αύτώ 
Φίλιππον τόν σατράπην της "Ινδών γης έπιβουλευθέντα 
πρός τών μισθοφόρων δόλιο άποθανεΐν, τούς δέ άποκτεί- 

25 ναντας ότι οί σωματοφύλακες τοΰ Φιλίππου οί Μακεδό- 
νες τούς μέν έν αύτώ τώ έργω, τούς δέ καϊ ύστερον 
λαβόντες άπέκτειναν. ταΰτα δέ ώς έγνω, έκπέμπει γράμ
ματα ές Ινδούς παρά Εύδημόν τε καί Ταξίλην έπιμελεΐ- 
σθαι της χώρας της πρόσθεν υπό Φιλίππιο τεταγμένης 

30 έστ3 άν αύτός σατράπην έκπέμψη έπ3 αυτής.
Ήδη δ3 ές Καρμανίαν ηκοντος Αλεξάνδρου Κράτερος 3 

άφικνείται, τήν τε ιίλλην στρατιάν άμα οί άγων καϊ τούς 
έλέφαντας καϊ 3Ορδάνην τόν άποστάντα καί νεωτερίσαντα 
συνειληφώς. ένταΰθα δέ Στασάνωρ τε ό Αρείων και

17 Σιβνρτιος Freinshemius: Σωΰρτιος.
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Ζαραγγών σατράπης ήκε καί ξυν αυτοίς Φαρισμάνης δ 
Φραταφέρνου τοΰ Παρθυαίων καί Ύρκανίων σατράπου 
παϊς. ήκον δε καί οί στρατηγοί οϊ ύπολειφθέντες άμα 
Παρμενίωνι επί της στρατιάς της εν Μ,ηδία, Κλέανδρός 
τε και —ιτάλκης καϊ Ήράκων, την πολλήν της στρατιάς 5

4 καί ουτοι άγοντες, τους μεν δη άμφϊ Ιίλέανδρόν τε καί 
Σιτάλκην πολλά έπικαλούντων αύτοϊς των τε εγχωρίων καί 
της στρατιάς αυτής, ώς ιερά τε προς αυτών σεσυλημένα 
καϊ θήκας παλαιάς κεκινημένας καί άλλα άδικα έργα ες 
τους υπηκόους τετολμημένα καί ατάσθαλα, ταΰτα ώς έξη- ίο 
λέγχθη, τους μεν άπέκτεινεν, ώς καϊ τοϊς άλλοις δέος 
είναι όσοι σατράπαι ή ύπαρχοι η νομάρχαι άπολείποιντο, 

5 τά ίσα εκείνοις πλημμελοΰντας πείσεσθαι’ {καί τοΰτο, 
εϊπερ τι άλλο, κατέσχεν εν κόσμω τά έθνη τά έξ Αλεξάν
δρου δοριάλωτα ή έκόντα προσχωρήσαντα, τοσαΰτα μεν 15 
πλήθει όντα, τοσόνδε δε άλλήλων άφεστηκότα, ότι ουκ έξην 
υπό τή Αλεξάνδρου βασιλεία άδικεϊσθαι τους άργομένους 
υπό τών αρχόντων.) Ήράκων δε τότε μεν άφείθη της 
αιτίας' ολίγον δε ύστερον εξελεγχθείς πρός άνδρών —ον- 
σίων σεσυληκέναι τό εν Σούσοις ιερόν καϊ ούτος εδωκε 20

6 δίκην, οί δέ ξυν Στασάνορι καϊ Φραταφέρνη πλήθος τε 
υποζυγίων παρ1 Αλέξανδρον άγοντες ηλθον καϊ καμηλους 
πολλάς, ώς έμαθον ότι την επί Γαδρωσίων άγει, είκάσαν- 
τες ότι αυτά έκεϊνα πείθεται αυτω η στρατιά ά δή επαθε. 
καί ουν καί εν καιρώ μέν καί ουτοι άφίκοντο, έν καιριΰ 25 
δέ οί κάμηλοί τε καί τά υποζύγια' διένειμε γάρ ξύμπαντα 
Αλέξανδρος τοϊς μέν ήγεμόσι κατ άνδρα, τοϊς δέ κατ1 
ϊλας τε καϊ έκατοστύας, τοϊς δέ κατά λόχους, όπως τό 
πλήθος τών υποζυγίων τε καί καμηλών αυτώ ξυνέβαινεν.

28 Ήδη δέ τινες καί τοιάδε ανέγραψαν, ου πιστά έμοί 30 
λέγοντες, ώς συζεύξας δύο άρμαμάξας κατακείμενος ξύν 
τοϊς έταίροις καταυλούμενος τήν διά Καρμανίας ήγεν, ί 
στρατιά δέ αυτώ έστεφανωμένη τε καί παίζουσα είπετο, 
προύκειτο δέ αυτή σϊτά τε καί οσα άλλα ές τρυφήν παρά

1 Ζαραγγών S.: ό Ζαραγγών.— 10 ίξηλίγχ&η S.: ιξηγγίλ&η. _
16 τοβόνάι Kr.: τόΰον. — 24 αυτά Kr.: τά αυτά.
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τάς οδούς συγκεκομισμένα πρός τών Καρμανίων, καί ταντα 
πρός μίμησιν της Λιονύσου Βακχείας άπεικάσ&η Αλεξ
άνδρω, ότι και υπέρ εκείνον λόγος έλέγετο καταστρεψά- 2 
μενον Ινδούς Λιόνυσον ουτω την πολλήν της Ασίας έπελ-

5 &έίν, καί Θρίαμβόν τε αντον έπικλη&ήναι τόν Λιόνυσον 
καί τάς επί ταϊς νίκαις ταϊς εκ πόλεμόν πομπάς επί 
τω αυτοί τούτω θριάμβους. ταντα δέ ούτε Πτολεμαίος 
ό Λάγου οντε Αριστόβουλος ό Αριστοβούλου ανέγραψαν 
ουδέ τις άλλος όντινα ικανόν άν τις ποιήσαιτο τεκμηριώ- 

10 σαι υπέρ τών τοιώνδε. καί μοι ώς ου πιοτά αναγεγρά-
φ&αι έξήρκεσεν. αλλ1 εκείνα ηδη Αριστοβούλω επόμενος 3 
ξυγγράφω, &ύσαι έν Καρμανία Αλέξανδρον χαριστήρια 
της κατ Ινδών νίκης καί υπέρ της στρατιάς, ότι άπε- 
σώ&η έκ Γαδρωσίων, καί αγώνα δια&είναι μουσικόν τε 

15 καί γυμνικόν κατατάξαι δέ καί Πενκέσταν ές τονς σωματο
φύλακας, ηδη μέν έγνωκότα σατράπην καταστησαι της 
Περσίδος, έ&έλοντα δέ προ της σατραπείας μηδέ ταύτης 
της τιμής καί πίστεως άπείρατον είναι, έπϊ τφ έν Μαλ- 
λοίς έργφ’ είναι δέ αντώ επτά εις τότε σωματοφύλακας, 4 

20 Λεοννάτον Αντέου, Ηφαιστίωνα τόν Αμύντορος, Λυσί-
μαχον Αγα&οκλέονς, Αριστόνονν Πεισαίον, τούτους μέν 
Πελλαίους, Περδίκκαν δέ βρόντου έκ της Αρεστίδος, 
Πτολεμαίον δέ τόν Λάγου καί Πεί&ωνα Κρατεύα Βορδαί- 
ονς’ όγδοον δέ προσγενέσΰαι αυτοϊς Πευκέσταν τόνΛλεξ- 

25 άνδρου υπερασπίσαντα.
Βν τούτο) δέ καϊ Νέαρχος περιπλεύσας την ’Ώρων 5 

τε καί Γαδρωσίων γην καϊ την Βχ&υοφάγων κατηρεν ές 
της Καρμανίας τά πρός θάλασσαν φκισμένα* εν&εν δέ 
άνελ&ών συν όλίγοις Αλεξάνδρω απήγγειλε τά αμφί τόν 

30 περίπλουν τόν γενόμενον αύτφ κατά τήν έξω θάλασσαν, 
τούτον μέν δή καταπέμπει αύ&ις έκπεριπλεύσοντα εστε 6 
έπϊ τυν Σουσιανών τε γην καί του Τίγρητος ποταμού 
τάς έκβολάς' όπως δέ έπλεύσ&η αυτώ τά άπό τού Ινδού 
ποταμού επί τήν θάλασσαν τήν Περσικήν καϊ τό στόμα

5 τε αντον] αυτόν τε vel Jf αϊτόν S. — 11 εξηρχεσεν Ε.: εξηρ- 
χεσαν. — 27 χαϊ την Kr.: χαϊ τών.
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του Τίγρητος, ταΰτα ιδία αναγράψω αυτώ Νεάρχω επό
μενος, ώς ν.αϊ τήνδε είναι υπέρ Αλεξάνδρου Ελληνικήν 
ξυγγραφήν. ταΰτα μεν δη έν υστερώ ϊσται τυχόν, ει ο 
τε &υμός με ν.αϊ ό δαίμων άγει ταυτη.

Αλέξανδρος δέ 'Ηφαιστίωνα μέν σύν τε τή πλείστη 5 
μοίρα της στρατιάς ν.αι τοίς υποξυγίοις, ν.αϊ τους ελέ
φαντας άμα οί έχοντα την παρά θάλασσαν από Καρμα
νίας ώς επι την Περσίδα άγειν έ/.έλευσεν, ότι χειμώνας 
ώρα γιγνομένου αυτώ τοΰ στόλον τά πρός τή θαλάσση 
της Περσίδος άλεεινά τε ην ν.αϊ τών επιτηδείων άφ&ό- ίο 
νως εχοντα.

29 Λυτός δέ ξύν τοΐς ν.ουφοτάτοις τών πεζών ν.αι ξύν 
τών ιππέων τοΐς έταίροις ν.αϊ μέρει τινι τών τοξοτών 
ήει την έπϊ Πασαργάδας της Περσίδος. Ετασάνορα δέ

2 ν.αταπέμπει έπϊ την χώραν την εαυτόν, ώς δέ έπϊ τοϊς 15 
όροις ην της Περσίδος, Φρασαόρτην μέν ού ν.ατέλαβε 
σατραπεΰοντα έτι, (νόσω γάρ τετελευτην,ώς έτΰγχανεν έν 

’ίνδοϊς έτι Αλεξάνδρου οντος) Αρξίνης δέ έπεμέλετο της 
Περσίδος, ού πρός Αλεξάνδρου ν.αταστα&είς, άλλ οτι 
ούν. άπηξίωσεν αϊτόν έν /.όσμιο Πέρσας διαφυλάξαι Αλεξ- 20

1

3 άνδρω, ούν. οντος άλλον άρχοντος. ηλ&ε δέ ές Πασαρ
γάδας ν.αϊ Ατροπάτης ό Πηδίας σατράπης, άγων Βα- 
ρυάξην άνδρα Πήδον συνειλημμένον, ότι όρ^ην την κίτα- 
ριν περι&έμενος βασιλέα προσεϊπεν αϊτόν Περσών τε ν.αϊ 
Πήδων, ν.αϊ ξύν τούτω τούς μετασχόντας αύτώ τον νεω- 25 
τερισμοΰ τε ν.αϊ τής άποστάσεως. τούτους μέν δή άπέ- 
ν.τεινεν Αλέξανδρος.

4 Ελύπησε δέ αυτόν ή παρανομία ή ές τόν Κύρον τοΰ 
Καμβύσον τάφον, ότι διορωρυγμένον τε ν.αϊ σεσυλημένον 
ν.ατέλαβε τοΰ Κύρον τόν τάφον, ώς λέγει Αριστόβουλος. 30 
είναι γάρ έν Πασαργάδαις έν τώ παραδείσιο τώ βασιλιν.ώ 
Κύρον έν.είνον τάφον, ν.αϊ περϊ αυτόν άλσος πεφυτεΰσ&αι 
δένδρων παντοίων, ν.αϊ ΐδατι είναι ν.ατάρρντον ν.αϊ πόαν

5 βα&εϊαν πεφυν,έναι έν τώ λειμώνι. αυτόν δέ τόν τάφον
3 ιί ο τι Duebnerus: ιίοότι. — 10 τής Περσίδος Κγ. : τή Πιρσί- 

^ος. — 23 χίταριν Kr.: χϊάαριν.
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τά μεν κάτω λίθου τετραπέδου ές τετράγωνον σχήμα πε- 
ποιήσθαι. άνωθεν δέ οίκημα έπεϊναι λίθινον έστεγασμέ- 
νον, θυρίδα έχον φέρουσαν είσω στενήν, ώς μόλις αν ένϊ 
άνδρι ου μεγάλη) πολλά κακοπαθοΰντι παρελθειν. έν δέ

5 τώ οίκήματι πύελον χρυσήν κεϊσθαι, (ίνα το σώμα τοΰ 
Κόρου έτέθαπτο, καϊ κλίνην παρά τή πνέλω' πόδας δε 
είναι τή κλίνη χρυσούς σφυρήλατους, καϊ τάπητα έπιβλη- 
μάτων Βαβυλωνίων, καί καυνάκας πορφυρούς ύποστρα')- 
ματα. επεϊναι δε καί κάνδυς καϊ άλλους χιτώνας τής Βα- 6 

10 βυλιυνίου εργασίας, καϊ άναξυρίδες Μηδικαί καϊ στολαί 
υακινθινοβαφεϊς λέγει ότι εκειντο, αϊ δέ πορφύρας, αϊ δέ 
άλλης καϊ άλλης χρόας, καί στρεπτοί καί άκινάκαι καϊ 
ενώτια χρυσού τε καϊ λίθων κολλητά, καί τράπεζα έκειτο. 
έν μέσω δέ τής'-κλίνης ή πύελος εκειτο ή τό σώμα τοΰ

15 Κύρου έχουσα. είναι δέ εντός τοΰ περιβόλου πρός τή 7’ 
άναβάσει τή έπϊ τόν τάφον φερούση οίκημα σμικρόν τοϊς 
Μάγοις πεποιημένον, οί δή έφύλασσον τόν Κύρου τάφον, 
ετι άπό Καμβύσου τού Κύρου, παϊς παρά πατρός έκδε- 
χόμενος τήν φυλακήν, καί τούτοις πρόβατόν τε ές ημέραν

20 έδίδοτο έκ βασιλέως καϊ αλεύρων τε καί οίνου τεταγμένα 
καϊ ίππος κατά μήνα ές θυσίαν τώ Κύρη). έπεγέγραπτο 8 
δέ ο τάφος Περσικοϊς γράμμασί’ καϊ έδήλου Περσιστι 
τάδε' ώ άνθρωπε, έγώ Κύρος ειμι ό Καμβύσου 
ο τήν αρχήν Πέρσαις κατ αστησ άμενος καϊ τής

25 Ασ ίας βασιλεύ σας. Μ ή ουν φθονήσης μοι τού 
μνήματος.

Αλέξανδρος δέ (έπιμελές γάρ ήν αυτώ, οπότε έλοι 9 
Πέρσας, παριέναι ές τού Κύρου τόν τάφον) τά μέν άλλα 
καταλαμβάνει έκπεφορημένα πλήν τής πυέλου καϊ τής

30 κλίνης’ οϊ δέ καί τό σώμα τού Κύρου έλωβήσαντο, άφε- 
λόντες τό πώμα τής πυέλου, καί τόν νεκρόν έξέβαλον’ 
αυτήν δέ τήν πύελον έπειρώντο εΰογκόν σφισι ποιήσα- 
σθαι καί ταύτη εύφορον τά μέν παρακόπτοντες, τά δέ 
ξυνθλώντες αυτής, ως δέ ου προύχώρει αύτοϊς τούτο τό

3 ίΛ'ί] tivui Kr. — 18 Μιχόμινοί Kr.: έκόιχόμινοι.
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10 έργον, ουτω δη έάσαντες την πύελον άπηλ&ον. χαϊ λέγει 
Αριστόβουλος αυτός ταχ&ηναι πρός Αλεξάνδρου ν.οσμη- 
σαι έξ υπαρχης τώ Κύριο τόν τάφον' ν.αϊ του μέν σώμα
τος όσαπερ ετι σώα ην νατα&εϊναι ές την πύελον χαι τό 
πώμα έπι&εϊναΓ όσα δέ λελώβητο αυτής χατορ&ώσαι' χαι 5 
ττν χλίνην έντεϊναι ταινίαις χαί τάλλα όσα ές χόσμον εχειτο 
χατ  άρι&μόν τε χαι τοίς πάλαι όμοια άπο&είναι, χαϊ την 
θυρίδα δέ άφανίσαι τά μέν αυτής λί&φ ένοιχοδομήσαντα,

1

11 τά δέ πηλώ έμπλάσαντα' χαϊ έπιβαλεϊν τω πηλώ τό ση- 
μεΐον τό βασιλιχόν. Αλέξανδρος δέ ξυλλαβών τούς Μά- 1» 
γους τούς φύλαχας του τάφου έστρέβλωσεν, ώς χατειπεΖν 
τούς δράσαντας’ οί δέ ούδέν ούτε σφών ούτε άλλον ν.ατ- 
εϊπον στρεβλού μεν οι, ούδέ άλλ^πη έξηλέγχοντο ξυνειδό- 
τες τώ εργφ · χαί επί τώδε άφείύλησαν έξ Αλεξάνδρου.

30 “Εν&εν δέ ές τά βασίλεια ηει τά Περσών, ά δη πρό- 15 
σ&εν χατέφλεξεν αυτός, ώς μοι λέλεχται, ότε ούχ έπή- 
νουν το έργον' άλλ1 ούδ1 αυτός Αλέξανδρος έπανελ&ών 
έπήνει. ν.αϊ μέν δη χαί χατά ‘Ορξίνου πολλοί λόγοι έλέ- 
χ&ησαν πρός Περσών, ός ηρξε Περσών έπειδη Φρασαόρτης

2 έτελεύτησε. χαϊ έξηλέγχ&η ’Ορξίνης ιερά τε ότι σεσυλήχει 20 
χαϊ τάφους βασιλιχούς, χαϊ Περσών πολλούς ότι ου ξύν 
δίνη άπέχτεινε. τούτον μέν δη οϊς έτάγ&η υπό Αλεξάν
δρου έχρέμασαν. σατράπην δέ Πέρσαις έταξε Πευχέσταν 
τόν σωματοφύλαχα, πιστόν τέ οί ές τά μάλιστα τιθέμε
νος, τά τε άλλα ν.αϊ έπϊ τφ έν ΙΜαλλοϊς εργω, ϊνα προε- 25 
χινδύνευσέ τε χαϊ συνεξέσωσεν Αλέξανδρον, χαϊ άλλως τφ

3 βαρβαριχω τρόπω της διαίτης ούχ άξΰμφορον' έδήλωσε 
δέ έσθητά τε ευθύς ώς χατεστά&η σατραπεύειν Περσών 
μόνος τών άλλων Μαχεδόνων μεταβαλών την Μηδιχην χαϊ 
φωνήν την Περσινήν έχμα&ών χαϊ τάλλα ξΰμπαντα ές 30 
τρόπον τόν Περσινόν χατασχευασάμενος. έφ3 οις Αλέξ
ανδρός τε επήνει αυτόν χαϊ οί Πέρσαι ώς τά παρά σφίσι 
πρό τών πατρίων πρεσβεύοντι εχαιρον.

13 ίξηλέγχονιο Goraes: jsvvyXty/ovTo. — 32 τε S.: γε.
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ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΑΑΕΖΑΝΑΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.

Ώς όέ ές Πασαργάδας τε καϊ ές Περσέπολιν άερί- 1 
κετο Αλέξανδρος, πό&ος λαμβάνει αντον καταπλεΰσαι 
κατά τον Ενερράτην τε καί κατά τον Τίγρητα έπί την 
θάλασσαν την Περσικήν και τιον τε ποταμών ιδειν τάς έκ- 

5 βολάς τάς ές τον πόντον, κα^άπερ τον Ινδόν, καί την 
ταύτη θάλασσαν. οί δέ καϊ τάδε ανέγραψαν, ότι έπενόει 2 
Αλέξανδρος περιπλενσαι τήν τε Αραβίαν τήν πολλήν και 
τήν Αι&ιόπων γήν και τήν.Αιβνην τε καί τονς Νομάδας 
νπέρ τον Άτλαντα το όρος ιός έπϊ Γάδειρα εέσω ές τήν 

10 τμετέραν θάλασσαν' καϊ τήν Αιβνην τε καταστρεψάμενος 
καϊ Καρχηδόνα οντω δή τής Ασίας πάσης δικαίως άν 
βασιλεύς καλεϊσ&αΓ τονς γάρ τοι Περσών καί Μήδων 3 
βασιλέας, ονδέ τον πολλοστού μέρονς τής Ασίας έπάρ- 
χοντας, ον σύν δίκη καλεϊν σέρας μεγάλους βασιλέας, εν- 

15 &εν δέ οϊ μέν [λέγουσιν] ότι ές τον πόντον τον Ενξεινον 
έσπλεΐν έπενόει ές Σκύ&ας τε καϊ τήν Μαιώτιν λίμνην, 
οι δέ, ότι ές Σικελίαν τε καί άκραν Ιαπνγίαν ’ ήδη γάρ 
καϊ υποκινεϊν αντόν τό ‘Ρωμαίων ονομα προχωρούν έπϊ 
μέγα.

20 Έγά δέ όποϊα μέν ήν Αλεξάνδρου τά έν&υμήματα 4 
ουτι εχω έγώ άτρεκώς ξυμβαλεϊν οντε μέλει έμοιγε εικά~

2 λαμβάνιι S. : καταλαμβάνιι. 
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ζειν’ εκείνο όέ καϊ αντός άν μοι δοκώ ίσχνρίσασΰαι, οντε 
μικρόν τι καί φαΰλον έπινοεϊν Αλέξανδρον οντε μεϊναι αν 
άτρεμοΰντα έπ ούδενϊ των ηδη κεντημένων, ονδέ εί την 
Ευρώπην τή Ασία προσέ&ηκ.εν, ονδ' εί τάς Βρεττανών 
νήσους τή Ευρώπη, άλλά ετι άν έπ έκεινα ζητεϊν τι των 5 
ήγνοημένων, εί καί μή άλλω τω, αλλα αντόν γε αυτώ έρί-

5 ζοντα. καϊ έπί τώδε επαινώ τονς σοφιστάς τών Ινδών, 
ών λέγουσιν έστιν ούς καταληφίλέντας υη Αλέξανδρον 
ύπαι&ρίονς έν λειμώνι, έναπερ αύτοϊς διατριβαϊ ήσαν, 
άλλο μέν ούδέν ποιήσαι πρός τήν οψιν αντον τε καί τής 10 
στρατιάς, κρονειν δέ τοίς πΰσϊ τήν γην έφ ής βεβηκότες 
ήσαν. ώς δέ ηρετο Αλέξανδρος δι' έρμηνέων ο τι νοοϊ

6 αύτοϊς τό εργον, τονς δέ άποκρίνασ&αι ώδε' ώ βασιλεύ 
Αλέξανδρε, αν&ρωπος μέν έκαστος τοσόνδε τής γής κατέ
χει οσονπερ τοΰτό έστιν έφ  ότον βεβήκαμεν' συ δέ άν- 15 
^ρωπος ών παραπλήσιος τοίς άλλοις, πλήν γε δή ότι 
πολυπράγμων καϊ ατάσθαλος, άπό τής οικείας τοσαντην 
γην έπεξέρχη πράγματα έχων τε καϊ παρέχων άλλοις’ καί 
ονν καϊ ολίγον ύστερον άπο&ανών τοσοντον κα&έξεις τής 
γής όσον έξαρκεϊ έντείϊάφ&αι τώ σώματι. 20

1

2 Κάνταν&α έπήνεσε μέν Αλέξανδρος τονς τε λόγους 
αντονς καί τονς είπόντας, έπρασσε δέ όμως άλλα καϊ 
τάναντία οίς έπήνεσεν’ έπεί καί Διογένην τόν έκ Σινώ
πης έλανμάσαι λέγεται, έν Ισ&μώ έντνχών τώ Διογένει 
κατακειμένω έν ήλίω, έπιστάς ξυν τοϊς ύπασπισταϊς καί 25 
τοϊς πεζεταίροις καϊ έρόμενος εϊ τον δέοιτο * ό δέ Διο
γένης άλλον μέν έφη δεϊσ&αι ουδενός, από τοΰ ήλιον δέ

2 άπελ&εϊν έκέλενσεν αντόν τε καί τονς σύν αντώ. ουτω 
τοι ού πάντη έξω ήν τοΰ έπινοεϊν τά κρείττω Αλέξανδρος, 
άλλ έκ δόξης γάρ δεινώς έκρατεϊτο. έπεϊ καϊ ές Τάξιλα 30 
αντώ άφικομένω καί ίδόντι τών σοφιστών τών 'Ινδών τούς 
γυμνούς πό&ος έγένετο ξννεϊναί τινά οί τών άνδρών τού
των, ότι τήν καρτερίαν αντών έ&αύμασε' καί ό μέν πρε- 
σβντατος τών σοφιστών, ότον δμιληταί οϊ άλλοι ήσαν,

15 ότον Kr.: ότω. — 31 σοφιστών τών S.: σοφιστών.
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Αάνδαμις ονομα, οντε αντός εφη παρ' Αλέξανδρον ήξειν 
οντε τονς άλλονς εϊα' άποκρίνασθαι γάρ λέγεται, ώς Π ιός 3 
νιος και αντός εϊη, είπερ ονν καί Αλέξανδρος, ν.αι ότι 
οντε δέοιτό τον τών παρ' Αλέξανδρον, έχειν γάρ οί εν 

5 τά παρόντα, και άμα δράν τονς ξνν αντώ) πλανωμένονς 
τοσαύτην γην και -θάλασσαν επ' άγα&ώ ονδενί, μηδ'ε πέ- · 
ρας τι αντοϊς γινόμενον τών πολλώνν πλανών, οντ' ονν 
ποθεϊν τι αντός ότον κύριος ην Αλέξανδρος δονναι, οντ' 
αν δεδιέναι, ότον κρατοίη εκείνος, έστιν ον είργεσθαΓ 

10 ζώντι μέν γάρ οί την Ινδών γην έξαρκεϊν, ερέρονσαν τά 4 
ιοραΊα’ άποθανόντα δέ απαλλαγή σεσθαι ονκ επιεικούς 
ξννοίκον τον σώματος, ονκονν ονδέ Αλέξανδρον έπιγει- 
ρήσαι βιάσασθαι, γνόντα ελεύθερον 'όντα τόν άνδρα' αλλά 
Κάλανον γάρ άναπεισθήναι τών ταύτη σοφιστών, όντινα 

15 μάλιστα δή αντον άκράτορα Μεγασθένης άνέγραψεν αϊ
τούς τονς σοφιστάς λέγειν, κακίζοντας τόν Κάλανον ότι 
απολιπών τήν παρά σφίσιν ενδαιμονίαν, ό δέ δεσπότην 

9 άλλον η τόν θεόν έθεράπενε.
Ταντα εγώ ανέγραψα, ότι και νπέρ Καλάνον έχρήν 3 

20 ειπεϊν έν τή περί Αλεξάνδρον ξνγγραφή · μαλακισθήναι 
γαρ τι τώ σώματι τόν Κάλανον έν τή ΙΊερσίδι γή, ονπω 
πρόσθεν νοσήσαντα' ονκονν ονδέ δίαιταν διαιτάσθαι έθέ
λειν άρρωστον άνδρός. άλλα ειπεϊν γάρ πρός Αλέξανδρον 
καλώς αντφ εχειν έν τώ τοιώδε καταστρέψαι, πριν τίνος 

25 έξ πείραν έλθεϊν παθήματος ό τιπερ έξαναγκάσει αντόν 
μεταβάλλειν τήν πρόσθεν δίαιταν, και Αλέξανδρον άντ- 2 
ειπεϊν μέν αύτώ έπί πολύ' ώς δ" ονχ ήττησόμενον έώρα, 
αλλά άλλως αν απαλλαγέντα, εί μή τις ταύτη νπεικάθοι, 
οντω δή όπη έπήγγελλεν αντός, κελενσαι νησθήναι αντψ 

30 πνράν, καί ταύτης έπιμεληθήναι Πτολεμαίον τόν Λάγον 
τόν σωματοφύλακα, οί δέ καϊ πομπήν τινα προπομπεν- 
σαι αντον λέγονσιν έππονς τε καί άνδρας, τονς μέν ώπλι- 
σμένονς, τονς δέ θ^νμιάματα παντοϊα τή πνρα έπιιρέρον- 
τας' οί δέ καί έκπιόματα χρνσά καί άργνρά καί έσθήτα

G μηόΐ Ε.: μήτε. — 8 ήν] εϊη Kr. — 9 ίστιν ον Kr.: ίς τό.
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3 βασιλικήν λέγουσιν οτι έφερον. αυτω δέ παρασκευασ&ή- 
ναι μεν ίππον, οτι βαδίσαι άδυνάτως ειχεν νπο της νό - 
σου · ου μην δυνη&ήναί γε ουδέ του ίππου έπιβήναι, αλλά 
έπι κλίνης γάρ κομισ&ήναι φερόμενον, έστεφανωμένον τε

4 τώ "Ινδών νόμψ καϊ άδοντα τή Ινδών γλώσση. οί δέ ’ΐν- 5 
* δοι λέγουσιν οτι ύμνοι &εών ησαν και αυτών έπαινοι.

καί τδν μέν ίππον τούτον δτου έπιβήσεσ&αι έμελλε, βα
σιλικόν οντα τών Νησαίων, πριν άναβήναι έπϊ την πυράν 
Λυσιμάχφ γαρίσασ&αι, τών τινί &εραπευόντων αυτόν έπι 
σοφία' τών δέ δή έκπωμάτων ή στρωμάτων όσα έμβλη- ίο 
■9-ήναι ές 'τήν πυράν κόσμον αυτω τετάχει Αλέξανδρος, 

5 άλλα άλλοις δούναι τών άμφ αυτόν, ουτω δή έπιβάντα
τή πυρά κατακλι&ήναι μέν έν κόσμω, όράσ&αι δέ πρός 
τής στρατιάς ξυμπάσης. Αλεξάνδρω δέ ουκ επιεικές 
φανήναι τό &έαμα έπϊ φίλω άνδρϊ γιγνόμενον' αλλά τοίς 15 
γάρ άλλοις ΰαύμα παρασχέσ&αι ούδέν τι παρακινήσαντα 

6 έν τα πυρί του σώματος, ώς δέ τό πυρ ές τήν πυράν 
ένέβαλον οϊς προστεταγμένον ήν, τάς τε σάλπιγγας φ&έγ- 
ξασέλαι λέγει Νέαρχος, ούτως έξ Αλεξάνδρου προστεταγμέ
νον, καϊ τήν στρατιάν έπαλαλάξαι πάσαν όποιον τι καϊ 20 
ές τάς μάχας ίοΰσα έπηλάλαζε, καϊ τους έλέφαντας συν- 
επηχήσαι τό οξύ καϊ πολεμικόν, τιμώντας Κάλανον. 
ταΰτα καϊ τά τοιαΰτα υπέρ Καλάνου του ^Ινδού ικανοί 
άναγεγράφασιν, ουκ αχρεία πάντη ές άν&ρώπους, ότψ 
γνώναι έπιμελές, ότι ώς καρτεράν τέ έστι καί άνΐκητον 25 
γνώμη ανθρώπινη ό τιπερ έ&έλει έξεργάσασ&αι.

4 3Εν τούτω δέ Αλέξανδρος Ατροπάτην μέν επί τήν 
αυτου σατραπείαν έκπέμπει παρελϋών ές 2οΰσα’ Αβου- 
λίτην δέ καϊ τόν τούτου παίδα ^Οξά&ρην, ότι κακώς έπε-

2 μελείτο τών Σουσίων, συλλαβών άπέκτεινε. πολλά μέν 30 
δή πεπλημμέλητο έκ τών κανεχόντων τάς χώρας όσαι 
δορίκτητοι πρός Αλεξάνδρου έγένοντο ές τε τά ιερά καί 
τάφους καϊ αυτούς τους υπηκόους, ότι χρόνιος ό εις Ιν
δούς στόλος έγεγένητο τώ βασιλεύ καϊ ου πιστόν έφαί-

24 πάντχ S. : πάντα. — 26 ι&ίλιι Kr.: ιΟίλοι. — 32 δορίκτητοι
Ε.: δορύκτηται.
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νέτο άπονοστήσειν αϊτόν έκ τοσώνδε έ&νών και τοσώνδε 
ελεφάντων, νπ'ερ τόν ’ίνδόν τε και Ύδάσπην καϊ τόν 
Ακεσίνην και "Ύφασιν φ&ειρόμενον. και αϊ εν Γαδρω- 3 
σίοις δέ αντφ ξυμφοραί ξυνενεχ&εΐσαι έτι μάλλον έπήραν 
τονς ταύτη σατραττ εν όντας καταφρονήσαι αντον της οΐκοι 
άπονοστήσεως. ου μην άλλά και αντός Αλέξανδρος οξύ— 
τερος λέγεται γενέσ&αι έν τώ τότε ές τό πιστεΰσαί τε 
τοϊς έπικαλουμένοις, ώς πι&ανοϊς δη έν παντϊ ούσι, και 
έπί τό τιμωρήσασ&αι μεγάλως τονς και έπι μικροϊς έξε- 
λεγγ&έντας, ότι καϊ τά μεγάλα άν έδόκουν αυτω τή αυτή 
γνώμη έξεργάσασύλαι.

"Ο δέ καϊ γάμους έποίησεν Σούσοις εαυτόν τε καί 4 
τών εταίρων' αυτός μέν τών Ααρείου θυγατέρων την 
πρεσβυτάτην Βαρσίνην ήγάγετο, ώς δέ λέγει ^Αριστόβου
λος, καϊ άλλην πρός ταΰτη, τών ’Ώγου θυγατέρων την 
νεωτάτην Παρΰσατιν. ηδη δέ ήν αντώ ήγμένη καί ή 
"Όξυάρτου τοΰ Βακτρίου παϊς "Ρωξάνη. Αρύπετιν δέ 5 
"Ηφαιστίωνι δίδωσι, Ααρείου παΐδα καϊ ταύτην, άδελφήν 
τής αυτοΰ γυναικός' έ&έλειν γάρ οί άνεψιούς τών παίδων 
γενέσθαι τονς "Ηφαιστίωνος παϊδας' Κρατέρω δέ Αμα- 
στρίνην τήν Οξυάρτου τον Ααρείου άδελφοΰ παΐδα' Περ- 
δίκκα δέ τήν Ατροπάτου τον Μη δίας σατράπου παΐδα 
έδωκε' Πτολεμαίω δέ τώ σωματοφύλακι καϊ Ένμένει τώ 6 
γραμματεϊ τω βασιλικώ τάς Αρταβάζου παϊδας, τώ μέν 
Αρτακάμαν, τώ δέ Αρτων ιν’ Νεάρχω δέ την Βαρσίνης 
τε καί Μέντορος παΐδα' Σελεύκφ δέ τήν Σπιταμένους 
τοΰ Βακτρίου παΐδα' ώσαύτως δέ καί τοίς άλλοις έταί- 
ροις τάς δοκιμωτάτας Περσών τε καί Μήδων παϊδας ές 
όγδοήκοντα. οι γόμοι δέ έποιή&ησαν νόμφ τώ Περσικώ · 7 
θρόνοι έτέ&ησαν τοϊς νυμφίοις έφεξής καί μετά τόν πά
τον ήκον αί γαμούμεναι καί παρεκα&έζοντο έκάστη τω 
εαυτής' οί δέ έδεξιώσαντό τε αυτάς καϊ έφίλησαν' πρώ
τος δέ ό βασιλεύς ήρξεν' έν τώ αιτώ γάρ πάντων έγί- 
γνοντο οί γάμοι. καϊ τοΰτο, εϊπερ τι άλλο, εδοξε δημο-

5 ταύτ$ Kr. : tv τανττ]. — 14 Βαρσίνην] ΪΑρσινόην Photius 68, 7.
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8 τίζόν τε καί εριλέταιρον πράξαι Αλέξανδρον. οϊ δέ 
παραλαβόντες άπήγον την εαυτού έκαστος’ προίκας δέ 
ξυμπάσαις έπέδωκεν Αλέξανδρος. κ^ϊ οσοι δέ άλλοι 
ήγμένοι ησαν Μακεδόνες των Ασιανώον τινάς γυναικών, 
άπογραερήναι έν.έλευσε ν.αϊ τούτων τά ονόματα, ν.αϊ έγέ- 5 
νοντο υπέρ τούς μυρίους, καί τούτοις δωρεαί Αλέξανδρον 
έδό&ησαν έπί τοίς γάμοις.

5 Καί τά χρεα έπιλύσασ&αι της στρατιάς όσοις χρέα 
ήν έν ν.αιρεύ οϊ έδοξε, ν.αϊ κελεύει άπογράερεσ&αι δπόσον 
όερείλει έκαστος, ώς ληψομένους. ν.αϊ τά μέν πρώτα 10 
ολίγοι άπέγραιραν σερών τά ονόματα, δεδιότες έξ Αλεξ
άνδρου μη πείρα αύτη είη κα&ειμένη, ότεο ούκ άπο- 
χριύσα η μισ&οερορά τών στρατιωτών έστι ν.αϊ οτω πο- 

Ι.λυτελης η δίαιτα, ώς δέ έξήγγελτο οτι ούκ άπογράερουσι 
σέρας οί πολλοί, αλλΊ έπικρύπτουσιν ότιρ τι είη συμβό- 15 
λαιον, την μέν απιστίαν τών στρατιεοτεον έκάκισεν’ ού 
γάρ χρηναι ούτ^ ονν τόν βασιλέα άλλο τι ή άλη&εύειν 
προς τούς υπηκόους, ούτε τών άρχομένων τινά άλλο τι ή

3 άλη&εύειν τόν βασιλέα δον.είν. ν.ατα&είς δέ τραπέζας έν 
τώ στρατοπέδεο καί έπϊ τούτων χρυσίόν ν.αϊ τούς έπιμε- 20 
λησομένους της δόσεως έκάστοις, οστις συμβόλαιον έπε- 
δεύ/.νυτο, έπιλύεσ&αι τά γ.ρέα έκέλευεν, ονν. άπογραερομέ
νους έτι τά ονόματα, ν.αϊ ούτω δη έπίστευσάν τε άλη- 
■ίλεύειν Αλέξανδρον καί σύν χάριτι μείζονι έγίγνετο αύ
τοίς τό μη γνωσΰηναι μάλλον τι η τό παύσασίλαι οερεί- 25 
λοντας. λέγεται δέ γενέσ&αι η δόσις αύτη τη στρατιμ 
ές τάλαντα δισμύρια.

4 ’Κδιον.ε δέ καί δώρα άλλοις άλλα, οπιος τις ζατ’ 
άξίωσιν έτιμάτο η κατ" αρετήν εί τις έπιερανής έγεγόνει 
έν τοίς κινδύνοις, καϊ έστεεράνιοσε γρνσοίς στεεράνοις τούς 30 
άνδραγα&ία διαπρέποντας, πρεοτον μέν Πευκέσταν τόν

5 ύπερασπίσαντα, έπειτα Αεοννάτον, ν.αϊ τούτον υπερασπί- 
σαντα, ν.αϊ διά τούς έν Ινδούς κινδύνους καϊ τήν έν’Ώροις 
νίκην γενομένην, ότι παραταξάμενος σύν τή ύπολειερ&είση 
δυνάμει πρό^τούς νεωτερίζοντας τών τεΑρειτών καϊ τών 35 
πλησίον τούτων ιρκισμένων τή τε μάχη έκράτησε καϊ τάλλα
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καλώς εόοξε τά έν Αροις κοσμήσαι. έπι τούτοις όέ 6 
Νέαρχον έπι τώ περίπλω τφ έκ της Ίνόών γης κατά την 
μεγάλην θάλασσαν έστεφάνωσε' καϊ γάρ και ουτος ήόη 
σφιγμένος ές Σούσα ήν’ έπϊ τούτοις όέ Όνησίκριτον τον 

5 κυβερνήτην τις νεώς τής βασιλικής’ έπϊ όέ ‘Ηφαιστίωνα 
καϊ τούς άλλους σωματοφύλακας.

‘Ηκον όέ αυτω και οί σατράπαι οϊ έκ των πόλεων 6 
τε τών νεοκίστων και τής άλλης γης τής δοριάλωτου, 
παϊδας ήβάσκοντας ήδη ές τρισμυρίους άγοντες, τήν αυ- 

10 τήν ηλικίαν γεγονότας, ούς Επιγόνους έκάλει Αλέξαν
δρος, κεκοσμημένους Μακεδονικούς δπλοις καϊ τά πολέ
μια ές τδν τρόπον τόν Μακεδονικόν ήσκημένους. καϊ 2 
ούτοι άφικόμενοι λέγονται άνιάσαι Μακεδόνας, ώς πάντα 
δή μηχανωμένου Αλεξάνδρου υπέρ τού μηκέτι ωσαύτως 

15 όεϊσίλαι Μακεδόνων' είναι γάρ ουν καϊ Μηδικήν τήν 
Αλεξάνδρου στολτν άλγος ού σμικρόν Μακεδόσιν δρωμέ- 
νην, καϊ τούς γάμους έν τώ νόμω τώ Περσικω ποιηΟέν- 
τας ού πρός &υμού γενέσέλαι τοϊς πολλοϊς αυτών, ούδέ 
τών γημάντων έστιν οϊς, καίτοι τή Ισότητι τή ές τόν

20 βασιλέα μεγάλως τετιμημένοις. Πευκέστας τε δ Περσών 3 
σατράπης τή τε σκευή καϊ τή φωνή Περσίζων έλύπει 
αυτούς, οτι τώ βαρβαρισμώ αύτού εχαιρεν Αλέξανόρος, 
καϊ οί Βακτρίων όέ καϊ οί Σογόιανών καϊ Αραχωτών 
ίππεϊς, καϊ Ζαραγγών δέ καϊ Αρείων καϊ Παρ&υαίων

25 καϊ έκ Περσών οί Έύάκαι καλούμενοι ίππεϊς καταλοχι- 
σ&έντες εις τήν ‘ίππον τήν εταιρικήν όσοι αύτών κατ 
άξίωσιν καϊ κάλλει τού σώματος ή τή άλλη αρετή ύπερ- 
φέροντες έφαίνοντο, καϊ πέμπτη έπϊ τούτοις ίππαρχία 4 
προσγενομένη, ού βαρβαρική ή πάσα, αλλά έπαυξη&έντος 

30 γάρ τού παντός ιππικού κατελέγησαν ές αυτό τών βαρ
βάρων, τώ τε άγήματι προσκαταλεγέντες Κωφήν τε δ 
Αρταβάζου καϊ Υδάρνης καϊ Αρτιβόλης οί Μαζαίου, 
καί Σισίνης καϊ Φραόασμένης οί Φραταφέρνου τού Παρ-

5 ini Kr.: ετι. — 31 Κωφήν Ε.: Κωφής. 
Arrianus.
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&ναίων χαϊ Ύρχανίας σατράπου παϊδες, χαί "Ιστανης 
^Οξυάρτον μεν παϊς, "Ρωξάνης δέ της γυναιχός Αλεξάν-

5 δρον αδελφός, χαι Αύτοβάρης χαι δ τούτον αδελφός 
Μι&ροβαϊος, χαι ήγεμών έπί τούτοις έπιστα&εϊς Ύστά- 
σπης δ Βάχτριος, χαι τούτοις δόρατα Μαχεδονιχά αντί 5 
των βαρβαριχών μεσαγχύλων δο&έντα, ταύτα πάντα έλύ- 
πει τονς Μαχεδόνας, ώς πάντη δη βαρβαρίζοντος τη 
γνώμη Αλεξάνδρου, τά δέ Μαχεδον ιχά νόμιμα τε χαί αν
τονς Μαχεδόνας έν άτίμω γώ^α άγοντος.

7 Αλέξανδρος δέ της μέν πεζής στρατιάς τήν πολλήν 10 
"Ηφαιστίωνα άγειν χελεύει εστε έπί τήν θάλασσαν τήν 
Περσιχήν. αντδς δέ άναπλενσαντος αυτω τον ναντιχού 
ές τήν Σουσίαν γην έπιβάς τών νεών ξύν τοϊς υπασπισταϊς 
τε χαι τώ άγήματι χαί τών ιππέων τών εταίρων αναβι- 
βασάμενος ον πολλούς χατέπλει χατά τόν Εύλαΐον ποτά- 15

2 μόν ώς έπί θάλασσαν. ηδη δέ πλησίον ών τής έχβολής 
τής ές τόν πόντον τάς μέν πλείονάς τε χαϊ πεπονηχνίας 
τών νεών χαταλείπει αντον' αυτός δέ ταϊς μάλιστα τα- 
χνναντούσαις παρέπλει άπό τον Εύλαίου ποταμού χατά 
τήν θάλασσαν ώς έπί τάς έχβολάς τού Τίγρητος' αϊ όέ 20 
άλλαι αυτώ νήες άναχομισ&εϊσαι χατά τόν Εύλαϊον εστε 
έπί τήν διώρυγα ή τέτμηται έχ τού Τίγρητος ές τόν Εύ
λαϊον, ταύτη διεχομίσ&ησαν ές τόν Τίγρητα.

3 Τών γάρ δή ποταμών τού τε Ευφράτον χαί τού Τί
γρητος, οϊ τήν μέσην σφών Συρίαν άπείργουσιν, ό&εν χαί 25 
τό όνομα Μεσοποταμία πρός τών έπιγωρίων χληϊζεται, 
δ μέν Τίγρης πολύ τι ταπεινότερος ρέων τού Ευφράτον 
διώρνγάς τε πολλάς έχ τού Ευφράτον ές αυτόν δέχεται 
χαϊ πολλούς άλλονς ποταμούς παραλαβών χαϊ έξ αυτών

4 αύξη&είς έσβάλλει ές τόν πόντον τόν Περσιχόν, μέγας τε 30 
χαί ουδαμού διαβατός εστε έπί τήν έχ.βολήν, χα&ότι ού 
χαταναλίσχεται αυτού ουδέν ές τήν χώραν, εστι γάρ μετ- 
εωροτέρα ή ταντη γή τού υδατος, ουδέ έχδίδωσιν ούτος 
χατά τάς διώρυγας ουδέ ές άλλον ποταμόν, άλλά δέχεται 
γάρ έχείνους μάλλον' άρδεσ&αί τε άπό ού τήν χώραν 35

5 ονδαμή παρέχει, δ δέ Ευφράτης μετέωρός τε ρεϊ χαϊ 
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ισοχείλης πανταχού τή γή, καϊ διώρυγες όέ πολλαϊ απ αυ
του πεποίηνται, αί μέν αέναοι, άφ3 ών υδρεύονται οί 
παρ> έκάτερα ωκισμένοΓ τάς δέ καϊ πρός καιρόν ποιούν
ται, οπότε σφίσιν υδατος ένδεώς εχοι, ές τό έπάρδειν την 
χώραν' ου γάρ ύεται τό πολύ ή γή αύτη έξ ουρανού' και 
όντως ές ού πολύ ύδωρ ό Έύφράτης τελευτών καϊ τενα
γώδες τούτο όντως άποπανεται.

Αλέξανδρος δέ περιπλεύσας κατά την θάλασσαν όσον 6 
μεταξύ τού τε Εύλαίου ποταμού καϊ τού Τίγρητος έπει- 
χεν ό αίγιαλός τού κόλπον τού Περσικού άνέπλει κατά 
τον Τίγρητα εστε έπι τό στρατόπεδον ϊνα Ηφαιστίων 
αιτώ την δύναμιν πάσαν εχων έστρατοπεδενκει. έκεϊθεν 
δέ αύθις επλει ές Ηπιν, πόλιν έπι τού Τίγρητος ωκι- 
σμένην. έν δέ τφ άνάπλω τούς καταρράκτας τούς κατά 7 
τόν ποταμόν άφανίζων ομαλόν πάντη έποίει τόν ρούν, 
ο\ δη έκ Περσών πεποιημένοι ήσαν, τού μή τινα άπό θα
λάσσης άναπλεύσαι εις τήν χώραν αυτών νη'ιτη στόλφ 
κρατήσαντα. ταύτα δέ μεμηχάνητο άτε δή ου ναυτικούς 
τοϊς Πέρσαις' ουτω δή συνεχείς οί καταρράκται πεποιη- 
μένοι άπορον τόν άνάπλονν έποίονν τόν κατά τόν Τί
γρητα. Αλέξανδρος δέ ούκ εφη τών κρατουντών τοϊς 
όπλοις είναι τά τοιαύτα σοφίσματα' ουκουν πρός αύτού 
έποιεΐτο ταύτην τήν ασφάλειαν, ηντινα έργψ ούδέ λόγου 
αξίαν άπέφηνε, ού χαλεπώς διακόψας τών Περσών τά 
σπουδάσματα.

Ώς δέ ές τήν Ωπιν αφίκετο, ξυναγαγών τούς Μακε- 8 
δόνας ΐίροεϊπεν ότι τούς υπό γηρως ή πηρώσεως τού 
σώματος αχρείους ές τά πολέμια όντας παραλύει μέν τής 
στρατιάς, αποπέμπει δέ ές τά σφέτερα ήθη' έπιδώσει 
δέ άπιούσιν όσα αυτούς τε ζηλωτοτέρους ποιήσει τοϊς 
οίκοι καϊ τούς άλλους Μακεδόνας έξορμήσει ές τό έθέλειν 
τών αύτών κινδύνων τε καϊ πόνων μετέχειν. Αλέξανδρος 2 
μέν ώς χαριούμενος δήθεν τοϊς Μακεδόσι ταύτα ελεγεν' 
οί δέ ως ύπερορώμενοί τε ήδη πρός Αλεξάνδρου καί

1 df πολλαι Kr.: τεπολλαί. — 6 τεναγώδες Jacobsius: τεναγώδης 
ες. — 30 άπιοΰσιν Kr.: μίνουσιν.

17*
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αχρείοι πάντη ές τά πολέμια νομιζόμενοι ουκ άλόγως αν 
τφ λόγφ ήγβλέσ&ησαν τώ προς Αλεξάνδρου λεχ&έντι, 
κατά την στρατείαν ταύτην πάσαν πολλούς καϊ άλλοις 
άχβλεσ&έντες, οτι πολλάκις ηδη έλύπει αυτούς η τε έσ&ής 
ή Περσική ές τούτο φέρουσα ν.αϊ τών Επιγόνων τών βαρ- 5 
βάρων ή ές τά Μακεδονικά ή&η ν.όσμησις ν.αϊ άνάμιξις

3 τών αλλοφύλων ιππέων ές τάς τών εταίρων τάξεις, ονκονν 
σιγή έχοντες έν.αρτέρησαν, άλλα πάντας γάρ απαλλάττειν 
της στρατιάς έκέλευον, αυτόν δέ μετά τού πατρός στρα- 
τεύεσ&αι, τόν Άμμωνα δη τφ λόγφ έπιν.ερτομούντες. 10 
ταύτα αν.ούσας 'Αλέξανδρος (ην γάρ δη οξύτερός τε έν τώ 
τότε ν.αι άπό της βαρβαριν.ης θεραπείας ουκέτι ώς πάλαι 
επιεικής ές τοίς Μακεδόνας) καταπηδήσας σύν τοΐς άμφ 
αυτόν ηγεμόσιν άπό τού βήματος ξυλλαβεΐν τούς έπιφα- 
νεστάτους τών ταραξάντων τό πλή&ος κελεύει, αυτός τή 15 
χειρϊ έπιδεικνύων τοΐς ύπασπισταΐς ούστινας χρύ ξυλλαμ- 
βάνειν' ν.αϊ έγένοντο ούτοι ές τρεις ν.αϊ δέκα. τούτους 
μεν δή άπάγειν κελεύει τήν έπί θάνατον, ώς δέ κ.ατε- 
σιώπησαν οϊ άλλοι έκπλαγέντες, άναβάς αύ&ις έπϊ τό 
βήμα έλεγεν ώδε. 20

9 Ουχ υπέρ τού καταπαύσαι υμών, ώ Μακεδόνες, τήν 
όιν.αδε ορμήν, λεγ^ήσεταί μοι οδε ό λόγος, έξεστι γάρ 
ύμϊν άπιέναι όποι βούλεστε έμού γε ένεκα, άλλ' ώς γνώ- 
ναι υμάς πρός οποίους τινάς ημάς όντας όποιοι τινες

2 αυτοί γενόμενοι άπαλλάσσεσ&ε. ν.αϊ πρώτά γε από Φι- 25 
λίππου τοΰ πατρός, ηπερ καί εικός, τού λόγου άρξομαι. 
Φίλιππος γάρ παραλαβών υμάς πλανήτας ν.αϊ απόρους, 
έν διφ&έραις τούς πολλούς νέμοντας άνά τά όρη πρόβατα 
ολίγα ν.αϊ υπέρ τούτων κακώς μαχομένους 'ΐλλυριοΐς τε 
καϊ Τριβαλλοΐς καϊ τοΐς όμόροις Θραξί, χλαμύδας μέν 30 
υμϊν αντϊ τών διφ&ερών φορεϊν έδωκε, κατήγαγε δέ έκ 
τών ορών ές τά πεδία, άξιομάχους καταστήσας τοΐς προσ- 
χώροις τών βαρβάρων, ώς μι χωρίων έτι όχυρότητι πι
στεύοντας μάλλον ή τή οικεία αρετή σώξεσ&αΓ πόλεων

24 ημάς όντας S.: νμας όντας. 
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τε οϊκήτορας άπέφηνε καϊ νόμοις καί ήΰεσι χρηστοΐς έκό- 
σμησεν. αυτών δέ εκείνων τών βαρβάρων, υφ' ών πρό- 3 
σϋεν ήγεσ&ε καί έφέρεσ&ε αυτοί τε καϊ τά υμέτερα, ηγε
μόνας κατέστησεν έκ δουλών καί υπηκόων, καί της Θράκης

5 τά πολλά τή Μακεδονία προσέ&ηκε, καϊ τών επί χλαλάττη 
χωρίων τά έπικαιρότατα καταλαβόμενος την εμπορίαν τή 
χώρα άνεπέτασε, καϊ τών μετάλλων την εργασίαν άνενδεή 
παρέσχε' Θεσσαλών δέ άρχοντας, ους πάλαι έτε&νήκειτε 4 
τφ δέει, άπέφηνε, καϊ τό Φωκίων ε&νος ταπεινώσας την ές

10 την "Ελλάδα πάροδον πλατείαν καϊ εύπορον αντί στενής 
τε καί απόρου υμϊν έποίησεν Αθηναίους τε καϊ Θηβαί
ους, έπεδρεύοντας αεί τή Μακεδονία, ές τοσόνδε έταπεί- 
νωσεν, ηδη ταυτά γε καϊ ημών αυτφ ξυμπονούντων, ώς 
άντϊ τοΰ φόρους τελείν 'Α&ηναίοις καϊ ΰπακοόειν Θη-

15 βαίων, παρ' ημών έν τφ μερει έκείνους την άσφάλειάν 
α/ρισι πορίζεσ&αι. ές Πελοπόννησον δέ παρελ^ών τά 5 
εκεί αυ έκόσμησε' καϊ ήγεμών αυτοκράτωρ συμπάσης της 
άλλης "Ελλάδος άποδειχ&εϊς της έπϊ τόν Πέρσην στρατείας 
ούχ έαυτώ μάλλον τι την δόξαν τήνδε η τώ κοινώ τών

20 Μακεδόνων προσέέληκε.
Ταΰτα μέν τά έκ τοΰ πατρός τοΰ έμοΰ ές υμάς 6 

υπηργμένα, ώς μέν αυτά έφ' εαυτών σκέψασ&αι μεγάλα, 
μικρά δέ ώς γε δη πρός τά ήμέτερα ξυμβαλεΐν' ός παρα
λαβών παρά τοΰ πατρός χρυσά μέν καϊ αργυρά έκπώματα 

25 ολίγα, τάλαντα δέ ουδέ εξήκοντα έν τοίς Ιλησαυροίς, χρεών 
δέ όφειλόμενα υπό Φιλίππου ές πεντακόσια τάλαντα, 
δανεισάμενος έπϊ τούτοις αυτός άλλα οκτακόσια όρμη&εϊς 
έκ της χώρας της γε ουδέ υμάς αυτούς βοσκούσης καλώς 
εύ&ύς μέν τοΰ Ελλησπόντου ύμίν τόν πόρον Ααλασσοκρα-

30 τουντων έν τφ τότε Περσών άνεπέτασα' κρατήσας δέ τή γ 
ϊππφ τους σατράπας τούς Ααρείου τήν τε 'Ιωνίαν πάσαν 
τή ύμετέρφ αρχή προσέ&ηκα καί τήν Αίολίδα πάσαν καϊ 
Φρύγας άμφοτέρους καϊ Αυδούς, καϊ Μίλητον εϊλον πο
λιορκία' τά δέ άλλα πάντα προσ/ωρήσαντα λαβών έκόντα

31 τοϊς Ααριίου S.: τον Ααριίον.
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8 νμΐν καρπούσ^αι εόωζα' καζ τά έξ Αίγυπτον καί, Κνρή- 
νης άγα&ά, οσα άμαχεί έκτησάμην, νμΐν έρχεται' η τε 
κοίλη Συρία και η Παλαιστίνη και η μέση των ποταμών 
νμέτερον κτημά είσι' καί Βαβυλών καί Βάκτρα καί Σούσα 
νμέτερα' καί ο Ανδών πλούτος καί οί Περσών θησαυροί 5 
καί τά Ινδών άγα&ά καί ή εξω θάλασσα νμέτερα' υμείς

9 σατράπαι, υμείς στρατηγοί, υμείς ταξιάρχαι. ώς έμοιγε 
αυτώ τί περίεστιν άπό τούτων τών πόνων ότι μη αυτή 
η πορφύρα καί τό διάδημα τούτο; κέκτημαι δέ ιδία ον- 
δέν, ουδέ εχει τις άποδείξαι θησαυρούς εμους ότι μη 10 
ταντα, νμέτερα κτήματα η όσα ένεκα υμών φυλάττεται. 
έπεϊ ουδέ έστιν ιδία μοι ές ό τι φυλάξω αυτούς, σιτου- 
μένω τε τά αυτά νμίν σιτία καί ύπνον τόν αυτόν αίρου- 
μένψ ’ καίτοι ουδέ σιτία έμοί δοκώ τά αυτά τοϊς τρυφώσιν 
υμών σιτεΐσ&αι ‘ προαγρυπνών δέ υμών οίδα, ώς κα&εν- 15 
δειν εχοιτε υμείς.

10 Αλλά ταύτα γάρ υμών πονούντων καί ταλαιπωρου- 
μένων έκτησάμην αυτός άπόνως καί αταλαιπώρως εξηγού
μενος. καί τις υμών [^] πονήσας οϊδεν εμού μάλλον η έγώ 
υπέρ εκείνου; άγε δή καί ότω τραύματα υμών έστί γυ- 20 
μνώσας αυτά έπιδειξάτω καζ έγώ τά έμά έπιδείξω έν

2 μέρεΓ ώς εμοιγε ουκ έστιν ό τι τού σώματος τών γε δή 
έμπροσθεν μερών άτρωτον νπολέλειπται, ούδέ όπλον τι 
έστιν η έκ χειρός ή τών άφιεμένων ου γε ουκ ίχνη έν 
έμαυτψ φέρω' αλλά καί ξίφει έκ χειρός τέτρωμαι καί 25 
τετόξευμαι ήδη καί από μηχανής βέβλημαι, καζ λί&οις 
πολλαχή καί ξύλοις παιόμενος υπέρ υμών καί τής υμε- 
τέρας δόξης καί τού ύμετέρου πλούτου νικώντας υμάς άγω 
διά πάσης γής καί θαλάσσης καί πάντων ποταμών καί

3 ορών καί πεδίων πάντων, γάμους τε ύμίν τους αυτούς 30 
γεγάμηκα καί πολλών υμών οί παΐδες συγγενείς έσονται 
τοίς παισί τοίς έμοΐς. έτι τε ψ χρέα ήν, ου πολυπραγ- 
μονήσας έφ ότω έγένετο, τοσαύτα μέν μισ&οφορούντων, 
τοσαύτα δέ αρπαζόντων, οπότε έκ πολιορκίας αρπαγή 
γίγνοιτο, διαλέλυμαι ταύτα. στέφανοί τε χρυσοί τοίς 35 
πλείστοις υμών εισί μνημεία τής τε αρετής τής ύμετέρας
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κα< της έξ έμοΰ τιμής αθάνατα. όστις δέ δη χαι άπέ- 4 
&ανεν, ευχ,λεης μεν αυτω η τελευτή έγένετο, περιφανής 
δέ ο τάφος, γαλχαΐ δέ αί είχόνες τών πλείστων οϊχοι 
έστάσιν, οι γονείς δ3 έντιμοί είσι, λειτουργίας τε ξυμπά- 

5 σης χαι εισφοράς άπηλλαγμένοι' ου γάρ τις γε φεύγων 
υμών ετελεΰτα έμοΰ άγοντος.

Καί νυν τους απολέμους υμών ζηλωτοΰς τοις οϊχοι 5 
άποπέμψειν έμελλον' άλλ3 επειδή πάντες άπιέναι βοΰ- 
λεσ&ε, άπιτε άπαντες, χαϊ άπελ&όντες οϊχοι απαγγείλατε 

10 ότι τον βασιλέα υμών Αλέξανδρον, νιχώντα μέν Πέρσας 
χαϊ Μήδους χαι Βαχτρίους χαϊ Σάχας, χαταστρεψάμενον 6 
δέ Ουξίους τε χαϊ Αραγωτοΰς χαί Πράγγας, χεχτημένον 
δέ χαϊ Παρ&υαίους χαϊ Χωρασμίους χαί ‘Υρχανίους εστε 
έπί την θάλασσαν την Κασπίαν, υπερβάντα δέ τόν Καΰ- 

15 χασον υπέρ τάς Κασπίας πύλας, χαί περάσαντα Αξόν τε 
ποταμόν χαϊ Τάναϊν, ετι δέ τόν 3Ινδόν ποταμόν, ουδενϊ 
άλλω ότι μη Πιονΰσω περα&έντα, χαϊ τόν ‘Υδάσπην χαί 
τόν Αχεσίνην χαϊ τόν Υδραώτην, χαϊ τόν ‘Ύφασιν διαπε- 7 
ράσαντα άν, εί μη υμείς άπωχνήσατε, χαϊ είς την μεγά- 

20 λην θάλασσαν χατ3 άμφότερα τοΰ 31νδοΰ τά στόματα έμ- 
βαλόντα, χαί διά της Γαδρωσίας της έρημου έλίλόντα, η 
ουδείς πω πρόσ&εν ξνν στρατιά ηλ&ε, χαϊ Καρμανίαν έν 
παρόδιο προσκτησάμενον χαϊ την Αρειτών γην, περιπε- 
πλευχότος δέ ηδη αυτώ τοΰ ναυτιχοΰ την άπ3 3Ινδών γης 

25 είς Πέρσας θάλασσαν, ώς είς 2οΰσα έπανηγάγετε, άπο- 
λιπόντες οϊχεσ&ε, παραδόντες φυλάσσειν τοίς νενιχη- 
μένοις βαρβάροις. ταΰτα υμίν χαί πρός άν&ρώπων ίσως 
ευχλεά χαϊ πρός έλεών όσια δήπου έσται άπαγγελ&έντα. 
άπιτε.

30 Ταΰτα είπών χατεπήδησέ τε άπό τοΰ βήματος όξέως 11 
χαϊ ές τά βασίλεια παρελ&ών ούτε έ&εράπευσε τό σώμα 
οΰτε το) ώφ&η τών εταίρων' άλλ3 ουδέ ές την ΰστεραίαν 
ώφ&η. τη τρίτη δέ χ,αλέσας είσω τών Περσών τους έπι- 
λέχτους τάς τε ηγεμονίας αυτοις τών τάξεων διένειμε χαϊ 

35 όσους συγγενείς άπέφηνε, τούτοις δέ νόμιμον έποιησε 
φιλεϊν αυτόν μόνοις. οί δέ Μαχεδόνες εν τε τφ παραυ- 2 
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τίκα άκούσαντες τών λόγων έκπεπληγμένοι σιγή εμενον 
αντον πρός τφ βήματι ονδέ τις ήκολού&ησε τφ βασιλει 
άπαλλαττυμένω ότι μη οί άμφ3 αντόν εταίροι τε και οί 
σωματοφύλακες' οί δέ πολλοί οντε μένοντες ό τι πράτ-

3 τωσιν ή λέγωσιν είχον, οντε άπαλλάσσεσΰαι ή&ελον. ως 5 
δέ τά Περσών τε καί Μήδων αντοϊς έξηγγέλλετο, αϊ τε 
ήγεμονίαι Πέρσαις διδόμεναι καί ή στρατιά ή βαρβαρική 
ές λόχονς τε καταλεγομένη καϊ τά Μακεδονικά ονόματα 
άγημά τι Περσικόν καλονμενον, καϊ πεζέταιροι Πέρσαι 
[καί άσ&έτεροι άλλοι] καί άργνρασπίδων τάξις Περσι/.η ίο 
καϊ ή τών εταίρων ϊππος, καί ταντης άλλο άγημα βασι-

4 λικόν, ονκέτι καρτεροί σφών ήσαν' άλλά ξννδραμόντες 
ως πρός τά βασίλεια τά μέν όπλα αντον πρό τών ΰνρών 
έρρίπτονν, ίκετηρίας ταντας τώ βασιλει' αντοϊ δ έβόων 
πρό τών ΰνρών έστηκότες δεόμενοι παρελ^εϊν εϊσω' τοίς 15 
τε αιτίονς της έν τφ τότε ταραχής καϊ τονς άρξαντας της 
βοής έκδιδόναι έ&έλειν ονκονν άπαλλαγησεσ&αι τών ίϊν- 
ρών οντε ημέρας οντε ννκτός, εί μή τινα οίκτον σφών 
έξει Αλέξανδρος.

1

5 Ταντα ώς απηγγέλλετο αντφ, ό δέ σπονδή έξέρχεται, 20 
καϊ ιδών τε ταπεινώς διακειμένονς καϊ άκούσας σύν οι- 
μωγή τών πολλών βοώντων καϊ αντφ προχεϊται δάκρνα.

6 καί ό μέν άνήγετο ώς τι έρών οί δέ εμενον λιπαρονντες. 
καί τις αντών κα&3 ηλικίαν τε καί ιππαρχίαν τής ϊππον 
τής εταιρικής ονκ άφανής, Καλλίνης όνομα, τοιαντα εί- 25 
πεν' ώ βασιλεν, τά λνπονντά έστι Μακεδόνας ότι ον 
Περσών μέν τινας ήδη πεποίησαι σαντφ σνγγενεΐς καϊ 
καλοννται Πέρσαι σνγγενεΐς 3Αλεξάνδραν καϊ φιλονσί σε'

7 Μακεδόνων δέ ονπω τι γέγενται ταντης τής τιμής, εν&α 
δή νπολαβών Αλέξανδρος, αλλ3 νμάς γε, έφη, ξνμπαντας 30 
εμαντφ τι&εμαι σνγγενεΐς καϊ τό γε άπό τούτον οντω 
καλέσω. ταντα είπόντα προσελΰών ό Καλλίνης τε έφί- 
λησεν καί όστις άλλος φιλήσαι ή&έλησε. καί οντω δή 
άναλαβόντες τά όπλα βοώντές τε καϊ παιανίζοντες ές τό

4 πράττωσιν η λέγωσιν Kr.: τιράττουαιρ η λέγουσιν. — 30 νμάς 
γΐ Kr.: νμάς τι.
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στρατόπεδον άπήεσαν. Αλέξανδρος δέ έπϊ τούτοις &υ- 8 
σίαν τε &ιει τοϊς έλεοϊς οϊς αντίο νόμος χαί ίλοίνην δη- 
μοτελή έποίησε, χα&ήμενός τε αϊ τός χαί πάντων χα&η- 
μένων, άμτρ3 αντον μέν Μαχεδόνων, έν δέ τώ έτρεξής 
τούτων Περσών, επί δέ τούτοις τών άλλων έ&νών όσοι 
χατ3 άξίωσιν η τινα άλλην αρετήν πρεσβευόμενοι, χαί 
άπό τον αντον χ.ρατήρος αντός τε χαί οί άμερ αντον 
άρνόμενοι εσπενδον τάς αύτάς σπονδάς, χαταρχομένων 
τών τε "Ελλήνων μάντεων χαί τών Μάγων, ενχετο δέ τά 9 
τε άλλα άγαέλά χαί ομόνοιαν τε χαί χοινωνίαν της αρχής 
Μαχεδόσι χαί Πέρσαις. είναι δέ χατέχει λόγος τονς 
μετασγόντας της Κοινής ές ένναχισχιλίονς, χαί τούτους 
πάντας μίαν τε σπονδήν σπεϊσαι χαί έπ αυτή παιανίσαι.

Έν&α δή έ&ελονταί ηδη αντώ άπήεσαν τών Μαχε- 12 
δόνων όσοι διά γήρας ή/ τινα άλλην ξνμεροςάν απόλεμοι 
ησαν' χαί οντοι αιτώ έγένοντο ές τούς μυρίονς. τούτοις 
δέ τήν τε μισ&οιροράν ον τον έξήχοντος ηδη χρόνον εδω- 
χεν .Αλέξανδρος μόνον, αλλά χαί τον ές τήν απονόστησιν 
τήν οϊχαδε ξνμβαίνοντος. έπέδωχε δέ χαί τάλαντον έχά- 2 
στη) υπέρ τήν μισίλοεροράν' παΐδες δέ εϊ τη) ήσαν έχ τών 
Ασιανών γνναιχών, παρά οί χαταλιπεϊν έχέλενσε μηδέ 
στάσιν χατάγειν ές ΊΠαχεδονίαν αλλοφύλους τε χαί έχ 
τών βαρβάρων γνναιχών παϊδας τοϊς οϊχοι νπολελειμμένοις 
παισί τε χαί μητράσιν αντών' αντός δέ έπιμελήσεσ&αι 
ώς έχτρέφοινιο Μαχεδονιχώς, τά τε άλλα χαί ές τά πολέ
μια χοσμούμενοί' γενομένους δέ άνδρας άξειν αντός ές 
Μαχεδονίαν χαί παραδώσειν τοϊς πατράσι. ταντά τε 3 
άπαλλαττομένοις αστάθμητα χαί άτέχμαρτα έπηγγέλλετο 
χαί όπως έχει τρίλιας τε χαί πόέλον ές αντονς τό άτοε- 
χέστατον τεχμήριον έχ.εϊνο ποιεϊσ&αι ήξίον, ότι τόν πιστό- 
τατόν τε αντώ χαί όντινα ϊσον τη έαντον χετραλη άγει, 
Κράτερον ξνμπέμπει αντοϊς ιρύλαχά τε χαί ηγούμενον 
τον στόλον, ουτω δή άσπασάμενος ξύμπαντας αντός τε 
δαχρύων χαί δαζ.ρύοντας έχείνονς από ού άπήλλαξε. Κρα- 4 
τέρηι δέ τούτους τε άγειν έχέλευε χαί άπαγαγόντι Μαχε-

35 ίχί'λίΐί] Ιηϊατιιλι S.
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δονίας τε καί Θράκης καί Θετταλών έξηγεΐσθαι καί τών 
‘Ελλήνων της έλευθερίας' Αντίπατρον δέ διαδόχους τοΐς 
άποπεμπομένοις άγειν Μακεδόνας τών άκμαζόντων έκέ- 
λενσεν. έστειλε δέ και Πολυσπέρχοντα όμοΰ τώ Κρατέρω, 
δεύτερον δέ άπό Κρατέρου ηγεμόνα, ώς εϊ τι κατά την 5 
πορείαν Κρατέρω ξυμπίπτοι, ότι και μαλακώς τό σώμα 
εχοντα άπέπεμπεν αυτόν, μη ποθήσαι στρατηγόν τους 
ιόντας.

5 Αόγος δέ τις καί ουτος έφοίτα άφανής παρά τοΐς 
τά βασιλικά πράγματα, όσω έπικρύπτεται, τοσώδε φίλο- 10 
τιμότερον έξηγουμένοις, καϊ τό πιστόν ές τό χείρον μάλ
λον, ή τό εϊκός τε καϊ η αυτών μοχθηρία άγει, η πρός 
τό αληθές έκτρέπουσιν, έξηττώμενον Αλέξανδρον ηδη της 
μητρός τών διαβολών τών ές Αντίπατρον, άπαλλάξαι

6 έθέλειν έκ Μακεδονίας Αντίπατρον, καϊ τυχόν ουκ ές 15 
ατιμίαν την Αντιπάτρου η μετάπεμψις αυτου εφερεν, 
άλλ3 ώς μή τι έκ τής διαφοράς αυτοις γένοιτο άχαρι ές 
άλλήλους καϊ ουδέ αύτφ ίάσιμον. έπεί ουδόν έπαΰοντο 
Αλεξάνδρω γράφοντες ό μέν τήν αυθάδειάν τε τής 3Ολυμ- 
πιάδος καί οξύτητα καϊ πολυπραγμοσύνην, ήκιστα δή τή 20 
Αλεξάνδρου μητρϊ ευσχήμονα, ώστε καϊ λόγος τις τοιόσδε 
έφέρετο Αλεξάνδρου έφ3 οϊς υπέρ τής μητρός αύτφ έξηγ
γέλλετο, βαρύ δή τό ένοίκιον τών δέκα μηνών εϊσπράτ-

7 τεσθαι αυτόν τήν μητέρα' ή δέ, υπέρογκον είναι τή τε 
άξιώσει καί τή άλλη θεραπεία Αντίπατρον ουδέ μεμνή- 25 
σθαι τοΰ καταστήσαντος ετι, άλλ3 αυτόν γάρ άξιοΰν τά 
πρώτα φέρεσθαι έν τοίς άλλοις Μακεδόσι τε καί ‘Έλλησι. 
καϊ ταΰτα μάλλον τι Ισχύειν παρ3 Αλεξάνδρω έφαίνετο, 
όσω ές τοΰ Αντιπάτρου τήν διαβολήν φέροντα ήν, οϊα δή 
καί φανερώτερα έν βασιλεία όντα, ου μέντοι καταφανές 30 
γέ τι ή έργον ή λόγος έξηγγέλλετο Αλεξάνδρου έφ3 ότου 
αν τις συνεθηκεν ουχ ωσαύτως είναι αυτώ πρός θυμοΰ 
Αντίπατρον. * * * * ‘Ηφαιστίων.

18 ουόίν Kr.: ονόέ. — 28 ταντα] ταντ$ S. — 29 οσω Κγ. : οσα.
31 έφ’] έξ S.
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’Γουτω τώ λόγψ ύπείξαντα ‘Ηφαιστίωνα συναλλαγή- 13 
ναι Εύ μένει, ούχ έκόντα έκ.όντι. εν ταύτη τή οδη και τό 
πεδίον λέγεται ίδεϊν Αλέξανδρον τό άνειμένον ταίς ‘ίπποις 
ταϊς βασ ιλικαϊς, αυτό τε πεδίον ΝησαΊον καλούμενου καί 

5 αί ίπποι ότι Νησαϊαι κληίζονται λέγει ‘Ηρόδοτος' είναι 
δέ πάλαι μέν ές πεντεκαίδεκα μυριάδας τών ‘ίππων, τότε 
δέ Αλέξανδρον ου πολύ πλείονας τών πέντε καταλαβεϊν' 
πρός ληστών γάρ διαρπαγήναι τάς πολλάς αυτών.

Ένταύ&α λέγουσιν ότι Ατροπάτης ό της Μηδίας 2 
10 σατράπης γυναίκας εκατόν αυτώ έδωκε, ταύτας φάσκων 

είναι τών Αμαζόνων, καί ταύτας σκευή ανδρών ιππέων 
έσταλμένας, πλήν γε δη ότι πελέκεις άντι δοράτων έφό- 
ρουν καί άντϊ ασπίδων πέλτας' οί δέ καί τόν μαστόν 
λέγουσιν ότι μείονα είχον τόν δεξιόν, όν δή και έξω είχον 

15 εν ταϊς μάχαις. ταύτας μέν δή άπαλλάξαι τής στρατιάς 3 
Αλέξανδρον, μή τι νεωτερισ&είη κατ3 αύτάς ές υβριν πρός 
τών Μακεδόνων ή βαρβάρων * κελεύσαι δέ απαγγεϊλαι 
πρός τήν βασίλισσαν σφών ότι αυτός ήξει πρός αυτήν 
παιδοποιησόμενος. ταύτα δέ ούτε Αριστόβουλος ούτε 

20 Πτολεμαίος ούτε τις άλλος άνέγραψεν όστις ικανός υπέρ 
τών τοιουτων τεκμηριώσαι. ούδέ δοκεϊ μοι έν τω τότε 4 
σώζεσ&αι τό γένος τών Αμαζόνων, ούδ3 ετι πρό Αλεξ
άνδρου, ή Ξενοφών άν έμνήσ&η αυτών, Φασιανών τε 
μνησ&είς καϊ Κόλχων καϊ όσα άλλα άπό Τραπεζούντος 

25 όρμώμενοι ή πριν ές Τραπεζούντα κατελ&εϊν οϊ ‘Έλληνες 
έπήλίϊον έθνη βαρβαρικά, ‘ίναπερ καϊ ταϊς Αμαζόσιν έντε- 
τυχήκεσαν άν, είπερ ουν έτι ήσαν Αμαζόνες. μή γενέσθαι 5 
μέν γάρ παντελώς τό γένος τούτων τών γυναικών ού πι
στόν δοκεϊ έμοιγε, πρός τοσούτων καϊ τοιούτων ύμνη&έν.

30 ώς ‘Ηρακλέα τε έπ3 αύτάς λόγος κατέχει ότι εστάλη καϊ 
ζωστήρά τινα ‘Ιππολύτης τής βασιλίσσης αυτών ότι ές 
τήν Ελλάδα έκόμισε, καϊ οί ξύν Θησεϊ Α&ηναϊοι ότι 
επιούσας τάς γυναίκας ταύτας τήν Ευρώπην πρώτοι μάχη 
νικήσαντες άνέστειλαν' καϊ γέγραπται ή Αθηναίων και

9 Μηδίας Kr.: Μηάιίας. — 23 ar ιμνήσ&η S.: άνεμνησ&η. — 
21 αν add. S. — 34 άνίατειλαν Gr.: άπίοτιιλαν.
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.Αμαζόνων μάχη πρός Μίχωνος ου μείον ήπερ ή Α&ηναίων 
6 χαί Περσών. χαί Ήροδότω πολλάχις περί τών γνναιχών 

τούτων πεποίηται, χαί όσοι Αθηναίων τονς εν πολεμώ 
τελευτήσαντας λόγω έχόσμησαν, χαί τον πρός Αμαζόνας 
έργου Α&ηναίων έν τοΊς μάλιστα μνήμην έποιήσαντο. εί 5 
δέ ίππιχάς δή τινας γυνα'ιχας Ατροπάτης έδειξεν Αλεξ
άνδρα), βαρβάρους τινας άλλας γνναΊχας ίππεύειν ησχη- 
μενας δοχώ ότι έδειξεν ες τον λεγόμενον δή τών Αμαζό
νων χόσμον έσταλμένας.

14 Έν Έκβατάνοις δέ ΰνσίαν τε έ&υσεν Αλέξανδρος, 10 
ώσπερ αύτώ) επί ξυμφοραΊς άγαέλαΊς νόμος χαί αγώνα 
έπετέλει γυμνιχόν τε χαί μουσιχόν, χαί πότοι αντώ έγί- 
γνοντο παρά τοίς έταίροις. χαί έν τούτφ Ηφαιστίων 
έχαμε τό σώμα' έβδομη τε ημέρα ήδη ήν αύτώ τής νόσου 
χαί λέγονσι τό μέν στάδιον πλήρες είναι' παίδων γάρ 15 
αγών ήν έχείνη τή ήμερα γνμνιχός' έπεϊ δέ έξηγγέλλετο 
Αλεξάνδρω ότι χαχώς έχει ‘Ηφαιστίων, ό δέ παρελ&ών 
πρός αϊτόν σπουδή ουχ.έτι ζώντα χατέλαβεν.

2 Ένέλα δή άλλοι άλλα ανέγραψαν υπέρ τού πένθους 
τού Αλεξάνδρου' ν.αϊ μέγα μέν γενέσ&αι αύτώ τό πένίλος, 20 
πάντες τούτο ανέγραψαν, τά δέ πραχ&έντα έπ αυτώ) άλ
λοι άλλα, ώς έχαστος ή εύνοιας πρός ‘Ηφαιστίωνα ή

3 φ&όνου είγεν ή χαί πρός αυτόν Αλέξανδρον, ών οι τά 
ατάσθαλα άναγράψαντες οί μέν ές χόσμον φέρειν μοι 
δοχούσιν οίη&ήναι Αλεξάνδρω όσα υπεραλγήσας εδρασεν 25 
ή ειπεν επί τω πάντων δή άν&ρώπων φιλτάτω' οί δέ 
ές αισχύνην μάλλον τι ώς ού πρέποντα ουτ ουν βασιλεϊ 
οί'τε Αλεξάνδρω, οί μέν, τό πολύ μέρος τής ημέρας 
έχείνης έρριμμένον έπϊ τού σώματος τού έταίρου όδύρε- 
σέλαι ουδ έέλέλειν άπαλλαγήναι, πριν γε δή πρός βίαν 30

4 άπηνέχ&η πρόυ τών έταίρων * οί δέ, τήν τε ημέραν όλην 
χαί τήν νύχτα όλην έρρίφ&αι έπι τω σώματί' οί δέ χαί, 
τόν ιατρόν Γλαυχίαν ότι έχρέμασε, χαϊ τούτον ώς έπϊ 
φαρμάχω χαχώς δο&έντι, οί δέ, ότι οίνου περιεΐδεν έμ-

1 Μίκωνοί Kuhnius: Κίμωνος. — 19 άλλοι Kr.: καϊ άλλοι.— 20. 
καϊ μίγα Kr.: μίγα.
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πλησ&έντα θεωρών αυτός. nat ν.είρασ&αε Αλέξανδρον 
έπί τώ νενρώ την νόμην, τά τε άλλα ούν άπεενότα τίθε
μαι, να'ε ν.ατά ζήλον τόν Αχελλέως, πρός όντενα έν παε- 
δός φελοτεμία αυτω ήν οε δε ναι, τό άρμα έφ όττμ τό 5 

5 σώμα εφέρετο αυτός έστιν ότε ήνιόχεε, τούτο ούδαμή πε-
στόν εμοεγε λέγοντες' άλλοε δέ, ότε ναι τοΰ Ασνληπιοΰ 
τό εδος έν ’Ενβατάνοις νατασνάψαε ένέλευσε, βαρβαρεν'ον 
τοΰτό γε, ναι ουδαμή Αλεξάνδρω πρόστρορον, αλλά τή 
Ξέρξον μάλλον τε άτασ&αλία τή ές το έλέεον ναε ταΐς

10 πέδαις άς λέγουσεν εις τόν Ελλήσποντον να&εϊναε Ξέρξην, 
τεμωρούμενον δήέλεν τόν 'Ελλήσποντον, άλλα [ζα/] ένεινο 6 
ου πάντη εξω τοΰ είνότος άναγεγράερέλαε μοε δονεί, ώς 
έπί Βαβυλώνος ήλαυνεν Αλέξανδρος, έντυγεϊν αυτω νατά 
τήν οδόν πολλάς πρεσβείας άπό τής Ελλάδος, εεναε δέ

15 δή έν τούτοις ναε Επεδαυρίεον πρέσβεες’ να'ε τούτους ών 
τε έδέοντο έξ Αλεξάνδρου τυχεϊν ναε άνάίλημα δοΰναε 
αΰτοες Αλέξανδρον νομίζεεν τερ Ασνληπεω, έπεεπόντα 
ότε ναεπερ ούν έπεεενώς νέχ_ρηταί μοε ό Ασκληπιός, ού 
σώσας μοε τόν έταερον όντενα ίσον τή έμαυτοΰ νετραλή

20 ήγον. έναγίζεεν τε ότε άε'ε ώς ήρωε ένέλευεν Ατραεστίωνε, Ί 
τοΰτο μέν πρός τών ττλείσταεν άναγέγραπταε’ οϊ δέ λέ
γουσεν ότε ναι είς Αμμωνος έπεμψεν έρησομένους τόν 
ΰεον εί να'ε ώς Αώ έλύεεν συγχωρεε Ατραεστίωνε' τον δέ 
ου συγχωρήσαε.

25 Ενεϊνα δέ πρός πάντων ξυμτρωνούιιενα, ές τρίτην άπό 8 
τοΰ θανάτου τοΰ Ατραεστίωνος ημέραν μήτε σίτου γεύ- 
σασίλαε Αλέξανδρον μίτε τενά θεραπείαν άλλην έλεραπεΰ- 
σαε τό σώμα, αλλά νε7σ&αε γάρ ή όδυρόμενον ή πενί)ενώς 
σεγαντα' να'ε πυράν νελεΰσαε αύτεμ έτοεμαζεσέλαε έν Βα-

30 βυλώνε από ταλάντων μυρίεον, οί δέ ναε πλεεόνιυν ανέ
γραψαν' ναι οτε πένθος ιτοεεϊσ&αε περιηγγέλη νατά πά- 9 
σαν τήν χώραν τήν βάρβαρον' ναε ότε πολλοί τών έταί- 
ριον τών Αλεξάνδρου ές θεραπείαν τήν ένείνου στρας τε 
αύτους ναε τά όπλα 'ΐΒραεστεωνε ανέθεσαν άποίλανόντε’

2 άπειχότα] απειχός S. — 5 εστιρ ort] οτι S. 
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πρώτον δέ Ευμενή άρξαι τον σοφίσματος, όντινα όλίγφ 
πρόσ&εν έφαμεν οτι διηνέχ&η πρός Ηφαιστίωνα ’ καϊ 
τοΰτο δη δράσαι, τω 'Αλεξάνδρφ ώς μη έφήδεσ&αι δοκοιη

10 τελευτήσαντι Ηφαιστίωνι. ονκονν ουδέ άλλον τινα εταξεν 
αντί ‘Ηφαιστίωνος χιλίαρχον έπί τη ύππφ τη εταιρική 5 
'Αλέξανδρος, ώς μη απόλοιτο το 'όνομα τον Ηφαιστίωνος 
έκ της τάξεως’ άλλά Ηφαιστίωνός τε η χιλιαρχία εκαλείτο 
και το σημεϊον αντης ηγείτο εξ Ηφαιστίωνος πεποιημέ- 
νον. αγώνα τε έπενόει ποιησαι γνμνικόν τε καί μουσι
κόν πλή&ει τε τών άγωνιζομένων και τη είς αυτόν χορη- 10 
γίφ πολν τι τών άλλων τών πρόσ&εν άριδηλότερον' τρισ- 
χιλίονς γάρ αγωνιστάς τους ξύμπαντας παρεσκευασε. και 
οντοι ολίγον ύστερον έπ' 'Αλεξάνδρου τω τάφω λέγουσιν 
ότι ηγωνίσαντο.

15 Χρόνος τε ην συχνός τφ πέν&ει καί αυτός τε αυτόν 15 
ηδη μετεκάλει άπ' αυτοΰ καί οί εταίροι μάλλον τι έν τφ 
τοιφδε ηνυτον. εν&α δη έξέλασιν ποιείται έπί Κοσσαί-

2 ους, έ&νος πολεμικόν, όμορον τφ Ουξίων. είσϊ δέ όρειοι 
οί Κοσσαίοι καί χωρία οχυρά κατά χώρας νέμονται, (καί) 
οπότε προσάγοι δύναμις ές τά άκρα τών ορών αποχω- 20 
ροΰντες α&ρόοι η όπως άν προχωρη έκάστοις οντω δια- 
φεύγουσιν, ές απορίαν βάλλοντες τονς ξνν δυνάμει σφίσιν 
έπιχειροΰντας’ άπελ&όντων δέ αυ&ις είς τό ληστεύειν

3 τρεπόμενοι άπό τούτου τόν βίον ποιούνται. 'Αλέξανδρος 
δέ έξείλεν αυτών τό ε&νος, καίπερ χειμώνος στρατεύσας. 25 
άλλ' ούτε χειμών έμποδών έγένετο αντώ ούτε αί δνσχω- 
ρίαι, οντε αντφ οντε Πτολεμαίο) τφ Αάγου, δς μέρος 
της στρατιάς έπ αυτούς ηγεν. ούτως ουδέν άπορον 'Αλεξ
άνδρφ τών πολεμικών ην ές ό τι όρμήσειε.

4 Κατιόντι δέ αντφ είς Βαβυλώνα Αιβύων τε πρε- 30 
σβεΐαι ένετύγχανον έπαινούντων τε καί στεφανούντων έπϊ 
τη βασιλεία της 'Ασίας καί έξ 'Ιταλίας Βρέττιοί τε καί 
Αενκανοϊ καί Τυρρηνοϊ έπί τοίς αυτοίς έπρέσβευον. καϊ 
Καρχηδονίους τότε πρεσβεΰσαι λέγεται καί άπό Αί&ιό-

3 δη Kr.: δέ. — 8 ηγιϊτο] ηγΰτο τό S. — 19 χώρας] κώμας Kr. 
— 26 οντι] ούτε ό S.
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πων πρέσβεις έλθεϊν καϊ ~κυθών των έκ της Ευρώπης, 
και Κελτούς καϊ'ίβηρας, υπέρ φιλίας δεησομένους' ών 
τά τε ονόματα και τάς σκευάς τότε πρώτον οφθήναι 
πρός Ελλήνων τε καί Μακεδόνων. τους δέ και υπέρ τών 5

5 εις άλλήλους διαφορών λέγουσιν ότι Αλεξάνδρω διακρΐναι 
επέτρεπον' καί τότε μάλιστα αυτόν τε αυτω Αλέξανδρον 
καί τοϊς άμφ1 αυτόν φανήναι γης τε άπάσης καί θαλάσ
σης κύριον. Αριστος δέ καί \4σκληπιάδης τών τά Αλεξ
άνδρου άναγραψάντων καί ‘Ρωμαίους λέγουσιν ότι έπρέ-

10 σβευσαν ‘ καί έντυχόντα ταϊς πρεσβείαις Αλέξανδρον υπέρ 
‘Ρωμαίων τι τής ές τό έπειτα έσομένης δυνάμεως μαντεύ- 
σασθαι, τόν τε κόσμον τών ανδρών Ιδόντα καϊ τό φιλό- 
πονόν τε καϊ ελευθέριον καϊ περί του πολιτεύματος άμα 
διαπυνθανόμενον. καϊ τούτο ούτε ώς άτρεκές ούτε ώς β

15 άπιστον πάντη ανέγραψα' πλήν γε δή ούτε τις ‘Ρωμαίων 
υπέρ τής πρεσβείας ταΰτης ώς παρά Αλέξανδρον σταλεΐ- 
σης μνήμην έποιήσατό τινα, ούτε τών τά Αλεξάνδρου γρα- 
ψάντων, οϊς τισϊ μάλλον έγώ ξυμφέρομαι, Πτολεμαίος ό 
Λάγου καί Αριστόβουλος' ουδέ τψΕωμαίων πολιτεΰματι

20 έπεοικός ήν, έλενθέρψ δή τότε ές τά μάλιστα οντι, παρα 
βασιλέα αλλόφυλον, άλλως τε καϊ ές τοσόνδε άπό τής 
οικείας πρεσβεύσαι, ούτε φόβου εξαναγκάζοντας ούτε κατ’ 
έλπίδα ώφελείας, μισεί τε, εϊπερ τινας άλλους, του τυ
ραννικού γένους τε καϊ ονόματος κατεχομένους.

25 Εκ τούτου δή ‘Ηρακλείδην τόν ’Λργαίου εκπέμπει ές 16 
Υρκανίαν ναυπηγούς άμα οι άγοντα, κελεύσας ύλην τε- 
μόντα έκ τών ορών τών Ύρκανίων ναυπηγεϊσθαι ναύς 
μακράς αφράκτους τε καϊ πεφραγμένας ές τόν κόσμον τόν 
Ελληνικόν, πόθος γάρ είχεν αυτόν καί ταύτην έκμαθεϊν 2

30 την θάλασσαν τήν Κασπίαν τε καϊ ‘Υρκανίαν καλουμένην 
ποια τινί ξυμβάλλει θαλάσση, πάτερα τή τού πόντου του 
Ευξείνου η από τής έώας τής κατ’ Ινδούς έκπεριερχομένη 
η μεγάλη θάλασσα αναχεϊται εις κόλπον τόν ‘Υρκάνιον, 
καθάπερ ουν καϊ τόν Περσικόν έξεύρε, ττν έρυθράν δύ

17 οντι τών S.: ουό'τ τών.



212 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

καλουμένην θάλασσαν, κόλπον ούσαν της μεγάλης θαλάσ-
3 σης. ου γάρ πω έξεύρηντο αί άρχαϊ της Κασπίας θα

λάσσης, καίτοι εθνών ταύτη οίκούντων ova ολίγων και 
ποταμών πλόιμων έμβαλλόντων εις αυτήν' καϊ έκ Βάκτρων 
μέν Ώξος, μέγιστος τών "Ασιανών ποταμών, πλήν γε δτ 5 
τών "ίνδών, έξίησιν ές ταύτην τήν θάλασσαν, διά Σκυθών 
δέ "ΐαξάρτης' και τον "Αράξην δέ τόν έξ "Αρμενίων ρέοντα

4 ές ταύτην έσβάλλειν ό πλείων λόγος κατέχει. μέγιστοι 
μέν ούτοι' πολλοί δέ δί καί άλλοι ές τε τούτους έμβάλ- 
λοντες καί αυτοί έπί σιμών ές τήν θάλασσαν ταύτην έξιά- 10 
σιν, οϊ μέν καϊ γινωσκόμενοι πρός τών άμτρ" "Αλέξανδρον 
έπελθόντων τά έθνη ταΰτα, οϊ δέ κατά τά έπ έ/.είνα τοΰ 
κόλπου, ώς εϊκός, ές τούς Σκύθας τούς Νομάδας, ό δή 
άγνωστον πάντη έστιν.

5 "Αλέξανδρος δέ ώς τον Τίγρητα ποταμόν ξύν τή στρα- 15 
τια διέβη έλαύνων έπϊ Βαβυλώνος, ένταΰθα έντυγγάνουσιν 
αυτή) Χαλδαίων οί λόγιοι, καϊ άπαγαγόντες άπό τών εταί
ρων έδέοντο έπισγεϊν τήν έπϊ Βαβυλώνος έλασιν. λόγιον 
γάρ γεγονέναι σιρίσιν έκ τοΰ θεοΰ τοΰ Βόλου μή πρός 
αγαθού οί είναι τήν πάροδον τήν ές Βαβυλώνα έν τώ 20

θ τότε, τόν δέ άποκρίνασθαι αιτοΐς λόγος [roD] Εέριπίδου 
τοΰ ποιητοΰ έπος' εχει δέ τό έπος Ευριπίδη ώδε'

Μάντις δ" άριστος όστις εικάζει καλώς.
σύ δέ, ώ βασιλεύ, έιρασαν οί Χαλδαΐοι, μτ πρός δυσμάς 
αιρορών αυτός μηδέ τήν στρατιάν ταύτη έπέχουσαν άγων 25

7 παρελθεΐν' αλλά έκπεριελθών πρός έω μάλλον, τώ δέ 
ουδέ τούτο εύμαρές διά δυσχωρίαν ξυνέβη' αλλά ή}ε γαρ 
αυτόν ταύτη τό δαιμόνιον ή παρελθόντα έγρήν ήδη τελευ- 
τήσαι. καί που τυχόν καί άμεινον αιτώ ην έν ακμή τής 
τε άλλης δόξης καί τού πόθου τού παρ" ανθρώπων άπηλ- 30 
λαχθαι, πριν τινα ξυμβήναι αυτώ) ξυμιροράν άνθρωπίνην, 
ής ένεκα καί Σάλωνα Κροίσιμ παραινέσαι εϊκός τέλος όραν 
μακρού βίου μηδέ πρόσθεν τινα ανθρώπων άποτραίνειν

8 ευδαίμονα. έπεί καί αυτή "Αλεξάνδρω ή ‘ΕΙιραιστίωνος
3 ταντ^ S.: τε αυτήν. — 5 Ώ,ξος Ε.-.’Όξος. — 9 έμβάλλοντες] 

εμβαλόντις S. — 21 λόγος Kr.: λόγον.
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τελευτή ου σμικρά ξυμφορά γεγένητο, ής καί αυτός Αλέξ
ανδρος προαπελ&εϊν αν δοκεϊ μοι έ&ελήσαι μάλλον η ζών 
πειραΰήναι, ου μεϊον ή και Αγμλλέα δοκώ αν έλέσ&αι 
προαπο&ανεϊν Πατρόκλου μάλλον ή τοΰ θανάτου αυτοΰ 

5 τιμωρδν γενέσ&αι.
Ην δέ τι και ύποπτον αυτω ές τους Χαλδαίους, ώς 17 

ου κατά μαντείαν τι μάλλον ή ές ωφέλειαν την αυτών 
φέροι αύτοϊς η κώλυσις της Αλεξάνδρου ές Βαβυλώνα έν 
τφ τότε έλάσεως. δ γάρ τοΰ Βήλου νεώς έν μέση τή 

10 πόλει ήν τών Βαβυλωνίων, μεγέ&ει τε μέγιστος και έκ 
πλίν&ου οπτής έν άσφάλτω ήρμοσμένης. τοΰτον τον νεών, 2 
ώσπερ καί τά άλλα ιερά τά Βαβυλωνίων, Ξέρξης κατέ- 
σκαψεν, ότε έκ τής 'Ελλάδος όπίσω άπενόστησεν' Αλέξ
ανδρος δέ έν νώ είχεν άνοικοδομεϊν οι μέν λέγουσιν ότι 

15 έπι τοϊς ΰεμελίοις τοϊς πρόσ&εν, καϊ τούτου ένεκα τον 
χοΰν έκέλευεν έκφέρειν τούς Βαβυλωνίους' οί δέ, ότι καί 
μείξονα ετι τοΰ πάλαι όντος. έπει δέ αποστάντος αυτοΰ 3 
μαλ&ακώς άνΰήψαντο τοΰ έργου οϊς ταΰτα έπετέτραπτο, 
δ δέ τή στρατιά πάση έπενόει τδ έργον έργάσασ&αι.

20 είναι δέ τώ &εώ τώ Βήλω πολλήν μέν τήν χώραν άνει- 
μένην έκ τών Ασσυριών βασιλέων, πολύν δέ χρυσόν, καί 4 
άπό τούτου πάλαι μέν τον νεών έπισκευάζεσ&αι καί τάς 
θυσίας τώ &εώ ΰΰεσ&αΓ τότε δέ τούς Χαλδαίους τά τοΰ 
$εοΰ νέμεσίέαι, ουκ όντος ές ό τι άναλω&ήσεται τά περι-

25 γιγνόμενα. τούτων δή είνεκα ύποπτοι Αλεξάνδρω ήσαν 
ουκ έ&έλειν παρελ&εϊν εϊσω Βαβυλώνος Αλέξανδρον, ώς 
μή δώ ολίγου τον νεών έπιτελεσ&έντα άφελέσ&αι αυτούς 
τάς έκ τών χρημάτων ώφελείας. όμως δέ τά γε τής έπι- 5 
στροφής τής κατά τήν είσοδον τήν ές τήν πόλιν έ&ελήσαι

30 αύτοϊς πεισ&ήναι λέγει Αριστόβουλος, καί τή πρώτη μέν 
παρά τον ποταμόν τόν Ευφράτην καταστρατοπεδεΰσαι, 
ες δέ τήν ύστεραίαν έν δεξιά έχοντα τόν ποταμόν παρ2 3 
αυτόν πορεύεσ&αι, έ&έλοντα ύπερβάλλειν τής πόλεως τό 
μέρος τό ές δυσμάς τετραμμένον, ώς ταύτη έπιστρέψαντα

2 άοχεϊ E.: <fox^. — 22 τούτον Kr.: τον.
Arrianus. 18
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6 ?Γρός εω άγειν * αλλά ον γάρ δννη&ήναι νπο δνσχωρίας 
όντως έλάσαι ξνν τή στρατιά, οτι τά άπό άνομων της 
πόλεως εϊσιόντι, εί ταντη πρός εω έπέστρεφεν, ελώδη τε 
και τεναγώδη ήν. καϊ οντω καϊ έκόντα καί άκοντα άπει- 
^ησαι τω 5

18 Βπεϊ καϊ τοιόνδε τινά λόγον Αριστόβουλος άναγέ- 
γραφεν' Απολλόδωρον τονΑμφιπολίτην τών εταίρων τών 
Αλεξάνδρου, στρατηγόν της στρατιάς ην παρά Μαζαίφ 
τφ Βαβυλώνος σατράπη άπέλιπεν Αλέξανδρος, επειδή 
συνέμιξεν έπανιόντι αντώ έξ "Ινδών, όρώντα πικρώς τιμώ- 10 
ρονμενον τονς σατράπας όσοι έπ3 άλλη καϊ άλλη χώρα 
τεταγμένοι ησαν, έπιστεϊλαι Πει&αγόρα τω άδελφώ, μάν- 
τιν γάρ είναι τόν Πει&αγόραν της άπό σπλάγχνων μαντείας, 

2 μαντενσασ&αι καϊ υπέρ αντον της σωτηρίας, άντεπιστεϊ-
λαι δέ αντώ Πει&αγόραν πνν&ανόμενον τινα μάλιστα φο- 15 
βονμενος χρησασ&αι έ&έλοι τη μαντεία, τόν δέ γράψαι 
αυέλις ότι τόν τε βασιλέα αντον και "Ηφαιστίωνα. &νε- 
σ&αι δη τόν Πει&αγόραν πρώτα μέν επί τώ Ηφαιστίωνι’ 
ως δέ έπϊ τον ήπατος τον ϊερείον ό λοβός άφανής ην, 
ουτω δη έγγράψαντα καί κατασημηνάμενον τό γραμμάτιον 20 
πέμψαι παρά τόν Απολλόδωρον έκ Βαβνλώνος εις 3Εκβά- 
τανα, δηλονντα μηδέν τι δεδιέναι'Ηφαιστίωνα’ εσεσ&αι γάρ 

3 αυτοϊς ολίγον χρόνον εκποδών. καί ταντην την επιστολήν
λέγει Αριστόβουλος κομίσασ&αι Απολλόδωρον μια πρό- 
σ&εν ημέρα η τελευτησαι Ηφαιστίωνα, αυ&ις δέ έλόεσέλαι 25 
τόν Πει&αγόραν έπϊ τώ Αλεξάνδρω καϊ γενέσ&αι καί έπ3 
Αλεξάνδρφ άλοβον τό ήπαρ του ϊερείον. καϊ Πει&αγόραν 
τά αυτά καϊ υπέρ Αλεξάνδρου γράψαι Απολλοδώρω. 
Απολλόδωρον δέ ον κατασιωπήσαι, άλλα φράσαι γάρ 
πρός Αλέξανδρον τά έπεσταλμένα, ώς έννοιαν μάλλον τι 30 
έπιδειξόμενον τφ βασιλεϊ, εί φνλάττεσ&αι παραινέσειε μή

4 τις αντώ κίνδννος έν τω τότε ξυμπέσοι. καϊ Απολλόδω
ρόν τε λέγει ότι Αλέξανδρος έπήνεσε καί τόν Πει&αγό- 
ραν, έπειδή παρήλ&εν εις Βαβυλώνα, ηρετο ότον γενομέ-

26 ζ«ι γίνίο^αι Raphelius: γίυισ&αι.
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νου αυτω σημείου ταντα έπέστειλε προς τον αδελφόν' 
τον δέ ειπεϊν ότι άλοβόν οϊ τό ήπαρ έγένετο τοΰ ίερειου' 
έρομένου δε ο τι νοοι τό σημεϊον μέγα ειπεϊν είναι χαλε
πόν. Αλέξανδρον δέ τοσούτου δεΰσαι χαλεπήναι τω Πει- 

5 θαγόρα, ώς καϊ δώ έπιμελείας εχειν αυτόν πλείονος, οτι
άδόλως την αλη&ειάν οί έφρασε. ταΰτα αυτός Αριστά- 5 
βουλος λέγει παρά Πειθαγόρου πυ&έσθαι' καϊ Περδίκκα 
δέ μαντεύσασθαι αυτόν λέγει καϊ Αντιγόνφ χρόνω ύστε
ρον ’ καϊ τοΰ αύτοΰ σημείου αμφοϊν γενομένου Περδίκκαν 

10 τε έπί Πτολεμαίον στρατεύσαντα άποθανεϊν καϊ Αντίγο
νον έν τή μάχη τη πρός Σέλευκον καϊ Αυσίμαχον τή έν 
Ίψώ γενομένη. καί μέν δη καί υπέρ Καλάνου τοΰ σοφι- 6 
στον τοΰ 'Ινδοΰ τοιόσδε τις άναγέγραπται λόγος, οπότε 
έπϊ την πυράν ήει άπο&ανοΰμένος, τότε τους μέν άλλους 

15 εταίρους άσπάζεσθαι αυτόν, Αλεξάνδρω δέ ουκ έθελήσαι 
προσελθεϊν άσπασόμενον, άλλα φάναι γάρ ότι έν Βαβυ- 
λώνι αυτω έντνχών άσπάσεται. καϊ τοΰτον τόν λόγον έν 
μέν τώ τότε άμεληθήναι’ ύστερον δέ, έπειδη έτελεϋτησεν 
έν Βαβυλώνι Αλέξανδρος, ές μνήμην έλθεϊν τών άκου-

20 σάντων, ότι έπί τή τελευτή άρα τή Αλεξάνδρου έθει- 
άσθη.

Παρελθόντι δ' αυτω ές Βαβυλώνα πρεσβεϊαι παρά 19 
τών ‘Ελλήνων ένέτυχον, υπέρ ότων μέν έκαστοι πρεσβευ- 
σόμενοι ουκ άναγέγραπται' δοκεϊν δ' έμοιγε αί πολλαί 

25 στεφανούντων τε αυτόν ήσαν καί έπαινοΰντων έπί ταΐς 
νίκαις ταΐς τε άλλαις καί μάλιστα ταΐς Ίνδικαϊς, καϊ ότι 
σώος έξ'ίνδών έπανήκει χαίρειν φασκόντων. καϊ τούτους 
δεξιωσάμενός τε καί τά εικότα τιμήσας άποπέμιβαι όπίσω 
λέγεται, όσους δέ άνδριάντας ή όσα αγάλματα ή εί δή 2 

30 τι άλλο άνάθημα έκ τής ‘Ελλάδος Ξέρξης άνεκόμισεν ές 
Βαβυλώνα r ές Πασαργάδας ή ές Σοΰσα ή όπη άλλη τής 
Ασίας, ταΰτα δοΰναι άγειν τοΐς πρέσβεσι' καϊ τάς Αρ
μοδίου καϊ Αριστογείτονος εικόνας τάς χαλκάς ουτω λέγε
ται άπενεχθήναι όπίσω ές Αθήνας καί τής Αρτέμιδος 

35 τής Κελκαίας τό έδος.
Κατέλαβε δέ έν Βαβυλώνι, ώς λέγει Αριστόβουλος, 3

18*
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χαϊ τό ναυτικόν, τό μεν χατά τόν Ευφράτην ποταμόν 
άναπεπλευκός άπό θαλάσσης της Περσιχης, ο τιπερ συν 
Νεάρχω ήν’ τό δέ έχ Φοινίκης άνακεκομισμένον, πεντή- 
ρεις μεν δύο των έκ Φοινίκων, τετρηρεις δε τρεις, τριή- 
ρεις δε δώδεκα, τριακοντόρους δέ ές τριάκοντα’ ταύτας 5 
ξυντμη&είσας χ.ομισ&ηναι έπϊ τόν Ευφράτην ποταμόν έχ 
Φοινίκης ές Θάψαχον πόλιν, έχει δέ ξυμπηχ&είσας αύ&ις

4 καταπλεΰσαι ές Βαβυλώνα, λέγει δέ ότι καϊ άλλος αυτώ 
έναυπηγεϊτο στόλος τέμνοντι τάς χυπαρίσσους τάς έν τή 
Βαβυλωνία’ τούτων γάρ μόνων τών δένδρων ευπορίαν 10 
είναι έν τή χώρα τών Λσσυρίων, τών δέ άλλων όσα ές 
ναυπηγίαν άπόρως έχειν την γην ταύτην ’ πληρώματα δέ 
ές τάς ναΰς καί τάς άλλας υπηρεσίας πορφυρέων τε πλή
θος και τών άλλων όσοι έργάται της έλαλάσσης άφίχ&αι 
αυτώ έκ Φοινίκης τε καϊ της άλλης παραλίας’ λιμένα τε 15 
ότι πρός Βαβυλώνι έποίει ορυκτόν όσον χιλίαις ναυσι

5 μακραϊς όρμον είναι και νεώσοικους έπϊ τοΰ λιμένος. καϊ 
Μίκκαλος ο Κλαζομένιος μετά πεντακοσίων ταλάντων έπί 
Φοινίκης τε καϊ Συρίας έστέλλετο, τούς μέν μισ&ώ πεί
σων, τούς δέ καϊ ώνησόμενος όσοι θαλάσσιοι άνθρωποι. 20 
τήν τε γάρ παραλίαν τήν πρός τώ χόλπω τω Περσικώ 
χατοιχίζειν έπενόει χαϊ τάς νήσους τάς ταύτη. έδόκει γάρ 
αυτώ ου μείον άν Φοινίκης ευδαίμων ή χώρα αύτη γενέ-

6 σ&αι. ήν δέ αυτώ τοΰ ναυτικού ή παρασκευή ώς έπι 
Άραβας τούς πολλούς, πρόφασιν μέν, οτι μόνοι τών ταύτη 25 
βαρβάρων ούτε πρεσβείαν άπέστειλαν ούτε τι άλλο έπιει- 
χές ή έπϊ τιμή έπέπρακτο Άραήην ές αύτόν ' τό δέ άλη- 
&ές, ώς γέ μοι δοκεϊ, άπληστος ήν τοΰ κτάσ&αί τι άει 
Αλέξανδρος.

20 Λόγος δέ κατέχει ότι ήκουεν Άραβας δύο μόνον 30 
τιμάν ΰεούς, τόν Ουρανόν τε καϊ τόν Λιόνυσον, τόν μέν 
Ουρανόν αυτόν τε ορωμενον καϊ τά άστρα έν οϊ έχοντα 
τά τε άλλα καϊ τόν ήλιον, άφ’ ότου ή μεγίστη καϊ φα- 
νοτάτη ωφέλεια ές πάντα ήκει τά άν&ρώπεια’ Λιόνυσον

16 Βαβυλώνι Kr.: Βαβυλώνα. — 23 αν add. Schneiderus. 
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δέ κατά δόξαν της ές Ινδούς στρατείας. ουκουν άπαξιούν 
καϊ αυτόν τρίτον αν νομισ&ηναι πρός "Αράβων &εόν, ού 
φαυλότερα έργα Αιονύσου άποδειξάμενον, εΐπερ ουν καί 
Αράβων κρατήσας, έπιτρέψειεν αυτοϊς, κα&άπερ Ίνδοϊς, 
πολιτεύειν κατά τά σφών νόμιμα, της τε χώρας η εύδαι- 2 
μονιά ύπεκίνει αυτόν, ότι ηκουεν έκ μέν τών λιμνών την 
κασίαν γΐγνεσ&αι αυτοϊς, άπό δέ τών δένδρων την σμύρ
ναν τε και τόν λιβανωτόν, έκ δέ τών ΰαμνίσκων τό κινά- 
μωμον τέμνεσ&αι, οί λειμώνες δέ ότι νάρδον αυτόματοι 
έκφέρουσι' τό τε μέγε&ος της χώρας, ότι ουκ έλάττων η 
παράλιος της Αραβίας ηπερ η της "Ινδικής αυτώ έξηγγέλ
λετο, και νήσοι αυτή προσκεϊσ&αι πολλαί, καί λιμένες 
πανταχοΰ της χώρας ένείναι, οϊοι παρασχεϊν μέν όρμους 
τφ ναυτικώ, παρασχεϊν δέ καί πόλεις ένοικισ^ηναι καί 
ταύτας γενέσ&αι εύδαίμονας.

Λύο δέ νήσοι κατά τό στόμα τού Έυφράτου πελάγιαι 3 
έξηγγέλλοντο αυτώ, η μέν πρώτη ου πρόσω τών έκβολών 
τού Έύφρυιτου, εις εκατόν καί είκοσι σταδίους απέχουσα 
άπό 'τού αίγιαλού τε καϊ τού στόματος τού ποταμού, μι
κρότερα αυτή καί δασεία όλη παντοία’ είναι δέ έν αυτή 
καϊ ιερόν Αρτέμιδος, καϊ τούς οίκητορας αυτούς άμφϊ τό 
ιερόν τά της διαίτης ποιεϊσ&αΓ νέμεσ&αί τε αυτήν αίξί 4 
τε άγρίαις καί έλάφοις, καί ταύτας άνείσ^αι άφέτους τη 
Αρτέμιδι, ουδέ είναι ΰέμις &ήραν ποιεϊσ&αι άπ" αυτών 
ότι μη &ύσαί τινα τη &εφ έ&έλοντα’ επί τώδε ^ηράν 
μόνον' έπϊ τώδε γάρ ουκ είναι ά&έμιτον. καϊ ταύτην την 
νήσον λέγει Αριστόβουλος ότι "Ικαρον έκέλευσε καλείσ^αι 
Αλέξανδρος έπϊ της νήσου της Ικάρου της έν τώ ΑΙγαίφ 
πόντιο, ές ηντινα "Ίκαρον τόν Ααιδάλου τακέντος τού κη- 5 
ρού ότω προστ ρτητο τά πτερά πεσεϊν λόγος κατέχει, οτι 
ού κατά τάς έντολάς τού πατρός πρός τη γη έφέρετο, άλλα 
μετέωρος γάρ υπό άνοιας πετάμενος παρέσχε τώ ηλίφ 
&άλιβαι τε καϊ άνεϊναι τόν κηρόν, καϊ άπό εαυτού τον 
Ίκαρον τη τε νήσω καί τώ πελάγει την έπωνυμίαν έγκα-

10 τό τε Kr : τό.
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6 ταλιπεΐν, την μεν 'Ίκαρον χαλεΐσ&αι, τό δέ "ΐχάριον. ή δέ 
έτέρα νήσος άπέχειν μεν από τον στόματος τον Ενφράτον 
έλέγετο όσον πλονν ημέρας χαι ννχτός κατ’ ονρον ΰεούση 
νηΐ' Τύλος δέ αντή είναι, όνομα' μεγάλη δέ είναι χαϊ 
οντε τραχεία ή πολλή οντε νλώδης, άλλ’ οϊα χαρπούς τε 5 
ημέρονς έχφέρειν χαι πάντα ώραϊα.

7 Ταντϊ άπηγγέλ&η Αλεξάνδρω τά μέν πρός "Άρχίον, 
ος ξνν τριαχοντόρω έχπεμφ&εϊς επι χατασχοπή τον πα- 
ράπλου τον ώς έπί τονς "Άραβας μέχρι μέν της νήσου 
τής Τύλον ήλ&εν, τό πρόσω δέ ονχέτι περαιω&ήναι έτόλ- ίο 
μησεν* Άνδροσ&ένης δέ ξνν άλλη τριαχοντόρω σταλείς 
χαϊ τής χερρονήσον τι τών Αράβων παρέπλενσε ’ μαχ.ρο- 
τάτω δέ τών έχπεμφ&έντων προνχώρησεν Ίέρων ό Εολενς 
ό χνβερνήτης, λαβών χαι οντος παρ" Άλεξάνδρον τριαχόν-

8 τορον. ήν μέν γάρ αντώ προστεταγμένον περιπλενσαι 15 
τήν χερρονήσον τήν Αράβων πάσαν εστε επι τόν χόλπον 
τόν πρός Άιγύπτω τόν Άράβιον τόν χα&" "Ηρώων πόλιν' 
ον μην έτόλμησέ γε τό πρόσω έλ&εϊν, ν,αίτοι έπ'ι πολύ 
παραπλεύσας τήν "Αράβων γήν' άλλ" άναστρέψας γάρ παρ" 
Αλέξανδρον εξήγγειλε τό μέγε&ός τε τής χερρονήσον &αν- 20 
μαστόν τι είναι χαϊ όσον ον πολν άποδέον τής "Ινδών 
γτς, 'άχραν τε άνέχειν έπϊ πολν τής μεγάλης θαλάσσης'

9 ήν δή χαϊ τονς ξνν Νεάρχφ άπό τής "Ινδιχής πλέοντας, 
πριν έπιχάμψαι ές τόν χόλπον τόν Περσιχόν, ον πόρρω 
άνατείνονσαν ιδεϊν τε χαι παρ" ολίγον έλ&εϊν διαβαλεϊν 25 
ές αντήν, χαϊ "Ονησιχρίτω τώ χνβερνήτη ταντη δοχ,ούν' 
αλλά Νέαρχος λέγει ότι αντός διεχώλνσεν, ώς έχπερι- 
πλεύσας τόν χ.όλπον τόν Περσιχόν έχοι άπαγγεΐλαι Άλεξ-

10 άνδρο) έφ" οϊστισι πρός αντον εστάλη' ον γάρ έπϊ τψ 
πλενσαι τήν μεγάλην θάλασσαν έστάλ&αι, άλλ" έπϊ τώ 30 
χαταμα&ε7ν τήν χώραν τήν προσεχή τή θαλάσση χαι τονς 
χατοιχονντας αντήν άν&ρώπονς, όρμονς τε έν αυτή χαϊ 
νδατα χαί τά νόμαια τών άνδρών χαι εϊ τις άγα&ή χαρ
πονς έχφέρειν η εϊ τις χαχή · χαϊ ονν χαϊ τούτο αϊτιον

7 τανιί] τανώ S. 
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γενεσ&αι αποσω&ήναι 'Αλεξάνόρω τόν στρατόν’ ον γάρ 
αν σω&ήναι πλεύσαντας υπέρ τής Άραβίας τά έρημα, έφ' 
οτω καί ό ‘λέρων έπιστρέψαι όπίσω λέγεται.

Εν ψ όέ αυτώ έναυπηγοΰντο μέν αϊ τριήρεις, ό λιμήν 21 
5 όέ πρός Βαβυλώνι ώρύσσετο, έκπλεϊ έκ Βαβυλώνος κατά 

τόν Ευφράτην ώς έπϊ τόν Παλλακόπαν καλούμενον ποτα
μόν’ απέχει όέ ούτος της Βαβυλώνος σταόίους όσον 
όκτακοσίους, καϊ έστι όιώρυξ αυτή ό Παλλακόπας έκ τοΰ 
Ευφράτον, ονχΐ όέ έκ πηγών τις άνίσγων ποταμός, ό γάρ 2 

10 Ευφράτης ποταμός ρέων έκ τών Αρμενίων ορών χειμώνας 
μέν ώρα προχωρεί κατά τάς οχύλας, οϊα όή ου πολλοΰ 
όντος αυτώ τοΰ νόατος’ ηρος όέ ύποφαίνοντος καϊ πολν 
όή μάλιστα υπό τροπάς άστινας τοΰ ύλέρους ό ήλιος έπι- 
στρέφει μέγας τε επέρχεται και υπερβάλλει υπέρ τάς 

15 όχΰας ές τήν γην τήν Ασσυρίαν, τηνικαΰτα γάρ αί χιόνες 3 
αί έπϊ τοϊς όρεσι τοϊς 'Λρμενίοις κατατηκόμεναι αυξουσιν 
αυτώ τό υόωρ έπϊ μέγα, ότι όέ έπιπολής έστιν αυτώ καϊ 
υψηλός ό ρους υπερβάλλει ές τήν χώραν, εί μή τις άνα- 
στομώσας αυτόν κατά τόν Παλλακόπαν ές τά έλη τε έκ- 

20 τρέψειε καϊ τάς λίμνας, αί όή άρχόμεναι άπό ταΰτης τής 
όιώρυχος εστε έπι τήν Συνεχή τή Αράβων γή** καϊ εν&εν 
μέν ές τέναγος έπι πολύ, έκ όέ τοΰ ές θάλασσαν κατά 
πολλά τε καϊ αφανή στόματα έκόίόωσι. τετηκυίας όέ τής 4 
χιόνος άμφι Πλειάόων μάλιστα όύσιν ολίγος τε ό Εύ-

25 φράτης ρέει καί ουόέν μεϊον τό πολύ αυτοΰ κατά τόν Παλ
λακόπαν έκόιόοϊ ές τάς λίμνας. εί όή τις μή άποφράξειε 
τόν Παλλακόπαν αύ&ις, ώς κατά τάς όχ&ας έκτραπέν 
φέρεσ&αι τό υόωρ κατά τόν πόρον, έκένωσεν άν τόν Ευ
φράτην ές αύτόν, ώς μηό έπάρόεσ&αι απ αυτοΰ τήν

30 'Ασσυρίαν γήν. άλλ' απεφράσσοντο γάρ αί ές τόν Παλ- 5 
λακόπαν τοΰ Εύφράτου έκβολαϊ πρός τοΰ σατράπου τής 
Βαβυλωνίας πολλώ πόνω, καίπερ ου χαλεπώς άναστο- 
μούμεναι, ότι ίλυώόης τε ή ταύτη γή καί πηλός ή πολλή 
αυτής, ο'ία όεχομένη τό υόωρ τοΰ ποταμοΰ μή εύμαρή

8 αντη S.: αυτή. — 26 άποτρράξίΐι Ε.: άποφράξει. 
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την αποστροφήν αντον παρέχειν ’ αλλά καϊ ές τρίτον μήνα 
Ασσνρίων άνδρες νπ'ερ τοίς μνρίονς εν τώδε τώ πονώ 
ξννείχοντο.

θ Ταντα άπαγγελ^έντα έπήγαγεν Αλέξανδρον ώφελή- 
σαί τι την χώραν την Ασσνρίαν. εν&εν μέν δη ές τδν 5 
Παλλακόπαν έτρέπετο τον Ενφράτον δ ρονς, ταύτη δέ εγνω 
βεβαίως άποκλείσαι την εκβολήν’ προελΰόντι δέ όσον 
σταδίονς τριάκοντα νπόπετρος ή γή έφαίνετο, οϊα διακο- 
πεϊσα, εί ξνναφής γένοιτο τή πάλαι διώρνχι τή κατά τδν 
Παλλακόπαν, οντ’ άν διαχεϊσ&αι παρέχειν τδ νδωρ νπδ 10 
στερρότητος τής γης, τήν τε αποστροφήν αντον τή τεταγ-

7 μένη ώρα μή χαλεπώς γίγνεσ&αι. τούτων ένεκα επί τε 
τδν Παλλακόπαν έπλενσε καί κατ' αντον καταπλει ές τάς 
λίμνας ώς επί τήν Αράβων γην. εν&α χώρον τινα έν καλώ 
ίδών πόλιν έξωκοδόμησέ τε καί έτείχισε, καϊ έν ταύτη 15 
κατώκισε τών Ελλήνων τινάς τών μισ&οφόρων, όσοι τε 
έκόντες καϊ οσοι νπδ γήρως ή κατά πήρωσιν απόλεμοι 
ήσαν.

22 Αντός δέ ώς έξελέγξας δή τών Χαλδαίων τήν μαν
τείαν, οτι ονδέν πεπόν&οι έν Βαβνλώνι άχαρι, κα&άπερ 20 
εκείνοι έμαντενσαντο, αλλ' έφ&η γάρ έλάσας έξω Βαβν
λώνος πριν τι πα&είν, άνέπλει αν&ις κατά τά έλη θαρ
ρών, έν αριστερά εχων τήν Βαβνλώνα’ ϊνα δή καί έπλα- 
νή&η αντώ μέρος τον ναντικον κατά τά στενά απορία 
ήγεμόνος, πριν γε δή αντός πέμψας τδν ήγησόμενον έπαν- 25 

2 ήγαγεν αντονς ές τδν πόρον, λόγος δέ λέγεται τοίόσδε.
τών βασιλέων τών Ασσνρίων τονς τάφονς έν ταίς λίμναις 
τε είναι τονς πολλούς καί έν τοίς έλεσι δεδομημένονς. 
ώς δέ επλει Αλέξανδρος κατά τά έλη, κνβερνάν γάρ αν- 
τδν λόγος τήν τριήρη, πνεύματος μεγάλον έμπεσόντος 30 
αντώ ές τήν κανσίαν καί τδ διάδημα αντή σννεχόμενον, 
τήν μέν δή, οια βαρντέραν, πεσεϊν ές τδ νδωρ, τδ διάδημα 
δέ άπενεχ&έν πρός τής πνοής σχε&ήναι έν καλάμω’ τδν 
κάλαμον δέ τών έπιπεφνκότων είναι τάφω τινϊ τών πά-

3 λαι βασιλέων. τοντό τε ονν αντο πρό τών μελλόντων 35 
σημήναι καϊ ότι τών τις ναντών έκνηξάμενος ώς έπϊ τό
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διάδημά αφελών τον καλάμου αυτό μετά χεϊρας μεν ούκ 
ήνεγκεν, ότι νηχομένου άν αυτου έβρέχετο, περι&είς δέ τή 
κεφαλή τή αυτου ουτω διήνεγκε. και οι μέν πολλοί τών 4 
αναγραψάντων τά Αλεξάνδρου λέγουσιν ότι τάλαντον μέν 

5 έδωρήσατο αύτώ Αλέξανδρος της προ&υμίας εΐνεκα, άπο- 
τεμεϊν δέ έκέλευσε την κεφαλήν, τών μάντεων ταύτη έξη- 
γησαμένων, μή περιιδεϊν σώαν εκείνην τήν κεφαλήν ήτις 
τό διάδημα έφόρησε τό βασίλειον Αριστόβουλος δέ τά
λαντον μέν ότι ελαβεν λέγει αυτόν, άλλα πληγάς λαβεϊν 

10 τής περιΰέσεως ένεκα διαδήματος. Αριστόβουλος μέν 5 
δή τών τινα Φοινίκων τών ναυτών λέγει ότι τό διάδημα 
τώ Αλεξάνδρω έκόμισεν' εισϊ δέ οϊ Σέλευκον λέγουσι. 
και τούτο τώ τε Αλεξάνδρω σημήναι τήν τελευτήν και τώ 
Σελεύκω τήν βασιλείαν τήν μεγάλην. Σέλευκον γάρ μέγι- 

15 στον τών μετά Αλέξανδρον διαδεξαμένων τήν αρχήν βα
σιλέα γενέσΰαι τήν τε γνώμην βασιλικώτατον και πλείστης 
γης έπάρξαι μετά γε αυτόν Αλέξανδρον ού μοι δοκεϊ Ιέναι 
ές αμφίλογον.

’Επανελ&ών δέ εις Βαβυλώνα καταλαμβάνει Πευκέ- 23 
20 σταν ήκοντα έκ Περσών, άγοντα στρατιάν Περσών ές δισ- 

μυρίους’ ήγε δέ και Κοσσαίων καί Ταπούρων ούκ ολίγους, 
ότι και ταύτα τά Ανη τών προσχώρων τή Περσίδι μαχι- 
μώτατα είναι έξηγγέλλετο. ήκε δέ αύτώ καϊ Φιλόξενος 
στρατιάν άγων άπό Καρίας καί Μένανδρος έκ Λυδίας 

25 άλλους καί Μενίδας τούς ιππέας άγων τούς αύτώ ξυντα- 
χ&έντας. καί πρεσβεϊαι δέ έν τούτω έκ τής "Ελλάδος ήκον, 2 
καί τούτων οί πρέσβεις αύτοί τε έστεφανωμένοι Λλεξάν- 
δρη) προσήλ&ον καϊ έστεφάνουν αύτόν στεφάνους χρυσοϊς, 
ώς θεωροί δή&εν ές τιμήν &εοΰ άφιγμένοι. τώ δέ ού 

30 πόρρω άρα ή τελευτή ήν.
Εν$α δή τούς τε Πέρσας έπαινέσας τής προ&υμίας, 3 

ότι πάντα Πευκέστα έπεί&οντο, καϊ αύτόν Πευκέσταν τής 
έν κόσμω αύτών έξηγήσεως, κατέλεγεν αυτούς ές τάς Μα
κεδονικός τάξεις, δεκαδάρχην μέν τής δεκάδος ήγεϊσ&αι 

35 Μακεδόνα καϊ έπϊ τούτω διμοιρίτην Μακεδόνα και δεκα- 
στάτηρον, ούτως όνομαζόμενον άπό τής μισ&οφοράς, ήν-
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τινα μείονα μεν του διμοιρίτου, πλείονα όέ των ουκ έν
4 τιμή στρατευομένων εφερεν ’ επί τούτοις όέ δώδεκα Πέρ

σας και τελευταίου της όεκάόος Μακεδόνα, όεκαστάτηρον 
καί τοΰτον, ώστε έν η; όεκάόι τέσσαρας μέν είναι Μακε
δόνας, τους μέν τρεις τή μισ&οφορα προύχοντας, τόν όέ 5 
τή αρχή της όεκάόος, όώόεκα όέ Πέρσας, τούς μέν Μα- 
κεόόνας την πάτριον όπλισιν (οπλισμένους, τούς όέ Πέρ
σας τούς μέν τοξότας, τούς όέ και μεσάγκυλα έχοντας.

5 ’Εν τούτφ όέ πολλάκις μέν τοΰ ναυτικού άνεπειράτο, 
πολλαί όέ έριδες αυτω τών τριηρών και όσαι τετρήρεις ίο 
κατά τόν ποταμόν έγίγνοντο, καί άχώνες τών τε ερετών 
καϊ τών κυβερνητών καϊ στέφανοι τών νικώντων.

g Ήκον όέ καϊ παρά 'Αμμωνος οί -θεωροί ούστινας 
έστάλκει έρησομένους όπως &έμις αυτώ τιμάν "Ηφαι
στίωνα' οϊ όέ ώς ηρωϊ έφησαν ότι ίλύειν &έμις δ’Αμμων 15 
λέγει, ό όέ έχαιρέ τε τη μαντεία καϊ τό άπό τοΰόε ώς 
ηρώα έγέραιρε. ν.αϊ Κλεομένει, άνόρϊ κακώ καϊ πολλά 
αδικήματα άδικήσαντι έν Αιγύπτφ, έπιστέλλει επιστολήν, 
καϊ ταύτην τής μέν ές "Ηφαιστίωνα καί άποΰανόντα φι
λίας ένεκα καϊ μνήμης ου μέμφομαι εγωγε' άλλων δέ 20 

7 πολλών ένεκα μέμφομαι. έλεγε γάρ ή επιστολή κατα- 
σκευασ&ήναι "Ηφαιστίωνι ήρώον έν Αλεξάνδρειά τή Αιγύ
πτια, έν τε τή πόλει αυτή καϊ έν τή νήσω τή Φάρω, ϊνα 
δ πύργος έστιν ό έν τή νήσω, μεγέ&ει τε μέγιστον καί 
πολυτελεία έκπρεπύστατον · καί όπως έπικρατήση καλεϊ- 25 
σ&αι άπό "Ηφαιστίωνος, καί τοϊς συμβολαίοις κα&’ όσα 
οι έμποροι άλλήλοις ξυμβάλλουσιν έγγράφεσ&αι τό όνομα

q "Ηφαιστίωνος, ταύτα μέν ουν ούκ έχω μέμιβασ&αι, πλήν 
γε δή ότι ούκ έπί μεγάλοις μεγάλως διεσπουδάζετο. έκέϊνα 
δέ καί πάνυ μέμφομαι. ήν γάρ καταλάβω έγώ, έλεγε τά 30 
γράμματα, τά "ιερά τά έν Αϊγύπτω καλώς κατεσκευασμένα 
καϊ τά ηρώα τά "Ηφαιστίωνος, εϊ τε τι πρότερον ήμάρτηκας, 
αφησω σε τούτων, και το λοιπόν, δπηλίκον άν άμάρτης, 
ουδέν πείση έξ έμού άχαρι. τούτο άνόρϊ άρχοντι πολλής

9 άνεπειράτο Kr.: άπεπειράτο. 
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μεν χωράς, πολλών όέ άν&ρώπων έκ βασιλέως μεγάλου 
επεσταλμένον, άλλως τε καί κακφ άνδρί, ουκ εχω έπαινέσαι.

■Αλλά γάρ αυτώ ήόη Αλεξάνδρω εγγύς ήν τό τέλος. 24 
καί τι και τοίόνόε πρό τών μελλόντων σημήναι λέγει

5 .Αριστόβουλος’ κ,αταλοχίζειν μέν αυτόν τήν στρατιάν τήν 
ξυν Πευκέστα τε έκ Περσών και άπό θαλάσσης ξυν Φι- 
λοξένω κ.αϊ Μενάνόρω ήκουσαν ές τάς Μακεδονικός τά
ξεις’ διψήσαντα όέ άποχωρήσαι έκ τής έδρας καταλιπόντα 
έρημον τόν ·&ρόνον τόν βασιλείαν, είναι δέ κλίνας έκατέ- 2

10 ρω&εν του ΰρόνου άργυρόποόας, έφ’ ών οι άμφ1 αυτόν 
εταίροι έκά&ηντο. τών τινα ουν ημελημένων άν&ρώπων, 
οί δέ και τών έν φυλακή άόέσμω οντα λέγουσιν, έρημον 
ιδόντα τόν θρόνον καϊ τάς κλίνας, περί τφ &ρόνφ δέ 
έστηκότας τους ευνούχους, καϊ γάρ καϊ οϊ εταίροι ξυνανέ-

15 στησαν τω βασιλεί άποχωρούντι, διελ&όντα διά τών ευ
νούχων άναβήναί τε επί τόν θρόνον καϊ κα&έζεσ&αι. τούς 3 
δέ ουκ άναστήσαι μέν αυτόν έκ τού θρόνου κατά όή τινα 
νόμον Περσικόν’ περιρρηξαμένους δέ τύπτεσ&αι τά τε 
στύρλη καϊ τά πρόσωπα ώς έπϊ μεγάλφ κακώ. ταύτα ώς

20 έξηγγέλ&η Άλεξάνδρφ, κελεύσαι στρεβλω&ήναι τόν καέλί- 
σαντα, μήποτε έξ επιβουλής ξυντεταγμένον τούτο έδρασε 
γνώναι έ&έλοντα. τόν δέ ούδέν άλλο έξειπεϊν ότι μή έπι 
νουν οϊ έλ&όν ουτω πράξαι’ ή όή καϊ μάλλον έπ1 ουδενϊ 
άγα&φ ξυμβήναι αύτφ οϊ μάντεις εξηγούντο.

25 Ήμέραι τε ου πολλα'ι έπι τούτφ έγένοντο καϊ τε&υ- 4 
κώς τοίς ^εοίς τάς τε νομιζομένας θυσίας έπϊ ξυμφοραίς 
άγα&αίς καί τινας καί έκ μαντείας ευωχείτο άμα τοίς 
φίλοις κ.αϊ έπινε πόρρω τών νυκτών, δούναι όέ λέγεται 
καϊ τή στρατια ϊερεία καϊ οίνον κατά λόχους καί έκατο-

30 στύας. άπό όέ τού πότου αυτόν μέν άπαλλάττεσ&αι έΟέλειν 
έπϊ κοιτώνι είσϊν οϊ ανέγραψαν' Μήόιον όέ αυτώ έντυ- 
χόντα, τών εταίρων έν τώ τότε τόν πι&ανώτατον, δεη&ήναι 
κωμάσαι παρά οϊ ’ γενέσ&αι γάρ άν ήόύν τόν κώμον.

Καϊ αί βασίλειοι εφημερίδες ώόε εχουσι' πίνειν παρά 25
35 Μηδίφ αυτόν κωμάσαντα ’ έπειτα έξαναστάντα καϊ λου-

31 κοιτώνι] κοιτώνα S.
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σάμενον ν.α&ενδειν τε ναϊ αύ$ις δειπνεΐν παρά Μηδίιο 
ναϊ αν&ις πίνειν πόρρω τών νυκτών’ άπαλλαχ&έντα δέ 
τοΰ πότου λούσασ&αΓ ναϊ λουσάμενον ολίγον τι έμφαγεϊν

2 ναϊ να&εύδειν αϊτόν, οτι ηδη έπνρεσσεν. έν.κομισ&έντα 
δέ επί νλίνης πρός τά ιερά &ΰσαι ώς νόμος έερ ένάστη 5 
ημέρα, ναϊ τά ιερά έπι&έντα νατανεΐσ&αι έν τώ άνδρώνι 
εστε έπϊ ννέφας. έν τούτω δέ τοΐς ηγεμόσι παραγγέλλειν 
νπέρ της πορείας ναϊ τον πλοΰ, τονς μέν ώς πεζή ιόντας 
παρασνευάζεσ&αι ές τετάρτην ημέραν, τονς δέ άμα οί

3 πλέοντας ώς εις πέμπτην πλενσομένονς. ένεΐ&εν δέ νατα- ίο 
ν.ομισ&ήναι έπϊ της νλίνης ώς έπϊ τον ποταμόν, ναϊ έπι- 
βάντα πλοίου διαπλεΰσαι πέραν τον ποταμού ές τόν 
παράδεισον, κάνει αν&ις λουσάμενον άναπαΰεσ&αι. ές δέ 
την υστεραίαν λονσασ&αί τε αύΰις ναϊ &ΰσαι τά νομιζό- 
μενα' ναϊ εις την ναμάραν εϊσελ&όντα νατανείσ&αι δια- 15 
μυ&ολογοΰντα πρός Μήδιον · παραγγεϊλαι δέ ναϊ τοΐς

4 ήγεμόσιν άπαντήσαι έω&εν. ταντα πράξαντα δειπνησαι 
ολίγον ’ ν.ομισ&έντα δέ αυ&ις ές την ναμάραν πυρέσσειν 
ηδη ξννεχώς την νύκτα όλην’ τή δέ υστεραία λονσασ&αι 
ναι λονσάμενον &ΰσαι’ Νεάρχω δέ ναϊ τοΐς άλλοις ηγε- 20 
μόσι παραγγεϊλαι τά άμφι τόν πλονν όπως έσται ές τρί- 
την ημέραν, τή δέ υστεραία λούσασ&αι αυ&ις ναϊ &ΰσαι 
τά τεταγμένα, ν.αϊ τά ιερά έπιΰέντα ουκέτι έλιννύειν 
πνρέσσοντα. αλλά ναϊ ώς τοίς ηγεμόνας είσν.αλέσαντα 
παραγγέλλειν τά πρός τόν έκπλουν όπως αντώ έσται έτοιμα' 25 
λονσασ&αί τε έπϊ τή εσπέρα, ν.αϊ λουσάμενον ηδη έχειν ν.α-

5 κ.ώς. τη δέ υστεραία μετακομισ&ήναι ές τήν οικίαν τήν πρός 
τη ν.ολυμβή&ρα ναϊ &ΰσαι μέν τά τεταγμένα, εχοντα δέ 
πονήρως όμως εισναλέσαι τών ηγεμόνων τονς έπιναιριω- 
τάτονς ναϊ νπέρ τον πλον αΰ&ις παραγγέλλειν. τή δέ 30 
έπιονση μόγις έννομισ&ηναι πρός τά ιερά ναϊ &ΰσαι, ν.αϊ 
μηδέν μεΐον έτι παραγγέλλειν νπέρ τοΰ πλοΰ τοΐς ήγε- 
μόσιν. ές δέ τήν νστεραίαν ν.ανώς ήδη έχοντα όμως &ΰσαι 
τά τεταγμένα. παραγγεϊλαι δέ τοίς μέν στρατηγούς δια-

29 ιηιχαιριωτάτοιτ Kr.: ιπιχιαροτάτους.
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ιρίβειν χατά την αυλήν, χιλιάρχας όέ χαϊ πενταχοσιάρχας 
πρό τών &υρών. ήδη όέ παντάπασι πονηρώς έχοντα δια- 
χ.ομισ&ήναι έχ του παραδείσου εις τά βασίλεια, εισελ&όν- 
των όέ τών ηγεμόνων γνώναι μέν αυτούς, φωνήσαι όέ μηόέν 

5 έτι, άλλ3 είναι άναυδον’ χαί τήν νύχτα πυρέσσειν χαχ,ώς 
χαϊ τήν ημέραν, χαί τήν άλλην νύχτα χαϊ τήν ημέραν.

Οντως έν ταϊς έερημερίσι ταϊς βασίλείοις άναγέγρα- 26 
πται, χαϊ έπϊ τούτοις ότι οί στρατιώται έπό&ησαν ιόεϊν 
αυτόν, οί μέν, ώς ζώντα έτι ϊδοιεν * οί όέ, ότι τε&νηχέναι 

10 ήδη έξηγγέλλετο, έπιχρύπτεσ&αι όέ αυτοΰ έτόπαζον πρός 
τών σωματοερυλάχων τόν θάνατον, ώς έγωγε όοχώ' τούς 
πολλούς όέ υπό πένθους χαί πό&ου τοΰ βασιλέως βιά- 
σασέλαι ιόεϊν Αλέξανδρον. τόν όέ άφωνον μέν είναι λέ- 
γουσι παραπορευομένης τής στρατιάς’ όεξιοΰσ&αι όέ χαί 

15 ώς έχάστονς τήν τε χεφαλήν έπαίροντα μόγις χαί τοϊν 
όερΰαλμοϊν έπισημαίνοντα. λέγουσι όέ αί έερημερίόες αί 2 
βασίλειοι έν τοΰ Σεράπιδος τώ ίερώ Πεί&ωνά τε έγχοι- 
μη&έντα χαί Ατταλον χαϊ Λημοερώντα χαί Πευχέσταν, πρός 
όέ Κλεομένην τε χαί Μενίδαν χαί Σέλευχον, έπερωτάν τόν 

20 &εόν ει λώον χαί άμεινον Αλεξάνδρω είς τό ιερόν τοΰ &εοΰ 
χομισίλέντα ϊχετεύσαντα έλεραπεύεσ&αι πρός τοΰ &εοΰ' 
χαί γενέσ&αι ερήμην τινά έχ τοΰ &εοΰ μή χομίζεσ&αι είς 
τό ιερόν, άλλ αυτοΰ μένοντι έσεσ&αι άμεινον. ταυτά τε 3 
απαγγεϊλαι τοΰς εταίρους χαί Αλέξανδρον ου πολύ ύστερον 

25 απο&ανεϊν, ώς τοΰτο άρα ήδη ον τό άμεινον. ου πόρρω 
όέ τούτων ούτε Αριστοβούλω ούτε Πτολεμαίφ άναγέγρα- 
πται. οί όέ χ.αϊ τάδε άνέγραψαν, έρέσ&αι μέν τούς εταί
ρους αυτόν ότω τήν βασιλείαν απολείπει’ τόν δέ άποχρί- 
νασέλαι ότι τώ χρατίστω' οί όέ, προσ&εϊναι πρός τούτφ τφ 

30 λόγω ότι μέγαν έπιτάεριον άγώνα όρά έερ3 αυτώ έσόμενον.
Πολλά όέ χαϊ άλλα οίδα άναγεγραμμένα υπέρ τής 27 

Αλεξάνδρου τελευτής, χαϊ εράρμαχον ότι έπέμερΰη παρά 
Αντιπάτρου Αλεξάνδρφ χαί έχ. τοΰ εραρμάχου οτι απέ- 
έλανε' χαϊ τό εράρμαχον ότι Αριστοτέλης μέν Αντιπάτρφ

30 tgp’ αντφ E.: tn' αντφ. 
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έξεΰρε, όεόοικώς ήόη Αλέξανόρον Καλλισ&ένονς ένεκα, 
Κάσανόρος όέ ό Αντιπάτρου έκόμισεν’ οι όέ καί οτι έν

2 ήμιόνου οπλή έκόμισε καϊ τούτο ανέγραψαν. όονναι όέ 
αυτό Ίόλλαν τόν άόελφόν του Κασάνόρου τόν νεώτερον’ 
είναι γάρ οίνοχόον βασιλικόν τόν Κόλλαν καί τι καϊ λελυ- 5 
πήσ&αι πρός Αλέξανόρον όλίγω πρόσ&εν της τελευτής' 
οί όέ καϊ Μήόιον μετασχείν του έργου, εραστήν όντα του 
^Ιόλλα ’ καϊ αυτόν γάρ είναι τόν εισηγητήν γενόμενον Αλεξ- 
άνόρω του κώμου ’ όόύνην τε αυτω έπι τή κύλικι γενέ- 
σ&αι οξεΐαν, καϊ επί τή όόννη άπαλλαγήναι έκ τοΰ πό- ίο

3 του. ήόη όέ τις ουκ ήσχύν&η άναγράψαι ότι αίσ&όμε- 
νος ου βιώσιμον όντα αυτόν Αλέξανόρος ές τόν Ευφράτην 
ποταμόν ήει έμβαλών, ώς αφανής έξ ανθρώπων γενό- 
μενος πιστοτέραν τήν όόξαν πάρει τοίς έπειτα έγκατα- 
λείποι ότι έκ &εον τε αυτω ή γένεσις ξυνέβη καϊ παρά 15 
-9-εους ή άποχιόρησις. Ρωξάνην όέ τήν γυναίκα ον λα- 
&είν έξιόντα, αλλά ειργόμενον γάρ πρός αυτής έποιμώ- 
ξαντα εϊπείν ότι έφ^όνησεν άρα αυτω όόξης τής ές άπαν, 
ώς 9εφ όή γεγενημένω. καϊ ταντα έμοϊ ώς μή άγνοεΐν 
όόξαιμι μάλλον ότι λεγόμενό έστιν ή ώς πιστά ές αφή- 20 
γησιν άναγεγράφ&ω.

28 Έτελεντα μέν όή Αλέξανόρος τή τετάρτη καϊ όεκάτη 
καϊ εκατοστή Όλυμπιάόι έπϊ ‘Ηγησίου άρχοντος ΑΟ-ήνη- 
σιν * έβίω όέ όνο καί τριάκοντα έτη καϊ του τρίτου μήνας 
έπέλαβεν οκτώ, ώς λέγει Αριστόβουλος * έβασίλευσε όέ 25 
όώόεκα έτη καί τους οκτώ το ντους μήνας, τό τε σώμα 
κάλλιστος καϊ φιλοπονώτατος καϊ όξντατος τήν γνώμην 
γενόμενος καϊ άνόρειότατος καί φιλοτιμότατος καϊ φιλο-

2 κινόυνότατος καί του έλείου έπιμελέστατος' ήόονών όέ τών 
μέν τον σώματος έγκρατέστατος, τών όέ τής γνώμης έπαί- 30 
νον μόνον άπληστότατος ' ξννιόείν όέ τό όέον έτι έν τώ 
αφανεί όν όεινότατος, καϊ έκ τών φαινομένων τό είκος 
ξυμβαλείν επιτυχέστατος, καϊ τάξαι στρατιάν καϊ όπλίσαι 
τε καϊ κοσμήσαι όαημονέστατος' καϊ τόν &νμόν τοίς στρα- 
τιώταις έπάραι καϊ έλπίόων άγα&ών έμπλήσαι καί τό 35 
όείμα έν τοίς κινόννοις τω άδεεΐ τώ αυτου άφανίσαι,
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ξύμπαντα ταντα γενναιότατος. καί ονν καϊ οσα έν τώ 3 
αφανεϊ πράξαι, ξνν μεγίστω ύέάρσει έπραξεν' όσα τε φ&ά- 
σας νφαρπάσαι των πολεμίων, πριν καϊ δεϊσαί τινα αντά 
ως έσόμενα, προλαβεϊν δεινότατος' καϊ τά μεν ξνντε&έντα

5 η ομολογη&έντα φνλάξαι βεβαιότατος, πρός δέ τών έξα- 
πατώντων μή άλώναι ασφαλέστατος' χρημάτων δέ ές μέν 
ήδονάς τάς αντον φειδωλότατος, ές δέ ενποΐίαν τών πέ- 
λας άφΰονώτατος.

ΕΙ δέ τι έπλημμελή&η Αλεξάνδρω δι οξύτητα ή 29 
10 νπ οργής, ή εϊ τι ές τό νπερογκότερον προήχ&η βαρβα- 

ρίσαι, ον μεγάλα τί&εμαι έγωγε, εί τήν νεότητά τέ τις 
τήν Αλεξάνδρου μή άνεπιεικώς ένΰυμη&είη και τό διηνε
κές τής ευτυχίας καϊ τονς πρός ηδονήν, ονκ έπϊ τώ βελ- 
τίστω, τοΐς βασιλεύσι ξννόντας τε καϊ έπί κακώ ξυνεσο- 

15 μένους' άλλα μεταγνώναί γε έφ' οϊς έπλημμέλησε μόνω 
οίδα τών πάλαι βασιλέων Αλεξάνδρω υπάρξαν νπό γεν
ναιότητας. οϊ δέ πολλοί, εί καί τι έγνωσαν πλημμελή- 2 
σαντες, οί δέ τώ προηγορεϊν αντον, ώς καλώς δή πρα- 
χΰέντος, έπικρύχβειν οϊονται τήν αμαρτίαν, κακώς γιγνώ- 

20 σκοντες. μόνη γάρ εμοιγε δοκεϊ ϊασις αμαρτίας όμολογεϊν 
τε άμαρτόντα και δήλον είναι έπ' αντω μεταγινώσκοντα, 
ώς τοις πα&ονσί τι άχαρι ον πάντη χαλεπά τά πα&ήματα 
φαινόμενα, ει ό δράσας αντά ξνγχωροίη ότι ον καλέι 
έδρασεν, αντω τέ τινι ές τό μέλλον ταύτην ελπίδα άγα- 

25 &ήν νπολειπομένην, μή ποτέ άν παραπλήσιόν τι άμαρ- 
τεϊν, εί τοις πρόσθεν πλημμελη&εϊσ ιν άχ&όμενος φαίνοιτο. 
ότι δέ είς &εόν τήν γένεσιν τήν αντον άνέφερεν, ονδέ 3
τοντο εμοϊ δοκεϊ είναι μέγα αντω τό πλημμέλημα, εί μή

\ ' ~ J χ C / - ~ c/χαι σούρισμα ην τυχόν ες τους υπηκόους του σεμνού ενεκα.
30 οίέκονν δοκεϊ εμοιγε ή Μίνωος γενέσ&αι βασιλεύς αφα

νέστερος ή Αιακόν ή "Ραδαμάν&νος' οϊς δή ές Αία άνε- 
νεχ&εϊσα ή γένεσις πρός τών πάλαι άν&ρώπων ονδεμια 
αντών ί'βρει προστί&εταΐ’ ονδέ Θησέως τον Ποσειδώνος 
ονδέ ’ϊιονος τον Απόλλωνος, ώς εμοιγε καϊ ή Περσική 4 

16 νπάρξαν Kr.: νπάρξαι.
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σκευή σόφισμα δοκεϊ είναι πρός τε τονς βαρβάρους, ώς 
μή πάντη αλλότριον αυτών φαίνεσθαι τόν βασιλέα, καί 
πρός τονς Μακεδόνας, ώς αποστροφήν τινα είναι αντώ 
από τής οξύτητάς τε καϊ νβρεως τής Μακεδονικής' έφ3 
οτφ δή και έγκαταμϊξαί μοι δοκεϊ ταϊς τάξεσιν αντών 5 
τονς Πέρσας τονς μηλοφόρονς και τοϊς άγήμασι τονς ομό
τιμους. και οί πάτοι δέ, ώς λέγει Αριστόβουλος, ον τον 
οίνου ένεκα μακροι αντφ έγίγνοντο, ον γάρ πίνειν πολνν οί
νον Αλέξανδρον, άλλά φιλοφροσύνης τής εις τούς έταίρονς.

30 ('Οστις δέ κακίζει Αλέξανδρον, μι μόνον όσα άξια 1θ 
κακίζεσθαι έστϊ προφερόμενος κακιζέτω, άλλά ξύμπαντα 
Αλεξάνδρου εις έν χωρίον ξνναγαγών οντω δή έκλογιζέσθω 
όστις τε ών αντός και οποία τύχη κεχρημένος όντινα 
γενόμενον εκείνον και ές όσον εύτνχίας τής ανθρώπινης 
έλθόντα βασιλέα τε άμφοϊν τοϊν ήπείροιν άναμφιλογώ- 15 
τατα γενόμενον και έπι παν έξικόμενον τώ αντον όνόματι 
κακίζει σμικρότερός γε ών αντός καί έπι σμικροϊς πονού-

2 μένος και ονδέ ταντα έν κόσμω τιθέμενος, ώς εγωγε 
δοκώ ότι οντε τι έθνος άνθρώπων οντε τις πόλις έν τώ 
τότε ήν οντε τις είς άνθρωπος είς ον ού πεφοιτήκει τό 20 
Αλεξάνδρου όνομα, ονκονν ούδ3 έμοι έξω τού θειον 
φνναι [ar] δοκεϊ άνήρ ούδενί άλλω άνθρώπων έοικώς. 
καί ταύτα χρησμοί τε έπισημήναι έπι τή τελευτή Αλέξ
ανδρον λέγονται καϊ φάσματα άλλα άλλοις γενόμενα και 
ενύπνια φανέντα άλλα άλλοις καί ή ές τούτο έξ άνθρώ- 25 
πων τιμή τε αυτού καί μνήμη ούκ ανθρώπινη ούσα, καί 
νύν δέ διά τοσούτου άλλοι χρησμοί έπί τή τιμή αύτού

3 τώ έθνει τών Μακεδόνων χρησθέντες. έπεί καί αύτος 
έμεμψάμην έστιν ά έν τή ξυγγραφή τών Αλεξάνδρου έρ
γων, άλλ3 αύτόν γε Αλέξανδρον ούκ αίσχύνομαι θαυμά- 30 
ζων' τά δέ έργα εκείνα έκάκισα άληθείας τε ένεκα τής 
έμής καϊ άμα ώφελείας τής ές άνθρώπους' έφ3 ότω ώρ- 
μήθην ονδέ αντός άνεν θεού ές τήνδε τήν ξνγγραφήν.

11 προφιρόμινος Schneiderus : π^οΰφίζόμινος.



INDEX NOMINUM.

A.
Abastani Indi 6, 15, 1.
Abdera 1, 11, 4.
Abii Scythae 4, 1, 1.
Abisares rex 4, 27, 7. 5, 8, 3. 20, 

5. 22, 2. 29, 4.
Abreas 6, 9, 3. 10, 1. 11, 7.
Abulites Susianus 3, 16, 9. 19, 2. 

7, 4, 1.
Abydus 1, 11,6,
Acesines fluvius 5, 4, 2. 20, 8. 

25, 5. 29, 2. 6, 1, 2. 3, 1. 4, 1. 
15, 1. 6, 4, 4. 13, 1. 14, 5.

Achaeorum portus 1, 11, 6. 
Achilles 1, 12 1. 7, 14, 4. 16, 8. 
Achilles Atheniensis 3, 6, 2. 
Acuphis Nysaeus 5, 1, 3. 2, 3. 
Ada Cariae praefecta 1, 23, 7 s. 
Addaeus χιλίαρχος 1, 22, 4. 7. 
Admetus dux τών υπασπιστών 2, 

23, 2. 4. 5. 24, 4.
Adraistae Indi 5, 22, 3.
Aeacidae 2, 27, 6. 4, 11, 6. 
Aeacus 7, 29, 3.
Aegyptus fluvius 5, 6, 5. 6, 1, 3. 
Aegyptus terra 2, 13, 3. 17, 1. 25, 

4. 3, 1, 1. 5, 1. 22, 1. 5, 6, 5. 
25, 4. 6, 1, 2. 7, 9, 8. 23, 6.8.

Aeolis 3, 22, 6. 7, 9, 11. Aeolicae 
civitates 1, 18, 1.

Aeropus 1, 7, 6.
Aeschylus επίσκοπος in Aegypto 3, 

5, 3.
Aesculapius 2, 5, 8. 7, 14, 6.
Aethiopes 5, 4, 4. 6, 1, 3. 7, 1, 2. 

15, 4.
Aetoli I, 7, 4. 10, 2.
Agamemnon 1, 11, 5.
Agathocles 1, 18, 1. 6, 28, 4.

Arrianus.

Agathon Thracum praefectus 1,14,3. 
equitum Odrysarum 3, 12, 4.

Agenor 6, 17, 1.
Agenorium Tyri 2, 24, 2.
Agerrus Andronici pater 3, 23, 9. 
Agesilaus Spartanus 2, 13, 4. 6. 
Agis Spartanorum rex 2, 13, 4. 6. 
Agis Argivus, poeta 4, 9, 9.
Agrianes, gens Thraciae, in exer

citu Alexandri stipendia facien
tes multis locis memorantur.

Albani 3, 8, 4. 11, 4. 13, 1. 
Alcetas 4, 22, 1. 27, 1. 5. 5, 11, 3. 
Alcias Eleus 1, 29, 4.
Alcmene 2, 16, 1.
Aleius campus in Cilicia 2, 5, 8. 
Alexander Aeropi filius 1, 7, 6. 17, 

8. 25, 1.
Alexander Amphoteri pater 1,25, 9. 
Alexander Epirota 3, 6, 7.
Alexander Philippi filius Argivus ge

nere ab Heraclidis oriundus 2, 
5, 9. 3, 3, 2. 4, 7, 4. 6, 3, 2. 
ab Ammone se genitum credi vult 
3, 3, 2. 4, 9, 9. 7, 8, 3. deus 
Arabibus videri vult 7, 20, 1. cl. 
29, 3. Persei et Herculis aemu
lus 3, 3, 2. Achillis 1, 12, 1. 
Dionysi 5, 1, 5. 2, 1. 26, 5. 7, 
10, 6. dux a Graecis contra Per
sas creatus 1, 1, 1. mores eius 
7, 28, 1. 4, 21, 3. 30, 3. merita 
de Macedonia 7, 9, 6 cl. 5, 25, 4. 
laudatur clementia 1, 10, 4. 17, 
12. 2, 12, 5 cl. 4, 19, 6. 15, 3. 
abstinentia 6, 26, 2. fides in ami
cos 2, 4, 9. vituperatur adulatione 
corruptus 3, 8, 3. μηδισμός 4, 
7, 4.’9, 7. 7, 6, 1. 8, 2. crude
litas 4, 7, 3. — Urbes condidit 

19
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Alexandriam in Aegypto 3, 1, 5. 
ad Caucasum 3, 28, 4. ad Tanaim 
4, 1, 3. Nicaeam et Bucephala 
5, 19, 4. 29, 5. alia oppida in 
India 5, 29, 3. 3, 16, 7. ad Pal- 
lacopam 7, 21, 7. — morbus 2, 
4, 7. mors 7, 24, 1.

Alexandria in Aegypto 3, 1, 5. 5, 
1, 5. 7, 23, 7. ad Caucasum 3, 
28, 4. 5, 1, 5. in Parapamisadis 
4, 22, 4. ad Tanaim 4,1,3. 4, 1.

Alinda Cariae 1, 23, 8.
Althaemenes 3, 11, 8.
Amanicae portae 2, 7, 1.
Amastrine 7, 4, 5.
Amathusius Androcles 2, 22, 2. 
Amazones 4, 15, 4. 7, 13, 2. 
Ambracia Epiri 2, 16, 5.
Amminaspes Aegyptius 3, 22, 1.
Amnion, eius sacrum 3, 3, 1. 4, 1. 

pater Alexandri 4, 9, 9. 6, 3, 2. 
7, 8, 3. eius oracula 6, 19, 4. 
7, 14, 7. 23, 6.

Amphilochi 2, 16, 5.
Amphilochus heros 2, 5, 9. 
Amphipolis 1, 1, 5. 2, 5. 11, 3. 
Amphipolitae 3, 16 4. 7, 18, 1. 
Amphium Thebarum 1, 8, 6.
Amphoterus Alexandri filius 1, 25, 

9. 3, 2, 6. 6, 3.
Amyntas 1, 7, 1.
Amyntas Balacri pater 1, 29, 3. 3, 

5, 5.
Amyntas Sostrati pater 4, 13, 3.
Amyntas Andromenis filius 1, 8, 2. 

14, 2. 17, 4. 3, 11, 9. 16, 10. 
27, 1. — Amyntae τάξις 1, 20, 
5. 2, 8, 4. 3, 18,6. 23,2. 25,6.

Amyntas Antiochi filius 1, 17, 9. 
25, 3. 2, 6, 3. 13, 3.

Amyntas Arrabaei filius 1, 12, 7. 
14, 1. 28,4. 6. 15, 1.

Amyntas Nicolai filius 4, 17,3. 22, 3. 
Anaxarchus sophista 4, 9, 7. 10, 

6. 11, 1.
Anaxippus ίταΐρος 3, 25, 2. 5.
Anchialus Ciliciae 2, 5, 2.
Ancyra Galatiae 2, 4, 1.
Andaca Indiae 4, 23, 5.
Androcles Amathusius 2, 22, 2.
Androclus ιταϊρος 3, 29, 1. 
Andromachus ναύαρχος 2, 20, 10. 
Andromachus Hieronis filius 3, 12, 

5. 25, 4. 4, 3, 7. 5, 5. 7, 6, 2.

Andromenes pater Amyntae 3, 11,9.
Andromenes Attali pater 3, 27, 1.
Andromenes Simmiae pater 3, 27,1.
Andronicus Agerri filius 3, 23, 9.

24, 5. Proteae pater 2, 2, 3. 20, 2.
Androsthenes 7, 20. 7.
Androtimus pater Nearchi 3, 6, 5.
Anicetus (Nicetus) archon Athen. 

(Olymp. 112, 1) 2, 24, 6.
Anomas Laco 3, 24, 4.
Antaeus 3, 3, 1.
Antalcidae pax 2, 1, 4. 2, 2.
Anteas 3, 5, 5. 6, 28, 4.
Anthemusia turma 2, 9, 3.
Antibelus Mazaei filius 3, 21, 1.
Anticles Theocriti filius 4, 13, 4.
Antigenes 5, 16, 3. 6, 17, 3.
Antigonus Philippi filius 1, 29, 3.

7, 18, 5.
Antilibanus mons 2, 20, 4.
Antiochus sagittariorum dux 2, 9, 

2. 3, 5, 6.
Antiochus χιλίαρχος τών υπασπι

στών 4, 30, 6.
Antiochus Amyntae pater 1, 17, 9.

2, 6, 3.
Antiochus Heraclidae pater 3, 11,8.
Antipater Asclepiodori filius 4, 13, 

4. 14,3.
Antipater Casandri et Jollae pater 

7, 27, 1. — I, 7, 6. 11, 3. 2, 2, 
4. 3, 5, 1. 16, 10. 7, 12,4.27, 1.

Aornus urbs Bactriae 3, 29, 1.
Aornus petra Indiae 4, 28, 1. 30, 

4. 5, 26, 5.
Apis 3, 1, 4.
Apollo 3, 27, 5. 7, 29, 3.
Apollodorus Amphipolites 3, 16, 4.

7, 18, 1.
Apollonia Mygdoniae 1, 12, 7.
Apollonides Chius 3, 2, 5. 7.
Apollonius Charini filius 3, 5, 4.
Apollophanes 6, 22, 2. 27, 1.
Arabes 2, 25, 4. 27, 1. 7, 19, 6.

20, 1.
Arabia 2, 20, 4. 3, 1, 2. 5, 4. 25, 

4. 7, 1, 2. 19, 6. 20, 2. 21, 3.
Arabitae 6, 21, 3.
Arabius sinus 7, 20, 8.
Arabius fluvius 6, 21, 3.
Arachosia 5, 6, 2.
Arachoti 3, 8, 4. 11, 3. 21, 1. 28, 

1. 5, 11, 3. 6, 17, 3. 7, 6, 3.
Aradus insula 2, 13, 8. 20, 1.
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Araxes fluvius 7, 16, 3.
Arbela Assyriae 3, 8, 7. 15, 5. 

16, 3. 22, 4. 6, 11, 4.
Arbupales Darii filius 1, 16, 3.
Arcades 1, 9, 4. 10, 1.
Archelaus Macedoniae rex 1, 11,1. 
Archelaus Androcli filius 3, 29, 1. 
Archelaus Theodori filius 3, 16, 9. 
Archias 7, 20, 7.
Aretes dux Paeonum equitum 3,12, 

3. 14, 1.
Aretes άναβολίύς 1, 15, 6.
Argaeus Heraclidae pater 7, 16, 1.
Argos 2, 5, 9.
Aria 3, 25, 1. 4, 6, 6.
Ariaces 3, 8, 5.
Ariaspae 3, 27, 4. ·
Arigaeum Indiae 4, 24, 6.
Arii 3, 8, 4. 25, 1. 7. 28, 2. 29,5. 
Arimmas 3, 6, 8.
Ariobarzanes 3, 8, 5. 18, 2. 23, 7. 
Arisbe Phrygiae 1, 12, 6.
Aristander Telmissensis vates 1,11, 

2. 25, 8. 2, 18, 1. 26, 4. 27, 2. 
3, 2,2. 7,6. 15, 7. 4, 4, 3-15, 8.

Aristobulus prooem. 2, 3, 7. 4, 7. 
12,6.3,3,3. 5.4,5. 11,3. 26, 1. 
28, 5. 30, 5. 7. 4, 6, 1. 8, 9. 
13, 5. 14, 1. 5, 7, 1. 14, ’3. 5.
20, 2. 6, 11, 5. 22, 4. 28, 2. 3.
29, 4. 10. 7, 4, 4. 13, 3. 15, 6.
17, 5, 18, 1. 5. 20,4. 22,5. 24,
1. 26, 3. 28, 1. 29,4.

Aristogiton 4, 10, 3. 3, 16, 7. 7, 
19, 2.

Aristomedes Pheraeus 2, 13, 2.
Ariston equitum Paeonum dux 2, 

9, 2. 3, 12, 3. 13, 3.
Ariston turmae amicorum praefectus 

3, 11, 8.
Aristonicus Methymnaeorum tyran

nus 3, 2, 4.
Aristonicus citharoedus 4, 16, 6.
Aristonus Pellaeus 6, 28, 4.
Aristophanes (01. 112, 2) archon 

Athen. 3, 7, 1. 15, 7.
Aristophon (01. 112, 3) archon 

Athen. 3, 22, 2.
Aristoteles 4, 10, 1. 7, 27, 1.
Aristus rerum Alexandri scriptor 7, 

15, 5. .
Arius fluvius 4, 6, 6-
Armenia 3, 7, 3. 5, 5, 2. 7, 21, 1. 3.
Armenii equites 3, 8, 5. 11, 7.

Arrabaeus Aeropi filius 1, 25, 1. 
Arrybas 3, 5, 5.
Arsaces Indiae partis praefectus 5, 

29, 4.
Arsames Persarum dux 1, 12, 8. 2, 

4, 5, 11, 8.
Arsames Artabazi filius 3, 23, 7. 
Arsames Persa 3, 25, 7. 29, 5. 4, 7,1. 
Arseas Epimenis pater 4,13,4. Eu

rylochi pater 4, 13, 7.
Arses rex Persarum 2, 14, 2. 5. 
Arsimas legatus Darii 2, 14, 3.
Arsites Phrygiae satrapes 1, 12, 8. 

10. 16, 3.
Artabazus Persa 3, 21, 4. 7. 28, 2. 

29, 1. 4, 15, 5. 16, 2. 17, 3.
Artacama Ptolemaei uxor 7, 4, 6. 
Arlacoana Ariorum caput 3, 25, 5. 
Artaxerxes II. 1, 12, 3.
Artaxerxes III. 1, 16, 3. 2, 14, 2.
Artaxerxes Bessus 3, 25, 3.
Artemisium Euboeae 6, 11, 6.
Artiboles Mazaei filius 7, 6, 4. 
Artonis Eumenis uxor 7, 4, 6.
Asander Philotae filius 1, 17, 7. 2, 

5, 7. 4, 7, 2.
Ascania lacus 1, 29, 1.
Asclepiades rerum Alexandri scriptor 

7, 15, 5.
Asclepiadae 6, 11, 1.
Asclepiodorus Eunici filius 3, 5, 1. 

6, 8. 4, 13, 4. 7, 2.
Asclepiodorus Philonis filius 3, 16,4.
Asia 2, 7, 5. 4, 11, 7. termini 3, 

30, 9. partes 5, 5, 2. 6, 1. Per
sarum 1, 16, 7. 3, 9, 6. 18, 11. 
25, 3. η κάτω 1, 20, 3.

Aspasii pop. Indiae 4, 23, 1. 24,1.
Aspendii 1, 26, 2. 5. 27, 1.
Aspendus Pamphyliae 1, 27, 1. 3.
Assaceni pop. Indiae 4, 25, 5. 30, 

5. 5, 20, 5.
Assagetes praefectus Indorum 4, 

28, 6.
Assyria 7, 19, 4. 21, 2.
Assyria = Syria 2, 5, 1. 6, 1.
Assyrii 2, 6, 7. reges 7, 17, 3. 22, 

2. litterae 2, 5, 3.
Astes Peucelaotidis praefectus 4, 

22 8.
Athenae 3, 18, 12. 16, 8. 7, 19,2. 

πόλις (arx) 1, 16, 7. 3, 16, 8.
Athenienses tyrannidis osores 4, 10, 

4. Alexandro suspecti 1, 7, 4. 
19*
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10, 2. 2, 17, 2. iubentur aucto
res cladis Cbaeronensis tradere 
1, 10, 2. benevolus in eos Alex
ander 2, 15, 4. 3, 6, 2. — ar
chontes 1, ί, 1. 2, 11, 10. 24, 
6. 3, 7, 1. 15, 7. 22, 2. 5, 19 
3. 7, 28, 1.

Atizyges Phrygiae satrapes 1, 25, 
3. 2, 11, 8.

Atlas mons 7, 1, 2.
Atropates 3, 8. 4. 4, 18, 3. 6, 29, 

3. 7, 4, 1. 13, 2.
Attalus dux Agrianum 2, 9, 2. 3, 

12, 2. & 21, 8.
Attalus Andromenis filius 3, 27, 1. 

4, 16, 1. 22, 1. 24, 1. 10. 27,5. 
5, 12, 1. 6, 17, 3. 7, 26, 2.

Attica 1, 7, 9.
Aturia pars Assyriae 3, 7, 7- 
Auslanes Paiaelacenus 4, 22, 1. 
Autariatae gens Illyrica 1, 5, 1. 
Autobares Persa 7, 6, 5.
Aulophradates Persa 2, 1, 3. 5. 2, 

1. 13, 4. 6. 15, 7. 20, 1.
Aulophradates Tapurorum satrapes 

3, 23, 7. 24, 3.
Azemilcus Tyriorum rex 2, 15, 7. 

24, 5.

B.
Babylon urbs 2, 17, 2. 7, 14, 8. 

15, 4. 16, 5. 23, 1. 3, 16, 3. 7, 
17, 2. 19, 2. 4. 21, 1.

Babylon provincia 3, 16, 4. 5, 25, 
5. 7, 9, 8.

Babylonia 7, 19, 4. 21, 5. 
Βαβυλώνιος εργασία 6, 29, 6. 
Bacchi 5, 1, 5. 6, 3, 5. 28, 1. 
Bactra urbs 3, 19, 1. 23, 1. 25,3.

28, 1. 29, 1. 4. 22, 1.
Bactra provincia 7, 9, 8.
Bactria terra 4, 30, 4.
Bactriana 4, 16, 4.
Bactriani 3, 11, 6. 25, 3. 4, 1, 5. 

5, 25, 5.
Bactrii 3, 8, 3. 11, 3. 13, 3. 16, 1. 

21, 4. 7, 6, 3. - 5, 5, 2.
Bagae Sogdianae. 4, 17, 4.
Bagistanes Babylonius 3, 21, 1. 3. 
Bagoas 2, 14, 5.
Balacrus Amyntae filius 1, 29, 3.

3, 5, 5.
Balacrus Nicanoris filius 2, 12, 2.

Balacrus jaculatorum dux 3, 12, 3. 
13, 5. 4, 4, 6. 24, 10.

Bardyles Illyrius 1, 5, 1.
Barsaentes Arachotorum satrapes 3, 

8, 4. 21, 1. 10. 25, 8.
Barsine Darii filia 7, 4, 6.
Barsine Mentoris filia 7, 4, 6.
Baryaxes Medus 6, 29, 3.
Barzanes Parthyaeorum satrapes 4, 

7, i.
Batis eunuchus 2, 25, 4.
Bazira Indiae 4, 27, 5. 28, 1.
Belus deus Babyloniorum 3, 16, 4. 

oraculum 7, 16, 5. templum 3, 
16, 4. 7, 17, 1. 3.

Berroeaeus Coeranus 3, 6, 4.
Bessqs Bactriorum satrapes 3, 8, 3.

21, 1. 25, 3. 5. 28, 2. 29, 1. 
30, 1. 4, 7, 1. 3. 30, 4.

Bianor Acarnan 2, 13, 2.
Bisthanes Ochi filius 3, 19, 4.
Bithyni Thraces 1, 29, 5.
Boeoti 1, 8, 8. 2, 7, 8.
Boeotia 1, 7, 5.
Bosporus 5, 7, 1.
Bottiaea regio Macedoniae 1, 2, 5.
Brachmanes sophistae Indorum 6, 

7, 4. 16, 5.
Brettii (Bruttii) Italiae pop. 7,15,4.
Brison dux equitum Maced. 3,12, 2.
Brittanorum insula 7, 1, 4.
Bubaces Persa 2, 11, 8.
Bucephala urbs 5, 19, 4. 29, 5.
Bucephalas equus 5, 14, 4. 19, 4.
Bumodus fluvius 3, 8, 7. 6, 11, 5.
Bupares praefectus Babyl. 3, 8, 5.
Busiris deus Aegypt. 3. 3, 1. 
Byblus Phoenices 2, 15, 6. 20, 1.
Byzantium 1, 3, 1.

c.
Cadmea arx Thebarum 1, 7, 1. 9.

10. 9, 9.
Cadmus 2, 16, 1.
Cadusii pop. Asiae 3, 8, 5. 11, 3.

19, 3. 7.
Caici campus 5, 6, 4.
Caicus fluvius 5, 6, 7.
Calanus dux sociorum peditum 3, 

5, 6.
Calanus sophista Indus 7, 2, 4. 3, 

1. 18, 6.
Calas Harpali filius 1, 14, 3. 25, 2. 

17, 1. 8. 2, 4, 2.
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Calchedoniorum legati 3, 24, 5.
Callicratidas Laco 3, 24, 4.
Gallinas praefectus equitt. sociorum 

7, 11, 6.
Callipolis Cariae 2, 5, 7.
Callisthenes Olynthius 4, 10, 1. 11, 

1. 12, 3. 14, 1. 22, 2. 7, 27, 1.
Cambyses 3, 27, 4. 4, 11, 9. 5, 4, 

5. 6, 24, 2. 29, 4. 7.
Canobus Aegypti 3, 1, 5.
Cappadoces 5, 25, 4. 3, 11, 7. 1, 

16, 3. 3, 8, 5.
Cappadocia 2, 4, 2.
Caranus ίταΐρος 3, 28, 2. 4, 3, 7.

5, 7. 6, 2.
Cardaces 2, 8, 6.
Cares 3, 22, 3. 5, 25, 4. 6, 1, 6.
Cares άνάαπαβτοι 3, 8, 5. 11, 5.

13, 1.
Caria 1, 20, 2. 23, 6 ss. 7, 23, 1. 

το καρικ'ον πεδίον 5, 6, 4.
Carmania 6,17, 3. 27,1 ss. 28,1 ss.
Carmanii 6, 28, 1.
Carthaginiensium legati 4, 24, 5. 7, 

15, 4.
Carthago 2, 24, 5. 5, 27, 7. 7, 1, 2.
Casander Antipatri filius 7, 27, 1.
Caspiae portae 3, 19, 2. 20, 2. 4.

7, 10, 6.
Caspium mare 7, 16, 1 ss.
Castor 4, 8, 3.
Catanes Paraetacenus 4, 22, 1.
Cathaei Indi 5, 22, 1.
Caucasus 3, 28, 5. 30, 6. 4, 22, 4.

5, 6, 1 ss. 3, 29, 2. 5, 5, 4. 9,
4. = Παραπάμισος 5, 3, 3.
Σκυ&ικός 5, 5, 3.

Caunus Cariae 2, 5, 7.
Caystri campus 5, 6, 4.
Caystrus fluv. 5, 6, 7.
Celaenae Phrygiae 1, 29, 1 ss.
Celcaea Diana 7, 19, 2.
Celtae 1, 3, 1. 4, 6- 7, 15, 4.
Ceramicus Athenis 3, 16, 8.
Cerdimmas 2, 13, 7.
Cercinitis lacus 1, 11, 3.
Chalcis ad Euripum 2, 2, 4.
Chaldaei 3, 16, 5. 7, 16, 5. 17, 1.

22, 1.
Chares Atheniensis 1, 10, 4. — 

alius 1, 12, 1. — 3, 2, 6.
Charicles 4, 13, 7.
Charidemus Atheniensis 1, 10,4.6.
Charinus 3, 5, 4.

Chios 2, 1, 2. 13, 4. 5.
Chii 3, 2, 5. 3, 3.
Choes amnis 4, 23, 2.
Chorasmii 5, 5, 2. 7. 10, 6. 4, 15, 

4. 5, 5, 2.
Chorienes 4, 21, 1. 6.
Cidaris Persica 4, 7, 4. 6, 29, 3.
Cilices 2, 5, 1. 6. 6, 1. 4.
Cilicia 3, 7, 4. 22, 4. 3, 28, 5. 5, 

5, 2. 2, 4, 2. 12, 2. 3, 16, 9.
Ciliciae portae 2, 4, 2. 4.
Cilluta insula 6, 19, 3.
Cleander dux sagittariorum 1,28,8.
Cleander Polemocratis filius 1, 24, 

2. 2, 20, 5. 3, 12, 2. 26, 3. 6, 
27, 4.

Cleander Pantordani pater 2, 9, 3.
Clearcbus τοξάρχης 1, 22, 7.
Clearcbus peregrinis militibus prae

fectus 3, 6, 8.
Glearchus Xenophonteus 1, 12, 3. 

4, 11, 9.
Cleomenes 7, 26, 2.
Cleomenes Naucratites 3, 5, 4. — 

7, 23, 6.
Clitus Bardilis fil. 1, 5,1. 5 ss. 6,1.
Clitus Dropidae filius 1, 15, 8. 4, 

8, 6. 3, 11, 8. 19, 8. 27, 4. 4, 
8, 1. 14, 2.

Cliti τάξις 4, 22, 7. 5, 12, 2. ίπ- 
παρχία 5, 22, 6. 6, 6, 4.

Coenus Polemocratis fil. 1, 6 9. 
14, 2. 24, 1. 29, 4. 2, 8, 3. 23,
2. 24, 3. 3, 11, 9. 18, 6. 20, 4.
25, 6. 4, 16, 2. 17, 3. 18, 1.25,
6. 27, 5. 28, 8. 5, 8, 4. 12, 2.
16,3. 17,1. 21, 1. 27, 1. 6,2, 1.

Coeranus Berroeaeus 3, 6, 4.
Coeranus sociorum equitatui prae

fectus 3, 12, 4.
Colchi 4, 15, 4. 7, 13, 4.
Colonae urbs 1, 12, 6.
Cophaeus ύπαρχος Indiae 4, 28, 6.
Cophen Artabazi fil. 2, 15, 1. 3, 

23, 7. 7, 6, 4.
Cophen fluv. 4, 22, 5. 5, 1, 1.
Cos insula 2, 5, 7. 13, 4 3, 2, 6.
Cossaei gens montana 7, 15, 1. 

23, 1.
Crateas 6, 28, 4.
Craterus 1, 14, 2. 2, 8, 4. 20, 6. 

3, 11, 10. 17, 4. 18, 4, 8. 23, 
2 6. 25, 6. 8. 4, 2, 2. 17, 1. 
18, 1. 20,2 23, 5. 24, 6. 7. 25.
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5. 28, 7. 5, 11, 3. 12, 1. 15, 3. 
20, 2. 21, 4. 6. 2, 2. 4, 1. 5,5. 
15, 4. 7. 17, 3. 27, 3. 7, 4, 5. 
12 3.

Creta 2, 13, 6.
Cretenses 2, 7, 8. 9, 3. 1, 8, 4. 

3, 5, 6.
Cretheus Callatianus 6, 23, 5.
Critodemus Cous 6, 11, 1.
Croesus 7, 16, 7.
Ctesias 5, 4, 2.
Cyclades 2, 2, 2.
Cydnus fluv. 2, 4, 7.
Cymae Aeolidis 1, 26, 4.
Cyna Alexandri soror 1, 5, 4.
Cyprii 1, 18, 7. 2, 13, 7. 20, 3. 6. 

7. 10. 21, 1. 24, 1. 6, 1, 6.
Cyprus 2, 13, 3. 17, 1. 4. 
Cyrenaei 3, 28, 7.
Cyrene 3, 28, 7. 7, 9, 8.
Cyropolis 4, 2, 2. 3, 1.
Cyrus Cambysis filius 3, 18, 10. 

27, 4. 4, 11, 9. 5, 4,5. 6,28,4.
Cyrus minor 1, 12, 3. 2, 4, 3. 
Cythnus insula 2, 2, 5.

D.
Daae gens Scythica 3, 11, 3. 28, 

8. 5, 12, 2.
Daedalus 7, 20, 5.
Damascus 2, 11, 9. 15, 1.
Dandamis Indus 7, 2, 2.
Daricus moneta 4, 18, 7.
Darius pro Artaxerxe II legitur 2, 

1, 4. 2, 2.
Darius Xerxis pater 4, 4, 3. 11, 9. 
Darius Artaxerxis filius 1, 16, 3.
Darius Codomannus ρίγας βασι

λεύς 1, 12, 4. 5, 18, 4. mores 
et fortuna 3, 22, 2. ab assenta
toribus deceptus 2, 6, 1. pugna 
Issica victus 2, 8 ss. capta uxor 
(4, 19, 6. 20, 1.) mater, liberi, 
impedimenta 2, 11,8 ss. arma 2, 
12, 4. ad Alexandrum litterae 2, 
14, 1 ss. 25, 1 ss. ad Gaugamela 
victus 3, 8—19. a Besso vinctus 
3, 21, 4. occisus 3, 21, 10. se- 
pultus 3, 22, 1.

Dascylium 1, 17, 2.
Datames 2, 2, 2. 5.
Dataphernes 3, 29, 6. 30, 1. 
Delphi, oraculum 4, 11, 7.

Delta Indi 6, 14, 5. 5, 4, 1. 6, 
17, 2.

Demades Atheniensis 1, 10, 3.
Demaratus Corinthius 1, 15, 6.
Demetrius Althaemenis filius 3, 11, 

8. 4, 27, 5. 6, 8, 2. 5, 16, 3. 
21, 5.

Demetrius σωματοφύλαξ 3, 27, 5.
Demetrius Pythonaclis filius 4, 12, 5.
Demophon 7, 26, 2.
Demosthenes orator 1, 10, 4.
Diana Ephesia 1, 17, 9 ss. 18, 2. 

Celcaea 7, 19, 2.
Λίχη da πάρεύρος 4, 9, 7.
Dindymene 5, 6, 4.
Diogenes Lesbi tyrannus 2, 1, 5.
Diogenes Sinopensis 7, 2, 1.
Dionysius 2, 12, 2.
Dionysodorus Olympionices 2, 15, 

2. 4.
Dionysus: plures 2, 16, 3. 5, 1, 1. 

res gestae 5, 1, 1. 3, 4. 6, 3,4. 
14, 2. 28, 2. 7, 10, 6. monu
menta 5, 2, 5. Nysam condidit 
5, 1, 1. 2, 1. 26, 5. ab Arabi
bus cultus 7, 20, 1.

Diophantus Atheniensis 3, 6, 2.
Dioscuri 4, 8, 2.
Diotimus Atheniensis 1, 10, 4.
Dium Macedoniae 1, 16, 4.
Doloaspis Aegyptius 3, 5, 2.
Doxares Indus 5, 8, 3.
Drangae populus Arianae 3, 21. 1. 

28, 1. 7, 6, 3. 10, 5.
Drapsaca urbs Bactrianae 3, 29, 1. 
Dropides Atheniensis 3, 24, 4.
Dropides Cliti pater 1,15,8. 3, 11, 

8. 27, 4. 4,8,1. Lanicae 4,9,3.
Drypetis Darii filia 7, 4, 5.
Dyrta urbs Assacenorum 4, 30, 5.

E.
Ecbatana Mediae 3, 19, 2. 5. 7. 4, 

7, 3. 7, 14, 1. 5.
Elaeus Chersonesi 1, 11, 5. 6.
Elei 1, 10, 1. 29, 4.
Elephantine Aegypti 3, 2, 7.
Eleusis 3, 16, 8.
Eleutherae Atticae 1, 7, 9.
Elimiotis regio Macedoniae 1, 7, 5.
Embolima Indiae 4, 28, 7.
Ένυάλιος 1, 14, 7. 5, 10, 3. 
Enylus Bybli rex 2, 20, 1.
Eordaea regio Macedoniae 1, 7, 5.
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Eordaei 6, 28, 4.
Eordaicus fluvius 1, 5, 5.
Epaminondas 1, 9, 4.
Epardus fluvius 4, 6, 6.
Ephesus 1, 17, 9 ss.
Ephialtes Atheniensis 1, 10, 4.
Ephippus Chalcidensis 3, 5, 3.
Epidaurii 7, 14, 6.
Επίγονοι 7, 6, 1. 8, 2.
Epimenes Arseae filius 4, 13, 4. 7.

14, 3.
Epocillus Polyidis filius 3, 19, 6. 

4, 7, 2. 18, 3.
Eratosthenes Cyrenaeus 5, 3, 1. 4.

5, 5. 6, 2.
Erigon fluvius 1, 5, 5.
Erigyius Larichi filius 3, 6, 5. 11, 

10. 20, 1. 23, 2. 6. 28, 2.
Erythea insula 2, 16, 5.
Ερυθρά θάλασσα 3, 8, 5. 11, 5.

7, 16, 2.
Etesiae 6, 21, 1.
Etymandrus fluvius 4, 6, 6.
Euacae 7, 6, 3.
Euaspla fluvius 4, 24,1.
Ένό'ανίμων βωμός 3, 16, 8.
Eudemus 6, 27, 2.
Euergelae 3, 27, 4. 4, 6, 6.
Eugnostus 3, 5, 3.
Eulaeus fluvius 7, 7, 2.
Eumenes 5, 24, 6. 7, 4, 6. 13, 1.

14, 9.
Eunicus Asclepiodoti pater 3, 5, 1. 

6, 8.
Euphrates 2, 13, 1. 17, 4. 25, 1.

3, 6, 4. 7, 1. 6, 19, 5. 5, 5, 5.
7, 1, 1. 17, 5. 19, 3. 7, 7, 3.
20, 3. 21, 1.

Euripides 7, 16, 6.
Euripus 2, 2, 4.
Europa 1, 3, 1. 2, 7, 5. 3, 30, 8.

7, 1, 4.
Eurybotas Cretensis 1, 8, 4.
Eurydice Philippi uxor 3, 6, 5.
Eurylochus Arseae filius 4, 13, 7.
Eurymedon fluvius 1, 27, 1.
Eurystheus 2, 16, 5. 4, 10, 4.
Eulhycles Spartanus 2, 15, 2. 5.

• Euxinus pontus 1, 3, 2. 3, 30, 9.
4, 15, 4. 5, 27, 7. 7, 1, 3.

G.
Gades 3, 30, 9. 7, 1, 2.
Gadrosi 6, 22, 1. 23,1. 24, 1.27,1.

3, 28, 1. 6, 27, 1. — Gadrosii 
6, 25, 4. 27, 1. 6. 28, 3. 5.

Gadrosia 6, 23, 4. 7, 10, 7.
Galatia 2, 4, 1.
Ganges 5, 4, 1. 5, 5. 6, 7. 9, 4. 

26, 1.
Gaugamela 3, 8, 7. 6, 11, 5.
Gaza et Gazaei 3, 1, 1. 2, 26, 1. 

27, 6. 7.
Gaza Sogdianae 4, 2, 1. 3.
Gelon Syracusanorum tyrannus 1, 

12, 2.
Geraestus Euboeae 2, 1, 2.
Gerostratus Aradiorum rex 2, 13, 

7. 20, 1.
Geryones 2, 16, 5.
Getae 1, 3, 2. 5. 4, 3.
Glaucias Taulantiorum rex 1, 5, 1. 

6. 8. 6, 8.
Glaucias turmae praefectus 3,11,8.
Glaucias medicus 7, 14, 4.
Glaucippus Milesius 1, 19, 1.
Glaucus Aetolus 3, 16, 2.
Glauganicae s. Glausae Indi 5, 

20, 2.
Gordius 2, 3, 1.
Gordium 1, 29, 3 ss. 2, 3, 1.
Gorgias 4, 16, 1. 22, 7. 5, 12, 1.
Gorgo 3, 3, 1.
Graeci Alexandrum ducem creant 

adversus Persas 1, 1, 2. 16, 6. 
legatos mittunt ad Alex. 3, 5, 1. 
7, 14, 6. 23, 2.

Granicus fluvius 1, 3, 1. 6, 11, 
4. 7, 9, 7.

Gryllus 2, 8, 11.
Guraei Indi 4, 23, 1. 25, 6.
Guraeus fluvius 4, 25, 7.

H.
Haemus mons 1, 1, 6. 2, 1.
Halicarnassus 1, 20—23, 4. 2, 5, 

7. 13, 4. 3, 22, 4.
Halys fluvius 2, 4, 4.
Harmodius 4, 10, 3. 3, 16, 7. 7, 

19, 2.
Harpalus Machatae filius 3, 6, 4.

19, 7.
Hebrus fluvius 1, 11, 4.
Hecataeus ό λογοποιός 2, 16, 5. 

5, 6, 5.
Hecatombaeon mensis 2, 24, 6. 3, 

7, 1.
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Hecatomnus Car 1, 23, 7.
Hegelochus Hippostrati filius 3, 11, 

8. — 1, 13, 1. 2, 2, 3. 3, 2, 3.
Hegemon archon Ath. (01. 113, 2) 

5, 19, 3.
Hegesander 3, 5, 1.
Hegesias archon Ath. (01. 114, 1) 

7, 28, 1.
Hegesistratus praefectus Mileti 1, 

18, 4.
Heliopolis Aegypti 3, 1, 3.
Hellanicus miles 1, 21, 5.
Hellespontus 1, 11, 6. 13, 6. 4, 

15, 6. 5, 7, 1. 25, 4. 7, 9, 6. 
14, 5.

Hephaestion 1, 12, 1. 2, 12, 6. 3, 
15, 2. 27, 4. 4, 16, 2. 22, 7. 
23, 1. 30, 9. 5, 3, 5. 12, 2. 21, 
5. 29, 3. 6, 2, 2. 4, 1. 5, 5. 
13, 1. 17, 4. 18, 1. 20, 1. 21, 
3. 22, 3. 28, 5. 7, 4, 5. 5, 6. 
13, 1. 14, 1 ss. 16, 8. 23, 6.

Heracleum Thebarum 1, 8, 3.
Heraclidae 4, 10, 4.
Heraclides Calchedonius 3, 24, 5.
Heraclides Antiochi filius 1, 2, 5. 

3, 11, 8.
Heraclides Argaei filius 7, 16, 1.
Heracon 6, 27, 3.
Hercules 1, 4, 5. 11, 7.2, 16, Iss. 

18, 1. 24, 6. 3, 3, 1 s. 6, 1. 4, 
10, 4. 11, 7. 24, 5. 28, 1 ss. 
30, 4. 5, 3, 4. 26, 5. 6, 3, 2. 7, 
13, 5.

Herculis columnae 2, 16, 4. 5, 
26, 2.

Hermodorus 3, 11, 8.
Hermolaus 4, 13, 2. 14, 1.
Hermotum vel Hermotus 1, 12, 6.
Hermi campus 5, 6, 4.
Hermus fluvius 1, 17, 4. 5, 6, 7.
Herodotus 2, 16, 3. 3, 30, 8. 5, 

6, 4. 5. 7, 2. 7, 13, 1. 6.
‘Ηραίων πόλις Aegypti 3, 5, 4. 7, 

20, 8.
Heromenes Aeropi filius 1, 25, 1.
Heropythus vel Herophytus 1, 17, 

11.
Hidrieus Cariae rex 1, 23, 7.
Hieron Syracusanorum tyrannus 1, 

12, 2.
Hieron Solensis 7, 20, 7.
Hippias 2, 13, 6.
Hippolyte Amazonum regina 7,13,5.

Hippostratus Hegelochi pater 3, 
11, 8.

Histanes Oxyartae filius 7, 6, 4.
Homerus 1, 12, 1. 4, 1, 1. 5, 6, 

5. 6, 1, 3.
Homotimi Persarum 2, 11, 9. 7, 

29, 4.
Hydarnes Persa 7, 6, 4.
Hydaspes fluvius 5, 3, 6. 4, 2. 5, 

5. 8, 4 ss. 9, 4. 11, 1 ss. 19, 
4. 20, 1. 29, 5. 6, 1, 5. 3, 1. 
4, 4. 14, 5. 7, 10, 6.

Hydraotes fluvius 5, 5, 5. 21, 5. 
25, 5. 29, 2. 6, 5, 7. 7, 1. 8,4. 
13, 1. 14, 1. 7, 10, 6.

Hyparna castellum Cariae 1, 24, 4. 
Hyperides Atheniensis 1, 10, 4.
Hyphasis fluvius 5, 4, 2. 5, 5. 24, 

8. 25, 1. 5. 26,3.29,2.7, 10,6.
Hyrcania 3, 19, 1. 23, 1. 6.
Hyrcanii 3, 8, 4. 11, 4. 22, 1. 23, 

4. 7, 10, 6.
Hyrcanium mare 3, 29, 2. 30, 7. 

5, 5, 4. 25, 5. 26, 1. 3. 7, 16, 
1. 3.

Hystaspes Bactrius 7, 6, 5.
I.

Iacchus mysticus 2, 16, 3.
Iapygia promontorium 7, 1, 3.
Iapyx ventus 5, 6, 3.
Iassenses Cariae 1, 19, 10. 
laxartes fluvius 3, 30, 7. 7, 16, 3. 
Iazyges 1, 3, 2.
Iberes 2, 16, 4. 7, 15, 4.
Icarium mare 7, 20, 5.
Icarus Daedali filius 7, 20, 5.
Icarus insula 7, 20, 5.
Ichthyophagi 6, 28, 5.
Idaei montes 1, 12, 6.
Ilium 1, 11, 7 s. 12, 1. 6.
Illyrii 1, 1, 4. 5, 1. 5, 26, 6. 7, 

9, 2.
Indi, India 3, 8, 3 ss. 11, 5. 13, 

1. 14, 5. 15, 1. 25, 8. 29, 2. 4, 
15, 5. 22, 3 ss. 30, 8. 5, 3, 3. 
4, 3. 5, 1. 6, 2. 6, 3, 4. 16, 3. 
7, 9, 8. 19, 1. 20, 1. 9. 7, 20, 
2. sophistae 6, 16, 5. 7, 1, 5. 
7, 2, 2.

Indica scriptio Arriani 4, 6, 8. 6, 
16, 5. natio 6, 6, I. 11, 3. 15, 1.

Indicus sinus 5, 26, 2. Indicum 
mare 5, 26, 2
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Indus fluvius 4, 22, 7. 28, 6. 30, 
7. 9. 5, 1, 1. 3, 5 ss. 4, 1 s. 5, 5. 
6, 7 s. 8, 4. 9, 4. 18, 5. 20, 1. 
9. 25, 5. 6, 1, 2. 5. 14, 4. 15, 
4. 17, 5—20, 5. cf. Delta.

Iolai τέμενος Thebis 1, 7, 7. 
lollas Antipatri filius 7, 27, 2.
Ion Apollinis filius 7, 29, 3.
Ionia 1, 12, 8. 3, 22, 3. 5, 25, 4.

7, 9, 7. ’Ιωνιχαϊ πόλεις 1, 18,1.
Ionius sinus 1, 4, 6.
Iphicrates 2, 15, 2. 4.
Ipsus 7, 18, 5.
Isidis templum 3, 1, 5.
Ismenias 2, 15, 2.
Issus 2, 7, 1. proelium 2, 20, 3. 

3, 1, 2. 8, 7. 22, 4. 6, 11, 4.
Ister 1, 2, 1. 3, 1 ss. 4, 6- 5, 4, 

1. 6, 7. 7, 1.
Isthmus Corinthius 6,11, 6. 7, 2,1.
Italia 3, 6, 7. 7, 15, 4.
luppiter βασιλεύς 2, 3, 4. 6. 3, 5, 

2. 4, 20, 3. 'Ολύμπιος 1, 11, 1. 
17, 5. σωτή^ 1, 4, 5.

L.
Labdacus 2, 16, 2.
Lacedaemonii auxilia negant Alex

andro 1, 1, 2. ei suspecti 1, 7, 
4. infesti 3, 6, 3. 16, 10. ad 
Darium legati 2, 15, 2. 5. 3, 24, 
4. eis pecuniam mittit Darius 2, 
14, 6. bellum adversus Athenien
ses 1, 9, 2. clades a Thebanis 
acceptae 1, 9, 4.

Laconica educatio 5, 4, 5.
Lade insula 1, 18, 4. 19, 3. 9. 
Lagus pater Ptolemaei quem v. 
Laius 2, 16, 2.
Lampsacus 1, 12, 6.
Langarus Agrianum rex 1, 5, 2. 
Lanice Alexandri nutrix 4, 9, 3. 
Laomedon Larichi filius 3, 6, 5. 
Laridius 3, 5, 5.
Leonnatus 2, 12, 4. 3, 5, 5. 4, 12, 

2. 21, 4. 23, 3. 24, 10. 25, 3. 
6, 9, 3. 10, 1. 11, 7. 28, 4. 7, 
5 5.

Lesbus 2, 1, 1. 13, 3. 3, 2, 6.' 
Leucani Itali 7, 15, 4.
Leuctra 1, 9, 4.
Leugaea turma amicorum 2. 9, 3.
Libya 3, 3, 1. 5, 4. 30, 9. 5, 26,

2. 7, 1, 2. Libyes 3, 30, 9. 7„ 
15, 4.

Lycagoras 1, 12, 7.
Lycia 1, 24, 5. 2, 2, 1. 3, 6, 6.

Lycii 1, 24, 5. 2, 20, 2. 5, 25,4.
Lycidas Aetolus 3, 5, 3.
Lycomedes Rhodius 2, 1, 5.
Lycurgus Atheniensis 1, 10, 4.
Lycus fluvius 3, 15, 4.
Lydia 1, 12, 8. 17, 1. 3, 6, 8. 22, 

3. Lydi 1, 17, 4. 5, 25, 4. 7, 
9, 7.

Lydius fluvius 1, 2, 1.
Lyginus fluvius Thraciae 1, 2, 1.
Lysanias 1, 2, 1.
Lysimachus Agathoclis filius 5, 13, 

1. 24, 5. 6, 28, 4. 7, 3, 4. 5, 
6. 18, 5.

Lysippus 1, 16, 4.

M.
Macartatus Peucestae filius 3, 5, 5.
Macedonia superior 1, 2, 5. eius 

imperium Graecis grave 1, 7, 2. 
praefectus Antipater 1, 7, 6. 
Craterus 7, 12, 4. Macedones 
bellicosi 1, 18, 8. 2, 7, 4. Phi
lippo et Alexandro quantum de
buerint 7, 9, 1. 10, 1.

Machatas Harpali pater 3, 6, 4.
Maeander fluvius 1, 19, 7.
Maeandri campus 5, 6, 4.
Maemacterion mensis 2, 11, 10.
Maeotis lacus 3, 30, 9. 5, 5, 4. 7, 

1, 3.
Magarsus Ciliciae 2, 5, 9. Magarsia 

Minerva ibid.
Magi 6, 29, 7. 11. 7, 11, 8.
Magnesia Lydiae 1, 18, 1.
Malea Laconicae promontorium 2,. 

1, 2.
Malli Indi 5, 22, 2. 6, 4, 3. 5, 4. 

6, 6, 1 ss. 11, 1. 14, 1 ss.
Mallus Ciliciae 2, 5, 9. 6, 1. 20, 2. 

Mallotae 2, 5, 9.
Mandrodorus Thoantis pater 6, 23, 2. 
Mantinea 1, 9, 4.
Maracanda Sogdianae 3, 30, 6. 4, 

3, 6. 5, 2. 6, 3. 16, 2.
Marathus Phoenices 2, 13, 8. 14, 

1. 15, 6.
Marcomani 1, 3, 2.
Mardi 3, 11, 5. 13, 1. 24, 1. 4, 

18, 2.
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Maria lacus 3, 1, 5.
Mariamme Coelesyriae 2, 18, 8.
Maronea Thraciae 1, 11, 4.
Massaga Indiae 4, 26, 1. 27, 5. 

28, 4.
Massagetae Scythae 4, 16, 4. 17,1.
Mauaces dux Sacarum 3, 8, 3.
Mazaces Aegypti satrapes 3, 1, 2. 

22, 1.
Mazaeus 3, 7, 1. 8, 6. 16, 4. 21, 

1. 7, 6, 4. 18, 1. 4, 18, 3.
Mazarus εταίρος 3, 16, 9.
Media 3, 16, 1. 20, 3. 26, 3. 5, 

5, 2. 6, 27, 3. 7, 13, 2. Medi 
1, 9, 7. 2, 6, 7. 5, 4, 5. Medi 
et Persae 2, 7, 4. 4, 7, 3. 5, 25, 
5. 6. 29, 3. 7, 1. 3. 4, 6. 10, 
5. 11, 3.

Medicum bellum 1, 9, 7. vestes 6, 
29, 6.c

Medius εταίρος 7, 24, 4. 25, 1. 
27, 2.

Megacles pater Polemonis 3, 5, 3.
Megaris 3, 6, 7.
Megareus 3, 2, 5.
Megasthenes 5, 5, 1. 6, 2. 7, 2, 4.
Melamnidas 4, 7, 2.
Melas fluvius 1, 11, 4.
Meleager 1, 4, 5. 4, 16, 1. 5, 12, 

1. Neoptolemi filius 1, 24, 1. 29, 
4. eius φάλαγξ 1, 14, 3. τάξις 
2, 8, 4. 3, 11, 8. 18, 4. 4, 17, 
3. 22, 7. 6, 17, 3. η πεζιχή 1, 
20, 5. — Meleagri ϊλη 3, 11, 8.

Melus insula 1, 9, 5.
Memnon Rhodius 1. 12, 9. 15, 2. 

17, 8. 11. 20, 3. 23, 1. 2, 1, 1.
Memphis 3,< 1, 4. 4, 5. 5, 1. 6, 1. 
Menander εταίρος 3, 6, 8. 4, 13, 

7. 7, 23, 1. 24, 1.
Menedemus 4, 3, 7. 6, 2.
Menelaus Atrei filius 5, 6, 5.
Menelaus Philippi pater 1, 14, 3. 

3, 11, 10. 25, 4.
Menes Dionysii filius 2, 12, 2. 3, 

16, 9. 19, 6.
Menestheus Peroedae pater 2, 9, 3. 
Menidas Hegesandri filius 3, 5, 1.

12, 3. 4. 13, 3. 15, 2. 26, 3. 4, 
18. 3 7, 23, 1. 26, 2.

Meniscus legatus Darii 2, 14, 3. 
Menoetius gubernator 1. 12, 1. 
Menon Cerdimmae filius 2, 13, 7. 
Menon Arachosiae satrapes 3, 28, 1.

Mentor Thymondae pater 2, 2, 1 
13, 2. 7, 4, 6.

Meroes Indus 5, 18, 7.
Merus mons 5, 1, 6. 2, 5.
Mesopotamia 3, 7, 3. 11, 4. 25, 4. 

7, 7, 3. 9, 8.
Methymnaeorum tyrannus Aristoni

cus 3, 2, 4.
Metroum Athenis 3, 16, 8.
Miccalus Clazomenius 7, 19, 5.
Micon pictor 7, 13, 6.
Midas 2, 3, 1.
Miletus 1, 18, 3 ss. 5, 6, 4. 7, 

9, 7.
Milyas Phrygiae 1, 24, 5.
Minerva 1, 11, 7. 6, 9, 3. 1, 16, 

7. 2, 5, 9.
Minos lovis filius 7, 29, 3.
Mithraustes Armeniorum dux 3, 8, 5.
Mithrenes praefectus arci Sardium 

1, 17, 3. Armeniae 3, 16, 5.
Mithridates Darii gener 1, 15, 7. 

16, 3.
Mithrobaeus Persa 7, 6, 5.
Mithrobuzanes Cappadocum ύπαρ

χος 1, 16, 3.
Mitylene 2, 1, 1. 3, 2, 6.
Moerocles Atheniensis 1, 10, 4.
Monimus Laco 3, 24, 1.
Munychion mensis 5, 19, 3.
Musae 1, 11, 1.
Musicanus Indorum rex 6, 15, 5. 

16, 3. 17, 1.
Mycale mons 1, 18, 5. 19, 2. 7. 

5, 5, 2.
Mycene 2, 16, 5.
Mylassa Cariae 1, 20, 4. 21, 1.
Myndus Cariae 1, 20, 5. 2, 5, 7.
Myriandrus Syriae 2, 6, 1.
Mysia 5, 6, 4.

N.
Nabarzanes χιλίαρχος 3, 21, 1. 

23, 4.
Nautaca Sogdianae 3, 28, 9. 4. 

18^ 1.
Nearchus Androtimi filius 3, 6, 5. 

4, 7, 2. 30, 6. 6, 2, 3. 5, 5. 13, 
1. 6, 19, 5. 21, 3. 28, 5. 7, 4, 
6. 19, 3. 20, 9, 25, 4. eo au
ctore utitur Arr. 6, 13, 4. 7, 3, 
6. 20, 9.

Neoptolemus Achillis filius 1, 11,8.
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Neoptolemus Meleagri pater 1, 24, 
1. 29, 4.

Neoptolemus ex Aeacidarum genere 
2, 27, 6.

Neoptolemus Arrabaei filius 1, 20, 
10.

Neptunus 1, 11, 6. 6, 19, 5. 7, 
29, 3.

Nereides 1, 11, 6.
Nesaeus campus Hyrcaniae 7, 13, 

1. equites 7, 13, 1.
Nessus fluvius 1, 1, 5.
Nicaea in Parapamisadis 4, 22, 6.
Nicaea ad Hydaspem 5, 19, 4. 

29, 5.
Nicanor Balacri pater 2, 12, 2.
Nicanor Parmenionis filius 1, 14, 

2. 2, 8, 3. 3, 11, 9. 21,8.25,4.
Nicanor classi praefectus 1, 18, 4. 

19, 3. 4, 22, 5. 28, 6.
Nicias φόρων άποφορΰς in Lydia 

επιμελητής 1, 17, 7.
Nicocrates (01.111, 4) archon Ath. 

2, 11, 10.
Nicolaus paler Amyntae 4, 17, 3.
Niloxenus Satyri filius 3, 28, 4.
Nilus 3, 1, 3. 6, 1. 30, 9. 5, 6, 5.

7. 6, 1, 2.
Niohates dux ad Granicum 1, 12, 

8. 16, 3.
Nomades Libyes 3, 30, 9. 7, 1, 2.

Scythae 4, 5, 3. 7, 16, 4.
Nysa Indiae 5, 1, 1. 2, 1. 26, 5. 

6, 2, 3. Nysaei 5, 1, 3. 2, 2. 6, 
2, 3.

0.
Ochus rex 2, 14, 5. 3, 19, 4. 7, 

4, 4.
Ocondobates 3, 8, 5.
Odrysae equites 3, 12, 4.
Oeagrus 1, 11, 2.
Oedipus 2, 16, 2.
Olympia 1, 11, 1. victoria Olym

pica 2, 15, 4.
Olympias Alexandri mater 3, 6, 5. 

4, 10, 2. 6, 1, 4. 7, 12, 5.
Olympias 114. 7, 28, 1.
Olympionices 2, 15, 2.
Ornares dux ad Granicum 1, 16, 3.
Ombrion Cretensis 3, 5, 6.
Onchestus Boeotiae 1, 7, 5.
Onesicritus scriptor rerum Alexan

dri 6, 2, 3. gubernator 7, 5, 6. 
20, 9.

Opis ad Tigrim 7, 7, 6. 8, 1· 
Ora urbs Indorum 4, 27, 5. 28, 4.
Orbelus mons 1, 1, 5.
Orchomenus Boeotiae 1, 9, 10.
Ordanes 6, 27, 3.
Orestis Macedoniae provincia 6, 

28, 4.
Oritae gens Indica 6, 21, 3. 5. 22, 

2. 7, 5, 5. 10, 7. cl. 6, 22, 3. 
7, 5, 5. 6, 28, 5.

Orobatis Indiae 4, 28, 5.
Orontes Perdiccae pater 1, 14, 2.
Orontes praefectus Armeniis apud 

Gaugamela 3, 8, 5.
Oronlobates Cariae praefectus 1, 23, 

1. 8. 2, 5, 7.
Orpheus 1, 11, 2.
Orxines satrapes Persidis 6, 29, 2.

30, 1.
Ossadii Indi 6, 15, 1.
Otanes dux 3, 8, 5.
Oxathres Abulitae filius 3, 8, 5. 19, 

2. 7, 4, 1.
Oxus fluvius 3, 28, 9. 29, 2. 4, 15, 

7. 7, 10, 6. 16, 3.
Oxyartes Bactrius 4, 18, 9. 19, 5. 

20, 4. 6, 15, 3. 7, 4, 4. 6, 4.
Oxycanus νομάρχης 6, 16, 1.
Oxydates Mediae satrapes 3, 20, 3. 

4, 18, 3.
Oxydracae Indi 5, 22, 6. 6, 4, 3. 

11, 3. 14, 1.

P.
Paeones 1, 5, 1. 2, 7, 5. 9, 2.
Paetica Thraciae 1, 11, 4. 
Palaestine Syria 2, 25, 4. 7, 9, 8.
Pallacopas fluvius 7, 21, 1.
Pamphylia 1, 24, 3. 3, 28, 5. 5, 5, 

2. 25, 4.
Panegorus Lycagori filius εταίρος 

1, 12, 1.
Pangaeus mons 1, 11, 4.
Pantaleon εταίρος 3, 5, 3.
Pantordanus Cleandri filius 2, 9, 3. 
Paphlagones 2, 4, 1. 5, 25, 4.
Paraetacae s. Paraetaceni populus 

Mediae 3, 19, 2. 4, 21, 1. 22, 1.
Paraetonium Libyae 3, 3, 3.
Πάραλος navis publica, nautae 

παράλιοι 3, 6, 2.
Parapamisadae populus Asiae 4,
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22, 4. 5, 3, 2. 11, 3. 6, 15, 3. 
26, 1.

Parapamisus mons 5, 3, 3. 5, 3.
Parauaea Epiri 1, 7, 5.
Parmenion Philotae filius 1, 11, 6. 

13, 3. 14, 1. 17, 2. 18, 1. 6. 
24, 3. 25, 4. 29, 3. 2, 4, 3. 5, 
1. 8, 4. 3, 10, 1. 11, 10. 18, 11. 
26, 4. 4, 14, 2. 6, 27, 3.

Parthyaei 3, 8, 4. 11, 4. 19, 1. 8. 
20, 3. 22, 1. 23, 4. 25, 1. 4, 7, 
1. 5, 5, 2. 7, 6, 3. 10, 6.

Parysatis Ochi filia 7, 4, 4.
Pasargadae 3, 18, 10. 11. 7, 19,2.

Persidis 6, 29, 1. 30, 1.
Pasicrates 2, 22, 2.
Pasitigres 3, 17, 1.
Patara Lyciae 1, 24, 4.
Patroclus 1, 12, 1. 7, 16, 8.
Patron Phocensis 3, 16, 2.
Patala Delta Indi 5, 4, 1. 6, 17, 2.

5. 18, 1. 3. 20, 1. 21, 3. Pata- 
lenses 6, 17, 2. 5.

Pausanias εταίρος 1, 17, 7.
Pausippus Laco 3, 24, 4.
Pelagon Ephesius 1, 17, 12.
Pelinna Thessaliae 1, 7, 3.
Pelium Illyrici 1, 5, 5.
Peloponnesus 1, 1, 1. 7, 4. 17, 8. 

24, 2. 2, 2, 4. 20, 5. 3, 6, 3. 7, 
9, 5. Peloponnesii· 1, 17, 8.

Pelusium Aegypti 3, 1, 1. 3. 3, 
5, 3.

Peneus fluvius Thessaliae 4, 6, 7. 
Percote Phrygiae 1, 12, 6.
Perdiccas Orontae filius 1, 6, 9. 8, 
' 1. 14, 2. 20, 5. 21, 1. 2, 8, 3.

3, 11, 9. 4, 16, 2. 21, 4. 22, 7.
28, 5. 30, 9. 5, 12, 2. 13, 1. 22, 
6. 6, 6, 4. 9, 1. 11, 1. 15, 1.
28, 4. 7, 4, 5. 5, 6. 18, 5.

Perge Pamphyliae 1, 26, 1. 27, 5.
Pergaei 1, 25, 9.

Perinthii Thraciae 2, 14, 5.
Peroedas Menesthei filius 2, 9, 3.
Persas Graecos ulturus bello per

sequitur Alexander 2, 14, 4. cl.
1, 1, 2. 7, 9, 5. instituta eorum 
Laconicis similia 5, 4, 5.

Persepolis 7, 1, 1.
Perseus 3, 3, 1.
Persicus sinus 6, 19, 5. mare 5, 

26, 2. 7, 1, 1. 16, 2. 19, 3. re
gia 3, 18, 1. σιολή 3, 25, 3. 

σκευή 7, 29, 4. αγημα 
11, 3.

Persis 6, 29, 1. 7, 23, 1.
&αλάσσ^ τής ΊΙ. 6, 28, 7. 

ή Περσϊς γή Ί, 3, 1. πύλαι 3,. 
18, 2.

Petines dux Persarum 1, 12, 8. 16, 3- 
Petisis Aegyptius 3, 5, 2.
Peuce Istri insula 1, 2, 2. 3, 3.
Peucelaolis Indiae regio 4, 22, 7. 

28, 6.
Peucestas Macartati filius 3, 5, 5.
Peucestas ό τήν Ιεραν ασπίδα φέ- 

ρων 6, 9, 3. —10, 1. 11, 7. 28, 
3. 30, 2. 7, 5, 4. 6, 3. 23, 1. 
24, 2. 26, 2.

Pharasmanes rex Chorasmiorum 4, 
15, 4.

Pharismanes Phrataphernis filius 6, 
27, 3.

Pharnabazus Artabazi filius 2, 1, 
3. 2, 1. 13, 4. 3, 2, 3. 7.

Pharnaces frater uxoris Darii 1, 
16, 3.

Pharnuches Lycius 4, 3, 7. 5, 3. 
6, 1.

Pharsalii equites 3, 11, 10.
Pharus insula 7, 23, 7.
Phaselis et Phaselitae 1, 24, 5.
Phasiani populus Asiae 7, 13, 4.
Phesinus Chius 3, 2, 5.
Philippi urbs Thraciae 1, 1, 5.
Philippus Alexandri pater moritur 

1, 1, 1. 25, 1. 2, 14, 5. statua 
Ephesi 1, 17, 11. societatem init 
cum Ocho 2, 14, 2. suspectus ei 
Alexander 3, 6, 5. merita et res 
gestae 7, 9, 2.

Philippus Acarnan medicus 2, 4, 8. 
Philippus Amyntae filius 1, 14, 2. . 
Philippus Machatae filius 5, 8, 3. 

— patre non nominato 1, 4, 5. 
14, 3. 4, 24, 10. 28, 6. 5, 20, 
7. 6, 2, 3. 4, 1. 5, 5. 14, 3. 15, 
2. 27, 2. — Philippus Antigoni 
pater 1, 29, 3. Ptolemaei 1, 14, 6.

Philippus Menelai filius 1, 14, 3. 
3, 11, 10. 25, 6.

Philotas Asandri et Parmenionis 
paler, quos v.

Philotas Carsidis filius 4, 13, 4. 
14, 3.

Philotas Parmenionis filius (1, 14, 
1) 1, 2, 1. 5. 5, 9. 14, 1. 19, 8.
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'21, 5. 4, 10, 3. mors 3, 26, 1. 
4, 14, 2.

Philotas alius 3, 29, 7. 4, 24, 10.
Philoxenus 3, 6, 4. 7, 23, 1. 24, 

1.—3, 16, 6.
Phocenses 1, 8, 8. 7, 9, 4.
Phoenice 2, 13, 7. 16, 1. 21, 3.3, 

1, 2. 6, 4. 16, 1. 9. 22, 4. 25, 
4. 7, 19, 4. 5.

Phoenices 1, 18, 7. 2, 2, 5. 20, 7. 
24, 1. 2, 13, 7. 20, 6. 6, 1, 6. 
22, 4. 26, 4.

Phradasmenes 7, 6, 4.
Phrasaortes Rheomithrae filius 3, 

18, 11. 6, 29, 2. 30, 1.
Phrataphernes Parthorum satrapes 

3, 8, 4. 23, 4. 28, 2. 4, 7, 1. 
18, 1. 5, 20, 7. 6, 27, 3. 7, 6, 
4. Sisinis et Phradasmenis pater 
7, 6, 4.

Phrygia 1, 12, 8. 16, 3. 17, 1.27, 
5. 29, 1. η μεγάλη 1, 24, 5. η 
πρός ‘Ελλήσποντο) 1, 12, 8. η 
εφ' Ελλήσποντο) 1, 29, 5.

Phryges 2, 3, 2. 5. άμψότεροι 3, 
22, 3. 5, 25, 4. 7, 9, 7.

Pieris Macedoniae 1, 11, 2.
Pimprama Indiae 5, 22, 3.
Pinara Lyciae 1, 24, 4.
Pinarus fluvius Ciliciae 2, 7, 1. 8, 

5. 10, 1.
Pindarus 1, 9, 10.
Pisaeus Aristoni pater 6, 28, 4. 
Pisidae 1, 24, 6. 27, 5. 28, 1. 
Pithagoras vates 7, 18, 1.
Pithon Agenoris filius 6, 15, 4. 17, 

1. — Pithonis τάξις 6, 6, 1. 7, 
2. 8, 2.

Pithon Crateae filius 6, 28, 4. 7, 
5, 6. 26, 6.

Pithon Sosiclis filius 4, 16, 6.
Pixodarus rex Cariae 1, 23, 7.
Plataeae restitutae 1, 9, 10. Pla

taeensium clades 1, 9, 5. 7. sae
vitia in Thebanos 1, 8, 8.

Pleiades 6, 21, 2. 7, 21, 4.
Pnytagoras rex Phoenicius 2, 20, 

6. 22, 2.
Polemocrates Cleandri et Coeni pa

ter, quos v.
Polemon Andromenis filius 3, 27,1.
Polemon Megaclis filius 3, 5, 3.
Polemon Theramenis filius 3, 5, 5. 
Pollux 4, 8, 3.

Polydamas εταίρος 3, 26, 3.
Polydectes 3, 3, 1.
Polydorus Labdaci pater 2, 16, 2. 
Polyeuctus Atheniensis 1, 10, 4. 
Polyides Epocilli pater 3, 19, 6. 
Polysperchon Simmiae filius 2, 12, 

2. 3, 11, 9. 4, 16, 1. 22, 1. 25, 
6. 5, 11, 3. 6, 5, 5. 7, 12, 4.

Polytimetus fluvius 4, 5, 6. 6, 5, 7. 
Porus rex Indiae 5, 8, 4. 9, 1- ss.

20, 2. 21, 2. 22, 2. 24, 4. 6, 
2, 1.

Porus alter 5, 21, 2. cl. 20, 6. 
Praetius fluvius Mysiae 1, 12, 6. 
Priamus 1, 11, 8.
Priapus urbs Propontidis 1, 12, 7.
Proexes Persa 3, 28, 4.
Promethei antrum 5, 3, 2.
Propontis 4, 15, 6.
Proserpina 2, 16, 3.
Proteas Andronici filius 2, 2, 4. 

20, 2.
Protesilaus 1, 11, 5.
Protomachus dux τ. προδρόμων 2, 

9, 2.
Ptolemaeus Lagi filius prooem. 2, 

11, 8. 3, 6, 5. 6, 6. 18, 9. 29,
7. 30, 1. 4, 8, 9. 13, 7. 15, 8. ■
16, 2. 21, 4. 23, 3. 24, 3. 8.
25, 2. 29, 1. 30, 1. 5, 13, 1.
23, 7. 24, 1. 6, 5, 6. 11, 8. 28,
4. 7, 4, 6. 15, 3. 18, 5. auctor 
rerum gestarum Alexandri 1, 2, 
7. 8, 1. 2, 11, 8. 3, 17, 6. 26, 
2. 4, 3, 5. 25, 4. 5, 7, 1. 14, 
5. 20, 8. 28, 4. 6, 2, 4. 10, 1. 
11, 8.

Ptolemaeus Philippi filius 1, 14, 6. 
Ptolemaeus Seleuci filius σωματο- 

ςρΰλαξ βασιλικός 1, 24, 1. 29, 
4. 2, 10, 7.

Ptolemaeus ό σωματοφνλαξ 1, 22, 
4. 7.

Ptolemaeus dux Thracum 4, 7, 2.
Ptolemaeus incertum quis 1, 23, 

6. 2, 5, 7. 8, 4.
Pura Gedrosiae regia 6, 24, t. 
Pydnaeus Pantaleon 3, 5, 3. 
Pylae = Thermopylae 1, 7, 5. cf.

Amanicae, Ciliciae, Caspiae, Persis. 
Pyramus fluvius 2, 5, 8.
Pvthodemus (01. 111, 1) archon 

Athen. 1, 1, 1.
Pythophanes Tlepolemi pater 6,27,1.
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Q.
Quadi 1, 3, 2.

R.
Rhadamanthus 7, 29, 3.
Rhagae oppidum Mediae 3, 20, 2.
Rhambacia oppidum Oritarum 6, 

21, 5.'
Rhenus Celticus 5, 7, 2.
Rheomilhres Persa 1, 12, 8. 2, 11, 

8. 3, 18, 11.
Rhodii sagittarii 2, 7, 8. η περί

πολος navis 2, 20, 2.
Rhoesaces 1, 15, 7.
Romani 3, 5, 7. 5, 7, 2. 7, 1, 3. 

15, 5.
Roxane Alexandri uxor 4, 19, 5. 

20, 4. 6, 15, 3. 7, 4, 4.

S.
Sabaces Aegypti satrapes 2, 11, 8. 
Sabictas Cappadocum satrapes 2, 

4, 2.
Sacae Scythae 3, 8, 3. 11, 4. 7, 

10, 5.
Sacesinae gens Armenia 3, 8, 4. 

11, 4.
Sagalassus Pisidiae 1, 28, 2.
Salamis 6, 11, 6.
Salmacis Halicarnassi arx 1, 23, 3.
Sambus Indus 6, 16, 3.
Samus insula 5, 5, 2.
Sandracottus rex Indorum 5, 6, 2. 
Sangaeus 4, 22, 8.
Sangala Cathaeorum oppidum 5, 22, 

4—24, 8.
Sangarius fluvius Bithyniae 1, 

29, 5.
Sardanapalus 2, 5, 3.
Sardes 1, 17, 3. 24, 3. 3, 16, 5.
Sathon Socratis paler 1, 12, 7.
Satibarzanes Ariorum satrapes 3, 

8, 4. 25, 1 ss. 28, 2.
Satraces Scytharuin dux 4, 4, 8. 
Satyrus Niloxeni pater 3, 28, 4. 
Sauromalae 1, 3, 2.
Scione insula expugnata 1, 9, 5.
Scythae, Scythica terra 1, 3, 2. 3, 

8, 3. 6. 11, 6. 13, 3. 19, 3. 27, 
4. 4, 1, 1. 3, 6. 5, 1. 4. 6, 1. 
11, 9. 15, 1. 3. 5, 4, 5. 12, 2. 
25, 5. 7, 1, 3. 15, 4. 16, 4. cf. 
"Αβιοι, Μασσαγέται, Νομάδες.

Seleucus Ptolemaei pater 1, 24, 1. 
29, 4. 2, 10. 7.

Seleucus εταίρος 5, 13, 1. dux 13, 
4. 16, 3- postea rex 13, 1. 7, 
22, 5. 4, 6. 18, 5. 26, 2.

Selgenses Pisidiae 1, 28, 1.
Semele 2, 16, 1.
Semiramis 1, 23, 7. 6, 24, 2.
Serapis 7, 26, 2.
Sestus 1, 11, 5. 6.
Sibyrtius satrapes 6, 27, 1. 5,6,1.
Sicilia 7, 1, 3. clades Siciliensis 1, 

9, 2.
Side, Sidetae Pamphyliae 1, 26, 4.
Sidon et Sidonii 2, 15, 6. 19, 6- 

20, 3 ss. 21, 1. 22, 6- 24, 1. 6.
Sigeum 1, 12, 1.
Sigon Phoenices 2, 13, 8.
Sigrium Lesbi promontorium 2, 1, 2.
Silphium herba 3, 28, 6.
Simmias Polysperchontis pater, 

quem v.
Simmias Andromenis filius 3, 27, 

1. patre non nominato 3, 11, 9. 
14, 4.

Sindimana Indiae 6, 16, 4.
Sinope 7, 2,1. Sinopenses 3, 24, 4.
Siphnus insula 2, 2, 4. 13, 4.
Sisicottus Assacenorum satrapes 5, 

20, 7.
Sisines Persa 1, 25, 3. Phratapher- 

"nis filius 7, 6, 4.
Sitaceni Assyriae 3, 8, 5. 11, 5.
Sitalces dux Thracum 1, 28, 4. 2, 

5, 1. 9, 3. 3, 12, 4. 26, 3. 6, 
27, 4.

Socrates Sathonis filius 1, 12, 7.
14, 1. 15, 1.

Sochi vel Socha 2, 6, 1.
Sogdi Indiae 6, 15, 4.
Sogdiana 3, 28, 9. 30, 6. 4, 5, 3.

16, 1. 17, 4. 18, 4. Sogdiani 3, 
8. 3. 28, 10. 4, 1, 5. 15, 7. 5, 
12, 2. 7, 6, 3.

Soli Ciliciae 2, 5, 5. 6, 4. 12, 2. 
20, 2.

Solon 7, 16, 7.
Σωματοφύλακες Alexandri: Ari- 

stonns, Balacri duo, Demetrius, 
Hepliaestion, Leonnatus, Lysi
machus, Menes, Perdiccas, Peu- 
cestas, Pithon, Ptolemaei tres.

SopitheS rex Indorum 6, 2, 2.
Sopolis equitibus praefectus 1, 2, 
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5. 4, 18, 3. Hermoderi filius 3, 
11, 8. Hermolai paler 4, 13, 2.

Sosicles Pithonis pater 4, 16, 6.
Sostralus Amyntae filius 4, 13, 3.

14, 3.
Sparta ab Epaminonda petita 1,9, 4. 
Spitaces Indorum νομάρχης 5, 18, 2. 
Spilamenes equitibus Sogdianis prae

fectus 3, 28, 10. 29, 6. 30, 1. 
4, 3, 6. 5, 2. 6, 3. 16, 4. 17,4.

Spitamenes Bactrius 7, 4, 6.
Spilhridates Ioniae et Lydiae satra

pes 1, 12, 8. 15, 8. 16, 3.
Stamenes Babylonis satrapes 4, 

18, 3.
Stasanor εταίρος 3, 29, 5. 4, 7,1. 

18, 1. 3. 6, 27, 3. 29, 1.
Straton Gerostrali filius 2, 13, 7.
Strymon 1, 11, 3.
Stymphaea 1, 7, 5.
Sunium 6, 11, 6.
Susia urbs Ariae 3, 25, 1.
Susiani 3, 8, 5. 6, 28, 6. Susii 3, 

11, 3. 16, 6. 19, 2. 5, 25, 5. 7, 
9, 8. Susiana 3, 16, 9. Susia 7, 
7, 1. Susa 3, 16, 2. 7. 17, 1. 
19, 8. 6, 27, 5. 7, 4, 4. 10, 7.

Syllium Pamphyliae 1, 26, 5.
Syra 4, 13, 5.
Syria, ή κοίλη 2, 13, 7.'3, 6, 8. 8, 

6. 11, 4. 16, 9. 4, 13, 4. 5, 27, 
4. 7, 9, 8. η μέση τών ποτα
μών 5, 25, 4. 7, 7, 3. 9, 8. η 
Παλαιστίνη καλούμενη 2, 25, 4.

Syrmus rex Triballorum 1, 2, 2. 
4, 6.

Syrphax 1, 17, 12.

τ.
Taenarum promontorium 2, 13, 6.
Tanais idem qui laxartes fluvius 3, 

28, 8. 4, 1, 3. 3, 6. 4, 1. 5, 25, 
5. 7, 10, 6.,

Tanais ορος Ασίας και Ευρώπης 
3, 30, 8.

Tapuri gens Asiae 3, 8, 4. 11, 4. 
23, 1. 7. 24, 3. 7, 23, 1.

Tarsus Ciliciae 2, 4, 5. 5, 2. 8. 6, 
4. Ταρσεϊς 2, 4, 5.

Tartessus 2, 16, 4.
Taulantii gens Illyrica 1, 5, 1. 6,1.
Tauriscus 3, 6, 7.
Tauron sagittariis praefectus 5, 14, 

1. phalangi 5, 16, 3.

Taurus mons 2, 4, 7. 3, 6, 4. 5, 
5, 2. 6, 1.

Taxila Indiae 5, 3, 6. 8, 2. 7, 2, 2.
Taxiles Indus 4, 22, 6. 5, 3, 5. 8, 

2. 18, 6. 20, 4. 6, 27, 2.
Telephus εταίρος 6, 23, 6.
Telmissenses Lyciae 1, 24, 4. 2, 

3, 3.
Tenedus 2, 2, 2. 3, 2, 2.
Termessus Pisidiae 1, 27, 5. 28, 2. 

Τερμησσεΐς 1, 27, 5. 28, 1.
Thapsacus 2, 13, 1. 3, 6, 4. 7, 1. 

7, 19, 3.
Thebae a Cadmo occupatae 2, 16, 

1. Macedonibus infestae 7, 9, 
4. cl. 2, 15, 2. deficiunt a Ma
cedonibus 1, 7, 1. expugnantur 
1, 8, 1. diruuntur 1, 9, 9.

Theocritus Anticlis pater 4, 13, 4. 
Theodorus Archelai pater 3, 16, 9. 
Thera Cariae oppidum 2, 5, 7.
Theramenes Polemonis pater 3, 5, 5.
Theron tyrannus Agrigentinorum 1, 

12, 2.
Thersippus legatus Alex, ad Darium 

2, 14, 4.
Theseus 7, 13, 5. 29, 3.
Thessali a Philippo subacti 7, 9, 2. 

in exercitu Alexandri 1, 14, 3. 
25, 1. 2, 7. 8. 8, 9. 9, 1. 11,2. 
3, 11, 10. cl. 3, 19, 5. 5, 27, 5.

Thessaliscus Thebanus 2, 15, 2.
Thoas Mandrodori filius 6, 23, 2. 

27, 1.
Thraciae maxima pars a Philippo 

subacta 7, 9, 2. 3. cl. 2, 14, 5. 
ab Alexandro 1, 1, 5 ss. στρα
τηγός έπί Θράκης 1, 25, 2. 
τών Θρακών 4, 7, 2. 7, 12, 4. 
in exercitu Alexandri 1, 14, 3. 
28, 4. 2, 5, 1. 7, 8. 9, 3. 3, 12, 
4. 5. μαχιμώτατοι 2, 7, 5.

Thriambus Dionysi cognomen 6, 
28, 2.

Thymondas Mentoris filius 2, 2, 1. 
13, 2.

Tigris fluvius 3, 7, 4 s. 5, 5, 5. 
7, 2. 6, 19, 5. 28, 6. 7, 1, 1. 
7, 6. 7, 3.

Timandri τάξις 1, 22, 4.
Timolaus 1, 7, 1.
Tiryns Argolidis 5, 26, 5.
Tlepolemus Pythophanis filius εταί

ρος 3, 22, 1. 6, 27, 1.
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Tmolus mons .Lydiae 5, 1, 2. 
Tralles urbs Cariae 1, 18, 1. 23,6. 
Trapezus urbs Ponti 7, 13, 4.
Triballi gens Thracia 1, 1, 4. 2,2.

3, 3. 4, 6. 5, 26, 6. 7, 9, 2.
Triopium promontorium Cariae 2,5,7.
Tripolis Phoenices 2, 13, 2.
Troianum bellum 1, 11, 7.
Tylus insula 7, 20, 6.
Tyndareus 4, 8, 2.
Tyriaspes 4, 22, 5. 5, 20, 7. 6, 

15, 3.
Tyrrhenorum legati ad Alexandrum 

7, 15, 4.
Tyrus urbs Phoenicia 2, 15, 6 ss. 

4, 26, 6. rexAzemilcus 2, 15, 7.

u.
Uranus 7, 20, 1.
Uxii gens Asiae 3, 8, 5. 11, 5. 17, 

1. 7, 10, 5. 15, 1.

X.
Xanthus Lyciae fluvius et urbs 1, 

24, 4.
Xathri Indi 6, 15, 1.
Xenophantus Eugnosti pater 3, 5, 3.
Xenophon Grylli filius 1, 12, 3. 2, 

4, 3. 7, 8. 8, 11. 7, 13, 4.
Xerxes 3, 16, 4. 7, 17, 2. 3, 16, 

7. 7, 29, 2. 4, 11, 9. 7, 14, 5.

z.
Zadacarta Hyrcaniae 3, 23, 6. 25, 1.
Zarangaei 3, 25, 8. Zarangi 6, 17, 

3. cf. Dranges.
Zariaspa = Bactra 4, 1, 5. 7,·1. 

16, 6.
Zelea Mysiae 1, 12, 8. Ζίλΰται t, 

17, 2.

Berolini apud Weidmannos (I. Reimer)

Lipsiae typis J. B. Hinschfeld.
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