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PRAEMONITA.
C^uum Romanos scriptores satis multos habeamus qui cum 

tironibus legi possint, mirum est Graecorum, quorum monu
menta multo plura conservata sunt, nostra aetate perpaucos 
solutae quidem orationis scriptores idoneos existimari qui di
scentibus enarrentur, quum alii propter argumentum non sa
tis apti videantur, aliorum sermo minus probetur. Verum ita 
qui judicant quamquam habent quod sequantur, cavendum ta
men est ne nimis fastidiosi simus, praecipue ne eas delicias 
requiramus quibus nostrates fere scriptores legentes demul
cere instituunt. Nam qui maxime eas virtutes spectaverit 
quae veterum quasi propriae sunt et quibus superiorum se- 
culorum approbationem admirationemque meruerunt, is non 
paucos etiam solutae orationis libros Graecos idoneos agno
scet qui cum adolescentulis legantur. Horum in numerum 
vix erit qui dubitet quin referenda sit Arriani Anabasis. Ni
hil enim magis juvenilem aetatem allicere solet quam res 
praeclarae magno consilio a magnis viris ardore quodam amo
ris gestae. Omnium autem antiquitatis virorum nullus illu
strior est quam Alexander, patris magni filias major, natione 
Macedo, eruditione et studiis Atheniensis; adoptatae hujus 
patriae et gloriae et consiliorum heres, praeter laudem nul
lius rei avarus, sanguinis sui prodigus, nihil non audens, 
quod religioso quodam perpetuae felicitatis suae rerumque a 
se gerendarum praesagio ductus nihil non prospere succes
surum sibi persuaserat ; idem adolescentis aetate senex pru
dentia, etiam in temeraria audacia hostium moribus in ratio
nem versis consilii non expers; comitate et liberalitate atque 
disciplina et severitate suos devinciens, milites laborum pe
riculorumque societate, duces ingenii excellentia praestrin
gens, omnes suae alacritatis, sui ardoris, suae spei implens, 
adeo ut Alexandro duce neminem sibi resistere, nihil cursum 
suum morari posse arbitrarentur; hostium eo facilius victor quo 
magis mox pro invicto timeri coeptus est. Hujusmodi virtutibus 
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ornatus exigui populi, Macedonum, imperator potius quam 
rex seditionum igniculis in Graecia Thebarum incendio re
stinctis exercitu parvo, animis maximis populum latissime re
gnantem adortus non amnibus, non mari, non moenibus inhi
bitus ingentes barbarorum copias iterum iterumque prostra
vit, eversoque Persarum regno Cyri solio potitus Asiam Graeco 
regi parere coegit, ut disjecta immensi imperii membra novo 
rerum ordine componerentur. Sed his spoliis non contentus, 
Columbi studio agitatus alias aliasque terras Graecorum cul
tui atque commercio aperturus, devictis quae resisterent po
pulis usque ad Hyphasin penetravit et invitus revertens pri
mus Indo navigato Graecorum naves Erythraei maris littora 
legere jussit, quum ipse per Gedrosiae et Carmaniae deserta 
superatis difficultatibus quae humanarum virium modum ex
cedere videantur ad capita regna reverteretur, administra- 
tioni rerum et novis consiliis operam navaturus, nisi fato vi
sum fuisset perfunctum esse iis quae peragenda sortitus esset.

Tot tantaeque res ut cognitu jucundissimae sint necesse 
est, ita dubitari non potest quin omnium scriptorum qui eas 
posteris prodiderunt Arrianus longe sit praestantissimus. Ac 
primum quidem quamquam ipse quadringentis annis posterior 
fuit, optimo tamen consilio ex iis qui de Alexandri rebus scri
pserant, quorum plerique alius alio mendacior delectationem 
aucupantes miraculorum delicias captaverant, eos praecipue 
elegit quos sequeretur de quorum fide minime dubitare posse 
videretur, Aristobulum et Ptolemaeum. Nam uterque Alexan
drum comitatus fuerat; uterque Alexandro mortuo nulla adu
landi causa, nulla praemiorum spe scripserat; Ptolemaeus, 
insignis illius praetorum regumque seminarii sodalis, ipse dux 
et regis custos corporis, ipse postea Aegypti rex, ut rerum 
gestarum, ita consiliorum Alexandri particeps fuerat; eumque 
par est militares et civiles res scienter prudenterque enar
rasse atque regiae dignitatis memorem veritate nihil potius 
duxisse. Merito igitur hujus auctoritatem Arrianus ceteris 
anteposuit omnibus. Sed non minus circumspecte proxi
mum locum tribuit Aristobulo. Nam Aristobulus de picris
que rebus cum Ptolemaeo consentiebat; levia fere sunt de 
quibus dissensisse reperiantur, neque ex eo genere ut veri
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tatem ei curae non fuisse dicere liceat. Quumque diligenti 
studio res naturales, autiquitates, inores, alia quae militem 
minus curasse par est, scrutatus fuisse videatur, Ptolemaei 
narrationem ex Aristobuli libris egregio supplemento expleri 
potuisse manifestum est. Sed quum hi scriptores non pauca 
neglexissent quorum notitia Alexandri res gestas cognituris 
et utilis et jucunda fore videretur, merito Arrianus ne cete
ros quidem auctores spernendos esse ratus gravissima quae
que et fide dignissima ex iis delecta recepit, ea tamen cau
tione ut haec de Alexandro duntaxat ferri dicat, λέγεσαι (αό- 
vov). Veri dissimilia ubi commemorat, hoc fere tantum eo 
consilio fecit ut vel aliorum scriptorum auctoritate vel ratio
num momentis refutet.

Hac tam suspiciosa crisi vix dici potest quam egregie 
Arrianus de Alexandri rebus meritus sit. Quae quum ma
ture compluribus de causis poetica quadam fama posteris 
proditae fabularum involucris tectae essent, unus omnium ma
xime Arrianus eas simplicissima, sed hanc ipsam ob causam, 
nt fieri solet, fere neglecta ratione inita commentorum deli
ciis purgatas et e poesi exemptas historiae vindicavit. Ita
que quum Alexandro non contigerit ut suae virtutis Homerum 
praeconem inveniret, (nam uno fatum fuit genus humanum 
esse contentum) contigit ei ut rerum suarum pronunciatorem 
sincerum nancisceretur. Qui idem quum philosophus fuerit, ei 
disciplinae addictus qua nullam ego Alexandri rerum scri
ptori convenientiorem putaverim, neque in scholastica umbra 
delituisset, sed rebus civilibus militaribusque administrandis 
exercitatus esset, idoneus fuit qui tantas res justa ratione 
explicaret, quum praesertim ea animi moderatione fuerit ut 
nusquam ineptum aut vituperatorem aut admiratorem, sem- 
per aequum judicem ageret.

His virtutibus quum Arrianus conscquutus sit ut omnium 
qui Alexandri res gestas conscripserunt, quorum quidem volu
mina conservata sunt, facile princeps existimetur, mirum ac
cidit quod non saepius quam adhuc factum est in ludis litte
rariis lectitatum esse videas* Nam quod in elocutione non
nulla habet in quibus a germana Attica lingua recedat, quis 
ideo tironum usui parum aptum esse censeat? Nisi forte 
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etiam argenteae aetatis scriptores Romanos discipulis enar
rari vetabimus. Quum facile praeceptor non prorsus imperi
tus notare possit quae minus proba sint, quis dubitet ejus
modi scriptorem in ordinem scholasticum recipere? Quod 
quum dudum compluribus visum esset ipscque ante hos tres 
annos cum discipulis Gymnasii Joachimici Arriani Anabasin 
percurrerem, operae pretium me facturum esse sperabam, si, 
quum probabilia ejus exemplaria, quibus tirones uterentur, 
non exstarent, egoque eam me innumeris locis, maxime po
steriorum librorum, facili plerumque opera emendare posse 
viderem, sublatis quae removere possem mendis et meliore 
interpungendi ratione adhibita edidissem. Verum quum per 
biennium gravi morbo conflictarer, res procrastinanda fuit. 
Sed ut valetudine paulo commodiore uti coepi, itermissam ag
gressus et libros scriptoris emendavi et annotationem criticam 
subjeci: quam non una de causa addendam esse censui. 
Nam primum quum multis locis meis conjecturis scripturam 
emendassem vel emendandam putarem, facere non poteram 
quin legentes haec admonerem. Deinde nactus eram Schmiede- 
rianum exemplar cui J. G. Schnciderus et conjecturas non 
paucas, ex parte jam ad Xenophontis Anabasin propositas, 
adseripsit, et e grammaticis Arriani verba adhibentibus dis
crepantes scripturas adnotavit, et ex codice quem Schweig- 
baeuserus ex omnibus Parisinis solum dignum censuit qui 
conferretur quae ille in Ephemeridibus quae inscribuntur Ma- 
gazin encyclopedique Vol. 1. ann. 1803 p. 447 ss. publicaverat 
apposuit: ex quo codice non modo egregie complures locos 
emendare, sed etiam aliquot lacunas explere libuit. Has ego 
copias quum recipiendas esse arbitrarer, intellexi levi charta
rum dispendio etiam quae Gronovius de codicibus suis pro
didit proponi posse: in quo hac cautione, a nupero editore 
neglecta, versatus sum ut nihil referrem nisi quod Gronovius 
aperte commemorasset, ubi opus videretur ipsis ejus verbis 
usus. Praeterea quum Basileense exemplar contulissem, quod 
negotium nuper curiosa quadam incuria gestum est, ex hoc 
quoque eas quae notatu digniores essent scripturas comme
moravi. Facii interpretationem Latinam fere tantum adhibui 
ubi conjecturis auctorem circumspiciendum putarem. Cete
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rum tacitus sustuli ea menda quae sola recentiorum edito
rum incuria irrepserunt. Ita voces etiam a nupero editore 
neglectas restitui: τον ante αετόν 1, 20, 1. τε ante εσ&ήτος 4, 
9, 9. τούς ante τοξότας 5, 14, 1. ως post επεποί^το 5, 14, 2. 
μη ante άνεπιεικώς 7, 29, 1. ubi mendo deceptus Schneiderus 
επιεικώς, adseripsit, ut 4, 8, 5 ineptum illud ούκ ante ουδέ, 
eadem negligentia propagatum, deleturus erat. Jam Grono- 
vii operarum peccato exciderat του ante ’Λντιόχου 2, 6, 3.

Quum octava plagula typis exscribebatur, amicos visurus 
Berolinum venit Carolus Sintenis: qui quum diutius Arriano 
emendando operam navasset, rogatus a me ut secum affer
ret quidquid excogitasset, libenter sua mecum communicavit: 
quae tam multa et tam egregia fuerunt ut pauci de Arriano 
conjecturis emendando melius meriti esse Videantur. Ac 
partem eorum jam in censura Ephemeridibus litterariis Lip- 
siensibus Febr. 1833 p. 353 — 375 et Jun. ej. anni p. 1129 
—1144 publicata proposuit: quae censura quum per valetudi
nem litteras desperanti in manus non venisset, hic ego quae 
vir egregius occupavit congreganda duxi. Ac primum distin
ctionem ille iisdem fere locis quibus ego, partim tacitus, mu·» 
tavi emendavit: 1, 8, 3. 2, 7, 7. 8, 2. 21, 9. 3, 2, 2. 10, 3si 
14, 5. 26, 1.. 4, 4, 1. 25, 2. (simul ποιήσας pro ποιήσαντες 
scripturus) 5, 17, 1. 22, 2. 6, 13, 1. 20, 4. 30, 3. et jam in 
annotatione memoratus 7, 4, 5. Idem vidit quod ego dor
mitans neglexi 1, 4, 5 punctum post εγενετο tollendum esse. 
Conjecturas autem mihi praeripuit has: oi 1, 15, 2. αύτου 
1, 22, 1. οικείας 2, 17, 4« δίκη 3, 15, 2 (simul ηπερ legens). 
επιλεζαμένους 5, 2, 2. οικείαν 5, 26, 6. πλεων deleto δε 6, 13, 1. 
Alias cum aliis communes habet, καί τι καί 1, 20, 5. ενδΰς 
1, 25, 2. «πεχώρει 2, 21, 8. ως pro ώς 7, 26, 1 legitur in ve
teribus editionibus. Solus emendavit άπονοστηοαι 4, 27, 3 
et κεκόσμητο 6, 14, 4. quae jam in annotatione commemorata 
sunt. Idemque τε ante άπολομένων 1, 9, 4 et ante επανεληλυ&ότι 
3, 16, 1, ut vulgo legebatur, delendum censuit. Praeterea co
ram mihi ostendit complura eorum quae ego conjecissem sibi 
quoque in mentem venisse: υπερβάλει et διεκπεσεΐν 1, 1, 8. άπο- 
στείλας2, 1,2. βασιλέα2,2,1. [τό]3,8,3. ^'3,18,5. [άϊ] 3,27,4.υπέρ 
αυτής et υπέρ ταυτης 4, 28, 1,2. της στρατιάς τω καρτερωτάτω 5, 



vm PRAEMONITA.

15, 3. ουν 5, 15, 4. τούτο τό 6, 1, 5, ολίγον μέν τι 6, 14, 4. 
εξηλέγγοντο (vel ήλέγγοντο) 6, 29, 11. αυτόν τι 7, 20, 1. μέγε
θος τε Ί, 20, 2. Merito quoque ei offensioni fuit Αλέξανδρος 
5, 9, 1. quam ego offensionem emendata distinctione re
movi. Alia cum aliis communia protulit, veluti ένετόγγανε 
aut έπετύγγανε 2, 11, 4. δέ 2, 14, 6. οί λόγοι 4, 11, 7. 
εκείνη 5, 8, 1. Propria ei sunt distinctio emendata 5, 12, 
3. ubi tamen vereor ne και ταύτη legendum sit, καί uncis se
ptum 5, 20, 7. ct quae, partim recepta, jam in annotatione 
commemorare licuit επί 6, 3, 2. μεταλαβών 6, 30, 3. ημάς 7, 
9, 1. αυτός ότι 7, 14, 5. άποκρίνασ&αι 7, 26, 3. ubi ego dubi
taveram an Jonicum υποκρίνασ&αι intactum relinquerem. Nec 
repugnem quin quae pariter mihi in mentem venerant 1, 25, 6 
Αλεξάνδρου deleatur et 2, 12, 4 παρασκηνουσι legatur. Nec 
improbabilia videntur quae idem conjecit αυτω pro αυτών 4, 
16, 2. πάντη τά pro πάντα τά 17, 4 αυτών τε η pro αυτών 
η 4, 26, 5. δέ καταληψ&έντες pro έγκαταληφϋέντες 5, 24, 7· 
particulam 6, 4, 1 post τρίτη et 6, 27, 3 post ουτοι delen
dam esse. Minus probaverim βασιλικήν pro Περσικήν 3, 25, 
3 et ού πόρρω pro ουτοι 3, 7, 7. Retineo alia in quibus 
pgo mihi rem ita vel gessisse vel gesturus esse videor ut vi
rum amicissimum mihi assensurum esse sperem.
-i Jam duodecima plagula typis exscripta erat quum A, 
Meinekius J. Pflugkii schedas criticas mecum communicavit: 
quibus vir Graecae linguae scientissimus quum alios scripto
res permultos, tum Arriani libros emendavit. Atque partim 
easdem quas ego conjecturas proposuit: άνίεοαν 4, 29, 6. 
τοσούτος 6, 25, 5. et τά addendum esse 4, 7, 2. Sed quod 
idem 3, 12, 3 bis faciendum esse opinati sumus, fieri potest 
ut ambo erraverimus. Quod autem Pflugkius 2, 11, 4 conjicit: 
εστε μεν εν δμαλοΐς γωρίοις ή φυγή ετύχανεν, non dubito quin le
niorem Schneideri rationem amplexurus sit. Nec probaverim 
quod 6, 3, 3 τε ρώμη pro τ έρημία suadet. Articulus 2, 11, 
9 aute αυτή addendus sit necne explicabo in enarratione 
ad 1, 4, 5. Offensioni mihi quoque fuit δέ τε 1, 18, 2. Sed 
quum δέ γε minus aptum videretur, tutius visum est hoc loco, 
ut aliis compluribus, quibus non succurreret quod satis pro
babile esset, judicium sustinere. Deleam tamen potius τε 
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particulam quam cum Pflugkio άντικα&ιστάναι pro τι έχκα&ιστά- 
ναι emendem.

Ceterum quum conjecturas non omnes commemorandas 
duxerim, sed eas duntaxat quae vel certae vel non improba
biles essent, complures quae difficultatis alicujus admonerent, 
quorum sunt quae veris aliquanto praestantiores esse videan
tur, facile accidere potuit ut nonnullas immerito neglexe
rim. Alias commemorare non licuit quod eas sero cognovi, 
veluti Doerneri Κουριέως pro Θουριέως 2, 22, 2. et amici in 
emendandis plagulis oculos mentemque mihi commodantis av- 
τω pro αυτών 2, 22, 6. δείσαντας pro δείσαντες 4, 1, 5. et 
άχ&ομένους pro μαχομένους 4, 11, 1. Idem mihi usu venit in 
meis ipsius conjecturis non paucis, quarum nonnullas reci
piendas putaverim, veluti παρέτειναν pro παρέτεινον 2, 19, 2. 
ψιλούς pro χιλίους 4, 25, 6. Nec deerunt qui mirentur quod 
alia in suspicionem vocare dubitaverim, veluti sni ταΰττ] 2, 19, 
1. αύτου 2, 23, 4. άμφι εξήκοντα 3, 15, 2. χρήματα εκ 3, 19, 5. 
μόνον 3, 21, 3. όλιγοστοί 5, 20, 4. Βάκτρων 5, 27, 4. τω πο- 
ταμω Βουμώδω 6, 11, 5. Ώαττάλων 6, 17, 2. σο'ι> αυτω 4, 11, 8. 
καί ante ταυτα 4, 28, 4. κλέος 5, 26, 5. Sed de his aliisque 
multis in enarratione dicturus sum.

Quo saepius autem Arriani Anabasis conjecturarum ope 
emendanda fuit, eo facilius fieri poterit ut quibusdam in hoc 
genere modum qxcessisse videar. Sed idoneos aestimatores 
intellecturos spero a superstitiosa librorum reverentia me ab
horrentem temeraria levitate non esse grassatum. Nam 
etiam in iis locis ubi justo audacius egisse videar rationes non 
defuisse, interdum adeo monumentorum fidem suppetisse vi
debunt. Ita quod 6, 12, 2 pro ποταμών τε έν μέσω άδιαβά- 
των τότε δ’ έδόκουν είναι, edidi: ποταμών δέ έν μέσω αδιάβα
των της οϊκαδε όδου διειργόντων, id per se profecto temerarium 
videri possit. Sed qui meminerit toto hoc loco Arrianum 
Xenophontis verba Anab. 3, 1, 2 expressisse, is, opinor, 
confitebitur verba manifesto corrupta probabiliter a me emen
data esse. Probabilitatis autem rationem eo magis haben
dam duxi quod maxime tironum studiis consultum volui. 
Horum gratia etiam commata passim vel reliqui vel posui 
quae rectius abesse arbitrer.
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Hacc fere erant de quibus jam nunc admonendum esse 
putavi, explicatius de rationibus quas sequutus sum in enar
ratione dicturus. Ceterum quamquam non exiguam plagulis 
emendandis diligentiam adhibui, tamen, ex parte typothetae 
pertinacia, factum est ut aliquot menda remanserint libro ter
tio c. 9, 3 v. 5 μισθ-φόρων pro μισθοφόρων. 12, 2 v. 5 νών pro 
των. 15,1 v. 5 τώ pro των. 24, 4 v. 4 Ανόμας pro Όνόμας. quarto 
1, 2 v. 4 νωμαίων pro νομαίων. 5, 4 v. 2 Σπιταμένην pro Σπιταμέ- 
νης. 12, 3 v. 2 πώτοις pro πρώτοις. 17, 4 ν. 7 £κ pro «ς. quinto 
5, 2 ν. 5 Παμφυλων pro Παμφυλίων. sexto 8, 7 ν. 3 φαλαξ pro 
φάλα/ξ. 23, 5 ν. 3 όντας pro όντος. septimo 12, 3 ν. 2 άπηγ- 
γέΏχτο pro επηγγέλλετο. 14, 1 ν. 3 επίχνοντο pro εγίγνοντο. 21, 
4 ν. 6 αυτόν pro αυτόν. Eodem libro 2, 3 ν. 1 αλλ’ ante 
άποκρίνασϋαι excidit et 12, 7 ν. 8 inverso ordine lege αύτω 
προς &υμου. Deinde delendum est comma post ποταμόν 1, 2, 
3 v. 5 et punctum post Ασίας 1, 15, 4 v. 2. Idem colo per
mutandum 2, 8, 3 v. 2. 13, 5 v. 5. 20, 7 v. 2., ut colon pun
cto 2, 16, 7 v. 6. commate 2, 2, 1 v. 2. 3, 16, 2 v. 7. Sae
pius formarum vitio accentus et spiritus sunt elisi. Praete
rea Κρατέρου 1, 14, 2 v. 4. Κακπαδόκων 1, 16, 3 v. 3. 2, 4, 
2 v. 4. 3, 8, 5 v. 7. et 11, 7 v. 2. atque ’Ώρων pro Ωρών 6, 
28, 5 v. 1. notatum volui. In annotatis p. 24 v. 6 Vulca
nius pro Vulc. p. 82 v. 3 εν&ένδε pro έν&έν δέ. p. 91 v. 3 νο
μαίων pro νωμαίων. p. 138 v. 8 σπουδή pro σπουδω legendum 
est. In indice s. Anticles pro 3, 14, 3 scribe 4, 14, 3.

Restat ut quibus siglis usus sim adjiciam.
Λ est codex Florentinus optimus a Gronovio collatus.
B littera ceteros quattuor codices Florentinos significavi 

quorum scripturas Gronovius commemoravit, sed ita ut 
eos numeraverit, non distinxerit.

C est codex Parisinus de quo p. VI dixi.
P est codex Perusinus a Gronovio aliquot locis inspectus. 
S et V significant veterem codicem a Stephano et Vulca

nio adhibitum.
Ven. Bas. Vulc. Blanc. Gron. sunt editiones Venetiana, 

Basileensis, Vulcaniana, Blancardiana, Gronoviana.
Exscriptis virorum doctorum nominibus conjecturas eo

rum indicavi.
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nia murum. Pugna f^lix Macedonum. 23. Consilium Persarum de ab
eundo. Incendium Halicarnassi et direptio. Cariae princeps Ada placat 
Alexandrum et ab eo restituitur. 24. Macedonibus hiberna permissa apud 
conjuges;. Lyciam et Pamphyliam petit Alexander. 25. Alexandri Aeropi 
lilii insidiae Sisine capto detectae. Hirundinis omen. Alexander Aeropi 
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filius a Pannenione in custodiam datus. 26. Exercitus iter terrestre, re
gis per litus. Aspendi tributum equi. Sidae origo. 27. Aspendus ad 
condiciones redacta Phrygia petita. Telmissi status. 28. Selgae et 
Sagalassi urbium status. Pisidiam Alexander per victorias penetrat. 
29. Transit Alexander in Phrygiam. Paciscitur cum Celaenis. Tendit 
Gordium versus. Ejus regionis situs. Irrita Atheniensium legatio.

LIBER SECUNDUS.
1. Memnon Mytilenaeos vexat. Pharnabazus ejus successor, 2. Te- 

nedus a Persis recepta. Navalis Persarum clades. 3. Narratio prodi
gii ac fati quod Gordio contigit. Nodi solutio. 4. Cappadocia subacta. 
Alexander Ciliciam invadit Persis ex Tarso fugientibus; idemque ab con
vulsione restituitur. 5. Alexander per Tarsum transit ad Anchialum. In
scriptionis exemplum. Alexander Solos, montana Ciliciae, Tarsum, Magar- 
surn, Mallum transit et ordinat. 6. Darius Sochos progreditur Alexan
der Pylas et Myriandrum occupat. Mala Darii consilia. 7. Darius per 
Pylas ad Issum et Pinarum pergit. Bona consilia Alexandri et exhor
tatio. 8. Alexander recedit ad angustias unde venerat. Aciei forma. 
Persica acies ordinata. 9. Emendatio aciei Macedonicae. Prolusio pu
gnae. 10. Alexandri prudens et felix impetus. Graecorum a Persis mer- 
cede conductorum opportunum facinus. 11. Jidem repulsi. Persarum 
equitatus fuga Darii perculsus. Victoria Macedonum et currus Darii 
captus cum arcu et scuto et candy. Caedes cladesque Persarum etiam 
castris captis. 12. Alexandri cura in suos tum vivos tum occisos, reple
tis horum locis. Narrationum varietas in regiis feminis captis. 13. Fuga 
Darii ad Euphratem, Graecorum Tripolin. Res in Asia minore gestae. 
Alexander oppida Phoenices recipit. 14. Darii epistola, Alexandri re
sponsum, quo recensentur injuriae a Persis Philippo et Alexandro illatae; 
adduntur minae et venia ex consiliis Darii. 15. Legati Graeci ad eum ca
pti et quomodo excepti. Syriae urbes ad Tyrum usque deduntur. 16. Her
cules diversi, et eorum aetas. Tartessius Hercules idem qui Tyrius. Ge
ryones circa Ambraciam. Tyriorum prudentia Alexandro displicet. 17. Alex
ander consultat de Tyro etsi difficili, tamen expugnanda. 18. Somnium 
de occupanda Tyro. Agger ducitur e continente ad insulam. 19. Ag
ger et machinae incendio disjecta. 20. Classis Alexandri aucta. Ara
bia adquisita. Cleander cum supplementis Graecis. Tyri oppugnatio 
renovata per vires maritimas. 21. Via facta machinis, ut per naves muro 
admoverentur. Novus astus Tyriorum. 22. Excursio Tyriorum sine 
eventu propter Alexandri praesentiam. Tyriis e mari repulsis Alexan
der muros adgreditur. 23. Tyrus capitur praecipue impetu Alexandri. 
24. Ira Macedonum in Tyrios deque iis decreta Alexandri. Herculis ho
nor. 25. Litterae Darii liberales. Alexandri responsum magnanimum. 
26. Gazae resistentis oppugnatio incepta. 27. Alexandri vulnus spem 
auxit. Urbs mox capta.

LIBER TERTIUS.

1. Alexander ab Aegypti satrapa receptus Alexandriani condit. 
2. Omen Alexandriae. Felix nuntius ex insulis Asiae. 3. Iter ad Hammo
nem. 4. Locus, fons et sal apud Hammonem. Alexandri reditus Mem
phin. 5. Legationes ex Graecia. Formula Aegypti et Arabiae cum no
minibus praefectorum. Duces militiae in Aegypto. 6. Reditus in Syriam. 
Attici legati. Cura de Peloponneso et de tributis. Alexandri amici, sub 
Philippo exsules, promoti. Harpali casus. 7. Alexander progreditur ad 
Euphratem ac Tigrini. Lunae defectus. 8. Praecursores Darii fugati. 
Auxilia ejus et locus castrorum. 9. Agmina propinquant. Macedonum 
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consilium militare. Alloquutio Alexandri. 10. Nocturni proelii consilium 
rejectum. 11. Imperitia Darii. Ordo Persicae aciei et Macedonicae. 
12. Alexandri subsidiaria acies. 13. Occasio et principium proelii. Ba
ctrianorum virtus et curruum impetus; sed superant Macedones. 14. Da
rii fuga. Acris perruptio Persarum a dextro cornu. 15. Alexandri 
virtus et praesentia ubique felix. Idem Darium insequitur ad Arbela. 
Numerus caesorum. 16. Darii fuga in Mediam et cur? Alexander Ba
bylona venit. Susa recepta et in eis statuae Harmodii et Aristogitonis. 
Supplementa militiae et hinc mutatio ordinum. 17. Uxiorum arrogantia 
fracta. 18. Pylae Persidis defensae. Ariobarzanes et copiae ejus disje
ctae. Alexandri adventus in Persas, quorum regia incensa. 19. Alexan
dri transitus in Mediam et Darii fugientis consilia vana. Ab Ecbatanis 
quidam remissi. Hyrcania et Parthia petita. 20. Rhagae ubi sitae. 
Caspiae pylae transitae. 21. Darius a suis captus, quem Alexander per
sequitur. Darius quomodo habitus. Bessi successoris consilia. Darius a 
suis vulneratus moritur. 22. Darii finis et laudatio. 23. Iter triplex in 
Hyrcaniam ad urbem Zadracarta, Persis compluribus accedentibus. Alex
andri decretum de Graecis. 24. Alexandri progressus in Mardos et ju
dicium de legatis Graecis. 25. Alexandri ex Hyrcania transitus in Arios 
et Bactra. Bessi successio et scelus Satibarzanis. Profectio in Sati- 
barzanem. Barsaentae caedes. 26. Insidiae Philotae. Philotas et Par- 
menio interfecti. 27. Amyntae casus. Philotae equitatui duo praefecti 
dati. Adventus in Agriaspas. 28. Drangae et Gadrosi et Arachoti et 
vicini Indi subacti. Satibarzanis apud Arios mors Alexandria ad Cau
casum, cujus situs et proventus describitur. 29. Drapsaca, Aornus, Ba
ctra recepta. Oxus fluvius, ejus trajecti modus. Spes Bessi capiendi. 
30. Bessus captus Alexandro exhibitus, in Bactris occisus. Maracanda 
Sogdianae regia. Tanais duplex; prope eum mons captus.

LIBER QUARTUS.

l.Abiorum legati. Alexandria prope Tanaim condenda. Praesidia Ma
cedonum a Scythis occisa. 2. Septem urbes ab Alexandro et Cratero 
expugnatae. 3. Cyropolis expugnata. Urbibus septem domitis nova re
bellio, quam fovent Scythae. 4.Urbs condita. Alexandri irritatio ad Tanaim 
contra Scythas sacris vetantibus. Scythae caesi et ad humilitatem re
dacti. 5. Spitamenis varii conatus, etiam noxii Macedonibus. Caedes 
Macedonum. 6. Pharnuchis ignavia. Alexandri ultio de Scythis et pro
cessio ad fluvium Polytimetum. 7. Alexandri adventus in urbem Zari- 
aspa et decretum de Bessi nece. De ea Arriani judicium. 8. Impiae adu
lationes, quas intempestive repellit Clitus. Caedes Cliti quomodo pera
cta. 9. Singularia in Cliti caede. Anaxarchi turpis adulatio. 10. Ju
dicium de Callisthene. Complura indecenter dicta ab Anaxarcho. 11· Ana- 
xarchus a Callisthene refutatus. Egregia de honoribus divinis et hu
manis. Anaxarchus porro refutatus et Alexandro modestia commendata. 
12. Adorationis aulica fallacia. Osculum regium a Callisthene contem
ptum. 13 Pueri in aula Macedonica. Conjuratio amantium puerorum, 
sed emanans. Syra vates apud Alexandrum. 14. Hermolai exprobrans 
defensio et caedes. Discrepantia scriptorum. 15. Legati novi ex Scy
thia et Macedonum reditus. Pharasmanis amicitia. Alexander In
diam spectat. Portentum in castris ad Oxum. 16. Sogdiana subacta. 
Spitamenis audacia in Bactris. 17. Scythae a Cratero victi. Bactriano 
rum satrapes Amyntas. Ultimus Spitamenis conatus per Scythas, a qui 
bus decollatur. 18. Satrapae missi in aliquot provincias. Petra in Sog
dianis. 19. Petra illa capta ab militibus alatis et causa joci. Roxanes 
matrimonium idque laudatum. 20. Continentia Alexandri. Oxyartis trans
itus ad Alexandrum. 21. Paraetacae et Chorienis petra. Qua capta 
ipse Chorienes amicus Alexandri factus. Ejusdem benigna comitas.
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22. Bactra petita et in eis victoria Crateri. Transitus in Indiam. Vi
cinis Copheni et Indo dynastis imperia data. Astes et regio Peucelaotis 
infelix· 23. Complures gentes et urbes subactae. Vulnus Alexandri. 
24. Ptolemaei constantia adversus Indum ducem. Arigaeum oppidum 
captum et instauratum. Divisis copiis expeditio facta in accolas. 
25. Felicitas armorum Macedonicorum. Assaceni Guraeus amnis et 
Guraei accolae. 26 Massaga urbs oppugnatur varie. 27. Massaga urbs 
duce caeso expugnatur. Indorum caedes. Bazira et Ora urbes. 28. Ba- 
zira deserta et restituta. Aornus petra Peucelaotis urbs. Embolima 
vicina petrae oppugnatur 29. Opera militaria ad expugnandam petram. 
30. Infelix astus incolarum petrae expugnatae. Sisicottus Indus. Assa- 
cenorum gens. Alexandri iter ad Indum fluvium et prima elephanto
rum venatio.

LIBER QUINTUS.
1. Nysa urbs opus Dionysi. Legatio Nysaeorum ad Alexandrum. 

2. Indulgentia Alexandri ac libertas Nysae firmata. Senatores CCC. He
dera Indica et in sacrificio Liberi epuloque praesentia ejus. 3. Non 
omnia mentiti veteres. Taxilis facilitas in recipiendo Alexandro. Indus 
fluvius. 4. Fluvii per Indiam, de quorum spatio et narrationibus varia. 
Indi sine opibus, proceri, bellicosi. Persae veteres. 5. Promissio scri
pti de Indis. Tauri initium, progressus, falsum Caucasi nomen. Fluvii 
ex eo manantes. 6. Asiae divisio; magnitudo et situs Indiae Regio
nes dona fluviorum, eorum in India magnitudo prae Nilo et Asiaticis. 
7. Pontium varietas. Pontis repentini ratio apud Romanos. S. Taxila 
urbs. Taxiles et Abisares et Doxares dynastae. Navigia dissecta ad 
transvehendum. 9. Pori castra et circa Hydaspis ripam varii astus. 
10. Difficultas transeundi Hydaspem et ob eam caussam varii militum 
motus. 11. Rupes eminens et apposita insula monstrant transitum. 
12. Alexandri consilium trajiciendi in loco delecto et astus. 13. Trans
itus Macedonum, qui ignari in insulam venerant, ut bis aquam tran
sierint. 14. Varietas narrationum de transjtu et Pori filio. 15. Victo
ria de Pori filio et mox patris progressus contra Alexandrum 16. Or
dinatio aciei Macedonicae et principium pugnae. 17. Alexandri prudens 
captatio frangit Indos. Calamitas Pori in proelio, paucis Macedonibus 
occisis. 18. Pori et in proelio industria et in clade nobilitas. 19. Alex
andri moderatio in Porum captum. Urbes conditae. Bucephalae equi mors et 
laudatio. 20. Sacra et ludi ob victoriam. Glauganicae populus. Abisa
res. Turbae in Assacenis. Acesinis amnis natura et magnitudo. 21. Ace
sine trajecto progressus ad Hydraotem. Porus alter. 22. Ultra Hydra- 
otem Cathaei,· Oxydracae, Malli, Adraistae, quos Alexander aggreditur. 
Ad Sangala triplex curruum series colli circumdata. 23. Prima curruum 
series diffracta, mox et reliquae. Oppugnatio urbis et apparatus ad 
fugientes excipiendos. 24. Interclusi oppidani caeduntur. Oppidum ca·? 
ptum. Fuga ex urbibus Indorum. Sangala eversa. 25. Hyphasis amnis 
et regio apposita. Alexandri suasoria ad perseverandum in expeditione 
ab rebus feliciter gestis. 26. Idem suadetur a notitia Geographiae, la
borum laude, suoque exemplo. 27. Respondet Coenus veniam sermoni 
praestruens. Suasoria ad reditum ex variis locis. 28. Alexandri offensa 
et militum contumacia. Denique pronunciatus reditus. 29. Arae duo
decim. Pori regnum auctum. Urbs ad Acesinem condita. Abisaris 
amicitia. Nicaea et Bucephala urbes refectae.

LIBER SEXTUS. \
1. Apparatus navigationis ad Oceanum. 2. Coeni mors. Pori re

gnum auctum. Sopithae regia. Classis in Hydaspe, Nearcho praefecto, 
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Onesicrito navis Alexandri gubernatore. 3. Sacra etiam fluviis facta. In
solita res Indis ob clamores et turbam navium. 4. Alexander Hyda
spis et Acesinis confluentes transit in Mallos et Oxydracas. 5. Post 
stragem naufragio similem duces huc illuc mittit ad arctandos hostes. 
6. Loca arida Mallis praetenta, quorum repente prima urbs expugnata. 
Eversa et alia oppida. 7. Eversum oppidum Brachmanum. 8. Varia 
Mallorum, etiam maximae urbis vastatio et pugna ad flumen Hydraotem. 
9. Expugnatio munitissimae urbis, cujus arcis murum solus Alexander 
et primus conscendit, unde se in arcem dejicit. 10. Alexander in arce 
hostium uno ex tribus ipsum comitantibus occiso vulneratur. Inopia 
Macedonum in juvando rege. 11. Alexander deficit ex copia missi san
guinis. Historiae fides de loco ubi fuit vulneratus, item de proelio ad 
Arbela. Similia de aliis historiae partibus. 12. Macedonum dolor ob 
regis vulnus. 13. Post desperationem revectus rex in castra movit va
rios per gaudia gestus. Sparsio florum in regem, qui tamen arguitur 
temere subiens pericula. Solatium regis ex Boeoto. 14. Deditio Mal
lorum et Oxydracarum. Hydaspes, Hydriaotes, Hyphasis fluvii per Ace
sinem in Indum fluunt 15. Abastani gens et Xathri et Ossadii. Para- 
pamisadis et Indi ripae proximis Oxyartes praefectus. Sogdorum regia. 
Musicanos rex. 16. Oxycanus princeps captus, Sambus deditus Alexan
dro. 17. Musicanus in crucem actus. Pattala perfide oblata Alexandro. 
18. In Pattalis castellum, portus et navalia. Infausta ad Indi ostium na
vigatio Alexandri. Latitudo maxima fluvii Indi. 19. Aestus Oceani. 
Cilluta insula. Navigatio in Oceanum et ibi sacrificia. 20. Pattalorum 
latitudo inter duo Indi ostia. Varia Alexandri navigatio ad explorandum 
Oceanum. Putei effossi. 21. Etesiae australes. Alexander ad Arabium 
fluvium proficiscitur. Arabitarum fuga in paludes. Oritae, qui imbel
les penitus subacti. Rambacia eorum maximus pagus. 22. Satrapes 
Apollophanes. Gadrosi vicini Oritis. Gadrosiae arbores. 23. Regio sicca, 
quam transit Alexander. Tuguria piscatorum ex conchis et spinis pi
scium. Fames in itinere. 24. Pura, Gadrosiae regia. Semiramis et 
Cyrus in India. Periculosum et difficile iter. 25. Varii militum interi
tus, Imbres. Torrentis vehementia. 26. Alexandri continentia ad exem
plum. Idem recuperat viam ad Gadrosiae regiam. 27. Philippus In
diae satrapes occisus. Alexander in Carmaniam venit. Ejus severitas 
in maculosos praefectos. 28. Num Alexander in Carmania Bacchi instar 
se gesserit? Peucestae honor. Custodes corporis. Nearchi adventus. Pro
missio scripti de Indicis. Hephaestion ex Carmania jussus ducere in 
Persidem. 29. Phrasaortae mors. Orxines et Atropates cum rebellibus 
veniunt ad Alexandrum petentem Pasargadas et Cyri sepulcrum. Descri
ptio sepulcri Cyri et quomodo violatum. Magorum in tormentis firmi
tudo. 30. Orxinis supplicium.

LIBER SEPTIMUS.

1. Gymnosophistarum sermones cum rege. 2. Diogenis cum eo
dem colloquium. Dandamis sapientum primarius. Calanus socios dese
rit. 3. Ejusdem moriendi propositum et voluntas. Vivi ejus crematio. 
4. Abulitae et aliorum praefectorum in provinciis violentia. Alexandri 
propensio ad supplicia. Ejus et ducum nuptiae. 5. Debita militum a 
rege exsoluta et dona data. 6. Epigoni adolescentes. Mala opinio de 
rege quasi eum pertaeduisset Macedonum, Persica placerent. Nomina 
Asiaticorum equitatui Macedonico immistorum. 7. Eulaeus et Tigris fos
sa juncti. Tigris humilior Euphrate, nec terram irrigans, unde copiosa 
aqua, quae cataractis impedita. 8. Opis urbs. Alexander dimittit senes 
et mutilatos. Quod secus interpretans miles irritat regem ad saevien
dum. 9. Exprobratio Alexandri beneficiorum patris Philippi. Recensio 
meritorum Alexandri parce viventis. 10. Communis vita Alexandri cum 
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militibus, eornmque ex illo honor, sed Ingratorum. 11. Tristis pero
ratio, cui addicti honores in Persas. Unde moeror Macedonum. Calli- 
nis felix ad reconciliandum sermo. Oscula, epulae, sacrificium et vota. 
12. Suavitas dimissionis militum sub Cratero et Polysperchonte. Evo
catur Antipater. Olympiadis et Antipatri rixae. 13. Hephaestio Eumeni 
reconciliatus. Equi Nysaei. De Amazonibus Alexandro ab Atropate 
adductis. Sententia Arriani de iis. 14. Puerorum in stadio agon. He
phaestionis morbus et mors. Alexandri luctus varie scriptus. Epidau
riorum legatio dimissa cum donario Aesculapii. Honores Hephaestionis. 
15. Cossaei per hiemem subacti. Legationes undique missae ad Alex
andrum. Num ab Romanis? 16. Caspii maris notitia urget Alexandrum. 
Chaldaeorum monitum de ingressu Babylonis. 17. De hoc suspicio ex 
Beli templo. Belus dives. Invia ratio vitandi fati. 18. Supplicia sae
va in satrapas. Memoranda praedictio ex extis. Pithagoras haruspex 
certus. Exitus vaticinii Calani. 19. Legati graeci beniejne auditi et spo
lia Xerxis reddita. Classis parata ad Arabiam invadendam. 20. Coe
lum et Bacchus Arabum dii. Arabiae et duarum circa insularum Icari et 
Tyli situs et status. Arabia explorata circumnavigando. 21. Pallacopas 
alveus ex Euphrate. Pallacopae et circa eum Euphratis descriptio, in- 
que iis cura Alexandri. 22. Sepulcra regum Assyriae in lacubus. Omen 
potentiae Seleuco et mortis Alexandri. 23. Supplementa, item legati ex 
Graecia cum coronis. Favor in Peucestam et Persas. Responsa ab 
Hammone de Hephaestionis cultu. Hephaestionis heroum in Aegypto. 
Epistola Alexandri ad Cleomenem vituperata. 24. Solium regium aliquis 
occupat. Comessatio apud Medium. 25. Diurnorum regiorum fragmen
tum. Progressus morbi, donec vox defecit. 26. Militum postremus ad- 
spectus. Serapidis oraculum. 27. Varietates rumorum de morte Alex
andri. 28. Quo tempore Alexander mortem obierit. Laudatio ex vi
tiorum extenuatione. 29. Defensio ejus in patre Jove, veste Persica, Per
sis inter Macedonas relatis, epulis/ 30. Finitur laudatio cum conclu
sione historiae.



ΑΡΡΙΑΝΟΤ
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΑΑΕΣΑΝΑΡΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΒ.ΤΟΝ.

[ΠΡΟ Ο I Μ I Ο Ν]

ΓΤτολίΗαιος ό Λαγού και Αριστόβουλος ό Αριστοβούλου δσα μέν ι 
ταυτά άμφω περί Αλεξάνδρου του Φιλίππου ξυνέγραψαν, ταυτα 
έγω ώς πάντη άληϋη αναγράφω, οσα δέ ου ταυτά, τούτων τά πι
στότερα έμοί φαινόμενα καί άμα άξιαφηγητότερα έπιλεξάμενος. άλ- χ 
λοι μεν δη άλλα υπέρ Αλεξάνδρου ανέγραψαν, ουδ' έ'στιν υπέρ 
δτου πλείονες η άξυμφωνότεροι ές άλληλους· άλλ’ έμοί Πτολεμαίος 
τε καί Αριστόβουλος πιστότεροι έδοξαν ές την άφηγησιν, δ μέν ότι 
συνεστράτευσε βασιλεϊ Αλεξάνδρω, 'Αριστόβουλος’ Πτολεμαίος δέ 
προς τω ξυστρατευσαι ότι καί αυτω βασιλεϊ οντί αισχρότερον η τω 
άλλω ψευσασ&αι ην άμφω δέ, ότι τετελευτηκότος ηδη Αλεξάνδρου 
ξυγγράφουσιν αυτοϊς η τε ανάγκη καί δ μισ&ος του άλλως τι η ως 
συνηνέγϋη ξυγγράψαι άπην. έ'στι δέ ά καί προς άλλων ξυγγεγραμ- 3 
μένα, δτι καί αυτά άξιαφηγητά τέ μοι έ’δοξε καί ου πάντη άπιστα, 
ως λεγάμενα μόνον υπέρ Αλεξάνδρου ανέγραψα, δ'στις δέ Ψαυμάσε- 
ται άν&' δτου έπΐ τοσουτοις συγγραφευσι καί έμοί έπί νουν ήλ&εν 
ηδε η συγγραφή, τά τε εκείνων παντα τις άναλεξάμενος καί τοϊσδε 
τοϊς ημετέροις έντυχων ουτω ϋαυμαξέτω.

λέγεται δη Φίλιππον τελεντησαι επί άργοντος Πυΰοδημου ’Α&ή- J, 
νησί- παραλαβόντα δέ την βασιλείαν Αλέξανδρον, παΐδα όντα Φι
λίππου, ές Πελοπόννησον παρελάειν είναι δέ τότε άμφι τά είκοσιν

^Αρριανον άναβάσιως ΛΙεΐάνδρου βιβίίον πρώτον A et plerique Gr. 
Λρριανου περί'Αλεξάνδρου άναβάσεως βιβλΐον πρώτον Ven. Αρόιανοΰ Αλε- 
ξάιδρου άναβάσεως Ιστοριών βιβλίον πρώτον Bas. Λρριανοΰ ιστοριών άνα- 
βάσεως Αλεξάνδρου βιβλίον πρώτον Vulc. — προοίμιον omittunt Gr. CC. 
omnes. || 1, 3. αναγράφω pro αναγράφω A „et plures et meliores” Gr. 
4. επιλεξάμενος. άπολεξάμενοο A aliique Gr. alii άναλεξάμενος. || 2, 8. δτε 
ante αυτοίς deletum cum Schmiedero. || 3,1. εστι δέ ά. ’έστιν ά Λ. 2.εδοξε 
pro έδοξαν Gr. omnes. 4. τοσοΰιοις pro τοσοΊσδε Α.

C. 1. §. 1. δη Φίλιππον Α. δέ Φίλιππος μέν ceteri.
Α



2 ΑΛΕ-ΛΝΛΡΟΤ

2 ετη 'Αλέξανδρον. ένταυϋα ξυναγαγύντα τους “Ελληνας δσοι εντός 
Πελοπόννησου ήσαν αιτεΐν παρ' αυτών την ηγεμονίαν της έπί τους 
ΤΙέρσας στρατιάς, ηντινα Φιλίππω ηδη εδοσαν καί αίτησαντα λα- 
βεϊν παρ έκαστων πλην Λακεδαιμονίων ■ Λακεδαιμονίους δέ άποκρί- 
νασ&αι μη είναι σηισι πάτριον άκολουϋεϊν άλλοις, αλλ αυτούς 

3 άλλων έξηγεϊσ&αι. νεωτερίσαι δέ άττα καί των Αθηναίων την πά
λιν αλλά Αθηναίους γε τη πρώτη έερόδω του Αλεξάνδρου έκπλα- 
γέντας καί πλείονα ετι των Φιλίππω δοϋέντων 'Λλεξάνδρερ εις τι
μήν ξυγχωρησαι. έπανελ&υντα δέ ές Μακεδονίαν έν παρασκευή 
είναι του ές την Ασίαν στολου.

4 Αμα δέ τω ηρι έλαυνειν επί Θράκης, ές Τριβαλλους καί Ίλλυ- 
ριοΰς, ότι τε νεωτερίζειν έπύΰετο Ίλλυριούς τε καί Τριβαλλους, καί 
aua ομόρους όντας ου·/, έδοκει υπολείπεσίλαι οτι μη παντη ταπεινω- 

5 τέντας ούτω μακράν από της οικείας στελλομενον. δρμη&έντα δη 
έξ 'Λμτριπόλεως έμβαλεϊν ές Θράκην την των αυτονόμων καλούμε
νων Θρακών, Φιλίππους πόλιν έν αριστερά εχοντα καί τον 'Όρβη- 
λον τδ ορος. διαβάς δέ τον Νέσσον ποταμόν λέγουσιν ότι δεκα- 

6 ταϊος άράκετο επί τδ όρος τον Λιμόν, καί ένταυϋα άπηντων αυτώ 
κατά τά στενά της άνόδου της έπί τδ όρος των τε έμπυρων πολλοί 
ώπλισμένοι καί οι Θράκες οι αυτονομοι, παρασκευασμένοι εϊργειν του 
πρόσω κατειληιρότες την άκραν του Λιμού τον στόλον, παρ ον ήν 

7 τω στρατευματι η πάροδος, ξυναγαγόντες δέ άμαξας καί προβα- 
λόμενοι προ ση,ών άμα μέν γάραχι έχρώντο ταϊς αμάξαις εις τδ 
άπομάχεσϋαι απ' αυτών, ει βιάζοιντο" άμα δε έν νώ εί/ον έπαηιέ- 
ται ανιοΐισιν η άποτομωτατον του ορούς έπί την φαλαγγα τών Μα- 
κεδόνων τας άμαξας, γνώμην δέ πεποίηντο ότι όσω πυκνότερα τη 
εράλάγγι καταηερομεναι συμμίξουσιν αι άμαξαι, τοσωδε μάλλον τι 
διασκεδασουσιν αυτήν βία έμπεσουσαι.

8 Αλεξάνδρω δέ βουλή γίγνεται όπως άσεραλέστατα υπερβολή τδ 
όρος' καί έπειδη έδόκει διακινδυνευτέα, ου γάρ είναι άλλη την πάρο
δον, παραγγέλλει τοΐς όπλίταις, οπότε καταερέροιντο κατά του όρ- 
■θίου αί άμαξαι, όσοις μέν όδος πλατεία ούσα παρέγοι λυσαι την 
ταξιν, τούτους δέ διαγωρησαι, ώς δι' αυτών έμπεσεϊν τας άμαξας' 

9 όσοι δέ περυκαταλαμβανοιντο, ξυννευσαντας, τους δέ καί πεσόντας 
ές γην συγχλεϊσαι ές ακριβές τας ασπίδας, του κατ’ αυτών ερερομέ- 
νας τάς άμαξας καί τη ρύμη κατά τδ είκδς υπερπηδώσας άβλαβώς 
έπελ&ειν. καί ουτω ξυνέβη όπως παρηνεσέ τε Αλέξανδρος καί εϊκασεν. 

ίο οί μεν γαρ διέσγον την εράλαγγα, αί δέ υπέρ τών ασπίδων έπικυ- 
λιοΟεϊσαι ολίγα έβλαψαν' άπέϋανε δέ ούδείς υπδ ταϊς άμάξαις.

2, 3. στραιι~ς. ατρατεΐος Schmiederus. 3. ιδοσαν. εδΐδοσαν A. j| 3, 2. εφόδορ 
τοϋ pro ίφόδω τη Α. || 4, 1. ίς. fortasse και ες. 2. ότι sine τε Α. 4. οΰιω 
omittit Α. || 5, 3. Φιλίππους πόλιν nonnulli Gr. cum vett. edd. Φιλιπσού- 
πολιν BBV. 4. Μσσον pro Νέον Palmer. Exercitt. p. 234. Moov BBV. || 
6, 2. εμπίρων. εγχωρίων Gronovius. fortasse ομόρων vel όρεϊων. 4. ιδν 
οτόλον post πρόσω posuit J. G. Schneiderus. παρ’ ο*, παρ1 ην par ami
corum. || 7, 5. πυκνότερα, πυκνότερα V. πρανοτέρα BB. πλαγιοτερα P. || 
8, 1. υπερβάλη. fortasse υπερβαλεϊ. 5. εμπεσεϊν. έκπεσεϊν Schneiderus. for
tasse διεκπεσεϊν. || 9, 3. υπερπηδώσας. νπερπηδησώσος Β. || 10, 2. υπδ ταϊς 
pro επί ταϊς V et Gr. omnes.



ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 1, 2. 3

εν&α δή οι Μακεδόνες ΰαρσήσαντες, οτι αβλαβείς αΰτοις, ας μά
λιστα έδεδίεσαν, αί άμαξαι έγένοντο, συν βοή ές τους Θράκας ένέ- 
βαλον. Αλέξανδρος δέ τους τοξυτας μεν άπο του δεξιού κέρως προιι 
της άλλης φάλαγγος, οτι ταΰτη εΰπορώτερα ήν, έλϋεΐν έκέλευσε καί 
έκτοξειπιν ές τους Θράκας δπη προσηέροιντο· αυτός δέ άναλα- 
βών τδ άγημα καί τους ΰπασπιστάς καί τους Αγριάνας κατα το 
ευωνυμον ήγεν. ένθα δη οί τοξόται βάλλοντες τους προεκ&έοντας ιζ 
των Θρακών άνέστελλον καί η ηάλαγξ προσμίξασα ου χαλεπώς 
έξέωσεν έκ της χωράς άνϋρωπους ψιλούς καί κακώς ώπλισμένους 
βαρβάρους, ώστε Αλέξανδρον άπδ του ευωνυμον έπαγοντα οΰκέτι 
έδέξαντο, άλλα ρίψαντες ώς έκάστοις προΰχωρει τα όπλα κατα του 
ορούς έ'η,υγον. καί άπέ&ανον μεν αυτών ές χιλίους καί πεντακο-ιζ 
σίους, ζώντες δέ άνδρες μέν ολίγοι έληφ·&ησαν δώ ώκυτητα καί της 
χώρας εμπειρίαν, γυναίκες δέ δσαι ξυνείποντο αΰτοις έάλωσαν πά- 
σαι, καί τά παιδαρια καί η λεία πασα έάλω.

Αλέξανδρος δέ την μέν λείαν οπίσω άπέπεμψεν ές τας πόλεις τάς2. 
έπί ϋαλάσση, Αυσανία καί Φιλώτα παραδους διατίΌεσ&αι' αυτός δέ 
το άκρον ΰπερβαλών προήει διά του Αίμου ές Τριβαλλους, καί 
άιρικνεϊται έπί τον Αυγινον ποταμόν απέχει δέ ουτος από του 
"Ιστρου ώς έπί τον Αίμον ιόντι στα&μους. τρεις. Συρμός δέ δ των 2 
Τριβαλλών βασιλεύς, έκ πολλοΰ πυνθανομενος του Αλέξανδρου τον 
στόλον, γυναίκας μέν καί παίδας των Τριβαλλών προϋπεμψεν έπί 
τυν "Ιατρόν, διαβαίνειν κελευσας τον ποταμον ές νήσον τινα τών έν 
τώ"Ιατρω· Πευκη όνομα τη νησω έστίν. ές ταΰτην δέ την νήσον 3 
καί οί Θράκες οί πρόσχωροι τοίς Τριβαλλοΐς προσάγοντος Αλεξάν
δρου συμπεςρευγότες ήσαν καί αυτός δ Συρμός ές ταΰτην ξυμπεφευ- 
γει ξυν τοίς άμφ* αυτόν· το δέ πολύ πλή&ος τών Τριβαλλών ε,ηυ- 
γεν οπίσω έπί τον ποταμόν, έ'ν&ενπερ τη προτεραία ώρμή&η Αλέ
ξανδρος. ν

Ώς δέ έ'μαΟεν αυτών την δρμήν, καί αυτός υποστρέψας τδ έ'μ- 4 
παλιν έπί τους Τριβαλλους ήγε, καί καταλαμβανει καταστρατοπε- 
δεΰοντας ήδη. καί οί μέν, καταληη&έντες προς τω νάπει τω παρά 
τον ποταμόν παρετάσσοντο· Αλέξανδρος δέ καί αυτός τήν μέν ηά- 
λαγγα ές βα&ος έκτάξας έπήγε, τους δέ τοξάτας καί τους σφενδο- 
νήτας προεκΰέοντας έκέλευσεν έκτοξεόειν τε καί σηενδονάν ές τους 
βαρβάρους, εϊ πως προκαλέσαιτο αΰτους ές τα ηιιλα έκ του τάπους. 
οί δέ ώς έντδς βέλους έγένοντο, παιόμενοι έξέ&εον έπί τους τοξό- $ 
τας, όπως ές χεΐρας ξυμμίξειαν γυμνοΐς ούσι τοίς τοξόταις. Αλέ
ξανδρος δέ ώς προήγαγεν αΰτους έκ τής νάπης έξω, Φιλώταν μέν 
άναλαβόντα τους έκ τής άναΦεν Μακεδονίας ιππέας προαέταξεν έμ- 
βάλλειν κατά τδ κέρας τδ δεξιόν, ήπερ μάλιστα προΰκεχωρήκεσαν

4. ίς τονς pro έπί. τους V, et Gr. cc. || 1'2, 3. ψιλονς. υψηλούς Gr. nonnulli.
4. άηδ του. εκτοΰΑ. 5. προύχώρει. προσχωρεί A et alii, alii προχωρεί, alii προε~ 
χώρει.

C.2. §. 1, 4. Λύγινον etiam Gr. cc. unus tamen Λύγιον. || 3,3. εκ πολ
λοί) post Λλεζάεδρον abjectum est cum A. ήσαν· λύαι vulgo distinguunt. 
5. ές νησόν τινα των εν τω’Ίστρω ante εν&ενπερ deleta sunt cum A. || 4,3. κα- 
ταληφ&έντες pro καταλεαρίλέντες Vulcanius et c. quidam Venet. κατειληφότες C.

A 2



ΛΛΕΞΛΝΛΡΟΤi

εν τή έκδρομή· ^Ήρακλείδην δέ καί Σώπολιν τους έκ Βοττιαίας τε 
6 καί Ήμφιπόλεως ιππέας κατά τδ ευώκυμον κέρας έπάγειν έταζε, την 

δέ φάλαγγα των πεζών καί την άλλην ίππον προ της φαλαγγος πα- 
ρατείνας κατά μέσους έπηγε. καί εστε μέν άκροβολισμός παρ" εκα- 
τέρων ήν οι Τριβαλλοί ου μεϊον είχον ώς δέ ή τε μάλαγζ πυκνή ένέ- 
βαλλεν ές αντους έρρωμένως καί οί Ιππείς ουκ άκοντισμώ έτι, άλλ" αύ- 
τοΐς ώίλοΰντες τοϊς 'ίπποις άλλη καί άλλη προσέπιπτον, τότε δη έτρά- 

7 πησαν διά του νάπους ές τον ποταμόν, καί άποϋνήσκουσι μέν τρισ- 
χίλιοι έν τη μυγη, ζώντες δέ ολίγοι καί τούτων έλήφ&ησαν, ότι υλη 
τε δασεία προ του ποταμού ήν καί νυζ έπιγενομένη την ακρίβειαν 
της διωζεως άφείλετο τους Μακεδυνας. αυτών δέ των .Μακεδονίαν 
τελευτήσαι λέγει Πτολεμαίος ιππέας μέν ενδεκα, πεζούς δέ άμφί τους 
τεσσαράκοντα.

3. έ4πδ δέ της μάχης τριταιος άφικνειται Πλέζανδρος έπί τον πο
ταμόν τον "Ύστρον, ποταμών των κατά την Ευρώπην μέγιστον όντα 
καί πλείστην γην έπερχόμενον καί έ’&νη μαχιμώτατα άπείργοντα, 

2 τά μέν πολλά Κελτικά, ό&εν γε καί αί πηγαί αϋτώ άνίσχουσιν, ών 
τελευταίους Κουάδους καί Μαρκομάνους· έπί δέ Σαυροματών μοί
ραν, Ίαζυγας· έπί δέ Γέτας τους άπαϋανατίζοντας· έπί δέ Σαυρομά- 
τας τους πολλούς· έπί δέ Σκΰ&ας εστε έπί τάς έκβολάς, 'ίνα έκδιδοι 

3 κατα πέντε στόματα ές τον Έυζεινον ποντον. ένταυ&α καταλαμ
βάνει αυτω ήκουσας ναυς μακράς έκ Βυζαντίου διά του πόντου του 
Εύζείνου κατά τόν ποταμον. ταΰτας έμπλήσας τοζοτών τε καί οπλι
τών τη νήσω έπ&πλει 'ίνα οί Τριβαλλοί τε καί οί Θράκες συμπε- 

Αμευγότες ήσαν, καί έπειράτο βιαζεσ&αι την άποβασιν. οί δέ βάρ
βαροι άπήντων έπί τον ποταμον οποί αϊ νηες προσπίπτοιεν αί δέ 
όλίγαι τε ήσαν καί ή στρατιά οϋ πολλή έπ αυτών, καί της νήσου 
τά πολλά απότομα ές προσβολήν, καί τό ρεύμα του ποταμού τό 
παρ αυτήν, οίω δη ές στενόν συγκεκλεισμένον, όζυ καί άποοον προσ- 
φέρεσ&αι.

$ "Εν&α δη Αλέξανδρος άπαγαγών τάς ναυς εγνω διαβαίνειν τόν 
Μστρον έπί τους Γέτας τους πέραν του Τστρου ωκισμένους, ότι τε 
συνειλεγμένους έωρα πολλούς έπί τη όχέέη του Τστρου, ώς εϊρζοντας, εί 
διαβαίνοι (ήσαν γαρ ιππείς μέν ές τετρακισχιλίους, πεζοί δέ πλείους 
των μυρίων) καί άμα πό&ος ρλαβεν αυτόν έπ έκεϊνα του Τστρου 

6 έλ&εΐν. των μέν δη νεών έπέβη αυτός· τάς δέ διφ&έρας ύφ3 αίς 
έσκήνουν της κάρφης πληρώσας καί όσα μονόζυλα πλοία έκ της 
χώρας ξυναγαγών (ήν δέ καί τούτων ευπορία πολλή, ότι τοΰτοις 
χρώνται οί προσοικοι τω Ίστρω έφ αλιεία τε τη έκ του ^Ίστρου 
καί είποτε παρ άλληλους άνά τόν ποταμόν στέλλοιντο καί ληστεΰ- 
οντες άπ αυτών οί πολλοΓ) ταυτα ώς πλεϊστα ζυναγαγιόν διεβί- 
βαζεν έττ αυτών τής στρατιάς όσους δυνατόν ήν έν τω τοιώδε τοόπω. 
καί γίγνονται οί διαβάντες άμα Άλεζάνδρω ιππείς μέν ές χιλίους καί 
πεντακοσίους, πεζοί δέ ές τετρακισχιλίους.

4. Λιέβαλον δέ τής νυκτός ή λήϊον ήν σίτου βα&ύ· καί ταΰττ]

_ C. 3., §. 2t4. εστε επί pro εστε Α. || 4, 2. οποί pro οπη ΑΒΒ. || 6,1. ί/φ 
αίς pro έφ αίς Gr, omnes, ληστενοντες· εληστευοντο Α. 



ΑΝΑΒΛΣΙΣ 1,4. 5. 5

μάλλον τι έλαϋον προσσχόντες τή όχθη. mo δέ την έω Αλέξανδρος 
διά του λήί'ου ήγε, παραγγείλας τοΐς πεζοϊς πλαγίαις ταϊς σαρίσ- 
οαις έπικλίνοντας τον σίτον ουτω προάγειν ές τα ουκ έργασιμα. οΐ 2 
Je ιππείς έ'στε μέν διά του λήί'ου προήει η φάλαγξ έφείποντο· ώς 
δέ έκ των έργασίμων έξήλασαν, την μέν ίππον έπί το δεξιόν χέρας 
αυτός Αλέξανδρος παρήγαγε, την φάλαγγα δέ έν πλαισίω Νικάνορα 
άγειν έκέλευσεν. καί οΐ Γέται ουδέ την πρώτην εμβολήν των ΐπ- 3 
πέων έδέξαντο· παράδοξος μέν γάρ αυτοϊς ή τολμά έφάνη του Αλέ
ξανδρου, ότι ευμαρώς ουτω τον μέγιστον των ποταμών διεβεβηκει έν 
μια νυκτί τον Ίστρον ου γεφυρώσας τον πόρον, φοβέρα δέ καί της 
φάλαγγας ή ξΰγκλεισις, βίαια δέ η τών ιππέων έμβολή. καί τά μέν σ 
πρώτα ές την πολιν καταφεύγουσιν, ή δη άπεΐχεν αυτοϊς όσον πα
ρασάγγην του Αστρου · ώς δέ έπάγοντα είδον σπουδή Αλέξανδρον 
τήν μέν φάλαγγα παρά τον ποταμόν, ώς μη κυκλωϋεϊέν πη οι πε
ζοί ένεδρευσάντων τών Γετών, τους ιππέας δε κατα μέτωπον, λεί- 
πουσιν αύ καί τήν πόλιν οΐ Γέται κακώς τετειχισμένην, άναλαβυν- 
τες τών παιδαρίων καί τών γυναικών έπί τους ίππους (ίσα φέρειν 
οΐ ίπποι ήδυναντο · ήν δέ αυτοϊς ή ορμή ώς πορρωτατω άπο του 
ποταμού ές τά έρημα. Αλέξανδρος δέ τήν τε πολιν λαμβάνει καί s 
τήν λείαν πάσαν όσην οΐ Γέται υπελίποντο. καί τήν μέν λείαν Με- 
λεάγρω καί Φιλίππω έπαναγαγεϊν δίδωσιν αυτός δέ κατασκάφας 
τήν πολιν θύει τε έπί τή όχθη του^ίστρου Αίί Σωτήρι καί Ηρα- 
κλεϊ καί αΰτώ τώ Ύστρω, ότι οϋκ άπορος αυτω έγένετο. καί επα
νάγει αυτής ημέρας σώους συμπαντας έπί τδ στρατόπεδον.

Ένταυϋα άφίκοντο πρέσβεις ώς Αλέξανδρον παρά τε των άλ- 6 
λων όσα αυτόνομα έθνη προσοικεϊ τώ "Ιστρω καί παρά Συρμού 
του Τριβαλλών βασιλέως · καί παρα Κελτών δέ τών έπί τώ Ιονίώ 
κόλπω ορκισμένων ήκον μεγάλοι οΐ Κελτοί τά σώματα καί μέγα 
έπί σφίσι φρονοΰντες· φιλίας δέ πάντες τής Αλεξάνδρου έφιέμε- 
νοι ήκειν έφασαν. καί πάσιν έδωκε πίστεις Αλέξανδρος καί έλαβε· 7 
τους Κελτους δέ καί ήρετο ό τι μάλιστα δεδίττεται αυτούς τών αν- 
θρωπίνων, έλπίσας οτι μέγα όνομα τδ αυτου καί ές Κελτους καί 
ετι προσωτέρω ήκει καί ότι αυτόν μάλιστα πάντων δεδιέται φήσουσι. 
τω δέ παρ έλπίδα ξυνέβη τών Κελτών ή άπόκρισις · οία γάρ πόρ- 8 
ρω τε τοκισμένοι "Αλεξάνδρου καί χωρία δυσπορα οικουντες καί Αλε
ξάνδρου ές άλλα την ορμήν όρώντες εφασαν δεδιέναι μήποτε δ ουρα
νός αυτοϊς έμπέσοι. καί τούτους φίλους τε όνομάσας καί ξυμμαχους 
ποιησάμενος όπίσω άπέπεμψε, τοσουτον έπειπών οτι αλαζόνες Κελ
τοί είσιν.

Αυτός δέ έπ Αγριάνων καί Παιάνων προσχωρεί. ένθα δή5.

C. 4. §. 1, 2. προσσχόντες. libri προσγόντες. || 2, 3. έξήλασαν pro 
έξήεσαν VS etGr. omnes. 4. πλαισίω. πλαγΐω Α. || 3, 5. ξΰγκλεισις ρτο ξΰγ- 
κλασις Gr. alii, alii ξΰγκλησις. ιππέων, ίππων Λ. || 4, 2, άπεΐχεν pro 
επιϊχεν Α et quidam alii Gr. οσον deest A. 3. επάγοντα — Αλέξανδρον, 
επείγοντος — Αλεξάνδρου Β. || 6, 3. δέ των pro των Gr. omnes, δέ και των 
Β· περί Κελτών οϊ και Φράγγοι λέγονται margo C. || 7, 2. Κελτους pro 
Κελτικούς hic et paulo post V et Gr. omnes. 3. αυτόν, libri αυτού. || 
8, 5. ίπειπών. libri ΰπειπών.



6 ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΤ

άγγελοι άφίκοντο αύτώ Κλεϊτόν τε τον Βαρδυλεω άφεστάναι αγ- 
γέλλοντες καί Γλαυκίαν προσκεχωρηκέναι αύτώ τον Ταυλαντίων 
βασιλέα' οί δέ καί τούς Αύταριάτας έπιΟ ήσεσΌαι αυτω κατα την 
πορείαν έξήγγελλον ών δη ένεκα κατά σπουδήν έδοκει άναζευγνυ-

2 ναι. Ααγγαρος δέ δ των "Αγριάνων βασιλεύς, ρτι μέν καί Φιλίππου 
ζώντος άσπαζόμενος "Αλέξανδρον δήλος ήν καί ιδία έπρέσβευσε παρ" 
αυτόν, τότε δέ παρήν αύτω μετά των υπασπιστών, δσους τε καλλίσ-

3 τους καί εύοπλοτάτους άμφ" αύτογ είχε· καί επειδή έμα&εν υπέρ 
των Αύταριατών πυνϋανόμενον "Αλέξανδρον ο'ίτινές τε καί δπόσοι 
εΊεν, ούκ έ'φη χρηναι έν λόγω τί&εσϋαι Αύταριάτας· είναι γάρ 
άπολεμωτάτους των ταύτη· καί αυτός έμβαλεϊν ές την χώραν αυ
τών, ώς άμφί τά σφέτερα μάλλον τι εχοιεν. και κελευσαντος "Αλε
ξάνδρου έσβάλλει ές αυτούς· καί έμβαλών ήγε καί έφερε την χώραν 
αυτών.

4 Αύταριάται μέν δή άμφί τά αυτών είχον Ααγγαρος δέ τά 
τε άλλα έτιμηΟη μεγάλως προς "Αλεξάνδρου καί δώρα έλαβεν όσα 
μέγιστα παρά βασιλευτώ Μακεδονων νομίξεται· κάί την αδελφήν 
τήν "Αλεξάνδρου Κΰναν καί ταΰτην ώμολόγησε δωσειν αύτω ές Πέλ
λαν άφικομένω "Αλέξανδρος.

5 " Αλλά Ααγγαρος μέν έπανελϋών οίκαδε νόσω έτελευτησεν "Αλέ
ξανδρος δέ παρά τον "Εριγόνα ποταμόν πορευόμενος ές Π ήλιον πά
λιν έστέλλετο. ταύτην γάρ κατειλήηει δ Κλεϊτος ώς όχυρωτάτην 
τής χώρας· καί προς ταΰτην ώς ηκεν Αλέξανδρος, καταστρατοπεδεύσας 
προς τώ "Εορδαϊκώ ποταμώ τή υστεραία έγνώκει προσβάλλειν τώ τεί-

6 χει. οι δέ άμφί τύν Κλεΐτον τά κύκλω της πολεως ορη, ύπερδέξιά 
τε όντα καί δασέα, κατείχαν, ώς πάντο&εν έπιτί&εσϋαι τοϊς Μακε- 
δόσιν, ει τή πόλει προσβάλλοιεν Γλαυκίας δέ αύτω δ τών Ταυ-

7 λαντίων βασιλεύς ούπω παρήν. "Αλέξανδρος μέν δη τή πόλει προσ- 
ήγεν οί δέ πολέμιοι σφαγιασάμενοι παϊδας τρεις καί κόρας ϊσας 
τον άρι&μόν καί κριούς μέλανας τρεις, ώρμηντο μέν ώς δεξόμενοι ές 
χεΐρας τούς Μακεδόνας' όμού δέ γενομένων έξέλιπον καίτοι καρ
τερά όντα τα κατειλημμένα προς σφών χωρία, ώστε καί τα σφάγια 
αύτών κατελήφΦη ετι κείμενα.

8 Ταΰτη μέν δή τή ημέρα κατακλείσας αύτούς ές τήν πόλιν καί 
στρατοπεδευσάμενος προς τώ τείχει έγνώκει περιτειχισμώ άποκλεϊσαι 
αύτούς· τή δέ υστεραία παρήν μετά πολλής δυνάμεως Γλαυκίας δ 
τών Ταυλαντίων βασιλεύς, έν&α δή "Αλέξανδρος τήν μέν πόλιν 
άπέγνω έλεϊν αν ξυν τή παρουση δυνάμει, πολλών μέν ές αύτήν καί 
μαχίμων ξυμπεφευγοτων, πολλών δέ άμα τώ Γλαυκία προσκεισομέ-

9 νων, ει αύτός τώ τείχει προσμάχοιτο. Φιλώταν δέ άναλαβόντα τών

C. 5. §. 2, 1. Ααγγαρος etiam Α. Αάγαρος hic et §. 4. Gr. tres. οτι. 
οτε Schmiederus. ί.άμφ' αυτόν, εφ αυτόν Β ad 3 c. 23. || 4, 1. αντυιν pro 
αυτών Vulc. 4. αδελφήν τήν Ven. et Bas. αδελφήν του Vulc. et Gron. || 
5, 2. Πήλιον πόλιν A et alii Gr, ut videtur, alii ΠΑήιον cum gemino 
πόλιν πόλιν et Πέλλιον πόδα et Πτλλίνην. Πέλλιον πόλιν edd. vett. 4. κα- 
ταστρατοπεδεΰσας. στρατοπεδεΰαας Α. || 6, 3. προσβάλλοιεν. προσβάλουν 
Blanc. et Gron. |j 7, 4. γενομένων pro γινόμενοι A. γενομένοιν Β. 
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ιππέων οσους ές προφυλακήν καί τά υποζύγια τά έκ του στρατο- 
'πέδου ές έπισιτισμδν έπεμπεν. καί ο Γλαυκίας μαχλών την ορμήν 
των άμφί Φιλώταν έξελαύνει έπ αυτούς, καί καταλαμβάνει τα κύ
κλω όρη του πεδίου, όϋτν οί ξύν Φιλώτα έπισιτιεϊσΟαι έμελλαν. 
Αλέξανδρος δέ, έπειδή άπηγγέλ&η αυτω ότι κινδυνευουσιν οΊ τε ίπ- ίο 
πεις καί τα υποζύγια, ει νύξ αυτούς καταλήφεται, αυτός μεν άνα- 
λαβών τούς τε ύπασπιστάς καί τούς τοξότας καί τούς Αγριάνας καί 
Ιππέας ές τετρακοσίους έ^οήϋει σπουδή' το δέ άλλο στράτευμα προς^ 
τή πολει άπέλιπεν, ώς μη άποχωρήσαντος παντός τού στρατού καί 
οί έκ της πόλεως έπιδραμόντες τοϊς άμφί Γλαυκίαν ξυμμίξειαν. εν- 11 
■άα δη Γλαυκίας προσάγοντα Αλέξανδρον αισϋόμενος εκλείπει τά 
όρη' οί δέ ξύν Φιλώτα ασφαλώς έπί το στρατοπεδον διεσώ&ησαν. 
έδόκουν ί’ έτι τον Αλέξανδρον έν δυσχωρία άπειληφέναι οί άμφί 
τον Κλεϊτον καί Γλαυκίαν τά τειγάρ όρη τά ύπερδέξια κατεϊχον 
πολλοϊς μέν ίππεύσι, πολλοΐς δέ άκοντισταΐς καί σφενδονηταις καί 
όπλίταις δέ ούκ όλίγοις, καί οί έν τή πολει κατειλημμένοι προσκεί- 
σεσδαι άπαλλαττομένοις έμελλον · τά τε χωρία δι ών ή πάροδος ήν 12 
τω Αλεξανδρω στενά καί ύλώδη έφαίνετο, τή μέν προς τού ποτα
μού άπειργόμενα, τή δέ όρος ύπερύφηλον ην καί κρημνοί προς τού 
όρους, ώστε ουδέ έπί τεσσάρων ασπίδων άν τω στρατεύματι ή πά
ροδος έγένετο.

’Έν&α δή έκτάσσει τον στρατόν Αλέξανδρος ές εκατόν καί 6. 
είκοσι τό βαϋος τής φάλαγγος. έπί τδ κέρας δέ εκατέρωθεν δια- 
κοσίους ιππέας έπιταξας .παρήγγελλε σιγή έχειν, τδ παραγγελλόμενον 
όξέως δεχομένους. καί τά μέν πρώτα έσήμηνεν ορθά άνατεϊναι τά 2 
δορατα τούς όπλίτας, έπειτα άπδ ξυνΟ ήματος άποτεΐναι ές προβο
λήν, καί νυν μέν ές το δεξιόν έγκλϊναι τών δοράτων την συγκλεισιν, 
αύ&ις δε έπί τα αριστερά, καί αυτήν δέ την φάλαγγα ές τε το 
πρόσω όξέως έκίνησε καί έπί τά κέρατα άλλοτε άλλη παρήγαγε. καί 3 
ούτω πολλάς τάξεις τάξας τε καί μετακοσμήσας έν όλίγω χρόνω, κα
τά τδ εύώνυμον. οιον έμβολον ποιήσας τής φάλαγγος έπήγεν έπί τούς 
πολεμίους, οί δέ παλαι μέν έθαΰμαζον τήν τε οξύτητα όρώντες 
καί τον κοσμον τών δρωμένων τότε δέ προσάγοντας ήδη τούς άμφί 
’Αλέξανδρον ούκ έδέξαντο, αλλά λείπουσι τούς πρώτους λόφους, ό 4 
όέ καί έπαλαλάξαι έκέλευσε τούς Μακεδόνας καί τοϊς δόρασι δου- 
πήσαι προς τας ασπίδας' οί δέ Ταυλάντιοι έτι μάλλον έκπλαγέντες 
προς τής βοής ώς προς τήν πόλιν έπανήγαγον σπουδή τον στρατόν.

Αλέξανδρος δέ λοφον τινάς κατέχοντας ιδων ού πολλούς τών 5 
πολεμίων, παρ' ον αυτω ή πάροδος έγίγνετο, παρήγγειλε τοϊς σω- 
ματοφυλαξι καί τοϊς άμφί αύτδν έταίροις, άναλαβόντας τάς ασπίδας 
άναβαίνειν έπί τούς Ίππους καί έλαύνειν έπί τον γήλοφον · έκεϊσε δέ 
έλ&οντας, εΐ ύπομένοιεν οί κατειληφότες το χωρίον, τούς ήμίσεας 
καταπηδήσαι άπδ τών Ίππων καί άναμιχΟέντας τοϊς ίππεύσι πεζούς

10, 4. ιππέας, libri ιππείς. || 12, 3. τή μέν. τή μέν γάρ Α improbante Schneid.
C. 6. §. 1, 1. ες. libri εωςΑ.το βά&ος pro τω ^liifeiGr. omnes.3. ΐτι- 

πέας. libri ιππείς. ·]| 2, 1. ευήμηνεν- libri εσήμανεν. 2. προβολήν cum Bas. 
et Ven. AV. προσβολήν Vulc. 4. ές τε τό pro ές το ABBBV. || 4, 3. πρός. 
καί Β. omittit Α. [| 5,·ί.έπι τον ποταμόν ante έπιτονς ϊππονς deleta cum Α.



8 ΑΑΕ^ΑΝΑΡΟΎ

6 μάχεσ&αι. οί πολέμιοι την δομήν την Αλεξάνδρου Ιδόντεζ λεί- 
πούσι τον γήλοφον καί παρεκκλίνουσιν έφ έκάτερα των όρων, ένθα 
δή καταλαβών Αλέξανδρος τον γήλοφον συν τοϊς έταίροις τους τε 
Αγριάνας μεταπέμπεται καί τους τοξότας, όντας ές δισχιλίους· τους 
δέ υπασπιστας διαβαίνειν -τον ποταμόν έκέλευσε καί έπί τουτοις τας 
τάξεις των Μακεδονίαν οπότε δέ διαβάντες τυχοιεν, έπ ασπίδα έκ- 
τάσσεσθαι, ώς πυκνήν εύθυς διαβάντων φαίνεσθαι την φάλαγγα· αυ
τός δέ έν προφυλακή ών από του λόφου άφεώρα τών πολεμίων τήν 

7 ορμήν, οί δέ, όρώντες διαβαίνουσαν τήν δόναμιν, κατα τα όρη άντε- 
πήεσαν, ώς τοϊς μετά Αλεξάνδρου έπιθησομενοι τελευταίοις άποχω- 
ρουσιν. ό δέ πελαζόντων ήδη αυτός έκθεϊ συν τοΐς άμφό αυτόν, 
καί ή φάλαγξ, ώς διά του ποταιιου έπιουσα, έπηλαλαξεν σι δέ πο
λέμιοι πά>των έπί σφάς έλαυνοντων έγκλίναντες εφευγον καί έν 
τουτω έπήγεν Αλέξανδρος τους τε Αγριάνας καί τους τοξότας δρό- 

8 μω ώς έπί τον ποταμόν, καί πρώτος μέν αυτός φ&άσας διαβαίνει' 
τοΐς τελευταίοις δέ ώς εϊδεν επικειμένους τους πολεμίους έπιστήσας 
έπί τή όχθη τάς μηχανας έξακοντίζειν ώς πορρωτατω άπ αυτών 
έκέλευσεν όσα από μηχανών βέλη εξακοντίζεται· καί τους τοξότας 
δέ έκ μέσου του ποταμού έκτοξεΰειν έπεσβάντας καί τούτους, καί 
οί μέν άμφί τον Γλαυκίαν εϊσω βέλους παρελθεϊν ουκ έτολμων οί 
Μακεδυνες δέ έν τουτω ασφαλώς έπέρασαν τον ποταμον, ώστε ού- 
δείς άπέθανεν έν τη αποχωρήσει αυτών.

9 Τρίτη δέ άπ έκείνης ημέρα καταμαθών Αλέξανδρος κακώς αύ- 
λιζομένους Τους άμφί Κλεϊτον καί Γλαυκίαν, καί ούτε φύλακας έν" 
τή τάξει αυτοϊς φυλαττομένας ούτε χάρακα ή τάφρον προβεβλημέ
νους, οία δή ξυν φόβω άπηλλάχθαι οίομένων Αλέξανδρον, ές μήκος 
δέ ουκ ωφέλιμον άποτεταγμένην αυτοϊς τήν ταξιν, υπό νΰκτα ετι 
λαθών διαβαίνει τόν ποταμόν, τούς τε υπασπιστας άμα οι άγων 
καί τους Αγριάνας καί τους τοξότας καί τήν Περδίκκου καί Κοί- 

ιοτου ταξιν. καί προστέτακτο μέν άκολουθεΐν την άλλην στρατιάν 
ώς δέ καιρόν είδεν εις έπίθεσιν, ού προσμείνας όμού γενέσθάι πάν- 
τας έφήκε τους τοξότας καί τους Αγριάνας· οί δέ απροσδόκητοι τε 
έπιπεσόντες καί φάλαγγι κατα κέρας, ήπερ άσθενεστάτοις αυτοϊς 
καρτερωτάτη τή έμβολή προσμίξειν εμελλον, τους μέν ετι έν ταϊς εύναϊς 
κατέκτεινον, τους δέ φεύγοντας ευμαρώς αίρούντες, ώστε πολλοί μέν 
αϋτου έγκατεληφθησαν καί άπέ&ανον, πολλοί δέ έν τή αποχωρήσει 
άτάκτω καί φοβερά γενομένη '^\θύκ ολίγοι δέ καί ζωντες έλήφ&ησαν. 

ii έγένετο δέ ή δίωξις τοΐς άμφί Αλέξανδρον μέχρι πρός τά όρη τών 
Ταυλαντίων . οσοι δέ καί άπέφυγον αυτών, γυμνοί τών όπλων 
διεσώθησαν. Κλεΐτος δέ ές τήν πόλιν τδ πρώτο^ καταφυγών έμ- 
πρήσας τήν πόλιν άπηλλαγη παρά Γλαυκίαν ές Ταυλαγτίους.

. 7. "Εν τουτω δέ τών φυγάδων τινές τών έκ Θηβών φευγόντων 
παρελθόντες νΰκτωρ ές τάς Θήβας έπαγομένων τινών αύτοός έπί 
νεωτερισμώ έκ της πόλεως Αμύνταν μέν καί Τιμόλαον τών τήν Κα- 

6,5. έπϊ τουτοις pro έπί τούτων Α. έπι τουτω ΒΒΒ. !| 9, 5. άποτεταγμένην Gr. 
omnes, άποτεταμένην Vulc. 7. Κοινού. Κίννου S. || 10, 6. αίρούντες, άναι- 
ροϋντες Α. 7. έγκατελήφ&ησαν pro κατελήφθησαν Α. || 11, 1. τοΐς άμφί 
Gr. omnes, τοΐς μέν άμφί Vulc.
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δμείαν έχόντων ούδέν υποτοπήσαντας πολέμιον εξω της Καδμείας 
άπέκτειναν ξυλλαβοντες · ές δέ την εκκλησίαν παρελϋόντες έπηραν 2 
τους Θηβαίους άποστηναι άπδ Αλεξάνδρου, έλευ&ερίαν τε προϊστά
μενοι, παλαιά και καλά ονόματα, καί της βαρΰτητος των Μακε
δόνων ηδη ποτέ άπα,λλαγηναι. πι&ανώτεροι δέ ές το πλη&ος έφαί- 
νοντο τε&νηκέναι Αλέξανδρον ισ/υριζόμενοι έν Αλλυριοϊς· και γαρ 3 
καί πολύς δ λογος ουτος καί παρά πολλών έφοίτα, οτι τε γρονον 
άηην ουκ ολίγον καί οτι ουδεμία αγγελία παρ αυτού άφϊκτο, 
ώστε, δπερ ηιλεν έν τοϊς τοιοϊσδε, ού γινωσκοντες τφ όντα τα μάλι
στα καίΕ ηδονην σηισιν εϊκαζον.

Πυ&ομένω δέ Αλεξάνδρα) τά των Θηβαίων ουδαμως εδόκει 4 
αμελητέα είναι, την τε τών Α&ηναίων πόλιν δι υποψίας έκ πολλου 
ε/οντι καί τών Θηβαίων τδ τόλμημα ου φαύλον ποιουμένω, ει Αα- 
κεδαιμόνιοί τε πάλαι ηδη ταϊς γνώμαις άφεστηκότες καί τινες καί 
άλλοι τών έν Πελοποννησω καί Αίτωλοί ού βέβαιοι όντες συνεπι- 
ληψονται του νεωτερισμού τοίς Θηβαίοις. άγων δη παρα την 'Εορ- s 
δαίαν τε καί την Έλιμιώτιν καί παρά τά της Στυμφαίας καί Πα- 
ραυαίας άκρα έβδομαϊος άφικνεϊται ές ΙΊελλίναν της Θετταλίας. 
εν&εν δέ όρμηΰτίς έκτη ημέρα, έσβάλλει ές την Βοιωτίαν, ώστε ού 
προσ&εν οι Θηβαίοι εμαΟον είσω Πυλών παρεληλυ&οτα αυτόν πριν 
έν ’Ογχηστώ γενέσϋαι ξυν τη στρατιά πάση. και τότε ~δέ οι πρά- 6 
ξάντες την άπόστασιν στράτευμα έκ Μακεδονίας Αντίπατρου ΐαφϊ- 
Αλαι έφασκαν, αυτόν δέ Αλέξανδρον τε&νάναι Ισχυρίζοντο, καί τοίς 
άπαγγέλλουσιν ότι ουτος αυτός προσάγει Αλέξανδρος χάλεπώς εί- 
γον’ άλλον γάρ τινα ηκειν Αλέξανδρον τον Αερόπου.

‘0 δέ Αλέξανδρος έξ Όγγηστού άρας τη υστεραία προσηγε προς 7 
την πόλιν τών Θηβαίων κατά τδ του Βολάου τέμενος· ου δη καί 
έστρατοπέδευσεν, ένδιδους έτι τοϊς Θηβαίοις τριβήν, ει μεταγνοντες 
έπί τοίς κακώς έγνωσμένοις πρεσβεόσαιντο παρ' αυτόν, οί δέ τοσου- 8 
του έδέησαν ένδόσιμόν τι παρασγεϊν ές ξυμβασιν, ' ώστε έκΑέοντες έκ ' 
της πόλεως ο’ί τε ιππείς καί τών ψιλών ούκ ολίγοι εστε έπί το στρα- 
τόπεδον ήκροβολίζοντο ές τας προφυλακας, καί τινας καί άπέκτειναν 
ου πολλούς τών Μακεδόνων. καί Αλέξανδρος έκπέμπει τών ψιλών καί ρ 
τοξοτών, ώστε αυτών άναστεϊλαι την έκδρομην καί ουτοι ου χαλε- 
πώς άνέστειλαν, ηδη τώ στρατοπέδω αύτω προσφερομένους. τη δέ 
υστεραία άναλαβών την στρατιάν πασαν καί περιελϋων κατά τας 
πυλας τάς φεροΰσας έπ 'Ελευ&εράς τε καί την Αττικήν, ουδέ τότε 
προσέμιξε τοίς τείχεσιν αυτοϊς, άλλ' έστρατοπέδευσεν ού πολύ άπέ- 
χων της Καδμείας, ώστε έγγύς είναι ωφέλειαν τών Μακεδόνων τοϊς 
την Καδμείαν εχουσιν. οι γάρ Θηβαίοι την Καδμείαν διπλώ γάρακι ι ο 
έφρούρουν άποτειχίσαντες, ώς μι^τε έξωίϊέν τινα τοϊς έγκατειλημμέ-

C. 7. §. 1, 5. ξυΐλαβόντες- ξυμβαλόντες Β. || 4, 3. ποιουμένω. ηγονμέ- 
νο) Α. || 5, 2. ‘.Ε'λιμιώτιν pro Κλυμιωτιν Ellendtius. Σιυμφαίας. Ί’υμφαί- 
ας Palmer. Exerce, ρ. 235. ΠαραυαΙας pro ΠαρναΙας idem. 3. ΠάΑναν 
pro ΓΙελΙηνην Α. ceteri HtUvvav, Πείναν, ΠόΙιν. Πέλλην V. || 6, 2. ^Αν- 
τισάτρου Ven. Αντίπατρον Bas. Αντιπάτρω Gt. omnes. |l 7, 2. το τού 
’ΐοΐάου. το Βολάου ante Gron. || 9, 5» Έλευ&εράς pro Αίλευ&έρας El
lendtius. 6. αυτοϊς. αυτών Α.
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νοις δύνασθαι έπωφελεϊν, μήτε αυτούς έκθέοντας βλάπτειν τι σφας 
οπότε τοϊς έξω πολεμίοις προσφέροιντο. Αλέξανδρος δέ (έτι γαρ 
τοϊς Θηβαίοις δια φιλίας έλθεϊν μαλλόν τι η δια κινδύνου ήθελε) 

ιι διέτριβε πρδς τη Καδμεία κατεστρατοπεδευκώς. ένθα δη των Θη
βαίων οί μεν τά βέλτιστα ές τδ κοινόν γιγνώσκοντες έξελθεΐν ώρ- 
μηντο παρ’ Αλέξανδρον καί εύρέσθαι συγγνώμην τω πληθει τών 
Θηβαίων της άποστάσεως· οί φυγάδες δέ καί δσοι τους φυγάδας 
έπικεκλημένοι ήσαν, ούδενος φιλάνθρωπου τυχεϊν άν παρ Αλεξάν
δρου άξιουντες, άλλως τε καί βοιωταρχούντες έστιν οϊ αυτών, παν- 
τάπασιν ένηγον τδ πλήθος ές τον πόλεμον. Αλέξανδρος δέ ουδ’ ώς 
τη πόλει προσέβαλεν.

8 . ' Αλλά λέγει Πτολεμαίος δ Πάγου οτι Περδίκκας, προτεταγμέ- 
νος της η υλακής του στρατοπέδου συν τη αυτού τάξει καί του γά- 
ρακος τών πολεμίων ου πολύ άφεστηκώς, ου προσμείνας παρ Αλεξάν
δρου το ές την μ<*χην ξυνθημα αυτός πρώτος προσέμιξε τω χαρακι καί

2 διασπάσας αυτόν ένέβαλεν ές τών Θηβαίων την προφυλακήν. τουτω 
δέ επόμενος Αμυντας δ Άνδρομένους, ότι καί ξυντεταγμένος τω Περ- 
δίκκα ην, έπηγαγε καί αυτός την αυτου τάξιν, ώς είδε τδν Περδίκ- 
καν προεληλυ&ότα εϊσω του χαρακος. ταυτα δέ ίδών Αλέξανδρος, 
ώς μη μόνοι άποληφθέντες πρδς τών Θηβαίων κινδυνεύσειαν, έπηγε

3 την άλλην στρατιάν, καί τους μέν τοξότας καί τους Αγριάνας έκ- 
δραμεϊν έσημηνεν εϊσω του χάρακος, τά δέ αγήματα καί τους υπα- 
σπιστάς έτι έξω κατεΐχεν. ένθα δη Περδίκκας μέν του δευτέρου 
χάρακος εϊσω παρελθεϊν βιαζομενος αυτδς μέν βληθείς πίπτει αυ
τού· καί αποκομίζεται κακώς έχων έπί το στρατόπεδον, καί χαλε- 
πώς διεσώθη από του τραύματος · τους μέντοι Θηβαίους ές την κοί- 
λην οδόν την κατά τδ Ηράκλειον φέρουσαν οί άμα αυτω είσπεσόν- 

4 τες όμού τοϊς πάρ’ Αλεξανδρω τοξόταις συνέκλεισαν. καί έστε μέν 
έπί τδ Ηράκλειον άναχωρούσιν εϊποντο τοϊς Θηβαίοις · έντεύθεν δέ 
έπιστρεψάντων αύθις συν βοη τών Θηβαίων φυγή τών Μακεδονίαν 
γίγνεται· καί Εύρυβωτας τε δ Κρης πίπτει ό τοξαρχης καί αυτών 
τών τοξοτών ές έβδομηκοντα' οί δέ λοιποί κατέφυγον πρδς τδ 
άγημα τδ τών Μακεδονίαν καί τούς ύπασπιστάς τους βασιλικούς.

5 καν τούτω Αλέξανδρος τούς μέν αυτού φεύγοντας κατιδών, τούς 
Θηβαίους δέ λελυκότας έν τη διώξει την τάξιν, εμβάλλει ές αυτούς 
συντεταγμένη τη φαλαγγι· οί δέ ώθούσι τούς Θηβαίους εϊσω τών 
πυλών καί τοϊς Θηβαίοις ες τοσόνδε ή φυγή φοβερά έγίγνετο, ώστε 
διά τών πυλών ωθούμενοι ές την πάλιν ούκ έφθησαν συγκλεϊσαι τάς 
πάλας· αλλά συνειοπίπτουσι γάρ αύτοϊς εϊσω του τείχους όσοι τών 
Μακεδονίαν έγγυς φευγονιών εϊχοντο, άτε καί τών τειχών διά τάς 

6 προφυλακάς τας πολλας έρημων οντων. καί παρελθόντες εις την 
Καδμείαν οί μεν έκεϊθεν κατά τό Αμφεϊον συν τοϊς κατέχουσι την

10, 3. τι σφας pro τούς σφας Gronoyius. τε σφας Α. alii σφώς solum. || 
11, 6. εστιν cum Ven. Gr. omnes, είσΐν Bas.

C 8. § ^1, 3. παρ Αλ. pro προς Αλ. Α. || 2, 5. καί δείσας ante ώς 
μη addit Α 5. άποίηφθιντες. libri άπολειφθέντες. || 4, 1. ίσιε μέν επί pro 
εστε μέν πρός Α (| 5, 3. ώθοϊισι pro ώθοϊσιν Ellendtius. 6. συνεισπίπτονσι 
V aliiqne; ceteri σω'εσπίπτουσι. οννεμπίπτουαι Vulc. j| 6, 1. παοιλθόντες 
pro παριλθόνιων Α. 2. κατέχουσι pro κατέχουσιν Ellendtius.
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Καδμείαν έξέβαινον την άλλην πόλιν οί δέ κατά τά τείχη, έχο- 
μενα ήδη προς των συνεισπεσόντων τοϊς φεύγουσιν, ύπερβαντες ές 
την αγοράν δρόμω έφέροντο. καί ολίγον μέν τινα χρόνον έμειναν 7 
οί τεταγμένοι τών Θηβαίων κατά τδ Αμφεΐον ώς δέ πανταχο&εν 
αυτοϊς οι Μακεδόνες καί' Αλέξανδρος άλλοτε άλλη έπιφαινόμενος προσέ- 
κειντο, οί μέν ιππείς τών Θηβαίων διεκπεσόντες διά της πόλεως ές 
τδ πεδίον έξέπιπτον, οί δέ πεζοί ώς έκάστοις προύχώρει έσώζοντο. 
ένθα δη οργή ούχ ούτως τι οί Μακεδόνες, άλλα Φωκεϊς τε καί ΤΙλα- 8 
ταιεΐς καί οί άλλοι δέ Βοιωτοί ουδέ αμυνόμενους ετι τους Θηβαί
ους ούδενί κόσμω έ'κτεινον, τους μέν έν ταϊς οίκίαις έπΐισπίπτοντες, 
οΰς δέ καί ές αλκήν τετραμμένους, τους δέ καί προς ίεροϊς ικετεύον
τας, ούτε γυναικών ούτε παίδων φειδόμενοι.

Καί πά&ος τούτο 'Ελληνικόν μεγέϋει τε της άλοΰσης πόλεως^. 
καί όξύτητι του έργου, ούχ ήκιστα δέ τώ παραλόγω έ'ς τε τους πα
ύοντας καί τους δράσαντας, ου μεϊόν τι τους άλλους 'Έλληνας ή καί 
αυτους τους μετασχόντας του έργου έξέπληξε. τα μέν γαρ περί Σι- 2 
κελίαν ‘Αθηναίοις ξυνενεχθέντα, ει καί πλή&ει τών απολυμένων ού 
μείονα την ξυμφοράν τή πόλει ηνεγκεν, άλλα τώ τε πόρρω άπδ της 
οικείας διαφ&αρήναι αυτοϊς τον στρατόν τον πολυ'ν, ξυμμαχικυν μάλ
λον η οικεϊον όντα, καί τω την πόλιν αυτοϊς περιλειφθήναι, ώς καί 
ές ύστερον έπί πολύ τώ πολέμω άντισχεϊν Αακεδαιμονίοις τε καί 
τοϊς ξυμμάγοις καί μεγάλω βασιλεϊ πολεμοΐιντας, ούτε αυτοϊς τοϊς 
πα&ουσιν ϊσην την αϊσθησιν της ξυμφοράς προσέθηκεν, ούτε τοϊς 
άλλοις "Ελλησι την έπί τώ πά&ει εκπληξιν δμοίαν π,αρέσγε. καί τδ 3 
έν ΑΙγδς ποταμοϊς αύθις ’Αθηναίων πταίσμα ναυτικόν τε ήν καί ή 
πόλις ούδέν άλλο οτι μη τών μακρών τειχών καϋαιρέσει καί νεών 
των πολλών παραδόσει καί στερήσει τής αργής ές ταπεινότητα άφι- 
κομένη τό τε σχήμα τδ πάτριον όμως έφόλαξε καί τήν δόναμιν ου 
δια μακρου τήν πάλαι άνέλαβεν, ώς τά τε μακρά τείχη έκτειχίσαι 
καί τής θαλάσσης άύθις έπικρατήσαι καί τους τότε φοβερούς σφισι 
Αακεδαιμονίους καί παρ ολίγον έλθόντας άφανίσαι την πολιν αύ- 
τους έν τώ μέρει έκ τών εσχάτων κινδύνων διασωσασθαι. Αακεδαι-4 
μονίων τε αύ τδ κατά τά Αευκτρα καί Μαντίνειαν πταίσμα τώ 
παραλόγω μάλλον τι τής ξυμφοράς ή τώ πλή&ει τών γε απολυμένων 
τους Αακεδαιμονίους έξέπληξεν · ή τε ξυν ‘Επαμεινώνδα Βοιωτών 
καί ‘Αρκάδων γενομένη προσβολή πρδς τήν Σπάρτην καί αύτη τώ 
άηθει τής δφεως μάλλον ή τή ακρίβεια των κινδύνων αύτούς τε τους 
Αακεδαιμονίους καί τους ξυμμετασχόντας αυτοϊς τών τότε πραγμά
των έφόβησεν. ή δέ δή ΓΙλαταιέων άλωσις τής πόλεως τή σμικρο- 5 
τητι τών έγκαταληφθέντων, ότι οι πολλοί αυτών διαπεφέυγεσαν πά
λαι ές τάς ‘Αθήνας, ού μέγα πάθημα έγένετο. καί ή Μήλου καί 
Σκιωνης άλωσις, νησιωτικά τε πολίσματα ήν καί τοϊς δρασασιν αί-

7, 5. πτδ’ιον. στρατόπιδον Α. || 8, 1. ούτως pro όπως V et Gr. omnes. 
3. ιούς μέν. τούς μέν άλλουςX. .4 ούς δέ pro τούς δέ Gr. omnes.

C. 9. §. 1, 3. ή καί. aut ή aut καί deest Α ad 2 c. 11.J| 2,4. τον 
στρατόν, και τον πολΰν libri. || 3, 6. πάλαι άνέλαβεν pro παλαιαν ελα^εν 
Gronovius. || 4, 2. τά Λενκτρα pro Λενκτρα Gron. 3. τών γε pro τών τε 
Ellendtius. 6.'τών κινδύνων pro τούς κινδύνους ABV. || 5, 2. έγκαταλτ]- 
φίλέντων pro καταληφ&έντων Α ad 1. c. 6.
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σχύνην μάλλον τι προσέβαλεν ή ές τδ ξυμπαν "Ελληνικόν μεγαν τον 
παράλογον παρ,έσχε.

6 Θηβαίοις δε τά τής άποστάσεως οξέα καί ξύν ούδενί λογισμό) 
γενόμενα, καί ή άλωσις δι ολίγου τε καί ού ξυν πονώ των ελον- 
των ξυνενεχ&εϊσα, καί ο φόνος πολύς, οϊα δή tS ομοφύλων τε καί 
παλαιάς άπεχ&είας επεξιόντων, καί ο τής πόλεως παντελής ανδραπο
δισμός, δυνάμει τε καί δοξη ές τά πολέμια των τότε προεχούσης 
έν τοίς "Έλλησιν, ούκ έξω τού είκότος εις μήνιν την άπο τού

7 &είου άνηνέχ&η, ώς τής τε έν τω Μηδικώ πολέμω προδοσίας τών 
"Ελλήνων διά μακρού ταΰτην δίκην έκτίσαντας Θηβαίους, καί τής 
Πλαταιέων έν τε ταϊς σπονδαϊς καταλήιρεως καί τού παντελούς αν
δραποδισμού τής πόλεως, καί τής τών παραδόντων σφάς αύτούς Αακε- 
δαιμονίοις ούχ "Ελληνικής γενομένης διά Θηβαίους σφαγής, καί τού 
χωρίου τής έρημώσεως έν ότω οι "‘Ελληνες παραταξάμενοι Μήδοις 
άπώσαντο τής "Ελλάδος τον κίνδυνον, καί ότι Αθηναίους αυτοί τή 
τρέφω άπώλλυον ότε υπέρ ανδραποδισμού τής πόλεως γνώμη πρού-

8 τέ·&η έν τοίς Λακεδαιμονίων ξυμμάχοις. έπεί καί προ τής ξυμφοράς 
πολλά άπο τού ϋείου έπισημήναι έλέγετο, ά δη έν μεν τώ παραυ- 
τίκα ήμελήΰη· ύστερον δέ η μνήμη αύτά ές λογισμόν τού έκ πάλαι 
έπί τοϊς ξυνενεχ&εϊσι προσημαν&ήναι άνήνεγκε.

9 Τοϊς δέ μετασχούσι τού έργου ξυμμάχοις, οις δη καί έπέτρε- 
ψεν Αλέξανδρος τά κατά τάς Θήβας δια&εϊναι, τήν μέν Καδμείαν 
φομυρά κατέχειν έδοξε, τήν πόλιν δέ κατασκαψαι είς έδαφος, καί 
τήν χώραν κατανεϊμαι τοϊς ξυμμάχοις όση μή ίερα αύτής’ παΐδας 
δέ καί γυναίκας καί "όσοι υπελείποντο Θηβαίων, πλήν τών ιερέων 
τε καί ίερειών καί οσοι ξένοι Φιλίππου ή Αλεξάνδρου ή όσοι πρό- 

ι ο ξένοι Μακεδόνων έγένοντο, άνδραποδίσαι. καί τήν Πινδάρου δέ 
του ποιητοΰ οικίαν καί τους απογόνους τού Πίνδαρου λέγουσιν ότι 
διεφυλαξεν Αλέξανδρος αίδοϊ τή Πινδάρου, έπί τούτοις Ερχόμενόν 
τε καί Πλαταιάς άναστήσαί τε καί.τειχίσαι οί ξυμμαχοι έγνωσαν.

10. Ές δέ τους άλλους "Έλληνας ώς έξηγγέλ·&η τών Θηβαίων τδ 
• πά&ος, Αρκάδες μέν όσοι βοη&ησοντες Θηβαίοις άπο τής οικείας 

ώρμή&ησαν ·θάνατον κατεψηφίσαντο τών έπαραντων σφάς ές τήν 
βοή&ειαν Τέλειοι δέ τούς φυγάδας σφών κατεδέξαντό, ότι έπιτή- 

2 δειοι Αλεξάνδρω ήσαν Αίτωλοί δέ πρεσβείας σφών κατά έ&νη 
πέμιραντες ξυγγνώμης τυχεϊν έδέοντο, οτι καί αύτοί τι προς τά παρά 
τών Θηβαίων άπαγγελϋέντα ένεωτέρισαν · Α&ηναϊοι δέ, μυστηρίων 
τών μεγάλων αγόμενων ώς ήκόν τινες τών Θηβαίων έξ αύτού τού 
έργου, τα μέν μυστήρια έκπλαγέντες έξέλιπον, έκ δέ τών αγρών

3 έσκευαγώγουν ές τήν πόλιν. ό δήμος δέ ές έκκλησίαν συνελ&ών Αη- 
μάδου γράιραντος δέκα πρέσβεις έκ πάντων Αϋηναίων έπιλεξάμενος 
πέμπει παρά Αλέξανδρον ούστινας έπιτηδειοτάτους Αλεξάνδοω έγί- 
γνωσκον, ότι τε σώος έξ Ιλλυριών καί Τριβαλλών έπανήλ&ε χαίρειν

6, 4 παλαιός pro παλαιας Gronovius. 5. προεχονσης pro προυχόντων Ν et 
Gr. omnes. || 7, 4. σφίκς αυτούς pro σφας BV.

C. 10. §. 1, 5. Αλεξάνδρω pro Αλεξάνδρου Gr. omnes. || 3, 2. επιλε- 
ξάμενος. άπολεξάμενος h.. ad prooem.
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τον δήμον τών Ά&ηναίων ούκ έν καιρώ άπαγγελούντας και δτι 
Θηβαίους του νεωτερισμού έτιμωρήσατο. ό δέ τά μεν άλλα μιλάν- 4 
{)ρώπως πρδς τήν πρεσβείαν άπεκρίνατο, επιστολήν δέ γράψας πρδς 
τδν δήμον έξήτει τους άμφί Αημοσ&ένην καί Λυκούργον ’ καί Τπε- 
ρείδην δέ έξήτει καί Πολύευκτον καί Χάρητα καί Χαρίδημον καί Εφι
άλτην καί Λιότιμον καί Μοιροκλέα’ τούτους γαρ αιτίους είναι τής 5 
τε έν Χαιρωτεία ξυμμορας τή πόλει γενομένης καί τών ύστερον επί 
τή Φιλίππου τελευτή πλημμελη&έντων έ'ς τε αυτόν καί ές Φίλιπ
πον' καί Θηβαίοις δέ τής τε άποστάσεως άηέμαινεν αιτίους ού μεϊον 
ή τούς αυτών Θηβαίων νεωτερίσαντας. Ά&ηναϊοι δε τους μέν άν- 6 
δρας ούκ έξέδοσαν, πρεσβεύονται δέ αυ&ις παρά 'Αλέξανδρον, άφεϊιαι 
δεόμενοι τήν οργήν τοϊς έξαιτη&εϊσι· καί 'Αλέξανδρος άμήκε, τυχδν 
μέν αιδοϊ τής πόλεως, τυχδν δέ σπουδή του ές τήν 'Ασίαν στόλου, 
ούκ έϋέλων ούδέν ύποπτον έν τοϊς Έλλησιν ύπολείπεσ&αι. Χαρί
δημον μέντοι, μόνον τών έξαιτη&έντων τε καί ού δοϋέντων, φευγειν 
έκέλευσε· καί φεύγει Χαρίδημος ές τήν'Ασίαν παρά βασιλέα Λαρεϊον.

Ταυτα δέ διαπραξάμενος έπανήλϋεν εις Μακεδονίαν καί τφ 11. 
τε Αίϊ τώ Όλυμπίω τήν &υσίαν τήν απ' 'Αρχελάου ετι κα&εστώσαν . 
έ’ϋυσε καί τον αγώνα έν Αίγαϊς διέ{ληκε τά Ολύμπια· οί δέ καί 
ταϊς Μούσαις λέγουσιν οτι αγώνα έποίησε. καί έν τούτω άγγελλε- τ 
ται τδ Όρμέως τού Ο'ιάγρου τού Θρακος άγαλμα τδ έν Πιερίδι 
ίδρώσαι ξυνεχώς' καί άλλοι άλλα έπε&είαζον τών μάντεων. Άρί- 
στανδρος δέ, άνήρ Τελμισσεΰς, μάντις, -θαρρεϊν έκέλευσεν 'Αλέξαν
δρον δηλοΰσ&αι γάρ δτι ποιηταΐς επών τε καί μελών καί δσοι άμμί 
ωδήν εχουσι πολύς πόνος εσται ποιεϊν τε καί άδειν 'Αλέξανδρον καί 
τα 'Αλεξάνδρου έργα.

'Αμα δέ τώ ήρι άρχομένω έξελαύνει έφ' 'Ελλησπόντου, τά μέν 3 
κατά Μακεδονίαν τε καί τούς "Έλληνας 'Αντιπατρω έπιτρέφας, αυ
τός δέ άγων πεζούς μέν σύν ψιλοΐς τε καί τοξόταις ού πολλω 
πλείους τών τρισμυρίων, ιππέας δέ υπέρ τούς πεντακισχιλίους. ήν δέ 
αύτώ δ στόλος παρά τήν λίμνην τήν Κερκινΐτιν ώς έπ' 'Αμμίπολιν 
καί του Στρυμόνος ποταμού τάς έκβολάς. διαβας δέ τδν Στρυ- 4 
μόνα παρήμειβε τδ Πάγγαιον όρος τήν ώς έπ' 'Άβδηρα καί Μα- 
ρώνειαν, πόλεις 'Ελληνίδας έπί θαλάσση ώκισμένας. εν&εν δέ έπί 
τόν "Έβρον ποταμόν άμικόμενος διαβαίνει καί τδν "Εβρον εύπετώς. 
έκεϊ&εν δέ διά τής Παιτικής έπί τδν Μέλανα ποταμόν 'έρχεται. δια- s 
βας δέ καί τδν Μέλανα ές Σηστδν άμικνεϊται έν είκοσι ταϊς πά- 
σαις ήμέραις από τής οίκο&εν έξορμήσεως. έλ&ών δέ ές 'Ελαιούντα 
{λύει Πρωτεσιλάω έπί τώ τάμω τού Πρωτεσίλάου, ότι καί Πρωτε- 
σίλαος πρώτος έδόκει έκβήναι ές τήν 'Ασίαν τών Ελλήνων τών άμα 

4, 3. εξιμει pro εζήτει Α et quidam alii Gr. „sic et paulo post scriben
dum."

C. 11. § 3, 1. έφ' 'Ελλησπόντου pro άφ 'Ελλησπόντου Gr. omnes. 
2. τούς "Ελληνας. τους άλλους "Ελληνας V· 4. τών ante τρισμυρίων addit Gron. 
5. Κερκινΐτιν. Μυρκινΐτιν Palmerius Exercitt. p 236. || 4, 2. παρήμειβε pro 
παρήμειφε Α aliique. Πάγγαιον. Πάγγαρον _Ρ aliique. την ώς. τέμνων 
την ώς V. 4. "Εβρον pro "Ερρον MJ. alii Εΰρον- "Εβρον ante ευπετώς 
solus habet Α. || 5, 3. ‘Ελαιοΰντα pro 'ΕλεοΖντα Α cum quibusdam aliis.
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'Αγαμέμνονι ές 'Ίλιον στρατευσάντων. και ό νους της θυσίας ήν έπι- 
τυχεστέραν οι γενέσ&αι ή Πρωτεσιλάω τήν άπόβασιν.

6 Παρμενίων μεν δή των πεζών τους πολλούς καί τήν ίππον δια- 
βιβάσαι έτάχ&η έκ Σηστού ές Άβυδον καί διέβησαν τριήρεσι μεν 
εκατόν καί εξήκοντα, πλοίοις δέ άλλοις πολλοϊς στρογγυλοις. Αλέ
ξανδρον δέ έξ Ελαιούντος ές τον Αχαιών λιμένα κατάραι ό πλείων 
λόγος κατέχει, και αυτόν τε κυβερνώντα τήν στρατηγίόα ναυν δια- 
βάλλειν καί επειδή κατά μέσον τον πόρον του "Ελλήσποντου έγένετο, 
σφάξαντα ταύρον τω Ποσειδώνι καί Νηρηΐσι σπένδειν έκ χρυσής 

7 φιάλης ές τον πόντον, λέγουσι δέ καί πρώτον έκ τής νεώς συν τοΐς 
όπλοις έκβήναι αυτόν ές τήν γήν τήν Ασίαν καί βωμούς ίδρύσα- 
σ&αι όϋεν τε έστάλη έκ τής Εύροόπης καί .οπού έξέβη τής * 3Ασίας 
Αιός άποβατηρίου καί Α&ηνάς καί " Ηρακλέους' άνελ&όντα δέ ές 
'Ίλιον τή τε Α&ηνα &ύσαι τή Ίλιάδι, καί τήν πανοπλίαν την αυ
τοί/ άνα&εϊναι ές τον νεών, καί κα&ελεϊν αντί ταύτης τών ιερών τινά

6, 4. 'Ελαιοΰντος pro ’Ελεοΰντος iidem. 5. διαβάλλειν. διαβαΐντιν Α. |] 7,5. 
αυτοΰ Vulc. vulgo αυτοί- 6. νεών. ναόν ΑΒ.

C. 12. §. 1, 1. Ανιόντα — επιχώριοι delenda censuit Schmiederus.
3. καί τινες καί pro καί τινες Gr. omnes, άλλοι οί μέν. άλλοι μέν Gr. cc. qui
dam. Ίίφαιστίωνα— έστεφάνωσε addita ex Α. 4. οί δε—έστεφάνωσεν vulgo 
post επιχώριοι posita Ellendtio quoque suadente hoc loco posui. || 2,3. or<5a 
έξηνέχ&η — επεοικώες deleta voluit Schmiederus. || 4, 1. καίτοιγε pro καί- 
τοι Gron. 2. επί τήν Vulc. et Gron. τήν omittunt Ven. et Bas.

3 οπλών ετι έκ του Τρωικού έργου σωζόμενα. καί ταυτα λέγουσιν 
ότι οι ύπασπισταί έφερον προ αυτοΰ ές τάς μάχας. &υσαι δέ αυ
τόν καί Πριάμω έπί του βωμού του Αιός του "Ερκείου λογος κα
τέχει, μήνιν Πρίαμου παραιτοίμενον τώ Νεοπτολέμου γένει, ό δή 
ές αυτόν καϋήκεν.

12. Ανιόντα δ" αυτόν ές 'Ίλιον Μετοίτιός τε ό κυβερνήτης χρυσω 
στεφάνω έστεφάνωσε καί έπί τουτω Χάρης ό Α&ηναϊος έκ Σιγείου έλ- 
&ών καί τινες καί άλλοι, οί μέν "Ελληνες, οί δέ επιχώριοι. "Ηφαιστίωνα 
δέ λέγουσιν ότι του Πατρόκλου τόν τάφον έστεφάνωσεν οι δέ, οτι 
καί τόν Αχιλλέως άρα τάφον έστεφάνωσε’ καί εύδαιμόνισεν άρα, ώς 
ό λόγος, Αλέξανδρος Αχιλλέα, ότι Ομήρου κήρυκος ές τήν έπειτα

2 μνήμην έτυχε. καί μέντοι καί ήν Αλεξάνδρω ούχ ήκιστα τούτου 
ένεκα εύδαιμονιστέος Αχιλλεΰς, οτι αύτω γε Αλεξάνδρω, ού κατα 
τήν άλλην επιτυχίαν, τό χωρίον τούτο έκλιπές ξυνέβη ούδέ έξηνέχ&η 
ές άν&ρώπους τά Αλεξάνδρου έργα έπαξίως · ούτ ούν καταλογά
δην ούτε τις έν μέτρω έποίησεν, αλλ' ούδέ έν μέλει ησ&η Αλέξαν
δρος, έν ότω Αέριον τε καί Γέλων καί Θήρων καί πολλοί άλλοι ού
δέν τι Αλεξάνδρω έπεοικότες, ώστε πολύ μεΐον γιγνώσκεται τά Αλε- 

3 ξάνδρου ή τά φαυλότατα τών παλαι έργων οπότε καί ή τών μυρίων 
συν Κύρω άνοδος έπί βασιλέα Αρταξέρξην καί τά Κλεάρχου τε και 
τών άμα αύτω άλοντων πα&ήματα καί ή κατάβασις αύτών εκείνων, 
ήν Ξενοφών αύτούς κατήγαγε, πολύ τι έπιφανέστερα ές άν&ρώπους 
Ξενοφώντος ένεκα έστιν ή Αλέξανδρός τε καί τά Αλεξάνδρου έργα.

4 καίτοιγε Αλέξανδρος ούτε ξυν άλλω έστράτευσεν, ούτε φευγων μέγαν 
βασιλέα τους τή κα&οδω τή έπί τήν &άλατταν έμποδών γιγνομένους 
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έκράτησεν · αλλ’ ουκ εστιν όστις άλλος εις άνήρ τοσαυτα ή τηλι- 
καυτα έργα κατά πλήθος η μέγεθος έν "Ελλησιν η βαρβάροις άπε- 
δείξατο. ένθεν καί αυτός όρμηθήναί φημι ές τηνδε τήν Συγγραφήν, 
ουκ άπαξιώΰας έμαυτόν φανερά καταστήσειν ές ανθρώπους τάΛλε- 
ξάνδρου έργα, δστις δέ ών ταυτα υπέρ έμαυτου γιγνωσκω, το μεν s 
όνομα ουδεν δέομαι., άναγράψαι, ουδέ γάρ ουδέ άγνωστον ές αν
θρώπους έστίν, ουδέ πατρίδα ήτις μοί εστιν ουδέ το γένος το έμον, 
ουδέ εΐ δή τινα αρχήν έν τή έμαυτου ήρξα· άλλ" εκείνο αναγράφω, 
οτι έμοί πατρίς τε καί γένος καί άρχαί ο'ίδε οί λόγοι, είσί τε καί 
από νέου έτι έγένοντο. καί έπί τώδε ουκ απαξιώ έμαυτον τών πρώ
των τών έν τή φωνή τή "Ελλάδι, είπερ ουν καί "Αλέξανδρος τών 
έν τοίς οπλοις.

"Εξ "Ιλίου δέ ές"Λρίσβην ήκεν, ου πάσα ή δυναμις αυτω διαβεβη-6 
κυϊα τον "Ελλήσποντον έστρατοπεδευκει, καί τή υστεραία ές ΙΙερκω- 
την * τή δέ άλλη Λάμψακον παραμείφας προς τώ Πρακτίω ποταμω 
έστρατοπέδευσεν, δς ρέων έκ τών ορών τών"Ιδαίων έκδιδοΐέςθάλασσαν 
τήν μεταξύ του "Ελλήσποντου τε καί του Εύξείνου πόντου, ένθεν δέ 
ές "Ερμωτον άφίκετο, Κολωνας πόλιν παραμείψας. σκοποί δέ αυτω 7 
έπέμποντο προ του στρατεύματος· καί τούτων ήγεμων ήν " Λμυντας 
ό "Αρραβαίου, έχων τών τε εταίρων τήν ίλην τήν έξ "Απολλωνίας, 
ης Ιλάρχης ήν Σωκράτης ό Σάθωνος, καί τών προδρόμων καλου- 
μένων ϊλας τέσσαρας. κατά δέ την πάροδον Πρίαπον πόλιν ένδο- 1 
θεϊσαν προς τών ένοικοΰντων τους παραλη-ψ ο μένους άπέστειλε συν 
Πανηγορω τω Λυκαγόρου, ένί τών εταίρων.

Περσών δέ στρατηγοί ήσαν "Λρσάμης καί "Ρεομίθρης καί ΊΊε- 8 
τίνης καί Νιφατης καί ξυν τουτοις Σπιθριδάτης ό Λυδίας καί "Ιω
νίας σατράπης καί’Λρσίτης ό τής πρός"Ελλησπόντω Φρυγίας ύπαρ
χος. ουτοι δέ προς Ζελεία τή πόλει κατεστρατοπεδευκότες ήσαν ξυν τή 
ϊππω τέτή βαρβαρική καίτοϊς" Ελλησι τοϊς μισθοφόροις. βουλευομένοις 9 
& αυτοϊς υπέρ τών παρόντων, έπειδή "Αλέξανδρος διαβεβηκώς ήγ- 
γέλλετο, Μέμνων ό "Ρόδιος παρήνει μή διά κινδύνου ιέναι προς τους 
Μακεδόνας, τώ τε πεζω πολύ περιόντας σφών καί αυτού "Αλεξάν
δρου παρόντος, αυτοϊς δέ άποντος Λαρείου’ προϊόντας δέ τον τε 
χιλον άφανίζειν καταπατουντας τή ϊππω καί τον έν τή γή καρπόν έμ- 
πιπραναι, μηδέ τών πόλεων αυτών φειδομένους. ου γάρ μενεΐν έν 
τή χωρά "Αλέξανδρον απορία τών έπιτηδείων. "Αρσίτην δέ λέγεται ίο 
είπεϊν έν τώ συλλογω τών Περσών ότι ουκ άν περιϊδοι μίαν οικίαν 
έμπρησθεϊσαν τών ύπο οί τεταγμένων ανθρώπων ’ καί τους Πέρσας 
"Λρσίτη προσθέσθαι, ότι καί ύποπτόν τι αυτοϊς ήν ές τόν Μέμνονα, 
τριβάς έμποιεϊν έκόντα τώ πολέμω τής έκ βασιλέως τιμής ένεκα.

5, 3. οΰδε ίο γένος pro ουδέ γένος Gron. 7. των εν τή pro έν τή Gron. [| 6, 2 
εατραιοπιδιΰκει. και τή ν. ες Περκιίιττ,ν, τή δέ distinguit Gronovius. 3 Πρα- 
κτΐω ρνοΠροσακτΐορ Freinshemius ind.Curt. in h.v. et Holstenius adStepha- 
num in Γεργίς. ό.νΕρμωιον. Γέργηθον Holstenius Μίρμιττον ve\ Μευμιμ- 
τόν Gronovius.|| 7,5.Πρίαπον pro Πριάμου Freinshemius ind Curt. Πρία
μον Gr. omnes. || 8,1. Πετίνης pro Πετήνης A. 2. Σπιθριδάτης Gron. Πι- 
θριδάτης Ven. Μιθριδάτης Bas et Vulc. || 10,2. πιράδοι μίαν οικίαν, πε- 
ριίδοιμεν οικίαν μίαν Α.περιίδοιμι οικίαν Β. 3. υπό οί τεταγμένων pro υπο- 
τεταγμένων Α et plerique. inu τεταγμένων suprascripto οί ΒΒ.
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13 . Έν τουτω <5 e Αλέξανδρος προύχώρει έπί τον Γρανικυν ποτα
μόν συντεταγμένω τω στρατω, διπλήν μεν την φάλαγγα τών οπλι
τών τάξας, τους δέ ιππέας κατά τά κέρατα άγων, τα σκευοφορα 
δέ κατόπιν έπιτάξας επεσϋαι· τους δέ προκατασκεψομένους τα τών 
πολεμίων ήγεν αυτω Έγέλοχος, ιππέας μέν εχων τους σαρισσοφο-

2 ρους, τών δέ ψιλών ές πεντακοσίους. καί 'Αλέξανδρος τε ου πολύ 
άπεΐχεν από του ποταμού του Ερανικού και οί άπο των σκοπών 
σπουδή έλαυνοντες άπήγγελλον έπί τώ Γρανικώ πέραν τους Πέρ- 
σας έφεστάναι τεταγμένους ώς ές μάχην, εν&α δη 'Αλέξανδρος 
μέν την στρατιάν πάσαν συνέταττεν ώς μαχουμένους· Παρμενίων δέ 
προσελ&ών λέγει 'Αλεξανδρω τάδε.

3 Έμοί δοκεΐ, βασιλεύ, αγαθόν είναι έν τω παρόντι καταστρατο- 
πεδευσαι έπί του ποταμού τη όχθη ώς εχομεν. τους γαρ πολεμίους 
ου δοκώ τολμησειν πολύ τών πεζών λειπομένους πλησίον ημών αυ- 
λισ&ήναι, καί ταύτη παρέξειν εωθεν ευπετώς τώ στρατω διαβαλεΐν 
τδν πόρον· υποφθάσομεν γαρ αυτοί περασαντες πριν έκείνους ές 

4 τάξιν κα&ίστασ&αι. νυν δέ ουκ άκινδυνως μοι δοκουμεν έπιχαρήσειν 
τώ έ'ργω, δτι ουχ οιόν τε έν μετώπω δια του ποταμού άγειν τον 
στρατόν, πολλά μέν γάρ αυτου δραται βαθέα, αί δέ δχ&αι αυται 

5 δρας δτι ύπερΰψηλοι καί κρημνώδεις εϊσίν αΐ αυτών ατακτως τε 
ούν καί κατά κέρας, ηπερ άσθενέστατον, έκβαίνουσιν έπικείσονται 
ές φάλαγγα συντεταγμένοι τών πολεμίων οί ιππείς· καί τδ πρώτον 
σφάλμα έ'ς τε τά παρόντα χαλεπόν καί ές την υπέρ παντδς του πο
λέμου κρίσιν σφαλερόν.

6 . Αλέξανδρος δέ, ταυτα μέν, έ'φη, ώ Παρμενίων, γιγνωσκω· 
αίσχΰνομαι δέ, εί τον μέν Ελλήσποντον διέβην ευπετώς, τούτο δέ, 
σμικρδν ρεύμα, οΰτω τω όνοματι τον Ερανικόν έκφαυλίσας, είρξει

7 ημάς του μή ου διαβήναι ώς εχομεν. καί τούτο ούτε προς Μακε
δονίαν τής δόξης ούτε πρδς τής έμής ές τους κίνδυνους όξότητος 
ποιούμαι· άνα&αρρήσειν τε δοκώ τους Πέρσας ώς αξιόμαχους Μακε- 
δόσιν όντας, δτι ουδέν άξιον του σφών δέους έν τώ παραυτίκα επαθον.

14. Ταυτα είπων Παρμενίωνα μέν έπί το ευώνυμον κέρας πέμπει 
ήγησόμενον, αυτδς δέ έπί το δεξιόν παρήγεν. προετάχ&ησαν δέ αυτω 
του μέν δεξιού Φιλωτας δ Παρμενίωνος, έχων τους εταίρους τους 
ιππέας καί τους τοξότας καί τους Άγριανας τους άκοντιστάς· Άμυν- 
τας δέ ό Άρραβαίου τους τε σαρισσοφόρους ιππέας εχων Φιλοίτα 

2 έπεταχ&η καί τους Παίονας καί την 'ίλην την Σωκράτους. έχομενοι 
δέ τούτων έτάχ&ησαν οί υπασπισταί τών εταίρων, ών ηγείτο Νικά- 
νωρ δ Παρμενίωνος · έπί δέ τοότοις ή Περδίκκου του Όρόντου φά- 
λαγξ· έπί δέ ή Κοινού του Πολεμοκράτους· έπί δέ ή Κρατερου 
του Αλεξάνδρου· έπί δέ ή Άμυντου του Άνδρομένους· έπί δέ ων

3 Φίλιππος δ 'Αμυντου ήρχε. του δέ ευωνυμου πρώτοι μέν οί Θεττα-

C. 13. § 1, 2 συντεταγμένα, συν τεταγμένω Gron. || 2, 2 άπ^χεν 
από pro απείχε Α. || 3, 1. βασιλεύ- ώ βασιλεύ Ellendtius. || 6, 4. του μη 
ού Gr. plerique. ού omisit Vulc. j| 7,3. Πέρσας ώς pro Πέρσας Schneiderus.

C. 14. § 1, 2. παρηγεν fortasse παρηλασεν. 4. τους άκοντιστάς. for
tasse και τους άκοντιστάς. || 2, 3. ‘Ορόντου pro 'Ορρόντον ΒΒ. 1 Ορόντος 
Β. Κοινού. Κίννου. S. - _ 
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λοί ιππείς έτάχθησαν, ών ηγείτο Κάλας δ Αρπάλου· επί δέ τού- 
τοις οί ξυμμαχοι Ιππείς, ών ήρχε Φίλιππος δ Μενελάου’ έπί δέ 
τούτοις οί Θράκες, ών ηρχεν >Αγαθών έχόμενοι δέ τούτων πεζοί 
η τε Κρατέρου φάλαγξ καί η Μελεάγρου καί ή Φιλίππου είστε έπί 
τδ μέσον της ξυμπάσης τάξεως.

Περσών δέ ιππείς μέν ήσαν ές δισμυρίους, ξένοι δέ πεζοί μι- 4 
σθοηόροι ολίγον άποδέοντες δισμυρίων · έτάχθησαν δέ την μέν ίππον 
παρατείναντες τώ ποταμώ κατα την όχθην έπί φαλαγγα μακραν, 
τους δέ πεζούς κατόπιν τών ιππέων · καί γαρ υπερδέξια ήν τα υπέρ 
τήν όχθην χωρία, ή δέ Αλέξανδρον αυτόν καθεώρων (δήλος γαρ 
ήν τών τε οπλών τή λαμπρότητι καί τών άμφ αυτόν τή συν έκ- 
πλήξει θεραπείοι) κατα τδ εύώνυμον σφων έπέχοντα, ταύτη πυ- 
κνας έπέταξαν τή όχθη τας ίλας των ίππων.

Χρόνον μέν δή άμφότερα τα στρατεύματα έπ άκρου του πο- 5 
ι;αμου ενεστώτες υπδ του τδ μέλλον όκνεϊν ησυχίαν ήγον καί σιγή 
ήν πολλή άφ έκατέρων. οι γαρ Πέρσαι προσέμενον τους Μακεδό- 
νας, δπότε έσβήσονται ές τον πόρον, ώς έπικεισόμενοι έκβαίνουσιν 
Αλέξανδρος δέ άναπηδήσας έπί τον 'ίππον καί τοϊς άμφ αυτόν έγ- 6 
κελευσάμενος έπεσθαί τε καί ανδρας αγαθούς γίνεσΟαι, τους μέν 
προδρόμους ιππέας καί μήν καί τους Παίονας προεμβαλεϊν εις τδν 
ποταμόν έχοντα Αμυνταν τδν Αρραβαίου καί τών πεζών μίαν τά- 
ξιν, καί προ τούτων τήν Σωκράτους ίλην Πτολεμαίον τδν Φιλίπ
που άγοντα, ή δή καί έτυγχανε τήν ηγεμονίαν του ιππικού παντός 
εχουσα έν έκείνη τή ημέρα· αυτός δέ άγων το δεξιόν κέρας υπό ? 
σαλπίγγων τε καί τω Πνυαλίω άλαλάζοντας έμβαίνει ές τδν πό
ρον, λοξήν αεί παρατείνων τήν τάξιν ή παρεΐλκε τδ ρεύμα, ϊνα δή 
μή έκβαίνοντι αύτω οί Πέρσαι κατά κέρας προσπίπτοιεν, άλλα καί 
αύτδς ώς άνυστδν τή φάλαγγι πρόσμιξη αυτοϊς.

Οί δέ Πέρσαι ή πρώτοι οί άμφί Αμύνταν καί Σωκράτην προσ- 15. 
έσχον τή όχθη, ταυτη καί αυτοί άνωθεν εβαλλον, οί μέν αυτών 
άπδ τής όχθης έξ “υπερδεξίου ές τδν ποταμόν έσακοντίζοντες, οι δέ 
κατά τά χθαμαλώτερα αυτής εστε έπί τδ ύδωρ καταβαΐνοντες. καί 2 
ήν τών τε ιππέων ώθισμός, των μέν έκβαίνειν έκ του ποταμού, 
τών δ’ είργειν τήν εκβασιν, καί παλτών άπδ μέν τών Περσών πολλή 
άφεσις, οί Μακεδόνες δέ ξυν τοϊς δόρασιν έμάχοντο. άλλα τώ τε 
πλήθει πολύ έλαττοΰμενοι Μακεδόνες έκακοπάθουν έν τή πρώτη 
προσβολή, [καί αυτοί] έξ αβέβαιου τε καί άμα κάτωθεν έκ τού πο
ταμού αμυνόμενοι, [οί Πέρσαι εξ ύπερδεξίου τής όχθης] άλλως 
τε καί τδ κράτιστον τής Περσικής ίππου ταύτη έπετέτακτο, οί τε 
Μέμνονος παϊδες καί αύτδς δ Μέμνων μετά τούτων έκινδυνευσε. καί 3 
οί μέν πρώτοι τών Μακεδόνων ξυμμίξαντες τοΐς Πέρσαις κατεκό- 

3, 5. η τε Φιλίππου, ή Κράτέρον φαλαγξ καί άπδ ταυτης ή τε τάξις 
Μελεάγρου καί ή Φιλίππου Schmiederus. || 4, 7. μέν ante σφων deletum 
cum Ellendtio. || 6, 3. προεμβαλεϊν. excidissp videtur εταξεν aut simile 
quid. 7. εγουσα έν A. εχουσαν B et Bas. cetefi, ut videtur, έγουσα sine εν.

C. 15. §. 2, 5. έλαττούμενοι. malim ελαττονμινοι οί. 6. καί αυτοί de
leam. οί δέ Π. ές υ. τής δχθηζ' deleam.

Β
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πησαν πρδςαύτών, άνδρες αγαθοί γενόμενοι, όσοι γε μη προς Αλέ
ξανδρον πελάζοντα άπέκλιναν αυτών. Αλέξανδρος γάρ ηδη πλησίον 
ήν, άμα οϊ άγων τδ κέρας τδ δεξιόν, και εμβάλλει ές τους Πέρσας 
ποώτος ίνα τδ παν στίφος της 'ίππου και αυτοί, οί ηγεμόνες των 
Περσών τεταγμένοι ήσαν’ και περί αυτόν ξυνειστήκει μάχη καρτερά· 

4 και εν τοΰτω άλλαι έπ άλλαις τών τάξεων τοΐς Μακεδόσι διέβαινον 
ού γαλεπώς ήδη. και ήν μεν arto τών ίππων ή μάχη, πεζομαγία. δε 
μάλλον τι έωκει. ξυνεχό^ιενοι γάρ ίπποι τε ίπποις και άνδρες άν- 
δράσιν ήγωνίζοντο, οί μεν έξώσαι εις άπαν άπο τής όχθης καί ές 

5 τδ πεδίον ^ιάσρισθαι τους ΙΤερσας, οί Μακεδόνες, οί δέ είρξαί τε 
αυτών τήν έκβασιν, οί Πέρσαι, καί ές τόν ποταμόν αύθις άπώσα- 
σθαι. καί εκ τούτου έπλεονέκτουν ήδη οί συν Αλεξανδρω τήΆε 
άλλη ρώμη καί εμπειρία καί οτι ξυστοΐς κρανείνοις προς παλτά 
έμάχοντο. *

6 'Ένθα δή καί Αλεξάνδρω ξυττρίβεται το δόρυ έν τή μάχη · ό 
δε Αρετιν ήτει δόρυ έτερον, αναβολέα των βασιλικών τω δέ καί 
αύτώ πονουμένω συντετριμμένοι· τδ δόρυ ήν, ό δέ τώ ήαίσει κεκλα- 
σμένου τού δυρατος ούκ άφανώς έμαχετο, καί τούτο δείξας Αλε
ξάνδρω άλλον αίτεΐν εκέλευε' Αημάρατος δέ, άνήρ Κορινθίας, τών 

7 άμφ αύτδν εταίρων, δίδωσιν αύτώ το αυτού δόρυ, καί δς άναλα- 
βών καί Ιδών Μιθριδάτην τον Λαρείου γαμβρόν πολύ πρδ τών άλ
λων προϊππεΰοττα καί έπάγοντα άμα οι ώσπερ έμβολον τών ιππέων, 
έξελαύνει καί αυτός πρδ τών άλλων και πάίσας ές τδ πρόσωπον 
τώ δόρατι καταβάλλει τον Μιθριδάτην. έν δέ τοΰτω 'Ροισάκης μέν 
έπελαύνει τώ Αλεξάνδρα) καί παίει Αλεξάνδρου τήν κεφαλήν τή 
κοπίδι' καί τού μέν κράνους τι άπέθραυσε, τήν πληγήν δέ έσχε τδ

8 κράνος, καί καταβάλλει καί τούτον Αλέξανδρος παίσας τώ ξυστώ 
διά τού θώρακος ές τδ στέρναν. Σπιθριδάτης δέ άνετέτατο μέν 
ήδη έπ Αλέξανδρον όπισθεν τήν κοπίδα, ύποφθάσας δέ αύτδν Κλεΐ- 
τος δ Αρωπίδου παίει κατά τού ώμου καί άποκόπτει τόν ώμον τού 
Σπιθριδάτου ξυν τή κοπίδι’ καί έν τοΰτω έπεκβαίνοντες αεί τών ιπ
πέων όσοις προύχώρει κατά τόν ποταμόν προσεγίγνοντο τοϊς άμφ’ 
^Αλέξανδρον.

16. Καί οί Πέρσαι παιόμενοί τε πανταχόθεν ήδη ές τά πρόσωπα 
αυτοί τε καί οί ίπποι τοΐς ξυστοΐς καί προς τών ιππέων έξωθού- 
μενοι, πολλά δέ καί προς τών ψιλών άναμεμιγμένων τοΐς ίππεύσι 
βλαπτόμενοι έγκλίνουσι ταύτη πρώτον ή Αλέξανδρος προεκινδΰνευεν. 
ώς δέ τό μέσον ένεδεδώκει αύτοΐς, παρερρήγνυτο δή καί τά έφ’ έκά- 

2 τέρα τής ίππου, καί ην δή φυγή καρτερά, τών μέν δή ιππέων τών
Περσών άπέθανον είς χιλίους. ού γάρ πολλή ή δίωξις έγένετο, οτι 
έξετρά'πη Αλέξανδρος έπί τους ξένους τους μισθοφόρους· ών τδ 
στίφος ή τδ πρώτον έταχθη έκπλήξει μάλλον τι τού παραλόγου ή 
λογισμώ βεβαίω έμενε, καί τουτοις την τε φάλαγγα έπαγαγών καί 
τους ιππέας πάντη προσπεσεΐν κελεΰσας έν μέσω δι ολίγου κατα- 
κόπτει αύτούς, ώστε διέφυγε μέν ούδείς, ότι μή διέλαθέ τις έν τοΐς

6, 5. Αημάρατος Α. Αιβάρωτος Β. ceteri Αιβάρατος. || 7, 3. καί έπάγοντα 
addita ex Α.
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νεκρούς, έζωγρήθησαν δέ άμφί τους δισχιλίους. επεσον δέ καί οι 3 
ηγεμόνες των 1Ερσώ>ν Νιφάτης τε καί Πετίνης καί Σπιθριδάτης ό 
Λυδίας σατράπης, καί δ των Καππαδοκών ύπαρχος Μιθροβουζά- 
νης καί Μιθριδάτης ό του Λαρείου γαμβρός καί Λρβουπάλης δ 
Λαρείου τού >Λρταξέρξου παϊς καί Φαρνάκης, αδελφός ουτος της 
Παρειού γυναικός, καί δ των ξένων ήγεμών Εϊμάρης. Λρσίτης δέ 
έκ μέν της μάχης φεύγει ές φρυγίαν, έκεϊ δέ αποθνήσκει αυτδς πρδς 
αυτου, ώς ό λόγος, δτι αίτιος έδόκει Πέρσαις γενέσθαι του έν τω 
τότε πταίσματος.

Μακεδόνων δέ τών μέν εταίρων άμφί τους είκοσι καί πέντε εν 4 
τή πρώτη προσβολή άπέθανον καί τούτων χαλκαϊ εικόνες έν /Ιίω 
έστάσιν, ’Λλεξάνδρου κελεύσαντος Λύσιππον ποιήσαι, δσπερ καί 
Λλέξανδρον μόνος προκριθείς έποίει· τών δέ άλλων ιππέων υπέρ 
τους εξήκοντα, πεζοί δέ ές τους τριάκοντα, καί τούτους τη ύστε- s 
ραία έθαψεν Λλέξανδρος ξυν τοϊς δπλοις τε καί άλλω κόσμω· γο- 
νεύσι δέ αυτών καί παισί τών τε κατά τήν χώραν ατέλειαν εδωκε 
καί δσαι άλλαι ή τώ σώματι λειτουργίαι ή κατά τάς κτήσεις έκα
στων εισφοραί. καί τών τετρωμένων δέ πολλήν πρόνοιαν έσχεν, 
έπελθών τε αύτδς έκαστους καί τά τραύματα ίδών καί δπως τις 
έτρώθη έρόμενος καί δ τι πράττων ειπεϊν τε καί άλαζονεύσασθαί οί 
παρασχών. δ δέ καί τών Περσών τους ηγεμόνας έθαψεν έθαψε 6 
δέ καί τους μισθοφόρους ‘Ελληνας οί ξυν τοϊς πολεμίοις στρα- 
τεύοντες άπέθανον· δσους δέ αυτών αιχμαλώτους έλαβε, τούτους δέ 
δήσας έν πέδαις εις Μακεδονίαν άπέπεμιΰεν έργάζεσϋαι, δτι παρά 
τά κοινή δόξαντα τοϊς ‘Ελλησιν ‘Ελληνες οντες, έναντία τή ‘Ελλάδι 
υπέρ τών βαρβάρων έμάχοντο. αποπέμπει δέ καί εις Αθήνας τριακο- ? 
αίας πανοπλίας Περσικάς ανάθημα είναι τή ’Λθηνα έν πόλει· καί 
έπίγραμμα έπιγραφήναι έκέλευσε τόδε· ’Λλέξανδρος Φιλίππου 
καί οί ‘Ελληνες πλήν Λακεδαιμονίων άπδ τών βαρβά
ρων τών τήν ’Λσίαν κατ οικούντων.

Καταστήσας δέ Κόλαν σατραπεύειν ής Λρσίτης ήρχε καί τους 17. 
φόρους τους αύτους άποφέρειν τάξας ουσπερ Λαρείω εφερον, δσοι 
μέν τών βαρβάρων κατιόντες έκ τών όρων ένεχείριζον σφας, τούτους 
μέν άπαλλάττεσθαι έπί τά αυτών έκαστους έκέλευε· Ζελείτας δέ ι 
άφήκε τής αιτίας, δτι προς βίαν έγνω συστρατεύσαι τοϊς βαρβάροις· 
Ζασκύλιον δέ παραληψόμενον Παρμενίωνα εκπέμπει· καί παραλαμ- 
βάνει Λασκύλιον Παρμενίων έκλιπόντων τών φρουρών.

Λυτός δέ έπί Σάρδεων προύχώρει· καί άπέχοντος αυτού δσον 3 
έβδομήκοντα σταδίους Σάρδεων ήκον παρ αυτόν Μιθρίνης τε δ 
φρούραρχος τής άκροπόλεως τής έν Σάρδεσι καί Σαρδιανών οί δυ- 
νατώτατοι, ένδιδόντες οί μέν τήν πόλιν, δ δέ Μιθρίνης τήν άκραν 
καί τά χρήματα. "Αλέξανδρος δέ αύτδς μέν κατεστρατοπέδευσεν έπί 4

C. 16. §. 3, 2. Πετίνης pro Πιτήνης Λ ad 1. c. 13 (12). || 4, 1. πέντε 
έν τή Α. πέντε τή ceteri. || 6, 4. άπέπτμψεν pro ’έπεμψιν Α. |( 7, 2. ανά
θημα. αναθήματα Borheckius. έν πόλει pro έν τή πυλει Gr. plerique.

C. 17. §. 2, 2. έγνω. έγνωσαν Vulc. σνστρατεισαι Α et alii Gr. συν στρα. 
τεΐσαι tres. || 3,2. Μιθρίνης pro Μιθρήνης Schmiederus. nam ex Α enota
tum non video. Μιθρόνης S.

B 2
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τώ Έρμω ποταμώ' απέχει δέ δ Έρμος άπδ Σάρδεων σταδίους 
οσον είκοσιν Αμύνταν δε τδν Ανδρομένους την άκραν παραληφό- 
μενον εκπέμπει ές Σάρδεις· καί, Μιθρίνην μέν έν τιμή άμα οι ήγε, 
Σαρδιανούς δέ και τους άλλους Λυδούς τοΐς νόμοις τε τοΐς πάλαι 

5 Λυδών χρήσθαι εδωκε καί ελευθέρους εϊναι άφήκεν. άνήλθε δέ 
καί αύτδς εις την άκραν, ένα τδ φρουριον ήν τών Περσών καί 
έδοξεν αύτώ όχυρδν τδ χωρίον ύπερύφηλόν τε γάρ ήν καί απότο
μον πάντη καί τριπλώ τείχει πεφραγμένον αύτδς δέ έπί τή άκρα ναόν 

6 τε οίκοδομήσαι Αιδς "Ολυμπίου έπενόει καί βωμόν ιδρύσασθαι. σκο- 
ποϋντι δέ αύτώ τής άκρας δπερ έπιτηδειότατον χωρίον ώρα έτους 
έξαίφνης χειμών έπιγίγνεται καί βρονταί σκληραι καί ύδωρ δξ ού- 
ρανού πίπτει ού τά τών Λυδών βασίλεια· καί εντεύθεν Αλεξάνδρω 
έδοξεν έκ θεού σημανθήναι ένα χοή οικοδομεΐσθαι τω Αιΐ τδν νεών, 

7 καί ούτως έκέλενσε. κατέλιπε δέ τής μέν άκρας τής Σάρδεων έπι- 
μελητήν Παυσανίαν τών εταίρων · τών δέ φόρων τής συντάξεως τε 
καί άποφοράς Νικίαν "Ασανδρον δέ τδν Φιλώτα Λυδίας καί της 
άλλης τής Σπιθριδάτου αρχής, δους αύτώ ιππέας τε καί φίλους 

8 οσοι ικανοί προς τά παρόντα έδόκονν. Κάλαν δέ καί Αλέξανδρον 
τον Αερόπου έπί τήν χώραν τήν Μέμνονος έκπέμπει, άγοντας τους 
τε Πελοποννησίους καί τών άλλων ξυμμάχων τους πολλούς πλήν 
Αργείων · ούτοι δέ έν Σάρδεσι κατελείφθησαν τήν άκραν φυλάιτειν.

9 Έν τουτω δέ ώς τά υπέρ τής ιππομαχίας έξηγγέλθη, ο'ί τε τήν 
* Εφεσον φρουρούντες μισθοφόροι ωχοντο φεύγονιες, δύο τριήρεις τών 
Έφεσίων λαβόντες, καί ξύν αύτοΐς Αμύντας δ "Αντιοχου, δς έ'φυγεν 
έκ Μακεδονίας Αλέξανδρον, παθών μέν ούδέν πρδς Αλεξάνδρου, 
δυσνοία δέ τή πρδς Αλέξανδρον [καί αϋτος] άπαξιώσας τι παθεΐν 

ίο πρδς αυτού αχαρι. τέταρτη δέ ημέρα ές "Έφεσον άφικόμενος τούς 
τε φυγάδας οσοι δι αύτδν έξέπεσον τής πόλεως κατήγαγε καί τήν 
ολιγαρχίαν καταλυσας δημοκρατίαν κατέστησε" τους δέ φόρους οσους 

ιι τοΐς βαρβάροις άπέφερον τή Αρτέμιδι ξυντελεΐν έκέλευσεν. ό δέ 
δήμος δ τών Έφεσίων, ώς άφηρέθη αύτοΐς δ άπδ τών ολίγων φό
βος, τούς τε Μέμνονα έπαγαγομένους καί τούς τδ ΐερδν συλήσαντας 
τής "Αρτέμιδος καί τούς τήν εικόνα τού Φιλίππου τήν έν τώ ίερω 
καταβαλόντας καί τδν τάφον έκ τής αγοράς άνορύξαντας τδν ‘Ηρο- 

απύθου τού έλευθερώσαντος τήν πόλιν ώρμησαν άποκτεΐναι. καί 
, Σύρφακα μέν καί τον παΐδα αυτού Πελάγοντα καί τούς τών αδελφών 

τού Συρφακος παΐδας έκ του ιερού έξαγαγόντες κατέλευσαν' τούς 
δέ άλλους διεκωλυσεν "Αλέξανδρος προσωτέρω έπιζητεΐν καί τιμωρεΐ- 
σθαι, γνούς ότι δμού τοΐς αίτίοις καί ού ξύν δίκη τινάς, τούς μέν

4, 3. οσον addittim ex Α. scholion C: τα f ήμισυ στάδια ποιούσι μήλιον 
εν καί το μηλιον υργυίας ψν. || 5, 2. δέ καί αυτός pro ύέ αυτός Grono
vius, ut videtur, e cc. || 6, 4 καί εντεύθεν Αλεξάνδρω διέδοξεν cum vett. 
edd BPV. καί εντεύθεν omittunt ceteri Gr., quorum AB Js έδοξεν pro 
ceterorum διέδοξεν. || 7, 2. τών εταίρων pro τον εταΐρον AB. 3. Φιλώτα pro 
Φιλώτου Schmiederus. || 8,2. άγοντας Gr. omnes, άγοντα Vulc. || 9, 1. τά 
υπέρ της- τά της Α. 4. ώς post Μακεδονίας omissum cum V et Gr. omni
bus. addidit Vulc. 5. καί αυτός deest A. άπαξιώσας. έπαξιώσας BBB. || 10,2. 
δι αυτόν pro δι αυτών A et Facius. || 11, 3. έπαγαγομένους. libri ina- 
γο μένους.
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κατ’ εχθ-ρατ, τους άέ κατά αρπαγήν χρημάτων άποκτενεϊ, ξυγχωρη- 
θέν αύτω, ό δήμος, καί εΐ δή τω άλλω, και τοΐς έν Έφέσω πρα- 
χ&εΐσιν 'Αλέξανδρος έν τω τότε ευδοκιμεί.

Έν τοΰτω δέ έκ Μαγνησίας τε καί Τράλλεων παρ' αύτδν ήκον 18. 
ένδιδόντες τας πόλεις· και ός πέμπει Παρμενίωνα, δους αύτω δισ- 
χιλίους καί πεντακοσίους πεζούς των ξένων καί Μακεδόνας παρα
πλήσιους, ιππέας'δέ των εταίρων ές διακοσίους. Αντίμαχον δέ τον 
'Αγα&οκλέους έπί τας Αίολίδας τε πόλεις ξυν δυνάμει ούκ έλαττονι 
έξέπεμφε καί δσαι Ίωνικαί υπό τοΐς βαρβαροις έ'τι ήσαν. καί τας ι 
μέν ολιγαρχίας πανταχού καταλΰειν έκέλευσε, δημοκρατίας δέ τε έγ- 
κα&ιστάναι καί τους νόμους τους σφών έκαστοις άποδοΰναμ καί 
τους φόρους άνεϊναι όσους τοΐς βαρβαροις άπέφερον. αύτος δέ 
υπομείνας έν Έφέσω θυσίαν τε έθυσε τή Άρτέμιδι καί πομπήν 
έπεμφε ξυν τή στρατιά πάση ώπλισμένη τε καί ώς ές μάχην ξυντε- 
ταγμένη.

• Τή δ' υστεραία άναλαβων τών τε πεζών τους λοιπούς καί τους 3 
τοξοτας καί τους Αγριάνας καί τους Θρακας ιππέας καί τών εταί
ρων τήν τε βασιλικήν ίλην καί προς ταΰτη τρεις άλλας έπί Μιλήτου 
έστέλλετο· καί τήν μέν έξω καλουμένην πόλιν έξ έφόδ,ου έλαβεν 
έκλιποΰσης τής φυλακής · ένταύθα δέ καταστρατοπεδεΰσας έγνω άπο- 
τειχίζειν την εϊσω πόλιν. Τίγησίστρατος γάρ, ότω ή φρουρά ή Μι- 4 
λησίων έκ βασιλέως έπετέτραπτο, πρόσθεν γράμματα παρ' Αλέξαν
δρον έπεμπεν ένδιδους τήν Μίλητον’ τότε δέ άναθαρρήσας έπί τώ 
Περσών στρατω ού μακράν δντι διασώζειν τοϊς Πέρσαις έπενόει 
την πολιν. Νικάνωρ δέ τδ ‘Ελληνικόν ναυτικόν άγων ύποφθάνει 
τους Πέρσας τρισίν ήμέραις πρότερος καταπλεΰσας ή τους Πέρσας 
Μιλητω προσσχεΐν, καί ορμίζεται ναυσίν εξήκοντα καί εκατόν έν τή 
νησω τή Αάδη’ κεΐται δέ αυτή έπί τή Μιλητω. αι δέ τών Περ- s 
σών νήες ύστερήσασαι, έπειδή έ'μαθον οί ναύαρχοι τών άμφί Νικά- 
νορα τήν έν τή Αάδη προκαταγωγήν, προς τή Μυκάλη τω δρει ώρ- 
μίσθησαν. τήν γάρ Αάδην τήν νήσον προκατειλήφπι Αλέξανδρος, 
ού τών νεών μονον τή έγκαθορμίσει, άλλα καί τους Θρακας καί 
τών άλλων ξένων ές τετρακισχιλίους διαβιβάσας ές αύτήν. ήσαν δέ 
τών βαρβαρών αί νήες άμφι τας τετρακοσίας.

Παρμενίων μέν δή καί ώς παρήνει Αλεξάνδρω ναυμαχεϊν, τά δ 
τε άλλα κρατήσειν τώ ναυτικω τους Έλληνας έπελπίζων καί τι καί 
θειον άνέπειθεν αυτόν, ότι άετδς ώφθη καθήμενος έπί τού αιγια- 
λού κατα πρυμναν τών 'Αλεξάνδρου νεών. καί γαρ δή νικήσαντας 
μέν μεγάλα ώφεληθήσεσθαι ές τά όλα · νικηθεΐσι δέ ού παρά μέγα 
έ'σεσθαι τδ πταίσμα · και ώς γάρ θαλαττοκρατεΐν τους Πέρσας. και

C- 18. §. 1, 4. Αντίμαχον pro Αλκίμαλον Λ. Αλκνμαλον ΒΒ. || 2,,2. δέ 
τε pro δέ τι ΑΒΒΒΡ. δέ τότε Β. 3. έκάστοις. έκάστοισιν Α. 5. ίιπομείνας pro 
ίπιμιΐνας Α et plerique Gr. || 3, 4. έξω pro έξωδα Blancardus Freinsheniio 
praeeunte in Supplemin. 2, 7, 11. έξωδον ABBBB. έξοδον VS. έξω των P. 
ύ.ενταΐθα δε pro ενταύθα Gr. tres ad 3. c. 5. ||4,7. προσσχεΐν. libri προ- 
αχεΐν. ||'6, 2. έπελπίζων. ’έλπίζων A. 4.και γάρ δή pro καί δή Α. 5. ίίλα pro 
άλλα ABBBV. πολλά Β.



22 ΑΑΕΪΑΝΑΡΟΎ

αύτδς 81 εφη έπιβηναι έθέλειν των νέων καί του κίνδυνου ρετεχειν.
7 'Αλέξανδρος δέ τη τε γνώμη άμαρτάνειν εφη Παρμενίωνα και του 

σημείου τη ού κατά το είκδς ξυμβλήσει* όλίγαις τε γαρ ναυσι προς 
πολλώ πλείους ξυν ούδενί λογισμώ ναυμαχησειν καί ού μεμελετηκοτι 
τω σφών ναυτικω πρδς ήσκημένον τδ τών Κυπρίων τε και Φοινί-

8 κων · την τε εμπειρίαν τών Μακεδόνων και την τολμάν εν αβεβαίω 
χωρίω ούκ έθέλειν παραδούναι τοϊς βαρβάροις’ καί ηττηθεΐσι τη 
ναυμαχία ού μικράν την βλάβην έ'σεσθαι ές τού πολέμου την πρω- 
την δόξαν, τά τε άλλα καί τους 'Έλληνας νεωτεριεϊν προς τού ναυ-

9 τικού πταίσματος την απαγγελίαν έπαρ&έντας. ταυτα μεν τω λογι- 
σμω ξυντιθείς ούκ αν έν καιρώ άπέφαινε ναυμαχεϊν το θεϊον δέ 
αύτδς άλλη έξηγεϊσθαι' είναι μεν γάρ πρδς αυτού τον άετόν, άλλ' 
δτι έπί γης καθημενος εφαίνετο, δοκεϊν οι μάλλον τι σημαίνειν δτι 
έκ γης κρατήσει τού Περσών ναυτικού.

19 . Καί έν τουτω Γλαΰκιππος, άνηρ των δοκίμων έν Μιλητω, έκ- 
πεμφθείς παρά 'Αλέξανδρον παρά τού δήμου τε καί τών ξένων τών 
μισθοφόρων, οΐς μάλλον τι έπετέτραπτο η πόλις, τα τε τείχη εφη 
έθέλειν τους Μιλησίους καί τους λιμένας παρέχειν κοινούς Αλεξάν-

2 δρω καί Πέρσαις' καί την πολιορκίαν έπί τουτοις λυειν ηξίου. Αλέ
ξανδρος δέ Έλαυκίππω μέν προστάσσει άπαλλάττεσθαι κατα τάχος 
ές την πόλιν και Μιλησίοις έπαγγέλλειν παρασκευάζεσθαι ώς μα- 
χουμένους εωθέν. αύτδς δ έπιστησας τώ τείχει μηχανάς, καί τά 
μέν καταβαλών δι ολίγου τών τειχών, τά δέ κατασείσας έπί πολύ 
προσηγε την στρατιάν ως έπιβησομένους η κατερηριπτο ή έσεσάλευτο 
τδ τείχος, έφομαρτουντων καί μόνον ού θεωμένων τών Περσών 
άπδ της Μυκάλης πολιορκου μένους τούς φίλους σφών καί ξυμ- 
μάχους.

3 Έν τουτω δέ καί οί άμφί Νικανορα άπδ της Αάδης την ορ
μήν τών ξυν 'Αλεξανδρω κατιδόντες ές τδν λιμένα έπέπλεον τών Μι- 
λησίων παρά γην την είρεσίαν ποιούμενοι, καί κατά το στόμα τού 
λιμένας ηπερ [ιό] στενώτατον ην αντίπρωρους βύζην τας τριηρεις 
όρμίσαντες άποκεκλείκεσαν τώ μέν Περσικώ ναυτικω τδν λιμένα, τοϊς

4 Μιλησίος δέ την έκ τών Περσών ωφέλειαν, ένθα οί Μιλήσιοί τε 
καί οί μισθοφόροι πανταχόθεν ηδη προσκειμένων σφίσι τών Μακε
δόνων οί μέν αυτών ριπτούντες σφας έν τη θαλάσση έπί τών 
ασπίδων υπτίων ές νησϊδά τινα άνώνυμον, τη πόλει έπικειμένην, 
διενήχοντο' οί δέ ές κελήτια έμβαίνοντες καί έπειγόμενοι ύπο- 
φθάσαι τάς τριηρεις τών Μακεδόνων έγκατεληφθησαν έν τω στό- 
ματι τού λιμένας πρδς τών τριηρών' οί δέ πολλοί έν αύτη τη πό- 
λει άπώλλυντο.

7, 2. ξυμβλησει. έζηγησει |Α. || 8, 5. απαγγελίαν Vulc. et Schneiderus. 
επαγγελίαν Gronovii omnes, V, Ven. Bas. || 9, 2. ουκ άν έν. libri ούκ 
έν. 3. αυτού pro αυτού Ellendtius. 4. έπι γης. έπί γη praeter unum 
Gr. omnes. 5. εκ γης pro έκ της γης iidem.

C. 19. §. 2,3. έπα/χελλει»' pro άπα,γγέλλειν Gr. cc.3. μαχουμένονς. μαχο- 
μένους Blanc. 4. έωθτν C et Vulc. εσωθεν Gr. cc. et vett. edd. || 3, 4. 
γπεο το στενώτατον. η στενώτατον Suidas in βύζην. ac τό equidem deleam. 
4. αντίπρωρους omittit idem. 5. όρμίσαντες. όρμίζοντες idem.
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Αλέξανδρος δέ έχομένης ήδη της πόλεως έπί τους ές την νήσον s 
καταπεφευγότας έπέπλει αυτός, κλίμακας φέρειν έπί τας πρώρας τών 
τριηρών κελεύσας, ώς κατά τά άπότομα της νήσου, κα&απερ προς 
τείχος, έκ τών νεών τήν άπόβασιν ποιησόμενος^ ώς δε διακινδυνεύειν 6 
έΌέλοντας τους εν τή νήσω έώρα, οίκτος λαμβάνει αυτόν τών άν- 
δρών, οτι γενναίοι τε και πιστοί αύτώ έφαίνοντο, καί σπένδεται 
προς αύτούς επί τώδε ώς αύτώ ξυστρατεύειν · ησαν δε ουτοι μι- 
σϋοφόροι Έλληνες ές τριακοσίους. αύτούς δέ Μιλησίους, οσοι μη 
έν τή καταλήγει της πόλεως έπεσον, άφήκε καί έλευϋέρους είναι 
έ'δωκεν.

Οί δέ βάρβαροι από τής Μυκάλης δρμώμενοι ταϊς μέν ήμέραις 
έπεπλεον τώΈλληνικω ναυτικώ, προκαλέσασ&αι ές ναυμαχίαν έλπίζον- 
τες’ τάς δέ νύκτας πρδς τή Μυκάλη ούκ έν καλώ ώρμίζοντο, ότι ύδρεύ- 
εσ&αι άπδ τού Μαιάνδρου ποταμού τών έκβολών διά μακρού ήναγ- 
κάζοντο. Αλέξανδρος δέ ταϊς. μέν ναυσί τδν λιμένα έφύλαττε τών Μι- 8 
λησίων, ώς μή βιάσαιντο οί βάρβαροι τον έσπλουν. έκπέμπει δ’ ές 
τήν Μυκάλην Φιλιόταν, άγοντα τούς τε ιππέας καί τών πεζών τά
ξεις τρεις, παραγγείλας εϊργειν τής άποβάσεως τους άπδ τών νεών. 
οί δέ, ύδατός τε σπάνει καί τών άλλων έπιτηδείων ούδέν άλλο οτι 
μη πολιορκούμενοι έν ταϊς ναυσίν, ές Σάμον άπέπλευσαν έκεΐ&εν 
δέ έπισιτισάμενοι αύ&ις έπεπλεον τή Μιλήτω. καί τάς μέν πολλάς ρ 
τών νεών προ τού λιμένος έν μετεώρω παρέταξαν, εϊ πη έκκαλέ- 
σαιντο ές τδ πέλαγος τούς Μακεδόνας· πέντε δέ αυτών εισέπλευσαν 
εις τον μεταξύ τής τεΑάδης νήσου καί τού στρατοπέδου λιμένα, έλ- 
πίσαντες κενάς καταλήψεσΊλαι τάς Αλεξάνδρου ναύς, οτι τούς ναύ- 
τας άποσκεδάννυσϋαι τδ πολύ άπδ τών νεών τούς μέν έπί φρυ- 
γανισμώ, τούς δέ έπί ξυγκομιδή τών έπιτηδείων, τούς δέ καί εις προ- 
νομας ταττομένους, πεπυσμένοι ησαν. άλλα μέρος μέν τι άπήν τών ίο 
ναυτών’ έκ δέ των παρόντων ξυμπληρώσας Αλέξανδρος δέκα ναύς, 
ώς προσπλεούσας τας πέντε τών Περσών κατεϊδε, πέμπει έπ αύτας 
κατά σπουδήν, έμβάλλειν αντίπρωρους κελεύσας. οί δέ έν ταϊς πέντε 
ναυσί τών Περσών, ώς παρ’ έλπίδα άναγομένους τούς Μακεδόνας 
έπί σφάς είδον, ύποστρέχμαντες έκ πολλού έφευγαν πρδς τδ άλλο 
ναυτικόν, καί ή μέν ίασσέων ναύς άλίσκεταί αύτοΐς άνδράσιν έν n 
τή φυγή, ού ταχυναυτούσα · αί δέ τέσσαρες έ'φ&ασαν καταφυγεΐν 
εις τάς οικείας τριήρας. ουτω μέν δή άπέπλευσαν άπρακτοι έκ Μι
λήτου οί Πέρσαι. |

Αλέξανδρος δέ καταλύσαι έγνω τδ ναυτικόν χρημάτων τε έν 2(7. 
τω τότε άπορία καί άμα ούκ άξιόμαχον ορών το αυτού ναυτικόν 
τώ Περσικώ, ούκουν ουδ’ έ&έλων μέρει τινί τής στρατιάς κινδυ- 
νευειν. άλλως τε έπενόει, κατέχων ήδη τώ πεζω την Ασίαν, ότι 
ούτε ναυτικού ετιΛδέοιτο, τάς τε παραλίους πόλεις λαβών καταλύ- 

5, 2. κλίμακας sed praemisso καί Α. καί βάκας ceteri. || 7, 4. εκβολών 
pro εισβολών Α. || 8, 4. τούς «πο τών νεών pro αυτούς ABBBVX. || 9, 2. 
ει'πη pro οπη V et Gr. omnes, finrn Aren. 4. Λαδής pro άλλης Palmerius 
Exerce, p. 237 et Schaeferus ad Plutarch. 5. p. 504. 6. το πολύ pro έπί 
πολύ ABBB. έπί τδ πολύ Ρ. || 10, 6. άλλο pro άλλον Schmiederus.
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σει τδ Περσών ναυτικόν, ούτε ύπόθεν τας υπηρεσίας συμπληρωσουσιν 
ούτε οπη της Ασίας προσέξουσιν έχοντας, καί τον αετόν ταυτγ 
συνέβαλλεν ότι έσήμηνεν αύτω έκ της γης κρατησειν τών νέων, λ

2 Ταύτα δέ διαπραξάμενος έπί Καρίας έστέλλετο, ότι έν Αλι
καρνασσού συνεστηκέναι ού φαύλην δΰναμιν τών τε βαρβαρών καί 
ξένων έξηγγέλλετο. δσαι δέ έν μέσω πόλεις Μιλήτου τε και Αλι
καρνασσού, ταότας δέ έξ έφοδον λαβών καταστρατοπεδεύει προς 
Αλικα ρνασσώ, άπέχων της πόλεως ές πέντε μάλιστα σταδίους, ώς

3 επί χρονίω πολιορκία, η τε γάρ φύσις τού χωρίου οχυρόν έποίει 
αύτδ καί δπη τι ένδεΐν ώς προς ασφάλειαν έφαίνετο, ξυμπαντα ταύ- 
τα Μέμνων τε αύτδς παρών, ηδη αποδεδειγμένος προς Δαρείου της 
τε κάτω Ασίας καί τοΰ ναυτικού παντός ηγεμων, έκ πολλού πα- 
ρεσκευάκει, καί στρατιώται πολλοί μέν ξένοι μισθοφόροι έν τη πό- 
λει έγκατελείφθησαν, πολλοί δέ καί Περσών αύτών αί τε τριηρεις 
έφώρμουν τω λιμένι, ώς καί από τών ναυτών πολλην ωφέλειαν γίγνε
σθαι ές τά έργα.

4 Τη μέν δη πρώτη ημέρα προσάγοντος Αλεξάνδρου τώ τεί- 
χει κατά τας έπί Μάλασσα φερούσας πύλας έκδρομή τε γίγνεται 
τών έκ της πόλεως καί άκροβολισμός · καί τούτους ού χαλεπώς άνέ- 
στειλάν τε οί παρ Αλεξάνδρου άντεκδραμόντες καί ές την πόλιν 
κατέκλεισαν.

5 Ού πολλαις δέ ύστερον ημέραις 'Αλέξανδρος άναλαβων τους τε 
ύπασπιστάς καί την τών εταίρων ίππον καί την Άμΰντου τε καί 
Περδίκκου καί Μελεάγρου τάξιν την πεζικήν καί προς τουτοις τούς 
τοξότας καί τούς Αγριάνας περιηλθε της πόλεως ές το προς Μΰν- 
δον μέρος, τό τε τείχος κατομώμενος, εϊ ταύτη έπιμαχώτερον τυγ
χάνει ον ές την προσβολήν καί άμα εϊ την Μύνδον έξ έπιδρομης 
δύναιτο λαθών κατασχεϊν ■ έσεσθαι γάρ ού σμικράν την ωφέλειαν ές 
την της Αλικαρνασσού πολιορκίαν την Μύνδον οίκείαν γενομένην’ 
καί τι καί ένεδίδοτο αύτώ έκ τών Μυνδίων, εϊ λάθοι νυκτος προσ- 

6 ελθών. αύτύς μέν δη κατά τά συγκείμενα άμφί μέσας νύκτας προσ- 
ηλθε τώ τείχει · ώς δέ ούδέν ένεδίδοτο άπο τών ένδον, αί τε μη- 
χαναί και αί κλίμακες αύτώ ού παρησαν, οία δη ούκ έπί πολιορ
κίαν σταλέντι, άλλ' ώς έπί προδοσία ένδιδομένης της πόλεως, προσ- 
ηγαγε και ώς τών Μακεδόνων την φάλαγγα, ύπορύττειν κελεύσας

7 τό τείχος, καί ένα γε πύργον κατέβαλον οί Μακεδόνες· ού μέντοι 
έγύμνωσέ γε το τείχος πεσών καί οί έκ της πόλεως άμα εύρώστως 
άμυνόμενοι καί έκ της Αλικαρνασσού ηδη κατά θάλασσαν πολλοί 
παραβεβοηθηκότες άπορον έποίησαν τώ Αλεξάνδρω την αυτοσχέ
διόν τε καί έξ έπιδρομης κατάληψιν της Μύνδου. ούτω μέν δη 
έπανέρχεται 'Αλέξανδρος ούδέν πράξας ώ,ν ένεκα ώρμηθη, καί τη πο
λιορκία της Αλικαρνασσού αΰθις προσεΐχε.

C. 20. §, 1, 6. συμπληρωσουσιν. πληοώσουσιν Α. 7. οπη pro οποί Α ei 
plurimi alii Gr. || 2, 4. δέ έξ pro έξ Β ad c. 24. || 3, 3. παρών, ηδη Gro
novius ; post ηδη incidunt alii. 5. μισθοφόροι additum ex Λ, qui έν omit
tit. || 5, 4. πόλεως ες τό. πόλεως τό Α. 5. τυγχάνει Bas. vulgo τυγχάνοι. 
9. και τι καί Ellendtius. καί τι Α aliique Gr. ceteri καίτοι || 7, ,2. πεσών 
pro πεσόν Vulc.
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Και τα πρώτα μεν την τάφρον ή προ της πόλεως όρωρυκτο 8 
αύτοΐς, πλάτος μεν τριάκοντα μάλιστα πήχεων, βά&ος δε ες πεντε- 
καίδεκα, έχώννυε, του ραδίαν είναι την προσαγωγήν τών τε πύργων 
αφ’ ών έ’μελλε τους άκροβολισμους ές τους πρόμαχό μένους του τεί
χους ποιεϊσ&αι καί, τών άλλων μηχανών αίς κατασείειν έπενόει τδ 
τείχος, και ή τε τάφρος αυτω έχώσ&η ού χαλεπώς και οί πύργοι 
προσήγοντο ήδη. οί δέ έκ τής c Αλικαρνασσού νυκτος έκδραμοντες, 9 
ώς έμπρήσαι τούς τε πύργους καί δσαι άλλαι μηχαναι προσηγμέναι 
ή ού πόρρω του προσάγεσ&αι ήσαν, ύπδ τών φυλακών τε των Μα
κεδόνων καί όσοι έν αύτώ τώ έ'ργω έξεγερ&έντες παρεβοη&ησαν ού 
χαλεπώς κατεκλείσ&ησαν εις τά τείχη αύ&ις. καί άπέ&ανον αυτών ίο 
άλλοι τε ές έβδομήκοντα καί εκατόν καί [ό] Νεοπτόλεμος ό Αρρα- 
βαίου, του Αμύντου αδελφός, τών παρά Ααρεϊον αύτομολησάντων 
τών ά’ Αλεξάνδρου στρατιωτών άπέ&ανον μέν ές έκκαίδεκα, τραυ- 
ματίαι δέ έγένοντο ές τριακοσίους, οτι έν νυκτί γενομένης τής έκδρο- 
μής άφυλακτότεροι ές το τιτρώσκεσ&αι ήσαν.

Ού πολλαϊς δέ ήμέραις ύστερον δύο τών Μακεδόνων δπλΐταιΖΙ, · 
έκ τής Περδίκκου τάξεως, ξυσκηνούντές τε καί άμα ξυμπίνοντες, αυ
τόν τε καί τά αυτού έκάτερος έπί μέγα τώ λογω ήγεν. έ'ν&α δή φι
λοτιμία τε έσπίπτει αύτοΐς, καί τι καί ό οίνος ύπε&έρμαινεν, ώστε 
δπλισάμενοι αυτοί έπί σφών προσβαλλουσι τώ τείχει κατά τήν άκραν 
τήν πρδς Μύλασσα μάλιστα τετραμμένην, ώς έπίδειξιν τής σφών 
ρώμης μάλλον τι ή πρδς πολεμίους μετά κινδύνου τδν αγώνα ποιη- 
σόμενοι. καί τούτους κατιδόντες τινές τών έκ τής πόλεως δύο τε 2 
όντας καί ού ξυν λογισμώ προσφερομένους τώ τείχει έπεκ&έουσιν. 
οί δέ τους μέν έγγυς πελάσαντας άπέκτειναν, πρδς δέ τούς άφεστη- 
κότας ήκροβολίζοντο, πλεονεκτούμενοι τώ τε πλή&ει καί τού χωρίου 
τή χαλεπότητι, ότι έξ ύπερδεξίου τοϊς πολεμίους ή έπιδρομή τε καί 
δ άκροβολισμδς έγίγνετο. καί έν τούτω άντεκ&έουσί τινες καί άλ- 3 
λοι τών τού Περδίκκου στρατιωτών, καί άπδ τής Αλικαρνασσού 
άλλοι· καί ξυμπίπτει μάχη καρτερά πρδς τώ τείχει· καί κατακλείον
ται αύ&ις προς τών Μακεδόνων εϊσω τών πυλών οί έπεκδραμόντες. 
παρ’ ολίγον δέ ήλ&ε καί άλώναι ή πόλις, τά τε γάρ τείχη έν τω 4 
τότε ούκ έν άκριβεΐ φυλακή ήν καί δύο πύργοι καί μεσοπύργιον εις 
έδαφος καταπεπτωκοτα ού χαλεπήν άν τω στρατεύματι, ει άπαν- 
τες προσήφαντο τού έργου, τήν ές τδ τείχος πάροδον παρέσχε. καί 
δ τρί.ος πύργος κατασεσεισ μένος ούδέ ούτος χαλεπώς άν ήρείφ&η 
ύπορυσσόμενος· άλλα έφ&ησαν γάρ αντί τού πεπτωκότος τείχους 
έ’σω&εν πλίν&ινον μηνοειδές άντοικοδομησάμενοι ού χαλεπώς, ύπδ 
πολυχειρίας.

Καί τούτω έπήγε τή υστεραία τάς μηχανάς Αλέξανδρος· καί s 

8, 2. βά&ος δέ Α, ut videtur sine τό. ceteri το δέ βά&ος. || 10, 2. ο ante 
Νεοπτόλεμος deest Ven. et Bas. 2. Αρραβαίου. Αντιόχου Schmiederus.

C· 21. §. 1, 2. τής Περδίκκου Gronovius. τής ύστερον Περδίκκου li
bri. τε και άμα pro και άμα Gr. cc. 3. ήγεν. ήρεν amicus. 4. έσπί- 
πτει- εμπίπτει Ellendtius. || 4, 3. άπαντες προσήψαντο pro ατταν προσή- 
φατο BV Bas. et Ven. 5. άν ήρείφ&η Ellendtius. άν ήρίφ&η Gr. cc· άν 
έρρίφη Ven, et Bas. 7. υπό pro από Α.
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έκδρομή αύϋις γίνεται των έκ τής πόλεως έπί τω έμπρήσαι τας μη- 
χανάς. καί μέρος μεν τι τών πλησίον του τείχους γερρών και ενός 
τών πύργων τών ξύλινων κατεκαύ&η, τά δέ άλλα διεφυλαξαν οί 
περί Φιλωταν τε και 'Ελλάνικον, οίς ή φυλακή αυτών έπετέτραπτο' 
ώς δέ και Αλέξανδρος έπεφάνη έν τή εκδρομή, τάς τε δάδας όσας 
εχοντες έκβεβοη&ήκεσαν αφέντες καί τά, όπλα οί πολλοί αυτών 

6 ρίψαντες είσω του τείχους έφευγον. καίτοι τά γε πρώτα φύσει 
τε τού χωρίου, ύπερδεξίου όντος, έπεκράτουν καί ού κατα μέτωπον 
μόνον ήκροβολίζοντο ές τούς προμαχομένους τών μηχανών, άλλα 
καί έκ τών πύργων, οϊ δη εκατέρωθεν τού έρηριμμένου τείχους αυ
τοί ύπολελειμμένοι έκ πλαγίου τε καί μόνον ου κατά νώτου πα- 
ρεΐχον άκροβολίζεσθαι ές τούς τώ άντωκοδομημένω τείχει προσαγοντας.

22. Ού πολλαΐς δέ ύστερον ήμέραις έπάγοντος αύ&ίς Αλέξανδρου 
τας μηχανάς τώ πλιν&ίνω τώ έντος τείχει καί αύτού έφεστηκάτος 
τώ εργω έκδρομή γίνεται πανδημεί έκ της πόλεως τών μέν κατά 
τό έρηριμμένον τείχος, η αυτός Αλέξανδρος έπετέτακτο, τών δέ 
κατά τό Τρίπυλον, ή ούδέ πάνυ τι προσδεχομένοις τοΐς Μακεδό- 

2 σιν ήν. καί οί μέν δάδάς τε ταϊς μηχαναΐς ένέβαλλον καί όσα 
άλλα ές τδ έξάψαι τε φλόγα καί έπί μέγα προκαλέσασ&αι· τών 
δέ άμφί Αλέξανδρον αυτών τε έμβαλλόντων ές αύτούς έρρωμένως 
καί ταΐς μηχαναΐς από τών πύργων λίθων τε μεγάλων άφιεμένων 
καί βελών έξακοντιζομένων ού χαλεπώς άπεστράφησάν τε καί εφυ- 

3 γον ές την πόλιν. καί φόνος ταύτη ούκ ολίγος έγένετο, όσω πλείο- 
νές τε καί ξυν μείζονι τή τόλμη έξέδραμον. ο* μέν γάρ εις χεΐρας 
έλ&όντες τοΐς Μακεδόσιν άπέθανον, οι δέ άμφί τώ τείχει τω καταπε- 
πτωκότι, στενωτέρας τε ή κατά το πλήθος αύτών τής παρόδου ού- 
σης καί τών κατερηριμμένων τού τείχους χαλεπήν τήν ύπέρβασιν αύ
τοΐς παρεχόντων.

4 Τοΐς δέ κατά το Τρίπυλον έκδραμούσιν άπήντα ΙΙτολεμαϊος 
δ σωιιατοφύλαξ ό βασιλικός, τήν τε Αδδαίου καί Τιμάνδρου άμα 
οί τάξιν άγων καί έ'στιν οΰς τών ψιλών καί ούτοι ουδέ αύτοί χα- 

5 έτρέψαντο τους έκ τής πόλεως. ξυνέβη δέ καί τοΰτοις έν τή 
αποχωρήσει κατα στενήν γέφυραν τήν έπί τής τάφρου πεποιημένην 
φεύγουσι τήν τε γέφυραν αυτήν υπό πλήθους ξυντρΐψαι καί πολ
λούς αύτών ές τήν τάφρον έμπεσόντας τούς μέν υπό σφών καταπα- 
τηθέντας διαφθαρήναι, τούς δέ καί άνωθεν υπό τών Μακεδόνων 

6 βαλλομένους. ό πλεΐστος δέ φόνος περί ταΐς πύλαις αύταΐς ξυνέβη, 
ότι ή ξΰγκλεισις τών πυλών φοβερά τε καί προ τού καιρού γενο- 
μένη, δεισάντων μη συνεισπέσοιεν τοΐς φεύγουσιν έχόμενοι αύτών οί 
Μακεδόνες, πολλούς καί τών φιλιών τής εισόδου άπέκλεισεν, ους 

7 πρδς αύτοΐς τοΐς τείχεσιν οι Μακεδόνες διέφθειραν. καί παρ ολίγον 
ήκεν άλώναι ή πόλις, εί μη Αλέξανδρος άνεκαλέσατο τό στράτευμα, 
ετι διασώσαι έθέλων τήν Αλικαρνασσόν, εΐ τι φίλιον ένδοθείη έκ

5, 3. μέν τι τών pro μέν^ τι Α. 6, 4. έρηριμμένου. Ιρριμμένου Α.
C. 22. §. 1, 2. ανιόν bacius. libri αυτοί. || 3, 4. σττνωτέρας pro οττ- 

νοτέρας Ellendtius. || 5, 1. τοΰτοις V et Gr. omnes, τούτους Vulc. || 6, 4. 
φιλιών pro φίλων Α et alii Gr. 5. τοϊς post αυτοϊς additum ex A. 
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των Άλικα ρνασσέων. άπέ&ανον δέ τών μεν έκ τής πόλεως ές χι- 
λίους, τών δέ ξυν Αλεξάνδρω άμφί τους τεσσαράκοντα, καί εν τού- 
τοις Πτολεμαίος τε ό σωματοφύλαξ καί Κλέαρχος δ τοξαρχης καί 
Αδδαΐος χιλιάρχης, ουτοι καί άλλοι τών ουκ ήμελημένων Μακεδόνων.

'Ένθα δή ξυνελθόντες οί ηγεμόνες τών Περσών, Όροντοβάτης 23. 
τε καί Μέμνων, καί έκ τών παρόντων γνόντες σφάς τε ού δυναμέ- 
νους έπί πολύ άντέχειν τή πολιορκία καί τού τείχους τδ μέν τι κα- 
ταπεπτωκδς ηδη όρώντες, τδ δέ κατασεσεισμένον, πολλούς δέ τών 
στρατιωτών έν ταΐς έκδρομαΐς τούς μέν διεφθαρμένους, τούς δέ καί 2 
ύπο τού τετρώσθαι απομάχους όντας, ταύτα έν νώ λαβόντες άμφί 
δευτέραν φυλακήν τής νυκτδς τόν τε ξΰλινον πύργον δν αυτοί αν- 
τωκοδόμησαν ταΐς μηχαναΐς τών πολεμίων έμπιπράσι καί τάς στοάς 
έν αις τά βέλη αυτοϊς άπέκειτο. ένέβαλον δε καί ταΐς οικίαις πϋρ 3 
ταΐς πλησίον του τείχους· τών δέ καί προσήψατο ή φλδξ από τε 
τών στοών καί τού πύργου πολλή έπενεχθεΐσα καί τι καί τού ανέ
μου ταύτη έπιφέροντος· αυτών δέ οί μέν ές τήν Αρκόννησον απε- 
χώρησαν, οί δέ ές τήν Σαλμακίδα άκραν ούτω καλούμένην. ' Αλε- 4- 
ξάνδ'ρω δέ ώς άπη,γέλθη ταύτα έκ τινών αύτομολησάντων έκ του 
έργου καί τό πύρ πολύ καθεώρα αύτος, καίτοι άμφί μέσας που 
νύκτας ήν τδ γιγνόμενον, δ δέ καί ώς έξαγαγών τούς Μακεδόνας 
τούς μέν έτι έμπιπράντας τήν πόλιν έκτεινεν οσοι δέ έν ταΐς οικίαις 
καταλαμβάνοιντο τών Άλικαρνασσέων, τούτους δέ σώζειν παρήγ- 
γειλεν.

Ήδη τε έως υπέφαινε καί κατιδών τάς ακρας άς οϊ τε Πέρσαι 5 
καί οί μισθοφόροι κατειλήφεσαν, ταύτας μέν άπέγνω πολιορκεΐν, 
τριβήν τε έπινοών ουκ όλίγην έσεσθαί οί άμφί αύτάς τη φύσει τών 
χωρίων καί ού παρά μέγα εϊναι έξελόντι οί τήν πόλιν ήδη πάσαν, 
θά'ψας δέ τούς άποθανόντας έν τή νυκτί τάς μέν μηχανάς ές Τράλ- 6 
λεις άπαγαγεΐν έκέλευσε τούς έπ αυταΐς τεταγμένους· αύτος δέ τήν 
πολιν εις έδαφος κατασκάιβας αυτής τε ταύτης καί τής άλλης Κα
ρίας φυλακήν έγκαταλιπών ξένους μέν πεζούς τρισχιλίους, ιππέας δέ 
ές διακοσίους καί Πτολεμαίον ηγεμόνα αυτών έπί Φρυγίας έστέλ
λετο. τής δέ Καρίας ξυμπάσης σατραπεύειν έταξεν Άδαν, θυγατέρα 7 
μέν QΕκατόμνου, γυναίκα δέ Ίδριέως, δς καί αδελφός αυτή ών κα
τα νομον τών Καρών ξυνωκει. καί δ μέν Πδριεύς τελευτών ταύτη 
έπέτρεψε τά πράγματα, τενομισμένον έν τή Ασία έτι άπο Σεμιρά- 
μεως καί γυναίκας άρχειν άνδρών. Πιξώδαρος δέ τήν μέν έκβάλλει

άρχής, αυτός δέ κατείχε τά πράγματα, τελευτήσαντος δέ Πι- S 

7, 4. δέ των. μέν τών Α. 5. τών δέ ξύν. τών ξύν Α. 7. χιλιάρχης. δ χιλιάρχης 
Schmiederus.

C. 23. §. 3, 4. Αρκόννησον Gronovius. libri άκραν τήν έν τή νησω. 
5. άκραν ούτω. άκραν, άκραν ούτω ΒΒ. || 4, 2. άπηγγέλθη pro έξηγγέλθη Α. 
εκ τινών pro προς τινών Α. 5. δέ post όσοι et τούτους agnoscunt V et 
Gr. omnes, utrumque omisit Vulc. || 5, 1. έως. libri ήώς. || 6,4. ιππέας. 
libri ιππείς. 5. Φρυγίας. Αυκίας Schmiederus. || 7, 5. Πιξώδαρος pro Πη- 
ξόδαρος Ellendtius. Πιξόδαρος Α. Πηξώδαρος alii. Πηξάδαρος Β. || 8,1. τελευ
τήσαντος δέ Πιξοδάρου 'Οροντοβάτης τήν pro Όροντοβάτης δέ τήν Α. 11η- 
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ξωδάρου Όροντοβάτης την Καρών αρχήν έκ βασιλέως πεμφθείς εί
χε, γαμβρός ών Πιξωδάρου. Αδα] δέ Αλινδα μόνον κατείχε, χωρίον 
τής Καρίας έν τοϊς όχυρώτατον, και, έσβαλόντι Αλεξανδρω ές Κα- 
ρίαν άπήντα, τα τε Αλινδα ένδιδουσα καί παϊδά οί τιθεμένη Αλέ
ξανδρον. καί Αλέξανδρος τά τε Αλινδα αυτή έπέτρεψε καί τδ όνομα 
του παιδος ούκ άπηξίωσε, καί επειδή Αλικαρνασσόν τε έξεϊλε καί 
της άλλνς Καρίας έπεκρατησεν, αυτή άρχειν άπάσης έδωκε.

24. Τών Μακεδόνων δέ εστιν οΐ συνεστρατευμένοι Αλεξανδρω ήσαν 
νεωστί προ τής στρατείας γεγαμηκότες· καί τούτων εγνω ούκ αμε
λητέα είναί οί [ο] Αλέξανδρος, άλλ' εκπέμπει γαρ αύτούς έκ Κα
ρίας διαχειμάσ όντας έν Μακεδονία άμα ταϊς γυναιξίν, έπιτάξας αύ- 
τοϊς Πτολεμαίον τδν Σελεύκου, ενα τών σωματοφυλάκων τών βα
σιλικών, καί τών στρατηγών Κοινόν τε τδν Πολεμοκράτους καί Με- 

2 λέαγρον τον Νεοπτολέμου, ότι καί αύτοί τών νεογάμων ήσαν, προσ- 
τάξας, έπειδαν αύτοί τε έπανίωσι καί τους μετά σφών έκπεμφθέν- 
τας έπαναγαγωσι, καταλέξαι ιππέας τε καί πεζούς έκ τής χώρας 
όσους πλείστους. καί τώ εργω τώδε, ε’ίπερ τινί άλλω, ευδοκίμησε 
παρά Μακεδόσιν Αλέξανδρος, έπεμπε δέ καί Κλέανδρον τδν Πολε- 
μοκρατους έπί ξυλλογή στρατιωτών εις Πελοπόννησον.

3 Παρμενίωνα δέ πέμπει έπί Σάρδεων, δούς αύτώ τών τε εταί
ρων ίππαρχίαν καί τους Θετταλούς ιππέας καί τούς άλλους ξυμμά- 
χους καί τάς άμαξας άγειν' καί κελεύει προϊέναι άπδ Σάρδεων έπί 
Φρυγίαν, αύτος δε έπί Αυκίας τε καί Παμφυλίας ήει, ώς τής παρα- 

4 λίου κρατησας άχρεϊον καταστήσαι τοϊς πολεμίοις τδ ναυτικόν, καί 
πρώτον μέν έν παρόδω Άπαρνα, χωρίον οχυρόν, φυλακήν έχον ξέ
νους μισθοφόρους, έξ εφόδου έλαβεν’ οί δ’ έκ τής άκρας ξένοι υπό
σπονδοι έξήλθον. έπειτα εισβαλών ές Αυκίαν Τελμισσέας μέν ομο
λογία προσηγάγετο" περάσας δέ τδν Ξάνθον ποταμόν Πίναρα καί 
Ξάνθον τήν πόλιν καί Πάταρα ένδοθέντα έλαβεν καί άλλα έλάττω 
πολίσματα ές τριάκοντα.

5 Ταυτα καταπράξας έν ακμή ήδη του χειμώνος ές τήν Μιλυάδα 
καλουμένην χώραν έσβάλλει, ή έ'στι μέν τής μεγάλης Φρυγίας, ξυν- 
ετέλει δέ ές τήν Αυκίαν τότε, ούτως έκ βασιλέως μεγάλου τεταγ- 
μένον. καί ένταυθα Φασηλιτών πρέσβεις ήκον περί φιλίας τε καί 
χρυσώ στεφανω στεφανώσαι Αλέξανδρον ’ καί υπέρ τών αυτών έπι-

6 κηρυκευόμενοι έπρέσβευον Αυκίων τών κάτω οί πολλοί. Αλέξανδρος 
δέ Φασηλίτας τε καί Αυκίους παραδούναι τάς πόλεις τοϊς έπί τού
τω στελλομένοις έκέλευσε' καί παρεδόθησαν ξύμπασαι. αητός δέ 
ολίγον ύστερον ές τήν Φασηλίδα παραγενόμενος συνεξαιρεϊ αύ'τοϊς 
φρούριον όχυρον, έπιτετειχισμένον τή χώρα προς Πισιδών, οθεν όρ- 

ξηδαρου Όροντοβα'της τήν item omisso τελευτήσαντος δέ ΒΒ. 4. έσβαλόντι 
pro ές καλόν τι Α ad 1. c. 20. 4. εν τοϊς. μάλιστα adscripsit Schneiderus.

C. 24. §. 1, 1. άέ εστιν οϊ συνεστρατευμένοι pro δέ τών συνεστρατευμέ- 
νων ABB. iideni ήσαν pro ήσαν οϊ. 2. νεωστί. νεωστί μέν Bekkeri Anecdd. 
p. 129 ._ 2. στρατείας. στρατιάς Bas. 3. είναί οί δ Αλέξανδρος Vulc. et 
Gron. είναι δ Αλ. Bas. οί είναι Αλ· Bekkeri Anecdd. || 2, 4. τωδε pro 
τοντω Α. inulti Gr. neutrum agnoscunt. || 3,3 προϊέναι. άπιέναι Λ. || 4,4. 
Τελμισσέας. libri Τελμισσεϊς. || 5, 3. Λνκίαν, τότε ούτως vulgo distinguunt. 
6, 4. συνεξαιρεϊ pro συνεξαιρεϊ Ellendtius.
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μώμενοι οί βάρβαροι πολλά εβλαπτον των Φασηλιτών τους την γην 
εργαζομένους.

'Έτι δέ αύτω περί τ?/ν Φασηλίδα οντι εξαγγέλλεται Αλέξαν- 25. 
δοον τον Αερόπου έπιβουλεύειν, τά τε άλλα των εταίρων όντα και 
έν τω τότε Θεσσαλών της 'ίππου άρχοντα, ήν μέν δή δ Αλέξαν
δρος ούτος αδελφός c Ηρομένους τε καί Αρραβαίου τών ξυνεπιλαβόν- 
των της σφαγής της Φιλίππου · καί τότε αιτίαν σχόντα αυτόν Αλέ- ζ 
ξανδρος άφήκεν, οτι έν πρώτοις τε άφίκετο τών φίλων παρ’ αυτόν 
επειδή Φίλιππος έτελεύτησε, καί τον θώρακα συνενδύς συνηκολοΰ- 
&ησεν αύτω εις τά βασίλεια" ύστερον δέ καί έν τιμή άμφ' αυτόν 
εϊγε, στρατηγόν τε έπί Θράκης στείλας καί επειδή Καλας δ τών 
Θετταλών 'ίππαρχος έπί σατραπεία έξεπέμφϋη, αυτόν άπέδειξεν άρ- 
χειν της Θεσσαλικής ίππου, τά δέ της επίβουλης έξηγγέλ&η ώδε.

Ααοεϊος, επειδή Αμύντας αύτομολησας παρ αυτόν λογους τέ 3 
τινας καί γράμματα παρά τού Αλεξάνδρου τούτου έκόμισε, καταπέμ- 
πει έπί &άλασσαν Σισίνην, άτδρα Πέρσην, τών άμφ’ αυτόν πιστών, 
πρόφασιν μέν παρά Ατιζύην τδν Φρυγίας σατράπην, τή δέ αλη
τεία τώ Αλεξάνδρω τουτω συνεσόμενον καί πίστεις δωσοντα, ει άπο- 
κτείνειε βασιλέα Αλέξανδρον, αυτόν βασιλέα καταστήσειν τής Μακε
δονίας καί χρυσίου τάλαντα πρδς τή βασιλεία έπιδώσειν χίλια, δ 
δέ Σισίνης άλούς πρδς Παρμενίωνος λέγει πρδς Παρμενίωνα ών 
ένεκα άπεσταλη· καί τούτον αύτίκα έν φυλακή πέμπει ΙΊαρμενίων 
παρά Αλέξανδρον, καί πυν&άνεται ταύτα παρ αυτού Αλέξανδρος, 
συναγαγών δέ τούς φίλους βουλήν προύτί&η δ τι χρή υπέρ Αλε
ξάνδρου γνώναι. καί έδόκει τοΐς έταίροις μήτε πάλαι ευ βεβουλεϋ- 5 
σ&αι τδ κράτιστον τού ιππικού άνδρί ού πιστώ έπιτρέψας, νύν τε 
χρήναι αυτόν κατά τάχος εκποδών ποιεϊσ&αι, πριν καί έπιτηδειότε- 
ρον γενόμενον τοϊς Θετταλοϊς ξύν αυτοϊς τι νεωτερίσαι. καί τι καί 6 
&εϊον έφόβει αύτούς. έτι γάρ πολιορκούντος αυτοΰ Αλεξάνδρου Αλικαρ
νασσόν άναπαΰεσ&αι μέν έν μεσημβρία, χελιδόνα δέ περιπέτεσ&αι υπέρ 
κεφαλής τρύζουσαν μεγάλα καί τής εύνής άλλη καί άλλη κα&ίζειν, 
Φορυβωδέστερον ή κατά το ειω&ός άδουσαν. τον δέ υπό καμάτου 7 . 
έγερ&ήναι μέν άδυνάτως έχειν έκ του ύπνου, ένοχλοΰμενον δέ πρδς 
τής φωνής τή χειρί ού βαρέως άποσοβήσαι τήν χελιδόνα" τήν δέ 
τοσούτου άρα δεήσαι άποφυγεϊν πληγεΐσαν ώστε έπί τής κεφαλής 
αυτής του Αλεξάνδρου κα&ημένην μή πρόσ&εν άνεϊναι πριν παν
τελώς έξεγερ&ήναι Αλέξανδρον, καί Αλέξανδρος ού φαΰλον ποιη- θ 
σάμενος το τής χελιδόνας άνεκοίνωσεν Αριστάνδρω τω Τελμισσεϊ,

C. 25. §. 1, 2. αυτω post 'Αλέξανδρον omissum cum ABB. || 2, 3. συν- 
τνδνς. ίνδΰς Ellendtius. || 3, 1. παρ' αυτόν libri, προς αυτόν Vulc· 3. Σι- 
σΐνης pro 'Ασισίνης hic et §. 4. Gronovius ad 7 c. 6. cf. Anecdd. Bekkeri 
p. 173. 5. ti libri, ήν Vulc. άποκτείνειε. άποκτείνει A Ven. Bas. άπο- 
κτενώ alii, άποκτείνρ Vulc. || 4, 2. Παρμενίωνος λέγει πρδς Παρμενίωνα 
pro Παρμενίωνος ταΖτ εϊπεν άνακρινόμενος Α. ea omittit Β. Παρμενίωνος 
λέγει πρός deest ΒΒ. 3. αυτίκα nori habet Α cum plerisque. Παρμε- 
νίων Gr. cc. omisit Vulc. ταΰτα. ταυτά Schmiederus. 4. παρ' ante αυτοΰ 
omisit Vulc. || 6, 3. περιπέτεσ&αι pro πέτεο&αι Α. 4. μεγάλα pro μεγάλως 
Α. μεγάλην ΒΒ. || 7, 3. υπό καμάτου Α. από καμάτου vel άποκαμνόντα gre
garii Gr. cc. ad 1. c. 22. 5. αυτής pro τής ABB.
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μάντει · Άρίστανδρον δέ επιβουλήν μεν εκ του των φίλων σημαί- 
νεσθαι αυτω ειπεϊν σημαίνεσθαι δε και ότι καταφανής εσται. την 
γάρ χελιδόνα σύντροφον τε είναι όρνιθα και εΰνουν άνθρωποις και 
λάλον μάλλον ή άλλην όρνιθα.

9 Ταυτά τε ούν και τά άπο του ΊΙερσου ξυνθείς πέμπει ώς Παρ- 
μενίωνα Αμφοτερον τον Αλεξάνδρου μεν παϊδα, αδελφόν δέ Κρα- 
τέρου. και ξυμπέμπει αυτω τών Περγαίων τινάς την όδον ήγησομέ- 
νους, καί ό Αμφοτερος στολήν ένδύς επιχώριον, ώς μη γνώριμος 

ίο είναι κατά την όδον, λανθάνει άφικόμενος παρά Παρμενίωνα- καί 
γράμματα μεν ού κομίζει παρ' Αλεξάνδρου · ού γάρ έδοξε γράφειν 
υπέρ ούδενδς. τοιούτου ές τδ εμφανές· τά δέ άπο γλώσσης οί εντε
ταλμένα εξήγγειλε, καί ούτω ξυλλαμβάνεται ό Αλέξανδρος ουτος καί 
έν φυλακή ήν.

26. Αλέξανδρος δέ άρας έκ Φασηλίδος μέρος μέν τι τής στρατιάς 
διά τών ορών πέμπει έπί ΙΊέργης, ή ώδοπεποιήκεσαν αύτω οί Θρά
κες χαλεπήν άλλως καί μακράν ούσαν τήν πάροδον αύτος δέ παρά 
τήν θάλασσαν διά του αίγιαλοϋ ήγε τους άμιρ αυτόν, εστι δέ ταύτη 
ή όδος ούκ άλλως οτι μή τών απ άρκτου ανέμων πνεόντων εί δέ 

2 νότοι κατέχοιεν, άπόρως έχει διά του αίγιαλού όδοιπορεϊν. τότε δ’ 
έκ νότων σκληρών βορέαι έπιπνεύσαντες, ούκ άνευ τού θείου, ώς 
αυτός τε και οι αμφ αυτόν εξηγούντο, ευμαρη και ταχειαν την πά
ροδον παρέσγον. έκ ΤΙέργης δέ ώς προήει, έντυγχάνουσιν αύτω 
κατά τήν δδδν πρέσβεις Ασπενδίων αύτοκράτορες, τήν μέν πόλιν 

3 ένδιδόντες, φρουράν δέ μή εισάγειν δεόμενοι, καί περί μέν τής φρου
ράς πράξαντες άπήλθον δσα ήξίουν πεντήκοντα δέ τάλαντα κελεύει 
τή στρατιά δούναι αυτοϊς ές μισθόν καί τούς Ίππους ούς δασμόν 
βασιλεϊ έτρεφαν. οί δέ υπέρ τε τού άργυρίου καί τούς ίππους πα- 
ραδώσειν ξυνθέμενοι άπήλθον.

4 Αλέξανδρος δέ έπί Σίδης ήει. εϊσί δέ οί Σιδήται Κυμαϊοι έκ 
Κύμης τής Αίολίδος · καί ούτοι λέγουσιν υπέρ σφών τόνδε τον λόγον, 
οτι ώς κατήραν τε ές τήν γην έκείνην οί πρώτοι έκ Κύμης σταλέν- 
τες καί έπί οίκισμώ έξέβησαν, αύτίκα τήν μέν "Ελλάδα γλώσσαν έξε- 
λάθοντο, εύθύς δέ βάρβαρον φωνήν ϊεσαν, ού δέ τών προσχώρων 
βαρβάρων, άλλά ιδίαν σφών ούπω πρόσθεν ούσαν τήν φωνήν καί

5 έκ τότε ού κατά τούς άλλους προσχώρους Σιδήται έβαρβάριζον. κα- 
ταλιπών δέ φρουράν έν τή Σίδη προήει έπί Σύλλιον, χωρίον οχυ
ρόν καί φρουράν έχον ξένων μισθοφόρων καί αυτών τών έπιχωρίων 
βαρβάρων, άλλ’ ούτε το Σύλλιον «ξ έφόδου αύτοσχεδίου ήδυνήθη 
λαβεϊν, έπεί τε ήγγέλθη αύτώ κατά τήν όδον τούς Ασπενδίους οτι 
ούδέν τών συγκειμένων πράξαι έθέλοιεν, ούτε τούς 'ίππους παραδου- 
ναι τοϊς πεμφθεΐσιν ούτε άπαριθμήσαι τά χρήματα, καί τα έκ τής

9, 1. ώς pro ές Α.
C. 26. § 1, 2. Θράκες Α cum vett. edd. κακές ΒΒΒ. Κάρες Grono

vius. 3. μακράν pro οΰ μακράν Α. (| 4, 1. Σιδήται Blancardus. Σιδϊται 
bis libri, etiam Α. 5. ου δέ. vu;go ουδέ. || 5, 3. Σύλλιον. Σίλλυον Α. 
Σύλαιον vel Σύλλαιον Holstenius ad Steph. Byz. in v. (?) 4. έπεί τε 
ήγγέλθη. έπηγγέλ&η Β. επεαα και ήγγέλθη Α. έπειτα ήγγέλθη ceteri. 
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χωράς οτι άνασκευασάμενοι ές την πόλιν τάς τε πύλας άποκεκλεί- 
κασι τοϊς παρ Αλεξάνδρου και τά τείχη οπη πεπονηκότα ήν έπι- 
σκευάξουσι, ταυτα πυ&όμενος έπί "Ασπόνδου άνεξεύγνυεν.

Ώικισται δέ τής ’Ασπόνδου τά μέν πολλά έπί άκρα οχυρά καί 27, 
αποτόμω καί παρ αυτήν τήν άκραν δ Βύρυμέδων ποταμυς ρεΐ* 
ήσαν δέ αύτοΐς καί περί τή άκρα έν τώ χ&αμαλώ ούκ όλίγαι οική
σεις καί τείχος περιεβέβλητο αύταΐς ού μέγα. το μέν δη τείχος a 
εύϋώς, ώς προσάγοντα Αλέξανδρον έ'γνωσαν, έκλείπουσιν όσοι έπω- 
κουν καί τάς οικίας οσας έν τω χ&αμαλω ώκισμένας ούκ έδοκουν 
διαφυλάξαι άν δύνασ&αι· αύτοί δέ ές τήν άκραν ξυμφεύγουσιν. Αλέ
ξανδρος δέ ώς αφίκετο ξύν τή δυνάμει, εϊσω τού έρημου τείχους 
παρελ&ών κατεστρατοπέδευσεν έν ταϊς οικίαις ταϊς καταλελειμμέναις 
προς τών Ασπενδίων. οί δέ Ασπένδιοι ώς εϊδον αύτον τε Αλέξαν- 3 
δρον παρ έλπίδα ήκοντα καί το στρατόπεδον έν κύκλω σφών πάν
τη, πέμφαντες πρέσβεις έδέοντο έφ οισπερ το πρότερον ξυμβήναι. 
καί Αλέξανδρος τό τε χωρίον όχυρον ίδων καί αυτός [ώς] ούκ έπί 
χρόνων πολιορκίαν παρεσκευασμένος έπί τοϊς αύτοΐς μέν ούδέ ώς 
ξυνέβη προς αυτούς· όμηρους δέ δούναι σφών τούς δυνατωτάτους 4 
έκέλευσε καί τούς ίππους ους πρόσϋεν ώμολόγησαν καί εκατόν τά
λαντα αντί τών πεντήκοντα, καί πείϋεσΰαι τω σατράπη τώ ύπ 
Αλεξάνδρου ταχϋέντι καί φόρους άποφέρειν όσα έτη Μακεδόσι, καί 
υπέρ τής χώρας διακρι&ήναι ήν τών προσχώρων ούσαν βία κατέχειν 
έν αιτία ήσαν.

‘Ως δέ πάντα οί έπεχώρησαν, άνέζευξεν ές ΤΊέργην, κάκεϊΟεν ές s 
Φρυγίαν ώρμητο· ήν δέ αυτω ή πορεία παρά Τελμισσόν πόλιν. οι 
δέ άν&ρωποι ούτοι τό μέν γένος ΊΊισίδαι είσί βάρβαροι, χωρίον δέ 
οίκούσιν ύπερυψηλον καί πάντη απότομον καί ή οδός παρά τήν 
πόλιν χαλεπή, καϋήκει γάρ έκ τής πόλεως όρος εστε έπί τήν οδόν, σ 
καί τούτο μέν αύτού έν τή όδώ άποπαύεται· άντίπορον δέ αυτω 
όρος άλλο έστίν ού μεϊον απότομον, καί ταυτα τα όρη ώσπερ πύλας 
ποιεί έπί τή όδώ, καί εστιν ολίγη φυλακή κατέχοντας τά όρη ταυτα 
άπορον ποιεϊν τήν πάροδον, καί τότε οί Τελμισσεϊς πανδημεί έκβε- 
βοηάηκοτες άμφότερα τά όρη κατεϊχον. ταύτα δή ϊδών Αλέξανδρος 7 
στρατοπεδευεσϋαι αύτού όπως είχον έκέλευε τούς Μακεδόνας, γνούς 
ότι ού μενούσι πανδημεί οί Τελμισσεϊς αύλιξομένους σφας ίδόντες, 
άλΚ άποχωρήσουσιν εις τήν πόλιν, πλησίον ούσαν, οί πολλοί αύ- 
τών, όσον φυλακήν καταλιπόντες έπί τοϊς όρεσι. καί ξυνέβη όπως 
εϊκαξεν οί μέν γαρ πολλοί αυτών άπήλ&ον, αί φυλακαί δέ έγκατέ- 
μειναν. καί έπί τούτους εύ&ύς άναλαβών τούς τε τοξότας καί τάς g 
τών ακοντιστών τάξεις καί τών οπλιτών όσοι κουφότεροι έπήγαγεν.

8. οπη. όποι AB ad 1. c. 20.
, C. 27. §. 1, 3. αύτοΐς. αύτης Α. || 2, 2. ευ&νς omittit Α. ]| 3, 3. το- 

πρότερον pro πρότερον X. „alluduntque illuc alii omnes.” 4. αυτός ώς pro 
αυτός Α et plerique alii. 4. έπί χρόνων Α έπιχρόνιον Vulc. 5. παρεσκευ
ασμένος pro παρασκευασάμενος. Α. || 4, 3. υπ in cc. nonnullis et Ven. 
ac Bas. deest; pro eo alii του omisso ταχ&έντι. τω Αλεξανδρω A, utrum 
addito an omisso ταχ&έντι Gronovius non meminerat. || 8, 3. καί Αλέξαν
δρος pro Αλέξανδρος δέ A.
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οί δέ οΰκ έμειναν βαλλόμενοι, άλλα έλιπον το χωρίον' και Αλέξαν
δρος ύπερβαλών τά στενά προς τή πόλει κατεστρατοπέδευσε.

28 . Καί ένταύ&α άφικνούνται παρ αυτόν Σελγέων πρέσβεις, οί δέ 
εϊσι καί αυτοί Πισίδαι βάρβαροι καί πόλιν μεγάλην οικουσι καί 
μάχιμοί εϊσιν ότι δέ πολέμιοι τοϊς Τελμισσεύσιν έκ παλαιού έτΰγχα- 
νον, υπέρ φιλίας προς Αλέξανδρον πεπρεσβευμένοι ήσαν. καί προς 
τούτους σπένδεται Αλέξανδρος, καί έκ τούτου πιστοΐς ές άπαντα

2 έχρήσατο. την Τελμισσόν δέ άπέγνω έλεϊν άν έν όλίγω χρό
νιο, άλλ' έπί Σαγαλασσού έστέλλετο. ήν δέ καί αύτη ού μικρά 
πόλις · Πισίδαι καί ταΰτην ωκουν, καί έδυκουν πάντων Πισιδών 
μαχίμων δντων αυτοί είναι οί μαχιμώτατοι· καί τότε τδν λόφον τδν 
προ τής πόλεως, ότι καί ουτος ού μεΐον τού τείχους οχυρός ές τό

3 άπομάχεσϋαι ήν, κατειληφότες προσέμενον. Αλέξανδρος δέ τήν μέν 
φάλαγγα των Μακεδόνων ταττει ώδε. έπί μέν τού δεξιού κέρως, 
ϊνα καί αύτός έπετέτακτο, τους υπασπιστας είχεν, έχομένους δέ τού
των τους πεζεταίρους έ'στε έπί τό εύωνυμον παρατείνας, ώς έκάστοις

4 τών στρατηγών ή ηγεμονία τής τάξεως έν τή τότε ημέρα ήν. έπί δέ 
τώ εύωνυμω έπέταξεν ηγεμόνα "Λ μένταν τδν Αρραβαίου. προετάχ- 
ϋησαν δέ αύτώ τού μέν δεξιού κέρως οι τε τοξόται καί οί Αγριά- 
νες· τού δέ εύωνύμου οί άκοντισταί οί Θρφκες, ών ηγείτο Σιτάλκης· 
οί γάρ ιππείς αύτώ ούκ ωφέλιμοι έν τή δυσχωρία ήσαν. τοϊς Πισί- 
δαις δ'έ καί Τελμισσεϊς προσβεβοηίληκότες ξυνετάξαχτο.

5 "Ηδη δέ οί άμφ Αλέξανδρον προσβεβληκότες τώ δρει οπερ 
κατεϊχον οί Πισίδαι κατ αύτο τδ άποτομωτατον τής ανόδου ήσαν, 
καί έν τουτω έπιτί&ενται αύτοΐς οί βάρβαροι λόχοις κατά κέρας 
έκάτερον ή σφίσι μέν εύπροσοδώτατον ήν, τοΐς πολεμίοις δέ χαλε- 
πωτάτη ή πρόσβασις. καί τους μέν τοξότας, οΐα δή ούτε ακριβώς

6 ώπλισμένους καί πρώτους πελάσαντας, έτρέφαντο · οί δέ Αγριάνες 
έμειναν, έγγυς γάρ ήδη καί ή φάλαγξ τών Μακεδόνων προσήγε καί 
προ αύτής Αλέξανδρος έφαίνετο. ώς δέ έν χερσίν ή μάχη έγένετο, 
γυμνοί τε οί βάρβαροι δντες όπλίταις προσεφέροντο καί πάντη κα-

7 τατιτρωσκόμενοι έπιπταν, ένταύ&α δη έγκλίνουσι. καί άπέ&ανον μέν 
αυτών ες πεντακοσιους. *** κουφοί γαρ οντες και έμπειροι των χω
ρίων ού χαλεπώς άπεχώρουν καί οί Μακεδόνες διά βαρύτητα τών 
οπλών καί απειρίαν τών οδών ού θαρραλέοι ές τδ διώκειν ήσαν.

8 Αλέξανδρος δέ έχομενος τών φευγόντων τήν πόλιν αύτών αίρει κατά 
κράτος, τών δέ ξυν αύτώ Κλέανδρός τε ό στρατηγός τών τοξοτών 
άπο&νησκει καί τών άλλων άμφί τους εικοσιν. Αλέξανδρος δέ έπί 
τους άλλους Πισίδας ήγε· καί τά μέν τινα τών φρουρίων βία έξεΐ- 
λε, τά δέ ομολογία προσηγάγετο.

29· Έντεύϋεν δέ ήει έπί Φρυγίας παρά τήν λίμνην ή όνομα Ασ- 
κανία, έν η άλες πήγνυνται αυτόματοι, καί τοΰτοις χρώνται οί έπι-

C. 28. § 1, 3. αυτοί ante μάχιμοι delevi. [| 2, 2. Σαγαλασσού Tri- 
stanus. libri Σαλαγασσοΰ. Γαλαοσού S. || 3, 4. πεζεταίρους pro πεζαιτέ- 
ρους ABB. cum vett. edd. 5. ή ante ηγεμονία restitui e Bas. || 4, 2. τω 
ευωνύμω pro τού ευωνύμου A. ]| 5, 2. ήσαν. Καί vulgo distinguunt. 3. λό- 
χοις. fortasse όρ&ίοις τοϊς λόχοις. || 7, 2. πεντακοσιους- excidit εάλωσαν 
δ’ ού πολλοί aut simile quid. || 8,3. των τοξοτών additum ex Α. των solum ΒΒ. 
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χώριοι ουδέ θαλάσσης τι έπί τοΰτω δέονται’ καί αφικνεΐται ές Κε- 
λαινάς πεμπταϊος. έν δε ταΐς Κελαιναΐς άκρα ήν πάντη άπυτομος, 
καί ταΰτην φυίακή κατεΐχον έκ του σατράπου τής"~~Φρ'ύγί&:^'~Έαρες 
μέν χίλιοι, ‘Έλληνες δέ μισθοφόροι εκατόν, και ουτοι πρεσβεύονται z 
παρ Αλέξανδρον, έπαγγελλόμενοι, εί μη άφίκοιτό σφισι βοήθεια έν 
ημέρα ή ξυνέκειτο, φράσαντες την ημέραν, ότι παραδώσουσι το χω- 
ρίον. καί έ'δοζε “ταύτα Αλεξάνδρω ώφελιμωτερα ή πόλιορκεΐν άπο
ρον πάντη προσφέρεσθαι την άκραν. προς μέν δη ταΐς Κελαιναΐς 3 
φυλακήν καταλείπει στρατιώτας ές χιλίους και πεντακοσίους. μείνας 
δέ αυτού ημέρας δέκα καί σατράπην άποδείξας Φρυγίας Αντιγο^Τ 
τον Φιλίππου, έπί δέ τους συμμάχους άντ εκείνου στρατηγόν Βά- 
λακρον τον Αμΰντου έπιτάξας, αυτός έπί Γορδίου έστέλλετο. καί 
ΙΊαρμενίωνι έπέστειλεν, άγοντα άμα οί την δΰναμιν έκεΐσε απαντάν’ 
και άπάητα ξυν τή δυνάμει Παρμενίων.' καί οί νεογααοι δέ οί έπί 4 
Μακεδονίας σταλέντες εις Γόρδιον ήκον καί ξυν αυτοϊς άλλη στρα
τιά καταλεχθεΐσα, ην ήγε Πτολεμαίος τε δ Σέλευκου και Κοΐνος δ 
Πολεμοκράτδύς'καί Μελέαγρος δ Νεοπτολέμου^ πεζοί μέν Μακεδό- 
νες τρισχίλιοι, ιππείς δέ ές τριακόσίδυς καί Θέσσαλών ιππείς δια
κόσιοι, Ήλείων δέ εκατόν καί πεντήκοντα, ών ηγείτο Άλκίας δ 
Πλειος.

Τό δέ Γόρδιον εστι μέν της Φρυγίας της έφ' Ελλησπόντου, 5 
κεΐται δέ έπί τώ Σαγγαρίω ποταμω· τού δέ Σαγγαρίου αί μέν πη- 
γαί έκ Φρυγίας εισίν αύτος δέ διά της Θρακών τών Βιθυνίαν χω
ράς έξίησιν εις τον Έύξεινον πόντον, ενταύθα καί Αθηναίων πρε
σβεία παρ’ Αλέξανδρον άφίκετο, δεόμενοι 'Αλεξάνδρου άφεΐναί σφισι 
τούς αιχμαλώτους οϊ έπί' Γρανικω ποταμω έλήφθησαν 'Αθηναίων 
ξυστρατευομενοι τοΐς Πέρσαις καί τότε έν Μακεδονία ξύν τοΐς δισ- 
χιλίοις δεδεμένοι ήσαν' καί υπέρ αυτών άπρακτοι έν το) τότε άπήλ- 6 
θον. ού γάρ έδόκει ασφαλές είναι Αλεξάνδρω έτι συνεστωτος τού 
προς τον Πέρσην πολέμου άνεΐναί τι τού φόβου τοΐς ‘Έλλησιν οσοι 
εναντία τή ‘Ελλάδι στρατεΰεσθαι υπέρ τών βαρβάρων ούκ άπηξίω- 
σαν άλλ' αποκρίνεται, έπειδάν τά παρόντα καλώς γένηται, τότε 
ήκειν υπέρ τών αύτών πρεσβευομένους.
? I

C. 29. §. 1, 5. κατεΐχον εκ. vereor ne participium exciderit. || 2, 4. 
ϊύφιλιμώτερα pro ώφιλιμώτατα ABB. |[ 4, 1. δέ post νεόγαμοι additum ex 
AB. 5· τρισχίλιοι pro εις χιλίους Α. χίλιοι ΒΒ. |j 5, 2. τω ^αγγαρίω πο
τάμι). libri τοΰ Σαγγαρίου ποταμού.

C



ΑΡΡΙΑΝΟΤ
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΑΛΕΣΑΝΑΡΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΥ ΛΕΤΤΕΡΟΝ.

1. 1Ζι% ds τούτον Μέμνων του τε ναυτικόν παντός ήγεμών έκ βασι- 
λέως Λαρείού καϋεστηκως καί της παραλίαν ξυμπασης, ώς ές Μα
κεδονίαν τε καί την ‘Ελλαδα άποστρέιμων τδν πόλεμον, Χίον μεν 
λαμβάνει προδοσία ένδο&εϊσαν έ'νϋεν δέ έπί Λέσβον πλεόσας, ώς 
ού προσεϊχον αυτω οί Μιτυληναϊοι, τάς άλλας πόλεις της Λέσβου

■ 2 προσηγάγετο. ται'τας δέ παραστησάμενος καί προσοχών τη Μιτυ- 
λήνη την μέν πόλιν χαρακι διπλώ έκ ΰαλάττης είς -θάλατταν άπε- 
τείχισε, στρατόπεδα δέ πέντε έποικοδομησάμενος της γης έκράτει 
ου χαλεπώς. καί μέρος μέν τι τών νεών τδν λιμένα αύτών έφύ- 
λασσε, τάς δέ έπί την άκραν της Λέσβου τδ Σίγριον, Ίνα η προσ
βολή μάλιστα έστι ταϊς άπο τε Χίου καί Γεραιστού καί Μαλέας 
όλκάσιν, άποστείλας τδν παραπλουν έν φυλακή έίχεν, ώς μη τινα

3 ωφέλειαν κατά ϋάλατταν γίγνεσ&αι Μιτυληναιοις. καί έν τουτω 
αυτός μέν νόσω τελευτά, καί εϊπερ τι άλλο, καί τούτο έν τώ τότε 
έβλαψε τά βασιλέως πράγματα. Λύτοφραδάτης δέ καί Φαρνάβα- 
ζος ό Λρταβάζου, ότω καί έπέτρεψε τελευτών ό Μέμνων την αύ
τού αρχήν εστε Λαρεΐόν τι υπέρ αύτης γνώναι, άδελφιδώ αύτού

4 δντι, ούτοι τη πολιορκία ούκ άρρωστως προσέκειντο. καί οί Μι- 
τυληναϊοι της τε γης είργόμενοι καί άπδ Ό-αλάττης πολλαϊς ναυσίν 
έφορμουσαις φρουρούμενοι πέμψαντες παρά τδν Φαρνάβαζον ομο
λογίας έποιησαντο, τους μεν 'ξένους τους παρ* Λλεξάνδοου σηίσι 
κατά συμμαχίαν ηκοντας άπελ&εϊν, Μιτυληναίους δέ κα&ελεϊν μέν 
τάς πρδς Λλέξανδρόν σφισι γενομένας στηλας, ξυμμάχους δέ είναι 
Λαρείου κατά την ειρήνην την έπ Λνταλκίδου γενομένην πρδς βασι
λέα Λαρείον, τούς φυγαδας δέ αύτών κατιέναι έπί τοϊς ήμίσεσι τών

6 τότε όντων δτε έ'φυγον. έπί τούτοις μέν δ}] η ξΰμβασις τοϊς Μιτυ- 
ληναίοις προς τους ΙΙέρσας ξυνέβη. Φαρνάβαζος δέ καί Λύτο
φραδάτης, ώς παρήλΟον άπαξ εϊσω τής πόλεως, φρουράν τε ές

C. 1. §. 1, 4. Λέσβου pro Λέσβον cum Bas. Gr. omnes ad I. c. 11. || 
2, 1. προσοχών. προσχών libri. 6 έστι pro επί A. 6. Multae pro Μαλαΐας 
BB. 7. άποστάλας. libri αποκλιίσας. (| 3,2. έν τω τότε omittit A nec vertit 
Facius 4. αντοΰ pro αυτού Scbmiederus. 5. τι. οτι A. 5, αυτου. vulgo 
αυτου. [| 4, 8. Λιιρεϊον sepsit Schmiederus.
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αυτήν είσήγαγον και φρούραρχον επ’ αύτή Λυκομήδην 'Ρόδιον, καί 
τύραννον έγκατέστησαν τή πόλει /Ιιογένην, ένα των φυγάδων χρή
ματά τε είσέπραξαν τους Μιτυληναίους τά μεν βία άφελομενοι τούς 
έχοντας, τά δέ ές το κοινδν έπιβαλόντες.

Ταύτα δέ δφχπραξάμενοι Φαρνάβαζος μεν έπλει έπί Λυκίας 2. 
άγων τούς μισθοφόρους· Αύτοφραδάτης δε επί τάς άλλας νήσους, 
καί εν τουτω καταπέμπει γίαρείος Θυμώνδαν τον Μέντορος, αυτόν 
μεν τούς ξένους παρά Φαρναβάζου παραληφόμενον καί άνάξοντα 
παρά βασιλέα, Φαρναβάζω δε έρούντα άρχειν δσων Μεμνων ηρχε. 
καί παραδούς τουτω τούς ξένους Φαρναβαζος έπλει παρ Αύτοφρα- 2 
δύτην έπί τάς ναύς. ώς δέ δμού έγένοντο, δέκα μέν ναύς στέλλου- 
σιν έπί τάς Κυκλάδας νήσους Λατάμην άνδρα ΓΙέρσην άγοντα, αυ
τοί δέ ναυσίν εκατόν έπί Τενέδου έπλευσαν κατακομισ&έττες δέ 
της Τενέδου εις τον Βόρειον καλουμενον λιμένα πέμπουσι παρά τούς 
Τενεδίους καί κελεόουσι τάς στήλας τάς προς Αλέξανδρον καί τούς 

'Έλληνας γενομένας σφίσι, ταΰτας μέν καθελεΐν, προς Λαρεΐον δέ 
άγειν την ειρήνην ήν έπί Ανταλκίδου Λαρείω συνέθεντο. Τενεδίοις 3 
δέ τά μέν τής εύνοιας ές Αλέξανδρόν τε καί τούς 'Έλληνας έποίει 
μάλλον έν δέ τώ παρόντι άπορον άλλως έδοκει ότι μή προσχωοή- 
σαντας τοΐς Πέρσαις σωζεσθαι· έπεί ούδέ 'Ηγελόχω, οτω προσετέ- 
τακτο ύπ Αλέξανδρου αυθις ξυναγαγεΐν δυναμιν ναυτικήν, τοσαύτη 
ξυνηγμένη ην ώς δι ολίγου προσδοκάν έσεσθαι άν σφισι παρ* 3 αυ
τού τινά ωφέλειαν, ουτω μέν δή οί άμφί Φαρνάβαζον τούς Τενε
δίους φόβω μάλλον ή έθέλοντας παρεστήσαντο.

C. 2. §. 1, 4. παραληψόμεϊΌν — Φσρναβάζω δέ e codd. addidit Gro
novius. 5. βασιλέα, vulgo βασιλέως. || 2, 8. Ζέαριίω sepsit Schmiederus. ||
3, 5. υτΐ pro ηαρ Α. deest ΒΒ. 8. εθτλοντας. έθελοντάς Bas. || 4, 5. περί, 
παρά Α. 5. ορμεΐν pro ορμοϋντα Α. δρμα ΒΒ. || 5, 1. προσοχών, libri 
προσχών. 5. ουσης post νυκτός deletum cum Α. 6. υπ. έπ Α.

C 2

Έν δέ τουτω Πρωτέας δ Ανδρονίκου έτύγχανε μέν ξυναγαγών 4 
έξ Εύβοιας τε καί Πελοπόννησου ναύς μακράς υπδ Αντιπάτρου τε- 
ταγμένος, ώς είναι τινα ταΐς τε νησοις φυλακήν καί αύτή τή Έλ- 
λάδι, εί, καθάπερ έξηγγέλλετο, έπιπλέοιεν οί βάρβαροι · πυ&όμενος 
δέ Λατάμην περί Σίφνον δρμεΐν δέκα ναυσίν, αύτδς έχων πεντεκαί- 
δεκα νυκτδς ανάγεται έπί Χαλκίδας τής έπί τω Εύρίπω· καί προσ- s 
σχών εωθεν Κύ&νω τή νήσω τήν μέν ημέραν αυτού αύλίζεται, ώς 
σαφέστερόν τε διαπυθέσθαι τά περί τών δέκα νεών καί άμα έν νυ- 
κτί φοβιρώτερον προσπεσεΐν τοΐς Φοίνιξιν ώς δέ έμαθε σαφώς τδν 
Αατάμην ξύν ταΐς ναυσίν έν Σίφνω δρμούντα, έπιπλευσας έτι νυκτδς 
ύπ αυτήν την έω καί άπροσδοκητοις έπιπεσων οκτώ μέν ναύς αύ
τοΐς άνδράσιν έλαβε· Αατάμης δέ μετά δυοΐν τριηροΐν έν τή πρώ
τη προσμίξει τών άμα Πρωτέα νεών υπεκφυγών άπεσώθη πρδς τδ 
άλλο ναυτικόν.

Αλέξανδρος δέ ώς ές Γόρδιον παρήλθε, πόθος λαμβάνει αύ- 3. 
τδν άνελθόντα ές τήν άκραν, ϊνα καί τα βασίλεια ήν τού Γορδίου 
καί τού παιδδς αύτού Μίδου, την άμαξαν ιδεΐν τού Γορδίου καί 
τού ζυγού τής άμάξης τδν δεσμόν, λόγος δέ περί τής άμάξης εκεί- 2 
νης παρά τοΐς προσχώροις πολύς κατείχε, Γόρδιον είναι τών πάλαι
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Φρυγών άνδρα πένητα καί όλίγην είναι αυτω γην ερ/άζεσίλαι και 
ζεή/ι; βοών δυο’ και τω μέν άροτρών, τώ δέ άααξενειν τον Γυρ- 

3 διον. καί ποτέ άρουντος αύτού έπιπτηναι επί τον ζυγόν αετόν καί 
έπιμεϊναι εστε έπί βουλυτόν κα&ήμενον' τον δέ έκπλαγίντα τή δψει 
Ιέναι κοινώσοντα υπέρ του θείου παρά του; Τελμισσέα; του; μάν
τεις · εϊναι γάρ τους Τελμισσέας σοφούς τά θεία έξηγεϊσθαι καί 
σφισιν από γίνου; δεδόσθαι αυτοί; καί γυναίξί καί παισί την μαν

ή. τείαν. προσάγοντα δέ κώμη τινί τών Τελμισσίων έντυχεϊν παρθένια 
υδρευόμενη καί προς ταΰτην ειπεΐν όπως οί το του αετού έσχε- την 
δε, είναι γάρ καί αυτήν του μαντικού γένους, θυειν κελεύσαι 
τώ Αιί τώ βασιλεϊ, έπανελθόντα εις τόν τόπον αυτόν, καί δεηθή- 
ναι γάρ αυτής Γόρδιον, την θυσίαν ξυνεπισπομένην οί αυτήν έξηγή- 
σασθαι, θύσαί τε όπως εκείνη ύπετίθετο τον Γόρδιον καί ξυγγενέ- 
σθαι έπί γάμω τή παιδί καί γενέσϋαι αύτοϊν παϊδα Μίδαν όνομα.

5 ηδη τε άνδρα είναι τόν Μίδαν καλόν καί γενναϊον καί έν τοΰτω 
στάσει πιέζεσθαι έν σφίσι τους Φρυγας, καί γενέσϋαι αυτοί; χρησμόν 
ότι άμαξα άξει αυτοϊς βασιλέα καί ότι ουτος αυτοϊς καταπαΰσει την 
στάσιν, ετι δέ περί αυτών τούτων βουλευομένοις έλθεϊν τον Μίδαν 
δμού τώ πατρί καί τή μητρί καί έπιστήναι τη εκκλησία, αυτή άμάξη.

6 τους δέ, ξυμβαλόντας τό μαντεϊον τούτον εκείνον γνώναι όντα όντινα 
ό θεός αυτοϊς έφραζεν ότι άξει ή άμαξα · καί καταστήσαι μέν ‘αΰ
τους βασιλέα τον Μίδαν, Μίδαν δέ αυτοϊς την στάσιν καταπαύσαι, 
καί την άμαξαν του πατρό; έν τή άκρα άναϋεϊναι γαριστήρια τω 
Αΐϊ τώ βασιλεϊ έπί τή του αετού πομπή, προς δέ δή τούτοι; καί 
τάδε περί της άμάξης έμυθεΰετο, δστις λΰσειε του ζυγού τη; άμά- 

7 ξης τόν δεσμόν, τούτον γρηναι άρξαι της Ασίας. ην δέ ό δεσμός 
έκ φλοιού κρανία; καί τουτου ούτε τέλος ούτε αρχή έφαίνετο. "Αλέ
ξανδρος δέ ώς άπόρως μέν είχεν έξευρεϊν λΰσιν τού δεσμού, άλυτον 
δέ περιιδεϊν ούκ ήθελε, μή τινα καί τούτο ές τους πολλούς κίνησιν 
έργάσηται, οί μέν λέγουσιν ότι παίσας τώ ξίφει διίκοιί’ε τόν δεσμόν 
καί λελΰσθαι έ'φη · Αριστόβοϋλος δέ λέγει έξελόντα τόν εστορα τού 
ρυμού, δς ήν τύλος διαβεβλημένος διά τού ρυμού διαμπάξ, ξυνέχων 

8 τόν δεσμόν, έξελκύσαι έξω τού ρυμού τόν ζυγόν. όπως μέν δή 
έπραχθη τα άμφί τω δεσμω τουτω Αλεξάνδρω ουκ έχω ισχυρίσα- 
σθαι. άπηλλάγη δ" ούν άπό τή; άμάξη; αυτός τε καί οί άμφ αυ
τόν ώς τού λογίου τού έπί τή λΰσει τού δεσμού ξυμβεβηκότο;. καί 
γάρ καί τής νυκτό; εκείνης βρονταί τε καί σέλας εξ ουρανού έπε- 
σήμηναν · και επί τούτοις έθυε τή υστεραία Αλέξανδρος τοϊς φή- 
νασι θεοϊς τα τε σημεία καί τού δεσμού τήν λΰσιν.

4. Αυτός δέ τή υστεραία έπ 'Αγκυρας τής Γαλατικής έστέλλετο’ 
κάκεϊ αύτω πρεσβεία άφικνεϊται Παηλαγόνων, τό τε ε&νος ένδιδόν- 
των καί ές ομολογίαν ξυμβαινόντων· ές δέ τήν χώραν ξυν τή δυ- 

2 νάμει μη έσβαλεϊν έδέοντο. τούτοις μέν δή προστάσσει 'Αλέξανδρος 
ύπακούειν Κάλα τώ σφτράπη τής Φρυγίας, αυτός δέ έπί τής Καπ-

C. 3. §. 3, ί. ίπιπτήναι pro εσιστήναι Lobeckius ad Phryn. ρ. 255. || 
4, 4. «vioV pro αντων ΒΒ. || 6, 2. καταστησαι pro καταστήσειν Vulcanius. 
3. καταπαυσαι pro καταπαύσειν Bas. et Gronovius, ut videtur e cc. 
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παίοκίας έλάσας ξύμπασαν την εντός αΑλυος ποταμού προσηγάγετο 
καί ετι υπέρ τον Αλυν πολλήν καταστήσας δέ Καππαδοκών 2 α- 
βίκταν σατράπην αυτός προήγεν έπί τάς πύλας της Κιλικίας, καί 3 
άφικόμενος έπί τό Κόρου του ξυν Ξπνοηώντι στρατόπεδον, ώς κα- 
τεχομένας τάς πύλας φυλακαϊς ισχυραϊς είδε, Παρμενίωνα μεν αυτου 
καταλείπει συν ταϊς τάξεσι τών πεζών όσοι βαρύτερον ώπλισμένοι 
ησαν αυτός δέ άμφί πρώτην φυλακήν άναλαβών τους τε ύπασπι- 
στάς καί τους τοξότας καί τους Αγριάνας προήγε τής νυκτος έπί 
τάς πύλας, ώς ού προσδεχομένοις τοϊς φύλαξιν έπιπεσεΐν. καί προσ- 4 
άγων μέν ούκ ελαϋτν, ές ϊσον δέ αύτώ κατέστη ή τόλμα, οί γάρ 
φύλακες αισόόμενοι Αλέξανδρον αυτόν προσάγοντα λιπόντες τήν φυ
λακήν ώχοντο φεύγοντες. τή δέ υστεραία άμα τή έω ξυν τή δυνά
μει πόση ύπερβαλών τάς πάλας κατέβαινεν ές την Κιλικίαν, καί 5 
ένταύ&α αγγέλλεται αύτώ Αρσάμης ότι πρόσ&εν μέν έπενοει δίασώ- 
ζειν ΊΊέρσαις τήν Ταρσόν, ώς δέ υπερβεβληκότα ήδη τάς πΰλας έπύ- 
■&ετο Αλέξανδρον έκλιπεϊν έν νώ είχε τήν πόλιν δεδιέναι ούν τους 
Ταρσέας μή έφ" αρπαγήν τραπείς ούτω τήν απάλειψιν τής Ταρσού 
ποιήσηται. ταυτα άκουσας δρο'μω ήγεν έπί τήν Ταρσόν τούς τε ίπ-ΰ 
πέας καί τών φιλών όσοι κουφότατοι, ώστε ό Αρσάμης μα&ών αύ
τού τήν ορμήν σπουδή φεύγει έκ τής Ταρσού παρά βασιλέα Αα- 
ρεΐον ούδέν βλάφας την πόλιν.

Αλέξανδρος δέ,ώς μέν Αριστοβούλου λέλεκται,ύπό καμάτου ένόση- ί 
σεν οί δέ είς τόν Κΰδνον ποταμόν λέγουσι ρίφαντα νήξασ&αι, έπιΰυμή- 
σαντα τού ύδατος, ίδρουντα καί καύματι έχόμενον. ό δέ Κύδνος 
ρεϊ διά μέσης τής πόλεως· οϊα δέ έκ τού Ταύρου όρους τών πη
γών οί άνισχουσών καί διά χώρου καθαρού ρέων, φυχρός τέ έστι 
καί τό ύδωρ κα&αρός· σπασμώ τε ούν εχεσ&αι Αλέξανδρον καί 8 
■ΰέρμαις ισχυραϊς καί αγρυπνία ξυνεχεϊ. καί τούς μέν άλλους ια
τρούς ούκ οίεσΰαι είναι βιώσιμον· Φίλιππον δέ Ακαρνάνα, ιατρόν, 
ξυνόντα Αλεξανδρω καί τά τε άμφί ιατρικήν ές τά μάλιστα πισνευ- 
όμενον καί τά άλλα ούκ άδόκιμον έν τώ στρατω όντα, κα&ήραι 
έ&έλειν Αλέξανδρον φαρμάκω · καί τόν κελεύειν κα&ήραι. τόν μέν δή 9 
παρασκευάζειν τήν κύλικα· έν τούτω δέ Αλεξάνδρω δοϋήναι έπιστο
λήν παρά Παρμενίωνος φυλαξασϋαι Φίλιππον άκούειν γάρ διεφ&άρ- 
&αι υπό Ααρείου χρήμασιν ώστε φαρμακω άποκτεΐναι Αλέξανδρον, 
τόν δέ, άναγνόντα τήν έπιστολήν καί ετι μετά χεϊρας εχοντα αϊτόν 
μέν λαβεϊν τήν κύλικα έν ή ήν τό φάρμακον τήν έπιστολήν δέ τώ 
Φιλίππω δούναι άναγνώναι. καί όμού τόν τε Αλέξανδρον πίνειν καί ίο 
τόν Φίλιππον άναγινώσκειν τά παρά τού Παρμενίωνος. Φίλιππον 
δέ εύ&ύς έ'νδηλον γενέσϋαι ότι καλώς οί έχει τά τού φαρμάκου· ού 
γάρ έκπλαγήναι προς τήν έπιστολήν, άλλα τοσόνδε μόνον παρακαλέ- 
σαι Αλέξανδρον, καί ές τά άλλα οί πεί&εσ&αι όσα έπαγγέλλοιτο· 
σω^ήσεσ&αι γάρ πειόόμενον. καί τόν μέν κα&αρϋήναί τε καί ρα- n 
ΐσαι αύτώ το νόσημα· Φιλίππω δέ έπιδεΐξαι ότι πιστός εστιν αύτώ 
φίλος καί τοϊς άλλοις δέ τοϊς άμφ^ αύτόν ότι αύτοΐς τε τοϊς φίλοις

C, 4. 5, 5. Ταρσίας. libri Ταρσέϊς. 
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βέβαιος εις τό άνύποπτον τυχχάνει ών nat προς τό άποθανεΐν ιε
ρωμένος.

5. Έκ τούτου Παρμενίωνα μέν πέμπει έπί τάς άλλας πυλας, αΐ 
δη όρίζουσι την Κιλίκων τι καί "Ασσυριών χώραν, προκαταλαβεϊν και 
φύλασσαν την πάροδον, δούς αυτοί τών τε ζυμμάχων τους πεζούς 
καί τους "Ελληνας τους μισθοφόρους καί τους Θράκας, ων Σιτάλ- 

2 κης ήχεϊτο, καί τους Ιππέας δέ τους Θετταλούς. αυτός δε ύστερον 
άρας έκ Ταρσού τή μέν πρώτη εις "Αχχίαλον πόλιν άφικνεΐται. ταΰ- 
την δέ Σαρδανάπαλο? κτίσαι τον "Ασσυριον λόχος· καί τώ περιβόλω 
δέ καί τοϊς θεμελίοις τών τειχών δήλη έστί μεχαλη τε πόλις κτι- 

3 σθεΐσα καί έπί μέγα έλθούσα δυναμεως. καί το μνήμα του Σαρ
δανάπαλου έγχύς ην τών τειχών τής "Αχχιαλου’ καί αυτός έφειστή- 
κει έπ αύτώ Σαρδανάπαλος συμβεβληκώς τάς χεϊρας άλληλαις ώς 
μαλιστα ές κρότον συμβάλλονται, καί έπίχραμμα έπεγέγραπτο αυτώ 
"Ασσυρία γράμματα· οί μέν Ασσύριοι καί μέτρον εφαακον έπεϊναι 

α τώ έπιγράμματι, ό δέ νους ήν αυτώ ον έφραζε τά επη, ότι Σαρ
δανάπαλος ό "Α να κ υ ν δ α ρ α ζ ου παΐς "Αχχίαλον καί 
Ταρσόν έν ήμερα μια. έδείματο. συ δέ, ώ ζένε, εσθιε 
καί πϊνε καί παίζε, ώς ταλλα τά άνθροίπινα ουκ όντα 
τούτου άζια· τον ψόφον αϊνισσόμενος όνπερ αί χεϊρες έπί τω 
κροτώ ποιούσι· καί τό παίζε ραδιουργότερον έχγεγράφθαι εφασαν 
τώ "Ασσυρίω όνόματι.

5 "Εκ δέ τής "Αχχιαλου ές Σόλους άφίκετο' καί φρουράν έπήχα- 
γεν ές Σόλους καί έπέβαλεν αύτοΐς τάλαντα διακόσια άρχυρίου ζη-

6 μίαν, ότι προς τους Πέρσας μάλλον τι τον νουν είχον. ένθεν δέ 
αναλαβών τών μέν πεζών τών Μακεδόνων τρεις τάζεις, τους τοζοτας 
δέ παντας καί τους "Αχριάνας έζελαύνει έπί τους τά όρη κατέχοντας 
Είλικας. καί έν επτά ταϊς πάσαις ήμέραις τους μέν βία έζελων, 

7 τους δέ όμολοχία παραστησάμενος έπανήκεν ές τούς Σόλους. καί 
ένταύθα μανθάνει Πτολεμαίον καί "Ασανδρον ότι έκράτησαν "Ορον- 
τοβάτου του Πέρσου, ός τήν τε άκραν τής "Αλικαρνασσού έφυλασσε 
καί Μύνδον καί Καυνον καί Θήραν καί Καλλίπολιν κατείχε· προσ- 
ήκτο δέ καί Κώ καί Τριόπιον. τούτον ήττήσθαι εχραφον μάχη 
μεγάλη · καί άποθανεΐν μέν τών άμφ" αυτόν πεζούς ές έπτακοσίους 
καί ιππέας ές πεντηκοντα, άλώναι δέ ούκ έλάττους των χιλίων.

8 "Αλέξανδρος δέ έν Σόλοις θυσας τε τώ "Ασκληπιω καί πομπεύσας 
αυτός τε καί ή στρατια πάσα καί λαμπάδα έπιτελέσας καί αγώνα 
διαθείς χυμνικόν καί μουσικόν Σολεΰσι μέν δημοκρατεΐσ&αι έδωκεν 
αύτός δέάναξεύζας εις Ταρσόν τούς μέν ιππέας άπέστειλε Φιλώτα δούς

9 άγειν διά τού "Αληίόυ πεδίου έπί τον ποταμόν τον Πυραμον · αυ
τός δέ συν τοΐς πεζοις καί τή "ίλη τή βασιλική ές Μαχαρσόν ήκε 
καί τή "Αθήνα τή Μαχαρσίδι εθυσεν. έντεύθεν δέ ές Μάλλον 
άφίκετο καί "Αμφιλόχω όσα ήρωί ένήχισε· καί στασιάζοντας καταλα- 
βών τήν στάσιν αύτοΐς κατέπαυσε· καί τούς φόρους οϋς βασιλεΐ

C. 5. §. 9, 3. Μαχαρσίδι. Μαχαρσίά Ellendtius cl. Steph. Byz. in 
Μαχαρσός. 3. εντεύθεν, ενθήδι Α.
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Ααρείω άπέφερον άνήκεν, οτι Αργείων μεν Μαλλωταί άποικοι ήσαν, 
αύτος δέ άπ Αργους τών Ηρακλειδών είναι ήξίου.

"Ετι δέ έν Μαλλω δντι αύτώ αγγέλλεται Ααρεϊον έν Σώχοις 6. 
ξύν τη πάση δυνάμει στρατοπεδεΰειν. δ’ δέ χώρος ουτος έστι μεν 
της Ασσυρίας γης, απέχει δέ τών πυλών τών Ασσυριών ές δύο μά
λιστα σταθμούς, ένθα δη ξυναγαγών τούς εταίρους φράζει αυτοϊς 
τα έξηγγελμένα υπέρ Ααρείου τε καί της στρατιάς της Ααρείου. οί 
δέ αύτόθεν ώς είχον άγειν έκέλευον. ό δέ τότε μεν έπαινέσας αυ- 2 
τούς διέλυσε τον ξύλλογον τή δέ υστεραία προήγεν ώς έπί Ααρεΐόν 
τε καί τούς Πέρσας. δευτεραϊος δέ ύπερβαλών τας πύλας έστρα- 
τοπέδευσε προς Μυριάνδρω πόλει' καί της νυκτδς χειμών έπιγίγνε- 
ται σκληρός καί ύδωρ τε έξ ουρανού καί πνεύμα βίαιον τούτο κα- 
τέσχεν έν τώ στρατοπέδω Αλέξανδρον.

Ααρεϊος δέ τέως μέν ξύν τη στρατιό, διέτριβεν, έπιλεξάμενος 3 
της Ασσυρίας γης πεδίον πάντη άναπεπταμένον καί τω τε πλήθει 
της στρατιάς έπιτήδειον καί ένιππασασθαι τη ϊππω ξύμφορον. καί 
τούτο τδ χωρίον ξυνεβοΰλευεν αύτώ μη άπολείπειν Αμυντας δ τού Αν
τί όχου, δ παρ Αλεξάνδρου αύτόμολος· είναι γάρ την ευρυχωρίαν 
προς τού πλήθους τε καί της σκευής τών Περσών. καί έμενε Αα- 
ρεϊος. ώς δέ Αλεξάνδρω πολλή μέν έν Ταρσω τριβή έπί τη νόσω 4 
έγίγνετο, ούκ ολίγη δέ έν Σόλοις, ϊνα έθυε τε καί έπόμπευε, καί 
έπί τούς ορεινούς Κίλικας διέτριφεν έξελάσας, τούτο έ'σφηλε Ααρεϊον 
της γνώμης· καί αύτός τε δ τιπερ ήδιστον ην δοξασθέν, ές τούτο 
ούκ άκουσίως ύπήχθη καί υπό τών καθ" ηδονήν ξυνόντων τε καί 
ξυνεσομένων έπί κακώ τοϊς αεί βασιλεύουσιν έπαιρόμενος έγνω μη- 
κέτι Αλέξανδρον έθέλειν προϊέναι τού πρόσω· άλλ" όκνεϊν γάρ πυν- s 
θανομενον ότι αύτος προσάγοι · καταπατήσειν τε τη ϊππω τών Μα
κεδόνων την στρατιάν άλλος άλλοθεν αύτω έπαίροντες έπέλεγον 
καϊτοι γε Αμύντας ήξειν τε Αλέξανδρον ισχυρίζετο οπού άν πύθη- 
ται Ααρεϊον όντα, καί αύτού προσμένειν έκέλευεν. αλλά τά χείρω μάλ- 6 
λον, ότι καί έν τώ παραυτίκα ήδίω άκούσαι ην, έπειθε· καί τι καί 
δαιμόνων τυχόν ηγεν αύτδν εις έκεΐνον τον χώρον ού μήτε έκ της 
ϊππου πολλή ωφέλεια αύτώ έγένετο, μήτε έκ τού πλήθους αύτού τών τε 
άνθρωπων καί τών ακοντίων τε καί τοξευμάτων, μηδέ 'τήν λαμπρό
τητα αύτήν τής στρατιάς έπιδεϊξαι ήδυνήθη, αλλά Αλεξάνδρω τε 7 
καί τοϊς άμφί αύτδν εύμαρώς τήν νίκην παρέδωκεν. έχρήν γάρ ήδη 
καί Πέρσας προς Μακεδόνων άφαιρεθήναι τής Ασίας τήν αρχήν, 
καθάπερ ούν Μήδοι μέν πρδς Περσών άφηρέθησαν, προς Μήδων 
δέ έτι πρόσθεν Ασσύριοι.

Ύπερβαλών δή τδ όρος Ααρεϊος τδ κατά τάς πύλας τάς Αμα- 7. 
νικάς καλουμένας ώς έπί "Ισσόν προηγε · καί έγένετο κατόπιν "Αλέ
ξανδρου λαθών, την δέ "Ισσόν κατοίσχών, οσους διά νοσον ύπολε- 
λειμμένους αύτού τών Μακεδόνων κατέλαβε, τούτους χαλεπώς αίκι- 

6. Μαλλωταί pro Μαλλοί ΑΒΒ.
C. 6. §. 2, 2. προήγιν pro προοήγίν Schmiederus. || 3, 6. οκινής. 

επισκευής Α. παρασκευής Schneiderus. |) 5, 3. έπέλεγον V et Gr. omnes. 
ελεγον Vulc. || 6, 6. αυτήν, libri αυτής, 6. ήδυνήθη- libri έδυνήθη.
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σάμενος άπέκτεινεν ές δέ την ύστεραίαν προύχώρει επί τον ποτα- 
2 μον τον Πίναρον. καί 'Αλέξανδρος ώς ήκουσεν έν τώ όπισθεν αυ

του όντα τδν Λαρεϊον, έπεί ού πιστός αυτω δ λόγος έφαίνετο, ανα- 
βιβαοας είς τριακοντορον τών εταίρων τινάς αποπέμπει οπίσω έπί 
'Ισσόν, κατασκεφομένους εί τά όντα εξαγγέλλεται, οί δέ, άναπλευ- 
σαντες τή τριακοντορω, δτι κολπώδης ήν ή ταΰτη θάλασσα, μάλ
λον τι ευπετώς κατέμαθον αυτού στρατοπεδεύοντας τούς Πέρσας* 
καί άπαγγέλλουσιν Αλεξανδρω έν χερσίν είναι Λαρεϊον.

3 Ο δέ συγκαλέσας στρατηγούς τε καί ιλάρχας καί τών ξυμμάχων 
τους ηγεμόνας παρεκάλει θαρρεϊν μέν έκ τών ήδησφίσι καλώ ςκεκινδυνευ- 
μένωνκαί ότι πρδς νενικημένους δ άγων νενικηκοσιν αύτοΐς εσται καί ότι 
ό θεός υπέρ σφών στρατηγεϊ άμεινον, έπί νουν Λαρείω άγαγων κα- 
θεΐρξαι την δύναμιν έκ τής ευρυχωρίας ές τα στενοπορα, ίνα σφίσι 
μέν ξυμμετρον τδ χωρίον άναπτυξαι τήν φάλαγγα, τοϊς δέ άχρεΐον 
τδ πλήθος δτι εσται τή μάχη, ούτε τά σώματα ούτε τας γνώμας

4 παραπλήσιους. Μακεδόνας τε [καί] Πέρσαις καί Μήδοις, έκ πάνυ 
πολλού τρυφώσιν, αύτους έν τοϊς πόνοις τοϊς πολεμικοϊς πάλαι ήδη 
μετά κινδύνων άσκουμένους, άλλως τε καί δουλοις ανθρώπους έλευ- 
θέρους, ές χεϊρας ήξειν' δσοι τε Έλληνες Έλλησιν, ούχ υπέρ τών 
αύτών μαχεΐσθαι, άλλα τους μέν ξυν Λαρείω έπί μισθώ καί ουδέ 
τούτω πολλω κινδυνεύοντας · τους δέ ξυν σφίσιν, υπέρ τής Ελλάδος

5 έκόντας άμυνομένους. βαρβάρων τε αύ Θρακας καί Παίονας καί 
Ίλλυριους καί Αγριάνας τους εύρωστοτάτους τε τών κατά τήν Ευ
ρώπην καί μαχιμωτάτους πρδς τά άπονώτατα τε καί μαλακώτατα 
τής Ασίας γένη άντιτάξεσθαι· έπί δέ Αλέξανδρον άντιστρατηγεϊν

6 Λαρείω. ταυτα μέν ούν ές πλεονεξίαν τού άγώνος έπεξήει. τά δέ 
άθλα'οτι μεγάλα εσται σφίσι τού κίνδυνου έπεδείκνυεν. ού γαρ τους 
σατράπας τους Ααρείου έν τώ τότε κρατήσειν, ουδέ τήν 'ίππον τήν 
έπί Γρανικώ ταχθεΐσαν, ουδέ τούς δισμυρίους ξένους τούς μισθοφό
ρους, άλλά Περσών τε δ τιπερ όφελος καί Μήδων καί όσα άλλα 
έθνη Πέρσαις καί Μήδοις ύπήκοα έποικεϊ τήν Ασίαν καί αυτόν 
μέγαν βασιλέα παρόντα, καί ώς ούδέν ύπολειφθήσεταί σφισιν έπί 
τώδε τω άγώνι δτι μή κρατεϊν τής Ασίας ξυμπάσης καί πέρας τοϊς 

7 πολλοϊς πόνοις έπιθεϊναι. έπί τοάτοις δέ τών τε είς τδ κοινον ξυν 
λαμπρότητι ήδη πεπραγμένων ύπεμίμνησκε καί ει δή τω ιδία τι δια
πρεπές ές κάλλος τετολμημένον, όνομαστί έκαστον έπί τώ έργω άνα- 
καλών. καί το αύτού ούκ άκίνδυνον έν ταϊς μάχαις ώς άνεπαχθέ-

8 στατα έπεξήει. λέγεται δέ καί Ξενοφώντος καί τών άμα Εενοφώντι 
μυρίων ές μνήμην έλθεΐν, ώς ούδέν τι ούτε κατά πλήθος ούτε κατα 
την άλλην άξίωσιν σφίσιν έπεοικάτες, ουδέ ιππέων αύτοΐς παρόντων 
Θεσσαλων, ούδέ Βριωτών ή Πελοποννησίων, ουδέ Μακεδόνων ή 
Θρακών, ούδ' δση άλλη σφίσιν ίππος ξυντέτακται, ούδέ τοξοτών ή

C 7. §. 2, 1. αυτού, vulgo αυτού- || 3, 4. νενικημένους δ αγών ac
cesserunt ex Α. || 4, 1. καί ante Πέρσαις deleam. || 5, 2. τών ante κατά 
τήν additum ex Α. 4. άντιταζεσθαι. libri άντιτάξασθαι. || 7, 2. νπεμί- 
μνησκε Και male distingui vidit Elleadtius. 4. άνακαλών, και vulgo dis
tinguunt. 4. αυτού pro αυτού Raphelius. || 8, 3. έπεοικότες. ουδέ — αύ- 
τοσχεδιασθέντων. Οι δέ inepte distingui vidit Schneiderus.
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σφενδονητών, οτι μή Κρητών ή "Ροδίων ολίγων, και τούτων έν τώ 
κινδυνω υπδ Σενοφωντος αύτοσχεδιασ&εντων, οι δε βασιλέα τε ξυν 9 
πάση τή δυνάμει πρδς Βαβυλώνι αυτή έτρέφιαντο καί έθνη όσα 
άλλα κάτιόντων εις τδν Εύξεινον πόντον καθ’ οδόν σφισιν έπεγέ- 
νετο νικώντες έπήλ&ον δσα τε άλλα εν τώ τοιώδε πρδ των κίνδυ
νων ές παράκλησιν άνδράσιν άγα&οϊς ύξ άγαίλού ηγεμόνας παραι- 
νεΐσ&αι είκός. οι δέ άλλος άλλοϋεν δεξιούμενοί τε τον βασιλέα καί 
τώ λόγω έπαίροντες άγειν ήδη έκέλευον.

"Ο δέ τότε μέν δειπνοποιεΐσ&αι παραγγέλλεί' προπέμπει δέ ώς 8. 
έπί τας πάλας τών ιππέων ολίγους καί τών τοξοτών προκατασκειμο- 
μένους την οδόν την όπίσω· καί αύτδς της νυκτος άναλαβών την 
στρατιάν πάσαν ήει, ώς κατασγεΐν αύϋις τας πυλας. ώς δέ άμφί 2 
μέσας νύκτας έκράτησεν αύάις τών παρόδων, άνέπαυε την στρα
τιάν τδ λοιπόν της νυκτδς αυτού έπί τών πετρών, προφυλακας ακρι
βείς καταστησαμενος. υπδ δέ την εω κατήει άπδ τών πυλών κατά 
την οδόν · καί έως μέν πάντη στενόπορα ην τα χωρία, έπί κέρως 
ηγεν ώς δέ διεχώρει ές πλάτος, άνέπτυσσεν άεί το κέρας ές φα- 
λαγγα, άλλην καί άλλην τών οπλιτών ταξιν παραγων, τή μέν ώς 
έπί τδ όρος, έν αριστερά δέ ώς έπί την ϋάλασσαν. οι δέ ιππείς 3 
αύτώ τέως μέν κατόπιν τών πεζών τεταγμένοι ήσαν. ώς δέ ές την 
εύρυχωρίαν προήεσαν, συνέτασσεν ήδη τήν στρατιάν ώς ές μάχην, 
πρώτους μέν έπί τού δεξιού κέρως πρδς τώ δρει τών πεζών τό τε* 
άγημα καί τους υπασπιστας, ών ηγείτο Νικάνωρ ό Παρμενίωνος, 

’έχομένην δέ τούτων την Κοινού τάξιν, έπί δέ τοΰτοις τήν Περδίκ- 
κου. ούτοι μέν έστε έπί τδ μέσον τών όπλιτοΐν άπδ τού δεξιού 
άρξαμένω τεταγμένοι ήσαν. έπί δέ τού ευωνυμου πρώτη μέν ή 4 
Αίμύντου τάξις ήν, έπί δέ ή Πτολεμαίου, έχομένη δέ ταυτης ή Με- 
λεαγρου. τού δέ εύωνύμου τοΐς πεζοϊς μέν Κράτερος έπετέτακτο 
άρχειν, τού δέ ξυμπαντος ευωνυμου Παρμενίων ηγείτο · καί παρήγ- 
γελτο αύτώ μή άπολείπειν τήν θάλασσαν, ώς μή κυκλω&εΐειν έκ τών 
βαρβάρων, ότι πάντη ύπερφαλαγγήσειν αύτών διά πλή&ος έμελλαν.

Λαρεΐος δέ, επειδή έξηγγέλ&η αύτώ προσάγων ήδη Αλέξανδρος 5 
ως ές μάχην, τών μέν Ιππέων διαβιβάζει πέραν τού ποταμού τού 
Πινάρου ές τρισμυρίους μάλιστα τδν άρι&μδν καί μετά τούτων τών 
πεζών ές δισμυρίους, όπως τήν. λοιπήν δυναμιν καθ·’ ησυχίαν συντά- 
ξειε. καί πρώτους μέν τού όπ),ιτικού τους "Ελληνας τους μισ&οφό- 6 
ρους εταξεν ές τρισμυρίους κατά τήν φάλαγγα τών Μακεδόνων έπί δέ

9 , 3. άλλα additum ex Α. 4, έπήλ&ον Α. ceteri άπήλ&ον probante Schnei- 
dero.

C. 8. § 1, 2. ολίγους, τή subjicit Bas., τινάς Vulc. non agnoscenti
bus V et Gr. omnibus. 3. ως ίηϊ τας πυλας post όπίσω temere repetita 
delevi. Gronovius priore loco has voces deleturus erat. || 2, 3. πετρών. 
vulgo post νυκτός incidunt. || 3, 8. άρξαμένω pro άρξομένω Vulcanius. || 
4,1. ή post πρώτη μέν libris deest. 2. δέ ή pro δέ καί Gr. omnes 6. ιμελ- 
λον. libri ήμελλον. || 5, 1. προσάγων ηδη Αλέξανδρος Α, ut vulgo, προσά- 
γειν ήδη Αλέξανδρον Β V. προσάγων ήδη Αλέξανδρον nonnulli cum Bas- 2. 
ώς ες. ώς πρός Α. 2. τον Πινάρου pro Πινάρου Gron 4. πεζών pro φιλών 
Α. || 6, 2. ές ante τρισμυρίους omittit Α.
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τούτοις των Καρδάκων καλούμενων ένθεν καί ένθεν ές έξακισμυρίους· 
δπλΐται δέ ησαν καί ουτοι. τοσουτους γάρ επί φάλαγγας απλής

7 έδέχετο τδ χωρίον ίνα έτάσσοντο. επέταξε δέ καί τώ δρει τώ έν 
αριστερά σφών κατα το Αλεξάνδρου δεξιόν ές δισμυρίους · καί τού
των εστιν οΐ κατά νώτου έγένοντο τής ‘Αλεξάνδρου στρατιάς, τδ 
γάρ όρος ίνα έπετάχθησαν πή μέν διεχώρει ες βάθος καί κολπώ- 
δές τι αυτού ώσπερ έν θαλάσση έγίνετο · έπειτα ές έπικαμπην προ
ϊόν τους έπί ταΐς ύπωρείαις τεταγμένους κατόπιν τού δεξιού κέρως

8 τοΰ Αλεξάνδρου έποίει. τδ δέ άλλο πλήθος αύτού φίλων τε καί 
οπλιτών, κατά έθνη συντεταγμένον ές βάθος ούκ ωφέλιμον, όπισθεν 
ήν τών Ελλήνων τών μισθοφόρων καί τοΰ έπί φάλαγγας τεταγμέ- 
νου βαρβαρικοΰ. έλέγετο γάρ ή πάσα ή ξυν Ααρείω στρατιά μά
λιστα ές εξήκοντα μυριάδας μαχίμους είναι.

9 "“Αλέξανδρος δέ, ώς αύτώ πρόσω ίοντι τδ χωρίον διέσχεν ολί
γον ές τιλάτος, παρήγαγε τους ιππέας, τους τε εταίρους καλουμέ- 
νους καί τους Θεσσαλούς καί τους Μακεδονας. καί τουτους μέν 
έπί τώ δεξιω κέρα άμα οι έταξε· τους δέ έκ Πελοπόννησου καί |ο 
άλλο τό συμμαχικόν έπί τδ εύώνυμον πέμπει ώς ΙΙαρμενίωνα.

ίο Ααρεϊος δέ, ώς συντεταγμένη ήδη ήν αύτώ ή φάλαγξ, τους ιπ
πέας ούστινας πρδ τού ποταμού έπί τώδε προτετάχει όπως ασφα
λώς αύτω ή εκταξις τής στρατιάς γένοιτο, άνεκάλεσεν άπδ ξυνθή- 
ματος. καί τούτων τους μέν πολλούς έπί τώ δεξιω κέρα προς τή 
θαλάσση κατά ΙΙαρμενίωνα έταξεν, ότι ταύτη μάλλον τι ’ίππάσιμα 
ήν· μέρος δέ τι αύτών και έπί τδ εύώνυμον προς τα όρη παρηγα- 

11 γεν. ώς δέ αχρείοι ένταΰθα διά στενότητα τών χωρίων έφαίνοντο, 
καί τούτων τους πολλούς παριππευσαι έπί το δεξιόν κέρας σφών 
έκέλευσεν. αύτος δέ Ααρεϊος τδ μέσον τής πασης τάξεως έπεϊχε, 
καθάπερ νόμος τοΐς Περσών βασιλεύσι τετάχθαι· καί τον νουν τής 
τάξεως ταύτης Ξενοφών δ τού Γρυλλου άναγέγραφεν.

9. "Έν τουτω δέ Αλέξανδρος κατιδών ολίγου πάσαν τήν τών Περ
σών 'ίππον μετακεχωρηκυΐαν έπί το ευωνυμον τυ εαυτού ώς προς τήν 
θάλασσαν, αύτώ δέ τούς Πελοποννησίους μόνους καί τους άλλους 
τών ξυμμάχων ιππέας ταυτη τεταγμένους, πέμπει κατά τάχος τους 
Θεσσαλούς ιππέας έπί το εύώνυμον, κελεύσας μή προ τού μετώπου 
τής πασης τάξεως παριππευσαι, τοΰ μή καταφανείς τοϊς πολεμίοις 
γενέσθαι μεταχωρούντας, αλλά κατόπιν τής φάλαγγος άφανώς διελ- 

•ζ θεΐν. προέταξε δέ τών μέν ιππέων κατά τδ δεξιόν τούς προδρό
μους, ών ηγείτο Πρωτόμαχος, καί τούς Παίονας, ών ηγείτο Αρί
στων τών δέ πεζών τούς τοξότας, ών ηρχεν Αντίοχος· τούς δέ Αγριά- 
νας, ών ηρχεν ‘Ατταλος, καί τών ιππέων τινάς καί τών τοξοτών ές 
έπικαμπην προς το όρος τό κατά νώτου έταξεν, ώστε κατά τό δε-

3. 'ένθεν καί 'ένθεν sepsit Schmiederus. 5. έτάσσοντο Gr. omnes, ετάξαντο 
Vulc. || 7, 5. προϊόν pro προιάιν Ellendtius. || 8, 4. ή post ή πάσα deest 
libris. || 9, 3. καί τους Μακεδονας sepsit Schmiederus. 5. ώς ΙΙαρμενίωνα 
pro ες II. V et Gr. omnes. || 10, 4. κέρα pro κέρατι Gr. omnes.

C. 9. §. 1, 3. μόνους pro μόνον Gr. cc. 4. τούς Θεσσαλούς pro καί 
Θεσσαλούς Gr. omnes.
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ξιον αυτω την φάλαγγα ές δυο κέρατα διέχουσαν τετάχ&αι, το μέν 
ώς προς Ααρεϊόν τε καί τούς πέραν τού ποταμού τους παντας 
Πέρσας' τδ δέ ώς πρδς τους έπί τώ δρει κατά νώτου σαρών τετα- 
γμένους. του δέ εύωνύμου προετάχ&ησαν τών μέν πεζών οϊ τε Κρη- 3 
τες τοξόται καί οί Θράκες, ών ήγεϊτο Σιτάλκης ’ προ τούτων δε η 
ίππος η κατά τδ εύώνυμον. οί δέ μισ&οφόροι ξένοι πάσιν έπεταχΟησαν. 
έπεί δέ ούτε πυκνή αύτώ ή φάλαγξ κατά τδ δεξιόν τό εαυτού έφαί
νετο, πολύ τε ταύτη ύπερφαλαγγήσειν οί Πέρσαι έδόκουν, έκ τού 
μέσου έκέλευσε δυο ίλας τών εταίρων, την τε Αν&εμουσίαν, ης ιλαρ- 
χης ήν Περοίδας ό Μενεσϋέως, καί τήν Λευγαίαν καλουμένην, ής 
ηγείτο Παντόρδανος ό Κλεάνδρου, έπί τδ δεξιόν άφανώς παρελϋεϊν. 
καί τούς τοξότας δέ καί μέρος τών Αγριάνων καί τών Ελλήνων $ 
μισθοφόρων εστιν ούς κατά τδ δεξιόν τό αυτου έπι μετώπου πα- 
ραγαγών έξέτεινεν υπέρ τδ τών Περσών κέρας τήν φάλαγγα. έπεί 
γάρ οί υπέρ του όρους τεταγμένοι ούτε κατήεσαν, έκδρομής τε έπ 
αυτούς τών Αγριάνων καί τών τοξοτών ολίγων κατά προσταξιν 
Αλεξάνδρου γενομένης ραδίως άπδ τής υπώρειας άνασταλέντες ές τό 
άκρον άνέφυγον, έγνω καί τοϊς κατ’ αύτους τεταγμένοις δυνατόν δν 
χρήσασθαι ές άναπλήρωσιν τής φάλαγγος * έκείνοις δέ ιππέας τρία- 
κοσίους έπιτάξαι έξήρκεσεν.

Ούτω δή τεταγμένους χρόνον μέν τινα προήγεν άναπαύων, ώστε 10. 
καί πάνυ έδοξε σχολαία γενέσ&αι αύτώ ή πρόσοδος, τους γαρ βαρ
βάρους, δπως τά πρώτα έτάχ&ησαν, ούκέτι άντεπήγε Ααρεϊος, άλλ’ 
έπί τού ποταμού ταϊς οχ&αις, πολλαχή μέν άποκρημνοις ούσαις, 
έστι δέ οπού καί χάρακα παρατείνας αύταϊς, ϊνα εύεφοδώτερα έφαί
νετο, ούτως έ'μενεν. καί ταΰτη ευθύς δήλος έγένετο τοϊς άμφί Αλέ
ξανδρον τή γνώμη δεδουλωμένος. ώς δέ όμού ήδη ήν τά στρατόπεδα, 2 
ένταύθα παριππεΰων πάντη Αλέξανδρος παρεκάλει άνδρας αγαθούς 
γίγνεσθαι, ού τών ηγεμόνων μόνον τά ονόματα ξύν τώ πρέποντι 
κόσμω ανακαλών, άλλά καί Ιλάρχας καί λοχαγούς όνομαστί καί τών 
ξένων τών μισθοφόρων δσοι κατ άξίωσιν ή τινα άρετήν γνωριμώ- 
τεροι ήσαν καί αύτώ πανταχόθεν βοή έγένετο μη διατρίβειν, άλλά 
έσβάλλειν ές τούς πολεμίους, ό δέ ήγεν έν τάξει ετι, τά μέν πρώτα, 3 
καίπερ έν άπόπτω ήδη εχων τήν Ααρείου δύναμιν, βάδην, τού μή 
διασπασθήναί τι έν τή ξυντονωτέρα πορεία κυμήναν τής φάλαγγος' 
ώς δε εντός βέλους έγίγνοντο, πρώτοι δή οί κατ Αλέξανδρον καί 
αυτός Αλέξανδρος έπί τού δεξιού τεταγμένος δρόμω ές τόν ποταμόν 
ένέβαλλον, ώς τή τε όξύτητι τής εφόδου έκπλήξαι τούς Πέρσας καί 
του θάσσον ές χεϊρας έλθόντας ολίγα προς τών τοξοτών βλάπτε-

2, 6. αυτω την φαλαγγα pro αυτω τής φα'λαγγος Schmiederus. Ι| 3, 3. επέ- 
τάχθησαν pro ετοίχθησαν Α. 4. αυτω pro αυτών C et Gronovius.
6. Ανθεμουσίαν pro Ανθεβουσίαν Α. 7. Περοίδας pro Περίδας Α· 7. Λευ- 
γαίαν pro Λαγαίαν V et Gr. omnes. Βευαίαν Gronovius. || 4, 7. δυνατόν 
ον. δυνατός ων Α.

C. 10. §. 1, 2. γενέσθαι deest Α. 2. αυτω pro αυτών Gr. omnes. 
2. πρόσοδος. πρόοδος Gr. multi. 5. έστι pro έτι Gr. omnes. 6. ευθύς. ως 
Α improbante Schncidero. || 2, 1. στρατόπεδα- στρατεύματα _Α. 2. ενταύθα 
omittit Α. 4. καί post όνομαστί deest Α. || 3, 1. δ δέ pro εύ δέ Gr. plane 
omnes. 3. κυμήναν. malim έκκυμήναν.
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4 σϋαι. καί ξυνέβη όπως εϊκασεν Αλέξανδρος. εύϋύς γάρ ώς εν χερ- 
σίν ή μάχη έγένετο, τρέπονται του Περσικού στρατεύματος οί τώ 
άριστερώ κέρα έπιτεταγμένοι· καί ταύτη μεν ένίκα λαμπρώς Αλέ
ξανδρός τε καί οί αμφί αυτόν· οί δέ "Ελληνες οί μισ&οφόροι οί 
συν γίαρείω, ή διέσχε τών -Μακεδόνων ή φάλαγξ ώς έπί τό δεξιόν

5 κέρας παραρραγεϊσα, ότι Αλέξανδρος μέν σπουδή ές τον ποταμόν 
έμβαλών καί έν χερσί την μάχην ποιήσας έξώϋει ηδη τούς ταύτη 
τεταγμένους τών Περσών, οί δέ κατα μέσον τών Μακεδόνων ούτε 
τή ίση σπουδή ηψαντο τού έργου καί πολλαχή κρημνώδεσι ταϊς ό- 
χϋαις έντυγγάνοντες τό μέτωπον της φάλαγγος ού δυνατοί έγένοντο 
έν τη αύτή τάξει διασώσασϋαι, ταύτη έμβάλλουσιν οί "Ελληνες τοϊς 
Μακεδόσιν η μάλιστα διεσπασμένην αύτοΐς την φάλαγγα κατεϊδον.

ό καί τό έ'ργον ένταυϋα καρτερόν ήν, τών μέν ές τ^ν ποταμόν άπιά- 
σασϋαι τούς Μακεδόνας καί την νίκην τοΐς ήδη φεύγουσιν αύτών 
άνασώσασϋαι· τών Μακεδόνων δέ τής τε Αλεξάνδρου ήδη φαινομέ- 
νης ευπραγίας μή έλειφ&ήναι καί τήν δόξαν τής φάλαγγας, ώς άμά-

7 χου δή ές τό τότε διαβεβοημένης, μή άφανίσαι. καί τι καί τοΐς 
γένεσι τω τε Ελληνικώ καί τώ Μακεδονικά) φιλοτιμίας ένέπεσεν ές 
άλλήλους. καί ένταυϋα πίπτει Πτολεμαίος τε ό Σελεύκου,'άνήρ 
άγα&ός γενόμενος, καί άλλοι ές είκοσι μάλιστα και εκατόν τών ούκ 
ήσελημένων Μακεδόνων.

11. Εν τοΰτω δέ αί από τού δεξιού κέρως τάξεις, τετραμμένους 
ήδη τούς κατά σφάς τών Περσών όρώντες, έπί τούς ξένους τε τούς 
μισϋοφόρους τούς Παρειού καί τό πονούμενον σφών έπικάμψαντες 
από τού ποταμού άπώσαντο αύτούς, καί κατά τό παρέρρωγός τού 
Περσικού στρατεύματος ύπερφαλαγγήσαντες ές τά πλάγια εμβεβλη- 

2 κότες ήδη έκοπτον τούς ξένους· καί οί ιππείς δέ οί τών Περσών 
κατά τούς Θετταλούς τεταγμένοι ούκ έμειναν εντός τού ποταμού 
έν αύτώ τώ έργω, άλΚ έπιδιαβάντες εύρωστως ένέβαλλον εις τάς 
ΐλας τών Θετταλών καί ταύτ?] ξυνέστη ιππομαχία καρτερά’ ούδέ 
πρόσϋεν ένέκλιναν οί Πέρσαι πριν Παρειάν τε πεφευγότα ήσϋοντο 
καί πριν άπορραγήναι σφών τούς μισ&οφόρους συγκοπέντας υπό τής 

3 φάλαγγας, τότε δέ ήδη λαμπρά τε καί έκ πάντων ή φυγή έγίγνετο · 
καί οί τε τών Περσών ίπποι έν τή αναχωρήσει έκακοπαϋουν, βα- 
ρέως ώπλισμένους τούς άμβάτας σφών φέροντες, καί αύτοί οί ιπ
πείς, κατά στενάς οδούς πλήϋει τε πολλοί καί πεφοβημένως σύν 
αταξία άποχωρούντες, ού μεϊον ύπ άλλήλων καταπατούμενοι ή 

’ προς τής διώξεως τών πολεμίων έβλάπτοντ». καί οί Θεσσαλοί ευ- 
ρωστφς αύτοΐς έπέκειντο, ώστε ού μεϊον ή ώς πεζών φόνος έν τη 
φυγή τών ιππέων έγίγνετο.

4 Λαρεΐος δέ, ώς αύτω τό πρώτον ύπ Αλεξάνδρου έφοβήϋη τό

4, 3. κέρα pro κέρατι Gr. omnes ad c. 8. || 5, 2. έξώϋει pro Ιξώϋη El
lendtius. || 6, 2. φεύγουσιν ανιών pro φεύγουσιν σφών Α. 4. τήν δόξαν 
pro τής δόξης Gr. omnes.

C. 11. §. 2, 4. καρτερά pro κρατερά Ellendtius. || 3, 3. άμβάτας pro 
έμβατας Schneiderus. 4. πεφοβημένως συν. πεφοβημένοι καί σύν Α. 5. να 
άλλήλων. άπ άλλήλων Α. (1)5. η προς τής διώξεως τών pro καί προς τών 
διωκόντων Λ.
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κΖρας τό ανώνυμον καί ταύτη άπορρηγνύμενον κατεΐδε τοΰ άλλου 
στρατοπέδου, εύθύς ώς είχεν επί τού άρματος συν τοΐς πρώτοις 
έφευγε. καί έστε μεν όμαλοΐς χωρίοις έν τή φυγή ένετύγχανεν, επί τοΰ s 
άρματος διεσώξετο· ώς δέ φάραγξί τε καί άλλαις δυσχωρίαις ένέ- 
κυρσε, τό μεν άρμα απολείπει αυτού καί την ασπίδα καί τόν κάνδυν 
έκδύς· ό δε καί τό τόξον άπολ.είπει επί τού άρματος· αυτός δε ίππου 
έπιβάς έφευγε· καί η νύξ ού διά μακρού έπιγινομένη άφείλετο αυτόν 
τό προς Αλεξάνδρου άλώναι. Αλέξανδρος γάρ έστε μεν φάος ήν άνα 6 
κράτος έδίωκεν ώς δέ συνεσκόταζέ τε ήδη καί τά προ ποδών αφανή 
ήν, ές τό εμπαλιν έτράπετο ώς έπί τό στρατοπεδον, τό μέντοι άρμα 
τό Ααρείου έλαβε καί τήν ασπίδα έπ αύτώ καί τόν κάνδυν καί τό 
τόξον. καί γάρ καί ή δίωξις βραδύτερα αύτω έγεγόνει, ότι έν τή 7 
πρώτη παραρρήξει τής φάλαγγος έπιστρέφιας καί αύτος ού πρόσθεν 
ές τό διώκειν έτράπετο πριν τούς τε μισθοφόρους τούς ξένους καί 
τό τών Περσών ιππικόν από τοΰ ποταμού άπωσθέντας κατεϊδε.

Τών δέ Περσών άπέθανον μέν Αρσάμης καί Ρεομίθρης καί 8 
Ατιξύης τών έπί Γρανικω ήγησαμένων τού ιππικού· αποθνήσκει δέ 
καί Σαβάκης ό Αιγύπτου σατράπης καί Βουβάκης τών έντιμων 
Περσών τό δέ άλλο πλήθος εις δέκα μάλιστα μυριάδας καί έν 
τούτοις ιππείς υπέρ τούς μυρίους, ώστε λέγει Πτολεμαίος ό Πάγου, 
ξυνεπισπόμενος τότε Αλεξάνδρω, τούς μετά σφών διώκοντας Ααρεϊον, 
ώς έπί φάραγγί τινι έν τή διώξει έγένοντο, έπί τών νεκρών διαβήναι 
τήν φάραγγα. τό τε στρατοπεδον τό Ααρείου εύθύς ίξ εφόδου έά- ρ 
λω καί ή μήτηρ καί ή γυνή, αυτή δέ καί αδελφή Ααρείου, καί υιός 
Ααρείου νήπιος· καί θυγατέρες δυο έάλωσαν καί άλλαι άμφ’ αύ- 
τάς Περσών τών όμοτίμων γυναίκες ού πολλαί. οι γάρ άλλοι Πέρ- 
σαι τάς γυναίκας σφών ξύν τή άλλη κατασκευή ές Ααμασκόν έτυ- 
γον έσταλκότες· έπεί καί Ααρεϊος τών τε χρημάτων τά πολλά καί ίο 
όσα άλλα μεγάλω βασιλεϊ ές πολυτελή δίαιταν καί στρατευομένω 
όμως συνέπεται πεπόμφει ές Ααμασκόν, ώστε έν τω στρατεύματι ού 
πλείονα ή τρισχίλια τάλαντα έάλω, αλλά καί τά έν Ααμασκώ χρή
ματα ολίγον ύστερον έάλω υπό Παρμενίωνος έπ αύτό τούτο στα- 
λέντος. τούτο τό τέλος τή μάχη έκείνη έγένετο έπί άρχοντας Αθη- 
ναίοις Νικοκράτους μηνός Μαιμακτηριώνος.

Τή δέ υστεραία, καίπερ τετρωμένος τόν μηρόν Αλέξανδρος ξί- 12. 
φει, ό δέ τούς τραυματίας έπήλθε, καί τούς νεκρούς ξυναγαγών 
έθαψε μεγαλοπρεπώς συν τή δυνάμει πόση έκτεταγμένη λαμπρότατα 
ώς ές πόλεμον · καί λόγω τε έπεκόσμησεν όσοις τι διαπρεπές έργον 
έν τή μάχη ή αυτός ξυνέγνω ειργασμένον ή ακοή συμφωνούμενον

4, 1. ενετΰγχανεν pro έτύγχανεν Sbhneiderus. 4. ίππου pro ίππον Β ad 5. 
C. 10. 5. έπιγινομένη. ϊπιγενομένη Ellendtius. 5. Αλέξανδρου pro Αλέξαν
δρον Schmiederus. || 6, 1. άνά κράτος — αφανή ήν addita ex Α· 3. έτρά
πετο Α. άπιτρέπετο Bas. άπετράπιτο Vulc. 4. έλαβε, άπολιπών Α. απολα
βών Gronovius. || 8, 1. Αρσάμης pro Αραάκης Α ceterique Gr. 7. φα
ράγγι pro φάλαγγι ΑΡ. 8. φάραγγα pro φάλαγγα Α. || 9, 2. αδελφή. ή 
αδελφή' Bas. Ven. || 10, 4. ή post πλείονα et 6. τό ante τέλος addita ex 
Gr. omnibus. 7. Νικοκράτους. libri Νικοστράτου.

C 12. §. 1, 2. δ δέ Gr. omnes cum Bas. όμως δέ Vulc. 3. λαμπρό
τατα ύς pro ώς λαμπρότατα Α. ώς deest Β.
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εμαθε· καί χρημάτων έπιδόσει ώς έκάστους συν τή αξία ετίμησε. 
2 καί Κιλικίας μεν άποδεικνύει σατράπην Βάλακρον τόν Νικανορος, 

ένα των σωματοφυλάκων τών βασιλικών’ αντί δε τούτου ες τους 
σωιιατοφΰλακας κατέλεξε ΙΜένητα τόν Αιονυσίου · αντί δε ΊΊτολε- 
μαίου τού Σελεΰκου τού άποθανόντος εν τή μάχη Πολυσπέρχοντα 
τόν Σιμμίου άρχειν απέδειξε της εκείνου τάξεως. καί Σολεύσι τά τε 
πεντήκοντα τάλαντα ά ετι ενδεα ήν έκ τών έπιβληθέντων σφίσι χρη
μάτων ανήκε καί τούς όμηρους άπέδωκεν,

3 '0 δέ ούδέ τής μητρός τής Ααρείου ούδέ τής γυναικός ή τών
παίδων ήμέλησεν. άλλά λέγουσί τινες τών τά Αλεξάνδρου γραψαν- 
των, τής νυκτός αύτης ή από τής διώξεως τής Ααρείου έπανήκεν 
ές τήν σκηνήν παρελθόντα αυτόν τήν Ααρείου, ήτις αύτώ έξηρημένη 
ην, άκούσαι γυναικών οιμωγήν καί άλλον τοιουτον θόρυβόν ού 

4 πόρρω τής σκηνής · πυθέσθαι ούν αϊτινες γυναίκες καί άνθ" δτου 
ούτως εγγύς παρασκηνούσαι’ καί τινα έξαγγεϊλαι, ότι, ώ βασιλεύ, ή 
μήτηρ τε καί ή γυνή Ααρείου καί οι παϊδες, ώς έξηγγέλθη αύταϊς 
ότι τό τόξον τε τού Ααρείου έχεις καί τόν κάνδυν τον βασιλικόν 
καί ή άσπίς ότι κεκόμισται όπίσω ή Ααρείου ώς έπί τεθνεώτι Αα-

5 ρείοι άνοιμώξουσι. ταύτα άκούσαντα Αλέξανδρον πέμιμαι προς αύ- 
τάς Αεοννάτον, ενα τών εταίρων, έντειλάμενον φράσαι ότι ζή Αα- 
ρεϊος’ τά δέ όπλα καί τόν κάνδυν ότι φεύγων άπέλιπεν έπί τώ άρ- 
ματι καί ταύτα οτι μόνα έχει Αλέξανδρος, καί Αεοννάτον παρελ
θόντα ές τήν σκηνήν τά τε περί Ααρείου είπεϊν καί οτι τήν θερα
πείαν αύταϊς ξυγχωρεϊ Αλέξανδρος τήν βασιλικήν καί τον άλλον 
κόσμον καί καλεϊσθαι βασίλισσας, έπεί ού κατά εχθραν οι γενέσθαι 
τόν πόλεμον προς Ααρεϊον, άλλέ υπέρ τής άρ·χής τής Ασίας διαπε-

6 πολεμήσθαι έννόμως. ταύτα μέν Πτολεμαίος καί Αριστόβουλος λέ- 
γουσι’ λόγος δέ έχει καί αύτόν Αλέξανδρον τή υστεραία παρελ- 
θεϊν εϊσω ξύν Ήφαιστίωνι μόνω τών εταίρων’ καί την μητέρα 
τήν Ααρείου, άμφιγνοήσασαν όστις ό βασιλεύς εϊη αύτοϊν, έστάλ- 
θαι γάρ άμφω τώ αύτώ κόσμω, τήν δέ Ήφαιστίωνι ποοσελθεϊν

7 καί προσκυνήσαι, ότι μείζων αύτή έφάνη εκείνος, ώς δέ ο 'Ηφαι
στίων τε όπίσω ύπεχώρησε καί τις τών άμφί αυτήν, τόν "Αλέξαν
δρον δείξας, εκείνον εφη είναι Αλέξανδρον, τήν μέν καταιδεσθεϊ- 
σαν τή διαμαρτία ύποχωρεϊν, Αλέξανδρον δέ ού φάναι αυτήν άμαρ-

6. εμα&ε pro ελαβε Α. || 2, 4. ΙΙολυσπέρχοντα. Πολυπέρχοντα Α, ut sem- 
per Bas. 5. Σιμμίου. Ααγμίου Α. Σιμαίου Ven. Bas. || 3, 2. ά έτι εν
δεα ήν. ετι ενδεα όντα Α. || 4, 1. αϊτινες. malim αϊτινες αί. || 5, 3. τον 
ante κάνδυν excidit in Blanc. et Gron. 4. μόνα pro μόνον A aliique Gr. 
μόνα B. 7. ου κατά pro ουδέ κατά A. 8. τόν post πόλεμον omissum cum 
Gr. omnibus. 8. διαπεπολεμήσθαι ut, vulgo A. διαπολεμεϊσ&αι plurimi Gr. |[ 
6, 2 και αυτόν et τή υστεραία omittit Suidas in Ηφαιστίων. 2. παρελ· 
θεϊν pro ελθεϊν idem. 4. την ante Ααρείου omittit idem. 4. άμφιγνοήσασαν. 
άγνοησασαν idem. 4. όστις ό βασιλεύς ειη αυτοϊν vulgo et Α. όστις ό βα
σιλεύς ειη Ρ. όστις ό βασιλεύς ειη αυτοϊς Β. ότι εΐη αυτοϊν ΒΒ. 6. αυτή 
addidi ex Suida. || 7, 1. ό ante Ηφαιστίων deest eidem 2. αυτήν pro 
αυτόν Suidas et Freinshemius ad Curt. 3, 12, 17, 4. ύποχωρεϊν pro ano- 
χωρεϊν Suidas.



ΛΧΛΒΑΣ1Σ 2, 12. 13. 47

τεΐν καί γάρ εκείνον είναι Αλέξανδρον. και ταύτα έγω ουθ ως 9 
αληθή ούτε ώς πάντη άπιστα ανέγραψα. άλΚ είτε ούτως επραχθη 
επαινώ Αλέξανδρον της τε ές τάς γυναίκας κατοικτίσεως καί της εις 
τον έταΐρον πίστεως καί τιμής· είτε πιθανός δοκεΐ τοΐς ξυγγράψα- 
σιν Αλέξανδρος ώς καί τεέύτα άν πράξας καί ειπών καί έπί τωδε 
επαινώ Αλέξανδρον.

Ααρεΐος δέ την μέν νύκτα ξύν όλίγοις τοΐς άμφ’ αύτδν έφυγε, 13. 
τη δέ ημέρα άναλαμβάνων αεί τών τε Περσών τούς διασωθέντας 
έκ της μάχης καί τών ξένων τών μισθοφόρων, ές τετρακισχ ιλίου ς 
εχων τούς πάντας, ώς έπί Θάψακόν τε πόλιν καί τον Ευφράτην 
ποταμόν σπουδή ήλαυνεν, ώς τάχιστα μέσον αυτού τε καί τού Αλε
ξάνδρου τον Ευφράτην ποιήσαι. Αμΰντας δέ ό Αντιόχου καί Θυ- 2 
μώνδας ό Μέντορος καί Αριστομήδης ό Φεραΐος καί Βιάνωρ ό 
Ακαρνάν, ξύμπαντες ούτοι αύτόμολοι, μετά τών άμφί αύτούς στρα
τιωτών ώς όκτακισχιλίων ευθύς ώς τεταγμένοι ήσαν κατά τα όρη 
φεύγοντες άφίκοντο ές Τρίπολιν τής Φοινίκης· καί ένταύθα κατα-3 
λαβόντες τάς ναύς νενεωλκημένας έφ ών πρόσθεν έκ Λέσβου διακε- 
κομισμένοι ήσαν, τούτων όσαι μέν ίκαναί σφισιν ές τήν κομιδήν έδό- 
κουν, ταύτας καθελκύσαντες, τάς δέ άλλας αυτού έν τοΐς νεωρίοις 
κατακαύσαντες, ώς μή παρασχεΐν ταχεΐαν σφών τήν δίωξιν, έπί Κύ
πρου έ'φυγον καί έκεΐθεν εις Αίγυπτον, ϊναπερ ολίγον ύστερον πο- 
λυπραγμονών τι Αμΰντας αποθνήσκει υπό τών έγχωρίων.

Φαρνάβαζος δέ καί Λύτοηραδάτης τέως μέν περί τήν Χίον 4 
διέτριβον καταστήσαντες δέ φρουράν τής Χίου τάς μέν τινας τών 
νεών ές Κώ καί Αλικαρνασσόν έστειλαν αυτοί δέ εκατόν ναυσί ταΐς 
άριστα πλεούσαις αναγόμενοι ές Σίφνον κατέσχον. καί παρ αύτούς 
άφικνεΐται Αγις ό τών Λακεδαιμονίων βασιλεύς έπί μιας τριήρους, 
χρήματά τε αίτησών ές τον πόλεμον καί δύναμιν ναυτικήν τε καί 
πεζικήν όσην πλείστην άξκάσων συμπέμψαι οί ές τήν Πελοπόννησον, 
καί έν τουτω αγγελία αύτοΐς έρχεται τής μάχης τής προς Ασσώ γε- s 
νομένης. έκπλαγέντες δέ προς τά έξαγγελθέντα Φαρνάβαζος μέν σύν 
δώδεκα τριήρεσι καί τών μισθοφόρων ξένων ξύν χιλίοις καί πεντα- 
κοσίοις έπί Χίου εστάλη, δείσας μή τι προς τήν αγγελίαν τής ήτ- 
της οί Χΐοι νεωτερίσωσιν. Αγις δέ παρ' Λύτοφραδάτου τάλαντα άρ- 6 
γυρίου λαβών τριάκοντα καί τριήρεις δέκα, ταύτας μέν "Ιππίαν 
άξοντα αποστέλλει παρα τον αδελφόν τον αυτοΰ Αγησίλαον έπί Ταί- 
ναρον καί παραγγελλειν έκέλευσεν Αγησιλάω, διδόντα τοΐς ναύταις 
εντελή τον μισθόν πλεΐν τήν ταχίστην έπί Κρήτης, ώς τά έκεΐ κα- 
ταστησόμενον. αυτός δέ τότε μέν αυτού έν ταΐς νήσοις ύπέμενεν, 
ύστερον δε εις Αλικαρνασσόν παρ’ Λύτοφραδάτην άφίκετο.

Κα\ 7^ρ εκείνον. καί εκείνον γάρ idem. || 8, 1. ουθ' ώς pro ουχ ώς Α. 
οϋτε ως Suidas. 3. τής τε ές Gr. omnes cum Bas. τής ές Suidas. 4. πι- 
θανος. πιθανα idem. 5. Αλέξανδρος. τά αύτοΰ idem. 5. τανια άν πράξας 
και ειποιν. ταΰτ άν έπραξε καί είπε idem.

C. 13 §. 1, 3^ ές ante τετρακισχιλίους deest Α. 5. ήλαυνεν pro ήλαυνε 
Ellendtius. ό. αυτόν pro αντοϋ idem· || 2,1. δέ ό pro μέν δ Α aliique Gr. et 
sic emendavit Vulcanius. 1. Θυμώνδας pro Θυμώδης Palmerius Exerce, 
p. 237. Θυμώνδης A aliique Gr. || 6, 3. τόν ante αυτοΰ libris deest. 6. 
νήσοις pro νήσσαις ABV.
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γ Αλέξανδρος δέ σατράπην μεν Συρία τή κοίλη Μόνωνα τδν 
Κερδίμμα επέταξε, δούς αύτω εις φυλακήν'τής χώρας τους των 
συμμάχων ιππέας· αύτος δέ επί Φοινίκης ήει. καί άπαντά αύτώ 
κατά τήν όδδν Στρατών ό Γηροστράτου παΐς τού Αραδίων τε καί 
τών Αράδω προσοίκων βασιλέως· ό δέ Γηρόστρατος αύτος μετ’ 
Αύτομραδάτου επλει έπί τών νεών, καί οι άλλοι οί τε τών Φοινί
κων καί οί τών Κυπρίων βασιλείς καί αυτοί Αύτοφραδάτη ξυνέ-

8 πλέον. Στρατών δέ Αλεξάνδρω έντυχών στέφανοί χρυσώ στεφάνω 
αύτόν, καί τήν τε Αραδον αύτώ τήν νήσον καί τήν Μάραθον τήν 
καταντικρυ τής Αράδου έν τή ήπείρω κειμένην πόλιν, μεγάλην καί 
εύδαίμονα, καί Σιγώνα καί Μαριάμμην πόλιν καί τάλλα όσα τής 
σφών έπικρατείας ένδίδωσιν.

14 . "Ετι δέ έν Μαρά&ω Αλεξάνδρου δττος άφίκοντο παρά Ααρείου 
πρέσβεις, έπιστολήν τε κομίζοντες Ααρείου καί Ίχύτοί άπο γλώσσης 
δεησόμενοι άφεΐναι Ααρείω τήν μητέρα καί τήν γυναίκα καί τούς

2 παΐδας. έδήλου δέ ή επιστολή, οτι Φιλίππω τε προς Αρταξέρξην 
φιλία καί συμμαχία έγένετο’ καί επειδή Αρσης ό υιός Αρταξέρξου 
έβασίλευσεν, ότι Φίλιππος αδικίας πρώτος ές βασιλέα Αρσην ήρξεν 
ούδέν άχαρι έκ Περσών παθών. έξ ού δέ αύτος βασιλεύει Περσών, 
ούτε πέμψαι τινα Αλέξανδρον παρ αύτδν ές βεβαίωσιν τής πάλαι 
ούσης φιλίας τε καί συμμαχίας, διαβήναί τε ξυν στρατιά ές τήν

3 Ασίαν καί πολλά κακά έργάσασθαι Πέρσας. τούτου ένεκα καταβή- 
ναι αύτος τή χώρα άμυνών καί τήν αρχήν τήν πατρώαν άνασώ- 
σων. τήν μέν δή μάχην ώς θεών τω εδοξεν, ούτω κριθήναι· αύτος 
δέ βασιλεύς παρά βασιλέως γυναίκα τε τήν αύτού αϊτεΐν καί μητέρα 
καί παΐδας τους άλόντας, καί φιλίαν έθέλειν ποιήσασθαι προς Αλέ
ξανδρον καί ξύμμαχος είναι Αλεξάνδρω · καί υπέρ τούτων πέμπειν 
ήξίου Αλέξανδρον παρ αύτδν ξυν Μενίσκω τε καί Αρσίμα τοΐς άγ- 
γέλοις τοΐς έκ ΓΙερσών ήκουσι τούς τά πιστά ληψομένους τε και 
υπέρ Αλεξάνδρου δωσοντας.

4 Πρδς ταύτα αντιγράφει Αλέξανδρος και ξυμπέμπει τοΐς παρά 
Ααρείου έλθούσι Θέρσιππον, παραγγείλας τήν έπιστολήν δούναι Αα
ρείω, αύτδν δέ μή διαλέγεσθαι υπέρ μηδενός. ή δέ έπιστολή Αλεξάν
δρου ώδε ειχεν. Οί ύμέτεροι πρόγονοι έλθόντες εις Μακεδονίαν καί 
είς τήν άλλην "Ελλάδα κακώς έποίησαν ημάς ούδέν προηδικημένοι’ 
έγώ δέ τών 'Ελλήνων ήγεμών καταοταθείς καί τιμωρήσασθαι βου-

5 λόμενος Πέρσας διέβην εις τήν Ασίαν, ύπαρξάντων υμών, καί γάρ 
Περινθίοις έβοηθήσατε, οϊ τον έμδν πατέρα ήδίκουν, καί εις Θρά
κην, ής ημείς ήρχομεν, δύναμιν έ'πεμψεν Ώχος. τού δέ πατρδς άπο-

7, 2. Κερδίμμα pro Κερδίμαν Β. Κερδίβα Β || 8, 3. κειμένην. pro ώκισμέ- 
νην Α. 4. καί Σιγώνα additum ex Α, in quo tamen discerni non" potuit 
Αιγώνα an Σιγώνα exstaret, κσί Στιγώνα C.

C 14. §. 2, 2. Άρσης pro Άρσής Gron. 6. τε ξύν στρατιά— καταβήνσι 
addita ex Α. || 3, 2. τή χωρά, liber τήν χωράν. 2. άμυνών. libri άμΰνων- 5. 
έθέλειν pro ελθεϊν cum Freinshemio ad Curt. 4, 1, 13. A ceterique Gr. 
7. αυτόν, libri αυτόν. 8. τε καί υπέρ Αλεξάνδρου Gr. omnes τε υπέρ Αλε
ξάνδρου καί Vulc. || 4, 4. είχεν. libri εχει. 6. τιμωρήσασθαι pro τιμωρή- 
σαι Α. || 5, 3. ής ημείς, ήν ήμεΐς Α improbante Schneidero.
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ΰανόντος υπό των έπιβουλευσάντων, οϋς ύμεϊς συνεταξατε, ώς αυτοί 
έν ταϊς έπιστολαϊς προς άπαντας έκομπάσατε, καί "Αρσην άποκτεί- 
ναντός σου μετά Βαγώου, καί την αργήν κατασχόντος ού δικαίως 
ούδέ κατά τόν Περσών νόμον, άλλά άδικοΰντος Πέρσας, καί υπέρ 
εμού προς τούς Ελληνας γράμματα ούκ επιτήδεια πέμποντος, όπως 
πρός με πολεμώσι, καί χρήματα άποστέλλοντος προς Λακεδαιμόνιέ 6 
ους καί άλλους τινάς τών "Ελλήνων, καί τών μέν άλλων πόλεων 
ούδεμιάς δεχόμενης, Λακεδαιμονίων δέ λαβόντων, καί τών παρά σου 
πεμφ&έντων τούς έμούς φίλους διαη&ειράντων καί τήν ειρήνην ήν 
τοϊς "Ελλησι κατεσκεύασα διαλύειν έπιχειρούντων έστράτευσα έπί σέ 
ύπάρξαντος σού τής έχ&ρας. έπεί δέ μάχη νενίκηκα πρότερον μέν 7 
τούς σούς στρατηγούς καί σατράπας, νυν δέ καί σέ καί τήν μετά 
σού δύναμιν, καί. τήν χώραν έχω, τών ϋτών μοι δόντων, όσοι τών 
μετά σού παραταξ&μένων μη έν τή μάχη άπέ&ανον, άλλά παρ έμέ 
κατέφυγον, τούτων έπιμέλομαι καί ούκ άκοντες παρ έμοί είσιν, άλλά 
καί αύτοί έκοντες ξυ στρατεύονται μετ έμού. ώς ούν έμού τής Ασίας 8 
άπάσης κυρίου όντος ήκε πρός έμέ. εί δέ φοβή μή έλϋών πά&ης τι 
ίξ έμού άχαρι, πέμπε τινάς τών φίλων τά πιιγτά ληφομένους. έλ- 
■θών δέ πρός με τήν μητέρα καί τήν γυναίκα καί τούς παϊδας καί 
εί άλλο τι έ&έλεις αϊτει καί λαμβανε. ο τι γάρ άν πείϋης έμέ εσται 
σοι. καί τού λοιπού όταν πέμπης παρ έμέ, ώς πρός βασιλέα τής 9 
Ασίας πέμπε, μηδέ ά βούλει έξ ίσου έπίστελλε, άλΕ ώς κυρίω όντι 
πάντων τών σών φράζε εί του δέη · εί δέ μή, έγώ βουλεύσομαι περί 
σου ώς άδικοΰντος. εί δέ αντιλέγεις περί τής βασιλείας, ύπομείνας ετι 
άγώνισαι περί αύτης καί μή φεύγε, ώς έγώ έπί σέ πορεΰσομαι ού άν ής.

Πρός μέν Ααρεϊον ταύτα έπέστειλεν. έπεί δέ εμα&ε τά τε χοή- 15. 
ματα όσα συν Κωφήνι τώ Αρταβάζου άποπεπόμφει ές Λαμασκόν 
Ααρεϊος ότι έάλωκε, καί όσοι Περσών άμφ1 αύτά έγκατελείφϋησαν 
συν τη άλλη βασιλική κατασκευή ότι καί ούτοι έάλωσαν, ταύτα 
μεν όπίσω κομίσαττα ές Ααμασκόν Παρμενίωνα φυλάσσειν έκέλευε. 
τους δέ πρέσβεις τών "Ελλήνων οϊ πρός Λαρειον προ τής μάχης 2 
άφιγμένοι ησαν, έπεί καί τούτους έαλωκέναι έ'μα&ε, παρ αυτόν πέμ- 
πειν έκέλευσεν. ήσαν δέ Εύ&υκλής μέν Σπαρτιάτης, Θεσσαλίσκος 
δέ Ασμηνίου καί Αιονυσόδωρος Όλυμπιονίκης, Θηβαίοι, Ίηικοάτης 
δέ ό Αφικράτους τού στρατηγού, Α&ηναϊος. καί ούτοι ώς ήκον 3 
παρ Αλέξανδρον, Θεσσαλίσκον μέν καί Αιονυσόδωρον, καίπερ Θη
βαίους όντας, εύ&ύς άφήκε, τό μέν τι κατοικτίσει τών Θηβών, τό 
δέ ότι συγγνωστά δεδρακέναι έφαίνοντο, ήνδραποδισμένης ύπό Μα
κεδόνων τής πατρίδας σφίσιν τε ήντινα ήδύναντο ωφέλειαν εύρισκό-

3. pro άρχομεν V et Gr. cc. 8. πέμποντος pro διαπέμποντοςΔ. ||
6, 3. Λακεδαιμονίων δέ pro Λακεδαιμονίων τε Schneiderus. || 7, 2. και σέ 
pro σε Α. 5. «λλά και αύτοί pro άλλ* αύτοί Α. || 8, 5. ε&έλεις. libri θέ
λεις. |] 9, 1. όταν πέμπης pro όταν Α. επειδάν έλ&ης BV. 2. ά βούλει 
additum ex BV. solum a servarunt ABB.

C. Io- §. 1, 1. έπέστειλεν pro άπέστειλεν A. 4. κατασκευή pro παρα
σκευή V et Gr. omnes. || 2, 1, έκ post πρέσβεις omissum cum A. 2. εμα- 
&εν pro ελαβεν A ad c. 12. έπύ&ετο V. έπεί&ετο B. 4. Ασμηνίου pro Ασμε- 
νίον Gr. cc 5. του στρατηγού pro στρατηγός V et Gr. omnes, στρατηγού 
Freinshemius ad Curt. 3, 13, 15.

D
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μενοι και εΐ δή τινα καί τή πατρίδι έκ Περσών και Ααρείου, ταύτα 
4 μέν υπέρ άμφοϊν έπιεική έν&υμηθείς, Ιδία δέ Θεσσαλίσκον μέν αιδοι 

του γένους άφιέναι είπεν, ότι των έπιφανών Θηβαίων ήν, Αιονυσό- 
δωρον δέ έπί τή νίκη των ^Ολυμπίων. Ίφικράτην δέ φιλία τε τής 
Αθηναίων πόλεως καί μνήμη τής δόξης του πατρδς ξώντά τε άμφ 
αυτόν έχων ές τα μαλιστα- έτίμησε καί νυσω τελευτήοαντος τά οστά 

5 ές τάς Αθήνας τοϊς πρδς γένους άπέπεμψεν. Εύθυκλέα δέ, Λακε
δαιμόνιόν τε όντα, πόλεως περιφανώς έχθράς έν τω τότε, καί αύτδν 
ούδέν ιδία ευρισκόμενον ές ξυγγνώμην ό τι γε καί λόγου άξιον, τά 
μέν πρώτα έν φυλακή άδέσμω είχεν' ύστερον δέ έπεί μεγάλα ευτυχεί, 
καί τούτον άφήκεν.

6 Έκ Μαράθου δέ όρμηθείς Βυβλον τε λαμβάνει ομολογία ένδο- 
Όεΐσαν, καί βίδωνα αυτών Σιδωνίων έπικαλεσαμένων κατά έχθος 
τδ Περσών καί Ααρείου. εντεύθεν δέ προύχώρει ως έπί Τυρόν 
καί έντυγχάνουσιν αύτώ κατά τήν οδόν πρέσβεις Τυριών άπδ του 
κοινού έσταλμένοι ώς έγνωκότων Τυριών πράσσειν ό τι άν έπαγ-

" γέλλη Αλέξανδρος. ό δέ τήν τε πόλιν έπαινέσας καί τους πρέσβεις 
(καί γάρ ήσαν τών επιφανών έν Τύρω οϊ τε άλλοι καί ό του βα- 
σιλέως τών Τυρίων παϊς· αυτός δέ ό βασιλεύς Αζέμιλχος μετ’ Αύ- 
τοφραδάτου έπλει) έκέλευσεν έπανελθόντας φράσαι Τυρίοις ότι έθέ- 
λοι παρελθών ές τήν πόλιν θύσαι τω "Ηρακλεϊ.

16 . Έστι γάρ έν Τύρω ιερόν Ηρακλέους παλαιότατον ών μνήμη 
άνθρωπίνή διασώζεται, ού του Αργείου Ηρακλέους τού τής Αλκμή
νης· πολλαϊς γάρ γενεαϊς προτερον τιμάται έν Τύρω "Ηρακλής ή 
Κάδμον έκ Φοινίκης δραηθέντα Θήβας κατασχεϊν καί τήν παϊδα 
Κάδμω τήν Εεμέλην γενέσϋαι, έξ ής καί ό τού Αιός Αιόνυβος γίνε-

2 ται. Αιόνυσος μέν δή τρίτος άν άπδ Κάδμου εϊη, κατά Αάβδακον 
τδν Πολυδώρου τού Κάδμου παϊδα · "Ηρακλής δέ ό Αργείος κατ’ 
Οίδίποδα μάλιστα τδν Ααΐου. σέβουσι δέ καί Αιγύπτιοι άλλον 

^Ηρακλέα, ούχ δνπιρ Τυριοι η "Ελληνες, άλλα λέγει Ηρόδοτος ότι 
τών δώδεκα θεών Ηρακλέα άγουσιν Αιγύπτιοι, καθάπερ καί Αθη
ναίοι Αιόνυσον τον Αιός καί Κόρης σέβουσιν, άλλον τούτον Αιόνυ- 
σον καί δ Ίακχος δ μυστικός τούτω τω Αιονύσω, ουχί τω θη-

4 βαίω, έπάδεται. ώς τόν γε έν Ταρτησσώ πρδς Ίβήρων τιμώμενον 
"Ηρακλέα, ίνα καί στηλαί τινες "Ηρακλέους ώνομασμέναι είσί, δοκώ 
εγώ τδν Τύριον είναι "Ηρακλέα, ότι Φοινίκων κτίσμα ή Ταρτησσδς 
καί τω Φοινίκων νομω δ τε νεώς πεποίηται τω "Ηρακλεϊ τώ έκεϊ

5 καί θυσίαι -θύονται. Εηρυόνην δέ, έφέ δντινα δ Αργείος "Ηρακλής 
έστάλη πρδς Ευρυσθεως τάς βους άπελάσαι τάς Γηρυόνου καί άγα- 
γεϊν ές Μυκήνας, ουδέν τι προσήκειν τή γη τών Ίβήρων "Εκαταΐος

6. Λαρεΐον. ταντα distinguitur. || 5, 2. πιριφανώς pro περιφανούς Α et 
Freinshemius ad Curt. 3, 13, 15. 4. επεί pro Js καί δις έπί AB. οις 
επί alii Gr. 4. μεγάλα, ut vulgo, AB. μέγα alii Gr. || 6,2. εχθος vela/θοί το 
pro εχθραν των V et Gr, omnes. 5. ετιαγγέλλη pro έπαγγέλγ, Ellendtius.|| 
7, 3. Άζέμιλκος Gr. nescio qui; alii Λζέλμικος cum vett. edd vel Λζέλ- 
κημος vel ‘Αζέμικλος. „

C. 16. § 1, 1. ών pro ου Gr. omnes et Vulc. margo. || 5, 2. βονς 
άπελάσαι pro βοΐς επελάσαι Schneiderus et Ellendtius. 
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ό λογοποιδς λέγει" ουδέ επί νήσον τινα Ερΰϋειαν έξω μεγάλης 
ϋαλάσσης σταλήναι Ήρακλέα, αλλά της ηπείρου της περί Αμβρα- 
κίαν τε καί "Αμφιλόχους βασιλέα γενέσϋαι Γηρυόνην καί έκ της ηπεί
ρου ταυτής άπελασαι Ήρακλέα τάς βόας, οέδέ τούτον φαύλον άϋλον 
τιϋέμενον. οίδα δέ εγώ καί είς τούτο έτι εύβοτον την ήπειρον ταύ- 6 
την καί βοΰς τρέφουσαν καλλίστας · καί ές Εύρυσϋέα τών μέν έξ 
"Ηπείρου βοών κλέος άηΐχϋαι καί του βασιλέως της "Ηπείρου τδ 
δνομα τον Γηρυόνην ουκ έξω του είκύτος τί&εμαι· τών δέ έσχατων 
της Ευρώπης Αβήρων ουτ άν τοΰ βασιλέως τδ δνομα γινώσκειν 
Εύρυσϋέα, ούτε εί βοΰς καλαί έν ταύτη τη χώρα νέμονται, εί μη 
τις 'Ήραν τούτοις έπάγων, ώς αυτήν ταΰτα Ήρακλεϊ δι Εύρυσϋέως 
έπαγγέλλουσαν, τδ ου πιστόν τοΰ λόγου άποκρυπτειν έϋέλοι τώ 
μύϋω.

Τοΰτω τω 'Ήρακλεϊ τω Τυρίω έφη έϋέλειν ϋΰσαι "Αλέξανδρος. 7 
ώς δέ άπηγγέλϋη ταΰτα προς τών πρέσβεων είς την Τΰρον, τά μέν 
άλλα έδοξέ σφισι ποιεΐν δ τιπερ έπαγγέλλει "Αλέξανδρος, είς δέ την 
πυλιν μήτε τινα Περσών μήτε Μακεδόνων δέχεσϋαι, ώς τούτο ές τε 
τά παρόντα τω λόγω εΰπρεπέστατον καί ές τοΰ πολέμου τήν κρίσιν, 
άδηλον έτι ούσαν, άσφαλέστατόν σφισι γενησόμενον ώς δέ έξηγγέλϋη 3 
Αλεξάνδρω τά έκ τής Τΰρου, τους μέν πρέσβεις προς οργήν οπίσω 
άπέπεμφεν αύτος δέ ξυναγαγών τούς τε εταίρους καί τους ηγεμό
νας τής στρατιάς καί ταξιαρχας καί ίλαρχας έλεξεν ωδε.

"Ανδρες ηίλοι καί ξύμμαχοι, ήμϊν ούτε τήν έπ" Αίγυπτου πο- 17. 
ρείαν ασφαλή όρώ ϋαλασσοκρατούντων Περσών, Ααρεϊον τε διώ- 
κειν ύπολιπομένους αυτήν τε οπίσω τήν Τυριών πόλιν αμφίβολον 
καί Αίγυπτον καί Κύπρον έχομένας προς Περσών, ουδέ τούτο ασφα
λές ές τε τά άλλα καί μάλιστα δή ές τά Ελληνικά πράγματα, μή ζ 
ποτ άρα έπικρατησαντες αύϋις τών έπί ϋαλάσση χωρίων οί Πέρ- 
σαι, προχωρησάντων ημών ξύν τή δυνάμει ώς έπί Βαβυλώνα τε καί 
Ααρεϊον, αυτοί ξυν πλείονι στόλω μεταγάγοιεν τον πόλεμόν ές τήν 
Ελλάδα, Αακεδαιμονίων μέν ήμϊν έκ τοΰ εύϋέος πολεμούντων, τής 
δέ "Αϋηναίων πόλεως φόβω μάλλον τι ή εύνοια τή προς ημάς προς 
τό παρόν κατεχομένης. έξαιρεϋείσης δέ Τΰρου ή τε Φοινίκη έχοιτο 3 
άν πάσα καί τδ ναυτικόν δπερ πλεϊστόν τε καί κράτιστον τοΰ Περ
σικού, το Φοινίκων, παρ" ημάς μεταχωρήσειν εικός· ού γάρ άνέξον- 
ται ούτε οί έρέται ούτε οί έπιβάται Φοίνικες έχομένων σηίσι τών 
πόλεων αύτοί υπέρ άλλων πλέοντες κινδυνευειν· Κύπρος δέ έπί τώδε 
ή ού χαλεπώς ήμϊν προσχωρήσει ή έξ επίπλου εύμαρώς ληηϋησεται. 
καί ταΐς τε έκ Μακεδονίας ναυσί καί ταΐς Φοινίσσαις πλεόντων 4 
ημών τήν ϋάλασσαν καί Κύπρου άμα προσγενομένης ϋαλασσοκρα- 

1. βόας pro βονς Gr. omnes. || 6, 1. ετι pro οτι Vulc. margo et Eustath. 
ad Dion. Per. 558. 2. Ις ante Εΰρυσϋέα additum ex Gr. omnibus. 6. 
ούτε εί pro είτε AV. είτε εί ceteri Gr. |j 7, 1. τω post τοΰτω deest libris.
3. επαγγελλει pro έπαγγέλλη Bas 6. γενησόμενον pro γνωσόμινοι Lobeckius 
ad Pbryn. p. 248.

C. 17. §- 1, 3. οπίσω additum ex V et Gr. omnibus. 4. εγ μίνας pro 
ίχομένην V et Gr. omnes. || 2, 3. ως ante επί deest A. 5. είϋέος Vulc. 
et Gron. ev^swsVen. et Bas. || 3, 4. ούτε ante οί ερέται additum ex Gr. cc.

D 2 
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τοΐμέν rt άν βεβαίως καί, δ ές Αίγυπτον στόλος εύμαρώς ήμϊν έν 
ταύτώ γίνεται. Αίγυπτον δέ παραστησαμένοις υπέρ τε της Ελλά
δος καί της οικείας ούδέν ετι ύποπτον υπολείπεται, τόν τε έπί Βα
βυλώνας στόλον μετά του ές τά οίκοι ασφαλούς καί ξυν μείζονι 
άμα αξιώσει ποιησομεθα άποτετμημένοι τήν τε θάλασσαν Περσών 
ξύμπασαν καί την έπί τάδε του Εύφράτου γην.

18 . Ταυτα λέγων ου χαλεπώς έπειθεν έπιχειρεΐν τή Τύρω · αλλά 
καί τι θειον άνέπειθεν αυτόν, ότι ένύπνιον αυτής έκείνης τής νυ- 
κτός έδόκει αυτδς μέν τω τείχει προσάγειν τών Τυρίων, τόν δέ Ηρα- 
κλέα δεξιούσθαί τε αυτόν καί άναγειν ές τήν πόλιν. καί τούτο έξη- 
γεΐτο Αρίστανδρος ώς ξυν πάνω άλωσομένην τήν Τυρόν, ότι καί

2 τά τού Ήρακλέους έργα ξυν πάνω έγένοντο. καί γάρ καί μέγα 
εργον τής Τύρου ή πολιορκία έφαίνετο. νήσος τε γάρ αύτοΐς ή 
πόλις ήν καί τείχεσιν ύψηλοϊς πάντη ώχύρωτο · καί τά από θαλάσ
σης πρός τών Τυρίων μάλλον τι έν τώ τότε έφαίνετο, τών τε Περ
σών ετι θαλασσοκρατούνται καί αύτοΐς τοϊς Τυρίοις νεών ετι πολ
λών περιουσών.

3 Ής δέ ταύτα όμως έκράτησε, χώμα εγνω χωννύναι έκ τής ηπεί
ρου ώς έπί τήν πόλιν. έστι δέ πορθμός τεναγώδης τό χωρίον καί 
τά μέν πρός τή ήπείρω τής θαλασσής βραχέα καί πηλώδη αύτού, 
τά δέ πρός αύτή τή πόλει, ϊνα τό βαθύτατον τού διάπλου, τριών 
μάλιστα όργυιών τό βάθος, άλλά λίθων τε πολλών αφθονία ήν 
καί ύλης, ήντινα τοϊς λίθοις άνωθεν έπεφορουν χαρακές τε ού χα
λεπώς έν τώ πηλω κατεπήγνυντο, καί αύτός δ πηλός ξύνδεσμος τοϊς

4 λίθοις ές τό έπιμένειν έγίγνετο. καί προθυμία τών Μακεδόνων είς 
τό εργον καί Αλεξάνδρου πολλή ην παρόντος τε καί αύτού έκαστα 
έξηγουμένου καί τά μέν λόγω έπαίροντος, τά δέ καί χρήμασι, τούς 
τε έκπρεπέστερον κατ αρετήν πονουμένους έπικουφίζοντος. άλλ’ εστε 
μέν τό πρός τή ήπείρω έχώννυτο, ού χαλεπώς προύχώρει τό εργον, 

5 έπί βάθος τε ολίγον χωννύμενον καί ούδενδς έξείργοντος. ώς δέ τω 
βαθυτέρω ήδη έπέλαζον καί άμα τή πόλει αύτή έγγυς έγίγνοντο, 
άπό τε τών τειχών, υψηλών όντων, βαλλόμενοι έκακοπάθουν, άτε 
καί έπ έργασία μάλλον τι ή ώς ές μάχην ακριβώς έσταλμένοι, καί 
ταϊς τριήρεσιν άλλη καί άλλη τού χώματος έπιπλέοντες οι Τΰριοι, 
άτε δή θαλασσοκρατούντες έτι, άπορον πολλαχή τήν πρόσχωσιν τοϊς

6 Μακεδόσιν έποίουν. καί οί Μακεδόνες πύργους έπάνω τού χώμα
τος, ό τιπερ προκεχωρήκει αύτοΐς έπί πολύ τής θαλάσσης, έπέ- 
στησαν δύο και μηχανάς επί τοϊς πύργοις. προκαλύμματα δέ δέρ- 
ρεις καί διφθέραι αύτοΐς ήσαν, ώς μήτε πυρφόροις βέλεσιν άπό τού 
τείχους βάλλεσθαι, τοϊς τε έργαζομένοις προβολήν έν τώ αύτώ είναι 
πρός τά τοξευματα · άμα τε όσοι προσπλέοντες τών Τυρίων εβλα- 
πτον τους χωννύντας, άπό τών πύργων βαλλόμενοι ού χαλεπώς άνα- 
σταλήσεσθαι έμελλον.

5. οικείας. libri οικίας. 7'. τε ante θάλασσαν omittunt Blanc. et Gron.
C. 18. §. 1, 2. άλλά καί additum ex BV. quum excidissent, δέ post επιχει

ρών interpolatum erat in Vulc. || 2, 2. αύτοΐς ή Gr. omnes, αυτή η Vulc. 6. πε- 
ριονσών pro περ ονσών Α. || 4, 3. χρήμασιν pro χρήσιμα Α. || 6, 4. αύτοΐς 
ήσαν. αύταϊς ήσαν Gr. cc. ex Α tamen non enotatum. 5. αύτώ additum 
e V et Gr. omnibus.
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01 δέ Τΰριοι προς ταύτα άντιμηχανώνται τοΐόνδε. ναύν ίππα- 19. 
/ω/ον κλημάτων τε ξηρών καί άλλης ύλης εύφλεκτου έμπλήσαντες 
δύο ιστούς έπί τη πρώρα καταπηγνύουσι καί έν κύκλω περιφράσ- 
σουσιν ές οσον μακρότατον, ώς φορυτόν τε ταύτη καί δαδας οσας 
πλείστας δέξασϋαι· προς δέ πίσσαν τε καί ϋεΐον καί δσα άλλα ές 
το παρακαλέσαι μεχάλην φλόγα έπί ταύτη έπεφόρησαν. παρέτεινον 2 
Je καί κεραίαν διπλήν έπί τοΐς ιστοΐς άμφοτέροις, καί άπο ταύτης 
έξήρτησαν έν λέβησιν δσα έπιχυ&έντα ή έπιβλη&έντα έπί μέγα την 
φλόγα έξάψειν εμελλον έρματά τε ές τήν πρύμναν ένέ&εσαν, του 
έξάραι εις ύφος τήν πρώραν πιεζομένης κατά πρύμναν τής νεώς. 
έπειτα άνεμον τηρήσαντες ώς έπί τδ χώμα έπιφέροντα έξάφαντες 3 
τριήρεσι τήν ναών κατ’ ουράν είλκον. ώς δέ έπέλαζον ήδη τώ τε χώ- 
ματι καί τοΐς πύργοις, πυρ έμβαλόντες εις τήν ύλην καί ώς βιαιό
τατα άμα ταΐς τριήρεσιν έπανελκύσαντες τήν ναύν ένσείουσιν άκρω 
τώ χώματι· αυτοί δέ οι έν τή νήι καιομένη ήδη έξενήξαντο ού χα- 
λεπώς. καί έν τοΰτω ή τε φλοξ πολλή ένέπιπτε τοΐς πύργοις καί 4 
αί κεραΐαι περικλασ&εΐσαι έξέχεαν ές τδ πυρ δσα ές εξαφιν τής 
φλογδς παρεσκευασμένα ήν. οι δέ άπο τών τριηρών πλησίον τού 
χώματος άνακωχεύοντες έτόξευον ές τους πύργους, ώς μή ασφαλές 
είναι πελάσαι δσοι σβεστήριον τή φλογί έπέφερον. καί έν τοΰτω s 
κατεχομένων ήδη έκ τού πυράς τών πύργων έκδραμόντες έκ τής πό
λεως πολλοί καί ές κελήτια έμβάντες έίλλη καί άλλη έποκείλαντες 
του χώματος τόν τε χάρακα ού χαλεπώς διέσπασαν τον πρδ αύτου 
προβεβλημένον και τάς μηχανάς ξυμπάσας κατέφλεξαν δσας μή το 
άπδ τής νεώς πυρ έπέσχεν. Αλέξανδρος δέ τό τε χώμα άπδ τής 6 
ηπείρου άρξαμένους πλατυτέραν χωννύναι, ώς πλέονας δέξασΟαι 
πύργους, καί τούς μηχανοποιούς μηχανάς άλλας κατασκευάξειν έκέ- 
λευσεν. ώς δε ταύτα παρεσκευάξετο, αύτδς τούς τε ύπασπιστας 
άναλαβων καί τους άίγριανας έπί Σιδωτος έστάλη, ώς άϋ ροίσων 
εκεί οσαι ήδη ήσαν αύτώ τριήρεις, δτι άπορώτερα τά τής πολιορ
κίας έφαίνετο ϋαλασσοκρατούντων τών Τυριών.

Εν τοΰτω δέ Γηρόστρατός τε ό ‘Λράδου βασιλεύς καί Ένυλος 20. 
δ Βύβλου ώς έμαϋον τάς πόλεις σφών απ’ Αλεξάνδρου έχομένας, 
άπολιπόντες Λύτοφραδάτην τε καί τάς ξύν αύτω νέας παρ’ Αλέ
ξανδρον σύν τώ ναυτικώ τώ σφετέρω άφίκοντο καί αύτών Σιδω- 
νίων τριήρεις σύν αΰτοις, ώστε Φοινίκων μέν νήες όγδοήκοντα μά
λιστα αύτώ παρεγένοντο. ήκον δέ έν ταΐς αύταΐς ήμέραις καί έκ 2 
Ρόδου τριήρεις ή τε περίπολος καλουμένη καί ξύν ταύτη άλλαι εν
νέα, καί έκ Σόλων καί Μαλλού τρεις καί Λυκίας δέκα, έκ Μακεδο
νίας δέ πεντηκόντορος, έφέ ής Πρωτέας Ανδρονίκου έπέπλει. ού 3 
πολλώ δ ύστερον καί οί τής Κύπρου βασιλείς ές τήν Σιδώνα κα- 
τέσχον ναυσίν έκατδν μαλιστα καί είκοσιν, επειδή την τε ήσσαν τήν

C. 19. §. 1, 4. ίς οσον. fortasse οσον ίς. 4. μακρότατον pro μακρό- 
τερον Α. || 2, 4. ’έμιλλον- ‘έμείλιν Ellendtius ad 6, 2S, 3. 4. έρματα, έρμα 
Suidas in ν. 5. νεώς. νηός idem. || 3, 2. ουράν pro ουρον ex gl. C: κατ 
δπισ&εν Schweighaeuserus. remulco Facius. || 6, 2. άρξαμένους pro 
αρξάμενος Bas.

C. 20. §. 2, 3. Λυκίας. fortasse Λυκίαι.
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κατ’ Ισσόν Ααρείου έττΰθοντο καί ή Φοινίκη πάσα έχομένη ηδη ύπ 
Αλεξάνδρου έφόβει αύτούς. και τοΰτοις πασιν έδωκεν Αλέξανδρος 
άδειαν τών πρόσθεν, οτι ύπ ανάγκης μάλλον τι ή κατά γνώμην την 
σφών έδόκουν ξυνταχθήναι τοϊς Πέρσαις ές το ναυτικόν.

4 Έν ω δέ αϊ τε μηχαναί αύτώ ξυνεπήγνυντο καί αι νηες ως εις 
έπίπλουν τε καί ναυμαχίας απόπειραν έξηρτΰοντο, έν τουτω δέ άνα- 
λαβών τών τε ιππέων ϊλας έστιν άς καί τούς υπασπιστας καί τούς 
Αγριάνας τε καί τούς τοξότας έπ’ Αραβίας στέλλεται εις τον Αντιλί- 

5 βανον καλοΰμενον τό όρος' καί τα μέν βία τών ταυτη έξελών, τά 
δέ ομολογία παραστησάμενος έν δέκα ήμέραις έπανηγεν εις την Σι- 
δώνα, και καταλαμβάνει Κλέανδρον tov Πολεμοκρατους έκ Πελο
πόννησου ηκοντα καί ξύν αύτώ μισθοφόρους Έλληνας τετρακισ- 
χιλίους.

6 Ής δέ συνετέτακτο αύτώ τό ναυτικόν, έπιβιβασας τοΐς κατα- 
στρώμασι τών υπασπιστών όσοι ικανοί έδοκουν ές τό έργον, ει μή 
διέκπλοις μάλλον τι ή έν χερσίν η ναυμαχία γίγνοιτο, άρας έκ τής 
Σιδώνος έπέπλει τη Τύρι» ξυντεταγμέναις ταϊς ναυσίν αύτδς μέν 
κατά το δεξιόν κέρας, ό δη ές τό πέλαγος αύτώ άνεΐχε, καί ξύν 
αύτώ οί τε Κυπρίων βασιλείς καί όσοι Φοινίκων, πλήν Πνυταγό- 
ρου· ούτος δέ καί Κράτερος τό εύώνυμον κέρας είχαν τής πόσης 

7 τάξεως. τοϊς δέ Τυρίοις πρότερον μέν ναυμαχεϊν έγνωσμένον ήν, ει 
κατά θάλατταν έπιπλέοι σφίσιν Αλέξανδρος, τότε δέ πλήθος νεών 
πολύ άπροσδοκήτως κατιδόντες (ού γάρ πω πεπυσμένοι ήσαν τάς 

’ τε Κυπρίων ναύς καί τάς Φοινίκων ξυμπάσας Αλέξανδρον εχοντα') 
6 καί άμα ξυντεταγμένως τού έπίπλου γιγνομένου (ολίγον γάρ πριν 

προσσχεΐν τή πόλει άνεκώχευσαν έτι πελάγιαι αί ξύν Αλεξάνδρω νήες· 
έπειτα ουτω ξυνταξάμενοι, ώς ούκ άντανήγοντο, πολλώ τώ ρο&ίω 
έπέπλεον) ταύτα όρώντες οί Τΰριοι ναυμαχεϊν μέν απέγνωσαν· 
τριήρεσι δέ όσας τών λιμένων τά στόματα έδέχοντο βΰξην τον έσ
πλουν φραξάμενοι έφΰλασσον, ώς μή ές τών λιμένων τινά έγκαθορ- 
μισθήναι τών πολεμίων τον στόλον.

9 Αλέξανδρος δέ, ώς ούκ άντανήγοντο οι Τυριοι, έπέπλει τή 
πόλει· καί ές μέν τον λιμένα τον προς Σιδώνος βιάξεσθαι άπέγνω 
διά στενότητα του στόματος καί άμα άντιπρώροις τριήρεσι πολλαϊς 
ορών πεφραγμένον τον έσπλουν τρεις δέ τάς έξωτάτω έφορμοΰσας 
τώ στοματι τριήοεις προσπεσόντες οί Φοίνικες καί άντιπρώοοις έμ- 
βαλοντες καταδΰουσιν· οί δέ έν ταΐς ναυσίν ού χαλεπώς άπενήξαντο 

ίο ές τήν γην, φιλίαν ουσαν. τότε μέν δ ή ού πόρρω τού ποιητοΰ χώματος 
κατά τον αίγιαλόν, ϊνα σκέπη τών ανέμων έφαίνετο, οί σύν Αλεξάνδρω 
ώρμίσαντο. τή δέ υστεραία τούς μέν Κυπρίους ξύν ταΐς σφετέραις 
ναυσί καί Ανδρομάχω τώ ναυάρχω κατά τον λιμένα τον έκ Σιδώ- 
νος φέροντα έκέλευσεν έφορμεϊν τή πόλει, τούς δέ Φοίνικας κατά

4, 1. εις έπίπλουν pro εις έσπλουν Vet. Gr. plerique. ec πλοΰν τε Β. 3. έστιν 
άς pro τινάς Gronovius. ές τινάς Gr. ce. || δ, 2. έν δέκα pro ένδεκα Fa- 
cius. || 6, 4. ξυντεταγμέναις pro ξυντεταγμένως Α. ξυντεταγμένος BV et 
Bas.J| 8, 2. προσσχεΐν. libri προσχεϊν. || 10, 2, τον αίγιαλόν pro τών αί- 
γιαλών ΑΒ.
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τον έπ εκείνα τού χώματος τόν πρός Αίγυπτον άνέχοντα, ϊνα καί 
αύτώ ή σκηνή ήν.

Ήδη δέ καί μηχανοποιών αύτώ πολλών έκ τε Κύπρου καί 2L 
Φοινίκης άπάσης συλλελεγμένων μηχαναί πολλαί συμπεπηγμέναι ήσαν, 
αί μεν επί τού χώματος, αί δέ επί τών ίππαγωγών νεών, άς έκ 
Σιδώνος άμα οί έκόμισεν, αί δέ έπί τών τριηρών οσαι αύτών ού 
ταχυναυτούσαι ήσαν. ώς δέ παρεσκεύαστο ήδη ξυμπαντα, προσή- 2 
γον τάς μηχανάς κατά τε τό ποιητόν χώμα καί άπό τών νεών άλλη 
καί άλλη τού τείχους προσορμιζομένων τε καί αποπειρώμενων τού 
τείχους.

Οί δέ Τύριοι έπί τε τών επάλξεων τών κατά τδ χώμα πύρ- 3 
γους ξυλίνους έπέστησαν, ώς άπομάχεσθαι άπ αύτών, καί εϊ πη 
άλλη αι μηχαναί προσήγοντο, βέλεσί τε ήμύνοντο καί πυρφόροις 
οίστοΐς έβαλλον αύτάς τάς ναυς, ώστε φόβον παρέχειν τοϊς Μακε- 
δόσι πελάςειν τω τείχει. ήν δέ αύτοΐς καί τά τείχη κατά τό χώμα 4 
τό τε ύφος είς πεντήκοντα καί εκατόν μάλιστα πόδας καί ές πλά
τος ξυμμετρον λίθοις μεγάλους έν γΰψω κειμένοις ξυμπεπηγότα, ταϊς 
δέ ίππαγωγοΐς τε καί ταϊς τριήρεσι τών Μακεδόνων, όσαι τάς μη
χανάς προσήγον τώ τείχει, καί ταυτη ούκ εύπορον έγίγνετο πελαξειν 
τή πόλει, ότι λίθοι πολλοί ές τό πέλαγος προβεβλημένοι έξεΐργον 
αύτών τήν εγγύς προσβολήν, καί τούτους Αλέξανδρος εγνω έξελκύ- 5 
σαι έκ τής -θαλάσσης · ήνυετο δέ χαλεπώς τούτο τό εργον, οια δή 
άπο νεών καί ούκ άπό γης βεβαίου γινόμενον, άλλως τε καί οί Τύ- 
ριοι ναύς καταηράξαντες παρά τάς άγκυρας έπήγον τών τριηρών 
καί ύποτέμνοντες τάς σχοίνους τών αγκυρών άπορον τήν προσόρμι
σα ταϊς πολεμίαις ναυσίν έποίουν. Αλέξανδρος δέ τριακοντόρους 6 
πολλάς ές τον αύτόν τρόπον φράξας έπέστησεν έγκαρσίας προ τών 
αγκυρών, ώς ύπ αύτών άναστέλλεσθαι τόν έπίπλουν τών νεών. αλλά 
καί ώς ύφαλοι κολυμβηταί τάς σχοίνους αύτοΐς ύπέτεμνον. οί δέ 
άλΰσεσιν εις τάς άγκυρας αντί σχοίνων χρώμενοι, οί Μακεδόνες, καθίε- 
σαν, ώστε μηδέν ετι πλέον τοϊς κολυμβηταϊς γίγνεσθαι. έξάπτοντες 7 
ούν βρόχους τών λίθων άπό τού χώματος άνέσπων αύτους εξω τής 
θαλασσής· έπειτα μηχαναΐς μετεωρίσαντες κατά βάθους άφίεσαν, 
ίνα ούκέτι προβεβλημένοι βλάφ'ειν έμελλαν, όπου δέ καθαρόν πε- 
ποίητο των προβόλων τό τείχος, ού χαλεπώς ήδη ταύτη αί νήες 
προσεΐχον.

Οί δέ Τΰριοι, πάντη άποροι γιγνόμενοι, έγνωσαν έπίπλουν ποι- 3 
ήσασθαι ταϊς Κυπρίαις ναυσίν, αΐ κατά τόν λιμένα έφώρμουν τόν 
ές Σιδώνα τετραμμένον έκ πολλού δ ή καταπετάσαντες τού λιμένος 
τό στόμα ίστίοις, τού μή καταφανή γενέσθαι τών τριηρών τήν πλή- 
ρωσιν, άμφί μέΰον ημέρας, οπότε οϊ τε ναύται έπί τά αναγκαία 
έσκεδασμένοι ήσαν καί Αλέξανδρος έν τούτω μάλιστα άπό του έπι 
θάτερα τής πόλεως ναυτικού έπί τήν σκήνήν άπεχώρει, πλήρωσαν- 9 
τες πεντήρεις μέν τρεις καί τετρήρεις ϊσας, τριηρεις δέ έπτα ως

C. 21. §. 1, 2. συλλιλεγμίνοιν V et Gr. omnes, σννειλεγμένκν Vulc. || 
3, 2. εϊ πη Gr. cc. ad 1. c. 20. εϊ ποι Vulc. 4. οίστοϊς. vulgo οώτοϊς. || 
8, 7. άπεχώρει pro επεχώρει Ellendtius.
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αζρι^εστάτοις τε τοΐς πλ^ρώαασι και τοΐς από των καταστρωμάτων 
μάχεσ&αι μέλλουσιν εύοπλοτάτοις καί άμα εύ&αρσεστάτοις ές τους 
ναυτικούς αγώνας, τά μεν πρώτα άτρέμα τή είρεσία επί μιας νεώς 
έξέπλεον άνευ κελευστών τας κώπας παραφέροντες· ώς δε έπέστρε- 
φον ηδη έπί τούς Κυπρίους καί εγγύς του κα&οράσ&αι ήσαν, τότε 
δή ξύν βοή τε πολλή καί έγκελευσμω ες άλλήλους και άμα τή εί- 
ρεσία ξυντόνω έπεφέροντο.

22. Συνέβη δέ εκείνη μεν τή ημέρα Αλέξανδρον άποχωρήσαι έπί 
τήν σκηνήν, ού διατρίφαντα δέ κατά τό ειω&ός, δι ολίγου έπί τάς

2 ναυς έπανελ&εΐν. οί δέ Τΰριοι προσπεσόντες άπροσδοκήτως ταΐς 
ναυσίν όρμούσαις, καί ταΐς μέν πάντη κεναΐς έπιτυχόντες, τών δ’ ύπ 
αυτήν τήν βοήν καί τόν έπίπλουν χαλεπως έκ τών παρόντων πλη- 
ρουμένων, τήν τε ΤΙνυταγόρου του βασιλέως πεντήρη εύ&υς ύπο τή 
πρώτη έμβολή κατέδυσαν καί τήν Ανδροκλέους του Αμαρουσίου 
καί τήν Πασικράτους του Θουοιέως, τάς δέ άλλας ές τόν αίγια- 
λόν έξω&ουντες εκοπτον.

3 Αλέξανδρος δέ ώς ήσ&ετο τόν έ'κπλουν τών Τυριών τριηρών, 
τάς μέν πολλά; τών ξυν αύτώ νεών, όπως έκαστη πληρω&είη, έπί 
τώ στόματι τού λιμένος άνακωχεΰειν έταξεν, ώς μή καί άλλαι έκ- 
πλεύσειαν τών Τυρίων νήες· αύτδς δέ πεντήρεις τε τάς ξυν αύτώ 
άναλαβων καί τών τριηρών ές πέντε μάλιστα, όσαι εφ&ησαν αύτω 
κατά τάχος πληρωϋ-εϊσαι, περιέπλει τήν πόλιν ώς έπί τους έκπεπλευ-

4 κότας τών Τυρίων. οί δέ από τού τείχους, τον τε έπίπλουν τών 
πολεμίων κατιδόντες καί Αλέξανδρον αύτδν έπί τών νεών, βοή τε 
έπανάγειν ένεκελεύοντο τοΐς έκ τών σφετέρων νεών καί ώς ούκ έξα- 
κουστόν ήν ύπο ·&ορύβου ξυνεχομένων έν τώ εργω, σημείοις άλλοις 
καί άλλοις έπεκάλουν ές τήν άναχώρησιν. οί δέ όψέ ποτέ αισ&ομε- 
νοι τόν έπίπλουν τών άμφί Αλέξανδρον ύποστρέψαντες είς τον 

5 λιμένα έφευγον. καί όλίγαι μέν τών νεών φϋάνουσιν ύπεκφυγούσαι, 
ταΐς δέ πλείοσιν έμβαλούσαι αί ξύν Αλεξάνδρω τάς μέν αύτών 
απλούς έποίησαν, πεντήρης δέ τις καί τετρήρης αύτων έπ αύτω τω 
στόματι τού λιμένος ελήφιλησαν. φόνος δέ τών έπιβατών ού πολύς 
έγένετο. ώς γάρ ήσ&οντο έχομένας τάς ναύς, άπενήξαντο ού χαλε- 
πώς ές τόν λιμένα.

6 Ας δέ ούδειάα έτι τοΐς Τυρίοις έκ τών νεών ωφέλεια ήν, έπή- 
γον ήδη οί Μακεδόνες τάς μηχανάς τω τείχει αύτών. κατά μέν δή 
τό χώμα προσαγομεναι δια ίσχυν τού τείχους ούδέν ήνυον ό τι καί 
λόγου άξιον οί δέ κατά τδ προς Σιδώνα τετραμμένον της πόλεως 

7 τών νεών τινας τών μηχανοφόρων προσήγον. ώς δέ ούδέν ουδέ 
ταύτη ήνυον, ές τό προς νότον άνεμον καί προς Αίγυπτον άνέχον

4. ευ&αρσεστάτοις. ευ&αρσοτάτοις ABV. 5. αγώνας. Τα μέν distinguitur 
invito Facio.

C 22. §. 2, 3. πληρουμένων pro πεπληρωμένων AV. πληρου,αένην re
licui Gr. 4. imo τή πρώτη έμβολή pro άπο τής πρώτης εμβολής Α. || 
4, 2. βοή τε — νεών addita ex Α. 6'. τών άμφ pro άμφ1 Α. τον άμφ Β. || 
5, (3. τετρήρης. τετρήρεις Α. || 6, 1. εκ τών νεών omittit Α. || 7, 1. ούδέν 
libris deest. 2. οσον post ήνυον omissum cum Bas. et Gr. cc. fortasse 
etiam A. 2. ήν post άνεμον (post νότον Bas.) omissum cum A. 
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τείχος μετηει, πάντη αποπειρώμενος του έργου, καί ένταυϋα πρώ
τον τε κατεσείσ&η τό τείχος επί μέγα καί τι καί κατηρείφϋ η αυτου 
παραρραγέν. τότε μεν δη όσον έπιβαλών γέφυρας η ερηριπτο του 
τείχους, άπεπειράϋη ές ολίγον της προσβολής’ καί οί Τυριοι ου χα- 
λεπώς άπεκρούσαντο τους Μακεδόνας.

Τρίτη δέ από ταύτης ημέρα νηνεμίαν τε φυλάξας καί παρα- 23. 
καλέσας τους ηγεμόνας των τάξεων ές τό έργον έπηγε τη πολει επί 
τών νεών τας μηχανής, καί πρώτα μέν κατέσεισε του τείχουζ έπι 
μέγα. ώς δέ αποχρών εις πλάτος έφάνη τό παρερρηγμένον, τας 
μέν μηχανοφόρους ναύς έπανάγειν έκέλευσεν ό δέ δυο άλλας έπη- 2 
γεν, αΐ τάς γέφυρας αυτώ έ'φερον, άς δη έπιβαλλειν έπενοει τω κα- 
τερρηγμένω του τείχους, καί την μέν μίαν τών νεών οι υπασπι- 
σταί ελαβον, η έπετέτακτο "Άδμητος· την έτέραν δε η Κοινού τά- 
ξις οί πεζέταιροι καλούμενοι· καί αυτός ξύν τοΐς υπασπισταΐς επι- 
βήσεσϋαι του τείχους η παρείκοι έμελλε, τάς τριηρεις δέ τάς μεν 3 
έπιπλεΐν κατά τούς λιμένας άμφοτέρους έκέλευσεν, εϊ πως προς σφάς 
τετραμμένων τών Τυρίων βιάσαιντο τον έσπλουν όσαι δέ αυτών * 
βέλη από μηχανών βαλλόμενα είχον η οσαι τοξότας έπί τών κατα
στρωμάτων έφερον, ταύτας δέ έκέλευσεν έν κύκλω περιπλεούσας τό 
τείχος έποκέλλειν τε όπη παρείκοι καί άνακωχεύειν έντος βέλους, έστε 
τό έποκέιλαι άπορον γίγνοιτο, ώς πανταχόϋεν βαλλομένους τούς Τυ- 
ρίους έν τφ δεινω αμφιβόλους γίγνεσ&αι.

Ώς δέ αϊ τε νηες αί ξύν Αλεξάνδρω προσέσχον τη πόλει καί 4 
αί γέφυραι έπεβλήϋησαν τφ τείχει απ’ αύτών, ένταυϋα οί ύπασπι- 
σταί εύρώστως κατά ταύτας ανέβαιναν έπί τό τείχος, [ό τε γαρ Άδμη
τος άνήρ άγαϋός έν τώ τότε ε/ενετο] καί άμα Αλέξανδρος έίπετο 
αυτοϊς, τού τε έργου αύτού καρτερώς άπτομενος καί ϋεατης τών 
άλλων, ότω τι λαμπρόν κατ αρετήν έν τώ κινδΰνω έτολμάτο. καί s 
ταύτη πρόότον η έπετέτακτο Αλέξανδρος έλήφϋη τό τείχος, ού χα- 
λεπώς άποκρουσϋέντων άπ" αύτού τών Τυρίων, επειδή πρώτον βε- 
βαίω τε καί άμα ού πάντη άποτόμω τη προσβάσει έχρησαντο οί 
Μακεδόνες. καί Άδμητος μέν, πρώτος έπιβάς τού τείχους καί τοΐς 
άμφ" αυτόν έγκελευόμενος έπιβαίνειν, βληϋείς λόγχη άπο&νήσκει αυ
τού· έπί δέ αύτω Αλέξανδρος έσχε τό τείχος ξύν τοΐς εταίροις. ώς 6 
δέ εϊχοντο αύτώ πύργοι τε έστιν οϊ καί μεταπύργια, αύτός μέν πα- 
ρήει διά τών έπάλξεων ώς έπί τά βασίλεια, ότι ταύτη εύπορωτέρα 
έφαίνετο ές την πόλιν η κάϋνδος.

Οί δέ έπί τών νεών, οϊ τε Φοίνικες κατά τον λιμένα τόν πρός2,1. 
Αίγυπτον, καϋ? ονπερ καί έφορμούντες έτύγχανον, βιασάμενοι καί 
τά κλεΐϋρα διασπάσαντες έκοπτον τάς ναύς έν τώ λιμένι, ταΐς μέν 

4. πρώτον τε pro πρώτον Bas. et Ven. 4. κατηρείφϋη pro κατηρίφϋη 
Lennepius ad Phalar. Epp. 4. p. 19. 5. ερήριπτο Ellendtius. έρέριπτο 
Bas. et Gr. omnes, ερριπτο Vulc.

C. 23 §. 2, 5. πεζέταιροι pro άσϋενέοτεροι Blancardus et Gron. άσϋέ- 
τεροι V. || 3, 5. δέ post ταύτας additum e Gr. omnibus. 6. όπη Bas. 
όποι Vulc. || 4, 2. απ’ αυτών pro έπ ai/τών A. 3. δ τε-έγένιτο sepsit 
Schmiederus.
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μετεώροις έμβάλλοντες, τάς δέ ές την μην έξω&ούντες, και οί Κύ
πριοι κατά τόν άλλον λιμένα τόν έκ Σιδώνος φέροντα, ούδέ τού
τον κλεΐθρόν γε έχοντα, είσπλεύσαντες ειλον εύθυς ταύτη την πό- 

2 λιν. τό δέ πλήθος των Τυρίων τό μέν τείχος, ώς έγόμενον είδον, 
έκλείπουσιν άθροισθέντες δέ κατά τό Αγηνόοιον καλούμενου έπέ- 
στρεφαν ταύτη έπί τούς Μακεδόνας. και Αλέξανδρος ξύν τοϊς 
ύπασπισταϊς έπί τουτους χωρήσας τούς μέν αύτού μαχομένους διέ- 

3 φθειρεν αύτών, τοϊς δέ φεύγουσιν έφείπετο. και φόνος ην πολύς, 
τών τε άπό τού . λιμένας έχόντων ήδη την πόλιν καί της Κοινού 
τάξεως παρεληλυθυίας είς αύτήν. οργή γάρ έχώρουν έπί παν οί 
Μακεδόνες, της τε πολιορκίας τή τριβή άχθόμενοι καί ότι λαβόντες 
τινας αύτών οί Τύριοι πλέοντας έκ Σιδώνος έπί τό τείχος άναβι- 
βάσαντες, όπως άποπτον ειη άπό τού στρατοπέδου, σφάξαντες έό- 

4 ριψαν είς την θάλασσαν. άπέ&ανον δέ τών μέν Τυρίων ές όκτα- 
κισχιλίους· τών δέ Μακεδόνων έν τή τότε προσβολή Αδμητός τε, 
ό πρώτος ελών τό τείχος, άνηρ αγαθός γενόμενος, καί ξύν αύτώ 
είκοσι τών υπασπιστών · έν δέ τη πάση πολιορκία μάλιστα ές τε- 
τρακοσίους.

5 Τοϊς δέ ές τό ιερόν τού Ήρακλέους καταφυγούσιν (ήσαν δέ 
αύτών τε τών Τυρίων οί μάλιστα έν τέλει καί ό βασιλεύς Αξέμιλκος 
καί Καρχηδονίων τινές -θεωροί ές τιμήν τού Ηρακλέους κατά δή 
τινα νόμον παλαιόν είς τήν μητρόπολιν άφικόμενοι) τούτοις ξύμ- 
πασιν άδειαν δίδωσιν Αλέξανδρος· τους δέ άλλους ήνδραπόδισε, 
καί έπράθησαν Τυρίων τε καί τών ξένων οσοι έγκατεληφθησαν, μά-

6 λίστα ές τρισμυρίους. Αλέξανδρος δέ τώ Ήρακλεϊ έθυοέ τε καί πομ
πήν έστειλε ξυν τή δυνάμει ώπλισμένη · καί αί νήες ξυνεπόμπευσαν 
τώ cΗρακλεϊ, καί αγώνα γυμνικον έν τω ίερώ καί λαμπάδα έποίησε· 
καί τήν μηχανήν ή τό τείχος κατεσάσθη άνέθηκεν είς τόν νεών καί 
τήν ναύν-τήν Τυρίαν τήν ίεράν τού Ηρακλέους, ήντινα έν τώ έπί- 
πλω έλαβε, καί ταυτην τω Ήρακλεϊ άνέθηκε καί έπίγραμμα έπ αυ
τή, ή αύτός ποιήσας ή ότου δή άλλου πόιήσαντος, ούκ άξιον μνή
μης τό έπίγραμμα· δια τούτο καί έγώ αύτο άναγράψαι άπηξίωσα. 
Τυρός μέν δή ούτως έάλω έπί άρχοντας Ανίκητου Αθήνησι μηνός 

‘ Εκατομβαιώνος.
25. Ετι δέ έν τή πολιορκία τής Τυρου ξυνεχομένου Αλεξάνδρου 

άφίκοντο παρα Ααρείου πρέσβεις ώς αύτόν, άπαγγέλλοντες μόρια 
μέν τάλαντα υπέρ τής μητρος τε καί τής γυναικός καί τών παίδων 
δούναι έθέλειν Αλέξανδρο) Ααρεϊον τήν δέ χώραν πάσαν τήν έντός 
Εύφράτου ποταμού έ'στε έπί -θάλασσαν τήν Ελληνικήν Αλεξάνδρου 
είναι· γήμαντα δέ τήν Ααρείου παϊδα Αλέξανδρον φίλον τε είναι Αα- 

2 ρείω καί ξύμμαγον. καί τούτων έν τώ ξυλλόγω τών εταίρων άπαγ-

C. 24, §. 1, 4. εΖωθούντις. Και οί male distingui vidit Ellend
tius. 5. ούδέ cum Vulc. Gr. omnes, οί δέ Bas. 5. τούτον κλέϊθρόν 
γε Gr. omnes, κλεϊθρον τουτόν γε Bas. || 5, 2. 'Αζέμάκος pro Άζέϊμώος 
ΑΒΒ. 3. Τίρακλέονς. Ηρακλέος hic et §. 6, 5 libri. 4. τινα νόμο* Vulc. τινα 
νόμιμον cum Bas, Gr. omnes, τι νόμιμον Gronovius. || 6,9. Ανίκητου. Νι- 
κήτου Meursius de archontt. 4, 13.

C. 25. §. 1, 2. ώς αυτόν V et Gr. omnes, προς αύτόν Vulc. 
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γελθέντων Παρμενίωνα μεν λέγουσιν Αλεξάνδρω ειπεϊν οτι αύτος άν 
Αλέξανδρος ών έπί τούτοις ήγάπησε καταλυσας τον πόλεμον μη- 
κέτι πρόσω κινδυνεύειν Αλέξανδρον δέ Παρμενίωνι άποκρίνασθαι 
ότι και αυτός άν, εϊπερ Παρμενίων ήν, ούτως έπραξεν, έπεί δέ 
Αλέξανδρός εστιν, άποκρινεϊσθαι Ααρείω άπερ δή και άπεκρίνατο. έφη 3 
γάρ ούτε χρημάτων δεϊσθαι παρά Ααρείου ούτε τής χώρας λαβεϊν 
αντί πάσης τδ μέρος· είναι γάρ'τά τε χρήματα και τήν χώραν αυ
τού πάσαν γήμαί τε άν έθέλη τήν Ααρείου παΐδα, γήμαι άν και 
ου διδόντος Ααρείου · έκέλευέ τε αύτδν ήκειν, ει τι εΰρέσθαι έθέλοι 
φιλάνθρωπον παρ’ αύτού. ταύτα ώς ήκουσε Ααρεϊος, τάς μέν ξυμ- 
βάσεις απέγνω τάς πρδς Αλέξανδρον, έν παρασκευή δέ τού πολέμου 
αύθις ήν.

Αλέξανδρος δέ έπ Αίγυπτου έγνω ποιεϊσθαι τον στόλον, και 4 
ήν αύτω τά μέν άλλα τής Παλαιστίνης καλούμενης Συρίας προσκε- 
χωρηκότα ήδη· εύνουχος δέ τις, ω ονομα ην Βάτις, κρατών τής Γα- 
ζαίων πόλεως, ού προσεΐχεν Αλεξάνδρω, αλλά Αραβας τε μισθωτούς 
έπαγομενος καί σίτον έκ πολλού παρεσκευακώς διαρκή ές χρόνων 
πολιορκίαν καί τώ χωρίω πιστεύων, μήποτε άν βία. άλώναι, έγνω μή 
δέχεσθαι τή πόλει Αλέξανδρον.

Απέχει δέ ή Γάζα τής μέν θαλάσσης είκοσι μάλιστα σταδίους,26. 
καί εστι ψαμμώδης καί βαθεΐα ές αύτήν ή άνοδος καί ή θάλασσα 
ή κατα τήν πόλιν τεναγώδης πάσα, με/άλη δέ πόλις ή Γάζα ήν 
καί έπί χώματος υψηλού ωκιστο καί τείχος περιεβέβλητο αυτή οχυ
ρόν. έσχατη δέ ωκεΐτο ώς έπ Αίγυπτον έκ Φοινίκης ιόντι έπί 
τή αρχή τής έρημου.

Αλέξανδρος δέ ώς άφίκετο πρδς την πόλιν, τή μέν πρώτη κα- 2 
τεστρατοπέδευσεν ή μάλιστα έπίμαχον αύτώ έφαίνετο τδ τείχος, καί 
μηχανάς συμπηγνΰναι έκέλευσεν. οι δέ μηχανοποιοί /νώμην άπεδεί- 
κνυντο άπορον είναι βία. έλεΐν τδ τείχος διά ύψος τού χώματος, άλλό 3 
Αλεξάνδρω έδόκει αίρετέον είναι όσω άπορώτερον έκπληξειν γάρ 
τους πολεμίους το έργον τω παραλόγω έπί μέγα, καί τδ μή έλεΐν 
αισχρόν είναι οι λε/όμενον ές τε τους"Ελληνας καί ές Ααρεϊον. έδό- 
κει δη χώμα [εν κύκλω τής πόλεως] χωννΰναι, ώς έξ ίσου άπδ τού χω- 
σθέντος έπαγεσθαι τάς μηχανάς τοϊς τείχεσι. καί έχώννυτο κατά τδ 
νότων μαλιστα τής πόλεις; τείχος, 'ίνα έπιμαχώτερα έφαίνετο. ώς 4 
δέ έδόκει έξήρθαι συμμέτρως τδ χώμα, μηχανάς έπιστήσαντες οί 
Μακεδόνες έπήγον ώς έπί τδ τείχος τών Γαζαίων. καί έν τοΰτω 
θυοντι Αλεξάνδρω καί έστεφανωμένω τε καί κατάρχεσθαι μέλλοντι 
του πρώτου ίερείου κατά νόμον τών τις σαρκοφάγων όρνίάων ύπερ- 
πετομενος υπέρ τού βωμού λίθον εμβάλλει εις τήν κεφαλήν δντιια 
τοϊν ποδοΐν έφερε, καί Αλέξανδρος ήρετο Αρίστανδρον τον μαντιν 

2. αυτός άν Gr. omnes, άν post τούτοις posuit Vulc. 5. ούτως Gr. omnes. 
όντως άν Vulc. 6. άποκρινεϊσθαι scripsi pro άποκρίνασθαι. αποκρίνεσθαι 
hic et ν 4 Bas. || 3,3 et 6. αυτόν, libri αυτού. 4. έθέλη Vu\c.έθέλοι ABB et Bas.

C. 26. §. 1, 5. Αίγυπτον, libri Αίγυττου. || 3, 2. έδόκει αίρετέον. αίρε
τέον έδόκει V. 2. είναι additum e V et Gr. omnibus. 5. εν κύκλω τής 
πόλεως sepsit Sehmiederus.
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δ τι νοοΐ δ οιωνός, δ δέ αποκρίνεται ότι, ώ βασιλεύ, την μεν πο
λιν αίρήσεις, αύτω δέ σοι φυλακτέα έστιν έπί τήδε τή ήμερα.

27 . Ταύτα άκούσας Αλέξανδρος τέως μέν πρδς ταϊς μηχαναΐς έξω 
βέλους αυτόν είχεν ώς δέ έκδρομή τε έκ τής πόλεως καρτερά έγέ- 
νετο καί πυρ τε έπέφερον ταΐς μηχαναΐς οί Αραβες καί τους Μακε
δόνας άμυνομένους κάτω&εν αυτοί εξ υπερδεξίου του χωρίου έβαλ
λαν τε καί ώ&ουν κατα του ποιητού χώματος, ένταύ&α ή έκών 
άπει&εΐ Αλέξανδρος τω μάντει ή έκπλαγείς έν τω έργω ουκ έμνημό- 
νευσε τής μαντείας, άλλ' άναλαβών τους υπασπιστας παρεβοή&ει ϊνα

2 μάλιστα έπιέζοντο οί Μακεδόνες. καί τούτους μέν έσχε του μή ούκ 
αίσχρα φυγή ώσ&ήναι κατά του χώματος· αύτδς δέ βάλλεται κατα- 
πέλτη διά τής ασπίδας διαμπάξ καί του &ώρακος ές τδν ωμόν, ώς 
δέ έγνω τά άμφί τδ τραύμα άλη&εύσαντα Αρίστανδρον, έχάρη, οτι 
καί τήν πόλιν δή αίρήσειν 'έδόκει Αριστάνδρου ένεκα.

3 Καί αύτδς μέν τδ τραύμα έ&εραπεύετο χαλεπώς· άφικνοΰνται 
δ" αύτω μετάπεμπτοι άπυ &αλάσσης αί μηχαναί αίς Τυρόν είλε· καί 
χώμα χωννύναι έν κύκλω πάντο&εν τής πόλεως έκέλευσεν, εύρος μέν

4 ές δυο σταδίους, ύφος δέ ές πο'δας πεντήκοντα καί διακοσίους. ώς 
δέ α'ί τε μηχαναί αύτω έποιη&ησαν καί έπαχ&εΐσαι κατά τδ χώμα 
κατέσεισαν τού τείχους έπί πολύ, υπονόμων τε άλλη καί άλλη όρυσ- 
σομένων καί τού χού άφανως έκφερομένου τδ τείχος πολλαχβή ήρεί- 
πετο ύφιζάνον κατά τδ κενούμενον, τοΐς τε βέλεσιν έπί πολύ κατεί
χαν οΐ Μακεδόνες, άναστέλλοντες τους προμαχομένους έκ τών πύρ
γων, ές μέν τρεις προσβολάς οί έκ τής πόλεως άπο&νησκόντων τε 

5 αύτοΐς πολλών καί τιτρωσκομένων όμως άντεΐχον τή τέταρτη δέ 
τών Μακεδόνων τήν φάλαγγα πάντο&εν προσαγαγών Αλέξανδρος 
τή μέν ύπορυσσόμενον τδ τείχος καταβάλλει, τή δέ παιόμενον ταϊς 
μηχαναΐς κατασείει έπί πολύ, ώς μή χαλεπήν ταΐς κλίμαξι τήν προσ- 

6 βολήν κατά τά έρηριμμένα ένδούναι. αί τε ούν κλίμακες προσήγοντο 
τώ τείχει καί έ'ρις πολλή ήν τών Μακεδόνων όσοι τι αρετής μετε- 
ποιούντο δστις πρώτος αίρήσει τδ τείχος · καί αίρει πρώτος Νεο
πτόλεμος τών εταίρων τού Αιακιδών γένους· έπί δέ αύτω άλλαι καί 

7 άλλαι τάξεις όμού τοΐς ήγεμόσιν ανέβαιναν, ώς δέ άπαξ παρήλ&όν 
τινες εντός τού τείχους τών Μακεδόνων, κατασχίσαντες άλλας καί 
άλλας πύλας, όσαις έκαστοι έπετΰγχανον, δέχονται είσω τήν στρα
τιάν πάσαν, οί δέ Γαξαίοι καί τής πόλεως σηισιν ήδη έχομένης 
ξυνεστηκοτες όμως έμάχοντο · καί άπέ&ανον πάντες αύτού μαχόμε- 
νοι ώς έκαστοι έτάχ&ησαν παΐδας δέ καί γυναίκας έξηνδραπόδι- 
σεν αύτών Αλέξανδρος, τήν πόλιν δέ ξυνοικίσας έκ τών περίοικων 
έχρήτο όσα φρουρίω ές τδν πόλεμον.

8. νοοΐ pro νοεϊ Gr. cc.
C. 27. § 4,2. αύτώ a Vulc. omissum habent Gr. omnes. 4. χού V et 

Gr. omnes, χοός Vulc. 4. ήρείπετο Vulc. et Gron. ερρίπτετο Bas.



ΑΡΡΙΑΝΟΤ
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΑΛΕΣΑΝΑΡΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Αλέξανδρος δέ επ Αιγΰπτομ, 'ίναπερ τδ πρώτον ώρμήθη, έστέλλετο, 1. 
καί έβδομη ημέρα άπδ τής Γάζης έλαόνων ήκεν ές Πηλούσιον τής 
Αίγυπτου. ό δέ ναυτικός στρατός παρέπλει αυτω έκ Φοινίκης ώς 
έπ Αίγυπτον και καταλαμβάνει τάς ναυς έν Πηλουσίω δρμούσας. 
Μαζάκης δέ ό Πέρσης, δς ην σατράπης Αίγυπτου έκ Ααρείου κα- ζ 
■θεστηκώς, τήν τε έν Ίσσώ μάχην δπως συνέβη πεπυσμένος καί Αα- 
ρεϊον δτι αισχρά φυγή έφυγε, καί Φοινίκην τε καί Συρίαν καί τής 
Αραβίας τά πολλά ύπδ Αλεξάνδρου έχόμενα, αυτω τε ούκ ουσης 
δυνάμεως Περσικής, έδέχετο ταϊς πόλεσι ηιλίως καί τή χωρά "Αλέ
ξανδρον. δ δέ εις μέν Πηλοΰσιον φυλακήν εισήγαγε, τους δέ έπί 3 
τών νεών άναπλεΐν κατά τδν ποταμον κελευσας εστε έπί Μέμμ,ιν πυ- 
λιν αύτδς έφ’ Ηλιουπόλεως ήει, έν δεξιά εχων τον ποταμον τδν Νεί
λον, καί δσα καθ? δδδν χωρία ένδιδόντων τών ένοικοΰντων κατα- 
σχών διά τής ερήμου άφίκετο ές Ηλιουπολιν. έκεϊθεν δέ διαβάς 4 
τδν πόρον ήκεν ές Μέμφιν καί θύει έκεϊ τοϊς τε άλλοις -θεοΐς καί 
τω Απίδι καί αγώνα έποίησε γυμνικόν τε καί μουσικόν ήκον δέ 
αυτω οι άμφί ταύτα τεχνϊται έκ τής "Ελλάδος οί δοκιμώτατοι. έκ 
δέ Μέμφιος κατέπλει κατά τον ποταμόν ώς έπί -θάλασσαν τους τε 
ύπασπιστάς [έπί. τών νίωκ] λαβών καί τους τοξότας καί τους Αγριά- 
νας καί τών ιππέων τήν βασιλικήν ίλην τήν τών εταίρων, έλθών s 
δέ ές Κάνωβον καί κατά τήν λίμνην τήν Μαρίαν περιπλευσας άπο- 
βαίνει οπού νυν Αλεξάνδρεια πόλις ωκισται, Αλεξάνδρου έπώνυμος. 
καί έ'δοξεν αύτώ δ χώρος κάλλιστος κτίσαι έν αύτώ πόλιν καί γενέ
σθαι άν εύδαίμονα τήν πόλιν. πόθος ούν λαμβάνει αύτον τού έρ
γου, καί αύτδς τά σημεία τή πολει ε&ηκεν, ίνα τε αγοράν έν αύτή 
δείμασθαι έ'δει καί ιερά δσα καί -θεών ων τινών, τών μέν Ελληνι
κών, "Ίσιδος δέ Αιγύπτιας, καί τό τείχος ή περιβεβλήσ&αι. καί έπί 
τούτοις έθώετο, καί τά ιερά καλά έφαίνετο.

Αέγεται δέ τις καί τοιόσδε λόγος, ούκ άπιστος εμοιγε" έθέλειν 2.

C. 1. §. 1, 1. λπ Αίγυπτον έπ Αίγυπτον Bas. || 2, 2. Ααρϊίον Gr. 
omnes ac vett. edd. Ααρέίος Vulc. || 3, 3 τσ* ante Νείλον additum e 
Bas. || 4, 6. έπί τών νεών ut ex §. 3. ortum sepsit Schmiederus. 
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μέν Αλέξανδρον καταλιπεΐν αυτόν τα σημεία του τειχισμου τοϊς τέ- 
κτοσιν, ουκ είναι δέ ότω την γην έπιγράιμουσι' τών δη τεκτόνων 
τινα έπιφρασϋέντα, όσα έν τεόχεσιν άλφιτα οί στρατιώται έκόμιξον 
ξυναγαγόντα έπιβαλλειν τη γη 'ίναπερ ό βασιλεύς ύφηγεϊτο, καί τον 
κύκλον ουτω περιγραφήναι τού περιτειχισμού δντινα τή πόλει έποίει.

2 τούτο δέ έπιλεξαμένους τούς μάντεις καί μάλιστα δη Αρίστανδρον 
τον Τελμισσέα, ός δη πολλά μέν καί άλλα άλη&εύσαι έλέγετο 'Αλε
ξάνδρω, φάναι εύδαίμονα εσεσϋαι την πόλιν τά τε άλλα καί τών 
έκ γης καρπών είνεκα.

3 Έν τοΰτω δη καί Ήγέλοχος κατέπλευσεν εις Αίγυπτον, και 
απαγγέλλει Αλεξάνδρω Τενεδίους τε άποστάντας ΊΊερσών σφίσι προσ- 
·&έσχ)αι (καί γάρ καί άκοντας Πέρσαις προσγωρήσαί) καί Χίων ότι 
δη ό δήμος έπηγάγετο σφας βία τών κατεγόντων την πόλιν, ούς

4 Λύτοφραδάτης τε καί Φαρνάβαζος έγκατέστησαν άλώναι δέ αυτό
θι καί Φαρνιίβαζον έγκαταληφΟέντα καί Άριστόνικον ΜηΟυμναΐον 
τον τύραννον έσπλεύσαντα ές τόν λιμένα της Χίου ξύν ημιολίαις λη- 
στρικαϊς πέντε, υπό σφών έχόμενον τόν λιμένα ού γνόντα, άλλ' έξα- 
πατη&έντα γάρ προς τών τα κλεϊ&ρα έχόντων τού λιμένος, ότι τό

5 Φαρναβάζου άρα ναυτικόν όρμεϊ έν αύτώ· καί τους μέν ληστας 
πάντας αυτού κατακοπηναι προς σφών, Άριστόνικον δέ' ηγε παρ' 
Αλέξανδρον καί 'Απολλωνίδην τόν Χίον καί Φισινυν καί Μεγαρέα 
καί τους άλλους όσοι της τε αποστάσεως της Χίων ξυνεπελάβοντο

6 καί έν τω τότε τά πράγματα της νήσου βία. είχον καί Μιτυλήνην 
δέ Χάρητα έχοντα ότι άφείλετο καί τάς άλλας τάς έν Λέσβω πό
λεις καί αύτάς ομολογία προσηγάγετο, Άμφοτερον δέ ξύν εξήκοντα 
ναυσίν έπί Κώ έπεμίβεν' έπικαλεϊσ&αι γαρ σφάς τούς Κώους' και 
αυτός καταπλεύσας ότι εύρε την Κώ πρδς Αμφοτερού ηδη έχομέ-

7 νην. καί τούς μέν άλλους όσοι αιχμάλωτοι ήγεν Ήγέλοχος, Φαρ- 
νάβαζος δέ άπέδρα έν Κώ λα&ων τούς φύλακας. Αλέξανδρος δέ 
τους τυράννους μέν τούς έκ τών πόλεων ές τάς πόλεις πέμπει, χρή- 
σασθαι όπως έ&έλοιεν τούς δέ άμφ>' Απολλωνίδην τούς Χίους ές 
Έλεφαντίνην πόλιν Λίγυπτίαν ξύν φυλακή άκριβεΐ επεμιρεν.

3. Έπί τούτοις δέ πό&ος λαμβάνει αυτόν έλϋεϊν παρ' 'Αμμωνα 
ές Λιβύην, τό μέν τι τώ &εώ γρησόμενον, ότι άτρεκές έλέγετο είναι 
τό μαντείαν τού 'Άμμωνος καί χρησασ&αι αύτω Περσέα καί Ήρα- 
κλέα, τόν μέν έπί τήν Γοργόνα ότε προς ΤΙολυδέκτου έστέλλετο, 
τόν δέ ότε παρ' 'Ανταίον ήει εις Λιβύην καί παρά Βούσιριν εις Λΐ-

2 γυπτον. 'Αλεξάνδρω δέ φιλοτιμία ήν πρδς Περσέα καί Ήρακλέα, 
άπο γένους τε όντι τού άμφοϊν καί τι καί αυτός τής γενέσεως τής 
εαυτού ές 'Άμμωνα άνέφερε, καί)άπερ οί μύϋοι τήν Ήρακλέους τε 
καί Περσέως ές Αία. καί ούν παρ' 'Άμμωνα ταύτη τη γνώμη έστέλ
λετο, ώς καί τά αυτού άτρεκέστερον εισόμενος ή φήσων γε έγνωκέναι.

C. 2. §. 1, 6. εποίει. fortasse επενόει. f| 2, 2. Αλεξάνδρω cum Bas. 
antecedentibus adjunxi. || 3, 3.καί. γάρ καί pro καί γάρ Α. || 4, 2. έγκατα- 
ληφ&έετα. libri εγκαταλειφ&έντα. || 7, 2. εν Κω pro ές Κω Bas. 4. τονς 
Χίονς Gr. omnes, τόν Χίον Vulc.

C. 3. §. 1, 5. ore παρ pro ότι παρ Gron. [| 2, 2. γένους τε. γέ
νους δή Scbneiderus. 2. άμφοϊν. Καί distinguebatur. 3. τήν. libri r^f.
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Μέχρι μέν δη Παραιτονίου παρά ϋάλασσαν ήει δι ερήμου, ού j 
μέντοι δι άνύδρου τής χώρας, σταδίους ές χιλίους καί έξακοσίους, 
ως λέγει Αριστόβουλος. έντεύ^εν δέ ές τήν μεσόγαιαν έτράπετο, ίνα 
τό μαντεϊον ήν του Άμμωνος. εστι δέ έρημη τε ή οδός καί ψάμ
μος ή πολλή αυτής καί άνυδρος. ύδωρ δέ ίξ ούρανού Αλεξάνδρω 4 
πολύ έγένετο, καί τούτο ές τό ϋεϊον άνηνέχϋη. άνηνέχ^η δέ ές τό 
ϋεΐον καί τάδε · άνεμος νότος έπάν πνεύση έν έκείνω τω χωρω, τής 
ψάμμου έπιφορεϊ κατά τής οδού έπί μέγα, καί αφανίζεται τής οδού 
τά σημεία ούδέ έστιν είδέναι ίνα χρή πορεύεσϋαι κα&άπερ έν πελα- 
γει τη ψάμμω, ότι [σ^ίϊα] ούκ εστι κατά τήν όδον ούτε που όρος 
ούτε δένδρον ούτε γήλοφοι βέβαιοι άνεστηκότες, οίς τισίν οί όδϊται 
τεκμαίροιντο άν τήν πορείαν, κα&άπερ οί ναυται τοΐς άστροις · άλλ" 
έπλανάτο γάρ ή στρατιά Αλεξάνδρω καί οί ηγεμόνες τής όδου άμ- 
qίβoλoι ήσαν. Πτολεμαίος μέν δή ό Πάγου λέγει δράκοντας δυο s 
ϊέναι προ τού στρατεύματος φωνήν ίέντας, καί τοΰτοις Αλέξανδρον 
κελεύσαι έπεσ&αι τούς ηγεμόνας πιστεύσαντας τώ ϋείω· τους δέ 
ήγήσασάαι τήν όδον τήν τε ές το μαντείαν καί όπίσω αύ&ις· Αρι- 6 
στόβουλος δέ, καί ό πλείων λόγος ταυτη κατέχει, κόρακας δυο προ- 
πετωμένους προ τής στρατιάς, τούτους γενέσίίαι Αλεξάνδρω τούς 
ηγεμόνας, καί ότι μέν -Οεϊόν τι ξυνεπέλαβεν αύτω έχω ίσχυρίσα- 
σάαι, ότι καί τό εικός ταύτη εχεί’ τό δέ άτρεκές τού λόγου άφεί- 
λοντο οί άλλη καί άλλη υπέρ αύτού έξηγησάμενοι.

'0 δέ χώρος ίναπερ του Αμμωνος τό ιερόν εστι τα μέν κύκλω 4. 
παντα έρημα καί ψάμμον το παν έχει καί άνυδρίαν. αύτος δέ έν 
μέσω ολίγος ών (όσον γάρ πλεϊστον αυτού ές πλάτος διέχει ές τεσ
σαράκοντα μάλιστα σταδίους έρχεται) καταπλεώς έστιν ημέρων δέν
δρων, έλαιών καί φοινίκων, καί έ'νδροσος μονος τών πέριξ. καί 2 
πηγή έξ αύτού άνίσχει ούδέν τι έοικυϊα ταϊς πηγαΐς οσαι άλλαι έκ 
γής άνίσχουσιν. έν μέν γάρ μεσημβρία ψυχρόν τό ύδωρ γευσαμένω 
τε καί ετι μάλλον άψαμένω οίον ψυχρότατον έγκλίναντος δέ τού 
ήλιου ές εσπέραν άλερμότερον, καί άπό τής εσπέρας ετι ϋερμότερον 
είστε έπί μέσας νύκτας, μέσων δέ νυκτών εαυτού Όερμότατον ■ άπό 
δέ μέσων νυκτών ψύχεται έν τάξει, καί έω&εν ψυχρόν ήδη έστί, 
ψυχρότατον δέ μεσημβρίας· καί τούτο δή αμείβει έν τάξει έπί έκαστη 
ημέρα, γίγνονται δέ καί άλες αύτοματοι έν τώ χωρίω τούτω όρυ- 3 
κτοί· καί τούτων έστιν ούς ές Αίγυπτον φέρουσι τών ιερέων τινές 
τού "Άμμωνος. έπειδή γάρ έπ" Αίγυπτου στέλλονται ές κοιτίδας 
πλεκτός έκ φοίνικας έσβαλάντες δώρον τώ βασιλεΐ άποφέρουσιν ή ει 
τω άλλω. εστι δέ μάκρος τε ό χόνδρος καί ήδη τινές αύτών καί 4 

4, 6. σημιϊα ante ουκ ιστιν ex σημεία ουδέ έστιν repetitum deleo. 9. αμ
φίβολοι ήσαν cum Vulc. Gr. omnes, ά μφιβόλου ούσης Bas || 6, 2. προ 
Gr. omnes, non habet Vulc., 6. υπέρ αυτοΰ pro αυτό Gr. cc.

C. 4. §. 1, 2 ψάμμον pro ψάμμος ABV. 2. άνυδρίαν. libri άνυδρος. 
2. άνυδρος. αυτός δέ. άνυδρον αυτήν, ό δέ Schmiederus. 4. δέ post τεσ
σαράκοντα addit Vulc omissum cum Gr. cc. f[ 2, 6. τάς ante νύκτας de
levi. 8. τοΰτο δή pro τούτοι B. οίίιω Gronovius. 8. αμείβει, άμοίβοι ΒΒ. 
8. εν τάξει additum e V et Gr. cc. 8. τή post εκάοτη delevi. || 4, 1. καί 
ante ήδη additum ex A. 1. ήδη τινες. τινές δέ BV.
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ύπερ τρεις δακτύλους, καί καθαρός ώσπερ κρύσταλλος · καί τούτω 
έπί ταϊς θυσίαις χρώνται, ώς καθαρωτέρω τών άπο θαλασσής 
αλών, Αιγύπτιοί τε καί όσοι άλλοι του θείου ούκ αμελώς έ'χουσιν. 

5 ενταύθα Αλέξανδρος τόν τε χώρον έθαύμασε καί τω θεω έχρήσατο ■ 
καί άκούσας όσα αυτω προς θυμού ην, ώς έ'λεγεν, άνέζευξεν έπ Αί
γυπτου, ώς μέν Αριστόβουλος λέγει, την αυτήν όπίσω οδόν, ώς δέ 
Πτολεμαίος ό Ααγου, άλλην ευθείαν ώς έπί Μέμφιν.

5. Είς Μέμφιν δέ αυτω πρεσβεΐαι τε πολλαί έκ της 'Ελλάδος 
ήκον, καί ούκ εστιν όντιτα άτυχήσαντα ών έδεΐτο άπέπεμψε, καί 
στρατιά παραγίνεται παρά μέν Αντίπατρου μισθοφόροι Ελληνες ές 
τετρακοσίους, ών ηγείτο Μενίδας ό Ήγησάνδρου, έκ Θράκης δέ ΐπ- 

2 πεϊς ές πεντακοσίους, ών ηρχεν Ασκληπιόδωρος ό Εύνίκου. ενταύθα 
θύει τώ Αίϊ τώ βασιλεϊ καί πομπεύει ξύν τή στρατιά έν τοϊς οπλοις 
καί αγώνα ποιεί γυμνικόν καί μουσικόν, καί τά κατά την Αίγυπτον εν
ταύθα έκόσμησε · δυο μέν νομάρχας Αιγύπτου κατέστησεν Αιγυπτίους, 
Αολόασπιν καί Πέτισιν, καί τούτοις διένειμε την χώραν την Αίγυ- 
πτίαν IIετίσιος δέ άπειπαμένου την αρχήν Αολοασπις έκδέχεται πάσαν.

3 Φρουράρχους δέ τών εταίρων έν Μέμφει μέν Πανταλέοντα κατέ
στησε τόν Πυδναΐον, έν Πηλουσίω δέ Πολέμωνα τόν Μεγακλέους, 
ΙΙελλαϊον · τών ξένων δέ άρχειν Αυκίδαν Αίτωλόν, γραμματέα δέ 
έπί τών ξένων Εύγνωστον τόν Εενοφάντου τών εταίρων επισκόπους 

4 δέ αύτοόν Αισχύλον τε καί Έφιππον τόν Χαλκιδέως. Αιβύης δέ της 
προσχώρου άρχειν δίδωσιν Απολλωνίαν Χαρίνου, Αραβίας δέ τής 
πρός Ηρώων πόλει Κλεομένην τόν έκ Ναυκράτιος’ καί τούτω πα- 
ρηγγέλλετο τους μέν νομάρχας έάν άρχειν τών νομών τών κατά σφας 
καθαπερ έκ παλαιού καθειστήκει, αύτόν δέ έκλέγειν παρ οτυτών τους 

5 φόρους· οι δέ άποφέρειν αύτώ έτάχθησαν. στρατηγούς δέ τη στρα
τιά κατέστησεν ήντινα έν Αίγύπτω ύπελείπετο Πευκέσταν τε τόν 
Μακαρτάτου καί Εάλακρον τόν Αμύντου, ναύαρχον δέ έπί τών 
νεών Πολέμωνα τόν Θηραμένους· σωματοφύλακα δέ αντί Αρρύβα 
τυν Αεοννάτον τόν Αντέου έταξεν Αρρύβας γάρ νόσο) άπέθανεν.

6 άπέθανε δέ καί Αντίοχος ό αρχών τών τοξοτών, καί αντί τούτου 
άρχειν έπέστησε τοϊς τοξόταις ’Ομβρίωνα Κρήτα. έπί δέ τούς ξυμ- 
μάχους τούς πεζούς, ών Βάλακρος ηγείτο, έπεί Βάλακρος έν Αίγύπτω 

7 ύπελείπετο, Κάλανον κατέστησεν ηγεμόνα, κατανεϊμαι δέ λέγεται ές 
πολλούς τήν αρχήν τής Αιγύπτου, τήν τε φύσιν τής χώρας θαυμά- 
σας καί τήν οχυρότητα, ότι ούκ ασφαλές οι έφαίνετο ένί έπιτρέφαι 
άρχειν Αιγύπτου πάσης. καί Ρωμαίοι μοι δοκούσι παρ’ Αλεξαν-

C. 5. §. 2, 1. δε post ε>ταν#« deletum cum Gr. cc. 6. Πηίσιος pro 
Πετισίου Gr. cc. 6. Αολοασπις. Αολίασπιν N et Gr. quidam; „interdum 
et ΧολόασπινΑ Αολόαπιν Gronovius. || 3, 5. Χαλκιδέως pro Χαλκηδόνα A 
aliique Gr. alii Χαλκιδαίως. || 4,3. πόλιι pro πόλεως V et Gr. omnes. 3. εκ Xav- 
κράτιος A. ‘Εκναυκράτιον vel cum V είςναυκράτιον alii Gr. || 5, 2. iv 
Αίγύπτω pro έπ Αίγύπτω A. en Αιγύπτου BB. 3. Μακαρτάτου pro Μαρ- 
κατάτου BB. Μαχάρτου B. 4. Αρρύβα pro Εαλάκρον Schmiederus. 5. Αρ
ρύβας pro Αννούβας A. Ανοίβας V et ceteri G. 5. 'Αντέου pro 'Ονάσου 
scripsi ex 6, 28, 4. || 6, 1. αντί τούτου pro άντ αύτοΰ A. άν τοϋ B. omit
tit B. 2. τοϊς τοξόταις. τους τοξότας Α. 4. Κά^αιον. Κάρανον vel Κόλαν 
Gronovius. || 7, 3. οί pro αυτω V et Gr. omnes.
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δρου μαϋόντες έν φυλακή έ'χειν Αίγυπτον και μηδένα τών άπυ βου
λής έπί τώδε έκπέμπειν ύπαρχον Αίγυπτου, άλλα των εις τούς ιπ
πέας σφίσι ξυντελοΰντων.

Αλέξανδρος δέ άμα τω ήρι ύποφαίνοντι έκ Μέμφιος ηει έπί 6. 
Φοινίκης· καί έγεφυρώϋη αύτω δ τε κατά Μέμφιν πόρος τού Νεί
λου καί αί διώρυγες αύτού πασαι. ώς δέ αφίκετο ές Τυρόν, κα
ταλαμβάνει ένταυϋα ηκον αύτω ηδη καί το ναυτικόν, έν Τυρω δε 
αύ&ις ϋΰει τω Ήρακλεΐ καί αγώνα ποιεί γυμνικόν τε καί μουσικόν, 
ένταυϋα άφικνεΐται παρ αυτόν έξ Αϋηνών η Πάραλος πρέσβεις 2 
άγουσα Αιόφαντον καί Αχιλλέα· ξυνεπρέοβευον δέ αύτοΐς καί οί 
Πάραλοι ξύμπαντες. καί ούτοι τών τε άλλων ετυχον ών ένεκα έστά- 
λησαν καί τούς αιχμαλώτους άφηκεν Αϋηναίοις δσοι έπί Γρανικω 
Α&ηναίων έάλωσαν. τά δ1 έν Πελοποννησω οτι αύτώ νενεωτερί- 3 
σϋαι άπήγγελτο, Αμφοτερδν πέμπει βοηϋεΐν Πελοποννησίων οσοι ές 
τε τον Περσικόν πόλεμον βέβαιοι ήσαν καί Αακεδαιμονίων ού κα- 
τήκουον. Φοίνιξι δέ καί Κυπρίοις προσετάχϋη εκατόν ναύς άλλας 
πρδς αίς έ'χοντα Αμφοτερδν έπεμπε στέλλειν έπί Πελοπόννησου.

Αύτδς δέ ηδη άνω ώρμάτο ώς έπί Θάτμακόν τε καί τδν Εύ-$ 
φράτην ποταμόν, έν Φοινίκη μέν έπί τών φορών τη ξυλλογη κα- 
ταστήσας Κοίρανον βερροιαΐον, Φιλόξενον δέ της Ασίας τά έπί 
τάδε τού Ταύρου έκλέγειν. τών ξυν αύτω δέ χρημάτων την φυλα
κήν αντί τούτων έπέτρεψεν Αρπάλω τώ Μαχάτα άρτι έκ της φυ
γής ηκοντι. Αρπαλος γάρ τά μέν πρώτα έφυγε, Φιλίππου έτι βα- s 
σιλεύοντος, οτι πιστός ήν, καί Πτολεμαίος ό Αάγου έπί τώ αύτώ 
έφυγε καί Νέαρχος ό Ανδροτίμου καί "Ερίγυιος ό Ααρίχου καί Λαομέ- 
δων ό τούτου αδελφός, ότι ύποπτα ην Αλεξάνδρω ές Φίλιππον, επειδή 
Εύρυδίκην γυναίκα ηγάγετο Φίλιππος, "Ολυμπιάδα δέ την Αλεξάνδρου 
μητέρα ήτίμασε. τελευτησαντος δέ Φιλίππου κατελϋόντας άπδ της 6 
φυγής οσοι δι αύτόν έφευγαν Πτολεμαίον μέν σωματοφύλακα κα- 
τέστησεν, Άρπαλον δέ έπί τών χρημάτων, ότι αύτώ τό σώμα ές τά 
πολέμια άχρεΐον ην, "Ερίγυιον δέ ίππάρχην τών ξυμμάχων, Ααομέ- 
δοντα δέ τον τούτου αδελφόν, ότι δίγλωσσος ην ές τά βαρβαρικά 
γράμματα, έπί τοΐς αίχμαλώτοις βαρβάρους, Νέαρχον δέ σατραπεύ- 
ειν Λυκίας καί της έχομένης Αυκίας χώρας έςτε έπί τδν Ταύρον 
τό όρος, ολίγον δέ πρόσϋεν της μάχης της έν Τσσω γενομένης άνα- 7 
πεισϋείς πρδς Ταυρίσκου, άνδρος κακού, Αρπαλος φεύγει ξύν Ταυ- 
ρίσκω. και ό μέν Ταυρίσκος παρ" Αλέξανδρον τον "Ηπειρώτην ές 
ΤταΊάαν σταλείς έκεΐ έτελεΰτησεν Αρπάλω δέ έν τή Μεγαρίδι φυγή 
ήν. άλώ Αλέξανδρος πείϋει αύτον κατελϋεΐν, πίστεις δούς ούδέν οί 
μεϊον έσεσϋαι έπί τή φυγή· ούδέ έγένετο έπανελϋόντι, άλλ" έπί τών 
χρημάτων αύϋις έτάχϋη 'Αρπαλος. ές Αυδίαν δέ σατράπην Μέναν- θ 
δρον έκπέμπει τών εταίρων έπί δέ τοΐς ξένοις, ών ηγείτο Μέναν
δρος, Κλέαρχος αύτω έτάχϋη. αντί δέ Αρίμμα σατράπην Συρίας

C. 6. §. 2, 2. Αιόφαντον. Αιοφάντην Λ. || 3, 2. άπήγγελτο. άπηγγέλ- 
λοντο Α. 2. βοη&εϊν. βοηϋόν BV. 5. Πελοπόννησον pro Πελοπόννησο) V 
et Gr. cc. ad 1. c. 11. || 5, 3. Έρίγυιος pro 'Εριγνίος semper Ellend- 
tius 4. ες pro πράς A. || 7, 5. ol pro αντω A aliique Gr. alii ού ad 
c. 5. || 8, 3. ’Αρίμμα. Κερδΐμμα Schmiederus.
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Ασκληπιόδωρον τδν Εύνίκου άπέδειξεν, οτι Αρίμμας βλακευσαι εδο- 
κει αυτω έν τή παρασκευή ηντινα έτάχθη παρασκευάσαι τή στρα
τιά κατά την όδον την άνω.

7 . Καί άφίκετο ές &άψακον Αλέξανδρος μηνδς ‘Εκατομβαιώνος 
ίπΐ άρχοντας Αθήνησιν Αριστοφάνους· καί καταλαμβάνει δυοΐν γε- 
φυραιν έζευγμένον τδν πο'ρον. καί γάρ Μαζαϊος, ότω ή φυλακή 
του ποταμού έκ Ααρείου έπετέτραπτο, ιππέας μέν έχων περί τρισχι- 
λίους καί τούτων ‘Ελληνας μισθοφόρους δισχιλίους τέως μέν αύ- 

2 τοΰ επί τω ποταμω έφΰλασσε, καί έπί τωδε ού ξυνεχής ή γέφυρα 
ην έζευγμένη εστε έπί την άντιπέραν όχθην τοΐς Μακεδόσι, δειμαί- 
νουσι μη έπίθοιντο οί αμφί Μαζαϊον τή γέφυρα ίνα έπαΰετο’ Μα
ζαϊος δέ ώς ήκουσεν ήδη προσάγοντα Αλέξανδρον, ωχετο φεύγων 
ξύν τή στρατιά πάση · καί εύθύς ώς εη υγε Μαζαϊος έπεβλήθησαν 
αί γέφυραι τη όχθη τη πέραν καί έπ αύτών ξύν τη στρατιά 
Αλέξανδρος.

3 "Ενθεν δέ έχώρει άνω, εν αριστερά έ'χων τον Ευφράτην ποτα
μόν καί της Αρμενίας τά όρη, διά της Μεσοποταμίας καλουμένης 
χώρας, ούκ εύθεϊαν δέ έπί Βαβυλώνας ηγεν άπδ του Εύφράτου 
όρμηθείς, ότι την έτέραν ίόντι εύπορώτερα τά ξΰμπαντα τώ στρατώ 
ήν, καί χχλδς τοΐς ϊπποις καί τα έπιτήδεια έκ της χώρας λαμβάνειν, 

4 καί τδ καύμα ούχ ώσαύτως έπτφλέγον. άλόντες δέ τινες κατά την 
όδον τών άπο τού Ααρείου στρατεύματος κατασκοπής ένεκα άπε- 
σκεδασμένων εξήγγειλαν ότι Ααρεϊος έπί του Τίγρητος ποταμού κά- 
θηται, έγνωκώς εϊργειν Αλέξανδρον, εί διαβαίνοί' καί είναι αύτω

5 στρατιάν πολύ μείζονα ή ξύν ή έν Κιλικία έμάχετο. ταύτα Αλέ
ξανδρος ακούσας ήει σπουδή ώς έπί τον Τίγρητα. ώς δέ άφίκετο, 
ούτε αύτον Ααρεϊον καταλαμβάνει ούτε τήν φυλακήν ηντινα άπολε- 
λοίπει Ααρεϊος, άλλα διάβαίνει τον πόρον, χαλεπώς μέν δι οξύτητα 
τού ρού, ούδενος δέ εΐργοντος. ,

6 Ενταύθα άναπαΰει τύν στρατόν καί τής σελήνης τδ πολύ 
έκλιπές έγένετο· καί Αλέξανδρος έθυε τή τε σελήνη καί τώ ήλίω 
καί τή γή, οτων τδ έργον τούτο λόγος είναι κατέχει, καί έδόκει 
Αριστάνδρω πρδς Μακεδόνων καί Αλεξάνδρου είναι της σελήνης τό 
πάθημά καί έκείνου τού μηνδς έσεσθαι ή μάχη, καί έκ τών ιερών

7 νίκην σημαίνεσθαι Αλεξάνδρω. άρας δε άπδ τού Τίγρητος ήει διά 
τής Ατουρίας χώρας, έν άριστερά μέν έ'χων τά Γορδυαίων όρη, έν 
δεξιά δέ αυτόν τόν Ί'ίγρητα. τέταρτη δέ ημέρα από τής διαβά- 
σεως οι πρόδρομοι αυτω έςαγγέλλουσιν οτι ιππείς [ουτοι] πολέμιοι 
ανά το πεδίον φαίνονται, όσοι δέ, ούκ έχειν εικάσαι. ξυνταξας ουν

4. Ασκληπιοδαιρον. Ασκληπιοδωτον Α aliique Gr. Αοκληπώδοτον alii cum V. 
4. βλακευσαι Schneiderus ad Xenoph. Anab '2, 3,. 11. libri βασιλεΐσαι.

C. 7. §. 1, 3. και γαρ pro καί γάρ καί Α. 4. τρισχιλίους. τετρακωχι- 
λίους ΒΒ. χιλίους C. || 2, 2. ιατε έπί Gr. aliquot, ι’υτε ές Α. ’έοτε δέ 
έπί Vulc. 2. άντιπέραν. αντίπερας libri. || 5, 3. άπολελοίπει Ellendtius. 
απολοιπει Β. απολέλοιπε Λ. || 7, 1. Τίγρητος. ΙΊίγρητος et mox Ιΐίγρητα 
Gr. aliquot fortasse etiam §. 5. 2. Ατουρίας pro Συρίας Freinshemius 
ad Curt. 4, 9, S. 'Ασσυρίας vel cum V Απυρίας Gr. cc. 2. Γορδυαίων 
pro Σογδιανών Palmerius Exercitt. p. 238 et Holsten. ad Steph. Byz. in 
v. 4. ουτοι. εστιν οϊ Schmiederus.
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την στρατιάν προύχώρει ώς ές μάχην καί άλλοι αύ των προδρόμων 
προσελάσαντες άκριβέστερον ουτοι κατιδόντες έφασκόν δοκεΐν είναί 
σφισι τους ιππίας ού πλείους ή χιλίους.

"Αναλαβών ούν τήν τε βασιλικήν ίλην καί των εταίρων μίαν 8. 
καί των προδρόμων τούς Παίονας ήλαυνε σπουδή, τήν δέ άλλην 
στρατιάν βάδην επεσάαι έκέλευσεν. οί δέ τών ΊΊερσών ιππείς, κατί- 
δόντες τούς άμφ" Αλέξανδρον όξέως έπάγοντας, εφευγον άνα κράτος, 
καί Αλέξανδρος διώκων ενέκειτο · καί οί μέν πολλοί άπέφυγον, τούς 2 
δέ τινας καί άπέκτειναν, όσοις οί 'ίπποι έν τή φυγή έκαμον, τους 
δέ καί ζώντας αύτοΐς ϊπποις έλαβον καί παρά τούτων έ'μαϋον ότι 
ού πόρρω ειη Ααρεϊος ξύν δυνάμει πολλή.

Βεβοη&ήκεσαν γάρ Ααρείω "Ινδών τε όσοι Βακτρίοι,ς όμβροι 3 
καί αύτοί Βάκτριοι καί Σογδιανοί’ τούτων μέν πάντων ηγείτο Βήσ- 
σος ό τής ΒακΤρίων χώρας σατράπης, εϊποντο δέ αύτοΐς καί Σά- 
και, Σκυϋικόν τούτο τό γένος τών τήν "Ασίαν έποικουντων Σκυΰών, 
ούχ υπήκοοι ούτοι Βήσσου, άλλά κατά συμμαχίαν τήν Ααοείου' 
ηγείτο δέ αύτών Μαυάκης· αύτοί δέ ίπποτοξόται ήσαν. Βαρσαέν- 4 
της δέ "Αραγμάτων σατράπης Αραχώτους τε ήγε καί τούς όρείους "Ιν
δούς καθουμένους. Σατιβαρζάνης δέ ό "Αρείων σατράπης Αρείους 
ήγε. Παρ&υαίους δέ καί 'Τρκανίους καί Ταπούρους, τούς πάντας 
ιππέας, Φραταφέρνης ήγεν. Μήδων δέ ηγείτο Ατροπάτης· ξυνε- 
τάττοντο δέ Μήδοις Καδούσιοί τε καί Αλβανοί καί Σακεσίναι. τούς s 
δέ προσοίκους τή ερυθρά θαλασσή "Οκονδοβάτης καί "Αριοβαρζά- 
νης καί Ότάνης έκόσμουν. Ούξιοι δέ καί Σουσιανοί ηγεμόνα πα- 
ρείχοντο "Οξά&ρην τόν "Αβουλίτου. Βουπάρης δέ Βαβυλωνίων 
ηγείτο, οί δ" άνάσπαστοι Κάρες καί Σιτακηνοί συν Βαβυλωνίους 
έτετάχατο. Αρμενίων δέ "Ορόντης καί Μι&ραύστης ήρχε, καί Αριά- 
κης Καπηαδοκών. Σύρους δέ τούς τε έκ τής κοίλης καί όσοι τής 6 
μεταξύ τών ποταμών Συρίας Μαζαΐος ήγεν. έλέγετο δέ ή πάσα 
στρατιά Ααρείου ιππείς μέν ές τετρακισμυρίους, πεζοί δέ ές έκατόν 
μυριάδας, καί άρματα δρεπανηφόρα διακόσια, ελέφαντες δέ ού πολ
λοί, αλλά ές πεντεκαίδεκα μάλιστα Ανδοΐς τοϊς έπί τάδε τού "Ιν
δού ησαν. ,

Ξύν ταύτη τή δυνάμει έστρατοπεδεύκει Ααρεΐος έν Γαυγαμή- 7 
λοις πρός ποταμώ Βουμώδω, άπέχων Αρβήλων τής πόλεως όσον 
έξακοσίους σταδίους, έν χωρω όμαλώ πάντη. καί γάρ καί όσα ανώ
μαλα αύτού ές ιππασίαν, ταύτα δέ έκ πολλού οί Πέρσαι τοϊς τε

8 . σφίσιν omittit Α.
C. 8. §. 2, 1. τούς δέ τινας V et Gr. omnes, τινμς δέ Vulc. || 3, 4. τό 

ante γένος deleam. 6. Μαυάκης δ. cum plurimis Gr. Μανάκης Bas. Μα- 
βάκης Blanc. et Gron. || 4, 1. Βαρσαέετης pro Βαρσαέτης Schmiedcrus. 
3. "Αρείους- "Αραμένους ΒΒ. "Αρείους καί Μαρδονς Gronovius. 4. Ταπού- 
ρονς pro Τοπείρους Blancardus. 5. ‘Ατροπάτης pro Ατροκάτης idem et 
Gron. || 5, 2. "Οκονδοβάτης pro δ Κονδοβάτης Schmiederus. " Ομοιδοβά- 
της Α. "Οροντοβάτηε Blancardus. 3. Όιάνης pro "Οξινης Α. "Ορξίιης Blan* 
cardus, ut ait e duobus cc. 4. "Οξάΰρτν τον ‘Αβουλίτου pro "Οξάνάην τον 

"Αβούλητου idem. 5. Σιτακηνοί pro Σιτακινοί Ellendtius. 6. Μι&ραΰστης. 
fortasse Ί'ιίλραύστης. 6. Αριάκης. "Αριαράϋης Palmerius Exercitt. p. 238. j| 
6, 3. πεζοί, libri πεζούς. || 7, 2. Βουμώδω pro Βουμάδω V et Gr. omnes.

E 2
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άρμασιν έπελαύνειν εύπετή πεποιήκεσαν καί τι] ΐππω ίππασιμα. ήσαν 
γάρ οΐ άνέπει&ον Ααρεϊον υπέρ τής πρδς Ίσσω γενομένης ^Ζ'/ί 
οτι άρα έμειονέκτησε τών χωρίων τή στενότητί' καί Ααρεϊος ου χα- 
λεπώς έπεί&ετο.

9 . Ταύτα ώς έξηγγέλ&η Αλεξάνδρω προς τών κατασκόπων τών 
ΊΤίρσών οσοι έάλωσαν, έμειιεν αυτού ίνα έξηγγέλ&η ημέρας τέσσα- 
ρας· καί τήν τε στρατιάν έκ τής όδου άνέπαυσε, τό τε στρατόπε- 
δον τάφρω τε καί χάρακι έτείχισεν. έγνω γάρ τά μεν σκευοφορα 
άπολείπειν καί οσοι τών στρατιωτών άπομαχοι ησαν, αυτός δέ ξύν 
τοϊς μαχίμοις ουδέν άλλο ότι μή όπλα φέρουσιν ιέναι ές τον αγώνα.

2 άναλαβών οΰν τήν δΰναμιν νυκτος ήγεν άμφί δευτέραν φυλακήν μά
λιστα, ώς άμ ήμέ^α προσμΐξαι τοϊς βαρβάροις. Ααρεϊος δέ, ώς 
προσηγγέλ&η αύτώ προσάγων ήδη .Αλέξανδρος, έκτάσσει τήν στρα
τιάν ώς ές μάχην’ καί Αλέξανδρος ηγεν ώσαύτως τεταγμένους. καί 
απείχε μέν άλλήλων τά στρατόπεδά όσον εξήκοντα σταδίους, ού μην 
πω κα&εώρων άλλήλους· γήλοφοι γάρ έν μέσω έπίπροσϋεν άμφοϊν 
ησαν.

3 Ώς άπεϊχεν Αλέξανδρος οσον ές τριάκοντα σταδίους καί 
κατ’ αύτών ήδη τών γηλόφων ήει αύτώ δ στρατός, ένταύ&α, ώς 
είδε τούς βαρβάρους, έστησε τήν αύτού φάλαγγα' καί ξυγκαλεσας 
αύτούς τε τούς εταίρους καί στρατηγούς καί ίλάρχας καί τών συμ
μάχων τε καί τών μισ&φόρων ξένων τούς ηγεμόνας έβουλεΰετο ει αύ- 

4 τό&εν έπάγοι ήδη την φάλαγγα, ώς οί πλεϊστοι άγειν έκέλευον, ή 
καϋάπερ ΙΊαρμενίωνι καλώς έδόκει, τότε μέν αύτού καταστρατοπε- 
δεΰειν. κατασκέψασϋαι δέ τόν τε χώρον ξΰμπαντα, ει δή τι ύπο
πτον αύτού ή άπορον έίη, ή ευ ποι τάφροι ή σκόλοπες καταπεπηγό- 
τες αφανείς, καί τάς τάξεις τών πολεμίων άκριβέστερον κατιδεϊν. 
καί νίκα Παρμενίων τή γνώμη, καί καταστρατοπεδείουσιν αύτού 
όπως τεταγμένοι έμελλαν ιέναι ές τήν μάχην.

5 Αλέξανδρος δέ, άναλαβών τούς ψιλούς καί τών ιππέων τούς 
εταίρους, περιηει έν κύκλω σκοπών τήν χωράν πάσαν ίνα το εργον 
αύτω έσεσ&αι έμελλεν. έπανελ-Οών δέ καί ξυγκαλέσας αυ&ις τούς 
αυτούς ήγεμονας, αύτούς μέν ούκ έφη χρήναι παρακαλεϊσϋαι προς 
ου ές τ ν αγώνα· παλαι γάρ είναι δι αρετήν τε τήν σφών παρα- 
κεκλημένους καί υπδ τωκ πολλάκις ήδη καλών έργων άποδεδειγμέ- 

6 νων. τους κατα σφας δε έκαστους έξορμάν ηξίου, λοχαγόν τε λοχί- 
τας καί ιλαρχην την ίλην την αύτού έκαστον καί ταξιάρχους τάς τά
ξεις, τους τε ήγεμονας τών πεζών την φάλαγγα έκαστον τήν οί έπι- 
τετραμμένην, ώς έν τήδε τή μάχη ούχ υπέρ Κοίλης Συρίας ή Φοι
νίκης. ούδε υπέρ Αίγυπτου, ως πρόσ&εν, μαχουμέτους, αλλά υπέρ 
τής ξυμπασης Ασίας, ούςτινας χρή άρχειν, έν τω τότε κρι&ησόμενον.

7 ούκουν την ές τά καλά έξόρμησιν διά πολλών άναγκαίαν αυτοϊς ε~ι-

C. 9. § 2, 2. προαμίζαι pro προσμίξων AB et Bas. προσμηξας ΒΒ. 
5. ού μήν πω — σταδίους § 3. addita exA.||3, 2. δί post ίιταΐύα omissum 
cum ABB ad c. 5. additum a Vulc. || 4, 2. καλώς, ξχετν excidisse su
spicor 3. ξύμπιιντα V et Gr omnes, άπαντα Vulc. 4. ιΐη pro ή Ellend
tius 4. ποι. malim που. || 6, 2. ταξιάρχους pro ταξιάρχην V et Gr* omnes.H 
7, 1. ιξόρμησιν. Ιξόρμισιν A.
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ναι οϊκο&εν τούτο έχουσιν, άλλα κόσμου τε έν τώ κινδόνω 8πως 
τι; κα& αυτόν έπιμελήσεται καί σιγής ακριβούς οπότε σιγώντας έπι- 
έναι δέοι, καί αύ λαμπράς της βοής 'ίνα έμβοήσαι καλόν, καί αλα
λαγμού ώς φοβερωτατου όποτε έπαλαλάζαι καιρός’ αυτοί τε όπως 8 
όζέως κατακοΰοιεν τών τε παραγγελλόμενων, καί παρ αυτών αύ 
όπως ές τάς τάζεις όζέως παραδιδοινται τά παραγγέλματα’ εν τε 
τώ καθ' αυτόν έκαστον καί τό παν μεμνήσ&αι ζυγκινδυνεϋόν τε άμε- 
λουμένω καί δι έπιμελείας έκπονουμένω ζυνορθουμενον.

Ταύτα καί τοιαύτα άλλα ου πολλά παρακαλέσας τε καί άντι- 10. 
παρακληΰείς προς τών ηγεμόνων, θαρρών έπί σφίσι δειπνοποι- 
εΐσΐϊαί τε καί άναπαύεσ&αι έκέλευσε τόν στρατόν. ΤΙαρμενίων δέ λέγου- 
σιν ότι άφικομενος παρ’ αυτόν έπί τήν σκηνήν, νυκτωρ παρτ/νει έπι- 
ϋέσθαι τοϊς ΙΙέρσαις · άπροσδοκητοις τε γαρ καί άνατεταραγμένοις 
καί άμα έν νυκτί φοβερωτέροις έπι&ήσεσϋαι. ό δέ έκείνω μέν άπο- 2 
κρίνεται, ότι καί άλλοι κατήκουον τών λόγων, αισχρόν είναι κλέφαι 
τήν νίκην, άλλα φανερώς καί άνευ σοφίσματος χρήναι νικήσαι Αλέ
ξανδρον. καί τό μεγαλήγορον αύτού τούτο ούχ ύπέρογκον μάλλον 
τι ή ευ&αρσές έν τοϊς κίνδυνους έφαίνετο · δοκεϊν δ’ έμοιγε, καί λο- 
γισμώ άκριβεϊ έχρήσατο έν τώ τοιωδε · έν νυκτί γαρ τοϊς τε άπο- 3 
χρώντως καί τοϊς ένδεώς προς τάς μάχας παρεσκευασμένοις πολλά 
έκ του παραλόγου ζυμβάντα τους μέν έσφηλε, τους κρείσσονας, τοΐς 
χείροσι δέ παρα τά εξ άμφοϊν έλπισ&έντα την νίκην παρέδωκεν 
αυτω τε κινδυνεύοντι τδ πολύ έν ταΐς μάχαις σφαλερα ή νυξ κατε- 
φαίνετο, καί άμα ήττη&έντι τε αύθις Ααρείω τήν ζυγχώρησιν του 
χείρονι όντι καί χειρόνων ήγεΐσ&αι ή λαθραία τε καί νυκτερινή έκ 
σφών έπίθεσις άφηρεϊτο, εί τε τι έκ του παραλόγου πταίσμα σφίσι 4 
ζυμπέσοι, τοΐς μέν πολεμίοις τά κύκλω φίλια καί αυτοί τής χώρας 
έμπειροι’ σφεϊς δέ άπειροι έν πολεμίοις τοΐς πάσιν, ών ου μικρά 
μοίρα οι αιχμάλωτοι ήσαν, ζυνεπιθησόμενοι έν νυκτί μή ότι πταί- 
σασιν, άλλα καί εί μή παρά πολύ νικώντες φαίνοιντο. τούτων τε 
τών λογισμών ένεκα έπαινώ Αλέξανδρον καί τού ές τό φανερόν υπέρ
ογκου ού μεΐον.

Ααρεϊος δέ καί ό ζύν Ααρείω στρατός ούτως όπως τήν αρχήν 11. 
έτάζαντο έμειναν τής νυκτδς ζυντεταγμένοι, ότι ούτε στρατοπεδον 
αυτοϊς περιεβέβλητο ακριβές καί άμα έφοβούντο μη σιφισι νΰκτωρ 
έπίθοιντο οί πολέμιοι, καί είπερ τι άλλο, καί τούτο έκάκωσε τοΐς 2 
Πέρσαις έν τώ τότε τά πράγματα, ή στάσις ή πολλή ή ζύν τοΐς 
όπλοις καί τδ δέος, ό τιπερ φιλεΐ προ τών μεγάλων κινδύνων γί- 

2. εχουσιν. ου περί, ταύτης νυν μοι εϊρηται subjiciunt BV.
C. 10 §. 1, 2. θαρρών έπί σφίσι· θαρρεί έπί τούτοις Α. quod Schmie

derus recepit maxima distinctione post θαρρεί facta. 3. τε καί pro καί 
Gr. omnes· 3. Παρμενίων. malini ΙΙαρμενίωνα. || ‘2, 2. καί άλλοι pro ot 
άλλοι A. 3. άνευ pro δΐχα A- || 3, 5. έν ταΐς μάχαις V et Gr. omnes. 
ές τάς μάχας Vulc. 7. καί ante χειρόνων additum ex A. 8. άφηρεϊτο, εΓ 
τε. vulgo άφηρεϊτο. είτε.

C. 11 §. 2, 2. ή πολλή ή ξυν τοίς οπλοις Ven. Bas. Vulc. ή ξύν τοίς 
ή πολλή όπλοις Blanc. et Gron.
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γτεσ^αι, ούκ εκ του παραυτίκα σχεδιασ&έν, άλλ" έν πολλω χρονω 
μελετη&έν τε καί την γνώμην αύτοΐς δουλωσάμενον.

3 Ετάχ&η όέ αυτω ή στρατιά ώδε· έάλω γαρ ύστερον ή τάξις 
ήντιτα έϊαξε Ααρεϊος γεγραμμένη, ώς λέγει Αριστόβουλφς. το μεν 
εύώνυμον αυτω κέρας οϊ τε Βάκτριοι ίππεΐς είχον καί ξυν τουτοις 
Αάαι καί Αραχώτοι· έπί δέ τουτοις Πέρσαι έτετάχατο, ιππείς τε 
όμού καί πεζοί αναμεμιγμένοι, καί Σοΰσιοι έπί Πέρσαις, έπί δέ Σου-

4 σίοις Καδοΰσιοι. αυτή μέν ή του εύωνΰμου κέρως εστε έπί τό μέ
σον της πάσης φάλαγγας τάξις ην · κακά όε τδ διξιον οί τε έκ Κοί
λης Συρίας καί οί έκ τής μέσης τών ποταμών έτεταχατο, καί Μήδοι 
ετι κατά τό δεξιόν, έπί δέ Παρ&υαϊοι καί Σακαι, έπί δέ Ταπουροι 
καί Ύρκάνιοι, έπί δέ Αλβανοί καί Σακεσίναι, ουτοι μεν έ'ςτε έπί 

5 τδ μέσον τής πάσης φάλαγγος^ κατά τό μέσον δέ, ίνα ήν βασιλεύς 
Ααρεϊος, οϊ τε συγγενείς του βασιλέως έτετάχατο καί οί μηλοφοροι 
Πέρσαι καί "Ινδοί καί Κάρες οί άνάσπαστοι καλούμενοι καί οί 
Μάοδοι τοξόται· Ουξιοι δέ και Βαβυλώνιοι καί οί πρός τή έρυ-

6 &ρα &αλάσση καί Σιτακηνοί ές βά&ος έπιτεταγαένοι ήσαν. προετε- 
τάχατο δέ έπί μέν του εύωνΰμου κατά τδ δεξιόν τού Αλεξάνδρου 
οϊ τε Σκυ&αι ιππείς καί τών Βακτριανών ές χιλίους καί άρματα 
δρεπανηφόρα εκατόν, οί δέ ελέφαντες έστησαν κατά τήν Ααρείου

7 ίλην την βασιλικήν καί άρματα ές πεντήκοντα. του δέ δεξιού οϊ τε 
Αρμενίων καί Καππαδοκών ιππείς προετετάχατο καί άρματα δρε- 
πανηφορα πεντήκοντα. οί δέ Ελληνες οι μισ&οφόροι παρα Ααρεϊον 
τε αύτόν έκατέρω&εν καί τους άμα αύτώ Πέρσας κατά τήν φάλαγγα 
αυτήν τών Μακεδόνων, ώς μόνοι δή αντίρροποι τή φάλαγγι, έτάχ&ησαν.

8 "Αλεξανδρω δέ ή στρατιά έκοσμή&η ώδε. τό μέν δεξιόν αυτω 
ειχον τών ιππέων οί εταίροι, ών προετέτακτο ή ίλη ή βασιλική, ής 
Κλεϊτος ό Αρωπίδου ιλάρχης ήν, έπί δέ ταύτη ή Γλαυκίου ίλη, 
έχομένη δέ αυτής ή [ρου] "Αρίστωνος, έπί δέ ή Σωπόλιδος του Ερ- 
μοδώρου, έπί δέ ή Αίρακλείδου του "Αντιόχου, έπί ταύτη δέ ή Αη- 
μητρίου τού Αλ&αιμένους, ταυτης δέ έχομένη ή Μελεάγρου, τελευ
ταία δέ τών βασιλικών ίλών ής Ηγέλοχος ό cίπποστράτου Ιλάρχης 
ην. ξυμπάσης δέ τής 'ίππου τών εταίρων Φίλώτας ήρχεν ό Παρ-

9 μενίοινος. τής δέ φάλαγγος τών Μακεδόνων έχόμενον τών ιππέων 
πρώτον το άγημα έτέτακτο τών υπασπιστών καί έπί το'υτω οί άλ
λοι ύπασπισταί· ηγείτο δέ αύτών Νικάνωρ ό Παραενίωνος’ τούτων 
δέ έχομένη ή Κοινού τού Πολεμοκράτους τάξις ήν, μετά δέ τού
τους ή Περδίκκου τού "Οροντου, έπειτα ή Μελεάγρου τού Νεοπτο
λέμου, έπί δέ ή Πολυσπέρχοντος τού Σιμμίου, έπί δέ ή Αμόντου 
τού "Ανδρομένους- ταύτης δέ ηγείτο Σιμμίας, οτι Αμύντας έπί Μα-

4. πολλοϊς ante πολλοί omissum cum Α ceterisque Gr. 5. τήν γνοίμην pro 
τάς γνώμας Α. 5. αύτοΐς Gr. omnes, αυτοϊν Vulc. || 3, 1. αυτω Bas. αυ
τόν Vulc et Gron. |j 4, 4. Τάπονροι pro Τόπειροι Blancardus. 5. Αλβα
νοί pro ‘Λλβάνιοι Schmiederus. || 5, 5. Σιτακηνοί. vulgo Σιτακινοί. Σιττα- 
κ.νοί BB et Bas. || 6, 3. Βακτριανών. Βακτριών V. 4. Ααρεϊον deletum 
voluit Gronovius. || 8,4. τον ante Αρίστωνος deest Bas. 5. ή antec7Zpa- 
κλείδον addidit Ellendtius. 5. 'Ηρακλείδον pro 'Ηρακλείτου Schmiederus. || 
9, 7. Ανδρομένονς pro Φιλίππου Palmerius Exerce, p. 238.· 7. έπί δέ — 
Σιμμίου omittit B ad 2. c. 12.
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κεδονίας ές ξυλλογήν στρατιάς έσταλμένος ήν. τό δέ ευώνυμον τής ίο 
φάλαγγας τών Μακεδόνων ή Κρατέρου του "Αλέξανδρου τάξις είχε, 
καί αυτός Κράτερος έξήρχε του ευωνυμου τών πεζών και ιππείς 
εχόμενοι αύτού οί ξύμμαχοι, ών ηγείτο "Ερίγυιος δ Ααρίχου· τού
των δέ εχόμενοι ώς έπί τό ευώνυμον κέρας οί Θεσσαλοί ιππείς, ών 
ήρχε Φίλιππος δ Μενελάου, ξύμπαν δέ τό ευώνυμον ήγε Παρμενίων 
δ Φιλώτα, καί άμφ" αυτόν οί τών Φαρσαλίων ιππείς οί κράτιστοί 
τε καί πλεϊστοι τής Θεσσαλικής 'ίππου άνεστρέφοντο.

c Η μέν έπί μετώπου τάξις "Αλεξάνδρα) ώδε κεκόσμητο · επέταξε 12. 
δέ καί δευτέραν τάξιν ώς είναι τήν φάλαγγα αμφίστομον. καί πα- 
ρήγγελτο τοϊς ήγεμόσι τών έπιτεταγμένων, ει κυκλουμένους τους 
σφών υπό του Περσικού στρατεύματος κατίδοιεν, έπιστρέφαντας ές 
το εμπαλιν δέχεσθαι τούς βαρβάρους· ές έπικαμπήν δέ, είπου άνάγ- τ 
κη καταλαμβάνοι ή άναπτΰξαι ή ξυγκλεϊσαι τήν φάλαγγα, κατά 
μέν τό δεξιόν κέρας εχόμενοι τής βασιλικής ίλης τών Αγριάνων έτά
χθησαν οί ήμίσεες, ών ήγεϊτο Ατταλος, καί μετά τούτων οί Μακε
δόνες τοξόται, ών Βρίσων ήρχεν, εχόμενοι δέ νών τοξοτών οί αρ
χαίοι καλούμενοι ξένοι καί άρχων τούτα>ν Κλέανδρος. προετά- 3 
χίίησαν δέ τών τε "Αγριάνων καί τών τοξοτών οϊ τε πρόδρομοι ιπ
πείς καί οί Παίονες, ων "Αρέτης και Αρίστων ηγούντο, ξυμπάντων 
δέ προτετκγμένοι ήσαν οί μισθοφόροι ιππείς, ών Μενίδας ήρχε. τής 
δέ βασιλικής ίλης καί τών άλλων εταίρων προτεταγμένοι ησαν τών 
τε Αγριάνων καί τών τοξοτών οί ήμίσεες, καί οί Βαλάκρου άκον- 
τισταί’ ούτοι κατά άρματα δρεπανηφόρα έτετάχατο. Μενίδα δέ 4 
καί τοϊς άμφ" αυτόν παρήγγελτο, εί περϊίππεύοιεν οί πολέμιοι τό 
κέρας σφών, ές πλαγίους έμβάλλειν αύτούς έπικάμφαντας. τά μέν 
έπί τού δεξιού κέρως ούτως έτέτακτο "Αλεξάνδρω · κατά δέ τό εύ- 
ώνυμον ές έπικαμπήν οϊ τε Θράκες έτετάχατο, ών ήγεϊτο Σιτάλ- 
κης, καί έπί τοΰτοις οί ξύμμαχοι ίππεϊς, ών ήρχε Κοίρανος, έπί 
δέ οί "Οδρΰσαι ιππείς, ων ήγεϊτο Αγάθων δ Τυρίμμα. ξυμπάντων s 
δέ ταύτη προετάχθη ή ξενική 'ίππος ή τών μισθοφόρων, ών "Αν- 
δρομαχος ό Ιέρωνος ήρχεν. έπί δέ τοϊς σκευοφόρους οί άπό Θρά
κης πεζοί ές φυλακήν έτάχθησαν. ή πάσα δέ στρατιά Αλεξάνδρου 
ίππεϊς μεν ές έπτακισχιλίους, πεζοί δέ άμφί τάς τέσσαρας μυριάδας.

Ής δέ όμού ήδη τά στρατόπεδα έγίγνετο, ώφθη Ααρεϊος καί 13. 
οί άμφ" αυτόν, οί τε μηλοφόροι Πέρσαι καί "Ινδοί καί "Αλβανοί καί 
Κάρες οί άνάσπαστοι καί οί Μάρδοι τοξόται κατ αυτόν "Αλέξανδρον 
τεταγμένοι καί τήν ίλην τήν βασιλικήν, ήγε δέ ώς έπί τό δεξιόν τό

8. ξνλλογήν. ξύλλογον Λ. || 10, 6. Μενελάου. Μενέλεου Α. Μενέλλου in 
ceteris Gr., ut videtur, omnibus. Μενίλλου V. 7. Φαρσαλίων pro Φαροη- 
λίων V. 8. άνεστρέφοντο omittit Α. άνετρέφοντο Β.

C. 12 §. 1, 1. κεκόσμητο pro έκόσμητο ΑΒΒ. έκεκόσμητο BV. 2. πα- 
pro παρηγγέλλετο Α· 3. κυκλουμέ>ους τούς, κυκλούμενον το V et 

Gr. deteriores ad c. 11. extr. 4. υπό pro πρός A. || 2, 5. oi ante το- 
ξόιαι delevi. || 3, 2 ιππείς post πρόδρομοι omittit A- 6. Βαλάκρου Loc- 
cenius et Freinshemius ad Curt. 4, 13, 28. Βάλακροι cum vett. edd Gr. 
omnes. 7. άρματα, τά άρματα τά legendum videtur. || 5, 5. μυριάδας. 
videtur ελεγοντο excidisse.

C. 13. §. 1, 2. και οί άμφ". τε καί οϊ άμφ" Gron.
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αύτού Αλέξανδρος μάλλον, καί οί Πέρσαι άντιπαρήγον, ύπερφαλαγ-· 
2 γούντες πολύ έπί τώ σφών εύωνύμω. ηδη τε οί των Σκυ&ων ιπ

πείς παριππεΰοντες ήπτοντο τών προτεταγμένων της Αλέξανδρου τά
ξεως καί Αλέξανδρος έτι όμως ήγεν έπί δόρυ, καί έγγύς ην τού 
έξαλλάσσειν τόν ωδοπεποιημένον πρδς τών Περσών χώρον, έν&α δη 
δείσας Ααρεϊος μη προγωρησάντων ές τά ούχ ομαλά τών Μακεδό- 
των άχρεϊά σφισι γένηται τά άρματα, κελεύει τους προτεταγμένους 
του εΰωνΰμου περιϊππεύειν τδ κέρας τδ δεξιόν, ή Αλέξανδρος ηγε, 

3 του μηκέτι προσωτέρω αυτούς έξάγειν τδ κέρας. τουτου δέ γενο- 
μένου Αλέξανδρος έμβάλλειν κελεύει ές αύτούς τούς μισ&οφόρους ιπ
πέας, ών ηγείτο Μενίδας. άντεκδραμόντες δέ έπ’ αύτούς οί τε Σκύ- 
ϋαι ιππείς καί τών Βακτρίων οί ξυντεταγμένοι τοϊς Σκύ&αις έκϋλί- 
βουσιν ολίγους όντας πολλώ πλείονες. Αλέξανδρος δέ τούς περί 
Αρίστωνά τε Παίονας καί τούς ξένους έμβαλεΐν τοϊς ΣκύΟαις έκέλευ-

4 σε · καί έγκλίνουσιν οί βάρβαροι. Βάκτριοι δέ οί άλλοι πελάσαντες 
τοϊς Παίοσί τε καί ξένοις τούς τε σφών φεύγοντας ήδη άνέτρεψαν 
ες την μάχην καί τήν ιππομαχίαν ξυστήναι έποίησαν. καί έπιπταν 
μέν πλείονες τών Αλέξανδρου, τω τε πλή&ει τών βαρβάρων βιαξόμενοι 
καί ότι αύτοί τε οί Σκύϋαι καί οί ίπποι αύτοΐς άκριβέστερον ές φυλα
κήν πεφραγμένοι ησαν. άλλα καί ώς τάς τε προσβολάς αύτών έδέχοντο 
οί Μακεδόνες καί βία κατ’ ίλας προσπίπτοντες έξώ&ουν έκτης τάξεως.

5 Καί έν τούτω τά άρματα τά δρεπανηφόρα έφήκαν οί βάρβα
ροι κατ' αύτδν Αλέξανδρον, ώς άναταράξοντες αύτω τήν φάλαγγα, 
καί ταΰτη μάλιστα έφεΰσ&ησαν · τά μέν γάρ εύ&ύς ώς προσεφέ- 
ρετο κατηκόντωαν οί τε Αγριάνες καί οί ξύν Βαλάκαω άκοντισταί 
οί προτεταγμένοι τής ίππου τών εταίρων τά δέ τών ρυτήρων άν- 
τιλαμβανόμενοι τους τε άναβάτας κατέσπων καί τούς ίππους πε- 

6 ριϊστάαενοι έκοπτον. έστι δέ ά καί διεξέπεσε διά τών τάξεων διέ- 
σχον γάρ, ώσπερ παρήγγελτο αύτοΐς, ίνα προσέπιπτε τά άρματα· 
καί ταύτι/ μάλιστα ξυνέβη αύτά τε σώα καί οις έπηλά&η αβλαβείς 
διελϋεΐν αλλά καί τούτων οί τε ιπποκόμοι τής Αλεξάνδρου στρα
τιάς καί οί ύπασπισταί οί βασιλικοί έκράτησαν.

14. Ώς δέ Ααρεϊος έπήγεν ήδη τήν φάλαγγα πάσαν, ένταύάα Αλέ
ξανδρος Αρέτην μέν κελεύει έμβαλεΐν τοϊς περιϊππεύουσι τδ κέρας 
σφών τδ δεξιόν ώς ές κύκλωσιν αύτος δέ τέως μέν έπί κέρως τούς

2 άμφί αύτδν ήγε· τών δέ έκβοηϋησάντων ιππέων τοϊς κύκλονμένοις το 
κέρας τδ δεξιόν παραρρηξάντων τι τής πρώτης φάλαγγας τών βαρβά
ρων έπιστρέφας κατάτδ διέχον καί ώσπερ έμβολον ποιήσας τής τε ίπ
που τής εταιρικής καί τής φάλαγγας τής ταΰτη τεταγμένης ήγε δρό-

6. πολύ pro ές πολύ Α et Bas. || 3, 4. έκ&λίβονσιν— πλείονες addita ex 
solo Α, qui tamen έκλίπονσιν habuit a Gronovio emendatum, pro iis εκί- 
λινσε καί έγκλίεονσιν οί βάρβαροι BH et Bas. ex seqq. idem supra scripto 
έκέλευσε Β έμβάλλονσι καί έγκλίνουσιν οί βάρβαροι BV- 5. όε post Αλέ
ξανδρος non habet Blanc 6. Αρίστωνά Schmiederus. Αρέτην Gr. cc. sem- 
per. Αρέταν V semper. 7. έγκλίνονοιν Ven. et Bas. έκκλίνουσιν Vulc. et 
Gron, || 4, 1. οί άλλοι pro καί άλλοι A. || 5, 1. έφήκαν pro άφήκαν A. || 
6, 3. τε ante σώα additum ex A.

C. 14. §. 2, 1. κνκλσυμένοις pro καλουμένοις A. 2. σφών post κέρας 
omissum cum A.
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μω τι καί άλαλαγμώ ώς επί αυτόν Ααρεϊον. καί χρόνον μεν τινα 3 
ολίγον έν χερσίν ή μάχη έγένετο * ώς δέ οϊ τε ίππεΐς οί άμφ Αλέ
ξανδρον καί αυτδς Αλέξανδρος εύρώστως ένέκειντο ώ&ισμοϊς τε χρώ- 
μενοι καί τοϊς ξυστοΐς τά πρόσωπα τών Περσών κόπτοντες, ή τε 
φάλαγξ ή Μακεδονική πυκνή καί ταϊς σαρίσσαις πεφρικυΐα έμβεβλή- 
κει ήδη αύτοΐς, καί πάντα όμού τά δεινά καί παλαι ήδη φοβερώ 
δντι Ααρείω έφαίνετο, πρώτος αύτδς έπιστρέψας έφευγεν έφοβή- 
&ησαν δέ καί οί περιϊππεύοντες τών Περσών το κέρας έμβαλόντων 
ές αύτους εύρώστως τών περί Αρέτην.

Ταύτη μέν δή τών Περσών φωγή καρτέρα ήν, καί οί Μακεδό- 4 
νες έφεπόμενοι έφόνευον τους φεύγοντας. οί δε άμφί Σιμμίαν καί 

τούτου τάξις ούκέτι συνεξορμήσαι Αλεξανδρω δυνατοί έγένοντο ές 
τήν δίωξιν, αλλ' έπιστήσαντες τήν φάλαγγα αύτού ήγωνίζοντο, δτι 
τδ εύώνυμον τών Μακεδόνων πονεϊσ&αι ήγγέλλετο. καί ταύτη πα- 5 
ραρράγείσης αύτοΐς τής τάξεως κατά τδ διέχον διεκπαίουσι τών τε 
Ανδών τινές καί τής Περσικής ίππου ώς έπί τά σκευοφυρα των 
Μακεδόνων καί τδ εργον έκεΐ καρτερον έγίγνετο. οϊ τε γάρ Πέρ
σαι &ρασέως ένέκειντο άνόπλοις τοϊς πολλοϊς καί ού προσδοκήσα- 
σιν έπί σφας διεκπεσεϊσ&αι τινάς διακόφαντας διπλήν τήν φάλαγγα, 
καί οί αιχμάλωτοι βάρβαροι έμβαλλόντων τών Περσών ξυνεπέ&εντο 
καί αυτοί τοϊς Μακεδόσιν έν τώ έργω. τών δέ έπιτεταγμένων τή 6 
πρώτη φάλαγγι οί ηγεμόνες όξέως, μα&όντες τό γιγνόμενον, μεταβα- 
λΰντες, ήπερ παρήγγελτο αύτοΐς, τήν τάξιν έπιγίγνονται κατά νώ
του τοϊς Πέρσαις, καί πολλούς μέν αύτών αύτού άμφί τοϊς σκευο- 
φόροις ξυνεχομένους άπέκτειναν · οί δέ αύτών έγκλίναντες έφευγον. 
οί δέ έπί τού δεξιού κερως τών Περσών, ούπω τής φυγής τής Αα
ρείου ήσ&ημένοι, περιϊππεύσαντες τδ Αλεξάνδρου εύώνυμον κατά κέ
ρας τοϊς άμφί τδν Παρμενίωνα ένέβαλον.

Καί έν τούτω αμφιβόλων τά πρώτα γενομένων τών Μακεδό- 15. 
rojy πέμπει Παρμενίων παρ' Αλέξανδρον σπουδή άγγελούντα δτι έν 
άγώνι ξυνέχεται τδ κατά σφας καί βοη&εΐν δει. ταύτα ώς έξηγγέλ- 
&η Αλεξανδρω, τού μεν διώκειν έτι άπετραπετο, έπιστρέφας δέ συν 
τή ϊππω τώ εταίρων ώς έπί το δεξιόν τών βαρβάρων ήγε δρόμω. 
καί πρώτα μέν τοϊς φευγουσι τών πολεμίων ίππεύσι, τοϊς τε Παρ- 
Όυαίοις καί τών Ινδών εστιν οίς καί Πέρσαις τοϊς πλείστοις καί 
κρατίστοις εμβάλλει, καί ιππομαχία αυτή καρτερωτάτη τού παντδς 2 
έργου ξυνέστη. ές βά&ος τε γάρ, οία δή ίλαδδν τεταγμένοι, άνέ- 
στρεφον οί βάρβαροι καί αντιμέτωποι τοϊς άμφ’ Αλέξανδρον ξυμπε- 
σοντες ούτε άκοντισμώ έτι ούτ έξελιγμοϊς τών ϊππων, ήπερ ιππο
μαχίας δίκη, έχρώντο, άλλά διεκπαΐσαι πας τις τδ κα&' αύτόν, ώς 
μόνην ταυτην σωτηρίαν σφίσιν ούσαν έπειγόμενοι, έκοπτόν τε καί 
έκόπτοντο άφειδώς, οία δή ούχ υπέρ νίκης άλλοτρίας έτι, άλλ' υπέρ 
σωτηρίας οικείας άγωνιζόμενοι. καί ένταύ&α μέν πίπτουσιν άμφί 

3, 5. εμβεβλήκει. libri έμβέβληκεν. 6. ήδη post πάλαι additum ex Α. 9. περί 
pro άμφί Α. || 5, 2. διεκπαίονσι pro διεκπαίουσιν Ellendtius. 5. ένέκειντο 
pro προσέκειντο Α. || 6, 1. τή πρώτη, επί τή πρώτη Λ.

C. 15. §. 2, δ. δίκη, vulgo δίκη. 6. σφίσιν deest Α.
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εξήκοντα των εταίρων του Αλεξάνδρου, καί τιτρώσκεται Ηφαιστίων 
τε αυτός καί Κοϊνος καί Μενίδας · άλλ’ έκοάτησε καί τούτων Αλέ
ξανδρος.

3 Καί τούτων μεν όσοι διεξέπεσον δια τών άμφ' Αλέξανδρον 
εφευχον άνά κράτος· Αλέξανδρος δέ έγγυς ήν προσμϊξαι ήδη τω δε- 
ξιώ κέοατι τών πολεμίων, καί έν τουτω οί (θεσσαλοί ιππείς λαμ- 
πρώς άγωνισάμενοι ούχ υπελείποντο Αλεξάνδρω του έργου· άλλα 
γάρ εφευγον ήδη οί άπό του δεξιού κέρως τών βαρβάρων, οπότε 
'Αλέξανδρος αυτοϊς συνέμιξεν, ώστε άποτραπόμενος Αλέξανδρος ές

4 τό διώκειν αύ&ις Ααρεϊον έξώρμησε· καί έδίωξεν εστε φάος ήν · καί 
οί άμφί Παρμενίωνα τό κατ αύτούς διώκοντες είποντο. άλλα Αλέ
ξανδρος μέν διαβάς τον ποταμόν τόν Λύκον κατεστρατοπέδευσεν αυ
τού, ώς άναπαύσαι ολίγον τούς τε άνδρας καί τούς ίππους· Παρμε
νίων δέ τό τε στρατοπεδον των βαρβάρων ειλε καί τά σκευοφόοα 
καί τούς ελέφαντας καί τάς καμήλους.

s Αλέξανδρος δέ άναπαύσας τούς άμφ' αυτόν ιππέας εστε έπί 
μέσας νύκτας προυχώρει αύ&ις κατά σπουδήν έπ Άρβηλα, ώς Αα- 
ρεϊόν τε αίρήσων έκεϊ καί τά χρήματα καί τήν άλλην κατασκευήν 
τήν βασιλικήν, καί άφίκετο εις Αρβηλα τη υστεραία, διώξας τους 
πάντας έκ της μάχης σταδίους μάλιστα ές έξακοσίους. καί Ααρεϊον 
μέν ού καταλαμβάνει έν Αρβήλοις, άλλ' εφευγεν ουδέν τι έλιννΰσας 
Ααρεϊος · τά χρήματα δέ έγκατελήφ&η καί ή κατασκευή πάσα, καί 
τό άρμα το Ααρείου αύ&ις έγκατελήφ&η καί ή άσπίς αυ&ις καί τά 
τόξα έάλω.

5 Απέΰανον δέ τών άμφ' Αλέξανδρον άνδρες μέν ές εκατόν μά
λιστα, 'ίπποι δέ έκ τε τών τραυμάτων καί τής κακοπα&είας τής έν 
τή διώξει υπέρ τούς χιλίους, καί τούτων τής εταιρικής ίππου σχε
δόν τι οί ήμίσεες. τών βαρβάρων δέ νεκρών μέν έλέγοντο ές τριά
κοντα μυριάδας, έάλωσαν δέ πολλώ πλείονες τών άπο&ανόντων καί 
οί έλέφαντες καί τών αρμάτων δσα αή κατεκόπη έν τή μάχη.

7 Τούτο τυ τέλος τή μάχη ταύτη έγένετο έπί άρχοντας Α&ηναί- 
οις Αριστοφάνους μηνός Πυανεψιώνος· καί Αριστάνδρω ξυνέβη ή 
μαντεία έν τώ αύτώ μηνί έν οτω ή σελήνη έκλιπής έφάνη τήν τε 
μάχην Αλεξάνδρω καί τήν νίκην γενέσ&αι. .

16. Ααρεϊος μέν δ ή εύ&ύς έκ τής μάχης παρά τά όρη τά Αρμενίων 
ήλαυνεν έπί Μηδίας, καί ξύν αύτώ ο'ί τε Βάκτριοι ίππεϊς, ώς τότε 
έν τή μάχη ξυνετάχ&ησαν, έ'φυγον καί Περσών ο'ί τε συγγενείς οί 

2 βασιλέως καί τών μηλοφόρων καλούμενων ού πολλοί, προσεγένοντο 
δέ αύτώ κατά τήν φυγήν καί τών μισ&οφορων ξένων ές δισχιλίους, 
οϋς Πάρων τε ό Φωκεύς καί Γλαύκος ό Αίτωλός ήγον. ταύτη δέ 
αύτώ ή φυγή έπί Μηδίας έγένετο οτι έδόκει τήν έπί Σούσων τε καί

3, 1. διεξέπεσον pro έξέπεσον G.r- omnes. 2. άνά. ήδη άνά Α. [| 5, 7. καί 
ή κατασκευή — έγκατελήφ&η addita ex Α. || 6, 5. πολλώ pro πολύ Α. || 
7, 1. το τέλος pro τέλος Ellendtius 1. Α&ηναίοις Gr. omnes. 'Α&ήιησιν 
Vulc. *

C. 16. §. 1, 1. ευ&ΰς additum ex Α. 2. και ξύν — εφυγον addita ex 
AC. 2. ίππεϊς ώς τότε C. έπανεληλυ&ότι τε Α, quibus οϊ praemisit Gro
novius. 4. ού πολλοί Gr. omnes, οί πολλοί V et Bas.



ΑΧΑΒ ΑΣΙΣ ο, 16. 75

Βαβυλώνας ήξειν Αλέξανδρον έχ της μάχης, δτι οικουμένη τε έκείνη 
πάσα ην καί οδός τοϊς σκευοφόροις ού χαλεπή, καί άμα του πο
λέμου τδ ά&λον ή Βαβυλών καί τά Σούσα έφαίνετο· ή δέ έπί Μη- 
δίας μεγάλω στρατεύματι ούκ εύπορος.

Καί ούκ έψεΰσ&η Ααρεϊος. Αλέξανδρος γάρ έξ ’Αρβήλων δρ- 3 
μηθείς τήν έπί Βαβυλώνας εύθυς προύχώρει. ήδη τε ού πόρρω Βα
βυλώνας ήν, καί τήν δύναμιν ξυντεταγμένην ώς ές μάχην ήγε, καί 
οί Βαβυλώνιοι πανδημεί άπήντων αύτώ ξυν ίερευσί τε σφών καί 
άρχουσι, δώρα τε ώς έκαστοι φέροντες καί τήν πολιν ένδιδόντες καί 
τήν άκραν καί τά χρήματα. Αλέξανδρος δέ παρελθών είς τήν Βα-4 
βυλώνα τά ιερά ά Σέρξης καθεϊλεν άνοικοδομεϊν προσέταξε Βαβυ- 
λωνίοις, τά τε άλλα καί του Βήλου τδ ιερόν, ον μάλιστα ϋεων τι·* 
μώσι Βαβυλώνιοι, σατράπην δέ κατέστησε Βαβυλώνας Μαξαϊον, 
Απολλόδωρον δέ τδν Αμφιπολίτην στρατηγόν τών μετά Μαξαίου 
ύπολειπομένων στρατιωτών, καί Ασκληπιόδωρον τδν Φίλωνος τους 
φόρους έκλέγειν. κατέπεμψε δέ καί ές Αρμενίαν Μιθρίνην σατρά- 5 
πην, δς τήν έν Σάρδεσιν άκρόπολιν Αλεξάνδρω ένέδωκεν. εν&α δή καί 
τοϊς Χαλδαίοις ένέτυχεν, καί οσα έδόκει Χαλδαίοις άμφί τά ιερά τά 
έν Βαβυλώνι έ'πραξε, τά τε άλλα καί τώ Βήλω καθ’ ά εκείνοι εξη
γούντο ε&υσεν.

Αύτδς δέ έπί Σούσων έστέλλετο" καί έντυγχάνει αύτω κατά 6 
τήν οδόν α τε παϊς τού Σουσίων σατράπου καί παρά Φιλοξένου 
έπιστολευς. Φιλόξενον γάρ εύθύς έκ τής μάχης έπί Σούσων έστάλ- 
κει Αλέξανδρος, τή δέ έπιστολή τή παρά Φιλοξένου ένεγέγραπτο 
ότι τήν τε πόλιν οί Σούσιοι παραδεδώκασιν καί τά χρήματα πάντα 
σώά έστιν Αλεξάνδρω. άφίκετο δέ ές Σούσα Αλέξανδρος έκ Βα- 7 
βυλώνος έν ήμέραις είκοσι’ καί παρελθών είς τήν πόλιν τά τε χρή
ματα παρέλαβεν, όντα αργυρίου τάλαντα ές πεντακισμύρια, καί τήν 
άλλην κατασκευήν τήν βασιλικήν, πολλά δέ καί άλλα κατελήφΰη αύτού, 
όσα Σέρξης άπδ τής "Ελλάδος άγων ήλθε, τά τε άλλα καί Αρμο
δίου καί Αριστογείτονος χαλκαϊ εικόνες, καί ταύτας Αθηναίοις πέμ- g 
πει οπίσω Αλέξανδρος, καί νυν κεϊνται Αθήνησιν έν Κεραμεικώ 
αί εικόνες, ή άνιμεν ές πόλιν, καταντικρύ μάλιστα τού Μητρώου, ού 
μακραν των Εύδανέμων τού βωμού· δστις δέ μεμύηται ταϊν θεαϊν 
έν Ελευσΐνι, οίδε τον Εύδανέμου βωμόν έπί τού δαπέδου όντα.

Ενταύθα θυσας τώ πατρίω νόμοι Αλέξανδρος καί λαμπάδα ποιή- 9 
σας καί αγώνα γυμνικόν, καταλιπών σατράπην μέν τής Σουσιανής Αβου- 
λίτην, άνδρα Πέρσην, φρούραρχον δέ έν τή άκρα τών Σούσων Μά- 
ζαρον τών εταίρων καί στρατηγόν Αρχέλαον τδν &εοδώρου, πρού- 
χώρει ώς έπί Πέρσας" έπί θάλασσαν δέ κατέπεμφεν ύπαρχον Συ
ρίας καί Φοινίκης καί Κιλικίας Μένητα. καί τούτω έδωκεν άργυ- ίο 
ρίου τάλαντα ές τρισχίλια φέρειν έπί θάλασσαν, καί άπ αύτών 
άποστεϊλαι παρ Αντίπατρον όσων άν δέηται Αντίπατρος ές τόν πρδς 
Αακεδαιμονίους πόλεμον, ένταύθα καί Αμύντας ό Ανδρομένους ξυν 

3, 5. ένδιδόντες pro εκδιδόντες AV. || 6, 4. ενεγεγραπτο Vulc. άνεγέγραπτο 
V, et Gr. omnes || 7, 3. όντα omittit Α. γάρ subjiciunt ΒΒ. γε Β. || 8, 3. 
ου post Μητρώου ex Facio additum. 4. των Εύδανέμων Gr. meliores, του 
Εύδανέμου BV. || 9, 2. τής Εουσιανής pro τοϊς Σουσιανοϊς Gr. omnes.
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11 δυνάμει άφίκετο ήν έκ Μακεδονίας ήγε. καί τούτων τούς μέν 
Ιππέας ές την Ίππον την εταιρικήν κατέταξεν 'Αλέξανδρος, τους πε
ζούς δέ προσέθηκε ταϊς τάξεσι ταϊς άλλαις, κατά έθνη έκαστους 
ξυντάξας. κατέστησε δε καί λόχους δύο έν έκαστη Ίλη, ού προσθεν 
όντας λόγους ιππικούς, καί λοχαγούς έπέστησε τούς κατ άρετήν 
προκριθέντας έκ τών εταίρων.

17. Αρας δέ έκ Σοΰσων καί διαβάς τδν Πασιτίγρην ποταμόν εμ
βάλλει εις την Ούξίων γην. Ούξίων δέ οί μέν τά πεδία οίκοΰντες 
τού τε σατράπου τών Περσών ήκουον καί τότε Αλεξανδρω σφας 
ένέδοσαν οί δέ δρειοι καλούμενοι Ούξιοι Πέρσαις τε ούχ υπήκοοι 
ήσαν καί τότε πέμψαντες παρ Αλέξανδρον ούκ άλλως παρήσειν 
έφασαν τήν έπί Πέρσας Ιόντα ξύν τή δυνάμει ή λ.αβεϊν δσα καί 

κ παρά τού Περσών βασιλέως έπί τή παρόδιο έλάμβανον. καί τού
τους αποπέμπει Αλέξανδρος, ήκειν κελεύσας έπί τά στενά ών κρα
τούντες έπί σφίσιν έδόκουν τήν πάροδον είναι τήν ές Πέρσας, 'ίνα 
καί παρ αύτού λάβοιεν τα τεταγμένα. αύτδς δέ άναλαβών τούς 
σωματοφύλακας τούς βασιλικούς καί τούς ύπασπιστάς καί τής άλ
λης στρατιάς ές όκτακισχιλίους τής νυκτδς ήει άλλην ή τήν φανε-

3 ράν ήγησαμένων αυτω τών Σουσίων. καί διελθών οδόν τραχεϊαν 
καί δΰσπορον έν μια ημέρα έπιπίπτει ταϊς κώμαις τών Ούξίων, και 
λείαν τε πολλήν έλαβε καί αύτών έτι έν ταϊς εύναϊς δντων πολλούς 
κατέκτεινεν οί δέ άπέφυγον είς τά όρη. αύτδς δέ ήει σπουδή έπί 
τά στενά, Ίνα άπαντήσεσθαι οί Ούξιοι πανδημεί έδόκουν, ληψόμενοι

4 τά τεταγμένα. Κράτερον δέ έτι πρόσθεν άπέστειλε τά άκρα κατα- 
ληιμομενον ένθα ωετο βιαζομένους τούς Ούξίους άποχωρήσειν. αύ
τδς δέ πολλώ τάγει ήει· καί φθάνει τε κρατήσας τών παρόδων καί 
ξυντεταγμένους τούς άμφ αυτόν έγων έξ ύπερδεξίων χωρίων έπήγεν

5 ώς έπί τούς βαρβάρους, οί δέ, τώ τε τάγει τώ Αλεξάνδρου έκπλα- 
γέντες καί τοϊς γωρίοις, οίς μάλιστα δή έπεποίθεσαν, πλεονεκτούμε- 
νοι, έφυγον ούδέ είς χεϊρας έλθόντες· καί οί μέν αύτών ύπδ τών 
άμφ' Αλέξανδρον έν τή φυγή άπέθανον, πολλοί δέ καί κατά τήν 
οδόν, κρημνώδη ούσαν · οί πλεϊστοι δέ έπί τά όρη άναφεύγοντες 
έμπίπτουσιν ές τούς άμφί Κράτερον καί ύπδ τούτων άπώλοντο.

6 ταύτα τά γέρα παρ Αλεξάνδρου λαβόντες χαλεπώς εύροντο δεόμε
νοι παρ αύτού τήν χώραν τήν σφών έχοντες φόρους δσα έτη Αλε- 
ξάνδρω άποφέρειν. Πτολεμαίος δέ δ Αάγου λέγει τήν Ααρείου μη
τέρα δεηθήναι υπέρ αύτών Αλεξάνδρου δούναι σφισι τήν χώραν οι- 
κεϊν. ό φόρος δέ ο συνταχθείς ην Ίπποι ές έτος εκατόν καί υπο
ζύγια πεντακόσια καί πρόβατα τρισμΰρια. χρήματα γάρ ούκ ήν 
Ούξίοις ούδε η γή οια έργάζεσθαι, άλλά νομεϊς αύτών οί πολλοί 
ήσαν.

18. -Εκ δέ τουτου τά μέν σκευοφόροι καί τούς Θετταλούς ιππέας

11, 4. δε ante καί λόγους enotatum ex Α neglexit Blanc.
C· 17. §. 2, 4. αυτου- libri αυτου 5. τους βασιλικούς καί τούς υπα- 

σπιστάς. και τους υπασπιστές τους βασιλικούς Gronovius. || 3, 2. έν μια· 
άμα Schmiederus. 2. επιπίπτει Α cum plerisque Gr εμπίπτει Vulc. || 5.4. 
άμφ’ Α et relicui Gr. ad c. 14. περί Vulc. || 6, 1. εύροντο pro εύρα ντο 
cum Bas. „tralaticii” cc. εύρον A.
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καί τους ξυμμάχους καί τους μισθοφόρους τούς ξένους καί οσοι 
άλλοι του στρατεύματος βαρύτερου (οπλισμένοι ησαν ξύν Παρμενίωνι 
εκπέμπει, ώς έπί Πέρσας άγειν κατά την αμαξιτόν την ές Πέρσας 
φέρουσαν. αυτός δέ τους πεζούς τούς Μακεδόνας άναλαβών καί 2 
την Ίππον την εταιρικήν καί τούς προδρόμους ιππέας καί τούς 
’Αγριάνας καί τούς τοξότας ηει σπουδή την διά τών ορών, ώς δέ 
έπί τάς πΰλας τάς Περσίδας άφίκετο, καταλαμβάνει αύτού Αριο- 
βαρζάνην τον Περσών σατράπην, πεζούς μέν ές τετρακισμυρίους 
εχοντα, ιππέας δέ ές έπτακοσίους, διατετειχικότα τάς πύλας καί 
αύτού πρδς τω τείχει έστρατοπεδευκότα, ώς εϊργειν της παρόδου 
Αλέξανδρον.

Τότε μέν δη αύτού κατεστρατοπεδεΰσατο · τή δέ υστεραία, ξυν- 3 
ταξας την στρατιάν έπήγε τώ τείχει. ώς δέ άπορον τε διά δυσχω- 
ρίαν έφαίνετο αίρεθηναι καί πολλάς πληγάς οι άμφ' αυτόν έλάμ- 
βανον έξ ύπερδεξίου τε χωρίου καί άπδ μηχανών βαλλόμενοι, τότε 
μέν αποχωρεί ές τδ στρατοπεδον τών δέ αιχμαλώτων φρασάντων 4 
άλλην οδόν περιάξειν αύτόν, ώς εί'σω παρελθεΐν τών πυλών, έπεί 
τραχεΐαν την όδον καί στενήν έπΰθετο, Κράτερον μέν αυτού κατα
λείπει έπί στρατοπέδου, την τε αύτού ταξιν εχοντα καί την Μελεά
γρου καί τών τοξοτών ολίγους καί τών Ιππέων ές πεντακοσίους, καί s 
προοτάττει αύτώ, έπειδάν έκπεριεληλυϋότα αύτόν αί'σ&ηται καί προσ- 
άγοντα ηδη τω στρατό πέδω τών Περσών, (αισ&ήσεσϋαι δέ ού χα- 
λεπώς, σημανεϊν γάρ αύτω τάς σάλπιγγας) τότε δέ προσβαλεΐν τω 
τείχει" αύτός δέ προυχώρει νύκτωρ, καί διελθων όσον εκατόν στα
δίους άναλαμβανει τους ύπασπιστάς καί την Περδίκκου ταξιν καί 
τών τοξοτών τους κουφοτάτους καί τούς 'Αγριάνας καί τών εταί
ρων τήν ίλην την βασιλικήν καί τετραρχίαν πρδς ταύτη μίαν ιππι
κήν, καί ξύν τοΰτοις ηει έπικάμψας ώς έπί τάς πυλας Ίν οι αιχμά
λωτοι ήγον. Αμύνταν δέ καί Φιλώταν καί Κοΐνον τήν άλλην στρα- 6 
τιάν ώς έπί τό πεδίον άγειν καί τον ποταμόν ον έχρήν περάσαι
ίόντι έπί Πέρσας γεφυρούν έκέλευσεν · αύτός δέ ηει οδόν χαλεπήν
καί τραχεϊαν καί ταύτην δρόμω τδ πολύ ήγε. τήν μέν δή πρώτην 
φυλακήν τών βαρβάρων πριν γόους έπιπεσών διέφθειρε και τών
δευτέρων τούς πολλούς" τής τρίτης δέ οι πλείους διέφυγον, καί ούδέ 7
ουτοι εις τό στρατοπεδον τό ‘Αριοβαρζάνου εφυγον, άλλ' αύτόθεν 
ώς είχον ές τά όρη πεφοβημένοι, ώστε έλαθεν ύπό τήν έ'ω έπιπε
σών τώ στρατοπέδω τών πολεμίων, καί άμα μέν προσέβαλε τή τά- 
φρω, άμα δέ αί σάλπιγγες έσήμαινον τοΐς άμφί Κράτερον, καί Κρά- 
τερος προσήγε τω προτειχίσματι. οί δέ πολέμιοι πάντοθεν άμφί- g 
βολοι γιγνόμενοι ούδέ ές χεΐρας έλθόντες εφυγον, αλλά πανταχό&εν 
γάρ εϊργοντο, τή μέν Αλεξάνδρου επικειμένου, άλλη δέ τών άμφί Κρά-

C. 18. §. 1, 3. ήσαν additum ex Α. || 2, 5. τον. libri των. 5. τε- 
τρακ σμυρΐους pro τετρακισχιλίους cum Facio Α ceterique Gr. 7. εϊργειν. 
εΐρξων Α. || 3, 1. τή δέ υστεραία, τήν δέ ΰστεραίαν Α. 3. αυτόν pro αύτόν 
Schmiederus. || 4, 4. αυτοΰ pro αυτοΰ idem. || 5, 2. αυτόν, libri αυτόν, 
ό. σημανεϊν. libri σημαίνειν- 5. αυτός δέ. libri αυτός τε. || 6, 3. ίόιτι for
tasse ιόντα. 5. πριν omittit Α. || 7, 3. υπό pro έπί Ellendtius. 5. εσή- 
μαινον. ίσημαΐνοντο Α.
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τερον παραθεόντων, ώστε ήναγκάσθησαν οί πολλοί αυτών ές τά 
τείχη άποστρέψαντες φευγειν ε’ίχετο δε καί τά τείχη πρδς τών Μα-

9 κεδόνων ηδη. Αλέξανδρος γάρ τούτο αυτό όπερ ξυνέβη ύποτοπήσας 
Πτολεμαίον άπολελοίπει αύτού, έχοντα των πεζών ές τρισχιλίους, 
ώστε οί μεν πλεϊστοι τών βαρβάρων έν χερσί πρδς τών Μακεδόνων 
κατεκόπησαν · οί δέ καί έν τή φυγή, φοβέρα γενομένη, κατά τών κρη
μνών ρίψαντες άπώλοντο· αυτός δέ ό Αριοβαρζάνης ξύν όλίγοις 
ίππεύσιν ές τά όρη άπέφυγεν.

ίο ‘Αλέξανδρος δέ σπουδή [αύθις] ήγεν ώς έπί τον ποταμόν, και 
καταλαμβάνει ηδη πεποιημένην έπ αύτού γέφυραν, καί διαβαίνει ξύν 
τή στρατιά εύπετώς. έντεΰθεν δέ σπουδή αύθις ηλαυνεν ές Πέρ
σας, ώστε έφθη άφικέσθαι πριν τά χρήματα διαρπάσασθαι τους φύ
λακας. έλαβε δέ καί τά έν Πασαργάδαις χρήματα έν τοϊς Κόρου 

ιι του πρώτου θησαυροΐς. σατράπην μέν δέ] Περσών κατέστησε Φρα- 
σαόρτην τόν " Ρεομίθρου παϊδα- τά βασίλεια δέ τά Περσικά ένέ- 
πρησε, Παρμενίωνος σώζειν συμβουλεύοντας, τά τε άλλα καί ότι ού 
καλόν αύτου κτήματα ήδη άπολλΰναι καί οτι ούχ ωσαύτως προσ- 
έξουσιν αύτω οί κατα τήν Ασίαν άνθρωποι, ώς ούδέ αύτώ έγνωκότι

12 κατέχειν τής Ασίας τήν αργήν, άλλ' έπελθειν μόνον νικώντα. ό δέ 
τιμωρήσασθαι έθέλειν Πέρσας έφασκεν άνθ' ών έπί τήν Ελλάδα 
έλάσαντες τας τε Αθήνας κατάσκαψαν καί τά ιερά ένέπρησαν, καί 
όσα άλλα κακά τους Έλληνας είργασαντο, υπέρ τούτων δίκας λα- 
βεϊν. άλΚ ουδ' έμοί δοκεϊ συν νω δράσαι τούτο γε Αλέξανδρος 
ουδέ είναι τις αυτή Πεσσών τών πάλαι τιμωρία.

19. Ταύτα δέ διαπραξάμενος προύχώρει έπί Μηδίας · έκεϊ γάρ έπυτ-
θάνετο είναι Ααρεϊον. γνώμην δέ έπεποίητο Ααρεϊος, ει μέν έπί 
Σούσων καί Βαβυλώνος μένοι Αλέξανδρος, αύτού προσμένειν καί 
αυτός έν Μήδοις, εί δ ή τι νεωτερισθείη τών άμφ’ Αλέξανδρον εί δέ 
έλαύνοι έπ αυτόν, αυτός δέ άνω ιέναι τήν έπί Παρθυαίους τε καί 
Έρκανίαν, έστε έπί Βάκτρα την τε χώραν φθειρών πάσαν καί άπο-

2 ρον ποιών Αλεξάνδρω τήν πρόσω οδόν, τάς μέν δή γυναίκας καί 
την άλλην την έτι άμφ1 αυτόν κατασκευήν καί τάς άρμαμαξας έπί 
τας Κασπίας καλουμένας πύλας πέμπει· αυτός δέ ξύν τή δυνάμει 
ήτις έκ τών παρόντων ξυνείλεκτο αύτώ προσέμενεν έν Έκβατάνοις. 
ταύτα άκοΰων Αλέξανδρος προύχώρει έπί Μηδίας. καί Παραιτά- 
κας μέν ές τήν χώιραν αυτών έμβαλών κατεστρέψατο καί σατραπεί- 
ειν 'έταξεν αύτών ‘Οξάθρην τον Αβουλίτου τού [πρόωρον] Σούσων

3 σατράπου παϊδα. αυτός δέ ώς ήγγέλθη κατά τήν οδόν ότι έγνω- 
κώς εϊη Ααρεϊος απαντάν τε αύτώ ώς ές μάχην καί αύθις διακιν-
• — - -- —' *
8, 4. παραθεόντων Gr. omnes, ϊπιθεόντων Vulc. |j 9, 4. τών ante κρη
μνών deest Λ. 5. εαυτούς ante ρίψαντες addidit Vulc. 5. άπώλοντο. απαίλ- 
iovToBas. αη ώλλυνιο vulgo. || 10,1. αυθις sepsitSchmiederus ut e ν. 4 or
tum. ο. Παοαργάδαις. Πασαγάρδαις Α. || 11, 4. αύτου pro αύτου Schmiede
rus. 6. επελθεϊν pro άπελθεϊν Α || 12, 4. κακά pro κατά V et Gr. complu
res. 5. νω. δίκη Α. 5. Αλέξανδρος pro Αλέξανδρον Gr plerique.

C. 19. §. 1, 6. Βάκτρα Gr. omnes. Βάκτρονς Vulc. [| 2, 5 Παραι- 
τάκας pro ΙΙαριτάκας Blanc. „auctoribus libris suis” et Gron. 7. ‘Οξά- 
θρην τον Αβουλίτου pro ‘Οζοάθρην τον Αβούλητου Blancardus p. 172 et 
Gron. 7. πρότερον sepsit Schmiederus.
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δυνεύειν (Σκύϋας τε γάρ αύτώ ήκειν, καί Καδουσίους συμμάχους') 
τά μέν υποζύγια καί τους τούτων φύλακας και την άλλην κατα
σκευήν έπεσϋαι έκέλευσε' την στρατιάν δέ την άλλην άναλαβών ήγεν 
έσταλμένους ώς ές μάχην, καί άφικνεΐται δωδέκατη ημέρα ές Μη- 4 
δίαν, ενϋα έμαϋεν ούκ ούσαν άξιόμαχον δύναμιν Ααρείω ούδε Κα
δουσίους η Σκύϋας αύτώ συμμάχους ήκοντας, άλλ1 δτι φεύγειν έγνω- 
κώς ειη Ααρεΐος' δ δέ έτι μάλλον ήγε σπουδή, ώς δέ άπεΐχεν Εκ- 
βατάνων οσον τριών ημερών οδόν, ένταύϋα άπηντα αύτώ Βισϋάνης 
δ ’Ώχου παΐς, τού προ Ααρείου βασιλεύσαντος Περσών' καί ούτος s 
άπήγγειλεν οτι Λαρεΐος ές πέμπτην ημέραν ειη πεφευγώς, εχων τά τε 
χρήματα έκ Μήδων ές έπτακισχίλια τάλαντα καί στρατιάν Ιππέας 
μέν ές τρισχιλίους, πεζούς δέ ές έξακισχιλίους.

Ελϋών δέ ές Εκβάτανα Αλέξανδρος τούς μέν Θετταλούς ιπ
πέας καί τούς άλλους ξυμμάχους αποπέμπει όπίσω έπί ϋάλασσαν, 
τόν τε μισϋόν άποδούς αύτοΐς έντελή τόν ξυντεταγμένον καί δισχί- 
λια παρ αύτού τάλαντα έπιδούς · δςτις δέ ιδία βούλοιτο ετι μι- 6 
σϋοφορεΐν παρ1 αύτώ, άπογράφεσϋαι έκέλευσε · καί έγένοντο οί άπο- 
γραψάμετοι ούκ ολίγοι. Επόκιλλον δέ τόν Πολυειδούς έταξε κατα- 
γαγεϊν αύτούς ώς έπί ϋάλασσαν, ιππέας άλλους έχοντα ές φυλακήν 
αύτών οί γάρ Θεσσαλοί τους ίππους αύτού άπέδοντο. έπέστειλε 
δέ καί Μένητι, έπειδάν άφίκωνται έπί ϋάλασσαν, έπιμεληϋήναι 
δπως έπί τριηρών κομισϋ ήσονται ές Εύβοιαν. Παρμενίωνα δέ προσ- 7 
έταξε τά χρήματα τά έκ Περσών κομιζόμενα εις τήν άκραν τήν έν 
Εκβατάνοις καταϋέσϋαι καί Αρπάλω παραδούναι· Αρπαλον γαρ 
έπί τών χρημάτων άπέλιπε καί φυλακήν τών χρημάτων Μακεδόνας 
ές έξακισχιλίους καί ιππέας καί ψιλούς ολίγους · αύτόν δέ Παρμε- 
νίωνα τούς ξένους άναλαβόντα καί τούς Θράκας καί δσοι άλλοι 
ίππεΐς έξω τής ίππου τής εταιρικής περί τήν χώραν την Καδουσίων 
έλαύνειν ές ' Τρκανίαν. Κλείτω δέ τώ τής βασιλικής ίλης ήγεμόνι S 
έπέστειλεν, έπειδάν έκ Σούσων εις Εκβάτανα άφίκηται, καταλέλειπτο 
γάρ έν Σούσοις άρρωστων, άναλαβόντα τούς Μακεδόνας τούς έπί 
τών χρημάτων τότε ύπολειφϋέντας, ίέναι τήν έπί Παρϋυαίους, ίνα 
καί αύτός ήξειν έμελλεν.

Αύτός δέ άναλαβών τήν τε ίππον τών εταίρων καί τούς προ- 20. 
δρόμους καί τούς μισϋοφόρους ιππέας, ών Ερίγυιος ηγείτο, καί 
τήν φάλαγγα την Μακεδονικήν έξω τών έπί τοΐς χρήμασι ταχϋέν- 
των καί τούς τοξότας καί τούς Αγριάνας ήλαυνεν ώς έπί Ααρεΐον. 
καί αύτώ κατά τήν οδόν σπουδή γιγνομένην τών τε στρατιωτών 
πολλοί κάμνοντες ύπελείποντο καί ίπποι άπέϋνησκον * άλλα καί ώς 2 
ήγε, καί άφικνεΐται ές Ράγας ενδέκατη ημέρα, διέχει δέ ό χώρος 
ούτος άπό τών Κασπίων πυλών οδόν ημέρας μιας έλαΰνοντι ώς 
Αλέξανδρος ήγε. Ααρεΐος δέ έφϋάκει ήδη παρεληλ.υϋώς εϊσω τών

4, 4. ήγε. έπήγε Α. || 5, 3. ιππείς. libri ιππέας. 5. δέ ές pro δε ώς BV. || 
6,6. τούς (Bas. τήν) post άφίκωνται delendum esse, ut videtur cc sequu- 
tus, vidit Gronovius || 7, 4. άπέλιπε. pro κατέλ^πε A. 5. φίλους pro φί
λους Schmiederus. 8. 'Τρκανίαν Bas.1 Τρκατίδα ceterae. || 8, 4. τών χρη
μάτων. τα χρήματα Α.

C. 20. §. 1, 4. ώς ante έπί omittit Α. (| 2, 4. παρεληλυ&ώς. παρελϋών X.



80 ΑΛΕΪΑΝΑΡΟΤ

πυλών των Κασπίων. τών δέ ξυμφευγόντων Ααρείω πολλοί μέν 
άπολδπόντες αυτόν έν τή φυγή έπί τά αυτών έκαστος άπεχώρουν, 

3 ούκ ολίγοι δέ καί Αλεξάνδρω σφάς ένεδίδοσαν. Αλέξανδρος δέ ώς 
άπέγνω κατα πόδας αίρήσειν Ααρεϊον, ιιείνας αύτού πέντε ημέρας 
καί άναπαύσας τον στρατόν Μηδίας μέν σατράπην άπέδειξεν 'Οξο- 
δάτην, Πέρσην άνδρα, ός έτύγχανε προς Ααρείου ξυνειλημμένος καί 
έν Σουσοις ειργομενος* τούτο αύτω ές πίστιν ήν πρδς Αλέξανδρον

4 αύτδς δέ ώς έπί Παρ-ίλυαίους ήγε. καί τη μέν πρώτη πρδς ταΐς 
Κασπίαις πύλαις έκτρατοπέδευσε ■ τή δευτέρα δέ εϊσω παρήλ&ε τών 
πυλών έ’ςτε οίκούμενα ήν. έπισιτισόμενος δέ αύτέν&εν, οτι έρημον 
τήν πρόσω χώραν ήκουεν, ές προνομήν έκπέμπει Κοΐνον ξύν ίππεύσί 
τε καί τών πεζών όλίγοις.

21. Καί έν τουτω άφικνεΐται παρ' αύτδν άπδ του Ααρείου στρα
τοπέδου Βαγιστάνης, Βαβυλώνιος άνήρ, τών γνωρίμων, καί ξυν 
τουτω Αντίβηλος τών Μαζαίου παίδων. ούτοι απήγγειλαν οτι Να- 
βαρζάνης τε, χιλιάρχης τών ξύν Ααρείω φευγόντων ιππέων, καί Βήσσος 
δ Βακτρίων σατράπης καί Βαρσαέντης δ Αραγώτων καί Αράγγων

2 σατράπης ξυνειληφότες είεν Ααρεϊον. ταύτα άκούσας Αλέξανδρος έτι 
μάλλον ήγε σπουδή, τούς εταίρους μόνους έχων άμφ αύτδν καί τούς 
προδρόμους ιππέας καί τών πεζών τούς εύρωστοτάτους τε καί κου
φότατους έπιλεξάμενος, ούδέ τούς άμφί Κοΐνον προσμείνας έκ τής 
προνομής έπανελΰεΐν. έπί δέ τοΐς ύπολιιπομένοις έπιστήσας Κρά-

3 τερον προστάττει έπεσ&αι μή μακράς οδούς άγοντα, οί δέ άμφ 
αύτδν τά όπλα είχον μόνον καί δυο ημερών αιτία, έλ&ων δέ τήν 
τε νύκτα ολην καί τής έπιούσης ημέρας μέχρι μεσημβρίας ολίγον 
χρόνον άναπαυσας τον στρατόν αύ&ις ήει δλην τήν νύκτα, καί άμα 
ημέρα ύποφαινούση παρήν εις τδ στρατοπεδον, ό&εν άφωρμήκει

4 όπίσω Βαγιστάνης. καί τούς μέν πολεμίους ού κατέλαβε, Ααρείου 
δέ πέρι έπΰ&ετο αύτδν μέν συνειλημμένον άγεσ&αι έφ' άρμαμάξης, 
Βήσσω δέ αντί Ααρείου είναι τδ κράτος καί ηγεμόνα ώνομασ&αι 
Βήσσον πρός τε τών Βακτρίων ιππέων καί τών άλλων όσοι βάρ
βαροι ξυνέφευγον Ααρείω, πλήν Αρταβάζου καί τών Αρτα βάζου 
παίδων καί τών ‘Ελλήνων τών μισ&οφόρων· τούτους δέ πιστούς εί
ναι Ααρείω, καί εϊργειν μέν τά γιγνόμενα ού δυνατούς είναι, έκτρα- 
πέντας δέ έξω τής λεωφόρου οδού ώς έπί τά όρη ιέναι κατά σφάς, 

s ού μετέχοντας τοΐς άμφί Βήσσον τού έργου, γνώμην δέ πεποιή-

6. άπεχώρουν pro έπεχώρουν Α aliique Gr. et V. || 3, 3. Όζοδάτην pro 
30ξυδάτην Schmiederus. 5. αυτοί pro αυτό Gr. nonnulli. || 4, 3. «τπσπίσό- 
μενος. libri επισιτιζόμενος. 3. αυτό&εν pro αυτό&ι X.

C. 21. §. 1, 4. χιλιάρχης. ό χιλιάρχης Schmiederus. 5. Βαρσαέντης 
pro Βράζας idem. Βαρζαεντης Blancardus. |j 2, 2. τούς προδρόμους ιπ
πέας. τους ιππέας τούς προδρόμους Β 3. τών πεζών omittit Λ. 5. έπί δε 
τοϊς pro τοϊς δέ Α. 6. επεσ&αι additum ex ·Α. 6. άγοντα, άγειν BV. || 
3, 2. αυτόν pro αυτόν Ellendtius, 4. ήει. ήκει Α. 5. ό&εν άφωρμήκει. 
ΐν&α ώρμήκει Α improbatum Schneidero. εν&εν non improbem. || 4, 1. 
ού ante κατέλαβε additum ex Λ. 2. πέρι επύ&ετο pro περιεπν&ετο V. 
3. είναι pro γενέσ&αι V et Gr. omnes. 8. κατά ante σφας V et Gr. 
omnes, omisit Vulc. 9. τοΐς άμφί Gronovius, fortasse ex cc. tovj άμφί 
vulgo et Gr. plerique.
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σθαι τούς ξυλλαβόντας Ααρεϊον, ει μέν διώκοντα σφάς Αλέξανδρον 
πυνθάνοιντο, παραδοΰναι Ααρεϊον Αλεξάνδρω καί σφίσι τι αγαθόν 
εύρίσκεσθαι· ει δέ το έ'μπαλιν έπανεληλυθότα μάθοιεν, τούς δε 
στρατιάν τε ξυλλέγειν όσην πλείστην δύναιντο καί διασώζειν ές το 
κοινόν την αρχήν. Βήσσον δέ έν τω παρόντι έξηγεϊσθαι κατ οι
κειότητά τε τήν Ααρείου καί ότι έν τή αύτού σατραπεία το εργον 
έγίγνετο.

Ταύτα άκούσαντι Αλεξάνδρω άνά κράτος διωκτέα έφαίνετο. 6 
καί ήδη μεν έξέκαμνον οί τε άνδρες καί οί ίπποι έπί τή ταλαιπω
ρία τή ξυνεχεϊ· άλλα καί ώς ήγε, καί διελθών όδυν πολλήν τής τε 
νυκτός καί της έπί ταύτη ημέρας εςτε έπί μεσημβρίαν άφικνεϊται ες 
τινα κώμην, ίνα τή προτεραία, έστρατοπεδεύκεσαν οι Ααρεϊον άγον
τες. ένταύθα άκούσας ότι νυκτός ποιεϊσθαι τήν πορείαν έγνωσμέ- 7 
νον εϊη τοϊς βαρβαροις, ήλεγχε τούς προσχώρους ει δή τινα ειδεΐεν 
έπιτομωτέραν οδόν έπί τούς φεύγοντας, οί δέ είδέναι μέν εφασαν, 
έρήμην δέ είναι τήν οδόν δι άνυδρίαν. ό δέ ταΰτην άγειν έκέλευσε· 
καί γνούς οτι ούχ εψονται οί πεζοί αύτω σπουδή έλαυνοντι των 
μέν ιππέων ές πεντακοσίους κατεβίβασεν από τών ίππων τούς ηγε
μόνας δέ τών πεζών καί τών άλλων έπιλεξάμενος τούς κρατιστεύον- 
τας έπιβήναι τών ίππων έκέλευσεν ούτως όπως οί πεζοί ώπλισμένοι 
ήσαν. Νικάνορα δέ τόν τών υπασπιστών ηγεμόνα καί Άτταλον τόν 8 
τών Αγριάνων κατά τήν οδόν ηντινα οί άμφί Βήσσον προύκεχωρήκε- 
σαν τούς ύπολειφθέντας άγειν έκέλευσε, καί τούτους ώς κουφότατα 
έσταλμένους, τούς δέ άλλους πεζούς έν τάζει επεσθαι. αύτος δέ ρ 
άμφί δειλήν άγειν άρξάμενος δρόμω ηγείτο ’ διελθών δέ τής νυκτός 
σταδίους ές τετρακοσίους υπό τήν εα> έπιτυγχάνει τοϊς βαρβαροις 
άτάκτως ιούσι καί άνόπλοις, ώςτε ολίγοι μέν τινες αύτών ώς άμυ- 
νουμενοι ώρμησαν οί δέ πολλοί εύθυς ώς Αλέξανδρον αύτόν κατεϊ- 
δον ούδέ ές χεΐρας έλθόντες εφευγον και νί τραπέντες ές αλκήν 
ολίγων πεσόντων καί ουτοι εφυγον. Βήσσος δέ καί οί ξύν αύτώ τέως ίο 
μεν έφ άρμαμάξης Ααρεϊον μετά σφών έκόμιζον ώς δέ όμού ήδη 
ήν Αλέξανδρος, Ααρεϊον μέν Ναβαρζάνης καί Βαρσαέντης κατατρώ- 
σαντες αύτού άπέλιπον αυτοί δέ εφυγον ξύν ίππεύσιν έξακοσίοις. 
Ααρεϊος δέ άποθνήσκει ολίγον ύστερον έκ τών τραυμάτων πριν όφθή- 
ναι Αλεξάνδρω.

Αλέξανδρος δέ τό μέν σώμα τού Ααρείου ές Πέρσας έπεμψε,22. 
θαψαι κελεΰσας έν ταΐς βασίλικαϊς θήκαις, καθάπερ καί οί άλλοι 
οί προ Ααρείου βασιλείς’ σατράπην δέ απέδειξε Παρθυαίων καί 
Τρκανίων Αμμινάπην Παρθυαϊον’ ήν δέ ουτος τών Αίγυπτον έν- 

δοντων Αλεξάνδρω μετά Μαζάκου. Τληπόλεμος δέ Πυθοφάνους 

5, 2. διώκοντα pro διώκοντας Gr omnes. || 6, 2. επί τη pro υπό τη Α. || 
7, 8. όπως V et Gr. omnes, ώσπιρ Vulc. || 8, 2. οί ante άμφί V et Gr. 
Omnes, omisit Vulc. || 9, 3- ίπιτυγχανει pro προστυγχάνει A. τυγχάνει V 
et alii Gr. || 10, 3. Ναβαρζάνης pro Νατιάαρζάιης Schmiederus.

C. 22. §. 1, 4. Αμμινάπην pro Αμμυιατην AV. alii Gr. vel Άμμινάτην 
vel Αμινάπην. 5. Μαζάκον pro Μαζαίου secundum Gebhardum Freins
hemius ad Curt. 6, 4, 25 et ad 4, 4, 28. 5. Πυϋοφάνους. δ Πυθοφάιονς 
Schmiederus.

F
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των εταίρων ξυνετάχϋη αυτω σκοπεΐν τά έν Παρϋυαίοις τε καί 
c Τρκανίοις.

2 Τούτο τό τέλος Ααρείω έγένετο έπί άρχοντας Α&ηναίοις ’Αρι- 
στοφώντος αητός Έκατομβαιώνος, άνδρί τά μέν πολέμια, είπερ τινί 
άλλω, μαλ&ακώ τε καί ού φρενήρει, είς ύέ τά άλλα ούδέν άνεπιει- 
κές εργον αποδειξαμέτω η ούδέ έγγενόμενον αύτώ άποδείξασϋαι, ότι 
όμοΰ μέν είς την βασιλείαν παρελϋεΐν, όμοΰ δέ προσπολεμεϊσ&αι 
πρός τε Μακεδόνων καί τών'Ελλήνων ξυνέβη. ούκουν ούδέ έϋέλοντι 
έξην ετι υβρίζειν ές τούς υπηκόους, έν μείζονι κινδύνω ήπερ εκείνοι 

3 καϋεστηκότι. ζώντι μέν δή ξυμφοραί αυτω άλλαι έπ’ άλλαις ξυν- 
ηνέχϋησαν, ούδέ τις ανακωχή έγένετο έπειδή πρώτον ές τήν αργήν 
παρήλϋεν · άλλά εύϋύς μέν τό τών σατραπών έπί Γρανικώ πταίσμα 
ξυνέβη τό ιππικόν, εύϋύς δέ Ιωνία τε καί Λίολίς είχοντο καί Φρύ-

4 γες άμφότεροι καί Λυδία καί Κάρες πλήν Άλικαρνασσέων · ολίγον 
δέ ύστερον καί Αλικαρνασσός έξήρητο, έπί δέ η παραλία πάσα 
εστε έπί τήν Κιλικίαν ένϋεν δέ ή αυτου έπ Ίσσώ ήσσα, 'ίνα τήν τε 
μητέρα αιχμαλωτισϋεΐσαν καί τήν γυναίκα καί τούς παΐδας έπεΐδεν 
έπί τωδε Φοινίκη τε άπώλετο καί Αίγυπτος πάσα· έπί δέ αύτός 
έν Άρβήλοις έφυγέ τε έν πρώτοις αίσχρώς καί στρατιάν πλείστην παν

ί τός τού βαρβαρικού γένους άπώλεσε· φυγάς τε έκ τούτου της αύτού 
αρχής πλανωμενος, καί τελευτών προς τών άμφί αύτόν ές τά έσχατα 
προδο&είς, βασιλεύς τε έν τώ αύτώ καί δεσμώτης ξύν ατιμία άγό- 

6 μενος^ τέλος δέ πρός τών οϊκειοτατων έπιβουλευϋείς άπώλετο. ζώντι 
μέν Ααρείω τοιαύτα ξυνηνέχ&η ' τελ.ευτήσαντι δέ ταφή τε ή βασιλική 
καί τών παίδων οποία καί βασιλεύοντος αύτού τροφή τε Αλεξάν
δρου καί παίδευσες, καί γαμβρός Αλέξανδρος, οπότε δέ έτελεΰτα 
έγεγόνει άμφί τά πεντήκοντα έτη.

23. Αλέξανδρος δέ τούς ύπολειφϋέντας έν τή διώξει τής στρατιάς 
άναλαβών ές 'Τρκανίαν προύχώρει. κέϊται δέ ή 'Τρκανία χώρα έν 
αριστερά τής οδού τής έπί Βάκτρα φερούσης· καί τή μέν όρεσιν 
άπείργεται δασέσι καί υψηλούς, τό πεδίον δέ αύτής καϋήκει έ'στε έπί 
τήν μεγάλην τήν ταύτη ϋάλασσαν. ταύτην δέ ήγεν, ότι ταύτη τούς 
ξένους τούς άμφί Ααρεΐον διαπεφευγέναι ές τά τών Ταπούρων όρη

2 έπύ&ετο καί αύτους άμα τούς Ταποΰρους γειρωσόμενος. τριχή δέ 
διελών τόν στρατόν αύτός μέν τήν έπιτομωτάτην καί χαλεπωτάτην 
ήγήσατο, το πλεΐστον καί άμα τό κουφότατον τής δυναμεως άγων 
Κράτερον δέ τήν τε αύτού τάξιν εχοντα καί τήν Άμύντου καί τών 
τοξοτών έστιν ούς καί ολίγους τών ιππέων έπί Ταπούρων έστειλε^’ 
Έρίγυιον δε τούς τε ξένους καί τήν λοιπήν ίππον άναλαβόντα τήν 
λεωφόρον τε καί μακροτέραν ήγεΐσ&αι έκέλευσε, τάς άμαξας καί τά 
σκευοφόρα καί τόν άλλον όμιλον άγοντα.

3 'Τπερβαλων δέ τα πρώτα όρη καί καταστρατοπεδεύσας αύτού

6. σκοπεϊν. fortasse έπισκοπεύν. || 3, 1. ξυνηνέγϋησαν. ξυνήχϋ-ησαν Α. 5. *Αλι- 
καρναασέων.'Αλικαρνασααίων Gr.nonniilli ad 3. c. 5. |j 4,3. εν&εν δέ. vulgo 
ενϋέν δέ. 6. τε εν pro τνκαί έν Α. 7. παντός omittit Α. || 5, 2. ές τά. 
προς τά Α improbante Schneidero.

C. 23. §. 1, 4. το πεδίον δέ- τή δέ πεδίον Α. 6. άμφί pro έπί Α.
6. et 8. Ταπούροιν et^ Ταποΰρους ριό Πάγρων et Παγρονς Schmiederus. || 
2,4. αυτού pro αύτού idem.
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άναλαβών τους τε υπασπιστας καί της Μακεδονικής φάλαγγος τους 
κουφοτάτους καί τών τοξοτών έστιν ους ηει χαλεπήν όδον καί δύσ- 
πορον, φύλακας των οδών καταλιπών ίνα σφαλερόν τι αυτω έφαί- 
νέτο, ώς μη τοΐς έπομένοις κατ εκείνο έπίϋοιντο οι τά όρη έ'χοντες 
τών βαρβάρων, αύτδς δέ μετά τών τοξοτών διελϋών τά στενά έν,τω 4 
πεδίω κατεστρατοπέδευσε προς ποταμώ ού μεγάλω. καί ένταυϋα 
όντος αύτού Ναβαρξάνης τε δ Ααρείου χιλιάρχης καί Φραταφέρνης 
δ ‘Τρκανίας τε καί Παρϋυαίων σατράπης καί άλλοι τών άμφί Αα- 
ρεΐον Περσών οί επιφανέστατοι άφικόμενοι παρέδοσαν σφάς αύτούς. 
ύπομείνας δέ έν τώ στρατοπέδω τέσσαρας ημέρας άνέλαβε τούς $ 
ύπολειφ&έντας κατά την οδόν, τούς μέν άλλους ασφαλώς διελϋόν- 
τας, τοΐς δέ Αγριασιν όπισϋοφυλακοΰσιν επέϋεντο οι δρειοι τών 
βαρβάρων, καί μεϊον έ'χοντες τώ άκροβολισμω άπηλλάγησαν.

Αρας δέ έντεΰϋεν προήει ώς έφ ‘Τρκανίας εις Ζαδράκαρτα, πό- 6 
λιν 'Τρκανίων. καί έν τούτω. ιθί περί Κράτερον ξυνέμι'ξαν αύτώ, 
τοΐς μέν ξένοις τοΐς Ααρείου ούκ έντετυχηκότες, την χώραν δέ όσην 
διαπεπορευμένοι ήσαν τήν μέν βία, τήν δέ ένδιδδντων τών κατοι- 
κούντων προσπεποιημένοι. ένταυϋα καί Ερίγυιος ήκε ξύν τοΐς 
σκευοφόροις καί ταΐς άμάξαις. ολίγον δέ ύστερον Αρτάβαξος άφί- ? 
κετο παρ Αλέξανδρον καί τών παίδων αύτού Κωφήν καί Αριοβαρ- 
ξάνης καί Αρσάμης καί ξύν τούτοις παρά τών ξένων τών ξύν Αα
ρείω πρέσβεις καί Αύτοφραδάτης δ Ταπούρων σατράπης. Αύτο- 
φραδατη μέν δή τήν σατραπείαν άπέδωκεν Αρτάβαξον δέ καί τούς 
παΐδας άμα οί έν τιμή ήγε, τά τε άλλα έν τοΐς πρώτοις Περσών 
όντας καί τής ές Ααρεϊον πίστεως ένεκα, τοΐς πρέσβεσι δέ τών Ελ- g 
ληνών δεομένοις σπείσασϋαί σφισιν υπέρ τού παντός ξενικού άπεκρί- 
νατο ομολογίαν μέν ούκ άν ποιήσασϋαι πρδς αύτούς ούδεμίαν αδι- 
κεΐν γάρ μεγάλα τούς στρατευομένους εναντία τή Ελλάδι παρά τοΐς 
βαρβάροις παρά τά δόγματα τά Ελλήνων' έκέλευσε δέ ήκειν ξύμ- 
παντας καί παραδιδόναι σφάς αύτούς έπιτρέποντας Αλεξάνδρω χρη- 
σϋαι δ τι καί βούλοιτο ή σώξεσϋαι δπη δυναιντο. οί δέ έπιτρέ- ρ 
πειν εφασαν σφάς τε αύτούς καί τούς άλλους Αλεξάνδρω · ξυμπέμ- 
πειν τε έκέλευον τον ήγησόμενον αύτοΐς, ώς ασφαλώς διακομισ&εϊεν 
παρ αύτόν είναι δέ έλέγοντο ές χιλίους καί πεντακοσίους. καί Αλέ
ξανδρος πέμπει Ανδρόνικον τδν Αγέρρου καί Αρτάβαξον παρ' αύτούς.

Αύτδς δέ προήγεν ώς έπί Μάρδους, άναλαβών τούς τε ύπα- 21. 
σπιστας καί τους τοξοτας καί τούς Αγριάνας καί τήν Κοίνου καί 
Αμύντου ταξιν καί τών εταίρων ιππέων τούς ήμίσεας καί τούς ίπ- 
πακοντιστάς· ήδη γάρ αύτω καί ίππακοντισταί ήσαν τάξις. έπελ- 
ϋών δέ τδ πολύ μέρος τής χώρας τών Μάρδων πολλούς μέν άπεκτει- 
νεν αύτών φεύγοντας, οΰς δέ τινας ές αλκήν τετραμμένους, πολλούς 
δέ ξώντας έ'λαβεν. ού γάρ έστιν δστις χρόνου έμβεβλήκει ές τήν 
γην αύτών έπί πολέμω διά τε δυσχωρίαν καί ότι πένητες οί Μάρ- 

4,3. Φραταφέρνης pro Φραδαφέρνης Schmiederus. 4. άλλοι additum ex Α. ]] 
7, 2. Αριοβαρζανης pro Αριβαρξάνης ΑΒ. || 8, 7. καί post δ τι additum 
ex Α. || 9, 4. έλέγοντο. ιλιγον Α.

C. 24. §. 2, 4. χρόνου, libri χρόνω. 5. γην. χώραν Α.
F 2
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δοι καί μάχιμοι έπί τή πενία ήσαν. οΰκουν ουδέ Αλέξανδρον έμ
βαλεΐν άν ποτέ δείσαντες, άλλως τε καί προκεχωρηκότα ήδη ές τδ 

3 πρόσω, ταύτη μάλλον τι αφύλακτοι ήλίσκοντο. πολλοί δέ αύτών καί 
εις τά όρη κατέφυγον, ά δή ύπερύφηλά τε καί απότομα αύτοΐς έν 
τή χώρα έστίν, ώς πρδς ταΰτά γε ούχ ήξοντα Αλέξανδρον, έπεί δέ 
καί ταύτη προσήγεν, οι δέ πέμψαντες πρέσβεις σφάς τε αύτούς ένέ- 
δοσαν καί τήν χώραν καί Αλέξανδρος αύτούς μέν άφήκεν, σατρά
πην δέ άπέδειξεν αύτών Λύτοφραδάτην, δνπερ καί Ταπούρων.

4 Αύτδς δ’ έπανελϋών ές τδ στρατοπεδον έ'ν&ενπερ ώρμή&η ές 
τών Μάρδων τήν γην κατέλαβε τούς Ελληνας τούς μισ&οφόρους 
ήκοντας καί τούς Λακεδαιμονίων πρέσβεις οΐ παρα βασιλέα Ααρεϊον 
έπρέσβευον, Καλλικτρατίδαν τε καί Παύσιππον καί Μόνιμον καί Ονό- 
μαντα, καί Α&ηναίων Αρωπίδην. τούτους μέν δή ξυλλαβών έν φυ
λακή είχε, τους Σινωπέων δέ άφήκεν, οτι Σινωπεΐς ούτε τοΰ κοι
νού τών "Ελλήνων μετεΐχον, ύπδ Πέρσαις τε τεταγμένοι ούκ άπει- 

5 κότα ποιεΐν έδόκουν παρά τόν βασιλέα σφών πρεσβεύοντες. άφήκε 
δέ καί τών άλλων "Ελλήνων όσοι πρδ τής ειρήνης τε καί τής ξυμ- 
μαχίας τής πρδς Μακεδόνας γενομένης παρά Πέρσαις έμισ&οφόρουν, 
καί Καλχηδονίων Ηρακλείδην τδν πρεσβευτήν άφήκε- τούς δέ άλ
λους ξυστρατεύεσ&αί οι έπί μισ&ω τω αύτω έκέλευσε- καί έπέταξεν 
αύτοΐς Ανδρόνικον, όσπερ ήγαγέ τε αύτούς καί έ'νδηλος έγεγόνει ού 
φαύλον ποιούμενος σώσαι τούς άνδρας.

25. Ταΰτα δέ διαπραξάμενος ήγεν ώς έπί Ζευδράκαρτα, τήν μεγί- 
στην πόλιν τής "Τρκανίας, 'ίνα καί τά βασίλεια τοΐς "Τρκανίοις ήν. 
καί ένταυιλα διατρίφας ημέρας πεντεκαίδεκα καί ·&ΰσας τοΐς &εοΐς 
ώς νόμος καί αγώνα γυμνικδν ποιήσας ώς έπί Παρ&υαίους ήγεν 
έκεϊ&εν δέ έπί τά τής Αρείας όρια καί Σουσίαν, πόλιν τής Αρείας, 

2 ίνα καί Σατιβαρζάνης ηκε παρ' αύτδν ό τών Αρείων σατράπης, τού
του μέν δή τήν σατραπείαν άποδούς ξυμπέμπει αύτώ Ανάξιππον τών 
εταίρων, δους αύτώ τών ιππακοντιστών ές τεσσαράκοντα, ώς έ'χοι 
φύλακας καόιστάναι τών τόπων, τοΰ μή άδικεΐσ&αι τούς Αρείους 
πρδς τής στρατιάς κατά τήν πάροδον.

3 Εν τουτω δέ άφικνοΰνται παρ' αύτδν Περσών τινές, οΐ ήγγελ- 
λον Βήσσον τήν τε τιάραν όρ&ήν έχειν καί τήν Περσικήν στολήν 
φοροΰντα Άρταξέρξην τε καλεϊσ&αι άντί Βήσσου καί βασιλέα φά- 
σκειν είναι τής 'Ασίας- έχειν τε άμφ' αύτδν Περσών τε τούς ές Βάκ
τρα διαφυγοντας καί αύτών Βακτριανών πολλούς- προσδοκάσϋαι 
δέ ήξειν αύτω καί Σκυ&ας ξυμμάχους.

4 Αλέξανδρος δέ όμοΰ ήδη έ'χων τήν πάσαν δυναμιν ήει έπί 
■ ■ —-----

4, 1. εν&ενπερ ώρμή&η pro εν&απερ ώρμή&η Gr. tres ad c. 21. εν^εν mi- 
ρωρμή&η Β. εν&εν ώρμήκει Α. 4. Καλλιχρατίδαν pro Καλλιστραύδαν AV. 
4. * Ονόμαντα pro Ανο'μαντα Α. 5. Αρωπίδην. libri Αροπίδην. 7. τε post 
Πέρσαις additum ex ABB. || 5, 4. Καλχηδονίων- libri Καρχηδονίων Χαλκη- 
δονίων Palmerius Exercitt p. 238 4 άλλους. addiderim ξένους.

C· 25. § 1, 1. Ζευδράκαρτα Ζαδράκαρτα Schmjederus. 5. πόλιν της 
Αρείας ABBV. πόλιν τοϊς Λρείοις Vulc. 6. ήχε pro ήκεν Ellendtius || 2,4. 
τοΰ μή ABBV. τον μηδέν Vulc. || 3, 1. ήγγελλον pro ήγγελον Ellendtius. 
3. φοροΰντα. Αρταξέρξην distinguebatur ante Ellendtium. φοροΰντα, καί 
Αρταξέρξην καλέϊυάαι Bas.
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Βάκτρων, 'ίνα και Φίλιππος ο Μενελάου παρ’ αύτόν άφίκετο εκ 
Μηδίας, εχων τούς τε μισ&οφόρους Ιππέας, ών ηχείτο αύτός, καί 
Θεσσαλων τούς έ&ελοντάς ύπομείναντας καί τούς ξένους τούς Αν- 
δρομάχου. Νικάνωρ όε ό Παρμενίωνος ό τών υπασπιστών αρχών 
τετελευτήκει ήδη νόσω. Ιόντι δέ Αλεξανδρω την έπί Βάκτρα έξηγ- 5 
γέλίϊη Σατιβαρζάνης δ Αρείων σατράπης Ανάξιππον μέν καί τούς 
ΐππακοντιστάς τους ξύν αύτώ άπεκτονώς, όπλίζων δέ τούς Αρείους 
και ξυναγων είς Αρτακόανα πόλιν, 'ίνα το βασίλειον ήν τών Αρείων 
έκεϊ&εν δέ ότι εγνωκεν, έπειδάν προκεχωρηκότα Αλέξανδρον πύϋη- 
ται, ιέναι ξύν τή δυνάμει παρά Βήσσον, ώς ξύν εκτίνω έπι&ησόμε- 
νος οπη άν τύχη τοϊς Μακεδόσιν. ταύτα ώς έξηγγέλόη αύτώ, τήν 6 
μεν επί Βάκτρα οδόν ούκ ήγεν άναλαβών δέ τούς τε εταίρους ιπ
πέας και τούς ΐππακοντιστάς καί τούς τοξοτας καί τούς Αγριάνας 
καί τήν Άμύντου τε καί Κοίτου τάξιν, τήν δέ άλλην δύναμιν αύτού 
καταλιπων καί έπ αύτή Κράτερον ηγεμόνα σπουδή ήγεν ώς έπί 
Σατιβαρζάνην τε καί τούς Αρείους, καί διελϋών έν δυσίν ήμέραις 
σταδίους ές έξακοσίους πρός Αρτακόανα ήκε.

Σατιβαρξάνης μέν ούν, ώς εγνω εγγύς όντα Αλέξανδρον, τή 7 
οξυτητι τής έφόδου έκπλαγείς ξύν όλίγοις ίππεύσι τών Αρείων έφυγε· 
πρός γαρ τών πολλών στρατιωτών κατελείφ&η έν τή φυγή, ώς κά- 
κεϊνοι εμαϋον προσάγοντα Αλέξανδρον. Αλέξανδρος δέ, όσους ξυ- 
ναιτίους τής άποστάσεως κατέμαϋε καί έν τώ τότε άπολιπόντας 
τάς κώμας, τούτους δέ άλλη καί άλλη, οξείας τάς διώξεις ποιησά- 
μενος, τούς μέν άπέκτεινε, τούς δέ ήνδραπόδισε’ σατράπην δέ Αρείων 
άπέδειξεν Αρσαμην, άνδρα Πέρσην. αύτός δέ συν τοϊς άμφί Κρά- 8 
τερον^ ύπολελειμμένοις, όμού ούσιν ήδη, ώς έπί τήν Ζαραγγαίων χώ
ραν ήγε · καί άφικνεΐται ίνα τά βασίλεια τών Ζαραγγαίων ήν. Βαρ- 
σαέντης δέ, ός τότε κατείχε τήν χώραν, είς ών τών ξυνεπτ&εμένων 
Ααρείω έν τή φυγή, προσιόντα Αλέξανδρον μαϋών ές Ανδούς τους 
έπί τάδε του Ινδού ποταμού έφυγε, ξυλλαβόντες δέ αύτόν οί Ιν
δοί παρ’ Αλέξανδρον άπέστειλαν · καί άπο&νήσκει πρός Αλεξάνδρου 
τής ές Ααρεΐον άδικίας ένεκα.

Ήνταύϋα καί τήν Φιλώτα έπιβουλήν τού Παρμενίωνος εμα- 26. 
ϋεν Αλέξανδρος, καί λέγει Πτολεμαίος καί Αριστόβουλος ότι προηγ- 
γελμένην ήδη οι καί πρότερον έν Αίγύπτω, ού μέντοι πιστή γε έφάνη 
τής τε φιλίας τής πάλαι ε'ίνεκα καί τής έξ αύτού ές Παρμενίωνα 
τε τόν πατέρα τόν Φιλώτα τιμής καί ές αύτόν Φιλώταν πίστεως. 
Πτολεμαίος δέ ό Πάγου λέγει εισαχ&ήναι ές Μακεδόνας Φιλώταν · 2 
καί κατηγορήσαι μέν αύτού ισχυρώς Αλέξανδρον, άπολογήσασ&αι δε

4, 2. Βάκτρων. Βήκτρα Α ad 1. C. 11. 4. έ&ελοντάς. έ&έλοντας Bas. 
5. ΙΝικάνωρ — νόσω c. 26, 3. post επίβουλης interponenda esse suspica
tur Schmiederus. |] 5, 6. παρά pro περί AB(B)V. 7. οπη Gr. omnes. 
όποι Vulc. || 6, 7. ές post σταδίους e Gr. cc. additum. 7. Αρτακόανα. 
Αρτακόαν B. Αρκτόανα A.||7,5. άπολιπόντας—τοΰιους VetGr. tres, άπο- 
λελοιπότας — τούτων Vulc. 8. Αρσάμην pro Αρσάκην Blancardus. || 8, 2. 
et 3. Ζαραγγαίων. Αράγγων Blancardus. s

C. 26. §. 1, 1. δέ ante καί τήν cum Gr. omnibus omissum. 2. Αλέ- 
Εανδρος. Και vulgo distinguitur. 2. προηγγελμένην. προσηγγελμένην Α et 
Bas. 5. τόν ante Φιλώτα habet Bas. omisit Vulc.
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αύτδν Φιλώταν· καί τους έπιμηνυτάς του έ'ργου παρελέλοντας εξε- 
λέγξαι Φιλιόταν τε καί τους άμφί αυτόν άλλοις τε ελέγχους ουχ 
άφανέσι καί μάλιστα δή οτι αύτδς Φιλώτας πεπύσ&αι μεν επιβου
λήν τινα Αλεξάνδρω παρασκευαζομένην συνέφη, έξηλέγχετο δε κατα- 
σιωπήσας ταύτην πρδς Αλέξανδρον, καίτοι δίς επί τήν σκηνήν όση- 

3 μέραι τήν Αλεξάνδρου φοιτών. καί Φιλιόταν μεν κατακοντισ&ήναι 
πρδς των Μακεδόνων καί όσοι άλλοι μετέσχον αύτω τής επιβουλής· 
επί Παρμενίωνα δέ σταλήναι Πολυδάμαντα, ενα των εταίρων, γράμ
ματα φέροντα παρ’ Αλεξάνδρου πρδς τους στρατηγούς τους εν Μη- 
δία, Κλέανδρόν τε καί Σιτάλκην καί Μενίδαν ουτοι γαρ επί τής 

4 στρατιάς ής ηρχε Πραμενίων τεταγμένοι ήσαν καί πρδς τούτων 
άποϋανεϊν Παρμενίωνα, τυχόν μέν ότι ού πιστόν έδόκει είναι Αλε
ξάνδρω Φιλώτα έπιβουλεύοντος μή ξυμμετασχεϊν Παρμενίωνα τω 
παιδί του έπιβουλεύματος· τυχόν δέ οτι, εί καί μή ξυμμετέσχε, σφα
λερός ήδη ήν περιών Παρμενίων του παιδδς αύτού άνηρημένου, έν 
τοσαύτη ών αξιώσει παρά τε αύτω Αλεξάνδρω καί ές τδ άλλο στρά
τευμα, μή οτι τδ Μακεδονικόν, άλλα καί τών άλλων ξένων, ων πολ- 
λάκις καί έν τώ μέρει καί παρά τδ μέρος κατά πρόσταξιν τήν Αλε
ξάνδρου ξυν χάριτι εξηγείτο.

23. Λέγουσι δέ καί Αμύνταν τδν Αδρομένους κατά τον αύτδν χρό
νον ύπαχ&ήναι ές κρίσιν καί Πολέμωνα καί Ατταλον καί Σιμμίαν 
τους Αμύντου αδελφούς, ώς ξυμμετασχόντας καί αύτούς τής έπιβου- 
λης τής κατ Αλεξάνδρου κατά πίστιν τε καί εταιρίαν τήν Φιλώτα.

2 καί έδόκει πιστοτέρα ή έπιβουλή ές τδ πλή&ος, οτι Πολέμων, εις 
τών αδελφών τών Αμύντου, ξυλληφ&έντος Φιλώτα εφυγεν ές τους 
πολεμίους, άλλ’ Αμΰντας γε ξυν τοϊς άδελφοϊς ύπομείνας τήν δί
κην καί άπολογησάμενος έν Μακεδόσι καρτερώς άφίεται τής αιτίας· 
καί εύ&υς ώς άπέφυγεν έν τή εκκλησία ήξίωσεν άφε&ήναί οί έλ&εϊν 
παρά τδν αδελφόν καί έπαναγαγεϊν αύτδν παρά τδν Αλέξανδρον

3 καί οί Μακεδόνες ξυγχωρούσιν. ό δέ απελλών αύτή τή ημέρα τδν 
Πολέμωνα έπανήγαγε· καί ταύτη πολύ ετι μάλλον ή πρόσ&εν έξω 
αιτίας έφάνη Αμΰντας. άλλέ ολίγον γε ύστερον κώμην τινά πολιορ- 
κών τοξευϋείς έκ τής πληγής έτελεύτησεν, ώστε ούδέν πλέον αύτω 
γίγνεται τήν κρίσιν άποφυγόντι ότι μή άγα&ώ νομιζομένω άπο&ανεϊν.

4 Αλέξανδρος δέ, καταστήσας έπί τούς εταίρους ίππάρχας δύο, 
"Ηφαιστίωνά τε τδν Αμύντορος καί Κλεϊτον τδν Αρωπίδου, καί δίχα 
διελών τήν τάξιν τών εταίρων, οτι ούδέ φίλον άν ήβούλετο ενα το- 
σουτων ιππέων, άλλως τε καί τών κρατίστων τού παντός ιππικού 
κατά τε άξίωσιν καί τήν άλλην αρετήν έξηγεϊσ&αι, άφικνεϊται ές 

3. έπιμηνυτάς. μηνυτάς Α. || 3, 1. χαταχοντισ&ηναι pro προσακοντισ&ηναι Α. 
4.Μηδία. Μηδιία Bas. 5. ΜιΑδαν pro Μενίδην Ellendtius. || 4, 2. ’ Αλε
ξάνδρω. 3Αλέξανδρος Λ. 4. εττιβουλεύματος pro βουλεύματος Α. 5. πεοιών 
Vulc. περιιών Bas. omittit Α. 8. τω ante μέρει addidit Schneiderus' ad 
Xen. Au. 7, 6, 36.

C. 27. §. 1, 3. τους Α· αδελφούς, τδν ’A. αδελφόν A. 3, 2. ετι 
ante μάλλον omittit A. || 4, 1 εταίρους ίπηάρχας N et Gr. omnes, ln- 
πάρχας εταίρους Vulc. 2. Αρωπΐδου pro Αροπίδου Ellendtius. 3. φίλον. 
libri Φιλωταν. φίλων Freinshemius ad Curt. 6, 9, 21. 3. άν deleam.
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τούς πάλαι μεν Αριάσποίς καλούμενους, ύστερον δέ Εύεργέτας έπο- 
νομασ&έντας, οτι Κύρω τω Καμβΰσου ξυνεπελάβοντο της ές Σκύ
λας έλάσεως. και τούτους Αλέξανδρος ών τε ές Κΰρον υπήρξαν $ 
οί προγονοί αύτών τιμήσας καί αύτδς καταμα&ών άνδρας ού κατά 
τούς άλλους τούς ταΰτη βαρβάρους πολιτεύοντας, άλλα τού δικαίου 
ϊσα καί τοΐς κρατίστοις τών Ελλήνων μεταποιούμενους, έλευ&έρους 
τε άφήκε καί χώραν τής ομόρου όσην σφίσιν ήτησαν, ού πολλήν δέ 
ούδ' αύτοί ήτησαν, προσέθηκεν. ένταϋ&α ΰώσας τώ Απολλωνι Αη- 
μητριόν μέν ένα τών σωματοφυλάκων, ύποπτεΰσας μετασχεΐν Φιλώτα 
τής Επιβουλής, ξυνέλαβε· σωματοφύλακα δέ άντί Αημητρίου απέ
δειξε Πτολεμαίον τον Αάγου.

Ταύτα δέ διαπραξάμενος προήει ώς έπί Βάκτρα τε καί Βήσ- 28. 
σον, Αράγγας τε καί Γαδρωσούς έν τή παρόδω παραστησάμενος. 
παρεστήσατο δέ καί τούς Αραχώτους καί σατράπην κατέστησεν έπ 
αύτοΐς Μένωνα. έπήλϋε δέ καί τών Τνδών τούς προσχώρους Αρα- 
χώτοις. ξΰμπαντα δέ ταύτα τά έθνη διά χιόνος τε πολλής καί 
ξύν απορία τών έπιτηδιάων καί τών στρατιωτών ταλαιπωρία, έπήλ&ε. 
μαθών δέ τούς Αρείους αύϋις άφεστάναι, Σατιβαρζάνου ές τήν χώ- 2 
ραν αύτών έμβαλόντος σύν ίππεύσι δισχιλίοις, ούς παρά Βησσου 
έ'λαβεν, άποστέλλει παρ αύτούς Αρτάβαζόν τε τον Πέρσην καί Ερί- 
γυιον καί Κάρανον τών εταίρων προσέταξε δέ καί Φραταφέρνην, 
τον τών ΠαρΟυαίων σατράπην ξυνεμβαλεΐν αύτοΐς ές τούς Αρείους. 
καί γίγνεται μάχη τοΐς άμφί Ερίγυιον καί Κάρανον προς Σατιβαρ- 3 
ξάνην καρτερά, ουδέ πρόσ^εν οί βάρβαροι ένέκλιναν πριν Σατιβαρ- 
ξανην ξυμπεσόντα Εριγυίω πληγέντα δόρατι ές τδ πρόσωπον άπο- 
■θανεΐν. τότε δή έγκλίναντες οί βάρβαροι προτροπάδην έφευγαν.

Εν τοΰτω δέ Αλέξανδρος πρδς τδν Καύκασον τδ όρος ήγεν, φ. 
ϊνα καί πόλιν έκτισε καί ώνόμασεν Αλεξάνδρειαν · καί &ΰσας ένταυ&α 
τοΐς ·&εοΐς οσοις νόμος αύτω υπερέβαλε τδ όρος τδν Καύκασον, σα
τράπην μέν τή χώρα έπιτάξας Προέξην, άνδρα Πέρσην, τών δέ 
εταίρων Κειλοξενον τδν Σατΰρου επίσκοπον ξύν στρατιά άπολιπων.

Το δέ όρος δ Καύκασος ύφηλδν μέν εστιν ώσπερ τι άλλο τής $ 
Ασίας, ώς λέγει Αριστόβουλος, ψιλόν δέ πολύ αύτού τόγε ταυτη. 
μακρδν γάρ όρος παρατέταται δ Καύκασος, ώστε καί τδν Ταύ
ρον το δρος, ος δή τήν Κιλικίαν τε καί Παμφυλίαν άπείργει, άπδ 
τού Καύκασον είναι λέγουσι καί άλλα όρη μεγάλα, δικεκριμένα άπδ 
του Καύκασού άλλη καί άλλη έπωνυμία κατά ή&η τά έκαστων, 
αλλά έν γε τοΰτω τώ Καυκάσια ούδέν άλλο οτι μή τέρμιν&οε πε- 6 
φυκασι καί οίλφιον, ώς λέγει Αριστόβουλος· άλλα καί ώς έπωκεΐτο

4, 6. * Αριάοπας pro Λγριάσπας Α et Bas. ||3,5. αυτοί post όσην omissum 
cum Α. 7. Φιλώτα pro Φιλώια Ellendtius,

C 28. §. 1, 2. Αράγγας. Αράγας Λ. 2. Γαδρωσονς pro Αραγωγούς 
Gronovius. 3. Αραχώτους. ’Αραχώτας Α cum plerisque Gr. eandem for
mam hic et paulo post Bas. 5. τά post τ«ΰτα libris deest. || 3, 1. τοΐς 
άμφί pro τών άμφί ABV. τονς άμφί alii Gr. 3. Τριγνΐω πληγέντα pro 
Τριγυίω οις Έριγυίον πλήξαντος Α. Τριγυίο) νπ Τριγνίον πληγέντα V et 
ceteri Gr. 4. δή pro <5e A. || 5, 2. τό γε Gr. cc. τότε Vulc. 3. παρατέ- 
ταται. προπαρατεταται Bas. 6. ή&η τά V et Gr. nonnulli, ή&η τών multi. 
ε&νη rwjuBas. έ^νη τά Vulc. || 6, 2. ώς Β. ών Α. ών vel δν ceteri Gr.
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πολλοΐς άνϋρώποις καί πρόβατα πολλά καί κτήνη ένέμοντο, οτι 
nat χαίρουσι τώ σιλφίω τά πρόβατα, και εί έκ πολλοϋ προβατον 
σιλφίου αϊσϋοιτο, καί ϋεϊ επ' αύτό καί τό τε άν&ος έπινέμεται καί

7 τήν ρίζαν άνορύττον καί ταύτην κατεσ&ίει. επί τφοε έν Κυρήνγ 
ώς μακροτάτω άπελαύτουσιν τάς ποίμνας τών χωρίων ϊνα αύτοΐς 
τό σίλφιον φύεται’ οί δέ καί περιφράσσουσι τόν χώρον, του μηδ' εί 
πελάσειεν αύτώ τά πρόβατα, δυνατά γενέσϋαι εϊσω παρελϋεϊν, ότι 
πολλού άξιον Κυρηναίοις τό σίλφιον.

8 Βήσσος δέ, εχων άμφ αύτόν Περσών τε τους μετασχόντας αυτω 
τής Ααρείου συλλήψεως καί αύτών Βακτρίων ές έπτακισχιλίους καί 
Αάας τούς έπί τάδε του Τανάϊδος ποταμού έποικούντας, έφϋειρε 
τήν υπό τφ δρει τώ Καυκάσιο, ώς έρημία τε τής χωράς της έν μέ
σω αύτού τε καί Αλεξάνδρου καί απορία τών επιτηδείων άπείρξων

9 Αλέξανδρον τού μή έλαύνειν πρόσω. άλΚ Αλέξανδρος ήλαυνεν ού- 
δέν μεϊον, χαλεπώς μέν διά τε χιόνος πολλής καί ένδεια τών αναγ
καίων, ήει δέ όμως. Βήσσος δέ, έπεί έξηγγέλλετο αύτώ ού πόρρω 
ήδη ών Αλέξανδρος, διαβάς τόν Ώξον ποταμόν τά μέν πλοία έφ 
ών διέβη κατέκαυσεν, αύτός δέ εις Ναύτακα τής Σογδιανής χώρας 

ιοάπεχώρει. εΐποντο δέ αύτώ οϊ τε άμφί Σπιταμένην καί Όξυάρτην, 
έχοντες τους έκ τής Σογδιανής ιππέας, καί Αααι οί άπό τού Τα
νάϊδος. οί δέ τών Βακτρίων ίππεΐς ώς φεύγειν έγνωκότα έ'μα&ον 
Βήσσον, άλλος άλλη έπί τά σφών έκαστοι άπηλλάγησαν.

29. Αλέξανδρος δε ές Αράψακα άφικόμενος καί άναπαΰσας την 
στρατιάν ές Αορνόν τε ήγε καί Βάκτρα, αϊ δή μέγισταί είσι πόλεις 
έν τή Βακτρίων χώρα, καί ταύτας τε έξ έφόδου έλαβε καί φυλακήν 
έν τή άκρα τής Αόρνου άπέλιπε καί έπί ταύτης Αρχέλαον τόν Αν- 
δρόκλου τών εταίρων’ τοϊς δέ άλλοις Βακτρίοις, ού χαλεπώς προσ- 
χωρήσασιν, έπέταξε σατράπην Αρτάβαζον τόν Πέρσην.

2 Αύτός δέ ήγεν ώς έπί τόν ΎΩξον ποταμόν, ό δέ Ώξος ρέει 
μεν έκ τού όρους τού Καύκασού, έστι δέ ποταμών μέγιστος τών έν 
τή Ασία, όσους γε δή Αλέξανδρος καί οί ξύν Αλεξανδρω έπήλϋον, 
πλην τών Ινδών ποταμών οί δέ Ινδοί πάντων ποταμών μέγιστοι 
είσίν. έξίησι δέ ό έ^ξος ές τήν μεγάλην ϋάλασσαν τήν κα& ‘Τρκα- 

3 τίαν. διαβαίνειν δέ έπιχειρούντι αύτώ) τόν ποταμόν πάντη άπορον 
έφαίνετο· τό μέν γάρ εύρος ήν ές έξ μάλιστα σταδίους, βάϋος δέ 
ούδέ πρός λόγον τού εύρους, άλλά πολύ δή τι βαϋύτερος καί ψαμ
μώδης καί ρεύμα οξύ εχων, ώς τά καταπηγνυμενα πρός αύτού τού 
ρου έκστρέφεσϋαι έκ τής γης ού χαλεπώς, οία δή ού βεβαίως κατά 

4 τής ψάμμου ιδρυμένα, άλλως δέ καί άπορία ύλης έν τοϊς τόποις 
ήν καί τριβή πολλή έφαίνετο, εί μακρό&εν μετίοιεν όσα ές γεφύρω-

7, 2. καί post ϊνα deletum cum Α. 4. πελάοειεν. libri πελάσαιεν· πελά- 
σειαν Ellendtius. || 8, 1. Περσών τε omittit Α;

C. 29. §. 1$ 2. "Αορνον pro Αόρνους Schmiederus. Ι| 2, 1. ποταμός 
ante ρέει omissum cum Gr. omnibus· 3. όσους γε pro δσους τε Ellend
tius. 4. πάντων ποταμών Gr. omnes et fortasse V._ποταμοί πάντων Vulc. || 
3,1. αυτω omittit Α. 3. ουδέ- ού Bas. et Suidas in Ήξος. 4. εχων addidi ex 
Suida 4. προς, νπ idem. 5. δή oupro δή ούδέ idem. 5. κατά, επί idem. || 
4, 1. τόποις pro πόνοις C, Schneideri conjecturam confirmans, πόροις Α. 
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σιν του πόρου, ξυνάγαγών ούν τάς διφ&έρας υφ αίς εσκήνουν οί 
στρατιώται φορυτού έμπλησαι έκέλευσεν ώς ξηροτάτου καί καταδή- 
σαί τε καί ξυρράψαι ακριβώς, του μή έσδύεσ&αι ές αύτάς του ύδα- 
τος. έμπλησϋεΐσαι δέ καί ξυρραφεΐσαι ίκαναί έγένοντο δαβιβασαι 
τον στρατόν έν πέντε ήμέραις.

Πριν δέ διαβαίνειν τον ποταμόν, τών τε Μακεδόνων έπιλέξας 5 
τους πρεσβυτάτους καί ηδη απολέμους καί τών Θεσσαλών τους έ&ε- 
λοντάς καταμείναντας έτέ οίκου άπέστειλεν. έκπέμπει δε καί Στα- 
σάνορα, 'ένα τών εταίρων, ές Αρείους, προσταξας "Αρσάμην μεν τον 
σατράπην τών "Αρείων ξυλλαβεϊν, ότι έ&ελοκακεΐν αύτώ "Αρσάμης 
έδοξεν, αύτόν δέ σατράπην είναι άντ εκείνου "Αρείων.

Περάσας δέ τον "Ωξον ποταμόν ήγε κατά σπουδήν ίνα Βήσ- ΰ 
σον είναι ξύν τή δυνάμει έπυνϋάνετο. καί έν τούτω άφικνούνται 
παρά Σπιταμένους καί Ααταφέρνου πρδς αύτόν άγγέλλοντες ότι 
Σπιταμένης καί Ααταφέρτης, ει πεμφϋείη αύτοΐς καί ολίγη στρατιά 
καί ήγεμών τή στρατιά, ξυλλήφονται Βήσσον καί παραδωσουσιν 
"Αλεξάνδρω · έπεί καί νυν άδέσμω φυλακή φυλάσσεσϋαι προς αυ
τών Βήσσον. ταύτα ώς ήκουσεν "Αλέξανδρος, αύτος μέν άναπαύων 7 
ηγε τήν στρατιάν σχολαίτερον ή πρόσ&εν· Πτολεμαίον δε τον Λα
γού αποστέλλει τών τε εταίρων ίππαρχίας τρεις άγοντα καί τούς 
ίππακοντιστάς ξόμπαντας, πεζών δέ τήν τε Φιλώτα τάξιν καί τών 
υπασπιστών χιλιαρχίαν μίαν και τούς "Αγριάνας πάντας καί τών το
ξοτών τούς ήμίσεας, σπουδή έλαύνειν κελεύσας ώς Σπιταμένην τε 
καί Ααταφέρνην. καί Πτολεμαίος ήει ώς έτέτακτο, καί διελ&ών έν 
ήμέραις τέσσαρσι στα&μούς δέκα άφικνεΐται ές τό στρατοπεδον ου 
τή προτεραία ηύλισμένοι ήσαν οί άμφί τον Σπιταμένην βάρβαροι.

"Ενταύ&α έμαϋε Πτολεμαίος οτι ού βέβαια τω Σπιταμένη καί‘00. 
Ααταφέρνη ή γνώμη έστιν άμφί τή παραδο'σει τού Βήσσου. τούς 
μέν δή πεζούς κατέλιπε, προστάξας επεσ&αι έν τάξει, αύτός δέ ξύν 
τοΐς ίππεύσιν έλάσας άφίκετο προς κώμην τινά, ϊν" ό Βήσσος ήν ξύν 
όλίγοις στρατιώτας. οί γάρ άμφί τον Σπιταμένην μετακεχωρήκεσαν 2 
ήδη έκενθεν, καταιδεσϋέντες αύτοί παραδούναι τον Βήσσον. Πτο
λεμαίος δέ περιστήσας έν κύκλω τής κώμης τούς ιππέας (ήν γάρ τι 
καί τείχος περιβεβλημένον· καί πύλαι κατ αύτό) έπεκηρυκεύετο τοΐς 
έν τή κώμη βαρβάροις απαθείς σφάς άπαλλάσσεσ·&αι παραδοντας 
Βήσσον. οί δέ έδέχοντο τούς ξύν Πτολεμαίω ές τήν κώμην, καί 3 
Πτολεμαίος ξυλλαβών Βήσσον όπίσω έπανήει· προπέμφας δέ ήρετο 
"Αλέξανδρον όπως χρή ές όψιν άγειν "Αλεξάνδρου Βήσσον. καί "Αλέ
ξανδρος γυμνόν έν κλοιω δήσαντα ούτως άγειν έκέλευσε καί κατα- 
στήσαντα έν δεξιά τής οδού ή αύτός τε καί ή στρατιά παρελάσεσϋαι 
έμελλε, καί Πτολεμαίος ούτως έποίησεν.

"Αλέξανδρος δέ ίδών τον Βήσσον έπιστήσας τό άρμα ήρετο 4 
άν&" οτου τον βασιλέα τον αύτού καί άμα οίκεΐον καί εύεργέτην γε-

5. ίσδΰεσ&αι pro ένδνεσ&αι Α. 7. τον στρατόν ρτο τήν στρατιάν Α. j| 5,1. έπιλέ- 
ξας pro έκλέξας ABV. έπλέξας Β. έπέλξας alii Gr. 4. et 5. Λοσά^ην et "Αρσά
μης pro "Αρσάκην et "Αρσάκης Blancardus. "Αρσάβην et "Αρσαβης Α. ||6, 4. 
καί ante ολίγη additum ex ABB. || 7, 2. σχολαίτερον pro σχολαώτερον iidem. 
4. ξΰμπαντας pro άπαντας Gr. omnes, ώς V et Gr. omnes, ώς ές Vulc. 
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νόμενον Ααρεϊον τά μεν πρώτα ξυνέλαβε καί δήσας ήγίν, έπειτα 
άπέκτεινε. καί ο Βήσσος ού μόνω οι ταύτα δυξαντα πράξαι έφη, 
άλλα ξύν τοϊς τότε άμφί Ααρεϊον ούσιν, ώς σωτηρίαν σφίσιν εόρέ-

5 σθαι παρ Αλεξάνδρου. Αλέξανδρος δέ έπί τοΐσδε μαστιγούν έκέ- 
λευεν αύτδν καί έπιλέγειν τον κήρυκα ταύτα έκεϊνα δσα αύτδς τω 
Βήσσω έν τή πύστει ώνείδισε. Βήσσος μέν δ ή ούτως αίκισθείς άπο- 
πέμπεται ές Βάκτρα άποθανού μένος. καί ταύτα Πτολεμαίος υπέρ 
Βήσσου άνέγραψεν Αριστόβουλος δέ, τούς άμφί Σπιταμένην τε καί 
Ααταφέρνην Πτολεμαίω άγαγεϊν Βήσσον καί παραδούναι Αλεξάνδρω 
γυμνόν έν κλοιω δήσαντας.

ΰ Αλέξανδρος δέ άναπληρώσας τδ ιππικόν έκ τών αύτόθεν ίππων 
(πολλοί γάρ αύτω ίπποι εν τε τή υπερβολή τού Καυκάσου καί έν 
τή έπί τον Ήξόν τε καί άπδ τού Ήξου πορεία έξέλιπονή ώς έπί

7 Μαράκανδα ήγε· τά δέ έστι βασίλεια τής Σογδιανών χώρας. ενθεν 
δέ έπί τδν Τάναϊν ποταμόν προήει. τώ δέ Τανάϊδι τοΰτω, ον δή 
καί Ίαξάρτην άλλω όνόματι πρδς τών έπιχωρίων βαρβάρων καλεϊ- 
σθαι λέγει Αριστόβουλος, αί πηγαί μέν έκ τού Καυκάσου όρους 
καί αύτω είσίν έξίησι δέ καί ουτος δ ποταμός ές τήν Τρκανίαν

8 θάλασσαν. άλλος δ' άν εϊη Τάναϊς υπέρ ότου λέγει δ Ηρόδοτος 
δ λογοποιδς όγδοον είναι τών ποταμών τών Σκυθικών Τάναϊν, καί 
ρέειν μέν έκ λίμνης μεγάλης άνίσγοντα, έκδιδόναι δέ ές λίμνην έτι 
μείζω, τήν καλουμένην Μαιώτιν’ καί τον Τάναϊν τούτον είσίν οϊ

9 όρον ποιούσι τής Ασίας και τής Ευρώπης, οις δη άπδ τού μυχού 
τού πόντου τού Εύξείνου ή λίμνη τε ή Μαιώτις και δ ές ταύτην 
έξιείς ποταμός δ Τάναϊς ουτος διείργει τήν Ασίαν τε καί τήν Ευ
ρώπην, καθάπερ ή κατά Γάδειρά τε καί τούς άντιπέραν Γαδείρων 
Λίβυας τούς Νομάδας θάλασσα τήν Λιβύην αυ καί τήν Ευρώπην 
διείργει, οις γε δή ή Λιβύη άπδ τής Ασίας τής άλλης τω Νείλω 
ποταμω διακέκριται.

ίο 'Ενταύθα άποσκεδασθέντες τινες τών Μακεδόνων ές προνομήν 
κατακόπτονται πρδς τών βαρβάρων· οί δέ δράσαντες τό έργον άπέ- 
φυγον ές όρος τραχύτατον καί πάντη άπότομον · ησαν δέ τδ πλή
θος ές τρισμυρίους. καί έπί τουτους Αλέξανδρος τούς κουφοτάτους 

11 τής στρατιάς άναλαβών ήγεν. ένθα δή προσβολαί πολλαί έγίγνοντο 
τοϊς Μακεδόσιν ές τδ όρος· καί τά μέν πρώτα άπεκρούοντο βαλλό
μενοι έκ τών βαρβάρων, καί άλλοι τε πολλοί τραυματίαι έγένοντο 
καί αύτδς Αλέξανδρος ές την κνήμην τοξεύεται διαμπάξ καί τής πε
ρόνης τι άποθραύεται αύτώ έκ τού τοξεύματος. άλλα καί ώς έλαβέ 
τε τδ χωρίον καί τών βαρβαρών οί μέν αύτού κατεκόπησαν πρδς 
τών Μακεδόνων, πολλοί δέ καί κατά τών πετρών ρίφαντες σφάς 
άπέθανον, ώστε έκ τρισμυρίων ού πλείους άποσωθήναι όκτακισχιλίων.

5, 2. ταίτά. libri ταΰτα. 3. πνστει pro πίστει C probante Schneidero. 5. ανέ- 
γραψεν pro άναγέγμαφεν Α. άνίγραφεν ΒΒ. || 6, 4. Σογδιανών pro Σογ- 
διανής Α. || 7, 1. ‘ένθεν δέ. libri ενθένδε. 3. ‘Ιαξάρτην pro ‘Ορξάντην Pal- 
merius Exercitt. ρ. 239. || 8, 2. των ποταμών των Σκυθικών pro τδν πο
ταμόν τόν Σκυιθκόν Α. prius τόν deerat Β. 2. Σκυθικών. Σκυθών idem Β. || 
9, 3. έξιείς Gr. omnes, εξιών Vulc. || 10, 4. έηι τούτους pro έπί τούτοις 
Schmiederus.
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ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΑΛΕΣΑΝAPOT

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Ού πολλαΓς Js ήμέραις ύστερον άφικνούνται παρ' Αλέξανδρον πρέ- 1. 
σβεις παρά τε Σκυθών των Άβίων καλούμενων, (οϋς καί ‘Όμηρος 
δικαιότατους ανθρώπους είπών εν τή ποιήσει επήνεσεν οίκούσι δέ 
εν τή Άσία καί ουτοι αυτόνομοι, ούχ ήκιστα διά πενίαν τε καί δι- 
καιότητα) καί παρά των εκ τής Ευρώπης Σκυθων, οΐ δ ή τό μέ- 
γιστον έθνος έν τή Ευρώπη έποικούσι. καί τουτοις ξυμπέμπει Άλέ- 2 
ξανδρος ιών εταίρων, πρόφασιν μέν κατά πρεσβείαν φιλίαν ξυνθη- 
σομένους, ό δέ νους τής πομπής ές κατασκοπήν τι μάλλον έφερε 
φύσεώς τε τής χώρας τής Σκυθικής καί πλήθους αυτών καί νω
μαίων καί όπλίσεως ήντινα έχοντες στέλλονται ές τάς μάγας.

Λυτός δέ προς τώ Τανάϊδι ποταμώ έπενόει πόλιν οικίσαι, καί 3 
ταύτην εαυτού έπώνυμον. ό τε γάρ χώρος έπιτήδειος αυτιρ έφαί- 
νετο αιξήσαι τήν πόλιν έπί μέγα καί έν καλώ οικισθήσεσθαι τής έπί 
Σκύθας, είποτε ξυμβαίνοι, έλάσεως καί τής προφυλακής τής χώρας 
πρός τάς καταδρομάς τών πέραν του ποταμού έποικοΰντων βαρβά
ρων. έδόκει δ’ άν καί μεγάλη γενέσϋαι ή πόλις πλήθει τε τών ές 4 
αυτήν ξυνοικιζομένων καί τού ονόματος τή λαμπρότητι. καί έν τού
τω οί προσχωροι τω ποταμώ βάρβαροι τούς τε τά φρούρια έν ταϊς 
πόλεσι σφών έχοντας στρατιώτας τών Μακεδόνων ξυλλαβόντες άπέ- 
κτειναν καί τας πόλεις ές ασφάλειαν τινα μάλλον ώχΰρουν. ξυνεπε- s 
λάβοντο δέ αύτοΐς τής άποστάσεως καί τών Σογδιανών οι πολλοί, 
έπαρθέντες πρός τών ξυλλαβόντων Βήσσον, ώστε καί τών Βακτρια- 
νών εστιν ούς σφίσιν ουτοι ξυναπέστησαν, είτε δή καί δείσαντες 'Αλέ
ξανδρον, είτε καί λόγον έπί τή άποστάσει διδόντες, ότι ές ένα ξύλ- 
λογον έπηγγέλκει 'Αλέξανδρος ξυνελθεΐν τούς υπάρχους τής χώρας 
εκείνης είς Ζαρίασπα, τήν μεγίστην πόλιν, ώς έπ' άγαθώ ούδενί 
τού ξυλλόγου γιγνομένου.

c. 1. §· 1, 1. δέ post ποίλαΐς, omittit Α. 3. ανθρώπους pro ανθρώ
πων Gr. omnes. 4. καί ante ουτοι additum ex Α. t>. Σκυθικόν post 
έθνος delevit Schmiederus. || 2, 4. νωμαίων. νομέων BV. σωμάτων Α. 
5. όπλίοεως pro όπλίσεων Gr. optimi et multi. ||„3,3. και έν V et Gr. omnes. 
και ότι έν Vulc. |l 5, 4. σφίσιν omittit Α. 4. οντοι Gr. omnes, οΰιω Vulc.
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2. Ταύτα ώς άπηγγέλ&η 'Αλεξάνδρω, παραγγείλας τοϊς πεζοϊς 
κατά λόχους κλίμακας ποιεΐσ&αι όσαι έκάστω λόχω έπηγγέλ&ησαν, 
αυτός μέν έττί την πρώτην άπό του στρατοπέδου όρμη&είς πόλιν 
προυχώρει, ή όνομα ήν Γάζα· ές γάρ επτά πόλεις συμπεφευγέναι έλέ-

2 γοντο οί έκ τής χώρας βάρβαροι' Κράτερον δέ έκπέμπει προς τήν 
καλουμένην Κυρούπολιν, ήπιο μεγίστη πασών καί ές αυτήν οί πλεΐ- 
στοι ξυνειλεγμένοι ήσαν τών βαρβάρων. παρήγγελτο δέ αύτω στρα- 
τοπεδεύσαι πλησίον τής πόλεως καί τάφρον τε έν κύκλω αυτής όρύ- 
ξαι καί χάρακα περιβαλλίσ&αι καί τάς μηχανάς οσαις χρήσ&αι προσ- 
ηκον ξυμπηγνύναι, ώς προς τους άμφί Κράτερον τήν γνώμην τετραμ- 
μένοι οί έκ τής πόλεως ταΰτης αδύνατοι ώσι ταΐς άλλαις πόλεσιν έπω-

3 φελεΐν. αύτός δέ έπί τήν Γάζαν έπεί άφίκετο, ώς ειχεν έξ έφόδου 
σημαίνει προσβάλλειν τω τείχει, γη'ίνω τε καί ούχ ύψηλω όντι, προσ- 
&έντας έν κύκλω πάντο&εν τάς κλίμακας' οί δέ σφενδονήται αύτώλ C <- ' C > Μ C **·*·»/ V ~ 3 1

C. 2. §. 2, 2. ήπερ pro ώσπερ ABV. 2. μεγίστη iidem. μεγίστην Vulc. 
5. προσήκον addunt Gr. deteriores. 7. ταύτης. βάρβαροι V et Gr. dete
riores. || 3, 6. μέν υπό Gr. omnes ad 1. c. 22. από Vulc. I| 4, 1. ούτως, ου- 
τοι ABB. 1. εξ pro πρός iidem 3. ιν&εν δέ. vulgo έν&ένδε. || 5, 4. αύ- 
τοΰ. libri αυτου. i. οί δέ Gr. omnes, omisit Vulc. 6. ούτως iidem. omi
sit Vulc. || 6, 3. τινες καί pro τινες A.

xat ob τοξοται ob αχοντκιταί ομου τη εφοοω των πεζών εση- 
κόντιζον εις τους προμαχομένους άπό του' τείχους καί βέλη άπό μη
χανών ήφίετο, ώστε όξέως μέν υπό τού πλή&ους τών βελών έγυ- 
μνώ&η τό τείχος τών προμαχομένων, ταχεία δέ ή πρόσδεσες τών κλι
μάκων καί ή άνάβασις τών Μακεδόνων ή έπί τό τείχος έγίγνετο.

4 τους μέν δή άνδρας πάντας άπέκτειναν, ούτως έξ 'Αλεξάνδρου προσ- 
τεταγμένον · γυναίκας δέ καί παΐδας καί τήν άλλην λείαν διήοπα- 
σαν. έν&εν δέ εύϋυς ήγεν έπί τήν δευτέραν άπ έκείνης πόλιν ωκι- 
σμένην καί ταύτην τώ αύτώ τε τρόπω καί τή αύτή ημέρα λαμβά
νει καί τους άλόντας τά αύτά έπραξεν. ό δε ήγεν έπί τήν τρίτην 
πόλιν, καί ταύτην τή υστεραία έπί τή πρώτη προσβολή είλεν.

5 Έν ώ δέ αύτός ξύν τοΐς πεζοϊς άμφί ταύτα είχε, τού: ιπ
πέας έκπέμπει ές τάς δυο τάς πλησίον πόλεις, προσταξας παραφυ- 
Ι.άττειν τούς άν&ρώπους τούς ένδον, μηποτε τήν άλωσιν αίσ&όμειοι 
τών πλησίον πόλεων καί άμα τήν αύτού ού διά μακρού έφοδον, ti 
δέ ές φυγήν τραπέντες άποροι αύτω διώκειν γένωνται. καί ξυνέβη 
δέ ούτως όπως είκασε, καί έν δέοντι έγένετο αύτώ ή πομπή τών 

6 ιππέων, οί γάρ τάς δύο τάς ούπω έαλωκυίας πόλεις έ'χοντες τών 
βαρβάρων, ώς καπνόν τε εϊδον άπό τής προ σφών πόλεως έμπιπρα- 
μένης καί τινες καί άπό τού πά&ους αύτού διαφυγόντες αύτάγγελοι 
τής άλώσεως έγένοντο, ώς τάχους έκαστοι είχον ά&ρόοι έκ τών πό
λεων φεύγοντες έμπίπτουσιν εις τό στίφος τών ιππέων ξυντεταγμέ- 
νον καί κατεκόπησαν οί πλεΐστοι αύτών.

3. Ουτω δή τάς πέντε πόλεις έν δυσίν ήμέραις ελών τε καί έξαν- 
δραποδισάμενος ηει έπί τήν μεγίστην αύτών τήν Κυρούπολιν. ή δέ 
τετειχισμένη τε ήν ύψηλοτέρω τείχει ήπερ αί άλλαι, οία δή υπό Κό
ρου οικισ&εΐσα, καί του πλείστου καί μαχιμωτάτου τών ταύτη βαρ
βάρων ές ταύτην συμπεφευγότος ούχ ώσαυτως ραδία έξ έφόδου
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έλεϊν τοϊς Μακεδόσιν έγίγνετο. άλλά μηχανάς γάρ προσαγων τω 
τείχει Αλέξανδρος ταύτη μέν κατασείειν έπενόει τό τείχος και κατα 
τό άεί παραρρηγνύμενον αύτού τάς προσβολάς ποιεΐσ&αι. αυτός δε 2 
ώς κοίτεΐδε τους εκρούς του ποταμού, ό'ς διά της πόλεως χείμαρρος 
ών διέρχεται, ξηρούς έν τώ τότε ΰδατος και ού ξυνεχεϊς τοϊς τείχε- 
σιν, άλ)ύ ο'ίους παρασχεϊν πάροδον τοϊς στρατιώταις διαδυναι ες 
την πόλιν, άναλαβών τούς τε σωματοφύλακας και τούς ΰπασπιστας 
καί τούς τοξότας καί τούς Αγριάνας, τετραμμένων τών βαρβαρών 
προς τάς μηχανάς καί τούς ταύτη προσμαχομένους λανθάνει κατα 
τούς εκρούς ξύν όλίγοις τό πρώτον παρελθών ές την πολιν ' αναρ- 3 
ρήξας δέ ένδοθεν τών πυλώτν αΐ κατά τούτο τό χωρίον ήσαν δέχεται 
καί τούς άλλους στρατιώτας εύπετώς. εν&α δή οί βάρβαροι έχομέ- 
νην ήδη τήν πόλιν αισθόμενοι έπί τούς άμφ Αλέξανδρον όμως 
έτράπησαν ’ καί γίνεται προσβολή αύτών καρτερά· καί βάλλεται λί- 
θω αύτός Αλέξανδρος βιαίως τήν τε κεφαλήν καί τόν αύχένα καί 
Κράτερος τοξεύματι καί πολλοί άλλοι τών ηγεμόνων άλλά καί ώς 
έξέωσαν έκ τής αγοράς τούς βαρβάρους, καί έν τούτω οί κατα τό 4 
τείχος προσβεβληκότες έρημον ήδη τό τείχος τών προμαχομένων αί- 
ρούσιν. έν μέν δή τή πρώτη καταλήγει τής πόλεως άπέθανον των 
πολεμίων μάλιστα ές όκτακισχιλίους· οί δέ λοιποί (ησαν γαρ οι 
πάντες ές μυρίους καί πεντακισχιλίους μαχίμους οί ξυνεληλυ&ότες') 
καταφεΰγουοιν ές τήν άκραν. καί τούτους περιστρατοπεδεύσας Αλέ
ξανδρος ημέρα μία έφροΰρησεν οί δέ ένδεια ύδατος ένεχείρισαν 
σφας Αλεξανδρω.

Τήν δέ έβδόμην πόλιν έξ έφόδου έλαβε, Πτολεμαίος μέν λέγει 5 
οτι αύτους σφας ένδόντας· Αριστόβουλος δέ οτι βία καί ταύτην 
έ'ξεϊλε καί οτι πάντας τούς καταληφϋέντας έν αύτή άπέκτεινε. Πτο
λεμαίος δε κατανεϊμαι λέγει αύτόν τούς άνθρώπους τή στρατιά καί 
δεδεμένους κελεύσαι φυλάττεσθαι έςτ άν έκ τής χώρας άπαλλάττηται 
αύτος, ώς μηδένα άπολείπεσθαι τών τήν άπόστασιν πραξάντων.

Έν τούτω δέ τών έκ τής Ασίας Σκυθών στρατιά άφικνεΐται 6 
πρός τάς όχθας τού ποταμού τού Τανάϊδος, άκούσαντες οί πολλοί 
αύτών ότι εστιν οϊ καί τών έπ εκείνα τού ποταμού βαρβάρων άπ 
Αλέξανδρου άφεστάσιν, ώς ει δή τι λόγου άν άξιον νεωτερίζοιτο, 
καί αύτοί έπιθησόμενοι τοϊς Μακεδόσι. καί οί άμφί Σπιταμένην 
δέ άπηγγέλθη ότι τούς έν Μαρακάνδοις καταλειφθέντας έν τή άκρα 
πολιορκούσιν. εν&α δή Αλέξανδρος έπί μέν τούς άμφί Σπιταμένην 7 
Ανδρόμαχόν τε αποστέλλει καί Μίενέδημον καί Κάρανον, ιππέας μέν 
έχοντας τών εταίρων ές εξήκοντα καί τών μισθοφόρων όκτακοσίους, 
ων Καρανος ηγείτο, πεζούς δέ μισθοφόρους ές χιλίους πεντακοοίους' 
επιτάσσει δέ αύτοΐς Φαρνούχην τόν έρμηνέα, τό μέν γένος Λύκιον 
τον Φαρνούχην, έμπείρως δέ τής τε φωνής τών ταύτη βαρβάρων 
εχοντα καί τά άλλα όμιλήσαι αύτοΐς δεξιόν φαινόμενον.

2, 2. χείμαρρος Bas. χείμαρρους Vulc. 7. προσμαχομένους ΑΒΚ. τιρομαχυμέ- 
rou$Vulc. 8. τό πρώτον, κατα το πρώτον A..\\3,3.εΰπετως■εvτόςϊϊ^άs.\\4,ό.πεv- 
τaκισχιλloυςρro όκτακισχιλίους ΑΒΒ. S.uu/Zjuouiadditum ex Α. || 6,6. Μαρα- 
κάνδοις pro Παρακάδοις Blancardus. || 7,2. ιππέας, libri ίππεΐς. 3. ές εξή
κοντα pro ώς εξήκοντα Gr. omnes. 6. τόν Φαρνούχην Gr. cc. omittit Vulc.
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4. Αύτδς 5ε την πόλιν ήν έπενόει τειχίσας εν ήμέραις είκοσι καί 
ξυνοικίσας ές αυτήν των τε 'Ελλήνων μισθοφόρων καί δστις των 
προσοικοΰντων βαρβάρων εθελοντής μετέσχε της ξυνοικίσεως καί τι- 
νας καί των έκ τού στρατοπέδου Μακεδόνων, δσοι απόμαχοι ηδη 
ήσαν, θΰσας τοϊς θεοϊς ώς νόμος αύτω καί αγώνα ιππικόν τε καί 
γυμνικδν ποιήσας, ώς ούκ απαλλασσόμενους έώρα τούς Σκύθας απδ 

2 τής όχθης τού ποταμού, άλλ' έκτοξεύοντες ές τδν ποταμόν έωρώιπο, 
ον πλατύν ταύτη όντα, καί τινα καί πρδς ύβριν τού Αλεξάνδρου 
βαρβαρικώς έθρασύνοντο, ώς ούκ άν τολμήσαντα "Αλέξανδρον άψα- 
σθαι Σκυθών ή μαθόντα άν δ τιπερ τδ διάφορον Σκΰθαις τε καί 
τοϊς Ασιανοϊς βαρβαροις, ύπο τούτων παροξυνόμενος έπενόει διαβαί- 

3 νειν επ' αύτούς καί τάς διφθέρας παρεσκεύαξεν έπί τώ πόρω. θυο- 
μένω δέ έπί τή διαβάσει τά ιερά ούκ έγίγνετο · ό όί βαρέως μέν 

. έ’φερεν ού γιγνομένων · δμως δέ έκαρτέρει καί εμενεν. ώς δέ ούκ 
άνίεσαν οί Σκύθαι, αύθις έπί τή διαβάσει έθύετο · καί αύ ές κίνδυ
νον αύτω σημαίνεσθαι Αρίστανδρος δ μάντις έφραζεν δ δέ κρεϊσ- 
σον εφη ές έσχατον κινδύνου έλθεϊν ή κατεστραμμένοι’ ξύμπασαν 
ολίγου δεϊν τήν Ασίαν γέλωτα είναι Σκΰθαις, καθάπερ Ααρεϊος ό 
Ξέρξου πατήρ πάλαι έγένετο. Αρίστανδρος δέ ούκ εφη παρά τά 
έκ τού θείου σημαινόμενα άλλα άποδείξασθαι, ότι άλλα έθέλει 
άκούσαι "Αλέξανδρος.

4 Ό δέ, ώς ai τε διφθέραι αύτω παρεσκευασμέναι ήσαν έπί τω 
πορω καί δ στρατός έξωπλισμένος έφειστήκει τω ποταμω, ai τε μη- 
χαναί άπδ ξυνθήματος έξηκόντιζον ές τούς Σκΰθας παριππεύοντας 
έπί τή όχθη καί εστιν οΐ αύτών έτιτρώσκοντο έκ τών βελών, είς 
δέ δή διά τού γέρρου τε καί τού θώρακος διαμπάξ πληγείς πίπτει 
άπο τού ίππου, οί μέν έξεπλάγησαν προς τε τών βελών τήν διά 
μακρού άφεσιν καί ότι άνήρ άγαθδς αύτοΐς τετελευτήκει, καί ολίγον

5 άνεχώρησαν άπδ τής όχθης· Αλέξανδρος δέ τεταραγμένους πρδς τά 
βέλη ίδων ύπο σαλπίγγων έπέρα τδν ποταμόν αύτδς ηγούμενος· έί- 
πετο δέ αύτώ καί ή άλλη στρατιά, πρώτον μέν δή τούς τοξότας 
καί σφενδονήτας άποβιβάσας σφενδονών τε καί έκτοξεύειν έκέλευσεν 
ές τούς Σκΰθας, ώς μή πελάζειν αύτούς τή φάλαγγι τών πεζών έχ- 

6 βαινουση πριν τήν ίππον αύτω διαβήναι πάσαν, ώς δέ άθρόοι έπί 
τή όχθη έγένοντο, άφήκεν έπί τούς Σκύθας τδ μέν πρώτον μίαν 
ίππαρχίαν τών ξένων καί τών σαρισσοφύρων ’έλας τέσσαοας· και 
τούτους δεξάμενοι οί Σκύθαι καί ές κύκλους περιϊππευοντες έ’βαλ- 
λόν τε πολλοί ολίγους, αυτοί δέ ού χαλεπώς διεφύγγανον. Αλέξαν
δρος δέ τούς τε τοξότας καί τούς Αγριάνας καί τούς άλλους φί
λους, ών Βάλακρος ηρχεν, άναμίξας τοϊς ίππεύσιν έπήγεν έπί τους

t C. 4. §. 1, 4. ήδη ήσαν. c. IV. Θύσας vulgo distinguitur. || 2, 3. τολ- 
μησαντα Bas. τολμήσοντα Vulc. || 3,7. Σκΰθαις. Σκυθών λ. 8. τα—σημαι- 
νόμενα.^τοΰ σημαίνομένου AB. et Bas. || 4, 1. διφθέραι. ασκοί margo C· 
1. αυτω deest Α. 3. παριππεύοντας pro περιιππεύοντας ABBV. 4. όχθη" 
και distinguebatur ante Ellendtium. 6. άπο τοΰ A et vulgo, άπο τής ce
teri Gr. 6. έξεπλάγησαν Vulc. et, ut videtur, A. ξυνεπλάγησαν cum Bas. 
ceteri Gr. ξυνεξεπλάγησαν Schneiderus. || 5, 4. τε και εκτοξενειν pro ζαϊ 
τοξευειν Α. || 6, 5. αυτοί δέ pro και αυτοί Α. αυτοί καί Β. solum αυτοί 
Gr. nonnulli.
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Σκύθας. ώς δέ όμού ηδη έγένοντο, έλάσαι έκέλευσεν ές αύτούς των 7 
τε εταίρων τρεις ίππαρχίας καί τούς ίππακοντιστας ξύμπαντας' καί, 
αύτός δέ την λοιπήν ίππον άγων σπουδή ένέβαλεν όρϋίαις ταϊς 
ϊλαις. ούκουν έτι οιοί τε ησαν έξελίσσειν την Ιππασίαν ές κύκλους, 
ώς πρόσ&εν έτι' όμού μέν γάρ η 'ίππος προσέκειτο αύτοΐς, όμού δέ 
οί ψιλοί άναμεμιγμένοι τοϊς ίππεύσι, καί ούκ ήν τάς έπιστροφας 
ασφαλείς ποιεΐσ&αι. έν&α λαμπρά ήδη φυγή τών Σκυλλών ήν’ καί s 
πίπτουαι μέν αύτων ές χιλίους καί εις τών ηγεμόνων, Σατράκης, 
έάλωσαν δέ ές εκατόν καί πεντήκοντα. ώς δέ ή δίωξις όξεϊά τε 
καί διά καύματος πολλού ταλαιπώρως έγίγνετο, δίψει τε ή στρατιά 
πάσα εϊχετο καί αύτός Αλέξανδρος έλαΰνων πίνει όποιον ήν ύδωρ 
έν τή γή έκείνιμ καί ήν γάρ πονηρόν το ύδωρ, ρεύμα ά&ρόον κα- ο 
τασκηπτει αύτώ ές τήν γαστέρα · καί έπί τωδε ή δίωξις ούκ έπί 
πάντων Σκυ&ών έγένετο’ εί δέ μή, δοκούσιν άν μοι καί πάντες δια- 
φ&αρήναι έν τή φυγή, εί μή Αλεξάνδρω τό σώμα έκαμε, καί αύ
τός ές έσχατον κινδύνου έλθών έκομίσ&η όπίσω ές τό στρατοπεδον. 
καί ουτω ξυνέβη ή μαντεία Αριστάνδρω.

Ολίγον δέ ύστερον παρά τών Σκυ&ών καί παρά τού βασιλέως 5. 
αύτών άφικνούνται παρ Αλέξανδρον πρέσβεις, υπέρ τών πραγ&έν- 
των ές απολογίαν έκπεμφ&έντες, ότι ούκ άπό τού κοινού τών Σκυ
τών έπράγ&η, άλλα κα& αρπαγήν ληστρικώ τρόπω σταλέντων, καί 
αύτός ότι έ&έλει ποιεϊν τά έπαγγελλόμενα, καί τουτω φιλάν&ρωπα 
έπιστέλλει Αλέξανδρος, οτι ούτε άπιστούντα μή έπεξιέναι καλόν αύτω 
έφαίνετο, ούτε κατά καιρόν ήν έν τώ τότε έπεξιέναι.

Οί δέ έν Μαρακάνδοις έν τή άκρα φρουρούμενοι Μακεδόνες 2 
προσβολής γενομένης τή άκρα έκ Σπιταμένους τε καί τών άμφ“ αύ
τόν έπεκδραμόντες άπέκτειναν τε τών πολεμίων έστιν ούς καί άπώ- 
σαντο ξύμπαντας, καί αυτοί άπα&εϊς άπεγωρησαν ές τήν άκραν. ώς 3 
δε καί οί ύπ Αλεξάνδρου έσταλμένοι ές Μαράκανδα ήδη προσάγον- 
τες Σπιταμένει έξηγγέλλοντο, τήν μέν πολιορκίαν εκλείπει τής άκρας, 
αυτός δέ ώς ές τά βασίλεια τής Σογδιανής άνεχώρει. Φαρνούχης δέ 
και οί ξύν αύτώ στρατηγοί σπεΰδοντες έξελάσαι αύτόν παντάπασιν 
επί τε τά όρια τής Σογδιανής ξυνείποντο ύποχωρούντι καί εις τούς 
Νομάδας τούς Σκΰϋας ούδενί λογισμώ ξυνεσβάλλουσιν. έ'ν&α δή 4 
προσλαβών ό Σπιταμένην τών Σκυϋών ιππέων ές έξακασίους προσ- 
επηρϋη υπο της ξυμμαχίαν τής Σκυϋικής δέξασ&αι έπιόντας τούς 
Μακεδόνας’ παραταξάμενος δέ έν χωρίω όμαλω προς τή έρήμω τής 
Σκυ&ικής ύπομεϊναι μέν τούς πολεμίους ή αύτός ές αύτούς έμβαλεΐν 
ούκ ήθελε, περιϊππεύων δέ έτόξευεν ές τήν φάλαγγα τών πεζών, καί 5 
έπελαυνόντων μέν αυτώ τών άμφί Φαρνούγην έ'φευγεν εύπετώς, οία

7, 6. τοϊς ιππευσΐ' καί ουκ ήν pro τοΐς ίππευσιν ουκ εϊων Λ. || 8, 2. αυ
τών additum ex Α. || 9, 3. εί δέ μή. οι δέ μήν Schmiederus, 4. Αλεξάν
δρω. malim Αλέξανδρος.

C. 5. §. 1, 1. τών Σκυθών καί παρά του βασιλέως αυτών pro του βα- 
σιλέως Σκν&ών Λ. 7. καιρόν Bas. vulgo καιρού. || 3, 4. ως ές τά βασί
λεια. fortasse ώς επί τάς εσχατια'ς. 5. στρατηγοί additum ex Α. || 4, 2. 
προσεπήρθη. malim επήρίλη. 3. μή ante δέξασ&αι BV et Bas omittunt 
ceteri Gr. cc. || 5, 2. μέν post ίτπλαυνώ'τω»' omnes Gr. omittit Vulc. 
2. αύτώ pro αύτοΐς A.
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δη ώκυτέρων τε αύτοΐς εν τω τότε καί άκμαιοτέρων όντων των ίπ
πων, τοϊς δ" άμφί Ανδρόμαχον υπό τε της ξυνεχούς πορείας καί 
άμα χιλού απορία κεκάκωτο η 'ίππος· μένουσι δέ η ύποχωρούσιν 

6 επέκειντο εύρώστως οί Σκύ&αι. ένθα δη πολλών μεν τιτρωσκομέ- 
νων έκ τών τορευμάτων, έστι δ" ών καί πιπτόντων ές πλαίσιον Ισόπλευρον 
τάξαντες τούς στρατιώτας ανεχώρουν ώς έπί τον ποταμον τόν Πολυ
τίμητου, ότι νάπος ταύτη ην, ώς μήτε τοϊς βαρβάροις εύπετές ετι 
είναι έκτοξεΰειν ές αυτούς, σφίσι τε οί πεζοί ώφελιμώτεροι ωσι.

7 Κάρανος δέ ό ίππάρχης ούκ άνακοινώσας Άνδρομάχω διαβαί- 
νειν έπεχείρησε τόν ποταμόν ώς ές ασφαλές ταύτη καταστήσων την 
ίππον ■ καί οί πεζοί αύτώ έπηκολούθησαν, ούκ έκ παραγγέλματος, 
άλλά φοβερά τε καί ούδενί κόσμω έγένετο αύτοΐς η ές τόν ποταμόν 

8 εσβασις κατά κρημνώδεις τάς όχϋας. καί οί βάρβαροι αισ&όμενοι 
την αμαρτίαν τών Μακεδόνων αύτοΐς ϊπποις εν&εν καί έ'ν&εν έσ- 
βαλλουσιν ές τον πόρον, καί οί μέν τών ήδη διαβεβηκότων καί 
άποχωρούντων εϊχοντο, οί δέ τούς διαβαίνοντας αντιμέτωποι ταχ&έν- 
τες άνείλουν ές τόν ποταμόν, οί δέ άπό τών πλαγίων έξετόξευον ές 

9 αύτους, οί δέ τοϊς έτι έσβαίνουσιν επέκειντο, ώστε απορία πάντοϋεν 
ξυνεχόμενοι οί Μακεδόνες ές νήσον τινα τών έν τώ ποταμώ ξυμφεύ- 
γουσιν ού μεγάλην. καί περιστάντες αυτούς οί Σκύ&αι τε καί οί 
ξύν Σπιταμένει ίππεΐς έν κύκλω πάντας κατετόξευσαν ολίγους δέ 
ήνδραποδίσαντο αύτών, καί τούτους πάντας άπέκτειναν.

6. Αριστόβουλος δέ ένέδρα τό πολύ της στρατιάς διαφ&αρηναι 
λέγει, τών Σκυϋών έν παραδείσω κρυφ&έντων οϊ έκ τού αφανούς 
έπεγένοντο τοϊς Μακεδόσιν έν αύτώ τώ εργω · ϊνα τόν μέν Φαρνού
χην παραχωρεΐν της ηγεμονίας τοϊς ξυμπεμφ&εΐσι Μακεδόσιν, ώς 
ούκ έμπείρως έχοντα έργων πολεμικών, άλλ έπί τώ κα&ομιλήσαι 
τούς βαρβάρους μάλλον τι πρός Αλεξάνδρου ή έπί τώ έν ταϊς μά- 
χαις έξηγεϊσϋαι έσταλμένον, τούς δέ Μακεδόνας τε είναι καί έταί-

2 ρους βασιλέως. Ανδρόμαχον δέ καί Κάρανον καί Μενέδημον ού 
δέξασ&αι την ηγεμονίαν, το μέν τι ώς μη δοκεΐν παρά τά έπηγγελ- 
μένα υπό Αλεξάνδρου αύτούς τι κατά σφας νεωτερίζειν’ τό δέ καί 
έν αύτώ τω δεινώ ούκ έ&ελήσαντας, εί δη τι πταίσειαν, μή όσον κατ 
άνδρα μόνον μετέχειν αύτούς, άλλά καί ώς τό παν αύτούς κακώς 
έξηγησαμένους. έν τούτω δη τώ ϋορύβω τε καί τή αταξία επινε
μένους αύτοΐς τούς βαρβάρους κατακόψαι πάντας, ώςτε ιππέας μεν 
ού πλείονας τών τεσσαράκοντα άποσω&ηναι, πεζούς δέ ές τριακοσίους.

3 Ταύτα δέ ώς ήγγέλΰη Αλεξανδρω, ηλγησέ τε τω πά&ει τών

4 . Ανδρόμαχον pro Αριστόμαχον Palmerius Exercitt. p. 239. || 7, 2. ές 
ασφαλές pro ασφαλές Α. ασφαλώς BV. 4. ή ές τόν ποταμον εσβασις. η 
εσβασις ή ές τόν ποταμόν Bas. || 8, 3. μέν των V et Gr. omnes, μέν αυ
τών Vulc. 5. άνείλουν iidem. άνήρουν Vulc. 5. έξετόξευον. έτόξευον Α ad 
C. 4. || 9, 2. ξυνεχόμενοι. εχόμενοι Α.

C- 6. §. 1, 2. τών· malim εστιν ών. 4. παραχωρεΐν Gr. omnes, παρα- 
χωρησαι Vulc 6. τούς βαρβα'ρους. τοϊς βαρβάροις Α. || 2, 2. τό μέν τι 
pro τό μέν τοι Α. 4. εί δή τι πταίσειαν Schneiderus et Ellendtius. εί δη 
τι πταίσματος Α. εί δή τι πταϊσαν BBV et Bas. είδότι ζπταίσαντος) Β· εί- 
δότες (πταίσαντας') S. ειδότας πταΐσαντας Vulc. 7. μέν ού pro μέν μή Α. 
μέν υπό Β, 
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στρατιωτών καί έγνω σπουδή έλαΰνειν ώς έπί Σπιταμένην τε καί 
τους άμφ’ αυτόν βαρβάρους, άναλαβων ούν τών τε εταίρων ιπ
πέων τους ήμίσεας καί τους ύπασπιστάς ξΰμπαντας καί τούς τοξό
τας καί τούς Αγριάνας και της φάλαγγος τους κουφότατους ήει ώς 
έπί Μαράκανδα, ίνα έπανήκειν Σπιταμένην έπυνθάνετο καί αύθις 
πολιορκεΐν τούς έν τή άκρα, καί αυτός μέν έν τρισίν ήμέραις διελ- 4 
θών χιλίους καί πεντακοσίους σταδίους τή τέταρτη υπό τήν έ'ω προσ- 
ήγε τή πολει. Σπιταμένης δέ καί οί άμφ" αυτόν, ώς έξηγγέλθη 
προσάγων Αλέξανδρος, ούκ έμειναν, άλλ" έκλιποντες τήν πόλιν φεΰ- 
γουσιν. ό δέ, έχόμενος αύτων έδίωκεν ώς δέ έπί τόν χώρον ήκεν s 
ού ή μάχη έγένετο, θάψας τούς στρατιώτας έκ τών παρόντων έίπετο 
έςτε έπί τήν έρημον τοΐς φεΰγουσιν. έκεΐθεν δ" άναστρέφων έπόρθει 
τήν χώραν καί τούς ές τά έρύματα καταπεφ ευ γάτας τών βαρβάρων 
έ'κτεινεν, ότι ξυνεπιθέσθαι έξηγγέλλοντο καί αυτοί τοΐς Μακεδόοι · καί 
έπήλθε πάσαν τήν χώραν όσην ό ποταμός ό Πολυτίμητος έπάρδων επέρ
χεται. ίνα δέ αφανίζεται τώ ποταμω τό ύδωρ, εντεύθεν ήδη τό έπ 6 
εκείνα έρημος ή χώρα έστίν αφανίζεται δέ, καίπερ πολλοΰ ών ύδα- 
τος, ές τήν ψάμμον, καί άλλοι ποταμοί ώσαύτως έκεΐ αφανίζονται 
μεγάλοι καί άένναοι, ό τε Επαρδος, ός ρέει διά Μάρδων τής χώ
ρας, καί Άρειος, ότου επώνυμος ή τών Αρείων γή έστί, καί "Ετΰμαν- 
δρος, ος δι Ευεργετών ρέει, καί είσί ξύμπαντες ουτοι τηλικούτοι 7 
ποταμοί ώςτε ούδ^ίς αύτών μείων έστί τού Πηνειού τού Θεσσαλικού 
ποταμού, ος διά τών Τεμπών ρέων έκδιδοϊ ές θάλασσαν ό δέ Πο
λυτίμητος πολύ έτι μείζων ή κατά τόν Πηνειόν ποταμόν έστι.

Ταύτα δέ διαπραξάμενος ές Ζαρίασπα άφίκετο · καί αύτού κα- 7. 
τέμενεν έςτε παρελθεΐν τό άκμαΐον τού χειμώνος. έν τοΰτω δέ άφί- 
κοντο παρ’ αυτόν Φραταφέρνης τε ό Παρθυαίων σατράπης καί 
Στασάνωρ ό ές "Αρείους άποπεμφθείς ώς Αρσάμην συλληψόμενος, 
τόν τε "Αρσάμην δεδεμένον άγοντες καί Βαρζάνην, όντινα Βήσσος 
τής Παρ&υαίων σατράπην κατέστησε, καί τινας άλλους τών τότε 
ξύν Βήσσω άποστάντων. ηκον δέ έν τώ αύτω Επόκιλλος καί Με- 2 
λαμνίδας καί Πτολεμαίος ό τών Θρακών στρατηγός από θαλάσσης, 
οΐ τα τε χρήματα ξύν Μένητι πεμφθέντα καί τους ξυμμάχους ώς 
έπί θάλασσαν κατήγαγον. καί Ασανδρος δέ έν τοΰτω ήκε καί Νέ
αρχος, στρατιάν Ελλήνων μισθοφόρων άγοντες, καί Βήσσος τε ό 
Συρίας σατράπης καί Ασκληπιόδωρος δ ύπαρχος από θαλάσσης, καί 
ουτοι στρατιάν άγοντες.

"Ενθα δή ξΰλλογον έκ τών παρόντων ξυναγαγών Αλέξανδρος 3 
παρήγαγεν ές αύτούς Βήσσον καί κατηγορήσας τήν Ααρείου προ
δοσίαν τήν τε ρίνα Βήσσου άποτμηθήναι καί τά ώτα άκρα έκέλευ-

5 , 1. τόν ante χώρον addidit Schmiederus. 2. εχ τών. ως έκ των Α. 5. είηγ- 
γέλλοντο. ήγγέλλοντο Α· || 6, 1. τω ποταμω. τοΰ ποταμού Α. 2. ων ύδα- 
τος ΑΒΒ. δντος ύδατος BB? όντος τοΰ ύδατος Ρ et Bas. όντος τοΰ ρεύ
ματος S et Vulc· 4. "Έπαρδος. "Έπαρχος Β.

C. 7. §. 1, 4. Αρσάμην ρνοΑρσάκην Blancardus et Gron. || 2, 3. χρή
ματα. fortasse χρήματα τά. 5. Βήσσος — ύπαρχος. Ασκληπιόδωρος τε δ 
Έ'υρΐας σατράπης καί Μένης δ ύπαρχος Schmiederus. 6. από pro επί Α.
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σεν, αυτόν όέ ες Έκβάτανα άγεσ&αι, ώς εκεί έν τω Μήδων τε καί 
4 Περσών ξυλλογω άπο&ανούμενον. καί εγώ ούτε την άγαν ταύτην 

τιμωρίαν Βήσσον εηαινω, αλλά βαρβαρικήν είναι τί&εμαι τών ακρω
τηρίων την λώβην καί ύπαχ&ήναι Αλέξανδρον ξύμφημι ές ζήλον του 
Μηδικού τε καί Περσικού πλούτου καί της κατά τούς βαρβάρους 
βασιλέας ούκ ίσης ές τονς υπηκόους ξανδιαιτήσεως, έσ&ήτά τε ότι 
Μηδικήν αντί της Μακεδονικής τε καί πατρίου ‘Ηρακλείδης ών με- 
τέλαβεν, ούδαμή έπαινώ, καί τήν κίδαριν τήν Περσικήν τών νενικη- 
μένων αντί ών αύτδς δ νικών πάλαι έφόρει άμεΐφαί ούκ έπηδέσ&η, 

5 ουδέν τούτων έπαινώ. αλί εϊπερ τι άλλο, καί τά Αλεξάνδρου με
γάλα πράγματα ές τεκμηρίωση' τί&εμαι ώς ούτε το σώμα δτω έίη 
καρτεράν, ούτε δστις γένει επιφανής, ούτε κατά πόλεμον εί δή τις 
διευτυχοίη έτι μάλλον ή Αλέξανδρος, ούδέ εί τήν Λιβύην τις πρδς 
τή Ασία, κα&άπερ ούν έπενόει εκείνος, έκπεριπλεύσας κατάσχει, ουδέ 
εί τήν Ευρώπην έπί τή Ασία τε καί Λιβύη τρίτην, τούτων ουδέν 
τι όφελος ές ευδαιμονίαν άν&ρώπου, εί μή σωφρονεϊν ένταύτω ύπαρχοι 
του'τω τω άν&ρώπω τώ τά μεγάλα, ώς δοκεΐ, πράγματα πράξαντι, 

8. ”Εν&α δή. καί τδ Κλείτου τού Αρωπίδου πά&ημα καί τήν Αλε
ξάνδρου επ' αύτώ συμφοράν, εί καί ολίγον ύστερον έπράχ&η, ούκ 
έξω τού καιρού άφηγήσομαι. είναι μέν γάρ ημέραν ΐεράν τού Αιο- 
νύσου Μακεδόσι καί &ΰειν Αιονύσω δσα έτη έν αύτή Αλέξανδρον 

κ τδν δέ τού Αιονΰσου μέν έν τώ τότε άμελήσαι λέγουσι, Αιοσκού-
ροιν δέ &ύσαι, έξ δτου δή έπιη ρασ&έντα τοϊν Αιοσκούροιν τήν ϋυ- 
σίαν πόρρω δε τού ποτού προϊόντος (καί γάρ καί τά τών πότων 
ήδη Αλεξάνδρω ές τδ βαρβαρικώτερον νενεωτέριστοή άλλ' έν γε τω 
πότω τότε υπέρ τοϊν Αιοσκούροιν λόγους γίγνεσ&αι, όπως ές Αία 

3 άνηνέγϋη αύτοϊν ή γένεσις άφαιρε&εϊσα Τυνδάρεω. καί τινας τών 
παρόντων κολακεία τή Αλεξάνδρου, οιοι δή άνδρες διέφ&ειράν τε 
αεί καί ούποτε παύσονται έπιτρίβοντες τά τών αεί βασιλέων πρά
γματα, κατ ούδέν άξιούν συμβάλλειν Αλεξάνδρω τε καί τοϊς Αλεξάν
δρου έργοις τδν Πολυδεΰκην καί τδν Κάστορα, οι δέ ούδέ τού 
Ηρακλέους άπείχοντο έν τώ πότω · άλλα τδν φ&όνον γάρ έμποδών 
ϊσταο&αι νοϊς ζώσι τδ μή ού τάς δικαίας τιμάς αύτοΐς έκ τών ξυν- 
οντων γίγνεσ&αι.

4 Κλεϊτον δέ δήλον μέν είναι πάλαι ήδη άγ&όμενον τού τε Αλε
ξάνδρου τή ές τδ βαρβαρικώτερον μετακινήσει καί τών κολακευόν- 
των αύτδν τοΐς λογοις· τότε δέ καί αύτδν πρδς τού οίνου παρο- 
ξυνόμενον ούκ έάν ούτε ές τδ &εϊον ύβρίζειν, ούτε τά τών πάλαι 
ηρώων έργα έκφαυλίζοντας γάριν ταύτην άχαριν προστι&έται Αλε- 

s ξάηϊρω. είναι γαρ ούν ούδέ τά Αλεξάνδρου ουτω τι μεγάλα καί 
&αυμαστά ώς εκείνοι έπαίρουσιν ούκουν μόνον γε καταπράξαι αυτά, 

δ. δέ ές. δέ ώς Α. 4. Έκβάτανα. βάτανα Gr. quidam. ]| 4, 4. πλούτου, 
όγκου Vulcanius <^ut Stephanus. 5. ξυνδιαιτήσεως. έσ&ήτά τε vulgo distin
guunt. || 5, 3. ούτε κατά, είτε κατά Α.

C. 8. §. 2, 6. αυτοϊν. αύτοΐς Α. 6. Τυνδάρεω pro Τυνδάρω Gr. cc. || 
3, 4. άξιούν. άξιουντας Α. || 4, 1. ηδη deest Α ad 3. c. 14. 4. ούτε τά Vulc. 
conjecitque Schneiderus. ούτε ές τά Gr. omnes, ούτε ές omisso τά Bas. || 
5. 2. γε post μόνον additum ex Α.
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αλλά τό γάρ πολύ μέρος Μακεδόνων είναι τά έργα, και τούτον 
τον λόγον άνιάσαι Αλέξανδρον λεχθέντα. ουδέ έγώ επαινώ τόν λό
γον, αλλά ικανόν γάρ είναι τίθεμαι έν τοιαδε παροινία τό καθ'" αυ
τόν σιγώντα έχειν μηδέ τά αυτά τοΐς άλλοις ές κολακείαν πλημμελεΐν. 
ώς δέ καί τών Φιλίππου τινες έργων, ότι ού μεγάλα ουδέ Φαυμα- 6 
στα Φιλίππω κατεπράχθ-η, ούδεμια ξύν δίκη έπεμνήσ&ησαν, χαριζό- 
μενοι καί ουτοι Αλεξάνδρω, τόν Κλεΐτον ηδη, ούκέτι έν έαυτου 
όντα, πρεσβεύειν μέν τά τού Φιλίππου, καταβάλλειν δέ Αλέξανδρόν 
τε καί τά τούτου έργα, παροινούντα ηδη τον Κλεΐτον, τα τε άλλα 
καί πολύν είναι έξονειδίζούτα Αλεξάνδρω ότι πρδς αύτού άρα έσώθη, 
οπότε ή ιππομαχία ή έπί Γρανικω ξυνειστήκει προς Πέρσας · καί 7 
δη καί την δεξιάν την αυτού σοβαρώς άνατείναντα, αυτή σε η χειρ, 
φαναι, ώ Αλέξανδρε, έν τω τότε έσωσε, καί "Αλέξανδρον ούκέτι 
φέρειν τού Κλείτου την παροινίαν τε καί ύβριν, αλλά αναπηδάν γάρ 
ξύν οργή έπ αυτόν, κατέχεσ&αι δέ ύπο τών ξυμπινοντων. Κλεΐτον 
δέ ούκ άνιέναι ύβρίζοντα. Αλέξανδρος δέ έβοα άνακαλών τούς ύπα- 3 
σπιστάς· ούδενός δέ ύπακούοντος ές ταύτα έφη καθεστηκέναι Ααρείω, 
οπότε πρός Βησσου τε καί τών άμηί Βήσσον ξυλληφ&είς ήγετο 
ούδέ τι άλλο ότι μή όνομα ην βασιλέως. ούκουν έτι ο'ίους τε εί
ναι κατέχειν αυτόν τούς εταίρους, άλλ" άναπηδησαντα γάρ οί μέν 
λόγχην άρπάσαι λέγουσι τών σωματοφυλάκων τινός καί ταΰτη παί- 
σαντα Κλεΐτον άποκτεΐναι· οί δέ σάρισσαν παρά τών φυλάκων τί
νος καί ταΰτην. Αριστόβουλος δέ ό&εν μέν ή παροινία ώρμήθη ού ρ 
λέγει· Κλείτου δέ γενέσ&αι μόνου την αμαρτίαν, όν γε (οργισμένου 
Αλεξάνδρου καί άναπηδήσαντος έπ αύτόν ώς διαχρησομένου άπα- 
χ&ηναι μέν διά {λυρών έξω ύπέρ τό τείχος τε καί την τάηρον της 
άκρας, ίνα έγένετο πρός Πτολεμαίου τού Πάγου τού σωματοφύλα
κας· ού καρτερήσαντα δέ άναστρέψαι αύθις καί περιπετή "Αλεξάν
δρω γενέσϋαι Κλεΐτον άνακαλούντι, καί φάναι ότι ούτός τοι έγώ ό 
Κλεΐτος, ώ Αλέξανδρε· καί έν τοΰτω πληγέντα τη σαρίσση άπο- 
ΰανεΐν.

Καί έγώ Κλεΐτον μέν της ύβρεως της ές τόν βασιλέα τόν αύ- 9. 
τού μεγαλωστί μέμφομαι· Αλέξανδρον δέ της συμφοράς οίκτείρω, 
οτι δυοΐν κακοΐν έν τώ τότε ηττημένον έπέδειξεν αύτόν, ύφ" ότων 
δη καί τού ετέρου ούκ έπέοικεν άνδρα σωφρονούντα έξηττασ&αι, 
οργής τε καί παροινίας. άλλα τά έπί τοΐσδε αύ έπαινώ Άλεξάν- 2 
δρου ότι παραυτίκα έγνω σχέτλιον έργον έργασάμενος. καί λέγουσιν 
είσίν οΐ τόν "Αλέξανδρον οτι έρείσας την σάρισσαν πρός τόν τοίχον 
έπιπίπτειν έγνώκει αύτη, ώς ού καλόν αύτω ζην άποκτείναντε φίλον 

6, 3. εαυτού ΑΒΒ. αυτού Bekkeri Anecdd. ρ. 139. εαυτό" Vulc. 5. έργα · 
παροινούντα ηδη τόν Κλεΐτον τά τε vulgo distinguunt. . ξυνειστήκει pro 
ξυνεστήκει Ellendtius ad 5, 11,5. j| 7, 1. καί δη καί pro και δή Α. 5. ξυμ- 
πινόντων pro ξυ μπάνιων Α. || 8, 4. ουδέ τι Α. ούδέν ceteri. 4. ήν Gr. 
omnes, unus tamen όν. έχειν Vulc. || 9, 2. μόνου pro μόνον ΑΒΒ ad 2 
c. 9. 3. άπαχ&ηναι pro έπαχίλήναι Α.

C. 9. §. 1, 2· μεγαλωστί pro μεγάλως τι hic et §. 6. Gronovius. || 
2, 2. λέγουσιν- λέγοντες BV. deinde είοϊν όΪ των τά "Αλεξάνδρου ξυγγρα- 
φάντων Vulcanius. 3. τόν "Αλέξανδρον pro τά "Αλεξάνδρου Gronovius.

G 2
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3 αύτου έν τω οϊνω. οί πολλοί δέ ξυ/^ραφης τούτο μεν ου λέγουσιν* 
άπελθόντα δέ ές την εύνήν κεΐσθαι όδυρόμενον, αυτόν τε τόν Κλεϊ- 
τον όνομαστί ανακαλούντο και την Κλείτου μέν αδελφήν, αυτόν δέ 
άναθρεψαμένην, Λανίκην την Αρωπίδου παΐδα, ώς καλά άρα αυτί/ 

4 τοοφεϊα άποτετικώς ειη άνδρωθείς, η γε τους μέν παϊδας τους έαυ- 
τής υπέρ αυτου μαχομένους έπεϊδεν άποθανόντας, τόν αδελφόν δέ 
αυτής αυτός αυτοχειρία, έκτεινε· φονέα τε τών φίλων ου διαλείπειν 
αυτόν ανακαλούντο, άσιτον τε καί άποτον καρτερεϊν εστε έπί τρεις 
■ημέρας, ουδέ την άλλην θεραπείαν θεραπεύσαι τό σώμα.

5 Καί έπί τουτοις τών μάντεων τινες μήνιν έκ Λιονυσου ήδον, 
ότι ή Ουσία έξελείφθη Αλεξανδρω ή τού Αιονόσου. καί Αλέξαν
δρος μόγις πρός ιών εταίρων πεισ&είς σίτου τε ηψατο καί τό σώ
μα καλώς έθεράπευσε* καί τώ Αιονόσω την Ουσίαν άπέδωκεν, έπεί 
ούδέ αύτώ άκοντι ήν ές μηνιν τού θείου μάλλον τι ή την αυτού 

6 κακότητα άναφέρεσΟαι την ξυμηοράν. ταύτα μεγαλώστε επαινώ Αλε
ξάνδρου. τό μήτε άπαυΟαδιάσασΟαι έπί κακώ, μήτε προστάτην τε 
καί ξυνήγορον κακίονα ετι γενέσθαι τού άμαρτηθέντος, άλλά συμ- 
φήσαι γάρ έπταικέναι άνθρωπόν γε όντα.

7 ΕΙοι δέ οϊ λέγουσιν Ανάξαρχον τόν σοφιστήν έλθεΐν μέν παρ 
Αλέξανδρον κληΟέντα, ώς παραμυθησόμενον · εύρόντα δέ κείμενον 
και έπιστένοντα έπιγελάσαντα, άγνοεΐν, φάναι, διότι έπί τώδέ οί πά
λαι σοφοί άνδρες τήν Λίκην παρεδρον τώ Αιι έποίησαν ως ό τι άν 
πρός τού Αιός κυρωθή, τούτο ξύν δίκη πεπραγμέναν καί ούν καί 
τά έκ βασιλέως μεγάλου γιγνόμενα δίκαια χρήναι νομίζεσθαι, πρώ
τα μέν πρός αύτού βασιλέως, έπειτα πρός τών άλλων άνθρω- 

8 πων. ταύτα ειπόντα παραμυθήσασθαι μέν Αλέξανδρον έν τώ τότε· 
κακόν δέ μέγα, ώς έγώ φημι, έξεργάσασθαι Αλεξανδρω καί μεΐζον 
έτι ή ότω τότε ξυνείχετο · εΐπερ ούν σοφού άνδρός τηνδε έγνω τήν 
δόξαν, ώς ού τά δίκαια άρα χρή σπουδή έπιλεγόμενον πραττειν τον 
βασιλέα, άλλά ό τι άν καί όπως ούν έκ βασιλέως πραχθή, τούτο δί-

9 καιον νομίζειν. έπεί καί προσκυνεΐσθαι έθέλειν Αλέξανδρον λογος 
κατέχει, ύποόσης μέν αύτώ καί τής άμφί τού Αμμωνος πατρός μάλ
λον τι ή Φιλίππου δόξης, θαυμάζοντα δέ ήδη τά Περσών καί Μη- 
δων τής τε έσθητος τή αμείψει καί τής άλλης θεραπείας τή μετακο- 
σμήσει. ούκ ένδεήσαι δέ ούδέ πρός τούτο αύτώ τούς κολακεία ές αύτο 
ένδιδόντας, άλλους τέ τινας καί δή καί τών σοφιστών τών άμφ' αύ
τόν Ανάξαρχον τε καί Αγιν Αργείον, έποποιόν.

3, 1. πολλοί δέ pro πολλοί μέν Ν et Gr. cc. 2. άπιλθόντα pro έπελθόντα 
V et Gr. cc. || 4,5. την άλλην pro τινα άλλην A. || 5,1. ήδον pro ειδον V 
et Gr. omnes. 2. έξελείφθη. εξελίφη B. έξαλείφθη Gr/ cc. quidam pro 
έξελείφθη Αλ. η του A. V et Gr. nonnulli A ιονίσου παρεαθεϊσα vel πα- 
ρεκθείσα Αλεξανδρω ταΰτ είργάσατο, ut legendum videatur, έξελείφθη ή 
Αιονυσου καί παρεαθ ασα Αλεξάνδριρ ταύτ ειργάσατο. 4. καλάς pro κα
κώς Α. delet Schneiderus- 4. άπέδωκεν pro έπέδωκεν Schneiderus ad 
Xenoph. Anab. 4, S, 25. 5. αυτου Ellendtius. libri αυτοϋ. H 6, 2. άπαυ- 
θαδιάσασθαι. έπαυθαδιάσασθ αι Α 2. προστάτην pro προστάττειν V et 
Gr. omnes. 4. έπταικέναι pro πεπτωκέναι Gr. meliores, έπτεκέναι alii, έπτω- 
κέναι Bas. || 7, 1. οϊ λέγουσιν additum ex ABBV. οί Λάγου B. deerat Β. 
6. χρήναι. χρήν Α. || 9, 5. αυτω τούς pro αυτό τούς Wyttenbachius ad Plu- 
tarchi Mor. p. 60, b. 5. ές αυτό, ές αυτόν Schneiderus.
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Καλλισ&ένην δέ τδν "Ολύν&ιον "Αριστοτέλους τε των λόγων δια- 10. 
κηκοότα καί τδν τρόπον όντα ύπαγροικότερον ούκ έπαινεϊν ταύτα. 
τούτον μεν δή ένεκα καί αύτδς Καλλισ&ένει ξυμη.έρομαι· εκείνα δέ 
ούκέτι επιεική δοκώ τού Καλλισ&ένους, είπερ άλη&ή ξυγγέγραπται, 
ότι ύφ" αύτω τε είναι άπέφαινε και τή αύτού ξυγγραφή "Αλέξαν
δρόν τε καί τά Αλεξάνδρου έργα. ούκουν αύτδς άφϊχ&αι έξ "Αλεξάν- 2 
δρου δόξαν κτησόμενος, αλλά εκείνον εύκλεά ές άν&ρώπους ποιή- 
σων. καί ούν καί τού &είου τήν μετουσίαν "Αλεξάνδρω ούκ έξ ών 
"Ολυμπίάς υπέρ τής γενέσεως αύτού ψεύδεται άνηρτήσ&αι, άλλ" έξ 
ων άν αύτδς ύπέρ Αλεξάνδρου συγγράψας έξενέγκη ές άν&ρώπους. 
εισί δέ οΐ καί τάδε ανέγραψαν, ώς άρα ήρετο ποτέ αύτόν Φιλώτας 3 
όντινα ο’ίοιτο μάλιστα τιμη&ήναι πρδς τής Α&ηναίων πόλεως· τδν 
δέ άποκρίνασϋαι Αρμόδιον καί Αριστογείτονα, ότι τδν έτερον τοϊν 
τυράννοιν έκτειναν καί τυραννίδα ότι κατέλυσαν, έρέσ&αι αύ&ις τδν 4 
Φιλώταν ει τώ τύραννον κτείναντι υπάρχει παρ’ ούστινας έ&έλει 
τών "Ελλήνων φυγόντα σώζεσ&αι· καί άποκρίνασ&αι αυ&ις Καλλι- 
ο&ένην, εί καί μή παρ’ άλλους, παρά γε Α&ηναίους ότι φυγοντι 
υπάρχει σώζεσ&αι. τούτους γάρ καί προς Εύρυσ&έα πολεμήσαι ύπέρ 
τών παίδων τών "Ηρακλέους, τυραννούντα έν τώ τότε τής "Ελλάδος.

"Τπέρ δέ τής προσκυνησεως όπως ήναντιώ&η "Αλεξάνδρω, καί s 
τοΐόσδε κατέχει λόγος, ξυγκεϊο&αι μέν γάρ τώ Αλεξάνδρω πρδς 
τούς σοφιστάς τε καί τούς άμφ" αύτδν Περσών καί Μήδων τους 
δοκιμωτάτους μνήμην τού λόγου τούδε έν πότω έμβαλεϊν · άρξαι δέ 6 
τού λόγου Ανάξαρχον, ώς πολύ δικαιότερον άν &εδν νομιζόμενον 
Αλέξανδρον Αιονύσου τε καί "Ηρακλέους, μή ότι τών έργων ένεκα 
οσα καί ήλίκα καταπέπρακται Αλεξάνδρω, αλλά καί ότι Αιόνυσος μέν 
Θηβαίος ήν, ούδέν τι προσήκων Μακεδόσι, καί "Ηρακλής Αργείος, 
ούδέ ουτος προσήκων, ότι μή κατά γένος τδ Αλεξάνδρου · "Ηρακλεί- 
δην γάρ είναι Αλέξανδρον· Μακεδόνας δέ αύ τδν σφών βασιλέα δι- 7 
καιότερον &είαις τιμαϊς κοσμούντας. καί γάρ ούδέ εκείνο είναι άμ- 
φίλογον οτι άπελ&όντα γε έξ άν&ρώπων ώς &εδν τιμήσουσι' πόσω 
δή δικαιότερον ζώντα γεραίρειν ήπερ τελευτήσαντα ές ούδέν όφελος 
τώ τιμωμένω.

Αεχ&έντων δέ τούτων τε καί τοιούτων λόγων πρδς Αναξάρχου 11. 
τούς μέν μετεσχηκότας τής βουλής έπαινεϊν τδν λόγον καί δή έ&έλειν 
άρχεσ&αι τής προσκυνησεως· τούς Μακεδόνας δέ τούς πολλούς μα- 
χομένους τω λόγω σιγή έχειν. Καλλισ&ένην δέ ύπολαβόντα, Αλέ- 2 
ξανθόν μέν, είπέϊν, ώ Ανάξαρχε, ούδεμιάς ανάξιον άποφαίνω τιμής 
οσαι ξύμμετροι άν&ρώπω · άλλά διακεκρίσ&αι γάρ τοϊς άν&ρώποις 
οσαι τε άν&ρώπιναι τιμαί καί δσαι &εϊαι πολλοϊς μέν καί άλλοις, 
καϋάπερ ναών τε οικοδομήσει καί αγαλμάτων άναστάσει καί τεμένη

C. 10. §. 1, 4. ξυγγέγραπται pro ξυνεγέγραπται Schmiederus. 5. αΰ- 
τω τε pro αντω Gron. || 2, 1. έξ "Αλ· pro άπ Αλ. Α. praepositio deest 
ΒΒ. || 4, 2. εί τω pro εϊ τω Bas. 4. εί καί μή Gr. omnes, καν μη Vulc. |Ι 
b, 3 Αωννσον τε καί 'Ηρακλέους pro Αιονύσω τε και"Πρακλέί Gr. omnes. || 
7, 1. ύέ αύ. fortasse δέ άν. 2. είναι deest Α.

C. 11. §. 1, 2. καί δή. καί ήδη Α. || 2, 5. και τεμένη ότι. καί τεμέ- 
νει. οτι Bas. ότι καί τεμένη Vulc.
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οτι τοΐς Φεοΐς εξαιρείται καί Φύεται έκεινοις καί σπένδεται, καί 
ύμνοι μεν ές τούς Φεούς ποιούνται, έπαινοι δέ ές άνΦρώπους· αταρ

3 ούχ ήκιστα τώ της προσκυνήσεως νόμω. τούς μέν γάρ άνΦρωπονς 
φιλεΐσΦαι προς τών άσπαζομένων τό Φεϊον δέ, ότι άνω πού ίδρυ- 
μένον καί ούδέ ψαυσαι αυτόν Φέμις, έπί τωδε άρα προσκυνή
σει γεραίρεται, καί χοροί τοΐς Φεοΐς 'ίστανται καί παιάνες έπί τοΐς 
Φεοΐς άδονται. καί ούδέν Φαυμαστόν, οπότε γε καί αύτών τών 
Φεών άλλοις άλλαι τιμαί πρόσκεινται, καί ναι μα dia ήρωσιν άλλαι,

4 καί αυται άποκεκριμέναι του Φείου. ούκουν είκός ξύμπαντα ταΰτα 
άναταράσσοντας τούς μέν άνΦρωπονς ές σχήμα ύπέρογκον κα&ιστά- 
ναι τών τιμών ταΐς ύπερβολαΐς, τούς Φεούς δέ τόγε έπί σφίσιν ές 
ταπεινότητα ού πρέπουσαν καταβάλλειν τά ίσα άνΦρώποις τιμώντας, 
ούκουν ούδέ Αλέξανδρον άνασχέσΦαι άν, ει τών ιδιωτών τις είσποι-

5 οΐτο ταΐς βασιλικαΐς τιμαΐς χειροτονία η ψηφω ού δίκαια, πολύ 
άν ούν δικαιότερον τούς Φεούς δυσχεραίνειν όσοι άνΦρωποι ές τάς 
Φείας τιμάς σφάς εισποιοΰσιν ή πρός τών άλλων είσποιούμενοι άνέ- 
χονται. 'Αλέξανδρον δέ πόρρω τού ικανού άνδρών άγαΦών τόν άρι- 
στον είναι τε καί δοκεΐν, καί βασιλέων τον βασιλικώτατον καί στρα-

6 τηγών τόν άξιοστρατηγότατον. καί σέ, εΐπερ τινα άλλον, ώ Άνα- 
ζαρχε, εισηγητήν τε τούτων τών λόγων έχρην γίγνεσΦαι καί κωλυ- 
τήν τών έναντίων, έπί σοφία τε καί παιδεύσει Αλεξοίνδρω ξυνόντα. 
ούκουν άρχειν σε τοΰδε τού λόγου πρέπον ήν, άλλα μεμνήσΦαι γάρ 
ού Καμβύση ουδέ Ξέρξη ξυνόντα ή συμβουλεύοντα, άλλα Φιλίπ
που μέν παιδί, ' Ηρακλείδη δέ άπο γένους καί Αίακίδη, ότου οί 
πρόγονοι έξ ‘Αργους εις Μακεδονίαν ήλΦον, ούδέ βία, άλλά νόμω

7 Μακεδόνων άρχοντες διετέλεσαν. ούκουν ούδέ αύτω τω Ηρακλεΐ ξώντι 
έτι Φεΐαι τιμαί παρ' Ελλήνων έγένοντο, άλΚ ούδέ τελευτήσαντι πρό- 
σΦεν η προς τού Φεοΰ τού έν Αελφοΐς έπιΦεσπισΦήναι ώς Φεον 
τιμάν Ήρακλέα. εί δέ, ότι έν τή βαρβάρω γή οί λόγοι γίγνονται, 
βαρβαρικά χρή έχειν τά φρονήματα, καί έγώ τής Ελλάδος μεμνήσΦαι 
σε άξιώ, ώ Αλέξανδρε, ής ένεκα ό πας στόλος σοι έγίγνετο, προσ-

8 Φεΐναι τήν Ασίαν τή Ελλάδι. καί ούν ένΦυμήΦητι, έκεΐσε έπανελ- 
Φών άρά γε καί τούς Ελληνας τούς έλευΦερωτάτους προσαναγκάσεις 
ές τήν προσκύνηση', ή Ελλήνων μέν άφέξη, Μακεδόσι δέ προσΦη- 
σεις τήνδε τήν ατιμίαν, ή διακεκριμένα έσται σοι αύτώ τά τών τι
μών ές άπαν, ώς. πρός Ελλήνων μέν καί Μακεδόνων άνΦρωπίνως 
τε καί Ελληνικώς τιμάσΦαι, πρός δέ τών βαρβάρων μόνων βαρβα-

9 ρικώς. εί δέ υπέρ Κόρου τού Καμβύσου λέγεται τόν πρώτον προσ- 
κυνηΦήναι άνΦρώπων Κύρον καί έπί τώδε έμμεΐναι Πέρσαις τε καί 
Μήδοις τηνδε τήν ταπεινότητα, χρή ένΦυμεΐσΦαι ότι τόν Κόρον 
εκείνον ΣκύΦαι έσωφρόνισαν, πένητες άνδρες καί αύτόνομοι, καί Λα-

6. τις post Φεοΐς cum plurimis Gr. deletum. || 3, 2. οτι ante άνω addi* 
tum ex Gr omnibus. 6. μα /Ha pro μάλιοτα VP ceterique Gr. || 4, 2. 
άναταράσσοντας pro ταράσσοντας iidem || 5, 2. ες τάς. εις τάς Bekkeri 
Anecdd. p. 145. 3. τύν ante άλλων additum indidem. 6. άξιοστριιτηγό- 
τατον. άξιοστρατηγικωτατον A. || 7, 3. έπιΦεσπισΦήναι- ΦεσπισΦήναι Λ. ό.οί 
λόγοι pro ολίγοι C. 4. γίγνονται pro γΐγνωνται Ellendtius. 5. καί έγώ. 
fortasse εγώ καί. || 9, 1. τόν πρώτον, το πρώτον Bas. 
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ρεϊον άλλοι αύ Σκύθαι, και Ξέρξην Αθηναίοι και Λακεδαιμόνιοι, 
και "Λρταξέρξην Κλέαρχος και Ξενοφών και οί ξύν τουτοις μυ'ριοι, 
καί Ααρεϊον τούτον "Αλέξανδρος μή προσκυνούμενος.

Ταυτα δη καί τοιαύτα ειπόντα Καλλισθένην άνιάσαι μέν με-12. 
γαλωστί Αλέξανδρον, Μακεδόσι δέ πρός θυμού είπεϊν. καί τούτο 
γνόντα Αλέξανδρον πέμψαντα κωλϋσαι Μακεδόνας μεμνήσθαι έτι 
τής προσκυνήσεως. άλλα σιγής γάρ γενομένης έπί τοϊς λόγοις άνα- ζ 
στάντας Περσών τους πρεσβυτάτους εφεξής προσκυνεΐν. Λεοννάτον 
δέ, 'ένα τών εταίρων, επειδή τις έδοκει τών Περσών αύτώ ούκ έν 
κόσμω προσκυνήσαι, τυν δέ έπιγελάσαι τώ σχήματι του Περσοϋ, ώς 
ταπεινόν καί τούτω χαλεπήναντα τότε Αλέξανδρον ξυναλλαγήναι αύ- 
θις. άναγέγραπται δέ δή καί τοϊόσδε λόγος, προπίνειν φιάλην χρυ- 3 
σήν έν κύκλω Αλέξανδρον πώτοις μέν τουτοις πρός ούστινας ξυνέ- 
κειτο αύτώ τά τής προσκυνήσεως' ,τόν δέ πρώτον έκπιόντα τή: φιά
λην προσκυνήσαι τε άναστάντα καί φιληθήναι πρός αυτού, καί 
τούτο εφεξής διά πάντων χωρήσαι. ώς δέ ές Καλλισθένην ήκεν 4 
ή πρόποσις [άναστήναι μέν Καλλισθένην καί έκπιεϊν τήν φιάλην, 
καί προσελθόντα έθέλειν φιλήσαι ού προσκυνήσαντα. τόν δέ τυχεΐν 
μέν τότε διαλεγόμενον Ηφαιστίωνά ούκουν προσέχειν τόν νουν, εί 
καί τά τής προσκυνήσεως έπιτελή αύτώ Καλλισθένει έγένετο. άλλά 5 
Αημητριον γάρ τόν Πυθώνακτος, ενα τών εταίρων, ώς προσήει 
αύτώ ό Καλλισθένης φιλήσων, φάναι οτι ού προσκυνήσας πρόσεισι· 
και τόν Αλέξανδρον ού παρασχεϊν φιλήσαι εαυτόν τόν δέ Καλλι- 
σθένην, φιλήματι, φάναι, έλαττον εχων άπειμι.

Καί τούτων έγώ όσα ές ύβριν τήν Αλεξάνδρου την έν τώ πα- 6 
ραυτίκα και ές σκαιότητα την Καλλισθένους φέροντα, ούδέν ουδαμή 
έπαινώ' άλλά τό καθ' αυτόν γάρ κοσμίως τίθεσθαι έξαρκεϊν φημί, 
αύξοντα ώς άνυστον τα βασιλέως πράγματα οτω τις ξυνεϊναι ούκ 
άπηξίωσεν. ούκουν άπεικότως δι άπεχθείας γενέσϋαι Αλεξάνδραν 7 
Καλλισθένην τίθεμαι έπί τή άκαίρω τε παρρησία καί ύπερόγκω 
άβελτηρίφ. έφ" δτω τεκμαίρομαι μή χαλεπώς πιστευθήναι τούς κα- 
τειπόντας Καλλισθένους ότι μετέσχε τής έπιβουλής τής γενομένης 
Αλεξανδρω έκ τών παίδων, τούς δέ ότι και έπήρεν αύτός είς τό έπι- 
βουλεύσαι. ξυνέβη δέ τά τής έπιβουλής ώδε.

"Εκ Φιλίππου ήν ήδη καθεστηκός τών έν τέλει Μακεδόνων J3. 
τούς παϊδας οσοι ές ηλικίαν έμειρακίσαντο καταλέγεσθαι ές θερα
πείαν τού βασιλέως, τά τε περί τήν άλλην δίαιταν τού σώματος δια- 
κονεϊσθαι βασιλεϊ καί κοιμώμενον φυλάσσειν τουτοις έπετέτραπτο · 
καί οπότε έξελαυνοι βασιλεύς, τούς 'ίππους παρα τών ιπποκόμων δε
χόμενοι έκεϊνοι προσήγον καί άνέβαλλον ουτοι βασιλέα τόν Περσι
κόν τρόπον καί τής έπί Θήρα φιλοτιμίας βασιλεϊ κοινών οί ήσαν. 
τούτων καί Έρμόλαος ήν, Σωπολιδος μέν παϊς, φιλοσοφία δε έδό- 2

C. 12. §. 1, 2. προς θυμόν pro άδελφά Α. αδελφόν Β. 3. κωλνσαι pro 
κυκλώσαι Α. || 2, 4. τω σχήματι pro τον σχήματος Α. 5. ταπεινόν Gr. 
omnes, ταπεινού Vulc. 5. τούτω pro τούτου Α. H 4, 4. εί ante καί τά 
additum ex Α. 4. επιτελή, ούκ επιτελή BV. ||| 7, 5. ότι καί. fortasse και 
ότι. 5. αύτός Gr. omnes, αύτούς Vulc.

C. 13. §.1,3. βασιλέως. Τά τε vulgo distinguunt, || 2,1. omittit Α· 
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κει προσέχειν τδν νουν καί Καλλισ&ένην &εραπεύειν έπί τώδε. υπέρ 
τούτου λόγος κατέγει ότι ές &ήραν προσφερομένου Αλεξάνδρω συδς 
έ'φϋη βαλών τδν συν ό < Ερμόλαος · καί ό μέν σύς πίπτει βλη&είς, 
Αλέξανδρος δέ τού καιρού ύστερίσας έγαλέπηνε τώ Έρμολαω καί κε
λεύει αύτδν πρδς οργήν πληγάς λαβεϊν δρώντων τών άλλων παίδων, 
καί τδν 'ίππον αύτού άφείλετο.

3 Τούτον τδν Ερμόλαον άλγήσαντα τή ύβρει φράσαι πρδς -Σώ- 
στρατον τδν Αμύντου, ήλικαότην τε αυτοΰ καί εραστήν δντα, οτι 
ού βιωτόν ο'ί εστι μή τιμωρησαμένω Αλέξανδρον της ύβρεως, καί 
τδν Σώστρατον ού γαλεπώς συμπεϊσαι μετασχεΐν τού έργου, άτε

4 έραπτα, υπδ τούτων δέ άναπεισ&ήναι Αντίπατρόν τε τον Ασκληπιο- 
δωρου τού Συρίας σατραπεύσαντος καί Επιμένην τον Αρσέου καί 
Αντικλέα τδν Θεοκρίτου καί Φιλιόταν τδν Κάρσιδος τού Θρακός. 
ώς ούν περιήκεν ές Αντίπατρον η νυκτερινή φυλακή, ταύτη τή 
νυκτί ξυγκείμενον είναι άποκτεϊναι Αλέξανδρον, κοιμωμένω έπιπε- 
σόντας.

s Ευμβήναι δέ οί μέν αυτομάτως λέγουσιν εστε ημέραν πίνειν 
Αλέξανδρον Αριστόβουλος δέ ώδε ανέγραφε. Σάραν γυναίκα έφο- 
μαρτεΐν Αλεξάνδρω κάτοχον έκ του &είου γιγνομένην' καί ταύτην 
τδ μέν πρώτον γέλωτα είναι Αλεξάνδρω τε καί τοΐς άμφί αύτόν ώς 
δέ τά πάντα έν τή κατοχή άλη&εύουσα έφαίνετο, ούκέτι αμελεΐσ&αι 
ύπ’ Αλεξάνδρου, άλΧ είναι γάρ τή Σύρα πρόσοδον πρδς τδν βασι
λέα καί νύκτωρ καί με&' ημέραν, καί κα&εύδοντι πολλάκις ήδη έπι- 

6 στήναι. καί δή καί τότε άπαλλασσομένου έκ τού πότου κατεγομέ- 
νην έκ τού &είου έντυχεΐν, καί δεϊσ&αι έπανελ&όντα πίνειν δλην τήν 
νύκτα· καί 'Αλέξανδρον &εϊόν τι είναι νομίσαντα έπανελ&εϊν τε καί 
πίνειν, καί ουτω τοϊς παισί διαπεσεϊν τδ εργον.

7 Τή δέ υστεραία Επιμένης δ Αρσέου τών μετεχόντων τής έπι- 
βουλής φράζει τήν πράξιν Χαρικλεϊ τώ Μενάνδρου, έραστή έαυτου 
γεγονότι· Χαρικλής δέ φράζει Εύρυλόχω τώ άδελφώ τού Επιμένονς. 
καί ό Εύρύλοχος έλ&ών έπί τήν σκηνήν Αλεξάνδρου Πτολεμαίω τω 
Λαγού τώ σωματοφύλακι καταλέγει άπαν τδ πράγμα · ό δέ Αλε
ξάνδρω έφρασε. καί Αλέξανδρος ξυλλαβεϊν κελεύει ών τά ονόματα 
είπεν δ Εύρύλοχος· καί ούτοι στρεβλούμενοι σφών τε αύτών κατεϊ- 
πον τήν έπιβουλήν καί τινας καί άλλους ώνόμασαν.

14. Αριστόβουλος μέν λέγει ότι καί Καλλισ&ένην έπάραι σφάς έ’φα- 
σαν ές τδ τόλμημα’ καί Πτολεμαίος ωσαύτως λέγει, οί δέ πολλοί 
ου ταύτη λέγουσιν, αλλά διά μίσος γάρ τδ ήδη δν πρδς Καλλισ&έ- 
νην έξ Αλεξάνδρου καί οτι δ cΕρμόλαος ές τά μάλιστα επιτήδειος 
ήν τώ Καλλισ&ένει, ού γαλεπώς πιστεύσαι τά γείρω ύπέρ Καλλισ&έ-

2. &εραπεύειν επί τώδε. υπέρ V. antea &εραπεύειν. επί τώδε υπέρ. 3. χα- 
τέχει pro πρεσβεύει Α. προσφέρει ΒΒΒ. deest Β. || 3, 2. αυτοΰ. libri αυτοΰ.
3. ου βιωτόν Gr. omnes, άβίωτον V. 3. οί additum ex V et Gr. cc. quo
rum A οί αυτώ. || 4, 1. τούτων pro τούτου A. 5. επιπεσόντας pro έπιπε- 
σόντα ABV. || (i, 1. καί ante τότε additum ex A. 3. τι post &εϊον addunt 
Gr. omnes. || 7, 6. εφρασε Gr. omnes, εφασε Bas. εφησε Vulc.

C. 14. §. 1, 4. έξ Αλεξάνδρου pro ές Αλέξανδρον (Αλεξάνδραν Bas.) Gr. 
omnes.
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νους Αλέξανδρον. ηδη δέ τινες καί τάδε ανέγραψαν, τον Ερμόλαον 2 
προαγθέντα ές τους Μακεδόνας δμολογεΐν τε έπιβουλεΰσαι {καί γαρ 
ούκ είναι έτι έλευθέρω άνδρί φέρειν την ύβριν την Αλεξάνδρου) 
πάντα καταλέγοντα, τήν τε Φιλώτα ούκ ένδικον τελευτήν καί του 
πατρδς αύτου Παρμενίωνος έτι έκνομωτέραν καί τών άλλων των τότε 
άποθανόντων, καί τήν Κλείτου έν μέθη άναίρεσιν, καί τήν έσθήτα τήν 
Μηδικήν, καί τήν προσκΰνησιν τήν βουλευθέΐσαν καί ούπω πεπαυ- 
μένην, καί πάτους τε καί ύπνους τοΰ Αλεξάνδρου’ ταΰτα ού γέ
ροντα έτι έλευθερώσαι έθελήσαι εαυτόν καί τούς άλλους Μακεδό- 
νας. τούτον μέν δή αύτόν τε καί τούς ξύν αύτώ ξυλληφθέντας κατα- 3 
λευσθήναι πρός τών παρόντων. Καλλισθένην δέ Αριστόβουλος μέν λεγει 
δεδεμένον έν πέδαις ξυμπεριάγεσθαι τή στρατιά, έπειτα νόσω τελευτή- 
σαι, Πτολεμαίος δέ ό Λόγου στρεβλωθέντα καί κρεμασθέντα άπο- 
θανεΐν. ούτως ούδέ οί πάνυ πιστοί ές τήν άφήγησιν καί ξυγγενό- 
μενοι έν τω τότε Αλεξάνδρω υπέρ τών γνωρίμων τε καί ού λαθόν- 
των σφάς όπως διεπράχθη ξΰμφωνα ανέγραφαν, πολλά δέ καί άλλα 4 
υπέρ τούτων αύτών άλλοι άλλως άφηγήσαντο ’ άλλ έμοί ταΰτα άπο- 
χρώντα έστω άναγεγραμμένα. ταΰτα μέν δή ού πολλω ύστερον πρα- 
γθέντα έγώ έν τοΐσδε τοϊς άμφί Κλεΐτον ξυνενεχθεϊσιν Αλεξάνδρω 
ανέγραψα, τούτοις μάλλον τι οικεία ύπολαβών ές τήν άφήγησιν.

Παρ Αλέξανδρον δέ ήκε καί αύθις Σκυθών τών έκ τής Εύ-15. 
ρώπης πρεσβεία ξύν τοΐς πρέσβεσιν οίς αύτδς ές Σκύθας έστειλεν. 
ό μέν δή τότε βασιλεύς τών Σκυθών ότε ούτοι ύπ Αλεξάνδρου 
έπέμποντο τετελευτηκώς έτύγχανεν αδελφός δέ έκείνου έβασίλευεν. 
ήν δέ ό νοΰς τής πρεσβείας έθέλειν ποιεΐν παν τδ έξ Αλεξάνδρου 2 
έπαγγελλόμενον Σκΰθας· καί δώρα έφερον Αλεξάνδρω παρά τοΰ 
βασιλέως τών Σκυθών όσα μέγιστα νομίζεται έν Σκΰθαις· καί την 
θυγατέρα οτι έθέλει Αλεξάνδρω δούναι γυναίκα βεβαιότητας ούνεκα 
τής πρός Αλέξανδρον φιλίας τε καί συμμαγίας. εί δέ άπαξιοΐ τήν 3 
Σκυθών βασίλισσαν γήμαι Αλέξανδρος, άλλα τών γε σατραπών τών 
της Σκυθικής χώρας καί οσοί άλλοι δυνάσται κατά τήν γην την 
Σκυθίδα, τούτων τάς παΐδας έθέλειν δοΰναι τοΐς πιστοτάτοις τών 
άμφί Αλέξανδρον ήξειν δέ καί αύτύς έφασκεν, εί κελεύοιτο, ώς 
παρ αύτοΰ Αλεξάνδρου άκούσαι οσα έπαγγέλλοι. άφίκετο δέ έν 4 
τοΰτω παρ Αλέξανδρον καί Φαρασμανης ό Χωρασμίων βασιλεύς 
ξυν ιππεΰσι χιλίοις καί πεντακοσίοις. έφασκε δέ ό Φαρασμάνης 
όμορος οίκεϊν τώ τε Κόλχων γένει καί ταΐς γυναιξί ταΐς Αμαζόσι, 
καί εί έθέλοι Αλέξανδρος, έπί Κόλχους τε καί Αμαζόνας έλάσας 
καταστρέφασθαι τά έπί τόν πόντον τόν Εύξεινον ταΰτη καθήκοντα 

3, 7. διεπράχθη. έπράχθη Α. || 4, 2. εμοΐ ταΰτα pro εμοί τά et 3 έστω 
pro Ιατιν V et Gr. omnes. 5. μάλλον τι pro μάλλον οτι Gr. omnes.^

C. 15. §. 1, 2. οίς pro ούς ΒΒΒ cum Bas. et Ven. || 3, 6. άκουσαι. 
επδκοΰσαι A et fortasse alii Gr |l 4. 2. Φαρασμάνης pro Φαραιμάνης 
hic et in seqq. ABBV. 2. Χωρασμίων pro Χωρασμένων ΑΒΒ. Χωρασμίων 
B. ad marginem C scholiastes annotat sua aetate hanc terram dictam 
esse Χωρασκίν. 5. έθέλοι pro εθέλει V. θίλοι ΑΒΒ.
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γένη, οδών τε ήγεμών έσεσ&αι έπηγγέλλετο καί τά επιτήδεια, τή 
στρατια παρασκευασειν.

5 Τοϊς τε ούν παρα τοιν Σκυ&ών ήκουσι φιλάν&ρωπα αποκρί
νεται Αλέξανδρος καί ές τόν τότε καιρόν ξύμφορα, γάμου δέ ούδέν 
δεϊσ&αι Σκυ&ικού, καί Φαρασμάνην έπαινέσας τε καί φιλίαν καί 
ξυμμαχίαν προς αυτόν ξυν&έμενος αυτω μέν τότε ούκ εφη έν χαίρω 
είναι έλαύνειν έπί τόν Πόντον Αρταβάξω δέ τώ Πέρση, οτω τά Βακ
τρίων έξ Αλεξάνδρου έπετέτραπτο, καί όσοι άλλοι πρόσχωροι τούτω 
σατραπαι ξυστήσας Φαρασμάνην αποπέμπει ές τά ή&η τά αύτού.

< 5 αυτω δε τα ‘Ινδών έ'φη έν τώ τότε μέλειν. τούτους γάρ καταστρε- 
•ψαμενος πάσαν δη έχειν την Ασίαν έχομένης δέ τής ‘Ασίας έπανιέ- 
ναι άν ές τήν Ελλάδα' έκεϊ&εν δέ έφ Ελλησπόντου τε καί τής 
Προποντίδας ξύν τή δυνάμει πάση τή τε ναυτική καί τή πεξική έλα- 
σειν εϊσω τού Ποντου · καί ές τό τότε ήξίου άπο&έσ&αι Φαρασμά
νην όσα έν τώ παραυτίκα έπηγγέλλετο.

7 Αυτός δέ έπί τόν Ηξόν τε ποταμόν ήει αύ&ις καί ές τήν Σογ- 
διανήν προχωρεΐν έγνώκει, οτι πολλούς τών Σογδιανών ές τά έρύ- 
ματα ξυμπεφευγέναι ήγγέλλετο ούδέ έ&έλειν κατακούειν τού σατρά
που όστις αύτοΐς έξ Αλεξάνδρου έπετέτακτο. στρατοπεδεύοντος δέ 
αύτού έπί τω ποταμώ τώ Ι2ξω ού μακράν τής σκηνής τής αύτού 
Αλεξάνδρου πηγή υδατος καί άλλη έλαίου πηγή πλησίον αύτης άνέσχε.

8 καί Ππολεμαίω τώ Λάγου τώ σωματοφύλακι επειδή έσηγγέλ&η τό 
τέρας, Πτολεμαίος Αλεξανδρω έφρασεν. Αλέξανδρος δέ έ&νεν έπί 
τώ φασματι όσα οί μάντεις εξηγούντο. Αρίστανδρος δέ πόνων εί
ναι σημεΐον τού έλαίου τήν πηγήν έφασκεν αλλά καί νίκην έπί 
τοΐς πόνοις σημαίνειν.

16. Διαβάς ούν ξύν μέρει τής στρατιάς ές τήν Σογδιανήν, Πολυ- 
σπέρχοντα δέ καί Ατταλον καί Γοργίαν καί Μελέαγρον αύτού έν 
Βάκτροις ύπολιπόμενος τουτοις μέν παρήγγειλε τήν τε χώραν έν φυ- 
λακή έχειν, ώς μή τι νεωτερίσωσϊν οί ταύτη βάρβαροι, καί τους ήόη 

ζ άφεστηκότας αύτών έξαιρεϊν αύτός δέ ές πέντε μέρη διελών την 
άμα οί στρατιάν τών μέν Ηφαιστίωνα άρχειν έταξε, τών δέ Πτολε
μαίον τόν Λάγου τόν σωματοφύλακα· τοϊς τρίτοις δέ Περδίκκαν 
έπέταξε' τής δέ τέταρτης τάξεως Κοϊνος καί Αρτάβαξος ηγούντο 
αύτών τήν δέ πέμπτην μοίραν άναλαβών αύτός έπήει τήν χώραν

3 ώς έπί Μαράκανδα. καί οί άλλοι ώς έκάστοις προύχώρει έπήεσαν, 
τούς μέν τινας τών ές τά έρύματα ξυμπεφευγότων βία έξαιρούντες,

8. παρασκεύασαν Gr. cc. παρασκευάζειν Vulc. || 5, 2. ξύαφορα. ξύμφωνα Α. 
2. δέ ante ούδέν omittit Α. 4. αύτω. libri αυτω hic et §6,1. 6. επετέτρα- 
πτο pro επετέτακτο Α. 7. ή&η Gr. omnes, ε&νη Vulc. 7. τα αϊτού pro 
αύτού Gr. cc. quidam. || 6, 1. τοντους γάρ AV. τούτους δή vel σπέτους γάρ 
vel πέτους vel πέτους γάρ ceteri Gr. καί τούτους Vulc. 2. επαιιέναι άν 
pro επανιέναι Α. επανιέναι άλανούς Gr. quidam; quidam έπανιέναλα>ος. 
3. έκεΐ&εν δέ pro εκεϊ&εν γάρ Gr. cc. 5. ες το τότε, ες τότε Gron. || 7, 1. 
/ώραν post ^υγδιανήν omissum cum Gr. omnibus. 2. προχωρεϊν pro προσ- 
χωρεϊν V. 4 στρατοπεδεύοντος pro παραοτρατοπεδεύντος Α. 6. πηγή post 
έλαίου additum ex Gr. omnibus.

C. 16. §. 1, 4. ήδη pro ετι A. || 2, 2. τών μέν pro τόν μέν Gron. 
2. έταξε — ΙΙερδίκκαν addidit Gron. ex cc.



ΛΝΛΒΛΣΙΣ ή, 16. 17· 107

τους δέ καί ομολογία προσχωροΰντάς σφισιν άναλαμβάνοντες. ώς 
δέ ξΰμπασα αύτω ή δύναμις, έπελ&ούσα τών Σογδιανών της χώρας 
την πολλην, ές Μαράκανδα άφίκετο, Ηφαιστίωνα μέν εκπέμπει τάς 
έν τή Σογδιανή πόλεις συνοικίζειν, Κοΐνον δέ καί Αρτάβαζον ώς ές 
Σκΰ&ας, ότι ές Σκύ&ας καταπεφευγέναι Σπιταμένης αύτώ έξηγγέλ- 
λετο, αύτός δέ ξυν τή λοιπή στρατιά έπιών τής Σογδιανής όσα ετι 
πρδς τών άφεστηκότων κατείχετο ταύτσ ού χαλεπώς έξήρει.

Έν τοΰτοις δέ Αλεξάνδρου όντος Σπιταμένης τε καί συν αύτω 4 
τών Σογδιανών τινές φυγάδων ές τών Σκυ&ών τών Μασσαγετών 
καλούμενων τήν χώραν ξυμπεφευγότες ξυναγαγόντες τών Μασσαγε- 
τών ιππέας έξακοσίους άφίκοντο προς τι φρουριον τών κατά τήν 
Βακτριανήν. καί τω τε φρουράργω ούδέν πολέμιον προσδεχομένω s 
έπιπεσόντες καί τοΐς ξυν τουτω τήν φυλακήν εχουσι τούς μέν στρα- 
τιώτας διαφ&είρουσι, τον φρούραρχον δέ ελόντες έν φυλακή είχον. 
&αρρήσαντες δέ έπί τού φου^ίου τή καταλήγει όλίγαις ήμέραις ύστε
ρον Ζαριάσποις πελάσαντες τή μέν πόλει προσβαλεΐν άπέγνωσαν, 
λείαν δέ πολλήν περιβαλλόμενοι ήλαυνον.

Ήσαν δέ έν τοΐς Ζαριάσποις, νόσω ΰπολελειμμένοι, τών ίπ- ΰ 
πέων εταίρων ού πολλοί καί ξυν τοΰτοις Πεί&ων τε ό Σωσικλέους, 
έπί τής βασιλικής &εραπείας τής έν Ζαριάσποις τεταγμένος, καί Αρι- 
στόνικος ό κι&αρομδός. καί οΰτοι αισ&όμενοι τών Σκυ&ών τήν κα
ταδρομήν (ήδη γάρ έκ τής νόσου άναρρωσ&έντες όπλα τε εφερον 
καί τώτ ίππων έπέβαινον) ξυναγαγόντες τούς τε μισ&οφόρους ιπ
πέας ές όγδοήκοντα, οΐ έπί φυλακή τών Ζαριάσπων ΰπολελειμμένοι 
ήσαν, καί τών παίδων τινάς τών βασιλικών έκβοη&ούσιν έπί τους 
Μασσαγέτας. καί τή μέν προάτη προσβολή ούδέν ΰποτοπήσασι τοΐς γ 
Σκύ&αις έπιπεσόντες τήν τε λείαν ξΰμπασαν άφείλοντο αύτούς καί 
τον αγόντων τήν λείαν ούκ ολίγους άπεκτειναν. έπανιόντες δέ αυ
τοί άτάκτως, άτε ούδενός έξηγουμένου, ένεδρευ&έντες πρδς Σπιταμέ- 
νους καί τών Σκυ&ών τών μέν εταίρων άποβάλλουσιν επτά, τών δέ 
μισ&οφόρων ιππέων εξήκοντα’ καί Αριστόνικος ό κι&αρωδός αύτού 
άπο&νησκει, ού κατά κι&αρωδόν άνήρ άγα&δς γενόμενος. ΙΙεί&ων δέ 
τρω&είς ξών λαμβάνεται πρδς τών Σκυ&ών.

Καί ταύτα ώς Κρατέρω έξηγγέλ&η, σπουδή έπί τους Μασσα- 17. 
σαγετας ήλαυνεν. οί δέ ώς έπύ&οντο πλησίον έπελαύνοντά σφισι 
Κράτερον, εφευγον άνά κράτος ώς ές τήν έρήμην. καί Κράτερος 
έχόμενος αύτών αύτοΐς τε έκείνοις περιπίπτει ού πόρρω τής έρημου 
καί άλλοις ίππεύσι Μασσαγετών υπέρ τούς χιλίους. καί μάχη γίνε- 2 
ται τών τε Μακεδόνων καί τών Σκυ&ών καρτερά’ καί ένίκων οί 
Μακεδόνες. τών δέ Σκυ&ών άπέ&ανον μέν εκατόν καί πεντήκοντα 
Ιππείς’ οι δέ άλλοι ού χαλεπώς ές τήν έρήμην διεσώ&ησαν, οτι 
άπορον ήν προσωτέρω τοΐς Μακεδόσι διώκειν.

3,7. τε post Σπιταμένης deletum cum Α. || 4, 1. τοΰτοις. τουτω Α. 2' τών 
Μασσαγετών post Σκυ&ών additum ex Α. || 5, 3. διαφ&είρουσι pro διέ- 
φ&ειραν Λ. 3. έν φυλακή, libri εις φυλακήν. 5. άπέγνωσαν pro έπέγνω- 
σαν Α. || 6, 3. τής έν pro τοΐς έν δ et Freinshemius ad Curt. 8, 1, 5. || 
7, 7. Πεί&ων δέ Gr. omnes. Πεί&ων τε Vulc,

C. 17. §· 2, 2. τών ie pro τών Gron.
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3 Λαί έν τοΰτω Αλέξανδρος Αρτάβαζον μεν τής σατραπείας τή; 
Βακτρίων άπαλλάττει δεη&έντα διά γήρα;, Αμΰνταν δε τδν Νικο
λάου σατράπην άντ αΰτοΰ κα&ίστησι. Κοϊνον δε απολείπει αΰτοΰ 
τήν τε αΰτοΰ τάξιν καί τήν Μελεάγρου έχοντα καί των εταίρων 
Ιππέων ές τετρακοσίους καί τοΰ; ίππάκοντιστάς παντας καί τών 
Βακτρίων τε καί Σογδιανών καί δσοι άλλοι μετά ‘Αμΰντου έτάχ&η- 
σαν, προστάξας άπασιν άκοΰαν Κοίνου καί διαχειμάζειν αυτού έν τή 
Σογδιανή, τή; τε χωρά; ένεκα τή; φυλακή; καί εϊ πη άρα Σπιταμέ- 
νην περιφερόμενον κατά τδν χειμώνα ένεδρεΰσαντας ξυλλαβεϊν.

4 Σπιταμένη; δέ καί οί αμφ αύτδν ώ; φρουραϊ; τε πάντα κα
τειλημμένα έώρων έκ τών Μακεδίνων καί σφισιν άπορα πάντα τά 
τής φ>υγή; έγίγνετο, ώ; έπί Κοινοί τε καί τήν ζύν τοΰτω στρατιάν 
έτράποντο, ώ; ταΰτη μάλλον τι άξιόμαχοι έσόμενοι. άφικόμενοι δέ 
έ; Βαγάς, χωρίον τή; Σογδιανής οχυρόν, έν με&ορίω τή; τε Σογ- 
διανών γή; καί τή; Μασσαγετών Σκυύών ωκισμένον, άναπεί&ουσιν 
ού χαλεπώς τών Σκυ&ών ιππέα; έκ τριοχιλίου; συνεμβάλλειν σφίσιν 

5 έ; τήν Σογδιανήν. οί δέ Σκΰ&αι ουτοι κπορία. τε πολλή έχονται 
και άμα οτι ούτε πόλει; είσίν αυτοί; ούτε εδραίοι οίκοΰσιν, ώ; δει- 
μαίνειν άν περί τών φιλτάτων, οΰ χαλεποί άναπεισ&ήναί είσιν έ; άλ
λον καί άλλον πόλεμον, ώς δέ Κοινό; τε καί οί άμφ αύτδν έμα
θαν προσιόντα; τοΰ; ζύν Σπιταμένη ιππέας, άπήντων καί αυτοί μετά 

6 τή; στρατιά;, καί γίγνεται αυτών μάχη καρτερά· καί νικώσαι οί δία- 
κεδόνες, ώστε τών μέν βαρβάρων ιππέων υπέρ τοΰ; όκτακοσίου; πε- 
σειν έν τή μάχη, τών δέ ζύν Κοίνω ιππέα; μέν έ; είκοσι καί πέντε, 
πεζούς' δέ δώδεκα, οί τε ούν Σογδιανοί οί έτι ύπολιπόμενοι ξυν 
Σπιταμένη καί τών Βακτρίων πολλοί άπολειπουσιν έν τή φυγή Σπι- 
ταμένην καί άφικόμενοι παρά Κοϊνον παρέδοσαν σφάς αυτού; Κοίνω, 

7 ο'ί τε Μασσαγέται [οί] Σκΰ&αι κακώς πεπραγότε; τά μέν σκευο- 
' φόρα τών ζυμπαραταζαμένων σφίσι Βακτρίων τε καί Σογδιανών 

διηρπασαν, αυτοί δέ ξΰν Σπιταμένη έ; τήν έρημον έφευγαν, ώ; δε 
έξήγγελτο αύτοΐς ‘Αλέξανδρος έν ορμή ών έπί τήν έρηιιον έλαυνειν 
άποτεμόντες τοΰ Σπιταμένου τήν κεφαλήν παρά Αλέξανδρον πέμ- 
πουσιν, ώς άποστρέφωντες άπδ σφών αυτόν τοΰτω τώ έργω.

18. Καί έν τοΰτω Κοινό; τε ές Ναύτακα παρ’ Αλέξανδρον έπα- 
νέρχεται καί οί άμφί Κράτερον τε καί Φραταφέρνην τδν τών Παρ- 
&υαίων σατράπην καί Στασάνωρ δ Αρείων, πεπραγμένων σφίσι πάν- 

2 των δσα έξ Αλεξάνδρου έτέτακτο. ‘Αλέξανδρος δέ, περί Ναύτακα 
άναπαΰων την στρατιάν δ τιπερ άκμαϊον τού χειμώνας ήν, Φρατα- 

3, 2. δεη·9έντα pro δή&εν ABBV. δή &έντα Β. 4. αϊτού libri αυτοί·. 6. Βακ
τρίων τε pro Βακτριανών Gr. cc. 6. καί ante όσοι iidem et V. omisit 
Vulc. 8. εϊ πη Gr. cc. ad 1. c. 20. εϊ ποι Vulc· || 4, 2. σφισιν. libri 
σφϊν. §. Βαγάς A Γάβας Gr. tres et vett. edd. Γαβάς Β. Γαβάς V. || 
5, 1. ουτοι. οτι Schmiederus. 5. Σπιταμένη pro Σπιταμένου AB. Σπιτα- 
μένει V. Σπιταμένω Β. || 6, 3. ιππέας, libri ιππείς. 5. Σπιταμένη. Σπι- 
ταμένει V. 6. παρέδοσαν pro παρέδωσαν Schneiderus et Ellendtius. 7. οί 
ante deleam. || 7,4· έζήγγελτο pro εξηγγιλλετο A. 6. αυτόν Vulc.
ανιών A. aliique Gr. cum Bas. 6. τοΰτω τω έργω. τά τούτου έργα Β.

C. IS. §. 1, 3. Στασα'νοιρ δ pro Στασάνορα Α et plerique Gr. || 2,2.
δ τιπερ. vulgo οτι περ. 2. ήν additum ex Α·
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φέρνην μεν αποστέλλει ές Μάρδους καί Ταποΰρους, Αύτοφραδάτην 
έπανάξοντα τόν σατράπην, ότι πολλάκις ήδη μετάπεμπτος έξ Αλε
ξάνδρου γιγνόμενος ούχ υπήκουε καλούντι. Στασάνορα δέ ές Αράγ- 3 
γας σατράπηι1 εκπέμπει, ές Μήδους δέ Ατροπάτην έπί σατραπεία 
καί τούτον τή Μήδων, ότι 'Οξοδάτης έΒελοκακεϊν αυτω έφαίνετο. 
Σταμένην δέ έπί Βαβυλώνας στέλλει, ότι Μαζαΐος ό Βαβυλώνιος 
ύπαρχος τετελευτηκέναι αυτω έξηγγέλλετο. Σώπολιν δέ καί Έπό- 
κιλλον καί Μενίδαν ές Μακεδονίαν έκπέμπει, τήν στρατιάν τήν έκ 
Μακεδονίας αύτω άνάξοντας.

Άμα δέ τώ ήρι ύποφαίνοντι' προύχώρει ως έπί τήν έν τή Σογ- 4 
διανή πέτραν, ές ήν πολλούς μέν τών Σογδιανών ξυμπεφευγέναι 
αύτω έξηγγέλλετο’ καί ή ’Οξυάρτου δέ γυνή τού Βακτρίου καί 
αί παϊδες αί ’Οξυάρτου ές τήν πέτραν ταυτην ξυμπεφευγέναι έλέ- 
γοντο, ’Οξυάρτου αύτάς ώς ές άνάλωτον δή&εν τό χωρίον έκεϊνο 
ύπεκ&εμένου, ότι καί αύτός άφειστήκει απ’ Αλεξάνδρου. ταύτ>/ς γάρ 
έξαιρεϋείοης ούκέτι ούδέν ύπολειφ&ήσεσϋαι έδόκει τών Σογδιανών 
τοϊς νεωτερίζειν έϋέλουσιν. ώς δέ έπέλασαν τή πέτρα καταλαμ- s 
βάνει πάντη απότομον ές τήν προσβολήν, σιτία τε ξυγκεκομισμέ- 
νους τούς βαρβάρους ώς ές χρόνιον πολιορκίαν · καί χιών πολλή 
έπιπεσούσα τήν τε πρόσβασιν άπορωτέραν έποίει τοϊς Μακεδόσι 
καί άμα έν άφ&ονία ύδατος τούς βαρβάρους διήγεν. άλλά καί ώς 
προσβαλλειν έδόκει τω χωρίω. καί γάρ τι καί ύπέρογκον υπό τών ό 
βαρβάρων λεχ&έν ές φιλοτιμίαν ξύν οργή έμβεβλήκει Αλέξανδρον, 
προκληάέντες γάρ ές ξυμβασιν καί προτεινομένου σφίσιν ότι σώοις 
υπάρχει έπί τά σφέτερα άπαλλαγήναι παραδούσι τό χωρίον, οί δέ 
συν γέλωτι βαρβαρίζοντες πτηνούς έκέλευον ζητεϊν στρατιώτας Αλέ
ξανδρον, οίτινες αύτώ έξαιρήσουσι τό όρος, ώς τών γε άλλων άν- 
ϋρώπων ούδεμίαν ώραν σφίσιν ούσαν. έ'ν-da δή έκήρυξεν Αλέξαν- 7 
όρος τώ μέν πρωτω άναβάντι δώδεκα τάλαντα είναι τό γέρας, δευ- 
τέρω δέ έπί τούτω τά δεύτερα καί τρίτω τά εφεξής, ώς τελευταΐον 
είναι τώ τελευταίω άνελ&όντι τριάκοσίους Ααρεικούς τό γέρας, καί 
τούτο τό κήρυγμα παρώξυνεν έτι μάλλον καί άλλως τους Μακεδό
νας ώρμημένους.

Ξυνταξάμενοι δέ οσοι πετροβατεϊν έν ταϊς πολιορκίαις αύτών 19. 
μεμελετηκεσαν, ές τριάκοσίους τόν άρι&μόν, καί πασσάλους μικρούς, 
σίδηρους, οίς αί σκηναί καταπεπήγεσαν αύτοΐς, παρασκευάσαντες, τού 
καταπηγνΰναι αύτούς έ'ς τε την γιονα όπου πεπηγυϊα φανείη καί εϊ 
πού τι τής χώρας έρημον χιόνος ύποφαίνοιτο, καί τούτους καλώ- 
--------------- * 
5. γιγνόμενος. fortasse γεγενημένος 3. Ταποΰρους Blancardus. Ταπύρονς AV 
aliique Gr. Ταπεινούς Bas. Τοπείρους Gron. 3. Αύτοφραδάτην pro Φρα- 
δάτην Blancardus. || 3, 3. τούτον τή V et Gr. omnes, τούτον επί Vulc. 
οάΟξοδάτης pro Βξοδάιης Α. 4. Βαβυλώνιος ύπαρχος Α et Bas. Βαβυλωνίων 
ύπαρχος^. Βαβυλώνιος υπάρχει ΒΒΡ. Βαβυλώνας ύπαρχος Vulc. 6. Μενί
δαν pro Μενοίοαν ΑΒ. Μεννίδαν BB. || 4j 6. άφειστήκει pro άφειστήκοι El
lendtius. || 6, 2. έμβεβλήκει. έβεβληκει Α. 3. προκληΰέντες Bas. προσκλη&έν- 
τϊςΒΒΒ. προσκλη&έντος Vulc. || 7, 5. μάλλον και άλλως τούς pro μάλλον άλ
λους τούς Α „ad quod collinent quoque alii cc.” μάλλον άλλους τε καί BV.

C. 19. §. 1, 1. αύτών pro αύτω A. 2. μεμελετήκεσαν pro μεμελετήκει- 
σαν Ellendtius. 2. ες ante τριάκοσίους additum ex A.
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δίοις έκ λίνον ισχυρούς έκδήσαντες της νυκτδς προύχώρουν κατα τδ 
2 άποτομώτατόν τε τής πέτρας καί ταΰτη άφυλακτότατον. καί τού

τους τους πασσάλους καταπηγνύντες τους μεν εις την γην, δπου διε- 
φαίνετο, τους δε καί της χιόνος ές τά μάλιστα ου ·&ρυφ·&ησόμενα, 
άνεΐλκον σφάς αύτούς άλλοι άλλη της πέτρας, καί τούτων ές τρι- 

S άκοντα μέν έν τή άναβάσει διεφϋάρησαν, ώστε ουδέ τά σώματα αυ- 
3 τών ές ταφήν εύρέ&η, έμπεσόντα άλλη καί άλλη της γιόνος. οί δέ 

λοιποί άναβάντες υπο την έω καί τδ άκρον του όρους καταλαβόντες 
σινδόνας κατέσειον ώς έπί τδ στρατοπεδον τών Μακεδόνων, ούτως 
αυτοϊς έξ Αλεξάνδρου παρηγγελμένον. πέμιρας δέ κήρυκα έμβοήσαι 
έκέλευσε τοΐς προφυλάσσουσι τών βαρβάρων μή διατρίβειν έτι, αλλά 
παραδιδόναι σφάς· έξευρήο&αι γάρ δή τους πτηνους άνϋρώπους καί 
εγεσϋαι ύπ αύτών του όρους τά άκρα · καί άμα έδείκνυεν τους υπέρ 
της κορυφής στρατιώτας.

4 Οί δέ βάρβαροι έκπλαγέντες τώ παραλόγω της όψεως καί 
πλείονάς τε ύποτοπησαντες είναι τους κατέχοντας τά άκρα καί ακρι
βώς ώπλισμένους ένέδοσαν σφάς αύτούς· ουτω πρδς την όφιν τών 
ολίγων έκείνων Μακεδόνων φοβεροί έγένοντο. ένϋα δη άλλων τε 
πολλών γυναίκες καί παΐδες έληφ&ησαν καί η γυνή η ’Οξυάρτου

5 καί αί παΐδες. καί γάρ ην Οξυάρτου παΐς παρ&ένος έν ώρα γά
μου, ‘Ρωξάνη όνόματι, ην δη καλλίστην τών Ασιανών γυναικών λέ- 
γουσιν όφϋηναι οί ξυν Αλεξάνδρω στρατεύσαντες μετά γε την γυ
ναίκα Ααρείου. καί ταύτην ιδόντα Αλέξανδρον ές έρωτα έλ&εΐν αυ
τής · έρασ&έντα δέ ούκ έόελήσαι υβρίσαι καόάπερ αιχμάλωτον, άλλα

6 γημαι γάρ ούκ άπαξιώσαι. καί τούτο έγώ Αλεξάνδρου το έργον 
έπαινώ μάλλον τι η μέμφομαι. καίτοιγε της Ααρείου γυναικός, η 
καλλίστη δη έλέγετο τών έν τη Ασία, γυναικών, η ούκ ήλ&εν ές 
έπι&υμίαν η καρτερδς αύτδς αύτού έγένετο, νέος τε ών καί τά μά-' 
λίστα έν ακμή της εύτυχίας, οπότε ύβρίζουσιν οί άνϋρωποι· δ δε 
κατηΟέσ&η τε καί έφείσατο, σωφροσύνή τε πολλή διαχρώμενος καί 
δόξης άμα άγαϋης ούκ άτόπω έφέσει.

20. Καί τοίνυν καί λόγος κατέχει ολίγον μετά την μάχην η πρδς 
Ασσω Ααρείω τε καί Αλεξάνδρω συνέβη άποδράντα έλ&εϊν παρά 
Ααρεϊον τδν ευνούχον τδν φύλακα αύτώ της γυναικός. καί τούτον 
ώς είδε Ααρεϊος, πρώτα μέν πυ&έσ&αι ει ζώσιν αύτώ οί παΐδες καί 

2 η γυνή τε καί ή μήτηρ. ώς δέ ζώσας τε έπύ&ετο καί βασίλισσαι 
ότι καλούνται καί ή θεραπεία ότι άμφ αύτάς έστιν ήντινα καί έπι

6. ίσγυροίς pro ισχυρού Α. || 2, 3. δέ καί. δέ εις Α. 6. έμπεσόντα pro 
έκπεσόντα Gr. omnes || 3, 3. Μακεδόνων' ούτως distinguebatur ante El- 
lendtium. 7. ΰπ’ αυτών, υπο των αυτών Α. 7. έδείκνυεν. libri εδείκνυον.Ι| 
4, 6. και αί. καί οί Bas. || 5, 3. οί ξύν pro τω V et Gr. omnes et Suidas 
in v. Αλέξανδρος. 3. γυναίκα Ααρείου. Ααρείου γυναίκα Suidas. 6. γαρ 
omittit idem. || 6, 1. τούτο. τούτο γάρ idem- 1. τδ έργον οί 2 τι omittit 
idem. 2. καίτοιγε Gr. omnes, καίτοι vulgo et Suidas 2. γυναικός Gr. omnes, 
vulgo omittitur, ut apud Suid. 3. ες. εις idem. 4. αύτός omittit idem.

Cap. 20. §. 1, 1. μετά pro κατά Gr. omnes. 4. είδε, είδεν ό Suidas,
3. αυτω τής pro αύτού τής Gr. cc. et Suidas. 4. οί παΐδες pro αί παϊ- 

, δες καί οί υιοί Suidas. 5. τε omittit idem. || 2, 1. τε post ζωοας additum 
ex eodem et Gr. cc.
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Ααρείου έ&εραπεύοντο, επί τώδε αύ πυ&έσ&αι εί σωφροτεΐ αύτω ή 
γυνή έτι. ώς δέ σωφρονούσαν έπύ&ετο, αύϋις έρέσ&αι μήτι βίαιον 
εξ Αλεξάνδρου αύτή ές ύβριν ξυνέβη · καί τδν ευνούχον έπομόσαντα 
φάναι ότι, ώ βασιλεύ, ούτω τοι ώς άπέλιπες έχει ή σή γυνή, καί 
Αλέξανδρος άνδρών άριστός τέ έστι καί σωφρονέστατος. έπί τοΐσδε 3 
άνατεϊναι Ααρεϊον ές τδν ούρανον τάς χεΐρας καί εύξασϋαι ώδε. 
αλλ’ ώ Ζεΰ βασιλεύ, υτω έπιτέτραπται νέμειν τά βασιλέων πρά
γματα έν άν&ρώποις, συ νυν μάλιστα μεν έμοί φύλαξον Περσών τε 
καί Μήδων τήν αρχήν, ώσπερ ούν καί έδωκας · εί δέ δή έγώ ούκέτι 
σοι βασιλεύς τής Ασίας, συ δέ μηδενί άλλω οτι μή Αλεξάνδρω πα- 
ραδούναι τδ έμδν κράτος, ούτως ούδέ προς τών πολεμίων, άρα 
αμελείται οσα σώφρονα έργα.

’Οξυάρτης δέ άκοόσας τούς παΐδας έχομένους, άκούσας δέ καί 4 
υπέρ 'Ρωξάνης τής ·&υγατρος οτι μέλει αυτής Αλεξάνδρω, ΰαρσήσας 
άφίκετο παρ Αλέξανδρον, καί ήν έν τιμή παρ’ αύτω. ήπερ εικδς έπί 
ξυντυχία τοιαύτη.

Αλέξανδρος δέ, ώς τά έν Σογδιανοΐς αύτώ διεπέπρακτο, έχο- 21. 
μένης ήδη καί τής πέτρας ές Παραιτάκας προύχώρει, ότι καί ένΠα- 
ραιτάκαις χωρίον τι οχυρόν, άλλην πέτραν, κατέχειν έλέγοντο πολλοί 
τών βαρβάρων, έκαλεϊτο δέ αύτη Χοριήνου ή πέτρα · καί ές αυτήν 
αύτος τε δ Χοριήνης ξυμπεφεύγει καί άλλοι τών υπάρχων ούκ ολί
γοι. ήν δέ τδ μέν ύψος τής πέτρας ές σταδίους είκοσι, κύκλος δέ 2 
ές εξήκοντα' αύτή δέ απότομος πάντοϋεν, άνοδος δέ ές αυτήν μία 
καί αύτη στενή τε καί ούκ εύπορος, οία δή παρά τήν φύσιν τοΰ 
χωρίου πεποιημένη, ώς 'χαλεπήν είναι καί μηδενδς είργοντος καί καϋ’ 
ένα άνελ&εϊν. φάραγξ δέ κύκλω περιεΐργε τήν πέτραν βα&εϊα, ώςτε 
δστις προσάξειν στρατιάν τή πέτρα έμελλε, πολύ πρόσύϊεν αύτώ τήν 
ηάραγγα είναι χωστέον, ώς έξ ομαλού δρμάσ&αι προσάγοντα ές 
προσβολήν τδν στρατόν.

Αλλά καί ώς Αλέξανδρος ήπτετο τοΰ έργου' ούτω πάντα ώετο 3 
χρήναι βατά τε αύτω καί έξαιρετέα είναι, ές τοσόνδε τόλμης τε καί 
ευτυχίας προκεχωρήκει. τεμών δή τάς έλάτας (πολλαί γάρ καί ύπερ- 
υφηλοι έλάται ήσαν έν κύκλω τού όρους') κλίμακας έκ τούτων 
έποίει, ώς κά&οδον είναι ές τήν φάραγγα τή στρατιά· ού γάρ ήν 
άλλως κατελϋεΐν ές αύτήν. καί τάς μέν ημέρας αύτδς Αλέξανδρος 4 
έφειστήκει τώ έργω, τδ ήμισυ τού στρατού έχων εργαζόμενον · τάς 
δε νύκτας έν μέρει οι σωματοφύλακες αύτω είργάζοντο Περδίκκας 
τε καί Λεοννάτος καί Πτολεμαίος ό Πάγου τώ λοιπώ μέρει τής 
στρατιάς, τριχή διανενεμημένω δπερ αύτω ές τήν νύκτα έπετέτακτο.

4. αυ&ις έρέο&αι desunt Α. |Ι 3, 3. βασιλεύ Gr. omnes et Suid. omisit 
Vulc. 3. βασιλέων, βασίλεια Suid. 5. ίέ δή V et Gr. omnes, δέ omit
tunt Bas. et Vulc. 6. παραδοΰναι. περιδοΰναι Suid. 7. πρός. παρά idem. || 
4, 3. παρ’ pro πρός ABBB. 3. ήπερ pro εϊπερ ABV.

C. 21. §. 1, 2. καί post ήδη et mox ότι deest A. 3. άλλην cum Bas. 
Gr. omnes, καί άλλην Vulc. 3. έλέγοντο pro ελέγετο Gr. cc. 4. αύτη 
pro αυτή Bas. et Ven || 2, 1. κύκλος pro κύκλω A. 3. αύτη. libri αύτή. 
4. χαλεπήν pro χαλεπή A. 5. περιεΐργε- libri περιέργει. || 3, 2. αύτω. vulgo 
αύτω. !| 4, 3. αυτω είργάζοντο addita ex Α. 5. στρατιάς τριχή διανενεμη- 
μένω, δπερ distinguebatur. 5. τριχή pro τριχως Gr. omnes.
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ήνυτον δέ της ημέρας ού πλέον ήπερ είκοσι πήχεις καί της νυκτδς 
ολίγον άποδέον, καίτοιξυμπάσης της στρατιάς εργαζόμενης· ούτω 

5 τό τε χωρίον άπορον ήν καί τδ εργον έν αύτω χαλεπόν, κατιόντες 
δέ ές την φάραγγα πασσάλους κατεπήγνυον ές τδ δξυτατον της ηά- 
ραγγος, διέχοντας αλλήλων δσον ξύμμετρον πρδς ισχύν τε καί ξυνο- 
χήν τών επιβαλλόμενων, έπέβαλλον δέ πλέγματα έκ λυγων εις γέφυ
ρας μαλιστα ιδέαν, καί ταύτα ξυνδούντες χοϋν άνωθεν έπεφόρουν, 
ώς έξ ομαλού γίγνεσϋαι τή στρατιά την πρόσοδον την πρδς την 
πέτραν.

6 Οί δέ βάρβαροι τά μέν πρώτα κατεφρόνουν ώς απόρου πάντη 
τού εγχειρήματος· ώς δέ τοξεύματα ήδη εις την πέτραν έξικνούντο 
καί αύτοί αδύνατοι ήσαν άνωθεν έξείργειν τους Μακεδόνας (πεποί- 
ητο γάρ αύτοΐς προκαλύμματα πρδς τά βέλη, ώςτε ύπ αύτοΐς άβλα- 
βώς έργαζεσϋαΐ) έκπλαγείς δ Χοριήνης πρδς τά γιγνόμενα κήρυκα 
πέμπει πρδς Αλέξανδρον, δεόμενος ’Οξυάρτην οϊ άναπέμφαι· καί

7 πέμπει 'Οξυάρτην Αλέξανδρος, δ δέ άφικόμενος πείθει Χοριήνην 
έπιτρέιμαι Αλεξανδρω αύτόν τε καί τδ χωρίον. βία μέν γάρ ούδέν 
δ τι ούχ άλωτδν είναι Αλεξανδρω καί τη στρατια τή εκείνου· ές 
πίστιν δέ έλθόντος καί φιλίαν, τήν πίστιν τε καί δικαιότητα μεγα- 
λωστί έπήνει του βασιλέως, τά τ άλλα καί τδ αύτού έν πρώτοις

8 ές βεβαίωσιν τού λόγου προφέρων. τουτοις πεισθείς δ Χοριήνης 
αύτός τε ήκε παρ Αλέξανδρον καί των οικείων τινές καί τών εταί
ρων αύτού. έλ&όντι δέ Χοριηνη φιλάνθρωπα τε άποκρινάμενος καί 
πίστιν ές φιλίαν δούς αύτόν μέν κατέχει, πέμψαι δέ κελεύει τών 
συγκατελάόντων τινάς αύτώ ές τήν πέτραν τούς κελεύσοντας ένδού-

9 ναι τδ χωρίον. καί ένδίδοται ύπδ τών ξυμπεφευγότων, ώςτε καί 
αύτδς Αλέξανδρος άναλαβών τών ύπασπιστών ές πεντακοσίους άνέβη 
κατά -θέαν τής πέτρας, καί τοσούτου έδέησεν άνεπιεικές τι ές τον 
Χοριήνην εργον άποδείξασϋαι ώςτε καί αύτδ τδ χωρίον έκεϊνο επι
τρέπει Χοριήνη καί ύπαρχον είναι οσωνπερ καί πρόο&εν εδωκε.

ίο Ξυνέβη δέ χειμώνί τε κακοπα&ήσαι αύτω τήν στρατιάν πολλής 
χιόνος έπιπεσούσης έν τή πολιορκία καί άμα απορία τών επιτηδείων 
έπιέσ&ησαν. άλλά Χοριήνης ές δίμηνον σιτία εφη δώσειν τή στρα- 

. τια καί εδωκε σίτον τε καί οίνον τών έν τή πέτρα άποθέτων κρέα τε 
ταριχηρά κατά σκηνήν, καί ταύτα δούς ούκ εφασκεν άναλώσαι τών 
παρεσκευασμένων ές τήν πολιορκίαν ούδέ τήν δεκάτην μοίραν, εν- 
θεν έν τιμή μάλλον τώ Αλεξανδρω ήν ώς ού πρδς βίαν μάλλον ή 
κατά γνώμην ένδούς τήν πέτραν.

6. ήνυτον pro ήνυττον Ellendtius. 7. ολίγον pro ολίγον Α. || 5,2. 5« ές τήν 
pro δέ τήν Gr. omnes. || 6, 2. έξικνούντο pro έξικνεϊτο Gr. omnes. 3. καί 
ante αυτοί additum ex iisdem, omisit Vulc. 3. πεποίητο Bas. επεποίητο 
Vulc. 6. οι V et Cr. cc. αυτω Vulc. || 7, 4. δικαιότητα. γενναιότητα Sui
das in μεγαλωστί. 5. βασιλέως. * Αλεξάνδρου idem. 5· αυτόν pro αυτου 
Schmiederus. 6. προφέρων Gr. omnes, προσφέρων Vulc. || 8, 2. καί post 
τινές additum ex A. 5. ενδονναΐ. άποδουναι A. || 9, 3. τοσούτον pro το- 
σοντω Gr. cc. || 10, 1. ξυνέβη δέ Gronovius incertum utrum ex cc. an 
ex Bas. ξυνέβη τε Vulc. 2. έπιπεσούσης pro πεσονσης A. 5. ουκ εφασκεν 
Gr. omnes, οΰκ omisit Vulc.
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Ταύτα δέ καταπραξάμενος Αλέξανδρος αύτδς μεν ες Βάκτρα22. 
tjti ’ Κράτερον δέ των Ιππέων εταίρων εχοντα έξακοσίους καί των 
πεζών τήν τε αύτού τάξιν καί τήν Πολυσπέρχόντος καί Αττάλου 
καί τήγ Αλκέτα έπί Κατάνην τε καί Αύστάνην εκπέμπει, οΐ δή μό
νοι έτι ύπελείποντο έν τή ΤΙαραιτακηνών χωρά άφεστηκότες. καί μά- 2 
χης γενομένης προς αύτούς καρτεράς νικώσιν οί άμφί Κράτερον τή 
μάχη’ καί Κατάνης μέν αποθνήσκει αυτοΰ μαχόμενος, Αύστάνης δέ 
ξυλληφθείς άνήχθη παρ’ Αλέξανδρον' τών δέ ξυν αύτοΐς βαρβάρων 
ιππείς μεν άπέθανον ές εκατόν καί είκοσι, πεζοί δέ άμφί τούς χι- 
λίους πεντακοσίους. ταύτα δέ ώς έπράχθη τοΐς άμφί Κράτερον, καί 
οΰτοι ές Βάκτρα ήεσαν. καί έν Βάκτροις τδ άμφί Καλλισθένην τε 
καί τούς παΐδας πάθημα Αλεξάνδρω ξυνηνέχθη.

Εκ Βάκτρων δέ έξήκοντος ήδη του ηρος άναλαβών τήν στρα- 3 
τιάν προυχώρει ώς έπί Τνδούς, Αμύνταν άπολιπών έν τή χώρα, τών 
Βακτρίων καί ξύν αύτω ιππέας μέν τρισχιλίους καί πεντακοσίους, 
πεζούς δέ μυρίους. ύπερβαλών δέ τδν Καύκασον έν δέκα ήμέραις 4 
άφίκετο ές Αλεξάνδρειαν πόλιν, τήν κτισθεΐσαν έν Παραπαμισάδαις 
δτε τδ πρώτον έπί Βάκτρων έστελλετο. καί τδν μεν ύπαρχον όστις 
αύτώ έπί τής πόλεως τότε έτάχθη παραλύει τής αρχής, ότι ού κα
λώς έξηγεΐσθαι έδοξε' προσκατοικίσας δέ καί άλλους τών περιοί- 5 
κων τε καί όσοι τών στρατιωτών άπόμαχοι ήσαν ές τήν Αλεξάνδρειαν 
Νικάνορα μέν, ένα τών εταίρων, τήν πόλιν αυτήν κοσμεΐν έκέλευσε" 
σατράπην δέ Τυριάσπην κατέστησε τής τε χώρας τής Παραπαμισα- 
δών καί τής άλλης εστε έπί τδν Κωφήνα ποταμον. άφικόμενος δέ 6 
ές Νίκαιαν πόλιν καί τή Αθήνα θύσας προύχώρει ώς έπί τδν Κω
φήνα, προπέμφας κήρυκα ώς Ταξίλην τε καί τούς έπί τάδε τού ^Ιν
δού ποταμού, κελεύσας άπαντάν όπως άν έκάστοις προχωρή. καί 
Ταξίλης τε καί οί άλλοι ύπαρχοι άπήντων, δώρα τά μέγιστα παρ 
Βνδοΐς νομιζύμενα κομίζοντες, καί τούς ελέφαντας δώσειν έφασκαν 
τούς παρά σφίσιν όντας, άριθμδν ές πέντε καί είκοσιν.

Ένθα δή διελών τήν στρατιάν Ηφαιστίωνα μέν καί Περδίκκαν γ 
έκπέμπει ές τήν Πευκελαώτιν χώραν ώς έπί τύν 1 Ινδόν ποταμόν, 
έχοντας τήν τε Γοργίου ταξιν καί Κλείτου καί Μελεάγρου καί τών 
εταίρων ιππέων τούς ήμίσεας καί τούς μισθοφόρους ιππέας ξόμπαν- 
τας, προστάξας τά τε κατά τήν οδόν χωρία ή βία έξαιρεΐν ή ομο
λογία παρίστασθατ καί έπί τον Τνδδν ποταμόν άφικομένους πα- 
ρασκευάζειν οσα ές τήν διάβασιν τού ποταμού ξύμφορα. ξυν τού- 
τοις δέ καί Ταξίλης καί οί άλλοι ύπαρχοι στέλλονται. καί οΰτοι g 
ώς άφίκοντο πρδς τδν Ινδόν ποταμόν, έπρασσον όσα έξ Αλεξάνδρου ην 
τεταγμένα. "Αστης δέ δ τής Πευκελαώτιδος χώρας ύπαρχος νεωτερί- 
σας αύτός τε άπόλλυται καί τήν πόλιν προσαπώλεσεν ές ήντινα ξυμ- 
πεφεύγει. έξεΐλον γάρ αυτήν έν τριάκοντα ήμέραις προσκαθήμενοι

C. 22. §. 1, 1. καταπραξάμενος pro διαπραξάμενος Gr. cc. 2. ιππέων 
εταίρων pro εταίρων ιππέας Λ. 3. αυτοΰ. libri αυτοΰ. || 2, 5. ες ante εκα
τόν additum ex Α. 7. ήεσαν pro ήσαν Raphelius. || 5, 5, εστε έπί. εστε 
ες Α ad 3. c. 7. || 6,2. ώς έπί. ώς δέ επί Α. 4. προχωρή. προσχωρή ΒΒ. || 
7, 3. και Κλείτου desunt Bas. et Ven. addidit Vulc.

H
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οί ξύν Μφαιστίωνι. καί αύτος μεν Ηστης άπο&νήσκει, τής πόλεως 
δέ έπιμελεΐσ&αι έτάχ&η Σαγγαΐος, ος έτι πρόσϋεν πεφευγώς Αατην 
παρά Ταξίλην ηΰτομολήκει· καί τούτο ήν αύτω τδ πιστόν πρδς 
Αλέξανδρον.

23. Αλέξανδρος δέ, άγων τούς ύπασπιστάς καί των εταίρων ιππέων 
οσοι μή ξύν Ήφαιστίωνι έτεταχατο καί των πεζεταίρων καλονμέ- 
νων τάς τάξεις καί τούς τοξοτας καί τους Αγριάνας καί τους ίπ- 
πακοντιστάς, προύχώρει ές την Ασπασιών τε καί Γουραίων χώραν 

2 καί Ασσακηνών. πορευ&είς δέ παρά τον Χόην καλούμενον ποταμόν 
ορεινήν τε οδόν καί τραχείαν καί τούτον διαβάς χαλεπώς τό μέν πε
ζών πλήθος βάδην έπεσθαί οι έκέλευσεν αυτός δέ άναλαβων τους 
Ιππέας ξΰμπαντας καί τών πεζών τών Μακεδόνων ές όκτακοσίους 
έπιβιβάσας τών ίππων ξύν ταΐς άσπίσι ταΐς πεζικαΐς σπουδή ήγεν, 
ότι τούς ταΰτη οίκούντας βαρβάρους ξυμπεφευγέναι ες τε τά όρη 
τά κατά τήν χώραν έξηγγέλλετο αύτω καί ές τάς πόλεις όσαι όχυ- 

3 ραί αύτών ές τδ άπομάχεσ&αι. καί τούτων τή πρώτη κα&" οδόν 
πόλει ωκισμέντ] προσβολών τούς μέν προ τής πόλεως τεταγμένους 
ώς είχεν έξ εφόδου έτρέφατο καί κατέκλεισεν ές τήν πόλιν αυτός 
δέ τιτρώσκεται βέλει διά τού &ώρακος ές τδν ώμον τδ δέ τραύμα 
ού χαλεπόν αύτω έγένετο · δ γάρ ϋώραξ εσχε τό μή ού διαμπάξ διά 
τού ώμου έλ&εΐν τδ βέλος’ καί Πτολεμαίος ό Πάγου έτρώϋη καί 
Λεοννάτος.

4 Τότε μέν δή ϊνα έπιμαχώτατον τού τείχους έφαίνετο έστρατο- 
πεδεΰσατο πρδς τή πόλει· τή δέ υστεραία υπό τήν έ'ω, διπλούν γάρ 
τείχος περιβέβλητο τή πόλει, ές μέν τδ πρώτον, άτε ούκ ακριβώς 
τετειχισμένον, ού χαλεπώς έβιάσαντο οι Μακεδόνες· πρδς δέ τώ δευ- 
τέρω ολίγον άντισχόντες οί βάρβαροι, ώς αϊ τε κλίμακες προσέκειντο 
ήδη καί υπό τών βελών πάιτο&εν έτιτρώσκοντο οί προμαχόμενοι, 
ούκ εμειναν, άλλα κατά τάς πύλας ώς έπί τά όρη έκπίπτουσιν έκ τής 

5 πόλεως. καί τούτων οί μέν έν τή φυγή άπο&νήσκουσιν · δσους δέ 
ζώντας έ'λαβον αύτών, ξΰμπαντας άποκτείνουσιν οί Μακεδόνες, ότι 
έτρώ&η ύπ αύτών Αλέξανδρος όργιζόμενοί’ οί πολλοί δέ ές τά όρη, 
ότι ού μακραν τής πόλεως τά όρη ήν, άπέφυγον. τήν πόλιν δέ κα- 
τασκάφας ές Μνδακα άλλην πόλιν ήγε. ταΰτην δέ ομολογία, ένδο- 
ϋτΐσαν κατασχών Κράτερον μέν ξυν τοΐς άλλοις ήγεμόσι τών πεζών 
καταλείπει αύτού έξαιρεΐν δσαι άν άλλαι πόλεις μή έκούσαι ποοσ- 
χωρώσι καί τά κατά τήν χώραν όπως ξυμφορώτατύν έστι, παντα 
διακοσμεϊν.

24. Λυτός δέ, άγων τούς ύπασπιστάς καί τούς τοξότας καί τους

8, 6. αυτός μέν pro αυτός δέ Gr. omnes. 8. αυτω. αυτά Bas.
C. 23. §. 1, 4. ές τήν Bas. ές τών Vulc. et Gron. 4. 2Ασπασιών pro 

’Ασπίων Gronovius. 4 Γουραίων pro Θυραίων Gronovius. 5. Ασσακηνών 
pro Αρασάκων Ellendtius. ^Ασσακανών Gronovius. 11 3, 1. τούτων, τούτους Α. 
3. ές τήν πόλιν pro έν τη πόλει Gr. cc. || 4, 7. έκ ante τής πόλεως omit- 
Jit Bas. addidit Vulc. || 5, 5. Ήνδακα ABBB. "Ανδηλα Β. "Ανδρα Bas. 
"Ανδρακα Vulcanius. 8. υπως ξυμφορώτατον A, ut vulgo, δπερ ξυμφερό- 
τατον Gr. cc quidam. 8. έστι, πάντα A. έτασσαν παρόντα Gr. alii cum 
Bas. alii ες τε τά παρόντα, ές τά παρόντα Vulc. 9. διακοσμεϊν pro κο- 
σμεϊν Α.
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Αγριάνας καί την Κοινού τε και Αττάλου τάξιν και των ιππέων τό 
άγημα και των άλλων εταίρων ές τέσσαρας μάλιστα ίππαρχίας καί 
των ίπποτοξοτών τούς ήμίσεας, ώς έπί τόν ποταμόν τόν Βύάσπλα 
προύχώρει, ίνα ό τών Ασπασιών ύπαρχος ήν καί διέλιλών πολλην 
οδόν δευτεραϊος άφίκετο πρός τήν πόλιν. οί δέ βάρβαροι προσά- 2 
γοντα αίσ^ομενοι Αλέξανδρον έμπρήσαντες τήν πόλιν εφευγον πρός 
τά δρη. οι δέ άμ<ρ Αλέξανδρον είχοντο τών φευγόντων εστε έπί 
τά όρη, καί φόνος πολύς γίγνεται τών βαρβάρων, πριν ές τάς δυσ- 
χωρίας φ&άσαι άπελ&όντας.

Τόν δέ ηγεμόνα αύτόν τών ταύτη Τνδών ΊΊτολεμαΐος ό Αά- 3 
γου πρός τινι ήδη γηλόφω όντα κατιδών καί τών υπασπιστών εστιν 
οΰς άμφ’ αύτόν ξύν πολύ έλάττοσιν αύτός ών όμως έδίωκεν ετι έκ 
τού ίππον ώς δέ χαλεπός ό γήλοφος τώ ϊππω άναδραμεΐν ήν, τού
τον μέν αύτού καταλείπει, παραδούς τινι τών υπασπιστών άγειν · αύ
τός δέ ώς είχε πεζός τώ Τνδώ έίπετο. ό δέ ώς πελάζοντα ήδη κα- 4 
τεΐδε τόν Πτολεμαίον, αύτός τε μεταβάλλει ές τούμπαλιν καί οι 
ύπασπισταί ξύν αύτώ. καί ό μέν Τνδός τού Πτολεμαίου διά τού 
■&ώρακος παίει έκ χειρός ές τό στή&ος ξυστώ μακρώ, καί ό ΰώραξ 
εσχε τήν πληγήν Πτολεμαίος δέ τόν μηρόν διαμπάξ βαλών τού 
Ινδού καταβάλλει τε καί σκυλεύει αύτόν. ώς δέ τόν ηγεμόνα σφών s 
κείμενον οι άμφ" αύτόν είδον, ούτοι μέν ούκέτι εμενον οι δέ έκ τών 
όρων αίρόμενον τόν νεκρόν τού ύπαρχου ιδόντες πρός τών πολεμίων 
ήλγησάν τε καί καταδραμόντες ξυνάπτουσιν έπ αύτώ μάχην καρτε
ράν πρός τώ γηλόφω. ήδη γάρ καί Αλέξανδρος εχων τούς άπό τών 
ίππων καταβεβηκότας πεζούς πρός τώ γηλόφω ήν. καί ούτοι έπι- 
γενόμενοι μόγις έξέωσαν τούς Τνδούς ές τά όρη καί τού νεκρού 
έκράτησαν.

‘Τπερβαλών δέ τά όρη Αλέξανδρος ές πόλιν κατήλ&εν ή όνομα δ 
ήν Αριγαΐον καί ταΰτην καταλαμβάνει έμπεπρησμένην υπό τών ένοι- 
κούντων καί τούς άν&ρώπους πεη,ευγότας. ένταύ&α δέ άφίκοντο 
αύτώ καί οί άμφί Κράτερον ξύν τή στρατιά, πεπραγμένων σφίσι 
ξυμπάντων όσα υπό τού βασιλέως έτέτακτο. ταΰτην μέν δ ή τήν ? 
πόλιν, οτι έν έπικαίρω χωρίω έδόκει ωκίσϋαι, έκτειχίσαι τε προστάσ- 
σει Κρατέρω καί ξυνοικίσαι ές αύτήν τούς τε προσχώρους όσοι έ&ε- 
λονταί καί εί δή τινες απόμαχοι τής στρατιάς, αύτός δέ προύχώ- 
ρει 'ίνα ξυμπεφευγέναι έπυν&άνετο τούς πολλούς τών ταύτη βαρβά
ρων. έλ-θών δέ πρός τι όρος κατεστρατοπέδευσεν υπό ταϊς ύπω- 
ρείαις τού όρους.

Καί έν τούτω Πτολεμαίος ό Αάγου έκπεμφ-θείς μέν ύπο Αλε- 8 
ξάνδρου ές προνομήν, προελ&ών δέ προσωτέρω αύτός ξύν όλίγοις ώς 
ές κατασκοπήν, απαγγέλλει Αλεξάνδρω πυρά κατιδεϊν τών βαρβά
ρων πλείονα ή έν τώ Αλεξάνδρου στρατοπέδω. καί Αλέξανδρος ρ

1, 4. Ευάσπλα BS. Ενας πόλεως cum Bas. AV et ceteri Gr. ^υαστόν vel 
Σοαστόν τέως Gronovius. 5. Ασπασιών A et Bas. Ασπίων Vulc. || 4, 1. 
ό δέ. αυτός δέ Α. 1. ήδη κατέϊδε- είδε ήδη Α. || 5, 7. καί τού νεκρού—τα 
όρη §. 6, 1 addita ex Α. || 6, 1. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος δέ Β. || 7, 2. ωχί- 
σ&αι pro ωκέίοϋαι Α et alii Gr. 6. κατεστρατοπέδευσεν. κατεστραιοπέδευεν 
Bekkeri Anecdd. p. 178. || 8, 4, πλείονα Α et alii cum Bas. πλείω Vulc.

H 2
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τώ μεν πλή&ει τών πυρών ήπίστησεν είναι δέ τι ξυνεστηκδς τών 
ταύτη βαρβάρων αίσ&όμενος μέρος μέν της στρατιάς αυτοΰ κατα
λείπει προς τώ δρει ώς είχον έστρατοπεδευμένους- αύτδς δέ άναλα
βών οσοι άποχρώντες ές τά άπηγγελμένα έφαίνοντο, ώς πλησίον ηδη 

ίο άφεώρων τά πυρά, τριχή διανέμει την στρατιάν, καί τώ μέν ενί 
επέταξε Λεοννάτον τον σωματοφύλακα, ξυντάξας αύτώ τήν τε "Ατ
τάλου καί τήν Βαλάκρου τάξιν- την δευτέραν δέ μοίραν Πτολεμαίω 
τω Λάγου άγειν εδωκε, τών τε υπασπιστών τών βασιλικών τδ τρί
τον μέρος και τήν Φιλίππου καί Φιλώτα τάξιν καί δύο χιλιαρχίας 

γτών τοξοτών καί τους Αγριάνας καί τών ιππέων τους ημίσεας· τήν 
δέ τρίτην μοίραν αύτδς ήγεν 'ίνα οί πλεϊστοι τών βαρβάρων έφαί- 
νοντο.

25. Οί δέ ώς ήσόοντο προσάγοντας τους Μακεδόνας, κατείχαν γάρ 
χωρία ύπερδέξια, τω τε πλή&ει σφών &αρσήσαντες καί τών Μακε
δόνων, οτι ολίγοι έφαίνοντο, καταφρονήσαντες ές το πεδίον ύποκα- 
τέβησαν καί μάχη γίγνεται καρτερά, άλλα τούτους μέν ού ξυν 

2 πάνω ένίκα Αλέξανδρος' οί δέ άμφί Πτολεμαίον ούκ έν τώ ομαλώ 
παρετάξαντο, άλλα γήλοφον γάρ κατεΐχον οί βάρβαροι, όρ&ίους 
ποιήσαντες τούς λόχους Πτολεμαίος προσήγεν ήπερ έπιμαχώτατον 
τού λόφου έφαίνετο, ού πάντη τδν λόφον κυκλωσάμενος, άλά άπο- 
λιπών, ει φεύγειν έ&έλοιεν οί βάρβαροι, χώραν αύτοΐς ές τήν φυγήν, 
καί γίγνεται καί τοΰτοις μάχη καρτερά, του χωρίου τή χαλεπότητι 
καί οτι ού κατά τους άλλους τούς ταύτη βαρβάρους οί "Ινδοί, άλλα 
πολύ δή τι άλκιμωτατοι τών προσχώρων εισίν. έξώσ&ησαν δέ καί 
ούτοι άπδ τού όρους υπδ τών Μακεδόνων καί οι άμφί Λεοννάτον 
τή τρίτη μοίρα, τής στρατιάς ωσαύτως επραξαν ένίκων γάρ καί ού- 

4 τοι τούς κατά σφάς. καί λέγει Πτολεμαίος άν&ρώπους μέν ληφ&ή- 
ναι τούς παντας ύπερ τετρακισμυρίους, βοών δέ ύπέρ τάς τρείς καί 
είκοσι μυριάδας- καί τούτων τάς καλλίστας έπιλεξάμενον Αλέξανδρον, 
ότι διαφέρουσαι αύτώ κάλλει τε καί μεγέϋει έφαίνοντο, πέμφαι έ&έ- 
λειν ές Μακεδονίαν εργάζεσ&αι τήν χώραν.

5 "Βντεΰ&εν έπί τήν τών Ασσακηνών χώραν ήγεν τούτους γάρ 
έξηγγέλλετο παρεσκευασϋαι ώς μαχουμένους, ιππέας μέν ές δισμυ- 
ρίους έχοντας, πεζούς δέ ύπέρ τούς τρισμυρίους, τριάκοντα δέ ελέ- 
φαντας. Κράτερος μέν δή, έκτετειχικώς ήδη τήν πόλιν έφ" ής τώ 
οίκισμω κατελέλειπτο, τούς τε βαρύτερου ώπλισμένους τής στρατιάς 

σ Αλεξάνδρω ήγεν καί τάς μηχανάς, εί που πολιορκίας δεήσειεν. αύ
τδς δέ Αλέξανδρος, τούς τε εταίρους ιππέας άγων καί τούς ίππα- 
κοντιστάς καί τήν Κοινού καί Πολυσπέοχοντος ταξιν καί τούς "Αγρι- 

9, 4. είχον εστρατοπιδευμένους. εϊχεν έστρατοπεδευμένους vel r7/ έστοατο- 
πεδευμένους pro είχε στρατοπεδευομένους Gr. cc. 5. άπηγγελμένα pro επηγ- 
γελμένα Α. 6. τριγή pro τριχά Ellendtius. || 10, 4, τω Λάγου pro τού 
Λάγου idem. 4. άγειν deest Α. 5. τήν Φιλίππου καί φ/λωτα pro του Φι
λίππου καί Φιλώτον Α. τήν τού Φιλίππου καί φιλώτου vel Φιλώτα aliqui Gr.

C. 25. §. 2, 2. λόχους. Πτολεμαίος vulgo distinguunt. 3. έπιμα
χώτατον pro έπιμαχιμώτατον Α. || 5, 1. έπί τήν pro περί τήν Gr. et plu
rimi et optimi. 2. μαχονμένους pro μαχομένους JS. 2. διςμυρίους pro δισ- 
χιλΐους A. 4. τω οίκισμω pro του οικισμού Α. || 6, 2. άγων additum ex 
V et Gr. omnibus.
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άνας τους χιλίους καί τους τοξότας, ήει ώς επί τους Ασσακηνούς' 
ήχε δέ διά τής Γουραίων χώρας. καί τδν ποταμόν τόν έπώνυμον 7 
τής χώρας τδν Γουραΐον χαλεπώς διέβη, δια βαθύτητά τε καί 
οτι οξύς δ ρους ήν αΰτώ καί οι λίθοι στρογγυλοί έν τώ ποταμω 
όντες σφαλεροί τοΐς έπιβαίνουσιν έγίγνοντο. οι δέ βάρβαροι ώς προσ- 
άγοντα ήσθοντο Αλέξανδρον, άθρόοι μέν ές μάχην καταστήναι ουκ 
ετόλμησαν · διαλυθέντες δέ ώς έκαστοι κατά πόλιν ταΰτας έπενόουν 
άπομαχομενοι διασώξειν.

Καί Αλέξανδρος πρώτα μέν επί Μάσσαγα ηχε, τήν μεχίστην26. 
τών ταΰτη πόλεων, ώς δέ προσήχεν ήδη τοΐς τείχεσι, θαρρήσαντες 
οί βάρβαροι τοΐς μισθοφοροις τοΐς εκ τών πρόσω Ινδών, ήσαν χάρ 
ουτοι ές έπτακισχιλίους, ώς στρατοπεδευομένους είδον τους Μακε- 
δόνας, δρόμω έπ αΰτους ήεσαν. καί Αλέξανδρος ίδων πλησίον τής ζ 
πόλεως έσομένην τήν μάχην, προσωτέρω έκκαλέσασθαι αΰτους βου- 
ληθείς τών τειχών, ώς εί τροπή χίχνοιτο, έγίνωσκε γάρ έσομένην, 
μή δι ολίγου ές πόλιν καταφυγόντες εΰμαρώς διασώζοιντο, ώς έκ- 
θέοντας είδε τους βαρβάρους, μεταβαλλομένους κελεύει τους Μακε- 
δόνας οπίσω άποχωρεΐν ώς πρδς γήλοφόν τινα, άπέχοντα άπδ του 
χωρίου ϊναπερ στρατοπεδεύειν έγνώκει επτά που μάλιστα σταδίους. 
καί οί πολέμιοι άναθαρσήσαντες, ώς έγκεκλμκότων ήδη τών Μακε- 3 
δόνων, δρόμω τε καί ξυν οΰδενί κόσμω έφέροντο ές αΰτους. ώς δέ 
έξικνεΐτο ήδη τά τοξεύματα, ενταύθα Αλέξανδρος από ξυνθήματος 
έπιστρέφας ές αΰτους τήν φάλαγγα δρόμω άντεπήγε. πρώτοι δέ 
οί ίππακοντισται τε αΰτώ καί οί Αγριάνες καί οί τοξόται έκδραμόν- 
τες ξυνέμιξαν τοΐς βαρβάροις · αύτδς δέ τήν φάλαγγα έν τάξει ήγεν. 
οί δέ Ινδοί τώ τε παραλόγω έκπλαγέντες καί άμα έν χερσί γεγενη- 4 
μένης τής μάχης έγκλίναντες εφευγον ές τήν πόλιν. καί άπέθανον 
μέν αυτών άμφί τους διακοσίους, οί δέ λοιποί ές τά τείχη κατεκλεί- 
σθησαν. καί Αλέξανδρος προσήγε τω τείχει τήν φάλαγγα, καί έν- 
τεύθεν τοξεύεται μέν από του τείχους ές το σφυρόν οΰ χαλεπώς. 
έπαγαγών δέ τάς μηχανάς τή υστεραία τών μέν τειχών τι εΰμαρώς 5 
κατέσεισε’ βιαζομένους δέ ταύτη τους Μακεδόνας ή παρέρρηκτο 
τού τείχους οΰκ άτΰλμως οί Ινδοί ήμύνοντο, ώστε ταύτη μέν τή 
ημέρα άνεκαλέσατο τήν στρατιάν, τή δέ υστεραία τών Μακεδόνων * 
αΰτών ή προσβολή καρτερωτέρα έγένετο καί πύργος έπήχθη ξύλινος 
τοΐς τείχεσιν, όθεν έκτοξεύσαντες οί τοξόται καί βέλη από μηχανών 
άφιέμενα άνέστελλον έπί πολύ τους "Ινδούς, άλλ" ούδ" ώς βιασα- 
σθαι είσω τού τείχους οίοί τε έγένοντο.

Τή δέ τρίτη προσαγαγών αύθις τήν φάλαγγα καί από μηχα- 6 
νής γέφυραν έπιβαλών τοΰ τείχους ή παρερρωγδς ην, ταΰτη επήγε

Ί, 4. προσάγοντα. άγοντα Α. 6. είχον ante έκαστοι omissum cum Gr. 
omnibus, addidit Vulc^ 6. πόλιν pro πόλεις Gr. cc.

C. ‘2b. §. 1, 4. ουτοι. libri αυτοί. 4. στρατοπεδευομένους A aliique 
Gr- στρατοπεδευσομένους alii et Bas. στρατοπεδευσαμένους Vulc. || 2, 7. χω- 
ρίου A. προτέρου χωρίου BV. ποταμού χωρίου cum Bas. Gr. alii plerique. 
ποταμού Τουραίου Vulc. || 3, 3. ηδη τα pro ηδη τών Μακεδόνων τα Α. || 
4, 5. μέν post τοξεύεται additum ex Bas. || 5, 3. του τείχους Gr. omnes. 
τι τοΰ τείχους Vulc. 7. άφιέμενα Λ et quidam alii Gr. άφιέμενοι Vulc. 
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τούς ύπασπιστάς, ο'ύπερ αυτω καί Τυρόν ωσαύτως έξεΐλον. πολ
λών δέ υπό προ&υμίας ώ&ουμένων άχ&ος λαβούσα μεϊζον ή γέφυρα

7 κατερράγη και πίπτουσι ξύν αύτή οί Μακεδόνες. οι δέ βάρβαροι 
ίδόντες τό γιγνόμενον λί&οις τε ξύν βοή άπό των τειχών καί τοξευ- 
μασι καί άλλω ότω τις μετά χεϊρας εχων έτΰγχανεν ή ότω τις έν 
τω τότε ελαβεν έξηκόντιζον ές τούς Μακεδόνας· οί δέ καί κατά 
&ύρας, αϊτινες αύτοΐς κατά τά μεσοπύργια μικραί ήσαν, έκ&έοντες 
έκ χειρός επαιον τεταραγμένους.

27 . 'Αλέξανδρος δέ πέμπει Άλκέταν ξύν τή αύτού τάξει τούς τε κα- 
τατετρωμένους άναλαβεϊν καί όσοι προσεμάχοντο έπανακαλέσασ&αι 
ώς έπί τό στρατόπεδον. καί τή τέταρτη ωσαύτως έπ άλλης μη
χανής άλλη έπιβά&ρα αύτω προσήγετο πρός τό τείχος.

2 Καί οί 'Ινδοί, εως μέν αύτοΐς ό ήγεμών τού χωρίου περιήν, 
άπεμάχοντο καρτερώς · ώς δέ βέλει άπό μηχανής τυπείς άπο&νήσκει 
εκείνος, αυτών τε οί μέν τινες πεπτωκότες έν τή ξυνεχεΐ πολιορκία, 
οί πολλοί δέ τραυματίαι τε καί απόμαχοι ήσαν, έπεκηρυκεύοντο

3 πρός 'Αλέξανδρον. τώ δέ άσμένω γίνεται άνδρας άγα&ούς διασώ- 
σαι· καί ξυμβαίνει έπί τώδε 'Αλέξανδρος τοϊς μισ&οφόροις Ίνδοϊς 
ώς καταταχ&έντας ές τήν άλλην στρατιάν ξύν αύτώ στρατευεσ&αι. 
οί μέν δή έξήλ&ον ξύν τοϊς όπλοις, καί κατεστρατοπέδευσαν κατά 
σφας έπί γηλόφω ήν άντίπορος του τών Μακεδόνων στρατοπέ
δου. νυκτός δέ έπενόουν δρασμώ διαχρησάμενοι ές τά σφέτερα ή&η 
άπαναστήναι, ούκ έ&έλοντες εναντία αϊρεσ&αι τοϊς άλλοις Ίνδοϊς

4 όπλα, καί ταύτα ώς έξηγγέλ&η Αλεξανδρω, περιστήσας τής νυκτός 
τώ γηλόσω τήν στρατιάν πάσαν κατακόπτει τούς 'Ινδούς έν μέσω 
απολαβών, τήν τε πόλιν αίρει κατά κράτος, έρημω&εϊσαν τών προ- 
μαχομένων, καί τήν μητέρα τήν 'Ασσακήνου καί τήν παΐδα έλαβεν. 
άπέ&ανον δέ έν τή πάση πολιορκία, τών ξύν 'Αλεξανδρω ές πέντε 
καί εϊκοσιν.

5 Έν&εν δέ Κοΐνον μέν ώς έπί Βάζιρα εκπέμπει, γνώμην ποιησά- 
μενος ότι μα&όντες τών Μασσάγων τήν άλωσιν ένδώσουσι σφας αύ
τούς. Άτταλον δέ καί Άλκέταν καί Αημήτριον τυν ίππάρχην έπί Ίίρα 
στέλλει, άλλην πόλιν, παραγγείλας περιτειχβζειν τήν πόλιν έστ άν άφί- 

6 κηται αύτός. καί γίγνεται εκδρομή τών έκ τής 'πόλεως έπί τούς άμφί 
Άλκέταν. ού χαλεπώς δέ τρεφόμενοι αύτούς οί Μακεδόνες εϊσω τού 
τείχους ές τήν πόλιν άποστρέφουσι. καί Κοίνω ού προχωρεί τά έν 
τοϊς Βαζίροις, άλλά πιστεύοντες γάρ τού χωρίου τή όχυρότητι, ότι 
ύπερύψηλόν τε ην καί πάντη ακριβώς τετειχισμένον, ούδέν ξυμβατι- 

ζ κόν ένεδίδ'οσαν.
7 Ταύτα μα&ών 'Αλέξανδρος ώρμητο μέν ώς έπί Βάζιρα’ γνούς

7, 4. καί ante κατά additum ex Α. et plerisque Gr.
C. 27. §. 1, 1. αυτόν. libri αντον. 2. έπανακαλέσασ&αι pro avaxa- 

λεσασ&αι Gr. omnes. 3. έπ άλληο- άπ άλλης Α. 2, 1. εοος. libri τέως. || 
3, 3. καταταγ&έντας pro χαταταγ&ένττς Ellendtius· 5. άντίπορος pro άν- 
τίρροπος^ Schneiderus ad Xenpph. Anab. 4, 2, 1S. 7. άπαναστήναι pro 
έπαναστηναι A άπονοστησαι Sintenis. 7. αΐρισ&αι pro αίρίίσ&αι Locella 
ad Xenoph. Ephes. p. 208. || 5, 2. Μασσάγων Schmiederus. Μασσαχηνων 
Ven. et Bas. 'Ασσαχηνων Vulc. et Gron, |j 7, 1. ώρμητο pro ώρμηται A. 
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δέ οτι των προσοίκων τινές βαρβάρων παριέναι ές τά Ωρα την πό
λιν λαθόντες μέλλουσι, προς Αβισάρου έπί τώδε έσταλμένοι, επί τά 
Ώρα πρώτον ήχε· Κοΐνον δέ έπιτειχίσαι τή πόλει τών Βαζίρων 
καρτεράν τι χωρίον προσέταξε, καί εν τουτω φυλακήν καταλιπόντα 
άποχρώσαν, ώς μη άδεια ειη τοϊς έν τή πόλει χρήσ&αι τη 'χώρα, 
αυτόν άγοντα της στρατιάς την λοιπήν παρ αυτόν ιέναι. οι δέ έκ s 
τών Βαζίρων ώς είδον άπιόντα ξύν τώ πλείστω της στρατιάς τον 
Κοΐνον, καταφρονήσαντες τών Μακεδόνων, ώς ού γενομένων άν 
σφισιν άξιομάχων, έπεκθέουσιν ές τό πεδών' καί γίγνεται αυτών 
μάχη καρτερά, καί έν ταύτη πίπτουσι μέν τών βαρβάρων ές πεντα
κοσίους, έλήφ&ηυαν δέ ζώντες υπέρ τους έβδομήκοντα' οί δέ λοιποί 
έν τη πόλει ξυμφυγόντες βεβαιότερον ηδη εΐργοντο της χωράς υπό 
τών έκ τού έπιτειχίσματος. καί Αλεξάνδρω δέ τών Ωρών η πολιορ- ρ 
κία ού χαλεπή έγένετο, άλλ' ευθύς έξ έφόδου προσβαλών τοΐς τείχεσι 
της πόλεως έκράτησε, καί τους ελέφαντας τους έγκαλειφθέντας έλαβε.

Καί ταύτα οι έν τοΐς Βαζίροις ώς εμαθον, άπογνόντες τα σφέ- 28- 
, τέρα πράγματα άμφί μέσας νύκτας την πόλιν έκλείπουσιν. ώς δέ 

καί οί άλλοι βάρβαροι έπρατταν άπολιπόντες τάς πόλεις ξύμπαντες 
έφευγον ές την πέτραν την έν τη χώρα την Άορνον καλουμένην. 
μέγα γαρ τι τούτο χρήμα πέτρας έν τη χωρά ταύτη έστί, καί λόγος 
υπέρ αυτής κατέχει ούδέ ‘Ηρακλεϊ τώ Αιός άλωτόν γενέσθαι την 
πέτραν, εί μέν δη καί ές 'Ινδούς άφίκετο ό ‘Ηρακλής ό Θηβαίος 2 
η ό Τυριος η ό Αιγύπτιος ές ούδέτερα έχω ίσχυρίσασθαι· μάλλον 
δέ δοκώ ότι ούκ άφίκετο, άλλα πάντα γάρ όσα χαλεπά οι άνθρω
ποι ές τοσόνδε άρα αύξουσιν αύτών την χαλεπότητα ώς καί τώ ‘Ηρα
κλεϊ άν άπορα γενέσθαι μυϋευειν. κάγώ ύπέρ ταΰτης της πέτρας 
ουτω γινώσκω, τον ‘Ηρακλέα ές κόμπον τού λόγου έπιφημίζεσθαι. 
τόν μέν δη κύκλον της πέτρας λέγουσιν ές διακοσίους σταδίους μά- 3 
λίστα είναι, ύψος δέ αυτής, ίναπερ χ&αμαλώτατον, σταδίων 'ένδεκα, 
καί άναβασιν χειροποίητου μίαν χαλεπήν · είναι δέ καί ύδωρ έν άκρα 
τή πέτρα, πολύ καί καθαρόν, πηγήν άνώχουσαν, ώς καί άπορρεϊν 
άπό τής πηγής ύδωρ, καί ύλην και γήν αγαθήν εργάσιμον όσην καί 
χιλίοις άνθρώποις άποχρώσαν άν είναι έργάζεσθαι.

Καί ταύτα άκούοντα Αλέξανδρον πόθος λαμβάνει- έξελεΐν καί 4 
τούτο τό όρος, ούχ ήκιστα έπί τω άμφί τόν ‘Ηρακλέα μύθω πε- 
φημισμένω. τά μέν δή Ώρα καί τά Μάσσαγα φρούρια έποίησεν 
έπί τή χώρα’ τά Βάζιρα δέ πόλιν έξετείχισε. καί οί άμφί ‘Ηφαι- j 
στίωνά τε καί Ηερδίκκαν αύτω άλλην πόλιν έκτειχίσαντες, Όροβάτις 
όνομα τή πόλει ήν, καί φρουράν καταλιπόντες, ώς έπί τόν 'Ινδόν 

3. Αβισάρου pro Αβισσάρου Schmiederus. 7. αυτόν, libri αυτόν.
C. 28. §. 1, 2. εφυγον δ' ες τήν πέτραν quae post εκλείπουσιν addita 

erant deleta sunt auctore Gronovio, qui d’ in nullo codice vidit. 2. ως 
pro ως Schneiderus. 3. γάρ post άπολιπόντες deletum cum Gr. omnibus, 
addidit \7ulc. 6. υπέρ αύτης pro υπέρ ταύτης A aliique, quamquam Gro
novius errore perspicuo hanc varietatem ad υπέρ ναύτης §. 2, 5 ad- 
scripsit. || 2, 5. μυθεύειν pro άληθεύειν A. || 3, 4. καθαρόν. καθαρόν 
Schmiederus. || 5, 2. αυτω deest A.
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ποταμόν ηεσαν ώς δέ άφίκοντο, έπρασσον ηδη δσα ές τό ζεΰξα» 
τόν Ινδόν υπό Αλεξάνδρου έτέτακτο.

6 Αλέξανδρος δέ της μέν χώρας της έπί τάδε τοΰ Ίνδοΰ ποτα
μού σατράπην κατέστησε Νικάνορα τών εταίρων, αυτός δε τα μέν 
πρώτα ώς έπί τόν Ινδόν ποταμόν ήγε, καί πόλιν τε Πευκελαώτιν 
ου πόρρω τοΰ Ίνδοΰ ωκισμένην ομολογία παρεστήσατο καί έν αυτή 
φρουράν καταστήσας τών Μακεδόνων καί Φίλιππον έπί τή φρουρά 
ηγεμόνα, ό δέ καί άλλα προσηγάγετο μικρά πολίσματα προς τώ Ίν- 
δώ ποταμω ωκισμένα· ξυνείποντο δέ αυτω Κωφαϊός τε καί Ασσα-

7 γέτης οί ύπαρχοι της χώρας, άφικόμενος δέ ές Εμβόλιμα πόλιν, η 
ξΰνεγγυς της πέτρας της Αόρνου ωκεΐτο, Κράτερον μέν ξυν μέρει 
της στρατιάς καταλείπει αύτου, σϊτόν τε ές την πόλιν ώς πλεϊστον 
ξυνάγειν καί δσα άλλα ές χρόνιαν τριβήν, ώς έντεΰ&εν όρμωμένους 
τους Μακεδόνας χρονίω πολιορκία, έκτρυχώσαι τους κατέχοντας τήν

8 πέτραν, εί μή έξ εφόδου ληφ-θείη. αυτός δέ τους τοξοτας τε άνα- 
λαβών καί τούς Αγριάνας καί τήν Κοίνου τάξιν καί άπο τής άλλης 
φάλαγγος έπιλέξας τούς κουφότατους τε καί άμα εύοπλοτάτους καί 
τών εταίρων ιππέων ές διακοσίους καί ίπποτοξότας ές εκατόν προσ
ήγε τή πέτρα, καί ταύτη μέν τή ημέρα, κατεοτρατοπεδεΰσατο ίνα 
έπιτήδειον αύτώ έφαίνετο· τή δέ υστεραία ολίγον προελ&ών ώς πρός 
τήν πέτραν αύ&ις έστρατοπεδεύσατο.

29. Καί έν τοΰτω ήκον παρ αύτόν τών προσχώρων τινές, σφάς τε 
αύτούς ένδιδοντες καί ήγήσασ&αι φάσκοντες ές τής πέτρας τό έπι- 
μαχώτατον, δ&εν ού χαλεπόν αύτώ έσεσθαι έλεΐν τό χωρίον. καί ξυν 
τούτοις πέμπει ΙΙτολεμαΐον τόν Αάγου τόν σωματοφύλακα, τούς τε 
Αγριάνας άγοντα καί τούς ψιλούς τούς άλλους καί τών υπασπιστών 
έπιλέκτους, προστάξας, έπειδάν καταλάβη τό χωρίον, κατέχειν μέν

2 αυτό Ισχυρά φυλακή, οι δέ σημαίνει? ότι έχεται. καί Πτολεμαίος 
έλϋών όδον τραχεϊάν τε καί δΰσπορον λανθάνει τούς βαρβάρους κα- 
τασχών τόν τόπον καί τούτον χάρακι έν κύκλω καί τάφρω όχυρώ- 
σας πυρσόν αίρει από τοΰ όρους ένθεν όφθήσεσθαι ύπ Αλεξάνδρου 
έμελλε, καί ώφ&η τε άμα ή φλόξ καί 'Αλέξανδρος έπήγε τή υστε
ραία τήν στρατιάν άμυνομένων δέ τών βαρβάρων ούδέν πλέον

3 αύτω υπό δυσχωρίας έγίγνετο. ώς δέ Αλεξάνδρω άπορον τήν προσ
βολήν κατέμαθον οι βάρβαροι, άναστρέψαντες τοϊς άμφί Πτολέ- 
μαϊον αυτοί προσέβαλλον καί γίνεται αύτών τε καί τών Μακεδό
νων μάχη καρτερά, τών μέν διασπάσαι τόν χάρακα σπουδήν ποιου- 
μένων, τών Ινδών, Πτολεμαίου δέ διαφυλάξαι τό χωρίον καί μεϊον 
σχόντες οί βάρβαροι έν τω άκροβολισμω νυκτός έπιγενομένης άνε- 
χωρησαν.

4 Αλέξανδρος δέ τών Ινδών τϊνά τών αύτομόλων, πιστόν τε άλ
λως καί τών χωρίων δαήμονα, έπιλεξάμενος πέμπει παρά Πτολεμαί
ον τής νυκτός, γράμματα φέροντα τόν Ινδόν, ίνα ένεγέγραπτο, έπει-

6, 2. μέν ante πρώτα additum ex Λ. 3. Πευκελαώτιν pro Πευκελιώτιν 
Schmiederus. 6. ηγεμόνα. ‘0 δέ vulgo distinguunt. || 8, 1. άναλαβων. λα
βών Α. 6. ολίγον excidit in Gron. habet C.

C. 29. §. 1, 2. ήγήσασθαι. ήγήσεσθαι Schneiderus. || 4, 3. ένεγέγρα
πτο. έγέγραπτο A.
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δάν αύτός προσβάλη τή πέτρα, τον δε έπιέναι τοϊς βαρβάροις κατά 
το όρος, μηδέ αγαπάν εν φυλακή έχοντα τό χωρίον, ώς αμφοτέ
ρωθεν βαλλόμενους τους Ινδούς αμφιβόλους γίγνεσθαι, καί αυτός s 
άμα τή ημέρα άρας έκ του στρατοπέδου προσήγε την στρατιάν κατά 
την πρόσβασιν ή Πτολεμαίος λαθών άνέβη, γνώμην ποιουμενσς ώς 
εί ταυτη βιασαμενος ξυμμίξοι τοϊς άμφί Πτολεμαίον, ού χαλεπόν έτι 
έσόμενον αύτω τό εργον. καί ξυνέβη ούτως, εστε μέν γάρ έπί με- 6 
σημβρίαν ξυνειστήκει καρτερά μάχη τοϊς τε Ίνδοϊς καί τοϊς Μακε
δόσιν, τών μέν έκβιαξομένων ές την πρόσβασιν, τών δέ βαλλόντων 
ανιόντας· ώς δέ ούκ άνίεσαν οί Μακεδόνες, άλλοι έπ άλλοις έπι- 
όντες, οι δέ πρόσθεν αναπαυόμενοι, μόγις δη άμφί δείλην έκράτη- 
σαν της παρόδου καί ξυνέμιξαν τοϊς ξύν Πτολεμαίω. έκεϊθεν δέ 
όμού ήδη γενομένη ή στρατιά πασα έπήγετο αύθις ώς έπ αύτήν 
τήν πέτραν άλλά γαρ έτι άπορος ήν αύτη ή προσβολή, ταύτη μέν 
δή τή ημέρα τούτο τό τέλος γίγνεται.

Από δέ τήν εω παραγγέλλει στρατιώτη έκάστω κόπτειν χάρα- 7 
κας εκατόν κατ άνδρα. καί ούτοι κεκομμένοι ήσαν καί αύτός έχών- 
νυεν άρξάμενος άπό τής κορυφής τού λόφου ένα έστρατοπεδευκότες 
ήσαν ώς έπί τήν πέτραν χώμα μέγα, ένθεν τοξευματά τε άν έξικνεϊ- 
σθαι ές τους προμαχομένους [ίυνατά] αύτω έφαίνετο καί άπό μη
χανών βέλη άφιέμενα · καί έχώννυεν αύτό πας τις άντιλαμβανομενος 
τού έργου’ καί αύτός έφειστήκει θεατής καί έπαινέτης τού ξύν προ
θυμία περαινομένου, κολαστής δέ τού έν τώ παραχρημα έκλιπούς.

Τή μέν δή πρώτη ημέρα ώς έπί στάδιον έχωσεν αύτω ό στρα- 30. 
τος. ές δέ τήν ύστεραίαν ο'ί τε σφενδονήται σφενδονώντες ές τους 
Ινδούς έκ τού ήδη κεχωσμένου καί άπό τών μηχανών βέλη άφιέ
μενα άνέστελλε τών Τνδών τάς έκδρομάς τάς έπί τούς χωννύοντας. 
καί έχώννυτο αύτώ ές τρεις ημέρας ξυνεχώς τό χωρίον. τή τέταρτη 
δέ βιασάμενοι τών Μακεδόνων ού πολλοί κατέσχον ολίγον γήλοφον 
ισόπεδον τή πέτρα · καί Αλέξανδρος ούδέν τι έλιννύων έπήγε τό 
χώμα, ξυνάψαι έθέλων τό χωννυμενον τώ γηλόφω όντινα οί ολίγοι 
αύτώ ήδη κατείχαν.

Οί δέ 3Ινδοί πρός τε τήν άδιήγητον τόλμαν τών ές τόν γήλο- 2 
φον βιασαμένων Μακεδόνων έκπλαγέντες καί τό χώμα ξυνάπτον ήδη 
όρώντες, τού μέν άπομάχεσθαι έτι άπείχοντο· πέμιγαντες δέ κήρυκα 
σφων παρ’ Αλέξανδρον έθέλειν έφασκον ένδούναι τήν πέτραν, ει 
σφισι σπένδοιτο. γνώμην δέ πεποίηντο έν τφ έτι διαμέλλοντι των 
σπονδών διαγαγόντες τήν ημέραν νυκτός ώς έκαστοι διασκεδαννυ- 
σθαι έπί τά σφέτερα ήθη. καί τούτο ώς έπύθετο Αλέξανδρος, έν- 3 
δίδωσιν αύτοΐς χρόνον τε ές τήν άποχώρησιν καί τής φυλακής τήν 
κύκλωσιν τήν πάντη άφελεϊν. καί αύτός έμενεν έστε ήρξαντο τής 
αποχωρήσεως· καί έν τουτω άναλαβών τών σωματοφυλάκων και των

6, 4. άνίεσαν. libri άνήεσαν. 5. μόγις δή pro μόλις Α et alii Gr. 7. επ 
αύτήν pro ές αύτήν iidem. || 7, 5. προμαχομένους pro προμάχους Gi*. 
omnes. 5. δυνατά αύτω έφαίνετο addita ex iisdem.
, C. 30. §. 1, 5. τό χωρίον. τά χωφία Α. τό χώμα Ellendtius. || 2, 3. ξυν

άπτον. ξυνάπτων Bas. vulgo ξυνάπτον. 3. κήρυκα, κήρυκας Α et alii non
nulli Gr, 5. οφίοι pro σφίσιν Ellendtius.
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υπασπιστών ές έπτακοσίους κατά τό έκλελειμμένον της πέτρας ανέρ
χεται ές αυτήν πρώτος, καί οί Μακεδόνες άλλος άλλη άνιμώντες 

4 άλληλους άνήεσαν. καί οΰτοι έπί τούς άποχωροΰντας τών βαρβά
ρων τραπόμενοι άπό ξυνϋήματος, πολλούς μέν αύτών έν τή φυγή 
άπεκτειναν οί δέ καί πεφοβημένως άποχωροΰντες κατά τών κρη
μνών ρίψαντες σφάς αύτούς άπέϋανον. είχετο τε Αλεξάνδρω η πέ
τρα η τώ Q Ηρακλεϊ άπορος γενομένη, καί έ'θυεν έπ αύτή 'Αλέξαν
δρος καί κατεσκεύασε φρούριον, παραδούς Σισικόττω έπιμελεϊσϋαι 
της φρουράς, ός έξ Ινδών μέν παλαι ηύτομολήκει ές Βάκτρα παρά 
Βήσσον, Αλεξάνδρου δέ κατασχόντος την χώραν την Βακτρίαν ξυνε- 
στοάτευέ τε αύτώ καί πιστός ές τά μάλιστα έφαίνετο.

5 Αρας δ' έκ τής πέτρας ές τήν τών Άσσακηνών χώραν εμβάλ
λει. τόν γάρ αδελφόν τόν Ασσακηνοΰ έξηγγέλλετο τούς τε έλέφαντας 
εχοντα καί τών προσχώρων βαρβάρων πολλούς ξυμπεφευγέναι ές τά 
ταύτη όρη. καί άφικόμενος εις Αύρτα πόλιν τών μέν ένοικούντων ου- 
δένα καταλαμβάνει ούδέ έν τή χώρα τή προς τή πόλει * ές δέ τήν ύστε- 
ραίαν Νέαρχόν τε καί Αντίοχον τούς χιλίαρχους των υπασπιστών εκ
πέμπει’ καί Νεάρχω μέν τούς Αγριάνας τούς ψιλούς άγειν έ'δωκεν, 
Αντιόχω δέ τήν τε αυτοΰ χιλιαρχίαν καί δυο έπί ταύτη άλλας. έστέλ- 
λοντο δέ τά τε χωρία κατοψόμενοι καί εί πού τινας τών βαρβάρων 
ξυλλαβεΐν ές έλεγχον τών κατά τήν χώραν, τών τε άλλων καί μάλι
στα δή τά άμφί τούς έλέφαντας έ'μελεν αύτώ μα&εΐν.

7 Αύτός δέ ώς έπί τόν Ινδόν ποταμόν ήδη ήγε, καί ή στρατια 
αύτω ώδοποιεϊτο πρόσω ίοΰσα άπορα άλλως όντα τά ταύτη χωρία, 
ένταυϋα ξυλλαμβάνει ολίγους τών βαρβάρων, καί παρά τούτων έμα- 
ϋεν ότι οί μέν έν τή χώρα Ινδοί παρά Αβισάρη άποπεφευγότες εΐεν, 
τούς έλέφαντας δέ οτι αυτοΰ κατέλιπον νέμεσϋαι προς τω ποταμω 
τω Ανδω · καί τούτους ήγήσασϋαί οί τήν όδον έκέλευσεν ώς έπί

8 τούς έλέφαντας. είσί δέ ‘Ινδών πολλοί κυνηγέται τών έλεφάντων, 
καί τούτους σπουδή άμφ' αύτόν είχεν Αλέξανδρος, καί τότε έϋηρα 
ξύν τούτοις τούς έλέφαντας- καί δυο μέν αύτών άπόλλυνται κατά 
κρημνού σφάς ρίψαντες έν τή διώξει, οί δέ άλλοι ξυλληφϋέντες έφε-

9 ρόν τε τούς άμβάτας καί τή στρατιά ξυνετάσσοντο. έπεί δέ καί 
ύλη έργασίμω ένέτυχε παρά τόν ποταμόν, καί αύτη έκόπη αύτφ 
υπό τής στρατιάς καί ναύς έποιήϋησαν. καί αύται κατά τόν Ανδόν 
ποταμόν ήγοντο ώς έπί γέφυραν ήντινα ‘Ηφαιστίων καί Ηερδίκκας 
αύτώ έξωκοδομηκότες πάλαι ήσαν.

4, 4. αύτούς additum ex Gr. nonnullis ad 3. c. 18. ]| 5,1. Ασσακηνών— 
Ασσακηνοΰ pro Ασσακανων —Ασσακάνου Ellendtius. 2. τόν alterum addidi 
e Bas. 4. ταύτη pro ταύτης A aliique Gr. 4. ένοικούντων pro οικούντων 
Schmiederus. || 6, 3. Αγριάνας. ‘Αγριάνας και Gronovius. 4. αυτού.libri αυτού. 
7. εμελεν Gr. plurimi, έμελλεν Bas. έμελλον Vulc. || 7, 4. Αβισάρη pro Βα- 
ρισάδη Freinshemius ad Curt. 8, 13, 1. || 8, 3. άπόλλυνται pro άπώλοντο 
Gr. cc. 4. κρημνού pro κρημνούς Gr. cc. 5. άμβάτας pro άναβάτας Gr. 
cc. et Bas. || 9,3. έποιήϋησαν pro έποίησαν Gr. cc.

i I
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Εν δέ τή χώρα ταυτη ηντινα μεταξύ του τε Κωφήνος καί του 'Ινδού 1. 
ποταμού έπήλ&εν 'Αλέξανδρος, καί Νύσαν πόλιν ωκίσ&αι λέγουσι' τό 
δέ κτίσμα είναι Αιονΰσου · Αιονυσον δέ κτίσαι την Νυσαν έπεί τε Ιν
δούς έγειρώσατο. δστις δέ ουτος ό Διόνυσος καί οπότε ή δ&εν έπ' 
'Ινδούς έστράτευσεν ούκ έχω φράσαΐ’ ού γάρ εχω συμβαλεΐν εί ό Θη- 2 
βαΐος Διόνυσος [ος έκ Θηβών^ ή καί έκ Τμώλου τού Λυδίου όρμη- 
■&είς έπ 'Ινδούς ήκε στρατιάν άγων, τοσαύτα μέν έ'&νη μάχιμα καί 
άγνωστα τοΐς τότε Ελλησιν έπελ&ών, ούδέν δέ αυτών άλλο ότι μη 
τό Ινδών βία χειρωσάμενος · πλήν γε δη οτι ούκ ακριβή έξεταστήν 
χρή είναι τών υπέρ τού ϋείου έκ παλαιού μεμυ&ευμένων. τά γάρ 
τοι κατά τό εικός ξυντι&έντι ού πιστά, έπειδάν τό &εΐόν τις προσ&ή 
τώ λόγω, ού πάντη άπιστα φαίνεται.

r Ως δέ έπέβη τή Νύση Αλέξανδρος, έκπέμπουσι παρ' αύτόν οΐ 3 
Νυσαΐοι τόν κρατιστεύοντα σφών, όνομα δέ ήν αύτώ Άκουφις, και 
ξύν αύτω πρέβεις τών δοκιμωτάτων τριάκοντα, δεησομένους Αλεξάν
δρου άφεΐναι τω &εώ τήν πόλιν. παρελ&εΐν τε δή ές τήν σκηνήν 4 
τήν Αλεξάνδρου τους πρέσβεις καί καταλαβεΐν καϋήμενον κεκονιμένον 
έτι έκ τής οδού ξύν τοΐς όπλοις τοΐς τε άλλοις καί τό κράνος 
αύτω περικείμενον καί τό δόρυ εχοντα· ·&αμβήσαί τε ιδόντας τήν 
όψιν καί πεσόντας ές γην έπί πολύ σιγήν έχειν. ώς δέ έξανέστησέ 
τε αύτούς 'Αλέξανδρος καί &αρρεΐν έκέλευσε, τότε δή τόν 'Άκουφιν 
άρξάμενον λέγειν ώδε.

Ώ βασιλεύ, δέονται σου Νυσαΐοι έάσαι σφάς έλευ&έρους τε 5 
καί αύτονόμους αιδοΐ τού Αιονύσου. Αιόνυσος γάρ έπειδή χειρω- 
σάμενος τό 'Ινδών ε&νος έπί θάλασσαν οπίσω κατήει τήν Ελληνι
κήν, έκ τών απομάχων στρατιωτών, οΐ δ ή αύτω και Βάκχοι ήσαν,

C. 1. §. 1, 2. Νυσαν pro Νύσσαν Α. 3. έπεί pro άφ* 2 3 ου Α. 4. οστις 
δέ Bas. δστις δη Vulc. ουκ 'ίχω φράσαι additum e V et Gr. compluribus. |l
2, 2. δς έκ Θηβων delet Schneiderus- δς suspectum Ellendtio. 2. ή και 
έκ pro ή εκ Α. 6. τά γάρ pro τω γάρ Bas. et Schneiderus. || 4, 2. κεκο· 
νιμένον. κεκονισμένον c. Mon. Eustath. ad Dion. ν. 1159. 3. έτι omittitA.
3. αυτω. vulgo~«vrw. 4. τε post &αμβησαι additum ex Eustath. 5. ές. 
είς idem. 6. ώδε pro τάδε Α et alii Gr.
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κτίζει την πόλιν τήνδε μνημόσυνου της αυτου πλάνη? τε και νίκης 
τοϊς έπειτα έσόμενον, καθάπερ -ούν καί συ αύτός Αλεξάνδρειάν τε εκτι- 
σας την πρός Καυκάσιο όρει καί άλλην Αλεξάνδρειαν έν τή Αιγυπτίων 
γή, καί άλλας πολλας τάς μέν έ'κτιαας ήδη, τάς δέ και κτίσεις άνά 

6 χρόνον, οία δη πλείονα Αιονύσου έργα άποδειξάμενος. Νύσαν τε ούν 
έκάλεσε την πόλιν ό Διόνυσός έπί της τροφού της Νΰσης καί την 
γωραν Νυσαίαν το δέ όρος δ τιπερ πλησίον έστι της πόλεως καί 
τούτο Μηρόν έπωνόμασε Αιόνυσος, ότι δη κατά τόν μύθον έν μη- 
ρώ τώ τού Αιός ηύξήθη. καί έκ τούτου έλευθέραν τε οϊκούμεν την 
Νύσαν καί αύτοί αύτ άνομοι καί έν κοσμώ πολιτεύοντες· της δέ έκ 
Αιονύσου οίκίσεως καί τάδε σοι γενέσθω τεκμήριον · κιττος γάρ ούκ 
άλλη της Ινδών γης φυόμενος παρ ήμϊν φύεται.

2 . Καί ταύτα πάντα Αλεξανδρω πρός θυμού έγίγνετο άκούειν καί 
ήθελε πιστά είναι τά υπέρ τού Αιονύσου της πλάνης μυθευόμενα· 
καί κτίσμα είναι Αιονύσου την Νύσαν ήθελεν, ώς ηδη τε ήκειν αύ
τός ένθα ήλθε Αιόνυσος καί έπ έκεϊνο, άν έλθεϊν Αιονύσου· ουδ’ 
άν Μακεδόνας τό πρόσω άπαξιώσαι συμπονεϊν οί έτι κατά ζήλον

2 τών Αιονύσου έργων, καί δίδωσιν έλευθέρους τε είναι τους οικήτο- 
ρας της Νυσης καί αυτονόμους, ώς δέ καί τούς νόμους έπύθετο 
αύτων καί ότι προς τών αρίστων τό πολίτευμα εχεται, ταύτά τε 
έπηνεσε καί ηξίωσε τών τε ιππέων οί ξυμπέμψαι ές τριάκοσίους καί 
τών προεστωτων τού πολιτεύματος, ήσαν δέ καί αύτοί τριακόσιοι, 
εκατόν τους άρίστους έπιλεξαμένους· Ακουφιν δέ είναι τόν έπιλεγό- 
μενον, όντινα καί ύπαρχον τής χώρας τής Νυσαίας κατέστησεν αύ- 

3 τός. τόν δέ Ακουφιν ταύτα άκούσαντα έπιμειδιάσαι λέγεται τώ λό- 
/ γω· καί Αλέξανδρον έρέσθαι έφ ότω έγέλασεν άποκρίνασθαι δ’ 

Ακουφιν· καί πώς άν, ώ βασιλεύ, μία πόλις εκατόν άνδρών αγαθών 
έρημωθεϊσα έτι καλώς πολιτεύοιτο · άλλά συ, εϊ σοι μέλει Κυσαίων, 
τούς ιππέας μέν άγεσθαι τούς τριάκοσίους καί εί βούλει, ετι τού
των πλείονας· αντί δέ εκατόν, ούστινας τούς άρίστους έπιλέξαι σύ 
κελεύεις, διπλάσιους τών άλλων τών κακών άγεσθαι, ϊνα σοι καί αύ- 
θις άφικομένω δεύρο έν τώ αύτω τούτω κόσμω φανείη ή πόλις.

4 ταύτα λέγοντα, λέγειν γαρ δόξαι φρόνιμα, πεϊσαι Αλέξανδρον, καί 
τούς μέν ιππέας ξυμπέμπειν οί έκέλευσε, τούς δέ εκατόν τούς επίλε
κτους μηκέτι αιτήσαι, άλλά μηδ' αντ αύτών άλλους· τόν δέ παϊδα 
άρα τού Ακούφιος καί τής θυγατρός τόν παϊδα ξυμπέμψαι αύτώ 
Ακουφιν.

5 Αλέξανδρον δε πόθος έ'λαβεν ϊδεϊν τόν χώρον οπού τινα ύπο-^ 
μνήματα τού Αιονυσου οί Νυσαϊοι έκόμπαζον. έλθεϊν τε ές τό όρος

5, 5. αυτου pro αύτού Ellendtius. 6. έσόμενον pro έσομένην Λ et alii. 
7. Αιγυπτίων pro Αίγυπτου iidem. || G, 2. έπί τής τροφού Λ et Gr. omnes, 
praeter unum, qui cum V et Bas. έπί τής τροφής, άπο τής τροφού Vulc. 
3. καί ante τούτο deleam, κατά fortasse legit Facius. 7. οικ, omisso μή, 
post γής habet Eustathius.

C. 2. §. 1, 4. άν libris deest. 5. οί ετι A, ut vulgo, αύτω ετι ceteri 
Gr. ad 3. c. 5. || 2, 6. έπιλεΚαμένους. libri έπιλεξάμενος. || 3, ο. εί βούλει 
omittit Α. 7. κακών, κακιών Α. κακώνων Gronovius. 7. ίνα σοι pro ώς 
σοΐ Α. εϊ σοι quidam Gr. alii ίσοι, όσοι Bas. || 5, 1. έκόμπαζον, έλ&εϊν τε 
vulgo distinguunt.
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τον Μηρόν ξυν τοΐς έταίροις ιππεύσι καί τω πίζικω άγήματι καί 
Ιδεΐν κισσού τε άνάπλεων και δάφνης τό όρος καί άλση παντοία · 
καί ίδεΐν σύσκιον, καί Θήρας έν αΰτω είναι -Θηρίων παντοδαπών. 
καί τους Μακεδόνας ήδέως τόν κισσόν ίδόντας, οια δη διά μακρού 6 
όφ&εντα (ού γάρ είναι έν τη "Ινδών χώρα κισσόν, ούδέ ϊναπερ αύ- 
τοΐς άμπελοι ήσαν') στεφάνους σπουδή άπ αυτού ποιεΐσϋαι καί 
στεφανωσασ&αι ώς είχον έφυμνοϋντας καί Αιόνυσόν τε καί τάς επω
νυμίας του Θεού άνακαλούντας. Θύσαι τε αύτού "Αλέξανδρον τω 
Αιονύσω καί εύωχηϋήναι όμού τοΐς έταίροις. οι δέ καί τάδε άνέ- 7 
γραφαν, εί δη τω πιστά καί ταύτα, πολλούς τών άμφ" αύτον τών 
ούκ ήμελημένων Μακεδόνων τω τε κισσώ έστεφανωμένους καί *** 
υπό τή κατακλίσει τού -θεού κατασχε&ήναί τε προς τού Αιονΰσου καί 
άνευασαι τον Θεόν καί βακχεύσαι.

Καί ταύτα όπως τις έ&έλει ύπολαβών άπιστείτω ή πιστευέτω. 3. 
ου γάρ εγωγε ΕρατοσΘένει τώ Κυρηναίω πάντη ξυμφέρομαι, ός λέ
γει πάντα όσα ές τό Θειον άναφέρεται έκ Μακεδόνων προς χάριν 
τήν "Αλεξάνδρου ές τό ύπέρογκον έπιφημισΘήναι. καί γάρ καί σπή- 2 
λαιον λέγει ίδόντας έν Παραπαμισάδαις τούς Μακεδόνας καί τινα 
μύ&ρν έπιγώριον άκοΰσαντας ή καί αύτούς ξυνΘέντας φημίσαι ότι 
τούτο άρα ήν τού ΙΊρομηϋέως το άντρον, ίνα έδέδετο, καί ό αετός 
ότι έκεΐσε έφοίτα δαισόμενος τών σπλάγχνων τού ΙΊρομηϋέως, καί 
ό Ηρακλής οτι έκεΐσε άφικόμενος τόν τε αετόν άπέκτεινε καί τόν 
Προμηϋέα τών δεσμών απέλυσε, τόν δέ Καύκασον τδ ορος έκ του 3 
Πόντου ές τά προς εω μέρη τής γης καί τήν Παραπαμισαδών χω
ράν ώς έπί Ινδούς μετάγειν τώ λόγω τούς Μακεδόνας, ΙΙαραάαμισον 
όντα τό όρος αύτούς καλούντας Καύκασον τής Αλεξάνδρου ένεκα 
δόξης, ώς ύπέρ τον Καύκασον άρα έλϋόντα Αλέξανδρον, εν τε 4 
αύτή τή "Ινδών γή βούς ίδόντας έγκεκαυμένας ρόπαλον τεκμηριούσϋαι 
έπί τώδε οτι '"Ηρακλής ές "Ινδούς άφίκετο. όμοια δέ καί ύπέρ Αιο- 
νΰσου τής πλάνης απιστεί "ΕρατοσΘένης' έμοί δ" έν μέσω κείσϋων 
οι ύπέρ τούτων λόγοι.

"Αλέξανδρος δέ ώς άφίκετο έπί τόν "Ινδόν ποταμόν, καταλαμ- s 
βάνει γέφυράν τε έπ" αύτώ πεποιημένην προς "Ηφαιστίωνος καί πλοία 
πολλά μέν σμικρότερα, δόο δέ τριακοντόρους, καί παρά Ταξίλου 
τού "Ινδού δώρα ήκοντα αργυρίου μέν τάλαντα ές διακόσια, ίερεΐα 
δέ βούς μέν τρισχιλίους, πρόβατα δέ ύπέρ μύρια, έλέφαντας δέ ές 
τριάκοντα· καί ιππείς δέ επτακόσιοι αύτών "Ινδών ές ξυμμαχίαν 6 
παρά Ταξίλου ήκον καί τήν πόλιν Τάξιλα, τήν μεγίστην μεταξύ 
"Ινδού τε ποταμού καί Τδάσπου, οτι αύτω Ταξίλης ένδίδωσιν. εν- 
ταύϋα Θύει Αλέξανδρος τοΐς Θεοΐς όσοις αύτω νόμος καί αγώνα 

5, 4. παντοία. καί ίδεΐν συσκιον, καί. fortasse παντοίων δένδρων εΐδει σύ
σκια' καί. || 6, 3. ποτεΐσϋαι. ποιησασϋαι Schneiderus. 4. ως είχον Vulc. 
idemque conjecit Schneiderus. ώς post ποιεΐσϋαι habent Gr. omnes || 
7, 1. τάδε, ταύτα A. 3. καί * * νπό ,,deest quid.” Schneiderus. 5. ανευ- 
άσαι A. άνανενσαι ceteri omnes.

C. 3. §. 1, 1. έϋέλει Bas. έϋέλοι Vulc. 4. επιφημιοϋήναι pro έπευ- 
φημισϋήναι Lobeckius ad Phryn. p. 596. |l 3, ‘2. Παραπαμισαδών. Παρα- 
παμισάδα A.
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ποιεί γυμνικόν και Ιππικόν επί τώ ποταμω ’ καί γίγνεται αύτω επί 
τή διαβάσει τά ιερά.

4. '0 ό’ "Ινδός ποταμός ότι μέγιστος ποταμών έστί τών κατά την
Ασίαν τε καί την Ευρώπην, πλήν Γάγγου, καί τούτου "Ινδού ποτα
μού, καί οτι αί πηγαί εισιν αύτω έπί τάδε τού όρους τού Παρα- 
παμίσου η Καυκάσου, καί^ ότι έκδίδωσιν είς την μεγάλην θάλασσαν 
την κατά Ινδούς ώς επί νότον άνεμον, καί ότι δίστομός έστιν ό 
"Ινδός καί αί έκβολαί αύτου άμφότεραι τεναγώδεις, καθάπερ αί 
πέντε τού "Ίστρου, καί ότι Αέλτα ποιεί καί αύτος έν τή "Ινδών γή 
τώ Αίγυπτου Αέλτα παραπλήσιον καί τούτο Πάτταλα καλείται τη 
"Ινδών φωνή, ταύτα μέν υπέρ τού "Ινδού, τά μάλιστα ούκ άμφί- 

a λογά, καί έμοί άναγεγράψθω. έπεί καί ό Τδάσπης καί "Ακεσίνης 
καί ' Τδραώτης καί "Τφασις, καί ουτοι "Ινδοί ποταμοί όντες, τών 
μέν άλλων τών "Ασιανών ποταμών πολύ τι κατα μέγεθος ύπερφέ- 
ρουσι· τού δέ "Ινδού μείονες εϊσί καί πολύ δή μείονες, όπου καί αύ- 
τός ό "Ινδός τού Γάγγου. Κτησίας μέν, εϊ δή τω ικανός καί Κτη
σίας ές τεκμηρίωσιν, 'ίνα μέν στενώτατος αύτος αύτού ό "Ινδός έστι 
τεσσαράκοντα σταδίους οτι διέχουσιν αύτω αί όχ&αι· 'ίνα δέ πλατύ
τατος καί εκατόν’ τό πολύ δέ είναι αύτού τό μέσον τουτοιν.

3 Τούτον τόν ποταμόν "Ινδόν υπό τήν έω διέβαινε ξύν τή στρα
τιά "Αλέξανδρος ές τών "Ινδών τήν γην υπέρ ών έγώ ούτε οίς τισι 
νόμοις διαχρώνται έν τήδε τή ξυγγραφή ανέγραψα, ούτε ζώα εί δή 
τινα άτοπα ή χώρα αύτοΐς εκφέρει, ούτε ίχθύας ή κήτη όσα ή οϊα 
ό "Ινδός ή ό 'Τδάσπης ή ό Γάγγης ή άλλοι "Ινδών ποταμοί φέρου- 
σιν, ούδέ τούς μύρμηκας τούς τόν χρυσόν' σφισιν έργαζομένους, ούδέ 
τούς γρύπας τους φύλακας, ούδέ όσα άλλα έφ" ηδονή μάλλον τι πε- 
ποίηται ή ές άφήγησιν τών όντων, ώς τάγε κατ" "Ινδούς όσα άν

4 άτοπα ψεύσωνται, ούκ έξελεγ&ησόμενα πρός ούδαμών. αλλά "Αλέ
ξανδρος γάρ καί οί ξύν τούτω στρατεύσαντες τά πολλά έξήλεγξαν, 
όσα γε μή καί αύτών έστιν οΐ έψεύσαντο ' άχρυσους τε είναι "Ινδούς 
έξήλεγξαν, όσους γε δή "Αλέξανδρος ξύν τή στρατιά έπήλ&ε, πολ
λούς δέ έπήλ&ε, καί ήκιστα χλιδώντας κατά τήν δίαιταν άλλα με
γάλους μέν τά σώματα, ο'ίους μεγίστους τών κατά τήν "Ασίαν, πεν- 
ταπήχεις τους πολλούς ή ολίγον άποδέοντας· καί μελαντέρους τών 
άλλων άν&ρώπων, πλήν Αι&ιόπων, καί τά πολέμια πολύ τι γενναιο-

5 τάτους τών γε δή τότε έποίκων τής "Ασίας, τό γάρ Περσών τών 
πάλαι, ξύν οις όρμη&είς ό Κύρος ό Καμβύσου Μήδους τε τήν αρ
χήν τής "Ασίας άφείλετο καί άλλα έθνη τά μέν κατεστρέψατο, τά

6 , 5. γίγνεται Vulc. γίνονται Bas.
C. 4. § 2, 8. Αίγυπτον AB. έν Αιγυπτω quidam Gr. Αιγυπτω sine 

έν Bas et Ven. Αίγυπτίω Vulc. 8. Πάτταλα pro Πάταλα Ellendtius. || 
2, 4. τού δέ Τνδον pro τονΓδοΰ ποταμού δέ Α. 4. Κτησίας — ικανός pri
mus e c. addidit Vulc., nisi quod και Κτησίας dedit pro Κτησίας μέν,
^uod Gr. plurimi habent, ceterum λέγει excidisse Ellendtius vidit. || 3, 4.
οσα η οία ό A. όσα καί οια ό V· δσα και δ Β. όσα ά ο Ια ό alii Gr. όσα
ά ό Bas. οσα ή ό Vulc. 9. ούδαμών. ονδενων Bas. || 4, 2. τούτοι pro
αύτω Gr. cc. 3. γε μή pro γε μην Α et complures alii Gr. 4. γε δή pro 
τε δή Schneiderus et Ellendtius. 6. οΐους pro οία A et alii Gr. 
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df προσχω^σαντά οί έκόντα κατέσχεν, ούκ έχω άτρεκώς ώς γε δή 
πρός τά Ινδών ξυμβαλεϊν. καί γάρ καί Πέρσαι τότε πένητές τε 
ήσαν καί χώρας τραχείας οίκήτορες, καί νόμιμα σφίσιν ήν οία εγγύ
τατα είναι τή Λακωνική παιδεύσει, τό δέ τραύμα τό γενομενον Πέρ
σαις έν τή Σκυθική γή ούδέ τούτο έχω άτρεκώς ξυμβαλεϊν πάτερα 
δυοχωρίαις ξυνενεχθεΐσιν ή τινι άλλη Κόρου αμαρτία ξυνέβη ή Σκυ- 
θών γε τών ταύτη κακίους τά πολέμια Πέρσαι ήσαν.

Αλλύ υπέρ Ινδών Ιδία μοι γεγρώψεται όσα πιστότατα ές αφή- 5. 
γησιν οί τε ξυν Αλεξανδρω στρατεύσαντες καί ό έκπεριπλεύσας τής 
μεγάλης -θαλάσσης τό κατ Ινδούς Νέαρχος, έπί δέ όσα Μεγασθέ- 
νης τε καί Ερατοσθένης, δοκίμω άνδρε, ξυνεγραφάτην, καί νόμιμα 
άττα Ίνδοϊς έστι καί εί δή τινα άτοπα ζώα αυτόθι φύεται καί τόν 
παράπλουν αύτόν τής έξω θαλάσσης, νύν δέ όσον ές τά Αλεξάν- ·ζ 
δρου έργα άποχρών έφαίνετο, τοσόνδε μοι άναγεγράφθω· τόν Ταύ
ρον· τό ορος άπείργειν τήν Ασίαν, άρχόμενον μέν άπό Μυκάλης τού 
καταντικρύ Σάμου τής νήσου όρους, άποτεμνόμενον δέ τήν τε Παμ- 
φύλων καί Κιλίκων γην ένθεν μέν ώς ές Αρμενίαν παρήκειν’ άπό 
δ’ Αρμενίων ώς έπί Μηδίαν παρά Παρθυαίους τε καί Χωρασμί- 
ους’ κατά δέ Βακτρίους ξυμβάλλειν τώ Παραπαμίσω δρει, ό δή 3 
Καύκασον έκάλουν οϊ Λλεξάνδρω ξυστρατεύσαντες Μακεδόνες, ώς 
μέν λέγεται τά Αλεξάνδρου αύξοντες, ότι δή καί έπ έκεϊνα άρα τού 
Καύκασού κρατών τοϊς όπλοις ήλθεν Αλέξανδρος · τυχόν δέ καί ξυν- 
εχές τυγχάνει όν τούτο τό όρος τω άλλω τω Σκυθικώ Καυκάσω, 
καθάπεο ούν αύτω τουτω ό Ταύρος· καί έμοί αύτώ πρότερον ποτέ 
έπί τώδε λέλεκται Καύκασος τό όρος τούτο καί ύστερον τώδε τώ 
όνόματι κληθήσεται. τόν δέ Καύκασον τούτον καθήκειν έςτε έπί 4- 
τήν μεγάλην τήν πρός έω τε καί Ινδούς θάλασσαν, τούς ούν πο
ταμούς οσοι κατά τήν Ασίαν λογου άξιοι έκ τού Ταύρου τε καί 
τού Καύκασού άνίσχοντας τούς μέν ώς έπ άρκτον τετραμμένον 
έχειν τό ύδωρ, καί τούτων τούς μέν ές τήν λίμνην έκδιδόναι τήν 
Μαιώτιν, τούς δέ ές τήν c Τρκανίαν καλουμένην θάλασσαν, καί ναύ
την κόλπον ούσαν τής μεγάλης θαλάσσης’ τούς δέ ώς έπί νότον $ 
άνεμον τόν Ευφράτην τε είναι καί τόν Τίγρητα καί τόν Ινδόν τε 
καί τόν ‘Τδασπην καί Ακεσίνην καί Τδραώτην καί Ύφασιν καί όσοι 
έν μέσω τούτων τε καί τού Γαγγου ποταμού ές θάλασσαν καί οϋ- 
τοι έσβάλλουσιν ή είς τενάγη άναχεόμενοι αφανίζονται, καθάπερ ό 
Εύφράτης ποταμός άφανίζεται.

αΟτω δή τά τής Ασίας ώδε έχει ώς πρός τού Ταύρου τε καί θ. 
τού Καύκασού τέμνεσθαι απ ανέμου ζεφύρου ώς έπ άπηλιώτην 
άνεμον τήν Ασίαν, τούτω δύο μέν αύται μέγισται πρός αυτού τού

C. 5. §. 1, 3. επί δέ Α. έπεί δε.quidam Gr. alii έπεί omisso δέ. επειθ' 
Vulc. || 2, 4. Παμφΰλων Gr. omnes. Παμφυλίων Vulc. 6. Χωρασμίους ρτο 
Χαρασμίους Α. || 3, 2. ξύν ante Αλέξανδρο) omissum cum ABB. 5^ 2κυ- 
θικω sed sine τω Α. τω ^κυθών καί Bas. των Χκυθων Vulc. 6. oiv ad
dunt Gr. omnes. || 4,2. τήν ante μεγάλην libris deest. || 5, 5. τενάγη AV 
et fortasse alii Gr. alii τενάγια, τεναγώδη Vulc.

C. 6. §· 1, 1· προς του. προ του B. 2. άπ Gr. omnes, νπ Vulc. 
2. ώς έη Gr. omnes praeter A, qui ώς ές.
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Ταύρου της Ασίας μοΐραι γίγνονται, ή μεν προς μεσημβρίαν τε καί 
νότον άνεμον [τού Ταύρου] κεκλιμένη, η ύέ έπ άρκτον τε καί άνε- 

2 μον βορραν. της δε ώς έπί νότον Ασίας τετραχή αύ τεμνομένης 
μεγίστην μέν μοίραν την "Ινδών γην ποιεί "Ερατοσϋενης τε καί Με- 
γασϋενης, ός ζυνήν μέν Σιβυρτίω τω σατράπη της Αραχωσίας, πολ- 
λάκις δέ λέγει άφικέσϋαι παρά Σαιδρακοττον τον ‘Ινδών βασιλέα’ 
έλαχίστην δέ όσην ό Ευφράτης ποταμός άπείργει ώς προς την ήμε- 
τέραν ϋάλασσαν. δύο δε αί μεταξύ Εύφράτου τε ποταμού καί του 
"Ινδού άπειργόμεναι αί δυο ξυντεθ είσαι μόλις άςιαι τη "Ινδών γη 

3 ζυμβαλεΐν. άπείργεσϋαι δέ την "Ινδών χωράν προς μέν έω τε και 
άφηλιώτην άνεμον εστε έπί την μεσημβρίαν τή μεγάλη &αλάσση · τδ 
προς βορραν δέ αύτης άπείργειν τόν Καύκασον τό όρος εστε έπί 
του Ταύρου την Συμβολήν την δέ πρδς εσπέραν τε καί άνεμον "Ιά- 
πυγα εστε έπί την μεγάλην ϋάλασσαν ό Ινδός ποταμός άποτέμνεται. 
καί έστι πεδίον ή πολλή αύτης, καί τούτο, ώς είκαζουσιν, έκ τών 

4 ποταμών προσκεχωσμένον. είναι γάρ ούν καί της άλλης χωράς όσα 
πεδία ού πρόσω -θαλάσσης τά πολλά τών ποταμών παρ έκάστοις 
ποιήματα, ώςτε καί της χωράς τήν έπωνυμίαν τοΐς ποταμοΐς έκ 
παλαιού προσκεΐοϋαι, καϋάπερ Ερμου τέ τι πεδίον λέγεσθαι, ος 
κατά τήν Ασίαν γην άνίσχων ές όρους Μητρός Αινδυμήνης παρά 
πόλιν Σμύρναν Αιολικήν έκδιδοϊ ές ϋαλασσαν καί άλλο Καυστρου 
πεδίον Αύδιον άπό Αυδίου ποταμού καί Κα'ΐκου άλλο έν Μυσία.

5 καί Μαιάνδρου τό Καρικόν εστε έπί Μίλητον πολιν "Ιωνικήν. Αί
γυπτόν τε Ηρόδοτός τε καί c Εκαταΐος οί λογοποιοί ή εί δή του 
άλλου ή cΕκαταίου έστι τα άμφί τή γη τή Αιγύπτια ποιήματα 
δώρόν τε τού ποταμού άμφυτεροι ωσαύτως όνομάίουσι καί ούκ 
αμαυρούς τεκμηρίοις ότι ταύτη έχει "Ηροδοτω έπιδέδεικται, ώς καί 
τήν γην αυτήν τυχόν ποταμού είναι έπωνυμον. Αίγυπτος γάρ τό 
παλαιόν ό ποταμός ότι έκαλεΐτο όντινα νύν Λ εϊλον Αιγύπτιοί τε καί 
οί εξω Αίγύπτου άνϋρωποι όνομάζουσιν, ικανός τεκμηριώσαι ''Ομη
ρος, λέγων έπί τή έκβολή τού Αίγυπτου ποταμού τον Μενέλεων 

6 στήσαι τάς νέας, εί δή ούν εις τε ποταμος παρ" έκάστοις καί ού 
μεγάλοι ουτοι ποταμοί ικανοί γην πολλην ποιήσαι ές ϋάλασσαν 
προχεόμενοι, οπότε ιλύν καταφέροιεν, καί πηλόν έκ τών άνω τόπων 
ένϋενπερ αύτοΐς αί πηγαί εϊσιν, ούδέ ύπέρ τής "Ινδών άρα χώρας 
ές απιστίαν ιέναι άζιον, όπως πεδίον τε ή πολλή έστι καί έκ τών

7 ποταμών τό πεδίον έχει προσκεχωσμένον. "Ερμον μέν γαρ καί Καύ- 
στρον καί Καινόν τε Μαίανδρον ή όσοι άλλοι ποταμοί τής Ασίας 
ές τήνδε τήν έντός -ϋάλασσαν έκδιδούσιν ούδέ ςΰμπαντας ςυντεϋέν-

4. προς μ. τε καί ες α. τε καί. πρός complures Gr. 4. μεσημβρίαν, libri 
μεσημβρίην. 5. του Ταύρου delendum esse intellexit Vulcanius. || 2, 2. 
τήν Τεδών pro τών Τνδών Ellendtius. 4. Σανδράκοττον pro —ανδράκοντον 
Gi cc. ^ανδρόκοττον V. 5. έλαχίστην pro ελάχιστον Ellendtius. 5. όσην 
Vulc. et Grou. όσον Bas. || 3, 4. τήν δέ πρός pro τήν δέ ώς πρός Α.||4,2. 
έκάστοις- εκα'στων Α. 7. Αύδιον άπό- Αυδιον καί Bas. 7. Αύδιον άπδ Αυ
δίου. Αυδίας άπδ Καυστρου Palmerius Exercitt. p. 240. || 5, 2. τε post Αί
γυπτον addi um ex A. 10. νέας- νηας V. νήσους Bas. || 6, 2. ποιήσαι pro 
ποιεΐσϋαι Gr. omnes. 5. ιέναι.. libri είναι. || 7, 1. μέν post "Ερμον addi
tum ex Α et aliis Gr. 2. άλλοι pro πολλοί Schmiederus. 
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τας ενί τών 'Ινδανν ποταμών άξιον ξυμβαλεΐν πλήθους ένεκα του 
ύδατος, μή οτι τω Γάγγη τώ μεγίστω, δτω ούτε Νείλου ύδωρ του 
.Αιγυπτίου ούτε ό Ίστρος δ κατα τήν Ευρώπην ρέων άξιοι ξυμβα- 
λεϊν, αλλ' ουδέ τω 'Ινδώ ποταμω έκεΐνοί γε πάντες ξυμμιχθέντες 8 
ές ίσον έρχονται, δς μέγας τε εύθύς από τών πηγών άνίσχει καί 
πεντεκαίδεκα ποταμούς, πάντας τών Ασιανών μείζονας, παραλαβών 
καί τη επωνυμία κρατήσας ούτως έκδιδοΐ ές θάλασσαν, ταύτα μοι 
έν τω παρόντι περί 'Ινδών τής χώρας λελέχθω· τά δέ άλλα άπο- 
κείσθω ες τήν 'Ινδικήν ξυγγραφήν.

Τδ δε ζεύγμα τδ έπί τού 'Ινδού ποταμού δπως μέν έποιήθη 7. 
'Αλεξάνδρω ούτε 'Αριστόβουλος ούτε Πτολεμαίος, οίς μάλιστα έγώ 
έπομαι, λέγουσιν ούδέ αύτδς έχω άτρεκώς ει^άσαι, πάτερα πλοίοις 
έζεύχθη ό πόρος, καθάπερ ούν δ "Ελλήσποντός τε πρός Ξέρξου καί 
δ Βόσπορός τε καί 'Ίστρος πρδς Ααρείου, ή γέφυρα κατά τοΰ πο
ταμού διηνεκής έποιήθη αύτώ· δοκεϊ δέ έμοιγε πλοίοις μάλλον ζευ- 
χθήναι· ου γάρ άν δέξασθαι γέφυραν τό βάθος τού ύδατος, ούδ' 
άν έν τοσωδε χρόνω έργον ούτως άτοπον ξυντελεσθήναι. εί δέ δή 2 
πλοίοις έζεύχθη δ πόρος, πάτερα ξυνδεθεϊσαι αί νήες σχοίνοις καί 
κατά στοίχον όρμισθεΐσαι ές τό ζεύγμα άπήρκεσαν, ώς λέγει "Ηρό
δοτος ζευχθήναι τόν 'Ελλήσποντον, ή δτω τρόπω "Ρωμαίοις έπί τώ 
Ίστρω ποταμω ζεύγμα ποιείται καί έπί τω "Ρήνω τώ Κελτικώ, καί 
τδν Εύφράτην καί τον Τίγρητα, δσάκις κατέλαβεν αύτούς ανάγκη, 
έγεφύρωσαν, ούδέ τούτο έχω ξυμβαλεΐν. καίτοι γε ταχύτατη ών έγώ 3 
οίδα "Ρωμαίοις ή γεφύρωσις ή δια τών νεών γίγνεται, καί ταΰτην 
έγώ άφηγήσομαι έν τώ παρόντι, δτι λόγου αξία, αί νήες αύτοΐς 
κατά τού ρού άφίενται άπδ ξυνθήματος, ούκ επ' εύθΰ, αλλά καθά
περ αί πρύμναν κρουόμεναι. ταύτας υποφέρει μέν, οια εικός, δ 
ρους, άνέχει δέ κελήτιον έπήρες, έστ άν καταστήση ές τό τεταγμέ- 
νον χωρίον καί ένταύθα ήδη καθίεται πλέγματα έκ λόγου πυρα- 
μοειδή πλήρη λίθων λογάδων άπο πρώρας έκάστης νεώς, τού άνέ- 
χειν τήν ναύν πρός τον ρούν. δτε δέ δή μία τις τών νεών άμα δή 4 
έσχέθη, καί άλλη, από ταύτης διέχουσα δσον ξύμμετρον πρός ισχύν 
τών έπιβαλλομένων, αντίπρωρος πρός τδ ρεύμα ορμίζεται' καί απ' 
αμφοΐν ξύλα τε ές εύθύ όξέως έπιβαλλεται καί σανίδες έγκάρσιαι ές 
τδ ξυνδεϊν. καί διά πασών ούτω τών νεών, δσαι ίκαναί γεφυρώσαι 
τδν πόρον, χωοεΐ τό έργον. εκατέρωθεν δέ τού ζεύγματος κλίμα- s 
κες προβάλλονται καταπηγνυμεναι, τού άσφαλεστέραν τοϊς τε ϊπποις 
καί τοΐς ζεύγεσι τήν έφοδον γίγνεσθαι, καί άμα ώς σύνδεσμος είναι 
τού ζεύγματος, δι ολίγου τε ξυντελεΐται άπαν καί ξύν πολλώ θο
ρυβώ, καί τό τεταγμένον έν τώ δρωμένω δμως ούκ άπεστιν · οϊ τε παρα-

4. ποταμών additum ex Α. 5. Νείλου. addiderim τό. [| 8, 2. ες ante ϊσον 
additum ex Gr. omnibus.

C. 7. §. 1, 4, ovv additum je Gr. omnibus, omisit Vulc. || 2, 5. ποι
είται. libri ποιεϊσθαι. || 3, 1. ων. libri ώς. 3. λόγου άξια A. λόγου εστιν 
αξία Vulc ex S. λέγουσιν άξια cum Bas. alii Gr. 4. τοΰ όοΰ. libri πό
ρου. 6. καταστήση A ceterique Gr. καταντήση Vulc. || 4,1. ύή prius addit 
Bas. 3. καί απ', καί επ Schmiederus. 4. ες ante εύθύ additum ex Gr. 
omnibus. ]| 5, 2. προβάλλονται pro προσβάλλονται A.
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κίλίυσ^οι ώς τυχοιεν κατά ναύν έκάστην καί αί επιτιμήσεις του έκλι- 
πούς ούτε τήν κατάκουσιν τών παραμμελμάτων ούτε τήν οξύτητα 
του έρμου άφαιρούνται.

8. ‘Ρωμαίοις μεν δ ή ούτω ταυτα έκ παλαιού έπήσκηται' "Αλεξανδρω 
δέ δπως έζεύχ&η δ "Ινδός ποταμός ούκ έχω είπεΐν, δτι μηδέ οί ξυ- 
στρατευσαντες αύτώ είπον. άλλά μοι δοκεϊ ώς έμμυτάτω τούτων 

2 έξεύχϋαι, ή εί δή τινι άλλη μηχανη, εκείνη έχέτω. ώς δε διέβη πέ
ραν τού "Ινδού ποταμού, καί ένταύϋα αύ &ΰει κατα νόμον "Αλέξαν
δρος. άρας δέ άπδ τού "Ινδού ές Τάξιλα άφίκετο, πόλιν μεμάλην καί 
εύδαίμονα, τήν μεγίστην τών μεταξύ "Ινδού τε ποταμού καί ΐδά- 
σπου. καί έδέχετο αύτόν Ταξίλης δ ύπαρχος τής πόλεως καί αύτοί 
οί ταύτη "Ινδοί φιλίως· καί Αλέξανδρος προστί&ησιν αύτοΐς χώραν 

3 τής όμορου όσης έδέοντο. ήκον δέ ένταύ&α παρ αύτδν καί παρά 
Αβισάρου πρέσβεις τού τών όρείων "Ινδών βασιλέως δ τε άδελφδς 
τού Αβισάρου καί άλλοι ξύν αύτώ οί δοκιμώτατοι, καί παρά Αο- 
ξάρεως νομάρχου άλλοι, δώρα φέροντες. καί ένταύ&α αυ Αλέξαν
δρος έν Ταξίλοις ϋύει δσα οί νόμος καί αγώνα ποιεί γυμνικόν τε 
καί ιππικόν, καί άποδείξας σατράπην τών ταύτη "Ινδών Φίλιππον 
τόν Μαχάτα φρουράν τε άπολείπει έν Ταξίλοις καί τους απομά
χους τών στρατιωτών διά νόσον αύτδς δέ ήμεν ώς έπί τδν ΐδά- 
σπην ποταμον.

4 "Επ" εκείνα γάρ τού Τδάσπου Πώρος αύτώ είναι έξημμέλλετο 
ξύν τή στρατιά πάση, έμνωκώς εΐρμειν τού πόρου αύτδν ή περώντι 
έπιτί&εσ&αι. ταύτα ώς εμνω "Αλέξανδρος, Κοϊνον μέν τδν Πολεμο- 
κράτους πέμψας όπίσω έπί τδν "Ινδόν ποταμόν τά πλοία δσα παρε- 
σκεύαστο αύτω έπί τού πόρου τού "Ινδού ξυντεμόντα κελεύει φέρειν 

5 ώς έπί τδν ‘Τδάσπην ποταμόν, καί ξυνετμή&η τε τά πλοία καί έκο- 
μίσ&η αύτω, οσα μέν βραχύτερα διχή διατμηϋέντα, αί τριακόντοροι 
δέ τριχή έτμήϋ ησαν, καί τά τμήματα έπί ζευγών διεκομίσ&η εστε 
έπί τήν δχ&ην τού " Τδάσπου’ κάκεΐ ξυμπηχ&έν τδ ναυτικόν αύ&ις 
δή δμού ώφ&η έν τω Τδάσπη. αύτδς δέ άναλαβών ήν τε δύναμιν 
εχων ήκεν ές Τάξιλα καί πεντακισχιλίους τών "Ινδών οΰς Ταξίλης 
τε καί οί ταύτη ύπαρχοι ήμον ήει ώς έπί τδν Τδάσπην ποταμόν.

9. Καί "Αλέξανδρος κατεστρατοπέδευσεν έπί τή δχ&η τού Τδά- 
σπου, καί Πώρος κατά τήν άντιπέραν δχ&ην ώφ&η ξυν πάση τή 
στρατια καί τών έλεφάντων τώ στίφει. ταύτη μέν δή ή κατεστρα- 
τοπεδευκότα είδεν "Αλέξανδρον αύτός μένων έφΰλαττε τδν πόρον δσα 
δέ άλλα τού ποταμού εύπορώτερα, έπί ταύτα φρουράς διαπέμφας 
καί ηγεμόνας έπιστήσας έκάστοις εΐρμειν έπενόει τού πόρου τους 

2 Μακεδόνας. ταύτα δέ δρώντι "Αλεξανδρω κινητέα καί αύτώ έδόκει

6. τυχοιεν pro εντύχοιεν Α.
C. S. § 1,1. δή deest Α. 4. εκείνη pro εκείνη Bas. et Schneiderus.|| 

3, 2. Αβισάρου pro Αμβισάρου Α. 3. του Αβισάρου pro αυτού Αμβισάρον Α. 
του Αμβισάρου ceteri Gr. || 5, 3. τριχή pro τριχώς Α ceterique Gr. 3. ζευ
γών Gr. omnes, ut vulgo, ζυμών S. 5. ήν τε δύναμιν εχων Gr. omnes, τήν 
τε δ. εχων Bas. τήν τε δύναμιν Vulc. εχων post "Ινδών habens.

C. 9. §. 1, 1. καί Αλέξανδρος — "ϊδάσπου vulgo superiori c. adjun
guntur. ξυν πάση Vulc. ξυμπάση Bas. 6. διά post επενο’ει deletum au
ctore Gronovio. || 2, 1. δέ post ταύτα a Vulc. omissum additum ex A 
aliisque Gr. alii δή.
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η στρατιά πολλαχή, ώς τον Πώρον αμφίβολον γίγνεσθαι, διελών 
δέ ές πολλά τόν στρατόν τους μεν αυτός άλλη και άλλη ήγε τής χώρας, 
τά μεν πορϋών όσα πολέμια, τά δέ σκοπών όπη εύπορώτερος αύτω 
ό ποταμός φανεϊται, τους δέ τών ηγεμόνων άλλοις καί άλλοις έπι- 
τάξας καί αύτούς πολλαχή διέπεμπε. σίτος δέ αύτω πάντο&εν έκ 3 
τής έπί τάδε τού ‘Τδάσπου χώρας ές τό στρατοπεδον ξυνεκομίζετο, 
ώς δήλον είναι τώ Πώριρ οτι έγνωκώς εϊη προσλιπαρεϊν τή όχ&η, 
εστε το ύδωρ τού ποταμού μεϊον γενόμενον τού χειμώνος πολλαχή 
παραδούναί οί τόν πόρον τά τε πλοία αύτώ άλλη καί άλλη παρα- 
πλέοντα και αί διφ&έραι τής κάρφης έμπιπλαμεναι καί ή όχ&η πλή
ρης πάσα φαινομένη τή μέν ιππέων, τή δέ πεζών, ούκ εϊα ήρε- 
μεΐν τον Πώρον, ούδέ εν τι έπιλεξάμενον ές φυλακήν ξύμφορον, 
ές τούτο έκ πάντων παρασκευάζεσ&αι. άλλως τε έν μέν τώ τότε 4 
οί ποταμοί πάντες οί Ινδοί πολλού τε ύδατος καί ϋολερού έρρεον 
καί οξέος τού ρεύματος' ήν γάρ ώρα έτους ή μετά τροπάς μά
λιστα έν &έρει τρέπεται ό ήλιος’ ταύτη δέ τή ώρα ύδατά τε έξ 
ούρανού ά&ρόα τε καταφέρεται ές τήν γήν τήν 'Ινδικήν καί αί χιό- 
νες αί τού Καύκασού, έν&ενπερ τών πολλών ποταμών αί πηγαί εισι^ 
κατατηκόμεναι αύξουσιν αύτοΐς τό ύδωρ έπί μέγα' χειμώνος δέ έμ- 
παλιν ίσχουσιν, ολίγοι τε γίγνονται καί κα&αροί ιδεϊν καί έστιν όπου 
περάσιμοι, πλήν γε δή τού 'Ινδού καί Γάγγου, και τυχόν καί άλ
λου τού’ άλλ' ό γ Τδάσπης περατός γίνεται.

Ταύτην ούν τήν ώραν τού έτους προσμένειν ές τό φανερόν 10. 
έφασκεν, εί έν τώ τότε είργοιτο · ό δε ούδέν μεϊον έφεδρεύων έμενεν, 
εί πη λά&οι ύφαρπάσας όξέως τόν πόρον, ή μέν δή αύτός Πώρος 
κατεστρατοπεδεύκει πρός τή όχ&η τού "Τδάσπου, έγνω αδύνατος ών 
περάσαι υπό τού πλή&ους τών έλεφάντων καί οτι πολλή στρατιά 
καί αύτη τεταγμένη τε καί άκριβώς (οπλισμένη έκβαίνουσιν αυτοϊς 
έπι&ήσεσ&αι έμελλον · οϊ τε ϊπποι ούκ άν έδόκουν αύτώ έ&ελησαι 2 
ουίέ έπιβήναι τής όχ&ης τής πέραν, προσκειμένων σφίσιν εύϋύς τών 
έλεφάντων καί τή τε όφει άμα καί τή φωνή φοβούντων, ούδ άν 
έτι πρόσ&εν μεϊναι έπί τών διφ&ερών κατα τόν πόρον, άλλ' έκπηδαν 
γάρ ές το ύδωρ άφορώντες πέραν τούς έλέφαντας καί έκφρονες γι- 
γνόμενοι. κλέφαι ούν έπενόει τήν διάβασιν ώδε πράττων. νύκτωρ 3 
παραγαγών άλλη καί άλλη τής όχ&ης τους πολλούς τών ιππέων 
βοήν τε έποίει καί ήλαλάζετο τώ Ένυαλίω, καί τάλλα όσα έπί δια
βάσει συ σκευαζόμενων &όρυβος παντοδαπός έγίγνετο. καί ό Πώρος 
τε άντιπαρήει πρός τήν βοήν έπάγων τούς έλέφαντας καί 'Αλέξαν
δρος ές έ&ος αύτόν τής άντιπαραγωγής κα&ίστη. ώς δέ έπί πολύ 4 
τούτο έγίγνετο καί ή βοή μόνον καί ό αλαλαγμός ήν, ούκέτι ο Πώ
ρος μετεκινεϊτο πρός τάς έκδρομάς τών ιππέων, άλλα κενόν γαρ

3, 5. παραπλέοντα pro παραπλέοντες ΒΒ. παρεπλέοντο Α. |j 4,2. Τνδοΐ. Ινδι
κοί ΑΒΒ. 8. ϊσχουσιν. εχουσιν Gr. nonnulli. 8. έστιν. libri είσΐν. 9· άλλου 
του pro άλλου Gr. omnes, άλλοΰττου tamen Α.

C. 10. §. 1, 3. εϊ πη pro εΐ ποι Gr. incertum qui ad 1. c. 20. ( 5. αύτη. 
libri αυτή. 7. έμελλον pro έμελλεν A. || 2, 2. της όχ&ης pro τας όχ&ας 
Gr. omnes. || 3, 4. συακευαζομένων A ceterique Gr. συσκευαζόμενα Vulc. 
6. αυτόν. ανιόν Vulc. ]| 4,3. αλλά κενόν, vulgo άλλ’ εκείνων, άλλ’ εκείνον Bas.

I 2 
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γνούς τόν φόβον κατά χώραν ίπι στρατοπέδου έ'μενί' σκοποί δέ αυ
τω πολλαχού τής όχ&ης κα&ειστήκεσαν. Αλέξανδρος δέ ώς έξείργα- 
στο αυτω άφοβον τό του Πώρου είς τάς νυκτερινός επιχειρήσεις μη- 
χανάταί τι τοιόνδε. ,

11. "Ακρα ην άνέχουσα τής όχ&ης τοΐι 'Ύδάσπου, 'ίνα έπέκαμπτεν ό 
ποταμός λόγου άξίως, αύτή τε δασεία παντοίων δένδρων εϊδει καί 
κατ αυτήν νήσος έν τώ ποταμω ύλώδης τί καί άστιβής υπ έρημίας. 
ταΰτην καταμα&ών τήν νήσον καταντικρύ τής άκρας, άμφότερα 
υλώδη τά χωρία καί οία κρΰψαι τής διαβάσεως την έπιχείρησιν, 

2 ταΰτη έγνω διαβιβάξειν τόν στρατόν, απείχε δέ ή τί άκρα καί ή 
νήσος του μεγάλου στρατοπέδου ές πεντήκοντα καί εκατόν σταδί- 
ους. παρά πάσαν δέ τήν όχ&ην φυλακαί τε αύτω κα&εστηκυίαι 
ήσαν, διαλείπουσαι όσον ξόμμετρον ές τό ξυνοράν τε άλλήλους καί 
κατακοΰειν εύπετώς όπό&εν τι παραγγέλλοιτο, καί πανταχό&εν βοαί 
τε νΰκτωρ έπί πολλάς νύκτας έγίγνοντο καί πυρά έκαίετο.

3 "Επειδή δέ έγνω έπιχειρεϊν τω πάρω, κατά μέν το στρατοπεδον 
φανερώς αύτω τά τής διαβάσεως παρεσκευάζετο. καί Κρατερος ύπε- 
λέλειπτο έπί στρατοπέδου τήν τε αύτού έ'χων Ιππαρχίαν καί τους 
έξ Αραχώτων καί Παραπαμισαδών ιππέας καί τής φάλαγγας τών 
Μακεδόνων τήν τε Αλκέτου καί τήν Πολυσπέρχοντος τάξιν καί τούς 
νομάρχας τών έπί τάδε Ινδών καί τούς άμα τούτοις τους πεντακισ- 

4 χιλίους. παρηγγέλλετο δέ Κρατέρω μή πριν διαβαίνειν τόν πόρον πριν 
άπαλλαγήναι Πώρον ώς έπί σφάς ξύν τή δυνάμει ή φεΰγοντα μαδεϊν, αύ
τούς δέ νικώντας’ ήν δέ μέρος μέν τι τής στρατιάς άναλαβων Πώροςέπ" 
έμέ άγη, μέρος δέ τι ύπολειφ&7/ αύτώ έπί στρατοπέδου καί ελέφαν
τες, σύ δέ δή καί ώς μένειν κατά χώραν ει δέ τούς ελέφαντας ξύμ- 
παντας άμα οί άγει Πώρος έπ" έμέ, τής δε άλλης στρατιάς ύπολεί- 
ποιτό τι έπί στρατοπέδου, σύ δέ διαβαίνειν σπουδή· οι γάρ έλέφαν- 
τες μόνοι, έ'φη, άποροί εισιν πρός τους έκβαίνοντας ίππους· ή δέ 
άλλη στρατιά εύπορος.

12. Ταύτα μέν Κρατέρω ένετέλλετο. έν μέσω δέ τής νήσου τι καί 
τού μεγάλου στρατοπέδου, ίνα αύτώ Κρατερος υπολέλειπτο, Μελέα- 
γρός τε καί Ατταλος καί Γοργίας ξυν τοΐς μισ&οφόροις ίππεύσί τε 
καί πεζοϊς έτετάχατο ■ καί τούτοις διαβαίνειν παρηγγέλλετο κατά μέ
ρος, διελόντας τόν στρατόν, οπότε ξυνεχομένους ήδη έν τή μάχη 
τούς "Ινδούς ϊδοιεν.

7. τι ante τοιόνδε additum ex Gr. omnibus.
C. 11. §. 1, 4. άμφότερα pro άμφότερον Gr. omnes, fortasse καί άμ

φότερα. || 2, 4. απείχε. libri απέχει. |f 4, 1. παρηγγέλλετο Schneiderus. 
2. ώς ante επί additum ex Α. 3. μέν τι pro μέντοι Ellendtius τοι dele
bat Schneiderus. 5. δέ δή καί ώς pro δέ δικαίως Jacobsius ad Anthol. 
Pal. 3. p. 582. δέ και ώς Coraes ad Plutarch. 4. p. 452. 5. μενειν Gr. 
omnes, μένε Vulc. 6. άγει A et Bas άγη ceteri Gr. όίγοι V. έπάγη Vulc. 
7. στρατοπέδου pro στρατοτίίίω Gr. omnes. 7. διαβαίνειν Gr omnes, διά
βαινε Vulc. 9. εύπορος addidi ex C. είπετής BV. μενετω Vulc. nihil. Gr. 
ceteri.

C. 12. §. 1, 2. νπολέλειπτο pro έπιλέλειπτο Gr· cc. 4. μέρος NV ceteri
que Gr. μέρη Vulc. 5. διελόντας τόν στρατόν deleam.
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Αύτός δέ έπιλεξάμενος των τε εταίρων το άγημα καί την Ήφαι- 2 
στίωνος ίππαρχίαν καί την Περδίκκου τε καί Λημητρίου καί τους 
έκ Βάκτρων καί Σογδιανών καί τούς Σκύθας ιππέας καί Λαας τους 
ίπποτοξότας καί της φάλαγγος τούς τε ύπασπιστάς καί την Κλεί- 
του τε καί Κοίνου τάξιν καί τούς τοξότας καί τούς Αγριανας, ήγεν 
άφανώς, πολύ τι άπέχων της όχθης, τού μη καταφανής είναι άγων 
έπί την νήσον καί τήν άκραν ένθεν διαβαίνειν αύτω ήν έγνωσμένον. 
καί ενταύθα έπληρούντο τής νυκτός αί διφθέραι τής κάρφης, έκ 3 
πολλού ήδη παρενηνεγμέναι, καί κατερράπτοντο ές ακρίβειαν ύδωρ 
τε εξ ουρανού τής νυκτός λάβρον έπιγίνεται. ταύτη καί μάλλον τι ή 
παρασκευή τε αύτω καί ή έπιχείρησις ή ές τήν διάβασιν ού φανερά 
κατέστη τω κτύπω τω άπό τών όπλων καί τοβ θορύβω τώ άπό τών πα
ραγγελμάτων τών τε βροντών καί του όμβρου άντιπαταγούντων. καί τών 4 
πλοίων δέ τά πολλά αύτώ ξυντετμημένα παρεκεκομιστο ές τόν χώρον τού
τον καίάφανώς αύθις ξυμπεπηγμένα έν τή ύλη έκρΰπτετο, τά τεάλλα καί 
αί τριακόντοροι. υπό δέ τήν έω ό τε άνεμος καί ό όμβροςκεκοίμητο. καί 
ή μέν άλλη στρατιά αύτω ή ιππική τών διφθερών έπιβάσα καί 
όσους τών πεζών τά πλοία έδέχετο έπέρα κατά τήν νήσον, ώς μη 
πρόσθεν όφθεΐεν πρός τών σκοπών τών έκ Πώρου καθεστηκότων 
πριν παραλλάξαντας τήν νήσον ολίγον ετι άπέχειν τής όχθης.

Λύτος δέ έπιβάς τριακοντόρου έπέρα καί άμα αύτω Πτολε- 13. 
μαΐός τε καί Περδίκκας καί Λυσίμαχος οι σωματοφύλακες καί Σέ
λευκος τών εταίρων, ό βασιλεύσας ύστερον, καί τών υπασπιστών οι 
ήμίσεες· τούς δέ άλλους ύπασπιστάς άλλαι τριακόντοροι έφερον. ώς 
δέ τήν νήσον παρήλλαξεν ή στρατιά, φανερώς ήδη έπεΐχον τή όχθη' 
καί οί σκοποί κατιδόντες αύτών τήν ορμήν ώς έκάστοις τάχους οί 
ίπποι είχον ήλαυνον ώς έπί τόν Πώρον, έν τούτω δέ Αλέξανδρος 2 
πρώτος αύτός έκβάς καί τούς άπό τών άλλων τριακοντόρων άναλα
βών ξυνέταττε τους άεί έκβαίνοντας τών ιππέων οί γάρ ίππεΐς πρώ
τοι έτετάχατο αύτώ έκβαίνειν καί τούτους άγων προήει έν τάξει, 
ελαθε δέ ούκ ές βέβαιον χωρίον έκβάς άγνοια τών τόπων, άλλά ές 
νήσον γάρ καί αύτήν μεγάλην, ή δή καί μάλλον νήσος ούσα έλαθεν, 
ού πολλώ δέ ύδατι πρός τού ποταμού άποτεμνομένην άπό τής άλ
λης γής. και άμα ηύξήκει το ύδωρ ό όμβρος λάβρος τε καί έπι 3 
πολύ τής νυκτός κατασχών, ώστε ούκ εξεύρισκαν αύτώ οί ίππεΐς τον 
πόρον, καί δέος ήν αύθις άλλου δεήσαι αύτώ έπί τή διαβάσει ίσου 
τώ πρώτω πόνου, ώς δέ έξευρέθη ποτέ ό πορος, ήγε κατ αυτόν 
χαλεπώς · ην γάρ τών μέν πεζών υπέρ τούς μαστούς τό ύδωρ ϊνα- 
περ τό βαθΰτατον αύτού’ τών δέ ίππων όσον τάς κεφαλάς υπερί- 
σχειν τού ποταμού, ώς δέ καί τούτο έπεράτο αύτω τό ύδωρ, έπι 4 

2, 7. 'ένθεν, ένθα Α. || 3, 3. έπιγίνεται pro γίνεται Gr. omnes, ante ταύτη 
distinxi cum Sinteni. 5. κατέστη pro κατεοτηκει A aliique Gr. alii καθί- 
στη. 6. τού ομβρου pro τών όμβρων Gr. plane omnes. || 4, 2. ds.^libri 
τε 2. αυτώ pro ανιών Ellendtius. omittit A. 7· έκ Πώρον. παρα του 
Πώρου Α.

C. 13. §. 1, 1. τριακοντόρου pro τριακοντόρο) Gr'. omnes ad c. 10 || 
2, 3. πρώτοι, libri πρώτον. 7. Je post πολλώ omisit Vulc. 7. άποτεμνομέ
νην pro άποτεμνομένη Ellendtius.
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μεν το δεξιόν κεράς παρήγαγε τό τε άγημα των ιππέων και των 
άλλων ίππαρχιών τους κρατίστους έπιλεξάμενος’ τους δέ ίπποτοξό- 
τας της πάσης 'ίππου προέταξε· των δέ πεζών πρώτους μέν τους 
υπασπιστας τους βασιλικούς, ών ηγείτο Σέλευκος, επέταξε τή ίππω· 
έπί δέ τοΰτοις το άγημα τδ βασιλικόν επομένους δέ τούτων τους άλ
λους ύπαστιστάς, ώς έκάστοις αί ήγεμονίαι έν τω τότε ξυνέβαινον 
κατά δέ τα άκρα της φάλαγγος οί τοξόται αύτω και οι ‘Αγριά- 
νες 'καί οί άκοντισταί εκατέρωθεν έπέστησαν.

14. Ούτως έκτάξας τδν μέν πεζόν στρατόν έν κόσμω βάδην επεσθαι 
έκέλευσεν, ού πολύ άποδέοντας τών έξακισχιλίων αύτος δέ, ότι κρα- 
τεϊν έδόκει τή Ίππω, τους ιππέας μόνους άναλαβών σπουδή ηγείτο, 
όντας ές πεντακισγιλίους. Ταΰρωνι δέ τω τοξάρχη προσέταξε τούς 

2 τοξότας έπάγειν τη 'ίππω καί αύτούς σπουδή. γνώμην δέ έπεποίητο, 
ώς εί μέν προσμίξειαν αύτω οί άμφί τόν Πώρον ξύν τη δυνάμει άπά- 
ση, η κρατήσειν αύτών ού γαλεπώς τη 'ίππω προσβολών η άπομα- 
χεϊσθαί γε εστε τούς πεζούς έν τω εργω έπιγενεσθαι· ει δέ πρός 
την τολμάν της διαβάσεως άτοπον γενομένην οί ‘Ινδοί έκπλαγέντες 
φεΰγοιεν, ού πόρρωθεν έξεσθαι αύτών κατά την φυγήν, ώς πλείονα 
έν τή αποχωρήσει τδν φόνον γενόμενον ολίγον έτι ύπολείπεσθαι αύ
τώ τό έργον.

3 ‘Αριστόβουλος δέ τόν Ποιο ου παϊδα λέγει φθάσαι άφικόμενον 
ξύν άρμασιν ώς εξήκοντα πριν τό ύστερον έκ τής νήσου τής μείζο- 
νος περάσαι ‘Αλέξανδρον καί τούτον δυνηθήναι άν είρξαι Αλέξαν
δρον τής διαβάσεως. γαλεπώς καί μηδενός εϊργοντος περαιωθέντα, 
εϊπερ ούν καταπηδήσαντες οί ‘Ινδοί έκ τών αρμάτων προσέκειντο 
τοϊς πρώτοις τών έκβαινόντων · αλλά παραλλάξαι γάρ ξυν τοϊς άρ- 
μασι καί άκίνδυνον ποιήσαι ‘Αλεξάνδρω τήν διάβασιν καί έπί τού
τους άφεϊναι ‘Αλέξανδρον τούς ίπποτοξότας, .καί τραπήναι αύτούς 

4 ού χαλεπώς, πληγάς λαμβάνοντας. οί δέ καί μάχην λέγουσιν έν τή 
έκβάσει γενέσθαι τών ‘Ινδών τών ξύν τώ παιδί τώ Πώρου άφιγμέ- 
νων πρός ‘Αλέξανδρον τε καί τούς ξύν αύτώ ιππέας, καί γάρ καί 
άφικέσθαι ξύν μείζονι δυνάμει τόν Πώρου παϊδα, καί αύτόν τε Αλέ
ξανδρον τρωθήναι πρός αύτού καί τόν ίππον αύτού άποθανεΐν τον 
Βουκεφάλαν, φίλτατον ‘Αλεξάνδρω όντα τόν ίππον, καί τούτον τρω-

5 θέντα υπό τού παιδός τού Πώρου, αλλά Πτολεμαίος ό Λάγου, 
ότω καί εγώ ξυμφέρομαι, άλλως λέγει, έκπεμφθήναι μέν γάρ τον 
παϊδα υπό του Πώρου λέγει καί ούτος, άλλ ούχ εξήκοντα μόνα άρματα 
άγοντα, ούδέ γάρ είκος Πώρον άκοΰσαντα έκ τών σκοπών ότι δή 
ή αυτός Αλέξανδρος διαβέβηκε τού 'Τδάσπου τόν πόρον ή μέρος γέ 
τι τής στρατιάς, συν εξήκοντα άρμασι μόνοις έκπέμψαι τδν αύτού

6 παϊδα' ά δή ώς μέν έπί κατασκοπήν έκπεμπόμενα πολλά τε καί

4, 7. ώς εκάοτοις pro ων έκάστοις Schmiederus.
t C. 14. §. 1. 3. μόνους pro μόνον Gr. cc ad 2. c. 9. || 2, 1. Si post 

γνώμην omittit A. 1. επεποίητο. πεποίητο A. 3. άπομαχεϊσθαι. libri άπομάχε- 
c#at; || 3, 2. μείζονος legit Facius. μικρας libri. 7. τούτους Vulc. et Gron. τού- 
τοις Bas. || 4, 5. πρός αυτοΰ pro παρ αυτοΰ Gr. cc. 6. Βουκεφα'λαν pro 
Βουκέφαλον A ad c. 19. 6. τον ίππον Gr. addit incertum quibus ex li
bris. || 5, 3. λέγει καί οί/τος addunt Gr. omnes.
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ουκ εύζωνα ές την άποχώρησιν ήν · ώς δέ εις τό είρξαί τε τους ού- 
πω πεπερακότας τών πολεμίων καί τοΐς ηδη έκβεβηκόσιν έπι&έσ&αι, 
οΰδαμή άξιόμαχφ. άλλα δισχιλίους γάρ λέγει ιππέας άγοντα άφικέ- 
σ&αι τον Πώρου παϊδα, άρματα δέ εκατόν και είκοσι' φ&άσαι δέ 
περασαντα Αλέξανδρον καί τόν έκ τής νήσου τόν τελευταΐον πόρον.

Και έπί τουτους τα μέν πρώτα έκπέμψαι Αλέξανδρον καί ου- 15. 
τος λέγει τους ίπποτοξότας, αυτόν δ’ άγειν τους ιππέας· προσάγειν 
γάρ οίη&ήναι Πώρον ξύν τή δυνάμει πάση· τήν δέ 'ίππον ταΰτην 
προτεταγμένην αΰτώ προπορεΰεσ&αι πρό του άλλου στρατού, ώς 2 
δέ κατεμα&εν άτρεκως τό πλή&ος τό τών 'Ινδών, ένταΰϋα δή όξέως 
επιπεσεΐν αυτοϊς ξύν τή άμφ1 αύτόν ϊππω· τούς δέ έγκλΐναι, ώς 
Αλέξανδρόν τε αυτόν κατεϊδον καί τό στίφος άμφ1 αυτόν τών ιπ
πέων, ούκ έπί μετώπω, αλλά κατ’ ίλας έμβεβληκυς. καί τούτων ιπ
πέας μεν πεσεϊν ές τετρακοσίους, πεσεϊν δέ καί τού Πώρου τόν παϊδα· 
τά δε άρματα αυτοϊς ϊπποις άλώναι έν τε τή αποχωρήσει βαρέα γε- 
νόμενα καί έν αΰτώ τώ έργω υπό πηλού αχρεία.

Πώρος δέ ώς αΰτώ όσοι ιππείς έκ τής φυγής διεσώζοντο Αλέ- 3 
ξανδρόν τε αύτόν πεπερακότα ξύν τής στρατιάς τώ καρτερωτατω 
καί τόν παϊδα έν τή μάχη τετελευτηκότα ήγγειλαν, έγίγνετο μέν καί 
ώς αμφίβολος τή γνώμη, ότι καί οι από τού καταντικρύ του μεγάλου 
στρατοπέδου οί ξυν Λρατέρω ύπολελειμμένοι έπιχειρούντες τή δια
βάσει έφαίνοντο· έίλετο δ’ ούν έπ αύτόν Αλέξανδρον έλάσας ξύν τή 
στρατιά πάση πρός τό καρτερώτατόν τε τών Μακεδόνων καί αύτόν 
τον βασιλέα διαγωνίσασ&αι. αλλά καί ώς ολίγους τών ελεφάντων 
σύν οΰ πολλή στρατιά αΰτοΰ έπί τού στρατοπέδου άπέλιπεν, ώς φο- 
βεϊν άπο τής όγ&ης τούς ξύν Κρατέρω ιππέας, αΰτός δέ τήν τε 
ίππον άναλαβων πάσαν, ές τετρακισχιλίους ιππέας, καί τά άρματα 
πάντα, τριακόσια όντα, καί τών έλεφάντων διακοσίους καί τών πε
ζών ό τιπερ όφελος, ές τρισμυρίους, ήλαυνεν ώς επ’ Αλέξανδρον, 
ώς δ’ ένέτυχε χωρίω ίνα οΰ πηλός αΰτώ έφαίνετο, άλλ’ υπό ψάμμου 5 
γάρ ξΰμπαν ήν άπεδον καί στερεόν ές τάς εφόδους τε καί άναστρο- 
φας τών ίππων, ένταύ&α έτασσε τήν στρατιάν, πρώτους μέν τούς 
έλέφαντας έπί μετώπου, διέχοντα ελέφαντα έλέφαντος οΰ μεϊον πλέ- 
&ρου, ώς πρό πάσης τε τής φάλαγγας τών πεζών παρατα&ήναι αΰ
τώ τούς έλέφαντας έπί μετιΰπου καί φόβον πάντη παρέχειν τοϊς 
άμφί Αλέξανδρον ίππευσιν. άλλως τε ούδέ ήξίου ές τά διαλείποντα 6 
τών έλεηάντων τολμήσαι άν τινα ώσασ&αι τών πολεμίων, ούτε ξύν 
ϊπποις διά τόν φόβον τών ίππων, πεζούς τε έτι μεϊον · κατά στόμα 
τε γάρ άν πρός τών οπλιτών προσβαλλόντων ε’ίργεσ&αι καί κατα- 
πατη&ήσεσ&αι έπιστρεψάντων έπ αύτούς τών έλεφάντων. έπί του- 7 
τοις δέ οί πεζοί αΰτώ έτετάχατο, ούκ ίσον τό μέτωπον τοΐς Όηρίοις 
έπέχοντες, αλλ’ έν δευτέρω μετώπω μετά τούς ελέφαντας, οσον ές 
τά διαλείποντα έπ ολίγον έμβεβλήσ&αι τούς λόχους, ήσαν δέ αΰτώ

C. 15. §. 1, 4. αυτω. αΰτοΰ Α. || 2, 5. έμβεβληκός Α. έμβεβηκός Vulc. 
εμβεβηκώς Bas. || 3, 2. της στρατιάς τω καρτερωτατω. libri π ή στρατιά ες 
τό καρτερώτατόν. 4. ότι καί οί pro ότι οί Α. || 4, 1. ό’ ονν. libri δη ούν. || 
5, 5. παρατα&ήναι pro παραατα&ήναι Gr. omnes. 5. αυτω Bas. αυτω 
Vulc.
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κατ κατά τά κέρατα ετι υπέρ τους ελέφαντας πεζοί έφεστηκότες 
εκατέρωθεν άέ των πεζών ή 'ίππος αύτώ έτέτακτο καί προ ταύτης 
τά άρματα εκατέρωθεν.

16. Λύτη μέν η Πώρου τάξις ήν. Αλέξανδρος δέ ώς ήδη καθεώρα 
τούς Ινδούς έκτασσομένους, έπέστησε τούς ιππέας τού πρόσω, ώς 
άναλαμβάνειν τών πεζών τούς αεί προσάγοντας. ώς δέ καί ή φαλαγξ 
αύτώ δρόμω συναφασα όμού ήδη ήν, ό δέ ούκ εύθύς έκτάξας έπήγεν, 
ώς μή ^αματηρούς τε καί πνευστιώντας άκμήσι παραδούναι τοϊς βαρ- 
βάροις, άλλά ές κύκλους παριππεύων άνέπαυε τούς πεζούς εστε κα- 

2 ταστήναι αύτοΐς τον θυμόν, ώς δέ τήν τάξιν κατεϊδε τών "Ινδών, 
κατά μέσον μέν, 'ίνα οί ελέφαντες προεβέβληντο καί πυκνή ή φάλαγξ 
κατά τά διαλείποντα αύτών έπετέτακτο, ούκ έγνω προάγειν, αυτά 
εκείνα όκνήσας άπερ ό Πώρος τώ λογισμώ ξυνθείς ταύτη έταξεν 
άλλά αύτός μέν, άτε ίπποκρατών, τήν πολλήν τής 'ίππου άναλαβών 
έπι τό εύώνυμον κέρας τών πολεμίων παρήλαυνεν, ώς ταυτη έπιθη-

3 σομενος. Κοΐνον δέ πέμπει ώς έπί τό δεξιόν, τήν Αημητρίου καί 
τήν αυτού έχοντα ίππαρχίαν, χ.ελεύσας, έπειδάν τό κατά σφας στί
φος τών ιππέων ίδόντες οί βάρβαροι άντιπαριππεύσωσιν, αύτόν κα
τόπιν έχεσθαι αυτών · τών πεζών δέ τήν φάλαγγα Σελεύκω καί Άν- 
τιγένει και Ταύρωνι προσέταξεν άγειν μή πρόσθεν δέ άπτεσθαι 
τού έργου πριν υπό τής 'ίππου τής άμφ" αύτόν τεταραγμένην τήν τε 
φάλαγγα τών πεζών καί τούς ιππέας κατίδωσιν.

4 'Ηδη τε εντός βέλους έγίγνετο καί έφήκεν έπί τό κέρας τό εύ- 
ωνυμον τών "Ινδών τούς ίπποτοξότας, όντας ές χιλίους, ώς ταρά- 
ξαι τούς ταύτη έφεστηκότας τών πολεμίων τή πυκνότητί τε τών το- 
ξευματων καί τών ίππων τή έπελάσει. καί αύτός δέ τούς εταίρους 
εχων τους ιππέας παρήλαυνεν όξέως έπί τό εύώνυμον τών βαρβά
ρων, κατά κέρας έτι τεταραγμένοις έμβαλεΐν σπουδήν ποιούμενος, 
πριν έπί φάλαγγος έκταθήναι αύτοΐς τήν 'ίππον.

17. "Εν τούτω δέ ο'ί τε "Ινδοί τούς ιππέας πάντοθεν ξυναλίσαντες 
παρίππευον Αλεξάνδρω άντιπαρεξάγοντες τή έλάσει, καί οί περί Κοΐ
νον, ώς παρήγγελτο, κατόπιν αύτοΐς έπεφαίνοντο. ταύτα ξυνιδόντες 
οί Ινδοί άμφίστομον ήναγκάσθησαν ποιήσαι τήν τάξιν τής ίππου, 
την μεν ώς έπ" "Αλέξανδρον τήν πολλήν τε καί κρατίστην οί δέ 

2 επι Κοΐνον τε καί τούς άμα τουτω άνέστρεφον. τούτο τε ούν ευ
θύς έτάραξε τάς τάξεις τε καί τάς γνώμας τών "Ινδών καί Αλέξαν
δρος ίδων τόν καιρόν έν αύτή τή έπί θάτερα επιστροφή τής 'ίππου 
επιτίθεται τοϊς καθ' αυτόν, ώστε ούδέ τήν έμβολήν έδέξαντο τών 
αμφ" "Αλέξανδρον ιππέων οί "Ινδοί, άλλά κατηράχθησαν ώσπερ είς 

3 τείχος τι φίλιον τούς έλέφαντας. καί έν τούτω οί έπιβάται τών έλε- 
φαντων άντεπήγον τή ίππω τά θηρία, καί ή φάλαγξ αύτή τών Μα-

C· 16. § 1, 6. παριππεύων pro περιιππενων Α aliique Gr. || 3, 1. ως 
ante επί additum ex Α. 3. ανιόν pro ανιών Gr. omnes. || 4, 7. Ιχταθή- 
ναι Gr. omnes ad c. 15. έκταχθήναι Vulc.

C. 17. §. 1,5. οι δέ Gr. omnes, τήν δέ Vulc. 6. ώς ante έπί omittunt 
iidem. άνέστρεφον pro επέστρεφον A. || 2,5. κατηράχθησαν pro κατηρράχθησαν 
Ellendtius. 6. τονς Gr. omnes, ες τούς Vulc. || 3, 1. έπιβάται. libri έπιστάται. 
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κεδόνων άντεπήει προ; τούς έλέφαντας, ες τε τους έπιβάτας αυτών άκον- 
τίζοντες καί αυτά τά &ηρία. περισταδδν πάντο&εν βαλλοντες. καί . 
ήν το έργον ούδενί των πρόσ&εν αγώνων έοικός· τα τε γάρ &ηρία 
έπεκ&έοντα ές τάς τάξεις τών πεζών, οπή έπιστρέφειεν, έκεράϊζε καί- 
περ πυκνήν ούσαν την Μακεδόνων φάλαγγα καί οί ίππεϊς οί τών 
"Ινδών, τοϊς πεζοΐς ϊδόντες ξυνεστηκδς τδ έργον, έπιστρέφαντες αυ- 
&ις καί αυτοί έπήλαυνον τή ίππω. ώς δέ πάλιν έκράτησαν αυτών 4 
οί άμφ" "Αλέξανδρον, τή τε ρώμη καί τή εμπειρία πολύ προύχοντες, 
ώς έπί τους έλέφαντας αυ&ις κατειλή&ησαν. καί έν τουτω πάσα ή 
'ίππος "Αλεξάνδρω ές μίαν ίλην ηδη ξυνηγμένη, ούκ έκ παραγγέλματος, 
αλλά έν τώ άγώνι αύτω ές τήνδε την τάξιν καταστάσα, οποί προσ- 
πέσοι τών "Ινδών ταΐς ταξεσι ξυν πολλώ φόνω άπελυοντο. καί ές s 
στενόν ηδη κατειλημένων τών ϋηρίων ού μείω πρδς αύτών οί φίλοι 
ήπερ οί πολέμιοι έβλάπτοντο, έν ταϊς έπιστροφαΐς τε καί τοϊς ώ&ι- 
σμοϊς καταπατοΰμενοι. τών τε ούν ιππέων, οια δη έν στενώ περί 
τους έλέφαντας είλουμένων, πολύς φόνος έγίγνετο καί οί ηγεμόνες 
των έλεφάντων οί πολλοί κατηκοντισμένοι ήσαν, καί αύτοί οί έλέ- 
φαντες τά μέν τιτρωσκόμενοι, τά δέ υπό τε τών πόνων καί έρημίας 
ηγεμόνων ούκέτι διακεκριμένοι έν τή μάχη ήσαν · άλλ" οια δή υπδ 6 
τού κακού έκφρονες φιλίοις τε όμού καί πολεμίους προσφερόμενοι 
παντα τροπον έξώ&ουν τε καί κατεπάτουν καί κατέκαινον. άλλ" οι 
μεν Μακεδόνες, άτε έν εύρυχωρία τε καί κατά γνώμην τήν σφών προσ- 
φερομενοι τοΐς &ηρίοις όπη μέν έπιφέροιντο είκον, άποστραφέντων 
δε ε’ίχοντο έσακοντίζοντες’ οί δέ "Ινδοί έν αύτοΐς άναστρεφόμενοι τά 
πλείω ήδη πρδς έκείνων έβλάπτοντο. ώς δέ καματηρά τε ήν τά 7 
&ηρία καί ούκέτι αύτοΐς έρρωμέναι αί έκδρομαί έγίγνοντο, αλλά συ- 
ριγμω μονον διαχρώμενα ώσπερ αί πρυμναν κρουόμεναι νηες έπί 
πόδα ύπεχώρουν, αύτδς μέν "Αλέξανδρος περιβάλλει έν κύκλω τήν 'ίπ
πον τη παση τάξει, τούς πεζούς δέ ξυνασπίσαντας ώς ές πυκνοτά- 
την ξύγκλεισιν έπάγειν τήν φάλαγγα έσήμηνε. καί ούτως οι μέν ίπ
πεϊς τών "Ινδών πλήν ολίγων κατεκόπησαν έν τώ έργω · έκοπτοντο 
δε καί οί πεζοί πανταχό&εν ήδη προσκειμένων σφίσι τών Μακεδό
νων. καί έν τούτω 'ίνα διέσχεν ή 'ίππος ή "Αλεξάνδρου ές φυγήν 
παντες έπεστράφησαν.

Καί έν τω αύτω Κρατερος τε καί οί άλλοι οσοι τής στρατιάς 18. 
τής Αλέξανδρου έπί τή δγ&η τού "Τδάσπου ΰπολελειμμένοι ηγεμόνες 
ήσαν, ώς νικώντα λαμπρώς ‘Αλέξανδρον κατεΐδον, έπέρων καί αύτοί 
τδν ποταμόν, καί ούτοι ού μείονα τδν φόνον έν τή αποχωρήσει τών 
Ινδών έποίησαν, άκμήτες αντί κεκμηκότων τών άμφ" "Αλέξανδρον 
έπιγενόμενοι τή διώξει.

"Απέ&ανον δέ των "Ινδών πεζοί μέν ολίγον άποδέοντες τών 2 
δισμυρίων, ίππεϊς δέ ές τρισχιλίους, τά δέ άρματα ξυμπαντα κατε-

3. ες τε additum ex Α. 6. επεκ&έοντα pro άπεκ&έοντα Α. || 4, 3. ως επί 
τονς. ως τούς Α. 5. δποι. fortasse όπη. ί|Ι 5, 2. κατειλημένων pro κατει
λημμένων Ellendtius· || 7, 2. αυτοϊς pro αύτω Α. 8. σφίσι additum e 
Gr. cc.

C. 18. §. 1, 2. ΰπολελειμμένοι pro υπολειπόμενοι Gr. cc. 4. ποταμόν 
pro πόρον A.
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κόπη" καί Πώρου δύο παϊδες άπέ&ανον καί Σπιτάκης ό νομάρχης 
τών ταύτη "Ινδών καί τών έλεφάντων καί αρμάτων οί ηγεμόνες καί 
οί ίππαρχαι καί οί στρατηγοί της στρατιάς της Πώρου ξΰμπαν- 
τες. * * * έλήφ&ησαν δέ καί οί ελέφαντες, δσοι γε αυτών αύτου

3 μη άπέ&ανον. τών δ’ άμφ" "Αλέξανδρον πεζοί μέν άπδ έξακισχι- 
λίων τών έν πρώτη προσβολή γενομένων ές όγδοήκοντα μάλιστα 
άπέ&ανον ίππεΐς δέ τών μέν ίπποτοξοτών, οι δή καί πρώτοι τοΰ 
έργου ήφαντο, δέκα · της δέ εταιρικής ϊππου άμφί τους είκοσι · τών 
δέ άλλων ιππέων ώς διακόσιοι.

4 Πώρος δέ μεγάλα έργα έν τή μάχη άποδειξάμενος μη ότι στρα
τηγού, άλλα καί στρατιώτου γενναίου, ώς τών τε ιππέων τον φό
νον κατεΐδε καί τών έλεφάντων τους μέν αύτου πεπτωκότας, τους 
δέ έρημους τών ηγεμόνων λυπρούς πεπλανημένους, τών δέ πεζών 
αύτώ οί πλείους άπολώλεσαν, ούχ ηπερ Ααρεϊος ό μέγας βασιλεύς 

5 έξαρχων τοΐς άμφ" αύτδν της φυγής άπεχώρει, άλλα εστε γάρ ύπέ- 
μενέ τι τών "Ινδών έν τή μάχη ξυνεστηκός, ές τοσόνδε άγωνισάμενος, 
τετρωμένος δέ τδν δεξιόν ώμον, όν δή γυμνόν μόνον έ'χων έν τή μάχη 
άνεστρέφετο, (άπδ γάρ τού άλλου σώματος ήρκει αύτώ τά βέλη ό 
&ωραξ, περιττός ών κατά τε τήν ίσχυν καί τήν αρμονίαν, ώς ύστε
ρον καταμα&εΐν &εωμένοις ήν") τότε δή καί αύτδς άπεχώρει έπιστρέ- 

ΰ ψας τδν έλέφαντα. καί Αλέξανδρος μέγαν τε αύτδν καί γενναΐον 
άνδρα Ιδών έν τή μάχη σώσαι έπε&ΰμησε. πέμπει δή παρ" αύτδν 
πρώτα μέν Ταξίλην τδν "Ινδόν καί Ταξίλης προσιππεύσας έφ όσον 
οί ασφαλές έφαίνετο τω έλέφαντι ός έφερε τδν Πώρον έπιστήσαί 
τε ήξίου τδ &ηρίον, ού γάρ είναι οί έ'τι φεύγειν, καί άκούσαι τών

7 παρ" "Αλεξάνδρου λόγων, δ δέ ίδών άνδρα έχ&ρδν έκ παλαιού τδν 
Ταξίλην έπιστρέψας άνήγετο ώς άκοντίσων καί άν καί κατέκανεν 
[άϊ] τυχόν, ει μή ύποφ&άσας έκεϊνος άπήλασεν άπδ τού Πώρου 
πρόσω τδν ίππον. "Αλέξανδρος δέ ούδέ έπί τώδε τώ Πώρω χαλε
πός έγένετο, άλλ" άλλους τε έν μέρει έπεμπε καί δή καί Μερόην άν
δρα "Ινδόν, οτι φίλον είναι έκ παλαιού τώ Πώρω τδν Μερόην εμα-

8 &ε. Πώρος δέ ώς τά παρά τού Μερόου ήκουσε καί έκ τοΰ δίψους 
άμα έκρατεϊτο, έπέστησέ τε τδν έλέφαντα καί κατέβη άπ αύτού" 
ώς δέ έ'πιέ τε καί άνέψυξεν, άγειν αύτδν σπουδή εκέλευσεν παρ" Αλέ
ξανδρον.

19. Καί δ μέν ήγετο· "Αλέξανδρος δέ ώς προσάγοντα έπυ’&ετο, προσ- 
ιππεύσας πρδ τής τάξεως ξύν όλίγοις τών εταίρων άπαντά τώ Πώ
ρω · καί έπιστήσας τδν 'ίππον τό τε μέγε&ος έ&αύμαζεν, υπέρ πέντε 
πήχεις μάλιστα ξυμβαΐνον, καί τδ κάλλος τού Πώρου καί ότι ού δε-

2, 3. απε<9·«>Όν. Καί vulgo distinguunt. 2. Σπιτάκης pro ^πιτάρχης Gr. 
omnes. 5. ελήφ&ησαν. hic, fortasse propter homoeoteleuton, exciderunt 
nonnulla de captivorum numero. || 4, L άποδειξάμενος pro επίδειξή μένος 
Gr. cc. 4. λυπρούς. libri λυπηρούς. 5. ήπερ pro ώσπερ A ceterique Gr. 
6. τοϊς iidem. τούς Vulc. || 5, 2. άγωνισάμενος ’ τετρωμένος vulgo distin
guunt. || 7, 2. κατέκανεν. κατέκτανεν Λ et Bas. 3. άν posterius addidit 
Vulc. 3. τυχόν. τυχών Bas. 3. άπήλασεν pro άπέλασεν Ellendtius. || 8, 1. 
τοΰ δίψους pro τής δίψης Gr. cc. 3. άγειν αύτδν σπουδώ εκέλευσεν pro 
άγει αύτδν σπουδή Α.

C. 19. § 1, 1. προσιππεύσας. προιππεΰσας Ellendtius. 
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δουλωμένος τή γνώμη έφαίνετο, αλλ’ ώσπερ άν άνήρ αγαθός άνδρί 
αγαΟώ προσέλ&οι υπέρ βασιλείας της αύτού πρός βασιλέα άλλον 
καλώς ήγωνισμένος. έ’ν&α δη Αλέξανδρος πρώτος προσειπών αύ- 2 
τον λεγειν έκέλευσεν δ τι οί γενέσ&αι έ&έλοι. Πώρον δέ άποκρίνα- 
σ&αι λογος, δτι βασιλικώς μοι χρήσαι, ώ Αλέξανδρε. καί Αλέξανδρος 
ήσί^εις τφ λόγω, τούτο μεν εσται σοι, Πώρε, έ'φη, έμού ένεκα’ σύ 
δε σαυτού ένεκα δ τι σοί φίλον άξιου. ό δέ πάντα έ'φη έν τούτω 
ενεϊναι. καί Αλέξανδρος τούτω έτι μάλλον τώ λόγω ήσ-θείς την τε 3 
αριην τω Πώρω τών τε αύτού Ινδών εδωκε καί άλλην έτι χώραν 
προς τη πάλαι οϋση πλείονα της πρόσ&εν προσέ&ηκε’ καί ούτως 
αυτός τε βασιλικώς κεχρημένος ήν άνδρί άγα&ω καί έκείνω έκ τούτου 
ές άπαντα πιστω έχρήσατο. τούτο τό τέλος τή μάχη τή πρός Πώρον 
τε και τούς έπ εκείνα τού "Τδάσπου ποταμού Ινδούς Αλεξάνδρω 
έγένετο έπ άρχοντας Α&ηναίοις cΗγεμόνας μηνός Μεταγειτνιώνος.

Q Ινα δέ ή μάχη ξυνέβη καί έν&εν όρμηϋείς έπέρασε τόν Τδά- 4 
σπην ποταμόν πόλεις έκτισεν Αλέξανδρος, καί τήν μέν Νίκαιαν τής 
νίκης τής κατ Ανδών έπώνυμον ώνόμασε’ τήν δέ Βουκέφαλα ές 
του 'ίππου τού Βουκεφάλα τήν μνήμην, δς άπέ&ανεν αύτού, ού βλη- 
&εις προς ούδενός, άλλ' υπό καμάτου τε καί ηλικίας, ήν γάρ άμφί τά $ 
τριάκοντα έτη, [καματηρός γενόμενος] πολλά δέ πρόσ&εν ξυγκαμών 
τε καί συγκινδυνεύσας Αλεξάνδρω, άναβαινόμενός τε πρός μόνου Αλέ
ξανδρου ό Βουκεφάλας ούτος, δτι τούς άλλους πάντας άπηξίου άμ- 
βατας, καί μεγέ&ει μέγας καί τω &υμώ γενναίος, σημεΐον δέ οί ήν 
βοός κεφαλή έγκεχαραγμένη, έφ3 δτου καί τό όνομα τούτο λέγουσιν 
οτι έφερεν’ οί δέ λέγουσιν δτι λευκόν σήμα είχεν έπί τής κεφαλής, 
μέλας ών αύτός, ές βοός κεφαλήν μάλιστα είκασμένον. ούτος ό ϊπ- ΰ 
πος έν τή Ούξίων χώρα αφανής έγένετο Αλεξάνδρω, καί Αλέξανδρος 
προεκηρυξεν άνά τήν χώραν πάντας άποκτενεΐν Ούξίους, εί μή άπά- 
ξουσιν αύτω τόν ίππον· καί άπήχ&η εύ&ύς έπί τώ κηρύγματι. το- 
σηδε μέν σπουδή Αλεξάνδρω άμφ3 αύτόν ήν, τόσος δέ Αλεξάνδρου 
φόβος τοϊς βαρβάροις. καί έμοί ές τοσόνδε τετιμήσΟω ό Βουκεφά
λας ουτος Αλεξάνδρου ένεκα.

Αλεξανδρω δέ έπειδή οί άπο&ανόντες έν τή μάχη κεκόσμηντο 20. 
τω πρέποντι κόσμω, ό δέ τοϊς &εοϊς τά νομιζόμενα έπινίκια έ&υε· 
και άγων έποιεϊτο αύτώ γυμνικός καί ιππικός αύτού έπί τή όχ&η τού 
‘Τδάσπου ίναπερ τό πρώτον διέβη άμα τώ στρατώ. Κράτερον μέν 2 
δή ξύν μέρει τής στρατιάς ύπελείπετο, τάς πόλεις άστινας ταύτη 
έκτιζεν άναστήσοντά τε καί έκτειχιούντα’ αύτός δέ ήλαυνεν ώς έπί 
τούς προσχώρους τή τού Πώρου αρχή Πνδους. όνομα δέ ήν τώ

5. άν ante_ άνηρ libris deest. || 2, 2. άποκρΐνασΰαι. libri άποκρίνεσ&αι. 
4. Πώρε, ώ Πώρε Ellendtius. || 3, 2. αυτου. libri αυτών. 3. προς τή. προς 
τή άλλη τή Α. 5. πιστω pro πιστώς Α aliique. 7. Μεταγειτνιώνος pro 
Μουνυχιώνος Schmiederus. || 4, 3. Βουκέφαλα pro Βουκεφάλαν Grono
vius. 4. τοΰ alterum omisit Gron. 4. Βουκεφάλα pro Βουκεφάλου Α alii
que. 5. καμάτου pro καύματος Facius. || 5, 2. καματηρός γινόμενος de
leo. 4. Βουκεφάλας pro Βουκέφαλος hic et §. 7. Gr. omnes, hic etiam V. 
6. οτου. libri ότω. || 6, 3. προεκηρυξεν. libri προσεκηρυξεν. 3. άπάξουσιν pro 
άπάξωσιν Ellendtius. 5. τόσος δέ. τοσόσδε Gron.

C. 20. §. 1, 1. 'Αλεξάνδρω pro Αλέξανδρος Gr. cc.
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ε&νει Γλαυγανΐκαι, ώς λέγει Αριστόβουλος, ώς δέ Πτολεμαίος, Γλαυ- 
3 σαι' όποτέρως δέ έχει τδ όνομα ου μοι μέλει, έπήει δέ την χώραν

αύτών Αλέξανδρος των τε εταίρων ιππέων έχων τους ήμίσεας καί 
τών πεζών άπό φάλαγγας έκαστης έπιλέκτους και τους ιπποτοξό- 
τας ξΰμπαντας και τούς Αγριάνας καί τούς τοξότας · καί προσεχώ- 

4 ρουν αύτώ ομολογία πάντες. καί έλαβε πόλεις μέν ές τριάκοντα 
καί επτά, ων ϊνα όλιγοστοί ησαν οικήτορες πεντακισγμλίων ούκ έλάτ- 
τους ησαν, πολλών δέ καί ύπέρ τούς μυρίους’ καί κώμας πλη&ει τε 
πολλάς έλαβε καί πολυαν&ρώπους ού μεϊον τών πόλεων, καί ταύ
της τής χώρας Πωρω άρχειν έδωκε · καί Ταξίλη δέ διαλλάττει Πώ
ρον καί Ταξίλην αποπέμπει όπίσω εις τά ή&η τα αύτού.

5 Έν τουτω δέ παρά τε Αβισάρου πρέσβεις ήκον, ένδιδοντες αυ
τόν τε Αλεξάνδρω Αβισάρην καί τήν χώραν όσης ήρχε. καίτοι πρό 
γε τής μάχης τής πρδς Πώρον γενομένης Αλεξάνδρω έπενόει Αβι- 
σάρης καί αύτός ξύν Πώρω τάσσεσ&αΓ τότε δέ καί τδν άδελφδν 
τόν αύτού ξύν τοϊς άλλοις πρέσβεσι παρ’ Αλέξανδρον έπεμψε, χρή
ματά τε κομίζοντα καί έλέφαντας τεσσαράκοντα δώρον Αλεξάνδρω.

<5 ήκον δέ καί παρά τών αύτονόμων Ινδών 'πρέσβεις παρ Αλέξαν
δρον καί παρά Πώρου άλλου τού ύπάρχοντος Ινδών. Αλέξανδρος 
δέ διά τάχους Αβισάρην ιέναι παρ’ αύτδν κελεύει, έπαπειλήσας, εί 
μη έλ&οι, ότι αύτόν όφεται ηκοντα ξύν τή στρατιά ϊνα ού χαιρή- 
σει Ιδών.

γ Έν τουτω δέ Φραταφέρνης τε ό Παρ&υαίων καί Αρκανίας 
σατράπης τούς καταλειφ&έντας παρά οί Θράκας άγων ηκεν ώς Αλέ
ξανδρον καί παρά Έισικόττου τού Ασσακηνών σατράπου άγγελοι, 
ότι τόν τε ύπαρχον σφών [καί] άπεκτονότες εΐεν οϊ Ασσακηνοί καί άπ 
Αλεξάνδρου άφεστηκότες. καί έπί τούτους Φίλιππον εκπέμπει καί 
Τυριάσπην σύν στρατιά, τά περί τήν Ασσακηνών χώραν καταστη- 
σομένους καί κοσμήσοντας.

8 Αύτός δέ ώς έπί τόν Ακεσίνην ποταμόν προυχώρει. τουτου 
τού Ακεσίνου ποταμού τό μέγε&ος μόνου τών Ινδών ποταμών Πτο
λεμαίος ό Λάγου άνέγραψεν είναι γάρ ϊνα έπέρασεν Αλέξανδρος 
αύτόν έπί τών πλοίων τε καί τών διφ&ερών ξύν τή στοατια τό μεν 
ρεύμα οξύ τού Ακεσίνου πέτραις μεγάλαις καί όξείαις, κα&’ ώνφε- 
ρόμενον βία το ύδωρ κυμαίνεσ&αί τε καί καχϊ.άζειν’ τό δέ εύρος 

9 σταδίους έπέχειν πεντεκαίδεκα. καί τοϊς μέν δή έπί τών διφ&ερών 
περώσιν εύμαρή γενέσ&αι τόν πόρον' τούς δέ έν τοΐς πλοίοις δια- 
βάλλοντας έποκειλαντων πολλών πλοίων έπί ταϊς πέτραις καί ξυν- 
αραχ&έντων ούκ ολίγους αύτού έν τώ ύδατι διαφ&αρηναι. ε’ΐη άν

2, 5. Γλαυγανΐκαι pro Γλαυκανϊκαι Α. [| 5, 1. ^Αβισάρον pro ’ Αβισσάρου 
hic et in sqq correxit Schmiederus. || 6, 1. δέ και παρά pro παρά Α.
2. άλλον τον άλλονττον Α. 2. υπάρχοντας, fortasse υπάρχου (όντος). 
3 4. αυτόν, libri αύτόν. 4. χαιοήσει pro χαιρήση Lobeckius ad Phryn. p. 
740. || 7, 3. Σωικόττου ex c., ut ait, Blancardus. Σισίλου Bas. Σισίκου 
Vulc. 6. Τυριάσπην pro Τυριέσπην ex cc. suis (?) Blancardus. Τυριά- 
σπιν A. Τυριέσπιν relicui Gr. ad 6. c. 15. || 8, 2. ποταμού additum ex A. || 
9, 3. τους δέ έν τοΐς πλοίοις διαβάλλοντας V et Gr. cc nisi quod A δια
βαίνοντας. επί δέ εν τοϊς πλοίοις διαβάλλοντας Bas. τοϊς δ' έν τοϊς πλοίοις 
διαβαίνονσιν Vulc. 4. ξνναραχάέντων. libri ξυναρραχ&έντων. 
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ούν εκ τοΰδε τοΰ λόγου ξυντι&έντι τεκμηριοΰσ&αι οτι ού πόρρω 
τοΰ άλη&οΰς άναγέγραπται τοΰ "Ινδού ποταμού το μέγε&ος δσοις 
ές τεσσαράκοντα σταδίους δοκεΐ τού "Ινδοΰ είναι τδ ίδρος 'ίνα μέ- 
σως έχει αυτός αύτου δ "Ινδός' ίνα δέ στενώτατός τε και διά στε
νότητα βαθύτατος ές τούς πεντεκαίδεκα ξυνάγεσ&αι· καί ταΰτα πολ- 
λαχή είναι τοΰ "Ινδού, καί γάρ και τοΰ Ακεσίνου τεκμαίρομαι έπι- 
λέξασ&αι "Αλέξανδρον ίναπερ τδ πλατύτατον ήν τοΰ πόρου, ώς σχο- 
λαιτέρω χρήσασ&αι τώ ρευματι.

Περάσας δέ τόν ποταμόν Κοϊνον μέν ξύν τή αύτοΰ τάξει άπο- 21. 
λείπει αύτοΰ έπί τή όχθη, προστάξας έπιμελεΐσ&αι τής ύπολελειμμέ- 
νης στρατιάς τής διαβάσεως, οϊ τον τε σίτον αύτω' τόν έκ της ήδη 
υπηκόου τών "Ινδών χώρας καί τά άλλα επιτήδεια παρακομίζειν 
έ'μελλον. Πώρον δέ ές τά αύτοΰ ήθη αποπέμπει, κελεύσας "Ινδών 2 
τε τούς μαχιμωτάτους έπιλεξάμενον καί εί τινας παρ" αύτώ έ'χοι έλέ
φαντας, τούτους δέ άναλαβόντα ιέναι παρ" αύτόν. αύτδς δέ Πώ
ρον τόν έτερον τδν κακόν, οτι έξηγγέλ&η πεφευγέναι άπολιπών τήν 
χώραν ής ηρχεν, έπενόει διώκειν σύν τοϊς κουφοτάτοις τής στρατιάς, 
ό γάρ Πώρος ουτος, έςτε μέν πολέμια ξυνειστήκειν "Αλεξάνδρω τά 3 
πρός τόν άλλον Πώρον, πρέσβεις πρδς "Αλέξανδρον πέμπων, αύτόν 
τε καί τήν ύπο οί χώραν ένεδίδου "Αλεξάνδρω, κατά έχθος τό Πώ
ρου μάλλον ή φιλία τή "Αλεξάνδρου · ώς δέ άφειμένον τε εκείνον 
καί πρός τή αυτού καί άλλης πολλής άρχοντα έμαθε, τότε δή φο- 
βηθείς, ούχ ούτω τι Αλέξανδρον, ώς τόν Πώρον εκείνον τόν ομώνυ
μον, φεύγει τήν εαυτού, άναλαβών όσους τών μαχίμων ξυμπεΐσαι 
ήδυνήι^η μετασχεϊν οί τής φυγής.

"Επί τούτον έλαΰνων "Αλέξανδρος άφικνεϊται έπί τδν 'Τδραώ-4 
την ποταμόν, άλλον αύ τούτον "Ινδόν ποταμόν, τδ μέν εύρος ού 
μείονα τοΰ Ακεσίνου, όξντητι δέ τοΰ ροΰ μείονα. όσην δέ τής χώ
ρας έστε έπί τδν c Τδραώτην έπήλθε, φύλακας ύπέλιπεν έν τοϊς έπι- 
καιροτάτοις χωρίοις, όπως οί άμφί Κρατερόν τε καί Κοϊνον δι ασφα
λείας έπέρχοιντο τής χώρας τήν πολλήν προνομεΰοντες. ένταΰϋα 5 
Ηφαιστίωνα μέν εκπέμπει, δους αύτώ μέρος τής στρατιάς, πεζών 
μέν φαλαγγας δυο, ιππέων δε τήν τε αύτοΰ καί τήν Αημητρίου ίπ- 
παρχίαν καί τών τοξοτών τούς ήμίσεας, ές τήν Πώρου τοΰ άφεστη- 
κότος χώραν, κελεύσας παραδιδόναι ταΰτην Πώρω τώ άλλω, καί εί 
δή τινα πρός ταΐς οχθαις τού ' Τδραώτου ποταμού αύτόνομα έθνη 
"Ινδών νέμεται, καί ταύτα προσαγαγόμενον τώ Πώρω άρχειν έγχει- 
ρίσαι. αύτος δέ έπέρα τδν ‘ Τδραώτην ποταμόν, ού καθάπερ τδν β 
Ακεσίνην χαλεπώς. προχωροΰντι δέ αύτω έπ" εκείνα τής όχθης τού 
‘Τδραώτου τούς μέν πολλούς καθ'" ομολογίαν προσχωρεϊν ξυνέβαινεν, 

7. ϊνα μέσως. ϊν αμέσως V.
C. 21. §. 1, 1. αυτού, libri αυτού, || 2, 2. αυτω pro αυτω Ellendtius || 

3, 2. αυτόν pro αυτόν idem. 4. άφειμένον pro άφικόμενον Α. 6. αύτόν 
post 1 Αλέξανδρον et αυτού ante ομώνυμον neque in Α neque in alio c. 
repperit Gr. 8. ήδννήθη Bas. έδυνήθη Vulc. j| 4, 1. ελαύνων. έγνω δεϊν έλαύ- 
νειν S. 1. καί ante άφικνεϊται non habent V et Gr. cc. addidit Vulc. || 5, 
3. αυτού. libri αυτόν.
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ηδη δέ τινας ξυν όπλοις άπαντήσαντας· τους δέ και ύποφεύγοντας 
ελών βία κατεστρέφατο.

22. Έν τούτω δέ εξαγγέλλεται "Αλεξάνδρω των αυτονόμων "Ινδών 
άλλους τέ τινας καί τους καλουμένους Κα&αίους αύτους τε παρα- 
σκευάζεσ&αι ώς πρδς μάχην, εί προσάγοι τή χώρα αύτών Αλέξανδρος, 
καί όσα δμορά σφίσιν αυτόνομα, καί ταυτα παρακαλεΐν ές τδ έ'ρ- 

2 γον· είναι δέ την τε πόλιν όχυραν πρδς ην έπενόουν άγωνίσασ&αι, 
Σάγγαλα ήν τή πόλει όνομα, καί αυτοί οί Κα&αϊοι εύτολμότατοί τε 
καί τά πολέμια κράτιστοι ένομίζοντο · καί τούτοις κατά τά αύτά 
"Οξυδράκαι άλλο "Ινδών ε&νος, καί Μαλλοί, άλλο καί τούτο' έπεί 
καί όλίγω πρόσ&εν στρατεΰσαντας έπ" αύτους Πώρον τε καί Άβισάρην 
ξύν τε τή σφετέρα δυνάμει καί πολλά άλλα έθνη τών αυτονόμων 
"Ινδών αναστήσαντας ούδέν πράξαντας της παρασκευής άξιον ξυνέβη 
άπελΌεΐν.

3 Ταυ&" ώς έξηγγέλ&η "Αλεξάνδρω, σπουδή ήλαυνεν ώς έπί τους 
Κα&αίους. καί δευτεραΐος μέν άπδ τού ποταμού του Ύδραώτου 
πρδς πόλιν ήκεν η όνομα Πίμπραμα' τδ δ" ε&νος τούτο τών "Ιν
δών "Αδραϊσταί εκαλούντο, ούτοι μέν δη προσεχώρησαν ομολογία

4 "Αλεξάνδρω. καί "Αλέξανδρος άναπαύσας τή υστεραία την στρατιάν 
τή τρίτη προύχώρει έπί τά Σάγγαλα, 'ίνα οί Κα&αΐοί τε και οί 
άλλοι πρόσχωροι αύτοΐς ξυνεληλυ&ότες προ της πόλεως παρατετα- 
γμένοι ήσαν έπί γηλόφου ου πάντη αποτόμου· κύκλω δέ τού γηλό
φου άμαξας περιστήσαντες έντδς αύτών έστρατοπέδευον, ώς τριπλούν

5 χάρακα προβεβλήσ&αι προ τών αμαξών. "Αλέξανδρος δέ τό τε πλή&ος 
κατιδών τών βαρβάρων καί τοϋ χωρίου τήν φύσιν, ώς μάλιστα πρδς 
τά παρόντα έν καιρώ οί έφαίνετο παρετάσσετο · καί τους μέν ίπ
ποτοξότας εύ·&υς ώς είχεν εκπέμπει έπ αύτους, άκροβολίζεσ&αι κε- 
λεΰσας παριππεΰοντας, ώς μήτε έκδρομήν τινα ποιήσασ&αι τους "Ιν
δούς πριν ξυνταχ&ήναι αύτω τήν στρατιάν καί ώς πληγάς γίγνεσθαι 

6 αύτοΐς καί πρδ τής μάχης έντός τού οχυρώματος, αύτδς δέ έπι 
μέν τού δεξιού κέρως τών ιππέων το άγημα κατέστησε καί τήν Κλεί- 
του ίππαρχίαν, έχομένους δέ τούτων τούς ύπασπιστάς, καί έπί τού- 
τοις τούς Αγριάνας · κατά δέ το εύώνυμον ΙΙερδίκκας τε αύτώ έτέ- 
τακτο, τήν τε αύτού εχων ίππαρχίαν καί τάς τών πεζεταίρων τά
ξεις’ έπί κέρως δέ έκατέρου οί τοξόται αύτώ διχή διακρι&έντες έτά- 

7 γ&ησαν. έκτάσσοντι δέ αύτώ παρεγένοντο καί οί άπδ τής όπισ&ο- 
φυλακίας πεζοί τε καί ίππεΐς. καί τούτων τούς μέν ιππέας έπί τα 
κέρατα διελών παρήγαγεν άπδ δέ τών πεζών τών προσγενομένων 
πυκνοτέραν τήν σύγκλεισιν τής φάλαγγος ποιήσας αύτός άναλαβών 
τήν ίππον τήν έπί τού δεξιού τεταγμένην παρήγαγεν έπί τάς κατά 
τδ εύώνυμον τών "Ινδών αμάξας. ταύτη γάρ εύπροσοδώτερον αύτω 
έφαίνετο τδ χωρίον καί ού πυκναί ώσαύτως αί άμαξαι έφειστη- 
κεσαν.

C. 22. §.1,3. προσάγοι ABV. προσάγει Bas. προσάγη Vulc. 4. ωσαύ
τως post σφίσιν omissum cum Α. || 2, 2. άγωνίσασ&αι. σάγγαλα vulgo 
distinguunt. || 4, 6. πρό addit Bas. || 5, 6. ξυνταχ&ήναι. ξννενεχ&ήναι Α. 
6. πληγάς γ. αύτοΐς Ν et Gr. omnes, καταπλήγας γ. αυτούς S et Vulc. || 6,5. 
πεζεταίρων Blancardo auctore Gron. άσσετέρων Bas. άσ&ενεστέρων Vulc.
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ίΩς έπί την Ίππον προσαγαγοϋσαν ούκ έξέδραμον οί ’Ινδοί ε'ξω 23. 
τών αμαξών, άλλ" έπιβεβηκότες αύτών άφ" υψηλού ήκροβολίζοντο,γνοΰς 
"Αλέξανδρος οτι ούκ εΐη τών Ιππέων τδ εργον καταπηδήσας άπδ του 
Ίππου πεζός έπήγε τών πεζών την φάλαγγα. και άπδ μεν τών πρω- 2 
των αμαξών ού χαλεπώς έβιάσαντο οί Μακεδόνες τους "Ινδούς' προ 
δέ τών δευτέρων οί "Ινδοί παραταξάμενοι ραον άπεμάχοντο, οια δή 
πυκνότεροι τε έφεστηκότες έν έλάττονι τω κύκλω καί τών Μακεδό
νων ού κατ ευρυχωρίαν ωσαύτως προσαγόντων σφίσιν, έν ω τάς τε 
πρώτας άμαξας ύπεξήγον καί κατά τά διαλείμματα αύτών ώς έκα- 
στοις προυχώρει άτάκτως προσέβαλλαν · άλλα καί άπδ τούτων όμως 
έξώσθησαν οί "Ινδοί βιασ&έντες πρδς τής φάλαγγος. οί δέ ούκέτι 3 
έπί τών τρίτων έ'μενον, άλλ" ώς τάχους είχον φυγή εις τήν πόλιν κα- 
τεκλείσθησαν. καί "Αλέξανδρος ταύτην μέν τήν ημέραν περιεστρατο- 
πέδευσε τοΐς πεζοΐς τήν πόλιν όσα γε ήδυνή&η αύτώ περιβαλεΐν ή 
φάλαγξ · έπί πολύ γάρ έπέχον το τείχος τω στρατοπέδω κυκλώσα- 
σ&αι ού δυνατός έγένετο · κατά δέ τά διαλείποντα αύτού, Ίνα καί 4 
λίμνη ού μακράν τού τείχους ήν, τους ιππέας έπέταξεν έν κύκλω 
τής λίμνης, γνούς ού βαάεΐαν ούσαν τήν λίμνην καί άμα εικάσας ότι 
φοβεροί γενόμενοι οί "Ινδοί άπδ τής προτέρας ήττης άπολείψουσι 
τής νυκτδς τήν πόλιν. καί ξυνέβη ούτως όπως εϊκασεν άμφί γάρ s 
δευτέραν φυλακήν έκπίπτοντες έκ τού τείχους οί πολλοί αύτών ένέ- 
κυρσαν ταΐς προφυλακαΐς τών ιππέων, καί οί μέν πρώτοι αύτών’κα- 
τεκόπησαν προς τών ιππέων' οί δέ έπί τοΰτοις αισ&όμενοι ότι φυ
λάσσεται έν κύκλω ή λίμνη ές τήν πόλιν αύ-θις άνεχώρησαν.

"Αλέξανδρος δέ χάρακί τε διπλώ περιβάλλει Ίναπερ μή είργεν ή 6 
λίμνη τήν πόλιν καί φυλακάς έν κύκλω τής λίμνης άκριβεστέρας κα- 
τέστησεν. αύτός δέ μηχανάς προσάγειν τώ τείχει έπενόει, ώς κατα- 
σείειν τό τείχος, αύτομολήσαντες δέ αύτώ τών έκ τής πόλεως τι- 
νες φράζουσιν οτι έν νω έ'χοιεν αυτής εκείνης τής νυκτδς έκπίπτειν 
έκ τής πόλεως οί "Ινδοί κατά τήν λίμνην Ίναπερ τδ έκλιπές ην τού 
χάρακος. ό δέ Πτολεμαίον τόν Λάγου έπιτάττει ένταύ&α, τών τε 7 
υπασπιστών αύτώ δους χιλιαρχίας τρεις καί τούς "Αγριάνας ξύμπαντας 
καί μίαν ταξιν τών τοξοτών, άποδείξας τό χωρίον ήπερ μάλιστα εί
καζε βιάσεσϋαι τους βαρβάρους' συ δέ έπειδάν αίσ&η, έ'φη, βιαζο- 
μένους ταύτη, αυτός μέν ξύν τή στρατιά εϊργειν τους βαρβάρους τού 
πρόσω, τόν δέ σαλπιγκτήν κέλευε σημαίνειν · υμείς δέ, άνδρες ηγεμό
νες, έπειδαν σημαν&ή, ξύν τοϊς κα-θ" αυτούς έκαστοι ξυντεταγμένοι 
ιέναι έπί τόν -θόρυβον Ίν άν ή σάλπιγξ παρακαλή. άποστατήσω δέ 
ούδέ έγώ τού έργου.

CO μέν ταύτα παρήγγειλε· Πτολεμαίος δέ άμάξας τε έκ τών 24. 
άπολελειμμένων έν τή πρώτη φυγή αμαξών ταύτη ξυναγαγών ώς 
πλείστας κατέστησεν έγκαρσίας, Ίνα πολλά έν νυκτί τά άπορα φαί-

C. 23. §. 2, 4. εν έλάττονι pro ελαττον Α. 8. προς τής pro νπο τής 
Gr. cc. || 3, 2. έπι τών τρίτων V et Gr. omnes, omisit Vulc. 2. έμενον 
pro άνέμενον A. || 5, 5. ή ante λίμνη addendum esse vidit Ellendtius. || 
7, 2. αύτώ omittit A. 4. βιάσεσθαι. libri βιάζεσθαι. 9. άποστατήσω δέ 
pro αποστάτης ώδε Schneiderus Lex. in v.

C. 24. §. 1, 3. τά ante άπορα addidit Vulc.
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νηται τοΐς φεύγουσι, καί του χάρακος τοΰ κεκομμένου τε καί οΰ κα- 
ταπηχ&έντος συννήσαι άλλη καί άλλη έκέλευσεν έν μέσυτ της τε λί
μνης καί τοΰ τείχους. καί ταΰτα αυτω οί στρατιώται έν τη νυκτί 

2 έξειργάσαντο. ηδη τε ήν άμφί τετάρτην φυλακήν καί οί βάρβαροι, 
καϋάπερ έξήγγελτο Αλεξάνδρω, ανοίξαντες τάς ώς έπί τήν λίμνην 
πύλας δρόμω έπ αυτήν έφέροντο. οΰ μήν έλα&ον τάς ταΰτη φύ
λακας ούδέ Πτολεμαίον τδν έπ αύταΐς τεταγμένον ■ άλλα έν τοΰτω 
οί τε σαλπιγκταί έσήμαινον αυτω καί αύτδς την στρατιάν ώπλισμέ- 

3 νην τε καί συντεταγμένην έ'χων έχώρει έπί τούς βαρβάρους, τοΐς δέ 
αί τε άμαξαι έμποδών ήσαν καί ό χάραξ έν μέσω καταβεβλημένος, 
ώς δε ή τε σάλπιγξ έφ&έγξατο καί οί άμφί Πτολεμαίον προσέ- 
κειντο αύτοΐς, τούς αεί έκπίπτοντας διά τών αμαξών κατακαίνοντες, 
ένταύ&α δή άποστρέφονται αύ&ις ές την πόλιν. καί άπέ&ανον αύ
τών έν τή αποχωρήσει ές πεντακοσίους.

4 'Εν τοΰτω δέ καί Πώρος άφίκετο, τούς τε υπολοίπους έλέφαν
τας άμα οι άγων καί τών 'Ινδών ές πεντακισχιλίους · αί τε μηχαναί 
Αλεξάνδρω ξυμπεπηγμέναι ησαν καί προσήγοντο ήδη τω τείχει. άλλα 
οί Μακεδΰνες, πριν καί κατασεισ&ήναί τι τοΰ τείχους, υπορΰττοντές 
τε αυτοί πλίνϋινον όν τδ τείχος καί τάς κλίμακας έν κύκλω πάντη 

s προσ&έντες αίροΰσι κατά κράτος τήν πόλιν. καί άπο&νήσκουσι 
μέν έν τή καταλήψει τών Ινδών ές μυρίους καί έπτακισχιλίους, 
έάλωσαν δέ υπέρ τάς επτά μυριάδας καί άρματα τριακόσια καί ιπ
πείς πεντακόσιοι, τής δέ ξύν Αλεξάνδρω στρατιάς άπέ&ανον μέν 
ολίγον άποδέοντες τών εκατόν έν τή πάση πολιορκία · τραυματίαι 
δέ ού κατά τδ πλή&ος τών νεκρών έγένοντο, άλλ' υπέρ τούς χιλίους 
καί διακοσίους, καί έν τούτοις τών ηγεμόνων άλλοι τε καί Λυσίμα
χος δ σωματοφύλαξ.

6 Θάιήας δέ ώς νόμος αύτω τούς τελευτήσαντας Εύμένη τδν 
γραμματέα έκπέμπει ές τάς δυο πόλεις τάς ξυναφεστώσας τοΐς Σαγ- 
γάλοις, δούς αύτω τών ιππέων ές τριακοσίους, φράσοντας τοΐς έχου- 
σι τάς πόλεις τών τε Σαγγάλων τήν άλωσιν καί ότι αύτοΐς ούδέν 
έ'σται χαλεπόν έξ Αλεξάνδρου ύπομένουσί τε καί δεχομένοις φιλίως 
'Αλέξανδρον ούδέ γαρ ούδέ άλλοις τισί γενέσϋαι τών αύτονόμων

7 'Ινδών όσοι έκόντες σφάς ένέδοσαν. οί δέ {ήδη γάρ έξήγγελτο αύ
τοΐς κατά κράτος έαλωκότα πρδς Αλεξάνδρου τά Σάγγαλα) φοβε
ροί γενόμενοι εφευγον άπολιπόντες τάς πόλεις, καί Αλέξανδρος, έπει- 
δή έξηγγέλιλη αύτω ή φυγή, σπουδή έδίωκεν αλλά οί πολλοί μέν 
αύτών έ'φ&ασαν άποφυγόντες, διά μακροΰ γάρ ή δίωξις έγίνετο' 
δσοι δέ κατά τήν άποχώρησιν άσ&ενεία ΰπελείποντο, ουτοι έγκατα- 
ληφϋέντες πρδς τής στρατιάς άπέ&ανον ές πεντακοσίους μάλιστα.

8 ώς δέ άπέγνω διώκειν τοΰ πρόσω τους φεύγοντας, έπανελ&ών ές τά 
Σάγγαλα τήν πόλιν μέν κατέσκαφε, τήν χώραν δέ τών Ινδών τοΐς

2, 2. εξΰγγείτο. libri έξηγγέλλετο. || 4, 1. τούς τε pro τούς δέ Ellendtius. || 
5, 7. καί ante διακοσΐους omittit Α. || 6, 3. αύτω post δούς omittit Α ad 
c. 23. 5. εξ pro υπό Α. omittunt ceteri Gr. 6. ουδέ post /αρ addunt Gr. 
omnes, omisit Vulc. || 7, 3. εφευγον. εφυγον Suidas in φοβερόν. 4. αυτω 
pro αυτών AB. 6. δέ post δσοι addunt Gr. omnes, omisit Vulc. 
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παλαι μέν αύτονόμοις, τότε δέ έκουσίως προσχωρησασι προσέ&ηκε. 
καί Πώρον μεν ξυν τη δυνάμει τη άμφ αύτδν εκπέμπει έπί τάς πό
λεις αί προσκεχωρήκεσαν, φρουράς εισάξοντα εις αύτας· αύτδς δέ 
ξύν τη στρατιά επί τδν " Τφασιν ποταμδν προύχώρει, ώς καί τους 
έπ' έκεΐνα Ινδούς καταστρέη,ιαιτο. ούδέ έφαίνετο αύτώ πέρας τι 
τού πολέμου εστε ύπελείπετο τι πολέμιον.

Τά δέ δη πέραν τού "Τφάσιος ποταμού εύδαίμονά τε την χω- 25. 
ραν είναι έξηγγέλλετο καί άν&ρώπους άγα&ούς μέν γης έργάτας, γεν
ναίους δέ τά πολέμια καί εις τά ίδια δέ σφών έν κόσμο) πολιτεύ- 
οντας· πρδς γάρ τών αρίστων άρχεσΰαι τούς πολλούς, τους δέ ού
δέν έξω τού έπιεικοΰς έξηγεΐσ&αι. πλη&ός τε έλεφάντων είναι τοΐς 
ταύτΐ] ά&ρώποις πολύ τι υπέρ τούς άλλους Ινδούς καί μεγέ&ει με
γίστους τε καί ανδρεία, ταύτα δέ έξαγγελλόμενα 'Αλέξανδρον μέν 2 
παρώξυνεν ές έπι&υμίαν τού πρόσω ιέναι· οϊ δέ Μακεδόνες έξέκα- 
μνον ηδη ταϊς γνώμαις, πόνους τε έκ πόνων καί κινδύνους έκ κίνδυ
νων έπαναιροΰμενον δρώντες τόν βασιλέα · ξύλλογοί τε έγίγνοντο 
κατά τδ στρατοπέδου των μέν τά σφέτερα δδυρομένων, δσοι έπιεικέ- 
στατοι, τών δέ ούκ άκολου&ήσειν, ούδ' ην άγη Αλέξανδρος, έπισχυ- 
ριζομένων. ταυτα ώς έπύθετο Αλέξανδρος, πριν καί προελΟεϊν έπί 
μεϊζον την ταραχήν τοϊς στρατιώταις καί την ά&υμίαν, ξυγκαλέαας 
τούς ηγεμόνας τών τάξεων έλεξεν ώδε.

Ορών υμάς, ώ άνδρες Μακεδόνες τε καί ξύμμαχοι, ούχ δμοία 3 
ετι τη γνώμη επομένους μοι ές τούς κίνδυνους, ξυνήγαγον ές ταύτό, 
ώς η πείσας άγειν τού πρόσω η πεισ&είς όπίσω άποστρέφεσϋαι. εί 
μέν δη μεμπτοί είσιν νμΐν οϊ μέχρι δεύρο πονη&έντες πόνοι καί αύ
τδς έγώ ηγούμενος, ούδέν έτι προύργου λέγειν μοί έστιν. εί δέ Τω- 4 
νία τε πρδς ημών διά τούσδε τούς πόνους έχεται καί "Ελλήσποντος 
καί Φρυγες άμφότεροι καί Καππαδόκες καί Παφλαγόνες καί Λυδοί 
καί Κάρες καί Λύκιοι και Παμφυλία τε καί Φοινίκη καί Αίγυπτος 
ξύν τη Αιβυη τη "Ελληνική καί Αραβίας έστιν ά καί Συρία η τε 
κοίλη καί ή μέση τών ποταμών, καί Βαβυλών δέ έχεται καί τδ Σου- $ 
σίων έΌνος καί Πέρσαι καί Μηδοι καί όσων Πέρσαι καί Μηδοι 
έπηρχον, καί όσων δέ ούκ ήργον, τά υπέρ τάς Κασπίας πύλας, τά έπ 
έκεΐνα του Καύκασού, δ τι άν ές τά πρόσω έτι τού Τανάίδος, Βακ- 
τριανοί, "Τρκάνιοι, η θάλασσα η 'Τρκανία, Σκύϋας τε άνεστείλαμεν έστε 
έπί την έρημον, έπί τουτοις μέντοι καί ό Τνδδς ποταμός διά της ήμε- 
τέρας ρεϊ, ό "Τδασπης διά της ημετέρας, δ Ακεσίνης, ό "Τδραώτης, τι 
όκνεϊτε καί τον "Τφασιν καί τά έπ έκεΐνα του "Τφάσιος γένη προσ- 
ϋεϊναι τη ύμετέρα Μακεδόνων αρχή; ή δέδιτε μη δέξωνται υμάς g 
έτι άλλοι βάρβαροι έπιόντας; ών γε οϊ μέν προσχωρούσιν έκόντες,

4. άμφί αυτόν, άμφ αυτόν Bas.
C 25 §. 1,1. ποταμού additum ex Α. 7. ανδρεία. άνδρείονςΒσζ ||2,2. αυ

τόν post ίέιαι omissum cuin ΑΒ. ό.επισχυριζομένων. επιισχυριζομένων Gron.\\ 
3,4. ήμέτεροι ante μέχρι omissum cum VA et plurimis Gr. || 4,4 τε καί. 
δέ καί Β. συν Β. Κιλικία τε καί Gronovius.|| 5, 4. ο τι άν pro όταν Α. οι 
άν plerique Gr. 7. διά της ήμιτέρας alterum habent Gr. cc. omisit Vulc. 
9. νμετέρα pro ήμετέρα ABB. || 6, 1. δέδιτε Gr. omnes, δείδιτε B. δεδείκετε 
Bas. δεδοίκετε Vu]c. 1. δέξωνται. δέξονται Bas. 1. υμάς pro ^/lafGr. cc. 
2. ών γε οι pro ών οϊ iidem.
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οί δέ φεύγοντες άλίσκονται, οί δέ άποφυγόντες την χώραν ήμΐν έρη
μον παραδιδόασιν, ή δέ τοΐς ζυμμάχοις τε καί τοΐς έκουσίως προσ- 
γωρήσασι προστίθεται.

26. Πέρας δέ τών πότων γενναίω μέν άνδρί ουδέν δοκώ εγωγε 
οτι μη αύτούς τούς πονους, οσοι αύτών ές καλά έργα ηέρουσιν. εί 
δέ τις καί αύτω το) πολεμεΐν ποθεί άκουσαι δ τιπερ έ'σται πέρας, 
μαθέτω οτι ού πολλή ετι ήμΐν ή λοιπή έστιν εστε έπί τον ποτα
μόν τε Γάγγην καί τήν έώαν θάλασσαν ταύτη δέ λέγω ύμΐν ζυν- 
αη,ής φανεΐται ή Τρκανία θάλασσα· έκπεριέρχεται γάρ γήν περί 

2 πάσαν ή μεγάλη θάλασσα, καί έγώ έπιδείζω Μακεδόσι τε καί τοϊς 
ζυμμάχοις τδν μέν "Ινδικόν κόλπον ξύρρουν όντα τώ Περσικώ, τήν 
δέ Έρκανίαν τώ "Ινδικώ· άπδ δέ τού Περσικού ές Λιβύην περιπλευ- 
σθήσεται στόλω ήμετέρω τά μέχρι ‘Ηρακλέους Στηλών · άπδ δέ 
Στηλών ή έντδς Λιβύη πάσα ήμετέρα γίγνεται καί ή Ασία δή ουτω 
πάσα, καί όροι τής ταΰτη άρχής ούσπερ καί τής γης όρους δ θεός 

3 έποίησε. νύν δέ δή άποτρεπομένων πολλά μέν μάχιμα υπολείπεται 
γένη έπ" έκεΐνα τού Τηάσιος εστε έπί τήν έοραν θάλασσαν, πολλά 
δέ άπδ τούτων ετι έπί τήν Τρκανίαν ώς έπί βορραν άνεμον, καί τά 
Σκυθικά γένη ού πόρρω τούτων, ώστε δέος μή άπελθόντων όπίσω 
καί τά νύν κατεχόμενα ού βέβαια όντα έπαρθή πρδς άπόστασιν 

4 πρδς τών μήπω έχομένων. καί τότε δή άνονητοι ήμΐν έσονται οί 
πολλοί πόνοι ή άλλων αύθις έξ άρχης δεήσει πόνων τε καί κινδύ
νων. άλλα παραμείνατε, άνδρες Μακεδόνες καί ξύμμαχοι. πονούν- 
των τοι καί κινδυνευόντων τα καλά έργα’ καί ζην τε ξυν άρετή ήδύ 

5 καί άποθνησκειν κλέος αθάνατον ύπολειπομένους. ή ούκΐστε οτι ό πρόγο
νος δ ήμέτερος' ούκ έν Τίρυνθι ούδ" έν Αργεί, άλλ" ούδέ έν Πελοποντήσω 
ή Θήβαις μένων ές τοσόνδε κλέος ηλθεν ώς θεός έξ άνθρώπου γενέ
σθαι ή δοκεΐν; ού μέν [ουν] όη ούδέ Λιονυσου, άκροτέρου τούτου 
θεού ή καθ" cΗρακλέα, ολίγοι πόνοι, άλλα ημείς γε καί έπ έκεΐνα 
τής Πόσης άηίγμεθα καί ή Άορνος πέτρα ή τω Ηρακλεϊ άνάλωτος 

6 πρδς ημών έ'χεται. υμείς δέ καί τά έτι υπόλοιπα τής Ασίας πρόσ
θετε τοΐς ήδη κεκτημένοις καί τα ολίγα τοΐς πολλοΐς. έπεί καί 
ήμΐν αύτοΐς τί άν μέγα καί καλόν κατεπέπρακτο, εί έν Μακεδονία 
καθήμενοι ικανόν έποιοΰμεθα άποτως τήν οίκείαν διασώςειν, Θρά
κας τούς όμορους ή "Ιλλυριούς ή Τριβαλλούς ή καί τών ‘Ελλήνων 
όσοι ούκ έπιτήδειοι ές τά ήμέτερα άναστέλλοντες;

7 Εί μέν δη ύμας πονούντας καί κινδυνεύοντας αύτδς άπόνως 
καί άκιτδύνως εξηγούμενος ήγον, ούκ άπεικότως άν προεκάμνετε 
ταΐς γνώμαις, τών μέν πόνων μόνοις ύμΐν μετόν, τά δέ άθλα αύτών 
άλλοις περιποιουντες· νύν δέ κοινοί μέν ήμΐν οί πόνοι, ίσον δέ μέ- 

8 τεστι τών κινδύνων, τά δέ άθλα έν μέσω κεΐται ξόμπασιν. ή τε γάρ 
χώρα ύμετέρα καί υμείς αύτης σατραπεύετε. καί τών χρημάτων τδ 

4,ή δε—προστΐθεταιρνο οί δέ—προστίθενται Gr. omnes, οί 3ε—npoarr^fTatBas.
C. 26. §. 1, 5. ποταμον τε. fortasse ποταμόν τόν. 6. γην additum ex A.|j 

2, 6. ταΰτη pro ταύτης Gronovius ad 4. c. 30. 5, 1. Τίρυτθι pro Ί\ρύν-
θω Gronovius. Τιρΰνθη Λ et alii Gr. alii cum V Κορίνθω. 4. ή ante δοκιϊν 
deleam. 4. μέν ουν δή pro μεν δή Α. )| 6, 1. νμεΐς δέ. fortasse υμείς 
δή. 4. κεκτημένοις. έκτημένοις Α. 4. οίκείαν. libri οικίαν. 5. ή' Τριβαλ- 
λοΰς omittit Α. || 7, 4. ήμΐν additum ex Α.
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μέρος νυν τε ές υμάς πολύ έρχεται καί έπειδάν έπεξέλθωμεν την 
Ασίαν, τότε ουκ έμπλήσας μά Αία υμάς, άλλα καί υπερβαλών όσα 
έκαστος ελπίζει αγαθά έσεσθαι τους μέν άπιέναι οΐκαδε έ&έλοντας 
είς την οίκείαν άποπέμψω ή έπανάξω αυτός· τους δέ αύτού μένον
τας ζηλωτούς τοΐς άπερχομένοις ποιήσω.

Ταύτα καί τοιαύτα ειπόντος Αλεξάνδρου πολυν μέν χρόνον σι- 27. 
ωπή ήν ούτε άντιλέγειν τολμώντων πρός τόν βασιλέα έκ του εύθέος 
ούτε ξυγχωρεΐν εθελοντών, έν δέ τοΰτω πολλάκις μέν Αλέξανδρος 
έκέλευε λέγειν τόν βουλόμενον, εί δέ] τις τά έναντία τοΐς im αυτου 
λεχθεΐσι γινώσκεΓ έμενε δέ καί ώς έπί πολύ ή σιωπή· όψέ δέ ποτέ 
θαρσήσας Κοΐνος ό Πολεμοκράτους έλεξε τοιάδε.

Επειδή αυτός, ώ βασιλεύ, ου κατά πρόσταγμα έθέλεις Μακε- ι 
δόνων έξηγεΐσθαι, άλλα πείσας μέν άξειν φής, πεισθείς δέ ου βιά- 
σεσθαι, οΰχ υπέρ ημών τώιδε ποιησομαι έγω τους λογους, οΐ καί 
προτιμώμενοι τών άλλων καί τά άθλα τών πόνων οί πολλοί ηδη 
κεκομισμένοι καί τό κρατιστεύειν παρά τους άλλους πρόθυμοί σοι ές 
πάντα έσμέν, άλλ3 υπέρ τής στρατιάς τής πολλής, ουδέ υπέρ ταυ- 3 
της έρω τά καθ' ηδονήν έκείνοις, άλλ3 ά νομίζω ξΰμφορά τέ σοι ές 
τά παρόντα καί ές τά μέλλοντα μάλιστα ασφαλή είναι, δίκαιος δέ 
είμι καθ3 ηλικίαν τε μή άποκρύπτεσθαι τά δοκοΰντα βέλτιστα καί 
κατά τήν έκ σου μοι ούσαν ές τους άλλους άξίωσιν καί κατά τήν 
έν τοΐς πόνοις τε καί κινδυνοις ές τοδε άπροφάσιστον τόλμαν. όσω 4 
γάρ τοι πλεΐστα καί βέγιστα σοι τε ήγουμένω καταπέπρακται καί τοΐς 
άμα σοι οϊκοθεν όρμηθεΐσι, τοσώδε μάλλον τι ξύμφορόν μοι δοκεΐ 
πέρας τι έπιθεΐναι τοΐς πόνοις τε καί κινδυνοις. αυτός γάρ τοι 
όρας όσοι μέν Μακεδόνων τε καί "Ελλήνων άμα σοι ώρμήθημεν, 
όσοι δέ υπολελείμμεθα· ών Θετταλούς μέν άπό Βάκτρων ευθύς, ού 5 
προθύμους έτι ές τους πονους αίοθόμενος, οΐκαδε, καλώς ποιων, άπέ- 
πεμήιας· τών δέ άλλων Ελλήνων οί μέν έν ταΐς πόλεσι ταΐς πρός 
σου οικισθείσαις κατωκισμένοι ούδ3 ουτοι πάντη έκόντες μένουσιν οί 
δέ, ξυμπονούντές τε έτι καί ξυγκινδυνεΰοντες αυτοί τε καί ή Μακε
δονική στρατιά, τους μέν έν ταΐς μάχαις άπολωλέκασιν, οί δέ έκ 
τών τραυμάτων απόμαχοι γεγενημένοι άλλοι άλλη τής Ασίας ύπολε- 
λειμμένοι είσίν οί πλείους δέ νόσω άπολώλασιν, ολίγοι δέ έκ πολ- 5 
λών υπολείπονται, καί ούτε τοΐς σώμασιν έτι ωσαύτως έρρωμένοι, 
ταΐς τε γνώμαις πολύ έτι μάλλον προκεκμηκότες. καί τούτοις ξύμ- 
πασι πόθος μέν γονέων έστίν, όσοις έτι σώζονται, πόθος δέ γυναι
κών καί παίδων, πόθος δέ δη τής γής αυτής τής οικείας, ήν ξύν τώ έκ 
σου πορισθέντι σφίσι κοσμώ, μεγάλοι τε αντί μικρών καί πλούσιοι 
έκ πενήτων άναστρέφοντες, ξυγγνωστοί είσιν έπιδεΐν ποθοϋντες. σύ γ 
δέ νυν μή άγειν άκοντας· ούδέ γάρ όμοίοις έτι χρήση ές τούς κινδύ
νους, οις τό εκούσιον έν τοΐς άγώσιν άπέσται' έπανελθών δ’ αύτος 
τε, εί δοκεΐ, ές τήν οίκείαν καί τήν μητέρα τήν σαυτού ίδών καί

8, 3. Καί vulgo distinguitur. 3. ίπιξέλθωμεν. ΰπεξέλθωμεν Α.
C. 27. §. 1, 2. ιυθέος. εύθιως Bas. ||_ 2, 1. πρόσταγμα pro πρόαταζιν 

V et Gr. omnes. || 3, 5. ούσαν ες pro ούσαν καί ες Α. || 4, 3. τοσωδε 
pro τοσόνδε Gr. omnes^ || 6, 1. άπολώλασιν Gr. omnes, άπολώλεσαν Vulc. 
2. ιτι omittit Α. 5. αυτής Gr. omnes .αυτοϊς Vulc.

Κ 2
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τά των Ελλήνων καταστησάμενος και τάς νικάς ταΰτας τάς πολλάς 
και μεγάλας ές τον πατρώον οίκον κομίσας. ούτω δή εξ άρχής άλ
λον στόλον στέλλεσθαι, ει μεν βούλει, έπ αυτά ταυτα τά προς τήν 
έω ωκισμένα ‘Ινδών γένη· εί δέ βούλει, ές τόν Εύξεινον πόντον εί 

8 de, έπι Καρχηδονα καί τά έπ έκεΐνα Καρχηδονίων τής Λιβύης, ταυτα 
δέ σόν ήδη έξηγεΐσθαι. ε'-ψονται δέ σοι άλλοι Μακεδόνες καί άλλοι 
^Ελληνες, νέοι τε αντί γερόντων καί άκμήτες αντί κεκμηκότων, καί 
οίς τά τού πολέμου διά το άπείρατον ες τε τό παραυτίκα ού φο
βερά καί κατά τήν τού μέλλοντος ελπίδα έν σπουδή εσται· ούς καί 
ταύτη ετι προθυμότερον άκολουϋησειν σοι είκος, όρώντας τούς πρό
τερον ξυμπονήσαντάς τε καί ξυγκινδυνεύσαντας ές τά σφέτερα ήθη 
έπανεληλυθότας, πλουσίους τε άντί πενήτων καί αντί αφανών των 

9 πάλαι ευκλεείς, καλόν δέ, ώ βασιλεύ, είπερ τι καί άλλο, καί ή έν 
τω εύτυχεϊν σωφροσύνη, σοι μέν γάρ αυτω ήγουμένω καί στρατιάν 
τοιαΰτην άγοντι έκ μέν πολεμίων δέος ούδέν τά δέ έκ τού δαιμό
νιου άδόκητά τε καί ταΰτη καί αφύλακτα τοϊς άνθρώποις έστι.

28. Τοιαύτα είπόντος τού Κοινού -θόρυβον γενέσθαι έκ των πα
ρόντων έπί τοϊς λόγοις · πολλοϊς δέ δή καί δάκρυα προχυθέντα έτι 
μάλλον δηλώσαι το τε ακούσιον τής γνώμης ές τούς πρόσω κινδύ
νους καί το καθ' ηδονήν σφίσιν είναι τήν άναγώρησιν. ‘Αλέξανδρος 
δέ τότε μέν άγθεσθείς τού τε Κοινού τή παρρησία, καί τώ όκνω 

2 των άλλων ηγεμόνων διέλυσε τον ξύλλογον ές δέ τήν ύστεραίαν ξυγ- 
καλέσας άύθις ξύν οργή τούς αύτούς αύτός μέν Ιέναι έ'φη τού πρόσω, 
βιάσεσθαι δέ ούδένα άκοντα Μακεδόνων ξυνέπεσθαι · εξειν γάρ τους 
άκολουθήσοντας τω βασιλεϊ σφών έκοντας · τοϊς δέ καί άπιέναι οΐ- 
καδε έθέλουσιν υπαργειν άπιέναι καί έξαγγελλειν τοϊς οικείοις ότι 
τον βασιλέα σφών έν μέσοις τοϊς πολεμίους έπανήκουσιν άπολιπόν- 

3 τες. ταΰτ ειπόντα άπελθεϊν ές τήν σκηνήν, μηδέ τινα τών εταίρων 
προσέσθαι αυτής τε εκείνης τής ημέρας καί ές τήν τρίτην έτι απ 
εκείνης, ύπομένοντα εί δή τις προτροπή ταϊς γνώμαις τών Μακεδό
νων τε καί ξυμμαγων, οία δη έν όχλω στρατιωτών τά πολλά φιλεϊ 

4 γίγνεσθαι, έμπεσούσα εύπειθεστέρους παρέξει αύτούς. ώς δέ σιγή 
αύ πολλή ήν άνά τό στρατόπεδον καί άγθόμενοι μέν τή οργή αύ
τού δήλοι ήσαν, ου μην μεταβαλλόμενοι γε ύπ αυτής, ενταύθα δή 
λέγει Πτολεμαίος ό Λάγου οτι έπί τή διαβάσει ούδέν μεΐον έθυετο, 
θυομένω δέ ούκ έγίγνετο αύτω τά ιερά, τότε δή τούς πρεσβυτά- 
τους τε των εταίρων καί μάλιστα τούς έπιτηδείους αύτώ ξυναγα- 
γών, ώς πάντα ές τήν όπίσω άναγώρησιν αύτω έ'φερεν, έκφαίνει ές 
τήν στρατιάν ότι έγνωσται όπίσω άποστρέφειν.

29. Οί δέ έβόων τε οία άν όχλος ξυμμιγής γαίρων βοήσειε καί έδά- 
κρυον οί πολλοί αύτών οί δέ καί τή σκηνή τή βασιλική πελάζον- 

8, 2. καί άλϊοι "Είληνες addita ex Λ. 4. άπείρατον V et Bas. άπείρατα Α. 
άπεΐραστον Vulc. || 9, 1. καί ante άλλο et alterum 4. post ταύτη omittit Α.

C. 28. §. 1, 2. δή additum ex A. 4. άναγώρησιν pro άπογώρη hv A. || 
2,3 βιάσεοθαι. βια'αασθαι Bas. || 3, 3. προτροπή pro τροπή A. || 4, 2. 
αύ C. άν A. ceteris deest. 7. άναγώρησιν Gr. omnes, άπογώρησιν Vulc. 
8. ‘έγνωσται. ‘έγνω Bas.

C. 29. §. 1, 2. ’εδάκρυον pro δάκρυον AV aliique Gr. 2. ήφΐεσαν post 
αυτών deletum cum Gr. omnibus.
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τες εύχοντο Αλεξάνδρω πολλά και αγαθά, οτι πρός σφών μόνων 
νικηθήναι ήνέσχετο. ένθα δη διελών κατα τάξεις την στρατιάν δώ
δεκα βωμούς κατασκευάζειν προστάττει, ύφος μεν κατα τους μεγί
στους πύργους, εύρος δέ μείζονας ετι η κατά πύργους, χαριστήρια 
τοϊς θεοϊς τοϊς ές τοσόνδε άγαγούσιν αύτόν νικώντα καί μνημεία τών 
αύτού πόνων, ώς δε κατεσκευασμένοι αύτω οί βωμοί ησαν, θύει δη ζ 
επ αύτών ώς νόμος καί αγώνα ποιεϊ γυμνικον τε καί ιππικόν. καί 
την μεν χώραν την μέχρι τού" Τηάσιος ποταμού Πώρω άρχειν προσ- 
έθηκεν, αύτδς δέ έπί τδν "Τδραώτην άνέστρεφε. διαβάς δέ τδν 
"Τδραώτην, έπί τδν Ακεσίνην αύ έπανήει όπίσω. καί ένταύθα κατα-3 
λαμβάνει την πόλιν έξωκοδομημε'νην ηντινα "Ηφαιστίων αυτώ εκτει- 
χίσαι έταχθη· καί ές ταύτην ξυνοικίσας τών τε προσχώρων οσοι 
έθελονταί κατωκίζοντο καί τών μισθοφόρων δ τιπερ απόμαχον αύ
τδς τά έπί τώ κατάπλω παρεσκευάζετο τώ ές την μεγάλην θά
λασσαν.

Ήν τουτω δέ άφίκοντο πρδς αύτον Άρσάκης τε δ της ομόρου 4 
Άβισάρη χώρας ύπαρχος καί δ αδελφός Άβισάρου καί οι άλλοι οι
κείοι, δώρα τε κομίζοντες ά μέγιστα παρ’ Ανδοΐς καί τούς παρ’ Αβι- 
σάρου έλέφαντας, ές τριάκοντα τδν αριθμόν · Αβισάρην γάρ νόσω 
αδύνατον γενέσθαι έλθεϊν. ξυνέβαινον δέ τοΰτοις καί οί παρ’ Αλεξάν
δρου έκπεμφθέντες πρέσβεις πρδς Αβισάρην. καί ταύτα ού χαλε- 5 
πώς πιστεύσας ούτως εχειν Αβισάρη τε της αύτού χώρας σατραπεύ- 
ειν εδωκε και Άρσακην τη Αβισάρου έπικρατεία προσέθηκε· καί φό
ρους ούστινας άποίσουσι τάξας θύει αύ καί έπί τω Άκεσίνη ποτα- 
μω. καί τον Ακεσίνην αύ .διαβάς έπί τον "Τδάσπην ηκεν, ίνα καί 
τών πόλεων της τε Νίκαιας καί τών Βουκεφαλών οσα πρδς τών 
όμβρων πεπονηκότα ήν ξύν τή στρατιό. έπεσκεύασε καί τά αλλα τά 
κατά τήν χώραν έκόσμει.

3. εΰγοντο. libri ηΰγοντο. 6. ετι omittit Α. 7. μνημεία. μνείαν Bas.
8. αύτού. libri αυτοΰ. || 2, 5. αύ „additum volentibus’ Gr. omnibus. || 
3, 5. τω ante ες τήν agnoscunt Gr. omnes, omisit Vulc. || 4, 3. ά· τά A.
3. 'Αβισάρου. libri Αβισάρη. || 5, 2. 'Αβισάρη pro 'Αβισάρην Gr. omnes 
ad 3. c. 5. 4. έπί τω. έν τω Α. 5. τδν 'Ακεσίνην pro τούτον Gr. omnes.



ΑΡΡΙΑΝΟΤ
ΑΝΑΒΑΣΕΛΣ ΑΛΕΣΑΝΑΡΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΥ ΒΚΤΟΝ.

1 . Αλέξανδρος δέ, έπειδή παρεσκευάσ&ησαν αυτω έπί του Άδάσπου 
ταΐς δχ&αις πολλαί μεν τριακόντοροι καί ήμιόλιαι, πολλά δέ καί 
ίππαγωγά πλοία καί αλλα όσα ές παρακομιδήν στρατιάς ποταμω εύ
πορα, ε/νω καταπλεΐν κατάτδν" Τδάσπην ώςέπί την μεγάλην θάλασσαν.

2 πρότερον μέν γε έν τώ "Ινδώ ποταμω κροκοδείλους ιδών, μόνω των 
άλλων ποταμών πλήν Νείλου, πρός δέ ταΐς οχ&αις του "Ακεσίνου κυ
άμους πεφυκότας οποίους ή γή εκφέρει ή Αιγύπτια, καί άκοΰσας 
ότι ό "Ακεσίνης έμβάλλει εις τδν "Ινδόν, έδοξεν έξευρηκέναι του Νεί-

3 λου τάς άρχάς, ώς τδν Νείλον έν&ένδε ποϋέν έξ "Ινδών άνίσχοντα 
καί δί έρημον πολλής γης ρέοντα καί ταΰτη άπολλΰοντα τδν "Ινδόν 
τδ δνομα έπειτα δπό&εν άρχεται διά της οικουμένης χώρας ρεΐν Νεί
λον ηδη πρδς ΑίΟιόπων τε τών ταΰτη καί Αιγυπτίων καλούμενον, 
ώς "Όμηρος έποίησεν έπώνυμον της Αίγυπτου Αίγυπτον, ούτω δη

4 έκδιδοναι ές την έντδς θάλασσαν, καί δη καί προς την "Ολυμπιάδα 
γράφοντα υπέρ τών "Ινδών της γης άλλα τε γράφαι καί οτι δοκοίη 
αΰτώ έξευρηκέναι του Νείλου τάς πηγάς, μικροΐς δ ή τισι καί φαυ- 

5 λοις υπέρ τών τηλικοΰτων τεκμαιρόμενον. έπεί μέντοι άτρεκέστερον 
έξηλεγξε τά άμφί τώ ποταμω τω "Ινδώ, ούτω δη μα&εΐν παρά τών 
έπιχωρίων τόν μέν "Τδάσπην τω "Ακεοίνη, τδν "Ακεσίνην δέ τω "Ινδώ 
τό τε ύδωρ ξυμβάλλοντας καί τώ όνόματι ξυγχωρούντας, τδν "Ινδόν 
δέ έκδιδοντα ηδη ές την μεγάλην θάλασσαν, δίστομον τδν "Ινδόν 
δντα, ούδέν τι αύτώ προσηκον της γης της Αιγύπτιας, τηνικαύτα 
δέ της έπιστολης της πρδς την μητέρα τούτο τδ άμφί τώ Νείλω 

6 γ^φέν άφελεΐν. καί τδν κατάπλουν τον κατά τους ποταμούς έ'στε 
έπί την μεγάλην θάλασσαν έπινοουντα παρασκευασ&ήναί οι έπί τωδε 
κελευσαι τάς ναύς. αι δ" ΰπηρεσίαι αύτώ ές τάς ναυς ξυνεπληρώ-

C. 1. §. 1, 2. ήμιόλιαι AV et ceteri Gr. ημιόλιοι Vulc. || 2, 3. "Αλέ
ξανδρος ante άκουσας addit Α. 4. ποταμόν post "Ινδόν omittunt Gr. 
omnes. || 3, 4. Αιγυπτίων pro Αίγυπτον V et Gr omnes. 6. έκδιδόναι- εα- 
διδόναι ΑΒΒ et Bas || 4,3· αύτω libri αύτω. || 5,7. τό post τοΰτο libris 
deest. || 6, 1. εσε έπί Vulc. et Gron. ίστε omisso έπί Bas. 2. τήν post 
έπί libris deest.
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ΰησαν έκ των ξυνεπομένων τή στρατιά Φοινίκων καί Κυπρίων καί 
Κάρων καί Αιγυπτίων.

Εν δέ τουτω Κοΐνος μέν, έν τοϊς πιστοτάτοις 'Αλεξάνδρω ών 2. 
τών εταίρων, νόσω τελευτά· καί τούτον θάπτει έκ των παρόντων 
μεγαλοπρεπώς. αύτος δέ ξυναγαγών τους τε εταίρους καί όσοι Ιν
δών πρέσβεις παρ' αύτόν άφιγμένοι ήσαν βασιλέα μέν της έαλωκυίας 
ήδη 'Ινδών γης απέδειξε Πώρον επτά μέν έ&ιών τών ξυμπάντων, 
πόλεων δέ έν τοϊς έ'ίλνεσιν υπέρ τάς δισχιλίας. τήν στρατιάν δέ διέ- χ 
νειμεν ωδε. αύτος μέν τους ύπασπιστάς τε άμα οί ξύμπαντας έπί 
τάς ναϋς άνεβίβασε καί τους τοξότας καί τους Αγριάνας καί τό 
άγημα τών Ιππέων. Κράτερος δέ αύτώ μοίραν τε τών πεζών καί 
τών ιππέων παρα τήν όχθην του 'Τδάσπου την έν δεξιά ήγε· κατα 
δέ τήν έτέραν όχ&ην τό πλεϊστόν τε καί κράτιστον τής στρατιάς 
καί τους έλέφαντας Ηφαιστίων προύχώρει άγων, ήδη όντας ές δια- 
κοσίους· τουτοις δέ ην παρηγγελμένον ώς τάχιστα άγειν ίναπερ τα 
Σωπείθου βασίλεια · Φιλίππω δέ τώ σατράπη τής έπ έκεΐνα του 3 
'Ινδού ώς έπί Βακτρίους γης διαλιπόντι τρεις ημέρας παρήγγελτο 
έπεσθαι ξύν τοϊς άμφ' αύτόν. τούς ιππέας δέ τους Νυσαίους όπίσω 
αποπέμπει ές τήν Νύσαν. τού μέν δή ναυτικού παντός Νέαρχος 
αύτώ εξηγείτο, τής δέ αύτού νεώς κυβερνήτης Όνησίκριτος, ός έν 
τή ξυγγραηή ήντινα υπέρ 'Αλέξανδρου ξυνέγραψε καί τούτο έφευ- 
σατο, ναύαρχον εαυτόν είναι γράφας, κυβερνήτην όντα, ήν δέ τό 4 
ξύαπαν πλήθος τών νεών, ώς λέγει Πτολεμαίος ό Λάγου, ω μά
λιστα έγώ έπομαι, τριακόντοροι μέν ές όγδοήκοντα’ τα δέ πάντα 
πλοία συν τοϊς Ιππαγωγοϊς καί κερκούροις καί όσα άλλα ποτάμιά 
ή τών πάλαι πλεόντων κατά τους ποταμούς ή έν τώ τότε ποιηθέν- 
των ού πολύ άποδέοντα τών δισχιλίων.

'Ως δέ ξύμπαντα αύτώ παρεσκεύαστο, ύπο τήν έω ο μεν στρα- β, 
τός έπέβαινε τών νεών, αύτός δέ έθυε τοϊς θεοίς ώς νόμος καί τω 
ποταμώ τώ 'Τδάσπη όπως οί μάντεις εξηγούντο. καί έπιβας τής 
νεώς άπό τής πρώρας έκ χρυσής φιάλης έσπενδεν ές τόν ποταμον, 
τόν τε Ακεσίνην ξυνεπικαλούμενος τώ 'Τδάσπη, όντινα μέγιστον αύ 
τών άλλων ποταμών ξυμβαλλειν τώ ‘ Τδάσπη έπέπυστο καί ού πόρ- 
ρω αύτών είναι τάς ξυμβολάς, καί τόν Ίνδυν, ές όντινα ό Ακεσίνης 
ξυν τώ 'Τδάσπη έμβαλλίι. έπί δέ Ηρακλεϊ τε τώ προπατορι σπεί- 2 
σας καί Άμμωνι καί τοϊς άλλοις θεοϊς όσοις αύτώ νόμος σημήναι 
ές αναγωγήν κελεύει τή σάλπιγγι. άμα τε δή έσημάνθη καί άνηγοντο 
έν κόσμω. παρήγγελτο γάρ έφ' όσον τε τά σκευοφόρα πλοία έχρην 
τετάχθαι καί έφ' οσον τά ιππαγωγά, έφ' όσον τε τάς μαχίμους των 
νεών, ώς μή συμπίπτειν άλλήλαις κατά τόν πόρον ε'ική πλεουσας· 
καί ταϊς ταχυναυτούσαις φθάνειν ούκ έφίετο έξω τής τάξεως. ήν 3 
δέ ό τε κτύπος τής είρεσίας ούδενί άλλω έοικώς, άτε άπό πολλών 
νεών έν ταύτώ έρεσσομένων, καί βοή άπό τε τών κελευστών ένδι-

C. 2 §. 2, 9. ήν post βασίλεια deletum cum Gr. omnibus. || 3, 2. ώς 
έπί Βακτρίους Gr. omnes utique, ώς έπι Βακτρίων Vulc. _

C. 3. §. 1, 4. ές τόν pro επί τόν Α ad 5. c. 29. 5. αύ τών Α aliique 
Gr. ceteri vel αύτών vel αύτόν. solum τών V ulc. || 2, 1. έπί pro ’επεΐ Siu- 
tenis. 3. κελεύει, σημαίνει Α. || 3, 2. τής είρεσίας pro τή είρεσίφ Α.
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δόντων τας άρχάς τε καί αναπαυλας της ειρεσίας, καί των ερετών 
οπότε άθρόοι έμπίπτοντες τώ ροθίω έπαλαλάξειαν · αϊ τε όχθαι, 
ύψηλότεραι των νεών πολλαχή ονσαι, ές στενόν τε τήν βοήν ξυνά- 
γουσαι καί τή ξυναγωγή αυτή έπί μέγα ηΰζημένην ές άλλήλας άν- 
τέπεμπον καί που καί νάπαι εκατέρωθεν του ποταμού τή τε έρη-

4 μία καί τή άντιπέμψει του κτύπου καί αυται ξυνεπελάμβανον οϊ τε 
ϊπποι διαφαινόμενοι διά τών ίππαγωγών πλοίων, ού προσθεν ϊπποι 
έπί νεών όφθέντες έν τή Ινδών γή, (καί γάρ καί τόν Αιονύσου επ 

"‘Ινδούς στόλον ούκ έμέμνηντο γενέσθαι ναυτικόν) έ'κπληξιν παρεΐχον 
τοΐς θεωμένοις τών βαρβάρων, ώστε οι μέν αύτόθεν τή άναγω-

5 γή παραγενόμενοι έπί πολύ έφωμάρτουν ές όσους δέ τών ήδη 
Αλεξάνδρω προσκεχωρηκότων "Ινδών ή βοή τών έρετών ή ό κτύπος 
τής ειρεσίας έξίκετο, καί ούτοι έπί τή όχθη κατέθεον καί ξυνείποντο 
έπάδοντες βαρβαρικώς. φιλωδοί γάρ, ·εϊπερ τινές άλλοι "Ινδοί καί 
φιλορχήμονες άπό Αιονΰσου έτι καί τών άμα Αιονύσω βακχευσάν- 
των κατά τήν "Ινδών γην.

4 . Ουτω δή πλέων τρίτη γε ημέρα κατέσχεν ϊναπερ Ήφαιστίωνί 
τε καί Κρατέρω κατά τό αύτό στρατοπεδεύειν έπί ταϊς αντίπεραν 
όχθαις παρήγγελτο. μείνας δέ ένταύθα ημέρας δύο, ώς καί Φί
λιππος αύτιώ ξυν λοιπή στρατιά άφίκετο, τούτον μέν έπί τόν 
Ακεσίνην ποταμόν έκπέμπει ξυν οίς έχων ήκε, τάξας παρά τού Ακε
σίνου ποταμού τήν όχθην πορεύεσθαι- τούς δέ άμφί Κράτερον τε 
καί Ηφαιστίωνα αύθις έκπέμπει, παραγγείλας όπως γρή τήν πορείαν

2 ποιεΐσθαι. αύτός δέ έπλει κατά τόν ‘Τδάσπην ποταμόν, ούδαμού 
μείονα έν τω κατάπλω είκοσι σταδίων τό εύρος, προσορμισμένος 
δέ όπη τύχοι ταϊς όχθαις τούς προσοικούντας τώ Τδάσπη "Ινδών 
τούς μέν ένδιδοντας σφάς όμολογίαις κατελάμβανεν· ήδη δέ τινας

3 καί ές αλκήν χωρήσαντας βία κατεστρέφατο. αύτός δέ ώς έπί την 
Μαλλών τε καί "Οξυδρακών γην σπουδή έπλει, πλείστους τε καί μα- 
χιμωτάτους τών ταύτη "Ινδών πυνθανόμενος καί ότι έξηγγέλλοντο 
αύτω παΐδας μέν καί γυναίκας άποτεθεΐσθαι ές τας όχυρωτάτας 
τών πόλεων, αύτοί δέ έγνωκέναι διά μάχης ιέναι πρός αύτόν έφ 
οτω δη καί σπουδή πλείονι έποιεϊτο τόν πλούν, όπως μη καθεστη- 
κόσιν αύτοΐς, άλλα έν τώ ένδεεΐ τε έτι τής παρασκευής καί τετα- 

4 ραγμένω προσφέρηται. ένθεν δέ ώρμήθη τό δεύτερον, καί πέμπτη 
ημέρα άφίκετο έπί τήν ξυμβολήν τού τε 'Τδάσπου καί τού Ακεσί
νου. ϊνα δέ ξυμβάλλουσιν οί ποταμοί ούτοι, στενώτατος εις ποτα
μός έκ τοϊν δυοΐν γίγνεται καί τό ρεύμα αύτω όξυ έπί τή στενότητι 
καί δϊναι άτοποι υποστρέφοντας του ροΰ, καί τό ύδωρ κυμαίνεται 
τε καί καχλάζει έπί με'γα, ώς καί πόρρω έτι όντων έξακουεσθαι τόν 

θ κτύπον τού κύματος, καί ήν μέν προεξηγγελμένα ταύτα "Αλεξάνδρω 
έκ των εγχωρίων καί Αλεξάνδρου τή στρατιά· όμως δέ επειδή έπέ- 
λαξεν αύτώ ταΐς ξυμβολαΐς ό στρατός, ές τοσόνδε ό άπό τού ρού

4 , 5. αυτών, αυτών αύτόθεν Α. || 5, 3. τή όχθη, fortasse τήν όχθην legit 
Facius.

C. 4. §. 2, 3. Ινδών Gr. omnes. Ινδούς Vulc. || 4, 1. καί ante πέμ
πτη sepsit Schmiederus.
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κτύπος κατεΐχεν, ώστε επέστησαν τας ειρεσίας οί ναύται, ουκ έκ πα
ραγγέλματος, αλλά τών τε κελευστών υπό &αύματος έκσιωπησάντων 
καί αυτοί μετέωροι πρός τόν κτύπον γενόμενοι.

"Ως δέ ού πόρρω τών ξυμβολών ήσαν, ένταύ&α δη οί κυβερ- 5. 
νηται παραγγέλλουσιν ώς βιαιότατη ειρεσία χρωμένους έξελαύνειν έκ 
τών στενών, τού μή έμπιπτούσας τάς ναύς ές τάς δίνας άναστρέφε- 
σ&αι πρός αύτών, αλλά κρατεΐν γάρ τή ειρεσία τών επιστροφών του 
ύδατος. τά μέν δη στρογγυλά πλοία όσα καί έ'τυχεν αύτών περί- 2 
στραφέντα πρός τού ρού, ούδέν τι πα&όντα έν τή επιστροφή, ότι 
μή συνταράξαντα τους έμπλέοντας, κατέστη ές εύ&ύ, πρός αύτού τού 
ρού όρ&ω&έντα· αί δέ μακραί νήες ούχ ώσαύτως άπα&εΐς άπήλ&ον 
έν τή επιστροφή, ούτε μετέωροι έπί τού καχλαζοντος κύματος ώσαυ- 
τως ούσαι, όσαι τε δίκροτοι αύτών τάς κάτω κώπας ούκ έπί πολύ 
εξω εχουσαι τού ύδατος · καί αί κώπαι δέ αύτοΐς, πλαγίοις έν ταΐς 3 
δίναις γενομένοις, συνετρίβοντο, όσων γε έγκατελήφ&ησαν υπό τού 
ύδατος ού φϋασάντων αύτάς μετεωρίσαι, ώς πολλάς μέν πονήσαι 
τών νεών, δύο δέ περιπεσούσας άλλήλαις αύτάς τε διαφ&αρήναι καί 
τών έμπλεόντων έν αύταΐς πολλούς, ώς δέ ές πλάτος ήδη ό ποτα
μός διέσχεν, ένταύ&α δή ο τε ρους ούκέτι ώσαύτως χαλεπός ήν καί 
αί δΐναι ούχ όμοια τή βία έπέστρεφον. προσορμίσας ούν τή έν δε- 4 
ξια όχ&η ό Αλέξανδρος τόν στρατόν, ίνα σκέπη τε ήν τού ρού και 
προσβολή ταΐς ναυσί καί τις καί άκρα τού ποταμού έπιτηδείως 
ανεΐχεν ές τών ναυαγίων τε τήν ξυναγωγήν καί εί τινες έπ αύτών 
ζωντες έτι έφέροντο, τούτους τε διέσωσε καί έπισκευάσας τάς πε- 
πονηκυίας τών νεών, Νέαρχον μέν καταπλεΐν κελεύει έστ αν άφίκη- 
ται έπί τα όρια τού Μαλλών έ&νους· αυτός δέ τών βαρβάρων τών 
ου προσχωροΰντων καταδρομήν τής χώρας ποιησάμενος καί κωλύ- 
σας έπικουρήσαι αύτούς τοΐς Μαλλοΐς, ούτω δή αύ&ις ξυνέμιξε τώ 
ναυτικώ.

Καί ένταύ&α "Ηφαιστίων τε αύτώ καί Κράτερος καί Φίλιππος $ 
ξυν τοΐς άμφ αύτούς όμού ήδη ησαν. ό δέ τούς μέν έλέφαντας 
καί τήν Πολυσπέρχοντος τάξιν καί τούς ίπποτοξότας καί Φίλιππον 
ξυν τή άμφΐ αύτόν στρατιά διαβιβάσας [τον "Τδάσπην ποτα^ον] 
Κρατέρω άγειν προσέταξε’ Νέαρχον δέ ξύν τώ ναυτικώ πέμπει, τρι- 
σιν ήμέραις τήν στρατιάν κελεύσας φ&άνειν κατά τόν πλούν. τόν 6 
δέ άλλον στρατόν τριχή διένειμε · καί "Ηφαιστίωνα μέν πέντε ήμέραις 
προϊέναι έταξεν, ώς εί τινες τους ξύν αύτώ τεταγμένους φεύγοντες ές 
το πρόσω κατά σπουδήν ίοιεν, τοΐς άμφ "Ηφαιστίωνα έμπίπτοντες άλί- 
σκωνταΓ Πτολεμαίον δέ τόν Λόγου, δούς καί τούτω τής στρατιάς 
μέρος, τρισίν ήμέραις ύπολειπόμινον έπεσ&αι έκέλευσεν, ώς όσοι τούμ- 
παλιν ύποστρέφοιεν αύτόν φεύγοντες, ουτοι δέ είς τούς άμφί τόν 
Πτολεμαίον έμπίπτοιεν. έπάν δέ άφίκωνται ές τάς ξυμβολάς τού 7 
τε Ακεσίνου καί τού "Τδραώτου ποταμού, ένταύ&α δέ τούς τε φ&ά-

C. 5. §. 1, 2. βιαιότατη, βεβαιότατη AV. |] 2, 3. συνταράξμντα pro 
ταράξαντα Α. 5. καχλάζοντ'ος pro έπικαχλά'ζοντος Α. || 5, 4. τόν ‘Τδά
σπην ποταμόν deleam.
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νοντας ύπομέτειν έκελευσεν έστ άν ήκη αύτός και τους άμφί Κράτε
ρον και Πτολεμαίον αύτω ξυμβαλεϊν.

6 Αύτός δέ άναλαβών τους ύπασπιστάς τε και τους τοξοτας και 
τούς "Αγριάνας καί τών πεζεταίρων καλούμενων την Πεί&ωνος τά
ξιν καί τούς ίπποτοξότας τε πάντας καί τών ιππέων τών εταίρων 
τούς ήμίσεας διά γης άνύδρου ώς επί Μαλλούς ήγεν, έ&νος "Ινδικόν

2 "Ινδών τών αυτονόμων, καί τή μεν πρώτη κατεστρατοπέδευσε πρός 
ύδατι ού πολλώ, ό δη απείχε του Ακεσίνου ποταμού σταδίους εις 
εκατόν δειπνοποιησάμενος δέ καί άναπαύοας τήν στρατιάν ού πο- 
λύν χρόνον παραγγέλλει ό τι τις έχει άγγος έμπλήσαι τού ύδατος. 
διελ&ών δέ τής τε ημέρας τό ετι ύπολειπόμενον καί τήν νύκτα όλην 
ές τετρακοσίους μάλιστα σταδίους άμα ημέρα προς πόλιν άφίκετο

3 ές ήν ξυμπεφεύγεσαν πολλοί τών Μαλλών. οί δέ ούποτ" άν οίη- 
&έντες διά τής άνύδρου έλ&εϊν έπί σφας Αλέξανδρον έξω τε τής πό
λεως οί πολλοί καί άνοπλοι ήσαν έφ" ότω καί δήλος έγένετο ταΰ
την άγαγών Αλέξανδρος, ήν ότι αύτώ άγαγεϊν χαλεπόν ήν, έπί τώδε 
ούδέ τοϊς πολεμίοις ότι άξει πιστόν έφαίνετο. τουτοις μέν δ ή ού 
προσδοκήσασιν έπιπεσών τούς μέν πολλούς άπέκτεινεν αύτών ούδέ είς 
αλκήν, οία δή ανάπλους, τραπέντας" τών δέ άλλων ές τήν πόλιν 
κατακλεισ&έντων κύκλω περιστήσας τω τείχει τούς ιππέας, ότι μήπω 
ή φάλαγξ τών πεζών ήκολου&ήκει αύτω, αντί χάρακος έχρήσατο τή

4 ϊππω. ώς· δέ τάχιστα οί πεζοί άφίκοντο, Περδίκκαν μέν τήν τε αύ
τού ίππαρχίαν έχοντα καί τήν Κλείτου καί τούς "Αγριάνας πρός άλ
λην πόλιν εκπέμπει τών Μαλλών, οί ξυμπεφευγότες ήσαν πολλοί 
τών ταύτη "Ινδών, φυλάσσειν τούς έν τή πόλει κελεύσας, έργου δέ 
μή έχεσ&αι έστ άν άφίκηται αύτός, ώς μηδέ άπό ταύτης τής πό
λεως διαφυγόντας τινάς αύτών αγγέλους γενέσ&αι τοϊς άλλοις βαρ- 
βάροις οτι προσάγει ήδη "Αλέξανδρος' αύτός δέ προσέβαλλε τώ τεί- 

5 χει. οί δέ βάρβαροι τό μέν τείχος έκλείπουσιν, ώς ούκ άν διαφυλά- 
ξοντες αύτό έτι, πολλών έν τη καταλήφει τε&νηκότων, τών δέ καί 
άπό τραυιιάτων απομάχων γεγενημένων ές δέ τήν άκραν ξυμφυ- 
γόντες χρόνον μέν τινα ήμΰνοντο έξ ύπερδεξίου τε χωρίου καί χα
λεπού ές προσβολήν προσκειμένων δέ πάντο&εν εύρώστως τών Μα
κεδόνων καί αύτού Αλεξάνδρου άλλοτε άλλη έπιφαινομένου τώ έρ- 
γω ή τε άκρα κατά κράτος έαλω καί οί ξυμφυγόντες ές αύτήν παν- 
τες άπέ&ανον · ήσαν δέ ές δισχιλίους.

6 Περδίκκας δέ ές τήν πόλιν έφ" ήντινα έστάλη άφικόμενος τήν 
μέν πόλιν ερήμην καταλαμβάνει' μα&ών δέ ότι ού προ πολλού πε- 
φεύγεσαν έξ αύτης οί ένοικούντες δρόμω ήλαυνε κατά στίβον τών 
φευγόντων οί δέ φίλοι ώς τάχους εϊχον ποδών αύτω έφείποντο.

C. 6. §. 1, 2. πεζεταίρων. άσ&ετέρων Bas. "Αοσετέρων Vulc. 5. Ινδών 
deest Α. || 2, 4. του ύδατος Bas. τού omisit Vulc. || 3, 3. ταΰτην pro 
ταύτη Bas. 8.~κατακλεισ&έντων pro κατειλη&έντων Α et fortasse alii Gr.|| 
4, 3. οϊ pro ή Bas. 7. προσέβαλλε Gr. omnes, προσέβαλε Bas προσ
βάλλει Vulc. || 5, 3. ξυμφυγόντες cum Bas. Gr. omnes ad 1 c. 5. ξυμφυ- 
γόντων Vulc. || 6, 2. ερήμην pro έρημον Gr. omnes. 2. πεφεΰγεοαν pro 
πεφεύγασιν Gr. plerique. utrumque A.
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καταλαβών δέ των φευγόντων κατέκοψεν όσοι γι μη έφ&ασαν ες τά 
έλη ξυμφυγόντες.

Αλέξανδρος δέ δειπνοποιησάμενός τε καί άναπαύσας τους άμφ 7. 
αυτόν εστε έπί πρώτην φυλακήν ηει του πρόσω· καί την νύκτα 
διελ&ών πολλήν όόόν άμα ημέρα άφίκετο πρός τόν "Τδραώτην πο
ταμόν. έ'ν&α δη των Μαλλών τους μέν πολλούς διαβεβηκότας ηδη 
έμαθε, τοΐς δέ καί διαβαίνουσιν έπιγενόμενος περί αυτόν τόν πόρον 
πολλούς αυτών διέφ&ειρε. καί αύτός ώς είχε ξυνδιαβάς κατά τόν a 
αυτόν πορον διώκων ε'ίχετο τών φ&ασαντων ές την άποχώρησιν. καί 
πολλούς μέν άπέκτεινεν αύτών, τούς δέ καί ζώντας έλαβεν, οι πλεί- 
ους δέ κατέφυγον ές τι χωρίον οχυρόν καί τετειχισμένον. Αλέξαν
δρος δέ, ώς οί πεζοί άφίκοντο αύτω, αποστέλλει έπί τούτους ΊΊεί- 
&ωνα τήν τε αύτού τάξιν εχοντα καί τών ιππέων δύο ίππαρχίας. 
καί ούτοι δή ίξ έφόδου προσβαλόντες λαμβάνουσι τό χωρίον καί 3 
τούς καταπεη ευγότας ές αύτό ήνδραπόδισαν, όσοι γε μή έν τή προσ
βολή διεφθαρησαν. ταύτα δέ οί άμφί τόν Πείθωνα διαπραξάμε- 
νοι έπανήλ&ον αύ&ις ές τό στρατοπεδον.

Αύτός δέ Αλέξανδρος ώς έπί τών Βραχμάνων τινα πόλιν ήγεν, 4 
ότι καί ές ταύτην ξυμπεφευγέναι τινάς τών Μαλλών έμα&εν. ώς δέ 
άφίκετο πρός αυτήν, έπήγε τω τείχει πάντο&εν πυκνήν τήν φάλαγγα, 
οί δέ ύπορυσσόμενα τά τείχη ίδόντες καί έκ τών βελών άναστελλό- 
μενοι τα μέν τείχη καί ουτοι έκλείπουσιν, ές δέ τήν άκραν ξυμφυ- 
γοντες έκεΐ&εν ήμύνοντο· ξυνεισπεσόντων δέ αύτοΐς ολίγων Μακεδό
νων μεταβαλλόμενοι καί ξυστραφέντες τούς μέν ΐξέωσαν αύτών, άπέ- 
κτειναν δέ έν τή υποστροφή ές πέντε καί είκοσι, καί έν τούτω s 
Αλέξανδρος τάς τε κλίμακας πάντο&εν κελεύει προστι&έναι τή άκρα 
καί ύπορύττειν τό τείχος, ώς δέ πύργος τε έπεσεν ύπορυσσόμενος 
καί τού μεταπυργίου τι παραρραγέν έπιμαχωτέραν ταύτη έποίησε 
την άκραν, πρώτος Αλέξανδρος έπιβάς τού τείχους ώφ&η έχων τό 
τείχος, καί τούτον ίδόντες οί άλλοι Μακεδόνες αίσχυν&έντες άλλος 6 
άλλη άνήεσαν. εϊχετό τε ήδη ή άκρα, καί τών Ινδών οί μέν τάς 
οικίας ένεπίμπρασαν καί έν αύταΐς έγκαταλαμβανόμενοι άπέ&νησκον, 
οί πολλοί δέ μαχόμενοι αύτών. άπέ&ανον δέ οί πάντες ές πεντακισ- 
χιλίους, ζώντες δέ δι ανδρείαν ολίγοι έλήφ&ησαν.

Μείνας δε αύτού μίαν ημέραν καί άναπαύσας τήν στρατιάν τή 8. 
υστεραία προυχώρει ώς έπί τούς άλλους Μαλλούς. καί τάς μέν πό
λεις έκλελοιπότας καταλαμβάνει, αύτούς δέ έ'μα&εν οτι πεφευγότες είεν 
ές τήν έρημον, καί ένταύ&α αύ&ις μίαν ημέραν άναπαύσας την 2 
στρατιάν ές τήν έπιοΰσαν Πεί&ωνα μέν καί Αημήτριον τόν ίππάρ- 
χην πρός τόν ποταμόν όπίσω άπέσεμι/ιεν ών τε αύτοί ηγούντο άγον
τας καί πρός τοΰτοις ψιλών τάξεις δούς αύτοΐς οσαι ίκαναί προς 
τό έργον. προσέταξε δέ παρά τή όχ&η τού ποταμού ίόντας, ει 3 
τισι περιτυγχάνοιεν τών ές τάς ύλας ξυμπεφευγότων, αϊ δ ή πολλαί

C. 7. §. 1, 2. εστε επί. εστε ες Α. 2. πρόσω, πρόσω εχόμενος BV. || 
2, 4. καί post οχυρόν deest Λ. 5. Πεί&ωνα Gr. omnes. Πΰ&ωνα Vulc. || 
4, 1. ώς ante επί omittit Α. |j 6, 2. άνήεσαν pro άνίεσαν Ellendtius.

C. 8. §. 2, 1. αυ&ις additum ex Α. 2. ίππάρχην pro ιππάρχοντα Α, 
ίππαρχον BV. || 3, 2. ηολλαί deest Λ.



156 ΑΑΕΐΑΝΛΡΟΤ

πρός τή όχ&η του ποταμού ήσαν, τούτους κτείνειν, όσοι μή έ&ε- 
λονταί σφάς ένδιδοΐεν. καί πολλούς καταλαβόντες έν ταΐς ύλαις οί 
άμφί ΙΙείϋωνά τε καί Αημήτριον άπέκτειναν.

4 Αύτος δέ ήγεν έπί τήν μεγίστην των Μαλλών πόλιν, ίνα καί 
έκ τών άλλων πόλεων πολλούς ξυμπεφευγέναι αύτώ έξηγγέλλετο. 
άλλα καί ταΰτην έξέλιπον οί Ινδοί ώς προσάγοντα "Αλέξανδρον έμα- 
■&0V διαβάντες δέ τεν ' Τδραώτην ποταμόν έπί ταΐς όχ&αις αύτού, 
οτι ύψηλαί αί όχΟαι ήσαν, παρατεταγμένοι έ'μενον, ώς εϊρξοντες τού 

5 πόρου Αλέξανδρον, καί ταύτα ώς ήκουσεν, άναλαβων τήν ϊππον 
τήν άμα αύτώ πάσαν ήει ώς έπί τόν ‘Τδραώτην, ϊναπερ παρατετά- 
χόαι τούς Μαλλούς έξηγγέλλετο · οί δέ πεζοί έπεσ&αι αύτω έτά- 
χ&ησαν. ώς δέ άφίκετό τε έπ" αύτόν καί έν το) πέραν τούς πολε
μίους κατεΐδε τεταγμένους, ώς είχεν έκ τής οδού έμβάλλει ές τόν 

6 πόρον ξύν τή ϊππω μόνη. οί δέ, ιδόντες έν μέσω τοΰ ποταμού 
όντα ήδη Αλέξανδρον, κατά σπουδήν μέν, ξυντεταγμένοι δέ όμως 
άπεχώρουν άπο τής όχ&ης · καί Αλέξανδρος ξύν μόνη τή ϊππω εϊ- 
πέτο, ώς δέ κατεΐδον ιππέας μόνους, έπιστρέψαντες οί Ινδοί καρ- 
τερώς έμάχοντο, πλή&ος όντες ές πέντε μυριάδας, καί Αλέξανδρος 
ώς τήν τε φάλαγγα αύτών πυκνήν κατεΐδε καί αύτω οί πεζοί άπή- 
σαν, προσβολάς μεν έποίει ές κύκλους παριππεύων · ές χεΐρας δέ ούκ 

7 ήει τοΐς "Ινδοΐς. καί έν τοΰτω παραγίνονται αύτώ οϊ τε Αγριάνες 
καί άλλαι τάξεις τών ψιλών, άς δή έπιλέκτους άμα οί ήγε, καί οί 
τοξόται' ού πόρρω δέ ούδέ ή φάλαξ έφαίνετο τών πεζών, καί οί 
"Ινδοί όμού σφίσι πάντων τών δεινών προσκειμένων άποστρέφαντες 

8 ήδη προτροπάδην εφευγον ές πόλιν όχυρωτάτην τών πλησίον, και 
Αλέξανδρος επόμενός τε αύτοΐς πολλούς έκτεινε καί ώς ές τήν πό
λιν διαφυγόντες κατειλη&ησαν, πρώτα μέν τοΐς ίππεύσιν έξ έφόδου 
έκυκλώσατο τήν πόλιν ώς δέ οί πεζοί αύτώ παρήσαν, ταύτη μέν 
τη ημέρα περιστρατοπεδεύει έν κύκλω τού τείχους, ότι ού πολύ τι 
τής ημέρας ύπελείπετο ές τήν προσβολήν καί ή στρατιά αύτώ υπό 
τε πορείας μακράς οί πεζοί καί υπό διώξεως συνεχούς οί ίπποι καί 
ούχ ήκιστα κατά τον πορον τού ποταμού τεταλαιπωρήκεσαν.

9. Τή δέ υστεραία διχή διελών τόν στρατόν τού μέν ετέρου αυ
τός ηγούμενος προσέβαλλε τώ τείχει, τό δέ έτερον ΤΙερδίκκας προσ- 
ήγε. καί έν τουτω ού δεξάμενοι οί "Ινδοί τών Μακεδόνων τήν ορ
μήν τά μέν τείχη τής πόλεως λείπουσιν, αυτοί δέ ές τήν άκραν ξυν- 
έφευγον. Αλέξανδρος μέν ουν καί οί άμφ" αύτόν πυλίδα τινα κα- 

2 τασχίσαντες παρηλ&ον εις τήν πόλιν πολύ πρό τών άλλων οί δέ 
όμού ΊΊερδίκκα τεταγμένοι υστέρησαν ύπερβαίνοντες κατά τά τείχη 
ούκ εύπετώς, ούδέ τάς κλίμακας οί πολλοί αύτών φέροντες, ότι έα- 
λωκέναι αύτοΐς έδόκει ή πόλις, ώς έρημούμενα τών προμαχομένων τά 
τείχη κατεΐδον. ώς δέ ή άκρα έχομένη πρός τών πολεμίων καί πρό 
ταύτης τεταγμένοι εις το άπομάχεσ&αι πολλοί έφάνησαν, ένταύ&α

4, 3. ί&ελονταί. vulgo ε&ελοντάς. ΐ&έλοντας Bas. || 6, 7. ες κύκλους Ellend
tius, τούς κύκλους Gr. omnes, τους κύκλω vett. edd. 8. τοΐς "Ινδοΐς pro 
tn ‘Ινδούς Gr omnes, τους "Ινδούς. Bas. jj 8, 3. μέν τοΐς. μίν ούν τοΐς Α. 
5. πολύ τι. vulgo πολύ τε.

C. 9. §. 1, ό, μέν ούν καί pro δέ καί Α. μέν καί ceteri Gr. 
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δή οί μεν υπορύσσοντες το τείχος, οί ds προσθέσει οπη παρείκοι 
τών κλιμάκων βιάσασθαι έπειρώντο εις την άκραν. Αλέξανδρος δέ, 3 
ώς βλακεύειν αυτω έδόκουν τών Μακεδόνων οί γέροντες τάς κλίμα
κας, άρπάσας κλίμακα ενός τών γερόντων προσέθηκε τώ τείχει αυ
τός και ειληθείς υπό τή άσπίδι άνέβαινεν έπί δέ αύτω Πευκέστας 
ό την ίεράν ασπίδα ιμέρων, ην έκ τού νεώ τής ‘Αθήνας τής ‘Ιλιά- 
δος λαβών άμα οι είχεν ‘Αλέξανδρος και προ αυτού έηέρετο έν ταϊς 
μάχαις· έπι δέ τούτω Λεοννάτος άνήει κατά τήν αύτήν κλίμακα ό 
σωματοφύλαξ’ κατά δέ άλλην κλίμακα ‘Αβρέας τών διμοιριτών τις 
στρατευομένων. ήδη τε πρός τή έπάλξει τού τείχους ό βασιλεύς ήν 4 
καί έρείσας επ’ αύτή τήν ασπίδα τούς μέν ώθει εϊσω τού τείχους 
τών ‘Ινδών, τούς δέ καί αύτού τώ ξίφει άποκτείνας γεγυμνώκει τό 
ταύτη τείχος· καί οί ύπασπισταί ύπέργοβοι γενόμενοι υπέρ τού βα- 
σιλέως σπουδή ωθούμενοι κατά τήν αύτήν κλίμακα συντρίβουσιν αύ
τήν, ώστε οί μέν ήδη ανιόντες αύτών κάτω έπεσον, τοϊς δέ άλλοις 
άπορον έποίησαν τήν άνοδον.

Αλέξανδρος δέ ώς έπί τού τείχους στάς κύκλω τε άπό τών πλη- s 
σίον πύργων έβάλλετο, ού γαρ πελάσαι γε έτόλμα τις αύτώ τών ‘Ιν
δών, καί υπό τών έκ τής πόλεως, ούδέ πό^ρω τούτων γε έσακοντι- 
ζόντων, έτυχε γάρ τι καί προσκεχωσμένον ταύτη πρός τό τείχος, δή
λος μέν ήν Αλέξανδρος ών τών τε όπλων τή λαμπρότητι καί τώ 
άτόπω τής τόλμης, έγνω δέ ότι αύτού μέν μένων κινδυνεύσει μηδέν 
ό τι καί λόγου άξιον άποδεικνυμενος, καταπηδήσας δέ εϊσω τού 
τείχους τυχόν μέν αύτώ τούτω έκπλήξει τούς ‘Ινδούς, εί δέ μή, καί 
κινδυνευειν δέοι, μεγάλα έργα καί τοϊς έπειτα πυθέσθαι άξια έργα- 
σάμενος ούκ άσπουδεί άποθανεϊται, ταύτα γνούς καταπηδα άπό τού 
τείχους ές τήν άκραν. ένθα δή έρεισθείς πρός τώ τείχει τούς μέν 6 
τινας ές χεϊρας έλθόντας καί τόν γε ηγεμόνα τών ‘Ινδών προση,ερό- 
μενόν οί θρασύτερον παίσας τώ ξίηει άποκτείνεί' άλλον δέ πελά- 
ζοντα λίθω βαλών έσχε, καί άλλον λίθω, τόν δέ έγγυτέρω προσά- 
γοντα τώ ξίηει αύθις. οί δέ βάρβαροι πελάζειν μέν αύτώ ούκέτι 
ήθελον, έβαλλον δέ πάντοθεν περιεστηκότες ό τι τις έχων βέλος 
έτύγχανεν ή έν τώ τότε έλαβεν.

‘Εν τούτω δέ Πευκέστας τε καί ό διμοιρίτης Αβρέας καί έπ 10. 
αύτοΐς Λεοννάτος, οϊ δη μόνοι έτυχον πριν ξυντριβήναι τάς κλίμα
κας άναβεβηκότες έπί τό τείχος, καταπηδήσαντες καί αύτοί προ τού 
βασιλέως έμάχοντο. καί Αβρέας μέν ό διμοιρίτης πίπτει αύτού, το
ξευθείς ές τό προσωπον· ‘Αλέξανδρος δέ βάλλεται καί αύτός διά 
τού θώρακας ές τό στήθος τοξευματι υπέρ τόν μαστόν, ώστε λέγει 
Πτολεμαίος οτι καί πνεύμα όμού τώ αΐματι έκ τού τραύματος έξε- 
πνεϊτο. ό δέ, έστε μέν έτι θερμόν ήν αύτώ το αίμα, καίπερ κακώς 2 
έχων, ήμύνετο' πολλού δέ δή τού αίματος καί άθρόου, οία δή ξύν

3, 2. έδόκουν τών Μακεδόνων pro οί Μακεδόνες έδόκουν Gr. omnes. || 5,3. 
υπό V et Gr. omnes, από Vulc. 5. ών addunt Gr. omnes. 8. όέ μή, καί 
κινδυνεύει δέοι pro όέ μή, κινδυνεΰειν δέ οί Α. δέ και κυδυνεύειν δέοι Ν. 
δέ καί μή κινδυνεΰειν δέοι ceteri Gr. 10. άποθανεϊται. Ταυια vulgo dis
tinguunt.

C. 10. §. 1, 1. τούτο) δέ pro τούτοι τε Ellendtius.
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πνεύματι, έκρυέντος, ίλιγγός τε αυτόν καί λειποψυχία κατέσχε καί 
πίπτει αύτού εηΐ την ασπίδα ξυννεύσας. ΊΊευκέστας δε περιβάς πε- 
πτωκότι καί ύπερσχών την ίεράν την ίξ 'Ιλίου ασπίδα προ αύτού 
καί Αεοννάτος ές τά έπί θατερα αυτοί τε βάλλονται- άμφότεροι καί 

3 'Αλέξανδρος έγγύς ην ηδη ύπδ τού αίματος έκλιπεΐν. τοϊς γάρ Μα- 
κεδόσι καί ταύτη έν απορώ γεγένητο τά της προσβολής οτι οί τδν 
'Αλέξανδρον βαλλόμενόν τε έπί τω τείχει ίδόντες καί πηδώντα εί'σω 
ές την άκραν, υπό σπουδής τε καί φόβου μη τι αύτοΐς ό βασιλεύς 
πάθη ού ξυν νω κινδυνεύων, τάς κλίμακας συντετριφότες άλλοι άλ
λας μηχανάς ές τδ άνελ&εϊν έπί τδ τείχος ώς έν άποροις έμηχα- 
νώντο, οί μέν πασσάλους έμπηγνύοντες ές τδ τείχος, γυμνόν όν, καί 
κατά τούτους έκκρεμαννύμενοι χαλεπώς άνεΐρπον, οί δέ, άλλοι έπ άλλους 

4 έπιβαίνοντες. ό δέ πρώτος άνελ&ών ένρίπτει εαυτόν κατά τού τείχους 
ές την πολιν, ίναπερ τόν βασιλέα έωρων κείμενον, ξυν οίμωγή καί 
άλαλαγμω πάντες. ηδη τε άμφ' αύτω πεπτωκότι καρτερά μάχη 
ξυνειστήκει άλλου έπ άλλω τών Μακεδόνων προασπίζοντας, καί έν 
τούτω οί μέν τόν μοχλόν ότω είχετο ή κατά τό μεταπύργιον πύλη 
κατασχίσαντες, έπ ολίγους παρηεσαν οί δέ καθ' δ τι η πύλη διέσχε 
τούς ώμους ύπο&έντες καί ώσαντες ές τό είσω τού τείχους άνεπέ- 
τασαν ταύτη την άκραν.

11. Έν τούτω δέ οί μέν εκτεινον τους 'Ινδούς, καί άπέκτεινάν γε 
πάντας ούδέ γυναίκα η παϊδα ύπελείποντο · οί δέ έξέφερον τδν βα
σιλέα έπί της άσπίδος κακώς εχοντα, ούπω γιγνώσκοντες βιώσιμον 
όντα. τό δέ βέλος έξελκύσαι έκ τού τραύματος έπιτεμύντα την πλη
γήν οί μέν Κριτόδημον ανέγραφαν, ιατρόν Κώον, τό γένος Άσκλη- 
παίδην’ οί δέ, Περδίκκαν τόν σωματοφύλακα, ού παρόντος έν τώ 
δεινώ Ιατρού, έγκλευσαμένου Αλεξάνδρου τω ξίφει έπιτεμεϊν την πλη- 

2 γην καί κομίσασϋαι τδ βέλος, έν δέ τη κομιδή φορά αίματος πολ- 
λού γίγνεται, ώστε λειποψυχήσαι αύ&ις 'Αλέξανδρον καί ουτω σχε- 
&ηναι αύτώ τό αίμα ύπδ τη λειποψυχία. πολλά δέ καί άλλα άνα- 
γέγραπται τοΐς ξυγγραφεύσιν ύπέρ τού παθήματος, καί η φήμη πα- 
ραδεξαμένη αύτά κατά τούς πρώτους ψευσαμένους ετι καί εις ημάς 
διασώζει, ούδέ αφήσει παραδιδούσα καί εφεξής άλλοις τά ψεύδη, ει 
μή ύπό τήσδε τής ξυγγραφής παύσεται.

3 Λύτίκα έν Όξυδράκαις τδ πάθημα τούτο γενέσ&αι 'Αλεξάνδρω 
ό πας λόγος κατέχει· το δέ έν Μαλλοϊς, εθνει αύτονόμω Ίνδικω, 
ξυνέβη, καί ή τί πόλις Μαλλών ήν καί οί βαλόντες Αλέξανδρον Μαλ- 
λοί' ο'ί δή έγνώκεσαν μέν ξυμμίξαντες τοΐς Όξυδράκαις ουτω δια- 
γωνίζεσ&αι, έφθη δέ διά τής άνύδρου έπ' αύτούς έλάσας πριν τινα 
ωφέλειαν αύτοΐς παρά τών Όξυδρακών γετέσϋαι ή αύτούς έκείνοις

4 τι έπωφελήσαι. έπεί καί τήν τελευταίαν μάχην τήν πρδς Ααρεϊον

2, 5. προ αυτοΰ pro προς αυτόν AV. προ αυτόν ΒΒ. 5. είχε post αυτοΰ 
abjectum cum Α. 6. αυτοί τε. libri ουτοι δέ. || 3, 2. γεγέτητο Bas. γεγέ- 
νηται Vulc, 3. εϊσω. vulgo εσο>. 5. »ω. vulgo νόω. || 4, 1. ένρίπτει pro 
έκρίπτει Gr. cc. 1. τοΰ τείχους, libri το τείχος. 6. έπ' ολίγους παρ^σαν Bas. 
έτ ολίγους παριέσαν Vulc. 7. εισω. vulgo έσω. 7. τοΰ τείχους, libri τό τείχος.

C. 11. §. 1, 5. τό γένος Ασκληπιοίδην pro το γένος τών Ασκληπιαδών Α. 
τοΰ γένους τών Αακληπιαδών V. || 2, 6. εφεξής omittit Α. 



ΛΝΑΒΛΣΙΣ 6, 11. 12. 159

γενομένην, καϋ' ηντινα έφυγε Ααρεϊος ούδέ πρόσϋεν έληξε της φυ
γής πριν ξυλληφϋήναι υπό των άμφί Βήσσον καί προσάγοντος ήδη 
Αλεξάνδρου άποϋανεΐν, πρός Αρβήλοις γενέσϋαι ό πας λογος κατέ
χει, καϋάπερ ούν καί τήν πρό ταΰτης έν Ίσσω, καί την πρωτην ιπ
πομαχίαν πρός Γρανικω. άλλα πρός Γρανικω μέν ξυνέβη μάχη ίπ- s 
πική καί πρός Ασσώ ή αύϋις πρός Ααρεϊον μάχη· ‘Αρβηλα δέ του 
χώρου έν ώ τήν έσχάτην μάχην Ααρεϊος τε καί Αλέξανδρος έμαχέ- 
σαντο οί μέν τά πλεϊστα ξυγγράφαντες λέγουσιν οτι έξακοσίους 
σταδίους απέχει, οι δέ τά ελάχιστα, ότι ές πεντακοσίους. άλλα· έν 
Γαυγαμήλοις γάρ γενέσϋαι τήν μάχην πρός τώ ποταμω Βουμωδω 
λέγει Πτολεμαίος καί Αριστόβουλος, πόλις δέ ουκ ήν τά Γαυγά- 6 
μήλα, άλλα κώμη μεγάλη, ούδέ όνομαστός ό χώρος ούδέ εις ακοήν 
ήδυ τό όνομα · ένθεν δέ μοι δοκεΐ πόλις ούσα τά Αρβηλα άπηνέγ- 
κατο τήν δόξαν τής μεγάλης μάχης* εί δέ προς Αρβήλοις χρή οίε- 
σϋαι γενέσϋαι τό έργον εκείνο, εις τοσόνδε Αρβήλων άπέχον, καί 
τήν έν Σαλαμϊνι γενομένην ναυμαχίαν πρός ισϋμώ τώ Κορινϋίων 
έξεστι λέγειν ότι έγένετο, καί τήν έπ Αρτεμισίω τής Εύβοιας πρός 
Πίγίνη ή Σουνίω.

Καί μήν υπέρ των υπερασπισάντων έν τω κινδυνω Αλεξάνδρου, 7 
ΤΙευκέοταν μέν γενέσϋαι ξΰμπαντες όμολογούσιν, υπέρ Πεοννάτου δέ 
ούκέτι ξυμφέρονται ούδέ υπέρ Αβρέου τοΰ διμοιρίτου, καί οί μέν 
ξΰλω πληγέντα κατά του κράνους Αλέξανδρον καί ίλιγγιάσαντα πε
σεϊν, αύϋις δέ άναστάντα βληθήναι βέλει διά τοΰ ϋώρακος ές τό 
στήθος· Πτολεμαίος δέ ό Πάγου ταΰτην μόνην τήν πληγήν πληγή- 
ναι λέγει τήν ές τό στήϋος. τό δέ δή μέγιστον πλημμέλημα των 8 
ξυγγραήιαντων τά άμφί Αλέξανδρον εκείνο τίϋεμαι έγωγε. Πτολε
μαίον γάρ τόν Πάγου εστιν οΐ άνέγραψαν ξυναναβήναί τε Αλεξάν
δρω κατά τήν" κλίμακα όμού Πευκέστα καί ύπερασπίσαι κειμένου, 
καί έπί τωδε Σωτήρα έπικληϋήναι τόν Πτολεμαίον καίτοι αύτος 
Πτολεμαίος άναγέγραφεν ούδέ παραγενέσθαι τοΰτω τώ έργω· άλλα 
στρατιάς γαρ αύτος ηγούμενος άλλας μάχεσϋαι μάχας καί πρός άλ
λους βαρβάρους, ταύτα μέν δή έν έκβολή τοΰ λόγου άναγεγράφϋω 
μοι, ώς μή άταλαίπωρον γίγνεσϋαι τοϊς έπειτα άνϋρώποις τήν υπέρ 
τών τηλικοΰτων έργων τε καί παθημάτων άφήγησιν.

Εν ω δέ Αλέξανδρος αύτοΰ μένων τό τραύμα έϋεραπεΰετο, ές 12. 
τό στρατοπεδον ένϋενπερ ώρμήϋη έπί τούς Μαλλούς ό μέν πρώτος 
λογος ήκεν ότι τεϋνηκώς ει'η έκ τού τραύματος, καί τά μέν πρώτα 
οίμωγή ην τής στρατιάς ξυμπάσης, άλλου άλλω παραδιδόντος τήν 
φήμην παυσάμενοι δέ τής οίμωγής άϋυμοί τε και άποροι ήσαν 
δστις μέν εξηγούμενος έσται τής στρατιάς· (πολλοϊς γάρ δή έν ϊσω 2 
τα τής άξιωσεως έδόκει πρός τε αύτοΰ Αλεξάνδρου καί πρός Μακε
δονίαν καϋεστηκέναι) όπως δέ άποσωϋ ήσονται εις τήν οίκείαν, το- 
σουτων μέν έϋνών μαχίμων περιειργόντων σηάς έν κύκλω, τών μέν 
ούπω προσκεχωρηκάτων, ά δή υπέρ τής έλευϋερίας εϊκαζον άγωνι- 

4, 4. γενεσϋαι deest Α. || 5, 6. Βονμωδω pro Βουμηλώ Schmiederus. 
Βουμολω V. || 6, 2. μεγάλη V et Gr. omnes, ου μεγάλη Vulc. || 7, 1. 
Αλεξάνδρου pro ‘Αλέξανδρο) Ellendtius. 5. βληϋήναι omittit Α.
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εΐσ&αι καρτερώς, των δέ άποστησομένων, άφαιρε&έντος αύτοΐς τού 
Αλεξάνδρου φόβου· ποταμών δέ εν μέσω άδιαβάτων της οϊκαδε οδού 
διειργόντων. καί πάντα σφίσιν άπορα καί αμήχανα έρήμοις Αλε- 

3 ξάνδρου έφαίνετο. ώς δε ήκέ ποτέ λόγος ότι ζή Αλέξανδρος, τούτω 
μέν μόγις ξυνεχωρησαν εί δέ καί βιώσιμος έστιν, οϋπω έπιστεΰετο. 
ώς δέ καί γράμματα παρ αύτού ήκεν ότι όσον ούπω κατελεύσεται 
έπί τδ στρατόπεδον, ούδέ ταύτα τοϊς πολλοϊς ύπδ τού άγαν δέους 
πιστά έφαίνετο, άλλά πλάττεσθαι γαρ προς τών άμφ1 αύτδν σωμα
τοφυλάκων τε καί στρατηγών εικάζετο.

13 . Καί ταύτα έννοήσας Αλέξανδρος, μή τι νεωτερισ&είη έν τή 
στρατια δτε πρώτον ήδυνή&η κομίζεται έπί τού ποταμού τού'Τδρα- 
ώτου τάς όχ&ας· καί πλέων κατα τόν ποταμόν, (ην γάρ το στρα- 
τόπεδ'ον έπί ταϊς ξυμβολαϊς τού τε Τδραώτου καί τού Ακεσίνου, 
ϊνα Ηφαιστίων τε έπί τής στρατιάς ήν καί Νέαρχος τδ ναυτικόν 
αύτω εϊχεν) ώς έπέλαζεν ή ναύς ήδη τώ στρατοπέδω τδν βα
σιλέα φέρουσα, κελεύει δή άφελεϊν τήν σκηνήν άπδ τής πρύμνης, 

•2 ώς καταφανής είναι πάσιν. οι δέ ετι ήπίστουν, ώς νεκρού δήθεν 
κομιζομένου Αλεξάνδρου, πριν γε δή προσσχούσης τής νεώς τή όχθΐ] 
δ μέν τήν χεϊρα άνέτεινεν ές τδ πλήθος· οί δέ άνεβόησαν, ές τόν 
ούρανδν άνασχόντες τάς χεϊρας, οί δέ προς αύτδν Αλέξανδρον ■ πολ
λοϊς δέ καί δάκρυα έπί τώ άνελπίστω προεχΰ&η άκούσια. καί οί 
μέν τών ύπασπιστών κλίνην προσέφερον αύτω έκκομιζομένω έκ τής 

3 νεώς · ό δέ τδν_ ίππον προσαγαγεϊν έκέλευσεν. ώς δέ έπιβάς τού 
ίππου ώφ&η αύ&ις, κρότω δή πολλω έπεκτύπησεν ή στρατιά πάσα· 
έπήχησαν δέ αί τε δχ&αι καί αί πλησίον αύτών νάπαι. προσάγων 
δέ ήδη τή σκηνή καταβαίνει άπατου ίππου, ώστε καί βαδίζων όφ&ή- 
ναι. οί δέ έπέλαζον άλλοθεν άλλος, οί μέν χειρών, οί δέ γονά
των, οί δέ τής έσ&ήτος αύτής άπτόμενοι· οί δέ καί ίδεϊν έγγύ&εν 
καί τι καί έπευφημήσαντες άπελ&εϊν · οί δέ ταιτίαις έβαλλον, οί δέ 
άν&εσιν, δσα έν τω τότε ή Ανδών γή παρείχε.

4 Νέαρχος δέ λέγει δτι χαλεποί αύτω τών φίλων έγένοντο δσοι έκακι- 
ζον δτι αύτός προ τής στρατιάς κινδυνεύοι· ού γάρ στρατηγού ταύτα, 
άλλά στρατιώτου είναι, καί μοι δοκεϊ άχ&εσ&αι 3Αλέξανδρος τοϊσδε τοϊς 
λόγοις, οτι άλη&εΐς τε όντας έγίνωσκε καί αύτδν υπαίτιον τή έπιτιμή- 
σει. καί όμως ύπό μένους τε τού έν ταϊς μάχαις καί τού έρωτος τής 
δόξης, καθάπερ οί άλλης τίνος ηδονής έξηττώμενοι, ού καρτερός ήν

5 άπέχεσ&αι τών κινδύνων, άνθρωπον δέ τινα πρεσβύτερον λέγει Βοιω
τίαν, τό δέ όνομα τού άν&ρώπου ού λέγει, ώς άχ&όμενόν τε πρός

C. 12. §. 2, 7. έν. libri τε έν. 7. τής οϊκαδε οδού διειργόντων. libri 
τότε δ’ έδόκουν είναι. 9. έφαίνετο deest V.

C. 13. §. 1, 3. καί πλέων. καί πλέον Α. καί πλοίων cum Bas. Gr. ple- 
rique. πλοϊον fortasse aliqui, καταπλέων Vulc. in margine καί επλει. 6. δέ 
post ώς delevi. || 2,2. προσσχούσης. libri προσχονσης. 5. άκούσια pro εκούσια 
Gr. omnes. „al. άκούσια” Vulcanius. || 3,7. έπευφημήσαντες pro επιυφημίσαν- 
τες Lobeckius ad Phryn. p. 597. 8. γή pro χώρα Gr. omnes. || 4, 2. 
εκάκιζον pro εκο'μζον Gr. plurimi, alii έκάμ/ζον. 7. κα&άπερ οί Bas. et, 
ut videtur, Gr. omnes cum Suida in Αλέξανδρος. κα&απερεΐ Vulc. 7. ηδο
νής additum ex Suida. 7. έξηττώμενοι pro εξηττώμενος fortasse Gr. cc. 
ήττώμενοι Suidas.
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τά; επιτιμήσεις των φίλων κατέμαϋεν Αλέξανδρον και έσκυ&ρωπα- 
κότα, προσελϋόντα τούτον βοιωτιαζοντα αμα τή φωνή ταΰτα φά- 
var ώ Αλέξανδρέ, άνδρών τα έργα' καί τι καί Ιαμβεΐον έπειπεΐν, 
τόν δέ νουν είναι τοΰ ίαμβείου οτι τω τι δρώντι καί πα&εΐν έστιν 
όφειλόμενον. καί τούτον εν τε τώ παραυτίκα εύδοκιμήσαι καί έπι- 
τηδειότερον ές τύ έπειτα Αλεξάνδρω γεσ·έσ&αι.

Έν τοΰτω δέ άφίκοντο παρ Αλέξανδρον των Μαλλων τών 14. 
υπολειπομένων πρέσβεις, ένδιδόντες τό έϋνος, καί παρά Έξυδρακών 
οί τε ηγεμόνες τών πόλεων καί οί νομάρχαι αυτοί καί άλλοι άμα 
τούτοις εκατόν καί πεντήκοντα οί γνωριμώτατοι αύτοκράτορες περί 
σπονδών δώρά τε δσα μέγιστα παρ" Ινδοΐς κομίζοντες καί τό έϋνος 
καί ουτοι ένδιδόντες. συγγνωστά δέ άμαρτεΐν εφασαν ού πάλαι 2 
παρ’ αυτόν πρεσβευσαμενοι ■ έπιϋυμεΐν γάρ, ώσπερ τινες άλλοι, έτι 
μάλλον αυτοί έλευ&ερίας τε καί αυτόνομοι είναι, ηντινα έλευϋερίαν 
εξ δτου Αιόνυσος ές Ινδούς ήκε σώαν σφισιν είναι ές Αλέξανδρον 
ει δέ καί Αλεξάνδρω δοκοΰν έστίν, ότι καί Αλέξανδρον από ϋε’ών 
γενέσϋαι λόγος κατέχει, σατράπην τε άναδέξεσϋαι όντινα τάττοιΑλέ- 
ξανδρος καί φάρους άποίσειν τους Αλεξάνδρω δόξαντας· διδοναι δέ 
καί όμηρους έϋέλειν οσους άν αίτή Αλέξανδρος, ό δέ χιλίους ητησε 3 
τους κρατιστεΰοντας τοΰ έϋνους, οΰς, ει μέν βούλοιτο, αντί ομήρων 
κα&έξειν ει δέ μή, ξυστρατεΰοντας εξειν έστ άν διαπολεμηϋή αύτώ 
πρός τους άλλους Ινδούς, οί δέ τούς τε χιλίους έπεμφαν, τους κρα- 
τίστους καί μεγίστους σφών έπιλεξάμενοι, καί άρματα πεντακόσια 
ούκ αιτηϋέντες καί τους άμβάτας τών αρμάτων. Αλέξανδρος δέ σα
τράπην μέν τούτοις τε καί τών Μαλλων τοΐς έτι σωζομένοις επέταξε 
Φίλιππον τούς όμηρους δέ αύτοΐς άφήκε, τά δέ άραατα έλαβεν.

Ώς δε ταΰτα αύτώ κεκόσμητο καί πλοία έπί τή διατριβή τή έκ 4 
τού τραύματος πολλά προσενεναυπήγητο, άναβιβάσας ές τάς ναΰς τών 
μέν εταίρων ιππέας έπτακοσίους καί χιλίους, τών φιλών δέ οσουσ- 
περ καί πρότερον, πεζούς δέ ές μυρίους, ολίγον μέν τι τώ Τδρα- 
ώτη ποταμω κατέπλευσεν ώς δέ συνέμιξεν ό ‘Τδραώτης τω Ακε- 
σίνη, ότι ό βΑκεσίνης κρατεί τοΰ Έδραώτου τή έπωνυμία, κατά τόν 
Λκεσίνην αύ έπλει, έστε έπί τήν ξυμβολήν τοΰ Ακεσίνου καί τοΰ Ιν
δού ήκε. τέσσαρες γάρ ουτοι μεγάλοι ποταμοί καί ναυσίποροι οί s 
τέσσαρες εις τόν Ινδόν ποταμον το ύδωρ ξυμβάλλουσιν, ού ξύν τή 
σηετέρα έκαστος επωνυμία,'άλλα ό Έδάσπης μέν ές τόν Ακεσίνην εμβάλ
λει, έμβαλών δέ τό παν ύδωρ Ακεσίνην παρέχεται καλούμενον αύϋις 
δέ ό Ακεσίνης ουτος ξυμβάλλει τω Έδραώτη, καί παραλαβών τούτον 
ετι Ακεσίνης έστί· καί τόνΈφασιν έπί τούτω ό Ακεσίνης παραλα-

5, 5. έπειπεϊν pro υπειπεΐν ΑΒ.
C. 14. §. 1, 4. αντοκράτορες comma post hoc verbum positum (dele

tum a Raphelio) omittit C. || 3, 6. αιτη&έντες pro αιτη&έντα Gr. omnes. || 4,1. 
κεκοσμητο pro κεκόμιστο Sintenis. 1. τή διατριβή τή έκ τού Α. τή διατομή 
τή εκ τον Β. τή διατομή τή τοΰ Β et Bas. τή διατομή τού Vulc τή δια
μονή τή έκ τού V. 3. ιππέας, ίππέοον ιππέας Α. 4. ολίγον μέν τι. libri 
ολίγον μέν τοι. 5. έν ante τή έπωνυμία deletum cum Α et Eustath. ad 
Dionys. Perieg. p. 312. BernK. || 5, 4. έμβαλών — καλούμενον desunt A. 
4. Ακεσίνην V et Gr. omnes. Ακεσίνης Vulc. 4. παρέχεται pro παρέρχε
ται V et Eustath.
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βών τώ αυτώ δή όνόματι ές τδν ‘Ινδόν εμβάλλει · ξυμβαλών δέ ξυγ- 
χωρεΐ δή τω Ίνδω. ενϋεν δη ό ‘Ινδός πριν ές τδ Αελτα σχισϋη- 
ναι ούκ "απιστώ οτι και ές εκατόν σταδίους έρχεται και υπέρ τους 
εκατόν τυχόν ίναπερ λιμνάζει μάλλον.

15. Ένταυϋα έπί τή ξυμβολή του Ακεσίνου καί τοΰ Ινδού προσΐ- 
μενεν εστε άη ίκετο αύτώ ξίν τή στρατιά Περδίκκας, καταστρεψά- 
μενος έν παρόδιο τδ Αβαστανων εϋνος αυτόνομον, έν τούτω δέ 
άλλαι τε προσγίγνονται Αλεξάνδρω τριακόντοροι και πλοία στρογ- 
γύλα άλλα, α δή έν Ξάϋροις έναυπηγήϋ η αύτω, οϊ δη άλλο εϋνος 
‘Ινδών αυτόνομον προσεγώρησαν. καί παρά ‘Οσσαδίων, καί τούτου 
γένους αυτονόμου ‘Ινδικού, πρέσβεις ηκον, ένδιδοντες καί ουτοι τους 

2 Οσσαδίους. Φιλίππω μέν δή της σατραπείας όρους έταζε τάς συμ- 
βυλάς τοΰ τε Ακεσίνου καί ‘Ινδού, καί απολείπει ξύν αύτω τούς τε 
Θράκας πάντας και έκ τών τάξεων όσοι ές φυλακήν της χώρας ικα
νοί έφαίνοντο. πόλιν τε ένταυϋα κτίσαι έκέλευσεν έπ‘ αύτη ξυμ- 
βολη τοϊν ποταμοϊν, έλπίσας μεγάλην τε εσεσϋαι καί επιφανή ές 

3 άνϋρώπους, καί νεώσοικους ποιηϋήναι. έν τουτω δέ καί ‘Οξυάοτης 
ό Βάκτριος, ό ‘Ρωξάνης τής γυναικός Αλεξάνδρου πατήρ, ήχε παρ' 

‘Αλέξανδρον καί προστίϋησιν αύτω ΙΙαραπαμισαδών σατραπευειν, 
άπαλλάξας Τιρυάσπην τόν πρόσϋεν σατράπην, ότι ούκ έν κόσμω 
έξηγεϊσϋαι αύτώ ό Τιρυάσπης έξήγγελτο.

4 ‘Ένϋα δή διαβιβάσας Κράτερον τε και τής στρατιάς τήν πολλήν 
^καί τούς έλέηαντας έν αριστερά τού Ινδού ποταμού, ότι εύπορώτερά 
τε ταυτη τά παρά τόν ποταμόν στρατιά βαρεία έφαίνετο καί τά 
εϋνη τα προσοικούντα ού πάντη ηίλια ήν, αύτός κατέπλει ές τών 
Έόγδων τό βασίλειον. καί ένταυϋα πόλιν τε έτείχιζεν άλλην καί 
νεώσοικους έποίει άλλους καί τα πλοία αύτω τα πεπονηκοτα έπε- 
σκευάσϋη. τής δέ άπδ τών ξυμβολών τού τε ‘Ινδού καί Ακεσίνου 
χώρας εστε έπί ϋάλασσαν σατράπην άπέδειξεν ‘Οξυάρτην καί Πεί- 
ϋωνα ξύν τή παραλία πάση τής ‘Ινδών γης. ’

5 Καί Κράτερον μέν εκπέμπει αυϋις ξυν τή στρατιά [Λά τής 
Αραχωτων καί Αράγγων γής\' αύτός δέ κατέπλει ές την δίουσικα- 
νού έπικράτειαν, ήντινα εύδαιμονεστάτην τής ‘Ινδών γης είναι έξηγ- 
γέλλετο, ότι οϋπω ούτε άπηντήκει αύτώ Μουσικανδς ένδιδούς αϊτόν 
τε καί τήν χωράν ούτε πρέσβεις έπί φιλία εκπέμπει, ούδέ τι ούτε 
αύτδς έπεπόμηει ά δ ή μεγάλω βασιλεϊ εικός, ούτε τι ήτήκει έξ Αλε- 

6 ξάνδρου. καί γίγνεται αύτώ ό πλους κατά τον ποταμόν ές τοσόνδε 
έσπουδασμένος ώστε έφϋη έπί τοϊς όρίοις γενέσϋαι τής ΛΙουσικα- 
νού χώρας πριν πυϋέσϋαι Μουοικανόν ότι ώρμηται ώς έπ‘ αυτόν 
Αλέξανδρος, ουτω δή έκπλαγείς κατά τάχος άπήντα Αλεξάνδρω, 
δώρά τε τά πλείστου άξια πaρ‘ ‘Ινδοϊς κομίζων καί τούς έλέφαντας 

10. ϊναπερ λίμναζα pro ϊνα περιλιμνάζει ΑΒ.
C. 15. §. 1, 1. τή ξυμβολή pro ταϊς ζυμβολαϊς Α. 5. Ξάϋροις. ’Οξά- 

ϋροις V. 5. οϊ δή pro καί Gronovius cum Facio. || 2, 4, αυτή, αυτή τή 
Ellendtius. || 3, 4 Ί'ιρυάσπην. Τιρίουην Α ceterique Gr. itemque mox 
5. Τιρυέστης Bas. „al. Τιρίστην — Τιρίστης” Vulc. || 4, 8. άπέδειξεν pro 
έπέδειξεν Gr. omnes. H 5, 1. διά — γης sepsit Schmiederus, 4. ούτε pos 
ούπω additum ex A. || 6, 5. παρ ‘Ινδοϊς. τοϊς ‘Ινδοϊς Α. 
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ξυμπαντας άγων καί τό ε&νος τε και αυτόν ένδιδούς καί όμολογών 
άδικεϊν, δττερ μέγιστον παρ’ Αλεξάνδρω ην ές τό τυχεΐν ών τις δέ- 
οιτο. καί ούν καί Μουσικανω έπί τοΐσδε άδεια έδοόη ίξ Άλεξάν- 7 
δρου, καί την πόλιν έϋαύμασεν Αλέξανδρος καί την χώραν, καί 
άρχειν αύτης Μουσικανω εδωκε. Κράτερος δέ έν τή πόλει έτάχ&η 
την άκραν έκτειχίσαι· καί παρόντος έτι έτειχίσίίη Αλεξάνδρου καί μ υ
λακή κατεστάΟ η, ότι έπιτήδειον αύτω έμάνη τό χωρίον ές τό κατέχε- 
σϋαι τά κύκλω έ&νη μυλαττόμενα.

’Έν&εν δέ άναλαβών τούς τε τοξότας καί τούς Αγριάνας καί 16. 
την 'ίππον την άμα οί πλέουσαν έξελαύνει έπί τόν νομάρχην της 
ταύτη γης, όνομα δέ ήν Όξυκανός, ότι μήτε αύτος άφϊκτο μήτε 
πρέσβεις παρ’ αύτού ήκον ένδιδόντες αύτόν τε καί την χώραν, δύο 2 
μέν δή πόλεις τάς μεγίστας τών υπό τώ Όξυκανω έξ έμόδου κατά 
κράτος έλαβεν έν δέ τή έτέρα τούτων καί αύτός Όξυκανός έαλω. 
ό δέ τήν μέν λείαν τή στρατιά δίδωσι, τούς έλέμαντας δέ άμα οί 
ήγε. καί άλλαι δέ πόλεις αύτώ αί έν τή αύτή χώρα έτεδίδοντο 
έπιόντι ούδέ τις έτράπετο ές αλκήν ούτω καί Ινδοί πάντες έδε- 
δούλωντο ήδη τή γνώμη πρός Αλεξάνδρου τε καί τής Αλεξάνδρου

, , , \
‘0 έπί Σαμβον αύ ήγε, των ορείων ’Ινδών σατράπην υπ αύ- 3 

τού κατασταθέντα, ός πεμευγέναι αύτώ έξηγγέλλετο ότι Μουσικανόν 
άμειμένον προςΑλεξάνδρου έπυΟιτο καί τής χώρας τής εαυτού άρχοντα· 
τά γάρ πρός Μουσικανόν αύτώ πολέμια ήν. ώς δέ έπέλαζεν ήδη 4 
τή πόλει Αλέξανδρος ήντινα μητρόπολιν είχεν ή τού Σάμβου χώρα, 
όνομα ήν τή πόλει Σινδίμανα, αί τε πΰλαι αύτώ ανοίγονται προσά- 
γοντι καί οί οικείοι οί τού Σάμβου τά τε χρήματα άπηρίΟμησαν 
καί τους έλέμαντας μετά σμών άγοντες άπήντων ού γάρ δή Αλε
ξάνδρα) γε πολεμίως έχοντα Σαμβον φυγεϊν, άλλά Μουσικανού τήν 
άμεσιν δείσαντα. ό δέ καί άλλην πόλιν έν τούτο) άποστάσαν είλε, s 
καί τών Βραχμάτων, οϊ δή σομισταί τοϊς Ίνδοϊς είσίν, όσοι αίτιοι 
τής άποστάσεως έγένοντο άπέκτεινεν υπέρ ών έγώ τής σομίας, εί 
δ ή τίς έστιν, έν τή Ινδική ξυγγραμή δηλώσω.

Καί έν τούτω Μουσικανος αύτώ άμεστάναι έξηγγέλλετο. καί 17 
έπί τούτον μέν έκπέμπει ΓΙείΟωνα τόν Αγηνορος σατράπην ξύν 
στρατια άποχρώση. ούτος δέ τάς πόλεις τάς υπό Μουσικανω τε- 
ταγμένας έπελϋών τάς μέν έξανδραποδίσας αύτών κατέσκαήιεν, εις 
άς δέ φρουράς είσήγαγε καί άκρας έξετείχισε. ταύτα δέ διαπραξά- 
μενος έπί τό στρατόπεδον τε έπανήκε καί τόν στόλον, ένθα δή 2 
Μουσικανος τε ξυλλημ-&είς άγεται πρός Πεί&ωνος, καί τούτον κρε- 
μάσαι Αλέξανδρος κελεύει έν τή αύτού γή καί τών Βραχμάτων 
όσοι αίτιοι τής άποστάσεως τω Μουσικανω κατέστησαν άμίκετο

C. 16. §.3, 1. ορείων pro ορίων Ellendtius. || 4, 3. Σινδιμανα pro 
Σινδόμανα VA aliique Gr. Σινδίμονα Β. 4. οί του pro του Gr cc. 4. αηη- 
ρί&μησαν AV. άηηρι&μή&η ceteri.

C. 17. §. 1, _1. έξηγγέλλετο. libri εξήγγελτο. 2. Πεί&ωνα Bas Πυ· 
&ωνα Vulc. 3. ουτος pro αύτός Schweighaeuserus. 4. έπελίλών omittit so
lus Α, habet etiam C. ||2,2. πρός pro πρό N et Gr. omnes. 2. Hti&avog 
Bas. Ιΐΰ&ωνος Vulc. 3. airor. libri αύτοΰ.

L 2
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δέ αυτω καί ό τών Παττάλων τής χώρας αρχών, δ δή τδ Αέλτα 
έφην είναι τδ πρδς τοΰ ποταμοΰ τοΰ "Ινδοΰ ποιούμενων, μεΐζον έτι 
τοΰ Αέλτα τού Αιγυπτίου, καί ουτος τήν τε χώραν την αΰτοΰ ένε- 

3 δίδου πάσαν καί αυτόν τε καί τά αΰτοΰ επέτρεψε, τούτον μεν δή 
επί τή αΰτοΰ άρχί] εκπέμπει αΰ&ις, παραγγείλας παρασκευάζειν δσα 
ές υποδοχήν τή στρατιά· αύτδς δέ Χράτερον μέν τήν τε Αττάλου 
τάξιν άγοντα καί τήν Μελεάγρου καί Αντιγένους καί το>ν τοξοτών 
έστιν οϋς καί τών εταίρων τε καί άλλων Μακεδόνων όσους ές Μα
κεδονίαν απομάχους όντας ήδη έστελλε τήν έπ "Αραχώτων καί Ζα- 
ράγγων έπεμπεν ές Καρμανίαν, καί τους έλέφαντας τοΰτω άγειν 

4 έδωκε· τή δέ άλλη στρατιά, όση γε μή ξυν αυτω κατέπλει ώς έπί 
Φύλασσαν, Ηφαιστίων έπετάχΟη· ΓΙείΦωνα δε τούς τε ιππακοντιστάς 
άγοντα καί τοΰς Αγριάνας ές τήν έπ' έκεΐνα δχΦην τού Ινδοΰ διαβι- 
βάσας, ούχ ήπερ Ηφαιστίων την στρατιάν άγειν έμελλε, τάς τε έκ- 
τετειχισμένας ήδη πόλεις ξυνοικίσαι έκέλευσε καί εί δή τινα τεωτε- 
ρίζοιτο πρδς τών ταύτη "Ινδών καί ταΰτα ές κόσμον καταστήσαντα 
ξυμβάλλειν οι ές τά Πάτταλα.

5 "Ηδη δέ τρίτην ήμέραν αυτω τοι πλού έχοντι εξαγγέλλεται ότι 
δ τών Παττάλων ύπαρχος ξυλλαβών τών Πατταλέων τοΰς πολλούς 
άποδεδρακώς οίχοιτο, άπολιπών τήν χώραν έρημον καί έπί τοΰτω 
πλείονι ή πρόσΟεν σπουδή κατέπλει Αλέξανδρος, ώς δέ άφίκετο ές 
τά Πάτταλα, τήν τε πόλιν καί την χώραν έρημον καταλαμβάνει τών 

6 ένοικουντων τε καί έπ εργαζομένων. ό δέ κατά δίωξιν τών φευγόν- 
των έκπέμψας τής στρατιάς τοΰς κουφοτάτους, έπεί τινες αύτών 
ξυνελήφΦησαν, αποπέμπει τούτους παρά τοΰς άλλους, έντειλάμενος 
έπανιέναι Φαρρούντας · είναι γαρ αύτοΐς τήν τε πόλιν οικεΐν ως πρό- 
σΦεν καί την χώραν έργάζεσΦαι. καί έπανήλΦον οί πολλοί αύτών.

18 . Αύτδς δέ Ήφαιστίωνι προστάξας τειχίζειν έν τοΐς Παττάλοις 
άκραν αποπέμπει ές τήν άνυδρον τής πλησίον γης ηρέατα τε όρΰ- 
ξοντας καί οϊκησιμον τήν χώραν κατασκευάσοντας. καί τούτοις έπέ- 
Φεντο τών προσχώρων τινές βαρβάρων, καί έστι μέν ούς διέφϋειραν 
αύτών άμνω προσπεσόντες, πολλούς δέ καί σφών άποβαλ 'ντες έ'φυ- 
γον εις τήν έρημον, ώστε έπίτελεσΦήναι τοΐς έκπεμφΦεΐσι τά έργα, 
προσγειωμένης αύτοΐς καί άλλης στρατιάς, ήν Αλέξανδρος πυΦόμε- 
νος τών βαρβάρων τήν έπίΦεσιν έστάλκει μεΦέξοντας τοΰ έογου.

2 Περί δέ τοΐς Παττάλοις σχίζεται του "Ινδοΰ τδ ύδωρ ές δύο 
ποταμούς μεγάλους· καί ουτοι άμφότεροι σώζουσι τοΰ "Ινδού τδ 
όνομα έστε έπί τήν ϋάλασσαν. ένταύϋα ναυσταΦμόν τε καί νεώσοι
κους έποίει Αλέξανδρος. ως δε προύκεχωρήκει αύτώ τά έργα, c δέ 
καταπλεΐν έπενόει έστε έπί τήν έκβολήν τοΰ έν δεξιά ρέοντος ποτα-

3 μοΰ ές τήν Φύλασσαν. Λεοννάτον μέν δή, δούς αύτώ τών τε ίπ-

5 ό δη Gr. omnes, οπού δη Vulc. 7. τήν ante αυτού auctore Ellendtio 
addidi. [| 3, 2. αυτού, libri αυτου. 6. έστελλε τήν έπ ‘Αρ. Gr. omnes. 
εστελε και τήν έπαρ. Bas. ‘έστειλε κατα τήν Αρ. Vulc κατα' in ν. c. abesse 
tradens^ || 4. 1. τή δέ άλλη στρατιά pro τήν δέ άλλην στρατιάν Ellend
tius. || 5, 1. δ post ότι addidit Ellendtius.

C. 18. §. 2, 1. δύο addidit Vulc.
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πέων ές χιλίους καί τών οπλιτών τε και ψιλών ές όκτακισχιλίους, 
κατα τήν νήσον τά ΤΙάτταλα εκπέμπει άντιπαράγειν τω στόλω· αυ
τός δέ τας μάλιστα τών νεών ταχυναυτοΰσας άναλαβών οσαι τε ήμί- 
όλιαι και τάς τριακοντόρους πάσας και τών κερκούρων έστιν ούς 
έπλει κατά τδν ποταμόν τδν έν δεξιά. ούκ έ'χοντι δέ αυτώ ήγε- 4 
μόνα του πλοΰ, ότι πεφεόγεσαν οί ταύτη 'Ινδοί, άπορώτερα τά τοΰ 
κατάπλου ήν χειμών τε έπιγίγνεται ές τήν ύστεραίαν άπδ τής ανα
γωγής καί ό άνεμος τω ρόω πνέων ύπεναντίος κοΐλόν τε έποίει τδν 
ποταμον καί τά σκάφη διέσειεν, ώστε έπόνησαν αύτώ αί πλεΐσται 
τών νεών τών δέ τριακοντόρων έστιν αϊ καί πάντη διελύ&ησαν. 
εφ&ασαν δέ έποκείλαντες αύτάς πριν πανταπασι διαπεσεϊν έν τώ 
ύδατι. ετεραι ούν ξυνεπήγνυντο. καί τών ψιλών τους κουφοτα- 5 
τους έκπέμψας ές τήν προσωτέρω τής όχ&ης χώραν Συλλαμβάνει 
τινάς τών Ινδών, καί ούτοι τδ άπδ τοΰδε έξηγοΰντο αύτώ τον πό
ρον. ώς δέ ήκον Ίναπερ άναχεΐται ές εύρος δ ποταμός, ώς καί δια- 
κοσίους ταΰτη σταδίους έπέχειν ηπερ ευρύτατος αύτδς αυτοΰ ήν, 
τό τε πνεύμα κατήει μέγα άπδ τής έ'ξω &αλάσσης καί αί κώπαι έν 
κλύδωνι χαλεπώς άνεφέροντο, ξυμφεύγουσιν αύ ές διώρυχα ές ήντινα 
οί ηγεμόνες αύτω κα&ηγήσαντο.

Ένταΰ&α δρμισάντων τδ πά&ημα έπιγίγνεται τής μεγάλης &α- 19. 
λάσσης ή άμπωτις, ώστε έπί ξηοοΰ άπελείφ&ησαν αύτοΐς αί νήες. 
καί τούτο ούπω πρότερον έγνωκόσι τοϊς άμφ' Αλέξανδρον έκπλη- 
ξιν μέν καί αυτό ού σμικραν παρέσχε· πολύ δέ δή έτι μείζονα 
οπότε διελ&οΰσης τής ώρας προσήει τε τδ ύδωρ καί τά> σκάφη έμε- 
τεωρίζοντο. δσας μέν δή τών νεών έν τω πηλώ εδραίας κατέλαβεν, 2 
αύται δέ άβλαβώς τε έμετεωρίσ&ησαν καί ούδέν χαλεπόν πα&ούσαι 
έπλεον αύ&ις· οσαι δέ έν ξηρότερα τε τή γή καί ού βεβαίως γε τήν 
στάσιν έχουσαι ύπελείφ&ησαν, αύται δέ ά&ρόου έπελ&όντος τοΰ κύ
ματος αί μέν αύτών ξυμπεσοΰσαι ές άλλήλας, αί δέ πρδς τή γή 
άραχ&εϊσαι ξυνετρίβησαν. ταύτά τε ούν έπεσκευασεν Αλέξανδρος έκ 3 
τών παρόντων καί έν κερκούροιν δυοΐν προπέμπει κατά τδν ποτα
μδν τούς κατασκεψομένους τήν νήσον ές ήντινα οί έπιχώριοι έφα- 
σκον όρμιστέα είναι αύτώ κατά τδν πλοΰν τον έπί &άλασσαν· Κιλ- 
λουτά δέ τή νήσω τδ όνομα έλεγον. ώς δέ έξηγγέλ&η οτι ορμοι 
τε έν τή νήσω εισί καί αύτη μεγάλη καί ύδωρ έχουσα, δ μέν άλλος 
αύτώ στόλος ές τήν νήσον κατέσχεν αύτδς δέ ταΐς άριστα πλεού- 
σαις τών νεών έπ' έκεΐνα προυχώρει, ώς άπιδεΐν τοΰ ποταμού τήν 
εκβολήν τήν ές τήν &άλασσαν, ει παρέχοι τδν έκπλουν εύπορον. 
προελ&όντες δέ άπδ τής νήσου σταδίους όσον διακοσίους άφορώσιν 4 
άλλην νήσον, ταύτην ήδη έν τή &αλάσσψ τότε μέν δή έπανήλ&ον 

4,_2. τα τοΰ pro τοΰ Α aliique. 5. έπόνησαν. έπεποννήκεισαν Α. || 5, 3. 
ούτοι τδ άπό Gr. omnes, ούτοι άπό Vulc.

C. 19. §. 1, 1. επιγίγνεται. γίγνεται Α. 3. ούπω Gr. omnes, οντοι Bas. 
ον τό Vulc. 5. οπότε pro άπό τε Gr. omnes. 5. εμετεωρίζοντο pro με- 
τεωρίζοντο Ellendtius. |ΐ 2, 1. όσας pro οσαι et εδραίας pro εδραίως Α ce- 
terique Gr. δσαις— εδραίας Bas. όσαι—εδραίως Vulc. 1. κατέλαβεν pro 
κατέλαβαν AV. 5. ξυμπευοΐοαι pro εμπεσοΰσαι Α. [| 3, 4. τδν έπ ρΐ’θ 
τδν ές τήν Α.
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ές την έν τώ ποταμώ νήσον, καί πρός τοϊς άκροις αυτής καθορ- 
μισθείς θύει τοϊς θεοϊς "Αλέξανδρος όσοις έ'φασκεν οτι παρά του Αμ
μων ος έπηγγελμένον ήν θύσαι αύτω. ές δέ τήν ύστεραίαν κατέπλει 
ώς έπί τήν άλλην τήν έν τω πόντω νήσον- καί προσοχών καί ταύ
τη έθυε καί ένταύθα άλλας αύ Ουσίας άλλοις τε θεοϊς καί άλλω 

5τρόπω· καί ταύτας δέ κατ έπιθεσπισμύν θύει τού 'Αμμωνος. αύτός 
δέ υπέρ βαλών τού "Ινδού ποταμού τάς έκβολάς ές τό πέλαγος άνέ- 
πλει, ώς μέν έλεγεν, άπιδεϊν εϊ που τις χώρα πλησίον άνίσχει έν τω 
πόντω- έμοί δέ δοκεϊ, ούχ ήκιστα ώς πεπλευκέναι τήν μεγάλην τήν 
έξω "Ινδών θάλασσαν, ένταύθα ταύρους τε σφάξας τω Ποσειδώνι 
άφήκεν ές τήν θάλασσαν καί σπείσας έπί τή θυσία τήν τε φιάλην, 
χρυσήν ούσαν, καί κρατήρας χρυσούς ένέβαλλεν ές τόν πόντον χαρι- 
στήρια, ευχόμενος σώόν οί παραπέμιμαι τδν στρατόν τόν ναυτικόν, 
όντινα ξύν Νεάρ-χω έπενόει στέλλειν ώς έπί τόν κόλπον τόν Περσι
κόν καί τάς έκβολάς τού τε Εύκρατου καί τού Τίγρητος.

20. "Επανελθ ών δέ όπίσω ές τά Πάτταλα τήν τε άκραν τετειχισμέ-
νην καταλαμβάνει καί Πείθωνα ξυν τή στρατια άφιγμένον καί τού
τω ξύμπαντα καταπεπραγμένα έφ" οίσπερ έστάλη. Αΐηαιστίων μέν 
δή έτάχθη παρασκευάζειν τά πρός τόν έκτειχισμόν τού ναυστάθμου 
καί τών νεώσοικων την κατασκευήν" καί γάρ καί ένταύθα έπενόει 
στόλον ύπολείπεσθαι νεών ούκ ολίγων πρός τή πόλει τοϊς Παττά- 
λοις, ϊναπερ έσχίζετο ό ποταμός ό ‘Ινδός.

2 Αύτός δέ κατά τό έτερον στόμα τού "Ινδού ποταμού κατέπλει 
αύθις ές τήν μεγάλην θάλασσαν, ώς καταμαθεΐν οπη εύπορωτέρα ή 
εκβολή τού Ινδού ές πόντον γίνεται’ απέχει δέ άλλήλων τά στόματα 
τού ποταμού τού ‘Ινδού ές σταδίους μάλιστα οκτακόσιους καί χι-

3 λίους. έν δέ τω κατάπλω άφίκετο τής εκβολής τού ποταμού ές 
λίμνην μεγάλην, ήντινα άναγεόμενος ό ποταμός, τυχόν δέ καί έκ τών 
πέριξ ύδάτων έμβαλόντων ές αύτήν, μεγάλην τε ποιεϊ καί κόλπω 
θαλάσσης μάλιστα έοικυϊαν’ καί γάρ καί ιχθύες ήδη έν αύτή τών 
άπό θαλάσσης έφαίνοντο, μείζονες τών έν τήδε τή ήμετέρα θαλασσή, 
προσορμισθείς ούν κατά τήν λίμνην ϊναπερ οί καθηγεμόνες έξη- 
γουντο, τών μέν στρατιωτών τούς πολλούς καταλείπει συν Αεον- 

4 νατω αύτού καί τούς κερκουρους ξύμπαντας. αυτός δέ ταϊς τρια- 
κοντόροις τε καί ήμιολίαις ύπερβαλών τήν έκβολήν τού Ινδού καί 
προελθων καί ταύτη ές τήν θάλασσαν εύπορωτέραν τε κατέμαθε 
τήν έπί τάδε τού "Ινδού εκβολήν καί αύτός προσορμισθείς τω αι- 
γιαλω καί τών ιππέων τινάς άμα οί "εχων παρά θάλασσαν ήει στα
θμούς τρεις, τήν τε χώραν οποία τις έστιν ή έν τω παράπλω έπι- 
σκεπτόμενος καί φρέατα όρΰττεσθαι κελεΰων, όπως εχοιεν ύδρεύεσθαι 

5 οι πλέοιτες. αύτός μέν δή έπανελθών έπί τάς ναυς άνέπλει ές τα
Πάτταλα- μέρος δέ τι τής στρατιάς τά αύτά ταύτα έργασομένους

6. προσσχο'ν. libri προσχων. 8. θύει. θΰειν ΑΒ. || 5, 5. λέγοιτο post θά
λασσαν addunt BB et Vulc.

C. 20. §. 1, 2. Πιίθωνα Bas. Πύθωνα Vulc. 5. καί γάρ καί pro 
καί γάρ ΑΒ. || 2, 2. εύπορωτέρα pro ενιορώιερον AV. || 3, 4. καί γάρ 
καί pro καί γα’ρ Α. || 4,2. τιοταμοϋ post ‘Ινδού ejectum cum Gr. omnibus. 
4. εκβολήν. Καί vulgo distinguunt. |j 5,2. αύτά Α ceterique Gr. φρέατα Vulc. 
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κατα την παραλίαν έπεμψεν, έπανιέναι καί τούτοι·; προστάξας ές τά 
Πατταλα. αύθις δέ ώς επί την λίμνην καταπλευσας άλλον ναύστα
θμον καί άλλους νεώσοικους ενταύθα κατεσκεύασε, καί φυλακήν κα- 
ταλιπών τώ χωρίω σίτον τε οσον καί ές τέσσαρας μήνας έξαρκέσαι 
τή στρατιά έπηγάγετο καί ταλλα οσα έν τω παράπλω παρεσκεΰασεν.

Ην δέ έν μέν τώ τότε άπορος η ώρα ές τόν πλουν οί γάρ21, 
έτησιοι άνεμοι κατείχαν, οΐ δή τή ώρα εκείνη ού καθάπερ παρ’ ήμϊν 
άπ άρκτου, αλλά άπδ της μεγάλης θαλάσσης κατά νότον μάλιστα 
άνεμον ίστανται. άπδ δέ του χειμώνος τής άρχής τδ άπδ Πλειάδων ί 
δυσεως έστε έπί τροπάς άς έν χειμώνι ό ήλιος έπιστρέφει πλόιμα εί
ναι ταΰτη έξηγγέλλετο. τότε γάρ κατά γήν μάλλον, οία δή πολλω 
υδατι έξ ούρανου βεβρεγμένην, αύρας 'ίστασθαι μαλθακάς καί ές 
τδν παράπλουν ταΐς τε κώπαις καί τοΐς ίστίοις ξυμμέτρους.

Νέαρχος μέν δη έπιταχθείς τω ναυτικώ προσέμενε τήν ώραν 3 
του παράπλου· αύτδς δέ άρας έκ Παττάλων έστε μέν έπί τδν πο
ταμόν τον Άράβιον ξυν τή στρατιά πάση προύχώρει. έκεϊθεν δέ, 
άναλαβων τών υπασπιστών τε καί τών τοξοτών τους ήμίσεας καί τών 
πεζεταίρων καλουμένων τάς τάξεις καί τής 'ίππου τής εταιρικής τό 
τε άγημα καί 'ίλην άφ" έκάστης ίππαρχίας καί τους ίπποτοξότας ξυμ- 
παντας, ώς έπί τήν θάλασσαν έν αριστερά έτράπετο, ύδατά τε όρύσ- 
σειν, ώς κατά τδν παράπλουν άφθονα είναι τή στρατιά τή παρα- 
πλεούση καί άμα ώς τοΐς " Ώρείταις τοΐς ταΰτη "Ινδοΐς, αύτονομοις 
έκ πολλου ούσιν, άφνω έπιπεσεΐν, ότι μηδέν φίλιον αύτοΐς ές αυτόν 
τε καί την στρατιάν έπέπρακτο. τής δέ υπολειφθείσης δυναμέως 
Ηφαιστίων αυτω άφηγεΐτο. "Αραβΐται μέν δή, έθνος καί τούτο 4 
αυτόνομον των περί τδν "Αράβιον ποταμόν νεμομένων, ούτε αξιόμα
χοι δόξαντες*είναι Αλεξάνδρω ούτε υποδύναι έθελήσαντες, ώς προσά- 
γοντα έπΰθοντο Αλέξανδρον, φεΰγουσιν ές τήν έρημον. "Αλέξανδρος 
δέ διαβάς τδν Άράβιον ποταμόν, στενόν τε καί ολίγου ύδατος, καί 
διελθών έν νυκτί τής έρημου τήν πολλήν υπό τήν έω πρδς τή οι
κουμένη ήν · καί τους μέν πεζούς έν τάξει έκέλευσεν επεσθ αι, τους 
δέ Ιππέας άναλαβων αυτός καί ές "ίλας κατανείμας, όπως έπί πλεΐ- 
στον του πεδίου έπέχοιεν, έπήει τήν χώραν τών "Ώρειτών. οσοι μεν $ 
δή ές αλκήν έτράποντο αυτών κατεκόπησαν πρδς τών ιππέων’ πολ
λοί δέ καί ζώντες έάλωσαν. δ δέ τότε μέν κατεστρατοπέδευσε προς 
ού πολλω υδατι· ώς δέ καί οί περί 'Ηφαιστίωνα αύτω όμου ήδη 
ήσαν, προύχώρει ές τδ πρόσω, άφικόμενος δέ ές κώμην ήπερ ήν με
γίστη του έθνους τού "Ωρειτών, 'Ραμβακία έκαλεϊτό ή κώμη, τόν τε 
χώρον έπήνεσε καί έδόκει άν αύτω πόλις ξυνοικισθείσα μεγάλη και 
ευδαίμων γενέσθαι. 'Ηφαιστίωνα μέν δή έπί το ΰτοις ύπελείπετο.

-Αύτδς δέ άναλαβων αύθις τών υπασπιστών καί τών Άγριανων 22. 
τούς ήμίσεας καί τδ άγημα τών ιππέων καί τούς ίπποτοξότας προ- 
ήει ώς έπί τά όρια τών τε Παδρωσών καί "Ωρειτων, ίναπερ στετη

C. '21. §. 2, 1. τής άρχνς Vulc. et Schneiderus. τήν αρχήν AV cete
rique Gr II 3, 3. Αράβιον; Αρβιν et postea Αρβϊται Salmasius ad Solin. 
p. 829. 5. πεζεταίρων. άσθέτέρων Bas. Ασσετέρων Vulc. 7. όρύσσειν pro 
όρνσσας Gr. omnes. 9. Λρείταις τοϊς. Λρΐταις καί τοϊς Salmasius ρ. 828 s. 
12. αντω additum ex Α. Ι| 4, 6. τήν tw.libri τή εω. || 5, 4. ήδη pro δη Α.
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τε ή πάροδος αύτω είναι έξηγγέλλετο καί "Ωρεΐται τοΐς Γαδρωσοΐς 
ξυντεταγμένοι προ των στενών στρατοπεδεάειν, ώς είρξοντες της πα-

2 ρόδου "Αλέξανδρον. καί ήσαν μεν ταΰτη τεταγμένοι· ώς δέ προσ
άγων ηδη έξηγγέλλετο, οί μεν πολλοί εφυγον εκ τών στενών λιπαν
τές την φυλακήν οί δέ ηγεμόνες τών "Ωρειτών άφίκοντο παρ" αύ
τδν σφάς τε αύτούς καί τύ έθνος ένδιδόντες. τοΰτοις μέν δη προσ- 
τάττει, ξυγκαλέσαντας τδ πλήθος τών "Ωρειτών πέμπειν έπί τά σφέ- 
τερα ήθη, ώς δεινόν ούδέν πεισομένους· σατράπην δέ καί τοΰτοις 

3 επιτάσσει "Απολλοφάνην. καί ξύν τούτω απολείπει Λεοννάτον τδν 
σωματοφύλακα έν Ώροις, εχοντα τούς τε "Αγριάνας ξΰμπαντας καί 
τών τοξοτών έστιν ούς καί τών ιππέων άλλους πεζούς τε καί ιπ
πέας Ελληνας μισθοφόρους, καί τό τε ναυτικόν ύπομένειν εστ άν 
περιπλευση τήν χώραν καί την πόλιν ξυνοικίζειν καί τά κατά τούς 
"Ωρείτας κοσμεΐν, όπως μάλλον τι προσέχοιεν τω σατράπη τδν νουν, 
αυτός δέ ξύν τή στρατιά τή πολλή, καί γάρ καί Ηφαιστίων άφί
κετο άγων αύτω τούς ύπολειφθέντας, προυχώρει ώς έπί Γαδρωσούς 
έρημον την πολλήν.

4 Καί έν τή έρημω ταΰτη λέγει Αριστόβουλος σμύρνης πολλά δέν
δρα πεφυκέναι μείζονα ή κατά την άλλην σμύρναν · καί τούς Φοί- 
ΊΜχς τούς κατ έμπορίαν τή στρατιά ξυνεπομένους ξυλλέγοντας τδ 
δάκρυον τής σμύρνης (πολύ γάρ είναι, οια δή έκ μεγάλων τε τών 
πρέμνων καί ούπω πρόσθεν ξυλλελεγμένον) έμπλήσαντας τά ΰποζύ- 

5 για άγειν. εχειν δέ τήν έρηαον ταύτην καί νάρδου ρίζαν πολλήν τε 
καί εύοσμον' καί ταύτην ξυλλέγειν τούς Φοίνικας· πολύ δέ είναι 
αύτης τδ καταπατούμενον πρδς τής στρατιάς, καί άπδ του πατου- 
μένου όδμήν ήδεΐαν κατέχειν έπί πολύ τής χώρας· τοσόνδε είναι τδ 

ύ πλήθος, είναι δέ καί άλλα δένδρα έν τή έρήυω, τδ μέν τι δάφνη 
έοικδς τό φύλλον, καί τούτο έν τοΐς προσκλυζομένοις τή θαλάσση 
χωρίοις πεφυκέναι ’ καί άπολείπεσθαι μέν τά δένδρα προς τής άμπω- 
τεως έπί ξηρού, έπελθόντος δέ τοΰ ύδατος έν τή θαλάσση πεφυκότα 
φαίνεσθαι· τών δέ αεί τάς ρίζας τή θαλάσση έπικλΰζεσθαι, όσα 
έν κοίλοις χωρίοις έπεφΰκει, ενθενηερ ούχ ύπενόστει τό ύδωρ, καί 

7 όμως ού διαφθείρεσθαι τδ δένδρον πρδς τής θαλάσσης, είναι δέ 
τά δένδρα ταΰτη πήχεων καί τριάκοντα έστιν ά αύτών, τυχεΐν τε 
άνθούντα εκείνη τή ώρα, καί τδ άνθος είναι τώ λευκώ μάλιστα 
ΐω προσφερές, τήν όδμην δέ πολύ τι ύπερφέρον. καί άλλον είναι 
καυλδν έκ γης πεφυκότα άκάνθης, καί τούτω έπεΐναι ίσχυράν τήν 
άκανθφν, ώστε ήδη τινών καί παριππευόντων έμπλακεΐσαν τή έσθήτι 
κατασπάσαι άπδ τοΰ ίππου μάλλον τι τδν Ιππέα ή αυτήν άποσχι- 

θ σθήναι άπό τού καυλοΰ. καί τών λαγωών λέγεται ότι παραθεόντων 
εχονται έν ταΐς θριξίν αί άκανθαι, καί ουτω τοι ήλίσκοντο οι λα

ό. προ τών pro προς τών Gr. plerique. 5. στενών, στενωπών Α. || 3, 2. 
εχοντα. libri σχόντας. 4. καί ante τό τε additum ex Α. |] 4, 5. ξυλλελεγμέ- 
νον pro ξυλλεγμένον Β. ξυλλεγόμενον BV. || 6, 4. πεφυκότα — θαλάσση 
addidi ex C. j| 7, 2. καί ante τριάκοντα additum ex Α. 5. γης pro τής 
Schneiderus. 6. τή ίσθήτι pro τήν έσθήτα Gr. omnes. || 8,2. ουτω τοι Α. 
ούτι ούτως Β. ότι ούτως Β et Vulc. ούτοι ούτως Bas. 2. ήλίσκοντο. άλι- 
ακοινιο Α.
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γωοί, καθάπερ υπό ίξου αί όρνιθες ή τοϊς άγκίστροις οί ιχθύες· σι- 
δήρω δέ ότι διακοπηναι ού χαλεπή ήν καί οπόν οτι ανίει πολυν 
ό καυλός τής άκάνθης τεμνομένης, έτι πλείονα ή αί συκαΐ του ήρος 
καί δριμύτερον.

"Ενθεν δέ δια τής Γαδρωσών χώρας ήει οδόν χαλεπήν καί απο- 23. 
ρον τών επιτηδείων, τών τε άλλων καί ύδωρ πολλαχού τή στρατιά 
ούκ ήν άλλύι νυκτωρ ήναγκάζοντο γην πολλήν πορεύεσθαι καί προ- 
σωτέρω άπό θαλάσσης, έπεί αύτω γε έν σπουδή ήν έπελθεϊν τά 
παρά τήν θάλασσαν τής ‘/ώρας καί λιμένας τε ιδέϊν τους όντας καί 
όσα γε έν παρόδω δυνατά γένοιτο τώ ναυτικω παρασκευασαι, η 
φρέατα όρύξαντας ή αγοράς που ή όρμου έπιμεληθεντας. άλλά ήν 2 
γάρ έρημα παντάπασι τά πρός τή θαλασσή τής Γαδρωσων γης, ό 
δέ θόαντα τόν Μανδροδώρου καταπέμπει επί θάλασσαν ξυν ολί- 
γοις ίππεύσι, κατασκεφώμενον ει ποι) τις ορμος ών τυγχάνει ταυτ^ 
ή ύδωρ ου πόρρω άπό θαλάσσης ή τι άλλο των επιτηδείων, καί 3 
ουτος έπανελθών άπήγγειλεν αλιέας τινάς καταλαβεϊν έπί του αιγια- 
λου έν καλύβαις πνιγηραϊς’ πεποιήσ&αι δέ τάς καλύβας ξυνθέντας 
τάς κόγχας· στέγην δέ είναι αύταϊς τάς άκάνθας τών ιχθύων καί 
τούτους τούς άλιέας ύδατι όλίγω διαχρήσθαι, χαλεπώς διαμωμένους 
τόν κάχληκα, καί ούδέ τουτω πάντη γλυκεϊ τώ ύδατι.

"Ως δέ άφίκετο Αλέξανδρος ές χώρον τινα τής Γαδρωσίας ένα 4 
άφθονοιτερος ήν σίτος, διανέμει ές τά υποζύγια τον καταληφθέντα' 
καί τούτον σημηνάμενος τή εαυτού σφραγϊδι, κατακομίζεσθαι κελεύει 
ώς έπί θάλασσαν, έν ω δέ ήει ώς έπί τόν σταθμόν ένθενπερ έγγυ- 
τάτω ήν ή θάλασσα, έν τούτω ολίγα φροντίσαντες οί στρατιώται 
τής σφραγΐδος αύτοί τε οί φύλακες τώ σίτω έγρησαντο καί όσοι 
μάλιστα λιμώ έπιέζοντο καί τούτοις μετέδωκαν. ές τοσόνδε πρός 5 
τού κακού ένικώντο, ώς τόν πρόδηλον καί παρόντα ήδη όλεθρον τού 
άφανούς τε καί πρόσω έτι όντας έκ τού βασιλέως κινδύνου ξύν λο- 
γισμω έδοξέ σφίσιν έμπροσθεν ποιήσασθαι. καί Αλέξανδρος κατα- 
μαθών τήν ανάγκην συνέγνω τοϊς πράξασιν. αύτός δέ όσα έκ τής 
χώρας έπιδραμών ξυναγαγεΐν ήδυνήθη εις έπισιτισμόν τή στρατιά τή πε- 
ριπλεούση ξύν τώ στόλω, ταύτα κομίσοντα πέμπει Κρηθέα τόν Καλλα- 
τιανόν. καί τοϊς έγχωρίοις προσετάχθη έκ τών άνω τόπων σΐτόν τε 6 
όσον δυνατοί ήσαν κατακομίσαι άλέσαντας καί τάς βαλάνους τάς των 
φοινίκων καί πρόβατα ές άγοράν τω στρατω. καί ές άλλον αύ τό
πον Τήλεφον κατέπεμφε τών εταίρων συν σίτω ού πολλω άληλεσμένω.

Αύτός δέ προύχώρει ώς έπί τά βασίλεια τών Γαδρωσων, ό όέ21. 
χώρος Πούρα ονομάζεται, ϊναπερ άφίκετο έξ "Ωρών όρμηθείς έν ήμέ- 
ραις ταϊς πάσαις εξήκοντα, καί λέγουσιν οί πολλοί τών ξυγγρα- 
ψάντων τά άμφ3 Αλέξανδρον ούδέ τά ξύμπαντα όσα έταλαιπώρησεν

4. ανίει pro άνήει Schneiderus et Ellendtius.
(Γ. 23 §. 1, 4. έπελθεϊν pro έλθεϊν Ellendtius. 6. οσα γε· libri όσα 

τε. 6. δυνατά deest Λ. || 2, 2. γήςΑΟ δέ vulgo distinguitur. |j 3, 2. επί 
τοϋ pro άπό τοΰ Schmiederus et Berglerus ad Alciphr. p. 11. || 4, 4, εγ
γύτατα) pro εγγύτατα Gr. omnes. 5. ολίγα pro ολίγον iidem. || 5, 6. ξυν- 
αγαγεϊν deest A.

C. 24. §. 1, 1. ως έπί. ώς ές tres Gr.
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αυτω κατα Ασίαν ή στρατιά ξυμβλη&ήναι αξία είναι τοΐς τήδε πο- 
2 νηϋεΐσι πόνοις. ού μην αγνοήσαντα 'Αλέξανδρον της οδού την χα- 

λεπότητα, ταύτη έλ&εϊν, τούτο μέν μόνος Νέαρχος λέγει ώδε, αλλά 
άκούσαντα γαρ ότι ούπω τις πρόσ&εν διελθών ταύτη ξύν στρατιά 
άπεσωΟη ότι μη Σεμίραμις εξ Ινδών έφυγε· καί ταΰτην δέ έλεγον 
οί επιχώριοι ξύν είκοσι μόνοις της στρατιάς άποσω&ήναι· Κΰρον δέ 

3 τόν Καμβύσου ξύν επτά μόνοις καί τούτον, έλ&εϊν γαρ δη καί
Κόρον ές τους χώρους τούτους ώς έσβαλούντα ές την 'Ινδών γην, 
φϋάσαι δέ υπό της έρημίας τε καί απορίας της οδού ταύτης άπο- 
λέσαντα την πολλην τής στρατιάς, καί ταύτα Αλεξάνδρω εξαγγελ
λόμενα έ'ριν έμβαλεΐν πρός Κόρον καί Σεμίραμιν. τούτων τε ούν 
ένεκα καί άμα ώς τω ναυτικώ έγγύ&εν έκπορίζεσ&αι τα αναγκαία, 

4 λέγει Νέαρχος ταύτην τραπήναι Αλέξανδρον, τό τε ούν καύμα δπι- 
φλέγον καί τού ύδατος τήν απορίαν πολλήν τής στρατιάς διαφ&εϊ- 
ραι καί μάλιστα δή τά υποζύγια· ταΰτα μέν δή πρός τού βά&ους 
τε τής ήιάμμου καί τής &έρμης, ότι κεκαυμένη ην, τά πολλά δέ καί 
δίψει άπόλλυσ&αι· καί γάρ καί γηλόφοις έπιτυγχάνειν ύψηλοΐς ψάμμου 
βα&είας, ού νεναγμένης, άλλ' οίας δέχεσ&αί κα&άπερ ές πηλόν ή έτι 

5 μάλλον ές χιόνα άπάτητον έπιβαίνοντας. καί άμα έν ταΐς προσβά- 
σεσί τε καί καταβαίνοντας τούς τε ίππους καί τους ήμιόνους έτι 
μάλλον κακοπα&εΐν τώ άνωμάλω τής οδού καί άμα ού βεβαίω. τών 
δέ σταθμών τά μήκη πιέσαι ούχ ήκιστα τήν στρατιάν · απορία γάρ 
ύδατος ού ξύμμετρος ούσα μάλλον τι ήγε προς ανάγκην τάς πο

ύ ρείας ποιεϊσ&αι. οπότε μέν δή τής νυκτός έπελ&όντες τήν οδόν ήν- 
τινα άνυσαι έχρήν έωϋεν προς ύδωρ έλ&οιεν, ού πάντη έταλαιπω- 
ρούντο· προχωρούσης δέ τής ημέρας ύπο μήκους τής οδού, εί όδοι- 
πορούντες έτι έγκαταληφθεϊεν, ένταύ&α άν έταλαιπώρουν πρός τού 
καύματός τε καί άμα δίψει άπαύστω συνεχόμενοι.

25. Τών δέ δή υποζυγίων πολύς ό φ&όρος καί εκούσιος τη στρα
τιά έγίγνετο’ ξυνιόντες γάρ, όποτε έπιλείποι σφάς τά σιτία καί τών 
'ίππων τούς πολλούς άποσφάζοντες καί τών ήμιόνων τά κρέα έσι- 
τούντο, καί έλεγον δίψει άπο&ανεϊν αύτούς ή ΰπυ καμάτου έκλιπόν- 
τας · καί ό τήν άτρέκειαν τού έργου έξελέγξων υπό τε του πονου 

α ούδείς ήν καί ότι ξύμπαντες τα αυτά ημάρτανον. καί Αλέξανδρον 
μέν ούκ έλελήϋει τά γιγνόμενα, ίασιν δέ τών παρόντων έώρα τήν 
τής άγνοιας προσποίησιν μάλλον τι ή την ώς γιγνωσκομένων έπιχω- 
ρησιν. ούκουν ούδέ τούς νόσο.) κάμνοντας τής στρατιάς ούδέ τούς 
διά κάματον ύπολειπομένους έν ταΐς όδοΐς άγειν έτι ήν εύμαρώς 
απορία τε των υποζυγίων καί ότι τάς άμαξας αύτοί κατέκοπτον, 
απόρους ούσας αύτοΐς ύπο βάθους τής ψάμμου άγεσθαι, καί οτι

2, 4. εξ Ινδών εφυγε sepsit Schmiederus. || 4, 4. δέ post πολλά additum 
ex Α. 5. δίψει pro δίψη Ellendtius. 6. ούνεταγμένης Α aliique Gr. alii 
ούνενησμένης. ού νενησμένης V omisso οΰ. άνενηγμέεης sine ού Bas. άνη- 
νεγμένης sine ού Vulc. 6. άλλ’ οϊας vel άλλοίας Gr. cc. cum Bas. αλλοΐα. 
Vulc. p, 5, 2. χαταβαίνοντας Gr. omnes, καταβάσισι Vulc. 3. ού βεβαίω. 
άβεβαίω Α. 5. πορείας, subjecerim μακράς. 5. συνεχόμενοι, εχόμενοι Α.

C. 25. §. 1, 1. πολύς pro πολλών Α. deest Β. 5. εξελέγξων pro έξελέγ- 
χων Gr. cc. itemque πόνου pro παντός cum C„aut integre aut alludentes.” 
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έν τοΐς πρώτοις στα&μοΐς Sia ταύτα εξηναγκάζοντο ού τάς βραχύ
τητας ιέναι τών οδών, αλλά τάς εύπορωτάτας τοΐς ζεύγεσι. καί 3 
ούτως οι μέν νόσω κατά τάς οδούς ύπελείποντο, οί δέ υπό καμά
του η καύματος η τώ δίψει ούκ άντέχοντες, καί ούτε οι άξοντες 
ήσαν ούτε οί μένοντες θεραπεύσοντες · σπουδή γάρ πολλή έγίγνετο 
ό στόλος, καί έν τώ ύπέρ τού παντός προθύμω τό καιΧ έκαστους 
ξύν άνάγκη ήμελεΐτο· οί δέ καί ύπνω κάτοχοι κατά τας οδούς γινό
μενοι, οια δη νυκτδς τό πολύ τάς πορείας ποιούμενοι, έπειτα έξα- 
ναστάντες, οϊς μέν δύναμις έτι'ήν κατά τά ίχνη τής στρατιάς έφο- 
μαρτήσαντες ολίγοι άπό πολλών έσώθησαν οί πολλοί δέ ώσπερ έν 
πελάγει έκπεσόντες έν τή ψάμμω άπώλοντο.

Συνηνέχθη δέ τή στρατια καί άλλο πάθημα, ο δη ούχ ήκιστα 4 
έπίεσεν αύτούς τε καί τούς ίππους καί τά υποζύγια, ύεται γαρ ή 
Γαδρωσίων γή ύπ ανέμων τών έτησίων, καθάπερ ούν καί ή "Ινδών 
γή, ού τα πεδία τών Γαδρωσίων, άλλά τά όρη, ίναπερ προσφέρον- 
ταί τε αί νεφέλαι έκ τού πνεύματος καί άναχέονται, ούχ ύπερβαλ- 
λουσαι τών ορών τάς κορυφάς. ώς δέ ηύλίσθη ή στρατιά πρός $ 
χειμάρρω ολίγου ύδατος, αύτού δή ένεκα τού ύδατος άμφί δευτέ- 
ραν φυλακήν τής νυκτδς έμπλησθείς ύπδ τών όμβρων ό χείμαρρος 
ο ταύτ?/ ρέων αφανών τή στράτια γεγενημένων τών όμβρων, τοσού- 
τος έπήλθε τώ ύδατι, ώς γύναια καί παιδαρια τά πολλά τών έπο- 
μένων τή στρατιά διαφθεΐραι καί τήν κατασκευήν τήν βασιλικήν ξύμ- 
πασαν άφανίσαι καί τών υποζυγίων όσα άπελείπετο, αύτούς δέ μό
λις καί χαλεπώς ξυν τοΐς όπλοις ούδέ τοΰτοις πάσιν άποσωθήναι. 
οί πολλοί δέ καί πίνοντες, οπότε έκ καύματός τε καί δίψους ύδατι δ 
άθρόω έπιτΰγοιεν, πρός αύτού τού άπαύστου ποτού άπώλοντο, καί 
τούτων ένεκα "Αλέξανδρος τάς στρατοπεδείας ού πρδς τοΐς ύδασιν 
αύτοΐς τό πολύ έποιεΐτο, άλλά άπέχων οσον είκοσι σταδίους μάλι
στα, ώς μή άθρόους έμπίπτοντας τώ ύδατι αυτούς τε καί τά κτήνη 
άπόλλυσθαι καί αμα τούς μάλιστα άκράτορας σφών έπεμβαίνοντας 
ές τάς πηγάς ή τά ρεύματα διαφθείρειν καί τή άλλη στρατιά τδ 
ύδωρ.

"'.Ενθεν δή έργον καλόν εϊπερ τι άλλο τών "Αλεξάνδρου ουκ εδοξέ 26. 
μοι άφανίσαι, ή έν τήδε τή χώρα πραχθέν ή έτι έμπροσθεν έν ΙΊα- 
ραπαμισάδαις, ώς μετεξέτεροι άνέγραψαν. ιέναι μέν τήν στρατιάν 
διά ψάμμου τε καί τού καύματος ήδη έπιφλέγοντος, ότι πρδς ύδωρ 
έχρην έξανυσαι· τδ δέ ήν πρόσω τής οδού· καί αύτόν τε "Αλέξαν
δρον δίφει κατεχόμενον μόλις μέν καί χαλεπώς, πεζόν δέ όμως ήγεΐ- 
σθαι· ώς δέ καί τούς άλλους στρατιώτας, οίάπερ φιλεΐ έν τω τοι- 
ιόδε, κουφοτέρως φέρειν τούς πόνους έν ίσότητι τής ταλαιπωρησεως. 
έν δέ τούτω τών ψιλών τινάς κατά ζήτησιν ύδατος άποτραπέντας 2

3, 4. μένοντες. libri μένοντας. 7. τάς πορείας, τής πορείας Α. 10. εν ante 
τή ψαμμω Gronovius ad 5. c 17. omisit codicum scriptura non memo
rata. || 4, 5. έκ τον. υπό τοΰ Α. || 5, 4. τοσοΰτος. Bas. τοσοντο. Vulc. το- 
αοντον. || 6, 1. οπότε εκ καύματος — επιτύχοιεν Gr. omnes, άπό τε εκ
καύματος — επιτνχοιε Bas. άπό τε Εκκαύματος — έπιτνχόντες Vulc.

C. 26. §. 1, 5. πρόσω pro πρόσθεν Schneiderus ad Xenoph. Anab. 4, 
3, 28. 7. ώς δέ. vulgo ώς δέ. Raphelius ώστε. 7. και τους pro τούς Α.
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άπό της στρατιάς ευρεϊν ύδωρ συλλελεγμένον έν τινι- χαράδρα ού 
βαθεία, όλίγην καί φαύλην πίδακα· καί τούτο [ού χαλεπώς] συλλέ- 
ξαντας σπουδή ιέναι παρ Αλέξανδρον, ώς μέγα δή τι άγαθόν φέ
ροντας· ώς δέ έπέλαζον ήδη, έμβαλόντας ές κράνος το ύδωρ προσ- 

3 ενεγκεϊν τώ βασιλεϊ. τόν δέ λαβεϊν μέν και έπαινέσαι τούς κομί- 
σαντας· λαβόντα δέ έν όψει πάντων έκχέαι· καί έπί τώδε τώ 
έ'ργω ές τοσόνδε έπιρρωσθήναι τήν στρατιάν ξύμπασαν ώστε είκά- 
σαι άν τινα πάτον γενέσθαι πάσιν έκεϊνο τό ύδωρ τό πρός Αλεξάν
δρου έκχυθέν. τούτο έγώ, εΐπερ τι άλλο, τό εργον εις καρτερίαν 
τε και άμα στρατηγίαν έπαινώ Αλεξάνδρου.

4 Ξυνηνέχθη δέ τι καί τοιόνδε τή στρατια έν τη γή έκείνη. οι 
γάρ ηγεμόνες τής οδού τελευτώντες ούκέτι μεμνήσθαι έφασκαν τήν 
οδόν, άλλ" άφανισθήναι τά σημεία αυτής πρός τού ανέμου έπιπνεύ- 
σαντος· και ού γάρ είναι έν τή ψάμμω πολλή τε καί όμοια, πάντη 
νενημένη ότω τεκμηριώσονται τήν οδόν, ούτ ούν δένδρα ξυνήθη παρ 
αυτήν πεφυκότα, ούτε τινα γήλοφον βέβαιον άνεστηκότα· ούδέ 
πρός τά άστρα έν νυκτί- ή μεθ" ημέραν πρός τόν ήλιον μεμελετή- 
σθαί σφισι τάς πορείας, καθάπερ τοϊς ναΰταις πρός τών άρκτων 
τήν μέν Φοίνίξι, τήν όλίγην, τήν δέ τοϊς άλλοις άνθρώποις, τήν μεί- 

5 ζονα. ένθα δή Αλέξανδρον συνιέντα ότι έν αριστερά δεϊ άποκλίναντα 
άγειν, άναλαβόντα ολίγους άμα οί ιππέας προκεχωρηκέναι· ώς δέ 
καί τούτων οί 'ίπποι έξέκαμνον υπό τού καύματος, άπολιπεϊν και 
τούτων τούς πολλούς, αύτόν δέ ξυν πέντε τοϊς πάσιν άφιππάσασθαι, 
καί ευρεϊν τήν θάλασσαν διαμησάμενον τε αύτόν έπί τοΰ αίγιαλού 
τόν κάχληκα έπιτυχεϊν ύδατι γλυκεϊ καί καθαρώ, καί ουτω μετελθεϊν 
τήν στρατιάν πάσαν καί είς έπτα ημέρας ιέναι παρα την θάλασ
σαν, υδρευόμενους έκ τής ηϊόνος. ένθεν δέ, ήδη γάρ τι γιγνώσκειν 
τήν οδός τούν ήγεαόνας, έπί τής αεσογαίας ποιεϊσθαι τόν στόλον.

27. ‘Ως δέ άφίκετο ές τών Γαδρωσίων τά βασίλεια, άναπαύει έν- 
ταύθα τήν στρατιάν, καί Απολλοφάνην μέν παύει τής σατραπείας, 
ότι ούδενός έγνω έπιμεληθέντα τών προεπηγγελμένων Θόαντα δέ 
σατραπεύειν τών ταύτη έταξε· τούτου δέ νόσω τελευτήσαντος Ειβύρ- 
τιος τήν σατραπείαν έκδέχεται· ό αύτός δέ καί Καρμανίας σατρά
πης ην νεωστί έξ Αλεξάνδρου ταχθείς· τότε δέ τούτω μέν Αραχωτών 
τε -καί τών Γαδρωσίων άρχειν έδόθη· Καρμανίαν δέ έσχε Τληπό- 

ζ λεμος ο Πυθοφάνους. ήδη τε έπί Καρμανίας προύχώρει ό βασιλεύς 
καί άγγέλλεται αύτώ Φίλιππον τόν σατράπην τής "Ινδών γής έπι- 
βουλευθέντα πρός τών μισθοφόρων δόλω άποθανεϊν, τούς δέ άπο- 
κτείναντας ότι οί σωματοφυλακές τού Φιλίππου οί Μακεδόνες τους 
μέν έν αύτώ τω έργω, τούς δέ καί ύστερον λαβόντες άπέκτειναν.

2, 3. ού χαλεπώς mihi suspectum. 5. άλλο, τό. malim άλλο τού. || 4, 5. 
νενημένη VB et Bas. quid ceteri habeant Gron. ad c. 24. non comme
moravit. νενεμένη Vulc. 8. άρκτων. Τήν male vulgo distingui viderunt 
Schneiderus et Ellendtius. 9. την μέν— την δε Gr. cc. τοϊς μέν — τοϊς δέ 
Vulc. || 5, 1. δεϊ et 2. >προκεχωρηκεναι Vulc. oportere et iter vadit 
Facius. omittunt utrumque Gr. cc. 6. έπιτυχεϊν. και έπιτυχεϊν Α-, 7. είς 
επτά ημέρας, εν επτά ήμέραις Α·

C. 27. §. 1, 4. Σιβύρτιος pro Σωύρτιος Freinshemius ad Curt, 9, 10, 
20. || 2, 3. τοι/j ύέ άπ. pro τούς μέν άπ. Α.
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ταΰτα is ώς s/τω, έκπέμπει γράμματα ές Ινδούς παρά Ευδτ^μόν τε 
καί Ταξίλην έπιμελεΐσ&αι τής χώρας τής πρόσ&εν υπό Φιλίππω τε- 
ταγμένης έ’στ άν αυτός σατράπην έκπέμψη έπ αυτής.

"Ηδη δ’ ές Καρμανίαν ήκοντος Αλέξανδρου Κράτερος αφικνεΐται, 3 
τήν τε άλλην στρατιάν άμα οί άγων καί τους έλέφαντας και Ορ- 
δάνην τόν άποστάντα καί νεωτερίσαντα συνειληφώς. ένταύ&α δέ 
Στασάνωρ τε ό Αρείων καί ό Ζαράγγων σατράπης ήκε καί ξύν αύ
τοΐς Φαρισμανης ό Φραταφέρνου τού Παρ&υαίων καί " Τρκανίων σα
τράπου παϊς. ήκον δέ καί οί στρατηγοί οί ύπολειφ&έντες άμα Παρ- 
μενίωνι έπί τής στρατιάς τής έν Μηδία, Κλέανδρός τε καί Σιταλ- 
κης καί Ηράκων, τήν πολλήν τής στρατιάς καί ουτοι γε άγοντες, 
τούς μέν δή άμφί Κλέανδρόν τε καί Σιτάλκην πολλά έπικαλούντων 4 
αύτοΐς τών τε έγχωρίων καί τής στρατιάς αύτής, ώς ιερά τε προς 
αύτών σεσυλημένα καί &ήκας παλαιάς κεκινημένας καί αλλα άδικα 
έργα ές τούς υπηκόους τετολμημένα καί άτάσ&αλα, ταύτα ως εξηγ- 
γέλ&η, τούς μέν άπέκτεινεν, ώς καί τοΐς άλλοις δέος είναι οσοι σα- 
τράπαι ή ύπαρχοι ή νομάρχαι άπολείποιντο, τά ϊσα έκείνοις πλημ- 
μελούντας πείσεσ&αι· (καί τούτο, ειπερ τι άλλο, κατέσχεν έν κόσμω $ 
τά έ&νη τά έξ Αλεξάνδρου δορυαλωτα ή έκόντα προσχωρησαντα, 
τοσαύτα μέν πλή&ει όντα, τόσον δέ άλλήλων άφεστηκοτα, οτι ούκ 
έξήν υπό τή Αλεξάνδρου βασιλεία άδικεΐσ&αι τούς άρχομένους υπό 
τών αρχόντων.') ^Ηράκων δέ τότε μέν άφεί&η τής αιτίας · ολίγον δέ 
ύστερον έξελεγχ&είς πρός άνδρών Σουσίων σεσυληκέναι τό έν Σουσοις 
ιερόν καί ουτος εδωκε δίκην, οί δέ ξύν Στασανορι καί Φραταφέρνη σ 
πλή&ός τε υποζυγίων παρ Αλέξανδρον άγοντες ηλ&ον καί καμή- 
λους πολλάς, ώς έ'μα&ον ότι τήν έπι Γαδρωσίων άγει, είκασαντες 
ότι [τά] αύτά έκεΐνα πείσεται αύτώ ή στρατιά ά ήδη έ'πα&ε. καί ούν 
καί έν καιρω μέν ουτοι άφίκοντο, έν καιρω δέ οί κάμηλοί τε καί 
τά υποζύγια · διένειμε γάρ ξύμπαντα Αλέξανδρος τοΐς μέν ήγεμόσι 
κατ άνδρα, τοΐς δε κατ ϊλας τε καί έκατοστίας, τοΐς δέ κατά λό
χους, όπως τό πλή&ος τών υποζυγίων τε καί καμηλών αύτώ ξυνέβαινεν.

"Ηδη δέ τινες καί τοιάδε ανέγραφαν, ού πιστά έμοί λέγοντες, 28. 
ώς συζεΰξας δύο άρμαμάξας κατακείμενος ξύν τοΐς έταίροις καταυ- 
λούμενος τήν διά Καρμανίας ήγεν, ή στρατιά δέ αύτώ έστεφανω- 
μένη τε καί παίζουσα είπετο, προύκειτο δέ αύτή οΐτά τε καί οσα 
άλλα ές τρυφήν παρά τάς οδούς συγκεκομισμένα προς τών Καρμα- 
νίων, καί ταύτα πρός μίμησιν τής Αιονύσου Βακχείας άπεικάσΟη Αλε
ξάνδρω, ότι καί υπέρ έκείνου λόγος έλέγετο καταστρεφάμενον Αν- 2 
δούς Αιόνυσον ούτω τήν πολλήν τής Ασίας έπελ&εΐν, καί Θρίαμβόν 
τε αύτόν έπικλη&ήναι τόν Αιόνυσον καί τάς έπί ταΐς νίκαις ταΐς έκ 
πολέμου πομπάς έπί τώ αύτώ τούτω θριάμβους, ταύτα δέ ούτε 

8· έκπέμι/jy pro έκπέμιμαι Ellendtius. || 3, 3. ένταύ&α δέ. fortasse έιταΰ&α 
δέ καί. 2. 1 Ορδάνην pro ’Ορδωνην Α aliique Gr. 4. Ζαράγγων. Αράγγων 
Schmiederus. 7. Μηδία- Μήδεια Bas. || 4, 4. άτάσ&αλα. Ταυτα distingue
batur ante Ellendtium. || b, 4. τά ante αυτά deleam. 4. ά ήδη. fortasse 
ά δή. 5. καί ante ουτοι deletum cum Α.

C- 28. §. 1, 2. καταυλούμενος καί καταυλούμενος V. και αυλούμενος 
Gronovius. 4. σϊτα pro σίτος ABBV.
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Πτολεμαίος ό Λάγου ούτε Αριστόβουλος ό Αριστοβούλου ανέγρα
ψαν ούδέ τις άλλος οντινα ικανόν άν τις ποιήσαιτο τεκμηριώσαι 
υπέρ των τοιωνδε. καί μοι ώς ού πιστά άναγεγράφ&αι έξήρκεσαν.

3 αλλ" έκεΐνα ηδη Αριστοβούλω επόμενος ξυγγράφω, ϋύσαι έν Καρ- 
μανία Αλέξανδρον χαριστήρια της κατ Ινδών νίκης καί ύπέρ της 
στρατιάς, ότι απεσώ&η έκ Γαδρωσίων, και αγώνα διαϋεϊναι μουσι
κόν τε και γυμνικόν κατατάξαι δέ καί Πευκέσταν ές τούς σωματο
φύλακας, ηδη μέν έγνωκότα σατράπην καταστήσαι της Περσίδος, 
έ&έλοντα δέ προ της σατραπείας μηδέ ταύτης της τιμής καί πίστεως 

β. άπείρατον είναι, έπί τώ έν Μαλλοΐς έ’ργω · είναι δέ αύτώ επτά είς 
τότε σωματοφύλακας, Λεοννάτον "Αντέου, Ηφαιστίωνα τον Αμόντο- 
ρος, Λυσίμαχον Αγα&οκλέους, Αριστόνουν Πεισαίου, τούτους μέν 
Πελλαίούς, Περδίκκαν δέ "Ορόντου έκ τής "Ορεστίδος, Πτολεμαίον 
δέ τον Λάγου καί Πεί&ωνα Κρατεά 'Εορδαίους' όγδοον δέ προσ- 
γενέσ&αι αύτοΐς Πευκέσταν τόν Αλεξάνδρου ύπερασπίσαντα.

s Εν τοιτω δέ καί Νέαρχος περιπλεΰσας τήν Ωρών τε καί Γα
δρωσίων γην καί τήν "Ιχ&υοφάγων κατήρεν ές τής Καρμανίας τά 
προς ϋαλασσαν ωκισμένα' έν&εν δέ άνελϋών σύν όλίγοις Αλεξάνδρω 
απήγγειλε τα άμφί τδν περίπλουν τδν γενόμενον αύτω κατά τήν έξω 

6 ϋάλασσαν. τούτον μεν δή καταπέμπει αύ&ις, έκπιριπλεύσαι εστε έπί 
την Εουσιανών τε γην καί τού Τίγρητος ποταμού τάς έκβολάς· 
όπως δέ έπλεύσ&η αύτοί τα άπο τού "Ινδού ποταμού έπί τήν θά
λασσαν τήν Περσικήν καί τδ στόμα τού Τίγρητος, ταύτα ιδία άνα- 
γραψω αύτώ Νεάρχω επόμενος, ως καί τήνδε είναι ύπέρ Αλεξάνδρου 
Ελληνικήν ξυγγραφην. ταύτα μέν δή έν ύστέρω έσται τυχόν, είσότε 
&υμός τέ με καί δ δαίμων άγη ταύτη.

7 Αλέξανδρος δέ 'Ηφαιστίωνα μέν σύν τε τή πλείστη μοίρα τής 
στρατιάς καί τοΐς ύποζυγίοις, καί τούς έλέφαντας άμα οι εχοντα 
τήν παρά ϋάλασσαν άπδ τής Καρμανίας ώς έπί τήν Περσίδα άγειν 
έκέ7.ευσεν, ότι χειμώνος ώρα γιγνομένου αύτώ τού στόλου τά πρδς 
τή ϋαλάσση Περσίδος άλεεινά τε ήν, καί τών έπιτηδείων άφ&όνως 
εχοντα.

29 . Λυτός δέ ξύν τοΐς κουφοτάτοις τών πεζών καί ξυν τοΐς έταί- 
ροις τών ιππέων καί μέρει τινί τών τοξοτών ηει τήν έπί Πασαργαδας 
τής Περσίδος. Στασάνορα δέ καταπέμπει έπί τήν χώραν τήν εαυτού.

2 ώς δέ επί τοΐς δροις ήν τή^Περσίδος, Φρασαόρτην μέν ού κατέλαβε 
σατραπεΰοντα ετι, {νόσω γάρ τετελευτηκώς έτύγχανεν έν Τνδοΐς έτι 
Αλεξάνδρου δντος) "Ορξίνης δέ έπεμέλετο τής Περσίδος, ού πρδς 
Αλεξάνδρου καταστα&είς, άλλ" οτι ούκ άπηξίωσεν αύτόν έν κόσμω

3 Πέρσας διαφυλάξαι "Αλεξάνδρω, ούκ δντος άλλου άρχοντας, ήλ&ε δε 
ές Πασαργάδας καί Ατροπάτης ό Μηδίας σατράπης, άγων Βαρυ-

2, 7. ίξήρκεσαν. εξήρκεσεν Ellendtius. || 3, 4. κατατάξαι pro καταλέξαι Α || 
4, 5. Πεί&ωνα. Πΰ&ωνα Vulc. 5. Κρατεά. Κρατεΰα Ellendtius. 6. Αλέ
ξανδρον pro Αλεξάνδρω ΑΒΒ. || 5, 2. και τήν. libri και τών. || 6, 1. εκ- 
περιπλεΐσαι. libri έκπεριπλεΰσοντα. 6. είσοτε. fortasse ήν ποτέ. 7. αγη. 
άγει Bas. || 7, 5. άλεεινά pro ελεεινά ΑΒ.

C. 29. §. 2, 4. auiw Ellendtius. αυτόν Gr. omnes, αυτός Vulc. || 3. 2. 
Ατροπάτης ό Μηδίας. Ατροβάτης δ Μήδειας Bas.
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άξην άνδρα Μήδον συνειλημμένον, δτι ορθήν την κίδαριν περιθέμε- 
νος βασιλέα προσεΐπεν αυτόν Περσών τε καί Μήδων, καί ξυν τού
τω τούς μετασχόντας αύτω τού νεωτερισμού τε καί της άποστάσεως. 
τούτους μεν δη άπέκτεινεν Αλέξανδρος. \

’Ελύπησε δέ αύτδν η παρανομία η ές τδν Κύρου τού Καμ- 4 
βύσου τάφον, δτι διορωρυγμένον τε καί σεσυλημένον κατέλαβε τοΰ 
Κύρου τδν τάφον, ώς λέγει Αριστόβουλος, είναι γαρ έν Πασαρ- 
γάδαις έν τω παραδείσω τώ βασιλικώ Κύρου έκείνου τάφον, καί 
περί αύτδν άλσος πεφυτεΰσ&αι δένδρων παντοίων, καί ύδατι εί
ναι κατάρρυτον καί πόαν βαθεϊαν πεφυκέναι έν τω λειμώνι. [καί] $ 
αύτδν δέ τδν τάφον τά κάτω λίθου τετραπόδου ές τετράγωνον σχή- 
μα πεποιήσθαι' άνωθεν δέ οίκημα έπεϊναι λίθινον έστεγασμένον, 
θυρίδα έ'χον φέρουσαν εϊσω στενήν, ώς μόλις άν ένί άνδρί ού μεγά- 
λω πολλά κακοπαθοΰντι παρελθεϊν. έν δε τώ οικηματι πύελον χρυ
σήν κεϊσθαι, Ινα τδ σώμα τοΰ Κΰρου έτέθαπτο, καί κλίνην παρά 
τή πυέλω' πόδας δέ είναι τή κλίνη χρυσούς σφυρήλατους, καί τά
πητα έπιβλημάτων Βαβυλωνίων, καί καυνάκας πορφυρούς υποστρώ
ματα. έπεϊναι δέ καί κάνδυς καί άλλους χιτώνας τής Βαβυλωνίου 6 
εργασίας, καί άναξυρίδες Μηδικαί καί στολαί ύακινθινοβαφεϊς λέ
γει δτι έκειντο, αί δέ πορφύρας, αί δέ άλλης καί άλλης χρόας, καί 
στρεπτοί καί άκινάκαι καί ένώτια χρυσού τε καί λίθων κολλητά, 
καί τράπεζα εκειτο. έν μέσω δέ τής κλίνης ή πύελος εκειτο ή τδ 
σώμα τού Κύρου εχουσα. είναι δέ έντδς τού περιβόλου πρός τή 7 
άναβασει τή έπί τδν τάφον φερούση οίκημα σμικρδν τοϊς Μάγοις 
πεποιημένον, οϊ δή έφύλασσον τδν Κύρου τάφον, έτι άπδ Καμβύ- 
σου τού Κυρου, παϊς παρα πατρος έκδεχόμενοι τήν φυλακήν, καί 
τούτοις πρόβατόν τε ές^ ημέραν έδίδοτο έκ βασιλέως καί αλεύρων 
τε καί οίνου τεταγμένα καί 'ίππος κατά μήνα ές θυσίαν τώ Κύρω. 
έπεγέγραπτο δέ ό τάφος Περσικοΐς γράμμασί’ έδήλου δέ Πέρσι- 8 
στί τάδε’ ώ άνθρωπε, έγώ Κύρος είμι δ Καμβύσου δ 
τήν άρχην Πέρσαις κατ αστησ άμεν ο ς καί τής -Ασίας 
β ασ ιλευ σ α ς. ΚΙ ή ούν φθονήσης μοι τοΰ μνήματος.

Αλέξανδρος δέ (επιμελές γάρ ήν αύτω, οπότε έλοι Πέρσας, πα- ρ 
ριέναι ές τού Κύρου τδν τάφον) τά μέν άλλα καταλαμβάνει έκπε- 
φορημένα πλήν τής πυέλου καί τής κλίνης · οί δέ καί τδ σώμα τού 
Κύρου έλωβήσαντο, άφελόντες τδ πώμα τής πυέλου, καί τδν νεκρόν 
εξεβαλον’ αυτήν δε τήν πύελον έπειρώντο εύογκόν σφισι ττοιήσασθαι 
καί ταΰτη εύφορον τά μέν παρακόπτοντες, τά δέ ξυνθλώντες αύτης. 
ώς δέ ού προύχώρει αύτοΐς τούτο τό εργον, ούτω δή έάσαντες τήν 

4, 5. πεφυτεύσθαι pro εμπεφυτευσθαι ΑΒΒ. || 5, 1. καί ante ανιόν de
leam. 2. τετραπέδου V et Gr. quattuor, τετραπόδου Α τετραπέδω Vulc. 
4. εϊσω. vulgo έσω. ες Λ. 4. στενήν, στενόν Α. 4. ένί. imo είναι. 6· ίτ έ
θαπτα. εθαπτο Λ. 8. υποστρώμματα Gr. omnes, υποστρωμάτων V. υπο- 
στρώννυσθαι Vulc. || 6, 2. λέγει deest Α. 3. πορφύρας, πορφυρά! Ellend
tius. || 7, 5. αλεύρων, αλεύρου Λ. [| 8, 1. έδήλου δέ pro καί έδήλου „ms.” 
3. καταστησάμενος. an κατακτησάμενος 1 4. φθονήσης pro φθάνει Gr.
omnes. || 9, 5. εξέβαλαν pro εξέβαλλον Ellendtius. έξω εβαλλον Α. 6. τά 
δέ ξυνθλώντες. τά έξω καί θλωντες Α.
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ίο πυίλον άπ^λθον. καί λέγει Αριστόβουλος αυτός ταγΟήναι πρδς Αλε
ξάνδρου κοσμήσαι εξ υπαρχής τω Κύρω τόν τάφον καί του μέν 
σώματος όσαπερ ετι σώα ην κατα&εϊναι ές την πύελον καί τό πώμα 
έπι&εϊναι· οσα δέ λελώβητο αύτης κατορθώσαΐ’ καί την κλίνην έν- 
τεϊναι ταινίαις καί ταλλα όσα ές κόσμον έκειτο κατ άρι&μόν τε καί 
τοϊς πάλαι όμοια άποϋεϊναι καί την -θυρίδα δέ άφανίσαι τά μέν αυ
τής λίΟω ένοικοδομήσαντα, τά δέ πηλώ έμπλάσαντα· καί έπιβαλεϊν 

ιι τώ πηλώ τδ σημεΐον τδ βασιλικόν. Αλέξανδρος δέ ξυλλαβών τους 
Μάγους τους φύλακας τού τάφου έστρέβλωσεν, ώς κατειπεϊν τούς 
δράσαντας· οί δέ ούδέν ούτε σφών ούτε άλλου κατεϊπον στρεβλοΰ- 
μενοι, ουδέ άλλη πή ξυνηλέγχοντο ξυνειδότες τώ έ’ργω· καί έπί τώδε 
άφεί&ήσαν έξ Αλεξάνδρου.

30. ’Ένϋεν δέ ές τά βασίλεια ηει τών Περσών, ά δη πρόσ&εν κα- 
τέφλεξεν αυτός, ώς μοι λέλεκται, ό τι ούκ έπήνουν αύτού έργον 
άλλ’ ούδ’ αύτός Αλέξανδρος έπανελ&ών έπήνει. καί μέν δη καί κατά 
’Ορξίνου πολλοί λόγοι έλέγ&ησαν πρδς Περσών, ός ηρξε Περσών έπει- 

2 δη Φρασαόρτης έιελεύτησε. καί έξηλέγχ-Ο-η ’Ορξίνης ιερά τε ότι σε- 
σύληκε καί τάφους βασιλικούς, καί Περσών πολλούς οτι ού ξύν δίκη 
άπέκτεινε. τούτον μέν δη οίς έτάγ&η ύπο Αλέξανδρου έκρέμασαν. 
σατράπην δέ Πέρσαις έταξε Πευκέσταν τον σωματοφύλακα, πιστόν 
τέ οί ές τά μάλιστα τιθέμενος, τά τε άλλα καί έπί τώ έν Μαλλοϊς 
έ’ργω, ϊνα προεκινδυνευσέ τε καί συνεξέσωσεν Αλέξανδρον, καί άλλως 

2 τώ βαρβαρικω τρόπω της διαίτης ούκ άξύμφορον έδήλωσε δέ 
έσΰητά τε εύϋυς ώς κατεστάθη σατραπεύειν Περσών μόνος τών άλ
λων Μακεδόνων μεταβαλών την Μηδικήν καί φωνήν τήν Περσικήν 
έκμαθών καί τάλλα ξύμπαντα ές τρόπον τόν Περσικόν κατασκευα- 
σάμενος. έφ’ οις Αλέξανδρός γε έπήνει αύτδν καί οί Πέρσαι ώς τά 
παρά σφίσι προ τών πατρίων πρεσβευοντι έχαιρον.

10, 1. πρδς Αλ. παρ’ Αλ. ΑΒΒ. 2. υπαρχης pro απαρχής iidem. 5. τε 
καί τοϊς pro τε τοϊς Gr. omnes. || 11, 3. ουδέν additum ex V et Gr. omni
bus. 4. ξυν-ηλέγχονιο. fortasse εξτβ.έγχοντο-

C. 30. §. 1, 2. ο τι. οτε V et multi Gr. vulgo ori. 2. επήνουν Vulc. 
Gron. έπήνει Bas. αυτόν. libri αυτό. |j 3, 3. μεταβαλών. μεταλαβών Sin- 
tenis. 4. τά post ξύμπαντα omissum cum V et Gr. omnibus.
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΑΟΜΟΝ. -

Ω; δέ ές ΤΤασαρ/άδας τε καί ές Περσέπολιν άφίκετο Αλέξανδρος, 1. 
πό&ος καταλαμβάνει αυτόν καταπλεΰσαι κατά τδν Ευφράτην τε και 
κατά τδν Τίγρητα έπί την Θάλασσαν την Περσικήν και τών τε πο
ταμών ιδεΐν τάς έκβολάς τάς ές τόν πόντον, καϋάπερ τοΰ Ίνδοΰ, 
και την ταύτη Θάλασσαν. ' οί δέ και τάδε ανέγραψαν, ότι έπενόει ζ 
Αλέξανδρος περιπλεΰσαι την τε Λραβίαν την πολλήν και την Λι- 
Θιόπων γην και την Λιβύην τε και τους Νομάδας τους υπέρ τδν 
Λτλαντα τδ όρος ώς έπί Γαδειρα έίσω ές την ήμετέραν Θάλασσαν 
καί την Λιβύην τε καταστρεψάμενος και Καρχηδόνα ούτω δη της 
Ίσιας πάσης δικαίως άν βασιλέα καλεΐσΘαι· τούς γάρ τοι Περσών 3 
και Μήδων βασιλέας, ούδέ τοΰ πολλοστού μέρους της Ίσιας έπάρ- 
χοντας, ού σύν δίκη καλεΐν σφάς μεγάλους βασιλέας. ένΘεν δέ οί 
μέν λέγουσιν ότι ές τδν πόντον τδν Εύξεινον έσπλεΐν έπενόει ές Σκύ- 
Θας τε και την Μαιώτιν λίμνην, οί δέ, ότι ές Σικελίαν τε και 
άκραν Ίαπυγίαν · ηδη γάρ καί ύποκινεΐν αύτδν τδ "Ρωμαίων όνομα 
προχωρούν έπί μέγα.

Εγώ δέ όποια μέν ήν Αλεξάνδρου τά ένΘυμήματα ούτε έχω 4 
άτρεκώς ξυμβαλεΐν ούτε μέλει έμοιγε εικάζειν έκεΐνο δέ καί αύτδς 
άν μοι δοκώ ίσχυρίσασΘαι, ούτε μικρόν τι καί φαΰλον έπινοεΐν Αλέ
ξανδρον ούτε μεϊναι άν άτρεμοΰντα έπ ούδενί τών ήδη κεκτημένων, 
ούδέ ει τήν Εύρώπην τή Ασία προσέϋηκεν, ούδ’ ει τάς Βρεττανών 
νήσους τή Ευρώπη, άλλιι έτι άν έπ έκεΐνα ξητεΐν τι τών ήγνοημέ- 
νων, εί καί μή άλλω τώ, άλλα αύτόν γε αύτω έρίζοντα. καί έπί s 
τώδε έπαινώ τούς σοφιστας τών Ινδών, ών λέγουσιν έστιν*ούς κα- 
ταληφ&έντας ύπ Αλεξάνδρου ύπαιΘρίους έν λειμώνι, 'ίναπερ αύ
τοΐς διατριβαί ήσαν, άλλο μέν ούδέν ποιήσαι πρδς τήν όψιν αύτοΰ 
τε καί τής στρατιάς, κροίειν δέ τοΐς ποσί τήν γην έφ5 ής βεβηκότες 
ήσαν. ώς δέ ήρετο Αλέξανδρος δι έρμηνέων ό τι νοοϊ αύτοΐς τδ

C. 1. §. 2, 3. τούς ante υπέρ libris deest. 4. εΐσω. libri έσω. 6. Ίσιας 
suspectum Gronovio. 6. πάσης deest Α. || 3, 4. λέγουσιν Vulc. et Gron. 
deest Bas. || 4, 4. ουδενί pro ονδέν Schneiderus. 4. κεκτημένων. εκτημέ- 
νων A. || 5, J5. ίρμηνέων. malim έρμηνέως. 6. ό τι νοοϊ V. ουτινος Gr. 
omnes, και οίτινος Vulc.

Μ
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6 εργον, τούς δέ άποκρίνασϋαι ώδε’ ώ βασιλεύ Αλέξανδρε, άνϋρωπος 
μεν έκαστος τοσόνδε της γης κατέχει δσονπερ τούτο έστιν έφ ότω 
βεβήκαμεν ’ συ δέ άνϋρωπος ών παραπλήσιος τοϊς άλλοις, πλην γε 
δή ότι πολυπράγμων καί ατάσϋαλος, άπό τής οικείας τοσαυτην γην 
έίΐέξέρχη πράγματα εχων τε καί παρέχων άλλοις. καί ούν καί όλί- 
γον ύστερον άποϋανών τοσούτον καϋέξεις τής γης όσον έξαρκεϊ έντε- 
ϋάφϋαι τω σώματι.

2. Κάνταυϋα έπήνεσε μεν "Αλέξανδρος τους τε λόγους αύτούς καί 
τούς είπόντας, επρασσε δέ όμως άλλα καί τάναντία οίς έπήνεσεν. 
έπεί καί Αιογένην τόν έκ Σινώπης ϋαυμάσαι λέγεται, έν "Ισϋμω έν- 
τυχών τώ Αιογένει κατακειμένω έν ήλίω, έπιστας ξύν τοϊς υπασπι- 
σταϊς καί τοϊς πεζεταίροις καί έρόμενος εΐ του δέοιτο · ό δε Αιογέ- 
νης άλλου μέν έφη δεϊσϋαι ούδενός, άπό τού ήλιου δέ άπελϋεϊν 

2 έκέλευσεν αύτόν τε καί τούς συν αύτω. ούτω τοι ου παντη έξω 
ήν τού έπινοεϊν τά κρείττω Αλέξανδρος, άλλ έκ δοξης γάρ δεινώς 
έκρατεϊτο. έπεί καί ές Τάξιλα αύτω άφικομένω καί ίδόντι των σο
φιστών "Ινδών τούς γυμνούς πόϋος έγένετο ξυνεΐναί τινα οί τών άν- 
δρών τούτων, οτι τήν καρτερίαν αύτών έϋαύμασε’ καί ό μεν πρε- 
σβυτατος τών σοφιστών, δτου δμιληταί οί άλλοι ήσαν, Αάνδαμις όνο- 

3 μα, ούτε αύτδς έ’φη παρ "Αλέξανδρον ήξειν ούτε τούς άλλους εϊα. άπο- 
κρίνασϋαι γάρ λέγεται ώςΑιός υιός καί αύτός έΐη, έίπερ ούν καί Αλέ
ξανδρος, καί οτι ούτε δέοιτό του τών παρ" Αλεξάνδρου, έχειν γαρ οί 
εύ τά παρόντα, καί άμα όράν τούς ξύν αύτο} πλανωμένους τοσαυ
την γήν καί ϋάλασσαν έπ" άγαϋώ ούδενί, μηδέ πέρας τι αύτοΐς γι
νόμενον τών πολλών πλανών, ούτ" ούν ποϋεϊν τι αύτός δτου κύριος 
ην Αλέξανδρος δούναι, ούτ" αύ δεδιέναι, δτου κρατοίη εκείνος, έστιν 

4 ού είργεσϋαι' ζώντι μέν γάρ οί τήν "Ινδών γήν έξαρκεΐν, φέρουσαν 
τά ώραΐα- άποϋανόντα δέ άπαλλαγήσεσϋαι ούκ έπιεικούς ξυνοίκου 
τού σώματος. ούκουν ούδέ "Αλέξανδρον έπιχειρήσαι βιασασ&αι, 
γνόντα ελεύθερον όντα τδν άνδρα · άλλά Κάλανον γάρ άναπεισϋη- 
ναι τών ταύτη σοφιστών, όντινα μάλιστα δη αυτου άκράτορα Με- 
γασϋένης άνεγραψεν αυτούς τε τούς σοφιστάς λέγειν κακίζοντας 
τόν Κάλανον ότι άπολιπών τήν παρά σφίσιν ευδαιμονίαν, ό δέ δε
σπότην άλλον ή τόν ϋεδν έϋεράπευε.

3. Ταύτα έγώ ανέγραψα, οτι καί υπέρ Καλάνου έχρήν έίπεΐν έν 
τή περί "Αλεξάνδρου ξυγγραφή' μαλακισϋήναι γάρ τι τώ σώματι 
τδν Κάλανον έν τή ΤΙερσίδι γή, οϋπω πρόσϋτν νοσήσαντα’ ούκουν 
ούδέ δίαιταν διαιτάσϋαι έ&έλειν αρρώστου άνδρός, άλλά είπεϊν γαρ 
πρός "Αλέξανδρον, καλώς αύτώ έχειν έν τώ τοιώδε καταστρέψαι, πρίν 
τίνος ές πείραν έλϋεϊν παϋήματος δ τιπερ εξαναγκάσει αύτόν με- 

2 ταβάλλειν τήν πρόσϋεν δίαιταν, καί "Αλέξανδρον άντειπεϊν μέν αύτώ

6, 3. παραπλήσιος. παραπλήσιους Porsonus Adverss. p. 175 Lips.
C. 2. §. 1, 1. τούς τε λόγους αύτούς pro τούτους τους λόγους Gr. 

omnes. 4. τω Αιογένει pro αύτω ΑΒΒ. 5. π,εζεταίροις, ηοη άσσετέροις, 
cum Bas. Gr. omnes. |j 3,5. μηδέ pro μήτε Ellendtius. 7. έστιν οί. libri 
ες το. || 4, 2. αποϋανόντα pro άποϋανόντι ΑΒΒ.

C. 3. §. 1, 4. έϋέλειν. libri ϋέλειν. 6. εξαναγκάσει Bas. εξαναγκάση 
Vulc.
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έπι πολύ· ώς δ" ούχ ήττησόμενον έώρα, άλλα άλλως άν άπαλλα- 
γέντα, εί μή τις ταύτη ύπεικα&οι, ουτω δή οπη άπήγγελλεν αυτός, 
κελεύσαι νησ&ήναι αυτω πυράν, καί ταΰτης έπιμελη&ήναι Πτολε
μαίον τόν Λάγου τον σωματοφύλακα, οί δέ καί πομπήν τινα προ- 
πομπεύσαι αυτού λέγουσιν ίππους τε καί άνδρας, τούς μέν (οπλι
σμένους, τούς δέ θυμιάματα παντοϊα τή πυρά έπιφέροντας' οί δέ 
καί έκπώματα χρυσά καί αργυρά καί έσϋήτα βασιλικήν λέγουσιν ότι 
έφερον. αύτω δέ παρασκευασ&ήναι μέν ίππον, οτι βαδίσαι άδυνά- 3 
τως είχεν ύπο τής νόσου· ού μήν δυνη&ήναί γε ούδέ τού ίππου έπι- 
βήναι, άλλα έπί κλίνης γάρ κομισ&ήναι φερόμενον, έστεφανωμένον 
τε τώ "Ινδών νόμω καί αδοντα τή "Ινδών γλώσση. οί δέ Ινδοί λέ- 
γουσιν ότι ύμνοι ·&εών ήσαν καί αύτών οί έπαινοι, καί τόν μέν 4 
ίππον τούτον οτον έπιβήσεσ&αι έμελλε, βασιλικόν όντα τών Νυσαί- 
ων, πριν άναβήναι έπί τήν πυράν Αυσιμάχω χαρίσασϋαι, τών τινί 
■&εραπευόντων αύτόν έπί σοφία· τών δέ δή έκπωμάτων ή στρωμά
των όσα έμβλη&ήναι ές τήν πυράν κόσμον αύτώ τετάγει Αλέξαν
δρος, άλλα άλλοις δούναι τών άμφ" αύτόν. ούτω δή έπιβάντα τή 5 
πυρά κατακλι&ήναι μέν έν κόσμω, όράσ&αι δέ πρός τής στρατιάς 
ξυμπάσης. Αλεξάνδρω δέ ούκ επιεικές φανήναι τό ·&έαμα έπί φίλω 
άνδρί γιγνόμενον άλλα τοΐς γάρ άλλοις ϋαύμα παρασχέσ&αι ούδέν 
τι παρακινησαντα έν τώ πυρί τοΰ σώματος, ώς δέ τό πυρ ές τήν 6 
πυράν ένέβαλον οίς προστεταγμένον ήν, τάς τε σάλπιγγας φ&έγξα- 
σ&αι λέγει Νέαρχος, ούτως έξ Αλεξάνδρου προστεταγμένον, καί τήν 
στρατιάν έπαλαλάξαι πάσαν όποιον τι καί ές τάς μάχας ιούσα έπη- 
λάλαξε, καί τούς έλέφαντας συνεπηχήσαι τό οξύ καί πολεμικόν, τι
μώντας Κάλανον. ταύτα καί τοιαύτα ύπέρ Καλάνου τοΰ "Ινδού 
ικανοί άναγεγράφασιν, ούκ άχρεΐα πάντα ές άν&ρώπους, ότω γνώ- 
ναι έπιμελές, ότι ώς καρτεράν τέ έστι καί άνίκητον γνώμη άν&ρω- 
πίνη ό τιπερ έ&έλει έξεργάσασ&αι.

"Εν τοΰτω δέ "Αλέξανδρος Ατροπάτην μέν έπί τήν αύτού σατρα- 4. 
πείαν εκπέμπει παρελ&ών ές Σούσα· "Αβουλίτην δέ καί τόν τούτου 
παϊδα "Οξά&ρην, οτι κακώς έπεμελεΐτο τών Σουσίων, συλλαβών άπέ- 
κτεινε. πολλά μέν δή πεπλημμέλητο έκ τών κατεχόντων τάς χώρας 2 
όσαι δορΰκτητοι πρός Αλεξάνδρου έγένοντο ες τε τά ιερά καί τά
φους καί αύτούς τούς ύπηκόους, ότι χρόνιος ό εις "Ινδούς στόλος 
έγεγένητο τώ βασιλεϊ καί ού πιστόν έφαίνετο άπονοστήσαι αύτόν έκ 
τοσώνδε έ&νών καί τοσώνδε έλεφάντων, ύπέρ τόν "Ινδόν τε καί "Τδα- 
σπην καί τόν Ακεσίνην καί “Τφασιν φ·&ειρόμενον. καί αί έν Γαδρω- 3 
σίοις δέ αύτώ ξυμφοραί ξυνενεχϋεΐσαι ετι μάλλον έπήραν τούς ταΰττ^ 

2, 3. οπη addunt omnes cc. „alicujus pretii.” 4. νησ^ήναι pro άφάήναι 
ABV. αφήναι B. 6. αΰτοΰ pro καί αύτοΰ Gr. cc. || 3,5. αύτών pro αύτοί A.
5. 01 deleam. || 4, 2 Νυσαίων Schmiederus. Νυσσαίων Bas. Νησαΐων Vulc.jj 
5, 5. παρακινήσαντα Gr. omnes, παρακινήσαντος Vulc. || 6, 3. έξ AB. νπ 
Vulc. omittit Bas. quae deinde Αλέξανδρον. 8. γνώμη ανθρώπινη pro 
γνώμη ανθρώπινη Vulcanius. 9. ε&έλει. libri έ&έλοι.

C. 4. §. 1, ί. αυτού, vulgo αύτοΰ. || 2, 2. δορΰκτητοι pro δορύκτπται 
Ellendtius. 4. άπονοστήσαι pro άπονοστήσειν Α. || 3, 2. τούς ταύτη. libri 
τοίς έν ταΰτη.
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σατραπεόοντας καταφρονήσαι αυτοΰ της οίκοι άπονοστήσεως. ού 
μην άλλά καί αυτός 'Αλέξανδρος όξύτερος λέγεται γενέσθαι έν τώ 
τότε ές τδ πιστεύσαί τε τοϊς έπι καλού μένοις, ώς πυϋανοϊς δη έν 
παντί ούσι, και έπί τυ τιμωρήσασϋαι μεγάλως τους καί έπί μικροϊς 
έξελεγχΟ έντας, ότι καί τά μεγάλα άν έδόκουν αύτω τή αύτή γνώμη 
έξεργάσασθαι.

4 Ο δέ καί γόμους έποίησεν έν Σούσοις έαυτοΰ τε καί τών εταί
ρων αύτος μέν τών Ααρείου θυγατέρων τήν πρεσβυτάτην Βαρσίνην 
ήγάγετο, ώς δέ λέγει Αριστόβουλος^ καί άλλην προς ταύτη, τών 
Αί^ου θυγατέρων τήν νεωτάτην Παρΰσατιν. ήδη δέ ήν αύτω ήγμένη

5 καί ή Όξυαρτου τοΰ Βακτρίου παϊς Ρωξάνη. Αρύπετιν δέ Ηφαι- 
στίωνι δίδωσι, Ααρείου παϊδα καί ταύτην, αδελφήν τής αυτού γυ
ναίκας · έθέλειν γάρ οϊ ανεψιούς τών παίδων γενέσθαι τούς 'Ηφαι
στίωνος παϊδας· Κρατέρω δέ Αμαστρίνην τήν 'Οξυόρτου τού Ααρείου 
αδελφού παϊδα' Περδίκκα δέ τήν Ατροπάτου τοΰ Μηδίας σατρά-

6 που παϊδα έδωκε· Πτολεμαίω δέ τώ σωματοφύλακι καί Εύμένει τω 
γραμματεϊ τώ βασιλικώ τάς Αρταβάζου παΐδας τώ μέν Αρτακαμάν, 
τω δ'έ Αρτωνιν ΐ\εάρχω δέ τήν Βαρσίνης τε καί Μέντορος παϊδα· 
Σελεύκω δέ τήν Σπιταμένους τοΰ Βακτρίου παϊδα· ώσαύτως δέ καί 
τοϊς άλλοις έταίροις τάς δοκιμωτάτας Περσών τε καί Μήδων παϊ-

7 δας ές όγδοήκοντα. οϊ γόμοι δέ έποιή&ησαν νόμω τω Περσικά· 
θρόνοι έτέθησαν τοϊς νυμφίοις έφεξής καί μετά τδν πάτον ήκον αί 
γαμούμεναι καί παρεκαθέζοντο έκαστη τω έαυτής · οϊ δέ έδεξιώσαντό 
τε αύτάς καί έφίλησαν πρώτος δέ δ βασιλεύς ήρξεν έν τω αύτω 
γάρ πόντων έγίγνοντο οί γόμοι, καί τούτο, είπερ τι άλλο, έδοξε

8 δημοτικόν τε καί φιλέταιρον πραξαι Αλέξανδρον, οϊ δέ παραλα- 
βόντες άπήγον τήν εαυτού έκαστος· προίκας δέ ξυμπάσαις έπέδωκεν 
Αλέξανδρος, καί όσοι δέ άλλοι ήγμένοι ήσαν Μακεδόνες τών Ασια
νών τινάς γυναικών, άπογραφήναι έκέλευσε καί τούτων τά ονόματα, 
καί έγένοντο ύπέρ τους μυρίους, καί τοΰτοις δωρεαί Αλεξάνδρου έδό- 
θησαν έπί τοϊς γαμοις.

5. Καί τά χρέα έπιλυσασθαι της στρατιάς δσοις γρέα ήν έν καιρω 
οί έδοξε, καί κελεύει άπογρόφεσθαι όπόσον οφείλει έκαστος, ώς λη- 
ψομένους. καί τα μεν πρώτα ολίγοι άπέγραψαν σφών τά ονόματα, 
δεδιότες έξ Αλεξάνδρου μή πείρα αύτη ειη καθειμένη, δτω ούκ άπο- 
χρώσα ή μισθοφορά τών στρατιωτών έστι καί δτω πολυτελής ή 

2 δίαιτα, ώς δέ έξήγγελτο ότι ούκ άπογράφουσι σφάς οί πολλοί, άλλ' 
έπικρΰπτουσιν οτω τι εί'η συμβόλαιον, τήν μέν απιστίαν τών στρα
τιωτών έκάκισεν' ού γάρ γρήναι ουτ ούν τόν βασιλέα άλλο τι ‘ή 
άληθεύειν πρός τούς ύπηκόους, ούτε τών άρχομένων τινά άλλο τι ή 

3 άληθεύειν δοκεϊν τόν βασιλέα, καταθείς δέ τραπέζας έν τω στρα-

3. καί ante καταφρονήσαι deletum cum Α. 6. τούς καί έπί Gr. cc. τούς 
έπί Vulc. |ί 4, 2. Βαραίνην. Αροινόην Blancardus. || 5, 2. παϊδα καί ταν- 
την, Αδελφήν Sintenis. vulgo post παϊδα inciditur. 2. αντοΰ pro αυτόν El
lendtius. 5. Μηδίας. Μήδειας Bas. j| 7,2. μετά ΒΒ. κατά Blanc. 6.Αλέ
ξανδρον pro Αλέξανδρος Gr. cc.
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τοπείω καί επί τούτων χρυσίον τούς έπιμελησομένους της δόσεως 
έκαστοις όςτις συμβόλαιον έπεδείκνυτο έπιλύεσθαι τά χρέα έκέλευεν, 
ουκ απογραφομένους ετι τά ονόματα, καί ούτω δή έπίστευσάν τε 
αληθευειν Αλέξανδρον καί συν γάριτι μείζονι έγίγνετο αύτοΐς το μη 
γνωσθηναι μάλλον τι ή τό παύσασθαι όφείλοντας. λέγεται δέ γε
νέσθαι η δόσις αύτη τή στρατια ές τάλαντα δισμύρια.

Εδωκε δέ καί δώρα άλλοις άλλα, όπως τις κατ άξίωσιν έτι- 4 
μάτο ή κατ αρετήν εί τις επιφανής έγεγόνει έν τοϊς κινδύνοις. καί 
έστεφανωσε χρυσοΐς στεφανοις τούς ανδραγαθία διαπρέποντας, πρώ
τον μεν Πευκέσταν τον ύπερασπίσαντα, έπειτα Αεοννάτον, καί τού- 5 
τον ύπερασπίσαντα, καί διά τούς έν Ίνδοϊς κινδύνους καί την έν 
Ωροις νίκην γενομένην, οτι παραταξάμενος συν τη ύπολειφθείση δυ
νάμει πρός τούς νεωτερίζοντας τών τε Ώρειτών καί τών πλησίον 
τούτων ωκισμένων τή τε μάχ?/ έκράτησε καί τάλλα καλώς έ'δοξε τά 
έν ’Ώροις κοσμήσαι. έπί τούτοις δέ Νέαρχον έπί τω περίπλω τω 6 
έκ της Ινδών γης κατά την μεγάλην θάλασσαν έστεφανωσε · καί 
γάρ καί ούτος άφιγμένος ηδη ές Σούσα ην’ έπί τούτοις δέ Ονησί- 
κριτον τόν κυβερνήτην τής νεώς τής βασιλικής’ έτι δέ "Ηφαιστίωνα 
καί τούς άλλους σωματοφύλακας.

*Ηκον δέ αύτώ καί οί σατράπαι οϊ έκ τών πόλεων τε τών 6. 
νεόκτιστων καί τής άλλης γης τής δορυαλώτου, παΐδας ήβάσκοντας 
ήδη ές τρισμυρίους άγοντες, τήν αύτήν ηλικίαν γεγονότος, ούς καί 
έπιγόνους έκάλει Αλέξανδρος, κεκοσμημένους Μακεδονικούς όπλοις 
καί τά πολέμια ές τόν τρόπον τόν Μακεδονικόν ήσκημένους. καί 2 
ούτοι άφικυμενοι λέγονται άνιάσαι Μακεδόνας, ώς πάντα δή μη- 
γανωμένου Αλεξάνδρου υπέρ τού μηκέτι ώσαύτως δεΐσθαι Μακεδό
νων' είναι γάρ ούν καί τήν Μηδικήν τήν Αλεξάνδρου στολήν άλγος 
ού σμικρόν Μακεδόσιν όρωμένην, καί τούς γόμους έν τώ νόμω τω 
Περσικώ ποιηθέντας ού πρός θυμού γενέσθαι τοϊς πολλοϊς αύτών, 
ούδέ τών γημάντων έστιν οίς, καίτοι τή ίσότητι τή ές τόν βασιλέα 
μεγάλως τετιμημένοις. Πευκέστας τε ό Περσών σατράπης τή τε 3 
σκευή καί τή φωνή Περσίζων έλύπει αύτούς, ότι τώ βαρβαρισμω 
αυτου έχαιρεν Αλέξανδρος, καί οί Βακτρίων δέ καί οί Σογδιανών 
καί Αραχώτων ίππεΐς, καί Ζαράγγων δέ καί Αρείων καί Παρθυαίων 
καί έκ Περσών οί Εύάκαι καλούμενοι ίππεΐς καταλογισθέντες εις 
τήν 'ίππον τήν εταιρικήν όσοι αύτών κατ αξίωσιν καί κάλλει τού 
σώματος ή τή άλλ?] αρετή ύπερφέροντες έφαίνοντο, καί πέμπτη έπί 4 
τουτοις ίππαρχία προσγενομένη, ού βαρβαρική ή πάσα, άλλά έπαυ- 
ξηΟέντος γάρ τού παντός ιππικού κατελέγησαν ές αύτό τών βαρβά
ρων, τώ τε άγήματι προσκαταλεγέντες Κωφήν τε ό Αρταβάξου καί

3, 2. χρνσΐον τούς, libri χρνσΐον καί τούς. || 5, 4. Ίίρειτων. Άριτών Bas. 
5. τούτων pro τούτοις Α.

C. 6. §. 1, 3. καί post οίίς deest Α. || 2, 4. τήν ante Μηδικήν libris 
deest. 4. άλγος pro άλογον VA et alii Gr. 6. ού πρός θυμού γενέσθαι. 
γενομένονς ού πρός θνμοΰ S. Ι[ 3, 5. Εύάκαι. 2άκαι Gronovius. 7. νπερ- 
φέροντες pro νπερφαίνοντες Ν. || 4, 4. Κωφήν pro Κωφής Ellendtius.
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Ύδάρνης καί Αρτιβόλης οί Μαζαίου, και Σισίνης καί Φραδασμέ- 
νης οί Φραταφέρνου του Παρ&υαίων και ‘Ύρκανίας σατράπου παΐ- 
δες, καίΤοτάνης Όξυάρτου μεν παΐς,‘Ρωξάνης δε τής γυναίκας Δλε- 

5 ξανδρου αδελφός, καί Αύτοβάρης και ό τούτου αδελφός Μι&ρο- 
βαϊος, καί ήγεμών επί τούτοις έπιστα&είς ‘ Ύστάσπης ό Βάκτριος, 
καί τούτοις δόρατα Μακεδονικά αντί τών βαρβαρικών μεσαγκΰλων 
δο&έντα, ταύτα πάντα ελύπει τούς Μακεδόνας, ώς πάντη δή βαρ- 
βαρίζοντος τη γνώμη 'Αλεξάνδρου, τά δέ Μακεδονικά νόμιμα τε καί 
αύτούς Μακεδόνας εν άτίμω χώρα άγοντος.

Ί. Αλέξανδρος δέ τής μέν πεζής στρατιάς τήν πολλήν ‘Ηφαιστί
ωνα άγειν έκέλευεν έστε έπί τήν θάλασσαν τήν Περσικήν, αύτδς δέ 
άναπλεύσαντος αύτώ τού ναυτικού ές τήν Σουσίαν γήν έπιβάς τών 
νεών ξύν τοΐς ύπασπισταϊς τε καί τω άγήματι καί τών ιππέων τών 
εταίρων άγαβιβασάμενος ού πολλούς κατέπλει κατά τον Εύλαΐον 

2 ποταμόν ώς έπί θάλασσαν. ήδη δέ πλησίον ών τής έκβολής 
της ές τδν πόντον τάς μέν πλείονάς τε καί πεπονηκυίας τών νεών 
καταλείπει αύτοΰ' αύτδς δέ ταΐς μάλιστα ταχυναυτουσαις παρέ- 
πλει άπδ τού Εύλαίου ριοτααού κατά τήν θάλασσαν ώς έπί τάς 
έκβολάς τού Τίγρητος' αί δέ άλλαι αύτώ νήες άιακομισ&εΐσαι κατά 
τον Εύλαΐον έστε έπί τήν διώρυγα ή τέτμηται έκ τού Τίγρητος ές 
τόν Εύλαΐον, ταύτη διεκομίσ&ησαν ές τδν Τίγρητα.

3 Τών γάρ δή ποταμών τού τε Εύφράτου καί τού Τίγρητος, 
οι τήν μέσην σφών Συρίαν άπείργουσιν, ο&εν καί τδ δνομα Μεσο
ποταμία πρδς τών έπιχωρίων κληίζεται, δ μέν Τίγρης πολύ τι τα
πεινότερος ρέων τού Ευφράτου διώρυγάς τε πολλάς έκ τού Εύφρά
του ές αύτδν δέχεται καί πολλούς άλλους ποταμούς παραλαβών καί

4 - έξ αύτών αύξη&είς έσβάλλει ές τδν πόντον τδν Περσικόν, μέγας τε 
καί ούδαμού διαβατός έστε έπί τήν έκβολήν, καθότι ού καταναλί- 
σκεται αύτού ούδέν ές τήν χωράν. έστι γάρ μετεωροτέρα ή ταυτη 
γή τού ύδατος, ούδέ έκδίδωσιν ουτος κατά τάς διώρυγας ούδέ ές 
άλλον ποταμόν, αλλά δέχεται γάρ έκείνους μάλλον άρδεσ&αί τε 

s από ού τήν χώραν ούδαμή παρέχει, ό δέ Ευφράτης μετέωρος τε 
ρεΐ καί ισογείλης πανταχού τή γή, καί διώρυγες τε πολλαί άπ αύ
τού πεποιηνται, αί μέν άένναοι, άφ ών ύδρεύονται οί παρ έκατερα 
τοκισμένοι' τάς δέ καί πρός καιρόν ποιούνται, οπότε σφισιν ύδατος 
ένδεώς έχοι, ές τδ έπάρδειν τήν χώραν ού γάρ ύεται τδ πολύ ή γή 
αύτη έξ ούρανού· καί ούτως ές ού πολύ ύδωρ δ Ευφράτης τελευ-· 
τών καί τεναγώδες τούτο [ούτω,·] άποπαυεται.

6 Αλέξανδρος δέ περιπλεύσας κατά τήν θάλασσαν οσον μεταξύ του

5. Λδάρνης pro 'Τδάρτης Α. 5. καί Σισίνης addita ex Α. καί Σεΐνσιν Β.
5. Φ^ραδασμένης οί pro Φραδασμένης καί οί Α. Φαρασμένης οί Gronovius. 
7. Τστάνης pro 'ΐτάνης Α. || 5, 1. Αύτοβάρης pro Αίγοβάρης Α. 1. Μι- 
&ροβαϊος Vulc. et Gron. Μι&ροδαΐος Bas. et Ven. 2. ‘Τατάσσης A alii
que Gr. ‘Τδάσπης Vulc. 4. δο&έντα. Ί’αΰτα vulgo distinguitur.

C. 7. §. 3, 2. Συρίαν pro 'Ασσυρίαν A. || 4, 6. ano οΰ A. άπόου vel 
dnlov vel cum V. αΰτοΰ ceteri Gr. dn αΰτοΰ Bas. άφ' αυτόν Vulc. || 5, 2. 
πανταχοΰ pro πανταχή A. 7. τεναγώδες pro τεναγώδης ές Jacobsius ad 
Anthol. Pal. 3. p. 402.* 7. ούτως post τούτο deleam.
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Τ£ Εύλαίου ποταμού καί του Τίγρητος έπεΐχεν ό αίγιαλός του κόλ
που τοΰ Περσικού άνέπλει κατά τόν Τίγρητα εστε έπί τό στρατό- 
πεδον ϊνα ‘Ηφαιστίων αύτω την δύναμιν πάσαν έχων έστρατοπε- 
δεύκει. έκεϊ&εν δέ αύ&ις έ'πλει ές Ώπιν, πόλιν έπί τού Τίγρητος 
ωκισμένην. έν δέ τω άνάπλω τούς καταρράκτας τούς κατά τόν 7 
ποταμόν άφανίζων ομαλόν πάντη έποίει τόν ρούν, οϊ δη έκ Περ
σών πεποιημένοι ησαν, τού μη τινα άπό &αλάσσης άναπλεΰσαι εις 
την χώραν αύτών νηΐτη στολω κρατήσαντα. ταύτα δέ μεμηχανητο 
άτε δη ού ναυτικοΐς τοϊς Πέρσαις· ουτω δη συνεχείς οι καταρρά- 
κται πεποιημένοι άπορον τόν άνάπλουν έποίουν τον κατά τον Τί- 
γρητα. 'Αλέξανδρος δέ ούκ έφη τών κρατουντών τοΐς όπλοις είναι 
τά τοιαΰτα σοφίσματα· οϋκουν πρός αυτοΰ έποιεϊτο ταύτην την 
ασφάλειαν, ήντινα έ’ργω ούδέ λόγου αξίαν άπέφηνε, ού χαλεπώς δια- 
κόψας τών Περσών τά σπουδάσματα.

Ής δέ ές την Ώπιν άφίκετο, ξυναγαγων τούς Μακεδόνας προ- 8. 
εϊπεν ότι τούς υπό γηρως ή πηρώσεως τοΰ σώματος αχρείους ές τά 
πολέμια όντας παραλύει μέν της στρατιάς, αποπέμπει δέ ές τα σφέ- 
τερα ή&η· έπιδώσει δέ άπιοΰσιν οσα αύτούς τε ζηλωτοτέρους ποι
ήσει τοΐς οίκοι καί τούς άλλους Μακεδόνας έξορμήσει ές τό έ&έλειν 
τών αύτών κινδύνων τε καί πόνων μετέχειν. Αλέξανδρος μέν ώς χα- 2 
ριούμενος δή&εν τοΐς Μακεδόσι ταύτα ελεγεν οι δέ ώς ύπερορώμε- 
νοί τε ήδη πρός Αλεξάνδρου καί αχρείοι πάντη ές τά πολέμια νομι- 
ζόμενοι ούκ άλόγως αύ τω λόγω ήχ&έσ&ησαν τώ πρός Αλεξάνδρου 
λεχ&έντι, κατά τήν στρατιάν ταύτην πάσαν πολλοΐς καί άλλοις άχ&ε- 
σ&έντες, ότι πολλάκις ήδη έλύπει αύτούς ή τε έσ&ής ή Περσική ές 
τοΰτο φέρουσα καί τών Επιγόνων τών βαρβάρων ή ές τά Μακε
δονικά ή&η κόσμησις καί άνάμιξις τών αλλοφύλων Ιππέων ές τάς 
τών εταίρων τάξεις, ούκουν σιγή έ'χοντες έκαρτέρησαν, άλλά πάν- 3 
τας γάρ άπαλλάττειν τής στρατιάς έκέλευον, αύτόν δέ μετά τοΰ πα- 
τρός στρατευεσ&αι, τόν Αμμωνα δή τώ λόγω έπικερτομούντες. ταύτα 
άκούσας Αλέξανδρος, (ήν γάρ δή όξύτερος τε έν τω τότε καί άπό 
τής βαρβαρικής &εραπείας ούκέτι ώς πάλαι έπιεικής ές τούς Μακε
δόνας') καταπηδήσας σύν τοΐς άμφ1 αύτόν ήγεμόσιν άπό τοΰ βήμα
τος ξυλλαβεΐν τούς έπιφανεστάτους τών ταραξάντων τό πλή&ος κε
λεύει, αύτός τή χειρί έπιδεικνύων τοΐς ύπασπισταΐς οϋστινας χρή ξυλ- 
λαμβανειν καί έγένοντο ούτοι ές τρεις καί δέκα, τούτους μέν δ ή 
άπάγειν κελεύει τήν έπί &ανάτω. ώς δέ κατεσιώπησαν οί άλλοι 
εκπλαγέντες, άναβάς αύ&ις έπί τό βήμα ελεξεν ώδε.

Ούχ ύπέρ τοΰ καταπαΰσαι υμών τήν οΐκαδε ορμήν, ώ Μακεδό- 9, 
νες, λεχ&ήσεταί μοι όδε ό λόγος, έ’ξεστι γαρ ύμΐν άπιέναι δποι βου- 
λεσ&ε έμοΰ γε ένεκα, άλλ1 ώς γνώναι ύμάς πρός οποίους τινάς ημάς

7, 8. τα τοιαΰτα. ταΰτα τά Α.
C. 8. §. 1, 4. άπιοΐσιν. libri μένονσιν. 5. έ&έλειν. libri &έλειν· || ‘2,4. 

ήχ&έσ&ησαν. ήχ&έσ&η Gr. aliqui ad 6. c. 16. 5. λεχ&έντι κατά —πάσαν’ 
πολλοΐς vulgo distinguunt. Quamquam vereor ne quid corruptum sit. 
6. ότι. fortasse ότε. 7. ή ΐς additum ex C. 3, 5. ές τούς Μακεδόνας 
cum καταπηδήσας jungit V. 8. επιδεικνύων pro δεικνύων Gr. cc. 10. &ά- 
νάτω Vulc. et Gron. &άνατον Bas.

C. 9. §.1,2. odi additum exGr. cc. 3. ήμάςρΐο υμάς Facius etSintenis. 
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2 όντας όποϊοί τινες αυτοί γινόμενοι άπαλλάσσεσθε. καί πρώτα γε 
άπό Φιλίππου τοΰ πατρός, ήπερ καί εικός, τοΰ λόγου άρξομαι. 
Φίλιππος γάρ παραλαβών υμάς πλανήτας καί απόρους, έν διφθέ- 
ραις τους πολλούς νέμοντας άνά τά όρη πρόβατα ολίγα καί υπέρ 
τούτων κακώς μαχομένους Τλλυριοϊς τε καί Τριβαλλοϊς καί τοϊς 
όμόροις Θραξί, χλαμύδας μεν ύμϊν αντί τών διφθερών φορεΐν εδωκε, 
κατήγαγε δέ έκ τών ορών ές τά πεδία, αξιόμαχους καταστήσας τοϊς 
προσχώροις τών βαρβάρων, ώς μή χωρίων έτι όχυρότητι πιστεύον
τας μάλλον ή τή οικεία αρετή σώξεσθαι' πόλεων τε οικητορας 

3 άπέφηνε καί νόμοις καί ήθεσι χρηστοΐς έκόσμησεν. αύτών δέ εκεί
νων τών βαρβάρων, ύφ2 3 ών ποόσθεν ήγεσθε καί έφέρεσθε αύτοί τε 
καί τά ύμέτερα, ηγεμόνας κατέστησεν έκ δούλων καί υπηκόων, καί 
της Θράκης τά πολλά τη Μακεδονία προσέθηκε, καί τών έπί τή 
θαλάττη χωρίων τά έπικαιρότατα καταλαβόμενος την έμπορίαν τή

2, 4. ολίγα, κατά ολίγα Α. || 3, 5. εμπορίαν, ευπορίαν Α. 6. άνενδεή pro
άδεή Bas. || 4, 2. ους V et Gr. omnes, ών Vulc. 5, τε καί. fortasse δέ 
καί. || 5, 3. στρατιάς, σταρτείας Schmiederus.

4 χώρα άνεπέτασε, καί τών μετάλλων τήν έργασίαν άνενδεή παρέσχε· Θεσ- 
σαλών δέ άρχοντας, ούς πάλαι έτεθνήκειτε τω δέει, άπέη,ηνε, καί 
τό Φωκέων έθνος ταπεινώσας τήν ές τήν 'Ελλάδα πάροδον πλα
τείαν καί εΰπορον αντί στενής τε καί απόρου ύμϊν έποίησεν Αθη
ναίους τε καί Θηβαίους, έφεδρεύοντας αεί τη Μακεδονία, ές τοθόνδε 
έταπείνωσεν, ήδη ταυτά γε καί ημών αύτω ξυμπονούντων, ώς αντί 
τοΰ φόρους τελεϊν "Αθηναίοις καί ύπακοΰειν Θηβαίων, παρ ημών εν

S τω μέρει εκείνους τήν ασφάλειαν σφισι πορίζεσθαι. ές Πελοπόννη
σον δέ παρελθών τά έκεϊ αύ έκόσμησε· καί ήγεμών αύτοκράτωρ 
συμπάσης τής άλλης Ελλάδος άποδειχθείς τής έπί τον Πέρσην στρα
τιάς ούχ έαυτώ μάλλον τι τήν δόξαν τήνδε η τώ κοιτώ τών Μακε
δόνων προσέθηκε.

6 Ταυτα μέν τά έκ τοΰ πατρός τοΰ έμοΰ ές υμάς ύπηργμένα, 
ώς μέν αυτά έφ" εαυτών σκέφασθαι μεγάλα, μικρά δέ ώς γε δη 
πρός τα ήμέτερα ξυμβαλεϊν δς παραλαβών παρά τοΰ πατρός χρυσά 
μέν καί αργυρά έκπώματα ολίγα, τάλαντα δέ ούδέ εξήκοντα έν τοϊς 
θησαυροϊς, χρεών δέ όφειλόμενα υπό Φιλίππου ές πεντακόσια τά
λαντα, δανεισάμενος έπί τούτοις αύτός άλλα οκτακόσια όρμηθείς 
έκ τής χώρας τής γε ούδέ υμάς αύτούς βοσκούσης καλώς εύθύς μέν 
τοΰ 'Ελλησπόντου ύμϊν τόν πόρον θαλασσοκρατούνται έν τω τότε

7 Περσών άνεπέτασα· κρατήσας δέ τή ί'ππω τούς σατράπας τού Αα
ρείου τήν τε "Ιωνίαν πάσαν τή ύμετέρα άρχή προσέθηκα καί τήν 
Αιολίδα πάσαν καί Φρύγας άμφοτέρους καί Λυδούς, καί Μίλητον 
είλον πολιορκία· τά δέ άλλα πάντα έκόντα προσχωρήσαντα λαβών

8 ύμϊν καρποΰσθαι έ'δωκα · καί τά εξ Αίγυπτου καί Κυρήνης αγαθά, 
όσα άμαχεί έκτησάμην, ύμϊν έρχεται· ή τε κοίλη Συρία καί ή Πα
λαιστίνη καί ή μέση τών ποταμών ύμέτερον κτήμα εισι· καί Βαβυ- 
λών καί Βακτρα καί Σοΰσα ύμέτερα’ καί ό Λυδών πλούτος καί 
οί Περσών θησαυροί καί τά "Ινδών αγαθά καί ή εξω θάλασσα 

$ ύμέτερα· ύμεϊς σατραπαι, ύμεϊς στρατηγοί, ύμεϊς ταξιάρχαι. ώς 
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έμοιγε αυτώ τί περίεστιν άπό τούτων τών πόνων οτι μη αυτή ή πορ
φυρά καί τό διάδημα τούτο; κέκτημαι δέ ιδία ούδέν, ούδέ έχει τις 
άποδεϊξαι θησαυρούς έμούς ότι μή ταύτα ύμέτερα κτήματα ή όσα 
ένεκα υμών φυλάττεται. έπεί ούδέ έστιν ιδία μοι ές ό τι φυλάξω αύ
τούς, σιτουμένω τε τά αύτά ύμΐν σιτία και ύπνον τόν αύτόν αίρου- 
μένω · καίτοι ούδέ σιτία έμοί δοκώ τά αυτά τοϊς τρυφώσιν υμών 
σιτεΐσϋαι· προαγρυπνών δέ υμών οίδα, ώς καϋεύδειν έχητε υμείς.

"Αλλά ταύτα γάρ υμών πονούντων καί ταλαιπωρούμενων έκτησάμην 10. 
αύτός άπόνως καί άταλαιπώρως εξηγούμενος, καί τις υμών ή πονή- 
σας οίδεν εμού μάλλον ή εγώ ύπέρ εκείνου; άγε δη καί ότω τραύ
ματα υμών έστι γυμνώσας αύτά έπιδείξάτω καί έγω τάμα έπιδείξω έν 
μέρει’ ώς έμοιγε ούκ έστιν ο τι τού σώματος τών γε δη έμπροσ&εν 2 
μερών άτρωτον ύπολέλειπται, ούδέ όπλον τι έστιν ή έκ γειρός ή 
τών άφιεμένων ού γε ούκ ίχνη έν έμαυτω φέρω· άλλά καί ξίφει έκ 
χειρός τέτρωμαι καί τετόξευμαι ηδη καί άπό μηχανής βέβλημαι καί 
λίϋοις πολλαχή καί ξΰλοις παιόμενος ύπέρ ύμών καί της ύμετέρας 
δόξης καί τοΰ ύμετέρου^ πλούτου νικώντας ύμάς άγω διά πάσης γης 
καί ϋαλάσσης καί πάντων ποταμών καί ορών καί πεδίων πάντων, 
γάμους τε ύμΐν τούς αύτούς γεγάμηκα καί πολλών ύμών οι παΐδες 3 
συγγενείς έσονται τοΐς παισί τοΐς έμοΐς. έτι δέ ώ χρέα ήν, ού πο- 
λυπραγμονήσας εερ ότω έγένετο, τοσαύτα μέν μισ&οφορούντων, το- 
σαύτα δέ άρπαζόντων, οπότε έκ πολιορκίας αρπαγή γίγνοιτο, δια- 
λέλυμαι ταύτα. στέφανοί τε χρυσοί τοΐς πλείστοις ύμών είσί μνη
μεία της τε αρετής της ύμετέρας καί της έξ έμού τιμής άϋάνατα. 
όστις δέ δή καί άπέϋανεν, εύκλεής μέν αύτώ ή τελευτή έγένετο, πε- 4 
ριφανης δέ ό τάφος · χαλκαϊ δέ αί εικόνες τών πλείστων οίκοι έστά- 
σιν, οί γονείς δ" έντιμοί είσι, λειτουργίας τε ξυμπάσης καί είσφοοάς 
άπηλλαγμένοι· ού γάρ τίς γε φεύγων ύμών έτελευτα έμού άγοντος.

Καί νυν τούς απολέμους ύμών ζηλωτούς τοΐς οίκοι άποπέα- s 
ψειν έμελλον· άλλ" έπειδη πάντες άπιέναι βούλεσ&ε, άπιτε πάντες, 
καί άπελϋόντες οίκοι απαγγείλατε ότι τόν βασιλέα ύμών Αλέξαν
δρον, νικώντα μέν Πέρσας καί Μήδους καί Βακτρίους καί Σάκας, 
καταστρεφάμενον δέ Ούξίους τε καί Αραχώτους καί Αράγγας, κε- 6 
κτημένον δέ καί Παρ&υαίους καί Χωρασμίους καί " Τρκανίους έστε 
έπί την ϋάλασσαν την Κασπίαν, ύπερβάντα δέ τόν Καύκασον ύπέο 
τάς Κασπίας πύλας, καί περάσαντα ίίξον τε τόν ποταμόν καί Τά- 
ναϊν, έτι δέ τον Τνδόν ποταμόν, ούδενί άλλω ότι μη Αιονύσω πε- 
ραϋέντα, καί τόν "Τδάσπην καί τόν Ακεσίνην καί τόν "Τδραώτην, 
καί τόν Τφασιν διαπεράσαντα άν, ει μή καί ύμεΐς άπωκνήσατε, καί 7 
εις την μεγάλην ϋάλασσαν κατ άμφότερα τού Τνδοϋ τά στόματα 
έμβαλόντα, καί διά τής Γαδρωσίας τής έρημου έλϋόντα, η ούδείς 
πω πρόσϋεν ξύν στρατιό, ηλϋε, καί Καρμανίαν έν παρόδιο προσ- 
κτησάμενον καί τήν Ήρειτών γην, περιπεπλευκότος δέ^ήδη αύτώ

9 , 8. έχητε. libri έχοιτε. έχετε Bekkeri Anecdd. p. 170.
C. 10. §. 1, 2. ή delet Sintenis. 3. μάλλον. intercidisse videtur ή 

κινδυνεΰσας vniq εμού. || 3, 2. έτι δέ. libri έτι τε. || 4, 4. τις γε pro τις 
Gron. || 5, 1. υμών, ήμων Α. || 6, 4. '31ξον pro “Οξον Ellendtius. 7. μη 
καί υμείς άπωκνήσατε. μή ημείς άποκνήσαμεν Λ.
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του ναυτικόν την απ’ 'Ινδών γης είς Πέρσας θάλασσαν, ώς εις 
Εθυσα έπανηγάγετε, άπολιπόντες οιγεσ&ε, παραδόντες φυλάσσειν τοΐς 
νενικημένοις βαρβαροις. ταΰτα ύμΐν καί πρδς άν&ρώπων ίσως ίύ- 
κλεά καί πρδς &εών δσια δήπου έσται άπαγγελϋέντα. άπιτε.

Π. Ταΰτα είπών κατεπήδησέ τί άπδ τού βήματος όξέως καί ές τά 
βασίλεια παρελϋών ούτε έ&εράπευσε τδ σώμα ούτε τω ώφ&η τών 
εταίρων άλλ’ ούδέ ές τήν ύστεραίαν ώφΟη. τή τρίτη δέ καλέσας 
εϊσω τών Περσών τους επίλεκτους τάς τε ηγεμονίας αύτοΐς τών τά
ξεων διένειμε καί δσους συγγενείς άπέφηνε, τούτοις δέ νόμιμον έποί- 

S·. ησε φιλεΐν αύτδν μόνοις. οι δέ Μακεδόνες έν τε τω παραυτίκα 
άκοΰσαντες τών λόγων έκπεπληγμένοι σιγή έμενον αυτου πρδς τώ 
βήματι ουδέ τις ήκολού&ησε τώ βασιλεΐ άπαλλαττομένω οτι μή οί 
άμφ αύτδν έταΐροί τε καί [οί] σωματοφύλακες · οί δέ πολλοί ούτε 
μένοντες δ τι πράττωσιν ή λέγωσιν ειχον, ούτε άπαλλάσσεσ&αι ήϋε- 

3 λον. ώς δέ τά Περσών τε καί Μήδων αύτοΐς έξηγγέλλετο, αϊ τε 
ήγεμονίαι Πέρσαις διδόμενοι καί ή στρατιά ή βαρβαρική ές λόχους 
τε καταλεγομένη καί τά Μακεδονικά ονόματα άγημά τι Περσικόν 
καλούμενον, καί πεζέταιροι Πέρσαι καί πεζέταιροι άλλοι καί άργυ- 
ρασπίδων τάξις Περσική καί η τών εταίρων ίππος, καί ταύτης άλλο 

4 άγημα βασιλικόν, ούκέτι καρτεροί σφών ήσαν· άλλά ξυνδραμόντες 
ώς τά βασίλεια τά μέν όπλα αύτού πρδ τών &υρών έρρίπτουν, ίκε- 
τηρίας ταύτας τω βασιλεΐ· αύτοί δ’ έβόων πρδ τών &υρών έστηκό- 
τες δεόμενοι παρελ&εΐν έίσω · τούς τε αιτίους τής έν τώ τότε ταρα
χής καί τούς άρξαντας τής βοής έκδιδόναι έϋέλειν ούκουν άπαλ- 
λαγήσεσ&αι τών &υρών ούτε ημέρας ούτε νυκτός, εί μή τινα οίκτον 
σφών εξει Αλέξανδρος.

*> Ταΰτα ώς άπηγγέλλετο αύτώ, δ δέ σπουδή έξέρχεται, καί ίδών 
τε ταπεινώς διακειμένους και άκούσας συν οίμωγή τών πολλών βο- 
ώντων καί αύτώ προχεϊται δάκρυα, καί ό μέν άνήγετο ως τι έρών 

6 οι δέ έμενον λιπαροΰντες. καί τις αύτών κα&’ ηλικίαν τε καί ίπ- 
παρχίαν τής ίππου τής εταιρικής ούκ άφανής, Καλλίνης ονομα, τοι- 
αΰτα είπεν · ώ βασιλεύ, τά λυποΰντά έστι Μακεδόνας ότι σύ Περ
σών μέν τινας ήδη πεποίησαι σαυτώ συγγενείς καί καλούνται Πέρ
σαι συγγενείς Αλεξάνδρου καί φιλοΰσί σε’ Μακεδόνων δέ ούπω τις 

7 γέγευται ταυτης τής τιμής, έν&α δή ύπολαβών Αλέξανδρος, άλλ’ 
υμάς γε, έφη, ξΰμπαντας έμαυτώ τί&εμαι συγγενείς καί τό γε από 
τούτου ούτω καλέσω. ταύτα είπόντα προσελΟών ό Καλλίνης τε 
έφίλησεν καί δστις άλλος φιλήσαι ή&ελε. καί ούτω δή άναλαβόν- 
τες τά όπλα βοώντές τε καί παιανίζοντες ές τό στρατοπεδον απ^ί- 

8 σαν. Αλέξανδρος δέ έπί τούτοις -Ουσίαν τε &ύει τοΐς -Οεοΐς οίς αύ-

C. 11. §. 2, 5. πράττωσιν ή λέγωσιν. libri πράττονσιν ή λέγονσιν. || 
3, 4. πεζέταιροι άλλοι Blancardus. άσσέταιροι άλλοι Vulc. άσ&έταιροι άλ
λοι Bas. πεζικοί άλλοι vel υπασπισταϊ άλλοι J. Schulzius. delet Schmiede- 
rus. || 5, 1. ό δέ additum e V et Gr. omnibus. 1. ίδών τε Vulc. et Gron. 
τε deest Bas. || 6, 6. γέγευται Vulc. et Grori. γεύεται Bas. || 7, 2. υμάς 
γε. libri υμάς τε. 3. ταΰτα pro τοιαύτα Α. 4. αυτόν post έφίλησεν ornis· 
sum cum ABBV. || 8, 1. &ΰει pro έποίησε ABBB. 
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τώ νόμος καί &οίνην δημοτελή έποίησε, κα&ήμενός τε αυτός καί 
πάντων κα&ημένων άμφ’ αύτόν μεν Μακεδόνων, εν δε τω έφεξής 
τούτων Περσών, έπί δέ τούτοις τών άλλων έϋνών όσοι κατ αξίωσιν 
ή τινα άλλην αρετήν πρεσβευόμενοι, καί άπό τού αύτού κρατήρας αύ
τος τε καί οί άμφ αύτόν άρυόμενοι έσπενδον τάς αύτας σπονδας, κα- 
ταρχομένων τών τε Ελλήνων μάντεων καί τών Μάγων, εύχετο δέ ς> 
τά τε άλλα άγα&ά καί ομόνοιαν τε καί κοινωνίαν τής αρχής τοϊς τε 
Μακεδόσι καί Πέρσαις. είναι δέ κατέχει λόγος τούς μετασχόντας 
τής &οίνης ές έννακισχιλίους, καί τούτους πάντας μίαν τε σπονδήν 
σπεΐσαι καί έπ αύτή παιανίσαι.

’Έν&α δή έ&ελονταί ήδη αύτω άπήεσαν των Μακεδόνων όσοι 12. 
διά γήρας ή τινα άλλην ξυμφοράν άπόλεμοι ήσαν · καί ουτοι αύτω 
έγένοντο ές τούς μυρίους. τουτοις δέ τήν τε μισ&οφοράν ού τοΰ 
έξήκοντος ήδη χρόνου έδωκεν Αλέξανδρος μόνον, άλλά καί τού ές 
τήν άπονόστησιν τήν οϊκαδε ξυμβαίνοντος. έπέδωκε δέ καί τάλαν- 2 
τον εκάστω υπέρ τήν μισ&οφοράν παϊδες δέ εί' τω ήσαν έκ τών 
Ασιανών γυναικών, παρά οί καταλιπεϊν έκέλευσε μηδέ στάσιν κατά- 
γειν ές Μακεδονίαν αλλοφύλους τε καί έκ τών βαρβάρων γυναικών 
παϊδας τοϊς οίκοι ύπολελειμμένοις παισί τε καί μητράσιν αύτών αύ
τός δέ έπιμελήσεσ&αι ώς έκτρέφοιντο Μακεδονικώς, τά τε αλλα καί ές 
τά πολέμια κοσμούμενοι · γενομένους δέ άνδρας άξειν αύτός ές Μα- 

• κεδονίαν καί παραδώσειν τοϊς πατράσι. ταυτά τε άπαλλαττομένοις 3 
άστά&μητα καί άτέκμαρτα άπηγγέλλετο καί όπως έχει φιλίας τε καί 
πό&ου ές αύτούς τό άτρεκέστατον τεκμήριον έκεϊνο ποιεϊσ&αι ήξίου, 
ότι τόν πιστότατόν τε αύτω καί όντινα ίσον τή εαυτού κεφαλή 
άγει, Κράτερον ξυμπέμπει αύτοΐς φύλακα τε καί ηγούμενον τού στό
λου. οΰτω δή άσπασάμενος ξύμπαντας αύτος τε δακρύων καί δα- 
κρύοντας έκείνους άπό ού άπήλλαξε. Κρατέρω δέ τούτους τε άγειν 4 
έκέλευε καί άπαγαγόντι Μακεδονίας τε καί Θράκης καί Θετταλών 
έξηγεϊσ&αι καί τών Ελλήνων τής έλευ&ερίας· Αντίπατρον δέ δια
δόχους τοϊς άποπεμπομένοις άγειν Μακεδόνας τών άκμαζόντων έκέ- 
λευσεν. έστειλε δέ καί Πολυσπέρχοντα όμού τω Κρατέρω, δεύτερον 
δέ άπό Κρατέρου ηγεμόνα, ώς εί τι κατά τήν πορείαν Κρατέρω 
ξυμπίπτοι, ότι καί μαλακώς τό σώμα έχοντα άπέπεμπεν αύτόν, μή 
πο&ήσαι στρατηγόν τούς ιόντας.

Λόγος δέ τις καί ούτος. έφοίτα αφανής παρά τοϊς τά βασι- s 
λικά πράγματα, όσω έπικρύπτεται, τοσωδε φιλοτιμότερον έξηγου- 
μένοις, καί τό πιστόν ές τό χείρον μάλλον, ή τό εικός τε καί ή 
αύτών μοχ&ηρία άγει, ή πρός τό αληθές έκτρέπουσιν, έξηττώμε- 
νον Αλέξανδρον ήδη τής μητρος τών διάβολων τών ές Αντίπατρον, 
άπαλλαξαι έ&έλειν έκ Μακεδονίας Αντίπατρον, καί τυχόν ούκ ές 6 
ατιμίαν τήν Αντιπάτρου ή μετάπεμψις αύτού έφερεν, άλλ^ ώς μή τι

3. άμφ Vulc. et Gron. περί Bas. || 9, 4. ες additum ex Α.
C. 12. §. 1, 4. και τοΰ ες τήν Α cum vett. edd. Gr. alii τήν, alii 

καί τήν omittunt, και τήν τοΰ ές Vulc. || 3, 2. φιλίας τε καί ηό&ου ex c. 
addidit Vulc· 5. ηγούμενον pro ηγεμόνα A. 7. άπό ού pro άπό εαυτού 
Gr. omnes, ποιων V. 5, 1. τις καί ούτος pro τις ούτος Α. 3. εΙκός το 
καί ή. εικός τε ή Α. εικός ή Gronovius.
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έκ τήν διάφορά; αύτοΐς γένοιτο άγαρι ές άλλήλους καί ούδέ αύτώ 
ιάσιμον. επεΐ ούδέν έπαύοντο Αλεξάνδρω γράφοντες ό μεν την αυ- 
θάδειάν τε της Ολυμπιάδας καί οξύτητα καί πολυπραγμοσύνην, ήκι
στα δη τή Αλεξάνδρου μητρί εύσχήμονα, ώστε καί λόγος τις τοι- 
όσδε έφέρετο Αλεξάνδρου εφ οΐς υπέρ τής μητρδς αύτω έξηγγέλ- 
λετο, βαρύ δη το ενοίκων τών δέκα μηνών είσπράττεσθαι αύτόν την 

7 μητέρα · ή δέ, ύπέρογκον είναι τή τε αξιώσει καί τή άλλη θερα
πεία Αντίπατρον ούδέ μεμνήσθαι τού καταστήσαντος έτι, άλΚ αύ
τόν γάρ άξιούν τά πρώτα φέρεσθαι έν τοϊς άλλοις Μακεδόσι τε 
καί' Ελλησι. καί ταύτα μάλλον τι ίσχύειν παρ’ Αλεξάνδρω έφαί- 
νιτο, όσα ές τοΰ Αντιπάτρου τήν διαβολήν φέροντα ήν, οια δή καί 
φοβερώτερα έν βασιλεία, όντα, ού μέντοι καταφανές γέ τι ή έργον 
ή λόγος έξηγγέλλετο Αλεξάνδρου έφ ότου άν τις συνέθηκεν ούχ 
ωσαύτως είναι πρός θυμού αυτω Αντίπατρον. * * * * Ηφαιστίων.

13. Τούτω τω λόγω ύπείξαντα ‘Ηφαιστίωνα συναλλαγήναι Εύμέ- 
νει, ουγ έκόντα έκόντι. έν ταύτη τή όδω καί τό πεδίον λέγεται ίδεϊν 
Αλέξανδρον τό άνειμένον ταϊς ϊπποις ταϊς βασιλικαϊς, αύτό τε' πεδίον 
Νυσαϊον καλούμενου καί αϊ ϊπποι ότι 1\ υσαϊαι κληιζονται λέγει 
‘Ηροδοτος’ είναι δέ πάλαι υέν ές πεντεκαίδεκα μυριάδας τών ίππων 
τότε δέ Αλέξανδρον ού πολύ πλείονας τών πέντε καταλαβεϊν πρός 
ληστών γάρ διαρπαγήναι τάς πολλάς αύτών.

2 Ενταύθα λέγουσιν ότι Ατροπάτης ό τής Μηδίας σατράπης 
γυναίκας εκατόν αύτω έδωκε, ταύτας φάσκων είναι τών Αμαζόνων, 
καί ταύτας σκευή άνδρών ιππέων έσταλμένας, πλήν γε δή ότι πελέ- 
κεις αντί δορατων έφυρουν καί αντί ασπίδων πέλτας· οϊ δέ καί τόν 
μαστόν λέγουσιν οτι μείονα είγον τόν δεξιόν, όν δή καί έξω είγον

3 έν ταϊς μά/αις. ταύτας μέν δή άπαλλάξαι τής στρατιάς Αλέξαν
δρον, μή τι νεωτερισθείη κατ αύτά; ές ύβριν πρός τών Μακεδόνων 
ή βαρβάρων · κελεΰσαι δέ άπαγγεϊλαι πρός τήν βασίλισσαν σφών 
ότι αύτός ήξει πρός αύτήν παιδοποιησόμενος. ταύτα δέ ούτε Αρι
στόβουλος ούτε Πτολεμαίος ούτε τις άλλος ανέγραφαν όστις ικανός 

α-ύπέρ τών τοιούτων τεκμηριώσαι. ούδέ δοκεϊ μοι έν τώ τότε σώζεσθαι 
τό γένος τών Αμαζόνων, ούδ’ έτι προ Αλεξάνδρου Ξενοφών άνε- 
μνήσθη αύτών, Φασιανών τε μνησθείς καί Κόλγων καί όσα άλλα 
άπό Τραπεζούντος όρμώμενοι ή πριν ές Τραπεζούντα κατελθεϊν οϊ 
‘Ελληνες έπήλθον έθνη βαρβαρικά, Ίναπερ καί ταϊς Αμαζόσιν αν 

5 έντετυχήκεσαν, εϊπερ ούν έτι ησαν Αμαζόνες, μή γενέθαι μέν γάρ 
παντελώς τό γένος τούτων τών γυναικών ού πιστόν δοκεϊ έμοιγε,

6, 3. καί post άλλήλους additum ex Α. 4. ουδέν. libri ουδέ. 5. ήκιστα δη 
τή Gr. omnes, ήκιστα τή Vulc. 8 αυτόν, libri αυτοΰ. || 7, 3. άξιονν τα 
pro αξιοϋντα V. 6. φοβερώτερα Gr. cc. φοβερώτερον Vulc. voluit for
tasse φοβερωτέροι — ότι. 8. Αντίπατρον pro αντί Bekkeri Anecdd. p. 170. 
άντι Gr. cc.

C. 13. §. 1, 1. ύπείξαντα pro υποπτήξαντα A. 3 Αλέξανδρον pro 
Αλέξανδρος A. 4. Νυσαών Λ et margo Vulc. ceteri Νησσάών ut Bas. 
vel Νισσαών. Νησαών Vulc. || 2, 1. Μηδίας. vulgo Μήδειας. || 3, 2. νεω- 
τερισθείη. νεωτερισθή λ. 6. τοιούτων pro τηλικούτων Α. || 4, 2. οΰδ’ ετι 
S ουδέ τις Α. ουδέν τι cum Bas. tres Gr. 2. ή ante Ξενοφών delevi. 
5. uv libris deest. || 5, 2. τούτων, τούτο Λ.



ΑΝΛΒΑΣΙΣ 7, 13. 14. 189

προς τοσούτων καί τοιοΰτων ύμνη&έν. ώς 'Ηρακλέα τε έπ αύτάς 
λόγος -.κατέχει οτι εστάλη καί ζωστήρα τινα Ίππολΰτης τής βασιλίσ- 
σης αύτών ότι ές τήν Ελλάδα έκόμισε, καί οί ξυν &)ησεΐ Α&ηναΐοι 
ότι επιούσας τάς γυναίκας ταύτας τήν Εύρώπην πρώτοι μάχη νι- 
κήσαντες άνέστειλαν καί γέγραπται ή Α&ηναίων καί Αμαζόνων μάχη 
πρός Κίμωνος ού μεϊον ήπερ ή Α&ηναίων καί Περσών. καί 'Ηρο- 6 
δότω πολλάκις περί τών γυναικών τούτων πεποίηται, καί όσοι Α&η
ναίων τούς έν πολεμώ τελευτήσαντας λόγω έκόσμησαν, καί τού πρός 
Αμαζόνας έργου 'Α&ηναίων έν τοΐς μάλιστα μνήμην έποιήσαντο. εί 
δέ ίππικάς δή τινας γυναίκας Άτροπάτης έδειξεν Αλεξάνδρω βαρβά
ρους τινάς άλλας γυναίκας ίππεύειν ήσκημένας δοκώ ότι έδειξεν ές 
τόν λεγόμενον δή τών Αμαζόνων κόσμον έσταλμένας.

Εν Έκβατάνοις δέ &υσίαν τε έ&υσεν Αλέξανδρος, ώσπερ αύτώ 14. 
έπί ξυμφοραΐς άγα&αϊς νόμος καί αγώνα έπετέλει γυμνικόν τε καί 
μουσικόν, καί πάτοι αύτώ έπίγνοντο παρά τοΐς εταίρους. καί έν 
τοΰτω 'Ηφαιστίων έκαμε τό σώμα· έβδομη τε ημέρα ήδη ήν αύτώ 
τής νόσου καί λέγουσι τό μέν στάδιον πλήρες είναι· παίδων γάρ 
άγων ήν εκείνη τή ημέρα γυμνικός· έπεί δέ έξηγγέλλετο Αλεξάνδρω 
ότι κακώς έχει 'Ηφαιστίων, ό δέ παρ' αύτόν έλ&ών σπουδή ούκέτι 
ζώντα κατέλαβεν.

έν&α δή [καί] άλλοι άλλα ανέγραψαν ύπέρ τού πέν&ους τού 2 
Αλεξάνδρου· μέγα μέν γενέσ&αι αύτώ τό πέν&ος, πάντες τούτο ανέ
γραψαν, τα δέ πραχ&έντα έπ' αύτω άλλοι άλλα, ώς έκαστος ή εύ
νοιας πρός Ηφαιστίωνα ή φϋόνου είχεν ή καί πρός αύτόν Αλέξαν
δρον. ών οί τά ατάσθαλα άναγράψαντες οί μέν ές κόσμον φέρειν 3 
μοι δοκούσιν οιηϋήναι Αλεξάνδρω όσα ύπεραλγήσας έδρασεν ή είπεν 
έπί τω πάντων δή άν&ρώπων φιλτάτω · οί δέ ές αισχύνην μάλλον 
τι ώς ού πρέποντα ούτ ούν βασιλεΐ ούτε 'Αλεξάνδρω, οί μέν, τό 
πολύ μέρος τής ημέρας έκείνης έρριμμένον έπί τού σώματος τοΰ εταί
ρου όδΰρεσ&αι ούδ' έ&έλειν άπαλλαγήναι, πριν γε δή πρός βίαν 
άπηνέχ&η πρός τών εταίρων οί δέ, τήν τε ήμέραν όλην καί τήν 4 
νύκτα όλην έρρΐφ&αι έπί τω σώματι · οί δέ καί, τόν ιατρόν Γλαυ- 
κίαν ότι έκρέμασε, καί τούτον ώς έπί φαρμάκω κακώς δο&έντι, οι 
δέ, ότι οίνου περιεΐδεν έμπλησ&έντα θεωρών αύτος· καί κείρασ&αι 
Αλέξανδρον επί τώ νεκρώ τήν κόμην, τά τε άλλα ούκ άπεικότα τί- 
&εμαι καί κατά ζήλον τον Άχιλλέως, πρός όντινα έκ παιδος φιλοτι
μία ήν αύτώ· οί δέ καί, τό άρμα έφ ότω τό σώμα έφέρετο αυτός 5 
έστιν ότε ήνιόχει, τούτο ούδαμή πιστόν έμοιγε λέγοντες· άλλοι δέ, 
ότι καί τοΰ Ασκληπιού τό έδος έν Έκβατάνοις κατασκάψαι έκέ
λευσε, βαρβαρικόν τούτο γε, καί ούδαμή Αλεξάνδρω προσφοράν, αλ
λά τή Ζέρξου μάλλον τι άτασ&αλία τή ές τό &εΐον καί ταΐς πέδαις 
άς λέγουσιν είς τόν Ελλήσποντον κα&εΐναι Σέρξην, τιμωρούμενον 
δή&εν τόν Ελλήσποντον, αλλά καί εκείνο ού πάντη έξω τού είκό-

6. πρώτοι pro πρώτη Α. 7. άνέστειλαν pro άπέστειλαν Gronovius.
C. 14. §. 1, 1. δέ pro τε Vulc. et Grou. || 2, 1. καί ante άλλοι de

leam. || 5, 2. εστιν ότε. fortasse ές τήν πυράν ότι. deleto εστι Sintenis ότι. 
mox post τούτο inciditur. 4. τούτο γε pro δή τούτο Gr. omnes. || 6, 1. ού 
πάντη, ουκ Α.
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τος άναγεγράφ&αι μοι δοκεΐ, ώς επί Βαβυλώνος ήει Αλέξανδρος, έν- 
τυχεϊν αύτω κατά την οδόν πολλάς πρεσβείας άπό της ‘Ελλάδος, 
είναι δέ δή έν τούτοις και Έπιδαυρίων πρέσβεις’ καί τουτους ών 
τε έδέοντο έξ Αλεξάνδρου τυχεϊν καί άνά&ημα δούναι αύτοΐς Αλέ
ξανδρον κόμιζαν τώ Ασκληπιώ, έπειπόντα οτι καίπερ ούκ επιεικώς 
κέχρηταί μοι ό Ασκληπιός, ού σώσας μοι τόν έταιρον όντινα ίσον 

7 τή έμαυτού κεφαλή ή·/ον. έναγίζειν τε ότι αεί ώς ήρωϊ έκέλευεν 
‘Ηφαιστίωνι, τούτο μέν πρός τών πλείστων άναγέγραπται· οί δέλέ- 
γουσιν ότι καί είς Λμμωνος επεμχρεν έρησομένους τόν &εον εί καί 
ώς &εώ &υειν συγχωρεϊ Ηφαιστίωντ τόν δέ ού συγχωρήσαι.

8 Έκεΐνα δέ πρός πάντων ξυμφωνούμενα, ές τρίτην άπό τού θα
νάτου τού Ηφαιστίωνος ημέραν μήτε σίτου γεΰσασ&αι Αλέξανδρον 
μήτε τινα θεραπείαν άλλην &εραπεύσαι τό σώμα, άλλά κεϊσ&αι γάρ 
ή όδυρόμενον ή πεν&ικώς σιγώντα · καί πυράν κελεύσαι αύτω έτοι- 
μάζεσ&αι έν Βαβυλώνι άπο ταλάντων μυρίων, οί δέ καί πλειόνων 

9 άνέγραψαν ’ καί ότι πέν&ος ποιεΐσ&αι περιηγγέλη κατά πάσαν τήν 
χώραν τήν βάρβαρον · καί ότι πολλοί τών εταίρων τών Αλεξάνδρου 
ές θεραπείαν τήν εκείνου σφας τε αύτούς καί τά όπλα ‘Ηφαιστίωνι 
άνέ&εσαν άπο&ανόντι· πρώτον δέ Ευμενή άρ'ξαι τοΰ σοφίσματος, όν- 
τινα όλίγω πρυσ&εν έ'φαμεν ότι διηνέχ&η πρός cΗφαιστίωνα· και 
τούτο δέ δράσαι, τω Αλεξάνδρω ώς μή έφήδεσ&αι δοκοίη τελευτή- 

ιο σαντι ‘ Ηφαιστίωνι. ούκουν ούδέ άλλον τινα εταξεν αντίcΗφαιστίω
νος χιλίαρχον έπί τή ΐππω τή εταιρική Αλέξανδρος, ώς μή άπόλοι- 
το τό όνομα τοΰ cΗφαιστίωνος έκ τής τάξεως· άλλα 'Ηφαιστίωνός 
τε ή χιλιαρχία εκαλείτο καί τό σημεΐον αύτής έξηγεΐτο ‘Ηφαιστίωνος 
πεποιημένον. αγώνα τε έπενόει ποιήσαι γυμνικόν τε καί μουσικόν 
πλή&ει τε τών άγωνιζομένων καί τή είς αύτόν χορηγία πολύ τι τών 
άλλων τών πρόσ&εν άριδηλότερον · τρισχιλίους γάρ άγωνιστάς τους 
ξύμπαντας παρεσκεύασε. καί ούτοι ολίγον ύστερον έπ Αλεξάνδρου 
τώ τάφω λέγουσιν ότι ήγωνίσαντο.

15 . Χρόνος τε ήν συχνός τώ πέν&ει καί αύτός τε αύτόν ήδη μετε- 
κάλει άπ αύτού καί οί εταίροι μάλλον τι έν τω τοιώδε ήνυτον. 
έν&α δή έξέλασιν ποιείται έπί Κοσσαίους, έ&νος πολεμικόν, όμορον

2 τω Ούξίων. είσί δέ όρειοι οί Κοσσαΐοι καί χωρία οχυρά κατά κώ- 
μας νέμονται, οπότε προσάγοι δύναμις ές τά άκρα τών ορών άπο- 
χωρούντες ά&ρόοι ή όπως άν προχωρή έκάστοις ουτω διαφεύγουσιν, 
ές απορίαν βάλλοντες τούς ξύν δυνάμει σφίσιν έπιχειροΰντας· άπελ- 
&όντων δέ αύ&ις είς τό ληστεύειν τρεπόμενοι άπό τούτου τόν βίον

3 ποιούνται. Αλέξανδρος δέ έξεϊλεν αύτών τό έ&νος, καίπερ χειμώνος 
στρατεύσας. αλλ’ ούτε χειμών έγένετο έμποδών αύτώ ούτε αί δυσ- 
χωρίαι, ούτε αύτω ούτε Πτολεμαίω τώ Λάγου, ος μέρος τής στρα
τιάς έπ' αύτούς ήγεν. ούτως ούδέν άπορον Αλεξάνδρω τών πολεμι
κών ήν ές ό τι όρμήσειε.

2. ήΐΐ pro ήλαυνεν Α. 4. καί post τούτοις additum ex Α. || 9, 6. τοΰτο 
δέ. fortasse τοΰτο δή. || 10, 4. εξηγείτο, libri ηγείτο εξ.

C. 15. §. 2, 1. κοίμας. libri /ωρα?. || 3, 2. αύτω post έμποδών de
leam.
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Κατιόντι δέ αύτώ εις Βαβυλώνα Λιβύων τε πρεσβεΐαι ένετύγχα- 4 
νον έπαινούντων τε καί οτεφανούντων επί τή βασιλεία τής Ασίας, καί 
ίξ 'Ιταλίας Βρέττιοί τε καί Λευκανοί καί Τυρρηνοί έπί τοΐς αύτοΐς 
έπρέσβευον. καί Καρχηδονίους τότε πρεσβεϋσαι λέγεται καί από Λί- 
θιόπων πρέσβεις έλθεΐν καί Σκυθών τών έκ της Ευρώπης, καί Κελ- 
τούς καί Ίβηρας, υπέρ φιλίας δεησομένους· ών τά τε ονόματα καί 
τάς σκευάς τότε πρώτον όφθήναι πρός‘Ελλήνων τε καί Μακεδόνων. 
τους δέ καί ύπέρ τών είς άλλήλους διαφορών λέγουσιν ότι Άλεξάν- 5 
δρω διακρΐναι έπέτρεπον καί τότε μάλιστα αύτόν τε αύτω Αλέ
ξανδρον καί τοΐς άμφ' αύτόν φανήναι γης τε άπάσης καί θαλάσσης 
κύριον. "Αριστος δέ καί Ασκληπιάδης τών τά Αλεξάνδρου άναγρα- 
φάντων καί ‘Ρωμαίους λέγουσιν ότι έπρέσβευσαν καί έντυχόντα 
ταΐς πρεσβείαις Αλέξανδρον ύπέρ ‘Ρωμαίων τι τής έσομένης ές τό 
έπειτα δυνάμεως μαντεύσασθαι, τόν τε κοσμον τών άνδρών ιδόντα 
καί τό μιλόπονόν τε καί έλευθέριον καί περί τού πολιτεύματος άμα 
διαπυνθανόμενον. καί τούτο ούτε ώς άτρεκές ούτε ώς άπιστον 
πάντη ανέγραφα ‘ πλήν γε δή ούτε τις ‘Ρωμαίων ύπέρ τής πρεσβεί
ας ταύτης ώς παρά Αλέξανδρον σταλείσης μνήμην έποιήσατό τινα, 
ούδέ τών τά Αλεξάνδρου γραψάντων, οίς τισί μάλλον έγώ ξυμφέ- 
ρομαι, Πτολεμαίος ό Πάγου καί Αριστόβουλος· ούδέ τώ ‘Ρωμαίων 
πολιτεύματι έπεοικός ήν, έλευθέρω δή τότε ές τά μάλιστα όντι, παρά 
βασιλέα αλλόφυλον, άλλως τε καί ές τοσονδε άπο τής οικείας πρε- 
σβεύσαι, ούτε φόβου εξαναγκάζοντας ούτε κατ έλπίδα ώφελείας, μι
σεί τε, ε’ιπερ τινάς άλλους, τοΰ τυραννικού γένους τε καί ονόματος 
κατεχομένους.

'Εκ τούτου δή ‘ Ηρακλείδην τόν Αργαίου έκπέμπει ές ‘Τρκανίαν 
ναυπηγούς άμα οί άγοντα, κελεύσας ύλην τεμόντα έκ τών ορών τών ‘Τρ- 
κανίων ναυπηγεΐσθαι ναύς ,μακράς άφράκτους τε καί πεφραγμένας ές 
τόν κόσμον τόν ‘Ελληνικόν, πόθος γάρ είχεν αύτόν καί ταΰτην έκμαθεΐν 2 
τήν θάλασσαν τήν Κασπίαν τε καί ‘Τρκανίαν καλουμένην ποια τινί 
ξυμβάλλει θαλάσση, πάτερα τη τού πόντου τού Εύξείνου ή άπο τής 
έώας τής κατ Ινδούς έκπεριερχομένη ή μεγάλη θάλασσα άναχεΐται εις 
κόλπον τόν ‘Τρκάνιον, καθάπερ ούν καί τόν Περσικόν έξεύρε, τήν έρυ- 
θράν δή καλουμένην θάλασσαν^ κόλπον ούσαν τής μεγάλης θαλάσσης, 
ού γάρ πω έξεύρηντο αί άρχαί τής Κασπίας θαλάσσης, καίτοι έθνών 3 
τε αυτήν περιοικούντων ούκ ολίγων καί ποταμών πλόιμων έμβαλ- 
λόντων είς αύτήν · έκ Βάκτρων μεν Ι2ξος ποταμός, μέγιστος τών 
Ασιανών ποταμών, πλήν γε δή τών Ινδών, έξίησιν ές ταΰτην τήν 
θάλασσαν, διά Σκυθών δέ Ίαξάρτης· καί τόν Άράξην δέ τόν έξ 
Αρμενίας ρέοντα ές ταύτην έσβάλλειν ό πλείων λόγος κατέχει, μέ- 4 
γιστοι μέν ουτοι · πολλοί δέ καί άλλοι έ’ς τε τούτους έμβάλλοντες

i, 3. τοΐς αυτοϊς pro τής αυτής Α. aliique Gr. || 5,1. Αλεξάνδρω pro Αλέ
ξανδρον ΑΒ. Αλεξάνδρου Β. 2. Αλέξανδρον deest Α. 4. δέ καί etiam Α. 
καί deest BBV. 5. λέγουσιν Α, ut vulgo, λέγει V.

C. 16. §. 3, 1. έξεύρηντο pro εξεύρηνται Α. 2. περιοικούντων. libri 
οίκούντων. 3. 'άλξος pro ”Οξος Ellendtius. 3. ποταμός additum ex Λ. 
6. Αρμενίας pro Αρμενίων Α. || 4, 2. δέ καί pro δέ δή καί Α. 2. ες τε 
pro ες ΑΒΒ.
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καί αυτοί επί, σφών ές την ϋάλασσαν ταύτην έξιάσιν, οί μεν καί 
γινωσκόμενοι πρδς τών άμφ Αλέξανδρον έπελϋόντων τά έ'Ονη ταύ
τα, οί δέ κατα τά έπ έκεΐνα τού κόλπου, ώς εϊκός, κατά τούς Σκυ- 
ϋας τούς Νομάδας, ο δη άγνωστον πάντη έστίν.

5 Αλέξανδρος δέ ώς τδν Τίγρητα ποταμόν ξύν τή στρατιά διέβη 
έλαύνων έπί, Βαβυλώνος, ένταυϋα έντυγχανουσιν αύτω Χαλδαίων οί 
λόγιοι, καί άπαγαγόντες άπδ τών εταίρων έδέοντο έπισχεΐν την έπί 
Βαβυλώνος έλασιν. λόγιον γάρ γεγονέναι σφίσιν έκ τού ϋεού τού 
Βήλου μη πρδς άγαϋού οί είναι τήν πάροδον τήν ές Βαβυλώνα έν 

6 τώ τότε, τδν δέ άποκρίνασϋαι αύτοΐς λόγον τού Εύριπίδου τού 
ποιητού έπος· έχει δέ τδ έπος Ευριπίδη ώδε·

Μάντις δ' άριστος οστις εικάζει καλώς.
σύ δέ, ώ βασιλεύ, έ'φασαν οί Χαλδαΐοι, μή πρδς δυσμάς άφορών 
αύτδς μηδέ τήν στρατιάν ταύτη έπέχουσαν άγων παρελϋεΐν · άλλά 

7 έκπεριελϋών πρδς έ'ω μάλλον, τώ δέ ούδέ τούτο εύμαρές διά δυσ- 
χωρίαν ξυνέβη· άλλά ηγε γάρ αύτδν ταΰτη τδ δαιμόνιον ή παρελ- 
ϋόντα έχρήν ήδη τελευτήσαι. καί που τυχόν καί άμεινον αύτω ήν 
έν άκμη τής τε άλλης δόξης καί τού πόϋου τού παρ άνϋρώπων 
άπηλλάχϋαι, πριν τινα ξυμβήναι αύτω ξυμφοράν άνϋρωπίνην, ής ένε
κα καί Σάλωνα Κροίσω παραινέσαι είκδς τέλος δράν μακρού βίου 

8 μηδέ πρόσϋεν τινά άνϋριύπων άποφαίνειν εύδαίμονα. έπεί καί αύ
τώ Αλεξάνδρω ή Ηφαιστίωνος τελευτή ού σμικρά ξυμφορά γεγένητο, 
ής καί αύτδς Αλέξανδρος προαπελϋεΐν άν δοκεΐ μοι έϋελήσαι μάλ
λον ή ζών πειρασϋήναι, ού μεϊον ή καί Αχιλλέα δοκώ αν έλέσ&αι 
προαποϋανεΐν Πατρόκλου μάλλον ή τού ϋανάτου αύτού τιμωρδν γε- 
νέσϋαι.

17. * 3Ην δέ τι καί ύποπτον αύτώ ές τούς Χαλδαίονς, ώς ού κατά 
μαντείαν τι μάλλον ή ές ωφέλειαν τήν αύτών φέροι αύτοΐς ή κώ- 
λυσις τής Αλεξάνδρου ές Βαβυλώνα έν τώ τότε έλάσεως. δ γάρ τοΰ 
Βήλου νεώς έν μέση τή πόλει ήν τών Βαβυλωνίων, μεγέϋει τε μέ- 

2 γιστος καί έκ πλίνϋου οπτής έν άσφάλτω ήρμοσμένης. τούτον τδν 
νεών, ώσπερ καί τά άλλα ιερά τά Βαβυλωνίων, Ξέρξης κατέσκαφεν, 
δτε έκ τής 'Ελλάδος όπίσω άπενόστησεν "Αλέξανδρος δέ έν νώ εί- 
χεν άνοικοδομεΐν οί μέν λέγουσιν ότι έπί τοΐς ϋεμελίοις τοΐς πρό
σϋεν, καί τούτου ένεκα τον χούν έκφέρειν έκέλευε τούς Βαβυλωνίους· 

3 οί δέ, οτι καί μείζονα ετι τού πάλαι δντος. έπεί δέ άποσταντος 
αύτού μαλϋακώς άνϋήφαντο τού έργου οίς ταύτα έπετέτραπτο, ό 
δέ τή στρατιά πάση έπενόει το έργον έργάσασϋαι. είναι δέ τώ ϋεω 
τώ Βήλω πολλήν μέν την χώραν άνειμένην έκ τών Ασσυριών βασι- 

4 λέων, πολύν δέ χρυσόν, καί άπδ τού πάλαι μέν τόν νεών έπισκευα- 
ζεσϋαι καί τάς ϋυσίας τώ ϋεω ϋΰεσϋατ τότε δέ τούς Χαλδαίους 
τά τού ϋεού νέμεσϋαι, ούκ δντος ές δ τι άναλωϋήσεται τά περιγι- 

3. εξιασιν. κατ'ιασιν Α. 5. κατά τονς pro ες τονς Α. || 5, 2. οϊ λόγιοι, ολί
γοι Α. || 6, 1. λόγον· malim λέγοντα. || 8, 3. δοκεΐ pro δοκή Schneiderus 
et Ellendtius.

C. 17. §. 1, 1. τι Gr. omnes, τινα Vulc. 2. αντων. vulgo αντων. ||
3, 3. εηενόει. κελεύει Α. 3. τω ϋεω Gr. omnes, omisit Vulc. || 4, 1. άπο 
τού. imo άπο τούτον vel άπο τοντων.
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γνόμενα. τούτων δή εύνεκα ύποπτοι Αλεξάνδρω ήσαν ούκ έ&έλειν 
παρελ&εΐν ε'ίσω Βαβυλώνος 'Αλέξανδρον, ώς μή δι ολίγου τδν νεών 
έπιτελεσ&έντα άφελέσ&αι αύτους τάς έκ τών χρημάτων ώφελείας. 
δμως δέ τά γε τής επιστροφής τής κατά τήν είσοδον την ές τήν πό- s 
λιν έ&ελήσαι αύτοΐς πεισ&ήναι λέγει Αριστόβουλος, καί τή πρώτη 
μέν παρά τδν ποταμόν τδν Ευφράτην καταστρατοπεδεύσαι, ές δέ 
τήν ύστεραίαν έν δεξιά έχοντα τόν ποταμόν παρ αύτδν πορεύεσ&αι, 
έ&έλοντα ύπερβάλλειν τής πόλεως τδ μέρος τό ές δυσμάς τετραμ- 
μένον, ώς ταύτη έπιστρέψαντα πρός εω άγειν' άλλά ού γάρ δυνη- 6 
ϋήναι υπό δυσχωρίας ούτως έλάσαι ξυν τή στρατιά, ότι τά άπδ 
δυσμών τής πόλεως είσιόντι, εί ταύτη πρδς εω επέστρεφεν, ελώδη 
τε και τεναγώδη ήν. και ούτω καί έκόντα καί άκοντα άπει&ήσαι 
τω &εω.

} Επεί καί τοιόνδε τινά λόγον Αριστόβουλος άναγέγραφεν ^/πολ-18. 
λόδωρον τδν Αμφιπολίτην τών εταίρων τών 'Αλεξάνδρου, στρατη
γόν τής στρατιάς ήν παρά Μαζαίω τω Βαβυλώνος σατράπη άπέ- 
λιπεν Αλέξανδρος, επειδή συνέμιξεν έπανιόντι αύτω έξ 'Ινδών, δρώντα 
πικρώς τιμωρούμενον τους σατράπας όσοι έπ' άλλη καί άλλη χώρα 
τεταγμένοι ήσαν, έπιστεΐλαι Πει&αγόρα τώ άδελφω, μάντιν γάρ εί
ναι τδν Πει&αγόραν τής άπδ σπλάγχνων μαντείας, μαντεύσασ&αι καί 
υπέρ αύτού τής σωτηρίας, άντεπιστεΐλαι δέ αύτώ Πει&αγόραν πυν- 2 
&ανόμενον τίνα μάλιστα φοβούμενος χρήσασ&αι έ&έλοι τή μαντεία, 
τον δέ γράψαι αύ&ις ότι τόν τε βασιλέα αύτδν καί Ηφαιστίωνα. 
&υεσ&αι δή τόν ΙΊει&αγόραν πρώτα μέν έπί τώ Ήφαιστίωνί" ώς δέ 
έπί τού ήπατος τού ίερείου δ λοβός αφανής ήν, ούτω δή έγγρά- 
ψαντα καί κατασημηνάμενον το γραμμάτιον πέμψαι παρά τδν 'Απολ
λόδωρον έκ Βαβυλώνος είς 'Εκβάτανα, δηλούντα μηδέν τι δεδιέναι 
Ηφαιστίωνα' έσεσ&αι γάρ αύτοΐς ολίγου χρόνου εκποδών. καί 3 
ταύτην τήν έπιστολήν λέγει 'Αριστόβουλος κομίσασ&αι Απολλόδωρον 
μια πρόσ&εν ημέρα ή τελευτήσαι "Ηφαιστίωνα, αύ&ις δέ &ΰεο&αι 
τόν Πει&αγόραν έπί τώ Αλεξάνδρω καί γενέσ&αι καί έπ' Αλεξάνδρω 
άλοβον τδ ήπαρ τού ίερείου. καί Πει&αγόραν τά αύτά καί υπέρ 
Αλεξάνδρου γράψαι Απολλοδώρω. 'Απολλόδωρον δέ ού κατασιω- 
πήσαι, άλλα φράσαι γάρ πρδς 'Αλέξανδρον τά έπεσταλμένα, ώς εύ
νοιαν μάλλον τι έπιδειξόμενον τώ βασιλεϊ, εί φυλάττεσ&αι παραινέ- 
σειε μή τις αύτω κίνδυνος έν τώ τότε ξυμπέσοι. καί 'Απολλόδωρόν 4 
τε λέγει οτι Αλέξανδρος έπήνεσε καί τόν Πει&αγόραν, επειδή πα- 
ρήλ&εν εις Βαβυλώνα, ήρετο δτου γενομένου αύτώ σημείου ταύτα 
έπέστειλε πρός τόν αδελφόν' τδν δέ είπεΐν ότι άλοβόν οί τό ήπαρ 
έγένετο τού ίερείου' έρομένου δέ ο τι νοεί τό σημεΐον μέγα είπεΐν 
είναι χαλεπόν. Αλέξανδρον δέ τοσούτου δεήσαι χαλεπήναι τώ Πεΐ-

5, 3. τόν post ποταμόν restitutum e Bas. et Gron. 5. έ&έλοντα. libri &έ- 
λοντα. || 6, 2. Ιλάσαι pro ’εξελάααι ABBV.

C. 18. §. 1, 4. επειδή Ellendtius. έπεί δέ Bas. επειδή δέ Vulc. et Gron. 11 
3, 2. ταντην omittit Α. 4. καί ante γενέο&αι libris deest. 4. γενέα&αι 
καί επ' Αλεξάνδρω addita e Bekkeri Anecdd. p 177. 5. άλοβον άλόβωτον 
ib., sed cod. άλόβοτον- 5. καί ante νπέρ deest A. |j 5, 5. νοεϊ.νοοϊ El
lendtius.

N
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ϋαγόρα, ώς καί δι έπιμελείας "έχειν αυτόν πλείονος, ότι άδόλως την 
$ άλή&ειάν οί έ'φρασε. ταύτα αυτός Αριστόβουλος λέγει παρα Πει- 

θαγόρου πυϋέσϋαΐ’ καί Περδίκκα δέ μαντεύσασϋαι αύτόν λέγει 
καί Αντιγόνα) χρόνω ύστερον καί του αυτού σημείου άμφοΐν γενομένου 
Περδίκκαν τε έπί Πτολεμαίον στρατεΰσαντα άποθανεϊν καί Αντίγονον 
έν τή μάχη τη πρός Σέλευκον καί Αυσίμαχον τή έν Ίιμω γενομένη.

Ο καί μεν δη καί ύπέρ Καλάνου τοΰ σοφιστού τού "Ινδοΰ τοιόσδε τις 
άναγέγραπται λόγος, οπότε έπί την πυράν ήει άποϋανούμενος, τότε 
τούς μέν άλλους εταίρους άσπάζεσθαι αύτόν, Αλεξάνδρω δέ ούκ 
έ&ελήσαι προσελϋεϊν άσπασόμενον, άλλα ηάναι γάρ ότι έν Βαβυ
λώνι αύτω έντυχών άσπάσεται. καί τούτον τόν λόγον έν μέν τω 
τότε άμεληθήναι· ύστερον δέ, επειδή έτελεύτησεν έν Βαβυλώνι "Αλέ
ξανδρος, ές μνήμην έλθεΐν τών άκουσάντων, ότι έπί τή τελευτή άρα 
τη .Αλεξάνδρου έ&ειάσθη.

19. Παρελ&όντι δ" αύτω ές Βαβυλώνα πρεσβεΐαι παρά τών 'Ελ
λήνων ένέτυχον, ύπέρ ότων μέν έκαστοι πρεσβευόμενοι ούκ άναγέ
γραπται · δοκεΐν δ" έ'μοιγε αί πολλαί στεφανούντων τε αύτόν ήσαν 
καί έπαινούντων έπί ταΐς τίκαις ταΐς τε άλλαις καί μάλιστα ταΐς 
"Ινδικαΐς, καί ότι σώος έξ "Ινδών έπανήκει χαίρειν φασκόντων. καί 
τούτους δεξιωσάμενός τε καί τά είκότα τιμήσας άποπέμψαι οπίσω 

2 λέγεται, όσους δέ ανδριάντας ή όσα αγάλματα η εί 'δή τι άλλο 
ανάθημα έκ τής 'Ελλάδος Ξέρξης άνεκόμισεν ές Βαβυλώνα ή ές Πα- 
σαργάδας η ές Σούσα ή οπη άλλη τής Ασίας, ταύτα δούναι άγειν 
τοϊς πρέσβεσι’ καί τάς Αρμοδίου καί Αριστογείτονος εικόνας τάς 
χαλκάς ούτω λέγεται άπενεχθήναι οπίσω ές Αθήνας καί τής Αρτί- 
μιδος τής Κελκαίας το έδος.

3 Κατέλαβε δέ έν Βαβυλώνι, ώς λέγει Αριστόβουλος, καί τό ναυ
τικόν, τό μέν κατά τον Εύφράτην ποταμόν άναπεπλευκός άπο θα
λάσσης τής Περσικής, ό τιπερ σύν Κεάρχω ήν τό δέ έκ Φοινίκης 
άνακεκομισμένον, πεντηρεις μέν δύο τών έκ Φοινίκων, τετρήρεις δέ 
τρεις, τριήρεις δέ δώδεκα, τριακοντορους δέ ές τριάκοντα· ταύτας 
ξυντμηϋείσας κομισϋήναι έπί τόν Εύ^ράτην ποταμόν έκ Φοινίκης 
ές Θάψακον πόλιν, έκεΐ δέ ξυμπηχϋείσας αύϋις καταπλεύσαι ές Βα

τέ βυλώνα. λέγει δέ οτι καί άλλος αύτώ έναυπηγεΐτο στόλος τέμνοντι 
τας κυπαρίσσους τας έν τή Βαβυλωνίιτ · τούτων γάρ μόνων τών δέν
δρων εύπορίαν είναι έν τή χωρά τών Ασσυριών, τών δέ άλλων όσα ές 
ναυπηγίαν άπόρως έχειν τήν γην ταΰτην πληρώματα δέ ές τάς ναύς 
καί τάς άλλας υπηρεσίας πορμυρέων τε πλήθος καί τών άλλων όσοι 
έργάται τής θαλάσσης άφΐχϋαι αύτώ έκ Φοινίκης τε καί τής άλλης 
παραλίας· λιμένα τε ότι πρός Βαβυλώνι έποίει ορυκτόν όσον χιλ.ί- 

5 αις ναυσί μακραΐς όρμον εϊναι καί νεώσοικους έπί τού λιμένος. καί

5, 2. μαντεύσασθαι αυτόν- μαντεύσασθαι αυτω Bas. αυτω μαντεύσασθαι 
Vulc. et Gron. 3. χρόνο) additum- ex AB. 4. τε. μέν A. \\ 6,3. Αλέξανδρο). 
Αλέξανδρον A.

C. 19. §. 1, 4. ταΐς τε άλλαις desunt Α. || 2, 1. όσα Gr. omnes, omit
tit Vulc. Κελκαίας ΑΒΒ. cf. Boeckhii Corpus Inscrr. II, 2 p. 47. ceteri 
cum Bas. Κερκαίας. Κελεάς V. 6. έδος. είδος V. 7. Βαβυλώνι. libri Βαβυλώνα. 
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Μίκκαλος ό Κλαζομένιος μετά πεντακοσίων ταλάντων έπΖ Φοινίκης 
τε καί Συρίας έστέλλετο, τούς μέν μισ&ω πείσων, τούς δέ καί ώνη- 
σόμενος οσοι &αλάσσιοι άν&ρωποι. τήν τε γαρ παραλίαν τήν προς 
τω κολπω τώ Περσικω κατοικίζειν έπενόει καί τας νήσους τάς ταύτη. 
έδόκει γάρ αύτω ού μεϊον άν Φοινίκης ευδαίμων ή χώρα αύτη γε- 
νέσ&αι. ήν δέ αύτω τού ναυτικού ή παρασκευή ώς επί Άραβας <5 
τους πολλούς, πρόφασιν μεν, οτι μόνοι τών ταύτη βαρβάρων ούτε 
πρεσβείαν άπέστειλαν ούτε τι άλλο έπιεικές ή έπί τιμή έπέπρακτο 
"Αραψιν ές αύτον · τό όό άλη&ές, ώς γέ μοι δοκεΐ, άπληστος ήν τού 
κτάσ&αί τι αεί Αλέξανδρος.

Λόγος δέ κατέχει οτι ήκουεν 'Αραβας δύο μόνον τιμάν ϋεούς, 20. 
τόν Ούρανόν τε καί τον Λιόνυσον, τόν μέν Ούρανόν αύτόν τε όρώ- 
μενον καί τά άστρα έν οί εχοντα τά τε άλλα καί τόν ήλιον, άφ 
ότου μεγίστη καί φανοτάτη ωφέλεια ές πάντα ήκει τά άν&ρώπινα· 
Αιόνυσον δέ κατα δόξαν τής ές 'Ινδούς στρατιάς, ούκουν άπαξιοΰν 
καί αύτόν τρίτον άν νομισ&ήναι πρός Αράβων &εόν, ού φαυλότερα 
έργα Αιονΰσου άποδειξάμενον, εϊπερ ούν καί 'Αράβων κρατήσας, έπι- 
τρέψειεν αύτοΐς, κα&άπερ 'Ινδοϊς, πολιτεύειν κατά τά σφών νόμιμα, 
τής τε χώρας ή εύδαιμονία ύπεκίνει αύτον, οτι ήκουεν έκ μέν τών ι 
λιμνών τήν κασίαν γίγνεσ&αι αύτοΐς, άπό δέ τών δένδρων τήν σμύρ
ναν τε καί τόν λιβανωτόν, έκ δε τών ϋαμνίσκων τό κινάμωμον τέ- 
μνεσ&αι, οί λειμώνες δέ ότι νάρδον αύτόματοι έκφέρουσι · τό τε μέγε- 
&ος τής χώρας, ότι ούκ έλάττων ή παράλιος τής Αραβίας ήπερ ή 
τής 'Ινδικής αύτώ έξηγγέλλετο, καί νήσοι αύτη προσκεΐσ&αι πολλαί, 
καί λιμένες πανταχού τής χώρας ένεΐναι, οιοι παρασχεΐν μέν όρμους 
τώ ναυτικω, παρασχεΐν δέ καί πόλεις ένοικισ&ήναι, καί ταύτας γε- 
νέσ&αι άν εύδαίμονας.

Αΰο δέ νήσοι κατά το στόμα τού Εύφράτου πελάγιαι έξηγγέλ- 3 
λοιτο αύτώ, ή μέν πρώτη ού πρόσω τών εκβολών τού Εύφράτου, εις 
εκατόν καί είκοσι σταδίους άπέχουσα άπό τού αιγιαλοΰ τε καί τού στό
ματος τού ποταμού, μικρότερα δέ αύτη καί δασεία ύλη παντοία' είναι 
δέ έν αύτή καί ιερόν 'Αρτέμιδος, και τους οικήτορας αύτούς άμφί το 
ιερόν τά τής τής διαίτης ποιεΐσ&αι · νέμεσ&αί τε αυτήν α'ιξί τε άγρί- 4 
αις καί έλάφοις, καί ταύτας άνεΐσ&αι άφέτους τή Άρτέμιδι, ούδέ 
είναι &έμις &ήραν ποιεΐσ&αι άπ' αύτών ότι μή &ύσαί τινα τή &εώ 
έ&έλοντα· έπί τώδε &ηραν μόνον’ έπί τώδε γάρ ούκ είναι ά&έμι- 
τον. καί ταύτην τήν νήσον λέγει 'Αριστόβουλος ότι "Ικαρον έκέλευσε 
καλεϊσ&αι 'Αλέξανδρος έπί τής νήσου τής 'Ικάρου τής έν τώ Λιγαίω 
πόντω, ές ήντινα "Ικαρον τόν Ααιδάλου τακέντος τού κηρού ότω 5 
προσήρτητο τά πτερά πεσεΐν ό λόγος κατέχει, ότι ού κατά τάς έν- 
τολάς τού πατρός πρός τή γή έφέρετο, άλλά μετέωρος γάρ υπό άνοί-

5, 2. Μίνκαλος Vulc. et Gron. Μίκαλος Bas. 6. μεϊον άν pro μεϊον Schnei
derus. || 6, 1. αυτω. αύτού Α.

C. 20. §. 1, 2. αύτόν τε. libri τε αύτόν. 4. άν&ρώπινα Bas. άν&ρώ- 
ntia Vulc. || 2, 1. έκ μέν τών pro έκ τών Gr. omnes. 3. &αμνίσκων pro 
&α'μιων Α. 4. τό τε. τε libris deest. 9. άν libris deest. J| ~3, 4. δέ ante 
αύτη additum ex A. 5. 6. αύτούς—τά τής διαίτης pro αυτής — τήν δίαι
ταν Bekkeri Anecdd. p. 158. |) 4, 6. επί τής νήσου τής. έπί τιμή τής Α·

Ν 2
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ας πετάμενος παρέσχε τώ ήλίω ϋάλιραι τε καί άνεΐναι τόν κηρόν, 
καί άπό έαυτοΰ τόν Ίκαρον τή τε νήσω καί τω πελάγει την έπω- 

6 νυμίαν έγκαταλιπεΐν την μεν 'Ίκαρον καλεϊσ&αι, τό δέ Ίκάριον. η 
δέ έτέρα νήσος άπέχειν μεν άπό του στόματος τοΰ Εύφράτου έλέ- 
γετο όσον πλοΰν ημέρας καί νυκτός κατ ούρον ϋεούση νηΐ· Τύλος 
δέ αυτή είναι όνομα· μεγάλη δέ είναι καί οΰτε τραχεία ή πολλή 
οΰτε ύλώδης, άλΡ οία καρπούς τε ήμερους έκφέρειν καί πάντα 
ώραϊα.

7 Ταυτί άπηγγέλϋη Αλεξάνδρω τά μέν πρός Αρχίου, ός ξύν τρι- 
ακοντόρω έκπεμφϋείς έπί κατασκοπή τοΰ παράπλου τοΰ ώς έπί 
τους Αραβας μέχρι μέν τής νήσου τής Τύλου ήλ&εν, τό πρόσω δέ 
ούκέτι περαιωϋήναι έτόλμησεν Ανδροσϋένης δέ ξυν άλλη τριακον- 
τόρω σταλείς καί τής χερρονήσου τι τών 'Αράβων παρέπλευσε· μα- 
κοοτάτω δέ τών έκπεμφ&έντων προύχώρησεν Αέρων ό Σολεύς ό κυ-

8 βερνήτης, λαβών καί ούτος παρ Αλεξάνδρου τριακόντοροι'. ήν μεν 
γάρ αύτω προστεταγμένον περιπλεΰσαι τήν χερρόνησον τήν Αράβων 
πάσαν εστε έπί τόν κόλπον τόν πρυς Αίγύπτω τόν 'Αράβιον τόν 
καϋ' 1 Ηρώων πόλιν ού μην έτόλμησέ γε τό πρόσω έλ&εΐν, καίτοι 
έπί τό πολύ παραπλεύσας τήν Αράβων γήν άλΚ άναστρέφας γάρ 
παρ Αλέξανδρον εξήγγειλε τό μέγεθος τε τής χερρονήσου ϋαυμαστόν 
τι είναι καί οσον ού πολύ άποδέον τής 'Ινδών γης, άκραν τε άνέ- 

9 χειν έπί πολύ τής μεγάλης ϋαλάσσης · ήν δή καί τούς ξύν Νεάρχω 
άπό τής 'Ινδικής πλέοντας, πριν έπικάμψαι ές τόν κόλπον τόν Περ
σικόν, ού πόρρω άνατείνουσαν ίδεΐν τε καί παρ' ολίγον έλϋεΐν δια- 
βαλεΐν ές αύτήν, καί Όνησικρίτω τώ κυβερνήτη ταύτη δοκοΰν' άλλά 
Νέαρχος λέγει ότι αύτός διεκώλυσεν, ώς έκπεριπλευσας τόν κόλπον 
τόν Περσικόν εχοι άπαγγεΐλαι Αλεξάνδρω έφ' οίς τισί πρός αύτοΰ 

ίο έστάλη· ού γάρ έπί τω πλευσαι τήν μεγάλην ϋάλασσαν έστάλϋαι, 
άλλ' έπί τω καταμα&εΐν τήν χώραν τήν προσεχή τή ϋαλάσση καί 
τούς κατοικοΰντας αύτήν άνϋ-ρώπους, όρμους τε έν αύτή καί ύδατα 
καί τά νόμαια τών άνδρών καί εϊ τις άγα&ή καρπούς έκφέρειν ή ε'ί 
τις κακή * καί ούν καί τοΰτο αίτιον γενέσϋαι άποσωϋήναι Αλεξάν
δρου τόν στρατόν · ού γάρ άν σωϋήναι πλεύσαντας υπέρ τής Αρα
βίας τά έρημα, έφ' οτω καί ό Αέρων έπιστρέφαι όπίσω λέγεται.

21. Έν ω δέ αύτώ έναυπηγοΰντο μέν αί τριήρεις, ό λιμήν δέ πρός 
Βαβυλώνι ώρύσσετο, έκπλεΐ έκ Βαβυλώνος κατά τόν Ευφράτην ώς 
έπί τόν Παλλακόπαν καλούμενον ποταμόν, απέχει δέ ούτος τής 
Βαβυλώνος σταδίους όσον όκτακοσίους, καί έστι διώρυξ αύτή ό 
ΤΙαλλακοπας έκ τοΰ Εύφράτου, ούχί δέ έκ πηγών τις άνίσχων πο- 

2 ταμος. ό γάρ Ευφράτης ποταμός ρέων έκ τών Αρμενίων ορών χει
μώνας μέν ώρα. προχωρεί κατά τάς όχ&ας, οϊα δή ού πολλοΰ όντος 

5, 4. πετάμενος pro φερόμενος VA aliique Gr. || 6, 2. άπέγειν — ελέγετο 
pro άπό τού υτόματος τού Ευφράτου ελέγετο άπέχειν ΑΒΒ. 3. 7vio?/Vulc. 
et Gron. Τήλος Ven. et Bas. || 7, 5. παρέπλευσε. ποσέπλενσε A impro
bante Schneidero. I| 10, 4. καί εϊ τις — κακή V. καί ή τις pro καί εϊ τις 
ΒΒ. έκφέρειν et κακή omnes Gr. και εϊ τις άγαϋους καρπούς έκφέρειν η 
εϊ τις κακή Bas. καί εϊ τις άγαϋους καρπούς έκφέροι ή εϊ τις κακούς Vulc.

C. 21. §. 1, 3. καλούμενον deest Α. 4. αύτή. an αυτή! 
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αυτω του ύδατος· ήρος δέ ύποφαίνοντος καί πολύ δή μάλιστα ύπο 
τροπας άστινας του βέρους δ ήλιος επιστρέφει μέγας τε επέρχεται 
καί υπερβάλλει υπέρ τάς όχΰας ές την γην την Ασσυρίαν, τηνι- 3 
καύτα γάρ αί χιόνες αί έπί τοϊς δρεσι τοϊς Άρμετίοις κατατηκόμε- 
ναι αύξουσιν αύτω τδ ύδωρ έπί μέγα, καί οτι έπιπολής έστιν αύτω 
καί υψηλός ό ρους υπερβάλλει ές την χωράν, εί μή τις άναστομώ- 
σας αύτόν κατά τδν 'Παλλακόπαν ές τά έλη τε έκτρέ^πιε καί τάς 
λίμνας, αί δή άρχόμεναι άπδ ταύτης τής διώρυχος έστε έπί τήν ξυν- 
εχή τή Αράβων γή * * καί έν&εν μέν ές τέναγος έπί πολύ, έκ δέ 
τού ές ϋάλασσαν κατά πολλά τε καί αφανή στόματα έκδίδωσι. τε- 4 
τηκυίας δέ τής χιόνος άμφί Πλειάδων μάλιστα δύσιν ολίγος τε δ 
Εύφράτης ρέει καί ούδέν μεϊον τδ πολύ αύτού κατά τδν Παλλακό- 
παν έκδιδοϊ ές τάς λίμνας. εί δή τις μή άποφράξειε τδν Παλλακό
παν αυ&ις, ώς κατά τάς όχ&ας έκτραπέν φέρεσϋαι τδ ύδωρ κατά 
τδν πόρον, έκένωσεν άν τόν Εύφράτην ές αύτόν, ώς μηδ έπάρδε- 
σ&αι άπ' αύτού τήν 'Ασσυρίαν γην. άλλ' άπεφρασσοντο γαρ αι ές 5 
τδν Παλλακόπαν τού Εύφράτου έκβολαί πρδς τοΰ σατράπου τής 
Βαβυλωνίας πολλω πάνω, καίπερ ού χαλεπώς άναστομουμεναι, ότι 
ιλυώδης τε ή ταύτη γή καί πηλός ή πολλή αύτής, οϊα δεχομένη τδ 
ύδωρ τού ποταμού μή εύμαρή τήν άήοστροφήν αύτού παρέχειν · άλλα 
καί ές τρίτον μήνα Άοσυρίων άνδρες ύπέρ τούς μυρίους έν τωδε 
τω πόνω ξυνείχοντο.

Ταύτα άπαγγελϋέντα έπήγαγεν Αλέξανδρον ώφελήσαί τι τήν 6 
χώραν τών Ασσυριών, ένίλεν μέν δή ές τδν Παλλακόπαν έτρέ- 
πετο τού Εύφράτου δ ρους, ταύτη δέ έγνω βεβαίως άποκλεϊσαι τήν 
εκβολήν · προελϋόντι δέ όσον σταδίους τριάκοντα ύπόπετρος ή γή 
έφαίνετο, οϊα διακοπεΐσα, εί ξυναφής γένοιτο τή πάλαι διώρυχι τή 
κατά τδν Παλλακόπαν, ούτ άν διαχεϊσϋαι παρέχειν τδ ύδωρ υπό 
στερρότητος τής γης, τήν τε αποστροφήν αύτού τή τετα^μένη ώρα 
μή χαλεπώς γίγνεσθαι. τούτων ένεκα έπί τε τδν Παλλακόπαν έπλευ- 7 
σε καί κατ αύτδν καταπλεϊ ές τας λίμνας ώς έπί τήν Αράβων γην. 
έν&α χώρον τινα έν καλώ ίδών πόλιν έξωκοδόμησέ τε καί έτείχισε, 
καί έν ταύτφ κατωκισε τών 'Ελλήνων τινάς τών μισ&οφόρων, όσοι 
τε έκόντες καί όσοι υπό γήρως ή κατά πήρωσιν απόλεμοι ήσαν.

Αύτδς δέ ώς έξελέγξας δή τών Χαλδαίων τήν μαντείαν, ότι ού- 22. 
δεν πεπονϋώς έΐη έν Βαβυλώνι άχαρι, καίλάπερ εκείνοι έμαντεύσαντο, 
άλλ' έφ&η γάρ έλάσας έξω Βαβυλώνας πριν τι παϋεϊν, άνέπλει αύ- 
&ις κατά τά έλη {λαρραίν, έν αριστερό. έ'χων τήν Βαβυλώνα· ϊνα δή 
καί έπλανή&η αύτω μέρος τού ναυτικού κατά τά στενά απορία ήγε- 
μόνος, πρίν γε δή αύτδς πέμψας τδν ήγησόμενον έπανήγαγεν αύτούς 
ές τδν πόρον, λόγος δέ λέγεται τοιόσδε. τών βασιλέων τών Άσ- 2 
συρίων τούς τάφους έν ταϊς λίμναις τε είναι τούς πολλούς καί έν

3, 3. και οτι pro οτι Raphelius. 7. post γή aliquid intercidit. μάλιστα 
ante αφανή deletum cum Λ. || 4, 4. άποφράξειε pro άποφραξει Ellend
tius. απόφραξη ΑΒ. 6. τδν πόρον pro πόρου Α- || 5, 4. τε ante ή deest Α.|| 
6, 2. τών Ασσυριών pro τήν Ασσυρίαν Α. 5. γένοιτο pro έγένετο Α.

C. 22. §. 1, 1. τήν omissum a Gron. 2. πεπον&ώς εΐη. ,,Α πεπον&ος 
εϊη pro πεπονίϊώςύ' Gr. at πεπόν&ει Bas. πεπόν&οι Vulc.
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τοΐς ελεσι δεδομημένους. ώς δέ έπλει Αλέξανδρος κατά τά ελη, κυ
βερνάν γάρ αύτδν λόγος την τριήρη, πνεύματος μεγάλου έμπεσόντος 
αύτώ ές την καυσίαν καί τδ διάδημα αύτη συνεχόμενον, την μέν 
[ό'/)] βαρυτέραν πεσεΐν ές τδ ύδωρ, τδ διάδημα δέ άπενεχθεν προς 
της πνοής σχεθήναι έν καλάμια ’ τόν κάλαμον δέ τών έπιπεφυκότων 

3 είναι τάφω τινί τών πάλαι βασιλέων, τούτο τε ούν αυτό προ τών 
μελλόντων σημήναι καί οτι τών τις ναυτών έκνηξάμενος ώς έπί, τδ 
διάδημα αφελών τοΰ καλάμου αύτδ μετά χεΐρας μέν ούκ ήνεγκεν, οτι 
νηχομένου άν αύτού έβρέχετο, περιθείς δέ τή κεφαλή τή αύτού ού- 

4 τω διήνεγκε. καί οί μέν πολλοί τών άναγραψάντων τά Αλεξάνδρου 
λέγουσιν οτι τάλαντον μέν έδωρήσατο αύτω Αλέξανδρος τής προθυ
μίας ε'ίνεκα· άποτεμεΐν δέ οτι έκέλευσε τήν κεφαλήν, τών μάντεων ταΰ
τη έξηγησαμένων, μή περιιδεΐν σώαν εκείνην τήν κεφαλήν ήτις τδ διά
δημα έφόρησε τδ βασίλειον Αριστόβουλος δέ τάλαντον μέν ότι έ'λα- 
βεν λέγει αύτόν, άλλά πληγάς λαβεΐν τής περιθέσεως ένεκα τού δία

ς δήματος. Αριστόβουλος μέν δή τών τινά Φοινίκων τών ναυτών λέ
γει ότι τδ διάδημα τώ Αλεξάνδρω έκόμισεν εϊσί δέ οΐ Σέλευκον λέ- 
γουσι. καί τούτο τώ τε Αλεξάνδρω σημήναι τήν τελευτήν καί τώ 
Σελεύκω τήν βασιλείαν τήν μεγάλην. Σέλευκον γαρ μέγιστον τών 
μετά Αλέξανδρον διαδεξαμένων τήν αρχήν βασιλέα γενέσθαι τήν τε 
γνώμην βασιλικώτατον καί πλείστης γης έπάρξαι μετά γε αύτδν 
Αλέξανδρον ού μοι δοκεΐ ιέναι ές άμφίλογον.

23 . Επανελθών δέ εις Βαβυλώνα καταλαμβάνει Πευκέσταν ήκοντα 
έκ Περσών, άγοντα στρατιάν Περσών ές δισμυρίους' ήγε δέ καί 
Κοσσαίων καί Ταποΰρων ούκ ολίγους, οτι καί ταύτα έθνη τών 
προσχώρων τή Περσίδι μαχιμώτατα εϊναι έξηγγέλ)^.ετο. ήκε δέ αύ
τω καί Φιλόξενος στρατιάν άγων άπδ Καρίας καί Μένανδρος έκ 
Αυδίας άλλους καί Μενίδας τους ιππέας άγων τους αύτώ ξυντα-

2 χθέντας. καί πρεσβεΐαι δέ έν τούτω έκ τής Ελλάδος ήκον, καί 
τούτων οί πρέσβεις αύτοί τε έστεφανωμένοι Αλεξάνδρω προσήλθον 
καί έστεφάνουν αύτδν στεφάνοις χρυσοΐς, ώς θεωροί δήθεν ές τι
μήν θεού άφιγμένοι. τω δέ ού πόρρω ή τελευτή ήν.

3 "Ενθα δή τούς τε Πέρσας έπαινέσας τής προθυμίας, οτι πάντα 
Πευκέστα έπείθοντο, καί αύτδν Πευκέσταν τής έν κοσμώ αύτών 
έξηγησεως, κατέλεγεν αύτούς ές τάς Μακεδονικός τάξεις, δεκαδάρ- 
χην μέν τής δεκάδος ήγεϊσθαι Μακεδόνα καί έπί τούτω διμοιρίτην 
Μακεδόνα καί δεκαστάτηρον, ούτως ονομαζόμενου άπό τής μισθο- 
φοράς, ήντινα μείονα μέν τού διμοιρίτου, πλείονα δέ τών ούκ έν

4 τιμή στρατευομένων έ'φερεν · έπί τοΰτοις δέ δώδεκα Πέρσας καί τε- 
λευταΐον τής δεκάδος Μακεδόνα, δεκαστάτηρον καί τούτον, ώστε έν 
τή δεκάδι τέσσαρας μέν είναι Μακεδόνας, τους μέν τρεις τή μισθο-

2, 6. δή deleam. || 3, 1. αυτό, libri αύτός. 4. τή κεφαλή, τή κρατΐ 
Bas. 5. διήνεγκε Gr. omnes, δή ήνεγκε Vulc. || 4, 5. δέ τάλαντον μέν 
ότι ελαβεν λέγει, μέν λέγει τάλαντον ότι ελαβεν Bas. illud Vulc., sed ante 
λέγει addito ού, quod Gr. omnibus defuit. 6. αυτόν- fortasse και αιαός.|| 
5, 5. διαδεξαμένων pro διαδεξάμενον V. 5. την μεγάλην post αρχήν dele
tum cum ABBV.

C. 23. §. 3, 1. τε post τούς addidit cum Vulc Gron. 3. δεκαδάρ- 
χην. δεκάρχην A.
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φορά προύχοττας, τον δέ δεκάδας, δώδεκα δέ Πέρσας,
τους μεν Μακεδόνας την πάιριον' όπλισιν (οπλισμένους, τους δέ Πέρ
σας τους μέν τοξότας, τους δέ καί μεσάγκυλα έχοντας.

3Εν τουτω δέ πολλάκις μέν του ναυτικού άπεπειράτο, πολλαι $ 
δε έριδες αυτω τών τριηρών καί όσαι τετρήρεις κατά τόν ποταμόν 
έγίγνοντο, καί άγώνες τών τε ερετών καί τών -κυβερνητών καί στέ
φανοι τών νικώντων.

Ηκον δε καί παρά Αμμωνος οι &εωροί ουστινας έστάλκει έρη- 6 
σομένους όπως &έμις αυτω τιμάν'Ηφαιστίωνα- οί δέ ώς ηρωϊ έφη- 
σαν ότι &υειν Όέμις ό Αμμων λέγει, ό δε έχαιρέ τε τή μαντεία καί 
τό άπο τουδε ώς ήρωα^ έγέραιρε. καί Κλεομένει, άνδρί κακώ καί 
πολλά αδικήματα άδικήσαντι έν Αίγύπτω, έπιστέλλει επιστολήν- καί 
ταύτην τής μέν ές Ηφαιστίωνα καί άπο&ανόντα φιλίας ένεκα καί 
μνήμης ού μέμφομαι έγωγε * άλλων δέ πολλών ένεκα μέμφομαι. 
έλεγε γάρ ή επιστολή κατασκευασ&ήναι Ήφαιστίωνι ήρωον έν Αλε- 7 
ξανδρεία. τή Αιγύπτια, έν τε τή πόλει αύτή καί έν τή νήσω τή Φά- 
ρω, ϊνα ό πύργος έστιν ό έν τή νήσω, μεγέ&ει τε μέγιστος καί πο
λυτελεία έκπρεπέστατος · καί 'όπως έπικρατήση καλεϊσ&αι άπό 'Ηφαι
στίωνος, καί τοϊς συμβολαίοις κα&' όσα οί έμποροι άλλήλοις ξυμ- 
βάλλουσιν έγγράφεσ&αι τό όνομα Ηφαιστίωνος, ταύτα μέν ούν 8 
ούκ έχω μέμφασϋαι, πλήν γε δή ότι ούκ έπί μεγάλοις μεγάλως διε- 
σπουδάζετο. έκεΐνα δέ καί πάνυ μέμφομαι. ήν γάρ καταλαβω έγω, 
έλεγε τά γράμματα, τά ιερά τά έν Αίγύπτω καλώς κατεσκευασμένα 
καί τά ηρώα τά 'Ηφαιστίωνος, εί' τε τι πρότερον ήμάρτηκας, άφήσω 
σε τούτων, καί τό λοιπόν, όπηλίκον άν άμάρτης, ούδέν πείση εξ 
έμού άχαρι. τούτο άνδρί άρχοντι πολλής μέν χώρας, πολλών δέ 
άνίϊρώπων έκ βασιλέως μεγάλου έπεσταλμένον, άλλως τε καί κακω 
άνδρί, ούκ έχω έπαινέσαι.

Αλλά γάρ αύτω ήδη Αλεξάνδρω εγγύς ήν τό τέλος, καί τι καί 24. 
τοϊόνδε προ τών μελλόντων σημήναι λέγει Αριστόβουλος- καταλο- 
χίζειν μέν αύτόν τήν στρατιάν τήν ξυν Πευκέστα τε έκ Περσών και 
άπό &αλάσσης ξύν Φιλοξενώ καί Μενάνδρω ήκουσαν ές τας Μα
κεδονικός τάξεις · διφήσαντα δέ άποχωρήσαι έκ τής έδρας καταλι- 
πόντα έρημον τόν &ρόνον τόν βασιλείαν, είναι δέ κλίνας έκατερω- 2 
ϋεν τού &ρόνον άργυρόποδας, έφ' ών οί άμφ' αύτον εταίροι έκα- 
&ηντο. των τινα ούν ήμελημένων άνϋρώπων, οί δέ καί τών έν φυ
λακή άδέσμω όντα λέγουσιν, έρημον ίδόντα τόν &ρόνον και τας 
κλίνας, περί τω &ρόνω δέ έστηκοτας τούς ευνούχους, καί γαρ και 
οί εταίροι ξυνανέστησαν τω βασιλεϊ άποχωρουντι, διελ&όντα δια των 
ευνούχων άναβήναί τε έπί τόν &ρόνον καί κα&έζεσ&αι. τούς δε ουκ 3 
αναστήσαι μέν αύτόν έκ τού &ρόνου κατά δ ή τινα νόμον Περσικόν- 
περιρρηξαμένους δέ τύπτεσ&αι τά τε στή&η και τά πρόσωπα ως 
έπί μεγάλω κακώ. ταύτα ώς έξηγγέλ&η Αλεξάνδρω, κελεύσαι στρε-

5, 2. τετρήρεις Vulc. τε τριηρεις Α et Bas- || 7, 1. κατασκευασ&ήναι. for
tasse κατασκευάσαι χρήναι. 4. καλέϊσ&αι pro επικαλεΐσ&αι^Α. β 8, 1. ουν 
omittit Α. 2. οΰκ επί- ούκ εν Α. 5. ήρωα τα' pro ηρώα τοΰ Α. 6. άμαρ- 
της Gr. omnes, άμάρτοις Vulc. ,

C. 24. §. 3, 2. ανασιήναι pro αναστησαι Schneiderus et Ellendtius.
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βλω&ήναι τόν κα&ίσαντα, μήποτε εξ επιβουλής ζυντεταγμένον τούτο 
έδρασε γνώναι έ&έλοντα. τόν δέ ούδέν άλλο έξειπεΐν ότι μη έπί, 
νοΰν οί έλ&όν ουτω πραξαι · ?/ δή καί μάλλον έπ ούδενί άγα&ω 
ζυμβήναι αύτω οί μάντεις εξηγούντο.

4 Ήμέραι τε ού πολλαί έπί τούτω έγένοντο καί τε&υκώς τοΐς 
&εοΐς τάς τε νομιζομένας θυσίας έπί ξυμφοραΐς άγα&αΐς καί τινας 
καί έκ μαντείας εύωχεΐτο άμα τοΐς φίλους καί έπινε πόρρω τών νυ
κτών. δούναι δέ λέγεται καί τή στρατιά ίερεΐα καί οίνον κατα λό
γους καί έκατοστύας. άπό δέ τού πότου αύτόν μέν άπαλλαττεσ&αι 
έ&έλειν έπί κοιτώνι εισίν οΐ άνέγραψαν Μήδιον δέ αύτω έντυχόντα, 
τών εταίρων έν τω τότε τόν πι&ανώτατον, δεη&ήναι κωμάσαι παρά 
οί· γενέσ&αι γάρ άν ήδύν τόν κώμον.

25 Καί αί βασίλειοι εφημερίδες ώδε έχουσΐ' πίνειν παρά Μηδίω 
αύτόν κωμάσαντα· έπειτα έξαναστάντα καί λουσάμενον κα&εΰδειν τε 
καί αύ&ις δειπνεΐν παρά Μηδίω καί αύ&ις πίνειν πορρω τών νυ
κτών άπαλλαχ&έντα δέ τοΰ πότου λούσασ&αι' καί λουσάμενον όλί- 

2 γον τι έμφαγεΐν καί κα&εύδειν αύτού, ότι ηδη έπύρεσσεν. έκκομι- 
σ&έντα δέ έπί κλίνης πρός τά ιερά &ύσαι ώς νόμος έφ έκαστη ημέρα, 
καί τά ιερά έπι&έντα κατακεΐσ&αι έν τώ άνδρώνι εστε έπί κνέφας. 
έν τούτω δέ τοΐς ηγεμόσι παραγγέλλειν υπέρ της πορείας καί τού 
πλού, τους μέν ώς πεζή Ιόντας παρασκευάζεσ&αι ές τετάρτην ήμέ- 

3 ραν, τούς δέ άμα οί πλέοντας ώς εις πέμπτην πλευσομένους. έκεΐ- 
&εν δέ κατακομισϋηναι έπί κλίνης ώς έπί τον ποταμόν, καί πλοίου 
έπιβάντα διαπλεΰσαι πέραν τού ποταμού ές τόν παράδεισον, κάκεΐ 
αύ&ις λουσάμενον άναπαύεσ&αι. ές δέ τήν ύστεραίαν λούσασ&αί τε 
αύ&ις καί &ύσαι τά νομιζόμενα · καί είς την καμάραν εισελ&όντα κα- 
τακεΐσ&αι διαμυ&ολογούντα πρός Μήδιον· παραγγεΐλλαι δέ καί τοΐς 

4 ήγεμόσιν άπαντήσαι έω&εν. ταύτα πράξαντα δειπνησαι ολίγον κο- 
μισ&έντα δέ αύ&ις ές την καμάραν πυρέσσειν ηδη ξυνεχώς την νύ
κτα όλην τή δέ υστεραία λούσασ&αι καί λουσάμενον &ΰσαι. Νεάρχω 
δέ καί τοΐς άλλοις ηγεμόσι παραγγεΐλαι τά άμφί τον πλούν όπως 
έ’σται ές τρίτην ημέραν, τή δέ υστεραία λούσασ&αι αύ&ις καί &ύ- 
σαι τά τεταγμένα, καί τά ιερά έπι&έντα ούκέτι έλιννύειν πυρέσσοντα. 
άλλά καί ώς τούς ηγεμόνας είσκαλέσαντα παραγγέλλειν τά πρός τον 
έκπλουν όπως αύτω εσται έτοιμα· λούσασ&αί τε έπί τή εσπέρα, 

5 καί λουσάμενον έχειν ήδη κακώς, τή δέ υστεραία μετακομισ&ήναι ές 
τήν οικίαν τήν πρός τή κολυμβή&ρα καί &ύσαι μέν τά τεταγμένα, 
εχοντα δέ πονήρως όμως έσκαλέσαι τών ηγεμόνων τούς έπικαιρο- 
τάτους καί ύπέρ τού πλού αύ&ις παραγγέλλειν. τή δέ έπιούση μό- 
γις έκκομισ&ήναι πρός τά ιερά καί &ύσαι, καί μηδέν μεϊον έτι πα- 

6 ραγγέλλειν ύπέρ τοΰ πλού τοΐς ήγεμόσιν. ές δέ τήν ύστεραίαν κα-

6. έ&έλοντα. libri &έλοντα. 6. έξειπεΐν pro κατειπεΐν Α. 7. ή δή pro ή 
δή Raphelius. || 4, 3. εύωχεΐτο. ευωχείται Α.

C. 25. §. 2, 1. έκκομισ&έντα δέ Vulc. et Gron. και εκκομισ&έντα δή 
Bas. 3. επι&έντα. ,,επιδόνταΐ sed υ. §. 5.” Schneiderus. || 4, 6. έλιννύειν 
πυρέσσοντα τούτο βούλεται λέγειν ή ότι πυρέσσων ούκ ή^έμα, άλλά των 
στόλων εξήρτιεν (I. τόν στόλον έξήρτυεν cum Ellendtio) ή ότι ό πυρετός 
ούκ ήρέμα. έλιννύειν γάρ τό βραδΰνειν λέγεται margo Gr. c. III. 
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κως ηδη έ'χοντα όμως θύσαι τά τεταγμένα. παραγγεΐλαι δέ τους 
μεν στρατηγούς διατρίβειν κατά την αυλήν, χιλιάρχας δέ καί πεντα- 
κοσιαρχας πρδ τών θυρών. ήδη δέ παντάπασι πονηρώς εχοντα δια- 
κομισθήναι έκ του παραδείσου είς τά βασίλεια, είσελθόντων δέ τών 
ηγεμόνων γνώναι μέν αυτούς, φωνήσαι δέ μηδέν έτι, άλλ' είναι άναυ- 
δον καί την νύκτα πυρέσσειν κακώς καί τήν ημέραν, καί τήν άλλην 
νύκτα καί τήν ημέραν.

Ούτως έν ταΐς έφημερίσι ταΐς βασιλείοις άναγέγραπται, καί έπί 26. 
τούτοις οτι οί στρατιώται έπόθησαν ίδεΐν αύτόν, οί μέν, ώς ζώντα 
έτι ίδοιεν οί δέ, οτι τεθνηκέναι ήδη έξηγγέλλετο, έπικρύπτεσθαι δέ 
αύτού έτοπαζον πρδς τών σωματοφυλάκων τδν θάνατον, ώς έγωγε 
δοκώ· τους πολλούς δέ υπό, πένθους καί πόθου τού βασιλέως βιά- 
σασθαι ίδεΐν Αλέξανδρον, τδνδέ άφωνον μέν είναι λέγουσι παρα- 
πορευομένης τής στρατιάς· δεξιούσθαι δέ καί ώς έκαστους τήν τε 
κεφαλήν έπαίροντα μόγις καί τοΐν όφθλμοΐν έπισημαίνοντα. λε- 2 
γουσι δέ αί έφημερίδες αί βασίλειοι έν τώ τού Σεράπιδος ίερω ΊΊεί- 
θωνά τε έγκοιμηθέντα καί Άτταλον καί Αημοφώντα καί Πευκέσταν, 
πρδς δέ Κλεομένην τε καί Μενίδαν καί Σέλευκον, έπερωτάν τδν 
θεόν εί λώον καί άμεινον Αλεξάνδρω είς τδ ιερόν τού θεού κομι- 
σθέντα καί ίκετεύσαντα θεραπεύεσθαι πρδς τού θεού· καί γενέσθαι 
φήμην τινα έκ τού θεού μή κομίξεοθαι είς τδ ιερόν, άλλ' αύτου 
μένοντι έσεσθαι άμεινον. ταύτά τε άπαγγεΐλαι τους εταίρους καί 3 
Αλέξανδρον ού πολύ ύστερον άποθανεΐν, ώς τούτο άρα ήδη όν τδ 
άμεινον. ού πόρρω δέ τούτων ούτε Αριστοβούλω ούτε Πτολεμαίω 
άναγέγραπται. οί δέ καί τάδε ανέγραψαν, έρέσθαι μέν τούς εταί
ρους αύτδν ότω τήν βασιλείαν απολείπει· τδν δέ άποκρίνασθαι ότι 
τώ κρατίστω· οί δέ, προσθεΐναι πρδς τοΰτω τώ λογω ότι μέγαν 
έπιτάφιον άγώνα δρα έφ' αύτω έσόμενον.

Πολλά δέ καί άλλα οίδα άναγεγραμμένα ύπέρ τής Αλεξάνδρου Ή· 
τελευτής, καί φάρμακον ότι έπέμφθη παρά Αντιπάτρου Αλεξάνδρω 
καί έκ τού φαρμάκου οτι άπέθανε· καί τδ φάρμακον ότι Αριστο
τέλης μέν Αντιπάτρω έξεύρε, δεδοικώς ήδη Αλέξανδρον Καλλισθέ- 
νους ένεκα, Κάσανδρος δέ δ Αντιπάτρου έκόμισεν · οί δέ καί ότι έν 
ήμιόνου οπλή έκόμισε καί τούτο άνέγραψαν. δούναι δέ αυτό Ίολ- 2 
λαν τόν άδελφόν τού Κασάνδρου τόν νεώτερον είναι γάρ οίνοχόον 
βασιλικόν τόν Ίόλλαν καί τι καί λελυπήσθαι πρός Αλεξάνδρου όλίγω 
πρόσθεν τής τελευτής· οί δέ καί Μήδιον μετασγεΐν τού έργου, ερα
στήν όντα τού Ίόλλα· καί αύτόν γάρ είναι τόν εισηγητήν γενομενον 
Αλεξάνδρω τού κώμου · οδύνην τε αύτώ έπί τή κΰλικι γενέσθαι 
όξεΐαν, καί έπί τή οδύνη άπαλλαγήναι έκ τού πότου, ήδη δέ τις 3 
ούκ ήσγύνθη άναγράψαι ότι αίσθόμενος ού βιωσιμον όντα αυτόν 

6, 7. καί τήν άλλην νύκτα καί τήν ημέραν addita e VA aliisque Gr.
C. 26. §. 1, 1. άναγιγραπται. 26. Καί έπί distinguebatur. , 3. ετι 

omisit Gron. 7. καί ώς pro ώς A. (| 3, 5. άποκρίνασθαι pro ΰποκρινασθαι 
Sintenis. 6. πρός Gr. omnes, omisit Vulc. 7. δρα Vulc. et Gron. δραν 
cum Ven. et Bas. B ad 2. c. 16. 7. έφ αυτω pro έπ αύτω Ellendtius.

C. 27. §. 2, 3. καί τι καί pro καί τι Α.
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Αλέξανδρος ες τόν Εύφράτην ποταμόν ήει έμβαλών, ώς αφανής εξ 
ανθρώπων γινόμενος πιστοτέραν την δόξαν παρά τοϊς έπειτα έγκα- 
ταλείποι ότι έκ θεού τε αυτω ή γένεσις ξυνέβη καί παρά θεούς ή 
άποχώρησις. Ρωξάνην δέ την γυναίκα ού λαθεϊν έξιόντα, άλλά εΐρ- 
γόμενον γάρ προς αυτής έποιμώξαντα είπεΐν ότι έφθόνησεν άρα δό~ 
ξης αύτω τής ές άπαν, ώς θεω δ ή γεγενημένω. και ταυτα έμοί 
ώς μή άγνοεϊν δόξαιμι μάλλον ότι λεγάμενα έστιν ή ώς πιστά ές 
άφήγησιν άναγεγράφθω.

28. Ετελεότα μέν δή Αλέξανδρος τή τέταρτη και δέκατη και εκα
τοστή Όλυμπιάδι έπίΉγησίου άρχοντας Αθήνησιν έβίω δέ δύο και 
τριάκοντα έτη καί τού τρίτου μήνας έπέλαβεν οκτώ, ώς λέγει Αρι
στόβουλος· έβασίλευσε δέ δώδεκα έτη καί τούς οκτώ μήνας τούτους, 
τό τε σώμα κάλλιστος καί φιλοπονώτατος καί όξΰτατος τήν γνώμην 
γενόμενος καί άνδρειότατος καί φιλοτιμότατος καί φιλοκινδυνότατος 

2 καί τού θείου έπιμελέστατος · ηδονών δέ τών μέν τού σώματος εγ
κρατέστατος, τών δέ τής γνώμης έπαινον μόνου άπληστότατος· ξυν- 
ιδεϊν δέ τό δέον έτι έν το) άφανεϊ όν δεινότατος, καί έκ τών φαι
νομένων τό εικός ξυμβαλεϊν επιτυχέστατος, καί τάξαι στρατιάν καί 
όπλίσαι τε καί κοσμήσαι δαημονέστατος· καί τόν θυμόν τοϊς στρα- 
τιώταις έπάραι καί έλπίδων αγαθών έμπλήσαι καί τό δεϊμα έν 
τοϊς κινδύνοις τώ άδεεϊ τω αύτού άφανίσαι, ξυμπαντα ταύτα γεν- 

3 ναιότατος. καί ούν καί όσα έν τω άφανεϊ πράξαι, ξύν μεγίστω 
θάρσει έπραξεν όσα τε φθασας ύφαρπάσαι τών πολεμίων, πριν καί 
δεϊσαί τινα αύτά ώς έσόμενα, προλαβεϊν δεινότατος· καί τά μέν ξυν- 
τεθέντα ή όμολογηθέντα φυλάξαι βεβαιότατος, προς δέ τών έξαπα- 
τώντων μη άλώναι ασφαλέστατος· χρημάτων δέ ές μέν ήδονάς τάς 
αύτού φειδωλότατος, ές δέ εύποϊίάν τών πέλας άφθονώτατος.

29. ΕΙ δέ τι έπλημμελήθη Αλεξάνδρω δι οξύτητα ή ύπ οργής, ή 
ει τι ές τό ύπερογκότερον προήχθη βαρβαρίσαι, ού μεγάλα τίθεμαι 
έγωγε, εί τήν νεότητά τέ τις τήν Αλεξάνδρου μή άνεπιεικώς ένθυ- 
μηθείη καί τό διηνεκές τής ευτυχίας καί τους πρός ηδονήν ούκ έπί 
τω βελτίστω, τοϊς βασιλεύσι ξυνόντας τε καί έπί κακώ ξυνεσομένους· 
άλλα μεταγνώναί γε έφ' οις έπλημμέλησε μόνω οίδα τών πάλαι βα- 

2 σιλέων Αλεξανδρω ύπάρξαι υπό γενναιότητας, οι δέ πολλοί, εί καί τι 
έγνωσαν πλημμελήσαντες, οί δέ τώ προηγορεϊν αύτού, ώς καλώς δή 
πραχθέντος, έπικρΰιήειν οϊονται τήν αμαρτίαν, κακώς γιγνώσκοντες. 
μόνη γάρ έμοιγε δοκεϊ ί'ασις άμαρτίας όμολογεϊν τε άμαρτόντα καί 
δήλον είναι έπ’ αύτώ μεταγινώσκοντα, ώς τοϊς παθούσί τι άχαρι 
ού πάντη χαλεπά τά παθήματα φαινόμενα, ει ό δράσας αύτά ξυγ- 
χωροίη ότι ού καλα έδρασεν, αύτώ τέ τινι ές τό μέλλον ταΰτην έλπίδα 
αγαθήν ύπολειπομένην, μή ποτέ άν παραπλήσιόν τι άμαρτεϊν, ει τοϊς

3, 3. έμβαλών pro έμβαλών Schneiderus ad Xenoph. Anab. 7, 1, 12. 7. γάρ 
additum ex A.

C- 28. §. 1, 5. τη* γνώμην hic habet Suidas in Αλέξανδρος, vulgo 
ante άνδρειότατος collocatum. ]| 2,1. ηδονών δέ. ηδονών μέν Α. nec δέ nec 
μέν Suidas. 4. και όπλίσαι τε καί κοσμήσαι omittit idem.

C. 29. §. 2, 2. οί δέ ante τώ Gr. omnes, omisit Vulc. 4. άμαρτόντα 
pro άμαρτα'νοντα A aliique Gr. μέγα pro είναι μέγα A. μέγα είναι V. 
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προσόν πλημμελη&εϊσιν άχ&όμενος φαίνοιτο. οτι δέ είς &εόν την 3 
γένεσιν την αυτου άνέφερεν, ούδέ τούτο έμοί δοκεΐ μέγα αύτω τό 
πλημμέλημα, εϊ μη καί σόφισμα ήν τυχόν ές τούς υπηκόους τοΰ σε
μνού ένεκα, ούκουν δοκεΐ έμοιγε ή Μίνωος γενέσ&αι βασιλεύς αφα
νέστερος ή Αιακού ή ^Ραδαμάν&υος · οις δή ές dia άνενεχ&εΐσα ή 
γένεσις πρός τών πάλαι άν&ρώπων ούδεμια αύτών υβρει προστί&ε- 
ταΓ ούδέ Θησέως τού Ποσειδ'ώνος ούδέΤωνος τού 'Απόλλωνος, ώς 4 
έμοιγε και ή Περσική σκευή σόφισμα είναι δοκεΐ πρός τε τούς βαρ
βάρους, ώς μή πάντη άλλότριον αύτών φαίνεσ&αι τόν βασιλέα, και 
πρός τούς Μακεδόνας, ώς αποστροφήν τινα είναι αύτω από τής 
οξύτητάς τε καί ύβρεως τής Μακεδονικής’ έφ ότω δή καί έγκατα- 
μϊξαι μοι δοκεΐ ταΐς τάξεσιν αύτών τους Πέρσας τους μηλοφόρους 
καί τοϊς άγήμασι τούς όμοτίμους. καί οί πάτοι δέ, ώς λέγει Αρι
στόβουλος, ού τού οίνου ένεκα μακροί αύτω έγίγνοντο, ού γαρ πί- 
νειν πολύν οίνον Αλέξανδρον, άλλα φιλοφροσύνης τής εις τούς 
εταίρους.

‘Όστις δέ κακίζει Αλέξανδρον, μή μόνον όσα άξια κακίζεσ&αι 30. 
έστί προφερόμενος κακιζέτω, αλλά ξύμπαντα Αλεξάνδρου εις έν χω
ρίον ξυναγαγών ούτω δή έκλογιζέσ&ω δστις τε ών αυτός καί οποία 
τύχη κεχρημένος οντινα γενόμενον έκεΐνον καί ές όσον εύτυχίας τής άν- 
■Ορωπίνης έλ&όντα βασιλέα τε άμφοΐν ταΐν ήπείροιν άναμφιλογώτατα 
γενόμενον καί έπί παν έξικόμενον τώ αύτου όνόματι κακίζει σμικρότε- 
ρός γε ών αύτος καί έπί σμικροΐς πονούμενος καί ούδε ταΰτα έν κοσμώ 
τι&έμενος. ώς έγωγε δοκώ ότι ούτε τι έ&νος άνϋρώπων ούτε τις 2 
πόλις έν τω τότε ήν ούτε τις εις άν&ρωπος εις όν ού πεφοιτήκει τό 
Αλεξάνδρου όνομα, ούκουν ούδ' έμοί έξω τού &είου φύναι άν δο
κεΐ άνήρ ούδενί άλλω άν&ρώπων έοικώς. καί ταύτα χρησμοί τε έπι- 
σημήναι έπί τή τελευτή τού Αλεξάνδρου λέγονται καί φάσματα άλλα 
άλλοις γενόμενα καί ενύπνια φανέντα άλλα άλλοις καί ή ές τούτο 
έξ άν&ρώπων τιμή τε αύτού καί μνήμη ούκ άν&ρωπίνη ούσα, καί 
νΰν διά τοσούτου άλλοι χρησμοί έπί τή τιμή αύτού τώ έ&νει τών 
Μακεδόνων χρησ&έντες. έπεί καί αύτος έμεμψάμην έστιν ά έν τή 3 
ξυγγραφή τών Αλεξάνδρου έργων, άλλ' αύτόν γε Αλέξανδρον ούκ 
αισχύνομαι &αυμάζων · τά δέ έργα έκεΐνα έκάκισα άλη&είας τε ένεκα 
τής έμής καί άμα ώφελείας τής ές άν&ρώπους· έφ' οτω ώρμη&ην 
ουδέ αύτδς άνευ &εοΰ ές τήνδε τήν ξυγγραφήν.

Τέλος τής ξυγγραφής τών Αλεξάνδρου έργων.

3, 2. αυτω. αυτου Schneiderus.
C. 30. §. 1, 2. προφερόμενος pro προσφερόμενος Schneiderus. 3. οστις. 

τις Α. 4. ες ante όσον omittit Α. 7. αυτός deest Α. 1^2, 6. άλλα post 
φανέντα omittit Α ad 7. c. 25. || 3, 4. τής ές pro τής έπ1 Α.
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_A.bastani Indi 6, 15, 1.
Abdera 1, 11, 4.
Abii Scythae 4, 1, 1.
Ahisares rex 4, 27, 7. Pori socius 

5, 20, 5. 22, 2. ad Alexandrum 
legatos mittit 5, 20, 5. 29, 4s.

Abreas 6, 9, 3. 10, 1. 11, 7.
Abulites Susianorum satrapes 3, 16, 

9. 19, 2. supplicio affectus 7, 
4, 1.

Abydus 1, 11, 6.
Acarnan Philippus 2, 4. 8. Bianor 

13, 2.
Acesines amnis 5, 4, 2. 5, 5. 25, 5. 

29, 2. 6, 4, 1. 7, 10, 6. ejus ma
gnitudo et natura 5, 20, S. cum 
Indo confluit 6, 1, 2. 5. 3, 1. 6, 
15, 1. 4. cum Hydaspe 6, 4, 4. 
cum Hydraote 6, 13, 1. et Hy
phasi 6, 14, 5.

Achaeorum portus 1, 11, 6.
Achilles 7, 16, 8. ejus sepulcrum 1, 

12, 1. eum aemulatur Alexander 
7, 14, 4. cl. 1, 12, 1 s.

Achilles Atheniensis 3, 6, 2.
Acuphis Nysaeorum princeps 5, 1, 

3 ss. terrae praefectus 5, 2, 3 ss. 
Ada Hecatomni filia Cariae prae

fecta 1, 23, 7 s. Alexandrum ad
optat 1, 23, 8.

Addaeus χιλιάρχης 1, 22, 7. ejus τά
ξις 1, 22, 4. occisus 1, 22, 7.

Admetus τοΐς υπασπισταΐς praeest 2, 
23, 2. 4. 5. occisus ib. et 2, 24, 4.

Adraistae Indi 5, 22, 3.
Aeacidae 2, 27, 6. 4, 11, 6.
Aeacus 7, 29, 3.
Aegae Macedoniae 1, 11, 1.
Aegaeum mare 7, 20, 4.
Aegina 6, 11, 6.
Aegobares legebatur 7, 6, 5.
Aegos flumen 1, 9, 3.
Aegyptus amnis 5, 6, 5. 6, 1, 3.
Aegyptus terra 2, 13, 3. 17, 1. 25, 4.

5, 25, 4. 7, 9,8. ab Alexandro occu
pata 3, 1, 1 ss. Amminape cum 

Mazaco dedente 3, 22, 1. com
posita 3, 5, Iss. terrae praestan
tia a Romanis agnita 3, 5, 7. 
Nili donum 5, 6, 5. Indiae simi
lis 6, 1, 2. cl. 5. Aegyptum ve
xat Cleomenes 7, 23, 6. 8.

Aegyptii Herculem colunt 2, 16, 3. 
4, 28, 2.

Aeolis 3, 22, 6. 7, 9, 11. Aeolicae 
civitates 1, 18, 1. Smyrna 5,6, 4, 

Aemus. v. Haemus.
Aeropus 1, 7,,6.
Aeschylus in Aegypto επίσκοπος 

3, 5, 3.
Aesculapius 2, 5, 8. 7, 14, 6.' 
Aetolus Glaucus 3, 16, 2. Lycidas 

3, 6, 3.
Aetoli res novas moliuntur 1, 7, 4. 

veniam rogant 1, 10, 2.
Aethiopes nigri 5, 4, 4. Nili acco

lae 6, 1, 3. eos debellare cogitat 
Alexander 7, 1, 2. legatos ad eum 
mittunt 7, 15, 4.

Agamemnon 1, 11, 5.
Agathocles 1, 18, 1. 6, 28, 4.
Agathon Thracum praefectus 1, 14, 

3. Tyrimmae filius equitum Odry
sarum praefectus 3, 12, 4.

Agenor 6, 17, 1.
Agenorium Tyri 2, 24, 2.
Agerrus 3, 23, 9.
Agesilaus Laco 2, 13, 6.
Agis Spartanorum rex pecuniam et 

naves a Persis accipit 2,13,4.6.
Agis Argivus, poeta 4, 9, 9.
Agrianes 1, 5, 1 s. copiae apud Ale

xandrum stipendia faciunt, saepe 
memoratae. Cf annot. ad 1, 1, 11.

Agriaspae legebantur 3, 27, 4. 
Albani 3, 8, 4. 11, 4. 13, 1.
Alcetas τάζει praefectus 4, 22, 1. 

27, 1. 5 ss. 5, 11, 3.
Alcias Eleus 1, 29, 4.
Alcimalus legebatur 1, 18, 1.
Alcmene 2, 16, 1.
Aleius campus 2, 5, 8.
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Alexander Aeropi filius 1, 7, 6. 17, 
8. Alexandro M. insidiatur, 1, 25, 
1 ss.

Alexander Amphoteri pater 1, 25, 9. 
Alexander Epirota 3, 6, T.
Alexander Philippi filius, Argivus, 

ab Heraclidis oriundus 2, 5, 9. 
3, 3, 2. 4, 7, 4. 6, 3, 2. ab Ada 
adoptatus 1, 23, 8. Ammonis $o- 
boles 3, 3, 2. 4, 9, 9. 7,8, 3. deus 
videri vult 7, 20, 1. quo consilio 
7, 29, 3. viginti annos natus dux 
adversus Persas creatus 1, 1, Is. 
Persea et Herculem aemulatur 3, 
3, 2. Achillem 1, 12, 1. 2. Diony
sum 5, 1, 5. 2, 1. 26, 5. 7, 10, 6. 
cf. 4, 8, 2ss. 5, 26, 5. 7, 20, 1. 
mortem contemnit 2, 4, 11. fe
lix 4, 19, 6. 21, 3. 7, 29, 1. ejus 
audacia 1, 13, 6. 4, 21, 3. 6, 9, 
5 ss. ab amicis castigata 6, 13, 
4 s. nihil desperat 4, 21, 3. cl. 
30, 3. fortitudo 1, 15, 6 ss. vulne
ratur ib. 2, 12, 1. 27, 2. 3, 30, 
11. 4, 3, 3. 23, 3. 26, 4. 6, 10, 1. 
omnino v. 7, 10, 2.

Strenuitas 2, 18, 4. 23, 4. 7, 
15, 3. de ejus moribus 7, 28, 1 ss. 
milites excitat 4, 29, 7. cl. 21, 4. 
1, 22, 1. severitate terret 1, 16, 
6. 29, 6. 3, 23, 8. satrapas 6, 15, 
3. 27, 1. 4. 30, 2. 7, 4, 1 ss. 18, 
1. hostes 4, 27, 4. milites sedi
tiosos 7, 8, 4. crudelior in Bes
sum 4, 7, 3 s. amicis fidit 2, 4, 
9 ss. ignoscit 3, 6, 7. non suc- 
censet mala vaticinato 7, 18, 4. 
amicissimus Cratero 7, 12, 3. He
phaestioni 7, 14, 1 ss. bene me
ritos praemiis ornat 1, 5, 4. 6, 
28, 4. 7, 4, 4 ss. 5, 4 ss. militum 
fortitudinem remuneratur 1, 16, 
4 ss. 2, 12, 1. item exauctoratos 
3, 19, 5. 7, 12, 2. aes alienum 
solvit 7, 5, 1 ss. νιογάμονς in Ma
cedoniam remittit 1, 24, 1 s.

Ignoscit inimicis 1,10, 4ss. 2. 
15, 3 ss. 3, 17, 6. 24, 4 s. cohi
bet plebis iram 1, 17, 12. clemens 
in captivas 2, 12, 5. non mulie
rosus 4, 19, 6 ss. aquam sibi ob
latam effundit 6, 26, 2. non vi
nosus 7, 29, 4. gloriae cupidior 
6, 13, 4. cl· 5, 2, 1. a solo Li- 
sippo se fingi voluit 1, 16, 4. 
Atheniensibus trecentas πανοπλίας 
mittit 1, 16, 7. Harmodii et Ari
stogitonis statuas 3, 16, 8. cf. 7, 
19, 2. alia iis grata facit 2, 15, 

4. 3, 6, 2. monumentorum vere
cundia 6, 29, 10 s. cl. 27, 5. 30, 
2. Pindari doino et posteris par
cit 1, 9, 10. aras ad Hyphasin 
exstruit 5, 29, 1. adulatione cor
rumpitur 4, 8, 1 ss. Clitum cae
dit 4, 8, 4 ss. poenitentia 4, 9, 
2 ss. luctus de Hephaestionis 
morte 7, 14, 2 ss. cultu armisque 
insignis 1, 14, 4. 6, 9, 5.

Indorum sophistas convenit 7, 
1, 5 s. 2, 2 ss. sermo ejus cum 
Diogene 7, 2, 1. cum Celtis 1, 
4, 7 s. cum Besso 3, 30, 4. cum 
Poro 5, 19, 2 s. dictum de proe
lio nocturno 3, 10, 2. de imperio 
2, 25, 2. de Olympiade 7, 12, 6. 
epistola ad Athenienses 1, 10, 
4. ad Darium 2, 14, 4 ss. 25, 3. 
ad Olympiadem 6, 1, 4 ss. ad 
Cleomenem 7, 23, 7. deliberat 
cum Parmenione 1, 13, 3 ss 18, 
6 ss. 3, 10, 1 ss. cum amicis 2, 
25, 2. cum ducibus 3, 9, 3 ss. du
ces exhortatur 2, 7, 3ss. 17, Iss. 
3, 9, 5 ss orationem ad eos ha- 

\bet 5, 25, 3 ss. 7, 9, 1 ss.
Macedonum opes auxit 7, 9, 

6 ss. cl 5, 25, 4 ss. apud Grae
cos statum popularem instituit 1, 
18, 2. ejus Μηδισμός 4, 7, 4. 9, 
7 ss. 7, 6, 1 ss. 8, 2. in matri
monium duxit Roxanen 4, 19, 5. 
Barsinen et Parysatin 6, 4, 4. 
milites e barbaris parat 7, 6, 1 ss. 
8, 2. barbaros cum suis conciliat 
7, 11,8 ss.

Urbes condidit 5, 27, 5. Ale
xandriani in Aegypto 3, 1, 5 ss. 
ad Caucasum 3, 28, 4. ad Tanaim 
4, 1, 3 s. Nicaeam et Bucephala 
5, 19, 4. 29, 5. alia oppida in In
dia 5, 29, 3. 6, 15, 7. ^navalia 6, 
18, 2 ) ad Pallocopam 7, 21, 7. 
ejus classis 1, 18, 4. 20, 1, 20, 
1 ss. 5, 8, 5. 26, 1 s- 7, 19, 3. 
21, 7. cf. Nearchus, ipse navigat 
6, 14, 4ss. 7, 7, 1 s. 6 ss. 22, 1.

Coronatur 1, 12, 1. 24, 5. 2, 
13, 8. 7,15,4.23,2. sacra facit 1,4, 
5. 11. 6 ss Dianae 1, 18, 2. Ae
sculapio, Minervae, Amphilocho 
2, 5, 8 s. Herculi Tyrio 2, 24, 6. 
Apidi 3, 1, 4. amnibus Indicis 5, 
29, 5. 6, 3, 1. diis ab Ammone 
dictis 6, 19, 4 s. nodum Gordium 
solvit 2, 3, 7 s. omen interpreta
tur 1, 18, 9. non curat exta 2,
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27, 1. 4, 4, 3. vaticinia 7, 16, 
5ss. 22, 1.

Quae consilia agitaverit 4,15,5 s.
. 5, 26, 5ss.6,1,2 ss. μέχας βασιλεύς 

4,9,7.5,15,5.7,1,2 s. cl. 30,1. /Jaoi- 
λευςτης’Ασίας ib. et 2,14,9. insidiae 
ei structae 1, 25, 1 ss. 3, 26, 1 ss. 
4, 13, 3 ss. occidisse fertur 1, 7, 
2. 6. ejus morbus 2, 4, 7 ss. mors 
7, 24, 1 ss Ceterum cf. argu
menta singulorum librorum.

Alexandria in Aegypto 3, 1, 5 ss. 
5, 1, 5. 7, 23, 7. ad Caucasum 3, 
28, 4. 5, 1, 5s. in Parapamisadis 
4, 22, 4. ad Tanaim 4, 1, 3s. 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 ss. 
Ambisares legebatur 5, 8, 3. 
Ambracia Epiri 2, 16, 5.
Ammon. ejus oraculum 3, 3, 1 ss.

3, 4, 1 ss. Alexandri parens ib.
4, 9, 9. 7, 8, 3. qui ei sacra fa
cit 6, 3. 2. ejus oracula 6, 19, 4. 
7, 14, 7, 23, 6.

Amminapes Aegyptiorum praefe
ctus ab Alexandro Parthorum et 
Hyrcaniorum satrapes factus 3, 
22, 1.

Amphium Thebarum 1, 8, 6s. 
Amphilochus heros 2, 5, 9.
Amphilochi Ambraciae vicini 2, 16.5.
Amphipolis 1, 1, 5. 2, 5. ad Stry

monis ostium 1, 11, 3.
Amphipolites 3, 16, 4 7, 18, 1.
Amphoterus Alexandri filius, lega

tus 1, 25, 9 s. cum classe Con 
occupat 3, 2,6. Peloponnesiis au
xilio missus 3, 6, 3.

Amyntas a Thebanis occisus 1,7,1.
Amyntas Balacri pater 1, 29, 3. 3, 

5, 5.
Amyntas Sostrati pater 4, 13, 3.
Amyntas Andromenis filius, ejus τά

ξις 1, 8, 2. 3, 11, 9 φάλαχξ 1, 
14, 2. Sardium arcem recipit 1, 
17, 4. milites e Macedonia ad
ducit 3, 11, 9. 16, 10. accusatus 
et absolutus, sed paulo post oc
cisus 3, 27, 1 ss. sine dubio idem 
cujus τάξις commemoratur 1, 20, 
5. 2, 8, 4. 3, 18, 6. 23, 2. 25, 6.

Amyntas Antiochi filius, transfuga 
1, 17, 9. 25, 3. Dario salutaria 
suadet 2, 6, 3. in Aegypto occi
sus 2, 13, 3.

Amyntas Arrabaei filius, speculato
ribus praefectus 1, 12, 7. σαρισ- 
σοφόροις (προδρόμοις) equitibus, 
Paeonibus et Socratis turmae 
praefectus 1,14, 1 6.15, 1. cor
nu sinistro praeest 1, 2S, 4.

Amyntas Nicolai filius Bactriorum 
satrapes 4, 17, 3. 2?, 3.

Amyntas Philippi filius legebatur 
3, 11, 9.

Anaxarchus sophista Alexandrum 
consolatur 4, 9, 7 ss. προσκυνη- 
σεως auctor 4, 10, 6 ss. a Calli
sthene confutatus 4, 11, 1 ss.

Anaxippus εταίρος 3, 25, 2. occisus 
3, 2o, 5.

Anchialus Ciliciae 2, 5, 2 ss.
Ancyra Galatiae 2, 4, 1.
Andaca Indiae 4, 23, 5.
Androcles Amathusius 2, 22, 2.
Androclus εταίρος 3, 29, 1.
Andromachus ναύαρχος 2, 20, 10.
Andromachus Hieronis filius equi

tibus peregrinis praefectus 3, 12, 
5. 25, 4. contra Spitainenem mis
sus 4, 3, 7. 5, 5. 7. 6, 2.

Ardromenes pater Amyntae, Attali 
Simmiaeque, quos v.

Andronicus Agerri filius mercena
riis Graecis qui apud Darium me
ruerant praefactus 3, 23, 9. 24, 5. 
Proteae pater 2, 2, 3. 20, 2.

Androsthenes chersonnesum Arabi
cam legit 7, 20, 7.

Anicetus 01 112, i. archon 2, 24, 6.
Annubas legebatur 3, 5, 5.
Anomas Laco, legatus ad Darium 

3, 24, 4.
Antaeus 3, 3, 1.
Antalcidae pax 2, 1, 4. 2, 2.
Anteas 6, 28, 4. cl. 3, 5, 5.
Anthemusia turma 2, 9, 3.
Antibelus Mazaei filius 3, 21, 1. cf.

Artiboles.
Anticles Theocriti filius Alexandro 

insidias struit 4, 13, 4. interfe
ctus 3, 14, 3.

Antigenes, phalangi praefectus 5, 
16, 3. ejus τάξις 6, 17, 3.

Antigonus Philippi filius, sociorum 
dux, Phrygiae satrapes 1, 29, 3. 
Antigonus ad Ipsum occisus est 
3, 18, 5.

Antilibanus mons 2, 20, 4.
Antimachus Agathoclis filius in Ae

olidem et Joniam missus 1,18,1 s.
Antiochus sagittariorum dux 2, 9, 

2. occisus 3, 5, 6.
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Antiochus, χιλίαρχος των υπασπι
στών 4, 30, 6

Antiochus Amyntae pater 1, 17, 9. 
2, 6, 3.

Antiochus Heraclidis pater 3, 11, 8. 
Antipater Asclepiodori filius Ale

xandro insidias struit 4, 13, 4. 
interfectus 4, 14, 3.

Antipater Casandri et Jollae pater 
7, 27, 1 s. Macedoniae praefectus 
1, 7, 6. 11, 3. classem cogit in
sulis praesidio futuram 2, 2, 4. 
mercenarios Graecos Alexandro 
mittit 3, 5, 1. contra Lacedae
monios bellum gerenti Alexander 
pecunias mittit 3, 16, 10. eum 
in Asiam arcessit 7, 12, 4. Anti
patri et Olympiadis inimicitia 7, 
12, 5 ss Alexandrum veneno ne
casse insimulabatur 7, 27, 1.

Aornus Bactriae 3, 29, 1.
Aornus petra Indiae 4, 28, 1 — 30, 

4. 5, 26, 5.
Apis Aegyptiorum deus 3, 1, 4. 
Apollo 3, 27,5. Jonis pater 7,29, 3. 
Apollodorus Amphipolites, εταίρος, 

praetor Babyloniae 3, 16, 4. 7, 
18, 1. vaticinia Alexandro prodit 
7, 18, 2ss.

Apollonia Mygdoniae 1, 12, 7.
Apollonides Chius captus 3, 2, 5. 7. 
Apollonius Charini filius Libyae Ae

gypto vicinae praefectus 3, 5, 4.
Apollophanes Oritarum satrapes 6, 

22, 2 provincia privatus 6,27,1.
Arabes, eorum dii 7, 20, 1. lega

tos ad Alexandrum non mittunt 
7,19, 6 mercenarii 2, 25, 4. 27,1.

Arabia ad Antilibanum 2, 20, 4. Sy
riae vicina 3, 1, 2. ad Heroum 
oppidum 3, 5, 4. ‘Αραβίας ϊστιν 
a 5, 25, 4. ‘Αραβία η πολλή 7, 
1, 2. 19, 6. magnitudo et natura 
7, 20, 2 ss. Assyriae confinis 7, 
21, 3. chersonnesus 7, 20, 7 s. 
deserta 7, 20, 10.

Arabitae (Arbitae) pop. 6, 21, 4.
Arabius sinus 7, 20, 8.
Arabius (Arbis) amnis 6, 21, 3 s.
Arachosia Sibyrtio satrapae paret 

5, 6, 2.
Arachoti 3, 11, 3. [6, 15, 5.] 6, 17, 

3. Indis vicini 3, 28, 1. cl. 8, 4. 
cum (Indis montanis et) Drangis 
satrapam habebant Barsaentem 
3, S, 4. 21, 1. ab Alexandro do
miti 7, 10, 5. equites 5, 11, 3. 
7, 6, 3.

Aradus insula contra Marathum 2, 
13, 8 ejus rex 2, 20, 1.

Arasaci legebantur 4, 23, 1.
Araxes amnis ex Armenia in Ca

spium mare influit 7, 16, 3.
Arbela Assyriae 3, 16, 3. 22, 4, si

tus 3, 8, 7. 15, 5. 6, 11, 4 ss.
Arbupales Darii filius, Artaxerxis 

nepos ad Granicum cecidit, 1,16,3.
Arcades Epaminondae socii 1, 9, 4. 

res novas moliuntur 1, 10, 1.
Archelaus Macedoniae rex 1,11,1.
Archelaus Androcli filius Aorni 

praesidiis praefectus 3, 29, 1.
Archelaus Theodori filius praetor 

Susianae 3, 16, 9
Archias usque ad Tylum insulam 

navigat 7, 20, 7.
Arctoana. v. Artacoana.
Aretes τοίς προδρόμοις ίππεΐσι prae

fectus 3, 12, 3. 14, 1. 3. legeba
tur 3, 13, 3.

Aretis (an Aretes?) strator regius 
1, 15, 6.

Argaeus Heraclidis pater 7, 16, 1.
Argivi milites 1, 17, S. Argivus Her

cules 2, 16, 1.
Argos 2, 5, 9.
Aria Parthis vicina 3, 25, 1.
Ariaces (Ariarathes) Cappadocum 

rex 3, 8, 5
Ariaspae s. Euergetae 3, 27, 4.
Aribarzanes legebatur 3, 23, 7.
Arigaeum Indiae 4, 24, 6.
Arii Satibarzani satrapae parent 3, 

8, 4. 25, Is. deliciunt 3, 28, 2ss. 
iterum 3,28,2s. satrapes eorum Ar- 
sames 3, 25, 7. Stasanor 3, 29, 5.

Arimmas Syriae satrapes remotus 
3, 6, 8.

Ariobarzanes Artabazi filius 3, 23, 
7. Erythraei maris accolis prae
fectus 3, 8, 5. Persidis portas de
fendit 3, 18, 2 ss. ab Alexandro 
honoratus 3, 23, 7.

Arisbe Phrygiae ad Hellespontum 
1, 12, 6.

Aristander Telmissensis Alexandri 
vates 1, 11, 2. 25, 8. 2, 18, 1. 2, 
26, 4. 27, 2. 3, 2, 2. 7, 6. 15, 7. 
4, 4, 3. 9. 4, 15, 8. certus 3, 2, 2.

Aristobulus Cyri sepulcrum restau
rare jussus 6, 29, 10. cum Ale
xandro militavit et ejus res con
scripsit prooem. hunc et Ptole
maeum maxime sequitur Arrianus 
ib. 5, 7, 1. 7, 15, 6. consentiebant 
cum ephemeridibus regiis 7, 26,3. 
eorum auctoritate aliorum fides
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infringitur 6, 28, 2. 7, 13, 3. con
sentiebant de ratione qua Ale
xander in Darii matrem et uxo
rem egerit 2, 12, 6. de Philotae 
insidiis in Aegypto proditis 3, 
26, 1. de Callisthene insidiarum 
auctore 4, 14, 1. de pugnae ad 
Gaugamela loco 6, 11, 5. dissen
tiebant de draconibus aut corvis 
Alexandro viam monstrantibus 3, 
3, 5 s. de ejus via ab Ammone 
redeuntis 3, 4, 5. de Besso capto 
3, 30, 5. de Callisthenis morte 4, 
14, 3. de Pori filio 5, 14, 3. 5. 
de nomine aliquo 5, 20, 2 Ari- 
stobulus testem nominat 7,18, 5. 
scriptam aciem 3, 11, 3. ejus 
auctoritas de via maritima 3, 3, 
3. de Caucaso 3, 28, 5 ss. de Ja- 
xarte 3, 30, 7. de Gedrosiae na
tura et plantis 6,22, 4ss. de Icaro 
insula 7, 20, 4. de nodo Gordio 
2, 3, 7. de Cyri sepulcro 6, 29, 
4. de Syra vaticinante 4, 13, 5. 
de Alexandro sacra faciente 6, 
28, 3. Chaldaeis morem gesturo 
7, 17, 5. de extis consultis 7, 18, 
1 ss. 5 de diademate Alexandro 
reportato 7, 22, 5 s. de solio re
gio a vili homine occupato 7, 24, 
1. de Alexandri temperantia 7, 
29, 4. de ejus in Cilcia morbo 2, 
4, 7. de ejus temporibus 7,28,1. 
de ejus uxore Barsine 7, 4, 4. de 
Cliti morte 4, 8, 9. de Macedo
num clade 4, 6, 1. de Darii acie 
3,ll,3ss. de Alexandri classe 7,19,3. 

Aristogiton tyrannicida 4, 10, 3.
ejus et Harmodii statuae aeneae 
Athenas reportatae ubi sitae 3, 
16, 7 s. cl. 7, 19, 2.

Aristomachus legebatur 4, 5, 5. 
Aristomedes Pheraeus transfuga 2, 

13, 2.
Ariston equitum Paeonum praefe

ctus 2, 9, 2. 3, 12, 3.
Ariston alius turmae praefectus 3, 

11, 8.
Aristonicus Methymnaeorum tyran

nus 3, 2, 4 s.
Aristonicus citharoedus fortiter pu

gnans occisus 4, 16, 6 s.
Aristonus Pisaei filius Pellaeus, σω- 

ματοφνλαξ 6, 28, 4 coronatus 7, 
5, 6.

Aristophanes 01. 112, 2. archon 3, 
7, 1. 15, 7.

Aristophon 01. 112, 3. archon 3, 
22, 2.

Aristoteles Callisthenis magister 4, 
10, 1. venenum Antipatro inve
nisse insimulatus 7, 27, 1.

Aristus Alexandri res conscripsit 
7, 15, 5.

Arius Ariae amnis 4, 6, 6.
Armenia, montes 3, 7, 3. 7, 21, 3. 

Taurus 5, 5, 2. ex ejus montibus 
oritur Euphrates 7, 21, 1.

Armenii equites 3, 11, 7. sub Oronte 
et Mithrauste 3, 8, 5.

Arrabaeus Aeropi filius 1, 25, 1. cf. 
Amyntas 6.

Arrybas αωματοφνλαξ moritur 3, 
5, 5.

Arsaces Indiae partis praefectus 5, 
29, 4 s. legebatur 3, 25, 7.

Arsames Persarum ad Granicum 
dux 1, 12, 8. Tarso fugit 2, 4, 
5 s. ad Issum occisus 2, 11, 8.

Arsames Artabazi filius 3, 23, 7. 
Arsames Persa Ariis praefectus 3, 

25, 7. comprehensus 3, 29, 5. 4, 
7, 1. X

Arseas Epimenis pater 4,13, 4. Eu
rylochi pater 4, 13, 7.

Arses rex Persarum 2, 14, 2. inter
fectus 2, 14, 5.

Arti mas Darii ad Alexandrum lega
tus 2, 14, 3.

Arsites Phrygiae ad Hellespontum 
satrapes 1, 12, 8. Memnoni ad
versatur 1, 12, 10. mortem sibi 
consciscit 1, 16, 3.

Artabazus Persa nobilissimus Da
rio fidelis 3, 21, 4. propterea ab 
Alexandro honoratus 3, 23, 7 s. 
in Arios missus 3, 28, 2. Bactrio
rum satrapes 3, 29, 1. 4, 15, 5. 
exercitus parti praefectus 4, 16, 
2. munere solvitur ob senectutem 
4, 17, 3. ejus filii Cophen, Ario
barzanes, Arsames, Pharnabazus; 
filiae Artacama, Artonis.

Artacama Ptolemaei uxor 7, 4, 6. 
Artacoana Ariorum caput 3, 25, 5 s. 
Artaxerxes II. 1, 12, 3.
Artaxerxes 111. 2, 14, 2. Arbupalis 

avus 1, 16, 3.
Artaxerxes Bessus 3, 25, 3.
Artemisium Euboeae 6, 11, 6.
Artiboles Mazaei filius 7, 6, 4. cf. 

Antibelus.
Artonis Eumenis uxor 7, 4, 6.
Asander Philotae filius Lydiae sa

trapes 1, 17, 7. vincit Orontoba- 
tem 2, 5, 7. mercenarios Grae
cos adducit 4, 7, 2.
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Asclepiades Alexandri res conscri

psit 7, 15, 5.
Asclepiadarum Critodemus 6, 11, 1. 
Asclepiodorus Eunici filius equites 

Thraces adducit 3, 5, 1. Syriae 
satrapes 3, 6, 8. ini lites adducit 
4, 7, 2. Συρίας σατραπεΰσας 4, 13, 4.

Asclepiodorus Philonis filius rediti
bus ex Babylonia praefectus 3,16,4.

Ascania lacus 1, 29, 1.
Asia 2,7, 5. 4,11,7. termini 3, 30, 9. 

Libyam a cetera Asia dividit Nilus 
3, 30, 9. Asiae montes, amnes, 
partes 5, 5, 2 ss. 5, 6, 1 ss. Asia 
tota cum Libya 5, 26, 2. 6, 1, 3.

• cl 7, 30, 1. distinctae 4, 7, 5. 
Persarum 1, 16, 7. 3, 9, 6. 18,11. 
25, 3. η κάτω ^Αοία 1, 20, 3.

Asianus 4,4, 2. 19, 5. 5, 4, 2. 6, 8.
Asisines legebatur 1, 25, 2. 4.
Aspasii pop. 4, 23, 1. eorum urbs 

et praefectus 4, 24, 1.
Aspendii pactione facta 1, 26, 2. 

promissis non stant 1, 26, 5. et se 
dedere coguntur 1, 27, 1 ss.

Aspendus quo Situ 1, 27, 1. 3.
Aspii legebantur 4, 23, 1.
Assacanus et Assacani legebantur 

4, 30, 5.
Assaceni. copiae eorum 4, 25,5. Gu- 

raeis vicini 4, 25, 6. montes 4, 
30, 5. eorum praefectus Assace- 
nus 4, 30, 5. satrapes Sisicottus 
5, 20, 5. deficiunt et pacantur 5, 
20, 5.

Assagetes praefectus Indorum 4, 
28, 6.

Assyria, ab Euphrate inundata 7, 
21, 2. arborum cupressis solis 
abundat 7, 19, 4. codices habent 

. 3, 7, 7.
Assyria (Syria) 2, 6, 1. 3. portis a 

Cilicia divisa 2, 5, 1.
Assyrii imperio a Medis privatae 

2, 6, 7.
Assyrii reges 7, 17,. 3. eorum se

pulcra 7, 22, 2. Assyriae litterae 
2, 5, 3.

Astes Peucelaotidis praefectus defi
cit peritque 4, 22, 8. *

Athenae 1, 10, 5. earum incendium 
ulciscitur Alexander 3, 18, 12. eo 
confugiunt Plataeenses 1, 9, 5. 
trecentas πανοπλίας mittit AI. 1, 
16,7 Harmodii et Aristogitonis sta
tuae remissae ubi sitae 3, 16, 8s. 
7, 19, 2. item Dianae signum re
missum 7, 19, 2. πόλις (arx) 1, 
16, 7. 3, 16, 8.

’Α&ηνησιν 1, 1, 1. 3, 16,8. 7, 28, 1. 
Athenienses contra Amazonas pu

gnant 7, 13, 5s. tyrannos ode
runt 4, 10, 4. ideo contra Eury
stheum pugnant 4, 10, 4. Harmo
dium et Aristogitonem in honore 
habent 4, 10, 4. Macedones pre
munt 7, 9, 4. Melum et Scio- 
nem expugnant 1, 9, 5. eorum 
clades in Sicilia quanta 1, 9, 2. 
ad Aegos flumen 1, 9, 3 exstir
patos volunt Thebani 1, 9, 7. vi
ribus reparatis et muris longis 
restitutis Lacedaemoniis auxilio 
sunt 1, 9, 3. Chaeronea 1, 10, 5. 
res novas molientes ab Alexan
dro territi plura ei quam Philippo 
concedunt 1, 1, 3. Alexandro du- 
dum suspecti 1, 7, 4. rursus res 
novas moliti veniam impetrant 
1, 10, 2 ss. tamen Alexander eos 
metu magis quam benivolentia 
quiescere dicit 2, 17, 2. ipse eo
rum amicus 2, 15, 4. captivos 
ad Granicum frustra ut reddat ro
gatus 1, 29, 5. post Issicam pu
gnam iis reddit 3, 6, 2 Diony
sium Jovis et Proserpinae filium 
colunt 2, 16, 3. de Amazonibus. 
et de Persis victorias Cimon pin
xit 7, 13, 5s.

Atheniensis Iphicrates 2, 15, 2.
Atheniensis Dropides ad Darium le

gatus 3, 24, 4.
Atheniensium archontes 1, 1,1 2, 

11, 10. 24 , 6. 3, 7, 1. 15, 7. 22, 
2. 5, 19, 3. 7, 28, 1.

Atizyes Phrygiae satrapes 1, 25, 
3. ad Granicum praetor, ad Issum 
occisus 2, 11, 8.

Atlas mons 7, 1, 2.
AtropatesMedis ad Gaugamela prae- 

est 3, 8, 4 Medorum satrapes 
mittitur 4, 18, 3. Pas^rgadas res 
novas molitos adduxit 6, 29, 3. 
remissus 7, 4, 1. Amazonas cen
tum dat Alexandro 7, 13, 2. 6. 
ejus filia Perdiccae nubit 7, 4, 5.

Attalus praeest Agrianibus 2, 9, 2. 
3, 12, 2. 3, 21, 8.

Attalus Andromenis filius accusatus 
3, 27, 1 s. ejus τάξις 4, 22, 1. 24,

• 1. 10. 6, 17, 3. Attalus in Bactri
ana remanet 4, 16, 1. in Oritas 
missus 4, 27, 5. ad Hydaspem 
5, 12, 1. Serapidem consulit 7, 
26, 2

Attica 1, 7, 9.
Aturia 3, 7, 7.

O
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Austanes Paraetacenus captus 4, 
22, Is.

Autariatae imbelles 1, 5, 1 ss 
Autobares agemati adscriptus 7,6.5. 
Autophradates Persarum classi prae

fectus Mitylenam obsidet 2, 1,3. 
occupat 2, 1, 5. ad alias insulas 
navigat 2, 2, 1 s. ad Chium 2, 
13, 4. Agidi pecunias et naves 
suppeditat 2, 13, 6 ad Halicar
nassum 2, 13, 6. cl 4. cum eo 
Tyrii 2, 15, 7. ab Aradiis et By- 
bliis relictus 2, 20, 1. Chium opti
matibus tradit 3, 2, 3.

Autophradates Tapurorum satrapes 
ad Alexandrum venit et provin
ciam suam recipit 3, 23, 7. attri
buuntur ei Uxii 3, 24, 3.

Azemilcus (olim Azelmicus) Tyrio
rum rex 2, 15, 7. captus et ser
vatus 2, 24, 5.

B.
Babylon urbs 2, 17, 2.7, 14,8 15,4. 

16,5.23,1. in vicinia victus Darius 
11. 2, 7, 9. belli praemium 3, 16, 
2. Alexander intrat et templa 
restituit 3, 16, 3s 7, 17, 2 ss. 
opera co a Xerxe asportata in 
Graeciam remittit 7, 19, 2. por
tum facit 7, 19, 4. 21, 1.

Babylon provincia 5, 25. 5. 7, 9, 8. 
qucs Alexander ei praefecerit 3, 
16, 4.

Babylonii 3, 11, 5. praeest iis Bu- 
pares 3, 8, 5. eorum templa 
diruerat Xerxes, restitui jussit 
Alexander 3, 16, 4. 7, 17, 1 ss.

Babylonia 7,21,5. cupressuum ferax 
7,19,4.

Βαβυλώνιος loyaaiu *6, 29, 6. 
Bacchi 5, 1, 5. 6, 3, 5. 28, 1. 
Bactra urbs 3, 19, 1. 23, 1. 25,3s. 6.

28,1· maxima Bactriorum ab Alex
andro occupata 3, 29, 1. qui ibi 
hiemat 4, 22, 1 ss. cf 5, 27, 5?

Bactra provincia 7, 9, 8. inde Oxus 
amnis 7, 16, 3

Bactria terra 4, 30, 4.
Bactriana 4, 16, 4.
Bactriani 3, 25, 3. 5, 25, 5. defici

unt 4, 1, 5. equites 3, 11, 6.
Bactrii Indis vicini 3, 8, 3. ad Pa- 

rapamisum 5, 5, 2. equites 3, 11, 
3 13, 3s. 16, 1. 21, 4. 7, 6, 3. 
a Massagetis relicti 4, 17, 6. sa
trapes eorum Bessus 3, 8, 3- 21, 1. 
Artabazus3,29,1. Amyntas4,17,3.

Bactrius Hystaspes 7, 6, 5.

Bagae Sogdianae 4, 17, 4.
Bagoas Artaxerxem interimit 2,14,5. 
Bagistanes Babylonius 3, 21, 1. 3. 
Balacrus Amyntae filius praetor so

ciorum 1, 29, 3. Aegypti 3, 5, 5s.
Balacrus Nicanoris filius, οωματο- 

φύλαί, Ciliciae satrapes 2, 12, 2.
Balacrus jaculatoribus praefectus 3, 

12, 3. 13, 5. ψιλο'ις 4, 4, 6. ejus 
τάξις 4, 24, 10. legebatur 3, 5, 5.

Bardyles Illyrius 1, 5, 1.
Barsaentes Arachotorum satrapes 

3, 8, 4. et Drangum 3, 21, 1. 
Arachotis et Indis montanis prae
est 3, S, 4. cum Besso Darium 
comprehensum vulnerat 3, 21, 1. 
10. cum in Indiam fugisset, ad 
Alexandrum remissus et interfe
ctus 3, 25, 8.

Barsine Darii filii natu maxima ab 
Alexandro in matrimonium ducta 
7, 4, 6

Barsine Mentoris filia Nearcho nu
pta 7, 4, 6.

Baryaxes Medus regnum affectat 
et interficitur 6, 29, 3.

Barzanes a Besso Parthyaeorum sa 
trapes factus comprehensus 4,7,1.

Batis eunuchus Gazam defendit 2, 
25. 4.

Bazira Indiae 4, 27, 5 ss. 28, 1.
Belus deus Babyloniorum maximus 

3, 16, 4. sacrificia docent Chal
daei 3, 16, 4 ejus oraculum 7, 
16, 5. ejus templum a Xerxe di
rutum Alexander restitui jussit 3, 
16, 4. 7, 17, Is. dives 7, 17, 3s.

Berroeaeus Coeranus 3, 6, 4.
Bessus Syriae satrapes corrupte 4, 

7, 2.
Bessus Bactriorum satrapes 3, 8, 3. 

praeest Bactriis, Sogdianis Indis- 
que vicinis 3, 8, 3. Dario com
prehenso ipse dux 3, 21, 1. 4s. 
cl. 4, 8. 8 rex Artaxerxes 3, 25, 
3. Parthyaeorum satrapem facit 
Barzanem 4, 7, 1. socium ei se 
adjungit Sartibarzanes 3, 25, 5. 
28, 2. eum persequitur Alexander 
3, 28, 1. 29, 1. 6. capit 3, 30, 1 ss. 
accusatus et mutilatus Ecbatana 
missus 4, 7, 3 s. ad eum fugerat 
Sisicottus 4, 30, 4.

Bianor Acarnan transfuga 2, 13, 2. 
Bisthanes Ochi regis filius 3, 19, 4s. 
Bithyni Thraces 1, 29, 5.
Boeoti saeviunt in Thebanos 1, 8, 

8. Alexandri socii 2, 7, 8.
Boeotia 1, 7, 5.
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Boeotius homo 6, 13, 5.
Borealis portus Tenedi 2, 2, 2.
Bosporus 5, 7, 1.
Bottiaea, equites 1, 2, 5.
Brachmanes sophistae Indorum 6, 

16, 5. eorum oppidum 6, 7, 4. sup
plicio affecti 6, 16, 5.

Brettii. Italiae pop. 7, 15, 4.
Brison sagittariis Macedonicis prae

fectus 3, 12, 2.
Brittanorum insulae 7, 1, 4.
Bruttii, v. Brettii.
Bubaces Persa occidit 2, 11, 8.
Bucephala ab Alexandro condita 5, 

19, 4. refecta 5, 29, 5.
Bucephalas equus 5, 14, 4. 19, 4 ss.
Bumodus amnis 3, 8, 7. 6, 11, 5. 

ubi olim Eumelus.
Bupares Babyloniis praeest 3, 8, 5.
Busiris 3, 3, 1.
Byblus Phoenices 2, 15, 6. ejus 

rex Enylus 2, 20, 1.
Byzantium 1, 3, 3.

C.
Cadmea Thebarum arx a Macedo

nibus occupata 1, 7, 1. 9. ob
sessa et defensa 1, 7, 10 s. prae
sidio retenta 1, 9, 9.

Cadmus quando fuerit 2, 16, 2. 
Thebas venit 2, 16, 1.

Cadusii 3, 11, 3. cum Medis con
juncti 3, 8, 5. Darii auxilio ve
nisse dicebantur 3, 19, 3. cl. 4. 
Hyrcaniae vicini 3, 19, 7.

Caici campus 5, 6, 4.
Caicus amnis 5, 6, 7.
Calanus sociis peditibus praefectus 

3, 5, 6.
Calanus Indus, sophista, Alexandrum 

comitatus 7, 2, 4. ejus mors 7, 
3, 1 ss. vaticinium in Alexandrum 
7, 18, 6s.

Calas Harpali filius Thessalis equi
tibus praefectus 1, 14, 3. 25, 2. 
Phrygiae ad Hellespontum satra
pes 1, 17, 1. 2, 4, 2. contra Me
mnonis terram missus 1, 17, 8.

Calchedoniorum legati 3, 24, 5. 
Callatianus Cretheus 6, 23, 5.
Callicratidas Laco ad Darium le

gatus 3, 24, 4.
Cailinus τ# ΐππω ty Ιται^ι^ prae

fectus 7, 11, 6.
Callipolis opp 2, 5, 7.
Callisthenes Olynthius, Aristote

lis discipulus 4, 10, 1. adula
tioni adversatur 4, 10, 1ss. ado

rationi 4, 11, 1 ss. 4, 12, 3ss. 
suspectus 4, 12, 7. 14, 1. de ejus 
morte 4, 14,3s. 22,2. 7,27, 1. de 
ejus moribus 4, 10, Iss. 12, 4ss. 

Cambyses Cyri pater 3, 27, 4. 4, 
11, 9. 5, 4, 5. 6, 24, 2. 29, 4. 7.

Canobus Aegypti 3, 1, 5.
Cappadoces 5, 25, 4. equites 3, 11, 

7. eorum praefectus Mithrobuza- 
nes 1, 16, 3. Ariaces 3, 8, 5.

Cappadocia cis et trans Halyn 2, 
4, 2.

Caranus εταίρος 3, 28, 2. missus 
adversus Satibarzanem 3, 28, 2s. 
adversus Spitamenem 4, 3,7. equi
tibus praefectus 4, 5, 7. cf. 4, 6, 2.

Cardaces Persarum gravis -armatu
rae milites 2, 8, 6.

Cares 3, 22, 3. 5, 25, 4. nautae 6.
1, 6. > f

Cares αχασπαστοτ 3, 8, 5. 11, 5 
13, 1.

Caria 1, 20, 2. 7, 23, l.de ejus re
gulis 1, 23, 7s. ab Alexandro oc
cupata et praesidio firmata 1, 23, 
6. Ada ei praefecta 1, 23, 8.

Caricus 5, 6, 4.
Carmania 6, 17,3. 27, 2s. ejus sa

trapae 6, 27, 1. Alexandri per eam 
iter 6, 28, 1 ss. 7. maritima 6, 
28, 5.

Carmanii 6, 28, 1.
Carthaginiensium legati Tyri 2, 24, 

5. ad Alexandrum 7, 15, 4.
Carthago Tyriorum colonia 2,24, 5. 

Libyae 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. ejus prin

cipium nondum repertum 7,16,2. 
qui amnes influant 7, 16, 3< cf. 
Hyrcanium mare.

Castor 4, 8, 3.
Catanes Paraetacenorum regulus oc

cisus 4, 22, 1 s.
Cathaei Indi fortissimi 5, 22, 1 ss. 
Caucasus describitur ex Aristobulo

3, 28, 5 ss. ejus tractus 5, 6, 1 ss. 
ibi Oxi fontes 3, 29, 2. alio
rum amnium et quae maria in
fluant 5, 5, 4. 9, 4. Alexander 
transit 3, 30, 6. 4, 22, 4. ultra 
eum pertinet Alexandri imperium 
5, 25, 5. idem qui Parapamisus 
5, 3, 3. Scythicus Caucasus 5,5,3« 

Caunus Cariae 2, 5, 7.
Caystri campus 5, 6, 4. 
Caystrus amnis 5, 6, 7.

O 2
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Celaenae Phrygiae 1, 29, 1 ss.
Celcaea Diana 7, 19, 2.
Celti(Celtae)1,3, 1 s. legatos ad Alex

andrum mittunt 1,4,6 ss. 7, 15,4.
Celticus 1, 3, 1.
Ceramicus Athenis prope arcem 3, 

16, 8.
Cerdimmas 2, 13, 7.
Cercinitis lacus 1, 11, 3.
Chalcis ad Euripum 2, 2, 4.
Chaldaei. Alexander cum iis collo

quitur 3, 16, 5. oraculum se ac
cepisse dicunt ot λόγιοι eorum 7, 
16, 5. 22,1 ei suspecti 7, 17, 1 ss, 

Chares Atheniensis exposcitur ab
Alexandro 1, 10, 4. eum coronat 
1, 12, 1. nisi forte alius est.

Chares Mitylena privatur 3, 2, 6.
Charicles e pueris Alexandro insi- 

diantibus 4, 13, 7. cl. 14. 3.
Charidemus Atheniensis exposcitur 

1, 10, 4. in exsilium missus 1, 
10, 6.

Charinus 3, 5, 4.
Chios 2, 1, 2. Persarum praesidio 

firmata 2, 13, 4. suspecta 2, 13, 5.
Chii deficiunt ad Persas 3, 2, 5. po

pulares 'Macedones arcessunt 3, 
3, 3s. optimates capti 3, 2, 5. 7.

Choes amnis 4, 23, 2.
Chorasmii 5, 5, 2. 7, 10, 6. rex eo

rum Pharasmanes vicinas dicit 
esse Amazonas 4,15, 4. cf. 5, 5, 2.

Choricnes. ejus petra 4, 21, 1. de
dit se 4, 21, 6ss.

Cidaris Persica 4,7, 4. ορθή 6, 29, 3. 
Cilices· portis ab Assyriis divisi 2, 

5, 1. 6, 1. montani 2, 5, 6. 6, 4.
Cilicia 3,7,4 22, 4. Tauro a Pam

phylia divisa 3, 28, 5. 5, 5, 2. 
Alexander invadit 2, 4, 2 ss. sa
trapes Balacrus 2, 12, 2. Menes 
3, 16, 9.

Ciliciae portae 2, 4, 2. 4.
Cilluta insula 6, 19, 3.
Cimon pictor 7, 13, 6.
Clazomenius Miccalus 7, 19, 5.
Cleander sagittariorum στρατηγός 

caesus 1, 28, 8.
Cleander Polemocratis filius ad mi

lites conducendos in Peb ponne- 
sum missus 1, 24, 2. redit cum 
iis 2, 20, 5. fortasse idem τοΐς 
άρχαίοις ξένοις praeest 3, 12, 2. 
in Media praetor 3, 26, 3. ob 
delicta interfectus 6, 27, 4.

Cleander Pantordani pater 2, 9, 3.
Clearchus b τοξάρχης caesus 1, 22,

Clearchus peregrino militi praefe
ctus 3, 6, 8.

Clearchus Xenophonteus 1, 12, 3. 
4, 11. 9.

Cleomenes 7, 26, 2.
Cleomenes Naucratites Arabiae parti 

praefectus 3, 5, 4. fortasse idem 
est qui Aegyptios vexasse dicitur 
7, 23, 6ss.

Clitus Bardilis filius deficit 1, 5, 1. 
5ss 6, 1 ss.

Clitus Dropidae filius servat Alex
andrum 1, 15, S. 4, 8, fis. της 
βασιλικής ίλης ηγεμών 3, 11, S. 
19, 8. alter ϊππάρχης των εταίρων 
3, 27, 4. ab Alexandro caesus 4, 
8, 1 ss. 14, 2. judicium de hac re 
4, 9, Is.

Cliti τάξις 4, 22, 7. 5, 12, 2. ίππαρ- 
χία 5, 22, 6. 6, 6, 4.

Coemis Polemocratis filius, ejus ae 
tas et virtus 5, 27, 3. εν τοΐς πι- 
στοτα’τοις τών εταίρων 6, 2, 1. 
ejus φάλαγξ 1, 14, 2. τάξις 1, 6, 
9. 2, 8, 3. 24, 3. 3, 11, 9, 25, 6. 
4, 24, 1. 25, 6. 28, 8. 5, 12, 2. 
21, 1. ή Κοινού τάξις οί ηεζέται- 
ροι καλούμενοι 2, 23; 2. ejus ίπ- 
παρχία 5, 16, 3. τοι ς νεογάμους in 
Macedoniam reducit 1,24, 1. rur
sus in Asiani venit 1, 29, 4. prae
fectus parti exercitus 3, 18, 6, 
4, 16, 2s. 17, 3ss. 18, 1. 27, 5ss. 
5, 21, 1. 4. cornu 5, 16, 3. 17, 1. 
frumentatum missus 3, 20, 4. ad 
naves 5, 8, 4. ejus ad Alexandrum 
oratio 5, 27, Iss. moritur6,1.

Coeranus Berroeaeus in Phoenicia 
tributis cogendis praepositus 3, 
6, 4.

Coeranus equitibus sociis praefe
ctus 3, 12, 4.

Colchi 4, 15, 4. 7. 13, 4.
Colonae opp 1, 12, 6.
Cophaeus regulus 4, 28, 6.
Cophen Artabazi filius 2, 15, 1. ad 

Alexandrum venit 3, 23, 7. age
mati adseriptus 7, 6, 4.

Cophen amnis 4, 22. 5. 5, 1, 1.
Cos insula 2, 5, 7. 13, 4. ab Am- 

photero recepta 3, 2, 6 s.
Cous Critodemus medicus 6, 11, 1. 
Cossaei, populus montanus, praeda 

victum quaerens, subacti 7, 15, 
1 ss. bellicosi 7, 23, 1.

Crateas 6, 28, 4.
Craterus Alexandri filius. Alexandro 

M. carissimus 7, 12, 3. ejus φα- 
λαγξ 1, 14, 2. τάξις 3, 11,10. 23, 
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2. 4, 22, 1. cornu praefectus 2, 8, 
4. 20, 6. exercitui 3, 25, 6. 8. 4, 
28, 7. 5, 11, 3ss. 12, 1. 15, 3ss. 
contra Uxios 3, 17, 4ss. Persas 
3, 18, 4. 8 s. Tapuros 3, 23, 2. 6. 
Cyropolin 4, 2, 2. 3, 3. Massage- 
tas 4, 17, 1. 18, 1. Paraetacenos 
4, 22, 1 s. oppida quaedam 4, 23, 
5. 24, 6. 25, 5. Hydaspem traji
cit 5, 18, 1. oppida condit 4, 24, 
7. 25, 5. 5, 20, 2. 6, 15, 7 cum 
exercitu in India 5, 20; 2. 21,. 4. 
6, 2, 2. 4, 1. 5, 5. 15, 4s partem 
per Carmaniam ducit 6, 17,3. 27,3. 
Amastrinen uxorem ducit 7, 4, 5. 
remissus et Macedoniae Graeciae 
que praefectus 7, 12, 3ss.

Creta 2, 13, 6.
Cretenses sagittarii 2, 7, 8. 9, 3. το- 

ξάρχαι 1, 8, 4. 3, 5, 6.
Cretheus 6, 23, 5.
Critodemus Cous medicus 6, 11, 1. 
Croesus 7, 16, 7.
Ctesias 5, 4, 2.
Cydnus amnis 2, 4, 7. 
Cyclades 2, 2, 2.
Cymae Aeolidis Sidetarum patria 

major 1, 26, 4.
Cyna Alexandri soror 1, 5, 4.
Cyprii nautae 6, 1, 6. classis egre

gia 1, 18, 7. naves 2, 20, Ί. 10. 
24, 1. imperatae 3, 6, 3. μηχανο- 
noioi 2, 21, 1. reges 2, 13, 7. 20, 
3. 6.

Cyprus 2, 13, 3. 17, 4. Persarum 2, 
17, 1.

Cyrenaei 3, 28, 7. Eratosthenes 5, 
3, 1.

Cyrene, ejus bona 7, 9, 8. silphium 
3, 28, 7.

Cyropolis urbs magna 4,2,2.3,1 ss. 
Cyrus Cambysis filius, ό πρώτος 3, 

18, 10. Asiae imperio Medos spo
liat 5, 4, 5. ex India fugit 6, 24, 
2s. in Scythas expeditio 3, 27, 4s. 
cl. 4, 11, 9. 5, 4, 5. primus ado
ratur 4, 11, 9. ejus thesauri 3, 
18, 10. sepulcrum 6, 29, 4ss.

Cyrus minor 1, 12, 3. Κύρου τοΐ> 
ξυν Ξενοφωντι στρατοπεδον 2, 4, 3.

Cythnus insula 2, 2, 5.
D.

Daae 3, 11, 3. cis Tanaim 3, 28, 8. 
10. ί’ΐηοτοξοται 5, 12, 2.

Daedalus 7, 20, 5.
Damascus 2, 11, 9 s. io, *· 
Dandamis Indorum sophista 7, 2, 2s. 
Daricus moneta 4, 18, 7.

Darius pro Artaxerxe II. legitur 2, 
1, 4. 2, 2.

Darius Xerxis pater a Scythis cou- 
temptus 4, 4, 3. 11, 9.

Darius Artaxerxis filius 1, 16, 3. 
Darius Codomannus Asiae rex 1, 

12, 9. ο μέγας βασιλεύς 5, 18, 4.
κάτω ^Ασία et classi Memno

nem praeficit 1, 20,>3. 2, 1, 1. so
cii ejus Mytilenaei 2, 1, 4. Tene
dii 2, 2, 2 peregrinos milites ar
cessit 2, 2, 1. Sochis Alexandrum 
exspectanti ab assentatoribus sua
detur ut ei occurrat 2, 6, Iss. Cili
ciam intrat 2,7, I s. aciem instruit 
2, S, 5ss. 10 s. pugnat 2, 10, Iss. 
fugit 2, 11, 4ss. 13, Is. capta 
ejus arma 2,12, 4. uxor, mater, li
beri, impedimenta 2,11, 8ss cl. 
15,1. ejus ad Alexandrum epistola 
2, 14, 1 ss. Mazaeo Euphratis tra
jectum tuendum tradit 3, 7, 1. 
quibus condicionibus ab Alexan
dro pacem impetrare studuerit 2, 
25, 1 ss copias rursus collegit 3, 
8, 2ss. ad Gaugamela castra po
nit 3, 8, 7. ejus acies 3, 11, Iss. 
praelium 3, 13, Iss. aggressus 
mox fugit 3, 14, Iss. 15, 3. 5. 
cf. 5, 18, 4. in Mediam 3, 16. Is. 
19, 1. 5 cf. 6, 11, 4. a Besso 
vinctus 3, 21, 4s. occisus 3, 21, 
10. sepultus 3, 22, 1. de moribus 
et fortuna ejus 3, 22, 2 ss. uxor 
4, 19, 6. 20, Iss.

Dascylium 1, 17, 2. 
Datames 2, 2, 2. 5. 
Dataphernes Bessum prodit 3, 29, 

6 s 30, 1 s.
Delphi, oraculum 4, 11, 7.
Delta Indi 6, 14, 5. simile Aegyptio 

5, 4, 1. sed majus 6 17, 2.
Demades Atheniensis 1, 10, 3. 
Demaratus Corinthius, εταίρος 1, 

15, 6.
Demetrius Althaemenis filius, ejus 

ϊλη 3, 11, 8. ίππάρχης 4. 27, 5· 6, 
8, 2. ejus ίππαρχία 5,16,3.21,0.

Demetrius σωματοφύλαξ 3, 27, ο. 
Demetrius Pythonactis filius, έιαΐ- 

ρος 4, 12, 5.
Demophon 7, 26, 2.
Demosthenes exposcitur 1, 10, 4. 
Diana Ephesia 1, 17, 9 ss. IS, ‘2.

ejus templum spoliatum 1, 17, 11. 
Ephesiorum tributa ei donat Ale
xander 1, 17,10. Celcaea 7, 19). 2. 

Λΐκη 4ii πάρεδρος 9, 7. 
Dindymene mater 5, 6, 4.
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Diogenes Lesbi ti/rannus 2, 1, 5.
Diogenes Sinopensis ejus cum Alex

andro colloquium 7, 2, 1.
Dionysius 2, 12, 2.
Dionysodorus Olympionices 2, 15, 

2. 4.
Dionysus, plures 2, 16, 3. 5, 1, 1 s. 

ejus res gestae 5, 1, Iss. 6, 3, 
4. 14, 2. 28, 2. 7, 10, 6. monu
menta 5, 2, 5. Nysam condidit 5, 
1, 1.2, 1. 26, 5. fabulosa 5, 3, 
4 οί βακχεύσαντες 5, 1, 5. 6, 3, 
5. eum colunt Arabes 7, 20. 1.

Diophantus Atheniensis 3, 6, 2, 
Dioscuri 4, 8, 2 s.
Diotimus Atheniensis exposcitur 1, 

10, 4.
Dium Macedoniae 1, 16, 4.
Doloaspis Aegyptiorum νομάρχης 3, 

5, 2.
Doxares Indus, νομάρχης 5, 8, 3.
Dranges v. Drangae [6,15, 5.] Bar- 

saentae subjecti 3, 21, 1. ab Ale
xandro domiti 3, 28. 1. 7, 10, 5. 
equites 7, 6, 3. cf. Zarangaei.

Drapsaca opp 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, Hephaestioni 

nupta 7, 4, 5.
Dyrta Assacenorum oppidum 4,30,5.

E.
Ecbatana Mediae 3, 19, 2. 5. 4, 7, 

3. 7, 14^ 1. arx 3, 19, 7. Aescu
lapii templum 7, 14, 5.

Elaeus Chersonnesi 1, 11, 5. 6.
Elei exsules revocant 1, 10, 1. equi

tes 1, 29, 4
Elephantine Aegypti 3, 2, 7.
Eleusis 3, 16, 8.
Eleutherae Atticae 1, 7, 9.
Elimiotis 1, 7, 5.
Embolima Indiae 4, 28, 7. 
Enyalius 1, 14, 7. 5, 10, 3. 
Enylus Bybli rex 2, 20, 1. 
Eordaea 1, 7, 5.
Eordaei 6, 28, 4.
Eordaicus amnis 1, 5, 5.
Epaminondas dux 1, 9, 4.
Epardus amnis 4, 6, 6.
Ephesus 1, 17, 9ss
Ephesii, turbatae res 1, 17, 10 ss.
Epbialtes Atheniensis exposcitur 1, 

10, 4.
Ephippus Chalcidei filius, Aegypti 

επίσκοπος 3, 5, 3.
Epidaurii legati 7, 14, 6.

Epigoni 7, 6, 1. 8, 2.
Epimenes Arseae filius Alexandro 

insidiatur 4, 13, 4. 7. 14, 3.
Epocillus Polyidis filius exauctora- 

tos reducit 3, 19, 6. revertitur 4, 
7. 2. in Macedoniam missus 4. 
18, 3.

Eratostbenes Cyrenaeus laudatus 
5, 3,1. 4. 6,2. δόκιμος άνήρ 5, 5,1.

Erigon amnis 1, 5, 5.
Erigyius Larichi filius Philippo re

gnante fugit 3, 6, 5. ab Alexan
dro revocatus et ίππάρχης socio
rum factus 3, 6, 6. 11, 10. τύν 
μισ&οφόρων ιππέων 3, 20, 1. cl.
23,2. impedimentis praeest 3, 23, 
6. praefectus των εταίρων in Arios 
missus 3, 28, 2.

Erythia insula 2, 16, 5.
’Ερν&ρά ίϊάλασσα 3,8,5.11,5.7,16,2.
Etesiae 6. 21, 1.
Etymandrus amnis 4, 6, 6.
Euacae 7, 6, 3.
Euaspla amnis 4, 24. 1.
Euboea 2, 2, 4. 3, 19, 6, 
Eudanemi ara 3, 16, 8.
Eudemus Indiae parti praefectus 6, 

27, 2.
Euergetae sive Ariaspae 3, 27, 4s. 

4, 6, 6.
Eugnostus εταίρος, γραμματείς επι 

των ξένων in Aegypto 3, 5, 3.
Eulaeus amnis 7, 7, 2ss.
Eumenes γραμματείς βασιλικός Ί, 4, 

6. cl. 5, 24, 6. uxorem ducit 7, 4, 
6. cum Hephaestione rixatur 7, 
13, 1. 14, _9.

Eunicus 3, 5, 1. 6, 8.
Euphrates 2, 13, 1. 3, 6, 4, 7, Iss. 

6, 19, 5. 7, 1, 1. 17, 5. 19, 3. 
ejus cursus 7, 7, 3 ss 21,1 ss. 20, 
3. 6. 5, 5, 5. terra cis Euphra
tem 2, 17, 4. 25, 1. 5, 6, 2.

Euripides, versus ejus 7, 16, 6.
Euripus 2, 2, 4.
Europa 2, 7, 5. 7, 1, 4. ejus ter

mini 3, 30. 8s amnes 1, 3, 1.
Eurybotas Cretensis, τοξάρχης, oc

cisus 1, 8, 4.,
Eurydicen uxorem duxit Philippus 

3, 6, 5.
Eurylochus Arseae filius 4, 13, 7.
Eurymedon amnis 1, 27, 1.
Eurystheus et Hercules 2, 16, 5s. 

cum eo bellum gerunt Athenien
ses 4, 10, 4,

Euthycles Spartanus 2, 15, 2. 5.
Euxinus pontus 1. 3, 2s. 3, 30, 9, 

4, 15, 4. 5, 27, 7. 7, 1, 3.
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G.

Gabae legebatur 4, 17, 4.
Gades 3, 30, 9. 7. 1, 2.
Gadrosi Oritarum finitimi 6, 22, 1. 

terra 6, 23, 1 s. regia 6, 24, 1. 
27, 1. domiti 3, 2S, 1. 6, 27, 1.

Gadrosia 6, 23, 4. deserta 7, 10 7. 
Gadrosii 6, 25, 4. 27, 1. 6. 28, 3. 5. 
Galatia 2, 4, 1.
Ganges 5, 4, Iss. 5, 5. 26, 1. ma

ximus Indiae amnium 5, 4, 1. 6, 
7. 9, 4.

Gaugamela 3, 8, 7. 6, 11, 5s.
Gaza 3, 1, 1 situs 2, 26, 1. oppu

gnata 2, 26, 2ss. expugnata 2, 
27, 6s. Gazaei 2, 26, 4. 27, 7.

Gaza Sogdianae 4, 2, 1. 3.
Gelon Syracusanorum tyrannus 1, 

12, 2.
Geraestus Euboeae 2, 1, 2.
Gerostratus Aradiorum regulus 2, 

13, 7. 20, 1.
Geryones 2, 16, 5s
Getae οί άπα&ανατίζοντις 1, 3, 2. 

trans Istrum 1, 3, 5. victi ab Ale
xandro 1, 4, 3s

Glaucias Taulantiorum rex 1, 5, 1. 
6. 8 ss. 6, S ss.

Glaucias turinae 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, Iss.
Gordium Phrygiae minoris 1, 29, 

3ss 2 3, Iss. situs 1, 29, 5.
Gorgias 4. 16, 1. 5, 12, 1. ejus τα- 

ξίς 4, 22, 7.
Gorgo 3, 3, 1.
Graeci Alexandrum ducem creant 

1, 1, 2 cl. 16, 6s. eos ulciscitur 
Alexander 3, 18, 12. legati ad Ale
xandrum 3, 5, 1. 7, 1 i, 6. 23, 2. 
iis praeficitur Craterus 7, 12, 4.

Granicus amnis 1, 13, 1. 5s. pu
gna ib 6, 11, 4 s. 7, 9, 7.

Gryllus 2, 8, 11·
Guraei Indi 4, 23, 1. 25, 6s.
Guraeus amnis 4, 25, 7.

II.
Haemus mons 1, 1, 6 2, 1.
Halicarnassus, ejus situs 1, 20, 3. 

expugnata ab Alexandro 1, 20, 
2 — 23, 4. arcem retinent Persae 
1, 23, 3. 2. 5, 7. cl. 2, 13, 4. 6. 
expugnata 3, 22, 4.

Halys amnis 2, 4, 2-,
Harmodius τυραννοκτόνος 4, IU, o. 

ejus statua 3, 16, 7 s. 7, 19, 2.

Harpalus Machatae filius ab Ale
xandro revocatus et pecuniis prae
fectus aufugit et iterum reverti
tur 3, 6, 4 ss. 19, 7.

Hebrus amnis 1, 11, 4.
Hecataeus ο λογοποιός de Geryone 

2, 16, 5. de Aegypto 5, 6, 5.
Hecatombaeon mensis 2, 24, 6. 3, 

7, 1.
Hecatomnus Car 1, 23, 7.
Hegelochus speculatoribus praefe

ctus 1, 13, 1. classem cogere jus
sus 2, 2. 3. quas res gesserit 3, 
2, 3ss. Hippostrati filius ίλάρχης 
3, 11, 8.

Hegemon 01 113, 2 archon 5, 19,3. 
Hegesander 3, 5, 1.
Hegesias 01. 114,1. archon 7, 28, 1. 
Hegesistratus a Dario Mileti prae

sidio praefectus 1, 18, 4.
Heliopolis Aegypti 3, 1, 3. 
Hellanicus miles 1, 21, 5. 
Hellespontus 1, 11, 6. 13, 6. 4, 15, 

6. 7,9, 6 ponte junctus 5, 7, Is. 
punitus 7, 14, 5. orae 5, 25, 4.

Heordaea. v. Eordaea.
Hephaestion 4, 12, 4. Pellaeus, αω- 

ματοφύλαξ 6, 28, 4. Patrocli tu
mulum coronat 1, 12, 1. ίτα'ρος 
pro Alexandro habitus 2, 12, 6s. 
vulneratus 3, 15, 2 ίππάρχης 3, 
27, 4. ejus ίππαρχία 5, 12, 2. χι
λιαρχία 7, 14, 10. parti exercitus 
praefectus 4, 16, 2. 22, 7 s. 23, 1. 
5, 21, 5. 6, 2, 2. 4, 1. 5, 5s. 13, 
1. 17, 4. 21, 3. 5. 22, 3. 28, 7. 
oppida condit 4, 16, 3. 28, 5. 5, 
29, 3. 6, 18, 1. 20, 1. Indum ponte 
jungit 4,30,9. 5, 3, 5. uxorem du
cit Darii filiam 7, 4, 5. corona
tur 7, 5, 6. Eumeni reconciliatus 
7, 13, 1. 14, 9. ejus mors 7, 14, 
1 18, 3. Alexandri de ea luctus 7, 
14, 2 ss. 16,8 heros 7, 14,7. 23, 6 s.

Heracleum Thebarum 1, 8, 3s. 
Heraclidae ab Atheniensibus defen

si 4, 10, 4. cf. Alexander.
Heraclides Calchedoniorum legatus 

3, 24, 5.
Heraclides Antiochi filius equitum 

praefectus 1, 2, 5. 3, 11, 8.
Heraclides Argaei filius 7, 16, 1. 
Heraclitus legebatur 3, 11, 8. 
Heracon in Media praetor punitus 

6, 27, 3ss.
Hercules. Jove natus 3, 3, 1. 4, 

28, 1. aetas 2, 16, 2. posteri 4, 
10, 4. 3, 3, 2. 6, 3, 2. inter 
deos receptus 4, 11, 7. Dionyso 
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minor 5, 26, 5. ejus labores 2,16, 
5s. 18, 1. 3, 3, 1. cl. 4, 28, 2. 
expeditiones 4, 28, 1 — 4. 30, 4. 
5, 3, 4. 7, 13, 5. ei sacra facit 
Alexander 1, 4, 5. 2, 24, 6. 3, 6, 
1. arma 1, H· 7. eum aemula
tur 3, 3, 2. 4, 28, 4. plures 2. 16, 
Iss. 4. 28, 2. Tyrii templum 2, 
16, 1. 24, 5.

Herculis columnae 2,16, 4. 5, 26, 2. 
Hermodorus 3, 11, 8,
Hermolaus Sopolidis filius Alexan

dro insidiatur 4, 13, 2ss. inter
fectus 4, 14, 1 ss

Hermotum dub. 1, 12, 6.
Hermi campus 5, 6, 4.
Hermus amnis viginti stadiis a Sar- 

dibus 1, 17, 4. cf. 5, 6, 7.
Herodotus ό λογοποιός 5, 6, 5. de 

Hercule 2, 16, 3. de Tanai 3, 30, 
8. de Nilo 5, 6, 4. de Hellesponto 
ponte juncto 5, 7,2. de equis Ny
saeis 7, 13, 1. de Amazonibus 7, 
13, 6.

ΙΙζώων πόλις Aegypti 3, 5, 4. 7, 20,8. 
Heromenes 1, 25, 1.
Heropythus Ephesios liberat 1, 17, 

11.
Hidrieus Cariae regulus 1, 23, 7.
Hieron Syracusanorum tyrannus 1, 

12, 2.
Hieron Solensis gubernator 7,20,7. 
Hippias 2, 13, 6.
Hippolyte Amazonum regina 7,13,5. 
Hippostratus 3, 11, 8.
Histanes Oxyartae filius 7, 6, 4.
Homerus Achillem canit 1, 12, 1.

de Abiis 4, 1,1. de Aegypto amne 
5, 6, 5. 6, 1, 3.

Homotimi Persarum 2, 11, 9. 7,29,4. 
Hydarnes 7, 6, 4.
Hydaspes 5, 3, 6. 8, 2 quantus 5, 

4, 2. 9, 4. 6, 4, 2. unde ortus, 5, 
5, 5. 9, 4, in Acesinem influit 
6, 1, 5. 3, 1. 4, 4. 14, 5. ad eum 
venit Alexander 5, 8, 4ss tra- 
mittit 5, 11, Iss. 20, 1. 7, 10, 6. 
insula 5, 11, Is. 14, 3. oppida 
ibi condita 5, 19, 4. 29, 5. navi
gatur 6, 1, 1 ss

Hydraotes amnis 5, 21, 5 s. 25, 5. 
29, 2. 6, 7, 1. 8, 4s. 13, 1 7, 10, 
6. quantus 5, 4, 2. unde ortus 5, 
5, 5. in Acesinem influit 6, 5, 7. 
13, 1. 14, 4s.

Hyparna Cariae castellum 1, 24, 4. 
Hyperides Atheniensis 1, 10, 4.
Hyphasis amnis 5, 24, 8. 25, 5. 26, 

3. 7, 10, 6. quantus 5, 4, 2. unde

ortus 5, 5, 5. in Acesinem influit 
6, 14, 4. accolae 5, 25, 1. 29, 2. 

Hyrcania 3, 19 1. 7. situs 3, 23, 1.
oppidum ejus 3, 23, 6.

Hyrcanii in Darii exercitu Phra- 
tapherne duce 3, 8, 4. 11, 4. cl. 
23, 4. ab Alexandro Amminapi sa
trapae attributi 3, 22, 1. cf. 7, 

'10, 6.
Hyrcanium mare 3, 29, 2. 30, 7. 

5, 5, 4. 25, 5. 26, 1. 3. 7, 16,1. 3.
Hystaspes agemati praefectus 7,6,5.

I.
Jacchus mysticus 2, 16, 3. 
Japygia promontorium 7, 1, 3. 
Japyx ventus 5, 6, 3.
Jassus 1, 19, 10.
Jaxartes amnis 3, 30, 7. 7, 16, 3. 
Jazyges Sauromatae 1, 3, 2.
Iberes 2, 16, 4ss 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. 
Iliensis Minerva 1, 11, 7. 
Ilium 1, 11, 8s. 12, 1. 6. 
Illyrii res novas moliuntur 1, 1, 4.

5, Iss. Macedonum hostes 5, 26, 
6. 7, 9, 2.

Indi 3, 8, 6. 11, 5. 13, 1. 14,5. 15, 1. 
Bactriis vicini Besso duce 3, 8, 3. 
montani Barsaenta duce 3, 8, 4. 
15,1. alii 6,16, 3. qui cis Indum 3, 
8, 6 25, 8. quanta terra 5, 6, 2. 
7, 20, 9. Caucasus 5, 3, 3. 5, 3s. 
amnes maximi 3, 29, 2. 5, 4, Is. 
6, 7 s. quales 5, 4, 3. 5, 1. sal
tandi amantes 6, 3, 4. bona 7, 9, 
8. elephantos venantur 4, 30, 8. 
boves 5, 3, 3. quidam equis ca
rent 6, 3, 4. eorum sophistae 6, 
16, 5. 7, 1, 5ss. 2, 2ss. cf. Dio
nysus. Alexander in eos expedi
tionem facere meditatur 4, 15, 5. 
quas res ibi gesserit v. 4, 22, 3 
— 6, 22, 1. 7, 19, 1. 20, 1.

Indica scriptio 5, 6, 8. 6, 16, 5. 
natio 6, 6, 1. 11, 3. 15, 1. Indi
cus sinus 5, 26, 2. terra 7, 20, 2.

Indicum mare 5, 26, 2.
Indus amnis 4, 22, 7. 28, 6 30, 7. 

5, 1, 1. 3, 6. 4, 3. 8, 2. 4. 25,5. 
unde ortus 5, 5, 5. quantus 5, 4, 
Is. 6, 7s. 20, 9. cl. 9,4.6. 18, 5. 
cum Acesine confluit 6, 1, 2. 5. 
14, 4s. crodilos habet 6, 1, 2. cl. 
4, 3. δίοτομος 5, 4, 1. 20, Is. a 
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Pattalis 6, 18, 2. 20, 1. ή έπι τάδε 
εκβολή 20, 3s. cl. 18,2. ponte 
junctus 4, 22, 7. 30, 9. 5, 3, 5. 
7, 1. 8, 1. navigatus 6,15,4. 17, 
5 — 20, 5. cf. Delta.

Jolai τέμενος 1, 7, 7.
Jollas Antipatri filius Alexandro a 

poculis 7, 27, 2.
Jon Apollinis filius 7, 29, 3
Jonia ejus satrapes Arsites 1, 12, 8. 

expugnata 3, 22, 3. 5, 25, 4.7, 9, 7.
Ionicae civitates 1, 18, 1. Miletus 

5, 6, 4.
Jonius sinus 1, 4, 6.
Iphicrates praetor 2, 15, 2. 4.
Iphicrates Iphicratis filius 2,15, 2. 4.
Ipsus, proelium 7, 18, 5.
Isis, ejus templum 3, 1, 5.
Ismenias 2, 15, 2.
Issus 2, 7, Is. proelium 2, 20, 3. 

3, 1, 2. 8, 7. 22, 4. 6, 11, 4.
Ister 1, 2, is. maximus, unde ortus 

1, 3, Is. cl. 5, 6, 7. accolae 1, 3, 
2ss. 4, 6. quinque ostia 5, 4, 1. 
ponte junctus 5, 7, Is

Isthmus Corinthius 6, 11,6. 7,2,1.
Italia 3, 6, 7. 7, 15, 4. .
Juppiter Olympius 1, 11, 1. ejus 

templum 1, i7, 5. βαοιλενς 2, 3, 
4. 6. 3, 5, 2. 4, 20, 3. οωτήρ 1, 
4, 5. cf. Amnion, Dionysus, Her
cules.

L.
Labdacus quando fuerit 2, 16, 2.
Lacedaemonii, eorum bellum ad

versus Athenienses 1, 9, 2. cla
des a Thebanis illatae 1, 9, 4. 
a Dario pecuniam accipiunt 2, 14, 
6. Alexandro adversantur 1, 1, 2. 
suspecti 1, 7, 4. bellum 3, 6, 3. 
16, 10. cf. Agis.

Lacedaemonii legati ad Darium 2, 
15, 2. 5. 3, 24, 4

Laconica educatio 5, 4, 5.
Lade insula, situs 1, 18, 4 s. 19, 3. 9.
Lagus, v Ptolemaeus.
Laius 2, 16, 2.
Lampsacus 1, 12, 6.
Langarus Agrianum rex 1, 5, 2ss. 
Lanice Dropidae filia 4, 9, 3.
Laomedon Larichi filius ab Alexan

dro revocatus 3, 6, 5 s.
Larichus 3, 5, 5. cf. Erigyius.
Leonnatus Anteae filius, Pellaeus 3, 

5, 5. 6, 28, 4. εταίρος 2, 12, 4. 
4, 12, 2. αωματοφύλαξ 4, 21, 4. 
6, 28, 4. cum imperio 4, 24, 10- 
25, 3. 6, 18, 3. 20, 3. 22, 3. Ale

xandrum servat 6, 9, 3. 10, Iss. 
11, 7, coronatus 7, 5, 5. vulnera
tus 4, 23, 3.

Lesbus 2,1, 1 ss. 13,3. recepta 3,2,6.
Leucani Itali 7, 15, 4.
Leuctra 1, 9, 4.
Leugaea turma 2, 9, 3.
Libya 3, 3, 1. 5, 26, 2. 7, 1, 2. ter

minus 3, 30, 9. quae Aegypto vi
cina Apollonio traditur 3, 5, 4.

Libycs 3, 30, 9. legati 7, 15, 4, 
Lucani, v. Leucani.
Lycagoras 1, 12. 7.
Lycia 1, 24, 5. 2, 2, 1. ei praefici

tur Nearchus 3, 6, 6.
Lycii 5, 25, 4. οί κάτω 1, 24, 5s. 

naves 2, 20, 2.
Lycidas Aetolus, γραμματείς ini των 

ξένων 3, 5, 3.
Lycomedes Rhodius 2, 1, 5.
Lycurgus Atheniensis 1, 10, 4.
Lycus amnis 3, 15, 4.
Lydi recepti 1, 17, 4s. 5, 25, 4. 

7, 9, 7.
Lydia recepta 3, 22, 3. ejus satra

pes Arsites 1, 12, S. Calas 1, 17, 
1. Menander 3, 6, 8.

Lydius amnis 5, 6, 4.
Lyginus amnis 1, 2, 1.
Lysanias 1, 2, 1.
Lysimachus Agathoclis filius, Pel

laeus 6, 28, 4. σωματοφτιλαξ 5, 13, 
1. 6, 28, 4. vulneratur 5, 24, 5. 
coronatur 7, 5, 6. Calanum colit 
7, 3, 4 ad Ipsum cadit 7, 18, 5.

Lysippus solus Alexandrum finxit 
1, 16, 4.

M.
Mabaces legebatur 3, 8, 3.
Macartatus 3, 5, 5.
Macedones quantum Philippo et Ale

xandro debuerint 7, 9, Iss. 10, 
Iss. fortes 1, 18, 8. 2, 7,4. Grae
cis graves 1, 7, 2. Cadmea po
titi 1, 7, 1. 9.

Macedonia, superior 1, 2, 5. Ma
cedoniae praefectus Antipater 1, 
7, 6. Craterus 7, 12, 4.

Machatas 3, 6, 4.
Maeander amnis 1, 19, 7.
Maeandri campus 5, 6, 4.
Maemacterion mensis 2, 11, 10. 
Maeotis 3, 30, 9. 5, 5, 4. 7, 1, 3. 
Magarsia Minerva 2, 5, 9.
Magarsus Ciliciae 2, 5, 9. 
Magi 6, 29, 7. 11. 7, 11, 8.
Magnesia Lydiae 1, 18. 1.
Malea Laconicae 2, 1, 2.
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Malli Indi 5, 22, 2. 6, 4, 3. 5, 4. 
liberi 6, 6, 1. 11, 3. 14, 2. oppi
da 6, 6, 2. 4. res contra eos ge
stae 6, 6, 1 —11, 1. 14, Iss. sa
trapes Philippus 6, 14, 2.

Mallotae 2, 5, 9.
Mallus Ciliciae 2, 5, 9. 6, 1. 20, 2.
Mandrodorus 6, 23, 2.
Mantinea 1, 9, 4.
Maracanda regia Sogdianae 3, 30, 

6. 4,3,6.5,2 s. 6,3.16,2 s. cf. ann.
Marathus 2, 14, 1. 15, 6. contra Ara- 

dum 2, 13, 8.
Marcatatus legebatur 3, 5, 5.
Marcomani 1, 3, 2.
Mardi 3, 24, 4. 4, 18, 2. de terra 

et moribus eorum 3, 24, Iss. 
amnis Epardus 4, 6, 6. sagitta
rii 3, 11, 5. 13, 1.

Maria lacus 3, 1, 5.
Mariamme Phoenices 2, 13, 8.
Maronea Thraciae 1, 11, 4.
Mars (Enyalius) 1, 14, 7. 5, 10, 3.
Massaga Indiae 4, 26, 1 ss. 27, 5. 

28, 4.
Massagetae Scythae 4, 16, 4ss. 17, 

1 ss.
M au aces 3, 8, 3.
Mazaces Aegypti satrapes 3, 1, 2, 

22 1
Mazaeus 3, 21, 1. 7, 6, 4. Syriis 

praefectus 3, 8, 6. cum exercitu 
ad Euphratem relictus 3, 7, 1 s. 
Babyloniae satrapes 3, 16, 4. 7, 
18, 1. moritur 4, 18, 3

Mazarus εταϊρος 3, 16, 9.
Medi 3, 11, 4. 19, 1. imperio a Per

sis spoliati 2, 6, 7. 5, 4, 5. Grae
cia repulsi 1, 9, 7. iis praeest 
Atropates 3, 8, 4. Medi et Per
sae 2, 7, 4. 4, 7, 3. 5, 25, 5. 6, 
29, 3. 7, 1, 3. 4, 6. 10, 5. 11, 3.

Media 3, 16, 1 s. 5, 5, 2. 7, 13, 2. 
satrapes Oxodates 3, 20, 3. cf. 
Atropates. praetores 3, 26, 3. 6, 
27, 3.

Medicum bellum 1, 9, 7. vestes 6, 
29, 6.

Medius 7, 24, 4. 25, Iss. 27, 2.
Megacles 3, 5, 3.
Megaris 3, 6, 7.
Megareus 3, 2, 5
Megasthenes auctor fide dignus 5, 

5, 1. de India 5, 6, 2. de Calano 
7, 2, 4.

Melamnidas 4, 7, 2.
Melas amnis 1, 11, 4s.
Meleager 1,4,5.5,12,1. Neoptolemi 

filius 1,24,1.29,4. β]η8φάλ«/ξ1,14, 

3. τάξις 2, 8, 4. 3, 11, 8. 18, 4. 
4, 17, 3. 22, 7. 6, 17, 3. η πεζιχη 
1, 20, 5 in Macedoniam missus 
1, 24, Is. revertitur 1, 29, 4. in 
Bactris relictus 4, 16, 1.

Meleagri Γλη 3, 11, 8.
Melus expugnata 1, 9, 5.
Memnon Rhodius ad Granicum 1, 

12, 9s. 15, 2. Ephesum arcessi
tus 1, 17, 11. inferiori Asiae et 
classi praefectus 1, 20, 3. 23, 1. 
2, 1, 1. Lesbi oppidis receptis 
moritur2,1, Iss. Memnonis terra 
1, 17, 8.

Memphis 3, 1, 4s. 4, 5. 5, Is. 6, 1.
Menander 4, 13, 7. εταϊρος pere

grino militi praefectus, deinde Ly
diae satrapes 3, 6, 8. milites Ba
bylonem deducit 7, . 23, 1. 24, 1.

Menedemus dux 4, 3, 7. 6, 2.
Menelaus Atrides 5, 6, 5.
Menelaus 1, 14, 3. 3, 11, 10. 25,4.
Meiies Dionysii filius 2, 12, 2. σω- 

ματοφύΐαξ fit ib. satrapes Syriae, 
Phoenices Ciliaeque 3, 16, 9. cl. 
19, 6.

Menestheus 2, 9, 3.
Menidas llegesandri filius 3, 5, 1. 

mercenarios adducit 3, 5, 1. mer
cenariis equitibus praefectus 3, 
12, 3. 4. 13, 3 vulneratus 3, 15, 
2. praetor in Media 3, 26, 3. in 
Macedoniam missus 4, 18, 3. Ba
bylonem venit 7, 23, 1. 26, 2.

Meniscus legatus 2, 14, 3.
Menoetius gubernator 1, 12, 1.
Menon Cerdimmae filius Coelesy

riae satrapes 2, 13, 7.
Menon Arachosiae satrapes 3, 28,1. 
Mentor 2, 2, 1 13, 2. 7, 4, 6.
Meroes 5, 18, 7.
Merus mons 5, 1, 6. 2, 5.
Mesopotamia 3, 7, 3. ab incolis di

cta 7, 7, 3. η μέση των
ποταμών 3, 11, 4. 5, 25, 4. 7, 9, 8.

Methymnaei, tyrannus eorum 3,2,4. 
Metroum Athenis 3, 16, 8.
Miccalus Clazomenius 7, 19, 5. 
Midas 2, 3, 1 ss.
Miletus urbs Jonica 5, 6, 4. expu

gnata 1, 18, 3 — 19, 11. 7, 9, 7.
Milyas terra 1, 24, 5.
Minerva 4, 22, 6. Atheniensium 1, 

16, 7. Iliensis 1, 11, 7. 6, 9, 3. 
Magarsia 2, 5, 9.

Minos Jovis filius 7, 29, 3.
Mithraustes Armeniis praefectus 3, 

8, 5.
Mithrines Sardium arci praefectus
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1, 17, 3s. Armeniae satrapes 3, 
16, 5.

Mithridates Darii gener 1, 15, 7. 
16, 3.

Mithrobuzanes Cappadocibus prae
fectus occisus 1, 16, 3.

Mithrobaeus agemati adscriptus 7, 
6, 5.

Mitylenaei obsessi pacis cum Alex
andro factae columnas dejicere 
coacti Persas recipiunt 2, 1, Iss.

Mitylene a Macedonibus recepta 3,

Moerocles Atheniensis 1, 10, 4. 
Monimus Laco 3, 24, 4.
Munychion mensis 5, 19, 3. cc. 
Musae 1, 11, 1.
Musicanus Indorum rex se dedit 6, 

15, 5ss. 16, 3ss. deficit 6, 17, Iss.
Mycale mons 1, 18, 5. 19, 2. 7. con

tra Samum 5, 5, 2.
Mycene 2, 16, 5.
Mylassa Cariae 1, 20, 4. 21, 1.
Myndus Cariae 1, 20, 5ss. 2, 5, 7. 
Myriandrus Syriae 2, 6, 1.
Mysia 5, 6, 4.
Mytilene. v. Mitylene.

N.
Nabarzanes χιλιάρχης Darium com

prehendit 3, 21, i. Alexandro se 
dedit 3, 23, 4.

Nautaca Sogdianae 3, 28, 9. 4, 18, 
1 s.

Nearchus Androtimi filius Philippo 
regnante exsul revocatus et Ly
ciae cis Taurum praefectus 3, 6, 
5 s. Graecos mercenarios addu
cit 4, 7, 2. χιλίαρχος τών υπασπι
στών 4, 30, 6. classi praefectus 6, 
2, 3. 5, 5. 13, 1. ad Persicum si
num navigaturus 6, 19, 5. 21, 3. 
ad Carmaniam appellit et rursus 
navigat 6, 28, 5s. 7, 20, 9. uxo
rem ducit 7, 4, 6. classi praefe
ctus 7, 19, 3. 25,4. auctor 6, 13, 
4. 7, 3, 6. 20, 9. cl. 6, 29, 6.

Neoptolemus Achillis filius 1, 11, 8. 
Neoptolemus 1, 24, 1. 29, 3.
Neoptolemus ex Aeacidarum ge

nere, εταίρος 2, 27, 6.
Neoptolemus Arrabaei filius, trans

fuga 1, 20, 10.
Neptunus 1, 11, 6. 6, 19, 5. 'Ihesei 

pater 7, 29, 3.
Nereides 1, 11, 6.
Nessus amnis 1, 1, 5.
Nicaea in Parapamisadis 4, 22, 6. 
Nicaea ad Hydaspem 5,19, 4. 29, 5.

Nicanor 2, 12, 2.
Nicanor Parmenionis filius τοΐς υπα- 

σπισταίς τών εταίρων praefectus 
1, 14, 2. cf. 2, 8, 3. 3, 11, 9. 21, 
8. moritur 3, 25, 4.

Nicanor classi praefectus 1,18, 4 s. 
19, 3. εταίρος Alexandriae in Pa
rapamisadis relictus 4, 22, 5. sa
trapes cis Indum 4, 28, 6.

Nicias tributis in Lydia praefectus 
1, 17, 7.

Nicocrates 01. 111, 4. archon 2, 
11, 10.

Nicolaus 4, 17, 3.
Nicostratus legebatur 2, 11, 10.
Niloxenus Satyri filius, εταίρος, επί

σκοπος ad Caucasum relictus 3, 
28, 4.

Nilus 3, 1, 3. 5, 6, 7. Libyam a 
relicua Asia dividit 3, 30, 9. διώ- 
ρνχες 3, 6, 1. olim Aegyptus 5, 
6, 5. Alexandri de eo conjectura 
6, 1, 2ss. cf. Delta.

Niphates ad Granicum dux 1, 12, 8. 
occisus 1, 16, 3.

Nomades Libyes 3, 30, 9. cf. 7, 1, 
2. Scythae 4, 5, 3. 7, 16, 4.

Nysa Indiae 5, 1, 1 ss. 2, 1 ss. 5, 
26, 5. 6, 2, 3.

Nysaei 5, 1, 3ss. eorum respublica 
5, 2, 2ss. equites5,2,2ss. 6, 2,3.

Nysaei equi 7, 13, 1.
Nysaeus campus 7, 13, 1.

O.
Ochus 7, 4, 4. ante Darium rex 3, 

19, 4. cf. 2, 14, 5.
Ocondobates maris Erythraei acco

lis praefectus 3, 8, 5.
Odrysae equites 3, 12, 4.
Oedipus 2, 16^ 2.
Oeagrus 1, 11, 2.
Olympia 1, 11, 1. victoria 2, 15, 4.
Olympias Alexandri mater a Phi

lippo repudiata 3, 6, 5. de Ale
xandri origine mentita 4, 10, 2. 
ejus ad eam epistola 6, 1, 4. An
tipatro inimica 7, 12, 5 ss.

Olympias 7, 28, 1
Olympionices 2, 15, 2.
Olynthius Callisthenes 4, 10, 1.
Ornares ad Granicum dux 1, 16, 3. 
Ombrion Cretensis, sagittariis prae

fectus 3, 5, 6.
Onasus legebatur 3, 5, 5.
Onchestus Boeotiae 1, 7, 5.
Onesicritus gubernator et scriptor 

mendax 6, 2, 3. cf. 7, 20, 9. co
ronatur 7, 5, 6.
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Opis ad Tigrini 7, 7, 6. 8, 1.
Ora urbs Indorum recepta 4, 27, 

5ss. praesidio firmata 4, 28, 4.
Orbelus mons 1, 1, 5.
Orchomenus Boeotiae restituta 1, 

9, 10.
Ordanes 6, 27, 3.
Orestis 6, 28, 4.
Oritae Gadrosis vicini 6, 22, 1. li

beri 6, 21, 3. oppidum maximum 
6, 21, 5. recepti 6, 22, 2s. 7, 5, 
5. 10, 7. έν ’Ώροις 6, 22, 3, 7, 5, 
5 η ΖΟ,ρων γη 6, 28, 5.

Orobatis Indiae 4, 28, 5.
Orontes 1, 14, 2.
Orontes Armeniis praefectus 3, S, 5. 
Orontobates Persa Cariae praefe

ctus 1, 23, 8. Halicarnassi 1, 23, 
1. victus 2, 5, 7.

Orpheus 1, 11, 2.
Orxantes legebatur 3, 30, 7.
Orxines Persidem procurat 6, 29,2. 

punitus 6, 30, 1 s.
Ossadii Indi 6, 15, 1
Otanes maris Erythraei accolis prae

fectus 3, 8, 5.
Oxathres Abulitae filius Uxiis et 

Susianis praefectus 3, 8, 5. Pa
raetacenorum satrapes 3, 19, 2. 
punitus 7, 4, 1.

Oxodates Persa Mediae satrapes 
3, 20, 3. punitus 4, 18, 3.

Oxus amnis 3, 2S, 9. 4, 15, 7. 7, 
10, 6. unde ortus et quantus 3, 
29, 2 s. 7, 16, 3.

Oxyartes legebatur 7, 16, 3.
Oxyartes 3, 28/ 10. Darii frater 7, 

4, 5.
Oxyartes Bactrius, ejus petra 4, 18, 

4. Alexandri socer 4, 19, 5. 20, 
4. 7, 4, 4. 6, 4. satrapes Parapa- 
misadarum et Indorum 6, 15, 3s.

Oxycanus νομάρχης 6, 16, 1.
Oxydates. v. Oxodates.
Oxydracae Indi 5, 22, 2. 6, 11, 3. 

multi et fortes 6, 4, 3. recepti 6, 
14, 1.

P.
Paeones 1, 5, 1. Alexandri milites 

2, 7, 5 9, 2.
Paetica terra 1, 11, 4.
Pagri legebantur 3, 23, 1.
Palaestine Syria 2, 25, 4. cf. 7,9, 8.
Pallocopas amnis 7, 21, Iss.
Pamphylia 1, 24, 3. 5, 25, 4. Tauro 

a Cilicia divisa 3, 28, 5. 5, 5, 2.
Pamphylii 5, 5, 2.
Panegorus εταίρος 1, 12, 7.

Pangaeus mons 1, 11, 4.
Pantaleon praesidiis Memphidis 

praefectus 3, 5, 3.
Pantordanus Cleandri filius turmae 

Leugaeae praefectus 2, 9, 3.
Paphlagones recepti 2, 4, 1. 5,25, 4. 
Paracada cc. 4, 3, 6.
Paraetacae recepti 3, 19, 2. 4, 21, 1. 
Paraetacenorum terra 4, 22, 1. 
Paraetonium Libyae 3, 3, 3.
Parali nautae 3, 6, 2. 
Paralos navis 3, 6, 2. 
Parapamisadae 4, 22, 4. 5, 3, 2s 

6, 26, 1. equites 5, 11, 3. satra
pae Tyriaspes 4, 22, 5. Oxyar
tes 6, 15, 3.

Parapamisus 5, 3, 3. 5, 3. 
Parauaeae juga 1. 7, 5. 
Parmenion Philotae filius 3, 11,10. 

exercitum in Asiam trajicit 1, 11, 
6. cum imperio 1, 14, 1. 17, 2. 
18, 1. 24, 3. 29, 3. 2, 4, 3. 5, 1. 
8, 4. 9s. 3, 11, 10. 14, 6. 15, 1. 
4. 18, 1. 19,7. Damascum et Da
rii apparatum regium capit 2,11, 
10. 15, 1. conjurationem detegit 
1, 25, 4ss. ejus ad Alexandrum 
epistola 2, 4, 9s. ejus consilia 1, 
13, 3ss. 18, 6. 2, 25, 2. 3, 10, 1. 
18, 11. occisus 3, 26, 4. 4, 14,2. 
6, 27, 3. cf. Nicanor et Philotas.

Paron Phocensis mercenariorum dux 
3, 16, 2.

Parthyaei 3, 11, 4. 19, 1. 8. 20, 3. 
25, 1. ad Taurum 5, 5, 2. equi
tes 7, 6, 3. praeest iis Phrata- 
phernes 3, 8, 4. satrapes 3, 23, 
4. Barzanes a Besso factus 4, 7, 
1. recepti 7, 10, 6. satrapes Am- 
minapes, επίσκοπος Tlepolemus 
3, 22, 1.

Pasargadae 3, 18, 10. 7, 19, 2. Per
sidis 6, 29, 1. regia 3, 18, 11. 
6, 30, 1. et Persepolis 7, 1, 1.

Pasicrates 2, 22, 2.
Pasitigres 3, 17, 1.
Patara Lyciae 1, 24", 4.
Patroclus 7, 16, 8. ejus tumulus co

ronatus 1, 12, 1.
Pattala Indi Delta 5, 4, 1. majus 

Aegyptio 6, 17, 2. insula 6, 18, 
3. terra 6, 17, 2. 5. et oppidum 
6, 17, 5. 21, 3. arx munitur 6, 
18, 1. 20, 1 _ . , .

Pattalenses 6, 17. 5. et fortasse 2. 
Pausanias εταίρος Sardium arci prae

fectus 1, 17, 7.
Pausippus Laco 3, 24, 4.
Pelagon Ephesius 1, 17, 12.
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Pelium 5, 5.
Pellaeus Polemon 3, 5, 3. σαματο- 

φυλακί? 6, 28, 4.
Pellina Thessaliae 1, 7, 5. 
Peloponnesii 1, 17, 8.
Peloponnesus 1, 7, 4. composita a 

Philippo 7, 9, 5. cl. 1, 1, 1 s. 
milites ex ea conducuntur 1, 24, 
2. cf. 1, 17, 8. 2, 2, 4. 20, 5. 
res novae 3, 6, 3.

Pelusium Aegypti 3, 1,1. 3. 3, 5, 3. 
Peneus 4, 6, 7.
Percote Phrygiae ad Hellespontum 

1, 12, 6.
Perdiccas ex Orestide 6,28, 4. Oron

tae filius 1, 14, 2. Thebanos ag
greditur 1, 8, Iss. ejus φάίαγξ 
1, 14, 2. τάξις 1, 6, 9. 20, 5. 21, 
1. cl. 3. 2, 8, 3. 2, 8, 3. 3, 11, 
9. ίππαρχία 5, 12, 2. 22, 6. 6, 6, 
4. 6. cum imperio 4, 16 2. 22, 
7. 30, 9 6, 9, 1. 15, 1. oppidum 
condit 4, 28, 5. σωματοφύλαξ 4, 
21, 4. 5, 13, 1. 6, 11, 1. 28. 4. 
uxorem ducit 7, 4, 5. coronatur 
7, 5, 6. inors 7, 18, 5.

Pergaei 1, 25, 9.
Perge Pamphyliae 1, 26, Is. 27, 5. 
Perinthii 2 14, 5.
Peroedas Menesthei filius turmae 

praefectus 2, 9, 3.
Persae 1, 1, 2. cl. 7, 9, 5. cf. ar

gumenta librorum, reges et res 
gestae 2, 14, 4ss. quales olim 5, 
4, 5. imperium 5, 25, 5. 7, 10, 5. 
munimenta 7, 7, 7. cum Mace
donibus juncti 7, 11, 9. milites 
7, 23, 1 ss. aliqui Alexandri συγ
γενείς facti 7, 11, 1. 6. divitiae 
3, 18, 10. 19, 7. 7. 9, 8. satrapes 
Ariobarzanes 3, 18, 2. Phrasaor- 
tes 3, 18, 11. Orxines 6, 29, 2. 
30, 1. Peucestas 6, 30, 2. 7, 23. 
1. 3. 24, 1.

Persepolis 7, 1, 1. 
Perseus 3, 3, i s.
Persicus sinus 6, 19, 5. mare 5, 

26, 2. 7,1, 1. 3.16, 2. 19, 3. regia 
3, 18, 11. victus et cultus 6. 30, 
3. vestitus ib. 7, 8, 2. στολή 3, 
25, 3. σκευή 7, 29, 4. cl. 6, 3. 
cidaris 4, 7, 4. τόμος 7, 6, 2 24, 
3. agema 7, 11, 3.

Persis 6, 29, 1. 7, 23, 1. maritima 
6, 28, 7. ή Περσίς γή Ί, 3, 1. οί 
ΓΙερσίδες πόλαι 3, 18, 2.

Petines Persarum dux ad Granicum 
1, 12 8. occisus 1, 16, 3.

Petisis Aegyptius νομάρχης 3, 5, 2.

Peuce Istri insula 1, 2, 2. 3, 3.
Peucelaotis Indiae terra 4, 22, 7. 

28, 6.
Peucestas Macartati filius, Aegypti 

praetor 3, 5, 5.
Peucestas δ τήν ίεραν ασπίδα φε- 

ρων 6, 9, 3. Alexandrum servat 
6, 10, Is. 11,7. σοεματοφνλαξ 6, 
28, 3s. Persarum satrapes ib. 6, 
30, 2s. 7, 6, 3. 23, Iss. 24, 2. 
coronatus 7, 5, 4. Serapidem con
sulit 7, 26, 2.

Pharasinanes Chorasmiorum rex 4, 
15, 4s.

Pharismanes Phrataphernis filius 6, 
27, 3. cf. 7, 6, 4.

Pharnabazus Artabazi filius classi 
Persarum praefectus 2, 1, 3ss. 
2, 1 s. 13, 4 s. 3, 2, 3 s. 7.

Pharnaces 1, 16, 3.
Pharnuches Lycius ab Alexandro 

exercitui praefectus 4, 3, 7. 5, 
3ss. 6, 1.

Pharsalii equites 3, 11, 10.
Pharus insula cum turri 7, 23, 7.
Phaselis et Phaselitae 1, 24, 5s. 
Phasiani 7, 13, 4.
Philippi aut Philippopolis 1, 1, 5, 
Philippus Alexandri M. pater, ejus 

merita et res gestae 7, 9, 2ss. 
cum Persis foedus facit 2, 14, 2. 
suspectus ei Alexander 3, 6, 5. 
moritur 1, 1, 1. 2, 14, 5. ejus 
percussores 1, 25, 1 s. statua 
Ephesi 1, 17, 11.

Philippus Amyntae filius 1, 14, 2.
Philippus Acarnan medicus 2,4,8ss. 
Philippus Machatae filius, Indorum 

satrapes 5, 8, 3. Schmiederus 
eundem esse suspicatur cujus com
memoratur φάλαγξ 1, 14, 3. (item 
cum Meleagro conjunctus 1, 4. 5.) 
τάξις 4, 24, 10. praesidio in Peu- 
celaotide praefectus 4, 28, 6. in 
Assacenos missus 5, 20, 7. Indiae 
partis satrapes 6, 2, 3 cum im
perio 6, 4, 1. 5, 5. Indorum et 
Mallorum satrapes 6, 14, 3. us
que ad confluentem Indi et Ace
sinis 6, 15, 2. interemptus 6, 27, 
2. aliquis Antigoni pater 1, 29, 3. 
Ptolemaei 1, 14, 6.

Philippus Menelai filius sociis equi
tibus praefectus 1, 14, 3. Thes
salis 3, 11, 10 cf. 3, 25, 4.

Philotas Asandri et Parmenionis pa
ter, quos v.

Philotas Carsidis filius conjuratio
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nis particeps 4, 13, 4. interfectus 
4. 14, 3.

Philotas 1, 2, 1. 5. 5, 9ss. 21, 5. 
3, 18, 6. Parmenionis filius 1, 14, 
1. τοϊς εταίροις ιππεΰσι praefectus 
1, 14, 1. 3, 11, S. cl. 3, 27, 4. 
cum imperio 1, 19, 8. ejus cum 
Callisthene sermo 4, 10, 3s. in
terfectus 3,26,1 ss. 27.1 s 4,14,2.

Philotas, ejus τάξις 3, 29, 7. 4, 24, 
10.

Philoxenus in Asia cis Taurum tri
butis cogendis praefectus 3, 6, 4. 
ex Caria exercitum Alexandro 
adducit 7, 23, 1. 24, 1.

Philoxenus Susa occupat 3, 16, 6. 
Phisinus Chius 3, 2, 5.
Phocenses pacati 7, 9, 4. Thebanis 

infesti 1, 8, 8.
Phoenice 2,13,7.16,1. 21,3. 7,19,4. 

beata 7, 19, 5. recepta ab Ale
xandro 3, 1, 2. 22, 4. 5, 25, 4. 
cl. 2, 13, 7. tributis cogendis Coe- 
ranus praefectus 3, 6, 4. Menes 
■νπαρ^ος 3, 16, 9. Cadmus inde 
proficiscitur 2, 16, 1.

Phoenices, mercatores 6, 22, 4s. 
nautae 6, 1, 6. 7, 22, 5. ex side
ribus cursum tenent 6, 26, 4. 
classes 1, 18, 7. 2, 2, 5. 20, 7. 
24, 1. 3, 6, 3. 7, 19, 3. reguli eo
rum 2, 13, 7. 20, 6. cf. Tartes
sus et Carthago.

Phradasmenes 7, 6, 4.
Phradates legebatur 4, 18, 2.
PhrasaortesRheomithrae filius, Per

sarum satrapes 3, 18, 11. mori
tur 6, 29, 2. 30, 1.

Phrataphernes Parthis Hyrcaniis 
Tapurisque praeest 3, 8, 4. sa
trapes Hyrcaniae et Parthorum 
3, 23, 4. sub Alexandro 5, 20, 
7. 6, 27, 3. 7, 6, 4. in Arios mis
sus 3, 28, 2. 4, 7, 1. cum Cra
tero 4, 18, 1. Sisinis et Phra- 
dasmenis pater 7, 6, 4. cl 6, 27, 3.

Phryges άμφότεροι 3, 22, 3. 5, 25, 
4. 7, 9, 7. olim rex eorum Midas 
2, 3, 2 ss.

Phrygia 1, 16, 3. 27, 5. 29, 1. η 
μεγάλη 1, 24, 5. η προς Ελλήσπον
το) 1, 12, 8. η εφ cΕλλησπόντω 1. 
29, 5. ejus satrapae Arsites* et 
Calas 1, 12, 8. 17, 1.

Pieris Macedonica 1, 11, 2.
Pimprama Indiae 5, 22, 3.
Pinara Lyciae 1, 24, 4.
Pinarus amnis 2, 7, 1. 8, 5, 10, 1.

Pindarus, ejus domus et posteri 1, 
9, 10.

Pisaeus 6, 28, 4.
Pisidae 1, 24, 6. 27, 5. 28, Iss.
Pithagoras vates 7, 18, Iss.
Pithon Agenoris filius Iifdiae par

tis satrapes (an praetor?) 6, 15, 
4. contra Musicanum missus 6,17, 
Iss. hujus τάξις Schmiedero esse 
videtur 6, 6, 1. 7, 2s. 8, 2s.

Pithon Crateae filius σωματοφύλαξ 
6, 28, 4. coronatus 7, 5, 6. Sera
pidem consulit 7, 26, 2.

Pithon Sosiclis filius 4. 16, 6s.
Pixodarus Car 1, 23, 7s.
Plataeae restitutae 1, 9, 10.
Plataeensium clades 1, 9, 5. 7. sae

vitia 1, 8, 8.
Pleiades 6, 21, 2. 7, 21, 4.
Pnytagoras 2, 20, 6, 22, 2.
Polemocrates Cleandri et Coeni pa

ter, quos v.
Polemon Andromenis filius accusa

tus 3, 27, 1 ss-
Polemon Megaclis filius, εταίρος, 

φρούραρχος 3, 5, 3.
Polemon Theramenis filius ναύαρ

χος 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 3, 19, 6.
Polysperchon Simmiae filius, ejus 

τάξις 2, 12, 2. 3, 11, 9. 4, 22, 1. 
25, 6. 5, 11, 3. 6, 5, 5. Bactris 
relictus 4, 16, 1. in Macedoniam 
missus 7, 12, 4.

Polytimetus amnis 4, 5, 6. 6, 5. 7.
Porus Indiae rex 5, 8, 4. 20, 2. 

5s. 21, 3. 22, 2. vincitur 5, 9, 
1 —19, 3. Alexandri socius 5,21, 
2. 24, 4. donatur 5, 20, 4. 21,5. 
6, 2,1.

Porus δ κακός 5, 21, 2ss. cl. 20,6.
Praetius amnis 1, 12, 6.
Priamus 1, 11, 8.
Priapus (vulgo Priamus) 1, 12, 7. 
Prodigia 1, 11, 2. 18, 6ss. 20, 1.

25, 6s. 2, 3, 3ss. 8. 18, 1.
26, 4. cf. Alexander M. et Ari- 
stander.

Proexes Persa satrapes ad Cauca
sum 3, 28, 4.

Promethei antrum 5, 3, 2.
Propontis 4, 15, 6
Prosactius legebatur 1, 12, 6.
Proserpina 2, 16, 3.
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Proteas Andronici filius classi prae
fectus 2, 2, 4s. ad Alexandrum 
venit 2, 20, 2.

Protesilaus 1, 11, 5.
Protomachus τοϊς ηροδρόμοις prae

fectus 2, 9, 2.
Ptolemaeus Lagi filius, Eordaeus 

6, 28, 4. Philippo regnante exsul 
3, 6, 5. revocatus fit σωματοφίλαξ 
3, 6, 6. 4, 8, 9. 15, 8. 6, 28, 4. 
Alexandrum comitatur 2, 11, 8. 
5, 13, 1. falso a quibusdam tradi 
hunc ab eo servatum esse 6, 11, 
8. conjurationem detegit 4, 13, 
7. cum imperio 3, 18, 9. 29, 7. 
4, 16, 2. 21, 4. 24, 8. 10. 25, 2ss. 
5,23, 7. 24, Iss. 6, 5, 6s. 7, 15, 3. 
Aornum expugnat 4,29, Iss. 30, Iss. 
Indorum ducem caedit 4, 24, 3s. 
Bessum persequitur 3, 29, 7. et 
capit 3, 30, 1 ss. vulneratur 4, 
23, 3. coronatur 7, 4, 6. uxorem 
ducit 7, 4, 6. postea rex prooem. 
2. cum Perdicca bellum gerit 7, 
18, 5.

Alexandri res gestas conscripsit 
prooem. Is. ab Aristobulo discre
pabat 4, 3, 5. neuter de Indo 
ponte juncto quidquam prodiderat 
5, 7, 1. eum maxime sequutus 
est Arrianus 6, 2, 4. cf. Aristo- 
bulus ejus auctoritas de re mi
litari 5, 14, 5. de Thebis expu
gnatis 1, 8, 1. de caesis 1, 2, 7. 
2, 11, 8. de captivis 4, 3, 5. 25, 
4. de Uxiis receptis 3, 17, 6. de 
Philotae supplicio 3, 26, 2. de 
Alexandri vulnere 6, 10, 1. 11,8. 
de sacris ab eo factis 5, 28, 4. 
solius Acesinis magitudinem com
memoravit 5,20,8. cf. Aristobulus. 

Ptolemaeus Philippi filius turmae 
praefectus 1, 14, 6

Ptolemaeus Seleuci filius σωματο- 
φίλαξ βασιλικός 1, 24, 1. exerci
tum adducit 1, 29, 4. ad Issum 
cecidit 2, 10, 7.

Ptolemaeus δ σωματοφνλαξ (δ βα~ 
σιλικύς} cecidit 1, 22, 4. 7.

Ptolemaeus Thracum praetor 4, 7, 2. 
Ptolemaeus incertum quis (secun

dum Gronovium ad i, 23 (22) 
Philippi filius) Cariae praefectus 
1, 23, 6. Orontobatem vincit 2, 5, 
7. Ptolemaei incertum cujus τάξις 
2, 8, 4.

Pura Gedrosiae 6, 24, 1.
Pydnaeus Pantaleon 3, 5, 3.

Pylae s. Thermopylae 1, 7, 5. cf. 
Amanicae, Cilicia, Persis, Caspius.

Pyramus amnis 2, 5, 8.
Pythodemus 01.111,1. archon 1,1,1. 
Python, v. Pithon.

Q.
Quadi 1, 3, 2.

R.
Rhadamanthus 7, 29, 3.
Rhagae opp 3, 20, 2.
Rhanibacia Oritarum 6, 21, 5.
Rhenus Celticus 5, 7, 2.
Rheomithres Persarum ad Grani

cum dux 1, 12, 8. ad Issum oc
cisus 2, 11, 8. Phrasaortae pa
ter 3, 18, 11.

Rhodii sagittarii 2, 7, 8. naves 2, 
20, 2.

Rhoesaces vulneratur 1, 15, 7.
Romani, eorum fama 7, 1,3. num 

legatos ad Alexandrum miserint 
7, 15, 5 s. quomodo Aegyptum 
administrent 3, 5, 7. quomodo 
pontes faciant 5, 7, 2ss

Roxane Oxyartae filia, Alexandri 
uxor 4, 19, 5. 20, 4. 6, 15, 3. 7, 
4, 4.

S.
Sabaces Aegypti satrapes ad Is

sum occisus 2, 11, 8.
Sabictas Cappadocum satrapes 2, 

4, 2.
Sacae Scythae 3, 8, 3. 11, 4. 7, 10,5.
Sacesinae 3, 8, 4. 11, 4.
Sagalassus vel Salagassus 1, 28, 2.
Salamis 6, 11, 6.
Salmacis Halicarnassi arx 1, 23, 3.
Sambus Indorum montanorum sa

trapes 6, 16, 3ss.
Samus 1, 19, 8. contra Mycalen 5, 

5, 2.
Sandracottus rex Indorum 5, 6, 2.
Sangaeus oppido praefectus 4,22,8.
Sangala Cathaeorum oppidum 5, 22, 

4 — 24,8.
Sangarius amnis, de ejus fontibus 

et cursu 1, 29, 5.
Sardanapalus 2, 5, 3s.
Sardes 1, 17, 3ss- 24,3. arx 3, 16, 

5. ejus situs 1, 17, 5,
Sardiani 1, 17, 3.
Sathon 1, 12, 7.
Satibarzanes Ariorum satrapes 3, S, 

4. ab ALexandro receptus 3, 25, 
Is. deficit 3, 25, 5ss. occisus 3, 
28, 2.
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Satraces Scytharum dux 4, 4, 8.
Satrapae vel praefecti Darii com

memorantur
Aegyptiorum Sabaces et Mazaces.
Arachotorum Barsaentes.
Ariorum Satibarzanes.
Armeniorum Orontes et Mithrau- 

stes.
Babyloniorum Bupares.
Bactrianorum Bessus.
Cappadocum Mithrobuzanes et 

Ariaces.
Cariae Orontobates.
Drangum Barsaentes.
Hyrcaniorum Phrataphernes.
Indorum montanorum Barsaentes.
Joniae et Lydiae Spithridates.
Medorum Atropates.
Parthyaeorum Phrataphernes (et 

a Besso factus Barzanes).
Pernarum Ariobarzanes.
Phrygiae ad Hellespontum Arsites.
Phrygiae majoris Atizyes.
Sogdianorum Bessus.
Susiorum 3, 16, 6.
Syriae Mazaeus.
Omnino cf. 3, 8, 3ss. Memnon 

et singula nomina.
Satrapae vel praefecti Alexandri 

commemorantur
Aegypti Doloaspis aliique 3, 5, 

2 ss. Cleomenes.
Arabum Aegypto finitimorum Cleo

menes.
Arachotorum Menon et Sibyrtius.
Ariorum Arsames, Satibarzanes, 

Stasanor.
Armeniorum Mithrines.
Assacenorum Sisicottus.
Babyloniorum Mazaeus, Stame- 

nes, alii 3, 16, 4.
Bactrianorum Artabazus, Amyntas.
Cappadocum Sabictas.
Cariae Ada, Ptolemaeus.
Carmaniae Sibyrtius, Tlepolemus.
Caucasi Proexes.
Ciliciae Balacrus, Menes.
Coelesyriae Menon.
Drangum Stasanor.
Gadrosorum Apollophanes, Thoas, 

Sibyrtius.
Hyrcaniorum Amminapes, Phrata

phernes.
Indorum diversis plerique locis 

Abisares, Eudemus, Musicanus, 
Nicanor, Oxyartes, Philippus, 
Pithon, Sambus, Taxiles.

Libyae Apollonius.
Lyciae Nearchus.

Lydiae Menander. 
Macedoniae Antipater. 
Mardorum Autophradates. 
Medorum Atropates, Oxodates. 
Oritarum Apollophanes, Sibyrtius. 
Paphlagonum Calas.
Peraetacarum Oxathres. 
Paropamisadarum Tyriaspes, Oxy

artes.
Parthyaeorum Amminapes, Phra

taphernes.
Persarum Phrasaortes, Orxines, 

. Peucestas.
Phoenices Coeranus, Menes. 
Phrygiae ad Hellespontum Calas. 
Phrygiae majoris Antigonus.
Syriae Arimmas, Asclepiodorus, 

[Bessus.] Menon
Susianorum Abulites.
Tapurorum Autophradates. 
Thracum, v. Thracia, ceterum cf. 

haec nomina.
Satyrus 3, 28, 4. 
Sauromatae 1, 3, 2. 
Scione expugnata 1, 9, 5. 
Scythae Istri accolae 1, 3, 2. ma

xima Europae natio 4, 1, 1. le
gati ad Alexandrum 7, 15, 4. Asiani 
3, 8, 3. Cyri in eos expeditio 3, 
27, 4. 4, 11, 9. 5, 4, 5. Darii 4, 
11, 9. equites Darii socii 3, 8,6. 
11,6.13,3 s. 19,3 s. Spitamenis4,5, 
4ss. 6, 1. Alexandri 5, 12, 2. Νο
μάδες 4, 5, 3 ss. 7, 16, 4. Alexan
dri hostes 4, 3, 6ss 4, Iss. 4, 5, 
3ss. 6, 1. legati ad eum 4, 5, 1. 
15, 1 ss. in deserta rejecti 5, 25, 
5. η έρημος της Σκηνικής 4, 5, 4. 
rex 4, 5, 1, 15, 1. οι σατοάπαι 
οί της Νκν&ικής χο>ρας και οαοι 
άλλοι δυνάσται κατα την γην την 
Σκνϋίδα 4, 15, 3. eorum κοινόν 
4, 5, 1. expeditionem in eos me
ditatur Alexander 4, 1, 2s. 7, 1, 
3.· cf. Abii.

Scythica terra et Σκν&Ίς γή 4, 15, 
3. Scythica natio Sacarum 3, 8, 3.

Seleucus Ptolemaei pater 1, 24, 1. 
29, 4 2, 10, 7.

Seleucus εταίρος 5, 13, 1. τοΐς ήπα- 
οπισταΐς τοΐς βασιλικαΐς praefectus 
5, 13, 4. phalangi 5, 16, 3. uxo
rem ducit 7, 4, 6. Serapidem con
sulit 7, 26, 2. rex potentissimus 
7, 22, 5. cf. 5, 13, 1. ad Ipsum 
7, 18, 5.

Selge et Selgenses 1, 28, 1. 
Semele 2, 16, 1.
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Semiramis 1, 23, 7. ejus in Indiam 
expeditio 6, 24, 2s.

Serapis Babylone cultus 7, 26, 2. 
Sestus 1, 11, 5. 6.
Sibyrtius Carmaniae, postea Aracho

siae et Gadrosiae satrapes 6, 27, 
1. cl. 5, 6, 1.

Sicilia 7, 1, 3.
Side 1, 26, 4s.
Sidetae unde oriundi 1, 26, 4.
Sidon 2, 20, 3. 5. 6. 9s. 21, 1. 8.

22, 6. 24, 1. 3. ab Alexandro re
cepta 2, 15, 6. naves 2, 19, 6.

Sidonii 2, 15, 6. triremes 2, 20, 1.
Sigeum 1, 12, 1.
Sigon Phoenices 2, 13, 8.
Sigrium Lesbi promontorium 2,1, 2.
Silphium herba 3, 28, 6s.
Simmias Polysperchontis pater, 

quem v.
Simmias Amyntae τάξει praefectus 

3, 11, 9. 14, 4.
Simmias Andromenis filius accusa

tus et absolutus 3, 27, Iss.
Sindimana Indiae 6, 16, 4.
Sinope 7, 2, 1.
Sinopensium legati 3, 24, 4.
Siphnus insula 2, 2, 4. 13, 4.
Sisicottus Assacenorum satrapes du

bia scriptura 5, 20, 7.
Sisines 1, 25, 3s.
Sisines Phrataphernis filius 7, 6, 4.
Sitaceni 3, 8, 5. 11, 5.
Sitalces Thracum dux 1, 28, 4. 2, 

5, 1. 9, 3. 3, 12, 4. in Media re
lictus 3, 26, 3. supplicio affectus 
6, 27, 4.

Socrates Sathonis filius, ιλάρχης 1, 
12, 7. 14, 1. 6. 15, 1.

Sochi (an Socha?) Assyriae ubi 2, 
6, 1.

Sogdi Indi, eorum βασιλείαν 6,15, 4. 
Sogdiana 3, 28, 9. 4,16, 1.3. Mas- 

sagetis confinis 4, 17, 4 regia 
3, 30, 6. 4, 5, 3. petra 4, 18, 4. 
oppida constituta 4, 16, 3.

Sogdiani Besso parent 3, 8, 3. con
tra Alexandrum 4, 1, 5. satrapae 
ejus non parent 4, 15, 7. equites 
3, 28, 10. Alexandri 5, 12, 2. 7, 
6, 3. legebantur 3, 7, 7.

Soli 2, 5, 6. 8. 6, 4. 20, 2. puniti 
2, 5, 5. pars poenae remittitur 2, 
12, 2.

Solon 7, 16, 7.
Σωματοφύλακες Alexandri Aristonus, 

Balacri duo, Demetrius, Hephae- 
stion, Leonnatus, Lysimachus,

Menes, Perdiccas, Peucestas, Pi
thon, Ptolemaei tres.

Sopithes rex Indorum 6, 2, 2.
Sopolis equitibus praefectus 1, 2, 5.

Hermodori lilii ίλη 3, 11, 8. in 
Macedoniam missus 4, 18, 3. Her
molai pater 4, 13, 2.

Sosicles 4, 16, 6.
Sostratus Amyntae filius Alexandro 

insidiatur 4, 13, 3s. punitus 4, 
14, 3.

Sparta ab Epaminonda territa 1, 
9, 4.

Spartiates Euthycles 2, 15, 2.
Spitaces Indorum νομάρχης 5, 18, 2. 
Spitamenes equitibus Sogdianis prae

fectus 3, 28, 10. Bessum prodit 
3, 29, 6 s. 30, 1 s. Maracanda op
pugnat 4, 3, 6s. vincit excurren
tes 4, 5, 2ss. eum persequitur 
Alexander 4, 6, 3ss. rursus Ma
cedonas aggreditur 4, 16, 4ss. 17, 
4 ss.

Spitamenes Bactrius 7, 4, 6.
Spithridates Joniae et Lydiae sa

trapes 1, 12, 8. ad Granicum oc
cisus 1, 15, 8. 16, 3.

Stamenes Babylonis satrapes 4,18,3.
Stasanor εταίρος, Ariorum satrapes 

3, 29, 5. 4, 7, 1. 18, 1. Drangum 
4, 18, 3. Ariorum et Zarangum 6, 
27, 3. 6. 29, 1. ,

Straton 2, 13, 7s.
Strymonis ostium 1, 11, 3.
Stymphaea 1, 7, 5.
Sunium 6, 11, 6.
Susa 3, 17, 1. 19, 8. 7, 10, 7. mo

numentis ornata 3, 16, 7s. 7, 19, 
2. praemium belli 3, 16, 2. fa
num spoliatum 6, 27, 5. nuptiae 
ibi factae 7, 4, 4.

Susia Ariae 3, 25, 1.
Susia terra 7, 7, 1.
Susiana terra 3, 16, 9.
Susiani 3, 8, 5. eorum terra 6, 28, 6.
Susii 3, 11, 3. recepti 3, 16, 6s. 5, 

25, 5.-7, 9, 8. eorum satrapes 3, 
16, 6. 9. 19, 2.

Syllium 1, 26, 5.
Syra 4, 13, 5.
Syri oi έκ της κοίλης και οσοι της 

μεταξύ των ποταμών Συρίας 3, 8, 6.
Syria et Phoenice 3, 1, 2. η* κοίλη 

2, 13, 7. η τε κοίλη καί η μέση 
των ποταμών 5, 25, 4. 7, 9, 8. οϊ 
τε εκ Κοίλης Συρίας καί οί έκ 
της μέσης των ποταμών 3, 11, 4. 
satrapes Mazaeus 3, 8, 6. Arim- 
mas 3, 6, 8. Asclepiodorus ib. 4,

P
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13, 4. cf. 4, 7, 2. Menes 3, 16, 
9. η Παλαιοτΰη χαλουμεεη Συοία 
2, 25, 4. cf. 7, 9, 8.

Syrmus rex Triballorum 1, 2, 2s.
4, 6.

Syrphax 1, 17, 12.

T.
Taenarum promontorium 2, 13, 6.
Tanais s. Jaxartes amnis 3, 28, 8. 

30, Ss. 4, 1, 3. 3, 6. 5, 25, 5. 7, 
10, 6. quomodo ab Alexandro tra
jectus 4, 4, 1 ss.

Tanais amnis qui Europam et Asiam 
dividit 3, 30, 8s.

Tapuri 3, 11, 4. 23, 1. Persidi 
vicini 7, 23, 1. equites Phrata- 
pherne duce 3, 8, 4. satrapes Au- 
tophradates 3, 23, 7. 24, 3.

Tarsenses 2, 4, 5.
Tarsus 2, 4, 5s 5, 2. 8. 6, 4.
Tartessus Phoenicum colonia 2, 

16, 4.
Taulantii et rex eorum Glaucias 

1, 5, Iss. 6, 1 ss.
Tauriscus 3, 6, 7.
Tauron sagittariis praefectus 5,14, 

1. phalangi 5, 16, 3.
Taurus mons 2, 4, 7. v. inprimis 

5, 5, 2ss. 6, Iss. Asia cis Tau
rum 3, 6, 4. cl. 6.

Taxila 7, 2, 2. urbs maxima inter 
Indum et Hydaspem 5, 3, 6. 8, 
2ss.

Taxiles Indiae partis regulus 4, 22, 
6ss. 5, 3, 5. donatus 5, 8, 2. ad 
Porum missus 5, 18, 6s. cum co 
reconciliatus 5, 20, 4. Indiae par
tem administrandam accipit 6,27,2.

Telephus εταίρος 6, 23, 6.
Telmissenses recepti 1, 24, 4. oo- 

φοι τά θ^ία εξηγείο&αι 2, 3, 3s. 
cf. Aristander.

Telmissenses Pisidarum 1, 27, 5ss 
28, 1.

Telmissus Pisidarum 1, 27, 5. 28,2 
Tenedii a Persis subacti 2, 2, 2s. 

deficiunt 3, 2, 2.
Tenedus a Persis recepta 2, 2, 2s. 
Thapsacus 2, 13, 1. 3, 6, 4. 7, 1.

7, 19, 3.
Thebae 1, 7, 1. a Cadmo occupa

tae 2, 16, 1. dirutae 1, 9, 9s.
Thebani eorum perfidia et saevitia 

1, 9, 7. victoriae 1, 9, 4. Mace
donibus semper infesti 7, 9, 4. 
ab iis deficiunt 1, 7, Iss. expu
gnantur 1,8,Iss. cladis magnitudo 

1, 9, Iss. legati ad Darium 2, 15, 
2ss. cf. Dionysus et Hercules.

Theocritus 4, 13, 4.
Theodorus 3, 16, 9.
Thera insula 2, 5, 7.
Theramenes 3, 5, 5.
Theron tyrannus Agrigentinorum 1, 

12, 2.
Thersippus Alexandri ad Darium 

legatus 2, 14, 4.
Theseus Neptuni filius 7, 29, 3. 

ejus cum Amazonibus bellum 7, 
13, 5.

Thessali, quos olim metuerant Ma
cedones, subegit Philippus 7, 9, 
4. equites Alexandri 1, 14, 3. 
25, Is. 2, 7, 8. 8, 9. 9, 1. 11,2s» 
3, 11, 10. remissi 3,19,5. 5,27,5.

Thessalia 1, 7, 5.
Thessaliscus Thebanus ad Darium 

legatus 2, 15, 2s.
Thoas Mandrodori filius 6, 23, 2. 

Gadrosiorum satrapes moritur 6, 
27, 1.

Thraces, fortes 2, 7, 5. Macedoni
bus infesti 7, 9, 2. cf 5, 26, 6. 
οί αντόνομοι (και oi ορειοι) 1, 
1, 5s. ab Alexandro victi 1, 1, 
Sss. item qui Triballis vicini 1, 
2, 3. 3, 3s Alexandri milites 1, 
14, 3. 2», 4. 2, 5, 1. 9, 3. 3, 12, 
4. equites 2, 7, 8. Bithyni 1, 29,5.

Thracia 1, 1, 4. maxima pars a 
Philippo Macedoniae adjuncta 7, 
9, 3. cf. 2, 14, 5. στρατηγός ini 
Θράχης Alexander Aeropi filius 
1, 2*5, 2. Ptolemaeus 4, 7, 2. prae
fectus Craterus 7, 12, 4.

Thriambus Dionysi cognomen 6, 
28, 2.

Thurinus Pasi crates 2, 22, 2. nisi 
forte Κουριεϋς legendum.

Thymondas Mentoris filius, trans
fuga, militi peregrino praeest 2, 
2, 1. 13, 2.

Thyraei legebantur 4, 23, 1.
Tigris amnis 3, 7, 4s. 7. 5, 7, 2. 

7, 7, 6s. 16, 5. unde ortus 5, 5, 5. 
ostium 6, 19, 5. 28, 6. 7, 1, 1. 
Euphrate humilior fluit 7, 7, 3s.

Timander. ejus τάξις 1, 22, 4.
Timolaus 1, 7, 1.
Tiryns Argolidis 5, 26, 5.
Tlepolemos Pythophanis filius, εταί

ρος, in Parthyaeis et Hyrcaniis 
έπίσχοηος 3, 22, 1. Carmaniae sa
trapes 6, 27, 1.

Tmolus mons Lydius 5, 1, 2. 
Topiri. v. Tapuri.
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Tralles opp. 1, 18, 1. 23, 6.
Trapezus 7, 13, 4.
Triballi Macedonibus infesti 5, 26, 

6. 7, 9, 2. res novas moliuntur 
1, 1, 4. rex eorum Syrmus 1, 2, 
2. 4, 6. vincuntur 1, 2, 4ss. frustra 
impugnantur 1, 3, 3s. dedunt se 
1, 4, 6.

Triopium Cariae 2, 5, 7.
Tripolis Phoenices 2, 13, 2.
Tripylum Halicarnassi 1, 22, 1. 4.
Trojanum bellum 1, 11, 7.
Tylus insula 7, 20, 6 s.
Tymphaea vel Stymphaea 1, 7, 5.
Tyndareus 4, 8, 2.
Tyriaspes cum imperio 5, 20, 7. 

satrapes Parapamisadarum 4, 22, 
5. remotus 6, 15, 3.

Tyrii, eorum rex Azemilcus 2, 15, 
7. cf. Hercules et Carthago.

Tyrus aditu Alexandro negato op
pugnatur et expugnatur 2, 15, 6 
—24, 6. ab ίπασπισταϊς 4, 26, 6.

Tyrrheni legatos mittunt ad Alex
andrum 7, 15, 4.

Uranus 7, 20, 1.

Uxii Cossaeis finitimi 7, 15, 1. Da
rii socii 3, 8, 5. 11, 5. ab Alex
andro victi 3, 17, Iss. 7, 10, 5.

X.
Xanthus amnis et oppidum 1, 24, 4. 
Xathri Indi αυτόνομοι 6, 15, 1.
Xenophantus 3, 5, 3.
Xenophon Grylli filius miles 2, 4, 

3. 7, 8s. scriptor 1, 12, 3. 2, 8, 
11. 7, 13, 4.

Xerxes superbus 7, 14, 5. monu
menta e Graecia asportavit 3,16, 
7. 7, 19, 2. victus 4, 11, 9. tem
pla Babyloniorum diruit 3, 16, 4. 
7, 17, 2.

Z.
Zadracarta Hyrcaniae 3, 23, 6.
Zarangaei 3, 25, 8. Zarangi 6, 17, 

3. cf. Dranges.
Zariaspa urbs maxima 4, 1, 5. 7, 1. 

16, 6.
Zelea 1, 12, 8.
Zelitae 1, 17, 2.
Zeudracarta 3, 25, 1.

Typis J. F. Starckianis.



In unsetm Verlage ist erschienen:

Aurelius Victor, Sextus de viris illustribus urbis Romae. 
Mit Annierltungen und eincm vollstandigem Worterverzeich- 
nisse fur Schulen. Herausgegeben von Dr. Brohm. Zweite, 
durchaus umgearbeitete Ausgabe. 8. 1832. 10 gGr. 12| Sgr.

Ciceronis, Μ. T., de officiis libri tres. Mit eiuem deutscben 
Commentar besonders fur Schulen. Bearbeitet von J. F. 
Degen. Dritte von ncuem durchgesehene Auflage. 8. 1825.

1 Rthlr. 4 gGr. 1 Rthlr. 5 Sgr.
Heydemann, A., die Kategorien des Aristoteles iibersetzt und 

erlautert. gr. 4. 1834. n. 12 gGr. 15 Sgr.
Died, das, der Lieder oder das hohe Lied Salomo’s, bearbei- 

tet und erlautert von A. Rebenstein. Bevorwortet von Dr. 
Zunp. 8. 1834. 4 gGr. 5 Sgr.

Schmieder, vollstandigcr Atlas zur alten Erdbeschreibung. 
Zum Unterricht der Jugend in hohern und niedern Schulen. 
12 Blatter in Folio. η. 1 Rthlr. 8 gGr. 1 Rthlr. 10 Sgr.

Sachs, Michael. Die Psalmen. Ueberselzt mit kurzem Com
mentar. gr. 8. 1835. 1 Rthlr. i gGr. 1 Rthlr. 5 Sgr.

Zu Michaelis wird fertig:

Lycurgi oratio in Leocratem recognovit, annotationem criticam 
et commentarium adjecit Eduardus Maetzner Rostochiensis. 
gr. 8.


