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Arrian 4, 13-14

Text Original
[13]  ἐκ  Φιλίππου  ἦν  ἤδη  καθεστηκὸς  τῶν  ἐν  τέλει  Μακεδόνων  τοὺς  παῖδας  ὅσοι  ἐς  ἡλικίαν
ἐμειρακιεύοντο  καταλέγεσθαι  ἐς  θεραπείαν  τοῦ  βασιλέως,  τά  τε  περὶ  τὴν  ἄλλην  δίαιταν  τοῦ
σώματος  διακονεῖσθαι  βασιλεῖ  καὶ  κοιμώμενον  φυλάσσειν  τούτοις  ἐπετέτραπτο.  καὶ  ὁπότε
ἐξελαύνοι βασιλεύς, τοὺς ἵππους παρὰ τῶν ἱπποκόμων δεχόμενοι ἐκεῖνοι προσῆγον καὶ ἀνέβαλλον
οὗτοι βασιλέα τὸν Περσικὸν τρόπον καὶ τῆς ἐπὶ θήρᾳ φιλοτιμίας βασιλεῖ κοινωνοὶ ἦσαν. [2] τούτων
καὶ Ἑρμόλαος ἦν, Σωπόλιδος μὲν παῖς, φιλοσοφίᾳ δὲ ἐδόκει προσέχειν τὸν νοῦν καὶ Καλλισθένην
θεραπεύειν ἐπὶ τῷδε. ὑπὲρ τούτου λόγος κατέχει, ὅτι ἐν θήρᾳ προσφερομένου Ἀλεξάνδρῳ συὸς
ἔφθη  βαλὼν  τὸν  σῦν  ὁ  Ἑρμόλαος:  καὶ  ὁ  μὲν  σῦς  πίπτει  βληθείς,  Ἀλέξανδρος  δὲ  τοῦ  καιροῦ
ὑστερήσας ἐχαλέπηνε τῷ Ἑρμολάῳ καὶ κελεύει αὐτὸν πρὸς ὀργὴν πληγὰς λαβεῖν ὁρώντων τῶν
ἄλλων παίδων,  καὶ  τὸν  ἵππον αὐτοῦ  ἀφείλετο.  [3]  τοῦτον  τὸν  Ἑρμόλαον  ἀλγήσαντα  τῇ  ὕβρει
φράσαι πρὸς Σώστρατον τὸν Ἀμύντου, ἡλικιώτην τε ἑαυτοῦ καὶ ἐραστὴν ὄντα, ὅτι οὐ βιωτόν οἵ
ἐστι  μὴ  τιμωρησαμένῳ  Ἀλέξανδρον  τῆς  ὕβρεως,  καὶ  τὸν  Σώστρατον  οὐ  χαλεπῶς  συμπεῖσαι
μετασχεῖν  τοῦ  ἔργου,  ἅτε  ἐρῶντα.  [4]  ὑπὸ  τούτων  δὲ  ἀναπεισθῆναι  Ἀντίπατρόν  τε  τὸν
Ἀσκληπιοδώρου  τοῦ  Συρίας  σατραπεύσαντος  καὶ  Ἐπιμένην  τὸν  Ἀρσαίου  καὶ  Ἀντικλέα  τὸν
Θεοκρίτου καὶ Φιλώταν τὸν Κάρσιδος τοῦ Θρᾳκός. ὡς οὖν περιῆκεν ἐς Ἀντίπατρον ἡ νυκτερινὴ
φυλακή, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ξυγκείμενον εἶναι ἀποκτεῖναι Ἀλέξανδρον, κοιμωμένῳ ἐπιπεσόντας. [5]
ξυμβῆναι δὲ οἱ μὲν αὐτομάτως λέγουσιν ἔστε ἐφ᾽ ἡμέραν πίνειν Ἀλέξανδρον, Ἀριστόβουλος δὲ ὧδε
ἀνέγραψε. [...] [7] τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ἐπιμένης ὁ Ἀρσαίου τῶν μετεχόντων τῆς ἐπιβουλῆς φράζει τὴν
πρᾶξιν  Χαρικλεῖ  τῷ  Μενάνδρου,  ἐραστῇ  ἑαυτοῦ  γεγονότι:  Χαρικλῆς  δὲ  φράζει  Εὐρυλόχῳ  τῷ
ἀδελφῷ τῷ Ἐπιμένους. καὶ ὁ Εὐρύλοχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τὴν Ἀλεξάνδρου Πτολεμαίῳ τῷ
Λάγου τῷ σωματοφύλακι καταλέγει ἅπαν τὸ πρᾶγμα: ὁ δὲ Ἀλεξάνδρῳ ἔφρασε. καὶ ὁ Ἀλέξανδρος
ξυλλαβεῖν κελεύει ὧν τὰ ὀνόματα εἶπεν ὁ Εὐρύλοχος: καὶ οὗτοι στρεβλούμενοι σφῶν τε αὐτῶν
κατεῖπον τὴν ἐπιβουλὴν καί τινας καὶ ἄλλους ὠνόμασαν. 
[14]Ἀριστόβουλος  μὲν  λέγει  ὅτι  καὶ  Καλλισθένην  ἐπᾶραι   σφᾶς  ἔφασαν  ἐς  τὸ  τόλμημα:  καὶ
Πτολεμαῖος ὡσαύτως  λέγει. οἱ δὲ πολλοὶ οὐ ταύτῃ λέγουσιν, ἀλλὰ διὰ μῖσος γὰρ τὸ ἤδη ὂν πρὸς
Καλλισθένην ἐξ Ἀλεξάνδρου καὶ ὅτι ὁ Ἑρμόλαος ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτήδειος ἦν τῷ Καλλισθένει, οὐ
χαλεπῶς πιστεῦσαι τὰ χείρω ὑπὲρ Καλλισθένους Ἀλέξανδρον. [2] ἤδη δέ τινες καὶ τάδε ἀνέγραψαν,
τὸν Ἑρμόλαον προᾳχθέντα ἐς τοὺς Μακεδόνας ὁμολογεῖν τε ἐπιβουλεῦσαι — καὶ γὰρ οὐκ εἶναι ἔτι
ἐλευθέρῳ ἀνδρὶ  φέρειν  τὴν ὕβριν τὴν Ἀλεξάνδρου — πάντα καταλέγοντα,  τήν τε  Φιλώτα οὐκ
ἔνδικον τελευτὴν καὶ τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Παρμενίωνος ἔτι ἐκνομωτέραν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τότε
ἀποθανόντων,  καὶ  τὴν  Κλείτου  ἐν  μέθῃ  ἀναίρεσιν,  καὶ  τὴν  ἐσθῆτα  τὴν  Μηδικήν,  καὶ  τὴν
προσκύνησιν τὴν βουλευθεῖσαν καὶ οὔπω πεπαυμένην, καὶ πότους τε καὶ ὕπνους τοὺς Ἀλεξάνδρου:
ταῦτα οὐ φέροντα ἔτι ἐλευθερῶσαι ἐθελῆσαι ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους Μακεδόνας. τοῦτον μὲν δὴ
αὐτόν τε καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ξυλληφθέντας καταλευσθῆναι πρὸς τῶν παρόντων. [3] Καλλισθένην δὲ
Ἀριστόβουλος μὲν λέγει δεδεμένον ἐν πέδαις  ξυμπεριάγεσθαι τῇ στρατιᾷ, ἔπειτα νόσῳ τελευτῆσαι,
Πτολεμαῖος δὲ ὁ Λάγου στρεβλωθέντα καὶ κρεμασθέντα  θέντα ἀποθανεῖν. οὕτως οὐδὲ οἱ πάνυ
πιστοὶ ἐς τὴν ἀφήγησιν καὶ ξυγγενόμενοι ἐν τῷ τότε Ἀλεξάνδρῳ ὑπὲρ τῶν γνωρίμων τε καὶ οὐ
λαθόντων σφᾶς ὅπως ἐπράχθη ξύμφωνα ἀνέγραψαν. 
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