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VERSION LATINE
Arrivé à Alexandrie, César réagit vivement
lorsqu’un émissaire du roi Ptolémée lui apporte la tête de Pompée.
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VERSION GRECQUE
VERSION GRECQUE

En 362 av. J.-C., alors que le roi spartiate Agésilas a décidé de s’avancer
au-devant de l’ennemi thébain à Mantinée, le général thébain Épaminondas décide
de marcher sur Sparte.

Ὁρῶν δὲ οὔτε πόλιν αὑτῷ προσχωροῦσαν οὐδεμίαν τόν τε χρόνον
προϐαίνοντα, ἐνόμισε πρακτέον τι εἶναι. Εἰ δὲ μή, ἀντὶ τῆς πρόσθεν εὐκλείας
πολλὴν ἀδοξίαν προσεδέχετο. Ἐπεὶοὖν κατεμάνθανε περὶμὲν τὴν Μαντίνειαν
τοὺς ἀντιπάλους πεφυλαγμένους, μεταπεμπομένους δὲ Ἀγησίλαόν τε καὶ
πάντας τοὺς Λακεδαιμονίους, καὶᾔσθετο ἐξεστρατευμένον τὸν Ἀγησίλαον καὶ
ὄντα ἤδη ἐν τῇ Πελλήνῃ, δειπνοποιησάμενος καὶ παραγγείλας ἡγεῖτο τῷ
στρατεύματι εὐθὺς ἐπὶ Σπάρτην. Καὶ εἰ μὴ Κρὴς θείᾳ τινὶ μοίρᾳ προσελθὼν
ἐξήγγειλε τῷ Ἀγησιλάῳ προσιὸν τὸ στράτευμα, ἔλαϐεν ἂν τὴν πόλιν ὥσπερ
νεοττιὰν παντάπασιν ἔρημον τῶν ἀμυνομένων. Ἐπεὶ μέντοι προπυθόμενος
ταῦταὁἈγησίλαος ἔφθη εἰς τὴν πόλιν ἀπελθών, διαταξάμενοι οἱΣπαρτιᾶται
ἐφύλαττον, καὶμάλα ὀλίγοι ὄντες‧ οἵτε γὰρ ἱππεῖς αὐτοῖς πάντες ἐν Ἀρκαδίᾳ
ἀπῆσαν καὶτὸξενικὸν καὶτῶν λόχων δώδεκα ὄντων οἱτρεῖς. Ἐπεὶδ᾿ἐγένετο
Ἐπαμεινώνδας ἐν τῇπόλει τῶν Σπαρτιατῶν, ὅπου μὲν ἔμελλον ἔν τε ἰσοπέδῳ
μαχεῖσθαι καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν βληθήσεσθαι, οὐκ εἰσῄει ταύτῃ, οὐδ᾿ ὅπου γε
μηδὲν πλέονες μαχεῖσθαι τῶν ὀλίγων πολλοὶ ὄντες. Ἔνθεν δὲ πλεονεκτεῖν ἂν
ἐνόμιζε, τοῦτο λαϐὼν τὸ χωρίον κατέϐαινε εἰς τὴν πόλιν. Τό γε μὴν ἐντεῦθεν
γενόμενον ἔξεστι μὲν τὸθεῖον αἰτιᾶσθαι, ἔξεστι δὲλέγειν ὡς τοῖς ἀπονενοημένοις
οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη. Ἐπεὶγὰρ ἡγεῖτο Ἀρχίδαμοςοὐδὲἑκατὸν ἔχων ἄνδρας, καὶ
διαϐὰς ὅπερ ἐδόκει τι ἔχειν κώλυμα ἐπορεύετο πρὸς ὄρθιον ἐπὶ τοὺς
ἀντιπάλους, ἐνταῦθα δὴοἱπῦρ πνέοντες, οἱνενικηκότες τοὺς Λακεδαιμονίους,
οἱτῷπαντὶπλείους καὶπροσέτι ὑπερδέξια χωρία ἔχοντες, οὐκ ἐδέξαντο τοὺς
περὶ τὸν Ἀρχίδαμον, ἀλλ᾿ ἐγκλίνουσι. Καὶ οἱ μὲν πρῶτοι τῶν Ἐπαμεινώνδα
ἀποθνῄσκουσιν‧ ἐπεὶ μέντοι ἀγαλλόμενοι τῇ νίκῃ ἐδίωξαν οἱ ἔνδοθεν
πορρωτέρω τοῦ καιροῦ, οὗτοι αὖ ἀποθνῄσκουσι‧ περιεγέγραπτο γάρ, ὡς
ἔοικεν, ὑπὸτοῦθείου μέχρι ὅσου νίκη ἐδέδοτο αὐτοῖς. Καὶὁμὲν δὴ’Αρχίδαμος
τροπαῖόν τε ἵστατο ἔνθα ἐπεκράτησε καὶτοὺς ἐνταῦθα πεσόντας τῶν πολεμίων
ὑποσπόνδους ἀπεδίδου. 
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Sous-entendre Épaminondas comme sujet de la proposition.
La ville de Pellène était située en Laconie.
Archidamos, général spartiate.
Κώλυμα : défense, protection.
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Tournez la page S.V.P.
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